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സമയം അമൂല്യം: ഫാ. തതാമസ് പുതിയാമഠത്തിൽ
മനുഷ്യന്റെ ഇന്നന്റത്ത ജീവിതം വളന്റെ തിെതേറിയതാണ് . കുറഞ്ഞ സമയം ന്റ ാണ്ട് കൂടു തൽ
ാെയങ്ങൾ

ന്റെയ് ത്

തീർക്കുവാൻ

മനുഷ്യൻ

ന്റെതടാടതമാടു

ണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾക്കും മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിെക്കു കുറയ് ക്കുവാൻ

യാണ് .

ആധൂെി

ഴിയു ന്നില്
ല . ഇന്നു

പ്രൊെത്തില്ുള്ള ഏറ്റവും തവഗത കൂടിയ വാഹെമായ വിമാെത്തിൽ യാത്രന്റെയ്യുന്ന
മനുഷ്യൻ
തന്റെ
ക ത്തണ്ടയിന്റല്
വാച്ചിതല്േ്
തൊേി
ന്റെടു വീർപ്പിടു ന്നതം
വയക്തമാക്കുന്നത് തവഗത തപാൊ എന്ന പൊതിയാണ് . അന്റത എത്ര തവഗത്തിൽ

ാെയങ്ങൾ

ാെയങ്ങൾ ന്റെയ് തിടും മനുഷ്യെ് തൃപ
ത ി തപാൊ.

സമയന്റത്ത
പൊതി

ശെിയായ വിധത്തിൽ

പറയു ന്നത് .

എഴുതിത്തീർേവുന്ന

പ്രതയാജെന്റപ്പടു ത്താത്തവൊണ് സമയമില്
ല ായ് മയു ന്റട

ഉദാഹെണത്തിെ്
വിധത്തില്ാണ്

പെീക്ഷ ൾേ്
തൊദയങ്ങൾ

കൃതയസമയത്ത്

ഉത്തെങ്ങൾ

തയ്യാറാേിയു ടുള്ളത് .

െില്

വിദ്ധ്യാർത്ഥി ൾ തൊദയങൾേ് അടു ക്കും െിടയു മായി ആവശയമായ ഉത്തെങ്ങൾ വയക്തവും
കൃതയവുമായി

ഉത്തെ ടല്ാസിൽ

എഴുതി

െല്
ല മാർേ്

െസഥമാക്കുതപാൾ

മറ്റുെില്
വിദ്ധ്യാർത്ഥി ൾ തൊദയത്തിനു വയക്തവും കൃതയവുമായ ഉത്തെം െല്് ത ണ്ടതിനു പ െം
പല്തം വല്ിച്ചു വാെിന്റയഴുതി ഉത്തെ ടല്ാസ് െിറക്കുന്നു. അവസാെം സമയക്കുറവുമൂല്ം
എല്
ല ാ തൊദയങ്ങൾക്കും ഉത്തെം എഴുതവാൻ
ഴിയാന്റത വരുന്നു. കുറഞ്ഞ മാർതോ
അല്
ല ങ്കിൽ

തതാല്് വിതയാ

വിെിതയാഗിക്കുവാൻ

ആവും

ഫല്ം.

ാെണം

സമയം

തവണ്ട

വിധത്തിൽ

ഴിയാന്റത തപായി എന്നുള്ളതാണ് .

ന്റെതയ്യണ്ട

ാെയങ്ങൾ സമയത്ത് തവണ്ടവിധത്തിൽ ന്റെയ്യുവാൻ സാധിോന്റത ജീവിതത്തിൽ
പൊജയത്തിന്റെ
യ് പറിഞ്ഞ അതെ
വയക്തിതവ ങ്ങന്റള െമുക്കു െുറ്റും
ാണുവാൻ
സാധിക്കും. പല്രും സമയം ഇെിയു ം ബാേിയു ണ്ട് എന്ന വിൊെത്തിൽ െിവർത്തിതേണ്ടത്
സമയത്ത പ്രവൃത്തിോന്റത പൊജിതൊവുന്നവരുമ്മുണ്ട്. കുടി ൾക്കു പറഞ്ഞു ന്റ ാടു ോറു ള്ള
ആമയു ന്റടയു ം

മുയല്ിന്റെയു ം

ഓടപന്തയത്തിന്റെ

ഥ

ഓർമ്മന്റപ്പടു ത്തുന്നത്

സമയം

വയഥാവാോന്റത തേത്തിൽ പ്രതയാജെന്റപ്പടു തത്തണ്ടത്തിന്റെ ആവശയ തന്റയ കുറിച്ചാണ് .

