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2023-െല ൈബബിൾ വാക)ം 
ഏശyാ 1:12-18 

“12 Fs³d k¶n[nbnÂ hcm³, Fs³d A¦W¯nÂ ImepIp¯m³, Ch 
thWsa¶v Bcp \n§tfmSp ]dªp?13 hyÀYamb ImgvNIÄ C\ntaÂ 
AÀ¸n¡cpXv. [q]w F\n¡p t¾OhkvXphmWv. \n§fpsS Aamhmknbpw 
km_¯pw kt½f\§fpw! \n§fpsS A\oXn \ndªDXvkh§Ä F\n¡p 
kln¡m\mhnÃ.14 \n§fpsS AamhmknIfpw DXvkh§fpw Rm³ shdp¡p¶p. 
Ah F\n¡p `mcambncn¡p¶p. Ah F\n¡p Zpkvklambn¯oÀ¶ncn¡p¶p.15 
\n§Ä Ic§fpbÀ¯pt¼mÄ Rm³ \n§fnÂ \n¶p apJw adbv¡pw. \n§Ä 
F{X {]mÀYn¨mepw Rm³ tIÄ¡pIbnÃ. \n§fpsS Ic§Ä cIvX]¦neamWv.16 
\n§sf¯s¶ IgpIn hr¯nbm¡phn³. \n§fpsS ZpjvIÀa§Ä Fs³d 
k¶n[nbnÂ \n¶p \o¡n¡fbphn³. \n§fpsS AIrXy§Ä 
Ahkm\n¸n¡phn³.17 \³a {]hÀ¯n¡m³ ioen¡phn³. \oXn 
At\zjn¡phn³. aÀZ\w Ahkm\n¸n¡phn³. A\mYtcmSp \oXn sN¿phn³. 

hn[hIÄ¡p thïn hmZn¡phn³.18 IÀ¯mhv Acpfns¨¿p¶p: hcphn³, \ap¡p 
cayXs¸Smw. \n§fpsS ]m]§Ä ISpwsNa¸msW¦nepw Ah aªpt]mse 

sh¬abpÅXmbn¯ocpw. Ah cIvX hÀWsa¦nepw I¼nfnt]mse shfp¡pw” 
(പി.ഒ.സി. ൈബബിൾ). 
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ആമുഖം 
 
അഭിവn& പിതാknാെര, ൈവദീകെര, സന&സ്തെര, അൽമായ സേഹാദരെര, 
 

“AhscÃmhcpw H¶mbncn¡m³ േവ*ി, ]nXmth, A§v F¶nepw Rm³ A§bnepw Bbncn¡p¶Xpt]mse Ahcpw \½nÂ 

Bbncn¡p¶Xn\pw A§s\ AhnSp¶v Fs¶ Ab¨psh¶p temIw Adnbp¶Xn\pw  േവ*ി Rm³ {]mÀ°n¡p¶p.” (േയാഹ 17, 

21). സുവിേശഷŋളിൽ േയശുവിെn ഏ7വും വലിയ :പാർtന ഐക@tിനായുll :പാർtനയാണ്. ൈ:കസ്തവർkിടയിലുll 

ഐക@മാണ് േയശു ഇn് നmുെട ഇടയിൽ ജീവിkുnതിെn ഏ7വും നl സാk@ം. 
 

േകരളtിെല ൈ:കസ്തവ സഭകൾ ഇn് ആ:ഗഹിkുn ഏ7വും വലിയ ൈദവിക ദാനം ഐക@ം ആണ.് ഏശyാ :പവാചകൻ ഈ 
ഐക@tിേലkുll വഴി കാണിcുതരുnു: “നn െചyാൻ പഠിkുക; നീതി േതടുക, അടിcമർtെp_വെര രkിkുക, അനാഥെര 
സംരkിkുക, വിധവകൾkുേവ*ി വാദിkുക” (ഏശyാ 1:17). എlാ സമയtും ജീവിതtിെn എlാ േമഖലകളിലും ൈദവം 
നmിൽ നിെnlാം  ആ:ഗഹിkുnത് നnയും നീതിയുമാെണn് ഏശyാ പഠിpിcു. ഏശyാ  :പവാചകെn ആദ@ അധ@ായtിൽ 
നിnുll ഈ വാക@ം :പാർtനാ വാരtിെn  േക:n പാഠമായി തിരെeടുtത് അേമരിkയിെല “മിനേസാ_ കൗൺസിൽ ഓഫ് 
ചർcസ”് നിേയാഗിc വർkിംഗ് :ഗൂp ്ആണ.് മിനേസാ_യിൽ വംശ-വർk വിേവചനം വളരുകയും അ:കമാസkമാവുകയും െചയ്ത 
സാഹചര@tിൽ അവർ ൈദവവചനം ധ@ാനിcു സമാധാനtിെnയും ഐക@tിെnയും വഴികെളkുറിc് ചിnിkുകയും െചയ്തു. 
അവരുെട ആഴtിലുll ധ@ാനtിെnയും ചർcയുെടയും ഫലമാണ് ഈ വർഷെt ഐക@വാര സാമ:ഗികൾ.  

 
എlാ വർഷവും :പാർtനാവാരtിനുളള സാമ:ഗികൾ “Pontifical Council for Promoting Christian Unity” & “Faith and 

Order Commission of World Council of Churches” സംയുkമായി  തyാറാkി  :പസിdീകരിkുnു. നമുk് അവ CCBI-യുെട 
Ecumenical Commission-നിലൂെട ഇംgീഷ് ഭാഷയിൽ േലഭിkുnു. KCBC Commission for Inter-religious Dialogue & 
Ecumenism േകരളtിെല ൈ:കസ്തവർkു ആ സാമ:ഗികൾ  വിവർtനം െചയ്ത് :പസിdീകരിkുnു. ഈ വർഷം ഇംgീഷിൽ നിn് 
മലയാളtിേലk് ഇതിെല “ആരാധനാ:കമ”-ഭാഗം വിവർtനം െചയ്ത റവ. ഫാ. േജാസഫ് എേ_ാലിൽ (ഡയറക്ടർ ഓഫ് 
എക@ുെമനിസം ആൻഡ് ഡയേലാഗ്, ആർkിപാർkി ഓഫ് ചŋനാേശരി) ഞŋളുെട ഹൃദയംഗമമായ നnി അറിയിkുnു. േകരള സഭ 
നവീകരണ കലഘാ_tിൽ ഈ :പാർtനാവാരം വലിയ അനു:ഗഹtിെn  അവസരം ആകെ_ എn് :പാർtിkുnു. KCBC 

Commission for Dialogue and Ecumenism കൃപ നിറeതും ഫല:പദവുമായ :പാർtനാവാരം സ്േനഹപൂർവം ആശംസിkുnു. 
 
Bp. Samuel Mar Irenios (Chairman)      Fr. Prasad Theruvathu OCD (Secretary) 
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2023 !കിസ്ത'ൻ ഐക'tിനായുll !പാർtനയുെട 

ആഴ്ചയിേലkുll സാമ!ഗികൾ തyാറാkൽ 
 

“മിനേസാ_ കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർcസ”്  വിളിcുേചർt യുൈണ7ഡ് േs7്സ് ഓഫ് അേമരിkയിെല (യുഎസ്എ) ഒരു കൂ_ം 

:കിസ്ത@ാനികൾ 2023 െല :കിസ്ത@ൻ ഐക@tിനായുll :പാർtന ആഴ്ചയുെട വിഷയം തിരെeടുkുകയും െമ7ീരിയലുകൾ 

തyാറാkുകയും െചയ്തു. 2020 ഡിസംബറിൽ, :ഗൂp ് ആദ@മായി ഓൺൈലനിൽ ക*ുമു_ി. പലരും പരസ്പരം അറിയുകയും 

മിനേസാ_ കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർcസിെn എlാ :പവർtനŋളും അറിeിരുnു. അവരിൽ ചിലർ ആ ഓർഗൈനേസഷനിെല 

േനതാkളും അതുേപാെല തെn അവരുെട സvnം സഭകളിെലയും കm@ൂണി7ികളിെലയും :പവർtകരും അെlŋിൽ 

പാsർമാരുമാണ്. 

 

:കിസ്ത@ൻ ഐക@ം േ:പാtാഹിpിkുnതിനുll െപാnിഫിkൽ കൗൺസിലും േവൾഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർcസിെn 

െഫയ്t് ആൻഡ ് ഓർഡർ കmീഷനും സംയുkമായി സ്േപാൺസർ െചyുn അnാരാഷ്:ട :ഗൂp ് 2023 െല :കിസ്ത@ൻ 

ഐക@tിനായുll :പാർtന ആഴ്ചയ്kുll സാമ:ഗികൾ അnിമമാkുnതിന് ചാേ7ാ ഡിയിെല മിനേസാ_ കൗൺസിൽ ഓഫ് 

ചർcസിെല :പതിനിധികളുമായി കൂടിkാഴ്ച നടtി (19-23 െസപ്7ംബർ 2021--ൽ  േബാസി, സvി7്സർലൻഡ്). വർഷŋളായി, 

രാജ@െt ഏ7വും േമാശമായ വംശീയ അസമതvŋൾ മിനേസാ_യിലു*്. 1862-ൽ, യു.എസ്-ഡേkാ_ യുdെttുടർn് :കിസ്മസ് 

ദിനtിെn പിേ7n്, ഡേkാ_ തേdശീയരായ 38 അംഗŋെള മŋാേ_ായിൽ തൂkിേല7ിയേpാൾ, 1862-ൽ യു.എസ്.എയുെട 

ചരി:തtിെല ഏ7വും വലിയ കൂ_ വധശിkയാണ് മിനേസാ_ ക*ത്. അടുtിെട, മിനേസാ_ വംശീയ കണെkടുpിെn 

:പഭവേക:nമാണ്. 2020 മാർcിൽ േകാവിഡ് -19 േലാകം അടcുപൂ_ിയേpാൾ, മിനിയാെപാളിസ് േപാലീസ് ഓഫീസർ െഡറക് േഷാവിെn 

ൈകകളാൽ േജാർj് േ{ായ്ഡ് എn ആ:ഫിkൻ അേമരിkൻ യുവാവിെn െകാലപാതകം േലാകെമmാടുമുll ആളുകെള 

ഐക@tിലും നീതിയുkമായ േകാപtിലും െതരുവിലിറkി. അവരുെട െടലിവിഷൻ സ്:കീനുകളിൽ അവർ ക* അനീതിയിൽ 

:പതിേഷധിkാൻ. ആ:കമണtിന് െതാ_ുപിnാെല പിരിcുവി_ ചൗവിൻ, മിനേസാ_യിൽ ഒരു കറുtവർgkാരെന 

െകാലെpടുtിയതിന് ശിkിkെp_ ആധുനിക ചരി:തtിെല ആദ@െt േപാലീസ് ഓഫീസറായി മാറും. 
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യുൈണ7ഡ് േs7്സിെല വർk സമുദായŋേളാട് േമാശമായി െപരുമാറിയതിെn ചരി:തം സമൂഹtിൽ ദീർഘകാല 

അസമതvŋളും ബnപരമായ വിllലുകളും സൃഷ്ടിcു. തൽഫലമായി, യുൈണ7ഡ് േs7്സിെല പllികളുെട ചരി:തtിൽ സഭാ 

വിഭജനtിെn :പധാന ഘടകമായി വംശീയ :പശ്നŋൾ ഉൾെpടുnു. േലാകtിെn മ7് ഭാഗŋളിൽ, മ7് േനാൺ-േഡാക്:ടിനൽ 

:പശ്നŋൾ സമാനമായ പŋ് വഹിkുnു. അതുെകാ*ാണ് േവൾഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർcസ ്കmീഷൻ ഓൺ െഫയ്t് ആൻഡ ്

ഓർഡർ നടtിയ ഐക@െtkുറിcുll ൈദവശാസ്:തപരമായ :പവർtനŋൾ പരmരാഗതമായി സഭകളുെട ഐക@tിനും 

വംശീയത േപാലുll മനുഷ@കുടുംബtിനുllിെല േവർപിരിയലിെn മതിലുകൾ മറികടkുnതിനുമുll അേനvഷണെt ഒരുമിc് 

നിർtാൻ :ശമിcത്. അതുെകാ*ാണ് :പാർtന, :പേത@കിc് :കിസ്ത@ൻ ഐക@tിനായുll :പാർtന, ൈദവtിെn 

:പതിcായയിലും സാദൃശ@tിലും തുല@ അnേsാെട സൃഷ്ടിc മനുഷ@െരn നിലയിൽ നെm േവർതിരിkുnതിെനതിരായ 

േപാരാ_ŋളുെട യും ഹൃദയമാണ്.  

 

മിനേസാ_ കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർcസ,് ഈ ചരി:തപരമായ വംശീയ മാതൃകകെള അഭിസംേബാധന െചyുnതിൽ 

ഏർെp_ിരുnു, ഈ വർഷെt :കിസ്ത@ൻ ഐക@tിനായുll :പാർtനാ വാരtിനായി േവദപാരായണŋൾ, തീമുകൾ, സംഗീതം, 

ആരാധന എnിവ വ@kമാkുn ഒരു വർkിംഗ് :ഗൂpിെന വിളിcുകൂ_ി. അശാnിയുെട മുൻനിരയിൽ :പവർtിkുn 

മിനേസാ_യിെല അnർതലമുറയിെല പുേരാഹിതnാരും സാധാരണ േനതാkളും ഉൾെp_തായിരുnു വർkിംഗ് :ഗൂp.് :പേദശെt 

ആtീയവും സാമൂഹികവുമായ പരിചരണtിന് അവർ ഉtരവാദികളാണ;് കൂടാെത ൈദവജനtിെn നിരാശകൾkും 

നിലവിളികൾkും അവർ സാk@ം വഹിcി_ു*്. ഈ വർkിംഗ് :ഗൂpിെല അംഗŋൾ വ@ത@സ്ത സാംസ്കാരികവും ആtീയവുമായ 

കm@ൂണി7ികെള :പതിനിധീകരിkുnു, തേdശീയരും ആ:ഫിkൻ അേമരിkൻ കm@ൂണി7ികളും ഉൾെpടുnു. ഈ സാമ:ഗികൾ 

എഴുതുേmാൾ, ഈ കm@ൂണി7ികൾ ജുഡീഷ@റിk് പുറtുll െകാലപാതകŋൾ അനുഭവിcുെകാ*ിരുnു; വർdിcുവരുn 

അ:കമം മൂലം കു_ികളുെട മരണം, പകർcവ@ാധിയുെട ഫലമായി തുടർnും ബുdിമു_ുകൾ,  യുൈണ7ഡ് േs7്സ് ക@ാപി7ലിെനതിരായ 

ആ:കമണം, മുൻ ഓഫീസർ െഡറക് േഷാവിെn വിചാരണ, േജാർj് േ{ായിഡിെn െകാലപാതകtിെn വാർഷികം എnിവയിലൂെട 

സമൂഹം നീŋുേmാൾ ഓൺൈലൻ മീ7ിംഗുകൾ ആtിയ ഊർjtിെnയും പിnുണയുെടയും :പാർtനയുെടയും പവി:തവും 

സുരkിതവുമായ ഇടമായി മാറി. 

 

പുരുഷnാരും സ്:തീകളും, അmമാരും അpൻമാരും, കഥാകൃtുkളും േരാഗശാnിkാരുമായിരുnു സംഘtിെല 

അംഗŋൾ. അവർ ൈവവിd@മാർn ആരാധനാ അനുഭവŋെളയും ആtീയ ഭാവŋെളയും :പതിനിധീകരിcു. യുൈണ7ഡ് 

േs7്സിെല തേdശീയ ജനŋളിൽ നിnും കുടിേയ7ം നടtിയ സമൂഹŋളിൽ നിnും (നിർബnിതവും സvേമധയാ ഉllതുമായ 
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കുടിേയ7ം) അവരുെട വ@kിഗത ഭാഷാ സാംസ്കാരിക ചരി:തŋളിേലkുll :പേവശനtിെn വ@ത@സ്ത തലŋേളാെട, ഇേpാൾ ഈ 

:പേദശെt അവർ വീട് എn് വിളിkുnു. നഗര, ഉപ നഗര :പേദശŋെളയും, നിരവധി :കിസ്ത@ൻ കm@ൂണി7ികെളയും അംഗŋൾ 

:പതിനിധീകരിcു. ഈ ൈവവിധ@ം പല വീkണŋളിലും ആഴtിലുll വിചിnനtിനും ഐക@ദാർഢ@tിനും സഹായിcു. 

