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2022 ഫെബ്രുവരി 25 ഫവള്ിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് റഷ്യൻ എംബസിയിലേക്്ക് ലേരിഫടെത്ി അര മണിക്കൂറി
േധികം സമയം ലോകത്ിഫറെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ ഫ്ാൻസിസ്ക് പാപ്പ സമാധാേത്ിനുലവണ്ി 
സംസാരിച്ചു. പതിവു ലരോലടൊലക്ാളുകൾ ഗൗേിക്ാഫതയാണ്ക് ലോക സമാധാേത്ിനുലവണ്ി 
വിയ ഫെല്ല ഫകാൺചിേിയലസ്യാഫണയിൽ സ്ിതിഫചയ്യുന്ന റഷ്യൻ എംബസിയുഫെ ആസ്ാേത്്ക് 
എത്ിലച്ചർന്നത്ക്. റഷ്യയുഫെ അധിേിലവശം ഫെബ്രുവരി 24-േ്ക് ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുൻലപ തഫറെ 
ഹൃെയത്ിൽ േിറയുന്ന കടുത് ദുഃഖം ഫ്ാൻസിസ്ക് പാപ്പ ബുധോഴ്ചയിഫേ ഫപാതുെർശേ സമയ
ത്്ക് രേകെിപ്പിച്ചിരുന്നു. ''രാഷ്ടമീയ അധികാരമുള്വർ ദെവത്ിനുമുൻപിൽ തങ്ങളുഫെ മേുഃസാക്ി
ഫയ പരിലശാധിക്ണം. സമാധാേത്ിഫറെ ദെവമാണ്ക്, യുദ്ധത്ിഫറെയല്ല.'' മാർപാപ്പ പറഞ്ഞു.
ഫെബ്രുവരി 27 ഞായറാഴ്ച വമീണ്ം മാർപാപ്പ സമാധാേത്ിോയി അഭ്യർത്ിച്ചു. ''ആയുധങ്ങൾ 
േിശ്ശബ്ദമാവഫടെ! സമാധാേ സ്ാപകലരാഫൊപ്പമാണ്ക് ദെവം, ഹിംസ രേവർത്ിക്കുന്നവർഫക്ാ
പ്പമല്ല.'' ആയുധങ്ങളുഫെ അതിേിഷ്ഠൂരവും തേതിരിഞ്ഞതുമായ യുക്ിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ ദെ
വഹിതത്ിൽേിന്നകഫേയാണ്ക്. സമാധാേം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാധാരണ ജേങ്ങളിൽേിന്നും 
സ്വയം അകലുകയാണവർ. യുദ്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മനുഷ്യത്വം മറന്നുലപാകുന്നു. ലകവേം അധി
കാരവും രാഷ്ടമീയവും മാത്രമാണവർ പരിഗണിക്കുന്നത്ക്. മനു
ഷ്യരുഫെ ഫോമ്പരങ്ങളും ആകുേതകളും യുദ്ധഫക്ാതിയന്ാർ 
പരിഗണിക്കുന്നില്ല. യുദ്ധം ഫചയ്യുന്നവർ ഭൂപെത്ിഫേ അതിരു
കൾ മാത്രമല്ല മാറ്റുന്നത്ക്, േക്ക്ണക്ിേ്ക് മനുഷ്യരുഫെ ജമീവിത
മാണ്ക്. കുടുംബങ്ങൾ അോഥമാകുന്നു, അഭയാർത്ി രേവാഹം 
അതും കുടെികഫളയും വഹിച്ചുഫകാണ്ള് അമ്മമാരുഫെ പോയേം. 
ഫചറുപ്പക്ാരും കുടുംബോഥന്ാരും യുദ്ധക്ളത്ിൽ ആയിരക്
ണക്ിേ്ക്  സ്വപ്നങ്ങലളാഫൊപ്പം ചാരമാകുന്നു. ആരാണ്ക് യുദ്ധത്ി
ഫറെ ഫകടുതി അനുഭവിക്കുന്നത്ക്? സാധാരണക്ാർ. തമീർത്ം 
സാധാരണക്ാരായ മനുഷ്യരാണ്ക് എല്ലാം സഹിലക്ണ്ത്ക്.

EDITORIAL

tUm. F-{_-lmw- C-cn-¼n-\n-¡-Â-
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ktµiw

am\km´c¯nsâ Imew 
\nXyc£ ^eaWnbpw Imew 

പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്ാൻസിസ് പാപ്ായുടെ
2022-ടെ ന�ാമ്പുകാെസനദേശത്ിടറെ  സംക്ിപ്തമാണിത്

ലയശുക്ിസ്ക്തുവിഫറെ മരണത്ിഫറെയും 
ഉയിർപ്പിഫറെയും ഫപസഹാ രഹസ്യ
ത്ിലേക്കു േഫമ്മ േയിക്കുന്ന ലോമ്പു
കാേം വ്യക്ിപരവും സാമൂഹ്യവുമായ 
േവമീകരണത്ിനു അനുലയാജ്യമായ 
സമയമാണ്ക്. 2022-ഫേ േമ്മുഫെ ലോ
മ്പുകാേയാത്രയ്ക്ക് ഉപകരിക്കുംവിധം 
വിശുദ്ധ പൗലോസ്ക് ഗോത്ിയാക്ാർ
ക്കു േേ്ക്കിയ ആഹ്വാേം വിചിന്തേ
വിഷയമാക്ാം:'േന് ഫചയ്യുന്നതിൽ 
മടുപ്പുലതാന്നാതിരിക്ഫടെ. കാരണം, തള
രാതിരുന്നാൽ േമുക്്ക് യഥാകാേം വിള
ഫവടുക്ാം. ആകയാൽ േമുക്്ക് അവസരം 
(കയിലറാസ്ക് ) േഭിച്ചിരിക്കുന്നതുഫകാണ്്ക് 
സകേ മനുഷ്യർക്കും േന് ഫചയാം'' (ഗോ 
6:9-10).
1. വിതയ്ക്കുന്നതും ഫകായ്യുന്നതും
ലയശുവിനു രേിയങ്കരമായിരുന്ന വിതയ്ക
ലും ഫകായലും എന്ന ചിത്രം (മത്ാ 13 
കാണുക) അപ്പല്ാേൻ ഈ വാക്കു
കളിൽ ഉപലയാഗഫപ്പടുത്ന്നു. വിശുദ്ധ 

പൗലോസ്ക് ഒരു അവസരഫത്ക്കുറി
ച്ച്ക് (കയിലറാസ്ക് ) േലമ്മാടു പറയുന്നു, 
അതായത്ക്, ഭാവിയിലുണ്ാകാേിരിക്കുന്ന 
ഒരു ഫകായ്ക്ത്ിനുലവണ്ി തക്സമയ
ത്്ക് േെത്ന്ന ഒരു വിതയ്കേിഫേകുറിച്ച്ക്. 
ഏതാണ്ക് േമ്മുഫെ അവസരം? ലോമ്പുകാ
േം തമീർച്ചയായും അരേകാരഫമാരു അവ
സരമാണ്ക്; എന്നാൽ അതുലപാഫേത
ഫന്നയാണ്ക് േമ്മുഫെ മുഴുവൻ അ്ിത്വവും; 
ലോമ്പുകാേം അതിഫറെ ഒരുതരത്ിലുള് 
ഒരു രേതിരൂപമാണ്ക്. പേലപ്പാഴും േമ്മുഫെ 
ജമീവിതത്ിൽ, അതിലമാഹം, അഹങ്കാരം, 
സ്വന്തമാക്ാനും കുന്നുകൂടൊനും ഉപലയാ
ഗഫപ്പടുത്ാനുമുള് താത്ക്പര്യം എന്നിവ 
ലമൽദക ലേൊറുണ്്ക്; സുവിലശഷത്ിഫേ 
ലഭാഷോയ മനുഷ്യഫറെ കഥലപാഫേയാ
ണിത്ക്. 

ആെ്യം വിതയ്ക്കുന്നത്ക് ദെവം തഫന്നയാ
ണ്ക്; അവിെന്ന്ക് ഏഫറ ഔൊര്യപൂർവം ''മാ
േവകൂടുംബത്ിൽ േന്യുഫെ വിത്കൾ 



6 h¯n¡m³ XcwKw

സമൃദ്ധമായ ലതാതിൽ വിതച്ചുഫകാലണ്യി
രിക്കുന്നു'' (Fratelli Tutti, 54). ''സജമീവവും 
ഊർജസ്വേവുമായ'' (ഫഹബ്ര 4:12) അവി
െഫത് വചേം സ്വമീകരിച്ചുഫകാണ്്ക്, ദെവ
ത്ിഫറെ ൊേലത്ാടു രേതയുത്രിക്ാൻ 
ലോമ്പുകാേത്്ക് ോം ക്ണിക്ഫപ്പ
ടെിരിക്കുന്നു. 

ഫകായ്ക്ത്ിഫേകുറിച്ച്ക് എന്താണ്ക് പറലയ
ണ്ത്ക്? ഫകായ്ക്ത്ിനുലവണ്ിയലല്ല േമ്മൾ 
വിത് വിതയ്ക്കുന്നത്ക്? തമീർച്ചയായും! വി
തയ്കലും ഫകായ്ക്ത്ം തമ്മിലുള് അലഭ
െ്യമായ ബന്ധഫത്ക്കുറിച്ച്ക് പൗലോസ്ക് 
ഇരേകാരം പറയുന്നു: ''അല്ം വിതയ്ക്കുന്ന
വൻ അല്ം മാത്രം ഫകായ്യും; അധികം 
വിതയ്ക്കുന്നവൻ അധികം ഫകായ്യും'' (2 
ലകാറി 9:6). എന്നാൽ ഏതുതരം ഫകാ
യ്ക്ത്ിഫേകുറിച്ചാണ്ക് ോം സംസാരിക്കു
ന്നത്ക്? േമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്ന േന്യുഫെ ഒരു 
ആെ്യെേം േമ്മിൽത്ഫന്നയും േമ്മുഫെ 
ദെേംെിേ ജമീവിതങ്ങളിലും രേത്യക്
ഫപ്പടുന്നു, അതായത്ക്, േമ്മുഫെ ഫചറിയ 
െയയുഫെ രേവൃത്ികളിൽ. ദെവത്ിൽ 
ലനേഹത്ിഫറെ ഒരു രേവൃത്ിയും, അത്ക് 
എത്ര ഫചറുതായാലും, ''ഔൊര്യപൂർവമായ 
ഒരു യത്നവും'' ഒരിക്ലും േഷ്ടഫപ്പടുകയില്ല 
(Evangelii Gaudium, 279 കാണുക). ഒരു 
വൃക്ഫത് അതിഫറെ െേങ്ങളിൽ േിന്നു 

ോം തിരിച്ചറിയുന്നതുലപാഫേ (മത്ാ 
7:16.20 കാണുക), േന്രേവൃത്ികളാൽ 
േിറഞ്ഞ ഒരു ജമീവിതം രേകാശം രേസരി
പ്പിക്കുകയും (മത്ാ 5:14-16 കാണുക) 
ക്ിസ്ക്തുവിഫറെ സൗരഭ്യം ലോകത്ിലേ
ക്കു സംവഹിക്കുകയും ഫചയ്യുന്നു (2 ലകാറി 
2:15  കാണുക). പാപത്ിൽേിന്നു ലമാ
ചിതമായി ദെവഫത് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത്ക് 
എല്ലാവരുഫെയും രക്യ്കായുള് വിശുദ്ധമീക
രണത്ിഫറെ െേങ്ങൾ പുറഫപ്പടുവിക്കുന്നു 
(ലറാമാ 6:22 കാണുക).
യഥാർഥത്ിൽ േമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്നതിഫറെ 
ഒരു ഫചറിയ അംശം മാത്രമാണ്ക് ോം കാ
ണുന്നത്ക്; എഫന്തന്നാൽ, സുവിലശഷത്ി
ഫേ സുഭാഷിതമനുസരിച്ച്ക്, ''ഒരുവൻ വിത
യ്ക്കുന്നു, മഫ്ാരുവൻ ഫകായ്യുന്നു'' (ലയാഹ 
4:37). മറ്റുള്വരുഫെ േന്യ്കായി ോം വിത
യ്ക്കുലമ്പാൾ, ോം ദെവത്ിഫറെ െയാപൂർവ
മായ ലനേഹത്ിൽ പങ്കുലചരുന്നു:  

ദെവവചേം േമ്മുഫെ കാഴ്ചപ്പാെിഫേ 
വിശാേമാക്കുകയും ഉയർത്കയും 
ഫചയ്യും: യഥാർഥമായ ഫകായ്ക്ത്്ക് യു
ഗാന്ത്യപരമാഫണന്നു അത്ക് േലമ്മാടു 
പറയുന്നു; അതാണ്ക് അ്മിക്ാത് െി
േത്ിഫേ,  അവസാേഫത് ഫകായ്ക്ത്്ക്. 
േമ്മുഫെ ജമീവിതങ്ങളുഫെയും രേവൃത്ികളു
ഫെയും പാകമായ െേം, ''േിത്യജമീവഫറെ 
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െേമാണ്ക് '' (ലയാഹ 4:36); അത്ക് േമ്മുഫെ 
''സ്വർഗത്ിലുള് േിലക്പമാണ്ക് '' (ലൂക്ാ 
12: 33; 18:22). െേം പുറഫപ്പടുവിക്കുന്ന
തിോയി  േിേത്വമീണ്ക് അഴിയുന്ന വി
ത്ിഫേകുറിച്ചുള് സൂചേ തഫറെതഫന്ന 
മരണത്ിഫറെയും ഉയിർപ്പിഫറെയും അെ
യാളമായി ലയശുതഫന്നയും ഉപലയാഗ
ഫപ്പടുത്ന്നുണ്്ക് (ലയാഹ 12:24 കാണുക). 
വിശുദ്ധ പൗലോസാകഫടെ, അലത 
അെയാളം ശരമീരങ്ങളുഫെ ഉയിർപ്പിഫേ 
സംബന്ധിച്ചു സംസാരിക്കുലമ്പാൾ ഉപ
ലയാഗിക്കുന്നു: ''ഇരേകാരം തഫന്നയാണ്ക് 
മരിച്ചവരുഫെ ഉത്ാേവും. േശ്വരതയിൽ 
വിതയ്കഫപ്പടുന്നു, അേശ്വരതയിൽ ഉയിർ
പ്പിക്ഫപ്പടുന്നു. അപമാേത്ിൽ വിതയ്ക
ഫപ്പടുന്നു, മഹത്്വത്ിൽ ഉയിർപ്പിക്ഫപ്പ
ടുന്നു.  ബേഹമീേതയിൽ വിതയ്കഫപ്പടുന്നു, 
ശക്ിയിൽ ഉയിർപ്പിക്ഫപ്പടുന്നു. ഭൗമിക
ശരമീരം വിതയ്കഫപ്പടുന്നു, ആത്മീയശരമീരം 
ഉയിർപ്പിക്ഫപ്പടുന്നു. ഭൗമികശരമീരമുഫണ്
ങ്കിൽ, ആത്മീയശരമീരവുമുണ്്ക് '' (1 ലകാറി 
15:42-44). ഉത്ാേത്ിലുള് രേത്യാശയാ
ണ്ക് ഉത്ിതോയ ക്ിസ്ക്തുലോകത്ിഫറെ 
മുമ്പിൽ ഫകാണ്വരുന്ന വേിയ രേകാശം. 

