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அைடயாள
ம் காண்ப�

இ�த உைரைய நா� ப���� ேபா� எ�ைன�
ெதா�� / உ�ள�ைத தா��� அ�ல� ���வ�
எ� எ�பைத� பா��பத��� ேக�பத���. எ�ன பட�,
ெசா� அ�ல� ெசா�ெறாட�? வ�ஷய�த�� 'எ�ன'
எ�� ெபயரி�வ� கவன� ெச��த உத�க�ற�.

விளக்�தல்

ந�ப��ைகய�� க�களா� 'எ�ன' எ�பைத�
�ரி��ெகா�வ�. நா� அைடயாள�
க��ெகா�ட� என�� எ�ன அ��த�? வ�ள�க�
தனியாக ெச�ய�படவ��ைல, இ� இைறவா��ைத,
த��அைவ ேபாதைன, ஆ��க �ைண, நம�
ேதவாலய ப�� ச�க�க� ம��� எ�க� ெசா�த
அ�பவ�த�� பர�த அ�பவ��ட� ந�க�க�ற�.

ேதர்ந்ெத� 

நா� �ரி�� ெகா�� வ�ள�க� ெப�றத��
எ�வா� உ�த��ட� பத�லளி�ப�? நா� எைத
ேத�� அ�ல� எ�த ெசயைல� ெச�ய ேவ���?

ைகேயட்ைட எப்ப� பயன்ப�த்�வ�?

மலா�கா ெஜா�� மைறமாவ�ட�த�� 50-� ஆ�� வ�ழாவ�� �� தயாரி��

அங்�கரத்தல் - �ளக்�தல் - ேதர்ந்ெத� அல்ல� RIC என்ப� ஆன்�கத்
�ைண மற்�ம் ப�த்த��ன் ஒ� �ைறயா�ம். இ� ��த்தந்ைத
�ரான்�ஸ் எவாஞ்ச� ெகௗ�யம் என்றா தன� மட�ல் (169-
173)அ��கப்ப�த்�னார் ேம�ம் இைளஞர்க�க்கான ஆயர்
ேபரைவ�ன் ஆவணங்க�ல், ��ப்பாக �க்�ய ஆவணத்�ல் (3, 112-
115) ெதாடர்�ற�. இ�� ஆவணம் (4, 97) மற்�ம் CV தன்ைன (236-37).
�ங்கள் �யமாகேவா அல்ல� உங்கள் இைளஞர் ��க்கள், CSS
��க்கள் அல்ல� CF ��க்க�டன் இ�ந்தா�ம், இந்தக்
ைகேயட்�டன் �ர�ப�ப்பதற்�ம் ப�ர்வதற்�ம் R.I.C �ைறையப்
பயன்ப�த்�மா� நாங்கள் �ன்ெமா��ேறாம்!

பக���� ெகா�ள அைழ�தா�. இ�த ச��ேற��� சாதாரண
இைளஞ�களி� வா��ைக எ�வா� கட�ளி� அழக�ய
வ�வைம�ப�� ப��ன�ப�க�ற� எ�பைத CV இ� அ�த�யாய� 1
ம��� ஒ� இள� வய� வ�தவரி� பக��� �ல� ஆரா�ேவா�.

க�ற���� வ�வ��’ (CV) – க�ற���
உய��ட� இ��க�றா� எ�ற
ப�ரகடன��ட� த���த�ைத ப�ரா�ச��
தன� அ�ேபா�த��க ேபாதைனைய�
ெதாட��க�றா�! இ�த ப��ைதய
ச�ேனாட� அற��ைர, மா�� 25 அ��
இ�தா�ய�� ெலாேர�ேடாவ�� உ�ள
பரி��த த�ைதயா� வழ�க�ப�ட�.
வரலா� ��வ��, கட�� இைளஞ�க�
ம��� ெபரியவ�க�ட� ஈ�ப��,
அவ�கைள  தன� வா��ைகய�� 

இ�த ப�ரத�ப��� ெபா��க�  மலா�கா ெஜா�� இைளஞ�
பணி���வ�னரா� இைண�� தயாரி�க�ப�ட�.

