
 

 

 

 

Pastoral Letter No/GR/33/2017 

Ý

<Nrh nkrpahtpy; md;gpw;Fhpa mUl;je;ijaNu! 

mUl;rNfhjhpfNs! kw;W

ek; je;ijahk; flTsplkpUe;Jk;> Mz;ltuhk; <Nrh nkrpahtplkpUe;Jk;

mikjpAk;> 
 

நா�� வார�க� ந���

வா��ைத�கால�தி� இ�திய��

சிற�ப��கிேறா�. இ�த இ�ப�ைத��

ஏ�ப��தி மாமிச� தவ����

“ஆ�டவ��காக வழிைய 

ெச�ைமயா���க�; ப�ள�தா��க�

யா�� தா��த�ப��; ேகாணலானைவ

சமதளமா�க�ப��. மன�த� அைனவ��

(�� 3:4-6) எ��� தி�����

ஏ�ப� அவசியமாக இ��கிற�

காண�கிட��� “ஆ�டவராகிய

எ��� ேவ��தைல�� மனதி�

கிறி�� ப�ற�� எ�� வ�ழா��கான

உ�ைம. 

ஆதாமி� வ ���சியா� மன�த

பைழய ஏ�பா� கால�தி�, கட��

ஏ�ப��தினா�. அ�ெதாட�ப��

உட�ப��ைக ஏ�ப��தி� 

கட�� த�ைமேய ந�ேமா�
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Ýò£¢ î¤¼ºèñ¢ 
 

<Nrh nkrpahtpy; md;gpw;Fhpa mUl;je;ijaNu!  

mUl;rNfhjhpfNs! kw;Wk; md;G ,iwkf;fNs!  

ek; je;ijahk; flTsplkpUe;Jk;> Mz;ltuhk; <Nrh nkrpahtplkpUe;Jk;

mikjpAk;> mUSk; chpj;jhFf! 

ந��� தயா���கைள உ�ளட�கிய

இ�திய�� கிறி�� ப�ற�� வ�ழாைவ

இ�ப�ைத�� நா�கள��, உணவ�ேல 

தவ���� ஆ�ம தயா��ப�� 

 ஆய�தமா���க�; அவ��காக

ப�ள�தா��க� எ�லா� நிர�ப�ப��; மைல

ேகாணலானைவ ேநரா�க�ப��; கர� 

அைனவ�� கட�� அ��� ம��ைப�

தி����� ேயாவான�� வா��ைதகைள 

இ��கிற�. ேம�� தி�ெவள�பா� �லி�

ஆ�டவராகிய இேய�ேவ, வா��” – மாரானாதா

மனதி� ெகா�ேவா�. ஆக, இ�ப�ைத��

வ�ழா��கான ��தயா��ப�� நா�க

மன�த இன� ச�தி�த வ ���சிய�லி���

கட�� ப�ேவ� வ�த�கள�� மன�தேரா�

அ�ெதாட�ப�� உ�சமாக, சீனா� மைலய��

 ெகா�டா�. அ��ட�ப��ைகய��

ந�ேமா� இைண��� ெகா�டா�, நா��
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D i o c e s e  o f  T h u c k a l a y  
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ek; je;ijahk; flTsplkpUe;Jk;> Mz;ltuhk; <Nrh nkrpahtplkpUe;Jk; 

உ�ளட�கிய ம�கள 

வ�ழாைவ நா� 

 மா�ற�கைள 

 ஈ�ப�ேடா�. 

அவ��காக பாைதைய� 

மைல, ��� 

 �ரடானைவ 

ம��ைப� கா�ப�” 

 உ�ள�கள�� 

�லி� இ�திய�� 

மாரானாதா (திெவ 22:20) 

இ�ப�ைத�� நா�க�, 

நா�க� எ�பேத 

வ ���சிய�லி��� வ��வ��க� 

மன�தேரா� ெதாட�� 

மைலய�� ைவ�� 

அ��ட�ப��ைகய�� வாய�லாக 

நா�� அவேரா� 
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இைண�க�ப�ேடா�. மன�த இன� ம���� ம���� பாவ�தி� வ���� தட� 