2. ''േന് ഫചയ്യുന്നതിൽ േമുക്കു മടുപ്പുലതാ
ന്നാതിരിക്ഫടെ''
ക്ിസ്ക്തുവിഫറെ ഉയിർപ്പ്ക് േമ്മുഫെ ഭൗമിക
മായ രേത്യാശകലളാഫൊപ്പം േിത്യജമീവ
ഫറെ  ''വേിയ രേത്യാശ''ഫയയും  ദചതേ്യ
വത്ാക്കുന്നു; അങ്ങഫേ അത്ക് േമ്മുഫെ 
കാേത്തഫന്ന രക്യുഫെ വിത്വിത
യ്ക്കുന്നു  (Benedict  XVI, Spe Salvi,  3; 7). 
സ്വപ്നങ്ങൾ തകർക്ഫപ്പടെതു വഴിയായുള് 
കടുത് ഇച്ാഭംഗം, േമ്മുഫെ മുന്നിലു
ള് ഫവല്ലുവിളികഫളകുറിച്ചുള് ഉത്ക്കണ്ഠ, 
േമ്മുഫെ ദകവശമുള് വിഭവങ്ങളുഫെ 
ദർഭിക്ംമൂേമുള് േിരുത്ാഹഫപ്പെൽ 
എന്നിവ േഫമ്മ  സ്വാർഥലകന്ദമീയതയിൽ 
അഭയം ലതൊനും അേ്യരുഫെ സഹേ
ങ്ങലളാെ്ക് േിസ്ംഗതലയാഫെ ഫപരുമാറാ
നുമുള് രേലോഭേം േമ്മിൽ ഉണർത്ി
ഫയന്നുവരാം. എന്നാൽ േമ്മുഫെ ഏ്വും 

േല്ല വിഭവലശഷിക്കുലപാലും പരിമിതികൾ 
ഉഫണ്ന്നുള്താണ്ക്  യാഥാർഥ്യം: ''യുവാ
ക്ൾലപാലും തളരുകയും ക്മീണിക്കുകയും 
ഫചലതേക്ാം; ഫചറുപ്പക്ാർ ശക്ിയറ്റു 
വമീഴാം'' (ഏശ 40: 30). എന്നാൽ ദെവം 
''തളർന്നവേ്ക് ബേം േേ്ക്കുന്നു; ദർബ
േനു ശക്ി പകരുകയും ഫചയ്യുന്നു.... 
എന്നാൽ ദെവത്ിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന
വൻ വമീണ്ം ശക്ി രോപിക്കും. അവർ കഴു
കന്ാഫരലപ്പാഫേ ചിറകെിച്ചുയരും. അവർ 
ഓെിയാലും ക്മീണിക്കുകയില്ല; േെന്നാൽ 
തളരുകയുമില്ല''(ഏശ 40:29,31). 

രോർത്ിക്കുന്നതിൽ േമുക്കു മടുപ്പുലതാ
ന്നാതിരിക്ഫടെ. ''ഭഗ്ാശരാകാഫത 
എലപ്പാഴും രോർത്ിക്ണം'' (ലൂക്ാ 18:1) 
എന്ന്ക് ലയശു േഫമ്മ 
പഠിപ്പിച്ചു. േമുക്കു രോർത്ിലക്ണ്തുണ്്ക്, 
കാരണം േമുക്കു ദെവഫത് ആവശ്യ
മുണ്്ക്. േമുക്കുപരി േമുക്കു മഫ്ാന്നും 
ഫകാണ്്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന്ക് കരുതുന്നത്ക് 
ഒരു അപകെകരമായ മിഥ്യാധാരണയാ
ണ്ക്. ലകാവിഡ്ക്-19 മഹാമാരി േമ്മുഫെ 
വ്യക്ിപരവും സാമൂഹ്യവുമായ ൌർബ്ബ
േ്യഫത്ക്കുറിച്ചുള് ലബാധം വർധിപ്പിഫച്ച
ങ്കിൽ ഈ വർഷഫത് തപസ്സുകാേം ദെ
വത്ിലുള് േമ്മുഫെ വിശ്വാസവും അതു 
സംജാതമാക്കുന്ന സമാശ്വാസവും അനു
ഭവിക്ാൻ ഇെവരുത്ഫടെ; അവിെഫത്ക്കൂ
ൊഫത േമുക്കു േിവർന്നു േിേ്ക്ക്ാോവില്ല
ലല്ലാ (ഏശ 7:9 കാണുക)! ചരിത്രത്ിഫറെ 
ഫകാടുങ്കാറ്റുകൾക്ിെയിൽ ോഫമല്ലാവരും 
ഒലര വഞ്ിയിൽ ആയിരിക്യാൽ ഒരാളും 
ഒ്യ്ക്ക് രക് രോപിക്കുകയില്ല; േിശ്ചയമാ
യും ദെവഫത്ക്കൂൊഫത ഒരാളും രക് 
രോപിക്കുകയുമില്ല; 

േമ്മുഫെ ജമീവിതങ്ങളിൽേിന്നു തിന് ദരമീക
രിക്കുന്നതിൽ േമുക്കു മടുപ്പുലതാന്നാതിരി
ക്ഫടെ. ലോമ്പുകാേം ആഹ്വാേം ഫചയ്യുന്ന 
ശാരിരികമായ ഉപവാസം പാപത്ിഫേതി
ലരയുള് േമ്മുഫെ ലപാരാടെത്ിൽ േമ്മുഫെ 
ആത്ാവിഫേ ബേഫപ്പടുത്ഫടെ. ദെവം 
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ക്മിക്കുന്നതിൽ ഒരിക്ലും ക്മീണിത
ോകുന്നില്ല എന്നു അറിഞ്ഞുഫകാണ്്ക് 
പശ്ചാത്ാപത്ിഫറെയും അനുരഞ്ജേ
ത്ിഫറെയും കൂൊശയിലൂഫെ പാപഫപ്പാറുതി 
ലചാെിക്കുന്നതിൽ േമുക്കു മടുപ്പുലതാന്നാതി
രിക്ഫടെ. വിഷയാസക്ിഫക്തിലര ഫപാ
രുതുന്നതിൽ േമുക്കു മടുപ്പുലതാന്നതിരിക്
ഫടെ. ഈ ബേഹമീേത സ്വാർഥതഫയയും 
എല്ലാത്രം തിന്കഫളയും ലരോത്ാഹിപ്പി
ക്കുകയും സ്തമീപുരുഷന്ാഫര പാപത്ിലേക്കു 
േയിക്ാൻ ചരിത്രഗതിയിൽ വിവിധ രൂപ
ങ്ങൾ രോപിക്കുകയും ഫചയ്യുന്നു (Fratelli 
Tutti, 166 കാണുക). അതിഫോന്നാണ്ക് 
ഡിജി്ൽ സമ്പർക്മാധ്യമ ആസക്ി 
(digital media addiction); അത്ക് മനുഷ്യ
ബന്ധങ്ങളുഫെ ശക്ി ക്യിപ്പിക്കുന്നു. 
ഈ രേലോഭേങ്ങഫള ഫചറുക്ാനും അവ
യ്ക്കുപകരമായി കൂടുതൽ സമഗ്രമായ ഒരു 
മാനുഷിക ആശയവിേിമയം േെത്ാനും 
(Fratelli Tutti,  43 കാണുക), അങ്ങഫേ 
മുഖാമുഖവും വ്യക്ിലകന്ദമീകൃതവും ''ആധി
കാരികവുമായ കണ്മുടെലുകൾ'' (Fratelli 
Tutti,  50 കാണുക) േെത്ാനുമുള് ഒരു 
ഉത്മമായ സമയമാണിത്ക്.

അയൽക്ാരലോെ്ക് സജമീവലനേഹം 

രേകെിപ്പിക്കുന്നതിൽ േമുക്കു മടുപ്പുലതാ
ന്നാതിരിക്ഫടെ. ഈ ലോമ്പുകാേത്്ക് 
സലന്താഷപൂർവം േേ്ക്കിഫക്ാണ്്ക് േമുക്കു 
ൊേധർമ്മം പരിശമീേിക്ാം (2 ലകാറി 
9:7 കാണുക). ''വിതക്ാരനു വിത്ം 
ഭക്ിക്ാൻ അപ്പവും ഫകാടുക്കുന്ന'' (2 
ലകാറി 9:10) ദെവം േമുക്കു ഭക്ിക്ാൻ 
ആഹാരം മാത്രമല്ല േേ്ക്കുന്നത്ക്, മറ്റു
ള്വർക്കു ഉൊരമായി േന് ഫചയാൻ 
േഫമ്മ രോപ്തരാക്കുകയും ഫചയ്യുന്നു. േന് 
വിതയ്കാൻ േമുക്കു ജമീവിതകാേം മുഴുവൻ 
ഉഫണ്ന്നുള്തു സത്യമാഫണങ്കിലും, 
േലമ്മാെ്ക് അടുത്ബന്ധഫപ്പടെിരിക്കുന്നവ
ഫര പരിചരിക്കുന്നതിലും ജമീവിതത്ിഫറെ 
വഴിയരികിൽ പരിലക്്വരായി കിെക്കു
ന്ന സലഹാെരമീസലഹാെരന്ാരിലേക്കു 
എത്ിേിൽക്കുന്നതിലും (ലൂക്ാ 10, 25-37 
കാണുക) ഈ തപസ്സുകാേം സവിലശഷ 
സമയമായി േമുക്കു പരിഗണിക്ാം. ആവ
ശ്യങ്ങളിേിരിക്കുന്നവഫര ഒഴിവാക്ാനുള്
തല്ല, മറിച്ച്ക് കഫണ്ത്ാനുള് അനുകൂേ
മായ സമയമാണ്ക് ലോമ്പുകാേം; അത്ക് 
അവഫര അവഗണിക്ാനുള് ലേരമല്ല, 
രേതയുത അവഫര സഹതാപപൂർവ്ം ലകൾ
ക്ാനും അവർക്കു ഒരു േല്ലവാക്കു േേ്ക്കാ
നുമുള്താണ്ക്; ഏകാന്തതയനുഭവിക്കുന്ന
വഫര ഉലപക്ിക്ാനുള് സമയമല്ല, മറിച്ച്ക് 
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സന്ദർശിക്ാനുള് ലവളയലത്ര. എല്ലാവർ
ക്കുംലവണ്ി േന് ഫചയാനുള് േമ്മുഫെ വിളി 
േമുക്കു പരിശമീേിക്ാം, അതായത്ക്, െരിദ്ര
ഫരയും ആവശ്യങ്ങളിേിരിക്കുന്നവഫരയും 
ഉലപക്ിക്ഫപ്പടെവഫരയും തിരസ്ക്കൃതഫര
യും വിലവചിക്ഫപ്പടെവഫരയും പാർശ്വവൽ
ക്രിക്ഫപ്പടെവഫരയും  ലനേഹിക്ാോയി 
േമുക്കു സമയം കഫണ്ത്ാം (എൃമലേഹ
ഹശ ഠൗലലശ, 193 കാണുക). 

3. ''ോം ഉലപക് വരുത്ന്നിഫല്ലങ്കിൽ, 
തക്സമയത്്ക് േമുക്കു ഫകായ്ക്ത് 
േെത്ാം''.
'േന്, അലതാഫൊപ്പം ലനേഹം, േമീതി, 
ഐക്യൊർഢ്യം എന്നിവ ഒ്യെിക്്ക് ലേ
ൊവുന്നതല്ല; അവ ഒലരാ െിവസവും യാ
ഥാർഥ്യമാക്ഫപ്പലെണ്താണ്ക് ''  (Fratelli 
Tutti,  11) എന്നത്ക് ഓലരാ വർഷവും ലോ
മ്പുകാേം േഫമ്മ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഓലരാ 
സമയത്്ക് ഓലരാ പെിഫവച്ച്ക് േന് ഫചയ്യുന്ന
തിൽ േിേേിൽക്കുന്നതിൽ കൃഷിക്ാരലറെ
തുലപാലുള് ക്മ േഭിക്ാോയി (യാലക്ാ 
5:7 കാണുക) േമുക്കു ദെവലത്ാടു രോർ
ത്ിക്ാം. േമ്മൾ വമീണുലപാകുഫന്നങ്കിൽ, 
എലപ്പാഴും േഫമ്മ പിെിഫച്ചഴുലന്നൽപ്പിക്കു
ന്ന പിതാവിഫറെ പക്ലേക്കു േമ്മുഫെ കരം 

ഉയർത്ാം. േമ്മൾ േഷ്ടഫപ്പട്ടു ലപായിട്ടു
ഫണ്ങ്കിൽ, ദെവത്ിങ്കലേക്കു തിരിഫക 
വരാൻ ശങ്കിക്രുത്ക്, കാരണം അവിടുന്ന്ക് 
''മാപ്പു ഫകാടുക്കുന്നതിൽ ഉൊരമതിയാ
ണ്ക് '' (ഏശ 55:7). 

''ോം ഉലപക് വരുത്ന്നിഫല്ലങ്കിൽ തക്
സമയത്്ക് േമുക്കു ഫകായ്ക്ത്്ക് േെത്ാം'' 
എന്നു േമുക്കു ഉറപ്പായി വിശ്വസിക്ാം. 
അതുലപാഫേതഫന്ന േിേേില്ിഫറെ ൊേ
ത്ാൽ വാഗ്ാേം ഫചയഫപ്പടെത്ക് േമുക്കു 
േഭ്യമാകും എന്നും ( ഫഹബ്രാ 10:36 
കാണുക), അത്ക് േമ്മുഫെതഫന്നയും മറ്റുള്
വരുഫെയും രക്യ്ക്കും ആയിരിക്കും എന്നും 
(1 തിലമാ 4:16 കാണുക) േമുക്കു വിശ്വസി
ക്ാം. 
രക്കഫേ തഫറെ ഉെരത്ിൽ വഹിക്കുക
യും, ''എല്ലാം തഫറെ ഹൃെയത്ിൽ സംഗ്ര
ഹിച്ച്ക് ധ്യാേിക്കുകയും'' (ലൂക്ാ 2:19) ഫചതേ 
കേ്യകാമറിയം ക്മയുഫെ ൊേം േമുക്കു 
വാങ്ങിത്രുമാറാകഫടെ. അവളുഫെ മാ
തൃസഹജമായ സാന്നിധ്യംവഴി അവൾ 
േഫമ്മ അനുയാത്ര ഫചയ്യുമാറാകഫടെ. 
അങ്ങഫേ ഈ മാേസാന്തരത്ിഫറെ 
കാേം േിത്യരക്യുഫെ െേങ്ങൾ പുറഫപ്പ
ടുവിക്കുമാറാകഫടെ.
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2022  ടെബ്രുവരി 25 �്  
പിഒസിയിൽ �െന്നരൂപതാ 
പ്രതി�ിധി സനമേള�ത്ിൽ 
അവതരിപ്ിക്കടപ്ട്ട മാർഗ്ഗ�ിർനദേശങ്ങളുടെ 
സംക്ിപ്തമാണിത്   

സഭഫയ േിരന്തരം േയിക്കുന്ന ദെവാത്ാവിഫറെ സ്വരത്ിേ്ക്  കാലതാർത്ാണ്ക് 
രോരംഭകാേം മുതൽ സഭ യാത്ര ഫചതേിട്ടുള്ത്ക്. പരിശുദ്ധാത്രേകാശത്ിൽ 
കാേത്ിഫറെ അെയാളങ്ങഫള വ്യാഖ്യാേിക്കുകയും ദെവിക പദ്ധതിയുഫെ 
ശുശ്രൂഷകൾക്ായി പിൻഫചലല്ലണ് പാതകൾ േിർണയിക്കുകയും ഫചയ്യുക എന്നത്ക് 
സഭയുഫെ എക്ാേഫത്യും ഫവല്ലുവിളിയും ൌത്യവുമാണ്ക്. 
ഈ ഫവല്ലുവിളി ഏഫ്ടുത്ഫകാണ്്ക് ലകരള കലത്ാേിക്ാസഭ 
ഒരു േവമീകരണ യജ്ഞത്ിേ്ക് തയാറാവുകയാണ്ക്. 