Eugene Wong 
SFX, Melaka

Clementine Vikneswari  
SPC, Melaka

Chloe de Costa
SFX, Melaka

Mr. T.  Joseph Anand
SFX, Melaka
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என� ச�க ம��� என� ெசப வா��ைகய���, ேதவாலய�த�� என�
ஈ�பா���� அவ� எ�ேபா�� எ��ட� இ��க�றா�. எ�ேலாைர��
ேபால என��� ேபாரா�ட�க�� ப�ர�சைனக�� இ���� ஆனா�
நா� அவைர ந�ப� அவரிட� சரணைடய ���� எ�� என�� ெதரி��.
கட�� க�ைண கா��வா�. அவ� எ�ைன ஆ��வத��பா�.

- ஏசாயா 49:15,16

நா� உ�ைன                 
 மா�ேட�. இேதா, எ�

உ�ள�ைகக��  உ�ைன
நா�             

 ைவ���ேள�.

மறக்கேவமறக்கேவ

ெபா�த்�ெபா�த்�

வா��ைக ந��சயம�ற த�ைமக� ம��� வா���க� ந�ைற�த�,
ஆனா� இ�த வா��ைகைய�தா� இேய� எ�ேபா�� இளைமயாக
இ��� (க�ற��� வா�க�றா� 13) அைத ஏ���ெகா�ள� தயாராக
இ���� அைனவ�ட�� பக���� ெகா�க�றா�. க�த�ேயாைன�
ேபாலேவ, க�னமான ேக�வ�க� ேக�க�படலா� ம��� ேக�க�பட
ேவ���, கட�� அவ�க��� பய�ப�வத��ைல. ேடவ�� ம�களா�
�த� ேத�வாக இ��கவ��ைல, ஆனா� கட�� அவைர�
ேத��ெத��தா�. �� �ணி�சலான ���கைள எ��க� �ணி�தா�.
பண�கார இைளஞ� ‘இ��� எ�ன ெச�ய ����?’ எ�� ேக���
அள��� ைதரியமாக இ��தா� ஆனா� பத�ைல ஏ�க� தயாராக
இ�ைல. அவ� எ�கைள எ�ன அைழ�தா��, அவ� எ�க�ட�
வ�வா� எ�� உ�த�யளி�க�றா�. ஒ� சவாலான, எத��பாராத ம���
��பகரமான ��ந�ைலய�� ேம�த�ைன� ேபாலேவ, கட�� ந�ைம�
��ற���ளவ�களி��, அவ�ைடய ேதவாலய�த��� அவ�ைடய
வா��ைதய��� ந��ட� உய��ட� இ��பைத� கா��க�றா�!

��ஸ்��க்�ள் 
 
 

�ங்கள் ைத�யமாக இ�க்��ர்களா?

உ�ராக 

Madeline Melkis, 
மலா�கா, �னித ேப�� ேதவாலய இைளஞ�.

இ�த இ�க�டான ேநர�த��, மன அ��த� ம��� ப�ர�சைனக�
இ��தேபாத���, எ� ேதவாலய ந�ப�க�� இைளஞ�
பணி����� என�காக இைறேவ�ட� ெச�தன�. அவ�களி� ச�ல�
எ��ட� 'ேதம�' [உட� த�க�] என�ககாக த�க� ��களி����
உண� ெகா�� வ�தன�. ��வானவ�க�� ப�� �� தைலவ�க�
என�� ஆ�த� �ற� அற��ைரக� வழ�க�ன�, எ� ந�ைல அற���,
என��� எ� ���ப�த�ன���� ப�ரா��தைனகைள வழ�க�ன�.

