உங்கள் மேய்ப்பர்களின் முதல் ேடல்
“நல்ல ஆயன் நாமே. தந்தத என்தே அறிந்திருக்கிறார்; நானும் தந்தததய அறிந்திருக்கிமறன்.
அது மபால நானும் என் ஆடுகதை அறிந்திருக்கிமறன்; என் ஆடுகளும் என்தே
அறிந்திருக்கின்றே. அதைகளுக்காக எேது உயிதைக் ககாடுக்கிமறன்” (மயாைான் 10:14-15).
கிறிஸ்துவில் அன்பு சமகாதை-சமகாதரிகமை,
நேதாண்டைர், நல்ல ஆயதே அறிமுகம் கசய்யும் மபாது, தேது ேந்ததயுடன் ஆயன்
தைத்திருக்கும் உறதைத் தத்துருைோக விைக்குைார். ஆயன் தேது ேந்தத அதைக்கும் மபாது,
கபாத்தம் கபாதுைாக அதைப்பதில்தல ோறாக, அைற்றின் கபயர் ககாண்டு அதைப்பார். தேது
ேந்தத மீது அதிக பாசம் தைத்திருக்கும் ஆயன் அைற்றின் ஒவ்கைான்தறயும் கபயர் ககாண்டு
அதைக்கும் அைவுக்கு அைற்தற அறிந்து தைத்திருக்கிறார். அந்த நல்ல ஆயன் நேது ஆண்டைர்.
அைைது குருக்கைாே நாங்கள், அைர் விட்டுச்கசன்ற சமூகப்பணிதயத் கதாடரும் எளியச்
ஆயர்கள். அது எங்களிடம் ஒப்பதடக்கப்பட்ட பணி.
எங்கள் மூைரில் (அருட்திரு பிலிப்தபத் தவிை), அருட்திரு கபாேகைஞ்சரும் நானும், “எங்கள்
ஆடுகதை அறிந்திருக்கிமறன்; எங்கள் ஆடுகளும் எங்கதை அறிந்திருக்கின்றே” எேக் கூற
இயலாது. அடுத்த சில ஆண்டுகளில் உங்கதை நாங்களும், நீங்கள் எங்கதையும் ஓைைவு அறிந்து
ககாள்ை முடியும் எே நம்புகிமறாம்.
இைண்டு பாைங்கதைத் தவிர்க்க மைண்டுகேே ஒருமுதற ஒரு குருைாேைர் என்னிடம்
கூறிருந்தார். ஆயினும் அந்த பாைச் மசாததேக்கு இயல்பாகமை நாம் ஆைாகி விடுகிமறாம். முதல்
பாைம், குருக்கைாகிய எங்கதைச் சார்ந்தது. நடப்பு பங்மகாடு முந்ததய பங்தக ஒப்பீடு கசய்ைது.
இைண்டாைது பாைம் ேக்கதைச் சார்ந்தது. நடப்பு குருக்கதை முந்ததய குருக்கமைாடு ஒப்பீடு
கசய்ைது. ஒப்பீடு கசய்ைது ைாழ்க்தகமயாடு ஒட்டிப்மபாே ஒன்று, அததேப் பிரிக்க முடியாது.
அதிலிருந்து நாம் தப்பிக்கவும் முடியாது. நேது தனித்திறதேகள், தட்டுபாடுகள்,
குதறபாடுகதைத் தாண்டி, என்கறன்றும் ோறாேல் நம் மீது அன்பு தைத்திருக்கும் நல்லாயன்
இமயசு கிறிஸ்து மீது நேது கருத்தூன்றிய பார்தைதய தைப்மபாம்.
நம்தேப் பற்றி, இமயசு கிறிஸ்துதைத் தவிை எைரும் ஏன் நாமும்கூட அறிந்திருக்க முடியாது. இது
எவ்ைைவு ேகத்துைோேது என்பதத எண்ணி பாருங்கள். நம்தே நாமே அறிந்திருப்பததவிட
நேதாண்டைர் நம்தே அறிந்து தைத்திருக்கிறார். நேது குதறபாடுதையும் அறிந்து
தைத்திருக்கும் அைர் நம்தே இன்ேமும் அன்பு கசய்கிறார். இமத தன்ேலேற்ற அன்பு
எங்களுக்கு இருக்க மைண்டுகேன்று உங்கள் குருக்கைாகிய எங்களுக்காக ேன்றாடுங்கள்.
