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കേൾക്കൂ !
56- മത് ല�ോക സമ്പർക്ക മോധ്യമദിന സലദേശമോയി ഫ്ോൻസിസ് പോപ്ോ ന�്കുന്ന സലദേശം 
ഇതോണ്  -  ഈ ല�ോകല്ോട് ലകൾക്കോൻ ആവശ്യപ്പ്ടുകയോണ്. ഈ ഡിജിറ്റൽ മോധ്യമ കോ
�്ിപ്റെ സഞ്ോരം അതിലവഗമോണ്, സോമൂഹ്യമോധ്യമങ്ങൾ നിരന്തരം ശബ്ിച്ചുപ്കോണ്ിരിക്കുന്നു. 
എല്ോവരം ഉറപ്ക്കയുറപ്ക്ക പറയുന്നുണ്്. പപ്ഷെ ലകൾക്കോൻ ആരമില്. പരി. പിതോവ് ലകൾ
ക്കോൻ ആവശ്യപ്പ്ടുന്നു. സിനഡോ�ിറ്റിപ്യക്കുറിച്ചുള്ള സിനഡിപ്റെയും പ്രലമയവം മുഖ്യ സലദേശവം 
എല്ോവപ്രയും ലകൾക്കുകയോണ്. 
 മഹോവ്യോധിയും യുദ്ധവം തീവ്രവോദവം മനുഷ്യപ്ന എത്രയധികം ബോധിച്ിരിക്കുന്നു, ഭീക
രമോയി മുറിപ്പ്ടുത്തുന്നു. മനുഷ്യപ്ര ലകൾക്കോനും ആശ്വസിപ്ിക്കോനും കഴിയണം. വിവരമറിയോൻ 
മോത്രമല് ലകൾക്കുന്നത്, സത്യമറിയോനും ലകൾക്കണം. സംഭോഷണങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതും ബന്ധ
ങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതും ലകൾക്കോൻ മനസ്സുകോണിക്കുലമ്പോഴോണ് 'ആകയോൽ നിങ്ങൾ  ?'' എപ്ര
കോരമോണ് ലകൾക്കുന്നപ്തന്ന് സൂഷെിച്ചുപ്കോള്ളുവിൻ (ലൂക്ക 8/18). സത്യസന്ധമോയ ലകൾവിക്ക് 
ധധര്യം ആവശ്യമോണ്. കൂടോപ്ത മുൻവിധിയില്ോ്  സ്വതന്ത്രമോയ ഹൃദയവം ലവണം.
 ജൂൺ മോസ്ിപ്� ആദ്യ ഞോയർ മോധ്യമദിനമോയി ആചരിക്കുന്നതിനോണ് പ്ക സി 
ബി സി നിശ്ചയിച്ിട്ടുള്ളത്. മോധ്യമപ്രവർ്നവം പഠനവം ഏപ്റ പ്രധോനപ്പ്ട്ട കോ�്ോണ് 
നോം ലകൾക്കോൻ സമയം കപ്ണ്്ോൻ പരി. പിതോവ് ആഹ്വോനം പ്ചയ്ിരിക്കുന്നത്. പ്ക സി 
ബിസി മീഡിയ കമ്ീഷൻ മോധ്യമരംഗ്് വളപ്ര ക്ിയോത്മകമോയും സജീവമോയും ഇടപ്പടുന്നു. 
അതിനോയി പ്ക സി ബി സി നയൂസ് എന്ന വോർ്ോ പ്വബ് 
ധസറ്റ്, ഐക്കൺ മീഡിയ ഓൺധ�ൻ യുടയൂബ് ചോനൽ ഇവ 
ആവിഷ്കരിച്് നടപ്ി�ോക്കി. നിരവധി പരിശീ�നപരിപോടികൾ, 
സോഹിത്യചർച്കൾ, ക്യോമ്പുകൾ എന്നിവ നിരന്തരം സംഘടിപ്ി
ക്കുന്നു.
 എല്ോവപ്രയും ലകൾക്കോനും ഹൃദയം പ്കോണ്് കോ
ലതോർക്കോനും കഴിയുന്നതിനോണ് ബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്നത്.  
ധദവം നമ്ിൽ നിന്നോഗ്രഹിക്കുന്നതും  ഇതോണ്.
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ബാബു േദളിക്ാട് 

വ്ിക്കോൻ സിറ്റി: അസോധോരണതകളില്ോ് അനുദിന 
ജീവിത്ിലൂപ്ട വികസിതമോലകണ് വിശുദ്ധിയുപ്ട 
സോംഗത്യം തിരിച്റിയണപ്മന്ന് ഫ്ോൻസിസ് മോർപ്ോപ്. 
ഇന്ത്യക്കോരനോയ അത്മോയ രക്തസോഷെി ലദവസഹോയം 
പിള്ള ഉൾപ്പ്പ്ട പത്തു ലപപ്ര പ്സറെ് പീലറ്റഴ്സ് ബസി
�ിക്കോ ചത്വര്ിൽ വച്് വിശുദ്ധരോയി പ്രഖ്യോപിക്കലവ
യോണ് കർമ് വീഥിപ്യ ദീപ്തമോക്കുന്ന ധദവ കൃപയ്ക്കു  പ്രഥമ 
സ്ോനം നൽകുന്നതിലൂപ്ട പുണ്യോത്മോക്കളോയി മോറ്റപ്പ്ടു
വോനുള്ള വിളിക്കു കോലതോർക്കണപ്മന്ന് മുഴുവൻ വിശ്വോസി
കലളോടുമോയി മോർപ്ോപ് ആഹ്വോനം പ്ചയ്ത്.

ധദവ ലനേഹമോണ് വിശുദ്ധിയില�ക്കുള്ള പോതപ്യോരക്കുന്നപ്തന്ന് ഫ്ോൻസിസ് മോർ
പ്ോപ് പറഞ്ഞു. നോം ധദവപ്്യല്, ധദവം നപ്മ്യോണ് ആദ്യം ലനേഹിക്കുന്നത്. ഈ 
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ലബോധ്യവം അതിപ്റെ പ്രഖ്യോപനവം നമ്മുപ്ട ജിവിത്ിലം വിശ്വോസപ്രകടനങ്ങളിലം 
പ്രധോനമോയിരിക്കപ്ട്ട.'നോം ധദവപ്് ലനേഹിക്കുകയല്; അവിടന്ന് നപ്മ് ലനേഹിക്കു
കയോണ് പ്ചയ്ത് ' (1 ലയോഹന്നോൻ 4:10).അക്കോര്യം ഒരിക്കലം മറക്കരത്. നമ്മുപ്ട കഴി
വകളം ലയോഗ്യതകളമല് ലകന്ദ്ര സ്ോനത്തുവരന്നത്, മറിച്് നമുക്ക് അർഹതയില്ോ് 
നിരപോധികവം സൗജന്യവമോയ ധദവലനേഹമോണ്. 

നോം ക്ിസ്്യോനികൾ ആയിരിക്കുന്നതിപ്റെ പ്രഥമ സ്ോനത്തു വലരണ്ത് സിദ്ധോന്തങ്ങളം  
പ്രവൃ്ികളമോയിരിക്കരത്. മറിച്്, നോം ലനേഹിക്കപ്പ്ടുന്നുപ്വന്ന് കപ്ണ്ത്തുന്നതിപ്റെ 
വിസ്മയമോകണം നമ്മുപ്ട ഏപ്തോര പ്രതികരണ്ിലം മുന്നിട്ടുനിൽലക്കണ്പ്തന്നും 
മോർപ്ോപ് ചൂണ്ിക്കോട്ടി. ഫ�ം പുറപ്പ്ടുവിച്ോൽ മോത്രലമ നമുക്ക് മൂ�്യമുള്ളൂപ്വന്ന് ല�ോകം 
പ�ലപ്ോഴും ലബോധ്യപ്പ്ടു്ോൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അലതസമയം, നോം ലനേഹിക്കപ്പ്ടുന്നു 
എന്ന ജീവിതസത്യമോണ് സുവിലശഷം നപ്മ് ഓർമ്പ്പ്ടുത്തുന്നത്. ഇതോണ് നമ്മുപ്ട 
അതു�്യമോയ മൂ�്യം: ധദവ്ോൽ നമ്ൾ ലനേഹിക്കപ്പ്ടുന്നു.

സമകോ�ികനോയ ഒര ആത്മീയ ഗുര ഇപ്രകോരം കുറിച്ചുവച്ചു: 'ഏപ്തോര മനുഷ്യനും 
നപ്മ് കോണുന്നതിന് മുമ്പ്, ധദവ്ിപ്റെ ലനേഹനിർഭരമോയ കണ്ണുകൾ നപ്മ് 
കണ്ടു. നോം കരയുകലയോ ചിരിക്കുകലയോ പ്ചയ്യുന്നത് ആപ്രങ്ിലം ലകൾക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, 
നപ്മ് പൂർണ്ണമോയും കോലതോർ്ിരിക്കുന്ന ധദവം നപ്മ് ശ്രവിച്ചു. ഈ ല�ോക്ിപ്� 
ആപ്രങ്ിലം നലമ്ോട് സംസോരിക്കുന്നതിന് മുമ്പുതപ്ന്ന, ശോശ്വത ലനേഹ്ിപ്റെ ശബ്ം 
നലമ്ോട് സംസോരിച്ചുപ്കോണ്ിരന്നു '. ആദ്യം അവൻ നപ്മ് ലനേഹിച്ചു, അവൻ നമുക്കു
ലവണ്ി കോ്ിരന്നു. അവൻ നപ്മ് ലനേഹിക്കുന്നു, അവൻ നപ്മ്  ലനേഹിച്ചുപ്കോണ്ിരി
ക്കുന്നു. ധദവ്ോൽ ലനേഹിക്കപ്പ്ട്ടവപ്രന്നതോണ് നമ്മുപ്ട അനന്യത.  ധദവ്ോൽ 
ലനേഹിക്കപ്പ്ട്ടവർ എന്നത് തപ്ന്നയോണ് നമ്മുപ്ട ശക്തിയും.

ഭോരതസഭയ്ക് പ്രലത്യകിച്ചും സോർവ്വത്രിക സഭയ്ക് പ്പോതുപ്വയും സലന്തോഷലമകി ഫ്ോൻസി
സ് പോപ്ോയുപ്ട മുഖ്യകോർമ്ികത്വ്ിൽ നടന്ന വിശുദ്ധ പ്രഖ്യോപന ശുശ്രൂഷോ ചടങ്ങിൽ 
തമിഴ്നോട്ടിൽ നിന്നും ലകരള്ിൽനിന്നുമുള്ള നൂറു കണക്കിനു ലപരൾപ്പ്പ്ട  അമ്പതി
നോയിര്ില�പ്റലപ്ർ സന്നിഹിതരോയിരന്നു.തങ്ങളപ്ട സുവിലശഷ സോഷെ്യ്ോൽ, 
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ഈ നവവിശുദ്ധർ  അവരവരപ്ട രോജ്യങ്ങളപ്ടയും മോനവകുടുംബം മുഴുവപ്റെയും ആത്മീ
യവം സോമൂഹികവമോയ വളർച്പ്യ പരിലപോഷിപ്ിച്ചുപ്വന്ന് പോപ് അനുസ്മരിച്ലശഷം 
ല�ോക്ിൽ അകൽച്യും പിരിമുറുക്കങ്ങളം യുദ്ധങ്ങളം വർദ്ധിക്കുന്ന ലഖദകരമോയ 
അവസ്പ്യക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്ക്കണ്ഠയും പ്രകടമോക്കി. സമൂ� പരിഹോരങ്ങൾക്കോയുള്ള 
സംഭോഷണ വഴികൾ തുറക്കോൻ  പ്രലത്യകിച്് വ�ിയ ഉ്രവോദി്മുള്ള സ്ോനങ്ങൾ 
വഹിക്കുകയും സമോധോന്ിപ്റെ നോയകരോകോൻ വിളിക്കപ്പ്ടുകയും പ്ചയ്യുന്നവരപ്ട 
ഹൃദയങ്ങളിലം മനസ്സുകളിലം നവവിശുദ്ധർ പ്രലചോദനം പകരപ്ട്ടപ്യന്ന് പോപ്ോ ആശം
സിക്കുകയും പ്ചയ്തു. 

ധക്സ്വരോയിരിക്കുക എന്നോൽ എന്തോപ്ണന്ന് ലദ്യോതിപ്ിക്കുന്ന വോക്കുകളോണ്, ഈ 
ല�ോകം വിട്ട് പിതോവിപ്റെ പക്കല�ക്കു ലപോകുന്നതിന് മുമ്പ് ലയശു തപ്റെ അനുയോയിക
ലളോടു പറയുന്ന ചി� പ്മോഴികളിലൂപ്ട നോം ശ്രവിച്ത്: 'ഞോൻ നിങ്ങപ്ള ലനേഹിച്തുലപോപ്� 
നിങ്ങളം പരസ്പരം ലനേഹിക്കുക' (ലയോഹന്നോൻ 13:34). ക്ിസ്തു നമുലക്കകിയ ഒസ്യ്ോ
ണിത്; നോം യഥോർത്ഥ്ിൽ അവിടപ്് ശിഷ്യരോലണോ അല്ലയോ എന്ന് തിരിച്റിയു
ന്നതിനുള്ള മൗ�ിക മോനദണ്ം: ലനേഹ്ിപ്റെ കൽപ്ന. ഈ കൽപ്നയുപ്ട രണ്് 
പ്രധോന ഘടകങ്ങപ്ളക്കുറിച്് നമുക്്ക ചിന്തിക്കോം. ഒന്ന്, ലയശുവിന് നലമ്ോടുള്ള ലനേഹം; 
അതോയത്, 'ഞോൻ നിങ്ങപ്ള ലനേഹിച്തുലപോപ്�'. രണ്്, അവൻ നലമ്ോട് ജീവിക്കോൻ 
ആവശ്യപ്പ്ടുന്ന ലനേഹം; ഇലത മോതൃകയിൽ  'നിങ്ങൾ പരസ്പരം ലനേഹിക്കുക' എന്നത്. 
സർലവ്വോപരി, 'ഞോൻ നിങ്ങപ്ള ലനേഹിച്തുലപോപ്�'.

എപ്രകോരമോണ് ലയശു നപ്മ് ലനേഹിച്ത്? അവസോനം വപ്ര, സമ്പൂർണ്ണ ആത്മദോനം 
വപ്ര. അന്ധകോരനിബിഡമോയ ഒര രോത്രിയി�ോണ് അവിടന്ന് ഈ വോക്കുകൾ ഉച്രി
ക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രലദ്ധയമോണ്. ആ അന്തരീഷെം മോനസികവിലഷെോഭവം ആശങ്യും 
നിറഞ്ഞതോണ്, വികോരഭരിതമോണ്. കോരണം, ഗുര ശിഷ്യന്ോലരോട് വിടപറയോൻ ലപോ
കുകയോണ്. ഉൽക്കണ്ഠയുപ്ട ലവള. എപ്ന്തന്നോൽ, അവരിൽ ഒരവൻ തപ്ന്ന  ഒറ്റിപ്ക്കോ
ടുക്കും എന്ന് അവൻ പ്രഖ്യോപിക്കുന്നു. ലയശുവിപ്റെ ആത്മോവിൽ എത്രമോത്രം ലവദന 
ഉണ്ോയിരന്നുപ്വന്നും അപ്പ്ോലസ്ോ�ന്ോരപ്ട ഹൃദയ്ിൽ എന്ത് അന്ധകോരമോണ് 
ഉരണ്ടുകൂടിയപ്തന്നും, ഗുര അവനുലവണ്ി മുക്കിപ്ക്കോടു് അപ്ക്കഷണം സ്വീകരിച്്, 
വഞ്നയുപ്ട നിശയില�ക്ക് പ്രലവശിക്കോൻ യൂദോസ് മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിലപ്ോകുന്നതു 
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കോണുലമ്പോൾ എപ്ന്തോര തിക്തതയോണ് അവിടല്ക്ക് അനുഭവപ്പ്ട്ടപ്തന്നും നമുക്ക് 
ഊഹിക്കോം. ഒറ്റിപ്ക്കോടുക്ക�ിപ്റെ സമയ്ോണ്, ലയശു പ്രിയപ്പ്ട്ടവലരോടുള്ള തപ്റെ 
ലനേഹം സ്ിരീകരിക്കുന്നത്. കോരണം ജീവിതോന്ധകോര്ിലം ജീവിത്ിപ്� പ്കോടു
ങ്ോറ്റിലം ഇത് അനിവോര്യമോണ്: ധദവം നപ്മ് ലനേഹിക്കുന്നു.

