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പ്രവാസി ക്നാനായ സഭാശുശ്രൂഷയിലെ ലവല്ലുവിളികൾ
- ഫാ. ഏബ്രഹാാം മുത്താെത്
രണ്ടാം ലെടകമഹടയുദ്ധടനന്തരാം മറ്റു ജനതകളെലപടളെ ക്നടനടയ കലതടെിക്കരാം ലകരെതിനു ളെെിയിൽ
ഇന്തയയിളെ പ്രധടന നഗരങ്ങെിലാം െിെിധ രടജയങ്ങെിലാം കുടിലയറി. കുടാംബബന്ധങ്ങെിൽ ഇഴയടപാം കൂടതലള്ള അെർ
തങ്ങെടെടവാംെിധാം സ്വന്തക്കടളര തങ്ങലെടളടടപാം െിലേശങ്ങെിൽ എതിച്ചു. അെിടങ്ങെിളെല്ടാം അെർ ക്നടനടയ
കൂട്ടടയ്മകലെട സ്ാംഘടനകലെട സ്ഥടപിച്ചു.
ക്നടനടയ പടരമ്പരയങ്ങൾ പരിപടെിക്കുന്നലതടളടടപാം തങ്ങൾക്കു പപതൃകമടയ സ്ീലറടമെബടർ ആരടധനടക്രമവാം
ക്നടനടയ പെേികരളട അജപടെന ശുശ്രൂഷയുാം െഭിക്കുെടൻ അെർ പരിശ്രമിച്ചു. അെരളട തടല്പരയപ്രകടരാം ലകടട്ടയാം
അതിരൂപതയിളെ പിതടക്കന്മടർ അെളര ഇടക്കിളട സ്ന്ദർശിക്കുകയുാം പെേികളരയുാം സ്നയസ്തളരയുാം അയച്ച്
അജപടെന ശുശ്രൂഷ നിർെഹിക്കുകയുാം ളെയ്യുന്നു. എന്നടൽ അജപടെനടധികടരമില്ടത സ്ഥെങ്ങെിളെ ശുശ്രൂഷകൾ
െഭയമടക്കുെടൻ ലകടട്ടയാം അതിരൂപതടദ്ധയക്ഷനു പരിമിതികളുണ്്. പതിറ്റടണ്ടുകെടയി ലകടട്ടയാം ളമത്രടലപടെീതയുാം
സ്ഹപ്രെർതകരാം ളെയ്തുലപടരന്ന പ്രെടസ്ിഅജപടെന ശുശ്രൂഷയുളട ജയപരടജയങ്ങളുാം ഭടെി സ്ടധയതകളുാം
െിെയിരത്തുകയടണ് ഈ ലെഖനതിൽ.

ഉള്ളടക്കാം
ഈ പ്രബന്ധതിനു നടല ഭടഗങ്ങെടണുള്ളത്. പ്രെടസ്ിമിഷനുകളുളട പശ്ചടതൊം പ്രതിപടേിക്കുന്ന ഒന്നടാം ഭടഗത്
ക്രിസ്തുെർഷാം 345ൽ േക്ഷിണ ളമസ്ളപടട്ടടമിയയിൽനിന്നു ളകടടങ്ങല്ലൂരിൽ കുടിലയറിയതിളെ സ്ഭടപരമടയ
പശ്ചടതെവാം സ്മുേടയിക രൂപീകരണവാം പരിെിന്തിക്കുന്നു. കടെക്രലമണ ഐകയപരിപടെനസ്ടഹെരയങ്ങൾ
ക്ഷയിച്ചലപടൾ ഇടെക-രൂപത സ്ാംെിധടനതിലൂളട സ്ടമുേടയിക കൂട്ടടയ്മ നിെനിന്നത് പ്രെടസ്ി ക്നടനടയക്കടർക്ക്
മടതൃകയടയി പരിഗണിക്കുന്നു.
ലകടട്ടയാം അതിരൂപതയുളട അതിർതിക്കപ്പുറാം ഇന്തയയിലാം െിലേശങ്ങെിലാം ക്നടനടയ കലതടെിക്കർ
കുടിലയറിയലപടൾ ക്നടനടയ ഐകയതിനു ലനരിട്ട പ്രതികൂെ സ്ടഹെരയങ്ങളുാം അെളയ അതിജീെിക്കടൻ ക്നടനടയ
കൂട്ടടയ്മയിലൂളടയുാം
സ്ാംഘടനകെിലൂളടയുാം
നടതിളക്കടണ്ിരിക്കുന്ന
പരിശ്രമങ്ങളുമടണ്
രണ്ടാം
ഭടഗത്തു
പ്രതിപടേിക്കുന്നത്.
മൂന്നടാം ഭടഗത്, െതീൻ സ്ഭയുലടയുാം ക്നടനടലയതര സ്ീലറടമെബടർ രൂപതകളുളടയുാം ഭടഗമടയി മടലറണ്ിെന്ന
പ്രെടസ്ി സ്മുേടയടാംഗങ്ങൾ ക്നടനടയസ്ാംഘടനകളുളടയുാം ലകടട്ടയാം അതിരൂപതയുളടയുാം സ്ാംയുക്ത പരിശ്രമാംെഴി,
പ്രതിബന്ധങ്ങളെ
അതിജീെിച്ച്,
ക്നടനടയ
സ്ീലറടമെബടർ
സ്ഭടസ്ാംെിധടനങ്ങൾ
എങ്ങളന
ഒരക്കിളക്കടണ്ിരിക്കുന്നുളെന്ന് െിെരിക്കുന്നു.
അെസ്ടനഭടഗത് പ്രെടസ്ി ക്നടനടയ ഇടെകകൾക്ക് മടതൃകയടക്കടവന്ന അലമരിക്കയിളെ ക്നടനടയ
ഇടെകകളുളടയുാം റീജിയളെയുാം രൂപീകരണലതടടനുബന്ധിച്ചു െിെടേമടയ ആശങ്കകൾക്ക് െിശേീകരണാം നല്കുന്നു.
പ്രെടസ്ി ക്നടനടയ സ്മുേടയാം തുടർന്നു ശ്രദ്ധിലക്കണ്ളതളന്തല്ടളമന്നടണ് ഉപസ്ാംഹടരമടയി അെതരിപിക്കുന്നത്.

ഭാഗാം - 1 സമുദായ തുടക്കവാം നിെനില്പാം സഭയിലൂലട
ക്നടനടയ കുടിലയറ്റളത അസ്ടധടരണമടക്കുന്നത് അതിളെ കുടിലയറ്റ െക്ഷയമടണലല്ട. മടർലതടമ്മടശ്ലീഹട സ്ഥടപിച്ച
ലകരെ സ്ഭയുളട നടെടാം നൂറ്റടണ്ിളെ ലശടെയടെസ്ഥയിൽ സ്ഹടയിക്കുെടനടണ് ക്നടനടയ കുടിലയറ്റാം നടന്നളതന്ന്
പരമ്പരടഗതമടയി നടാം െിശവസ്ിച്ചു ലപടരന്നു. ഇതരാം െക്ഷയലതടളട സ്ാംഘടിത കുടിലയറ്റാം ലെളറ ഉണ്ടയിട്ടുലണ്ട
എന്നു സ്ാംശയമടണ്.
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െടണിജയപ്രമുഖനടയിരന്ന ക്നടയിളതടമ്മൻ ലകരെസ്ഭയുളട അജപടെടനടെശയാം കൽേടയ സ്ഭയിളെ തളെ
സ്ഭടധികൃതളര അറിയിച്ചലപടൾ സ്ഭടലനതൃതവതിളെടത തീരമടനമടണലല്ട ഉറഹടയിളെ മടർ യൗലസ്പ്പു
ളമത്രടളെയുാം നടല പെേികരളടയുാം ളശമ്മടശന്മടരളടയുാം പങ്കടെിതവലതടളട സ്ഭടകൂട്ടടയ്മയടയി കുടിലയറുെടൻ
കടരണമടയത്. കടൽ ഗതടഗതതിൽ സുപരിെിതനടയ ക്നടയിളതടമ്മലനടളടടപാം സ്ഭട ലനതൃതവതിളെ പിന്തുണ
കുടിലയറ്റജനതയ്ക്ക് പധരയലമകിയിട്ടുണ്ടകണാം.

