ദ഻വസം2, 11 ീെരഽവര഻ 2019 ത഻ങ്കൾ

മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരര രവളിരെടുത്തുന്നു
മർുകഺസ് 14: 3 - 9
നമ്മൾ പല ദ഻ശകള഻ൽ ന഻ന്നഽം വല഻ീെടഽകീെടഽന്ന രഽ ുലഺകത്ത഻ലഺണഽ ജ഼വ഻കഽന്നത്. തന്ഩാലം
നമഽക് തകർെയഽം ന഻രഺശയഽം ഄനഽഭവീെടഽന്നഽ. ജ഼വ഻തം
വളീര അവശൿങ്ങൾ ന഻റഞ്ഞതഺകഺം. ഒുരഺ
വൿക്ത഻യഽം തനതഺയ
പശ്നങ്ങള ം പയഺസങ്ങള ം
ഄഭ഻മഽഖ഼കര഻കഽകയഽം സഹഺയം ുതടഽകയഽം
ീെയ്തഽീകഺണ്ട഻ര഻കഽന്നഽ
മർുകഺസ് 14: 3 -9 വഺകൿങ്ങൾ നമഽക് െ഻ത്ഫ഻കഺം. ആവ഻ീട വ഻ലുയറ഻യ ൂതലവഽമഺയ഻
വരഽന്ന
രഽ സ്ത഼ീയകഽറ഻െ് നഺം വഺയ഻കഽന്നഽ.
(300 ദനഺറ ഄതഺയത് ഄവള്ക്ക് രഽ വർഷീത്ത മഽഴഽവൻ
ുവതനവഽം
അണ് ഄത഻ന്ീറ വ഻ല ) ഄവൾ ുയശഽവ഻ൻീറ തലയ഻ൽ അ ൂതലം പാശ഻ മീറഺരഽ
വ഻ധത്ത഻ൽ പറഞ്ഞഺൽ ഄവീന ഄവന്ീറ മരണത്ത഻നഺയ഻
ഄഭ഻ുഷകം ീെയ്തഽ. ഄവൾ ഗഽരഽവ഻ന്ീറ
സ്പർശനം
അവശൿമഺയ഻രഽന്ന
രഽ
സ്ത഼യഺയ഻രഽന്നഽ, എന്നഺൽ
ഄവൾതീന്ന രഽ
ഄദിശൿമഺയ
സ്പർശനത്ത഻ലാീട
ഄവീന
സ്പർശ഻െ .
ഄവള ീട
വ഻ശവഺസത്ത഻നഽുവണ്ട഻
ുയശഽ
ഄവീള
ഄഭ഻നന്ദ഻കഽന്നതഺയ഻ നഺം വഺയ഻കഽന്നഽ.
"ഄവൾ എങ്കൽ നലല പവിത്ത഻യുലലഺ ീെയ്തതഽ. "
" ഄവൾ തന്നഺൽ അവതഽ ീെയ്തഽ"
ശ഻ഷൿന്ഩഺരഽീടയഽം മറ ള്ളവരഽീടയഽം ുരഺഷം ഄവള ീട ുനീര ജവല഻െ . എന്നഺൽ ഄവൾ
'ഄവീന ', ൂദവപഽതീന , മ഻ശ഻ഹഺീയ , രക്ഷകീന , സൗഖൿ ദഺയകീന, വ഻ുമഺെകീന
ത഻ര഻െറ഻ഞ്ഞഽ.
ഄപകഺരം ീെയ്തതഽമാലം , ഇ ുപര഻ലലഺത്ത സ്ത഼ ുയശഽവ഻ന്ീറ രഽ യഥഺർത്ഥ ശ഻ഷൿയഺയ഻ത്ത഼ർന്നഽ.
ഄവൾ, സ്ുനഹത്ത഻ന്ീറ ഈപകരണം, ത഻ര഻െ
സ്ുനഹ഻കീെടഽകയഽം തന്ഩാലം ുവദന഻കഽന്നവർകഽ അ
സ്ുനഹം പങ്കഽവയ്കഺൻ പഺപ്തയഺകീെടഽകയഽം ീെയ്തഽ. ഄവള ീട ജ഼വ഻തത്ത഻ൽ സൗഖൿത്ത഻ന്ീറ
പര഻വർത്തനം ീകഺണ്ടഽവരഺൻ രഽ സ്പർശനം, ഄദിശൿ സ്പർശനം മത഻യഺയ഻രഽന്നഽ.
രഽ ന഻മ഻ഷം നമഽക് ന്ന് ന഻ന്ന് നമ്മഽീട മുത്പൿ ഈള്ള ുപര഻ലലഺത്ത ഄദിശൿനഺയ അള കീള
പറ഻ ഄതഺയത് സ്ത഼കൾ, കഽട്ട഻കൾ, മഽത഻ർന്നവർ, മനസ഻കൂവകലൿങ്ങള ള്ളവർ, തൿജ഻കീെട്ടവർ, മഺരക
ുരഺഗം രഺധ഻െവർ, മയകഽമരഽന്ന഻ന് ഄട഻മകൾ അയവർ, രഺലപ഼ഡകർ, ഄവ഻വഺഹ഻തരഺയ 'ഄമ്മമഺർ
മഽതലഺയവീര പറ഻ ന്ന് െ഻ത്ഫ഻കഺം. ഄവൾകഽ ുവണ്ട഻ ുയശഽ പറഞ്ഞ അ വഺകഽകൾ ുകൾുകണ്ട
സമയം ആതഺണ്. " ആവീള വ഻ടഽവ഻ൻ; ഄവീള ഄസഹൿീെടഽത്തഽന്നതഽ എത്ഫഽ" (6) " സഽവ഻ുശഷം
ുലഺകത്ത഻ൽ
ീകയഽം
പസംഗ഻കഽുന്നടീത്തലലഺം
ഄവൾ
ീെയ്തതഽം
ഄവള ീട
ഒർീമ്മകഺയ഻
പസ്തഺവ഻കഽം " (9)

ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കകം
1.
2.
3.

ന഻ങ്ങള ീട സവഺധ഼ന വലയത്ത഻ൽ ഈള്ള ന഻ങ്ങൾ ഄവഗണ഻െതഽം മറന്നഽ കളഞ്ഞതഽമഺയ ുപര഻ലലഺത്ത
അള കീള ത഻ര഻െറ഻യഽക
ുവദന഻കഽന്നവീര കീണ്ടത്ത഻ രക്ഷ഻കഽവഺൻ വൿക്ത഻പരമഺയ഻ ന഻ങ്ങൾക് ീെയ്യ വഺൻ സഺധ഻കഽന്ന െ഻ല
കഺരൿങ്ങൾ എീത്ഫഺീക?
സഭകള ം അതഽര സ്ഥഺപനങ്ങള ം ജ഼വ ദഺയക സ്പർശനത്ത഻ന്ീറ ഈപകരണങ്ങളഺകഽവഺൻ ഈറെ ള്ള െ഻ല
മഺർഗ്ഗങ്ങൾ ന഻ർുദശ഻കഽക.

