
Prepared by Jesus Youth International Formation Team. Email: formation@jesusyouth.org

ഏപ്രിൽ  2020

നമ്മുടെ കർത്താവരിടറെ ഉത്താനത്രിരുനതാൾ അടുത്തുവരുന്ന ഈ നതാളുകളരിൽ കകതാവരിഡ് 19 പകർച്ചവ്താധരി 
നടമെയും മറ്റകനകും രതാജ്ങ്ങടളയും ഭീതരിയരിലതാഴ്ത്രി പെർന്നു പരിെരിക്കുകയതാണ്. മുൻകരുതലരിടറെ ഭതാഗമതായരി 
ആത്ീയ അനുഷ്താനങ്ങളുും ഒത്തുകേരലുകളുും പരരിമരിതടപെടുകത്ണ്രിവന്ന, ഒരുപകഷേ ഒഴരിവതാകകേണ്രിവന്ന 
സതാഹേര്ത്രിലതാണ് നതാും ഈ കനതാമ്പുകതാലമതാേരരിക്കുന്നത്. 

ആദ്ടത് ടപസഹതായും, ഇസ്താകയൽകേതാരുടെ വരികമതാേനവും വരിശുദ്ധ ഗ്രന്ും വരിവരരിക്കുന്നത് ഈജരിപ്രിൽ 
ആഞ്ഞെരിച്ച തുെർച്ചയതായ പകർച്ചവ്താധരികളുടെ പശ്താത്ലത്രിലതായരിരുന്നു. തങ്ങളുടെ കമൽ തളരികേടപെട്ട 
ടപസഹതാ കുഞ്ഞതാെരിടറെ രക്തത്താൽ ദദവജനത രഷേപ്താപരിച്ചതുകപതാടല, കയശുക്രിസ്തുവരിടറെ 
തരിരുരക്തത്താൽ എല്താ മഹതാമതാരരിയരിൽ നരിന്നുും നതാമുും സുംരഷേരികേടപെെടട്ട. കരതാഗസൗഖ്ത്രിനു കവണ്രി 
പ്താർത്രിക്കുക എന്നതുകപതാടല തടന്ന  കരതാഗതാണുകേളുടെ വ്താപനും തെയവതാനുള്ള മതാർഗങ്ങൾ സ്ീകരരിക്കുക 
എന്നതുും ഏറ്റും പ്ധതാന്മർഹരിക്കുന്ന കതാര്മതാണ്.

ക്രിസ്തു ടപസഹതാദരിനത്രിൽ തടറെ രക്തത്താൽ സ്താപരിച്ച പുതരിയ ഉെമ്പെരിയടെ മുകന്നതാെരിയതായരി നെന്ന 
ഒരു ശുശ്രൂഷയതായരിരുന്നു ബഥതാനരിയതായരിടല ദതലതാഭരികഷകും. ആ സ്തീയടെ പ്വൃത്രി ശരിഷ്ന്താർക്കു ടവറും 
ധൂർത്തായരി കതതാന്നരിടയങ്രിലുും കയശു അതരിടന കണ്ത് തടറെ സുംസ്താരത്രിന് ഒരുകേമതായരി നെക്കുന്ന 
അഭരികഷകമതായതാണ്. നതാും ധൂർത്രതാകതാടത ദരരിദ്രടര സഹതായരികേണടമന്നത് ദദവഹരിതമതാണ്. 
എന്നരിരുന്നതാലുും കനേഹരിക്കുന്ന കതാര്ത്രിൽ ബഥതാനരിയതായരിടല സ്തീടയകപെതാടല നതാമുും ധൂർത്രതാവണടമന്ന് 
അവരിടുന്ന് ആഗ്രഹരിക്കുന്നു.

ബഥതാനരിയതായരിടല ദതലതാഭരികഷകത്രിനനുബന്ധമതായും, പകരമതായും തടറെ പീഡതാസഹന, മരണ, ഉത്താന 
ദരിവസങ്ങളരിൽ കർത്താവ ടേയ്യുന്ന മൂന്നു പ്ധതാന കതാര്ങ്ങളതാണ് നതാമരിവരിടെ ധ്താനവരിഷയമതാക്കുന്നത്. 
അഭരികഷകത്രിടറെ നീരുറവ തടറെ അരുമജനത്രിനതായ് ഇനരി തുറന്നരിടുന്നത് കർത്താവതാണ്.

