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community 02/2015 தைலயங்கம்

என் அன்்பின் சககோதர சககோதோபிககே

2015ல் சபில மோதஙகள்   கடந்துவபிடடன. மகபிழ்சசபி 
ையயும் அகதகவைேயபில் கசோகம், துன்்ம், 
துயரஙகைேயும் கூட  அைவ   ஏற்டுததபின. வருட 
துவககததபில், ‘‘கபிறபிஸ்துவுககுள் மகபிழ்சசபி’’ என்னும் 
இலடசபிய வோசகதைத நோன் முன்ைவததக்ோது, 
அதன் ்ன்முகததன்ைமைய நோன் சபிந்தபிககவபில்ைல. 
சபிலர்  பூமபிககுோபிய மகபிழ்சசபியயனக கருதபினோர்கள்.  
இதபில் எவருககுததோன் ்பிோபியமபிருககோது! ஆயபினும் 
அந்த வோசகததுககு கமலும் அதபிகமோன அர்ததம் 
உள்ேது: கதவோரோதைனகேபில் கபிைடககும் மகபிழ்சசபி, 
்ோவமன்னபிப்பு தரும் மகபிழ்சசபி, ் ோபிசுதத நறகருைையபில் 
அனு்வபிககும் மகபிழ்சசபி ஆகபியைவ. இப்்டிப்்டட 
ஐககபியம், ஒன்றுகூடுதல், உறசோகம் முதலிய அழகோன 
தருைஙகைே நோம் அனு்வபிததபிருப்்தபில்ைலயோ? 
நமது இலடசபிய வோசகம் யதோடர்ந்து உயபிகரோடட 
முள்ேதோய் கோததுகயகோள்ேப்்டும் என்று நோன் 
தபிடமோய் நம்புகபிகறன். அது ஒரு வோர்தைதயோய் மடடும் 
இருந்துவபிடககூடோது.

‘‘கபிறபிஸ்துவுககுள் மகபிழ்சசபி’’ என்னும் 2015 
ய்ோன்யமோழபிையப் ்றறபின சபில சபிந்தைனகள்: 

■ நோம் கதவ்பிள்ைேகேபின்  ஐககபியததபில்  ்ோகமோய் 
இருப்்தோல் கேபி கூருகபிகறோம். வபிசுவோச ் ோைதயபில் 
யசல்வகதோடு சை்யபின் அஙகததவர்கேோகவும் 
நோம் வபிேஙகுகபிகறோம்.  

■ கர்ததர் நம்மபில் அன்்ோயபிருககபிறோர், நமககோக 
மோபிததோர். நம் ்ோவஙகள் மன்னபிககப்்டுகபின்றன, 
அவருைடய ்ந்தபியபில் ்ஙகுய்றுகபிகறோம். 
ஒவயவோரு கதவோரோதைனயபிலும் அவர் நமது 
நடுவபில் வருகபிறோர், அவைர அனு்வபிககபிகறோம்.

■ கர்ததர் மறு்டி வருகபிறோர். அவர் அைத வோககுறுதபி 
்ணைபினோர். அைதக கோததுகயகோள்வோர். 
இைதயல்லவோ நோம் அைனததபிலும் கமலோக எதபிர் 
்ோர்ததுகயகோணடிருககபிகறோம்? மைவோடடிைய 
அைழதது்சயசல்ல அவர் வருகபிறோர். 

இதபில் நோம் சம்மதபிககபிகறோம்:  இது அறபுதமோனது!

இதபில் நோம் ஒன்றுகசர்ந்து மகபிழகபிகறோம்! சஙககீதம் 103:2 
கூறுகபிறது: ‘‘அவர் யசய்த சகல உ்கோரஙகைேயும் 
மறவோகத.’’ 

ஒரு மகபிழ்சசபியோன கோலதைத ஆசபிகூறுகபிகறன்.

உஙகள்,

க�ோன்-லூக ஷைனடர்

 கபிறபிஸ்துவுககுள் 
 மகபிழ்சசபி
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இதேசுவின் நரமதேிதே 
த்ட்டல்

“என் நரமதேிைரதே நீங்ள் 
எனேக த்ட்டரலும் அனே 

நரன் செயதவன்.”

தேரவரன் 14:14
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ேனேனம அபதபரஸேேர் ஷனை்டர் 
மற்றும் அபதபரஸேேர்்னை வரதவற்கும்               
பிள்னை்ள். ேரன்ெரைிேர, ச்டரத்டரமர 

19.04.2015
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பிரியமுள்ள எைது சத்ரேர சத்ரேரி்த்ள, இங்கு 
்ிழககு ஆபிரிக்ரவில் தேவஊழியதேில் இன்று இநே 
ஞரயிறு ஒரு சிறபபரை ேிைமரகும். ஆபிரிக் மரவட்ட 
அபதபரஸேலர்ள  எல்தலரரும் இங்கு கூடியிருக்ி 
றரர்ள. ஏனைைில், உங்்ள மரவட்ட அபதபரஸேலர 
இன்று ஓய்வுனபறு்ிறரர, ஒரு புேிய மரவட்ட அப 
தபரஸேலர நியமிக்பபடு்ிறரர. ்ிழககு ஆபிரிக் 
சனபயில்  இது ஒரு  
வரலரற்று சிறபபரை 
ேிைமரய் அனம்ிறது. 
் வ ன ல த வ ண ்ட ர ம் , 
நமது எஜமரன் ்ரத 
ேதர! புேிேரய் ஒரு 
ஊழியக்ரரன் நியமிக 
்பபடு்ிறரர மடடுதம! 
ேனலனம அபதபரஸே 
லர, மரவட்ட அப 
தபரஸேலர்ள அப 
தபரஸேலர்ள  யரவ  
ரும் ்ிறிஸதுவுககு 
ஊழியக்ரரர்ள மடடுதம. முன்பு இருநேவ 
னரபதபரலதவ புேிய மரவட்ட அபதபரஸேலரும் 
்ரதேருககு ஒரு ஊழியக்ரரைரய் மடடும் னசயற்ப 
டுவரர. நரன் உடப்ட ஒவனவரருவரும் நமது விசுவரச 
இலகன் தநரக்ி உறுேியரை அடினயடுதது 
்ிறிஸதுனவ சமீபிபதபரம் என்பதே எைது வரஞனச. 
அவனரபதபரல் மரறி, அவனரபதபரல் னசயற்படடு, 
அவருன்டய சிதேதனே நினறதவற்றுதவரம்.

நமது தவேவரக்ியதேில் ஒரு அற்புே வரககுறுேிஉள   
்டங்்ியிருக்ிறது. ‘‘என் நரமதேி 
ைரதல நீங்்ள எனேக த்ட்டர 
லும் அனே நரன் னசய்தவன்.’’ 
மைிேருககுள்ள எல்லர தேனவ் 
ன்ளயும் எண்ிபபரரபதபரம்! 
இதயசுவின் நரமதேில் த்டடு 
அனவ யரவும் நினறதவறுனமன் 
றரல் எதேனை அற்புேமரயிருக 
கும். ஆயினும் சில நிபநேனை் 
ன்ள அவர கூறு்ிறரர. முேலில் 
அவனர விசுவரசிக்தவணடும். 
அவனர ஒரு அேிசயம் னசய்்ிற 
வர  அல்லது ஒரு ேீரக்ேரிசி 
அல்லது நம் பிரசசினை்ன்ளத 
ேீரக்ிறவர என்று அல்லரமல், 
அவதர தேவகுமரரன் என்று 
விசுவரசிக்தவணடும். மைிே 
இைதேிற்கு இரடசிபபு ன்ரணடு 
வரும் இரடச்ர, நம்னம நிதேிய 
ஜீவனுக்ர் ஆயதேஞனசய்்ிற 
வர என்று நரம் விசுவரசிக் 
தவணடும். 

