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വിശ്വാസത്തിന്റ്റെ ഉണറ്വ്വും വിശ്ുദ്ധിയുറെ ഉറക്കവുും
മനുേയജീവിരത്തില് ഉെങ്ങോത്തവെോയി
ആെോണുെെത്... ചി റ് ജീവിക്കുെത് രരെ ഉെങ്ങോനോണ്.
മറ്റു ചി െുരട ജീവിരലമോ ഉെക്കും ലരോര യുും. എെോല്
ദദവും രകോടുത്ത അത്ഭുരകെമോയ ഒെു ഉെക്കരത്ത രറ്റി
ലകലട്ടോെൂ..... ലെോമോ ചപ്കവറ്ത്തിയോയ ല സ്ിയൂസ്ത (201–251
AD)
വിപ്ഗഹരത്ത
ആെോധിക്കോത്തരിനോല്
AD 250
ല്
ദപ്കസ്തരവെുരട
ലനരെ
രീടനും
അ ിച്ചുവിട്ടു.
സ്രയദദവരത്തയ ലോര
മനുേയനിറ്മ്മിരരകോത്തുരണികരെ
ദദവും എെു വിെിക്കുവോനുും അരിന്രറ്റ മുപില് കുപിട്ടു
നി വിെിക്കോനുും,
ആെോധനക ിക്കോനുും
പ്കിസ്തരുവിശവോസ്ികള്
ഒെുക്കമുെെവെോയിെുെി ല.
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ലവണ്ടി ജീവിക്കുെരി ുും ലപ്ശഷ്ഠും എെവറ് വിശവസ്ിച്ചു.
ഇലര രുടറ്െ് ദപ്കസ്തരവറ്രക്കരിരെ അ ിച്ചുവിട്ട രകോടിയ
രീഢനത്തില്
അലനകറ്
ധീെെക്തസ്ോക്ഷികെോയി.
ചി റ്
രീഢനത്തില് നിെ് െക്ഷലനടോനോയി ലദശും വിട്ടു ലരോയി.
മറ്റു
ചി റ്
ഒെിവിടങ്ങള്
ലരടി.
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രയൗവ്വനക്കോറ്
രങ്ങെുരട
ലനരെയുണ്ടോയ രീ നത്തില് നിെുും ലമോചനും ലനടോനോയി
ഓടി ഒെു ഗുഹക്കുെെില് കയെി ഒെിച്ചു.
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മു ക്കുകയുും പ്കിസ്തരുവിന്രറ്റ ആെോധകറ് രഞ്ഞും കിടെു
മെിക്കരട്ടരയെു വിധി നിശ്ചയിക്കുകയുും രചയ്തത് മടങ്ങി.

