
HERALD     SEPTEMBER 12, 2021                                            21 IRAITHOOTHAN 

 இயேசு தம் சீடருடன் பிலிப்புச் செெரிோவைச் ொர்ந்த ஊர்களுக்குப் புறப்பட்டுச் 
சென்றார். ைழியில் அைர் தம் சீடவை ய ாக்கி, “ ான் ோர் என மக்கள் 
சொல்கிறார்கள்?” என்று யகட்டார். அதற்கு அைர்கள் அைரிடம், “சிலர் திருமுழுக்கு 
யோைான் எனவும் யைறு சிலர் எலிோ எனவும் மற்றும் சிலர் இவறைாக்கினருள் ஒருைர் 
எனவும் சொல்கின்றனர்” என்றார்கள். “ஆனால் நீங்கள்  ான் ோர் எனச் 
சொல்கிறீர்கள்?” என்று அைர் அைர்கவைக் யகட்க, யபதுரு மறுசமாழிோக, “நீர் 
சமசிோ” என்று உவைத்தார். தம்வமப்பற்றி எைரிடமும் சொல்ல யைண்டாம் என்று 
அைர்களிடம் அைர் கண்டிப்பாய்க் கூறினார். (மாற்கு 8: 27-30) 

பினாங்கு 
மறைமாவட்டத்தின் 

‘கரித்தாஸ்’    திைப்புவிழா    
பிபினனாாங்ங்குகு: பினாங்கு மவறமாைட்டத்தின் ‘கரித்தாஸ்’  
சமர்யடகா தினத்தன்று காவல 10.00 மணிேைவில் தூே 
ஆவிோர் யபைாலேத்தில்  ய ைடி நிகழ்ச்சியின் ைழி 
அதிகாைப்பூர்ைமாக சதாடங்கப்பட்டது. மவறமாைட்டத்தின் 
ஆேர் செபஸ்திேன் பிைான்சிஸ் அைர்களின் தவலவமயில் 
சகாண்டாடப்பட்ட திருப்பலியின் யபாது, யமற்கண்ட திறப்பு 
நிகழ்வு இடம்சபற்றது.    பங்குத் தந்வத ய ாக்கிம்  
யைாபர்ட், அங்குத் தங்கியிருக்கும் ஓய்வுப்சபற்ற அருள்தந்வத 
பிைான்சிஸ் அந்யதானி மற்றும் மவறமாைட்டத்தின் 
யமய்ப்புப்பணி குழுவின் தவலைர் அருள்தந்வத  ூட் 
மிைாண்டா ஆகியோர் அன்வறேக் கூட்டுத் திருப்பலியில் 
பங்யகற்றனர். 

இந்நிகழ்வுக்குத் யதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட கருப்சபாருைான  
‘இயேசுவின் இதேத் துடிப்பு’ மவறமாைட்டத்தில் உள்ை 
மக்கவை ஊக்குவிக்கும் கருப்சபாைாக அவமந்துள்ைது. 
திருப்பலியின்யபாது,  ஆேர் செபஸ்டிேன் அைர்கள் தனது  
உவையில், லத்தீன் சமாழியில் அன்பு  என்று சபாருள்படும் 
கரித்தாஸ் என்ற ைார்த்வதயின் ொைத்வத உணர்ந்து 
சகாள்ளுமாறு    அவனைவையும் யகட்டுக்சகாண்டார்.  
 

  ெமூக மவறத்தூதுவை   பேணத்தில்  மது  ம்பிக்வக 
செேலில் சைளிப்படும் ைவகயில் பேணிக்கும்   ய ைம் 
ைந்துவிட்டது என்று அைர் யமலும் கூறினார். கிறிஸ்துவைப் 
யபால அன்பு செலுத்த   ாம் இனம், ெமேம், அைசிேல், 
பணியிடம், யதசிேம்,   சித்தாந்தம் ஆகிேைற்றின் எல்வல 
கவைத் தாண்டி, யதவைப்படுயைாரிடம் யைறுபாடு 
காட்டாமல்  இைக்கத்வதக் காட்ட யைண்டிே கட்டாேத்தில் 
உள்யைாம் என்று அைர் ைலியுறுத்தினார். இவ்ைாறு  
செய்ைதன் மூலம்,  ாம் இயேசுவின் இதேத்துடிப்வப 
உயியைாடு வைத்திருப்யபாைாக ைாழ்யைாம் என்று யமலும் 
கூறினார்  
 

