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அவர் அப்பத்தை எடுத்து ,கடவுதைப் பபோற்றி அதைப் பிட்டு ,அவர்களுக்குக் ககோடுத்து ,
“இதைப் கபற்றுக்ககோள்ளுங்கள் ;இது எனது உடல்” என்றோர். பின்பு அவர் கிண்ணத்தை 
எடுத்துக் கடவுளுக்கு நன்றி கெலுத்தி அவர்களுக்குக் ககோடுத்ைோர். அதனவரும் 
அதிலிருந்து பருகினர். அப்கபோழுது அவர் அவர்களிடம்“ ,இது எனது உடன்படிக்தகயின் 
இரத்ைம் ;பலருக்கோகச் சிந்ைப்படும் இரத்ைம். இனிபேல் இதறயோட்சி வரும் 
அந்நோளில்ைோன் நோன் திரோட்தெப்பழ இரெத்தைக் குடிப்பபன் ;அதுவதர ஒருபபோதும் 
குடிக்க ேோட்படன் என உறுதியோக உங்களுக்குச் கெோல்கிபறன்” என்றோர்    (ேோற்கு 
14:22-25) 

ஆயர்கள் மாமன்றம் 
மறறமாவட்டங்களில்  துவங்கும் 

-திருத்தந்றத அறிவித்தார் 
வத்திக்கோன் திருத்ைந்தை பிரோன்சிஸ் 
அவர்கள், வருகிற அக்படோபர் ேோைத்தில், 
மூன்றோண்டு ஆயர்கள் ேோேன்றப் 
பயணம் ஒன்தறத் துவக்கிதவப்போர் 
என்றும், ேதறேோவட்டங்கள், நோடுகள், 
ேற்றும் உலக அைவில் நதடகபறும் 
அப்பயணம், கருத்ைறிைல், ேற்றும், 
கைளிந்துபைர்ைல் முதறகளில் நதட 
கபற்று, இறுதியில், வத்திக்கோனில் 2023-ம் 
ஆண்டு அக்படோபரில், உலக ஆயர்கள் 
ேோேன்றத்பைோடு நிதறவதடயும் என்றும் 
அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 
 
திருத்ைந்தை பிரோன்சிஸ் அவர்கள், ைனது 
ைதலதேப்பணிதயத் துவக்கியது முைல், 
திருஅதவயின் உலகைோவிய பண்பு, 
கோணக்கூடிய முதறயில் கைளிவோக 
கவளிப்படுத்ைப்படபவண்டும் என்று 
வலியுறுத்தி வரும் இக்கோலத்தில், 
அைற்பகற்ற முதறயில், 2023-ம் ஆண்டில் 
நதடகபறுவைோகத் திட்டமிடப்பட்டுள்ை 
உலக ஆயர்கள் ேோேன்றம் இடம்கபறும். 
உலக ஆயர்கள் ேோேன்றம், 
வத்திக்கோனில் ேட்டுேல்லோேல், ஐந்து 
கண்டங்களிலும், ஒவ்கவோரு ைலத்திரு 
அதவயிலும் இச்ெந்திப்புக்கள் 
நதடகபறும் என்பதை விைக்க, உலக 
ஆயர்கள் ேோேன்ற கபோதுச் கெயலகம் 
ையோரித்ை புதிய நதடமுதற விைக்கங் 
கதை, பே 21, இவ்கவள்ளியன்று, 
திருத்ைந்தை அங்கீகரித்துள்ைோர். 
 
முதல் நிலை 
உலக ஆயர்கள் ேோேன்றத்தின் முைல் 
படி, வருகிற அக்படோப்ர 9, 10 ஆகிய 
பைதிகளில் வத்திக்கோனில் திருத்ைந்தை 
ைதலதேபயற்று நடத்தும், இதற 
பவண்டல், திருப்பலி, தியோனம், 

சிந்ைதன ஆகியவற்பறோடு துவக்கி 
தவக்கப்படும். 
 
