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ആമുഖം

അസാധാരണമായ പ്രഖ്ാപനം! അത്ഭുതകരമായ പ്രഘ�ാഷണം! അതിശയകരമായ അനുഭവസാക്്ം! ഈ  
സങ്കീർത്തന വചനം ഇതതല്ാമാണ്.  സൃഷ്ിക്കുന്നതു ദൈവമാണ് (ഉൽപ 1: 1). നവകീകരിക്കുന്നതും ദൈവം 
(തവളി 21: 5). സൃഷ്ിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ായ്മയിൽ നിന്നാണ് (ഉൽപ 1: 2 അദ്്ായങ്ങൾ). നവകീകരിക്കുന്നതു 
പഴയതിതനയം (എഘേ 4: 22-23 ). ദൈവത്തിതറെ സൃഷ്ികർമത്തിതറെ ദവഭവവം നന്മയം തനിമയം 
മഘനാഹാരിതയം ൈർശിക്കുന്ന സങ്കീർത്തകതറെ ഓഘരാ വാക്ിലം  അതിശയവം ദൈവസ്തുതിയം നിറഞ്ഞു 
തുളുമ്പുന്നു. സങ്കീർത്തനം അവസാനിക്കുഘ്ാൾ  അത്  ഉച്ചസ്ായിയിൽ  കരകവിത്ാഴുകുന്നു. ഒടുവിൽ, 
സ്വജകീവിതം തതന്ന ആനന്ദ സങ്കീർത്തനമായി പരിണമിക്കുന്നു (സങ്കീ 104: 33 -35). സങ്കീർത്തകൻ ൈാവകീൈ് 
തതന്ന, കാരണം, 103-ാം സങ്കീർത്തന ദശലിതതന്നയാണ് 104-നും. രണ്ിലം പ്രതിബിംബിക്കുന്നത് ഒഘര 
ദൈവാനുഭവം തതന്ന. 

വിചിന്തനം 

മകീവൽപക്ിതയഘ്ാതല ദൈവസാന്നിദ്്വം (സങ്കീ 84: 3) മാൻഘപടതയഘ്ാതല ദൈവാത്ാവിതറെ നകീർച്ചാലം 
(സങ്കീ 42: 1) കു്ാടിതനഘ്ാതല ഒന്നും കുറവില്ാത്ത അവസ്യം (സങ്കീ 23: 1) തകാതിക്കുന്ന ജകീസസ് 
യൂത്തിനും സങ്കീർത്തകതറെ ദൈവാനുഭവ തകീവ്രതയിൽ പങ്കുഘചരാൻ  വിളിയണ്്. ഈ വിളിയം പ്രതയുത്തരവം 
നമ്മുതട ധ്ാനവിഷയമാവതടെ! ദൈവം തതറെ സ്വന്തം കരങ്ങളായ പുത്രതനയം പരിശുദ്ാത്ാവിതനയം (CCC. 
704) ഘചർത്തു  നിർത്തിയാണ്  സർവവം സൃഷ്ിക്കുന്നതതന്ന്  തിരിച്ചറിയവാനും അതു ജകീവിതത്തിതല നിതാന്ത 
സ്തുതിഗകീതമാകുവാനും ഈ ധ്ാനം സഹായിക്തടെ. 

സങ്കീർത്തകതറെ ജകീവിതത്തിതല വലിയ വകീഴ്ചയം തുടർന്നുണ്ായ  ഹൃൈയപൂർവകമായ  പ്രാർത്ഥനയം 
(സങ്കീ 51: 10) അതു  സാധിച്ചതിതറെ തതളിച്ചവമാണ്  ഈ വിവരണത്തിതറെ പശ്ാത്തലം. അയാൾ പുതിയ 
സൃഷ്ിയായി. ജകീവിതം നവകീകരിക്ത്ട്ടു. വകീഴ്ചയ്ക്കു ഘശഷം തതറെ ഹൃൈയം ഒന്നിനും തകാള്ില്ഘല്ാതയന്ന് അയാൾ 
സങ്ടത്ടുന്നുണ്്. പാപം അടക്ിവാണ ഹൃൈയം തകാണ്് (മത്താ 15: 19) ദൈഘവഷ്മനുസരിച്ച് ജകീവിക്ാൻ 
സാധിക്ിതല്ന്ന നഷ്ഘബാധത്തിൽ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു; എനിക്് പുതിയ ഹൃൈയം ഘവണം. 

