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நீங்கள் கிறிஸ்துவவோடு உயிர்பெற்று எழுந்தவர்களோனோல் வேலுலகு சோர்ந்தவற்றை 
நோடுங்கள். அங்குக் கிறிஸ்து கடவுளின் வலப்ெக்கத்தில் அேர்ந்திருக்கிைோர். இவ்வுலகு 
சோர்ந்தறவ ெற்றி அல்ல, வேலுலகு சோர்ந்தறவ ெற்றிவே எண்ணுங்கள். ஏபனனில் 
நீங்கள் கிறிஸ்துவவோடு இைந்துவிட்டீர்கள். உங்கள் வோழ்வு அவவ ோடு இறைந்து 
கடவுளிடம் ேறைந்து இருக்கிைது. கிறிஸ்துவவ உங்களுக்கு வோழ்வு அளிப்ெவர். அவர் 
வதோன்றும்பெோழுது நீங்களும் அவவ ோடு ேோட்சி பெோருந்திேவ ோய்த் வதோன்றுவீர்கள். 
(பகோவலோ 3:1-4) 

வத்திக்கோன்: உக்ற ன் மீது   ஷ்ேோ 
நடத்திவரும் கடுறேேோன பதோடர் 
தோக்குதல்கள் நிறுத்தப்ெடவவண்டும், 
ேற்றும் வெோரினோல் சிறதந்துள்ள 
உக்ற னில் அறேதி நிலவுவதற்கு, 
உண்றேேோன வெச்சுவோ த்றதகள் இடம் 
பெைவவண்டும் என்று, திருத்தந்றத 
பி ோன்சிஸ் அவர்கள், ஏப் ல் 10, கடந்த 
ஞோயிைன்று மிகவும் வலியுறுத்திக் வகட்டுக் 
பகோண்டோர். 
 
அன்றைே தினம்  கோறலயில், வத்திக் 
கோனின் புனித வெதுரு வளோகத்தில் 
குருத்வதோறல ஞோயிறு திருப்ெலிறே 
தறலறேவேற்று நிறைவவற்றிேபின், 
மூவவறள பசெ உற ேோற்றிே திருத்தந்றத 
பி ோன்சிஸ் அவர்கள், ஆயுதப் ெேன்ெோடு 
நிறுத்தப்ெடட்டும், ேற்றும் உயிர்ப்பு ஞோயிறு 
வெோர் நிறுத்தம் துவக்கப்ெடட்டும் என்று 
உருக்கேோக விண்ைப்பித்துள்ளோர்.         
 
மூவவறள இறைவவண்டலில்  அன்றன 
ேரிேோவிடம் நோம் வவண்டும்வெோது, 
“கடவுளோல் இேலோதது ஒன்றுமில்றல” 
என்று, வோனதூதர் அன்றன ேரிேோவுக்குக் 
கூறிேறத நோம் நிறனவில்பகோள்ள 
வவண்டும் என்று உற த்த திருத்தந்றத, 
வெோற யும் அவ ோல் முடிவுக்குக் பகோை  

முடியும் என்று கூறினோர். 
 

கடவுளால் இயலாதது ஒன்றுமில்லல 
 
ஒவ்பவோரு நோளும், மிகக்பகோடிே 
ெடுபகோறலகறளயும், அப்ெோவி ேக்களுக்கு 
எதி ோக மிகக் வகவலேோன பகோடூ ங் 
கறளயும் நம்முன் நிறுத்துகின்ை வெோர், 
முடிவுக்குவ ோது என்ை எண்ைத்றத 
ஏற்ெடுத்தினோலும், அறத முடிவுக்குக் 
பகோை  கடவுளோல் முடியும் என்றும்,  
இக்கருத்துக்கோக இறைவவண்டல் பசய்யு 
ேோறு  புனித வெதுரு வளோகத்தில் 
அேர்ந்திருந்த ஏைத்தோழ 65 ஆயி ம் 
திருப்ெேணிகளிடம் திருத்தந்றத கூறினோர் 
 