இரண்டரவது நிபநேனை: அவருன்டய நரமதேிதல 
நரம் த்ட்தவணடும். அேரவது, அவர நமக்ர் த்ட 
பேர் அது இருக்தவணடும். நமது னஜபங்்ளுககு 
மறுனமரழினய  எேிரபரரபதபரனமைில், இதயசுதவ 
விண்பபிபபனேபதபரன்ற னஜபமரய் அது அனமய 
தவணடும். மைிேர இதயசுவி்டம் வநது  விண்பபித 
ேனபரழுது, அவர்்ளி்டம் விசுவரசம் இல்லரேிருநேனே 

அவர உ்ரநேரர. 
அவர்்ளின் விண்ப 
பதனே ஏற்றுகன்ரள்ள 
முடியரேவரரைரர. சில 
பரிதசயர அவரி்டம் 
கூ ற ி ை ர ர ் ள : ‘ ‘ உ ம்   
மரல் ஒரு அன்டயர 
்ளதனேக்ர் விரும்   
தறரம்.’’அேற்குஅவர 
கூறிைரர:  ‘‘இநேப   
னபரல்லரே  விபசரர 
சநேேியரர  அன்டயர 
்ளதனேத தேடு்ிறரர 

்ள; ஆைரலும், தயரைர ேீரக்ேரிசியின் அன்ட 
யர்ளதமயன்றி தவதற அன்டயர்ளம் இவர்ளுக 
குக ன்ரடுக்பபடுவேில்னல. தயரைர இரவும் 
ப்லும் மூன்றுநரள ஒரு னபரிய மீைின் வயிற்றில் 
இருநேதுதபரல,  மனுஷகுமரரனும் இரவும் ப்லும்  
மூன்றுநரள பூமியின் இருேயதேில் இருபபரர.’’  (மததே 
யு 12:39-40). அது ஒரு னே்ளிவரை மறுனமரழி: ‘‘என் 
னை விசுவரசிக்தவணடுமரைரல் உயிரதனேழுேனல 
விசுவரசிக்தவணடும். தவனறநே அன்டயர்ளமும் 
இங்கு அவசியமில்னல! 

நிதேியஜீவதை எபனபரழுதும் 
்ரதேருககுப பிரேரைமரைது. 

முேன்னமயரைவற்னற 
விலக்ினவககும்படி அவரி்டம் 

த்ட்முடியரது!

பலிபீ்டதேில் அபதபரஸேலர்ளும் ்ண்ர்ி்ளும் 
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அனபின சத்ரேர சத்ரேரி்தே, தேவகுமரரைில் 
நரம் விசுவரசிக்தவண்டும். நமது இரடச்னர விசுவர 
சிக்தவண்டும். நமக்ர் அவர் ஜீவனைப் பலியரய் 
க்ரடுதேரர் எனறு விசுவரசிக்தவண்டும். ஒவ் 
கவரருநரளும் ்ரனையில், ஆண்்டவதர உம் அனனப 
்ரடடுவேற்கு எைககு 
ஒரு அேிசயதனேக 
்ரடடும் எனறு நரம் 
விண்்ணப்பிக் முடி 
யரது. அவர் நம்னம 
தநசிப்பேற்கு ஏற்்ை 
தவ அன்டயரேதனே 
ேநேிருக்ிறரர்: அவர் 
நமக்ர் மரிதேரர்.

‘‘ஒரு அேிசயதனே 
நினறதவற்றும். எை 
தவ உமது ஊழியம் இரடசிப்பின ஊழியம் எனறு நம் 
மரல் அறியமுடியும்’’ எை இதயசுனவ நரம் நிர்ப்பநேிக 
் முடியரது. இவர்்ள் என பிள்னே்ள்; இது என 
ஊழியம் எனபேற்கு இநந்ரில் ஒரு அன்டயரேதனே 
தேவன கவேிப்படுதேதவண்டியேில்னை. அவர் கூறு 
்ிறரர்: ‘‘தேவ ஊழியததுககு எைது பிள்னே்தே  நிரூ 
ப்ணமரயிருக்ிறரர்்ள்; அவர்்ள் புதுசிருஷ்டிப்பில் 

வேர்்ிறரர்்ள்.’’ ஒருவிே உயிர்தகேழுேல் இங்கு 
இ்டம்கபறு்ிறது. நம் பனழய மைிேன இறக்ிறரன; 
புது சிருஷ்டியின வடிவம் அேி்மேி்மரய் புைப்படு்ி 
றது. புேிய சிருஷ்டிப்பு வேர்வேைரல் தேவ ஊழியதனே 
நரம் விசுவரசிக்ிதறரம். பை உேரர்ணங்்னே 

இதயசு ேநேரர். ஒரு 
உவனமயில் குறிப் 
பிட்டரர்: ஒரு பிரபு  
தேசததுககுப் புறப் 
பட்டரன. புறப்ப்ட 
முனபு ேன தவனைக 
்ரரர்்ேில் பததுதப 
னர அனழதது ஒவ் 
கவரருவருககும் ஒரு 
ரரதேனைக க்ரடுத 
துக கூறிைரன: ‘‘நரன 
ே ிரும்பிவருமேவும் 

இனேகக்ரண்டு வியரபரரம்பண்ணுங்்ள்’’ 
(லூக்ர 19:13-21).  அவன ேிரும்பிவநது ்்ணககு 
விசரரிதேரன. ேிரவியதனே உபதயர்ப்படுதேரேிருநே 
ஒரு தவனைக்ரரன ்ரர்ணம் கூறிைரன: ‘‘நீர் 
்டிைமுள்ே மனுஷகைனறு அறிநது, உமககுப் 
பயநேிருநதேன.’’ ஆைரல் அநே தவனைக்ரரனுககு 
ஒரு ்ட்டனே க்ரடுக்ப்படடிருநேனேயும்,  அனே 

ஒரு பைமரை விசுவரசதனே நரம் 
தேவைி்டம் த்டதபரகமைில் 
அனே அவர் நமககுத ேருவரர். 
ஏகைைில் அனேதய நமக்ர் 

அவர் மனறரடு்ிறரர்
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மரவட்ட அபதபரஸேலர் லுபரசி 
தேவரரரேனையில் 
பிரசங்ிக்ிறரர்

னே அவர் மரறறமரட்டரர். 

பரவி்னைத் ேண்டிக்தவண்டும் 
என்று ்ர்த்ேரி்டம் த்டபது  பிர 
தயரஜைமறறது. சீஷர்்ள் ஒருே்ட 
னவ அவவரறு த்ட்டரர்்ள்: 
‘‘ஆண்்டவதர எலியர சசயேது 
தபரல, வரைத்ேிலிருந்து அக்ிைி 
இறங்ி இவர்்னை அழிககும்படி 
நரங்ள் ்ட்டனையி்ட உமககுச் 
சித்ேமர?’’ (லூக்ர 9:54). இதயசு 
அவர்்னைக ்ண்டித்ேரர். ஒரு 
ே்டனவ  தவேபரர்ரும் பரிதச 
யரும் ஒரு சபண்னணை இதயசுவின் 

முன் ச்ரண்டுவந்து கூறிைரர்்ள்:  ‘‘தபரே்தர இந்ே 
ஸேிரீ விபசரரத்ேில் ன்யும் சமயயுமரய பிடிபட்டரள்’’ 
(தயரவரன் 8:4). இதயசு அவனைத் ேண்டிக ் தவண்டும் 
என்று எேிர்பரர்த்ேரர்்ள். இதயசு அனே நிரர்ரித்ேரர். 
ஏசைைில் அது அவரது நினைவரயிருக்வில்னல. 
ஒரு பரவினயத்ேண்டிககும்படி இதயசுவி்டம் 
த்டபேில் பயைில்னல. பரவி்னை இரடசிபபேற்ர 
்தவ இரடச்ர் வந்ேரர். அனரமைனே ஆசீர்வ 
ேிககும்படி அவரி்டம் த்டபதும் பயைறறது. பூரணை 
இருேயத்னேதய அவர் விரும்பு்ிறரர்.  அதந்ர் ் ன்டசி  
தவனையில் பரதலர் வரசற்ேனவத்ேடடுவரர்்ள் 
என்று மனலபபிரசங்த்ேில் இதயசு விவரித்ேரர். 

அவன் சசயேிருக்தவண்டியனேயும் ்ர்த்ேர் சுடடிக 
்ரடடிைரர். அவன் அேறகுக ்ீழபபடிந்ேிருக்தவண் 
டும். இதயசு நமககுக கூறு்ிறரர்: ‘‘நரன் தேவகுமரரன், 
ஆன்யரல் என் வரர்த்னே்ள் ஒழிவேில்னல!’’ 

அதந்ர் இன்றும் இதயசுவி்டம் த்ட்ககூடும்: 
‘‘உம்முன்டய சுவிதசஷத்னே மரறறமுடியரேர? எைக 
கு சந்தே்ங்ள் உண்டு. நமது ்ரலம், நரடு, நினலனம 
்ள் முேலியவறறிறகு ஏறறபடி ஏன் மரறறிகச்ரள்ைக 
கூ்டரது?’’ ஆைரல், இதயசு அனேச் சசயயமரட்டரர். 
அவதர தேவகுமரரன் என்று விசுவரசிக்ிறவர்்ள், 
அவர் கூறியனவ எல்லர நித்ேியத்துககும் சபறுமேி 
யரைது என்பனே அறிவரர்்ள். நமக்ர் சுவிதசஷத்  
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‘‘பரத�ர்தேிலிருக்ிற என் பிேரவின் சிதேதேின்ப 
டி சசய்ிறவதை பரத�ர்ரரஜ்யதேில் பிரதவசிபபர 
தை்யல்�ரமல், என்னை த�ரக்ி, ்ரதேரதவ! ்ரதேர 
தவ! என்று சசரல்லு்ிறவன் அேில் பிரதவசிபப           
ேில்ன�. அந�ரளித� அத�்ர என்னை த�ரக்ி, ்ரத  
ேரதவ! ்ரதேரதவ! உமது �ரமதேிைரத� பிசரசு் 
னளத  துரதேிதைரம் அல் 
�வர? உமது �ரமதேிைர 
த� அத�் அற்புேங் 
னளச் சசயதேரம் அல்� 
வர? என்பரர்ள்.  அப 
சபரழுது, �ரன் ஒருக்ர 
லும் உங்னள அறி்யவி 
ல்ன�... என்று அவர் 
ளுககுச் சசரல்லுதவன்'' 
(மததேயு 7:21-23). அவர 
்ள் அவருனை்ய �ரமத 
ேில்  அற்புேங்னளச் சசயேிருநேரலும் மைபபூரவ 
மரய சசய்யவில்ன� என்பனே அவர அறிவரர. 

