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രാത്രിമുഴുവൻ അധ്ാനരിച്രിട്ടും ഒരു മത്സ്യത്തെപ്ാലടും വലയരിലാക്ാനാവാത്െ െളർന്നു 
നരിരാശനായരി ശരിമപയാൻ പപത്ാസ് കരയരിൽ െരിരരിത്ച്ത്തുന്നു. വല കഴുകുകയായരിരുന്ന 
ശരിമപയാപനാട്  കരയരിൽ ജനങ്ങത്ള പഠരി്രിച്ചുത്കാണ്രിരുന്ന പയശു, അവത്റെ വഞ്രി 
ആവശസ്യത്്ടുന്നു. ത്െല്ലു വവമനസസ്യപതൊത്ട ആത്െങ്രിലടും ശരിമപയാൻ െത്റെ വഞ്രി 
പയശുവരിന് വരിട്ത്കാടുക്കുന്നു. പയശുവരിത്റെ ലാളരിെസ്യവടും പനേഹവടും  അവത്റെ വാക്കുകളുത്ട 
ആഴവടും ശരിമപയാത്ന ആകർഷരിക്കുന്നു. െത്റെ വല വീണ്ടും ആഴങ്ങളരിപലക്്  ഇറക്ാൻ പയശു 
അവപനാട് ആവശസ്യത്്ട്ടപ്ാൾ, െനരിക്് നരിരാശ മാത്ടും സമ്ാനരിച് അപെ കടലരിപലയ്ക് 
വലയരിറക്ാനവൻ െയ്ാറാകുന്നു. പരിന്നീട് അവരിത്ട സടുംഭവരിക്കുന്നെ് അസാധാരെമായ 
ഒരു കാരസ്യമാെ്. വലകീറുപവാളടും മീനുകൾ! ൊൻ ജീവരിെകാലടും മുഴുവൻ ഉപപയാഗരിച് 
അപെ വല വീണ്ടും ത്വള്ളതെരിലരിറക്ാൻ ആവശസ്യത്്ടുന്ന പയശുവരിത്റെ വാക്കുകൾക്്  
മുൻവരിധരികൂടാത്െ ശരിമപയാൻ ത്െവരിത്കാടുതെപ്ാൾ അെ് അവത്റെ ജീവരിെത്തെ 
ആത്കമാനടും മാറ്രിമറരിക്കുന്ന ഒരു മഹാസടുംഭവമായായരി മാറുന്നു. 

തുടക്തെരിൽ ശരിമപയാത്റെ സപ്ാഷടും അത്ഭുെകരമായരി െത്റെ വലയരിൽ നരിറഞ്ഞ 
മീനുകളായരിരുന്നുത്വങ്രിലടും, അതു സാവധാനടും ആത്ാർഥമായ മാനസാ്രതെരിനു 
വഴരിമാറരി.  െത്റെ ആത്ീയ ദാരരിദ്സ്യടും െരിരരിച്റരിഞ്ഞ പപത്ാസരിത്ന, ലൗകരിക 
സമൃദ്രിക്െീെമായ ആനന്ദതെരിപലക്കു പയശു ക്ഷെരിക്കുന്നു. െത്ന്ന അനുഗമരിച്ചുത്കാണ്് 
വദവാരാജസ്യമാകുന്ന വലയരിപലക്് മനുഷസ്യത്ര പരിടരിക്കുന്ന ഉന്നെമായ ദൗെസ്യതെരിൽ 
അവപനാത്ടാ്ടും പെരാൻ പയശു അവത്ന വരിളരിക്കുന്നു. െത്റെ വലയടും വഞ്രിയടും ഉപപക്ഷരിച്് 
അവൻ പയശുവരിത്ന പരിത്ഞ്ല്ലുന്നു.

