
സു��ീണിേസാ ശു�ശൂഷ

നിതാ�� വ�� ദിവ� മഹിമ �ശീ. േഡാ. ഗീവറുഗീസ് മാർ തിയേഡാഷ�സ് 

സ�ഫഗൻ െമ�താേ�ാലി�ാ മല�രയുെട ഇരുപ�ി ര�ാം 

മാർേ�ാ�ായുെട �ാനാേരാഹണ ശു�ശൂഷ.

േയാശുവയുെട പു��കം 1:1-6

 പിതാവിന്െറയും പു�തന്െറയും പരിശു�റൂഹായുെടയും 

തിരുനാമ�ിൽ തെ�. ആ�ീൻ

ഇത് യേഹാവ ഉ�ാ�ിയ ദിവസം, നാം സേ�ാഷി�് ആന�ി�ാം. 

യി�സാേയൽ മ�ളുെട വാ��� നാ�ിേല�ു� മരുഭൂയാ�തയുെട 

അമര�ാരൻ ൈദവ പുരുഷനായ േമാെശ ആയിരു�ു. 40 വർഷം നീ�ു 

നി� അതികഠിന യാ�ത കനാനിൽ എ�ു�തിന് െതാ�് മു�് ൈദവം 

േമാെശേയാടു ക��ി�ു 'വാ��� നാ�ിൽ നീ �പേവശി�ുകയി�'. സഭയുെട 

കലഹ�ിൽ സീൻ മരുഭൂമിയിൽ വ�് ജനം കാൺെക െവ��ിന്െറ 

കാര��ിൽ എന്െറ ക��നെയ മറു�തു െകാ�് നീ കനാനിൽ 

�പേവശി�ുകയി�. സംഖ�. 27 : 14  െനെബാ പർ�ത�ിൽ പി��ാമലയിൽ 

കയറി കനാൻ ദർശി�ുക. അവിെട വ�് നീ മരി�ും. േമാെശെയ ൈദവം 

തെ� കബറട�ി എ�് വചനം പറയു�ു.

േമാെശ�ു േശഷം ആര്?

തന്െറ നിര�ാണ തീരുമാനം േക�് യേഹാവേയാട് േമാെശ പറയു�ു. 

(സംഖ�. 27: 15) - യേഹാവയുെട സഭ ഇടയനി�ാ� ആടുകെളേ�ാെല 

ആകാതിരി�ാൻ അവർ�് മു�ായി േപാകുവാൻ സഭയുെട േമൽ ഒരാെള 

നിയമി�ണേമ.

�പതിവിധി ൈദവം തെ� �കമീകരി�ു. േയാശുവാ ഈ ജനെ�നയി�ും. 

സംഖ�ാ. 27 : 18 ൈദവം േമാെശേയാടു പറ�ു - എന്െറ ആ�ാവു� 

പുരുഷനായി, നൂന്െറ മകനായ േയാശുവാെയ വിളി�്, അവന്െറ േമൽ 

ൈകവ�്, അവെന  പുേരാഹിതനായ എെലയാസറിന്െറയും 

സർ�സഭയുെടയും മു�ാെക നിറു�ി അവർ കാൺെക അവെന 

നിേയാഗി�ുക.

േയാശുവാ

40 വർഷം േമാെശേയാടു േചർ�് നട�വൻ - ക�ും േക�ും പഠി�വൻ. 

േയാശുവയും കാേലബും മാ�തമാണ് 6 ല�ം ജന�ളിൽ നി�് 

വാ���ഭൂമിയിൽ �പേവശി�ത്. േയശുവാ  എ� �ഗീ�് പദ�ിന് 

'കർ�ാവ് ര�ി�ു�ു'. 'ൈദവം ര�യാകു�ു', എ�് God Saves 
അർ�ം.

ബീ.സി. 1405 േയാശുവയുെട കാലം എ�് കുറി�െ��ിരി�ു�ു. 25 

വർഷം യി�സാേയൽ ജനെ� നയി�ു. 110 വയ�ു�വനായി 

പിതാ��ാരുെട തലമുറേയാടു േചർ�ു. ഒരു മഹാേമരു േപാെല വളർ�്, 

ൈദവേ�ാടു മുഖാമുഖമായി സംസാരി�ാൻ ഭാഗ�ം കി�ിയ, പ�് ക��ന 

അട�ു� കൽപലക യേഹാവയിൽ നി�് വാ�ുവാൻ ഭാഗ�ം ലഭി� 

േമാെശ- േമാെശ�ു േശഷം ആര്?. 