்ரதேரின் ஆசீரவரேதனே அனரமைதேரடும் ்ீழபப 
டி்யரனமயுைனும் �ரம் த்ட்முடி்யரது. �மது பிரச்சி 
னை்ளில் அவரது உேவின்ய �ரைமுடியும். ஆைரல் 
ஒரு சபரயன்ய அரஙத்ற்றுவேற்கு அவரிைம் த்ட் 
முடி்யரது. உைன்படிகன்ன்ய மேிக்ரமல் உேவின்ய 
�ரம் எேிரபரரக்முடி்யரது. அனரமைனே அவர ஆசீர 
வேிபபேில்ன�!

்ிழககு ஆபிரிக்ரவின் புேி்ய மரவடை அபதபரஸே�ரர் த�ரசப எககு்யர ேன�னம அபதபரஸே�ரரல்  
�ி்யமிக்பபடைரர. பின்ைரல் �ிற்பவர்ள் மர. அபதபரஸே�ர்ள் குவைரசி மற்றும் சைபைர. 

மரி்யரள், மரரதேரள் இருவரிைமும் இத்யசு சசன்றி   
ருநேதபரது, ்ரதேரின் பரேதேணனை்யில் உட்ரரநது 
அவர கூறி்யனே மரி்யரள்சசவிச்ரடுதேரள். மரரத 
ேரதளர பற்ப� தவன�்ளில் ஈடுபடைரள். இத்ய 
சுவிைம் வநது கூறிைரள்: ''�ரன் ேைித்ய தவன�சசய  
யும்படி என் சத்ரேரி என்னை விடடுவநேிருக்ிற 

னேககுறிதது உமககு    
் வ ன � ்ய ி ல் ன � ்ய ர ?  
எைககு உேவிசசயயும் 
படி அவளுககுச் சசரல் 
லும்'' (லூக்ர 10: 
40-42). �ிதேி்ய �ீவ 
னைக்ரடடிலும் அேி் 
முக்ி்யதனே பூமி வரழ 
வுககு �ரம் ச்ரடுபபனே 
்ரதேர ஆதமரேிக்தவ 
ணடும் என்று �ரம் எேிர 

பரரக்முடி்யரது.    முேன்னம்யரைவற்னற வி�க்ி 
னவககும்படி ்ரதேரிைம் த்ட்முடி்யரது. அது விசு 
வரசமின்னமன்ய சரடசி்யிடு்ிறது. அது அவருனை்ய  
சிதேததுககு ஏற்றேில்ன�.  �ரம் விசுவரசிபபனேத்ய 
அவர விரும்பு்ிறரர. 

எைதவ, எனே அவரிைம் த்டதபரம்? அது எளினம்யர 
ைது! அவர ேம் பிேரவிைம் த்டைனே �ரம் த்டதபரம். 
தபதுருவிைம் இத்யசு கூறிைரர: ''�ரதைர உன் விசுவர 
சம் ஒழிநதுதபர்ரேபடிககு உைக்ர் தவணடிக 

‘‘எது த�ரிடினும், பிேரதவ,
 �ரம் ஒன்றர்யிருபதபரம்’’ என்று 

சனப்யில் ஒவசவரருவரும் 
ச�பிக்தவணடும் என்பது 

எைது வரஞனச!
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ஓய்வு பபற்ற  மரவட்ட
 அபதபரஸேலருககு 

மலரகப்ரத்து   வழங்ி  நன்றி-
பெலுத்ேபபட்டது. மரவட்ட 

அபதபரஸேலர்ள்  பரரைஸ 
(வலது), 

லுபரெி (நடுவில்) 
மறறும் ேனலனம அபதபரஸேலர

ப்ரணத்டன'' (லூக்ர 22:32). ஒரு ேி்டமரை விசுவர 
ெத்னே அவரி்டம் த்ட்முடியும்.எைதவ எது தநரிட 
்டரலும், அன்டயரளங்ளும், அறபுேங்ளும் இ்ல்லரம 
தல நரம் விசுவரெிக்முடியும். ஒரு பலமரை விசுவரெத் 
னே ்ரத்ேரி்டம் நரம் த்ட்டரல் அனே அவர ேருவரர.  
அனேதய நமக்ர் அவர தவணடு்ி்றபடியிைரல் 
அனே அவர நமககு ேருவரர. 

''உம்முன்டய ெித்ேம் வருவேர்'' எனறு அவரி்டம் நரம் 
த்ட்முடியும். இது அத்்ேனை எளிேல்ல, ஏதைைில், 
நரம் துக்பப்டவும், வியரேியு்றவும், இ்றக்வும் தேவன  
ெித்ேமரயிருக்ி்றரர எனறு ே்டனவ்ளில் நரம் ேவ்றரய்  
ெிநேிக்ித்றரம். ஆைரல், நரம் வருநதுவனே  அவர  
விரும்புவேில்னல. நரம் வருநேிைரலும் விசுவரெத்ேில் 
நினலத்ேிருக்தவணடும் எனறு ெித்ேமரயிருக்ி்றரர. 
பிேரவினெித்ேத்னே அவர ெரியர் அ்றிநேிருநேரர. 
''எனனுன்டய ெித்ேத்ேினபடியல்ல, உம்முன்டய ெித்ேத் 
ேினபடிதய ஆ்க்்டவது'' எனறு அவர பெபித்ேபபர 
ழுது, அவர வருநதுவனேயல்ல, ்ீழபபடிவனேதய 
பிேர விரும்புவனே அவர அ்றிநேிருநேரர. எதுதநரிடி 
னும் விசுவரெத்ேில் நினலபபேறகு நரம் முடிபவடுத் 
தேரம்; எைதவ இதயசு நமககு இேில் உேவுவரர.
்ரத்ேர எேிரபரரககும் ்ிருனபனய அவரி்டம் நரம் 
த்டபனே, இதயசுவின நரமத்ேிதல த்ட்டல் அரத்ே 
மர்ி்றது. ்ிருனபனய நரம் பபறுவேறகு எனைபெய்ய 
தவணடும் எனறு அவர விவரித்ேரர. மைத்ேரழனம 
யும், மைநேிருநதுேலும், பி்றனர மனைித்ேலும் இேில் 
நமககு அவெியம். ்ி்றிஸதுவின சுவிதெஷம் அதுதவ. 
இனேக ன்கப்ரணடு, ்ிருனபனயக த்ட்டரல், 
அனே அவர வழஙகுவரர. நம்னம மனைிககும்படி 
பரதலர்த்ேில் பிேரவி்டம் இதயசு மன்றரடுவனே 

பிரேரை ெிநேனை்ள் 

இதயசு ெம்மேிககும் விண்ணபபங்னள 
நின்றதவறறு்ி்றரர. 

இதயசுவில் நமது விசுவரெத்ேில் ஆழமரய் 
தவரூன்றியேர்வும், தேவெித்ேத்துககு ஏற்றேர்வும்  
பெபங்ள் இருக்தவணடும். ஒரு பலமரை 
விசுவரெத்ேிற்ர், தெரேனை்னளச் ெ்ிபபேற்ர், 
்ிருனபக்ர், ஒருனமபபரடடிற்ர், முேலரம் 
உயிரத்பேழுேலுககுப பிரயத்ேைபபடுவேற்ர் 
பெய்யபபடும் பெபங்னள தேவன 
ஆெீரவேிக்ி்றரர. 
்ி்றிஸதுவி்டம் நமககுள்ள விசுவரெத்ேின 
அடிபபன்டயில் அவருன்டய நரமத்ேிதல, 
அவருன்டய  ெித்ேத்துககு ஏற்றபடி த்ட்பபடும் 
விண்ணபபங்ள் நின்றதவறும். 

