
Syro-Malabar Eparchy of St Thomas the Apostle, Melbourne


Prot. No. MPL 35/22/67 

ഇടയേലഖനം  
േനാ+കാലം - 2022   

മിശിഹായിൽ (ിയെ*+ ൈവദികേര, സേഹാദരീ സേഹാദര4ാേര, 56മ7േള, 

“ന:െട കർ=ാവീേശാമിശിഹാ>െട പീഡാAഭവ=ിെC>ം 5രിEമരണ=ിെC>ം ഉHാന=ിെC>ം 
െപസഹാരഹസIJളിേല7് നെM നയിNO േനാPകാലം വIQിപരRം സാSഹികRമായ 
നവീകരണ=ിന് ഏURം അAWലമായ സമയമാണ് ” എO ആഹZാനേ=ാെടയാണ് പരിE[ പിതാവ് 
]ാൻസിസ് പാ* തെC േനാPകാല സേ_ശം ആരംഭിNOത്. ]ാൻസിസ് പാ*>െട വാNകൾ 
കടെമabെകാc് ഏതാAം ചിeകൾ േനാPകാല=് നിJfമായി പgവhാൻ ഞാൻ ആjഹിNk. 

“ന4 െചlOതിൽ മam േതാOാതിരി7െ+. കാരണം, തളരാതിnOാൽ നo7് യഥാകാലം വിളെവa7ാം. 
ആകയാൽ, നo7് അവസരം ലഭിqിരിNOrെകാc് ന4 െചsാം.” (ഗലാ 6:9-10) എO വചനസേ_ശം 
ഈ നാfകളിൽ നo7് ധIാനവിഷയമാ7ാം. 

1. “വിത>ം െകാxം”: വിE[jy=ിzടനീളം കാ{Orം ഈേശാh് ഏെറ ഇ~െ*+rമായ ഒn 
അനIാപേദശമാണ് വിത>ം െകാxം. വിbവിതhാA� അAWല അവസരെ=*Uി പൗേലാ�ീഹാ>ം 
നെM അA�രി*ിNkc്. വിE[ �7ാ>െട �വിേശഷ=ിെല േഭാഷനായ ധനികെനേ*ാെല, 
�രാjഹRം അതIാർ=ി>ം നിറ6 നിൽNേ�ാൾ, േനാPകാലം മാനസാeര=ിേല7് നെM 
മാടിവിളിNk . ഈേശാമിശിഹായിൽ ജീവിത=ിെC സതIRം സൗ_രIRം വീെca7ാൻ , 
െവ+ി*ിടി7ാന�, നൽകാൻ, വാരി�+ാന�, പgവhാൻ നoN �മി7ാം. 

ൈദവമാണ് ആദIെ= വിത7ാരൻ. തെC വലിയ ന4യിൽ �~ിoതൽ ൈദവം ന4>െട വിb 
വിത�െകാേcയിരിNk. ൈദവ=ിെC വചനമാ5O ആ വി=് സZീകരി7ാAം ജീവി7ാAം 
ഫലദായകമാ7ാAം ഈ േനാPകാല=് നoN �മി7ാം. നിരeരമായ ൈദവവചന�വണം ന:െട 
മന�ിെന rറവിയിേലN നയിNം. ന� ഫലം �റെ*aവി7ാൻ അത് നoN ശQി നൽ5ം. അത് ന:െട 
മന�ിെന സേeാഷി*ിNം. നാം ന4>െട വിത7ാരാ5ം. 

വിളെവa*ിെന*Uി ചിeി7ാ= കർഷകAേcാ? വിതെയ>ം വിളെവa*ിെന>ംപUി പൗേലാ�ീഹാ 
ഇJെന പറ>k: “അ�ം വിത�Oവൻ അ�ം മാ�ം െകാlം; അധികം വിത�Oവൻ അധികം െകാlം.” 
(2 െകാറി 9:6) പേ�, എeാണ് നാം െകാെ�aNക? കnണ>െട വിb വിതqാൽ ന4>െട ഫലം 
െകായ് െതa7ാം . ൈദവനാമ=ിൽ െചlO ഏെതാn േ�ഹ(�=ി>ം �ഥാവിലാകി� . 
ഫലJെളെ7ാcാണേ�ാ മരJെള നാം തിരിqറി>Oത് (മ=ാ 7:16). അrേപാെല ന:െട 
ജീവിത=ിെല സത്(വർ=ികൾ മ��വnെട oൻപിൽ (കാശി7ണം (മ=ാ 5:14-16). �ി�വിെC 
പരിമളം നMി�െട േലാക=ിൽ (സരി7ണം (2 െകാറി 2:15), പാപ=ിൽ നിOകO് നാം ൈദവE�ഷ 
െചlേ�ാൾ വിE[ി>െട ഫലം നാം �റെ*aവിNം. 

