
16.04.2017:-1 திருத்தந்ததயின் 'ஊருக்கும் உலகுக்கும்' உயிர்ப்பு விழா செய்தி 

 

ஏப்ரல் 16, உயிர்ப்புப் செருவிழா ஞாயிறன்று, நண்ெகல் 12 மணிக்கு, புனித 

பெதுரு ெசிலிக்கா வளாகத்தின் பமல்மாடத்திலிருந்து திருத்தந்தத 

பிரான்சிஸ் அவர்கள் வழங்கிய 'Urbi et Orbi' அதாவது, 'ஊருக்கும் 

உலகுக்கும்' என்ற உயிர்ப்பு விழா சிறப்புச் செய்தி: 

அன்பு சக ோதர, சக ோதரி கே, உயிர்ப்புப் பெருவிழோ வோழ்த்துக் ள்! 

"இகேசு உயிர்த்துவிட்டோர்; அவர் உரரத்ததுகெோலகவ உயிர்த்துவிட்டோர்" 

என்று சீடர் ள் கூறிே அற்புதச் பசய்திரே, திருஅரவ, இன்று, 

உலப ங்கும் எதிபரோலிக்கிறது. 

அடிரைத்தனத்திலிருந்து எபிகரே ைக் ள் விடுதரல பெற்றரதக் 

ப ோண்டோடும் ெோஸ் ோ திருவிழோ, இந்நோளில் நிரறரவப் பெறுகிறது. 

தன்னுரடே உயிர்ப்பினோல், கிறிஸ்து, நம்ரை, ெோவத்திலிருந்தும், 

சோவிலிருந்தும் விடுவித்து, நித்திே வோழ்வின் வழிரேத் திறந்துள்ேோர். 

ெோவங் ள் ஆதிக் ம் பசலுத்தும்கெோது, நோம் வழிதவறிச் பசல்கிகறோம். 

ஆனோல், நல்லோேனோன இரறவன், நம்ரைத் கதடி வருகிறோர். நம்ரை 

விடுவிப்ெதற் ோ , சிலுரவ ைரணம்வரர தன்ரனகே தோழ்த்துகிறோர். 

வரலோற்றின் ஒவ்பவோரு  ோலக் ட்டத்திலும், உல ம் என்ற ெோரல 

நிலத்தில் வழிதவறிச் பசல்லும் சக ோதர, சக ோதரி ரே, உயிர்த்த ஆேன் 

கதடி வருகிறோர். தீரையின் ெோரத்தோல் நசுக் ப்ெட்டிருக்கும் நம்ரை, தன் 

கதோள் ளில் சுைந்து பசல்கிறோர். சமுதோேத்தின் விளிம்பு, தனிரை ஆகிே 

சிக் லோன ெோரத ளில்  ோணோைல் கெோனவர் ரே, உயிர்த்த ஆேன், 
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கதடிச் பசல்கிறோர். இரறவகனோடு மீண்டும் நட்புறவு ப ோள்வதற்கு, 

ஆேன் அரழத்துச் பசல்கிறோர். 

ைனிதத்தன்ரைேற்ற  டுரைேோன பதோழில், ைனித வர்த்த ம், 

ஒதுக் ப்ெடுதல், சுரண்டப்ெடுதல், தீேப் ெழக் ங் ளுக்கு அடிரைேோதல் 

என்ற, ெரழே, ைற்றும், புதிே அடிரைத்தனங் ளுக்கு உள்ேோகும் 

ைக் ளின் சுரை ரே, அவர் சுைந்து பசல்கிறோர். இல்லத்தின் நோன்கு 

சுவர் ளுக்குள்ளும், பவளி உலகிலும், தங் ள் ைோசற்ற நிரலரே இழந்து 

தவிக்கும் குழந்ரத ள், வேர் இேம் ெருவத்தினர் அரனவரின் 

சுரை ரேயும் அவர் சுைந்து பசல்கிறோர். ஆயுதம் தோங்கிே கைோதல் ள், 

அடிப்ெரடவோதி ளின் தோக்குதல் ள், ெட்டினி, அடக்குமுரற அரசு ள் 

என்ற ெல ப ோடுரை ளுக்கு உள்ேோகி, பசோந்த நோட்ரடவிட்டு 

பவளிகேறும் ைக் ளுடன் உயிர்த்த ஆேன் துரணேோ ச் பசல்கிறோர். 

