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எட்டு நாள்களுக்குப்பின் அவருடைய சீைர்கள் மீண்டும் உள்ளே கூடியிருந்தார்கள். 
அன்று ளதாமாவும் அவர்களோடு இருந்தார். கதவுகள் பூட்ைப்பட்டிருந்தும் இளயசு 
உள்ளே வந்து அவர்கள் நடுவில் நின்று, “உங்களுக்கு அடமதி உரித்தாகுக!” என்று 
வாழ்த்தினார். பின்னர் அவர் ளதாமாவிைம், “இளதா! என் டககள். இங்ளக உன் விரடை 
இடு. உன் டகடய நீட்டி என் விைாவில் இடு. ஐயம் தவிர்த்து நம்பிக்டக ககாள்” 
என்றார். ளதாமா அவடரப் பார்த்து, “நீளர என் ஆண்ைவர்! நீளர என் கைவுள்!!” 
என்றார். இளயசு அவரிைம், “நீ என்டனக் கண்ைதால் நம்பினாய். காணாமளை 
நம்புளவார் ளபறுகபற்ளறார்” என்றார். (‘ளயாவான் 20: 26-29) 

வத்திக்கான்:   "அஞ்சாதீர்கள்" என, 
உயிர்த்த ஆண்ைவர் உடரத்த 
நம்பிக்டகயூட்டுகின்ற மற்றும், அச்சம் 
தவிர்க்கின்ற வார்த்டதகடே நம் 
இதயங்களில் பதிப்ளபாம் என்று 
திருப்பயணிகடே ஊக்கப்படுத்தினார், 
திருத்தந்டத பிரான்சிஸ். 
 
கிறிஸ்துவின் உயிர்ப்புப் கபருவிழா 
வுக்கு அடுத்த நாோகிய, ஏப்ரல் 18, 
இத்திங்கள் நண்பகலில் வத்திக்கானின் 
தூய ளபதுரு வோகத்தில் கூடியிருந்த 
ஆயிரக்கணக்கான திருப்பயணிகளுக்கு, 
அல்ளைலூயா வாழ்த்கதாலி உடர 
வழங்கிய திருத்தந்டத பிரான்சிஸ் 
அவர்கள், உண்டம நமக்கு விடுதடை 
அளிக்கும் என்பதற்குச் சாட்சிகோக, 
இளயசுவின் உயிர்ப்பின் மகிழ்டவப் 
பகிர்ந்துககாள்ளுங்கள் என்று ளகட்டுக் 
ககாண்ைார். 
 
அன்று விடியற்காடையில், இளயசுவின் 
கல்ைடறடயப் பார்க்கச் கசன்ற 
கபண்கள், அவர் உயிர்த்துவிட்ை 
கசய்திடய சீைர்களுக்கு அறிவிக்க 
ஓடியளபாது, உயிர்த்த இளயசு 
அவர்கடே எதிர்ககாண்டு அவர் 
களிைம்,"அஞ்சாதீர்கள்" (மத்.28:8-15) 
எனக் கூறியடத விேக்கும்  நற்கசய்தி 
வாசகத்டத  டமயப்படுத்தி, அன்டறய  
உடரடய  வழங்கினார், திருத்தந்டத 
பிரான்சிஸ். 
 

"அஞ்சாதீர்கள்" 
 
மரணம், ளநாய், வாழ்வின் இன்னல்கள் 
ளபான்ற எதுவானாலும், அடவ குறித்த 
அச்சம் எவ்வாறு நம்டம முைக்கிப் 

ளபாடும் என்படத, "அஞ்சாதீர்கள்" 
என்ற ஆறுதைளிக்கும் கசால்ைாைல் 
ஏற்க டவக்கின்றது என்றுடரத்த 
திருத்தந்டத, மரணத்டத கவன்ற 
இளயசுடவத் தவிர, ளவறு யாரால், 
இத்தடகய நம்பிக்டகயளிக்கின்ற 
கசால்ைாைடை நம்மிைம் கூறமுடியும் 
என்ற ளகள்விடய எழுப்பினார். 
 
