
15.02.2016-2:-மெக்சிககோ குடும்பங்களுடன் திருத்தந்ததயின் பகிர்வு. 

அன்பு சககோதர, சககோதரிககே, 

சியோப்பகேக்கோ (Chiapaneca) ெண்ணில் 

இருப்பது, ேல்லுணர்வுகதேத் 

தருகின்றது. உங்கள் இல்லங்களின் 

கதவுகதேத் திறந்து, உங்கள் 

அப்பத்தில் எங்களுக்கும் 

பங்களித்ததற்கோக ேன்றி 

மசோல்கிகறன். உங்கள் ெகிழ்வு, ேம்பிக்தக, கடின உதைப்பு, துயரம், 

கதோல்வி அதனத்ததயும் இந்த அப்பம் நிதனவுபடுத்துகிறது. உங்கள் 

குடும்பங்ககேோடு இதணந்து உணவருந்த எனக்கு அனுெதி தந்ததற்கோக 

ேோன் ேன்றிகூறுகிகறன். 

மானுவேல், (Manuel) நீங்கள் ேழங்கிய சாட்சியப் பகிர்விற்காகவும், 

குறிப்பாக, உங்கள் எடுத்துக்காட்டான ோழ்வுக்காகவும் நன்றி. Echarle 

ganas, அதாேது, "முழு உள்ளத்வதாடு ஈடுபட்வடன்" என்று நீங்கள் 

சசான்ன ோர்த்ததகள், எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தன. உங்கள் குடும்பம், 

சமுதாயம், அதனத்திலும் முழு உள்ளத்வதாடு நீங்கள் ஈடுபட்டு 

ேருகிறீர்கள். இததத்தான், தூய ஆவியார், நம்மிதடவய எப்வபாதும் 

சசய்ய விதழகிறார். அேர் நமக்கு புது உள்ளத்தத ேழங்கி, நம் 

குடும்பங்கதளயும், சமுதாயத்ததயும் கட்டிசயழுப்பும் கனவுகதள 

விததக்கிறார், சோல்கதளச் சந்திக்க உறுதி அளிக்கிறார். 

தந்ததயாம் இதறேன், முழு உள்ளத்வதாடு மனிதர்கள் ோழ்வில் 

ஈடுபட்டார். ஏவதன் வதாட்டத்தில் அதனத்ததயும் இழந்துவிட்டதாக 

மனிதர்கள் உணர்ந்தவபாது, அந்த இளம் தம்பதியருக்கு புது உள்ளத்ததத் 

தந்து, அதனத்தும் அழிந்துவபாகவில்தை என்ற நம்பிக்தகதயத் தந்தார். 

இஸ்ரவயல் மக்களின் பயணத்தில் அேர்களுக்கு மீண்டும், மீண்டும் 

புது உள்ளத்ததத் தந்து, உற்சாகப்படுத்தினார். காைம் நிதறவேறிய 



வேதளயில், தன் ஒவர மகதன இவ்வுைகிற்கு அனுப்பியவபாது, 

தந்ததயாம் இதறேன் தன் முழு உள்ளத்வதாடும் அததச் சசய்தார். 

நம் ஒவ்சோருேர் ோழ்விலும் தந்ததயாம் இதறேன் முழு 

உள்ளத்வதாடு ஈடுபட்டிருப்பதத அனுபவித்துள்வளாம். இது ஏன்? என்று 

நாம் வகட்கைாம். ஏசனனில், அேரால் வேறு எவ்ேதகயிலும் சசயைாற்ற 

இயைாது. அேர் சபயர் அன்பு என்பதால், அேர் சபயர், தன்தனவய 

ேழங்குதல், இரக்கம் என்பதால், நம் ோழ்வில் மிகச் சிறந்தேற்தற 

ேழங்கமட்டுவம அேருக்குத் சதரியும். 

அேர் முழு உள்ளத்வதாடு ேழங்கிய மகன், இவ்வுைகில் தன்தனவய 

முழுேதும் ேழங்கி, இதறயரதச நிறுவினார். கிறிஸ்து உருோக்கிய புதிய 

மனநிதையில் நாமும் பங்வகற்க இந்த அரசு நம்தம அதழக்கிறது. 