മനുഷ@െരn നിലയിൽ വംശീയതയുെടയും മൂല@ച@ുതിയുെടയും വ@kിപരമായ അനുഭവŋൾ പരസ്പരം പാŋുവc അംഗŋൾ, 

ൈദവമkളുെട മനുഷ@തvരഹിതതയ്k് അവസാനം ഉ*ാകുെമn് :പതീkിkുnു. നാെമlാവരും :കിസ്തുവിേnതാെണn 

യാഥാർt@ം മനsിലാkുnതിൽ നിnും അനുഭവിkുnതിൽ നിnും നെm തടയുn ഭിnതകെള, അഭിസംേബാധന െചyുnതും 

ഉnൂലനം െചyാൻ :ശമിkുnതും, :കിസ്ത@ാനികൾ എn നിലയിൽ ൈദവtിെn ദാനമായ ഐക@tിനുളള ആഴമായ 

ആ:ഗഹtിൽ നിnാണ.് 

 

2023 വർഷെt വിഷയtിെnആമുഖം 
“നlത് െചyുക; നീതി േതടുക” (ഏശyാ 1:17) 

 

ബിസി എ_ാം നൂ7ാ*ിൽ ഏശyാ യഹൂദയിൽ ജീവിkുകയും :പവചിkുകയും െചയ്തു, ആേമാസ,് മീഖാ, േഹാസിയാ 

എnിവരുെട സമകാലികനായിരുnു. അkാലെt 'സൂpർ പവർ'കളായ ഈജിപ്തിെnയും അസീറിയയുെടയും ബലഹീനത കാരണം, 

ഇ:സാേയലിനും യഹൂദയ്kും വലിയ സാmtിക വിജയtിെnയും രാഷ്:ടീയ sിരതയുെടയും ഒരു കാലഘ_tിെn 

അവസാനtിലായിരുnു ഇത്. എnിരുnാലും, ഇരു രാജ@ŋളിലും അനീതിയും അസമതvവും രൂkമായ ഒരു കാലഘ_ം 

കൂടിയായിരുnു അത്. ൈദവtിലുll വിശvാസtിെn ആചാരപരവും ഔപചാരികവുമായ :പകടനമായി മതം അഭിവൃdി 

:പാപിkുnതും ഈ കാലഘ_tിൽ ക*ു; മതം േk:ത വഴിപാടുകളിലും യാഗŋളിലും േക:nീകരിcു. ഔപചാരികവും 

അനുഷ്ഠാനപരവുമായ ഈ മതtിന് േനതൃതvം നൽകിയത് പുേരാഹിതnാരാണ്, അവർ സmnരും ശkരുമായവരുെട 

ഗുണേഭാkാkളായിരുnു. രാജെകാ_ാരtിെnയും േk:തtിെnയും ഭൗതിക സാമീപ@വും പരസ്പര ബnവും കാരണം, 

അധികാരവും സvാധീനവും ഏതാ*് പൂർkമായും രാജാവിലും പുേരാഹിതnാരിലും േക:nീകരിcിരുnു. അവരാരും ഭൂരിഭാഗംവരുn, 

അടിcമർtലും അസമതvവും സഹിkുnവർk് േവ*ി നിലെകാ*ിl. 

 

ഇkാലെt േലാകവീkണtിൽ (ചരി:തtിലുടനീളം ആവർtിkുn ഒn്), ധനികരും അേനകം വഴിപാടുകൾ 

നടtുnവരും നlവരും ൈദവtാൽ അനു:ഗഹിkെp_വരുമായി മനsിലാkെp_ു; ദരി:ദരും യാഗം അർpിkാൻ കഴിയാtവരും 
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ദുഷ്ടരും ശപിkെp_വരും. േk:താരാധനയിൽ പൂർkമായി പെŋടുkാനുll സാmtിക കഴിവിlായ്മയുെട േപരിൽ ദരി:ദർ 

പലേpാഴും അപമാനിkെp_ു. ഏശyാ ഈ സnർഭtിൽ സംസാരിcു. യഹൂദയിെല ജനŋളുെട േബാധെt അവരുെട 

സാഹചര@tിെn യാഥാർt@tിേലk് ഉണർtാൻ :ശമിcു. സമകാലിക മതവിശvാസെt ഒരു അനു:ഗഹമായി 

ആദരിkുnതിനുപകരം, ഏശyാ അതിെന വീർpുമു_ുn മുറിവായും സർvശkെn മുmാെക ഒരു ബലിയാടായും ക*ു. 

അനീതിയും അസമതvവും ശിഥിലീകരണtിേലkും അൈനക@tിേലkും നയിcു. അേdഹtിെn :പവചനŋൾ രാഷ്:ടീയവും 

സാമൂഹികവും മതപരവുമായ ഘടനകെളയും ദരി:ദെര അടിcമർtുേmാൾ ബലിയർpിkുn കാപട@െtയും അപലപിkുnു. 

അഴിമതിkാരായ േനതാkൾെkതിെരയും ദുർbലർk് അനുകൂലമായും അേdഹം ശkമായി സംസാരിkുnു, ൈദവtിൽ മാ:തം 

നീതിയും സമതvവും േവരൂnുnു.  

 

ഏശyാ തെn :പസംഗtിൽ അഭിമുഖീകരിc വിഭജനtിെn െവlുവിളികെള ഇnെt നmുെട േലാകം പല തരtിൽ 

:പതിഫലിpിkുnു. നീതിയും സമതvവും ഐക@വും നmിൽ ഓേരാരുtേരാടും ഉll ൈദവtിെn അഗാധമായ സ്േനഹtിൽ 

നിnാണ ്ഉtവിkുnത്. ൈദവം ആരാെണnും, നmൾ പരസ്പരം എŋെന ആയിരിkണെമn് ൈദവം :പതീkിkുnു എnതും 

അറിയണം. "എlാ രാജ@ŋളിൽ നിnും, എlാ േഗാ:തŋളിൽ നിnും ജനŋളിൽ നിnും ഭാഷകളിൽ നിnും" (െവളിപാട് 7: 9) ഒരു 

പുതിയ മാനവികത സൃഷ്ടിkാനുll ൈദവtിെn :പതിബdത, ൈദവം എേpാഴും സൃഷ്ടിkാൻ ആ:ഗഹിkുn 

സമാധാനtിേലkും ഐക@tിേലkും നെm വിളിkുnു. അkാലെt മതവിശvാസെtkുറിcുll :പവാചകെn ഭാഷ 

കഠിനമാണ് - "വഴിപാടുകൾ െകാ*ുവരുnത് വ@ർtമാണ്, ധൂപവർgം എനിk് െവറുpുളവാkുnു ... നിŋൾ ൈകകൾ നീ_ുേmാൾ 

ഞാൻ എെn കkുകൾ നിŋളിൽ നിn് മറയ്kും" (വാക@ം. 13, 15). െത7് എnാെണn് ക*ുപിടിcുെകാ*് ഈ െപാllയായ 

അപലപനŋൾ പറeുകഴിeാൽ, ഏശyാ ഈ അകൃത@ŋൾkുll :പതിവിധി വാഗ്ദാനം െചyുnു. അവൻ ൈദവജനേtാട് 

ഇŋെന നിർേdശിkുnു, “നിŋെളtെn കഴുകുക; നിŋെളtെn ശുdീകരിkുവിൻ; നിെn :പവൃtികളുെട േദാഷം എെn 

കൺമുmിൽ നിnു നീേkണേമ; തിn െചyുnത് നിർtുക’ (വാക@ം 16). 

 

ഇn്, ഏെതŋിലും ഒരു വിഭാഗtിേനാ വർഗtിേനാ മ7ുllവെരkാൾ :പേത@കാവകാശŋൾ നൽകുേmാൾ േവർപിരിയലും 

അടിcമർtലും :പകടമായി തുടരുnു. ഒരു "വംശെt" മെ7ാnിേനkാൾ േവർതിരിkുnേതാ ഉയർtുnേത  ആയ ഏെതാരു 

വിശvാസŋളിലും ആചാരŋളിലും വംശീയതയുെട പാപം :പകടമാണ്. അധികാരtിെല അസnുലിതാവsേയാെടാpo 

നിലനിൽkുേmാൾ, വംശീയ മുൻവിധി വ@kിഗത ബnŋൾkpുറം സമൂഹtിെn ഘടനകളിേലk് - വംശീയതയുെട 

വ@വsാപിത ശാശvതീകരണtിേലk് നീŋുnു. ൈബബിളിെല :പവാചകnാരാൽ നിശിതമായി അപലപിkെp_ 
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മതവിശvാസികെളേpാെല, ചില :കിസ്ത@ൻ വിശvാസികളും മുൻവിധികെളയും അടിcമർtലിെനയും പിnുണയ്kുnതിേനാ 

നിലനിർtുnതിേനാ വിഭജനം വളർtുnതിേനാ കൂ_ുനിൽkുകേയാ തുടരുകേയാ െചയ്തി_ു*്. ൈദവtിെn ഛായയിലും 

സാദൃശ@tിലും സൃഷ്ടിkെp_ എlാ മനുഷ@രുെടയും മഹതvം തിരിcറിയുnതിനുപകരം, :കിസ്ത@ാനികൾ പലേpാഴും പാപtിെn 

ഘടനകളായ അടിമtം, േകാളനിവൽkരണം, േവർതിരിkൽ, വർkവിേവചനം തുടŋിയ പാപŋളുെട ഘടനയിൽ മ7ുllവരുെട 

അns് ഇlാതാkിയതായി ചരി:തം കാണിkുnു.  

 

വംശtിെn വ@ാജ അടിsാനŋൾ സഭകൾkുllിലും കടnുകൂടിയി*ു. :കിസ്ത@ാനികൾ എlാ സ്നാനേമ7വരുെടയും 

മഹതvം തിരിcറിയുnതിൽ പരാജയെpടുകയും വംശീയ വ@ത@ാസtിെn അടിsാനtിൽ :കിസ്തുവിലുll തŋളുെട 

സേഹാദരീസേഹാദരnാരുെട അnsിെന ഇകഴ്tുകയും െചയ്തു. റവ. േഡാ. മാർ_ിൻ ലൂഥർ കിംഗ് ജൂനിയർ അവിസ്മരണീയമായി 

പറeു, "നmുെട രാജ@tിെn ദുരnŋളിെലാnാണ്, ലjാകരമായ ദുരnŋളിൽ ഒn്, ഞായറാഴ്ച രാവിെല 11 മണി. ഏ7വും 

േവർപിരിe മണിkൂറുകളിൽ ഒnാണ്, അെlŋിൽ ഏ7വും േവർപിരിe മണിkൂറാണ്. :കിസ്ത@ൻ അേമരിk". ഈ :പസ്താവന 

:കിസ്ത@ാനികളുെട അൈനക@വും മാനവികതയുെട അൈനക@വും :പകടമാkുnു. എlാ വിഭജനtിനും അതിെn േവരുകൾ 

പാപtിൽ ഉ*്. അതായത്, തെn സൃഷ്ടികൾ മുഴുവനും ൈദവം ആ:ഗഹിkുn ഐക@tിന് വിരുdമായ മേനാഭാവŋളിലും 

:പവർtനŋളിലും ഏർpടുnു. ദാരുണമായി വംശീയത :കിസ്ത@ാനികെള പരസ്പരം ഭിnിpിc പാപtിെn ഭാഗമാണ്, 

:കിസ്ത@ാനികെള :പേത@ക സമയŋളിലും :പേത@ക െക_ിടŋളിലും ആരാധിkാൻ േ:പരിpിkുകയും ഭിnിpിkുകയും െചയ്തു. 

 

നിർഭാഗ@വശാൽ, മാർ_ിൻ ലൂഥർ കിംഗിെn :പസ്താവനയ്k് േശഷം വലിയ മാ7െമാnും സംഭവിcി_ിl. 11:00 am ൈടം േsാ_് - 

ഞായറാഴ്ച ആരാധനയുെട ഏ7വും സാധാരണമായ സമയം - പലേpാഴും :കിസ്ത@ൻ ഐക@െt :പകടമാkുnിl, മറിc,് വംശീയവും 

സാമൂഹികവും വിഭാഗീയവുമായ രീതിയിൽ വിഭജനമാണ്. ഏശyാ :പഖ@ാപിcതുേപാെല, വിശvാസമുll ആളുകളുെട ഇടയിലുll ഈ 

കാപട@ം ൈദവമുmാെക ഒരു അപരാധമാണ്: “നിŋൾ എ:ത :പാർtിcാലും ഞാൻ േകൾkുകയിl; നിെn ൈകകൾ രkം 

നിറeിരിkുnു” (വാക@ം 15). 
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നlത് െചyാൻ പഠിkുക: 
 

:കിസ്ത@ൻ ഐക@tിനായി 2023-െല :പാർtനാ വാരtിനായി തിരെeടുt തിരുെവഴുtുകളിൽ, ഈ അസുഖŋൾ 

എŋെന സുഖെpടുtാെമn് ഏശyാ  :പവാചകൻ നെm പഠിpിkുnു. ശരി െചyാൻ പഠിkുnതിന് സvയം വിചിnനtിൽ 

ഏർെpടാനുll തീരുമാനം ആവശ@മാണ.് 

 

നmുെട സഭകളും വിശvാസ സമൂഹŋളും തmിലുll ഭിnതകെള വിശാലമായ മനുഷ@കുടുംബtിെല ഭിnതകളിൽ നിn് 

േവർെപടുtാൻ കഴിയിെln് :കിസ്ത@ാനികൾk് തിരിcറിയാനുll ഏ7വും നl സമയമാണ് :പാർtനാ വാരം. :കിസ്ത@ൻ 

ഐക@tിനായി ഒരുമിc് :പാർtിkുnത് നെm ഒnിpിkുn കാര@ŋെളkുറിc് ചിnിkാനും മനുഷ@രാശിkിടയിലുll 

അടിcമർtലിെനയും വിഭജനെtയും േനരിടാൻ സvയം :പതിjാബdരാകാനും നെm അനുവദിkുnു. എnാണ ്നlെതnും 

ൈദവം നmിൽ നിn് ആവശ@െpടുnത് എnാെണnും ൈദവം നേmാട് പറeതായി :പവാചകനായ മീഖാ ചൂ*ിkാണിkുnു: 

"നീതി :പവർtിkാനും ദയെയ സ്േനഹിkാനും നിŋളുെട ൈദവേtാടുകൂെട താഴ്മേയാെട നടkാനും" (Mic 6:8). നീതിപൂർvം 

:പവർtിkുക എnതിനർtം നമുk് എlാ വ@kികേളാടും ബഹുമാനമു*് എnാണ.് "വംശം", ലിംഗേഭദം, മതം, സാമൂഹിക-

സാmtിക നില എnിവെയ അടിsാനമാkിയുll ചരി:തപരമായ േപാരായ്മകൾ പരിഹരിkുnതിന് നീതിk് യഥാർttിൽ 

തുല@മായ പരിഗണന ആവശ@മാണ.് ൈദവേtാട ് താഴ്മേയാെട നടkാൻ മാനസാnരവും നഷ്ടപരിഹാരവും ഒടുവിൽ 

അനുര�നവും ആവശ@മാണ.് എlാ ൈദവമkൾkും തുല@തയ്kുll ഉtരവാദിttിൽ നാം ഒnിkണെമn് ൈദവം 

:പതീkിkുnു. 

 

ഒേര ഒരു ജാതിേയ ഉllൂ: മനുഷ@വംശം. എnിരുnാലും, “വംശം” എn മിഥ@യാണ് വംശീയതയുെട യാഥാർt@tിന് 

കാരണമായെതn് നാം അംഗീകരിkണം. വംശം ൈജവികമl; ശാരീരിക സvഭാവമനുസരിc് മാനവികതെയ േവർതിരിkുn ഒരു 

സാമൂഹിക നിർmിതിയാണ് അത്. േലാകtിെn വിവിധ ഭാഗŋളിൽ ഈ പദം ഉപേയാഗിkിെlŋിലും, മനുഷ@രുെട :ഗൂpുകെള 

ഫല:പദമായി വിഭജിkാനും അടിcമർtാനുമുll ഒരു ഉപകരണമായി ഇത് ഉപേയാഗിcുെവnത് അംഗീകരിേk*ത് :പധാനമാണ്. 

എlാ ൈദവമkൾkും തുല@തയ്kുll ഉtരവാദിtŋൾ. :കിസ്ത@ാനികളുെട ഐക@ം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിയുെടയും അനുര�ന 

ഐക@tിെn അടയാളവും മുൻകരുതലുമായിരിkണം. എnിരുnാലും, :കിസ്ത@ൻ വിഭജനം ആ അടയാളtിെn ശkിെയ 

ദുർബലെpടുtുnു, സഭയുെട ദൗത@മായ  േരാഗശാnി നൽകുnതിനുപകരം ഭിnത ശkിെpടുtാൻ സഹായിkുnു. 
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നീതി േതടുക: 
 

നീതി േതടാൻ ഏശyാ യഹൂദെയ ഉപേദശിkുnു (വാ.17). അത് അവരുെട സമൂഹtിൽ അനീതിയുെടയും 

അടിcമർtലിെnയും അസ്തിതvtിെn അടയാളമാണ്. ഈ അവsെയ മറികടkാൻ അവൻ യഹൂദയിെല ജനŋേളാട് 

അഭ@ർtിkുnു. നീതി േതടുnതിന് തിn െചyുnവെര േനരിടാൻ ആവശ@െpടുnു. ഇത് എളുpമുll കാര@മl. ചിലേpാൾ 

സംഘർഷtിേലk് നയിkും. എnാൽ അടിcമർtലിെn മുഖt് നീതിkുേവ*ി നിലെകാllുnത് സvർgരാജ@tിേലk് 

നയിkുെമn്  േയശു ഉറpുനൽകുnു. "നീതിkുേവ*ി പീഡിpിkെpടുnവർ ഭാഗ@വാnാർ, കാരണം സvർgരാജ@ം അവരുേടതാണ്" 

(മtായി 5:10). 