அச்சம், எவ்வாறு இதயக் கதவுக்குள் 
நம்டம எப்ளபாதும் மடறத்து டவத்தி 
ருக்கின்றது என்படத முழுவதும் 
அறிந்தவர்கோய், நம் அச்சங்கள் என்ற 
கல்ைடறயிலிருந்து கவளிவர ஆண்ைவர் 
அடழக்கிறார் எனவும், அளதளநரம், 
அவர் என்கறன்றும் நம்முைனிருக்கிறார் 
என்படத அனுபவிக்க நம்டம 

அனுமதிக்களவண்டும் எனவும், 
திருத்தந்டத பிரான்சிஸ் அவர்கள் 
ளகட்டுக்ககாண்ைார். 
 

விரைந்து சசல்லுங்கள், 
மற்றவருக்கு அறிவியுங்கள் 
 
“என் சளகாதரர்களிைம் கசன்று 
அவர்கடேக் கலிளையாவுக்குப் ளபாகு 
மாறு கசால்லுங்கள். அங்ளக அவர்கள் 
என்டனக் காண்பார்கள்” என, இளயசு 
அப்கபண்களிைம் கூறினார், நாமும் 
நம்டமச் சூழ்ந்துள்ே அச்சத்டத அகற்றி, 
ஆண்ைவரின் உயிர்ப்பால் வரும் 
கபருமகிழ்ச்சிடய, மற்றவருக்கு 

 வயது முதிர்ந்த ோர், அன்புகூரப்பட்டு,  
மதிக்கப்பட தவண்டும்! 

ஈப்ப ோ சோலை,  உயிர்த்த 
ஆண்டவர்  ங்கில்   ஆண்டுத்                    

திருவிழோ 
க ோண்டோடப் ட்டது 

ளகாைாைம்பூர், ஈப்ளபா சாடையில் உள்ே 
உயிர்த்த ஆண்ைவர் பங்கு அதன் பங்குத் 
திருவிழாடவ பாஸ்கா ஞாயிறு அன்று 
ககாண்ைாடியது. இந்த ஆண்டு, குருத்து ஞாயிறு 
தவிர்த்து  பாஸ்கா புனித வாரத்தில்  முப்கபரும் 
நாள்கோன திங்கள், கசவ்வாய் மற்றும் புதன்   
மூன்று நாள் வழிபாட்டு    பங்குத் திருவிழா 
டமயமாகக் ககாண்டிருந்தது.  ளபராயர் 
ஜூலியன் லியாவ் அவர்களின் தடைடமயில் 
ககாண்ைாைப்பட்ை பாஸ்கா ஞாயிறு 

திருப்பிலியுைன் பங்குத்  திருவிழா நிடறவு 
கபற்றது. 

திங்கள் முதல் புதன் வடரயிலுமான திருப்பலிகள் 
அடனத்தும் அருள்தந்டத ளைாரன்ஸ் என்ரூ 
அவர்கோல் தடைடமளயற்கப்பட்ைது. அவர் 
ஒன்றித்த பயணம் தடைப்பில் ஒன்றிப்பு, 
பங்ளகற்பு மற்றும் மடறத்தூது ஆகிய 
கருத்ளதாட்ைங்கில் அவரது பகிர்டவ சிறப்பாக 
பகிர்ந்துககாண்ைார்.  
 
உயிர்த்கதழுந்த கிறிஸ்து பங்கின் பங்குத்தந்டத 
அருள்தந்டத   எட்வின் பீட்ைர் அவர்கள், 
ஒவ்கவாரு நாளும் வழிபாட்டுத் தயாரிப்பில் 
சமூகத்தின் பங்களிப்பின் அவசியத்டத 
எடுத்துடரத்ததால், ககாண்ைாட்ைம் 
உண்டமயிளைளய ஒரு சமூக டமயமாக  
இருந்தது. ஒவ்கவாரு நாளின் வழிபாட்டு 
விழாவிற்கும் அடனத்து பங்கக் 
பணிக்குழுக்கடேயும் உள்ேைக்கியதாக 
இருந்தது - அடனத்து அ.தி.சமூகங்கள், 
மடறக்கல்வி பணிக்குழு, சமூக கதாைர்பு 
பணிக்குழு, இடறவழிபாட்டு குழு, 
இடேஞர்கள், கிழக்கு மளைசிய சமூகம் மற்றும் 
இந்த பங்கின்  தவறாமல் திருப்பலிகளில் கைந்து 
ககாள்ளும் அடனவரின் பங்ளகற்பும் சிறப்பாக 
அடமந்தது என்று கபருமிதம் ககாண்ைார். 
 
