
 
 

 

கூடாரத்தில் எப்பபாதும் அறை உள்ளது 

24> பிப்ரவரி 2023 

ஜப்பான் நாட்டிலுள்ள டடாக்கிட ாவின் டபரா ர ்மற்றும் ஆசி  

ஆ ரக்ள் டபரவவ கூட்டவமப்பு (FABC) பபாதுச ்பச லாளரான, 

டபரா ர.் டாரச்ிஸ்டசா ஏடசா கீக்குசச்ி> (SVD)  தவலவமயில் 

நற்கருவை பகாை்டாட்டமானது> தூ  ஆவி ானவர ்திருப்பலி ாக 

நவடபபற்றது.  டமலும் விரஜ்ிலிட ா காரத்ினால் டடா காரட்மா டா  

சில்வா (எஸ்டிபி)> டிலி டபரா ர ்மற்றும் லூயிஸ் காரத்ினால் டமரி 

லிங் மங்கடனடகான்> லாடவாஸ் வி ன்டி ான் அப்டபாஸ்தலிக்க 

விகார ்ஆகிட ாரும் திருப்பலிவ  இவைந்து சிறப்பித்தனர.்  

டபரா ர ்கீக்குசச்ி (SVD) தன்னுவட  மவறயுவரயில் 

ஆப்பிரிக்காவில் ஒரு மவறடபாதகராக அவர ்பச லாற்றி  

பைிகவள தன்னுவட  அனுபவங்களாக பகிரந்்து பகாை்டார.் 

அவர ்தனது வாழ்வில் அனுபவித்த விரக்தி மற்றும் அலட்சி  

சூழ்நிவலயின் காரைமாக மனித உள்ளுைரவ்ுகவளயும் மனித 

ஆன்மாவவயும்> நம்பிக்வக மற்றும் அன்பு டபான்றவற்வற 

அழித்துவிடுகிறது என்றார.் – கானா நாட்டு மக்களுக்கு 

வாழ்வவயும்> மகிழ்சச்ிவ யும் பகாடுப்பது ஒற்றுவம உைரவ்ு 

மடட்ுடம என்று கூறுகிறார.்   

ஓவ்பவாரு குழுக்கவளயும் வழிநடத்துபவரக்ள் கரங்களிலும் 

பமழுகுதிரிகள் பகாடுக்கப்பட்டது. அது டமவஜயின் மீது 

வவக்கப்படட்ு> ஆசீரவ்திக்கப்பட்ட பின் திருப்பலி ானது 

நிவறவுபபற்றது. இந்த பமழுகுதிரி ானது கிறிஸ்துவின் ஒளி ாக 

அவட ாளப்படுத்தப்படட்ு> அவரக்ளுவட  கலந்துவர ாடலின் 

டபாது இந்த ஒளி அவரக்வள ஆழ்ந்து சிந்தித்து> விவாதித்து இந்த 

கூடட்ு ஒருங்கி க்க திருஅவவ ப ைத்வத வழிநடதத் உதவி ாக 

இருக்கும் என்ற நம்பிக்வக ஊட்டப்பட்டது.   

கூடட்ு ஒருங்கி க்க பச லகத்தின் பபாதுச ்பச லாளர ்மரிட ா 

காரத்ினால்; க்பரச>்  தன்னுவட  பதாடக்க உவரயில் அவனத்து 

பிரதிநிதிகளுக்கும் நிவனவூட்டி து என்னபவன்றால், “இந்த கூடட்ு 

ஒருங்கி க் திருஅவவயில் நாம் அவனவரும் கற்றுக் 



 
 

 

பகாள்கிடறாம்” – திரு அவவயில் உள்ள அவனவரின் 

குரல்களுக்கும் முக்கி த்துவம் பகாடுக்கப்பட டவை்டும்> 

முக்கி மாக குரல்கள் டகடக்ப்படாதவரக்ளுக்கும் மாற்றும் 

இதுவவர டபசாதவரக்ளுக்கும்; முக்கி த்துவம் பகாடுத்தல்.   

காரத்ினால் க்பரச ்வலியுறுத்துவது “கூடட்ு ஒருங்கி க்கத் 

திருஅவவ என்பது பசவிமடுக்கும் திருஅவவ” மற்றும் ஆரவ்த்டதாடு 

முழுவம ாக திருஅவவயில் பங்டகற்கும் மக்கள் மற்றும் குருக்கள் 

(கடவுளின் மக்களில் அங்கம் வகிக்கும்) இவரக்ளின் 

ஒருங்கிவைந்த பச ல்பாடு பவற்றிக்கு வழிவகுக்கிறது என்று 

வலியுறுத்தினார.் டமலும் இந்த கூடட்ு ஒருங்கி க்க திருஅவவயின் 

முவற ான பயிற்சி ானது மக்கவளயும், அருட்பைி ாளரக்வளயும் 

ஒருடபாதும் டபாடட்ிகளுக்கு உட்படுத்தாது> ஆனால் அவரக்வள 

நிவல ான உறவில் பராமரிக்கிறது, இருவரும் தங்கள் பசாந்த 

கடவமகவளயும்> பபாறுப்புகவளயும் நிவறடவற்ற அனுமதிக்கிறது. 

