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ക്രിസ്തുവരിനോടുള്ളബഹുമാേത്തെപ്രതരി
േരിങ്ങൾപരസ്പരംവരിനേയരായരിരരിക്കുവരിേ്.
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യേശു പറഞ്ഞ ഉത്തമമാേ ഉപമകളിൽ ഒന്ാണ് മുടിേനാേ പുത്രയറേത്.  തെറേ െെയ്ികളിൽ 
പാപയ�ാധവും പശ്ാത്താപവും യപറി, സ്വപിതാവിെറേ സന്ിധിേിയേക്് തിരിെക െെല്ലുയ്ാൾ 
അവെന െനയ്ാട് യെർത്ത് ആയലേഷിച്് ഏറ്റവും മഹത്തരമാേ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിേിച്് വിരുെന്ാ
രുക്കുകോണ് ആ പിതാവ്.  പഴി, ദുഷി, പല്ലുകടി എലാും പിന്ിൽ ഉണ്ാകുന്നുെണ്കിലും സ്വാന്ത
നത്തിെറേ ശക്തമാേ കരങ്ങളാൽ അവെന വേേുംെെേ് ത്  ആ പിതാവ് പു്ിരിക്കുന്നു. സ്വഭവന
ത്തിയേക്് മകൻ മടങ്ങിവന് ആ രുംഗും വികാരതീവ്രവും വിൊരയോേവമാണ്.  1930 െസപ്റ്റും�ർ 
20 എന് െരിത്രദിനത്തിൽ അരയങ്ങറിേ പുനരരക്ും അനുസ്മരിക്കുയ്ാൾ മുന്ിൽ െതളിയുന് ദീ
പ് തമാേ െിന്ത സ്വഭവനത്തിയേക്് ഓടിവന്് യെരുന് പുത്രെറേ െിത്രും.  യോകയമാഹവും, ധനവും 
സഭെേ ദുഷിപ്ിച്ചുെകാണ്ിരുന് കാേത്ത് വട്ടയശേരി പിതാവിെറേ യനതൃത്വത്തിൽ സഭ കൂടുകയുും മാർ 
ഈവാനിയോസ് പിതാവിെനയപ്ാെേ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള കരങ്ങളാൽ പ്ാവർത്തികമാക്െപ്ടുക
യുും െെേ് ത ഒന്ാണ് പുനരരക്ും. 

അെതാരു െരിത്രനിയോഗമാേിരുന്നു. അധർമ്ും യോകത്ത് വിളോടുയ്ാൾ ധർമ്ും പുനഃസ്ാപി
ക്ാനാേി അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ാകുന്തുയപാെേ രദവും തിരെഞ്ഞടുത്ത അജപാേകനാേിരുന്നു 
മാർ ഈവാനിയോസ്.  ഈജിപ്ിെേ  സ്വജനത്തിെറേ അടിമത്വമാകുന് കരാളഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്് 
യമാെിപ്ിക്ാനാേി രദവും തിരെഞ്ഞടുത്ത യമാശെേയപ്ാെേ, െകാടിേ പാപത്തിൽ യോകും 
മുഴുകിേയപ്ാൾ പ്ളേമുണ്ാക്കുന്തിന് മുൻപ് യനാഹെേ തിരെഞ്ഞടുത്തയപാെേ, ഒരു രദവനിയോ
ഗും. പുനരരക്ത്തിെറേ തുടക്ത്തിൽ ഉണ്ാേ കാറ്റിെനയുും കടൽയക്ഷാഭെത്തയുും ശാന്തമാക്ിേ
വൻ. അതിനാൽ തെന്ോണ് ഇന്് മേങ്കര കയത്താേിക്ാ സഭ വളർന്് പന്തേിച്് ജനേക്ഷങ്ങൾ
ക്് ജ്ാനയ�ാധും നൽകുന് യ�ാധിവൃക്ഷും യപാെേ നിേെകാള്ളുന്ത്. ആ രദവപരിപാേനും 
െകാണ്ടുതെന്ോണ് വിരേിൽ എണ്ാവന് വ്ക്തികളിൽ തുടങ്ങി ഇന്് നമ്ൾ ആകാശത്തിെേ 
നക്ഷത്രങ്ങൾ യപാെേയുും, കടൽക്രേിെേ മൺതരികൾ യപാെേയുും വിളങ്ങുന്ത്.

പുനരരക്ത്തിെറേ െരിത്രവഴികൾ വികാരസാന്ദ്രമാണ്. ഒന്നുമിലായ്മേിൽ നിന്നുും എലാമാേി
ത്തീർന് രദവകരസ്പർശും.  പട്ടിണിേിൽ നിന്നുും ജനേക്ഷങ്ങളുെട ആത്ീേവും ശാരീരികവമാേ 
പട്ടിണിമാറ്റാനുള്ള നിയോഗും. തിരസ്കരണത്തിൽനിന്നുും സുസ്വാഗതത്തിയേക്കുള്ള ചുവടുവേ് പിെറേ 
െരിത്രും.

89 വർഷും മു്് നടന് െരിത്രും നാും വിസ്മരിക്രുത്. അന്് െകാളുത്തിവച് െെറുദീപമാണ് ഇന്് 
അണോെത നമ്ളുെട മനസ്സുകളിൽ ജ്വേിച്ചു നിൽക്കുന്ത്. മേോള ഭാഷേിൽ 'പുനരരക്ും' എന് 
വാക്ിന് ഊടുും പാവും അർത്ഥവ്ാപ്ിയുും നൽകിേ ഈ െരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിൽ ആശുംസകയളാെട 
െസവാർത്തയുെട പുതിേ േക്ും നിങ്ങൾക്ാേി സമർപ്ിക്കുന്നു. 

സയനേഹും, യജാേ് ഡാനിയേൽ

എഡിറ്റേഴ്സ് റ്�ോട്്
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താളുകൾമറരിക്കുന്ാൾ

പ്ിൻറിങ്ങ് & പബ്ിഷിങ്ങ്
എും.സി.രവ.എും എക്ികയൂട്ടീവ്, ദു�ാേ് 
Email: sevarthadxb@gmail.com

സൃഷ്ികൾ ക്ഷണിക്കുന്നു 

െസവാർത്ത മാഗസിനിയേക്് സൃഷ്ികൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു. കഥകൾ, കവിതകൾ, യേഖന
ങ്ങൾ തുടങ്ങിേവ അക്ഷരങ്ങളാക്ി ഞങ്ങൾ
ക്് അേച്ചുതരൂ.. 

േഭിക്കുന് സൃഷ്കളിൽ നിന്നുും തിരെഞ്ഞടു
ക്കുന്വ മാത്രയമ പ്സിദ്ീകരിക്കൂ.

Email: sevarthadxb@gmail.com 
Contact number: +971 50 7495 290

For Private circulation inside the church  
compound only

എഡരിന്ാറരിയൽടീം
രക്ഷാധികാരി
റവ: ഫാ. മാതയു കണ്ത്തിൽ

െീഫ് എഡിറ്റർ
രാജു മാതയു

എഡിറ്റർ
യജാേ് ഡാനിയേൽ

എഡിറ്റർ
സിൽവി സുനു

യകാ-ഓർഡിയനഷൻ
യജാസഫ് െജേിുംസ്

യകാ-ഓർഡിയനഷൻ
െറജി യകാശി 

ആർട്ടിക്ിൾ കളക്ഷൻ
സാുംജി എബ്ാഹാും 

PRO
യസവ്ർ മാതയു

യേഔട്ട് ഡിരസൻ 
േിയറോ യതാമസ്

Al Quoz: Jibin John 056 7963536

Bur Dubai: Joby George 055 9919471

Deira: Jishu Kurian 050 3228143

DIP: Liju George 056 5734389

Gardens: Premin Thomas 055 6187271

Intl. City: Blessen John  056 4011170

Jafza: Libin Thomas 052 6554797

Karama: Bijin Jose 052 4595600

Quasis: Kevin Raj 056 5415575

Sonapur: Joby Joseph 050 7169395

MCYM Units & Contact Number

കൃപ നിറയുന് കുടുും�ങ്ങൾ: 

കാേഘട്ടത്തിെറേ അനിവാര്ത 04

മേമുകളിെേ മൺെെരാത് 07

യവദപരാുംഗതനാേ 

വി. യജാൺ ക്ിയസാസ്റും െമത്രാൻ 08

യനേഹസ്വരൂപൻ 09

ഇ്മാർന് കുടുും�ും 09

ഈയശായുെട അമ്.. എെറേയുും.... 10

He knows what you did  12 
last Christmas 
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റവ. ഫാ. യജാളി കരി്ിൽ