பங்கின் ஒருங்கிடணந்த மனிதவே 
பணிக்குழுவின் முயற்சியல் ளமற்ககாள்ேப்பட்ை 
ளேம்பர் முயற்சியின் மூைம் கிடைந்த நிதியின் 
மூைம் ஏடழகளும்  இக்ககாண்ைாட்ைத்தில் 
ளசர்த்துக்ககாள்ேப்பட்ைார்கள் என்பது குறிப் 
பிைத்தக்கது.  ஏறக்குடறய அடனத்து தயாரிப்புக்    
கூட்ைங்களும் இயங்கடை வாயிைாக 
(ஆன்டைனில்) நைத்தப்பட்ைன. 
   
பங்குத்தந்டத எட்வின் பீட்ைர் அவர்தம் 
உடரயில் சமூகப் பங்ளகற்பு முழுடமயாக 
இல்டை என்றாலும்      அது ஆற்றலுைன் பங் 
ளகற்றது என்றார்.  மூன்று  நாள்களிலும் நல்ை 
பங்ளகற்பு இருந்தது என்றும்,    அர்ப்பணிப்புள்ே 
தன்னார்வைர்களின் பணிக்குழு  நிர்ணயிக்கப் 
பட்ை நடைமுடற பாதுகாப்பு விதிமுடறகடேள் 
பின்பற்றப்படுவடத உறுதி கசய்தது என்றும் 
கூறினார்.    

திருத்தந்தத வலியுறுத்து! 

 இரு வருைங்களுக்குப்பின், வத்திக்கானின் புனித ளபதுரு 
வோகத்தில் முதன்முடறயாக நடைகபற்ற புதன் 
மடறக்கல்வியுடரயில், வயதுமுதிர்ந்ளதாடர மதித்தல், வாழ்வு 
மற்றும், அதன் பைநிடைகடே இடேளயாருக்குக் 
கற்றுக்ககாடுத்தல் ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்டத 
திருத்தந்டத வலியுறுத்திக் கூறினார் 
 
அன்புச் சளகாதரர், சளகாதரிகளே, உங்கள் எல்ைாருக்கும் 
காடை வணக்கம். இன்று, இடறவார்த்டதயின் உதவிளயாடு, 
முதுடமயின் வலுவற்ற இயல்பு, குறிப்பாக, குழப்பம், மற்றும், 
மனச்ளசார்வு, இழப்பு மற்றும், டகவிடுதல், ஏமாற்றம் மற்றும், 
சந்ளதகம் ஆகியவற்றால் குறிக்கப்பட்டுள்ே ஒரு பகுதிடயத் 
திறக்கின்ளறாம்.  
 
வாழ்க்டகயில் நாம் எதிர்ககாள்கின்ற சூழல்களுக்குமுன், சிை 
ளநரங்களில் துயர நிகழ்வுகளுக்குமுன், நாம் உணர்கின்ற 
இயைாடம, எந்தக்கட்ைத்திலும் ஏற்பைைாம். 
இருந்தளபாதிலும், குழந்டதப் பருவம் மற்றும், இேடமப் 
பருவத்தில் ஏற்பட்ை ஆழமான மனக்காயங்கள், முதுடமயில், 
அநீதி மற்றும், எதிர்ப்புக் குணத்டதத் தூண்டிவிைைாம். இது 
மற்றவருக்குத் கதாந்தரவாகக்கூை இருக்கைாம். ளமலும், 
வாழ்க்டகயில் துயரநிகழ்வுகடே எதிர்ககாள்கின்றளபாது 
உணரப்படும் இயைாடம, இடேளயாரிைம் உருவாகும்ளபாது, 