ലകരള സഭാേവമീകരണത്ിേ്ക് ഫകസിബിസി സ്വമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്തവാക്യം ''സഭ: 
ക്ിസ്ക്തുവിൽ പണിയഫപ്പട്ടുഫകാണ്ിരിക്കുന്ന ഭവേം'' എന്നാണ്ക്. വിശുദ്ധ പൗലോസ്ക് 
അലപ്പാ്േൻ എലെസൂസു കാർഫക്ഴുതിയ ലേഖേം 2:20-22 ൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാ
ണ്ക് ഈ ആപ്തവാക്യത്ിേ്ക് ആധാരം. 

ഫകസിബിസിയുഫെ കരിസ്ാ്ിക്ക്, ലഡാദ്രൈേൽ, ദബബിൾ, ൊമിേി, അേ്ക്മായ 
കമ്മമീഷനുകളുഫെ ലേതൃത്വത്ിൽ സംഘെിപ്പിക്കുന്ന ലകരളസഭാേവമീകരണ പരിപാെി
കൾ  2022 ജൂൺ 5 ഫപന്തലക്ാ്ാ തിരുോൾ മുതൽ 2025 ജൂൺ 8 ഫപന്തലക്ാ്ാ 

ൊ.  സ്റാൻെി മാതിരപ്ിള്ി
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തിരുോൾ വഫരയായിരിക്കും.

എടറെ സഭ, എടറെ ഭവ�ം എന്ന വികാരം

സഭാംഗങ്ങഫളല്ലാവരും അവരവരുഫെ വിളിക്നുസൃതമായ ൌത്യം േിർവഹിക്ാൻ 
കെഫപ്പടെവരാണ്ക്. ''എഫറെ സഭ, എഫറെ ഭവേം'' എന്ന വികാരം സഭാംഗങ്ങൾഫക്ല്ലാ
വർക്കും സമർപ്പിതർക്കും ഇതരശുശ്രൂഷകർക്കും ഉണ്ാകണം. അമ്മയായ സഭലയാടുള് 
ലനേഹം ക്ിസ്ക്തുവിലോടുള് ലനേഹത്ിഫറെ ഭാഗമാണ്ക്. സഭ എഫറെ അമ്മ അഥവാ 
എഫറെ കുടുംബം എന്ന േിേയിൽ എത്രമാത്രം ലനേഹിക്ഫപ്പടുന്നുഫവന്ന്ക്  ഓലരാരുത്രും 
വിേയിരുത്ണം. എഫറെ സഭഫയ സംരക്ിക്ാൻ എേിക്കും കെമയുണ്്ക് എന്ന അവ
ലബാധത്ിൽ ക്ിസ്ക്തുവിശ്വാസികൾ വളരുന്നിെത്ാണ്ക് ഫപാതു സമൂഹത്ിൽ സഭ ക്ി
സ്ക്തുവിഫറെ മുഖവും ഗാത്രവുമായി അവതരിക്ഫപ്പടുന്നത്ക്.

ലകരള സഭാേവമീകരണം േെലക്ണ്ത്ക് രേധാേമായും മൂന്നുപശ്ചാത്േങ്ങഫള മുൻേിർ
ത്ിയാണ്ക്. 
1. ആലഗാളകലത്ാേിക്ാസഭയിൽ സംഘെിക്ഫപ്പടുന്ന ഫമത്രാന്ാരുഫെ സിേഡിഫറെ 
പശ്ചാത്േം.
''ഒരു സിേഡാത്കസഭയ്ക്കുലവണ്ി: കൂടൊയ്ക്മ, പങ്കാളിത്ം, ലരേഷിതൌത്യം'' എന്ന ആപ്ത
വാക്യത്ിഫറെ ദചതേ്യം ഉൾഫക്ാണ്ഫകാണ്്ക് കൂടൊയ്ക്മയുഫെയും സമവായത്ിഫറെയും 
ലരേഷിതാഭിമുഖ്യത്ിഫറെയും േവദചതേ്യം ലകരളസഭാേവമീകരണയജ്ഞം േക്്യം 
വയ്ക്കുന്നു.

2. ലകാവിഡേന്തര ലകരളത്ിൽ  കലത്ാേിക്ാസഭയുഫെ ൌത്യവും സാക്്യവും എന്താ
യിരിക്ണഫമന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ്ക് ലകരളസഭയുഫെ രേവർത്േങ്ങഫള ക്മഫപ്പടുത്ാൻ 
സഭാേവമീകരണ രേവർത്േങ്ങൾ േക്്യം വയ്ക്കുന്നു.

3. ലകരള കലത്ാേിക്ാസഭയിഫേ സഭാകൂടൊയ്ക്മയിൽ വന്നുലചർന്നിട്ടുള് അപചയങ്ങ
ഫള തിരിച്ചറിഞ്ഞ്ക് പരിഹരിക്കുക എന്നത്ക് േക്്യം വയ്ക്കുന്നു.

 േവമീകരണരേക്ിയയിഫേ ൌത്യങ്ങളും പെികളും 1. ലകരളസഭയുഫെ വിശ്വാസയാത്രയിൽ 
കെന്നുവരുന്ന വഴികൾ വിേയിരുത്ണം.
2. വിശ്വാസയാത്രയിൽ ഉണ്ായ േന്കഫള പരിലപാഷിപ്പിക്കുകയും വന്നുലപായ ഫതറ്റുക
ളും  വമീഴ്ചകളും തിരിച്ചറിഞ്ഞ്ക് പരിഹാരങ്ങൾ കഫണ്ത്കയും ഫചയണം. 3. കാേത്ിേനു
സൃതമായ മാ്ങ്ങൾ ദകവരിച്ചുഫകാണ്്ക് പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ േേ്ക്കി  ലകരളസഭയിൽ 
സർവതേ സ്പർശിയായ േവമീകരണം സാധ്യമാക്ണം. 4. േവമീകരണ രേക്ിയ െേ
രോപ്തിയിൽ എത്ലവാളം വിേയിരുത്ലുകളും വിശകേേങ്ങളും തുെർേെപെികളും േെപ്പി
ോക്ണം.

a . േവമീകരണ രേക്ിയയിൽ േമ്മുഫെ മുൻഗണേ േിർണയിക്കുകഫയന്നത്ക് രേഥമ രോ
ധാേ്യമർഹിക്കുന്നു.   b . മുൻഗണോക്മത്ിൽ തയാറാക്ഫപ്പടെ വിഷയങ്ങളുഫെ അെി
സ്ാേത്ിൽ ലചാെ്യങ്ങൾ തയാറാക്ണം.  c . ലചാെ്യങ്ങളുഫെ അെിസ്ാേത്ിോണ്ക് 
വിഷയങ്ങളുഫെ രൂപലരഖ തയാറാലക്ണ്ത്ക്.  d . രൂപലരഖയുഫെ അെിസ്ാേത്ിൽ ഇെ
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വകകൾ ഉൾഫപ്പഫെയുള് വിവിധ തേങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ േെക്ണം.
e  . മുൻഗണേയനുസരിച്ച്ക് േവമീകരണം േെപ്പിോക്കുന്നു.

സംസ്ാ�തെത്ിലം രൂപതാ തെത്ിലം ടെന�ാ� ഇെവക തെത്ിലം : െീമുകളുടെ 
രൂപീകരണം, ന�ാധവത്ക്കരണം, ആസൂത്രണം, വിെയിരുത്ലകൾ എന്നീ മൂന്ന് പ്ര
വർത്� നമഖെകളാണുള്ത് .

ഒന്നാംഘടെം (2021-2022)  - ശ്രവണവും ആസൂത്രണവും , രണ്ാംഘടെം (2022-2024) - 
േവമീകരണം േെപ്പിൽ വരുത്ൽ
മൂന്നാംഘടെം (2024-2025) - േവമീകരണത്ിഫറെ വിേയിരുത്ലുകളും തുെർേെപെികളും 
എന്നിങ്ങഫേ മൂന്ന്ക് ഘടെങ്ങളാണുള്ത്ക്. 
സഭാേവമീകരണരേവർത്േങ്ങളുഫെ രേഥമവർഷം ഒരുക്ത്ിഫറെ കാേമാകണം. 
അതിൽ ആെ്യകാേം ശ്രവണകാേമാകണം. സഭാലേതൃത്വത്ിലുള്വഫര മാത്രം ലകൾ
ക്ാഫത സാമൂഹിക- രാഷ്ടമീയ-സാംസ്ാരിക രംഗത്ള്വഫരയും യുവജേങ്ങഫളയും 
സാധാരണക്ാഫരയും ലകൾക്ാൻ അവസരമുണ്ാകണം. സ്ിരം ലകൾക്കുന്നവഫര 
തഫന്ന ലകൾക്കുന്ന രമീതി മാറണം. മൂന്നു സഭകളുഫെയും ഫസക്ടെറിലയറ്റുകൾ, രൂപ
താരേതിേിധികൾ, ദവെികർ, സന്ന്യ്ർ, യുവജേങ്ങൾ, ഇതരമതലേതൃത്വം, ഇത
രസഭാലേതൃത്വം, ഫകസിബിസി കമ്മമീഷനുകൾ തുെങ്ങി വിവിധ ലമഖേകളിലുള്വഫര 
ലകൾക്ാൻ അവസരം ഒരുക്ണം. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്ിനുള്ിൽ സഭയ്ക്കു ഫപാതു സമൂ
ഹത്ിലുണ്ായിട്ടുള്  രേതിച്ായ എന്താണ്ക് എന്നറിയണം. അതനുസരിച്ച്ക്, പരിഹാരേ
െപെികൾ ആസുത്രണം ഫചയണം. ആലഗാള സിേഡ്ക് േക്്യംവയ്ക്കുന്നതുലപാഫേ,  ലകര
ളസഭയിൽ സംവാെത്ിഫറെയും പരസ്പരമുള്'ശ്രവിക്േിഫറെയും സമവായത്ിഫറെയും 
കൂടൊയ്ക്മയുഫെയും സംസ്ാരം ശക്ിരോപിക്ണം. എല്ലാ സംഭാഷണങ്ങളുഫെയും കൂെി
ലച്ചരലുകളുഫെയും സഹഗമേത്ിഫറെയും േക്്യം അവയിലൂഫെഫയല്ലാം ഫവളിഫപ്പടുന്ന 
പരിശുദ്ധാത്ാവിഫറെ സ്വരത്ിേ്ക് കാതുഫകാടുക്കുന്നതും അതനുസരിച്ചുള് േെപെികൾ 
സ്വമീകരിക്കുന്നതുമായിരിക്ണം.  

 നകരള സഭാ�വീകരണത്ി�്  12  നമഖെകൾ �ിർണ്ണയിക്കടപ്ട്ടിട്ടുണ്് 

1. കൂട്ടായ്മയിനെക്കുള് മാ�സാന്തരം: സഭകൾ തമ്മിൽത്മ്മിലും, സഭാംഗങ്ങൾ
ക്ിെയിലും ചിേ ദക്്വസമൂഹങ്ങൾക്ിെയിലും സമർപ്പിതരായ വ്യക്ികൾക്ിെ
യിൽലപ്പാലും ഭിന്നതയുഫെ വിവിധരൂപങ്ങൾ ഇന്നു വളർന്നു ഫകാണ്ിരിക്കുന്നു. വിവിധ 
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റമീത്കളിൽഫപ്പടെവർ തമ്മിൽത്മ്മിലുള് അോലരാഗ്യകരമായ അകേ്ക്ചകൾ, വിവിധ 
സന്ന്യാസസമൂഹങ്ങൾക്ിെയിലുള് ഫപാരുത്ലക്ടുകൾ, ദവെികർക്കും അേ്ക്മാ
യർക്കുമിെയിഫേ രേശ്നങ്ങൾ എന്നിങ്ങഫേ ഏകശരമീരഫത് ഛിന്നഭിന്നമാക്കുന്ന രേ
വണതകൾക്്ക് ഇന്ന്ക് ശക്ികൂെിവരുന്നു. ലകരളസഭാസമൂഹത്ിഫേ ഭിന്നതകളുഫെ 
ലമഖേകൾ പരിഹരിക്ഫപ്പെണം. അനുരഞ്ജേത്ിഫറെയും സഹവർത്ിത്വത്ിഫറെയും 
സാധ്യതകൾ ലതടുകയും ഒരു ശരമീരവും വിവിധ അവയവങ്ങളും (1 ഫകാറി 12:1213) എന്ന 
യാഥാർത്്യഫത് ഉൾഫക്ാണ്്ക് ജമീവിക്കുകയും ഫചലയണ്ത്ക് സഭാമക്ളുഫെ കെമയാണ്ക്. 
ലകരളസഭയിൽ ഇന്നുണ്ായിട്ടുള് 'ജമീർണത'യുഫെ ലമഖേകൾ - രേലത്യകിച്ച്ക്  സഭാസ്ാ
പേങ്ങൾ, സംവിധാേങ്ങൾ, വ്യക്ികൾ തുെങ്ങിയ ലമഖേകൾ  - കഫണ്ത്ി പരിഹരി
ക്ഫപ്പെണം.