കുടുും�ങ്ങൾ ഇന്് അസാധാരണമാേ 
മാറ്റങ്ങളിലൂെട കടന്നുെപാെക്ാണ്ിരിക്കുക
ോണ്. ആയഗാളവത്കരണത്തിൻെറയുും 
ആധുനികവത്ക്രണത്തിൻെറയുും ഫേമാേി 
യോകെമ്ാടുമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഇന്് കുടുും�ങ്ങ
െള അപകട സ്ിതിേിൽ എത്തിച്ിരിക്കുന്നു. 
കുടുും�ങ്ങളുെട ഈ അപകടകരമാേ ോത്രെേ 
തിരിച്റിഞ്ഞ് മേങ്കര സുറിോനി കയത്താേി
ക് സഭ ഇന്് കുടുും�ങ്ങെള ധ്രുതഗതിേിൽ 
അനുധാവനും െെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുന്തിൻെറ 
ഭാഗമാേി ഒയ്ാ�ർ 8-10 വെര നടക്ാൻ 
യപാകുന് അതിൻെറ രണ്ാമെത്ത അസുംബ്ി
േിൽ 'കുടുും�ും' പഠന വിഷേമാക്കുകോണ്. 
അങ്ങെന വിവാഹും എന് വിശുദ് കൂദാശയുെട 
മഹത്വും ഉേർത്തികാട്ടുവാനുള്ള ഒരു തീവ്രേ
ജ്മാണ് ഇത്. ഈ വിഷേും പഠിക്കുവാനുും 
െർച്െെയ്യുവാനുും യവണ്ി 'കൃപ നിറയുന് 
കുടുും�ങ്ങൾ' എന് യപരിൽ ഒരു മാർഗ്ഗയരഖ 
പ്സിദ്ീകരിച്ിരിക്കുകോണ്. സമകാേീന 
സാഹെര്ത്തിൽ കുടുും�ങ്ങൾ യനരിടുന് 
െവല്ലുവിളികെള മനസ്ിോക്കുകയുും, തിരുവെ
നത്തിൻെറയുും സഭാപ്യ�ാധനത്തിൻെറയുും 
അടിസ്ാനത്തിൽ കുടുും�ങ്ങളുെട വിശുദ്ിേി
യേക്കുള്ള വിളിെേ പുനർവിെിന്തനും െെയ്യുകയു
മാണ് ഈ യേഖനത്തിലൂെട. 
1. ഇന്നിെറേ െെല്ലുെനിളനികള്:

a.  വ്ക്തിവാദും: ഇന്് വ്ക്തികൾ തന്ിയേക്് 
തെന് ചുരുങ്ങുകയുും മറ്റുള്ളവെര കണ്ിെലന്് 
നടിക്കുകയുും അവെര തങ്ങളുെട സ്വാർത്ഥ
താൽപര്ങ്ങൾക്ാേി ഉപയോഗിക്കുകയുും 
െെയ്യുന് പ്വണത വർദ്ിച്് വരുന്നു. വ്ക്തി
യുെട സ്വാതന്ത്മാണ് യോകത്തിൽ ഏറ്റവും 
വലത് എന്് ആധുനിക മനുഷ്ൻ കരുതുന്നു. 
'എനിക്് എന്ും െെയാും, ആരുും എെന് 
നിേന്തിക്ണ്' എന് തരത്തിൽ സ്വാതന്ത്
ത്തിൻെറ വികേമാേ സങ്കല്ും കുടുും�ത്തിയേ
ക്് പ്യവശിച്യപ്ാൾ വിവാഹ�ന്ധത്തിെേ 
ആജീവനാന്ത സമർപ്ണത്തിന് പകരും 
ഉപരിപ്ലവവും താൽക്ാേികവമാേ �ന്ധങ്ങൾ 
െപരുകി. അതുയപാെേ തെന് കുഞ്ഞുങ്ങളുെട 
ആവശ്കത, വൃദ്രാേ മാതാപിതാക്ളുെട 

സുംരക്ഷണും തുടങ്ങിേ കാര്ങ്ങൾ യൊദ്െി
ഹ്നമാേി മാറിേിരിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ത്തിന് 
ഭീഷണിോേി യതാന്നുന് എന്ും യവണ് എന്് 
വയ്ക്കുന് പ്വണത നേിക്കുന്ത് നിേമങ്ങൾ 
നല്കുന് സഭയുും രദവവും യവണ് എന് െിന്തേി
യേക്ാണ്. ആത്ന്തികമാേ ശരിയുും െതറ്റുമില, 
അത് വ്ക്തിനിഷ്ഠമാണ്; "എനിക്് ശരിെേന്് 
യതാന്നുന്ത് എനിക്് െെയാും" എന് ആയപ
ക്ഷിതവാദും (Relativism) ഇന്് യോകും യനരിടു
ന് വേിേ പ്ശ്നങ്ങളിൽ ഒന്ാണ്.
b. സുഖയഭാഗവാദും - ഉപയഭാഗസുംസ്കാരും: 
സയന്താഷിക്കുക, ആസ്വദിക്കുക എതാണ് സുഖ
യഭാഗവാദ (Hedonism) ത്തിൻെറ തത്വും. 'നാെള 
നമ്ൾ മരിക്കുും, അതിനാൽ ഇന്് തിന്നുും 
കുടിച്ചുും ആസ്വദിക്ാും' എന്താണ് ഇക്കൂട്ടരുെട 
മുദ്ാവാക്ും. രനമിഷികമാേ സുഖത്തിൻെറ 
പിന്ാെേ നട്ടും തിരിയുന് ഇന്െത്ത തേമുറ 
േഥാർത്ഥ ആനന്ും എെന്തന്് ശ്രദ്ിക്ാെത 
യപാകുന്നു.
ഉപയഭാഗസുംസ്കാരത്തിൽ മനുഷ്ൻെറ വിേ 
നിർണേിക്െപ്ടുന്ത് അവൻ എന്താേിരിക്കു
ന്നു (being) എന്തിയനക്ാൾ അവന് എെന്താ
െക്യുണ്് (having) എന്തിൻെറ െവളിച്ത്തി
ോണ്. വസ്തുക്ൾ വാങ്ങിച്് കൂട്ടുകയുും പഴേത് 
വേിെച്റിയുകയുും െെയ്യുക എന്താണ് ഈ 
സുംസ്കാരത്തിൻെറ പ്യത്കത (throw-away 
culture). 
ഇന്് ഉപയഭാഗസുംസ്കാരത്തിൻെറ കാടുകേറ്റും 
വ്ക്തി�ന്ധങ്ങളിലും ദൃശ്മാണ്. മനുഷ്ൻ  
തെറേ സുഖത്തിന് യവണ്ി അപരെന വസ്തുവാേി 
തരുംതാഴ്തി ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവസാനതുള്ളി
യുും പിഴിെഞ്ഞടുത്തിട്ട് നിഷ്കരുണും വേിെച്റി
യുന്നു. ഇന്് വിവാഹത്തിന് പകരും അയനക 
വ്ക്തികൾ ഒരു രാത്രി മാത്രും നീളുന് �ന്ധും 
(one-night stand), വിവാഹും കഴിക്ാെത 
ഒരുമിച്് താമസിക്കുക (live-in relationship), 
എന്ിവ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ത് ഈ സുംസ്കാര
ത്തിൻെറ �ാഹ്രൂപമാണ്. വിവാഹത്തിന് 