തന്റെ

ല്ക്ഷയം

മറന്ന്

എതിൊളിയു ന്റട

അല്സതയിതല്േ് കൂപ്പ് കുത്തിയ
സമൂഹത്തില്ും

സവ ന്തം

ബല്ഹീെതയിൽ

പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച്

മുയല്ിന്റെ അനുഭവം പൊജയമായിരുന്നു. ഇന്നന്റത്ത

ഉത്തെവാദിതവ വും

തന്റെ

ബല്ഹീെതയിൽ

വിജയം

ജീവിത

ഉറപ്പിക്കുവാൻ

ല്ക്ഷയവും

മറന്ന്

അെയരുന്റട

തത്രന്റപ്പടു ന്നവന്റെ

ാണുവാൻ

സ ിന്റല് വില്ന്റപ്പട
മറ്റുള്ളവരുന്റട കുറവു ന്റള ണ്ടുപിടിക്കുവാൊയി സവ ന്ത ആയു സ
സമയം െഷ്് ടന്റപ്പടു ത്തുന്ന ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഴിഞ്ഞു തപായ ഒരു െിമിഷ്ം തപാല്ും
ഴിയു ം.

തിെിന്റ

ല്ഭിക്കു യില്
ല എന്നുള്ള തിെിച്ചറിവ് മനുഷ്യൻ തെതടണ്ടതണ്ട് .

വർഷ്ങ്ങൾക്കു മുപ് അൊതൊഗയം മൂല്ം ഒരു യു വാവ് തജാല്ി ൊജിന്റവച്ച് മറു െടിൽ െിന്നും
ൊടിന്റല്ത്തി. തന്റെ ഗുരുൊഥന്റെ െിർതേശം അനുസെിച്ച് ൊടിൽ െി ിത്സ ന്റെയ് ത് തൊഗം
തഭദമായി. പിന്നീട് അതേഹം ആയു ർതവദം പഠിക്കുവാൻ തെർന്നു. പഠിത്തം പൂർത്തിയായ
തശഷ്ം പ്രകൃതി െി ിത്സയിൽ ഉപെിപഠെത്തിൊയി തബാംബയില്ും മറ്റും തപായി ൊടിൽ
തിെിന്റ ന്റയത്തി ആയു ർതവദ െി ിത്സാ ത ന്ദ്രം തടങ്ങി. ഏന്ററ ൊളായില്
ല ദുെന്തം വീണ്ടും
അതേഹത്തിന്റെ
ിടപ്പില്ായി.

ജീവിതത്തിതല്ക്കു
തൊഗം തഭദമാകുന്ന

ടന്നു

മരുന്നു

തൊഗബാധിതൊയി

അതേഹം

സ സ ം ഏന്ററയില്
ാെയം വിഷ്മമാണന്നും, ആയു സ
ല ന്നും

ാ ് ടർമാർ വിധിന്റയഴുതി. ഒരു തവള മരുന്നു

ത

വന്നു.

ഴിക്കുവാൻ വന്റെ അതേഹം തയ്യാറായില്
ല .

ഴിച്ചിന്റടന്തു ാെയം എന്ന െിന്തയായിരുന്നു

ാെണം. പതക്ഷ പിന്നീട് വളന്റെ

ന്റപടന്നു തന്റന്ന അതേഹം തന്റെ ആത്മ ബല്ം വീന്റണ്ടടു ത്തു. മെണന്റത്തകുറിതച്ചാർത്ത്
അതേഹം പെവശൊയില്
ല . സംസ് കൃതത്തിൽ അപാെ പാണ്ടയതയമുണ്ടായിരുന്ന
ആ

ിടേയിൽ

ിടന്നു

ന്റ ാണ്ട്

"ൊഘവീയം"

എന്റന്നാരു

അതേഹം

സംസ് കൃത

കൃതി

െെിച്ചു. പിന്നീട് അതേഹം ഗീത തർജ്ജമയിൽ മുഴു ി.മന്ററ്റല്
ല ാം മറന്ന് പൂർണ
ണ മായി തന്റെ
സ സ ം ശെീെവും അതേഹം തന്റെ ഉദയമത്തിൊയി വിെിതയാഗിച്ചു. എെിേിങ്ങന്റെ
മെസ
വന്നതല്
ല ാ

എന്ന്

ിടന്നുന്റ ാണ്ട്

പറഞ്ഞു ന്റ ാണ്ട്

അതേഹം

സഹതപിച്ചിടില്
ല .

