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4.திருத்தந்தத:- நம் விசுவாசம் எப்ப ாதும் புரட்சிகரமானது 

ஈக்குவபதார் ததைநகர் 

கிட்ப ா, 200ம் ஆண்டு 

பூங்காவில் 12 இைட்சத்துக்கு 

பமற் ட்  

விசுவாசிகளுக்குத் திருப் லி 

நிதைபவற்றிய திருத்தந்தத 

பிரான்சிஸ் அவர்கள், 

ஒற்றுமை ைற்றும் நற்செய்தி 

அறிவிப்மை மையைாக 

மவத்து ைமையுமரயாற்றினார். 

நாம் இப்பைாது திருப்ைலி நிமைபவற்றும் இந்தப் பூங்கா, இலத்தீன் 

அசைரிக்காவின் விடுதமலக்காக எழுப்பிய அழுகுரலின் 200ம் ஆண்மை 

நிமனவுகூருகின்ைது. சுதந்திரம் இல்லாைல், தவைாகப் 

ையன்ைடுத்தப்ைட்டு, சுரண்ைப்ைட்டு, ஆதிக்கச் ெக்திகளின் 

ைனப்பைாக்கிற்கு உட்ைட்டு வாழ்ந்த ைனச்ொட்சியின் அழுகுரலாக இது 

இருந்தது. தவைாகப் ையன்ைடுத்தப்ைட்ை நிமலயிலிருந்து எழும்பிய 

விடுதமல ைற்றும் சுதந்திரத்திற்கான அழுகுரல்கமை, நற்செய்தி 

அறிவிப்பின் அழகான ெவாலின்கீழ் ைார்க்க விரும்புகிபைன். சைரிய 

வார்த்மதகைால் அல்லது சிக்கலான கருத்தியல்கைால் நாம் நற்செய்தி 

அறிவிப்ைதில்மல, ஆனால், இபயசுமவச் ெந்திக்கும் அமனவரின் 

இதயங்கள் ைற்றும் வாழ்மவ நிமைக்கும் நற்செய்தியின் ைகிழ்விலிருந்து 

நாம் அறிவிக்கிபைாம். இபயசு வழங்கும் மீட்புக் சகாமைமய 

ஏற்ைவர்கள், ைாவம், துன்ைம், அகசவறுமை ைற்றும் தனிமை 

உணர்விலிருந்து விடுதமல சைறுவார்கள். தந்மதபய, எல்லாரும் ஒன்ைாய் 

இருப்ைார்கைாக.. இதனால் நீபர என்மன அனுப்பினீர் என்று உலகம் 

நம்பும் என்ை இபயசுவின் செைம், உலகில் ைமைப்ைணிச் சூழலில் 

எழுப்ைப்ைட்ைது. கிறிஸ்து இந்த பவண்டுதமல எழுப்பிய பநரம், அவர் 

தனது சொந்த உைலில், உலகின் பைாெைானமத அனுைவித்தார். அமதயும் 

சைாருட்ைடுத்தாைல், அவர் இவ்வுலகின்மீது மிகவும் அன்பு 

செலுத்தினார். பைார்கள் ைற்றும் வன்முமையால் கிழிக்கப்ைட்ை ஓர் 

உலமக நாமும் தினமும் ெந்திக்கிபைாம். பிரிவிமனகளும், 

காழ்ப்புணர்வுகளும் நாடுகளுக்கிமைபய, அல்லது ெமுதாயத்தில் 

குழுக்களுக்கிமைபய ைட்டுபை இைம்சைறும் பைாராட்ைங்கள் என்று 



நிமனப்ைது பைசலழுந்தவாரியானது. உண்மையில், அமவ, நாம் ஒருவர் 

ஒருவருக்கு எதிராக அமைக்கும் ைற்றும் ஒருவர் ஒருவமரப் பிரிக்கும் 

ைரவலாகக் காணப்ைடும் தனிைனிதக் பகாட்ைாட்டின் சவளிப்ைாைாகும். 

இந்தப் ைாவ ைரபு, ைனிதரின் இதயத்தில் ஒளிந்திருந்து, ெமுதாயத்திலும், 

இயற்மகயிலும் அதிகைான துன்ைங்களுக்கு காரணைாகின்ைது. 

