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ഓർാം, ഇത് കണെട വി വർഷമാണ്

2015 ഡിസംബർ എതൽ (മാതാവിെ പിറവിതിാൾ) 2016 നവംബർ 20 വെര
(ിരാജെ തിനാൾ)  ഒ വർഷം നീ കാലഘെ കണെട വി
വർഷം
അഥവാ
കണെട
ബിലിവർഷമായി
ാൻസിസ്
മാർപാാ
ഖാപിിരികയാണ്.
ഈ വി വർഷം ര് കാരളിൽ ി് േവത് െചുവാൻ വിശാസികെള
േചാദിി. ഒ്, ൈദവിൽനി് കണേനക. ര്, മവേരാട്
കണകാണിക. കണെട വർഷെി ചിിോം പറോം
അധികംേപെടം
മനസ്േപാക,
നൾ
മവേരാട്
കണ
കാണിതിെനിയാണ്. എാൽ, അതിെനാൾ ധാനം നാം ഓേരാം
ൈദവകണ േനടിെയക എതാണ്. ൈദവിെ പൽനിം കണ ലഭിേ
അവശം എാണ് എ് ചിിാം; േചാദിാം. ഉരം പറയാം. നൾ പാപികളാണ്
എെകാ് നൾ എാവം ൈദവിെ കണ ആവശവരാണ്. താെഴ
പറ ൈബബിൾ വചനൾ ിക: പാപോടിയാണ് ഞാൻ പിറത് (സീ.
51:5), കർാേവ, അ് പാപെട കണ വാൽ ആർ് നിലനിൽാനാം
(സീ. 130:3). ജംെകാം കർമംെകാം നാം പാപികളാണ്.
ഒ മഷൻലം പാപം പാപംലം മരണം േലാകിൽ േവശി. അകാരം
എാവം പാപം െചെകാ് മരണം എാവരിം വാപി (േറാമ. 5:12).
അതിമൾ് മാം പാപൾ് േമാചനം ലഭിവൻ ഭാഗവാൻ (േറാമ. 4:7).
അതിനാൽ, പാപേമാചനം പാപിെ കടൾ ശി ഇളകിമാണ് മഷന്
ൈദവിെ കണ ഏം ആവശ േമഖല. ഇവ രം കിിയിെിൽ മഷന്
വ ഭവി രൾ അനവധിം അതീവ ഗൗരവം ഉവമാണ്. ഭാഷകൻ 21:3
പറ: പാപം ഇതലവാൾ േപാെലയാണ്. രവശം ർ വാെകാ് െവോ
ോ കിിയാൽ ര ഭാഗം റിവ് ഉാം. ഇേപാെല, ഒരാൾ പാപം െചുോൾ
ആ പാപം, െചു വിെയം മവെരം റിെ.

