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കാരുണ്യത്തിന്റെ യാത്രയതിൽ ബുദ്തിമുട്ടുന്ന മനുഷ്യന്�ാപ്പം �തിൽക്ാൻ ആഹ്ാ�പം ന്െയ്തുന്കാ
ണ്ാണ് ഈ വർഷന്ത് ര�ാഗീദതി�പം ന്െബ്രുവ�തി 11�് ആെ�തിക്കുന്നത്. '�തിങ്ങളുന്െ പതിതാവ് കരു
ണയുള്ളവ�ായതി�തിക്കുന്നതുരപാന്െ �തിങ്ങളുപം കരുണയുള്ളവ�ായതി�തിക്കുക' (ലൂക്ാ 6/36). ദദവ
കരുണയുന്െ മുഖമായ ക്തിസ്തുവതിന്� ധ്യാ�തിക്ാൻ ഒരുവർഷപം പ്രരത്യകമായതി മാറ്തിവച്തിരുന്നു. 
കരുണയുന്െ വാതതിൽ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളതിൽ എന്നുപം തുറന്നു കതിെക്ണന്മന്നാണ് ദദവപുത്രൻ 
ജീവതിച്ചു പഠതിപ്തിച്ത്. രൊകന്മങ്ങുമുള്ള ദക്സ്തവ മതിഷണറതിമാർ ന്െയ്യുന്ന കാരുണ്യ പ്രവർത്�
ങ്ങൾ അമൂെ്യമാണ്. അഭയാർത്തികൾ, ന്തരുവതിൽ അെയുന്നവർ, അപംഗദവകെ്യമുള്ളവർ, 
അ�ാഥർ, ര�ാഗതികൾ ഇങ്ങന്� മനുഷ്യസമൂഹപം ൊഭക�മന്ലെന്നു കരുതതി മാറ്തി�തിർത്തുന്ന മനുഷ്യ
ജീവതിതങ്ങന്െ ഹൃദയത്തിലപം ഭവ�ത്തിലപം ഏന്റ്ടുക്കുന്ന സമർപ്തിതർ ഉന്ണ്ന്നത് ഇ�തിയുപം ഭൂമതിയതിൽ 
�ന്മ വറ്തിയതിട്തിലെ എന്ന് �ന്മെ വതിശ്സതിപ്തിക്കുന്നു. ജനുവ�തി അവസാ� ഞായറതിന്െ അറുപന്ത്ാമ്പ
താപം   കുഷ്ഠര�ാഗദതി�ത്തിന്റെ സരദേശവപം മന്റ്ാന്നായതിരുന്നതിലെ. 'ഔന്നത്ത്തിന്റെ ഐക്യരത്ാ
ന്െ' എന്ന സരദേശപം സകെമനുഷ്യരുപം െഭതിരക്ണ് ഔന്നത്യന്ത്ക്കുറതിച്് കരമ്പാെരൊകന്ത് 
ഓർമെന്പ്ടുത്തുന്നു.
ഈ ന്വബതി�തിരവശ കാെത്് അഭതിപ്രായങ്ങൾ വാർത്കളുപം, വാർത്കൾ സത്യങ്ങളുമാന്ണ
ന്ന് രൊകപം ധ�തിക്കുന്നു. വാർത്യതിന്െ വാസ്തവപം പ�തിരശാധതിക്ണന്മന്ന് ഫ്ാൻസതിസ് പാപ് 
മാധ്യമപ്രവർത്കര�ാെ് പറഞ്ഞതതിന്റെ ന്പാരുൾ അനുദതി�പം നൂറുകണക്തി�് സരദേശങ്ങളുന്െ 
ശ�തിന്തറ്റുകൾ ര�ാക്ാന്ത രൊർരവഡപം ന്ഷയറുപം ദെക്കുപം ന്െയ്യുന്ന �മുക്് തതി�തിച്റതിയാൻ ശ്ര
മതിക്ാപം. െതിെ തൽപ്�കക്തികളുന്െ വ്യാജ വാർത്ാ�തിർമൊണ 
ൊക്ടറതികൾ അനുദതി�പം കാപെ്യന്ത് സത്യത്തിന്റെ രവഷഭൂഷ
കരൊന്െ  പുറത്തിറക്കുകയാണ്.  �ാപം  അതതിന്റെ ഇ�കൊണ്. 
വാർത് െതിെരുന്െ വ്യാജ�തിർമതിതതികൊന്ണന്ന് അറതിയാന്ത 
�ാപം പ�സ്പ�പം കെഹതിക്കുന്നു. തീവ്രവാദതികളുന്െ ഇ�കൊകുന്നു, 
െതതിക്ന്പ്ടുന്നു. പ�മ്പ�ാഗതമായതി �ന്മമാത്രപം അനുഷ്ഠതിക്കുന്ന
വന്� സമൂഹത്തിൽ അപഹസതിക്കുന്ന ഈ വ്യാജന്മാരുപം തീവ്ര
വാദതികളുപം എക്ാെത്തുപം സത്യന്ത് മറയ്കാൻ മാത്രപം കരുത്തുള്ള
വ�ലെ. ദധ�്യപൂർവ്പം �മുക്്  കാരുണ്യന്ത് സത്യസന്ധമായതി 
ആര�ാഷതിക്ാപം, െതതിയതിെങ്ങന്െ ന്വെതിച്ത്തു ന്കാണ്ടുവ�ാപം.

EDITORIAL

tUm. F-{_-lmw- C-cn-¼n-\n-¡-Â-
No-^v F-Un-ä-À- 

sh_n\nthi Imes¯ kXyw
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ktµiw

മുപ്തു വർഷപം മുമ്പ് വതിശുദ് രജാൺരപാൾ 
�ണ്ാമൻ പാപ്ാ സ്ാപതിച്താണ് രൊ
കര�ാഗീദതി�പം. ര�ാഗതികൊയവര�ാടുപം 
അവന്� ശുശ്രൂഷതിക്കുന്നവര�ാടുപം വർദ്തി
തമായ താത്പ�്യരത്ാന്െ ന്പരുമാറുന്ന
തതി�് ദദവജ�ന്ത്യുപം കരത്ാെതിക്ാ 
ആര�ാഗ്യപ�തിപാെ� സ്ാപ�ങ്ങന്െയുപം 
സാധാ�ണ പൗ�സമൂഹന്ത്യുപം രപ്രാ
ത്ാഹതിപ്തിക്ാ�ായതിരുന്നു അത്. 

രൊകന്ത്മ്പാടുമുള്ള പ്രാരദശതികസഭ
കെതിൽ ഈ രമഖെയതിൽ ഉണ്ായതിട്ടുള്ള 
പുര�ാഗതതിന്യകുറതിച്് �മെൾ കർത്ാവതി
ര�ാെ് കൃതജ്ഞതാ�തിർഭ��ാണ്. ഏന്റ 
പുര�ാഗതതി ഉണ്ായതിട്ടുണ്്;  എന്നാൽ, 
എലൊ ര�ാഗതികൾക്കുപം, പ്രരത്യകതിച്് വെതിയ 
ദാ�തിദ്്യത്തിന്റെയുപം പാർശ്വത്ക�ണ
ത്തിന്റെയുപം ഇെങ്ങെതിലപം സാഹെ�്യങ്ങെതി
ലപം വസതിക്കുന്നവർക്്, ആവശ്യകമായ 
ആര�ാഗ്യപ�തി�ക്യുപം അവരുന്െ ര�ാ

ഗാവസ്യതിൽ ക്രൂശതിതനുപം ഉത്തിതനു
മായ ക്തിസ്തുവമായതി അനുരൂപന്പ്ൊൻ 
സഹായകമായ അനുഭവവപം �െ്കുന്ന 
അജപാെ� ശുശ്രൂഷ �െ്കുന്നതതിൽ�തി
ന്ന് ഇ�തിയുപം �ാപം ഒരുപാെ് വതിദൂ�ത്ാണ്. 
മുപ്താമത് രൊകര�ാഗീദതി�പം ര�ാഗതിക
രൊടുപം അവരുന്െ കുടുപംബാപംഗങ്ങരൊടുപം 
ഉള്ള അടുപ്ത്തിലപം ശുശ്രൂഷയതിലപം വെരു
ന്നതതി�് സഹായകമാകന്ട്. അതതിന്റെ 
ഉപസപംഹാ�ച്െങ്ങ്, രകാവതിഡ്-19 മഹാ
മാ�തിമൂെപം, മുമ്പ് തീരുമാ�തിച്തിരുന്നതുരപാ
ന്െ ന്പറുവതിന്െ ആന്�ക്തിപ്ായതിൽവച്ചു 
�െത്ാൻ സാധതിക്ാന്ത വന്നതതി�ാൽ, 
ഈ പ്രാവശ്യപം വത്തിക്ാ�തിൽ വതിശുദ് 
പരത്രാസതിന്റെ ബസതിെതിക്ായതിൽ വച്് 
ആയതി�തിക്കുപം �െത്തുന്നത്. 

ദൈവത്തിന്റെ  പേര്  കരുണ 

ഈ ര�ാഗീദതി�ത്തി�ായതി തതി�ന്ഞ്ഞടുത്തി

\½psS  kuJyZmbIip{iqjIÄ  
lrZb§sf  sXmSs«
മുപ്പതാമത് പ�ാക പരാഗീൈതിനപത്ാടനുബന്തിച്്
േരതിശുദ്ധ േതിതാവ് ഫ്ാൻസതിസ് ോപ്പാ ന�്കുന്ന സപദേശം
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�തിക്കുന്ന, ‘’�തിങ്ങളുന്െ പതിതാവ് അനുകമ്പ
യുള്ളവ�ായതി�തി ക്കുന്നതുരപാന്െ �തിങ്ങളുപം 
അനുകമ്പയുള്ളവ�ായതി�തിക്കുവതിൻ’’ (ലൂക്ാ 
6:36) എന്ന പ്രരമയപം ‘’കരുണാസമ്പ
ന്ന�ായ’’ (എരെ 2:4) ദദവത്തിരെക്കു 
�മ്മുന്െ ദൃഷ്തികൾ തതി�തിക്ാൻ �ന്മെ 
രപ്ര�തിപ്തിക്കുന്നു; തന്റെ മക്ൾ തന്നതിൽ
�തിന്നു പതിന്തി�തിഞ്ഞുരപാകുരമ്പാഴപം ഒരു 
പതിതാവതിന്റെ രനേഹരത്ാന്െ അവതിെന്ന് 
അവന്� കാത്തുപാെതിക്കുന്നു. ദദവത്തി
ന്റെ ഏറ്വപം ഉെതിതമായ രപ�് കരുണ 
എന്നാണ്; ഈ കരുണന്യന്നത് െതിെ
രപ്ാൾ ഉണ്ാകുന്ന വതികാ�പ�മായ ഒരു 
സഹാനുഭാവപം എന്ന �തിെയതിെലെ മ�
സ്തിൊരക്ണ്ത്. പ്രതയുത, ദദവത്തിന്റെ 
സ്ഭാവരത്ാടുതന്ന്ന രെർന്നതി�തിക്കുന്ന,  
സദാ സന്നതിഹതിതമായതി�തിക്കുന്ന, ഒരു 
സജീവഭാവമായതിട്ാണ്. അത് ശക്തിയുപം 
ആർദ്തയുപം ഉൾരച്ർക്കുന്നു.  അക്ാ�
ണത്ാൽ, പതിതൃഭാവവപം മാതൃഭാവവപം 
(ഏശ 49:15 കാണുക) ഒരുരപാന്െ ഉൾ
ന്ക്ാള്ളുന്ന ഒന്നാണ് ദദവത്തിന്റെ 
കരുണന്യന്ന് അതതിശയരത്ാടുപം കൃത
ജ്ഞതരയാടുപംകൂെതി �മുക്് പറയാ�ാകുപം. 

ഒരു പതിതാവതിരറെതായ ശക്തിരയാന്െയുപം 
മാതാവതിരറെതായ ആർദ്തരയാന്െയുപം 
ദദവപം �രമൊടു കരുണാപൂർവപം ന്പരു
മാറുന്നു; പ�തിശുദ്ാത്ാവതിൽ �മുക്കു �തി
�ന്�പം പുതുജീവൻ �െ്കാൻ അവതിെന്ന് 
ആഗ്രഹതിക്കുന്നു.

പവണം , പനേഹസാക്തികളുന്ട 
സാന്നതിധ്ം 
ര�ാഗതികരൊടുള്ള പതിതാവതിന്റെ കരുണാർ
ദ്രനേഹത്തിന്റെ ഉത്മസാക്തി പതിതാ
വതിൽ�തിന്നു ജാത�ായ ഏകപുത്ര�ാണ്. 
വ്യത്യസ്ത ര�ാഗങ്ങൊൽ വെഞ്ഞ ജ�ങ്ങ
ന്െ എത്രരയാ പ്രാവശ്യപം രയശു കണ്ടുമുട്തിയ
തായാണ് സുവതിരശഷങ്ങൾ വതിവ�തിക്കുന്ന
ത്! ‘’അവൻ അവരുന്െ സതി�രഗാഗുകെതിൽ 
പഠതിപ്തിച്ചുപം �ാജ്യത്തിന്റെ സുവതിരശഷപം പ്ര
ര�ാഷതിച്ചുപം ജ�ങ്ങളുന്െ എലൊ ര�ാഗങ്ങളുപം 
വ്യാധതികളുപം സുഖന്പ്ടുത്തിയുപം ഗെീെതിമുഴ
വൻ ചുറ്തിസഞ്ച�തിച്ചു’’ (മത്ാ 4:23). രയശു 
ര�ാഗതികരൊെ് അത്രമാത്രപം താത്പ�്യപം 
കാണതിക്ാൻ കാ�ണന്മന്ന്ന്നു �ാപം 
രൊദതിരക്ണ്താണ്. സുവതിരശഷപം പ്രസപം
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ഗതിക്ാ�ായതി തന്റെ അപ്രസ്താെന്മാന്� 
അയച്ചുന്കാണ്് ര�ാഗതികന്െ സുഖന്പ്ടു
ത്തുന്നത് (ലൂക്ാ 9:2 കാണുക) അവരുന്െ 
ദൗത്യത്തിന്റെ അെതിസ്ാ�ഭാഗമായതി 
രയശു കരുതതിയത് എന്തുന്കാണ്ാണ്?

