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நற்செய்தி 2012

பு்திய ஒருமைப்பாடமடை நநபாக்தி
மனிதனின் வாழவாதாரம் பல வகைைளில் மமம்பட மவண்டியிருகைகிறது, அது குடும்பததகில், சமூைததகில், 

நைரததகில் மற்றும் நாட்டிற்கும் ஒரு தீபைற்பததகிற்கும் இகடமயயான முடிவுைள் மகிைவும் மதகவயான ஒன்று தான் 

புதகிய இயகைதகத மதாற்றுவிககும்.1

ஆபதது மற்றும் துன்பதகத பற்றகிய ததளிவு மனிதகனயும் நம் ைகிரைதகதயும் எகட மபாடுைகிறது. நாம் ஓர் 

விலைகலயும் பயதகதயும் என்றும் விரும்புவதகில்கல.2

இறுதகியில் மனித நம்பிககை என்பது துயரததகில் முடிைகிறது. தபாருளாதார ைஷடம் என்பது நம் சமூைததகில் 

அதகிைரிதது வரும் ஒரு விஷயமாகும், அது சகில சமயஙைளில் சமுதாயதகத துயரததகில் மூழைடிதது விடுைகிறது, 

இயற்கையின் சீற்றததகினால் ஏற்படும் தாகைமும் இதகில் அடஙகுைகிறது, இகவதயல்லாம் மனிதகன ஒரு புதகிய 

வாழககைகைான நம்பிககையின் அழுதததகத ஏற்படுததுைகிறது.3

ஒரு புதகிய இயகைதகத உருவாகை, நல்தலழுசசகிகைான நம்பிககைகய மதடுவதற்ைான சரியான மநரம் வர மவண்டுமா?

நம்பிககை இல்லாமல் எநத மனிதமனா அல்லது ஒரு சமூைமமா இருகை முடியாது. நம்பிககைகய இழககும் 

மபாது, நமககு வலகியின் ைாயம் ஆழமாை நம்முள் பதகிகைப் படுைகிறது. நம்பிககை என்பது குருட்டுததனமான ஒரு 

வழகியல்ல, அது ஒரு ைற்பகனயான உலைமும் அல்ல. அது ஒரு மதர்வின் முடிவு, ஒரு மபாராட்டததகின் தவற்றகி. 

நாம் ஒவதவாரு நாளும் ைவகலயில் இருநது தவளிவருவதற்ைான நம்பிககைமயாடு தான் இருகைகின்மறாம்.

ைனி்னின் இமடைநயயபான நம்பிகம்

நம்பிககையின் ஆரம்பம் ஒரு அவசரத மதகவைகள நகிர்்ணயிகைகிறது. ததாடர்பு என்பது இன்று எளிதானதாை 

இருநத மபாதகிலும், நம் மனித சமுதாயம் பிரிவிகனமயாடும், பிளமவாடும் தான் ைா்ணப்படுைகிறது.

தடுப்பு சுவர்ைள் எழுப்பப்பட்டது மகைளுககும் நாடுைளுககும் இகடமய மட்டுமல்ல. மனித மநயததகிற்கும் 

மனிதததுககும் ஏற்படுததப்பட்டு இருகைகிறது. இரு மவறு நாடுைளுகைகிகடமயயான பிரிவிகனயும், அகடகைலம் 

மதடுமவாரின் நகிகலயும் நகிகனககையில் மகிை அருைகிலும் சகில சமயம் மகிை ததாகலவிலும் இருப்பது மபான்ற ஒரு 

மதாற்றதகத உருவாககுைகிறது. மதம் என்பது ஒன்றகில் இருநது மற்தறான்கறப் பற்றகி அறகியாத தன்கமமயாடு 

தான் இருகைகின்றன. ைகிறகிததுவர்ைளும் அவர்ைளுககுள் பல்மவறு பிரிவுைகள தைாண்டுள்ளனர்.

உலை அகமதகி என்பது நம் இதயததகில் இருநமத ஆரம்பிகைகின்றது. 

ஒரு புதகிய இயகைதகத ததாடஙகும் மபாது, நாம் மற்றவர்ைமளாடு இக்ணநது பய்ணிகை மவண்டும், சகில 

சமயம் நம் கையில் எதுவுமகில்லாமல் இருகைலாம், நம் சை மனிதகன ைவனிதது, புரிநது அவர்ைள் நம்கமப் 

மபால் மயாசகிகைாதவர்ைளாைக கூட இருநதாலும் அவர்ைகள புரிய முயற்சகிகை மவண்டும். அதன் மூலம் நமககு 

ஒரு சஙைடமான சூழனிகல கூட உருவாைலாம்.

