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The Wonder which is "Spirituality"

"I asked the tree to speak about God, then it blossomed"
                                  (Rabindranath Tagore)

          The utmost expression of the presence of God for a tree is its 
blossoms; the sweet fragrance, colorful petals and the inexpressible 
beauty, in a way, are radiations of divine presence. The question 
is whether we are able to realize it or not? It is high time to rede-
fine what spirituality exactly is; in common usage it is some-
thing related to  'spirit' or 'divine'. While accepting this common 
understanding it is necessary to redefine spirituality as our at-
titude which reflects or radiates the divine presence with in us, 
some thing like a sweet fragrance which, makes the surroundings 
pleasant and pleasing; an attitude of looking at in simple things 
the divine. 
   Kazantzakis, the renowned author, in his novel 'God's Pauper' 
narrates an incident; brother Leo once asked St. Francis of Assisi 
a question: Francis how did you experience the presence of God in 
various contexts? Francis replied: 'God is like a glass of cool water. 
When I am thirsty; but sometimes He is a conflagration, He burns 
and we burn with him'. Kazantzakis reminds us that God expe-
rience is not restricted to something like a Sunday experience; 
rather it is day to day process. We are called to resolve our life sit-
uations, whether it is painful or pleasant, meaningfully to realize 
the ever loving presence of God so that we may be able to transform 
into virtue the malice, unfaithfulness, disloyalty and dishonor 
with in us. Our approach should help us to make people not to fear 
us but to love. Our focus should be on 'you' not on 'I'. The sur-
roundings will decide whether we are spiritual or not; whether we 
are spreading fragrance or stench. Our Lord says "every good tree 
bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit". I asked the tree to 
speak about God, then it blossomed.

09/13/2018                                                      Dr.Zacharias Mar Aprem 
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       സമാധാനത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും പ്രതതിപുരുഷനു 
ജന്മനാടും സഭാമക്കളും ആദരനതിർഭരമായ യാത്ാന്മാഴതിയയ
കതി. മലങ്കര ഓർത്യ�ാക്സ് സുറതിയാനതി സഭ സീനതിയർ ന്മ
ത്ാന്്ാലീത്യും ന്െങ്ങന്നൂർ ഭദ്ാസനാധതിപനുമായ 
യതാമസസ് മാർ അത്നാസതിയയാസതിന്റെ ഭൗതതിക ശരീരും 
ഓതറ ന്സറെസ് യജാർജസ് ദയറായതിൽ കബറടക്കതി. വതിശ്ാസതി 
സമൂഹവും മുഖ്യമന്തതി ഉൾന്്ന്ട വതിവതിധ രുംഗങ്ങളതിന്ല പ്രമുഖ
രുും അയ്ത്യാപൊരും അർ്തിക്കാന്നത്തി.

     ശനതിയാഴ്ച ബയേൽ അരമനയതിൽ നതിന്നു പുത്ൻകാവസ് 
കത്ീ  ഡ്രലതിൽ എത്തിച്ച ഭൗതതിക ശരീരും ന്പാതുദർശനത്തിനു 
വച്ചയ്ാഴും ഒയടേന്റയ്ർ ആദരും അർ്തിക്കാന്നത്തി. ഉച്ചയ്ക്കു 
യശഷും പുത്ൻകാവതിൽ നതിന്നു നഗരതികാണതിക്കൽ ആരുംഭതിച്ചു. 
തുടർന്നു ന്െങ്ങന്നൂർ ടൗൺ, കല്തിയശരതി, മുംഗലും വഴതി നാലുമ
ണതിയയാന്ട ഭൗതതിക ശരീരും ഓതറ ദയറയതിയലന്ക്കത്തിച്ചു. തു
ടർന്നു പരതിശുദ്ധ ബയസലതിയയാസസ് മാർയത്ാമ്ാ പൗയലാസസ് 
ദ്തിതീയൻ കായതാലതിക്കാ ബാവായന്ടയും സയഹാദര ന്മത്ാ
ന്്ാലീത്മാരുന്ടയും കാർമതികത്ത്തിൽ അവസാന ഘടേും 
ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തി. പരതിശുദ്ധ ബാവാ അനുസ്മരണ 
പ്രസുംഗും നടത്തി. ദയറായന്ട വടക്കുഭാഗത്സ് പ്രയത്യകും 
തയാറാക്കതിയ കബറതിൽ അ ഞ്ചരയയാന്ട ഭൗതതികശരീരും വച്ച
യ്ാൾ വതിശ്ാസതികൾ പരതിശുദ്ധ പതിതായവ സമാധാനയത്ാട
കൂടതി വസതിക്കുകന്യന്ന പ്രതതിവാക്യും ഏറ്റുന്െ ാല്തി. അഞ്ചരയയാ
ന്ട ദയറ ൊ്ലതിന്റെ വടക്കുഭാഗത്തു തയാറാക്കതിയ കബറതിൽ 
ഭൗതതികശരീരും ഇറക്കതി വച്ചയതാന്ട ശുശ്രൂഷകൾ പൂർത്തിയാ
യതി.

     മുഖ്യമന്തതി പതിണറായതി വതിജയൻ പുത്ൻകാവതിലുും, മുൻ മുഖ്യ
മന്തതി ഉമ്ൻ ൊണ്തി ദയറയതിലുും ആദരാഞ്ജലതിയർ്തിച്ചു. യകന്ദ്ര
മന്തതി അൽയ�ാൻസസ് കണ്ണ്താനും, സുംസ്ാന മന്തതിമാ
രായ ജതി.സുധാകരൻ, മാതയു ടതി.യതാമസസ്, രാമെന്ദ്രൻ 
കടന്ന്ള്തി, പ്രതതിപക്ഷ യനതാവസ് രയമശസ് ന്െന്നതിത്ല, മുൻ 
മന്തതിമാരായ ന്ക.എും.മാണതി, ആർ.ബാലകൃഷ്ണപതിള്, എുംപതി
മാരായ ന്ക.സതി.യവണുയഗാപാൽ, ന്കാടതിക്കുന്നതിൽ സുയരഷസ്, 
ബതിന്ജപതി സുംസ്ാന അധ്യക്ഷൻ പതി. എസസ്. ശ്ീധരൻ പതിള് 
,യ�ാ. �തിലതിയ്ാസസ് മാർ ക്തിയസാസ്റും വലതിയ ന്മത്ാന്്ാലീ
ത്, യ�ാ. യജാസ�സ് മാർയത്ാമ്ാ ന്മത്ാന്്ാലീത്, കർദതി
നാൾമാരായ മാർ യജാർജസ് ആലയഞ്ചരതി, മാർ ബയസലതിയയാ
സസ് ക്തിമ്ീസസ് കായതാലതിക്കാബാവ, കസ്നാനായ ആർച്ചസ് ബതിഷപസ് 
കുറതിയായക്കാസസ് മാർ യസയവറതിയയാസസ് വലതിയ ന്മത്ാന്്ാലീ
ത് തുടങ്ങതിയവർ ആദരാഞ്ജലതിയർ്തിക്കാൻ എത്തിയതിരുന്നു. 
മലയാള മയനാരമയ്ക്കു യവണ്തി മായനജതിങസ് എ�തിറ്റർ യജക്കബസ് 
മാതയു ആദരാഞ്ജലതി അർ്തിച്ചു.

മലങ്കര ഓർ ത്യ�ാകസ് സസ് സഭയന്ട  ന്െങ്ങ
ന്നൂർ  ഭദ്ാസനാധതിപൻ യതാമസസ് മാർ  അത്
നാസതിയയാസസ് ന്മത്ായപാലീത്യന്ട ആകസ്മതി
കമായ യദഹവതിയയാഗത്തിൽ സൗത്സ് ന്വസ്റസ് 
അയമരതിക്കൻ ഭദ്ാസനും അനുയശാെനും അറതി
യതിച്ചു. മലങ്കര സഭയന്ട സീനതിയർ ന്മത്ായ്ാലീ
ത്യും  1985 മാർച്ചസ് 10 -നസ് ന്െങ്ങന്നൂർ ഭദ്ാസ
നും രൂപവതസ്ക്കരതിച്ചതസ് മുതൽ  ഭദ്ാസനാധതിപൻ 
എന്ന നതിലയതിൽ ആ ഭദ്ാസനന്ത് ഇന്നന്ത് 
രീതതിയതിൽ വളർത്തി ന്കാണ്ടുവരുവാൻ 
അക്ഷീണും പ്രയകസ്നതിച്ച പതിതാവായതിരുന്നു മാർ 
അത്നാസതിയയാസസ് ന്മത്ായപാലീത് എന്നസ് 
സൗത്സ് ന്വസ്റസ് അയമരതിക്കൻ ഭദ്ാസന 
സഹായ ന്മത്ായപാലീത് അഭതി യ�ാ സഖറതിയാ 
മാർ അയപ്രും അനുസ്മരതിച്ചു. ഓർത്യ�ാക്സ് സഭാ 
സതിന�സ് ന്സക്ടേറതിയായതി ദീർഘകാലും പ്രവർ
ത്തിക്കുകയും ഗുജറാത്തിൽ സഭയന്ട വതിദ്യാ
ഭ്യാസ സ്ാപനങ്ങൾ ആരുംഭതിക്കുന്നതതിലുും പരതി
പാലതിക്കുന്നതതിലുും ഏന്റ പങ്കുവഹതിച്ചതിട്ടുണ്സ്. 
വതിഭ്യാഭ്യാസ യമഖലയതിലായതിരുന്നു അയദേഹത്തി
ന്റെ ശ്ദ്ധ. സഭയന്ട മതിഷനസ് പ്രവർത്നങ്ങളതിലുും 
യനതൃത്ും നൽകതി. ഭദ്ാസന ന്സക്ടേറതി �ാ 
�തിലതി്സ് എബ്രഹാും വവദീക ന്സക്ടേറതി �ാ. 
പതി.സതി. യജാർജ്സ്, ഭദ്ാസന കൗൺസതിൽ അുംഗ
ങ്ങൾ, ഭദ്ാസന മായനജതിഗസ് കമ്റ്റതി അുംഗങ്ങൾ 
തുടങ്ങതിയവർ അനുയശാെതിച്ചു. 

യതാമസസ് മാർ അത്ാനാസതിയയാസസ് ന്മത്ായ്ാലീത്ക്കസ് 
യാത്ാന്മാഴതി
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      Usually when we know we are going to be attending a session on mental health, we often think 
about other people’s mental health. Questions people usually want answers for are: how can I get OTH-
ER people to realize they need help? How can I get OTHER people to see someone? Who can I take 
OTHER people to? While there are unfortunately so many we know that need help, we don’t often 
realize that we have our own mental wellness to pay attention to. That’s often because when we think 
mental health, we think extreme.

  It’s important to realize that there is a spectrum. And we 
tend to get stuck on one end of the spectrum. When we 
consider mental health, we immediately think of the se-
verely mentally ill. However, we don’t do the same when 
we talk about physical health. We don’t just consider ill-
ness when we talk about physical health. In fact, we talk 
about physical health as a lifestyle. We talk about how 
often we go to the gym, what we eat for meals, progress 
we’ve made based on pounds or inches lost or gained, we 
post pictures of progress or Snapchat when we are at the 
gym, make sure to schedule our annual medical/dental 
check ups. In fact, if we don’t care for our bodies, labels 
may be placed on us, such as lazy or unintelligent. For 
those of us that may take a break from going to the gym 
or eat that extra slice of cake, there might be a feeling of 
guilt or a need to justify the decision. We are held to a 
certain standard with our bodies.