மாறி� பயண��த ேபா�, கட�� இைறவா�கின�கைள அ��ப�னா�. கட�ைள  

�ற�த�ள� ேவ�� வழிகள�� பயண���� அவல�ைத� க��� கட�� 

கல�கினா�. ப�ேவ� வ�த�கள�� மன�ைர அ�� ெச�� அவ�கைள 

உட�ப��ைகய�� ந���க� ெச�ய கட�� �ய�றா�. அவர� அ�� வ�றாத 

நதியாக எ��� மன�தைர ேநா�கி வழி�ேதா�� ெகா����த�. இ�திய�� 

ப���க இயலா உட�ப��ைக ஒ�ைற ம�கேளா� ஏ�ப��தி� ெகா�ள அவ� 

தி��ள� ெகா�டா�. அத�காக, மன�த உ�வ�� மகைனேய அ��ப�னா�. ந� 

சைதைய�� எ��ைப�� அவ� ஏ�றா�. இ�திய�� இர�த� சி�தி தம� 

அ�ப�� ஆழ�ைத எ�ப��தா�. ந�ைம� ேத�� கட�ள�� �� வ�வமாக 

இேய� மாறினா�; “வா�� மன�த� ஆனா�; ந�மிைடேய ��ெகா�டா�. அவர� 

மா�சிைய நா�க� க�ேடா�” (ேயாவா 1:14).  

கிறி��ம� சில மன�த�கைள�� சில� �ழ�கைள�� மன�திைர�� 

ெகா�� வ�கிற�. மன�த�களாக, ேயாேச��, ம�யா, இைடய�க� ம��� 

கிழ�கிலி��� வ�த ��� ஞான�க� ஆகிேயா� �த�ைமயாக நி�கி�றன�. 

கிறி��வ�� ப�ற�ப�� ேவைளய�� அவ�க� ஆ�றிய� ப�ைக நிைன� 

��த� ஆ�ம�க உண�ைவ� த��. அ�ேதா�, வ��திய�� இட� கிைட�காம�, 

மா���ெதா�வ�தி� இேய� ப�ற�க ேந��த�, வா�வ�� ஏ��� 

இ�க��கைள ம��ப�� அைடயாளமாக� க��ட அைழ�க�� ெச�கிற�. 

எ�லாவ�றி��� ேமலாக, “த� ஒேர மக� ம�� ந�ப��ைக ெகா��� எவ�� 

அழியாம� நிைலவா�� ெப�� ெபா��� அ�த மகைனேய அள���� 

அள���� கட�� உலகி�ேம� அ�� ���தா�” (ேயாவா 3:16) எ��� �ன�த 

ேயாவான�� வா��ைதகைளேய மனதி� �த�ைமயாக� ெகா��ட 

அைழ�க�ப�கிேறா�. இ�வா��ைதக� கிறி��ம� வ�ழாவ�� 

க��ெபா�ைள தன���ேள� ெகா���ள�. 

கிறி��ம� த�� ெச�திக� 

கட�� ந�ேமா� 

“இேதா! க�ன� க���� ஓ� ஆ�மகைவ� ெப�ெற��பா�. 

அ��ழ�ைத�� இ�மா�ேவ� என� ெபய��வ�… இ�மா�ேவ� எ�றா� 
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‘கட�� ந�ேமா�’ எ�ப� ெபா��”  (ம� 1:23). ந�ேமா� வசி�க வ�தி���� 

கட�ள�� உறைவ அறி�� அவ�� ப�ரச�ன�ைத உ�ளார உணர �ய�ேவா�.  

ஒள�ய�� வ�ழா 

“அ�த ஒள� இ�ள�� ஒள���த�; இ�� அத�ேம� ெவ�றி 

ெகா�ளவ��ைல” (ேயாவா 1:5) எ�� ேயாவா� ந�ெச�திய�� நா� 

வாசி�கிேறா�. ��யன�� ெவள��சமான�, உலைக� பர��கிற�. 

உ�����ேள எ��� ெந��பா� அ� உல��� ஒள� ெகா��கிற�. அைத� 

ேபா�� நா�� இைறய�பா� உ����� எ��� ெவள��சமாக உ�மாறிட 

அைழ�க�ப�கி�ேறா�.  

