
மகிழ்ச்ி

மகிழ்ச்ியான இதயமம உஙகள் வாழவு! 
கவலைலய விட்டு விடுஙகள் (்ீராக் 
30:22-23) என்று கிறிஸ்துவின் பிறபபிற்கு 
முன்மப விடுக்கபபட்்ட அலைபபு இன்றும் 
இன்றியலமயாதது ஆகும். நாமும் 
பைவலகயான துன்பததிற்கும் துயரததிற்கும் 
ஆளாகின்மறாம். ்ிை மநரஙகளில் அது 
நீண்ட காைததிற்கும் இருக்கைாம். 

ஆனால் மீணடும் மகிழ்ச்ி நம் வாழவில் 
இருக்கமவ நாம் முயற்கிக்கின்மறாம். இநத 
மகிழ்ச்ி எஙகிருநது வரும்? ஒரு எதிரபாராத 
்நதிபபில் நிலையான உறவுகளில், புது 
பல்டபபுகளில் அல்ைது இயற்லக அைகில், 
எைபபடுகிறது. நமக்கு காட்்டபபட்்ட அன்பு 
நம் ஆன்மாலவ மகிழ்ச்ியால் நிரபபுகிறது. 
பின்பு மகிழ்ச்ிலய நம் வாழவாய் 
மதரந்தடுக்க முன் வருகிமறாம்.

்ிை ் மயஙகளில் வறுலமயில் வாழமவார, 
இயற்லகயாகமவ ்நமதாஷததில், 
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்ில்லியிலிருநது 
வநத ம்டல்

நாஙகளும் 
்ில்லியில் இலளஞர பணியில் 

ஈடுபட்டுள்ள அலனவரும் ம்ரநது ைததீன் 
அ்மாிக்க இரண்டாம் அகிை உைக கருததரஙலக 
்நதியாமகாவில் டி்ம்பர 8.12.2010ல் லவக்க முடிவு 
்்ய்தமபாது, ்ில்லியின் மக்கள் இவவாணடில் பை 
இன்பஙகலளயும் துன்பஙகலளயும் ்நதிபபாரகள் என 
எணணிக்கூ்ட பாரக்கவில்லை. இநத கருததரஙகிற்காக 
தயார ்்ய்யும்மபாது எஙகளில் பை ்மகாதரரகள் 
அமத இன்பதுன்பஙகளில் பஙகு ்காண்டாரகள்.

அமத ்மயம், ்ில்லி வாழமக்கள் மற்ற ைததீன் 
அ்மாிக்க நாடுகளு்டன் 200வது குடியரசு பிறபலப 
்காண்டாடினாரகள். நிைததிலும், நீாிலும் ஏற்பட்்ட 
்ீற்றஙகளால் மக்கள் அதிக பாதிபபுக்குள்ளாயினர. 
பிபரவாி மாதததில் ஏற்பட்்ட நிைநடுக்கம் ஏலைகலள 
்பாிதும் பாதிபபுக்குள்ளாக்கியது. ஆனால் மத்ததின் 
தாராள உதவிக்கரம் அநநாட்டு மக்களின் குடும்ப 
உணரலவயும் துயரததில் ஒற்றுலமலயயும் நன்கு 
எணபிக்கிறது. பை இளம் உள்ளஙகள் வீட்ல்டயம் 
்தாைிலையும் இைநமதாரக்கு உதவி ்்ய்ய முன் 
வநதாரகள். தஙகள் ஆற்றலையும், மநரதலதயும் தநது 
மமடியா்ாகுயிஸ் என்னும் ்ின்ன மரஙகளால் ஆன 
வீட்ல்ட கட்்ட உதவினாரகள்.

அமத ஆணடில் மாபபு்சம் பிாிலவ்ச ம்ரநத மக்கள் 
தஙகள் துன்பதலதயும், மகாாிக்லககளியும் நீண்ட 
உணணாவிரதததின் மூைம் ்தாிவிததாரகள்.