1



“വിത�Oെതാnവൻ, െകാlOത് മെUാnവൻ” (േയാഹ 4:37) എെOാn െചാ�cേ�ാ. �വിേശഷം 
വIQമാNOrേപാെല നാം വിത�Oതിൽ 5റ�മാ�േമ ചിലേ*ാൾ ഫലം നൽകിെയk വരിക>�. 
മ��വnെട ന4hായി നാം വിത�േ�ാൾ ഔദാരI�ർ നായ ൈദവ=ിെC േ�ഹ=ിലാണ് നാം 
പgപ�Oത്. സgചിതമായ ലാഭ-േചത കണNW+zകളിൽ നിO് നാം �റbകട7ണം. മ��വnെട 
ഔദാരI�ർ മായ ക~*ാaകfെട എ� ന� ഫലJൾ ജീവിത=ിൽ നാം അAഭവിNOവരാണ്! 
(ാർHന7ായി നാം ഒnമി�WaO പ�ി>ം ന:െട മ7ൾ വിശZാസപരിശീലന=ിനായി 
ഉപേയാഗിNO സംവിധാനJfം നoN oൻേപ കടkേപായവർ വിതq ന4>െട ഫലമേ�? 
അrേപാെല, ഔദാരI�ർ മായ പgവhലിെC ജീവിതൈശലിയിേല7് നMfം വളരണം. 

ൈദവവചനം ന:െട കാ¡*ാടിെന വിശാലമാNം; നെM ആേവശഭരിതരാNം. ശരിയായ വിളെവa*് ഈ 
േലാ ക =ി ല � സZ ർ ¢ീ യ ജീ വി ത =ി ലാ െണ O േബാ ധIം  അ േ*ാ ൾ ന o N cാ 5ം . 
“നിതIജീവിത=ിേലN� ഫലRം” (േയാഹ 4:36) “സZർഗ=ിൽ ഒaJാ= നിേ�പRം” (�7 18:33) 
അേനZഷിNOവരാകണം നMൾ. നിലbവീണ് അഴി>O വി=ാണ് ഏെറ ഫലം �റെ*aവിNOെതO 
(േയാഹ 12:24) ഈേശാ>െട സേ_ശം പരീ�ണകാലJളിൽ നoN (േചാദനമാകണം. “നശZരതയിൽ 
വിതhെ*ak, അനശZരതയിൽ ഉയിർ*ി7െ*ak. അപമാന=ിൽ വിതhെ*ak, മഹതZ=ിൽ 
ഉയിർ*ി7െ*ak. ബലഹീനതയിൽ വിതhെ*ak, ശQിയിൽ ഉയിർ*ി7െ*ak. ഭൗമികശരീരം 
വിതhെ*ak, ആ¥ീയശരീരം ഉയിർ*ി7െ*ak.” (1 െകാറി 15:42-44). ഉയിർ*ിz� (തIാശയാണ് 
ഉHിതനായ മിശിഹാ േലാക=ിA നൽ5O ഏURം വലിയ സേ_ശം.  

2. “ന4 െചlOതിൽ നoN മam േതാOാതിരി7െ+”: തകർO സZ§JfcാNO ഇ¨ാഭംഗRം 
ആസOമായ െവ�വിളികെളNറി�� ഉത്ക©>ം വിഭവേശഷികfെട അഭാവoളവാNO നിnªാഹRം 
നെM പലേ*ാ«ം സZാർHമതികfം മ��വnെട സഹനJെള*Uി നിസംഗnമാNം. അേ*ാൾ നാം 
ഓ ർ 7 ണം ൈദ വ =ി ലാ � യി N O വ െര അ വി a O് ഒ രി 7 zം ൈക വി ടി � . ബ ല ഹീ ന െര 
ശQിെ*abOവനാണ് ന:െട കർ=ാവ്. തOിൽ (തIാശ വ�Oവെര അവിaO് സംര�ിNം. 
അതിനാൽ ഭയ=ിെC സgചിതമായ �റംേതാa െപാ+ിq് ൈദവപയിൽ നo7് ആ�യി7ാം. 
ന4െചlOതിൽ നoെ7ാരി7zം മamേതാOാതിരി7െ+. 

(ാർHിNOതിൽ നoെ7ാരി7zം മamേതാOnത് . “ഭ®ാശരാകാെത എേ*ാ«ം (ാർHി7ണം” (�7 
18:1) എOാണേ�ാ ദിവIനാഥെC ആഹZാനം. വIQിപരമാ>ം സാSഹികമാ>ം നാെമ� �ർബലരാെണO 
ന®സതIം െകാേറാണകാലം നoN നൽ5O വലിയ ¯ണപാഠമാണ്. നMിൽ ഒnതരം ആ¥ീയ 
നിസംഗതh് െകാേറാണകാലം കാരണമായി±c്. ആ¥ീയമാെയാn തളർവാതം നMിൽ പലെര>ം 
ബാധിqിരിNk. വിE[ 5ർബാനേയാaം 5�സാരേ=ാaം മ� Wദാശകേളാao� ഒരകൽq! നാം 
ഒേOാർ7ണം, ന� തPരാെC സഹായമി�ാെത ജീവിത=ിൽ ഒരടി നoN oേOാ±േപാകാനാവി�. 
ആർNം ഒUh് ര�െ*ടാനാവി�. നാെമ�ാവnം ഒേര വ²ിയിൽ യാ�െചlOവരാണ്. ഈേശായാണ് 
ആ വ²ി>െട rഴ നിയ³ിNOത്.  