குருக்களின் ோற்றத்திற்கிதடமய பங்கின் கசயல்பாடுகள் அதேத்தும் கதாடர்ந்து சுமூகோக
நதடகபறுைதற்கு காைணோே இப்பங்கின் அதேப்புமுதறமயாடு, பணிக்குழுவிேர்,
கதாண்டூழியர்கள், ததலைர்கள் ஆகிமயாதை அருட்திரு கபாேகைஞ்சரும் நானும்
அறிந்திருக்கவில்தல. உங்கள் பங்கு தந்ததயர் என்ற முதறயில் பணி ஆற்றுைதற்கு உங்களின்
அன்பும் ஆதைவும் எங்களுக்குத் கதாடர்ந்து மததைப்படும். உங்களின் உதவி இல்லாேல் எதத
எங்கைால் சாதிக்க முடியாது. எங்கள் புதிய பணியில் ஒைைவு பைக்கோே பின், பங்கின் பல்மைறு
ேன்றங்கள், குழுக்கள் ேற்றும் ததலைர்களுடன் சந்திப்புக் கூட்டங்கதை நடத்துமைாம்.

இப்பங்கின் மேய்ப்புப்பணியில் ஏற்கேமை ஈடுபாடு ககாண்ட அருட்திரு பிலிப்பு எங்கமைாடு
இருப்பது ேகிழ்ச்சிதயத் தருகிறது. அைைது முக்கிய பணியாே ோேதறோைட்டத்தின் ேேநல &
ஆமைாக்கிய ைாழ்வுப் பணிதயத் கதாடருைார். அமத மைதையில் சீே கோழி திருப்பலிக்கும்,
அண்தட பங்காே பீல் மைாட் திருஇருதய ஆண்டைர் ஆலய மேய்ப்புப்பணிக்கும் அைர்
உதவுைார். எங்கைது முப்கபரும் பணிகைாே மேய்ப்புப்பணி, நற்கசய்தி பணி, புனிதப்படுத்தும்
பணி ஆகியைற்றில் எவ்ைாறு கபாறுப்புகதைப் பகிர்ந்து-பங்காற்றுைது குறித்து நாங்கள் மூைரும்
கலந்தமலாசதே நடத்துமைாம்.
மூன்றாைது ஆண்டாக அச்சுறுத்தி ைரும் கபருத்கதாற்று, ஏதேய உலக ேக்கதைப் மபால்,
இச்சமூகத்திேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ைேர். எதுவும் கசய்யாேல் கைறுேேமே இருந்துவிடலாம்
அல்லது புதிய சைால்கதைச் சோளிப்பதற்கு புத்துணர்வுடன் நேது ஈடுபாட்தட புதுப்பித்துக்
ககாள்ைலாம். கைறுேேமே இருப்பது நேது பைக்கேல்ல எே திருத்தந்தத பிைான்சிஸ்
கூறியிருக்கிறார். இந்த கபருத்கதாற்று தனிநபர் ைாழ்விலும் ேனித ைைலாற்றிலும் கபரும்
ைடுதை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. மநாயாளிகதையும் இறந்மதார் அதேைதையும் நிதேவில்
ககாள்மைாம். நாதைய உலகத்ததக் கட்டிகயழுப்புைதில் ைாழ்வில் கபரும் அனுபைத்ததக்
ககாண்ட மூத்தக்குடிேக்கதை ேறந்து விடக்கூடாது. புதிய குருைாேைர்களுடன் புத்தாண்டில்
காகலடுத்து தைக்கும் இவ்மைதையில், “நாதைய உலகத்ததக் கட்டிகயழுப்பில்”
இதறயருைால் ேறுஉறுதி ககாள்மைாம். அதேைைது ஈடுபாடும் அர்ப்பணிப்பும் ஆற்றலும்
இல்லாேல் இததேச் சாதிக்க முடியாது. எேமை, ஒரு குழுைாக கசயல்படுமைாம், ைாருங்கள்.
புத்தாண்தட விவிலிய இதறைார்த்தத அருமைாடு கதாடங்குமைாம்:
“ஆண்டைர் உேக்கு ஆசி ைைங்கி உன்தேக் காப்பாைாக! ஆண்டைர் தம் திருமுகத்தத உன்மேல்
ஒளிைச் கசய்து, உன்மீது அருள் கபாழிைாைாக! ஆண்டைர் தம் திருமுகத்தத உன் பக்கம் திருப்பி
உேக்கு அதேதி அருள்ைாைாக!” (எண்ணிக்தக 6:24-26)
உங்கள் அன்பு மேய்ப்பர்கள்,
அருட்திரு தேக்கல் ச்சுைா, அருட்திரு பிலிப்பு ச்சுைா, அருட்திரு கபான்கைஞ்சர் இைாயப்பன்
திருக்குடும்ப ஆலயம்
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