உயிர்ப்பு ப ார்நிறுத்தம் 
 
ஆண்டவ ோம் இவேசு கிறிஸ்து, ெோவம் 
ேற்றும், ே ைத்தின் மீது அறடந்த 
பவற்றிறேக் பகோண்டோடுவதற்கு, 
கிறிஸ்தவர்கள் இவ்வோ த்தில் தங்கறளவே 
தேோரித்துவருவறத நிறனவுெடுத்திே 
திருத்தந்றத பி ோன்சிஸ் அவர்கள், இந்த 
பவற்றி, ெோவம் ேற்றும் ே ைத்தின் 
மீதுதோவன தவி , ேோவ ோ ஒருவர் மீதும், 
ேோவ ோ ஒருவருக்கு எதி ோனதும் அல்ல 
என்ெறத ஆணித்த ேோக எடுத்துற த்தோர்.  

 
தற்வெோது  நறடபெறும் வெோற , உலகின் 
வழிமுறையில் பவற்றிகோை ஏன் முேற்சிக்க 
வவண்டும் என்றும், இது வதோல்வியின் 
வழிமுறை ேட்டுவே என்றும் கூறிேத் 
திருத்தந்றத, தீறேயின் ஆதிக்கத்திலிருந்து 
நம்றே விடுவிப்ெதற்கு சிலுறவறேச் 
சுேந்த கிறிஸ்து பவற்றிேறடே ஏன் நோம் 
அனுேதிக்கக் கூடோது? என்ை வகள்விறேயும் 
எழுப்பினோர். 

 
வோழ்வு, அன்பு ேற்றும் அறேதி ஆகிேறவ 
ஆட்சிபசய்யும் வண்ைம் கிறிஸ்து இைந்தோர், 
எனவவ, ஆயுதப் ெேன்ெோடு நிறுத்தப் 
ெடட்டும். ேற்றும் உயிர்ப்புப் பெருவிழோ 

வெோர்நிறுத்தம் துவக்கப்ெடட்டும் என்று 
மீண்டும் அறழப்புவிடுத்தோர், திருத்தந்றத 
பி ோன்சிஸ். 
 

இடிந்த கட்டடங்களில் ககாடிலய 
ஊன்றுவதில் கவற்றி கிலடயாது 

 
ஆயுதங்கறள அதிகம் வழங்குவது, வெோற  
மீண்டும் பதோடங்குவதோகவவ இருக்கும், 
இது வெோர் நிறுத்தத்திற்கு உதவோது 
எனவும், உண்றேேோன உற ேோடல் 
வழிேோக, அறேதிக்கு இட்டுச்பசல்லும் 
வெோர்நிறுத்தவே வதறவப்ெடுகின்ைது 
எனவும், இதற்கு, ேக்களின் பெோது 
நன்றேக்கோக சில திேோகங்கள் வதறவப் 
ெடுகின்ைன எனவும் திருத்தந்றத 
எடுத்துற த்தோர். 
 
உண்றேயில், இடிந்த கட்டடங்களில் 
பகோடிறே ஊன்றுவதில் பவற்றி கிறடேோது 
எனவும் உற த்த திருத்தந்றத, “கடவுளோல் 
இேலோதது ஒன்றுமில்றல” என்ெறத 
மீண்டும் நிறனவுெடுத்தி, நம் 
விண்ைப்ெங்கறள அன்றன ேரிேோவின் 
ெரிந்துற யுடன் சேர்ப்பிப்வெோம் என்று 
வகட்டுக்பகோண்டோர்.   

 

கிறிஸ்வடோெர் பி ோன்சிஸ்: வத்திக்கோன்  

கெனிங்ஙாவ் மறைமாவட்ட ஆயரின் பாஸ்ொ 
கபருவிழா கெய்தி 

இவேசு ேரித்வதோரிலிருந்து உயிர்த்பதழுந்து 
என்பைன்றும் வோழ்கிைோர். இவேசுவின் 
உயிர்த்பதழுதலுக்குப் பிந்றதே கோலத்தில்  
நோம் வோழ்கிவைோம் என்ெதற்கோகவும், 
‘இவதோ! உலக முடிவுவற  எந்நோளும் நோன் 
உங்களுடன் இருக்கிவைன்’ (ேத் 28:17) 
எனும்  அவருறடே உயிர்த்பதழுதலுக்குப் 
பிைகு வோழும் நோம் அவ து வோ த்றதறே 
ஏற்று அவர் மீது நம்பிக்றக றவக்க 
வவண்டும். 
 