മഹാമാ�തിയുന്െ ഇക്ാെത്്, തങ്ങളുന്െ 
ഈ രൊകജീവതിതത്തിന്റെ അവസാ�ഭാ
ഗപം തങ്ങളുന്െ പ്രതിയന്പ്ട്വരുന്െയുപം തങ്ങളു
ന്െ ജീവതിതത്തിന്െ പ്രധാ�ന്പ്ട്വരുന്െയുപം 
പക്ൽ�തിന്നകന്ന് ഏകാന്തയതിൽ കഴതി
ച്ചുകൂട്തിയവന്� - അവർ തീവ്രപ�തിെ�ണവതി
ഭാഗത്് വതിശാെമ�സ്ക�ായ ആര�ാഗ്യപ്ര
വർത്കരുന്െ സഹായരത്ാന്െയാണു 
ന്െെവതിട്ന്തങ്തിലപം - �മുക്് എങ്ങന്� 
മറക്ാ�ാകുപം? പതിതാവതിന്റെ കരുണാഭാ
വമായതിരുന്ന രയശുവതിന്റെ മാതൃക സ്ീക
�തിച്ചുന്കാണ്്, ര�ാഗതികളുന്െ മുറതിവകെതിൽ 
സാന്്�ത്തിന്റെ രെപ�പം പു�ട്ടുകയുപം പ്ര
ത്യാശയുന്െ വീഞ്ഞ് ഒഴതിക്കുകയുപം ന്െയ്യുന്ന 
ദദവരനേഹസാക്തികളുന്െ സാന്നതിധ്യപം 
എത്രമാത്രപം പ്രാധാ�്യമർഹതിക്കുന്നുന്വന്നു 
കാണാൻ ഇതു �ന്മെ സഹായതിക്കുന്നു.

സാന്ത്വനതിപ്പതിക്കുന്നത്  
ക്തിസ്തു ശരീരന്ത് 

പതിതാവതിന്�രപ്ാന്െ കരുണയുള്ളവ
�ായതി�തിക്കുവതിൻ എന്ന രയശുവതിന്റെ 
ആഹ്ാ�പം ആര�ാഗ്യ പ്രവർത്കർക്് 
ഏന്റ പ്രധാ�ന്പ്ട്താണ്. ര�ാഗവതിവ
ശന്� പ�തിെ�തിക്കുന്ന  രഡാക്ടർമാർ, ര�
ഴ്സുമാർ, െരബാറട്റതി ന്െക്�ീഷ്യന്മാർ, 
സഹായതികൊയ സ്റാെ് അപംഗങ്ങൾ, ര�ാ
ഗതികളുന്െ കൂട്തി�തിപ്പുകാർ, തങ്ങളുന്െ വതിെ
ന്പ്ട് സമയപം ര�ാഗതികൾക്ായതി ന്െെവഴതി
ക്ാൻ തയ്ാറാകുന്ന സന്നദ്രസവകർ 
എന്നതിവന്�ന്യലൊപം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. 
പ്രതിയ ആര�ാഗ്യപ്രവർത്കര�, രനേഹവപം 
കഴതിവപംന്കാണ്ടുപം ര�ാഗതികളുന്െ ൊര� 
�തിങ്ങൾ �െത്തുന്ന ശുശ്രൂഷ �തിങ്ങളുന്െ 
ന്താഴതിെതിന്റെ പ�തിധതിക്കുപ�തി ഒരു രപ്രഷതി
തദൗത്യമായതി മാറുകയാണു ന്െയ്യുന്നത്. 
ക്തിസ്തുവതിന്റെ സഹതിക്കുന്ന ശ�ീ�ന്ത് 
സ്പർശതിക്കുന്ന �തിങ്ങളുന്െ ക�ങ്ങൾ കരു
ണാമയ�ായ പതിതാവതിന്റെ കരുണാമയ
മായ ക�ങ്ങളുന്െ അെയാെമായതി�തിക്കുപം. 
ആകയാൽ �തിങ്ങളുന്െ ന്താഴതിെതിന്റെ 
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വെതിയ മാഹാത്്യവപം അതു രപറുന്ന ഉത്
�വാദതിത്വപം �തിങ്ങൾ മ�സ്തിൊക്കുവതിൻ.
ദവദ്യശാസ്ത്ര �പംഗത്് ഉണ്ായതിട്ടുള്ള, പ്ര
രത്യകതിച്് ഈ അടുത് കാെത്തുണ്ായ, പു
ര�ാഗതതിന്യ ഓർത്് �മുക്കു കർത്ാവതി
നു കൃതജ്ഞതയർപ്തിക്ാപം; ര�ാഗതികൾക്് 
ഏന്റ സഹായകമായ െതികതിത്കൾ തയ്ാ
റാക്കുന്നതതിൽ പുതതിയ സാരങ്തതിക വതിദ്യ
കൾ �ന്മെ സഹായതിച്തിട്ടുണ്്. പഴയതുപം 
പുതതിയതുമായ ര�ാഗങ്ങന്െ ഉന്മൂെ�പം 
ന്െയ്യുന്നതതിനു ഗരവഷണങ്ങൾ വതിെന്പ്ട് 
സപംഭാവ�കൊണ് �െ്കതിന്ക്ാണ്തി�തിക്കു
ന്നത്; പു�ർശക്ീക�ണമരുന്നുകൾ 
പ്രാഗത്്യവപം കഴതിവപം ന്തെതിയതിച്ചുകഴതിഞ്ഞു. 
അരതസമയപം, ഇവന്യാന്നുപം ഓര�ാ ര�ാ
ഗതിയുന്െയുപം വ്യതതി�തിക്തയുപം അവന്റെയുപം 
അവളുന്െയുപം മാഹാത്്യവപം ബെഹീ�ത
കളുപം വതിസ്മ�തിക്ാൻ �മുക്് ഇെവരുത്
രുത്. ര�ാഗന്ത്ക്ാൾ പ്രധാ�പം ര�ാഗതി
കൊണ്; അക്ാ�ണത്ാൽ ര�ാഗതിന്യ 
രകൾക്കുന്നതതിൽ�തിന്ന്, പ്രരത്യകതിച്് അവ
ന്റെയുപം അവളുന്െയുപം െ�തിത്രവപം ഉൽക്ണ്ഠ
ങ്ങളുപം ഭയങ്ങളുപം ശ്രവതിക്കുന്നതതിൽ�തിന്ന്, 
ഒരു െതികത്ാസമീപ�വപം പതിന്നാക്പം 
രപാകാൻ പാെതിലെ. 

നല്ല സമരതിയക്ാരന്റെ സത്രങ്ങൾ 

ശുശ്രൂഷാ രകന്ദ്രങ്ങെതിരെക്കു �മ്മുന്െ 
ശ്രദ് തതി�തിക്ാൻ ഉതകുന്ന ഒരു �ലെ 
അവസ�പംകൂെതിയാണ് രൊകര�ാഗീദതി�പം. 
ര�ാഗതികരൊെ് കരുണ പ്രദർശതിപ്തിക്കുന്ന
തതിന്റെ ഭാഗമായതി അസപംഖ്യപം ‘’�ലെ സമ
റതിയാക്ാ�ന്റെ സത്രങ്ങൾ’’ തുറക്ാൻ 
ദക്സ്തവസമൂഹപം നൂറ്ാണ്ടുകൊയതി രപ്ര
�തിതമായതിട്ടുണ്്. അവതിന്െയാണ് പെത�പം 
ര�ാഗങ്ങൊൽ വെയുന്നവർക്് രനേഹവപം 
പ�തിെ�ണവപം �െ്കാൻ കഴതിയുന്നത്, 
ഏന്റ പ്രരത്യകതിച്് ദാ�തിദ്ത്ാലപം സാമൂ
ഹ്യബഹതിഷ്ക�ണത്ാലപം െതിെ ര�ാഗ
ങ്ങരൊടു രെർന്നുള്ള ബുദ്തിമുട്ടുകൊലപം 
വെഞ്ഞതുമൂെപം തങ്ങളുന്െ ആര�ാഗ്യപ്രശ്ന
ങ്ങൾക്കു പ്രതതിവതിധതി കന്ണ്ത്ാൻ കഴതിയാ

ത്വർക്്. ഇത്�ത്തിലള്ള സാഹെ�്യ
ങ്ങെതിൽ കുട്തികളുപം വൃദ്രുപം ദുർബെരുമാണ് 
പെരപ്ാഴപം അതതിന്റെ വതിെന്കാടുക്കുന്ന
വർ. പതിതാവതിന്�രപ്ാന്െ അനുകമ്പാർ
ദ്�ായതിരുന്നുന്കാണ്് അസപംഖ്യപം മതി
ഷ�റതിമാർ തങ്ങളുന്െ സുവതിരശഷ 
പ്രര�ാഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായതി ആശുപ
ത്രതികളുപം െതികത്ാെയങ്ങളുപം ശുശ്രൂഷാരക
ന്ദ്രങ്ങളുപം �തിർമതിച്തിട്ടുണ്്. ദക്സ്തവ ഉപവതി 
പ്രകാശതിതമായതിത്ീർന്ന ഏന്റ അമൂെ്യ
മായ ഉപാധതികൊണതിവ. 

ഈ പശ്ാത്െത്തിൽ, കരത്ാെതിക്ാ 
ആര�ാഗ്യ പ�തിപാെ� സ്ാപ�ങ്ങളുന്െ 
പ്രാധാ�്യപം ഞാൻ ആവർത്തിച്ചുറപ്തിക്ാൻ 
ആഗ്രഹതിക്കുന്നു. അവ സപം�ക്തിക്ന്പ്
രെണ്തുപം സൂക്തിരക്ണ്തുമായ വതിെന്പ്ട് 
�തിധതികൊണ്. അവയുന്െ സാന്നതിധ്യപം 
സഭയുന്െ െ�തിത്രപം വതിശതിഷ്മാക്തിയതിട്ടുണ്്. 
അവ വഴതിയാണ് ര�ാഗതികരൊടുപം ദ�തിദ്ര�ാ
ടുപം മറ്റുള്ളവർ അവഗണതിച് സാഹെ�്യങ്ങ
രൊടുപം സഭ തന്റെ സാമീപ്യപം അറതിയതിച്തിട്ടു
ള്ളത്. അല്പം മാത്രപം ശുശ്രൂഷതിക്ന്പ്ടുകയുപം 
അന്ലെങ്തിൽ ഒട്ടുപം ശുശ്രൂഷ െഭതിക്കുകയുപം ന്െ
യ്തിട്തിലൊത് സരഹാദ�ീസരഹാദ�ന്മാരു
ന്െ �തിെവതിെതി രകൾക്കുകയുപം അവർക്ായതി 
തങ്ങളുന്െ പ�മാവധതി ശുശ്രൂഷ �െ്കുക
യുപം ന്െയ്തിട്ടുള്ള എത്രന്യത്ര സ�്യാസകു
ടുപംബങ്ങളുന്െ സ്ാപക�ാണ് സഭയതിൽ 
ഉണ്ായതിട്ടുള്ളത്?  ‘’പ്രരയാജ��ഹതിതത്
ത്തിന്റെ സപംസ്കാ�പം’’ (culture  of  waste 
) വ്യാപകമായതി�തിക്കുന്ന ഇന്നന്ത് സാഹ
െ�്യത്തിൽ, അതായത് ജീവൻ എരപ്ാഴപം 
സ്ാഗതപം ന്െയ്ന്പ്രെണ്തുപം ജീവതിരക്ണ്
തുപം ആന്ണന്ന് അപംഗീക�തിക്ാത് സാഹ
െ�്യത്തിൽ, ‘’ദയാഭവ�ങ്ങൾ’’ രപാലള്ള 
സപംവതിധാ�ങ്ങൾ ജീവന്� സപം�ക്തിക്കു
ന്നതതിലപം ശുശ്രൂഷതിക്കുന്നതതിലപം - അതുപം 
ഏറ്വപം ബെഹീ�മായ ജീവതിതപം അതതിന്റെ 
ആ�പംഭപംമുതൽ സാധാ�ണയായുള്ള 
അവസാ�പംവന്� - മാതൃകാപ�മായവ
യാണ്.
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ഓപരാ വ്ക്തിയുന്ടയും കടമ 

ഇക്ഴതിഞ്ഞ മുപ്തുവർഷമായതി, അജപാ
െ�പ�മായ ആര�ാഗ്യപ�തിെ�ണപം 
അ�തിവാ�്യമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയായതി 
പ�ന്ക് അപംഗീക�തിക്ന്പ്ട്തിട്ടുണ്്. ദ�തിദ്ർ 
- ആര�ാഗ്യത്തിൽ ദ�തിദ്�ായ ര�ാഗതിക
ളുൾന്പ്ന്െയുള്ളവർ - അനുഭവതിക്കുന്ന 
ഏറ്വപം കടുത് വതിരവെ�പം ആധ്യാത്തി
കമായതി അവര�ാടുള്ള ശ്രദ്ക്കുറവാണ്. 
അതതി�ാൽ ദദവത്തിന്റെ സാമീപ്യപം, 
അതായത് അവതിെന്ത് അനുഗ്രഹവപം 
അവതിെന്ത് വെ�വപം കൂദാശകളുന്െ ആെ
�ണവപം വതിശ്ാസത്തിൽ വെ�ാനുപം പാ
കന്പ്ൊനുമുള്ള അവസ�ന്മാരുക്ലപം, 
അവർക്കു �തിരഷധതിക്ാൻ �മുക്് ഇെയാ
വാന്തര�ാക്ണപം. ഇക്ാ�്യത്തിൽ ഒരു 
വസ്തുത ഞാൻ എലൊവന്�യുപം ഓർമെ
ന്പ്ടുത്തുന്നു: കൃത്യമായതി �തിർണയതിച്തിട്ടുള്ള 
ശുശ്രൂഷകരുന്െ മാത്രപം ചുമതെയലെ ര�ാ
ഗതികരൊടുള്ള സാമീപ്യവപം അവരുന്െ അജ
പാെ� ശുശ്രൂഷയുപം; ര�ാഗതികന്െ സദേർ
ശതിക്ാനുള്ള ക്തിസ്തുവതിന്റെ ആഹ്ാ�പം 
തന്റെ എലൊ ശതിഷ്യര�ാടുപം ഉള്ളതാണ്. 
രകവെപം ഒരു സദേർശ�പം പ്രതീക്തിച്് എത്ര

ന്യത്ര ര�ാഗതികളുപം മുതതിർന്നവരുപം ആണ് 
തങ്ങളുന്െ ഭവ�ങ്ങെതിൽ ആയതി�തിക്കുന്ന
ത്? ‘’ഞാൻ ര�ാഗതിയായതിരുന്നു, �തിങ്ങൾ 
എന്ന്ന സദേർശതിച്ചു’’ (മത്ാ 25:36) എന്ന 
രയശുവെ�പം അനുസ്മ�തിച്ാൽ ആശ്ാസ
ദായകത്ത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ ജ്ഞാ�നോ
�പം സ്ീക�തിച് ഓര�ാ വ്യക്തിയുന്െയുപം കെ
മയാന്ണന്നു വ്യക്മാകുപം.