வலுவான எதிர்விடேடவ மட்டுளம தூண்டிவிடுவதாகத் 
கதரிகின்றது. இதில், கபற்ளறார் மற்றும், வயதுமுதிர்ந்ளதாரால் 
இடேய தடைமுடறகளுக்கு, டகம்மாறு கருதாமல் 
வழங்கப்படும் அன்பாகப் பார்ப்பளத நம் கபாதுவான 
அனுபவமாக இருக்கிறது. எனினும், நமக்கு முன்ளன 
வாழ்ந்தவர்கடே மதித்து, மற்கறாரு முடறயில் அன்புகூர்வது 
பற்றி இடறகவளிப்பாடு நமக்குக் காட்டுகிறது. இந்த சிறப்பு 
அன்பு, பத்துக் கட்ைடேகள் வழியாக, கைவுோல் நமக்குப் 
புனிதமானதாக ஆக்கப்பட்டுள்ேது.  
 
இந்தக் கட்ைடே, ஒருவர், தன் தந்டத, தாளயாடு மட்டும் 
நிறுத்திக்ககாள்ோமல், நமக்குமுன் வாழ்ந்த தடைமுடறயினர் 
அடனவடரயும் உரித்தானவர்கோக நிடனக்களவண்டும் 
என்று கூறுகிறது. வயதுமுதிர்ந்ளதார் மீது ககாண்டிருக்கும் 
நன்மதிப்பு, அவர்களின் உைல் மற்றும், மனநிடைடயப் 
கபாருட்படுத்தாமல் இருக்களவண்டும் என்படத ஒருளபாதும் 
மறக்கக்கூைாது.  இக்காைத்தில் வயதுமுதிர்ந்ளதாடரப் 
பராமரிப்பதற்கு வழங்கப்படுகின்ற வசதிகளுக்கு மத்தியில், 
சிறப்பான முடறயில் அவர்களுக்குக் ககாடுக்க 
கைடமப்பட்டுள்ே அன்டபயும் நன்மதிப்டபயும் 
வழங்குவதற்கு நாம் முயற்சிக்களவண்டும் என்றார் 
திருத்தந்டத  
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 இன்று பாஸ்கா கால இரண்டாம் வாரத்தில் 
இறைஇரக்க ஞாயிறு ககாண்டாட்டத்தில் 
இறைகிறைாம். 
 

இன்றைய முதல் வாசகத்தில் றபதுருவின் 
நிழல் பட்டதாறலறய குைம் கபற்ைார்கள் 
என்று லூக்கா பதிவு கசய்துள்ளார். அறத 
றவறளயில் நற்கசய்தி வாசகத்தில் 
திருத்தூதர் றதாமாவின் விருப்பத்றத 
புரிந்து இரக்கத்துடறே அவரிடம் 
காயங்கறள காட்டி நம்ப அறழக்கின்ைார் 
ஆண்டவர்.   இறைவன்மீது நம்பிக்றக 
றவத்து வாழ்தல் என்பது கவறுமறே 
அவறர வழிபடுவறதாடு நின்றுவிடக்கூடிய 
ஒன்று அல்ல.  மாைாக அவருக்காக, 
அவராகறவ வாழ்தல் ஆகும். இதோல் நாம் 
பல்றவறு துன்பங்கறளயும், றவதறேக 
றளயும் சந்திக்க றநரிடும்.  
 