മൂന്ന് മാസം ന്റ ാണ്ട് ഗീത തർജ്ജിമ പൂർത്തിയാേി.

ിടേയിൽ

ഇതിെിടയിൽ

അതേഹത്തിെ് തൊഗവിമുക്തി തെടു വാൻ സാധിച്ചു. ഗീത തർജ്ജിമ ന്റെയ്യുവാൻ തവദെയു ന്റട
മധയത്തില്ും സമയം
ന്റണ്ടത്തിയത മൂല്ം ആത്മ സു ഖവും തദഹസൗഖയവും തെിേ്
ല്ഭയമായി എന്നതേഹം തന്റന്ന തെഖന്റപ്പടു ത്തിയിടുണ്ട് .

ജീവിതം അല്സമായി തള്ളിത്തീർക്കുന്നവരും തൊഗങ്ങളും, ദുഖങ്ങളും, ദുെിതങ്ങളും
സംഭവിക്കുതപാൾ
അതിൽ
മെം
ന്റൊന്ത്
ദുഖിച്ച്
സമയം
വയഥാവാേിേളയു ന്നവരും

സമയത്തിന്റെ

സ സ
പ്രവൃത്തിക്കുവാൻ മെസ
സാധിക്കും.

മൂല്യം

ഉൾന്റ ാണ്ടുന്റ ാണ്ട്

ാണിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ വസന്തങ്ങൾ തീർക്കുവാൻ

ന്റെറു പ്രായത്തിതല്ാ, വാർദ്ധ്യ യത്തിതല്ാ, തൊഗശയ്യയിതല്ാ ഏത

സാഹെെയവുമാ ന്റട ഈശവ ൊർെിതമായി െന്മ മുന്നിൽ
സമയന്റത്ത

െന്മ

ക്രിയാത്മ മായി

വിെിതയാഗിക്കുന്ന

ണ്ട്

വയക്തിേ്

ജീവിത വിജയം സു െിഛയം.

Prayer meeting arrangements : April
24-April-2015-Friday: @7:00 PM

Mr. Jinesh John
Mobile : 0870673581
Address
56 Earls Court Apt,
Dolphins Barn,

Reuben Street,

Dates to remember in April :
======================
Balakalaolsavam : May 02, 2015
Vanitha Samajam Day : May 10, 2015

ർമ്മം ന്റെയ്യുവാൻ

JSVBS-2015
Dublin St. Gregorios §¿ÕµÏáæ¿ ¦ÍßÎá¶cJßW È¿JßÕøÞùáU J.S.V.B.S ¨ ÕV×¢
April 8, 9, 10 ÄàÏÄßµ{ßW

Powerstown Educate Together N.S., Tyrrlestown W

Õºîí

È¿JæMGá. 114 µáGßµZ registerååæºÏñá. ¦Æc ÆßÕØ¢ §¿Õµ ÕßµÞøß Rev. Fr.
Jobymon Skaria ÉÄÞµ ©ÏVJßÏçÄÞ¿áµâ¿ß ÎâKá ÆßÕØ¢ ÈàIá ÈßK J.S.V.B.S Èá

Äá¿AÎÞÏß.

Rev. Fr. Jobymon Skaria åå Ïáæ¿

Puthiyamadathil Äßøß

æÄ{ßºîí ©Äí¸Þ¿È¢

æºÏñá.

¥ÇcfÄÏßWåRev. Fr. Thomas
µáGßµ{áæ¿

dÉÞÏÎÈáØøßºîí

Play

School, Beginners, Sub-Juniors, Juniors, Seniorsåå®Kà
d·âMáµ{ÞÏß
Äßøßºîí
µïÞTáµZ È¿JæMGá. ¯µçÆÖ¢ ÉÄßÈçFÞ{¢ ¥ÇcÞÉµøáæ¿ çÎWçÈÞGJßW µïÞTáµ
{á¢ ·ÞÈ ÉøßÖàÜÈÕá¢ È¿JæMGá. ¨ ÕV×æJåå theme, ‘§Ü æÉÞÝßÏÞJ
dÕáf¢’

®KáUÄÞÏßøáKá.