പുറ�ാട് പു��കം 3 -ാം അ��ായം മുതൽ പടിപടിയായു� േമാെശയുെട 

വളർ�യും ഉയർ�യും നമു�് കാണാം. നിെ�േ�ാെല ഒരു �പവാചകെന 

ൈദവം നി�ൾ�് എഴുേ���ി�ു തരും എ� �പവചനം (ആവ.18:18) 

േയശുവിൽ നിറേവറു�തുവെര േമാെശ എ� ൈദവ പുരുഷെന യഹൂദ 

ജനം അ�ുതേ�ാെട േനാ�ി ക�ു.

േമാെശ�ു േശഷം ആര്?

ഈ വലിയ ദൗത�ം നിറേവ�ാൻ ൈദവം തെ� േയാശുവാെയ 

ശ�ീകരി�ു�ു. ഉറ�ും ൈധര�വും ഉ�വനായിരി�ുക. വിശ�ാസ 

ജീവിത�ിൽ �പതികൂല�െള അഭിമുഖീകരി�ു� എ�ാ 

വിശ�ാസികേളാടും എ�ാലേ��ുമു� ൈദവീക സേ�ശമാണ് ഇത്, 

കൂെടയിരി�ു� ൈദവം.

ത�ിൽ ആ�ശയി�ു�, തെ� ഭയെ�ടു� എ�ാ േനതാ�േളാടും 

ശു�ശൂഷകേരാടും ൈദവം പറയു�ു - ഉറ�ും 

ൈധര�വുമു�വനായിരി�ുക.

എ�ിനാണ് ഉറ�ും ൈധര�വും - േയാശുവ. 1:7

ന�ായ�പമാണം അനുസരി�് നട�ു�തിന് ഉറ�ും ൈധര�വും 

ഉ�വനായിരി�ുക. അത് വി�് ഇടേ�ാെ�ാ വലേ�ാെ�ാ മാറരുത്.

ൈദവ വചന�ിന്െറ കലവറ�ാരനും സു�ി�ുകാരനും 

തിരുസഭയാണ്. �കി��ു  വിശ�ാസ�ിന്െറ അ�ുത�് ൈദവ 

വചനമാകു�ു. ൈദവം അ�തമാ�തം േലാകെ� സ് േനഹി�ു. എ�തമാ�തം  

എ�ത് തിരി�റിയു�താണ് ന�ുെട വിശ�ാസ�ിന്െറ അടി�ാനം. 

ഹൃദയ�ിൽ ൈദവമു�വനു മാ�തേമ ഒരു ൈദവികനാകാൻ കഴിയു, ഒരു

ൈവദീകനാകാൻ കഴിയു. അവനു മാ�തേമ ൈദവെ� കാണി�ു 

െകാടു�ാൻ കഴിയു. വചനം ഉ�ിലു�വനു മാ�തേമ വചനമായ 

േയശുവിെന കാണി�ാൻ കഴിയു.

�പസംഗ�ിന്െറ ല��ം വി. പൗേലാസ് അേ�ാസ് േതാലൻ പറയു�ു - 

�കി��ു  നി�ിൽ ഉരുവാേകണം. ഞാൻ �പസവ േവദനെ�ടു�ു. ഭാരതം 

ൈദവെ� അറിയു�ത് ആ�നി�� യിലൂെടയാണ്. എ�ിെല ഞാനായി�് 

ൈദവെ� കാണുക. അഹം �ബ�ാ��ി.

പുേരാഹിതൻ എേ�ാഴും മു�ിൽ നിൽ�ു�വനാണ്. 12 േഗാ�ത�േളയും 

വഹി�ു െകാ�്. (പുറ�ാട് 28:9-21) അതുേപാെല ഇടയനും. എ�ും ആ�ിൽ 

കൂ��ിന് മു�ിൽ നി�് നയി�ു�വൻ. ആടുകൾ�ു േവ�ി പ�പാദം

െച�ു�വൻ .എവിെടയാണ് േപാേക�െത�് നി�യമി��ിൽ ഏതു 

വഴിയും തിരെ�ടു�ാം. എ�ാൽ േയശു പറയു�ു - ഞാനാണ് വഴി, 

എ�ിലൂെട പിതാവിന്െറ സ�ിധിയിൽ എ�ും. വഴിയാകു� 

േയശുവിെന മു�ിൽ നി�് കാണി�ു�വനായിരി�ണം േമ����ാരൻ.