 

േലാകtിെn പല ഭാഗŋളിലുമുll സഭകൾ സാമൂഹിക മാനദ�ŋളുമായി എŋെന െപാരുtെp_ുെവnും വംശീയ 

അനീതിെയkുറിc് നിശബ്ദതേയാ സജീവമായി സഹകരിkുകേയാ െചയ്തുെവnത് അംഗീകരിkണം. :കിസ്തുവിെn ശരീരെt 

കീറിമുറിc :കിസ്ത@ൻ വിഭജനtിെn കാരണŋളിെലാnാണ് വംശീയ മുൻവിധി. െവllkാരുെട ആധിപത@വും കെ*tലിെn 

(Discovery)  സിdാnവും േപാലുll വിഷലിപ്തമായ :പത@യശാസ്:തŋൾ, :പേത@കിc് വടേk അേമരിkയിലും നൂ7ാ*ുകളായി 
െവllkാരായ യൂേറാപ@ൻ ശkികളാൽ േകാളനിവൽkരിkെp_ േലാകെമmാടുമുll രാജ@ŋളിലും വളെരയധികം േദാഷം 

വരുtിയി_ു*്. :കിസ്ത@ാനികൾ എn നിലയിൽ നാം അടിcമർtൽ സംവിധാനŋെള തകർkാനും നീതിkുേവ*ി വാദിkാനും 

തyാറാകണം.  

മിനേസാ_ ൈറ7ിംഗ് :ഗൂp ് :കിസ്ത@ൻ ഐക@tിനായുll :പാർtനാ വാരtിനായുll പാഠŋൾ തyാറാkിയ വർഷം 

േലാകെമmാടും അടിcമർtലിെn തിnയും വിനാശവും നിറeതായിരുnു. ഈ ദുരിതം പല :പേദശŋളിലും, :പേത@കിc് ആേഗാള 

ദkിേണn@യിൽ, േകാവിഡ് -19 പാൻെഡമിക് വളെരയധികം വർdിpിcു, അവിെട അടിsാന ഉപജീവനം േപാലും പലർkും 

അസാധ@മായിരുnു, :പാേയാഗിക സഹായം മിkവാറും ഇlായിരുnു. സഭാ:പസംഗിയുെട രചയിതാവ് നിലവിെല അനുഭവേtാട് 

സംസാരിkുnതായി േതാnുnു: “സൂര@നു കീഴിൽ നടkുn എlാ അടിcമർtലുകളും ഞാൻ ക*ു. േനാkൂ, 

അടിcമർtെp_വരുെട കkുനീർ- അവെര ആശvസിpിkാൻ ആരുമിl! അവെര അടിcമർtുnവരുെട പkt് 

ശkിയു*ായിരുnു - അവെര ആശvസിpിkാൻ ആരുമിlായിരുnു" (സഭാ 4:1). അടിcമർtൽ മുഴുവൻ മനുഷ@രാശിkും 

ഹാനികരമാണ്. നീതിയിlാെത ഐക@ം ഉ*ാകിl. 
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:കിസ്ത@ൻ ഐക@tിനായി :പാർtിkുേmാൾ, നിലവിലുllതും തലമുറകളിെല അടിcമർtലുകളും നാം 

അംഗീകരിkുകയും ഈ പാപŋളിൽ അനുതപിkാനുll നmുെട :പതിബdതയിൽ ഉറcുനിൽkുകയും േവണം. “നിŋെളtെn 

കഴുകുക; നിŋെളtെn ശുdരാkുക" കാരണം "നിŋളുെട ൈകകളിൽ രkം നിറeിരിkുnു" (വാ. 15, 16). 

 

അടിcമർtെp;വെര രkിkുക: 

 
:കിസ്തുവുമായുll നmുെട ബnെt എlാ ൈദവജനŋേളാടുമുll നmുെട മേനാഭാവtിൽ നിn് േവർതിരിkാൻ 

കഴിയിെln് ൈബബിൾ നേmാട് പറയുnു; :പേത@കിc് "ഇവരിൽ ഏ7വും െചറിയവർ" (മtായി 25:40). പരസ്പരമുll നmുെട 

:പതിബdത, പുനഃsാപിkുn നീതിയുെട എ:ബായ പദമായ മിഷ്പാ7ിൽ ഏർെpടാൻ ആവശ@െpടുnു, അവരുെട ശബ്ദം 

േകൾkാtവർkുേവ*ി വാദിkുക, അനീതി സൃഷ്ടിkുകയും നിലനിറുtുകയും െചyുn ഘടനകൾ െപാളിcുനീkുക, 

എlാവർkും ന@ായമായ പരിഗണനയും, നീതിയും ലഭിkുnുെ*n് തീർcവരുtുക. അവർk് ലഭിേk* അവകാശŋൾ 

വŋിെകാടുkുക. ഈ :പവർtനം നmുെട സുഹൃtുkൾkും കുടുംബtിനും സഭകൾkും അpുറം മുഴുവൻ 

മനുഷ@രാശിയിേലkും വ@ാപിkണം. അവരുെട കഷ്ടpാടുകളുെടയും ആഘാതŋളുെടയും കഥകൾ നnായി മനsിലാkാനും 

:പതികരിkാനും േവ*ി, കഷ്ടെpടുn എlാവരുെടയും നിലവിളികൾ േകൾkാൻ :കിസ്ത@ാനികൾ വിളിkെp_ിരിkുnു. റവ. േഡാ. 

മാർ_ിൻ ലൂഥർ കിംഗ് ജൂനിയർ പലേpാഴും :പസ്താവിcു, "ഒരു കലാപം, േകൾെkpടാtവരുെട ഭാഷയാണ്." :പതിേഷധവും ആഭ@nര 

കലാപവും ഉ*ാകുേmാൾ, പലേpാഴും :പതിേഷധkാരുെട ശബ്ദം േകൾkാtതു sിതി കൂടുതൽ വഷളാkുnു. . 

അടിcമർtെp_വരുെട, നീതിkും വിേമാചനtിനും േവ*ിയുll നിലവിളി ശkിെpടും. നാം ൈദവെtയും നmുെട 

അയൽkാരെനയും േസവിkുകയും സ്േനഹിkുകയും െചyുnത്, ഐക@േtാെട പരസ്പരം േസവിkുകയും സ്േനഹിkുകയും 

െചyുnതിെn അടയാളമാണ്. 
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അനാഥെന സംരkിkുക, വിധവയ്k് േവDി അേപkിkുക: 

 
വിധവകളും അനാഥരും ഹീ:ബു ൈബബിളിൽ അപരിചിതർെkാpം സമൂഹtിെല ഏ7വും ദുർബലരായ അംഗŋളുെട 

:പതിനിധികളായി ഒരു :പേത@ക sാനം വഹിkുnു. ഏശyായുെട കാലt് യഹൂദയായിെല അനാഥരുെടയും വിധവകളുെടയും 

അവs നിരാശാജനകമായിരുnു, കാരണം അവർk് സംരkണവും ഭൂമിയുെട അവകാശവും നഷ്ടെp_ു. സമൂഹം അതിെn 

സമൃdിയിൽ ആhാദിkുേmാൾ, അവരിൽ ഏ7വും ദരി:ദരും ദുർബലരുമായവെര സംരkിkാനും പരിപാലിkാനും ഉll 

ഉtരവാദിതvം അവഗണിkരുെതn് :പവാചകൻ ആഹvാനം െചയ്തു. ഈ :പവാചക വിളി നmുെട കാലt് :പതിധvനിkുnു: 

നmുെട സമൂഹtിെല ഏ7വും ദുർബലരായ ആളുകൾ ആരാണ?് നmുെട സമൂഹŋളിൽ ആരുെട ശബ്ദമാണ് േകൾkാtത്? 

ആെരയാണ് േമശയിൽ :പതിനിധീകരിkാtത്? എnുെകാ*്? നmുെട സംഭാഷണŋളിൽ നിnും െപാതുവായ :പവർtനŋളിൽ 

നിnും :കിസ്ത@ൻ ഐക@tിനായുll :പാർtനയിൽ നിnും ഏെതാെk സഭകളും സമൂഹŋളും കാണുnിl? ഈ :പാർtനാ 

വാരtിൽ നmൾ ഒരുമിcു :പാർtിkുേmാൾ, ഈ അസാnിd@മായ ശബ്ദŋെളkുറിc് നmൾ എnുെചyാൻ തyാറാണ്? 

 

 

ഉപസംഹാരം: 

 
ഏശyാ തെn നാളിെല ൈദവജനെt ഒരുമിc് നn െചyാൻ പഠിkാൻ  െവlുവിളിcു; ഒരുമിc് നീതി േതടുക, 

അടിcമർtെp_വെര ഒരുമിc് രkിkുക, അനാഥെര ഒരുമിc് സംരkിkുക, വിധവകൾkുേവ*ി ഒരുമിc് അേപkിkുക. 

:പവാചകെn െവlുവിളി ഇnും നമുkും ബാധകമാണ.് നmുെട കാലെt തിnകെളയും അനീതികെളയും േനരിടാൻ 

:കിസ്ത@ാനികൾ എn നിലയിൽ നമുk് ഐക@tിൽ എŋെന ജീവിkാനാകും? നമുk് എŋെന സംഭാഷണtിൽ ഏർെpടാം, 

പരസ്പരം ജീവിc അനുഭവŋെളkുറിc് അവേബാധം, ധാരണ, ഉൾkാഴ്ച എnിവ വർdിpിkാം? ഹൃദയtിെn ഈ 

:പാർtനകൾkും ക*ുമു_ലുകൾkും നെm രൂപാnരെpടുtാനുll ശkിയു*് - വ@kിഗതമായും കൂ_ായും. നാം 

രൂപാnരെpടാനും അടിcമർtൽ വ@വsകെള തകർkാനും വംശീയതയുെട പാപŋൾ സുഖെpടുtാനും :ശമിkുേmാൾ 

പരസ്പരം ക*ുമു_ുn എlായിടtും ൈദവtിെn സാnിധ@tിനായി നമുk് തുറnിരിkാം. നമുെkാരുമിc് നmുെട 

സമൂഹtിൽ നീതിkുേവ*ിയുll േപാരാ_tിൽ ഏർെpടാം. നാെമlാവരും :കിസ്തുവിേnതാണ്. 
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ആരാധനാ"കമം 
 

L = േനതാവ് 
R = വയനkാർ 
C= വിശGാസസമൂഹം 
 

സFാഗതവാkുകൾ 
 

ഗാനം (:പാേദശികമായി തിരെeടുkും) 

 

L: സേഹാദരീ സേഹാദരnാേര, പിതാവിെnയും പു:തെnയും പരിശുdാtാവിെnയും നാമtിൽ ഞŋൾ ഇവിെട ഒtുകൂടുnു. 

മാേmാദീസയുെട െവlltാൽ, നാം :കിസ്തുവിെn ശരീരtിെല അംഗŋളായിtീർnിരിkുnു, എnി_ും നmുെട പാപŋൾ 

പരസ്പരം േവദനയും ആഘാതവും സൃഷ്ടിcു. നn െചyുnതിൽ ഞŋൾ പരാജയെp_ു. കഠിനമായ അടിcമർtലുകൾk് മുnിൽ 

ഞŋൾ നീതി േതടിയിl, വിധവെയയും അനാഥെയയും പരിപാലിkാനുll ൈദവtിെn കൽpന മാനിcിl (ഐസ 1:17). നാം 

ഒtുകൂടുേmാൾ, നmുെട :പവർtനŋെളയും നിഷ്:കിയതvŋെളയും കുറിc ് ചിnിkുകയും നn െചyാനും നീതി േതടാനും 

പഠിkാം. നmുെട ഭിnതകെള തരണം െചyാനും നmുെട സമൂഹŋളുെട ശിഥിലീകരണtിന് കാരണമായ സംവിധാനŋെളയും 

ഘടനകെളയും പിഴുെതറിയാനും നമുk് ൈദവകൃപ ആവശ@മാണ.് :കിസ്ത@ാനികൾ എn നിലയിൽ നമുkുll ഐക@ം 

ശkിെpടുtാൻ :പാർtിkാൻ ഞŋൾ ഒtുകൂടുnു, "നmുെട ഹൃദയŋൾ തുറkാൻ, നമുkിടയിൽ ഉൾെpടുtലിെn 

സmtും ൈവവിധ@tിെn നിധികളും കെ*tാൻ ഞŋൾ ൈധര@മുllവരാകാം. ഞŋൾ വിശvാസേtാെട :പാർtിkുnു. 
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ഏIുപറcിലിേലkും kമയിേലkുമുll kണം 
 

ഏശyാ 1, 12- 18 

 
L: ഏശyാ :പവാചകെn വാkുകളിലൂെട നmുെട പാപŋൾ ഏ7ുപറയാൻ നാം kണിkെp_ിരിkുnു. 
R: എെn സnിധിയി� വരാ�, എെn അŋണtി� കാലുകുtാ�, ഇവ േവണെമn് ആരു നിŋേളാടു പറeു? വ@�ഥമായ 

കാഴ്ചക� ഇനിേമ� അ�pിkരുത്. ധൂപം എനിkു േmഛവസ്തുവാണ്. 
C: കർtാേവ, അŋയുെട മുൻപിൽ താഴ്മേയാെട നടkാെത ഞŋൾ ആരാധനയ്k് വരുേmാൾ ഞŋേളാട് kമിkണേമ. 
 
R: നിŋളുെട അമാവാസിയും സാബtും സേmളനŋളും! നിŋളുെട അനീതി നിറeഉത്സവŋ� എനിkു 

സഹിkാനാവിl. നിŋളുെട അമാവാസികളും ഉത്സവŋളും ഞാ� െവറുkുnു. അവ എനിkു ഭാരമായിരിkുnു. അവ എനിkു 
ദുസ്സഹമായിtീ�nിരിkുnു. 

C: േലാകെമmാടും അനുഭവെpടുn െകാേളാണിയലിസtിെn തിnകളിൽ സഭകളുെട പŋാളിttിന് ഞŋൾ kമ 
േചാദിkുnു. 

 
R: നിŋ� കരŋളുയ�tുേmാ� ഞാ� നിŋളി� നിnു മുഖം മറയ്kും. നിŋ� എ:ത :പാ�ഥിcാലും ഞാ� 

േക�kുകയിl. നിŋളുെട കരŋ� രkപŋിലമാണ്. 
C: അŋയുെട സൃഷ്ടിയുെട ൈവവിധ@തയിെല ഐക@െt അടിcമർtുn ഞŋളുെട അനീതിയുെടയും 

അടിcമർtലിെnയും പാപŋൾk് ഞŋൾ kമ േചാദിkുnു. 
R: നിŋെളtെn കഴുകി വൃtിയാkുവി�. നിŋളുെട ദുഷ്ക�മŋ� എെn സnിധിയി� നിnു നീkിkളയുവി�. 

നിŋളുെട അകൃത@ŋ� അവസാനിpിkുവി�. ന�മ :പവ�tിkാ� ശീലിkുവി�. നീതി അേനvഷിkുവി�. മ�ദനം 
അവസാനിpിkുവി�. അനാഥേരാടു നീതി െചyുവി�. വിധവക�kു േവ*ി വാദിkുവി�. 

C: jാനസ്നാനtിെn ജീവജലtിൽ ഞŋൾ കഴുകെപ_തുേപാെല, ഞŋേളാട് വീ*ും kമിkുകയും പരസ്പരവും 
സൃഷ്ടിേയാടും ഞŋെള അനുര�ിpിkുകയും െചേyണേമ. 

R: ക�tാവ് അരുളിെcyുnു: വരുവി�, നമുkു രമ@തെpടാം. നിŋളുെട പാപŋ� കടുംെചമpാെണŋിലും അവ 
മeുേപാെല െവ�മയുllതായിtീരും. അവ രk വ�ണെമŋിലും കmിളിേപാെല െവളുkും. 