സമുദായ ഐകയാം എങ്ങലന സുദൃഢമായി?
ക്നടനടയക്കടർ ക്രിസ്തുെർഷാം 345ൽ ളകടടങ്ങല്ലൂരിൽ ക്നടയിളതടമ്മളെയുാം ഉറഹട മടർ യൗലസ്പിളെയുാം
ലനതൃതവതിൽ കുടിലയറിയലപടഴുണ്ടയ പ്രലതയക സ്ടഹെരയമടണ് അെളര സ്മുേടയമടയി രൂപളപടടനുാം നിെനില്ക്കടനുാം
ഇടയടക്കിയത്. േക്ഷിണ ളമസ്ളപടലട്ടടമിയടയുളട െിെിധ സ്ഥെങ്ങെിെടയി അധിെസ്ിച്ചിരന്ന കുടാംബങ്ങളെ
ളകടടങ്ങല്ലൂരിലെക്കു കുടിലയറുന്നതിനു ലബടധയളപടതടനുാം അതിനുള്ള തയ്യടളറടപ്പുകൾക്കുാം സ്ാംഘടടകരാം
കുടിലയറ്റജനതയുാം പെെട്ടാം ഒത്തുലെർന്ന് െർച്ചകൾ നടതിയിട്ടുണ്ടകണാം. കുടിലയറ്റവമടയി ബന്ധളപട്ട ഒരക്കങ്ങളുാം
യടത്രപറച്ചിലാം അെരളട സ്മുേടയ രൂപീകരണതിനു പശ്ചടതെളമടരക്കി. പിന്നീട് ആഴ്ചകൾ നീണ്
കപൽയടത്രയിളെ അനുകൂെപ്രതികൂെ സ്ടഹെരയങ്ങൾ ഒരമിച്ചതിജീെിച്ചലപടൾ അെർ തമ്മിൽ മടനസ്ിപകകയവാം
പരസ്പര സ്ഹകരണവാം ഉദ്ദീപിച്ചു. അങ്ങളന അെർ സ്മുേടയമടകടൻ തുടങ്ങി.
നിഘണ്ടുനിർവ്വെനപ്രകടരാം, ഒരമിച്ചു െസ്ിക്കുകലയട ളപടതു സ്െിലശഷതകളുള്ളലതടആയ കൂട്ടടയ്മയടണ് സ്മുേടയാം.
ഇെ രണ്ടുാം ക്നടനടയ സ്മുേടയതിനു തുടക്കതിൽ ഉണ്ടയിരന്നു. ളകടടങ്ങല്ലൂരിൽ അലനകെർഷാം നീണ്ടുനിന്ന
ളതക്കുഭടഗളത ലകടെനിെടസ്ാം ക്നടനടയക്കടളര സ്മുേടയമടക്കി മടറ്റി.
ഒരമിച്ചുള്ള സ്ഹെടസ്ാം യഹൂേപടരമ്പരയമടണ്. യടലക്കടബിളെ മക്കൾ െറുതിക്കടെത് ഈജിപ്തിൽ
കുടിലയറിയലപടൾ ഫെഭൂയിഷ്ഠമടയ ലഗടഷനിൽ ഒരമിച്ചു െസ്ിച്ചടണ് സ്മ്പൽസ്മൃദ്ധിയിലാം സ്ന്തടനപുഷ്ടിയിലാം
െെർന്നത് (ഉല്പതി 27:47). പിന്നീട് ഇസ്രടലയൽ ജനാം 40 സ്ാംെത്സരാം മരഭൂമിയിൽ ഒരമിച്ചു കയടമ്പുളെയ്തു ജീെിച്ചത്
ലഗടത്രടടിസ്ഥടനതിൽ ഗണാം തിരിച്ചടണ് (സ്ാംഖയ 2:1-3:39). ലജടഷവടയുളട ലനതൃതവതിൽ അെർ െടഗ്ദതഭൂമി
കലയ്യറിയലപടഴുാം കടനൻ ലേശളത പന്ത്രണ്ടു പ്രലേശങ്ങെടയി അതിർതി തിരിച്ച് ഓലരട ലഗടത്രവാം ഒരമിച്ചടണു
സ്ഥിരതടമസ്മടക്കിയത് (സ്ാംഖയ 32:1-42).
ഈ പടരമ്പരയമടയിരിക്കടാം ക്നടനടയക്കടർക്ക് ലകടെനിയടയി തടമസ്ിക്കുന്നതിനു ലെരമടൻ ളപരമടെിലനടട്
അനുമതിെടങ്ങുെടൻ
കുടിലയറ്റസ്ാംഘതെെനടയിരന്ന
ക്നടയിലതടമ്മടളയ
ലപ്രരിപിച്ചത്.
ളകടടങ്ങല്ലൂരിൽ
പരലേശികെടയി
െടസ്ാം
തുടങ്ങിയ
അെർക്ക് ആ
സ്ഹെടസ്ാം നടട്ടുകടരിൽനിന്നു
സുരക്ഷിതതവവാം
ഗൃഹടതുരതവതിൽനിന്നു ലമടെനവാം െഭിക്കുെടൻ ആേയകടെത് ആെശയമടയിരന്നു. ഇതര സ്മുേടയങ്ങളുമടയി മിശ്രണാം
ഒഴിെടക്കടൻ അതു സ്ഹടയിച്ചു.
ഇതരെിഭടഗങ്ങെിൽനിന്നു
സ്മുേടയളത
ലെർതിരിക്കുന്ന
പ്രധടന
ഘടകാം
അതിളെ
തനതു
സ്െിലശഷതകെടണലല്ട. െിലേശത്തുനിന്നു ളകടടങ്ങല്ലൂരിൽ കുടിലയറിയലപടൾ ക്നടനടയക്കടർക്കു മറ്റു ജനതകെിൽ നിന്നു
െിഭിന്നമടയുണ്ടയിരന്ന ഭടഷയുാം സ്ാംസ്കടരവാം അെളര ലെറിട്ട സ്മുേടയമടയി നിെനിൽക്കുെടൻ ലപ്രരിപിച്ചു. േക്ഷിണ
ളമസ്ളപടലട്ടടമിയടയിളെ ഭക്ഷണാം, കെകൾ, ആെടരങ്ങൾ, പടരമ്പരയങ്ങൾ, െസ്ത്രധടരണാം, ആരടധനടക്രമാം എന്നിെ
തനതടത്മകതയുാം സ്ടമുേടയിക ഇഴയടപവാം സുദൃഢമടക്കി. ക്നടനടയക്കടരാം ളകടടങ്ങല്ലൂരിളെ മുൻകടെ പക്രസ്തെരാം
തമ്മിലണ്ടയിരന്ന പെെിധയവാം പെലേശിക െടസ്തിൽ സ്വടഭടെികമടയുണ്ടകടവന്ന അരക്ഷിതടെസ്ഥയുാം അെളര
ഐകയലബടധമുള്ളെരടക്കി.
തനതു പേെടെയവാം കൂളടെന്ന യൗലസ്പ്പു ളമത്രടളെയുാം പെേികരളടയുാം ളശമ്മടശന്മടരളടയുാം അജപടെന
ശുശ്രൂഷയുാം അെരളട ഐകയളത െർദ്ധിപിച്ചു. എലേസ്സടയിൽനിന്നു പുറളപട്ടലപടൾ ൊംശീയതയുാം െിശവടസ്വാം
നിെനിർത്തുെടൻ െഭിച്ച ഉപലേശാം അെരളട െിശവടസ്ളതയുാം സ്ടമുേടയിക തനിമളയയുാം കടത്തുപരിപടെിക്കുെടൻ
പ്രലെടേനലമകി. ക്നടയിലതടമ്മടെഴി ലെരമടൻ ളപരമടെിൽനിന്നു െഭിച്ച 72 പേെികളുാം അഭിമടനലതടളട ലെറിട്ടു
നില്ക്കുെടൻ
അെർക്കു
ലപ്രടത്സടഹനമടയി.
കുടിലയറ്റ
പ്രലേശളത
കുടാംബങ്ങെിളെ
രക്ഷിതടക്കൾ
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ക്രമീകരിക്കുന്ന െിെടഹാം (അലറഞ്ഡ് മടരിലയജ്), പശശെെിെടഹാം, ൊംശീയെിെടഹാം എന്നിെയുാം അെയ്ക്കു
സ്മടനമടയ യഹൂേപടരമ്പരയതിളെ ൊംശീയെിെടഹവാം സ്വൊംശെിെടഹാം നിെനിർത്തുെടൻ ഉപകരിച്ചു. പതിനടറടാം
നൂറ്റടണ്ടുെളര കൽേടയ സ്ഭയിൽനിന്നു െന്ന ളമത്രടന്മടർ ഈ സ്മുേടയളത സ്വന്തമടയി പരിപടെിച്ചു.
സ്വൊംശെിെടഹനിഷ്ഠെഴിയുണ്ടയ രക്തബന്ധാം ക്നടനടയക്കടരളട സ്ടമുേടയിക ഇഴയടപളത ലപടഷിപിച്ചു.
അതിനടൽ മറ്റു കുടിലയറ്റ സ്മൂഹങ്ങെിൽനിന്നുാം സ്വൊംശെിെടഹനിഷ്ഠ പടെിച്ചുലപടന്ന ജനതകെിൽനിന്നുാം
െയതയസ്തമടയി ക്നടനടയക്കടർ നൂറ്റടണ്ടുകൾ പിന്നിട്ടിട്ടുാം മിശ്രിതമടകടളത അേവിതീയ സ്മൂഹമടയി നിെനില്ക്കുന്നു.

