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CSbktµiw ......
 ²ÎÞÈßÜáU ÎØíµxí ÎÞVçJÞNÞ §¿Õµ çÜÞç·ÞØí 

®K dÉØßiàµøÃ¢ ¨ ÕV×Õá¢ dÉØßiàµøßAáKá 

®Kí ¥ùßEÄßW ØçLÞ×ßAáKá. dÉÞçÆÖßµ 

§¿Õµ ²øá ØíÅÞÉÈÎÜï; ÕßÖbÞØßµ{áæ¿ ØÎâÙÎÞÃ¡. 

µVJÞÕÞÏ çÏÖádµßØñá ®K ÎâÜµÜïßçzW ¼àÕÈáU 

µÜïáµ{ÞÏß ÉÃßÏæM¿áK ¦vàµ·ãÙÎÞÃ¡. Äßøá 

¥ÕÄÞø¢ æºÏñí ¼ÈÎÇcJßW ÕßÕßÇ ÍâdÉçÆÖB{ßÜâæ¿ 

èÆÕøÞ¼c¢ ç¸Þ×ßºîí, µÞWÕùß dµâÖßW Îøßºîá, ¥¿AæMGí, ©ÏVæJÝáçKx 

çÏÖádµßØñáÕßæÈ çÜÞµJßÈ¡ ÈWµáK ÕßÖbÞØ ØÎâÙÎÞÏß çÜÞµJßW 

ÆãÖcÎÞµáKÄÞÃ¡ ØÍ.

 ÕßÕßÇ dÉçÆÖB{ßW ÈßKí µá¿ßçÏùß ÉÞVJßGáU ØÎâÙB{á¢ ¦ 

ÎHßæa ÎA{á¢ µâ¿ßµÜVK ØÎâÙÎÞÃ¡ ÎØíµxßæÜ ¼ÈÄÄß. ¥Äßæa 

ÎÇcJßÜáU ØÍÞ¼àÕßÄ¢ ÌÙáÜÄµ{á¢ ÌÙáØbøB{á¢ çºVKáUÄÞÃ¡. 

¥dÉµÞø¢ èÕÕßÇcÎÞVK ¦{áµç{Þ¿á¢ ¥Õøáæ¿ Ø¢ØíµÞøBç{Þ¿á¢ 

¥Õøáæ¿ ¥Íßøáºßµç{Þ¿á¢ èÆÕØíçÈÙJßW dÉÄßµøßºîÞÃ¡ ØÍÞ¼àÕßÄ¢ 

Éá×í¿ßæMç¿IÄí. ÎâÜcÞÇß×íÀßÄÎÞÏÄá¢ ÉøØíÉøÇÞøÃ ©UÄáÎÞÏ 

ØÎâÙÎÞÏÞÃ¡ §¿Õµ Õ{VKí ÕøáÕÞÈÞÏßGáUÄí. ¨ Õ{VºîÏßW 

®ÜïÞÕæøÏá¢ ©WæAÞUáÕÞÈáU ¥ÆÎcÎÞÏ ¦d·ÙÕá¢, ÎáùßçÕx 

¼ÈÄÏáæ¿ çÕÆÈµ{á¢ æ¾øáAB{á¢ ²MßæÏ¿áAáK ÎÈTßæa ¦VdÆÄÏá¢, 

ØÍÞ¼àÕßÄæJ ¥VjÎáUÄÞAáµÏá¢ ¥çÈµVAí ¥JÞÃßÏÞÏß, 

dÉÄcÞÖ ç·ÞÉáøÎÞÏß ÄàøáÕÞX §¿ÏÞAáµÏá¢ æºÏîá¢.

 ²ÎÞX ÎÞVçJÞNÞ §¿Õµ ¥dÉµÞø¢ ÌÙá¼ÈBZAí (ÜÞçÕÞØí) 

ÕºÈ¢ ¼ÁÎÞÏß ÄàVK (çÜÞç·ÞØí) dµßØñáÕßæa ØíçÈÙßÄøá¢ ÆÞØøá¢ 

¦ÏßJàøáKÄßÈá¢ ØbÏ¢ ÖâÈcÕÄíµøßºîá ÉáÈøáiÞøÃ¢ æºÏñ dµßØñáÕßæa 

ÎÞÄãµ ÉßLá¿øáKÄßÈá¢ èÆÕøÞ¼c ¥ÈáÍÕJßæa µâGÞÏíÎ µÞÜßµÕá¢ 

Ø¢·ÄÕáÎÞÏß ¯ÕçøÞ¿á¢ çºVKí ¥ÈáÍÕßAáKÄßÈá¢ §¿ÏÞµæG ®Kí 

dÉÞVjßAáµÏá¢ ¦Ö¢ØßAáµÏá¢ æºÏîáKá. dÉÞçÆÖßµ §¿Õµ, ¥çÈµæø 

Õß¿áÕßAáK ÕßçÎÞºÈ ÖádÖâ× ÈßVÕÙßAáK ²KÞÏß ÄàøæG. ¯ÕVAá¢ 

dÉÄcÞÖ ç·ÞÉáøÎÞÏß ÄàøáµÏá¢ æºÏîÞ¢.

µVJcÖádÖâ×ÏßW

·àÕV·àØí ÎÞV ÄßçÏÞçÁÞ×cØí

ÍdÆÞØÈ ®MßØíçµÞMÞ

Scanned by CamScannerScanned by CamScanner
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CShIhnImcnbnÂ \n¶pw ..........

തതിയേക ദൈവത്ിനകു സപ്തകുതി,
കർത്ാവിൽ തപരീേരര,

 2018 എന്ന പകുതകുവർഷത്ിനപ്രെ ആൈ്യ 
പകകുതിേിയലക്കും ഒരകു സാമ്പത്ിക വർഷത്ിനപ്രെ അവസാന 
ൈിവസങ്ങളിയലക്കും നാം എത്ിയചേർന്നിരിക്കുന്നകുവയ്ാ. 
പിന്നിട്ട നാളകുകളിൽ വ്യാപരിചേ ദൈവകൃപേപ്ക്ാേകും 
ദൈവരീക നടത്ിപ്കുകൾക്ാേകും ദൈവത്ിനകു നന്ിയോരട സപ്യതാതതം രെയാം. 
സഭ പരിശകുദ്ധ വലിേ യനാമ്പിയലക്കു തപയവശിചേിരിക്കുകോണയ്ാ. യനാമ്പപ് വഴിക 
ളിലൂരട സഞ്ചരിചേകു ഉത്ാന നിയോഗങ്ങൾ ഏരറെടകുക്ാൻ നമകുക്ിടോകണം. 
യേശകുവിനപ്രെ കകുരിശകുമരണവകും പകുനരകുത്ാനവകും തകിസപ്തകുസംഭവത്ിനപ്രെ 
കാതലാണപ്. തകിസപ്തകുവിനപ്രെ പരീഡാനകുഭവങ്ങൾ ൈകുഃഖരവള്ിോഴപ്െകളിൽ 
മാതതം ഉള്ത്, മെിചേകു യബതപ് ലയേം മകുതൽ കാൽവെി വരരേകുള് ോതതകൾ 
മകുെിവകുകളകുയടതകും അവഗണനകളകുയടേകും ആേിരകുന്നകു.

 കൂടകുതൽ സമേം തപാർത്ിക്കുന്നതിനകും വെനം പഠിക്കുന്നതിനകും 
ധ്യാനിക്കുന്നതിനകും ഈ നാളകുകൾ സമേം കരടെത്ണം. ഭാരത്ിലകും 
യവൈനേിലകുമിരി ക്കുന്നവർ, യവർപാടിനപ്രെ ൈകുഃഖത്ിലിരിക്കുന്നവർ, 
യ�ാലി സംബന്ധമാേി തപശപ്ന ങ്ങളിൽ കഴിേകുന്നവർ, വിവിധ 
ആവശ്യങ്ങളിലിരിക്കുന്നവരരരോരക് തപാ ർത് നേിൽ ഓർക്ാം.

 ഗൈപ്ശമനേിലകും യഗാൽയഗാത്േകും ൈകുഃഖരവള്ിോഴപ്െേകും 
അനകുഭവങ്ങളാേി രിക്കുന്നവർ ഇനി ഒരിക്ലകും അതിൽ നിന്നപ് ഒരകു മടങ്ങിവരവി് 
എന്നപ് െിന്ിക്കു ന്നകുരവങ്ിൽ തകിസപ്തകുവിനപ്രെ ഉത്ാനം അതിരന തിരകുത്കുകേകും 
പകുതകു തപത്യാശ തരകുകേകും രെയകുന്നകു. മകുെിയവറെ കരങ്ങളകും വിലാപ്കുെവകും സൗഖ്യ 
ത്ിനപ്രെേകും സമാധാനത്ിനപ്രെേകും അടോളമാേിട്ടാണപ് യേശകു കാട്ടിത്രകു 
ന്നതപ്. തനപ്രെ മകുെിവകുകളിലൂരട മരറൊരാരള വരീരടെടകുക്കുവാൻ തകിസപ്തകുവിനകു 
മാതതയമ കഴിേൂ. �രീവൻ നൽകി വരീരടെടകുക്കുന്ന സപ്യനേരത് അനകുസപ്മരി 
ക്കുകേകും കാൽവെിനാഥനപ് അനകുരൂപമാേി �രീവിക്കുവാൻ ഈ യനാമ്പപ് കാലം 
നമകുക്പ് ഇടോകരട്ട.