நம்மிடம் உள்ள காயங்கதள ஆற்றி, மீண்டும், மீண்டும், அதாேது, எழுபது 

முதற ஏழு முதற புதிதாகத் சதாடங்குேதற்கு அேர் நம்தம 

அதழக்கிறார். 

 

மனம் தளர்ந்து, சகாள்தகவயதும் இன்றி, தேறானப் பாததயில் 

சசல்லும் இதளவயாருக்கு சசபிக்கும்படி, மானுவேல், நீங்கள் என்னிடம் 

வகட்டுக் சகாண்டீர். வபசுேதற்கு யாரும் இன்றி, தனிதமதய 

உணர்ேதாவைவய இதளவயார் இவ்விதம் உள்ளனர் என்றும் நீர் சரியாகச் 

சசான்னீர். 

சாட்சியப் பகிர்விதனத் தந்த சபயாத்ரிச்வச (Beatrice) அேர்களும் 

இததவயச் சசான்னார். உறுதியற்ற நிதை, வபாதுமானதே இல்ைாதச் 

சூழல் ஆகியதே நம் உடலிலும், உள்ளத்திலும் தாக்கங்கதள 

உருோக்கும் ஆபத்து சகாண்டதே. 

இந்த ஆபத்திலிருந்து நம்தமக் காக்க பல்வேறு ேழிகள் உள்ளன. 

சட்டங்கள் ேழிவய, அதனேருக்கும் அதனத்தும் சரி சமமாகக் 

கிதடக்கும் ேழிகதள அதமக்கைாம். 



மற்சறாரு ேழிதய, ஹும்சபர்த்வதா (Humberto), கிளவுதியா (Claudia) 

இருேரும், தங்கள் சாட்சியப் பகிர்வில் கூறினர். அயைேருக்கு ஆற்றும் 

பணிகள் ேழிவய இதற அன்தப பதறசாற்றும்வபாது, உறுதியற்ற 

நிதைதய சேல்ை முடியும் என்று அேர்கள் சசான்னது மற்சறாரு ேழி. 

இன்று, குடும்பங்கள் பல்வேறு திதசகளிலிருந்து சோல்கதளச் 

சந்திக்கின்றன. குடும்ப ோழ்வு எளிதானது அல்ை. ஆனால் நான் அடிக்கடி 

சசால்ேததப் வபால், காயப்படுவோம் என்ற அச்சத்தால், அன்பு 

சசலுத்தாமல் தனிதமயில் ோடுேததவிட, அன்பு சசலுத்தி காயப்படும் 

ஒரு குடும்பம் எப்வபாதும் சிறந்தது. 

உள்வள இருக்கும் கதளப்தப மதறக்க சசயற்தகயாக 

முகப்பூச்சுக்கதளப் வபாட்டுக்சகாள்ளும் முகங்கதள விட, 

மற்றேர்களுக்குக் சகாடுப்பதால், கதளப்பதடந்துள்ள முகங்கள் ஒரு 

குடும்பத்தில் இருப்பது சிறந்தது. 

 

உங்களுக்காக சசபிக்கும்படி என்னிடம் வகட்டீர்கள்; நான் 

உங்கவளாடு வசர்ந்து சசபிக்க விதழகிவறன். சமக்சிவகா நாட்டு 

மக்களுக்கு ஒரு கூடுதல் சிறப்பு உண்டு. உங்களுக்கு குோதலூப்வப 

அன்தன இருக்கிறார். அேரது பரிந்துதரயால், உங்கள் உறுதியற்ற சூழல் 

நீங்கி, உங்கள் கனவுகள் நனோகும் ோய்ப்பு உறுதியாக உள்ளது. நமது 

குடும்பங்கதளயும், நமது எதிர்காைத்ததயும் எப்வபாதும் காப்பதற்கு 

அந்த அன்தன தயாராக இருக்கிறார். இந்த ஒரு காரணத்திற்காக, நாம் 

அதனேரும் இதணந்து 'அருள் நிதற மரிவய' என்ற சசபத்தத 

சசால்வோம். 

ஆதாரம் : ேத்திக்கான் ோசனாலி 

 