டி்ம்பர மாத ்தா்டக்கததில் 1000 கணக்கான 
இலளஞர அணிகள் ஒன்றுததிரணடு கண்டததில் 
உள்ள அலனவரும் தஙகள் இன்ப துன்பஙகலள 
மற்றம் ்வால்கலள உறுதியு்டன் எதிர்காணடு 
ஒரு மனித மநயமுள்ள நா்டாக மாற்றி்ட அலனதது 
முயற்்ிகலளயும் ்்ய்தனர. ்ிை லைட்டி 
இலளஞரகலள இநத கருததரஙகில் பஙமகற்க 
லவததது எஙகளுக்கு நிலறவான மகிழ்ச்ிலய 
தநதது. அவரகளின் வருலக ஜனவாி 2010ல் 
ந்டநத ்காடூரமான நிைநடுக்கதலத எஙகளுக்கு 
நிலனவூட்டியது. இததலகய இயற்லக ்ீற்றஙகளால் 
அவரகளின் உள்ளஙகளில் ஏற்பட்டுள்ள காயம் 
குணமாக ்வகு காைமாகும். கருததரஙகு முடிநதவு்டன் 
்மகாதரர அைாயிஸ் லைட்டிக்கு ்்ன்று வநதாரகள்.

இநத கருததரஙகானது அகிை உைக 
இலளஞரகளின் ்ஙகமானது, அவரகளின் 
ஒருஙகிலணபலபயும் மனித மநயதலதயும், உைகிற்கு 
எடுததுலரபபதாக அலமநதிருநதது மிகவும் 
பாராட்டுதற்குாியது. அவரகளுக்காய் வருகின்ற 
ஆணடு முழுவதும் ்ஜபிபமபாம்.

நம்பிக்லகக்குாிள க்டவுமள! இநநாட்டின் மக்கலள 
உம்மி்டம் ஒபபு ்காடுக்கின்மறாம். இவரகளுக்காய் 
்தா்டரநது உதவி ்்ய்ய நல்ை உள்ளஙகலள தாரும். 
லைட்டி மக்களின் ஆைமான விசுவா்தலத நாஙகள் 
அறிமவாம். துன்புறுமவாரக்கு ஆறுதல் அளிதது, உமது 
கருலணயின் ஆவிலய ஆழததுயாில் இருக்கும் அன்பு 
மிகு மக்களின் மமல் ஊற்றியருளும். 

மதம் ம்டல்
 TA



திருபதியாய் மனது ம்ாரநது மபாகாமல் 
வாழகிறாரகள். மவத வாக்கியம் நம்லம 
்தா்டரநது எல்ைா சூழநிலைகளிலும் 
்நமதாஷமாக இருக்க அலைக்கிறது. 
அநத ்நமதாஷம் நாம் க்டவுளின்மமல் 
லவததுள்ள நம்பிக்லகயால் பிறக்கின்றது 
(பிலிபபு 4:4-5) 

கிறிஸ்து மற்ற மதஙகளு்டன் 
மபாட்டியிடும் வலகயில் புது மததலத 
உருவாக்க வரவில்லை. அவாில் க்டவுள் 
நம்லம அன்பு ்்ய்யவும், நாமும் அநத 
நிததிய, விணணக அன்லபயும் அதன்வைி 
க்டவுளில் மகிழ்ச்ி அல்டகிமறாம். 
அவாில் நாம் நம்பிக்லகக் ்காள்ளும் 
்பாழுது, நமது கணகள் மனித மநயததிற்கு 
திறக்கபபடுகிறது. 

ஒரு தாயின் பிள்லளக்குாிய 
பா்ம், மநயரகலள பராமாிபமபாாின் 
அக்கலறயுள்ள அன்பு…. இபபடிபபட்்ட 
தாராள உள்ளததில் கிறிஸ்து மலறமுகமாக 
பிர்ன்னமாயிருக்கிறார.

கிறிஸ்து மனிதனில் ஒரு எழுபபுதலைக் 
்காணடு வருகிறார. முதலில் தாமம 
அபபுதிய வாழலவ பை மபாராட்்டஙகளின் 
மததியில் பிரமாணிக்கதது்டன் வாழநதுக் 
காட்டினார. இமயசு இறுதி இராவுணவின் 
மபாது அபபதலத லகயில் எடுதது அவர 
கூறியது இது என் உ்டல் இது உஙகளுக்காக 
்காடுக்கபபட்்டது. 

ஆம் “அவமர வாரதலத மனுவுருவானவர” 
அவரது அநீதியான ்ாலவ 
விலைமயறபபட்்ட பாி்ாக மாற்றினார. 
இறநமதாாி்டமிருநது உயிரத்தழுநதவர, 
தன் அபமபாஸ்தைரகளுக்குள் உயிருள்ள 
க்டவுளின் தூய நல் ஆவிலய ஊற்றினார. 

