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ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಚರ್ಚ್ 

ಮೆಟ ್ರೀಪಾಲಟರ್ನ ಕಚ ೀರಿ, ಸಿನ ್ ಡ್ ಸ ಕ್ ರಟರಿಯೀಟ್, ಸ ೀೇಂಟ್ ಥಾಮರ್ಸ ಸ್ಮುದಾಯ, ತಿರುವಲ್ಾಾ, ಕ್ ೀರಳ, ಭಾರತ. 

ಕುರುಬನ ಪತರ 
ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 

  
ಸಭೆಯ ಎಲ್ಾಾ ಆರ್ಚ ್ ಬಿಷಪ ರವರು, ಬಿಷಪ ರವರು, ಘನ ಬೆ ೋಧಕರು, ಡೋಕನ್ ಫಾದರ್ಸ್, ಸುವಾರ್ತ್ಕರು, ಆರ್್ರ್ ಆಫ್ 
ಸಿಸಟರ್ ರವರು ಮತ್ುು ಜಗರ್ತುನಾದಯಂತ್ ಹರಡಕೆ ಂಡರುವ ನಮಮ ಬಿಲೋವರ್ಸ್ ಈಸಟನ್್ ಚರ್ಚ ್ ನ ಎಲ್ಾಾ ವಿಶ್ಾಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಾ, 

ಪುತ್ಿ, ಪವಿತಾಿತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲಾ ಆಶೋವಾ್ದಗಳು ಮತ್ುು ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಆಮೆನ್! 

ಕ್ರಿಸುನಲಾ ಪ್ರಿಯರೆೋ, 
ಪ್ರತಾ ಪುತ್ಿ ಹಾಗು ಪವಿತಾಿತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲಾ ಕೃಪೆಯ , ಕರುಣೆಯ  ಮತ್ುು ಶ್ಾಂರ್ತಯ   ನಿಮಗುಂಟಾಗಲ!  

ಅನುತಾಪ ಕಾಲವು ಪವಿತ್ಿ ಸಭೆಯ ಪಿಮುಖ ಋತ್ುವಾಗಿದೆ, ನಾವು ಪಿಭು ಯೋಸು ಕ್ರಿಸುರೆ ಂದಿಗೆ ಶಲುಬೆಯ ಮೆೋಲ್ೆ ಅವರ 
ಮರಣ, ಹ ಣಲಪರ್ುವಿಕೆ ಮತ್ುು ಪುನರುತಾಾನದ ಕಡೆಗೆ ಪಿಯಾಣಿಸುತೆುೋವೆ. 
 

ಈಗ ನಾವು ಈ ವಷ್ದ ಅನುತಾಪ ಕಾಲದ ಕೆ ನೆಯ ಭಾಗವಾದ 'ಪವಿತ್ಿ ವಾರ' ಕೆೆ ಬಂದಿದೆದೋವೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 3 

ರಂದು ಪಾಿರಂಭವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ಈಸಟರ್ ಭಾನುವಾರದೆ ಂದಿಗೆ ಕೆ ನೆಗೆ ಳುುತ್ುದೆ.  ಈ ಅವಧಿಯಲಾ ನಿೋವು 
ಆಧ್ಾಯರ್ತಮಕವಾಗಿ ಬಲಹೆ ಂದಿ ಎಲ್ಾಾ ರಿೋರ್ತಯಲಾ ಆಶೋವ್ದಿಸಲಪಟ್ುಟ, ಪಾಿರ್್ನೆಮಾರ್ಲು, ಉಪವಾಸಮಾರ್ಲು  ಮತ್ುು ನಮಮ 
ಸುತ್ುಮುತ್ುಲನವರಿಗೆ ಕ್ರಿಸುನನುು ಪಿರ್ತನಿಧಿಸಲು ಮತ್ುು ಜವಾಬಾದರಿಯಂದ ಸೆೋವೆಸಲಾಸಲು ನಿೋವೆಲಾರ  ಧನೆೈಶಾಯ್ಗಳಿಂದ 
ಆಶೋವ್ದಿಸಲಪರ್ಲ ಎಂಬುದು ನನು ಪಾಿರ್್ನೆಯಾಗಿರುತ್ುದೆ.  