L: ൈദവം തെn കരുണയിൽ, നിŋളുെട പാപŋളിൽ നിn് നിŋെള േമാചിpിkെ_, അŋെന നിŋൾk് നീതി 
:പവർtിkാനും ദയെയ സ്േനഹിkാനും നിŋളുെട ൈദവേtാെടാpം വിനയേtാെട നടkാനും കഴിയും. 
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L: സർvശkനായ ൈദവം നmുെട :പാർtന േകൾkുnു, നേmാട് കരുണ കാണിkുnു, നmുെട പാപŋൾ kമിkുnു. 
C: ൈദവtിന് നnി. 
 
എlാവരുെടയും ൈദവേമ, ഞŋളുെട അനീതിയുെടയും വിഭജനtിെnയും പാപŋൾ ഏ7ുപറയാൻ അŋയുെട മുmാെക 

വn ഈ അവസരtിന് ഞŋളുെട ഹൃദയŋളും ശരീരŋളും നnിയുllവരാണ്. അŋയുെട സൃഷ്ടിയുെട മേനാഹരമായ 
ൈവവിധ@tിൽ ഏകീകൃതമായ ഒരു വിശുd കുടുംബമായി ഞŋൾ ഒരുമിc് അŋയുെട മുmിൽ വരുnു: ഞŋളിൽ ചിലർ 
തേdശീയരായ ആളുകളാണ്, ഞŋളിൽ ചിലർ അടിമകളുെട പിൻഗാമികളാണ,് ഞŋളിൽ ചിലർ കുടിേയ7kാരാണ,് ഞŋളിൽ ചിലർ 
അഭയാർtികളാണ,് എnാൽ നാെമlാവരും :കിസ്തുവിെn ഏക ശരീരtിെn ഭാഗമാണ്. 

jാനസ്നാനtിെn ജീവജലtാൽ, കടുംചുവp് േപാെല ചുവn ഞŋളുെട പാപŋൾ കഴുകി, ഞŋൾ സുഖം :പാപിcു. 
ഞŋൾ ൈദവtിെn :പിയെp_ സമൂഹtിെn, കുടുംബtിെn ഭാഗമായിtീർnതിനാൽ ഞŋൾ അŋെയ സ്തുതിkുnു. 
:സഷ്ടാവായ ൈദവേമ, ഞŋൾ അേŋk് നnിയും സ്തുതിയും അർpിkുnു. എlാ ആളുകൾkിടയിലും പŋിടുകയും 
ൈകമാറുകയും െചyുn പവി:തമായ jാനം മനsിലാkുnതിനും വളരുnതിനുമായി ഞŋളുെട ഹൃദയŋളും കkുകളും 
തുറn് ഞŋൾ പരി:ശമിkുnു.  പരസ്പരം ഐക@tിേലk് കടnു വരാൻ ഞŋെള സഹായിkണേമ, അŋയുെട സൃഷ്ടിയുെട 
മധ@tിൽ, അŋയുെട പരിശുdാtാവിനാൽ വിളിcുേചർkെp_ ഒരു കുടുംബമാണ് ഞŋൾ എn് ഞŋെള ഓർmിpിkണേമ. 
ആേമൻ  
 
േലഖന വായന: Ephesians 2, 13-22 

 
എnാ�, ഒരിk� വിദൂരsരായിരുn നിŋ� ഇേpാ� േയശു:കിസ്തുവി� അവെn രkംവഴി സമീപsരായിരിkുnു. 

കാരണം, അവ� നmുെട സമാധാന മാണ്. ഇരുകൂ_െരയും അവ� ഒnിpിkുകയും ശ:തുതയുെട മതിലുക� തക�kുകയും 
െചയ്തു. ക�പനകളുെടയും ച_ŋളുെടയും ആധിപത@ം അവ� തെn ശരീരtിലൂെട ഇlാതാkി. ഇരുകൂ_രുെടയും sാനt് ഒരു 
പുതിയ മനുഷ@െന സൃഷ്ടിcുെകാ*ു സമാധാനം സംsാപിkാനും കുരിശുവഴി ഒേരശരീരtി� ഇരുകൂ_െരയും ൈദവേtാട് 
അനുര�ിpിkാനും അŋെന, തnിലൂെട ശ:തുത അവസാനിpിkാനുമാണ് അവ� ഇŋെന െചയ്തത്. വിദൂരsരായിരുn 
നിŋേളാടും സമീപsരായിരുn ഞŋേളാടും അവ� സമാധാനം :പസംഗിcു. അതിനാ�, അവനിലൂെട ഒേര ആtാവി� 
ഇരുകൂ_�kും പിതാവിെn സnിധിയി� :പേവശിkാ� സാധിkുnു. ഇനിേമ� നിŋ� അന@േരാ പരേദശികേളാ അl; വിശുdരുെട 
സഹപൗരരും ൈദവഭവനtിെല അംഗŋളുമാണ്. അpസ് താല�മാരും :പവാചക �മാരുമാകുn അടിtറേമ� 
പണിതുയ�tെp_വരാണ് നിŋ�; ഈ അടിtറയുെട മൂലkl് :കിസ്തുവാണ്. :കിസ്തുവി� ഭവനെമാnാെക 
സമനvയിkെp_ിരിkുnു; ക�tാവി� പരിശുdമായ ആലയമായി അതു വള�nുെകാ*ിരിkുകയും െചyുnു. 
പരിശുdാtാവി� ൈദവtിെn വാസsലമായി നിŋളും അവനി� പണിയെp_ുെകാ*ിരിkുnു. 
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സŋീർtനം 
 
നീ�cാ� േതടുn മാ�േപടെയേpാെല, ൈദവേമ, എെn ഹൃദയം അŋെയ േതടുnു. എെn ഹൃദയം ൈദവtിനായി 

ദാഹിkുnു; ജീവിkുn ൈദവtിനുേവ*ിtെn. എേpാഴാണ് എനിkു ൈദവസnിധിയിെലtി അവിടുെt കാണാ� 
കഴിയുക! 

ൈദവtിൽ :പത@ാശയർpിkുക; ഞാൻ അവെന വീ*ും സ്തുതിkും. 
 
രാപക� കkീ� എെn ഭkണമായി; എവിെട നിെn ൈദവം എn് ഓേരാരുt� നിരnരം എേnാടു േചാദിcു. 

ജനkൂ_േtാെടാpം ഞാ� േപായി; േദവാലയtിേലkു ഞാനവെര േഘാഷയാ:തയായി നയിcു. ആഹ്ളാദാരവവും 
കൃതjതാഗീതŋളും ഉയ�nു; ജനം ആ�tുlസിcു; ഹൃദയം െപാ_ിkരയുേmാ� ഞാ� ഇെതlാം ഓ�kുnു.  

ൈദവtിൽ Cപത&ാശയർpിkുക; ഞാൻ അവെന വീHും സ്തുതിkും. 
 
എെn ആtാേവ, നീ എnിനു വിഷാദിkുnു? നീ എnിനു െനടുവീ�pിടുnു? ൈദവtി� :പത@ാശവയ്kുക. എെn 

സഹായവും ൈദവവുമായ അവിടുെt ഞാ� വീ*ും പുകഴ്tും. എെn ആtാവു വിഷാദം പൂ*ിരിkുnു; 
ൈദവtിൽ Cപത&ാശയർpിkുക; ഞാൻ അവെന വീHും സ്തുതിkും. 
 
ക�tാവു പക�സമയtു തെn കാരുണ@ം വ�ഷിkുnു; രാ:തികാലt് അവിടുേtkു ഞാ� ഗാനമാലപിkും. എെn 

ജീവെn ൈദവേtാടുll :പാ�ഥന തെn. അവിടുn് എെn മറnെതnുെകാ*്, ശ:തുവിെn പീഡനംമൂലം എനിkു വിലപിേk*ി 
വnെതnുെകാ*്, എn് എെn രkാശിലയായ ൈദവേtാടു ഞാ� േചാദിkും. 

ൈദവtിൽ Cപത&ാശയർpിkുക; ഞാൻ അവെന വീHും സ്തുതിkും. 
 
നിെn ൈദവം എവിെട എn് ശ:തുk� എേnാടു േചാദിkുnു; മാരകമായ മുറിവുേപാെല ആ നിnനം ഞാ� ഏ�kുnു. 

എെn ആtാേവ, നീ എnിനു വിഷാദിkുnു, നീ എnിനു െനടുവീ�pിടുnു? ൈദവtി� :പത@ാശ വയ്kുക; എെn സഹായവും 
ൈദവവുമായ അവിടുെt ഞാ� വീ*ും പുകഴ്tും. 

ൈദവtിൽ Cപത&ാശയർpിkുക; ഞാൻ അവെന വീHും സ്തുതിkും. 
 

 സുവിേശഷ വായന : മtായി 25, 31-40 
 
മനുഷ@പു:ത� എlാ ദൂത�മാേരാടുംകൂെട മഹതvtി� എഴുnllുേmാ� അവ� തെn മഹിമയുെട സിംഹാസനtി� 

ഉപവിഷ്ടനാകും.  അവെn മുmി� എlാ ജനതകളും ഒരുമിcു കൂ_െpടും. ഇടയ� െചmരിയാടുകെള േകാലാടുകളി�നിnു 
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േവ�തിരിkുnതുേപാെല  അവ� അവെര തmി� േവ�തിരിkും. അവ� െചmരിയാടുകെള തെn വലtുവശtും േകാലാടുകെള 
ഇടtുവശtും നിറുtും.  അനnരം രാജാവ് തെn വലtുഭാഗtുllവേരാട് അരുളിെcyും: എെn പിതാവിനാ� 
അനു:ഗഹിkെp_വേര, വരുവി�, േലാകsാപനം മുത� നിŋ�kായി സjമാkിയിരിkുn രാജ@ം അവകാശെpടുtുവി�. 
എെnnാ� എനിkു വിശnു; നിŋ� ഭkിkാ� തnു. എനിkു ദാഹിcു; നിŋ� കുടിkാ� തnു. ഞാ� 
പരേദശിയായിരുnു; നിŋ� എെn സvീകരിcു.  ഞാ� നഗ്നനായിരുnു; നിŋ� എെn ഉടുpിcു. ഞാ� േരാഗിയായിരുnു; 
നിŋ� എെn സn�ശിcു. ഞാ� കാരാഗൃഹtിലായിരുnു; നിŋ� എെn യടുtു വnു. അേpാ� നീതിമാ�മാ� ഇŋെന 
മറുപടി പറയും: ക�tാേവ, നിെn വിശkുnവനായിk*് ഞŋ� ആഹാരം ന�കിയതും ദാഹിkുnവനായിക*് കുടിkാ� 
ന�കിയതും എേpാ�?  നിെn പരേദശിയായിk*് സvീകരിcതും നഗ്നനായിk*് ഉടുpിcതും എേpാ�?  നിെn ഞŋ� 
േരാഗാവsയിേലാകാരാഗൃഹtിേലാക*ു സn�ശിcത് എേp�?  രാജാവു മറുപടി പറയും: സത@മായി ഞാ� നിŋേളാടു പറയുnു, 
എെn ഏ7വും എളിയ ഈ സേഹാദര�മാരി� ഒരുവന് നിŋ� ഇതു െചയ്തുെകാടുtേpാ� എനിkു തെnയാണു 
െചയ്തുതnത്. 
സുവിേശഷസേnശം 
 

വിശvാസേtാടും ആtവിശvാസേtാടും കൂടി, പിതാവും പു:തനും പരിശുdാtാവുമായ ൈദവtിെn മുmാെക ഞŋൾ 
:പാർtനയിൽ വരുnു. എlാവരുെടയും :പേയാജനtിനും അŋയുെട സൃഷ്ടിയുെട ബഹുമാനtിനും േവ*ി അŋ് ഞŋൾk് 
നൽകിയ വിഭവŋൾ എŋെന ഉtരവാദിtേtാെട ഉപേയാഗിkണെമn് അറിയാൻ ഞŋെള പഠിpിkുക.  സൃഷ്ടി അŋേയാട് 
നിലവിളിkുnു. 

അŋയുെട മാർഗം ഞŋെള കാണിkുകയും പഠിpിkുകയും െചyുക. 
 
കാരുണ@വാനായ ൈദവേമ, ഞŋൾ പരസ്പരം വരുtിയ േ:ദാഹŋളും അŋയുെട ജനŋൾkിടയിൽ ഞŋൾ സൃഷ്ടിc 

ഭിnിpും പരിഹരിkാൻ ഞŋെള സഹായിkണേമ. േയശു:കിസ്തു പുതിയ സമൂഹെt ജനിpിkാൻ ശിഷ@nാരിൽ 
പരിശുdാtാവിെന നിശvസിcതുേപാെല, ഞŋളുെട ഭിnതകെള സുഖെpടുtാനും അŋ്  :പാർtിc ഐക@ം ഞŋൾk് 
നൽകാനും അŋയുെട കൃപ ഞŋളിൽ അയയ്kണേമ. 

അŋയുെട മാർഗം ഞŋെള കാണിkുകയും പഠിpിkുകയും െചyുക 
 
വഴിയും സത@വും ജീവനുമായ :കിസ്തുേവ, വിഭജിkുn മതിലുകളും തടവിലിടുn മുൻവിധികളും തകർtുെകാ*് നn 

െചyുക വഴിയായി  ഭൂമിയിെല അŋയുെട ശു:ശൂഷയിൽ അŋ്  നീതിെയ ഉൾെkാ*ു. ഞŋൾ പലരാെണŋിലും അŋിൽ ഞŋൾ 
ഒnാണ് എn് തിരിcറിയാൻ ഞŋളുെട ഹൃദയവും മനsും തുറkുക. 

അŋയുെട മാർഗം ഞŋെള കാണിkുകയും പഠിpിkുകയും െചyുക 
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പരിശുdാtാേവ, നീ ഭൂമിയുെട മുഖം പുതുതായി സൃഷ്ടിkുnു. പർവതŋളുെട െകാടുമുടിയും ആകാശtിെn ഇടിമുഴkവും 
തടാകŋളുെട താളവും നേmാട് സംസാരിkുnു.  
കാരണം ഞŋൾ ബnെpTിരിkുnു.  

 
നk:തŋളുെട തളർcയും, :പഭാതtിെn പുതുമയും, പൂവിെല മeുതുllികളും നേmാട് സംസാരിkുnു.  
കാരണം ഞŋൾ ബnെpTിരിkുnു.  
 
ദരി:ദരുെടയും അടിcമർtെp_വരുെടയും പാർശvവൽkരിkെp_വരുെടയും ശബ്ദം നേmാട് സംസാരിkുnു.  
കാരണം ഞŋൾ ബnെpTിരിkുnു.  
എnാൽ എlാ7ിനുമുപരിയായി, ഞŋളുെട ഹൃദയം അŋിേലk്  ഉയരുnു, കാരണം അŋ്  കlിcതുേപാെല 'അbാ, പിതാേവ' 
എn് ഞŋൾ നിലവിളിkുnു: 

 
സVർgsനായ ഞŋളുെട പിതാേവ 
 

സമാപന Cപാർtന  
നിത@നായ ൈദവേമ, വിശുd സമൂഹtിൽ ഒരുമിcു കൂടിയിരിkുn ഞŋളുെട മുഖŋളിേലk് േനാkുകയും ഞŋെള 

അŋ് േപാകണെമn്  ആ:ഗഹിkുnിടേtk് അയkുകയും െചyുക. അവരുെട ജീവിതാനുഭവŋൾ തുടർnും പറയുnതിനും 
നn െചyുnതിനും അവരുെട :പവൃtികളിലൂെട അŋയുെട സൃഷ്ടിkുേവ*ി നീതി േതടുnതിനും അŋയുെട  
പരിശുdാtാവിനാൽ അവെര േ:പാtാഹിpിkണേമ. അവർ ഒnാേക*തിന് അവെര നിലനിർtുക, അŋെന അŋയുെട 
ഏകപു:തനായ േയശുവിെന േലാകtിെn ജീവനായി അയcുെവn് േലാകം വിശvസിkും. 

ആേമൻ 
 
കർtാവ് നിŋെള അനു:ഗഹിkുകയും കാkുകയും െചyെ_; 
കർtാവ് തെn മുഖം നിŋളുെടേമൽ :പകാശിpിkുകയും നിŋേളാട്  കൃപ കാണിkുകയും െചyെ_. 
കർtാവ് തെn മുഖം നിŋളുെട േമൽ ഉയർtെ_. 
നിŋൾk് സമാധാനവും നൽകെ_. 
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ൈബബിൾ വിചിnനŋളും  

എ;് ദിവസെt Qപാർtനകളും 
 

 

ഒnാം ദിവസം  
ശരിയായ കാരSം െചyാൻ പഠിkുnു 

 
വായനകൾ 

ഏശyാ 1:12-18   നn െചyാൻ പഠിkുക; നീതി േതടുക, അടിcമർtെp_വെര രkിkുക, അനാഥെര   
    സംരkിkുക;  വിധവയ്kുേവ*ി അേപkിkുക 

ലൂേkാസ് 10:25-36  അവൻ േയശുവിേനാട് േചാദിcു: ആരാണ് എെn അയൽkാരൻ? 
 