  However, we don’t tend to care for our mind as a life-
style, the way we care for our bodies. We don’t talk about 
a change in mood, we don’t have great awareness over 
what makes us feel angry, jealous, sad, uncomfortable, or 
unworthy. We don’t know what a thought is, let alone, 
know how to identify what thoughts are going through 
our minds. We don’t know when we need space or when 
we need support until it’s too late. We don’t realize that 
anxiety can come in the form of a stomachache or rap-
id heart rate, that depression can come in the form of 
fatigue and lethargy. When something triggers or stress 
us out, we cope by trying to avoid the uncomfortable 
thing rather than confront it and address it straight on. 
We don’t know how to communicate properly. We don’t 
know how to ask for help. We don’t see the value in doing 
so. Where as talking about our physical health is admi-
rable, taking care of our mental health is seen as weak, 
perhaps too feminine. As if our focusing on our own 
thoughts and emotions, our mental wellbeing is for the 
weak or reserved for one gender. 

    But the thing is, if we are Christian, we are respon-
sible for our thoughts and emotions, just as we are 
responsible for our bodies. We are called to be well. 
Well as it is defined by the Church, which is to become 
like Christ. That journey to Christ is what we hear re-
ferred to as the healing processes. Healing from who 
we are into the human we were created to be, one that 
is completely well. This process cannot be compart-
mentalized. We can’t pick and choose which parts of 
our selves are well, then we wouldn’t be fully well. We 
can’t pick and choose which parts of our selves are to 
be like Christ, then we wouldn’t fully be like Christ. 
We are called to move all parts of ourselves towards 
Christ. Our relationships, our money, our diets, our 
bodies, our thoughts, our emotions, our minds.

       So in a community that is more quick to talk about 
someone else’s thoughts, emotions, behaviors, mental 
health and not sure as to how to talk about our OWN 
thoughts, emotions, mental wellness, this is particu-
larly a challenge. So what can I do to increase aware 
of what goes on in my mind? It would be great if this 
issue could be completely resolved in 10 minutes, or 
by going to a couple of workshops.  Unfortunately, 
we are where we are right now, due to being taught 
for CENTURIES by our surroundings, our culture, 
our family and friends, that our thoughts and emo-
tions and behaviors don’t matter. If I didn’t know that 
a stuffy nose could mean that a cold is coming on, 
I wouldn’t be able to take precautionary measures. I 
was taught that a stuffy nose was a sign of not feel-
ing well since I was a child AND I was encouraged to 
take care of it. In the same way, if I was never taught 
that the increase in heart rate I experience everyday 
before I step foot into work, might be anxiety, I will 
never address it

FOCUSING ON OUR OWN MENTAL HEALTH
                                                                             Susan Zacharia, LCSW, CAP
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    We sweep anything that makes us feel uncomfortable 
or anything we don’t understand the rugs, in hopes that 
they will disappear. Because they are too uncomfortable 
to bear. We sweep illness, news of a loss of a loved one, 
abuse or assault, a loss of a job, addiction under the rug, 
because how do we explain it? How do I explain my 
grief, embarrassment, fear, shock, anger without feeling 
less than? Without feeling weak? We ourselves do not 
know how to confront and process these difficult, un-
comfortable, heart-breaking experiences so we ignore 
them. What happens when we ignore that stuffy nose? 
What happens when we ignore that wound we may 
have gotten on our arm and just decide to pull a sleeve 
over it?

   So we are brought back to the question – what do 
we do? About a year ago, the NY Times published an 
opinions piece titled “Opening Up About Addiction 
and Recovery”. The article is a great read but there was 
a quote that I was brought to mind while preparing this 
presentation. "The paradox is that stigma is most effec-
tively dispelled through openness." This is the answer to 
“what do we do?” The only way, to become comfortable 
with the uncomfortable, is to explore the uncomfort-
able, to be open about the uncomfortable. In essence, to 
talk about the very things we OURSELVES don’t want 
to talk about.  This does not mean, talking about other 
people’s mental health. This doesn’t mean waiting for 
someone else to talk about his or hers. This means WE 
talk about our own mental health. 

  This is one of the biggest goals of the Diocesan De-
partment of Counseling Services. To get our commu-
nity to talk about the things that are difficult to talk 
about in spite of grief, embarrassment, fear, shock, and 
anger. The unfortunate thing is that today when we do 
hear someone talking about mental health, it is usu-
ally within the context of making a joke, often times 
an insensitive one. We call others names or by misuse 
words that are already difficult to take seriously by the 
community at large, such as referring to someone play-
fully as “mentally unstable”, by calling someone “cra-
zy”, by minimizing a conversation about one’s thoughts 
and emotions, by saying “get over it.” The only way we 
can begin to value our thoughts, emotions, our OWN 
overall mental wellness is to talk about it as if it mat-
ters. We start with ourselves. We ask ourselves, how 
are my thoughts getting in the way of becoming who 
I’m created to be? How are my emotions getting in 
the way of becoming who I’m created to be? How are 
my behaviors getting in the way of becoming who I’m 
created to be? Healing starts with us. Salvation starts 
with us. We cannot expect a community to take a risk 
if we ourselves are not willing to take a risk.  So as we 
end, I encourage all of you to ask yourselves “how can 
I improve my own mental wellbeing?” If you are sit-
ting here saying, “there is nothing I need to improve”, 
imagine what your primary care doctor would say if 
you had said “there is nothing else I need to do for my 
body.” There is always more to do.

യലാസസ് ഏഞ്ചൽസസ് സാൻ ന്�ർണായണ്ാ വാലതി 
ന്സറെസ് യമരീസസ് ഓർയത്ായ�ാകസ് സസ് യദവാലയ കൂദാശ

യലാസസ് ഏഞ്ചൽസസ്:സ്ർഗ്ഗവും ഭൂമതിയും നതിറഞ്ഞുനതിൽക്കുന്ന വദവമഹത്ത്തിന്റെ മനുഷ്യരുന്ട ഇടയതിലുള് ദൃശ്യമായ അടയാള
മാണസ് വദവാലയും. അതസ് പുതതിയ നതിയമജനതയായ സഭാ വതിശ്ാസതികളന്ട ഇടയതിൽ വദവത്തിന്റെ സാന്നതിധ്യും ഉറപ്പുവരുത്തു
ന്ന സുംഗമകൂടാരമാണസ് (പുറ 33:711). പഴയ നതിയമത്തിൽ സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ ഇസ്ായയൽ ജനതയയാന്ടാ്ും ഇറങ്ങതിവ
സതിച്ച വദവും പുതതിയ നതിയമത്തിൽ വദവാലയമാകുന്ന സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ സഭാ മക്കയളാന്ടാത്സ് വസതിക്കുന്നു 
എന്നതാണസ് മലങ്കര ഓർത്യ�ാകസ് സസ് സഭയന്ട വതിശ്ാസും. വതിശ്ാസജീവതിതത്തിലുും സ്ഭാവരൂപീകരണത്തിലുും കൂടോയസ്മയന്ട 
വളർച്ചയതിലുും വദവാലയത്തിന്റെ പ്രസക്തിയും, പ്രാധാന്യവും തതിരതിച്ചറതിഞ്ഞതുന്കാണ്ാണസ് മലങ്കര ഓർത്യ�ാകസ് സസ് സഭാ 
മക്കൾക്കായതി വദവാലയങ്ങൾ നതിർമ്തിക്കാൻ ബഹുമാനന്്ടേ വവദീകരുന്ട യനതൃത്ത്തിൽ വർഷവർഷാ്തരങ്ങളായതി അയമ
രതിക്കയന്ട വതിവതിധ ഭാഗങ്ങളതിയലക്കസ് കുടതിയയറതിപാർത് അത്ായ സയഹാദരങ്ങൾ മുന്നതിടേതിറങ്ങുന്നതസ്. നാും മക്കൾക്കായതി പലതുും 
കരുതതിന്വയ്ക്കുന്നതുയപാന്ല വരുുംതലമുറയ്കായതി ഒരു വതിശ്ാസതി സമൂഹും കരുതതിന്വയ്ക്കുന്ന അതതിയശ്ഷ്ഠമായ നതിധതിയാണസ് പരതിശുദ്ധ 
വദവാലയങ്ങൾ എന്നസ് പരതിശുദ്ധ കായതാലതിക്കാ ബാവ യദവാലയ കൂദാശയയാടനുബന്തിച്ചു നടന്ന യയാഗന്ത് അഭതിസുംയബാ
ധന ന്െയസ്തുന്കാണ്സ് പറഞ്ഞു. കാലതിയ�ാർണതിയ യലാസസ് ഏഞ്ചൽസസ് സാൻ ന്�ർണായണ്ാ വാലതി ന്സറെസ് യമരീസസ് ഓർയത്ാ
യ�ാകസ് സസ് വദവാലയത്തിനസ് ഇതസ് സ്പസ് നസാ�ല്യത്തിന്റെ സുദതിനങ്ങളായതി മാറതി. നഗരത്തിന്റെ അതതിർത്തിക്കുള്തിൽ  പണതിതു
യർത്തിയ പുതതിയ വദവാലയും മലങ്കര ഓർത്യ�ാകസ് സസ് സുറതിയാനതി സഭയന്ട പരമാധ്യക്ഷനുും, കതിഴക്കതിന്റെ കായതാലതിക്കയും, 
മലങ്കര ന്മത്ായപാലീത്ായും, സൗത്സ് ന്വസ്റസ് അയമരതിക്കൻ ഭദ്ാസന ന്മത്ായ്ാലീത്ായമായ പരതിശുദ്ധ യമാറാൻ മാർ 
ബയസലതിയയാസസ് മാർയത്ാമാ പൗയലാസസ് ദ്തിതതിയൻ കായതാലതിക്ക ബാവയന്ട കരങ്ങളാൽ കൂദാശ ന്െയ്യന്്ടേയതാടകൂടതി ഒന്നര 
പതതിറ്റാണ്സ് പതിന്നതിടന്ന യലാസസ് ഏഞ്ചൽസസ് ന്സറെസ് യമരീസസ് ഓർയത്ായ�ാകസ് സസ് വദവാലയത്തിൻന്റ െരതിത്നാഴതികകല്തിൽ 
പുതതിന്യാരു അധ്യായുംകൂടതി എഴതതിയെർക്കന്്ടകയായതി. സൗത്സ് ന്വസസ് റസ് അയമരതിക്കൻ ഭദ്ാസന സഹായ ന്മത്ായപാലീത് 
അഭതി.യ�ാ.സഖറതിയാസസ് മാർ അയപ്രും കൂദാശക്കസ് സഹകാർമ്തികത്ും വഹതിച്ചു.
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സ്ർഗ്ഗവും ഭൂമതിയും തമ്തിൽ വീണ്ടുും ഒന്നതി്തിച്ച യനേഹത്തിന്റെ അടയാളമാണസ് ക്രൂശസ്. മരണായധ
ന്ത് രക്ഷയന്ട ആയധമായതി കർത്ാവ മാറ്റുന്നു. തതിന്മയതിൽ ജീവതിച്ചവർക്കസ് മരണ ശതിക്ഷ ക്രൂശതി
ലൂന്ട നൽകതിന്യങ്കതിൽ കർത്ാവതിന്റെ ക്രൂശസ് സ്ർഗീയ ഓഹരതിക്കസ് നന്മ് അർഹാരാക്കതിതീ
ർക്കുന്നു. സ്ീബാ ന്പരുന്നാൾ നാും ന്കാണ്ാടയ്ാൾ കർത്ാവതിന്റെ രക്ഷാകരമായ 
വീന്ണ്ട്ാണ നാും സ്മരതിക്കുന്നതസ്. ക്രൂശതിലൂന്ടയള് തന്റെ താഴ്ചയതിൽ യലാകത്തിനു പുതതിയ 
മാർഗും കാണതിച്ചു തരുന്നു. “ക്രൂയശാളും തന്ന്ന താഴസ്ത്തി” ആ മനുഷ്യ യനേഹും വരുവാനുള് യലാ
കത്തിന്റെ പുതതിയ പ്രകാശമായതി മാറുന്നു. മനുഷ്യ വർഗയത്ാടള് അയഭദ്യമായ യനേഹും ക്രൂശതിലൂ
ന്ട ന്വളതിന്്ടത്തിയയ്ാൾ, ആ ക്രൂയശാളും താഴവാനുള് ഒരു ആഹ്ാനും കൂടതിയാണസ് ഓയരാ 
സ്ീബാ ന്പരുന്നാൾ ആയഘാഷവും. യനേഹും മാഞ്ഞു യപായതിന്ക്കാണ്തിരതിക്കുന്ന ഇന്നന്ത് യലാ
കത്തിനസ് പുതതിയ ദതിശായബാധവും, പ്രകാശവും നൽകാൻ ക്രൂശതിന്റെ യനേഹും നന്മ് ബാലന്്ട
ത്ന്ടേ. സഹജീവതികന്ള യനേഹതിക്കയും അവന്ര കരുതുകയും ന്െയ്യുയ്ാൾ ക്രൂശതിന്ല 
യനേഹത്തിന്റെ സാക്ഷതികളായതി നാും മാറുന്നു. 

