17.05.2017:- புதன் மறைக்கல்வியுறை : கிறிஸ்தவ நம்பிக்றகயின் திருத்தூதர்
மகதலா மரியா
திருத்தந்றத பிைான்சிஸ் அவர்கள்,
வத்திக்கான்
வளாகத்தில்

தூய
17.05.2017

பேதுரு
புதன்

காறல ேத்து மணியளவில், தன்
புதன்
மறைக்கல்வியுறைறயத்
ததாடங்கினார். வழக்கம்ப ோல,
முதலில்,
வோகனத்தில்,

வளோகத்தில்

அமர்ந்திருந்த

சிறிய

திறந்த

ல்லோயிரக்கணக்கோன

திருப் யணிகள் மத்தியில் வலம் வந்து, குழந்ததகதள முத்தமிட்டு,
அதனவதரயும் உற்சோகப் டுத்தி பமதைக்குச் சசன்றோர் திருத்தந்தத.
அண்தமக் கோலமோக, கிறிஸ்தவ நம்பிக்தக என்ற ததலப்பில்
சதோைர்ந்து வழங்கப் ட்டுவரும் புதன் ச ோது மதறக்கல்வியுதரகளில்,
17.05.2017 புதன் மதறக்கல்வியுதரக்கு அறிமுகமோக, மகதலோ மரியோ
உயிர்த்த இபயசுதவக் கண்ை நிகழ்வு, பயோவோன் நற்சசய்தியிலிருந்து,
முதலில் ல சமோழிகளில் வோசிக்கப் ட்ைது.
“இபயசு மகதலோ மரியோவிைம், “ஏனம்மோ அழுகிறோய்? யோதரத்
பதடுகிறோய்?” என்று பகட்ைோர். மரியோ அவதரத் பதோட்ைக்கோரர் என்று
நிதனத்து அவரிைம், “ஐயோ, நீர் அவதரத் தூக்கிக் சகோண்டு ப ோயிருந்தோல்
எங்பக தவத்தீர் எனச் சசோல்லும். நோன் அவதர எடுத்துச் சசல்பவன்”
என்றோர். இபயசு அவரிைம், “மரியோ”என்றோர். மரியோ திரும்பிப்

ோர்த்து,

“ரபூனி” என்றோர். இந்த எபிபரயச் சசோல்லுக்கு ‘ப ோதகபர’என் து
ச ோருள். இபயசு அவரிைம், “என்தன இப் டிப் ற்றிக் சகோள்ளோபத.
நோன் என் தந்ததயிைம் இன்னும் சசல்லவில்தல. நீ என் சபகோதரர்களிைம்
சசன்று அவர்களிைம், ‘என் தந்ததயும் உங்கள் தந்ததயும், என் கைவுளும்
உங்கள் கைவுளுமோனவரிைம் சசல்லவிருக்கிபறன்’எனச் சசோல்”என்றோர்.

மகதலோ மரியோ, சீைரிைம் சசன்று, “நோன் ஆண்ைவதரக் கண்பைன்”என்று
சசோன்னோர் (பயோவோ.20,15-18a)”.
இந்நற்சசய்தி

குதி

வோசிக்கப் ட்ைபின்,

அன்புச்

சபகோதர

சபகோதரிகபள!, கோதல வணக்கம், இந்த வோரங்களில், நம் சிந்ததனகள்,
ோஸ்கோ மதறயுண்தம ற்றி அதமந்திருக்கின்றன. உயிர்த்த இபயசுதவ
முதலில்

ோர்த்தவர் என, நற்சசய்திகளில் சசோல்லப் ட்டுள்ள மகதலோ

மரியோதவ
இன்று
சந்திப்ப ோம்
என,
இப்புதன்
ச ோது
மதறக்கல்வியுதரதய, முதலில் இத்தோலிய சமோழியில் சதோைங்கினோர்
திருத்தந்தத பிரோன்சிஸ்.
மகதலோ மரியோ, நம்பிக்தகயின் திருத்தூதர் என, நற்சசய்தியோல்
சுட்டிக்கோட்ைப் டுகிறோர். இபயசு, உயிர்த்த நோளின் கோதலயில், மரியோ,
இபயசுவின் கல்லதறக்குச் சசன்றோர், கோலியோன கல்லதறதய அவர்
கண்ைோர், பின், இந்தச் சசய்திதய, ப துருவிைமும், மற்ற சீைர்களிைமும்
சசோல்வதற்கோக அங்கிருந்து திரும்பினோர் என, புனித பயோவோன் நமக்குச்
சசோல்கிறோர். என்ன நைந்தது என் தத இன்னும் புரியோதநிதலயில், மரியோ
கல்லதறக்குச் சசன்றோர், அங்பக உயிர்த்த ஆண்ைவதரச் சந்தித்தோர், அவர்,
மரியோதவ, ச யர் சசோல்லி அதழக்கும்வதர, அவதர யோர் என மரியோ
அறியோமல்

இருந்தோர்.