മനുഷസ്യത്ര പരിടരിക്കുകത്യന്ന ഉന്നെമായ വരിളരി ലഭരിച്രിട്ള്ള നമ്മുത്ട വഞ്രിയരിപലയ്കടും പയശു 
അനുദരിനടും കടന്നുവരുന്നുണ്്. നമ്മുത്ട ൊല്പരസ്യങ്ങളുടും, കഴരിവകളുമാെ് വല. ആത്ാക്ത്ള 
പനടുവാനായരി അെ് ആഴതെരിപലയ്ക് ഇറക്കുവാൻ അവൻ നപമ്ാട് ആവശസ്യത്്ടുന്നു. 
അവത്റെ കല്പനകൾ അനുസരരിച്ചുത്കാണ്് നാടും ത്െയ്യുന്ന സാധാരെ പ്രവൃതെരികൾ  
അത്ഭുെകരമായ രക്ഷയരിപലക്് നയരിക്ത്്ടുന്നു. 

അവരിടുന്നാവശസ്യത്്ടുന്നതുപപാത്ല നമ്മുത്ട വലകൾ ആഴതെരിപലയ്ക് ഇറക്കുന്നെരിന് 
െടസ്സമാവന്നെ് എത്്ാത്ക്യാെ്? അവത്റെ സ്രടും നാടും പകൾക്ാെരിരരിക്കുന്നുപണ്ാ? 
അവനരിൽ നമുക്് വരിശ്ാസക്കുറവപണ്ാ? നമുക്് പയാഗസ്യെപയാ, പ്രാപ്രിപയാ ഇത്ലെന്നു 
െരി്രിക്കുന്നുപണ്ാ? ഇതെരടും സടുംശയങ്ങൾ നരിലനരിൽത്ക്െത്ന്നയാെ് പപത്ാസ്  
അവത്യാത്ക് അവഗെരിച്ചുത്കാണ്് പയശുവരിത്റെ പരിന്നാത്ല യാത്െരിരരിക്കുന്നെ്.   
അപദേഹതെരിൽ പ്രപെസ്യക കഴരിവകപളാ, പയാഗസ്യെപയാ ഒന്നുടും നാടും കാണുന്നരിലെ . എന്നാൽ, 
നാഥത്ന പനേഹരിച്ചുത്കാണ്്, െത്റെ കഴരിവരിത്റെ പരമാവധരി അപദേഹടും അധ്ാനരിച്ചു. 
പപത്ാസരിനു വീഴ്ചകൾ ഉണ്ായരിട്ണ്്. െനരിക്് ഏറ്വടും ആവശസ്യമായരിരുന്ന സമയതെ് 

ആഴതെരിപലക്കു നീക്രി,  
മീൻ പരിടരിക്ാൻ വലയരിറക്കുക 

(ലൂക്ാ 5:4)
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പയശുവരിത്ന െള്ളരി്റഞ്ഞരിട്മുണ്്. എന്നാല്  നാഥത്റെ മുമ്രിൽ െത്റെ കുറവകൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ്, 
പരരിശുദ്ാത്ാവരിത്റെ ശക്രിയരിൽ ജ്ലരിച്ചുത്കാണ്് സവധരസ്യടും   പയശുവരിത്ന പ്രപ�ാഷരിച്ചു, 
ഒടുവരിൽ രക്സാക്ഷരിയായരിമാറരിത്ക്ാണ്്  അപദേഹടും െത്റെ വരിളരിയടും ദൗെസ്യവടും പൂർതെരിയാക്രി. 
പപത്ാസ് എന്ന പാറപമലാെ് സഭ പെരിതുയർതെത്്ട്ടെ് എന്ന് നാടും വരിസ്മരരിക്രുെ്.