പെസഹാ വ്ാഴാഴ്ച പസഹിയ�ാൻ ഊട്ടുശാല�ിൽ വച്ചുനടന്ന െങ്കുവ�്ക്കലിപറെയും 
ശുശ്രൂഷയപടയും അഭിയഷകും 

ശരിഷ്ന്താരുടെ കതാലുകൾ കഴുകുന്ന കർത്താവ്  അവരുടെ അശുദ്ധരി തുെച്ചുമതാറ്റുന്നതരിനതായരി തടറെ 
ജീവരിതും തടന്നയതാണ് ബലരിയതായരി നൽകുന്നത്.  കർത്താവരിടറെ മരണവും ഉത്താനവമെങ്ങുന്ന 
ടപസഹതാരഹസ്ങ്ങളരിലൂടെയതാണ് കതാലുകഴുകൽ ശുശ്രൂഷയടെ പരമതാർത്ും നമുകേ് മനസ്രിലതാകുന്നത്.  
ജലുംടകതാണ്ടുള്ള കർത്താവരിടറെ അഭരികഷകും അവരുടെയള്ളരിടല  അഹുംഭതാവത്രിടറെയും, ആധരിപത്ത്രിടറെയും 
അഴുകേ്  തുെച്ചുനീക്കുകയും, അവടര വരിനയത്രിടറെ പുതുവസ്തും അണരിയരിയ്ക്കുകയും, ക്രിസ്തുകനേഹമതാകുന്ന 
പുതരിയനരിയമും ടകതാണ്് അവരുടെ അരമുറക്കുകയും ടേയ്യുന്നു. അങ്ങടന അവർ കുഞ്ഞതാെരിടറെ വരിരുന്നരികലയ്ക് 
പ്കവശരിക്കുന്നു.

ബലരിയതായരിത്ീരുന്ന ടപസഹതാക്കുഞ്ഞതാെരിടറെ രക്തും പൂർണമതായും വതാർന്നകശഷും, ഇസ്താകയൽകേതാർ 
അതരിടന ഭഷേരിക്കുകയും അതരിടറെ രക്തും വതാതരിൽപെരികളരിൽ തളരിക്കുകയും ടേയ്തു. രക്തും തളരിക്കുന്നതുും  
മതാുംസും ഭഷേരിക്കുന്നതുും ടപസഹതാ ആേരണത്രിടറെ മഹനീയ സ്താരകങ്ങളതായരി മതാറരി. ഇന്ന്, കയശു സ്താപരിച്ച 
പുതരിയ ഉെമ്പെരിയരിൽ, അപെത്രിടറെയും വീഞ്ഞരിടറെയും സതാദൃശ്ത്രിൽ, അവൻ തടറെ പ്രിയ ജനത്രിനതായരി സ്യും 
അർപെരിച്ചുടകതാണ്് നരിത്തയരികലയ്ക് നയരിക്കുന്ന ജീവദതായകമതായ കഭതാജ്മതായരി മതാറന്നു. അവടന സ്ീകരരിക്കുന്ന 
നതാും, അവടറെ അനുയതായരികളതായരിത്ീർന്നുടകതാണ്്  ഈ കലതാകത്രിൽ മടറ്റതാരു ക്രിസ്തുവതായരി മതാറവതാൻ 
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അഭരികഷകും ടേയ്യടപെട്ടരിരരിക്കുന്നു. “ഞതാൻ നരിങ്ങടള കനേഹരിച്ചതുകപതാടല നരിങ്ങളുും പരസ്പരും കനേഹരിക്കുവരിൻ” എന്ന 
പുതരിയ കല്പനവഴരി അവടറെ സ്ന്തമതായരി തീർന്ന, ടതരടഞ്ഞടുകേടപെട്ട സമൂഹമതായരി  അവൻ നടമെ മുദ്രണും 
ടേയ്രിരരിക്കുന്നു.