1 மனிதனுககு ஒரு புதகிய இயகைததகின் மதகவ இருகைகிறது, அது நகிகலயாை ஒரு புதுகமயும் புரட்சகியும் மதகவயாை 
இருகைகிறது. இதுவகர வரலாற்றகில் இல்லாத வகையில் இன்கறய சூழநகிகலயில், இகளஞர்ைள் பூமகியின் வளதகதயும், 
அதன் பஙகையும் அகனதது நாட்டிற்கும், தீபைற்பததகிற்கும் நகியாயமான முகறயில் பைகிர்நதளிகை தயாராை 
இருகைகின்றனர்.

2 புதகிய இயகைதகத மநாகைகிய பய்ணம் சாதயமானமத. இது நகிர்்ணயிகைப்படாத உலைகின் வரலாற்கற உறுதகியாை 
தவளிப்படுததுைகிறது. நாம் சகில உதார்ணஙைகள தகிரும்பி பார்ப்மபாம், அவற்றகில் சகில : இரண்டாம் உலைப் மபாருககுப் 
பின், நகிகறநத அரசகியல் தகலவர்ைளும், எல்லா நம்பிககைககும் எதகிரான நம்பிககையும், மறுபரீசலகனயின் மீது 
நம்பிககையும் இக்ணநது ஐமராப்பாவில் ஓர் இயகைதகத உருவாகைகியது, 1986-ல் அகமதகிப் புரட்சகியின் ைார்ணமாை 
ஓர் ஆழமான மாற்றம் ஃபிலகிப்கபன்ஸ்-ல் ஏற்பட்டது. Solidarnosc என்ற புதுகமயான ஒருகமப்பாடு உருவானது. எநத 
வித வன்முகறயும் இல்லாமல் உருவான இநத ஒருகமப்பாடு பல ஐமராப்பிய நாடுைளுககு சுதநதகிரப் பாகதகய 
உருவாகைகியது. ஒரு சகில வருடஙைளுககு முன்பு நடநத தபர்லகின் சுவற்றகின் வழீசசகி ைற்பகன கூட தசயயாத ஒன்று. 
அமத சமயம், லததீன் அதமரிகை நாடுைள் விடுதகலகைான பாகதகய வகுததன, அதன் மூலம் நாட்டின் தபாருளாதார 
முன்மனற்றததுககு விததகிட்டனர். இதன் மூலம் எநத வித தாமதமும் இன்றகி ஏகழ மகைளும் பயனடநதனர். எல்லா 
நம்பிககையும் தாண்டிய ஒரு முடிகவ தசௌத ஆஃப்ரிைா நாட்டில் தநல்சன் மண்மடலா உருவாகைகினார். நமககு 
மநரிகடயான சாட்சகியாை, சமீபததகில் வடககு ஐயர்லாண்டில் அரசகியல் வன்முகறைள் முடிவுககு வநததும், பாஸ்க 
நாட்டில் நடநததும் நம்பிககை தருைகிறது.

3 முகறமைடான உலை தபாருளாதாரம் நம்கம மநாகைகி மைள்விகய எழுப்புைகிறது. நம் அரசகியல் வாழவாதாரம் 
மாறகிகதைாண்டு வருைகிறது. சம பஙைீடு இல்லாகம வளர்நது வருைகிறது. மநற்கறய பாதுைாப்பு முகற இன்றகில்கல 
என்பது ததளிவாைகிறது. இது தான் நம் வாழவின் மதர்கவ மதர்நததடுப்பதற்ைான ைார்ணமாை அகமைகிறதா?



நாம் முதலகில் மகிைவும் பாதகிகைப்பட்ட மவகலயில்லாத மகைகள மநாகைகி தசல்ல மவண்டும். ஏகழ மகைளின் மமல் 

நாம் தைாண்ட அகைகறயானது ஒரு சமூை ைாரியம் மூலமாை தவளிப்படுதத மவண்டும். இன்னும் ஆழமாை மநாகைகினால், 

நமது ததளிவான தகிறநத மநாகைம் அவர்ைகள நம்கம மநாகைகி தசலுததும், அவர்ைளுககு நமது மதகவயும் அதகிைமம.4

ஏழகமயும், நகியாயமகின்கமயும், சகில மநரஙைளில் வன்முகறகய மநாகைகி அவர்ைகள தகிருப்புைகிறது. வன்முகற 

சமுதாயதகத மாற்றுவதற்ைான ஒரு வழகியல்ல.5 ஆனால் இதகில் ைவனிகைப்பட மவண்டியது என்னதவன்றால், 

