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സർ#ലർ 
2023 േനാ(കാലം  

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

9ാൻസിസ് മാർപാ* ഇെ7ാ?െ@ േനാBകാല സേDശ@ിന് ൈബബിൾ പGാ@ലമായി 
െതരെIJ@ിരിKLത് നMെട കർ@ാവിെO PപാQരീകരണമാണ് (മ@ായി 17:1-8). 

"സാ@ാേന, എെO TറകിേലK േപാV. നീ എനിK (തിബWമാണ്. നിെO ചിQകൾ ൈദവികമ?, 
മാYഷികമാണ്." (മ@ായി 16:23) എL് പേ[ാസിെന ശാസി\േശഷമാണ് പേ[ാസ്, യാേ7ാബ്, 
േയാഹLാൻ എLിവെര V+ിെ7ാ]് ഈേശാ ഉയർLമലയിേലK േപായത്. അവേനാJVടി ആയിbL്, 
ആcനിയdണ@ിeെട ൈദവികേശാഭ അYഭവി7ാൻ ഈേശാ ഈ േനാBകാല@് നെghം 
ഉയർLമലയിേലK jണിKകയാണ്. നMെട വിശkാസKറവിെന അതിജീവി\്, ൈദവmപയിൽ 
ആnയി\് ഈേശാhെട 5രിശിെO വഴി പിെp?ാൻ നാം ഏെrJKL നിേയാഗമാണ് േനാBകാലം. 
ഇtതെLയാണ് അL് പേ[ാuം V+bം െചvത്. കർ@ാവിെന VJതൽ ആഴ@ിൽ അറിയാൻ, 
ര jാ ര ഹ സwം  V J ത ൽ വw xി പ ര മാ യി  അ Y ഭ വി 7ാ ൻ , േy ഹ @ാ ൽ േ( രി ത രാ യി 
zർ{ആcസമർ*ണ@ിY ത|ാറാകാY} വലിയ അവസരമാണ് േനാBകാലം. ഇ~െനെയാെ7 
മതിെയL നMെട അലസമേനാഭാവ�ം �രഭിമാന�ം െവടിI് കർ@ാവിേനാJVെട ആയിരി7ാൻ 
അവിJL് നെg jണിKകയാണ്. തwാഗമേനാഭാവേ@ാെട, ഏകാ�തേയാെട കർ@ാവിേനാJVടി 
ഉയർLമല കയറാൻ ന�K nമി7ാം. അതിY��് നാം ഒരാcേശാധന� ത|ാറാകണം. "നിെO 
ചിQകൾ ൈദവികമ?, മാYഷികമാണ്." എL് കർ@ാവ് നെghം ശാസിK�]ാ5ം.  

5Jംബ(ാർ�നയിൽ VJതൽ സജീവമായി പെ�J�ം വി����വായന VJതൽ (ാർ�നാzർ�ം 
നട@ിhം ൈ��വേyഹം VJതൽ ഔദാരwേ@ാെട അഭwസി�ം നMെട 5Jംബജീവിതെ@ 
വി��ീകരി7ാം. വിശkാസസ�ഹേ@ാെടാ*ം വി�� 5ർബാനയി�ം മ� Vദാശകളി�ം ഇടവക 
വാർഷികധwാന@ി�ം സജീവമായി പെ�J@് ഇടവകസ�ഹേ@ാെടാ*ം ഈേശാെയ പിെpL് ന�Kം 
ഈ ദിന~ളിൽ ഉയർLമല കയറാം. ഈ മലകയrം ഒrെ*+ സാഹസികതയ?, V+ായതീർ�ാടനമാണ്. 
നാം ആbം ഒrെ*+ ദkീപ?. നാെമ?ാം സഭയാ5L വലിയ 5Jംബ@ിെല അംഗ~ളാണ്, ഈേശാhെട 
ശിഷwസ�ഹ@ിെല അംഗ~ളാണ്. 

uവിേശഷം പറhLത് േക+ാ�ം: ഉയർLമലയിൽ "അവൻ അവbെട �ൻപിൽവ� PപാQരെ*�. അവെO 
�ഖം �രwെനേ*ാെല െവ+ി@ിള~ി. അവെO വ�ം (കാശംേപാെല െവ��.” (മ@ായി 17:2) ആ �� 
ശിഷw4ാർ7് ഈേശാhെട ൈദവികമഹതkം കാണാൻ ഭാഗw�]ായി. ഈേശായിൽനിL് ൈദവികേശാഭ 
അവരിേല7് (സരി�. േനാBകാല വിശkാസതീർ�ാടന@ിൽ V+ായി ഉയർLമല കയ�േ�ാൾ 
ഈേശാhെട തിb�ഖേശാഭയിൽ നg�ം പ�കാരാ5ം. 
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മലയിൽ ഈേശാേയാെടാ*ം േമാശhം ഏലിയാhം ഉ]ായിb�െവL് uവിേശഷം സാjിK�. അവർ 
നിയമ@ിെOhം (വചന@ിെOhം വwxിPപ~ളായിb�. നിയമ�ം േമാശhം പര�രwെ@hം, 
(വചന�ം ഏലിയാhം Ttമെയhം അവതരി*ിK�. സഭാcക V+ാ�hെട തീർ�ാടന@ിൽ 
പാര�രw�ം Ttമhം പര�രം േതാേളാJേതാൾ േചർL് േപാേക]താണ്. 

