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മ േലഖനൾ

െടൻഷേനാ ?

ആബാലംജനൾം ഇ് അഭെ ഒ വലിയ ശ്നമാണ് സ്െസ്. ഈ
തിഭാസെ അെമാ ഉദാീകരി പറ പദമാണ് തിര് (bsuy ). Bsuy like a
bee എ് േകിരിമോ. േതനീ് ചി, ഔഷധണ, മായ േതൻ കിം.
വാ 'തിര'വർ െചെത് വാ െപാാിലായിരിം.
ഈ േലാകായിോൾ ഏമധികം പിരിം അഭവിാൻ എോം
ആലെടാൻ സാധതായി ഒ വിയാണ് വി. മദർ െതേരസാ. പെ 'അ
എോം ശാതെട പരായമായി. മരണിടയിൽോം ആ അഭൗമിക,
സർീയ ിരി മായി. വലിയ സ്െിലകെടാൻ
സകല
സാധതാകാൻ സർവ സാധതായി ഒ വിയാണ് സേലഷൻ
സാസ സഭാ ാപകനായ വി. േഡാൺ േബാസ്േകാ. എാൽ ഒ
സാഹചരിൽോം സമചിത െവടിയാെത നിതാ സതെട ഉടമയായി
അേഹെമ് ചരിം സാെ. വി.ാൻസിസ് അീി, വി. അോനീസ്
എി സകല വിം.
ഇവെരാെ എെനയാണ് സർീയ സമാധാനിം സോഷിം ജീവിെത
ചിി
മനിലാത്
നതായിരിം.
അവെരാവം
സർവശകതം
സ്േനഹസപം കണാസാഗരമായ ൈദവിലായി ദിവനാഥെ
അതവാണി വി ജീവി.'നിെട ദയം അസമാേക . ൈദവിൽ
വിശസിവിൻ; എിം വിശസിവിൻ. എെ പിതാവിെ ഭവനിൽ അേനകം
വാസല്. ഇായിെിൽ നിൾ ലെമാാൻ േപാെവ്
ഞാൻ നിേളാ പറമായിോ?
ഞാൻ േപായി നിൾ ലം
ഒിഴിോൾ ഞാൻ ആയിരിിട് നിം ആയിരിേതി ഞാൻ വീം
വ നിെളം ിെകാേപാം '(േയാഹ. 14 : 1-3 )
ഒ ദരി ംബം. അം അം അമം നാ െപൺമം ഒ മകം.
െപാെന ആ മകന് വിേദശ ഒ േജാലി വാാനം കി.  ലം പാ ശളം.

ഈ വാർ കിിയോൾ തൽ ആ ംബിൽ സകലർം വലിയ സോഷം !
വാാനേമ ഉ! മാഷികമായ ഒ വാാനി വലിയ വില കി. എാൽ
(കാലാകാലമാ) വാാനിൽ വിശനായ കർാവിെ വാാനിൽ (േയാഹ.
14 :1 ) അവർ വിശാസായി.
ഒ ാമിെല ഒ ദരി ംബിെല ഒ വതി വളെര നവളായി.
എാവെടം
കിിയായി
അവൾ്
സാമാനം
ന
വിദാഭാസായി . ആ നാിെല ധനികം സമർനായ ഒ വാവ് പഠി് ഐ
എ എ് േനകം ഏം ന ഒ ഗവെ് നിയമനിന് അർഹനാകം െച.
െതാൻപ് പരാമർശി വതിേയം ംബേം ത ഐ എ എ് കാരന്
നായി അറിയാമായി. അയാൾ അേനാട് െപൺിെട കാരം പറ. ആ
പിതാവ് മകെനം ി ആ ദരിംബിൽ െച് ിെട മാതാപിതാേളാട് തെ
മകന്
ഭാരയായി
അവെട
മകെള
നൽകണെമ്
അഭർികം
വിവാഹസംബമായ സകലകാരം മാമ, ആ ദരിംബെ എം
സംരികം െചെകാാെമം പറ. അതർവമായ വാർ േക നിമിഷം
തൽ ംബാംഗൾൊം
വലിയ സോഷം. അവർം
അളവിാ
കർാവിെ വാാനം ഉൾൊാൻ കഴിിിെത് ഃഖ സതം തെയാണ്.
ന് അസത, െടൻഷൻ, ഉാകാതിരിാൻ അതാവശം വിശാസമാണ്.
ൈദവി അസാധമായി ഒമി. ഈ സതം വിശസിക. രാവാരി ഖം
ാപി കഴിോൾ ഈേശാ അവേളാട് വമായി പറ: 'മകെള, നിെ വിശാസം
നിെ രിിരി' (മർോ. 5 : 34 ). ജായിേറാസിേനാട് അവി് പറ:
'ഭയെേട.. വിശസിക മാം െചുക' (മർോ.5 : 36 ). 'അവെട വിശാസം ക
അവി് തളർവാതേരാഗിേയാട് അളിെ: മകെന , ൈധരമായിരിക' (മാ 9 : 2 ).
ിറാൽ ൈദവിൽ വിശസി് അവിെ പരിപാലനയിൽ വിശസി്
അവിെ ആയിം ജീവിവർ് പിരിമിാെത, സമാധാനിം
ശാിയിം ജീവിാനാം.
Rev Fr Joseph Vattakkalam

