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Mrs. Shoshamma Alias
M/o Mr. Sabu K Alias

Hearty Condolence

M/o Biju Mullankuzhithadathil

Mrs. Thankamma Chacko Mrs. Mary Uthup
M/o Biju Chacko

We express our heartfelt condolences on the sad demise of Mrs. Shoshamma Alias,
Mrs. Thankamma Chacko and Mrs. Mary Uthup.
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Vicar’sDesk:RevFr.JobbymonSkaria
അത്ഭുതങ്ങളിലെൊന്നൊണ്  മഴവിെ
ല ്.

ഭൂമിയിലെ

ശൊസ്ത് രീയമൊയി

ചിന്തിക്കുമ്പൊൾ,

അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജെകണികകളിൽ പതിക്കുന്ന പ്രകൊശം ഘടക വർണ
ണ ങ്ങളൊയി
പിരിയു ന്നത് മൂെം

കൊണൊൻ കഴിയു ന്ന ഒരു പ്രതിഭൊസ്തമൊണ്  മഴവിെ
ല ് . എന്നൊൽ, ഈ

ശൊസ്ത് രീയ

അപഗ്രഥനത്തിനപ്പുറം, ഓമ്രൊ മഴവിെ
ല ു ം നമ്മിൽ ഉണർത്തുന്നത് 
വിവിധങ്ങളൊയ ചിന്തകളൊണ് . ഓമ്രൊ ചിന്തകളും ഉണർത്തുന്നത്  ഒരൊയിരം തുടർ
ചിന്തകളുമൊണ് . തൊമരശ് മ്ശരി അൽമ് ൊൺസ്ത സ്തീനിയർ ലസ്തക്കൻഡറി സ്ത് കൂൾ നൊെൊം
ക
ല ൊസ്ത് വിദ്യൊർത്ഥിനിയൊയ അനൊമിക മഴവിെ
ല ിമ്നക്കുറിച്ച് പറയു ന്നത് ഇപ്രകൊരമൊണ് :

മഴവിെ് വന്നു മൊനത്ത്
മുകിെിന് ചൊയക്കുറിമ്പൊലെ
മഴവിെ് ലചൊെ
ല ി എമ്ന്നൊട്

ഏഴു നിറങ്ങളുലമൊന്നൊണ് '

ഏഴു നിറങ്ങളും ഒരു മുത്തുമൊെയിലെന്നവണ
ണ ം തപുരൊൻ മ്കൊർത്തിരിക്കുന്ന മഴവിെ
ല ്,
വിശുദ്ധ മ്വദ്പുസ്ത് തകത്തിൽ (ഉത് പത്തി 6-9 അധയൊയങ്ങൾ) ജെപ്രളയത്തിന്  മ്ശഷം
ദദ്വം

മ്നൊഹമ്യൊടു ം

അവലെ

പുരന്മൊമ്രൊടു ം

പക്ഷികളും കന്നുകൊെികളും
ലപട്ടകത്തിൽനിന്നു
പുറലപ്പട്ട

കൊട്ടുമൃഗങ്ങളുമൊയ
സ്തകെജീവജന്തുക്കമ്ളൊടു ം
സ്തകെവുമൊയി
ഭൂമിയിലെ
സ്തകെമൃഗങ്ങമ്ളൊടു മൊയി
അടയൊളമൊണ് . പ്രളയത്തിലെ ദ്ുരന്ത

ഉണ്ടൊക്കിയ

െങ്ങൾ മ്പറു ന്നവമ്രൊട് , പ്രളയത്തിലെ നൊഥൻ,

ഇനിലയൊരു പ്രളയമുണ്ടൊകിലെ
ല ന്ന് നെ് ുന്ന വൊഗ്ദൊനമൊണ്  മഴവിെ
ല ്.
മുറിവുകളും

വടു ക്കളും

ഉടപടിയു ലട

മ്പറു ന്നവമ്രൊടു ള്ള

സ്തൊന്തവ ന

സ്തംസ്തൊരിക്കുന്ന

ദ്ുരന്തത്തിലെ

വചനമൊണ്  നിശബ് ദ്മൊയി

മഴവിെ
ല ു കൾ.
മുറിവുകൾ
തൊമ്െൊെിച്ച്
ജീവിതം
അവസ്തൊനിപ്പിക്കുന്നവമ്രൊട് ,
മുറിവുകൾക്കപ്പുറലത്തൊരു
ദദ്വമുലണ്ടന്ന
ഓർമ്മലപ്പടു ത്തെൊണ് മൊനത്ത് വിരിയു ന്ന മഴവിെ
ല ു കൾ.
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എന്നൊൽ, മഴവിെ
ല ിലെ സ്തമ്േശം അനുഭവിച്ചറിയൊനൊവൊലത, സ്തഞ്ചരിക്കുന്ന
അഗ്നി പർവ്വതങ്ങളൊയി ഉരുകിത്തീരുന്ന എരമ്യൊ ജന്മങ്ങളുണ്ടൊും ഈ
ഭൂമിയിൽ. നടന്ന് മ്പൊയ വഴിത്തൊരകളിലെ പ്രളയത്തിലെ ദ്ുർഭൂതങ്ങലള
മഴവിെ
ല ്

മറക്കുവൊനൊകൊലത,

മ്തടിയെയു ന്ന

എരമ്യൊ

മ്കൊടി

ജനങ്ങളുണ്ടൊും ഈ മ്െൊകത്തിൽ?
ഭൂകപത്തിൽ

എെ
ല ൊം

നഷ് ടലപ്പട്ട

മ്നപ്പൊൾ

നിവൊസ്തികൾ,

ആഭയന്തര

കെൊപത്തിൽ ഉറ്റവരും ഉടയവരും നഷ് ടലപ്പട്ട സ്തിറിയയിെും, ഇറൊഖിെും,
മ്െൊകത്തിലെ വിവിധ മ്കൊണുകളിെുമുള്ളവർ ലതൊട്ട് വളർത്തി വെുതൊക്കിയ
മക്കളുലട
സ്തൊന്തവ ന
ശബ് ദ്ം
മ്കൾക്കുവൊൻ
ലകൊതിക്കുന്ന,
വയദ്ധ
സ്തദ്നങ്ങളിൽ അന്തിയു റമ്ങ്ങണ്ടി വരുന്ന മൊതൊപിതൊക്കളും, പിറന്ന് വീണ
നിമിഷം മുതൽ അനൊഥലരന്ന് മുദ്ര ുത്തലപ്പടുന്ന പിഞ്ച് ുഞ്ഞു ങ്ങളും മഴവിെ
ല ്
മ്തടുന്ന അഭയൊർത്ഥികളലെ
ല ? ഇവരുമ്ട ജീവിതത്തിൽ എന്നൊണ്  ഒരു
മഴവിെ
ല ് ഉദ്ിക്കുക?
മൊയ ആഞ്ചെൂ (1928-2014) എന്ന അമ്മരിക്കൻ സ്തൊഹിതയകൊരി ഒരിക്കൽ
പറഞ്ഞു :

“Try

to

അധവ ൊനിക്കുന്നവമ്രയു ം

be

a

ഭൊരം

rainbow

in

someone's

ചുമക്കുന്നവമ്രയു ം

ലനമ്ഞ്ചൊട്

cloud.”
മ്ചർത്ത്

നിർത്തുവൊൻ ലകൊതിച്ച അരുമ നൊഥലെ വിളിയു ം ( മത്തൊയി 11: 28),
മഴക്കൊറ്  നിറഞ്ഞ മൊനത്ത് മഴവിെ
ല ൊുവൊനുള്ള സ്തന്നദ്ധതയൊണ് . ഞൊൻ
ആലര അയമ്ക്കണ്ടു? ആർ നമുക്കു മ്വണ്ടി മ്പൊും? എന്നു മ്ചൊദ്ിക്കുന്ന
കർത്തൊവിലെ

ശബ് ദ്ം

മ്കട്ടിട്ടു
അടിയൻ
ഇതൊ
അടിയലന
അയമ്ക്കണമ്മ (ലയശയ്യൊവ്  6:8) എന്ന് പ്രതിവചിക്കുന്ന ലയശയ്യൊവിലന
മ്പൊലെ, ഇലതൊരു വയക്തി പരമൊയ വിളിയൊണ് .
ആരൊണ്  യഥൊർത്ഥ മഴവിെ
ല ് ? എന്തൊണ്  നമ്മുലട ദ്ൗതയം? കൊറ്റും മ്കൊളും
നിറഞ്ഞ വഴികളിെൂലട യൊര ലചയ്യുന്നവർക്ക് മഴവിെ
ല ിലെ അനുഭവം പകർന്ന്
ലകൊടുക്കുവൊൻ എങ്ങലന കഴിയു ം?

