Syro-Malabar Eparchy of St Thomas the Apostle, Melbourne

Prot.No.MPL: 117/20/52

ഇടയേലഖനം
2020 മംഗലവാർtാkാലം
മിശിഹായിൽ (പിയ ബഹുമാനെp/ ൈവദികേര, സേഹാദരീ സേഹാദരnാേര, കു9ുമkേള,
നmുെട ആരാധനാവtരം ആരംഭിkുnത് ഈേശായുെട മനുഷHാവതാരരഹസHം അനുസ്മരിkുn
മംഗലവാർtാkാലേtാടുകൂടിയാണേlാ. തിരുpിറവിെkാരുkമായി മാർേtാമാ(കിസ്തHാനികൾ
പതിവായി ഇരുപtTുേനാm് ആചരിkുnു. (കിസ്മസിന് ഒരുkമായ ഈ ദിവസXൾ കൂടുതൽ
വിശYാസേtാടും സ്േനഹേtാടും ശരണേtാടുംകൂടി ഭkിപൂർvം നമുkാചരിkാം.
മംഗലവാർtാkാലt് നാല് ആഴ്ച കളാണുllത് . ഓേരാ ഞായറിെലയും ൈദവവചനചിnകൾ
േക(nമാkി ജീവിcുെകാd് തിരുpിറവിk് ഒരുXാൻ ഞാൻ നിXെള kണിkുnു.
മംഗലവാർt ഒnാം ഞായറിെല സുവിേശഷം സ്നാപകേയാഹnാെn ജനനെtkുറിcുll
അറിയിpാണേlാ (ലൂkാ 1:5-25). ൈദവദൂതൻ പറ9ു: "സഖറിയാ, നീ ഭയെpേടd. നിെn (പാർtന
േക/ിരിkുnു. നിനk് ഒരു പു(തൻ ജനിkും." മkളിlാതിരുn സഖറിയ-എലിസബt് ദmതികൾk്
അ ത് ൈദ വ സ്േന ഹ tി െn വ ലി യ സ ദ് വാർ t യായി രുnു . ന mുെട ജീ വി ത tി ൽ എ nും
ൈദവസ്േനഹtിെn സദ്വാർt േകൾkാൻ നമുk് ഇടവരെ/.
രdാം ഞായറിെല സുവിേശഷം ഈേശായുെട ജനനെtkുറിcുll മംഗലവാർtയാണ് (ലൂkാ
1:26-56). ൈദവദൂതൻ പറ9ു: "മറിയേമ, നീ ഭയെpേടd. ൈദവസnിധിയിൽ നീ കൃപ
കെdtിയിരിkുnു. നീ ഗർഭംധരിc് ഒരു പു(തെന (പസവിkും. നീ അവന് ഈേശാ എn് േപരിടണം."
പരിശുd അmെയേpാെല ഏതു ജീവിതസാഹചരHtിലും ഇതാ കർtാവിെn ദാസി/ദാസൻ, അXയുെട
ഇഷ്ടം എnിൽ നിറേവറെ/ എn മനേsാെട നമുk് ജീവിkാം.
മൂnാം ഞായറിെല സുവിേശഷം േയാഹnാെn ജനനമാണ് (ലൂkാ 1:57-66). "കർtാവിെn കരം
േയാഹnാേനാടു കൂെട ഉdായിരുnു. കർtാവിനു വഴിെയാരുkാൻ അവൻ നിേയാഗിkെp/ു. അവൻ
ആtാവിൽ ശkിെp/ു." അതുേപാെല കർtാവിെn കരം എnും നേmാടുകൂെട ഉdാകാനും, നmുെട
ജീവിതസാഹചരHXളിൽ ഈേശായ്k് വഴിെയാരുkാൻ പരിശുdാtാവ് നെm ശkിെpടുtാനും
നമുk് (പാർtിkാം.
