Church of the Assumption, PJ
`நற் செய் தியய எதர்நநோக்குடன் நம் புதல்
எதிர்நநோக்குடன் வளர்தல்
மோற் கு 1 : 12 - 15
உடநன தூய ஆவியோல் அவர் போயலநிலத்திற் கு அனுப் பி யவக்கப் பட்டோர்.
போயல நிலத்தில் அவர் நோற் பது நோள் இருந்தோர் ; அப்சபோழுது ெோத்தோனோல்
நெோசிக்கப் பட்டோர்; அங் குக் கோட்டு விலங் குகளியடய இருந்தோர் . வோனதூதர்
அவருக்கு பணி வியட செய் தனர். நயோவோன் யகதுசெய் யப் பட்டபின்
கடவுளின் நற் செய் தியய பயறெோற் றிக் சகோண்நட இநயசு கலிநலயோவிற் கு
வந்தோர். “கோலம் நியறநவறிவிட்டது . இயறயோட்சி சநருங் கி விட்டது; மனம்
மோறி நற் சநய் தியய நம் புங் கள் ” என்று கூறினோர்.

நற் செய் தி அறிவிக்கப் படுவதற் கு முன்பு இநயசு போயைவனத்திற் கு
அனுப் பட்டயத நற் செய் தி கூறுகிறது.
இந்த போயலவனம் ெவோல் மிக்க ஓர் இடம் . இங் கு இநயசு ெோத்தோனோல்
நெோதிக்க பட்டோர் . அங் கு அவர் கோட்டு மிருகங் களுடன் 40 நோட்கள் இருந்தோர்
எனக் கூறப் படுகிறது.
அந்நநரத்தில் மனம் தளரோமல் இருந்தோர். " வோனத்தூதர் அவருடன் பணி
வியடசெய் தனர். "
ெர்வநதெ சதோற் றுநநோய் களின் வழி நோம் மிகவும் துயரத்தில்
சூழப் பட்டுள் நளோம் . நோம் நெோர்நவோ விரக்திநயோ அயடயோமல் இருக்க
நவண்டும் . நற் செய் தி வழியோக உண்யமயில் மனம் திரும் ப அயழப் பு
விடுக்கப் பட்டுள் ளது. முழுமனதுடன் நம் பிக்யகயுடன் பின் பற் றினோல் பயன்
அயடநவோம் .
பபோப் போண்டவர் பிரோன்சிஸ் , 2021 ஆம் ஆண்டிற் கோன மடலின்படி......
தவக்கோலம் : நம் பிக்கியயப் புதுப்பித்தல் , நம் பிக்யக உடன் அன்பு .
இந்நநரத்தில் நம் பிக்யகயின் சிக்கயல குறிக்கிறது.நிெ்சியமின்யம
உறுதியின் யம நியலகள் என நதோன்றும் நபோது நம் பிக்யகயயப் பற் றி
நபசுவது ஒரு ெவோலோக அயமயும் .
இருப் பினும் ஆண்டவர் வழி பின் பற் றோமல் இருந்தோலும் ஆண்டவர் நம் யம
கருயணயுடன் வழி நடத்துகிறோர்.
ஆண்டவரிடம் ஒப் புரவோகுங் கள் என புனித பவுல் கூறுகிறோர் . "ஆகநவ
கடவுநளோடு ஒப் புரவோகுங் கள் ......2 சகோரி 5:20 "
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ஆறுதல் , யதரியம் , ஊக்கம் என அக்யகயரயுடன் நபசும் நவயளயில்
எதிர்மயறயோன இழிசெோற் கள் , கவயல, நெோகம் அல் லது அவதூறோன
செோற் களோல் உயரயோடுவது அல் ல....
நம் பிக்யக தருவதற் கோக பணிவுடன் அன்போக இருப் பது நலம் . ஒரு
புன்னயகயுடன் செவி சகோடுக்கவும் தயவோன வோர்த்யதகளோல் நபெவும் நம்
நநரத்யத ஒதுக்கி தயோர் நியலயில் இருக்க நவண்டும் .

தவக்கோல பிரச்சோத்தின் கருப் பபோருள் 2021
நம் பிக்ககயுடன் வோழ் வது.....
குடும் பம் மற் றும் சமுகம் .
தவக்கோலப் பிரெ்ெோத்யதவிட நகோவிட் 19 சதோற் று நநோயின் அதிக
தோக்கத்தோல் ...நம் ெமூகம் மன உயளெ்ெளோல் உடல் நியல
போதிக்கப் பட்டுள் ளனர். பல ெவோல் கயள எதிர்நநோக்கும் நவயளயில் ,
நம் பிக்யகயுடன் இருக்குமோறு இந்த கருப் சபோருள் உணர்த்துகிறது.