பினாங்கு மவறமாைட்ட கரித்தாஸ்  அவமப்பின் தவல 
ைைான அருள்தந்வத  ய ாக்கிம்  தனது முதல் 
அதிகாைப்பூர்ை உவையில்,  அங்குள்ை அவனத்து 
பங்குகளுடனும்   இவணப்பு, ஒத்துவைப்பு, ைலுவூட்டல் 
மற்றும் புத்துயிரூட்டுதல்   யபான்ற அம்ெங்களில் கைனம் 
செலுத்தப்யபாைதாக கூறினார். 
 
அத்யதாடு   கரித்தாஸ்  மவறமாைட்டங்கள், பங்குகள், 
பணிக்குழுக்கள் ஆகிேைற்றுக்கிவடயில்    இவணந்து 
செேல்படும் என்றும், மவறமாைட்டத்தின் அவனத்து ெமூகப் 
பணிகளுக்கிவடயே  சதாடர்வப ஏற்படுத்தும் என்றும், 
இதன்ைழி   ாம் யமற்சகாள்ளும் சதாண்டு யைவலகளின் 
ஒவ்சைாரு அம்ெத்திலும் இயேசுவின் இதேத்துடிப்வப 
சைளிப்படுத்தும் என்றும் விைரித்தார். 
 
அடுத்து ஆேர் செபஸ்திேன் பிைான்சிஸ் மற்றும் அருள்தந்வத 
 ூட் அைர்களும் இவணந்து கரித்தாஸ் அவமப்பின் 
அதிகாைப்பூர்ை பதாவகவே சைளியிட்ட யைவையில், அதன் 
ெமூக மவறத்தூதுவை விழிப்புணர்வு  பைப்புவைவேயும் 

சைளியிட்டனர். இப்பைப்புவை செப்டம்பர் முதலாம்  ாள் 
சதாடங்கி அக்யடாபர் 24-ம்  ாள் முடிைவடயும் என்று 
அறிவிக்கப்பட்டது. பின்னர் ஆேர் கரித்தாஸ் அலுைலகத்தில் 
வைக்கப்படவுள்ை நிவனவு பதாவகயில் வகசேழுத்திட்டார். 
இந்த கரித்தாஸ் நிவனவுப் பதாவககள் மவறமாைட்டத்தின் 
ஒவ்சைாரு பங்கிலும் வைக்கப்படும் என்றும் 
அறிவிக்கப்பட்டது. 
 

நிவறைாக, ஆேர் RM 145,000 சதாவகக்சகாண்ட 
காயொவல ஒன்வற அருள்தந்வத  ூட் மிைண்டா 
அைர்களிடம் ைைங்கினார். இத்சதாவகோனது மவற 
மாைட்டத்திலுள்ை 29 பங்குகளிலும் கரித்தாஸ் அவமப்வப 
ஏற்படுத்தப் பகிர்ந்தளிக்கப்படும் என்று அைர் சதரிவித்தார். 

திருப்பலியின் இறுதியில் அருள்பணிோைர்கள் மற்றும் 
சபாதுநிவலயினர் சகாண்ட குழுவினவை  கரித்தாஸ் 
அன்புப் பணிக்குச் ெடங்குப்பூர்ைமாக அனுப்பிவைத்தார். 
 