இ�� நா� என� வா�ைவ கட�த, ஆக�� 25 �த� த���ப��
பா����ேபா� என� ந�ப��ைகய�ற ம��� ஆதரவ�ற
த�ண�களி�, எ��ட� இ��க�� என�காக ெஜப��க�� கட��
இ�த ச�க�ைத ேச��தவ�கைள அ���க�றா� எ�பைத நா�
உண�க�ேற�. நா� ஒ�ேபா�� தனியாக இ��தத��ைல, இ�
எ�ைன ெதாட��� பயணி�க��, எ� வ�ைமைய ���� ெபற��,
எ� ந�ப��ைகய�� வ�வாக இ��க�� எ�ைன ஊ��வ��க�ற�.
என�� மிக�� ப���த ைபப�� வசன� ஏசாயாவ�����:

��த்தைலவர்கள் 6:11-14 மற்�ம் ��ஸ்�ஸ்
��ட்-7 வா�க்க�ம்

ேமக்ட�ன் ெமல்�ஸ் அவர்க�ன் ப�ர்�

·க�த�ேயா� கட�ளிட� க�னமான ேக�வ�ைய� ேக�டா�. நா�
கட�ளிட� ேக�ட க�னமான ேக�வ�க� எ�ன? அவ�கைள� ப�ற� நா�
எ�ப� உண�க�ேற�?

·கட�ளி� ேநா�க� அ�ல� த��ட� என�� ��க�யமா? எ�
வா��ைக�கான கட�ளி� த��ட� எ�ன எ�பைத அற�ய நா� �ய�ச�
ெச�க�ேறனா? கட�ளி� த��ட�த�� என�� எ�ன ச�ேதக�?

·'க��த� உ��ட� இ��க�றா�' எ�� வான�த� க�த�ேயாைன
வா��த�னா�, த�ேபாைதய COVID-19 ெந��க�ய�� கட�ளி� இ��ைப
நா� எ�ேக பா��க�ேற�?

·க�த�ேயா� இைளஞனாக இ��தா�� கட�� க�த�ேயாைன
'வ�லைம��ள ேபா��ர�' எ�� அைழ�தா�, கட�� ந�
அைனவரிட�� ச�ற�தைத� கா�க�றா�, நா� எ�னி� ச�ற�தைத�
கா�க�ேறனா, அைத எ�ெத�த வழிகளி� கட���� சம��ப��க�ேற�?

க�த�ேயா� ஒ� க�ன �ழ�� இ��தா�.
அவர� ம�க� அவ�கள� எத�ரிகளா�
அைன�� த�ைசகளி����� தா�க�ன�.
ஆ�டவரி� �த� அவ���� ேதா�ற�,
“ஆ�டவ� உ�ேனா� இ��க�றா�” எ�றா�.
க�த�ேயா� அவரிட�, “ஆ�டவ� எ�ேமா�
இ��க�றா� எ�றா� ஏ� இைவெய�லா�
எம�� ேநரி�க��றன? (�த�. 6:13). இைத�தா�
த���த�ைத ப�ரா�ச�� அவ�க�
க�த�ேயானி� ேக�வ�யா� 'கட�� எ�ப�
��படவ��ைல' எ�பைத��,  இைளஞ�க�

எ�ப� இ�த உலக மாையகளி���� வ��படாம� உ�ளைத��
வ�வரி�க�றா�. (க�ற�. வ�-7) வா��ைக க�னமான ��ந�ைலகளி� ந�ைம
��ந����க�ற� ம��� த�ேபாைதய COVID-19 ெதா��ேநா�
ேபா�ற காலக�ட�த�� இ��� க�னமான ேக�வ�கைள� ேக�க
ந�ைம� ���க�ற�. க�த�ேயா� ப��ப�யாக தன� எ�லா
ேக�வ�களி�� கட�ைள ந�ப ���ெகா�� இ�ேர��� ஒ�
வ�ைமமி�க ேபா��ரராக த�ைன ந��ப��தா�.

