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                                           Circular No.11/2020                   

                                                                                                Proto. No.22995 /2020 
 
കർത്താവിനാൽ സ്നനഹിയ്ക്കപ്പെട്ട പ്രിയ്ക ബഹുമാനപ്പെട്ട വവദികപ്പെ, സമർെിതപ്പെ, 
സനഹാദെങ്ങപ്പെ, വാൽസയല്യമുള്ള കുട്ടികനെ, 

പ്പകാന ാണാ വവ സ് എന്ന മഹാമാെിപ്പയ്ക ഉന്മൂല്നം പ്പെയ്യാൻ അനഹാൊത്രം 
പണിപ്പെട്ടുപ്പകാണ്ടിെിയ്ക്കുന്ന ഒെു ജനതയ്കാണ്് ഇന്ന് നമ്മുപ്പെ മുന്നില്ുള്ളത്. നമ്മെും അതിൽ 
ഭാഗഭാകുകൊണ്്. നകന്ദ്ര സർകാെും സംസ്ഥാനസർകാെുകെും പ്രാനദശിക 
ഭെണകർത്താകെും എല്ാം ഒട്ടനവധി പദ്ധതികൾ അതിനായ്കി തയ്യാ ാകിയ്കിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പെ 
ഭാഗമാണ്് ഇനൊഴപ്പത്ത സമ്പൂർണ്ണ അെച്ചിെൽ. ഈ അവസ്ഥ നമുകുണ്ടാകുന്ന 
അസൗകെയങ്ങൾ െില് യ്കല്. പപ്പെ നമുകും നമ്മുപ്പെ സമൂഹത്തിനും നില്നില്്കണം. ഈ 
ബാധയ്കിൽ നിന്ന് മുക്തമാകണം. ഇനി ആവർത്തിയ്ക്കാതിെിയ്ക്കണം. അതിനുള്ള 
മുൻകെുതല്ുകൾ എന്ന നില്യ്കിൽ ഈ നെപെികനൊെ് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായ്കും സഹകെിയ്ക്കണം. 
പ്പെ ിപ്പയ്കാെു നിസ്സഹകെണം മതി വല്ിപ്പയ്കാെു ദുെന്തം ഉണ്ടാകാൻ. അത് നമ്മൾ ഏതു വില് 
പ്പകാെുത്തും ഒഴിവാകണം. അതിപ്പെ ഭാഗമായ്കിട്ടാണ്് ആെും അനാവശയമായ്കി 
പു ത്തി ങ്ങെുപ്പതന്നും ആൊധനാല്യ്കങ്ങെിൽ വിശവാസിസമൂഹം ഒെുമിച്ചുള്ള െെങ്ങുകൾ 
ഒന്നും നെത്താൻ പാെില് എന്നും ആവശയപ്പെട്ടിെികുന്നത്. ഇത്തെം കാെയങ്ങെിൽ 
വൈസ്തവസമൂഹം എന്നും ഒെു പെി മുമ്പില്ായ്കിെുന്നു. ഇനിയ്കും അങ്ങപ്പന തപ്പന്ന നവണം. 

അകല്ം പാല്ികുക 

നമ്മുപ്പെ നാെ് ഈ പകർച്ചവയാധിയ്കുപ്പെ മുന്നാം ഘട്ടത്തിനല്യ്ക്ക് ഇതുവപ്പെ 
പ്രനവശിച്ചിട്ടില് എന്നത് ആശവാസകെമാണ്്. എന്നാൽ ആ ഘട്ടം എനൊൾ നവണപ്പമങ്കില്ും 
സംജാതമാകാം. സമൂഹവയാപനപ്പമന്നതാണ്് ആ മൂന്നാം ഘട്ടം. അതായ്കത് ആെിൽ നിന്നാണ്് 
ഒൊൾക് നൊഗബാധയ്കുണ്ടായ്കത് എന്ന ിയ്കാൻ പറ്റാത്ത ഘട്ടമാണത്. അതുപ്പകാണ്ട് തപ്പന്ന 
നൊഗിയ്കായ്ക വയക്തിനയ്കാ അയ്കാൾക് നൊഗം പകർന്ന് പ്പകാെുത്ത വയക്തിനയ്കാ മറ്റ് എത്ര നപർക് 
പ്പകാെുത്തിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് യ്കാപ്പതാെു വിവെവും കിട്ടുകയ്കില്. അതിനാൽ തപ്പന്ന െികിൽസയ്കും 
ഏതാണ്ട് അസാദ്ധയമായ്കി മാ ും. അതുപ്പകാണ്ടാണ്് ആെുകൾ പെസ്പെം അെുത്തു വെുന്ന 
ഏപ്പതാെു സാഹെെയപ്പത്തയ്കും ഒഴിവാകണം എന്ന് ആവശയപ്പെെുന്നത്.  
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സാമൂഹയമായ്ക അകല്ം പാല്ികുക എന്നതാണ്് വവ സിപ്പന പ്രതിനൊധികാനുള്ള 
ഏറ്റവും ഫല്പ്രദമായ്ക മാർഗ്ഗം. എന്നാൽ അകല്ം പാല്ികുന്നതിപ്പെ ഭാഗമാപ്പണന്ന് പ ഞ്ഞ് 
നൊഗം ബാധിച്ചവപ്പെയ്കും അങ്ങപ്പനയ്കുള്ളവെുപ്പെ ബന്ധുമിത്രങ്ങപ്പെയ്കും വിനദശത്ത് നിന്ന് 
വന്നവപ്പെയ്കും മറ്റും സമൂഹഭൃഷ്ട് കല്്പിച്ച് മാറ്റി നിർത്തുന്നതും ആട്ടിനയ്കാെികുന്നതും ശെിയ്കല്. 
അതു വൈസ്തവമല്, മനുഷ്യതവം നപാല്ുമല്. 

 

നൊഗം പകൊപ്പത സൂെികുക വദവനിയ്കമാണ്് 

െില് പ്രനതയക നൊഗമുള്ളവർ, പ്രനതയകിച്ച് പകർച്ച വയാധികെുള്ളവർ, അനുഷ്്ഠിനകണ്ട 
നെപെികപ്പെകു ിച്ച് പഴയ്കനിയ്കമത്തിൽ വെപ്പെയ്കധികം നിയ്കമങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ്്. അവപ്പയ്ക 
വദവികകല്്പനകൊയ്കിട്ടാണ്് അവതെിെിച്ചിെിയ്ക്കുന്നത്. കാെണം നൊഗം 
പകൊതിെികാനുള്ള മുൻകെുതല്ുകൾ വദവം തപ്പന്ന ആവശയപ്പെെുന്നതാണ്്. മാത്രമല് നൊഗം 
മാ ിയ്കാൽ പുനൊഹിതപ്പന കാണിച്ച് സർട്ടിഫികറ്റ് വാനങ്ങണ്ടിയ്കിെുന്നു. മനുഷ്യെുപ്പെ 
സവഭാവമനുസെിച്ച് എത്രയ്കും പ്പപപ്പട്ടന്ന് നൊഗം നഭദമായ്കി എന്ന് പ യ്കാനാണപ്പല്ാ നതാന്നുക. 
അതുപ്പകാണ്ടാണ്് മപ്പറ്റാൊൾ അത് ആധികാെികമായ്കി പ നയ്കണ്ടി വെുന്നത്. ഇതിപ്പനല്ാം 
പു പ്പമ വദവാല്യ്കത്തിൽ കാഴ്െ പ്പകാെുകുകയ്കും നവണമായ്കിെുന്നു. നൊഗശാന്തി കിട്ടുനമ്പാൾ 
വദവത്തിന്് നന്ദി പ യ്കണം എന്നർത്ഥം. 

സർകാെുകെുപ്പെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധാെണ സാഹെെയങ്ങെിൽ നമ്മൾ 
വിമർശികുപ്പമങ്കില്ും പകർച്ചവയാധി നപാപ്പല്യ്കുള്ള അസാധാെണ ഘട്ടങ്ങെിൽ അവർ 
പ യ്കുന്നത് അെെം പ്രതി അനുസെിനച്ച മതിയ്കാകൂ. അവെും വദവത്തിപ്പെ 
പ്രതിനിധികൊയ്കിട്ടാണ്് വി. ഗ്രന്ഥം അവതെിെികുന്നത്. അതുപ്പകാണ്ടാണ്് അവപ്പെ 
അനുസെികണം എന്ന് പ യ്കുന്നത്. പൗനല്ാശ്ലീഹാ ഇകാെയം വെപ്പെ വയക്തമായ്കി 
അനുശാസികുന്നുണ്ട്. അവർക് നവണ്ടി പ്രാർത്ഥിയ്ക്കണം എന്നതും വദവകല്്പന 
തപ്പന്നയ്കാണ്. 

സാമ്പത്തിക ഇെപാെുകൾ 

പ്പകാന ാണാ വവ സ് പകെുന്ന ഒെു പ്രധാന മാദ്ധയമമാണ്് നനാട്ടുകൾ. നമ്മുപ്പെ കയ്യിൽ 
കിട്ടുന്ന നനാട്ടുകൾ ആെുപ്പെപ്പയ്കല്ാം കയ്യിൽ, എവിപ്പെപ്പയ്കല്ാം ക ങ്ങി തിെിഞ്ഞാണ്് വെുന്നത് 
എന്ന് നമുക ിഞ്ഞുകൂൊ. അതുപ്പകാണ്ട് കഴിവതും നനാട്ടിപ്പെ ഉപനയ്കാഗം കു ച്ച് ഓൺവല്ൻ 
െീതികെില്ൂപ്പെ പണമിെപാെുകൾ നെത്തുക. ഒെു ബാങ്ക് അകൗണ്ട്, അകൗണ്ട് തു കുന്ന 
സമയ്കത്ത് െജിസ്റ്റർ പ്പെയ്ക്ത നമ്പെും ഇെർപ്പനറ്റ് കണെനും ഉള്ള ഒെു പ്പമാവബൽ നഫാൺ, 
ഒെു പ്പെബിറ്റ് അഥവാ എ.െി.എം. കാർെ്, ഇത്രയ്കുമുപ്പണ്ടങ്കിൽ ഏപ്പതാൊൾകും പ്പമാവബൽ 
ഉപനയ്കാഗിച്ച് പണമിെപാെുകൾ നെത്താവുന്നതാണ്്. അതിനായ്കി സർകാർ തപ്പന്ന ഭീം (BHIM) 
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എന്ന ഒെു പ്പമാവബൽ ആെ് പു ത്തി കിയ്കിട്ടുണ്ട്. അത് സൗജനയവുമാണ്്. അതുനപാപ്പല് പല് 
സവകാെയ കമ്പനികെും എല്ാ ബാങ്കുകെും ഈ സൗകെയം നല്്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുപ്പെ കുട്ടികൾ 
ഇകാെയങ്ങെിപ്പല്ല്ാം അതിവിദഗ്ദ്ധെുമാണ്്. നൊഗം പകൊതിെികും എന്ന് മാത്രമല്, ബാങ്കിൽ 
നപാകുകനയ്കാ െില്  അനനവഷ്ികുകനയ്കാ ഒന്നും നവണ്ട. വീെുകെിൽ മീൻവില്്പന 
നെത്തുന്നവർക് നപാല്ും ഇപ്രകാെം പ്പകാെുകാവുന്നതാണ്്. ഈ െീതിയ്കിൽ പണം 
പ്പകാെുകുനമ്പാൾ മിക കമ്പനികെും പ്പെ ിപ്പയ്കാെു തുക തിെിപ്പക നല്്കുന്ന കാഷ്് ബാക് 
സംവിധാനം ഏർപ്പെെുത്തിയ്കിട്ടുമുണ്ട്.  

വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുപ്പെ നാെിപ്പന ഒെു പെിധി വപ്പെപ്പയ്കങ്കില്ും അഴിമതി മുക്തമാകാൻ 
ഏറ്റവും പറ്റിയ്ക അവസെമാണിത്. നമ്മുപ്പെ ഇെവകകെും സമർെിതസമൂഹങ്ങെും 
സ്ഥാപനങ്ങെും എന്നു തപ്പന്നയ്കല് കുെുംബങ്ങെും എല്ാം ഈ െീതിയ്കിനല്യ്ക്ക് മാ ുന്നത് 
ഏറ്റവും ഉെിതമാണ്്. ഇനൊൾ എല്ാവെും വീട്ടില്ുള്ളതുപ്പകാണ്ട് ഇകാെയങ്ങൾ പ്പെയ്യുന്ന 
െീതികൾ പഠിയ്ക്കുന്നതിന്് ധാൊെം സമയ്കം കിട്ടും. മിക വീെുകെില്ും തപ്പന്ന ഈ നമഖല്യ്കിൽ 
നല് അ ിവുള്ളവർ ഉണ്ടാകും. അവർക് ഓൺവല്ൻ ആയ്കി മറ്റുള്ളവപ്പെയ്കും 
പഠിെികാവുന്നനതയ്കുള്ളു.  

ഇെവകയ്കുപ്പെ സാമ്പത്തിക കാെയങ്ങെും ഈ െീതിയ്കിൽ പ്പെയ്യുകയ്കാപ്പണങ്കിൽ 
കണപ്പകഴുതുന്നത് വെപ്പെ എെുെമാകും. പ്പതറ്റുകൾ കു യ്കും; അനതാപ്പൊെം പൊതികെും 
കു യ്കും. ബിഷ്െ്സ് ഹൗസിൽ നിന്ന് ഏർപ്പെെുത്തിയ്കിെികുന്ന ഓൺ വല്ൻ അകൗണ്ടിംഗ് 
കൂെി പൂർണ്ണമായ്കി സവീകെിച്ചാൽ നമ്മൾ പ്പെയ്യുന്ന വല്ിപ്പയ്കാെു നസവനവും മാതൃകയ്കും 
ആയ്കിെികും. വൈസ്തവസഭപ്പയ്കന്നും സമൂഹത്തിപ്പല് മാറ്റങ്ങെുപ്പെ മുൻപന്തിയ്കില്ുണ്ടായ്കിെുന്നു 
എന്ന് പ ഞ്ഞപ്പല്ാ. ഈ കാെയത്തില്ും നമുക് മാതൃകയ്കാകാം. 

മദയവും മയ്കകുമെുന്നും എല്ാം ഒെു പെിധി വപ്പെപ്പയ്കങ്കില്ും നിയ്കന്ത്രിയ്ക്കാൻ 
ഉപകെിയ്ക്കുന്ന ഒെു സംവിധാനമാണ്് ഓൺവല്ൻ സാമ്പത്തിക ഇെപാെുകൾ. 
മദയവർജ്ജനത്തിനും മദയനിനൊധനത്തിനും നവണ്ടി നമ്മൾ ഒെുപാെ് സമയ്കവും ഊർജ്ജവും 
പ്പെല്വഴികുന്നുണ്ടപ്പല്ാ. ഓെു പപ്പെ െിജിറ്റൽ ഇെപാെുകൾ ആ നമഖല്യ്കിനല്കും 
വയാപിെികുകയ്കാപ്പണങ്കിൽ മദയപാനത്തിൽ അല്്പപ്പമങ്കില്ും കു വ് ഉണ്ടാകാനുള്ള 
സാദ്ധയതയ്കുണ്ട്. കാെണം അകൗണ്ടിൽ നിന്നാണപ്പല്ാ ഓൺ വല്ൻ ഇെപാെുകൾ നെകുന്നത്. 
കുപ്പ യ്കധികം പണം അകൗണ്ടിൽ വന്നു കഴിയ്കുനമ്പാൾ അത് കൂെുതല്ായ്കി പ്പെല്വഴികാൻ 
െില്പ്പെങ്കില്ും മെി കാണിപ്പച്ചന്ന് വൊം. വീട്ടുകാർക് അകൗണ്ടിപ്പെ നമൽ െില് നിയ്കന്ത്രണങ്ങൾ 
ഏർപ്പെെുത്താനും കഴിയ്കും. 

മദയവില്്പനനകന്ദ്രങ്ങെുപ്പെ മുമ്പില്ുള്ള കയു ആണപ്പല്ാ ഇല്ാതാകാൻ സർകാർ ഏറ്റവും 
പ്രയ്കാസപ്പെട്ടത്. അവെിൽ നിന്നും പെസ്പെം നൊഗം പകൊനുള്ള സാദ്ധയത വെപ്പെ 
കൂെുതല്ായ്കിെുന്നു. അവിപ്പെ പെിപൂർണ്ണ െിജിറ്റൽ പ്പപയ്ക്പ്പമെ് ഏർപ്പെെുത്തിയ്കാൽ പല് 
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തെത്തിൽ അത് ഉപകാെപ്പെെും. അവർ വകകാെയം പ്പെയ്ക്ത നനാട്ടുകൾ മറ്റുള്ളവെുപ്പെ 
വകകെിൽ എത്തുന്നത് അങ്ങപ്പന തെയ്കാൻ കഴിയ്കും. ഈ െീതി ആ വില്്പന നകന്ദ്രങ്ങെിൽ 
നജാല്ി പ്പെയ്യുന്നവർകു നൊഗം പകൊതിെികാൻ സഹായ്കകമാകും. 

വയാജവാർത്ത പ്രെെിെികെുത് 

പെിഭ്രാന്തി പെത്തുന്ന തെത്തില്ുള്ള വാർത്തകൾ പ്രെെിെികാതിെിയ്ക്കുക 
വയാജവാർത്തകൊൽ പെിഭ്രാന്തയ്കാവപ്പെ നിജസ്ഥിതി പ ഞ്ഞു മനസ്സില്ാകുകയ്കും പ്പെയ്യുക. 
സമൂഹമാധയമങ്ങെിൽ വെുന്ന പല് വാർത്തകെും അവാസ്തവമാണ്്. അത് അെെെൂപത്തില്ും 
െിത്രെൂപത്തില്ും എല്ാം വപ്പന്നന്ന് വൊം. അതാെും നഫാർനവെ് പ്പെയ്യാതിെികണം. നീ 
വയാജവാർത്ത പ്രെെിെികെുത് (പു . 23,1) എന്ന തിെുവെനം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിനകണ്ടതാണ്്. സവയ്കം 
തയ്യാ ാകിയ്ക വയാജവാർത്ത പ്രെെിെികുന്നത് മാത്രമല് അങ്ങപ്പനയ്കുള്ളവ നഫാർനവെ് 
പ്പെയ്യുന്നതും വൈസ്തവവിശവാസത്തിന്് വിെുദ്ധമാണ്്. 

വയാജവാർത്തകൾ മാത്രമല് കിട്ടുന്നപ്പതന്തും നഫാർനവെ് പ്പെയ്യുന്ന സവഭാവവും നന്നല്. 
ജല്ം നപാപ്പല് തപ്പന്ന പ്പനറ്റ് വർക് ബാൻെ് വിെ്തും അമൂല്യമാണ്്. അനാവശയ കാെയങ്ങൾ 
അയ്കകാൻ അവ ഉപനയ്കാഗിച്ചാൽ അതയാവശയ കാെയങ്ങൾ അയ്കകാൻ പറ്റാപ്പത വെും. 
പ്പമാവബൽ കമ്പനികെുപ്പെ പ്പനറ്റ് വർകുകൾ സാവധാനമാകുകനയ്കാ തീർത്തും പ്രവർത്തന 
െമമല്ാതാവുകനയ്കാ പ്പെയ്യും. നമ്മപ്പെല്ാം പല് വാട്ട്സാെ് ഗ്രൂെുകെില്ും 
അംഗങ്ങൊയ്കതുപ്പകാണ്ട് ഏപ്പതങ്കില്ുപ്പമാപ്പക ഗ്രൂെുകെിൽ നിന്ന് അ ിഞ്ഞ വാർത്തകൾ 
തപ്പന്നയ്കായ്കിെികും നഫാർനവെ് പ്പെയ്യപ്പെെുന്നത്. അനാവശയ കാെയങ്ങൾ അയ്കകുന്നവെും 
നഫാർനവെ് പ്പെയ്യുന്നവെും മറ്റുള്ളവെുപ്പെ പ്പമാവബൽ നഫാണുകെുപ്പെ സംഭെണ നശഷ്ി 
പ്പപപ്പട്ടന്ന് കു യ്കാൻ കാെണമാകുകയ്കും അങ്ങപ്പന അവയ്കുപ്പെ പ്രവർത്തനം വെപ്പെ 
മന്ദഗതിയ്കില്ാകുകയ്കും പ്പെയ്യും. അവെുപ്പെയ്കും നെറ്റ പ്പപപ്പട്ടന്ന് തീെുന്നതുപ്പകാണ്ട് കൂെുതൽ 
പ്രാവശയം  ിൊർജ്ജ് പ്പെനയ്യണ്ടിയ്കും വെും. ഇതിപ്പനല്ാറ്റിനും പു പ്പമ പ്രധാനപ്പെട്ട പല് 
അ ിയ്കിെുകെും അനാവശയകാെയങ്ങെിൽ പ്പപട്ട് അ ിയാപ്പത നപാകുകയ്കും പ്പെയ്യും. അപ്പതല്ാം 
ഒഴിവാനകണ്ടതാണ്്. 

പ്പപാസിറ്റീവ് എനർജി നല്്കുക 

ഭയ്കപ്പെെുത്തുന്ന വാർത്തകെല്, പ്രതയാശ പ്പകാെുകുന്ന വാർത്തകൊണ്് 
പ്പകാെുനകണ്ടത്. നൊഗം ബാധിച്ച എല്ാവെുപ്പമാന്നും മെികുന്നില്. െെപ്പെൊനുള്ള സാദ്ധയത 
ഏപ്പ യ്കുണ്ടു താനും. ഈ പ്രതിസന്ധി സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുപ്പമങ്കില്ും ഒെു 
ഉയ്കിർപ്പത്തഴുനന്നല്്പ് സാദ്ധയമാണ്്. 
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ആവശയകാപ്പെ കപ്പണ്ടത്തി സഹായ്കികുക 

അധികാെപ്പെട്ടവെുപ്പെ അനുവാദം ഇല്ാപ്പത പു ത്ത് നപാകാനനാ മറ്റുള്ളവെുമായ്കി 
അെുത്തിഴപഴകാനനാ അനുവാദമില്ാത്തതിനാൽ നമ്മുപ്പെ സഹായ്കം പ്പകാെുകാൻ തയ്യാ ാണ്് 
എന്ന വിവെം ബന്ധപ്പെട്ടവപ്പെ അ ിയ്കികുക എന്നതാണ്് പ്രധാനമായ്കും പ്പെനയ്യണ്ടത്. ഇന്ന് 
ഒെുപാെ് കാെയങ്ങെും സവന്തം വീട്ടിൽ ഇെുന്നുപ്പകാണ്ട് തപ്പന്ന പ്പെയ്യാവുന്നതാണ്്. ഓനൊ 
വീട്ടുകാെും അയ്കൽപകത്തുള്ള ഒനന്നാ െനണ്ടാ വീട്ടുകാെുപ്പെ കാെയത്തിൽ 
ശ്രദ്ധയ്കുള്ളവൊയ്കിെികുക. ഏത് തെത്തില്ുള്ള സഹായ്കം ആണ്് ആവശയമുള്ളപ്പതന്നും 
എത്രമാത്രം നവണം എന്നും മറ്റും അനനവഷ്ിച്ച ിഞ്ഞ് ആവശയപ്പമങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവപ്പെ വിവെം 
അ ിയ്കികുക. ഇതിനായ്കി ഇെകവകെില്ും കുെുംബകൂട്ടായ്ക്മകെില്ും വാട്ട്സ് ആെ് കൂട്ടായ്ക്മ 
തുെങ്ങിയ്ക  സമൂഹമാദ്ധയമങ്ങപ്പെ ഉപനയ്കാഗപ്പെെുത്താവുന്നതാണ്്.. 