ര�ാഗതികന്െയുപം അവരുന്െ കുടുപംബങ്ങ
ന്െയുപം ‘’ര�ാഗതികളുന്െ ആര�ാഗ്യമായ’’ 
മറതിയത്തിന്റെ മാധ്യസ്്യത്തി�ായതി 
ഞാൻ സമർപ്തിക്കുന്നു. രൊകത്തിന്റെ 
രവദ� വഹതിക്കുന്ന ക്തിസ്തുവതിര�ാടു രെർ
ന്നുന്കാണ്് അവർ അർഥവപം ആശ്ാ
സവപം അഭയവപം കന്ണ്ത്ന്ട്. 
എലൊയതിെങ്ങെതിലമുള്ള ആര�ാഗ്യപ്രവർ
ത്കർക്കുരവണ്തി ഞാൻ പ്രാർത്തിക്കുന്നു; 
കരുണയതിൽ സമ്പന്ന�ായതിരുന്നുന്കാണ്് 
ര�ാഗതികരൊെ് ഉത്
മമായ പ�തിെ�ണ
വപം അരതാന്ൊപ്പം 
സ ാ ര ഹ ാ ദ � തു െ ്യ
മായ സാമീപ്യവപം 
�െ്കാൻ അവർ
ക്് ഇെവ�ന്ട്.
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ന്കസതിബതിസതി പുറന്പ്ടുവതിക്കുന്ന സർക്കുെ
റതിന്റെ സപംക്തിപ്തമാണതിത് 

ആരഗാെ കരത്ാെതിക്ാസഭയതിൽ 2021 
ആഗസ്റ് മുതൽ 2023 ഒരക്ടാബർ വന്�
യുള്ള കാെ�ട്പം സതി�ഡാത്കതയ്ക്കുരവ
ണ്തിയുള്ള സതി�ഡതിന്റെ ഒരുക്ത്തിന്റെ 
�ാളുകൊണരലൊ. 2023 ഒരക്ടാബറതിൽ 
വത്തിക്ാ�തിൽ �െക്കുന്ന ആരഗാെ 
സതി�ഡ് തീർത്ാെകസഭയതിൽ കൂട്ാ
യ്മയുന്െയുപം സമവായത്തിന്റെയുപം 
പുതതിയ�ാളുകൾ സമൊ�തിക്കുന്മന്ന് 
പ്രത്യാശതിക്ാപം. അതതി�ായതി �മുക്് ഏക
മ�രസ്ാന്െ പ്രാർത്തിക്കുകയുപം പ്രവർത്തി
ക്കുകയുപം ന്െയ്ാപം. 

2021 ഡതിസപംബറതിൽ �െന്ന രക�െ 
കരത്ാെതിക്ാ ന്മത്രാന്മാരുന്െ സരമെ
െ�പം ആരഗാെ സതി�ഡതിന്റെ പശ്ാ
ത്െത്തിൽ രക�െസഭയതിൊകമാ�പം 

സ്ായതിയായ ഒരു �വീക�ണപം ആവശ്യ
മുണ്് എന്ന രബാധ്യത്തിന്െത്തിരച്ർന്നു. 
രകാവതിഡകാെപം മനുഷ്യജീവതിതത്തിന്റെ 
സമസ്ത രമഖെകെതിലപം സൃഷ്തിച് മ�വതിപ്പുപം, 
കൂൊന്ത ഇക്ാെത്് സഭ ര��തിടുന്ന പ്ര
തതിസന്ധതികളുപം ന്വല്ലുവതിെതികളുപം ത�ണപം 
ന്െയ്് മുരന്നറാൻ ആന്�തിക �വീക�
ണത്തിന്റെയുപം ശക്ീക�ണത്തിന്റെയുപം 
പുതതിയ പാതകൾ സഭയതിൽ രൂപന്പ്െണ
ന്മന്ന് കൗൺസതിൽ �തിർരദശതിക്കുകയുപം 
അതതി�ായതി ഒരു കമെതിറ്തിക്് രൂപപം �െ്കു
കയുപം ന്െയ്തു. ന്കസതിബതിസതിയുന്െ ക�തി
സ്മാറ്തിക്, രഡാദ്രൈ�ൽ, ദബബതിൾ, 
ൊമതിെതി, അെ്മായ കമെീഷനുകളുന്െ ര�
തൃത്ത്തിൊണ് �വീക�ണ പ�തിപാെതികൾ 
ആസൂത്രണപം ന്െയ്യുന്നത്. 2022 ജൂൺ 5 
ന്പന്രക്ാസ്താ തതിരു�ാൾ മുതൽ 2025 
ജൂൺ 8 ന്പന്രക്ാസ്താ തതിരു�ാൾ വന്�
യായതി�തിക്കുപം രക�െസഭയതിൽ �വീക�ണ 
കാെ�ട്മായതി ആെ�തിക്കുന്നത്.
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ര ക � െ സ ഭ ാ � വ ീ ക � ണ ത് തി �് 
ന്കസതിബതിസതി സ്ീക�തിച്തി�തിക്കുന്ന ആപ്ത
വാക്യപം ''സഭ: ക്തിസ്തുവതിൽ പണതിയന്പ്
ട്ടുന്കാണ്തി�തിക്കുന്ന ഭവ�പം'' എന്നാണ്. 
വതിശുദ് പൗരൊസ് അരപ്ാസ്തെൻ 
എരെസൂസു കാർന്ക്ഴതതിയ രെഖ�പം 
2:20-22 ൽ പറയുന്ന കാ�്യങ്ങൊണ് ഈ 
ആപ്തവാക്യത്തി�് ആധാ�പം. അരപ്ാസ്ത
െൻ ഇപ്രകാ�പം എഴതുന്നു:

''അരപ്ാസ്തെന്മാരുപം പ്രവാെകന്മാരുമാ
കുന്ന അെതിത്റരമൽ പണതിതുയർത്ന്പ്
ട്വ�ാണ് �തിങ്ങൾ; ഈ അെതിത്റയുന്െ 
മൂെക്ലെ് ക്തിസ്തുവാണ്. ക്തിസ്തുവതിൽ 
ഭവ�ന്മാന്നാന്ക സമ�്യതിക്ന്പ്ട്തി�തി
ക്കുന്നു; കർത്ാവതിൽ പ�തിശുദ് ആെയ
മായതി അതു വെർന്നുന്കാണ്തി�തിക്കുകയുപം 
ന്െയ്യുന്നു. പ�തിശുദ്ാത്ാവതിൽ ദദവത്തി
ന്റെ വാസസ്െമായതി �തിങ്ങളുപം അവ�തിൽ 
പണതിയന്പ്ട്ടുന്കാണ്തി�തിക്കുന്നു.'' 

ദദവത്തിന്റെ ഭവ�വപം ക്തിസ്തുവതിന്റെ 
ശ�ീ�വപം രയശുക്തിസ്തുവതിന്റെ �ക്
ത്ാൽ വീന്ണ്ടുക്ന്പ്ട്് ഒന്നുരെർക്
ന്പ്ട്വരുന്െ സമൂഹമായ സഭ ക്തിസ്തു

വതിന്റെ മൗതതികശ�ീ�വപം ദദവത്തിന്റെ 
ഭവ�വമായതി പ�തിശുദ്ാത്ാവതിൽ പണതി
യന്പ്ട്ടുന്കാണ്തി�തിക്കുന്നു. സഭന്യ �തി�
ന്�പം �യതിക്കുന്ന ദദവാത്ാവതിന്റെ സ്
�ത്തി�്  കാരതാർത്ാണ് പ്രാ�പംഭകാെപം 
മുതൽ സഭ യാത്രന്െയ്തിട്ടുള്ളത്. പ�തിശു
ദ്ാത്പ്രകാശത്തിൽ കാെത്തിന്റെ അെ
യാെങ്ങന്െ വ്യാഖ്യാ�തിക്കുകയുപം ദദവതിക 
പദ്തതിയുന്െ ശുശ്രൂഷകൾക്ായതി പതിൻ
ന്െരലെണ് പാതകൾ �തിർണയതിക്കുകയുപം 
ന്െയ്യുക എന്നത് സഭയുന്െ എക്ാെന്ത്
യുപം ന്വല്ലുവതിെതിയുപം ദൗത്യവമാണ്.

സഭാപംഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികൊ
ന്ണങ്തിലപം (രറാമാ 12:5) എലൊവരുപം 
അ�ാദതിയതിരെ ക്തിസ്തുവതിൽ ന്ത�ന്ഞ്ഞ
ടുക്ന്പ്ട്വരുപം (എരെ 1:4) അവതിെന്ത് 
മ�ണത്തിലപം ഉത്ാ�ത്തിലപം പങ്കുപറ്റു
ന്നവരുപം പ�തിശുദ്ാത്ാവതിന്� അവകാ
ശമായതി െഭതിക്കുന്നവരുപം (1 രകാറതി 12:13) 
രയശുവതിന്റെ �ണ്ാമന്ത് വ�വതി�് 
സ ാ ക് ്യപം വ ഹ തി ക്കു ന്ന വ രു മ ാ ന് ണ ന്്ന 
പൗരൊസ് അരപ്ാസ്തെൻ പഠതിപ്തിക്കുന്നു. 
ശ�ീ�ത്തിൽ പെ അവയവങ്ങളുന്ണ്ങ്തി
ലപം അവന്യലൊപം രെർന്ന് ക്തിസ്തുവതിൽ 
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ഏക ശ�ീ�മായതിത്ീരുന്നു (1 രകാറതി 
12:12-26) എന്നതുന്കാണ്് സഭാപംഗങ്ങ
ന്െലൊവരുപം വതിെതി സ്ീക�തിച്വരുപം വതിെതിക്
നുസൃതമായ ദൗത്യപം �തിർവഹതിക്ാൻ കെ
ന്പ്ട്വരുമാണ്.

ഇപ്രകാ�പം ''രയശുക്തിസ്തുവതിന്റെ സ്ന്
മാകാൻ വതിെതിക്ന്പ്ട്വ�ായ'' (രറാമ 1, 
6) �ാന്മലൊവരുപം സഭയുന്െ ഭാഗമാണ്, 
സ്ന്മാണ് എന്ന രബാധ്യമുണ്ാകണപം. 
''എന്റെ സഭ, എന്റെ ഭവ�പം'' എന്ന 
വതികാ�പം സഭാപംഗങ്ങൾന്ക്ലൊവർക്കുപം 
ഉണ്ാകണപം. ഓര�ാ വ്യക്തിയുന്െയുപം 
വ്യക്തി സ്ാതന്്യപം പ്രധാ�ന്പ്ട്താണ്, 
അത് വതിെമതതിക്ന്പ്െണപം. എന്നാൽ 
ജ്ഞാ�നോ�പം സ്ീക�തിച്് സഭയുന്െ 
സന്ാ�മായതി മാറതിയ വ്യക്തിയുന്െ സ്ാ
തന്്യപം എന്നതാകണപം  ക്തിസ്തുവതിശ്ാ
സതിയുന്െ വ്യക്തി സ്ാതന്്യന്ത്ക്കുറതി
ച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്ാെ്. 

സഭാ ശുശ്രൂഷകളുന്െ സമസ്ത രമഖെകെതി
ലപം ഈ മാ�സാന്�പം സപംഭവതിക്ണപം. 
അതതിൽ ഏറ്വപം പ്രധാ�ന്പ്ട്ത് സഭയുന്െ 
മതിഷ�റതി സ്ഭാവന്ത് ഏന്റ്ടുക്കുക 
എന്നതാണ്. ഫ്ാൻസതിസ് പാപ്ാ ഓർമെതി
പ്തിക്കുന്നതുരപാന്െ, ' സഭന്യ സപംബന്ധതി

ച് ഒരു ഐച്തിക വതിഷയമലെ രപ്രഷതിതപ്രവർ
ത്�പം, കാ�ണപം സഭ രപ്രഷതിതയാണ്.' 
സഭയുന്െ രപ്രഷതിത പ്രവർത്�ങ്ങളുന്െ
യുപം അജപാെ� ദൗത്യങ്ങളുന്െയുപം രമഖെ
യതിൽ മാ�സാന്�പം സപംഭവതിക്ണപം.

വതിശ്ാസതികളുന്െ സമൂഹമായ സഭ ദദവ
ജ�ത്തിന്റെ കൂട്ായ്മയാണ്. അതുന്കാ
ണ്് സഭന്യ സ്ാപ�വത്ക�തിക്കുന്ന പ്ര
വണതകൾ രപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്ന്പ്െരുത്. 
�തിെ�തിെ്ക്കുന്ന സപംവതിധാ�ങ്ങൾ ക്പ്പുറപം 
�മുക്് ഒന്നുപം ന്െയ്ാ�തിലെ എന്ന കാഴ്ച്
പ്ാടുകൾ മാറണപം. 

വതിശ്ാസ പ�തിശീെ�പം സഭയുന്െ സുപ്ര
ധാ� ദൗത്യങ്ങെതിൽ ഒന്നാണ്  കാരൊ
െതിതവപം ക്തിസ്തു സാക്്യത്തി�് ഉപക
�തിക്കുന്നതുമായ വതിശ്ാസപ�തിശീെ�പം 
കുട്തികൾക്കുപം യുവജ�ങ്ങൾക്കുപം  െഭതിക്
ത്ക്വതിധപം മതരബാധ� സപംവതിധാ�
ങ്ങൾ പ�തിഷ്ക�തിരക്ണ്തുണ്്. 

രകാവതിഡ കാെപം സൃഷ്തിച് മുറതിവകൊൽ 
തെർന്നുരപായ ധാ�ാെപം കുടുപംബങ്ങ
ളുണ്് 'രഹാപം മതിഷൻ' ഉൾന്പ്ന്െയുള്ള 
സഭയുന്െ കുടുപംബ രപ്രഷതിത ശുശ്രൂഷകൾ 
സജീവമാകണപം. അജപാെ�പ�മായ 
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'സദേർശ�'ത്തി�പ്പുറത്് ആത്ീയ 
'സ്തി�പം സാന്നതിധ്യ'ത്തിരെക്് ഉയ�ാൻ 
ശുശ്രൂഷാര�തൃത്ത്തിനു കഴതിയണപം.

ദതിവ്യബെതിയതിലള്ള പങ്ാെതിത്മാണ് ദക്
സ്തവ സമൂഹത്തിന്റെ രകന്ദ്രപം. ദദവവെ�
പ്രര�ാഷണപം കൂദാശ കളുന്െ പ�തികർമെപം, 
പ്രാർത്�കൾ, ധ്യാ�ങ്ങൾ, എന്നതിവയതി
ന്െലൊപം സഭാപംഗങ്ങന്െ മുഴവൻ പങ്ാെതിക
ൊക്കുന്നതതി�് അവസ�ങ്ങന്ൊരുക്ണപം. 
ദ�തിദ്രുപം പാർശ്വത്ക�തിക്ന്പ്ട്വരുപം 
അ�ാഥരുപം വതിധവകളുപം ര�ാഗതികളുപം �തി�ാ
െപംബരുപം വൃദ്ജ�ങ്ങളുപം ഭവ��ഹതിതരുപം 
പീഡ�ങ്ങൾ ഏെ്ക്കുന്നവരുപം കുഞ്ഞുങ്ങ
ളുന്മലൊപം എക്ാെവപം സഭയുന്െ രപ്രഷതിത 
ശുശൂഷകെതിൽ പ്രഥമ പ�തിഗണ� അർ
ഹതിക്കുന്നവ�ാണ്. 'ദ�തിദ്ന്റെ വതിൊപപം 
സഭയുന്െ പ്രത്യാശയുന്െ വതിൊപമാണ് ' 
എന്ന് ഫ്ാൻസതിസ് പാപ്ാ  സഭാമക്ന്െ 
ഓർമെതിപ്തിക്കുന്നു.