காரத்ினால் க்டரச,் “ஆல ங்களில் கலந்தாடலாசிப்பது> 

கிறிஸ்துவின் இவறவாக்கினர ்என்ற பச ல்பாட்டில் 

பங்டகற்பதற்கான சரி ான வழிவ  கடவுளின் மக்களுக்கு 

பச ல்படுத்த உதவுகிறது. இறுதி ாக கரத்ினால் கிடராச ்

பசவிமடுக்கும் திருஅவவக்கு முக்கி த்துவம் பகாடுதத்ார.் 

திருஅவவயில் டபசும் தூ  ஆவி ானவர ்பசால்வவதக் டகட்பது 

மற்றும் “கூடட்ு ஒருங்கி க்கத் திருஅவவ ஒரு பசவிமடுக்கும் 

திருஅவவ” என்ற பசாற்பறாடவர ஒரு பசால்லாட்சி 

பசாற்பறாடராக குவறக்காமல் அது உை்வம என்பவத 

உைரவவக்க டவை்டும். காரத்ினால் கிடராச;> உயிரத்்த 

இவறவனின் தூ  ஆவி  அவனத்து பிரதிநிதிகவளயும் தூ  

ஆவி ால் நிரப்பி, அவரக்வள கூடட்ு ஒருங்கி க்கத் திருஅவவயில் 

ப ைிக்க வவக்கவும்> இந்த ப ைம் மூன்றாம் மில்லினி த்தின் 

திருஅவவவ  திறக்கும் ஒரு மாற்றுப் பாவத ாக அவமயும் என்று 

வலியுறுத்தினார.்  

திருமதி கிறிஸ்டினா பகங்> கூடட்ு ஒருங்கி க்கத் திருஅவவ 

மன்றத்திற்கான முவறவம ஆவை த்வதச ்டசரந்்தவர>் 

இதுவவரயிலான கூடட்ு ஒருங்கி க்கத் திருஅவவ ப ைம் குறித்த 

தன்னுவட  நுை்ைறிவுகவள வழங்கினார.் ஆ த்த ஆவைம் 32ன் 

அடிப்பவடயில்> இதில் கலந்துபகாள்ளும் அவனவரும் ஒரு 

பங்டகற்பாளராகடவ இருப்பாரக்டள தவிர> துவை நிற்பவரக்ள் 

அல்ல என்பவத வலியுறுத்தினார.் டமலும் கிறிஸ்டினா பகங் 



 
 

 

வலியுறுத்திக் கூறி தாவது: இந்த கூடட்ு ஒருங்கி க்கத் 

திருஅவவயின் டநாக்கம் ஆவைங்கவள த ாரிப்பது மடட்ுமல்ல> 

மாறாக> கனவுகவள விவதப்பதும்> தீரக்்கதரிசனங்கள் மற்றும் 

எதிரக்ால சிந்தவனகவள முன்வவப்பது, நம்பிக்வகவ  தளிரக்்க 

வவப்பது> நம்பிக்வகவ  தூை்டுவது, கா ங்கவள 

குைப்படுத்துவது, உறவுகவள வலுப்படுத்துவது> நம்பிக்வகவ  

தூை்டி எழுப்புவது> ஒருவரிடமிருந்து ஒருவர ்கற்றுக்பகாள்வது> அது 

மனவதயும்> அன்பான இத ங்கவளயும் நம் கரங்களுக்கு பலம் 

அளிக்கும் ஒரு பிரகாசமான வளத்வத உருவாக்குங்கள். பவறுமடன 

ஒரு ஆவைத்வத உருவாக்க பங்டகற்பாளரக்ள் டதவவயில்வல 

மாறாக> ஒருவவரப ாருவர ்சந்திக்கவும்> கலந்துவர ாடவும்>  

உறவுகவள வலுப்படுத்திக் பகாள்ளவும், ஒரு விடவகமான 

சமூகமாக வளருவதற்கும் ஆசி ாவில் கடவுளின் மக்களாக தூ  

ஆவியின் தூை்டுதலால் ஒடர சமூகமாக நடப்பதற்கும் டதவவ 

என்று வலியுறுத்தினார.்  

கூடட்ு ஒருங்கி க்கத் திருஅவவ ானது ஒரு பிரதிபலிப்பு 

பச ல்முவற ாக இருப்பதால், பிரதிநிதிகள் பகுத்தறிவின் 

ஆன்மீகம் மூலம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டனர.் அருட்பைி. அந்டதானி 