 കഴിഞ്ഞ മൂന്നകു വർഷക്ാലം നിങ്ങളകുരട ഇടേിൽ ഒരകു എളിേ ശകുതശൂഷക 
നാേിരിപ്ാൻ കകുടകുംബമാേി ഞങ്ങൾക്പ് ലഭിചേ അവസരരത് ഓർത്കു 
ദൈവത്ിനകു സപ്യതാതതം രെയകുന്നകു. സഭയോടപ് നന്ി കയരറെകുന്നകു.
ഇടവക �നങ്ങളിൽനിന്നപ് ലഭിചേ എ്ാ സപ്യനേത്ിനകും, കരകുതലിനകും, തപാർ 
ത്നേപ്ക്കും തപയത്യകം നന്ി അെിേിക്കുന്നകു. ദൈവനാമ മേത്വത്ിനാേി 
തകുടർന്നകും തപവർത്ിക്കുവാൻ നരമ്മ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്ിക്ാം.

ദൈവം നരമ്മ അനകുതഗേിക്രട്ട.
                                                                                                    കർത്ൃശകുതശൂഷേിൽ
                                                                                             െവ. �ാകപ്സൺ യ�ാസഫപ്
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kl hnImcnbnÂ \n¶pw ..........

Fcnhv
H-cp]-t£ H-cmÄ P-\n-¨p-h-f-cp-¶ Np-äp-]m-Sp-IÄ A-bm-sf \-¶m-bn                          

kzm-[o-\n¡pw F-¶-Xn-\v c ï- v ]-£-anÃ. ]n-¶o-Sp-f-f bm-{X-bn-se Np-h-Sv sh-bv-]p-I-fnepw 

Po-hn-X-hp-am-bn _-Ô-s¸-« sX-c-sª-Sp-¸p-I-fnepw A-Xv \n-g-en-¨v h-cp-sa¶-Xv 

XÀ-¡-anÃm-¯ h-kv-Xp-X-bm-Wv. {In-kv-Xp-hp-am-bn _-Ô-s¸-« Nn-e hy-h-lm-c-§-fn-

epw C-Xv hy-Xy-ØaÃ. H-cp]-t£ a-\p-jy-t_m-[-¯n-se `m-h-¸-IÀ¨ ssZ-h-t_m-[-

¯nepw {]-Xn-^-en¡p-I kz-`m-ho-Iw am-{X-amImw!

_n.kn. 37 Â sl-tcm-Zm-hv tdm-an-sâ ]n-´p-W-tbm-sS b-cp-itew Io-g-S¡n. tdm-a³ N-{I-hÀ-¯n A-K-kvX-kv 

ko-k-dn-sâ km-a-´-\m-bn A-t±-lw `c-Ww \-S-¯p-Ibpw b-cp-i-te-anÂ Dï m-b k-I-e-hn-[ blq-Z sN-

dp-¯v \nev-]p-Is-fbpw \n-jvTq-cw A-Sn-¨-aÀ¯n. _n.kn. 4Â A-t±-l-¯n-sâ a-c-W-t¯m-sS `c-Ww A-h-

km-\n-¡p-t¼mÄ {In-kv-Xp-hn-sâ ssi-i-h-Im-ew B-bn-cp¶p. cm-Pm-hn-sâ a-c-W-t¯m-sS b-cp-i-te-an-epw, 

K-eo-e-bn-ep-saÃmw sN-dn-b-tXm-XnÂ I-em-]w ho ïpw X-e-s]m¡n. H-cp Iq-Sm-c-s¸-cp-¶mÄ Im-e-¯m-bn-cp-

¶p b-cp-itew tZ-hme-bw tI-{µo-I-cn-¨pf-f Cu I-em]w. tdm-aÂ ]-S-bm-fn-IÄ A-Xv A-Sn-¨-aÀ-¯p-Ibpw 

tZ-hme-b¯nse \n-[n-tiJ-cw A-hÀ ssI-i-h-s¸-Sp-¯p-Ibpw sN-bv-X-Xm-bn N-cn-{X-Im-c\mb tPm-kn^-

kv tc-J-s¸-Sn-¯n-bn-«pïv.

 tb-ip-hn-sâ P-·-\mSm-b K-eo-e-bnepw H-cp I-em-]-Im-cn D- ïm-bn þ bq-Zm hÀ-j-§Ä-¡v                  

ap-¼v sl-tcm-Zm-hv ]n-Sn-Iq-Sn- h-[n-¨ F-k-¡n-bm-kv F-¶ I-em-]-Im-cn-bp-sS a-I-\m-bn-cp-¶p A-bmÄ-.                

Ip-sd-bm-fpI-sf kw-L-Sn-¸n-¨v bq-Zm-K-eo-e-bp-sS X-e-Øm-\am-b sk-t^m-dn-b-bn-se cm-P-sIm-«m-cw B-{I-

an-¨v B-bp-[-§Ä X-«n-sb-Sp-¯p. sl-tcm-Zm cm-Pm-hn-sâ A-Sn-a-bm-bn-cp-¶ in-a-tbm-sâ t\-Xy-Xz-¯nÂ 

Pcn-tlm-hn-se cm-P-sIm-«m-cw sIm-f-f-b-Sn-¨p. ]n-¶o-Sv tdm-a³ ]-S-bm-fn-IÄ I-em-]w A-Sn-¨-aÀ¯n. in-a-tbm-

sâ X-e-sh«n. tPmÀ-±m³ \-Zn-¡-sc-bp-f-f sl-tcm-Zm-hn-sâ sIm-«m-chpw Nn-eÀ Xo-sh¨p. C-§-s\ kw-LÀ-

j-`-cn-Xam-b k-l-N-cy-¯n-em-Wv {In-kv-Xp-hn-sâ _meyw \S-¶p \o-§n-bXv. F-cn-hv {]-Øm-\-¡mÀ (Zealots) 

F-¶p hn-fn-¡p-¶ Xo-{h-a-t\m-`m-h-¡mÀ A-¡me-¯v k-Po-h-am-bn-cp¶p. {In-kv-Xp-hn-t\bpw C-Xv kzm-[o-\n-

¨n-cn-¡mw.

 {In-kv-Xp in-jy-K-W-¯n-te-¡v tNÀ-¯v ]n-Sn-¨ ]mXn-tbm-fw t]-sc Xn-cn-¨-dn-bp-t¼mÄ hÃm-¯ 

B-Imw£ tXm-¶n-t¸m-Ip-¶pïv. X-sâ cm-Pyw sF-lo-Iw AÃm F¶v ]-d-bp-t¼m-gpw in-jy-K-W-¯n-te-

¡p-f-f am-\Z-Þw G-sX-¶v Ir-Xy-am-bn A-f-¡m³ ]-äm-¯ H¶p-t]m-se tXm-¶n-t¸m-Ip-¶pï v. Imc-Ww 

A-Xn-hy{K-X (Zealots) D-f-f-h-cp-sS H-cp kw-Lw X-s¶ in-jy-cnÂ Dï- v. MK 313 X-\n-¡v t_m-[n-¨h-sc A-Sp-

¡Â hn-fn-¨p F-¶m-Wv in-jy-sX-c-sª-Sp-¸p-s\¸-än kq-Nn-¸n-¨n-cn-¡p-¶Xv. C-XnÂ \n¶pw {In-kvv-Xp-hn-sâ 

lrZ-bw \-ap-¡v hm-bn-s¨-Sp-¡m³ ]-äpw.