கோட்டிக்பகோடுத்தல், ெோடுகள் ேற்றும் 
ே ைத்றத சந்திக்க வநரிடும், ஆனோலும்  
மூன்ைோம் நோளில் உயிர்த்பதழுவவன் என்று 
இவேசு பசோன்னவெோது அவருறடே 
சீடர்களின் நம்பிக்றக என்னவோக இருந்தது 
என்று நம்றே நோவே வகட்டுக்பகோள்வவோம். 
அவர்கள் இவேசுவின் வோ த்றதறே எப்ெடி 
உைர்ந்தோர்கள் என்ெறத நோம் கற்ெறன 
பசய்து ெோர்க்கவவண்டும் - அவர் 
உயிர்த்பதழுந்த நோள் வற  நம்பிக்றகக்கும் 
சந்வதகத்திற்கும் இறடயிலோன ஓர் சந்வநக 
உைர்வில் மூழ்கியிருந்தனர். அவத 
வவறளயில் அந்நோளில்   அவர்கள் ேத்தியில் 
அவருறடே வதோற்ைத்றதக்  கண்டு   சிலர் 
நம்பினோர்கள், சிலருக்கு பதோடர்ந்து  
சந்வதகம் ஆட்பகோண்டிருந்தது (ேத் 28:17). 
 

வகோவிட்-19 பதோற்று, அத்வதோடு 

ஏைக்குறைே உலகம் முழுவதும் இேற்றகப் 

வெ ழிவுகள், மிேோன்ேர் ேற்றும் உக்ற னில் 
நடந்து வரும் வன்முறைகள் வெோன்ை 

அறனத்து வறகேோன கவறலேளிக்கும் 
ெேமுறுத்தும் நிகழ்வுகளுடன், இன்றைே 
நேது உலகின் நிறலறேறேப் ெோர்க்கும், 
சிந்திக்கும் வெோது - அறவ எவ்வோறு நேது  
நம்பிக்றகறேப்  ெோதிக்கின்ைன? கடவுளின் 
உடனிருப்பு  ேற்றும் அவ து ெோதுகோப்பு 
நேக்கு உண்டு என்று எண்ைத் 
வதோன்றுகிைதோ? சந்வதகங்கள் நம் 
எண்ைங்கறளக் கட்டுப்ெடுத்த 
ஆ ம்பித்துவிட்டனவோ? கடவுளின் 
உடனிருப்பு ேற்றும் இ க்கத்றத 
நம்ெோதவர்கள் பசோல்வது வெோல், "கடவுள் 
இருக்கிைோர் என்ைோல், அல்லது  நம் 
ேத்தியில் இருந்தோல், அவர் ஏன் 
இறதபேல்லோம் அனுேதிக்கிைோர்?" என்று 
எண்ைத்வதோன்றும். 
 

சவகோத  சவகோதரிகவள, ெோஸ்கோ 
பெருவிழோ நேக்கோன பெருவிழோ. நேது 
எதிர்வநோக்றகயும்  நம்பிக்றகறேயும், 
கடவுள் மீதோன அன்றெயும் புதுப்பிக்கவும், 
உறுதிப்ெடுத்தவும் ஒரு வோய்ப்ெோக இவ்விழோ 
அறேகிைது. தூே ஆவிேோரின் 
வழிகோட்டுதலுடனும் வல்லறேயுடனும், 
கிறிஸ்துவின் உயிர்த்பதழுதலின் 
நம்பிக்றகேோல் ஈர்க்கப்ெட்டு, அதிகோ ம் 
பெற்ை, சமூக உைர்வில் வோழ்ந்து, 
ஒருவருக்பகோருவர் நலனில் அக்கறை 
பகோண்டு, கிறிஸ்துறவப் ெற்றிே நற்பசய்தி 