ഇെവകയ്കിപ്പല് സമർെിത ഭവനങ്ങെും സംഘെനകെും ആ ഇെവകയ്കിപ്പല് ഒെു നിശ്ചിത 
എണ്ണം വീെുകെുമായ്കി എല്ാ ദിവസവും ബന്ധപ്പെെുകയ്കും അവെുപ്പെ സുഖവിവെങ്ങൾ 
തിെകുകയ്കും ആവശയങ്ങൾ നൊദിച്ച ിയ്കുകയ്കും പ്പെയ്യുക ഉെിതമാണ്്. അെച്ചിെല്ിപ്പെ ഈ 
അവസ്ഥയ്കിൽ െില്പ്പെങ്കില്ും മാനസികമായ്കി തെർപ്പന്നന്ന് വൊം. അവർക് നിങ്ങെുപ്പെ വിെി ഒെു 
ആശവാസമാകാം. െുെുകം െില് വീെുകെിപ്പല്ങ്കില്ും കവാ വെനിൽ കഴിയ്കുന്നവെും ഉണ്ടാകാം. 
അവെുമായ്കും എല്ാ ദിവസവും ഒെു മിനിപ്പട്ടങ്കില്ും സംസാെികുക. അങ്ങപ്പന വിെികുന്നത് 
ഇഷ്ടപ്പെൊത്തവെുണ്ടാകും. അതു തിെിച്ച ിഞ്ഞ് അവർ ആവശയപ്പെെുനമ്പാൾ മാത്രം 
സഹായ്കപ്പമത്തികുക. 

സ്ഥാപനങ്ങെും പ്പകട്ടിെങ്ങെും വിട്ടുപ്പകാെുകുക 

വവ സ് വയാപനം മൂന്നാം ഘട്ടത്തിനല്ക് കെന്നാൽ നൊഗം ബാധികുന്നവെുപ്പെ എണ്ണം 
പ്പപപ്പട്ടന്ന് ഉയ്കെും. അനൊൾ അവപ്പെ മാറ്റിൊർെികാൻ അപ്പല്ങ്കിൽ െികിൽസികാൻ കൂെുതൽ 
സ്ഥല്സൗകെയം നവണ്ടി വെും. മാനന്തവാെി ഗവൺപ്പമെ്  ജില്ാ ആശുപത്രി പ്പകാന ാണാ 
ബാധിച്ചവപ്പെ െിൽസികാൻ മാത്രമായ്കി നീകി വച്ചിെികുകയ്കാണ്്. അതുപ്പകാണ്ട് മറ്റ് 
നൊഗമുള്ളവർ മറ്റ് ആശുപത്രികെിൽ നപാനകണ്ടതായ്കി വെുന്നു. ഈ സാഹെെയത്തിൽ 
െൂപതയ്കുപ്പെ ഉെമസ്ഥതയ്കില്ുള്ള പ്പസെ് നജാസഫ് മിഷ്ൻ ആശുപത്രിയ്കുപ്പെ ഒെു വിംഗ് സർകാർ 
ആശുപത്രിയ്കിൽ എത്തുന്ന നൊഗികൾകായ്കി നീകി വച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇകാെയം അധികൃതെ 
അ ിയ്കിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. നമ്മുപ്പെ ആശുപത്രിയ്കുപ്പെ എല്ാ സൗകെയങ്ങെും പ്രനതയക 
ൊർപ്പജ്ജാന്നുമില്ാപ്പത അവർക് സജനയമായ്കി ഉപനയ്കാഗികാവുന്നതാണ്്. അങ്ങപ്പന 
പ്രനവശിെികപ്പെെുന്ന നൊഗികൾക് ആവശയമായ്ക മെുന്നും പെിെെണവും നല്്കുന്നത് ജില്ാ 
ആശുപത്രിയ്കിപ്പല് നൊക്െർമാെും നനഴ്സുമാെും ആയ്കിെികും. അതുനപാപ്പല് തപ്പന്ന 
വിൻപ്പസെ്ഗിെി ആശുപത്രിയ്കില്ും സൗകെയം ഒെുകിയ്കിട്ടുണ്ട്. 
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ഇനതാപ്പൊെം തപ്പന്ന െൂപതയ്കുപ്പെ കീഴില്ുള്ള ഏപ്പതാെു സ്ഥാപനത്തിപ്പെയ്കും പ്പകട്ടിെം 
അതയാവശയഘട്ടങ്ങെിൽ സർകാെിപ്പെ ആവശയങ്ങൾകായ്കി വിനിനയ്കാഗികാൻ 
വിട്ടുപ്പകാെുകുന്നതാണ്്. നമ്മുപ്പെ ഇെവകകെും സമർെിതസമൂഹങ്ങെും ഇപ്രകാെം പ്പെയ്യാൻ 
തയ്യാ ാകണം എന്ന് അഭയർത്ഥികുന്നു. സ്നനഹിതനു നവണ്ടി ജീവൻ ബല്ികഴികുന്നതില്ും 
വല്ിയ്ക സ്നനഹമില്പ്പല്ാ.  

സമർെിതെുപ്പെയ്കും യ്കുവാകെുപ്പെയ്കും നസവനം  

അനനകം യ്കുവതീയ്കുവാകെും സമർെിതെും സർകാെിനനാെ് നെർന്ന് സന്നദ്ധ നസവനം 
പ്പെയ്യാൻ തയ്യാ ാപ്പണന്ന് അ ിയ്കിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവെുപ്പെ കൂപ്പെ കൗൺസില്ിംഗ് നെത്തുന്നവെും മറ്റ് 
പല് നമഖല്കെില്ും പ്രവർത്തികുന്നവെും ഊണ്ട്. പ്പക.സി.വവ.എം., യ്കൂത്ത് മിനിസ്രി, മിഷ്ൻ 
ല്ീഗ്, കമില്ിയ്കൻ ൊസ്ക് നഫാഴ്സ് തുെങ്ങിയ്കവർ ഇത്തെത്തിൽ നസവനത്തിന്് തായ്കാ ാപ്പണന്ന് 
അ ിയ്കിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ന െിനയ്കാ മാപ്പറ്റാല്ിയ്കുപ്പെ നസവനം 

 െൂപതയ്കുപ്പെ സാമൂഹയപ്രവർത്തന വിഭാഗം നെത്തുന്ന ന െിനയ്കാ മാപ്പറ്റാല്ി വയ്കനാട്ടില്ും 
വയ്കനാടിന്് പു ത്ത് ഏതാനും സ്ഥല്ങ്ങെില്ും ല്ഭയമാണ്്. ന െിനയ്കാ മാപ്പറ്റാല്ി പ്പമാവബൽ 
ആെില്ൂപ്പെ നല്ാകപ്പമമ്പാെുമുള്ളവർക് ഈ നസ്റ്റഷ്നിൽ നിന്നുള്ള പ്രനെപണം നകൾകാം. 
സർകാെിപ്പെ അ ിയ്കിെുകെും മറ്റും അെനൊൾ തൽസമയ്കം ജനങ്ങെിനല്ക് എത്തികുന്നതിന്് 
ഈ ന െിനയ്കാ നസ്റ്റഷ്പ്പെ നസവനം 24 മണികൂ ും ല്ഭയമാണ്്. പ്പകാന ാണാ വവ സ് വയാപനം 
സംബന്ധമായ്ക വിവെങ്ങൾ ന െിനയ്കായ്കിൽ നിന്ന് ൈമമായ്കി നല്്കി വെുന്നുണ്ട്. സർകാർ 
ഉനദയാഗസ്ഥർകും മറ്റ് അധികൃതർകും ഏതു വിവെവും നിമിഷ്ങ്ങൾകകം ജനങ്ങെിനല്ക് 
എത്തികാൻ ന െിനയ്കാ മാപ്പറ്റാല്ി പ്രതിജ്ഞാ ബദ്ധമാണ്്. 

എന്തുപ്പകാണ്ട് പ്പകാന ാണാ വവ സ് എന്ന മഹാമാെി? 

ഇന്ന് ജീവിച്ചിെിയ്ക്കുന്ന ആെുപ്പെയ്കും തപ്പന്ന ഓർമ്മയ്കിൽ ഇത്തെത്തില്ുള്ളഒെു 
പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകാൻ വഴിയ്കില്. പ്രനതയകിച്ച് വല്ിയ്ക നനാമ്പില്ും അതിപ്പെ അവസാനമുള്ള 
വല്ിയ്ക ആഴ്െയ്കില്ും പള്ളിയ്കിൽ തിെുകർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിെിയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥ നമുക് 
െിന്തിയ്ക്കാൻ നപാല്ും ആകുമായ്കിെുന്നില്. എന്നാൽ ഇന്ന് അപ്പതാെു യ്കാഥാർത്ഥയമാണ്്. ഈ 
നനാമ്പുകാല്ത്തും വല്ിയ്ക ആഴ്െയ്കില്ും നമ്മുപ്പെ വദവാല്യ്കങ്ങെിൽ തിെുകർമ്മങ്ങൾ 
എല്ാവപ്പെയ്കും പപ്പങ്കെുെിച്ച് പ്പകാണ്ട് നെത്തപ്പെെുകയ്കില് എന്ന് നമ്മൾ തിെിച്ച ിയ്കുന്നു. 
എന്തുപ്പകാണ്ട് വദവം ഇതനുവദിച്ചു? ഉത്തെം വിശവാസത്തിപ്പെ കണ്ണുകെില്ൂപ്പെ മാത്രനമ 
കപ്പണ്ടത്താൻ കഴിയ്കുകയ്കുള്ളു. 

നമ്മൾ വൈസ്തവപ്പെ സംബന്ധിച്ചിെനത്താെം ഈ നല്ാകത്തിൽ നെകുന്ന എല്ാ 
കാെയങ്ങെും വദവത്തിപ്പെ അ ിനവാെു കൂെി തപ്പന്നയ്കാണ്്. അതിന്് വദവത്തിന്് ഒെു 
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കാെണമുണ്ടാകും, അതിപ്പനാെു ല്െയമുവുണ്ടാകും. അവപ്പയ്ക നമ്മൾ മനുഷ്യർ 
വിനവെിച്ച ിയ്കുക എന്നതാണ്് കെണീയ്കമായ്കിട്ടുള്ളത്. ഏതാനും ദിവസങ്ങൊയ്കി നമ്മൾ 
വീെുകെിൽ അെച്ചുപൂട്ടിയ്കിെുൊണ്്. ൊജയം ഏതാണ്ട് നിശ്ചല്മാണ്്. ഈ സ്ഥിതി എത്ര നാൾ 
നീെും എന്ന്  നമുക ിഞ്ഞുകൂൊ. അധികം നീൊതിെികാൻ പ്രാർത്ഥിയ്ക്കാം.  
 