അനുകൂെ സാഹചര്യങ്ങൾ കുറയുന്നു
എന്നടൽ നൂറ്റടണ്ടുകൾ പിന്നിടലമ്പടൾ ഈ അനുകൂെ സ്ടഹെരയങ്ങൾ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ളകടടങ്ങല്ലൂരിളെ
ലകടെനിയിൽനിന്ന് മറ്റു തീരപ്രലേശങ്ങെിലെക്കുാം ഉൾനടടകെിലെക്കുാം മടറി തടമസ്ിച്ചലപടൾ െടസ്സ്ഥെങ്ങൾ മറ്റു
ജനതകൾക്കിടയിെടയി . അലതടളട ക്നടനടയക്കടർ ക്നടനടലയതരരമടയി അടതിടപഴകുെടൻ തുടങ്ങി. എലേസ്സടയിളെ
ഭടഷ െിസ്മരിക്കളപട്ടു. പടരമ്പരയങ്ങളുാം കെകളുാം ആെടരങ്ങളുാം നടട്ടിലള്ളെയുമടയി അെിഞ്ഞു ലെർന്ന് യഹൂേ-പക്രസ്തെപഹന്ദെ മിശ്രിതമടയി. ബടെയെിെടഹാം നിയമെിരദ്ധമടയി. മടതടപിതടക്കൾ ക്രമീകരിക്കുന്ന െിെടഹങ്ങൾ കുറഞ്ഞു.
സ്മുേടയാം മടറിയുള്ള െിെടഹളത ശക്തമടയി എതിർതിരന്നത് മയളപട്ടു.

തനിമ നിെനിർത്തുന്നതിൽ ദദവാെയങ്ങളുലട പങ്ക്
സ്ടമുേടയിക ഐകയതിനനുകൂെമടയിരന്ന സ്ടഹെരയങ്ങൾ കുറഞ്ഞലപടഴുാം ക്നടനടയക്കടളര ഏലകടപിപിച്ച പ്രധടന
ഘടകാം ക്നടനടയ പള്ളികളുാം ക്നടനടയ അജപടെകരമടയിരന്നു. അെർ കുടിലയറിയ സ്ഥെങ്ങെിൽ തങ്ങളുളട
ഭെനങ്ങൾക്കു മലദ്ധയ ക്നടനടയ പള്ളികൾ സ്ഥടപിച്ച് പേെടെയലകന്ദ്രീകൃതമടയടണ് അെർ ജീെിച്ചത്. സ്വന്തമടയി
പള്ളികൾ സ്ഥടപിക്കടൻ ക്നടനടയക്കടർ തികയടളതെന്ന സ്ഥെങ്ങെിൽ അെർ െടക്കുാംഭടഗാം പള്ളികെിൽ
അാംഗങ്ങെടളയങ്കിലാം അെിടങ്ങെിൽ ക്നടനടയക്കടർ ഇടെകയുളട ഉപെിഭടഗമടയി ക്നടനടയ പെേികരളട
ലനതൃതവതിൽ നിെളകടണ്ടു. അങ്ങളന ക്നടനടയക്കടർ എല്ട േിെസ്വാം, പ്രലതയകിച്ച് കടമുള്ള േിെസ്ങ്ങെിൽ,
ആരടധനയ്ക്കടയി ഒത്തുകൂടി.
സ്മുേടയടാംഗങ്ങളുളട ഭെനങ്ങൾക്കു മലദ്ധ ആരടധനടെയാം നിർമ്മിക്കുന്നത് യഹൂേപടരമ്പരയമടണ്. ഈജിപ്തിൽനിന്ന്
െടഗ്ദതഭൂമിയിലെക്കുള്ള യടത്രയിൽ 40 െർഷാം മരഭൂമിയിൽ കൂടടരമടിച്ചു െസ്ിച്ചിരന്നകടെത് പന്ത്രണ്ടു ലഗടത്രങ്ങെിൽ
മൂന്നു െീതാം കർതടെിളെ സ്മടഗമകൂടരതിനു നടല െശങ്ങെിലമടയടണ് കൂടടരങ്ങൾ സ്ഥടപിച്ചിരന്നത് (സ്ാംഖയ 2:231). െടഗ്ദതഭൂമി പകെശമടക്കിയലശഷാം ഇസ്രടലയെിളെ ഏക പേെടെയാം സ്ഥിതിളെയ്ത ജറുസ്ലെമുാം െടലക്ക
ഇസ്രടലയലാം ളതലക്ക ഇസ്രടലയലാം ലെരന്നിടമടയിരന്നു. എല്ട േിക്കുകെിൽനിന്നുമടയി പ്രധടനതിരനടളുകെിൽ
ഇസ്രടലയൽ ജനാം പേെടെതിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടിയിരന്നു. അെളര ഏലകടപിപിച്ച ഘടകാം ആ പേെടെയമടയിരന്നു.
അതു തകർക്കളപട്ടലശഷാം ബടബിലെടണിയൻ പ്രെടസ്ാം മുതൽ ഇസ്രടലയൽ ജനാം അെരളട ഗ്രടമമലദ്ധയ
സ്ിനലഗടഗുകൾ സ്ഥടപിച്ച് അെിളട പ്രടർത്ഥനയ്ക്കടയി സ്ലമ്മെിച്ചിരന്നു.
ഈ പടരമ്പരയാം നിെനിർതിളക്കടണ്ടണ് ളകടടങ്ങല്ലൂരമുതൽ ക്നടനടയക്കടർ െസ്ിച്ച സ്ഥടെങ്ങെിളെല്ടാം പള്ളികൾ
സ്ഥടപിച്ച് പേെടെയ ലകന്ദ്രീകൃതമടയി ജീെിച്ചു ലപടരന്നത്. അത് ക്നടനടയ തനിമളയയുാം ഐകയളതയുാം
പരിലപടഷിപിക്കുെടൻ സ്ഹടയിക്കുന്നു. ലെടകമഹടയുദ്ധങ്ങൾ നടടിളന പട്ടിണിയിലെക്കു നയിച്ചലപടൾ ളമച്ചളപട്ട
കൃഷിസ്ഥെങ്ങൾ ലതടി ക്നടനടയ ജനത തിരെതടാംകൂർ െിട്ട് മെബടർ, പഹലറഞ്ജ് പ്രലേശങ്ങെിൽ കുടിലയറിപടർത്തു.
അെർക്കു മലദ്ധയ ക്നടനടയ പള്ളികൾ സ്ഥടപിച്ച് ലകടട്ടയാം രൂപതയിൽനിന്നു പെേിക ശുശ്രൂഷ െഭയമടക്കിയലപടൾ
ക്നടനടയ അസ്തിതവാം ലകരെതിളെ കുടിലയറ്റപ്രലേശങ്ങെിലാം പരിപടെിക്കളപട്ടു.
പേെടെയലകന്ദ്രീകൃതജീെിതാം പ്രെടസ്ിക്നടനടയക്കടർക്ക് അടതകടൊം െളര നടമമടത്രമടയിരന്നു. കടരണാം
അെർക്ക് സ്വന്താം പേെടെയാം ഇല്ടയിരന്നു. എന്നടൽ സ്ീലറടമെബടർ രൂപതകൾ പ്രെടസ്ിലെടകത്തുാം
സ്ഥടപിതമടയലതടളട അതിനു സ്ടധയത പകെന്നിരിക്കുന്നുളെന്നത് ശുഭകരമടണ്. ഷിക്കടലഗടയിൽ സ്ീലറടമെബടർ
രൂപത 2001ൽ സ്ഥടപിതമടകുന്നതിനു മുമ്പ് ക്നടനടയ കലതടെിക്കട മിഷനുകൾ ഉണ്ടയിരളന്നങ്കിലാം 2006 മുതെടണ്
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പ്രെടസ്ി ക്നടനടയ പേെടെയങ്ങൾ സ്ഥടപിച്ച് ഇടെകകടെടകുെടൻ തുടങ്ങിയത്.