കൃപേരിറയുന്നകുടുംബങ്ങൾ:
കാലഘട്ടതെരിനത്റഅേരിവാര്യത
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പുറത്ും, ഏത് േിുംഗക്ായരാടുും, പ്ാേക്ായരാ
ടുും രേുംഗിക സുഖും യതടുന്തിൽ െതറ്റിെലന് 
െിന്താഗതി സാധാരണമാകാൻ തുടങ്ങി.
c.  ഇൻറർെനറ്റിെറേയുും നവമാധ്മങ്ങളുെടയുും 
സ്വാധീനും: ഇൻറർെനറ്റ് കൂടാെത ജീവിതും 
സാധ്മലാത്ത രീതിേിൽ മനുഷ്ൻ ഇന്് 
െപരുമാറുന്നു. ഇൻറർെനറ്റിൻെറയുും െമാര�
േിൻെറയുും അടിമത്തും അയനകും വിവാഹജീ
വിതങ്ങളിൽ ഗുരുതര പ്ശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്നു
ണ്്. ഇൻറർെനറ്റിലൂെട വളെര എളുപ്ത്തിൽ 
േഭ്മാകു യപായണാഗ്രഫി രേുംഗികതെേ വി
കേമാേി െിത്രീകരിക്കുകയുും പേ രേുംഗിക 
രവകൃതങ്ങളിയേക്് നേിക്കുകയുും െെയ്യുന്നു.
d.  മദ്േഹരി ഉപയോഗും: മദ്പാനവും േഹരി
മരുന്നുപയോഗവും കുടുും�ത്തിൻെറ അസമാ
ധാനത്തിനുും, സാ്ത്തിക പ്തിസന്ധിക്കുും 
കാരണമാകുന്നു. മദ്പാനിയോെടാത്ള്ള 
നരകതുേ്ജീവിതെത്തക്ാൾ യഭദും വിവാഹ
യമാെനും എന് െിന്ത ഇന്് വളെര പ്�േമാ
േി കാണുന്നു.
മുകളിൽ വിവരിച് കാരണങ്ങളുും മറ്റ് പേകാ
രണങ്ങളുും മൂേും ഇന്് വിവാഹയമാെനത്തിൽ 
ഗണ്മാേ വർദ്നവ് കാണാനാവും. വിവാ
ഹയമാെിതർക്് സമൂഹും കല്ിച്ിരുന്  ഭ്രഷ്് 
ഇന്് ഇലാതാകുന്നു. ആദ്വിവാഹത്തിൻെറ 
ോഘവയത്താെടോണ് ഇയപ്ാൾ പുനർവിവാ
ഹും നടക്കുന്ത്. െെറിേ പ്ശ്നങ്ങൾ യപാലും 
പർവതീകരിച്് ദാ്ത്�ന്ധും ഇലാതാക്കുന്  
പ്വണത ഇന്് വർദ്ിച്് വരുന്നു. ഇതിൻെറ 
ദൂഷ്ഫേങ്ങൾ അനുഭവിയക്ണ്ി വരുന്ത് 
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ാെണന് വസ്തുത വിസ്മരിക്െപ്ടു
ന്നു. ഈ പശ്ാത്തേത്തിൽ വിവാഹത്തിൻെറ 
പവിത്രതയുും കുടുും�ജീവിതത്തിൻെറ യശ്ര
ഷ്ഠതയുും ഗൗരവമാേി െിന്തിക്ാൻ തിരുസഭ 
ആഹ്വാനും െെയ്യുന്നു.
2. െനിൊഹത്നിെറേയും കുടുംബത്നിെറേയും ദൈ
െശാസ്തും

കുടുും�ങ്ങൾ ഇന്് യനരിടുന്  െവല്ലുവിളികെള 
മുൻനിർത്തി പ്ശ്നങ്ങെള പരിഹരിക്ാനുള്ള പ്ാ
യോഗിക നിർയ്ദേശങ്ങളുും െിന്തകളുും വി. ര�
�ിളിൻെറയുും സഭയുെട പ്യ�ാധനങ്ങളുെടയുും 
െവളിച്ത്തിൽ പ്യത്കിച്് ഫ്ാൻസിസ് 
മാർപാപ്യുെട 'യനേഹത്തിൻെറ ആനന്ും' എന് 
അപ്യസ്താേിക യേഖനെത്ത അടിസ്ാനെപ്ടു
ത്തി പങ്കുവക്ാൻ ശ്രമിക്കുകോണ് ഇവിെട.

a,  രദവിക പദ്തി:  വിവാഹവും കുടുും�വും 
രദവത്തിൻെറ പദ്തിോണ്. ത്രിയേക 
രദവും ഒരു കുടുും�മാണ്. രദവും ഏകാന്ത
നല, രദവും യനേഹമാണ്. രദവത്തിൻെറ 
ഛാേേിലും സാദൃശ്ത്തിലും സൃഷ്ിക്െപ്ട്ട 
മനുഷ്നുും യനേഹത്തിന് യവണ്ിോണ് സൃഷ്ി
ക്െപ്ട്ടിരിക്കുന്ത് (ഉൽപ. 1/27). ഹവ്ാെേ 
കൂടാെത ആദും അപൂർണ്നാണ്, ആദെത്ത 
കൂടാെത ഹവ്ാ അപൂർണ്ോണ്. 
b.  യനേഹത്തിൽ ഒന്ാകാൻ: ദ്തികൾ 
യനേഹത്തിൽ ഒന്ാകാൻ വിളിക്െപ്ട്ടിരിക്കു
ന്നു. ആത്ാവിൻെറയുും മനസ്ിെറേയുും ഐക്ും 
ശരീരത്തിൻെറ ഒന്ാകേിലൂെട പൂർണ്മാകുന്നു. 
"അവർ ഒരു ശരീരമാേി മാറുന്നു" (ഉൽപ 2/24). 
യനേഹമാണ് രണ്് മനസ്സുകെള ഒന്ാക്കുന്ത്. 
േഥാർത്ഥ യനേഹും ആത്ദാനമാണ്, സ്വേും 
നല്കോണ്. ജീവിത പങ്കാളിയ്ക്കുയവണ്ി സ്വന്തും 
താൽപര്ങ്ങളുും ആഗ്രഹങ്ങളുും യവണ്ാ എന്് 
വക്ാൻ കഴിയുന്ത് യനേഹമുള്ളയപ്ാഴാണ്. 
വ്ക്തിവാദവും, സുഖയഭാഗവാദവും, ഉപയഭാഗ
സുംസ്കാരവും കളും വാഴുന് ഈ യോകത്തിൽ 
സ്വേും മറന്് ജീവിതപങ്കാളിെേ യനേഹിക്കു
ന്തിലൂെടയുും പൂർണ്മാേി തെന്ത്തെന് സമ
ർപ്ിക്കുന്തിലൂെടയുമാണ് േഥാർത്ഥ ആനന്ും 
േഭിക്കുന്ത് എന്് കാണിച്് െകാടുക്കുവാൻ 
ഒരു രക്സ്തവ കുടുും�ും വിളിക്െപ്ട്ടിരിക്കുന്നു.
ദാ്ത്ജീവിതത്തിെേ യനേഹത്തിൻെറ 
അവിഭാജ്ഘടകമാണ് വിശ്വസ്തത. രദവും 
ഇസ്ായേലമാേ െെയ് ഉട്ടിേിലൂെട ഇസ്ാ
യേൽ സമൂഹും രദവത്തിൻെറ കുടുും�ത്തിെേ 
അുംഗമാേി തീരുകോണ്, മകനാവകോണ് 
(പുറ. 4:22), മണവാട്ടിോവകോണ് (ഏശയാ 
54:5; 62:5). ഉട്ടി �ന്ധത്തിൽ രണ്് കക്ഷി
കളുും പരസ്പരും പറയുന്നു: "ഞാൻ നിയറേതാകു
ന്നു; നീ എയറേതാകുന്നു. വിവാഹ�ന്ധും ഒരു 
ഉട്ടി �ന്ധമാണ്. മോക്ി 2/14-15 ൽ നാും 
വാേിക്കുന്നു: "നീയുും നിെറേ േൗവനകാേെത്ത 
ഭാര്യുും തമ്ിലള്ള ഉട്ടിക്് കർത്താവ് 
സാക്ഷിോേിരുന്നു... ഒരുവനുും  
തെറേ േൗവനകാേെത്ത ഭാര്യോട് അവിശ്വ
സ്തത കാണിക്ാതിരിക്െട്ട. ഉട്ടിേനുസരി
ച്് നിെറേ ഭാര്യുും സഖിയുും ആേിരുന്ിട്ടുും നീ 
അവിശ്വസ്തത കാണിച് നിെറേ േൗവനത്തിെേ 
ഭാര്യുും നീയുും തമ്ിലള്ള ഉട്ടിക്കു കർത്താ
വ് സാക്ഷിോേിരുന്നു. അതുെകാണ്് േൗവന
ത്തിെേ ഭാര്യോട് അവിശ്വസ്തത കാണിക്ാ
തിരിക്ാൻ ശ്രദ്ിക്കുവിൻ.
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c. കുഞ്ഞുങ്ങൾ രദവത്തിൻെറ ദാനും: വിവാ
ഹത്തിന് രണ്് േക്ഷ്ങ്ങളാണുള്ളത്:  
i) യനേഹദാേകും; ii) ജീവദാേകും (പ്ജനനും), 
ദ്തിമാരുെട പരസ്പരമുള്ള യനേഹും മാുംസും 
ധരിക്കുന്താണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുെട ജനനും. 
ഇതിലൂെട സ്ഷ്ാവിൻെറ സൃഷ്ികർമ്ത്തിൽ 
പങ്കാളികളാകാനുള്ള വിളിോണ് ഭാര്ാ
-ഭർത്താക്ൻമാർക്് േഭിക്കുത്. രേുംഗികത 
രദവത്തിൻെറ ദാനമാണ്. അത് ദാ്ത്
�ന്ധെത്ത ഊട്ടിഉറപ്ിക്കുവാനുും പുതിേ 
ജനനത്തിലൂെട സൃഷ്ികർമ്ും തുടരാനുും രദവും 
നല്കിേ ദാനമാണ് കുഞ്ഞിൻെറ ജനനും. മാ
താപിതാക്ൻമാെര കൂടുതൽ യനേഹത്തിൻെറ 
ഐക്ത്തിയേക്് നേിക്കുന്നു. മാതാപിതാ
ക്ളുെട യനേഹും സ്വീകരിച്് കുഞ്ഞ് യനേഹും 
തിരിച്് നല്കുന്നു. അങ്ങെന ത്രിയേക രദവമാ
കുന് കുടുും�ത്തിെേ ഭൗമിക പതിപ്ാേി ഒരു 
കുടുും�ും മാറുന്നു.
d. വിവാഹും എന് കൂദാശ: ഫ്ാൻസിസ് 
മാർപാപ് വിവാഹത്തിൻെറ കൗദാശികമാന
െത്ത ഊന്ിപറയുന്നു. വിവാഹും െവറുും ഒരു 
'സാമൂഹികാൊരമല, െപാള്ളോേ അനുഷ്ഠാന
മല.' പിെന്യോ, വിവാഹും ഒരു കൂദാശോണ്. 
കൂദാശെേന്ത് അദൃശ്മാേ രദവകൃപയുെട 
ദൃശ്മാേ അടോളമാണ്. ക്ിസ്തുവും സഭോകു
ന് മണവാട്ടിയുും തമ്ിലള്ള അയത �ന്ധത്തി
ൻെറ കൗദാശിക അടോളമാണ് വിവാഹിതർ 
തമ്ിലള്ള �ന്ധും. ദ്തിമാർ വിവാഹും എന് 
കൂദാശേിലൂെട രദവത്തിൻെറ കൃപ സ്വീകരി
ക്കുന്നു. ഭർത്താവ് ഭാര്യുെട വിശുദ്ിയ്ക്കുും, ഭാര് 
ഭർത്താവിൻെറ വിശുദ്ിയ്ക്കുും യവണ്ി പ്േത്ി
ക്കുയ്ാൾ അത് രദവകൃപയോടുള്ള അവരുെട 
സഹകരണമാേി മാറുന്നു. മാനുഷികമാേ പ്േ
ത്ും െകാണ്് മാത്രും കുടുും�ും സ്ാപിക്ായനാ 
പടുത്േർത്തായനാ സാധിക്കുകേില. ദ്തി
മാർ യേശുക്ിസ്തുവിൽ പൂർണ്മാേി ആശ്ര
േിക്ണും. കാരണും, ഓയരാ വിവാഹത്തിലും 
മൂന്നു യപരാണുള്ളത് - ഭാര്യുും, ഭർത്താവും, 
ക്ിസ്തുവും. ക്ിസ്തുവാണ് ഇരുവയരയുും യോജി
പ്ിക്കുന്ത്. അതുെകാണ്് തെന് ഈ �ന്ധും 
അവിഭാജ്മാണ്. (മത്താേി 19/6).
e. കൃപ നിറയുന് കുടുും�ങ്ങൾ: ഇന്െത്ത 
യോകത്തിൽ േൗകികമാേ താൽപര്ങ്ങളുെട
യുും പ്യോഭനങ്ങളുെടയുും നടുവിൽ കൃപേിൽ 
അനുദിനും വളരുവാൻ ദ്തിമാർ പ്യത്കും 
ഉത്ാഹിയക്ണ്താണ് എന് കാര്ും  
മാർപാപ് ഓർമ്ിപ്ിക്കുന്നു.