രകർത്ഥന
സകല
മനഽഷൿരഽീടയഽം
ൂദവുമ
ുവദന഻കഽന്നവരഽീട, അശവഺസത്ത഻നഽം
സൗഖൿത്ത഻നഽം
വ഼ീണ്ടടഽെ഻നഽം
ര഻ടവഽം
ആലലഺത്തവരഽീട
അവശൿങ്ങള഻ുലകഽ
ഞങ്ങള ീട
കണ്ണ കൾ
തഽറകണുമ.
ഄവര഻ൽ ഒുരഺരഽത്തരഽുടയഽം സമഺധഺനത്ത഻നഽം, പാർണ്ണതയ്കഽമഽള്ള ഈപകരണം അയ഻ര഻കഺൻ ഞങ്ങീള
സഹഺയ഻െ് ഄവീര വ഻ശവഺസത്ത഻ലഽം ൂധരൿത്ത഻ലഽം ഈറെ഻കഽന്നവന്ീറ ഄടഽുത്തക് ഄവീര നയ഻കഺൻ
ഞങ്ങൾക് സഺധ഻കഽമഺറഺകീട്ട
അുമൻ

ഡ

ക. സുനിത രനഡറകണ

ഄുസഺസ഻ുയറ് ീപഺെസർ, ുപഺസ്റ്റ് ഗഺുജവറ് ുപഺഗഺമ഻ീല ഡ഼ൻ,
യാണ഻യൻ ര഻ബ്ല഻കൽ

ീസമ഻നഺര഻, പാന

ദ഻വസം 3, 12 ീെരഽവര഻, 2019, ീെഺവ്വഺഴ്െ

രക്ഷകരന സ്രർശിക്കുവകനുള്ള വിടുതൽ
മർുകഺസ് 6:53 - 56
മരഽഭാമ഻യ഻ീല ീകഺടഽം ൊട഻ൽ തളർന്നഽ വ഼ഴഽന്ന രഽ യഺത഻കീന സങ്കൽെ഻കഽക. ഄയഺള഻ൽ
ന഻ന്ന് ഄല്പം മഺതം ഄകീല തണഽത്ത ീവള്ളം ന഻റെ പഺതങ്ങള ള്ള ര഻ടമഽണ്ട്. ഄത് സൗജനൿമഺണ്.
ഄത ഄടഽത്ത് ആപകഺരം ജലമഽള്ള വസ്തഽത ഄയഺൾക് ഄജ്ഞഺതമഺണ്. ന഻ര്ജ്ജല഼കരണവഽം തളർെയഽം
അ ജല ുസഺതസ഻ുലകഽ എത്ത഻ുെരഽന്നത഻നഽ ഄയഺൾക് തടസ്സമഺയ഻ര഻കഽന്നഽ.
സഹഺയ഻കഽവഺൻ അരഽം
അ വഴ഻ കടന്നഽ വന്ന഻ീലലങ്ക഻ൽ അ മനഽഷൿന്ീറ ജ഼വ഻തം ഄവ഻ീട ഄവസഺന഻കഽം.
ആന്ന്
നമ്മൾ
വളീരയധ഻കം
വൿതൿസ്തമഺയ
അവശൿങ്ങള ള്ള
അള കളഺൽ
വലയം
ീെയ്യീെട്ട഻ര഻കഽന്നഽ. അവശൿങ്ങൾ - ശഺര഼ര഻കം, ൂവകഺര഻കം, മഺനസ഻കം, സഺമാഹ഻കം, സഺമ്പത്ത഻കം,
അത്ധ഼യം ീക അകഺം. പതൿഺശ നഷ്ട്ടീെട്ട ആവർക് സൗഖൿവഽം പതൿഺശയഽം എപകഺരം നമഽക്
നൽകഺൻ സഺധ഻കഽം?
ആന്നീത്ത ുവദഭഺഗത്തഽള്ള മാന്നഽ പഺഠങ്ങള഻ുലകഽ നമഽക് ുനഺകഺം. ന്നഺമത് അള കൾ
ുയശഽവ഻ീന ത഻ര഻െറ഻യഽന്നഽ. ഄവർ ഄവീന ഄയ്യഺയ഻രീത്ത ുപഺഷ഻െ഻െ, ഭാതങ്ങീള പഽറത്തഺക഻യ
ുരഺഗ഻കീള സൗഖൿം അക഻യ മര഻െവീര ഈയർെ഻െ ഄത്ദഽത പവർത്തകനഺയ഻ ത഻ര഻െറ഻യഽന്നഽ. രഽ
ൂവദൿനഽം സഽഖീെടഽത്തഽവഺൻ അകഺത഻രഽന്ന പഴക഻യ രക്ത സഺവമഽണ്ടഺയ഻രഽന്ന സ്ത഼ീയ ുപഺലഽം
സഽഖീെടഽത്തതഺൻ കഴ഻വഽള്ളവൻ. ഄീത. ുയശഽവ഻ന്ീറ ശക്ത഻യഽം ഄനഽകമ്പയഽം ത഻ര഻െറ഻യഽകയഺണ്
നഺം െവ഻ുട്ടണ്ട അദൿ പട഻. സഽവ഻ുശഷങ്ങൾ
പഺർഥനഺപാർവം വഺയ഻കഽന്നത് , വ഻ശവഺസകണ്ണഺൽ
ുയശഽവ഻ീന കഺണഺൻ സഹഺയ഻കഽം. ഄുെഺൾ ആന്നഽം സൗഖൿവഽം പാർണതയഽം വഺഗ്ദഺനം ീെയ്യ ന്ന
ുയശഽവ഻ന്ീറ
സ്പര്ജ്ശനം
നമഽക്
ത഻ര഻െറ഻യഽവഺൻ
കഴ഻യഽം. രണ്ടഺമതഺയ഻, അള കൾ
ഄവർ
ഏർീെട്ട഻രഽന്നത഻ീന ഈുപക്ഷ഻െ് ുരഺഗ഻കീള ുയശഽവ഻ന്ീറ ഄടഽകുലകഽ
ീകഺണ്ടഽുപഺകഺൻ ഒട഻ീെന്നഽ.
ഄവർ ക഻ടകുയഺീട ുരഺഗ഻കീള ുയശഽവ഻ന്ീറ സമ഼പത്ത് എത്ത഻െ . ആന്ന് നമ്മൾ ത഻രക഻ലഺണ്,
അീരീയങ്ക഻ലഽം സഹഺയ഻കഺൻ സമയമ഻ലല. പലുെഺഴഽം, നഺം ദര഻ദീര, തകർന്നവരഽം, തകർന്നവരഽം, ,
പഺവീെട്ടവരഽം, അയ നമഽക് െഽറ മഽള്ളവീര നീമ്മ ഄവഗണ഻കഽന്നഽ. നുമ്മഺടഽ
ക്ഷമ഻കഽവഺനഽം
മറ ള്ളവുരഺട്
കാടഽതൽ ക്ഷമഺശ഼ലനഽം സഹഺനഽഭാത഻യഽം കഺണ഻കഽവഺനഽള്ള ശക്ത഻ തരഽവഺനഽം നഺം
പഺർത്ഥ഻കണം. ഄുെഺൾ
നമഽക് അവശൿമഽള്ളവീര സമ഼പ഻കഺനഽം ുയശഽവ഻ന്ീറ സ്പർശനത്ത഻ുലക്
ഄവീര രന്ധ഻െ഻െ് ഄവരഽീട ജ഼വ഻തീത്ത സ്പർശ഻കഺനഽം സഺധ഻കഽം. മാന്നഺമതഺയ഻, ുയശഽവ഻ന്ീറ
വസ്തത്ത഻ന്ീറ വ഻ള മ്പ഻ൽ ീതഺട്ടവീരഺീകയഽം ീസൗഖൿം പഺപ഻െ . അീരങ്ക഻ലഽം െ഻ലർ മഺതമലല ,
എലലഺവരഽം സൗഖൿം പഺപ഻െ . ീസൗഖൿമഺകഺനഽം പഽനഃസ്ഥഺപ഻കഺനഽമഽള്ള ുയശഽവ഻ന്ീറ ശക്ത഻യ഻ൽ
നഺം
വ഻ശവസ഻ുകണ്ടതഽണ്ട്.
ുയശഽ
മനഽഷൿവർഗ്ഗീത്ത
എലലഺവീരയഽം
സ്ുനഹ഻കഽന്നഽീവന്നഽം
അശവഺസത്ത഻ന് ുവണ്ട഻യഽള്ള തങ്ങള ീട
ന഻ലവ഻ള഻ക് ഈത്തരമരഽള ീമന്നഽം
നഺം വ഻ശവസ഻ുകണ്ടതഽണ്ട്.
. ുയശഽവ഻ന്ീറ ശക്ത഻യ഻ൽ നഺം യഥഺർഥത്ത഻ൽ വ഻ശവസ഻കഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ, അവശൿമഽള്ളവർകഺയ഻
നഺം
പഺർഥ഻കഽം.
ുയശഽവ഻ന്ീറ സ്ുനഹം ഄവുരഺടഽകാീട പങ്കഽീവെ ീകഺണ്ട് ഄവന്ീറ ുരഺഗശഺത്ഫ഻
സ്പർശനം ലഭ഻കഺൻ ഄവീര ക്ഷണ഻കഽം.
ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കകം
1. നമഽക് ുയശഽവ഻ീന ഇ അഴ്െയ഻ൽ കാടഽതൽ പര഻െയീെടഺം, ഄവൻീറ ശക്ത഻യഽം ഄനഽകമ്പയഽം
ത഻ര഻െറ഻യഺൻ കഴ഻യഽന്ന വഴ഻കീളകഽറ഻െ െ഻ത്ഫ഻കഺം.
2. ഒുരഺ ദ഻വസവഽം കഽറഞ്ഞത് രഽ പഺവീെട്ട വൿക്ത഻ീയ സഹഺയ഻കഺൻ ന഻ങ്ങൾക് സമയം
കീണ്ടത്തഽവഺനഺയ഻ ന഻ങ്ങള ീട ജ഼വ഻തീത്ത എങ്ങീന പഽനർകമ഼കര഻കഺൻ കഴ഻യഽം?
3. ുയശഽവ഻ന്ീറ സ്പർശനം എലലഺവർകഽം ുരഺഗശഺത്ഫ഻യഽം ീസൗമൿതയഽം വരഽത്തഺൻ
ശക്ത഻യഽള്ളതഺീണന്നഽ ന഻ങ്ങൾ വ഻ശവസ഻കഽന്നഽുണ്ടഺ? ഈീണ്ടങ്ക഻ൽ, ഇ വ഻ശവഺസം മറ ള്ളവരഽമഺയ഻
പങ്കഽീവകഺൻ ന഻ങ്ങൾക് എങ്ങീന കഴ഻യഽം?
പഺർത്ഥന
കർത്തഺവഺയ
ുയശഽുവ, ന഻ീന്ന
ശക്തനഽം
ഄനഽകമ്പയഽള്ളവനഽമഺയ
സൗഖൿപദഺയകനഺയ഻
ത഻ര഻െറ഻യഽവഺൻ എീന്ന സഹഺയ഻കണം. എന്ീറ ഄവ഻ശവഺസത്തഺലഽം, സവഺർത്ഥതയ഻ലഽം, ഄനഽകമ്പയഽീട
കഽറവ഻ലഽം ന഻ന്ന് എീന്ന രക്ഷ഻കഽവഺൻ എീന്ന സഹഺയ഻കണീമന്നഽം പഺർത്ഥ഻കഽന്നഽ. ആന്ന് ന഻ന്ീറ
സ്പർശനം ഞഺൻ ഄനഽഭവ഻കീട്ട. ഄങ്ങീന ഞഺൻ ന഻ങ്ങീള മറ ള്ളവീര നയ഻കഽമഺറഺകീട്ട . അുമൻ.

