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ഇടയേലഖനം  
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മിശിഹായിൽ (പിയ ബഹുമാനെp/ ൈവദികേര, സേഹാദരീ സേഹാദരnാേര, കു9ുമkേള,


നmുെട കർtാവായ ഈേശാമിശിഹായുെട പീഡാനുഭവtിെnയും കുരിശുമരണtിെnയും 
ഉtാനtിെnയും െപസഹാരഹസHIളിേലk് വിഭൂതി തിNളിെല തിരുkർmIളിലൂെട നാം 
(പേവശിkുകയാണേlാ. പരിശുd പിതാവ് (ഫാൻസിസ് മാർpാp ഇെkാlെt തെn 
േനാmുകാല സേnശtിെn മുഖHദർശനമായി തിരെ9ടുtത ് "ഇതാ നാം ജറുസേലമിേലk് 
േപാകുnു" (മtായി 20:18) എn ഈേശായുെട തിരുവചനമാണ.് എnാണ ്ഈ യാ(തയുെട 
ഉേdശHവും ലkHവുെമn് മtായിയുെട സുവിേശഷtിൽ തുടർn് നാം വായിkുnു`്. 
"മനുഷHപു(തൻ (പധാനപുേരാഹിതnാർkും നിയമjnാർkും ഏlിkെpടും. അവർ അവെന 
മരണtിനു വിധിkുകയും വിജാതീയർk് ഏlിcുെകാടുkുകയും െചyും. അവർ അവെന 
പരിഹസിkുകയും (പഹരിkുകയും (കൂശിkുകയും െചyും. എnാൽ മൂnാം ദിനം അവൻ 
ഉയിർpിkെpടും." (മtായി 20:18-19) േനാmുകാലം ഒരാtീയ യാ(തയാണ്. നമുkും നmുെട 
രkയ്kും േവ`ി തെntെn എളിമെpടുtുകയും മരണേtാളം, കുരിശുമരണേtാളം 
അനുസരണമുllവനാകുകയും െചയ്തവെന അനുസ്മരിcും പിെknും െകാ`ുll 
ആtീയയാ(ത!


പാപെtയും പാപമാർഗIെളയും ഉേപkിc്, പരിശുdാtാവിെn അഭിേഷകtാൽ പുtൻ 
മനുഷHരായി ജനിkാൻ ഈ ഉയിർpു തിരുനാൾ നമുk് കൃപ നൽകെ/. ഉപവാസtിെnയും 
(പാ ർtനയു െട യും ദാ ന ധ ർ മtി െn യും അഭHസ നtി ൽ ന മുkു മു േn റാം .  
മാ നസാn രtി നുll ഈ കാ ലഘ /tിൽ വി ശqാസം , ശ രണം , ഉ പ വി എnീ 
ൈദവികസുകൃതIളിൽ തീk്ണമായി വളരാൻ (ഫാൻസിസ് പാp നെm ആഹqാനം െചyുnു.


1 . നmുെട വിശqാസം നമുk് ഏrുപ റയാം . നmുെട കർtാവും രkകനു മായ 
ഈേശാമിശിഹാെയ ഏrുപറയുnതാണ ് ൈ(കസ്തവവിശqാസം . പിതാവിനാൽ ഈ 
േലാകtിേലk് അയkെp/വൻ പരിശുdാtാഭിേഷകtാൽ നmുെട രkകനും നാഥനുമായി 
ഉയിർpിെn മഹിമയിൽ (പേവശിcു . നമുkുേവ`ി അനുസരണം അഭHസിc് , സqയം 
എളിമെpടുtിയ ഈേശാെയ ഉപവാസtിലൂെടയും ഇ(nിയ നി(ഗഹണtിലൂെടയും നമുkു 
പിെklാം . സqയം പരിതHജിc് , കൃപയുെട വഴിേയ നടn് വിശqാസം അഭHസിkാം . 
തിnയിൽനിnകn് നmുെട ഹൃദയെt ൈദവtിെn വാസsാനമാkാം.
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ഉ പ േഭാ ഗ സം സ്കാ ര േtാ ടും വാ ർtാ മാ ധH മ I ളു െട അതി (പ സ ര േtാ ടും 
ആtനിയ (nണേtാെട ഭാവാtകമായി (പ തി ക രിkാൻ നമുkു സാധിkെ/ . 
മതനിരേപkമായ ഇnെt സംസ്കാരtിൽ ഏകരkകനായ ഈേശായിലുll നmുെട 
ജീവിkുn വിശqാസം ഏrുപറയാം . വിശqാസാനുഭവtിൽ വHkിപരമായി ആഴെp/് 
(തിേയകൈദവികകൂ/ായ്മയിൽ നമുkു വളരാം.


