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ദ്ദഽതഗത഻യ഻ല് മഺറ്റങ്ങള് സംഭവ഻ച്ചുീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്ന ഒരഽ ുലഺകത്ത഻ലഺണ് നഺം ജ഼വ഻ക്കഽന്നത്.
ഏതഺണ്ട്4000വര്ഷങ്ങള്ക്ക്മഽന് ജ഼വ഻ച്ചരഽര്വ്വര഻തഺവഺയരദ്ഹവഺഹവഽം100വര്ഷംമഽന് 
ജ഼വ഻ച്ചനമ്മഽീെരഽര്വ്വ഻കരഽംതഺരതുമരനഒുരുവഗത്ത഻ല്സഞ്ചര഻ച്ചവര്ആണ്.എന്നഺല്കഴ഻ഞ്ഞ
ഏതഺനഽം വര്ഷങ്ങളുീെ കഺലയളവ഻നഽ്഻ല് ദ്രകഺശുവഗത്ത഻നഽരര഻യഺയ഻ സഞ്ചഺര഻ക്കഺനഽ്
സഺധരതകള് നഺം കീണ്ടത്ത഻ക്കഴ഻ഞ്ഞഽ. നമ്മഽീെ രഽര്വ്വ഻കര്ക്ക് സ്പല്ന്ഫ഻ക്കഺന് ുരഺലഽം
കഴ഻യഺത഻രഽന്ന ആധഽന഻ക ശഺസ്തദ്ത സഺു്പത഻ക രഽുരഺഗത഻കള് നമ്മഽീെ ജ഻വ഻തീത്ത
മഺറ്റ഻മറ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 

ഈ ുനട്ടങ്ങള്ക്ക് നെഽവ഻ലഽം രന഻തത്഻തതങളങ്ങള്  നീമ്മ വ഻ട്ടുമഺറഽന്ന഻ലല. മഺനവകഽലീത്ത ഒന്നെ്പം
നശ഻ന്ഫ഻ക്കഺന് ുശഷ഻യഽ് രണഽവഺയഽധങ്ങള് രണ഻യറകള഻ല് രനഽദ഻നം കഽമ഻ഞ്ഞഽകാെഽന്നഽ.
സഺമഽഹ഻കവഽംരഺദ്ര഼യവഽമഺയ ദ്രത഻സന്ധ഻കള്, ുദശ഼യ-വംശ഼യവര്ഗ഼യ-വര്ണവ഻ുവ്നങ്ങള്,
ഭാര഻രക്ഷ-നരഽനരക്ഷ വഺദങ്ങള്, മഽതലഺള഻ത്ത-ീതഺഴ഻ലഺള഻ത്ത രന്തരങ്ങള്, വര്ധ഻ച്ചു വരഽന്ന
രധഺര്മ്മ഻കത, ആദ്കമണം, ൂലംഗ഻ക രരഺ്കതങളം, ലഹര഻വസ്തതഽക്കളുീെ വ഻ന഻ുയഺഗം
തഽെങ്ങ഻യവഈരസങളസ്ഥതയഽീെ്഻ലദ്രത഻ഫലനങ്ങള്മഺദ്തം. 

മതരരവഽം വ഻ശങളഺസരരവഽമഺയ ുമഖലയ഻ലഽം ഈ രന഻തത്഻തതങളം വരഺര഻ക്കഽകയഺണ്.
ൂദവമ഻ീലലന്ന് വഺദ഻ക്കഽന്നവരഽം മഽന്ഫത്ത഻മഽന്ന് ുകഺെ഻ ൂദവങ്ങള് ഉീണ്ടന്ന് വ഻ശങളസ഻ക്കഽന്നവരഽം
ഉള്ീന്ഫീെ രത഻നഺയ഻രക്കണക്ക഻്യ വരതരസ്തത മതവ഻ശങളഺസങ്ങളും ആ്ഺരനഽരഺനങ്ങളും
ന഻ലന഻ല്ക്കഽന്നഈ ുലഺകത്ത഻ല് ജ഼വ഻ക്കഽന്നസഺധഺരണക്കഺരന്രന഻തത്഻തതങളവഽംരസങളസ്ഥതയഽം
ഉണ്ടഺയ഻ീലല്പ഻ീലരത്ഭഽതമഽ്ൂ. 