 {In-kv-Xp-hn-sâ Po-hn-Xw X-s¶ kw-LÀ-j-`-cn-Xw B-bn-cp-s¶-¶v kp-hn-ti-jw tc-J-s¸-Sp-¯p-

¶pïv. (LK 321, Jn 75, 1031, 1153). H-cp]-t£ Iq-sS \-S-¡p-t¼mÄ C¯-cw kw-LÀ-j-§-fp-sS Nq-Sv A-\p-h-

`n-¡p-¶Xp-sIm- ïm-bn-cp-¶n-cn¡mw in-tam³ ]-t{X-kv hmÄ ssI-¿nÂ kq-£n-¨Xv. k-a-ho-£-W kp-hn-ti-

j-§-fnÂ MH 2651, MK 1446, LK 2250,  H¶pw X-s¶ t]-cv tc-J-s¸-Sp-¯m-sX H-cp-h³ hmÄ Du-cn a-lm]

p-tcm-lnX-sâ Zm-k-s\-sh-«n Im-Xv A-dp-¯v F-¶p am-{X-ta tc-J-s¸-Sp-¯n-bn-«p-ffq. F-¶mÂ A-hkm-\ 

kp-hn-ti-j-I\mb tbm-l-¶m³ (AD 90þ-100 ) kw`-hw t{Im-Uo-I-cn-¡p-t¼mÄ sh-«n-b-h-sâ-bpw (]-t{Xmkv) 
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sIm- -ïh-tâ-bpw (a-ev-¡mkv) Jn 1810 t]-cv tc-J-s¸-Sp-¯p¶-Xv kw-`-h-¯n-sâ B-[n-Im-cn-I-X tc-J-s¸-Sp-

t¯- -ïXn-\v X-s¶-bm-Imw. F-´m-bm-epw Xo-{h-\n-e-]m-Sv-Im-c³ X-s¶-bm-Wv ]-{Xm-kv Ço-lm-sb-¶v F-Sp-

¯p-]-d-tb- -ïXnÃ-tÃm!

 C-ã-s¸-«-h-sc A-Sp-¡Â hn-fn-¡p-t¼mÄ A-h-cnÂ k-tlm-Z-c-§fm-b cïv t]À-¡v H-ä-t]-cv \-ev-

Ip-¶ hn-Nn-{X co-Xobpw MK 317,  Im-Wmw. Sun of Thunder- - Boanerges. -H-cp]-t£ bm-t¡m-_n-sâ-bpw 

tbm-l-¶m-tâbpw kz`m-h k-hn-ti-j-X-bm-Imw. Xo-{h-a-t\m-`m-hw sIm- ïmImw H-cn-¡-Â (LK 951-þ54) i-

a-cyÀ {In-kv-Xp-hn-s\ ssI-s¡m-f-fm-sX h-¶-t¸mÄ Ah-sc B-Im-i-¯p-\n¶pw Xo Cd-¡n \-in-¸n¡-

Ww F-¶v Ah-s\ D-]-tZ-in-¡p-¶Xv. F-´m-bmepw {In-kv-Xp-hp-sâ a-\-Ên-\p-f-fnÂ {]-tXy-Iw C-cn-¸n-Sw             

I-s -ï¯n-b-h-À B-bn-cp-¶p C-Sn-a¡Ä MH 171. {In-kv-Xp-hn-\p-thï- n \n-ev-¡m-\p-f-f B-thiw (Zeal F-¶-

Xn-sâ a-sämcp dictionary meaning) X-s¶-bm-Wv bm-t¡m-_n-s\ in-jy-cnÂ B-Zy k-l-Z B-¡n XoÀ-¯-Xvv. 

Acts 121,2. {In-kv-Xphn-t\m-Spf-f Cu B-th-iw X-s¶-bm-Wv tbm-l-¶m³ Ço-lm-sb kv-t\-l-¯n-sâ / 

{]-W-b-¯n-sâ A-t¸m-kv-X-e³ F-¶ t]-cn-\v A-À-l-\m-¡n XoÀ-¡p-¶-Xpw.

 {In-kv-Xp-hn-t\m-sSm-¸w \-S-¡p-t¼mÄ X-s¶ A-h-t\m-Sv-Iq-sS a-cn-¡m³ \-ap¡pw b-cp-i-te-an-

te-¡v  t]m-Imw. Jn 1116 F-¶v a-äv in-jy-sc-Iq-sS ss[-cy-s¸-Sp-¯n-Iq-sS \-S-¡p-hm³ N-¦q-äw Im-«n-b-h-\m-

Wv \-½p-sS kz-´w (`m-c-X-¯n-sâ Çolm) amÀ-t¯m-½m Çolm. ]-cn-ip-²-amÀ-t¯m-½m Ço-lm-bpsS Cu 

D-t·jw (Zeal F-¶-Xn-sâ a-sämcp dictionary meaning) X-s¶-bm-Wv `m-c-X-¯n-te¡vv F-¯m³ {]-tNmZ-\w 

B-b-Xpw.

 {In-kv-Xp in-jy-cp-sS N-cn-{X-¯nÂ Im-Wm-a-db-¯v \n-ev-¡p-¶ H-cm-fm-Wv I-\m-\y\m-b  in-a-

tbm³. F-¶mÂ {In-kv-Xp A-t±l-s¯ F-cn-hp-Im-c³ F¶v (LK 615, Acts 113) A-S-bm-f-s¸-Sp-¯p-¶pï v. 

{In-kv-Xp-in-jy-\m-Ip-¶-Xn-\v ap-¼v H-cp]-t£ b-cp-itew hn-tam-N\ t]m-cm-fn-I-fnÂ H-cmÄ B-bn-cp-¶n-cn-¡-

Ww A-bmÄ. F-¶mÂ {In-kv-Xp in-jy-\m-Ih-gn A-t±-lw a-cWw -sIm- ïm-Wv X-sâ Poh-s\ ssZ-h-k-¶n-[n-

bnÂ A-S-bm-f-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-¶Xv. AXp-sImï- v Xs¶ a-c-W-t¯m-fw X-sâ {i² (Zeal F-¶-Xn-sâ 

a-sämcp dictionary meaning) {In-kv-Xp-hnÂ kq-£n-¡m³ I-gn-ª BÄ B-bn A-t±-lw amdn.

 {In-kv-Xp k`-sb F-{X-am{Xw ap-Sn-¡m³ C-d§ntbm A-{X-am{Xw A-Xym-th-i-t¯msS (Zeal 

F-¶-Xn-sâ a-sämcp dictionary meaning) C-d§n-b H-cm-sf-Iq-Sn ]-cn-N-b-s¸-Spt¯ï- -Xpïþ]u-tem-kv Ço-

lm. k-`-bp-sS in-ev-]nbpw ]-Wn-¡m-c-\p-am-bh-sâ kz-´w hm-Iy-¯n³ B A-Xym-th-iw hm-bn-s¨-Sp-¡mw. 

Gala 115-þ17 kp-hn-ti-jw Pm-Xn-I-fp-sS C-S-bnÂ A-dn-bn-¡p-hm³ X-¡h-®w X-s¶ sX-c-sª-Sp-¡p-hm³ 

ssZ-hw {]-km-Zn-¨-t¸mÄ amw-k-c-à-§-tfm-Sv B-tem-Nn-¡p-Itbm X-\n-¡v ap-s¼ A-t¸m-kv-X-e-·mÀ B-b-h-

cp-sS A-Sp-¡Â b-cp-i-te-anÂ t]m-Itbm sN-¿m-sX Cd-§n F-¶m-Wv A-t±-lw tc-J-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-

¶Xv.

a-\-ÊnÂ F-cn-hv kq-£n-¡p-¶-hÀ-¡p-f-f H-cp-C-S-]m-Sm-Wv Np-cp-¡-¯nÂ in-jy-Xzw. A-Xv a-c-W-t¯m-fw       

ap-dp-sI-]n-Sn-¡p-t¼m-gm-fv {In-kv-Xp-a-\-ÊnÂ C-Sw ]n-Sn-¡p-¶Xv. A-{X-t¯m-fw 'F-cn-hn-' te-¡v F-¯m³ C-\n 

F-{X-Im-Xw k-©-cn-t¡ï- -Xp-sï -¶ Xn-cn-¨dn-thm-sS.........

tPm¬-k¬ hÀ-Ko-kv I-Èoim.
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 ÉáÄßÏ ²øá ÜA¢ çÜÞç·ÞØí ÈßB{áæ¿ èµµ{ßW ®JáKá. 

dÉÕVJÈ ØøÃßÏßW ÎÞVçJÞNÞ ºVºîí §X ²ÎÞX ²øá ÕV×¢ µâ¿ß 

ÉßKßGá. æµÞÝßE §Ä{áµ{ßçÜAáU ÄßøßEáçÈÞGÎÞÃí RçÜÞç·ÞØí 

2018Q. èÆÕàµ dÉÕVJÈB{ÞW ØÎãiÎÞÏßøáKá ÉßKßG ÕV×¢. 

¨ çÜÞç·ÞØí ÉâVHÄÏáæ¿ ÉøcÞÏ¢ ¥Üï. ®KÞÜá¢ §ÄßæÜ ³çøÞ 

ÕÞAáµZAá¢ µøáJí ÉµVKÕæøÏá¢, ®çKÞæ¿ÞM¢ dÉÕVJßºîÕæøÏá¢ 

³VJí èÆÕæJ ØñáÄßAáKá.