ಈಗ ನಾವು ಶೋಘಿದಲಾ ಪವಿತ್ಿ ವಾರವನುು ಪಿವೆೋಶಸುತೆುೋವೆ, ನಮಮ ಬಿಲೋವರ್ಸ್ ಈಸಟನ್್ ಚರ್ಚ್ ನ ವಿಶ್ಾಾಸಿಗಳು 
ಮಾರ್ಬೆೋಕಾದ  ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನುು ನಾನು ಶಫಾರಸುು ಮಾರ್ುತೆುೋನೆ. 
 

ಒೇಂದು: ನಿೋವು ನಿಮಮ ಸಾಳಿೋಯ ಪಾಯರಿಷ ನಲಾ ಪವಿತ್ಿ ವಾರದ  ಸೆೋವೆಯ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ನಿಖರವಾದ  ಆಯೆ ಮಾಡಕೆ ಳಿುರಿ. 
ಈಸಟರ್ ಭಾನುವಾರದಂದು ನಾವು ಪವಿತ್ಿ ಮೆೋಜಿನಲಾ ಪಾಲ್ೆ ೊಳುುವ ಮ ಲಕ ನಮಮ ಕತ್್ನಾದ ಯೋಸು ಕ್ರಿಸುನ 
ಪುನರುತಾಾನವನುು ಆಚರಿಸುತೆುೋವೆ ಮತ್ುು ನಮಮ ಹೃದಯದಲಾ ಸಂತೆ ೋಷ ಮತ್ುು ಆನಂದದಿಂದ ಪರಸಪರ "ಕ್ರಿಸುನು 
ಪುನರುತಾಾನಗೆ ಂಡದಾದನೆ" ಎಂದು ಹೆೋಳ ೆೋಣ. 
 

ಎರಡು:  ಆಂತ್ರಿಕ ಸಾಸಾತೆಯನುು ಮತ್ುು ಪುನಃಸಾಾಪನೆಯನುು ತ್ರುವ ಕ್ರಿಸುನ ಪುನರುತಾಾನದ ಭರವಸೆಯ ಸಂದೆೋಶವನುು 
ಇತ್ರರೆ ಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಳುಲು ನಿಮಮನುು ನಿೋವು ಸಿದಧಮಾಡಕೆ ಳಿುರಿ. ಇದರ ಕುರಿತ್ು ಅಪೋಸುಲರಾದ ಸಂತ್  ಪೌಲರು ಹಾಗು 
ಆದಿ ಸಭೆಯ ಚರ್ಚ್ ಫಾದರ್  ರವರು  ಘ ೋಷಿಸಿದ ಮತ್ುು ನಮಗೆ ರವಾನಿಸಿದ ಸಂದೆೋಶವನುು ನಾವು 1 ಕೆ ರಿಂರ್ ಅಧ್ಾಯಯ 15 
ವಚನ  3-4 ರಲಾ ನೆ ೋರ್ುತೆುೋವೆ, “ನಾನು ನಿಮಗೆ ರ್ತಳಿಸಿದ ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಗರ್ತಗಳ ೆಳಗೆ ಒಂದು ಸಂಗರ್ತಯನುು ನಿಮಗೆ 
ರ್ತಳಿಸಿಕೆ ಟೆಟನು. ಅದು  ನಾನು ಸಹ ಕಲತ್ುಕೆ ಂರ್ದೆದೋ. ಅದೆೋನಂದರೆ ಶ್ಾಸರದಲಾ ಮುಂರ್ತಳಿಸಿರುವ ಪಿಕಾರ ಕ್ರಿಸುನು ನಮಮ 
ಪಾಪಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಸತ್ುನು; ಹ ಣಲಪಟ್ಟನು; ಶ್ಾಸರದ ಪಿಕಾರವೆೋ ಮ ರನೆಯ ದಿನದಲಾ ಎಬಿಿಸಲಪಟ್ಟನು".  ಹಾಗೆಯೋ ನಿೋವು 
ಇದನುು ಪಿರ್ತದಿನ ಪಾಿಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪಾಿರ್್ನೆ ಮಾರ್ುವುದು, ನಿಮಮ ಸಮುದಾಯದಲಾ ಇರುವ ರೆ ೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ರತೆು ನಿೋರ್ುವುದು 