രക�െ സഭാ�വീക�ണത്തിന്റെ 
ഭാഗമായതി �െക്കുന്ന ഒരുക് പ�തിപാെതി
കൾക്് സപംസ്ാ�തെത്തിലപം രൂപതാ 
തെത്തിലപം ഇെവക തെത്തിലന്മാന്ക് 
െീമുകന്െ രൂപന്പ്ടുരത്ണ്തുണ്്. ഓര�ാ 
രൂപതയതിന്െയുപം പ്രരത്യകസാഹെ�്യങ്ങൾ 
കൂെതി കണക്തിന്െടുത്തുന്കാണ്ാണ് �വീ
ക�ണ പ്രക്തിയകൾ �െരക്ണ്ത്. 

കർൈതിനാൾ പ�ാർ�് ആ�പചേരതി
ന്കസതിബതിസതി പ്രസതിഡറെ്

ബതിഷപ്പ് വർഗീസ് ചക്ാ�ക്ൽ
ന്കസതിബതിസതി ദവസ് പ്രസതിഡറെ്

ബതിഷപ്പ് പ�ാസഫ് മാർ പതാമസ്
ന്കസതിബതിസതി ന്സക്ട്റതി ജ�റൽ
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2022 ജനുവ�തി 30 �് പ�തി. പതിതാവ് ഫ്ാൻസീസ് പാപ് ലൂക്4:21-31 വന്�യുള്ള 
സുവതിരശഷ ഭാഗന്ത് വതിശദീക�തിച്് സപംസാ�തിച്ചു. 
ഈ സുവതിരശഷമനുസ�തിച്് ഈരശായ്ക് െഭതിക്കുന്നത് അപംഗീകാ�ത്തിനു പക�പം ന്തറ്തി
ദ്ാ�ണയുപം ശത്രുതയുമാണ്.  ഈരശായുന്െ �ാട്ടുകാർക്് സത്യത്തിന്റെ ഒരു വാക്തിര�
ക്ാൾ കൂടുതൽ അത്ഭുതങ്ങളുപം വതിസ്മയ അെയാെങ്ങളുമാണ് രവണ്തിയതിരുന്നത്. കർത്ാ
വാകന്ട് അത് ന്െയ്യുന്നതിലെ. രകൾവതിക്ാർ ഇവൻ രജാസെതിന്റെ മക�ാണ് എന്ന്നലൊപം 
പറഞ്ഞ് ഈരശാന്യ തതി�സ്ക�തിക്കുകയാണ്. ഈരശായുന്െ പ�ാജയപം തതികച്ചുപം അപ്രതീ
ക്തിതമായതിരുന്നതിലെ. ഒരു പ്രവാെകനുപം സ്ന്പം �ാട്തിൽ സ്ീക�തിക്ന്പ്ടുന്നതിലെ എന്ന് 
പറഞ്ഞ് ഈരശാ തന്റെ ജ�ന്ത് ത�തിക്റതിയാപം എന്ന് ന്വെതിവാക്കുന്നുണ്്. തന്ന്ന സ്ീ
ക�തിക്ാത്, മ�സതിൊക്ാത് ആളുകൾക്് �ന്മ ന്െയ്ാൻ ഈരശാ ഇവതിന്െ �ന്മെ 
പഠതിപ്തിക്കുന്നുന്വന്നാന്ന് പാപ്ാ പറയുന്നത്. തന്ന്ന സ്ീക�തിക്ാൻ സന്നദ്�ലൊത് 

AhXcWw:  tUm. temd³kv ssX¡m«nÂ

\·bnÂ hnizkn¡q, 
\· sN¿q : ]m¸ 

2022 P\phcn 30 \v ]cn. ]nXmhv {^m³kokv ]m¸ eq¡4:21þ31 

hscbpÅ kphntij `mKs¯ hniZoIcn¨v kwkmcn-¨p. 
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ആളുകൾക്് എന്തി�ാണ് �ന്മ ന്െയ്യുന്നത്? �മെൾ പെരപ്ാഴപം സ്യപം രൊദതിക്കുന്ന 
രൊദ്യമാണതിത്. എന്നാൽ ദദവന്ത് കൂടുതൽ �ന്നായതി മ�സ്തിൊക്ാൻ �ന്മെ 
സഹായതിക്കുന്ന ഒരു രൊദ്യമാണതിത്. �മെന്െ അെച്ചുപൂട്ലകൾക്് മുമ്പതിൽ ഈരശാ പതി
ന്മാറതിലെ മറതിച്്  മുരന്നറുകയാണ്. മക്ളുന്െ �ദേതിരകെതിന്� കുറതിച്ചു രബാധവാന്മാ�ാന്ണ
ങ്തിലപം അവന്� രനേഹതിക്കുന്നതുപം അവർക്് �ന്മ ന്െയ്യുന്നതുപം അവസാ�തിപ്തിക്ാത് മാ
താപതിതാക്ന്െ ശ്ാ�തിച്് പാപ്ാ സപംസാ�തിക്കുന്നു. ദദവപം വെന്� ഉയർന്ന തെത്തിൽ  
�ന്മെ പഠതിപ്തിക്കുന്നതതിതാണ്. �ന്മയതിൽ വതിശ്സതിക്ാനുപം �ന്മ ന്െയ്യുന്നതതിനുള്ള ഒ�വ
സ�പം രപാലപം  പാഴാക്ാതതി�തിക്ാനുപം ഈരശാ �ന്മെ ക്ണതിക്കുന്നു എന്നാണ് പാപ്ാ 
പ്രരബാധതിപ്തിക്കുന്നത്.
ഇത്�ത്തിലള്ള സന്നദ്തയുപം താഴ്മയുപം എെതിയവ�തിൽ, ദദ�പംദതി� യാഥാർത്്യ
ങ്ങെതിൽ കാണതിക്കുരമ്പാൾ  ഈരശാ സന്നതിഹതിത�ാകുപം. ഈരശായുന്െ വഴതികളുപം ന്വ
ല്ലുവതിെതികളുപം പ�ാതതികെതിലൊന്ത സപംശയപം കൂൊന്ത, വതിമർശ�ങ്ങെതിലൊന്ത, �തി�ാശാ 
ഭാവപം കൂൊന്ത സ്ീക�തിക്കുന്നവർരക് അവതിടുന്ത് സാന്നതിദ്്യമനുഭവരവദ്യമാകൂ. 
ഈ സ്ാഗത മര�ാഭാവമതിന്ലെങ്തിൽ രയശുവതിന്� കുറതിച്് അജ്ഞ�ാണ് �മെന്െന്ന് 
പാപ്ാ ഊന്നതിപ്റയുന്നു. പാപ്ാ രൊദതിക്കുന്നു '�മെൾ സ്ാഗത സന്നദ്തയുള്ളവ�ാ
രണാ അരതാ ഈരശാന്യ കുറതിച്് എലൊപം അറതിയാന്മ�് കരുതതിയ അവന്റെ �ാട്ടുകാ
ന്� രപാന്െയാരണാ?' 'ഞാൻ ദദവശാസ്ത്രപം പഠതിച്ചു, ഞാൻ മതരബാധ� പാഠ്യപദ്തതി 
പഠതിച്ചു, എ�തിക്് രയശുവതിന്� കുറതിച്് എലൊപം അറതിയാപം എന്ന്നലൊപം പറയുന്ന   വതിഡ്തികൊ
കരുത് �ാപം. തുറന്ന മ�സ്പം െെതിതമായ ഹൃദയവമാണ് 
കർത്ാവ് ആവശ്യന്പ്ടുന്നത്. ഇതാണ് ഈരശായു
മായുള്ള കൂെതിക്ാഴ്ചയുന്െ മര�ാഹാ�തിത. താഴ്മയുരെയുപം 
സന്നദ്തയുന്െയുപം മാതൃകയായ പ�തിശുദ്  അമെ 
ഈരശാന്യ സ്ാഗതപം ന്െയ്ാനുള്ള വഴതി �മുക്് 
കാണതിച്ചു തരുന്മന്ന് പാപ്ാ പഠതിപ്തിക്കുന്നു.
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തതിരുവ�ന്പു�പം : തീ�രദശത്തിന്റെ സ്പദേ�ങ്ങൾ ഹൃദതിസ്മാക്തിയ രമാൺ. രഡാ . രതാമസ്  ന്�
രറ്ായാണ്  തതിരുവ�ന്പു�പം െത്ീൻ അതതിരൂപതയുന്െ പുതതിയ ഇെയൻ.
�തിയുക് ന്മത്രാരപ്ാെീത് രതാമസ് ന്�രറ്ാ  1964 ഡതിസപംബർ 29 �്  തതിയതതി രജസയ് ന്�രറ്ാ
യുന്െയുപം, ഇസന്ബലെ ന്�രറ്ായുന്െയുപം മക�ായതി പുതതിയതുറയതിൽ ജ�തിച്ചു. ന്സറെ് �തിരക്ാൊസ് 
എൽപതി സ്കൂെതിൽ പ്രാഥമതിക വതിദ്യാഭ്യാസത്തിനു രശഷപം  ലൂർദ്പു�പം ന്സറെ്. ന്ഹെൻസ് സ്കൂെതിലപം 
കാഞ്ഞതി�പംകുെപം പതി. ന്ക. എസ്. എച്്. എസ്. സ്കൂെതിലമായതി വതിദ്യാഭ്യാസപം �െത്തി.  തുെർന്ന് ദവ
ദതിക�ാകാ�ായതി ന്സറെ്. വതിൻന്സറെ് ന്സമതി�ാ�തിയതിൽ രെരുകയുപം ഡതിഗ്രീ പഠ�പം പൂർത്തിയാക്കുക
യുപം ന്െയ്തു. ന്സറെ് രസരവ്യഴ്സ് രകാരെജതിൽ  പ്രീഡതിഗ്രതി പഠതിച്ചു.
ദമ�ർ ന്സമതി�ാ�തിയതിന്െ  പഠ�ത്തിനുരശഷപം ആലവയതിന്െ ന്സറെ് രജാസെ്സ് ന്പാന്തി
െതിക്ൽ ന്സമതി�ാ�തിയതിൽ �തിന്നുപം 1983-86 കാെ�ട്ത്തിൽ  തത് ശാസ്ത്രവപം  1986-89 കാെ�
ട്ത്തിൽ ദദവശാസ്ത്ര പഠ�വപം പൂർത്തിയാക്കുകയുപം ന്െയ്തു. 1989 ഡതിസപംബർ 19 �്  തീയതതി 
പാെയപം കത്ീഡ്രൽ രദവാെയത്തിൽ വച്് ദവദതികപട്പം സ്ീക�തിച്ചു. 
തുെർന്നുള്ള 5 വർഷക്ാെപം ന്പ�തിങ്ങമെെ, പാെയപം ഇെവകകെതിൽ സഹ വതികാ�തിയായുപം പാെയപം 
കാത്െതിക് രഹാസ്റെതിന്െ അസതി. വാർഡ�ായുപം, സദഭക്യ-സപംവാദ കമെീഷരറെ എക്തികയൂട്ീവ് 
ന്സക്ട്റതിയായുപം രസവ�മനുഷ്ഠതിച്ചു. അക്ാെത്് തന്ന്ന സാമൂഹതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ രൊരയാെ 
രകാരെജതിൽ �തിന്നുപം ബതിരുദാ�ന്�ബതിരുദവപം ര�െതി. 
തുെർന്ന് ഉപ�തി പഠ�ത്തി�ായതി 1995 - ഇൽ രറാമതിരെക്് രപാവകയുപം, രറാമതിന്െ ഉർബാ�തിയാ  
യൂണതിരവഴ്സതിറ്തിയതിൽ സഭാവതിജ്ഞാ�ീയത്തിൽ ഗരവഷണ  പഠ�പം പൂർത്തിയാക്തി തതി�തിന്ച്ത്തി,  
തുെർന്ന് രപട് ഇെവക വതികാ�തിയായതി. 2000- 2004 കാെ�ട്ത്തിൽ ബതി. സതി. സതി. യുന്െ ജ�റൽ 
ന്സക്ട്റതിയായതി രസവ�പം അനുഷ്ഠതിച്തിട്ടുള്ള ഇരദേഹപം  2003  മുതൽ 2010 വന്� രമ�പംകുെപം ന്സറെ്. 
വതിൻന്സറെ് ന്സമതി�ാ�തി  ന്റക്ടരുമായതിരുന്നു.  2014-ൽ അതതിരൂപതാ  ശുശ്രുഷകളുന്െ എപ്തിരസ്കാ
പൽ വതികാ�തിയായതി. തുെർന്ന് മുരുക്കുപംപുഴ ന്സറെ്. അഗസ്റതിൻ രദവാെയത്തിന്െ ഇെവക വതികാ�തി
യായുപം, കഴക്കൂട്പം ന്ൊരറാ� വതികാ�തിയുമായതിരുന്നു. �തിെവതിൽ അതതിരൂപത ശുശ്രുഷകളുന്െ രകാർ
ഡതിര�റ്റായതി രസവ�മനുഷ്ഠതിച്ചു വ�തികയാണ്.
                                                                                                                             അഗസ്റതിൻ  കണതിപ്പതിള്തി
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{]mÀ°\bpsS aqeyw

�ീതതിമാന്മാരുന്െ പ്രാർത്�ന്യക്കുറതിച്ാണ് പ�തിശുദ്പതിതാവ് ന്പാതുദർശ്ശ� രവെയതിൽ, 
വതിെതിന്�പം �െത്തിയത്. വത്തിക്ാന്റെ അപ്രസ്താെതിക ന്കാട്ാ�ത്തിൽ �തിന്ന്  ഇറ്ാെതി
യൻ ഭാഷയതിൽ അരദേഹപം �ൽകതിയ പ്രരബാധ�ത്തിന്റെ പ�തിഭാഷ 

മനുഷ്യ�ാശതിക്കു രവണ്തിയുള്ള ദദവതികപദ്തതി �ലെതാണ്. പരക്, അനുദതി�ജീവതിത
ത്തിൽ �ാപം തതിന്മയുന്െ സാന്നതിധ്യപം അനുഭവതിക്കുന്നു. അത് ഒരു അനുദതി� അനുഭവമാ
ണ്. ഉല്ത്തിപുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ അധ്യായങ്ങൾ, മനുഷ്യവ്യാപാ�ങ്ങെതിൽ പാപത്തിന്റെ 
വെർച്ാധതിഷ്ഠതിത വതികാസന്ത് വതിവ�തിക്കുന്നു. ആദവപം ഹവ്യുപം (cf. ഉല് 3:17) ദദവത്തി
ന്റെ ഉരദേശ്യങ്ങന്െ സപംശയതിക്കുന്നു. അവരുന്െ ആ�ദേന്ത് തെസ്ന്പ്ടുത്തുന്ന അസൂ
യാലവായ ഒരു ദദവവമായതിട്ാണ് തങ്ങൾ ഇെന്പടുന്നത് എന്ന് അവർ കരുതുന്നു. 
ഇവതിന്െയാണ് അവരുന്െ �തിയമെപം��പം ഉരുത്തി�തിയുന്നത്: അവരുന്െ ആ�ദേത്തിൽ 
ആഗ്രഹതിക്കുന്ന  ഉദാ�മതതിയായ ഒരു സ്രഷ്ാവതിൽ അവർ വതിശ്സതിക്കുന്നതിലെ. തതിന്മയുന്െ 
പ്രരൊഭത്തിനുവഴങ്ങതി അവരുന്െ ഹൃദയങ്ങൾ സ്ശക്തിയുന്െ െതിത്ഭ്രമത്തിനു വഴങ്ങു
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ന്നു: ''വൃക്ത്തിന്റെ െെപം കഴതിച്ാൽ �ാപം ദദവന്ത്രപ്ാന്െയാകുപം'' (cf. വാക്യപം 5). 
ഇതാണ് പ്രരൊഭ�പം: ഹൃദയങ്ങെതിൽ പ്രരവശതിക്കുന്ന അതതിരമാഹമാണ് ഇത്. പരക് 
അവരുന്െ അനുഭവപം വതിപ�ീതദതിശയതിൽ രപാകുന്നു: അവരുന്െ കണ്ണുകൾ തുറക്ന്പ്ടു
ന്നു; തങ്ങൾ �ഗ്ന�ാണ് എന്ന് അവർ മ�സ്തിൊക്കുന്നു (cf.വാക്യപം7),  ഇത് മറക്രുത്: 
പ്രരൊഭകൻ രമാശപം പ്രതതിെെപം �െ്കു്ന്നവ�ാണ്. അവൻ �ലെ പ്രതതിെെപം �െ്കുന്നതി
ലെ.