രൂപതയിലൂലട സാമുദായിക വളർച്ച
ളകടടങ്ങല്ലൂരിൽ മടതടെിളെയുാം മടർ ലതടമടശ്ലീഹടയുളടയുാം െിശുദ്ധ കുരയടലക്കടസ്ിളെയുാം നടമതിൽ മൂന്നു
പള്ളികൾ സ്ഥടപിച്ച ക്നടനടയക്കടർ പിന്നീട് അഞ്ചര പള്ളിക്കടരടയി. 1910ൽ കനടനടയ യടലക്കടബടയക്കടർക്ക്
െിങ്ങെനാം ഭദ്രടസ്നവാം 1911ൽ ക്നടനടയകലതടെിക്കർക്ക് ലകടട്ടയാം െികടരിയടത്തുാം െഭിക്കുന്നതുെളര സ്മുേടയതിളെ
സ്ഭടത്മക െെർച്ച മന്ദഗതിയിെടയിരന്നു. 1910ളെ സ്ഥിതിെിെരകണക്കനുസ്രിച്ച് 1565 െർഷാംളകടണ്് ക്നടനടയ
കലതടെിക്കർക്ക് 30 പള്ളികളുാം യടലക്കടബടയക്കടർക്ക് 14 പള്ളികളുാം മടത്രമടണുണ്ടയത്. (മെയടെളത സുറിയടനി

ക്രിസ്തയടനികളുളട പുരടതനപടട്ടുകൾ, സ്മ്പടേകൻ: പുതൻപുരയ്ക്കൽ ഉതുപ് ലൂക്കടസ്്, ലകടട്ടയാം, 1910, ലപജുകൾ 29-33).

എന്നടൽ
ക്നടനടയ
കലതടെിക്കടരൂപത
സ്ഥടപിതമടയ
ലശഷാം
അത്ഭുതകരമടയ
െെർച്ചയടണ്
സ്മുേടയതിനുണ്ടയത്. ലകടട്ടയാം അതിരൂപത 109 െർഷങ്ങൾ ളകടണ്് 123 പള്ളികൾ കൂടി സ്ഥടപിച്ചു. അങ്ങളന
ലകടട്ടയാം രൂപതയ്ക്കുള്ളിൽ ഇലപടൽ 153 പേെടെയങ്ങൾ ഉണ്്. (ലകടട്ടയാം അതിരൂപതട ഡയറക്ടറി). കൂടടളത

അലമരിക്കയിൽ 2006 മുതൽ നടെിതുെളര 14 െർഷാംളകടണ്് 14 പേെടെയങ്ങൾ സ്ഥടപിക്കുെടൻ ക്നടനടയ റീജിയണു
കഴിഞ്ഞു. ക്നടനടയക്കടളര ഒളതടരമിപിക്കുന്ന പ്രധടന ഘടകാം അനുേിനവാം കടമുള്ള േിെസ്ങ്ങെിലാം
പേെടെയങ്ങെിലണ്ടകുന്ന ആരടധനടകൂട്ടടയ്മകെടണ്. അെയില്ടയിരളന്നങ്കിൽ ഈ സ്മുേടയാം പലണ് മറ്റു
സ്മുേടയങ്ങളുമടയി െയിച്ച് ഇല്ടതടലയളന. ക്നടനടയ പള്ളികൾ സ്ഥടപിക്കുെടൻ സ്ടധിക്കടളത െരികലയട അതിനു
കടെതടമസ്ാം ലനരിടകലയട ളെയ്ത കുടിലയറ്റ ലമഖെകെിൽ സ്മുേടയതിനു ളെെിയിൽനിന്നു കൂടതൽ െിെടഹങ്ങൾ
നടന്നിട്ടുണ്്.

ലകടട്ടയാം മിസ്സാം 1911ൽ സ്ഥടപിതമടയലപടൾ മുതൽ നമ്മുളട ളമത്രടന്മടരളട ലനതൃതവതിൽ പള്ളി
സ്ാംെിധടനതിലൂളട സ്മുേടയളത ഘടനടത്മകമടയി ഒന്നിച്ചു നിർതടനുാം സ്മുേടയടാംഗങ്ങളുളട പുലരടഗതിക്ക് അനെധി
സ്ഥടപനങ്ങളുാം െികസ്ന പദ്ധതികളുാം പകെരിക്കുെടനുാം കഴിഞ്ഞു. മെബടറിലെക്ക് അല്മടയ പങ്കടെിതലതടളട
സ്ാംഘടിത കുടിലയറ്റാം ആേയാം നടന്നത് ലകടട്ടയാം രൂപതയുളട ലമൽലനടട്ടതിെടണലല്ട. അതിൽനിന്നു
പ്രലെടേനമുൾളക്കടണ്ടണ് പിന്നീട് പെ കലതടെിക്കട രൂപതകളുാം മെബടർ കുടിലയറ്റങ്ങൾക്കു ലനതൃതവാം നല്കിയത്.
ക്നടനടയ ഇടെകകളുളടയുാം സ്നയസ്തരളടയുാം ലകടട്ടയാം അതിരൂപതയുളടയുാം ലനതൃതവതിൽ പേെടെയങ്ങൾ, പടരീഷ്
ലഹടളുകൾ, ഇടെകശ്മശടനങ്ങൾ, സ്നയടസ്ഭെനങ്ങൾ, െിേയടഭയടസ് സ്ഥടപനങ്ങൾ, ളതടഴിൽ പരിശീെന ലകന്ദ്രങ്ങൾ,
ആശുപത്രികൾ, അഗതിമന്ദിരങ്ങൾ, ഭിന്നലശഷിക്കടർക്കുലെണ്ിയുള്ള പ്രസ്ഥടനങ്ങൾ, സ്ടമൂഹയലസ്െന പദ്ധതികൾ,
വൃദ്ധസ്േനങ്ങൾ, അജപടെന ലകന്ദ്രങ്ങൾ, ധയടനമന്ദിരങ്ങൾ, ളസ്മിനടരികൾ മുതെടയെ സ്ഥടപിതമടയി. മറ്റു
ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ ളെയ്യുന്നലതടളടടപാം ക്നടനടയക്കടരളട നടനടെിധ ശുശ്രൂഷകളുാം ആത്മീയ െെർച്ചയുാം െിേയടഭയടസ്വാം
ളതടഴിലാം ഈ സ്ഥടപനങ്ങെിലൂളട ക്നടനടയ അജപടെകർ ഉറപ്പുെരതി. ഇക്കടരയതിൽ ക്നടനടയ ളമത്രടന്മടരാം
പെേികരാം സ്നയസ്തരാം അല്മടയരാം ളെയ്തുലപടരന്ന ലസ്െനാം സ്ഭടസ്ാംെിധടനതിലൂളടയടണ്. അതരാം ശുശ്രൂഷകൾ
സ്ഭടഘടനയിലൂളട
ഇനി
പ്രെടസ്ി
ക്നടനടയക്കടർക്കുാം
അതടതു
പ്രലേശതിനനുലയടജയമടാം
െിധാം
െഭയമടലക്കണ്ിയിരിക്കുന്നു.

