
 

 

 

Pastoral Letter No/GR/37/2018 

Ýò£¢ î¤¼ºèñ¢ 
 

ß«ê£ ªñCò£M™ Ü¡HŸ°Kò Ü¼†î‰¬îò«ó! Ü¼†ê«è£îKè«÷!     

Ü¡¹ Þ¬øñ‚è«÷! ï‹ î‰¬îò£‹ èì¾OìI¼‰¶‹, Ý‡ìõó£‹ ß«ê£ 

ªñCò£MìI¼‰¶‹ Ü¬ñF»‹ Ü¼À‹ àKˆî£°è! 

தி�வழிபா�� ஆ��� ம�களவா��ைத� கால�தி� நா� 

இ��கிேறா�. �ச�ப� 1 �த� 25 வைரய�லான தின�க� ஈேசாைவ ந� 

இதய�தி�� மனதி�� ஏ�பத�கான நா�களாக உ�ளன. கிறி�ம� 

வ�ழாவ��� ��ைதய இ�த நா�கைள இ�ப�ைத�� ேநா�� என 

அைழ�கிேறா�. உலக� வ�ள��� இ�ப�கைள ஒ��கி, இைற�சி� 

ெபா��கைள� தவ����, ஒ��தைல ஏ�பத�கான நா�க� இைவ. கிறி�� 

ப�ற�தத� மகி��சிைய ெகா�டா�வத�காக ேநா�� ஏ�க ேவ��யத� 

அவசிய� எ�ன? எ�� ேக�வ� இய�பாகேவ எழலா�. மகி��சிய�� 

ந�ெச�திைய ெகா�டாட ேநா�� எத��? எ�� ேக�வ��� வரலா�. 

ேநா�� எ�ப� ஆ�ம�க தயா��ப��கான நா�க�. மிக ��கியமான நப�கைள 

வரேவ�க ந� வ ��கைள�� ப��கைள�� தயா� ெச�வ� நம�� 

பழகி�ேபான ஒ��. அ�ப�யானா� அரச��ெக�லா� அரசரான கிறி��ைவ 

வரேவ�பத�கான தாயா���க� எ�த அள� ெப�தாக இ��க ேவ���? 

தயா��� எ�ேபா�� தியாக�கைள ேகா�கிற�. ஆ�டவராகிய 

கட�ள�டமி��� ப��� க�டைளகைள� ெப�வத�� ��, ேமாேச நா�ப� 

இர�� பக�� உண�� த�ண��மி�றி தவ� இ��தா� (வ�ப 34:28). 

ஆ�டவ�� மைலைய அைடவத�காக எலியா நா�ப� இர�� பக�� 



2 
 

உண�� த�ண��மி�றி நட�தா� (1 அர 19:8). “எ�ைன� ப��ப�ற வ����� 

எவ�� த�னல� �ற�� த� சி�ைவைய� ��கி�ெகா�� எ�ைன� 

ப��ப�ற���” (ம� 16:24) என ஈேசா நம�� அறி���தினா�. ஆைகயா�, 

கிறி�ம� வ�ழா��� தயா��பாக நா� ஏ��� 25 ேநா��, �ழ�ைத 

ஈேசாைவ உ�ள�தி� ஏ�பத�கான நா�களாக உ�ளன.  

ம�களவா��ைத கால�தி� இ�திய�� நா� கிறி�� ப�ற�� கால�தி� 

�ைழேவா�. ந� ம��ப�� ப�ற�ைப மகி��சிேயா� ெகா�டாட�� 

ெச�ேவா�. �ள��கால�தி� வ�� கிறி�ம�, �ர�கள�� கலைவ 

எனலா�. பக��� ேநர� �ைற�, அதனா� ��ய ெவள��ச� �ைறவாக 

கிைட��� நா�க�. அ� ேவைளய�� நா� ஒள� வ�ள��களா� வ ��கைள�� 

வ �திகைள�� அல�க��கிேறா�. �ள�� கால�தி� ெவ�ப� �ைற�. நாேமா 

ெந��� ப�றைவ�� கிறி�ம� அ�ச��கிேறா�. ஆ��� ��வ�� 

வா�வ�� ெதாட�கமாக �ழ�ைதயாக� ப�ற�தவ�� ெகா�டா�ட� 

நிக�கிற�. “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�.  

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

அ��ழ�ைத�� இ�மா�ேவ� என� ெபய��வ ��… இ�மா�ேவ� எ�றா� 

‘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�.  

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

ம�றவைர ம�ன��� வா�� ேபா�, அவ� அ��� ம�ன��ைப ந�மா� 
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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 கிறி�ம� உண���கிற�.  ப�ேவ� மத�கைள� 

ேச��த மன�த� யாவ�� அைமதிய��� மகி��சிய��� ேச��� வா�� 

கைலைய இ�திய�களாகிய நா� 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 கிறி�ம� நம�� அைழ�� வ���கிற�. 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. 

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

ப��கைள ப�றேரா� பகி��தி�� ேபா� அ� ெவள��ப�கிற�. ெகா��பதிேல 

அட�கி��ள தியாக�ைத�� அத� பயனா� வ�ைள�� மனமகி��சிைய�� 

கிறி�ம� அறி����கிற�. கட�ள�� மா�சிய�� வ�ள�கிய ஈேசா, 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 ஈேசாைவ உ�ளார அறிதேல அவைர 

உ�ள�தி� ஏ�க ஒேர வழி. ��தக�கேளா ப�ற ப��ப�ைனகேளா 

அ�வறிைவ�� அ�பவ�ைத�� த�திடா�. இதய� உண�� இதமான 



4 
 

அ�பவ� ஒ�ேற மன�தராத� எ��� மைறெபா�ள�� உ�ைமைய 

அறிவத�கான வழி.  

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�� 

வ�ல��க�� பறைவக�� ேப�� ஆ�றைல கட�ள�டமி��� ெப�றன 

எ���, அைவ கட�ைள �க��� பா�ன எ��� ப�ர�� கைத ஒ�� 

��கிற�. இய�ைகைய ந��ைடய ஒ� ப�தியாக ஏ��� ேபா� 

உ�ள�கள�� கன� ப�ற���. அத� வ�ைளவாக மான�ட� அைனவைர�� 

ஏ�� ��ைமயாக அ�� ெச�ய ந�மா� ����. 

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

எள�ைமய�� உ�வா� ப�ற�தா�. அவ� ப�ற�� எள�ைமயா� இ��� எ�றா� 

நா�� எள�ைமைய ஏ�க ேவ�டாமா? உலைக ஒள��வ���� கிறி��வா�� 

ஒள�ைய மனதி� ஏ�க நா� எ�ேவா�. ந� ���ப�தின���� ந� சேகாதர� 

சேகாத�க���� கிறி��வ�� ஒள�ைய� ெகா��ேபா�. அவ�க��காக 

ெசப��ேபா�. அைனவ���� கிறி�ம� ம��� ��தா�� ந� 

வா����கைள ெத�வ��கிேற�. �ழ�ைத ஈேசாவ�� ஆசி உ�கேளா� 

எ��� இ��பதாக.  
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Fwpg;G: ,t; Mah; jpUKfj;ij 23.12.2018 Qhapw;Wf;fpoik midj;J gq;FfspYk; 
jpUg;gypapd; NghJ thrpf;f Ntz;Lk;. 

 

 

Ýò˜ Þ™ô‹  
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â¡Á‹ ß«ê£ ªñCò£M™ 

 
 ñ£˜ ü£˜x Þó£«ü‰Fó¡ SDB 

î‚è¬ô ñ¬øñ£õ†ì Ýò˜ 


