24.05.2017:3:-திருத்தந்ததயின் மதைக்கல்வியுதை : கடவுள் எப்ப ோதும்
நம்முடன் நடக்கிைோர்
24.05.2017 புதனன்று திருப்பீடத்தில்,
அமமரிக்க ஐக்கிய நோட்டு அைசுத்
ததைவதையும்,

அவருடன்

வந்தவர்கதையும், கோதை எட்டு மணி,
முப் து நிமிடங்களுக்குச் சந்தித்தபின்,
ை நோடுகளின் திருப் யணிகதை
சந்திக்க, வத்திக்கோன் தூய ப துரு வைோகத்திற்கு வந்தோர் திருத்தந்தத
பிைோன்சிஸ்.
கிறிஸ்தவ நம்பிக்கை குறித்த தன் ததொடர் மகைக்ைல்வி உகையில்,
எம்மொவு வழிப்பயணத்தில் இயயசுவுடன் இடம்தபற்ை நிைழ்வு குறித்து,
இந்த உயிர்ப்புக் ைொலத்தில் உகையொற்றினொர் திருத்தந்கத பிைொன்சிஸ்.
முதலில் லூக்ைொ நற்தெய்தியின் 24ம் பிரிவிலிருந்து எம்மொவு பயண நிைழ்வு
வொசிக்ைப்பட்டது.
“அவர்ைள் தொங்ைள் யபொை யவண்டிய ஊகை தநருங்கி வந்தொர்ைள். அவயைொ
அதற்கு அப்பொல் யபொகிைவர் யபொலக் ைொட்டிக் தைொண்டொர். அவர்ைள்
அவரிடம், “எங்ைய ொடு தங்கும்; ஏதனனில் மொகல யநைம் ஆயிற்று;
தபொழுதும்

யபொயிற்று”

என்று

கூறிக்

ைட்டொயப்படுத்தி

அவகை

இணங்ைகவத்தொர்ைள். அவர் அங்குத் தங்குமொறு அவர்ைய ொடு தென்ைொர்.
அவர்ைய ொடு அவர் பந்தியில் அமர்ந்திருந்தயபொது அப்பத்கத எடுத்து,
ைடவுக ப் யபொற்றி, பிட்டு அவர்ைளுக்குக் தைொடுத்தொர். அப்யபொது
அவர்ைள்

ைண்ைள்

ைண்டுதைொண்டொர்ைள்.

திைந்தன.

அவர்ைளும்

உடயன

அவர்

அவகை

அகடயொ ம்

அவர்ைளிடமிருந்து

மகைந்துயபொனொர். அப்யபொது, அவர்ைள் ஒருவகைதயொருவர் யநொக்கி,
“வழியியல அவர் நம்யமொடு யபசி, மகைநூகல வி க்கும்யபொது நம்
உள் ம்

பற்றி

எரியவில்கலயொ?”

என்று

யபசிக்

தைொண்டொர்ைள்

(லூக்.24,28-32 )”. இப்பகுதி வொசித்தளிக்ைப்பட்டபின், தன் ைருத்துக்ைக ப்
பகிர்ந்துதைொண்டொர் திருத்தந்கத.
அன்பு ெயைொதை ெயைொதரிைய ! கிறிஸ்தவ எதிர்யநொக்கு குறித்த நம்
ததொடர் மகைக்ைல்வி உகையில் இன்று, எம்மொவு பயணத்தின்யபொது இரு
சீடர்ைக

உயிர்த்த இயயசு ெந்தித்த நிைழ்வு குறித்து யநொக்குயவொம்.

சீடர்ை ொல் அகடயொ ம் ைண்டுதைொள் ொதபடிக்கு, அவர்ைளுடன் நடந்து
தென்ை இயயசு, சிலுகவயில் இடம்தபற்ை தபருந்துயைொல் எவ்விதம்
தங்ைள் நம்பிக்கைைள் சிதறிப் யபொயின என்பது குறித்து அவர்ைள்
யபசிக்தைொள்வகதக் யைட்டுக்தைொண்யட அவர்ைளுடன் நடந்து தென்ைொர்.
இயயசுவும் தமதுவொை, அவர்ைளுடன் யபச்சுக்தைொடுத்து, தமசியொவின்
துன்பங்ைள் மற்றும் மைணம் குறித்து மகைநூல்ைளில் கூறியிருப்பகவைள்
எவ்வொறு நிகையவறியுள் ன என்பகத வி க்கி, ஒரு புதிய மற்றும்
உயரிய எதிர்யநொக்கிற்கு அவர்ைளின் இதயங்ைக த் திைந்தொர். பின்னர்,
இயயசு அப்பத்கத பிட்டயபொதுதொன், தங்ைளுடன் இருப்பவர் ஆண்டவர்
இயயசு என்பகத சீடர்ைள் புரிந்துதைொண்டனர். இதன் பின்னர் இயயசு
அங்கிருந்து மகைந்து விடுகிைொர், அச்சீடர்ைளும் இந்த நற்தெய்தியுடன்
எருெயலமுக்குத் திரும்பிச் தென்ைனர். இந்த எம்மொவு பயண நிைழ்வில்
நொம்,

இயயசுவின்

'எதிர்யநொக்கு

பயிற்சிமுகைகய'

ைொண்கியைொம்.

அதொவது, தபொறுகமயொை உடன்தென்று, இகைவனின் வொக்குறுதிைள்
மீதொன நம்பிக்கைகய படிப்படியொைத் திைப்பகத அடிப்பகடயொைக்
தைொண்டது

இந்த

பயிற்சிமுகை.

இந்த

நிைழ்வு,

திருப்பலியின்

முக்கியத்துவத்கத படம்பிடித்துக் ைொட்டுகிைது. திருப்பலியில் அப்பத்கத
பகிர்வதுயபொல், நம் வொழ்கவயும் பிட்டு, பகிர்ந்து மற்ைவர்ைளுக்கு
வழங்குகிைொர் இயயசு. நம் வொழ்வுப் பயணத்தின் ஒவ்யவொர் அடியிலும்,
நம்கமத்
ததொடர்ந்துவரும்
இகைவனின்
மொைொத
அன்கப
அடிப்பகடயொைக்தைொண்ட
வொர்த்கதைக

எதிர்யநொக்கு

மற்ைவர்ைளுக்கு வழங்கும்

மற்றும்
யநொக்கில்,

வொழ்வின்
அவர்ைக

எதிர்தைொண்டு தென்று, அவர்ைளின் இன்பங்ைளுக்கும் துன்பங்ைளுக்கும்

தெவிமடுக்ை யவண்டும் என இயயசுவின் சீடர்ைக ப்யபொல் நொமும்
அனுப்பப்பட்டுள்ய ொம்.
இவ்வொறு தன் மகைக்ைல்வி உகைகய வழங்கிய திருத்தந்கத
பிைொன்சிஸ்

அவர்ைள்,

இந்தியொ,

வியட்நொம்,

பிலிப்பீன்ஸ்,

இந்யதொயனசியொ, சிம்பொபுயவ உட்பட பல்யவறு நொடுைளிலிருந்து
வந்திருந்த அகனத்துத் திருப்பயணிைளுக்கும், உயிர்த்த கிறிஸ்துவின்
மகிழ்வில், அருக யவண்டுவதொை உகைத்து, தன் அப்யபொஸ்தலிக்ை
ஆசீகையும் அளித்தொர்.
ஆதொைம் : வத்திக்ைொன் வொதனொலி