മനുഷ്യന്റെ �ണ്ാപം തെമുറയതിൽ തതിന്മ അതതിരെന്റ ശതിഥതിെീക�ണസ്ഭാവമുള്ളതുപം, 
ശക്വപം ആയതിത്ീരുന്നു: കാരയന്റെയുപം ആരബെതിന്റെയുപം കഥ അതാണ് (cf. ഉല് 
4:116). കാരയ�് സരഹാദ�ര�ാെ് അസൂയയാണ്. അസൂയയുന്െ വതിത്് അവതിന്െയുണ്്. 
അവൻ ആദ്യജാത�ാന്ണങ്തിലപം ആരബെതിന്� എതതി�ാെതിയായതി, തന്റെ പ്രാമാണതിക
തന്യ അട്തിമറതിക്കുന്ന ഒരുവ�ായതി കാണുന്നു. ഹൃദയത്തിൽ തതിന്മ പ്രത്യക്ന്പ്ടുന്നു. 
കാരയ�് അത് �തിയന്തിക്ാ�ാവന്നതിലെ. തതിന്മ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രരവശതിക്ാൻ തു
െങ്ങുന്നു, അപ�ന്� എരപ്ാഴപം രമാശമായതി സപംശയരത്ാന്െ കാണുവാനുള്ള ത�ത്തിൽ 
അവന്റെ െതിന്കൾ തതി�തിയുന്നു. അവന്റെ െതിന്കെതിലപം ഇത് സപംഭവതിക്കുന്നു: ''ഇവൻ 
തതിന്മയാണ്, എന്ന്ന ഉപദ്വതിക്കുപം.''  ഈ  െതിന്  അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രരവശതിക്കുന്നു. 
അങ്ങന്� ആദ്യ  സാരഹാദ�്യത്തിന്റെ കഥ ന്കാെപാതകത്തിൽ  കൊശതിക്കുന്നു. മനു
ഷ്യസാരഹാദ�്യന്ത്ക്കുറതിച്് ഞാൻ െതിന്തിക്കുന്നു. എവതിന്െയുപം യുദ്മാണ്.
കാരയന്റെ  പതിൻഗാമതികെതിൽ,  കെയുപം ക�കൗശെവതിദ്യയുപം വതികാസപം പ്രാപതിക്കുന്നു. 
പരക്, അക്മവപം വെരുന്നു. ൊമാക്തിന്റെ അത്ഭുതക�മായ സങ്ീർത്�പം സൂെതിപ്തി
ക്കുന്നതുരപാന്െ. അത് പ്രതതികാ�ത്തിന്റെ ഒരു സ്തുതതിഗീതപംരപാന്െ രതാന്നതിപ്തിക്കുപം: 
''എന്ന്ന മുറതിന്പ്ടുത്തിയ ഒരുവന്�യുപം, എന്ന്ന അെതിച് ഒരു ന്െറുപ്ക്ാ�ന്�യുപം ഞാൻ 
ന്കാന്നുകെഞ്ഞു. കാരയന്റെ പ്രതതികാ�പം ഏഴതി�ട്തിന്യങ്തിൽ ൊമാക്തിരറെത് എഴപരത്
ഴതി�ട്തിയായതി�തിക്കുപം (4:23-24).  ''�ീ ഇതു ന്െയ്യുക. ഞാൻ പ്രതതിെെപം തരുപം.'' പരക്, �്യാ
യാധതിപൻ ഇതു പറയുകയതിലെ, ഞാൻ ന്െയ്യുന്നു. ഞാൻ, ആ സാഹെ�്യത്തിന്റെ വതിധതി
കർത്ാവാകുന്നു. ഈ �ീതതിയതിൽ തതിന്മ കാട്ടുതീ രപാന്െ പെരുന്നു, െതിത്രത്തിൽ മുഴവൻ 
വ്യാപതിക്കുന്നതുവന്�. ''ഭൂമതിയതിൽ മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ത വർദ്തിച്തി�തിക്കുന്നു എന്നുപം, അവന്റെ 
ഹൃദയത്തിന്െ െതിന്യുപം ഭാവ�യുപം എരപ്ാഴപം ദുഷതിച്തുമാത്രമാന്ണന്നുപം കർത്ാവ്  
കണ്ടു'' (6:5); സാർവ്ത്രതിക പ്രെയത്തിന്റെയുപം (അധ്യായപം 69) ബാരബൽ രഗാപു�ത്തി
ന്റെയുപം മഹത്ായ ചുവർെതിത്രങ്ങൾ ഒരു പുതതിയ തുെക്ത്തിന്റെ ആവശ്യമുന്ണ്ന്ന കാ�്യപം 
ന്വെതിന്പ്ടുത്തുന്നു. രയശുക്തിസ്തുവതിൽ പൂർത്ീക�തിക്ന്പ്ടുന്ന ഒരു പുതതിയ സൃഷ്തിരപാ
ന്െ. എങ്തിലപം, വതിശുദ്ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഈ ആദ്യരപജുകെതിൽ, അത്രയ്ക്കു ശ്രരദ്യമന്ലെങ്തി
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ലപം, അതതിരെന്റ എെതിയതുപം, ഭക്തി�തിറഞ്ഞതുമായ മന്റ്ാരു കഥ കൂെതി എഴതന്പ്ട്തിട്ടുണ്്. 
അത് പ്രത്യാശയുന്െ സ്തന്മാക്െതിന്� പ്രതതി�തിധീക�തിക്കുന്നു. മതിക്വാറുപം എലൊവരുപം 
ദുഷ്ത�തിറഞ്ഞ �ീതതിയതിൽ ന്പരുമാറുരമ്പാൾ, മനുഷ്യവ്യാപാ�ങ്ങളുന്െ മഹത്ായ യന്
മായതി വതിരദ്ഷന്ത്യുപം കീഴെക്െതിന്�യുപം ഉപരയാഗതിക്കുരമ്പാൾ, ആത്ാർത്തരയാന്െ 
ദദവരത്ാടു പ്രാർത്തിക്കുവാൻ കഴതിവള്ള ജ�ങ്ങളുണ്്. മനുഷ്യ�ാശതിയുന്െ ഭാഗരധയപം 
വ്യത്യസ്തമായ ഒരു �ീതതിയതിൽ എഴതാൻ രശഷതിയുള്ളവർ. ആരബൽ ദദവത്തി�് ആദ്യ
െെങ്ങൾ ബെതിയർപ്തിക്കുന്നു. അവന്റെ മ�ണത്തിനുരശഷപം ആദാമതിനുപം ഹവ്യ്ക്കുപം മൂന്നാ
മന്ത് പുത്ര�ായ രസത്് ജ�തിച്ചു. അവ�തിൽ �തിന്ന് ഇര�ാഷ് ('�ശ്�ൻ' എന്നർത്പം 
) ജ�തിച്ചു. വതിശുദ്ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇങ്ങന്� പ്രസ്താവതിക്ന്പ്ട്തി�തിക്കുന്നു. ''അക്ാെത്് മനു
ഷ്യർ കർത്ാവതിന്റെ      �ാമപം വതിെതിച്രപക്തിക്ാൻ തുെങ്ങതി'' (4:26). അരപ്ാൾ, ദദവ
രത്ാന്ൊത്് സഞ്ച�തിച് ഒരുവ�ായ ന്ഹര�ാക്് പ്രത്യക്ന്പ്ട്ടു, അവൻ സ്ർഗ്ഗത്തി
രെക്്  എടുക്ന്പ്ടുകയുപം ന്െയ്തു (cf. 5:22,24). അവസാ�മാണ് ര�ാഹയുന്െ കഥ. 
'ദദവരത്ാന്ൊത്് സഞ്ച�തിച്' �ീതതിമാ�ായതിരുന്നു അവൻ (6:9). ഭൂമുഖത്തു�തിന്ന് 
മനുഷ്യ�ാശതിന്യ ഉന്മൂെ�പം ന്െയ്ാനുള്ള ഉരദേശ്യപം ദദവപം അവര�ാടു ന്വെതിന്പ്ടുത്തി (cf. 
6:78).

ഈ വതിവ�ണങ്ങൾ വായതിക്കുരമ്പാൾ, പ്രാർത്�  ഒരു രകാട്യാണ് എന്ന ധാ�ണ 
ഒരുവനു െഭതിക്കുപം. രൊകത്തിൽ തതിന്മയുന്െ പ്രെയത്തി�യ്ക്കുമുമ്പതിൽ മനുഷ്യന്റെ അഭയമാ
ണത്. �തിഷ്കർഷമായതി പ�തിരശാധതിച്ാൽ, �മെതിൽ �തിന്നു തന്ന്ന �ക്തിക്ന്പ്ൊ�ാണ് 
�മെളുപം പ്രാർത്തിക്കുന്നത്. ''കർത്ാരവ, എന്റെ അതതിരമാഹങ്ങെതിൽ �തിന്ന്, എന്റെ 
തീവ്രാഭതി�തിരവശങ്ങെതിൽ �തിന്ന് ദയവായതി എന്ന്ന �ക്തിക്ണരമ'' എന്നു പ്രാർത്തിരക്
ണ്ത് പ്രധാ�മാണ്. വതിശുദ്ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആദ്യരപജുകെതിന്െ പ്രാർത്��തിറഞ്ഞ 
മനുഷ്യർ, സമാധാ� പ്രവർത്ക�ാണ്: തീർച്യായുപം,പ്രാർത്� ആധതികാ�തികമായതി
�തിക്കുരമ്പാൾ, അക്മവാസ�കെതിൽ �തിന്ന് അത് ഒരുവന്� രമാെതിപ്തിക്കുന്നു, അത് ദദ
വത്തിരെക്് തതി�തിച്തിട്ടുള്ള ദൃഷ്തിയാണ്, മനുഷ്യ�ാശതിയുന്െ ഹൃദയപം സപം�ക്തിക്കുന്നതതിനുരവ
ണ്തി അവതിടുന്ന് തതി�തിച്ചുവ�ാൻ രവണ്തി. പ്രരബാധ�ത്തിൽ �ാപം ഇങ്ങന്� വായതിക്കുന്നു: 
''എലൊ മതങ്ങെതിലപം �ീതതിമാന്മാ�ായ മനുഷ്യർ ഇത്�പം പ്രാർത്�യതിൽ  ജീവതിക്കുന്നു'' 
(കരത്ാെതിക്ാസഭയുന്െ മത രബാധ�ഗ്രന്ഥപം, 2569). മനുഷ്യന്റെ വതിരദ്ഷത്തി�് മരു
ഭൂമതിന്യ മാത്രപം വതികസതിപ്തിക്ാൻ കഴതിഞ്ഞതിരുന്നതിെത്്, പ്രാർത്�  പു�ർജന്മത്തിന്റെ 
പൂന്മത് വെർത്തുന്നു. ദദവത്തിന്റെ ശക്തിന്യ ആകർഷതിക്കുന്നതതി�ാൽ പ്രാർത്� 
ശക്മാണ്. ദദവത്തിന്റെ ശക്തി എരപ്ാഴപം ജീവൻ പ്രദാ�പം ന്െയ്യുന്നു: എലൊയ്രപ്ാ
ഴപം. അവതിടുന്ന് ജീവന്റെ ദദവമാണ്, അവതിടുന്നു പു�ർജ�തിക്് ഇെയാക്കുന്നു.

ഇതുന്കാണ്ാണ് ദദവത്തിന്റെ കർത്തൃത്പം, സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുന്െ ഈ ശപംഖെയതിലൂന്െ 
കെന്നുരപാകുന്നത്; മതിക്രപ്ാഴപം രൊകത്തിൽ ന്തറ്തിദ്�തിക്ന്പ്ടുകയുപം, പാർശ്വത്ക
�തിക്ന്പ്ടുകയുപം ന്െയ്യുന്ന മനുഷ്യ�ാണവർ. ഈ ദാസന്മാർ അവരുന്െ പ്രാർത്�യതി
ലൂന്െ 
ആകർഷതിക്കുന്ന ദദവത്തിന്റെ ശക്തിക്കു �ദേതി,  രൊകപം ജീവതിക്കുകയുപം വെരുകയുപം 
ന്െയ്യുന്നു. അത് ബഹെപം�തിറഞ്ഞ ഒരു െങ്ങെരയയലെ. അത് വതി�െമായതിട്ാണ് തെന്ക്
ട്ടുകൾ ഉണ്ാക്കുന്നത്; എങ്തിലപം, രൊകരത്ാടുള്ള വതിശ്ാസപം വീന്ണ്ടുക്കുവാൻ അത് സു
പ്രധാ�മാണ്.
ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഥ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു: ഒരു പ്രധാ�ന്പ്ട് സർക്ാർ ര�താവ്. ഇക്ാ
െരത്തലെ; പഴയകാെരത്ത്. ഹൃദയത്തിൽ മതവതിശ്ാസപം ഇലൊതതിരുന്ന ഒരു �തി�ീശ്
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�വാദതി. പരക്, കുട്തിയായതിരുന്നരപ്ാൾ വെ്യമെ പ്രാർത്തിക്കുന്നത് അവൻ രകട്തിരുന്നു. 
അത് അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ �തിെ�തിന്നു. അവന്റെ ജീവതിതത്തിന്െ ഒരു വതിഷമ�ട്ത്തിൽ, 
അവന്റെ ഹൃദയത്തിരെക്് 
ഓർമെ  തതി�തിന്ച്ത്തി. അവൻ 
പറഞ്ഞു: ' 'പരക് , എന്റെ വെ്യ
മെ പ്രാർത്തിക്ാറുണ്ായതിരുന്നു.'' 
അവൻ അങ്ങന്�   വെ്യമെയുന്െ 
സൂത്രവാക്യങ്ങൾ ഉപരയാഗതിച്് 
പ്രാർത്തിക്ാൻ തുെങ്ങതി. അവതിന്െ 
അവൻ രയശുവതിന്� കണ്ടു.പ്രാർ
ത്� എരപ്ാഴപം ജീവതിതത്തിന്റെ 
ഒരു െങ്ങെയാണ്: പ്രാർത്തിക്കു
ന്ന     അര�കപം മനുഷ്യർ ജീവൻ 
വതിതയ്ക്കുന്നു.  ഇതുന്കാണ്ാണ് 
കുട്തികന്െ പ്രാർത്� പഠതിപ്തിക്കു
ന്നത് പ്രധാ�ന്പ്ട്താകുന്നത്. 
കു�തിശുവ�യ്കാൻ അറതിയതിലൊത് 
കുട്തികന്െ കാണുരമ്പാൾ ഞാൻ 
സഹ�പം അനുഭവതിക്കുന്നു. കു�തി
ശുവ�യ്കാൻ അവന്� ശ�തിയായ 
�ീതതിയതിൽ പഠതിപ്തിക്ണപം. എന്ന്
ന്നാൽ അത് ആദ്യന്ത് പ്രാർ
ത്�യാണ്. പതിന്നീെ് ഒരു പന്ക്  
അവ�ത് മറരന്നക്കുപം. മന്റ്ാരു 
വഴതി തതി�ന്ഞ്ഞടുക്കുപം. എന്നാൽ, കുട്തിയായതി�തിക്കുരമ്പാൾ പഠതിച് ആദ്യ പ്രാർത്� ഹൃദയ
ത്തിൽ �തിെ�തിെ്ക്കു്ന്നു. എന്ന്ന്നാൽ, അവ ജീവന്റെ  വതിത്ാണ്. ദദവവമായുള്ള സപം
വാദത്തിന്റെ വതിത്്.

