
08.12.2015-2:-இரக்கத்தின் யூபிலி திருப்பலியில் திருத்தந்ததயின் 

மதையுதர. 

இரக்கத்தின் சிைப்பு யூபிலி 

ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் புனித 

பபதுரு பசிலிக்கா வளாகத்தில் 

திருத்தந்தத ததைதமபேற்று 

நடத்திே திருப்பலியில் அவர் 

வழங்கிே மதையுதர: 

அன்பு சக ோதர, சக ோதரி கே, 

இன்னும் சிறிது கேரத்தில், இரக் த்தின் புனிதக்  தவைத் திறக்கும் 

மகிழ்வைப் பெறுகைன். இந்த எளிவமயோன சடங்கிவன, இன்வறய 

இவறைோர்த்வதயுடன் இவைத்துச் சிந்திக்கும்கெோது, அவடயோேச் 

பசறிவு மிகுந்ததோய் பதரிகிறது. ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்திருந்த ஓர் 

இேம்பெண்ணிடம், "அருள் நிவறந்தைகர ைோழ் !" என்று (லூக் ோ 1:28) 

ைோனதூதர்  பிரிகயல் பசோன்னவத, இன்வறய இவறைோக்கில் 

க ட்கடோம். 

ைோனதூதர்  பிரிகயல் மரியோவின் இல்லத்தில் நுவைந்தகெோது, மி  

ஆைமோன, அறியமுடியோத மவறயுண்வம ள், மரியோவின் மகிழ்விற்குக் 

 ோரைமோ  அவமந்தன. நிவறைோன அருள், மனித ைரலோற்வற 

மோற்றக்கூடிய ைவ யில், மனித மனங் வே உருைோக் க்கூடும். 

அமல உற்ெைப் பெருவிைோ,  டவுளின் அன்வெ பைளிப்ெடுத்துகிறது. 

இந்த அன்பு, ெோைத்வத மன்னிப்ெது மட்டுமல்ல, அந்தப் ெோைத்தின் 

 வறகய மரியோவின் மீது விைோதைோறு  ோத்தது. எதிர்ைரும் ஆெத்வத 

முன்கனோக்கிப் ெோர்த்து,  ோப்ெது இவறைனின் அன்பு. 



பதோடக்  நூலில் ேோம் க ட்ட ைோர்த்வத ள், ேம் தினசரி ைோழ்வை 

ெடம்பிடித்துக்  ோட்டுகிறது. ேம் ைோழ்வை ேோகம சமோளிக் முடியும் 

என்ற உைர்வில், இவறைனின் திட்டங் ளுக்கு கீழ்ப்ெடியோமல் 

இருக்கும் ேம் அனுெைம், இந்த ைோச த்தில் பசோல்லப்ெட்டுள்ேது. 

ெோைத்தின் ைரலோற்வற, இவறைனின் அன்பு, மன்னிப்பு என்ற 

ைரலோற்றின் ஒளியில் மட்டுகம புரிந்துப ோள்ேமுடியும். இவறைன் தரும் 

இந்த ைோக்குறுதியின் உன்னத சோட்சியோ , அமலியோய் பிறந்த  ன்னி 

ேமக்கு முன் நிற்கிறோர். 

இந்த சிறப்ெோன புனித ஆண்டு, அருளின் ப ோவட. புனிதக்  தவு 

ைழிகய ேோம் பசல்லும்கெோது, ேம் ஒவ்பைோருைவரயும் தனித் தனிகய 

சந்திக்  ைரும் இவறைனின் அேைற்ற அன்வெ மீண்டும்  ண்டுைரப் 

கெோகிகறோம். 

 டவுளின் இரக் த்வதக் குறித்து ேோம் இந்த ஆண்டில் உறுதி 

பெறுகைோம்.  டவுளின் இரக் த்தோல் ேம் ெோைங் ள் 

மன்னிக் ப்ெடுகின்றன என்று கெசுைதற்கு முன், அைரது தீர்ப்பினோல் 

தண்டிக் ப்ெடுகைோம் என்று கெசும்கெோது, இவறைனுக்கும், அைரது 

இரக் த்திற்கும் ேோம் தைறிவைக்கிகறோம் (புனித அகுஸ்தீன்). தீர்ப்புக்கு 

முன், இரக் த்வத வைக் கைண்டும்; 

இரக் த்தின் ஒளியில்தோன் அைரது தீர்ப்பு எப்கெோதும் 

பசயலோற்றும். அன்பு பசய்யப்ெடுகிறைர் ள், ெயம் ப ோள்ேக்கூடோது 

என்ெதோல், புனிதக்  தவின் ைழிகய பசல்லும்கெோது, ேமது ெயத்வத 

ஒதுக்கிவிடுகைோம். 

 



இன்று ேோம் புனிதக்  தவைக்  டந்து பசல்லும்கெோது, மற்பறோரு 

 தவையும் நிவனவுகூருகைோம். 

இரண்டோம் ைத்திக் ோன் சங் த்தில்  லந்துப ோண்ட தந்வதயர், 50 

ஆண்டு ளுக்கு முன், இவ்வுலகிற்குத் திறந்துவைத்த அக் தவை 

நிவனவில் ப ோள்கைோம். இந்தச் சங் ம், அவனத்திற்கும் கமலோ , ஒரு 

சந்திப்பின் சங் மோ  அவமந்தது. இன்வறய உலகின் மனிதர் ளுக்கும், 

திருஅவைக்கும் இவடகய நி ழ்ந்த உண்வமயோன சந்திப்பு அது. ெல 

ஆண்டு ேோ  தனக்குள்கேகய ைோழ்ந்துைந்த திருஅவை, தூய 

ஆவியோரின் தூண்டுதலோல், பைளிகயறி ைந்து, மக் ளுடன் 

கமற்ப ோண்ட சந்திப்பு அது. மக் வே, அைர் ள் தங்கியிருக்கும் 

இடங் ளில் சந்திக்  திருஅவை ைந்தது. 

ஐம்ெது ஆண்டு ளுக்குப் பின், மக் வேச் சந்திக்கும் 

மவறப்ெணிவய ேோம் அகத சக்திகயோடு, ஆர்ைத்கதோடு மீண்டும் 

கமற்ப ோள்கிகறோம். 

இரண்டோம் ைத்திக் ோன் சங் த்தின் ைழி பைளிப்ெட்ட திறந்த 

மனநிவலவய புறக் ணிக் க் கூடோது என்ற சைோவல இந்த யூபிலி ேமக்கு 

முன் வைக்கிறது. அருேோேர் 6ம் ெவுல், சங் த்தின் இறுதியில், பசோன்ன 

ேல்ல சமோரியரின் உைர்வு, ேம்மிடமும் விேங்குைதோ . புனிதக்  தவின் 

ைழிகய ேோம்  டந்து பசல்லும்கெோது, ேல்ல சமோரியரின் இரக் ம் ேமதோ  

விேங் , ேம்வம மீண்டும் அர்ப்ெணிப்கெோம். 

ஆதோரம் : ைத்திக் ோன் ைோபனோலி 

 


