സൗഖ്ൿദഺയക ശഽശഽഷഺ ഞഺയർ 2019
10 ീെരഽവര഻ 2019 ഞഺയർ
രുേയം: ആരഺണ് എീെ ീ ഺട്ടത്? - ലാീകഺസ് 4: 44-46

ആരഺധനഺ കേം
1.

ആരഺധനക് ഒരഽകം
സവതരമഺക്കഽകയഽും ീസൌഖ്ൿമഺക്കഽകയഽും പഽത഻യ ജ഼വ഻തും നൽകഽകയഽും ീെയ്യുന്ന ൂദവീെ നമഽക്ക്
ആരഺധ഻ക്കഺും
ദഺഹ഻ക്കഽന്ന ഏവരഽും കർെഺവ഻ൽ വ഻ശവസ഻ക്കഽവ഻ൻ; എീരന്നഺൽ കർെഺവ് ന഻തൿസ്ുനഹവഽും
ശഺശവതമഺയ വ഻ുമഺെനവഽും ആകഽന്നഽ.
ഞങ്ങളുീെ ൂദവേഺയ കർത്തഺുവ , ഞങ്ങൾ ന഻െ഻ൽ ആശയ഻കഽെഽ ; ന഼ ഞങ്ങളുീെ സഹഺയവഽം രര഻ചയഽം
ആകഽെഽ
ുവദനയ഻ലഽും കഷ്ടപ്പഺടഽകള഻ലഽും ഉള്ളവുര, വരഽവ഻ൻ;
ഞങ്ങളുീെ ൂദവേഺയ കർത്തഺുവ , ഞങ്ങൾ സഹഺയത്ത഻നഺയ഻ അങ്ങീയ വ഻ള഻ച്ചു, അങ്ങ് ഞങ്ങീള
സൗഖ്ൿേഺക഻
വരഽവ഻ൻ, നമഽക്ക് സൌഖ്ൿും തന്നഽ നുമഺടഽ ക്ഷമ഻ച്ച ൂദവീെ ആരഺധ഻ക്കഺും.
കർത്തഺുവ, ആനന്ദകരേഺയ വ഻െഽ ുലഺീെ, ഞങ്ങൾ ന഻ീെ സ് ഽ ഻കഽകയഽം രഹഽേഺനുത്തഺീെ ഞങ്ങൾ
഻രഽ സെ഻ധ഻യ഻ൽ വര഻കയഽം ീചയ്യുെഽ. ന഼ ന഻ീെ വ഻ള഻കഽെ എലലഺവർകഽം നലലവനഽം ക്ഷേ഻കഽെവനഽം
സേിദ്ധ സ്ുനഹം നൽകഽെവനഽം ആകഽെഽ

2.

സവഺഗ ം

3.

രഺരംഭ രഺർത്ഥന
കരഽണഺേയനഺയ
ന഻ന്ീറ

വ഻ശവസ്

ൂദവുേ , എലലഺ ുരഺഗശഺന്ത഻യഽീെയഽം ഉറവ഻െുേ , ഞങ്ങൾ ന഻ന്ീറ േഽൻര഻ൽ വെ്
ീയ

ഓർകഽെഽ.

ന഻ന്ീറ

േഽഖ്ം

ു െ഻യുപഺീളലലഺം

ന഼

ഞങ്ങീള

സ്രർശ഻ച്ച്

സഽഖ്ീപെഽത്ത഻. രയഺസങ്ങൾക഻െയ഻ലഽം ന഻ന്ീറ സ്രര്ശനം അനഽഭവ഻ച്ചു വ഻ശവഺസത്ത഻ൽ ഉറകഽവഺൻ
ഞങ്ങീള സഹഺയ഻കണുേ.