அறிவிப்றெ பதோடக்கக் கோல 
கிறிஸ்தவர்களின் வோழ்க்றகயிலிருந்து 
கற்றுக்பகோள்வவோம். (திெ. 2: 41-47; 4: 32-
33) தூே ஆவிேோரின் உதவிவேோடும், 
வெோதறனவேோடும், நிறனவூட்டுதவலோடும், 
கன்னி ேரிேோவின் துறைவேோடும், புதிே 
ெோஸ்கோ  ேக்களோக நேது  ஒன்றிறைந்த 
ெேைேோனது தற்கோலத்து    கவறல  
ேளிக்கும் ேற்றும் ெேமுறுத்தும் 
வோழ்க்றகயின் சவோல்கறள எதிர்பகோள் 
ளவும் பவற்றிபெைவும் உதவும் என்று நோம் 
நம்புவவோம்.  ஏபனன்ைோல் நம் ஆண்டவர் 
இவேசு. உயிர்த்து இப்வெோது என்றும் 
நம்முடன் இருக்கிைோர். 

இந்த ெோஸ்கோ பெருவிழோக் பகோண்டோட்டம் 
நம்மில் ஒரு புது அனுெவத்றதக் 
பகோண்டுவருவவதோடு,  நம்மிலும், 
குடும்ெத்திலும், சமூகத்திலும் கிறிஸ்துவின் 
வழிகோட்டுதலில் நேது நம்பிக்றகறே 
வேலும் வலுப்ெடுத்தட்டும். 
 
உங்கள் அறனவருக்கும் ஆசீர் நிறைந்த 
ெோஸ்கோ பெருவிழோ வோழ்த்துக்கள் 
 
Rt Rev Datuk Cornelius Piong 
Bishop of Keningau 
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ஆண்டவர் படடத்த வவற்றியின் நாளிது; 
ஆர்ப்பரித்து அகமகிழ வவண்டிய நாளிது. 
ஆண்டவர் உயிர்த்தார் அல்வேலூயா. 
இன்டைய முதல்வாசகத்டத,  திருத்தூதர் 
பணிகள் நூலில் இருந்து நாம் 
வாசிக்கும்வபாது, ஒரு புதிய வபதுருடவ  
காண்கிவைாம். அச்சத்தால் நடுங்கி, 
தன்னுடடய  உயிருக்கும் ஏதும் பங்கம் 
வந்துவிடுவமா என்ை பயத்தால், 
மூன்றுமுடை வதரியாவதன்று வசான்னவர், 
எண்ணற்ை மக்கள்முன் இவயசுடவப் பற்றி 
சாட்சியம் கூறுகிைார். இவயசு உயிர்த்து 
விட்டார்; அதற்கு நாங்கவே சாட்சிகள். 
ஒன்ைல்ே, இரண்டல்ே, பதிவனாருவரும் 
சாட்சிகோக மக்கள் முன் நிற்கின்ைனர். எது 
வபதுருடவ அவருடடய அச்சத்தினின்று 
துணிவுக்கு வவளிக்வகாண்டுவந்தது? 
ஆண்டவரின் மீதிருந்த நம்பிக்டக மனிதர் 
மீதிருந்த அச்சத்டதவிட வமன்டமயானது.  
 
 வமசியாடவப் பற்றியும் அவரின் 
வாழ்வுபற்றியும் நாம் சிந்திக்கும்வபாது, 
கட்டுவவார் புைக்கணித்த கல்வே, வீட்டுக்கு 
மூடேக்கல் ஆயிற்று என்று முன்னறிவித்து 

கூடுதோக, இது ஆண்டவரின் 
டகவண்டமயால் மட்டுவம நிகழக்கூடியது 
என்று எடுத்தியம்புகிைார்.  ஆம், ஆண்ட 
வரின் வசயல்கடே மனிதராகிய நாம்  
அறிந்துவகாள்ேவும், கண்டுணரவும் 
நமக்குத் வதடவ அவர்மீது அடசக்கமுடியாத 
நம்பிக்டக.  
 
