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ഈ കണെട വർഷം എിേവിയാണ്?

''കണ വിേശഷിെ അഃസം ിീയ ജീവിതിെ താോം'' എ
കിെ കർാവായ ജർമൻ കർിനാൾ വാൾർ കാറി-െ അഭിായിൽ
ൈദവിെ കണയാണ് േയിവിെ സേശിെ കാതൽ. നെട
ചർകെടം ധാനിെം വർനെട െമാം അടിാനമാേകത് ഈ
കണയാണ്. കണെട ഉപകരണളാകെയതാണ് ഒ ാനിെട കടമ.
കണയിൽ സനായ ൈദവിെ ഖം നെട ഖ് കാശിെടണം.
കണെട
മാഷിക
ഖമായ
േയി
നെട
വർനെടം
ജീവിതിെം മാകയാകണം.
നാം തിരിറിേയ കാരം ൈദവിെ ഖം കണേടതാണ് എാണ്. കണ
ൈദവിെ ഖയാണ്. ശെളോം സ്േനഹിാൻ പഠിി േയിവാണ്
ൈദവിെ കണെട ഖം. ഈ ഖമാകണം നെട ഓേരാേടം. നെട
കകം കാകം പാദം അധരം നാം ദയം എാം കണെകാ്
നിറോൾ കണെട വർഷിെ ലം സാാരിെം.
ൈദവിെ കണെയി ശമായി േഘാഷി, ജീവി പാായാണ്
ാൻസിസ് പാാ. 2013-ൽ അേഹം നടിയ നാല് സംഗളിൽ കണെയി
അതിശമായി അേഹം പറ.
1.''ഒ വശ് ഈേശാെയ വിാൻ ആഹികം മവശ് ചിലോെഴാം ഒ
വടി കെ് മവെര അടിാം വിധിാം ആഹിവരാണ് നാം.
കണയാണ് േയി ന് നൽ സേശം. എാ എളിമേയാംടി ഞാൻ
പറ: കണയാണ് കർാവിെ ഏം ക സേശം.'' (2013 മാർ് 17).
2.''ൈദവിെ കണ് ഏം വര മിെയോം ോമാി മാാൻ കഴിം
ഉണിയ അികൾ് ജീവൻ നൽകാൻ ൈദവിെ കണ് കഴിം (എെസ.