ഞങ്ങളുീെ ഹിദയത്ത഻ന്ീറ ഉള്ളറകൾ ര ഻കര഻കഽീേെഽ

ര ഼ക്ഷ഻ച്ചു

഻രക഻ൽ ന഻െഽം ഞങ്ങീള ന഼ വ഻ള഻ച്ചു. ആ വ഻ള഻ ുകട്ട് ന഻ന്ീറ േഽൻരഺീക ന഻ൽകഽുപഺൾ ന഻ന്ീറ ഹ഻ ം
ന഻റുവറ്റഺൻ

ഞങ്ങൾ

രലുപഺഴഽം

രരഺജയീപട്ട഻ട്ടുീെെഽം

േഺറ഻യ഻ട്ടുീെെഽം ഞങ്ങൾ സമ്മ ഻കഽെഽ. ഈ

രഠ഻പ഻കഽകയഽം രുചഺദ഻പ഻കഽകയഽം ീചയ്യണുേ. ന഻ന്ീറ
ഉൾീകഺള്ളഺൻ

ഞങ്ങീള

സഹഺയ഻കഽകയഽം

ച഻ലുപഺൾ

ഇെർച്ചകലലുകളഺയ഻

ഭാേ഻യ഻ൽ ന഻ന്ീറ രഺജൿം അുനവഷ഻കഽവഺൻ ഞങ്ങീള
ര ൿഺശയഽം രക്ഷയഽീെ സുന്തഺഷവഽം

സൗഖ്ൿത്ത഻ന്ീറയഽം

ന഻ ൿ

നദ഻യഺൽ

ഞങ്ങളുീെ ജ഼വ഻ ങ്ങീള ശക്ത഻ീരെഽത്തഽകയഽം ീചയ്യണുേ. ഞങ്ങളുീെ ആരഺധനക് ന഼ ീചവ഻

രഽകയഽം

ന഻ന്ീറ സവരം ുകൾകഺൻ ഞങ്ങീള ശക്ത഼കര഻കഽകയഽം ീചയ്യണുേ.

ര ൿഺശയഽീെയഽം
ആുേൻ.

4.

രഺരംഭ ഗ഼ ം

5.

അുപഺസ് ല / ന഻ഖ്ൿഺ വ഻ശവഺസ രേഺണം / സ്ു ഺ ം / രഺരം ഏറ്റുീചഺലലൽ (ആരഺധന
കേത്ത഻ൽ ഉള്ളത് ുരഺീല

6.

ുവദരഽസ് ക വഺയന
o

ന്നഺും പഺഠും: ീയശയ്യഺവഽ 6: 1-8

o

രണ്ഺും പഺഠും: പവിെ഻കൾ 3: 1-10

o

മാന്നഺും പഺഠും: ലാുക്കഺസ് 8: 43-48

സൗഖ്ൿ ദഺയക ശഽശഽഷക് ആേഽഖ്ം

7.

ുയശഽക഻സ്തഽവ഻ന്ീറ ുരഺഗശഺര഻ ശഽശാഷ തന്ീറ അനഽകമ്പയഽള്ള സുംരക്ഷണും, ജ഼വ഻തും, ുജഺല഻
എന്ന഻വീയ അട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻യഽള്ളതഺണ്. അവന്ീറ ഭൌമ഻കജ഼വ഻തെ഻ൽ അവൻ നമഽക്ക് നൽക഻യ
പസുംഗ഻ക്കഽവഺനഽും പഠ഻പ്പ഻ക്കഽവഺനഽും ീസൌഖ്ൿമഺക്കഽവഺനഽമഽള്ള അവന്ീറ ക്ഷണും ഇന്നഽും തഽടരഽകയഽും
നമഽക്കഽ മഽൻപ഻ൽ തഽറന്ന഻ര഻ക്കഽകയഽും ീെയ്യുന്നഽ. ഒുരഺ വൿക്ത഻യഽീടയഽും ആഗഹും സമിദ്ധമഺയ ജ഼വ഻തും
നയ഻ക്കഽക

എന്നതഺണ്.

ുരഺഗശഺര഻യഽീടയഽും

നമഽീട

കർെഺവഽും

ഉറവ഻ടമഺണ്.

രക്ഷകനഽമഺയ

ആത്മ഼യവഽും,

ുയശഽക഻സ്തഽ

മഺനസ഻കവഽും,

ആദ഻

ശഺര഼ര഻കവഽും

മഽതൽ

എലലഺ

ൂവകഺര഻കവഽും,

സഺമാഹ഻കവഽമഺയ എലലഺ വശങ്ങളുും ഈ ുരഺഗശഺര഻യ഻ൽ ഉൾീക്കഺള്ളുന്നഽ.
സൌഖ്ൿദഺയക ശഽശാഷ ഇരൿയ഻ൽ 1905 ൽ ീമഡ഻ക്കൽ മ഻ഷണറ഻ അുസഺസ഻ുയഷൻ ഒഫ് ഇരൿ
(എും.എും.എ.) എന്ന മ഻ഷണറ഻ സുംഘെ഻ന്ീറ പവർെനെഺൽ