(തുടരും )
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സ്തംഘർഷവും സ്തമൊധൊനവും.

ൊ. മ്തൊമസ്ത് പുതിയൊമഠത്തിൽ
സ്തു ഖസ്തൗകരയങ്ങളുലട മധയത്തിെും സ്തവ സ്ത് തമൊയി ഉറങ്ങുവൊൻ കഴിയൊത്ത
അമ്നകലര നമുക്കു ചുറ്റും കൊണുവൊൻ കഴിയു ം. പെവിധമൊയ പ്രശ
ന ങ്ങൾ
സ ിലെ സ്തവ സ്തഥത നഷ് ടലപ്പട്ട അവസ്തഥയിെൊണ് അമ്നകർ.
ലകൊണ്ട് മനസ്ത
മനുഷയലെ സ്തവ സ്തഥത നഷ് ടലപ്പടുന്നതിമ്െക്ക് നയിക്കുന്ന കൊരണങ്ങൾ
പെതൊണ് . അമ്നകം പടയൊളികളും സ്തപത്തും വിസ്ത് ൃതമൊയ രജയവുമുള്ള ഒരു
രൊജൊവിന് സ്തമൊധൊനലമന്നത് മരീചികയൊയിരുന്നു. ഒരു രൊരിമ്പൊെും
ശൊന്തമൊയി ഉറങ്ങുവൊൻ അമ്േഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നിെ
ല . എന്നൊൽ ഒരിക്കൽ
ദ്രിദ്രനൊയ ഒരു കർഷകലെ ഭവനം അമ്േഹത്തിലെ ശ്രദ്ധയിൽലപ്പട്ടു. ആ
കർഷകലെ വീട്ടിൽ ദ്ൊരിദ്രത്തിലെ നടുവിെും സ്തമൊധൊനവും സ്തമ്ന്തൊഷവും
നിറഞ്ഞു
നിന്നിരുന്നു.
ദ്രിദ്രനൊയ
കർഷകലെ
ഭവനത്തിലെ
സ്തമ്ന്തൊഷത്തിലെയു ം
സ്തമൊധൊനത്തിലെയു ം
കൊരണമറിയു വൊനുള്ള
സ ിെുറച്ചു. അമ്േഹം തലെ ബുദ്ധിമൊനൊയ
ആകൊംക്ഷ രൊജൊവിലെ മനസ്ത
മന്ത്രിമ്യൊട് കൊരയം തിരക്കി. ധനികനും രൊജയത്തിലെ അധിപനുമൊയ തലെ
ലകൊട്ടൊരത്തിൽ അനയ മൊയ സ്തമൊധൊനവും ശൊന്തിയു ം ദ്രിദ്രനൊയ കർഷകലെ
ഭവനത്തിൽ
അനുഭവിക്കുവൊൻ
സ്തൊധിക്കുന്നത്
എലങ്ങലനയൊണ് ?
.
ധനികനൊയ തനിക്ക് ശൊന്തമൊയി രൊരിയിൽ ഉറങ്ങുവൊൻ സ്തൊധിക്കുന്നിെ
ല ,
ദ്രിദ്രനൊയ കർഷകന് ശൊന്തമൊയി ഉറങ്ങുവൊൻ കഴിയു ന്നു. ഇതിലെ
കൊരണലമന്തൊണ് ? ഒരു ദ്ിവസ്തം മന്ത്രി രൊജൊവിലെ അനുവൊദ്മ്ത്തൊലട ആരും
കൊണൊലത ലതൊണ
ൂ റ്റിഒൻപത് സ്തവ ർണ
ണ നൊണയങ്ങൾ കിഴിയിെൊക്കി ആരും
കൊണൊലത ദ്രിദ്രനൊയ കർഷകലെ വീട്ടുവൊതിക്കൽ ലകൊണ്ടുമ്പൊയി ലവച്ചു.
കർഷകൻ ദവകിട്ട് പണികഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽ മടങ്ങിവന്നമ്പ്പൊൾ വീട്ടുവൊതുക്കൽ
പണക്കിഴികണ്ട് ലഞട്ടി. സ്തമ്ന്തൊഷമ്ത്തൊലട അതു തുറന്ന് മ്നൊക്കി. ;
കൃതയമൊയി എണ
ണ ി - ലതൊണ
ൂ റ്റി ഒൻപത് , വീണ്ടും വീണ്ടും എണ
ണ ി ലതൊണ
ൂ റ്റി
ഒൻപത് നൊണയങ്ങൾ മൊരം. ആ രൊരി കർഷകന് ഉറങ്ങുവൊൻ കഴിഞ്ഞിെ
ല .
സ ിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നത് ലതൊണ
ആ മനുഷയലെ മനസ്ത
ൂ റ്റി ഒൻപത് നൂറൊക്കി
തികക്കുന്നതിനുമ്വണ്ടിയു ള്ള ചിന്തകളൊയിരുന്നു. പിന്നീടുള്ള രൊരികളിെും
കർഷകന് ശൊന്തമ ാൊയി ഉറങ്ങുവൊൻ കഴിഞ്ഞിെ
ല ഒന്നു മ്നടിക്കഴിയു മ്പൊൾ
മലറ്റൊന്നിനു
മ്വണ്ടിയു ള്ള
അമ്നവ ഷണമൊയി,
രൊരികൾ
ഉറക്കമിെ
ല ൊയ് മയു മ്ടതൊയി.
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രൊജൊവിന് തലെ ജീവിതത്തിലെ ഉറക്കമിെ
ല ൊയ് മയു ലട കൊരണം വയക്തമൊയി.
സ ് എവിലടയൊമ്ണൊ അവിലടയൊയിരിക്കും നമ്മുലട ശരീരവും.
നമ്മുലട മനസ്ത
സ ു മൊയി ബന്ധലപ്പട്ട് ബൊഹയവും ആന്തരീകവുമൊയി, മ്ബൊധപൂർവ്വവും
മനസ്ത
അമ്ബൊധപൂർവ്വവുമൊയി ഓമ്രൊ ചെനവും ചിന്തയു ം നിർവ്വഹിക്കലപ്പടുന്നത് .
അത്
ജീവിതത്തിലെ തൊളം ലതറ്റെിനു കൊരണമ ാൊയി തീരും.
നിർവ്വഹിമ്ക്കണ്ടവ കൃതയമൊയി സ്തമയത്ത് പ്രവൃത്തിക്കൊതിരിക്കുന്നതിന്
ഇതുകൊരണമൊയിത്തീരും.
സ്തവ ഭൊവിക ജീവിത പ്രക്രിയക്കു വിരുദ്ധമൊയി, അമിതമൊയി പെതും
ആഗ്രഹിക്കുകയു ം, അതിനുമ്വണ്ടി അതയധവ ൊനം ലചയ് ത് ജീവിതക്രമത്തിൽ
സ ിനും മ്കടുവരുത്തുന്ന
വിള്ളെുകൾ തീർത്ത് മനുഷയലെ ശരീരത്തിനും മനസ്ത
മൊനസ്തിക സ്തംഘർഷം മ്പറി നടക്കുന്ന അമ്നകർ ഇന്ന് സ്തമൂഹത്തിലെ
ഭൊഗമൊണ് . ഇത്തരം വയക്തിതവ ങ്ങലള ഉൾലക്കൊള്ളുന്ന സ്ത മൂഹത്തിെും
സ്തംഘർഷവും കെഹവും കെൊപങ്ങളുലമൊലക്ക നിതയ സ്തംഭവങ്ങളൊയി
അരമ്ങ്ങറു ം.
മലറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞൊൽ ഇന്ന് സ്തമൂഹത്തിൽ നിെ നിെ് ക്കുന്ന
സ്തംഘർഷങ്ങളുലട അതയന്തീകമൊയ കൊരണക്കൊർ അമിത തവ രയു മൊയി
നടക്കുന്ന വയക്തികളൊണ് . . ഇപ്രകൊരം അമിത തവ രയു മൊയി നടക്കുന്ന
വയക്തികൾ കടന്നു ലചെ
ല ു ന്നിടലത്തൊലക്ക സ്തംഘർഷത്തിലെ കനെുകൾ
എരിയു വൊൻ കൊരണമൊയിട്ടുണ്ട് .
സ ു കൾക്കു
മനുഷയലെ
ശരീര
മനസ്ത
മ്കടുവരുന്ന
സ്തൊഹചരയങ്ങളുലട
സ ിലെ
സ്തമ്മർേങ്ങമ്ളയു ം പിരിമുറു ക്കങ്ങമ്ളയു ം അതിജീവിക്കുവൊനും മനസ്ത
സ്തമനിെ ലതറ്റൊലത കൊത്തു സ്തൂക്ഷിക്കുവൊനും എന്തൊണ്
മൊർഗ
ഗ ം?
ഒന്നൊമതൊയി ഓമ്രൊരുത്തർക്കുള്ള കഴിവുകൾക്കനുസ്തരിച്ച്
പരമൊവധി
അധവ ൊനിക്കുക. രണ്ടൊമതൊയി ഓമ്രൊരുത്തരുലടയു ം പരമൊവധി കഴിവുകൾക്
കനുസ്തരിച്ച്
ആർജ്ജിക്കൊവുന്നതുനു
മപ്പുറമ്ത്തക്ക്
ആഗ്രഹങ്ങലള
വളർത്തൊതിരിക്കുക.
മുന്നമതൊയി
സ്തതയസ്തന്ധമൊയു ം
മരയൊദ്യൊയു ം
ഇടപഴുന്നതിെൂലട മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അംഗീകൊരം മ്നടുക. നൊെൊമതൊയി
ദദ്വത്തിൽ പരിപൂർണ
ണ മൊയി വിശവ ൊസ്തം അർപ്പിക്കുക.
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സ ു കളുലട സ്തവ സ്തഥത
ഈ നൊെ് കൊരയങ്ങലള പൊെിക്കുവൊനൊയൊൽ ശരീര മനസ്ത
ഉറപ്പൊക്കൊം. നമ്മുലട പ്രവൃത്തികളുലട അപരയൊപ
ത ലതലയ ുറിമ്ച്ചൊ നമ്മുലട
അപ്രൊപ
ത ിലയക്കുറിമ്ച്ചൊ ഓർത്ത് പരവശയരൊയിത്തീമ്രണ്ടതിെ
ല . നമുക്ക്
ലചയ്യുവൊനുള്ള ഉത്തരവൊദ്ിതവ ം പൂർണ
ണ ശക്തിമ്യൊടും പൂർണ
ണ ആത്മൊമ്വൊടും
കൂടി ലചയ്യുക. ബൊക്കിയു ള്ളത് ദ് ദാവത്തിന് വിടുക. ദദ്വം മ്വണ്ട
വിധത്തിൽ പ്രവൃത്തിച്ചു ലകൊള്ളുലമന്ന് ഉറപ്പൊയി വിശവ സ്തിക്കുക.

