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GREGORIAN VOICE

Patriarchal Encyclical 2003
We offer apostolic benediction, prayer, and greetings in
the Lord to our brethren, their Eminencies the Metropolitans, our spiritual children the venerable priests,
monks, nuns, deacons, deaconesses, and our blessed
Syrian Orthodox people. May the divine providence embrace them through the prayers of the Virgin Mary the
Mother of God and St. Peter the head of the apostles,
and the rest of the Martyrs and Saints. Amen.
LET US ANSWER THE CALL OF OUR LORD JESUS CHRIST
The Lord Jesus said, “Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you
rest” (Matthew 11:18).
In the hardship of life in this world and its pitch-darkness, to which man came after his fall into
the sin of arrogance, and his separation from heaven and dismissal from Paradise to the land
of misery, humanity in its entirety wandered aimlessly in the dark night. It was burdened under
the yoke of the accursed Devil, as St. Paul says, “For all have sinned and are short of the glory
of God” (Romans 3:23). Mankind became badly in need of God of glory, the Savior Whom God
the Father promised to send in order to reconcile heaven with earth and make peace between
the Creator of heaven and earth and man, the highest among His creation. In this connection,
St. Paul the Apostle says, “But the fullness of the time was come, God sent forth His Son Who,
born of a woman, became subject to the law, to redeem them who were under the law, that we
might receive the adoption of sons” (Galatians 4: 4,5), “For we do not have a High Priest Who
cannot sympathize with our weakness, but was in all points tempted as we are, yet without
sin” (Hebrews 4:15
Yes, the Lord Jesus sensed practically, during His public divine dispensation in flesh, the misery of Mankind and their suffering in their bitter clash with their bitter enemy the Devil, who always tries to enter them into severe temptation. St. Peter, the head of the apostles, warns us
against him saying, “

Be sober, be vigilant; because your adversary the Devil walks about like a roaming lion, seeking whom
he may devour. Resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by
your brotherhood in the world.” (1 Peter 5:8,9).
“Be sober, be vigilant; because your adverHow often the Devil and his hosts used natural sary the Devil walks about like a roaming lion,
factors to destroy the souls of man! How much seeking whom he may devour. Resist him,
severe pain, violent suffering, distresses, and se- steadfast in the faith, knowing that the same
vere hardships he caused to them! How many of sufferings are experienced by your brotherthem he deceived and thus they left the house of hood in the world.” (1 Peter 5:8,9).
the Heavenly Father just as the prodigal son did.
They squandered the graces that were showered upon them and wallowed in sin in strange land, and
consequently anxiety, worry, despair, and pangs of remorse ruled over them because they separated
from God. In this connection prophet Isaiah tells people like those, “Behold, the Lord’s hand is not
shortened that it cannot save; nor His ear heavy, that it cannot hear. But your iniquities have separated
you from your God; and your sins have hidden his face from you, so that He will not hear.” (Isaiah 59:
1,2). God spoke to the fathers throughout the ages and generations through prophets, and brought
through them to humanity laws and codes and passed ordinances so that they might be close to God.
But some of those who were entrusted with the task of preservation of the laws and teaching them to
humanity added to these laws their own human commandments that were hard to observe. The Lord
Jesus therefore, scolded them saying, “Woe to you also, you lawyers! For you load men with burdens
hard to bear, and you yourselves do not touch the burdens with one of your fingers” (Luke 11:46). Accordingly, the Lord Jesus called all men burdened with hardships of life to follow Him, so that they may
find full rest in flesh and spirit. He said, “Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will
give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you
will find rest for your souls” (Matthew 11:28-30).
Yes, in all the stages of our life on earth as indi- “Come to me, all you who labor and are heavy
viduals and as groups we enter into severe and
different temptations, and face very many hard laden, and I will give you rest. Take my yoke
obstacles. It is not easy to break through these upon you and learn from me, for I am gentle
obstacles by ourselves unless we answer the and lowly in heart, and you will find rest for
call of the Savior, our Lord Jesus Christ. He is your souls” (Matthew 11:28-30).
calling us to follow Him and carry His pleasant
and light yoke, which is the cross of sacrifice
and self-denial. In this way we will be liberated
from the heavy yoke of the Devil, taking Jesus as an example, learning from Him meekness and humbleness so that we may gain from him real comfort and happiness in both worlds.
Dearly beloved: once, the Lord Jesus spent a whole day teaching people and healing their sick until
He got tired. When evening approached, He commanded His disciples to cross to the other side of the
lake. The disciples dismissed the crowed and took the small boat that was kept ready for Him (Mark
3:9). The Lord Jesus slept on a pillow at the stern of the boat. A great windstorm arose. The sea grew
rough and the waves surged. The waves beat into the boat and almost sank it. The disciples sensed
the danger and were terrified. After they exerted their utmost effort using all their expertise in sailing to
save the boat and failed, and hence lost hope of escaping, they turned to the Lord Jesus and awoke
Him saying, “Teacher, do you not care that we are perishing? Then He rose and rebuked the wind and
said to the sea, ’Peace, be still! And the wind ceased and there was a great calm. And He said to
them, “Why are you so fearful? How is it that you have no faith? And they feared exceedingly, and said
to one another, “Who can this be, that even the wind and the sea obey Him! (Mark 4:38-41). This is the
first time the holy Gospel mentions that the Lord slept. The Devil seized the opportunity of the sleeping
of the Lord, and caused the sea to be agitated so that the righteous disciples of the Lord may perish.