പ്രതയാശ: ജീവികാനുള്ള നപ്രെണ 

ഒെു നല് നാപ്പെ ഉണ്ടാകുപ്പമന്ന പ്രതീെയ്കാണ്് ജീവിയ്ക്കാൻ നമുക് 
നപ്രെണയ്കാകുന്നത്. അതുപ്പകാണ്ടാണ്് അതിപ്പന ഒെു അെിസ്ഥാന പുണയമായ്കി സഭ 
പഠിെികുന്നത്. വദവവിശവാസികൊയ്ക നമുക് വദവത്തിപ്പെ കെുണയ്കില്ും സെെണത്തില്ും 
വിശവാസമുണ്ട്. അവിെുന്ന് നപ്പമ്മ വകവിെുകയ്കില്. ഇത്തെുണത്തിൽ വി. ഗ്രന്ഥത്തിനല്യ്ക്ക് 
തിെിഞ്ഞാൽ ഇസ്രാനയ്കല്്ക്കാെുപ്പെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്രകാെപ്പമല്ാം സംഭവിച്ചനൊൾ എന്താണ്് 
അതിപ്പെ പിന്നിപ്പല് കാെണങ്ങൾ എന്ന് പ യ്കുന്നുണ്ട്. നമ്മപ്പെ സംബന്ധിച്ചും അത് വെപ്പെ 
പ്രസക്തമാണ്്. വദവനത്താെ് നെർന്ന് നില്്കുന്നവർ ഒെിയ്ക്കല്ും അവിെുപ്പത്ത 
ഉനപെിയ്ക്കുകനയ്കാ തള്ളിെ യ്കുകനയ്കാ ഇല്. ഈ സതയം മറ്റുള്ളവപ്പെ 
നബാദ്ധയപ്പെെുത്തിപ്പകാെുകാൻ വദവം നമ്മപ്പെ ഉപകെണമാകുന്നു. നജാബിപ്പെ 
ഉദാഹെണത്തില്ൂപ്പെ വദവം നമുകത് പ്പവെിപ്പെെുത്തി തെുന്നുണ്ട്.  

പ്രതിസന്ധികൾ ശുദ്ധീകെണസമയ്കമാണ്് 

വദവം നമ്മപ്പെ ഇതില്ൂപ്പെ ശുദ്ധീകെിയ്ക്കുകയ്കും പ്പെയ്യുണ്ട്. മല്ാകി പ്രവാെകപ്പെ 
പുസ്തകത്തിൽ വെപ്പെ െിന്തനീയ്കമായ്ക ഒെു പൊമർശമുണ്ട്:: ഉല്യ്കിപ്പല് അഗ്നി നപാപ്പല്യ്കും 
അല്കുകാെപ്പെ കാെം നപാപ്പല്യ്കുമാണവിെുന്ന്. പ്പവള്ളി ഉല്യ്കിൽ 
ശുദ്ധീകെിയ്ക്കുന്നവപ്പനനൊപ്പല് അവിെുന്ന് ഉപവിഷ്ടനാകും. നല്വീപുത്രന്മാർ യ്കുക്തമായ്ക 
ബല്ികൾ കർത്താവിന്് അർെിയ്ക്കുന്നതിന്് നവണ്ടി അവിെുന്ന് അവപ്പെ സവർണ്ണവും പ്പവള്ളിയ്കും 
നപാപ്പല് ശുദ്ധീകെിയ്ക്കും (3: 2-3). പ്പവള്ളി ഉെുകുന്നവപ്പെ മുഖം പ്പവള്ളിയ്കിൽ 
പ്രതിഫല്ിയ്ക്കുന്നത് വപ്പെയ്കാണ്് പ്പവള്ളിപ്പയ്ക ശുദ്ധീകെിയ്ക്കുന്നത്. അതായ്കിെുന്നു അന്നപ്പത്ത 
പതിവ്. നമ്മുപ്പെ കാെയത്തില്ും ഇതു തപ്പന്നയ്കാണ്് സംഭവിയ്ക്കുന്നത്. വിജയ്കികാനുള്ള പെകം 
പാച്ചില്ിൽ വദവത്തിന്് നെൊത്ത െില് അംശങ്ങൾ നമ്മുപ്പെ ജീവിതങ്ങെിൽ കെന്നു 
കൂെിയ്കിട്ടുണ്ടാകാം. ഞാപ്പനപ്പെ സനഹാദെപ്പെ കാവല്്കാെനാനണാ എന്ന് െില്നൊപ്പഴങ്കില്ും 
നൊദിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. വദവപ്പത്ത കൂൊപ്പത ജീവികാൻ പറ്റുനമാ എന്ന് നനാകപ്പട്ട എന്ന് 
പ ഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം. ആ നൊദയങ്ങപ്പൊന്നും ഈനശാപ്പയ്ക കർത്താവും െെകനും ആയ്കി 
സവീകെിച്ച ഒൊൾക് നെർന്നതല്. വദവത്തിപ്പെ ഛായ്കയ്കില്ും സാദൃശയത്തില്ും സൃഷ്ടിയ്ക്കപ്പെട്ട 
നമ്മൾക് ആ ഛായ്ക തിെിച്ച് കിട്ടും വപ്പെയ്കാണ്് ശുദ്ധീകെികപ്പെെുന്നത്. ഓനൊ ദുെന്തത്തില്ും 
നമ്മൾ സഹായ്കങ്ങൾ എത്തിയ്ക്കുനമ്പാൾ, നമ്മപ്പെയ്കും നമുകുള്ളവപ്പയ്കയ്കും 
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സമൂഹനസവനത്തിനായ്കി വിട്ടുപ്പകാെുകുനമ്പാൾ, സർകാെിപ്പെ നിർനേശങ്ങൾ പാല്ികുനമ്പാൾ, 
എല്ാം ഈ ഛായ്ക സാവധാനം തിെിച്ച് വെുന്നു.  

സാബത്തും കർത്താവിപ്പെ ദിവസവും 

ആഴ്െ നതാ ുമുള്ള സാബത്താെെണവും അമ്പത് വർഷ്ം കൂെുനമ്പാഴുള്ള സൂെർ 
സാബത്തായ്ക ജൂബില്ി വർഷ്ാെെണവും എല്ാം ഇതിന്് നവണ്ടി തപ്പന്നയ്കായ്കിെുന്നു. മനുഷ്യനും 
മൃഗത്തിനും മറ്റ് ജീവജാല്ങ്ങൾകും എന്തിനനപ്പ  ഭൂമിയ്ക്ക് നപാല്ും വിശ്രമം ആവശയമാണ്്. 
നമ്മുപ്പെ അസ്തിതവത്തിപ്പെ നിസ്സാെത അംഗീകെിച്ച് വദവത്തില്ുള്ള ആശ്രയ്കം ഏറ്റ് പ യ്കാനുള്ള 
അവസെമായ്കിെുന്നു അവ. എന്നാൽ ആ ദിവസങ്ങപ്പെല്ാം നമ്മൾ മപ്പറ്റന്തിനനാ നവണ്ടി നീകി 
വച്ചു.. ഒന്നിനും സമയ്കമില്ാതായ്കി. ജീവിതം സമ്മർേം നി ഞ്ഞതായ്കി. അനൊൾ 
വദവത്തിങ്കനല്ക് തിെിയ്കുന്നതിനു പകെം നമ്മൾ കൗൺസില്ിംഗും മറ്റും പ്പതെപ്പഞ്ഞെുത്തു. 
അനത ഫല്ം തപ്പന്നയ്കാണ്് വദവത്തിപ്പെ വെനങ്ങൾ ഉൾപ്പകാണ്ട് വദവെിന്തയ്കിൽ ഒെു 
ദിവസം പ്പെല്വഴിയ്ക്കുനമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന കാെയം നമ്മൾ വിസ്മെിച്ചു. 
വിസ്മെിയ്ക്കാൻ നമ്മുപ്പെ െുറ്റുമുള്ള നല്ാകം നമ്മപ്പെ നപ്രെിെിയ്ക്കുന്നു എന്നതാണ്് 
വാസ്തവം. പ്പഹബ്രായ്കർ നല്ഖനകാെൻ ഇകാെയം നവദനനയ്കാപ്പെ ൈിസ്തയാനികപ്പെ 
അനുസ്മെിെികുന്നുണ്ട്. െില്ർ സാധാെണയ്കായ്കി പ്പെയ്യാ ുള്ളതുനപാപ്പല് നമ്മുപ്പെ 
സഭാനയ്കാഗങ്ങൾ നാം ഉപെികെുത്. മാത്രമല്, ആ ദിനം അെുത്തു വെുന്നത് കാണുനമ്പാൾ 
നിങ്ങൾ പെസ്പെം കൂെുതൽ കൂെുതൽ നപ്രാത്സാഹിെികുകയ്കും നവണം (പ്പഹബ്ര. 10, 25).  

പ്രതിസന്ധികൾ: പ്രകൃതിനിയ്കമത്തിപ്പെ ഭാഗം 

പ്രതിസന്ധികൾ എന്ന് നതാന്നുന്ന സംഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിപ്പെ, അഥവാ 
പ്രകൃതിനിയ്കമത്തിപ്പെ ഭാഗമാണ്്. അവ പ്രകൃതിയ്കിൽ വദവം നിനെപിച്ചിെികുന്ന ഒെു 
നിയ്കമത്തിപ്പെ നെൊകൽ മാത്രമാണ്്. അപ്പതനൊഴും നമ്മുപ്പെ നന്മക് നവണ്ടിയ്കാണു താനും. 
അതാണ്് പ്രവാെകനില്ൂപ്പെ വദവം അെുെിപ്പച്ചയ്യുന്നത്: നിങ്ങപ്പെകു ിച്ചു ഒെു പദ്ധതി എപ്പെ 
മനസ്സില്ുണ്ട്. നിങ്ങെുപ്പെ നശത്തിനല്, നെമത്തിനുള്ള പദ്ധതിയ്കാണത്. നിങ്ങൾക് ശുഭമായ്ക 
ഭാവിയ്കും പ്രതയാശയ്കും നല്്കുന്ന പദ്ധതി (പ്പജ മിയ്ക 29:11). ആ ഉ െ് നമുക് പ്രതയാശ 
നല്്കുന്നു. ഉ െ് നമ്മുപ്പെ സ്നനഹപിതാവും സർവശക്തനുമായ്ക വദവത്തിനെതാണ്്. 
സംശയ്കത്തിനവകാശമില്. ഈ പ്രതിസന്ധിപ്പയ്ക നമ്മൾ അതിജീവികും. 

പ്രകൃതിയ്കിപ്പല് പ്രതിസന്ധികൾ 
പ്രതിസന്ധിയ്കില്ും പ്രതയാശ തെുന്ന അനനകം ഉദാഹെണങ്ങൾ നമ്മുപ്പെ 

െുറ്റുപാെുമുണ്ട്. യ്കാപ്പതാെു ആകാെഭംഗിയ്കുമില്ാത്ത പ്പവ ുപ്പമാെു പുഴു ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ 
പയൂെകകത്ത് പ്പെല്വഴിച്ച നശഷ്ം പു നത്തക് വെുന്നത് മനനാഹെിയ്കായ്ക ഒെു 
പൂമ്പാറ്റയ്കായ്കാണ്്. പൂമ്പാറ്റപ്പയ്ക കുട്ടികൾക് വല്ിയ്ക ഇഷ്ടമാണ്്. അവെതിപ്പെ പു പ്പക നപാകും. 
എന്നാൽ അതിപ്പെ പൂർവെൂപമായ്ക പുഴുവിപ്പന കണ്ടാൽ വാവിട്ട് നില്വിെിച്ചുപ്പകാണ്ട് ഓെും. 
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പുഴുവിന്് പുമ്പാറ്റയ്കാകാൻ കഴിഞ്ഞത് കുന  ദിവസങ്ങൾ സവയ്കം പ്പവള്ളവും പ്പവെിച്ചവും 
ഭെണവും ഒന്നും ഇല്ാപ്പത അനിശ്ചിതതവത്തിൽ കഴിഞ്ഞതുപ്പകാണ്ടാണ്്. പപ്പെ അപ്പതാെു 
പ്രകൃതി നിയ്കമത്തിപ്പെ ഭാഗമാണ്് എന്ന് മനസ്സില്ാകിയ്കാൽ മതി; കാെയങ്ങൾ വെപ്പെ 
വയക്തമാകും.  

