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பாஸ்கா பபருவிழா வாழ்த்துச் பெய்தி 

 

ககாலாலம்பூர் மாமறைமாவட்டத்தின் அருள்பணியாளர்கள், 

துைவைத்தார் மற்றும் பபாதுநிறலயினர் அறனவருக்குமான 

கபராயர் கமதகு ஜூலியன் லியாவ்  பபங் கிம் 

அவர்களின் வாழ்த்துச் பெய்தி 

 

கிறிஸ்துலல ன் அன்தார்ந்த சக ாதய சக ாதய கே, 
 
இந்த 2020 தாஸ் ா  பதயேலழாலானது பயபுலழி லந்த சடங்கு ளிலுப தாயபதயபொ 
லழிதாட்டிலுப ஒயே லசுலாசக குடுபதபா  தங்க ற்  இபொலாத ஒயே தாஸ் ா 
பதயேலழாலா  நினனலல ப ாள்ேபதடுப. இது தியேபேழுககுத பதாட்டி    
 ாலிபொா லேப உலர்ந்துப  ாணபதடுப தாஸ் ாலா  உள்ேது. இயேகன  ள் 
 ாலிபொா லேப ஆலபொ பணி ஓனசபோன்றியுப இந்த தாஸ் ா  டககிறது.  நாப 
ஒயேலயேகப ாயேலர் உடல யெதிபொா  லலகி, பதானலதபதாடர்பு சாதனப லழி 
தியேபதலிபோலுப, சபை  ஊட  தேங் ளில லழி பட்டுகப ஒன்றினணந்துப 
உள்கோப. இது திர்தார்க ாத தாஸ் ாலா  இயேந்தாலுப, இததன பொச   சூழல 
இதற்கு பேன் நபபல லயேப அனுதலக ாத ஒன்று ன்றாலுப, தாஸ் ா 
பதயேலழாலன் பேககிபொச பசயதி ஆண்டுகதாறுப ஒன்றுதான், அதாலது  நபது 
‘திர்கநாககு’ 
 
 டந்த சில பாதங் ள் நிசசபொபற்ற  ாலபா  இயேந்தன. கபலுப தலயேககு 
திர்கநாககு ன்தது குனறலா கல இயேந்துள்ேது.  தல லழி ளில உல பேப 
தியேஅனலயுப ஓர் இயேண்ட  ாலதனதக  டந்து பசலகின்றன. கபலுப இந்த 
இயேனே வ்லாறு புயந்துப ாள்லது ன்ததுப ஒயே க ள்லபொா  உள்ேது. 
இகபொசுலன் பயணப பற்றுப லயகதினபொ பலன்ற தாஸ் ா கதான்று கலறு துலேப 
லாழ்கன ககு பெண்டுப நலல திர்கநாகன த தயேலதிலனல. னகல இந்த 
கநயததில, லலாலற்றிற்குப கபலா , சிறந்த திர்கநாககுடனுப பகிழ்சசியுடனுப 
இயேபதனத நாப கதர்லே பசயகலாப.  
 
தாஸ் ா பதயேலழாலானது  தின பபூட்டுப இவ்லேலகில திர் கநாகன யுப 
நிசசபொபற்ற  திர் ாலதனதயுப திர்ப ாள்ளுப நபதகன னபொயுப தயேகிறது. “ன் 
பநஞ்கச! நீ நபதகன  இழபதது ன் ? நீ  லக பேறுலது ன் ?  டலேனேகபொ 
நபதபோயே.  ன் பெட்தயாப  டலேனே இன்னுப நான் கதாற்றுகலன்.  
ன்  டலேளின் பெட்புச பசபொல னே பேன்னிட்டு இன்னுப நான் அலயேககு நன்றி 
பசலுததுகலன்.  (திதா 42:11) 
 

திர்கநாககு ஒன்கற  தகதாலிக ர் ாேகிபொ நாப உலகிற்கு லழங் ககூடிபொ ப  
பேககிபொபான ப ானடபொாகுப.   துன்தப, லன்பேனற பற்றுப அநீதி  நினறந்த இந்த 
உலகில நாப திர்கநாககுக ப ாண்ட பக ோ  லேங்  அனழக ப 
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தட்டுள்கோப.   இது சாதாயண பனித திர்கநாககு அலல. இகபொசுலன் உபோர்த 
பதழுதலின் பைலப நபககு லயேப திர்கநாககு இதுதான். கசா ப, சியபப பற்றுப 
கலதனனனபொ திர்ப ாள்ே, நபபேனடபொ பசாந்த தலதனதயுப  லேதனதயுப  
பட்டுப நபதபோலலாபல  உபோர்தபதழுந்த இகபொசுனலப தார்தது திடபபதற  
அனழக ப தடுகிகறாப.  
 

