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ഇടയേലഖനം 
ദുക്റാന 2021   

മിശിഹായിൽ (പിയെp, ൈവദികേര, സേഹാദരീ സേഹാദരnാേര, കു7ുമkേള,


നmുെട പിതാവായ മാർ േതാമാ?ീഹായുെട ദുക്റാന തിരുനാളിെn അനു(ഗഹEളും മംഗളEളും 
ഏവർkും ആശംസിkുnു. േകാവിഡ് മഹാമാരിയുെട ദുരntിൽ േവദനിkുnവർk് നmുെട 
സMർഗീയപിതാവിെn തിരുനാൾ ആശMാസtിെnയും ൈദവാനു(ഗഹtിെnയും അനുഭവമാകെ, എn് 
(പാർtിkുnു.


ഉയിർpിെn എ,ാം ദിവസം, സംശയിkുn േതാമായ്k് ഈേശാ (പതTkെpടുn “േലാക(പസിdമായ 
രംഗെtpXി” െബനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ മാർപാp 2006 ൽ ഇEെന പരാമർശിkുകയു\ായി. തെn 
അസാnിdTtിൽ ഈേശാ മXു ശിഷTnാർkു (പതTkെp,ത ്വിശMസിkുകയിെln് േതാമാ തറpിcു 
പറ7ു. െബനഡിക്ട് പാp പറയുnു, േതാമാ?ീഹായുെട സംശയെtkാൾ അടിsാനപരമായ മെXാരു 
േബാധTം നമുkിവിെട കാണാനാവുെമn്. ഈേശായുെട തിരുമുറിവുകളിലാണ ് ഈേശാെയ നമുk് 
തിരിcറിയാനാകുക എn് േതാമാ?ീഹാ ഇതുവഴി നെm പഠിpിkുകയാണ്. ഈേശാ നെm എ(തമാ(തം 
സ്േനഹിkുnുെവn് െവളിെpടുtുnത ് അവിടുെt തിരുമുറിവുകളാണ്. “ഇവിെട േതാമായ്k് 
െതXുപXിയി,ിl” എn് െബനഡിക്ട് പാp തറpിcു പറയുnു.


പിnീട് ഈേശാെയ കാണുകയും അവിടുെt തിരുമുറിവുകൾ സ്പർശിkുകയും െചയ്ത ?ീഹായാകെ, 
“എെn കർtാേവ, എെn ൈദവേമ” എn് ഏXുപറ7ുെകാ\്, പുതിയനിയമtിെല ഏXവും ദീപ്തമായ 
വിശMാസ(പഖTാപനേtാെടയാണ് (പതികരിkുnത.് ഈ സുവിേശഷരംഗെtpXിയുll അഗസ്തീേനാസ് 
പുണTവാെn വTാഖTാനം ഇ(പകാരമാണ് : “മനുഷTെനയാണ് േതാമാ?ീഹാ ക\തും െതാ,തും ; 
ഏXുപറയുnേതാ, കാണാനും െതാടാനും പXാt ൈദവെt! കാണുകയും െതാടുകയും വഴി എlാ 
സംശയEെളയും മറികടn്, അവൻ ൈദവtിൽ വിശMസിcു.”