ഡ

ക. ശീമതി വസന്ത ഡതകമസ്,

ുദശ഼യ തലവൻ, ഄർപഺന മ഻ന഻സ്റ്ററ഼സ്, പഽീണ

ദ഻വസം 4 , 13 ീെരഽവര഻, 2019, രഽധനഺഴ്െ

രസൌഖ്ൿത്തിഡലക്ക് വിശവകസത്തിന്രറ തീർത്ഥകടനം
ലാുകഺസ് 8: 44-46
ൂദനംദ഻ന
ശക്ത഼കര഻കഽന്നഽ.

ജ഼വ഻തത്ത഻ൽ

വ഻ശവഺസം

പതൿഺശുയഺീട

രക്ഷ഻കഽന്നഽ,

തഽടരഽന്നത഻ന്

ീസൗഖൿമഺകഽന്നഽ,

വ഻ശവഺസവഽം

സമഺധഺനവഽം

കിപയഽം

നൽകഽന്നഽ.

നീമ്മ

വ഻ശവഺസം

പഽനഃസ്ഥഺപനവഽം, ഈൾീെടഽത്തലഽം, സവ഼കഺരൿവഽം നൽകഽന്നഽ. സൗഖൿത്ത഻നഽള്ള ശക്ത഻ തന്ന഻ൽ തീന്ന ഈള്ള
വ഻ശവഺസത്ത഻ൽ
തീന്നകഽറ഻െ്

ന഻ന്ന്
രണ്ടഽ

വഹ഻കഽന്നവൻ

വരഽന്നഽ.
പഽത഻യ

"

എന്ന഻ൽ

കഺരൿങ്ങൾ

അണ്, ഄധ഻കഺരം

ന഻ന്ന്

ഄവൻ

ശക്ത഻

പഽറീെട്ട

"

എന്ന്

ീവള഻ീെടഽത്തഽകയഺയ഻രഽന്നഽ.

വ഻ുവെ഻കഺനഽള്ള

പഺപ്ത഻

ഄവനഽണ്ട്

ുയശഽ

പറഞ്ഞുെഺൾ

ുയശഽ

ൂദവ഻കശക്ത഻

എന്നഽള്ള

വസ്തഽതകൾ

ഄവൻ മറ ള്ളവർക് ീവള഻ീെടഽത്ത഻. വളീര ശക്തമഺയ഻ട്ടഺണ് ഄവൻ അ ീവള഻ീെടഽത്തൽ നടത്തഽന്നത്.
ഇ

പശ്ചഺത്തലത്ത഻ൽ

രന്ധമഽണ്ട്.

ുയശഽവ഻ന്ീറ

'വ഻ശവഺസം' എന്ന

പശ്ചഺത്തലത്ത഻ൽ

ുരഺഗശഺത്ഫ഻യഽം

പദം

മനസ്സ഻ലഺകഽകയഽം

ഄത഻രഽകള ം

വൿവസ്ഥകള ം

മനഽഷൿഘടകങ്ങീളയഽം
ത഻ര഻െറ഻വ഻ലഺണ്

ുവണം.

വഴ഻

ഄവൻ

വ഻ശവഺസം

രക്ഷഺ

ുയശഽവ഻ന്ീറ

മഽറ഻ുവറ

ഄത഻ർവരമ്പഽകീളയഽം

ഄവൾ

വ഻ശവഺസത്ത഻ന്ീറ

പമഽഖമഺകഽകയഽം

സ്ത഼യഽീട

പര഻ുശഺധ഻െ .

സമാഹത്ത഻ന്ീറ

എന്ന഻രഽന്നഺലഽം,

സകലതരം

കഴ഻യഽന്നവനഺണ്

ഄവള ീട

വ഻ശവഺസം

തമ്മ഻ൽ

ുരഺഗശഺത്ഫ഻യഽീട

വ഻ശവഺസീത്ത

ഄത഻ജ഼വ഻കഺൻ

പകട഻െ഻െത്.

പത഻കരണവഽം

വഺകഽകൾ

ുയശഽഎന്ന

ഄവള ീട

ശഺര഼ര഻ക

സൗഖൿീത്ത മഺതമലല ീകഺണ്ടഽവന്നത് പ഻ീന്നീയഺരഽ ഄവള ീട പാർണമഺയ പഽനഃസ്ഥഺപനീത്ത അണ്.
സ്പർശനം
എന്ന഻വയ഻ലാീട

വളീര
നമ്മൾ

കഷ്ടീെടഽന്നവരഽീടയഽം
ഄസമതവങ്ങൾ,

ശക്തമഺണ്.
മറ ള്ളവീര

ദര഻ദരഽുടയഽം

വ഻ഭജനം,

നമ്മഽീട

വഺകഽകൾ,

സ്പർശ഻കഽന്നഽ.

ൂദവവഽം

ഄട഻െമർത്തീെടഽന്നവരഽീടയഽം

ഄന഼ത഻കൾ,

ല഻ംഗപരമഺയ

പവർത്തനങ്ങൾ,

ൂദവമഺണ്.