കൂട്ടായ്മ വിട്ടുനിന്നാൽ സമുദായക്കാര്ാകുത്മാ?
പ്രെടസ്ിക്നടനടയസ്മൂഹങ്ങെിൽ അഭിപ്രടയ ഭിന്നത ഉണ്ടയലപടൾ െിെർ സ്മുേടയളത സ്ഭയിൽനിന്നുാം
െിശവടസ്തിൽനിന്നുാം ലെറിട്ടു നിർതി െിന്തിക്കുെടനുാം അബദ്ധസ്ിദ്ധടന്തങ്ങൾ പ്രെരിപിക്കുെടനുാം ശ്രമിക്കുന്നുണ്്.
ക്നടനടയ കുടിലയറ്റ ലനതടെടയിരന്ന െടണിജയലശ്രഷ്ഠൻ ക്നടയിളതടമ്മടലയടളടടപാം ആേരിക്കളപലടണ് െയക്തിയടണ്
കുടിലയറ്റ സ്മയത്തുാം പിന്നീടാം ക്നടനടയക്കടർക്ക് ആത്മീയ ലനതൃതവാം നല്കിയ ഉറഹട മടർ യൗലസ്പ്പു ളമത്രടൻ.
ഇരെർക്കുാം സുപ്രധടനെയതസ്തഉതരെടേിതവങ്ങൾ ഉണ്ടയിരന്നു
കുടിലയറ്റതിനുലശഷാം ക്നടനടയ സ്മുേടയളത എക്കടെവാം നയിക്കുകയുാം ഐകയളപടത്തുകയുാം ളെയ്തത്
പേെടെയങ്ങളുാം അെയിൽ ശുശ്രൂഷളെയ്ത പെേികരാം അെലരടടലെർന്നു പ്രെർതിച്ച അല്മടയരമടണ്.
െിശവടസ്ളതയുാം സ്ഭടസ്ാംെിധടനളതയുാം അെഗണിച്ചു പ്രെർതിച്ചടൽ “പത്തു ളമടലരഴുമളങ്ങലപടഴുാം െിന്തിപിൻ”
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എന്ന പൂർവ്വിക ഉപലേശതിളനതിരടയടകുാം നടാം പ്രെർതിക്കുക. പ്രെടസ്ി ക്നടനടയക്കടർക്ക് സ്ടമുേടയിക
സ്ാംഘടനകൾ ഉളണ്ങ്കിലാം ക്നടനടയ ഇടെകകളുാം രൂപതകളുാം സ്ഥടപിതമടകുെടനുാം അെ തമ്മിൽ ലെടകെയടപകമടയി
ഐകയസ്ാംെിധടനമുണ്ടക്കുെടനുാം നടാം ശ്രമിക്കണാം. അലപടഴടണ് ക്നടനടയ സ്മുേടയതിന് ആലഗടെതെതിൽ
ഏകതവമുണ്ടകുന്നത്.
ക്നടനടയ മടതടപിതടക്കെിൽനിന്നു ജനിച്ചെളരങ്കിലാം ക്നടനടയ സ്ഭടകൂട്ടടയ്മയിൽ പങ്കുലെരടളത ഒറ്റളപട്ടെരടയി
കഴിയുന്നെളര ക്നടനടയടക്കടളരന്നു പറയടളമങ്കിലാം ക്നടനടയ സ്മുേടയക്കടളരന്ന് െിലശഷിപിക്കടനടെില്. കടരണാം
സ്മുേടയാം ളപടതു പ്രലതയകതകലെടടകൂടിയെരാം ഒന്നിച്ചു സ്ഹെസ്ിക്കുന്നെരമടകണമലല്ട. ആ സ്ഹെടസ്മടണ്
ഇടെക സ്ാംെിധടനാം െഴി സ്ടധയമടകുന്നത്. അതിനടെടണ് ക്നടനടയ കലതടെിക്കർ, ക്നടനടയ യടലക്കടബടയക്കടർ
എന്നിങ്ങളന രണ്ടു െിഭടഗമടയി ക്നടനടയക്കടളര നടാം ലെർതിരിച്ചു കടണുന്നത്. പ്രടലേശിക ഇടെകകെിൽ പങ്കുലെർന്ന്
ആലഗടെ ക്നടനടയ കലതടക്കട സ്മുേടയമടയി സ്വരമലയടളട നിെനില്ക്കുെടനുള്ള പ്രെടസ്ി ക്നടനടയക്കടരളട
പരിശ്രമങ്ങളെയടണ് അടത ഭടഗങ്ങെിൽ അെതരിപിക്കുന്നത്.

ഭാഗാം - 2 ക്നാനായ കൂട്ടായ്മകളുാം സാംഘടനകളുാം
ത്കര്ളതിനു ലവളിയിലെ സാംഘടനകൾ
സ്ീലറടമെബടർ സ്ഭയ്ക്കുാം ലകടട്ടയാം ളമത്രടനുാം ഇൻഡയയിൽ ലകരെതിനുളെെിയിളെ ബഹുഭൂരിപക്ഷാം സ്ഥെങ്ങെിലാം
അജപടെനടധികടരാം ഇല്ടതതിനടൽ ആ സ്ഥെങ്ങെിൽ തടമസ്മടക്കിയ ക്നടനടയക്കടളര ഏക ലമൽക്കൂരക്കീഴിൽ
ഒന്നിച്ചു നിർതടനുതകുന്ന ക്നടനടയ ഇടെകസ്ാംെിധടനാം ഇല്ടളതെന്നു. ബടബിലെടണിയൻ പ്രെടസ്കടെളത
യഹൂേളരലപടളെ അെർക്ക് സ്വന്താം പേെടെയങ്ങളുാം തങ്ങൾ ശീെിച്ചുലപടന്ന സ്ീലറടമെബടർ ആരടധനടക്രമവാം
െഭയമല്ടതടയി. അെരാം അെർക്കുണ്ടയ മക്കളുാം െതീൻ ഇടെകകളുളട ഭടഗമടയി.
ഓലരട നഗരതിളെയുാം ക്നടനടയക്കടർ ആേയാം മറ്റുള്ളെലരടട ലെർന്ന് മെയടെി സ്ാംഘടനകളുാം ലകരെ കലതടെിക്കട
സ്ാംഘടനകളുാം, പിന്നീട ക്നടനടയ സ്ാംഘടനകളുാം സ്ഥടപിച്ചു. ക്നടനടയ കൂട്ടടയ്മകളുാം സ്ാംഘടനകളുാം ക്നടനടയ പെേികർ
െഭയമടകുന്ന അപൂർവ്വടെസ്രങ്ങെിൽ അെളരളക്കടണ്് കുർബടന അർപിച്ചു. എന്നടൽ, ലകരെതിൽനിന്നു െയതസ്തമടയി
മെയടെവാം സ്ീലറടമെബടർ ആരടധനടക്രമവാം ക്നടനടയ കൂട്ടടയ്മയുാം ലെണ്ത്ര ഇല്ടളത ക്നടനടയ കുട്ടികളുാം യുെജനങ്ങളുാം
അെിടങ്ങെിൽ െെർന്നുെന്നു. അെർ ക്നടനടയ സ്മുേടയളതക്കുറിച്ച് മതിയടയ അറിെില്ടളത ക്നടനടയടന്തരീക്ഷതിനു
ളെെിയിെടണു െെരന്നത്.
ലകടട്ടയാം അതിരൂപതടതിർതിക്കു ളെെിയിൽ ഇൻഡയയിളെ ക്നടനടയ കൂട്ടടയ്മകളുളടയുാം സ്ാംഘടനകളുളടയുാം
െഭയമടയ സ്ഥിതിെിെരാം ചുെളട ലെർക്കുന്നു:

ഡൽഹി
സ്ൗഹൃേകൂട്ടടയ്മകെിൽനിന്നുരതിരിഞ്ഞതടകയടൽ ആേയാം തുടങ്ങിയ െിെ ക്നടനടയ സ്ാംഘടനകൾ ൊംശീയത
പടെിക്കുന്നെർക്കടയി പരിമിതളപട്ടിരന്നില്. ഡൽഹി ക്നടനടയ ളസ്ടപസ്റ്റിയടണ് പ്രെടസ്ിക്നടനടയക്കടർ ആേയാം
ആരാംഭിച്ച ക്നടനടയ സ്ാംഘടന. അത് 1975ൽ സ്ഥടപിതമടയലപടൾ അതിൽ അനയസ്മുേടയങ്ങെിൽനിന്നു
െിെടഹിതരടയെരാം ക്നടനടലയതര മെങ്കരക്കടരാം കുടാംബസ്ലമതാം അാംഗങ്ങെടയിരന്നു. അതു പുനഃസ്ാംഘടിപിച്ച്
ക്നനടയക്കടർക്കു മടത്രമടക്കിയത് 2003 ളഫബ്രുെരി മൂന്നിനടണ്.
ഭിന്നലശഷിക്കടർക്കുലെണ്ി ലകടട്ടയാം രൂപതയിളെ ളസ്െ് ലജടസ്ഫ്സ് സ്നയടസ്ിനികൾ 1999ൽ ആരാംഭിച്ച
“നിർമ്മൽ ലജയടതി” ക്നടനടയ കൂട്ടടയ്മയ്ക്ക് അനുകൂെ സ്ടഹെരയളമടരക്കി. അക്കടെത് ഡൽഹി രൂപതിൽ ലസ്െനാം
ളെയ്തിരന്ന ഫട. ലജടസ്ഫ് കുടിെിലാം പിന്നീട പഠനതിനു െന്ന പെേികരാം തങ്ങെടെടവന്ന അജപടെനശുശ്രൂഷകൾ
നല്കി. 2012 മടർച്ച് 6നു നിെെിൽെന്ന ഫരിേടബടേ് സ്ീലറടമെബടർ രൂപതയിൽ മടർ കുരയടലക്കടസ്് ഭരണികുെങ്ങര
2020 മടർച്ച് 22ന് ഡൽഹിയിളെ ക്നടനടയ കടതെിക് െടളെയൻസ്ി ആരാംഭിച്ചു. ലകടട്ടയാം അതിരൂപതയിൽ നിന്നുള്ള
രണ്ടു പെേികർ ഡൽഹി ക്നടനടയ മിഷനിൽ െടളെന്മടരടയി ലസ്െനാം ളെയ്യുന്നു. അെിളട സ്ീലറടമെബടർ
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രൂപതയുളണ്ങ്കിലാം നടെിതുെളര ക്നടനടയ പള്ളിലയട ഇടെകലയട സ്ഥടപിതമടയിട്ടില്.

