
01.12.2015-2:- பாங்கி இறுதி திருப்பலியில் திருத்தந்தத ஆற்றிய மதையுதை 

பாங்கி நகரின் Barthélémy Boganda 

விதையாட்டுத் திடலில் 

திருத்தந்தத பிைான்சிஸ் 

அவர்கள் ஆற்றிய திருப்பலியில் 

வழங்கிய மதையுதை: 

 

அன்பு சக ோதர, சக ோதரி கே, 

"நற்செய்தி அறிவிப்பபாரின் பாதங்கள் எத்துதை அழகாய் இருக்கின்ைன" 

என்று திருத்தூதர் பவுல் அறிக்க யிட்டகத இன்கைய வோச த்தில் 

க ட்கடோம். மத்திய ஆப்ரிக் ோவிற்கு நற்சசய்திகயக் ச ோணர்ந்த 

பணியோேர் ளுக் ோ  இகைவனுக்கு நன்றி சசோல்கவோம். 

துயரங் ளும், கபோரோட்டங் ளும் நிகைந்து, எதிர் ோலம் 

உறுதியில்லோததுகபோல் கதோன்றும் கவகே ளில், இகைவனின் 

பிரசன்னத்தில் கூடிவருவது, ஆறுதல் தருகிைது. மறு கரக்குச் சசல்கவோம் 

வோருங் ள் என்று இகைவன் நம்கம அகைக்கிைோர். (லூக் ோ 8:22) 

மறு கர என்பது மறுவோழ்கவக் குறிக்கிைது. 

இவ்வுல ப் பயணத்தின் இறுதியில் கிகடக்கும் மறுவோழ்வு, ஒரு 

மோகய அல்ல. இவ்வுலகில் நோம் வோழும்கபோது, மறு கர என்பது, 

இவ்வுலகிகலகய நம் வோழ்வில் நடக்கும் மோற்ைங் ள். தன் பிரசன்னத்தோல் 

சதோடர்ந்து சக்தியும் ஆற்ைலும் தரும் இகைவனுக்கு நன்றி சசோல்கவோம். 

பல்கவறு துன்பங் ள் மத்தியிலும், நம் குடும்பங் ளில், நம் 

சமுதோயங் ளில் ஒருங்கிகணந்து வருவதோல் நோம் சபறும் சக்திக்கு 

இகைவனுக்கு நன்றி சசோல்கவோம். நமக்கு இகைவன் தரும் 

துணிவுக் ோ வும் நன்றி சசோல்கவோம். நம்மிலிருந்து கவறுபட்கடோருடன் 

நட்கபயும், உகரயோடகலயும் வேர்க் , இகைவன் தரும் நல் 

எண்ணங் ளுக் ோ  நன்றி சசோல்கவோம்.  டந்த சில ஆண்டு ளில் உங் ள் 



குடும்பங் ளிலும், சமுதோயத்திலும் நீங் ள் கமற்ச ோண்ட அகனத்து 

ஒற்றுகம முயற்சி ளுக் ோ வும் நோன் இகைவனுக்கு  

நன்றி சசோல்கிகைன். 

நோம் இன்னும் நமது இலக்க  அகடயவில்கல. நம் பகைய போவ 

நிகலகய விடுத்து, புது வோழ்கவ கநோக்கிச் சசல்ல சதோடர்ந்து 

அகைக் ப்படுகிகைோம்.  புனிதம் கநோக்கிச் சசல்லும் போகதயில் கிறிஸ்தவ 

சமுதோயம் இன்னும் சநடுந்தூரம் சசல்லகவண்டியுள்ேது என்பது 

நமக்குத் சதரியும். உங் ள் நோட்டில் துவங்கியுள்ே இரக் த்தின் யூபிலி, 

இந்த ஒப்புரவு பயணத்கத கமற்ச ோள்ே உங் ளுக்கு வைங் ப்பட்டுள்ே 

ஒரு வோய்ப்பு. 

கிறிஸ்துவின் அகைப்பு வந்ததும், திருத்தூதர் ஆந்திகரயோ, தன் 

சக ோதரர் கபதுருவுடன் கசர்ந்து, "உடகன தங் ள் படக யும், 

தந்கதகயயும் விட்டுவிட்டு அவகரப் பின்சதோடர்ந்தோர் ள்" (மத்கதயு 

4:20). கிறிஸ்துவின்மீது அவர் ள் ச ோண்டிருந்த நம்பிக்க யும், ஆர்வமும் 

அவர் கே இவ்வோறு சசய்யத் தூண்டின. நோமும், திருத்தூதர் கேப் 

கபோல், எதிர் ோலத்கத நம்பிக்க கயோடும், ஆர்வத்கதோடும் அணுகிவர 

கவண்டும். 

மறு கர அருகில் உள்ேது. இகயசு நம்முடன் இருக்கிைோர். மத்திய  

ஆப்ரிக்  கிறிஸ்தவர் கே, நம்பிக்க யில் உறுதியோ  நிகலத்து, உங் ள் 

நோட்டின் மறுமலர்ச்சிக்கு உகைக்  நீங் ள் அகைக் ப்பட்டுள்ளீர் ள். 

தன் ம னின் போடு ளில் உடன் நின்று, அவரது மகிழ்விலும் 

பங்குசபற்ை மரியன்கன, உங் கேக்  ோத்து, ஊக் ம் அளிப்போரோ ! 

ஆசமன்! 

ஆதோரம் : வத்திக் ோன் வோசனோலி 

 



 