நாப பதயலெ ச கசா ப பற்றுப நபதகன போன்  னதனபொ நபககுப, 
ஒயேலயேகப ாயேலயேககுப பற்றுப நபனபச சுற்றியுள்ே சபை ங் ளுககுப 
டுததுனயககுப தியேஅனலபொா  உள்கோப.  துன்தபதடுதலர் ளுககு, நாபதான் 
நபதகன யூட்டுப  னத ள் கூறுப பக ள். அதி ாய அனபபபு ோல 
பேறிபொடிக பதடுதலர் ளுககு, நாப லடுதனலபோன்  னதனபொ டுததுனயபதலர் ள். 
நாப தங்க ற்குப அடககுபேனற  ப ாண்ட நடலடிகன ளில நாப நீதினபொக 
டுததுனயககுப   னத பசாலதலர் ள். இகபொசு இந்த தாஸ் ா பதயேலழா அன்று 
நபககுக கூறலயேககுப  னதனபொப தகிர்கலாப. நாங் ள் நீதிபோன்  னதனபொக  
கூறுதலர் ள். இந்த தாஸ் ா பதயேலழாலல இகபொசு தகியேப  னதனபொ நாப  
பசாலகலாப. 
 

இந்த தாஸ் ா பதயேலழாலன்று நாப நபது இலலங் ளிகல பேடங்கி இயேபததால, 
நபனப நாகப பாற்றிபொனபபகதாப; நபபேனடபொ இயேதபொபேப பனதுப கிறிஸ்துலல 
னபபொப ப ாள்ேச பசயகலாப; அலயால  ஊட்டபளிக பதட்டு, உணலளிக ப 
தட்டு; தன்னர், நாப லாழுப இடங் ளிலுள்ே பக ளுககு பெண்டுப ஒயே பேனற, 
அலர் ள்  தங் ள் லாழ்கன போல திர்ப ாள்ளுப லலா சூழல ள் பததிபோல 
நற்பசயதிபொா ச பசபொலதடுகலாப. இதனால அலர் ள் லாழ்கன  அனனததிலுப 
பேழுனபனபொக  ண்டறிபொககூடுப. 

 

நாப பொார் ன்தனத பறுதயசீலனன பசயபொ , அதி  சுபொ-லழிபபுணர்லே பதற , அதி  
அன்தான, அதி  இயக பேள்ேலயா  பாற பநயேக டி ளுப நபககு லாயபபு னே 
லழங்குகின்றன.  
 
னலயஸ் ஒயே கசாதனன.  டலேோல அலல , நபபால. இது நபது சு  
பண்டலங் ளிலியேந்து பலளிகபொ லய நபககுச சலால லடுகிறது. பேதல தாஸ் ா  
பதயேலழா ப லேப லசுலாசபேள்ேலர் ள் அலர் ேது பக ள்  பததிபோலியேந்து  
தனினபபதட்டு ஓர் அனறபோல , கலறுதட்ட அசசததுடன் ஒளிந்து ப ாண்டார் ள்.  
ஒயே பதாற்றுகநாபோற்கு அஞ்சுலது  கதால அலலாபல ,  சீடர் ள் இகபொசுனல 
சிலுனலபோல அனறந்த பத பற்றுப அயசிபொல அதி ாய ள் தங் னேயுப தாக ககூடுப 
ன்று அஞ்சினார் ள். 
 
ஆண்டலயேனடபொ உபோர்தபதழுதல நபபேனடபொ தலலெனபான திர்கநாகன யுப , 
தேர்ந்த நபதகன னபொயுப புதுபதக  கலண்டுப. தாஸ் ா  பதயேலழாலானது , 
நபனப நாகப ஒடுககிகப ாள்ோபால , ஒவ்பலாயே ஆகணாடுப , பதண்கணாடுப, 
குழந்னதகபொாடுப  டலேள் ஒன்றிததுப தபொணப பசயலகதாடு , அலர் அளிககுப 
அன்புககுப நினலலாழ்லேககுப, அலயது குயலுககுப பசலசாயக  அனழககிறது.  
 