2020-ஆம் ஆண்டு, மயலசிே ஆேர் மன்றம் கரித்தாஸ் யெவை 
அவமப்பிவன அவனத்துப் பங்கிலும் ஏற்படுத்துைதன் ைழி 
தர்மச் செேல்திட்டங்கவையும் பணிகவையும் ஊக்குவிக்க 
யைண்டும் என்று ஒயை மனதாக முடிவுச் செய்தது என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது. திருஅவையின் ெமூக அறம் ொர்ந்த 
செேல்கவை இனியும் தனித்தனி பணிக்குழுக்கைாக 
யமற்சகாள்ைாமல், இவணந்து ஒரு குவடயின் கீழ்  மயலசிே 
திருஅவைோக, குறிப்பாக ஏவை மற்றும் ஓடுக்கப்பட்யடாரின் 
மீது அக்கவற சகாள்ளும் அவமப்பாகவும்   செேல்பட 
யைண்டிே காலம் ைந்துவிட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது. 
இதன்ைழி பங்குகளில் செேல்படும் மனித ைைர்ச்சிப் 
பணிக்குழுக்கள் எதிர்காலத்தில் கரித்தாஸ் அவமப்பில் 
இவணயும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது. 
  

ைத்திக்கான்: இம்மாதம்   12 முதல், 15 ஆம் யததி புதன் 
ைவை, ஹங்யகரி மற்றும், சுயலாைாக்கிே  ாடுகளில், 
தான் யமற்சகாள்ைவுள்ை திருத்தூதுப்பேணம் பற்றிே 
குறுஞ்செய்தி ஒன்று, செப்டம்பர் 07, கடந்த 
செவ்ைாேன்று, தன் டுவிட்டர் ைவலப்பக்கத்தில் 
சைளியிட்டுள்ைார் திருத்தந்வத பிைான்சிஸ். 
 

 திருத்தந்வத  அைர்கள், ஹங்யகரி  ாட்டுத் தவல கர் 
புடாசபஸ்டில்  வடசபற்று ைரும், 52 ைது உலக 
திரு ற்கருவண மா ாட்டின் நிவறவு திருப்பலிவே, 
இன்று  நிவறயைற்றுைார். அதற்குப்பின்னர், ஹங்யகரி 
யின் அண்வட  ாடான சுயலாைாக்கிோ செல்ைார் என 
ைத்திக்கான் அறிக்வகசோன்று கூறுகிறது.  
 
 அன்பு விழா 

 
யமலும், செப்டம்பர் 05, கடந்த ஞாயிறன்று, 52ைது 
உலக திரு ற்கருவண மா ாடு அதிகாைப்பூர்ைமாகத் 
துைக்கப்படுைதற்கு முந்வதே  ாளில், ஹங்யகரி 
 ாட்டின் அவனத்து மவறமாைட்டங்களும், 
உதவியதவைப்படும் நிவலயில் இருக்கும், ஏறத்தாை 
ஐந்தாயிைம் யபவை ைையைற்று விருந்தளித்துள்ைன. 
 

 எஸ்டர்காம்-புடாசபஸ்ட் யபைாேைான கர்தினால் 
பீட்டர் எர்யடா அைர்கள், புடாசபஸ்ட்  கரின், 
திருத்தந்வத புனித 2-ம் ய ான் பவுல் ைைாகத்தில், 
யதவையில் இருப்யபாருக்கு உணவு ைைங்கும் 
நிகழ்வைத் துைக்கிவைத்தார். இந்த அன்பு விைாவில், 
ஹங்யகரியின் யைைாண் துவற அவமச்ெர் Istvá n 
Nagy, பாதுகாப்பு அவமச்ெகத்தில்,  ாட்டின் 
செேலைாகப் பணிோற்றும் Istvá n Szab ஆகிே இருைர் 
உட்பட, சபாதுமக்கள் பிைதிநிதிகள், தலத்திருஅவை 
பிைதிநிதிகள் எனப் பலரும் பங்யகற்று, அவனையைாடும் 
இவணந்து உணவு உண்டனர். 
 