ദദവത്തിന്റെ െ�തിത്രത്തിലൂന്െ ദദവത്തിന്റെ യാത്ര അറതിയതിക്കുന്നു: അത് അവരശ
ഷതിക്കുന്ന മനുഷ്യ�ാശതിയതിലൂന്െ കെന്നുരപായതി�തിക്കുന്നു. കരുത്തുറ്വന്റെ �തിയമവമാ
യതി അനുരൂപന്പ്ൊത്വർ. എന്നാൽ, 
അത്ഭുതപം പ്രവർത്തിക്ാൻ ദദവരത്ാെ് 
ആവശ്യന്പ്ട്വർ. സർരവ്ാപ�തി �മ്മുന്െ 
ശതിൊഹൃദയങ്ങന്െ മാപംസെഹൃദയങ്ങൊക്തി 
രൂപാന്�ന്പ്ടുത്ാൻ (cf.എന്സ 36:26). 
ഇത് പ്രാർത്�ന്യ സഹായതിക്കുന്നു: 
എന്ന്ന്നാൽ, പ്രാർത്�, ദദവത്തിരെ
ക്് വാതതിൽ തുറക്കുന്നു. മതിക്രപ്ാഴപം �മ്മുന്െ 
ശതിൊഹൃദയങ്ങന്െ മനുഷ്യഹൃദയങ്ങൊയതി 
മാറ്തിന്ക്ാണ്് ഇത് ഏന്റ മനുഷ്യത്പം ആവ
ശ്യന്പ്ടുന്നു. മനുഷ്യത്മുന്ണ്ങ്തിൽ ഒരുവ�്  
�ന്നായതി പ്രാർത്തിക്ാൻ കഴതിയുപം.
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വത്തിക്ാ�തിൽ ഇറ്െതിയുന്െ �ാഷണൽ അരസാസതിരയഷൻ ഓെ് ബതിൽഡതിപംഗ് രകാൺ
ട്ാക്ടർമാന്� അഭതിസപംരബാധ� ന്െയ്തുന്കാണ്് ഫ്ാൻസതിസ് മാർപാപ്, അരസാ
സതിരയഷന്റെ 75-ാപം വാർഷതികത്തിൽ   അവരുന്െ കൂെതിക്ാഴ്ച "ഇറ്െതിയതിന്െ �ണ്ാപം 
രൊകമഹായുദ്ാ�ന്� കാെ�ട്ത്തിരെക്് �ീളുന്നു  ഒരു െ�തിത്രപം ഓർമെതിക്ാനുള്ള 
അവസ�മാണ് " എന്ന് അഭതിപ്രായന്പ്ട്ടു. വാസ്തവത്തിൽ, �തിർമൊണ രമഖെയതിൽ പ്ര
വർത്തിക്കുന്ന എലൊ വലപ്ത്തിലമുള്ള ഇറ്ാെതിയൻ കമ്പ�തികന്െ പ്രതതി�തിധീക�തിക്കുന്ന 
ഒരു സപം�പംഭക സപം�െ�യായാണ് 1946 ൽ �ാഷണൽ അരസാസതിരയഷൻ ഓെ് 
ബതിൽഡതിപംഗ് രകാൺട്ാരക്ടഴ്സ് സ്ാപതിതമായത്. 

ഈ രമഖെയ്ക്കുപം ഇത് പ്രയാസക�മായ സമയമാന്ണന്ന് ഫ്ാൻസതിസ് മാർപാപ് 
അഭതിപ്രായന്പ്ട്ടു. "ഈ സമയങ്ങെതിൽ പ്രരൊദ�ങ്ങൾ, അെതിസ്ാ� തതി�ന്ഞ്ഞടുപ്പുകൾ 
എന്നതിവയതിൽ ശ്രദ് ന്െലരത്ണ്ത് പ്രധാ�മാണ് ". സുവതിരശഷത്തിന്െ െതിെ പ്രരബാധ
�ങ്ങൾ   ഫ്ാൻസതിസ് മാർപാപ് പങ്കുവച്ചു.  അവരുന്െ സപം�െ�ന്യ പ്രരൊദതിപ്തിക്കുന്ന 
മൂെ്യങ്ങളുന്െ "ക്തിസ്തീയ  വ്യാഖ്യാ�പം" എന്നാണ് അരദേഹപം ഇതതിന്� വതിരശഷതിപ്തിച്ത്: മത്
�വപം സുതാ�്യതയുപം, ഉത്�വാദതിത്വപം സുസ്തി�തയുപം. കൂൊന്ത ധാർമെതികത, �തിയമ
സാധുത, സു�ക് എന്നീ തെങ്ങൊണ്  പാപ് വതിശദീക�തിച്ത്.

രയശു തന്റെ പ്രസപംഗത്തിൽ തന്റെ സരദേശങ്ങൾ ദകമാറാൻ �തിർമെതിതതിയുന്െ ഉപ

]m¸  ]dbp¶p;  
sXmgnemfnIÄ P\§fmWv  
shdpw A-¡§fÃ
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മകളുപം  ഉപരയാഗതിച്ചുന്വന്ന് സുവതിരശഷപം സാക്്യന്പ്ടുത്തുന്നുന്വന്ന് മാർപ്ാപ് ചൂണ്തി
ക്ാട്തി.  തീർച്യായുപം, രയശു വെതിയ ന്കട്തിെങ്ങന്െക്കുറതിച്് െതിന്തിക്കുന്നതിലെ, "എന്നാൽ 
ഈ �തിർമെതിതതികൾ �ദതിക്�യതിൽ �തിർമെതിച്താന്ണന്ന് അരദേഹപം ചൂണ്തിക്ാണതിക്കുന്നു, 
അരതസമയപം ആദ്യന്ത് ന്വള്ളന്പ്ാക്ത്തിൽ അത്�ന്മാരു വീെ് ഒഴകതിരപ്ാകാൻ 
വതിധതിക്ന്പ്ട്താന്ണന്ന്  ആ  �ലെ �തിർമൊതാവതി�് അറതിയാപം" മാർപ്ാപ് കൂട്തിരച്ർത്തു.
"മത്�വപം സുതാ�്യതയുപം" തുെങ്ങതി താൻ മുമ്പ് സൂെതിപ്തിച് മൂെ്യങ്ങന്െക്കുറതിച്് ഫ്ാൻസതിസ് 
മാർപാപ് പതിന്നീെ് പറഞ്ഞു. 

ആധതിപത്യത്തിനുപം ബഹതിഷ്ക�ണത്തിനുമുള്ള ആഗ്രഹപം എന്നതതിലപ�തി, തന്റെ രജാെതി 
�ന്നായതി ന്െയ്ാനുപം ന്മച്ന്പ്ടുത്ാനുമുള്ള ഒരു രപ്രാത്ാഹ�മായതി�തിക്ണപം മത്�പം. 
അതുന്കാണ്ാണ് തീരുമാ�ങ്ങന്െടുക്കുന്ന പ്രക്തിയകെതിലപം സാമ്പത്തിക തതി�ന്ഞ്ഞടുപ്പു
കെതിലപം സുതാ�്യത അ�തിവാ�്യന്മന്നുപം മാർപാപ് പറഞ്ഞു.  തുെർന്ന് മാർപാപ് "ഉത്�
വാദതിത്ന്ത്യുപം  സുസ്തി�തരയയുപം '' കുറതിച്് സപംസാ�തിച്ചു. സുസ്തി�തന്യക്കുറതിച്് ഇത്ര
യധതികപം െർച്കൾ �ാപം മുന്മ്പാ�തിക്ലപം രകട്തിട്തിലെ, "എലൊ ആവാസവ്യവസ്യുന്െയുപം 
പു�രുജ്ീവ� രശഷതി ഇതതിൽ ഉൾന്പ്ടുന്നു" എന്ന് മാർപ്ാപ് പറഞ്ഞു. 

പ�ാകന്മമ്ാടം ക്തിസ്്ാനതികൾന്ക്തതിരായ 
േീഡനങ്ങൾ വർദ്ധതിക്കുന്നു
360 ദശെക്ത്തിെധതികപം രപർ പീഡ�പം അനുഭവതിക്കുന്നതായതി  ഓപ്ൺ രഡാർസ് 
ഇറെർ�ാഷണൽ ബുധ�ാഴ്ച പുറത്തിറക്തിയ 2022 രവൾഡ് വാച്് െതിസ്റതിൽ  (WWL) 
പറയുന്നു, പ്രരത്യകതിച്് ഏഷ്യൻ, ആഫ്തിക്ൻ �ാജ്യങ്ങെതിൽ ക്തിസ്ത്യാ�തികൾന്ക്തതി�ായ 
പീഡ�പം വർദ്തിച്ചുന്കാണ്തി�തിക്കുന്നുന്വന്നുപം COVID 19 വതിരവെ�ന്ത് കൂടുതൽ രൂക്
മാക്തിന്യന്നുപം  റതിരപ്ാർട്തിലണ്്.
ജനുവ�തി 19 �്, ന്�തർൊൻഡ്സ് ആസ്ാ�മായുള്ള ര�ാൺ-ഡതിര�ാമതിര�ഷൻ ഓർ
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ഗദ�രസഷൻ അതതിന്റെ  2022 രവൾഡ് വാച്് െതിസ്റ് (WWL) പുറത്തുവതിട്ടു ,  ദക്സ്ത
വർ  അവരുന്െ വതിശ്ാസത്തിന്റെ രപ�തിൽ ഏറ്വപം രമാശമായ പീഡ�പം അനുഭവതിക്കുന്ന 
മതികച് 50 �ാജ്യങ്ങൾ  ഈ പട്തികയതിൽ ഉണ്് . 2020 ഒരക്ടാബർ 1 മുതൽ 2021 ന്സപ്തപംബർ 
30 വന്�യുള്ള കണക്ാണതിത്.

സ്തന് ഇറെർ�ാഷണൽ ഇൻസ്റതിറ്യൂട്് രൊർ റതിെീജതിയസ് ഫ്ീഡപം (IRF) സമഗ്രമായതി 
വതിശകെ�പം ന്െയ് അതതിന്റെ കന്ണ്ത്ലകൾ അനുസ�തിച്്, 360 ദശെക്ത്തിെധതികപം 
ആളുകൾകൾക്്  (അതായത് ആരഗാെതെത്തിൽ 7-ൽ 1) കഴതിഞ്ഞ വർഷപം അവരുന്െ 
�ാജ്യത്് പീഡ�വപം വതിരവെ�വപം സഹതിരക്ണ്തിവന്നു .  5,898 ദക്സ്തവർ  ന്കാലെന്പ്
ട്ടു (2020-ന്� അരപക്തിച്് 23,8% വർദ്�യാണതിത് ), 5,110 പള്ളതികൾ ആക്മതിക്ന്പ്
ടുകരയാ അെച്ചുപൂട്ടുകരയാ ന്െയ്തു (13,8% വർദ്� ), 6,175 ദക്സ്തവർ  വതിൊ�ണ 
കൂൊന്ത അറസ്റ് ന്െയ്ന്പ്ട്ടു (44,3% വർധ�), 3,829 തട്തിന്ക്ാണ്ടുരപാകൽ (123-ൽ 
കൂടുതൽ, 9%).

അഫ്ഗാനതിസ്ാൻ ഒന്നാം നമ്ർ

പുതതിയ റതിരപ്ാർട്തിൽ, ഉത്�ന്കാറതിയന്യ മറതികെന്ന് 2021 ഓഗസ്റതിൽ താെതിബാൻ 
പതിെതിന്ച്ടുത്തതിനുരശഷപം, ദക്സ്തവർക്്  ഏറ്വപം അപകെക�മായ �ാജ്യമായതി മാറതി  
അെ്ഗാ�തിസ്ാൻ. എന്നതിരുന്നാലപം, കതിപം രജാങ്-ഉന്നതിന്റെ രപ്യാങ്യാങ് ഭ�ണകൂെത്തി
�് കീഴതിലള്ള മതസ്ാതന്്യത്തിന്റെ സാഹെ�്യപം ഇതതിരെന്റ  വഷൊയതിന്ക്ാണ്തി�തിക്കു
കയാണ്, കൂൊന്ത 20 വർഷമായതി ഒന്നാപം സ്ാ�ന്ത്ത്തിയതതി�് രശഷപം ഈ �ാജ്യപം 
പട്തികയതിൽ �ണ്ാപം സ്ാ�ത്ാണ്.

ക്തിസ്ത്യൻ വതിരുദ് അക്മങ്ങളുന്െ ഏറ്വപം ഉയർന്ന �തി�ക്് ര�ഖന്പ്ടുത്തുന്ന ആദ്യന്ത് 
അഞ്ച് �ാജ്യങ്ങെതിൽ �ാന്െണ്ണവപം �ാഷ്ടീയ അശാന്തിയുപം മതതീവ്രവാദവപം വെർന്ന 
ഇസ്ാമതിക് രസ്ററ്റുകൊണ്. അെ്ഗാ�തിസ്ാ�് പുറന്മ രസാമാെതിയ (3), െതിബതിയ (4), 
ന്യമൻ (5) എന്നതിവരുപം ഈ പട്തികയതിൽ  ഉൾന്പ്ടുന്നു. എറതിത്രതിയ, ദ�ജീ�തിയ, പാകതി
സ്ാൻ, ഇറാൻ, ഇന്്യ, സൗദതി അരറബ്യ, മ്യാൻമർ, സുഡാൻ, ഇറാഖ്, സതിറതിയ എന്നതി
വയാണ് ന്താട്ടുപതിന്നതിൽ.

