
06.11.2016:-சிறைப்பட்ட ோரின் யூபிலி விழோவில் திருத்தந்றதயின் 

மறையுறை 

நம்றம ஏமோற்ைம் 

அற யச் செய்யோத 

நம்பிக்றை என்படத, 

இன்றைய இறைவோக்கு 

நமக்குக் சைோணரும் 

செய்தி என்று, 

திருத்தந்றத பிைோன்சிஸ் 

அவர்ைள், 06.11.2016 

ைோறை புனித டபதுரு பசிலிக்ைோப் டபைோையத்தில் மறையுறையோற்றினோர். 

 

நவம்பர் 5,6 ஆகிய இரு நாட்கள், வத்திக்கானில் ககாண்டாடப்பட்ட 

சிறைப்பட்டடாரின் யூபிலி விழாவின் சிகரமாக, ஞாயிறு காறை 10 

மணிக்கு, வத்திக்கான் பசிலிக்காவில் திருப்பலி நிறைடவற்றிய 

திருத்தந்றத, நம்பிக்றக, இறைவன் வழங்கும் டகாறட என்பறத 

றமயப்படுத்தி மறையுறர வழங்கினார். 

12 நாடுகளிலிருந்து வந்திருந்த 1000த்திற்கும் அதிகமான 

சிறைக்றகதிகள், அவர்களது குடும்பத்தினர், சிறைக்காவைர்கள், 

சிறைப்பட்டடாருக்கு ஆன்மீக வழிகளில் உதவி கெய்யும் 

அருள்பணியாளர்கள், இன்னும் சிறைப்பணியில் ஈடுபட்டுள்ள பல்டவறு 

அறமப்பினர் என 4000த்திற்கும் அதிகமாடனார், திருத்தந்றத 

நிறைடவற்றியத் திருப்பலியில் கைந்துககாண்டனர். 

நாம் கெய்த தவறுகளுக்குரிய பரிகாரத்றதச் கெலுத்துவது ஒருபுைம் 

இருந்தாலும், இறைவனின் இரக்கம் என்ை ககாறடறயப் கபறுவதற்கு 

எந்த ஒரு தறடயும் கிறடயாது என்பதில் அறனவரும் நம்பிக்றக 

ககாள்ளடவண்டும் என்று, திருத்தந்றத தன் மறையுறரயில் 

வலியுறுத்தினார். 
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நம்பிக்றக நம்றம முன்டனாக்கித் தள்ளும் ெக்தி என்றும், அதுடவ, 

நாறளய உைறக நிமிர்ந்து பார்க்க நம்றமத் தூண்டும் ெக்தி, என்றும் தன் 

மறையுறரயில் கூறியத் திருத்தந்றத, நாம் அனுபவித்துள்ள அன்பு 

உணர்வு, புதிய வழிகறள நமக்குக் காட்டுகிைது என்று எடுத்துறரத்தார். 

இது உங்கள் யூபிலி என்று, சிறைப்பட்டடாரிடம் கூறியத் திருத்தந்றத, 

ஒவ்கவாரு யூபிலியும் விடுதறைறய அறிவிக்கும் ஒரு தருணம் (டைவியர் 

25:39-46) என்பறதக் குறிப்பிட்டு, அந்த விடுதறைறய நீங்கள் 

நறடமுறையில் உடடன கபை இயைவில்றை எனினும், விடுதறைறய 

உங்கள் உள்ளங்களில் உணர்வதற்கு தாய் திருஅறவ வழிகாட்டுகிைார் 

என்று சுட்டிக்காட்டினார். 

றகதிகறளச் ெந்திக்க தான் சிறைச்ொறைகளுக்குச் கெல்லும் 

ஒவ்கவாரு தருணத்திலும், "ஏன் அவர்கள், ஏன் அது நானாக 

இருந்திருக்கக்கூடாது?" என்ை டகள்வி தனக்குள் எழுகிைது என்பறதக் 

கூறியத் திருத்தந்றத, சிறைப்பட்டடார், தண்டறன கபற்றிருப்பது ெரிதான் 

என்று, மற்ைவர்கள் தீர்ப்பிடுவதில், ஒருவறக கவளிடவடத் தன்றம 

விளங்குகிைது என்று கூறினார். 

தாங்கள் கெய்த தவறுகளுக்கு மன்னிப்டப கிறடயாது என்ை 

உணர்றவத் தரும் டொதறனக்கு மட்டும் இடம்தரக் கூடாது என்று 

சிறைக்றகதிகளிடம் விண்ணப்பித்தத் திருத்தந்றத பிரான்சிஸ் அவர்கள், 

நமது பாவங்கள் மிகப் கபரியகதன்று நாம் உணர்ந்தாலும், "கடவுள் நம் 

மனச்ொன்றைவிட டமைானவர்" (1 டயாவான் 3:20) என்பதில் 

நம்பிக்றகககாண்டு, அவரது இரக்கத்திற்கு நம்றமக் 

றகயளிக்கடவண்டும் என்று டகட்டுக்ககாண்டார். 

தன் மறையுறரயின் இறுதியில், மன்னிப்றபக் குறித்துப் டபசியத் 

திருத்தந்றத பிரான்சிஸ் அவர்கள், வன்முறையில் மூழ்கியிருக்கும் 

இதயங்கறள மன்னிப்பு கவல்ைமுடியும் என்றும், வன்முறையால் 

காயப்பட்டிருக்கும் உள்ளங்களிலிருந்து பிைக்கும் மன்னிப்பு, அந்த 

உள்ளங்கறள குணப்படுத்தும் என்றும் வலியுறுத்திக் கூறினார். 



சிறைப்பட்டடாரின் யூபிலிக்ககன பீடத்திற்கருடக றவக்கப்பட்டிருந்த 

இரக்கத்தின் அன்றன மரியா திரு உருவத்றத டநாக்கி தன் 

எண்ணங்கறளத் திருப்பியத் திருத்தந்றத, புதியகதாரு வாழ்வின் மீது 

நம்பிக்றக ககாள்ளும் ெக்திறய, அன்றன மரியா தரடவண்டும் என்ை 

டவண்டுதலுடன் தன் மறையுறரறய நிறைவு கெய்தார். 

ஆதாரம் : வத்திக்கான் வாகனாலி 
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