ുലഺകത്ത഻ീന്പ ഈ ഗത഻വ഻ഗത഻കള്ക്ക഻െയ഻ല് സതരുമത് മ഻ഥരുയത് എന്ന് ത഼ര്ച്ച്ചയ഻ലലഺീത
രന്ധഺള഻ച്ച് ന഻ല്ക്കഽന്നവര്ക്ക് ദ഻ശഺുഹവഺധം നല്കഺനഽ് ീദ്തരം നീമ്മ ഭരുമല്ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻
ദ്രശഺന്തസഽന്ദരമഺയഗല഼ല഻യഽീെമലമഽകള഻ുലക്ക്ഈുശഺനീമ്മക്ഷണ഻ക്കഽകയഺണ്(Mt.28:10,16).ഈ
ീദ്തരം എല്പ്ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ എന്തഽീകഺണ്ട് മലമഽകള഻ലുലക്ക് ക്ഷണ഻ക്കഽന്നഽ എന്നത഻്യ മഽന്ന്
സഺധരതകള്ആണഽ്ത്. 

ഒന്നഺമതഺയ഻, ഈുശഺീയ രര഼ക്ഷ഻ക്കഺനഺയ് ര഻ശഺച് ഒരഽ ഉയര്ന്ന മലമഽകള഻ുലക്ക്
ീകഺണ്ടഽുരഺകഽന്നതഺയ഻ നഺം സഽവ഻ുശഷത്ത഻ല് വഺയ഻ക്കഽന്നഽ (Lk. 4:5-8). ഭാമ഻യ഻ീല
സകലരഺജരങ്ങളും രവ഻െഽുത്തക്ക് കഺണ഻ച്ചുീകഺെഽത്തഽീകഺണ്ട്, തീന്ന ആരഺധ഻ച്ചഺല് രവയഽീെ
ുമല് എലലഺ രധ഻കഺരവഽം മഹതങളവഽം ന഻നക്ക് നല്കഺം എന്ന് രറഞ്ഞ് ഈുശഺീയ ര഻ശഺച്
ദ്രുലഺഭ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നഽണ്ട്. കഺരണം, രന്നത് ര഻ശഺ്഻നഽ രെ഻മീന്ഫട്ട ുലഺകമഺയ഻രഽന്നഽ. എന്നഺല്,
ര഻ശഺച് നല്കഽന്ന ീല്ക഼കഺധ഻കഺരത്ത഻്യീറ ൂനമ഻ഷ഻കമഺയ രന്ഫകഷണത്ത഻നഽ വഴങ്ങഺീത
കഽര഻ശഽമരണത്ത഻ലാീെ ുലഺകീത്ത ത഻ന്ഩയഽീെ ആധ഻രതരത്ത഻ല് ന഻ന്നഽം എുന്നക്കഽമഺയ഻
വ഻ുമഺ്഻ന്ഫ഻ച്ചഈുശഺ, ൂദവ഻കഺധ഻കഺരുത്തഺീെ, രസ്സന്ന഻ഗ്ദമഺയ഻ഓുരഺ ദ്ക഻സ്തതഽശ഻ഷരുനഺെഽം
ദ്രഖരഺര഻ക്കഽന്നഽ; ‚സങളര്ഗത്ത഻ലഽം ഭാമ഻യ഻ലഽമഽ് എലലഺ രധ഻കഺരവഽം എന഻ക്ക്
നല്പ്കീന്ഫട്ട഻ര഻ക്കഽന്നഽ. ആകയഺല്, ന഻ങ്ങള് ുരഺയ഻ എലലഺ ജനതകീളയഽം ശ഻ഷരീന്ഫെഽത്തഽവ഻ന്.
ര഻തഺവ഻്യീറയഽംരഽദ്ത്യീറയഽംരര഻ശഽധഺത്മഺവ഻്യീറയഽം നഺമത്ത഻ല്രവര്ക്ക്ജ്ഞഺനസ്തനഺനം
നല്കഽവ഻ന്‛എന്ന്(Mt. 28:18-20).   