ஆேி ெனபயின அபதபரஸேலர்ள் கு்றிபபிட்டைர. 
''ஒருவன  பரவஞபெய்வரைரைரல் நீேிபரரரயிருக்ி்ற  
இதயசு்ி்றிஸது நமக்ர்ப பிேரவிைி்டத்ேில் பரிநது 
தபசு்ி்றவரரயிருக்ி்றரர'' (1 தயரவரன 2:1). ஆேலரல், 
மைத்ேரழனம, மைநேிருநதுேல், மனைித்ேல் மூலமர் 
்ிருனபனயக த்டதபரம்.
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உணபதைற்கு எதுவும் இல்லை. 
ஆ்கயால, இஸ்ரவேலைரகள் 
மு்ையிட்ாரகள். 
வதைேன் ஒவ்ோரு நாளும் 
சாயஙகாலைததைில கா்்க்ையும், 
கா்லையில மன்்ா்ேயும் 
ஜ்ஙகளுக்கு ேழஙகி்ார. 
அேரகள் ்தைா்ரநது 
பி்ரயாணம்பணணி்ாரகள். 
அேரகளுக்குக் குடிக்க தைணணணீர 
இலலைாதைிருநதைது. தைாகததைால 
மடிநதுவபாவோம் என்று 
எணணி்ாரகள். மறுபடியும் 
வமாவசயி்ம் முறுமுறுததைாரகள். 

ே்ாநதை்ரததைில தைணணணீர தைநதை வதைேன்
(யாதை்தைி்ராகமம் 17:1-7)

எகிபதைில அடி்மகைாயிருநதை  
தைம் ஜ்ஙக்ை, வதைேன் 
ேிடுதை்லைபணணி்ார. 
இஸ்ரவேலைரகள் ஒரு 
குைிபபிட் காலைம் 
ே்ாநதை்ரததைில 
யாததைி்்ர்சயதைாரகள். 
ோக்குறுதைி்சயயபபட் 
வதைசத்தை இன்்மும் அேரகள் 
்சன்ை்்யேில்லை. 
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''எஙக்ையும் எஙகள் 
பிள்்ைக்ையும் தைண்ணீரின்ி 
ககரனறுபபரட எகிபதைிலிருநது 
ஏன ககரணடுவநதைணீர்?'' எனறு 
முறுமுறுத்து   பேபேயிடம் 
தைண்ணீர் பகடடரர்கள். 
''ஏன பகரபே்டகி்ணீர்கள்? 
ஏன பதைவ்ை நம்பரேல் 
நடககி்ணீர்கள்? அவர் 
உஙக்ை ஆதைரிபபரர்'' எனறு 
பேரபே கூ்ிைரன. ''இநதை 
ஜைஙகளுககு நரன எனை 
கேயபவன, இவர்கள் எனபேல் 
கல்கலெ்ியப பரர்ககி்ரர்கபை'' 
எனறு பேரபே பதைவைிடம் 
விண்பபித்தைரன. பதைவன 
கூ்ிைரர்: ''மூபபரில் அ்ைத்்தையும் இழநபதைரம் எனறு 

பதைரன்ிைரலும்கூட, 

பதைவன நேககு உதைவுவரர். 
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ேிலெ்ை உனபைரபட 
கூடடிகககரணடு, நணீ நதைி்ய 
அடித்தை உன பகர்லெ உன 
்கயிபலெ பிடித்துகககரணடு, 
ஜைஙகளுககு முனபை 
நடநதுபபர. ஒபைபிபலெ 
நரன உைககு முனபரக 
கனே்லெயினபேல் நிறபபன. 
நணீ அநதை கனே்லெ்ய அடி. 
அபகபரழுது ஜைஙகள் 
குடிகக அதைிலிருநது தைண்ணீர் 
பு்பபடும்.'' 
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விசுவோசப்ிரமோணம்

விசுவோசப ்ிரமோணம் என்ோல் என்ன?

ஒரு விசுவோசக் க�ோட்ோடடின அத்ியோவசிய உட    
�ருத்ின சுருக்�மோய் ஒரு விசுவோசப்ிரமோணம் 
அமம�ி்து.  அப்டிப்ட்ட விசுவோசப்ிரமோணம் 
ஒரு கு்ிப்ிட்ட  ம்ப்ிோிவின அங�த்வர�ள்  அ்ிக்  
ம�்ண்ணும் யோவறம்யும்  உள்்ள்டக்குவ்ோய் 
அமம�ி்து. ஒரு ம்ப்ிோிவு மற் ம்ப்ிோிவிலிருந்து 
வித்ியோசமோ்ன நிமைப்ோடம்டக் க�ோண்டிருப்ம்யும் 
ஒரு விசுவோசப்ிரமோணம் கவ்ளிப்டுதது�ி்து.   

மு்ைோவது �ி்ிஸ்வ விசுவோசப்ிரமோணங�ள் எவவோறு 
உருவோ�ி்ன?

மு்ைோவது �ி்ிஸ்வ விசுவோசப்ிரமோணங�ள் 
''ஆ்ி�ி்ிஸ்வ சம்யின விசுவோசப்ிரமோணங�ள்'' 
எனறு அமைக்�ப்ட்ட்ன. அமவ இரண்்டோம்  
நூற்ோண்டுக்கும் நோன�ோம் நூற்ோண்டுக்கும் 
இம்டப்ட்ட �ோைத்ில் ஏற்டுத்ப்ட்டமவ. இக்�ோ 
ைத்ிகைகய க்வ்ிோிததுவத்ின க�ோட்ோடும், 
இகயசு�ி்ிஸதுவின சு்ோவத்ின சோரோம்சமோ்ன 
க�ோட்ோடும்  வடிவமமக்�ப்ட்ட்ன. விசுவோசத்ின 
�ருதது�்ளில் விவோ்ங�ள் உருவோ்ன்ோல் இது 
அவசியமோ�ிறறு. உ்ோரணமோ�, இகயசு சிலுமவயில் 
மோிக்�வி்ல்மை எனறும், அவர உயிரதக்ைவில்மை 
எனறும் �ருதது நிைவியது. விசுவோசப்ிரமோணங�்ளின 
இயஙகு்ல் அம் விசுவோசிப்்ில் ்ங�ியிருந்்து. 

ஆ்ி�ி்ிஸ்வ சம்யில் ்ி்ோ்னமோ்ன்ோய் வி்ளங�ிய 
விசுவோசப்ிரமோணம் எமவ? 

இரண்டு முக்�ியமோ்னமவ�ள்: அபக்ோஸ்ை 
விசுவோசப்ிரமோணம் (“Apostolicum”) மறறும் 
Nicaea- �ோனஸ்டோனடிகநோ்ிள். அபக்ோஸ்ை 
விசுவோசப்ிரமோணத்ின அடிப்ம்ட அம்சங�ள் 
இரண்்டோம் நூற்ோண்டில் க்ோகுக்�ப்டடு, நோன�ோம் 
நூற்ோண்டில் மறுசீரமமக்�ப்ட்ட்ன. Nicaea- 
�ோனஸ்டோனடிகநோ்ிள் விசுவோசப்ிரமோணங�ள் 
325ம் வரு்ட �ோை�ட்டத்ில் உ்யமோ்னது.  Nicaea 
ஆகைோசம்னச் சங�த்ி்னோல் 381ல் சீரமமக்�ப்ட்டது. 
க்வ்ிோிததுவத்ின �ிோிமயமய பு்னி்ப்டுததுவது 
இ்ன ்ிர்ோ்ன கநோக்�மோயிருந்்து.  

மூத் ம்த்மைவர�ள் கூடிவந்து விசுவோசத்ின முக்�ிய 
�ோோியங�ம்ளக் கு்ிதது �ைந்்ோகைோசிக்கும் இ்டமோய் 
ஆகைோசம்ன மன்ம் வி்ளங�ி்னது.

ஆ்ிசம்யின விசுவோசப்ிரமோணங�ள் பு்ிய 
அபக்ோஸ்ை சம்க்கு எந்் முக்�ியதம் உம்டய்ன?

பு்ிய அபக்ோஸ்ை சம்யின க�ோட்ோடு கவ்ோ�மத 
ம் அடிப்ம்டயோய் க�ோண்்டது. கவ்ோ�மத்ில்  
உள்்ள்டங�ியிருக்கும் முக்�ிய உட�ருதம் ஆ்ிசம் 
விசுவோசப்ிரமோணங�ள் உள்்ள்டக்�ி்ன. ்ிோிகய� 
க்வம்னயும், இகயசுமவ கமய்தக்வ்னோ�வும்,கமய்  
ம்னி்்னோ�வும்,�ன்னி மோியோ்ளில் இகயசு ்ி்ந்்ம்யும், 
்ோிசுத்ஆவி அனுப்ப்டு்மையும், சம்மயயும், 
க்வச்டஙகு�ம்ளயும், �ி்ிஸதுவின மறுவரும�யில் 
எ்ிர்ோரபம்யும், மோிதக்ோர உயிரதக்ழு்மையும்,  
ஆ்ிசம்�ள்  அ்ிக்ம�்ண்ணி்னம்பக்ோை  அபக்ோ   
ஸ்ை சம்யும் அ்ிக்ம�்ண்ணு�ி்து. 