വിചിnനം: ഏശyാ പറയുnതനുസരിc്, നീതി പാലിkാൻ മാ:തമl, എേpാഴും ശരിയായത് െചyുക എn തതvം സvീകരിkാനും 
ൈദവം  ആ:ഗഹിkുnു. നാം അനാഥെരയും വിധവകെളയും പരിപാലിkണെമn് മാ:തമl, അവർkും സമൂഹtാൽ 
പാർശvവൽkരിkെp_ ഏെതാരാൾkും നlതും  െചyണെമn് ൈദവം ആ:ഗഹിkുnു. നlത എnതിനുll ഹീ:ബു പദം yaw-tab, 
അതിെn അർtം സേnാഷിkുക, നlത് െചyുക, എെnŋിലും മേനാഹരമാkുക എെnാെkയാണ്. 

:കിസ്ത@ാനിയാകുക എnാൽ ശിഷ@നായിരിkുക എnാണ്. എlാ :കിസ്ത@ാനികളും ൈദവവചനtിെn അടിsാനtിൽ , 
നn െചyുക എnാൽ എnാെണnും ആരാണ് ഈ ഐക@ദാർഢ@tിെn ആവശ@kാരായി നിൽkുnെതnും പഠിkുnു. 
മ7ുllവരുെട ആവശ@ŋേളാട് സമൂഹം കൂടുതൽ നിsംഗത കാണിkുേmാൾ, ൈദവമkളായ നmൾ, നmുെട അടിcമർtെp_ 
സേഹാദരീസേഹാദരnാരുെട ന@ായം അധികാരേtാട് സത@ം പറe് ഏെ7ടുkാനും സാധിkുെമŋിൽ  അവരുെട ആവശ@ŋൾ 
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േനടിെയടുkാനും പഠിkണം. ഇതിലൂെട അവർ നീതിയിൽ സമാധാനേtാെട വസിkും.  ഇത് െചyുnതിലൂെട നാം എlായ്േpാഴും 
ശരിയായ കാര@ം െചyും! 

വംശീയതെയn പാപം ഉnൂലനം െചyാനും സുഖെpടുtാനുമുll നmുെട :പതിബdതയ്k്, നmുെട :കിസ്ത@ൻ 
സേഹാദരിമാരുമായും സേഹാദരŋളുമായും ബnം പുലർtാൻ നാം തyാറാകുകയും േവണം. 
 
Cകിസ്ത&ൻ ഐക&ം: ഒരു നിയമjൻ ഈേശാേയാട് േചാദിcു, "ആരാണ് എെn അയൽkാരൻ?" മതം, േഗാ:തം, േദശീയത എnീ 
വിഭജനŋൾkpുറം നmുെട ആവശ@kാരനായ അയൽkാരെന തിരിcറിയാൻ ഈേശായുെട :പതികരണം നേmാട് 
ആവശ@െpടുnു. :കിസ്തുവിലുll നmുെട സേഹാദരീസേഹാദരnാെര തിരിcറിയാനും സ്േനഹിkാനും നാം  ഈ ഭിnതകൾkും 
വിഭജനŋൾkും അpുറം കാണുnവരാകണം. 
 
െവlുവിളി: നിŋളുെട സമൂഹtിൽ പാർശvവൽkരിkെp_വേരാ അടിcമർtെp_വേരാ ആരാണ്? സഭകൾk് എŋെന ഈ 
സേഹാദരീസേഹാദരnാേരാെടാpം നടkാനും അവരുെട ആവശ@ŋേളാട് :പതികരിkാനും അവർkുേവ*ി സംസാരിkാനും 
കഴിയും? 
 
Cപാർtന: കർtാേവ, അŋയുെട ജനെt അടിമttിൽ നിn് സvാത:n@tിേലk് അŋ് വിളിcു. നീതി ആവശ@മുllവെര 
അേനvഷിkാൻ ഞŋൾk് ശkിയും ൈധര@വും നൽകണേമ. ഈ ആവശ@ം കാണാനും സഹായം നൽകാനും ഞŋെള 
അനുവദിkുക, അŋയുെട പരിശുdാtാവിലൂെട ഞŋളുെട ഇടയനായ േയശു:കിസ്തുവിെn ഒരു ആലയിേലk് ഞŋെള 
കൂ_ിേcർkണേമ. ആേമൻ 
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ദിവസം 2 
നീതി ലഭിkുേmാൾ... 

 
വായനകൾ 

സുഭാ 21:13-15 നീതി നടpാകുേmാൾ അത് നീതിമാnാർk് സേnാഷവും ദുഷ്:പവൃtിkാർk് പരി:ഭാnിയും ആണ്. 
മtായി 23:23-25 നീതിയും കരുണയും വിശvസ്തതയും. ഇവ നിŋൾ െചേy*തായിരുnു 
 

വിചിnനം  
സുഭാഷിതŋളുെട പുസ്തകം തുടkം മുതൽ  "jാനമുll ഇടപാടുകൾ, നീതി, സമതvം" (1:2) എnിവയിൽ jാനവും 

:പേബാധനവും നൽകുnു. സുഭാഷിതŋളിെല jാനtിെn വാഗ്ദാനŋളിലുടനീളം, നീതിപൂർvം :പവർtിkാനും നീതി 
പിnുടരാനുമുll ആഹvാനം നിരnരമായി േകൾkാം, ത@ാഗേtkാൾ ൈദവtിന് അത് സvീകാര@മാെണn് നെm 
ഓർമിpിkുകയും െചyുnു. നീതി നടpിലാകുേmാൾ നീതിമാnാർ ആhാദിkുെമn് തിരുവചനം സാk@െpടുtുnു. എnാൽ 
നീതി അനീതി :പവർtിkുnവെര അസvsരാkുnു. :കിസ്ത@ാനികൾ, അവരുെട േവർപിരിയലുകളിലുടനീളം, നീതി 
ലഭിkുേmാൾ സേnാഷേtാെട ഒnിkുകയും ഈ നീതി എതിർp ്െകാ*ുവരുേmാൾ ഒരുമിc് നിൽkാൻ തyാറാകുകയും 
േവണം. നmുെട ഇടയിൽ ഏ7വും ദുർബലരായ ആളുകൾk് കാര@ŋൾ ശരിയാkാനുll :ശമtിൽ കർtാവ് ആവശ@െpടുnത് 
നmൾ െചyുകയും നീതി പിnുടരാൻ ൈധര@െpടുകയും െചyുേmാൾ, അതിനു എതിരായ െചറുtുനിൽpിെnയും 
എതിർpിെnയും ചുഴലിkാ7ിൽ നാം നെmtെn കെ*tിേയkാം.  

െവllkാരുെട േമൽേkായ്മയും, "ജാതിവാദം", പുരുഷാധിപത@ം തുടŋിയ അടിcമർtൽ :പത@യശാസ്:തŋളും 
അടിേcൽpിkുn സംവിധാനŋളിൽ നിnും ഘടനകളിൽ നിnും :പേയാജനം േനടുnവർ, പലേpാഴും അ:കമാസkമായി നീതി 
ൈവകിpിkാനും നിേഷധിkാനും :ശമിkും. എnാൽ നീതി േതടുക എnത് ശkികളുെട ഹൃദയtിൽ അടിkലാണ്. എnി_ും, 
ശരിയായത് െചyുnതിൽ സേnാഷമു*്. അടിcമർtെp_, ആധിപത@ം പുലർtെpടുn, ചൂഷണം െചyെpടുn :പിയെp_വർkു 
നീതിkുേവ*ിയുll അേനvഷണtിൽ "കറുt ജീവിതŋൾ :പധാനമാണ്" എn് sിരീകരിkുnതിൽ സേnാഷമു*്.  

മ7് :കിസ്ത@ാനികളുമായി അനുര�നം േതടുnതിൽ സേnാഷമു*്, അŋെന നമുk് ൈദവരാജ@tിെn :പഖ@ാപനം 
നnായി േസവിkാം. :കിസ്തുവിലുll സൗഖ@tിേലkും അനുര�നtിേലkും ഐക@tിേലkും ൈദവം നേmാെടാpം 
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സ�രിkുnു. അറിയെpടുnതും അറിയെpടാtതുമായ ഇടŋളിെല ൈദവസാnിധ@െtkുറിcുll നmുെട അനുഭവŋൾ 
പŋിടുnതിലൂെട ആ സേnാഷം :പകടമാകെ_.  
 
Cകിസ്ത&ൻ ഐക&ം: സുവിേശഷഭാഗtിൽ േയശു അഭിസംേബാധന െചyുn മതേനതാkൾ േലാകtിെല അനീതികളുമായി 
പരിചിതരാണ്. തുളസി, ചതകുp, ജീരകം തുടŋിയ മതപരമായ കർtവ@ŋൾ നിർവഹിkുnതിൽ അവർ സnുഷ്ടരാണ,് എnാൽ 
നീതി, കരുണ, വിശvസ്തത എnിവയുെട ഭാരേമറിയ ആവശ@ŋൾ അവർ അവഗണിkുnു. അതുേപാെല :കിസ്ത@ാനികൾ 
നമുkിടയിൽ നിലനിൽkുn ഭിnതകളുമായി പരിചിതരായി വളർnു എnതാണ് വാസ്തവം. നmുെട മതപരമായ ആചരണŋളിൽ 
ഭൂരിഭാഗവും നിറേവ7ുnതിൽ നാം വിശvസ്തരാണ്. എnാൽ തെn എlാ ശിഷ@nാർ എlാവരും  ഒnായിരിkണെമn കർtാവിെn 
െവlുവിളി നിറe ആ:ഗഹം നാം പലേpാഴും അവഗണിkുnു.  
 
െവlുവിളി: നീതി നടpാkുnതിൽ നിn് േനരിടാവുn എതിർpിെന :പതിേരാധിkാൻ :പാേദശിക സഭകൾk് എŋെന പരസ്പരം 
പിnുണയ്kാൻ കഴിയും? 
 
Cപാർtന: ൈദവേമ, അŋാണ് ഞŋളുെട jാനtിെn ഉറവിടം. നീതി നടpാkാനുll jാനtിനും ൈധര@tിനും േവ*ി 
ഞŋൾ :പാർtിkുnു.  േലാകtിെല െത7ുകൾ ശരിയാkാൻ :പവർtിkാനുll jാനം നൽകുക. അŋേയാടും 
പരിശുdാtാവിേനാടും കൂെട എേnkും വാഴുn അŋയുെട പു:തനായ േയശു:കിസ്തുവിെn ഐക@tിൽ വളരാനുll 
jാനtിനും ൈധര@tിനും ഞŋൾ :പാർtിkുnു. ആേമൻ. 
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ദിവസം 3 
നീതി പാലിkുക, കരുണെയ സ്േനഹിkുക, താഴ്മേയാെട നടkുക 

 
വായനകൾ 

മിkാ 6: 6 - 8  നീതി :പവർtിkാനും ദയെയ സ്േനഹിkാനും നിŋളുെട ൈദവtിെn അടുkൽ താഴ്മേയാെട  
    നടkാനും അlാെത കർtാവ് നിേnാട് എnാണ് ആവശ@െpടുnത്? 

Mk 10: 17-31  നl ഗുരുേവ, നിത@ജീവൻ അവകാശമാkാൻ ഞാൻ എnു െചyണം? 
 

വിചിnനം: ഞŋൾ - ഞാനl. ൈദവtിെn ഉടmടിേയാടുll വിശvസ്തതയുെട അർtെമnാെണn് :പവാചകൻ ജനŋൾk് 
മുnറിയിp് നൽകുnു: "...കർtാവ് നിŋേളാട് എnാണ് ആവശ@െpടുnത്? നീതി :പവർtിkാനും ദയെയ സ്േനഹിkാനും 
നിŋളുെട ൈദവtിെn അടുkൽ താഴ്മേയാെട നടkാനും തെn. ൈബബിളിെല െഹ:ബായ ഭാഷയിൽ നീതിയും ദയയും (കരുണ) 
പരസ്പരം വ@ത@സ്തേമാ വിപരീതേമാ അl. മിഷ്പാത് എn ഒ7 വാkിൽ അവ പരസ്പരം ബnെp_ിരിkുnു. ദയെയ സ് നഹിcും 
ൈദവേtാടുകൂെട താഴ്മേയാെട നടnുെകാ*ും നീതി നടpാkാൻ ആവശ@െpടുnതിലൂെട നn എnാെണn് ൈദവം നമുk് 
കാണിcുതnിരിkുnു. ൈദവേtാെടാpം താഴ്മേയാെട നടkുക എnതിനർtം മ7ുllവേരാെടാpം നടkുക എnതാണ്, 
അതിനാൽ ഇത് വ@kിെയ മാ:തമl ബാധിkുnത്.  

ൈദവം നെm kണിkുn സ്േനഹം എlായ്േpാഴും നെm കൂ_ായ്മയിേലk് കൂ_ിേcർkുn ഒരു സ്േനഹമാണ്: നmൾ - 
ഞാനl. ഈ ഉൾkാഴ്ച നmൾ എŋെന "നീതി െചyുnു" എnതിെല എlാ വ@ത@ാസŋളും ഉ*ാkുnു. :കിസ്ത@ാനികൾ എn 
നിലയിൽ നാം ൈദവരാജ@tിെn എെnŋിലും ഒരു കാര@ം ഈ േലാകtിൽ :പകടമാkാൻ നീതിപൂർvം :പവർtിkുnു, അതുവഴി 
ൈദവtിെn സ്േനഹദയയുll ഈ sലേtk് നാം മ7ുllവെര kണിkുnു. ൈദവരാജ@tിനുllിൽ നാെമlാവരും 
ൈദവtിെn മkെളn നിലയിൽ തുല@മായി സ്േനഹിkെpടുnു, ൈദവtിെn സഭെയn നിലയിൽ സേഹാദരŋെളേpാെല 
പരസ്പരം സ്േനഹിkാനും മ7ുllവെര ആ സ്േനഹtിേലk് kണിkാനും നാം വിളിkെp_ിരിkുnു.  

നീതി :പവർtിkാനും ദയെയ സ്േനഹിkാനും നmുെട ൈദവേtാെടാpം താഴ്മേയാെട നടkാനും, നmുെട 
കm@ൂണി7ികൾkുllിൽ ൈദവരാജ@tിന് ഒരു ഏകീകൃത സാk@ം വഹിkുnതിൽ ഒരുമിc് :പവർtിkാനും :കിസ്ത@ാനികെള 
ആഹvാനം െചyുnു: നmൾ  - ഞാനl. 
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Cകിസ്ത&ൻ ഐക&ം: നിത@ജീവൻ അവകാശമാkാൻ എnുെചyണെമn് േയശുവിേനാട് േചാദിc ധനികനായ യുവാവിന് 
“വിനയേtാെട നടkുnത്” െവlുവിളി നിറeതായിരുnു. െചറുpം മുതേല അവൻ എlാ കൽpനകളും അനുസരിcിരുnു, 
എnാൽ അവെn സmt് കാരണം േയശുവിെn ശിഷ@nാേരാെടാpം േചരാനുll കൂടുതൽ നടപടി സvീകരിkാൻ അവന് കഴിeിl; 
അവൻ തെn വസ്തുവകകളിൽ െക_െp_ുകിടnു. :കിസ്ത@ാനികൾk് സmtായി നാം കരുതുnതും, എnാൽ :കിസ്ത@ൻ 
ഐക@tിൽ േയശുവിെn ശിഷ@nാേരാെടാpം േചരുേmാൾ നമുk് ലഭിkുn വലിയ സmtിൽ നിn് നെm തടയുnത്- 
അെതnായാലും അത്  ഉേപkിkുnത്  നമുk് എ:ത ബുdിമു_ാണ്. 
 
െവlുവിളി: നmുെട ഏ7വും ദുർബലരായ അയൽവാസികളുെട ആവശ@ŋേളാട് എŋെന നmുെട സഭകൾk് നnായി 
:പതികരിkാനാകും? നmുെട കm@ൂണി7ികളിെല എlാ ശബ്ദŋെളയും നമുk് എŋെന ബഹുമാനിkാം? 
 
Cപാർtന: കൃപയും സ്േനഹവും ഉll ൈദവേമ, അŋയുെട രാജ@tിെn നീതിയും സ് നഹദയയും :പകടിpിkുnതിനായി 
ഞŋളുെട എlാ :കിസ്ത@ൻ സേഹാദരീസേഹാദരnാരുമായും ഞŋൾ പŋിടുn ദൗത@ം കാണുnതിന് ഞŋളുെട കാഴ്ചpാട് 
വികസിpിkണേമ. അŋയുെട പു:തൻ ഞŋെള സvീകരിcതുേപാെല ഞŋളുെട അയൽkാെര സvീകരിkാൻ ഞŋെള 
സഹായിkണേമ. അŋ് ഞŋൾk് സൗജന@മായി നൽകുn കൃപയ്k് സാk@ം വഹിkുേmാൾ കൂടുതൽ ഉദാരതയുllവരാകാൻ 
ഞŋെള സഹായിkണേമ. നmുെട കർtാവായ :കിസ്തുവിലൂെട ഈ :പാർtന ഞŋൾ സമർpിkുnു. ആേമൻ 
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ദിവസം 4 
േനാkൂ, അടിcമർtെp;വരുെട കXുനീർ 

 
വായനകൾ 

സഭാ 4:1-5  സൂര@നു കീെഴ നടkുn എlാ പീഡനŋളും ഞാൻ വീ*ും ക*ു. േനാkൂ, അടിcമർtെp_വരുെട  
    കkുനീർ - അവെര ആശvസിpിkാൻ ആരുമിl!  