இந் த ' நம் பிக்கக' என்ப து நோன், குடும் பம் மற் றும் சமூகம் என மூன்று
நிகலகளில் வோழ் ந் து பகிர்ந்து பகோள் ளப் பட பவண்டும் .

நம் இதயங் களில் வோக்குறுதிகள் , ஆற் றல் கள் மற் றும் ெோத்தியக்கூறுகள்
உள் ளன. ஆன்மீக வழியில் இவற் யற உணர்ந்து மறுபரிசீலிக்க நம் பிக்யக
எனும் ெக்தியய சவளிபடுத்துகிநறோம் நம் முகத்தில் ஒளிரும் ஒரு புன்னயக
எப் நபோதும் நம் பிக்யகயின் சவளிபோடோகத் சதரியும் .
தவக்கோலத்தில் நம் பிக்யகயயப் புதுப்பித்துக் சகோள் ளவும் நம் பிக்யகயுடன்
வோழ துயணபுரிகிறது.
நம் பிக்கக.....குடும் பத்தில் நதர்ந்சதடுக்கும் ஒவ் சவோரு செயல் வடிவம்
வண்ணமயமோக உருவோக்குவதற் கு சதோடர்புமுயறயும் நம் பிக்யகக்கு
உட்பட்டதோகும் .குடும் ப உறுப்பினர்கள் உற் றோர்கள் , நற் செய் தியின் வழி
நம் பிக்யகயுடன் வளர நியனவூட்டப் படுகிறது. குடும் ப செபத்தின் நபோது
....நமது நநோக்கங் களுக்கோகவும் மற் றும் நம் யம புது ப் பித்து க் சகோள் ளவும்
செபிக்க நவண்டும் . தவக்கோலத்தில் மட்டும் அல் லோமல் நம் பிக்யகயுடன்
சதோடர்ந்து பிரோத்தயன செய் ய நவண்டும் .
நம் பிக்கக - ெமூகம் நோம் நம் பிக்யகயுடன் குடும் பத்தின் வழியோக
ெமூகத்துடன் பகிர்ந்து சகோள் கிநறோம் : அ.கி.ெ உறுப்பினர்கள் , அண்யட
அயலோர் மற் றும் பணியிடத்தில் உள் ளவர்கள் என இவர்களுடன்
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பயணிக்கிநறோம் .இயவ உத்நவகம் , ஊக்கம் அயனத்தும் நமநலோங் க
நம் பிக்யக என்பது அடிப் பயடயோகும் .
விமர்ெனங் கள் புகோர்கள் இருப்பினும் அவற் யற கடந்த செல் ல நம் பிக்யக
நியறந்த திட்டங் கள் தோன் தீர்வோகிறது. உண்யம நிலயய அறியவும்
நம் பிக்யக மிகவும் துயண புரிகிறது. தவகோலத்தில் புதிய இயல் போன
நியலகயள புரிந்து உறவோடவும் நம் பிக்யகதோன் முதன்யமயோக
கருதப் படுகிறது.
நபசும் வோர்த்யதகயள நம் செயலோக்க நடவடிக்யகயோல் நமநலோங் குகிறது.
இந்த ' நம் பிக்யக' என்பது நோன், குடும் பம் மற் றும் ெமூகம் என மூன்று
நியலகளில் வோழ் ந்து பகிர்ந்து சகோள் ளப் பட நவண்டும் .
நம் இதயங் களில் வோக்குறுதிகள் , ஆற் றல் கள் மற் றும் ெோத்தியக்கூறுகள்
உள் ளன. ஆன்மீக வழியில் இவற் யற உணர்ந்து மறுபரிசீலிக்க நம் பிக்யக
எனும் ெக்தியய சவளிபடுத்துகிநறோம் . நம் முகத்தில் ஒளிரும் ஒரு புன்னயக
எப் நபோதும் நம் பிக்யகயின் சவளிபோடோகத் சதரியும் .தவக்கோலத்தில்
நம் பிக்யகயயப் புதுப் பித்துக் சகோள் ளவும் நம் பி க்யகயுடன் வோழ
துயணபுரிகிறது.