இவவரு்டம் கசப்டம்்ோில்  பு்ிய அபக்ோஸ்ை சம்யின க்ோ்்னோவி்ளக்�நூல் 
வி்னோவிம்ட வடிவத்ில் கவ்ளிவரு�ி்து. அ்ில் உள்்ள்டஙகும் 750 வி்னோக்�ள்/           
விம்ட�்ளிலிருந்து  சிைவறம் �ம்யூ்னிடடி சஞசிம� அ்ியத்ரு�ி்து. இந்் சஞசிம�   
விசுவோசப்ிரமோணங�ம்ளயும் ்ிோிகய� க்வம்னயும் கு்ிததுக் கூறு�ி்து.
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தனிப்ட்ட மதப்ிோிவு�ளின் கேறு்ோடு�ள் 
�ோணப்ட்டோலும் �ிறிஸதேர�ளள இளணக்கும் 
அறிக்ள�்ண்ணுதலோ� இது அளம�ிறது.

''அறிக்ள�்ண்ணுதல்'' என்்து ேிசுேோசப்ிரமோணம் 
என்று குறிப்ி்டப்டு�ிறது. 

புதிய அபக்ோஸதல சள் ேிசுேோசப்ிரமோணங�ளின் 
ேோச�ங�ள் என்ன?

்ிதோவும், சரேேல்லேரும், ேோனதளதயும் பூமிளயயும் 
சிருஷ்டிததேருமோன கதேளன நோன் ேிசுேோசிக்�ிககறன். 

்ோிசுதத ஆேியோல் �ரப்நதோிக்�ப்டடு, �ன்னி 
மோியோளினோல்  ்ிரசேிக்�ப்ட்டேரும், ப்ோநதியு 
்ிலோததுேின்�கீழ் ்ோ்டனு்ேிதது, சிலுளேயில 
ளறயப்டடு, மோிதது, அ்டக்�ம்்ண்ணப்டடு, மோித 
கதோோின் மறுளமயில் ்ிரகேசிதது, மூன்றோம் நோளில் 
உயிரதபதழுநது, ேோனததுக்கு எழுநதருளியேருமோன 
நமது ஆண்்டேர, கதேனுள்டய ஒகரக்றோன குமோரன் 
இகயசு�ிறிஸதுளே நோன் ேிசுேோசிக்�ிகறன். அேர 
கதேனுள்டய ேலது ்ோோிசததில் வீறறிருக்�ிறோர, 
அங�ிருநது அேர திரும்் ேருேோர.

்ோிசுதத ஆேியோனேளரயும், ஏ�மும், ்ோிசுததமும், 
ேியோ்�முமோன அபக்ோஸதல சள்ளயயும், 
்ோிசுததேோன்�ளின் ஐக்�ியதளதயும், ்ோேங�ள்   
மன்னிக்�ப்டுதளலயும், மோிதகதோர உயிரதபதழுதளல 
யும், நிததிய ஜகீேளனயும் நோன் ேிசுேோசிக்�ிகறன்.

ஆண்்டேரோ�ிய இகயசு தமது சள்ளய ஆளுள� 
பசய�ிறோர, அதற�ோ� தமது அபக்ோஸதலர�ளள 
அனுப்ினோர, உ்கதசிக்�வும், அேருள்டய 
நோமததில்  ்ோேங�ளள மன்னிக்�வும், ஜலததினோலும் 
ஆேியினோலும் ஞோனஸநோனம் ேழங�வும் 
அதி�ோரமளிதது அேருள்டய மறுேருள� ேளரக்கும் 
இன்னமும் அேர�ளள அனுபபு�ிறோர என்று நோன் 
ேிசுேோசிக்�ிகறன்.

கதேனோல் ஊழியததுக்�ோ�க் குறிக்�ப்டு�ிறேர�ள் 
அபக்ோஸதலர�ளினோல் மடடுகம நியமிக்�ப்டு 
�ிறோர�பளன்றும், அபக்ோஸதல் ஊழியததிலிருநகத 
அேர�ளின் ஊழியததுக்�ோன அதி�ோரமும், ஆசகீரேோதமும், 
புனிதமும் ேரு�ிறபதன்றும் நோன் ேிசுேோசிக்�ிகறன்.

்ோிசுததஆேிக்குள் மனிதன் புதிதோேதற�ோன முதற  
்டியோய ்ோிசுதத ஞோனஸநோனம் உள்ளபதன்றும், 
ஞோனஸநோனம் ப்றறேர இகயசு�ிறிஸதுளே 
ேிசுேோசிதது அேளரத தங�ள் ஆண்்டேரோய 
அறிக்ள�்ண்ணு�ிறேர�ளுக்குள் ஏறறுக்ப�ோள்ளப்  
டு�ிறோபரன்றும் நோன் ேிசுேோசிக்�ிகறன்.

ஒகரத்டளே ப�ோண்டுேரப்ட்ட, என்பறன்ளறக்கும் 
ப்றுமதியோன �ிறிஸதுேின் ்லிளயயும், அேருள்டய 
்ோடு�ளளயும் மரணதளதயும் நிளனவுகூரும்்டிக்கு 
�ரததர தோகம ்ோிசுதத நற�ருளணளய நிறு 
ேினோபரன்று நோன் ேிசுேோசிக்�ிகறன். ்ோததிர 
ேோன்�ளோய ்ோிசுதத நற�ருளணயில் ்ஙக�றறல் 
நம் �ரததரோ�ிய இகயசு�ிறிஸதுவு்டன் ஜகீேஐக்�ி 
யதளத உறுதிபசய�ிறது. புளிப்ில்லோ அப்தது்ட 
னும் திரோடசரசதது்டனும் ்ோிசுதத நற�ருளண 
ப�ோண்்டோ்டப்டு�ிறது. இவேிரண்டும் ஒரு அபக்ோ 
ஸதலரோல் அதி�ோரமளிக்�ப்ட்ட ஊழியக்�ோரனோல் 
புனிதமோக்�ப்டடு ேழங�ப்டு�ிறது.

ஜலததினோல் ஞோனஸநோனம் ப்றறேர�ள் கதே 
னுள்டய ்ிள்ளள�ளோய மோறுேதற�ோ� ்ோிசுதத 
ஆேியின் ேரதளத ஒரு அபக்ோஸதலன் மூலமோ� 
ப்றறுக்ப�ோள்ளகேண்டுபமன்றும், அதன்மூலம்             
முதற்லன்�ளோய மோறுேதற�ோன முன்கதளே 
ளய அள்டநதுப�ோள்ளகேண்டுபமன்றும் நோன் 
ேிசுேோசிக்�ிகறன்.  

�ரததர இகயசு ்ரகலோ�ததுக்கு எழுநதருளிச் பசன்ற 
ேண்ணமோ�கே நிச்சயமோய திரும்் ேருேோர,  
நம்்ிக்ள�யு்டன் அேருள்டய ேருள�க்�ோ� தம்ளம 
ஆயததப்டுததினேர�ளோன முதற்லன்�ளள மோித  
கதோோிலிருநதும் உயிகரோடிருக்�ிறேர�ளி்டமிருநதும் 
தம்மு்டன் எடுததுக்ப�ோள்ேோபரன்றும், ்ரகலோ�ததுக் 
�லியோணததுக்குப ்ின்பு அேர�ளு்டன் அேர 
பூமிக்குத திரும்்ேநது, அேருள்டய சமோதோன 
ரோஜயதளத நிறுவுேோர, அேர�ள் அேரு்டன் ரோஜோகீ� 
ஆசோோியததுேததில் அரசோடசி பசயேோர�பளன்றும் 
நோன் ேிசுேோசிக்�ிகறன். சமோதோன ரோஜயததின் 
முடிேில் �ள்டசி நியோயததகீரபள் அேர ந்டததுேோர. 
்ின்பு, கதேன் புதிய ேோனதளதயும் புதிய பூமிளயயும் 
சிருஷ்டிதது தம் ஜனங�களோடு ேோசஞபசயேோர.

கதே�ட்டளள�ள் மகீறப்்டோத்டசததில், பூமியின் அதி 
�ோரங�ளுக்குக் �கீழ்ப்டிநதிருப்தறகு �்டளமப்டடிருக் 
�ிகறபனன்று நோன் ேிசுேோசிக்�ிகறன். 

புதிய அபக்ோஸதல ேிசுேோசப்ிரமோணததின் முக்�ியம் 
என்ன? 