 çÜÞµJßæa ØÎd·ÎÞÏ ÕàæI¿áMßÈÞÏß dµâÖßæa ÕÝß ¥ÜïÞæÄ 

ÎæxÞKá¢ §æÜïKí ØÞfcæM¿áJáKá. dµßØñáÕßæa ÉàÁÞÈáÍÕæJ 

ØíÎøßAáK ÈÞ{áµZ ¦ÃçÜïÞ §Äí. ·ÜàÜÞ dÉçÆÖB{ßW èÆÕøÞ¼c¢ 

dÉØ¢·ßºî ÈÞZ ÎáÄW çÏÖáÕßÈ¡ dµâÖí ²øáAæM¿áµÏÞÏßøáKá. dµßØñàÏ 

¼àÕßÄB{áæ¿ ÎìÜàµÎÞÏ ¥¿ßØíÅÞÈÎÞÃ¡ dµâÖí. ¦V¼ÕJßæaÏá¢ 

¦Á¢Ìø Øá¶çÜÞÜáÉÄÏáæ¿ ²øá Ø¢ØíµÞø Õ{VºîAí ÎáXÉßW 

ÕV¼ÈJßæa ÄcÞ·Jßæa ¼àÕßÄ ÆVÖÈB{ÞÃ¡ dµâÖí ÈÎáAí µÞÃßºîá 

ÄøáKÄí. dµâÖßæa ¥VjÕá¢, dµâÖßæÜ µ×í¿ÞÈáÍÕJßæa ¦ÕÖcµÄÏá¢ 

ÎÈØßÜÞAß dµâÖßæa ÉÞÄ ÎÈÉâVÕîÎÞÏß ÈÎáAí ÄßæøæE¿áAÞ¢.

 µVJÞÕßæa ÆìÄc¢ ÎÈØßÜÞAß ¥Äí ÉßLá¿çøI ØÍÏá¢,    

ÕßÖbÞØ ØÎâÙÕá¢ ÄB{á¢ ÄBZAáUÄßæÈÏá¢ èÆÕµøB{ßW ̄ WMßºîí, 

¨ çÜÞµJßæa dÉdµàÏÏßW ÉCáµÞV ¦µáÕÞÈáU ¦ÙbÞÈÎÞÃ¡ 

dµâÖí ÈÎáAí ÈWµáKÄí. ÕßÕßÇ µÞøÃB{ÞW ÕßµÜÎÞÏß æµÞIßøßAáK 

çÜÞµJßæa ÎÙÄbJßÈÞÏß dµâÖßæa ÆìÄc¢ ÇøßºîÕøÞÏß ÏÄ¡ÈßAáÕÞX 

èÆÕ¢ ÈæN ØÙÞÏßAæG.

RÆVÖÈÕá¢ ÖµñßÏá¢ ÈßùE ¨ØíxV ¦Ö¢ØµZ çÈVKí æµÞIí.......Q

ØØíçÈÙ¢ 

ØßÌß çÏÞÙKÞX

®ÁßxV

FUntämdnbÂ ..........
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 Today, many Christian churches associate Lent with Moses' 40 days on 
the mountain with God, the 40-year journey of the Israelites in the desert, 
and Christ's 40-day period of fasting and temptation. Lent is a period of 
somber self-examination and penitence in preparation for Easter. It is tradi-
tionally marked with fasting, abstinence and prayer.  It is during this period 
most believers tend to give up something till Lent ends to “purify” their bod-
ies. It is also a time in which believers use their time to volunteer at a charity 
or donate money to a good cause.
 Let me take this opportunity to extend my heartfelt gratitude to all our 
members  & Our Vicar, Rev. Jackson Joseph and his family for his service 
and wish him every success in his future endeavors. Also extend my gratitude 
to our Asst. Vicar, Rev. Johnson Varghese for his valuable ministry.

“Those who have not paid the voluntary subscription, One day income 
etc… are sincerely requested to pay at the earliest”

I. Parish Day (43rd ) : Friday 2nd March’2018, 
  Chief Guest : His Lordship, Rt. Rev. Dr. Mathews Mar
   Makarios Episcopa
  In this occasion we honor members who have completed 25 years  
   in membership, Academic Excellence Award etc.

II. Lent season : Sandhya Namaskaram to be scheduled during the half  
 lent season  (Wednesday, 7th March’2018) onwards at 8.00pm to   
 9.30pm  at Mar Thoma Chapel, Ruwi. 

From the Parish Secretary……………

The upcoming events of our parish

Greetings to you all in the name of our Lord
and Savior Jesus Christ,
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25-Mar-18 Sunday 08.00 pm Palm Sunday 
   Holy Communion 
26-Mar-18 Monday  08.00 pm Sandhya Namaskaram 
27-Mar-18 Tuesday 08.00 pm Sandhya Namaskaram 
28-Mar-18 Wednesday  08.00 pm Sandhya Namaskaram Mar Thoma Chapel, Ruwi
29-Mar-18 Thursday 08.00 pm Maundy Thursday
   Holy Communion
30-Mar-18 Friday 06.00 am Good Friday Service St. Thomas Church, Ruwi
31-Mar-18 Saturday  10.45 pm Easter 
   Holy Communion

With Love & Prayers,
For Kaisthana Samithi 
Prakash John Vaidyan

Date               Day         Time                     Service                                      Venue

The voices scream, 
They shout with a hope to be heard;

They try to resists themselves but receive no clam
The hopelessness developing a sound each day

Slowly starting to raise its voice, 
The beginning of the scream unknown;

Its negative, no but its positive
Its dark, no but it’s bright

It’s a lie, no but it is the truth
Constant struggle between the voices 

Finally a scream, SILENCE!
Everything goes shuusssshhh

The voices in your head still continue to scream.
But, in SILENCE! 

-Praisy PonnachanTh
e 

So
un

d 
of

 S
ile

nc
e

III. Passion Week - Worship Arrangements

St. Thomas Church, Ruwi
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k^eaoPohnXw

ÕãÅ ÎÞdÄæÎX ¼àÕøµñJßW ÜàÈÎÞæÏÞøá,

ÎÈá×c ÕßµÞøæÎKí ÈßÈºîßøáæKÞøßAW. 

µÕßW Ä¿BZ µHàVºÞÜáµ{ÞçÏÞçøÞ ÈßÎß×Õá¢,

Æá:¶JßX µÈÜáµæ{X ¥LøJßW, 

æÉæÏñÞÝßÏÞ ÎÞøßçÉÞW _ µâ¿MßùMáçÉÞW.

µcÎßAá ØÎÎà ¼z¢ §ÙJßW ÉßùAÞÄßøáæKCßW,

ÉÜÕáøá ©UÞæÜ ØbÏ¢ ÖÉßºîßøáKá.

Æá:¶JßX ¥oß¼bÞÜÏÞW §¿çÕ{ÕKÃÏá¢,

ØçLÞ×JßX ÈàV ÄáUßµ{áæÎX ÈÏÈBZ ÆVÖßºîßÜï_

ÕÏáÎ dÉÄcfÎÞæÏÞ¿áÕßW_æµÞ¿á¢ ÄÞÉJÞW,

ÎÈá×cµáÜæJ ØâfíÎÎÞÏí ÆVÖßAÞÈÞæÏX ÎÈØí ÎdLßºîá_ÈßøLø¢.

²KÜï, ²øáÉÞ¿í çÈÞAß ¾ÞX ºáxáÎáU ÎÞÈÕæø,

ØâfíÎÎÞÏÕøßçÜAßùBß æºKá ¾ÞæÈÞ¿áÕßW.

æ¾Gß ÄßøßæEÞøá ÈßÎß×¢_µáxçÌÞÇJßW,

ÖßøTá ÄÞÝíJßæÏX èµµ{á¢ ÈÎßºîàÖbøæÈ.

ÉáFßøßÏáæ¿ Îâ¿áÉ¿ÕáÎßGá ºßÜæøCßÜá¢,

¼àÕßÄçÎÞæÈ¿áÕàVMáµæ{øßÏá¢ µHàV ÖøÖÏîÏßW.

¼àÕßÄ ØÞÏ ¡ÙÞÈJßW ²øáÉÞ¿í É¿ÕáµZ,

ÄÞIß ¾ÞX ÉÜÉÜ ØçCÄB{ßW ÎùáÉ¿ßAÞÏí.

¥Õßæ¿ µIá ¾ÞX ®æKçMÞW,

®çKAÞZ µJáK ÄàfÃ ºâ¿ßÜáÝÜáKÕæø.

¼àÕßÄ¢ Æá:ØÙæÎKßW ÎÞdÄæÎKí ÈßÈºîæÄÜïÞ¢,

¥Õøáæ¿ ºá¿áµHàøÞW æµGÃEá.

Æá:¶JßX çÕÆÈÖàÜßºîÕVAßKÄí,

ÎÇáøÎÞ¢ Øá¶ÎáUÈáÍÕÎæÜï?

ÕàÝíºÏáæ¿ ¦¸ÞÄB{ßW ÎáBß ÄÞÝáçOÞÝá¢,

ºßøßºîá æµÞæIÜïÞ¢ Îùßµ¿AáKÕV.

²øá èµÄÞBÞÏí ØÙÄÞÉ¢ ÎÞdÄ¢,

®KßW ÈßKáÏVKá_ÈßTÙÞÏÄÏÞW.