ഄസമതവങ്ങൾ,

ദഺര഻ദൿം,

മുനഺഭഺവം

ുരഺഗ഻കള ീടയഽം
ആന്നീത്ത

കഺലം

രലഺത്നംഗം,

വ഻വ഻ധ

രാപങ്ങള഻ൽ വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽള്ള പത഻സന്ധ഻കൾ, സഺമാഹൿ ഄസവസ്ഥതകൾ തഽടങ്ങ഻യവ ീവലല വ഻ള഻കൾ
ഈണരഽന്ന

കഺലമഺണ്.

ുകൾകഽന്നതഽം

ുകൾകഺത്തതഽമഺയ

ുതടഽന്നഽ. എന്നഺൽ, നമ്മഽീട തകർെയ഻ൽ ന഻ന്ന്
സ്പർശനത്ത഻ൽ
നമ്മഽീടുമൽ

ശക്ത഻

ഈണ്ട്.

അവശൿമഽള്ള

ന഻ക്ഷ഻പ്തമഺണ്. തന്ീറ

ഄംഗ഼കര഻കഽകയഽം
വൿതൿസ്തമഺയ

പഽനഃസ്ഥഺപ഻കഽകയഽം

ന഻ലവ഻ള഻കൾ

ആന്ന്

സൗഖൿം

ുരഺഗശഺത്ഫ഻യ഻ുലകഽ നീമ്മ നയ഻കഽവഺൻ ുയശഽവ഻ന്ീറ
സമയത്ത്

സജ഼വമഺയ

ഄത഻ർവരമ്പഽകളഺലഽം

തകർെകള ീട
ഄുതപട഻

വ഻ശവഺസത്ത഻ന്ീറ

ീെയ്തഽ.
ജ഼വ഻ത

ഄത്

ആന്നീത്ത

പുയഺഗ഻കഺൻ ഄുത

െലമഺയ഻

സ്ത഼ീയ

വ഻ശവഺസത്ത഻ൻീറ

സഺഹെരൿങ്ങളഺലഽം

ത഻രസ്കരണഭ഼ത഻, ഭയം, കഽറുരഺധം, ന഻രഺശ, സംശയം, മനഽഷൿീര

അ

ശക്ത഻
ുയശഽ

ത഼ർഥഺടനവഽം

പര഼ക്ഷ഻കീെടഽന്നഽ.

ുരഺഗം,

തങ്ങള ീട സൗഖൿദഺയകനഺയ ൂദവീത്ത

ശത്പ഻കഽന്നത഻ൽ ന഻ന്ന് ഄകറ ന്നഽ.
ആപകഺരമഽള്ള
നയ഻കഽന്നത഻ൽ

ന഻ന്ന്

നമ്മഽീട

നീമ്മ

എള െത്ത഻ൽ

രാപങ്ങള഻ൽ നഺം ഄത഻കഺയന്ഩഺീര
വളർത്ത഻ീയടഽകഽന്നഽ.

ഄത്തരം

െഽറ പഺടഽകൾക്, വ഻ശവഺസവഽം

കിപയഽം

വൿത഻െല഻െ഻കഺനഺകഽം.

ഒുരഺ

ഄഭ഻മഽഖ഼കര഻കഽന്നഽ, തന്ഩാലം നമ്മ഻ൽ
സന്ദർഭങ്ങള഻ൽ,

നമ്മഽീട

ന഻റഞ്ഞ

രഽ

ദ഻വസവഽം

ജ഼വ഻തം
വൿതൿസ്ത

പ഻റഽപ഻റഽെ ം മുനഺഭഺവവഽം

വ഻ശവഺസവഽം

ൂദവത്ത഻ലഽള്ള

നമ്മഽീട

ന഻ലപഺടഽകള ം നഺം ുെഺദൿം ീെയ്യ ന്നഽ. ഭയവഽം സംശയങ്ങള ം നമ്മ഻ൽ നഽഴഞ്ഞഽ കയറഽന്നഽ.. ൂദവം രഽ
പഺർഥനകഽ ഄെ റം മഺതമഺണ്
അണ്, ുരഺഗശഺത്ഫ഻കഽള്ള

എന്ന കഺരൿം നഺം മറകഽകയഽം ീെയ്യ ന്നഽ. ഄത്തരം ന഻മ഻ഷങ്ങള഻ൽ

ുയശഽവ഻ന്ീറ

ശക്ത഻യഽീട

പഺപ്ത഻യഽീട

ഄടഽത്തഽ

നഺം

വുരണ്ടത്.

ഄത്

നീമ്മ പഽനഃസ്ഥ഻ത഼കര഻കഽകയഽം ീസൗഖൿമഺകഽകയഽം ീെയ്യ ം.

ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കകം
1. ീസൗഖൿം പഺപ഻കഺനഽം ീസൗഖൿം പകരഽവഺനഽം

ൂദവത്തഺൽ നമ്മ഻ൽ ന഻ക്ഷ഻പ്തമഺയ ശക്ത഻ നഺം

ഈപുയഺഗ഻കഽന്നഽുണ്ടഺ?
2. നഺം ഄത഻ർവരമ്പഽകൾ തരണം ീെയ്തഽീകഺണ്ട് ൂദവത്ത഻ൽ ന഻ന്ന്

വരഽന്ന ശക്ത഻ീയ മനഽഷൿീര

ീതഺടഺനഽം ുരഺഗ഻കീള സഽഖീെടഽത്തഽവഺനഽം ുവണ്ട഻ ഈപുയഺഗ഻കഽന്നഽുണ്ടഺ ?

രകർത്ഥന
ൂദവുമ, ഞങ്ങള ീട ഇ ത഼ർത്ഥഺടനത്ത഻ൽ ന഻ന്ന഻ൽ വ഻ശവഺസമർെ഻കഽവഺനഽം . ന഻ീന്ന
വ഻ശവസ഻കഽന്ന ഇ ജ഼വ഻തത്ത഻ൽ ന഻ുന്നഺീടഺെം
ഄനഽവദ഻കണുമ . ൂദവുമ ന഼

ുെരഽുമ്പഺൾ മറ ള്ളവീര

സ്പർശ഻കഽവഺനഽം ഞങ്ങീള

ഞങ്ങീള സഽഖീെടഽത്തഽകയഽം , സ്ുനഹത്ത഻ൽ, സമഺധഺത്ഫത്ത഻ൽ ,

സുത്ഫഺഷത്ത഻ൽ, വ഻ള഻കഽ ുയഺഗൿമഺം വണ്ണം

ജ഼വ഻കഺൻ അവശൿമഺയ അത്ധഺവ഻ീന ഞങ്ങള഻ൽ

ഈറെ഻കഽകയഽം ീെയ്യണീമന്ന് ഞങ്ങൾ പഺർത്ഥ഻കഽന്നഽ.

Ms Imtimenla Aier
ീസകട്ടറ഻-െഺൂൈൻസ് വ഻ഭഺഗം – CMAI
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വിശവകസഡത്തകടുകൂടിയുള്ള സ്രർശനം ദൈവത്തിന്രറ രതികരണരത്ത
ക്ഷണിക്കുന്നു
മർുകഺസ് 5:21-34, ലാകഺ. 8:42b- 48
രക്തസഺവമഽള്ള

രഽ

സ്ത഼യഽീട

ുപരഽീവള഻ീെടഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലലഺത്ത
അയ഻ത്ത഼ർന്ന഻രഽന്നഽ,
പഽറത്തഺകീെട്ട .
ുവദനഺജനകമഺയ

സൗഖൿം

സ്ത഼

ഄത഻നഺൽ,

ഄവൾ

കാട്ടഺയ്മയ഻ൽ

ഄവൾകഽണ്ടഺയ
ഄനഽഭവങ്ങള ം

വ഻ശവഺസത്ത഻ൽ

യഥഺർത്ഥത്ത഻ൽ
നഺശനഷ്ടങ്ങള ം

മാലം

ഄവൾ

തന്ീറ

ീതഺടഽന്ന

ഄശഽത്പയഽം

രഽ

ന഻ന്നഽം

മതപരമഺയ

ഄവള ീട

അുരഺഗൿപശ്നങ്ങള ം

പശ്നങ്ങൾ

ജ഼വ഻തത്ത഻ൽന഻ന്നഽം

സഹഺയത്ത഻നഺയ഻

തഽറന്നഽ പറയഺൻ മട഻െ ന഻ന്നഽ. മഺതമലല, ുയശഽവ഻നഽ െഽറ മഽള്ള സൗഖൿകഺംക്ഷ഻കള ീട
റീെട്ട .