മtായി 5: 1-8 ... വിലപിkുnവർ ഭാഗ@വാnാർ, അവർ ആശvസിpിkെpടും. 
 
വിചിnനം: "േനാkൂ, അടിcമർtെp_വരുെട കkുനീർ." ഇtരെമാരു :കൂരതk് മുmും എഴുtുകാരൻ ദയനീയമായ 
sിരതേയാെട സാk@ം വഹിcി_ുെ*n് ഊഹിkാം. എnി_ും ഒരുപേk ഇതാദ@മായാണ് എഴുtുകാരൻ അടിcമർtെp_വരുെട 
കkുനീർ ശരിkും കാണുnത്, അവരുെട േവദനയും കീഴടkലും പൂർkമായും ഏെ7ടുkുnത്. വിലപിkാൻ ഏെറയുെ*ŋിലും, 
പുതിയ രൂപtിലും പുതിയ കാഴ്ചയിലും :പത@ാശയുെട ഒരു വിtു*്: ഒരുപേk ഇtവണ ഈ സാk@ം മാ7tിേലk് 
നയിേckാം, ഒരു മാ7മു*ാകും. 

അടിcമർtെp_വരുെട കkുനീർ ഒരു യുവതി േനാkി. 2020 െമയ് മാസtിൽ േജാർj് ഫ് ലായിഡിെn 
െകാലപാതകtിെn വീഡിേയാ തെn േഫാണിൽ അവൾ ചി:തീകരിcത് േലാകെമmാടും ആളുകൾ കാണുകയും േരഷം 
അഴിcുവിടുകയും െചയ്തു. എnാൽ ഇത് ആ:ഫിkൻ അേമരിkkാർ നൂ7ാ*ുകളായി അനുഭവിcറിeതാണ്. അnരായ 
കാഴ്ചkാരുെട നടുവിൽ അടിcമർtൽ സംവിധാനŋളാൽ അനാവശ@മായ കീഴടkൽ. േവദനാജനകമായ ഈ യാഥാർt@ം 
അംഗീകരിkുnത്, :പാർtനയുെടയും നീതിkുേവ*ിയുll :പതിേഷധtിെnയും രൂപtിൽ അനുകmയുെട :പവാഹtിേലk് 
നയിcു.   

കാണുnതിൽനിnും മനsിലാkുnതിേലkുll പുേരാഗതി ഈ ഭൗമിക യാഥാർt@tിെല അഭിേനതാkെളn നിലയിൽ 
നമുk് േ:പാtാഹനം നൽകുnു: പുതിയതും വിേമാചിpിkുnതുമായ വഴികളിൽ കാര@ŋൾ സാk@െpടുtാൻ ൈദവtിന് 
നmുെട കkുകളിൽ നിn് തുലാസ് നീkം െചyാൻ കഴിയും. ആ തുലാസുകൾ മാറുേmാൾ, പരിശുdാtാവ് ഉൾkാഴ്ച നൽകുnു, 
കൂടാെത പുതിയതും തടsമിlാtതുമായ രീതിയിൽ :പതികരിkാനുll േബാധ@വും നൽകുnു. പllികളും കm@ൂണി7ികളും 
നടtിയ ഒരു :പതികരണം അേdഹtിെn െകാലപാതകsലമായ േജാർj് േ{ായ്ഡ് സ്കvയറിൽ ഒരു :പാർtനാകൂടാരം 
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sാപിkുക എnതായിരുnു. ഈ വിധtിൽ ഈ സഭകളും സമൂഹŋളും ഒ7െk_ായി ദുഃഖിkുnവർkും 
അടിcമർtെp_വർkും ആശvാസേമകി. 
 
Cകിസ്ത&ൻ ഐക&ം: േയശു ജനkൂ_െt ക*േതാെടയാണ് മtായിയുെട സുവിേശഷഭാഗ@ŋെളkുറിcുll വിവരണം 
ആരംഭിkുnത്. ആ ആൾkൂ_tിൽ സമാധാനം sാപിkുnവെരയും, ആtാവിൽ ദരി:ദെരയും, ഹൃദയശുdിയുllവെരയും, 
വിലപിkുn പുരുഷnാെരയും സ്:തീകെളയും, നീതിkുേവ*ി വിശkുnവെരയും അവൻ ക*ിരിkണം. സുവിേശഷഭാഗ@ŋളിൽ  
േയശു ആളുകളുെട േപാരാ_ŋൾk് േപരിടുക മാ:തമl, അവർ ഭാവിയിൽ എnായിരിkുെമn് പറയുകയും െചyുnു: ൈദവtിെn 
മkളും സvർgരാജ@tിെn അവകാശികളും. :കിസ്ത@ാനികൾ എn നിലയിൽ, :കിസ്തുവിലുll നmുെട 
സേഹാദരീസേഹാദരnാരുെട വിശുd േപാരാ_ŋൾ കാണാൻ നാം വിളിkെp_ിരിkുnു. 
െവlുവിളി 

നിŋളുെട സമീപ:പേദശŋളിെല അടിcമർtലിെന അഭിസംേബാധന െചyുn :കിസ്ത@ൻ :ഗൂpുകളുമായി നിŋൾ 
എŋെനയാണ് ഇടപഴകിയത്? അടിcമർtൽ അനുഭവിkുnവേരാട് ഐക@ദാർഢ@ം :പകടിpിkാൻ നിŋളുെട :പേദശെt 
സഭകൾk് എŋെന ഒtുേചരാനാകും? 
 
Cപാർtന: നീതിയുെടയും കൃപയുെടയും ൈദവേമ, ഞŋളുെട കkുകളിൽ നിn് തുലാസ് നീkം െചyൂ, അŋെന ഞŋൾk് 
ചു7ുമുll അടിcമർtൽ യഥാർtമായി കാണാൻ ഞŋൾk് കഴിയും. ജനkൂ_െt കാണുകയും അവേരാട് കരുണ 
കാണിkുകയും െചയ്ത േയശുവിെn നാമtിൽ ഞŋൾ :പാർtിkുnു. ആേമൻ. 
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ദിവസം 5 
േദശt് അപരിചിതെരേpാെല കർtാവിെn ഗാനം ആലപിkുnു 

 
വായനകൾ 

സŋീർtനŋൾ 137:1-4  ഞŋെള തടവിലാkിയവ� അവിെടവcു പാ_ുപാടാ� ഞŋേളാട് ആവശ@െp_ു; ഞŋളുെട 
     മ�ദക� സീേയാെനkുറിcുളള ഗീതŋ� ആലപിc് തŋെള രസിpിkാ� ഞŋേളാടു പറeു. 

ലൂk 23:27-31  െജറുസേലമിെn പു:തിമാെര, എനിkുേവ*ി കരയരുത്, നിŋെളയും നിŋളുെട കു_ികെളയും ഓർt്  
     കരയുക 
വിചിnനം: സŋീർtകെn  വിലാപം ബാബിേലാണിെല യഹൂദയായുെട :പവാസtിൽ നിnാണ് ഉtവിkുnത്, എnിരുnാലും, 
:പവാസtിെn േവദന കാലtും സംസ്കാരtിലും :പതിഫലിkുn ഒnാണ്. ഒരുപേk സŋീർtകൻ ആകാശേtk് ഈ പlവി 
വിളിcുപറeു. ഒരുപെk ഓേരാ വാക@വും ദുഃഖtിെn അഗാധമായ കരcിലുകൾkിടയിൽ ശബ്ദം നൽകിയതാകാം. 
അനീതിkുllിൽ ജീവിkുകയും അർtവtായ ഒരു മാ7വും വരുtാൻ ശkിയിെln് േതാnുകയും െചyുn നിsംഗതയിൽ 
ഈ കവിത ഉയർnുവnു. അന@നാ_ിേലാ സvnം നാ_ിേലാ അപരിചിതരായി പരിഗണിkെpടുnവരുെട ഹൃദയŋളിൽ ഈ 
ഭാഗtിെn ഹൃദയേവദന ഇnും മുഴŋുnു. 

"സേnാഷകരമായ" ഭൂതകാലtിെn ഗാനŋൾ ആലപിkാനും പു�ിരിkാനും ആhാദിkാനും സŋീർtനtിൽ 
ആവശ@െപ_ിരിkുnത് അടിcമർtുnയാളിൽ നിnാണ്. ഈ ആവശ@ം ചരി:തtിലുടനീളം പാർശvവൽkരിkെp_ 
ജനŋളിേലkാണ് വരുnത് എn് കാണാം. മിനിസ്:ടൽ േഷാകൾ, െഗയ്ഷ നൃtŋൾ, ൈവൽഡ് െവs് കൗേബായ്, ഇn@ൻ 
േഷാകൾ എnിവയിലായാലും, അടിcമർtുnവർ  അടിcമർtെp_ ആളുകൾ സേnാഷേtാെട ഈ :പകടനŋൾ നടtണെമn് 
പലേpാഴും ആവശ@െp_ി_ു*്. അവരുെട സേnശം :കൂരമാണ്; നിŋളുെട പാ_ുകൾ, നിŋളുെട ചടŋുകൾ, നിŋളുെട സാംസ്കാരിക 
ഐഡnി7ി, നിŋെള പവി:തമായി അദvിതീയമാkുnവ, അത് ഞŋെള േസവിkുnിടേtാളം മാ:തേമ അനുവദിkൂ.  

ഈ സŋീർtനtിൽ അടിcമർtെp_വരുെട തലമുറകൾk് അവരുെട ശബ്ദം നൽകിയി_ു*്. നmുെട നാ_ിൽ 
അപരിചിതരായിരിkുേmാൾ നമുk് എŋെന കർtാവിെn പാ_് പാടാൻ കഴിയും? നmൾ പാടുnത് നെm 
പിടികൂടിയവർkുേവ*ിയl, മറിc് ൈദവെt സ്തുതിkാനാണ്. 
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ൈദവം ഒരിkലും നെm ൈകവി_ി_ിlാtതിനാൽ, നാം ഒ7യ്klാtതിനാൽ നmൾ പാടുnു. സാkികളുെട ഒരു േമഘം 
നമുk് ചു7ും ഉllതിനാൽ നmൾ പാടുnു. പൂർvികരും വിശുdരും നെm :പേചാദിpിkുnു. :പത@ാശയുെട പാ_ുകൾ, 
സvാത:n@tിെn പാ_ുകൾ, വിേമാചനtിെn പാ_ുകൾ, ഒരു ജനത പുനഃsാപിkെpടുn മാതൃരാജ@tിെn പാ_ുകൾ പാടാൻ 
അവർ നmെള  േ:പാtാഹിpിkുnു. 
 
Cകിസ്ത&ൻ ഐക&ം: ലൂkായുെട സുവിേശഷം േരഖെpടുtിയിരിkുnത്, േയശു കാൽവരിയിേലk് കുരിശ് ചുമkുേmാഴും 
പലരും - :പേത@കിc് സ്:തീകൾ അവെന പിnുടരുnു എnാണ്. ഇത് വിശvസ്ത ശിഷ@തvമാണ്. കൂടാെത, വിശvസ്തതേയാെട സvnം 
കുരിശുകൾ ചുമkുnതിൽ അവർ സഹിേk*ി വരുn േപാരാ_ŋളും കഷ്ടpാടുകളും േയശു തിരിcറിയുnു.  

എക@ുെമനിkൽ :പsാനമുllത് െകാ*്, :കിസ്ത@ാനികൾ ഇn് അവർkിടയിൽ സ്തുതിഗീതŋളും :പാർtനയും 
വിചിnനŋളും ഉൾkാഴ്ചകളും പŋിടുnു*്. നmുേടതlാt വ@ത@സ്ത സമൂഹŋളിൽനിnുll :കിസ്ത@ാനികളുെട 
വിശvാസtിെnയും സ് നഹനിർഭരമായ ശിഷ@തvtിെnയും, പലേpാഴും സഹിഷ്ണുതയുll േപാരാ_ŋളുെട സmാനŋളായാണ് 
നാം അവെയ പരസ്പരം സvീകരിkുnത്. ഈ പŋിടുn കാര@ŋൾ അമൂല@മായി കരുേത* സmtാണ്, അവ നmൾ പŋിടുn 
:കിസ്തീയ വിശvാസtിന് സാk@ം നൽകുnു. 
 
െവlുവിളി: നmുെട ഇടയിൽ ജീവിcിരുn, വിശvാസtിെnയും :പത@ാശയുെടയും, അടിമttിൽ നിnുll േമാചനtിെnയും 
ഗാനŋൾ ആലപിc പൂർവികരുെടയും വിശുdരുെടയും ചരി:തŋൾ നാം എŋെന ഉയർtും? 

 
Cപാർtന: അടിcമർtെp_വരുെട ൈദവേമ, :കിസ്തുവിലുll ഞŋളുെട സേഹാദരി സേഹാദരnാരിൽ ഇേpാഴും തുടരുn 
േ:ദാഹŋളിേലk് ഞŋളുെട കkുതുറkുക. ഒേര സvരtിൽ പാടാൻ അŋയുെട ആtാവ് ഞŋൾk് ൈധര@ം നൽകെ_, 
കഷ്ടpാടുകൾ േകൾkെpടാെത േപാകുnവേരാെടാpം ഞŋളുെട ശബ്ദം ഉയർtുക. ഞŋൾ േയശുവിെn നാമtിൽ 
:പാർtിkുnു. ആേമൻ. 
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ദിവസം 6 
ഇവരിൽ ഏ^വും െചറിയവരിൽ ഒരാൾk് നിŋൾ ഇത് െചയ്തേpാൾ ...നിŋൾ 

എേnാട് െചയ്തു. 
 
 
വായനകൾ 

എസkിേയൽ  34:15-20 ഞാൻ നഷ്ടെp_വെര അേനvഷിkും, വഴിെത7ിേpായവെര ഞാൻ തിരിെക െകാ*ുവരും,   
    മുറിേവ7വെര ഞാൻ െവcുെക_ും, ദുർബലെര ശkിെpടുtും. 

മtായി 25:31-40 ഞാൻ നിŋേളാടു പറയുnു, ഏ7വും എളിയവരിൽ ഒരാൾk് നിŋൾ െചയ്തേpാെളlാം, നിŋൾ  
     എനിkുതെnയാണ്  െചയ്തത്. 

 
വിചിnനം: വി. മtായിയുെട സുവിേശഷtിൽ, ൈദവേtാടുll നmുെട സ്േനഹെt മ7ുllവേരാടുll നmുെട സ്േനഹtിൽ 
നിn് േവർതിരിkാൻ കഴിയിെln് ഈേശാ നെm ഓർmിpിkുnു. വിശkുnവർk് ഭkണം നൽകുേmാഴും ദാഹിkുnവർk് 
കുടിkാൻ െകാടുkുേmാഴും അപരിചിതെര സvീകരിkുേmാഴും നgെര വസ്:തം ധരിpിkുേmാഴും േരാഗികെള പരിചരിkുേmഴും 
തടവുകാെര സnർശിkുേmാഴും നാം ൈദവെt സ്േനഹിkുnു. “ഏ7വും െചറിയവരിൽ ഒരാെള” പരിപാലിkുകയും 
േസവിkുകയും െചyുേmാൾ, നാം :കിസ്തുവിെനtെn പരിപാലിkുകയും േസവിkുകയും െചyുnു. 