ആഫ്തിക്യതിൽ ക്തിസ്ത്യൻ വതിരുദ് അക്മപം ഇരപ്ാഴപം വർധതിക്കുകയാണ് , പ്രരത്യകതിച്് 
സരഹൽ രമഖെയതിലപം (ദ�ജർ, ബുർക്തി� ൊരസാ, മാെതി) ദ�ജീ�തിയയതിലപം, 2020 
ൽ 9 ആപം സ്ാ�ന്ത്ത്തിയ രശഷപം 7 ആപം സ്ാ�രത്ക്് ഉയർന്നു. വതിശ്ാസത്തിന്റെ 
രപ�തിൽ ഏറ്വപം കൂടുതൽദക്സ്തവർ  ന്കാലെന്പ്ട് �ാജ്യമാണതിത്  (4.650). 

ഇന്്യതിൽ ആക്മണങ്ങൾ വർദ്ധതിക്കുന്നു

ക്തിസ്ത്യൻ വതിരുദ് അക്മങ്ങെതിൽ പാകതിസ്ാൻ �ണ്ാപം സ്ാ�ത്ാണ്, എന്നാൽ സമീ
പകാെ റതിരപ്ാർട്ടുകൾ സ്തി�ീക�തിച്തുരപാന്െ, അയൽ�ാജ്യമായ ഇന്്യയതിൽ ദക്സ്ത
വർന്ക്തതി�ായ ആക്മണങ്ങൾ ഇരപ്ാഴപം ഗണ്യമായതി വർദ്തിച്ചുന്കാണ്തി�തിക്കുകയാണ്.

ദക്സ്തവർന്ക്തതി�ായ മതപ�മായ അക്മത്തിന്റെ അ�ന്�െെങ്ങെതിന്ൊന്ന് 
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�തിർബന്ധതിത കുെതിന്യാഴതിപ്തിക്ൊണ് . 2021-ൽ ര�ഖന്പ്ടുത്തിയ 84 ദശെക്ക്ണ
ക്തി�് ആഭ്യന്�മായതി കുെതിന്യാഴതിപ്തിക്ന്പ്ട് 26 ദശെക്പം അഭയാർത്തികെതിൽ പെരുപം 
സരഹൽ രമഖെയതിലപം ദ�ജീ�തിയയതിലപം മറ്് ആഫ്തിക്ൻ �ാജ്യങ്ങെതിലപം ഇസ്ാമതിക 
അക്മങ്ങെതിൽ �തിന്ന് പൊയ�പം ന്െയ്യുന്ന ദക്സ്തവ�ായതിരുന്നു. മ്യാൻമർ രപാലള്ള 
�ാജ്യങ്ങെതിൽ ക്തിസ്ത്യൻ ഭൂ�തിപക്മുള്ള െതിൻ രസ്ററ്തിന്െയുപം കാച്തിൻ, കയാ, ഷാൻ സപം
സ്ാ�ങ്ങെതിന്െയുപം ദസ�തിക അെതിച്മർത്ൽ 200,000 ക്തിസ്ത്യാ�തികന്െ കുെതിയതിറക്കു
കയുപം 20,000 രത്ാെപം രപന്� �ാജ്യപം വതിൊൻ �തിർബന്ധതിക്കുകയുപം ന്െയ്തു.

ദക്സ്വ സ്തീകൾന്ക്തതിരായ അതതിക്മം
ഓപ്ൺ രഡാർസ്, അവരുന്െ ക്തിസ്ത്യൻ വതിശ്ാസവമായതി ബന്ധന്പ്ട് സ്ത്രീകൾന്ക്
തതി�ായ അതതിക്മങ്ങന്െക്കുറതിച്് കൂടുതൽ കന്ണ്ത്ാൻ  ശ്രമതിച്തിട്ടുണ്്. സാപംസ്കാ�തികവപം 
സാമൂഹതികവമായ കാ�ണങ്ങൊൽ പെ സ്ത്രീകളുപം സപംസാ�തിക്ാൻ മെതിക്കുന്നതതി�ാൽ, 
ഈ  പ്രശ്നന്ത്ക്കുറതിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വതിവ�ങ്ങൾ രശഖ�തിക്കുന്നത് ബുദ്തിമുട്ാണ്. എന്നതി
രുന്നാലപം, 2021-ൽ 3,100 രകസുകളുപം 1,500 �തിർബന്ധതിത വതിവാഹങ്ങളുപം കന്ണ്ത്ാൻ 
സപം�െ�യ്ക് കഴതിഞ്ഞു.

വത്തിക്ാ�തിന്െവതിശ്ാസ തതിരുസപം�ത്തിന്െ  അപംഗങ്ങന്െ അവരുന്െ പ്ീ�റതി അസപം
ബ്തിയതിരെക്് ഫ്ാൻസതിസ് മാർപാപ് സ്ാഗതപം ന്െയ്തു.
"വതിശ്ാസത്തിലപം ധാർമെതികതയതിലപം ഉള്ള കരത്ാെതിക്ാ സതിദ്ാന്ത്തിന്റെ സമഗ്രത 
രപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കുന്നതതിനുപം സപം�ക്തിക്കുന്നതതിനുപം സാർവത്രതിക സഭയ്ക്കുള്ള അവരുന്െ 
വതിെന്പ്ട് രസവ�ത്തി�് " മാർപ്ാപ് തന്റെ പ്രസപംഗത്തിൽ �ദേതി അറതിയതിച്ചു. 
അന്സ്്, വതിരവെ�ാധതികാ�പം, വതിശ്ാസപം എന്നീ മൂന്ന് വാക്കുകെതിൽ രകന്ദ്രീക�തിച്ചുള്ള 
ഒരു പ്രതതിക�ണവപം  പാപ്  �ൽകതി . 

k`bnse Zpcp]tbmK¯ns\Xnsc t]mcmSm³ 
PpUojyÂ \S]Sn am{Xw t]mcm: ]m¸
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അന്സ്്  എന്ന ആദ്യ വാക്തിന്� പ�ാമർശതിച്ചുന്കാണ്്  ഫ്ാൻസതിസ് മാർപാപ് തന്റെ 
ൊക്തിക രെഖ�മായ  ഏവരുപം സരഹാദ��തിൽ  താൻ എഴതതിയത് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു 
,  �മുക്് ജീവതിക്ാൻ �ൽകതിയതി�തിക്കുന്ന ഈ കാെത്്, അതതിന്റെ അന്സ്് തതി�തിച്റതി
ഞ്ഞ്. ഓര�ാ മനുഷ്യനുപം, രൊകന്മമ്പാടുമുള്ള സാരഹാദ�്യത്തി�ായുള്ള അഭതിൊഷന്ത് 
�മുക്് പു�രുജ്ീവതിപ്തിരക്ണ്തുണ്്.

മാ�വ�ാശതിയുന്െ യാത്രയ്കായതി സ്രഷ്ാവ് രൂപകൽപ്� ന്െയ്തി�തിക്കുന്ന െക്്യസ്ാ�മാ
ണ് സാരഹാദ�്യന്മങ്തിൽ,  അതതിരെക്കുള്ള പ്രധാ� പാത  "എലൊ മനുഷ്യരുന്െയുപം അന്
സ്് തതി�തിച്റതിയുക എന്നതാണ്  " - എന്ന് മാർപ്ാപ് വതിശദീക�തിച്ചു.

"സാമൂഹതികവപം �ാഷ്ടീയവപം ആര�ാഗ്യവമായതി ബന്ധന്പ്ട്തുമായ �തി�വധതി പതി�തിമുറുക്
ങ്ങൊൽ അെയാെന്പ്ടുത്ന്പ്ട്" �മ്മുന്െ കാെത്്, മരറ് വ്യക്തിന്യ "അപ�തിെതിതര�ാ 
ശത്രുരവാ" ആയതി കണക്ാക്ാനുള്ള പ്രരൊഭ�പം വർദ്തിച്ചുന്കാണ്തി�തിക്കുകയാണ്.

എന്നതിരുന്നാലപം, "തന്റെ ദൗത്യത്തിന്റെ ആ�പംഭപം മുതൽ" സഭ, മനുഷ്യന്റെ അന്സ്തിന്റെ 
അദൃശ്യമായ മൂെ്യപം എരപ്ാഴപം പ്രഖ്യാപതിച്ചു, മനുഷ്യ വ്യക്തി യഥാർത്ത്തിൽ "സൃഷ്തിയുന്െ 
മാസ്റർപീസ് " ആന്ണന്ന് മാർപ്ാപ് ഊന്നതിപ്റഞ്ഞു.

തുെർന്ന് ഫ്ാൻസതിസ് മാർപാപ് �ണ്ാമന്ത് വാക്ായ വതിരവെ�ാ ബുദ്തി  െർച് 
ന്െയ്തു: വതിരവെ�ാധതികാ�പം . "ഇന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ, വതിശ്ാസതികൾ വതിരവെ�ത്തി
ന്റെ ബുദ്തി  ആവശ്യന്പ്ടുന്നു" എന്ന് അരദേഹപം കുറതിച്ചു.

"എലൊ ത�ത്തിലമുള്ള ദുരുപരയാഗങ്ങൾന്ക്തതി�ായ രപാ�ാട്ത്തിൽ വതിരവെ�ബുദ്തി 
ആവശ്യമായ പ്രരയാഗപം കന്ണ്ത്തുന്നു", ദദവത്തിന്റെ സഹായരത്ാന്െ, "അവരുന്െ 
അപംഗങ്ങളുന്െ പീഡ�ത്തി�് ഇ�യായവർക്് �ീതതി െഭ്യമാക്കുന്നതതിനുള്ള അവളുന്െ പ്ര
തതിബദ്ത സഭ �തിശ്യദാർഢ്യരത്ാന്െ പതിന്തുെരുകയാണ് " എന്നുപം മാർപാപ് പറഞ്ഞു.

    “ഈ ന്വെതിച്ത്തിൽ, ജുഡീഷ്യൽ �െപെതി കൂടുതൽ �തിശതിതമാക്ാനുള്ള ആഗ്രഹരത്ാ
ന്െ, വതിശ്ാസത്തി�ായുള്ള രകാൺഗ്രതിരഗഷ�തിൽ കരുതതിവച്തി�തിക്കുന്ന കുറ്കൃത്യങ്ങന്െ
ക്കുറതിച്ചുള്ള മാ�ദണ്ഡങ്ങൾ ഞാൻ അടുത്തിന്െ രഭദഗതതി ന്െയ്തിട്ടുണ്്. ഈ പ്രശ്നന്ത്  
തെയാൻ ജുഡീഷ്യൽ �െപെതി മാത്രപം മതതിയാകതിലെ, എന്നാൽ �ീതതി പു�ഃസ്ാപതിക്കുന്നതതി
നുപം അഴതിമതതി ദു�ീക�തിക്കുന്നതതിനുപം  കുറ്വാെതിന്യ ശതിക്തിക്കുന്നതതിനുമുള്ള ആവശ്യമായ 
�െപെതിയാണതിത്.

പാപ്  തതിന്�ന്ഞ്ഞടുത് മൂന്ന് വാക്കുകെതിൽ അവസാ�രത്ത്  വതിശ്ാസമായതിരുന്നു . പ്ര
തതിര�ാധതിക്ാൻ മാത്രമലെ, വതിശ്ാസന്ത് രപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്ാനുപം വതിശ്ാസതതിരുസപം�പം  
വതിെതിക്ന്പ്ട്തി�തിക്കുന്നുന്വന്ന് മാർപാപ് പറഞ്ഞു. വതിശ്ാസമതിന്ലെങ്തിൽ ,  "രൊകത്തിന്െ 
വതിശ്ാസതികളുന്െ സാന്നതിധ്യപം ഒരു മാനുഷതിക ഏജൻസതിയുരെന്തന്ന മട്തിൽ  ചുരുങ്ങുപം."  
“ഒരു ദകപ്പുസ്തകത്തിന്െന്നരപാന്െ, ഊഷ്മെവപം പതതിവള്ളതുമായ വതിശ്ാസത്തിൽ 
�ാപം തൃപ്ത�ായതി�തിക്രുത്. �മുക്് പ�തിശുദ്ാത്ാവതിര�ാടുപം പ�സ്പ�പം സഹക�തിക്ാപം, 
അങ്ങന്� രയശു രൊകത്തിരെക്് ന്കാണ്ടുവ�ാൻ വന്ന അഗ്നതി എലൊവരുന്െയുപം ഹൃദയ
ങ്ങന്െ ജ്െതിപ്തിക്കുകയുപം ന്െയ്ന്ട് - പാപ്  പറഞ്ഞു .
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 #IamChurch: ഭതിന്നപശഷതിക്ാരുന്ട 
�ീവതിതത്തിൽ ദൈവവചനം
അെ്മായർക്കുപം കുടുപംബത്തിനുപം ജീവനുപം രവണ്തിയുള്ള തതിരുസപം�പം ഭതിന്നരശഷതിക്ാർ
ക്ായുള്ള,  #IamChurch സപം�പംഭത്തിൽ, ഭാ�മായതി രതാന്നുകരയാ "ഒഴതിവാക്കുകരയാ" 
ന്െയ്ാന്ത, അവരുന്െ സഭാ സമൂഹങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ അവരുരെതായ പ്രരത്യക സപംഭാവ� 
�ൽകുന്ന ദവകെ്യമുള്ളവരുന്െ ദദ�പംദതി� രപാ�ാട്ങ്ങൾ കാണതിക്കുന്ന അഞ്ച് വീഡതി
രയാകൾ അെങ്ങതിയതി�തിക്കുന്നു. "ദവകെ്യമുള്ളവരുന്െ ജീവതിതത്തിൽ ദദവവെ�പം" എന്ന
താണ് അഞ്ചാമന്ത്യുപം അവസാ�ന്ത്യുപം വീഡതിരയായുന്െ തെന്ക്ട്്.

ഏറ്വപം പുതതിയ വീഡതിരയാ, രറാമതിൽ �തിന്നുള്ള �ണ്് യുവാക്ൊയ അരറൊണതിയറ്ന്യയുപം 
ന്െന്ഡറതിരക്ാന്യയുപം കുറതിച്് പറയുന്നു, അവർ ഒരു ന്െയ്ത്് ആൻഡ് ദെറ്് കമെയൂ
ണതിറ്തിയതിൽ തങ്ങളുന്െ വതിശ്ാസാനുഭവപം പങ്കുന്വക്കുന്നു.

സഭ ദദവവെ�ത്തിന്റെ ഞായറാഴ്ച ആര�ാഷതിക്കുന്ന ഈ ദതിവസങ്ങെതിൽ അവരുന്െ 
കഥ പ്രരത്യകതിച്ചുപം പ്രാധാ�്യമർഹതിക്കുന്നു, ഈ സമയത്്, പ�തിശുദ് പതിതാവ് ആദ്യമായതി 
മതരബാധ� ശുശ്രൂഷ �തി�വധതി സാധാ�ണക്ാർക്് �ൽകുപം.