േതാമാ?ീഹായുെട വിശMാസാനുഭവെtpXി സഭാപിതാവായ േജാൺ (കിേസാsമിെn വിചിnനം ഇnും 
വളെര (പസkമാണ് : “ഇത ് ൈദവപരിപാലനയുെട (പവർtനമാണ് : ശിഷTസമൂഹtിൽ 
േതാമാ?ീഹായുെട അnെt അസാnിdTം കൂടുതൽ ശkമായ സുരkിതതMtിെnയും ഉറpിെnയും 
മു േnാ ടി യാണ് . േതാ മാ ?ീ ഹാ അവി െട ഉ\ാ യി രു െn mി ൽ സം ശ യി kി lാ യി രുnു . 
സംശയിcിlായിരുെnmിൽ അസാധാരണമായ രീതിയിൽ കർtാവിെന അേനMഷിkിlായിരുnു. 
അ േനM ഷി cി lാ യി രു െn mി ൽ അവി ടു െt അനു ഭ വി kി lാ യി രു nു . േന രി ൽ 
അനു ഭ വി cി lാ യി രു െnmി ൽ ഈേശാ ക ർtാവും ൈദ വ വു മാ െണn പൂ ർn േബാധTം 
ഉ\ാ കു മാ യി രു nി l . ‘എ െn ക ർtാ േവ , എ െn ൈദ വ േമ ’ എ n് േതാ മാ ?ീ ഹാ 
ഏXുപറ7ിlായിരുെnmിൽ അ(പകാരം ൈദവെt സ്തുതിkാൻ നmളും പഠിkുമായിരുnിl. 
അEെന േനാkുേmാൾ, അnെt അസാnിധTം വഴി േതാമാ?ീഹ നെm സതTtിേലkും 
വിശMാസtിെn ഉറpിേലkും നയിkുകയായിരുnു.”


“നീ ക\തുെകാ\ു വിശMസിcു; കാണാെത വിശMസിkുnവർ ഭാഗTവാnാർ” (േയാഹ 20:29) എn 
ഈേശായുെട വാkുകൾ േതാമാ?ീഹായുെട മkളായ നമുk് ഇെnാരു െവlുവിളിയാണ്.
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അnു ?ീഹായ്kു\ായ വിശMാസാനുഭവം മൂnുതരtിൽ നമുk് ഇnു (പസkമാെണn് െബനഡിക്ട് 
പാp സൂചിpിkുnു. ഒnാമതായി, നmുെട അരkിതാവsയിൽ ഇതു നമുk് സമാശMാസം നൽകുnു. 
ര\ാ മതായി , ഏതു സംശയtിനും അനിqിതതMtിനും അpുറtുll തി ളkമാർn 
ജീവിതാവsയിേലk് ഇതു നെm ആനയിkുnു. മൂnാമതായി, ‘കാണാെത വിശMസിkുnവർ 
ഭാഗTവാnാർ’ എn ഈേശായുെട വാkുകൾ പകMമാർn വിശMാസtിെn അർtതലEളിേലk് നെm 
നയിkുകയും, ഈേശാെയ നാം പിൻെചlുn വഴികളിൽ നഷ്ടൈധരTരാകാെത നിലനിൽkാനും 
മുേnാ,ു േപാകാനും നെm (പാപ്തരാkുകയും െചyുnു.


േയാഹnാെn   സുവിേശഷം ഇരുപtിെയാnാം അdTായtിൽ വിവരിkുn പേ(താസിേനാെടാpം 
മീൻപിടിkാൻ േപായ േതാമായുെട കഥയും നമുk് ഒരു ഗുണപാഠമാെണn് െബനഡിക്ട് പാp 
ഓർമിpിkുnു. മനുഷTെര പിടിkാൻ കർtാവു വിളിc് ഭരേമlിcവർ അെതാെk മറn് വീ\ും 
മtTെtാഴിലാളികളാകുn രംഗം! കലpയിൽ ൈക വcി,് പിൻതിരി7ു േനാkുnവെരpXി കർtാവു 
പറ7ത ്നാം ഓർkണം. രാ(തിയിെല അവരുെട അധMാനം മുഴുവനും പാഴായി. പുലർകാലt് ഈേശാ 
അവർkു (പതTkനാകുnതും വലേtാ,് വലയിറkാൻ പറയുnതും അവരതനുസരിkുnതും വല 
നിറെയ മീൻ കി,ുnതും കു7ുമkെള എnു വിളിc് ഈേശാ അവർk് ഭkണെമാരുkുnതും ഒെk 
എ(ത ഹൃദയസ്പർശിയാണ്! പിnീെടാരിkലും േതാമാ?ീഹാ ശിഷTതMtിൽ പിnിരി7ു േനാkിയി,ിl. 
പാരmരTം സാkിkുnതുേപാെല, സിറിയയിലും േപർഷTയിലും വടേk ഇnTയിലും െതേk 
ഇnTയിലും സുവിേശഷtിനു ധീരസാkിയായി, വിശMാസtിൽ നmുെട പിതാവായി. രkസാkി 
മകു ട മണി7 ആ ധീ രസാഹസിക ഇതിഹാസtി െn അനുസ്മ രണവും ആചരണവും 
ആേഘാഷവുമാണ് നമുkിn് ദുക്റാന തിരുനാൾ.