സ്രയവിശവോസ്രത്ത പ്രരി രീഢനും ഏറ്റ ആ രയൗവ്വനക്കോറ്ക്ക്
ദദവും അസ്ോമോനയമോയ ഒെു നിപ്ദ രകോടുത്തുരവലപ്ര. അവറ്
രങ്ങെുരട ഉെക്കത്തല് നിെ് ഉണെുെത് 180 വറ്േങ്ങള്ക്കു
ലശേും ലരലവോലദോസ്ിലയോസ്ത െണ്ടോമന് (408–450) ചപ്കവറ്ത്തി
ലെോമോസ്ോപ്മോജയും
ഭെിക്കുലപോ ോണ്,
അലപോല ക്കുും
ദപ്കസ്തരവറ്ക്കു ലനരെയുണ്ടോയ രീ നും അവസ്ോനിച്ചുരവെു
മോപ്രമ ല,
ലെോമോസ്ോപ്മോജയും
ഏരെക്കുരെ
ഒെു
ദപ്കസ്തരവസ്ോപ്മോജയമോയി
മോെി
ക ിഞ്ഞിെുെു.
രങ്ങെുരട
നീണ്ടനിപ്ദയില്
നി്െ്
ഉണറ്െവറ്
രെസ്തരെും
വിെിച്ചുണറ്ത്തി
രെഞ്ഞു..
നോും
ലവഗും
എ ുലെറ്റ്
പ്രോറ്ത്ഥിക്കുക... രിരെ രുെത്തുലരോയി ആഹോെും വോങ്ങി
വെിക...
ഇങ്ങരന
ആഹോെും
വോങ്ങുവോനോയി
രോത്തുും
രരുങ്ങിയുും
നഗെത്തില്
പ്രലവശിച്ചലപോഴ്
അവറ്
ആരക
വിസ്തമയിച്ചു. ഈ ലദശും ആരക മോെിയിെിക്കുെു. എങ്ങുും
കറ്ത്തോവിന്രറ്റ
െക്ഷോകെസ്ലീ ോലയന്തിയ
വ ിയ
വ ിയ
രള്ളികെുും
കത്തീപ്
ുകെുും...
രരോരുവ ികെില്
ദപ്കസ്തരവലവേും
ധെിച്ച്
സ്വോരപ്ന്തലത്തോരട
വിഹെിക്കുെ
സ്ഭോശുപ്ശൂേകെുും സ്രയവിശവോസ്ികെുും.. യോമപ്രോറ്ത്ഥനക്കുും
വിശുദ്ധ
കുറ് ോനക്കുമോയി
ദദവവചനധയോനത്തിനുമോയി
ദദവോ യും
ക്ഷയമോക്കി
സ്ഞ്ചെിക്കുെ
ഭക്തജനങ്ങള്...
സ്ുവിലശേും
രെയുകയുും
ലകള്ക്കുകയുും
രചയ്യുെത്
ആദെരൂറ്വ്വും
കോണുെ
രരോരുസ്മൂഹും...
അവറ്ക്ക്
രങ്ങെുരട
വിസ്തമയത്തിന്
അരിെുണ്ടോയിെുെി ല.
ഒടുവില്
ആഹോെസ്ോധനങ്ങള് ഒെു കടയില് നിെുും വോങ്ങി രങ്ങെുരട
ദകയ്യില് ഉണ്ടോയിെുെ നോണയങ്ങള് രകോടുക്കുലപോള് അവറ്
രി ിക്കരപട്ടു...
കോ ഹെണരപട്ട
നോണയങ്ങള്...
അരുും
വിജോരിയനുും
നീചനുമോയിെുെ
ല സ്ിയൂസ്ത
ചപ്കവറ്ത്തിയുരട....
അവരെ
ഏലേസ്ൂസ്ത
നഗെത്തിര
രമപ്രോലപോ ീത്തോയുരട
അടുക്കല്
രകോണ്ടുവെു
വിസ്തരെിക്കരപട്ടു... അലപോള് അവെുരട ഉെക്കത്തിന്രറ്റ കഥ
നോട്ടിര ങ്ങുും രോട്ടോയി.. സ്രയദദവരത്ത സ്തലനഹിച്ചവരെ

കോത്തുസ്ുംെക്ഷിക്കുകയുും
ദുഷ്ടഭെണോധികോെികരെയുും
സ്മൂഹരത്തയുും മോെെി സ്രയവിശവോസ്ും എങ്ങുുംരെത്തുകയുും
രചയ്തരു രന്റ്റ ശക്തിരയ അവറ്ക്കു രവെിരപടുത്തിരകോടുത്ത
ദദവരത്ത സ്ക െുും സ്തരുരിച്ചു.
ഈ
വൃത്തോന്തരത്തരറ്റി
ആദയും
രെോമറ്ശിക്കുെത്
സ്ുെിയോനി
കവിലപ്ശഷ്ഠനോയ
രസ്െൂഗിര
ലമോറ്
യോലക്കോ ോണ് (450–521). രോശ്ചോരയല ോകത്ത് ഇത് ആദയും
അവരെിപിക്കുെത്
ടൂറ്സ്ിര
പ്ഗിഗെിയുും(538--594),
ര ോപോറ് ിന്രറ്റ
ചെിപ്രും
എെ
രന്രറ്റ
രുസ്തരകത്തില്
ലരോള് എെ
ീക്കനുമോണ്(720-- 799) . രരൗെസ്തരയസ്ഭകെില്
ഈ സ്പ്രനിപ്ദരെുരട ഓറ്മ്മ ആചെിക്കുെത് ആഗസ്റ്റു 4
നുും
ഒക്സലടോ റ്
22
നുമോരണങ്കില്
രോശ്ചോത്തയ
ലെോമോസ്ഭയില് ഇത് ജൂദ
27ന് ആണ്..