ആരുംഭ഻ച്ചു. 1926-ൽ ഇത് ക഻സ്തൿൻ

ീമഡ഻ക്കൽ അുസഺസ഻ുയഷൻ ഒഫ് ഇരൿ എന്നഺക്ക഻ മഺറ്റീപ്പട്ടു. ഇന്ന് ലഽധ഻യഺനയ഻ലഽും ീവലലൂര഻ലഽും രണ്്
പശസ്തമഺയ ക഻സ്തൿൻ മ഻ഷൻ ീമഡ഻ക്കൽ ുകഺുളജ് ആശഽപത഻കളടക്കും 300 ഒളും ക഻സ്തൿൻ മ഻ഷൻ
ആശഽപത഻കൾ CMAI ക്ക് ഉണ്്.

നഺും ഇന്ന്

ുരഺഗശഺര഻ ശഽശാഷയ഻ൽ പത഻നഺയ഻രെ഻ലധ഻കും സമർപ്പ഻ത

ക഻സ്ത഼യ ആുരഺഗൿ വ഻ദഗ്ദ്ദ്ധീര രഽമ഻ച്ചു ീകഺണ്ഽവരഽന്ന രഽ കാട്ടഺയ്മയഺണ്.

നമഽീട രഺജൿെ഻ന്ീറ

വ഻വ഻ധ ആുരഺഗൿ പര഻പഺലനഺവശൿങ്ങൾക്ക് സുംഭഺവന നൽകഽന്നത഻ലാീട നഺും ബലെ഻നഽുമൽ ബലും
പഺപ഻ച്ചു വരഽന്നഽ. കഽഷ്ഠുരഺഗും, ക്ഷയും, മുലറ഻യ, എച്ച്ഐവ഻ / എയ്സസ് തഽടങ്ങ഻യ ന഻രവധ഻
ുമഖ്ലകള഻ൽ സ഻.എും. എ.ഐ. അുംഗങ്ങൾ ആണ് ആദൿമഺയ഻ ശഽശാഷയഽമഺയ഻ കടന്നഽ വന്നത്. . നമഽീട
കർെഺവഽും രക്ഷകനഽമഺയ ുയശഽ ക഻സ്തഽവ഻ന്ീറ സ്ുനഹവഽും കല്പനയഽും പത഻ഫല഻പ്പ഻ച്ചുീകഺണ്ഽ,
ന഼ത഻പാർവവഽും

ആുരഺഗൿകരവഽമഺയ

രഽ

സമാഹും

ീകട്ട഻പ്പടഽക്കഽന്നത഻ന്

ആതഽര

ശഽശാഷയഽീട

സഹഺയുെഺീട ഇരൿയ഻ീല സഭകീള ുസവ഻ക്കഽന്നതഺണ് CMAI യഽീട ലക്ഷൿും.

രസംഗം.

8.

രഭഺഷണ സഺരം- വ഻ഷയം - ആരഺണ് എീെ ീ ഺട്ടത്?
ആേഽഖ്ം :
ജനക്കാട്ടും ുയശഽവ഻ീന സ്പർശ഻ക്കഽന്നത഻ീനക്കഺൾ വൿതൿസ്തമഺയ഻ ആുരഺ രഺൾ ുയശഽവ഻ീന സ്പർശ഻ച്ചു.
വ഻ശവഺസവഽും ആശയവഽും ശക്തമഺയ രഽ സ്പര്ശനും ആയ഻രഽന്നഽ അത്. സ്ത഼യഽീട വ഻ശവഺസും
സൌഖ്ൿമഺകഽന്നത഻നഽള്ള ശക്ത഻ പകർെ഻ീയടഽെഽ.

രഴയ ന഻യേം.


പഴയന഻യമെ഻ൽ പവഺെകനഺയ ീയശയ്യഺവ്, യഹാദീരന്ന
ീതരീെടഽക്കീപ്പട്ട

ദാതീനന്ന്

ൂദവുെഺട്

മത്സര഻കളഺയ രഽ ജഺത഻ക്കഺയ഻ തന്ീറ

അനഽകാലമഺയ഻

പത഻കര഻ക്കഽന്നഽ.