മാതാപിതാക്ൻമാരുും മക്ളുും ഒരുമിച്ചുള്ള 
യവദപുസ്തക വാേന, കുടുും�പ്ാർത്ഥന, വി. 
കുർബാന, മാസത്തിെോരിക്ലള്ള വി. കു്
സാരും, ഉപവിപ്വർത്തനങ്ങൾ എന്ിവേിലൂ
െട സദ്ഗുണങ്ങളിൽ വളരാൻ ശ്രമിക്കുയ്ാൾ 
അവർ കൃപാവരത്തിൽ കൂടുതൽ വളരുന്നു.
കുട്ടികളുെട ധാർമ്ിക രൂപീകരണും മാതാ
പിതാക്ന്ാരുെട രദവദത്തമാേ ഉത്തര
വാദിത്വമാണ്. കുട്ടികളുെട ഇച്ാശക്തിെേ 
രൂപെപ്ടുത്താനുും, നന്തിന്െേ വിയവെിച്
റിോനുമുള്ള കഴിവ് വികസിപ്ിക്ാനുമുള്ള 
ഉത്തരവാദിത്വവും അവർക്കുണ്്. േഥാർത്ഥ 
സ്വാതന്ത്െമന്ത് ഇഷ്മുള്ളത് െെയാനുള്ള 
സ്വാതന്ത്മല എന്നുും മറിച്് ശരിോേ കാര്
ങ്ങൾ െെയാനുള്ളതാണ് എന്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ 
അവരുെട മാതാപിതാക്ന്ാരിൽ നിന്ാണ് 
പഠിയക്ണ്ത്.
'നല െപരുമാറ്റത്തിൻെറ യ�ാധപൂർവ്കമാേ 
ആവർത്തനത്തിലൂെട നല ശീേങ്ങൾ കുഞ്ഞു
ങ്ങളിൽ വളർത്തിെേടുക്ണും, എന്് ഫ്ാൻസി
സ് പാപ് പഠിപ്ിക്കുന്നു, കാരണും "കുടുും�ും 
മാനുഷിക മൂേ്ങ്ങളുെട പ്ഥമ വിദ്ാേേമാണ്." 
അവിെട സ്വാതന്ത്ത്തിൻെറ വിയവകപൂർവ്ക
മാേ ഉപയോഗും നാും പഠിക്കുന്നു.
നല മാതൃകകൾ നൽകിോൽ മാത്രയമ 
കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ സദ്ഗുണങ്ങൾ വളർത്വാൻ 
സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണും അവർ മാതാപിതാ
ക്ൻമാർ െെയ്യുന് കാര്ങ്ങൾ അനുകരിക്കുന്നു. 
രദവെത്ത അറിോനുും, രദവഭേത്തിൽ 
വളരുവാനുും, വിശ്വാസും, പ്ത്ാശ, യനേഹും, 
എളിമ, സത്സന്ധത എന്ീ പുണ്ങ്ങളിൽ 
സ്ന്രാകാനുും മാതാപിതാക്ൻമാരുെട 
ജീവിത വിശുദ്ിയുും മാതൃകയുും അനിവാര്മാ
ണ്.
ഉപസുംഹാരും