2020-ഉം 2021-ഉം വർഷŋൾ ൈദവtിെn കുടുംബാംഗŋൾkിടയിെല വലിയ കഷ്ടpാടുകൾ ദൃശ@മാkി. േലാകെമmാടുമുll 
േകാവിഡ് -19 പാൻെഡമിക് സൃഷ്ടിc സാmtിക, വിദ@ാഭ@ാസ, പാരിsിതിക അസമതvŋൾ, പരിഹരിkാൻ പതി7ാ*ുകൾ 
എടുkും. അത് േലാകെമmാടുമുll വ@kിപരവും കൂ_ായതുമായ കഷ്ടpാടുകൾ തുറnുകാ_ുകയും :കിസ്ത@ാനികെള 
സ്േനഹtിലും സഹാനുഭൂതിയിലും ഐക@ദാർഢ@tിലും ഒരുമിc് െകാ*ുവരികയും െചയ്തു. അതിനിെട, മിനേസാ_യിൽ, 
േപാലീസ് ഓഫീസർ െഡറക് േഷാവിൻ േജാർj് േ{ായിഡിെന െകാലെpടുtിയത് ഇnും തുടരുn വംശീയ അനീതിെയ തുറnുകാ_ി. 
“എനിk് ശvസിkാൻ കഴിയുnിl” എn േ{ായിഡിെn നിലവിളി, പകർcവ@ാധിയുെടയും അടിcമർtലിെnയും ഭാരtാൽ 
കഷ്ടെpടുn പലരുെടയും നിലവിളി കൂടിയായിരുnു. 
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ൈദവtിെn കുടുംബtിെല ഓേരാ അംഗtിെnയും പവി:തതയും അnsും മാനിkാൻ ൈദവം നെm വിളിkുnു. 
മ7ുllവെര പരിപാലിkുnതും േസവിkുnതും സ്േനഹിkുnതും അവർ ആരാെണnl, നmൾ ആരാെണn് 
െവളിെpടുtുnു.:കിസ്ത@ാനികൾ എn നിലയിൽ, നാം ൈദവtാൽ പരിപാലിkെpടുകയും സ്േനഹിkെpടുകയും 
െചyുnതുേപാെല, മ7ുllവെര സ്േനഹിkുnതിനും പരിപാലിkുnതിനുമുll നmുെട ഉtരവാദിttിൽ നാം 
ഏകീകരിkെpടണം. അŋെന െചyുnതിലൂെട, േലാകtിനുll േസവനtിൽ നാം ഒേര വിശvാസtിനു സാk@ം നൽകുnു. 
 
Cകിസ്ത&ൻ ഐക&ം: വഴിെത7ിേpായവെര ഒരുമിcു േചർkുകയും  മുറിേവ7വെര െവcുെക_ുകയും െചയ്തുെകാ*് 
ആ_ിൻകൂ_െt സുഖെpടുtുn ഒരു ഇടയനായി_ാണ് കർtാവായ ൈദവെt എസkിേയൽ :പവാചകൻ വിേശഷിpിkുnത്. 
ഐക@ം എnത് തെn ജനtിനുേവ*ിയുll പിതാവിെn ആ:ഗഹമാണ്. തെn പരിശുdാtാവിെn :പവർtനtിലൂെട 
ആ_ിൻകൂ_െt മുഴുവനും  ഈ ഐക@tിേലk് െകാ*ുവരുnത് അവൻ തുടരുnു. സ്നാനേമ7 എlാവരുെടയും ഐക@ം 
പുനഃsാപിkുn ആtാവിെന സvീകരിkാൻ :പാർtനയിലൂെട നാം നെmtെn തുറkുnു. 

 
െവlുവിളി: നിŋൾേkാ നിŋളുെട സഭയ് kാ "ഇവയിൽ ഏ7വും െചറിയവർ" എŋെന അദൃശ@മാണ്? “ഇവരിൽ ഏ7വും 
െചറിയവെര” പരിപാലിkുnതിനും േസവിkുnതിനും നmുെട സഭകൾk് എŋെന ഒരുമിc് :പവർtിkാനാകും? 
 
Cപാർtന: സ്േനഹമായ ൈദവേമ, ഞŋേളാടുll നിŋളുെട അനnമായ കരുതലിനും സ്േനഹtിനും ഞŋൾ നnി പറയുnു. 
വീെ*ടുpിെn ഗാനŋൾ ആലപിkാൻ ഞŋെള സഹായിkൂ. അŋയുെട സ്േനഹം സvീകരിkാനും അŋയുെട അനുകm 
മുഴുവൻ മനുഷ@കുടുംബtിനുമായി നീ_ാനും ഞŋളുെട ഹൃദയം വിശാലമാkുക. ഞŋൾ േയശുവിെn നാമtിൽ 
:പാർtിkുnു. ആേമൻ. 
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ദിവസം 7 
'ഇേpാൾ ഉllത് ആകണെമnിl' 

 
വായനകൾ 

േജാബ്  5:11-16 അതിനാൽ ദരി:ദർk് :പത@ാശയു*്, അനീതി അതിെn വായ അടയ്kുnു 
ലൂkാ 1:46-55 അവൻ ശkെര അവരുെട സിംഹാസനŋളിൽ നിn് ഇറkി, എളിയവെര ഉയർtി 
 

വിചിnനം: േജാബ്  നl ജീവിതം നയിkുേmാൾ അ:പതീkിതമായി തെn കnുകാലികെളയും േവലkാെരയും നഷ്ടെpടുകയും 
തെn മkളുെട മരണtിെn േവദന സഹിkുകയും െചയ്തു. അവെn മനsിലും ശരീരtിലും ആtാവിലും അവൻ കഷ്ടെp_ു. 
നമുെklാവർkും നmുെട മനsിലും ശരീരtിലും ആtാവിലും :പകടമാകുn കഷ്ടpാടുകൾ ഉ*്.നാം ൈദവtിൽ നിnും 
മ7ുllവരിൽ നിnും അകnു േപാേയkാം. നമുk് :പതീk നഷ്ടെpേ_kാം. എŋിലും, :കിസ്ത@ാനികൾ എn നിലയിൽ, നmുെട 
കഷ്ടpാടുകളുെട നടുവിൽ ൈദവം നേmാെടാpമു*് എn വിശvാസtിൽ നാം ഏകീകരിkെp_ിരിkുnു. 

 
2021 ഏ:പിൽ 11 ന് മിനേസാ_യിൽ, ഇരുപത് വയsുll, നിരായുധനായ ആ:ഫിkൻ അേമരിkkാരനായ േഡാെ* ൈറ7്, 

പതിവ് :ടാഫിക് േsാpിൽ ഒരു െവllkാരനായ േപാലീസ് ഉേദ@ാഗsെn െവടിേയ7് മരിcു. േജാർj് ഫ് ളായിഡിെn 
െകാലപാതകവുമായി ബnെp_ െഡറക് േഷാവിെn വിചാരണയ്kിെടയാണ് ഈ സംഭവം നടnത്. 

 
എlാ മനുഷ@രുെടയും മാനുഷിക അnsും സvാത:n@വും പൂർkമായി അംഗീകരിkുകേയാ ബഹുമാനിkുകേയാ 

സംരkിkുകേയാ െചyാt ഒരു സമൂഹtിലാണ് നാം ജീവിkുnെതn് ഒരിkൽ കൂടി ഓർmിpിkുേmാൾ നമുk് നിരാശ 
േതാnുnത് എളുpമാണ്. :പമുഖ കേtാലിkാ സാമൂഹിക ൈനതിക വിദഗ്ധനും വംശീയ നീതിയിൽ പ�ിതനുമായ ഫാ. :ബയാൻ 
മസിംഗെല, “സാമൂഹിക ജീവിതം മനുഷ@ൻ ഉ*ാkിയതാണ്. നാം ജീവിkുn സമൂഹം മനുഷ@െn തിരെeടുpുകളുെടയും 
തീരുമാനŋളുെടയും ഫലമാണ്. ഇതിനർtം മനുഷ@ർk് കാര@ŋൾ മാ7ാൻ കഴിയും എnാണ്. മനുഷ@ർ തകർkുnതും 
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വിഭജിkുnതും േവർെപടുtുnതും ൈദവtിെn സഹായേtാെട നമുk് സുഖെpടുtാനും ഒnിpിkാനും 
പുനഃsാപിkാനും കഴിയും. ഇേpാൾ ഉllത് ആയിരിkണെമnിl; അതിൽതെn നmുെട :പതീkയും െവlുവിളിയും ഉ*്. 

 
:പാർtനയിൽ, :കിസ്ത@ാനികൾ അവരുെട ഹൃദയŋെള ൈദവtിെn ഹൃദയവുമായി ഒnുേചർkുnു, അവൻ 

ഇഷ്ടെpടുnതിെന സ്േനഹിkാനും അവൻ സ്േനഹിkുn്തുേപാെല സ്േനഹിkാനും. അതിനാൽ നിർമലതേയാെടയുll 
:പാർtന എlാ :കിസ്ത@ാനികളുെടയും ഹൃദയŋെള അവരുെട വിഭജനŋൾkpുറം, ൈദവം എnിെന, ആെര, എŋെന 
സ്േനഹിkുnു എnതിെന സ്േനഹിkാനും നmുെട :പവർtനŋളിൽ ഈ സ്േനഹം :പകടിpിkാനും സഹായിkുnു. 
 
Cകിസ്ത&ൻ ഐക&ം: ൈദവം െചyുn എlാ കാര@ŋളും കാണുn േമരിയുെട സേnാഷtിെn ഗാനമാണ് മാgിഫിk7്: 
എളിയവെര ഉയർtിെkാ*് അവിടുn് നീതി പുനഃsാപിkുnു ; വിശkുnവർk് ഭkണം നൽകി അനീതി പരിഹരിkുnു; 
തെn ദാസനായ ഇ:സാേയലിെന അവിടുn് ഓർtു. കർtാവ് ഒരിkലും തെn വാഗ്ദാനŋൾ മറkുകേയാ തെn ജനെt 
ഉേപkിkുകേയാ െചyുnിl. മ7് :കിസ്ത@ൻ കm@ൂണി7ികളിൽെപ_വരുെട വിശvാസെt അവഗണിkുകേയാ വിലകുറc് 
കാണിkുകേയാ െചyുnത് എളുpമാണ്, :പേത@കിcും ആ കm@ൂണി7ികൾ െചറുതാെണŋിൽ. എnാൽ ഓേരാരുtരുെടയും മൂല@ം 
തിരിcറിയെpടtkവിധം എളിയവെര ഉയർtിെkാ*് കർtാവ് തെn ജനെt സുഖെpടുtുnു. അവൻ കാണുnതുേപാെല 
കാണാനും നmുെട ഓേരാ :കിസ്തീയ സേഹാദരീസേഹാദരnാെരയും കർtാവ് വിലമതിkുnതുേപാെല വിലമതിkാനും നാം 
വിളിkെp_ിരിkുnു. 

 
െവlുവിളി: ൈദവം “അനീതിയുെട വായ് അടയk്ും” എn :പത@ാശേയാടും വിശvാസേtാടും കൂടി നമുk് എŋെന :കിസ്തുവിൽ 
ഒtുേചരാനാകും? 

 
Cപാർtന: :പത@ാശയുെട ൈദവേമ,ഞŋളുെട കഷ്ടpാടുകളിൽ അŋ് ഞŋേളാെടാpമുെ*n് ഓർkാൻ ഞŋെള 
സഹായിkണേമ. നിരാശ ഞŋളുെട ഹൃദയŋളിൽ പലേpാഴും സvാഗതം െചyെpടാt അതിഥിയായിരിkുേmാൾ പരസ്പരം 
:പത@ാശ ഉൾെkാllാൻ ഞŋെള സഹായിkണേമ. എlാtരം അടിcമർtലുകളും അനീതിയും ഉnൂലനം െചyാൻ ഞŋൾ 
ഒരുമിc് :പവർtിkുേmാൾ അŋയുെട സ്േനഹനിർഭരമായ ആtാവിൽ അടിയുറcവരായിരിkാനുll കൃപ ഞŋൾk് 
നൽകണേമ. അŋ്  എnിെന, ആെര, എŋെന സ്േനഹിkുnുേവാ ഞŋളുെട :പവർtനŋളിൽ അേത സ്േനഹം :പകടിpിkാൻ 
ഞŋൾk് ൈധര@ം നൽകണേമ. നmുെട കർtാവായ :കിസ്തുവിലൂെട. ആേമൻ. 
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ദിവസം 8 
കൂ;ായ്മ പുനഃsാപിkുn നീതി 

വായനകൾ 
 സŋീർtനŋൾ 82:1-4 ബലഹീനർkും അനാഥർkും നീതി നൽകുക; എളിയവെnയും ദരി:ദെnയും അവകാശം  
 നിലനിർtുക 
 ലൂkാ 18:1-8 രാവും പകലും തേnാട് നിലവിളിkുn തെn തിരെeടുkെp_വർk് ൈദവം നീതി നൽകിേl? 
 
വിചിnനം: :പാർtന, സ്തുതി, വിലാപം, ൈദവtിൽ നിnുll :പേബാധനം എnിവയുെട സമാഹാരമാണ് സŋീർtനŋളുെട 
പുസ്തകം. 82-�ം സŋീർtനtിൽ, എlാ ആളുകൾkും അർഹതയുll അടിsാന മനുഷ@ാവകാശŋൾ- സvാത:n@ം, സുരk, 
അns്, ആേരാഗ@ം, സമതvം, സ്േനഹം- ഉയർtിpിടിkുn ഒരു നീതിkായി ൈദവം ആഹvാനം െചyുnു: അസമതvtിെnയും 
അടിcമർtലിെnയും സംവിധാനŋെള അ_ിമറിkാനും അന@ായേമാ അഴിമതിേയാ ചൂഷണേമാ ആയ എnും പരിഹരിkാനും 
സŋീർtകൻ ആവശ@െpടുnു. ഇതാണ് :കിസ്ത@ാനികൾ എn നിലയിൽ നാം ഉയർtിpിടിkാൻ വിളിkെp_ിരിkുn നീതി. 
:കിസ്ത@ൻ സമൂഹtിൽ നാം നmുെട ഇcകളും :പവൃtികളും ൈദവtിെn ഇcകേളാട് േചർkുnു. അതുവഴിയായി അവൻ 
സർവസൃഷ്ടിkുമായുll തെn രkാകർമം നടtുnു.  

 
:കിസ്ത@ാനികൾ തmിലുll വിഭജനം ഉൾെpെട, എlായ്േpാഴും പാപം അതിെn േവരിൽ ഉ*്. പാപേമാചനം എlായ്േpാഴും 

കൂ_ായ്മ പുനഃsാപിkുnു. ഓേരാ വ@kിയും അമൂല@രാെണnും, മനുഷ@രാണ് വസ്തുkേളkാൾ :പധാനം, മനുഷ@നാണ് 
സമൂഹtിെല ഓേരാ sാപന ഘടനയുെടയും അളവുേകാൽ, എnെതlാം തിരിcറിe് നmുെട :കിസ്തീയ വിശvാസം അതിെn 
പൂർണതയിൽ ഉൾെkാllാൻ ൈദവം നെm വിളിkുnു. എlാവരുെടയും, :പേത@കിc് താഴ്nവരുെടയും ദരി:ദരുെടയും, 
െപാതുനnയും േkമവും േതടിെkാ*് സമൂഹtിൽ പŋുേചരാനുll അവകാശവും ഉtരവാദിtവും ഓേരാ വ@kിkും ഉ*്.   

മാർ_ിൻ ലൂഥർ കിംഗ് ജൂനിയറിെn ആtീയ ഉപേദഷ്ടാവായിരുn റവ. േഡാ. േഹാവാർഡ് തുർമൻ ജീസസ് ആൻഡ് ദി 
ഡിസിൻെഹറി7ഡ് എn പുസ്തകtിൽ ഇŋെന പറയുnു. “എlാ ജീവിതŋളും ഒnാെണnും നാെമlാവരും ഒരുമിcു 
ബnിkെp_വരാെണn സത@ം നാം :പഖ@ാപിkണം. അതിനാൽ, ഏ7വും എളിയ വ@kിk് അഭയവും നേവാേnഷവും കെ*tാൻ 



 34 

കഴിയുn ഒരു സമൂഹtിനായി നാം :പവർtിേk*ത് നിർബnമാണ്. സാമൂഹിക മാ7tിെn ബലിപീഠtിൽ നിŋൾ 
നിŋളുെട ജീവിതം അർpിkണം, അŋെന നിŋൾ എവിെടയായിരുnാലും അവിെട ൈദവരാജ@ം സമീപിcിരിkുnു.” 

 
Cകിസ്ത&ൻ ഐക&ം: വിധവയുെടയും നീതിരഹിതനായ ന@ായാധിപെnയും ഉപമ േയശു പറയുnത് "മനsു നഷ്ടമാകാെത 

എേpാഴും :പാർtിേk*തിെn ആവശ@കത" (ലൂkാ 18:1) ജനŋെള പഠിpിkാനാണ്. അനീതി, പാപം, വിഭജനം 
എnിവയ് kതിെര േയശു നിർkായക വിജയം േനടിയിരിkുnു; :കിസ്ത@ാനികൾ എn നിലയിൽ ഈ വിജയം ആദ@ം നmുെട സvnം 
ഹൃദയŋളിൽ :പാർtനയിലൂെടയും ര*ാമതായി നmുെട ജീവിതtിൽ :പവൃtിയിലൂെടയും സvീകരിkുക എnതാണ് നmുെട 
ചുമതല. നമുk് ഒരിkലും ഹൃദയം നഷ്ടെpടാതിരിkെ_; മറിc് ൈദവtിെn ഐക@tിെn ദാനtിനായി :പാർtനയിൽ 
തുടർnും അേപkിkുകയും നmുെട ജീവിതtിൽ ഈ ഐക@ം :പകടിpിkുകയും െചyാം. 