இரண்டாம் வாசகத்தில் பவுல், நம்முடடய 
வசயல்கடேக் வகாண்வட நாம் யாடரச் 
சார்ந்திருக்கிவைாம் என்று உணர்ந்து 
வகாள்ே அடழக்கிைார்.  தண்ணீர் அது 
சார்ந்த நிேத்டதப் வபால் தான் இருக்கும். 
வசம்மண்ணில் ஓடினால் வசந்நீராக 
இருக்கும்.  தூய்டமயான இடத்தில் 
பாய்ந்தால் அதன் நிைமும் குணமும் 
தூய்டமயாய் இருக்கும். அதுவபால் தான் 
நாம் கிறிஸ்துடவச் சார்ந்திருந்வதா 
வமன்ைால், கீழானடதவயா, பாவத்டதவயா, 
கடவுளுக்கு அருவருப்பானடதவயா நம் 
எண்ணம் நாடாது.   
இன்று நாம் வகாண்டாடும் கிறிஸ்துவின் 
உயிர்ப்புப்வபருவிழா நமக்வகல்ோம் 
பல்வவறு பரிமாணங்கடேக் காட்டுகின்ைது. 

வயாவான் நற்வசய்தியில் இந்த உயிர்ப்புச் 
வசய்திடய அதாவது இவயசு கல்ேடையில் 
இல்டேவயன்ை வசய்திடய முதலில் மகதோ 
மரியா திருத்தூதர்களிடம்  அறிவிக்கின்ைார்.   
அங்குக் கண்ட காட்சிடய தமக்குள்வே 
டவத்துக்வகாள்ோமல் சீடர்களிடம் 
அறிவிக்க ஓடினார். அத்தருணவம நற்வசய்தி 
அறிவிப்புப் பணிடய அவர் வதாடக்கி 
டவத்தார்.  
 

மரணத்டத வவன்ை மாவீரன். வவற்றி 
வீரராய் உயிர்த்து விட்டார் எனும் 
வசய்திடய வபண்கள் சீடர்கள் அறிவித் 
தனர். அவர்கேது சந்திப்பின் நம்பிக்டக 
நங்கூரமானது. இன்டைக்கு உயிர்த்த 
இவயசுடவ இடைவவண்டலில், தியானத்தில், 
அருேடடயாேத்தில் சந்திக்கும் நாம் எப்படி  
முழக்கமிடுகிவைாம்?  உயிர்ப்பு இல்டேவயல் 
கிறிஸ்து இல்டே. கிறிஸ்து இல்டேவயல் 
திருஅடவ இல்டே. அவரின் உயிர்ப்பிவே 
கட்டப்பட்டவர்கவே நாம் அடனவரும். 
வவகுண்வடழுந்து வீறுவகாள்ே வவண்டிய 
வர்கோகிய நம்டம தூய ஆவியார் 
எழுப்புகிைார், எழுப்பிக்வகாண்வட இருக் 

கிைார். “உயிர்த்வதழுதலும் வாழ்வும் நாவன. 
என்னிடம் நம்பிக்டக வகாள்பவர் 
இைப்பினும் வாழ்வார்” என்ைார் இவயசு 
(வயாவா 11: 24-25). இவயசு கூறும் 
இவ்வார்த்டதகள், யாராவரல்ோம் அவர்மீது 
நம்பிக்டக வகாண்டு வாழ்கின்ைார்கவோ 
அவர்கள் இைந்தபின்னும் வாழ்வார்கள் 
என்படத எடுத்துடரக்கிைது. அவர் 
உயிர்த்தார் நம்டமயும் உயிர்ப்பிப்பார். 
இதற்கு அவரில் நமது நம்பிக்டக உறுதிபட 
வவண்டும்.  
 

-வ ாசப்பின் வபாஸ்வகா, சிரம்பான் 

பாஸ்கா பபருவிழா ஞாயிறு 
       

முதல்  வாசகம்:    திப. 10: 34, 37-43   
தி. பாடல்:      118: 1-2, 16-17, 22-23 
2ம் வாசகம்:    வகாவோ  3: 1-4  
நற்வசய்தி:        வயாவான் 20: 1-9     

ஞாயிறு வாசகம் ஆண்டு 3                        
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2திருப்புகழ் மாலை- பாஸ்கா ஞாயிறு 

 திருத்தைலத் திருப்பலிகள் 
மதைமாவட்டங்களில் ககாண்டாடப்பட்டன!