രിന്കോ ഘട്ടത്തില് ഖ്ുെോന് വിെജിരമോയലപോള് ഈ ചെിപ്രത്തിന്രറ്റ
മുസ്ലീും രരിപ് അല്രസ്വല്രലഭദങ്ങലെോരട ഖ്ുെോനി ുും ഇടുംരിടിച്ചു.
(സ്ൂെോ 18:9-26).

ഉണറ്െിെുക്കുലപോ ുും
ഉെക്കത്തി ുും
ഒെുലരോര
നരമ്മകോത്തുസ്ുംെക്ഷിക്കുെ
ദദവത്തിന്രറ്റ
കോെുണയരത്തക്കുെിച്ചു
ചിന്തിക്കുവോന്,
ആ
മുെെ
ദകക്കീ ില്
വിശവോസ്ലമോരട
അമറ്െിെിക്കുവോന് നമുക്കു പ്ശദ്ധിക്കോും.. സ്രയത്തിനു സ്ോക്ഷികെോകോനുും
ആയരിനു
ലവണ്ടി
രി കലെല്ക്കോനുും
മോയിട്ടോണ്
നോമുും
വിെിക്കരപട്ടിെിക്കുെത്
എെ
ല ോദ്ധയത്തില ക്ക്
ഈ
കഥ
നരമ്മ
ഉണറ്ത്തരട്ട...
വിപ്ഗഹോെോധനരയ
എരിറ്ക്കുകയുും
സ്രയോെോധനരയ
സ്തലനഹിക്കുകയുും
രചയ്തര
വിശുദ്ധെോയ
എലേസ്ൂസ്ിര
ആ
സ്പ്രനിപ്ദിരെുരട
പ്രോറ്ത്ഥന നമുക്കു ലകോട്ടയോയിെിക്കരട്ട.

പ്രോറ്ത്ഥനോരൂറ്വ്വും,
ിജു അച്ചന്

*******************************************************

മാർ യാക്ക്കാബ് ബുർദാന

രചെിയ

കുസ്തരന്തീനയിര

മത്ഒയുരട

രുപ്രനോയ

മകനോയി

ആെോും

ദയെയിൽ

രരലയോേിൽ

ദദവിക

വച്ചു

ജീവിരും

രുെിലചർത്ത

രട്ടക്കോെന്രെ
(A.D.505).
സ്ും

ഒെു

ധെിച്ചിെുെത്. ഇരു രകോണ്ടോണ്

സ്വീകെിച്ചു.ഇലദ്ദഹത്തിന്രെ

രടിയൻ

ഏക

രുണ്ടുകൾ

വസ്തപ്രമോണ്

കീെരുണി ഉടുത്തവൻ

എെ ലരര് ഇലദ്ദഹത്തിന്

ന്ധമോയ

രട്ടണത്തിനടുത്തുള്ള

പ്രസ്ിദ്ധമോയിെുെു.രുണി

കട്ടിയുള്ള

ര മുെയിര

സ്ഭോ

സ്വന്തും
രട്ടും

ലദശത്ത്

ജനിച്ചു

ജ്ഞോനത്തി ുും,

രുലെോഹിര

എെ

സ്ുെിയോനി

ഇലദ്ദഹും

അരിനിരുണനോയി.