പ�ത�ം പണിയ� - നി�ളുെട വിളിയും തിരെ�ടു�ും ഉറ�ി�ുക (2 

പേ�താസ് 1:10).    Brethren, give diligence to make your calling and
പ�ത�ം വിളിയാണ്. യഥാർ� ജാ�ഗതയാണ് election sure. 

പ�ത��ിന്െറ ബലം. 

ഗതസമനയിൽ കർ�ാവ് േചാദി�ു�ു- ശിേമാേന, നീ ഉറ�ു�ുേവാ 

പൂർ�ാ�ശമ േപര് േചാ�ി േയശു േചാദി�ു�ു നീ എെ� പേ�താസായി�. 



ഒരു നാഴിക ഉണർ�ിരി�ാൻ നിന�് കഴിയു�ി�േ�ാ ശിേമാേന.

േകാവിഡ്- 19 ന്െറ കാല�് സഭ സുഖ സുഷു��ിയിേലാ? മ�ത- മടി- 

ഉറ�ം. ഈ വലിയ േരാഗ വ�ാപനകാലം �ശ�േയാെട, ജാ�ഗതേയാെട 

ൈദവേ�ാടു മ�ു െകേ�� സമയം- മരണം വാതിൽ�ൽ. മടു�ു 

േപാകാെത �പാർ�ിേ�� സമയം. മരു�ും, ൈവദ�നുമായ 

ൈദവേ�ാടു� �പാർ�ന. ഗത് സമനയുെട തീ�വതയിൽ, വ�ഥയിൽ 

നമു�് നാഥേനാടു പ�ുേചരാം. 

പരിശു�ാ� പൂർ�നായ േശഷം പേ�താസ് അേ�ാസ് േതാലൻ 

വാചാലനാകു�ു. (1 പേ�താസ് 4.7) �പാർ�നയ്�് സുേബാധമു�വർ 

ആകുക നിർ�ദരായിരി�ുക. Be ye therefore sober and watch unto
  യഥാർഥ്ത ജാ�ഗതയാണ് പ�ത��ിന് ബലം .prayer 

 
പറയു�ു പേരാഹിതൻ അവനു സ��മ�. Arch Bishop Fulten Sheen   

സ��മ�ാ� അവ�� തിരി�റിയണം. Priest is not his own 
േലാകം മു�ി�ാ� വിധം വിഭജി�െ��ിരി�ു� കാല�് വ�� 

തിരുേമനി, അ�് സഭയുെട തലവനായി ഉയർ�െ�ടു�ു. വംശീയ 

വിേദ�ഷവും ജീവന്െറ ധ�ംസനയും വർ�ി�ുവരു�ു. അേമരി�യിലും 

യൂേറാ�ിലും മാ�തമ� ന�ുെട രാജ��ും വംശീയ വിേദ�ഷം ഏറിവരു�ു.

ന്െറ കര�ിൽ നമു�ു ചു�ും  എനി�് George Floyd- I can’t breath  
ശ�സി�ാൻ കഴിയു�ി�. മരണ പാശ�ൾ ജീവെന വരി�ു മുറു�ു�ു. 

ഭയവും േപടിയും ഇ�് നെ� �ഗസി�ു�ു. ആര് നെ� ഇതിൽ നി�് 

വിടുവി�ും. 'എനി�ുെ�ാരു േലാകം, നിന�ുെ�ാരു േലാകം, 

നമു�ിെ�ാരു േലാകം' എ�് തകരു� േലാകം ക�് കു�ു�ി മാഷ് 

കര�ു പാടുേ�ാൾ �ഫേ�ലി തൂ�ി - ഏവരും സേഹാദര�ൾ എ� 

മാർ�ാ�യുെട ചാ�കിയ േലഖനം േലാക ജനതയ്�് എ�ത സ�ാ�നം 

നൽകു�ു. വ�� പിതാേവ, േകരള�ിെല ൈ�ക��വ സഭകൾ�ും, 

സമൂഹ�ൾ�ും ധർ��ിൽ ഉറ� േനതൃത�വും കരുതലും 

നൽകിെ�ാടു�ുവാൻ സർേ�ശ�രൻ അ�െയ സഹായി�െ�. 

 നവീകരണം സഭയിൽ െകാ�ുവ� തിരുവചന�ിന്െറ 

ശ�ിയും �പാർ�നയുെട ബലവും നാം അനുഭവി�റിയണം. 

നവീകരണം മല�രയ്�ു മുഴുവൻ കൂടിയായിരു�ു. ശിംേശാെനേ�ാെല 

ബലം ന�ിൽ നി�് േചാർ�ുേപായി�ുേ�ാ?  നാം പരിേശാധി�െ�ടണം. 