2. (പതHാശയിൽ വളരാൻ ആഹqാനം െചyുേmാൾ ഈേശാ ജീവജലം വാഗ്ദാനം െചയ്ത 
സമരിയkാരിയുെട ചി(തമാണ് (ഫാൻസിസ് പാp നmുെട മുൻപിൽ വയ്kുnത.് ആ പാവം 
സ്(തീ ശാരീരിക ദാഹജലെtprി ചിnിkുേmാൾ, ഈേശാ അവൾk് വാഗ്ദാനം െചyുnത ്
പരിശുdാtാവിൽനിnു നിർഗളിkുn ആtീയജലമാണ്. മാനുഷികമായി ചിnിcാൽ നിരാശ 
േതാnാവുn ഇlായ്മയിലൂെടയും തിരസ്കരണtിലൂെടയും സഹനIളിലൂെടയും, എnിന്, 
നിഷ്ഠുരമായ കുരിശുമരണtിലൂെടയും കടnുേപായ, ഉtിതനായ ഈേശായാണ് നmുെട 
(പതHാശയുെട ആണിklും അടിtറയും . േലാകജനത ഏെറ (പതിസnികളിലൂെട 
കടnുേപാകുn ഈ െകാേറാണകാലt,് അjാതവും ഇരു`െതnു േതാnിkുnതുമായ 
ഭാവി നെm തുറിcു േനാkുn അവസരtിൽ ഈേശായുെട ഉയിർp് വിശqാസികളായ നമുk് 
(പതHാശയുെട (പകാശമാണ്. നമുkു ചുrുമുll അസqsമനsുകെള ആശqസിpിkാനും 
സാnqനെpടുtാനും (പതHാശപNുവc് ബലെpടുtുവാനും നമുk് കടമയു`്. കരയുnവരുെട 
കzീെരാpുn, ദുഃഖിkുnവെര സേnാഷിpിkുn, മുറവിളികൂ/ുnവെര ശാnരാkുn, 
േവദനിkുnവെര സമാശqസിpിkുn, പഴയെതlാം തുടcുമാrി പുതിയ ആകാശവും പുതിയ 
ഭൂമിയും സൃഷ്ടിkുn കർtാവീേശാമിശിഹായാണ ്നmുെട (പതHാശ (െവളിപാട് 21).


3. വിശqാസtിെnയും (പതHാശയുെടയും പൂർtീകരണമായ സ്േനഹമാണ് സർv(പധാനം (1 
േകാറി. 13) എn് നമുkു തിരിcറിയാം. മിശിഹായുെട കാലടികൾ പിെklുnവൻ 
എlാവെരprിയും കരുതലും കരുണയുമുllവനായി രിkണം . വിശqാസtിെnയും 
(പതHാശയുെടയും ഉnതേ(ശണിയായ സ്േനഹം അനുഭവിkുnവനും അഭHസിkുnവനും 
പNുവയ്kുnവനുമാകണം. മrുllവരുെട വളർcയിൽ സ്േനഹം സേnാഷിkും. അതുേപാെല 
മrുllവരുെട േവദനയിൽ സ്േനഹം ദുഃഖിkും. കുർബാനയിൽ നാം (പാർtിkുnതുേപാെല, 
േkശിതരും ദുഃഖിതരും ദരി(ദരും പീഡിതരും േരാഗികളും ആകുലരുമായ എlാവെരയും 
കർtാവിൽ േചർtു പിടിkാൻ നമുkാകണം. 


സ്േനഹം നmുെട ജീവിതtിന് അർtം നൽകുn ൈദവികദാനമാണ്. എlാവരുമായി 
സ്േനഹം പNുവയ്kാൻ നമുk് കടമയു`്. ദാനധർmം നെm അതിനു സഹായിkും. വിശുd 
കുർബാനയിൽ കർtാവു പNുവ യ്kുn ജീവെn അpം സqീകരിkുn നmൾ 
അനുദിനജീവിതtിൽ അpം പNുവയ്kാൻ സndരാകണം. 


അIെന ഉപവാസtിെnയും (പാർtനയുെടയും ദാനധർമtിെnയും അഭHസനtിലൂെട, 
വിശqാസം , ശരണം , ഉപവി എnീ ൈദവിക സുകൃതIളിൽ വളർn് ഉtിതനായ 
ഈേശായിേലk് അനുദിനം നടnടുkാൻ ഈ േനാmുകാലം നമുkുപകരിkെ/. 