'കുടുും�ങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന് യനേഹത്തിൻെറ 
ആനന്ും സഭയുയടയുും ആനന്മാണ്,' ഫ്ാൻസി
സ് മാർപാപ്യുെട ഈ വാക്കുകൾ സഭ എത്ര 
കരുതയോെടോണ് കുടുും�ങ്ങെള ഉറ്റ് യനാ
ക്കുന്ത് എന്് െവളിെപ്ടുത്ന്നു. ആധുനിക 
കാേഘട്ടത്തിൽ കുടുും�ങ്ങൾ യനരിടുന് െവല്ലു
വിളികളുും പ്തിസന്ധികളുും നെമ് നിരാശരാ
ക്ാതിരിക്െട്ട. രദവയനേഹും എലാ പ്ശ്നങ്ങ
െളയുും, െവല്ലുവിളികെളയുുംകാൾ ശക്തമാണ്. 
ഇത് രദവത്തിൽ കൂടുതൽ ആശ്രേിക്ാനുും, 
വിശുദ്ിക്് യവണ്ി പരിശ്രമിക്ാനുും, കൃപ 
നിറയുന് കുടുും�ങ്ങൾക്് യവണ്ി ഉൽസാഹി
ക്ാനുും നെമ് പ്യൊദിതരാക്െട്ട.
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മാർ ഈവാനിയോസ് പിതാവിെറേ ദീപ്സ്മ
രണേിൽ മെറ്റാരു പുനരരക് ദിനുംകൂടി. 
യതയജാമേനാേ കാഷാേ വസ്ത്രധാരിയുെട 
ദീർഘദർശിത്വത്തിെറേ ഫേമായുണ്ാേ 
ശാശ്വത സമാധാനത്തിെറേ മധുരും നുകരാൻ 
കഴിഞ്ഞതിൽ എെറേ തേമുറയുെട പ്ണാമും.. 
നമ്മുെടയുള്ളിെേ കനേിെന ഊതി ഉണർത്
വാൻ രദവും നമുെക്ാരുക്കുന് വഴിവിളക്ാണ് 
ഗുരു.അങ്ങെനെോരു ഗുരുവിെന സിദ്ിച് 
നമ്ൾ ഭാഗ്വാന്ാർ .നമ്മുെട ധ്ാന െരിത്ര
ത്തിെേ നക്ഷത്രാനുഭവമാേി മാർ ഈവാനി
യോസ് പിതാവ് മാറിേത് ആത്ീേതയുെട 
േഥാർത്ഥ െപാരുൾ അറിഞ്ഞതുെകാണ്ാണ്. 
മുണ്ൻമേേിൽ എലാും ഉയപക്ഷിച്ചുള്ള ോത്ര 
യകവേും ത്ജിക്േിെറേ പാഠും മാത്രമല, മറിച്് 
പിതാവിെറേ ആത്ീേയന്വഷണത്തിെറേ സൂെന 
കൂടിോണ്. യലേശങ്ങളിലൂെടയുും ആത്സമർപ്
ണത്തിലൂെടയുും സ്വന്തും വഴിവിളക്കുെതളിേിച് 
പുണ് പിതാവിെറേ ദർശനത്തിയേക്് ഞങ്ങൾ 
യനേഹയത്താെട ൊഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. എലാും 
നഷ്െപ്ടുെ്ാഴുും എെന്താെക്യോ െിേത് 
�ാക്ിോകുന്തിെറേ സൗന്ര്വും സാന്ത്വനവ
മാണ് ഈവാനിയോസ് പിതാവിെറേ ജീവിതും. 
നന്യുെടയുും യനേഹത്തിെറേയുും ഇത്തിരി െവളി
ച്ത്തിൽ ആ ഗുരുവിെന സ്വന്തമാക്ാും. നമ്മുെട 
ജീവിതങ്ങൾ പൂർണ്തെേത്ന്ത് ഇങ്ങെന 
ഒരു ഗുരുവിെന നമ്ൾക്് േഭിക്കുയ്ാഴാണ്. 
ഞങ്ങളുെട ോത്രകളിെോെക്യുും ഞങ്ങളുെട 
പാദങ്ങൾക്കു െവളിച്വും കരുത്ും നല്കുന് ആ 
യനേഹ സാന്ിധ്െത്ത ഞങ്ങൾ നിരന്തരും 
ധ്ാനിക്കുന്നു. യഗാഗുൽത്താേിെേ മഹത്താേ 
ധ്ാനെത്തയുും ത്ാഗെത്തയുും പിൻപറ്റി 

നീങ്ങിേ മഹർഷി യശ്രഷ്ഠെറേ സമർപ്ണങ്ങളു
െട െപാരുളുും മൂേ്വും വർത്തമാനകാേത്തിൽ 
കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്സക്തമാകുന്നു. കാറ്റിൽ 
ഉേോെത നിന് മേമുകളിെേ ആ മൺെെ
രാതിെറേ െവളിച്മാണ് നമ്മുെട സ്വത്വവും 
ജീവിതവും. തേമുറകളിൽ നിന്് തേമുറകളിയേ
ക്് രകമാറുയ്ാഴുും അത്കൂടുതൽ യശാഭിക്കുന് 
അത്ഭുതമാണ് മേങ്കര കയത്താേിക്ാ സഭ. 
ത്ജിക്േിെറേയുും ആത്സമർപ്ണത്തിെറേയുും 
ആ ോത്ര അമരത്വത്തിയേക്ാേിരുന്നുെവന്് 
കാേും െതളിേിച് സത്ും. ആ സത്ത്തിെറേ 
പതാകവാഹകരാകാൻ ഭാഗ്ും േഭിച്വർ  
പുണ്ജന്ത്തിനുടമകളുും. സങ്കടങ്ങളുെട ലത്തി
നിേകളിൽ ഒപ്ും കൂടിേ െെറിേ കൂട്ടത്തിൽ 
നിന്് വേിേ കൂട്ടങ്ങളിയേക്കുള്ള വളർച് 
പ്ാർത്ഥനയുെട അത്ഭുതും. പർണശാേയുെട 
ഇരുണ് അകത്തളങ്ങളിൽ ജ്ാന യതജസി
യേക്് കണ്ണുനട്ടിരുന് ആ യോഗിവര്െറേ 
അകക്ണ്ിൽ പൂവിട്ട നിർമേതയുെട െവളിച്
ത്തിൽ വഴി നടക്ാനിഷ്ും. ഓയരാ പുനരരക് 
ദിനവും ഓർമ്െപ്ടുത്ന്ത് മേങ്കര സഭയുെട 
െരിത്രത്തിെറേ നാൾവഴികൾ മാത്രമല. ഒരു 
ജ്ാനസൂര്െറേ ആത്ീോയന്വഷണത്തി
െറേ കനൽവഴികൾ കൂടിോണ്. െങ്കിൽ 
വീണ െവളിച്ത്തിെറേ െപാട്ടിൽ കാതങ്ങൾ 
താണ്ിേ ഗുരുവിെറേ തണൽ െകാതിക്കുന്
വർ ഏെറോണ്. ഒപ്ും രദവമുെണ്ന് ഉറച് 
വിശ്വാസത്തിൽ സഹനകാേങ്ങെള അതിജീ
വിച്, യനേഹത്തിെറേയുും സമാധാനത്തിെറേയുും 
വസയന്താത്വങ്ങളിയേക്് ഒരു ജനതെേ വഴി 
നടത്തിേ ഇടേയശ്രഷ്ഠൻ മാർ ഈവാനിയോ
സ് പിതാവിനു മുന്ിൽ കൂപ്പുരകകയളാെട.

എും.സി.രവ.എും. യദശീേ സമിതി ഡേറ്ർ

മലമുകളരിത്ല
മൺത്െരാത് ഫാ.െസ�ാസ്റ്ൻ കിഴയക്തിൽ
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നിസ്തുേനാേ ഈ യവദപരാുംഗതൻെറ വാഗ്ിത്വ
െത്ത പരിഗണിച് ‘സ്വർണ്ജിഹ്വ’ എന്ർഥമുള്ള 
‘ക്ിയസാസ്റും’ എന് അപരനാമും അയ്ദേഹത്തി
ന് േഭിച്ചു. അയ്ദേഹത്തിൻെറ രദവഭക്തിയുും 
ധീരതയുും വാഗ് വിോസെത്തക്ാൾ കൂടുതൽ 
യശ്രഷ്ഠമാണ്. സിറിേേിെേ രസന്ാധിപ
നാേ െസക്ന്തൂസിൻെറ ഏകപുത്രനാേിരുന്നു 
യജാൺ. അമ് അന്തൂഡക്് 20 വേസ്സുള്ളയപ്ാൾ 
െസക്ന്തൂസ് മരിെച്ങ്കിലും ആ ഭക്തസ്ത്രീ രണ്ാമ
െതാരു വിവാഹെത്തപ്റ്റി െിന്തിച്യതേില. 
െേൗവ്നത്തിൽ യജാൺ ധരിച്ിരുന്ത് 
പരുപരുത്ത വസ്ത്രമാണ്. ദിനുംപ്തി ഉപവസി
ച്ചുെകാണ്ടുമിരുന്നു. പ്ാർഥനേിലും വിശുദ് 
ഗ്രന്ഥധ്ാനത്തിലും തൻെറ സമേത്തിൻെറ 
അധികപങ്കുും െിേവഴിച്ചുയപാന്നു. 26 വേ
സ്ാേയപ്ായഴക്കുും പൗയരാഹിത്െത്ത പറ്റി 
6 ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അയ്ദേഹും എഴുതി. 30-ാമെത്ത 
വേസ്ിൽ യജാൺ അയന്ത്ാക്ക്് അടുത്ള്ള 
വനാന്തരത്തിയേക്് താമസും മാറ്റി. പ്ഭാതും 
മുഴുവനുും പ്ാർഥനേിലും ജ്ാനവാേനേിലും 
വിശുദ് ഗ്രന്ഥധ്ാനത്തിലും െിേവഴിച്ചു.
386-ൽ യകാൺസ്റാൻറിയനാപ്ിളിെേ  
െമത്രാനാേി അഭിയഷകും െെയെപ്ട്ടു. �ിഷപ്് 
യജാണിൻെറ പ്സുംഗങ്ങളുെട ഫേും അത്ഭുതക
രമാേിരുന്നു. അയ്ദേഹും കുർ�ാന െൊല്ലുയ്ാൾ 
വിശുദ്ന്ാർ സ്വർഗത്തിൽ നിന് ഇറങ്ങി വന്് 
കുർ�ാനെേ ആരാധിക്കുന്താേി അയ്ദേഹും 
കണ്ിരുന്നു എന്് വി. നീലസ് സാക്ഷ്െപ്ടു
ത്തി കാണുന്നുണ്്. യകാൺസ്റാൻറിയനാപ്ിളിൽ 