தூய ஆவியானவர நம் உள்ளததில் 
உயிரதத ஆண்டவாின் மகிழ்ச்ிலய 
தஙக ்்ய்கிறார. அது நமது வாழவின் 
நைன்களில் மட்டுமல்ைாமல் ் வால்களிலும், 
ம்ாதலனகளிலும் ஊக்குவிக்கும் 
மகிழ்ச்ியின் ஆவியால் உள்ளது. 

நமது ம்ாதலன, மவதலன 
காைததில் நிரூபிதத ்நருபபாய் நம்மில் 

புலதநது இருக்குமமயன்றி முற்றிலும் 
அலணக்கபபடுவதில்லை. புகழ்ச்ியில் நாம் 
அலத நம்மில் ்பாஙகி எை ்்ய்கிமறாம். 
உ்டமன நாம் ஒளியூட்்டபபடுகிமறாம்.

பாிவிரக்கம்

மகிழ்ச்ிலய மதரநது எடுக்கும்மபாது 
வாழக்லகயின் பிர்ச்லனகளிலிருநது 
நாம் தபபி ஓடுவதில்லை. ஆனால் நாம் நம் 
வாழவில் ்வால்கலள நிஜஙகலள ்நதிக்க 
்பைபபடுததுகிறது. 

நம் மகிழ்ச்ி என்பது பிற்ிமனகம் அல்ைது 
அக்கலறயிலிருநது பிாிக்கமுடியாத. நம்லம 
அளவுக்க்டநத பாிவினால் நிலறக்கிறது. 
எநத நிலையில் நாம் க்டவுளின் மகிழ்ச்ிலய 
சுலவததாலும் அது நம்லம க்டவுளுக்குள் 
ஒன்றிததிருக்கும். ஆணாகமவா, 
்பணணாகமவா நம்லம மாற்றுகிறது 
தனிலமயில் இனிலம, மகிழ்ச்ி என்பது 
்வறும் மாலய. 

ஓற்றுலமயில் ்ாட்்ியாய் வாை நமக்கு 
எதிர நீ்ச்ல் மபாடும் லதாியம் மதலவ. நாம் 
பிறாின் துன்பததில் பஙகு ்காள்ளவும், 
அவரகளின் குலறகலள மகட்கவும், 
அவரகளின் ம்ாரவில் நாமும் முழுலமளாக 
பஙகு ்காள்ளவும் தூய ஆவியானவமர 
துலண ்்ய்கிறார. 

இமயசுவின் அடி்சசுவடுகளில் நம்லமமய 
நாம் அன்றா்ட வாழவில் பிறரக்காக நம்லம 
பாி்ாக ்காடுபபமத மகிழ்ச்ிக்குாிய 
பாலத. நாம் வாழும் எளிலமயான வாழமவ 
க்டவுளின் தூய அன்லப ்வளிபபடுததும்.

நமது குழுமம், பஙகுகள், இலளஞர 
கூட்்டஙகள் இன்னும் கருலணயுள்ளதாய், 
நம்பிக்லகக்கு இ்டமளிபபதாகவும் 
விருநமதாம்பலு்டன் ஒருவலர ஒருவர புாிநது 
்காணடு உறுதுலணயாய் இருநதால் 
்பைவீனஙகலள ஆதாிதது, நமது அன்பு 



வட்்டததுக்குள் இல்ைாதவரகளுக்கு 
முதலி்டம் ்காடுததால் நம்லம வி்ட மிகவும் 
ஏழலமயானவரகலள பாிவு்டன் ஏற்று 
்காண்டால் எததுலண நைம்.

இயற்லகயின் ்ீற்றததுக்கும் 
பலியாகி உள்ளவரகளின் நைனுக்காக 
தாராள மனது்டன் வருகின்ற பை நல்ை 
உள்ளஙகமள இபபாிவிரக்கததிற்கு 
முன்மாதிாிகள். இநத தாராள உள்ளஙகள் 
எவவாறு நம் ்முதாயதலத அன்றா்ட 
வாழவில் ஊக்குவிக்கிறது ்பாருள் உதவி 
மட்டுமல்ைாமல் நாம் நீதிலய நிலை 
நாட்டுவமத முக்கியம்.