2. പ്രാർത്ഥ�ാജീവിതം
ചരിത്രത്ിലൂെേമീളം സഭഫയ േയിക്കുകയും ഇന്നും സഭഫയ േയിച്ചുഫകാണ്ിരിക്കുന്നതു
മായ ദെവാത്ാവിഫറെ രേവർത്േങ്ങഫള പഠേവിലധയമാക്കുകയും ആത്ാവിഫറെ 
സ്വരം ശ്രവിച്ചുഫകാണ്്ക് േവമീകരണ രേക്ിയകൾ േെപ്പിോക്കുകയും ഫചലയണ്തിേ്ക് 
ആവശ്യമായ േെപെികൾ ദകഫക്ാള്ണം. ദെവാത്ിക  ദചതേ്യത്ിൽ ഒരു 
AWAKENING  സഭയിൽ സംഭവിക്ണം.
സഭയുഫെ ഏ്വും വേിയ ശക്ിലരോതസ്്ക് പരിശുദ്ധ കുർബാേയാണ്ക്. െിവ്യകാരുണ്യ 
ഭക്ിയും രോർത്േയും സഭയിൽ കൂടുതൽ ശക്ി രോപിക്ണം. െിവ്യബേിയിലുള് 
പങ്കാളിത്മാണ്ക് ദക്്വ സമൂഹത്ിഫറെ ലകന്ദം. വചേപഠേവും വചോധിഷ്ിത 
ജമീവിതവും പരിലപാഷിപ്പിക്ഫപ്പെണം. ദെവവചേരേലഘാഷണം കൂൊശകളുഫെ പരി
കർമ്മം, രോർത്േകൾ, ധ്യാേങ്ങൾ, എന്നിവയിഫേല്ലാം സഭാംഗങ്ങഫള മുഴുവൻ പങ്കാ
ളികളാക്കുന്നതിേ്ക് അവസരങ്ങൾ ഒരുക്ണം. ക്ി്മീയ ആേന്ദലത്ാടും രേത്യാശലയാ
ടും കൂഫെ ജമീവിക്ാനും ക്ിസ്ക്തുവിനു സാക്്യം വഹിക്ാനും ആദ്ധ്യാത്ിക ലമഖേയിൽ 
ഉണർവുണ്ാകുക എന്നത്ക് ഒഴിച്ചുകൂൊോവാത് കാര്യമാണ്ക്.

3. വിശ്ാസ പരിശീെ�ം
വിശ്വാസ പരിശമീേേം സഭയുഫെ സുരേധാേ ൌത്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്ക്.  കാലോചിതവും 
ക്ിസ്ക്തു സാക്്യത്ിേ്ക് ഉപകരിക്കുന്നതുമായ വിശ്വാസപരിശമീേേം കുടെികൾക്കും യുവജ
േങ്ങൾക്കും  മുതിർന്നവർക്കും േഭിക്ത്ക്വിധം മതലബാധേ സംവിധാേങ്ങൾ പരി
ഷ്ക്കരിലക്ണ്തുണ്്ക്.
കരിസ്ാ്ിക്ക് േവമീകരണ ലമഖേകളിലും ഇതര ആത്മീയ സംവിധാേങ്ങളിലും ഉള് േന്
കഫള പരിലപാഷിപ്പിക്കുകയും സംഭവിച്ചിട്ടുള് അപചയങ്ങഫള തിരിച്ചറിഞ്ഞ്ക് തിരുത്കയും 
ലവണം. 'ഭൗതിക സുവിലശഷ'ത്ിഫറെ സംസ്ാരത്ിേ്ക് ഊന്നൽ േേ്ക്കുന്നിെത്്ക് വിശ്വാ
സരൂപമീകരണവും ലരേഷിത ശിഷ്യത്വവും അേ്യമാകും. വിശ്വാസപരിശമീേേരംഗത്ം, 
ഗഇെഘ ലപാലുള് സംഘെേകളുഫെ ലേതൃത്വരംഗത്ം രേവർത്ിക്ാൻ അധ്യാപേ 
രംഗത്ള്വർ ഫപാതുലവ തല്രരാകാത്ത്ക് രേസ്ക്തുത ലമഖേകളിൽ തളർച്ചയും ചിേ
ലപ്പാഫഴങ്കിലും െേശൂേ്യതയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു പരിഹരി
ക്ണം. 

4. അനുരഞ്ജ� നമഖെകൾ
സഭയുഫെ െർശേത്ിേ്ക് ലചർന്ന ലേതൃത്വം അജപാേകരിൽ േിന്ന്ക് േഭിലക്ണ്തുണ്്ക്, 
രേലത്യകിച്ച്ക്                 അവരുഫെ ജമീവിതദശേിയിൽ. ഫമത്രാൻ - ദവെികബന്ധം, 
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ദവെിക - സന്ന്യ്ബന്ധം, ദവെിക- അേ്ക്മായ ബന്ധം, തുെങ്ങി അജപാേക 
ശുശ്രൂഷാ രംഗത്ള്വർ തമ്മിലുള് ബന്ധങ്ങൾ സുതാര്യവും ദൃഢവുമാകുന്നതിേ്ക് േെ
പെികൾ ദകഫക്ാള്ണം. രേലത്യകിച്ച്ക്, ഫമത്രാനും കൂരിയയും ദവെികലരയും വിശ്വാ
സികലളയും ലകൾക്കുന്നതിൽ ഹൃെ്യത പുേർത്ണം. വിശ്വാസികളുഫെ സമൂഹമായ സഭ 
ദെവജേത്ിഫറെ കൂടൊയ്ക്മയാണ്ക്. അതുഫകാണ്്ക് സഭഫയ സ്ാപേവത്ക്കരിക്കുന്ന 
രേവണതകൾ ലരോത്ാഹിപ്പിക്ഫപ്പെരുത്ക്. േിേേിേ്ക്ക്കുന്ന സംവിധാേങ്ങൾക്പ്പുറം 
േമുക്്ക് ഒന്നും ഫചയാേില്ല എന്ന കാഴ്ക്ച്ചപ്പാടുകൾ മാറണം. 

5. െരിദ്രരുഫെ സഭ
 'ക്ിസ്ക്തുവിഫറെ ലനേഹം  ഞങ്ങൾക്്ക് ഉലത്ജേം േൽകുന്നു' (2 ലകാറി 5:14) എന്ന പൗ
ലോസിഫറെ മലോഭാവമാണ്ക് സാമൂഹ്യ ശുശ്രൂഷകളിലും പരിസ്ിതി സംരക്ണത്ിലും 
എന്നും സഭ പുേർത്ിലപാന്നിട്ടുള്ത്ക്.  െരിദ്രരിലേക്കും പാർശ്വവേ്ക്ക്രിക്ഫപ്പടെവരിലേ
ക്കും എത്ിലച്ചരാൻ വിളിക്ഫപ്പടെവളാണ്ക് സഭ. എന്നാൽ സഭയുഫെ ശ്രദ്ധ പതിക്ഫപ്പൊ
ഫത ലപാകുന്നവർ  ഇന്ന്ക് ഭൂരിപക്മായി ലപാകുന്നുലണ്ാ എന്നു വിേയിരുത്ണം.

6. നപ്രഷിത മാ�സാന്തരം
യഥാർത്വും സുദൃഢവുമായ മാേസാന്തരമാണ്ക് സമഗ്രേവമീകരണത്ിേ്ക് അെിസ്ാ
േമായിട്ടുള്ത്ക്. സഭാ ശുശ്രൂഷകളുഫെ സമ് ലമഖേകളിലും ഈ മാേസാന്തരം സംഭവി
ക്ണം. അതിൽ ഏ്വും രേധാേഫപ്പടെത്ക് സഭയുഫെ മിഷേറി സ്വഭാവഫത് ഏഫ്ടുക്കുക 
എന്നതാണ്ക്.  ആത്മീയ ലോകത്ിേപ്പുറം സാമൂഹികവും രാഷ്ടമീയവുമായ ലമഖേകളിൽ 
സഭയുഫെ ശ്രദ്ധ പതിച്ചുഫകാണ്്ക് 'സുവിലശഷവത്ക്കരണത്ിലൂഫെ മാേസാന്തരം സാധ്യ
മാക്കുക' എന്ന ദക്്വധർമ്മത്ിേ്ക് ഊന്നൽ േൽകണം.

7. വവദിക-സന്നന്യസ്ത നപ്രഷിതത്ം
സഭയിൽ അജപാേേശുശ്രൂഷയും ലരേഷിത ശുശ്രൂഷയും രണ് തട്ടുകളിേല്ല. ജേങ്ങളുമാ
യി ബന്ധമില്ലാത് ഉപലയാഗശൂേ്യമായ ഒരു സംവിധാേലമാ കാേഹരണഫപ്പടെ ഒരു 
സ്ാപേലമാ ആയി ഇെവകയും മറ്റു സഭാസംവിധാേങ്ങളും  മാറരുത്ക്. കാരണം ഇെ
വകഫയന്നാൽ  ഒരു രോലെശിക സഭയുഫെ സാന്നിധ്യമാണ്ക്. അജപാേേ ശുശ്രൂഷയിൽ  
ഭവേസന്ദർശേങ്ങൾക്കും സഹഗമേത്ിനുഫമാഫക് സമയം കഫണ്ത്ാത് അജപാ
േകരുഫെ എണ്ം ഇന്നുകൂെി വരികയാണ്ക്.  ഈ രേവണത മാറണം .

8. കുടം� നപ്രഷിത ശുശ്രൂഷ
ലകാവിഡ്ക്കാേം സമൂഹത്ിലും കുടുംബത്ിലും വ്യക്ികളുഫെലമലും ഏല്ിച്ചുള് ക്ത
ങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്ക് സഭയുഫെ കുടുംബ ലരേഷിതൌത്യത്ിലും ദശേിയിലും മാ്ം അേി
വാര്യമായിരിക്കുന്നു എന്നത്ക് തിരിച്ചറിയണം. 'ലഹാം മിഷൻ' ഉൾഫപ്പഫെയുള് സഭയുഫെ 
കുടുംബ ലരേഷിത ശുശ്രൂഷകൾ സജമീവമാകണം. 

9. അെ്മായ നപ്രഷിതത്വം പങ്ാളിത്വം
അേ്ക്മായ വിശ്വാസികളുഫെ ക്ിസ്ക്തുശിഷ്യത്വത്ിഫറെ അെിസ്ാേ സവിലശഷത 
അത്ക് ലോകത്ിൽ ത്ഫന്ന േിർവഹിക്ഫപ്പടുന്നു എന്നതാണ്ക്. ഭൗതികകാര്യങ്ങളിൽ 
യലഥഷ്ടം വ്യാപരിച്ചുഫകാണ്ം അവഫയ ദെലവഷ്ടമനുസരിച്ചു േയിച്ചുഫകാണ്ം ദെവരാ
ജ്യം അലേ്വഷിക്കുക എന്നതാണ്ക് അേ്ക്മായരുഫെ കെമ. അേ്ക്മായരുഫെ ലരേഷിതത്വം 
സഭയുഫെ തഫന്ന രക്ാകരൌത്യത്ിലുള് അവരുഫെ ഭാഗഭാഗിത്വമാണ്ക്. 
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10. യുവജ�ശുശ്രൂഷ
സഭയിഫേ യുവജേങ്ങളുഫെ കാര്യത്ിൽ രേലത്യകശ്രദ്ധ പതിലക്ണ്തുണ്്ക്. സഭലയാടും 
സമൂഹലത്ാടും രേതിജ്ഞാബദ്ധതയുള് യുവതേമുറ രൂപഫപ്പടുന്നതിനുപകരം സഭയിൽ
േിന്നും സഭാ ശുശ്രൂഷാകരിൽേിന്നുഫമാഫക് ഏഫറ അകന്നുേിൽക്ാൻ ഇഷ്ടഫപ്പടുന്ന 
ഇന്ന
ഫത് സാഹചര്യം പഠേവിലധയമാക്ി പരിഹരിക്ാനുള് േെപെികൾ ദകഫക്ാള്
ണം. യുവജേങ്ങൾക്കും കുടെികൾക്കും ഭരണഘെേഫയ സംബന്ധിച്ചും രാഷ്ടമീയ സംവിധാ
േങ്ങഫള 
സംബന്ധിച്ചുമുള് അറിവും പരിശമീേേവും േൽകാൻ സംവിധാേഫമാരുക്ണം. 
സഭയിഫേ ബഹുഭൂരിപക്ം വരുന്നവർ 40 വയസ്ിനു താഫഴയുള്വരാഫണന്നു മേ
സ്ിോക്ി അവഫര ലകൾക്ാനും അവലരാഫൊത്്ക് േവമീേരേക്ിയകൾ ആസൂത്രണം 
ഫചയാനും കഴിയണം. യുവജേം എന്തു രേതമീക്ി ക്കുന്നുഫവന്നു യുവജേങ്ങളിൽേിന്നു 
ലകൾക്ണം. അവരുഫെ ഭാഷയും ദശേിയും രമീതികളും അജപാേേലമഖേയിലുള്വർ 
മേസ്ിോക്ണം.

11. പരിസ്ിതിപരമായ മാ�സാന്തരം
പരിസ്ിതി വിഷയങ്ങൾ ലകവേം  ദജവവിഷയങ്ങളായി കണക്ാക്ാോവില്ല, സാമ്പ
ത്ിക ബന്ധങ്ങഫളയും േമീതിപൂർവകമായ വിഭവവിേിലയാഗഫത്യും സംബന്ധിച്ചുള് 
ആത്മീയ േിേപാടുകൾ ബേഫപ്പടുലത്ണ് ധാർമ്മിക രേശ്നം തഫന്നയാണവ. രേകൃതി
യുഫെ അജപാേേസംരക്ണം പരമെരിദ്രർക്കും ഭൂമിയിഫേ ഏ്വും അവഗണിക്ഫപ്പ
ടുന്നവർക്കുമുള് േമീതിയുമായി ബന്ധഫപ്പടെതാണ്ക് എന്ന്ക് ഫ്ാൻസിസ്ക് പാപ്പാ പറഞ്ഞു. 
ആലരാഗ്യകരവും സുസ്ിരവുമായ പരിസ്ിതി ക്മഫപ്പടുത്ാനും േിേേിറുത്ാനും പരി
സ്ിതിയുഫെ സംരക്ണത്ിനും പരിപാേേത്ിനും സഹായകമാകുന്ന ശ്രമങ്ങളും ഉെ്യ
മങ്ങളും േമ്മുഫെ സാമൂഹിക ശുശ്രൂഷയുഫെ സജമീവഭാഗമാകണം.

12. സംവാദത്ിടറെ നമഖെകൾ
ലകരള കലത്ാേിക്ാസഭ ഇതരമതങ്ങലളാടും സമുൊയങ്ങലളാടും എക്ാേവും ബഹു
മാേവും ആെരവും പുേർത്ിയാണ്ക് േിേഫകാണ്ിട്ടുള്ത്ക്. ഇതരമതവിഭാഗങ്ങളുമായി 
സഭയുഫെ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്ിഫപ്പടുത്ാോവണം.ഇക്ാര്യത്ിൽ വിശ്വാസമീ
സമൂഹത്ിനുള് ആശങ്കകൾ പരിഹരിക് ഫപ്പലെണ്തുണ്്ക്. മാത്രമല്ല, സാമൂഹിക ജമീ
വിതഫത് ബാധിക്കുന്ന ഫപാതുവായ കാര്യങ്ങഫളക്കുറിച്ചു പഠിക്ാനും സമൂഹത്ിഫറെ 
ഉന്നമേത്ിോയി ഒരുമിച്ചു രേവർത്ിക്ാനുമുതകുന്ന സംവാെങ്ങൾക്്ക് ഇതരമതങ്ങളും 
സഭകളുമായുള് ബന്ധങ്ങൾ സഹായകമാകണം.