But it is said that the Lord never sleeps or slumbers, and He is the mighty guard of His followers, as
prophet David said in his intimate discourse with Him, “Who is mighty like you? You rule over the splendor of the sea, when its waves mount up, you still them” (Psalm 89:8,9). So, the Lord rose up immediately and rebuked the wind saying to the sea, “Quiet! Be still.” Then the wind died down and there was
a great calm. The great power of the Lord on the forces of nature over which man has no authority was
manifested. The Lord rebuked His disciples saying, “Why do you have no faith.”
In this crooked generation of ours, and in the hardship of our life as individuals or groups, we, who have
received the grace of Holy Baptism in the name of Jesus, often look like His righteous disciples and become worried when we are faced with misfortune and hardships. We forget that the ship will never sink
as long as the Lord is on board. The holy church of the Lord resembles a ship in the high seas; it will
never shake no matter how small it is, and no matter how much it is tossed about by furious winds. But
when we distance ourselves from the Lord, and the Lord stands away from us and from our ship, then
we will sense the danger because the Devil then would roar like a wild beast wanting to swallow us.
Let us then, our dearly beloved, be with the Lord always in word and in deed so that we may receive
from Him divine power and feel that His divine providence embraces us, and His tending eye looking at
us. He saves us from hardship and distress that we may not become shaken no matter how fierce the
battle with the Devil and his hosts of devils and
men is. We have to remain steadfast and firm Let us seize the opportunity of the arrival of the
in our strong faith. Christ is with us and He blessed Lent and couple our fast with prayer,
promised us saying, “For wherever two or earnest repentance, and almsgiving. Let us ask
three are gathered in my name, I am there the Lord to spread His peace and security over
among them” (Matthew 18:20). Therefore, He all regions of the globe, and enter us not into
never neglects us nor He abandons us; rather temptations, but deliver us from the evil one.
he is “Emanuel”, God is with us. He will not
take His Holy Spirit away from us. Even though
God sometimes allows the Devil to enter us into the trial of temptation, but He does not allow him to destroy us. In this regard, St. Paul the Apostle says, “But God is faithful, and He will not let you be tempted beyond your strength, but with the temptation will also provide the way of escape, that you may be
able to endure it” (I Corinthians 10:13).
Dearly beloved: in the present hard circumstances that our world is going through today, when violence,
injustice and tyranny is widespread, and most people have distanced themselves from God, let us answer the call of our Lord Jesus Christ and turn to Him. Let us recite the prayer of one of the righteous in
his intimate discourse with Jesus as he says, “I have believed in you Lord, strengthen my faith. I have
trusted you, strengthen my trust.” Let us say with the composer of the Psalms, “The Lord is my shepherd; I shall not want….He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name’s
sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death. I will fear no evil; for you are with
me; your rod and your staff they comfort me.” (Psalm 23:1-4).
Let us seize the opportunity of the arrival of the blessed Lent and couple our fast with prayer, earnest
repentance, and almsgiving. Let us ask the Lord to spread His peace and security over all regions of
the globe, and enter us not into temptations, but deliver us from the evil one.
May God accept your fast, prayers, and alms, dear faithful, and make you worthy to joyfully and happily
celebrate the feast of His resurrection from the dead.
May the grace be with you.
Issued at our Patriarchal house in Damascus, Syria,
(On the seventeenth day of the month of February, in the year two thousand and three, which is the 23rd year of our Patriar-