மலைமாவட்ட அளவில் 
 
இரண்டோவைோக, அது, ேதறேோவட்ட 
அைவில், ைல ஆயரின் ைதலதேயில், 
வருகிற அக்படோபர் 17-ம் பைதி துவங்கும். 
இது, இதறேக்களின் கருத்ைறிைல் ேற்றும், 
பங்பகற்புடன் நதடகபறும்.  அைன் 

அடிப்பதடயில் ேதறேோவட்ட ேோேன்றத் 
தில் கருத்துப்பரிேோற்றங்கள் நதடகபறும். 
அது பபோன்று  திருப்பீட பல்பவறு 
துதறகள், இருபோல் துறவு ெதப 
ைதலவர்கள் அதேப்பு, துறவியர் 
கூட்டதேப்புகள், பன்னோட்டு கபோது 

நிதலயினர் இயக்கங்கள், பல்கதலக் 
கழகங்கள், ேற்றும், இதறயியல் துதற 
களுக்கும் பகள்வித் கைோகுப்பு அனுப்பி 
தவக்கப்படும். 
 
ஒவ்பவோர் ஆயரும், 2021-ம் ஆண்டு, 
அக்படோபர் ேோைத்திற்குமுன், ேதற 
ேோவட்ட பிரதிநிதி ஒருவதர நியமிக்க 
பவண்டும். அவர் ைலஆயர் பபரதவ 
பயோடு இதணந்து கெயல்படுவோர். 

பின்னர், கபோதுச்கெயலகத்பைோடு ஒத்து- 
தழப்பைற்கு, ஆயர் பபரதவ ஒருவதர 
பயோ அல்லது ஒரு குழுதவபயோ 
நியமிக்கும். 
 

ேதறேோவட்ட ேோேன்றத்தின் பரிந்துதர 

கள், ைல ஆயர் பபரதவக்கு அனுப்பப் 
படும். அந்ைப் பபரதவ அவற்தறத் 
கைோகுத்து, உலக ஆயர்கள் ேோேன்றப் 
கபோதுச்கெயலகத்திற்கு அனுப்பி தவக் 
கும். இந்ை முைல்நிதல, 2022-ம் ஆண்டு 
ஏப்ரலில் நிதறவதடயும். 
 
கபோதுச்கெயலகம், இவற்தற தவத்து, 
முைல் வதரவுத் கைோகுப்தபத் ையோரித்து, 
2022-ம் ஆண்டு கெப்டம்பரில், ைலத்திரு 
அதவகளுக்கு அனுப்பி தவக்கும். 
 
கண்டம் வாரியாக: 
கைந்துலையாடல் மற்றும் ததளிந்து 
ததர்தல் 
 
2022-ம் ஆண்டு கெப்டம்பரிலிருந்து, 2023
-ம் ஆண்டு ேோர்ச் வதர ேோேன்ற 
ையோரிப்புப் பணிகள் கண்டம் வோரியோக 
நதடகபறும். முைல் வதரவுத் கைோகுப் 
பின் அடிப்பதடயில் கலந்துதரயோடல் 
நடத்தி, இதவ அனுப்பிதவக்கும் 
பரிந்துதர கைோகுப்பு, 2023-ம் ஆண்டு 
ேோர்ச் ேோைத்திற்குள் கபோதுச்கெயலகத் 
திற்கு வந்துபெரும். 
 
இந்ைத் கைோகுப்பின் அடிப்பதடயில் 
கபோதுச் கெயலகம், இரண்டோவது 
வதரவுத் கைோகுப்தப, 2023-ம் ஆண்டு 
ஜூனில் அனுப்பி தவக்கும். அைற்குப்பின் 
2023-ம் ஆண்டு அக்படோபரில் வத்திக் 
கோனில் நதடகபறும் உலக ஆயர்கள் 
ேோேன்றத்பைோடு இது நிதறவதடயும்  

-பேரி கைபரெோ: வத்திக்கோன் கெய்திக  

பகோலோலம்பூர்: எதிர்வரும் ஜூதல ேோைம் 
முைலோம் திகதி முைல் ‘கை கெரோல்டு’ வோர 
போத்திக்தகக்குப் புதிய ைதலதே ஆசிரியரோக 
கபட்ரிசியோ பிகரய்ரோ அவர்கள் நியமிக் 
கட்டுள்ைோர்.  இவர் கடந்ை நோன்கு 
ஆண்டுகைோகக் பகோலோலம்பூர் ேோேதற 
ேோட்டத்தில் பபரோயரின்  ைகவல் கைோடர்பு  
அலுவலகத்தில் ைகவல் கைோடர்புப் பணியோை 
ரோகப் கபோறுபபற்றிருந்ைோர்.  