இகளஞர்ைள் தவளிப்படுததும் உரிகம மபாராட்டததகில் இகவ முணுமுணுகைப்பட மவண்டிய ஒன்றாகும்.6

ஒரு புதகிய இயகைததகிற்ைான தாைமானது ஆழமாை உறுதகியளிகைப்படுைகின்றது. அவர்ைளுககுமளமய பைகிர்நது தைாள்ளுதல் 

மதகவயாைகின்றது.7 இது மற்கறய மததகத சார்நதவர்ைளுகைகிகடமய ஒரு புரிதகலயும், ஒற்றுகமகயயும் நம்பிககை 

உள்ளவர்ைளுககும் இல்லாதவர்ைளுககும் ஏற்படுததும்.

்டைவுளின் நைலபான நம்பிகம்

இநத ஒருகமப்பாடு என்பது ஒரு உறுதகியான இயகைமாை ஆண்டவருககு பரிநதுகரகைப்படுைகிறது. இருநதாலும் 

ஆண்டவரின் மீதான நம்பிககையும் ஒரு மைள்விககுரிய விஷயமாைகிறது. நம்பிககை உள்ளவர்ைளுககு இநத 

எதகிர்மகறயான அனுபவம் அவர்ைள் மவகல தசயயும் இடஙைளிலும், படிககும் இடஙைளிலும் ஏற்படுைகிறது, சகில 

சமயஙைளில் அவர்ைளது குடும்பஙைளில் கூட ஏற்படுைகிறது.

தன் மமல் நம்பிககையும் அன்பும் உள்ளவர்ைளுககு ைடவுள் மீது நம்பிககை ஏற்படுவதகில்கல. அதகிலும் சகிலர் 

மகிைவும் தார்மீைமாை, எனககு எப்படி நம்பிககை இருகைகின்றது என்பகத அறகிவது என்று நம்கமமய மைட்பனர்.

இன்றய ைாலைட்டததகில் நம்பிககை கவப்பது என்பது மகிைவும் சகிரமமான ஒரு விஷயமாை ைருதப்படுைகின்றது. 

நம்பிககை என்பது முதலும் முதன்கமயுமான உண்கமயில் நகிகலப்பது என்பதல்ல. இது ைடவுளுடனான ஒரு 

உறவாகும்.8 இது ைடவுளின் ஒளிகய மநாகைகி தசல்லும் ஒரு வழகியாகும்.

 நம் வாழவின் தசாநத மதகவைள் நகிகறமவறாத மபாது,ஆண்டவர் மீதான நமது நம்பிககை மட்டுமம நம்கம ைாககும்.9 

அது நம்கம பயததகிலகிருநதும், வாழவின் மசகவயில் இருநதும் நம்கம விடுவிகைகிறது. அதன் மூலம் 

ஆண்டவர் நமககு நம்பிககைகய ஒப்பகடகைகிறார்.10 ஆண்டவர் மீதான நமது நம்பிககை வளரும் மபாது, உலைகில் 

உள்ள மவறுபட்ட ைலாசாரதகதக தைாண்ட மனிதர்ைகளயும் உள்ளடககும் வகையில் நமது இதயமும் எண்்ணமும் 

4 ஏழகம என்பது தவறும் ப்ணதமதகவகய மட்டும் குறகிப்பதல்ல, நண்பர்ைள் இல்லாமல் தனிகமயில் இருப்பது, 
வாழககையின் அர்தததகத புரிநது தைாள்ள இயலாகம, ஒரு ைவிகதகயமயா, ைகலகயமயா ததரிநதும் அகத இயற்ற 
முடியாத சூழ நகிகலயில் இருப்பகவமயயாகும்.

5 1989-ல் தபர்லகின் சுவரின் வழீசசகியின் மபாது, ததரு நகிர்வைகிககும் இயகைததகில் இருநது அகனவரும் தமழுகுவர்ததகி ஏநதகி வரச 
தசால்லகி அகழப்பு விடுததனர். ஒரு கை தமழுகுவர்ததகி ஏநதுவதற்கும், ஒரு கை ைாற்றகில் இருநது தீபதகத ைாப்பதற்கும் 
உபமயாைப்படுததகினர், இதகில் எநத கையும் வன்முகறயில் ஈடுபடவில்கல, அதற்கு வாயப்பும் அகமயவில்கல.