இறந்பதோரிைமிருந்து

இபயசு

உயிர்ச ற்சறழுந்தபின், இது அவர் அளித்த முதல் கோட்சியோகும்.
இக்கோட்சி, மிகவும் ஓர் ஆழமோன தனிப் ட்ை நிகழ்வோக உள்ளது. இபயசு,
மகதலோ

மரியோவிைம்

நைந்துசகோண்ைதுப ோன்று,

நம்

ஒவ்சவோருவதரயும் ச யர் சசோல்லி அதழக்கிறோர். தம் பிரசன்னத்தோல்
நம்தம மகிழ்வோல் நிரப்புகிறோர். இபயசுதவ நோம் சந்திக்கும்ப ோது, அது
நமக்குச் சுதந்திரத்ததக் சகோணர்ந்து, வோழ்தவ புதிய பகோணத்தில்
ோர்ப் தற்கு, நம் ோர்தவதயத் திறந்து தவக்கின்றது. அது, இந்த உலதக
மோற்றுகின்றது மற்றும், இறவோ நம்பிக்தகதய நமக்கு அளிக்கின்றது.
உயிர்த்த ஆண்ைவர், மரியோவிைம், என்தன ற்றிக் சகோள்ளோபத, மோறோக,
ப ோய், தம் உயிர்ப்பின் நற்சசய்திதய மற்றவருக்கு அறிவி என்று

சசோன்னோர். இவ்வோறு, மகதலோ மரியோ, கிறிஸ்தவ நம்பிக்தகயின்
திருத்தூதரோக மோறுகிறோர். நோமும், இவரின் சச ங்களின் வழியோக உயிர்த்த
ஆண்ைவதரப் புதிதோகச் சந்திப்ப ோமோக. உயிர்த்த ஆண்ைவர், நம்தமப்
ச யர்

சசோல்லி

அதழக்கின்றோர்,

நம்

துன் ங்கதள

மகிழ்வோக

மோற்றுகின்றோர் மற்றும், அவர் உண்தமயிபலபய உயிர்ச ற்சறழுந்தோர்
என் தத, நம் வோழ்வோல் அறிவிப் தற்கு நம்தம அனுப்புகிறோர்.
இவ்வோறு,

இப்புதன்

மதறக்கல்வி

உதரதய

நிதறவு

சசய்தோர்

திருத்தந்தத பிரோன்சிஸ். பின்னர், இந்தியோ, இந்பதோபனசியோ, ஹோங்கோங்
உட் ை, இதில் கலந்துசகோண்ை

ல நோடுகளின் திருப் யணிகதள

வோழ்த்தினோர் திருத்தந்தத. திருநற்கருதண கழகங்களின் திருத்தூதரோன
புனித ோஸ்கோல் த பலோன் அவர்களின் திருநோள் இன்று. இதளபயோபர,
இபயசுவின்

உண்தமயோன

தவக்கபவண்டியதன்

பிரசன்னத்தில்

முக்கியத்துவத்தத,

இப்புனிதர்

நம்பிக்தக
எடுத்துச்

சசோல்கிறோர். பநோயுற்பறோபர, திருநற்கருதண உங்கதளத் தோங்கிப்
பிடிப் தோக. இவ்வோறு கூறியபின், அதனத்துப்

யணிகள் மற்றும்,

அவர்களின் குடும் ங்களின்மீது, நம் தந்ததயோம் இதறவனின்
அன்பிரக்கம் ச ோழியப் ை சசபித்து, தனது அப்ப ோஸ்தலிக்க ஆசீதரயும்
அளித்தோர் திருத்தந்தத பிரோன்சிஸ்.
ஆதோரம் : வத்திக்கோன் வோசனோலி