இவர் ைனியோர் துதறயிலும்,  திருஅதவயிலும்  
ைகவல் கைோடர்பு  துதறயில் ஆழ்ந்ை 
அனுபவம் உள்ைவர் என்பது குறிப்பிடத் 
ைக்கது. எனபவ, கை கெரோல்டு பத்திரிக் 
தகயின் ைதலதே ஆசிரியர் கபோறுப்தப 
திறம்பட நிதறபவற்றுவோர்  என்பதில் 
கிஞ்சிற்றும் ஐயமில்தல.  

அபை பவதையில் கடந்ை 27 ஆண்டுகள் 
இப்பத்திரிக்தகயின் ஆெரியரோக இருந்து, 
அயரோது உதழத்ை அருள்ைந்தை பலோரன்ஸ் 
என்ரூ அவர்களுக்கு நன்றி கூறக்கடதேப் 
பட்டுள்பைோம். இவர் இப்பத்திரிக்தகயின் 
முைல் ஆசிரியர் என்பபைோடு, இவ்விைழின் 
சிறப்புக்கும் ேதிப்புக்கும் அயரோது உதழத்ை- 
வரோவோர். இப்பத்திரிக்தகயோனது  கடந்ை    8 
கெப்டம்பர் 1998-ல், பகோலோலம்பூர் ேோேதற 
ேோவட்டத்தில் கைோடங்கப்பட்டக் கோலத் 
திலிருந்து, தீபகற்ப ேபலசியோவிலும் ெபோ 
ேற்றும் ெரவோக்கிலும் இப்பத்திரிக்தகத்   
ைதடகளின்றி விநிபயோகிக்கப்படுவதை  
உறுதிச் கெய்ை கபருதே இவதரச் பெரும் 
என்றோல் மிதகயோகோது. 

திருஅதவ ெோர்ந்ைச் கெய்திகள் கோலத்ைோே 

ைமின்றி உடனுக்குடன் ேக்கதைச்  கென்ற- 
தடய பவண்டும் என்ற குறிக்பகோதைத் ைேது 
குழுவினபரோடு சிறப்போக நிதறபவற்றி வந்ைோர் 
என்று துணிந்து கூறலோம்.  அவ்வோபற, 
பங்குகளின் நிகழ்வுகளும் கெய்திகளும் 
உடனுக்குடன் கவளியிடப்பட்டன. 

இந்ை ககோவிட்-19 நடேோட்டக் கட்டுப்போடு 
கோலத்திலும் இயங்கதல வோயிலோக 
இப்பத்திரிக்தகத் கைோடர்ந்து கவளிவருவதை 
இவர் உறுதிச் கெய்ைோர் என்பதும் குறிப்பிடத் 
ைக்கது. 

இறுதியோக, புதிைோக ைதலதே ஆசிரியர் 
கபோறுப்பபற்கும் கபட்ரிசியோ பிகரய்ரோ 
அவர்களின்  கபோறுப்பில் ’கை கெரோல்டு’ 
கைோடர்ந்து கவற்றிநதட பபோடுவபைோடு,  

இப்பத்திரிக்தகயின்    வைர்ச்சி நிதலநோட்டப் 
படும் என்று எதிர்ப்போர்க்கப்படுகிறது. 

ஆங்கிலம், ேலோய், கேன்டரின் ேற்றும் ைமிழ் 
(இதறத்தூைன்)  என நோன்கு கேோழிகளிலும் 
வோரந்பைோறும் கவளிவரும் கை கெரோல்டு 
பத்திரிக்தக   கைோடர்ந்து  அைன் வைர்ச்சி 
சிகரத்தை அதடய வோழ்த்துக்கள். 