പ�ലപ്ോഴും വിശുദ്ധിപ്യക്കുറിച്ചുള്ള ആശയ്ിപ്റെ  പരിവർ്നം നലമ്ോട് ആവശ്യ
പ്പ്ടുന്നു, ഈ സത്യം. ചി� സമയങ്ങളിൽ, സൽപ്രവൃ്ികൾ പ്ചയ്ോനുള്ള നമ്മുപ്ട 
പരിശ്രമ്ിന് വളപ്രയധികം ഊന്നൽ നൽകുന്നതിലൂപ്ട, നമ്ിലം, വ്യക്തിപരമോയ 
വീരത്വ്ിലം, ത്യജിക്കോനുള്ള കഴിവിലം, ഒര സമ്ോനം ലനടുന്നതിനോയി ആത്മത്യോഗം 
പ്ചയ്യുന്നതിലം അധിഷ്ിതമോയ ഒര വിശുദ്ധിപ്യക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം നോം വോർപ്്ടു
ക്കുന്നു. ജീവിതപ്്യും, വിശുദ്ധിപ്യയും സംബന്ധിച് ഒര പലഷെ, ശക്തമോയ പ്പ�ോജി
യൻ ദർശനമോണിത്. അതിനോൽ നോം വിശുദ്ധിപ്യ ഒര അപ്രോപ്യ �ഷെ്യമോക്കുകയും, 
അതിപ്ന അനുദിന ജീവിത്ിലം, വീഥികളിപ്� പ്പോടിയിലം പ്രോലയോഗിക ജീവിത്ി
പ്� കഷ്പ്ോടുകളിലം, ആവി�യിപ്� വിശുദ്ധ ലത്രസ്യ അവളപ്ട സഹസലഹോദരിമോലരോ
ട് പറഞ്ഞതുലപോപ്�. 'അടുക്കള പോത്രങ്ങൾക്കിടയിലം'  തിരയുകയും ആലലേഷിക്കുകയും 
പ്ചയ്യുന്നതിനുപകരം ധദനംദിന ജീവിത്ിൽ നിന്ന് മോറ്റി നിറുത്തുകയും പ്ചയ്യുന്നു.

ലയശുവിപ്റെ ശിഷ്യന്ോരോയിരിക്കുക, വിശുദ്ധിയുപ്ട പോതയിൽ ചരിക്കുക എന്നത്, 
എല്ോറ്റിനുമുപരിയോയി, ധദവലനേഹ്ിപ്റെ ശക്തിയോൽ സ്വയം രൂപോന്തരപ്പ്ടോൻ 
അനുവദിക്കുകയോണ്. അഹ്ിനു ലമൽ ധദവ്ിപ്റെയും, ജഡ്ിനു ലമൽ ആത്മോ
വിപ്റെയും, പ്രവൃ്ികളപ്ട ലമൽ കൃപയുപ്ടയും ലമൽലക്കോയ്മ നോം ഉറപ്പുവര്ണം. 
ചി�ലപ്ോപ്ഴോപ്ക്ക നോം കൂടുതൽ പ്രോധോന്യം സ്വത്വ്ിനും ജഡ്ിനും പ്രവൃ്ികൾക്കും 
നൽകുന്നു. എന്നോൽ അങ്ങപ്നയോകരത്: സ്വത്വ്ിനു ലമൽ  ധദവ്ിനോകണം 
ആധിപത്യം, ജഡ്ിലന്ൽ ആത്മോവിനും. പ്രവൃ്ികളപ്ട ലമൽ കൃപയ്ക്കു പ്രഥമ സ്ോന
മുണ്ോകണം.

നമ്മുപ്ട ജീവിതപ്് രൂപോന്തരപ്പ്ടുത്തുന്ന ശക്തിയോണ് കർ്ോവിൽ നിന്ന് �ഭ്യോ



12 h¯n¡m³ XcwKw



13h¯n¡m³ XcwKw

മോകുന്ന ലനേഹം. അത് ഹൃദയങ്ങപ്ള വിശോ�മോക്കുകയും ലനേഹിക്കോൻ നപ്മ് സജ്ജ
മോക്കുകയും പ്ചയ്യുന്നു. അതുപ്കോണ്ോണ് ലയശു ഇങ്ങപ്ന പറയുന്നത്: ഇതോണ് രണ്ോ
മപ്് കോര്യം - 'ഞോൻ നിങ്ങപ്ള ലനേഹിച്തുലപോപ്� നിങ്ങളം പരസ്പരം ലനേഹിക്കുക'. 
അതിനോൽ ഇത് ലയശുവിപ്റെ ലനേഹം അനുകരിക്കോനുള്ള ഒര ഷെണം മോത്രമല്; അതി
നർത്ഥം, അവൻ നപ്മ് ലനേഹിച്തുപ്കോണ്് മോത്രമോണ് നമുക്ക് ലനേഹിക്കോൻ കഴിയുക 
എന്നോണ്. കോരണം അവൻ നമ്മുപ്ട ഹൃദയങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ആത്മോവിപ്ന, വിശുദ്ധി
യുപ്ട ആത്മോവിപ്ന നൽകുന്നു; നപ്മ് സുഖപ്പ്ടുത്തുകയും രൂപോന്തരപ്പ്ടുത്തുകയും 
പ്ചയ്യുന്ന ലനേഹമോണത്.

ആയതിനോൽ അതിനു ലയോജിച്വിധം നമുക്ക് തിരപ്ഞ്ഞടുപ്പു നട്ോനും എല്ോ സോഹച
ര്യങ്ങളിലം നോം കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഓലരോ സലഹോദരനും സലഹോദരിക്കുമോയി  ലനേഹ പ്രവൃ്ി
കളിൽ മുഴുകോനും കഴിയും. കോരണം നമ്ൾ ലനേഹിക്കപ്പ്ടുന്നു, നമുക്ക് ലനേഹിക്കോനു
ള്ള ശക്തിയുണ്്. അങ്ങപ്ന ഞോൻ ലനേഹിക്കപ്പ്ടുന്നതുലപോപ്�, എനിക്ക് ലനേഹിക്കോൻ 
കഴിയും. എല്ോയ്ലപ്ോഴും, ഞോൻ നിറലവറ്റുന്ന ലനേഹം എലന്നോടുള്ള ലയശുവിപ്റെ ലനേഹ
വമോയി ഐക്യപ്പ്ട്ടിരിക്കുന്നു: 'അവൻ എപ്ന്ന ലനേഹിച്തുലപോപ്�, എനിക്കും ലനേഹി
ക്കോൻ കഴിയും. ക്ിസ്ീയ ജീവിതം അത്ര �ളിതമോണ്, അത് വളപ്ര �ളിതമോണ്! നോം 
അതിപ്ന നിരവധി കോര്യങ്ങളോൽ കൂടുതൽ സങ്ീർണ്ണമോക്കുകയോണ്. എന്നോൽ അത് 
വളപ്ര �ളിതമോണ്.

പ്രോലയോഗികമോയി, ഈ ലനേഹ്ിൽ ജീവിക്കുക എന്നതിപ്റെ പ്പോരപ്ളന്തോണ്? ഈ 
കൽപ്ന നമുലക്കകുന്നതിനു മുമ്പ്, ലയശു ശിഷ്യന്ോരപ്ട പോദങ്ങൾ കഴുകി; ഈ കൽപ്ന 
ഉച്രിച്ലശഷം അവൻ കുരിശു മര്ിലന്ൽ സ്വയം സമർപ്ിച്ചു. ലനേഹിക്കുക എന്നതി
നർത്ഥം ഇതോണ്: ലസവിക്കുക, ജീവൻ നൽകുക,ശുശ്രൂഷലയകുക. അതോയത്, സ്വന്തം 
തോൽപ്ര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകോതിരിക്കുക; അത്യോഗ്രഹ്ിപ്റെയും മത്സര്ി
പ്റെയും വിഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തമോകുക; നിസ്ംഗതയുപ്ട അർബുദല്ോടും അവ
നവനിൽ ലകന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പ്രവണതയുലടതോയ മരപ്പുഴുവിലനോടും ലപോരോടുക; ധദവം 
നമുക്ക് നൽകിയ സിദ്ധികളം ദോനങ്ങളം പങ്കുവയ്ക്കുക. പ്രോലയോഗികമോയി, 'മറ്റുള്ളവർ
ക്കോയി ഞോൻ എന്തോണ് പ്ചലയ്ണ്ത്?' എന്ന് സ്വയം ലചോദിക്കുക. ഇതോണ് ലനേഹം; 
ധദനംദിന കോര്യങ്ങൾ ലസവന മലനോഭോവല്ോപ്ട, ലനേഹ ഭരിതമോയി, ആരവങ്ങളി
ല്ോപ്ത, ഒന്നും അവകോശപ്പ്ടോപ്ത നിറലവറ്റി ജീവിക്കുകപ്യന്നത്.

ജീവൻ നൽകൽ എന്നതിപ്റെ അർത്ഥമറിയണം. എപ്ന്തങ്ിലം മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകൽ 
അല് അത്. മറിച്്, ആത്മദോനമോകണം അത്. തലന്നോട് ഉപലദശം ലതടുന്നവലരോട് തോൻ 
ലചോദിക്കോറുള്ള ഒര ലചോദ്യം ഇങ്ങപ്നയോപ്ണന്ന് മോർപ്ോപ് വിശദീകരിച്ചു. 'എലന്നോടു 
പറയൂ, നിങ്ങൾ ഭിഷെ പ്കോടുക്കുലമോ?'. 'അപ്ത, പിതോലവ, ഞോൻ ദരിദ്രർക്ക് ഭിഷെ ന�്കു
ന്നു' എന്നോകും മറുപടി. 'നിങ്ങൾ ദോനം പ്ചയ്യുലമ്പോൾ, ആ വ്യക്തിയുപ്ട ധകയിൽ 
സ്പർശിക്കുന്നുലണ്ോ, അലതോ ഭിഷെ എറിഞ്ഞ് പ്കോടുക്കുകയും അങ്ങപ്ന വൃ്ിയുള്ളവ
നോയിരിക്കോൻ ശ്രമിക്കുകയുമോലണോ പ്ചയ്യുന്നത്?'.അലപ്ോൾ അവരപ്ട മുഖം അര
ണോഭമോകുന്നു: 'ഇല്, ഞോൻ പ്തോടുന്നില്.' 'നീ ഭിഷെ നൽകുലമ്പോൾ, നീ സഹോയിക്കുന്ന 
ആളപ്ട കണ്ണിൽ ലനോക്കുന്നുലണ്ോ അലതോ മപ്റ്റവിപ്ടപ്യങ്ിലമോലണോ ലനോക്കുക?' - 
'ഞോൻ ലനോക്കുന്നില്'.
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പ്തോടുക, ലനോക്കുക; ലവദനിക്കുന്ന ക്ിസ്തുവിപ്ന നമ്മുപ്ട സലഹോദരീസലഹോദരന്ോ
രിലൂപ്ട ദർശിക്കുകയും സ്പർശിക്കുകയും പ്ചയ്യുക. ഇത് വളപ്ര പ്രധോനമോണ്. ജീവൻ 
പങ്ിടുകയോണിതിലൂപ്ട. വിശുദ്ധി എന്നത് ഏതോനും വീലരോചിത പ്രവൃ്ികളോൽ രൂപ
പ്മടുക്കുന്നതല്, മറിച്് വലതോയ ധദനംദിന ലനേഹ്ോൽ രൂപംപ്കോള്ളുന്നതോണ്. നീ 
ഒര സമർപ്ിതലയോ സമർപ്ിതലനോ ആലണോ? - ഇന്ന്, ഇവിപ്ട ധോരോളം ലപർ ഉണ്്  . 
നിപ്റെ സമർപ്ണം സലന്തോഷല്ോപ്ട ജീവിച്ചുപ്കോണ്് വിശുദ്ധനോയിരിക്കുക. നീ വി
വോഹിതലനോ വിവോഹിതലയോ ആലണോ? ക്ിസ്തു സഭലയോടു പ്ചയ്തുലപോപ്� നിപ്റെ 
ഭർ്ോവിപ്നലയോ ഭോര്യപ്യലയോ ലനേഹിക്കുകയും പരിപോ�ിക്കുകയും പ്ചയ്തുപ്കോണ്് 
വിശുദ്ധലനോ വിശുദ്ധലയോ ആയിരിക്കുക.

നീ ഒര പുരഷ പ്തോഴി�ോളിയോലണോ, സ്തീ പ്തോഴി�ോളിയോലണോ? സലഹോദരങ്ങളപ്ട 
ലസവന്ിനോയി സത്യസന്ധതലയോപ്ടയും ധവദഗ്ദ്യല്ോപ്ടയും സ്വന്തം ലജോ�ി 
പ്ചയ്യുക. നിപ്റെ സഹപ്രവർ്കർ പ്തോഴിൽരഹിതരോകോതിരിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് 
ന്യോയമോയ ലവതനം �ഭിക്കുന്നതിനും ലവണ്ി അവരപ്ട നീതിക്കോയി ലപോരോടുകയും 
പ്ചയ്തു പ്കോണ്് വിശുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തിയോയിരിക്കുക. നീ അപ്നോലണോ, അമ്യോലണോ, 
മു്ശ്ിലയോ മു്ച്ഛലനോ ആലണോ? ലയശുവിപ്ന അനുഗമിക്കോൻ കുട്ടികപ്ള ഷെമലയോ
പ്ട പഠിപ്ിച്ചു പ്കോണ്് വിശുദ്ധനോയിരിക്കുക. എലന്നോട് പറയൂ, നിനക്ക് അധികോരമു
ലണ്ോ? - ഇവിപ്ട അധികോരമുള്ള ധോരോളം ആളകൾ ഉണ്് - ഞോൻ നിങ്ങലളോട് ലചോദിക്കു
ന്നു: നിനക്ക് അധികോരമുലണ്ോ? പ്പോതുനന്യ്ക്കുലവണ്ി ലപോരോടുകയും നിപ്റെ സ്വോർത്ഥ 
തോൽപ്ര്യങ്ങൾ പ്വടിയുകയും പ്ചയ്തുപ്കോണ്് വിശുദ്ധനോയിരിക്കുക'. അലപ്ോലസ്ോ�ിക 
പ്രലബോധനം ചൂണ്ിക്കോട്ടുന്നതുലപോപ്� വിശുദ്ധിയുപ്ട പോത, വളപ്ര �ളിതമോണ്! മറ്റുള്ള
വരിൽ എലപ്ോഴും ലയശുവിപ്ന ദർശിക്കുക.

സുവിലശഷപ്്യും സലഹോദരങ്ങപ്ളയും ലസവിക്കുക, �ോഭം ലനോക്കോപ്ത സ്വന്തം 
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ജീവൻ സമർപ്ിക്കുക: ഇത് ഒര രഹസ്യമോണ്. ലനട്ടം പ്രതീഷെിക്കോപ്ത, �ൗകിക 
മഹത്വം ലതടോപ്ത സമർപ്ിക്കുക: ഇതിനോണ് നമ്ളം വിളിക്കപ്പ്ട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിപ്ട 
വിശുദ്ധരോയി പ്രഖ്യോപിക്കപ്പ്ട്ട നമ്മുപ്ട സഹയോത്രികർ ഇപ്രകോരമോണ് വിശുദ്ധിലയോ
പ്ട ജീവിച്ത്: ചി�ർ പുലരോഹിതർ, സമർപ്ിതർ മറ്റു ചി�ർ അ�്മോയർ. അവപ്രല്ോവരം 
സ്വന്തം ദൗത്യപ്് ആലവശ പൂർവംആലലേഷിച്ചുപ്കോണ്്, സുവിലശഷ്ിനോയി ജീവിതം 
വിനിലയോഗിച്ചു.അവർ സമോനതകളില്ോ് സലന്തോഷം കപ്ണ്്ി. അവർ ചരിത്ര
്ിൽ കർ്ോവിപ്റെ വിളങ്ങുന്ന പ്രതിഫ�നങ്ങളോയി മോറി. ചരിത്ര്ിപ്� കർ്ോവി
പ്റെ തിളങ്ങുന്ന പ്രതിഫ�നം: ഇതോണ് ഒര വിശുദ്ധൻ അഥവോ വിശുദ്ധ. 

