
04.09.2016:- புனிதர் பட்டத் திருப்பலியில் திருத்தந்தத வழங்கிய மதையுதை. 

அன்பு சக ோதை, சக ோதரி கே, 

" டவுளின் திட்டத்தத அறிபவர் 

யோர்?" (சோலகமோனின் ஞோனம் 9,13). 

ஞோன நூலிலிருந்து இன்று நோம் 

சசவிமடுத்த முதல் வோச த்தில் உள்ே 

இக்க ள்வி, நம் வோழ்வு ஒரு 

மதைப்சபோருள் என்பததயும், அதத 

அறிந்துச ோள்ளும் வழி நம்மிடம் இல்தல என்பததயும் கூறுகிைது. 

இதைவனின் அதழப்தப உணர்ந்து, அவைது திருவுேத்தத 

நிதைகவற்றுவகத நமது  டதம. "என் வோழ்வில் ஆண்டவரின் திருவுேம் 

என்ன?" என்பதத நோம் அறியகவண்டும். 

"உமக்கு உகந்தவற்றை மனிதர் கற்றுக்ககொண்டனர்" (சொ.ஞொ 9,18) 

என்று ஞொன நூலில் வொசிக்கிறைொம். இறைவனின் திருவுளத்றதக் 

கற்றுக்ககொள்ள, அவருக்கு எது மிகவும் விருப்பம் என்பறதக் 

கற்றுக்ககொள்ளறவண்டும். "உண்றமயொகறவ நொன் விரும்புவது பலிறய 

அல்ல, இரக்கத்றதறய விரும்புகின்றைன்" (ஓறசயொ 6,6) என்ை 

வொர்த்றதகளில் நொம் இறைவனின் விருப்பத்றத அறிகிறைொம். ஒவ்கவொரு 

இரக்கச் கசயலும் இறைவனுக்கு விருப்பமொனது, ஏகனனில், 

கொணமுடியொத இறைவனின் முகத்றத, நம் சறகொதர, சறகொதரிகளிடம் 

கொண்கிறைொம். நம் சறகொதர, சறகொதரிகளின் றதறவகறள நிறைறவற்ை 

நொம் நம்றமறய தொழ்த்தும்றபொது, இறயசு, உண்பதற்கும், குடிப்பதற்கும், 

உடுத்துவதற்கும் நொம் உதவுகிறைொம். (கொண்க. மத்றதயு 25,40) 

கசபத்திலும், விசுவொச அறிக்றகயிலும் கூறுவனவற்றிற்கு கசயல்வடிவம் 

ககொடுக்க நொம் அறைக்கப்பட்டுள்றளொம். 

அடுத்தவருக்கு பணிபுரிறவொர், அவர்கள் அறியொமறலறய, 

இறைவறன அன்பு கசய்பவர்கள் (கொண்க. 1 றயொவொன் 3,16-18; யொக்றகொபு 

2,14-18). றதறவயில் இருப்றபொருக்கு உதவி கசய்வது மட்டுறம கிறிஸ்தவ 
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வொழ்வு அல்ல. பல்றவறு மனிதொபிமொன அறமப்புக்கள் இவ்வறக 

உதவிகள் கசய்கின்ைன. கிறிஸ்தவ அன்பு, கிறிஸ்துவின் சீடர்கள் என்பதில் 

றவரூன்றியுள்ளது. 

"கபருந்திரளொன மக்கள் இறயசுறவொடு கசன்று ககொண்டிருந்தனர்" 

(லூக்கொ 14,25) என்று இன்றைய நற்கசய்தியில் றகட்றடொம். 

இரக்கத்தின் யூபிலிறயக் ககொண்டொட, இங்கு வந்திருக்கும் இரக்கத்தின் 

தன்னொர்வத் கதொண்டர்கறள, நீங்கறள இறயசுறவப் பின்கதொடரும் 

கபருந்திரளொன மக்கள். திருத்தூதர் பவுலின் வொர்த்றதகறள உங்களுக்கு 

நொன் கூை விறைகிறைன்: "உம் அன்றபக் குறித்து நொன் கபரு மகிழ்வும் 

ஆறுதலும் ககொள்கிறைன். ஆம், சறகொதரறர, உம்மொல் இறைமக்களின் 

உள்ளம் புத்துயிர் கபற்றுள்ளது" (பிலறமொன் 1,7). 

