
05.04.2017:- திருத்தந்ததயின் புதன் மதைக்கல்வியுதை : நம் எதிர்நநோக்குக் 

குறித்து விளக்கமளிக்கும் கடதம 

 

வோனம் ததளிவோக இருக்க, சூரியனும் தன் கதிர்கதள ஒளிமயமோக, 

அநதநவதள, அதிக தவப்பமின்றி விரிக்க, வத்திக்கோன் புனித நபதுரு 

வளோகத்தில் திருத்தந்ததயின் மதைக்கல்வியுதை இடம்தபற்ைது.  

பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள், வளாகத்தை நிதைத்திருக்க, 

'கிறிஸ்ைவ எதிர்ந ாக்கு' குறித்ை ைன் மதைக்கல்வி உதரதைத் 

தைாடர்ந்ைார், திருத்ைந்தை பிரான்சிஸ். ' ம்முள் இருக்கும் கிறிஸ்ைவ 

எதிர்ந ாக்கு குறித்து விளக்கமளிக்க  ாம் எப்நபாதும் ைைாராக 

இருக்கநவண்டும்' என்ை கருத்தை தமைமாக தவத்து திருத்ைந்தையின் 

உதர இடம்தபற்ைது. 

அன்பு சநகாைர சநகாைரிகநள! கிறிஸ்ைவ எதிர்ந ாக்கு குறித்ை  ம் 

தைாடர் மதைக்கல்வி உதரயில், ைற்நபாது  ாம், புனிை நபதுருவின் முைல் 

மடல் மீது  ம் கவனத்தைத் திருப்புநவாம். இைந்நைாரிடமிருந்து இநைசு 

உயிர்தபற்று எழுந்ைது குறித்து,  ாம் தபருமகிழ்ச்சிைதடைவும், அவதர 

 ம் இைைங்களில் தவத்து வணங்கவும், புனிை நபதுரு  மக்கு 

ஊக்கமளிக்கிைார். இநைசுவில் புதிை வாழ்வு எனும் தகாதடதை  ாம் 

தபற்றுள்ள காரணத்ைால்,  மக்குள் இருக்கும் எதிர்ந ாக்கு குறித்து  ாம் 
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விளக்கமளிக்கக் கடதமப்பட்டுள்நளாம், என்கிைார் புனிை நபதுரு.  ம் 

சநகாைர சநகாைரிகளின் நைதவகதள அன்புடன் கூடிை அக்கதையில் 

இநைசு அணுகிைது நபாலவும்,  மக்குக் குற்ைமிதைத்ைவர்கதள 

மன்னிப்பைன் வழிைாகவும்,  ாம் இநைசுதவப் பின்பற்றி,  ம் 

எதிர்ந ாக்தக தவளிப்படுத்ை நவண்டும். ' ன்தம தசய்து துன்புறுவது 

நமல்' என்கிைார் புனிை நபதுரு. ஏதனனில், இவ்வழிைாகத்ைான்  ாம், 

மீட்தபக் தகாணர்ந்ை இநைசுவின் துன்பத்தைப் பின்பற்றி, கடவுளின் 

முடிவற்ை அன்பிற்குச் சாட்சிகளாக விளங்குகிநைாம். இந்ை முடிவற்ை 

அன்தபத்ைான், இநைசு, ைன் சிலுதவயில் தவளிப்படுத்தி, உயிர்ப்பில் 

முத்திதர பதித்ைார். அந்ை அன்நப,  ம் அதனத்து எதிர்ந ாக்கின் ஆைாரம். 

இநைசுவின் இரக்கத்தையும், அதமதிதையும் இவ்வுலகிற்குக் 

தகாணரநவண்டும் என்ை ந ாக்கத்தில்,  மக்குள் குடியிருந்து,  ம் 

வழிைாகச் தசைல்படும் இநைசு எனும் எதிர்ந ாக்தக,  ம் வாழ்வு 

வழிைாக ஒளிர்விடச் தசய்நவாமாக. 

இவ்வாறு, ைன் புைன் மதைக்கல்வி உதரதை வைங்கிை திருத்ைந்தை 

பிரான்சிஸ் அவர்கள், அண்தமயில், இரஷ்ைாவின் தசயின்ட் 

பீட்டர்ஸ்பர்க் சுரங்க இரயில் பாதையில் இடம்தபற்ை தவடிகுண்டு 

ைாக்குைல் குறித்து ைன் ஆழ்ந்ை கவதலதை தவளியிட்டார். இைந்நைாரின் 

ஆன்மாக்கதள இதைவனின் தககளில் ஒப்பதடக்கும் அநைநவதள, 

இைந்நைாரின் குடும்பத்தினர், மற்றும், இைனால் துன்புறுநவார் 

அதனவருக்கும் அருகில், ைான் அன்மீக முதையில் இருப்பைாகவும் 

கூறினார், திருத்ைந்தை பிரான்சிஸ். 

சிரிைாவின் இட்லிப் மாவட்டத்தில் அண்தமயில் இடம்தபற்ை 

ைாக்குைலில், பல குைந்தைகள் உட்பட எண்ணற்நைார் உயிரிைந்ைது 

குறித்து ைன் ஆழ்ந்ை கவதலதை தவளியிட்ட திருத்ைந்தை, அந் ாட்டு 

அரசிைல் ைதலவர்கள், அதனத்துலக ைதலவர்கள் என அதனவரின் 

மனச்சான்றிற்கும் அதைப்பு விடுத்ைார். தைாடர்ந்து பல காலமாக 

துன்பங்கதள அனுபவித்துவரும் சிரிைா மக்களின் இத்துைர் நிதலகள் 



நிறுத்ைப்படவும், அவர்களுக்கு மனிைாபிமான உைவிகள் தசன்ைதடைவும் 

அதைப்பு விடுப்பைாகவும் உதரத்ைார், திருத்ைந்தை பிரான்சிஸ். பின், 

அதனவருக்கும் ைன் அப்நபாஸ்ைலிக்க ஆசீதரயும் அளித்ைார். 

ஆைாரம் : வத்திக்கான் வாதனாலி 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/VaticanRadioTamil/photos/pcb.1302973279792524/1302972946459224/?type=3
https://www.facebook.com/VaticanRadioTamil/photos/pcb.1302973279792524/1302972946459224/?type=3
https://www.facebook.com/VaticanRadioTamil/photos/pcb.1302973279792524/1302973076459211/?type=3
https://www.facebook.com/VaticanRadioTamil/photos/pcb.1302973279792524/1302973076459211/?type=3