6 இளம் ஸ்பனியார்ட்ஸ், இண்டிகனடாஸ் என்ற இயகைததகின் மூலம் மமட்ரிட்-ல் கூறுவதாவது, சூழல் சரியாை இல்லாத 
தபாழுது எது மவண்டுமானாலும் நகிைழலாம், பலர் நகிரநதர வருமானம் இல்லாமல் மவகல இல்லாமல் தஙைளது 
வடீ்கடயும் உரிகமகயயும் இழநது தைாண்டிருகைகின்றனர். அஙமை ஒரு விதமான குழப்பமும் மைாபமும் உள்ளது 
ஏதனனில் அஙகு நகிலவும் நகிகலயில்லாத அரசகியலும், சமூைமும், தபாருளாதாரமும் தான். ஒரு தபாயயான சுதநதகிரம் 
என்றும் ஒரு குடிமைனின் உரிகமகய அளிப்பதகில்கல. நம் இயகைததகின் படி, நகிகலயான வடீு மற்றும் உடல், மன 
ரீதகியான ஒற்றுகம எது தாயமச கூறகியமதா அதுமவ நடகை மவண்டும். நம்முகடய பதகிலானது, உன்னால் எது முடியுமமா 
அதுமவ நடகைகிறது, அது உன் உள்மன அகமதகிகயக ைாட்டுைகிறது. எஙைளுககு உஙைளுகடய பிரார்ததகனயும் அன்பும் 
எகத நீஙைள் ைாட்டுைகிறரீ்ைமளா அதுமவ எஙைள் மதகவயாகும். நீஙைள் எஙைளிடம் பைகிர்நத தசயதகிைகளயும் அன்கபயும் 
எஙைகளப் மபான்ற இகளஞர்ைளுககு பைகிர்நது தைாள்வது அவர்ைளது மதகவ.

7 புரிதலுகைான உதார்ணம் : மமற்ைததகிய நாடுைள் ஆஃப்ரிைாவிற்ைான மனித தீர்கவ மற்கறய தீபைற்பததகிற்கு 
அளிகைவில்கல. இது மபான்ற நகிகலயற்ற தன்கம தெட்டி மபான்ற நாடுைளுககு நகிைழநதது. தெயட்டி மகைளின் 
மநர்கமயான வாழவு முகறயும், உண்கமயான நம்பிககையும் தைாண்டவர்ைள். ஆனால் அவர்ைகளப் பற்றகிய வரலாறு 
அவமானப்படுததப் பட்டு புறகை்ணிகைப்பட்டது.

8 ைகிரிஸ்துவராை இருப்பது ஒரு தநறகிமுகற மதர்வு அல்லது ஒரு உயர்நத மயாசகன, ஆனால் ஒரு நகிைழகவ சநதகிப்பதன் 
விகளவு அல்ல: பல சநதர்ப்பஙைளில், பாப்பரசர் பதகினாறாம் தபனடிகட் அவர் எழுதகிய மபாது ைடவுள் ஒரு தனிப்பட்ட 
உறவு உதார்ணமாை, நம்பிககை அடிததளம் என்று வலகியுறுததகி வருைகிறது வாழககை ஒரு புதகிய அடிவானம் ஒரு 
தீர்கைமான தகிகசயில் தைாடுகைகிறது ஒரு நபர்,. “(பதகினாறாம் தபனடிகட், Deus caritas est, Introduction, n°1)

9 எஙைள் நம்பிககை ததாடர்நது சகில மநரஙைளில் சநமதைம் மற்றும் நம்பிககை இகடமய ஒரு உள் மபாராட்டததகின் மூலம், 
தகிட்டஙைளும், மற்றும் அசசஙைகள சுததகிைரிகைப்பட்ட மவண்டும். எஙைள் மனதகில் இநத மபார் பஙகு எடுதது உ்ணராமல் 
மூலம் எளிய, ைற்றல் தகிருப்தகி இல்கல. பல இகளஞர்ைள் இன்று தகிருசசகப மரபுைகள பார்கைவும் உள்ளடகைம் இல்கல 
அதனால் தான் அவர்ைளுககு இன்றகியகமயாத நம்பிககை, தனிப்பட்ட முகறயில், தண்டகன நம்பி ஊககுவிகை.