ம�ன��ப�� வ�ழா 

மழைல இேய� ம�ன��ப�� ெச�திைய� �ம�� வ�கிறா�. ஒ�வ� 

ம�றவைர ம�ன��� வா�� ேபா�, அவ� அ��� ம�ன��ைப ந�மா� ஏ�க 

இய��. “எ�க��� எதிராக ��ற� ெச�ேவா� அைனவைர�� நா�க� 

ம�ன��பதா� எ�க� பாவ�கைள�� ம�ன���” (�� 11: 4) எ�பேத 

ஆ�டவ� க�ப��த ெசப� த�� ெச�தியாக�� உ�ள�. கட�ள�� உ�வ�� 

பைட�க�ப�ட ஒேர த�ைதய�� ப��ைளகளாக மான�ட� யாவ�� உ�ளன� 

எ�பைத உண���� ெப�� நிக�வாக�� கிறி�ம� வ�ழா அைம���ள�. 

இ�தியாவ�� ப�ேவ� மத�கைள� ேச��த மன�த� யாவ�� அைமதிய��� 

மகி��சிய��� ேச��� வா�� கைலைய� க�றி��கிேறா�. ப��வ�ைனய�� 

வ�ஷ� ஊ��� மதவாத� சில இட�கள�� தைல���வைத வ�திவ�ல�காக� 

ெகா�ேவா�. இ�ச�பவ�கைள� க�� மன� �வளாம�, ெதாட��� 

ம�ன��ப�� ெச�திைய ஏ�தியவ�களா� அைமதிய�� வாழ, அத� �த�களாக 

ெசய�பட ேவ��ய� கிறி��ம� வ����� அைழ�பாக உ�ள�. கைடசி 

இர�ணவ�� ேவைளய��, “எ�லா�� ஒ�றா� இ��பா�களாக! த�ைதேய, ந�� 

எ����� நா� உ����� இ��ப�ேபா� அவ�க�� ஒ�றா� 

இ��பா�களாக” (ேயாவா 17:21) எ��� ஆ�டவ�� ெசப� நம� ெசவ�கள�� 

�ழ��வதாக. 
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தியாக�தி� வ�ழா 

கிறி��ம� தியாக�தி� ெச�திைய�� நம��� க�ப��கிற�. சி� சி� 

ப��கைள ப�றேரா� பகி��தி�� ேவைளயாக அ� ெவள��ப�கிற�. 

ெகா��பதிேல அட�கி��ள தியாக�ைத�� அத� பயனா� வ�ைள�� 

மனமகி��சிைய�� கிறி��ம� ெச�தியா� நம�� அள��கிற�. கட�ள�� 

மா�சிய�� வ�ள�கிய இேய� தம� கட�� த�ைமய�லி��� இற�கி வ�� 

மான�டனாக� ப�ற�தா�. இைத� �றி�� �ய ப��, “கட�� வ�வ�� வ�ள�கிய 

அவ�, கட���� இைணயாய����� நிைலைய வலி�� ப�றி�ெகா����க 

ேவ��யெதா�றா�� க�தவ��ைல. ஆனா� த�ைமேய ெவ�ைமயா�கி 

அ�ைமய�� வ�ைவ ஏ�� மன�த��� ஒ�பானா�” (ப�லி 2:6-7) என� ��கிறா�. 

மன�தராக� ப�ற�த இேய�ைவ உ�ளார அறிதேல அவைர உ�ள�தி� ஏ�க ஒேர 

வழி. ��தக�கேளா ப�ற ப���ப�ைனகேளா அ�வறிைவ�� அ�பவ�ைத�� 

த�திட இயலா�. இதய� உண�� இதமான அ�பவ� ஒ�ேற மன�தராத� 

எ��� மைறெபா�ள�� உ�ைமைய அறிவத�கான வழி.  

அைன�� உய��ன�க���மான வ�ழா 

கிறி�தவ�க��கான� ம��ம�ல கிறி��ம�. அ� அகில 

உல���மான�. சி� பறைவக�, மர�க� என இய�ைக ��வ�� 

கிறி��வ�� ப�ற�ப�� அக� மகி�கி�ற�. கிறி��ம� இர� அ�� 

அதிசயகரமாக அைன�� வ�ல��க���� பறைவக���� ேப�� ஆ�ற� 

கட�ளா� அள��க�ப�ட� எ��� அத� வழியாக ஒள�ைய உ�ளார உண��� 

கட�ைள� �கழ அவ�றா� இய�றன எ���, ஒ� ப�ர�� கைதயான� 

��கிற�. இய�ைக�� ந��ைடய ஒ� ப�தியாக ஏ��� ேபா� உ�ள�தி� 

உ�வா�� கன�வான�, மன�தைர ��தாக ஏ�க�� அவ�கைள அ�� 

ெச�ய�� ந�ைம� ����.  