'വിശുദ്ധിയില�ക്കുള്ള വഴി അടഞ്ഞിട്ടില്, അത് സോർവ്വത്രികമോണ്. മോലമ്ോദീസലയോപ്ട 
ആരംഭിക്കുന്ന, നമുപ്ക്കല്ോവർക്കുമോയുള്ള ആ വിളിയും വഴിയും തുറന്നുതപ്ന്ന കിടക്കു
ന്നു. നമുക്കു ശ്രമിക്കോം, അലത വഴി നീങ്ങോൻ. എപ്ന്തന്നോൽ നമ്ൾ ഓലരോര്രം 
വിശുദ്ധിയില�ക്ക്, അദ്വീതീയവം അനോവർ്ിതവമോയ വിശുദ്ധിയില�ക്കോണ് വിളി
ക്കപ്പ്ട്ടിരിക്കുന്നത്. വോഴ്്പ്പ്ട്ട കോർല�ോ അക്കൂ്ിസ് പറഞ്ഞതുലപോപ്� വിശുദ്ധി 
എല്ോയ്ലപ്ോഴും യഥോർത്ഥമോണ്: പകർപ്് വിശുദ്ധി ഇല്. എപ്റെയും, നിപ്റെയും, നോപ്മല്ോ
വരപ്ടയും വിശുദ്ധി യഥോർത്ഥമോയതോണ്. അത് അദ്വിതീയവം ആവർ്ിക്കോനോവോ
്തുമോണ്. അലത, കർ്ോവിന് ഓലരോര്പ്രയും സംബന്ധിച് ലനേഹപദ്ധതിയുണ്്. 
നിപ്റെ  ജീവിതപ്്ക്കുറിച്ചും എപ്റെ ജീവിതപ്്ക്കുറിച്ചും നമ്മുപ്ട ഓലരോര്രപ്ടയും 
ജീവിതപ്്ക്കുറിച്ചും അവന് ഒര സ്വപ്നമുണ്്. സലന്തോഷല്ോപ്ട അത് മുലന്നോട്ടുപ്കോണ്ടു
ലപോകുക.' പുതിയ വിശുദ്ധരപ്ട മോതൃക സലന്തോഷല്ോപ്ട അനുകരിക്കോൻ സഹോയി
ക്കുന്നതിന് പരിശുദ്ധ കന്യോമറിയ്ിപ്റെ മോദ്ധ്യസ്്യം ലതടോൻ എല്ോവപ്രയും ഷെണി
ച്ചു പ്കോണ്ോണ് പോപ്ോ സമോപനോശീർവ്വോദം ന�്കിയത്.
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                 ഗൾഫ് ലമഖ�യിൽ അതിശക്തമോയ ഇടപ്പടലകൾ 
(രോഷ്ടീയപരവം,സോമൂഹികപരവം,വിശ്വോസപരവമോയ)
നട്ിയ ക്ിസ്്യൻ സമൂഹ്ിൽ ഏപ്റ എടു്് പറലയണ് 
ഒര വിഭോഗമോണ് ഫ്ോൻസിസ് പോപ്യുപ്ട ചുമത�യുപ്ട 
കീഴിൽ വരന്ന കല്ോ�ിക്കോ മത വിശ്വോസികൾ. ഖ്ർ 
, ബഹറിൻ , സൗദി അലറബ്യ, കുധവറ്റ് എന്നിവ ലചരന്ന ലനോർല്ൺ  അലറബ്യ 
വികോരിയോത്തും (ഏപ്റക്കോ�ം കുധവ്് ആസ്ോനമോയി പ്രവർ്ിച്ിരന്ന വികോ
രിയോ്് നി�വിൽ ബഹ്ധറൻ ത�സ്ോനം മനോമ ലകന്ദ്രീകരിച്ോണു പ്രവർ്നം).
പ്യമൻ , ഒമോൻ , യുഎഇ (യുഎഇ ആസ്ോനമോയി പ്രവർ്ിക്കുന്ന വികോരിയോ്് ) 
എന്നിവ ഉൾപ്പ്ടുന്ന സലതൺ  അലറബ്യ വികോരിയോത്തും ലചരന്നതോണ് ഗൾഫ് ലമ
ഖ�യിപ്� കല്ോ�ിക്കോ സമൂഹം. ഗൾഫ് ലമഖ�യിപ്� കല്ോ�ിക്കോ സമൂഹ്ിനും
,സഭയ്ക്കും അകമഴിഞ്ഞ സംഭോവനകൾ നൽകിയ ചി�പ്ര പരിചയപ്പ്ടു്ോൻ ശ്രമിക്കു
ന്നതോണ് ഈ ല�ഖനം.

_nj¸v ln³UÀ hncan¡p¶p 
_nj¸v ]utfm  aÀ¯n-s\Ãn
]pXnb sa{Xm³  

ക�ാബി കബബി,നഴ് സ്,കുവൈറ്് 

KÄ^nse k` 
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ബിഷപ്് ോമിക�ാ ബാ�ിൻ  

ഇറ്റ�ിയിൽ നിപ്ന്ന്ി ഗൾഫ് സമൂഹ്ിപ്റെ മനം കവർന്ന ആത്മീയോചോര്യൻ. 
അറബ് രോഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവം പ്രിയങ്രനോയ ക്ിസ്ീയ ലനതോവ്,ഗൾഫിപ്�്ിയലപ്ോൾ 
അറബി പഠിച്് അറബിക്കിൽ പുസ്കങ്ങപ്ളഴുതി ആദ്യമോയി ബഹ്ധറൻ പൗരത്വം 
ലനടിയ ആദ്യ ബിഷപ്്. ഗൾഫ് ഭരണോധികോരികളപ്ട മനം കവർന്ന ബിഷപ്ോയിരന്നു 
കോമില�ോ ബോ�ിൻ.

ഇറ്റോ�ിയൻ പൗരത്വല്ോപ്ടോപ്ം ബഹ്ധറൻ പൗരത്വവമുണ്ോയിരന്ന അലദേഹം 
നന്നോയി അറബി ഭോഷ ധകകോര്യം പ്ചയ്ിരന്നു.ഗൾഫ് രോജ്യങ്ങളിപ്� സഭോ പ്രവർ്
നങ്ങളിൽ അലദേഹ്ിപ്റെ  മോർഗദർശനവം ലനതൃപോടവവം സമൂഹ്ിന് എക്കോ�വം 
കര്് പകരന്ന ഒന്നോയിരന്നു.ഗൾഫ് സമൂഹ്ിപ്നോപ്ന്നോഴിപ്ക പ്രിയങ്രമോയ 
വ്യക്തിത്വം ആയി മോറിയ അലദേഹം നീണ് 15 വർഷല്ോളം സഭപ്യ ഭരിച്ചു.ദീർഘനോൾ 
ലരോഗബോധിതനോയ അലദേഹം ഇറ്റ�ിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയും 2020 ഏപ്രിൽ 
12ന് ഈ ല�ോകല്ോട് വിടപറയുകയും പ്ചയ്തു.

ക്ിസ്്യൻ സഭകളിപ്� എല്ോ റീത്തുകൾക്കും അവരവരപ്ട അലത റീത്തുകളിൽ അറബ് 
ല�ോക്് ആരോധനോ ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നതിനും മതലബോധനം നടത്തുന്നതിനുമുള്ള 
അവസരങ്ങൾ അലദേഹ്ിപ്റെ ഇടപ്പട�ിലൂപ്ട അനുവദിച്ചു നൽകി.
 ബഹ്ധറൻ ക്ീഡ്രൽ നിർമ്ോണം അലദേഹ്ിപ്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയോയിരന്നു.
അതിനോയി അലദേഹം അഷെീണ പ്രയത്ം നട്ിയത് എന്നും സ്മരിക്കപ്പ്ടും.
 മോർ ആ�ലഞ്രി പിതോവിപ്ന ഉൾപ്പ്പ്ട ഇന്ത്യയിപ്� വിവിധ ബിഷപ്പുമോപ്ര കുധവ
റ്റിലം മറ്റ് ഗൾഫ് രോജ്യങ്ങളിലം പ്കോണ്ടുവരോനും അവർക്ക് ആതിഥ്യമരളോനും സഭയ്ക്കു
ള്ളിപ്� ബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടിയുറപ്ിക്കോനും അലദേഹ്ിന് കഴിഞ്ഞു.

മ�യോളി സമൂഹപ്്യും ലകരളല്യും ഏപ്റ ഇഷ്പ്പ്ട്ട വ്യക്തിത്വം  
       പ്രവോസി മ�യോളികളപ്ട ഭോവി ത�മുറകപ്ള ആത്മീയ ത�്ില�ക്ക് ആനയിച്
തിൽ കോമില�ോ ബോ�ിൻ തിരലമനിയുപ്ട ഇടപ്പടലകൾക്ക് വ�ിയ പങ്കുണ്ോയിരന്നു.

ബിഷപ്്  ബോ�ിൻ ബിഷപ്്  ഹിൻഡർബിഷപ്്  മർ്ിപ്നല്ി 
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മ�യോളികലളോട് ഏറ്റവം തോത്പര്യം പ്രകടിപ്ിച് അലദേഹം മ�യോളികളപ്ട കുടുംബകൂട്ടോ
യ്മ ലയോഗങ്ങളിലം, ജീസസ് യൂ്ിപ്റെ ലയോഗങ്ങളിലം പപ്ങ്ടുക്കുകയും കുടുംബങ്ങളമോ
യി സൗഹൃദം സൂഷെിക്കുകയും പ്ചയ്തു. മ�യോളി സമൂഹ്ിപ്റെ നിരവധിയോയ ജീവകോ
രണ്യ പദ്ധതികൾക്കും തുടക്കം കുറിച്ത് അലദേഹമോയിരന്നു.കർദേിനോൾ മോർ വർക്കി 
വിതയ്ി�ിപ്റെ ഷെണം സ്വീകരിച്് 2007ൽ അലദേഹം സീലറോ മ�ബോർ സഭയുപ്ട 
ആസ്ോനമോയ കോക്കനോട് മൗണ്് പ്സറെ് ലതോമസിപ്�ത്തുകയും സഭോ സിനഡിൽ 
പപ്ങ്ടുക്കുകയും പ്ചയ്ിരന്നു.അതിന് ലശഷവം രണ്് തവണ ആയൂർലവദ ചികിത്സയ്കോയി 
അലദേഹം ലകരളം സദേർശിച്ചു. മോർ വർക്കി വിതയ്ിൽ പിതോവിനും പുറലമ നി�വിപ്� 
കർദേിനോൾ മോർ ലജോർജ് ആ�ലഞ്രി,മോർ ക്ളീമീസ് കോലതോ�ിക്കോ ബോവ എന്നിവര
മോയും അടു് സൗഹൃദമോണ് മോർ ബോ�ിൻ തിരലമനിക്ക് ഉണ്ോയിരന്നത്.

ബിഷപ്് ക�ാൾ  ഹിൻഡർ

 അറബ് ധക്സ്വര്ക്ക് ഏപ്റ സുപരിചിതനോയ ബിഷപ്് ലപോൾ  ഹിൻഡർ  1942ഏപ്രിൽ 
22ന്  സ്വിറ്റ്സർ�ൻഡിൽ ജനിച്ചു. ബിഷപ്് ഹിൻഡർ 1967�് ധവദികനോയി. 2003 
ൽ അലറബ്യയുപ്ട സഹോയപ്മത്രോനോയും 2011�്  സലതൺ  അലറബ്യയുപ്ട(പ്യമൻ , 
ഒമോൻ, യുഎഇ)അപ്ലസ്ോ�ിക് വികോരിയുമോയും ലസവനം അനുഷ്ിച്ചു ലപോരന്നു.2020 
ഏപ്രി�് 12ന് ബിഷപ്് കമില�ോ ബോ�ിൻ മരിച്ലതോപ്ട സലതൺ  അലറബ്യയുപ്ട അപ്
ലസ്ോ�ിക് വികോരി സ്ോനം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയോയിരന്നു. തുടർന്ന് ഫ്ോൻസിസ് പോപ് 
അലദേഹപ്് അതിപ്റെയും ചുമത� ഏൽപ്ിച്ചു. 18 വർഷല്ോളം ഗൾഫ് ലമഖ�യിപ്� 
അജപോ�നരംഗ്് വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്ിച് അലദേഹം ഈ വർഷം എൺപതു വയസു പൂർ
്ിയോയ സോഹചര്യ്ിൽ സ്വയം വിരമിക്ക�ിനോയി വ്ിക്കോപ്ന സമീപിക്കുകയും 
ഫ്ോൻസിസ് പോപ് അലദേഹ്ിപ്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കുകയും പ്ചയ്്തു.

കല്ോ�ിക്കോ ലകോണ്ഗ്രസിപ്റെ പ്രഥമ ആലഗോള സലമ്ളനം(2019ൽ) ദുബോയി�് നട
ത്തുന്നതിന് അലദേഹം മുൻധക എടുത്തു.
ഫോ. ലടോം ഉഴുന്നോ�ിപ്റെ ലമോചന്ിന് നിര്ണ്ണോയക ഇടപ്പടൽ  നട്ിയ വ്യക്തിത്വം 
കൂടിയോണ് അലദേഹം.
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ല�ഖകനും കുടുംബവം മുൻ ബിഷപ്് ലപോൾ ഹിൻഡർ പിതോവിപ്നോപ്ം

കുടിലയറ്റ സമൂഹ്ിപ്റെ അജപോ�ന ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള പ്പോന്തിഫിക്കൽ  കൗണ്സിൽ  
അംഗം കൂടിയോണ് ബിഷപ്് ലപോൾ  ഹിൻഡർ.
ചരിത്ര്ിൽ  ആദ്യമോയി ഗൾഫ്  സദേർശിക്കുന്ന പോപ് എന്ന ഖ്യോതിലയോപ്ട ഫ്ോന്സി
സ് പോപ് നട്ിയ യുഎഇ സദേര്ശന്ിന് മുഖ്യ ഇടപ്പടൽ നട്ിയ വ്യക്തിയോണ് 
അലദേഹം.
ഗൾഫ്  ലമഖ�യിപ്� പതിനോയിരക്കണക്കിന് പ്രവോസി ധക്സ്വരപ്ട സ്വപ്ന സോഷെോ
ത്ക്കോരമോയ ഔര് ല�ഡി ഓഫ് അലറബ്യ,മനോമ പണികഴിപ്ിക്കുന്നതിൽ കോമില�ോ പി
തോവിപ്റെ കോ�ലശഷം മുഖ്യ പങ്് വഹിച്ത് അലദേഹമോണ്.

ലകരളപ്്യും പ്രലത്യകിച്ചും മ�യോളികപ്ള ഏപ്റ ഇഷ്ട്ടപ്പ്ട്ട വ്യക്തിയോയിരന്നു ബിഷപ്് 
ലപോൾ ഹിൻഡർ.കോക്കനോട് മൗണ്് പ്സറെ് ലതോമസിൽ നടന്ന സീലറോ മ�ബോർ 
സഭോദിന്ിൽ(2015ൽ) തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിനോയി അന്ന് അലദേഹം ലകരള്ില�
ക്ക് കടന്ന് വരികയും ക്ിസ്്യൻ വിശ്വോസി സമൂഹപ്് അഭിസംലബോധന പ്ചയ്യുകയും 
പ്ചയ്തു. യു എ ഇ യിൽ നട്പ്പ്ടുന്ന എല്ോ മ�യോളി ക്ിസ്്യൻ സമൂഹ്ിപ്റെ സജീ
വസോന്നിധ്യമോണ് പിതോവ്.