"സ്ർഗ്ഗവും ഭൂമതിയും തമ്തിൽ വീണ്ടുും ഒന്നതി്തിച്ച യനേഹത്തിന്റെ അടയാളമാണസ് ക്രൂശസ് " 
   
കതിഴക്കുും പടതിഞ്ഞാറുമുള് എല്ാ പുരാതന സഭകളും സ്ീ
ബാന്്രുന്നാൾ ആയഘാഷതിക്കുന്നുണ്സ്. ന്സപസ്റ്റുംബർ 14 
തന്ന്നയാണസ് ന്പരുന്നാൾദതിനും. സ്ീബായന്ട മഹത്ീക
രണത്തിൻന്റ ന്പരുന്നാൾ (Feast of the Exaltation of 
the Cross) എന്നാണസ് ഇതസ് അറതിയന്്ടന്നതസ്. വബസ
ൻറയതിൻ ഓർത്യ�ാക്സ് സഭകളതിൽ (അതായതസ്, ഗ്ീക്കസ്, 
റഷ്യൻ, റുയമനതിയൻ, ബൾയഗറതിയൻ ആദതിയായ ഓർത്
യ�ാക്സ് സഭകൾ) ന്സപസ്റ്റുംബർ 14 കൂടാന്ത ആഗസ്റസ് 
ഒന്നാും തീയതതിയും വലതിയയനാ്തിൻന്റ മൂന്നാും ഞായറാ
ഴ്ചയും സ്ീബായന്ട ന്പരുനാളകളായതി യവർതതിരതിച്ചതിരതിക്കു
ന്നു. യറാമൻ കയത്ാലതിക്കാ സഭയതിൽ എല്ാ ന്വള്തിയാഴ്ച
യും സ്ീബായയാടള് ആദരവതിൻന്റ നമസ്കാരും 
നടത്തുന്നുണ്സ്; കർത്ാവതിൻന്റ പീ�ാനുഭവന്ത് അനു
സ്മരതിക്കുന്നതതിനു യവണ്തിയാണസ് ഈ ശുശ്രൂഷ. നമ്മുന്ട 
സഭയതിൽ സ്ീബായന്ട കാലും എന്ന്നാരു ഘടേും തന്ന്ന 
സഭാവർഷത്തിൽ (Ecclesiastical Year) ഉൾന്്ടത്തിയതി
രതിക്കുന്നു. സ്ീബാന്്രുന്നാൾ മുതൽ സഭാശുദ്ധീകരണ
ന്്രുന്നാൾ (കൂയദാശസ് ഈയത്ാ) വന്രയള് കാലഘടേ
മാണതിതസ്. ഈ കാലഘടേത്തിലുും ഉയതിർപ്പു മുതൽ 
സ്ീബാന്്രുന്നാൾ വന്രയള് കാലഘടേങ്ങളതിലുും ന്വള്തി
യാഴ്ച രാത്തി പ്രാർത്ഥനയന്ട ഒന്നാും കൗമാ സ്ീബായയാട
ള് ആദരവതിൻന്റ പ്രയത്യക പ്രാർത്ഥനകൾ ആണസ്. ന്വ
ള്തിയാഴ്ചപ്രാർത്ഥനകളതിന്ലല്ാും തന്ന്ന സ്ീബാന്യ 
സ്മരതിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്സ്. വബസൻറയതിൻ 
ഓർത്യ�ാക്സ് സഭകൾ വലതിയയനാ്തിൻന്റ മൂന്നാും 
ഞായറാഴ്ച സ്ീബായന്ട ന്പരുന്നാൾ ആയതി ആെരതിക്കു
ന്നു. ഇതതിനു സമാനമായതി നമ്മുന്ട സഭയതിൽ വലതിയയനാ
്തിൽ മൂന്നാും ഞായറാഴ്ച കഴതിഞ്ഞുവരുന്ന ബുധനാഴ്ച.

"കർത്ാവതിയനാന്ടാ്ും ക്രൂശതിൻന്റയും 
പുനരുത്ഥാനത്തിൻന്റയും അനുഭവത്തിൽ 

പങ്കുയെരാനാണസ് നമ്മുന്ട യാത്." 

(വലതിയയനാ്തിൻന്റ പകുതതി ബുധനാഴ്ച) സ്ീബാ 
ആയഘാഷും നടത്തി യദവാലയമദ്ധ്യത്തിൽ സ്ീബാ പ്രതതി
ഷ്ഠതിക്കുന്നു. നമ്മുന്ട കർത്ാവതിൻന്റ 
ക്രൂശായരാഹണത്തിൻന്റയും ഉയതിർ്തിൻന്റയും ന്പരുന്നാ
ളകളതിയലക്കസ് യനാ്നുഷ്ഠതിച്ചുും ക്രൂശതിൽ ശ്ദ്ധ യകന്ദ്രീകരതിച്ചുും 
ജീവതിതന്ത് ഒരുക്കണും എന്നാണസ് ഇതുന്കാണ്ടുയദേശതിക്കു
ന്നതസ്. ക്രൂശതിന്ന മുൻകണ്ടുന്കാണ്ാണസ് കർത്ാവസ് യറുശ
യലമതിയലക്കു യപാകുന്നതസ്. അവൻന്റ വെനും യകട്ടുും അതതി
നനുസരണമായതി ജീവതിതന്ത് െതിടേന്്ടത്ാൻ 
ശ്മതിച്ചുന്കാണ്ടുും നാും കർത്ാവതിന്ന അനുയാത് ന്െയ്യു
ന്നു. കർത്ാവതിയനാന്ടാ്ും ക്രൂശതിൻന്റയും 
പുനരുത്ഥാനത്തിൻന്റയും അനുഭവത്തിൽ പങ്കുയെരാനാ
ണസ് നമ്മുന്ട യാത്. വലതിയ ന്വള്തിയാഴ്ച (ദുഃഖന്വള്തിയാഴ്ച) 
സ്ീബാ വന്ദനത്തിൻന്റ ശുശ്രൂഷ നടത്തുകയും ക്രൂശതിത
നായ യയശുവതിന്ന ചുംബതിക്കുന്നതതിൻന്റ ലക്ഷ്യമായതി 
സ്ീബാ ചുംബതിക്കുകയും ന്െയ്യുന്നു. ഉയതിർപ്പുന്പരുന്നാൾ 
മുതൽ സ്ർഗ്ഗായരാഹണന്്രുന്നാൾ വന്ര വതി. മദസ്ബഹാ
യതിൽ സ്ീബാ ഉയർത്തിവച്ചതിരതിക്കുന്നു. വലതിയയനാ്തിൻന്റ 
കാലഘടേത്തിൽ സ്ീബാ സ്യപരതിത്യാഗത്തിൻന്റയും മറ്റു
ള്വന്ര പ്രതതി കഷ്ടമനുഭവതിക്കുന്നതതിൻന്റയും, ആത്സും
സ്കരണത്തിൻന്റയും െതി്തകളാണസ് നമ്മുന്ട മനസ്തിൽ 
ഉണർത്തുന്നന്തങ്കതിൽ ഉയതിർന്ത്ഴയന്നറ്റ ക്തിസസ്തുവതിന്ന 
പ്രതതിനതിധീകരതിക്കുന്ന സ്ീബാ മരണത്തിയന്മലുള് ജയത്തി
ൻന്റയും രക്ഷയന്ടയും വപശാെതികശക്തികളതിയന്മലുള് 
വതിജയത്തിൻന്റയും പ്രതീകമായതി നതിൽക്കുന്നു. ഈ രണ്സ് 
ആശയങ്ങളും ഒരുയപാന്ല സുംയവദതി്തിയക്കണ്തുന്കാണ്സ് 
ക്രൂശതിതരൂപും ഇല്ാത് കുരതിശസ് ആണസ് ഏന്റ അർത്ഥപൂ
ർണ്ണും. പൗരസ്്യ സഭകളതിൽ ഏറതിയപങ്കുും ക്രൂശതിതരൂപും 
ഇല്ാത് കുരതിശുകളാണസ് ഉപയയാഗതിക്കുന്നതസ്. പാശ്ാത്യ
സഭ യയശുക്തിസസ്തുവതിൻന്റ പീ�ാനുഭവത്തിൻന്റ പ്രതീക
മായതിടോണസ് മുഖ്യമായും ക്രൂശതിന്ന കാണുന്നതസ്. അതുന്കാ
ണ്സ് ക്രൂശതിതരൂപും ഉള് ക്രൂശസ് ആണസ് അവന്ര സുംബന്തിച്ചസ് 
ഏന്റ പ്രസക്ും.

സ്ീബാ സഭയന്ട ആരാധനാവർഷത്തിൽ
                                                                  യ�ാ. ഗബ്രതിയയൽ മാർ ഗ്ീയഗാറതിയയാസസ്
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ക്രൂശതിൻന്റ െരതിത്ത്തിന്ല രണ്സ് ഘടേങ്ങൾ

ക്തിസ്്ബ്ും 326-ലാണസ് കർത്ാവതിന്ന കുരതിശതിച്ച ക്രൂശസ് യറുശയലമതിൽ നതിന്നസ് കന്ണ്
ടക്കുന്നതസ്. ഇതസ് കുരതിശതിൻന്റ െരതിത്ത്തിൽ നതിർണ്ണായകമായ സുംഭവമായതിത്ീ
ർന്നു. ഈ സുംഭവത്തിനു മു്സ് കുരതിശസ് ഒരു െതിഹ്നമായതി ഉപയയാഗതിച്ചതിരുന്നു. എന്നാൽ 
കുരതിശസ് കന്ണ്ടത്തതിനു യശഷമാണസ് കുരതിശസ് വന്ദനവസ് ആരുംഭതിക്കുന്നതസ്.

നാലാും നൂറ്റാണ്ടു വന്ര വ്യക്തിപരമായ ആരാധനയ്കസ് കുരതിശസ് ഉപയയാഗതിച്ചതിരുന്നു. 
എന്നാൽ ന്പാതു ആരാധനയ്കസ് വളന്ര വതിരളമായയ ഉപയയാഗതിച്ചതിരുന്നുള്ളൂ. ക്രൂശതിത
രൂപും ഉള് കുരതിശുകൾ ആദതികാലങ്ങളതിൽ ഉപയയാഗതിച്ചതിരുന്നതില്. അഞ്ചാും നൂറ്റാണ്തി
ൽ മാത്യമ ക്രൂശതിതരൂപും ഉള് കുരതിശസ് ഉപയയാഗതിച്ചുവന്നതതിൻന്റ ആദ്യയരഖകൾ 
കാണാൻ കഴതിയന്നുള്ളൂ. യമശയമൽ കുരതിശു വച്ചസ് വതി. കുർബാന അനുഷ്ഠതിക്കുന്ന 
പതതിവസ് അഞ്ചാും നൂറ്റാണ്തിൽ സതിറതിയയതിൽ നതിലനതിന്നതിരുന്നതായതി കാണുന്നു. 