മ഻കവഺറഽം

ൂധരൿവഽം

മാലം

യഺയ഼ീറഺസ഻ൻീറ

അ

ഄവൾ

ശമം

ഄവള ീട

ുയശഽവ഻ന്ീറ

മകുളകഺൾ

അ

ഄവസഺനീത്ത

ശത്പ

സ്ത഼ക്

പ഻ട഻െ പറ഻,

ഄധ഻കം

ശത്പ

കഥയഺണ്.

പഽറത്ഫള്ളീെട്ടവള ം
മഽൻകഺല

ുയശഽവ഻ുനഺട്

കാട്ടത്ത഻ൽ ഄവൾ

പത഼ക്ഷയഺയ഻ര഻കഺം. വ഻ശവഺസവഽം
തഺൻ

സഽഖീെടഽത്തഽവഺൻ

നൽകണീമന്നഽ

ുപഺകഽന്ന

ുയശഽവ഻നഽള്ള

സുന്ദശം

കാട഻യഺയ഻രഽന്നഽ ഄത്.
ുയശഽവ഻ന്ീറ പത഻കരണം എതുയഺ ുവഗത്ത഻ൽ അയ഻രഽന്നഽ. സൗഖൿപദഺയക ശക്ത഻ തന്ന഻ൽ
ന഻ന്ന് പവഹ഻െ്

രക്തസഺവം ക്ഷണത്ത഻ൽ ന഻റഽത്ത഻. ശഺര഼ര഻ക സൗഖൿം. ഄവൾ അഗഹ഻െതഽ ഄത്

മഺതം

അയ഻രഽന്നഽ. എന്നഺൽ

ുയശഽ

ഈയർത്ത഻യ

തഽറന്നഽകഺട്ട ന്ന

ുയശഽ

ഄവീള

ുെഺദൿം,"അരഺണ്

രഽ

ശമം

ുരഺഗശഺത്ഫ഻യഽീട

എീന്ന

മഺതമഺയ഻രഽന്ന഻ലല

സൗഖൿത്ത഻നഽ സഺക്ഷൿം വഹ഻കഽവഺനഽമഽള്ള
ഄസഺധഺരണമഺയ

മീറഺരഽ

ീതഺട്ടത്?" തൻീറ

പ഻ീന്നുയഺ

തലത്ത഻ുലക്

വസ്തത്ത഻ൽ

തന്ീറ

ഭയം

ീകഺണ്ടഽുപഺയ഻.

ീതഺട്ട

വൿക്ത഻ീയ

മറ഻കടകഽന്നത഻നഽം, തന്ീറ

ക്ഷണമഺയ഻രഽന്നഽ.

സ്പർശനീത്തകഽറ഻െ്

പുതഺസ്

അശ്ചരൿീെട്ടുെഺൾ

ുയശഽവ഻ന്ീറ

,

പവർത്തനം ഄവൻ ൂദവത്ത഻ന്ീറ ുവലയഽീട രഽ മഽഖഺത്ഫരം മഺതം ഄലല പതൿഽത, ദ഻വൿശക്ത഻യഽീട
യഥഺർത്ഥ

ുസഺതസ്സഺീണന്നഽ

ീവള഻ീെടഽത്ത഻.

ഄശഽത്പമഺക഻യവീള)

"ന഻ൻീറ

ൂദവകഽടഽംരത്ത഻ുലകഽം

ഄവീള

പഖൿഺപനമഺയ഻.

ുയശഽ

രന്ധത്ത഻ുലകഽം

നൽക഻യ

ഄവള ീട

ുയശഽ

വ഻ശവഺസം

ഄവീള

ന഻ീന്ന

സമാഹത്ത഻ുലകഽം
(ലാുകഺസ്

മഺനവ഻കതയഽീട

എന്നഽ

വ഻ള഻െ

സഽഖീെടഽത്ത഻യ഻ര഻കഽന്നഽ"

റീെടഽത്ത഻യ
"സമഺധഺനം"

"മകൾ"

പാർണ

8:

48)

എന്ന

(സമാഹം
പഖൿഺപനം

ഄവൾകഽള്ള

സവഺഗത

ൂദവുത്തഺടഽള്ള

നവ഼കരണത്ത഻ുലകഽമഽള്ള

യഥഺർത്ഥ
ക്ഷണമഺണ്.

വ഻ശവഺസത്ത഻ൽ തീന്ന സ്പർശ഻കഽന്നത഻ുനഺടഽള്ള ൂദവത്ത഻ൻീറ പത഻കരണം ആതഺണ്.
ഇ സംഭവം മാലം വന്ന കഺലതഺമസം മഽഖഺത്ഫ഻രം യഺയ഼ീറസ഻ന്ീറ മകള ീട ജ഼വൻ നഷ്ടീെട്ട ഄവൾ

മര഻െ , എന്നഺൽ

വ഻ശവഺസത്ത഻ന്ീറയഽം

ുയശഽ

പ഻ന്ന഼ട്

ഄവീള

ൂദവത്ത഻ന്ീറ

ഭഺരതത്ത഻ീല

വ഻ശവഺസ

ഄനഽശഺസന

ആതഺണ്

എത്ഫഺയഺലഽം, ഇ

പത഻കരണത്ത഻ന്ീറയഽം

സമാഹങ്ങൾകഽം
-

ഈയ഻ർെ഻െ .

രന്ധീെട്ട

തകർന്നവീരയഽം

അതഽര

പരസ്പരരന്ധം

സ്ഥഺപനങ്ങൾകഽം

പഺർശവവത്കര഻കീെട്ടവീരയഽം

സംഭവം

ഉന്ന഻െറയഽന്നഽ.

ഇ സംഭവം
ഇ

നമ്മഽീട
നൽകഽന്ന

ുലഺകത്ത഻ന്ീറ

ത഻രകഽകള഻ൽ മറവ഻യ഻ൽ അയ഻ ീപഺരൿവീരയഽം ുയശഽ കരഽത഻യ ുപഺീല കരഽതഽക.

ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കകം
1. നമ്മഽീട ശഽശഽഷകീള

ശഺര഼ര഻ക പര഻ധ഻കെ റുത്തക് ീകഺണ്ടഽുപഺയ഻ മനഽഷൿ ജ഼വ഻തങ്ങീള

അഴത്ത഻ൽ സ്പർശ഻കഽമഺറഺകഽവഺൻ

ഏതഽ വ഻ധത്ത഻ലഺണ് സഺധ഻കഽക?

2. വ഻ശവഺസ സമാഹങ്ങള ം കരഽതലഽള്ള സ്ഥഺപനങ്ങള ം എന്ന ന഻ലയ഻ൽ
നഷ്ടീപട്ടവർകഺയ഻

ആന്നീത്ത 'ജനകാട്ടത്ത഻ൽ'

നമഽക് എങ്ങീന സംുവദനവഽം കരഽതലഽം ഈള്ളവരഺയ഻ മഺറഽവഺൻ സഺധ഻കഽം?

രകർത്ഥന
ൂദവുമ, ന഻ീന്ന സമ഼പ഻കഽന്നവീര ത഻രസ്കര഻കഺത്തവീന, എലലഺം നഷ്ടീെട്ടവരഽീട അവശൿങ്ങൾ
മനസ്സ഻ലഺകഽന്നത഻നഽ
ന഼ങ്ങഺനഽം

മഺതമലല,

ഞങ്ങീള

സ്ഥഺപനങ്ങള ം

ഄവർകഽ

സഹഺയ഻കണുമ.