ஆயர் கெபஸ்தியன் பிரோன்சிஸ்,                    
பினங்கு ேதறேோவட்டம் 

பபரோயர் ஜூலியன் லியோவ்,                   
பகோலோலம்பூர் ேோேதறேோவட்டம். 

ஆயர் கபர்ணர்ட் பவுல்,                             
ேலோக்கோ- பஜோகூர் ேதறேோவட்டம். 

தத தெரால்டு வார பத்திரிறகக்குப் புதிய ஆசிரியர் நியமனம் 
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 விவிலியத்தை மட்டும் க ொண்டு 
மதைக் ல்வி  ற்பிக் லொமொ? 

பிரிந்த கிறிஸ்தவச் சபையினர்  விவிலியத்பத 
மட்டும்  ககொண்டு மபைக்கல்வி பைொதிக் 
கிைொர்கள். இதனொல் அவர்களின் பிள்பைகள் 
விவிலிய அறிவில் சிைந்து விைங்குகிைொர்கள். 
அப்ைடியிருக்க நொம் மட்டும் ஏன் ைொடப் 
புத்தகங்கபைக் ககொண்டு மபைக்கல்வி 
கற்பிக்கிபைொம் ? 

கமக்டலின் சொர்ல்ஸ், ஜொசின், மலொக்கொ 

பிரிந்த கிறிஸ்தவச் சபையினர் ககொண்டி 
ருக்கும் நம்பிக்பக வொழ்வுக்கும் கத்பதொ- 
லிக்கர் நொம்  ககொண்டிருக்கும் நம்பிக்பக 
வொழ்வுக்குமிபடபய நிலவும் பவறுைொடுகள் ைல. 
தொங்கள் கூறியைடி, பிரிந்த சபையினருக்கு 
விவிலியம் மட்டுபம அவர்கைது பைொதபன 
அபனத்துக்கும் மூலமொக உள்ைது.  பமலும், 
பிரிந்த சபைகள் என்று ைல சபைகள் 
உள்ைன.  ஆனொல்,  அவர்களுக்கு 
மண்ணகத்தில் ஒரு கைொது வொன 
தபலபமத்துவம் கிபடயொது.   

அடுத்து, பிரிந்த சபையினருக்கு நீண்ட கொல 
வரலொறும் இல்பல. ஆத்ரபடொக்கஸ் சபைக்கு 
1000 ஆண்டு வரலொறும், மற்ை சபைகளுக்கு 
அதிகைடியொக  ஏைக்குபைய 500 ஆண்டுக்கொல 
வரலொறும் தொன் உள்ைது. ஆனொல் 
கத்பதொலிக்கத் திருஅபவக்கு 2000 ஆண்டு 
கொல வரலொறு உண்டு. இதன் வரலொறு 
திருத்தூதர்கள் வழிவந்த வரலொறு. இபயசுபவ 
ஏற்ைடுத்திக் ககொடுத்த வரலொறு. 

நொன்கு நற்கசய்திகளும் இதர திருமுகங் களும், 
இறுதி நூலொன திருகவளிப்ைொடும் ஏைக்குபைய 
கி.பி. 60 கதொடங்கி 100-ஆம் ஆண்டொைவில் 
எழுதப்ைட்டன. இபவ அபனத்தும் புத்தக 
வடிவில் இல்பல. ஏகனனில் அப்பைொது அச்சு 
இயந்திரம் கண்டுப்பிடிக்கப்ைடவில்பல. 
எனபவ, அபனவரது பைொதபனயும் பகயொல் 
பிரதிகள் எழுதப்ைட்டு வொய்கமொழியொகபவ 
மபைக்க ல்வி வழங்கப்ைட்டது.  இபத நொம் 
மரபு வழி பைொதபன என்கிபைொம்.   

