
17.02.2016-2:-ஹுவாரெஸ் நகர் இறுதித் திருப்பலியில் திருத்தந்ததயின் 

மதையுதெ. 

 அன்பு சககாதெ, சககாதரிககே, மனிதரின் 

வாழ்வு இதைவனின் மகிதம என்று, 

இெண்டாம் நூற்ைாண்டில் வாழ்ந்த புனித 

ஐரீனியஸ் எழுதியுள்ோர். தன் மக்கள் 

ததைத்து வேர்வததக் காட்டிலும் தந்ததக்கு 

கவறு எதுவும் ரபருதம அல்ல.  

நாம் கேட்ட முதல் வாசேம் இதனைச் சுட்டிக்ோட்டுகிறது. நினிகவ 

மாநேர், வன்முனறயாலும், அநீதியாலும் தன்னைத் தாகை அழித்துக் 

கோண்டு வந்தது. அவ்கவனையில், ஆண்டவர் கயாைாவுக்குத் கதான்றி, 

"நீ புறப்பட்டு நினிகவ மாநேருக்குப் கபாய், 'இன்னும் நாற்பது நாளில் 

நினிகவ அழிக்ேப்படும்' என்று கசால்" (கயாைா 3:4) என்று அவனைப் 

பணித்தார். அைசன், மக்ேள், விலங்குேள் அனைத்தும் வாழும் முனற 

சரியல்ல என்பனத அவர்ேள் ோணும்படி கசய். தங்ேள் சுயநலத்தால் 

மயக்ேமுற்று கிடக்கும் இம்மக்ேனை விழித்கதழச் கசய் என்று 

இனறவாக்கிைர் கயாைானவ இனறவன் அனுப்பிைார். 

இன்று நாம் கேட்ட இனறவார்த்னதயில் இனறவனின் 

இைக்ேத்னதயும் ோண்கிகறாம். மனிதருக்குள் புனதந்து, மைத்துப் 

கபாயிருக்கும் நன்னமத் தைத்னத, இைக்ேம் தட்டிகயழுப்புகிறது. 

தீனமனய, அழினவ, ஊடுருவிச் கசன்று, மாற்றங்ேனை உருவாக்குகிறது 

இைக்ேம். 

 

அைசர் இனறவாக்கிைர் கயாைாவுக்கு கசவிமடுத்து, அனைத்து 

மக்ேளும் கநான்பு இருக்குமாறு ேட்டனையிட்டார். ேடவுளின் ேருனை, 

மைங்ேளில் நுனழந்து மாற்றங்ேனைக் கோைர்ந்தது. 



மக்ேள் தங்ேள் நினலனய உைர்வதற்கு, தங்ேனைகய கதளிவாேக் 

ோண்பதற்கு இனறவாக்கிைர் கயாைா உதவிைார். தங்ேள் நினலனய 

உைர்ந்து, ேண்ணீர் வடித்து, மைமாற்றம் கபற்றைர், இம்மக்ேள். 

இந்த இைக்ேத்தின் ஆண்டில், உங்ேகைாடு இனைந்து நான் இரு 

வைங்ேளுக்ோேச் கசபிக்கிகறன். ேண்ணீர், மற்றும் மைமாற்றம் என்ற இரு 

கோனடேளுக்ோே இனறவனிடம் கேஞ்சுகிகறன். 

ஏனைய எல்னல நேைங்ேனைப் கபால, ஹுவாகைஸ் நேரிலும் 'மறுபக்ேம் 

கசல்வதற்ோே' குடிகயற்றதாைர்ேள் ஆயிைக்ேைக்கில் ோத்திருக்கின்றைர். 

இந்தப் பயைத்தின் ஒவ்கவார் அடியும் அநீதியால் ேைத்துப் கபாயுள்ைது. 

புலம் கபயர்தல் இன்று உலேைாவிய ஓர் பிைச்சனையாே 

கவடித்துள்ைது. இந்தப் பிைச்சனைனய, எண்ணிக்னே என்ற புள்ளிவிவைம் 

கோண்டு அைக்ேலாம். அல்லது, ஒவ்கவாருவரின் கபயர், குடும்பம், 

அவர்ேளின் துயைக் ேனதேள், என்று அைக்ேலாம். வறுனம, வன்முனற, 

மனித வர்த்தேம் என்ற வனலேளில் சிக்கிய நமது சகோதை, சகோதரிேள், 

இவர்ேள். இந்த வனலேளிலிருந்து தப்பித்துச் கசல்ல இவர்ேள் 

முயலும்கபாது, இன்னும் சிக்ேலாை வனலேளில் வீழ்கின்றைர். 

மைமாற்றம், ேண்ணீர் என்ற இரு கோனடேளுக்ோே நாம் 

இனறவனிடம் இனைந்து கவண்டுகவாம். நினிகவ மக்ேள் 

கோண்டிருந்த திறந்த மைம் நம்மிடமும் உருவாேகவண்டும் என்று 

மன்றாடுகவாம். 

 

புலம்கபயர்ந்த மக்ேளுக்ோே உனழக்கும் பல்கவறு அனமப்பிைனை 

நான் அறிகவன். தங்ேள் வாழ்னவப் பையம் னவத்து உனழக்கும், அருள் 

பணியாைர், துறவியர், கபாது நினலயிைர், இனைகயார் பலர் உண்டு. 

இவர்ேள் தங்ேள் வாழ்வால், இைக்ேத்தின் இனறவாக்கிைர்ேைாே 

விைங்குகின்றைர். திருஅனவயின் இதயத் துடிப்பாேவும், உதவிகசய்யச் 

கசல்லும் ோல்ேைாேவும் இவர்ேள் பணியாற்றுகின்றைர். 



மைமாற்றத்தின், மீட்பின், இைக்ேத்தின் இக்ோலத்தில், துன்புறும் 

மனுக்குலத்திற்ோே நாம் இனைந்து கசபிப்கபாம்: "இனறவா! உமது 

கபைன்புக்கேற்ப எமக்கு இைங்கும்; எம் பாவக்ேனறேனை எல்லாம் 

துனடத்தருளும். தூயகதார் உள்ைத்னத எமக்குள்கை பனடத்தருளும்" 

(ோண்ே. திருப்பாடல் 51). 

ஆதாைம் : வத்திக்ோன் வாகைாலி 

 