ഞങ്ങള ീട

വ഻ള഻

സഹഺയീമത്ത഻കഽന്ന
ഞങ്ങള ം

ഄനഽസര഻െ

ഞങ്ങള ീട

വ഻ശവഺസ

കർത്തവഺയ

ീവള഻ീെടഽത്ത഻യത഻നഽ സഺക്ഷ഻കളഺകഽവഺൻ ആടയഺയ഻ത഼രീട്ട

റവ. ഡ കർജ് വരഗീസ്,
യഽര഻എസ്, പഽീണ .

പവർത്തനങ്ങള഻ൽ
ുയശഽ

അുമൻ .

ഏർീെടഽവഺനഽം

സമാഹങ്ങള ം

അതഽര

ക഻സ്തഽവ഻ലാീട

ന഼

ദ഻വസം 6 , 15ീെരഽവര഻, 2019, ീവള്ള഻യഺഴ്െ

സവർഗീയ സ്രര്ശനത്തിന്രറ രകധകനൿം: രുറന്തള്ളലിൽ നിന്ന്
രുനഃസ്ഥകരനത്തിഡലക്ക്
മർുകഺസ് 1: 40-45
ുയശഽവ഻ന്ീറ ദൗതൿവഽം ശഽശാഷയഽം മാന്നഽഘടകങ്ങൾ ഈൾീകഺള്ള ന്നവയഺണ്.
പഠ഻െ഻കൽ,
പസംഗ഻കൽ, ുരഺഗശഺത്ഫ഻ (മത്തഺ 4) എന്ന഻വയഺയ഻രഽന്നഽ ഄവ.
ുരഺഗശഺത്ഫ഻ പല ര഼ത഻കള഻ൽ നടന്നഽ.
ദര഻ദർകഽുവണ്ട഻യഽം തകർന്ന഻ര഻കഽന്നവുരഺീടഺെമഽള്ള വഴ഻കള഻ൽ ന്ന് (ലാകഺ 7 11-14; ലാകഺ 8 44-48;
മർുകഺ 1 40-45, മർുകഺ 7, 31-37). മര഻െവർ , കഽഷ്ഠുരഺഗ഻കൾ, അർത്തവകമം ീതറ഻യവർ തഽടങ്ങ഻യവീര
ീതഺടഽന്നത്
ുയശഽവ഻ീന
ജാത ന഻യമപകഺരം ഄശഽത്പനഺക഻ത്ത഼ർകഽമഺയ഻രഽന്നഽ. ുയശഽവ഻നഽ മഽൻപ഻ൽ
രണ്ടഽ
മഺര്ജ്ഗങ്ങൾ
ഈണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ:
യഹാദ
ന഻യമത്ത഻ുനഺട്
ുെർന്നഽ
ന഻ൽകഽകുയഺ
കർകശമഺയ
ന഻യമത്ത഻ൽന഻ന്നഽ
പഽറത്ത്
വര഻കുയഺ
ീെുയ്യണ്ടതഺണ്.
ുയശഽ
മനഃപാർവ്വം
രണ്ടഺമീത്ത
വഴ഻
ത഻രീഞ്ഞടഽകഽവഺൻ ത഼രഽമഺന഻െ .
ുയശഽവ഻ന്ീറ
കഺലത്ത് കഽഷ്ഠുരഺഗം
രഽ
ഭയഺനക ുരഺഗമഺയ഻ പര഻ഗണ഻കീെട്ട . ആത്
കുമണമഺയ഻
ൂവകലൿമഽളവഺകഽന്ന
രഽ ുരഺഗമഺണ്. ുലവൿപഽസ്തകം കഽഷ്ഠുരഺഗം സംരന്ധ഻െ
നന്നഺയ഻ വ഻വര഻കഽന്നഽ. (Lev 13-14 cff, Num 5 3). ശഺര഼ര഻കവഽം, മഺനസ഻കവഽം, സഺമാഹൿവഽം, മതപരവഽമഺയ
എലലഺ
തലങ്ങള഻ലഽം
സമാഹത്ത഻ൽ
മറ ള്ളവർ
തങ്ങീള
ീതഺടഽന്നത്
മാലം
ഄശഽത്പമഺകീെടഽന്നത്
ഴ഻വഺകീെടഽന്നത഻ന് സദഺ സമയം
'ഄശഽത്പം ഄശഽത്പം ഄശഽത്പം
'എന്ന് ഈരഽവ഻ട്ട് ീകഺള്ളണീമന്ന്
കഽഷ്ഠുരഺഗ഻കുളഺട്
അവശൿീെട്ട഻രഽന്നഽ.
ൂദവം
രഽ
കഽഷ്ഠുരഺഗ഻ീയ
ശഽത്പ഼കര഻െതഺയ഻
പഴയന഻യമത്ത഻ൽ രണ്ടഽ തവണ മഺതുമയഽള്ളൂ (സംഖൿ 12-15-15) [7 ദ഻വസീത്ത ുവർപഺട്]
നയമഺൻ
കഽഷ്ഠുരഺഗ഻യഺയ഻രഽന്നുെഺൾ യഹാദന഻യമീത്ത ഄറ഻യഺമഺയ഻രഽന്ന എല഼ശഺ ുയഺർത്ഩഺൻ നദ഻യ഻ൽ ഏഴഽ
തവണ തീന്ന കഴഽകഺൻ കൽെ഻െ . (II രഺജഺകന്ഩഺർ 5 :10) കഽഷ്ഠുരഺഗ഻കൾ രഽ സ്പർശനത്ത഻നഽ
ുയഺഗൿരീലലന്ന് ആത് വൿക്തമഺകഽന്നഽ.
എന്ന഻രഽന്നഺലഽം, മർുകഺ 1:40-45-ൽ പറയീെടഽന്ന
കഽഷ്ഠുരഺഗ഻.
രഽപുക്ഷ ഄവന്ീറ സമഽദഺയത്ത഻ലഽം സമാഹത്ത഻ലഽം രഽ സവ഼കഺരൿത ലഭ഻ുകണ്ടത഻നഽം കാട഻ സൗഖൿം
പഺപ഻കഽവഺൻ അഗഹ഻െ . ഄവന്ീറ
വഺകഽകീള ുകൾകഽക: 'ന഻നക് മനസ്സ ീണ്ടങ്ക഻ൽ
(ധ഻കഺരമലല)
എീന്ന ശഽത്പ഼കര഻കഺൻ കഴ഻യഽം (ുയശഽവ഻ന്ീറ കഴ഻വ഻ൽ സംശയം കാടഺീത). 'യഥഺർത്ഥ ുസഺതസ്സഺയ
ുയശഽ രഽ വൿതൿസ്ത മഺതിക ത഻രീഞ്ഞടഽത്തഽ. ഄവൻ സഹഺനഽഭാത഻ുയഺീട
മഽുന്നഺട്ട
വര഻കയഽം
എലലഺ
തടസ്സങ്ങള ം
ലംഘ഻കഽകയഽം
ീെയ്തഽ.
ഄവൻ
ീതഺട്ട കാടഺത്തവീയ
സ്പർശ഻െ
(കർമന഻ര഼ക്ഷണീത്തകഽറ഻െ ള്ള യഹാദ
ന഻യത്ഫണങ്ങൾ ഄവനഽ രഺധകമഺയ഻ലല) ഄവുനഺട് പറഞ്ഞഽ
ഞഺൻ പറഞ്ഞഽ: "ഞഺൻ" (ഗ഼ക്- അധ഻കഺര഻ക പഖൿഺപനം); "ശഽത്പ഻യഽള്ളവരഺയ഻ര഻കഽക" (ഗ഼ക്- aorist
ന഻ഷ്ക഻യ, ന഻ർണഺയക ന഻യമം). ഈടീന കഽഷ്ഠം വ഻ട്ട
മഺറ഻. ഄവൻ ശഽത്പ഻യഽള്ളവനഺയ഻.
ഄത്
പാർണ്ണവഽം ഄവീന കണ്ട എലലഺവർകഽം ദിശൿവഽം അയ഻രഽന്നഽ.
കർകശമഺയ യഹാദ െട്ടങ്ങൾ
ഄറ഻ഞ്ഞ഻രഽന്ന പഽുരഺഹ഻തീന തന്ീറ പഽനഃസ്ഥഺപ഻കീെട്ട ശര഼രം കഺണ഻കഺൻ ുയശഽ കഽഷ്ഠുരഺഗ഻ുയഺട്
അവശൿീെട്ട . പീക്ഷ കഽഷ്ഠുരഺഗ഻ പഽറത്തഽ ുപഺയ഻, ഄത഻ീനകഽറ഻െ് സവതത്ഫമഺയ഻ സംസഺര഻കഺൻ
തഽടങ്ങ഻. ദ഻വൿ സ്പർശനം ഄവീന പഽറത്ഫള്ളല഻ൽ ന഻ന്നഽം പഽനരഽത്ഥഺനത്ത഻ുലക് നയ഻െ
ജഺത഻യഽം ല഻ംഗവഽം ുരഺഗങ്ങള ം
മാലം ുവർപ഻ര഻ഞ്ഞ, മത഻ലഽകള ള്ള രഽ ുലഺകത്ത഻ൽ നഺം
ജ഼വ഻കഽകയഺണ്. സഺുങ്കത഻കവ഻ദൿയഽീട ുമഖലയ഻ൽ നഺം മഽന്ന഻ലഺീണങ്ക഻ലഽം
സഭയ഻ലഽം സമാഹത്ത഻ലഽം
മറ ള്ളവീര
ീതഺട്ട കാടഺത്തവരഺയ഻ കരഽതഽന്ന െ഻ലീരങ്ക഻ലഽം ഈണ്ട്.
ുയശഽവ഻ന്ീറ ശ഻ഷൿർ എന്ന
ന഻ലയ഻ൽ നീമ്മ ുവർപ഻ര഻കഽന്ന കട്ട഻യഽള്ള മത഻ലഽകൾ തകർകഺനഽം െ഻തറ഻കീെട്ട സഭയഽം സമാഹവഽം
പഽനഃസ്ഥഺപ഻കഽവഺനഽം നമഽക് സഺധ഻കഽീമന്ന് ഄവൻ പത഼ക്ഷ഻കഽന്നഽ.

ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കകം

1. ന഻ങ്ങൾ ുയശഽവ഻ീന സ്പർശ഻കഺുനഺ ുയശഽവ഻നഺൽ
സ്പർശ഻കീെടഺുനഺ തയ്യഺറഺുണഺ?
2. ുയശഽവ഻ീന സ്പർശ഻കഽന്നത഻ൽ ന഻ന്ന് ന഻ങ്ങീള എത്ഫഺണ് തടയഽന്നത് ?
3. മറ ള്ളവരഽീട ജ഼വ഻തീത്ത ീതഺടഺൻ ന഻ങ്ങൾ ആന്ന് മനഃപാർവ്വം ത഼രഽമഺന഻കഽുമഺ?

രകർത്ഥന

കർത്തഺുവ, എന്ീറ
ജ഼വ഻തീത്ത
പഽനഃസ്ഥഺപ഻കഽന്ന
ന഻ന്ീറ
അ
പുതൿക
സ്പർശനം
അവശൿമഺണ്.
പര഻തൿജ഻കീെട്ടവരഽം
തകർന്നവരഽമഺയ
മറ ള്ളവീരയഽം
ീതഺടഽവഺൻ
അഗഹ഻കഽന്നഽ. മറ ള്ളവീര ന഻ന്ീറ കണ്ണഺൽ കഺണഽവഺൻ എീന്ന സഹഺയ഻കണുമ
അുമൻ

എന഻ക്
ഞഺൻ
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കിസ്തീയ സഭകൾ. സവർഗീയ സ്രർശനത്തിന്രറ ചകലകങ്ങൾ
പവിത്ത഻കൾ 3:1-10
'എീന്ന
ീതഺട്ടത്
അര്ജ്
എന്ന
ുെഺദൿം
' കഷ്ടത
ഄനഽഭവ഻കഽന്ന
മനഽഷൿതവുത്തഺടഽള്ള
ൂദവത്ത഻ന്ീറ ഐകൿതയഽീട രഽ പകടനമഺണ്.
ഈൽപത്ത഻യഽീട അദൿീത്ത മാന്ന് ഄധൿഺയങ്ങള഻ൽ
വ഻വര഻കഽന്ന
സിഷ്ട഻കള ീട അഖൿഺനം, ൂദവത്ത഻ന്ീറ സ്പർശനത്ത഻ലാീട മനഽഷൿീര ഈരഽവഺക഻ എന്ന
അശവഺസകരമഺയ സുന്ദശം നൽകഽന്നഽ. മഺനവ഻കതയഽീട െര഻തത്ത഻ൽ ഈടന഼ളം മഺനവീര, പുതൿക഻െ്
ആസുയല഻ീന
തന്ീറ
സവത്ഫമഺകഺനഽള്ള
ൂദവത്ത഻ന്ീറ
അഗഹം
പദർശ഻െ഻െ഻ര഻കഽന്നഽ.
സഽവ഻ുശഷങ്ങള഻ൽ ുരഺഗശഺത്ഫ഻കള ം ഄത്ദഽതങ്ങള ം ൂദവ഼ക - മഺനഽഷ രന്ധത്ത഻ുലകഽള്ള ീതള഻വഺർന്ന
ൊണ്ടഽപലകകൾ
അണ്.
വ഻ുശഷ഻െ ം, ൂദവത്ത഻ന്ീറ
ജനം
ദഽഷ്കരമഺയ
സമയങ്ങള഻ലാീട
കടന്നഽ
ുപഺകഽുമ്പഺൾ, എലലഺയ്ുെഺഴഽം തന്ീറ
സഺന്ന഻ത്പൿം ഄവുരഺീടഺെം ഈീണ്ടന്ന് ൂദവം ഈറെ഻െ പറയഽന്നഽ.
സഹനം ഄനഽഭവ഻െ഻രഽന്ന സ്ത഼ുയഺടഽള്ള :എീന്ന ീതഺട്ടത് അര്ജ് " എന്ന ുെഺദൿം ൂദവത്ത഻ന്ീറ ഇ
ദൗതൿത്ത഻ന്ീറ ീവള഻െത്ത഻ൽ ുവണം നഺം മനസ഻ലഺകഽവഺൻ. ഄതഺയത് തന്ീറ ുദഹത്ത് ീതഺട്ടത്
അരഺണ് എന്നലല ുയശഽ ുെഺദ഻െത്. തഺീനന്ന വൿക്ത഻ീയ സ്പർശ഻െത് അരഺണ് എന്നഺണഽ.
പുതഺസ഻ന്ീറ ഄയഺള ീട വലത്ത് ൂകയ഻ൽ പ഻ട഻െ
ഈയർത്ത഻യ
പവിത്ത഻യ഻ൽ പുതഺസ഻ന്ീറയഽം
കഷ്ടത ഄനഽഭവ഻കഽന്ന മനഽഷൿൻീറയഽം രഽ സ്പർശനീത്ത
നഺം കഺണഽന്നഽ. പുതഺസ഻ന്ീറ ഇ
പവിത്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ന് നമഽക് മനസ്സ഻ലഺകഺൻ കഴ഻യഽന്ന മാന്നഽ ുവദപഽസ്തക സതൿങ്ങള ണ്ട്.
1. മനഽഷൿന്ീറ പകിതം: സഽന്ദരകവഺടത്ത഻ീല ഄശരണനഺയ മനഽഷൿൻ.
ൂദവസഺന്ന഻ത്പൿത്ത഻ൽ
ആരഽന്ന഻ട്ട ം
ൂദവത്ത഻ന്ീറ
സഺന്ന഻ത്പൿത്ത഻ന്ീറ
ശക്ത഻
പാർണമഺയ഻
ഄനഽഭവ഻കഺത്ത഻രഽന്നത്
മാലം
മറ ള്ളവീര
അശയ഻കഽന്ന
രഽ
വൿക്ത഻യഺണ്
ആവ഻ീട.
രഽ
സഺധഺരണജ഼വ഻തം
നയ഻കഺൻ
കഴ഻യഺീത,
പല
കഺരൿങ്ങള഻ലഽം
പര഻മ഻തനഺയ഻രഽന്നഽ
ഄയഺൾ
സഽന്ദരകവഺടത്ത഻ൽ ആര഻കഽന്ന രഽ വൿക്ത഻, എന്നഺൽ അരഺലഽം ശത്പ഻കീെടഺീത, മഺനഽഷ഻ക സഹഺയം
തന഻കഽ ലഭ഻കഽം എന്ന പത഼ക്ഷുയഺീട കഺത്ത഻ര഻കഽന്നതഺണ് വ഻ുരഺധഺഭഺസം.
2. ൂദവത്ത഻ന്ീറ ീസൗഖൿത്ത഻ന്ീറ മഺർഗം:
കഴ഻വ഻ൽ പുതഺസ഻ന്ീറ വ഻ശവഺസം