 

இமதயும் தவிர்த்து, கிறிஸ்தவர்கள், கிறிஸ்துவின் அமழப்மை 

சிரபைற்சகாண்டு, அவரின் அருமை ஏற்று, நற்செய்தி அறிவிப்பு வழியாக 

ஒன்றிப்மை பநாக்கிச் செல்லக் கைமைப்ைட்டுள்ைனர். எனினும், 

ஒன்றிப்பு என்ைது, ஒபர ைாதிரியாக அல்லது வமரயறுக்கப்ைட்ை 

நிமலகபைாடு இருப்ைது அல்ல, இப்ைடி இருப்ைது, உயர்ந்பதார் குழுவின் 

ெைய உணர்வாகும். ைாைாக, ஒன்றிப்பு என்ைது, இபயசுவால் சதளிவாகப் 

ைரிந்துமரக்கப்ைட்ை செயலாகும். அதாவது, இபயசு, ெைாரியர் 

உவமையில் விைக்கியிருப்ைது பைான்று, அடுத்தவர்மீது அக்கமை 

செலுத்துவதும், அன்பு கூருவதுைாகும். 

 

          ஒன்றிப்புக்கான ஆவல், நற்செய்திமய ைகிழ்வுைன் அறிவிப்ைமத 

உள்ைைக்கியது. ைகிர்ந்து சகாள்வதற்கு நம்மிைம் அைப்ைரிய 

விமலைதிப்பில்லாத சொத்து உள்ைது, ைகிர்வதிபல ஒருவர் வைர்கிைார், 

பிைரின் பதமவகமை பைலும் அதிகைாக உணர்கிைார் என்ை 

உறுதிப்ைாட்டில் நற்செய்தி அறிவிப்ைதாகும். ஆன்மீக 

உலகப்பைாக்குத்தன்மை, அதிகாரம், ைதிப்பு, இன்ைம் அல்லது 

சைாருைாதாரப் ைாதுகாப்புக்கான ையனற்ை ஏக்கத்தில் நம் ைத்தியில் 

குழப்ைத்மத ஏற்ைடுத்தினால், ஒன்றிப்பு சுைர்விடுவது இயலாத காரியம். 

பைலும், இது, மிகவும் வறியவர்கமையும், ஒதுக்கப்ைட்ைவர்கமையும், 

குரலற்ைவர்கமையும் ைாதிக்கிைது. எனினும், நற்செய்தி அறிவிப்பு, 

ைதைாற்ைத்தால் ொதிக்கப்ைடுவது அல்ல. இது, நற்செய்தி அறிவிப்மைக் 

பகலிக்கூத்தாக்கிவிடும். ைாைாக, நற்செய்தி அறிவிப்பு, ொட்சிய 

வாழ்வாலும், இமைவனுக்கும், திருஅமவக்கும் தூரைாக இருப்ைதாக 

உணர்ைவர்கமைத் தாழ்மையுைன் கவர்வதாலும் ொதிக்கப்ைடுவதாகும்.    

             திருசவளிப்ைாடு நூலில் உள்ைது பைான்று கிறிஸ்து கதவருகில் 

நின்று தட்டிக்சகாண்டிருக்கிைார், சைாறுமையுைன் காத்திருக்கிைார். 

நற்செய்தி அறிவிப்பு நம் நம்பிக்மககள், நம் அக்கமைகள், செயல்கள், 

குறிக்பகாள்கள் பைான்ைவற்மையும், ஏன் நமைமுமைக்கு அப்ைாற்ைட்ை 

கண்பணாட்ைங்கமையும்கூை ஒன்றிமணக்கும் வழியாக உள்ைது. 



இவ்வாறு ைமையுமரயாற்றிய திருத்தந்மத, இறுதியில், உைன்பிைப்பு 

உணர்வு ஒன்றிப்பு, தன்மனபய வழங்குதல் ைற்றும் ஒருவர் ஒருவபராடு 

நல்லுைவு சகாள்ளும் செயல்கள் மூலம் ொட்சி ைகருைாறு விசுவாசிகமைக் 

பகட்டுக்சகாண்ைார். நாம் நம்மைபய வழங்கும்பைாது இமைவனாம் 

தந்மதயின் ொயலில், இமைவனின் பிள்மைகள் என்ை உண்மையான 

தனித்துவத்மத நாம் கண்டுணர்பவாம். இதுபவ நற்செய்தி அறிவிப்பு, 

இதுபவ நம் புரட்சி, ஏசனனில் நம் விசுவாெம் எப்பைாதும் 

புரட்சிகரைானது, இதுபவ நம் மிக ஆழைான ைற்றும் மிக உறுதியான 

அழுகுரல் என்று நிமைவு செய்தார். 

ஆதாரம் : வத்திக்கான் வாசனாலி 

 