ഉപസംഹാരം
മാ്മില്ലാത് വിശ്വാസേിലക്പം മാറുന്ന കാേത്ിഫോത്്ക് ദകമാറാൻ േമ്മൾ ബാ
ധ്യസ്രാണ്ക്. ഇന്ന്ക് വർദ്ധമാേമായിഫക്ാണ്ിരിക്കുന്ന വർഗമീയത, പരിസ്ിതി ോശം, 
മേിേമീകരണം, ഫേഗ്മീവ്ക് ഫജൻഡർ ഇൻബാേൻസ്ക്, ഉയർന്ന വൃദ്ധജേസംഖ്യ, കുടും
ബബന്ധങ്ങളുഫെ തകർച്ച, ദേംഗിക അരാജകത്വം, കുെിലയ്ം, ൊരിദ്ര്യം, ഒഴിഞ്ഞുലപാ
ക്്ക്, ആത്മീയതയ്ക്കു സ്ാേമില്ലാത് റൗണ്്ക് െ ല്ാക്്ക് ഫതാഴിൽ സംസ്ാരം, ഫതാഴിൽ 
ലമഖേകളിഫേ അസ്ിരതയും അതുണ്ാക്കുന്ന വിഹ്വേതകളും തുെങ്ങി എല്ലാ ഫവല്ലുവിളി
കളും ആശങ്കകളും ലകരളസഭാേവമീകരണ പശ്ചാത്േത്ിൽ വിശെമായി പരിഗണിക്
ഫപ്പെണം. 
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AhXcWw:  tUm. temd³kv ssX¡m«nÂ

t{Zmln¨hÀ¡mbpÅ {]mÀ°\: 
Xn·sb \·bm¡m\pÅ 
BZy]Snsb¶v  {^m³kokv ]m¸

2022 s^{_phcn 20 \v ]cn.]nXmhv {^m³kokv ]m¸ 

\ÂInb ktµiw PohnX¯nÂ GsXmcmfpw kzoIcn 

t¡ïXpw  A\phÀ¯nt¡ïXpw Bb  ASnØm\ 

XXzs¯ Ipdn¨mbncp¶p.

വി.ലൂക്ാ 6:27-38 വിശെമീകരിച്ച്ക് അജപാേോത്കമായ രോലയാഗികത അലദേഹം 
േൽകി.  ശത്രുക്ൾക്കു മുമ്പിൽ, എതിർക്കുന്നവർക്കു മുമ്പിൽ, േഫമ്മ ലദ്രാഹിക്കുന്നവർക്കു 
മുമ്പിൽ,  സഹജവാസേക്കും വിലെ്വഷത്ിനും വഴങ്ങാഫത അവഫയ മറികെന്ന്ക് വളഫര 
കൂടുതൽ അപ്പുറലത്ക്കു ലപാകാൻ ക്ിസ്ക്തുശിഷ്യൻ വിളിക്ഫപ്പടെിരിക്കുന്നു എന്നാണ്ക് 
പാപ്പ പഠിപ്പിക്കുന്നത്ക്.
ഈലശാ പറയുന്നത്ക് "േിങ്ങളുഫെ ശത്രുക്ഫള ലനേഹിക്കുക, േിങ്ങഫള ഫവറുക്കുന്നവർക്്ക് 
േന് ഫചയ്യുക" (ലൂക്: 6:27) എന്നും "േിങ്ങളുഫെ ഒരു കരണത്്ക് അെിക്കുന്നവേ്ക് മല് 
കരണം കൂെി കാണിച്ചു ഫകാടുക്കുക" (ലൂക്: 6.29) എന്നുമാണ്ക്.

എന്നാൽ ഇന്ന്ക് ഇത്ക് ലകൾക്കുലമ്പാൾ അസാദ്ധ്യമായത്ക് കർത്ാവ്ക്  ലചാെിക്കുന്നുഫവ
ന്നും, എന്തിേ്ക് ശത്രുക്ഫള ലനേഹിക്ണഫമന്നും, ഭമീഷണി ഉയർത്ന്നവലരാെ്ക് രേതിക
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രിച്ചിഫല്ലങ്കിൽ എല്ലാ ദഷ്ക്ഫചതേികൾക്കും പച്ചഫക്ാെി കാണിക്കുകയായിരിക്കും എന്നും, 
മറ്റും വാെിക്കുന്നവരുഫെ മദ്ധ്യത്ിോണ്ക് ോം ജമീവിക്കുന്നത്ക്. ഇത്രം ചിന്തകൾക്കുള് 
മറുപെിയാണ്ക് പാപ്പാ േൽകുന്നത്ക്. ഈലശാഫയ ലോക്ാോണ്ക് പാപ്പ ഇവിഫെ േലമ്മാെ്ക് 
ആവശ്യഫപ്പടുന്നത്ക്. പമീഡാസഹേ ലവളയിൽ, മഹാപുലരാഹിതഫറെ  മുമ്പാഫകയുള് 
അേ്യായമായ വിചാരണ ലവളയിൽ കാവൽക്ാരിഫോരുവൻ ഈലശായുഫെ മുഖത്്ക് 
അെിച്ചലപ്പാൾ ഈലശാ രേതികരിച്ചത്ക് േമുക്്ക് മാതൃകയാണ്ക്. ഈലശാ  കാവൽക്ാരഫേ 
േിന്ദിക്കുന്നില്ല മറിച്ച്ക് അവലോെ്ക് പറയുന്നു: "ഞാൻ ലമാശമായി സംസാരിച്ചിട്ടുഫണ്ങ്കിൽ 
ഫത്്ക് എവിഫെയാഫണന്ന്ക് എഫന്ന കാണിക്കൂ. പഫക് ഞാൻ പറഞ്ഞത്ക് ശരിയാഫണങ്കിൽ 
പിഫന്ന എന്തിോണ്ക് എഫന്ന അെിച്ചത്ക് " (ലയാഹ:18:23). തേിലക്് തിന്യുഫെ കണക്്ക് 
അവിടുന്ന്ക് ലചാെിക്കുന്നു. മല് ഫചകിെ്ക് കാണിച്ചു ഫകാടുക്കുക എന്നതിഫറെ  വിവക് 
മൗേമായി സഹിക്കുക അേമീതിക്്ക് വഴങ്ങുക എന്നല്ല. തഫറെ ലചാെ്യത്ിലൂഫെ ഈലശാ 
അേമീതിഫയ അപേപിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈലശാ ഇത്ക് ഫചയ്യുന്നത്ക് ലകാപരഹിതോയി 
ശാന്തതലയാഫെയാണ്ക്. ഒരു തർക്ത്ിേ്ക് തുെക്മിൊേല്ല ഈലശാ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്ക്. 
പിഫന്നലയാ മാത്ര്യം ശമിപ്പിക്ാോണ്ക്. ഇത്ക് വളഫര രേധാേമാണ്ക്. അതായത്ക് ഫതറ്റു
കാരോയ സലഹാെരഫേ വമീഫണ്ടുക്ാൻ ശ്രമിച്ചു ഫകാണ്്ക് അേമീതിയും വിലെ്വഷവും ഒരു
മിച്ച്ക് ഇല്ലാതാക്ോണ്ക്. അത്ര എളുപ്പുള് കാര്യമല്ല ഇത്ക്. ഈലശാ അതു ഫചയ്ക്തു. ഇരേ
കാരം ഫചയാോണ്ക്  േഫമ്മയും പാപ്പാ രേലബാധിപ്പിക്കുന്നത്ക്. ഈലശായുഫെ സൗമ്യത 
തേിക്്ക് േഭിച്ച അെിലയക്ാൾ ശക്മായ രേതികരണമാണ്ക്. ലനേഹരേകെേമാണ്ക്. 
ഇതു ലപാഫേ എല്ലാ രേതികാരങ്ങലളയും േിരാകരിക്കുന്ന ഒരു രേവർത്േ ദശേി ോം 
ഹൃെയത്ിൽ സൃഷ്ടിക്ണഫമന്നാണ്ക് പാപ്പ പഠിപ്പിക്കുന്നത്ക്. ഈലശായിൽ േിന്ന്ക് േമുക്്ക് 
േഭിക്കുന്ന സൗജേ്യവും അേർഹവുമായ ലനേഹമാണ്ക് എല്ലാ രേതികാരങ്ങലളയും േി
രാകരിക്കുന്ന, ഈലശായ്ക്ക് സമാേമായ രേവർത്േ ദശേി ഹൃെയത്ിൽ സൃഷ്ടിക്കുക. 
േമ്മുഫെ സാമാേ്യ സ്വഭാവം രേതികാരബുദ്ധി േിറഞ്ഞതാണ്ക്. "േമീ എഫന്ന അങ്ങഫേ 
ഫചയ്ക്തു അതുഫകാണ്്ക് ഞാൻ േിഫന്ന ഇങ്ങഫേ ഫചയ്യും" ഇങ്ങഫേ വാെിക്കുന്നവരും പക 
ഹൃെയത്ിൽ സൂക്ിക്കുന്നവരുമാണ്ക് ോം. ഇത്ക് ഹാേികരവും ആഫള േശിപ്പിക്കുന്നതു
മാഫണന്ന്ക് പാപ്പാ പറയുന്നു. സ്വന്തം ശത്രുവിഫേ ലനേഹിക്ാൻ േമുക്്ക് സ്വന്തം ശക്ി
യിൽ കഴിയുലമാ? ഇല്ല എന്നാണ്ക് പാപ്പാ പറയുന്നത്ക്. എന്നാൽ കർത്ാവ്ക് എഫന്തങ്കിലും 
ആവശ്യഫപ്പടുലമ്പാൾ അതിനുള് ശക്ി േൽകാൻ അവിടുന്ന്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശത്രുക്
ഫള ലനേഹിക്ണഫമന്ന്ക് ഈലശാ പറയുലമ്പാൾ അതിനുള് കഴിവ്ക് േൽകാൻ അവിടുന്ന്ക് 
ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ്ക് പാപ്പ ഉറപ്പിച്ച്ക് പറയുന്നത്ക്. വി. അഗസ്റിഫേ ഉദ്ധരിച്ച്ക് പാപ്പാ 
രേലബാധിപ്പിക്കുന്നു: േമുക്്ക് ദെവം  സലന്താഷലത്ാഫെ േൽകുന്നത്ക് ലനേഹിക്ാനുള് 
ശക്ിയാണ്ക്. അത്ക് ഒരു വസ്ക്തുവല്ല മറിച്ച്ക് പരിശുദ്ധാത്ാവാണ്ക്. അതായത്ക്  ലനേഹി
ക്ാനുള് ശക്ി പരിശുദ്ധാരൂപിയാണ്ക്. ക്ി്്യാേി ഈ ആത്ാവിോൽ േിറയണം 
അതിോയി രോർത്ിക്ണം. ഇത്ക് ആണ്ക് ക്ി്്യാേിയുഫെ അെയാളവും അഭിമാേവും. 
ഈ ലനേഹാരൂപിയില്ലാത്ത്ക് സങ്കെകരമാണ്ക് എന്ന്ക് പാപ്പാ ലവെേലയാഫെ ഏറ്റു പറയു
ന്നു. േഫമ്മ ലദ്രാഹിച്ചവർക്കു ലവണ്ി (ലൂക്6:28) രോർത്ിക്ാം.
രോലയാഗികമായി പാപ്പ പറയുന്നു: "േമുക്്ക് ഉപദ്രവമുണ്ായാൽ 
അത്ക് ോം മറ്റുള്വലരാെ്ക് പറയുകയും ോം ഇരയാഫണന്ന ഭാവം 
പുേർത്കയും ഫചയ്യുന്നു. അലപ്പാൾ ഒരു േിമിഷം േിൽക്കുക. ആ 
വ്യക്ിക്ായി  രോർത്ിക്കുക. അങ്ങഫേ അവഫേ സഹായി
ക്കുക. അതു വഴി രേതികാരാഭിവാഞ്   ഇല്ലാതാക്കുക." എല്ലാവ
ലരയും ലനേഹിച്ച്ക് സമാധാേത്ിൽ സ്വമീകരിച്ച പരി. കേ്യകാമറി
യം േഫമ്മ സഹായിക്ഫടെ. േന്ദി.
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ലയശുക്ിസ്ക്തുവുമായി ലനേഹത്ിോകുകയും രക് എന്താഫണന്ന്ക് േന്നായി ഗ്രഹി
ക്കുകയും ഫചതേ വിശുദ്ധ പൗലോസ്ക് േഫമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നത്ക്, ലയശുക്ിസ്ക്തുവിോൽ 
ോഫമല്ലാവരും േമീതമീകരിക്ഫപ്പട്ടുഫവന്നും, 'വാഗ്ാേത്ിഫറെ മക്ൾ' (ഗോത്യർ 4:28) 
േ്യായരേമാണത്ിേ്ക് വിലധയരല്ല, മറിച്ച്ക്, സുവിലശഷ സ്വാതന്്യം ആവശ്യഫപ്പടുന്ന ഒരു 
ജമീവിതദശേിയിലേക്്ക് വിളിക്ഫപ്പടെിരിക്കുന്നുഫവന്നുമാണ്ക്. എന്നിരുന്നാലും, േിയമം 
േിേവിലുണ്്ക്. അലത േിയമം മഫ്ാരു രൂപത്ിലുണ്്ക്, അതായത്ക്, പത്കല്േകൾ. അതു
ഫകാണ്്ക്, ഇന്നഫത് രേലബാധേത്ിൽ അത്ക് വിശെമീകരിക്ാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.  
േമുക്്ക് സ്വയം ലചാെിക്ാം: ഗോത്യർക്കുള് കത്്ക് അനുസരിച്ച്ക്, േിയമത്ിഫറെ പങ്ക്ക് 
എന്താണ്ക്? ോം ഇന്നു വായിച്ചുലകടെ ഭാഗത്ിൽ, േിയമം ഒരു അദ്ധ്യാപകഫേലപ്പാഫേ
യാഫണന്ന്ക് പൗലോസ്ക് സമർത്ിക്കുന്നു. ഇത്ക് ശരിയായ അർത്ത്ിൽ മേസ്ിോലക്
ണ്തായ ഒരു മലോഹര ചിത്രമാണ്ക്.