ബിഷപ്് �ൗക�ാ മർത്ിനനല്ി 

മി�ോൻ അതിരൂപതയുപ്ട സഹോയപ്മത്രോനോയിരന്ന ബിഷപ് പൗലളോ മർ്ിപ്നല്ി
പ്യ 2022 പ്മയ് 1-ന് ദഷെിണ അലറബ്യയിപ്� അപ്ലസ്ോ�ിക വികോരിലയറ്റിപ്റെ പുതിയ 
അലപ്ോലസ്ോ�ിക വികോരിയോയി ഫ്ോൻസിസ് മോർപോപ് നിയമിച്ചു.ദഷെിണ അലറ
ബ്യയിപ്� മുൻ അലപ്ോലസ്ോ�ിക വികോരിയും കപ്പൂച്ിൻ സഭോംഗവമോയിരന്ന ബിഷപ് 
ലപോൾ ഹിൻഡർ സ്ോനപ്മോഴിഞ്ഞതിപ്നത്തുടർന്നോണ്, ഒമോൻ, ഐക്യ അറബ് 
എമിലററ്റുകൾ, പ്യപ്മൻ എന്നീ രോജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്ക്കോള്ളുന്ന പ്രലദശ്ിപ്റെ മുഴുവനും 
ചുമത�യും  കപ്പുച്ിൻ സഭോംഗം തപ്ന്നയോയ ബിഷപ് പൗലളോ മർ്ിപ്നല്ിപ്യ പോപ്ോ 
ഏല്ിച്ത്.ബിഷപ്് പൗല�ോ മോർട്ടിപ്നല്ി നി�വിൽ മി�ോനിപ്� സഹോയപ്മത്രോനോണ്. 
പ്മത്രോഭിലഷക ചടങ്ങുകളപ്ട തീയതി ഉടൻ അറിയിക്കും. അബുദോബിയിപ്� പ്സറെ്  
ലജോസഫ് ക്ീഡ്ര�ോയിരിക്കും ചടങ്ങുകൾ.ഫ്ോൻസിസ്കൻ കപ്പൂച്ിൻ ധവദികനോയ 
ലഡോ. പൗല�ോ മോർട്ടിപ്നല്ി 1958ൽ മി�ോനിൽ ജനിച്ചു.1980ൽ കപ്പൂച്ിൻ സഭയിൽ ലചർ
ന്നു.1985ൽ ധവദികനോയി.2014 ലമയിൽ ഫ്ോൻസിസ് മോർപോപ്യോണ് ഫോ.പൗല�ോ 
മോർട്ടിപ്നല്ിപ്യ മി�ോനിപ്� സഹോയ പ്മത്രോനോയി നിയമിച്ത്.
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AhXcWw:  tUm. temd³kv ssX¡m«nÂ

2022 ഏപ്രിൽ 24ന് നട്ിയ സുവിലശഷ വിചിന്തന്ിൽ 
പരി. പിതോവ് ഫ്ോൻസീസ് പോപ് പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ ഈ 
കോ�ഘട്ട്ിൽ നലമ്ോപ്ടോപ്മോയി ആശ്വോസവം സോന്ത്വ
നവം സമോധോനവം പ്രതീഷെയും നൽകുന്നവനോണ് ഉത്ഥി
തനോയ ഈലശോ എന്ന് ഉദ്ലബോധിപ്ിച്ചു.
ലയോഹ.20:19-31 എന്ന ഭോഗപ്് അടിസ്ോനമോക്കി വിചി
ന്തനം നട്ി പ്കോണ്ോണ് പോപ് ഇപ്രകോരം പഠിപ്ിച്ത്.
ഈലശോ ഉത്ഥിതനോയ ലശഷം ഭയ്ോൽ കതകടച്ിരന്ന ശിഷ്യന്ോരപ്ട അടു്് നട
ത്തുന്ന രണ്് പ്രത്യഷെീകരണങ്ങളോണ് ഇവിപ്ട പ്രതിപോദിക്കുന്നത്. ആദ്യം വന്നലപ്ോൾ 
ലതോമോ ലേീഹ അവിപ്ട ഇല്ോതിരന്നതുപ്കോണ്ോണ് ഈലശോ രണ്ോം പ്രോവശ്യം ലതോമോ 
ലേീഹ കൂടി ഉള്ളലപ്ോൾ ശിഷ്യർക്ക് പ്രത്യഷെപ്പ്ട്ടത്.
പോപ്ോ പറയുന്നത് ഈ രണ്ടു പ്രത്യഷെീകരണങ്ങളിലം രണ്ടു പ്രധോന കഥോപോത്രങ്ങളപ്ണ്
ന്നോണ്: ലതോമോലേീഹോയും ഈലശോയും.

{]XnkÔnIfnÂ {]XnkÔnIfnÂ 
\½psS Nmsc \½psS Nmsc 
hoïpw hcp¶h³ þ D-°nX³hoïpw hcp¶h³ þ D-°nX³
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ഒന്നോമതോയി ലതോമസ്.

കർ്ോവ് പ്രത്യഷെപ്പ്ട്ടലപ്ോൾ മുറിയി�ില്ോതിരന്ന ലതോമോസ് ലേീഹോ നമ്മുപ്ടപ്യ
ല്ോം പ്രതിനിധിയോണ്. വിവിധ കോരണങ്ങളോൽ ഭയന്ന് ഈലശോ തുണയും സലങ്തവം 
ജീവപ്റെ  നോഥനുമോപ്ണന്നും അവപ്ന കോണോപ്തയും പ്തോടോപ്തയും വിശ്വസിക്കോ
നുമോകോപ്ത നട്ടം തിരിയുകയോണ് നോം. ഈലശോപ്യ കോണോപ്തയും പ്തോടോപ്തയും 
എങ്ങപ്ന വിശ്വസിക്കുവോൻ സോധിക്കുപ്മന്നും എന്തുപ്കോണ്ോണ് കർ്ോവ് അവിട
പ്് സോന്നിദ്ധ്യ്ിപ്റെയും ലനേഹ്ിപ്റെയും വളപ്ര സ്പഷ്മോയ അടയോളങ്ങൾ നൽ
കോ്പ്തന്നും ലചോദിക്കുന്നവരോണ് പ�ലപ്ോഴും നോം.
എന്നോൽ ലതോമോലേീഹോയുപ്ട വിശ്വോസ പ്രതിസന്ധി നമുക്കു കോണിച്ചു തരന്നത് ജീവിത
്ിൽ വിശ്വോസ വിഷമഘട്ടങ്ങപ്ള നോം ഭയപ്പ്ലടണ്തില് എന്നോണ്. പോപ്ോ പറയുന്നത് 
പ്രതിസന്ധികൾ ഒര പോപമല് മറിച്് അവ ഒര യോത്രയോണ്. അവ നപ്മ് വിനയോന്വി
തരോക്കണം. നോം ആവശ്യ്ി�ിരിക്കുന്നവരോപ്ണന്ന് സ്വയം തിരിച്റിയോൻ പ്രതിസ
ന്ധികൾ നപ്മ് സഹോയിക്കുന്നു. നമുക്ക് ധദവപ്് ആവശ്യമോപ്ണന്ന അവലബോധം 
പുനരജ്ജീവിപ്ിക്കുകയും അങ്ങപ്ന കർ്ോവില�ക്ക് മടങ്ങോനും അവപ്റെ മുറിവക
ളിൽ പ്തോടോനും ആദ്യ തവണപ്യന്ന ലപോപ്� വീണ്ടും അനുഭവിക്കോനും ഈലശോയുപ്ട 
ലനേഹം നപ്മ് അനുവദിക്കുകയും പ്ചയ്യുന്നു.

രണ്ോമതോയി ഈലശോ.

ലതോമോ ലേീഹോയുപ്ട അസോന്നിദ്ധ്യം പ�ലപ്ോഴും നമ്മുലടതുമോണ്. എന്നോൽ ഈലശോ 
തപ്മ് ഉലപഷെിക്കുന്നില്, മടുക്കുന്നുമില്. നമ്മുപ്ട പ്രതിസന്ധികളിലം ബ�ഹീനതകളി
ലം നപ്മ് ലതടി ലേീഹന്ോരപ്ട പക്കൽ രണ്ടു തവണ വന്നത് ലപോപ്� സമീപസ്നോകു
ന്നവനും ചോപ്ര അണയുന്നവനുമോണ് ഈലശോ.
നോം സംശയിക്കുലമ്പോഴും അവൻ വരന്നു. ലതോമോസ് ലേീഹോപ്യലപ്ോപ്� നമുക്കും 
അവപ്ന കോണുകയും കൂടുതൽ അടുത്തു നിന്ന് സ്പർശിക്കുകയും പ്ചലയ്ണ്ി വരലമ്പോൾ 
ഈലശോ തിരിപ്ക വരന്നു. സ്വന്തം മുറിവകളോകുന്ന അടയോളങ്ങളോൽ പ്രതിസന്ധിയില
ള്ളവപ്ര ആശ്വസിപ്ിക്കുന്നവൻ: അവനോണ് ഉത്ഥിതനോയ ഈലശോ നോഥൻ,  നമ്മുപ്ട 
വിളി കോ്ിരിക്കുന്നവൻ. ലതോമസ് ലേീഹോപ്യ ലപോപ്� നമുക്കും പരോതി പറയോം. 
നമ്മുപ്ട ആവശ്യങ്ങൾ പറയോം. ഈലശോ വീണ്ടും വരം കോരണം അവൻ ഷെമയും കര
ണയുമുള്ളവനോണ്.
പ്രയോസകരമോയ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ 
നോം സ്വയം പൂട്ടി ഈലശോപ്യ വീടിനു പുറത്തു 
നിറു്ിയ സമയപ്് കുറിച്് നമുക്ക് അനു
തപിക്കോം.
കോരണ്യ്ിപ്റെ അമ്യോയ പരി. മറിയം 
ഈ അനുതോപ വഴിയിൽ നമുക്ക് തുണയോക
പ്ട്ട.
ഇന്ന് നോം പ്രലത്യകിച്ചും യുവജനങ്ങൾ
പരി. അമ്യിൽ നിന്ന് പ്രലചോദനമുൾ
പ്കോണ്് വിശ്വോസ ജീവിത്ിൽ മുലന്നോട്ടു 
ലപോകുവോൻ ലവണ് കൃപക്കോയി പ്രോർത്ഥിക്കോ
നും പോപ് (പ്മയ് 3 ന് ) ആഹ്വോനം പ്ചയ്യുന്നു.
ധദവം നപ്മ് അനുഗ്രഹിക്കപ്ട്ട.
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വിശുദ്ധ പൗല�ോസ് ഗ�ോത്യർപ്ക്കഴുതിയ ല�ഖന്ിപ്റെ  
വിശക�നം നോം തുടരകയോണ്. ഇത് ഒര പുതിയ കോര്യമല്,  
ഇത് എപ്റെതോപ്യോര വിശദീകരണമോണ്: നോം വിശക�നം 
പ്ചയ്യുന്നത് ഗ�ോത്യരമോയുള്ള വളപ്ര ഗുരതരമോയ ഒര വി