ഇെൻസീവ് പ്പകയ്കർ യ്കൂണിറ്റിൽ കഴിയ്കുന്ന നൊഗിപ്പയ്ക സംബന്ധിച്ച് ഒനെ ഒെു െിന്തനയ്ക 
ഉള്ളു: എങ്ങിപ്പനയ്കും ജീവൻ സംെെികുക. അതിനായ്കി മപ്പറ്റല്ാ സവാതന്ത്രയങ്ങെും 
ബല്ികഴിയ്ക്കുന്നു. അനങ്ങാനുള്ള സവാതന്ത്രയം നപാല്ും ഇല്. എന്നാൽ അവിപ്പെ നിന്നും ഇ ങ്ങി 
വെുന്നത് എല്ാ സവാതന്ത്രയങ്ങെും അനുഭവിയ്ക്കാൻ ഉള്ള അവകാശവുമായ്കിട്ടാണ്്.  

2010 ൽ െില്ിയ്കിൽ ഉണ്ടായ്ക ഖനി അപകെത്തിൽ പ്പപട്ട 39 പ്പതാഴില്ാെികെുപ്പെ 
അസാമാനയമായ്ക വധെയപ്പത്തെറ്റിയ്കും അവർക് ഉണ്ടായ്കിെുന്ന വദവാശ്രയ്ക 
നബാധപ്പത്തെറ്റിയ്കും നിങ്ങൾ നകട്ടിെികും. 69 ദിവസങ്ങൾക് നശഷ്ം ശാെീെികനമാ മാനസികനമാ 
ആയ്ക വല്ിയ്ക പ്രശ്നങ്ങപ്പൊന്നുമില്ാപ്പത എല്ാ പ്പതാഴില്ാെികെും, ആപ്പക 33 നപർ, പു പ്പത്തത്തി. 
ഇന്നും അവർ ആനൊഗയനത്താപ്പെ ജീവിയ്ക്കുന്നു. ഭൂമിയ്കുപ്പെ ഉപെിതല്ത്തിൽ നിന്ന് 700 മീറ്റർ, 
അതായ്കതത് ഏതാണ്ട് മുകാൽ കിനല്ാമീറ്റർ അെിയ്കിൽ, ഖനിയ്കുപ്പെ വാതില്ിൽ നിന്ന് ഏകനദശം 
അഞ്ച് കിനല്ാമീറ്റർ ഉള്ളിൽ അവെങ്ങപ്പന വിശവാസനത്താപ്പെ ദിവസങ്ങൾ പ്പെല്വഴിച്ചു. 
എപ്പന്നങ്കില്ും തങ്ങൾ െെികപ്പെെും എന്ന പ്രതീെനയ്കാപ്പെ. ആ ദിവസങ്ങെിൽ അവപ്പെ 
വധെയപ്പെെുത്തിയ്കത് അവെുപ്പെ കൂപ്പെയ്കുള്ള ഒെു പ്പതാഴില്ാെിയ്കുപ്പെ വദവവിശവാസവും അതിൽ 
നിന്ന് അനേഹത്തിന്് ല്ഭിച്ച വധെയവും പ്രതയാശയ്കുമാണ്്. അത് മറ്റുവർകും വധെയം പകർന്ന് 
പ്പകാെുത്തു. 
വദവത്തിൽ ആശ്രയ്കികുക; പ്രാർത്ഥികുക, പ്രതയാശികുക 

പ്പവള്ളനമാ പ്പവെിച്ചനമാ ആവശയത്തിന്് ഓക്സിജനനാ അനങ്ങാൻ സ്ഥല്നമാ 
ഇല്ാതിെുന്നിട്ടും ഖനിത്താഴില്ാെി വിശവസിച്ചു: വദവം ഞങ്ങപ്പെ വകവിെില്. അനേഹത്തിപ്പെ 
വദവാശ്രയ്കനബാധം അത്ര അധികമായ്കിെുന്നു. അവെുപ്പെ കുെുംബാംഗങ്ങൾ മാത്രമല് നല്ാകം 
മുഴുവൻ അവർക് നവണ്ടി കെഞ്ഞനപെിച്ചു. പ്പകാന ാണാ വവ സിപ്പന നമ്മെും 
അതിജീവികും. പുഴു പൂമ്പാറ്റ ആയ്കതു നപാപ്പല്, ഐ.സി.യ്കു. വിൽ നിന്ന് ആനൊഗയം 
വീപ്പണ്ടെുത്ത് പു ത്തി ങ്ങുന്ന വയക്തിനയ്കനൊപ്പല്, െെപ്പെട്ട ഖനിപ്പത്താഴില്ാെികപ്പെനൊപ്പല് 
നമ്മെും പു ത്തു വെും, കൂെുതൽ നശാഭനമായ്ക ഒെു ജീവിതത്തിനല്ക്. ഒെു പപ്പെ 
ഇന്നനത്തതില്ും വെപ്പെ വയതയസ്തമായ്ക, പ്പമച്ചപ്പെട്ട ഒെു ജീവിതത്തിനല്ക് നമ്മെും പ്രനവശികും. 
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നിങ്ങെുപ്പെ നശത്തിനല്, നെമത്തിനുള്ള പദ്ധതിയ്കാണത്. നിങ്ങൾക് ശുഭമായ്ക ഭാവിയ്കും 
പ്രതയാശയ്കും നല്്കുന്ന പദ്ധതി (പ്പജ മിയ്ക 29:11). 

പെിഭ്രാന്തൊകാപ്പത വിശവാസനത്താപ്പെ സൂെിച്ച് നനാകിയ്കാൽ മനസ്സില്ാകും ഈ 
പ്രതിസന്ധി നമ്മുപ്പെ ഭൂനല്ാകത്തിന്് ഗുണം പ്പെയ്യുന്നുപ്പണ്ടന്ന്. എത്രനയ്കാ നാെുകൊയ്കി നമ്മൾ 
വീെുകെിൽ മാതാപിതാകെും മകെും പ്പകാച്ചുമകെും പ്രനതയകിച്ച് ഒന്നും പ്പെയ്യാനില്ാപ്പത, 
സമയ്കത്തിപ്പെ സമ്മർേങ്ങെില്ാപ്പത പു ത്ത് നപാകാപ്പത, ഒെുമിച്ച് ഇത്രയ്കും നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട്! 
മാതാപിതാകൾക് മകപ്പെയ്കും മകൾക് മാതാപിതാകപ്പെയ്കും കാണാനും 
സംസാെിയ്ക്കാനും സാധിച്ചിട്ട്! എത്ര നാൊയ്കി നമ്മൾ ഒെുമിച്ചിെുന്ന് കുെുംബപ്രാർത്ഥന 
പ്പൊല്ിയ്കിട്ട്. എത്ര നാൊയ്കി ൊവിപ്പല് അല്്പസമയ്കം സവസ്ഥമായ്കി ദീർഘമായ്കി കിെന്നു ങ്ങിയ്കിട്ട്! 
കുട്ടികൾക് പഠനത്തിപ്പെ സമ്മർേമില്ാപ്പത അെുപ്പത്തങ്ങാനും മാതാപിതാകെുപ്പെ അെുത്ത് 
ആയ്കിെിയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുനണ്ടാ? ഭാെയകും ഭർത്താവിനും ഒറ്റയ്ക്ക് കു ച്ച് സമയ്കം 
പ്പെല്വഴിയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നാൊയ്കി?  

നമ്മുപ്പെ അന്തെീെവും വായ്കുവും ജല്വും ഭൂമിയ്കും െുറ്റുപാെുകെും എത്രനയ്കാ 
വൃത്തിനകൊയ്കിെുന്നു ഇതുവപ്പെ! ല്െകണകിന്് വാഹനങ്ങെിൽ നിന്ന് പു ത്ത് 
വന്നുപ്പകാണ്ടിെുന്ന വിഷ്െുക പ്പെൽഹി നപാപ്പല്യ്കുള്ള പട്ടണങ്ങെിപ്പല് ജനജീവിതം തപ്പന്ന 
അസാദ്ധയമാക്കിയ്കിപ്പല്? സർകാെും നകാെതിയ്കും മറ്റും പല് പ്രാവശയം പല്തെത്തിൽ ഇെപ്പപട്ടു. 
എന്നിട്ട് നിയ്കന്ത്രിയ്ക്കാൻ പറ്റിയ്കില്. എന്നാൽ പ്പകാന ാണ എന്ന ഒെു കുഞ്ഞൻ ജീവിയ്ക്ക് 
(ജീവിപ്പയ്കന്ന് അതിപ്പന വിെിയ്ക്കാപ്പമങ്കിൽ) അത് നിഷ്്പ്രയ്കാസം സാധിച്ചു. ഏത്ര ആയ്കിെം നകാെി 
െൂപ മുെകിയ്കാല്ും ഈ ശുദ്ധീകെണ പ്രൈിയ്ക നെകുമായ്കിെുനന്നാ. ദവാെം വീണ ഓനസാണിപ്പന 
പൂർവസ്ഥിതിയ്കില്ാകാൻ ഇന്നുള്ള ഏപ്പതങ്കില്ും ശാസ്ത്രത്തിന്് ത്രാണിയ്കുനണ്ടാ? ഭൗതികമായ്ക 
പുനൊഗതിയ്കിൽ നിന്ന് പുനൊഗതിയ്കിനല്ക് മനുഷ്യൻ കുതികുന്നതിനനുസെിച്ച് 
ഭൂനല്ാകത്തിപ്പെ  ിെയ്കർ പിപ്പന്നയ്കാകാപ്പമന്ന് മനുഷ്യൻ കെുതുന്നു. അനൊൾ സവയ്കം 
അറ്റകുറ്റെണി നെത്താനുള്ള പ്രകൃതി നിയ്കമം ഇെപ്പപെുന്നു. അതുപ്പകാണ്ട് ഒെു സവയ്കം 
ശുദ്ധീകെണ അഥവാ അറ്റകുറ്റെണിയ്കുപ്പെ പ്രൈിയ്ക ആയ്കി ഈ പ്രതിസന്ധിപ്പയ്ക കണ്ടാൽ മതി. 
നമ്മുപ്പെ ൊജയവും മറ്റ് ൊജയങ്ങെും ഇതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾപ്പകാണ്ട് മുനമ്പാട്ട് നപായ്കാൽ 
ഇനിയ്കും നമുക് വല്ിയ്ക ഉയ്കെങ്ങെിൽ എത്താൻ കഴിയ്കും ൊർവീനിയ്കൻ പെിണാമസിദ്ധാന്തം 
അതാണപ്പല്ാ പ യ്കുന്നത്.  