திருத்தூதர் றயாவான் எழுதிய திருகவளிப் 
பாட்டு நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட 
இன்றைய இரண்டாம் வாசகத்தில் அவர் 
கூறுகிைார், “நான் கடவுளின் வாக்றக 
அறிவித்து, இறயசுவுக்குச் சான்று 
பகர்ந்ததால் பத்மு தீவுக்கு வர றநர்ந்தது” 
என்று. ஆம், தூய றயாவான் கடவுளின் 
வாக்றக எடுத்துறரத்த ஒறர காரைத் 

திற்காக நாடு கடத்தப்படுகின்ைார். 
றயாவாறேப் றபான்றுதான் பல 
புனிதர்கள், மறைசாட்சிகள், இறையடியார் 
கள் நாடு கடத்தப்பட்டார்கள், பல்றவறு 
சித்ரவறதறய அனுபவித்தார்கள். ஆோலும் 
அவர்கள் தாங்கள் ககாண்ட நம்பிக்றகயில் 
மேம் தளரவில்றல. 
 

இறைவன் மீது உள்ள நம்பிக்றகயில் 
நாளும் நாம் வளரறவண்டும். எசாயா 
புத்தகம் 40:31ல் வாசிக்கின்றைாம், 
“ஆண்டவர் மீது நம்பிக்றக றவப்றபார் 
புதிய ஆற்ைல் கபறுவர்” என்று. ஆதலால் 
நாம், நமக்குப் புதிய ஆற்ைறலத் தரும் 
இறைவன் மீது ஆழமாே நம்பிக்றக றவத்து 
வாழ முன்வரறவண்டும். 
 

யூதர்கள், இறயசுறவச் சிலுறவயில் 
அறைந்து ககான்ைறதப் பார்த்துவிட்டு, 
எங்றக தங்கறளயும் அவர்கள் பிடித்துக் 
ககான்றுவிடுவார்கறளா என்று பயந்து, 
சீடர்கள் தாங்கள் இருந்த அறையின் கதறவ 
மூடிறவத்திருந்தார்கள் (றயாவா 20:1) 
இறயசு உயிர்த்கதழுந்த பின்பு, தன்னுறடய 
சீடர்களுக்குத் றதான்றியகபாழுது, அவர்கள் 
ஏறதா ஆவிறயக் கண்டதுறபால் திகிலுற் 
ைறத (லூக் 2437-39) நிறேவூட்டுவதாக 

இருக்கின்ைது. ஓர் ஆவிறய கண்டதுறபால் 
திகிலுற்று இருந்தவர்களிடம் இறயசு, 
அவர்களுக்கு முன்பாகத் றதான்றி, 
“உங்களுக்கு அறமதி உரித்தாகுக” என்று 
வாழ்த்துகின்ைார்.  
 

இறயசு உயிர்த்து, தன்னுறடய 
சீடர்களுக்குத் றதான்றியறபாது, தன்மீது 
அவர்கள் நம்பிக்றகககாள்ளவில்றல 
என்றைா, தன்றே விட்டுவிட்டு ஓடிவிட் 
டார்கள் என்றைா  அவர்கறளத் திட்ட 
வில்றல. மாைாக, ‘அறமதி உரித்தாகுக’ 
என்ை ஆறுதல் அளிக்கும் வார்த்றதகறளப் 
றபசுகின்ைார். அதுமட்டுமல்லாமல், தூய 
ஆவியாறர அவர்றமல் ஊதி, தன்னுறடய 
பணிறயச் கசய்ய மீண்டுமாக அவர்கறள 
அறழக்கின்ைார். இவ்வாறு இறயசு 
பயந்துககாண்டிருந்த சீடர்களுக்கு அபயம் 
தந்து – துணிறவத் தந்து – வல்லறமறயாடு 
பணிறயச் கசய்ய வழி வகுக்கின்ைார். 
இந்நிகழ்விற்குப் பிைகு சீடர்கள் புதிய 
உத்றவகத்துடன் கசயல்பட்டறதக் 
ககாண்றட இறயசு தன் சீடர்களுக்கு தந்த 
அபயம், துணிவு எத்துறை உயர்ந்தது 
என்பறத புரிந்துககாள்ளலாம். 
 

 றயாவான் நற்கசய்தியாளர் தன்னுறடய 

நற்கசய்தி நூலின் வழியாக, இறயசுறவ 
இறைமகன் எே ஒவ்கவாருவரும் நம்பி 
ஏற்றுக்ககாள்ளறவண்டும் என்ை கசய்தி 
றயத் திரும்பத் திரும்ப வலியுறுத்திக் 
கூறுகின்ைார். 
 