சிக்கல்கள் நிதறந்த இன்தறய உலகில், நீதிக்காக, அதமதிக்காக 

உதழப்பொதர, உயிர்த்த இதறவன் வழி நடத்துவாராக!  

ெரவிவரும் பமாதல்கதளயும், செருகிவரும் ஆயுத விற்ெதைதயயும், 

அரசுத்ததலவர்கள், தடுத்து நிறுத்துவதற்குத் பததவயாை மை உறுதிதய, 

இதறவன் வழங்குவாராக! 

குறிப்ொக, சிரியா நாட்டு மக்களுக்கு உதவிகள் செய்பவாருக்கு, 

இதறவன் அருள் தருவாராக! 

புனிதபூமி, ஈராக், ஏமன் உட்ெட, மத்தியக் கிழக்குப் ெகுதி 

நாடுகளுக்கு அதமதி வழங்குவாராக! 

ெதகதம உணர்வுகளாலும், ெட்டினியாலும் துன்புறும் 

ஆப்ரிக்காவிற்கு, குறிப்ொக, சதன் சூடான், சூடான், சொமாலியா, காங்பகா 

குடியரசு ஆகிய நாட்டு மக்களுடன், நல்லாயன் சநருங்கியிருப்ொராக! 

அரசியல், ெமுதாய சநருக்கடிகளால் துன்புறும் இலத்தீன் அசமரிக்க 

மக்களுக்கு, நன்தமகள் புரிபவாரின் முயற்சிகதள உயிர்த்த இபயசு தாங்கி 

நிற்ொராக! அங்கு நிலவும் ஊழல்கதளக் கதளய, உதரயாடல் வழிபய 

முயற்சிகள் பமற்சகாள்ளப்ெடுவதாக! 



பமாதல்களாலும், இரத்தம் சிந்துதலாலும் சதாடர்ந்து துன்புறும் 

உக்தரன் நாடு, மீண்டும் ெமுதாய ஒருதமப்ொட்தடச் சுதவப்ெதாக! 

ஐபராப்பிய கண்டத்தின்மீது உயிர்த்த ஆண்டவர் தன் ஆசீதரப் 

சொழிவாராக! ெல்பவறு சிக்கல்கதள, குறிப்ொக, இதளபயாரிதடபய 

நிலவும் பவதலயில்லாக் குதறதயத் தீர்த்து, நம்பிக்தக தருவாராக! 

அன்பு சக ோதர, சக ோதரி கே, இந்த ஆண்டு, உலப ங்கும் உள்ே 

அரனத்து கிறிஸ்தவர் ளும், உயிர்ப்புப் பெருவிழோரவ ஒகர நோளில் 

ப ோண்டோடுகிகறோம். நோம் அரனவரும் இரணந்து: “ஆண்டவர் 

உதரத்ததுபொலபவ, உயிர்த்துவிட்டார்” என்ற செய்திதய ஒபர குரலில் 

உலசகங்கும் அறிக்தகயிடுகிபறாம். ொவம், மரணம் என்ற இருதள ஒழித்த 

இபயசு, நாம் வாழும் காலத்தில் அதமதிதய அளிப்ொராக! 

அரனவருக்கும், உயிர்ப்புப் பெருவிழோ வோழ்த்துக் ள்! 

ஆதோரம் : வத்திக் ோன் வோபனோலி 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/VaticanRadioTamil/photos/pcb.1314307365325782/1314307105325808/?type=3
https://www.facebook.com/VaticanRadioTamil/photos/pcb.1314307365325782/1314307105325808/?type=3
https://www.facebook.com/VaticanRadioTamil/photos/pcb.1314307365325782/1314307208659131/?type=3
https://www.facebook.com/VaticanRadioTamil/photos/pcb.1314307365325782/1314307208659131/?type=3
https://www.facebook.com/VaticanRadioTamil/photos/pcb.1314307365325782/1314307315325787/?type=3
https://www.facebook.com/VaticanRadioTamil/photos/pcb.1314307365325782/1314307315325787/?type=3