എന്നാൽ പാശ്ാത്യ സഭയതിൽ ഈ പതതിവസ് വളന്രക്കാലും 
കഴതിഞ്ഞാണസ് ആവതിർഭവതിക്കുന്നതസ്. അഞ്ും ആറുും നൂറ്റാണ്ടു
കളതിൽ ക്രൂശതിൻന്റ യശ്ഷ്ഠത ന്വളതിവാക്കുന്ന പല കലാരൂപ
ങ്ങളും ഉണ്ാവാൻ തുടങ്ങതി. ക്രൂശസ് ജയത്തിൻന്റയും ജീവ
ൻന്റയും പ്രതീകമായതി െതിത്ീകരതിക്കുന്നതാണസ് അവ. 
കുരതിശു വഹതിക്കുന്ന കുഞ്ഞാടതിൻന്റ െതിത്ും ന്വളതിപാട ഗ്ന്ഥ
ത്തിന്ല ജയശാലതിയായ ക്തിസസ്തുവതിന്ന അനുസ്മരതി്തിക്കു
ന്നു. ക്രൂശതിൻന്റ ചവടേതിൽ നതിന്നുും മുളച്ചസ് രണ്ടു വശങ്ങളതിയല
ക്കുും വളർന്നു പടർന്നു കതിടക്കുന്ന മു്തതിരതിത്ണ്തിൻന്റ 
െതിത്ും കുരതിശസ് ജീവവൃക്ഷമാന്ണന്നസ് കാണതിക്കുന്നു. ഈ 
രണ്ടു പ്രതീകങ്ങളും വതിരതിക്കൂടേസ്, െതിയത്ാല ആദതിയായ ആരാ
ധനയ്ക്കുപയയാഗതിക്കുന്ന വതിയശഷ വസ്ത്രങ്ങളതിലുും സാധനങ്ങ
ളതിലുും ഇന്നുും ഉപയയാഗതിച്ചുവരുന്നുണ്യല്ാ.

കുരതിശുവരയയ്റ്റതി

കുരതിശു വരക്കുന്ന പതതിവസ് രണ്ാും നൂറ്റാണ്ടു മുതൽതന്ന്ന 
ഉണ്ായതിരുന്നു. തള്വതിരയലാ ചൂണ്ടുവതിരയലാ ആണസ് ഉപ
യയാഗതിക്കുന്നതസ്. ആറാും നൂറ്റാണ്ടു മുതലാണസ് മൂന്നു വതിര
ൽന്കാണ്സ് കുരതിശുവരയ്ക്കുന്ന പതതിവണ്ായതസ്; ത്തിയയക
നായ വദവത്തിലുള് വതിശ്ാസും എടത്തുകാണതിക്കുന്നതതിനു 
യവണ്തിയാണസ് മൂന്നുവതിരൽ ഒന്നായതി യെർത്സ് 
കുരതിശുവരയ്ക്കുന്നതസ്. കുരതിശുവരയ്ക്കുയ്ാൾ പ്രധാനമായും 
രണ്ടു പ്രാർത്ഥനകൾ ഉരുവതിട്ടുവന്നതിരുന്നു. ‘പതിതാവതിൻന്റ
യും പുത്ൻന്റയും പരതിശുദ്ധാത്ാവതിൻന്റയും തതിരുനാമത്തി
ൽ തനതിക്കു സസ്തുതതി’ എന്ന പ്രാർത്ഥനയും ‘വദവയമ നീ 
പരതിശുദ്ധനാകുന്നു’ എന്നു തുടങ്ങുന്ന പ്രാർത്ഥനയും. ഇന്നുും 
ഈ പതതിവസ് നതിലനതിന്നുവരുന്നു.

"ത്തിയയകനായ വദവത്തിലുള് വതിശ്ാസും 
എടത്തുകാണതിക്കുന്നതതിനു യവണ്തിയാണസ് മൂന്നു
വതിരൽ ഒന്നായതി യെർത്സ് കുരതിശുവരയ്ക്കുന്നതസ്." 

കർത്ാവതിൻന്റ കുരതിശു കന്ണ്ടക്കുന്നതതിനു വളന്ര മുമ്പു 
മുതൽ തന്ന്ന കുരതിശു വരയ്ക്കുന്ന പതതിവസ് ഉണ്ായതിരുന്നു 
എന്നുള്തതിനസ് യവണ്ത് ന്തളതിവകൾ എടത്തുകാണതിയ്കാൻ 
കഴതിയും. രണ്ാും നൂറ്റാണ്തിൻന്റ ആരുംഭും മുതന്ലങ്കതിലുും 
ഇതുണ്ായതിരുന്നതിരതിക്കണും. എ്തായതിരുന്നാലുും വതി. 
പൗയലാസസ് അയ്ായസ്ാലൻന്റ യലഖനങ്ങളതിൽ ക്രൂശസ് 
സമാധാനത്തിൻന്റയും അനുരഞ്ജനത്തിൻന്റയും രക്ഷ
യന്ടയും പ്രതീകമാണസ്; സ്യപരതിത്യാഗത്തിൻന്റയും 
സമർ്ണത്തിൻന്റയും െതിഹ്നും. കുരതിശുവരയ്ക്കുന്നതതിന്ന 
സുംബന്തിയച്ചാ, കുരതിശു വന്ദനവതിന്ന സുംബന്തിയച്ചാ പു
തതിയനതിയമത്തിൽ വ്യക്മായ സൂെനകളതിന്ല്ങ്കതിലുും 
കുരതിശതിന്ന സുംബന്തിച്ച െതി്തയതിൽ വ്യക്മായ വതികാസും 
ഉണ്ാകുന്നതായതി കാണാും. ശാപത്തിൻന്റയും ശതിക്ഷയ
ന്ടയും പ്രതീകമായ കുരതിശുമരും അനുഗ്ഹത്തിൻന്റയും 
രക്ഷയന്ടയും പ്രതീകമായതി രൂപാ്തരും പ്രാപതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. 
യയശുവതിന്ന വധതിക്കാനുപയയാഗതിച്ച ഒരു ഉപാധതിയായല് 
വതി. പൗയലാസസ് അയ്ായസ്ാലൻ കുരതിശതിന്ന കാണുന്ന
തസ്. പതിന്ന്നയയാ, കുരതിശതിലൂന്ട കർത്ാവസ് ന്െയ്ത രക്ഷാകര
പ്രവർത്നങ്ങളന്ടന്യല്ാും പ്രതീകമായതിടേന്ത്. പുനരു
ത്ഥാനത്തിൻന്റ ന്വളതിച്ചത്തിൽ മാത്യമ ഈ രൂപാ്തരും 
വതിശദമാക്കാനാവൂ.

"ക്രൂശസ് സമാധാനത്തിൻന്റയും അനുരഞ്ജന
ത്തിൻന്റയും രക്ഷയന്ടയും പ്രതീകമാണസ് "

കുരതിശുവരയ്ക്കുന്ന അനുഷ്ഠാനന്ത് സുംബന്തിച്ചുും 
അതതിൻന്റ പ്രാധാന്യന്ത് സുംബന്തിച്ചുും പല പതിതാക്ക
ന്മാരുും എഴതതിയതിട്ടുണ്സ്. അവരതിൽ വതി. ന്തർത്തുല്യൻ, വതി. 
ബയസലതിയയാസസ് എന്നീ പതിതാക്കന്മാർ എഴതന്്ടേ പാര
്ര്യങ്ങയളാന്ടാ്ും പ്രാധാന്യും എഴതന്്ടാത് പാര്
ര്യങ്ങൾക്കസ് ഉന്ണ്ന്നുും കുരതിശുവര അങ്ങന്നയള് പാര്
ര്യങ്ങളതിൽ പ്രേമവും പ്രധാനവമാന്ണന്നുും 
ഊന്നതി്റയന്നുണ്സ്.
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"പരീക്ഷതിക്കന്്ടയ്ാൾ ഭക്തിയയാന്ട 

ന്നറ്റതിയതിൽ കുരതിശുവരയ്ക്കുക"

  മൂന്നാും നൂറ്റാണ്തിൻന്റ ആദ്യഘടേത്തിൽ എഴതന്്ടേ 
‘അയ്ായസ്ാലതികപാര്ര്യും’ എന്ന ഗ്ന്ഥത്തിൽ കുരതിശു 
വരയ്ക്കുന്നതതിന്ന സുംബന്തിച്ചസ് പറയന്ന കാര്യങ്ങൾ 
ഇങ്ങന്ന സുംഗ്ഹതിക്കാും: ‘പരീക്ഷതിക്കന്്ടയ്ാൾ ഭക്തി
യയാന്ട ന്നറ്റതിയതിൽ കുരതിശുവരയ്ക്കുക; കാരണും അതു 
കർത്ാവതിൻന്റ പീ�ാനുഭവത്തിൻന്റ െതിഹ്നമാകുന്നു. 
വതിശ്ാസയത്ാടും ശ്ദ്ധയയാടും ന്െയ്യുയ്ാൾ അതസ് പതിശാ
െതിന്നതതിന്ര അറതിയന്്ടേതുും ന്തളതിയതിക്കന്്ടേതുമായ പരതി
െയന്ത്. ന്നറ്റതിയതിലുും കണ്ണതിലുും വകകൾന്കാണ്സ് കുരതിശു
വരയ്ക്കുന്നതു വഴതി; യമാശ കുഞ്ഞാടതിൻന്റ രക്ുംന്കാണ്സ് 
യതിസ്ായയൽ ഭവനങ്ങളതിൽ നതിന്നുും സുംഹാരദൂതന്ന 
അകറ്റതി നതിർത്തിയതുയപാന്ല നന്മ് പരീക്ഷതിക്കുന്നതതിനസ് 
ശ്മതിക്കുന്നവന്ന നാും അകറ്റതിനതിർത്തുന്നു’.1 ‘അയ്ാ
യസ്ാലതിക പാര്ര്യ’ത്തിൻന്റ ഗ്ന്ഥകർത്ാവസ് 
യറാമതിന്ല വതി. ഹതിയ്ാലതിറ്റസസ് (എ. �തി. 170-236) ആണസ്. 
അയ്ായസ്ാലതിക കാലും മുതൽ സഭയതിൽ നതിലനതിന്നുവരു
ന്ന പാര്ര്യും സമാഹരതിക്കുന്നതതിനസ് വതി. ഹതിയ്ാലതിറ്റസസ് 
ശ്മതിക്കുന്നു. അതായതസ് രണ്ാും നൂറ്റാണ്തിൻന്റ പ്രാരുംഭും 
മുതൽ എങ്കതിലുും സഭയതിലുണ്ായതിരുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ 
ആണസ് ഈ ഗ്ന്ഥത്തിൽ വതിവരതിക്കുന്നതസ്.