2013 ദുക്റാന തിരുനാളിെല (ഫാൻസിസ് പാpയുെട വിചിnനEൾ ഏെറ കാലിക (പസkിയുllതാണ്. 
നാം നmുെട സMാർtതയിൽ നിn് പുറtുകടn്, മXു മനുഷTരുെട ജീവിത വഴികളിലൂെട സzരിcാേല, 
വിശpും ദാഹവും നgതയും അവമാനവും അടിമtവും ജയിൽവാസവും േരാഗാവsയും അനുഭവിkുn 
സേഹാദരരിൽ ദൃശTമാകുn ഈേശായുെട മുറിവുകൾ കാണാൻ നമുkു സാധിkുകയുllൂ. ആ 
മുറിവുകളിൽ െതാടുകയും തേലാടുകയും െചyുേmാഴാണ് “നmുെട ഇടയിൽ വസിkുn ൈദവെt 
ആരാധിkാൻ നമുk് സാധിkുക” എn് പാp നെm അനുസ്മരിpിkുnു. ഇnെt സമൂഹtിെn 
േവദനകളിൽ അkരാർttിൽ പmുേചർnു െകാ\് ഈേശായുെട തിരുമുറിവുകൾ ചുംബിkാൻ 
നമുkു സാധിkണം. കുഷ്ഠേരാഗിെയ ചുംബിcേpാളേl അസീസിയിെല (ഫാൻസിസ് പുണTവാൻ 
ജീവിkുn ൈദവെt അനുഭവിcറി7ത്. കരുണയുെട (പവർtികളിൽ ഏർെpടുേmാഴാണ ്
ഈേശായുെട തിരുമുറിവുകളിൽ സ്പർശിkാനും േതാമാ?ീഹാെയേpാെല “എെn കർtാേവ, എെn 
ൈദവേമ” എn് ജീവിkുn വിശMാസം ഏXുപറയാനും നമുkാകുക.


േവദനയുെടയും ഒXെpടലിെnയും ആശmയുെടയും നിമിഷEളിൽ , എnുെകാ\് എനിkിത ്
സംഭവിkുnു? ൈദവtിനു കnിേl, കരളിേl എnു േചാദിkുnവർ നmുെട ഇടയിലു\്. അേpാൾ 
നാം ഓർkണം, മXു ശിഷTnാർ ഈേശാെയ കാണുകയും അവിടുെt ഉtാനtിൽ   വിശMസിkുകയും 
െചയ്തി,്  എ,ു ദിവസെമടുtു േതാമാ?ീഹാk് അtരെമാരു അനുഭവമു\ാകാൻ. തmുരാെn വഴികൾ 
എ(ത വിചി(തം! തേnതായ സമയെമടുtുെകാ\ാണ ്ൈദവം തെn പdതികൾ നടpാkുnത.് നmുെട 
കാരTtിലും സംഭവിkുnത ്ഇതുതെnയാണ്. േകാവിഡ് മഹാമാരിയുെട ദുരnEൾ അനിqിതമായി 
നീ\ുേപാകുേmാൾ ൈദവെtയും അവിടുെt വഴികെളയുംപXി സംശയEൾ എനിkും നിEൾkും 
ഉ\ാകുnത ് സMാഭാവികമാണ.് നmുെട ജനtിെn മുറിവുകൾ കാണാനും സ്പർശിkാനും നമുkു 
സാധിkെ,. അതിലൂെട ഉtിതനായ മിശിഹായുെട ൈദവികേശാഭയാർn തിരുമുറിവുകളും തിരുമുഖവും 
ദർശിkാൻ നമുkു സാധിkെ,.