നമ്മുത്ട കൂട്ടായ്മയരിലടും വരിശുദ് പപത്ാസരിത്നപ്ാത്ലയള്ള നരിരവധരിപപത്ര നമുക്് 
കാൊനാവടും . ഒരു പപക്ഷ അവരായരിരരിക്കുടും നത്മ് വലവീശരി്രിടരിച്് കർതൊവരിത്റെ 
പക്പലക്കു ത്കാണ്വന്നെ്. അവരുത്ട വരിശ്ാസടും നത്മ് വരിസ്മയരി്രിക്കുന്നൊവാടും. 
അവര്  അസാധാരെ പാടവമുള്ളവരാെ് എന്ന് നമുക്കു പൊന്നാടും. പപക്ഷ, 
അവരുത്ടപയാപരാരുതെരുപടയടും ജീവരിെയാത്ത്യകത്ളക്കുറരിച്ചു നമുത്ക്്റരിയാടും? 
െങ്ങളുത്ട പാപാവസ്ഥയടും, അവരിശ്സ്തെയടും, അപയാഗസ്യെയടും അവർ അപനകടും പ്രാവശസ്യടും 
െരിരരിച്റരിഞ്ഞരിട്ണ്ാവാടും. എന്നാൽ വദവരാജസ്യശുശ്രൂഷക്ായള്ള െങ്ങളുത്ട വരിളരിയത്ട 
ആഴങ്ങളരിപലക്കു നാഥൻ വരിളരിക്കുപമ്ാത്ഴലൊടും അവർ വരിശ്ാസതെരിലടും വരിനയതെരിലടും 
കർമനരിരെരായരിട്ണ്്. അവരുടും പപത്ാസരിത്നപ്ാത്ല െങ്ങളുത്ട പപ്രഷരിെയാത് 
ആരടുംഭരിച്െ് പയശുവരിത്ന െങ്ങളുത്ട ജീവരിെതെരിപലക്കുടും ഇലൊയ്മയരിപലക്കുടും പ്രപവശരിക്ാൻ 
അനുവദരിച്ചുത്കാണ്ാെ്. പയശുവരിത്ന അനുഗമരിച്ചുത്കാണ്്, അനുസരെതെരിലടും 
പനേഹതെരിലടും മുപന്നറരിയപ്ാൾ അവരുത്ട  ജീവരിെതെരിത്ല സാധാരെെരസ്യകൾ പപാലടും 
അസാധാരെമായ ഫലങ്ങൾ പുറത്്ടുവരിച്ചു.

പ്ക്കുസ്താ െരിരുനാൾ ആപ�ാഷരിച് ഈ അവസരതെരിൽ അ്പസ്താല൚ാരുടും ആദരിമ 
സഭയടും ആർജരിച് ശക്രിയടും വധരസ്യവടും നമുക്് അനുസ്മരരിക്ാടും. നമ്മുത്ട സാധാരെ 
ജീവരിെതെരിലടും  ആനന്ദതെരിത്റെയടും പപ്രഷരിെ-െീക്ഷ്െെയത്ടയടും അഗ്രി ആളരിക്തൊൻ 
നമുക്കു പ്രാർത്രിക്ാടും. മനുഷസ്യത്ര പരിടരിക്കുകത്യന്നൊെ് നമ്മുത്ട ദൗെസ്യത്മന്ന് 
നമുക്കു നത്മ്തെത്ന്ന ഓർമത്്ടുതൊടും. പനേഹതൊൽ ജ്ലരിക്കുന്ന ഹൃദയപതൊത്ട 
പയശുവരിത്റെ വരിളരിക്് പ്രെയുതെരപമകാടും. പയശുവരിത്റെ പ്രരിയ യവാക്പള, ഒരു ൊകരയ്കായരി 
െയ്ാത്റടുത്തുത്ക്ാണ്് ആഴതെരിപലക്കു നീക്രി, നരിങ്ങളുത്ട വലയരിറക്കുക.

"ആത്മാക്കളെ പിടിക്കമാനുതകുന്ന വലയമാണ് ആനന്ദം. അത് സ്നേഹത്മാൽ 
കത്ിജ്വലിക്കുന്ന ഹൃദയത്ിളറെ സുനിശ്ിത ഫലവുമമാണ് " 
- ത്കാൽക്തെയരിത്ല വരിശുദ് ത്െപരസ