കർത്ാവതിൻന്റ കുരതിശസ് കന്ണ്ടക്കുന്നു

   ന്ഹലനതിരാജ്തി കുരതിശു കന്ണ്ടത് കേ മൂന്നുനാലു 
വതിവതിധ വതിവരണങ്ങളതിൽ കുന്റ വ്യത്യാസങ്ങയളാന്ട നമു
ക്കതിന്നു ലഭ്യമാണസ്. ന്ഹലനതി രാജ്തിയമായതി ബന്ന്്ട
ത്തിയതിട്ടുള്വയാണസ് എല്ാും. വതി. ആയപ്ാസസ് (എ. �തി. 
339-397) ആണസ് ആദ്യമായതി ഈ സുംഭവും യരഖന്്ടത്തു
ന്ന ഗ്ന്ഥകാരൻ. സഭാെരതിത്കാരനായ 
യസായസാന്മൻ, യസാക്ടേീസസ് എന്നതിവരുും റൂ�തിനസസ്, 
പൗലതിനസസ് തുടങ്ങതിയവരുും ഈ സുംഭവും യരഖന്്ടത്തു
ന്നു. ഇതസ് സുറതിയാനതി ഭാഷയതിലുും യരഖന്്ടത്തിയതിട്ടുണ്സ്. 
കോസുംഗ്ഹും ഇങ്ങന്നയാണസ്: കുസ്്തീയനാസസ് രാജാ
വതിൻന്റ അമ്യായ ന്ഹലനതി രാജ്തി യയശുക്തിസസ്തുവതി
ന്ന ക്രൂശതിച്ച കുരതിശസ് കന്ണ്ടക്കാും എന്ന പ്രത്യാശയതിൽ 
യറാമതിൽനതിന്നുും യരുശയലമതിയലക്കു വന്നു. പലരുന്ടയും 
സഹായയത്ാന്ട സ്ലനതിർണ്ണയും നടത്തി. അവതിന്ടയ
ണ്ായതിരുന്ന പുറജാതതി യദവാലയും നീക്കും ന്െയ്തസ്, കുഴതിച്ചു
യനാക്കതിയയ്ാൾ മൂന്നസ് കുരതിശുകൾ കന്ണ്ത്തി. ഒന്നസ് യയ
ശുവതിൻന്റയും മറ്റസ് രന്ണ്ണ്ണും യയശുവതിനസ് ഇടവും വലവും 
കുരതിശതിച്ച രണ്ടു കള്ന്മാരുയടതുമാവാും എന്ന നതിഗമനത്തി
ൽ എത്തി. എന്നാൽ യയശുവതിൻന്റ കുരതിശസ് ഇതതിൽ ഏതാ
ന്ണന്നസ് എങ്ങന്ന കണ്ടുപതിടതിക്കുും? യരുശയലമതിന്ല ന്മത്ാ
യ്ാലീത്ാ ആയതിരുന്ന വതി. മക്കാറതിയയാസസ് യയശുവതിൻന്റ 
ക്രൂശസ് തതിരതിച്ചറതിയന്നതതിനസ് ഒരു അടയാളത്തിനു യവണ്തി 
വദവയത്ാട പ്രാർത്ഥതിച്ചു. 

ആ സമയും സമീപപ്രയദശത്സ് ദീർഘകാലമായതി യരാഗും 
ബാധതിച്ചസ് ആസന്നമരണയായതി കതിടക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഉന്ണ്
ന്നറതിവ കതിടേതി. കുരതിശുകൾ ഓയരാന്നായതി സ്ത്രീയന്ട ശരീരത്തു 
വച്ചു. ആദ്യന്ത് രണ്ടു കുരതിശുകളന്ട സ്പർശനും ന്കാണ്സ് 
യരാഗതിയതിൽ വ്യത്യാസും ഒന്നുും കണ്തില്. എന്നാൽ 
മൂന്നാമന്ത് ക്രൂശസ് സ്പർശതിച്ചയ്ാൾ യരാഗതി സുഖുംപ്രാപതിച്ചസ് 
എഴയന്നറ്റു. അങ്ങന്ന അതസ് യയശുവതിൻന്റ ക്രൂശസ് തന്ന്നയാ
ന്ണന്നസ് ഉറ്ായതി.7
 
  കർത്ാവതിൻന്റ ക്രൂശസ് കന്ണ്ടത് സ്ാനത്സ് ഒരു 
കുരതിശുും, അതതിയനാടസ് യെർന്നസ് മാർടേീറതിയും (Martyrium – 
രക്സാക്ഷതിയന്ട സ്ലും) എന്ന യപരതിലുും കർത്ാവതിന്ന 
കബറടക്കതിയ സ്ാനത്സ് അനസ്റാസതിസസ് (Anastasis – പു
നരുത്ഥാനും) എന്ന യപരതിലുും രണ്ടു യദവാലയങ്ങളും കുസ്്തീ
യനാസസ് രാജാവസ് പണതികഴതി്തിച്ചു. മാർടേീറതിയയത്ാട യെർന്നസ് 
പണതികഴതി്തിച്ചതിരതിക്കുന്ന കുരതിശസ് (കുരതിശുപള്തി എന്നു പറയ
ന്നതാവും കുന്റക്കൂടതി യക്ും) കാൽവറതി എന്നാണസ് അറതിയ
ന്്ടേതിരുന്നതസ്. മാർടേീറതിയും ബൃഹത്ായ ഒരു യദവാലയമായതി
രുന്നു. അനസ്റാസതിസസ് അതതിനടത്തു തന്ന്ന 
വൃത്ാകൃതതിയതിലുള് ഒരു യദവാലയവും.8 ഈ പള്തികളന്ട പ്ര
തതിഷ്ഠാ കർമും ക്തിസ്്ബ്ും 335 ന്സപസ്റ്റുംബർ 14-ാും തീയതതി 
വളന്ര ആയഘാഷപൂർവും നടത്തി. ന്സപസ്റ്റുംബർ 14-ാും 
തീയതതി പ്രതതിഷ്ഠാ ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നതതിനസ് ന്തരന്ഞ്ഞടക്കു
ന്നതതിനുള് കാരണും യഗാഗുൽത്ായതിൽ നതിന്നസ് ന്ഹലനതി 
രാജ്തിയന്ട യനതൃത്ത്തിൽ എ. �തി. 326-ൽ കുരതിശസ് കന്ണ്
ടത്തസ് ഇയത തീയതതിയതിൽത്ന്ന്ന ആയതിരുന്നതതിനാലാ
ണസ്. കുരതിശു കന്ണ്ടത്തതിൻന്റ വാർഷതിക ദതിനത്തിൽത്
ന്ന്ന അവതിന്ട സ്ാപതിച്ചതിരതിക്കുന്ന യദവാലയത്തിൻന്റ 
കൂദാശാകർമവും നടന്നതസ് സമുെതിതമായതി കരുതന്്ട്ടു.9 
ഇവതിന്ട ആണ്ടുയതാറുും ന്സപസ്റ്റുംബർ 14 ന്പരുന്നാളായതി 
ആയഘാഷതിക്കുന്നതതിനു തുടങ്ങതി. ഇതു യലാകത്തിൻന്റ മറ്റു 
പല ഭാഗയത്ക്കുും വ്യാപതിച്ചു. ആദ്യന്മാന്ക്ക പ്രസസ്തുത യദവാ
ലയങ്ങളന്ട പ്രതതിഷ്ഠയന്ട ഓർമ്ന്്രുന്നാൾ എന്നാണസ് 
അറതിയന്്ടേന്തങ്കതിലുും പതിന്നീടസ് അതസ് കുരതിശതിൻന്റ മഹത്ീക
രണത്തിൻന്റ ന്പരുന്നാൾ ആയതിത്ന്ന്ന അറതിയന്്ടവാ
ൻ തുടങ്ങതി. സഭയന്ട പല ന്പരുന്നാളകളന്ടയും ഉൽ്ത്തി
യും വളർച്ചയും ഇന്നുും അവ്യക്ങ്ങളായതി അവയശഷതിക്കുന്നു. 
എന്നാൽ സ്ീബാ ന്പരുന്നാളതിന്ന സുംബന്തിച്ചസ് വ്യക്
മായ െരതിത്ും നമുക്കസ് ലഭതിക്കുന്നുണ്സ്.

ന്ഹലനതി രാജ്തി കുരതിശു കന്ണ്ടക്കുന്ന സുംഭവും വതിവരതിക്കു
ന്ന കേകന്ള സുംബന്തിച്ചസ് ഒരു കുറതി്സ് ഇവതിന്ട ആവശ്യമാ
ണസ്. ഈ കേകളന്ട അതതിശയയാക്തിപരന്മന്നസ് യതാന്നാവ
ന്ന പ്രതതിപാദനരീതതിയും കേകളന്ട പല പതതിപ്പുകൾ 
തമ്തിലുള് വ്യത്യാസങ്ങളും കണക്കതിന്ലടക്കുയ്ാൾ 
ഇവയന്ട ആധതികാരതികതന്യ സുംബന്തിച്ചസ് സുംശയങ്ങളള
വാകുന്നുണ്സ്.
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“അവൻ യോർത്ഥമായും നമ്മുന്ട പാപങ്ങൾക്കുയവണ്തി ക്രൂശതിക്കന്്ട്ടു. 
വപശാെതിക ശക്തികന്ള അകറ്റതിനതിർത്തുന്ന പരതിെയും മുദ്യമാണസ്."

    
    ഈ സുംശയും ബലന്്ടത്തുന്ന മന്റ്റാരു സുംഗതതി, 
െരതിത്കാരനായ യൗയസബതിയസസ് തൻന്റ 
ഗ്ന്ഥങ്ങളതിൽ ഒന്നുുംതന്ന്ന ഈ സുംഭവും യരഖന്്ടത്തു
ന്നതില് എന്നുള്താണസ്. ആ കാലഘടേത്തിൽ വളന്രയധതി
കും പ്രൊരത്തിലതിരുന്നന്തന്നു കരുതാവന്ന ഈ 
സുംഭവും എന്തുന്കാണ്സ് യൗയസബതിയസസ് വതിട്ടുകളഞ്ഞതിരതി
ക്കുന്നു? അയതസമയും കുസ്്തീയനാസസ് െക്വർത്തി 
കർത്ാവതിന്ന ക്രൂശതിച്ച സ്ലത്തുും കബറടക്കതിയ സ്ല
ത്തുും ന്യരുശയലമതിൽ മറ്റു പലയതിടങ്ങളതിലുും പള്തികൾ 
പണതിയന്നതതിന്ന സുംബന്തിച്ചുും മാർടേീറതിയും, അനാ
സ്റാസതിസസ് എന്നീ പള്തികളന്ട പ്രതതിഷ്ഠാ ശുശ്രൂഷന്യ സും
ബന്തിച്ചുും വതിവരതിക്കുന്നുണ്സ്.10 ന്ഹലനതി രാജ്തി ന്യരു
ശയലമതിന്ല പുണ്യസ്ലങ്ങൾ 
സന്ദർശതിക്കുന്നതതിന്നക്കുറതിച്ചുും യൗയസബതിയസസ് എഴതു
ന്നു. മാത്മല്, കുസ്്തീയനാസസ് രാജാവ തന്ന്ന ന്യരുശ
യലമതിന്ല ന്മത്ായ്ാലീത്ാ മാർ മക്കാറതിയയാസതിനസ് 
എഴതുന്ന ഒരു കത്തിൽ ആയതിന്ട കന്ണ്ത്തിയ കർത്ാ
വതിൻന്റ കബറതിടത്തിൻന്റ സ്ാനത്സ് ഒരു യദവാലയും 
പണതിയന്നതതിന്ന സുംബന്തിച്ചുും അതതിൻന്റ അലങ്കാര
്ണതികന്ള സുംബന്തിച്ചുും എഴതുന്നുന്ണ്ങ്കതിലുും കർത്ാ
വതിൻന്റ കുരതിശസ് കന്ണ്ടത്തതിന്ന സുംബന്തിച്ചസ് പരാമ
ർശതിക്കുന്നയതയതില്.11