രണ്ടഺമതഺയ഻, ഒരഽ മലയ഻ീല ദ്രസംഗത്ത഻ലാീെയഺണ് സഽവ഻ുശഷ ഭഺഗരങ്ങള് രവ഻െഽന്ന്
ീവള഻ീന്ഫെഽത്തഽന്നത്. ുലഺകത്ത഻്യീറ കഺഴ്ച്ച്ചന്ഫഺെഽകല഻ല് ന഻ന്നഽം വ഻ഭ഻ന്നമഺയ, സ്തുനഹത്ത഻്യീറ, 
സഹനത്ത഻്യീറ, ദഺര഻ദ്ദരത്ത഻്യീറ, കരഽണയഽീെ, മഺനസഺന്തരത്ത഻്യീറ, 
ഹിദയശഽധ഻യഽീെ, ആതരന്ത഻കമഺയ഻ ൂദവരഺജരീത്ത ക്കഽറ഻ച്ചു് ഗഽരഽീമഺഴ഻കളഺയ഻രഽന്നഽ രത്.
രതഽീകഺണ്ട്തീന്ന, ‚ഞഺന് ന഻ങ്ങുളഺട് കല്ന്ഫ഻ച്ചവീയലലഺം രനഽസര഻ക്കഺന് രവീര
രഠ഻ന്ഫ഻ക്കഽവ഻ന്‛ എന്നത഻്യീറ രഺഠഭഺഗം ഗിഹഺതഽരതങളുത്തഺീെ  ഓര്മ്മ഻ീച്ചെഽക്കഺന്
ദ്ക഻സ്തതഽശ഻ഷര്യഇത഻ലഽമനഽുയഺജരമഺയഒര഻െമഽണ്ടഺവ഻ലല. 

മാന്നഺമതഺയ഻, ത്യീറദ്ര഻യീന്ഫട്ടശ഻ഷരര്ക്ക്രാരന്തര഼കരണത്ത഻്യീറമഹതങളംീവള഻ീന്ഫെഽത്ത഻യതഽം
ഒരഽ മലമഽകള഻ല് ീവച്ചഺയ഻രഽന്നഽ. രതഽീകഺണ്ട്തീന്ന, ‚യഽഗഺന്തം വീര ഞഺന് ന഻ങ്ങുളഺട് കാീെ
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം‛ എന്ന്രവ഻െഽന്ന്വഺഗ്ദഺനം ീ്യ്യുുപഺള്മലമഽകള഻ല് ‚രഽരന്തര഻കരണത്ത഻്യീറ‛ 



ൂദവ഻കരഹസരങ്ങള് രനഽഭവുവദരമഺയ ദ്ക഻സ്തതഽശ഻ഷര്യ സ്ഥലകഺല രര഻മ഻ത഻കീള
രെ഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻യഽ് മഺനഽഷ഻കമഺയ സംശയങ്ങള് ഒര഻ക്കലഽം ഉയരഽകയ഻ലല. ‚ഇത്യീറ
ശര഼രമഺകഽന്നഽ, ഇീത്യീറ രക്തമഺകഽന്നഽ‛ എന്ന ദ്രഺര്ഥനുയഺീെ വ഻ഭജ഻ക്കീന്ഫെഽന്ന
രന്ഫത്ത഻ലഽം  വ഼ഞ്ഞ഻ലഽം മഺദ്തമലല  ത഻രഽവ്നത്ത഻ലാീെയഽം ത഻രഽസഭയ഻ലാീെയഽം  രവ഻െഽീത്ത
രവ഻െഽീത്ത സജ഼വസഺന്ന഻ധരം യഽഗഺന്തരം വീര ന഻ലന഻ല്ക്കഽന്നഽ എന്ന് ലള഻തമഺയ഻
വ഻ശങളസ഻ക്കഺനഽംമലമഽകള഻ീലരന്തര഼ക്ഷംദ്ക഻സ്തതഽശ഻ഷര്യ  രവസരീമഺരഽക്ക഻.. 