 
െവlുവിളി: ൈദവtിെn ജനെമn നിലയിൽ, ൈദവtിെn എlാ കുടുംബŋെളയും സ്േനഹിkാനും േസവിkാനും ഉll 

നmുെട :പവർtനŋളിൽ നെm ഒnിpിkുn നീതിയിൽ ഏർെpടാൻ നmുെട സഭകൾ എŋെനയാണ് വിളിkെpടുnത്? 
 
Cപാർtന: എlാ7ിെnയും :സഷ്ടാവും വീെ*ടുpുകാരനുമായ ൈദവേമ, അŋയുെട സ് നഹനിർഭരമായ ആtാവിൽ 

അധിഷ്ഠിതമായി ഞŋളുെട ഉllിേലk് േനാkാൻ ഞŋെള പഠിpിkണേമ. അŋെന ഞŋൾ jാനtിലും ൈധര@tിലും 
വളരുകയും എേpാഴും സ്േനഹtിെnയും നീതിയുെടയും പാത തിരെeടുkുകയും െചyെ_. അŋയുെട പു:തനായ 
േയശു:കിസ്തുവിെn നാമtിൽ, പരിശുdാtാവിെn ഐക@tിൽ ഞŋൾ ഇത് :പാർtിkുnു. ആേമൻ. 
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എകSുെമനിസം ഞായർ 
22 ജനുവരി 2023 

 

ആമുഖം: ഇn് നmുെട ആരാധനാ കല*റിെല സാധാരണ സമയtിെല മൂnാമെt ഞായറാഴ്ചയാണ്. ഭാരതtിൽ നേm 

സംബnിcിടേtാളം ഇത് 'എക@ൂെമനിസം ഞായറാഴ്ച' കൂടിയാണ,് എlാ :കിസ്ത@ാനികളുെടയും ഐക@tിനായി :പേത@ക 

:പാർtനകൾkായി സമർpിcിരിkുn ഒരു ദിവസം. വാസ്തവtിൽ, ഈ മാസം 18 മുതൽ േലാകെമmാടുമുll 

:കിസ്ത@ാനികൾെkാpം നmൾ ഐക@tിനായി :പാർtിkുnു. ഐക@tിനായി നmുെട ഹൃദയŋെള പരിവർtനം െചyാൻ 

ആഹvാനം െചyുn വിശുd പൗേലാസ് അേpാസ്തലെn മാനസാnരtിെn തിരുനാളായ ജനുവരി 25 ന് :കിസ്ത@ൻ 

ഐക@tിനായുll :പാർtനാ വാരം സമാപിkും. സvാർtതയും അഹŋാരവും, ഒpം വിവിധ ചരി:തപരമായ ഘടകŋളും, 

നമുkിടയിൽ ഭിnിpു*ാkിയി_ു*്. സഭ അതിൽ നിn് കഷ്ടത അനുഭവിkുnു, ഈ ബലിപീഠtിന് ചു7ും കൂടിയിരിkുn 

സഭാ മkളായ നമുk് സvർgsനായ പിതാവിേനാട് ആtാർtമായി :പാർtിkാം. 

 

വായനയുെട ആമുഖം 

 

ഏശyാ 8: 23-9: 3: ആദ@ വായനയിൽ :പവാചകൻ ഏശyാ ഗലീലിെയ 'ജനതകളുെട ഗലീലി' എn് പരാമർശിkുnു. കാരണം ഈ 

:പേദശt് നിരവധി രാജ@ŋളിൽ നിnുll ആളുകൾ വസിkുnു. േയശു വളർn ന:സt് ഗലീലിയിലാണ;് അവെn ശു:ശൂഷ 

എlാ ജനതകൾkും രk നൽകി. അnകാരtിലും അjതയിലും കഴിeിരുnവരുെട േമൽ :പകാശിc െവളിcമാണ് േയശു. 

ഈ െവളിctിനാണ് നmുെട :പിയെp_ രാഷ്:ടം െകാതിkുnത്. 

 

1 െകാറി 1: 10-13, 17: അസാധാരണമായ കഴിവുകളും ഗുണŋളും ഉll ഒരു േനതാവിന് ചു7ും,  ആളുകൾ 
അണിനിരkുnത് സvാഭാവികമാണ്;  :പേത@കിc് :പസംഗ കഴിവ്  ഉllവർkു  ചു7ും. അtരം :പവണത സഭയിൽ എkമ7 
ഭിnതകൾ സൃഷ്ടിcു. കാരണം ആളുകൾ :കിസ്തുവിെന മറnു വലിയ :പസംഗകർk് ചു7ും അണിനിരnു. ഇnെt ര*ാം 
വായനയിൽ വിശുd പൗേലാസ് അതിെn ഇരകളാകരുെതn് െകാരിn@ൻ :കിസ്ത@ാനികൾk് മുnറിയിp് നൽകുnു. 
അവർkായി :കൂശിkെp_ :കിസ്തുവിെn നാമtിലാണ് അവർ സ്നാനം ഏ7ത്, tI¸mയുെടേയാ പൗേലാസിെnേയ 
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At¸mtfmസിെnേയാ സ്നാനം അl ഏ7ത്. അതുെകാ*്. അnും ഇnും :കിസ്ത@ാനികൾ :കിസ്തുവിേനാടും, :കിസ്തുവിേനാടും 

മാ:തം അണിനിരkാൻ ഉദ്േബാധിpിkുnു. 
 

മtായി 4:12-23 അെlŋിൽ 4:12-17: ഇnെt സുവിേശഷtിൽ, ഇnെt ഒnാം വായനയുെട പൂർtീകരണമായി േയശു 

ഗലീലിയിൽ തെn പരസ@ ശു:ശൂഷ ആരംഭിkുnു. േയാഹnാൻ തടവിലാkെp_തായി േയശു മനsിലാkുnു. േയാഹnാൻ 

പ�ാtാപം :പസംഗിcുെകാ*് വn് കഠിനമായ ജീവിതtിലൂെട അത് സvയം പരിശീലിcു. മാനസാnരെpടാനുll 

േയാഹnാെn ആഹvാനെt േയശു :പതിധvനിpിcു, ആ വിളി ഇnും തുടരുnു, മാനസാnരെpടാൻ നെm kണിkുnു. 

എnിനു േവ*ി പ�ാtപിkുnു? :കിസ്തുവിെn ഏകശരീരം ഇേpാഴും വിഭജിkെpടുകയും രk:സാവമു*ാkുകയും 

െചയ്ത നmുെട :പവർtികളുെടയും അതിനു ആkം കു_ുnു നmുെട നിസംഗതയുെടയും പŋ് ഓർt് പ�ാtപിkുക. 

 

േഹാമിലിkുll േപായിnുകൾ 

(മുകളിൽ െകാടുtിരിkുn ഓേരാ വായനയുെടയും ആമുഖം :പേബാധനtിെn അവിഭാജ@ ഘടകമായി 

വികസിpിkാവുnതാണ്. കുറc ്േപായിnുകൾ കൂടി ഇവിെട നൽകിയിരിkുnു) 

 

വിഭജനം െകാ*ുവരുnത് സാtാനായിരിkുേmാൾ പരിശുdാtാവ് ഏകീകരിkുn ശkിയാണ്: കുടുംബtിലും 

ഇടവകയിലും പllിയിലും ഭിnതകൾ ഉ*ാകുnു. അേpാസ്തലnാരുെട :പയttാൽ േലാകtിെn വിവിധ ഭാഗŋളിേലk് 

വ@ാപിc നവീന സഭ വിവിധ സംസ്കാരŋെളയും പാരmര@ŋെളയും :കിസ്തീയവൽkരിcുെകാ*് സvാംശീകരിcു. ഈ വ@ത@സ്ത 

പാരmര@ŋൾ :കിസ്തുവിെn ഏക ശരീരtിെn സൗnര@tിന് സംഭാവന നൽകി. നിർഭാഗ@വശാൽ, ഈ ഘടകŋൾ തെn 

:കിസ്തുവിെn അേത ശരീരtിൽ വിഭജനtിന് കാരണമായി, അത് ഇnും നിലനിൽkുnു, നmുെട െകാcു േകരളtിലും. 

 

വിഭജനം ഒരു അഴിമതിയാണ്. ഭാഷ, സംസ്കാരം, പാരmര@ം, പദവി, :പേദശം, േദശീയത മുതലായവയിെല വ@ത@ാസŋൾ 

:കിസ്തുവിെn ഏകശരീരമായി നെm ബnിpിkുn സേnശtിൽ നിn് നെm വ@തിചലിpിkാതിരിkാൻ നാം ഓേരാരുtരും 

:ശdിkണം. മ7് സഭകളിൽ ഉll ദാനŋൾ മുഴുവൻ സഭയ്kുമുll ൈദവtിെn ദാനŋളാണ്. മ7് സഭകൾkും സഭാ 

സമൂഹŋൾkും നമുk് നൽകാനും നെm സmnരാkാനും സmാനŋളു*്. ഈ ദാനŋളുെടെയlാം േന_ŋൾ െകാyാൻ 

:കിസ്തുവിെn ഒരു ആ_ിൻകൂ_മായി നാം സംവാദം നടtുകയും ഒtുേചരുകയും േവണം. "ഞŋൾ ഐക@േtാെട 

നിലനിലkുn്, ഭിnിcു ഞŋൾ വീഴുnു". 1054-ൽ കിഴkും പടിeാറും ആയി സഭയുെട ആദ@െt വലിയ വിഭജനമാണ് മിഡിൽ 
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ഈsിെല സഭയുെട അnർലീനമായ ബലഹീനത. ഐക@tിനായുll വിവിധ :ശമŋൾ പരാജയെpടുകയും സഭെയ 

ദുർബലമാkുകയും െചയ്തു. തൽഫലമായി, േകാൺsാnിേനാpിൾ (പൗരസ്ത@ സഭയുെട േക:nം) വീണു; 

ൈ:കസ്തവേലാകtിനായി നിർmിc നഗരtിൽ നിn് :കിസ്തുമതം ഏതാ*് തുടcുനീkെp_ു. ഒരുകാലt് 

:കിസ്തുമതtിെn മഹtായ േക:nŋളിെലാnായി കണkാkെp_ിരുn അവിെട ഇേpാൾ നിsാരമായ സാnിധ@ം മാ:തേമ 

ഉllൂ. 

 

ഇn് ഈ :പേദശം മുഴുവൻ :കിസ്ത@ൻ വിരുd ഭീകരതയുെട എളുp ലk@മായി മാറിയിരിkുnു. േയശുവിെn ജnനഗരമായ 

ന:സtിെല ആളുകൾ അവെn സേnശtിനായി േയശുവിെന െകാlാൻ ആ:ഗഹിcു. ഇnും :കിസ്തുവിലുll 

വിശvാസtിനുേവ*ി രkം െചാരിയുn അേനകം രkസാkികൾ വിവിധ സഭകളിലും സഭാസമൂഹŋളിലും െപ_വരാണ്. 

:കിസ്ത@ാനികെള െകാlുn ഭീകരർ അവർ ഏത് സഭയിൽ െപ_വരാണ് എn് േചാദിkുnിെln് :ഫാൻസിസ് മാർപാp നെm 

ഓർmിpിkുnു. അവർ :കിസ്തുവിേnത് മാ:തമായതാണ് അവരുെട മരണtിന് കാരണം. മിkേpാഴും വളെര അ:കമാസkവും 

ഭയാനകവുമാണ് ചില രാജ@ŋളിെല സാഹചര@ം. രkസാkിതvtിെn എക@ുെമനിസം :കിസ്ത@ാനികൾkിടയിൽ പൂർkമായ 

കൂ_ായ്മ െകാ*ുവരുnു. 

   

വിശVാസികളുെട Cപാർtന 

 

L: സേഹാദരീ സേഹാദരnാേര, ൈദവtിെn ഒരു കുടുംബെമn നിലയിൽ ഈ ബലിപീഠtിനു ചു7ും ഒtുകൂടിയിരിkുn 

നമുk് നmുെട എlാ അേപkകളും നmുെട സvർഗീയ പിതാവിെn മുmാെക സമർpിkുകയും സഭയിെല ഐക@tിെn 

ദാനtിനായി :പേത@കം :പാർtിkുകയും െചyാം. 

മറുപടി: കർtാേവ, ഞŋളുെട Cപാർtന േകൾേkണേമ. 

 

"ദരി:ദർk് സത് വാർt, ബnികളാkിയവർk് സvാത:n@ം, അnർk് കാഴ്ച, അടിcമർtെp_വർk് സvാത:n@ം" എnിവ 

:പഖ@ാപിc് ആളുകളിേലk് എtിേcരുn നmുെട വിശുd പിതാവായ :ഫാൻസിസ് മാർപാpയ്kായി ഞŋൾ :പാർtിkുnു. 

:കിസ്തുവിെn ഈ സേnശം ജനതകേളാട് :പേഘാഷിkുnതിന് ഒരു ശരീരമായി ഒnിkാൻ അവെn ശു:ശൂഷ ഓേര 

:കിസ്ത@ാനിെയയും :പേചാദിpിkെ_. നമുk് കർtാവിേനാട് :പാർtിkാം: 

മറുപടി: കർtാേവ, ഞŋളുെട Cപാർtന േകൾേkണേമ. 
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ഞŋളുെട ബിഷp് േപര…്………....., നmുെട രാജ@െt എlാ ബിഷpുമാർkും സുവിേശഷ :പേഘാഷണtിനായി 

സമർpിkെp_വർkും സമർpിkെp_വർkും േവ*ി ഞŋൾ :പാർtിkുnു. :കിസ്ത@ാനികളുെട ഐക@tിനായി അവർ 

പരി:ശമിkെ_. നമുk് കർtാവിേനാട് :പാർtിkാം: 

മറുപടി: കർtാേവ, ഞŋളുെട Cപാർtന േകൾേkണേമ. 

 

നmുെട രാജ@tിെn ഭരണാധികാരികൾkും േനതാkൾkും േവ*ി ഞŋൾ :പാർtിkുnു. ജാതിയുെടയും 

സമുദായtിെnയും മതtിെnയും േപരിലുll സŋുചിത ചിnകളിൽ നിnും അസഹിഷ്ണുതയിൽ നിnും സvത:nരായി 

രാജ@tിെn ഐക@ം ഫല:പദമായി സംരkിkാൻ അവർ :ശമിkെ_. നമുk് കർtാവിേനാട് :പാർtിkാം: 

മറുപടി: കർtാേവ, ഞŋളുെട Cപാർtന േകൾേkണേമ. 

 

േലാകെമmാടുമുll, :പേത@കിc് മിഡിൽ ഈsിെലയും മിനേസാ_യിെലയും പീഡിpിkെpടുn എlാ :കിസ്ത@ാനികൾkും േവ*ി 

ഞŋൾ :പാർtിkുnു. ൈദവം അവരുെട വിശvാസtിൽ അവെര ശkിെpടുtുകയും അവരുെട കഷ്ടpാടുകളിൽ അവെര 

ആശvസിpിkുകയും െചyെ_. പീഡിpിkുnവെര ൈദവം സ്പർശിkെ_, പീഡനം ഉടൻ അവസാനിkെ_, സമാധാനtിെnയും 

സാേഹാദര@tിെnയും ഒരു പുതിയ യുഗം ആരംഭിkും. നമുk് കർtാവിേനാട് :പാർtിkാം: 

മറുപടി: കർtാേവ, ഞŋളുെട Cപാർtന േകൾേkണേമ. 

 

സഭയുെട വിവിധ തലŋളിൽ ഐക@tിനായി :പവർtിkുn എlാവർkും േവ*ി ഞŋൾ :പാർtിkുnു. എlാ 

ൈ:കസ്തവരുെടയും ഇടയിൽ വളെരയധികം ആ:ഗഹിkുn ഐക@ം,  േവഗtിലാkാനുll വഴികളും മാർഗŋളും കെ*tാൻ 

കർtാവിെn ആtാവ ്നെm :പേചാദിpിkുകയും നയിkുകയും െചyെ_. നമുk് കർtാവിേനാട് :പാർtിkാം: 

മറുപടി: കർtാേവ, ഞŋളുെട Cപാർtന േകൾേkണേമ. 

 

L: ഞŋളുെട സvർഗീയ പിതാവായ ൈദവേമ, അŋയുെട :പിയെp_ പു:തനായ :കിസ്തുവിെn ശരീരtിൽ ഐക@tിെn 

ദാനtിനായി :പാർtിkുn അŋയുെട മkളുെട :പാർtന  േകൾേkണേമ. സുവിേശഷ മൂല@ŋൾk് സാk@ം വഹിkാനും 

ഐക@േtാെട നിലെകാllാനുമുll കൃപ ഞŋള്k് തരണേമ. നmുെട കർtാവായ :കിസ്തുവിലൂെട ഞŋൾ സമർpിkുn 

:പാർtന േകൾkണേമ:  ആേമൻ. 