ைததீன் அ்மாிக்க கிறிஸ்தவரகள் 
வறுலமக்கு எதிராக மபாராடுவமத 
நீதிக்காக மபாராடுவதாகும் என்கின்றனர. 
மத்ி உறவில் வளரவது நீதியாகும். 
்பாருள் உதவியல் அல்ை நாம் பயஙகலள 
மமற்்காள்ள கற்றுக்்காள்ள மவணடும். 
இன்லறய வாழவில் ஒவ்வாரு நாளும் 
பாதுகாபபற்ற நிலையும், உணரவும் 
அதிகாிதது வருகிறது. இநநிலையில் 
பயதலத எபபடி தவிரபது? பிறருக்கு உதவி 
்்ய்ய முன்வருதலிலும், அதுவும் நம்லம 
அ்சசுறுததுகிறவரகளுக்கும் உதவிக்கரம் 
நீட்டுவமத அல்ைவா?

இ்டம் ்பயரவது என்பது மற்்றாரு 
அறிகுறியாகும். கிறிஸ்தவரகளாய் 
உள்ள நாம் இநத  சூழநிலையில் நம் 
வாழவில் அநநிய நாட்டில் பயமில்ைாமல் 
வாைமவணடும். மற்றும் ஒருவலர ஒருவர 
ஏற்றுக்்காணடு, நன்கறிநது நல்லுறவு்டன் 
வாழவமத நம்லம அறியாலமயிலிருநது 
எை்ச்்ய்யும். அ்ச்தலத நீக்கும் பணக்கார 
நாடுகளில் வளரநது வருகின்ற வறுலமயும் 
காைதது அறிகுறியாய் உள்ளது. 
புறக்கணிபபு தனிலமயாக்கபபட்்ட 
நிலையுமம அநநாட்டின் ்பாருளாதார 
நிலையற்ற நிலைக்கு முக்கிய காரணமாகும். 
நுகரவு கைா்ச்ாரம் மகிழ்ச்ிக்கு அலமகிறது. 
்பாறாலமக்கு வைிவகுக்கிறது. 

மகிழ்ச்ி என்பது நாம் எளிய வாழக்லக 

முலறலய ஏற்று ஆதாய மநாக்மகாடு 
மவலை ்்ய்யாமல், பிறமராடு பகிரநது 
அரததமுள்ள வாழவு வாழவதாகும். 
அவவாறு வாழும்மபாது நாம் அலனவரும் 
்மாதானமுள்ள எதிரகாைதலத 
உருவாக்கைாம். க்டவுள் நமக்கு 
மகாலையான பயவுணரலவ தரவில்லை. 
மாறாக நமக்குள் அன்பின் ஆவிலயயும் 
உள்ளாற்றலையும் தநதுள்ளார.

மன்னிபபு

நற்்்ய்தி நம்லம இன்னும் ஒரு படி 
உயரநது ் ்ல்ை அலைபபு விடுக்கிறது. நீதி, 
நம்லம மன்னிக்கும் மனபபான்லமக்குள் 
ந்டததி ்்ல்ை மவணடும். மனித ்முதாயம் 
அக்குணம் இல்ைாமல் வாழவது அாிது. 
உைகின் பை பகுதிகளிலிருநது வரைாற்றுக் 
காயஙகள் மிகவும் ஆைமானதாய் உள்ளது. 
நாம் அதற்கு இன்று ஒரு முற்று புள்ளி 
லவக்க முலனய மவணடும். அவவாறாயின் 
இலறவனின் இதயததில் உள்ள நிலற 
அலமதி, ்மாதானம் இவவுைகில் நிைவும்.

 க்டவுளின் இரக்கதலத மன்னிபலப 
நம்பும்மபாது குற்றதலத மறததல் என்பது 
அரததமாகாது. மன்னிபபின் ்்ய்தி 
அநியாயதலத மலறமுகமாக வளரததி 
வி்டக்கூ்டாது. மாறாக, மன்னிபபின் ்்ய்தி 
நம் தவறுகலள கணடுணர உதவும். மற்றும் 
நம்லம சுற்றிலும் இவவுைகிலும் ந்டக்கின்ற 
தவறுகலள அநீதிகலள ்வளி்ச்மிட்டு 
காட்டும். மாற்ற முடிநதலவகலள 
்ாி்்ய்வது நமது க்டலமயாகும். இநத 
கடினமான பாலதயில் நமக்கு முக்கிய 
உறுதுலணயாய் இருபபது நமது திரு்ச்லப. 

மன்னிபபு நம் அன்றா்ட உணலவப 
மபாை நம் ஒவ்வாருவருக்கும் அவ்ியம் 
மதலவ. நம் பாவஙகலள மன்னிக்கின்ற 
க்டவுள் அலத நிபநதலன இல்ைாமல் 
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தாராளமாய் நமக்குத தருகிறார. திறநத 
கரஙகளு்டன் ்்பிபபது மன்னிபலப 
நாம் ஆரவமு்டன் வரமவற்கிமறாம் என 
அல்டயாளம் காட்டுகிறது.