ബാാംഗ്ലൂർ
ക്നടനടയ സ്ാംഘടന 1985ൽ ബടാംഗ്ലൂരിൽ ആരാംഭിളച്ചങ്കിലാം ആേയാം അതിൽ സ്മുേടയാം മടറി െിെടഹാം ളെയ്തെരാം
ക്നടനടയ യടലക്കടബടയ സ്ലഹടേരങ്ങളുാം അാംഗങ്ങെടയിരന്നു. പിന്നീട് അലതെർഷാംതളന്ന ക്നടനടയ കലതടെിക്കർക്കു
മടത്രമടയി സ്ാംഘടനളയ പുനഃസ്ഥടപിച്ചു.
ലകടട്ടയാം രൂപത മടർ മടക്കിൽ ഗുരകുൊം 1990ൽ സ്ഥടപിച്ചലപടൾ അെിളട സ്ാംഘടനയ്ക്ക് നലെടലന്മഷാം െഭിച്ചു.
സ്വർഗറടണി നഗർ 1992ലാം സ്വർഗറടണി പള്ളി 2000 ആഗസ്റ്റ് 15നുാം സ്ഥടപിച്ചു. മടൻഡയട രൂപതയുളട
അജപടെനടതിർതി ബടാംഗ്ലൂരിലെക്കു െയടപിപിച്ചലപടൾ ബടാംഗ്ലൂർ ഇടെക ലകടട്ടയാം അതിരൂപതയുളട ഭടഗമടയി.
ലകടട്ടയാം ളമത്രടളപടെീതട മടർ മടതു മൂെക്കടട്ട് ബടാംഗ്ലൂർ ഇടെകളയ പിന്നീട ളഫടലറടനയടക്കി.
സ്ീലറടമെബടർ
സ്ഭയുളട
അതിർതി
െികസ്ിപിക്കുന്നതിനനുസ്രിച്ച്
ലകടട്ടയാം
അതിരൂപതയ്ക്ക്
അജപടെനടധികടരാം െഭിക്കുളമന്നതിന് നളല്ടരേടഹരണവാം ശുഭപ്രതീക്ഷയുമടണ് ബടാംഗ്ലൂർ. ഇതുലപടളെ ഭടെിയിൽ
ലെടകമടസ്കൊം ക്നടനടയ സ്ഭടസ്ാംെിധടനാം ഏക ക്നടനടയ ഇടയനു കീഴിെടകുെടനടണ് നടാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതുാം
പരിശ്രമിക്കുന്നതുാം. അതിനു നമുക്ക് ക്ഷമയുാം സ്ഥിലരടത്സടഹവാം ലെണാം. നടാം കെഹിക്കടളത ആലഗടെസ്ഭലയടടാം
സ്ീലറടമെബടർ സ്ഭലയടടാം നയപരമടയി സ്ഹകരിച്ചുലെണാം ഈ െക്ഷയപ്രടപ്തിയിളെതടൻ.

ത്ബാാംലബ
ലബടാംളബ ക്നടനടയ കടലതടെിക് ളസ്ടപസ്റ്റി 1989ൽ സ്ഥടപിതമടയി. അെിളട ലകടട്ടയാം രൂപതയുളട
സ്ടമ്പതിക സ്ഹടയലതടളട 1998ൽ ക്നടനടയ ഭെൻ സ്ഥടപിച്ചു. അതിഥികെടയി ലബടാംളബയിളെത്തുന്ന
ക്നടനടയക്കടർക്ക്, പ്രലതയകിച്ചു െിലേശയടത്ര ളെയ്യുന്നെർക്ക്, ആ സ്ഥടപനാം ഇടതടെെമടയി പ്രലയടജനളപട്ടിരന്നു.
എന്നടൽ ലകരെതിൽ പെ അന്തർലേശീയ െിമടനതടെെങ്ങൾ സ്ഥടപിച്ചലതടളട ആ ലസ്െനതിളെ പ്രസ്ക്തി
മന്ദീഭെിച്ചു. ക്നടനടയ കൂട്ടടയ്മകൾക്ക് ക്നടനടയ ഭെൻ പ്രലയടജനളപടത്തുന്നു. ലബടളബയിൽ 1988 ഏപ്രിൽ 30ന് കെയടൺ
സ്ീലറടമെബടർ രൂപത ഉണ്ടളയങ്കിലാം ക്നടനടയ മിഷൻ സ്ഥടപിതമടയിട്ടില്. ക്നടനടയ പെേികരളട ലസ്െനവാം
അെിളട െഭയമടക്കിയിട്ടില്.

ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു നഗര്ങ്ങൾ
ലമല്പറഞ്ഞെ കൂടടളത അഹമ്മേ്ബടേ്, ളെപന്ന, ജയ്പൂർ, കൽക്കട്ട, മാംഗെടപുരാം (2002), ലഭടപടൽ, ഇൻലഡടർ
എന്നിെിടങ്ങെിൽ ക്നടനടയ കൂട്ടടയ്മകലെട സ്ാംഘടനകലെട ഉണ്്. അെർ െർഷതിൽ പെ പ്രടെശയാം
സ്മുേടയടാംഗങ്ങൾക്കുലെണ്ി ളപടതു പരിപടടികൾ സ്ാംഘടിപിക്കുന്നു. പെേികർ അതടതു നഗരങ്ങെിൽ
െഭയമടകുന്നതിനനുസ്രിച്ച് അെർക്ക് ഭടഗിക ലസ്െനാം ളെയ്യുന്നുണ്്. എന്നടൽ ക്നടനടയ മിഷനുകൾ സ്ഥപിച്ചിട്ടില്.
ക്നടനടയ ഇടെകലയ്ക്കട മിഷലനട സ്ടധിക്കുന്നത്ര സ്ടമുേടയിപകകയവാം ആത്മീയസ്ടാംസ്കടരിക പടരമ്പരയങ്ങളുാം
സ്ാംഘടനെഴി പരിപടെിക്കടൻ കഴിയടതതിനടൽ അതരാം പ്രലേശങ്ങെിൽ െരാംതെമുറളയ സ്ടമുേടയികമടയി
പരിപടെിക്കുെടനുാം ൊംശീയത നിെനിർത്തുെടനുാം പരിമിതിയുണ്്. അതരാം സ്ഥെങ്ങെിൽ നടാം ക്നടനടയ മിഷനുകളുാം
സ്ഥിരമടയ പെേികസ്നയസ്ത ശുശ്രൂഷകളുാം ആരാംഭിക്കടൻ പെകുാംലതടറുാം പുതൻ തെമുറ സ്മുേടയതിനു നഷ്ടമടകടനുാം
ക്നടനടയ മിഷനുകൾ സ്ഥടപിക്കുന്നതിനു സ്മുേടയടാംഗങ്ങെിൽനിന്നു െിലയടജിപിണ്ടകടനുാം സ്ടധയതയുണ്്.