37:1-14).
ൈദവിെ
കണയാൽ
ന്
നവീകരിെടാം.
ന്
േയിവിനാൽ സ്േനഹിെടാം. അവിെ സ്േനഹിെ ശി നെ
പാരൊൻ അതിെന ന് ശിൊം. ന് ഈ കണെട
ഏജമാരാകാം. ൈദവിന് മി നനാ െവിെ കനാകളാകാം. ിെയ
സംരിാം
നീതിം
സമാധാനം
വളർാം
ന്
ൈദവിെ
േസവകരാകാം.''(2013 മാർ് 31).
3.''േതാമസ് അസ്േതാലൻ ൈദവകണ അഭവി.'ഞൾ കർാവിെന ക' എ്
മ് അസ്േതാലാർ പറോൾ അേഹം അത് വിശസിി. എാൽ
എെനയാണ് േയി തികരിത്? മേയാെട. േതാമസിെ വാശിപിടി
അവിശാസിൽ േയ അയാെള ൈകെവടിി. കതകടമി. അവി്
േതാമസിനായി കാിരി. േതാമസ് തെ വിശാസ ദാരിം അംഗീകരിെകാ്
'എെ കർാേവ, എെ ൈദവേമ' എ ലളിതമായ, വിശാസം നിറ
അഭിസംേബാധനയിെട േയവിെ മ് മപടി പറ. തെതെ
ൈദവകണയാൽ ടെടാൻ ആഹി. തെ കൺിൽ, കർാവിെ
കരളിെലം പാദളിെലം പാർശിെലം റികളിൽ അവിെ കണ
കാകം വിശാസം കെകം െചു.''(2013 മാർ് 7).
4.''എെ സം ജീവിതിൽ, മിോം ഞാൻ ൈദവിെ കണാർമായ ഖം
അവിെ മം കി്. അേപാെല ധാരാളംേപർ േയവിെ റികളിൽ
േവശിാൻ ൈധരം കാണിം ഞാൻ കി്. അവർ അവിോട് പറ:
കർാേവ, ഞാനിതാ ഇവിെട്. എെ ദാരിം സീകരിണേമ. എെ പാപൾ
അെട
തിറികളിൽ
മറകളയണേമ.
അവ
അെട
രിൽ
കകിളയണേമ. ൈദവം അെന െചതായി ഞാൻ കി്. അവി് അവെര
സീകരി, ആശസിി, വിീകരി, സ്േനഹി'' (2013 ഏിൽ 7).
കണെട വർഷം ഖാപിെകാ് ാൻസിസ് പാാ നൽകിയ 'കണെട ഖം'
എ ബള കണെയി ക േലഖനമാണ്. ഈ ളയിൽനിം
കണെയി ആശയളിൽ ചിലത് റികയാണ്. േയ പിതാവിെ കണെട
ഖമാണ്. ിീയ വിശാസരഹസെ ിറകയാണ് ഈ വാകൾ.
കണയിൽ സനായ പിതാവിെ യഥാർ ഖമാണ് േയി. േയവിെന
കാവൻ പിതാവിെന കാ. (േയാഹ. 14:9). േയ തെ വാകളിെട,
ികളിെട, തെ വൻ വിിെടം ൈദവകണ െവളിെ.
നെട കർാവ് ന് നൽകിയ വിേശഷിെ െവളിിൽ നാം േചാദിേ
ചില േചാദൾ പരി പിതാവ് നൽ. ഈ േചാദൾ ധാനിണം.
വിശവെര തീിയിോ? ദാഹിവെര ടിിിോ? നെര ഉിിോ?
േരാഗികേളാം തടവിലാെവേരാെമാം സമയം ചിലവഴിിോ? നിരാശയിേലം
നിസഹായതയിേലം
നയി
സംശയെ
മാിൊാൻ
മവെര
സഹായിിോ? ദശലണിന് ആകൾ അതയിൽ ജീവി. അേപാെല
ദാരിിെ പിടിയിൽ നി ം രെടാൻ നിിയിാ ിക്. അവെര
അതയിൽനിം ദാരിിൽനിം രെടാൻ നാം സഹായിിോ?
അമിേല് നയി േകാപം വിേദഷം നാം ഉേപിിോ? നോട്
മകാണി
ൈദവിെ
മ
നോ?
നെട
സേഹാദരീ
സേഹാദരാർേവി നാം കർാവിേനാട് ാർിിോ? ഈ െചറിയവരിെലാം
കർാവ് സിഹിതനാണ്. അവിെ ശരീരം പീഡിിെവെ ശരീരിലാണ്.
അവെര നാം അംഗീകരികം ഷികം െചണം.
ൈദവകാണിെ

േഷിതയായ

വി

ഫൗീന

പഠിി

മേനാഹരമായ

ാർന കണെട വർഷിൽ സമാാം. ഓേരാ ദിവസം ാർിാം.
കണെട വിതം സീകരി് കണെട ഉപകരണളാ കാൻ ഈ ാർന നെ
സഹായിം.
''എെ കർാേവ, എെ കകെള കണേടതാണേമ. അവഴി ആെരം
സംശയിേയാെട
േനാാതിരിവാൻ
റംേമാടിക്
വിധിാതിരിാൻ
ഇടയാണേമ. എെ അയൽാെട ആാവിെല സൗരം ദർശിവാം അവർ്
സഹായം െചെകാവാം എെ അഹിണേമ. എെ കാകെള
കണേടതാണേമ. അവഴി എെ അയൽാെട ആവശളിൽ ിവാം
അവെട േവദനകളിം പരാതികളിം നിംഗത ലർാതിരിവാൻ എെ
സഹായിണേമ. എെ നാവ് കണേടതാണേമ. എെ സേഹാദരെളി
ഒരിം തി പറയാതിരിാൻ, മാിെം സാനിെം വാകൾ പറവാൻ
സഹായിണേമ.
എെ കരെള കണം നിറെയ നികേടം ആണേമ. എെ
പാദൾ കണേടതാണേമ. എെ ആലതകം വിഷമം മറ് എെ
അയൽാെര സഹായിതിന് തിിൽ എവാൻ എനിിടയാകെ. എെ
ദയം കണേടതാണേമ. അവഴി എെ അയൽാെട സഹനൾ
പവവാൻ എെ അഹിണേമ.
കടാട്: സൺേഡ ശാേലാം
ബിഷപ് േഡാ. വർഗീസ് ചാലൽ