Rev. Dn. John Kattipparampil, Mrs. Sisily Paulåå®KßÕV

ÕßÕßÇ ÆßÕØB{ßÜÞÏß ØçwÖBZ ÈWµß.åDay of Giiving æa ÍÞ·ÎÞÏß È¿JæMG
Charity CollectionåW ÈßKá ÜÍßºî ÄáµåJack and Jill Foundation Èá èµÎÞùß.
ÎâKÞ¢ ÆßÕØ¢ ØíçÈÙÕßøáKá È¿JæMGá. ÉCá ÕÏíAÜßæa ¥ÈáÍÕ¢ µáGßµZAá
ÎÈTßÜÞAßæAÞ¿áAáK çÕÆßÏÞÏß ØíçÈÙÕßøáKá ÎÞùß. ©ºîÏíAá çÖ×¢å ùÞÜß
È¿JæMGá. µáGßµZ ÖádÍÕdØñBZ Çøßºîí ùÞÜßÏßW ¥ÃßÈßøKá. ÎáJáAá¿µ{á¢
æµÞ¿ßµ{á¢

ùÞÜßæÏ

ÕVÃÖÌ{ÎÞAß.

ÖÈßÏÞÝíº

æµÞÏíçÈÞÃßÏæÏÞæ¿ÞM¢

J.S.V.B.Såæa

È¿JæMGá.

ØÎÞÉÈ¢,

J.S.V.B.S.

æÜ

11¦¢

ÄàÏÄß

µáGßµZ

ÕßÕßÇ

ÉøßÉÞ¿ßµZ ¥ÕÄøßMßºîá. ÄÆÕØøJßW J.S.V.B.S.å§W ÉæC¿áJ µáGßµZæAÜïÞ¢
Certiificateså ÕßÄøÃ¢ æºÏñá.
®ÜïÞÕVAá¢ Èwß ¥ùßÏßAáKá.

J.S.V.B.S.

æa

Õß¼ÏJßÈá

çÕIß

ÉøßdÖÎßºî

æêìIÄ BZym£cw ædn¨p
\½psS ]Ånbnse bq¯v Atkmkntbjsâ Cu
hÀjs¯
{]Ya
kwcw`ambn
æêìIÄ
BZym£cw ædnç¶ NS§v \S¯pIbp-mbn.
A`n. bqlmt\m³ tamÀ anen¯ntbmkv sa
{Xmt¸meo¯mbpsS Xr¡c§fmÂ 11 æêìIÄ ]
cn. ]êae Xnêta\nbpsS a²yØX bmNn¨p sIm-v
ssZhm{ib t_m[t¯msS BZym£cw ædn¨p.
XZhkc¯nÂ
BZym£cw
ædn¨
FÃm
æªp§Äçw bq¯v Atkmkntbjsâ hIbmbn
ss__nÄ
IYm
]pkvXI§Ä
k½m\ambn
\ÂæIbp-mbn.
Cu
k½m\¯në
]pdsa
AhêsS
PohnX¯nÂ
Fìw
HmÀ½bnÂ
kq£nçhm³ Cu [\y aplqÀ¯¯nsâ Nn{Xw ]
Xn¨ Hê HmÀ½çdnbpw \Âæì.

ബുക്ക് ക്ലബ്
\½psS
]Ånbnse
bq¯v
Atkmkntbjsâ
t \ XrXz ¯nÂ
Bc w` nç¶
_ p¡ v
¢_ nsâ
DZvLmS\w12/04/2015 RmbdmgvN hn. æÀºm\íp tijw
\½psS ]ÅnbnÂ h¨v A`n. bqlmt\m³ tamÀ
anen¯ntbmkv sa{Xms¸meo¯m amÌÀ {Inkv sNdnbm\nÂ
\nìw
BZy
_p¡v
kzoIcn¨psIm-v
\nÀÆln¨p. ]pkvXI§Ä/knUn/UnhnUn apXembh
kw`mh\ sN¿p¶XneqsS Cu _p¡v ¢_nÂ AwKamæhm³ km[nç¶XmWv.IqSpXÂ hnhc§Ä¡v bq¯v
Atkmkntbj³ `mchmlnIfpambn _Ôs¸SpI.