இநத ்தது ேிசுேோசப்ிரமோணங�ளும் சள்யின் 
க�ோட்ோடள்ட ேிேோிக்�ின்றன. புதிய அபக்ோஸதல 
�ிறிஸதேர�ள் தங�ள் ேோழ்ளே இதறக�ற் 
பநறிப்டுதது�ிறோர�ள். கமலும், புதிய அபக்ோஸதல 
ேிசுேோசததின் முக்�ிய ஆதோரததில் ்ிறரும்  ்ோிச்சய 
மள்டநதுப�ோள்ேதறகு ேிசுேோசப்ிரமோணங�ள் ேழி 
பசய�ின்றன. 
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 திோிகே� கதவன்
திோிகே� கதவன் ேோர்?
கதவன் ஆவிேோனவர், பூரணசற்குணர், பூரண சுேோதீனர். 
அவர் நிததிேமோனவர், ஆரம்மும முடிவும இல்ோதவர். 
ஒகர கதவன் ்ிதோவும, குமோரனும, ்ோி சுதத ஆவியுமோய் 
விளங்கு�ிறோர். ''்ிதோ, குமோரன், ்ோிசுததஆவி'' என்று 
நோம குறிப்ிடும்்ோழுது, மூன்று �டவுள�ளள நோம 
அர்ததப்டுததுவதிலள், அதற்கு மோறோ�, ஒகர கதவனோன 
மூன்று ஆள வடிவங்�ளளப ்்ோருள்டுதது�ிகறோம.

கதவனுளடே எநத சிறபபு�ளள நோம அறி�ிகறோம? 
கதவளன பூரணமோய் விவோிப்தற்கு மனிதன் திறனற்றவன். 
எவவோறோேினும, கதவனுளடே சிறபபு�ளில சி்வற்ளற 
நோம அறிநதிருக�ிகறோம: ஒகர கதவன் அவகர,  அவகர 
்ோிசுததர், சர்வவல்வர், நிததிேமோனவர், அன்்ோனவர், 
�ிருள்யுளளவர், நீதியுளளவர், ்ோிபூரணமோனவர்.
 
்ிதோ, குமோரன், ்ோிசுததஆவி. இவர்�ளுககு இளடேில 
நி்வும உறவு என்ன? 
மூன்று திவவிே ஆளவடிவங்�ளின் நோமங்�ள  ்ிதோ, 
குமோரன், ்ோிசுததஆவி என்று அளைக�ப்டு�ின்றன. 
அவர்�ள ஒருவோிலிருநது மற்றவர் தனிநிள்ேில 
அளைக�ப்டடோலும அவர்�ள ஒகர கதவனோய் விளங்கு 
�ிறோர்�ள. �ிறிஸதவ ்ோரம்ோிேததில, ்தய்வீ�மோன 
இமமூவரும ஒரு குறிப்ிடட முக�ிேததுவததில க்ோற்றப் 
டு�ிறோர்�ள. கதவனோ�ிே ்ிதோ வோனதளதயும பூமிளேயும 
சிருஷ்டிததவர். கதவனோ�ிே குமோரன், மனிதனோய் 
அவதோர்மடுதது, தமது ஜீவளன மனித இனததின் 
மீடபுக�ோ� ்லிேிடட இரடச�ர். கதவனோ�ிே ்ோிசுததஆவி 
புதிே சிருஷ்டிபள் உருவோககு�ிறவர். மனிதஇனததுககு 
கதவனுளடே இரடசிபபு �ிளடப்ளதயும, புதிே சிருஷ்டிபபு 
பூரணமளடவளதயும அவர் �வனிததுக்�ோள�ிறோர். 

கதவன் ்ிதோ என்னும உறவில நோம அளைப்தன் அர்ததம 
என்ன?
கதவனுடன் நமககுளள உறவில அவளர ‘்ிதோ’’ என்று நோம 
அளைப்தில, அவர் திவவிே சிருஷ்டி�ர், அதி�ோரமுளளவர், 
அன்்ோல ஆதோிக�ிறவர் என்்ளத வலியுறுதது�ிகறோம. 
தோம சிருஷ்டிததளவ�ளுககு ஆதோரமும, க்ோஷிக�ிறவரும 

அவகர. இதனோல, கதவளன ச�் மனிதரும தங்�ள 
சிருஷ்டி�ரோன ‘‘்ிதோ’’ என்று அளைக�முடி�ிறது.  

கதவளனப ்ற்றி சிருஷ்டிபபு எளதத ்தோிவிக�ிறது?  
சிருஷ்டிபபும அது இேங்கும நிேதி�ளும, மனிதனோல 
�ற்்ளன்சய்ேவும முடிேோத மோடசிளமேோன  கதவனுளடே 
ஞோனததிற்கு சோடசி ்�ர்�ின்றன. மிகுநத ஆசசோிேதகதோடு 
சங்�ீதக�ோரன் விேநதோன்: ‘‘வோனங்�ள கதவனுளடே 
ம�ிளமளே ் வளிப்டுதது�ிறது, ஆ�ோேவிோிவு அவருளடே 
�ரங்�ளின் �ிோிளேளே அறிவிக�ிறது’’ (சங்�ீதம 19:1).

உ்ள�ச சிருஷ்டிப்தற்கு கதவன் எடுததுக்�ோணட 
�ோ்அளவு என்ன?
கதவன் ஆறு‘‘சிருஷ்டிககும நோட�ளள’’ எடுததுக ் �ோணடோர்.   
‘‘சிருஷ்டிப்ின் நோட�ள’’ என்னும  ் �ோ்அளளவ துலலிேமோய் 
எவரோலும �ணிக�முடிேோது. கதவனுளடே சிருஷ்டிப்ில 
ஒரு ‘‘நோள’” நமது �ோ்க�ணிப்ிற்கு உட்டு�ிற நோளுககு 
நி�ரோய்  இருப்திலள். ஆதிேோ�மம 2:2 குறிப்ிடு�ிறது: 
‘‘கதவன் தோம ்சய்த தமமுளடே �ிோிளேளே ஏைோம 
நோளிக் நிளறகவற்றி, தோம உணடோக�ின தமமுளடே 
�ிோிளே�ளள்ேல்ோம முடிதத்ின்பு, ஏைோம நோளிக் 
ஓய்நதிருநதோர்.’’

“�ர்ததருககு ஒருநோள ஆேிரமவருஷமக்ோ்வும, ஆேிரம 
வருஷம ஒருநோளக்ோ்வும இருக�ிறது” (2 க்துரு 3:8)).
“உமது ்ோர்ளவககு ஆேிரம வருஷம கநற்றுக�ைிநத 
நோளக்ோ்வும இரோசசோமமக்ோ்வும இருக�ிறது.’’
(சங்�ீதம 90:4).

மனிதர் தம பு்னோல அறிநது்�ோள�ிறவற்ளற மடடும 
கதவ சிருஷ்டிபபு உளளடக�ிேிருக�ிறதோ?
இலள். நமது �ணணுககுத ்தோிேோத சிருஷ்டிபபு�ளும 
உளளன. கதவளனபக்ோ்கவ அளவ�லும மனித 
விசோரளனளே விஞசிே மர்மங்�ள. இருப்ினும ்ோிசுதத 
கவதோ�மததில மறுளம, சம்வங்�ள, நிள்ளம�ள, பூமிககு 
அப்ோற்்டடளவ�ள என்று �ோண�ிகறோம.

்ிசோசு �ணணுககுத ்தோிேோத சிருஷ்டிப்ின் ்ோ�மோ?

■ 
N

A
C

 In
te

rn
at

io
na

l



14

community 02/2015 க�ோட்ோடு

செப்டம்ர் 2015ல்    
நூல் வடிவத்தில்  
பு்திய அபக்ோஸ்ல ெப்யதின் க்ோ்னோவதிளக� 
வதினோவதிப்ட நூல் இவவரு்டம செப்டம்ர் 
மோ்ம நூல் வடிவத்தில் சவளதியதி்டப்டுவ்ற்கு 
்திட்டமதி்டப்டடிருக�திறது. �்டந் மோவட்ட 
அக்ோஸ்லர் மோநோடடில் இது முடிசவடுக�ப்ட்டது.
ெப்யதில் ்திர்ோனமோய் க்ெப்டும ஐநது சமோழதி�ளதில் 
சமோழதிச்யர்பபு  கவபல�ள் முடிநதுவதிட்டன. 
்திரசுரததுக�ோன இறு்தி கவபல�ள் ந்டக�தின்றன.