 

மைாக்கா-ஜ ாகூர் 
மலைமாவட்டம் 

  
கடவுலைச் சந்திக்க ஓர் இடத்லத மக்கள் 

ததடுகிைாரகள்! 
 

மோக்கா–வ ாகூர் மடைமாவட்டடம் 
அதன்  பன்வமாழி திருத்டதேத் திருப் 
பலிடய கடந்த ஏப்ரல் 12, 2022 அன்று 
கூோய் கிறிஸ்து அரசர் பங்கில்  வகாண் 
டாடியது. 
 
ஆயர்  வபர்னார்ட் பவுல் அவரது வதாடக்க 
உடரயில், “இன்று, இடைமக்களுக்கும் 
எங்கேது குருத்துவத்துக்குமான  எங்கள் 
உறுதிவமாழிகடேயும் அர்ப்பணிப்டபயும் 
புதுப்பிக்க நாங்கள் இங்கு வந்துள்வோம். 
நாங்கள் அருள்பணியாேர் சமூகம் என்று 
அடழக்கப்படுகிவைாம் - நாங்கள் மக்களிட 
மிருந்துத் வதான்றிய மற்றும்  மக்களுக்கான 
அருேப்பட்ட அருள்பணியாேர்கள். சமூகம் 
இல்ோமல் அருள்பணியாேர் இல்டே. 
சமூகம்தான் அருள்பணியாேர்கடே அனுப் 
புகிைது வமலும் அவர்கடேப் வபற்றும் 
வகாள்கிைது எ்ன்ைார்.  
 
வதாடர்ந்து, நாங்கள் பேவீனமானவர்கள் 
என்படத அறிவவாம்;   மனந்திரும்பி 
தவறுகடேத் திருத்திக்வகாள்ேவும்  வவண் 
டும் என்படதயும்  நாங்கள் அறிவவாம், 
வமலும் கடவுளின் அருோல் நாங்கள் 
வமன்டமவபற்று சிைந்த அருள்பணியாேர் 
கோக மாைவும்  இயலும். 
 
"ஒரு நிடேப்பாட்டட உருவாக்குங்கள், 
வகட்கப்படுங்கள்" என்பது மடைமாவட்டத் 
தின் கருப்வபாருோகும்.   காந்தி, 
மார்ட்டின் லூதர் கிங் வபான்வைார்  
அவர்கள் வகாண்டிருந்த நிடேப்பாட்டட 
நாம் நிடனவுகூர்வவாம்.  இவ்வாறு நாமாக 
இருந்தாலும், மற்ைவர்கோக இருந்தாலும் 
அல்ேது குரல்வகாடுக்க  இல்ோதவராக 
இருந்தாலும் சரி எப்வபாதாவது, எங்காவது, 
நாம் ஒவ்வவாருவரும் ஏதாவது ஒரு 
நிடேப்பாட்டட எடுக்க வவண்டும்  என் 
படத ஆயர் அவர்கள் வலியுறுத்தனார்.  
 
‘மற்ைவர்கடேக் காப்பது வபால் உங்கடே 
யும் காத்துக்வகாள்ளுங்கள்’ அருள்பணி 
யாேர்கோகவும் பங்குத் தடேவர்கோகவும்  
பணிவயற்றிருக்கும் நாம்  மற்ைவர்கடே 
விட  நம்டம முக்கியமானவர்கோகக் 

கருதினால் நமக்கு மீட்பு கிட்டாது.   
மற்ைவர்கடே மீட்க  நாம் பாடுபட 
வவண்டும் அப்வபாதுதான் கடவுள் நமது 
மீட்புக்கு அருள்புரிவார் என்று அருள் 
பணியாேர்கள் குழாமிற்கு அறிவுறுத்தினார். 

 
 

தகாைாைம்பூர் 
மாமலைமாவட்டம் 

 

 
புதிய வாழ்வின் நம்பிக்லகயில்  எழுதவாம்! 