സീത്റാമെബാർ അധികാര്പര്ിധിക്കുലവളിയിൽ ക്നാനായ പള്ളികൾ സ്ഥാപിക്കാത്മാ?
കലതടെിക്കട സ്ഭയിളെ പൗരസ്തയ സ്ഭകൾക്ക് ലെടകാം മുഴുെൻ അജപടെടനടധികടരാം ഇലപടൾ െഭയമളല്ങ്കിലാം ആ
സ്ഭട െിശവടസ്ികൾ അെയുളട അജപടെനപരിധിക്കു ളെെിയിൽ കുടിലയറിയടൽ അെർക്ക് തങ്ങളുളട ആരടധനടക്രമവാം
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പടരമ്പരയങ്ങളുാം പരിപടെിക്കതക്കെിധാം അതടതു സ്ഥെളത െതീൻ സ്ഭ സ്ാംെിധടനളമടരക്കണളമന്ന് രണ്ടാം
െതിക്കടൻ സൂനഹലേടസുാം പൗരസ്തയകടനൻ നിയമവാം അനുശടസ്ിക്കുന്നുണ്്. ഉേടഹരണതിന് ചുരക്കാം നിർലദ്ദശങ്ങൾ
തടളഴ ലെർക്കുന്നു:
“The eparchial bishop to whom the care of the Christian faithful of any other sui juris Church is
committed is bound by the serious obligation of providing all the things in order that these Christian faithful
retain the rite of their own Church, cultivate and observe it as much as they can; he should foster relations
with the higher authority of that Church" (CCEO 193§1).
Second Vatican Council states: “Provision must be made therefore everywhere in the world to protect and
advance all these individual Churches. For this purpose, each should organize its own parishes and hierarchy,
where the spiritual good of the faithful requires it…” (Orientalium Ecclesiarum. 4).
“Where there are faithful of a different rite, the diocesan bishop should provide for their spiritual needs
either through priests or parishes of that rite or through an Episcopal Vicar endowed with the necessary
faculties. Wherever it is fitting, the last named should also have an Episcopal rank.” (Christus Dominus

23:3).

ഇൻഡയയ്ക്കു ളെെിയിലള്ള മിക്ക രടജയങ്ങെിലാം ലമല്പറഞ്ഞ പ്രലബടധനങ്ങൾക്കനുസ്രിച്ച് സ്ീലറടമെബടർ സ്ഭയ്ക്കുാം
ക്നടനടയ കലതടെിക്കർക്കുാം മിഷനുകളുാം പിന്നീട രൂപതകളുാം െഭയമടക്കുന്നുളെന്നത് സ്ലന്തടഷകരമടണ്. എന്നടൽ
ഭടരതതിളെ സ്ഥിതി ഇലപടൾ െിഭിന്നമടണ്.

ഇൻഡയയിലെ െതീൻ രൂപതകളുലട നിെപാട്
സ്ീലറടമെബടർ സ്ഭയുളട അജപടെനപരിധിക്കു ളെെിയിലള്ള പ്രലേശങ്ങെിൽ സ്ീലറടമെബടർ സ്ഭടസ്ാംെിധടനാം
ആരാംഭിക്കുന്നതിനു െതീൻ രൂപതകളുളട സ്ഹകരണാം ആെശയമടണ്. എന്നടൽ അെിലടയ്ക്കു കുടിലയറിയ
ക്നടനടയക്കടരൾളപളടയുള്ള സ്ീലറടമെബടർ െിശവടസ്ികൾ അതടതു സ്ഥെളത െതീൻ പള്ളികെിൽ
സ്ഹകരിക്കുന്നതിനടൻ സുറിയടനിക്കടർക്കു ലെലറ പള്ളികളുാം രൂപതകളുമുണ്ടകുന്നത് ഭടരതതിളെ െതീൻ സ്ഭയ്ക്കു
ക്ഷീണാം ളെയ്യുാം. അതുളകടണ്് സ്ീലറടമെബടർ സ്ഭടതിർതി അെിലടയ്ക്കു െയടപിപിക്കുന്നതിലനട ക്നടനടയ മിഷനുകൾ
ഉൾളപളട സ്ീലറടമെബടർ മിഷനുകളുാം പള്ളികളുാം സ്ഥടപിക്കുന്നതിലനട ഭടരതതിളെ െതീൻ സ്ഭയ്ക്കു
പെമനസ്യമുണ്്.
എങ്കിലാം രണ്ടാം െതിക്കടൻ കൗൺസ്ിെിളെ പെതനയമനുസ്രിച്ച് പൗരസ്തയ സ്ഭകൾ െതീൻ സ്ഭയിൽ
െയിക്കടളത സ്വന്താം ആരടധനടക്രമവാം പടരമ്പരയങ്ങളുാം പരിപടെിക്കുന്നതിന് സ്ഭടസ്ാംെിധടനളമടരക്കുെടൻ െതീൻ
സ്ഭയ്ക്ക് ഉതരെടേിതവമുണ്്. അതിനടൽ സ്ീലറടമെബടർ സ്ഭയുളട അതിരകൾ ഇന്തയ മുഴുെൻ െയടപിപിക്കുന്നതിനു
സ്ീലറടമെബടർ സ്ഭടസ്ിനഡ് പൗരസ്തയ തിരസ്ാംഘതിളെ സ്ഹടയാം ലതടന്നുണ്്. ഘട്ടാംഘട്ടമടയി അതു
പുലരടഗമിക്കുന്നുളണ്ങ്കിലാം പൂർണ്ണതയിളെത്തുലമ്പടൾ ലകടട്ടയാം അതിരൂപതയുളട അജപടെനടതിർതിയുാം ഇന്തയ
മുഴുെൻ െയടപിപിക്കുെടൻ സ്ടധയതയുണ്്. അങ്ങളന ഭടരതാം മുഴുെനിലമുള്ള ക്നടനടയക്കടർക്ക് സ്മീപഭടെിയിൽ
ഇടെകകൾ ഉണ്ടകുളമന്നു നമുക്കു പ്രതയടശിക്കടാം.