ആ�ീക ജീർ�ത നെ� ബാധി�ി�ുേ�ാ? സഭ ആ�തപനം െച�ണം 

(േയാനാ 3:10). യി�സാേയൽ ജനെ� കനാനിേല�് നയി�ു� ആ�ീയ 

േപാരാ��ിൽ തളർ�ു േപാകാെത േയാശുവായ്�് ശ�ി പകർ�ത് 

ജാ�ഗതേയാെട ഉയർ�െ�� േമാെശയുെട ൈകകളായിരു�ു. 

അഹേരാനും ഹൂരും േപാെല വ�� പിതാേവ, ശ�തുവിേനാടു� ഈ 

േപാരാ��ിൽ, തളർ�ുേപാകാെത, േതാ�ുേപാകാെത, ബലം 

ധരി�ു�തിന് ഞ�ൾ കര�ൾ ഉയർ�ി തിരുേമനി�ായി 

�പാർ�ി�ും. 

 ഉറ�ും ൈധര�വുമു�വാനായിരി�ുക വിശ�സി�ു�തിലും 

ആ�ശയി�ു�തിലും നി�ളുെട ബലം. 



 ന�ുെട മുൻ രാഷ്�ടപതി ബഹുമാന�നായ എ. പി. െജ. അ�ുൾ 

കലാം �പാ�നെയ�ുറി�് നെ� പഠി�ി�ു�ു. നീ �പാർ�ി�ുേ�ാൾ 

നിന്െറ ശരീര�ിന്െറ പരിമിതികെള അതിലംഘി�് നീ �പപ��ിന്െറ

ഭാഗമായി തീരുകയാണ്. അവിെട സ��ിന്െറേയാ ജാതിയുെടേയാ, 

വിശ�ാസ�ിന്െറേയാ, യാെതാരു വിഭാഗീയതയുമി�. �പാർതഥന 

മനുഷ�െന ആ�ീയ േതജസുമായു� ഐക�ം സാ��മാ�ു�ു. 

 ൈദവാനുഭവം വ��ിപരമാണ്. അതിന്െറ ബഹിർഭാവം ( 

സമൂഹം ദർശി�ു�ു) മനുഷ ന�യിലു� �പവർ�നമാണ്. 

പൂർ�ീകരുെട വിശ�ാസ ചരി�തം ഇ�് ന�ിലൂെട 

ആവർ�ി�െ�ടുകയും പുനഃസൃ�ി�െ�ടുകയും േവണം. 

 തിരുവചന�ിേല�ു� മട�ം വിശ�ാസ നവീകരണ�ിന് 

അടി�ാനമാണ്. നവീകരണം ഒരു തുടർ �പ�കിയയാണ്. 

പരിശു�ാ�ാവിന്െറ �പവർ�നമാണ്. �കി��ീയ ശു�ശൂഷകരുെട 

ജീവിതം ഉട�ു തകരാവു� മൺ പാ�ത�ളിൽ 

സൂ�ി�െ��ിരി�ു�ു. ( 2 െകാരി. 4.7)

 സുവിേശഷം �കി��ു വിന്െറ അത�� ശ�ിയിൽ 

രൂപെ��ിരി�ു�ു. ആത് ശു�ശൂഷകന്െറ സ��മ� - ൈദവ ദാനമെ�ത. 

ൈദവരാജ��ിനായി ന�വും, ക�വും ഏെ�ടു�വരായിരു�ു 

അേ�ാസ് േതാലർ. അവരുെട �പതിനിധിയായി�ാണ് വ�� പിതാേവ, 

അവിടു�് ഇ�് അവേരാധിതനാകു�ത്. ഇ�് ലാഭം െകാ�ാൻ പലരും 

വിശ�ാസം ഉപകരണമാ�ു�ു. എ�ബായ േലഖന കർ�ാവ് (എ�ബാ. 3.1) 

പറയു�ു. മഹാ പുേരാഹിതനായ േയശുവിെന �ശ�ി�ുേനാ�ൂ. Look at 
Jesus the high Priest 
അേ�ാ��ാലർ നിർ�ഹി�ത് �കി��ു  ശു�ശൂഷയുെട തുടർ�യാണ്. ഏദനിൽ

ആരംഭി�ു �കി��ു േയശുവിൽ പൂർ�മാ�െ�� ശു�ശൂഷ. ൈദവം താൻ 

തിരെ�ടു�് അഭിേഷകം െച��വരിലൂെട ഈ ശു�ശൂഷ തുടരു�ു. 