അരkിതാവsയിൽ നെm സമാശMസിpിkുn , സംശയEൾkpുറtുll ജീവിതtിെn 
(പകാശപൂർnമായ തലEളിേലk് നെm നയിkുn , ശിഷTതMtിെn പാതയിലു\ാകുn 
(പതിസnികെള തിരിcറിയാനും മറികടkാനും പകMതയാർn വിശMാസtിെn ശരിയായ അർtം 
തിരിcറിയാനും നെm സഹായിkുn കർtാവിന് നമുk് നnി പറയാം. “എെn കർtാേവ, എെn 
ൈദവേമ” എn് േതാമാ?ീഹാേയാെടാpം ഈ ദുക്റാന തിരുനാളിൽ നമുkും ഏXു പറയാം.
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ഈ ദുക്റാന തിരുനാളിൽ മെXാരു (പധാനകാരTം നിEളുെട (ശdയിൽെpടുtാൻ ഞാൻ 
ആ(ഗഹിkുnു. നmുെട രൂപതയുെട അതിർtി നTൂസീലൻഡും ഓഷTാനിയരാജTEെളാെkയും 
ഉൾെpടുtി വിസ്തൃതമാkിെkാ\് (ഫാൻസിസ് മാർപാp കൽpന പുറെpടുവിcതിൽ നമുkു 
സേnാഷിkുകയും നlവനായ ൈദവtിനു നnി പറയുകയും െചyാം. ഇതിനായി അേപk സമർpിc 
സീ േറാ മലബാർ സഭാ സിനഡി േനാ ടും േമജർ ആർc് ബിഷpി േനാ ടും ശുപാർശ െച യ്ത 
പൗരസ്തTസഭകൾkായുll തിരുസംഘtിെn അdTkേനാടും നമുk് നnിയുllവരായിരിkാം. ഈ 
(പേദശEളിൽ അധിവസിkുn എlാവെരയും, (പേതTകിc് സീേറാമലബാർ വിശMാസികെളയും 
സനTസ്തെരയും അവിെട ശു(ശൂഷ െചyുn ൈവദിക സേഹാദരEെളയും നമുk് ഹൃദയപൂർവം നmുെട 
രൂപതാ കുടുംബtിേലk് സMാഗതം െചyാം. ഇത ് മിഷൻ(പവർtനtിനുll കൂടുതൽ വിശാലമായ 
സാധTതകളാണ് നമുkു നൽകിയിരിkുnത് . േ(പഷിതരംഗേtkുll ഈ വിളി കൂടുതൽ 
ഉtരവാദിtേtാെട ഏെXടുkാൻ ഈ ദുക്റാന തിരുനാളിൽ നമുk് (പതിjാബdരാകാം.