   െരതിത്യരഖകൾ തമ്തിലുള് ഈ ന്പാരുത്മതില്ായസ്മ 
കുരതിശു കന്ണ്ത്തിയ സുംഭവകേയന്ട ആധതികാരതികത
ന്യ സുംബന്തിച്ചസ് ഒരു തീർപ്പു കല്തിക്കുക 
ദഷസ്ക്കരമാക്കതിയതിരതിക്കുന്നു. എന്നാൽ കർത്ാവതിൻന്റ 
കുരതിശസ് കന്ണ്ത്തിന്യന്നതതിനസ് ഉയപാൽബലകമായതി കു
രതിശതിൻന്റ (തടതിയന്ട) ശകലങ്ങൾ ന്യരുശയലമതിലുും മറ്റു 
പല ഭാഗത്തുും ഉണ്ായതിരുന്നതായതി െതില പതിതാക്കന്മാർ 
യരഖന്്ടത്തിയതിരതിക്കുന്നതസ് ചൂണ്തിക്കാണതിക്കാൻ കഴതിയ 
ന്യരുശയലമതിന്ല മാർ കൂറതിയലാസസ് എ.�തി. 350-ൽ വലതി
യയനാമ്പു കാലത്സ് നോനത്തിന്നാരുങ്ങുന്ന വതിശ്ാസപ
ഠതിതാക്കൾക്കു നൽകുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളതിൽ ഒന്നതിൽ 
ഇങ്ങന്ന പറയന്നു: “അവൻ യോർത്ഥമായും നമ്മുന്ട 
പാപങ്ങൾക്കുയവണ്തി ക്രൂശതിക്കന്്ട്ടു. എന്്തന്നാൽ 
നതിങ്ങൾ അതു നതിയഷധതിക്കുന്നുന്വങ്കതിൽ നതിങ്ങൾ സയമ്
ളതിച്ചതിരതിക്കുന്ന ഈ ധന്യമായ യഗാഗുൽത്ാ (മാർടേീറതിയും 
യദവാലയും) ഇവതിന്ട ക്രൂശതിതനായവനുയവണ്തി അതു ന്ത
ളതിയതിച്ചു തരുും; യലാകും മുഴവനുും കുരതിശതിൻന്റ (തടതിയന്ട) 
ശകലങ്ങൾ ന്കാണ്സ് നതിറഞ്ഞതിരതിക്കുന്നു.”12 കർത്ാ
വതിൻന്റ ക്രൂശസ് യഗാഗുൽത്ായതിൽ സ്തിതതിന്െയ്യുന്ന 
മാർടേീറതിയും യദവാലയത്തിൽ ഉന്ണ്ന്നുും അതതിൻന്റ 
ശകലങ്ങൾ യലാകന്ത്്ാടും വതിതരണും ന്െയ്യ
ന്്ടേതിരതിക്കുന്നുന്വന്നുും ആദ്യമായതി യരഖന്്ടത്തുന്ന
തസ് വതി. കൂറതിയലാസസ് ആന്ണന്നുയവണും മനസ്തിലാ
ക്കാൻ.

നതിസ്ായതിന്ല വതി. ഗ്ീയഗാറതിയയാസസ് (335-395) ക്രൂശതിൻന്റ 
(തടതിയന്ട) ശകലങ്ങൾ വഴതി പല അത്ഭുതങ്ങളും നടക്കുന്ന
തായതി സൂെതി്തിക്കുന്നുണ്സ്. അയദേഹത്തിൻന്റ വാക്കുകൾ 
ഇങ്ങന്ന സുംഗ്ഹതിക്കാും: “കർത്ാവതിന്ന ക്രൂശതിക്കുന്നതതിനസ് 
ഉപയയാഗതിച്ച കുരതിശുമരും, അറതിയന്നതിടയത്ാളും മറ്റസ് പല 
മരങ്ങന്ളക്കാളും വതില കുറഞ്ഞതുും നതിസ്ാരവമാണസ്. 
എന്നാൽ ക്രൂശതിൻന്റ മരത്ടതി രക്ഷാദായതിയാണസ്. അതസ് 
ആത്ായവാ, സ്പർശന ശക്തിയയാ ഇല്ാത് ന്വറുും പദാ
ർത്ഥമാണസ്. എന്നാലതസ് വദവതികശക്തി പ്രാപതിച്ചു കഴതിയ
യ്ാൾ വലതിയ അതതിശയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതതിനസ് പര്യാ
പ്തമായ ഉപകരണമായതി രൂപാ്തരന്്ടന്നു.”13

സീബ്ാ വന്ദനവസ്

കർത്ാവതിൻന്റ കുരതിശസ് ന്യരുശയലമതിൽ മാർടേീറതിയും യദ
വാലയത്തിൽ സൂക്ഷതിച്ചതിരുന്നുന്വന്നുും അതതിൻന്റ ശകല
ങ്ങൾ യറാമതിലുും മറ്റു പല ഭാഗത്തുും ഉണ്ായതിരുന്നുന്വന്നുും 
നാലാും നൂറ്റാണ്തിൻന്റ അവസാനഘടേത്തിൽ എഴതന്്ടേ 
ഒരു യാത്ാവതിവരണത്തിൽ നതിന്നുും അറതിയാൻ കഴതിയന്നു
ണ്സ്. ഈ ഗ്ന്ഥത്തിൻന്റ പ്രധാനന്്ടേ സുംഭാവന കുരതിശു
വന്ദനവതിന്ന സുംബന്തിച്ചസ് വ്യക്മായ ഒരു വതിവരണും 
ഇതതിൽ നതിന്നു ലഭതിക്കുന്നുന്വന്നുള്താണസ്. എയതറതിയ 
എന്ന ഒരു തീർത്ഥാടക (ന്സ്പയതിൻ സ്യദശതിയും, ഒരു സന്യാ
സതിനതിയയാ, സന്യാസതിനതി സമൂഹത്തിൻന്റ അധതിപതതിയയാ 
ആന്ണന്നുും കരുതന്്ടന്നു) ക്തിസ്്ബ്ും 400-യനാടടത്സ് 
എഴതതിയതാണീ ഗ്ന്ഥും. ഈജതിപസ്റ്റസ്, ന്യരുശയലും, 
എയ�സാ, ഏഷ്യാവമനർ, കുസ്്തീയനാസസ് എന്നീ പുണ്യ
സ്ലങ്ങൾ സന്ദർശതിച്ചസ് അവതിന്ടയള് സ്ലങ്ങളന്ടയും 
ആരാധനക്മങ്ങളന്ടയും ഒരു വതിവരണും ഈ ഗ്ന്ഥത്തിൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. പ്രസസ്തുത ഗ്ന്ഥത്തിൽ 24-ാും ഖണ്തിക 
മുതൽ ന്യരുശയലമതിന്ല ആരാധനാ സപ്ദായന്ത്ക്കുറതി
ച്ചാണസ് പ്രതതിപാദതിക്കുന്നതസ്. പീ�ാനുഭവവാരത്തിന്ല ആരാ
ധനക്മന്ത് സുംബന്തിച്ചാണസ് 30-ാും അദ്ധ്യായും മുതലു
ള് പ്രതതിപാദ്യും. ആരാധനകൾ ഏറതിയപങ്കുും 
മാർടേീറതിയത്തിലുും അനാസ്റാസതിസതിലുമായാണസ് നടത്ന്്
ടന്നതസ്. പീ�ാനുഭവന്ത് “വലതിയ ആഴ്ച” (The Great 
Week)) എന്നാണസ് വതിളതിച്ചതിരുന്നതസ്. ദുഃഖന്വള്തിയാഴ്ചയതിന്ല 
ശുശ്രൂഷകളന്ട വതിവരണത്തിൽ നതിന്നസ് പ്രസക്മായ ഒരു 
ഭാഗും ഇവതിന്ട സുംക്ഷതിപ്തമായതി പറയന്ടേ: യഗാഗുൽത്ായതി
ലുള് മാർടേീറതിയും യദവാലയയത്ാട യെർന്നസ് ന്തക്കുകതിഴക്കസ് 
സ്ാപതിച്ചതിരതിക്കുന്ന കുരതിശതിനടത്സ് രാവതിന്ല എട്ടു മണതിക്കസ് 
വതിശ്ാസതികൾ എത്തുന്നു. ഉച്ചയ്കസ് 12 മണതി വന്ര യയശുവതിന്ന 
ക്രൂശതിച്ച കുരതിശസ് വന്ദതിക്കുന്നതതിനുള് സമയമാണസ്. അതതിനു
യശഷും വവകുന്നതുവന്രയള് സമയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുും യവ
ദവായനയ്ക്കുമായതി യവർതതിരതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. 
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      ഈ സുംശയും ബലന്്ടത്തുന്ന മന്റ്റാരു സുംഗതതി, െരതി
ത്കാരനായ യൗയസബതിയസസ് തൻന്റ ഗ്ന്ഥങ്ങളതിൽ 
ഒന്നുുംതന്ന്ന ഈ സുംഭവും യരഖന്്ടത്തുന്നതില് എന്നുള്
താണസ്. ആ കാലഘടേത്തിൽ വളന്രയധതികും 
പ്രൊരത്തിലതിരുന്നന്തന്നു കരുതാവന്ന ഈ സുംഭവും 
എന്തുന്കാണ്സ് യൗയസബതിയസസ് വതിട്ടുകളഞ്ഞതിരതിക്കുന്നു? 
അയതസമയും കുസ്്തീയനാസസ് െക്വർത്തി കർത്ാവതി
ന്ന ക്രൂശതിച്ച സ്ലത്തുും കബറടക്കതിയ സ്ലത്തുും ന്യരു
ശയലമതിൽ മറ്റു പലയതിടങ്ങളതിലുും പള്തികൾ പണതിയന്നതതി
ന്ന സുംബന്തിച്ചുും മാർടേീറതിയും, അനാസ്റാസതിസസ് എന്നീ 
പള്തികളന്ട പ്രതതിഷ്ഠാ ശുശ്രൂഷന്യ സുംബന്തിച്ചുും വതിവരതി
ക്കുന്നുണ്സ്.10 ന്ഹലനതി രാജ്തി ന്യരുശയലമതിന്ല പുണ്യ
സ്ലങ്ങൾ സന്ദർശതിക്കുന്നതതിന്നക്കുറതിച്ചുും യൗയസബതിയ
സസ് എഴതുന്നു. മാത്മല്, കുസ്്തീയനാസസ് രാജാവ തന്ന്ന 
ന്യരുശയലമതിന്ല ന്മത്ായ്ാലീത്ാ മാർ മക്കാറതിയയാ
സതിനസ് എഴതുന്ന ഒരു കത്തിൽ ആയതിന്ട കന്ണ്ത്തിയ 
കർത്ാവതിൻന്റ കബറതിടത്തിൻന്റ സ്ാനത്സ് ഒരു 
യദവാലയും പണതിയന്നതതിന്ന സുംബന്തിച്ചുും അതതിൻന്റ 
അലങ്കാര്ണതികന്ള സുംബന്തിച്ചുും എഴതുന്നുന്ണ്ങ്കതിലുും 
കർത്ാവതിൻന്റ കുരതിശസ് കന്ണ്ടത്തതിന്ന സുംബന്തിച്ചസ് 
പരാമർശതിക്കുന്നയതയതില്.11