അയ്ദേഹും സുംപ്ീതൻ ആേിരുന്നുെവങ്കിലും 
തിന്കളുെട വർജ്ജനും ധാരാളും ശത്രുക്െള 
ഉളവാക്ി.
403-ൽ �ിഷപ്് യജാൺ ആദ്മാേി നാടുക
ടത്തെപ്ട്ടുെവങ്കിലും താമസിോെത മടക്ി
വിളിക്െപ്ട്ടു. അേക്ാണ്ടിോേിെേ ആർച്് 
�ിഷപ്് െതയോഫിയോസിനുും യുയടാക്ിേ 
െക്വർത്തിക്കുും എതിരാേി �ിഷപ്് യജാൺ 
നടത്തിേ അഴിമതി ആയരാപണങ്ങൾ അവെര 
പ്യകാപിപ്ിച്ചു. രണ്ടുപ്ാവശ്ും അവർ �ിഷപ്് 
യജാണിെന നാടുകടത്തിച്ചു. 
407-ൽ വിപ്വാസത്തിൽ തെന്ോണ് 
അയ്ദേഹും അന്തരിച്ത്. 400 നാഴിക ദൂെര ഒരു 
സ്േയത്തക്ാണ്  അയ്ദേഹും നാടുകടത്തെപ്ട്ട
ത്. അവിെട െിേയപ്ാൾ അർദ്പട്ടിണിോേി
രുന്നു. െിേയപ്ാൾ തണുപ്് സഹിയക്ണ്ിയുും 
വന്നു. ോത്രേിൽ അയ്ദേഹത്തിൻെറ യരാഗും 
വർദ്ിച്ചു. അതിൻെറേിടക്് മുഷിഞ്ഞുയപാേ 
വസ്ത്രും മാറി, െവള്ള വസ്ത്രും അണിഞ്ഞ് തിരുപാ
യഥേും സ്വീകരിച്ചു. സകേത്തിനുും രദവത്തിനു 
സ്തുതി എന്് പതിവാേി െൊലാറുള്ള വാക്കു
കൾ ഉരുവിട്ടുെകാണ്് തെറേ ആത്ാവിെന 
അയ്ദേഹും ഈയശാക്് സമർപ്ിച്ചു.

നവദപരാംഗതോയ
വരി.ന�ാൺക്രിനസാസ്റംത്മത്ാന

സ്വപ്ന രഷജു
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യനേഹസ്വരൂപാ നല രദവയമ 
നീോണ് എനിക്് അഭേും എന്നുെമന്നുും 
നിൻ പാത യതടി അേയുമീ പഥികനിൽ
കനിയവകണയമ വരമരുളി

യലേശങ്ങൾ തിങ്ങുമീ ഇഹയോകജീവിതും 
പാപരഹിതമാേി തീർന്ീടുവാൻ 
ക്രൂശിതെന എൻ ഉത്ഥിതെന നിന്ിൽ
ശരണും ഗമിപ്പൂ ഞങ്ങൾ

യജാ�ി യജാർജ്ജ്

രഷജു സാും

നനേഹസ്വരൂപന

യനേഹും തുളുമ്പുന് ജീവിതയമാ 
ഞങ്ങളിെേന്നുും നിറഞ്ഞിടുവാനാേ്
നിൻ കൃപാമാരി െൊരിേയണ നാഥാ 
അനുഗ്രഹമരുളി കാത്തീടയണ

യനേഹത്തിൻ ജീവിതമാതൃക നൽകി 
സഹനത്തിൻ പരിപാവനതയുമാേി 
ത്ായഗാജ്വേും ക്രൂശിൻെറ പാതേിൽ 
അടിേങ്ങൾക്ാേി പീഡയേെറ്റാരു നാഥാ

ഒരു കുടുും�മാകാൻ കട്കൾ ഏെറയുെണ്ങ്കി
ലും, അതിലും ഇ്മാേി മെറ്റാന്ില. തട്ടിയുും 
മുട്ടിയുും ഒെക്േിരുന്ാലും നമ്മുെട സയന്താ
ഷത്തിലും സന്താപത്തിലും കൂെട നിൽക്ാൻ 
എന്നുമുണ്ാവും ഈ യനേഹകുടുും�ും. 
കൂട്ടുകുടുും�ും, അണുകുടുും�ും, എന്ിങ്ങെന പേ 
യപരുകളിൽ കുടുും�ും ഉെണ്ങ്കിലും, കുടുും�ങ്ങ
ൾ എലാും രദവീകദാനമാണ്.
എത്ര കുടുും�യോഗങ്ങൾ നടത്തിോലും, 
രദവീകകൃപേിലാത്ത കുടുും�ങ്ങൾ, ഇ്മാ
േി പാടാത്ത ഒരു പാട്ടുയപാെേ അയരാെകവും, 
അസ്വസ്ത ഉളവാക്കുന്തുമാേിരിക്കുും. 
വേിേ വീടുകളിെേ െെറിേ കുടുും�ങ്ങളാവാ
െത വേിേ മനസുള്ള കൃപ നിറയുന് കുടുും�
ങ്ങളാകാും. അതിലൂെട ജീവിതും ആസ്വദിക്ാും. 
രദവെത്ത മഹത്വെപ്ടുത്താും. 

ഇ്മാര്ന്നകുടുംബം
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ക്ിസ്തീേവിശ്വാസത്തിൻെറ അടിത്തറോേ 
രക്ഷാകര പദ്തിേിൽ പരിശുദ് കന്കാ
മറിേത്തിൻെറ പ്ാധാന്ും പരിശുദ് സഭ 
നെമ് ഉദ്യ�ാധിപ്ിക്കുന്നുന്നുണ്്. വെനമാേ 
രദവത്തിനു ശരീരും ധരിക്കുവാൻ, നസ്ത്തി
െേ ദാവീദ് യഗാത്രത്തിൽ നിന്് നിഷ്കളങ്കോേ 
മറിേും എന് കന്ക തിരെഞ്ഞടുക്െപ്ട്ടയപ്ാ
ൾ മാനുഷികമാേ �േഹീനതകൾക്പ്പുറും, 
രദവസന്ിധിേിൽ അവൾക്് സവിയശഷ
തകൾ ഏെറയുണ്ാേിരുന്നു എന്നു നമുക്് 
മനസിോക്ാും. അതിൻെറ ഉദാത്തമാേ 
ഉദാഹരണങ്ങളാണ്, ഗബ്ിയേൽ മാോഖയു
െട അറിേിപ്ിനു മറുപടിോേി ‘ഇതാ ഞാൻ 
കർത്താവിൻെറ ദാസി’ എന്നു പറഞ്ഞ് എളി
മെപ്ട്ടതുും, കാൽവരിക്കുന്ിയേക്കുള്ള പുത്രൻ 
തമ്പുരാൻെറ ോത്രേിലടനീളും െനഞ്ചുരുകുന് 
യവദനയോെട അനുഗമിച്തുും. മാതൃഭാവത്തി
ൻെറ, പരിപാവനതയുെട, പുണ്പ്തീകും!

സഭാപിതാക്ന്ാർ രദവമാതാവിൻെറ മാധ്
സ്തേിൽ അഭേും യതടുവാൻ വിശ്വാസസമൂ
ഹയത്താട് കൽപ്ിക്കുന്തിൻെറ അടിസ്ാന 
കാരണങ്ങൾ അയന്വഷിക്കുവാൻ രദവവെന
ത്തിൽ അലാെത മെറ്റങ്ങുും പരയതണ്തില. യവ
ദപുസ്തകസത്ങ്ങളിയേക്് ആഴ് ന്ിറങ്ങുയ്ാൾ 
അനാവൃതമാക്െപ്ടുന് മാതാവിൻെറ സവിയശ
ഷതകൾ അനവധിോണ്. പഴേനിേമത്തിൽ 
മാതാവിെന കുറിച്് സൂെനകൾ നൽകുന്നുണ്്. 
‘വാഗ്ാനത്തിൻെറ യപടകും’ എന്് ലത്തിനി
േേിൽ െൊല്ലുന്ത് അതിെനാരു ഉദാഹര
ണമാണ്.  യമാശ സീനാേ് മേേിൽ ദർശിച് 
മുൾപ്ടർപ്് പരിശുദ് അമ്യുെട ശരീരെത്തയുും, 
കത്താെത നിന് ശിഖരങ്ങൾ കന്കാത്വെത്ത

