
 

 

 

 

 

 Circular letter No/GR/28/2021 Malayalam 
 

സർ�ുലർ 

 
"േപാ��ലർ മിഷൻ ധ�ാനം 2021" 

 
ഈേശാ മിശിഹായിൽ ഏ�വും �േനഹം നിറ� ൈവദികെര, 

സന��തെര, ൈദവജനേമ. ന�ുെട കർ�ാവായ 

ഈേശാമിശിഹായുെട കൃപയും പിതാവായ ൈദവ�ി�െറ 

�േനഹവും പരിശു��ാവി�െറ സഹവാസവും 

നി�േളാേരാരു�േരാടും കൂെട ഉ�ായിരി�െ�. 

  

ന�ുെട രൂപത "ആഴ�ിേല�് വലയിറ�ുക" (ലൂ�ാ 5: 4) എ� 

ൈദവവചനെ� ആ�തവാക�മായി എടു�ുെകാ�് രജത 

ജൂബിലിയുെട ര�് വർഷെ� പ�തികൾ രൂപീകരി�� ഭംഗിയായി 

നട�ിലാ�ിവരു�ു. േകാവി� 19 എ� പകർ� വ�ാധി കാരണം 

കഴി� വർഷെ�(2020) ചില പ�തികൾ നമു�് നട�ിലാ�ാനായില�. 

എ�ാൽ 2021ൽ സു�പധാനമായ ചില പ�തികൾ നട�ിലാ�ാൻ രൂപത 

തീരുമാനി�ി���്. "ആഴ�ിേല�് വലയിറ�ുക" എ� തിരുവചനം 

�പധാനമായി ര�് കാര��ൾ നിർവഹി�ാൻ നെ� േ�പരി�ി�ു�ു. 

ഒ�ാമതായി ൈദവ വിശ�ാസ�ിൽ ആഴെ�ടൽ. ര�ാമതായി 

ഈേശാെയ��ി അറിവില�ാ�വർ�് ഈേശായുെട സുവിേശഷം 

പകർ�ു ന�കൽ. നാം ൈദവ വചനം �ശവി�� അതിൽ ഉറ�� 

 



വിശ�സി�� ജീവിത�ിൽ �പാവർ�ികമാ�ുേ�ാൾ ജീവിത�ിെല ഏ� 

േമാശെ�� സാഹചര��െളയും നമു�് അഭിമുകീകരി�ാൻ സാധി�ും. 

ലൂ�ായുെട സുവിേശഷം അ��ായം 6, 46 മുതൽ 49 വെരയു� 

വാക��ളിൽ ഈേശാ നെ� ഓർ�ി�ി�ു�ു: "ആഴ�ിൽ കുഴി�� 

പാറേമൽ അടി�ാനമി�് വീ� പണിത മനുഷ�േനാ� സദൃശ�നാണവൻ. 

െവ�െ�ാ�മു�ാവുകയും ഒഴു�് അതിേ�ൽ ആ�ടി�ുകയും 

െച�തു. എ�ാൽ ആ വീടിെന ഇള�ാൻ കഴി�ില�. എെ��ാൽ അ� 

ബലി�ഠമായി പണിയെ��ിരു�ു. വചനം േകൾ�ുകയും എ�ാൽ 

അതനുസരി�� �പവർ�ി�ാതിരി�ുകയും െച��� മനുഷ�ൻ 

ഉറ�ില�ാ� തറേമൽ വീ� പണിതവ� തുല�ൻ. ജല�പവാഹം അതിേ�ൽ 

ആ�ടി��. ഉടെന അ� നിലം പതി��. ആ വീടി�െറ തകർ� 

വലുതായിരു�ു". ഈ കാലഘ��ിൽ ഒരുപാ� ആള�കൾ ൈദവ�ിൽ 

നി�ക�് നിരാശയിൽ െപ�് ജീവി�ു�� നമു�് കാണാൻ സാധി�ും.  

 

എ�ാൽ പു�ൻ �പതീ�േയാെട  ജീവി�ാൻ വചനം മാംസമായി 

അവതരി� ഈേശാ നെ� �ണി�ു�ു. േയാഹ�ാ�െറ സുവിേശഷം 

6:68 ൽ പേ�താ� അ��േതാലൻ ഈേശാേയാ� പറയുകയാ�: 

"കർ�ാേവ, ഞ�ൾ ആരുെട അടുേ��് േപാകും? നിത� ജീവ�െറ 

വചന�ൾ നി�െറ പ�ലു�്". 

 

നമു�് നിത� ജീവൻ �പദാനം െച��� ൈദവ വചന�ിൽ 

ആഴെ�ടാനായി നല� ൈദവം രൂപത വഴിയായി ഒരവസരം ന�കു�ു. 