നാ ലാം ഞായ റി െല സുവി േശ ഷം ഈേശായുെട ജ നന tി ൽ ഉdായ ൈദ വി ക ഇ ട െപ ട ലാണ്
അവതരിpിkുnത് (മtായി 1:18-24). നീതിമാനായ യൗേസpിതാവ് ആ ൈദവികഇടെപടൽ
തി രി c റി യു ക യും ക ർ tാ വി െn ദൂ ത ൻ ക lി c തു േപാ െല (പ വ ർ tി c് ഈ േശാ യു െട
വളർtുപിതാവാകുകയും െചyുn രംഗം! മനുഷHബുdിെകാd് മനsിലായിെltിലും, നmുെട
ജീവിതtിലുdാകുn ൈദവികഇടെപടലുകെള തിരിcറിയാനും ൈദവികപdതികേളാട് സഹകരിkാനും
സാധിkുേmാൾ കുടുംബtിൽ ൈദവസ്േനഹം പtുവയ്kാനും സമാധാനtിൽ ജീവിkാനും നമുkു
സാധിkും.

ഈ മംഗലവാർtാkാലം ഇ(പകാരം വചനാധിഷ്ഠിതമായി ജീവിcുെകാd് പിറവിtിരുnാളിന്
ആtീയമായി ഒരുXാൻ എlാവെരയും വാtലHപൂർvം ഞാൻ ആഹYാനം െചyുnു. അXെന ഈ
(കിസ്മസ് നമുk് വലിയ സേnാഷtിെn സദ്വാർtയാകെ/ എnാശംസിkുnു.
(ഫാൻസിസ് മാർപാp കഴി9വർഷെt തെn (കിസ്മസ് സേnശം ആരംഭിcത് "ഇരു/ിൽ കഴി9ിരുn
ജനം മഹtായ ഒരു െവളിcം കdു" (ഏശyാ 9:1) എn (പവാചകവചനം ഉdരിcായിരുnു.
അmയാകുn സഭയുെട ആരാധനാശു(ശൂഷയിൽ ൈദവപു(തനായ ഈേശാ വീdും ജനിkുn
ആേഘാഷമാണ് (കിസ്മ സ് . ഈേശാ എn േപരിെn അർtംതെn "കർtാവ് രkിkുnു"
എnാണേlാ. നിതHനിതാnസ്േനഹമായ പിതാവായ ൈദവം തെn പു(തെന േലാകtിേലkയcത്
േലാകെt ശിkിkാനl, രkിkാനാണ് (േയാഹnാൻ 3:17). നേmാടുll വലിയ കരുണയാൽ ൈദവം
ഈേശാെയ േലാകtിനു മുഴുവനും രkകനായി നൽകിയിരിkുnു. അnകാരtിൽ നടkുn നമുk്
െവ/മാകാൻ രാവിെn കുളിരിലും കൂരിരു/ിലും രkകൻ പിറnുവീണു. ൈദവtിെn വചനമാണ്
കനHകാമറിയtിൽനിnു പിറn ഈേശാ. വാഗ്ദാനനാ/ിേലk് അ(ബാഹtിെn കാlാടുകെള നയിc
അേത വചനം. ആ വചനം ഇ(സാേയൽ ജനെt സYാത(nHtിേലkു നയിcു. പിTുകു9ായി പിറn
ഈേശാ േലാകtിെn (പകാശമാണ്. ഏതു കൂരിരുളിെനയും െവlുn സൂരHേതജs്! അതുെകാdാണ്
"ഇരു/ിൽ കഴി9ിരുn ജനം മഹtായ ഒരു െവളിcം കdു" എn് ഏശyാ (പവചിcത് .
മനുഷHഹൃദയXളിെല ഇരുളിെന മാyാൻ മിശിഹായാകുn െവളിctിനു കഴിയും. നmുെട
മ നു ഷH ബ n X ളി ലും (പ കൃ തി ബ n X ളി ലും കു ടും ബ ബ n X ളി ലും എ lാ yി നു മു പ രി
ൈദവബntിലുമുll ഇരുളിെന മാyി സ്േനഹtിെn ഊഷ്മള(പകാശം പരtാൻ (പാപ്തനാണ്
ശിശുവായി പിറn നmുെട രkകൻ.