ഈേശാെയ എnും അനുഗമിc, കുരിശിൻ ചുവ/ിൽ എlാrിനും സാkിയായി നിn, 
അവസാ നം ഉ യി ർ pി െn മ ഹി മ യി ൽ പ Nു േച ർ n് , െസഹി േയാ ൻ ശാ ല യി ൽ 
പ രി ശു dാtാ ഭി േഷ കtി ൽ ~ീ ഹ nാ ർ kു കൂ /ു നി n പ രി ശു d അm െയ 
വിശqാസതീർtാടനtിൽ വഴികാ/ിയായി നമുkു സqീകരിkാം. 
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(ഫാൻസിസ് മാർpാp ഈ അടുtയിെട ആഹqാനം െചയ്ത ര`ു കാരHIൾ നിIളുെട 
(ശdയിൽ െകാ`ുവരാൻ ഞാൻ ആ(ഗഹിkുnു. വിശുd യൗേസpിതാവിന ് (പതിഷ്ഠിതമായ 
വർഷവും, കുടുംബവർഷവും ആചരിkാനുll ആഹqാനമാണത്.


ഈ അവസരtിൽ യൗേസpിതാവിെന (പേതHകം അനുസ്മരിkാനും ആ വnHപിതാവിെn 
മാതൃക അനുകരിkാനും വിശുdെn (പേതHക മാdHsHം േതടാനും നമുkു പരി(ശമിkാം. 
ൈദവെt എnും അനുസരിc , എളിയവനായ , നീതിമാനായ , സർവ(തികസഭയുെട 
സംരkകനായ, തിരുkുടുംബനാഥനായ, െതാഴിലാളികളുെട മധHsനായ, നൽമരണ 
മdHസ് ഥനായ യൗേസpിതാവിെn തിരുനാൾ ഇെkാlം മാർc് 19 ന് േനാmുകാല ൈചതനHവും 
േകാവിഡ് നിബnനകളും പാലിcുെകാ`് പൂർvാധികം ആേഘാഷമായി ആചരിkാൻ 
എ lാ വ രും (ശ മി kണം . അ േn ദി നം ത െn ന mു െട എ lാ സ മൂഹI ളി ലും 
വിശുdകുർബാനയർpണം സാധHമാkാൻ ബഹുമാനെp/ അcnാെരയും ൈകkാരൻമാെരയും 
ഞാൻ ആഹqാനം െചyുnു. നാം അധിവസിkുn രാജHtിനും നmുെട രൂപതയ്kും 
ഇടവകസമൂഹIൾkും കുടുംബIൾkും ഇത് ൈദവാനു(ഗഹtിെn സവിേശഷമായ 
അനുഭവമാകെ/.


2021 മാർc് 19 ന് ആരംഭിc് 2022 ജൂൺ 26 വെര നീ`ുനിൽkുn കുടുംബവർഷാചരണം 
യൗേസpിതാവിെn തിരുനാളിൽ ഉദ് ഘാടനം െചyാൻ (ഫാൻസിസ് മാർpാp ആഹqാനം െചയ്തത ്
എlാവെരയും ഓർmിpിkുnു. നmുെട കുടുംബIെള വിശുdീകരിkാൻ യൗേസpിതാവിെn 
മാതൃകയും മാdHsHവും നമുk് (പേചാദനമാകണം. "സ്േനഹtിെn സേnാഷം" (Joy of 
Love) എn (ഫാൻസിസ് പാpായുെട ൈ~ഹികാഹqാനtിെn പരിചിnനIൾ നmുെട 
പഠനtിന് ഈ കാലഘ/tിൽ വിഷയമാകണം. കുടുംബകൂ/ായ്മകളിൽ "സ്േനഹtിെn 
സേnാഷം" പഠന-ചർcാ വിഷയമാkാം. അനുദിന കുടുംബ (പാർtനയിലും കുടുംബാംഗIൾ 
തmിലുll വHkിബnIളിലും വളരാൻ നമുk് തീ(വമായി പരി(ശമിkാം. കുടുംബtിെn 
മൂലHവും ഐകHവും സ്േനഹവും നമുk് ഊ/ിയുറpിkാം.


േനാmുകാലt ് വിശുd കുർബാനയിൽ (പാർtിkുnതുേപാെല "യഥാർtമായ 
(പാർtനാൈചതനHവും സേഹാദരസ്േനഹവും ആtപരിതHാഗവും പുലർtിെkാ`് ഈ 
േനാmുകാലം ഫലദായകമാkാൻ" കർtാവ് നെm അനു(ഗഹിkെ/.


സ്േനഹേtാെട 

+േബാസ് േകാ പുtൂർ                                                                               2021 െഫ(ബുവരി 11  

                                                                                                    (ലൂർd ്മാതാവിെn തിരുനാൾ)                                                                             


NB: ഈ ഇടയേലഖനം 2021 െഫ(ബുവരി 14 ഞായറാഴ്ച പllിയിൽ വായിേk`താണ്. 
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