்ல்கவறு சமோழதி�ளதில் 

க்ோ்னோவதிளக� வதினோ வதிப்ட நூல் ஆங�திலம, 
கேர்மன், ்திசரஞ்சு, ஸச்யதின் மற்றும க்ோர்ததுக�ல் 
சமோழதி�ளதில் ்திரசுோதிக�ப்்டமுடிந்ச்ோழுதும அது 
்திறசமோழதி�களோடு கெர்நது சவளதியதி்டப்டுவப் 
மோவட்ட அபக்ோஸ்லர்�ள் வதிருமபு�திறோர்�ள். 
மற்ற சமோழதி�ளதில் சமோழதிச்யர்பபு கவபல�ள் 
ந்டநதுச�ோண்டிருக�தின்றன. ச�ோஙக�ோ 
ேனநோய� குடியரெதில் க்ெப்டும சமோழதியதில் 
சமோழதிச்யர்�க�ப்டும கவபல மதி�வும 
எ்திர்்ோர்க�ப்டு�திறது, ஏசனனதில், உலச�ஙகும உள்ள 
அங�த்வர்�ளதில் மூன்றதில் ஒரு ்ஙகு அங�த்வர்�ள் 
இமசமோழதிபயப க்சு�திறோர்�ள்.  

்ோ்ட நூல்
க்ோ்னோவதிளக�நூபல ்ோ்டநூல் வடிவத்தில் 
்திரசுோதிப்்ற்கும ெப்யதின் ்பலபம 
ஆகலோெதிததுவரு�திறது. இக�ோரணத்தினோகலகய 
க்ோ்னோவதிளக�நூல் 750 வதினோக�ளும வதிப்ட�ளும 
அ்டங�திய வடிவத்தில் உருவோனது.  பு்திய 
அபக்ோஸ்ல வதிசுவோெத்தின் முன்கனற்றததுக�ோன 
்திட்டககுழுவதினர் சுமோர் ்தது வரு்டங�ளோய் இ்தில் 
ஈடு்டடுவரு�தின்றனர்.

�திறதிஸ்வ க்ோ்னோவதிளக�நூல்�பளப 
ச்ோறுத்வபரயதில், வதினோக�ளும வதிப்ட�ளும 
ஏற்�னகவ ்ல நூறுவரு்டங�ளோய் 
்யன்்டுத்ப்டு�தின்றன.  பு்திய அபக்ோஸ்ல 
ெப்யதிலும இது ஒரு நீண்்ட�ோல ்ோரம்ோதியதப்க 
ச�ோண்டிருக�திறது.  இ்ன் ்தின்னணதியல் 
இருககும �ற்்திககும முபற நன்கு ஆரோயப்டடு 
ஏற்்டுத்ப்ட்டது. இவவதி்ம, க்ோ்னோவதிளக� 
வதினோவதிப்ட நூலும �ற்்திப்்ற்கு ஏற்றவப�யதில்  
ஊழதியக�ோரர்�ளுககும, இளவய்தினருககும, 
்திள்பள�ளுககும �ற்றுகச�ோடுப்்ற்குப ்யன்்டும. 

உற்்த்தியதில் ்திெோெோனவன் ஒரு க்வதூ்னோயதிருந்ோன். 
எனகவ அவன் �ண்ணுககுத ச்ோதியோ் ெதிருஷ்டிப்தின் 
ஒரு ்ோ�ம. க்வனுககு எ்திரோய் �ல�ம செய்து, அவனது  
�ீழப்டியோபம, ச்ோறோபம, ச்ோய் மு்லியவற்றதின் 
�ோரணத்தினோல் செோர்க�த்திலிருநதும க்வனுப்டய 
ஐக�தியத்திலிருநதும  துரத்ப்ட்டோன். 
“்ோவஞ்செய்் தூ்ர்�பள க்வன் ்ப்வதி்டோமல் ... 
நர�த்திகல ்ள்ளதி ” (2 க்துரு 2:4)).
“்ங�ளுப்டய ஆ்திகமன்பமபயக �ோததுகச�ோள்ளோமல், 
்ங�ளுககுோதிய வோெஸ்லதப் வதிடடுவதிட்ட தூ்ர்�பள 
யும, ம�ோநோளதின் நதியோயத்ீர்பபுகச�ன்று நதித்திய 
ெங�திலி�ளதினோகல �டடி, அந்�ோரத்தில் அப்டதது 
பவத்திருக�திறோர். (யூ்ோ 6).

க்வதூ்ோதின் �்டபம�ள் யோது? 
க்வபன வழதி்டுவதும, அவரது �ட்டபள�பள நதிபற 
கவற்றுவதும, அ்ன்மூலம க்வபன கெவதிப்தும 
க்வதூ்ர்�ளதின் �்டபமயோகும. க்வன் ்ம தூ்ர்�பள 
மனதி்பரச் கெவதிப்்ற்கு அனுப்தின்ன்மூலம மனதி 
்ர்கமல் அவருக�திருககும அன்ப் சவளதிப்டுதது�திறோர். 
க்வ்திள்பள�ள் ்திரத்திகய� �ோவபலப ச்றுவப் 
மதக்யு 18:10ல் அறதி�திகறோம: 
“இந்ச் ெதிறதியோதில் ஒருவபனயும அற்்மோய் எண்ணோ ் ்டிககு 
எச்ெோதிகப�யோயதிருங�ள்; அவர்�ளுககுோதிய க்வதூ்ர்�ள் 
்ரகலோ�த்திகல என் ் ரம்தி்ோவதின் ெமு�தப் எபச்ோழுதும 
்ோதிெதிக�திறோர்�ள் என்று உங�ளுககுச் செோல்லு�திகறன்.’’

க்வதூ்ர்�ள் வழதி்்டகவண்டியவர்�ளோ?  
இல்பல. ஏசனனதில், க்வதூ்ர்�ள் க்வனுப்டய ெதித்தப்  
மோத்திரம செயற்்டுதது�திறோர்�ள். ஆ்லோல், அவர்�ளுககு 
அல்ல, க்வன் ஒருவருகக� எல்லோ நன்றதியும வழதி்ோடும 
கெரகவண்டிய்ோ�திறது. 

‘‘இரடெதிபப்ச் சு்ந்ோதிக�பக்ோ�திறவர்�ளதினதிமதித்மோ� 
ஊழதியஞ்செய்யும்டிககு அவர்�சளல்லோ ரும அனுப்ப்டும 
்ணதிவதிப்ட ஆவதி�ளோயதிருக�திறோர்�ளல்லவோ?’’ (எ்தி. 1:14)

மனதி்ர்�ள் ஏன் �ண்ணுககுத ச்ோதியோ்வற்பறப ்ற்றதி 
�வபலப்டு�திறோர்�ள்? 
ஆவதி, ஆததுமோ, ெோீரம என்்பவ�ளதின் கூடடுபச்ோருளோ 
னவன் மனதி்ன். (1 ச்ெகலோனதிகக�யர் 5:23). ெோீரம 
�ண்ணுககுத ச்ோதிவது, இ்னோல் க்வனுப்டய �ோணககூ 
டிய ெதிருஷ்டிப்ோகும. ஆனோல், ஆததுமோவும ஆவதியும 
க்வனுப்டய �ண்ணுககுத ச்ோதியோ் ெதிருஷ்டிபபு�ளோகும. 
ெோீர மரணத்திற்குப ்திறகும ஆவதியும ஆததுமோவும 
ச்ோ்டர்நது ேீவதிக�தின்றன. இக�ண்ணுககுத ச்ோதியோ்்தில் 
�ருத்ோயதிருப்து அத்தியோவெதியம. பூமதியதில் வோழுமச்ோழுது 
க்வனதி்டத்தில் மனதி்னுககு இருககும மகனோ்ோவம, 
அவனுப்டய மறுவுல� ேீவதியததுக�ோன  வதிபளபவ 
உண்டு்ண்ணும. இ்தில் �ருத்ோயதிருத்ல்  ்திெோெதின் 
கெோ்பன�பள முறதியடிப்்ற்கு உ்வும. �ண்ணுககுத 
ச்ோதியோ்வற்றதின் முக�தியம 2 ச�ோோதிந்தியர் 4:17-18ல் 
கூறப்டு�திறது. 
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19+1: ெபையதின் ்பலபை 
வாாதியம் கூடுகதிறது

பு்திய அப்ைாஸ்ல ெபையதின் ்பலபை வாாதியம் சுவதிடெரலாந்து சூாதிச் நகாதில் ைாரச்  
நடுபைகு்தியதில் கூடிவந்்து. அபைடிபைட்ட ைாவட்ட அப்ைாஸ்லரகள்  கூட்டம் 
எவவாறு ந்டககதிறது? அ்ற்கு யார வருபக ்ருகதிறாரகள்? நதிகழச்ெதி நதிரல் என்்ன? 

சூாதிச் நகாதில் அபைந்துள்்ள ்பலபையக அலுவல 
கத்தில் ைாவட்ட அப்ைாஸ்லரக்ளதின் இககூட்டஙகள் 
ஆண்டுககு இரு்்டபவகள் நப்டசைறுவது வழககம். 
்பலபையக அலுவலகத்தில் இ்ற்கா்ன எல்லா 
ச்ாழதில்நுடை வெ்திகளும் உள்்ள்ன.  