കഴി9 (കിസ്മസ് ആേഘാഷtിൽ നാം സYപ്നtിൽ േപാലും ചിnിcുകാണിl 2020-ൽ െകാേറാണ
അണുബാധയുെട കൂരിരു/ിൽ േലാകജനത തpിtടയുെമn്. ഈ കൂരിരു/ിൽ േലാകtിെn (പകാശമായ
മിശിഹാ നെm വഴിനടtെ/ എnു (പാർtിkാം. േകാവിഡു കാലെt നീd അടcുപൂ/ലിെന
പഴയനിയമtിെല (പളയകാലെt േനാഹയുെട െപ/കേtാട് നമുkുപമിkാം (ഉൽപtി 6-9).
ഒരാേഗാളദുരnെt (പതിേരാധിkാൻ മനുഷHചരി(തtിെല ആദHെt അടcുപൂ/ലാണ് േനാഹയുെട
െപ/കം.
ൈദവബntിലും (പപTബntിലും മനുഷHബntിലും മനുഷHനുdാkിയ താളpിഴയാണ്
(പളയtിെn പ|ാtലെമn് ഉൽപtി പുസ്തകം സൂചിpിkുnുd്. മനുഷHസൃഷ്ടിkുേശഷം വളെര
സേnാഷിc കർtാവ് (ഉൽപtി 1:31) മനുഷHെന സൃഷ്ടിcതിൽ പിnീട് ദുഃഖിkുnുd് (ഉൽപtി
6:6). അതിനുll കാരണവും വHkമാkുnുd്. "മനുഷHെn ദുഷ്ടത വർdിcിരുnു; അവെn
ഹൃദയtിെല ചിnയും ഭാവനയും ദുഷിcിരുnു" (ഉൽപtി 6:5). എnി/ും സ്േനഹംതെnയായ
കർtാവ് മനുഷHെനയും (പകൃതിെയയും സംരkിkാനായി പdതിയിടുnു. അതിജീവനtിനായി
െപ/കമുdാkാൻ ൈദവം േനാഹേയാട് ആവശHെpടുnു. ഈ ൈദവികപdതി കാലിക(പസkിയുll
മൂnുസേnശXൾ നമുkു നൽകുnുd്.
ഒnാമതായി, െപ/കനിർmാണം മനുഷHെn പdതിയl, ൈദവtിെn തീരുമാനമായിരുnു. അത്
േനാ ഹ യുെട െപാ X c മ l , ൈദ വ തി രു മ ന sാ യി രുnു . ത nി ഷ്ട മ l േനാ ഹ ന ട pാ kി യ ത് ,
ൈദ േവ ഷ്ട മാ യി രു nു . ത ക ർ n ൈദ വ - മ നു ഷH ബ nം കൂ /ി യി ണ kു ക യാ യി രു nു
െപ/കനിർmാണtിെn (പഥമലkHം.
ര dാ മ താ യി , െപ / കം പ രി sി തി സം ര k ണ tി നു േവ dി യാ യി രു nു . (പ കൃ തി െയ യും
ജീവജാലXെളയും അവഗണിcl ൈദവം മനുഷHെന സംരkിkുnത്. (പകൃതിkും ജീവജാലXൾkും
സംരkണമുdായാേല മനുഷHെn അതിജീവനം സാധHമാകൂ. വലിയ കാലിക(പസkിയുll സമ(ഗമായ
(പപTാതിജീവനtിെn കഥകൂടിയാണ് േനാഹയുെട െപ/കം നെm അനുസ്മരിpിkുnത്. മനുഷHന്
(പപTവുമായി എnും ഉdാേകd ഊഷ്മളബntിന് അടിവരയിടുn സേnശം.