‘என் ஆண்டவறர, என் றதவறே’ என்று 
துணிவுடன் அறிக்றகயிட்டார் திருத்தூதர் 
றதாமா. புனித றதாமாவின் விசுவாச 
அறிக்றக நம் ஒவ்கவாருவரின் விசுவாச 
வாழ்வுக்கு முன்றோட்டமாகட்டும்.   
உயிர்த்த இறயசுறவ நம் ஊேக்கண்களால் 
காைாவிட்டாலும் நம்புறவாம். றபறுகபற்ை 
வர்களாறவாம். ‘  
 

த. ற ாசப் சகாய ஆேந்த், புனித சறவரியார் 
றதவாலயம், மலாக்கா.  

 
 

பாஸ்கா காலம் 2-ஆம் ஞாயிறு 
       

முதல்  வாசகம்:    திப. 10: 34, 37-43   
தி. பாடல்:      118: 1-2, 16-17, 22-23 
2ம் வாசகம்:    ககாறலா  3: 1-4  
நற்கசய்தி:        றயாவான் 20: 1-9 
   ஞோயிறு ேோசகம் ஆண்டு 3                        
ேோரநோள் முதல் ேோசகம் –ஆண்டு 
2திருப்புகழ் மோறை- ேோரம் 2 

 பாஸ்கா திருவிழிப்பில் திருமுழுக்குப்பபற்ற 
புதுக்கிறிஸ்தவர்களின் உள்ளார்ந்த பகிர்வு  

 

Rena Banu @ Jenny Maria,                           
புனித யாகப்பர் பங்கு, மெர்லிொவ், ம ாகூர்.  

எேக்கு திருமுழுக்கு வழங்கப்பட்ட 
றபாது மேதிற்குள் மகிழ்ச்சிி்,  பூரிப்பு 
ஒன்ைாக இறைந்து இருந்தது. எேக்கு 
கமாத்தம் நான்கு அருட்சாதேங்கள் 
கிறடத்தது. தூய ஆவியாரின் ஆற்ைல் 
என் றமல் கபாழிந்தறத முழுறமயாக 
உைர்ந்றதன்.  இனிறமல் என் 
கிறிஸ்துவ கடறமறய முழுறமயாக 
கசய்றவன் என்று அந்த றநரத்தில் நான் உறுதி ஏற்றைன். 

Jenny Vishalini A/P Malayapan, தூய ஆவியார் பங்கு,  ாசின், 
ெலாக்கா 

என் வாழ்வில் விஷாலினி என்று 
இருந்த நான் க னி விஷாலினி 
என்று கபயர் மாற்ைம் கண்டது முழு 
திருப்தியாக உள்ளது. நான் ஒரு இந்து 
கபண்ைாக இருந்து கிறிஸ்தவ 
கபண்ைாக மாறிய றபாது என் 
ஈடுபாடு கடவுள் மீது  முதலில் 
அதிகமாக இருந்ததில்றல. என் 
வாழ்வில் என் கைவர் ற ம்ஸ் 
அவர்கறள சந்தித்த திேத்திலிருந்து 
என்னுள் இருந்த மாற்ைத்றத 
உைர்ந்றதன். கிறிஸ்துறவயும் 

கத்றதாலிக்க வழிபாடு அறமதியாே  இறைறவண்டல் 
எேக்கு மிகவும் பிடிக்கும். நான் கிறிஸ்துவுக்குள் நுறழந்த 
அன்று எேக்குள் மே அறமதி மிகவும் இருந்தறதாடு முழு 
மகிழ்வும் இருந்தது. அந்த திருத்றதலமாேது என் 
கநற்றியில் பூசிய றபாது எேக்கு அறமதியுடன் கூடிய 
ஆர்வமும் சந்றதாஷத்துடன் கூடிய அழுறக வந்தது. அது 
எேக்கு ஒரு மைக்கமுடியாத நிகழ்வாக இருந்தது. எந்த 
தறட வந்தாலும் அதறே தாங்கிக் ககாண்டு சாதறேயாக 
மாற்றுறவன் என்ை நம்பிக்றகயுடன் நான் ஒரு முழு 
கிறிஸ்தவ கபண்ைாக இருப்றபன் என்று உறுதி 
கூறுகிறைன். 
 