വലിയന ോമ്പ്
മ്മുടെ കറ്ത്തോവ് മുക്കുനവണ്ടി ന ോറ്റ ന ോമ്പിനലക്ക് ോാം ഒരിക്കല്
കൂെി പ്രനവശിച്ചിരിക്കുകയോണ്. ന ോമ്പി ോല് മശിഹോ തമ്പുരോന്
സോതോട ജയിച്ചതുനരോടല, ഈ ന ോമ്പ് രോരപ്രനലോഭ ങ്ങനളോെുളള
മ്മുടെ
യുദ്ധപ്രഖ്യോര വുാം,
കറ്ത്തോവിട
അ ുകരിക്കോ ുാം
അവട
രിന്രറ്റോ ുളള
മ്മുടെ
സമറ്ത്പണവുമോണ്
സൂചിപിക്കുന്നത്.
യഥോറ്ത്ഥതില്
ന ോമ്പിന്ടറ്റ
ആരാംഭാം
ഉരവോസമോയിട്ടോയിരുന്നു. മ്മുടെ കറ്ത്തോവ് ഉരവസിച്ചതുനരോടല
ഉരവോസതി ുളള
ഒരു
കോലഘട്ടാം.
എന്നോല്
രിന്നീെത്
മോാംസമത്സോദികളുടെ,
അഥവ
ടകോഴുപുാം
വിലയുളളതുമോയ
ആഹോരങ്ങളുടെ വറ്ത്ജിക്കലിനലക്കു ചുരുങ്ങി. ആധു ീക കോലത്
ന ോമ്പില്
നചോനേടറ്റങ്കിലുാം
ഉനരക്ഷിച്ചോല്
മതിടയന്നുാം,
അതുമിടലെങ്കിലുാം
കുഴപമിലെോടയന്നുാം
ചിന്തിക്കുകയുാം
രഠിപിക്കുകയുാം ടചയ്യുന്നവരുണ്ടോയി.
ന ോടമ്പന്നത് മ ുഷ്യവറ്ത്ഗതിന് ദദവാം ല്കിയ ആദയ കല്ര യോണ്
(ഉല്ര. 2. 16, 17). അതുടകോണ്ടോണ് സുറിയോ ി സഭയുടെ കിരീെമോയ
രരിശുദ്ധ
നസനവറിനയോസ്
രോപ്തീയറ്ത്ക്കീസ്
ബോവ
രറഞ്ഞത്
„വൃക്ഷഫലതില് ിന്നുാം
അകന്നുമോറുന്നതി ുനവണ്ടിയിരുന്ന
അവസരതില് ആദോാം ന ോമ്പ് ന ോക്കിയിരുടന്നങ്കില്,
ോാം ന ോമ്പ്
ന ോനക്കണ്ട ഒരോവശയാം ഉണ്ടോകുമോയിരുന്നിലെ“ എന്ന്. ന ോമ്പ്
മ്മുടെ
ആത്മീയ മുറിവുകടള ഉണക്കുകയുാം
ടമ്മ ശുദ്ധീകരിക്കുയുാം
ടചയ്യുന്നു.
ഷ്ടടരട്ടുനരോയ സൃഷ്ടിയുടെ , “എങ്കിലുാം പ്രോറ്ത്ഥ യോലുാം
ഉരവോസതോലുമലെോടത
ഈ
ജോതി
ീങ്ങിനപോകുന്നിലെടയന്ന്
സതയമോയിട്ട് ഞോന്
ിങ്ങനളോെു രറയുന്നു”ടവന്നോണ്. ഇങ്ങട
രഴയരുതിയ ിയമങ്ങളില്
ന ോമ്പിട കുറിച്ചുാം
ഉരവോസടതക്കുറിച്ചുമുളള
രരോമറ്ത്ശങ്ങളുാം
ആഹവോ ങ്ങളുാം
ഒട്ടുവളടരയോണ്.