       െരതിത്യരഖകൾ തമ്തിലുള് ഈ ന്പാരുത്മതില്ായസ്മ 
കുരതിശു കന്ണ്ത്തിയ സുംഭവകേയന്ട ആധതികാരതികത
ന്യ സുംബന്തിച്ചസ് ഒരു തീർപ്പു കല്തിക്കുക 
ദഷസ്ക്കരമാക്കതിയതിരതിക്കുന്നു. എന്നാൽ കർത്ാവതിൻന്റ 
കുരതിശസ് കന്ണ്ത്തിന്യന്നതതിനസ് ഉയപാൽബലകമായതി കുരതി
ശതിൻന്റ (തടതിയന്ട) ശകലങ്ങൾ ന്യരുശയലമതിലുും മറ്റു പല 
ഭാഗത്തുും ഉണ്ായതിരുന്നതായതി െതില പതിതാക്കന്മാർ യരഖ
ന്്ടത്തിയതിരതിക്കുന്നതസ് ചൂണ്തിക്കാണതിക്കാൻ കഴതിയ ന്യരു
ശയലമതിന്ല മാർ കൂറതിയലാസസ് എ.�തി. 350-ൽ വലതിയയനാ
മ്പു കാലത്സ് നോനത്തിന്നാരുങ്ങുന്ന 
വതിശ്ാസപഠതിതാക്കൾക്കു നൽകുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളതിൽ 
ഒന്നതിൽ ഇങ്ങന്ന പറയന്നു: “അവൻ യോർത്ഥമായും 
നമ്മുന്ട പാപങ്ങൾക്കുയവണ്തി ക്രൂശതിക്കന്്ട്ടു. എന്്തന്നാ
ൽ നതിങ്ങൾ അതു നതിയഷധതിക്കുന്നുന്വങ്കതിൽ നതിങ്ങൾ സയമ്
ളതിച്ചതിരതിക്കുന്ന ഈ ധന്യമായ യഗാഗുൽത്ാ (മാർടേീറതിയും 
യദവാലയും) ഇവതിന്ട ക്രൂശതിതനായവനുയവണ്തി അതു ന്ത
ളതിയതിച്ചു തരുും; യലാകും മുഴവനുും കുരതിശതിൻന്റ (തടതിയന്ട) 
ശകലങ്ങൾ ന്കാണ്സ് നതിറഞ്ഞതിരതിക്കുന്നു.”12 കർത്ാവതി
ൻന്റ ക്രൂശസ് യഗാഗുൽത്ായതിൽ സ്തിതതിന്െയ്യുന്ന മാർടേീറതി
യും യദവാലയത്തിൽ ഉന്ണ്ന്നുും അതതിൻന്റ ശകലങ്ങൾ 
യലാകന്ത്്ാടും വതിതരണും ന്െയ്യന്്ടേതിരതിക്കുന്നുന്വ
ന്നുും ആദ്യമായതി യരഖന്്ടത്തുന്നതസ് വതി. കൂറതിയലാസസ് 
ആന്ണന്നുയവണും മനസ്തിലാക്കാൻ. കുരതിശസ് വന്ദനവതി
ന്ന സുംബന്തിച്ചസ് എയതറതിയ ഇങ്ങന്ന വതിവരതിക്കുന്നു: മാ
ർടേീറതിയയത്ാട യെർന്നസ് നതിർമ്തിച്ചതിരതിക്കുന്ന കുരതിശതിൻന്റ 
പതി്തിലായതി ഒരു കയസരയതിൽ ന്മത്ായ്ാലീത്ാ ഉപവതിഷ്ട
നാകുും

    അയദേഹത്തിനു മു്തിൽ ന്വള് വതിരതിച്ച ഒരു യമശ വച്ചതിരതി
ക്കുന്നു. യമശയ്ക്കു ചറ്റുും ന്ശമ്ാശന്മാർ നതിൽക്കുന്നുണ്സ്. 
കർത്ാവതിൻന്റ ക്രൂശസ് അടക്കും ന്െയ്ത ന്വള്തി ന്പാതതിഞ്ഞ 
ന്പടേതി അയ്ാൾ അവതിയടക്കു ന്കാണ്ടുവരുന്നു. ന്പടേതിതുറ
ന്നസ് ന്മത്ായ്ാലീത്ാ കർത്ാവതിൻന്റ കുരതിന്ശടത്സ് പതി
ടതിച്ചുന്കാണ്തിരതിക്കുും. വതിശ്ാസതികൾ ഓയരാരുത്രായതി 
വന്നസ് കുരതിശസ് ചുംബതിച്ചസ് കടന്നുയപാകുന്നു. ആളകൾ 
കുനതിഞ്ഞസ് കുരതിശു വന്ദതിക്കുയ്ാൾ അതതിൻന്റ യകാണുകൾ 
അടർത്തിന്യടത്തുന്കാണ്ടുയപാകാതതിരതിക്കാൻ യവണ്തിയാ
ണു ന്ശമ്ാശന്മാർ ചറ്റുും കാവൽനതിൽക്കുന്നതസ്.14 ഇന്നു 
കാണുന്ന ദുഃഖന്വള്തിയാഴ്ചയതിന്ല സ്ീബാ വന്ദനവസ് ഈ 
പാര്ര്യത്തിൽ നതിന്നുും ആവതിർഭവതിച്ചതാവണും. കുരതിശു
മരത്തിൽ നതിന്നുും ഇറക്കതിയ ക്രൂശതിതനായ കർത്ാവതിന്ന 
കന്യകമറതിയാമുും മറ്റുും ചുംബതിച്ചതതിൻന്റ ലക്ഷണമായതി 
കുരതിശു ചുംബതിക്കുന്നു എന്നതാണസ് അതതിൻന്റ ആ്തരാ
ർത്ഥും. യയശുക്തിസസ്തുവതിൻന്റ ഈയലാക ജീവതിതയത്ാട 
ബന്ന്്ടേ വസസ്തു എന്ന നതിലയതിലാണു കർത്ാവതി
ൻന്റ കുരതിശതിനസ് ഇത്യും പൂജനീയത ലഭതിച്ച
ആത്തികായധും

     കുരതിശുവരയ്ക്കുന്നതതിലൂന്ടയും ഉപയയാഗതിക്കുന്നതതിലൂന്ട
യും ക്രൂശതിന്ന ശക്മായ ആത്ീകായധമായതി സഭ 
കാണുന്നു. അതസ് – വപശാെതിക ശക്തികന്ള അകറ്റതിനതി
ർത്തുന്ന പരതിെയും മുദ്യമാണസ്. സ്യപരതിത്യാഗത്തി
ൻന്റയും, മറ്റുള്വർക്കുയവണ്തിയള് ജീവാർ്ണത്തി
ൻന്റയും വപശാെതിക ശക്തികളതിയന്മലുും 
മരണത്തിയന്മലുമുള് വതിജയത്തിൻന്റയും പ്രതീകമായതി 
കുരതിശു നതിലന്കാള്ളുന്നു. കുരതിശതിന്ന്റ്റതി പറയയ്ാൾ 
പ്രതീകും, െതിഹ്നും എന്നീ പദങ്ങൾ സാധാരണയായതി നാും 
ഉപയയാഗതിക്കാറുണ്സ്. എന്നാൽ ഈ വാക്കുകൾക്കസ് 
സഭയന്ട ആരാധനാ ഭാഷയതിൽ സാധാരണ വ്യവഹാര
ഭാഷയതിലുള്തതിലുും ആഴമായ അർത്ഥമുണ്സ്. കുരതിശസ് യയശു
വതിൻന്റ രക്ഷാകരപ്രവർത്നങ്ങൾ നന്മ് അനുസ്മരതി്തി
ക്കുക മാത്മല്, അവയതിൽ സുംബന്തികളാക്കുക കൂടതി 
ന്െയ്യുന്നു. കർത്ാവസ് ക്രൂശസ് മരണത്തിലൂന്ട യനടതിത്ന്ന 
വപശാെതികശക്തികളതിയന്മലുള് വതിജയന്ത് അതസ് 
ഓർമ്തി്തിക്കുക മാത്മല്, വപശാെതികശക്തികന്ള അക
റ്റുകയും അവയതിൽനതിന്നുും നന്മ് സുംരക്ഷതിക്കുകയും ന്െയ്യു
ന്നു. ഇവതിന്ട, കുരതിശതിന്ന യയശുക്തിസസ്തുവതിൻന്റ സ്ാന
ത്ാക്കതി വയ്ക്കുകയല്, വദവതികശക്തികൾ 
സുംവഹതിക്കുന്നതതിനസ് യെതനയതില്ാത് ഈ വസസ്തുക്ക
ൾക്കുും കഴതിയന്നു എന്ന മഹത്ായ രഹസ്യും വതിളതിച്ചറതിയതി
ക്കുകയാണസ്. പ്രതീകങ്ങൾക്കുും െതിഹ്നങ്ങൾക്കുും സഭ നലസ്കു
ന്ന അർത്ഥവും സ്ാനവും വതിഗ്ഹാരാധനയതിൽ നതിന്നുും 
എങ്ങന്ന വ്യത്യാസന്്ട്ടു നതിലസ്ക്കുന്നു എന്നസ് ഇതതിൽനതി
ന്നുും വ്യക്മാവന്നു. കുരതിശസ് ഒരു വശത്സ് കർത്ാവതി
ൻന്റ രക്ഷാകര പ്രവർത്നങ്ങളതിയലക്കസ് നന്മ് നതിര്ത
രും ക്ഷണതിക്കുന്ന ശക്മായ സൂെതികയാണസ്; മറുവശത്സ് 
കർത്ാവതിൻന്റ രക്ഷാകര ശക്തികന്ള കുരതിശസ് സുംവഹതി
ക്കുകയും ന്െയ്യുന്നു.
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    A few weeks ago I was given the opportunity to attend 
the Atlanta leadership conference. This year we were bless-
ed to have five of us attend from this parish, and I know 
that each would agree that the conference had a profound 
personal impact.
    The theme for this years’ conference was “The Pursuit of 
Perfection” taken from St. Matthew 5:48 which states, “ Be 
perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect.” There 
were several phenomenal speakers to facilitate the con-
ference including Rev. Fr. Abraham George, whom we all 
know as Abey Achen, and an Orthodox nun named Mother 
Mary Magdalena.With them, and the other clergy, we dis-
cussed what the world’s view of perfection looked like.  The 
world wants us to believe that being very intelligent, very 
attractive, or very wealthy makes us perfect.  That is actually 
very far from the truth.  Believing the world’s idea of perfec-
tion then leads us to engage in self-doubt.  It gives us a fear 
of failure and prevents us from ever even trying to reach 
our potential because we have already convinced ourselves 
that we are not good enough. One of the main ideas that 
was reinforced at this conference was that perfection does 
not come from our own efforts, but instead it is given by 
God. The early church fathers took care to emphasize that 
deification is not inherent to human nature but instead is a 
consequence of God’s mercy.  St. Augustine of Hippo makes 
the point that we are deified by grace and not by nature. 
As teens and young adults, this was a concept that we had 
previously not considered. We do not make ourselves per-
fect.  We cannot make ourselves perfect. But instead, it is the 
grace of God in our lives that allows us to become perfect 
like Him. We learned that this kind of perfection happens 
through purification, illumination and finally deification.

   Purification happens at the time of our baptism and again 
each time we participate in the holy sacraments, especially 
Holy Confession.  We feel remorse for our mistakes, and we 
seek God for our healing and spiritual growth. We learn to 
have more self-control so that we do not repeat our past mis-
takes. God then brings the full illumination of His Word to 
our awareness. He gives us the Holy Spirit to lead us, guide 
us and teach us right from wrong. In illumination, the Holy 
Spirit is planted in our hearts and we develop greater faith. St. 
Basil the Great, said, “From the Holy Spirit is the likeness of 
God, and the highest thing to be desired, is to become God.” 

   And finally, deification, also known as theosis, is the gradual 
process of transforming ourselves to become more like God—
the ultimate image of perfection. St. Athanasius said “God be-
came man so that men might become gods.” We should not 
think of theosis as something that is achieved quickly-- it is 
not a final destination.  Instead, it is progressive movement-a 
gradual closing of the gap between us and God.

   This Sunday’s gospel reading was the parable of two broth-
ers and was taken from St. Mathew 21:28-31.  There was a 
man who had two sons. He went to the first and said, ‘Son, 
go and work today in the vineyard.’ The son answered “‘I will 
not”, but later he changed his mind and went. Then the father 
went to the second son and said the same thing. The second 
son very respectfully answered, ‘I will, sir,’ but he did not go. 
Jesus asked the chief priests and the elders which of the two 
did what his father wanted, and they responded that the first 
son had.  Jesus said to them, “Truly I tell you, the tax collectors 
and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of 
you. For John came to you to show you the way of righteous-
ness, and you did not believe him, but the tax collectors and 
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the prostitutes did. And even after you saw this, you did not 
repent and believe him.

    In this story, the first son represents the tax collectors and 
sinners. Their lifestyles looked like a refusal to obey God’s 
commands, but when Jesus came they listened to him and 
changed their way of life and received His message. The sec-
ond son represents the priests, scribes, and Pharisees. They 
had one job to do--serve God and obey his commandments.  
In outward appearance, it seemed that they were doing ex-
actly this, but when Jesus came they completely ignored 
Him, refused His message, questioned His authority, and in 
the end, they crucified Him.