Divya,  திருக்குடும்பப் பங்கு, கா ாங், சிலாங்கூர் 
 
நான் திருமுழுக்கு கபற்ை பிைகு, 
மகிழ்ச்சி, பரவசம் மற்றும் றபரின் 
பத்திள் கடவுலின் அன்பில் கநருக்க 
மாே உைறவ உைர்ந்றதன். 
இறைவனின் அருளால் புதிய பயைத் 
றதத் கதாடங்க நான் உற்சாகமாக 
இருக்கிகைன். எேக்கு கிறிஸ்தவ 
விசுவாசத்றதபு பயிற்றுவித்த  
R.C.I.A. குழுவிேர் அறேவருக்கும் எேது மேமார்ந்த 
நன்றிறயத் கதரிவித்துக்ககாள்கிறைன்.   
 

 

Alice திருக்குடும்பப் பங்கு, கா ாங், சிலாங்கூர் 
 
நான் திருமுழுக்குப் கபற்ை பிைகு, 
என்றே முழுவதுமாக இறைவனுக்கு  
அர்ப்பணித்துள்றளன்  என்பறத  
அறிந்தப்பின்  பாதுகாப்பு, மகிழ்ச்சி 
மற்றும்  றபரின்ப உைர்றவ  
என்னுள் உைர்ந்றதன். இறைவனின்  
வருறகயிோல்  என் எதிர்காலம் 
பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்பதில் 
சிறிதும் ஐயமில்றல. கடவுள் என்றே 
இறை  வாழ்க்றகயில் கசழிக்க 
றவத்துள்ளார். கிறிஸ்துவின் ஆயிரக்கைக்காோ  படிகள்  
நிறைந்த  வாழ்க்றக பயைத்தில் முதல் படி இந்த 
திருமுழுக்கு.  இறைவறே  பற்றிக்ககாண்டு என் வாழ்வின் 
இலக்றக அறடறவன். 
 
 Shangita Anne, கிறிஸ்து அரசர் பங்கு, சுங்கக பட்டாணி, 
மகடா. 

நான் சங்கீதா என்.   புதுமுக 
முதிறயார்  மறைக்கல்வி 
வகுப்பில் (RCIA) கத்றதாலிக்க 
நம்பிக்றக வாழ்றவ கற்றைன். 
பாஸ்கா திருவிழிப்பில்  திருமு 
ழுக்குப்  கபற்றைன். அந்த 
றநரத்திற்கு மிகவும் எதிர்பார்ப் 
றபாடு காத்திருந்றதன். இந்த 
விசுவாசப் பயைத்தின் அனுப 
வங்கறளப் பகிர்ந்துககாள் 
வதில் மகிழ்கிறைன். 

 
என் வருங்கால கைவர் ஒரு கத்றதாலிக்கர் என்பதோல் 
அவர் மூலம் கத்றதாலிக்க கிறிஸ்துவ வாழ்வுமுறைப் பற்றி 
அறிந்து ககாண்றடன் . கத்றதாலிக்கராவதின் வழி எங்கள் 
வாழ்வில் ஏற்படும் திருப்புமுறேறய அவர் எடுத் 
துறரத்தார். 
 
ஆரம்பக் கட்டத்தில் இம் மதத்றத பற்றி ஏதும் 
கதரியவில்றல என்ைாலும் ,இறயசு கிறிஸ்துறவப் பற்றி 
கதரிந்துககாள்வதில் ஆர்வமாய் இருந்றதன் . ஆதாம் 
இறைவறே புைக்கணித்த றபாதும் அவறே கதாடர்ந்து 
இறைவன் அறழத்தது றபால எேக்கும் இந்த இறை 
அறழப்பு இருப்பதாக உைரமுடிந்தது.  
 