പൂറ്വ്വമഹത്ത്വത്ത്ിലേക്ക്
ലനോമ്പ്
നമ്മെ
കൈപിടിച്ചു
മ്മൈോണ്ടു
ലപോൈുന്നു.
ലനോമ്പിമ്മേ നമ്സ്ക്ക്കോരത്ത്ില് പിതോക്കന്മോറ്വ് ഇങ്ങമ്മന ൈുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിമ്മട
്മരണീയമോണ്.
„വിലവൈിൈള്ക്ക്ക്
ലനോമ്പ്
മോേോഖമോരുമ്മട
ല ോഭയുും
സ്വറ്വ്ഗത്ത്ിലേക്ക് പറക്കുവോനുളള ആത്മീയ ചിറൈുൈളുും
സ്മ്പോദിപ്പിക്കുന്നു.
വോഗ്ദത്ത്മോയ
നിതയജീവന്
നോമുും
അവൈോ ിലക്കണ്ടതിന്
ലനോമ്പിന്മ്മെ
മ്മവടിപ്പുളള
ദിവസ്ങ്ങളില്
നോും
മ്മവണ്മയുളളവരോയി
തീരണും“. ഉരവോസതോല് ദദവടത പ്രസോദിപിച്ച
തോല ോറ്വ് മേയില് ൈറ്വ്ത്ത്ോവിന്മ്മെ ദദവരുരുഷ്ന്മോരുടെ മോതൃകടയ ോമുാം
വ്്തും
അതില ോഭലയോമ്മട
മ്മുടെ ന ോമ്പിലൂടെ രിന്രറ്റുന്നു.
വിളങ്ങിയ
മറുരൂപലനരത്ത്്
അവലനോമ്മടോത്ത്്
ഉണ്ടോയിരുന്നവറ്വ്
ലമോ യുും
ഏേിയോവുും
ആണ്.
അവരിരുവരുും നെുമ്മട ൈറ്വ്ത്ത്ോവിമ്മന ലപോമ്മേ നോല്പതു ദിവസ്മ്മത്ത് ലനോമ്പ്
എടുത്ത്ിട്ടുളളവരുമോയിരുന്നുമ്മവന്ന് ഓറ്വ്ക്കണും. (മത്ത്ോ. 4. 2, പുറ 34. 28,
1രോജോ. 19. 8)
ഇവമ്മര
ൈൂടോമ്മതയുും
ലനോമ്പു ലനോെ
്പവോചൈമ്മര
നോും
ൈോണുന്നുണ്ട് (ലയോലവല് 1. 14, ലയോനോ 3. 7). രോജോവുും നി ിയുമോയ ദോവീദു
ഉപവോസ്മ്മത്ത്ൈുറിച്ചു പറയുന്നത് „ഉപവോസ്ും മ്മൈോണ്ട് ഞോന് ആത്മതപനും
മ്മചയ്തു“ (Ps 35:13) എന്നുും “ഞോന് ൈരഞ്ഞ് ഉപവോസ്ത്ത്ോല് ആത്മതപനും
മ്മചയ്തു“ (Ps 69:10), എന്നുും “എന്മ്മെ മുഴുംൈോേുൈള്ക് ഉപവോസ്ും മ്മൈോണ്ടു
വിറക്കുന്നു.
എന്മ്മെ
ലദഹും
പുഷ്ടിവിട്ടു
ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു“
(Ps
109:24)
എന്നുമോണ്.
നെുമ്മട
രക്ഷൈനുും
നോഥനുമോയ
ൈറ്വ്ത്ത്ോവ്
അരുളിമ്മചയ്തത്
“എങ്കിേുും
്പോറ്വ്ഥനയോേുും
ഉപവോസ്ത്ത്ോേുമേലോമ്മത
ഈ
ജോതി