ദൈവാത്ാവ് നിറയഘ്ാൾ നാം ക്ിസ്തുവിലാവന്നു. പഴയതു മാറി പുതുസൃഷ്ിയാവന്നു (2 തകാറി 5: 17).  
ജകീവിതത്തിൽ പുതുതായി സൃഷ്ിഘക്ണ്ത്  ഒന്നു മാത്രഘമയള്ളൂ: ഹൃൈയം. ഒരുവൻ ക്ിസ്തുവിലാവഘ്ാൾ പഴയതു 
ഘചരില്. പുതുഹൃൈയം ദൈവം നമുക്കു തരുന്നു (എതസ 11: 19). നാം എഘ്ാതഴല്ാം മാനസാന്തരത്ടുഘന്നാ 
(അ് 2: 38), ഘയശുവിതന കർത്താവായി സ്വകീകരിക്കുന്നുഘവാ (ഘറാമ 10: 9), അഘ്ാതഴല്ാം അവതന പരമമായി  
ഘനേഹിക്ാൻ കഴിയന്ന പുതുഹൃൈയം ദൈവം തരുന്നുതവന്ന് തിരിച്ചറിയണം.

ദൈവത്തിതറെ ഇടതപടൽ അതിശയകരമായ മാറ്ം സങ്കീർത്തകനിൽ  ഉണർത്തുന്നു. ഭൂമുഖതമാന്നാതക 
നവകീകരിക്ത്ടെതായി അവൻ കാണുകയാണ്. ൈാവകീൈിതറെ കാലത്ത് ഭൂമുഖത്തിന് മാറ്ംവന്നതായി 
ചരിത്രം പറയന്നില്. പഘക് ദൈവം ഭൂമുഖം നവകീകരിക്കുന്നുതവന്ന് സങ്കീർത്തകൻ പാടുന്നു. ഇവിതടയം 
ജകീവിതാനുഭവമാണ് പ്രധാനം. പ്രപഞ്ചസൗന്ദര്ം കണ്് മട്ടു്ാവിൽ ഉലാത്തുഘ്ാഴാണ് അവൻ പാപത്തിൽ 
വകീണത്. അതിതറെ പ്രത്ാ�ാതത്തിൽ ഭൂമുഖം തകീർത്തും  പഴകിഘ്ായതായി അനുഭവത്ട്ടു.  പിന്നകീതടാരിക്ലം 
അവൻ ആ 'മട്ടു്ാവി'ഘലക്കു കയറിയില്. നവദചതന്ത്തിനായള് പ്രാർത്ഥന ദൈവം ഘകടെഘ്ാൾ അവൻ 
പുനർജ്ജനിക്ത്ട്ടു. ഭൂമുഖം വകീണ്ം മഘനാഹരമായ അനുഭവമായി. ഇതിൽ പങ്കുഘചരുന്ന ഓഘരാരുത്തരും  
അസ്കീസ്ിയിതല വി. ഫ്ാൻസിസിതനഘ്ാതല ഈ പ്രകൃതിതയ ഘനാക്ി ഉദച്ചസ്തരം ഉൈ്ഘ�ാഷിക്കും, 'laudato si, 
mi signore!'- 'എതറെ കർത്താഘവ, അഘങ്ങയ്ക്കു സ്തുതി!' ഓഘരാ ജകീസസ് യൂത്തും ഇതു് ഏറ്റുപറയഘ്ാൾ നമ്മുതട 
ഭൂമുഖവം നവകീകരിക്ത്ടുകയാണ്!