ഒരു 'മുമ്പും'  ഒരു 'പിമ്പും'
പരിത്രാണചരിത്രഫത്യും സ്വന്തം ചരിത്രഫത്യും രണ് ഘടെങ്ങളായി വിഭജിക്ാൻ 
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അലപ്പാ്േൻ ദക്്വലരാെ്ക്  േിർലദേശിക്കുന്നതായി ലതാന്നുന്നു: അതായത്ക്, 
വിശ്വാസം സ്വമീകരിച്ചതിനു മുമ്പും അതിനു ലശഷവും. രക്യുഫെ ഉറവിെമായ ദെവപുത്ര
േിൽ വിശ്വസിലക്ണ്തിേ്ക് പൗലോസ്ക് രേസംഗിച്ച ലയശുവിഫറെ മരണ-പുേരുത്ാേ 
സംഭവങ്ങളാണ്ക് ലകന്ദസ്ാേത്്ക് േിേ്ക്ക്കുന്നത്ക്. അതിോൽ, ക്ിസ്ക്തുവിലുള് വിശ്വാ
സത്ിൽ േിന്ന്ക് ആരംഭിക്കുന്നതിേ്ക്, േിയമഫത് സംബന്ധിച്ചിെലത്ാളം, ഒരു 'മുമ്പും' 
ഒരു 'പിമ്പും' ഉണ്്ക്. ''േിയമത്ിേ്ക് വിലധയമായിരിക്കുന്നു'' എന്നതാണ്ക് മുൻ ചരിത്രഫത് 
േിർണ്യിക്കുന്നത്ക്; തുെർന്നുള് ഘടെം ജമീവിലക്ണ്ത്ക് പരിശുദ്ധാത്ാവിേ്ക് അനുസൃത
മായിടൊണ്ക്. (ഗോ . 5:25). ഇതാെ്യമായാണ്ക് പൗലോസ്ക് 'േിയമത്ിേ്ക് കമീഴിൽ'  എന്ന 
രേലയാഗം ഉപലയാഗിക്കുന്നത്ക്. അെിമകളുഫെതായ ഒരു േിലഷധാത്ക ൊസ്യം എന്ന 
ആശയം ഇതിൽ അന്തർേമീേമായിരിക്കുന്നു. ഒരാൾ 'േിയമത്ിേ്ക് വിലധയ'മായിരി
ക്കുലമ്പാൾ അയാൾ 'േമീരമീക്ണവിലധയഫേ'ലപ്പാഫേയാണ്ക്, 'തെവിോക്ഫപ്പടെവഫേ' 
ലപാഫേയാണ്ക്, ഒരുതരം രേതിലരാധ തെവിഫേന്നലപാഫേയാണ്ക് എന്നു പറഞ്ഞുഫകാ
ണ്്ക് അലപ്പാ്േൻ ഇത്ക് വിശെമീകരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ പൗലോസ്ക്  പറയുന്നു, ഈ കാേം 
േമീണ് േിന്നു, അതായത്ക്, ലമാശ മുതൽ ലയശുവിഫറെ  ആഗമേം വഫര,  പാപത്ിൽ ജമീ
വിക്കുന്നിെലത്ാളം കാേം അത്ക് േിേേിൽക്കുന്നു.

െംഘ�ത്ിനു നപ്രരിപ്ിക്കുന്ന �ിയമം 
േിയമവും പാപവും തമ്മിലുള് ബന്ധം കൂടുതൽ ലക്ാഡമീകൃതമാം വിധം അലപ്പാ്േൻ 
ഗോത്യക്ാർക്കുള് കത്ിനു ലശഷം ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ്ക് എഴുതിയ ലറാമാ
ക്ാർക്കുള് ലേഖേത്ിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്്ക്. ചുരുക്ത്ിൽ, േിയമം േംഘേഫത് 
േിർവ്ചിക്കുന്നതിലേക്കും ആളുകഫള അവരുഫെ പാപഫത്ക്കുറിച്ച്ക് അവലബാധമുള്വ
രാക്കുന്നതിലേക്കും േയിക്കുന്നു. വാ്വത്ിൽ, ഫപാതുവായ അനുഭവം പഠിപ്പിക്കുന്നത്ക് 
ലപാഫേ, േംഘേം േെത്ാൻ രേലചാെേലമകുന്നതിൽ ഫചന്നവസാേിക്കുന്നു േിയമം. 
ലറാമാക്ാർക്കുള് കത്ിൽ പൗലോസ്ക് ഇങ്ങഫേ എഴുതുന്നു: «ഞങ്ങൾ ജഡത്ിഫറെ 
ബേഹമീേതയിൽ ആയിരുന്നലപ്പാൾ, േിയമത്ാൽ ഉലത്ജിതമായ പാപകരങ്ങളായ 
വികാരങ്ങൾ, മരണത്ിഫറെ െേം കായ്കത്ക്വിധം േമ്മുഫെ അവയവങ്ങളിൽ വ്യാ
പരിച്ചു. എന്നാൽ, േഫമ്മ ബന്ധേത്ിോക്ിയവലയാടു മരിച്ച േമ്മൾ, ഇലപ്പാൾ,  േി
യമത്ിൽ േിന്ന്ക് ലമാചിതരായി ' (ലറാമ 7,5-6). ഒരു ശിോെേകത്ിഫേന്നലപാഫേ, 
പൗലോസ്ക് േിയമഫത്ക്കുറിച്ചുള് തഫറെ കാഴ്ചപ്പാെ്ക് കൃത്യമായി വ്യക്മാക്കുന്നു: 'മര
ണത്ിൻറ െംശേം പാപവും പാപത്ിൻഫറ ശക്ി േിയമവുമാണ്ക് ' (1 ലകാറിലന്താസ്ക് 
15:56).

�ിയമത്ിടറെ പ്രന�ാധക ദൗതന്യം    
ഈ സന്ദർഭത്ിൽ, േിയമം വഹിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപേപരമായ പങ്കിഫേക്കുറിച്ചുള് പരാ
മർശം പൂർണ് അർത്ം ദകവരിക്കുന്നു. ഇന്ന്ക് ോം അദ്ധ്യാപകേ്ക് കല്ിക്കുന്ന ഒരു 
ൌത്യം, അതായത്ക്, ആൺകുടെിയുഫെലയാ ഫപൺകുടെിയുഫെലയാ വിെ്യാഭ്യാസത്ിേ്ക് പി
ന്തുണലയകുക എന്ന പങ്ക്ക്, പൗരാണിക വിെ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രൊയത്ിൽ രേലബാധകേ്ക് 
ഉണ്ായിരുന്നില്ല. അക്ാേത്്ക്, യജമാേഫറെ മകഫേ ഗുരുവിഫറെ പക്ഫേത്ിക്കുകയും 
അവഫേ തിരിഫക വമീടെിലേക്്ക് ഫകാണ്വരുകയും ഫചയ്യുകഫയന്ന ചുമതേ അെിമയ്കായി
രുന്നു. അങ്ങഫേ, കുടെിഫയ അപകെങ്ങളിൽ േിന്ന്ക് സംരക്ിക്കുകയും ദശ്ശമീേങ്ങളിൽ വമീ
ഴാതിരിക്ാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഫചയ്യുക അവൻഫറ കെമയാണ്ക്. അവഫറെ ൌത്യം രേധാ
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േമായും ശിക്ണപരമായിരുന്നു. കുടെി രോയപൂർത്ിയാകുന്നലതാഫെ,  രേലബാധകഫറെ 
കെമകൾ അവസാേിക്കുന്നു. പൗലോസ്ക് വിവക്ിക്കുന്ന രേലബാധകൻ അദ്ധ്യാപകേ
ല്ല, മറിച്ച്ക്, കുടെിഫയ വിെ്യാേയത്ിലേക്കു ഫകാണ് ലപാകുകയും അവേ്ക് കാവോയിരിക്കുക
യും ഭവേത്ിൽ തിരിഫച്ചത്ിക്കുകയും ഫചയ്യുന്നയാളാണ്ക്.

ഇസ്ാനയൽ ജ�ത്ിടറെ  'നതാ�', �ിയമത്ിടറെ പ്രതന്യക് ദൗതന്യം
ഈ വാക്കുകളാൽ േിയമഫത്ക്കുറിച്ച്ക് പരാമർശിക്കുന്നത്ക് വഴി വിശുദ്ധ പൗലോസിഫേ, 
ഇരോലയേിഫറെ ചരിത്രത്ിൽ േിയമം വഹിച്ച പങ്ക്ക് വ്യക്മാക്ാൻ രോപ്തോക്കുന്നു. 
ദെവത്ിഫറെ  ഭാഗത്േിന്ന്ക് സ്വന്തം ജേലത്ാടുള് മഹത്ായ ഒരു രേവൃത്ിയാണ്ക് 
ലതാറ (Torah). തമീർച്ചയായും അതിേ്ക് േിയന്ിതമായ രേവർത്േങ്ങളുണ്ായിരുന്നു, 
എന്നാൽ അലത സമയം അത്ക് ജേങ്ങഫള, വിെ്യാസമ്പന്നരും, അച്ചെക്മുള്വരുമാ
ക്കുകയും അവരുഫെ ബേഹമീേതയിൽ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ഫചയ്ക്തു. അതുഫകാണ്ാണ്ക് 
അലപ്പാ്േൻ തുെർന്ന്ക് ദശശവഘടെഫത്ക്കുറിച്ച്ക് വിവരിക്കുന്നത്ക്: 'പിന്തുെർച്ചാവകാ
ശമുള്വോഫണങ്കിലും, കുടെിയായിരിക്കുന്നിെലത്ാളം കാേം, അവൻ ഒരു അെിമയിൽ 
േിന്ന്ക് വിഭിന്നേല്ല. പിതാവ്ക് േിശ്ചയിച്ച കാോവധിവഫര അവൻ രക്ിതാക്ളുഫെയും 
ഭരണാധികാരികളുഫെയും സംരക്ണത്ിോയിരിക്കും. േമ്മുഫെ കാര്യവും ഇതുലപാഫേ 
തഫന്ന; േമ്മൾ ശിശുക്ളായിരുന്നലപ്പാൾ രേകൃതിയുഫെ ശക്ികൾക്്ക് അെിമഫപ്പടെിരു
ന്നു '(ഗോത്യർ 4: 1-3).  ചുരുക്ത്ിൽ, പൗലോസ്ക് അലപ്പാ്േഫറെ ലബാധ്യം ഇതാണ്ക്: 
േിയമത്ിേ്ക് തമീർച്ചയായും 
അതിഫറെതായ രേത്യക് കർമ്മമുണ്്ക്, എന്നാേത്ക് സമയപരിമിതിയുള്താണ്ക്. അതിഫറെ 
ദെർഘ്യം ഈ പരിധിക്പ്പുറം േമീടൊൻ കഴിയില്ല, കാരണം ഇത്ക് ആളുകളുഫെ പക്വതയുമാ
യും അവരുഫെ സ്വതന് തിരഫഞ്ഞടുപ്പുമായും ബന്ധഫപ്പടെിരിക്കുന്നു. ഒരുവൻ വിശ്വാസം 
രോപിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, േിയമത്ിഫറെ രോരംഭക മൂേ്യം ഇല്ലാതാകുകയും േിയമം മഫ്ാരു 
അധികാരശക്ിക്്ക്  വഴിമാറുകയും ലവണം.

�ാം �ിയമത്ിടറെ കാെഘട്ടത്ിനൊ 
വദവമക്കൾക്കടത് കൃപയുടെ സമയത്ിനൊ?
േിയമത്ിൻഫറ മൂേ്യഫത്ക്കുറിച്ചുള് ഈ രേലബാധേം സുരേധാേവും, ഫത്ിദ്ധാരണ
കളിൽ വമീഴാതിരിക്ാനും ഫത്ായ ചുവടുകൾ വയ്കാതിരിയ്കാനും ശ്രദ്ധാപൂർവ്ം പരിഗ
ണിലക്ണ്തുമാണ്ക്. േമുക്്ക് േിയമം ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാേഘടെത്ിോലണാ 
േമ്മൾ ഇലപ്പാഴും ജമീവിക്കുന്നഫതന്നും, അലതാ,  ലനേഹത്ിൽ ജമീവിക്ാൻ ദെവമക്
ളായിത്മീരുന്നതിനുള് കൃപ േഭിച്ചവരാഫണന്ന ഉത്മ ലബാധ്യമുള്വരാലണാ എന്നും 
സ്വയം ലചാെിക്കുന്നത്ക് േല്ലതാണ്ക്. ഞാൻ എങ്ങഫേയാണ്ക് ജമീവിക്കുന്നത്ക്? ഞാൻ ഇത്ക് 
ഫചതേിഫല്ലങ്കിൽ േരകത്ിൽ ലപാകും എന്ന ഭയത്ിോലണാ? 
അലതാ ലയശുക്ിസ്ക്തുവിലുള് സൗജേ്യ രക്യുഫെ സലന്താഷ
ലത്ാഫെയും രേത്യാശലയാഫെയുമാലണാ ഞാൻ ജമീവിക്കുന്നത്ക്? 
അഫതാരു േല്ല ലചാെ്യമാണ്ക്. രണ്ാമലത്തും: ഞാൻ കൽപ്പേ
കഫള പുച്ിക്കുന്നുലണ്ാ? ഇല്ല, ഞാൻ അവ പാേിക്കുന്നു, പലക്, 
അവഫയ പരമമായി കരുതുന്നില്ല, കാരണം എഫന്ന േമീതമീകരി
ക്കുന്നത്ക് ലയശുക്ിസ്ക്തുവാഫണന്ന്ക് എേിക്റിയാം. 
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acWmk¶À¡v Bhiyw 

km´z\ ]cnNcWamWv, 

Zbmh[aÃþ{^m³knkv ]m¸m

നജാ�ി ന��ി (�ഴ്സ്, കുവവ��് )

മരണാസന്നർക്്ക് ആവശ്യം സാന്ത്വേ പരിചരണമാണ്ക്, 
െയാവധമഫല്ലന്ന്ക് ഫ്ാൻസിസ്ക് പാപ്പാ. ഫെബ്രുവരി ഒൻപതിേ്ക് 
ലപാൾ ആറാമൻ ഹാളിൽ േെന്ന ഫപാതു സെസ്ിോണ്ക് പാപ്പാ 
ഇരേകാരം പറഞ്ഞത്ക്.പരിപാേിക്ഫപ്പടുന്നതിനും ചികിത്ിക്
ഫപ്പടുന്നതിനുമുള് അവകാശത്ിേ്ക് എലപ്പാഴും മുൻഗണേ േൽകണം. അതിോൽ 
ഏ്വും ദർബേരായവർ, രേലത്യകിച്ച്ക് രോയമായവരും ലരാഗികളും ഒരിക്ലും ഉലപക്ി
ക്ഫപ്പെില്ല.ജമീവിതം ഒരു അവകാശമാഫണന്ന്ക്  പാപ്പാ കൂടെിലച്ചർത്.