ஏைக்குபைய முதல் 250 ஆண்டுகள் விவிலியம் 
கதொகுக்கப்ைடவில்பல. விவிலியம் என்று 
ஒன்று கிபடயொது. ைபழய ஏற்ைொட்டு நூல்கள் 
தொன் இருந்தன. எனபவ, வொய்கமொழியொகபவ, 
இபயசுவின் நற்கசய்தி பயொடு மற்ை நம்பிக்பக 
உண்பமகளும் திருத்தூதர்களிடமிருந்து 
கைற்று இந்தியொ உட்ைட ( புனித பதொமொ) ைல 
ைகுதிகளில் பைொதிக்கப்ைட்டன. அக்கொலத்தில் 
‘டிடொக்பக’ என்ை திருத்தூதர்களின் 
பைொதபனகளின் கதொகுப்பை அதிகமொகப் 
ையன்ைடுத்தப் ைட்டது.  

அபத, பவபையில் நற்கசய்தியொைர்களும் ைவுல் 
அடிகளும் எழுதொத மற்றும் ைல 
உண்பமகபைத் கதொடக்கத் திருஅபவ 
அறிந்திருந்தது. அவற்றுள் அன்பன மரியொவின் 
கைற்பைொர் கையர், ஆயர்களின் பதொற்ைம், 
பைதுரு வழிவந்த திருத்தந்பதயர்  நியமனம், 
விரிவொன நற்கருபண ககொண்டொடம் 
பைொன்ைபவ  அடங்கும்.   அடுத்து 300 
ஆண்டுகள் திருஅபவ சந்தித்த சவொல்கபை, 

துன்ைத் துயரங்கபை யொர் எழுதியது? 
ைொரம்ைரியம் அல்லது மரபு ஒன்பை 
திருஅபவக்கு இவற்பை கூறி வந்தது.  
எடுத்துக்கொட்டொக, இபயசுவின் இைப்புக்குப் 
பின் மரியொ திருத்தூதர்கபைொடு தங்கியிருந் 
தொர். அப்பைொது  அவர் தன்பனப் ைற்றிய சில 
கசய்திகபை சீடர்களிடம் கூறியிருக்கலொம். 
அவற்றில் ஒன்று மரியொவின் கைற்பைொர் கையர். 
இதன்வழியொக பின்னர் ைலருக்கு மரியொவின் 
கைற்பைொர் கையர் கதரிய வந்திருக்கக்கூடும். 
இதுதொன் ைொரம்ைரியம். பமலும் ைல ைக்தி 
முயற்சிகளும்  ைொரம் ைரியத்தின் வழி நமக்கு 
கிபடத்தன. 

அடுத்து, திருத்தந்பதயர்கள் தூய ஆவியொரொல் 
ஏவப்ைட்டு எழுதிய மபைத்தூது சுற்று 
மடல்கள். கி.பி. 300க்குப் பிைகு பதொன்றிய 
நம்பிக்பக பகொட்ைொடுகள் யொவும் மரபு வழி 
வந்த பைொதபனகள். தூய ஆவியொர் 
கைந்தபகொஸ்து நொள் கதொடங்கி இன்று வபர 
திருஅபவபய வழிநடத்துகிைொர். ைற்ைல 
உண்பமகபை அவர் கவளிப்ைடுத்தியும் 
வருகிைொர். குறிப்ைொக அருைபடயொைங்களின் 
பதொற்ைம், திருஅபவ சட்டத்திட்டங்கள், 
திருவழிைொட்டு வழிமுபைகள் இதில் அடங்கும். 

ஆகபவ, திருவிவிலியத்பதொடு மரபு வழி நொம் 
கைற்றுக்ககொண்ட பைொதபனகளும் கடவுளு 
படயபத. இபவ இரண்படயும் கலந்து 
அளிப்ைபத நமது மபைக்கல்வி. திருவிவிலியம் 
மற்றும் ைொரம்ைரியம் இவற்பை   ககொண்டு 
தயொரிக்கப்ைட்டதுதொன் கத்பதொலிக்க 
மபைக்கல்வி நூல் (Catechism of the Catholic 
Church). இதுபவ நமது மபைக்கல்வியின் 
இன்பைய கருவூலம். இதன் அடிப்ைபடயில் 
மபைக்கல்வி ைொடநூல்கள் மொணவர்களின் 
வயதுக்கு ஏற்ை தயொரித்து அளிக்கப்ைட் 
டுள்ைன.  இதில், நொன்கு முக்கிய அம்சங்கள் 
உள்ைன. 1. நம்பிக்பக அறிக்பக (விசுவொச 
பிரமொணம்), 2. மபைவுண்பம ககொண்டொட் 
டங்கள் (அருைபடயொைங்கள்) 3. கிறிஸ்தவ 
நன்கனறி வொழ்க்பக (10 கட்டபைகள்)  4. 
கிறிஸ்தவ இபைபவண்டல் வொழ்வு 