 അേ�ാസ് േതാലരിൽ  േപരും ഈ സുവിേശഷ�ിനായി ജീവൻ 11
െകാടു�വരാണ്.

 �ാനാേരാഹണ ശു�ശൂഷയുെട ഉ��ിതിയിൽ 

െമ�താേ�ാലീ�ാെയ സിംഹാസന�ിൽ ഉയർ�ി വിളി�ു� Oxios 
ഭാഗമു�്. വിശ�ാസ സംര�കരായ പൂർ�ികരുെട േപര് നൽകി, 

സിംഹാസന�ിൽ ഉയർ�ി, ഇവൻ ഉ�മനും േയാഗ�നും എ�് 3 

�പാവശ�ം ഓക് സിേയാസ് വിളി�ു�ു. ഇവൻ ബലി�് ഊനമ� യാഗവ��ു  

എ�ാണർ�ം.  പൗെലാസ് അേ�ാസ് േതാലൻ േറാമർ -ൽ 12.1
പറയു�തുേപാെല ശരീര�െള ജീവനും വിശു�ിയും ൈദവ�ിനു 

�പസാദവുമായ ബലിയായി അർ�ി�ുക. യാഗവ��ു വിെന െകാ�ാെത, 

ജീവേനാെട യാഗപീഠ�ിൽ ദിനം േതാറും സമർ�ി�ു�ു. 

അനു�ഗഹീതമായ ഒരു പൗരാണിക, െകാ�ു സഭയിൽ ജനി�ാനും, 

ആരാധി�ാനും ൈദവം നമു�് കൃപ നൽകിയിരി�ു�ു. ൈദവം േ�ശ� 

പിതാ��ാെര നമു�് മുെ�ാരു�ിയിരു�ു. 

1889 ജൂലായ് 12 -ാം തീയതി തിരുവിതാംകൂർ േറായൽ േകാടതിയുെട 

(െസ�നാരി േക�ിന്െറ) വിധിമൂലം സർ�സ�വും വി�ിറ�ിേ�ാേര�ി 



വ� വരാണ് ന�ുെട പൂർ�ീകർ. േതാ�് തു�ം പാടിയവർ. ഒരു ഫീനിക് സ് 

പ�ിെയേ�ാെല ചാര�ിൽ നി�് ഉയിർ� ഒരു വിശ�ാസ 

സമൂഹമാകു�ു ന�ൾ.

പാല�ു��് േതാമസ് മാർ അ�ാനാേസ�ാസ് െമ�താേ�ാലീ�ായുെട 

കബറട� സമയ�്, കബറട�ാൻ മെ�ാരു െമ�തേ�ാലീ�ാ ഇ�ാെത 

വ�േ�ാൾ, േകാ�േര�് അ�ൻ �പാർ�ി�ു - ൈദവേമ േമാെശ 

മരി�േ�ാൾ അവർ�് ഒരു േയാശുവാ ഉ�ായിരു�ു. ഞ�ൾേ�ാ 

ആരുമി� എ�് പറ�് ജനേ�ാെടാ�ം കര�ു- അേ�ാൾ വകാരി 

ജനറാൾ േകാവൂര�ൻ �പാർ�ി�ു- എ�ാം ൈദവം ന�യ്�ായി കൂടി 

വ�ാപരി�ി�ും

-ാം മാർേ�ാ�യുെട കാല�് സഭയിലു�ായ അേ�ാസ് േതാലിക 8
ൈകവ��ിന്െറ ന�ൂനത പരിഹിരി�ു�തിന് അേ��ാഖ�ാ 

സിംഹാസന�ിൽ നി�് ൈകവ��് സ�ീകരി�്, സ�യ ശീർഷകത�വും, 

സ�യാധികാരവും വ��ിത�വുമു� (Autonomous & Autocephalous) 
മല�ര സഭയ്�് 23-ാം വയ�ിൽ 13 -ാംെമ�താേ�ാലീ�യായി, 