കാല്ത്തിപ്പെ അെയ്കാെങ്ങപ്പെ മനസ്സില്ാകുക 

കർത്താവ്് പ യ്കുന്നു: പെിഞ്ഞാ ്് നമഘം ഉയ്കെുന്നത് കണ്ടാൽ മഴ വെുന്നു എന്ന് 
നിങ്ങൾ പ യ്കുന്നു; അങ്ങപ്പന സംഭവിയ്ക്കുകയ്കും പ്പെയ്യുന്നു. പ്പതകൻ കാറ്റെിയ്ക്കുനമ്പാൾ 
അതയുഷ്്ണം ഉണ്ടാകും എന്ന് നിങ്ങൾ പ യ്കുന്നു. അത് സംഭവിയ്ക്കുന്നു. കപെനാെയകാപ്പെ, 
ഭൂമിയ്കുപ്പെയ്കും ആകാശത്തിപ്പെയ്കും ഭാവനഭദം വയാഖയാനിയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക ിയ്കാം. എന്നാൽ 
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ഈ കാല്പ്പത്ത വയാഖയാനിയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക് അ ിയ്കാത്തത് എന്തുപ്പകാണ്ട്? എന്തുപ്പകാണ്ട് 
നിങ്ങൾ ശെിയ്കായ്കി വിധിയ്ക്കുന്നില്? (ല്ൂകാ, 12: 54-57).  

ഈ തിെിച്ച ിവ് ല്ഭിയ്ക്കണപ്പമങ്കിൽ നിെന്തെം കർത്താവിപ്പെ വെനത്തിനല്യ്ക്ക് 
ശ്രദ്ധിയ്ക്കണം. വിമാനത്താവെത്തില്ും പ്പ യ്കിൽനവ നസ്റ്റഷ്നില്ും വമകില്ൂപ്പെ അ ിയ്കിെുകൾ 
വന്നുപ്പകാണ്ടിെിയ്ക്കും. അവ ശെിയ്കായ്കി നകൾകണപ്പമങ്കിൽ നിശ്ശബ്ദത പാല്ിയ്ക്കണം. ഇെയ്ക്ക് 
വർത്തമാനം നിർത്തണം. ഇതുനപാപ്പല് തപ്പന്നയ്കാണ്് കാല്ത്തിപ്പെ അെയ്കാെങ്ങെും. അവ 
മനസ്സില്ാകണപ്പമങ്കിൽ വദവത്തിപ്പെ വെനത്തിന്് നാം നിെന്തെം കാനതാർകണം. അതപ്പല്ങ്കിൽ 
നമുക് വൈറ്റ്, വിമാനം ഒപ്പക നഷ്ടപ്പെൊം. വദവമായ്ക കർത്താവ് അെുെിപ്പച്ചയ്യുന്നു: നദശത്ത് 
ഞാൻ ൊമം അയ്കയ്ക്കുന്ന നാെുകൾ വെുന്നു. ഭെണ ൊമനമാ ജല്ത്തിനു വ ുതിനയ്കാ 
അല്. കർത്താവിപ്പെ വെനം ല്ഭിയ്ക്കാത്തതുപ്പകാണ്ടുള്ള ൊമമായ്കിെിയ്ക്കും അത്. അന്ന് 
അവർ കെൽ മുതൽ കെൽ വപ്പെയ്കും വെകു മുതൽ കിഴക് വപ്പെയ്കും അല്ഞ്ഞു നെകും. 
കർത്താവിപ്പെ വെനം നതെി ഉഴല്ുപ്പമങ്കില്ും കപ്പണ്ടത്തുകയ്കില്. (ആനമാസ് 8: 11-12). ഇന്ന് നമ്മൾ 
ൈിസ്തയാനികപ്പെ സംബന്ധിച്ച് സംഭവിയ്ക്കുന്നത് ഇതപ്പല് എന്ന് െിന്തിയ്ക്നകണ്ട 
സമയ്കമാണിത്.  

വദവത്തിപ്പെ വെനം മനുഷ്യെൂപപ്പമെുത്തതാണ്് ഈനശാ. നമുക് മനനാഹെങ്ങൊയ്ക 
വല്ിയ്ക പള്ളികൾ ഉപ്പണ്ടങ്കില്ും അവിപ്പെപ്പയ്കാന്നും വെനം കപ്പണ്ടത്താൻ കഴിയ്കുന്നില്. അപ്പതല്ാം 
ഇന്ന് പൂട്ടികിെകുന്നു. ഈ സാഹെെയം മനറ്റപ്പതങ്കില്ും കാെണം പ്പകാണ്ട് ഭാവിയ്കില്ും 
സംജാതമായ്കികൂപ്പെന്നില്. ആ സാഹെെയപ്പത്ത നനെിൊൻ കർത്താവ് നമ്മപ്പെ ഒെുകുന്നു എന്ന് 
കെുതിയ്കാൽ മതി. നിെ വന്നനൊൾ എെുത്ത പ്രതിനൊധനെപെികൾ പ്പകാന ാണപ്പയ്ക നനെിൊൻ 
നമ്മുപ്പെ നാെിപ്പന സജ്ജമാകിയ്കതുനപാപ്പല് സമാനമായ്ക പ്രതിസന്ധികപ്പെ നനെിൊൻ ഭാവിയ്കിൽ 
നമ്മൾ സജ്ജൊയ്കിെികും. 

വെനത്തിനല്ക് തിെിയ്കുക: ജീവിതപ്രമാണമാകുക 

അതുപ്പകാണ്ട് വെനഗ്രന്ഥത്തിനല്യ്ക്ക് നമുക് തിെിയ്കാം. ജീവപ്പെ വെങ്ങൾ അതില്ുണ്ട്. 
വദവത്തിപ്പെ വെനം സജീവവും ഊർജ്ജസവല്വുമാണ്്. ഇെുതല്വാെിനനകാൾ 
മൂർച്ചനയ്ക ിയ്കതും നെതനയ്കില്ും സന്ധിബന്ധങ്ങെില്ും മജ്ജയ്കില്ും തുെച്ചു കയ്ക ി 
ഹൃദയ്കത്തിപ്പെ വിൊെങ്ങപ്പെയ്കും നിനയ്കാഗങ്ങപ്പെയ്കും വിനവെിയ്ക്കുന്നതുമാണ്് (പ്പഹബ്രാ. 4: 12). 
അവ പ്രനബാധനത്തിനും ശാസനത്തിനും പ്പതറ്റുതിെുത്തല്ിനും നീതിയ്കില്ുള്ള പെിശീല്നത്തിനും 
ഉപകെിയ്ക്കുന്നു (2 തിനമാത്ത. 3:16). വദവവെനം നമ്മൾ നിെന്തെം വായ്കികണം, 
ഹൃദിസ്ഥമാകണം, നമ്മുപ്പെ െിന്തകനെയ്കും മനനാഭാവങ്ങപ്പെയ്കും വാകുകപ്പെയ്കും 
പ്രവൃത്തികകപ്പെയ്കും സമീപനവശല്ികപ്പെയ്കും എല്ാം സവാധീനികുന്ന ശക്തിയ്കായ്കി അത് 
മാ ണം. അവ നമ്മുപ്പെ മകപ്പെ പ ഞ്ഞ് പ്പകാെുത്ത് പഠിെികണം. അതിപ്പെ പ്പവെിച്ചത്തിൽ 
അവെുപ്പെ ജീവിത പ്രതിസന്ധികപ്പെ നനെിൊൻ പ്രാപ്തമാകണം. 
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സതയത്തില്ും നീതിയ്കില്ും വദവപ്പത്ത ആൊധികുക 
െണ്ടാമതായ്കി നമ്മനൊർനകണ്ടത് നമ്മുപ്പെ ആൊധന എങ്ങപ്പന ആയ്കിെിയ്ക്കണം 

എന്നതാണ്്. അത് ആത്മാവില്ും സതയത്തില്ും ആയ്കിെിയ്ക്കണം എന്ന് ഈനശാ സമ ിയ്കാകാെി 
സ്ത്രീയ്കില്ൂപ്പെ നമ്മനൊെ് പ ഞ്ഞു: സ്ത്രീനയ്ക, എപ്പന്ന വിശവസിയ്ക്കുക. ഈ മല്യ്കിനല്ാ 
പ്പജ ൂസനല്മിനല്ാ നിങ്ങൾ പിതാവിപ്പന ആൊധിയ്ക്കാത്ത സമയ്കം വെുന്നു... യ്കഥാർത്ഥ 
ആൊധകർ ആത്മാവില്ും സതയത്തില്ും പിതാവിപ്പന ആൊധികുന്ന സമയ്കം വെുന്നു. അല് 
അത് ഇനൊൾ തപ്പന്നയ്കാണ്്. യ്കഥർത്ഥത്തിൽ അങ്ങപ്പനയ്കുള്ള ആൊധകപ്പെ തപ്പന്നയ്കാണ്് 
പിതാവ് അനനവഷ്ിയ്ക്കുന്നതും. വദവം ആത്മാവാണ്്. അവിെുപ്പത്ത ആൊധിയ്ക്കുന്നവർ 
ആത്മാവില്ും സതയത്തില്ുമാണ്് ആൊധിയ്ക്നകണ്ടത് (നയ്കാഹ. 21-24). 
 
വെനം വയാഖയാനികാൻ പ്രാപ്തൊകുക 

മൂന്നാമതായ്കി, എല്ാം െഹസയമായ്കി തപ്പെ ശിഷ്യന്മാർക് വിശദീകെിച്ച് പ്പകാെുകുന്ന 
ഈനശായ്കുപ്പെ മാതൃക നാം അനുകെിയ്ക്കണം എന്നതാണ്്. (മർനകാസ് 4: 34). ഈനശായ്കുപ്പെ 
സനന്ദശം ഒെു ജനതയ്കുപ്പെ പ്രനതയക സാംസ്കാെിക പശ്ചാത്തല്ത്തിൽ ആണ്് 
വിശദീകെിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ഇന്നപ്പത്ത തല്മു കൾക് മനസ്സില്ാകണപ്പമന്നില്. അത് അവർക് 
വിശദീകെിച്ച് പ്പകാെുകപ്പെെണം. അത് പ്പകാെുകാൻ പ്രഥമമായ്കും മാതാപിതാകൾകും 
െണ്ടാമതായ്കി പുനൊഹിതർകും സമർെിതർകും കെമയ്കുണ്ട്. പഴയ്ക നിയ്കമിത്തിപ്പല് 
പുനൊഹിതനൊെ് വദവം പ യ്കുന്നു: പുനൊഹിതൻ അധെത്തിൽ ജ്ഞാനം സൂെിയ്ക്കണം. 
ജനം പ്രനബാധനം നതെി അവപ്പന സമീപിയ്ക്കണം (മല്ാകി 2:7).  