വിൻെസൻഷ�ൻ ൈവദികരുെട േനതൃത��ിൽ നട�െ�ടു� "േപാ��ലർ 

മിഷൻ ധ�ാനം". വിശു� വിൻെസ�� ഡി േപാളിനാൽ 

ആരംഭി�െ��താ� വിൻെസൻഷ�ൻ സഭ. േകരള�ിൽ ചാല�ുടി 



ഡിൈവൻ ധ�ാന േക��ം വഴിയായി ഒരുപാ� േപർ 

ൈദവാനുഭവ�ിേല�് കട�ുവരാൻ വി�െസൻഷ�ൻ സഭ 

കാരണമായി���്. ന�ുെട രൂപതയിെല എല�ാ ഇടവകകളിലും രജത 

ജൂബിലിേയാ� അനുബ�ി�� േപാ��ലർ മിഷൻ ധ�ാനം 

നട�െ�ടു�താ�. ഞായറാ�� ആരംഭി�� െവ�ിയാ�� 

സമാപി�ു� ഈ ധ�ാന�ിൽ ജപമാല �പദ�ിണം, വീ� സ�ർശനം, 

േരാഗ സൗഖ� ശു�ശൂഷാ എ�ിവ നട�ു�താ�. 

 

േപാ��ലർ മിഷൻ ധ�ാനം ആരംഭി�ു�തി� ര�് മാസ�ൾ�് മുൻേപ 

വിൻെസൻഷ�ൻ ൈവദികർ ന�ുെട ഇടവകകളിൽ വ�് െപാതുേയാഗം 

സംഘടി�ി�� ധ�ാനം നട�ു� �ലെ�യും, ധ�ാനെ���ിയും നമു�് 

അറി� പകർ�ുതരു�തായിരി�ും. എല�ാ ഇടവക ജന�ി�െറയും 

പരിപൂർ� സഹകരണം �പതീ�ി�ു�ു. വ��ിപരമായി ൈദവേ�ാ� 

അടു�ാൻ ലഭി�ു� അവസരമായിക�് എല�ാവരും ന�ായി 

ധ�ാനി�ുക. 

 

ന�ുെട രൂപതാ തല�ിലു� "േപാ��ലർ മിഷൻ"ധ�ാന�ി�െറ   

ഔേദ�ാഗികമായ ഉ�ഘാടനം പര�േ�ാ�  �കി�തു രാജാ 

ൈദവാലയ�ിലും ആനയടി െസ��  േജാർ� ൈദവാലയ�ിലും ജനുവരി 

24 ഞായറാ��യാ�. ധ�ാനവിജയ�ിനും ആ��ാ�ിക 

ഉണർവിനുമായി  എല�ാവരുെടയും �പാർ�നയും സഹകരണവും 

�പതീ�ി�ു�ു. 

 

സൈഭക� �പാർ�ന എല�ാ ഇടവകകളിലും ഭംഗിയായി 

ആേഘാഷി�ണെമ�് എല�ാവേരാടുമായി �േനഹപൂർ�ം 

അഭ�ർ�ി�ു�ു. "അവെരല�ാവരും ഒ�ായിരി�െ�"(േയാഹ�ാൻ 17:21) 



എ� ഈേശായുെട ആ�ഗഹെ� പൂർ�ിയാ�ാൻ എല�ാ ൈ�ക�തവ 

സഭകള�ം ഒ�ുേചർ�് �പാർ�ി�ു� സൈഭക� �പാർ�ന വാരമാണി�. 

ഈ വർഷം ജനുവരി 18 മുതൽ 25 വെര "ൈ�ക�തവ സൈഭക� 

വാരമാ�". എ�് ദിവസ�ൾ�ു� ൈദവവചനവും, ചി�കള�ം ഈ 

സർ�ുലറിേനാെടാ�ം എല�ാ ഇടവകകളിൽ എ�ി�ു�താ�. 

െഫാേറാനാ തല�ിലും, ഇടവക തല�ിലും ഈ �പാർ�ന 

നടേ��താ�. 

 

ത�ല മരിയൻ േസനയുെട ആഭിമുഖ��ിൽ മരിയൻ േസന 

അംഗ�ൾ�ും അവരുെട കുടുംബാംഗ�ൾ�ുമായി "മറിയ�ി�െറ 

ആധ�ാ�ികത" എ� വിഷയ�ിൽ ഒരു െസമിനാർ ജനുവരി 30 

ശനിയാ�� രാവിെല 9.30 മുതൽ 3.30 വെര സൂൈസപുരം െഫാേറാനാ 

ൈദവാലയ�ിൽ വ�് നട�െ�ടു�താ�. ഈ െസമിനാറിൽ എല�ാ 

മരിയൻ േസന അംഗ�ള�ം അവരുെട കുടുംബാംഗ�ള�ം പെ�ടു�ു 

പരിശു� അ�യുെട മാ���ം വഴി ൈദവാനു�ഗഹം �പാപി�ാൻ 

ഇടയാകെ� എ�് �പാർ�ി�ു�ു. 

 

ൈദവം നി�െളയും നി�ള�െട കുടുംബാംഗ�െളയും നി�ള�െട 

െതാഴിൽ േമഖലകെളയും സമൃ�മായി അനു�ഗഹി�ുമാറാകെ�. 

 

 

                                                                             

                                                                                   

                               

 

 

,r;Rw;Wkliy midtuJ GhpjYf;fhf [dthp; 16> 2021 md;W jpUg;gypapilNa  
midj;J Myaq;fspYk; thrpf;fTk;. 

ബിഷ�� ഹൗ�  

13.01.2021 

 

എ�് ഈേശാമിശിഹായിൽ �േനഹപൂർ�ം, 

 
  മാർ േജാർ� രാേജ��ൻ SDB  

ത�ല രൂപത െമ�താൻ  
 