(Thomas achan)
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Dhukrono of St. George was celebrated at our church.

Dhukrono of St. George was celebrated at our church on May 10th
2015. The Holy mass was celebrated by Rev Fr Biju Mathai, assisted by Rev Fr Thomas Pythiyamadathil.
Morning prayer started at 10:00 AM and the Holy mass began at
10:30 AM followed by Blessings and Nercha.
###################################
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എം ജെ എസ്സ് എസ്സ് എ അയർലന്ജെ െീെിയൻ ബാലകലലാൽത്സവം
പ്രൗഡഗംഭീരമായി നടത്തജെട്ടു.

അയർെെിലെ
യൊമ്ക്കൊബൊയ
ഇടവക
പള്ളികളിലെ
ുട്ടികലള
സ ് എസ്ത
സ ് എ അയർെലെ റീജിയൻ സ്തംഘടിപ്പിച്ച
പലെടു പ്പിച്ചുലകൊണ്ട് എം ലജ എസ്ത
പ്രഥമ
ബൊെകമ്െൊൽത്സവം ുട്ടികൾക്ക് ആമ്വശമൊയി.
രൊവിലെ 9:30 നു
ഡയറക് ടർ
ൊ. മ്തൊമസ്ത് പുതിയമഠം തിരി ലതളിയിച്ച് കമ്െൊത്സവം ഉത് ഘൊടനം
ലചയ് തു.
വിവിധ കെൊമ്മഖെകളിൽ കഴിവ്
ലതളിയിച്ച സ്തമ്ഹൊദ്ര സ്തഭകളിലെ
വയക്തികളൊണ്
വിധികർത്തൊക്കളൊയി എത്തിയിരുന്നത് . അവലര പൂച്ചണ്ടുകൾ
നെ് കി ആദ്രിച്ചു. തുടർന്ന് 29 ഇനങ്ങളിെൊയി 130 മ്തൊളം ുട്ടികൾ പലെടു ത്ത
വൊശിമ്യറിയ മത്സരങ്ങൾ ഓമ്രൊന്നും മികച്ച നിെവൊരം പുെർത്തി. 4
മ്വദ്ികളിെൊയി സ്തീനിയർ ഇൻ െ് , സ്തബ് ജൂനിയർ, ജൂനിയർ, സ്തീനിയർ എന്നി
വിഭൊഗങ്ങളിൽ ഒന്നും, രണ്ടും, മൂന്നും സ്തഥൊനങ്ങൽ മ്നടിയ ുട്ടികൾക്ക്
ൊ. ബിജു
മത്തൊയി പൊലറക്കൊട്ടിൽ സ്തർട്ടി ിക്കറ്റും മ്രൊ ിയു ം നെ് കി. കമ്െൊത്സവത്തിലെ
ധനമ്ശഖണൊർത്ഥം നടത്തിയ കൂപ്പൺ പിരിവിലെ സ്തമ്മൊനങ്ങൾ ൊ. മ്ജൊബിമ്മൊൻ
സ്ത് കറിയ വിതരണം ലചയ് തു. ഡയറക് ടർ
ൊ. മ്തൊമസ്ത് പുതിയമഠം, ലസ്തക്രട്ടറി മി.
ജൂബി മ്ജൊൺ തുപയിൽ, മ്ജൊ. ലസ്തക്രട്ടറി മി. തപി മ്തൊമസ്ത് എന്നിവർ
പരിപൊടികൾക്ക് മ്നൃതവ ം നെ് കി.
9
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വനിതാ സമാജത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ ഉപനയാസ മത്സരത്തിൽ
രണ്ാാം സമ്മാനാം കിട്ടിയ ഉപനയാസാം.