രെിശുദ്ധമോയ

ുർദ്ദോന

എെ

നൂറ്റോണ്ടിൽ

രചെുപത്തിര രരെ
കോെയങ്ങെി ുും

രരല്രമൗസ്ലത്

ഇലദ്ദഹും

എെർത്ഥമുള്ള

ഭിച്ചത്. വിശവോസ്ത്തിൽ

ലരോെോട്ടക്കെനയിെുെ

രന്രെ

ഇലദ്ദഹരത്ത

അ ക്സസ്പ്ന്തിയക്കോെനോയ
രരരവോരദോസ്ിരയോസ്ത

രോപ്രിയർക്കീസ്ത

എപിസ്തരകോപമോെുരട
എപിസ്തരകോപയോയി
പ്രചെണത്തിന്
ലശമ്മോശൻ

അഭിലേകും
എ ലോ

മോെോയുും

അലന്തോകയക്കുും
വോ ിക്കുകയുും,
ആഹൂലദലമലയയുും

കൂരടയുണ്ടോയിെുെ

സ്ഹോയലത്തോടുകൂടി

ലവണ്ടി

സ്ന്ദർശിക്കുകയുും

രന്രെ

ഉെഹോയുരട

രചയ്തധു.രുടർെ്

സ്ഭയുരട

അലനകും

സ്ഥ ങ്ങൾ

ഇലദ്ദഹും

പ്രലദശങ്ങെി ുും അലനകരെ കശീശമോെോയുും
രട്ടും

രകോടുക്കുകയുും

അ ക്സസ്പ്ന്തയോക്കുും

ഓലെോ

കി ക്കിന്രെ
വോ ിച്ചു.

പ്രവർത്തിക്കുകയുും,പ്രവർത്തന

രപ്രിയർകീസ്ന്മരെ
മപ്േിയനയോയി

അലനകും

ോഹു യത്തോൽ

അഭിവൃദ്ധിയുും നൽകുകയുും രചയ്തരു.

രചയ്തരു.കൂടോരര

അത്ഭുരങ്ങൾ
സ്ഭയ്തക്ക്

ജീവനുും

രമരപ്സ്ൻ

അരിർത്തിയിര

ഒെു

ദയോെയിൽ

രോമസ്ിക്കുലപോൾ

ഇലദ്ദഹും

കൂരടയുണ്ടോയിെുെവലെോട്
ചിക്കുകയുും

എ.

ി

മെണമടയുകയുും

രന്രെ

മെണരത്തരറ്റി

578

ജൂദ

രചയ്തരു.

യോലക്കോ

പ്ഗീക്കുകോെുും, കലത്തോ ിക്കെുും നമ്മരെ

വിശുദ്ധ യോലക്കോബ്
രിെുലമനി

സ്ോനിയ
(രെുമ

സ്ഭയുരട
ഇലദ്ദഹരത്ത

ന്ധരപടുത്തിരക്കോണ്ട്

ലച ോട്

മോസ്ത്തിൽ

നമ്മുരട

രുനസ്ഥരകനോയ

പ്രവ

ോയക്കോർ

എെു

വിെിക്കോെുണ്ട്.

ുർലദോലനോയുരട രിെുലശേിപുകൾ

രള്ളിയിൽ

രെിശുദ്ധ

രിെുലമനി)

വിശുദ്ധരെ രരെുെോൾ നവും

ചോത്തുെുത്തിൽ

സ്ഥോരിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഈ

ർ 28 നു സ്ുെിയോനി സ്ഭ

ആലഘോേിക്കുെു.

===========================

Vanitha Samajam Chain Prayer
Every first Friday of the month from 6 to 24 hrs
Please contact samajam.jacobitechurchdublin@gmail.com

We express our heartfelt condolences on the sad demise
of Mrs Sosamma Skaria Mother of Beena Saiju.
******************************************************************************************************************

All Ireland Morth Mariam Vanitha Samajam annual meet:
All Ireland morth Mariam Vanitha Samajam annual meet was conducted at Tallaght St Ignatious Noorono
Church on Saturday 18th June 2016. H.G Dr Mathews Mor Anthimos Methrapolitan was the chief guest. St.
Marys Church Waterford won the 1st prize in the competitions and Dublin St.Gregorios Church unit bags
second overall trophy. Congratulations to all the winners!!!

St. Marys Church Waterford won the 1st prize
St. Gregorios Church Dublin won the 2nd prize