ലയോജിപ്ിൽ വിശുദ്ധ പൗല�ോസ് പറയുന്ന കോര്യമോണ്. അത് ധദവവചനം കൂടിയോണ്, 
കോരണം അത് ധബബിളിൽ പ്രലവശിച്ിരിക്കുന്നു. ഇതോരം കണ്ടുപിടിച് കോര്യങ്ങളല്: 
അല്. ആ കോ�്് സംഭവിച്തോണ്, അത് ആവർ്ിക്കപ്പ്ടോം. വോസ്വ്ിൽ അത് 
ചരിത്ര്ിൽ ആവർ്ിക്കപ്പ്ട്ടതോയി നോം കണ്ടു. ഇത് പൗല�ോസ് ഗ�ോത്യർപ്ക്ക
ഴുതിയ ക്ിൽ ആവിഷ്ക്കരിച്ിരിക്കുന്ന ധദവവചനപ്്ക്കുറിച്ചുള്ള പ്രലബോധനം 
ആണ്: മപ്റ്റോന്നുമല്. ഇത് എലപ്ോഴും നമ്മുപ്ട  മനസ്ിൽ ഉണ്ോയിരിക്കണം. സുവിലശഷം 
സ്വീകരിച്ചുപ്കോണ്് തങ്ങൾ സഞ്രിക്കോൻ ആരംഭിച് പോത ഉലപഷെിക്കുന്നത് എത്ര 
അപകടകരമോപ്ണന്ന് ഗ�ോ്ിയയിപ്� ആദ്യ ധക്സ്വപ്ര പൗല�ോസലപ്ോസ്�ൻ 
കോണിച്ചുപ്കോടുക്കുന്നത് മുൻ പ്രലബോധനങ്ങളിൽ നോം കോണുകയുണ്ോയി. ഔപചോരിക
തയിൽ നിപതിക്കുകയും അവർക്ക് �ഭിച് പുതിയ ഔന്നത്യം- ക്ിസ്തുവിനോൽ വീപ്ണ്ടു
്വരപ്ട അന്തസ്്-  തിരസ്ക്കരിക്കുകയും പ്ചയ്യുന്നതോണ്, വോസ്വ്ിൽ, ഈ അപക
ടസോദ്ധ്യത. ഇത് കോപട്യ്ില�ക്കു നയിക്കുന്ന ഒര പ്രല�ോഭനമോണ്. നോം  ഇലപ്ോൾ 
വോയിച്ചു ലകട്ട ഭോഗം ആ ക്ിൻപ്റ രണ്ോം ഭോഗ്ിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. ഇതുവപ്ര, 
പൗല�ോസ് സ്വന്തം ജീവിതപ്്യും വിളിപ്യയുംക്കുറിച്ോണ്, അതോയത്, ധദവകൃപ 
തപ്റെ അസ്ിത്വപ്് പൂർണ്ണമോയും സുവിലശഷ ലസവന്ിനുള്ളതോക്കിപ്ക്കോണ്് പരി
വർ്നം പ്ചയ്തിപ്നപ്റ്റിയോണ് സംസോരിച്ത്. ഈ ഘട്ട്ിൽ, അലദേഹം ഗ�ോത്യപ്ര 
ലനരിട്ട് സംലബോധന പ്ചയ്യുന്നു: അവർ തിരപ്ഞ്ഞടു്വയും, അവരപ്ട വരപ്രസോദജീ
വിതോനുഭവപ്് നിഷ്ഫ�മോക്കിലയക്കോവന്ന ഇലപ്ോഴപ്് അവസ്യും അലപ്ോസ്
�ൻ അവരപ്ട മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നു.
അലപ്ോസ്�ൻ ഗ�ോത്യപ്ര സംലബോധന പ്ചയ്യുന്നതിനുപലയോഗിക്കുന്ന പ്രലയോഗങ്ങൾ 
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തീർച്യോയും അത്ര സൗഹോർദേപരങ്ങളല്. മറ്റ് കത്തുകളിൽ "സലഹോദരങ്ങൾ" അപ്ല്
ങ്ിൽ "പ്രിയപ്പ്ട്ടവർ" എന്നീ പ്രലയോഗങ്ങൾ കപ്ണ്ത്തുക എളപ്മോണ്, ഇവിപ്ട അതില്, 
കോരണം അലദേഹം ലദഷ്യ്ി�ോണ്. അലദേഹം "ഗ�ോത്യർ" എന്ന് പ്പോതുപ്വ പറയുകയും 
രണ്ടുതവണ അവപ്ര "വിഡ്ികൾ" എന്ന് വിളിക്കുകയും പ്ചയ്യുന്നു, ഇത് ഒര മോന്യമോയ 
പദമല്. അലദേഹം അങ്ങപ്ന പ്ചയ്യുന്നത് അവർ ബുദ്ധിമതികളല്ോ്തിനോ�ല്, മറിച്്, 
അവർ അത്യോലവശല്ോപ്ട സ്വീകരിച് ക്ിസ്തുവിശ്വോസം മിക്കവോറും അവരറിയോപ്ത 
തപ്ന്ന, അവർക്ക് നഷ്പ്പ്ടുന്ന അപകടമുള്ളതുപ്കോണ്ോണ്. ക്ിസ്തുവിപ്റെ പുതുമ
യുപ്ട സൗദേര്യമോയ അമൂ�്യ നിധി നഷ്പ്പ്ടുന്ന അപകടം അവർ തിരിച്റിയോ്തി
നോൽ അവർ വിഡ്ികളോണ്. അലപ്ോസ്�പ്റെ ആശ്ചര്യവം സങ്ടവം സുവ്യക്തമോണ്. 
ഇതുവപ്ര പ്രതീഷെിക്കോ് സ്വോതന്ത്ര്യം ലനടോനുള്ള സോദ്ധ്യത പ്രദോനം പ്ചയ്, തോൻ 
നട്ിയ ആദ്യ വിളംബരം ഓർക്കോൻ അലദേഹം ആ ക്ിസ്്യോനികൾക്ക് പ്രലചോദനം 
പകരന്നത് തിക്തതയില്ോപ്തയല്.
അലപ്ോസ്�ൻ ഗ�ോത്യലരോട് അവരപ്ട മനസ്ോഷെിപ്യ പിടിച്ചുകുലക്കുക എന്ന �ഷെ്യ
ല്ോപ്ട ചി� ലചോദ്യങ്ങൾ ലചോദിക്കുന്നു. ഇപ്തോപ്ക്ക വോചോലടോപപരമോയ ലചോദ്യങ്ങളോ
ണ്, കോരണം സുവിലശഷ പ്രലഘോഷണ്ിലൂപ്ട �ഭിച് കൃപയുപ്ട ഫ�മോയോണ് തങ്ങൾ 
ക്ിസ്തുവിശ്വോസ്ിപ്�്ിലച്ർന്നപ്തന്ന് ഗ�ോത്യക്കോർക്ക് നന്നോയി അറിയോം. 
പൗല�ോസിൽ നിന്ന് അവർ ലകട്ട വചനം, ലയശുവിപ്റെ മരണ്ിലം പുനരത്ഥോന
്ിലം പൂർണ്ണമോയി ആവിഷ്കൃതമോയ ധദവലനേഹ്ിൽ ലകന്ദ്രീകൃതമോയിരന്നു. 
പൗല�ോസ് തപ്റെ പ്രസംഗ്ിൽ പ�തവണ അവലരോട് ആവർ്ിച്തിലനക്കോൾ 
കൂടുതൽ ലബോധ്യപ്പ്ടുത്തുന്ന ഒര പ്രലയോഗം കപ്ണ്്ോൻ കഴിയില്: "ഇനിലമൽ 
ഞോനല് ജീവിക്കുന്നത്, ക്ിസ്തുവോണ് എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത്. എപ്റെ ഇലപ്ോഴപ്് 
ഐഹികജീവിതം, എപ്ന്ന ലനേഹിക്കുകയും എനിക്കുലവണ്ി തപ്ന്ന്പ്ന്ന ബ�ിയർപ്ി
ക്കുകയും പ്ചയ് ധദവപുത്രനിൽ വിശ്വസിച്ചുപ്കോണ്ടുള്ള ജീവിതമോണ് " (ഗ�ോത്യർ 2:20). 
ക്രൂശിതനോയ ക്ിസ്തുവിപ്ന അല്ോപ്ത മപ്റ്റോന്നും അറിയോൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ില് (1 
ലകോറിലന്തോസ് 2:2). ഗ�ോത്യക്കോർ മറ്റ് പ്രഖ്യോപനങ്ങളോൽ വ്യതിച�ിച്ചു ലപോകോൻ സ്വയം 
അനുവദിക്കോപ്ത ഈ സംഭവമോണ് വീഷെിലക്കണ്ത്. ചുരക്ക്ിൽ, ക്ിസ്്യോനികൾ 
അപകടപ്്ക്കുറിച്് അവലബോധമുള്ളവരോകുന്നതിനും നിയമങ്ങളപ്ട കർശന പോ�ന
്ിൽ മോത്രം അധിഷ്ിതമോയ  ഒര മതോത്മകതയില�ക്ക് ആനയിക്കുന്ന  ചൂളംവിളിയിൽ 
വശീകൃതരോകതിരിക്കുന്നതിനും അവപ്ര നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുക എന്നതോണ് പൗല�ോസി
പ്റെ ഉലദേശ്യം. കോരണം ഗ�ോത്യയിപ്�്ിയ പുതിയ പ്രലബോധകർ,  തങ്ങൾ പോ�ിക്കുന്ന 
ലമോശയുപ്ട നിയമങ്ങൾ ഗ�ോത്യരം, പോ�ിലക്കണ്ത് ആവശ്യമോപ്ണന്ന് പഠിപ്ിച്ിരന്നു.
മറുവശ്്, ഗ�ോത്യർ അലപ്ോസ്�ൻ എന്തോണ് സൂചിപ്ിക്കുന്നപ്തന്ന് നന്നോയി മനസ്ി
�ോക്കി. സമൂഹ്ിൽ പരിശുദ്ധോത്മോവിൻപ്റ പ്രവർ്നം അവർ തീർച്യോയും അനു
ഭവിച്റിഞ്ഞു: മറ്റു സഭകളിപ്�ന്നലപോപ്�, അവരപ്ട ഇടയിലം ദോനധർമ്വം വിവിധ
ങ്ങളോയ വരദോനങ്ങളം പ്രകടമോയി. നിയന്ത്രണ്ി�ോയിരന്ന  അവർ അനുഭവിച്ത് 
ആത്മോവിപ്റെ പുതുമയുപ്ട ഫ�മോപ്ണന്ന് പ്രതയു്രിക്കോൻ അവർ നിർബന്ധിതരോ
യി. അവരപ്ട വിശ്വോസ്ില�ക്കുള്ള ആഗമന്ിപ്റെ ആരംഭ്ിൽ, അതിനോൽ, 
മനുഷ്യരല് പ്രതയുത, ധദവമോണ് മുൻധക എടു്ത്. പരിശുദ്ധോത്മോവ് ആയിരന്നു 
അവരപ്ട അനുഭവ്ിപ്റെ  നോയകൻ; സ്വന്തം പ്രവൃ്ിക്കൾക്ക് പ്രോഥമ്യം ന�്കുന്ന
തിന് പരിശുദ്ധോരൂപിപ്യ ഇലപ്ോൾ രണ്ോമപ്് തട്ടി�ോക്കുന്നത്- അതോയത്, നിയമ
്ിപ്റെ പഠിപ്ിക്കലകൾ നിറലവറ്റുന്നത്-  വിഡ്ി്മോണ്. വിശുദ്ധിയുപ്ട ഉത്ഭവം പരി
ശുദ്ധോരൂപിയിൽ നിന്നോണ്. ഇത് ലയശുവിൻപ്റ പരിത്രോണ കർമ്്ിപ്റെ  സൗജന്യ 
ഫ�മോണ്. ഇത് നമുക്കു നീതീകരണം ന�്കുന്നു. 
അങ്ങപ്ന, വിശുദ്ധ പൗല�ോസ്, നപ്മ്യും, നമ്ൾ എങ്ങപ്നയോണ് വിശ്വോസം ജീവി
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ക്കുന്നപ്തന്ന് ചിന്തിക്കോൻ ഷെണിക്കുന്നു. ക്രൂശിക്കപ്പ്ടുകയും ഉയിർപ്്ഴുലന്നൽക്കു
കയും പ്ചയ്വനോയ ക്ിസ്തുവിപ്റെ ലനേഹം നമ്മുപ്ട രഷെയുപ്ട ഉറവിടമോയി നമ്മുപ്ട 
ധദനംദിന ജീവിത്ിപ്റെ ലകന്ദ്ര്ിലലണ്ോ? അലതോ നമ്മുപ്ട മനസ്ോഷെിപ്യ അ�
ട്ടോതിരിക്കുന്നതിന് ചി� മതപരമോയ ഔപചോരികതയിൽ നോം തൃപ്തിയടയുകയോലണോ? 
നമ്ൾ എങ്ങപ്നയോണ് വിശ്വോസം ജീവിക്കുന്നത്? അമൂ�്യമോയ നിധിലയോട്, ക്ിസ്തു
വിപ്റെ പുതുമയുപ്ട സൗദേര്യല്ോട് നോം ഒട്ടിനി�്ക്കുകയോലണോ? അലതോ, അവിടപ്്
ക്കോളോധികമോയി, ഇലപ്ോൾ നപ്മ് ആകർഷിക്കുന്നതും എന്നോൽ പിന്നീട് ആന്തരിക 
ശൂന്യത വരത്തുന്നതുമോയ എപ്ന്തങ്ിലം നോം ഇഷ്പ്പ്ടുന്നുലണ്ോ? ഷെണികത പ�ലപ്ോ
ഴും നമ്മുപ്ട ദിനങ്ങളപ്ട വോതി�ിൽ മുട്ടുന്നു, പലഷെ ഇത് ഒര സങ്ടകരമോയ മിഥ്യയോണ്, 
ഇത് നപ്മ് ഉപരിപ്ലവതയില�ക്ക് തള്ളിയിടുകയും ജീവിത്ിന് യഥോർത്ഥ അർത്ഥം 
ന�്കുന്നത് എന്തോപ്ണന്ന് തിരിച്റിയുന്നതിൽ നിന്ന് നപ്മ് തടയുകയും പ്ചയ്യുന്നു. 
എന്നിരന്നോലം, സലഹോദരീസലഹോദരന്ോപ്ര, നോം അക�ോൻ പ്രല�ോഭിപ്ിക്കപ്പ്ടു
ലമ്പോഴും, ധദവം ഇലപ്ോഴും തപ്റെ ദോനങ്ങൾ പ്ചോരിഞ്ഞുപ്കോണ്ിരിക്കുന്നു എന്ന ഉറ
ലപ്ോപ്ട നമുക്കു നി�പ്കോള്ളോം. ചരിത്ര്ിപ്�ന്നും, ഇന്നും, ഗ�ോത്യലരോട് സോമ്യമുള്ള 
കോര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, ഗ�ോത്യർക്ക് സംഭവിച്ത് ആവർ്ിക്കപ്പ്ടുന്നു. ഇന്നും 
ചി� ആളകൾ നമ്മുപ്ട പ്ചവി ചൂടുപിടിപ്ിക്കോൻ വന്നുപ്കോണ്് പറയുന്നു: "ഇല്, വിശുദ്ധി 
ഈ പ്രമോണങ്ങളി�ോണ്, ഈ കോര്യങ്ങളി�ോണ്നിങ്ങൾ ഇത് പ്ചയ്ണം" എന്ന്. ക്ിസ്തു
വിപ്റെ വീപ്ണ്ടുപ്് നമുക്ക് നൽകുന്ന ആത്മോവിലള്ള സ്വോതന്ത്ര്യപ്് ഇല്ോതോക്കുന്ന 
കടു് മതോത്മകതയില�ക്ക് അവർ നപ്മ് നയിക്കുകയും പ്ചയ്യുന്നു. അവർ മുലന്നോട്ടു
വയ്ക്കുന്ന കോർക്കശ്യപ്്ക്കുറിച്് ജോഗ്രതയുള്ളവരോയിരിക്കുക: ശ്രദ്ധിക്കുക. കോരണം, 
എല്ോ കോഠിന്യ്ിനും പിന്നിൽ ലമോശമോയ എലന്തോ ഉണ്്, ധദവോരൂപി ഇല്. ഈ കോര
ണ്ോൽ, നമ്മുപ്ട ആത്മീയ ജീവിതപ്് പിലന്നോട്ടു നയിക്കുന്നതോയ മൗ�ികവോദപര
മോയ ഇ്രം നിർലദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കോതിരിക്കോനും ലയശുവിപ്റെ പ്പസഹോവിളിയിൽ 
മുലന്നറോനും ഈ ല�ഖനം നപ്മ് സഹോയിക്കും. ഇതോണ് അപ്ലസ്ോ�ൻ ഗ�ോത്യലരോ
ട് ആവർ്ിക്കുന്നത്, പിതോവ് "ആത്മോവിപ്ന സമൃദ്ധമോയി നൽകുകയും നിങ്ങളപ്ട 
ഇടയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർ്ിക്കുകയും പ്ചയ്യുന്നു" (3,5). അവൻ വർ്മോനകോ�
്ി�ോണ് സംസോരിക്കുന്നത്, "പിതോവ് ആത്മോവിപ്ന സമൃദ്ധമോയി നൽകി " എന്നല് 
ന�്കുന്നു എന്നോണ് പറയുന്നത്. "പ്രവർ്ിച്ചു" എന്ന് പറയുന്നില്, ഇല്: "പ്രവർ്ിക്കു
ന്നു" എന്നോണ്. കോരണം, ധദവ്ിപ്റെ പ്രവർ്നങ്ങൾക്ക് നിരവധി തടസ്ങ്ങൾ സൃ
ഷ്ിക്കോൻ നമുക്ക് കഴിയുമോയിരന്നിട്ടും നമ്മുപ്ട പോപങ്ങൾ ഉണ്ോയിരന്നിട്ടും അവിടന്ന് 
നപ്മ് ധകവിടുകയില്, മറിച്് അവിടന്ന് കരണോർദ്ര ലനേഹല്ോപ്ട നലമ്ോപ്ടോപ്ം 
നി�നിൽക്കുന്നു. ധദവം എലപ്ോഴും അവിടപ്് നന്യോൽ നമ്മുപ്ട ചോപ്രയുണ്്. തപ്റെ 
മകൻ തിരിപ്ക വരന്നുലണ്ോ എന്നറിയോൻ 
എല്ോ ദിവസവം മട്ടുപ്ോവിൽ കയറിലനോക്കുന്ന 
പിതോവിപ്ന ലപോപ്�യോണ്: നപ്മ് ലനേഹിക്കു
ന്നതിൽ പിതോവ് ഒരിക്കലം മടുക്കുന്നില്. ഈ 
യോഥോർത്ഥ്യപ്്ക്കുറിച്് എല്ോയ്ലപ്ോഴും അവ
ലബോധമുള്ളവരോയിരിക്കോനും ക്ിസ്തുവിപ്റെ 
പുനരത്ഥോന്ിൽ നിന്ന് വളപ്ര അകന്നു 
നിൽക്കുന്ന കൃത്രിമ തോപസ ജീവിതം വോഗ്ോനം 
പ്ചയ്യുന്ന മൗ�ികവോദികപ്ള തുര്ോനുമുള്ള 
ജ്ോനം നമുക്ക് അലപഷെിക്കോം. വിരക്തജീവി
തം ആവശ്യമോണ്, എന്നോൽ അത് കൃത്രിമമോ
യിരിക്കരത് , വിലവകമോർന്നതോയിരിക്കണം.
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സ്തീ ശോക്തീകരണവം കുടുംബനവീകരണവം 
�ഷെ്യം വച്് 1844-ൽ ഫ്ഞ്് മിഷണറി ധദവദോ
സൻ ലൂയി സവീനിയ ദുപ്പൂയി ലപോണ്ിലച്രിയിൽ 
സ്ോപിച് സന്യോസിനീ സഭയോണ് വിമ�ഹൃദയ 
ഫ്ോൻസിസ്ക്കൻ സഭ. 'അഭ്യസ് വിദ്യയോയ സ്തീ 
കുടുംബ്ിപ്റെ വിളക്ക് ' എന്ന ആപ്തവോക്യം ഉയർ
്ിപ്ിടിച്ചുപ്കോണ്് സമൂഹ്ിപ്റെ പ്പോതുധോര
യിൽ നിന്ന് മോറ്റി നിർ്പ്പ്ട്ടിരന്ന സ്തീകളപ്ട 
ഉന്നമന്ിനോയി സ്ോപിതമോയ ഏഷ്യയിപ്� 
ആദ്യപ്് തലദേശീയ സന്യോസിനി സഭയോണ് വി
മ�ഹൃദയ ഫ്ോൻസിസ്ക്കൻ സഭ. 1947 മോർച്് 17ന് 