Éøß:µÈcµ ÎùßÏÞÎßæÜ ÕßÖáÆíÇßÏá¢ dØñàÄbÕá¢:²øá ¥ÕçÜÞµÈ¢
×ßÌß ¼ßçÈ×í
èdµØñÕ ÕßÖbÞØJßæa ¥¿ßØíÅÞÈ dÉÎÞÃÎÞµáK ÎÈá×cÕ¢ÖJßæa øfÞµø
ÉiÄßÏßW µÈcµ ÎùßÏÞ¢ ®K ÕcµñßÄbJßæa dÉÞÇÞÈc¢ ®Ká¢ Ø¼àÕÎÞÏ ºVºîÞ
Õß×ÏÎÞÃí.¥çMÞæØñÞÜßµ ØÍµ{á¢ §Äø èdµØñÕ µâGÞÏíÎµ{á¢ ÍßKÎÞÏ ÕÞÆ ·ÄßµZ
©ÏVJß µÈcµ ÎùßÏÎßæa ØíÅÞÈæJåÕßÕfßAáKá.µVJÞÕßæa ÎÃÕÞGßÏÞÏ
ÉøßÖái ØáùßÏÞÈß ØÍ Äæa ÉâÃc ÉßÄÞAzÞøßÜâæ¿ ²KÞ¢ ÈâxÞIí ÎáÄW µÞJí
ÉøßÉÞÜßAáK ÕßÖbÞØ ÉÞøOøcJßæa æÕ{ßºîJßW µÈcµ ÎùßÏÞÎßæa ÕßÖáÆíÇßÏá¢
¥Õ{ßæÜ ÕßÖß×í¿ dØñàÄbÕá¢ dÙØbÎÞÏß ¥ÕçÜÞµÈ¢ æºÏîáÕÞX ÉøßÖáiÞvÞÕßW
¥ÍÏæMGí ²øá ®{ßÏ dÖÎ¢ È¿JáKá.
ÎùßÏ¢ ®K ÌÞÜßµ…….. æÏWÆÞJí ¦çÜÞæÙÞ
èÆÕJÞW ÄßøæE¿áAæM¿áK ²GÈÕÇß Õcµñßµæ{ ÈÎáAí èÌÌß{ßW µÞÃÞ¢.§ÕøßW
dÉÕÞºµøá¢ øÞ¼ÞAzÞøá¢ ©ZæM¿á¢.®KÞW ÕºÈÎÞÏ èÆÕJßÈí Öøàø¢ ÇøßAáÕÞX ²øá
dØñàæÏ ÄßøæE¿áAáçOÞZ ¥ÄßÈí ÍÞ·c¢ ØßißAáµ ®KÄí ÄæK ÎùßÏJßæa
èÆÕÄßøáØKßÇßÏßæÜ ¥¢·àµÞø¢ ØâºßMßAáKá.µÞÜJßæa ÄßµÕßW ÉßÄÞÕÞÏ èÆÕ¢
Äæa ¯µ¼ÞÄæa ÎÞÄÞÕÞµáÕÞX ÎùßÏæJ fÃßAáKá.¥æÄ ÕßAÈÞÏßøáK çÎÞÖæÏ
ÄßøEí Éß¿ßºîÄá çÉÞæÜ,ÖÎáçÕW ÌÞÜæÈ çÉV æºÞÜïß Õß{ßºîÄá çÉÞæÜ,dÉÕºÈB{áæ¿
ÉâVJàµøÃJßÈÞÏß ÈdØJßæÜ ÆÞÕßÆßæa ç·ÞdÄJßW ÉßùK ÎùßÏJßæÈ èÆÕ¢ Õß
{ßAáKá.ÎÞÈá×àµÎÞÏ ®ÜïÞ ÌÜÙàÈÄµZAá¢ ¥Máù¢ ÄæK dÉàÄßæM¿áJáK
ØÕßçÖ×ÄµZ ©UÕæøÏÞÃí èÆÕ¢ ÄßøæE¿áJßGáUÄí ®Kí ÉÝÏÈßÏÎJßW ÈÎáAí
µÞÃÞ¢.¥çMÞZ ¥ÄßdÉÇÞÈÎÞÏ øfÞµø ÉiÄßÏßW ÍÞ·ÌÞAÞµáÕÞX ÎùßÏJßÈí èÆÕ
ØKßÇßÏßW Îá¶ dÉØKÄ ©IÞÏßøáKá ®Kí ÈÎáAí ¥ÈáÎÞÈßAÞ¢.®CßÜá¢ µçJÞÜßA
ØÍ ÉÀßMßAáK çÉÞæÜ ÎùßÏ¢ ¥ÎçÜÞqÕ,¥ÅÕ, ¼z ÉÞÉ ÕßÎáµñÏÞæÃKí ¥¢
·àµøßAáµ
dÉÏÞØ¢.
ÎùßÏJßæa
¼àÕßÄ
ÉÖíºÞJÜ¢
ÉøßçÖÞÇßAáçOÞZ
èÆÕÍµñøÞÏßøáK æÏÞÏÞAß¢_ÙK ÆOÄßµZAí ÜÍßºî æÉYµáEßæÈ ¥ÕV ÌÞÜcJßçÜ
çÆÕÞÜÏJßW ØÎVMßºîá ®Kí µÞÃÞ¢.æÏøáÖçÜ¢ çÆÕÞÜÏJßæÜ Äæa ¼àÕßÄ¢ ÕÝßÏÞÏß
ÎùßÏJßW èÆÕçJÞ¿í ¥LVÜàÈÎÞÏ Íµñß øâÉæMGá ®Kí ¥ÈáÎÞÈßAÞ¢.Õß.d·s
ÉÞøÞÏÃJßÜá¢ dÉÞVjÈÏßÜá¢ µcÄcÈß×í¿Ä ÉáÜVJß èÆÕ dÉØÞÇ ÕøJßÈí ¥ÕZ
ÄæK
Ø¼í¼ÏÞAß.ÎùßÏJßæa
ÉÞGí
®Kí
¥ùßÏæM¿áK
dÉÞVjÈ
¥ÕZAí
Õß.d·sJßæÜ
ØCàVJÈB{á¢
Îxí
ÕºÈB{á¢
ºßøÉøßºßÄÎÞÏßøáKá
®Kí
µÞÃßAáKá.ÎùßÏJßæa
ØÞÎàÉc¢
®ÜßÖíÌJßW
ÉøßÖáiÞvÞÕí
ÈßùÏáÕÞX
µÞøÃÎÞµáKá ®KÄí ÄæK ÎùßÏJßæÜ ÉøßÖáiÞvÞÕßæa ÉâVHÄ ÕcµñÎÞAáKá
Õß.d·sJßW ©WÉJß ÉáØñµJßÜá¢ ÉßKà¿í ÉáÄßÏ ÈßÏÎ ØáÕßçÖ×B{ßÜá¢
ÕßÕøßºîßGáU ²øá Ø¢ÍÕÎÞÃí,²øá dØñàÏá¢ ÎÞÜÞ¶Ïá¢ ÄNßW ©U
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µâ¿ßAÞÝíºî.¯æÆX çÄÞGJßWåÈÞ¢ µÞÃáKá ¦Æc ÎÞÄÞÕÞÏ ÙÕî,Èß·{JÞW ÈßÉÄßºî
ÎÞÜÞ¶ÏÞÏ ØÞJÞÈáÎÞÏß ØÜïïÉßºîí, ,èÆÕ ÙßÄ¢ ÎÞÈßAÞæÄ ØbL¢ ¼¿ÞÍßÜÞ×JßÈí
µàÝíæÉGí ¥ÈáØøÃçA¿í ®K ¦Æc ÉÞÉ¢ æºÏîáKá.øIÞ¢ ø¢·JßW ·dÌßçÏW ÎÞÜÞ¶
²øá æÏÙâÆ æÉYµáGßæÏ ØÎàÉßAáKá.ÄBZ ÄÜÎáùµ{ÞÏß µÞÄßøßAáK øfµX ÄKßW
ÕKá ÉßùAáÕÞÈáU èÆÕ ÙßÄ¢ ¥ùßÏáçOÞZ ÎÞÈá×àµÎÞÏ ®ÜïÞ ¦µáÜÄµ{á¢ ¥Õæ
{ ¥ÜGßæÏCßÜá¢ èÆÕ µcÉ ÈßùE ÎùßÏÞ¢ ØbÏ¢ ÄÞÝíJß R§ÄÞ ¾ÞX µVJÞÕßæa
ÆÞØß,Èßæa ÙßÄ¢ ®KßW ÍÕßÏíAæG Qå®Ká ÉùEí ¦ ÈßÎß×¢ ÎÞÈÕ µáÜJßæa
øfÏíAá µ{æÎÞøáBß.²KÞ¢ ÙÕîÞ ÎâÜ¢ È×í¿ÎÞÏ ØµÜÎÙÄbÕá¢ ÎùßÏÞ¢ ®K øIÞ¢
ÙÕîÞÏßÜâæ¿ Äßøßæµ ÜÍßAáKá. ÎùßÏJßæa ÕßÖáißæÏAáùßºîí ºßLßAáçOÞZ ØáùßÏÞÈß
ØÍÏáæ¿ ÉÀÈJßW ¥Äß dÉÇÞÈÎÞÏ ²øá Ø¢ÍÕÎÞÃí ÕºÈßMí.èÆÕÙßÄJßÈí ØbÏ¢
ÕßÈÏæM¿áJßÏ ¦ ÈßÎß×JßW ÕºÈÎÞÏ èÆÕæJ ØbL¢ ÖøàøJßW Ø¢ÕÙßºî ¦
ÎáÙâVJJßW ²øá ØÞÇÞøÃ æÉYµáGßÏÞÏßøáK ÎùßÏ¢ ¥ÄßÕßÖái ÉÆÕßÏßçÜÏíAí
©ÏVJæMGá ®KÞÃí ØÍÏáæ¿åÈßøàfÃ¢.ÉøßÖáiÈÞÏ èÆÕ¢ §ùBß ÕØßAáÕÞX
ÄßøæE¿áAæMGçMÞZ ÎùßÏ¢ µ{CÎxÕZ,µùÏßÜïÞJÕZ ¦Ïß ÄàVKá.
ÎùßÏæJ µáùßºîí Õß.d·sJßW ÉÝÏ ÈßÏÎJßÜçÈµ¢å§¿B{ßW dÉÕºßºîßøßAáKÄí
µÞÃÞ¢.dØñàÏáæ¿ ØLÄß ØVMJßæa ÄÜ ÄµVAá¢(©WÉJß:3:15).µÈcµ ·VÍßÃßÏÞÏß ²øá
ÎµæÈ dÉØÕßAá¢(æÏÖÏîÞÕí 7:14). (Îß¶ 5:2)ÈàçÏÞ æÌæÄïæÙ¢ ®çdËæJ,Èà æÏÙâÆÞ
ØÙdØB{ßW æºùáæÄCßÜá¢ ÏßdØÞçÏÜßX ¥ÇßÉX ÈßKßW ÈßKí ©qÕßºîá Õøá¢.
dÉÄàµÞvµÎÞÏß ÎùßÏæJ Õß.d·sJßW ¥ÕÄøßMßAáK ÍÞ·BZ ØáùßÏÞÈß ØÍÏáæ¿
ÉßÄÞAzÞV
ÖíÙàçÎÞ
ÈÎØíµÞø
dÉÞVjÈµ{ßW
©ZæM¿áJßÏßøßAáKÄí
dÖçiÏÎÞÃí.ÌáÇÈÞÝíº øÞdÄß dÉÞVjÈÏßW ÈßKí..
ÆÞÕàÆá ÉádÄßÏá¢ ÈßÄc µÈcµÏáÎÞÏ ÎùßÏçÎ,æÏæÙØíµàçÏW ÆàV¸ÆVÖß ¥¿ÏíAæMG
ç·ÞÉáøÎÞÏá¢(æÏÙ:44:1:3)ÖçÜÞçÎÞX
¥¿ºîßøßAáK
çÄÞGÎÞÏá¢,ÎádÆÏß¿æMG
µßÃùÞÏá¢
(©JÎ·àÄ¢:4:12),ÈßæK ØÞÆcÖcæM¿áJß.
æºÞÕîÞÝíºîådÉÍÞÄ dÉÞVjÈÏßW ÈßKá¢..ÉøßÖái µÈcçµ,çÎÞÖ ØàÈÞÏí
ÎÜÏßW ÆVÖßºî
ÎâZM¿VMí Èßæa ÕßÖái ÖøàøæJÏá¢ ¥oßÏßW ®øßÏÞæÄ ÈßK ¥Äßæa æµÞOáµZ
Èßæa µÈcµÄbçJÏá¢ Æc×í¿ÞLàµøßºîá.ÙÞçÜÜáÏî.¥ÄßæÜ ÄàçÏÞ ÈßKßW §ùBß ÕØßºî
ÉádÄæÈ µÞÃßAáKá. ¥ÙçùÞæa Ä{ßVJ Õ¿ß,ÎK ÈßçfÉßºî æºMí,·ßÆçÏÞæa
ÉáÄMí,ÆÞÕàÆßæa ÉGÃ¢,ÏÞçAÞÌí ÆVÖßºî ç·ÞÕÃß,®KßÕ ÎùßÏJßæa ÕßÖáißÏáæ¿Ïá¢
ÈßVÎÜµÈcµÞÄbJßæaÏá¢ ØâºÈµ{ÞÏß ØÍÞ ÉßÄÞAÈÎÞøÞÏ æØøá·ßæÜ çÎÞV
ÏÞçAÞÌí,ÎÞÌâ·ßæÜ çÎÞV ËàÜµíØàçÈÞØí ®KßÕV ÈæN ÉÀßMßAáKá.ÎæxÞøá dÉÞVjÈ..ÎøáÍâÎßÏßæÜ ÄàAW ÉÞùÏßW ÈßKí ÉáùæMG ÈàøáùÕ ÈßæK µÞÃßAáKá.ÈàÄßÏáæ¿
ÉÞùÏÞµáK µVJÞÕí Èßæa ÉádÄÈçÜïÞ.ÆÞÕàÆí øÞ¼ÞÕí ÈßæK µáùßºîí §dÉµÞø¢ dÉÕºßºîá.ÎÙÄbÕá¢ÕßÖáißÏá¢ ÈßùE øÞ¼µáÎÞøß,øÞ¼ÞÕí ÈßKßW dÉàÄÈÞÏß ÈßKßW §ùBß.
ÕØßºîáÕçÜïÞ.
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®ÜßØçÌJí ÉøßÖáiÞv ÈßùÕßW ÉùE ÕÞAáµZ ÎÞÄÞÕßæa ÎÙÄb¢ Õß
{ßçºîÞÄáKáR®æa µVJÞÕßæa ¥N ®æa ¥¿áAW ÕøáÕÞÈáU ÍÞ·c¢ ®ÈßAí
®BßæÈ ©IÞÏß.Q¥æÄ ÎÞÄÞÕßæa ÆVÖÈÕá¢ ØÎàÉcÕá¢ ®dÄ ÍÞ·cµø¢ ®Kí
ÎÈTßÜÞAáµ.øIÞ¢ ØbVP¢,ØÄc dÉµÞÖJßæa ÎÞÄÞÕí,ØbVH ÇâÉ µÜÖ¢ ®KßBæÈ
ÎÞÄÞÕßæÈ ÕVHßAáÕÞX ¥ÈÕÆß ØÞÆcÖcBZ ÉßÄÞAzÞV ÕßÕøßAáKá
ÈÞÃÏ¢ ¥øá{ßÏ ÎÄíØc¢,çÎÞùßÏ ÎÜÏßæÜ µáxßæºî¿ßÏÞÏá¢ ÎùßÏæJ ØâºßMßAáKÄÞÏß
çÎÞV çØçÕùßçÏÞØí ÉÞdÄàÏVAàØí, çÎÞV ÌÞV ®dÌÞÏ Äá¿BßÏ ØáùßÏÞÈß ÉßÄÞAzÞV
ÕßÖÆàµøßAáKá.èÆÕæJ ©ÆøJßW ÕÙßºîÕZ ®K ÈßÜÏßW èÆÕ ÎÞÄÞÕí ¥ÅÕ
RæÏWæÆÞJí ¦æÜÞæÙÞQ ®KåÉÆÕß ØÍÞ ÉßÄÞAzÞV ØØíÉ×í¿¢ dÉ¶cÞÉßAáKá.