ഈ അവസരtിൽ നnിയുെട ഒരു വാk്. ഇnTയിെല േകാവിഡ് ദുരിതാശMാസ (പവർtനEൾk് 
സഹായം അഭTർtിcുെകാ\ുll എെn ആഹMാനtിന് ഉദാരമായി സംഭാവന െചയ്ത എlാവെരയും 
ൈദവം അനു(ഗഹിkെ,. നmുെട രൂപതയിെല ഇടവകകളിൽ നിnും സമൂഹEളിൽ നിnുമായി നമുkു 
ലഭിcത ് 58,511.57 േഡാളറാണ്. അതിനു പുറേമ, ഓസ് േ(ടലിയയിെല മൂnു പൗരസ്തT രൂപതകളിൽ 
നിnും ഏതാനും ചില ഇടവകകളിൽ നിnുമായി 16,622.85 േഡാളർ ലഭിkുകയു\ായി. അEെന 
െമാtം സമാഹരിkാനായത് 75,134.42 േഡാളറാണ്. ഇേതാെടാpം ഓസ് േ(ടലിയയിെല കാtലിk് 
മിഷൻ െസാൈസXി 30,000 േഡാളർ സംഭാവന െചyുകയു\ായി. അEെന 105,134.42 േഡാളർ മിഷൻ 
െസാൈസXി വഴി കാരിtാസ് ഇnTk് അയcു െകാടുkാൻ നമുk് സാധിcു. എlാവർkും നnി. 
ൈദവം നിEെള അനു(ഗഹിkെ,.


നിEളുെട പിതാവ്,


+ േബാസ്േകാ പുtൂർ                                                                                                    2021 ജൂൺ 19


NB: ഈ ഇടയേലഖനം 2021 ജൂൺ 27 (ഞായർ) കുർബാനയ്kിെട വായിേk\താണ്. 
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Syro-Malabar Eparchy of St Thomas the Apostle, Melbourne


Prot.No.EPL: 66/21/58


PASTORAL LETTER 
DUKHRANA - 2021 

Dear Rev. Fathers, dear brothers and sisters and dear children in Christ,


I wish you the blessings and greetings of the Feast of Dukhrana of our Father St. Thomas. I pray 
that the feast of our heavenly patron be a consolation and divine blessing to all who suffer in the 
time of COVID pandemic.


Pope Benedict XVI has spoken in 2006 about the “proverbial scene” of the appearance of the 
risen Jesus to the doubting Thomas that occurred eight days after Easter. At first Thomas 
asserted that he would not believe that Jesus had appeared in his absence. Pope Benedict 
affirms that basically, from these words, more than Thomas’ doubt, there emerges another 
fundamental conviction: that it is through the wounds of Jesus that we can now recognize His 
identity. It is the wounds of Jesus that reveals how much He loves us. “In this the Apostle is not 
mistaken”, affirms Pope Benedict.


Eight days later Thomas, seeing and touching the wounds of Jesus, reacts with the most splendid 
profession of faith in the whole of the New Testament:   "My Lord and my God!"(Jn.20: 28)! St 
Augustine comments on this Biblical scene:   Thomas "saw and touched the man, and 
acknowledged the God whom he neither saw nor touched; but by the means of what he saw and 
touched, he now put far away from him every doubt, and believed the other". 


Meditative words of the Church Father St. John Chrysostom on the faith experience of St. 
Thomas are very relevant even today. “This was, therefore, a work of divine providence, that the 
separation of the disciple, would become a harbinger of increasing safety and surety.    For if 
Thomas had not been absent, he would not have doubted; and, if he would not have doubted, he 
would not have sought strangely; and, if he would not have sought, he would not have felt; and, if 
he would not have felt, he would not have been convinced of the Lord and God; and, if he did not 
call Him Lord and God, then neither would we have been taught to hymn Him thus.   For Thomas, 
by not being present, has led us towards the truth and later, became more confirmed regarding 
the faith.”


The words of Jesus, "Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have 
not seen and yet believe" (Jn 20: 29), is a big challenge today to us the sons and daughters of St. 
Thomas.


Pope Benedict indicates that the faith experience St. Thomas then had is now relevant to us for at 
least three reasons:   first, because it comforts us in our insecurity; second, because it shows us 
that every doubt can lead to an outcome brighter than any uncertainty; and, lastly, because the 
words that Jesus addressed to him remind us of the true meaning of mature faith and encourage 
us to persevere, despite the difficulty, along our journey of discipleship to him.