KOINONIYA—2015

ബ
ല ിൻ

ന്റസന്റെ

ഗ്രിതഗാറിതയാസ്

യാതോബായ

പള്ളിയു ന്റട

കൂടായ് മയു ന്റടപെയായമായി വിളങ്ങു ന്ന ന്റ ായതൊെിയയു ം വിബിസ് സമാപെവും
2015 ഏപ്രിൽ മാസം 11 ആം തീയതി ആതഘാഷ്പൂർവ്വം ന്റ ാണ്ടാടി 3 ദിവസം
െീണ്ടു െിന്ന VBS ന്റെ സമാപെം ന്റ ായ് തൊെിയന്റയ വർണശബളമാേി.
കുഞ്ഞു ങ്ങൾ
പന്റങ്കടു ത്ത

മുതൽ
വിവധ

മുതിർന്നവർ

ല്ാപെിപാടി ൾ

കദവത്തി ദാെങ്ങൾ അെവെതം

വന്റെ

ഒതെ

മെതസാന്റട

ന്റ ായ് തൊെിയ 2015 നു മാറ്റ്

െിഞ്ഞു െല്്

കൂടി .

ിയ തവളയിൽ ന്റ ായ് തൊെിയ

2015 ന്റെയു ം വി ബി സിന്റെ സമാപെത്തിന്റെയു ം ഉത് ഘാടെം ബഹുമാെന്റപ്പട
തതാമസ്
ന്റശമ്മാച്ചൻ

പുതിയമടത്തിൽ

ആശംസാപ്രസംഗം െടത്തി.

കുഞ്ഞു ങ്ങൾക്കും

സർടിഫിേറ്റ്

ആഭിമുഖയത്തിൽ

െടത്തിയ

െിർവഹിച്ചു .

അച്ചൻ
വിതെണം

െിർവഹിച്ചു
.
തജാണ
വി ബി സിൽ പന്റങ്കടു ത്ത എല്
ല ാ

െടത്തി

.

സണത

സ് കൂളിന്റെ

മത്സെങ്ങളിന്റല് വിജയി ൾേ് സമ്മാെ ദാെവും

BIRTHDAY WISHES–APRIL

BOBBY IYPE
DOLLY BIJU
RACHEL NEDUNGOTTIL
GIGY MATHEW
ELDHO DANIE GEORGE
HANNAH ELIZEBETH BOBBY
GEEVAN VARGHESE
K.K.ROY
SABU K K
NEERAJ THOMAS
SINDHU ULAHANNAN
FR JOBYMON SKARIA
SHEENA PAILY
AISSA MARY JOBIL
PAUL P MATHEW
ELSA SARA THOMAS
JADEN ZACH GEORGE
MARIA PRASAD

BIRTHDAY WISHES –APRIL
ELDHO P THOMAS
HANNA SUSAN TINU
LEYA ANILA BIJU
LISBETH FINCY
SAJIMON KOOVAPPILIL
RONY MATHEW
MERCY CHACKO

ANNIVERSARY WISHES –APRIL

ALFUS GEORGE
ANIL GEORGE
BIJU GEORGE
GEO JOSE
JAIN PAUL
JINU GEORGE

Please email gregorianvoice@gmail.com with your suggestions and comments.

Bible Quiz : Easter
1: At Christ's crucifixion what did the soldiers place on his head?
Crown of Nettles
Crown of Thorns
Crown of Jewels
Crown of Thistles
2: For what of Christ's did the soldiers cast lots?
Clothes

Jewels

Cross
3: For how many pieces of silver did Judas betray Christ?
10
20
30
40

4: How did Judas betray Christ?
By pointing at him
Described him to the authorities
With a kiss
Shook his hand
5: Christ was led away to which high priest first?
Annas
Vitellius

Caiaphas
Josephus
6: What was inscribed above the cross?
Prince of the Jews
King of the Jews
Saviour of the Jews
Captain of the Jews

Please send your answers to gregorianvoice@gmail.com

Donkey

7: When Jesus died, for how long was there darkness over the land?
3 days
3 minutes
3 hours
3 weeks
8: What was the name of the man who requested Jesus' body for burial?
Nicodemus
Joseph
Philip
Jonathan
9: Who of these was first on the scene after resurrection of Christ?
Simon Peter
Cleopas
Judas Iscariot
Mary Magdalene
10: Pilate offered to release one prisoner - which prisoner did the Jews request to be released?

Jesus
Barabbas
Paul
Barnabas
11: What was the colour of the robe placed on Jesus?
Blue
Red
White

Purple
12: After Pilate found no guilt in Christ, for what reason did the Jews say that Jesus should die?
He claimed to be of heaven
He said he would destroy the temple of God
He claimed to be their King
He had made himself the Son of God
Courtesy : biblequizzes.org

Kids Corner : Coloring page

Dear play school children, please color this picture and return it to the church.