 இமயசு கற்பிதத ்ஜபததில் “பிறர 
குற்றதலத நான் மன்னிபபது மபாை என் 
குற்றதலத மன்னியுமம” என ்்பிக்கும் 
மபாது நாம் க்டவுளின் மன்னிபலப 
உணர முடிகிறது. இது ்வறுலமயான 
வாரதலதகள் அல்ை உணலமயிமைமய 
நமக்குள் ஏமதா ஒரு மாற்றதலத 
உணரகிமறாம். எனக்்கதிராக தீஙகு 
்்ய்மவாலர நான் மன்னிக்கின்ற மபாதும் 
அவரகலள தீரபபி்டாமல் ஏற்றுக்்காள்ளும் 
மபாதும் நம் பாவஙகள் மன்னிக்கபபட்்டன 
என்பதில் ்நமதகமம இல்லை.

கிறிஸ்து பாவிக்கும், பாவததிற்கும் 
உள்ள மவறுபாட்ல்ட நன்கு அறிநதுள்ளார. 
அதனால் ்ிலுலவயில் தன் கல்ட்ி 
மூ்சசு விடும் வலரயிலும் யாலரயும் 
தீரபபி்டவில்லை. பைிலய குலறக்க தாமம 
பலியானார.

்ிை மநரஙகளில் பிறலர மன்னிபபது 
மிகவும் கடினமானதாகத ்தன்படும். 
ஏ்னனில் நாம் அல்டநத அவமானம், 
காயம் மிகவும் ஆைமானதாக இருக்கைாம். 
அநநிலையில் க்டவுளின் இரக்கம், 
மன்னிபபு, நம்லம தவற விடுவதில்லை என 
உறுதியாய் நம்ப மவணடும். நான் மன்னிக்க 
மபாகிமறன் என்று ஆரவமு்டன் எடுக்கும் 
முதல்படிமய நம் மனக்க்பலப மாற்றும்.

க்டவுள் நம்லம மன்னிபபதால், நம் 
குற்றஙகலள, பாவஙகலள முழுவதும் 
கழுவுவது ம்டடுமல்ைாமல் தூய ஆவியால் 
அவமராடு அவமராடு அன்புறவில், 
புதுவாழவில், மதாைலமயில் இரவும் 
பகலும் வாை லவக்கிறார. க்டவுள் 
இரக்கதலத வரமவற்பதும், பகிரநது 
்காள்வதும் கிறிஸ்து திறநத லவதத 
பாலத எனைாம். நம் காயஙகள்யும், 
்பைவீனஙகலளயும் ்பாருட்படுததாமல் 
முன்மபாக முடிகிறது. அதனால் நம்லம 
ஏற்கனமவ தமது குறிக்மகாலள அல்டநது 

விட்்ட ஆணாகமவா, ்பணணாகமவா 
மாற்றுவதில்லை.

கிறிஸ்தவரகளாய் இருபபது எநத 
வலகயில் நாம் மற்றவரகலளவி்ட 
்ிறநதவரகள் எனக் கூற முடியாது. நாம் 
கிறிஸ்துவுக்காய் வாை முடிவு எடுபபமத 
நம்லம ்ிறபபிக்கும். நாம் அலனவரும் 
அறிநது ்காள்ள மவணடிய உணலம! 
மன்னிபபு ்பறுவதிலும், தருவதிலும் 
நாம் ்பறுவது இன்பமம. நான் 
மன்னிக்கப்டடுள்மளன் என அறியும்மபாது 
நாம் ்பறும் மகிழ்ச்ிக்கு அளமவ இல்லை. 
அது ஆைமான விடுவிக்கிற மகிழ்ச்ியாகும் 
அதுமவ, நமக்குள் கிறிஸ்துவின் 
்மாதானதலத பிறபபிக்கிறது. அநத 
அலமதி, நம்லம ்தாலைதூரததிற்கு 
அலைதது்ச ்்ல்லும்.

ரஷயாவின் முனிவர கூறியதுமபாை 
“உள்மன அலமதிலய ்பற்றுக்்காள், 
உன்லன சூழநதுள்ள ஆயிரக்கணக்காமனார 
மீட்பு ்பறுவர” என்பதற்கிணஙக 
உைகிலுள்ள அலனவரும் இலற 
இலமதிலய உணரவாரகள்.
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