മോതൃസഭയിൽ നിന്ന് ലവറിട്ട് ഒര സ്വതന്ത്ര സന്യോസിനി സഭയോയി പ്കോല്ം ലകന്ദ്രമോ
ക്കി വിമ�ഹൃദയ ഫ്ോൻസിസ്ക്കൻ സഭ ലകരള്ിൽ പ്രവർ്നം ആരംഭിച്ചു. കോ�ങ്ങൾ
ക്കിപ്പുറം ല�ോക്ിപ്റെ വിവിധ ഭോഗങ്ങളില�ക്ക് വളർന്നു വിമ�ഹൃദയ സഭ അതിപ്റെ 
പ്രവർ്ന പഥ്ിൽ 75 വർഷങ്ങൾ പൂർ്ിയോക്കിയിരിക്കുന്നു.
 വിദ്യോഭ്യോസം, ആതുരശുശ്രൂഷ, സോമൂഹികലസവനം എന്നീ ലമഖ�കളി�ോ
ണ് എഫ്.ഐ.എച്്. ലകോൺഗ്രിലഗഷൻ നിസ്തു� ലസവനങ്ങൾ കോഴ്ചവച്ിട്ടുള്ളത്. ഒര 
വർഷം നീണ്ടുനിന്ന പ്ലോറ്റിനം ജൂബി�ി ആലഘോഷങ്ങളപ്ട ഭോഗമോയി നിർദേന കുടുംബ
ങ്ങൾക്ക് ഭവന നിർമ്ോണ പദ്ധതി, വിദ്യോഭ്യോസ സഹോയ നിധി, ആലരോഗ്യ രംഗ്് 
പിലന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ആലരോഗ്യ ലകന്ദ്രം സ്ോപിക്കൽ, ലബോധവത്ക്ക
രണ പരിപോടികളം ചികിത്സോ സഹോയവം, യുവജനങ്ങൾക്കോയി കരിയർ ധഗഡൻസ്, 
ഐ.റ്റി. വിദ്യോഭ്യോസ്ിൽ ധനപുണ്യ വികസന പദ്ധതി, ഭിന്നലശഷിക്കോർക്ക് ലഹോർട്ടി 

സി. നെകനാെ കമരി FIH

kv{Xo imàoIcW¯nsâ kv{Xo imàoIcW¯nsâ 
IÀ½Zo]vXn sNmcnª IÀ½Zo]vXn sNmcnª 
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കൾച്ർ പ്തറോപ്ി എന്നീ കർമ് പരിപോടികൾ ജൂബി�ി വർഷം പ്രോവർ്ികമോക്കി.
 വിമ�ഹൃദയ സഭയുപ്ട സ്ോപന ദിനമോയ മോർച് 17 ന് പ്കോല്ം പ്മത്രോൻ 
റവ. ലഡോ. ലപോൾ ആറെണി മുല്ലശ്രിയുപ്ട മുഖ്യകോർമ്ികത്വ്ിൽ എഫ്.ഐ.എച്് 
ജനറല�റ്റ്, പോ�്റ പ്ലോറ്റിനം ജൂബി�ി ആലഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. തുടർന്ന് 
സുപ്ീരിയർ ജനറൽ റവ. മദർ പ്റക്ിയോ ലമരി എഫ്.ഐ.എച്് ജനറല�റ്റിൽ ജൂബി�ി 
പതോക ഉയർ്ി. അലന്ന ദിനം സഭയുപ്ട എല്ോ മഠങ്ങളിലം ജൂബി�ി പതോക ഉയർ്ി. 
സഭോംഗങ്ങൾ ആലഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു.
 മുൻ പ്കോല്ം ബിഷപ്് റവ. ലഡോ. ലജോസഫ് ജി. പ്ഫർണോണ്സ്, ധടറ്റസ് കട
മ്പോട്ട് രചിച്്, പ്ക.ജി. മോർലക്കോസ് ആ�പിച് ജൂബി�ി ഗോനം റി�ീസ് പ്ചയ്തു.
 പ്ലോറ്റിനം ജൂബി�ിയുപ്ട സമോപന ആലഘോഷങ്ങൾ 2022 ലമയ് മോസം 2-ോം 
തീയതി മുതൽ 7-ോം തീയതി വപ്ര വിവിധ പരിപോടികലളോപ്ട ആലഘോഷിച്ചു. '�ോ 
ലൂമിലയോർ 2022' എന്ന ലപര് നൽകിയിരിക്കുന്ന ജൂബി�ിയുപ്ട 1-ോം ദിവസമോയ ലമയ് 
2-ോം തീയതി വിമ�ഹൃദയ ഫ്ോൻസിസ്ക്കൻ സഭയുപ്ട പ്രഥമ ലകോൺപ്വറെോയ പ്സറെ് 
മോർഗ്രറ്റ്സ് കോഞ്ഞിരലകോട് നിന്ന് ജൂബി�ി സലദേശം അറിയിച്ചുപ്കോണ്ടുള്ള ദീപശിഖോ 
പ്രയോണം ആരംഭിച്ചു. ഇടവക വികോരി റവ. ഫോ. ലറ്റോമി കമോൻസ് കോഞ്ഞിരലകോട് 
മദർ സുപ്ീരിയർ സിസ്റ്റർ പ്റജി ലമരിയിൽ നിന്ന് ദീപശിഖ ഏറ്റുവോങ്ങി. കോഞ്ഞിരലകോ
ട് പ്ഫോലറോന വികോരി റവ. ഫോ. ലജോൺ ബ്ിലട്ടോ ദീപശിഖ ആശീർവദിച്് ആശംസകൾ 
അർപ്ിച്ചു. ദീപ ശിഖോ ക്യോപ്റ്റൻ സിസ്റ്റർ പ്റലനോറോ ലമരിയുപ്ട ലനതൃത്വ്ിൽ ആരംഭി
ച് ദീപശിഖോ പ്രയോണം എഫ്.ഐ.എച്്. സുപ്ീരിയർ ജനറൽ റവ. മദർ പ്റക്ിയോ ലമരി 
ഫ്ളോഗ് ഓഫ് പ്ചയ്് ഉദ്ഘോടനം നിർവ്വഹിച്ചു. തുടർന്ന് ദീപശിഖോ പ്രയോണം പ്കോല്ം രൂപ
തയിപ്� കുമ്പളം, കണ്ച്ിറ, ലകോയവിള, അരിനല്ലൂർ, ശോസ്ോംലകോട്ട, ക്ോപ്ന, ലകോവിൽ
ല്ോട്ടം, ശക്തികുളങ്ങര, തിരമുല്വോരം, ലപോർട്ട് പ്കോല്ം എന്നീ ഇടവകകളം എഫ്.ഐ
.എച്്. ലപ്രോവിൻഷ്യല�റ്റ് പട്ട്ോനം, പി.എസ്. ലകോൺപ്വറെ് പ്കോട്ടിയം എന്നീ മഠങ്ങളം 
സദേർശിച്് ജൂബി�ി സലദേശം പങ്ിട്ട് സഭയുപ്ട ആസ്ോനമോയ എഫ്.ഐ.എച്്. ജന
റല�റ്റ് പോ�്റ എ്ിലച്ർന്നു. അലന്ന ദിവസം പ്കോല്ം ബിഷപ്് റവ. ലഡോ. ലപോൾ 
ആറെണി മുല്ലശ്രി എഫ്.ഐ.എച്്. ജനറല�റ്റിൽ ജൂബി�ി പതോക ഉയർ്ി ജൂബി�ി 
സമോപന ആലഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. തുടർന്ന് നടന്ന പ്പോതുസലമ്ന്ിപ്റെ 
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ഉദ്ഘോടനവം ബിഷപ്് നിർവ്വഹിച്ചു. എഫ്.ഐ.എച്്. ലകരള ലപ്രോവിൻസ് പ്പോവിഷ്യൽ സു
പ്ീരിയർ സിസ്റ്റർ അലഡോൾഫ് ലമരി അദ്ധ്യഷെത വഹിച്ചു. റവ. ലഡോ. ലജോസ് പു്ൻ 
വീട് എഫ്.ഐ.എച്്. മീഡിയ ഉദ്ഘോടനം പ്ചയ്തു.  അനിൽ ലസവ്യർ,      എ. അനീഷ്,  
അനിൽ ലജോൺ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ ആർപ്ിച്ചു.
 2-ോം ദിവസമോയ ലമയ് 3-ോം തീയതി പ്കോട്ടിയം, വിമ�ഹൃദയ ധ്യോനലകന്ദ്ര
്ിൽ നടന്ന കുടുംബ സംഗമ്ിൽ പുനലൂർ ബിഷപ്് ലഡോ. പ്സൽവിസ്റ്റർ പ്പോന്നു
മു്ൻ മുഖ്യകോർമ്ികത്വം വഹിച്് സലദേശം നൽകി. തുടർന്ന് നടന്ന പ്പോതുസലമ്
ളനം പ്നയ്ോറ്റിൻകര ബിഷപ്് റവ. ലഡോ. വിൻപ്സറെ് സോമുവൽ ഉദ്ഘോടനം പ്ചയ്തു. 
എഫ്.ഐ.എച്്. കർണ്ണോടക ലപ്രോവിൻസ് ലപ്രോവിൻഷ്യൽ സുപ്ീരിയർ സിസ്റ്റർ പ്രീതി 
ലമരി അദ്ധ്യഷെത വഹിച്ചു. റവ.മദർ പ്റക്ിയോ ലമരി മോതോപിതോക്കപ്ള അഭിസംലബോ
ധന പ്ചയ്തു സംസോരിച്ചു. �ോറ്റിൻ കോ്�ിക് വിമൻസ് അലസോസിലയഷൻ  പ്രസിഡ
റെ് ശ്രീമതി പ്ജയിൻ ആൻസിൽ ഫ്ോൻസിസ് ആശംസകൾ അർപ്ിച്ചു.
 ജൂബി�ി ആലഘോഷങ്ങളപ്ട 3-ോം ദിനമോയ ലമയ് 4ന് പ്കോട്ടിയം വിമ�ഹൃദയ 
ധ്യോനലകന്ദ്ര്ിൽ സിലസ്റ്റഴ്സ് ദിനോലഘോഷ്ിപ്റെ ഭോഗമോയി നടന്ന പ്രഥമവം നി
ത്യവമോയ വ്രത വോഗ്ോന കർമ്ങ്ങൾക്ക് പ്കോല്ം ബിഷപ്് റവ. ലഡോ. ലപോൾ ആറെണി 
മുല്ലശ്രി കോർമ്ികത്വം വഹിച്ചു. അലന്ന ദിവസം 6 സലഹോദരികൾ നിത്യവ്രത വോഗ്ോന
വം 8 നവ  സന്യോസിനികൾ പ്രഥമ വ്രതവോഗ്ോനവം നട്ി. ദിവ്യബ�ിമലദ്ധ്യ പ്കോല്ം, 
കർമ്� റോണി പ്രെയിനിംഗ് ലകോലളജ് ല�ോക്കൽ മോലനജർ റവ. ലഡോ. ലജോസഫ് ലജോൺ 
വചന സദേശം നൽകി. വ്രതവോഗ്ോന തിരക്കർമ്ങ്ങളിൽ ധവദികരം സന്യസ്രം വി
ശ്വോസികളം പപ്ങ്ടുത്തു.
 പ്ലോറ്റിനം ജൂബി�ി സമോപന ആലഘോഷങ്ങളപ്ട 4-ോം ദിനമോയ ലമയ് 5-ോം 
തീയതി പ്കോട്ടിയം, വിമ�ഹൃദയ ധ്യോനലകന്ദ്ര്ിൽ നടന്ന വിമ�ഹൃദയ സഖ്യ സംഗമ
്ിൽ പ്വരി.റവ. ലമോൺ വിൻപ്സറെ് മച്ോലഡോ മുഖ്യ കോർമ്ികത്വം വഹിച്ചു. 'ലസോഷ്യൽ 
മീഡിയ ആറെ് പ്സോധസറ്റി'എന്ന വിഷയപ്് ആസ്പദമോക്കി  ജിലറെോ മോതയു (ചീഫ് 
എക്ികയൂട്ടീവ് ആറെ് ലകോച്് �ീഡ് ധറസ് ടു എക്�ൻസ് ധപ്രവറ്റ് �ിമിറ്റഡ് ) പ്സമിനോർ 
നയിച്ചു. തുടർന്നു നടന്ന പ്പോതുസലമ്ളനം ലബോധി ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ഓഫ് തിലയോളജി, 
തിലല്രി, പ്റക്ടർ റവ. ഫോ. ലജോസഫ് പി.എസ് O F M  cap  ഉദ്ഘോടനം പ്ചയ്തു. എഫ്.ഐ
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.എച്്. ഡൽഹി ലപ്രോവിൻഷ്യൽ സുപ്ീരിയർ സിസ്റ്റർ പ്കോളിൻ ലമരി അദ്ധ്യഷെത വഹിച്ചു. 
പ്കോല്ം രൂപത പ്ക.സി.ധവ.എം. ഡയറക്ടർ ഫോ.ബിന്നി മോനുവൽ, പ്ക.സി.ധവ.എം. 
രൂപതോ പ്രസിഡറെ് കിരൺ ക്ിസ്റ്റഫർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. തുടർന്ന് കുട്ടികളപ്ട 
വിവിധ ക�ോപരിപോടികൾ അരലങ്ങറി.
 ജൂബി�ി സമോപന ആലഘോഷങ്ങളപ്ട 5-ോം ദിനമോയ ലമയ് 6-ോം തീയതി പ്രോർ
ത്ഥനോ യജ്മോയി ആചരിച്ചു. വിമ�ഹൃദയ സഭയുപ്ട എല്ോ ഭവനങ്ങളിലം ദിവ്യകോര
ണ്യ ആരോധന നടന്നു. പ്കോട്ടിയം വിമ�ഹൃദയ ധ്യോനലകന്ദ്ര്ിൽ നടന്ന ദിവ്യകോര
ണ്യ പ്രദഷെിണം ആ�പ്പുഴ രൂപത വികോരി ജനറൽ റവ. ഫോ. ലജോയി പു്ൻ വീട്ടിൽ, 
പറവൂർ ഇടവക വികോരി റവ. ഫോ. ലജോർജ്ജ്, പ്കോല്ം രൂപത വികോരി സന്യസ്രപ്ട 
വികോരി ജനറൽ റവ. ഫോ. പ്ബഞ്മിൻ ഒ.സി.ഡി. എന്നിവർ നയിച്ചു.
 ജൂബി�ി സമോപന്ിപ്റെ 6-ോം ദിനമോയ ലമയ് 7 ന് എഫ്.ഐ.എച്്. ജനറ
ല�റ്റിൽ നിന്നും വനിതകൾ നയിച് 'ധബക്ക് റോ�ിയുപ്ട അകമ്പടിലയോപ്ട ദീപശിഖ 
ജൂബി�ി സമോപന സംഗമലവദിയോയ പ്കോട്ടിയം വിമ�ഹൃദയ ധ്യോനലകന്ദ്ര്ിൽ 
എ്ിലച്ർന്നു. റവ. മദർ പ്റക്ിയോ ലമരി ദീപശിഖോ ക്യോപ്റ്റൻ സിസ്റ്റർ പ്റലനോറോ 
ലമരിയിൽ നിന്നും ദീപശിഖ ഏറ്റുവോങ്ങി ജൂബി�ി സമോപന ലവദിയിൽ സ്ോപിച്ചു.
 
തിരവനന്തപുരം ആർച്് ബിഷപ്് ലമോസ്റ്റ് റവ. ലഡോ. ലതോമസ് പ്ജ. പ്നലറ്റോ ജൂബി�ി 
സമോപന ആലഘോഷലവദിയിൽ പതോക ഉയർ്ി. തുടർന്ന് അഭിവദേ്യ പിതോക്കന്ോ
ലരോടും ബഹു ധവദികലരോടും സന്യസ്ലരോടും വിശ്വോസികലളോടും ലചർന്ന് കൃതജ്തോ  
ബ�ിക്ക് മുഖ്യകോർമ്ികത്വം വഹിച്ചു.
 
