
31.05.2017-2:-திருத்தந்ததயின் மதைக்கல்வியுதை : எதிர்ந ோக்குடன் வோழ 

தூய ஆவியோரின் உதவி 

31.05.2017 புதன் கோதை 

திருத்தந்ததயின் மதைக்கல்வி 

உதையின் துவக்கத்தில், தூய பவுல் 

உநைோதமயருக்கு எழுதிய 

திருமுகத்திலிருந்து, ‘எதிர்ந ோக்தகத் 

தரும் கடவுள்,  ம்பிக்தகயோல் 

உண்டோகும் பபருமகிழ்ச்சியோலும், அதமதியோலும் உங்கதை 

நிைப்புவோைோக! அவ்வோறு தூய ஆவியோரின் வல்ைதமயோல் நீங்கள் இன்னும் 

மிகுதியோன எதிர்ந ோக்குடன் வோழ அருள்புரிவோைோக. என் சநகோதை 

சநகோதரிகநை, நீங்கள்  ன்னயம் நிதைந்தவர்கைோயும், எல்ைோ அறிவும் 

நிைம்பப் பபற்ைவர்கைோயும், ஒருவர் மற்ைவதை அறிவுறுத்தக் 

கூடியவர்கைோயும் இருக்கிறீர்கள் என  ோன் உறுதியோக  ம்புகிநைன்’, என்ை 

பகுதி வோசிக்கப்பட்டது. தூய நபதுரு நபைோைய வைோகத்தில் கூடியிருந்த பை 

ஆயிைக்கணக்கோன மக்களுக்கு, 'தூய ஆவியோனவர் மிகுதியோன 

எதிர்ந ோக்குடன் வோழ  மக்கு அருள்புரிகிைோர்' என்ை ததைப்பில் உதை 

வழங்கினோர் திருத்தந்தத பிைோன்சிஸ். 

அன்பு சககோதர சககோதரிககே! தூய ஆவியோர் திருவிழோவின்க ோது 

நம்மீது ப ோழியப் ட உள்ே தூய ஆவியோரின் வரங்களுக்கோக நம்மைகய 

தயோரித்துவரும் இந்நோட்களில், கிறிஸ்தவ எதிர்கநோக்கு குறித்த நம் 

ைமைக்கல்வி உமரமய இன்று, தூய ஆவியோமரயும் அவரின் மீட்புப் 

 ணிகமேயும் கநோக்கித் திருப்புகவோம். ‘எதிர்கநோக்மகத் தரும் கடவுள், 

நம்பிக்மகயோல் உண்டோகும் ப ருைகிழ்ச்சியோலும், அமைதியோலும் 

உங்கமே நிரப்புவோரோக’, என உகரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்தில் 

குறிப்பிடுகிைோர் தூய  வுல். தூய ஆவியோரின் பகோமடயோக இருக்கும் 

'எதிர் கநோக்கு', ஒரு நங்கூரைோகவும், அகதகவமே,  ோய்ைரக் கப் லோகவும் 

பசயல் டுகிைது. நம் வோழ்வில் புயல் வீசும் கநரங்களில் நைக்கு 
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 ோதுகோப்பு வழங்குவற்கு நங்கூரைோகவும், முடிவற்ை வோழ்பவனும் 

 ோதுகோப் ோன துமைமுகத்மத கநோக்கி நம்மை அமழத்துச் பசல்லும் 

 ோய்ைரக் கப் லோகவும், தூய ஆவியோனவர் தரும் கிறிஸ்தவ எதிர்கநோக்கு 

எனும் பகோமட உள்ேது. இமைவனின் வோக்குறுதிகளுக்கும், நோம் 

கடவுளின் பிள்மேகள் என் தற்கும், நம் உள்ேத்கதோடு கசர்ந்து தூய 

ஆவியோர் சோன்று  கர்கிைோர். கர்தினோல் நியூபைன் அவர்களின் 

வோர்த்மதகளில் பசோல்ல கவண்டுைோனோல், நம்பிக்மகயோல் 

நிரப் ப் ட்டவர்கேோக, நோமும், தூய ஆவியோரின் சோயலில், ஆறுதல் 

வழங்கு வர்கேோகவும்,  ரிந்து க சு வர்கேோகவும், 

உதவியோேர்கேோகவும், அமைதிமய பகோணர் வர்கேோகவும் 

ைோைமுடியும். அமனத்துப்  மடப்புக்கும் எதிர்கநோக்மகக் பகோணரும் 

தூய ஆவியோனவர், நோம் வோழும் இவ்வுலகிற்கோன ைதிப்ம யும் 

அன்ம யும் நைக்குள் தூண்டுகிைோர். பச த்தில் கூடியிருந்த அன்மன 

ைரியோமவயும் அப்க ோஸ்தலர்கமேயும் க ோல், இந்த தூய ஆவியோர் 

ப ருவிழோ, நம்மை அமடயோேம் கோணுவதுடன், அவர் வழங்கும் 

பகோமட வழியோக நோம் விசுவோசத்தில் நிரப் ப் டுகவோைோக. 

இவ்வோறு தன் புதன் ைமைக்கல்வி உமரமய வழங்கிய திருத்தந்மத 

பிரோன்சிஸ் அவர்கள், கத்கதோலிக்க அருங்பகோமட ைறுைலர்ச்சி 

இயக்கத்தின் 50வது ஆண்மடக் பகோண்டோட, இந்தியோ, இந்கதோகனசியோ 

ைகலசியோ, சிங்கப்பூர் உட் ட,  ல்கவறு நோடுகளிலிருந்து உகரோம் 

நகருக்கு வருமக தந்துள்ே ைக்கமே வோழ்த்தி, அமனவருக்கும் தன் 

அப்க ோஸ்தலிக்க ஆசீமரயும் அளித்தோர். 

ஆதோரம் : வத்திக்கோன் வோபனோலி 
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