 இன்னல்கயைாடு ைாழ்கின்ற மக்கவை, அைற்றுக்கு 
மத்தியில், சபாதுைான விருந்து சகாண்டாட்டத்தின் 
மகிழ்ச்சியில் பங்குசகாள்ை வைக்கும் ய ாக்கத்தில், 
இந்த அன்பு விைா ஏற்பாடு செய்ேப்பட்டது என்று 
அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 
 
செப்டம்பர் 04, ெனிக்கிைவமேன்று புடாசபஸ்ட் மற்றும் 
ஹங்யகரியின் சபரும்பாலான மவறமாைட் டங்கள், 
உதவி யதவைப்படும் குடும்பங்கள், ைேதுமுதிர்ந்யதார், 
மற்றும், தனிோக ைாழ்யைார் யபான்ற அவனைவையும் 
ைையைற்று அன்பு விருந்தளித்தன.   
 

யமரி சதயைொ: ைத்திக்கான் செய்திகள் 
 

 

ஹங்ககரி நாட்டில்                     
52-வது உலக 

திருநற்கருறை 
மாநாடு 

ஆேர் செபஸ்திேன் நிவனவு பதாவகயில் வகசேழுத்திடுகிறார் 
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எல்லை இல்ைாத பராமரிப்பு 
உண்லமயான சுதந்திரத்லதக் 

குறிக்கிறது 

 துன்புறும் இயயசுவின் துன்பம் ஏற்யபாம்  
இ  

இன்று ஆண்டின் ப ொதுக்கொலத்தின் 24-ஆம் 
ஞொயிறுவில் சந்திக்கின்ற ொம். இற வொக் 
கினர் எசொயொப் புத்தகத்திலிருந்து எடுக்கப் 
 ட்ட இன்ற ய முதல் வொசகம் இற  
ஊழியர் எத்தறகய துன் ங்கறைச் 
சந்திக்கின் ொர் என் றத எடுத்துக்கூறு 
வதொக இருக்கின் து. அப் குதியில் 
பசொல்லப் டுகின்  இற  ஊழியர் அல்லது 
துன்புறும் ஊழியர் இறயசுறவ என்று 
விவிலிய அறிஞர்கள் பசொல்வொர்கள். 
இறயசு, தன்  மக்களுக்கொகத் துன் ப் 
 டுகின்  ஒரு துன்புறும் ஊழியன்தொறன 
தவிர, அரசியல் பமசியொ அல்ல 
என் தொல்தொன் இறயசு சீடர்களிடம் 
யொருக்கும் இறதச் பசொல்லறவண்டொம் 
என்று உறரக்கின் ொர். அது மட்டு 
மல்லொமல், துன் ங்கறை றவண்டொம் என்று 
பசொன்ன ற துருவிடம், “என் கண்முன் 
நில்லொறத, சொத்தொறன” என்கி ொர். 
 

மொற்கு நற்பசய்தியில் இடம்ப றும் 
இந்நிகழ்வு இறயசு யொர் என் றதயும் 
இந்நிகழ்வுக்குப் பின்னொல் வருகின்  வொர்த் 
றதகள் அவருறடய சீடர்கள் எப் டி 
இருக்கறவண்டும் என்னும் உண்றமறய 

எடுத்துக்கூறுவதொக இருக்கின் து. இறயசு 
அதிசயங்கறையும் அற்புதங்கறையும் நிகழ்த் 
தக்கூடியவர் அல்ல, மொ ொக, அவர் 
துன்புறும் ஊழியர் என் றத மொற்கு 
நற்பசய்தியொைர் மிக அருறமயொகப்  திவுச் 
பசய்கின் ொர். அது மட்டுமல்லொமல் இறயசு 
வின் சீடர்களும் அவருறடய வழியிறல,  
துன் ங்கள் நிற ந்த வழியிறல 
நடக்கறவண்டும் என் றத மிகத் பதளிவொக 
எடுத்துறரக்கின் ொர். அதனொல்தொன் அவர் 
இறயசு கூறுவதொக, “என்றனப் பின் ற்  
விரும்பும் எவரும் தன்னலம் து ந்து, தம் 
சிலுறவறயத் தூக்கிக்பகொண்டு என்றனப் 
பின் ற் ட்டும்” என்  வொர்த்றதகறைப் 
 திவு பசய்கின் ொர். ஆம், இறயசுவின் 
சீடர்கள் யொவரும் தன்னலத்றதத் து ந்து, 
தம் சிலுறவறயத் தூக்கிக்பகொண்டு இறயசு 
றவப் பின் ற் றவண்டும். 
 