10 அப்மபாஸ்தலனாைகிய பவுல் வார்தகதைள் ைருதது ததரிவிககையில், “அகனததகிலகிருநதும் விடுபட்டு, நான் என்கன 
மகைளுககு அடிகமபடுததகிமனன் (1 தைாரிநதகியர் 9:19), மார்ட்டின் லூதர் எழுதகினார்: “ைகிரிஸ்துவர் ஒரு சுதநதகிர 
மனிதனாை, அகனதது விஷயஙைள் மாஸ்டர்; அவர் யார்ககும் உட்பட்டவர் அல்ல. ைகிரிஸ்துவர் ைீழப்படிநத முழு ஒரு 
மவகலகைாரன், அவர் அகனவருககும் உட்பட்டவர் “(லூதர், ஒரு ைகிரிஸ்துவர் சுதநதகிரம்).
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விரிவகடைகிறது. நமது மனமும் வளரும் அறகிவியலகின் முன்மனற்றதகதயும், சமூைததகிற்கு அதனால் ைகிகடககும் 

பயகனயும் வரமவற்கும் நகிகலகய அகடைகிறது.

சூரியன் மபால், ஆண்டவரும் நம் ைண்்ணின் பார்கவககு த�ாலகிப்பாை ததரிைகிறார். ஆனால் இமயசு ஆண்டவரின் 

ஒளி அவகர ஊடுருவ அனுமதகிததார். கபபிளில் உள்ள எல்லா பகுதகியும் கூறுவது நம்பிககைகய பற்றகிமய: நம் 

ஒளிமயமான ஆண்டவர் மனிதனின் இயல்பு வாழககையில் ஊடுருவி மனிதனுககு புரியும் தமாழகியில் உகரயாடுைகிறார்.

எது ைகிறகிததுவததகின் நம்பிககை தனிததுவம்? இமயசு என்பவரும் அவருடனான உயிமராட்டமான உறவுமமயாகும். 

நம்மால் இகத எப்தபாழுதும் புரிநது தைாள்ளமுடியாது.

்திறதித்துவபின் ் திருவபிருந்து

நாம் அகனவரும் உண்கமகய மதடும் பய்ணதகத மமற்தைாள்ைகிமறாம். ைகிறகிததுகவ நம்புவது என்பது உண்கமகய 

நாம் தைாண்டிருப்பது என்ற அர்ததமாைாது, ஆனால் அவருககு ததரியும் யார் உண்கமகயகய ைகடப்பிடிகைகிறார்ைள் 

என்று, அவர் அகத எடுததுக தைாண்டு உலைகிற்கு தவளிகதைாண்டு வருவமத தகலயாய ைடகமயாை தைாண்டிருகைகிறார்.

இறுதகியில் என்ன இருகைகிறது, என்ன மகிஞ்சுைகிறது என்று மநாகைகினால், எதகிர்பாராதவிதமாை ஆண்டவரின் ஒளிகய ஒரு 

சாதர்ண வாழவின் மூலம் நமககு அளிகைகிறார். அநத ஆசீர்வதகிகைப்பட்ட வாழவானது அவருள் அதகிை மனிதததன்கமகய 

தைாடுததகிருகைகிறது.11 அவகர நம்மகிகடமய தவளிப்படுததுவதற்ைாை மமற்தைாண்ட எளிகமயான மனித வாழவின் 

மூலமாை மனிதனிடம் நம்பிககைகய புதுகமப்படுததகினார். அவரின் நம் மீதான அனுமதகி மனிதனுள் மனித மநயதகதயும் 

நம்பிககைகயயும் விகதததது. அதன் பின், நம்மால் உலைகின் மீமதா அல்லது நம்மகின் மீமதா நம்பிககையின்கமமயாடு 

இருகை முடியாது.

ஒரு வன்முகறயில் ஈடுபடாமல், ஆனால் வன்முகறயினால் நகிைழநத இறப்பில், இமயசு ஆண்டவரின் அன்கப 

அநத தவறுப்பு சூழநத இடததகில் பரவ விட்டார்.12 அமத சமயம் அவர் ைண்மூடிததனமான நம்பிககைகயயும் 

மபாலகியான ப்ணிகவயும் மறுததார். அவரின் அன்பு மகிைவும் ஆழமானதாைவும், உண்கமயானதாைவும் இருநதது, 

அது அவருககு துன்பதகதயும் ஒரு முட்டாள்தனமானதாை இருநதாலும் அவரின் ஆண்டவர் மீதான நம்பிககை 

தீகமகயயும் இறப்கபயும் விட உயர்நதது, அகத வார்ததயால் விவரிகை முடியாது. மகறமுைமாை, அவரின் 

சகிலுகவயின் மீதான மதாற்றமும், அநத தசயலும் ஒரு முடிவில்லாத அன்கபமய குறகிகைகிறது.13

பின்னர் ஆண்டவர் சகிலுகவயில் இருநது உயிர்தததழுநதார். ைகிறகிஸ்து நமது பழகமககுரியவரல்ல, நம் 

ஒவதவாரு புதகிய விடியலுககும் உரியவர். பரிசுதத ஆவியின் மபரால் ஆண்டவரின் வாழகவ நமககு அளிததவர்.