 
வாரத்தின் முதல் நாேன்று விடியற் 

காடேயில் இருள் நீங்கும் முன்வப மகதோ 
மரியா கல்ேடைக்குச் வசன்ைார்                     

(வயாவான் 20:1) 
 

இடைவனின் உயிர்த்வதழுதடே  வகாண் 
டாடும் இவ்வவடேயில், இது வபான்ை 
வபருந்வதாற்று  காேத்தில் பாஸ்கா 
வபருவிழா  வகாண்டாட்டத்தின் வபாருள் 
என்ன என்று சிேர் வகட்கோம். கடந்த 
இரண்டு ஆண்டுகோக வதாற்றுவநாயால் 
நாம்  மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருந்வதாம்.  
பேர் இன்னும் தங்கள் அன்புக் 
குரியவர்களின் இழப்பிலிருந்து மீண்டு 
வகாண்டிருக்கோம்.  மற்ைவர்கள் வபாருோ 
தார சிக்கல்களிலிருந்து மீே இன்னும்   
வபாராடிக் வகாண்டிருக்கோம். 
 
உக்டரனில் விரிவடடந்து வரும்  வபாரின் 
அச்சுறுத்தோல்  உேகம் முழுவதும் 
தத்தளித்துக்வகாண்டிருக்கிைது. வமலும் 
உேகின் பே பகுதிகளில் சிறுபான்டம 
யினருக்கு எதிரான துன்புறுத்தல் 
வசய்திகோல் நாமும் வதாடர்ந்து 
தாக்கப்படுகிவைாம். எதிர்பாராத வழிகளில்  
மரணம் நம்  மீது நிழோடுகிைது.   
இப்படிப்பட்ட சவால்கள் மத்தியில் 
நம்பிக்டக  இன்னும் நிடேக்குமா? 
 
பேர் தங்கள் துன்பங்கள், இழப்புகள் மற்றும் 
அநீதிகளில் சிலுடவயின் பாரத்டதச் 
சுமந்திருக்கிைார்கள். ஆனாலும் சிலுடவ 
நமது நம்பிக்டக, வாழ்க்டக மற்றும் 
வாக்குறுதியின் சின்னமாகும். சிலுடவ  
மரணத்டதயும்  மீட்டபயும் வவளிப்படுத் 
தும் அடடயாேமாகும். 
 
சீடர்கள் வவறுடமயான கல்ேடைடய 
எதிர்வகாண்டதால் அவர்கள் குழப்பம் 

மற்றும் ஏமாற்ைம் அடடந்தடத நற்வசய்தி 
கூறுகிைது. பாஸ்கா வசய்தியின் டமயமாக 
அடமவது,  வவரூன்றிய நம்பிக்டகயின் 
டமயின் பின்னணியில் ஒரு புதிய 
எதிர்காேத்திற்கான அடழப்பாகும். பாஸ்கா 
வபருவிழா  என்பது  நமக்கான புதிய 
வதாடக்கங்கடேப் பற்றியது. 
 

சிலுடவயில் அடையப்பட்ட சூழலிலிருந்து  
உயிர்த்வதழுதலின் வவளிச்சத்திற்குக் 

கடக்கத் துணிந்த வமரி மக்தோ மற்றும் 
சீடர்கடேப் வபாேவவ, நாமும் 
வதாற்றுவநாயின் குளிர்காேத்திலிருந்து 
உள்ளூர் வசந்தத்திற்கு நகர்கிவைாம். 
ஆரம்பகாே திருஅடவ ஆண்டவரின் 
உயிர்ப்டப நம்பிக்டகயின் காேமாகவும், 
புதுப்பிக்கப்பட்ட வதாடக்கமாகவும் 
பார்த்தது வபாே, இக்காேத்டத  நமது புதிய 
வதாடக்கமாக ஆக்குவவாம். இவயசுவின் 
உயிர்த்வதழுதலின் மூேம் நமக்கு 
அளிக்கப்பட்ட  புதிய வாழ்க்டகடய 
மீட்வடடுப்வபாம். 
 