അലന്ന ദിവസം ധവകുലന്നരം 4 മണിക്ക് നടന്ന ജൂബി�ി സമോപന സലമ്ളനം 
ധനകോര്യ മന്ത്രി പ്ക.എൻ. ബോ�ലഗോപോൽ ഉദ്ഘോടനം പ്ചയ്തു. പ്കോല്ം രൂപതോ 
ബിഷപ്് റവ. ലഡോ. ലപോൾ ആറെണി മുല്ലശ്രി അദ്ധ്യഷെത വഹിച്ചു. പുതുതോയി നിർമ്ിച്ചു 
നൽകിയ അഞ്് വീടുകളപ്ട തോലക്കോൽ ദോനം മന്ത്രി ആറെണി രോജു നിർവ്വഹിച്ചു.
 വിമ�ഹൃദയ ഫ്ോൻസിസ്ക്കൻ സന്യോസിനി സമൂഹ്ിപ്റെ (എഫ്.ഐ.എച്്.) 
ചരിത്ര പുസ്കം എൻ.പ്ക. ലപ്രമചന്ദ്രൻ എം.പി. എഫ്.ഐ.എച്്. സുപ്ീരിയർ ജനറൽ 
മദർ പ്റസ്കിയോ ലമരിയ്ക് നൽകി പ്രകോശനം പ്ചയ്തു. വി.ടി. കുരീപ്പുഴ പുസ്ക പരിചയം 
നട്ി.
 ഡൽഹി ആർച്് ബിഷപ്് ലഡോ. അനിൽ ലജോസഫ് ലതോമസ് കുലട്ടോ അനുഗ്രഹ 
പ്രഭോഷണം നട്ി. പ്ലോറ്റിനം ജൂബി�ി സുവിനിയർ പ്കോല്ം ലമയർ പ്രസന്ന ഏണസ്റ്റ് 
റവ. മദർ പ്റക്ിയോ ലമരിയ്ക് നൽകി പ്രകോശനം പ്ചയ്തു. എം.എൽ.എ. മോരോയ  പി.സി 
വിഷ്ണുനോഥ്, എം. നൗഷോദ്, സിസ്റ്റർ ഫിന്നിയൻ ലമരി എഫ്.ഐ.എച്്.എം. ലപോണ്ിലച്രി, 
എം.എസ്.എസ്.ടി. മദർ ജനറൽ ശോന്തി ആറെണി, പ്സറെ് ഫ്ോൻസിസ് അസ്ീസി ലപ്ര
ോവിൻസ് ലപ്രോവിൻഷ്യൽ റവ. ഫോ. പ്രസോദ് സുപ്രിയോൻ O F M cap , ഒ.സി.ഡി. സൗ്് 
ലകരള ലപ്രോവിൻസ് ലപ്രോവിൻഷ്യൽ റവ. ഫോ. വർഗ്ീസ് മോളിലയക്കൽ, പ്ക.ആർ.
എൽ.സി.സി. ധവസ് പ്രസിഡറെ്  ലജോസഫ് ജൂഡ് എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്ിച്ചു.
 എഫ്.ഐ.എച്്. സുപ്ീരിയർ ജനറൽ മദർ പ്റക്ിയോ ലമരി ഏവർക്കും സ്വോഗതം 
ആശംസിച്ചു. പ്സക്ട്ടറി ജനറൽ സിസ്റ്റർ ഉഷറ്റോ ലമരി സഭയുപ്ട 75 വർഷപ്് റിലപ്ോർ
ട്ട് അവതരിപ്ിച്ചു അസിസ്റ്ററെ് സുപ്ീരിയർ ജനറൽ സിസ്റ്റർ ലഡോ. പ്സൽസി ലമരി ഏവർ
ക്കും നദേി പ്രകോശിപ്ിച്ചു.
 75 സിലസ്റ്റഴ്സ് ഒന്നുലചർന്ന് ആ�പിച് വിമ�ഹൃദയ ഗോനല്ോടുകൂടി പ്ലോറ്റി
നം ജൂബി�ി ആലഘോഷങ്ങൾക്ക് സമോപനം കുറിച്ചു.



31h¯n¡m³ XcwKw

98 വയസ്്.  98 പുസ്കങ്ങൾ. ആത്മീയ പ്രകോശം 
പ്ചോരിഞ്ഞ അഷെരങ്ങളോൽ വിരചിതമോയ ഒര ജീവിതം 
ഇതോയിരന്നു ഫോ. ആറെണി ഇ�വംകുടിയച്ൻ
 പഴയകോ�ഘട്ട്ിൽ ധവദികർ മര
ണപത്രം എഴുതുലമ്പോൾ ലപരം വയസ്സും മോതോ
പിതോക്കളപ്ട വിവരങ്ങളം മറ്റും എഴുതിക്കഴിഞ്ഞ് 
പ്തോഴിൽ എപ്ന്തന്നുള്ള ഭോഗ്് ധവദികവൃ
്ി എപ്ന്നഴുതുമോയിരന്നു. മറ്റു ചി�ർ എഴുതുക 
ധദവവിചോരം എന്നോണ്. ധവദികവൃ്ിയുപ്ട 
അന്തസ്് തപ്ന്ന ധദവവിചോരല്ോട് മുഴുവൻ സമയവം ലചർന്നിരിക്കുകപ്യന്ന
തോണ്. ധദവിവിചോരല്ോപ്ട എല്ോ വ്യോപോരങ്ങളിലം ഏർപ്പ്ടുകപ്യന്നത് പൂർണ്ണ
മോയും തിരിച്റിഞ്്ഞ തപ്റെ ധവദികവൃ്ി വളപ്ര വൃ്ിയോയി തപ്ന്ന നിർവഹിച് 
ധന്യനോയ ധവദികനോണ് എനിക്ക് എക്കോ�ത്തും പ്രിയപ്പ്ട്ട ഇ�വംകുടിയച്ൻ.
 ദീർഘകോ�മോയി അച്പ്ന എനിക്ക് ലനരിട്ടറിയോം. പ� ശുശ്രൂഷോ ഇടങ്ങളി
ലം അച്നുമോയി ലനരിട്ട് ഇടപ്പടോനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്. പുസ്കപ്മഴുതുകപ്യന്നത് അത്ര 

�സ്റിസ് കുര്യൻ ക�ാസഫ്

CehpwIpSnb¨³ CehpwIpSnb¨³ 
hnip²nbpsS hnip²nbpsS 

Ce NqSn Ce NqSn 
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എളപ്മുള്ള കോര്യമല്. നന്നോയി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരോൾക്കു മോത്രലമ ഗ്രന്ഥരചന വഴങ്ങുക
യുള്ളു. ഇതിനോകപ്ട്ട വൃ്ിയോയ മനസ്സുണ്ോകണം. ആത്മീയ ഗ്രന്ഥരചനയോകുലമ്പോൾ 
മനസ്ിപ്റെ ധനർമ�്യം പരമപ്രധോനമോണ്. വൃ്ിയും പ്വടിപ്പുമുള്ള മനസ്സുള്ള ഒര 
വ്യക്തിക്ക് മോത്രലമ സുതോര്യമോയി ചിന്തിക്കോൻ കഴിയൂ. എങ്ിൽ മോത്രലമ ചിന്ത വിശുദ്ധ
മോകുകയുള്ളൂ. സുതോര്യത മോത്രം ലപോരോ, ധവദികനോകുലമ്പോൾ ചിന്ത പവിത്രമോകണം. 
അങ്ങപ്ന പവിത്രമോയ ചിന്ത പ്രസരിപ്ിച് 98 ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇ�വംകുടിയച്ൻ രചിച്ചു.
 ഒരിക്കൽ ഞോൻ അച്ലനോട്  മൗ�ിക സുകൃതങ്ങപ്ള ആധോരമോക്കി ഒര ഗ്രന്ഥ
പ്മഴുതോലമോ എന്ന് ലചോദിക്കുകയുണ്ോയി. മൂ� പോപങ്ങപ്ള മറികടക്കോൻ മൗ�ികസുകൃത
ങ്ങൾ പ്കോണ്ടുമോത്രലമ സോധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നു സ്ോപിച്ചുപ്കോണ്് അച്ൻ ഒര പുസ്കം 
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഒര ധകപ്പുസ്കമോയിട്ടോയിരന്നു ആ ഗ്രന്ഥം അച്ൻ തയ്ോറോക്കിയത്. 
 
ഒരപോട് ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും പ്ചയ്ിരന്നു  ഇ�വംകുടിയച്ൻ.  ഇ�വംകുടിയച്പ്റെ 
ലദഹവിലയോഗ നിമിഷങ്ങൾ ലപോലം, ആ ജീവിത്ിപ്റെ വിശുദ്ധി പ്തളിയിച്ചുപ്വന്ന് ഞോൻ 
കരതുന്നു. മരിക്കുന്നതിനു പ്തോട്ടുമുമ്പുള്ള ഞോയറോഴ്ച അലദേഹ്ിപ്റെ ഇടവകയോയ 
ഐമുറി തിരഹൃദയ ലദവോ�യ്ിൽ ദിവ്യബ�ിയർപ്ിച്് വചന പ്രലഘോഷണം നട്ി. 
അതു കഴിഞ്ഞ് പ്രീസ്റ്റ് ലഹോമിപ്�്ിയ അച്ൻ പ്രഭോതഭഷെണം കഴിച്തിനുലശഷം എഴു
ലന്നറ്റ് അൽപ്ം നടന്നു. നടന്നലപ്ോൾ ഇരിക്കോൻ ലതോന്നി. ഇരന്നു. പിന്നീട് കിടന്നു. ഒന്നു 
ശ്വോസം വ�ിച്ചു. അനോയോലസന ഒര മരണം. സമോധോനപ്രിയർക്കുള്ള അനുഗ്രഹം ലപോ
പ്�യോയിരന്നു ആ കടന്നുലപോക്ക്. തിന്യിൽ നിന്ന് നോവിപ്നയും വ്യോജ ഭോഷണ്ിൽ 
നിന്ന് അധരങ്ങപ്ളയും കോത്തുസൂഷെിക്കോൻ അച്ന് കഴിഞ്ഞിരന്നു. ഒര പരദൂഷണലമോ, 
മറ്റുള്ളവപ്ര കുറ്റപ്പ്ടു്ിയുള്ള സംസോരലമോ അച്നിൽ നിന്ന് ഞോൻ ലകട്ടിട്ടില്. മന
സ്ോഷെി നിർമ്�മോക്കി ഹൃദയം പ്വടിപ്ോക്കി ധന്യമോയ ചിന്തലയോടുകൂടി ജീവിത്ിപ്റെ 
ലനർക്കോഴ്ചകപ്ള ആത്മീയമോയി വിലവചിച്റിഞ്ഞ് നല് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കോൻ 
അച്ന് കഴിഞ്ഞു. എടുപ്ിലം നടപ്ിലം അച്ൻ ഈലശോയുപ്ട നിത്യ പൗലരോഹിത്യല്ോടു 
ലചർന്നു നടന്നു. ഇ�വംകുടിയച്ന് കല്ോ�ിക്കോസഭ ധവദികരത്ം എന്ന ബഹുമതി 
നൽകി ആദരിച്ചു. �ോളിത്യവം വിശുദ്ധിയും ഇ�വം കുടിയച്പ്റെ മുഖമുദ്രയോയിരന്നു.
 98 ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പൂർ്ിയോക്കിയലപ്ോൾ ഞോൻ അച്ലനോട് ലവഗം 100 
പുസ്കങ്ങൾ തികയ്കണപ്മന്ന് പറഞ്ഞതു ലകട്ട് അച്ൻ ചിരിച്ത് ഞോൻ ഓർ
മ്ിക്കുന്നു. തീർച്യോയും, അഷെരങ്ങൾക്ക് മരണമില്ലല്ോ, അച്ൻ 100 പുസ്
കങ്ങൾ തികയ്കോൻ ഇലപ്ോഴും എഴുതിപ്ക്കോണ്ിരിക്കുന്നുപ്വന്ന് വിശ്വസിക്കോനോ
ണ് എനിക്ക് ഇഷ്ം. ഇ�വം കുടിയച്പ്റെ ആത്മോവിന് നിത്യ ശോന്തി ലനരന്നു. 
അച്പ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂപ്ട വരംത�മുറകൾ അച്പ്ന ഓർമ്ിക്കും; തീർച്.

നേസിബിസി മീഡിയ േമ്ീഷനും 

ചാൈെ േൾച്ചെല് നസന്ററും കചർന്  

ന�്കുന േ�ാഭൈൻ ഫാ.ആകബല് 

പുരസ് ോരത്ിന്  സാും�ി ആൊട്ടുപുഴ 

അർഹനായി.
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ഫ്ോൻസിൽ ആഴമോയ വിശ്വോസ ധചതന്യമുള്ള ഒര 
ക്ിസ്ീയ കുടുംബ്ി�ോണ്     വി. ഷോർ�് ദ് ഫുലക്കോ 
ജനിച്ത്. ആറു വയസ് തികയുന്നതിനുമുൻപ് അലദേ
ഹവം  ഏക സലഹോദരിയും അനോഥരോയി്ീർന്നു. 
യുവോവോയ ഷോർ�് ധപതൃകമോയി കിട്ടിയ സ്വത്തു
മുഴുവനും ധൂർ്ടിച്ചു ജീവിച്ചു. അവസോനം ക്ിസ്ീയ 
വിശ്വോസവം ഉലപഷെിച്ചു. പിന്നീപ്ടോരിക്കൽ അലദേഹം 
ധദവപരിപോ�നയിൽ ആലബ ഹുവി�ിൻ എന്ന 
വിശുദ്ധ ധവദികപ്ന കോണോനിടയോയി. അലദേഹ
്ിപ്റെ ലനതൃത്വ്ിൽ 1886 ഒലക്ടോബറിൽ ഷോർ�് 
മോനസോന്തരപ്പ്ട്ട് ധദവ്ിലള്ള വിശ്വോസം വീണ്ടും 
കപ്ണ്്ി.
 അന്നുമുതൽ അലദേഹ്ിപ്റെ ജീവിത്ിപ്റെ ലകന്ദ്ര ബിന്ദു ലയശുവോയി 
തീർന്നു. വിശുദ്ധ നോട്ടില�ക്കുള്ള തീർത്ഥോടന്ിനിടക്ക് അലദേഹ്ിപ്റെ ധദവവിളി
യിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തതയുണ്ോയി.
 അത് നസ്ര്ിപ്� ലയശുവിപ്ന അനുഗമിക്കോനും  അനുകരിക്കോനും ആയി
രന്നു.ഇന്ന് ആയിര്ില�പ്റ അംഗങ്ങളള്ള ''ഈലശോയുപ്ട പ്കോച്ചു സലഹോദരിമോർ'' 
53 രോജ്യങ്ങളിൽ ലസവനമനുഷ്ിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ അഞ്ചു ഭവനങ്ങളി�ോയി (ബംഗളൂര, 
വോരണോസി, മുംധബ, തിരവനന്തപുരം (പിരപ്ൻലകോട് ), വയനോട് ) വ്യത്യസ് പശ്ചോ
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്�ങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന സോധോര
ണക്കോരപ്ട ജീവിത്ിപ്റെ ഭോഗ
മോയിപ്ക്കോണ്് അവരപ്ട സമൂഹം 
പ്രവർ്ിക്കുന്നു. 1901 - ൽ ഷോർ�് 
പൗലരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ചു. തുടർന്ന് 
സഹോറയിപ്� ബനിയോബസ് എന്ന 
സ്�ല്ക്ക് യോത്ര തിരിച്ചു. അവിപ്ട 
പോവപ്പ്ട്ടവരപ്ടയും പോർശ്വവർ
ക്കരിക്കപ്പ്ട്ടവരപ്ടയും ഇടയിൽ 
അവർപ്ക്കോര സുഹൃ്ോയും സലഹോ
ദരനോയും ജീവിച്ചു. ആപ്രയും മതം 
മോറ്റോൻ ശ്രമിച്ില്. മറിച്് അവപ്ര 
ലനേഹിച്ചുപ്കോണ്് സ്വജീവിത്ിലൂപ്ട 
സുവിലശഷ മൂ�്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്ിക്കുന്ന
തിനോണ് അലദേഹം ശ്രമിച്ത്. 1916 
ഡിസംബർ ഒന്നിന് മധ്യ സഹോറയി
പ്� പ്ഹോഗോറിൽപ്വച്് സ്വന്തം വീടു 
വളഞ്ഞ ഒര സംഘം പ്കോള്ളക്കോരോൽ 
വധിക്കപ്പ്ട്ടു.