நம்பிககையின் இருப்பிடம் தான் புதததழுசசகி தபற்ற ைகிறகிஸ்து, இன்று நம் நடுவில் ஒவதவாரு மனிதனிடமும் 

தனிப்பட்ட அன்கப தசலுததகி வருைகிறார். அவகர மநாகைகிய நம் பார்கவ நமககு வாழவின் எழுசசகிகயயும், 

நம்பிககைகயயும் அளிகைகிறது.

நமது பிரார்ததகனயின் மபாது ைாணும் ஒளியானது, நம்முள்ளும் ஊடுருவுைகிறது. ைகிறகிஸ்துவின் ஆசசரியமானது, 

நம் வாழவின் ஆசசரியமுமாய ஆைகிறது. நம் உள்மன பயஙைள் இதனால் விலைாமல் கூட இருகைலாம், ஆனால் 

பரிசுதத ஆவியின் மபரால் ைகிறகிஸ்து நம்கம அழுததும் ைவகலயினுள் புகுநது நம்கம நல் வழகிப்படுததுைகின்றார். 

அதனால் நம்முள் இருளிருககும் இடததகில் ஒளி குடிமயறுைகிறது.14

பிரார்ததகனயானது நம்கம ஒருகமப்படுததகி ஆண்டவகர மநாகைகியும் உலகை மநாகைகியும் தசலுததுைகிறது.

11 இமயசு ஒரு தபரிய துறவி அல்ல. அவர் நடததகியது அற்புதஙைள், சகிைகிசகசமுகற குறகிப்பாை நடவடிககைைளும், ஆனால் 
அவர் சகிலுகவயில், ைடவுள் அனுப்பிய ஒருவர் என்று நகிரூபிததது முடியும் மபாது தீர்கைமான ைட்டததகில், ைடவுள், 
பாதகிகைப்பட்ட அகனததகிலும் அறகியப்படுைகிறது ஒரு அகமதகி அகமதகி அஙகு அவர் ஒப்பு பைகிர்நது தைாண்டது. இமயசு 
ஒரு ஏகழ மமசகியா என்பகத புரிநது தைாள்ள ைடினமாை இருநதது. அவர் மநரம் சமூை அல்லது அரசகியல் நகிகலகமைள் 
மாறும் என்று நம்பிமனன்; அவர்ைள் அவர் அதன் மவர்ைளில் உள்ள தீகமகய விரட்ட முகைகியமாை வநமதன் என்று 
உ்ணரவில்கல.

12 “அவர் துன்புறுததும் மபாது, அவர் யாகரயும் துன்புறுததவில்கல. அவர் பாதகிகைப்பட்ட மபாது, அவர் யாருககும் 
அசசுறுததல் குடுததது இல்கல, ஆனால் நகியாயமாை தீர்ப்பிகன நம்பினார்” (1 மபதுரு 2:23)

13 அப்பாவி மகைள் துன்பதகத எதகிர்தைாள்ளும் மபாது நமககு ஒரு இழப்பு தபரும்பாலும் இருககும். அப்மபாது எழும் 
மைள்வி, மனித வரலாறு முழுவதும் எதகிதராலகிகைகிறது. எஙைள் இதயஙைகள ததாட்டு: ைடவுள் எஙமை இருகைகிறார்? என்று 
அழுது ஆண்டவகன மைட்ைகிமறாம். நமது ஆயதத பதகில்ைள், மர்ணதகத த�யிததவர் யார் என்று எஙைளது துன்பதகத 
துகடயுஙைள் என்று ைகிறகிஸ்துவிடம் ஒப்பகடததனர்.

14 த�பம், ைடவுளின் ஒளி சகிநதகனயில், மமலும் மைட்டு தைாண்டுள்ளது. மவத மூலம் நாம் நாமம மபசுைகிமறாம் மற்றும் 
சகில மநரஙைளில் மைள்விைள் என்ன என்று புரிநது தைாள்ைகிமறாம். சகில மநரஙைளில், ைகிறகிஸ்து நமகைாை நம்கம மநசகிததார் 
என்று நமககு தசால்ைகிறது ஏகழ மனிதன் “நான் ைதவின் அருைகில் நகின்று தட்டுைகிமறன்.” (தவளிப்படுததுதல் 3:20)
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மமரி மமகடலீன், யார் ைகிறகிஸ்துகவ ஈஸ்டரின் ைாகலயிமல உயிருடன் ைண்டாமரா, அது மபால் நாமும் இநத 