ശഽദ്ധ഼കരണ

പവർെനീമന്ന ന഻ലയ഻ൽ, ീയശയ്യഺവ഻ൻീറ െഽണ്ഽകൾ യഺഗപ഼ഠെ഻ങ്കൽ ന഻ന്നഽമഽള്ള ത഼ക്കനൽ
ീകഺണ്് ീതഺടഺൻ
സ്പര്ശനും

ൂദവും സഺറഺഫ഻ൽ രഽവീന അയയ്ക്കഽന്നഽ. ൂദവെ഻ൻീറ ശക്തമഺയ ഈ

ീയശയ്യഺവ഻ീന

ശഽദ്ധ഼കര഻ക്കഽന്നഽ.

തന്ീറ

എലലഺ

പഺപങ്ങീളയഽും

ന഼ക്ക഻ക്കളെ്

ൂദവപത഻ന഻ധ഻യഺക്കഽന്നഽ

രഽ ഻യ ന഻യേം


പരണ്ഽ വർഷും രക്ത സഺവെഺൽ പ഼ഡ഻തയഺയ സ്ത഼ വളീര കഷ്ട്ടും ന഻റെ അവസ്ഥയ഻ലഺയ഻രഽന്നഽ.
o

അവൾ ശഺര഼ര഻കമഺയ഻ ന഻ർജ്ജല഼കര഻ക്കീപ്പട്ടു , അവളുീട ന഻രരരമഺയ രക്തസഺവും കഺരണും
കഠ഻നമഺയ വ഻ളർച്ച ബഺധ഻ക്കീപ്പട്ടു, ൂവദൿന്മഺരഽീട ഉപുദശെ഻നഽും മരഽന്നഽകൾക്കഽമഺയ഻ അവളുീട
സഺമ്പെ഻ക വ഻ഭവങ്ങീളലലഺും െ഻ലവഴ഻ച്ചു

o

ുലവൿ ന഻യമും അനഽസര഻ച്ച്, അവൾ ആെഺരപരമഺയ഻ അശഽദ്ധയഺയ഻രഽന്നഽ, അത഻നഺൽ അവൾക്ക്
ആരഺധനയ഻ൽ പങ്കഽുെരഺനഽള്ള അനഽവഺദും ഇലലഺയ഻രഽന്നഽ. കാടഺീത അവീള സഺമാഹ഻കമഺയ഻
പഺർശവവത്കര഻ുക്കണ്തഺണ്. രഽ യഹാദ ഗഽരഽ രഽ സ്ത഼ീയ, പുതൿക഻ച്ച് അശഽദ്ധ഻ ഉള്ള രഽ സ്ത഼ീയ
ീതഺടഽന്നത് ര഻ക്കലഽും ജനെ഻നഽ സവ഼കഺരൿമലലഺയ഻രഽന്നഽ.

o

അുപ്പഺൾ അവൾ ുയശഽവ഻ന്ീറ പ഻ന്ന഻ൽ ന഻ന്ന് കഽന഻െ് അവന്ീറ വസ്തെ഻ന്ീറ വ഻ളുമ്പ഻ൽ ീതഺട്ടു.

o

സ്ത഼യഽീട സ്പർശനവഽും സ്ത഼യഽീട വ഻ശവഺസവഽും അവീര സഽഖ്ീപ്പടഽെ഻യ഻രഽന്നഽ. ുയശഽവ഻ന്ീറ
ശക്ത഻ അവന഻ൽന഻ന്നഽ പഽറീപ്പട്ടുപ്പഺൾ അവൾ വ഼ീണ്ടഽക്കീപ്പട്ടു.