നീങ്ങിലപ്പോൈുന്നിേലമ്മയന്ന് സ്തയമോയിട്ട് ഞോന് നിങ്ങലളോടു പറയുന്നു”മ്മവന്നോണ്.
ഇങ്ങമ്മന
പഴയപുതിയനിയമങ്ങളില്
ലനോമ്പിമ്മനൈുറിച്ചുും
ഉപവോസ്മ്മത്ത്ക്കുറിച്ചുമുളള പരോമറ്വ് ങ്ങളുും ആഹവോനങ്ങളുും ഒട്ടുവളമ്മരയോണ്.
ഉപവോസ്ത്ത്ോല് കദവമ്മത്ത് ്പസ്ോദിപ്പിച്ച കദവപുരുഷന്മോരുമ്മട മോതൃൈമ്മയ
നോമുും
നെുമ്മട
ലനോമ്പിേൂമ്മട
പിന്പെുന്നു.
ലമോറ്വ്
ലസ്ലവറിലയോ്
പോ്തിയറ്വ്ക്കീസ്ിമ്മനലപോമ്മേയുളള സ്ുറിയോനി സ്ഭോപിതോക്കന്മോറ്വ് ആവറ്വ്ത്ത്ിച്ച്
ഓറ്വ്െിക്കുന്നത് ലനോമ്പുൈോേങ്ങളില് നോും എേലോവിധ വിലനോദങ്ങളില്നിന്നുും,
വയറ്വ്ഥസ്ുംസ്ോരങ്ങളില്നിന്നുും,
ലേോൈസ്ുഖോലനവഷണങ്ങളില്നിന്നുും
ഒഴിഞ്ഞിരിക്കണമ്മമന്നോണ്.
ജീവിതത്ത്ിന്മ്മെ
എേലോലമഖേൈളിേുും
േോളിതയുംപുല്ൈുന്നതിമ്മനയോണ്
ലനോമ്മമ്പന്ന്
അവറ്വ്
അറ്വ്ഥമോക്കുന്നത്.
അതുമ്മൈോണ്ട്
ഉപവോസ്ത്ത്ിന്മ്മെ
ഒന്നോമമ്മത്ത്
തേും
്പോറ്വ്ഥനയിേൂമ്മടയുും
വിമ്മരക്തജീവിതത്ത്ിേൂമ്മടയുും കദവമ്മത്ത്മോ്തും േക്ഷയമോക്കിയുളള ജീവിതവുും,
അങ്ങമ്മന
കദവസ്ോമിപയത്ത്ിലേക്കുും
കദവോനുഭവത്ത്ിലേക്കുും
അടുത്ത്ുവരിൈയുമോണ്.
ഉപവോസ്ത്ത്ിന്മ്മെയുും
ലനോമ്പിന്മ്മെയുും
രണ്ടോമമ്മത്ത്
തേും
നമ്മെ
നെുമ്മട
അയല്ക്കോരലനോട്
അടുപ്പിക്കുന്നതോണ്.
അതുമ്മൈോണ്ട്
സ്ുറിയോനി
പോരമ്പരയത്ത്ില്
അപരമ്മന
ൈരുതോത്ത്
ലനോമ്പുൈള്ക്
അറ്വ്ഥ ൂനയമോമ്മണന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഈ തേമ്മത്ത് നമുക്കു സ്ുവയക്തമോക്കി
തരുന്ന
ലവദഭോഗമോണ്
മ്മയ യ്യോ
58.
5—14.
ൈറ്വ്ത്ത്ൃഹിത്പോൈോരും
ലനോമ്പുലനോക്കുവോനുും
അവമ്മന
്പസ്ോദിപ്പിക്കുവോനുും
ഈ
വേിയ
ലനോമ്പുൈോേത്ത്് നിങ്ങള്ക്ലക്കവറ്വ്ക്കുും ഇടയോൈമ്മട്ട എന്ന് ആ ുംസ്ിക്കുന്നു.
്പോറ്വ്ഥനോപൂറ്വ്വും,
ിജു അച്ചന്