രന്നഽം ഇന്നഽം എന്നഽം ഒരഽവന് തീന്നയഺയ ജ഼വ഻ക്കഽന്ന ുയശഽവ഻്യീറ സഺമ഼രരത്ത഻ല്
രന഻തത്഻തതങളങ്ങളും രസങളസ്ഥതകളും രദ്രതരക്ഷമഺവഽകയഺണ്. ഇരഽള്ന഻റഞ്ഞ
ജ഼വ഻തവ഼ഥ഻കള഻ുലക്ക് മലമഽകള഻ീല ദ്രകഺശം രത഻ീയ രരക്കഽകയഺണ്. വ്നം
സഺക്ഷരീന്ഫെഽത്തഽന്നഽ; ‚ന഻ങ്ങള് ുലഺകത്ത഻്യീറ ദ്രകഺശമഺണ്. മലമഽകള഻ല് രണ഻തഽയര്ത്തീന്ഫട്ട
രട്ടണീത്ത മറച്ചുീവയ്ക്കഽക സഺധരമലല‛ (Mt. 5:14). രുത, ുദശ഼യ-വംശ഼യ വര്ഗ഼യ-വര്ണ
മറകള഻ലലഺീത, ഭാര഻രക്ഷ-നരഽനരക്ഷ, മഽതലഺള഻ത്ത-ീതഺഴ഻ലഺള഻ത്ത വ഻ഭഺഗ഼യതകള഻ലലഺീത
കഺലത്ത഻നഽം ുദശത്ത഻നഽം രത഼തമഺയ഻ ഈ സഽവ഻ുശഷം ുലഺകത്ത഻്യ ീവള഻ീന്ഫെണം.
മഺനഽഷ഻കയഽക്ത഻യ഻ല്ഇത്രസഺധരീമന്ന് ുതഺന്നഽീമ്പ഻ലഽംൂദവ഻കകിരയഺല്ഇത്സഺധരമഺണ്.
നെരെ഻രഽസ്തതകത്ത഻ല് ഇത഻ീന്പ ഒരഽ മഽന്നഺസങളഺദനം നഺം കഺണഽണ്ട്.ആകഺശത്ത഻്യക഼ഴഽ്സകല
ജനരദങ്ങള഻ലഽം ന഻ന്ന് വന്ന ആളുകള് ‚ൂദവത്ത഻്യീറ ദ്രവര്ത്ത഻കള് രവര് വ഻വര഻ക്കഽന്നത്
നമ്മഽീെമഺതിഭഺഷകള഻ല് ുകള്ക്കഽന്നുലലഺ‛ (Acts 2.:5-12)എന്ന്രറഞ്ഞഽവ഻സ്തമയഭര഻തരഺകഽന്നഽണ്ട്.
ആദരദ഻വസം തീന്ന 3000ുത്തഺളം ുരര് രവുരഺട് ു്ര്ന്നഽീവന്നഽം തഽെര്ന്ന് നഺം വഺയ഻ക്കഽന്നഽ.
ഇദ്രകഺരം, രുദ്തഺസ്തല഼ഹഺയഽംീര്ുലഺസ്തല഼ഹഺയഽം, ുതഺമഺല഼ഹഺയഽംധ഼രതുയഺീെത഻ര഻ീതള഻ച്ച
വ഻ശങളഺസദ഼രം രണമഽറ഻യഺീത ുലഺകം മഽഴഽവനഽം രകരഺന് കെീന്ഫട്ട ുദ്രഷ഻തര് ആണ്
നഺീമലലഺവരഽം. 