ெபையதின் நதிரவாகதிகள் 

உலகதின் எல்லா ைாவட்ட அப்ைாஸ்லரகளும் 
வந்்திருந்்ாரகள். ்ற்்ைாது 19 ைாவட்ட அப்ைாஸ் 
லரகள் ைணதிபுாதிகதிறாரகள். இககுழுவுககு ்பலவராக 
்பலபை அப்ைாஸ்லர ்�ான்-லூக ஷப்ன்டர 

உள்்ளார. ெபையதின் ெரவ்்ெ அபைபைதின் ொெ 
்னத்தில் எழு்பைட்டைடி,  ெபையதின் நதிரவாகதப் 
இககுழு்வ  ொதியா்ன சநறதியதில் நதிரவகதிககதிறது. 
ொெ்னத்தின் 8ம் ைந்்தியதில் குறதிபைதி்டபை்டடடுள்்ளது: 
‘‘ைாவட்ட அப்ைாஸ்லரக்ளதின் ைாநாடு ்பலபை 
அப்ைாஸ்லருககு ெபையதின் எல்லா காாதியஙக்ளதிலும் 
ஆ்லாெப்னயும் ஒத்ாபெயும் வழஙகுகதிறது. பு்திய 
அப்ைாஸ்ல ெபையதின் ெகல ைாவட்டஙக்ளதி்னதும் 
ஒருபைபைாடப்டப ்ைணும் சைாறுபபையும் இது 
சகாண்டிருககதிறது. 

்ற்்ைாது ைாவட்ட அப்ைாஸ்ல உ்வதியா்ளரக்ளாய 
செயற்ைடும் ஒன்ைது அப்ைாஸ்லரகளும் 
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மாநாட்டில் பங்கற்ாரகள். மாநாட்டில் அவரகள் 
பங்கற்ாலும்கூட, வாககளதிககும் உாதிமம அவரக 
ளுககு இல்மல.  ்ீரமானஙகமள நதிம்்வறறுகதின் 
்பாது, மாவட்ட அப்பாஸ்லர வாககுகள் 
மட்டு்ம கணககதில்சகாள்ளபபடும். நானகதில் மூனறு 
சபரும்பானமம ்ீரமானதம் ஏறகும் சபாருட்டு 
்்மவபபடுகதி்து. சபரும்பாலும் முடிவுகமள 
்திட்டககுழுககள் மூலம் கணககதிடபபடும் வதிவரஙகள், 
மறறும் வதிாதிவாககஙகளதின அடிபபமடயதில் ்மற  
சகாள்ளபபடுகதி்து. 

கூட்டம் செபத்்ாடு துவஙகுகதி்து
ஒவசவாரு நாளும் ்மலமம அப்பாஸ்லர 
செபத்்ாடு கூட்டதம் துவககுகதி்ார. அவருககு 
சநருககமான உ்வதியாளரகள் அஙகதிருபப்னால், 
அவர அஙகு செயயும் செபம்  நீணடச்ாரு உணரச்ெதி 
பூரணமான செபமாய அமமகதி்து. உலகளாவதிய 
ெமபயதின ்்மவகமள மமயபபடுததுகதி்்ாய 
அவருமடய செபம் காணபபடுகதி்து. செபத்தின 
வதிணணபபஙகளும் இவவாறு அமமகதின்ன. 
எ்பாலா ் பான் வதியா்திகள், யுத்ஙகள், குழபபஙகள் 
மு்லியவற்தினால் பா்திககபபட்டிருககும் ெமப 
அஙகத்வரகளுககாகவும் செபதிககபபடுகதி்து.

மாரச் 12-13 ்திக்திகளதில் நமடசபற் கூட்டத்தில் 
பதிர்ானமாய இம்யதியல் கருததுகள் ஆ்லாெதிககப  
பட்டது.  ஊழதியஙகள் மறறும் ்மலமம அப்பாஸ் 
லாதினால் ஆற்பபட்ட உமரகளதின  ொராம்ெஙகளும் 
ஆ்லாெமனகளதில் உள்ளடஙகதின.

இம்யதியலும் ெமபயதின உத்தியும்

்ஙகள் சொந் அனுபவஙகளதின அடிபபமடயதிலும் 
மாவட்ட அப்பாஸ்லரகள் பல்்வறு கருததுகமள 
ஆராயகதி்ாரகள். ச்ாடரநது வதிவா்திககபபட்வணடி 
யமவ ்ீரமானம் நதிம்்வற்பபடுவ்தில்மல. 
சபாருளா்ார உத்தியும் ஆ்லாெதிககபபடுகதி்து. 
ெமபககூட்டஙகளதின ்்மவகள், வதித்தியாெமான 
பாரம்பாதியஙகளதின அடிபபமடயதில் அமமகதின்ன. 

1| ெமபயதின ்மலமமயகத்திலுள்ள மாநாட்டு மணடபம்         
28 பதிர்திநதி்திகளுககு ஆெனவெ்தி வழஙகுகதி்து. சமாழதிசபயரபபு 
வெ்திகளும் உணடு 

2| மாவட்ட அப்பாஸ்லரகள் மதிக்யல் ஏாதிச், ரூடிகர க்வுெ 
மறறும் ்யனர ஸ்்ாக (இ-வ)

3| ச்னனாபதிாதிககாவதின மாவட்ட அப்பாஸ்லர ்நாயல் 
பாரனஸ ்னது கருதம் வதிவாதிககதி்ார. ஆஙகதிலம், ்ெரமன 
சமாழதிகள் கூட்டத்தில் ்பெபபட்டன.

4| கம்யூனதிட்டி  மு்லாம் ப்திபமப ்மலமம அப்பாஸ்லர 
ஷமனடர பாரமவயதிடுகதி்ார.

5| மாநாட்டில் பங்கற்வரகள் 

இ்யம், ஆததுமா, மன்்ாடு 

கடந் மாவட்ட அப்பாஸ்லர மாநாடு ஒரு 
்்வாரா்மன்யாடு முடிவமடந்து. நடநது முடிந் 
மாநாட்மடக கு்திததும் ்மலமம அப்பாஸ்லர 
்்வாரா்மனயதில் கு்திபபதிட்டார. 

‘‘நாள் கணககாக நாஙகள் 
கூடிவநது எம்ப 
்பசுகதி்்ாம் எனபம் 
எபசபாழுதும் மனதி்ர  
ஆவ்லாடு வதியககதி்ாரகள்.’’ 
எனறு மாரச் 15ம் 
்திக்தி  சுவதிட்ெரலாநது 
சநாய்ஹவுென நகாதில் நடந் 
்்வாரா்மனயதில் ்மலமம 
அப்பாஸ்லர கூ்தினார. 
்மலும் அவர வதிவாதிகமகயதில், 

‘‘கூட்டஙகமள செபத்்ாடு துவஙகுகதி்்ாம். ஒரு 
்ீரமானதம் எடுகக்வணடிய ்ருணஙகளதில் அம் 
செபத்்ாடு ஆராயகதி்்ாம், ஏசனனதில், பாதிசுத் 
ஆவதியதின தூணடு்ல் அ்றகு  அவெதியமாகதி்து. 
அவாதின்தி எம்யும் நாம் செயய வதிரும்பவதில்மல.    
நமககு அவெதியமான அ்திமவயும் நாம் 
சபறறுகசகாள்ள நாடுகதி்்ாம். ்வ்ாகமத்தில் எனன 
கூ்பபடுகதி்து எனபம்யும் கருத்தில்சகாள்கதி்்ாம். 
அ்னடிபபமடயதில் நாம் ஆராயகதி்்ாம். நாம் 
ஊழதிய நதியமனதம்ப சபற்சபாழுது நமககுக 
்ரபபட்ட அ்திவாய இது இருபப்தில்மல. நமது 
அனுபவஙகமளயும் நாம் பகதிரநதுசகாள்கதி்்ாம். நமது 
உணரச்ெதிகமளயும் பகதிரநதுசகாள்கதி்்ாம். இவவாறு 
நமது ெ்கா்ர அனபு நதிம்ந் இரு்யதம் நாம் 
சவளதிபபடுததுகதி்்ாம். ெதில காாதியஙகளதில் இனனமும் 
நமககு ்பாதுமான ்கவல்கள் கதிமடபப்தில்மல 
எனபம் உணரகதி்்ாம். அபசபாழுது அ்றகான 
்மல்திக ்கவல்கமள நாடுகதி்்ாம். ெதிலவற்தில், 
்மலும் நமககு காலம் அவெதியமாயதிருககதி்து எனபம் 
அ்திநதுசகாள்கதி்்ாம். பாதிசுத் ஆவதியானவாதின 
பஙகளதிபபு அ்திகமாய நமககு ்்மவபபடுவம்யும் 
நாம் அடிககடி உணரநதுசகாள்கதி்்ாம். ஆ்லால், நாம் 
உணமம்யாடு செபதிககதி்்ாம்.’’
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