çÖÞµÎÞ¢ çÜÞµJßX È¿áÕßW ÈßKáæµÞæIÞøá ÈßÎß×¢,

ª{ßÏßGùBßæÏX ¼àÕßÄJßX ÉßKÞOáùB{ßçÜÏíAí.

®X µ×í¿Äµæ{dÄçÏÞ Ü¸áæÕKùßEá

ÈÞÅX dÉÕVJßºî ÈzµZ µIá ¾ÞX µHàøÞW,

®HáÕÞX µÝßEßÜïÕæÏÜïÞæÎX ÌáißAÇàÄÎÞÏí.

®HÎßÜïÞJ æÄxáµ{á¢ ÎßKß ÎßKß æÄ{ßEá ÎáKßW

dÉÞÏÖíºßJÎÞæÏÞKáÎßÜï æµÞ¿áMÞÈÞæÏCßÜá_

æÎX çÆÙß çÆÙæJ ²KÞÏVMßºîá ØVçÕÖbøX ÎáKßW.

çùÞÏí æµÞºîáNX
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  നമ്മകുരട സഭേകുരട പഞ്ചാംഗത്ിൽ വിവിധ 
യനാമ്പകുകരളക്കുെിചേപ് പെിഞ്ഞിട്ടകുരടെങ്ിലകും തപധാനമാേ 
രടെകു യനാമ്പകുകളാണപ് നാം ആെരിക്കുന്നതപ്. സഭ ഈ 
രടെകു യനാമ്പകുകളകും തപയത്യകമാേി യവർതിരിചേപ് തകിസപ്തരീേ 
വിശ്വാസത്ിനപ്രെ ആഴങ്ങളിയലക്പ് ഇെങ്ങിരചേ്കുന്നതിനകും 

അതിനനകുസരിചേപ് �രീവിതരത് തകമരീകരിക്കുവാനകും തപാർത്നേപ്ക്കും സ്വേം 
ശാസനേപ്ക്കും ശകുദ്ധരീകരണത്ിനകും ഉപയോഗിക്ണം എന്നകും ആേ്വാനം 
രെയകുന്നകു.

 ഇയപ്ാൾ വലിേ യനാമ്പിനപ്രെ കാലഘട്ടമാണയ്ാ. 50 ൈിവസം നാം 
യനാമ്പപ് കാലങ്ങളാേി യവർതിരിചേിരിക്കുന്നതപ് കർത്ാവിനപ്രെ 40 ൈിവസരത് 
പരരീക്ാ കാലങ്ങളകും, കഷ്ാനകുഭവത്ിയലക്പ് താൻ തപയവശിചേ 10 ൈിവസവകും 
ഇതിൽ ഉൾരപ്ടകുന്നകു. നമ്മകുരട ഇച്ഛകളകും ആതഗേങ്ങളകും കർത്ാവിൽ ആതശേി 
ചേകുരകാടെപ് നിേതന്ിക്കുന്നതിനപ് യനാമ്പപ് നരമ്മ യതപരിപ്ിക്കുന്നകു. നിരന്രമാേി 
തപവർത്ിക്കുന്ന ഒരകു േതന്ത്ിനപ് യതേപ്മാനവകും യകാട്ടവകും സംഭവിക്കു 
ന്നതകുയപാരല തിരയക്െിേ ൈിനെര്യ സമ്മർദ്ധതതന്ങ്ങളകും ഉള് യലാകത്ിൽ 
നമ്മകുരട വിശ്വാസവകും തപത്യാശേകും നഷ്രപ്ടകുവാൻ കാരണമാകകുന്നകു.

 ഈ യനാമ്പകുകാലത്പ് നമ്മകുരട യനാട്ടം തകിസപ്തകുവിനപ്രെ തകൂശിയലക്കും, 
ഉേർരത്ഴകുയന്നൽപ്ിയലക്കും ആേിരിക്ണം. നമ്മകുരട �രീവിതോതതേിൽ വർഷ 
ത്ിൽ ഒരിക്ലകുള് ഈ അൻപതപ് ൈിവസം അവസാനിക്കുന്നതപ് പാപരത് 
�േിചേ, മരണരത് �േിചേ ഉേർരത്ഴകുയന്നൽപ്ിനപ്രെ ശക്ിോലാണപ്. 
യനാമ്പകു കാലം അനകുതാപത്ിനകും, സേകരണത്ിനകും അവസരം നൽകകുന്നകു. 
അനകുതാപം വഴി പാപയമാെനം തപാപിചേപ് േൃൈേ സമാധാനം കരടെത്കുവാൻ 
നാം ഓയരാരകുത്രകും ഒരകുയങ്ങടെതാണപ്. കർത്ാവിനപ്രെ തപസപ്താവനകൾ 
േഥാർത്മാേി തരീരണം. തമ്മിൽ തമ്മിൽ ക്മിക്കുവാനകും അനകുഭവത്ിൽ 
മശിോ തമ്പകുരാനപ്രെ സപ്യനേവകും സമാധാനവകും അനകുഭവിക്കുന്ന �നമാേി, 
ദൈവ�നമാേി സഭ തരീരണം. ഈ സമാധാനം നാം മാതതമ്, യലാകത്ിനപ് 
�രീവിതൈർശത്ിൽ കൂരടേകും, തമ്മിൽ തമ്മിലകുള് ബന്ധങ്ങളിൽ കൂരടേകും 
രവളിരപ്ടകുത്ണം. ഇതിനപ് സ്വർഗ്ഗരത്േകും ഭൂമിരേേകും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്ിചേപ് 
രക്കനാേ യേശകുവിനപ്രെ തകൂശകുമരണത്ിയമേൽ �േം തപാപിചേപ് ഉേർരത് 
ഴകുയന്നറെപ്, "കടൊലകും എ്ാനാളകും നിങ്ങയളാടകുകൂരട ഉരടെന്നപ്" അരകുളിരചേേപ്ത 
യേശകുവിനപ്രെ സമാധാനം നരമ്മ നേിക്രട്ട, �േ�രീവിതം നൽകരട്ട, അങ്ങരന 
നിരപ്ിനപ്രെ അനകുതാപത്ിയലക്പ് യലാകരത് നേിക്കുവാൻ ഈ യനാമ്പകുകാലം 
നരമ്മ സോേിക്രട്ട

സ്റാൻലി വി. സണ്ി
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From My Desk
 As silent footsteps followed through the corridor to my 
class room, I felt some one was there who wanted to meet 
me. I was surrounded by my students to whom I had been 
a class teacher for two consecutive years and it was the last 
hour of class of their school lives, some of them were in 
tears, some were unable to express their feelings and some 
of them were coping with their teenage issues. Every one 
of them had their own way of expressing their views. 
 In midst of all this I could feel somebody’s presence near the door. I made 
my way towards the door but as I reached I failed to see anybody. Soon af-
ter the school prayer started and that was to be the last prayer of the school 
term for my final year students. All of them bid their farewells and departed. 
I pulled a chair to sit in the class itself for some time so as to gather my 
thoughts and clear my head. I heard the door being opened and I turned to 
have a look, but before I could identify the person, I got a tight hug and felt 
a tearful face with strong heartbeats. I managed to see her face and realized 
that she was my ex-student, who had passed out a year before.  
 Her very first question to me was “Do I have the right to dream? “and 
to my surprise my answer to her was “Yes all of us have a right to dream 
and follow their will” .She looked into my eyes, shook her head and said 
“No teacher, you are absolutely wrong .I cannot dream as my parents have a 
dream that I should stay back at home and carry out household chores so as 
to become a perfect housewife”. I just asked her what your dream was and 
she said “I want to be like you”. My next question was “why?” Her answer 
was “Teacher, I always felt that you are leading a life of your own choosing 
and chasing your dreams” .She paused for a bit and with a forlorn sigh said 
“I cannot dream because if I dream, the dream of my parents will be incom-
plete and if their dreams come true, my dreams can anyways never be real-
ized.” 
 Our conversation must have lasted for about half an hour and I was at a 
loss of words as I was unable to give her any consolation whatsoever. 
When we talk about dreams to follow, what about people who matter to us, 
our society, our freedom, our rights and our duties. Are we able to ensure jus-
tice to the ones who really want to chase their dreams? Probably the answer 
is an emphatic NO.
We departed inconclusively with sad and heavy hearts. Her silent footsteps 
down the hall had too much to say…. Shiney Ponnachan
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Short Story - Reflections
 At dusk one could hear the tolling of the church 
bells calling the faithful to start of the evening prayer. She 
stepped into the courtyard gazing at the sky shaded by the 
darkness leading to night. The brightest of the twinkling 
stars coming through reminded her of the last trip home 
at Easter. She had returned from it after an enjoyable and 
happy Easter with her parents. Her chest heaved now with 
a sigh of realtion. “How quickly life reverses states!” This 