Pope Benedict reminds us of the importance of the story of Thomas going fishing along with 
Peter, narrated in the twenty-first chapter of the Gospel of John. The disciples called by the Lord 
to be fishers of men, going back to fishing! What a drama?  We shall remember Jesus’ saying 
about  ‘one who puts a hand to the plough and looks back’. Their toil of the whole night was in 
vain. Early in the morning Jesus appears to them, asks them to cast their net on the right side, 
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they do it and accordingly, catch a large number of fish, Jesus prepares meals for them, calling 
them little children - how hearty are the sequence of these events! Never again has Thomas 
looked back on his discipleship.  As tradition claims, Thomas first evangelized Syria and Persia, 
then went on to Northern India from where he finally reached Southern India and became our 
Father in Faith. Dukhrana is the remembrance, observance and celebration of the heroic history of 
that crowing martyrdom.


The words of Pope Francis on the occasion of the 2013 Dukhrana are highly relevant. We must 
come out of ourselves, we must take human routes if we are to discover that Jesus’ wounds are 
still visible today on the bodies of all our brothers and sisters who are hungry, thirsty, naked, 
humiliated, enslaved, imprisoned and hospitalised. Pope reminds us that it is by touching and 
caressing these wounds “we can adore God alive in our midst”. By literally partaking in the pains 
of the contemporary society, we shall be able to kiss the wounds of Jesus. Is it not by kissing the 
leper that Saint Francis of Assisi experienced the living God? It is by engaging in acts of mercy we 
will be enabled to touch the sacred wounds of Jesus and proclaim along with St. Thomas the 
Apostle our living faith, ‘my Lord and my God’.


During times of suffering, isolation and anxiety, some of us ask, why is this happening to me? Has 
not God eyes and heart? We shall then remember that it took eight days after the other disciples 
saw Jesus and believed in the resurrection, for St. Thomas to have such an experience. The ways 
of the Lord are often strange! God takes his own time to fulfil his plans. The same is true in our 
own situations too. When the sufferings due to the COVID Pandemic prolong indefinitely, it is 
natural that you and I often have such doubts about God and his ways. Let us open our eyes to 
see and touch the wounds of our fellow human beings. By doing so may we be able to see the 
sacred wounds and the holy face of the risen Jesus in his divine splendour.  


Let us thank the Lord, who consoles us in our insecurities, who leads us beyond the doubts to the 
resplendent vista of life, and who helps us to discern and overcome the crises on the path of our 
discipleship and understand the true meaning of a mature faith. On this Dukhrana Feast along 
with St. Thomas let us proclaim “my Lord and my God”.


On this feast day I would like to bring to your attention a matter of great importance. I invite you to 
thank God upon the decision of Holy Father Pope Francis extending the jurisdiction of our 
Eparchy to New Zealand and beyond to all the Oceania countries. We are grateful to the Synod 
and the Major Archbishop of the Syro-Malabar Church who presented such an application, and 
the Prefect of the Congregation for the Oriental Church who endorsed it. We warmly welcome to 
the fold of the Eparchy all the people living in these countries, especially the Syro-Malabar faithful, 
the religious and the priests who minister in these communities. This is a great opportunity for a 
wider mission work. On this Dukhrana feast let us resolve ourselves to take up the challenge in 
this call to the mission.


Finally a word of thanks! May God abundantly bless you, who have generously contributed to my 
appeal towards the COIVD relief works in India. We collected $ 58,511.57 from our parishes and 
communities. Besides, we got $16,622.85 from the other three oriental eparchies and some other 
Latin parishes. Thus, $75,134.42 is the total amount we collected. Along with that Australian 
Catholic Mission Society contributed $30,000. Consequently, we could send through the 
Australian Catholic Mission Society to Caritas India $105,134.42. Thank you all!


God bless you!


Your Bishop

+Bosco Puthur	 	 	 	 	 	 	 	 	      19 June 2021


NB: This Pastoral Letter is to be read in our parishes and communities on Sunday, 27 June 2021.
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