o

ുയശഽ അവളുീട അശഽദ്ധ഻ തന്ീറ ുമൽ എടഽെഽ അവൻ സവയും അശഽദ്ധനഺക്ക഻. അവൻ സവയും
ദഽർബലനഺക്ക഻െ഼ർക്കഽകയഽും നമഽീട പഺപങ്ങൾ ഏറ്റു എടഽക്കയഽും കാശ഻ൽ അപമഺനകരമഺയ മരണും
ത഻രീെടഽക്കയഽും ീെയ്തഽ. മരെ഻ൽ താങ്ങഽന്നവൻ ൂദവെ഻ീനത഻ീര
കഽറ്റഺുരഺപ഻തനഺക്കീപ്പടഽന്നഽീവന്നഺണ് ആവർെനും 21: 22, 23 വഺകൿങ്ങള഻ൽ നഺും വഺയ഻ക്കഽന്നത്

o

പുക്ഷ, വസ്തെ഻ലഽള്ള സ്പർശനെഺൽ അവൾക്കഽ സൌഖ്ൿും വന്നുപ്പഺൾ ുയശഽ എര്ീകഺണ്ഺണ്
ന഻ന്നത്? ുയശഽ അവളുീട കഷ്ടതയ഻ുലക്കഽും സൌഖ്ൿെ഻ുലക്കഽും ശദ്ധ ആകർഷ഻ക്കഽവഺൻ ുവണ്഻ ന഻ന്നഽ.
കഺരണും, അവൾ ുയശഽവ഻നഽ രഽ തടസ്സുമഺ ന഻സ്സഺരുയഺ അീലലന്ന യഺഥഺർഥൿും അവൾ
മനസ്സ഻ലഺക്കഽവഺൻ, അവൾ വ഻ലുയറ഻യവൾ ആീണന്ന് പറയഽവഺൻ അവൻ അപകഺരും ീെയ്തഽ.
ആീരങ്ക഻ലഽും അവീള "മകൾ" എന്നഽ വ഻ള഻ക്കഽവഺൻ അവൾ ആഗഹ഻ച്ചു . അവളുീട വ഻ശവഺസും ഉറപ്പ഻ച്ചു

യഥഺർത്ഥ സമഺധഺനെ഻ൽ ുയശഽ അവീള അവളുീട വ഼ട്ട഻ുലക്ക് അയച്ചു. (ലാുക്കഺസ് 8: 48).
അനഽകമ്പയഽള്ള വഺക്കഽകുളഺീട ുയശഽ തന്ീറ ുരഺഗശഺര഻ അുനകർക്ക് പങ്കഽീവച്ചു.
ഉരസംഹഺരം
ൂദവെ഻ന്ീറ സൌഖ്ൿദഺയക

ശഽശാഷയ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്നവീരന്ന ന഻ലയ഻ൽ, അവന഻ൽന഻ന്നഽ ശക്ത഻

ുനടഽവഺൻ നഺും അവന്ീറ വസ്തീെ സ്പർശ഻ച്ച് അവന഻ൽ ന഻ന്ന് ശക്ത഻ സവ഼കര഻ുക്കണ്തഽണ്്. തങ്ങീള
ന഻ശ്ശബ്ദമഺക്കഺനഽും ന഻രഺകര഻ക്കഺനഽും സമാഹെ഻ൽ ന഻ന്ന് അകറ്റുവഺനഽും തക്ക

ശഺര഼ര഻കഺവശൿങ്ങൾ ഉള്ള

ആളുകീള ീതഺടഺൻ നമഽക്ക് സഺധ഻ക്കഽന്നഽുണ്ഺ? അണഽബഺധയഽള്ള മഽറ഻വഽകുളഺടഽും, െർമുരഺഗങ്ങുളഺടഽും,
എച്ച്ഐവ഻ / എയ്സസ഻ുനഺടഽും ൂവകലൿങ്ങുളഺടഽും വരഽന്നവുരഺട് എങ്ങീനയഺണ് നഺും പത഻കര഻ക്കഽന്നത്?
അെരും ആളുകീള അകറ്റഺനഽും മീറ്റവ഻ുടീക്കങ്ക഻ലഽും
ുയശഽവ഻ന്ീറ

മഺതിക

നഺും

പഺർശവവത്കര഻ക്കീപ്പടഽന്നവീരയഽും

അവീര അയക്കഺനഽും എളുപ്പമഺണ്. എന്നഺൽ

െ഻ര഻ുക്കണ്തഽണ്്.

ീവറഽക്കീപ്പട്ടവീരയഽും

അവൻ

ഇപകഺരമഽള്ള

ുതട഻ീച്ചന്നതഺണ്.