time around the trip burdened with the knowledge that illness has tightened 
its grip on her father. 
 Through early childhood, her siblings and she harboured love and respect 
with shades of fear for her father, who was of a firm demeanour. Probably by 
virtue of having spent most of her schooling days in a boarding, among all 
his children, she experienced the least bonding with her father.
 His military discipline suffocated her much more than slightly. The chil-
dren would scatter to hiding on first sight of the father approaching. Mother 
was the liaison between father and children. On many an occasion, when he 
would be asked by the mother if he could not show more affections to the 
children, he would reply quoting the proverb "Train up a child in the way he 
should go: and when he is old, he will not depart from it.", and laugh it off. 
Although miserly in matters of showing affection, he would be rather free 
flowing with punishments. He had not smothered her with love. Neverthe-
less, he had held her close in mind though all the difficult phases in her life.
Years later, all his children would feel jealous seeing the affections he lavished 
on his grandchildren. He cherished his grandchildren. Always laughing, kid-
ding around, and playing with them much to their delight. It is then that 
they began to realize that he was not one to be feared so.
 She moved indoors from the courtyard, realizing the thickening darkness.
There is light coming from her father's room. Since becoming really frail 
from the illness, he found a lot of comfort with any one sitting by him engag-
ing him in conversation. She looked over to find her mother in the opposite 
bed half asleep. He is not asleep. He motioned her to be seated by him. She 
sat gently by his bed side.
 She realized that the illness has weakened her father considerably. She 
reminisced her grandmother narrating to her how his father was the hand-
some beau of the village in his hay days. She held hard those frail hands. Its 
then that she noticed the tears welling her father's eyes.
He started speaking in a tired voice "It was not because of any lack of love 
that I was strict with you all. It was only with the intention that my children 
will turn out good. Today, your father is a lot happy, and thank the Lord, on 
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thoughts of you all. Do not be afraid of the life ahead even though I be not 
with you. Strife, opposition, pain etc., will keep coming to you in life. Live 
life as you are. You don’t need to prove anything to anyone. Just keep improv-
ing from what you were yesterday and pray to God. HE will guide you...”
Probably from the sedating effects of the medicine he was taking, he drifted 
off to sleep.
 She wondered why he did not keep his children as close and did not talk 
to them from the beginning.
 As she was leaving having switched off the lights in the room, she yearned 
to be sitting by him a bit longer. Talking as he just did. Moving to the prayer 
room she took the bible.
 She wiped a tear from the corner of her eye and started to read “For God 
so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes 
in him shall not perish but have eternal life”

Daly Biju

Bible Promises for Believers

I am the God of Abraham Issac and Jacob Fear not do not be dismayed for 
I am with you If you believe you shall see the might of God I have written 
your words in my heart Your word o lord is a lamp to my feet and a guide to 
my path 
Me and my family we will serve the lord Perfect love takes away all fear 
Boldly come before the throne of grace and request for mercy Have faith in 
God constantly God will provide 
Ask and you shall receive, seek and you shall find and knock the door shall 
be opened 
Blessed are the merciful for they shall receive mercy Blessed are the pure in 
heart 
They shall see the face of God 
Jesus is the way truth and life 
Every knee shall bow ,every tongue confess that
Jesus Christ is lord The spirit of God gives us power,
love and a sound mind 
He is with us till the end of this age

                                                           Lintu Sara Eapen
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   "നക്തതം കടെതകുരകാടെപ് അവർ അന്്യന്ം സയന്ാഷിചേകു"

 തകിസപ്തകുമസിനപ്രെ വർണ്പ്കിട്ടകുള് അലങ്ാരത്ിൽ 

ഏറെവകും അധികം സയന്ാഷം തരകുന്നതപ് നക്തത അലങ്ാരം 
തരന്ന. ഒരകുവിധത്ിൽ പെഞ്ഞാൽ നക്തതമി്ാത് ഒരകു 
തകിസപ്തകുമസപ് നമകുക്കു െിന്ിക്ാൻ സാധ്യമ്. ആട്ടിടേമോരകും 
ഈ നക്തതം കടെതകുരകാടെപ് അന്്യന്ം സയന്ാഷിചേകു. 

തകിസപ്തകുമസിരന മറെപ് ആയഘാഷങ്ങളിൽ നിന്നകു യവർതിരിചേപ് കാണിക്കുന്നതകും ഈ 
നക്തതം തരന്ന. ഈ  നക്തതത്ിനപ്രെ തപശംസകൾ അഥവാ നമകുക്പ് ലഭിക്കുന്ന 
ഫലങ്ങരളക്കുെിചേപ് െിന്ിക്ാം.

 ഒന്നാമതാേി, യലാക രക്ിതാവിരന രവളിരപ്ടകുത്ിത്രകുന്നകു. വിൈ്വാ 
മോർ കടെ നക്തതം അവർക്ാേി മാതതം ഉൈിചേത്. മെിചേപ് സകല മാനവരാശിക്കും 
യവടെി ഉൈിചേതാണപ്. പയക് അപൂർവം െിലർ മാതതയമ ഈ നക്തതത്ിനപ്രെ 
മേത്വം ൈർശിചേകുള്ൂ. ദൈവത്ിനപ്രെ മേത്വരത്േകും അസപ്തിത്വരത്േകും 
വിളിചേെിേിചേകുരകാടൊണപ് തപപഞ്ചവകും ആകാശവകും നിലരകാള്കുന്നതപ്. 
പകുൽയമടിലകും അതിൽ വിരാ�ിക്കുന്ന മഞ്ഞകുതകുള്ിേിലകും ദൈവമേത്വം 
കാണാം. സങ്രീർത്നക്ാരൻ പാടകുന്നകു "ആകാശം ദൈവത്ിനപ്രെ മേത്വരത് 
വർണ്ിക്കുന്നകു. ആകാശം അവനപ്രെ ദകയവലരേ തപസിദ്ധമാക്കുന്നകു" (സങ്രീ. 
19:11). ഓയരാ സൃഷ്ിേിലകും ദൈവത്ിനപ്രെ മേത്വം രവളിരപ്ടകുന്നകു. എന്നാൽ ഈ 
നക്തതം ൈർശിചേവരിൽ െിലർ മാതതം അതിരന അനകുഗമിചേകു. നക്തതത്ിൽകൂടി 
യലാകത്ിനപ് രവളിരപ്ട്ടതപ് രേശയാ തപവാെകൻ തപവെിചേതകുയപാരല ഒരകു ൈിവ്യ 
ശിശകു അയതത. നമകുക്പ് ഒരകു ശിശകു �നിചേിരിക്കുന്നകു. ആ ശിശകു ദൈവപകുതതനയതത. 
സകല ആധിപത്യം അവനപ്രെ യതാളിലാണപ്. അവൻ അത്കുത മതന്ിേകും വരീരനാം 
ദൈവവകും നിത്യപിതാവകും സമാധാന തപഭകുവകും അയതത. ഈ നക്തതത്ിനപ്രെ 
ഫലമാേി നമകുക്കും ഈ യലാകരക്ിതാവിരന നമ്മകുരട രക്ിതാവിരന രവളിരപ്ട്ടകു 
കിട്ടകുവാനകും, അംഗരീകരിക്കുവാനകും ഇടോേിത്രീർന്ന ഭാഗ്യവാമോരാേി തരീർന്നകു.

 രടൊമതാേി, ഈ നക്തതം നരമ്മ ശരിോേ പാതേിൽ നേിക്കുന്നകു. 
ഈ നക്തതം യനാക്കുന്നവർക്പ് െിലയപ്ാൾ രതറെകുപറൊം. എന്നാലകും 
നക്തതത്ിനപ് ഒരിക്ലകും രതറെകുപറെി്. ദൈവത്ിനപ്രെ സൃഷ്ിയക്ാ, കരകുതലിയനാ, 
സപ്യനേത്ിയനാ, ഒരകു കകുെവകും വരികേി്. ദൈവം മാൊത്വൻ ഇന്നരലേകും 
ഇന്നകും എയന്നക്കും അനന്യൻ തരന്ന. വിൈ്വാമോരകുരട രതറൊേ വഴിേിൽ രതറൊേ 
കാഴപ്െപ്ാടിൽ  ഉടൊേ  ഫലങ്ങൾ  അനവധിോണപ്.  രേയരാൈാവപ്  പരിതഭാന്നാേി. 
രാ�കകുടകുംബത്ിനപ്രെ സ്വസ്ഥത നഷ്രപ്ട്ടകു. അതകുമൂലം നിർയൈാഷികളാേ 
അനവധി ശിശകുക്ൾക്പ് �രീവൻ നഷ്മാേി. കകുടകുംബങ്ങൾ കണ്രീരിലാേി. ഈ 
നക്തതരത് ശരിോേ രരീതിേിൽ അനകുഗമിക്ാഞ്ഞതകു കാരണം നമ്മകുരട 
�രീവിതത്ിൽ സംഭവിക്കുന്ന രതറെപ് എതത ഭേങ്രമാേ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കും എന്നപ് 
െിന്ിക്കുക. വഴി രതറെിോലകും വരീടെകും അനകുതാപയത്ാരട അടകുത്കുരെ്കുന്നവരര 
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ഈ നക്തതം ദകവിടകുകേി്. ദൈവം ൈരീർഘക്മേകും മോൈേേകും ഉള്വൻ. 
േഥാസ്ഥാ നരപ്ടകുന്നവരര ദകവിടാത് ഉൈേ നക്തതമാണപ് നമ്മകുരട യേശകു 
തകിസപ്തകു. നാം ബകുദ്ധിേരീനരാേിരകുന്നാലകും വഴിരതറെിയപ്ാോലകും ഇതാകകുന്നകു 
വഴി ഇതിരല രപാേപ്രക്ാൾക എന്നകു പെഞ്ഞപ് യനർവഴി കാണിക്കുന്ന 
ൈിവ്യനക്തതമാണപ് നമകുക്കുയവടെി ഉൈിചേിരിക്കുന്നതപ്. ദൈവം  വാസപ്തവമാേി 
ആതഗേിക്കുന്ന ആത്ാക്രള തൃപപ്തിരപ്ടകുത്കുന്ന ദൈവമാകകുന്നകു.