ദുഃഖ:പവള്ി�ാഴ്ച കുരിശിൽ പൂർത്ി�ാ� കരുണയപടയും ക്ഷമയപടയും അഭിയഷകും

യഹൂദർ പരമ്പരതാഗതമതായരി ആേരരിക്കുന്ന കയതാുംകരിപ്പുർ പ്താർത്നക്മത്രിൽ കമതാേനദ്രവ്വും ദകകളരികലന്തരി 
നരിൽക്കുന്ന അനുതതാപരിയതായ വ്ക്തരി തടറെ പതാപങ്ങൾ തരിരരിച്ചറരിയകയും അവ ഏറ്റുപറയകയും ടേയ്യുകമ്പതാൾ  
അവടന രഷേരികേതാനതാഗ്രഹരിച്ചുടകതാണ്ടു നീതരിമതാനതായ കർത്താവ്  അവനുകവണ്രി വതാദരികേതാൻ ഒരുകേമുള്ള 
ഒരുവടന ടതരയകയും കടണ്ത്തുകമ്പതാൾ അവടന രഷേരിക്കുകയും ടേയ്യുന്നു.  കയശുക്രിസ്തു തടറെ   
കുരരിശുമരണത്രിലൂടെ നമ്മുടെ കമതാേനദ്രവ്മതായരിത്ീർന്നു. “പരിതതാകവ ഇവർ ടേയ്യുന്നടതടന്തന്ന് 
ഇവരറരിയന്നരില്, ഇവകരതാെ് ഷേമരികകേണകമ” എന്നു പ്താർത്രിച്ചുടകതാണ്് തടന്ന കുരരിശരിൽ തറച്ചവർകേതായരി 
അവൻ സ്യും വതാദരിച്ചു.  ഷേമയടെ വറ്റതാത് നീരുറവയതായ കർത്താവരിടറെ കുരരിശ് നകമെതാെ് പ്ക�താഷരിക്കുന്നത് - 
പതാപരികടള കനേഹരിക്കുന്നതരിൽനരിന്നുും അവകരതാെ് ഷേമരിക്കുന്നതരിൽനരിന്നുും  കർത്താവ്  ഒരരികേലുും പരിന്താറകയരില് 
എന്നതാണ്. കുരരിശരിൽ നമുകേ് ലഭ്മതാകുന്ന അപരരിമരിതമതായ ഷേമയും കനേഹവും അപരകനതാെ് ആത്താർത്മതായരി 
ഷേമരിക്കുവതാൻ ബതാധ്തയള്ളരതായരി നടമെ മതാറ്റുന്നു. കയശുക്രിസ്തുവരിൽ പതാപകമതാേനും ലഭരിച്ചവരുും, അവനരിൽ 
വീണ്ടുും ജനരിച്ചവരുമതായ നതാും മറ്റുള്ളവടര സകഹതാദരതുല്ും കനേഹരിക്കുവതാനതായരി വരിശുദ്ധീകരരികേടപെട്ടരിരരിക്കുന്നു.

ജീവദതായകവും കനേഹവമതാകുന്ന കരുണയടെ അെയതാളമതാണ്  അവരിടുടത് കുരരിശ്.  കുത്രിത്തുളകേടപെട്ട 
അവടറെ തരിരുമതാറരിൽനരിന്ന് രക്തവും ജലവും പ്വഹരിച്ചു എന്ന് അവടറെ പ്രിയശരിഷ്ൻ സതാഷേ്ടപെടുത്തുന്നുണ്്. 
വരിശുദ്ധീകരരിക്കുന്നതുും, ദദവവമതായരി നടമെ അനുരഞ്ജനടപെടുത്തുന്നതുമതായ  അവരിടുടത് ആത്താവും, ജലവും, 
രക്തവും തടറെ പ്രിയതമയതായ സഭയ്ക് (സഭതാതനയർകേ് ) അവകനകുന്ന വരിശരിഷ്ട പതാരരികതതാഷരികങ്ങളതാണ്. 
കുരരിശരിൽ  മുറരിയ്കടപെട്ട അവടറെ ശരീരത്താലുും, േരിന്തടപെട്ട രക്തത്താലുും നതാകമതാകരതാരുത്രുും അവരിടുടത് 
മതാുംസവും രക്തവമതായരി മതാറന്നു.

ഈസ്റ്റർ ഞാ�റാഴ്ച കകവന്ന യരേഷിത ശിഷ്ത്വത്ിപറെ അഭിയഷകും  

ഉത്താനും ടേയ് കർത്താവരിടറെ പ്ഥമ ദൃക് സതാഷേരിയതാകതാൻ ഭതാഗ്ും ലഭരിച്ചത് മഗ്ദലനമറരിയത്രിനതായരിരുന്നു.  
“ഞതാൻ എടറെ പരിതതാവരിടറെയും നരിങ്ങളുടെ പരിതതാവരിടറെയും, എടറെ ദദവത്രിടറെയും നരിങ്ങളുടെ 
ദദവത്രിടറെയും പകേകലയ്ക് ആകരതാഹണും ടേയ്യുന്നു” എന്ന സദ് വതാർത് തടറെ സകഹതാദരന്താടര 
അറരിയരിക്കുവതാനുള്ള ദൗത്ും കർത്താവ് അവടള ഏൽപെരിച്ചു. ഉത്താനകശഷും സകലജനങ്ങൾക്കുമതായരി 
കയശുക്രിസ്തു ദദവരതാജ്ും തുറന്നു ടകതാടുത്തു എന്നതതാണ് ഈ സദ് വതാർത്യടെ അർഥും. 