ഒക് ഘടാബർ 2020

"അങ്ങ് 
ജകീവശ്വാസമയയ്ക്കുഘ്ാൾ 
അവ സൃഷ്ിക്ത്ടുന്നു. 
അങ്ങ് ഭൂമുഖം 
നവകീകരിക്കുന്നു."  
സങ്കീ 104: 30
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എതന്താതക്യാണ് ജകീവിതത്തിൽ നവകീകരിക്ത്ടാനുള്ത്? അത് ആന്തരിക മനുഷ്നാണ് (2 തകാറി 
4: 16, എഘേ 3: 16, ഘറാമ 7: 22 - 23). പ്രഘത്കിച്ച് മനസ്്. (ഘറാമ 12: 2) ദൈവഹിതം തിരിച്ചറിയന്നതിന് 
ഈ നവകീകരണം അനിവാര്മാണ്. പുത്തൻ ചക്വാളങ്ങളും വലിയ തവല്ലുവിളികളും ഘതടി യവസഹജമായ 
സാഹസികതഘയാതട ഘയശുവിതന ഘതടിതയത്തിയ ധനികനായ അധികാരി ഒന്നാംതരം ഉൈാഹരണമാണ് 
[ 'ക്ിസ്തു ജകീവിക്കുന്നു' (ക്ിസ്തൂസ്  വിവിത് ) -18]. സഹാനുഭൂതിയതട വിപ്ലവത്തിഘലക്കുള് കർത്താവിതറെ 
വിളിയം അതിനു പ്രതയുത്തരമായ പരിവർത്തനവം അവനു സ്വകീകരിക്ാവന്നതിനുമപ്പുറമായിരുന്നു. അതിലം 
പ്രധാനം അവന് സ്ത്തും അധികാരവമായിരുന്നു. പുതിയ തുടക്ത്തിന് അവൻ തയ്ാറായില്. േലഘമാ, ആ 
നടത്തവം കണ്മുടെലം നഷ്മായിഘ്ായി (മർഘക്ാ 10: 22).  

ചുറ്റുപാടുകഘളാടും ഘലാകഘത്താടും  സ്വജകീവിതത്താൽ  കർത്താവിതന പ്രഘ�ാഷിക്ണതമങ്ിൽ
പൂർണ പരിവർത്തനം ആഗ്രഹിക്ണം; നിരുപാധികവം ഉടനടിയമുള് മാറ്ത്തിന് സന്നദ്മാവണം. 
ൈൗത്ത്തിൽ പരാജയത്ടാതിരിക്ാൻ ഇത് സംഭവിഘച്ച മതിയാകൂ ['ആനന്ദിച്ച്  ആഹ്ാൈിക്കുവിൻ'
(ഗൗൈാഘത തയറ്് എക്ാൾഘറ്റ്് ) - 24]. സമർ്ണത്തിഘലക്് കർത്താവിതറെ അതിസ്വാഭാവിക കൃപ 
ഇറങ്ങിവരുന്നു; സമർ്ണം പൂർണ്ണമാവന്നു. നിത്യൗവ്വനത്തിന് ഉടമയായ ഘയശു  യൗവ്വനയക്തമായ ഹൃൈയം 
നൽകും. വ്ക്തിജകീവിതത്തിലം ചുറ്റുപാടിലം മറ്റുള്വരിലം പുതിയതു  സൃഷ്ിക്കുവാനും പഴയതു നവകീകരിക്കുവാനും 
സാധിക്കും. അതത; പരിശുദ്ാത്ാവ് നയിക്കുഘ്ാൾ ഈ മിഷനറി ൈൗത്വം നതമെ ഭരഘമല്ിക്കുന്നു. 
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ ഒരു മിഷനാണ്. അതുതകാണ്ാണ്  തകീർച്ചയായം ഇവിതടയായിരിക്കുന്നത്. 
['ക്ിസ്തു ജകീവിക്കുന്നു' (ക്ിസ്തൂസ്  വിവിത് ) - 253, 254].

അതിനാൽ ഘപ്രഷിത ശിഷ്ത്വയാത്രയിൽ ഈ പ്രാർഥന ഹൃൈയത്തിതലഘ്ാഴും ഉയരതടെ: "ദൈവഘമ, നിർമലമായ 
ഹൃൈയം എന്നിൽ സൃഷ് ടിക്ണഘമ! അചഞ്ചലമായ ഒരു നവദചതന്ം എന്നിൽ നിഘക്പിക്ണഘമ!" (സങ്കീ 51:  
10)