 അവസാനമാേി, ഈ നക്തതത്ിനപ്രെ ഫലം – നരമ്മ ലക്്യത്ിൽ 
രകാടെകുരെന്നപ് എത്ിക്കുന്നകു. അെിവി്ാേപ്മേകുരട കാലങ്ങരള ദൈവം 
ലക്്യമാക്കുന്നി്. എ്ാേിടത്കും എ്ാവരകും മാനസാന്രരപ്ടകുവാൻ ദൈവം 
മനകുഷ്യയരാടപ് കൽപിക്കുന്നകു. (Acts 17:30). ഈ നക്തതം വിൈ്വാമോർ കാണാൻ 
രകാതിചേ ശിശകുവിയനേകും ശിശകുവിൽക്ൂടി രാ�ാവിയനേകും രാ�ാവിൽക്ൂടി 
ഒരകു തപവാെകയനേകും, തപവാെകനിൽക്ൂടി ഒരകു പകുയരാേിതയനേകും 
രവളിരപ്ടകുത്ിരക്ാടകുത് ൈിവ്യ നക്തതമാേിരകുന്നകു. അവർ ആ ശിശകുവിനപ്രെ 
തൃപ്ാൈത്ിൽ രപാന്നകും മൂരകും കകുന്ിരകുക്വകും കാഴപ്െരവചേകു. രക്കനാേ 
ഈ ശിശകുവിനപ്രെ ആധിപത്യവകും ആയലാെനകളകും ലഭിക്കുന്നതിനപ് തകിസപ്മസപ് 
കാലേളവിൽ നമകുക്കും താഴപ്ത്ിരക്ാടകുക്ാം.

ഇടിക്കുള പി. ഉമ്മൻ

Boneless Chicken :  800gms  Oil : ½ cup
Cumin powder : ½ teaspoon Garlic Paste : 3 teaspoon
Ginger Paste : 3 teaspoon Gram flour : 4 teaspoon
Cardamom Powder : ½ teaspoon Kashmiri Chilli Powder : 2 teaspoon 
Lemon Juice : 4 teaspoon Mace powder : 2 teaspoon 
White Pepper : 1 teaspoon Yoghurt  : 4 teaspoon 
Salt to taste  Oil for basting
PREPERATION:
•	 Cut	chicken	into	2	inches	cubes
•	 Make	a	marinate	by	whisking	yoghurt	and	adding	the	rest	of	ingredients		
 to the yoghurt (except oil for basting)
•	 Marinate	the	chicken	pieces	in	the	yoghurt	mixture	for	one	hour
•	 Skewer	the	pieces	2	inch	apart	and	roast	in	a
 tandoor or pre-heater over at 350 C for 10 minutes.
 Baste with oil at least twice.
•	 Serve	hot	with	onion	rings	and	mint	chutney.

                                                                             Ruby Saji

CHICKEN TIKKA
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Treasure trove in Turkey
 Turkey lying across Europe and Asia has long been a 
dream destination especially as there lay the seven biblical cit-
ies that St John addressed in Revelation 
The flight from Muscat via Dohalanded at the Sabiha Gokcen 
airport in Istanbul  (the other is the Istanbul Ataturk airport). 
Istanbul built on seven hills is split into Asian and European 
parts by the Bosphorus which connects the Black sea to the 

Sea of Marmara.
 We crossed from the Asian to European side over the Bosphorus bridge, 
now called the July 15th bridge after the coup, then the Galata bridge over the 
Greatrr Horn, a water body that creates a peninsula and got to our hotel
A cruise along the Bosphorus between Asian and European coasts would bring 
us to two more bridges; the Fateh Sultan Ahmet bridge and Yavuz Sultan Selin 
bridge
 Istanbul is home to over 3000 mosques, the most famous being the Blue 
mosque or Sultan Ahmet mosque named after the emperor who expanded the 
Ottoman empire to include Constantinople in1453. The mosque is character-
ized by its six minarets 
 The Topkapi palace was the royal residence for 400years (1453- 1853). 
Spread over 150 acresit has a succession of courtyards reached by impressive 
gates. The Imperial gate followed by Gate of Salutation leads to the courtyard 
where council meetings were held. The Gate of Felicity led to the Throne room 
and meeting place for ambassadors. Finally the private quarters of the ruler in 
the courtyard of Favourites overseen by the Queen Mother. They were all now 
museums with artefacts even some purportedly belonging to Prophet Moham-
med
 The Dolmabache palace (1853) housed the later sultans and is a glamorous 
palace of gold plated interiors, gilded pillars, crystal staircases and         Bohe-
mian chandeliers. Mustafa Kemal Ataturk the founder of modern Turkey passed 
away here on Nov 10th 1938.
 The Hagia Sophia or Aya Sofya with its impressive dome, 55metres high, 
Byzantine architecture, mosaic reliefs of baby Jesus, John the Baptist and others 
was built by Justinian in578as an orthodox cathedral with John Chrysostom as 
Patriarch of Constantinople. After the Ottomans conquered it in 1451 it was 
converted into a mosque. Now plaques of Allah and Mohammad hang on either 
side of the mosaic of Mother Mary. Kemal Ataturk converted into a museum in 
1935
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 The Grand Bazaar with alleys lined by stores selling handicrafts, jewelry, 
pashmina shawlsand textiles is adjacent to the Spice Bazaar where spices, saffron, 
semiprecious gems engage our attention 
 The Suleimaniya mosque built by Emperor Suleiman in 1558 aimed to out-
shine the Hagia Sophia and has a dome of 53metres. Lunch at the Camilja hill 
top restaurant gave us a stunning view of the Bosphorus 
 The flight to Kayseri brought us to Cappadocia in central Anatolya. The 
Goreme open air museum located among hills houses seven churches that are 
carved into the hillside . These cavernous hiding places protected the early Chris-
tians from Roman persecution during the 1st to 3rd centuries. Pictures of Jesus 
Mary and disciples were done in natural pigments and partly preserved
 A walking tour of Rose and Red valley gave us a view of the fairy chimneys 
which were volcanic eruptions that provided hiding and living quarters. An air 
balloon ride provides an ideal view of the region
 The Kalmaki Underground city could provide refuge for upto 25,000 peo-
ple as it extended not only sideways but downwards for 4 to 6 levels. There 
was space for church,wine making (used for communion,),kitchen storage and 
burial space where mummified bodies could be preserved for a few months until 
danger passed. Believed to have existed since Hittite times (1500BC) revived 
during Roman persecution of 1st to 3rd centuries, also from the Crusaders in 
the 7th century and Arab invadrers of the 11th century,it was also provided with 
a shaft for fresh air that led to a well along one side. The entrance to the tunnel 
was closed by a flat round boulder so that attackers could be picked off through 
a central opening as they approached in single file
 On arrival at Izmir (Smyrna), the main attraction was the city of Ephesus. 
Here excavations revealed the library of Celsus,the Parliament, baths, agora or 
market place and the great theatre where the riots described in Acts 19 took 
place.
 The temple of Artemis,wonder of the ancient world and StJohn's basilica are 
here. The apostle wrote the gospel, Acts and the three epistles here while Revela-
tion was written when exiled to Patmos island off the coast.
 The Mother Mary church on an isolated hilltop marks the place she lived in 
as StJohn had brought here here having been commissioned to take care of her
 As we returned to the airport and flew back home the mind was filled with 
legends of the persecution faced by Christians then so as to preserve the faith for 
us

Dr. Suja Varghese
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 ഒരകു തപവാസിരേ സംബന്ധിചേിടയത്ാളം അവനപ്രെ 
�രീവിത്ിൽ യകട്ടകു പരിെിതമാേ ഒരകു വാക്ാണപ് രപാതകുമാപ്പ്. 
എന്നാൽ മദ്ധ്യപൂർ� യൈശങ്ങളിൽ ഈ വർഷം അനകുവൈിചേ 
രപാതകുമാപ്പ് ഇന്്യൻ മാധൃമങ്ങളിലകും സമൂേമാധൃമങ്ങളിലകും 
വളരരയേരെ െർചോവിഷേമാേി. എന്നാൽ സൗൈിേിൽ 
ഇന്്യക്ാർക്പ് രപാതകുമാപ്പ് ലഭിചേതപ് ഭരണയകനപ്തൈങ്ങളകുരട 
ഇടരപടൽരകാടെകും ഭരണാധികാരികളകുരട ഇടരപടൽ 
രകാടെകുമാരണന്നപ് പരരക് വ്യാഖ്യാനിക്രപ്ട്ടകു. എന്നാൽ 

ഒമാനിൽ ഇന്്യക്ാർക്പ് രപാതകുമാപ്പ് ലഭിചേയപ്ാൾ ഇങ്ങരന ഒരകു ഇടരപടൽ 
വ്യാഖ്യാനിക്രപ്ട്ടി് എന്നതപ് ഇതിരല ദവരകുദ്ധ്യം രവളിവാക്കുന്നകു.