H.E Mor Titus Yeldho

Archbishop of The Malankara Archdiocese of the Syrian Orthodox Churches in North America
H.E Mor Titus Yeldho visited our church on January 31st

Photo Courtesy : Sam Cherian

Dublin St Gregorios Jacobite Sysrian Orthodox Church celebrated the Dukharono of Mar Ignatius Elias III Bava, the 119 the
legitimate successor of the throne of Antioch who passed away
on February 13, 1932 while visiting Malankara.
“I wish I could live here permanently”. These were the
words of Moran Mor Ignatius Elias III, Patriarch of the Universal
Syrian Orthodox Church, when he reached St. Stephen’s church
Manjanikkara at the last leg of his sojourn in Malankara.
To turn the prophesy true the holy body of Moran Mor Elias III,
the Patriarch of Antioch and all the East was buried near St.
Stephen’s church Manjanikkara on Sunday Feb 13 after the Holy
Qurbono.
Rev Fr Jino Thomas the Asst Vicar of St Gregorios Jacobite
Church, Dublin led the perunnal Celebrations

On October 20, 1987, Patriarch
Mor Ignatius Zakka I Iwas
through encyclical E265/87
permitted the Church in Malankara to remember his name in
the fifth diptych.
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“All of us in your church wish you a very happy birthday
with many more to come”

കുെുാംബാം ഭൂമിയിടല രറുദീസ
രറുദീസോ എന്ന നരർഷ്യൻ മൂലരദതിന്ടറ അർഥാം നതോട്ടാം
എന്നോടണങ്കിലുാം മതരരമോയ പ്രനയോഗതിൽ അത് സവർഗതിന്ടറ
രരയോയമോണ്.
ഭൂമിയിൽ
ഒരു
രറുദീസയുടെ
അ ുഭവാം
സോധയടമങ്കിൽ അത് കുെുാംബജീവിതതിൽ ആടണന്ന് വിശവസിക്കുന്ന
അന കരുണ്ട്.
സനന്തോഷ്വുാം,സമോധോ വുാം,ശോന്തിയുാം
സുരക്ഷിതതവവുടമലെോാം
അ ുഭവനവദയമോയിതീരുന്ന നലോകതിടല ഏറ്റവുാം വലിയ സ്ഥോ
ര ാം
കുെുാംബാം
അലെോടത
മടറ്റോന്നിലെ.
ലെ ഭവ ടതക്കോൾ
മ ുഷ്യന് ആവശയമോയിട്ടുള്ള മടറ്റോരു
സ്ഥോര വുാം
നവടറയിലെ.സവന്താം കുെുാംബങ്ങളിൽ പ്രകോശാം
ഉടണ്ടങ്കിൽ മോപ്തനമ മറ്റുള്ളവര്ക്ക്ക് ടവളിച്ചാം ടകോെുക്കുവോൻ
സോധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇന്നു നലോകത് വഴിവിളക്ക് കോണിക്കുന്നവർ
അന്ധരോനണോ എന്നു സവയാം നചോദിക്കണാം .
രുഞ്ചിരിക്കുന്ന
രല
ആളുകളുടെ കുെുാംബങ്ങളുാം ഇന്നു
രകതിന്ടറ അവസ്ഥയിനലക്ക് മോറിടക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു. രല
ആളുകളുാം തങ്ങളുടെ ഭവ ങ്ങളിൽ നരോകുവോൻ ഭയടപെുകയോണ്.
രല കുട്ടികളുാം ഭവ ടതക്കോൾ മുൻതൂക്കാം ടകോെുക്കുന്നത് മറ്റു
രലതി ുമോണ്
.കോരണാം
അവർ
ആപ്ഗഹിക്കുന്ന
സനന്തോഷ്ാം
കുെുാംബതിൽ
ിന്നുാം
അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നിലെ.
ഭവ ങ്ങളിടല
അരക്ഷിതതവവുാം
സാംഘർഷ്
രൂരിതമോയ
അന്തരീക്ഷവുമോണ്
ഭവ ങ്ങളിൽ
ിന്നുാം
വിട്ടുനരോകുവോൻ രലടരയുാം നപ്രരിപിക്കുന്നത്.

കൂെുനമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ളതോണ്
കുെുാംബാം.
രടക്ഷ
ഇന്നു അവസ്ഥ വളടര മോറിയിരിക്കുന്നു.
ഷ്ട്െടരട്ടുനരോയ
ബന്ധങ്ങൾ കൂട്ടിനച്ചർക്കുവോൻ
മ്മുടെ ആയുസ്സ് മതിയോകോടതവരുന്നു.കുെുാംബ
ബന്ധങ്ങ ൾ
ബന്ധ ങ്ങളോടണന്ന്
ചിന്തിക്കുന്നവരോണ് കൂെുതലുാം.എന്തിന ടറ രറയണാം സമോധോ ാം
ടകോെുക്കുകയുാം വോങ്ങുകയുാം ടചയ്യുന്ന ദദവോലയങ്ങളിൽ നരോലുാം രലർക്കുാം അത് നവണ്ടവിധതിൽ
സവീകരിക്കുവോൻ നരോലുാം സോധിക്കോടത വരുന്നു. ഞങ്ങള്ക്ക്ക് ഇലെോതത്
ിങ്ങൾക്കുാം നവണ്ട എന്ന്
ചിന്തിച്ച് സമോധോ
ിലങ്ങളിൽ അവർ അസമോധോ തിന്ടറ വിത് വിതക്കുന്നു. എന്ടറ ദദവോലയാം
എൻടറ കുെുാംബ മോടണന്നുാം കുെുാംബ
ോഥൻ ദദവമോടണന്നുാം കുെുാംബതിടല അാംഗങ്ങളോയ
മ്മൾ
സനഹോദരി
സനഹോദരങ്ങളോടണന്നുള്ള
മ സികതലതിനലക്കു
വളർന്നോൽ
മോപ്തനമ
കുെുാംബതിലുാം,ഇെവകയിലുാം
ജീവിക്കുന്ന
സമൂഹതിലുാം
സ്ന ഹവുാം
സമോധോ വുാം
സനന്തോഷ്വുമോകുന്ന
ലല
ഫലങ്ങൾ
ടകോയ്ടതെുക്കുവോൻ
സോധിക്കുകയുള്ളൂ.
കുെുാംബതിൽ സമോധോ വുാം സനന്തോഷ്വുാം
ഷ്ട്െമോകുന്നതിന്ടറ ഏറ്റവുാം പ്രധോ
ഘെകമോണ്
കുെുാംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ആശയവി ിമയാം കുറഞ്ഞുനരോകുന്നത്.മോതോവുാം രിതോവുാം തമ്മിലുാം
മോതോരിതോക്കളുാം മക്കളുാം തമ്മിലുാം ഹൃദയാം തുറന്നു സാംസോരിക്കുവോ ുാം ഭോരങ്ങളുാം പ്രശ് ങ്ങളുാം
തുറന്നു ചര്ക്ച്ച ടചയ്യോ ുാം ഇന്നു അവസരമുണ്ടോകുന്നിലെ.ഒനരോരുതരുാം തിരക്കിലോണ്.ശോന്തമോയുാം
സനന്തോഷ്മോയുാം ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണാം കഴിക്കോൻ നരോലുാം കഴിയോത സോഹചരയമോണ്.കുെുാംബാം ഒരുമിച്ചു
പ്രോർഥ ക്കോയി
ഒരുമിക്കുന്ന
അ ുഭവാം
നരോലുാം
ഓർമയിൽ
നരോലുാം
ഉണ്ടവിലെ.
കുെുാംബ
ഭപ്ദത
ഉറപിക്കുവോൻ
രലതുാം
മറന്നു
ട നട്ടോട്ടനമോെുന്നവർ
ഒരു
ിമിഷ്ാം
ചിന്തിക്കുക,ദദവതിരുസന്നിധിയിൽ
ിന്നു എ ിക്കു എന്ത് ന െുവോൻ സോധിച്ചു? ദദവമുന്രോടക
എ ിക്ക് എന്തു ല്കുവോൻ സോധിച്ചു?
കുെുാംബതിടല അാംഗങ്ങൾ രരസ്രരാം ആദ രിക്കുവോ ുാം അങ്ങീകരിക്കുവോ ുാം കഴിഞ്ഞോൽ
പ്രശ് ങ്ങൾ വളടരനയടറ രരിഹരിക്കുവോൻ സോധിക്കുാം.ഓനരോ
വയക്തിയുാം മറ്റുള്ളവരിൽ
ിന്ന്
വയതിസ്തരോണ്.അഭിരുചിയിലുാം
ജീവിതവീക്ഷണതിലുാം.അത്
മ സിലോക്കി
അന യോ യാം