മൂnാമതായി, െപ/കം കുടുംബേക(nീകൃതമായ മനുഷHരkാപdതി ആയിരുnു. േനാഹ മാ(തമl
അ വ െn മ k ളും കു ടും ബ വും സം ര kി k െp ടു nു . േനാ ഹ യു െട വH kി നി ഷ്ഠ മാ യ

സYാർtതാlരHXളുെട സംരkണമl, സമ(ഗവും സnുഷ്ടവുമായ കുടുംബസംരkണമാണ് െപ/കം
വഴി സാധHമായത് . അതുതെnയാണ് ഇnും സംഭവിേkdത് . കുടുംബtിൽ ആരംഭിkുn
നി സYാർ t സ്േന ഹ tി െn യും സാേഹാ ദ രH tി െn യും ബാ ല പാഠ X ൾ പി nീ ട് ഊ ഷ് മ ള മായ
മനുഷHബnXളുെട സംരkണtിന് നെm പരിശീലിpിkണം. കുടുംബXളിൽ നാം അനുഭവിkുn
സേnാഷവും സമാധാനവുമാണ് പിnീട് അവ സമൂഹtിൽ വളർtാൻ നെm (പാപ്തരാkുക.
അn് േനാഹയുെട െപ/കം േപാെല ഇn് േകാവിഡ് അടcുപൂ/ൽ നമുkു നൽകുn ഉtമസേnശXൾ
ഇവതെnയാണ്. ൈദവേക(nീകൃതമായ, പരിസ്ഥിതിസംരkകമായ, കുടുംബാധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നാം
നയിcാൽ അതHുnതXളിൽ ൈദവtിനു മഹതYമുdാകും, ഭൂമിയിൽ മനുഷHർkു സമാധാനമുdാകും.
അേpാൾ ഐശYരHtിെn (പതീകമായ ഒലിവുശാഖയുമായി സമാധാനtിെn െവllരി(പാവ് നmുെട
ജീവിതtിേലkു പറnുവരും. (പതHാശയുെട (പതീകമായ മഴവിൽകാവടി നmുെട ജീവിതച(കവാളtിൽ
നൃtം െചyും.
(പളയകാലt് േനാഹയുെട കുടുംബtിെnയും (പപTtിെnയും ജീവജാലXളുെടയും അതിജീവനകഥ
െകാേറാണാദുരnെt അതിജീവിkാൻ നമുkു ഗുണപാഠമാകെ/. ഈ മംഗലവാർtkാലt്
നേmാടുതെn നമുk് േചാദിkാം: എെn സൃഷ്ടിc കർtാവ് ഇn് ദുഃഖിkുnുേdാ? ദുഷ്ടത
എnിൽ െപരുകുnുേdാ? എെn ഹൃദയചിnകളും ഭാവനകളും ദുഷിkുnുേdാ? ആഴമായ
ആtപരിേശാധനയ്k് നമുk് അവസരം നൽകുകയാണ് കർtാവ് ഈ മംഗലവാർtkാലt്.
(കിസ്മസ് ൈദവtിന് നേmാടുll നിലയ്kാt സ്േനഹtിെn വീരഗാഥയാെണn് (ഫാൻസിസ് പാp
നെm അനുസ്മരിpിkുnു. ൈദവെt അറിയുകയും സ്േനഹിkുകയും ആ സ്േനഹം മyുllവരുമായി
പtുവയ്kുകയുമാണ് മനുഷHജീവിതtിെn ലkHം. തിരുpിറവിയിൽ ഈേശാമിശിഹായിലൂെട
െവളിെp/തും, പരിശുdാtാവാൽ നമുkു നിരnരം നല്കെpടുnതുമായ പിതാവിെn സ്േനഹtിൽ
ജീവിkാൻ സാധിkണെമtിൽ നാം പാപികളാെണn തിരിcറിവും അേതyുപറയാനുll എളിമയും
ൈദവകൃപ യാചിkാനുll സndതയും നമുkുdാകണം. ഈ മംഗലവാർtാkാലt് അതിനായി
നമുk് പരി(ശമിkാം.
ആ സ n മാ യ മം ഗ ല വാ ർ tാ kാ ല tി െn യും തി രു pി റ വി യു െട യും മം ഗ ള X ൾ ഏ വ ർ kും
േനർnുെകാd്, ഈേശാമിശിഹായിൽ നിXളുെട സ്േനഹപിതാവ്,
+ േബാസ്േകാ പുtൂർ

NB: ഈ ഇടയേലഖനം 2020 നവംബർ 29 ഞായറാഴ്ച പllിയിൽ വായിേkdതാണ്.
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(കിസ്തുരാജ തിരുനാൾ

