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1 ഒക ്ടോബർ 2019 

"ഈ് ോ"യിൽ കുറഞ്ുും ഈ് ോയിൽ നിറഞ്ുും... 
ഫാദർ ബെന്നി നൽക്കര CMI 

തിരുസഭയിബെ അസാധാരണ പ്രേഷിത മാസത്തിന്ബെ ആദയദിനം, 

ആപ് ാള പ്രേഷിതമദ്ധ്യസ്ഥ്യയായ വിശുദ്ധ് ബ ാച്ചുപ്രതസയയുബെ 

തിരുന്നാൾ ദിനമാബണന്നത് തീർത്തും ദദവനിപ്യാ മാണ്. 

അനുര ഹദായ മാണ്. സവന്തം മഠത്തിന്ബെ 

ആവൃത്തി ൾക്കപ്പുെപ്ത്തക്കു സഞ്ചരിക്കാത്ത ഒരാൾ 

ആപ് ാളസഭയുബെ മിഷനെി രേവർത്തനങ്ങളുബെ മധയസ്ഥ്യായി 

എന്നത് ആബരയും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന  ാരയമാണ്, ഒപ്പം 

ആപ്വശഭരിതരാക്കുന്ന യാഥാർഥയവും.  

ബെെുേുഷ്പം എന്ന ബ ാച്ചുപ്രതസയ എങ്ങബന ആപ് ാളമിഷനെി 

മദ്ധ്യസ്ഥ്യയായി എന്നു ബവളിബപ്പെുത്തുന്ന തിരുവെന ഭാ മാണ് നാം 

രശവിച്ചത്. ദദവരാജ്യബത്തക്കുെിച്ചു 

വാൊെനാ ുന്ന  ഈപ്ശാബയയാണ് മത്തായിയുബെ  സുവിപ്ശഷം 

അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.. ആ ദദവരാജ്യത്തിബെ 

വെിപ്പബച്ചെുപ്പങ്ങബളക്കുെിച്ചും സ്ഥ്ാനമാനങ്ങബളക്കുെിച്ചുമാണ് 

അവിെുബത്ത ശിഷയന്മാർ ആ ുെബപ്പട്ടിരുന്നത്. മത്തായിയുബെ 

സുവിപ്ശഷത്തിൽ  ാണുന്ന അഞ്ചു രേഭാഷണങ്ങളിൽ നാൊമബത്ത 

രേഭാഷണം േതിബനട്ടാം അധയായത്തിൊണുള്ളത്. അതാ ബട്ട, 

ദദവരാജ്യത്തിന്ബെ ഭൂമിയിബെ േതിപ്പാപ് ണ്ട 

സഭാസമൂഹബത്തക്കുെിച്ചുള്ള രേഭാഷണമാണ് താനും. സവർഗ്ഗരാജ്യം 

അന്തിമമായി ബവളിബപ്പെും വബര ഭൂമിയിബെ അതിന്ബെ രേതിരൂേമായ 

സഭ നൽപ് ണ്ട സുവിപ്ശഷ സാക്ഷ്യമാണ് അതിബെ രേതിോദയം. 

മാനസാന്തരബപ്പട്ടു ശിശുവിബനപ്പ്പാബെയായിത്തീരു യും 

ശിശുവിബനപ്പ്പാബെ സവയം ബെെുതാവു യും ബെയ്യുന്നവരാണ് 

ഭൂമിയിൽ സഭാസമൂഹത്തിൽ െന്ധങ്ങൾ വളർത്തു യും 

ദദവരാജ്യത്തിൽ അം തവം പ്നെു യും ബെയ്യുന്നത്. അവരാണ് 

പ്ൊ ത്തിൽ സുവിപ്ശഷത്തിനു  സാക്ഷ്ി ളാവുന്നതും. 

ബ ാച്ചുപ്രതസയ നിർവഹിച്ച പ്രേഷിതവൃത്തി ഇതാണ്. 

സവയം ശൂനയമാക്കി ആ ശൂനയത ദദവബത്തബക്കാണ്ടു 

നിെക്കുന്നതിൊണ് ശിശുവാ ു  എന്നതിന്ബെ ബോരുൾ. 

ശിശുക്കൾക്്ക അഹം ഭാവമില്ല. സ്ഥ്ാനമാനങ്ങബളക്കുെിച്ചു 

ആ ുെതയില്ല. അവർ ബെെിയ  ാരയങ്ങബളക്കുെിച്ചു 

സംസാരിക്കുന്നവരാണ്. ആനബയ പ്വണബമന്ന് േെഞ്ഞാെും അമ്പിളി 

മാമബന  ിട്ടണബമന്നു ശാഠയം േിെിച്ചാെും എരതപ്യാ 

പ്വ ത്തിൊണവർ എല്ലാം വിസ്മരിച്ചു തങ്ങളുബെ ബ ാച്ചു ബ ാച്ചു 

സപ്ന്താഷങ്ങളിപ്െക്കു പ്ോ ുന്നത്. അവർ  ണക്കു  ൂട്ടാത്തവരും 

േദ്ധ്തി ൾ വിഭാവനം ബെയ്യാത്തവരുമാണ്. ദദവത്തിെും 

മനുഷയരിെും ആരശയിക്കാൻ ക്ഷ്ണപ്നരം ബ ാണ്ടവർക്കു  ഴിയുന്നു. 