தசயதகிகய அனவரிடமும் பைகிர மவண்டும்.15 

ைகிறகிஸ்துவின் ஊழகியம் என்பது உலைகில் உள்ள எல்லா மகைகளயும் எல்லா தமாழகி மபசுபவகரயும், எல்லா 

இனததவகரயும் ைகிறகிஸ்துவின் சமாதானததகிற்குள் ஒருஙைகிக்ணப்பதுமவயாகும். ைாஸ்தபல் கூறும் சதயமானது, 

ைகிறகிஸ்துவின் உடல், பரிசுதத ஆவியின் மபரால் உயிர்தததழப்பட்டது, அதன் அகடயாளமம, நாம் வழகிபடும் 

ஆலயமாகும். இது தான் ைகிறகிஸ்துவின் தகிருவிருநகத ப்ரதகிபலகிகைகின்றது.16

நாம் ஆலயததகின் மீது தீவிர பற்று தைாள்ளும் மபாது.17 நாம் நகிரநதர தீர்கவயும் சமாதானதகதயும் அகமதகிகயயும் 

தபறுைகின்மறாம். அநத ஒளியானது, அன்பின் தகிருவிருநதாை, அகைகறயாை, ஆறுதலாை ஓர் நம்பிககையின் ஒளிக 

ைீற்றாை பிரதகிபலகிகைகின்றது. நம்கம விட்டு விலைாமல், எநதவித சநமதைமுமகில்லாமல், அகனதது துயரததகில் 

இருநதும் நம்கம ைாதது நம் மனதகினுள் நம்பிககையின் ஒளிகய விகதகைகின்றது ஆலயம்.18

்திறதிஸ்துவபின் உப்பா் இருப்்ற்பான முயறசெதி

ைகிறகிஸ்துவின் தகிருவிருநதானது, ைகிறகிஸ்துவர் அகமதது அவற்கற தவளிமய ஒரு தனிகமப்படுததப்பட்ட 

சமூைததகில் அகமகை வரவில்கல; அவர் நம்பிககை மற்றும் சமாதானததகின் சுகவகய தருவது என மனித 

குலததகிற்கு அளிகை அகனவகரயும் தவளிமய அனுப்புைகிறது.19 ைகிறகிஸ்துவர்ைளுககு இகடமயயான ஒற்றுகமயானது 

ஒர் முடிவல்ல அது மனிதர்ைளினியான நடு நகிகலயாகும், நீமய உலைகின் உப்பாவாய.20

எல்லா மனித இனததகினரிகடமய ைகிறகிஸ்து அவரின் சகிலுகவயினாலும், உயிர்தததழுசசகியினாலும் ஒரு இயகைதகத 

உருவாகைகினார். அவகர தபாறுததவகர, அகனவரும் ஒமர இனம், ஒமர குடும்பம்.21 அதகில் எநத ஒரு பிரிவிகனயும் 

ைகிகடயாது. ஆண்டவருடனான உடன்பாடு மனித இனததகினரிகடமயயான ஒரு உடன்பாட்டிற்கு வழகிவகுகைகின்றது.22 

ஆனால் அநத உப்பு அதன் தன்கமகய இழப்பதாை இருநதால், ைகிறகிஸ்துவர்ைளான நாம் அகத இருட்டடிப்பு என்று 

அஙைீைரிகை மவண்டும். இகத பின்பற்றுவதாை இருநதால் ைகிறகிஸ்துவர்ைளான நாம் எப்படி அகமதகிகய பரப்புவர்ைளாை 

இருகை முடியும்? நாம் அன்கபயும், அகமதகிகயயும் தைாண்டதாை இநத தசயதகிகய மறுபடியும் உயிர்ப்பிகை மவண்டும், 

அப்படியான வரலாற்றகில் ஒரு ைட்டததகில் நாம் இருகைகிமறாம். நாம், அநத தவறான விடுதகலயில் இருநது அதன் 

அசல் எளிகமயான பிரைாசதகத ஒளிர்விகை மவண்டும், அகனததும் தசயய முடியுமா?

நாம் நம்பிககை தைாள்ளவில்கலயானால், நம் பய்ணம் உண்கமகைாை, எல்மலாரிடமான மநததகினுள், எப்படி 

நம்பிககை இல்லாதவரிடமும், யார் உண்கமகய மதடுைகின்றனமரா அவர்ைளிடமமா அகமயும்?23 நம் புதகிய 

இயகைதகத அகமப்பதற்ைான கூட்டகமப்பில், நம்பிககைகய விகதப்பதற்ைான வழகி என்பது ஒரு மசாதகன 

நகிகறநத முயற்சகியாைமவ இருககும். நம் பார்கவயில் அவர்ைள் முன்மனறகிக தைாண்டிருப்பகத மபால் மதான்றலாம். 