ஆரம்பகாே திருஅடவ ஆண்டவரின் 
உயிர்ப்டப நம்பிக்டகயின் காேமாகவும், 
புதுப்பிக்கப்பட்ட வதாடக்கமாகவும் 
பார்த்தது வபாே, இக்காேத்டத  நமது புதிய 
வதாடக்கமாக ஆக்குவவாம். இவயசுவின் 
உயிர்த்வதழுதலின் மூேம் நமக்கு 
அளிக்கப்பட்ட  புதிய வாழ்க்டகடய 
மீட்வடடுப்வபாம். 
 
கத்வதாலிக்கர்கோகிய நாம் இரக்கத்து 
டனும், ஒற்றுடமயுடனும், துன்பப்படுப 
வர்கள் மற்றும் மிகவும் பாதிக்கப் 
படக்கூடியவர்கடேக் கவனித்துக்வகாள்ளும் 
பணிக்கு அடழக்கப்படுகிவைாம். இது 
நம்பிக்டகயின் உண்டமயான அடடயாேம். 
பாஸ்கா வபருவிழா   சீடர்கள் இவயசுவின் 
மரணத்தின் மீது வகாண்ட வசாகத்டத 

அறிவிக்கவில்டே, மாைாக அவரது 
உயிர்த்வதழுதலின் பகிர்வு, நிடேவாழ்வின் 
வாக்குறுதி, தூய ஆவியாரின் மகிழ்ச்சி 
மற்றும் நம்பிக்டக ஆகியவற்டை வவளிப் 
படுத்தியது. 
 
இந்த பாஸ்கா காேம் முழுவதும் உயிர்த்த 
கிறிஸ்துவின் அடமதி உங்கள் இதயங்களில் 
குடிவகாள்வதாக.  வமலும் நீங்கள் மகிழ்ச்சி 
யினாலும் நம்பிக்டகயினாலும் நிரப்பப் 
படுவீர்கோக.   உங்களுக்கும் உங்கள் 
அன்புக்குரியவர்களுக்கும் மகிழ்ச்சியான 
மற்றும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பாஸ்கா 
வபருவிழா வாழ்த்துக்கடேத் வதரிவித்துக் 
வகாள்கிவைன்.  
 

வபராயர்,  ூலியன் லியாவ்,                           
வகாோேம்பூர் மாமடைமாவட்டம், 

கிறிஸ்தவர்கள், 
முஸ்லிம்கள் பிறரின் இன்ப 

துன்பங்களைப் பகிர 
வவண்டும் ... 

 

உேக அேவில் ரமதான் வநான்பு மாதம் 
துவக்கப்பட்டிருப்படதவயாட்டி, ஏப்ரல் 
08, கடந்த வவள்ளியன்று, உேகில் 
வாழ்கின்ை அடனத்து முஸ்லிம்களுக்கும் 
நல்வாழ்த்துச் வசய்தி ஒன்டை 
அனுப்பியுள்ே திருப்பீட பல்சமய உடர 
யாடல் மன்ைம், நாம் பகிர்ந்து வாழ்கின்ை 
மனித சமுதாயத்திலிருந்து பிைக்கின்ை 
உடன்பிைந்த உணர்வு நிடேயின் 
அடடயாேமாக, ரமதான் மாதமும், 
வநான்பு வபருநாள் வகாண்டாட்டமும், 
பேனுள்ேதாக அடமய வாழ்த்துவதாகத் 
வதரிவித்துள்ேது.      
 
வகாவிட்-19 வபருந்வதாற்ைால், நம் 
குடும்ப உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட, 
உேவகங்கும் இேட்சக்கணக்கான மக்கள் 
உயிரிழந்துள்ேனர்.  இத்வதாற்ைால் தாக் 
கப்பட்டவர்கள் மற்றும், அதிலிருந்து 
குணமானவர்கள், நீண்ட காே 
வவதடனகடே அடடந்துள்ேனர் 
என்றுடரக்கும் அச்வசய்தி, வபருந் 
வதாற்ைால் இைந்தவர்கள், மற்றும் 
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காகச் வசபிப்ப 
தாகவும் கூறியுள்ேது. 
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