èÆÕÎÞÄÞÕí ®K ÈßÜÏßÜá¢ ÈßVÎÜ µÈcµ ®K ÈßÜÏßÜá¢ ÎùßÏJßæa ÕßÖáiß ¥ÈßÄø
ØÞÇÞøÃÎÞÃí.èÆÕ µcÉ ÈßùE ÎæxÞøá ÎÈá×c dØñà ©IÞÏßGßÜï.¥ÄßÈÞW ÄæK ØµÜ
ÄÜÎáùµ{á¢ ¥Õæ{ ÍÞ·cÕÄß ®Kí dÉµàVJßAá¢.
ÎùßÏæJ µVJÞÕí ÌÙáÎÞÈßºîá.
Äæa ÎÈá×cÞÕÄÞø µÞÜJí ¦ÆcÞÕØÞÈ¢ Äæa ØÙÏÞdÄßµÏÞÏßøáK ÎÞÄÞÕßæÈ
µVJÞÕí ®dÉµÞø¢ µøáÄáKá ®Kí çÕÆ ÉáØñµ¢ ØíÉ×í¿ÎÞAáKá.ÉøØc ÖádÖâ×Ïáæ¿ ¦ø¢
ÍJßW µÞÈÞÕßæÜ µÜcÞÃ ÕßøáKßæÜ §¿æÉ¿W ÎáÄW µáøßÖßX ºáÕGßæÜ ¦ÖbÞØ
ÕÞAâµZ Õæø µVJÞÕí Äæa ÎÞÄÞÕßÈí ÈWµßÏ dÉÞÇÞÈcÕá¢ ÌÙáÎÞÈÕá¢
ØáÕcµñÎÞAáKá. µVJÞÕí ÎÞÄÞÕßæÈ dØñàæÏ ®Kí ¥ÍßØ¢çÌÞÇÈ æºÏîáKÄßæÈ æºÞÜïß
²çGæù ÕÞÆçµÞÜÞÙÜBZ ÈßÜÈßWAáKá.Äæa ÎÞÄÞÕí ®K ÈßÜÏßW ÈßKá¢ µVJÞÕí
çÜÞµJßæa
ÎáÝáÕÈá¢
ÌÙáÎÞÈ¢
¥VÙßAáK
dØñàÏÞÏí
ÎùßÏæJ
ÉøßºÏæM¿áJáµÏÞÏßøáKá
®Kí
Ø¢ÖÏçÜÖÎçÈc
ÕßÖbØßAÞÕáKÄÞÃí. ÍâÎßÏßW
µVJÞÕßÈí ¯xÕá¢ dÉßÏæMGÕZ ®K ÈßÜÏßÜá¢ ¦ÆcæJ èdµØñÕ ÕßÖbÞØß ®K
ÈßÜÏíAá¢ ÉøßÖái ØÍÏáæ¿ ÎÞÄÞÕí ®K ÉÆÕßÏßÜá¢ µÈcµ ÎùßÏ¢ ÕßøÞ¼ßAáKá.
¥çMÞçØñÞÜ ·Ã¢ ÌÙáÎÞÈßºîá
µáøßÖßX ºáÕGßW Äæa ¥NæÏ dÉßÏ Öß×cÈÞÏ çÏÞÙKÞæÈ ¯WMßºîí æµÞ¿áJ
µVJÞÕí ¥NæÏ çÜÞµJßæa ÎáÝáÕX ÎÞÄÞÕá¢,ÎùßÏJßÈí ÈÞ¢ ³æøÞøáJøá¢ ÎA{áÎÞAß
ÍøçÎWMßºîá.¥çMÞçØñÞÜ ·Ã¢ ÎùßÏæJ ÌÙáÎÞÈßAáµÏá¢ ÎùßÏæJÞ¿í ÎÇcØíÅdÉÞVÄÅÈ
ÏÞºßAáµÏá¢ æºÏñßøáKá ®Kí ØÍ ÉßÄÞAzÞV çø¶æM¿áJßÏßøßAáKá.ºßÄùßçMÞÏ Öß×c
·ÃæJ ²øáÎßMßºîí ÉøßÖái ùáÙÞÏáæ¿ ÕøÕßÈÞÏß æØÙßçÏÞX ÎÞ{ßµÏßW dÉÞVjÈÏßW
µâ¿ßÏßøßAáÕÞX ÎùßÏ¢ ¥Õæø ØÙÞÏßºîá.ÎùßÏJßæa §ÙçÜÞµÕÞØ¢ ¥ÕØÞÈßAáçOÞZ
¥çMÞçØñÞÜV ®ÜïÞÕøá¢ ¥Äß ÌÙáÎÞÈÉâVÕî¢ ØÎàÉJÃEá ®Kí ÉÞøOøc ÕßÖbÞØ¢..
ÎùßÏJßæa ÕßÖáißæÏåµáùßºîí dÉÄßÉÞÆßAáçOÞZ ¥Õ{áæ¿ ¥Lc¢ ®BæÈÏÞÏßøáKá
®Kí µâ¿ß ºßLßçAIßÏßøßAáKá.ØáùßÏÞÈß ÉÞøOøcJßW ÎùßÏ¢ §ÙçÜÞµÕÞØ¢
æÕ¿ßEçÖ×¢
Öøàø¢
ÉádÄX
ÄOáøÞX
ØbVPJßçÜAí
®¿áJá
®Kí
ÕßÖbØßAáKá.ÎùßÏJßæÜ ÉøßÖáiß èÆÕ µcÉÏáæ¿ ÉâVHÄÏßÜÞÏÄßÈÞW èÆçÕ×í¿JÞW
ÎùßÏJßæa Öøàø¢ ØbVPJßçÜAí ÕÙßAæMGá ®Kí ÈßÜÏßW ØáùßÏÞÈß ÉßÄÞAzÞV
ÕÞBßMí æÉøáKÞ{ßæÈ dµÎæM¿áJß.
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ºáøáAJßW ÎùßÏJßæa ÉøßÖáiß èÆÕ µcÉÏáæ¿ ØOâVHÄÏßÜÞµáKá. ÉßÄÞÕÞÏ
èÆÕJßæa ÙßÄ¢ ¥ÈáØøßºî §×í¿ ÉádÄß,ÉádÄÈÞÏ èÆÕæJ ©ÆøJßW ÕÙßºî
ÎÞÄÞÕí,ÉøßÖái ùâÙÞÏáæ¿ ÎÃÕÞGß ®Kà ÈßÜµ{ßW dÄàçÏµ èÆÕJßÈí ¯xÕá¢
ØÎàÉØíjÏÞÏß µÈcµ ÎùßÏ¢ ©ÏVJæMGá.²øá ØÞÇÞøÃ ÎÈá×c dØñàÏáæ¿ èÆÕJßÜáU
¥º¾í¼ÜÎÞÏ ÕßÖbÞØÕá¢ .èÆÕÙßÄJßÈí ÕßçÇÏÄbÕá¢ ÉøßÉâVÃ ØÎVMÃÕá¢ ÕÝßÏÞÏß
ØbVPJßÈá¢ ÍâÎßAá¢ øÞ¼í¾ßÏÞÏß ©ÏVJæM¿áKá ®KÄÞÃí µÈcµ ÎùßÏÞÎßW ÈÞ¢
ÆVÖßAáKÄí.
ÎùßÏ¢ ØÕßçÖ× dØñà øy¢
ØVÕî dÉÉFJßæaÏá¢ ¥ÇßÉÈÞÏ èÆÕ¢ ÎÈá×cÞÕÄÞøJßÈÞÏß ÄßøæE¿áJÄí ²øá
dØñàæÏÏÞÃí ®K ÕØñáÄ Øc×í¿ dÉÉFJßW dØñàÄbJßæa dÉÞÇÞÈc¢ Õß
{ßçºîÞÄáKá.ÎÈá×cX ¯µÈÞÏßøßAáKÄí ÈKÜï ®Kí µI èÆÕ¢ ¦ÆÞÎßæa ÕÞøßæÏÜïßW
ÈßKá¢
æÎÈæE¿áJ
¦Çc
dØñàÏÞÏ
ÙÕî
ÎÈá×cµáÜJßæa
ÕàÝíºîÏíAí
µÞøÃÍâÄÏÞÏß.ÉùáÆàØÏßæÜ ÎÙÈàÏÞÕØíÅÏßW ÕßøÞ¼ßAáÕÞÈÏí Øc×í¿ßAæMG ÎÈá×c
¼ÞÄß ²øá dØñà ÎâÜ¢ èÆÕàµ ÉiÄß Äºîá¿ºîá.µøáÃÞØOâVHÈÞÏ èÆÕ¢ ÎÈá×cæa
ÕàæI¿áMßÈí ÉiÄßÏßGçMÞZ ¥ÄßÈí ¥ÈáçÏÞ¼cÏÞÏ dØñàÏÞÏß ÎùßÏ¢ ®K ÌÞÜßµ
ÄßøæE¿áAæMGá.²KÞ¢ ÙÕî ÖÉßAæMGÕ{á¢ ÎâÂÏáÎÞÏß ®CßW øIÞ¢ ÙÕîÞÏµáK ÎùßÏ¢
ÎâÜ¢ dØñàÄb¢ ØbVçÜÞµ øÞ¼í¾ß ÉÆJßçÜAí ©ÏVJæMGá.