    Same assignment, same instruction, different response, 
different attitude. When reading this gospel, I realized we 
can all probably relate to both sons.  Sometimes we are the 
first son - the one who was told to do something but said 
no, then later, after giving it some thought, we did what was 
asked or expected of us. Other times we may be the second 
son-we say we will do something but end up not following 
through. Neither of the sons in this parable was perfect, but 
the first son was more perfect.  He recognized the mistake in 
his response, he must have felt badly about the way he spoke 
to his father, and so he went and worked in the vineyard.  He 
is closer to perfection because he recognized his fault and 
made amends.  Similarly, we all make mistakes and fall short 
of God’s expectations. 
But when we recognize our shortcomings through the illu-
mination of the Holy Spirit, and purify ourselves through 
confession and the other sacraments, we put ourselves back 
on the path to deification. 

FLORIDA AREA FAMILY &YOUTH CONFERENCE
ST. GREGORIOS ORTHODOX CHURCH, TAMPA
“In pursuit of holiness in a changing world”

Saturday
Sptember 22 nd , 2018

9:30 AM – 4:00 PM

St. Augustine writes that God will cleanse your sins if you 
yourself are dissatisfied with yourself and He will keep on 
changing you until you are perfect. 

When the leadership conference came to an end, I was sad 
to not have more time there.  We were surrounded by beau-
tiful mountains and trees as we praised God at sunrise.  We 
spent time studying God’s Word and learning more about 
our faith.  We gained valuable spiritual guidance in prepa-
ration for the upcoming school year. We understood that 
we were made in God’s image and therefore perfect in ev-
ery way that mattered. Mother Magdalena’s moving testi-
mony emphasized that God reaches out to us even when 
we try to resist Him. She reminded us that making mis-
takes was part of our imperfect humanness, but that God’s 
mercy and grace allowed us to rise from each of our falls. 
St. John Chrysostom reminds us that God loves us more 
than a father, mother, friend, or any else could love, and 
even more than we are able to love ourselves. 

Living in a world where temptation, doubt and fear sur-
rounds us, it is hard to keep Christ the center of our life; but 
through fasting and prayer, purification and illumination, 
may we serve as faithful workers in His vineyard.   For God 
says in verse 43 of the same chapter, “Therefore I tell you 
that the kingdom of God will be taken away from you and 
given to a people who will produce its fruit.”

All for the glory of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen 

“Living in a world where temptation, doubt and fear surrounds us, it is hard to keep Christ the 
center of our life; but through fasting and prayer, purification and illumination, may we serve as 

faithful workers in His vineyard.”  
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Diocesan Meeting 

MGOCSM Florida Regional Retreat Join us to explore the intersection of our 
faith,and our physical and mental health.
on Saturday October 6th 9.30 am to 3 pm

at St.Gregorios Indian Orthodox Church, 
15661, Washington Ave, San Lorenza, 

CA-94580

http://bit.ly/SGOCISignup
Lunch & childcare will be provided onsite

For More details:
Rev.Fr.Mathai Alakot: 720-840-5882

Rev.Fr.Thomas Mathai: 510-429-8705

Leaders
 Rev.Fr.George Paulose (MSW,LCSW Intern, 
                                                                          (Director of DS-WA DCS)
 Ms.Susan Zacgarish LCSW,           (Secratsry of DS-WA DCS)
 Dr.Maria Koshy MD                    (Psychiatry, Kaiser)
 Ms. Viju Thomas LCSW

The Church & wellness seminar

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kw-MKyc2_y-ryBHXis7tfKE-IVw5lHwvwvWonWW1_jQ/edit?usp=sharing
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Consecration & dedication of St.Marys Orthodox Church, Los Angles

                                                                   
 യ്ാറതി� റീജതിയൻ �ാമതിലതി യൂത്സ് യകാൺന്�ന്റൻസസ്

മലങ്കര ഓർയത്ായ�ാക്സ് സഭയന്ട സൗത്സ് ന്വസ്റസ് അയമരതിക്കൻ ഭദ്ാസന യ്ാറതി� റീജതിയൻ �ാമതിലതി യൂത്സ് യകാൺന്�
ന്റൻസസ് ന്സപസ്റ്റുംബർ 22 ശനതിയാഴ്ച രാവതിന്ല 9 മണതിമുതൽ താ്ാ ന്സൻറസ് ഗ്ീയഗാറതിയയാസസ് ഓർയത്ായ�ാക്സ് യദവാലയ
ത്തിൽ നടക്കുും. മുതതിർന്നവർക്കുും, യവതീ യവാക്കൾക്കുും കുടേതികൾക്കുമായതി നടക്കുന്ന  “In pursuit of holiness in a changing 
world” എന്ന പ്രധാന വതിഷയത്തിൽ അധതിഷ്ഠതിതമായ വതിവതിധ ന്സഷനുകൾക്കസ് സൗത്സ് ന്വസ്റസ് അയമരതിക്കൻ ഭദ്ാസന സഹായ 
ന്മത്ായപാലീത് അഭതിവന്ദ്യ യ�ാ. സഖറതിയാസസ് മാർ അയപ്രും, �ാ.തതിയമാത്തി യതാമസസ്, �ാ യ�ാ യജക്കബസ് മാതയു, �ാ. 
യജാൺസൺ പുഞ്ചയക്കാണും, ജൂലതിയ ദാവൂദസ്, �ീക്കൻ ന്�ന്നതിസസ് മത്ായതി, എലതിസബത്സ് യജാർജ്സ് എന്നതിവർ യനതൃത്ും 
നൽകുും. �ാ.യജാർജ്സ് പൗയലാസസ്, �ാ. യജായസ് വപയങ്ങാലതിൽ, �ാ. യജാർജ്സ് യജാൺ, �ാ. പതി. എും സഖറതിയാ, �ാ.യജാസ�സ് 
കളപ്പുരക്കൽ, �ാ. യജാൺസൺ പുഞ്ചയക്കാണും, �ാ. യ�ാ. യജക്കബസ് മാതയു, �ാ. യബാബതി വർഗീസസ്, �ാ സതിറതിൽ യദവസ് എന്നതി
വരുന്ട യനതൃത്ത്തിൽ വതിവതിധ കമ്റ്റതികൾ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.
കൂടതൽ വതിവരങ്ങൾക്കസ് 
�ാ.യജാർജ്സ് പൗയലാസസ്  813-991-4728
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DIOCESE OF SOUTHWEST AMERICA

@ St. Mary’s Valiapally
Farmers Branch, TX.

on Friday & Saturday
September 28 & 29, 2018

Morth Mariam Vanitha Samajam 

Building fund raiser kicked off at 
St Gregorios Indian Orthodox Church Atlanta

.
Managing Committee Meet at Kottayam

    St Gregorios Indian Orthodox Church Atlanta’s building fund 
raiser kickoff event was held on May 13 th 2018. The event was 
held following the Holy Qurbana. The event was inaugurated by 
Dr Mathew Kandathil by handing over a check to Mr Thomas 
Eapen (Treasurer) and Mr Deepak Alexander (Secretary) in the 
presence of the day’s guest celebrant of Holy Qurbana Rev Fr 
Johnson  Punchakonam and the congregation.

   Volume- 6 Issue-4        
Published by The Diocese of South-West America, 
3101 Hopkins Rd Beasley, TX 77417 
Ph: 281.403.0670 · Fax: 281-459-0814
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The Atlanta MGOCSM was proud to have been selected to host the annual national MGOCSM leadership 
conference in 2018 this summer from July 25th-28th. This national MGOCSM leadership conference is held 
annually in a chosen city and aims to teach and inspire leaders from all over the MGOCSM units spread across 
the United States and Canada. The Atlanta Leadership Camp (ALC) 2018 hopes to provide the opportunity for 
those delegates who were able to come to learn that they may return to their home parishes and lead the youth 
there to grow stronger in their faith. 

The theme this year was the Pursuit of Perfection with the Keynotes being Respected Reverend Father Abey 
George and  Respected Mother Magdalena. Along with His Grace Zachariah Mar Nicholovos Metropolitan of 
the Northeast American Diocese, the Keynotes, and various clergy from across the country, were all able to 
help spread the message of the important church doctrine of Theosis and achieving the true perfection to that 
of Christ. With over 150 attendees from across the country, including Canada, it was a blessed event to say the 
least. 

We would like to thank God Almighty for this opportunity that He bestowed and blessed upon the ALC Com-
mittee and for the committee’s immense hard work and unwavering dedication in providing an eventful camp 
to those faithful who were able to come and partake in such a blessed event!

As always, please continue to pray for the campers, committee members, clergy, and all those directly and indi-
rectly involved that as they continue on their journeys after ALC, that they may continue to carry on the torch 
and spread the word of God through their thoughts, words, and deeds in being perfect like Christ.

MGOCSM LEADERSHIP CAMP                                      
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Receiving His Holiness The  Catholicose  at 
St. Thomas Orthodox Church, Los Angeles

Meeting with Fr Chad, the President of St. Vladimir 
Seminary along with Dn Pradeep Hatcher

 
gvrî  SwlNcN d*q 

 
rjflÔ iÕU pjiU a|ja YCJalR SalylR 

~SchjSulc[ alGS\l+l eOhoc[ pIjfJuSrà 
Yefjpjr; C[ssx|Jd pGCr; ilB[Vj&jiG 
LfjSalp\lhjS^l cIlzfSalfjmk^k. 

 
SYC<[A eOSgl|jfU\jR SCl>ulH YeSCl>j)k; 
SYC<[Arl; dlSflhjS)lc[, ah(g saYflSrà 

p{<[mjdX eoMjuj<[m wraJuwzn; 
i{<[mjdX svlgjusM, fk<[mjulH >likd*X. 

 
>lgfuS/lc[SflhR alGS\l+l C[xJ|luksm 

eOgc[fU cj;|lcSr-ulgo@R dlSflhjS)lc[. 
ega YePlraJ rlXdxjH ijglvjfR 
eglwu\jR gkvjuyjÉjs#lgkrlxk;. 

 
ijZmr ilp*X fjgkc>su)JylR 

LDjh; egjYCaj)k^uJ rlXdxjH flR. 
ijZ[ralu[ fmÉjfl cssPgU; akS^ykaJ 

LDhln[} c>ujR d/j\lsrlglX alYf;. 
 

agn;isg rjgl|lg cagikalu[ 
dgk\lhjy*j rJ SdlhSÖgjujH YeS>l. 

dkgkSÊYf ukÓ SfglxjSelH ak^jH rj^k, 
fjgkc>lSfG sfxj&k cIwJiR simjÉk;. 

 
T/kglfr c>)k\a dlSflhjS)lc[ 

d/j\lrlglX alYf; svl#j ckYeJ; SdlmfJ;. 
L/gjhlxr\j^)g; ak\JmkilR 

do/k^J ssddX B*X SYC<[Arl; ekSgl|jfl. 
 

:ujgalujgalu[ a;zx/os&!kdX 
T$jmiduwzn\j^ke|lg;. 

:ujg; eoGÑvYÕ SCl> d!lrÕj/lR 
:uk<[alR >i Ck> a;zx; Srgks^*X. 

 
ClÔcakYp; eknGss^dUrlMjH alhlDl 
ekgjujH YeSCl>j)k-ssadU\jR rjplral;. 

scRy[ Sflac[ ah(gSulG\S}ld[c cjyjuR vG- 
&;z*X do/k^jfl dgi#gjdSx;. 

 
ejf{ekYf sspiSaà egjCkÓ yo|lSuà 

c[fkfjdX dSgËk^J wrcÖuaj^lX. 
T\jgkarÍjsRy C[ssx|Jd cÕGCSr 

LfkhU d{e ek<[e i{<[mjSelH iG<j) rJ. 
 

Felicitations Presented by 
The St. Thomas Malankara Orthodox Syrian Church 

Los Angeles, California 
On the Occasion of the Pastoral Visit of 

His Holiness Moran Mar Baselios Marthoma Paulos II 
Catholicos of the East & Malankara Metropolitan 

Malankara Orthodox Syrian Church 

 

 