ஆகபவ, நொமது இப்ைொட நூல்களில் 
திருவிவிலியம் இல்பல என்று கூை இயலொது. 
முழு விவிலியமும் ைடிப்ைடியொக எளிய 
முபையில், மொணவர்கள் கிரகித்துக் ககொள்ளும் 
வபகயில்  இப்ைொட நூல்களில்  
எடுத்துபரக்கப்ைட்டுள்ைது.    இப்ைணிபயக் 
கொலத்தின் பதபவக்பகற்ை சீர்கசய்யவும், 
கிறிஸ்துவில் முதிர்ச்சிபய பநொக்கிய 
மபையறிபவ வழங்கவும் ஒவ்கவொரு மபைமொ 
வட்டத்திலும் மபைக்கல்வி ஆபணயம் 
உண்டு. ஆகபவ, நம்மில் மபைக்கல்வி 
ஆசிரியர்கள் தன்னிச்பசயொக கசயல்ைடவும் 
முடியொது. எனபவ, ைொட நூல்களின் வழியொக 
உலககங்கும் தத்தம் ஆயர்களின் கண்- 
கொணிப்பில் ஒபர விைக்கம், ஒபர உண்பம, 
ஒபர நம்பிக்பக பைொதிக்கப்ைடுகிைது. இதுபவ 
நமது சிைப்பு.  

 -ஆர்.பக. 

பினொங்கில் ‘கிறிஸ்துதைப் பகிர்ைல்’ ஏழு ைொரப் 
பயிற்சி நிதைைதைந்ைது.   

பினொங்கு : பினொங்கு மபைமொவட்டத்தின் 
புதிய மபைப்ைரப்பு ஆபணயம் ‘கிறிஸ்துபவப் 
ைகிர்தல்’ எனும் நிகழ்பவக் கடந்த 25.05.2021-
ல் கவற்றிகரமொக நடத்தியது. 50 பைர் 
ைங்குககொண்ட இந்நிகழ்வு, பினொங்கு, 
பகொலொலம்பூர், மலொக்கொ-பஜொகூர் ஆகிய 
மூன்று மபைமொவட்டங்களுக்கொக நடத்தப் 
ைட்டது. ‘கிறிஸ்துபவப் ைகிர்தல்’ எனும் 
இப்ையிற்சி  மூன்று  ையிற்சிகபை உள்ைடக் 

கியது. அபவ: , இபயசுபவ கண்டுககொள்ளு 
தல், இபயசுபவப் பின் கசல்லுதல் மற்றும் 
இபயசுபவப் ைகிர்தல் என்ைனவொகும்.  
 

கடந்த இரண்டு மூன்று ஆண்டுகைொக 
இப்ையிற்சிபய நடத்திவரும் அந்த ஆபணயம், 
கத்பதொலிக்கர்கபை மட்டும் அல்லொது, 
விசுவொசத்பத இழந்தவர்கள், இபயசுபவப் 

ைற்றி அறிய விபழபவொர் என ைலருக்கும் 
இப்ையிற்சிபய நடத்தி வருகிைது. 
 
‘கிறிஸ்துபவப் ைகிர்தல்’ என்ைது ஏழு வொர 
கதொடர் ையிற்சியொகும். இதில் ைங்பகற்பைொர், 
மபைப்ைரப்புக்கொன திைபன வைர்ப்ைபதொடு, 
மபைப்ைரப்பு அன்ைொட வொழ்வின் 
ஒருைகுதியொக விைங்க கற்றுக்ககொள்வர். ஏழு 
வொரங்களுக்கு, ஒவ்கவொரு கசவ்வொய்க் 

கிழபமயும் இரவு 8.15 முதல் 10.00 மணிவபர 
இப்ையிற்சி நடத்தப்ைட்டது.  
 

