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ഈ പുതുവത്സരത്തിൽ ജീസസ് യൂത്് ല�ോകത്തിനു നൽലകണ്ടത് അലനക വർഷങ്ങൾക്കു 
മുൻപ് വതിശുദ്ധ പൗല�ോസ് ല�ോമക്ോർക്കു നൽകതിയ അലത ല്ോത്സോഹജനകമോയ 
ആശംസയോണ് - '്ത്ോശയതിൽ സല്ോഷതിക്കുവതിൻ'. ഈ ലകോവതിഡ് മഹോമോരതിയുടെ 
നടുവതിലം  നോം  സല്ോഷഭരതിതരോണ്.  നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ യുവത്ം തുളുമ്പുന്ന 
്ത്ോശയുണ്ട്. എട്ന്നോൽ ലയശു നമ്തിൽ ജീവതിക്കുന്നു! 

്ത്ോശ അെതിസ്ോനപരമോയ ഒരു ദദവതിക സുകൃതമോണ്.  ്തയുത്രം ആവശ്ടപെടുന്ന 
ദദവതിക ദോനവുമോണ്.  നമ്മുടെ ്ത്ോശ ലയശുവതിടറെ ദോനവും ദൗത്വുമോണ്; വതിളതിയും 
നതിലയോഗവുമോണ്. ക്തിസ്മസതിടറെയും നവവത്സരത്തിടറെയും ്ത്ോശ, നതിരോശയതിൽ നതിന്നും 
അമതിതോത് മവതിശ്ോസത്തിൽ നതിന്നും നടമ് സംരക്തിക്കുന്നു.

'നോം ലസോദരർ' (ഫ്രലത്ല്തി തൂത്തി) എന്ന ചോക്തിക ല�ഖനത്തിൽ ഫ്രോൻസതിസ് പോപെോ 
ഓർമതിപെതിക്കുന്നു:  ഇന്ന് നോടമല്ോവരും ഒലര ലതോണതിയതിൽ സഞ്ചരതിക്കുന്ന ഒരു ആലഗോള 
ജനതതതിയോണ്.  ഒരുവടറെ  ്ശ് നം എല്ോവരുടെയും ്ശ്നമോയതി മോ�തിയതിരതിക്കുന്നു. ആർക്കും 
തനതിച്ചു രക് ്ോപതിക്ോനോവതിടല്ന്ന് ഒരതിക്ൽക്കൂെതി നോം തതിരതിച്ച�തിഞ്ഞു കഴതിഞ്തിരതിക്കുന്നു;   
നമുക്് ഒരുമതിച്ചു മോത്രലമ ഇനതി രക്ടപെോൻ കഴതിയൂ (# 32).

നോം പരസ്പരം ഒഴതിച്ചുകൂെോനോവോത്വരോടണന്ന ഈ പുതതിയ തതിരതിച്ച�തിവ് ലകോവതിഡ് 19ടറെ 
കൂരതിരുട്തിടറെ നടുവതിലം  ്ത്ോശയുടെ ഉജ്�്കോശം മനുഷ്രോശതിക്് പകരുന്നു. 

2021ടറെ ആരംഭത്തിട�ങ്തിലം നമ്മുടെ  മുഖംമൂെതികടളയും ബോഹ്ലമോെതികടളയുലമോർത്തു  
ലഖദതിക്ോനോവുലമോ? (# 32). നമ്മുടെ സ്ോർഥത നതി�ഞ് ജീവതിത ദശ�തിക്കു 
വതിപരീതമോയതി   'ഒരുമതിച്ചു രക് ്ോപതിക്കുക'ടയന്ന പുതതിയ ജീവതിതരീതതി  കുടുംബങ്ങളതിലം 
്ോർഥനോസമൂഹങ്ങളതിലം ആരംഭതിക്ോം. 

നോടമല്ോവരും ഭവനങ്ങളതിൽ ഒതുങ്ങതി കഴതിയുകയോണ്.  അതതിനോൽ തടന്ന ഒരു 
വ�തിയ സോധ്ത ഇടതോരുക്കുന്നു. ്ോർത്ഥനോപൂർവ്ം ലയശുവതിടനയും മ�തിയടത്യും 
യൗലസപെതിതോവതിടനയും കണ്ടുമുട്ടുന്നലതോടെോപെം കുടുംബോംഗങ്ങൾ തമ്തിലം  ലനേഹത്തിടറെ 
മതിഴതികലളോടെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ോനോകുടമങ്തിൽ അത് എത്ര ആനന്ദകരമോകും! നമ്മുടെ   
്ോർഥനോ സമൂഹങ്ങളതിലം ഇതുതടന്ന സംഭവതിക്ടട്.

ലയശുവതിലനോടുള്ള അടുപെം ടകോണ്ട് ലകോവതിഡ് 19ടറെ ഏകോ്തടയ കീഴെക്കുവോൻ  
ഫ്രോൻസതിസ് പോപെ ല്ോത്സോഹതിപെതിക്കുന്നു.  ്ത്ോശയുടെ ല്ഷതിതശതിഷ്രോയതി രൂപോ്രടപെട്്,  
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അനുദതിന ജീവതിതത്തിട� ലനേഹത്തിടറെയും കരുണയുടെയും സല്ോഷത്തിടറെയും സോധോരണ 
്വൃത്തികളതിലൂടെ ലയശുവതിടന മറ്റുള്ളവർക്് സമീപസ്നോക്ോം. 

