
07.09.2016:-புதன் மறைக்கல்வியுறை : இைக்கத்தின் கருவிகளாக செயல்பட 

அறைப்பு. 

திருத்தந்றதயின் புதன்(07.09.2016) 

மறைக்கல்வி உறை, தூய பபதுரு 

வளாகத்தில் இடம்சபற்றிருக்க, கடந்த 

ஞாயிறு (04.09.2016) அன்றை 

சதபைொவின் புனிதர் பட்ட 

நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருந்த மக்கள் 

கூட்டத்துள் பலரும் இதில் கலந்து சகாண்டிருந்தைர்.  

முதலில் புனித மத்ததயு நற்செய்தியின் 11ம் பிரிவின் 2 முதல் 6 

வரையிலான சொற்ச ாடர்கள் வாசிக்கப்பட்டன. “வைவிருப்பவர் 

நீர்தாமா? அல்லது தவறு ஒருவரை எதிர்பார்க்க தவண்டுமா?“ என்  

தகள்விரை இதைசுவிடம் தகட்க தன் சீடர்கரை அனுப்பி ரவக்கி ார், 

தூை திருமுழுக்கு தைாவான். ஏசனனில், இதைசுவின் பணி இங்கு தூை 

திருமுழுக்கு தைாவான் எதிர்பார்த்ததுதபால் இல்ரல. இர நீதி குறித்த 

தூை திருமுழுக்கு தைாவானின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இரைந்ததாக 

இதைசுவின் பணிரை அவர் பார்க்கவில்ரல. இதைசுதவா, தூை 

திருமுழுக்கு தைாவானின் சீடர்களிடம், அவர்கள் கண்டரதயும் 

தகட்டரதயும் சென்று கூறுமாறு பணிக்கி ார். அதாவது, 

"பார்ரவைற்த ார் பார்ரவ சபறுகின் னர்; கால் ஊனமுற்த ார் 

நடக்கின் னர்; சதாழுதநாைாைர் நலமரடகின் னர்; காது தகைாததார் 

தகட்கின் னர்; இ ந்ததார் உயிர்சபற்று எழுகின் னர்; ஏரைகளுக்கு 

நற்செய்தி அறிவிக்கப்படுகி து” என அவர்களிடம் பதிலுரைக்கின் ார், 

இதைசு. தன்ரன இர இைக்கத்தின் கருவிைாக இங்கு காட்டுகி ார், 

இதைசு. தன்னுரடை ஆறுதரலயும் மீட்ரபயும் அரனவருக்கும் 

சகாணர்வதன் மூலம் இர நீதிரை சவளிப்படுத்துகி ார் அவர். 

பாவிகரைத் தண்டிக்கவும், தீதைாரை நசுக்கவும் இர வன் தன் 

மகரன இவ்வுலகிற்கு அனுப்பவில்ரல. மா ாக, மனமாற் த்திற்கு 



அரைப்பு விடவும், அதன் வழிைாக, அவர்களும் இர வனிடம் 

திரும்புவதற்கு வழிகாட்டவும் வந்தார் இர மகன். தூை தைாவானின் 

சீடர்களிடம் அவர் தமலும் கூறுகி ார், ' என்ரனத் தைக்கம் இன்றி 

ஏற்றுக்சகாள்தவார் தபறுசபற்த ார்' என்று. இந்தத் தைக்கம் எப்தபாது 

ஏற்படுகின் து என் ால், நாம் சமசிைாரவக் குறித்து தவ ான ஒரு 

பிம்பத்ரதக் சகாண்டிருக்கும்தபாதும், நம்மிரடதை இர பிைென்னத்ரத 

அனுபவிப்பதற்குத் தரடைாக இருப்பதற்குக் காைணமாகும் ஓர் இர ப் 

பிம்பத்ரத நாதம உருவாக்கிக்சகாண்டு வாழும்தபாதும், இந்தத் தைக்கம், 

தரடைாக மாறுகின் து. நம்முரடை கருத்துக்கும் விருப்பத்துக்கும் 

ஏற் ாற்தபால் நாம் இர வரன தாழ்த்திக் சகாள்ளும்தபாதும், 

நம்முரடை சுை ததரவகளுக்காக அவர் சபைரைக் சகாண்டு 

நிைாைப்படுத்தும்தபாதும், துன்பம் வரும் தவரைகளில் மட்டும் 

அவரைத் ததடும்தபாதும், நாம் நம்ரமயும் தாண்டிச் சென்று இவ்வுலகின் 

மர ப்பணிைாைர்கைாக செைல்படதவண்டும் என, நம் விசுவாெம் 

விடுக்கும் அரைப்ரபத் தவ விடுகித ாம். இர வனின் இைக்கம் 

நிர ந்த செைல்கரை அனுபவிப்பதற்கு நம்மில் தரடைாக இருக்கும் 

அரனத்ரதயும் அகற்றுவதற்கான நம் அர்ப்பணத்ரத புதுப்பிப்தபாம். 

அதததவரை, அவரின் இைக்கத்தின் அரடைாைங்கைாக இருக்க உதவும் 

ஆைமான விசுவாெத்ரத நமக்கு வைங்குமாறும் சவண்டுதவாம். 

இவ்வாறு தன் புதன் மர க்கல்வி உரைரை வைங்கிை திருத்தந்ரத 

பிைான்சிஸ் அவர்கள், அரனவருக்கும் தன் அப்தபாஸ்தலிக்க ஆசீரையும் 

அளித்தார். 

ஆதாைம் : வத்திக்கான் வாசனாலி 
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