‘ஆழத்தில் பைொடுங்கள்’ எனும் இறுதிப் 
ையிற்சியில் பினொங்கு மபைமொவட்டத் தின் 
ஆயர் கசைஸ்தியன் பிரொன்சிஸ் அவர்களும் 
முழுபமயொகப் ைங்ககடுத்தொர் என்ைது 
குறிப்பிடத்தக்கது. 

இ்ன்று நொம்  கிறிஸ்துவின் திருவுடல், 
திருரத்தப் கைருவிழொபவ ககொண்டொட 
அன்புடன் அபழக்கப்ைட்டிருக்கிபைொம். 
இன்பைய முதல் வொசகம், பமொபச வழியொக 
கடவுள் ஏற்ைடுத்திக்ககொண்ட ைபழய 
உடன்ைடிக்பகபயப் ைற்றி எடுத்துபரக்கிைது. 
பமொபச இஸ்ரபயல் மக்கள் சொர்ைொக 
ஆண்டவருக்கு நல்லுைவுப் ைலி கசலுத்து 
வபதயும், அவர்கள்மீது உடன்ைடிக்பகயின் 
இரத்தத்பதத் கதளித்தபதயும் எடுத்துபரக் 
கிைது.  
 

எபிபரயருக்கு எழுதப்ைட்ட இரண்டொவது 
வொசகமொனது,  தபலபம குருவொன கிறிஸ் 
துவொல் ஏற்ைடுத்தப்ைட்ட புதிய உடன்ைடிக் 
பகபயப் ைற்றி பைசுகிைது. இபயசு கிறிஸ்து 
தம்பமபய மொசற்ை ைலியொக ஒப்புக்ககொடுத்து, 
நமக்கு மீட்பு கிபடக்கச் கசய்தொர் என்ைபத 
எடுத்துபரககிைது. ஆண்டவர் இபயசு 
தன்னுபடய இறுதி இரொவுணவின்பைொது - 
ைொஸ்கொ உணவின் பைொது- அப்ைத்பதத் 
எடுத்து, "இது என் உடல்" என்கின்ைொர். 
பின்னர் கிண்ணத்பத தம் பகயில் எடுத்து, 

"இது உடன்ைடிகபகயின் இரத்தம்; ைலருக் 
கொகச் சிந்தப்ைடும் இரத்தம்" என்கின்ைொர். 
இபயசு  இவ்வொறு கசொல்வதன் வழியொகவும், 
கசய்வதன் வழியொகவும் ைொஸ்கொ உணவிற்கு 
புதிய அர்த்தத்பதக் ககொடுக்கின்ைொர். புதிய 
ைொஸ்கொ   உணவில்   ஆண்டவர் இபயசு 
தன்னுபடய உடபலயும் இரத்தத்பதயும் 
உணவொகக்  ககொடுக்கின்ைொர்.  அவபர ைொவம் 
பைொக்கப் ைலியொகும் கசம்மறியொகிைொர். அபத 
உலகு வொழ்வு கைறுவற்கொகக் ககொடுகின்ைொர். 
 

இபயசு, புதிய உடன்ைடிக்பக ைலியிபல, தூய 
ஆவியின் துபணயொல் தன்பன மொசற்ை 
ைலியொக ஓப்புக்ககொடுத்து தன் சபதபயபய, 
தன் இரத்தத்பதபய  உணவொக ககொடுத்து, 
என்றுமுள்ை ஓபர ைலிபயபய ஓப்புக் 
ககொடுத்தொர்.  இவ்வுலகின் மீது இபைவன் 
ககொண்ட பமலொன அன்பை இவ்விழொ நமக்கு 
எடுத்துபரக்கிைது. பகொதுபம மணி மண்ணில் 
விழுந்து மடிந்தொல் ஒழிய ைலன் தருவதில்பல 
என்று தன் உயிபரபய பகயளித்து 
உடலொலும் இரத்தத்தொலும் நமக்கு வொழ்- 
வளித்த கிறிஸ்துபவதொன்    நற்கருபணயில் 