തിരുെവഴു�ു വിളം�രംമൂലം മല�ര സഭാ ഭരണം നിർ�ഹി� 

പാല�ു��് വലിയ മാത�ൂസ് മാർ അ�നാേസ�ാസ് തിരുേമനി, 

പ�ു വർഷം നീ�ു നി� സിമനാരി േകസ് മൂലം പഴയ സി�നാരിയും 

പ�ികളായ പ�ികൾ എ�ാം വി�ു േപാേര�ി വ� പാല�ു��ു 

േതാമസ് മാർ അ�ാനാേസ�ാസ് െമ�തേ�ാലീ�ാ, സഭയുെട അ�ി 

പരീ�ണ കാലം സഭെയ നയി� ഭ�നായ തീ�ൂസ് ഒ�ാമൻ 

തിരുേമനി, ഈ �ാനാഭിേഷക�ിന് ൈദവം തുണ� െതാഴിയൂർ 

സുറിയാനിസഭ, തകർ�് കിട� സഭാഗാ�തെ� ഊടും പാവും െകാടു�് 

െനയ് െതടു� ധി��ാശാലിയായ തീ�ൂസ് ര�ാമൻ തിരുേമനി, 

സുവിേശഷ േഘാഷണ�ിനായി താൻ അഭി�ി�നായിരി�ു�ു എ�് 

െതളി� േബാ���ിൽ സുവിേശഷം എ�ാവർ�ും എ�ായിട�ും 

എ� ചി�യിൽ എന്െറ മാർേ�ാമ�േര, യാേ�ാബ�േര, ആംേ�യേര 

എ� വിളി�ു സുവിേശഷം േഘാഷി� ഏ�ബഹാം മാർേ�ാ� തിരുേമനി, 

വിശ�ാസവും �പവർ�ിയും ഒ�ാെണ�ും �പവർ�ിയി�ാ� വിശ�ാസം 

നിർ�ീവമാണ�് യാേ�ാബ് �ീഹായുെട ദർശനം നമു�് കാ�ി�� 

യുഗ �പഭാവനായ യൂഹാേനാൻ മാർേ�ാ� തിരുേമനി,ഋഷിതുല�നായി 

ജീവി�് ലാളിത��ിന്െറ മകുടമായി േശാഭി� അലക് സാ�ർ 

മാർേ�ാ� വലിയ തിരുേമനി, സമ�� േലാക�ിന്െറയും ആദരവ് േനടി, 

രാജ�ം പ�ഭൂഷൺ നൽകി ആദരി� �കിേസാ�ം വലിയ തിരുേമനി, ഒരു 

വടവൃ�ം േപാെല വളർ�്, ഉയർ�്, പ�ലി�് ധന�േനതൃത�ം നൽകി 

വാ�ിേ�ായ അഭിവ�� േജാസഫ് മാർേ�ാ� തിരുേമനി,കൂടാെത, 

കുരുടാമ�ിൽ മാത�ൂസ് തിരുേമനി, പനംപു�യിൽ േതാമസ് തിരുേമനി, 

ഈേശാ മാർ തിെമാെഥേയാസ് തിരുേമനി, സഖറിയാസ് മാർ 

െതെയാഫിേലാസ് തിരുേമനി, ഗീവറുഗീസ് മാർ അ�ാനാേസ�ാസ് 

തിരുേമനി ഇവെര�ാവരും വ��പിതാേവ അവിടുെ� മുൻഗാമികളും 



ഉ�തവും േ�ശ�� വുമായ േനതൃത�വും ശു�ശൂഷയും സഭയ്�ും 

സമൂഹ�ിനും നൽകി��വരുമാണ്. ഈ വ�� പിതാ��ാരുെട 

പിൻഗാമിയായി ഇരുപ�ി ര�ാം മാർേ�ാ� ആയി വിശു� 

മാർേ�ാ�ായുെട പൗരസ്ത� സിംഹാസന�ിൽ വ�� പിതാേവ, അ�് 

ഇ�് അവേരാധി�െ�ടു�ു. മാർേ�ാ� �ീഹാ മുതൽ ഇേ�ാളം ഈ 

ൈ�ഹീക സിംഹാസനെ� ആദരി�് �പബലെ�ടു�ിയ എ�ാ ആ�ീയ 

ആചാര��ാെരയും സഭ ഇ�് ന�ിേയാെട ൈദവമു�ാെക ��രി�ു�ു. 

അവരുെട കാലടികളിൽ നട�ാൻ സ�ർ�ീയ പിതാവ് വ�� തിരുേമനിെയ 

സഹായി�െ�.

വ�� തിരുേമനി,

അേ�യ്�് ഇവരിൽ ഒരാളായി തീരുവാൻ കഴിയുേമാ! േമാെശയാകാൻ 

പ�ുേമാ, േയാശുവാ ആകാൻ കഴിയുേമാ? അ�് അ�ു മാ�തം. സൃ�ാവായ

ൈദവ�ിന്െറ സൃ�ി ൈവഭവമാണ് ഇത്. സൃ�ാവായ ൈദവം അ�െയ, 

വ�ത��നും, നി��ു ലനുമായി സൃ�ി�് ഞ�ൾ�് പിതാവും 

വഴികാ�ിയുമായി നിയമി�ു ത�ിരി�ു�ു. 