സമാഹെ഻ൽ

ആൾക്കഺീര

നമഽീട

ആശഽപത഻കളുും സഭകളുും സവഺഗതും ീെയ്യുുമഺ? ുയശഽ പറെഽ, “ദ഼നക്കഺർക്കലലഺീത ീസൌഖ്ൿമഽള്ളവർക്കഽ
ൂവദൿീനീക്കഺണ്ഽ ആവശൿമ഻ലല". (മെഺയ഻ 9:12). നമഽീട അയൽക്കഺുരഺട് നമഽക്ക് രഽ നലല ശമരൿക്കഺരൻ
ആകഽവഺൻ സഺധ഻ക്കഽുമഺ? ഭഺരങ്ങൾ

അധ഻കമഽള്ള ആളുകളുീട സൌഖ്ൿമഺക്കൽ ആഴെ഻ലഺക്കഺൻ തക്ക

അനഽകമ്പ നമഽക്കഽുണ്ഺ?

രഺർനന
9.

േദ്ധൿസ്ഥ
പ഻യ കർെഺുവ, ന഻ന്ീറ ുരഺഗശഺര഻ സ്പർശനെ഻ന് ഞങ്ങൾ ഇന്നഽ ന഻ന്ീറ മഽൻുപ വരഽന്നഽ. ന഻ന്ന഻ൽ
എലലഺും സഺധൿമഺണ്. ന഻ന്ീറ ഹിദയെ഻നഽ ഉള്ള഻ൽ ഞങ്ങളുീട ഹിദയീെ മഽറഽീക പ഻ട഻ക്കണുമ,
ഞങ്ങളുീട മനസ്സ്, ശര഼രും, ആത്മഺവ് എന്ന഻വ പഽതഽക്കും പഺപ഻ക്കഽമഺറഺകീട്ട. നഷ്ടീപ്പട്ട ആടഽകീളുപ്പഺീല
ന഻ന്ീറ കിപയ്ക്കഺയ഻ ഞങ്ങൾ ന഻ന്ീറ അടഽക്കൽ വന്ന഻ര഻ക്കഽന്നഽ. വ഻ശവഺസെ഻ൽ ഈ ജ഼വ഻തയഺതയ഻ൽ
നടക്കഽുമ്പഺൾ ന഼ ഞങ്ങൾക്ക് ുവണ്഻ വച്ച഻ര഻ക്കഽന്ന പഺതയ഻ൽ മഽുന്നഺട്ട് ുപഺകഺനഽള്ള ശക്ത഻ നൽകണും എന്ന്
പഺർത്ഥ഻ക്കഽന്നഽ.
കർത്തഺുവ, ന഻ന്ീറ കരഽണയ഻ൽ ഞങ്ങളുീെ യഺചന ശവ഻ുകണുേ
സവർഗ്ഗ഼യ പ഻തഺുവ, തന്ീറ അട഻പ്പ഻ണരഺൽ ഞങ്ങൾ സൌഖ്ൿും ആകഽവഺൻ, ഞങ്ങൾക്ക് ുവണ്഻
ജ഼വ഻ക്കഽവഺനഽും മര഻പ്പഺനഽും ന഻ന്ീറ പഽതീന ന഼ പദഺനും ീെയ്തഽ. കർെഺവഺയ ുയശഽുവ, അവ഻ടഽന്നഽ
ുരഺഗ഻കീള ീസൌഖ്ൿമഺക്ക഻, ഭാമ഻യ഻ൽ ജ഼വ഻ച്ച഻രഽന്നുപ്പഺൾ ദര഻ദീര പര഻പഺല഻ച്ചു. ന഼ അവീര
സ്ുനഹ഻ച്ചതഽുപഺീല ഞങ്ങളുീട പര഻പഺലനും ആവശൿമഽള്ളവീര സ്ുനഹ഻ക്കഺൻ ഞങ്ങീള
സഹഺയ഻ക്കണുമ. ആശഽപത഻കള഻ലഽും, വിദ്ധസദനങ്ങള഻ലഽും, ഭവനങ്ങള഻ലഽും ആയ഻ര഻ക്കഽന്ന ുരഺഗ഻കീള
പര഻െര഻ക്കഽന്ന പര഻െഺരകർക്കഽും , നഴ്സഽമഺർക്കഽും , ുവണ്഻ പുതൿകും പഺർത്ഥ഻ക്കഽന്നഽ. സ്ുനഹെ഻ന്ീറ
ൂദവുമ അവരഽീട ഏറ്റവഽും മ഻കച്ചത് നൽകഽവഺൻ , സ്ുനഹുെഺീട സുംസഺര഻ക്കഽകയഽും ൂധരൿുെഺീട
പവർെ഻ക്കഽകയഽും ീെയ്യുവഺൻ . ന഼ നൽക഻യ എലലഺ ദഺനങ്ങളുീടയഽും നലല
കഺരൿവ഻െഺരകന്മഺരഺയ഻ര഻ക്കഽവഺൻ, അവീര പഠ഻പ്പ഻ുക്കണുമ. ബലഹ഼നരഽും ക്ഷ഼ണ഻ച്ചവരഽമഺയവരഽീട