മാനസാന്തരബപ്പട്ടു ശിശുവിബനപ്പ്പാബെയാവു ബയന്നു േെഞ്ഞപ്പ്പാൾ 

ഈപ്ശാ ഉപ്േശിച്ചതു ഈബയാരു മാറ്റമാണ്. 

"ഈപ് ാ” അഥവാ അഹംഭാവം നിെഞ്ഞിരിക്കുന്നവരിൽ 

ഈപ്ശായുണ്ടാവു യില്ല.അവിെുബത്ത രാജ്യത്തിെവർക്കു 

ഇെമുണ്ടാവു യില്ല. എല്ലാം എനിക്കെിയാം എന്ന അഹന്ത ബവെിഞ്ഞു 

എല്ലാം ദദവത്തിൽ നിന്ന ്ദാനമായി സവീ രിക്കാനുത ുന്ന 

മനസ്ഥ്ിതിയുള്ളവരാണ് ദദവരാജ്യത്തിൽ രേപ്വശിക്കുന്നത്. 

ശിശുവാ ു ബയന്നാൽ സവയം ബെെുതാവു ബയന്നാണർത്ഥം. 

തനിക്കു അവ ാശവാദങ്ങളിബല്ലന്നും ദദവമാണ് തനബ്െ ആരശയവും 

ശരണവുബമന്നു  രുതാൻ  ഴിയുന്നവർപ്ക്ക ശിശുവാ ാനാ ൂ. 

അവപ്ര ദദവരാജ്യത്തിൽ വെിയവരാ ൂ.  

വെിയവരുബെയും വെുതാ ാൻ ആര ഹിക്കുന്നവരുബെയും 

അതിനായി േണിബപ്പെുന്നവരുബെയും പ്ൊ ത്തു 

ശിശുവാ ു ബയന്നത് വെിബയാരു സുവിപ്ശഷ സാക്ഷ്യമാണ്. 

ബെെുേുഷ്പം, ശിശുവിബനപ്പ്പാബെ ബെെുതായി. “ഈപ് ാ”ബയ 

ബവെിഞ്ഞു ഈപ്ശായാൽ നിെഞ്ഞു. ൊളിതയത്തിന്ബെ ൊവണയം ആ 

ജ്ീവിതത്തിനു ദ വന്നത് അങ്ങബനയാണ്. അവൾ 

ശിശുവിബനപ്പ്പാബെ സ്പ്നഹിച്ചു, സവ ാരയ അജ്ണ്ട ളില്ലാത്ത 

സ്പ്നഹം. അവൾ ശിശുവിബനപ്പ്പാബെ െിരിച്ചു, അഹം ഭാവമില്ലാത്ത 

െിരി. ആ ൊളിതയവും െിരിയും സ്പ്നഹവുമാണ് പ്ൊ ത്തിനു 

മുൻേിൽ ബ ാച്ചുപ്രതസ്സയബയ പ്രേഷിതയാക്കിത്തീർത്തത്. 

മറ്റുള്ളവബര ബമരുക്കാനല്ല സവയം െുരുക്കാനാണ്- ബെെുതാക്കാനാണ് 

അവൾ തന്ബെ സമയവും ഊർജ്ജവും വയയം ബെയ്തത.് െന്ധങ്ങബള 

സുദൃഢമാക്കുന്ന സ്പ്നഹം അതുവഴി അവളുബെ ഹൃദയത്തിൽ 

േുഷ്പിച്ചു. പ്ൊസാപ്പൂവിന്ബെ സുവിപ്ശഷം പ്ോബെ, ഒന്നും 

രേപ് ാഷിക്കാബത, സ്പ്നഹത്തിന്ബെ സു ൃതം വിരിയിച്ചും സൗരഭയം 

േരത്തിയും അവൾ പ്രേഷിതയായി. 

നമ്മുബെ “ഈപ് ാ”പ്യാെ് വിെേെഞ്ഞും ഹൃദയത്തിൽ ഈപ്ശാബയ 

നിെച്ചും ബെെുേുഷ്പബത്തപ്പ്പാബെ സവയം ബെെുതായും 

സ്പ്നഹത്തിന്ബെ ബെെു ാരയങ്ങളിൽ വിശവാസമുെപ്പിച്ചും നമുക്കും 

പ്രേഷിതരാ ാം. ശിശുതുെയമായ ഹൃദയപ്ത്താബെ ജ്ീവിതബത്ത 

അത്ഭുതപ്ത്താബെ പ്നാക്കിക്കാണാനും എല്ലാറ്റിബനയും 

സ്പ്നഹാർരദമായ ആപ്വശപ്ത്താബെ 

ആപ്േഷിക്കാനും  ബെെുേുഷ്പബത്തപ്പ്പാബെ നമുക്കും േരിരശമിക്കാം. 

പ്ൊ ബത്ത നവീ രിക്കുന്ന പ്രേഷിതതവം സ്പ്നഹത്തിന്ബെ 

ബെെു ാരയങ്ങളിൊണാരംഭിക്കുന്നബതന്ന തിരിച്ചെിപ്വാബെ നമ്മുബെ 

പ്രേഷിതദൗതയത്തിൽ നമുക്കു  ർമ്മനിരതരാ ാം. 
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