 എന്നാൽ ഇങ്ങരനരോരക് വാൈഗതികൾ നിൽക്കുയമ്പാൾ തരന്ന 
നമ്മരള െിന്ിപ്ിക്കുന്ന ഒരകുകാര്യം എന്ാണപ് രപാതകുമാപ്ിനകുള് മാനൈണ്ം? 
അതിൽ വളരര തപധാനരപ്ട്ട സംഗതി ആ വ്യക്ി ആ രാ�്യത്ിനപ്രെ നരീതിന്യാേ 
വ്യവസ്ഥ അനകുസരിചേപ് ശിക് വിധിക്രപ്ട്ട ആളകും ശിക് അനകുഭവിക്കുന്ന ആളകും 
ആേിരിക്ണം.
 ആരാണപ് രപാതകുമാപ്പ് നൽകകുന്നതപ്. നാം അധിവസിക്കുന്ന ഒമാനപ്രെ 
കാര്യം ഒരകു ഉൈാേരണമാേി എടകുത്ാൽ ഈ രാ�്യത്ിരല സർവാധികാരിോേ 
ആൈരണരീേനാേ സകുൽത്ാൻ ആകകുന്നകു രപാതകുമാപ്പ് നൽകകുന്നതപ്. എന്നാൽ 
ഈ രപാതകുമാപ്പ് നൽകകുന്നതിൽ തപയത്യകിചേപ് മാനൈണ്ങ്ങൾ ഒന്നകുമി്. ശിക് 
അനകുഭവിക്കുന്ന ആളിനപ്രെ അയപക്േിയമേൽ രാ�ാവപ് കൽപിക്കുന്ന തരീർചേ 
അര്ങ്ിൽ അയദേേത്ിനപ്രെ മാതതം ന്യാേം തരീരകുമാനം. മരറൊരകു ഭാഷേിൽ 
പെഞ്ഞാൽ ആ അയപക്േിയമേൽ അര്ങ്ിൽ ആ വ്യക്ിേകുരട യമൽ ഉള് 
രാ�ാവിനപ്രെ മനസ്ിലകും. എന്നാൽ രപാതകുമാപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിലൂരട എന്പ് 
നരീതിന്യാേ വ്യവസ്ഥ തപകാരം ശിക്ിക്രപ്യട്ടാ അതിനപ്രെ സാധകുത ഇ്ാരത 
ോവകുകേകും അവൻ പരിപൂർണ് സ്വാതന്്യം ലഭിക്കുകേകും രെയകുന്നകു.
 എന്നാൽ രപാതകുമാപ്ിരനക്കുെിചേപ് െിന്ിക്കുയമ്പാൾ 2000 വർഷങ്ങൾക്പ് 
മകുൻപപ് ഇതിനകുള് തകുടക്ം കകുെിക്കുന്നതപ് കാണാം. നാം ശിക് അനകുഭവിക്കുന്ന 
മൂന്നകുയപർ.   അതിൽ രടെകുയപർ കകുറെം വിധിക് രപ്ട്ടകും,  ഒരാൾ  കകുറെം  വിധിക്ാതിരകുന്നിട്ടകും 
ശിക് അനകുഭവിക്കുന്ന രാ�ാധിരാ�ാവകും, കർത്ാധികർത്ാവകും ദൈവപകുതതനകുമാേ 
യേശകു തരന്ന. വെനം പെേകുന്നകു നിങ്ങളിൽ പാപം ഇ്ാ എന്നകു പെേകുന്നകു എങ്ിൽ 
നിങ്ങൾ തകിസപ്തകുവിരന തരന്ന അസത്യവാൈിോക്കുന്നകു. നിങ്ങളകുരട പാപങ്ങൾക്കു 
യവടെിേയ്ാ തകിസപ്തകു മരിചേതപ്.
 എന്നാൽ തകിസപ്തകു മരിചേതപ് എനപ്രെ ശിക്േകുരട വിടകുതലിനകുയവടെി 
എന്ന വിശ്വാസയത്ാടകു ഒന്നപ് ആയലാെിചോൽ ഈ ശിക്േിൽ നിന്നകുള് വിടകുതലകും 
സ്വർഗ്ഗരാ�്യത്ിനപ്രെ അനകുഭവക്ാരാേകും നമ്മൾ തരീരകുന്നതാണപ്. വെനം പെേകുന്നകു 
ആരകും തപശംസിപ്ാതിരിക്ാൻ തപവർത്ികളകും കാരണമ് കൃപോലയ്ാ 
വിശ്വാസംമൂലം നിങ്ങൾ രക്ിക്രപ്ട്ടിരിക്കുന്നതപ്.
 യലാകവകും അതിനപ്രെ സംഭവങ്ങളകും കാണകുയമ്പാൾ അവനപ്രെ വരവപ് 
ഏറെവകും അടകുത്ിരിക്കുന്നകു. ഇന്നപ് ഒന്നപ് അയപക്ിചോൽ ന്യാേവിധി ൈിവസത്ിങ്ൽ 
പെകുൈരീസേകുരട അനകുഭവത്ിൽ അവൻ നയമ്മ യെർക്കും. ഈ രപാതകുമാപ്പ് 
തപയോ�നരപ്ടകുത്ി പെകുൈരീസേകുരട അനകുഭവക്ാരാേി തരീരാൻ ദൈവം നരമ്മ 
സോേിരക്രട്ട.

രൂബൻ തിരകുവാങ്കുളം
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 The word ‘Persistence’ would probably be unsaid or un-
heard in most situations lest for people who have realized 
the wonders this ‘word ‘ can actually mean !
 Persistence according to the Oxford, refers to the fact 
of continuing in an opinion or course of action in spite of 
difficulty or opposition. The orgin of the word came from 
mid 16th century: from French persistence, from the word persister; influ-
enced in spelling by Latent persistent- ‘ continuing steadfastly.  Now what 
could be so powerful or enchanting about this word? Let us look through a 
few situations as to why this word should be an everyday ingredient along 
with God’s word that we read… 
 Samson, one of the main characters in the Old testament was completely 
defeated and blinded by his enemies. One of the possible endings for him 
would be in continuing with labour at prison till his death. But instead he 
prayed unto the Lord and begged forgiveness. The Lord understood his plan 
and allowed that to be fulfilled. And why did God do that ? He could have 
created another Samson and crushed the Philistines through him! The Lord 
would have appreciated and accepted Samson’s persistence to fulfil his duty.  
Even though Samson was blind and weak, he knew exactly through persis-
tence what he had to do.  Similarly, we read about Job who once had every-
thing then lost everything and again regained what he had lost in multiples. 
What was again the driving factor for Job? It was his continued persistence to 
follow God’s commands, do the right things and remain positive in his bad 
times.
 Persistence along with God’s word allows us to be strong and continue 
through life’s challenging situations though we stumble. So it is absolutely 
necessary that we as Christians be not only rich in his teaching but practicing 
in his word through persistence. It is through persistence that we can truly 
believe in the saying, ‘’I do my part best and then allow God to act in his 
time’’. 

Jeevan M. Thomas

The Miracle of Persistence 
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When darkness covers all the fallen shadows,
Hope rises with absolute trust

God rests with us in the meadows,
Keep faith in him, we must

Shine bright in the midnight sky,
Touch hearts in the love of Christ.

And above the seas we’ll fly,
Beyond the wilder mists

Penchant to rise, to succeed, to live
As we crop out the darkness

Please him as we can, the best we give
Wash away the blue hues of sadness
Everyone dies, yet none truly live

Let the lapuring out
And the holy spirit in

And maybe then we’ll see
The light at the end of the tunnel

The serenity of the new beginnings
Because only in the darkest nights,
Do we become the brightest stars.

                                          -Irene Susan Josey

Brightest Stars
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