യുും, അതിെേ തീേ് തന്ിൽ ഇറങ്ങി വസിച് 
പുത്രെനയുും  സൂെിപ്ിക്കുന്നു. അഹയറാൻെറ 
തളിർത്ത വടി, മന് നിയക്ഷപിച് െെപ്്, 
ോയക്ാ�് ദർശിച് യഗാവണി, ഇവെോെക് 
മാതാവിൻെറ നിർമേതയുും കന്കാത്വവും 
സൂെിപ്ിക്ാനാേി സഭാപിതാക്ന്ാർ നമുക്് 
നൽകിേ ദൃഷ്ാന്തങ്ങളാണ്.
കർത്താവ്  തെറേ പരസ്ജീവിതത്തിെറേ 
ആരുംഭത്തിൽ കാനാേിെേ കേ്ാണവിരുന്നു 
മുതൽ കുരിശിൻ ചുവട്ടിൽ വെര മാതാവിയനാട് 
കാണിച് �ഹുമാനവും ആദരവും പ്ാധാന്വും 
നമുക്് പാഠമാവണും. കുരിശിൻ ചുവട്ടിൽ വച്് 
‘ഇതാ നിെറേ അമ്’ എന്് യോഹന്യനാ
ടുും, ‘ഇതാ നിെറേ മകൻ’ എന്് അമ്യോടുും 
പറയുക വഴി, മറിേെത്ത യോകത്തിൻെറ 
മുഴുവൻ മാതാവായുും നാും ഒയരാരുത്തെരയുും 
അമ്യുെട മക്ളായുും ഭരയമൽപ്ിച്ചു. 
സീയോൻപുത്രി എന്് വിളിക്െപ്ടുവാൻ 
അനുയോജ്ോേ, അനുസരണയുും വിനേവും 
താഴ്മയുും ഉള്ള മകളാണ് മറിേും. ജീവി
തത്തിെേ കേ്യപ്റിേ പ്തിസന്ധികെള 
സമെിത്തതയോെട അഭിമുഖീകരിക്ാൻ 
നെമ് പഠിപ്ിക്കുന് ഉത്തമോേ സ്ത്രീരത്ും, 
തൻെറ �ന്ധുമിത്രാദികളുെട ആവശ്ങ്ങളിൽ 
ഓടിെേത്തി സഹാേിക്കുവാൻ സന്നസുള്ള 
സയഹാദരി, തൻെറ മകെന അനുസരണത്തി
ലും രദവത്തിൻെറയുും മനുഷ്രുെടയുും പ്ീതി
േിൽ വളർത്തിേ, യേശുവിൻെറ ജീവിതത്തി
ൽ ഉടനീളും ഒരു നിഴൽ യപാെേ കൂെട നടന്,  
തെറേ ഹൃദേത്തിലൂെട വാൾ കടന് അനുഭവ
ത്തിലും, നിശബ്ും അവെന അനുഗമിച് സർവ്ും
സഹോേ അമ്ോണ് മറിേും. ഇത്രയേെറ 
വിയശഷണങ്ങളാൽ ഒരുവൾ പ്കീർത്തിക്െപ്

ഈന�ായുത്ടഅമ്മ..
എത്റെയും....

സിൽവി സുനു
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ടുന്ത് സ്വർഗീേ പദ്തിേലാെത മെറ്റന്താണ്?
കാേത്തിൻെറ കുെത്താഴുക്ിൽ വിശ്വാസും 
യഹാമിക്െപ്ടുയ്ാൾ, ജീവിത മൂേ്ങ്ങൾക്് 
ക്ഷതും സുംഭവിക്കുന് ഈ കാേഘട്ടത്തിൽ, 
തീക്ഷ്ണതയോെട വിശ്വാസ ജീവിതും നേിക്ാൻ 
പരിശുദ് അമ് നമുക്് പ്കാശയഗാപുരമാേി 
തീരെട്ട. അവിശുദ്ിയുെട കറകളിലാത്ത 
നറുമണും പരത്ന്  പനിനീർപുഷ്പമാേി 
പരിശുദ് അമ് നമ്മുെട ഭവനങ്ങളിൽ നിറസാ
ന്ിധ്മാവെട്ട. 
മനുഷ്െന രദവത്തിങ്കയേക്് �ന്ധിപ്ിക്കുന് 

സുദൃഢമാേ കണ്ിോേി നിേെകാള്ളുന് പരി
ശുദ് അമ്യുെട ജനനത്തിരുന്ാൾ ആയഘാ
ഷിക്കുന് ഈ പുണ്മാസത്തിൽ, നമ്മുെട 
ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ് അമ്യുെട വിശ്വാസും, 
സമെിത്തത, വിനേും ഇവെോെക് മാതൃകോ
ക്ി, കൃപ നിറഞ്ഞ കുടുും�ങ്ങളാേിത്തീരാും. 
ജപമാേയുെട മുത്കൾയപാെേ പരസ്പരും യനേ
ഹത്തിൻെറ കണ്ികൾ യകാർത്ത്, ഹൃദേങ്ങൾ 
യെർത്വച്്, കൂടുതൽ ഈയശായോടു യെരാൻ, 
ഭാഗ്വതിോേ പരിശുദ് അമ്യുെട മാദ്്
സ്ും നമുക്് യകാട്ടോവെട്ട. 

േി�ിൻ 
യതാമസ്

െനിൊഹ മുംഗളാശുംസകള്....

Drawing
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You bought new clothes for your dear ones
You ostentatiously attended the evening mass to swank your new attire
Heaped up best of the wines in your cupboard
Bought finest of the meat from butchery
Adorned the Christmas tree with best of the decorative
Invited friends and relatives from your high society
Boozed till you were inebriated
Relished the delicious food more than you need
Danced till you panted with your tongue out..

Is this what you Christians do for Christmas?

Are you not supposed to thank the Lord for these blessings?
Did you do your advent with utmost sincerity?
When was the last confession you did?
Were you attending the mass with Lord Jesus in mind?
Did you help out the needy and less fortunate in this advent?

Yes, the Lord certainly knows what you did last Christmas..

Using the words from late Bing Crosby (American actor & singer):
"Unless we don't make Christmas an occasion to share our blessings, all the snow in 
Himalaya won’t make it white!!"

ക്ിസ്തുവിൻെറ തിരുഹ്ദേത്തിൽ നിന്് ക്പെേ
വഹിച്ചുെകാണ്് ഒഴുകി വരുന് നദി നിൻെറ
ആത്ാവിയേക്് ഒഴുകണും. അതിനുയവണ്ി
വിശുദ്കൂദാശകളാകുന് രകയത്താടുകെള
നിൻെറ ആത്ാവിയേക്് െവട്ടിെവക്ണും

-രദവദാസൻ മാർ ഈവാനിയോസ് െമത്രായപ്ാേീത്താ

മഹത്സൂക്തങ്ങൾ

He knows 
what you did last 
Christmas Robert Thomas
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എും.സനി.ദെ.എും തനിരെഞെടപ്്
2019-2021 കാേേളവിയേക്് ദു�ാേ് ഘട
കത്തിെറേ എക്ികയുട്ടീവ് കമ്ിറ്റിയുെട തിര
െഞ്ഞടുപ്്  ജൂണ് 7-ന് നടത്തെപ്ട്ടു. ഫാ. മാതയു 
കണ്ത്തിേിെറേ അധ്ക്ഷതേിൽ നടത്തിേ 
െതരെഞ്ഞടുപ്ിൽ താെഴ പറയുന്വർസത്പ്
തിജ് െെയ്് സ്ാനയമറ്റു. 

President : Joseph James
Secretary : Shaiju Sam
Treasurer  : Joan Thanungattil 
Vice presidents :  
Sony Thomas, Jency Shiju
Joint Secretaries : Binu Babu, Treesa Libu
Executive Members : Jerin Eapen, George 
Varkey, Sijin. P. Abraham 

- - - - - - - - - - -
തനിരുനാളുകള് 
വി. പയത്രാസ് പൗയോസ്, വി. യതാമാലേീഹ, 
വി. അൽയഫാൻസാമ്, എന്ീ വിശുദ്രുെട 
തിരുന്ാളുകൾ അതാത് വിശുദ്രുെട നാമയധ
േത്തിലള്ള പ്ാർത്ഥനാകൂട്ടായ്മകളുെട യനതൃത്വ
ത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്ും ആയഘാഷിച്ചു. 