ಅರ್ವಾ ಔಷಧಿಯನುು ನಿೋರ್ುವುದು, ಅವರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು; ದುಃಖದಲಾ  ಮತ್ುು ಹತಾಶ್ೆಯಲಾರುವವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ಾನ 
ನಿೋರ್ುವುದು, ಬರ್ವರು ಮತ್ುು ನಿಗ್ರ್ತಕರನುು ನೆ ೋಡಕೆ ಳುುವುದು ಮತ್ುು ನಿಮಮ ಮಾತ್ುಗಳು ಮತ್ುು ಕ್ರಿಯಗಳಲಾ ದಯ ಮತ್ುು 
ಸಹಾನುಭ ರ್ತವುಳುವರಾಗಿರುವುದು. ಹಿೋಗೆ ಅವರಲಾ ಕ್ರಿಸುನನುು ಹುರ್ುಕಲು ಮಾಗ್ವಾಗುತ್ುದೆ. 
 

ಮ್ರು: ನಿಮಮ ಕುಟ್ುಂಬದಲಾ, ನೆರೆಹೆ ರೆಯಲಾ ಅರ್ವಾ ಕೆಲಸದ ಸಾಳದಲಾ, ಹಿೋಗೆ ಜಿೋವನದಲಾ ಕಷಟಕರವಾದ ಬಿಕೆಟ್ುಟಗಳನುು 
ಅನುಭವಿಸುವವರನುು ನಿೋವು ಹಾದುಬರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ  ವಿಶ್ೆೋಷ ಪಾಿರ್್ನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನುು ಅರಿತ್ು ನಿಮಮ 
ಘನಬೆ ೋಧಕರಿಗೆ ಪಾಿರ್್ನೆ ಮಾರ್ಲು ರ್ತಳಿಸಿರಿ. ಮಾತ್ಿವಲಾದೆ, ಅವರು ಭರವಸೆಯನುು  ಮತ್ುು ಪುನಃಸಾಾಪನೆಯನುು 
ಕಂರ್ುಕೆ ಳುಲು ಸಹಾಯ ಮಾರ್ುವುದಕಾೆಗಿ  ಒಂದು ದಿನ ಸಭೆಗೆ  ಬರಲು ನಿೋವು ಅವರನುು ಆಹಾಾನಿಸಬಹುದು. ಮತ್ುು 
ವಿಶ್ಾಾಸಿಗಳಾದ ನಿೋವು ನಿಮಮ ಘನಬೆ ೋಧಕರೆ ಂದಿಗೆ ದೆೋವರ ವಾಗಾದನಗಳಲಾ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ುು ವಿಶ್ಾಾಸದಿಂದ  ನಿಮಮ 
ನೆರೆಹೆ ರೆಯವರಿಗಾಗಿ ಪಾಿರ್ಥ್ಸಬಹುದು. 

 

ನಾಲ್ುು: ಪವಿತ್ಿ ಸಭೆ ಮತ್ುು ಸಮುದಾಯದ ಸೆೋವೆಯನುು ಮುಂದುವರಿಸಲು ದೆೋವರು  ನಮಮ ಸಭೆಗಳಿಂದ ಹೆಚಿಿನ ಯುವಕ-
ಯುವರ್ತಯರನುು ಎದೆದೋಳಿಸಲ ಎಂದು ಪಾಿರ್ಥ್ಸಲು ಪಿರ್ತದಿನ ಸಮಯವನುು ನಿಗದಿಪಡಸಿರಿ. ನಮಮ ಕತ್್ನಾದ ಯೋಸು ಪಿಭುವು 
ಸಂತ್  ಮತಾುಯ ಅಧ್ಾಯಯ 9 ವಚನ 37 - 38 ರಲಾ ಹೆೋಳಿರುವಂತೆ ಪಾಿರ್ಥ್ಸಲು  ನಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪ್ರಸಿದಾದರೆ, “ಬೆಳೆಯು  
ಬಹಳ, ಕೆಲಸದವರು ಸಾಲಪ; ಆದುದರಿಂದ ಬೆಳೆಯ ಯಜಮಾನನನುು - ನಿನು ಬೆಳೆಗೆ ಕೆಲಸದವರನುು ಕಳುಹಿಸಬೆೋಕೆಂದು  
ಬೆೋಡಕೆ ಳಿುರಿ.” 
ನಿಮಮ ಮಕೆಳು ಅವರ ಜಿೋವನದಲಾ ದೆೋವರ ಕರೆಯನುು ಸಿಾೋಕರಿಸಿ ಮತ್ುು ಅವರ ಬದುಕ್ರನಲಾ  ಅತ್ಯಂತ್ ಅಪೆೋಕ್ಷಣಿೋಯ 
ವಿಷಯವಾಗಿ ದೆೋವರ ಸೆೋವೆಯನುು ಆರಿಸಿಕೆ ಳುಬೆೋಕೆಂದು ನಿೋವು ಪಿರ್ತದಿನ ನಿಮಮ ಮಕೆಳಿಗಾಗಿ ಪಾಿರ್ಥ್ಸಲು ವೆೈಯಕ್ರುಕ 
ನಿಧ್ಾ್ರವನುು ಮಾಡರಿ.  
 