ആത്മഺവ഻ീന ഉയർെഺൻ അവീര സഹഺയ഻ുക്കണുമ.
കർത്തഺുവ, ന഻ന്ീറ കരഽണയ഻ൽ ഞങ്ങളുീെ യഺചന ശവ഻ുകണുേ
ുരഺഗ഻കളുും ക്ഷ഼ണ഻തരഽും അസവസ്ഥരഽമഺയ എലലഺവർക്കഽുവണ്഻യഽും ഞങ്ങൾ പഺർഥ഻ക്കഽന്നഽ. പുതൿക഻ച്ച്
ന഻ന്ീറ സ്പർശനെഺൽ മഺതും വ഻ടഽതൽ ലഭ഻ുക്കണ് കഽെഽങ്ങൾക്കഺയ഻ പഺർത്ഥ഻ക്കഽന്നഽ. ന഻ന്ീറ
സഺന്ന഻ദ്ധൿും അവർ മനസ്സ഻ലഺക്കീട്ട, ന഻ന്ീറ ശക്ത഻ അവർ അറ഻യീട്ട , ന഻ന്ീറ സ്ുനഹീെ അവർ
അനഽഭവ഻ക്കീട്ട , അവരഽീട ശര഼രും ന഻ന്ീറ പകഺശവഽും സതൿവഽും ീകഺണ്് ന഻റയീട്ട, ന഻ന്ീറ ുരഺഗശഺര഻യഽും
പാർണതയഽും ീകഺണ്് ന഻റയീട്ട. ുരഺഗ഻കളുീട പ഻യീപ്പട്ടവർക്കഺയ഻ ഞങ്ങൾ പഺർഥ഻ക്കഽന്നഽ. അവർ
ുരഺഗ഻കീള പര഻പഺല഻ക്കഽന്ന സമയെ് ന഼ അവരഽീട പതൿഺശയഽും കരഽെഽും ആകണീമന്ന് പഺർത്ഥ഻ക്കഽന്നഽ
കർത്തഺുവ, ന഻ന്ീറ കരഽണയ഻ൽ ഞങ്ങളുീെ യഺചന ശവ഻ുകണുേ
ന഻ന്ീറ മകനഺയ ുയശഽക഻സ്തഽവ഻ന്ീറ സ്ുനഹും ുരഺഗ഻കൾക്കഽും അശരണർക്കഽും കഷ്ടതയ഻ൽ
ഇര഻ക്കഽന്നവർക്കഽും പകർന്നഽ ീകഺടഽക്കഽവഺൻ ഇടയഺുക്കണ്ത഻നഽ സർവശക്തനഺയ ൂദവുമ
രഺജൿെഺകമഺനമഽള്ള എലലഺ CMAI സ്ഥഺപനങ്ങൾക്കഽും വൿക്ത഻ഗത അുംഗങ്ങൾക്കഽമഺയ഻ ഞങ്ങൾ
പഺർഥ഻ക്കഽന്നഽ. ഞങ്ങൾ ക഻സ്തഽവ഻ന്ീറ കഺൽപ്പഺടഽകൾ പ഻രഽടർന്ന് രഺജൿെ഻ീല പഺവീപ്പട്ടവീരയഽും
പഺർശവവൽക്കര഻ക്കീപ്പട്ടവീരയഽും ുസവ഻ക്കഽുമ്പഺൾ, കർെഺുവ, അങ്ങയഽീട മഽഖ്ും ഞങ്ങള഻ൽ തഽടർന്നഽും
പകഺശ഻പ്പ഻ക്കണുമ. ഞങ്ങളുീട വ഻ശവഺസെ഻ൽ ശക്തരഺയ഻ ന഻ലീകഺള്ളഺൻ ഞങ്ങീള സഹഺയ഻ക്കണുമ,
അപകഺരും ന഻ന്ീറ ശക്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ന് ശക്ത഻ പഺപ഻ക്കഽവഺനഽും ജനങ്ങീള ുസവ഻ക്കഽന്നത഻ൽ തഽടരഺനഽും
ഞങ്ങീള സഹഺയ഻ുക്കണുമ.
കർത്തഺുവ, ന഻ന്ീറ കരഽണയ഻ൽ ഞങ്ങളുീെ യഺചന ശവ഻ുകണുേ
ഭഺരതെ഻ീല സഭകളുീട ആതഽര ുസവന ഹസ്തമഺയ CMAI ീയ ഒർെഽ പഺർത്ഥ഻ക്കഽന്നഽ. സഭകളുീട ആതഽര
ശഽശഽഷകീളയഽും ുഡഺക്ടർമഺീരയഽും നഴ്സഽമഺീരയഽും മറ്റു ആതഽര പവർെകീരയഽും െഺപ്ലയ഻ൻ മഺീരയഽും

