
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 "அனைத்து குடிமக்களும் தங்கள் வாக்னக சுதந்திரமாக ப ாது நலனுக்காக 

 யை் டுத்துவதற்காை உரினமனயயும் கடனமனயயும் கவைத்தில் பகாள்ள 

வவண்டும்."  (Gaudium et spes – புதிய திரு அனவ , N.75) 
 
 

 கிறிஸ்துவுக்குள் அை் ாை சவகாதர சவகாதரிகவள, 
 

 கடந்த சில ஆண்டுகளாக நமது நாட்டில் வரலாறு காணாத அரசியல் 

பகாந்தளி ்ன  நாம் கண்டுள்வளாம், கடந்த ப ாதுத் வதரத்லில் 

பவளி ் டுதத் ் ட்ட மக்களிை் விரு ் ம், தங்கள் பசாந்த மக்களுக்கு 

துவராகம் இனைத்த மற்றும் வைங்க ் ட்ட ஆனணனயத் தவறாக ் 

 யை் டுத்தி அதிகாரத்திற்காக துடிக்கும் சுயநல அரசியல்வாதிகளால் 

குனறமதி ்பிற்கு உட் ட்டது.  நம்மில்  லர ்இை்னும் இந்த இழிநினலயில் 

இருந்து மீண்டு வருகிவறாம் மற்றும் ஜைநாயக பசயல்முனறயிை் மீது 

ஏமாற்றமனடந்துள்வளாம். 
 

 ஆைால் இ ்வ ாது வழி ஒை்று பிறந்துள்ளது. 

ஒரு வதசமாக நமக்கு ஒரு புதிய வாய் ்பு கினடத்துள்ளது, தவறுகனளச ்சரி 

பசய்வதற்காை ஒரு வாய் ்பு மற்றும் அதிகார ்  தவிகளில் அமரத்த் ் ட்ட 

மக்களுக்கு அவரக்ள்  திலளிக்க வவண்டியவரக்ள் எை்று, உரதத் பசய்தினய 

அனைத்து அரசியல்வாதிகளுக்கும் அனு ் , இது நமது கடனமயாகும்.   
 

நமது வதசியக் கடனமனய மட்டுமல்ல, நமது வாக்குரினமனய ் 

 யை் டுத்துவதற்காை நமது கிறிஸ்தவக் கடனமனயயும் பசயல் டுதத் 

வவண்டும். 
 

 "ப ாது நலனுக்காை அதிகாரம் மற்றும் கூட்டு ்ப ாறு ்புக்கு அடி ணிவது, 

வரி பசலுத்துதல், வாக்களிக்கும் உரினமனய ்  யை் டுத்துதல் மற்றும் 

ஒருவரிை் நாட்னட ்  ாதுகாத்தல் ஆகியவற்னறத ்தாரம்ீக ரதீியாகக் 

கடனமயாக்குகிறது."  (சிசிசி 2240) 
 

 கத்வதாலிக்க நம்பிக்னகயால் உருவாக்க ் ட்ட நமது 

மைசாட்சியிை் டி,பச த்துடை்  ரிசீலித்து வாக்களிக்க வவண்டும். 

நமது முடினவ எடு ் தற்கு முை் பிை்வருவைவற்னறயும் கருத்தில் 

பகாள்வவாம்: 

1. மத சுதந்திரம் மற்றும் சிறு ாை்னமயிைரிை் உரினமகனள ் 

 ாதுகா ் தில் வவட ்ாளர ்மற்றும் அவரது கட்சியிை் நினல ் ாடு; 

2. அவரக்ள் ஊைலற்ற வநரன்மயாை ந ரக்ளாக இருக்க வவண்டும்; 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

3. வவட் ாளர ் தவியில் இரு ் வராக இருந்தால், கடந்த ப ாதுத் 

வதரத்ல்களில் இருந்து அவரது பசயல் ாடு நினல; 

4. வவட் ாளர ்நம் கமாை மற்றும் வாக்காளரக்ளுக்கு 

ப ாறு ்புக்கூறக்கூடிய ஒருவரா அல்லது தைி ் ட்ட ஆதாயதத்ிற்காக 

அரசியல் கூட்டணிகனள மாற்றிக் பகாண்டாரா? 
 

இந்நிகை்சச்ிக்கு ஆயத்தமாக, காஜாங் திருக்குடும் ம் வதவாலய  ங்கு அருள் 

தந்னதயரக்ள் நாங்கள், அனைத்து  ங்கு மக்கனளயும் 

இனறவவண்டலில்  ஒை்றுகூடி, நற்கருனை ஆராதனையில் நமது கவனலகள் 

மற்றும்  குதத்றிவு பசயல்முனறனய  இனறவைிை் முை் பகாண்டு வருமாறு 

அனை ்பு விடுக்கிவறாம்.   
 

நவம் ர ்19 ஆம் வததி GE 15 வனர,  பதாடரந்்து ஒவ்பவாரு பவள்ளிக்கிைனமயும் 

(11/11 மற்றும் 18/11) இரவு 8 மணிக்கு திருமணி ஆராதனை 

பகாண்டாடுவவாம்.  நம் நம்பிக்னக கடவுளிை் னகயில் உள்ளது எை்று 

நம்பிதத்ாை் பசய்கிவறாம்.  “ஆண்டவவர  வீடன்டக் 

கட்டவில்னலபயைில்,  அனதக் கட்டுவவாரிை் உனை ்பு வீணாகும்; 

ஆண்டவவர  நகனரக்  காக்கவில்னலபயைில்   காவலரக்ள் விழித்திரு ் தும் 

வீணாகும்."  (தி. ாடல் 127:1) 
 

 இனறவா! எமது வதசிய மற்றும் மாநில அரசாங்கங்களில்  எங்கனள 

பிரதிநிதித்துவ ் டுத்தி வழிநடத்து வரக்னளத் வதரந்்பதடு ் தில் 

எங்களுக்கு வதனவயாை ஞாைதன்தயும் னதரியதன்தயும் தூய ஆவியாைவர ்

நமக்கு வைங்குவாராக.  எைவவ, நாங்கள்  வலியுறுத்துகிவறாம், எழுந்து 

நிற்கவும், எங்கள் வதசத்திை் ப ாது நலனை நினல நிறுதத்வும், 

புத்திசாலிதத்ைமாக வதரத்லில் வதரவ்ு பசய்யவும் வவண்டும்.  
 

உங்கள் வாக்கு நமது வதசத்திற்கு ஆசீரவ்ாதமாக இருக்கும். 
 

 மவலசியானவ இனறவை் ஆசீரவ்தி ் ாராக! 
 

 உங்கள் அை் ாை  

அருள் தந்னதயரக்ள், 
 

மனறதிரு. னமக்கல் சுவா 

மனறதிரு. வ ாைபவை்சச்ர ்ராய ் ை் 

மனறதிரு.பிலி ் சுவா  

நவம் ர ்6, 2022 

ப ாதுக்காலம் மு ் த்தி இரண்டாவது ஞாயிறு 