இ�த ஆ�� ஆக�� 25 ஆ� ேதத�, என� தாயா� ���� த�ணற�ட�
த��ெரன ம���வமைன�� ெகா�� ெச�ல�ப�டதாக என�
சேகாதரரிடமி��� என��� ெச�த� வ�த�. அ�ற�ரேவ என�� அவ�
இற�த தகவ� க�ைட�த�. இ� மிக அத���ச�யாக��
எத��பாராததாக�� இ��த�. நா� உதவ�ய�றவனாக உண��ேத�.
யாரா�� அவைர� பா��க ��யவ��ைல, நா�க� அைனவ��
ேகாவ��-19 ���க��காக� கா�த���ேதா�. அத��� ேம�, இ� MCO
கால�த�� இ��ததா�, மலா�காவ����� ேகாலால�����
பயணி�கநா� காவ��ைறய�ட� ஒ��த� க�த� ெபற
ேவ��ய���த�.

மலா�காவ�� நா� ம��� தனியாக�� மிக�� கவைலயாக��
இ��ேத�. எ�னா� எ��� ெச�ய ��யவ��ைல, எ� மனத�� பல
வ�ஷய�க� இ��தன, எ�னா� உைட�� அ�வத�� ம��ேம
���த�.

அ��த நா� மாைல, எ� அ�மா��� ேகாவ��-19 ெதா�� இ��பதாக
ெச�த� வ�த�. இதனா� அவ� உடைல� பா��பத�� பல
ெசய��ைறக� ம��� ேநர இைடெவளிக� ேதைவ�ப��. நா�
உ�ைமய�ேலேய ந�ப��ைகய�ற ம��� உதவ�ய�றவளாக
உண��ேத�. மலா�காவ�� ச��க��ெகா�ட� ேவ� எ�ைன தவ��க
ைவ�த�. அ�த கா�த����� கால� ெபரிய ச��த�ரவைதயாக
இ��த�.

ஜனவ� - மார்ச் மாதத்�ற்கான ெதாட�ம்89
வா�ப்�

�� ப�ர்�ற்கான �னாக்கள்

வ�வ��ய�த�� �த��தைலவ�க� 6: 11-14 ம��� ம�ேத�
ந�ெச�த� 19:16-22 வாச��தா� கட�ளிட� க�னமான
ேக�வ�கைள� ேக�ப� ப�ற� நா� எ�ப� உண�க�ேற�? கட��
ெசா�வைத� ேக�க நா� தயாரா?

வ�வ��ய�த�� 1 சா�ேவ� 16: 1-13 வாச��தா� எ�ைன�
ப�ற��� ம�றவ�கைள� ப�ற��� ெவளி�ேதா�ற� அ�ல�
ந�ைலைய� ெகா�� நா� வ�ைரவாக மத��ப��க�ேறனா?
எ�ப� �ரி��. ஆனா�, ஆ�டவ� சா�ேவ�ட�, “அவ�
ேதா�ற�ைத��, உயர�ைத�� பா��காேத; ஏெனனி�, நா�
அவைன� �ற�கணி��வ��ேட�. மனித� பா��ப� ேபா� நா�
பா��பத��ைல. மனித� �க�ைத� பா��க��றன�; ஆ�டவேரா
அக�ைத� பா��க��றா�” எ�றா� (1 சா�ேவ� 16:7). எனேவ
கட�ளி� ேத��கைள� ப�ற� என�� எ�ன ெசா�க�ற�?

க�ற��� வா�க�றா� �த� அ�த�யாய�த��, த���த�ைத
ப�ரா�ச�� �ற��ப��� இள� வ�வ��ய கதாபா�த�ர�களி�
நா� யாைர அத�க� அைடயாள� கா�க�ேற�?

- CV 2

அவர்                            இ�க்�றார், 
                               இ�க்�றார் அவர் உன்ைன

                                                      .
�ங்கள் எவ்வள� �ரம் அைலந்தா�ம், 

உ�ர்த்ெத�ந்த நம் 

உன்�ல்உன்�ல்
உன்ேனா�உன்ேனா�  

ஆண்டவர் எப்ேபா�ம்ஆண்டவர் எப்ேபா�ம்  
அங்ேக இ�க்�றார்.அங்ேக இ�க்�றார்.

ைக��வ�ல்ைலைக��வ�ல்ைல

Christus Vivit

https://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html