വർതിക്കുവോൻ കഴിഞ്ഞോൽ സമോധോ വുാം സനന്തോഷ്വുാം ില ിൽക്കുാം.
വിവഹതിന്ടറ സുവർണ്ണ ജുബിലീ ആനഘോഷ്ിക്കുന്ന കുെുാംബതിടല ഭർതോവിന ോട് ചില
സുഹൃതുക്കൾ നചോദിച്ചു,കലഹവുാം ഭിന്നിപുാം കൂെോടത ഇപ്തയുാം കോലാം സനന്തോഷ് ദോമ്പതയ ജീവിതാം
തുെര്ക്ന്നുനരോയതിന്ടറ രഹസയാം എന്തോണ്? അനപോൾ അനേഹതിന്ടറ ഉതരമിതോയിരുന്നു , വിവോഹാം
കഴിഞ്ഞ ഉെട
ഒരു സതയാം എ ിക്ക് മ സിലോയി,എന്ടറ ഭോരയയുടെയുാം എന്നറയുാം ചിന്തകളുാം
രുചികളുാം വയതയസ്തമോണ്,അതിട രറ്റി ഓനരോന്നുരറഞ്ഞു തര്ക്ക്കിക്കുവ ുള്ള വോസ യുാം എന്ടറ
ഭോരയയിൽ കണ്ടു ,ഇതു കലഹമുണ്ടോക്കുടമന്നു മ സിലോക്കിയ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ധോരണടയതി.വലെ
സാംഗതിടയരറ്റി തർക്കിക്കോൻ തുെങ്ങിയോൽ ഞോൻ വീട് വിട്ടു െക്കോൻ നരോകുടമന്നുാം ഭോരയ തന്ടറ നജോലി
ടചയ്യോൻ അെുക്കളയിനലക്കു നരോകുടമന്നുാം. അന്നുമുതൽ ഇന്നുവടര ഞോൻ െക്കുവോൻ നരോകുന്നത് ഒരു
ദിവസടമങ്കിലുാം ടതറ്റിക്കുക ഉണ്ടോയിട്ടിലെ,അതോണ് ഞങ്ങളുടെ ദോമ്പതയ വിജയതിന്ടറ രഹസയാം.
കുെുാംബ ബന്ധ ങ്ങൾ
ില ിർതുവോ ുാം ,സുഗമമോക്കുവോ ുാം വളനരനയടറ ക്ഷമയുാം
സഹ വുാം ആവശയമോണ്.ഏറ്റവുാം അധികമോയി ദദവപ്ശയവുാം ദദവസോ ിധയവുാം ആവശയമോണ്.സവയ
നകപ്ന്തീകൃത കുെുാംബങ്ങളകോടത ദദവ നകപ്ന്തീകൃത കുെുാംബങ്ങളോക്കുവോൻ മുക്ക് പ്ശമിക്കോാം..

വലിയ ന ോമ്പിന്ടറ ദി ങ്ങളിലൂടെ യോപ്ത ടചയ്യുനമ്പോൾ സ്ന ഹാം,ക്ഷമ ,സഹിഷ്ണുത,ഇവ
വളർതി കുെുാംബ ടസൌഖ്യാം സുരക്ഷിതമോക്കി എന്ടറ കുെുാംബാം ഭൂമിയിടല രറുദീസ എന്ന സങ്കല്പാം
അ വർഥമോക്കുവോൻ എലെോവർക്കുാം ദദവാം ഇെവരുതടട്ട എന്ന് പ്രോർഥിക്കുന്നു ........

ജിന ോ അച്ചൻ

Hearty Condolences
We express our
heartfelt condolences on the
sad demise of
Mr. Baby Paul
Anthinattu, father of Mr. Binu
B Anthinattu

Vanitha Samajam Chain Prayer
Every first Friday of the month from 6 to 24 hrs

March 30th, 31st and April 01st
From 9:00 AM to 4:00 PM

Venue

Powerstown Educate Together National School,
Tyrrlestown

Vanitha Samajam Chain Prayer
Every first Friday of the month from 6 to 24 hrs

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