அவர்ைளது தசாநத மசாதகனகதைல்லாம் நாம் தபாறுப்பாை முடியாது அல்லவா? அது மட்டுமல்லாமல், 

மற்றயவர்ைள் எல்லாம் அன்பிற்ைாைத தான் துன்புறுைகிறார்ைளா?

15 பார்கைவும் �ான் 20:11-18
16 “ஒற்றுகம ைகிறகிஸ்து” சமைாதரர் மரா�ர் தவளிப்பாடு ஆகும். அவரின் 21 வயதகில், மகிைவும் இளகமயாை இருககும் மபாது 

இமதமபால், தபர்லகின், டயட்ரிச Bonhoeffer, இருநது தததுவ அறகிஞர், “ைகிறகிஸ்து சமூைம் இருககும்.” தவளிப்பாடு உருவாகைகினார். 
அவர் எழுதுகையில், “ைகிறகிஸ்து என்ற மனிதர் மூலம் உண்கமயான ைடவுள் ஒற்றுகம ஒன்றகிக்ணநதன.” என்றார் (Bonhoeffer)

17 எல்லா இடஙைளிலும் உள்ள சர்சசகில், ஒரு அகமப்பு தஙைகள மற்றவர்ைளின் ைவனததகிற்ைான அகமப்பாை ஒதுகை 
மவண்டும். இதகில் ஆண்ைள் மற்றும் தபண்ைள் பயிற்சகி தசயய முடியும். தகிருசசகப அகமப்பின் நகிரப்புததன்கமயானது 
இது சாதர்ண மகைளும் இதகில் தஙைள் குகறைகள பதகிவு தசயயலாம்.

18 சமைாதரர் மரா�ர், எல்லாருகடய இருதயததகில் அகமதகி.
19 இநத மசகவ சமூைததகின் dehumanizes என்று அகனதது இருநது எதகிர் தகிகசயில் எடுதது தபாருள் என்றாலும், அது அகனதகதயும் 

விட மமல் மற்றும் எப்மபாதும் உலைகின் ஒவதவாரு வரலாற்று ைாலைட்டததகின் மபாதும் தவவமவறு ைலாசசாரஙைளில் ஒரு 
மரியாகத மற்றும் சட்டதகிட்டஙைள்மவறு மமற்தைாள்ளப்படும். “அதகில் இருநது பிரிததறகிய முடியாததாை உள்ளது வகர மாகவ 
தநருகைமாை தைாண்டு வரும்வகர புளிதத அதன் வலகிகமகய ைாட்ட முடியாது, மற்றும் மாகவ தவறும் தநருகைமானது 
மட்டுமல்ல, ஆனால் அதகில் எநத வித ைலப்பும் இல்கல.” (புனித �ான் ைகிறகிமசாஸ்மடாம், மதமதயு மீது இகறவன் துளியும் 46).

20 மாதயூ 5 : 13
21 ைகிறகிஸ்து கூறகினார்: (மயாவான் 12:32) “நான் பூமகியிலகிருநது உயிர்தததழும்மபாது , எனககு நாமன அகனதது மகைளாய 

ஆமவன்”. மமலும் பவுல்: (ைலாததகியர் 3:28) “இனி உலைகில் யூதர் அல்லது ைகிமரகைம், அடிகம அல்லது இலவச, மனிதன் 
மற்றும் தபண் என்பமத இல்கல”.

22 எமபசகியர் 2:14-18 பார்கைவும். ைகிறகிஸ்து ைடவுளின் மகைள் மற்றும் மற்றவர்ைள் இகடமயயான பிளவு சுவகர அழகிதது, 
அகனவரும் ைடவுகள அணுை பண்்ணினார். ஒருகமப்பாடு ஒரு குடும்பம் அல்லது மதசகியமாைமவா மட்டுமம இருகை 
முடியும், அது அகனதது உள்ளூர் மற்றும் குறகிப்பிட்ட நலன்ைகளயும் தாண்டி அகடயும்.

23 என் வாழககையின் அர்ததம் என்ன? என்ன அது ஒரு தகிகசயில் தைாடுகைகிறது? என்ன மநாகைம் என் இருப்பு 
ஒன்றகிக்ணகைகிறது? என்பது மபான்ற மைள்விைகள பைகிர்நது தைாள்ளும் நகிைழவுைள்.
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