 

இறயசு ஒரு துன்புறும் ஊழியர், அவருறடய 
வழியில் நடக்கும் நொம் ஒவ்பவொருவரும் 
இறயசுவுக்கொய், அவருறடய நற்பசய்திக்கொய் 
துன் த்றத துணிவுடனும் ப ொறுறமயு 
டனும் தொங்கிக்பகொள்ைறவண்டும் என்று 
சிந்தித்த நொம் ஆண்டவர் இறயசுவில் 

ஆழமொன நம்பிக்றக பகொண்டவர்கைொக 
வொழறவண்டும் என் றத இன்ற ய 
இரண்டொம் வொசகம் நமக்குத் பதளிவொக 
எடுத்துறரக்கின் து. 
 

இன்ற ய இரண்டொம் வொசகத்தில்  
பதொடக்கக்கொல எருசறலம் திருஅறவயி
ல்  நிலவிய ஒரு குழப் ம்  ற்றி வொசிக்கின் 
ற ொம். 'திருச்சட்டம் சொர்ந்த பசயல்கைொல் 
அல்ல, இறயசு கிறிஸ்துவின்மீது பகொள்ளும் 
நம்பிக்றகயொல்தொன் ஒருவர் இற வனுக்கு 
ஏற்புறடயவர் ஆகமுடியும் என நொம் 
அறிந்திருக்கிற ொம்' (கலொ 2:16) என்  
 வுலின் ற ொதறனறயத் தவ ொகப் 
புரிந்துபகொள்கின் னர் சிலர். இவர்கள், 
'நம்பிக்றக' என் து 'பவளிப் டுத்தப் ட்ட 
றகொட் ொடுகறை அல்லது சட்டங்கறை 
ஏற்றுக்பகொள்வது' என்றும், 'றவறு எந்தச் 
பசயல்கறையும் இதற்குச் பசய்யத் றதறவ 
யில்றல' என்றும் தங்களின் தவ ொன 
புரிதறல மற் வர்களுக்குப்  ரப்பினர். 
நம்பிக்றக என் றத நொம் றதர்ந்து 
பகொண்டொல் அந்தத் றதர்வுக்கொன  
அர்ப் ணம் இறயசுவின் மனநிறலறய 
நொமும் ப ற்றுக்பகொள்வதில்தொன் இருக் 

கி து. அந்த மனநிறல நம்முறடய 
பி ரன்பிலும், பி ர்றசறவயிலும் பவளிப் ட 
றவண்டும். அறதவிடுத்து, பசயலற்  
நம்பிக்றகறய பதரிவு பசய்வதும், எந்த 
பவொரு வலிறயயும் தரொத அர்ப் ணத்றதக் 
றகக்பகொள்வதும் சி ப் ன்று. 
 

நொம் சரியொன பதரிறவ றமற்பகொள்ைவும், 
சரியொன அர்ப் ணத்றதக் பகொண்டிருக் 
கவும் இன்ற ய இற வொக்குகள்   நம்றம 
அறழக்கி ன. "ஒறர சமயத்தில் இரு 
மொன்கறை விரட்டுகி வன் ஒரு மொறனயும் 
பிடியொன்" என் து  ழபமொழி.  
 