്഻ലുന്ഫഺീഴഺീക്ക, ുലഺകത്ത഻ീന്പ ഗത഻വ഻ഗത഻കള്ക്കനഽസര഻ച്ച്, രന഻തത്഻തതങളുത്തഺീെ, സഽവ഻ുശഷം
ദ്രുഘഺഷ഻ക്കഺനഺവഺീത നഺമഽം രകച്ചുന഻ല്ക്കഽന്നഽണ്ട്. എ്പ഻ലഽം നീമ്മ ഓര്ത്ത് ഈുശഺ
ന഻രഺശീന്ഫെഽന്ന഻ലല. കഺരണം, തങ്ങീള സമ഼ര഻ച്ച ഈുശഺീയ കണ്ടുന്ഫഺള് ആരഺധ഻ക്കഽകയഽം
രുതസമയം തീന്ന സംശയ഻ക്കഽകയഽം ീ്യ്ത ശ഻ഷരീരുന്ഫഺീലത്തീന്നയഺണ് നഺമഽം (Mt.28:17).
ഒരഽഭഺഗത്ത് വ഻ശങളഺസവഽം മറഽഭഺഗത്ത് സംശയവഽം ന഻ലന഻ല്ീക്കത്തീന്നയഺണ് ുദ്ശാഠമഺയ
ുദ്രക്ഷ഻തീദ്തരം ഈുശഺ രവീര ഭരുമല്ന്ഫ഻ക്കഽന്നത്. എന്ന഻രഽന്നഺലഽം, 2000 വര്ഷം മഽന് 
ജ഼വ഻ച്ച  രന്ഫസ്തുതഺലന്ഩഺരഽീെയഽം ധ഼രരക്തസഺക്ഷ഻കളുീെയഽം ുദ്രക്ഷ഻ത ത഼ക്ഷണത നമഽക്കഽുണ്ടഺ
എന്ന് ഈയവസരത്ത഻ല് ആത്മരര഻ുശഺധന ീ്ുയ്യണ്ടതഽണ്ട്. മഺദ്തമലല, ദ്രകഺശുവഗത്ത഻ല്
കഽത഻ച്ചുീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നഈുലഺകത്ത഻ല്രുതുവഗതയ഻ല് ദ്ക഻സ്തതഽവ഻്യീറ ദ്രകഺശംരകരഺന്
സഺധ഻ീച്ച്പ഻ല് മഺദ്തുമ നമ്മഽീെ ുദ്രഷ഻തദ്രവര്ത്തനങ്ങള് വ഻ജയ഻ക്കഽകുയഺ്ൂ.
രര഻ശഽധഺരാര഻യഽീെ ന഻റവഽീണ്ട്പ഻ല് മഺദ്തുമ നമഽക്ക് രന്ഫസ്തുതഺലന്ഩഺരഽീെ ധ഼രതയഽം ഈ
കഺലഘട്ടത്ത഻നനഽസിതമഺയുവഗതയഽം  ൂകവര഻ക്കഺന്കഴ഻യഽകുയഺ്ൂ. 

യഺദ്ന്ത഻കമഺയ ആ്ഺരഺനഽാഠഺനങ്ങള് ആവര്ത്ത഻ക്കഽന്ന രംഹവര്ഽംഹവ഻കളഺയ
ൂദവഺലയങ്ങളുീെയഽം, ഹുലലലായ-സ്തതഽത഻-സ്തുതഺദ്തഺമഽയരഽന്നധരഺനുകദ്ന്ദങ്ങളുീെയഽം, ആധഽന഻ക
ശഺസ്തദ്ത സഺു്പത഻ക വ഻ദരകള് മഺദ്തം രകരഽന്നസ്ഥഺരനങ്ങളുീെയഽം ‘കാറ്റന് മത഻ല്ീക്കട്ടുകളഺല്‛
രവ഻െഽീത്തരട്ടണം (ൂദവരഺജരം) ുലഺകത്ത഻്യമറക്കീന്ഫെഺത഻ര഻ക്കഺന്നഺംജഺദ്ഗതരഽലര്ത്തണം.
ദ്ദഽതഗത഻യ഻ല് മഺറ്റങ്ങള് സംഭവ഻ക്കഽന്ന ുലഺകത്ത഻ല് ദ഻ശയറ഻യഺീത ഒറ്റീന്ഫട്ടു ുരഺയ, 
രന഻തത്഻തതങളത്ത഻ല് ജ഼വ഻ക്കഽന്ന, സകലജനതയ്ക്കഽം ‘സഽവ഻ുശഷമഺകഺന്’ കഴ഻യഽന്ന  യഥഺര്ഥ
ുദ്രഷ഻തരഺവഺന് നമഽക്ക് ദ്രഺര്ഥ഻ക്കഺം, ദ്രയത്ന഻ക്കഺം. രത഻നഺയ഻, രര഻ശഽധഺത്മഺവ഻്യീറ
രഭ഻ുഷകംനീമ്മഉജ്ജ്ങളല഻ന്ഫ഻ക്കീട്ട. 
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