You are unique 
When you focuss on problems, you will have more problems, when
you focuss on possibilities, you will have more opportunities.

 
�ശീ. വിേവകാന� സ�ാമികൾ നെ� പഠി�ി�ു�ു.

Arise, Awake, Stop not, Until, your goal is achieved.

നവംബറിന്െറ ന�

1885 നവംബർ 15 -ാം തീയതി തിരുവിതാംകൂർ ൈഹേ�ാടതി മല�ര 

െമ�താേ�ാലീ� ആയിരു� പാല�ു��് േതാമസ് മാർ 

അ�ാനാേസ�ാസ് തിരുേമനി�് എതിരായി വിധി �പ��ാവി� ദിനം. 

ന�ൾ േതാ� ദിനം. 1909 നവംബർ 5 -ാം തീയതി തീ�ൂസ് ര�ാമൻ 

തിരുേമനിയുെട സു��ീണിേസാ ശു�ശൂഷ നട� ദിനം, 

െമ�താേ�ാലീ�യായി ചുമതല ഏ�ദിനം. 1935 നവംബർ 14 -ന് ഇേ��് 85 

വർഷം മു�്, യൂഹാേനാൻ മാർേ�ാ�, മാത�ൂസ് മാർ അ�ാനാേസ�ാസ് 

എ�ീ പിതാ��ാർ റ�ാ�ാരായ ദിനം. 

1989 നവംബർ 4, ബഹുമാന�രായ സി.ഐ. േജാർ�്, േജാർ�് േജ�ബ്, 

ഈ.ഐ ചീരൻ എ�ി ൈവദീകർ റ�ാ�ാരായ ദിനം. ഇ�് 2020 നവംബർ 

14 ശനിയാ��, രാജ�ം െവളി��ിന്െറ െപരുനാളായ ദീപാവലിയും 

കു�ികെള കുറി�ു� കരുതലിൽ ശിശുദിനവും െകാ�ാടു�ു. ഈ 

സുദിന�ിൽ ൈദവം നമുെ�ാരു െമ�താേ�ാലീ�ാെയ നൽകി 

അനു�ഗഹി�ു�ു.

വളെര �പതീ�േയാെട മല�രയിെല കു�ികൾ, യൗ�ന�ാർ, 



സേഹാദരികൾ മുതിർ� പൗര�ാർ, സഭാ വിശ�ാസികൾ ഇതര സഭാ 

ഗാ�ത�ിൽ െപ�വർ, രാഷ്�ടം, എ�ാവരും, �പതീ�േയാെട അ�െയ 

േനാ�ിയിരി�ു�ു.

21 ദിവസം അടയിരി�ു� പിടേകാഴി�് ചു�ും ജിഞാസേയാെട 

കാ�ിരി�ു� കു�ികെളേ�ാെല, ഞ�ൾ�് ഒരു പിതാവ്, വഴികാ�ി, 

എ�ാവെരയും ത�ിൽ ബ�ി�ി�ു� സ് േനഹം നൽകി�രു� ഒരു 

അ�, ഉ�ായിവരും. ഞ�ൾ േനാ�ിയിരി�ു�ു

�ഫാൻസിസ് പാ�ാെയ തിരെ�ടു� 2013 മാർ�് 14 -ന് 117 

കർ�ിനാള�ാരുെട സംഘ�ിൽ നി�് കർ�ിനാൾ ബർേഗാളിയ 

തിരെ�ടു�െ��ു. സിേ�ൻ ചാ�ലിന്െറ പുക കുഴലിൽ െവളു� പുക

ക�ു. വരണാധികാരി േലാകേ�ാടു പറ�ു - ഹേബ മൂസ് പാ�ാം We 
have the pope.
അേത ഇ�് നമു�് ഒരു െമ�താേ�ാലീ�ാ നൽകെ�ടു�ു.

നാം നിൽ�ു� മ�് ഉറ�ു�തായിരി�ണം. മാർ പേ�താസ്, മാർ േതാമസ് 

എ�ീ അേ�ാസ് േതാല�ാരുെട വിശ�ാസ �പഖ�ാപനമാണ് സഭയുെട 

അടി�ാന വിശ�ാസം.

േയശു കർ�ാവാണ്. േയശു ൈദവമാണ്, േയശു ര�കനാണ് എ�് 

േലാകേ�ാട് �പേഘാഷി�ാൻ സഭെയ അ�് ഒരു�ുക.