"സുവതിരശഷപം എലൊവർക്കുപം രവണ്തിയുള്ളതാണ് " എന്ന് ഇരുവരുപം ഉത്ാഹരത്ാന്െ സാ
ക്്യന്പ്ടുത്തുകയുപം രയശുവമായുള്ള കണ്ടുമുട്ൽ തങ്ങളുന്െ ജീവതിതന്ത് അഗാധമായതി 
മാറ്തിമറതിച്ന്തങ്ങന്�ന്യന്നുള്ള  സ്രൊെ�ാത്കമായ സരന്ാഷപം പ്രതതിെെതിപ്തിക്കുന്ന 
വാക്കുകെതിലൂന്െ പറയുകയുപം ന്െയ്യുന്നു.

ദവകെ്യരത്ാന്െ ജീവതിക്ാനുള്ള ബുദ്തിമുട്് അരറൊണതിന്യറ്്  മറച്ചുന്വക്കുന്നതിലെ: 
"ഇരപ്ാൾ ഞാൻ ദതിവസപം മുഴവൻ പുഞ്ചതി�തിക്കുന്നത് �തിങ്ങൾ കാണുന്നു, പരക് ഞാൻ 
സ്യപം രൊദതിക്കുന്ന �തിമതിഷങ്ങളുണ്്: 'എന്നാൽ എന്തുന്കാണ്്?"

എന്നാൽ ദദവവെ�പം ശ്രവതിച്ചുന്കാണ്് ജീവതിക്കുകയുപം ത�തിക്് െഭതിച് സമൊ�പം തതി�തിന്ക 
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�ൽകണന്മന്ന് രതാന്നുകയുപം ന്െയ്യുന്ന ശാന്യായ ഒരു സ്ത്രീയുന്െ കഥയാണ് അവളു
രെത്. അതുന്കാണ്ാണ് കുട്തികളുന്െ  മതരബാധ�ത്തി
�ായതി സ്യപം സമർപ്തിക്ാൻ അവൾ തീരുമാ�തിച്ത്.

വായതിക്ാൻ അറതിയാത് ന്െഡറതിരക്ാ തന്റെ സമൂഹ
ത്തിനുള്ളതിന്െ ന്പാതുവായ�യതിലൂന്െയുപം  �ാെകങ്ങെതിലൂ
ന്െയുപം വെ�ന്ത് എങ്ങന്� സമീപതിക്കുന്നുന്വന്ന് പറ
യുന്നു. ഈ വതിധത്തിൽ, രയശു "എന്ന്ന അനുഗമതിക്കുന്ന 
ഒരു സാന്നതിധ്യമായതി മാറുന്നു. എരപ്ാഴപം, ഈ �തിമതിഷത്തി
ലപം."

"യുദക്യ്�തിന്െ സമാധാ�ത്തി�ായതി പ്രാർത്തിക്ാൻ,  പ്രതതിവാ� ന്പാതു സദസ്തി
ന്റെ സമാപ�ത്തിൽ, ഫ്ാൻസതിസ് മാർപാപ് വതിശ്ാസതികരൊെ്  " ആവശ്യന്പ്ട്ടു.
യുദക്യ്നുമായുള്ള അതതിർത്തിയതിൽ റഷ്യ ദസ�്യന്ത് വതി�്യസതിക്കുന്നു.  ജനുവ�തി 
26 �് സമാധാ�ത്തി�ായതി അന്ാ�ാഷ്ട പ്രാർത്�ാ ദതി�പം ആെ�തിക്ണന്മന്ന് പ�തി
ശുദ് പതിതാവ് ആഹ്ാ�പം ന്െയ്തിരുന്നു. "�ാജ്യത്തി�് സാരഹാദ�്യത്തിന്റെ ആത്ാവതിൽ 
വെ�ാനുപം എലൊ രവദ�കളുപം ഭയങ്ങളുപം ഭതിന്നതകളുപം ത�ണപം ന്െയ്ന്പ്ൊനുപം അനുവദതി
ക്ണരമ" എന്ന് മാർപ്ാപ് കർത്ാവതിര�ാെ് അഭ്യർത്തിച്ചു.

ഇന്നന്ത് പ്രാർത്�കളുപം അരപക്കളുപം സ്ർഗത്തിരെക്് ഉയ�ണന്മന്നുപം "രൊക 
ര�താക്ളുന്െ മ�സ്തിര�യുപം  ഹൃദയരത്യുപം  സ്പർശതിക്ണന്മന്നുപം, അങ്ങന്� സപംവാ

bpss{I\pthïn  thïn 
{]mÀ°n¡m³ ]m¸bpsS  Blzm\w
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ദങ്ങൾ വതിജയതിക്കുന്നതതിനുപം കക്തി�ാഷ്ടീയ താൽപ്�്യങ്ങൾക്് മുന്നതിൽ ന്പാതു�ന്മയ്ക് 
മുൻതൂക്പം �ൽകുന്നതതിനുപം" അരദേഹപം ആഹ്ാ�പം ന്െയ്തുഇെയാകന്ട് എന്നുപം പാപ്  
പ്രത്യാശതിച്ചു.

ഉന്ക്യ്�തിൽ കൂടുതൽ �ക്ന്ച്ാ�തിച്തിലണ്ാകുന്മന്ന ആശങ്യുണ്്, അവതിന്െ സർക്ാർ 
രസ�യുപം റഷ്യൻ പതിന്തുണയുള്ള വതി�െ�വാദതികളുപം തമെതിലള്ള ഏറ്റുമുട്െതിൽ ഇതതി�കപം 
14,000 രപർ ന്കാലെന്പ്ട്ടു.

ഉന്ക്യ്�തിന്റെ അതതിർത്തിയതിൽ ഏകരദശപം 100,000 ദസ�തികന്� റഷ്യ വതി�്യസതിച്തിട്ടു
ണ്് , എന്നാൽ യുദ് സാധ്യത  റഷ്യ  �തിരഷധതിച്തിട്ടുണ്് . അതതിനുപക�പം, റഷ്യ ആക്മ
ണത്തിന്റെ െക്്യമാന്ണന്നതതിന്റെ ന്തെതിവായതി അതതിന്റെ ദസ�തിക ശക്തിരയാടുള്ള 
പാശ്ാത്യ പ്രതതിക�ണന്ത് അത് ഉദ്�തിച്ചു.

തതിങ്ൊഴ്ച, വാഷതിപംഗ്െൺ കതിഴക്ൻ യൂരറാപ്തിരെക്് സാധ്യമായ വതി�്യാസത്തി�ായതി 
8,500 ദസ�തികന്� അതീവ ജാഗ്രതയതിൊക്തി, വെന്� ചുരുങ്ങതിയ സമയത്തിനുള്ളതിൽ, 
മറ്് �ാരറ്ാ അപംഗ�ാജ്യങ്ങൾ രമഖെയതിന്െ അവരുന്െ സു�ക്ാ സാന്നതിധ്യപം വർദ്തിപ്തി
ക്ാൻ �ീങ്ങതി. അരമ�തിക് സപം�ർഷപം വർധതിപ്തിക്കുകയാന്ണന്ന് പറഞ്ഞ് രമാരസ്കാ തതി
�തിച്െതിച്ചു.  

വ്യാഴാഴ്ച അന്ാ�ാഷ്ട വപംശഹത്യാ  അനുസ്മ�ണ ദതി�പം വ്യഴാഴ്ച  രൊകപം ആെ�തിച്ചു , 
�ാസതി ഭ�ണകൂെത്തിന്റെ ദകകൊൽ  ന്കാലെന്പ്ട് ദശെക്ക്ണക്തി�് ആളുകന്െ, 
പ്രരത്യകതിച്് യഹൂദന്�  കുറതിച്് യുവതെമുറന്യ ഓർമെതിപ്തിക്ാൻ ഫ്ാൻസതിസ്  പാപ് കുടുപം
ബങ്ങരൊെ് അഭ്യർത്തിച്ചു. "ഈ പറഞ്ഞറതിയതിക്ാ�ാവാത് ക്രൂ�ത ഒ�തിക്ലപം ആവർത്തി
ക്രുത്." ബുധ�ാഴ്ച ന്പാതു സദസ്തിന്റെ അവസാ�ത്തിൽ, രഷാവ എന്നറതിയന്പ്ടുന്ന 
വപംശഹത്യയുന്െ  ഭീക�തകൾ ഓർമെതിപ്തിക്ാൻ രൊകരത്ാെ്  ആഹ്ാ�പം ന്െയ്ാ�ാണ്   

Cu  {IqcX  Hcn¡epw 

BhÀ¯n¡cpXv : ]m¸
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ഈ ദതി�ാെ�ണപം.  1945 ജനുവ�തി 27-�് ഓഷ്തിറ്്സ്-ബതിർന്ക�ൗ ന്ഡത്് ക്യാമ്പതിന്റെ 
വതിരമാെ� ദതി�ത്തിൊണ് അന്ാ�ാഷ്ട വപംശഹത്യാ  അനുസ്മ�ണ ദതി�പം ആെ�തിക്കുന്നത് 
ദശെക്ക്ണക്തി�്  യഹൂദന്മാന്�യുപം വതിവതിധ രദശീ
യതകെതിലപം മതവതിശ്ാസങ്ങെതിലപം ന്പട്വന്�യുപം  ഉന്മൂെ
�പം ന്െയ് കാ�്യപം രൊകപം 
ഓർമെതിക്ണന്മന്ന് മാർപാപ് പറഞ്ഞു.
യൂരറാപ്തിന്െ ഏകരദശപം 6 ദശെക്പം യഹൂദന്മാന്� 
അന്ലെങ്തിൽ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്െ  യഹൂദ ജ�സപംഖ്യയു
ന്െ മൂന്നതിൽ �ണ്് ഭാഗരത്യുപം  �ാസതി ഭ�ണകൂെപം  
ദകകൊൽ വപംശഹത്യ�െത്തിയതതിൽ  പാപ്  ദുഃഖപം 
ര�ഖന്പ്ടുത്തി.  “ഇത് കഷ്ന്പ്ടുന്ന ഒരു ജ�തയാ
ണ്. അവർ പട്തിണതിയുപം വെതിയ ക്രൂ�തയുപം അനുഭവതി
ച്ചു, അവർ സമാധാ�ത്തി�് അർഹ�ാണ് - പാപ്  
പറഞ്ഞു.

സദഭക്പ്ാർത്ഥനാവാരം  സമാേതിച്ചു
സദഭക്യത്തി�ായുള്ള  ഐക്യത്തി�ായുള്ള പ്രാർത്�ാ വാ�ത്തിന്റെ സമാപ�രത്ാ
െനുബന്ധതിച്് ന്സറെ് രപാൾസതിന്റെ ബസതിെതിക്യതിൽ ന്സറെ് രപാൾസതിന്റെ മാ�സാ
ന്�ത്തിന്റെ  ആര�ാഷരവെയതിൽ ഫ്ാൻസതിസ് മാർപാപ് 
അധ്യക്ത വഹതിച്ചു. രകാൺസ്റാറെതിര�ാപ്തിെതിന്െ എകയൂന്മ
�തിക്ൽ പാത്രതിയാർരക്റ്്, കാറെർബറതി ആർച്് ബതിഷപ്്, മറ്് 
ക്തിസ്ത്യൻ പള്ളതികൾ, സഭാ സമൂഹങ്ങൾ എന്നതിവയുന്െ പ്രതതി
�തിധതികൾ ക്തിസ്ത്യൻ ഐക്യദാർഢ്യ വാ�ാെ�ണത്തിന്റെ 
സമാപ�രത്ാെനുബന്ധതിച്് �െന്ന എകയുന്മ�തിക്ൽ കൃത
ജ്ഞതാ  പ്രാർത്�ാ  ശുശ്രൂഷയതിൽ ഫ്ാൻസതിസ് മാർപാപ്
ന്യ്കാപ്പം ന്സറെ് രപാൾസ് ഔട്്ദസഡ് ദതി വാൾസ് ബസതിെതി
ക്യതിൽ പങ്ാെതികൊയതി.
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hm-À-¯-bpw- Nn-´-bpw-

        
hmÀ¯

 
  tÌ-äv saâÂ slÂ-¯v A-tXm-d-än F-s¶m-cp {]-Øm-\w 2021þÂ K-käv hn-Úm-]-\w h-gn 
kÀ-¡mÀ cq-]o-I-cn-¨n-cp-¶p. a-t\m-tcm-Kn-I-fp-sS A-h-Im-i-§Ä ew-Ln-¡-s¸-Sp-¶p-tïm-sb-
¶-dn-bm-\p-Å Cu A-tXm-d-än-bn-se H-cw-Kw F-d-Wm-Ip-fw sa-Un-¡Â {S-Ìn-se a-t\m-tcm-K-
hn-Z-²³                       tUm.kn.sP. tPm-Wm-Wv. saâÂ sI-bÀ B-Iv-Sn-se 56þmw h-Ip-¸v 
{]-Im-c-am-Wv C-¯-c-sam-cp A-tXm-d-än cq-]o-Ir-X-am-b-Xv. hÀ-j-¯nÂ \m-ev X-h-W A-tXm-d-än 
tbm-Kw tN-c-W-sa-¶-Xm-Wv \nÀ-_-Ô-\-sb-¦n-epw C-Xp-h-sc C-¯-c-sam-cp tbm-Kw tNÀ-¶n-
t«-bn-Ã. A-tXm-dn-än Aw-K-§-sf I-sï-¯m-\p-Å I-½n-än-bn-ep-Å-Xv c-ïv A-ïÀ-sk-{I-«-dn-
am-cpw Cu Nn-In-Õm-cw-K-hp-am-bn _-Ô-an-Ãm-¯ a-säm-cp tUm-Iv-S-dp-am-Wv. tIm-hn-Uv {]-Xn-
k-Ôn-bpw a-t\m-tcm-K-§-fp-sS hÀ-[-\-hpw I-W-¡n-se-Sp-¯v Cu A-tXm-dn-än kw-_-Ôn-¨ 
H-cp \-S-]-Sn-bpw kÀ-¡mÀ X-e-¯nÂ C-\n-bpw kzoIcn¨n«n-Ã. a-t\m-tcm-K-Nn-In-Õ t]m-epw 
\-½p-sS \m-«nÂ th-ï hn-[w \-S-¡p-¶n-Ã. A-t¸m-gm-Wv a-t\m-tcm-Kn-I-fp-sS A-h-Im-i-§Ä 
kw-c-£n-¡m-\p-Å kw-hn-[m-\w t]m-epw \-½p-sS \m-«nÂ ap-S-´n-\o-§p-¶-Xv !

Nn´

B-tcm-Ky-ap-Å i-co-c-¯n-te B-tcm-Ky-ap-Å a-\-Êv D-ïm-Iq F-¶-Xv ]-c-a-am-b k-Xy-am-Wv 

a-\-Êpw i-co-c-hpw X-½nÂ H-gn-hm-¡m³ h-¿m-¯ H-cp _-Ô-ap-ïv.

a-lm-ßm-Km-Ôn  (A-Sn-Øm-\ Ir-Xn-IÄ, hmeyw 3 )

a-t\m-tcm-Kn-I-fpw a-\p-jy-cm-Wv!
    
  

B-â-Wn- N-S-bw-ap-dn-
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