സ്വന്തം ഇഷ്ടരേകാരം ലതാന്നുന്നതു ഫചയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്ിസ്വത്ല്ല ജമീവൻ 
എന്നാണ്ക് എല്ലാ മതങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നത്ക്.കാരണം, ദെവമാണ്ക് േമുക്കു ജമീവൻ 
േൽകിയവൻ.അല്കാേലത്ക്കു മാത്രമായി േഫമ്മ ഭരലമൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ൊ
േത്ിഫറെ  ലമൽ സമ്പൂർണസ്വാതന്്യം േമുക്ില്ല.''േമീ ഫകാല്ലരുത്ക് '' എന്നുള് എല്ലാ 
മതങ്ങളിഫേയും കൽപ്പേ എഫറെ  ജമീവനും ബാധകമാണ്ക്.ജമീവനും ജമീവിതവും ഉണ്ാവുക 
എന്ന ആഗ്രഹം മനുഷ്യഫറെ ഏ്വും അഗാധമായ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്ക്.അസ
ഹേമീയമായ ലവെേയാൽ പുളയുലമ്പാൾ െയാവധത്ിനുലവണ്ിയുള് ലരാെേം ലപാലും 
ജമീവിക്ാൻ സഹായം േഭിക്കുന്നതിനുലവണ്ിയുള്താഫണന്ന്ക് ലഡാക്ടർമാർ സാക്്യ
ഫപ്പടുത്ന്നു.അതി േപ്പുറം െയാവധത്ിോയുള് അഭ്യർഥേ എത്രമാത്രം സ്വതന്മാ
ണ്ക് എന്നും ോം അലേ്വഷിലക്ണ്ിയിരിക്കുന്നു.ജമീവലറെയും മരണത്ിഫറെയും ോഥൻ 
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ദെവം മാത്രമാണ്ക്.എന്നാൽ മരിച്ചു ഫകാണ്ിരിക്കുന്ന വ്യക്ിക്്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ 
ദവെ്യസഹായവും മാനുഷിക പരിചരണവും േൽകി അയാളുഫെ ലവെേ േഘൂകരിക്കുന്ന
ത്ക് അയൽക്ാരലോടുള് ലനേഹവും ഒരു കാരുണ്യരേവൃത്ിയുമാണ്ക്.  ലഹാദസ്പസ്ക് മു
ലന്ന്വും പാേിലയ്മീവ്ക് ഫമഡിസിനും ഈ ലമഖേയിൽ സുരേധാേമായ രേവർത്േങ്ങ
ളാണു കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്ക്.മരിക്കുന്ന വ്യക്ിഫയ സഹായിക്കുക എന്നതല്ലാഫത, മരിക്ാൻ 
വ്യക്ിഫയ സഹായിക്കുക എന്നതായിരിക്രുത്ക് േക്്യം.  ഇതനുസരിച്ച്ക് ഒരു പഫക്  
ലരാഗിയുഫെ ആയുസ്സു കുറലഞ്ഞക്ാഫമങ്കിൽ ലപാലും രേതമീക്യ്ക്കു വകയില്ലാത് ചികിത്
കൾ േിർത്ി വയ്കാനും ലരാഗിയുഫെ സഹേത്ിനു ശമേം േൽകുന്ന പാേിലയ്മീവ്ക് മരു
ന്നുകൾ േൽകുവാനുമുള് ധാർമികവും ദവെ്യശാസ്തപരവുമായുള് ഉത്രവാെിത്വം േമു
ക്കുണ്്ക്.പലക് ഇക്ാര്യങ്ങളിഫേല്ലാം ലരാഗിയുഫെ ഇഷ്ടം പരിഗണിലക്ണ്തുണ്്ക്.ലരാഗിക്്ക് 
ആഗ്രഹം ഫവളിഫപ്പടുത്ാൻ സാധിക്ാഫത വരികലയാ, മുമ്പ്ക് ആഗ്രഹം രേകെിപ്പിക്ാതി
രിക്കുകലയാ ഫചതേ സാഹചര്യത്ിൽ അധികാരഫപ്പടെ രേതിേിധിക്്ക് തമീരുമാേിക്ാവുന്ന
താണ്ക്.എന്നാൽ ഇവഫയല്ലാം ധാർമിക േിയമത്ിനു ലചരുന്നവയായിരിക്ണം.

''ഹിംസ''പാെില്ല(Do not harm) എന്നത്ക് ഒരു രേകൃതി േിയമമാണ്ക്.അത്ക് ദെവിക േിയ
മവുമാണ്ക്.ഭാരതമീയവമീക്ണവും എല്ലാമതങ്ങളും ഹിംസഫയ േിലഷധിക്കുന്നു കൂൊഫത 
ജമീവഫറെ പാവേതയ്ക്ക് വളഫര ഉയർന്ന സ്ാേം േൽകുന്നു.െയാവധം,ഗർഭച്ചിദ്രം എന്നി
വഫയ്കതിഫര എല്ലാമതങ്ങളുഫെയും േിേപാെ്ക് കർക്ശമാണ്ക്.ആത്ഹത്യകൾ  വർധിച്ചിരി
ക്കുന്ന ഇന്നഫത് സാഹചര്യത്ിൽ െയാവധം അനുവെിച്ചാൽ മരിക്ാനുള് അവകാശ
മാഫണന്ന്ക് രേഖ്യാപിച്ചു അലേകർ ജമീവഫോടുക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്്ക്.

രോയമായവർ മനുഷ്യകുേത്ിഫറെ േിധി 

ഈ സന്ദർഭത്ിൽ സുരേധാേമായ ഒരു സാമൂഹിക രേശ്നം അെിവരയിട്ടു കാണിക്കുന്ന
ത്ക് ഉചിതമായിരിക്കും. ചിേ സമൂഹങ്ങളിൽ വൃദ്ധജേങ്ങൾക്്ക് സാമ്പത്ിക മാർഗമില്ലാ
ത്തിോൽ, അവർക്്ക് മതിയായ മരുന്ന്ക് േഭ്യമാക്കുന്നില്ല. ഇത്ക് മനുഷ്യത്വരഹിതമാണ്ക്. 
ഇത്ക് അവഫര സഹായിക്കുകയല്ല, മറിച്ച്ക് അവഫര കൂടുതൽ ലവഗത്ിൽ മരണത്ിലേക്്ക് 

തള്ിവിടുകയാണ്ക്. ഇത്ക് മാനുഷികലമാ ദക്്
വികലമാ അല്ല. കാരണം, രോയമായവർ മനുഷ്യ
കുേത്ിഫറെ േിധിയാണ്ക്. അവരാണ്ക് േമ്മുഫെ 
ജ്ഞാേം.അവർ സംസാരിക്കുന്നിഫല്ലങ്കിലും 
അവർ ലബാധം േഷ്ടഫപ്പടെവരാഫണങ്കിലും ലപാലും 
അവർ മാേവ ജ്ഞാേത്ിഫറെ രേതമീകമാണ്ക്. 
െയവായി രോയമായവഫര ഒ്ഫപ്പടുത്രുത്ക്, രോ
യമായവരുഫെ മരണം ലവഗത്ിോക്രുത്ക്. രോ
യമായ ഒരാഫള തഴുകുലമ്പാൾ പകരഫപ്പടുന്നത്ക് 
ഒരു കുടെിഫയ ോളിക്കുന്ന അലത രേതമീക്യാണ്ക്. 
കാരണം, ജമീവിതത്ിഫറെ തുെക്വും ഒടുക്വും 
എല്ലായ്ക്ലപ്പാഴും ഒരു േിഗൂഢതയാണ്ക്. ആെരിക്കു
കയും അനുഗമിക്കുകയും പരിപാേിക്കുകയും ലനേ
ഹിക്കുകയും ഫചലയണ് ഒരു രഹസ്യമാണഫതന്നും 
പാപ്പ കൂടെിലച്ചർത്.
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െയാവധം എന്നത്ക് ഒരു വ്യക്ിഫയ അവഫറെ ലവെേയിൽേിന്ന്ക് സ്വതന്മാക്കുന്ന ഒന്ന
ല്ല.അത്ക് യഥാർത്ത്ിൽ മനുഷ്യഫറെ രേത്യാശഫയ തകർത് കളയുന്ന രേവൃത്ിയാണ്ക്. 
ദവെ്യശാസ്തപരമായി ലോക്കുലമ്പാൾ ഈ ലരാഗികൾ രേതമീക് േഷ്ടഫപ്പടെവരും കഠിേ 
ലവെേ സഹിക്കുന്നവരും ഉപലയാഗശൂേ്യരുമാകാം.എഫന്താഫക് കാരണങ്ങളുണ്ാ
യാലും അവർക്കുലവണ്ി ോം മരണം തിരഫഞ്ഞടുക്കുലമ്പാൾ അത്ക് ജമീവിതലത്ാടുള് 
അവരുഫെ രേതമീക് േഷ്ടഫപ്പടുത്കയും ബന്ധങ്ങൾ അറുത്മാറ്റുകയുമാണ്ക് ഫചയ്യുന്ന
ത്ക്.ഒരു ലരാഗിഫയ പാേിലയ്മീവ്ക് ഫകയറിലോ ആശുപത്രിയിലോ പരിചരിക്കുലമ്പാൾ ോം 
ഓലരാ വ്യക്ിയുഫെയും വ്യക്ിത്വഫത്യാണ്ക് അതിലൂഫെ മാേിക്കുന്നത്ക്.

ആര്ക്  ചത്ാലും ലവണ്ില്ല കമീശ േിറയണഫമന്നാലണാ ? 

കച്ചവെവത്ക്ക്രിക്ഫപ്പടെ െയാവധം ഏതു തരത്ിൽഫപ്പടെതാഫണങ്കിലും എതിർക്ഫപ്പലെ
ണ്താണ്ക്.മനുഷ്യജമീവനു വിേയിൊൻ പ്ില്ല. മരണം ോഭകരമായ ഒരു കച്ചവെമായിത്മീ
രാനും പാെില്ല. കാശുവാങ്ങി െയാവധം േൽകുന്ന യാഫതാരു സംഘെേയ്ക്കും കമ്പേിക്കും 
യാഫതാരുവിധ ധാർമികതയും അവകാശഫപ്പൊോവില്ല.ലഡാക്ടറുഫെ സഹായലത്ാഫെ 
േെത്ന്ന ആത്ഹത്യയും േിരസിക്ഫപ്പലെണ്തു തഫന്നയാണ്ക്.ലഡാക്ടർ ഒരിക്ലും 
ലരാഗിയുഫെ മരിക്കുവാനുള് ആഗ്രഹപൂർത്മീകരണ ത്ിനുള് ഉപകരണമായിത്മീ
രാൻ പാെില്ല.െയാവധം േൽകുന്ന ഓലരാ ലഡാക്ടറും ലേഴ്ക്സും സൗഖ്യൊയകഫേ 
ഫകാേപാതകിയാക്ി മാറ്റുന്നു.  ലരാഗിയുഫെ സഹേഫത് ോം അവഗണിക്കുന്നു എന്ന
ല്ല ഇതിഫറെ അർഥം.ഫമച്ചഫപ്പടെ പാേിലയ്മീവ്ക് ഫമഡിസിനും ലഹാദസ്പസ്ക് പരിചര
ണവും മരണശയയിൽ ആയിരിക്കുന്നവർക്കു േഭ്യമാകുക എന്നതാണ്ക് സുരേധാേം.
ലരാഗിയുഫെ ജമീവൻ േിേേിറുത്ാൻ എന്തും ഫചേവഴിക്ാനും ഏത്ം വഫര ലപാകാനും 
ശ്രമിക്കുന്നവരുഫെ ോൊണ്ക് ലകരളം.മാറാ ലരാഗികൾക്്ക് കഴിയുന്നത്ര സാന്ത്വേ പരിച
രണം േേ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ആലരാഗ്യപരിരക്ണ സംസ്കാരവും േമുക്കുണ്്ക്. 

െയാ വധത്ിഫേതിഫര േിേപാഫെടുക്ണം 

ഇന്നഫത് പശ്ചാത്േം ലരാഗികലളാടും ശാരമീരിക ദവകേ്യമുള്വലരാടും വൃദ്ധലരാടും 
േിലഷധാത്ക േിേപാൊണ്ക് സ്വമീകരിക്കുന്നത്ക്.അവരിൽ ചിേർ സ്വയമായി മരിക്ാൻ 
തയാറാഫയന്നു വരും.കുലറലപർ മറ്റുള്വരുഫെ ലരേരണയാൽ മരണത്ിേ്ക് തയാറാഫയ
ന്നു വരും.ചിേഫര വ്യാജമായി അവരുഫെ അനുവാെം േഭിച്ചു എന്നു വരുത്ി ഫകാല്ലാനും 
ബന്ധുക്ലളാ മറ്റുള്വലരാ തയാറാഫയന്നും വരും.മറ്റുള്വഫര(രേലത്യകിച്ചു ബേഹമീേ
ഫര)ലനേഹിക്കുവാനും കരുതുവാനും കഴിയാത് ജമീവഫറെ പാവേതയ്ക്ക് സ്ാേം േൽകാ
ത് േിേപാെിഫേ സമൂഹം എതിർക്ണം.െയാവധഫത് മനുഷ്യരുഫെ ജമീവനുലമലുള് കെ
ന്നാക്മണമായി തിരിച്ചറിയണം.ആഫരാഫക്യാണ്ക് ജമീവിക്ാൻ അനുലയാജ്യരായവർ 
എന്ന കാര്യം ോം തമീരുമാേിലക്ണ് വിഷയമല്ല.എല്ലാവർക്കും ഈ ലോകത്ിൽ അന്ത
ലസ്ാഫെ ജമീവിക്ാനുള് അവകാശമുണ്്ക്.അന്തലസ്ാഫെ മരിക്കുക എന്നത്ക് മനുഷ്യരുഫെ 
കരുതലും സ്വാന്തേവും ഏറ്റുഫകാണ്ള് മരണമാണ്ക്.രേത്യക്മാലയാ പലരാക്മാലയാ 
േമ്മുഫെ രേലയാഗത്ിലൂഫെ മറ്റുള്വഫര മരണത്ിലേക്്ക് േയിക്കുന്നത്ക് മനുഷ്യരുഫെ കെ
മയിൽ ഉൾഫപ്പടുന്നില്ല.അതുഫകാണ്്ക് േമ്മുഫെ സമൂഹവും,ജേരേതിേിധികളും,സർക്ാരു
കളും െയാവധത്ിേ്ക് എതിരായ േിേപാെ്ക് എടുക്ണം.
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തൃശ്ശൂർ അതിരൂപതയിോണ്ക് ഫപരിലങ്ങാട്ടുകര ഫസറെ്ക് ലമരമീസ്ക് 
ലെവാേയം. ആ ലെവാേയാങ്കണത്ിൽ ഉണ്ിയമീലശാഫയ ദകകളിലേ
ന്തി ഉണർന്നിരിക്കുന്ന യൗലസപ്പിതാവിഫറെ ഒരു രേതിമ സ്ാപിച്ചിട്ടുണ്്ക്. 
പരിശുദ്ധ കേ്യകാമറിയം ഫതാടെരിഫക ഉറങ്ങിക്ിെക്കുന്നു.
 കഴിഞ്ഞവർഷം ഫ്ാൻസിസ്ക്  പാപ്പ , ഔലസപ്പിതാവിഫേ 
അനുസ്രിക്കുന്ന വർഷം രേഖ്യാപിച്ചലപ്പാൾ പള്ിയിഫേ പിതൃസംഘ
മാണ്ക് ഇത്രഫമാരു ആശയം രേകെിപ്പിക്കുന്ന രേതിമ സ്ാപിക്ാൻ 

hcq, ImWq kvt\lmÀ{Z\mb hcq, ImWq kvt\lmÀ{Z\mb 

hnip² butk¸nXm-hns\hnip² butk¸nXm-hns\

thdn« hnip²hW¡w
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തമീരുമാേിച്ചഫതന്ന്ക് ഇെവക വികാരി ൊ.ലൊണി വാഴപ്പിള്ി പറഞ്ഞു. ക്ി
്മീയമായ ആറ്ക് കാര്യങ്ങൾ ഈ രേതിമയിലേക്്ക് കണ്യയ്ക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാ
സിയുഫെ ഉള്ിൽ രേതിധ്വേിക്കും. യൗലസപ്പിതാവിേ്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മലയാടും  
തിരുക്കുമാരലോടുമുള് ലനേഹം, ഉത്മോയ ഒരു ഭർത്ാവ്ക് എങ്ങഫേയായി
രിക്ണഫമന്ന മാതൃക, കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ എലപ്പാഴും ഉണർന്നിരിക്കുന്ന 
കുടുംബോഥൻ, ഏഫതാരു ഉത്രവാെിത്വും ഏഫ്ടുക്ാൻ സൊ സന്നദ്ധ
ോയിരിക്കുന്ന ഭർത്ാവ്ക്, ഏഫതാരു പുരുഷേിലുമുള് അമ്മയുഫെ വാത്േ്യം 
രേകെിപ്പിക്കുന്ന പങ്കാളിത് മാതൃത്വത്ിഫറെ അെയാളക്ാഴ്ച, സഹേങ്ങളിൽ 
തളരാഫത കുടുംബഫത് ലചർത്പിെിക്കുന്ന കുടുംബോഥൻ എന്നിവയാണ്ക് 
ഈ രേതിമയിലൂഫെ പിതൃസംഘം സംവെിക്ാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ക്ി്മീയ 
ആശയങ്ങൾ. മുല്ലലശ്ശരിക്ാരോയ ഫക.ഫക. ലജാർജാണ്ക് ശിൽപ്പം േിർമ്മി
ച്ചത്ക്. ഇെവകയിൽ വളഫര സജമീവമാണ്ക് പിതൃസംഘം. ലകാവിഡ്ക് കാേഘടെം 
മൂേം രേവർത്േങ്ങളിൽ കുറവുണ്ാഫയങ്കിലും, ഇേി കൂടുതോയി രേവർത്ി
ക്ാൻ പിതൃസംഘം ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി രേസിഡണ്്ക് സലന്താഷ്ക് ചാലക്ായും 
ഫസക്ടെറി ലജാഷി മാങ്ങനും പറഞ്ഞു. ദഷജിൻ ഫ്ാൻസിസാണ്ക് ട്രഷറർ. 
വർഗമീസ്ക് ചമ്മണത്്ക് ദവസ്ക് രേസിഡണ്ം.