അധ഻കഺര഻കീളയഽും പഺവങ്ങീളയഽും അശരണീരയഽും കരഽതഽവഺൻ വ഻ശമമ഻ലലഺീത ുജഺല഻ ീെയ്യുന്ന
മീറ്റലലഺവീരയഽും ന഻നക്ക് സമർപ്പ഻ക്കഽന്നഽ. അവീര ന഻ന്ീറ കരഽണയഺൽ ന഻റച്ചു ന഻ന്ീറ സൌഖ്ൿ
സ്പര്ശനെ഻ന്ീറ വക്തഺക്കളഺക്ക഻ മഺറ്റണുമ. അവർക്കഽ ജ്ഞഺനവഽും ൂധരൿവഽും വ഻ശവസ്തതയഽും
നൽകണുമ. ന഻നക്കഽ ുവണ്഻ ുവലീെയ്യുുമ്പഺൾ ന഻ന്ീറ സ്ുനഹെഺൽ സ്പർശ഻ക്കീപ്പടഽവഺൻ ഞങ്ങൾക്കഽും
ഇടയഺക്കണീമന്നഽും പഺർത്ഥ഻ക്കഽന്നഽ.
കർത്തഺുവ, ന഻ന്ീറ കരഽണയ഻ൽ ഞങ്ങളുീെ യഺചന ശവ഻ുകണുേ
(ല഼ഡർക്കഽ

മറ്റ്

അുപക്ഷകൾക്കഽ

ുവണ്഻

പഺർത്ഥ഻ക്കഺവഽന്നതഺണ്.

ശഽശഽഷകന്

പഺർത്ഥ഻ച്ചു

അവസഺന഻പ്പ഻ക്കഺും)

10. ഗ഼ ം (സ്ു ഺ കഺഴ്ച )
ത഻രഽവെഺഴും ഉീണ്ങ്ക഻ൽ തഽടർന്ന് സമഺപന പഺർത്ഥനുയഺടഽും ആശ഼രവഺദുെഺടഽും കാീട അവസഺന഻പ്പ഻ക്കഺും.

സൌഖ്ൿ ദഺയക ശഽശഽഷഺ ഞഺയറ഻ൽ സുംഭര഻ച്ച സുംഭഺവനകൾ തഺീഴ പറയഽന്ന വ഻ലഺസെ഻ൽ അയക്കഽക.

CMAI Office, Plot No.2, A-3 Local Shopping Centre, Janakpuri, New Delhi
by Demand Draft / Cheque in favour of 'CMAI, New Delhi’
ുനര഻ട്ട്

ആശഽപത഻കള഻ൽ

ത഻രീെടഽക്കഽകയഺീണങ്ക഻ൽ,

പണും
ഒഫ഼സ഻ൽ

അീലലങ്ക഻ൽ

ദഺനമഺയ഻

ുരഖ്കൾക്കഺയ഻

സുംഭഺവന

ദയവഺയ഻

തഺീഴ

ഞങ്ങീള അറ഻യ഻ക്കഽക

cmai@cmai.org , imtimenla@cmai.org

ീെയ്യഺൻ

പറയഽന്ന

ന഻ങ്ങൾ

ഇീമയ഻ല഻ൽ