''ലഗോതമ്പുമണി നി�ം പതിക്കുന്നതുലപോപ്�.'' എന്നോൽ പിൻ കോ�ങ്ങളിൽ അത് സമൃ
ദ്ധമോയ വിളവ് പുറപ്പ്ടുവിച്ചു. സന്യോസി - സന്യോസിനീ  സലഹോദരങ്ങളം ധവദിക 
അൽമോയ സലഹോദരങ്ങളമടങ്ങുന്ന ഒര വിശ്വകുടുംബമോയി അത് രൂപപ്പ്ട്ടു.
 ലയശുവിപ്റെ ലബദ്ലലഹമില�യും നസ്ര്ിപ്�യും ജീവിതപ്് ലകന്ദ്രീകരിച്ചു 
പ്കോണ്ടുള്ള വിശുദ്ധ ഷോർ�് -പ്റെ ആത്മീയതയിൽ നിന്നും പ്രലചോദനം ഉൾപ്ക്കോണ്് 
ഈലശോയുപ്ട പ്കോച്ചു സലഹോദരികൾ (Little Sisters of Jesus) എന്നറിയപ്പ്ടുന്ന 
ആലഗോള സമൂഹ്ിപ്� അംഗങ്ങളോയി നോനോ മതസ്രം വ്യത്യസ് പശ്ചോ്�ങ്ങളിൽ 
ജീവിക്കുന്ന സോധോരണക്കോരപ്ടയിടയിലം അവരപ്ട ജീവിത്ിപ്റെ ഭോഗമോയി ലനേ
ഹ്ിപ്റെ �ോളിത്യ്ിപ്റെയും 
പങ്കുപ്വക്ക�ിപ്റെയുമോയ ഒര 
ജീവിതധശ�ി സ്വീകരിച്ചുപ്കോ
ണ്് ലകരള്ിൽ മോനന്തവോടി 
രൂപതയിലം തിരവനന്തപു
രം ലമജർ അതിരൂപതയിലം 
ലസവനമനുഷ്ിക്കുന്നു. 2022 
പ്മയ് 15ന് ഇന്ത്യൻ സമയം 
ഒര മണിക്ക് വ്ിക്കോനിൽ 
ഫ്ോൻസീസ് മോർപോപ്  ഫോ. 
ഷോർ�് ദ് ഫുലക്കോപ്യ വിശുദ്ധ 
പദവിയില�ക്ക് ഉയർ്ി.
അപ്ത , ഇലപ്ോൾ ഫോദർ ഷോർ 
പ്� ധദവ പരിപോ�നയുപ്ട   
ദീപ്തമോതൃകയോയി കഴിഞ്ഞു.
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h¯n¡m³ hmÀ¯IÄ

തങ്ങളപ്ട സ്ോപന്ിപ്റെ 200-ോം വോർഷികം ആലഘോഷിക്കോൻ ഫ്ഞ്് നഗരമോയ 
�ിലയോണിൽ ഒത്തുകൂടിയ പ്പോന്തിഫിക്കൽ മിഷൻ പ്സോധസറ്റി അംഗങ്ങൾക്ക് അയച് 
സലദേശ്ിൽ, തങ്ങളപ്ട ദൗത്യ്ിപ്റെ തുടർച്യ്ക്കും പൂർ്ീകരണ്ിനുമോയി ലപോളിൻ 
ജോരിലക്കോട്ട് കപ്ണ്്ിയ പോതയില�ക്ക് ഫ്ോൻസിസ് മോർപോപ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.

''പ്പോന്തിഫിക്കൽ മിഷനറി പ്സോധസറ്റികൾ ഉത്ഭവിച്തും ലപോളിൻ ജരിലക്കോട്ടിപ്റെ വോ
ഴ്്പ്പ്ട്ടവളോയി പ്രഖ്യോപിക്കപ്പ്ടുന്നതുമോയ നഗരമോയ �ിലയോണിൽ ഈ പ്രലത്യക 
വർഷ്ിൽ നിങ്ങൾ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നു,'' ഒര പരമ്പര അടയോളപ്പ്ടുത്തുന്ന പ്പോന്തി
ഫിക്കൽ മിഷൻ പ്സോധസറ്റികളിപ്� അംഗങ്ങൾക്ക് അയച് സലദേശ്ിൽ ഫ്ോൻസി
സ് മോർപോപ് പറഞ്ഞു. 
1823-ൽ പയസ് ഏഴോമൻ മോർപോപ് അംഗീകരിച് 'വിശ്വോസ്ിപ്റെ പ്രചരണം' 
എന്ന സംഘടന സ്ോപിച്ചു, മിഷനറി ജീവിത്ില�ക്കുള്ള വിളി അനുഭവിച് ഒര ഫ്ഞ്് 
സോധോരണ സ്തീയോയിരന്നു ലപോളിൻ ജരിലക്കോട്ട്.
ഈ വോർഷികങ്ങൾ ലകോൺഗ്രിലഗഷൻ ഡി പ്പ്രോപ്ഗണ് ഫിപ്ഡയുപ്ട 400-ോം വോർഷി
കോലഘോഷ്ിപ്റെ ഭോഗമോപ്ണന്ന വസ്തുത മോർപ്ോപ് തപ്റെ സലദേശ്ിൽ എടുത്തു
കോണിക്കുന്നു. 
'അതിനോൽ, പുതുക്കിയ ലറോമൻ കയൂറിയയിൽ, സഭയുപ്ട മിഷനറി പരിവർ്നം ലപ്ര
ോത്സോഹിപ്ിക്കുന്നതിന് ഡിക്കോസ്റ്ററി ലഫോർ ഇവോഞ്ധ�ലസഷൻ ഒര പ്രലത്യക പങ്് 
വഹിക്കണപ്മന്ന് ഞോൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അത് മതപരിവർ്നമല്, മറിച്് സോഷെിയ
ണ്: എല്ോവരം സലഹോദരീസലഹോദരന്ോരോയി വിളിക്കപ്പ്ട്ടിരിക്കുന്ന നമുക്കുലവണ്ിയു
ള്ള സൗജന്യവം രഷെോകരവമോയ ധദവസ് ലനഹം സ്വന്തം ജീവിതംപ്കോണ്് പ്രഖ്യോപി
ക്കോൻ സ്വയം സന്നദ്ധരോകുന്നു.

anj³ skmsskänItfmSv ]m¸: 
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200 വർഷങ്ങൾക്്ക മുമ്പ്, 23 വയസ്സുള്ള ഒര യുവതി - ലപോളിൻ ലമരി ജരിലക്കോട്ട് - 
സഭയുപ്ട മിഷനറി പ്രവർ്നങ്ങപ്ള പിന്തുണയ്കോൻ ഒര അലസോസിലയഷൻ കപ്ണ്
്ോൻ ധധര്യം കോണിച്ത് പ്കോണ്ോണ് �ിലയോണിൽ കൂടിക്കോഴ്ച നടക്കുന്നപ്തന്ന് 
അലദേഹം കുറിക്കുന്നു.
അവൾ ഒര സമ്പന്ന കുടുംബ്ിൽ നിന്നോണ് വന്നപ്തന്നും എന്നോൽ ദോരിദ്ര്യ്ിൽ 
മരിച്ചുപ്വന്നും കൂട്ടിലച്ർത്തു, 'സ്വർഗ്്ിൽ നിധികൾ ലശഖരിക്കോൻ അവൾക്ക് അറിയോ
മോയിരന്നു' (മ്ോയി 6:19), അവളപ്ട വോഴ്്പ്പ്ട�ിലൂപ്ട സഭ സോഷെ്യപ്പ്ടുത്തുന്നു
പ്വന്ന് മോർപ്ോപ് പറഞ്ഞു.

കുടികയറ്ക്ാരും അഭയാർത്ിേളും: 
ഒരമിച്ച് ഭാൈി നേട്ിപ്ടുക്ാൻ മാർപ്ാപ് നകമ്ാട് ആൈശ്യനപ്ടുന്നു

ഇറെഗ്രൽ ഹയൂമൻ പ്ഡവ�പ് പ്മറെ് ലപ്രോത്സോഹിപ്ിക്കുന്നതിനോയി ഡികോസ്റ്ററിയിപ്� 
ധമഗ്രറെ്സ് ആൻഡ് പ്റഫയൂജീസ് വിഭോഗം നിർമ്ിച് ഒര വീഡിലയോ, കുടിലയറ്റക്കോര
പ്ടയും അഭയോർത്ഥികളപ്ടയും ല�ോക ദിന്ിനോയുള്ള ഫ്ോൻസിസ് മോർപോപ്യുപ്ട 
സലദേശ്ിപ്റെ പ്രകോശനം അടയോളപ്പ്ടുത്തുന്നു. എല്ോ വർഷവം WDMR പ്സപ്റ്റം
ബറിപ്� അവസോന ഞോയറോഴ്ചയോണ്; 2022 ൽ ഇത്  പ്സപ്റ്റംബർ 25 ന് ആലഘോഷി
ക്കും.
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ൈിശുദ്ധ കുർബാനയിന� ൈചന ശുശ്രൂഷയുനട വദൈശാസ്ത്രമാനങ്ങൾ
 
വിശുദ്ധ കുർബോനയിപ്� വചനപോരോയണ
്ിപ്റെ പ്രോധോന്യം മോത്രമല് ലഡോ. ധസറസ് 
ലവ�ംപറമ്പിൽ രചിച് ''വിശുദ്ധ കുർബോനയുപ്ട 
വചനശുശ്രൂഷ: ഒര വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ വിശക�നം''  
എന്ന ഗ്രന്ഥ്ിലള്ളത്. കല്ോ�ിക്കോസഭയു
പ്ട ആരോധനോക്മ ചടങ്ങുകളിൽ വചനം വഹി
ക്കുന്ന മഹ്ോയ സ്ോനം ഈ ഗ്രന്ഥ്ിൽ 
രചയിതോവ് വിശദീകരിക്കുന്നു.

 വചനശുശ്രൂഷയുപ്ട മൗ�ികമോയ പ്പോതുഘടന
യില�ക്കും ധദവശോസ്ത്ില�ക്കും ചരിത്രപരവം 
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥ്ിൽ അധിഷ്ിതമോയ ഉറവിടങ്ങ
ളില�ക്കുമോണ് ഗ്രന്ഥകോരൻ വോയനക്കോപ്ര കൂ
ട്ടിപ്ക്കോണ്ടുലപോകുന്നത്.

 പഴയനിയമ- യഹൂദ പോരമ്പര്യങ്ങളിപ്� വചനോ
ലഘോഷങ്ങപ്ള വിശക�നം പ്ചയ്യുലമ്പോൾ ഇസ്ര
ലയൽ ജന്ിപ്റെ വചന ശുശ്രൂഷ എത്രല്ോളം 
ആഴ്ിൽ ലവലരോട്ടമുള്ളതോപ്ണന്ന് മനസ്ി�ോ

ക്കോൻ കഴിയും. ഈ ഗ്രന്ഥ്ിപ്� രണ്് ഭോഗങ്ങളിൽ ആദ്യ ഭോഗം ഈ ആശയ്ിപ്റെ 
വിശദമോയ പഠന മനനങ്ങൾക്ക് നീക്കിവച്ിരിക്കുകയോണ്. രണ്ോം ഭോഗ്ോണ് അപ്
സ് ലതോ�ിക - ഉപ അപ്സ് ലതോ�ിക കോ�ഘട്ട്ിപ്� വചനശുശ്രൂഷയുപ്ട മുൻരൂപങ്ങ
പ്ള ആധോരമോക്കിയുള്ള പഠനമുള്ളത്. 
 പുരോതന ധദവശോസ്തതത്വമോയ ''പ്രോർത്ഥനയുപ്ട ജീവിതം, വിശ്വോസ്ി
പ്റെ ജീവിതം'' കണക്കിപ്�ടുത്തുപ്കോണ്് ധബബിളം ആരോധന ക്മവം ഐക്യ്ിൽ 
സമന്വയിച്ചു കോണണപ്മന്ന് ധസറസച്ൻ സമർത്ഥിക്കുന്നു. വിശുദ്ധകുർബോനയിപ്� 
വചനശുശ്രൂഷയുപ്ട ഉത്ഭവകോ�രൂപങ്ങൾ വിശ്വോസികളപ്ട ഹൃദയ്ിൽ ആഴ്ിൽ 
പതിപ്ിക്കോൻ ഈ ഗ്രന്ഥം ഏപ്റ സഹോയകമോകും.

A£cw/ ]pkvXIw

 പ്ക.സി.ബി.സി മീഡിയ കമ്ീഷനും,  കുട്ടികളപ്ട പ്രമുഖ മോസികയോയ  ലനേഹലസന
യും, ലചർന്ന് സംഘടിപ്ിച്  സമ്ർ ഫിയസ്റ്റ  ക്യോമ്പ്   പ്കസിബിസി പ്ഡപയൂട്ടി  പ്സക്ട്ട
റി ജനറൽ ഫോ.ലജക്കബ് പ്ജ പോ�യ്കോപ്ിള്ളി ഉദ്ഘോടനം പ്ചയ്തു.പ്കസിബിസി മീഡിയ 
കമ്ീഷൻ പ്സക്ട്ടറി ഫോ.ലഡോ.ഏബ്ഹോം ഇരിമ്പിനിക്കൽ,ഫോ.പ്ഷയ് സ് എന്നിവർ 
സമീപം.
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hm-À-¯-bpw- Nn-´-bpw-

    
  

B-â-Wn- N-S-bw-ap-dn-ൈാർത്
 

ലകോൺഗ്രസിപ്റെ ചിന്തോശിബിര്ിൽ രൂപപ്പ്ട്ടപ്തല്ോം പഴയ കുപ്ോയ്ിൽ പുതിയ 
തുണിക്കഷണങ്ങൾ തുന്നിപ്ിടിപ്ിക്ക�ോയി. ലകോൺഗ്രസ് ഭരിച്ലപ്ോൾ ശതലകോടികൾ 
സമ്പോദിച്വർ, ലകോടതി വ്യവഹോരങ്ങളിലൂപ്ട തുക്കടോവക്കീൽ അവസ്യിൽ നിന്ന് പോർട്ടി 
ലനതോക്കളോയവർ, മരിക്കുന്നതും ക്യോബിനറ്റ് റോങ്ി�ോകണപ്മന്നു ലമോഹിക്കുന്നവർ 
അങ്ങപ്നയുള്ള പ്�ോട്ടുപ്�ോടുക്കു പരിപോടിയോണിലപ്ോൾ രോഷ്ടീയം.
 പ്ക പ്റയിൽ വന്നോൽ എല്ോം ശരിയോകുപ്മന്നു പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി, ലകരള്ി
പ്റെ മറ്റ് എല്ോ പ്രശ്നങ്ങളം തമസ്ക്കരിക്കുകയോണ്. ലദശീയ, പ്രോലദശിക രോഷ്ടീയക്കോർ പ്തര
പ്ഞ്ഞടുപ്പുകോ�്് ജന്ിമോർ  പ്തങ്ങ് കയറി ലതങ്ങയിടോപ്നത്തുന്ന ലവഷ്ി�ോണ് ഇന്ന്. 
അവസരവോദപ്മന്നത് രോഷ്ടീയക്കോർക്ക് അ�ങ്ോരമോണിലപ്ോൾ. ഏപ്തോര രോഷ്ടീയ പോർ
ട്ടിയും ജീർണതയുപ്ട പടുകുഴിയി�ോണ്.  ഏപ്തോര രോഷ്ടീയ പോർട്ടിയും ജനങ്ങപ്ള മുഖവി�
പ്യ്കടുക്കുന്നലതയില്. ജനകീയപ്രശ്നങ്ങൾ വിദഗ്ധമോയി തമസ്ക്കരിക്കോൻ ലനതോക്കളം പോർട്ടി 
അനുയോയികളം മൽസരിക്കുന്നു.  ഇപ്തോര വോർ്യല്ന്നറിയോം . വോർ്കളിപ്� വരി
കൾക്കിടയിൽ കപ്ണ്ടുക്കോനോവന്ന ജനോഭിപ്രോയ്ിപ്റെ കണ്ണുനീർത്തുള്ളികളോണ് !

ചിന്ത
 
ചോക്കിപ്� കടുകുമണികൾ ലപോപ്�യോണ് അനുയോയികൾ. ഗ്രഹണശക്തി കുറഞ്ഞ 
അവർക്ക് എന്തും ലവഗം മറക്കോൻ കഴിയും. അതുപ്കോണ്് ചുരക്കം ചി� കോര്യങ്ങളിൽ 
ഒതുക്കി പ്രചോരലവ� മുന്നില�പ്ക്കറിഞ്ഞു പ്കോടുക്കണം.
ഇ. ൈാസു (ൈകദേമാതരും - ക��് 244)

AhkchmZw cm{ãob¡mÀ¡v  AhkchmZw cm{ãob¡mÀ¡v  
C¶v  Ae¦mcam-tbm ? C¶v  Ae¦mcam-tbm ? 
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