ീസൗഖൿത്ത഻ുലകഽ

നയ഻കഽവഺനഽള്ള

ൂദവത്ത഻ന്ീറ

ഇ കഷ്ടീെടഽന്ന
മനഽഷൿശര഼രീത്ത സൗഖൿത്ത഻നഽ കഺരണം പുതഺസ഻ന്ീറ പത഻രത്പതയഺണ്.
മറ ള്ളവർ ഄവീന 'കണ്ടഽ കഺണഽമഺയ഻ര഻കഽം., പുക്ഷ, ുരഺഗശഺത്ഫ഻ വരഽത്തഽന്നത഻നഽള്ള ൂദവത്ത഻ൻീറ
കഴ഻വ഻ൽ പുതഺസ഻നഽണ്ടഺയ഻രഽന്ന
വ഻ശവഺസമഺണ് കഷ്ടീെടഽന്ന മനഽഷൿന്ീറ
ജ഼വ഻തത്ത഻ൽ വൿതൿഺസം
ീകഺണ്ടഽവന്നത്.
സൗഖൿദഺയക
ശഽശാഷയഽീട
ഭഺഗമഺയ഻ര഻കഺനഽള്ള
നമ്മഽീട
ശമത്ത഻ൽ
നീമ്മ
ഈറെ഻കഽന്ന
രഽ സഽപധഺന പഺഠം ൂദവമഺണ് ുരഺഗശഺത്ഫ഻ നൽകഽന്ന ഈറവ഻ടീമന്ന
ത഻ര഻െറ഻വഺണ്.
ഄവന്ീറ ഄപര഻ുമയ ശക്ത഻ീയ തഺഴ്ത്ത഻ കഺണഽന്നത് മഽഖഺത്ഫ഻രം ഄത഻ന്ീറ ഗഽണീത്ത മഽഴഽവനഺയ഻
പഺപ഻കഺൻ നമഽക് പലുെഺഴഽം കഴ഻യഺറ഻ലല. ീമഡ഻കൽ സയൻസസ്, ീടകുനഺളജ഻ മഽതലഺയ മറ്
'ുരഺഗശഺത്ഫ഻വൽകരണ
മഺർഗങ്ങീള
'അശയ഻കഽന്നത഻ീനകഽറ഻െ
െ഻ത്ഫ഻കഽന്നത്
സൗഖൿദഺയക
ശഽശഽഷീയകഽറ഻െ ള്ള
നമ്മഽീട
മനസ഻ലഺകല഻ീന
പര഻മ഻തീെടഽത്തഽന്നഽ.
കഺലകുമണ
മ഻ഷൻ
അശഽപത഻കള ീട ഈുത്ഩശൿം തീന്ന സൗഖൿദഺയക
ശഽശാഷയ഻ൽ സഭകീള ഄവഗണ഻കഽന്നത് ീകഺണ്ട്
മറന്നഽുപഺകഺൻ
സഺധൿത
ഈണ്ട്.
സൗഖൿദഺയക
ശഽശാഷയഽീട
ഈടമസ്ഥഺവകഺശം
ക഻സ്തഽവ഻ന്ീറ
സൗഖൿത്ത഻ന്ീറ പുയഺക്തഺകൾ എന്ന ന഻ലയ഻ൽ സഭകള മഺയ഻ രന്ധീെട്ട഻ര഻കഽന്നഽ.
3. സൗഖൿം പഺപ഻െവരഽീട പഽതഽ സ്ഥ഻ത഻
കഷ്ടീെടഽന്നവരഽീട പദവ഻ ുരഺഗശഺത്ഫ഻കഽുശഷം മഺറഽന്നഽ. പട഻വഺത഻ൽകൽ ന഻ന്നഽ ഄവൻ
സ഻നുഗഺഗ഻ുലകഽ
കയറഽകയഺണ്.
രഽ
പഽത഻യ
ശഺര഼ര഻കവഽം
സഺമാഹ഻കവഽം
സഺമ്പത്ത഻കവഽം
സഭഺപരവഽമഺയ
പദവ഻ ലഭ഻കഽകയഽം ഄവൻ വ഻ശവഺസ, അരഺധനഺ സമഽദഺയത്ത഻ന്ീറ ഭഺഗമഺവഽകയഽം
ീെയ്യ ന്നഽ. . ൂദവവഽമഺയ഻ രഽ പഽത഻യ രന്ധം വളരഽന്നഽ.
ആീതലലഺം യഺഥഺർഥൿമഺയ഻ ത഼ർന്നത് രഽ
സഭഺംഗത്ത഻ന്ീറ പത഻രത്പതയഽം സൗഖൿം പഺപ഻െവന് സഭയ഻ൽ ലഭ഻െ സവ഼കഺരൿതയഽം ന഻മ഻ത്തമഺണ്.
ഄത്തരത്ത഻ൽ സൗഖൿദഺയക ശഽശാഷ സഭഺവളർെകഽ ന഻മ഻ത്തമഺയ഻ മഺറഽന്നഽ.
കഷ്ടീെടഽന്ന വൿക്ത഻കള ീട ആന്നീത്ത ുെഺദൿം "ഞങ്ങൾ ഄസ്പർശൿർ അുണഺ"
"ഞങ്ങീള
സ്പർശ഻കഽവഺൻ അീരങ്ക഻ലഽം ഈുണ്ടഺ? " എീന്നഺീക അണ്. സൗഖൿം ൂകവരഽന്ന മനഽഷൿ സ്പർശനം
മഺനവ഻കതക് ലഭ഻െ
ൂദവ഼ക സ്പർശത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് ഈത്ദവ഻കഽന്നതഺണ്. ൂദവ഻ക സ്പർശനത്ത഻ന്ീറ
ഈറവകളഺകഺൻ നമഽക് മനസഽുണ്ടഺ?

ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കകം
1. നഺം ൂദവത്ത഻നഽുവണ്ട഻യഽള്ള ഏതഽതരം ഈപഺധ഻കളഺീണന്നഽ പഺർഥനഺപാർവം പര഻ുശഺധ഻കഽുമഺ?
2.നമഽക് ക഻സ്തഽവ഻ീനുെഺീല ജ഼വ഻തം നയ഻കഽന്നത഻ലാീട
ൂദവത്ത഻ന്ീറ ഈപഺധ഻ അയ഻ത്ത഼രഽവഺൻ സഺധ഻കഽുമഺ?

മനഽഷൿവർഗീത്ത ുസവ഻കഺനഽള്ള

രകർത്ഥന
കർത്തഺുവ, ദ഻വൿ സൗഖൿുമ , എീന്നയഽം ഞങ്ങീളയഽം ന഻ന്ീറ സഺന്ന഻ത്പൿം, സ്ുനഹം, ീസൗഖൿമഺകഽന്ന
ശക്ത഻ എന്ന഻വയ഻ലാീട കഷ്ട്ടീെടഽന്ന മനഽഷൿർകഽുവണ്ട഻യഽള്ള ന഻ങ്ങള ീട സൗഖൿത്ത഻ന്ീറ ഈപഺധ഻കൾ
അകണുമ.
അുമൻ

ഇസഡയൽ ഡ വിഡ് എ.
യാണ഻യൻ ര഻ബ്ല഻കൽ ീസമ഻നഺര഻, പഽീന