dØñà_¥N,ÎµZ,ØçÙÞÆøß,ÍÞøc ÕßÕßÇ ÈßÜµ{ßW ÎùßÏJßæa dØñàÄbæJ ¥Éd·ÅßAáÕÞX
dÖÎßAÞ¢.©JÎÏÞÏ
²øá
ÎÞÄÞÕí
®dÉµÞøÎÞÏßøßAÃ¢
®Kí
ÎùßÏ¢
µÞÃßºîí
ÄøáKá.èÉÄÜÞÏ çÏÖáÕßæÈ ÈÜï ÖßfÃJßW èÆÕ_ÎÈá×c dÉàÄßÏßW Õ{VJßæÏ¿áJ
¥N
çÏÖáÕßæa
¼àÕßÄJßÜá¿Èà{¢
²øá
ÈßÝW
çÉÞæÜ
¥Èá·ÎßAáKá.ØbÞÇàÈßAáKá.Äæa ÎµæÈ µáùßºîáU µÞøcBZ ÙcÆÏJßW Ø¢d·ÙßAáK
¥N,ÉádÄæa ÉàÂÞØÙÈJßW ÕcÞµáÜÄÏáæ¿ ÕÞZ ÙcÆÏíJßÜâæ¿ µ¿AæM¿áK
ØÎÏJá¢ ÈßÖÌíÆ¢ ¥ÕæÈ ¥Èá·Îßºîí ÕÞÄíØÜcçJÞæ¿ ¥ÕæÈ ¦ÖbØßMßAáK
¥N,ÉádÄæa ÙßÄÞÈáØøÃ¢ ¥çMÞæØñÞÜ ·ÃJßæaÏá¢ çÜÞµ¢ ÎáÝáÕæaÏá¢
¥NÏÞÏß ÎùßÏ¢ ÎÞùß.