டஜமஸ்; டகாரட்காரன் டசச>  கிரக்ிஸ்தானின் அப்டபாஸ்தலிக்க 

நிரவ்ாகி ;. பகுத்தறிவு என்பது தூ  ஆவி ால் வழிநடத்தப்படும் ஒரு 

ப ைம், இறக்கும் ஒரு எழுசச்ி மற்றும் அது ஒருவரின் பசாந்த 

திட்டங்கள், உறுதிப்பாடுகள் மற்றும் நிகழ்சச்ி நிரவல 

விடட்ுவிடுவது மற்றும் கைிக்க முடி ாத வழிகாடட்ுதல்களால் 

புதி  வாழ்க்வகக்கு தன்வன வழிநடத்த அனுமதிப்பது என்பவத 

அருட்பைி. அந்டதானி அவனத்து பிரதிநிதிகளக்கும் 

பதளிவுபடுத்தினார.் இவற ாட்சியின் பலன் என்ன என்பவத 

பதளிவுபடுத்துவது பபாருத்தமானது மற்றும் கடவுளின் திட்டத்திற்கு 

தீங்கு விவளவிப்பது என்ன? என்ற எவாஞ்சலி பகௌதியும் எை் 5> ( 

Evangelii Gaudium n.51) டமற்டகாள்காட்டினார.்  

அருட்பைி. கிளாரன்ஸ் டதவதாஸ்> வவரவு கட்டவமப்வப 

உருவாக்க> ஆசி  ஆ ரக்ள் டபரவவ கூட்டவமப்பு (FABC) 

பைிக்குழு டமற்பகாை்ட பச ல்முவற மற்றும் ப ைத்வத 

அடிக்டகாடிடட்ுக் காட்டினார.் அருடப்ைி. கிளாரன்ஸ் தன்னுவட  

விரிவுவரயில்> வவரவு கட்டவமப்பானது ஒரு திறந்த முடிவு 

பகாை்ட டவவல என்பவத எடுத்துக்காட்டினார.் பின்னர ்

பிரதிநிதிகள் அவனவவரயும் பசபத்தின் மூலம் ஒன்றாக ப ைிக்க 



 
 

 

உதவுவதற்காக வவர ப்பட்டவதக் கை்டறிந்து> விவாதிக்க மற்றும் 

பச லாக்கப்படுதத் டவை்டும் என்றார.் தன்னுவட  உவரயில் 

ஐந்து முக்கி மான காரி ங்கவள டமற்டகாள் காடட்ினார:் 

 1. ஆசி  அதிரவ்ுள்  

2. ஆசி  பதட்டங்கள்  

3. ஆசி  உை்வமகள் மற்றும் டவறுபாடுகள்  

4. ஆசி  பதில்களில் அவட ாளம் காைப்பட்ட இவடபவளிகள்  

5. ஆசி  பதில்களில் இருந்து முன்னுரிவமகள்.  

வவரவு கட்டவமப்பானது பகுத்தறிவு பச ல்முவறவ த் 

தூை்டுவதாகும் இதன் மூலம் இறுதி முடிவு ஆசி ாக் கை்டத்தில் 

எதிபராலிக்கும் கனவு> நம்பிக்வககள், குறிக்டகாள்கள் மற்றும் 

வலிகவள உை்வமயிடலட  பிரதிபலிக்கும் என்று அருட்பைி. 

கிளாரன்ஸ் வலியுறுத்தினார.்  

ஹாங்காங் நாட்டு ஆ ர,் ஸ்டீபன் பசௌ. டசச> கை்ட 

நிவலக்கான கூடட்ு ஒருங்கி க்கத் திருஅவவ பைிக்குழு 

உறுப்பினர ்திருமதி சூசன் பாஸ்டகா மற்றும் பிலிப்வபன்ஸ் நாட்டு 

கத்டதாலிக்க ஆ ரக்ள் டபரவவயின் பங்டகற்பாளாராக ஜா ் 

டகை்டடலரிட ா ஆகிட ார ்அன்வற  ஏற்பாட்டாளரக்ளாக 

இருந்தனர.் 

புpரதிநிதிகள் மூன்று டகள்விகவள அடிப்பவட ாக வவத்து 

தி ானம், தனிப்பட்ட பசபம் பச ்தனர.் அவவ>  

1. கூடட்ு ஒருங்கி க்கத் திருஅவவ பச ல்முவறயின் அனுபவம் 

என்ன? 

2. இந்தக் கூட்டத்தில் தங்களின் சிறப்புப் பைி ாக எவதப் 

பாரக்்கிறாரக்ள்?  

3. ஆன்மீக உவர ாடலின் பச ல்முவறப் பற்றி அவரக்ள் என்ன 

நிவனக்கிறாரக்ள்? 

மதி  உைவிற்குப் பிறகு அவனத்து பிரதிநிதிகளும் குழுக்களாகச ்

சந்தித்து, கலந்துவர ாடல் பச ்து தங்களுவட  சிந்தவனகள் 

அவனத்வதயும் முழுவம ான அறிக்வக ாக த ாரித்து 

பகாடுத்தாரக்ள். 