அரச��ெக�லா� அரச� ஏைழ பாலனா� மா���ெகா��லி� 

எள�ைமய�� உ�வா� ப�ற�தா�. நா�� எள�யராகிட அைழ�க�ப�கிேறா�. 

உலைக ஒள��வ���� கிறி��வா�� ஒள�ைய மனதி� ஏ�க நா� எ�ேவா�. 

உ����� இ�ள�ேல ��காம� ஒள�ைய ேநா�கி வ�ழி�ெத�ேவா�. 

கிறி��ம� ேவைளய�� கிறி��வ�� ஒள�ைய மன�கள�� ஏ�ேபா�.  
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உதவ��கர� ந���ேவா� 

இ�வா�ைடய கிறி��ம� ேசாகமான நிைன�கைள�� �ழைல�� 

ஏ�ப��திய���கிற�. ஓ�கி� �யலா� ம�க� வ ��கைள��, 

வ�ைள�ச�கைள��, இழ�� தவ��பேதா�, கட���� ெச�� தி��பாத 

ெசா�த�கைள நிைன�� ஏ�கி�ெகா����கிறா�க�. அவ�கள�� �ய�கள�� 

நா��  ப�ேக�ேபா�. அவ�கள�� க�ண�ைர நா�� பகி��� ெகா�ேவா�.  

ேகரள ஆய� ேபரைவ�� தமி�நா� ஆய� ேபரைவ��, இ�வா�ைடய 

கிறி�ம� காண��ைகைய ஓ�கி� �யலா� பாதி�க�ப�ட ம�க��� அள��க 

த��மான����ள�. ஆைகயா� நா�� கிறி��ம� காண��ைகைய தமி�நா� 

ஆய� ேபரைவ�� அ��ப த��மான����ேளா�. எனேவ ம�க� அைனவ�� 

தாராளமா� இ�வ�ர�க� ெசயலி� ப�ேக�க அைழ�கிேற�.  

இ�ேவைளய��, ம����பண�ய�� ஈ�ப�ட ம�கைள�� 

ப��த�ைதயைர�� நா� ெவ�வாக பாரா��கிேறா�. ெதாட��� 

நல�பண�கள�� நா� ஈ�ப�ேவா�. 

îï¢¬î ñèù¢ Éò Ýõ¤ò¤ù¢ Ýê¤ àé¢è«÷£´ îé¢è¤ò¤¼ð¢ðî£è! 

ß«ê£õ¤ô¢ Üù¢¹ìù¢ 

 

+ ü£ó¢ü¢ Þó£«üï¢î¤óù¢ SDB 
    îè¢è¬ô ñ¬øñ£õì¢ì Ýò£¢ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fwpg;G:- ,t; MaH jpUKfj;ij 24.12.2017 Qhapw;Wf;fpoik midj;J gq;FfspYk; 
jpUg;gypapd; NghJ thrpf;f Ntz;Lk;. 

fpwp];Jk]; jpUg;gypf;fpilNa vLf;fpd;w fhzpf;if Xfpg; Gayhy; ghjpf;fg;gl;l 
kf;fspd; Nkk;ghl;bw;fhf vLf;fg;gLfpd;wJ. vdNt mUl;je;ijah;fs; ,jd; 
Kf;fpaj;Jtj;ij kf;fSf;F vLj;Jf;$wp juhs kdJld; ed;nfhil toq;f jahh; 
nra;a Ntz;Lk;.  

jkpo;ehL Mah; Nguitf;F mDg;gpitf;f Ntz;ba ,r;rpwg;Gf; fhzpf;ifia 
brk;gh; 31 k; Njjpf;F Kd; Mah; ,y;yj;jpy; xg;gilf;f Nfl;Lf;nfhs;fpNwd;.  

 

 