¥ÈáØøÃÎáU ÎµZ:
ØàçÏÞX ÉádÄß ®KÞÃí ÉÝÏ ÈßÏÎJßW ÎùßÏæJ ¥ÍßØí¢çÌÞÇÈ æºÏîáKÄí.ÆÞÕàÆßæa
ç·ÞdÄJßW ÉßùKÄßÈÞW ÆÞÕßÆí ÉádÄß ®Ká¢ Õß{ßAáKá.ÌÞÜcJßçÜ ÎÞÄÉßÄÞAZ
È×í¿ÎÞÏ ÎùßÏ¢ çÉøßæÈ ¥ÈbVjÎÞAá¢(çÎÞV Ï¢= µÏíMí µ¿W) ÕßÇ¢ µÏíçMùßÏ ¼àÕßÄ
¥ÈáÍÕBZ çÈøß¿áÕÞX ÉøßÖàÜßMßAæM¿áKá.æÕUßÏÞÝíºî ÖàÙíçÎÞ ÈÎØíµÞøJßæÜ dÉÞVjÈÏßW ÈßKá¢.. RÎùßÏ¢ Äæa ÎÞÄÉßÄÞAZ È×í¿æMGí ¥ÈÞÅÏÞÏçMÞZ çÎÞÖÏáæ¿
ÈcÞÏdÉÎÞÃ¢ ¥ÈáØøßºîí æÏøáÖæÜ¢ çÆÕÞÜÏJßW ÉáçøÞÙßÄøáæ¿ Ø¢ øfÃÏßW
¦Ïß.¥ÄcáKÄX ¥Õ{ßW ¦ÕØßºîá.¥Õ{áæ¿ dÉÞVjÈ ÈÎáAá çµÞGQ
¥ÈáØøÃÏá¢ ÄÞÝíÎÏá¢ ÕßÈÏÕáÎáU ²øá Îµ{ÞÏßGÞÃí ÎùßÏ¢ Õ{VKí ÕKÄí ®Kí ºøßdÄ¢
µÞÃßºîí ÄøáKá.
14

ØíçÈÙÕÄßÏÞÏ ØçÙÞÆøß: Äæa ÌtáÎßdÄÞÆßµæ{ ¥µÎÝßEí ØíçÈÙßAáµÏá¢
µøáÄáµÏá¢ ¥Õøáæ¿ ¦ÕÖcBZ ¥ùßEí ¥Õæø ØÙÞÏßAáµÏá¢ æºÏîáK ²øá
ÎùßÏæJÏÞÃí èÌÌß{ßW µÞÃáKÄí.ÕÞVÇµcJßW ·VÍßÃßÏÞÏ Äæa ºÞVºîAøß
®ÜßÖáÌÞæÏ ÄæÈxí ÖÞøàøßµ¦ÕØíÅ ÕµÕÏíAæÄ ¯æù Æâø¢ ÏÞdÄ æºæÏñJß ÖádÖâ×
æºÏîáKá.µÞÈÞÕßæÜ
µÜcÞÃ
ÕßøáKßW
¥Õß¿áæJ
µáùÕí
µIùßEí
ØÙÞÏßAáKá.ÎùßÏJßæÜ ØÙ¼àÕßµæ{Þ¿áU ÆÏÞÈáµO §ÄßWÈßæKÜïÞ¢ Õcµñ¢.
©JÎÏÞÏ ÍÞøc:æÏÙâÆ ÉÞøOøcJßW ÕßÕÞÙ ©¿O¿ßAí çÖ×¢ ÄÞX ÉøßÖáiÞvÞÕßÈÞW
·VÍßÃßÏÞÏ ÕßÕø¢ Îùºîí ÕÏíAÞæÄ ÈàÄßÎÞÈÞÏ ÏìçØËßçÈÞ¿í ÕßÖbØñÄ µÞÃßAáK
ÎùßÏ¢ ²øá ©JÎ ÍÞøcÏáæ¿ ØbÍÞÕ·áÃ¢ µÞÃßºîí ÄøáKá.¦ÖÞøß ÉÃß æºÏñßøáK ÏìçØËí
ÄàVJá¢ ÆøßdÆ µá¿á¢ÌJßæÜ ¦ÏßøáKá.ÎùßÏ¢ ÏÞæÄÞøá ÉøÞÄßçÏÞ ÉøßÍÕçÎÞ µâ¿ÞæÄ ¦
¼àÕßÄÞÕØíÅÏßW ÏìçØËßçÈÞ¿í çºVKí ÈßWAáKá.ÈÜï ²øá µá¿á¢ÌßÈßÏáæ¿ ÎÞÄcµ
ÎùßÏJßW µÞÃÞ¢.
ÎùßÏJßæaåÕßÖbÞØ¢,ÕßÈÏ¢,èÇøc¢,ØÎºßJÄ ®Kà ·áÃBZ ¥Õ{áæ¿ dØñàÄbJßÈí
ÎÞxí µâGáKá.ÄàVJá¢ ¥Ø¢ÍÕcæÎKí ÎÈá×cÌáißAí çÄÞKáK ²øá ·VÍÇÞøÃæJ µáùßºîí
·dÌßçÏW ÎÞÜÞ¶ ÉùÏáçOÞZ èÆÕJßÈí ²øá µÞøcÕá¢ ¥ØÞÇcÎÜï ®Kí ÎùßÏ¢ Äæa
ÕßÖbÞØ¢, ÕßÖbÞØßµ{áæ¿ ÉßÄÞÕÞÏ ¥dÌÞÙÞÎßæÜ ¥çÄ ÕßÖbÞØ¢,ÙcÆÏJßW ¯xí
ÉùÏáKá. èÆÕ ÄßøáØKßÇßÏßW,§ÄÞ ¾ÞX µVJÕßæa ÆÞØß,®Kí ÉùE ÕßÈÏJßæa
ÎÞÄcµÏÞÃí ÎùßÏ¢.Äæa ·VÍÇÞøÃ¢ ÎâÜ¢ ØÎáÙJßW ÈßKí ¯WçAIß ÕøáK ØµÜ
ÉàÂÈBç{Ïá¢
µáùßºîí
³VJí
çÕÕÜÞÄßçÏÞ
¦µáÜÄçÏÞ
ÎùßÏJßÈí
§ÜïÞÏßøáKá.¼àÕßÄJßÜá¿Èà{¢ µÏíMí ÈßùE ¥ÈáÍÕBZ çÈøßGçMÞZ,¨¼ßÉñßZçÜÏíAáU
ÉÜÞÏÈJßçÈÞ,ÉádÄæa
ÉàÂÞÎøÃJßçÈÞ
ÎùßÏJßæa
ÎÈTßçÈ
¥ÜGáÕÞX
ØÞÇßºîßÜï.ØµÜ µÞøcBç{Ïá¢ ÎXTßW Ø¢d·Ùßºîí ØÎºßJÄçÏÞæ¿ èÆÕÙßÄJßÈí ÕÝBß
¼àÕßAáÕÞX ÎùßÏJßÈí µÝßEá.
ÉÝÏ ÈßÏÎJßæÜ dÉÎá¶ dØñà µÅÞÉÞdÄBZ ®ÜïÞ¢ ÄæK ÎùßÏJßæa dÉÄßÌß¢ÌBZ
¦ÏßøáKá.ÌÙá¼ÞÄßµZAí ÎÞÄÞÕÞÏ ØÞùÞÏá¢,ÏßdØÞçÏW ¼ÈJßÈí çÕIß ÎÞÇcØíÅ¢
ÕÙßºî ®çØñùá¢ ©JÎ µá¿á¢ÌßÈßÏÞÏ øâJá¢, ¼â¿ßJáæÎÜïÞ¢ ÎùßÏJßæa dØñàÄbJßW
ÉâVJàµøßAáKá. ÉÝÏÈßÏÎçJÏá¢ ÉáÄßÏÈßÏÎçJÏá¢ ²KßMßAáK ÉÞÜÎÞÏß ÎùßÏæJ
ÕßçÖ×ßMßAÞ¢.
²øá ØÞÇÞøÃ ÎÈá×c dØñàÏáæ¿ ¼àÕßÄÞÈáÍÕB{ßW ÎùßÏJßæa dØñàÄbJßæÜ ØÕßçÖ×
çÎzµZ ÎÞÄcµÏÞAáÕÞX ØÞÇßºîÞW ³æøÞ dØñàå¼zÕá¢ ²øá ÉáÃc¼z¢ ¦µá¢ ®Kí
ÈßT¢ÖÏ¢ ÉùÏÞ¢.¥ÄßÈÞÏß ÈßÄc µÈcµÏá¢ ÍÞ·cÕÄßÏáÎÞÏ ÉøßÖái èÆÕ ÎÞÄÞÕßæa
ÎÙÞ ÎÞÇcØíÅc¢ ¥çÉfßºîí æµÞIí ©ÉØ¢ÙøßAæG.
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ALL IRELAND PATRIACHAL VICARIATE SAMAJAM DAY