 

 -அருள் ணி இறயசு கருணொநிதி 

 

ப ொதுக்கொலம் 24-ஆம்  ஞொயிறு  

முதல் வொசகம்: எசொயொ 50 :5-9 
தி. ொடல்:       116: 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 
2ம் வொசகம்:    யொக் 2: 14-18 
நற்பசய்தி:       மொற்கு 8 :27-35 
 

ஞாயிறு வாசகம் ஆண்டு 2 
வாரநாள் முதல் வாசகம் –ஆண்டு 1 

திருப்புகழ் மாலை -வாரம் 4 

 சிரம் ொன்: சமயங்களுக்கிறடயில் 
பதொடர்ச்சியொன உறரயொடல் மற்றும் 
நல்லிணக்கத்றத ஊக்குவிக்கும்  ணியொ 
னது,  ல ஆண்டுகைொக இங்குள்ை  
மினவுதல் மொதொ  ங்கின் முக்கிய 
நடவடிக்றககளில் ஒன் ொக பசயல் ட்டு 
வருகி து.  இப் ங்கின் கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பு 
மற்றும்   சமயங்களுக்கு இறடயிலொன 
உறரயொடல்  ணிக்குழு சமீ த்தில்  
கொபணொளி ஒன்ற   64-ஆம் ஆண்டு 
சுதந்திர தினத்தன்று    பவளிட்டது.    
“எஎல்ல்றறலல  இஇல்ல்லலொொதத    ரரொொமமரிரிப்ப்புபு  உஉண்ண்றறமம  
யயொொனன  சுசுததந்ந்திதிரரத்த்றறததக்க்  குகுறிறிக்க்கிகி  துது” என்னும் 
தறலப்பிலொன அக்கொபணொளி  ல்சமய 
தொருக்கிறடயில்  நிலவும் புரிந்துணர்றவ 
றமலும் பமருகூட்டும் வறகயில் அறமந் 
தது என்று  ொரொட்டப் ட்டது. 
  
ஒரு மொதத் தயொரிப்பில் உருவொன இத்த   
30 நிமிட கொபணொளியில், நொட்டின் முக்கிய 
சமயங்களின்  பிரதிநிதிகளின்  ொரம் ரிய 
நிகழ்ச்சிகளும்  மற்றும் மரியொறத ஏற்றுப் 
பும் இடம்ப ற்றுள்ைன. 
 
உண்றமயொன சுதந்திரத்றத பிரதி லிக் 
கும் வறகயில், இனம் மற்றும் சமயத்றதப் 
ப ொருட் டுத்தொமல், மறலசியர்களிறடறய 
 ரொமரிப்ற யும் அக்கற றயயும்  வைர்ப் 
 றத றநொக்கமொகக் பகொண்டது இந்த 
‘பமர்றடக்கொ’கொபணொளி என  பதரிவிக்க
ப்  ட்டது. மினவுதல் மொதொ  ங்கின் 
 ங்குத்தந்றதயும் றகொலொலம்பூர் மொமற  
மொவட்டத்தின் கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பு மற்றும் 

சமயங்களுக்கிறடயிலொன உறரயொட 
லுக்குப் ப ொறுப்ற ற்றிருக்கும் அருள் 
தந்றத றசவியர் என்ரூ அவர்கள், “இந்த 
பதொற்றுறநொயின் ற ொது மக்கள்   
பமர்றடக்கொ தினத்றதக் பகொண்டொ
ட

 
முடியொத சூழலில்  றசொர்ந்துவிடொமல்,   
‘எல்றல இல்லொத  ரொமரிப்பு 
உண்றமயொன சுதந்திரத்றதக் குறிக்கி து’ 
உணர்றவொடு வொழ உற்சொகமூட்டுவறத 
இக்கொபணொளியின் முக்கிய கொரணம்”  
என்று விவரித்தொர்.  கடவுளின்  றடப்பி 
னொல் ஒறர  சறகொதர சறகொதரிகைொக, 
நொம் ஒவ்பவொரு மனிதறனயும் அணுகி 
அக்கற  பகொள்ை றவண்டும். றதறவயில் 
இருப்ற ொருக்கொன உதவியொனது சமயங் 
கறைக் கடந்த  ஒரு  ணி என் தொல் நொம் 
உதவிகள் நல்க மனிதறநயம் பகொண்ட 
வர்கைொக பவளிறய  றவண்டும் என்று 
அருள்தந்றத றசவியர் என்ரூ அவர்கள் 
றமலும் கூறினொர். 
 

கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பு மற்றும் சமயங்களுக் 
கிறடயிலொன உறரயொடலுக்குப் 
ப ொறுப்ற ற்றிருக்கும்  ணிக்குழுவினர் 
ஒருவர் மீது ஒருவர் அக்கற க் 
பகொள்றதொடு,  ணிறயற் தில் தயக்கம் 
கொட்டக்கூடொது என்றும் அறிவுறுத்தினொர். 
இக்கொபணொளியில் றகொலொலம்பூர் 
மொமற மொவட்டத்தின் ற ரொயர் 
ஜூலியன் லியொவ் அவர்களின் ‘அக்கற  
பகொள்ளும் மறலசியொ’ எனும் 
கருப்ப ொருறை உள்ைடக்கிய 
சிற்றுறரயும் உள்ைதொக அருள்தந்றத 
கூறினொர். 

இன்லறய இலறயியலுக்கும், 
பண்பாட்டிற்கும்  இலையய                 

அன்லன மரியா 

வவத்த்திதிக்க்ககொொன்ன்: "இன்ற ய இற யியல், மற்றும் 
 ண் ொட்டிற்கு  இறடறய மரியொ" என்  
தறலப்பில், பசப்டம் ர் 08,  புதனன்று, 
இறணயம் வழித் துவங்கியுள்ை 25-வது 
 ன்னொட்டு மரியியல் கருத்தரங்கில் 
 ங்குபகொள்ளும் அறனவருக்கும், நல்வொழ்த் 
துச் பசய்தி ஒன்ற  அனுப்பியுள்ைொர், 
திருத்தந்றத பிரொன்சிஸ். 

உடன்பி ந்த உணர்வு மற்றும், அறம 
திறயப் ற ணிவைர்க்கும் தி னுறடய 
 ண் ொடுகளுக்கு இறடறய, உறரயொடல் 
இடம் ப றுவதற்கு, மரியியல் அவசியம் 
என் தற்கு, இத்தறகயக் கருத்தரங்குகள் 
பதளிவொன சொன்றுகைொக உள்ைன என்று, 
அச்பசய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ைொர், திருத் 
தந்றத. 
 

இற யியல்,   ண் ொடு ஆகியவற்றுக்கு 
இறடறய மரியொவின்  ங்கு  ற்றி 
எடுத்துறரத்துள்ை திருத்தந்றத, கிறிஸ்தவ 
பநறியில், இவற்ற  வொழும்ற ொது எதிர் 
பகொள்ளும் கடினங்களில், மரியொ இனம் 
அல்லது றதசீயத்றதக் கடந்து, தன் 
உடனிருப் ொல்  உதவுகி ொர் என்றும், திருத் 
தந்றத கூறியுள்ைொர்.  
 
மரியன்றனயில்  நிற ந்துள்ை ற ருண்றம, 
மனுவுரு எடுத்த இற வொர்த்றதயின் 
ற ருண்றம எனவும், இதனொல், மரியியல் 
வல்லுனர்கள், மரியியலுக்கும், இற வொர்த் 
றதயின் இற யியலுக்கும் இறடறயயுள்ை 

உ றவ ஆழமொகப் புரிந்துபகொள்ை முயற்சி 
பசய்யறவண்டும் என்று, முன்னொள் 
திருத்தந்றத 16ம் ப னடிக்ட் அவர்கள் 
வலியுறுத்தியுள்ைொர் எனவும் திருத்தந்றத 
பிரொன்சிஸ் அவர்கள், அச்பசய்தியில் 
கூறியுள்ைொர். 
 
