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பிலிவரஸ்் ஈஸ்டரன்் சரச் ்

மெட்ரரோபோலிடன் அலுவலகெ், சினோட் மசக்ரரடரியட், மசயின்ட் தோெஸ் கெ்யுனிடி, திருவல்லோ, ரகரளோ, இந்தியோ. 

ரெய்ப்பனின் கடிதெ் 

 

 ெோரச்/்ஏப்ரல் 2023 

அனைத்து ஆரச் ் பேராயரக்ள், பிஷே்கள், குருமாரக்ள் மற்றும் டீக்கை் 

குருக்கள், இவாஞ்சிலிஸ்ட் மற்றும் கருனை சபகாதரிகள்  உலககங்கிலும் 

உள்ள நம் விசுவாச மக்கள் யாவருக்கும், பிதா, குமாரை், ேரிசுத்த ஆவியிை் 

நாமத்தில் ஆசீரவ்ாதங்களும் வாழ்தத்ுக்களும் உை்டாவதாக. ஆகமை்! 

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமாைவரக்பள, 

பிதா, குமாரை்  ேரிசுத்த ஆவியிை் நாமத்தில் உங்களுக்கு கிருனேயும், 

இரக்கமும்,  சமாதாைமும் உை்டாவதாக .+ 

சிலுனவயில் அவருனடய மரைம் அடக்கம் மற்றும் உயிரத்க்தழுதனல 

பநாக்கி இபயசு கிறிஸ்துபவாடு பிரயாைிக்கும் நாமக்கு  இந்த  கேரிய 

தவக்காலம் ேரிசுத்த திருசச்னேயிை் ஒரு முக்கியமாை காலமாகும்  

இபயசுகிறிஸ்துவிை்  சிலுனவயில் மரைம், அடக்கம் மற்றும் உயிரத்க்தழுதல் 

வனர நாம் ேயைிக்கும் புைித திருசச்னேயிை் மிக முக்கியமாை காலம்,  இந்த 

கேரிய தவக்காலம் ஆகும். 

ஏே்ரல் 3 ஆம் பததி கதாடங்கி 9 ஆம் பததி ஈஸ்டர ்ஞாயிற்றுக்கிழனமயுடை் 

முடிவனடயும் 'புைித வாரம்' எை்று அனழக்கே்ேடும் தவக்காலத்திை் கனடசிே் 

ேகுதிக்கு இே்போது நாம் வந்துள்பளாம், இந்த காலங்களில் நீங்கள் 

ஆவிக்குரிய ரீதியில், கெேம், உேவாசம், மற்றும்  நம்னம சுற்றி 

உள்ளவரக்ளுக்கு நாமாக முை்வந்து கிறிஸ்துனவ பிரதிேலிக்கிற இந்த எல்லா 

விஷயங்களிலும் ேலே்ேடுதத்ே்ேட்டு  ஆசீரவ்திக்கே்ேட்டிருக்க பவை்டும் 

எை்று நாை் கெபிக்கிபறை். 

இே்போது நாம் வினரவில் புைித வாரத்தில் நுனழய இருக் கிபறாம், பிலிவரஸ்் 

ஈஸ்டரை்் திருசச்னேயிை் விசுவாச மக்கள் யாவரும் கசய்ய பவை்டிய சில 

விஷயங்கனள நாை் ேரிந்துனரக்கிபறை். 
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முதலோவது: உங்கள் உள்ளூர ் திருசச்னேயில் புைித வார ஆராதனை 

நடவடிக்னககள் ஒரு ேகுதியாக இருே்ேதற்காை கசயனல 

பமற்ககாள்ளுங்கள். ஈஸ்டர ் ஞாயிறு அை்று நமது கரத்த்ராகிய இபயசு 

கிறிஸ்துவிை் உயிரத்க்தழுதனல திருவிருந்து  ஆராதனையில் ேங்பகற்று, 

'கிறிஸ்து உயிரத்க்தழுந்தார'் எை்று இருதயத்தில் சந்பதாஷத்பதாடும் 

மகிழ்சச்ிபயாடும் ஒருவருக்ககாருவர ்கூறிக் ககாை்டாடுபவாம் 

இரண்டோவது: உள்ளாை ஆபராக்கியதன்தயும் மறுவாழ்னவயும் ககாடுக்க 

வல்ல கிறிஸ்துவிை் உயிரத்க்தழுதல் ேற்றிய நம்பிக்னகயிை் கசய்தினய 

மற்றவரக்ளுடை் ேகிரந்்து ககாள்ள உங்கனள அரே்்ேைிக்கவும், 1 

ககாரிந்தியர ் 15 ஆம் அதிகாரம் 3 - 4 வசைத்தில் ோரக்்கும்போது 

அே்போஸ்தலைாகிய ேவுலும் ஆதித்திருசச்னேே் பிதாக்களும்  அறிவித்த 

கசய்தி இதுபவ "கிறிஸ்துவாைவர ் பவதவாக்கியங்களிை்ேடி நமது 

ோவங்களுக்காக மரித்து,அடக்கம்ேை்ைே்ேட்டு, பவதவாக்கியங்களிை்ேடி 

மூை்றாம்நாளிபல உயிரத்க்தழுந்து,”   உங்கள் சமுதாயத்தில் 

பநாய்வாய்ே்ேட்டவரக்ளுக்காக கெபிே்ேதற்கும், கவைிே்ேதற்கும் பநரத்னத 

ஒதுக்குவதிை் மூலம் நீங்கள் ஒவ்கவாரு நாளும் இனதச ்கசய்யலாம்; பமலும் 

உங்கள் வாரத்்னதகளிலும் கசயலிலும் கருனையும், மைதுருக்கமும் 

ககாை்டிருே்ேதை் மூலம், துக்கத்திலும் விரக்தியிலும் இருே்ேவரக்ளுக்கு 

ஆறுதல் அளிே்ேது, ஏனழகள் மற்றும் எளியவரக்னள கவைித்துக்ககாள்வது 

போை்றவற்னற கசய்யலாம்.   

