21.11.2018-3:- திருத்தந்ததயின் மதைக்கல்வியுதை : பத்துக்கட்டதைகளின்
இறுதி இரு கட்டதைகள்

இதைவன் இவ்வுலகிற்கு வழங்கிய 10
கட்டதைகதை, கடந்த சில வாைங்கைாக,
ஒவ்வவான்ைாக விைக்கி வந்த திருத்தந்தத
பிைான்சிஸ் அவர்கள், இப்புதனன்று,
அக்கட்டதைகளுள் இறுதிக் கட்டதைகள்
குறித்து தன் கருத்துக்கதைப் பகிர்ந்து வகாண்டார். பிைருக்கு உரியதவகள்
மீது நாம் ஆதை வகாள்ைக்கூடாது என்பதத எடுத்துதைக்கும் இறுதி இரு
கட்டதைகள் குறித்ததாக திருத்தந்ததயின் 21.11.2018, புதன் மதைக்கல்வி
உதை இருந்தது.
மனதில்

எழும்

அநீதியான

பாவங்கசளத்

தசை

சைய்ய

ஆசைகளால்

அசைப்பு

உருவாகும்

விடுக்கும்

இந்த

ஒன்பதாவது

கட்ைசளயான, பிறர் மசனவி மீது ஆசை சகாள்ளாதத, என்பது குறித்தும்,
பத்தாவது கட்ைசளயான, பிறர் உசைசமசய விரும்பாதத, என்பது
குறித்தும் தன் சிந்தசனகசள வைங்கினார் திருத்தந்சத பிரான்சிஸ்.
அன்பு ைதகாதரர் ைதகாதரிகதள, பத்துக் கட்ைசளகள் குறித்த நம்
மசறக்கல்வித் சதாைரில் இன்று, 'பிறர் மசனவி மீது ஆசை சகாள்ளாதத,
மற்றும், பிறர்க்குரியது எசதயும் கவர்ந்திை விரும்பாதத என்ற இறுதிக்
கட்ைசளகள் குறித்து தநாக்குதவாம். இந்த கசைசி கட்ைசளகள், ஒரு
வசகயில்
பார்த்ததாசமன்றால்,
பத்துக்
கட்ைசளகளின்
முழுச்ைாரத்சதயும் தங்களுள் சகாண்டுள்ளன. இதயசு உசரப்பதுதபால்,
அசனத்துப் பாவங்களும், மனித இதயத்தில் இருந்து சவளிப்படும் தீய

ஆசைகளிலிருந்தத பிறக்கின்றன. "மனித உள்ைத்திலிருந்தத பைத்தததம,
கைவு, வகாதல, விபைாைம், தபைாதை, தீச்வையல், வஞ்ைகம், காமவவறி,
வபாைாதம, பழிப்புதை, வைருக்கு, மதிதகடு ஆகியவற்தைச் வைய்யத்
தூண்டும் தீய எண்ணங்கள் வவளிவருகின்ைன. தீயனவாகிய இதவ
அதனத்தும்
உள்ைத்திலிருந்து
வந்து
தீட்டுப்படுத்துகின்ைன”(மாற்கு 7:21-23) என்கிைார் இதயசு.

மனிததைத்

ஒருவர் மற்றவருைனும், இசறவனுைனும் எவ்வாறு சிறப்பான
முசறயில் வாழ்வது என்பது குறித்து நமக்குக் கற்பிக்கும் இந்த பத்துக்
கட்ைசளகள்,

தூய

ஆவியாரிலிருந்து

மட்டுதம

சபறக்கூடிய

சகாசையான, விடுதசையுைன் கூடிய இதய மாற்றத்தின் ததசவ குறித்து
நமக்குக் காட்டுகின்றன. தன்னைப் பாசதகசளத் ததடி ஓடுவதிலிருந்து
விைகி நிற்கவும், நாம் தன்னிசறவு சபற்றவர்கள் என்ற மாசயயிலிருந்து
சவளிதயறவும், மீட்பு நமக்குத் ததசவ என்பசத உணர்ந்து சகாள்ளவும்
இந்த கட்ைசளகள் நமக்கு அசைப்பு விடுக்கின்றன. நம் ஆன்மீக
வறுசமசய நாம் தாழ்ச்சியுைன் ஏற்றுக்சகாள்ளும்தபாது, நம் இதயங்கள்
இசற இரக்கத்சத தநாக்கித் திறக்கின்றன. இசற இரக்கதம நம்சம
மாற்றியசமத்து, புதுப்பித்து, தந்சதயாம் இசறவனின் பார்சவயில்,
இசறமகனால் மீைகப்பட்டு, தூயஆவியாரால் கற்பிக்கப்பட்டு, நாம்
தநர்சமயான ஒரு வாழ்சவ வாை உதவுகிறது. இவ்வாறு வாழ்வதன்
வழியாக, நாம் கிறிஸ்துவில் சபற்ற இரக்கத்சத மற்றவர்களுக்கு
காண்பிக்க கற்றுக்சகாள்கிதறாம்.
இவ்வாறு, தன் புதன் மசறக்கல்வியுசரசய வைங்கிய திருத்தந்சத
பிரான்சிஸ் அவர்கள், இப்புதனன்று, அதாவது, நவம்பர் 21ம் தததி
சிறப்பிக்கப்பட்ை,

அன்சனமரியா

ஒப்புக்சகாடுக்கப்பட்ை
வாழ்சவயும்,

சைப

அவர்கள்

திருவிைாசவயும்;
வாழ்சவயும்

ததர்ந்து

காணிக்சகயாக

ஆழ்நிசை

தியான

சகாண்தைாருக்சகன

சிறப்பிக்கப்படும் Pro Orantibus நாசளயும் நிசனவுறுத்தி, சைபத்தில்
தங்கசள ஈடுபடுத்தியுள்ள இவர்கள் அசனவருக்கும் திருஅசவ, தன்

ஆதரசவயும் அசனத்து உதவிகசளயும் வைங்குவதாகக் கூறினார்.
இறுதியில், அசனவருக்கும் தன் வாழ்த்துக்கசளத் சதரிவித்து,
அப்தபாஸ்தலிக்க ஆசீசரயும் அளித்தார் திருத்தந்சத பிரான்சிஸ்.