நொம் உண்கின்பைொம். நற்கருபண என்ைது 
கிறிஸ்தவ வொழ்வின் ஊற்றும் உச்சமுமொக 
உள்ைது என இரண்டொம் வத்திக்கொன் சங்கம் 
வலியுறுத்துகிைது. எனபவ, நற்கருபண 
நம்ைப்ைட பவண்டியது; ககொண்டொடப்ைட 
பவண்டியது; அனுைவித்து வொழப்ைட 
பவண்டிய உணவு ஆகும். 
 

இபயசுபவப் பைொல பிைர் நலம், பிைரன்பு 
என்று வொழ்ந்தொகலொழிய நற்கருபணபய 
வொழ்வொக்க இயலொது. பிைரன்பு உணர்பவொடு 
வொழப்ைட பவண்டிய மபைகைொருபை 
'ஆகமன்' என்று கசொல்லி நொவினொல் கைற்று 
மட்டும் திருப்தி அபடயலொகொது என்ைபத 
உணர்தல் பவண்டும். 
  

நம்மில் ைலர் திருப்ைலியில் ைங்பகற்கும் பைொது, 
ஆழந்த நிபலயில் ைங்பகற்கத் தவறுகிபைொம். 
இபயசுவின் அைவில்லொ அன்பில் இரண்டைக் 
கலக்க இயலொமல் கவனத்பதச் சிதைவிடுகி- 
பைொம். திருப்ைலியில் இபைவொர்த்பத 
விருந்பதொடு நற்கருபண விருந்தும் இடம் 
கைறுவதொல், இரண்டிலும் முழு ஈடுைொடு 
இன்றியபமயொதது. இபை- வொர்த்பத நமக்கு 

ஒளியொகவும் நற்கருபண வொழ்வொகவும் 
விைங்குகின்ைன. 
 

நொம் உடல் உறுப்புகபைத் தொனம் கசய்யும் 
பைொது, ஒரு சில உறுப்புகபை மட்டுபம 
தொனம் கசய்வது வழக்கம். இபயசுபவொ தம் 
உடல் முழுவபதயும் ைலியொக்குகிைொர். இது 
மனுக்குலத்தின் மீது அவர் ககொண்ட அன்பின் 
கவளிப்ைொடொக உள்ைது.  
 

நைகருபண விருந்தில் ைங்குகைறுவதன் மூலம் 
நொம் சிலுபவப்ைலிபயயும்  கடவுளின் 
அைவற்ை அன்பை வொழ்ந்து கொட்டுகிபைொம்.   
 

-M.கசல்வரொஜூ, மலொக்கொ 

 நற் ருதை உயிர் ைரும் உைவு  

கிறிஸ்துவின் திருவுைல், திருஇரத்ைம் 
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புனித ய ோயேப்பு 

மன்றோட்டு மோலையில் 
புதி  மன்றோட்டுகள் 

கடந்த பம 01, சனிக்கிழபமயன்று 
சிைப்பிக்கப்ைட்ட, கதொழிலொைரொன புனித 
பயொபசப்பு திருநொைன்று, புனித பயொபசப்பு 
மன்ைொட்டு மொபலயில், ஏழு புதிய 
மன்ைொட்டுகபை இபணத்துள்ைது, 
திருவழிைொடு மற்றும், அருைபடயொைங்கள் 
பைரொயம்.  
 

 மீட்ைரின் ைொதுகொவலர் 
 கிறிஸ்துவின் ைணியொைர்  
 பநொயுற்பைொரின் திருப்ைணியொைர் 
 துயரங்களில் துபணயொைர் 
 புலம்கையர்ந்பதொரின் ைொதுகொவலர் 
 இன்னலுற்பைொரின் ைொதுகொவலர்  
 வறிபயொரின் ைொதுகொவலர் 
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