േനാ B കാ ല (ാ യ Gി @ തീ ർ �ാ ട ന @ി െO  ല jwം  വw xി പ ര �ം  സ ഭാ c ക � മാ യ 
PപാQരീകരണമാണ്. ഈ ലjwം േനടാൻ ഈേശാേയാJVടി മലകയ�േ�ാൾ ര�കാരw~ൾ നാം 
n�ി7ണം. 

ഒL്, ഈേശാെയ nവി7ലാണ്. "ഇവെO വാK nവിKവിൻ." (മ@ായി 17:5) എL പിതാവിെO സkരം 
ശിഷw4ാർ േക+tേപാെല നg�ം ഈേശാെയ േകൾ7ണം. നേgാJ സംസാരിKL ഈേശാെയ 
nവി7ാY} അY�ഹ@ിെO കാലമാണ് േനാBകാലം. ഇL് ഈേശാ എ~െനയാണ് നേgാJ 
സംസാരിKLത്? ഒLാമതായി, ആരാധനാ�മ@ിeെട സഭ നാ�മായി പ�വ�L ൈദവവചന@ിeെട. 
ൈദവവചന@ിെO യഥാർ� േകൾവി7ാരാേണാ നgൾ? ൈദവവചനവായനKം പഠന@ിYം 
(ാർ�നKം നാം സമയം കെ]@ാ�േ]ാ? അവിെട ജീവിKL ഈേശാെയ ന�7് അYഭവി7ാൻ 
സാധിK�േ]ാ ? നMെട സേഹാദരീസേഹാദര4ാരിeെടhം അYദിനം ൈദവം നേgാJ 
സംസാരിK�]്. അവരിeെട ൈദവ@ിെO സkരം ന�7് േകൾ7ാൻ പ��േ]ാ? സഭhെട V+ായ 
യാ[യിൽ പര�രം nവി7ാൻ നാം ത|ാറാകണം. അേ*ാൾ ഈേശാhെട സാLിധwം സ�ഹ@ിeെട 
ന�7് അYഭവെ*Jം.   

ര]ാമതായി, വചനം nവി\ ശിഷw4ാbെട (തികരണം ന�K n�ി7ാം. "ശിഷw4ാർ കമി¢വീ£. 
അവർ ഭയെ*�. ഈേശാ സമീപി\് അവെര �ർശി�െകാ]് പറ6: എ¤േLൽKവിൻ, ഭയെ*േട]. 
അവർ ക¥ക�യർ@ി േനാ7ിയേ*ാൾ ഈേശാെയ അ?ാെത മrാെരhം ക]ി?.” (മ@ായി 17:6-8) ഈ 
വചനം വwഖwാനി�െകാ]് 9ാൻസിസ് മാർപാ* നേgാJ പറh�: "അYദിന ജീവിതയാഥാർ�w~�െട 
¦�ി��ക�ം ൈവb�w~�ം േപടി\് അസാധാരണസംഭവ~�െടhം നാടകീയ അYഭവ~�െടhം 
ഭxി(കടന~ളിേല7് ഒളിേ\ാടbത്." ഈേശാമിശിഹാെയ മാ[മായിരി7ണം നാം പിെp§Lത്. 
േനാBകാലം ഒb ധwാനാവസരമാണ്. ഈേശാhെട പീഡാYഭവ@ിെOhം 5രി�മരണ@ിെOhം 
ഉ�ാന@ിെOhം മഹാരഹസw~ൾ വിശkാസം, ശരണം, ഉപവി എLീ ൈദവികumതാഭwാസ~ളിeെട 
അYഭവിKL അവസരമാണത്. അത് സഭാcകമായ യാ[യാണ്, തീർ�ാടനമാണ്. ന? തBരാൻ 
നgിേല7് അY�ഹ~ൾ വാരിെ\ാരിhL അവസരം. "എ¤േLൽKവിൻ, ഭയെ*േട]" എL് ഈേശാ 
നേgാട് പറhL അവസരം. 

ഈ വലിയേനാBകാല@് ഈേശാേയാെടാ*ം ഉയർLമലയിേലK കയറാൻ പരി��ാcാവ് നെg 
(േചാദി*ിKകhം ശxിെ*J�കhം െച|െ+ . ഈേശാhെട ൈദവികേശാഭ വിശkാസ@ിൽ 
©ിരീകരി7െ*+ ന�Kം അYഭവി7ാൻ സാധി7െ+. അവേനാെടാ�} സkർªീയതീർ�ാടന@ിൽ 
എ�ം നാം ഉറ�നിL് �േLാ�േപാകാൻ ൈദവmപ7ായി യാചി7ാം. 

മിശിഹായിൽ േyഹേ@ാെട, 

നി~�െട പിതാവ്  
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NB: ഈ സർKലർ 2023 െഫവരി 26ന് (ഞായർ) പ}ിയിൽ വായിേ7]താണ്.

2