நம் பிக்யக.....குடும் பத்தில் நதர்ந்சதடுக்கும் ஒவ் சவோரு செயல் வடிவம்
வண்ணமயமோக உருவோக்குவதற் கு சதோடர்புமுயறயும் நம் பிக்யகக்கு
உட்பட்டதோகும் . குடும் ப உறுப்பினர்கள் உற் றோர்கள் நற் செய் தியின் வழி
நம் பிக்யகயுடன் வளர நியனவூட்டப் படுகிறது.
தனது சபோதுக்கூட்டத்தில் இநயசு இயற் யகயின் கூறுகயளப் பயன்
படுத்துகிறோர். அறிவோந்தவர் மட்டும் அல் லோமல் , இயற் யகயய ஒப் பிட்டு
பல உவயமகளின் வழி சீடர்களிடம் பகிர்ந்து சகோள் கிறோர். இயற் யகயய
தன் வெமோக்கி சகோள் கிறோர்....( மத்நதயூ 14: 22 - 33 ; மோற் கு 6 : 45 - 52 ;
லூக்கோஸ் 8 : 22 - 25 ; அருளப் பர் 6 : 16 - 21 )
தனது மீட்பின் திட்டத்தில் இயற் யகத் தன்யமகயள உணரவும்
குழந்யதகளுக்கு எடுத்து செோல் கிறோர். தந்யத ஒரு நபோதும் யகவிட
மோட்டோர் என நம் பிக்யக ஊட்டுக்கிறோர்.
மக்களின் நியலத்தன்யமயய விவோதிக்கும் நபோது , பூமியின் சுற் று சூழல்
அதன் தன் யமகயளயும் வளங் கயளயும் மற் றும் அதன் நியலபோடுகயளயும்
மீண்டும் போதுகோப் பது பற் றியும் நபசுகிறோர்கள் . நடோகோட் :263.
வருங் கோல ெந்ததினர்க்கோக நோம் விட்டு சென்ற உலகத்யதப் பற் றி
சிந்திக்கும் நபோது நோம் வித்தியோெமோக போக்ககிநறோம் . நமக்கு உலகம் ஒரு
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பரிசுப் சபோருளோக கியடக்கப் சபற் றது. மக்களிடம் பகிந்து சகோள் வது
என்பயத உணர நவண்டும் . பயனற் ற வழியில் உலகத்யத முற் றிலும் போக்க
முடியோது. தியறயமயோன செயல் திறன் , உற் பத்தியும் தனிப் பட்ட வயகயில்
முற் றிலும் உதவுகின் றன - நபோப் பிரோன்சிஸ் ( லோ டத்நதோசி 159. )
லோ டத்பதோசி 5 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு -பபோப் பிரோன்சிஸ் இயற் றிய
பெபம் .
அன்போனஆண்டவர், வோனத்யதயும் பூமியயயும் பயடத்தவர் எல் லோ
பயடப் புகளும் அதில் அடங் கும் .
உங் கள் ெோயலில் பயடத்து எல் லோம் வழிநடத்துவதற் கு தயோர் படுத்தினீர.்
சூரியன், நீ ர் மற் றும் நிலம் ஆகியவற் யறப் பயடத்து ஆசீர் வதித்தீர்கள் .
மனம் திறந்து அளித்த உங் கள் பயடப்பின் சகோயடகயள ஏற் று,
நம் வீடு நமக்கு மட்டும் செோந்தமல் ல எதிர்கோல தயலமுயறயினர்க்கு
செோந்தமோனது , ஆகநவ அவற் யறப் போதுகோக்க உதவும் .
ஒவ் சவோரு நபருக்கும் நதயவயோன உணவு மற் றும் வளங் கயள போதுகோக்க
உதவும் .
ஏழ் யமயில் உள் ளவர்களுக்கும் , விடுபட்டவர்களுக்கும் துயணயோக இருக்க
நவண்டுநவோம் .
பயம் , பதட்டம் மற் றும் தனியம உணர்வுகள் மனமோற் றமயடய
நம் பிக்யகயுடன் மோற் றுநவோமோக.
ஒற் றுயமயோக இந்த சதோற் றுநநோயின் வியளவுகயள நிவர்த்தி செய் ய
நடவடிக்யக எடுக்க எங் களுக்கு உதவும் .
சபோதுவோக மோற் றங் கயள எற் றுக்சகோள் ள யதயரியம் மற் றும்
அரவயணப் பும் சகோடுங் கள் .இந்த பூமியின் அழுயக ெத்தமும் ஏயழகளின்
அழுகுரலும் உணர்ந்து ஒன்நறோடு யகநகோர்த்து நடப் நபோம் .
ஆண்டவர் இநயசு கிறிஸ்துவின் வழியோக செபிப் நபோமோக.
ஆசமன்.
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