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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. പുലർകാലt ്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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