இறத இற வொர்த்றதறய, ப ொதுமக்களின் 
அன்றன மரியொ  க்திறய, இயல் ொகறவ 
ற ணிவைர்க்கி து என் றத ம க்க றவண் 
டொம் எனக் றகட்டுக்பகொண்ட திருத்தந்றத, 
இந்த இற வொர்த்றதறய, கிறிஸ்தவர்களில், 
குறிப் ொக, வறிறயொரின்  க்தியில், இற  
யியல் வொழ்றவ வழங்குகின் து என்று 
கூறினொர். 
 
நற்பசய்திறயப் பின் ற்றியதன் அழகிலும், 
இப்பூமிக்றகொைம், மற்றும் மனித சமுதொயத் 
தின் ப ொது நன்றமக்கொகப்  ணியொற்றிய 
திலும் மரியொ  கடுந்துன் ங்களில் வொழ்கின்  
மக்களின் குரல்களுக்குச் பசவிசொய்ப் 
 தற்குக் கற்றுக் பகொடுக்கி ொர் என்றும் 
கூறினொர் திருத்தந்றத, அறனவரும் 
உடன்பி ந்றதொர் என்  உணர்வில் 
அறமகின்  புதிய உலறகப் ப ற்ப டுப் 
 தற்கு, குரலற் வர்களின் குரலொக, 
மரியொறவ மொறினொர் என்று எடுத்துறரத் 
தொர் அவர். 
 
மரியொறவப்  ற்றிய கருத்தரங்குகறை 
நடத்துவதன் வழியொக, உலகின் மரியியல் 
நிபுணர்கறை ஒருங்கிறணப் தில், கடந்த 
அறு து ஆண்டுகளுக்கு றமலொக, நற் ணி 
யொற்றிவரும், திருத்தந்றதயின்  ன்னொட்டு 
மரியியல் கழகத்றதப்  ொரொட்டியுள்ை 
திருத்தந்றத, அக்கழகத்தினருக்கு, தன் 
ஆசீறரயும் அளித்துள்ைொர். 
 

திருத்தந்றதயின்  ன்னொட்டு மரியியல் 
கழகம், பமய்நிகர் (online) வழிறய, கடந்த 
புதனன்று துவங்கியுள்ை, 25வது 
உலகைொவிய மரியியல் கருத்தரங்கு, 
பசப்டம் ர் 11, வருகி  சனிக்கிழறமயன்று 
நிற வறடயும். 
 

பலொறரத்றதொ அன்றன மரியொவிடம் 
இற றவண்டல் பசய்கி ொர் திருத்தந்றத  

‘மரியா, எதிர்ய ாக்கின் தாய்’ கம்யபாங் பாண்ைானில் 
திருவிழா ககாண்ைாட்ைம் 

றறககொொலலொொலலம்ம்பூபூர்ர்:  இங்குள்ை கம்ற ொங்  ொண்டொன் சிற் ொ 
லயத்தில் அறமந்திருக்கும் புனித ஆறரொக்கிய அன்றன 
சிற் ொலயத்தில், ‘மரியொ, எதிர்றநொக்கின் தொய்’ எனும் 
கருப்ப ொருளில், இப்ற ொது திருவிழொ திருப் லிகள், 
இரண்டொவது ஆண்டொக  இயங்கறல வொயிலொகக்  
பகொண்டொடப் டுகின் ன. பசப்டம் ர் 3, ஆம் நொள் 
 ண் ொட்டடின் பின்னணியில் ப ொங்கலிட்டு நன்றி நவிலும் 
முதல் திருப் லி பகொண்டொடப் ட்டது. 
 
 

பின்னர்,  ங்குத்தந்றத எட்வின் பீட்டர் அவர்களின் 
தறலறமயில், இந்த பதொற்றுக்கொலத்தில் துன்புறும் 
மக்களுக்கொகப்  ரிந்துறரக்கும் வண்ணம் அன்றன மரியொ
வின் பகொடி

 
ஏற் ப் ட்டது. அன்று இரவு 7.00 மணிக்கு பச 

மொறல
 

இற றவண்டலுடன் திருவழி ொடு துவங்கியிது. 

14-09-2021 
கெவ்வாய்க்
கிழலம 
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