അന്ന് സതായതാഹ്നമതായകപെതാൾ,  യഹൂദടര ഭയന്ന്  കതകെച്ചു ഭവനത്രിനുള്ളരിൽ കഴരിഞ്ഞരിരുന്ന ശരിഷ്ന്താർകേ് 
കയശു പ്ത്ഷേടപെട്ടു. അവരുടെകമൽ പരരിശുദ്ധതാത്താവരിടന നരിശ്സരിച്ച്  അവടര തടറെ ദൗത്ും ഏൽപെരിച്ചു 
ടകതാണ്് അരുളരിടച്ചയ്തു “പരിതതാവ് എടന്ന അയച്ചതുകപതാടല ഞതാൻ നരിങ്ങടളയും അയയ്ക്കുന്നു” (കയതാഹ -20:20
23). ‘എടറെ പരിന്നതാടല വരരിക’ എന്ന് പറയന്ന യജമതാനടറെ ശബ്ദമതാണ്  ഒരു ക്രിസ്തുശരിഷ്ടറെ കപ്ഷരിത 
ദൗത്ത്രിനെരിസ്നമതാകുന്ന പരകമതാന്നതമതായ അഭരികഷകും.  

ടപസഹതാകേതാലത്തു ഏവരുും ആഗ്രഹരിക്കുന്ന അഭരികഷകത്രിടറെ പ്താധതാന്ും അപെതാടെ ഒപെരിടയടുക്കുന്ന ഒരു 
പുരതാതന ഗീതകമതാണ്   “കയശുവരിനതാത്താകവ എടന്ന ശുദ്ധീകരരികേണകമ” എന്നത്. ഓകരതാ  മനുഷ്നരിലുും 
ആഴമതായും സത്മതായും കുെരിടകതാള്ളുന്ന, വരിശുദ്ധീകരണത്രിനുകവണ്രിയും  ദദവവമതായള്ള പരമമതായ 
ഒന്നതാകലരിന് കവണ്രിയമുള്ള അവടറെ ആന്തരരികദതാഹമതാണ് ഇവരിടെ നതാും കതാണുന്നത്.  നതാും ആഗ്രഹരിക്കുന്ന 
രഷേ കനെരിടയടുക്കുന്നതരിന് ക്രിസ്തുവരിടറെ ഉത്താനും നടമെ പ്താപ്രതാക്കുന്നു. സരിുംഹതാസനത്രിൽ 
ഉപവരിഷ്ടനതായവൻ ഉറപ്പു നൽകുന്നു “ദതാഹരിക്കുന്നവന് ജീവജലത്രിടറെ ഉറവയരിൽനരിന്നു സൗജന്മതായരി ഞതാൻ 
ടകതാടുക്കുും...ഞതാൻ അവനു ദദവവും അവൻ എനരിക്കു മകനുമതായരിരരിക്കുും.” (ടവളരി. 7-6 :21).

ഈ ടപസഹതാകേതാലും നമുകേ് വലരിയ അഭരികഷകത്രിടറെ കതാലമതാകേരിത്ീർകേതാും. ടഞരുകേങ്ങളരിലൂടെ 
കെന്നുകപതാകുകമ്പതാൾ ഒന്നുറപെരിക്കുക, ഈ കതാലടത്ക്കുറരിച്ചു നമെൾ പരിന്നീെ് ഓർമെരികകേണ്ത് വലരിയ 
അഭരികഷകത്രിടറെ കതാലും എന്നതായരിരരികേണും. കമല്പറഞ്ഞ മൂന്നഭരികഷകവും സ്ീകരരികേതാൻ വരിട്ടുവീഴ്ച കൂെതാടത 
നമുകേ് നടമെത്ടന്ന ഒരുകേതാും. ഉയരിർപ്പുതരിരുനതാളരിടറെ മുംഗളങ്ങൾ കനരുന്നു.  

പ്താർത്നകയതാടെ,
ബരിഷപെ് ടജയരിുംസ് ആനതാപറമ്പരിൽ 
ആലപ്പുഴ രൂപത