- - - - - - - - - - -
െസമനിനാർ
മേങ്കര കയത്താേിക്ാ സഭയുെട സിനഡ് വി
ഷേമാേ "കൃപ നിറയുന് കുടുും�ങ്ങൾ" എന് 
വിഷേെത്ത ആസ്പദമാക്ി �യത്തരി രൂപതാ 
െപ്ാകയുയററ്റർ ഫാ.സാമുയവൽ പുതുപ്ാടി ജൂണ് 
28-ന് ദു�ാേ് െസറേ് യമരിസ് രദവാേേത്തി
െറേ മിനിഹാളിൽ വച്് െസമിനാർ നടത്തി. 
ദു�ാേ് എും.സി.രവ.എും യനതൃത്വും നല്കിേ 
പ്സ്തുത െസമിനാറിൽ, പ്സിഡറേ് യജാസഫ് 
ജേിുംസ് സ്വാഗതവും, െസക്ട്ടറി രഷജു സാും 
നന്ിയുും അർപ്ിച്ചു.

- - - - - - - - - - -
മാർ ഈൊനനിയയാസ് ൈനിനും
രദവദാസൻ മാർ ഈവാനിയോസ് പിതാ
വിെറേ 66-ാും ഓർമ്ത്തിരുന്ാൾ ദു�ാേ് 
മേങ്കരമക്ൾ ഭക്ത്ാദരപൂർവ്ും െകാണ്ാടി. 
ഓർമ്ത്തിന്ാളിനു ഒരുക്മാേി മുൻവർഷങ്ങ
ളിെേയപ്ാെേ ഡി.ഐ.പി. പ്ാർത്ഥനാകൂട്ടായ്മ 
യനതൃത്വും നല്കിേ വിവിധ നിയോഗങ്ങൾ 
വച്ചുെകാണ്ടുള്ള 30 ദിവസങ്ങൾ നീണ് പ്ാർത്ഥ
നാേജ്ും ജൂണ് 11 മുതേ് ആരുംഭിച്ചു. ജൂരേ 
12-ാും തീേതി ഡി.ഐ.പി. േിൽ നിന്നുും 
ആരുംഭിച് വള്ളിക്കുരിശു പ്ോണത്തിന് 

ദു�ാേ് െസറേ് യമരീസ് പള്ളിഅങ്കണത്തിൽ 
ഇടവകജനവും വിവിധ ഭക്ത സുംഘടനകളുെട 
ഭാരവാഹികളുും യെർന്്  സ്വീകരണും നല്കി. തു
ടർന്് വള്ളിക്കുരിശ് ദു�ാേ് എും.സി.രവ.എും. 
പ്സിഡറേ് ശ്രീ. യജാസഫ് െജേിുംസിനു 
രകമാറി. തദവസരത്തിൽ �യത്തരി രൂപാതാ 
െപ്ാകയുയററ്റർ ഫാ. സാമുയവൽ പുതുപ്ാടി രദവ
ദാസൻ മാർ ഈവാനിയോസ് പിതാവിെറേ  ജീ
വിതെത്ത ആസ്പദമാക്ി ലോസ് നേിക്കുകയുും, 
ഇടവകാുംഗങ്ങളാേ ശ്രീ.േിയറോ, ശ്രീ.യറാേ് 
എന്ിവർ പിതാവിലൂെട േഭിച് അനുഗ്രഹങ്ങെള 
പ്കീർത്തിച്ചുെകാണ്് സാക്ഷ്ും പറയുകയുും 
െെയ്തു. തുടർന്്  പിതാവിെറേ ക�റിങ്കയേക്കുള്ള 
െമഴുകുതിരി പ്ദക്ഷിണെത്ത അനുസ്മരിപ്ിച്ചു
െകാണ്് എലാവരുും കാവി പുതച്് പ്ദക്ഷിണ
ത്തിൽ പങ്കു യെരുകയുും, െസറേ്യമരിസ് ഇടവക 
വികാരി ഫാ. െേന്ി, ഫാ. മാതയു കണ്ത്തിൽ, 
ഫാ. സാമുവൽ പുതുപ്ാടി എന്ിവർ വള്ളിക്കു
രിശിന് സ്വീകരണും നല്കുകയുും െെയ്തു. വിശുദ് 
കുർ�ാനഅർപ്ിച്്, യനർച്വിളയ്ാടുകൂടി 
തിരുന്ാൾ അവസാനിച്ചു. 

- - - - - - - - - - -

ക്നിസ് മത്സരും
ആഗസ്റ് 23-ാും തീേതി മാർ ദിവന്ാസിയോ
സ് െമയമ്ാറിേൽ ക്വിസ് മത്രും ദു�ാേ് 
എും.സി.രവ.എും യനതൃത്വത്തിൽ നടത്തെപ്ട്ടു, 
സീനിേർ വിഭാഗത്തിൽ ശ്രീമതി.ആൻസി 
ഫിേിപ്പുും, യുവജന വിഭാഗത്തിേ് ശ്രീ. ഷിതിൻ 
െക. യതാമസുും, എും.സി.സി.എൽ വിഭാഗത്തിൽ 
ആൽവിൻ ഫിേിപ്പുും ഒന്ാും സമ്ാനത്തിന് 
അർഹരാേി.

- - - - - - - - - - -

എട്ടുയനാമ്് ആചരണും
രദവമാതാവിെറേ ജനനതിരുന്ാളിയനാട് 
അനു�ന്ധിച്് ദു�ാേ് മേങ്കര സമൂഹും പ്ാർ
ത്ഥനേിലും ആരാധനേിലും ഒന്നുയെർന്്. എട്ട്  
ദിവസവും പ്ാർത്ഥനാകൂട്ടായ്മകളുെട യനതൃത്വ
ത്തിൽ വീടുകളിൽ പ്ാർത്ഥനകൾ നടത്കയുും 
െസപ്ും�ർ 1-ന് ഫാ. ഏബ്ഹാും രതപ്റ്ിൽ 
ദിവ്കാരുണ് ആരാധന നടത്കയുും െെയ്തു. 
Praise & Worship Session ശ്രീ. യസവ്ർ 
മാതയു, ശ്രീ െറജി യകാശി എന്ിവർെക്ാ
പ്ും ദു�ാേ് ഗാേകസുംഘും ആരാധനേിൽ 
യനതൃത്വും നൽകി. 
െസപ്ും�ർ 6 െവള്ളിോഴ്ച്, ആയഘാഷമാേ 
വിശുദ് കുർ�ാനയുും റാസയുും നടത്തി. മാതൃസ
മാജത്തിെറേ യനതൃത്വത്തിൽ  യനർച് നല്കുകയുും 
െെയ്തു.

വാര്തെകൾ
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കൃതജ്ഞതയയാെെ...

2018-2019 വർഷത്തിൽ, െസവാർത്തയുെട  
എഡിയറ്റാറിേൽ ടീമിൽ പ്വർത്തിച്ിരുന്...  
യഡാ. േിബുവിനുും, ശ്രീ. ജിയനഷിനുും നന്ി

2017-2019 വർഷത്തിൽ, ദു�ാേ് എും. സി. രവ. എും, 
െന കരുയത്താെട നേിച് യനതാക്ന്ാർക്് െസവാർത്തയുെട നന്ി..

JobyJospeh
Vice president

Liji John 
Vice Pesident

Liju Raju 
Joint sec.

Aji Joseph 
Executive

Reni Jaison 
Joint sec 

Samji Joseph 
President

Robin Roy 
Gen. Sec.

Sumod Cherian
Treasurer

Reji Koshy 
Treasurer

െമാദബൽ ആപ്നിയകേഷൻ
ദു�ാേ് മേങ്കര കയത്താേിക്ാ സമൂഹത്തിന് 
പരസ്പരും �ന്ധെപ്ടുവാൻ ഒരു െമാര�ൽ 
ആപ്ലിയക്ഷൻ ഡേറ്റി വികസിപ്ിച്ചു. 
ഇതിെറേ ഉദ്ഘാടനും ജൂരേ 12-ന് ഫാ. മാതയു 
കണ്ത്തിൽ നിർവ്ഹിച്ചു.  അറിേിപ്പുകൾ 
േഭിക്കുന്തിനുും മറ്റുും ഏെറ ഉപകാരപ്ദമാേ 
ഈ െമാര�ൽ ആപ് തയാറാക്കുന്തിനു 
പിന്ിൽ പ്വർത്തിച്ത് സിറിൽ �ാബു, 
ഷിയജാ ഏബ്ഹാും, േിയറോ യതാമസ്  എന്ി
വർ യെർന്ാണ്.

താലന്് 2019
യു. എ. ഇ എും.സി.രവ.എും. യകന്ദ്ര കമ്ിറ്റി
യുെട യനതൃത്വത്തിൽ ഈ വർഷവും കയോത്
വും"താേന്ത് " നടത്ന്നു. 2019 നവും�ർ 10-ാും 
തീേതി ജ�ൽ അേി െസറേ്ഫ്ാൻസിസ് 
അസ്ിസി യദവാേേത്തിൽ വച്ചു നടത്തെപ്ടുന് 
കയോത്വത്തിയേക്് ഏവർക്കുും സ്വാഗതും.
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