കെയ്കുന്ന കുഞ്ഞിപ്പെ കെച്ചില്ിപ്പെ അർത്ഥം അതിപ്പെ അമ്മക് പ്പപപ്പട്ടന്ന് മനസ്സില്ാകും. 
സംസാെികാൻ പഠികുന്ന കുട്ടി പ യ്കുന്ന ഒെു വാകിന്് പല് അർത്ഥങ്ങെുണ്ട് എന്ന് 
അമ്മക ിയ്കാം. സംസാെ നശഷ്ിയ്കില്ാത്ത മകപ്പൊ മകനനാ പ യ്കുന്ന വാകുകൾ 
മാതാപിതാകൾക് പ്പപപ്പട്ടന്ന് മനസ്സില്ാകും. നമ്മുപ്പെ മകെുപ്പെ പ്രതികെണം നമ്മൾ 
മനസ്സില്ാകണം. അവർക് വദവപ്പത്ത നവണ്ട എന്നല് പ യ്കുന്നത്, പ്രതയുത നിങ്ങൾ പ യ്കുന്ന 
വദവപ്പത്ത ഞങ്ങൾക് മനസ്സില്ാകുന്നില് എന്നാണ്്. സവർഗ്ഗവും നെകവും 
ശുദ്ധീകെണസ്ഥല്വും പെനല്ാക ജീവിതവും ആത്മാവും എല്ാം അവർക് മനസ്സില്ാകുന്ന 
ഭാഷ്യ്കിൽ വിശദീകെികപ്പെെണം. അതിന്് അവർ ഉപനയ്കാഗികുന്ന മാദ്ധയമങ്ങൾ ഉപനയ്കാഗിച്ച് 
അവർക് പകർന്ന് നല്്കണം. അങ്ങപ്പന നമ്മുപ്പെ ഇെം തല്മു പ്പയ്ക വിശവാസത്തിൽ വെർത്തി 
നില്നിർത്താം. അെച്ചിെൽ കാല്ം അതിന്് ഏറ്റവും അനുനയ്കാജയമാണ്്. എല്ാവർകും ഒെുമിച്ച് 
പള്ളിയ്കിൽ സനമ്മെികാൻ കഴിയ്കില്. പനെ ആധുനിക മാദ്ധയമങ്ങൾ ഉപനയ്കാഗിച്ച് അവെുപ്പെ 
അെുനത്തക് പ്പെല്ാൻ പറ്റും. മാതാപിതാകൾക് യ്കഥാർത്ഥ വിശവാസപെിശില്കൊകാൻ പറ്റും. 
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ഗാർഹിക സഭയ്കും ഓൺ വല്ൻ ആദ്ധയാത്മികതയ്കും 
ഇെവക വദവാല്യ്കങ്ങെിൽ തിെുകർമ്മങ്ങൾ നെത്താൻ പറ്റാതായ്കനതാപ്പെ നമ്മൾ 

കൂെുതല്ായ്കി ഓൺവല്ൻ മാദ്ധയമങ്ങപ്പെ ആശ്രയ്കിയ്ക്കാൻ തുെങ്ങിയ്കിെികുന്നു. അവ നമ്മൾ 
സാർത്ഥകമാകുന്നതാകപ്പട്ട നമ്മുപ്പെ ഭവനങ്ങൾകുള്ളില്ും. ഒന്നു കൂെി കൃതയമായ്കി പ ഞ്ഞാൽ 
വീെിപ്പെ നാല്്് ഭിത്തികൾകുള്ളിൽ. കുെുംബങ്ങൾ ഇെവക വദവാല്യ്കത്തിനല്ക് വെുന്നതിന്് 
പകെം ഇെവക വദവാല്യ്കം കുെുംബങ്ങെിനല്ക് പ്പെല്ുന്ന മനനാഹെമായ്ക കാഴ്െയ്കാണ്് 
നമ്മെിവിപ്പെ കാണുന്നത്. ഇവിെുന്ന് നമ്മൾ പ്പകട്ടിെെുകണം അതു തപ്പന്നയ്കാണ്് വി. നജാൺ 
നപാൾ െണ്ടാമൻ പ ഞ്ഞു വച്ചതും. അനേഹത്തിപ്പെ കുെുംബങ്ങപ്പെകു ിച്ചുള്ള ൊൈിക 
നല്ഖനത്തിൽ നമ്മപ്പെ പ്രനബാധിെിച്ചു: നമ്മുപ്പെ െെകപ്പെ നല്ാകത്തിപ്പല് ജീവിത സാന്നിദ്ധയവും 
സഭയ്കുപ്പെ യ്കഥാർത്ഥ സവഭാവവും കുെുംബങ്ങൾ എല്ാ ജനങ്ങൾകും പ്രകെമാകും (നമ്പർ 5). 
സമ ിയ്കാകാെി സ്ത്രീനയ്കാെ് കർത്താവ് പ ഞ്ഞത് എത്രനയ്കാ വാസ്തവമായ്കി! നമുകവിെുപ്പത്ത 
ആത്മാവില്ും സതയത്തില്ും ആൊധികാം. െണ്ടാം വത്തികാൻ സൂനഹനദാസ് വിഭാവനം 
പ്പെയ്ക്ത ഗാർഹിക സഭ ഇനൊൾ ഉദയ്കം പ്പെയ്ക്തിെികുന്നു.   

ഒെു പപ്പെ ഇത് കു ച്ച് കൂെി നനെപ്പത്ത തുെങ്ങിയ്കിെുപ്പന്നങ്കിൽ നമ്മുപ്പെ യ്കുവതല്മു  
ഇത്രയ്കധികം വഴിപ്പതറ്റിനൊകുമായ്കിെുനന്നാ എന്നത് െിന്തനീയ്കമാണ്്. കാെണം സമൂഹത്തിൽ 
വെുന്ന മാറ്റങ്ങൾകനുസെിച്ച്, പ്രനതയകിച്ച് ആശയ്കസംനവദനം നെത്തുന്ന െീതിയ്കിൽ, വെനവും 
പ്രനബാധനവും പ്പകാെുത്തിെുപ്പന്നങ്കിൽ ഇെംതല്മു യ്ക്ക് കൂെുതൽ മനസ്സില്ാകുമായ്കിെുന്നു. 
അങ്ങപ്പന അവർ വദവത്തിൽ നിന്ന് അകല്ാപ്പത നില്്കുമായ്കിെുന്നു. സഭയ്കുപ്പെ നകവല്ം 
ഭെണപെമായ്ക പ്പെ ു ഘെകമായ്ക ഇെവകയ്കിൽ വിശവാസജീവിതവും ആത്മീയ്ക ജീവിതവും 
നകന്ദ്രീകെികുന്നതിന്് പകെം വദവശാസ്ത്രപെമായ്കി സഭപ്പയ്ക നല്ാകത്തിപ്പെ മുമ്പിൽ 
അവതെിെികുന്ന കുെുംബനകന്ദ്രീകൃത വിശവാസജീവിതത്തിനല്കും ആദ്ധയാത്മികതയ്കിനല്കും 
നമ്മൾ നെന്നെുകുകയ്കാണ്്.  ഇനൊൾ നമ്മൾ നെത്തിപ്പകാണ്ടിെികുന്ന അജപാല്ന 
പ്രവർത്തന വശല്ി തുെൊൻ പറ്റിയ്ക െീതിയ്കിൽ നമ്മുപ്പെ ഇെവകകെുപ്പെ ഭൗതിക 
സാഹെെയങ്ങപ്പെ പുനർ നിർമ്മികുന്നത് ഇന്ന് നമുക് ല്ഭിച്ച ഈ അനുഭവ പെിെയ്കപ്പത്ത 
കൂെുതൽ നശാഭനയ്കാപ്പെ മുനമ്പാട്ട് പ്പകാണ്ടു നപാകാൻ സഹായ്കികും എന്ന് ഞാൻ 
വിശവസികുന്നു. 
 
ൈിസ്തുവിപ്പെ പ്പപാതുപൗനൊഹിതയത്തിപ്പെ പ്രസക്തി 

ജ്ഞാനസ്നാനം സവീകെിച്ച എല്ാവെും ഈനശാ മിശിഹായ്കുപ്പെ 
പ്പപാതുപൗനൊഹിതയത്തിൽ പങ്ക് പറ്റുന്നവൊണ്്. വദവവെനത്തിൽ വെപ്പെ വയക്തമായ്കി 
കാണുന്ന പ്രനബാധനമാണത്. പഴയ്കനിയ്കമത്തിപ്പെയ്കും പുതിയ്ക നിയ്കമത്തിപ്പെയ്കും കാഴ്ച്ചൊെ് 
അതു തപ്പന്നയ്കാണ്്. നിങ്ങൾ എനിക് പുനൊഹിതൊജയവും വിശുദ്ധജനവുമായ്കിെികും (പു . 19: 
6). നിങ്ങൾ സജീവശില്കൾ പ്പകാണ്ടുള്ള ഒെു ആത്മീയ്ക ഭവനമായ്കി പെുത്തുയ്കർത്തപ്പെെപ്പട്ട. 
നയ്കശുൈിസ്തു വഴി വദവത്തിന്് സവീകാെയമായ്ക ബല്ികെർെികുന്നതിന്് വിശുദ്ധമായ്ക ഒെു 
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പുനൊഹിതജനമാകുകയ്കും പ്പെയ്യപ്പട്ട (1 പനത്രാ. 2: 5). എന്നാൽ നിങ്ങൾ പ്പതെപ്പഞ്ഞെുകപ്പെട്ട 
വംശവും ൊജകീയ്ക പുനൊഹിതഗണവും വിശുദ്ധജനതയ്കും വദവത്തിപ്പെ സവന്തം ജനവുമാണ്് 
(1 പനത്രാ. 2:9). കാെണം നീ വധികപ്പെെുകയ്കും നിപ്പെ െക്തം പ്പകാണ്ട് എല്ാ നഗാത്രത്തില്ും 
ഭാഷ്യ്കില്ും ജനതകെില്ും ൊജയങ്ങെിൽ നിന്നുള്ളവപ്പെ വദവത്തിന്് നവണ്ടി വില്ക് 
വാങ്ങുകയ്കും പ്പെയ്ക്തു. നീ അവപ്പെ നമ്മുപ്പെ വദവത്തിന്് ഒെു ൊജയവും പുനൊഹിതന്മാെും 
ആകി (പ്പവെി. 5:9-10). ഒന്നാമപ്പത്ത പുനെുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കു പ്പകാള്ളുന്നവർ അനുഗൃഹീതെും 
പെിശുദ്ധെുമാണ്്. ഇവെുപ്പെ നമൽ െണ്ടാമപ്പത്ത മെണത്തിന്് ഒെധികാെവുമില്. ഇവർ 
വദവത്തിപ്പെയ്കും ൈിസ്തുവിപ്പെയ്കും പുനൊഹിതന്മാർ ആയ്കിെികും (പ്പവെി. 20:5-6).  

എന്നാൽ വദവജനത്തിപ്പെ ഈ പൗനൊഹിതയശുശ്രൂഷ്യ്കുപ്പെ െില് ധർമ്മങ്ങൾ 
പ്രനതയകകാെണങ്ങൊൽ ഏതാനും െില്പ്പെ പ്രനതയകമായ്കി ഏല്്പിച്ചു പ്പകാെുത്തു. നല്വീ 
നഗാത്രജനും നമാശയ്കുപ്പെ സനഹാദെനും അവപ്പനനൊപ്പല് തപ്പന്ന വിശുദ്ധനുമായ്ക അഹന ാപ്പന 
അവിെുന്ന് ഉയ്കർത്തി. അവിെുന്ന് അവനുമായ്കി നിതയമായ്കി ഒെു ഉെമ്പെി പ്പെയ്യുകയ്കും ജനത്തിപ്പെ 
പൗനൊഹിതയം അവന്് നല്്കുകയ്കും പ്പെയ്ക്തു (പ്രഭാ: 45: 6-7). കർത്താവിന്് ശുശ്രൂഷ് 
പ്പെയ്യാനും പുനൊഹിതധർമ്മമനുഷ്്ഠികാനും അവിെുപ്പത്ത നാമത്തിൽ തപ്പെ ജനപ്പത്ത 
ആശിർവദികാനും നവണ്ടിയ്കാണത് (പ്രഭ. 45: 15). അതുനപാപ്പല് ജനത്തിപ്പെ പാപങ്ങെുപ്പെ 
പെിഹാെത്തിന്് നവണ്ടി കർത്താവിന്് ബല്ിയ്കർെികാനാണത് (പ്രഭാ. 45:: 16). ഇസ്രാനയ്കൽകാർ 
വിശുദ്ധ വസ്തുകൾ കാഴ്െ സമർെികുന്നതിൽ വെുത്തുന വീഴ്െകൾ അവൻ വഹികാൻ 
നവണ്ടിയ്കാണത്. െുെുകത്തിൽ വാഗ്ദാനം പ്പെയ്യപ്പെട്ട െെകൻ വെുന്നതു വപ്പെ അവപ്പെ 
വദവവുമായ്കുള്ള ബന്ധത്തിൽ നില്നിർത്താനുള്ള മാർഗ്ഗമാണത്. 