மூன்றோவது: உங்கள் குடும்ேத்திபலா, அக்கம்ேக்கத்திபலா அல்லது பவனல 

கசய்யும் இடத்திபலா வாழ்க்னகயில் கடிைமாை கநருக்கடிகனளச ்சந்திக்கும் 

நேரக்னளக் கை்டால், மற்றும் சிறே்பு பிராரத்்தனைகள் பதனவே்ேட்டால், 

அவரக்னள ஒரு நாள் திருசச்னேக்கு வரும்ேடி அனழக்கலாம், அங்கு உங்கள் 

குருவாைவர ் கெபிதிை்மூலம், நம்பிக்னக மற்றும் மறுசீரனமே்னேக் 

கை்டறிய அவரக்ளுக்கு உதவலாம். விசுவாசிகளாகிய நீங்களும் உங்கள் 

குருவாைவருடை் பசரந்்து பதவனுனடய வாக்குதத்தங்களில் 

நம்பிக்னகயுடனும் விசுவாசத்துடனும் கெபிக்கலாம். 

நோனகோவது: ேரிசுதத் திருசச்னேக்கும் சமுதாயத்திற்கும் கதாடரந்்து பசனவ 

கசய்ய கரத்்தர ்நமது திருசச்னேகளிலிருந்து அதிகமாை இனளஞரக்னளயும் 

கேை்கனளயும் எழுே்ே பவை்டும் எை்று கெபிக்க ஒவ்கவாரு நாளும் 

பநரத்னத ஒதுக்குங்கள். நம்முனடய கரத்்தராகிய இபயசு கிறிஸ்து ேரிசுதத் 

மத்பதயு அதிகாரம் 9 வசைங்கள் 37 - 38 இல் வாசிக்கும்போது கெபிக்கும்ேடி 

கட்டனளயிட்டார,் தம்முனடய சீஷரக்னள பநாக்கி: அறுே்பு மிகுதி, 

பவனலயாட்கபளா ககாஞ்சம், ஆதலால், அறுே்புக்கு எெமாை் தமது 

அறுே்புக்கு பவனலயாட்கனள அனுே்பும்ேடி அவனர பவை்டிக்ககாள்ளுங்கள் 

எை்றார.்  
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ஒவ்கவாரு நாளும் உங்கள் பிள்னளகள் பதவைிை் அனழே்னேே் கேற்று   

அவருக்கு பசனவ கசய்வனத அவரக்ள் வாழ்க்னகயில் மிகவும் 

விரும்ேத்தக்கதாகத ் பதரந்்கதடுக்க  நீங்கள் கெபிே்பேை் எை்று தைிே்ேட்ட 

முடினவ எடுங்கள், 

ஐந்தோவது: இறுதியாக கிறிஸ்துவில் உள்ள எை் அை்ோை சபகாதர 

சபகாதரிகபள, நமது நம்பிக்னகயிை் அஸ்தி ோரபம கிறிஸ்துவிை் 

உயிரத்க்தழுதல் தாை், இது இந்த உலக  வாழ்க்னகக்கு அே்ோற்ேட்ட  

வாழ்விை் நம்பிக்னகனய அளிே்ேதிை் மூலம்,  வாழ்க்னகயிை் கடிைமாை 

பகள்விக்காை ேதினல ககாடுக்கிறது. அவர ் ஜீவிே்ேதால், நானள நாம் 

னதரியம் மற்றும், தீரத்துடனும், நம்பிக்னகயுடனும் எதிரக்காள்ள முடியும். 

ஏகைைில் நாை் பினழக்கிறேடியிைால் நீங்கள் பினழே்பீரக்ள் எை்று ேரிசுத்த 

பயாவாை் 14:19ல் கூறுவது போல் வாழ்பவாம். எைபவ, ஒவ்கவாரு நாளும் 

நம்பிக்னகயுடனும் பநரம்னற மைே்ோை்னமயுடனும் ஜீவைம் ேை்ணுங்கள். 

உங்கள் ஆவிக்குரிய தந்னதயாக, இந்தே் ேயைத்தில் நாை் உங்களுடை் 

கூடபவ இருக்கிபறை், உங்களுக்காக திைமும் கெேம் கசய்கிபறை். 

நித்திய ஒளியில் வாழ்வதற்கு உயிரத்க்தழுந்த கரத்த்ரிை் கிருனேயிலும் 

இரக்கத்திலும்  ஒவ்கவாரு நாளும் ேலே்ேடுபவாமாக! 

 

ேரிசுத்த திருசச்னேயிை் பசனவயில்,  

கிறிஸ்துவில் உங்கள்  ஆவிக்குரிய தந்னத, 

 

அத்மதரனஷியஸ் ரயோஹோன் I மெட்ரரோமபோலிடட்ன். 