(Soosy Jacob)

All Ireland vanitha samajam day was held on the 10th of May 2015 in St. Gregorious Syrian Orthodox church ,Dublin ,after the Holy mass. Fr. Biju Parekkattil,
Fr.Thomas Puthyamadathil, Fr.Jobymon skaria were present in the meeting.
Sr.Devotia was the main speaker and everyone availed a lot from her talk. I take
this opportunity to thank all the members who have attended, especially those
who came from Galway and Tallaght . My hearty congratulations to those who
won the prizes for essay competition. Winners are : 1st prize –Bindhu
Sam ,Dublin.2nd price- Shibi Jinesh,Dublin.3rd prize- Jessy Varghese ,Galway. I am
grateful to each and everyone who had worked behind the success of the day.
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Family Fun Day

On May 9th Saturday, Youth association and Vanitha Samajam of our church conducted Family Fun day in Ratbegan Lakes. It was a great day with lots of fun and
laughter. People of all ages enjoyed their maximum in the fine weather.
The location was amazing. There was Something for everyone to enjoy at
Rethbeggan Lakes.
#################################
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ഡബ
ല ിൻ ലസ്തെ് ഗ്രീമ്ഗൊറിമ്യൊസ്ത്
യൊമ്ക്കൊബൊയ സ്തു റിയൊനി പള്ളിയിൽ ലമയ് മൊസ്തം23 ശനിയൊഴ് ച്ച ുടുംബ
സ ് നടത്തലപ്പട്ടു.
നവീകരണ പഠന ക
ല ൊസ്ത

സ ിമ്യഷമ്െയു ം വനിത സ്തമൊജത്തിമ്െയു ം
നമ്മുലട പള്ളിയിലെ യൂത്ത് അസ്ത് മ്സ്തൊസ്ത
ആഭിമുഖയത്തിൽ ലമയ് മൊസ്തം 23 ശനിയൊഴ് ച്ച രൊവിലെ 10 മണി മുതൽ
സ ് സ്തംഘടിപ്പിച്ചു . പ്രശസ്ത് ത കൗൺസ്തിെറു ം ധയൊന
ുടു ംബ നവീകരണ പഠന ക
ല ൊസ്ത
സ ിന്
ഗുരുവുമൊയ റവ. സ്തൊജു മ്പൊട്ടയിൽ അച്ചൻ ക
ല ൊസ്ത
മ്നൃതവ ം നൽകി.
സ ു കൾ നടത്തലപ്പട്ടു.
ുട്ടികൾക്കുമ്വണ്ടി പ്രമ്തയകം ക
ല ൊസ്ത
സ ിൽ
സ്തമ്ഹൊദ്ര സ്തഭകളിമ്െയു ം സ്തമ്ഹൊദ്ര ഇടവകളിമ്െയു ം വിശവ ൊസ്തികൾ പഠന ക
ല ൊസ്ത
പലെടു ത്തു.
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Prayer meeting arrangements in: May

We conducted four prayer meetings in members’ houses in may.
08-May-2015-Friday:

Jiju Paulose
21 Killiney Towers, Killiney Road, Co. Dublin.
22-May-2015-Friday:

Joshy Kuriakose.
8, Lanesborough Road,
Finglas.
26-May-2015-Friday:

Mr Jojan P Elias
45, Brooklands, Nutley Lane, Dublin 4
29-May-2015-Friday:

Mr Binu Varghese
114, St James's Wood, South Circular Road, Dublin 8

#######################
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Birthdays Celebrated in May
GINI GEORGE

SUBHA MERRY KOSHY

JACOB T I

ABIN SAJU

BEENA SAIJU

PRASAD K ISAAC

SHIJI T Y

SUNNY CHERIAN

LISSY

SARA BINU ANTHINATTU

THOMAS MANI

VINOD VARGHESE

TESA FINCY

MANJU BIJU

ABRAHAM P KURUVILLA

ALEN BIJU

BOS VARGHESE

SUNI BENNY

ANIL GEORGE

MINI DAVID

BLOSSOM ELDHO

SHYMOL BENOY

JILJI THOMAS

FR THOMAS PUTHIYAMADATHIL

MATHEW JOY PAULOSE

BEENA SAJU

JINCY GEO

RAJU KURIAKOSE

DINEESH P VARGHESE

ABY GIGI

SUMA MATHAI

JOBY ANDREWS

ELDHO T. SAJU

SHEEJA CHACKO

RANJU MATHEW

SHAJI CHACKO

NIRMAL YESUDAS

EVAN AJESH

SINI GEORGE

DELMON POULOSE

ALWIN BIJU

ANGELINA MARIAM JIBY

JILU MEERA JAIN

PAUL C MATHEW

AJU K ABRAHAM

JINU MATHEW CHELAPPUZHAYIL

AMITHA PAUL

DANY K KURIAN

SOFY NIRMAL

VARGHESE V P

THOMAS VARGHESE

SARA PAUL

JAYAN PHILIP

ANNETTE BOS KOCHERIL

GEO JOSE

JINCY THOMAS

JOMSY GEORGE

SAIJU P ALEX

RIJI JACOB

BOBBY KURIAKOSE

NIEVE SARA SHIJI

JOHANN REJI

SOJU P MARKOSE

NIYA ABY

CHIKKU PAUL

BIJU VARGHESE

IBY CHACKO

SARAH PRASAD

ABY SKARIA

BIJU P CHACKO

JERRY JAYAN

ANNAMMA SCARIA

STEVEN SHAJI

SABU K ALIAS

ALIYAMMA KURIAKOSE

SHINCY ALFUS

AARON ALEX

JINI JACOB

ELDHO VARGHESE

ANCY JOHN

ELDO PAUL

GIBU JOSEPH

MARY THOMAS

LISSY PAUL

ALESHIA ABY

MANJU BIBIN

THANKAMMA MATHEW

JOEL ALFUS

BIBIN KURIAKOSE

ANOOJA P

ATHUL BIJU

DAVID THANKACHEN

SUNIL KURIAN

HONEY SHAJI

GIGI P THOMAS

BIBY ANDREWS

THOMASKUTTY MK

JESSY GEORGE

GIGI MATHEW

TINU EDAPPATTU PATHROSE

SAJU VARGHESE

REGI JOHN C U
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Anniversaries Celebrated in May

ANEESH JOHN
REJI CHANDY
SUNIL KURIAN
JOJAN P ELIAS
BIBIN GEORGE
ELDHO VARGHESE
GIJU PAULOSE
AJU K ABRAHAM
REGI JOHN C U
REJEESH PAUL
RAJU KURIAKOSE

BOS VARGHESE
SHAJI CHACKO
BIJU VARGHESE
JAYAN PHILIP
SAJU JACOB
F VARGHESE
GIGI MATHEW
SAJI M JOSEPH
BOBBY IYPE

Please send your comments to gregorianvoice@gmail.com
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Kids Coloring page
22

Some pictures from the Family outing
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