இரக்கத்தின் தன்னொர்வத் கதொண்டர்கள், எத்தறன றபருக்கு ஆறுதல் 

வைங்கியுள்ளனர்! எத்தறன கரங்கறள, தங்கள் கரங்களில் தொங்கி, 

எத்தறன கண்ணீறரத் துறடத்துள்ளனர்; அவர்களது தன்னலமற்ை 

பணியொல், எத்தறன உள்ளங்களில் அன்பு ஊற்ைப்பட்டுள்ளது! 

இறயசுறவப் பின்கதொடர்வது, மிக கடினமொன பணி; அதறன 

மகிழ்றவொடு ஆற்றுவதற்கு, துணிவும், மன உறுதியும் றதறவ. இரக்கத்தின் 

தன்னொர்வத் கதொண்டர்கள், தொங்கள் ஆற்றும் பணிகளுக்கு நன்றிறயொ 

பொரொட்றடொ எதிர்பொர்ப்பதில்றல. நம்றமச் சந்திக்க இறைவன் 

தன்றனறய தொழ்த்தியதுறபொல், நொமும் றதறவயில் உள்ளவர்கள் முன் 

நம்றமறய தொழ்த்தி அவர்கறளச் சந்திக்கறவண்டும். 

அன்றன கதறரசொ அவர்கள், தன் வொழ்வின் அறனத்து 

அம்சங்களிலும் இறைவனின் இரக்கத்றத கவளிப்படுத்தும் கருவியொக 

வொழ்ந்தொர். மனித உயிறர, குறிப்பொக, கருவில் உள்ள உயிறர மிகவும் 

மதித்து, அதற்கொகப் றபொரொடினொர். சமுதொயத்தொல் ஒதுக்கப்பட்டு, 

கதருறவொரம் கிடந்தவர்கள் முன் தன்றனறய தொழ்த்தி பணியொற்றினொர். 

உலக சக்திகளுக்கு முன் தன் குரறல எழுப்பி, அவர்கள் தங்கள் தவறுகறள 



உணர்வதற்கு முயன்ைொர். அவரிடம் விளங்கிய இரக்கம், இவ்வுலகிற்கு 

உப்பொக, ஒளியொக இருந்தது. 

கறடநிறல வறிறயொருக்கு அருறக இறைவன் இருக்கிைொர் 

என்பதற்கு, அன்றன கதறரசொவின் வொழ்வும், பணியும் சொன்ைொக 

விளங்குகின்ைன. கபண்றமக்கும், அர்ப்பணத்திற்கும் அறடயொளமொக 

விளங்கும் இந்த அன்றனறய, இரக்கத்தின் தன்னொர்வத் 

கதொண்டர்களுக்கு ஓர் அறடயொளமொக நொன் வைங்குகிறைன். 

இறைவனிடமிருந்து இலவசமொகப் கபற்றுக்ககொண்ட அன்பிற்கு 

கசயல்வடிவம் ககொடுப்பது எப்படி என்பறத, இந்த இரக்கத்தின் 

பணியொளரிடமிருந்து நொம் அறனவரும் கற்றுக்ககொள்ளறவண்டும். 

கமொழி, கலொச்சொரம், இனம், மதம் என்ை அறனத்றதயும் கடந்து, இந்த 

அன்றப எவ்விதம் வைங்கமுடியும் என்று இவரிடமிருந்து 

கற்றுக்ககொள்ளறவண்டும். 

"நொன் அவர்களது கமொழிறய றபசுவதில்றல, ஆனொல், என்னொல் 

புன்முறுவல் கசய்யமுடியும்" என்று அடிக்கடி கசொல்லிவந்தவர், அன்றன 

கதறரசொ. அவரது புன்சிரிப்றப நம் உள்ளங்களில் தொங்கி, வொழ்வுப் 

பயணத்தில் நொம் சந்திக்கும் துன்புறுறவொருக்கு அதறன வைங்குறவொம். 

இவ்விதம், மனமுறடந்து வொழும் பலருக்கு மகிழ்றவயும், 

நம்பிக்றகறயயும் வைங்குறவொம். 

ஆதொரம் : வத்திக்கொன் வொகனொலி 
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