പഴയ്കനിയ്കമത്തിൽ ജനം ഇസ്രാനയ്കല്ായ്കിെുന്നു; എന്നാൽ പുതിയ്ക നിയ്കമത്തിൽ 
ൈിസ്തുവിപ്പെ മൗതികശെീെമാണ്് ആ ജനം. ഈ ശെീെത്തിപ്പെ ശിെസ്സ് ൈിസ്തുവാണ്്. 
അതുപ്പകാണ്ട് ഈ മൗതികശെീെം ൈിസ്തു തപ്പന്നയ്കാണ്്. അതുപ്പകാണ്ടാണ്് ജനത്തിപ്പെ 
പ്പപാതുപൗനൊഹിതയം എന്ന് പ യ്കുന്നത്. ജനം ൈിസ്തുവിപ്പെ മൗതികശെീെമായ്കതുപ്പകാണ്ട് 
ൈിസ്തുവിപ്പെ പൗനൊഹിതയപ്പമന്ന് പ യ്കുന്നത് ശെിയ്കുമാണ്്. 

പൗനൊഹിതയത്തിൽ മാറ്റം വെുനമ്പാൾ നിയ്കമത്തില്ും അവശയം മാറ്റം വെുന്നു (പ്പഹബ്രാ. 
7:12).  ഈനശാ ജനിച്ചത് നല്വീ നഗാത്രത്തില്ല്, പ്രതയുത യ്കൂദാ നഗാത്രത്തില്ാണ്്. അതുപ്പകാണ്ട് 
അഹന ാപ്പെ ൈമപ്രകാെം പുനൊഹിതനാകാൻ പറ്റുമായ്കിെുന്നില്. എന്നാൽ വദവം 
അവിെുപ്പത്ത നിതയപുനൊഹിതനാകി. സവന്തം ജീവപ്പനത്തപ്പന്ന തപ്പെ ജനത്തിപ്പെ 
പാപെെിഹാൊർത്ഥം ബല്ിയ്കർെികാൻ ആവശയപ്പെട്ടുപ്പകാണ്ട്. ഈനശായ്കിന്ന് 
മനുഷ്യെൂപത്തിൽ ഈ നല്ാകത്തില്ില്. എന്നാൽ അവിെുന്ന് ജീവികുന്നുണ്ട്, നകവല്ം ഒെു 
അെകഷ്ണമായ്കി മാത്രമല്, പ്രതയുത അവിെുപ്പത്ത ശെീെമായ്ക സഭയ്കയ്കുപ്പെ െൂപത്തിൽ. ഈ 
സഭയ്കുപ്പെ ദൗതയവും ൈിസ്തുവിപ്പെതു തപ്പന്നയ്കാണ്്, സവയ്കം ബല്ിയ്കർെികുക. 
കാല്ാകാല്ങ്ങെിൽ വെുന്ന ജനതകെുപ്പെ പാപാെെിഹാർത്ഥം. അങ്ങപ്പന ഈ നല്ാകത്തിൻ 
പ ുദീസായ്കിപ്പല് അനുഭവം പുനഃസൃഷ്ടികുക. സഭയ്കിൽ ബല്ിവസ്തുവും ബല്ിയ്കർെകെും ഒന്നു 



15 
 

തപ്പന്നയ്കാണ്്. ഈ പൗനൊഹിതയ ശുശ്രൂഷ് ഒന്നാമതായ്കി കുെുംബത്തില്ും െണ്ടാമതായ്കി 
ഇെവകവദവാല്യ്കത്തില്ും നെകണം.  

ഈ അെച്ചിെൽ കാല്ത്ത് നമ്മുപ്പെ വിശവാസജീവിതം വെപ്പെയ്കധികം ഭവന 
നകന്ദ്രീകൃതമായ്കതുപ്പകാണ്ട് പ്പപാതുപൗനൊഹിതയം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി 
കുെുംബത്തിനുള്ളിൽ നിർവഹികപ്പെനെണ്ടതിത്െ ആവശ്യകതയ്കുണ്ട്. അഹന ാപ്പെ 
പുതിയ്കനിയ്കമത്തിപ്പല് പിൻഗാമികൾ ഇതുവപ്പെ പ്പെയ്ക്തിെുന്ന കുന  കാെയങ്ങൾ കുെുംബത്തിപ്പല് 
നാഥൻ അപ്പല്ങ്കിൽ നാഥ ഏപ്പറ്റെുനകണ്ട സമയ്കമാണ്്. ഈ നനാമ്പുകാല്ഘട്ടവും വല്ിയ്ക 
ആഴ്െയ്കും ആ പൗനൊഹിതയശുശ്രൂഷ്യ്കിൽ നിന്ന് വെപ്പെയ്കധികം കാെയങ്ങൾ ആവശയപ്പെെുന്നു. 
കുെുംബങ്ങെിൽ അവ ഗൗെവമായ്കി കണകാകുകയ്കും നിർവഹികപ്പെെുകയ്കും പ്പെയ്യണം. 
 കുെുംബത്തിപ്പല് പ്രാർത്ഥനകൾക് നനതൃതവം പ്പകാെുകുക, അവ സമയ്കാസമയ്കങ്ങെിൽ 
എല്ാവെും ഒത്തു നെർന്ന് നെത്തുന്നുപ്പണ്ടന്ന് ഉ െു വെുത്തുക, കർത്താവിപ്പെ 
പ്രനബാധനങ്ങെില്ും പ്രമാണങ്ങെില്ും കുട്ടികപ്പെ പെിശീല്ിെികുക, ൈിസ്തീയ്ക 
കുെുംബസങ്കല്്പം അവപ്പെ നവണ്ട വിധം മനസ്സില്ാകുക, അവർ വയാപെികുന്ന 
െുറ്റുപാെുകെിപ്പല് അപകെസൂെനകൾ മനസ്സില്ാകാൻ പെിശീല്ിെികുക തുെങ്ങിയ്കവ 
അവയ്കിൽ െില്ത് മാത്രം. യ്കാമപ്രാർത്ഥനകൾ കുെുംബനാഥപ്പെ അപ്പല്ങ്കിൽ നാഥയ്കുപ്പെ 
നനതൃതവത്തിൽ നെത്തപ്പെെുന്ന സഭാ പ്രാർത്ഥനയ്കാണ്്. അത് പെിശീല്ികാനും 
പെിശീല്ിെികാനും ഏറ്റവും പറ്റിയ്ക കാല്ഘട്ടമാണിത്. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവും 
സഭാപ്രനബാധനങ്ങെും വയാഖയാനിച്ച് പ്പകാെുകാനും പറ്റിയ്ക സമയ്കം. 
 
അെച്ചിെൽ എത്ര നാൾ? 

ഇനൊൾ മനസ്സില്ാകുന്നതനുസെിച്ച് വല്ിയ്ക ആഴ്െയ്കിപ്പല് കർമ്മങ്ങൾ 
സാധാെണനപാപ്പല് ഉണ്ടായ്കിെികുകയ്കില്. പകെം അതാത് ഇെവകെള്ളികെീൽ വവദികർ മാത്രം 
ആ കർമ്മങ്ങൾ നെത്തുന്നതായ്കിെികും. സാധികുന്നിെനത്താെം വിശവാസിസമൂഹം അവെവെുപ്പെ 
വീെുകെിൽ അഥവാ സമർെിത ഭവനങ്ങെിൽ നിന്ന് തപ്പന്ന അവയ്കിൽ ഓൺവല്നായ്കി 
ആത്മീയ്കമായ്കി പങ്ക് നെെുക. വിശുദ്ധവാെ തിെുകർമ്മങ്ങൾ പല് തെം മാദ്ധയമങ്ങെില്ൂപ്പെ 
നിങ്ങൾക് ല്ഭയമാണ്്. നമ്മുപ്പെ ബിഷ്െ്സ് ഹൗസിൽ ഞാൻ നനതൃതവം പ്പകാെുകുന്നവയ്കും 
പ്പഫയ്ക്സ് ബുകില്ൂപ്പെ പെിമിതമായ്കി സ്െീം പ്പെയ്യുന്നുണ്ട്. അവയ്കിൽ ഏതിപ്പല്ങ്കില്ും നിങ്ങൾക് 
പങ്ക് നെൊവുന്നതാണ്്. വിശുദ്ധവാെത്തിപ്പല് തിെുകർമ്മങ്ങപ്പെെറ്റി വിശദമായ്കി പ്രതിപാദികുന്ന 
മപ്പറ്റാെു സർകുല്ർ അധികം താമസിയ്കാപ്പത നിങ്ങെുപ്പെ വകകെിൽ എത്തുന്നതാണ്്. 

 ഈ പ്രതിസന്ധിയ്കിൽ നിങ്ങൾ ദുഃഖികെുത്. നിങ്ങെുപ്പെ മനസ്സ് തെെെുത്. 
പഴയ്കനിയ്കമത്തിപ്പല് നജാബിപ്പെ മാതൃക നിങ്ങൾക് ശക്തി പകെപ്പട്ട. എപ്പെ പ്രാർത്ഥന 
എനൊഴും നിങ്ങനൊെു കൂെിയ്കുണ്ട്. അസാദ്ധയമായ്കത് വദവം നമ്മെിൽ നിന്ന് 
ആവശയപ്പെെുന്നില്. എത്രയ്കും നവഗം നല്ാകപ്പത്ത പ്പകാന ാണാ വവ സ് എന്ന മഹാമാെിയ്കിൽ 
നിന്ന് നമാെിെികണപ്പമ എന്ന് നമുക് തീെ്ണമായ്കി പ്രാർത്ഥികാം. പെിശുദ്ധ അമ്മയ്കുപ്പെയ്കും 
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സകല് വിശുദ്ധെുപ്പെയ്കും, നമ്മുപ്പെ പിതാവായ്ക വിശുദ്ധ നതാമാശ്ലീഹായ്കുപ്പെയ്കും നമ്മുപ്പെ 
സഭയ്കിപ്പല് വിശുദ്ധെുപ്പെയ്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവെുപ്പെയ്കും, പ്രാർത്ഥനകൾ നനമ്മാെു കൂെി 
ഉണ്ടായ്കിെികപ്പട്ട. നിങ്ങൾനകവർകും കർത്താവിപ്പെ ഉയ്കിർെിപ്പെ അനുഭവം ഉണ്ടാകപ്പട്ട എന്ന് 
പ്രാർത്ഥികുന്നു. കർത്താവിപ്പെ കൃപ നിങ്ങനെവനൊെും കൂപ്പെ ഉണ്ടായ്കിെികപ്പട്ട. 

 
മാനന്തവാെി െൂപതാ നകന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് 2020 മാർച്ച് മാസം 30 ന്് നല്്കപ്പെട്ടത്. 
 

 
ബിഷ്െ് നജാസ് പ്പപാെുനന്നെം 

മാനന്തവാെി െൂപതയ്കുപ്പെ പ്പമത്രാൻ 
 