 “அதுபட்டுப அலல , துன்தங் னேத தாங்கிக ப ாள்லதிலுப பதயேபகிழ்சசி 
ப ாள்கிகறாப. பனனில , துன்தததால பன உறுதியுப , பன உறுதிபொால 
தன னபயுப, தன னபபொால திர்கநாககுப லனேயுப ன அறிந்தியேககிகறாப.  
அந்த திர்கநாககு ஒயேகதாதுப பாற்றப தயாது ; பனனில, நாப பதற்றுள்ே 
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தூபொ ஆலபோன் லழிபொாயக  டலேளின்  அன்பு நப உள்ேங் ளில பதாழிபொப  

தட்டுள்ேது. (உகயா 5: 3-5) 

 
இனறபக ள் பததிபோகலா அலலது நற் யேனணபோகலா கிறிஸ்துனல நாப சந்திக  
பேடிபொாத இந்த கநயததில, தாதிக பதடககூடிபொ இடததில கிறிஸ்துனல 
திர்ப ாள்ே நபககு பகதாதுப லாயபபு உள்ேது. இந்த கநயததில நாப 
அனனலயேப பொாயேக ாலது தாலது ஒன்னறச பசயபொ பேடியுப. COVID-19 
 ாயணபா  தல நடலடிகன  ள் யதது பசயபொபதட்டுள்ேன. ஆனால அலற்றில 
அன்புககுப இயக ததிற்குப  இடப பதறலலனல. பற்றலர் ளுககு, குறிபதா  
லபொதானலர் ள், ஊன பேற்கறார், னழ ள் பற்றுப தனினபப 
தடுததபதட்டலர் ளுககு உதல உங் ோல பேடிந்தனதச பசயயுங் ள். 
லெடற்றலர் ளுககுப பற்றலர் னே லட அதி பா  துன்தபதடுகிற 
புலபபதபொர்ந்கதாயேககுப உங் ள் இதபொங் னே பைடாதீர் ள். கதனலபதடுப 
அனனலயேககுப உங் ள் இதபொதனதத திறந்து னலததியேங் ள். அலர் ளுக ா  
தயந்துனய பசயயுங் ள், இனறகலண்டல அலலது பதானலகதசி அனழபபு பைலப 
அலர் ளுடன் இனணயுங் ள். 

இந்த தாஸ் ா பதயேலழானல பேன்னிட்டு உங் ள் அனனலயேககுபான ன் 
திர்கநாககுப இனறகலண்டலுப ன்னபலன்றால, ஒயே நீடிதத நாடு டததனலப 
கதால நாப சிககிகப ாண்டதா  உணர்ந்தாலுப, அன்பு பலற்றிபதறுப ன்ற 
நபதகன  நபககு இயேக  கலண்டுப. ஆழ்ந்த அர்ததபேள்ே ஒயே லாழ்கன  நப 
அனனலயேககுப  ாததியேககிறது ன்ததாகுப.  

தாஸ் ா பதயேலழா உங் ள் அனனலயன் லாழ்கன போலுப,  குறிபதா  
நபதகன பொற்ற சூழ்நினலபோல உழலகலார் நலல திர்கநாகன க  ாண ப லேப 
சியபபதடுப இவ்கலளிபொல அழிபொாத நபதகன னபொ லனேலக ட்டுப. 

இந்த தாஸ் ாலல நாப அனனலயேப புதுபதக பதட்டு உயேபாறுகலாப, இதனால 
பற்றலர் னேயுப புதுபததது உயேபாற்றுகலாப. நபது, தியேஅனல, நபது 
சபை ங் ளிலுப உலகிலுப நபதகன போன்  லங் னய லேக பா  இயேக  
கலண்டுப. இகபொசு கிறிஸ்துலன் தியேபதாடு ள், பயணப பற்றுப உபோர்தபதழுதல 
ஆகிபொனல உபோனயக ன பொளிபதலர் ோ  இயேக  நபககு ஊக பளிக ட்டுப. 
இகபொசு உண்னபபோகலகபொ உபோர்தபதழுந்தார்! அலகலலூபொா! 

‘இறந்து உபோயேடன் ழுபததட்ட கிறிஸ்து இனிகபல இறக பாட்டார்; இனி அலர் 
சாலன் ஆட்சிககு உட்தட்டலர் அலல ன நாப அறிந்தியேககிகறாப’ (உகயா 6:9) 
 

உங் ள் அனனலயேககுப னது அயேள் நினறந்த, பகிழ்சிபொான தாஸ் ா பதயேலழா 
லாழ்தது ள். 

 

உங் ேது அன்புள்ே, 

கதயாபொர்,  

கபதகு  ஜூலிபொன் லிபொாவ் பதங் கிப 

க ாலாலபபூர் பாபனற பாலட்டப 