തി4െയ ന:െട ജീവിത=ിൽനിO് േവേരാെട പി«െതറിയാൻ നo7് മamേതാOാതിരി7െ+. ശാരീരിക 
ഉപവാസം പാപ=ിെനതിെര >[ം െചsാൻ ന:െട ആ¥ാവിന് ശQി നൽ5ം. 5�സാരെമO 
WദാശhണയാAം പാപേമാചനം േനടാAം നo7് മamേതാOാതിരി7െ+. നവമാധIമJfെട അതി(സരം 
മAഷIബ´Jെള �ർബലെ*abക>ം പാപസാഹചരIJളിേല7് നെM വലിqിഴ�ക>ം െചlk 
എO യാഥാർഥIം നാം തിരിqറിയണം. ഈ േമഖലയിെല (േലാഭനJെള അതിജീവി7ാA� 
ആഹZാനംWടിയാണ് േനാPകാലം. 
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മ��വെര സഹായിNOതിൽ നoെ7ാരി7zം മamേതാOാതിരി7െ+. ആ>¶o«വൻ ന4>െട 
വിത7ാരാകാനാണ് ന� തPരാൻ നെM ·മിയിേല7യqത്. ന4 െചsാA� അവസരJെള 
പാഴാ7ാന�, കെc=ാA�, മ��വെര അവഗണി7ാന�, സഹായി7ാA� അAjഹ=ിെC 
o¸ർ=മാണ് േനാPകാലം. 

3 . “തളരാതിnOാൽ നo7് യഥാകാലം വിളെവa7ാം . ” േ�ഹം , നീതി , ഐകIദാർഢIം 
എOിവേയാെടാ*ം ന4>െട �ർ തയിൽ ഒUയടി7് നo7് െചെO=ാനായിെ�»ിzം നാം 
നിരാശെ*ടnത്. അAദിനം അതിനായി നoN �മി7ാം. �മാ�ർ¼കമായ ½ിേരാªാഹ=ിനായി 
(ാർHി7ാം. അAസ¾തം ന4യിൽ വളരാം. ന:െട വീ¡യിൽ േ�ഹസ�Oനായ പിതാവായ ൈദവം 
നെM ൈകപിടി�യർbം. മനസാeര=ി�െട, ൈദവപയിൽ ആ�യിq്, സഭ>െട W+ാ¿യിൽ 
പgേചർO് ന4യിൽ നoN വളരാം. 

ൈദവപ നിറÀ േനാPകാല=ിെC>ം അAjഹദായകമായ ഉയിർm തിnനാളിെC>ം മംഗളJൾ 
ഏവർNം ആശംസിNk.  

ഏതാAം കാരIJൾ നിJfെട �[യിൽെ*a=െ+: 

1. മാർq് 10 ന് ന:െട Áപതയിെല ൈവദികസേMളനRം മാർq് 11, 12 തീയതികളിൽ പാÂറൽ 
കൗൺസിൽ സേMളനRം നടNOത് ഫലദായകമാകാൻ ഏവnം (ാർHിNമേ�ാ. 

2. ]ാൻസിസ് മാർപാ* ആവശIെ*+തAസരിq്, 2023 ൽ േറാമിൽ നട7ാനിരിNO സിനഡിെC 
വിഷയം - Synodality: Communion, Participation, and Mission - എ�ാ ഇടവകകളിzം/മിഷAകളിzം 
ചർqെച�് നിJfെട നിർേÄശJൾ മാർq് 30 ന് oൻപ് ÁപതാകാരIാലയ=ിൽ എ=ിേ7cതാണ്.  

3. െപസഹാവIാഴ=ിെല േÅാ�7ാ¡ ന:െട Áപതയിെല ൈവദികവിദIാർHികfെട പഠനെqലവിAം 
�ഃഖെവ�ിയാ¡െ= േÅാ�7ാ¡ പരിE[ പിതാവിെC നിേയാഗാർHം വിE[½ലJfെട 
സംര�ണ=ിAം ഉ�താെണO കാരIം ഓർMി*ിNk. 

നിJfെട പിതാവ്  
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NB: ഈ ഇടയേലഖനം 2022 മാർq് 6ന് (ഞായർ) പ�ിയിൽ വായിേ7cതാണ്.
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