ആലരോഗ്്വർത്കർ, അധ്ോപകർ, അെതിയ്ര ഘട്ങ്ങളതിൽ ്വർത്തിക്കുന്നവർ, 
മോതോപതിതോക്ൾ തുെങ്ങതി നമ്തിൽ പ�രും ചുറ്റുമുള്ളവർക്്  ഏട� ്ത്ോശ പകർന്നും  
തങ്ങളുടെ കർത്വ്മനുഷ്തിച്ചും ഏട� ക്ീണതിതരോയതി തീർന്നതിരതിക്കുന്നു. ജീവതിതലലേശങ്ങളതിൽ 
സഹനശീ�രോയതിരതിക്ോനും വതിശ്ോസലത്ോടെ ്ോർത്ഥതിക്ോനും  പൗല�ോസ് ശ്ീഹോ 
ഉത് ലബോധതിപെതിക്കുന്നു.
 
 എല്ോ കുടുംബോംഗങ്ങളും വീട്തിൽ തടന്നയതിരുന്നു ലജോ�തി ടചയ്യുന്നതും പഠതിക്കുന്നതും അത്ര 
എളുപെമുള്ള കോര്മല്. ഭവനത്തിട� 'ആശ്രമോ'്രീക്ം ദുരഭതിമോനം നതി�ഞ് ഔദ്ധത്ടത് 
ടവല്ലുവതിളതിക്കുന്നു. 

രൂപതോലകന്ദ്രങ്ങൾ, ഇെവകകൾ, മറ്റു കൂട്ോയ്മകൾ എന്നതിവടയല്ോം �ഭ്മോക്കുന്ന ഓൺദ�ൻ 
ദതിവ്ബ�തികളും ്ോർഥനകളും ലരോഗതികൾ, വലയോജനങ്ങൾ, ദുർബ�ർ എന്നതിവടരല്ോം  
വതി�മതതിക്കുന്നു. യുവജനങ്ങൾ എക്ോ�ടത്യും ലപോട� ഓൺദ�ൻ സുവതിലശഷരംഗത്തു 
ലനതൃത്ം ്കെമോക്കുന്നു.
 
പോർശ്വത്കരതിക്ടപെട്് വീട്തിൽ അെയ്ക്കടപെട്വർ ്തീക്തിക്ോടത �ഭതിക്കുന്ന ഒരു 
ല�ോൺവതിളതിയതില�ോ സന്ദർശനത്തില�ോ ആനന്ദതിക്കുന്നു. ഇ�ക്ല്ോണതിക് ആശയമതിനതിമയ 
മോർഗങ്ങളതിലൂടെയോടണങ്തിലം മോതോപതിതോക്ൾ തങ്ങളുടെ മക്ടളയും ലപരക്തിെോങ്ങടളയും 
കോണോനോകുന്നതതിൽ സല്ോഷതിക്കുന്നു.

ഏകോ്തയുടെയും ഒറ്റടപെെ�തിടറെയും മഹോമോരതിടയ ്ോലയോഗതികമോയ  ടച�തിയ അടുപെത്തിടറെ 
ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ ടകോണ്ടു  നോം കീഴെക്കുന്നു. 2021 ൽ ഹൃദ്മോയ പുഞ്ചതിരതിയുടെയും 
സല്ോഷദോയകമോയ വോക്കുകളുടെയും  ടചറു സഹോയങ്ങളുടെയും ഈ പുതു ശീ�ങ്ങൾ 
നമുക്കു  തുെരോം.  അവ ഉത്കണ്ോകു�മോയ ല�ോകം കോംഷതിക്കുന്നതും വ�തിയ സല്ോഷത്തിനു 
കോരണമോകുന്നതുമോയ ്ത്ോശയുടെ വോക് സതിനോയതിത്ീരും.

നൂറ്റോണ്ടുകളോയതി ദക്സ്തവർ ടബത് �ലഹം ടതോഴുത്തിട� തതിരുക്കുടുംബത്തിടറെ മുൻപതിൽ 
ഭയഭക്തി - ബഹുമോനങ്ങലളോടെ  മുട്ടു മെക്തിയതിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധം, മഹോമോരതി, ദുര്ം  എന്നതിവയുടെ 
കോ�യളവുകളതിൽ കൂടുതൽ തീക്്ണതലയോടെ അവരതനുഷ്തിച്ചതിട്ടുണ്ട്; ഇലപെോൾ നമുക്കും 
അതു തുെരോം. ടബത് �ലഹമതിട� ശതിശുവതിടന  നതിശബ്ദമോയതി  ആരോധതിക്കുല്ോൾ  ്ത്ോശ 
സ��ീകരതിക്ടപെടുകയോടണന്നു പൗല�ോസ് ശ്ീഹോടയോടെോപെം നോമും  അ�തിയുന്നു. 

നമ്മുടെ  ലവദനകളതിൽ പങ്കുലചരുന്ന ഒരുവനോണ് ദദവം എന്ന യോഥോർഥ്മോണ് ഈ 
സന്ദർഭത്തിൽ നോം അനുഭവതിച്ച�തിയുന്നത്. അവതിടുന്നോണ് നമ്മുടെ ്ത്ോശ. അവതിടുടത് നോമം 
തടന്ന ഇമ്ോനുവൽ - ദദവം നലമ്ോടു കൂടെ - എന്നോണലല്ോ. യഥോർത്ഥത്തിൽ ്ത്ോശ 
ഒരു വ്ക്തിയോണ്. അത് ലയശു തടന്ന. ഈ  ്ത്ോശയതിൽ നമുക്കു നതിര്രം സല്ോഷതിക്ോം; 
ആനന്ദലത്ോടെ  അതു ല�ോകത്തിനു പങ്കുവയ്ക്കോം.

ആർച്ച്ബിഷപ്്ച ക്ബിസ്റ്റഫർ പ്രൗസ്ച 
കോൻടബ�, ആസ് ലത്ര�തിയ 
രക്ോധതികോരതി, 
ജീസസ് യൂത്് ഇറെർനോഷണൽ