െവളി� േവഷം െക�ിയ ഉപേദ�ാ��ാെരയും പാതാള േഗാപുര�ിന് 

ഉടയവേരയും തിരി�റിവാൻ ൈദവം കൃപ െച�െ�. പിതാേവ ഉറ�ു നി�് 

ഈ ആ�ീയ ഗൃഹം പണിയുക. ഉറ�ും ൈധര�വുമു�വനായിരി�. 

നിയു� െമ�താേ�ാലീ�ാ തിരുേമനി, വ�� പിതാ��ാേര, വികാരി 

ജനറാൾ അ��ാേര, �പിയ സന��െര, ബഹുമാനെ�� ൈവദീകേര 

സുവിേശഷകേര, േലാകം എ�ാടും ഈ ശു�ശൂഷയിൽ പെ�ടു�ു� 

ൈദവ ജനേമ, ഏവർ�ും വ�നം. ൈദവ�ിന് സ് േതാ�തം. പിതാ��ാെര 

നട�ിയ ൈദവം തന്െറ സഭെയ അനു�ഗഹി�െ�.

�പാർ�ന

അതിരും തീരവുമി�ാ� ൈദവേമ, ഞ�ളുെട പിതാ��ാരുെട 

ൈദവേമ, കർ�ാവീേശാ മശിഹായുെട പിതാവാം ൈദവേമ, 

തിരുര��ാൽ ഞ�െള വിെ�ടു� ൈദവേമ, നിന�ു ��ു തി. 

വിശു� സ് നാനം മൂലം അവിടുെ� ശരീരേ�ാടു ഞ�െള 

ബ�ി�ി�തിനാൽ നിന�ു ��ു തി. കാലാകാല�ളിൽ അവിടുെ� 

തിരുസഭെയ േമയി�ു ശു�ശൂഷി�ാൻ അവിടു�് േവർതിരി�് വിളി�് 

അഭിേഷകം െച�� എ�ാ പിതാ��ാർ�ായും നിന�ു ��ു തി. ഞാൻ 

എന്െറ ഹൃദയ �പാകാരമു� ഇടയ�ാെര നി�ൾ�ു നൽകും എ� 

വാ���ം അവിടു�് നിറേവ�ു�തിനാൽ നിന�ു ��ു തി. 63-വർഷം 

ഞ�ൾ�് ഒരു ൈവദീകനായും 45-വർഷം േമ����ാരനായും 13-വർഷം 

െമ�താേ�ാലീ�യുമായി ധന�മായ ശു�ശൂഷ നിർ�ഹി�് 

തിരുസ�ിധിയിേല�് വാ�ിേ�ായ േജാസഫ് മാർേ�ാ�ാ 

െമ�താേ�ാലീ�ാ തിരുേമനി�ായി ൈദവേമ നിന�് ��ു തി. ഞ�ൾ�് 

ഒരു പുതിയ െമ�താേ�ാലീ�ാെയ നൽകിയതിനാൽ നിന�ു ��ു തി. വ�� 



തിരുേമനിയുെട േ�ശ� മാതാപിതാ�ൾ�ായി, സേഹാദര�ൾ�ായി, 

അ�� മുടി, െപരുനാട്, ഇടവകകൾ�ായി സ് േതാ�തം. ൈവദീകാഭ�സനം 

നട�ിയ �ാപന�ൾ�ായി, അ��ാപകർ�ായി, സ് േനഹിതർ�ായി 

സ് േതാ�തം. തിരുേമനി ശു�ശൂഷ െച�� ഇടവകകൾ, ഭ�ദാസന�ൾ, 

�ാപന�ൾ എ�ാ�ിനായി ൈദവേമ നിന�ു സ് േതാ�തം. ഞ�ൾ�് 

പിതാവും അേ�യ്�് മകനുമായ തിരുേമനി�് ശരീര സുഖവും മന�ിന് 

ബലവും കർ�ാവിലു� ആന�വും നൽകി പരിശു�ാ�ാവിൽ നിറ�് 

സ�ർ�ീയ �ാന�ാൽ അവിടുെ� പരിശു� സഭെയ നയി�ാൻ കൃപ 

നൽകി അനു�ഗഹി�ണെമ�് കർ�ാവും ൈദവവും ര�കനുമായ 

േയശു മൂലം �പാർ�ി�ു�ു.

ആ�ീൻ

േജാസഫ് മാർ ബർ�ബാസ് എ�ിസ്േകാ�ാ