പാപം െചു വിം മവർം ശ്നൾ ഉാ. പാപംെചു
വി് ഉാ ധാന ശ്നൾ ഇവയാണ്: ഒ്, ആനാശം, നിതനരകം,
സർം നെ. അഥവാ ീകരണലിെല സഹനം. ര്, ൈദവമഷബം േമാശമാ. ്, ാർന് ഫലം റ. നാല്, ആരികറികൾ
ി. എെ പാപൾ എനി് താാനാവാ മട് ആയിരിെവ്
സീർനം 38:4
-ൽ പറ. െതാണ് എ് അറിെകാ് ഒ ി
െചുോൾ അത് മനസിാ റിവാണ് പാപിെ റിവ്.
അ്, േരാഗൾ. പാപകരമായ മാർൾ പിൻടർ് പലം േരാഗികളായിീർ
എ് സീർനം 107:7 പറ. പാപംലം േരാഗം ബാധി നിരവധി േപെര നാം
കാ. ആറ്, പാപം മഷബം േമാശമാ. ഏഴ്, പാപം മവർ് സഹനം,
മാനഹാനി, ജീവഹാനി, ധനനം, അവസരനം, ആനാശം, ംബ-ദാത
ശ്നൾ ടിയവ ഉാ. എ്, പാപം തിെയ നശിി. ഒത്, പാപം
ജീവജാലൾ് സഹനം മരണം വംശനാശം വെര ഉാ. പ്, പാപം
വരാനിരി തലറകെള എാ വിധിം നശിി. അതിനാൽ, മഷന്
പാപേമാചനംേവണം. പാപിെ കടൾ് ഇളവ് േവണം. പാപിെ റികൾ്
സൗഖം േവണം. ഇതിെനാെ മഷന് ൈദവകണ കിിേയ തീ. അതിംറേമ,
പാപിെ നിതശിയിൽനിം കാലികശിയിൽനിം മഷന് ൈദവം
കണേതാി ഇളവ് തരണം. േരാഗശാിം ശ്നൾ് പരിഹാരം ൈദവം കണ
കാണിാൽ മഷന് കിം.
കണ കിണെമിൽ മഷൻ കണേവി പരിമിണം. അതാപം,
പാപേമാചനം, ായിം, ാർന, പേരാപകാരികൾ ടിയവ വഴിയാണ്
കണ േനടിെയേത്. ൈദവിൽനി് കണ േനടിെയവാൻ കണെട
വർഷം സഭ േതക അവസരം ഒകം േതക സൗകരൾ െചതകം
െചു. കണ ലഭിവാൻ പതകൾ നിയിി ൈദവാലൾ സർശി്,
സാരി്, ദിവബലിയിൽ പെ്, വി ർബാന സീകരി്, മാർപാാെട
നിേയാഗാർം ാർികവഴി ൈദവിെ േതക കണം പാപെട
ശിെട ഇളവായ ദവിേമാചനം ാപിാം.
ഈ അവസരം ഉപേയാഗെി കണേനടിയാൽ പാപിെ ശി ഇളകിം. മ്
നിരവധി ശ്നൾ് പരിഹാരം ഉാം. അതിനാൽ, ഇ അഹീതമായ ഒ
വർഷം കിിയി് നാമത് ഉപേയാഗൊെത േപാകത്. ഒ പേ,
അദിനിേല് മഷെര ഒവാേൻവി മാർപാായിെട ൈദവം നട ഒ
പരിമമാകാം കണെട ഈ വി വർഷം അെനെയാമിെിം
ഓേരാർം ഒ േലാകാവസാനം ഉോ. പാപിെ ശി ബാിവെകാ്
മരിാതിരിാൻ കണെട വർഷം നെ സഹായിം.
അതിനാൽ, സർിതവർഷം, ൈവദികവർഷം, ംബവർഷം, ൈബബിൾ വർഷം
എിെന കഴിേപായവർഷളിൽ ഒായി കണെടവർഷെ കാൽ േപാരാ.
വിപരമായി ൈദവിെ കണ ആവശവരാണ് നൾ. കണ കാണിാൻ
ൈദവം ഒ അവസരം തിരി. സാർതെയതിെയിം അതായത്, അവനവന്
ശികൾ ഇളകികം നകൾ ലഭികം െചു ഒ സമയമാണോ എെിം
കതി, കണെട ഈ വർഷിൽ നാം പരമാവധി ൈദവകണ എാ േമഖലകളിം
േനടിെയണം.
മഷർ മ മഷേരാം ഗേളാം തിേയാം തൽ കണ കാണിക
എതാണ് രാമെകാരം. മഷെ കണം ദയം സ്േനഹം ഇാ,
സാർതം രതം നിറ െപമാൾവഴി, അനായമായി മ് മഷം

ജീവജാലം തിം പീഡിിെ്. െകാലപാതകൾ, അമൾ,
ലഹരിവാപാരം,
ആധവാപാരം,
കട്,
കരി,
മായംേചർൽ,
ഭവളിൽ വിഷം കലർൽ, കേനാ് ഇടപാകൾ, കേകൾ,
കസാൾ, ൈകലി, ഓഫികളിെല നീതി നിേഷധം, ഓഫികളിെല നീതി
താമസിിൽ, ഭാര-ഭർാ•◌ാർിടയിെല നീതിനിേഷധം, അവർിടയിെല
അമൾ,
മാതാപിതാേളാം
മേളാം
കാണി
നീതിനിേഷധൾ,
ഉരവാദിിൽനി്
ഒഴിമാലം
മവർാ
കനൾ...അേത, കണയിാെട എെയ  ഖൾ. മവേരാട് കണ
കാണിവാൻ കണെട വർഷം നെ േരിി.
അതിനാൽ, ഇാരൾ ിാം.
1. ൈദവിൽനിം കണേനടാൻ മറത്.
2. ൈദവിെ കണേനവർ മവേരാട് കണ കാണിതിൽ ഔദാരം
കാണിണം.
3.നീതിെയാൾ അധികം കണ കാണിവാൻ നാം മിണം.
കണെട വർഷം ഉദാരമായി കണ േനകം ഉദാരമായി കണ കാണികം
െചു വർഷമാാം, ന്. അതിന് സൺേഡ ശാേലാമിെല േലഖനം
അഭവം സാെമാം നെ സഹായിെ!
കടാട്: സൺേഡ ശാേലാം
ഫാ. േജാസഫ് വയലിൽ CMI