உண்றமயும் உயிரும் உள்ளது  திருவிவிலியம் என்பறத 
RCIA வகுப்புவழி கற்றுக்ககாண்றடன். எேக்காக கடவுள் 
மனிதோோர் , அவர் பாவிகறள றதடி வந்தார் என்பறத 
கதரிந்து ககாண்றடன். பாவத்றதவிட்டு தூய வாழ்றவ 
றதர்ந்துககாள்ள விசுவாசம் எனும் மாகபரும் ககாறடறய 
இறயசு எேக்கு வழங்குகிைார் என்பறத புர்து 
ககாண்றடன் . திருமுழுக்கு அருட்சாதேம் வழி என்றேத் 

தன் பிள்றளயாக  கதரிந்துககாண்டார். இறயசு ஆண்டவர் 
மற்கைல்லா அருட்சாதேங்கள் வழியும் என்றே தன் 
அருளால் வழி நடத்துவார் எே விசுவசிக்கிறைன்.  
 
Ester– புனித லூர்து அன்கை பங்கு, கிள்ளான் 
 
நான் கசந்தூலில் பிைந்து வளர்ந்றதன்.  திருமைம் கசய்தது 
எல்லாம் இந்துவில்தான். என் 
கைவரும் மூன்று பிள்றளகளும் 
இந்துதான். எங்கள் வாழ்வு கசய்விறே 
சூழ்ச்சியில் சிக்கிச் சின்ோப்பின்ேமாகி 
இருந்தது. எேது அக்காள் மூலம் 
ஆண்டவறர அறிந்து ககாண்டு, 
மன்ைாட கதாடங்கிறேன். 
அவ்றவறளயில் கிள்ளான், புனித 
றலர்து அன்றே பங்றகச் றசர்ந்த  
சறகாதரர் றயசுதாஸ் அந்றதாணிசாமி 
அவர்களுடன் கதாடர்பு ககாண்டு, 
RCIA பயிற்சியில் கலந்து 
ககாண்றடன். இறடயில் பிரச்றேகள் 
தறடக்கல்லாக வந்தே. ஆயினும் 
உறுதியாே மேநிறலறயாடு, ஆண்ட 
வரில் கதாடர்ந்து நீடித்திருக்க முடிவு 
கசய்றதன். இன்று மகிழ்கிறைன் ஆண்டவர் இறயசுவுக்குச் 
கசாந்தமாறேன்.  
 
Danica Hanupriya, திருஇருதய ஆண்டவர் பங்கு, கூலிம் 

  நான் ஆண்டவறர விசுவசிக்கிறைன். 
நான் நிறைய அர்த்தங்கறள இந்த 
வகுப்பு வழியாக கதரிந்து 
ககாண்றடன், இன்ேமும் 
கற்றுக்ககாண்டிருக்கிறைன். இந்த 
வகுப்பின் மூலமாக நான் ஆண்டவறர 
உைரமுடிந்தது. எங்களுக்கு இந்த 
வகுப்பு கற்று ககாடுத்தவர்களுக்கு மிக 
நன்றி. அவர்கள் எங்கறள சரியாே 
முறையில் வழி நடத்திேர். 

 

Mani Sheela Maria, மிைவுதல் அன்கை பங்கு, சிரம்பான் 
 
திருமுழுக்கு கபறும் நாறள ஆவறலாடு எதிர்ப் 
பார்த்திருந்றதன். எேது கைவர் ஓர் 
இந்து. எேது தாயார் ஒரு 
கத்றதாலிக்கர். எேக்கு மூன்று 
பிள்றளகள் உள்ளேர். திருமுழுக்குப் 
கபற்று ஆண்டவரின் திருவுடறல 
கபற்ை அன்றைய கபாழுது மட்டற்ை 
மகிழ்ச்சிய றடந்றதன்.  ஒரு வருட 
RCIA பயைம் எேக்கு நல்ல 
பலறேக் ககாடுத்தது. ஆண்டவர் 
இறயசுவுக்குச் கசாந்தமாேவராக 
என்றும் நிறலத்து வாழ்றவன். 
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