ಐದು: ಮತ್ುು ಅಂರ್ತಮವಾಗಿ ಕ್ರಿಸುನಲಾರುವ ನನು ಪ್ರಿೋರ್ತಯ ಸಹೆ ೋದರ ಸಹೆ ೋದರಿಯರೆೋ, ನಮಮ ಭರವಸೆಯ ಅಡಪಾಯವು 
ಕ್ರಿಸುನ ಪುನರುತಾಾನವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಮಾಧಿಯನುು ಮೋರಿದ, ಜಿೋವನದ ಭರವಸೆಯನುು ನಿೋರ್ುವ ಮ ಲಕ ಜಿೋವನದ ಕಠಿಣ 
ಪಿಶ್ೆುಗಳಿಗೆ  ಉತ್ುರವನುು ನಿೋರ್ುತ್ುದೆ. ಪಿಭು ಕ್ರಿಸುರು ಜಿೋವಿಸುವುದರಿಂದ ನಾಳೆಯನುು ನಾವು ಧ್ೆೈಯ್ದಿಂದ, ಬಲದಿಂದ  ಮತ್ುು 
ಭರವಸೆಯಂದ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ "ನಾನು ಬದುಕುವುದರಿಂದ ನಿೋವೂ ಬದುಕುವಿರಿ" ಎಂದು  ಸಂತ್ ಯೋಹಾನ 
14:19 ರಲಾ ಹೆೋಳಿರುವಂತೆ ಬದುಕುತೆುೋವೆ. ಆದದರಿಂದ, ನಿೋವು ಹಾದುಹೆ ೋಗುವ ಎಲ್ಾಾ ಹೆ ೋರಾಟ್ಗಳ ಹೆ ರತಾಗಿಯ  ಪಿರ್ತ 
ದಿನವೂ ಭರವಸೆಯಂದ  ಮತ್ುು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೆ ೋಭಾವದಿಂದ ಜಿೋವಿಸುತಾು,  ಪುನರುತಾಾನಗೆ ಂರ್ ದೆೋವರಲಾ ನಿೋವು 
ನಂಬಿಕೆಯನಿುರ್ಲು ಎಂದಿಗ  ನಾಚಿಕೆಪರ್ಬೆೋಡರಿ. ನಿಮಮ ಆರ್ತೀಕ ತ್ಂದೆಯಾಗಿ, ನಾನು ಈ ಪಿಯಾಣದಲಾ ನಿಮೊಮಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಟಗೆ 
ಇದೆದೋನೆ ಮತ್ುು ಪಿರ್ತದಿನ ನಿಮಗಾಗಿ ಪಾಿರ್ಥ್ಸುತೆುೋನೆ. 
 

ನಾವು ನಿತ್ಯತ್ಾದ  ಬೆಳಕ್ರನಲಾ ಜಿೋವಿಸಲು, ಪುನರುತಾಾನಗೆ ಂರ್ ನಮಮ ಕತ್್ನ  ಅನುಗಿಹದಲಾ ಮತ್ುು ಕರುಣೆಯಲಾ ನಾವು ಪಿರ್ತದಿನ 
ಬಲಗೆ ಳ ೆ ುೋಣ! 
 

ಪವಿತ್ಿ ಸಭೆಯ ಸೆೋವೆಯ,  

ಕ್ರಿಸುನಲಾ ನಿಮಮ ಆರ್ತೀಕ ತ್ಂದೆ, 
 

 

 

ಅಥಾನಾಸಿಯರ್ಸ ಯೋಹಾನ್ ಪಿರ್ಮ ಮೆಟೆ ಿೋಪಾಲಟ್ನ್  
 