സനന്താഷ് ചാനക്കാ നജാഷി മാങ്ങൻ

വഷജിൻ ഫ്ാൻസിസ്  വർഗീസ് ചമേണത്് 

പിതൃസംഘത്ിടറെ സാരഥികൾ 
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h¯n¡m³ hmÀ-¯IÄ 

അെങ്ങാത് ഉത്കണ്ഠ:
ഫ്ാൻസിസ് മാർപാപ് 
�ഷന്യൻ എം�സിയിൽ ന�രിട്ട്  എത്ി  

ലറാം: ഫ്ാൻസിസ്ക് മാർപാപ്പ ലറാമിഫേ റഷ്യൻ എംബസിയിൽ ലേരിടെ്ക്  ഫചന്ന്ക്  യു
ഫക്യ്ക്ൻ ആക്മിക്ഫപ്പടുതിലുള് ഉത്ക്കണ്ഠ അറിയിച്ചു.ഇതിനു മുൻപ്ക്  ഇങ്ങഫേഫയാരു 
േെപെി ഉണ്ായിടെിഫല്ലന്ന്ക്  വത്ിക്ാൻവൃത്ങ്ങൾ  പറഞ്ഞു.

ഫ്ാൻസിസ്ക് മാർപാപ്പ വാഹേത്ിൽ വത്ിക്ാ
േിൽ േിന്ന്ക്  ഫസൻറ്ക് പമീല്ഴ്ക്സിനു സമമീപമുള് 
റഷ്യൻ എംബസിയിഫേത്കയായിരുന്നു. അരമ
ണിക്കൂർ പാപ്പ  അവിഫെ ഫചേവഴിച്ചു.

യുദ്ധത്ിലുള് ആശങ്കയും ഉത്ക്കണ്ഠയും ലേരിടെ്ക്  
രേകെിപ്പിക്ാൻ ലവണ്ിയായിരുന്നു മാർപാപ്പയു
ഫെ സന്ദർശേഫമന്ന്ക്  വത്ിക്ാൻ വക്ാവ്ക് 
മഫത്ലയാ ബ്രൂണി പറഞ്ഞു. ഒരു മാർപാപ്പയും 
ഇതിനു മുേ്ക്പു സ്ാേപതി കാര്യാേയങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിടെില്ല. വത്ിക്ാൻ രാജ്യത്ിഫറെ  
തേവൻകൂെിയാണു മാർപാപ്പ. സ്ാേപതിമാർ  വത്ിക്ാേിഫേത്ി മാർപാപ്പഫയ 
കാണുതാണു പതിവ്ക്. 
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കാൽ മുട്ട് നവദ� കെശൊയി ,
ന്ാട�ൻസ് സദേർശ�ം �ദോക്കി 
ക്ാര ബുധൻ കർമേങ്ങളിലം 
പാപ്  പടങ്ടത്ില്ല  
കഠിേമായ കാൽമുടെ്ക് ലവെേഫയത്െർന്ന്ക്, 
ഫ്ാൻസിസ്ക് മാർപാപ്പ ഞായറാഴ്ച ഫമഡി്ലറേി
യൻ ലമയർമാരുഫെയും ബിഷപ്പുമാരുഫെയും ലയാ
ഗത്ിോയുള്  ല്ാറൻസ്ക്  പാപ്പ റദോക്ി.  മാർച്ച്ക് 
2 ഫേ ക്ാര ബുധൻ ആരാധോ ലവളയിലും പാപ്പ 
അധ്യക്ത വഹിച്ചില്ലല്ല.
ഫെബ്രുവരി 23 മുതൽ 27 വഫര േെന്ന "ഫമഡി്
ലറേിയൻ, സമാധാേത്ിഫറെ അതിർത്ി" മമീ്ിം
ഗിഫറെ അവസാേ െിവസത്ിോയി ഫ്ാൻസിസ്ക് 
മാർപാപ്പ ഞായറാഴ്ച െസ്ൻ തേസ്ാേലത്ക്്ക് ഒരു യാത്ര േെത്ാൻ േിശ്ചയിച്ചിരുന്നു, 
ഫമഡി്ലറേിയേിഫേ രേധാേ േഗരങ്ങളിഫേ ബിഷപ്പുമാഫരയും ലമയർമാഫരയും ഈ 
സന്ദർശേ ലവളയിൽ അഭിസംലബാധേ ഫചയാൻ പാപ്പ ഉലദേശിച്ചിരുന്നു.
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നപാപ്്: 'എല്ലാ ആയുധങ്ങടളയും 
�ിശബ്ദമാക്കുക. 
യുദ്ധം ടചയ്യുന്നവർ മനുഷന്യത്ം മ�ക്കുന്നു!'

വത്ിക്ാൻ :  "ഈ െിവസങ്ങളിൽ, ൊരുണമായ എലന്താ ഒന്ന്ക് ഞങ്ങഫള ഫഞടെിച്ചു: 
യുദ്ധം!"  ഈ വാക്കുകളിലൂഫെ ഫ്ാൻസിസ്ക് മാർപാപ്പ യുദ്ധത്ിഫേതിരായ  അഭ്യർ
ത്േകളുഫെ ഒരു  പരമ്പര തഫന്ന ആരംഭിച്ചു: ഉഫക്യ്ക്േിഫേ റഷ്യൻ ആക്മണത്ിൽ 
കഷ്ടഫപ്പടുന്നവലരാെ്ക് രോർത്േയ്ക്കും അടുപ്പത്ിനും; പോയേം ഫചയ്യുന്നവർക്ായി 
മാനുഷിക ഇെോഴികൾ തുറക്കുന്നതിേ്ക്; കൂൊഫത, ഉഫക്യ്ക്േിലും ലോകത്ിഫറെ മ്്ക് 
ഭാഗങ്ങളിലും സംഘർഷങ്ങൾക്കുള് രാഷ്ടമീയ പരിഹാരങ്ങൾക്ായി. അലദേഹം പറഞ്ഞു, 
“ഈ വഴി േെക്ാതിരിക്ാൻ ഞങ്ങൾ രോർത്ിച്ചിട്ടുണ്്ക്,” കൂടുതൽ തമീവ്രമായി ദെവ
ലത്ാെ്ക് അലപക്ിക്കുന്നത്ക് തുെരാൻ അലദേഹം വിശ്വാസികലളാെ്ക് ആവശ്യഫപ്പട്ടു.
മാർച്ച്ക് 2: സമാധാേത്ിോയുള് രോർത്േയുഫെയും ഉപവാസത്ിഫറെയും െിേം

ഫ്ാൻസിസ്ക് മാർപാപ്പ തുെർന്നു പറഞ്ഞു, "യുദ്ധം േെത്ന്നവർ മനുഷ്യത്വം മറക്കുന്നു: 
അവർ ജേങ്ങളിൽ േിന്ന്ക് ആരംഭിക്കുന്നില്ല; അവർ ജേങ്ങളുഫെ മൂർത്മായ ജമീവിത
ത്ിലേക്്ക് ലോക്കുന്നില്ല, മറിച്ച്ക് എല്ലാത്ിനും മുന്നിൽ പക്പാതപരമായ താൽപ്പ
ര്യങ്ങൾക്കും  അധികാരത്ിനും മുൻഗണേ  േൽകുന്നു. "അവർ ദെവഹിതത്ിൽ 
േിന്ന്ക് ഏ്വും അകഫേയുള് ആയുധങ്ങളുഫെ ദപശാചികവും വികൃതവുമായ യുക്ിഫയ 
ആശ്രയിക്കുന്നു, സമാധാേം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാധാരണക്ാരിൽ േിന്ന്ക് അവർ 
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അകേം പാേിക്കുന്നു," പാപ്പ  പറഞ്ഞു.

ഓലരാ സംഘടെേത്ിലും, "യുദ്ധത്ിഫറെ വിഡ്ിത്ങ്ങൾക്്ക് സ്വന്തം ഫതാേിഫകാണ്്ക് വിേ
ഫകാടുക്കുന്ന യഥാർത് ഇരകൾ സാധാരണക്ാരാണ്ക് " എന്ന്ക് അലദേഹം അഭിരോയ
ഫപ്പട്ടു.

"രേലത്യകിച്ചും "രോയമായവഫരക്കുറിച്ച്ക്, ഈ സമയത്്ക് അഭയം ലതടുന്നവഫരക്കുറിച്ച്ക്, 
അമ്മമാർ മക്ളുമായി പോയേം ഫചയ്യുന്നതിഫേക്കുറിച്ച്ക് " താൻ ചിന്തിക്കുലമ്പാൾ ലവെ
േയുഫണ്ന്ന്ക് പാപ്പ പറഞ്ഞു.

    "അവർ സലഹാെരമീസലഹാെരന്ാരാണ്ക്, അവർക്്ക് മാനുഷിക ഇെോഴികൾ തുറലക്
ണ്ത്ക് അെിയന്തിരമാണ്ക്, ഉഫക്യ്ക്േിൽ എന്താണ്ക് സംഭവിക്കുന്നഫതന്ന ആകുേതലയാ
ഫെ പാപ്പ പറഞ്ഞു."

ഫയമൻ, സിറിയ, എലത്യാപ്യ എന്നിവിെങ്ങളിൽ േെന്ന യുദ്ധങ്ങഫള പരാമർശിച്ചുഫകാണ്്ക് 
ലോകത്ിഫറെ മ്്ക് ഭാഗങ്ങളിൽ േെന്ന യുദ്ധങ്ങൾ മറക്രുഫതന്ന്ക് ഫ്ാൻസിസ്ക് മാർപാ
പ്പ എല്ലാവഫരയും  ഓർമ്മിപ്പിച്ചു .
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hm-À-¯-bpw- Nn-´-bpw-

]mfw sXäp¶ XohïnIfpw 
kaqlPohnXhpw....

    
  

B-â-Wn- N-S-bw-ap-dn-വാർത്
 

45 െിവസങ്ങൾക്കുള്ിൽ ഇന്ത്യയിൽ ചരക്കുതമീവണ്ികൾ പാളം ഫത്ിയത്ക് ഏഴ്ക് തവണയാ
ണ്ക്. ലകരളത്ിൽ മാത്രം ഈ കാേയളവിൽ രണ്തവണ ഗുഡ്ക്സ്ക് വണ്ി ഫത്ി. ഒരു തവണ 
ലകാടെയം റൂടെിലും മഫ്ാരു തവണ ആലുവയ്കടുത്വച്ചുമായിരുന്നു ഗുഡ്ക്സ്ക് വണ്ികൾ പാളം 
ഫത്ിയത്ക്. ഇതുമൂേം പേരുഫെയും യാത്ര മുെങ്ങി.ചരക്്ക്  േമീക്ം തെസ്ഫപ്പടെതുമൂേം ലകാെി
കളുഫെ േഷ്ടമുണ്ായി. യാത്രാ വണ്ികൾ റദോക്ിയതിോൽ  േക്്യസ്ാേങ്ങളിൽ സമയ
ഫത്ത്ാൻ പേ യാത്രക്ാർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല.
 ലകരളത്ിഫേ സമൂഹജമീവിതം  താളംഫത്ിയതിഫറെ വാർത്കളും  പത്രങ്ങളിൽ 
കണ്. കഴിഞ്ഞവർഷം ലകരളത്ിൽ 337 ഫകാേപാതകങ്ങളുണ്ായി. സ്തമീകഫള ബോൽ
ക്ാരം ഫചതേ ലകസുകൾ 2318. ദേംഗിക അതിക്മലക്സുകൾ 498. 10 സ്തമീധേമരണ
ങ്ങൾ. 2020-ൽ 3086 ലമാഷണ ലകസുകൾ. 1982 ഭവേലഭെേങ്ങൾ.
 തമീവണ്ികൾക്്ക് ഓൊൻ േിശ്ചിത പാളങ്ങൾ ഉള്തുലപാഫേ സമൂഹജമീവിതത്ി
നും മൂേ്യാധിഷ്ിത റൂട്ടുകളുണ്്ക്. ഫറയിൽപ്പാളങ്ങളുഫെ അ്കു്പ്പണി േെത്ന്നതുലപാഫേ 
സമൂഹത്ിോയുള് മൂേ്യലബാധേവും ചിടെയായി േെക്ണം. േമ്മുഫെ ജമീവിതം പാളം ഫത്ി
യാലണാ സഞ്രിക്കുന്നഫതന്ന്ക് വിശകേേം ഫചയാൻ ഈ ലോമ്പ്ക്കാേം ക്ി്മീയ വിശ്വാ
സികൾക്്ക് രേലയാജേഫപ്പലെണ്താണ്ക്.

ചിന്ത
 
തങ്ങൾ പാപികളാഫണന്നും പാപത്ിനുള് പരിഹാരം ലനേഹവും കരുണയുമാഫണന്നും 
എല്ലാ മനുഷ്യരും ധരിച്ചിരിക്ണം. വാ്വത്ിൽ ദഷ്ടന്ാരില്ല. ഭാഗ്യവിഹമീേലര ഉള്ളൂ. അതു
ഫകാണ്്ക് േമ്മുഫെ ചുമതേ പരസ്പരം മേസ്ിോക്കുകയും ലനേഹിക്കുകയുമാണ്ക്.
 .ലഡാ. എസ്ക്. രാധാകൃഷ്ണൻ ( മുൻ രാഷ്ടപതി ) - മതം പാര്്യ പാശ്ചാത്യ രാജ്യ
ങ്ങളിൽ - ലപജ്ക് 96
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