ഇൻഡയയ്ക്കുലവളിയിലെ ക്നാനായസാംഘടനകൾ
വടത്ക്ക അത്മര്ിക്ക
ഉന്നത െിേയടഭയടസ്തിനുലെണ്ി 1950കെിൽ ചുരക്കാം െിെ ക്നടനടയക്കടർ അലമരിക്കയിൽ െളന്നങ്കിലാം പിന്നീട
കുടിലയറ്റ നിയമതിലണ്ടയ ഇെവകെടണ് 1960കളുളട അെസ്ടനലതടളട അലമരിക്കൻ കുടിലയറ്റാം െയടപകമടക്കിയത്.
െിേയടഭയടസ്തിനുാം ളതടഴിെിനുാം, പ്രലതയകിച്ച് ആലരടഗയ-കമ്പൂട്ടർ ലമഖെകെിലാം ഇെിളട അെസ്രങ്ങളുണ്ടയി.
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കുടാംബടാംഗങ്ങളെ ളകടണ്ടുെരെടൻ സ്വടതന്ത്രയവാം പൗരതവാം ലനടെടനുള്ള അെസ്രവാം ളമച്ചളപട്ട ജീെിതസ്ൗകരയങ്ങളുാം
അനെധി ക്നടനടയക്കടളര ഇെിലടയ്ക്ക് ആകർഷിച്ചു. തങ്ങളുളട പ്രിയളപട്ടെളര അലമരിക്കയിൽ എതിക്കുെടൻ നമ്മുളട
ആളുകൾ കടണിച്ച ശുഷ്കടന്തി പ്രശാംസ്നീയമടണ്.
അലമരിക്കയിളെ ആേയ ക്നടനടയ കലതടെിക്കടസ്ാംഘടന നൂലയടർക്കിൽ 1976ൽ സ്ഥടപിതമടയി.
ഷിക്കടലഗടയിൽ 1979ൽ ക്നടനടയ സ്ാംഘടന സ്ഥടപിളച്ചങ്കിലാം അതിൽ സ്മുേടയതിനു ളെെിയിൽനിന്നു
െിെടഹിതടരടയെരാം അാംഗങ്ങെടയി. അെളര ഒഴിെടക്കുെടൻ ശ്രമിച്ചലപടൾ പ്രതിസ്ന്ധിയുണ്ടയി. ക്നടനടയ
മിഷനുലെണ്ി
1981ൽ
ശ്രമിളച്ചങ്കിലാം
അതിന്
അാംഗീകടരാം
നലല്കണ്ത്
ഷിക്കടലഗട
െതീൻ
അതിരൂപതയടയിരന്നതിനടൽ ക്നടനടയാംഗതവെിെടോം മൂൊം 1983ൽ മടത്രലമ മിഷൻ പ്രടബെയതിെടയുള്ളു.
അതിൽ സ്മുേടയതിനു ളെെിയിൽനിന്നു െിെടഹിതരടയെർ അാംഗതവതിനു നിർബന്ധാം പിടിച്ചത് മിഷൻ
ഡയറക്ടറടയിരന്ന ഫട. ലജക്കബ് ളെടള്ളലമ്പെിന് പ്രതിസ്ന്ധി സൃഷ്ടിച്ചുളകടണ്ിരന്നു. ആ പശ്ചടതെതിെടണ്
ഷിക്കടലഗടയിളെ ക്നടനടയ കടതെിക് ളസ്ടപസ്റ്റി (ളക.സ്ി.എസ്്) 1984ൽ സ്മുേടയാം മടറിളകട്ടിയെളര ഒഴിെടക്കി
സ്ഥടപിച്ചത്. ൊംശശുദ്ധി പടെിക്കുന്നെർക്കുലെണ്ി മടത്രമടയി മിഷളന നിെനിർത്തുെടൻ ളക.സ്ി.എസ്്. മിഷൻ
ഡയറക്ടർക്ക് പിന്തുണ നല്കിളക്കടണ്ിരന്നു.
ക്രലമണ ലലടറിഡട (1985), ഹൂസ്റ്റൺ തുടങ്ങി ക്നടനടയക്കടർ കുടിലയറിയ മിക്ക നഗരങ്ങെിലാം കടനഡടയിൽ
ളറ്റടളറടലെടയിലാം ക്നടനടയ കലതടെിക്കട സ്ാംഘടനകൾ സ്ഥടപിച്ചു. പെ നഗരങ്ങെിലാം ക്നടനടയ സ്ാംഘടനകൾ
ളകട്ടിടങ്ങൾ െടങ്ങി കമ്മൂണിറ്റി ളസ്െറുകൾ സ്ഥടപിച്ച് കൂട്ടടയ്മ െർദ്ധിപിച്ചു. അതിന് അഭിെന്ദയ മടർ കുരയടലക്കടസ്്
കുന്നലേരി പിതടവാം ക്നടനടയ പെേികരാം പിന്തുണ നല്കി. കമ്മൂണിറ്റി ളസ്െറുകെിലാം െതീൻ പള്ളികെിലാം
ക്നടനടയക്കടർക്കു ലെണ്ി പെേികർ ഇടയ്ക്കിളട കുർബടന അർപിക്കുകയുാം, ക്രിസ്തുമസ്് തിരക്കർമ്മങ്ങൾ, െിശുദ്ധ
െടരകർമ്മങ്ങൾ, ധയടനാം, കുമ്പസ്ടരാം തുടങ്ങിയെയ്ക്കു ലനതൃതവാം നല്കുകയുാം ളെയ്തു.
അലമരിക്കയിലാം കടനഡടയിലമുള്ള ക്നടനടയ കലതടെിക്കട സ്ാംഘടനകളെ ലകടർതിണക്കുെടനടയി 1988
ആഗസ്റ്റിൽ ക്നടനടയ കടതെിക് ലകടൺഗ്രസ്് ഓഫ് ലനടർത് അലമരിക്ക (ളക.സ്ി.സ്ി.എൻ.എ.)
ലെടസ്ടഞ്ചെസ്ിൽെച്ചു സ്ഥടപിച്ചു. കൂടതൽ നഗരങ്ങെിൽ ക്നടനടയ സ്ാംഘടനകൾ സ്ഥടപിക്കുെടനുാം ക്നടനടയ
കൺളെൻഷനുകൾ സ്ാംഘടിപിക്കുെടനുാം അതുപകരിച്ചു. അതുെഴി അനെധി ക്നടനടയ യുെതീയുെടക്കൾ
സ്വസ്മുേടയതിൽനിന്നുതളന്ന ജീെിതപങ്കടെിളയ കളണ്തി. ളക.സ്ി.സ്ി.എൻ.എ.യുളട കീഴിൽ ഇലപടൾ െടലക്ക
അലമരിക്കയിൽ 20 ക്നടനടയ സ്ാംഘടനകൾ ഉണ്്.
മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്
ബഹ്റിൻ, കുപെറ്റ് (1984), യൂ.എ.ഇ. (1990) ഷടർജ, ഡുബടയ്, അജ്മടൻ, റടസ്് അൽ-പഖമ തുടങ്ങിയ
സ്ഥെങ്ങെിൽ ക്നടനടയ കൂട്ടയ്മകളുാം സ്ാംഘടകളുാം രൂപാംളകടണ്ടു. അെളയ ഏലകടപിപിച്ചുളകടണ്് ക്നടനടയ കടതെിക്
ലകടൺഗ്രസ്് ഓഫ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് 2005 ജനുെരി 21നു സ്ഥടപിച്ചു. ക്നടനടയ മിഷനുകൾ ഈ രടജയങ്ങെിൽ
സ്ടധിതമടയിട്ടില്. കടരണാം ഗൾഫ് ലമഖെയിൽ പരിമിതഅജടപടെന ശുശ്രൂഷലയ്ക്ക ഇലപടൾ അനുെടേമുള്ളു.
യൂത്റാപ്പ്
ജർമ്മനിയിൽ 1980കളുളട മദ്ധയലതടളട ക്നടനടയ സ്ാംഘടന സ്ഥടപിച്ചു. കൂടടളത ഓസ്ട്രിയട, സ്വിറ്റ്സ്ർെൻഡ്,
അയർെൻഡ്, ഇറ്റെി (1993), യൂ. ളക. (2001), മടൾടട എന്നീ രടജയങ്ങെിലാം ക്നടനടയ കലതടെിക്കട സ്ാംഘടനകൾ
നിെെിലണ്്. 2001ൽ സ്ഥടപിതമടയ യുപണറ്റഡ് കിാംഗ്ഡാം ക്നടനടയ കടതെിക് അലസ്സടസ്ിലയഷന്
(യൂ.ളക.ളക.സ്ി.എ.) 51 യൂണിറ്റുകളുണ്്. അതിളെ ആഭിമുഖയതിൽ എല്ട െർഷവാം ക്നടനടയ കൺളെൻഷനുകൾ
സ്ാംഘടിപിക്കുന്നുണ്്. യൂലറടപിളെ ക്നടനടയ കലതടെിക്കട സ്ാംഘടനകളെ ഏലകടപിപിക്കുെടൻ 2015ൽ ക്നടനടയ
യൂലറടപയൻ ളഫഡലറഷൻ സ്ഥടപിതമടയി.

9

ഓഷയാനാ
ഓലസ്ട്രെിയടയിലാം നൂസ്ിെടൻഡിലാം ക്നടനടയ സ്ാംഘടനകൾ പ്രെർതിക്കുന്നു. ളമൽലബടണിൽ ആേയളത
ക്നടനടയ അലസ്സടസ്ിലയഷൻ 2003ൽ ആരാംഭിച്ചു. ഓസ്്ലേെിയയുളട മറ്റു സ്ഥെങ്ങെടയ അഡപെഡ്, ആെിസ്സ്പ്രിങ്,
ഡടർെിൻ, നൂ കടസ്സിൽ, ലനടർത് കുൻസ്ലടൻഡ്, ഓറഞ്ച്, ളപർത്, സ്ിഡ്നി, ടടസ്മടനിയ, ടൗൺസ്്െിളല്, െടഗട
എന്നിെിടങ്ങെിലാം നൂസ്ിെടൻഡ്, സ്ിാംഗപ്പൂർ എന്നീരടജയങ്ങെിലാം െസ്ിക്കുന്ന ക്നടനടയക്കടർ, ക്നടനടയ
അലസ്സടസ്ിലയഷനുകൾ രൂപീകരിച്ചു പ്രെർതിച്ചു െരന്നു.
ഡി.ലക.സി.സി.
പ്രെടസ്ിക്നടനടയകലതടെിക്കട
സ്ാംഘടനകളെ
ആലഗടെതെതിൽ
ഏലകടപിപിക്കുെടനുാം
ലകടട്ടയാം
അതിരൂപതലയടടാം ലകരെതിളെ ക്നടനടയ കലതടെിക്കട ലകടൺഗ്രസ്ിലനടടാം സ്ഹകരിച്ചു പ്രെർതിക്കടനുാം ലെണ്ി
മടർ മടതു മൂെക്കടട്ടു ളമത്രടലപടെീതട 2009ൽ സ്ഥടപിച്ചതടണ് ഡി.ളക.സ്ി.സ്ി. അഥെട ഡയടളസ്പടറട ക്നടനടയ
കടതെിക് ലകടൺഗ്രസ്്.
െിെ പ്രെടസ്ി ക്നടനടയ കലതടെിക്കട സ്ാംഘടനകളുളട െരിത്രെിെരണങ്ങലെട നടൾെഴികലെട െഭയമല്.
അതിനടൽ പ്രടപയമടയെ മടത്രലമ ഇെിളട പരടമർശിച്ചിട്ടുള്ളു.

ഭാഗാം - 3 പ്രവാസിക്നാനായ ചാലെയൻസികൾ, മിഷനുകൾ, ഇടവകകൾ
അത്മര്ിക്കൻ ക്നാനായ മിഷനുകൾ 2001 വലര്
സ്ീലറടമെബടർ സ്ഭയ്ക്ക് അലമരിക്കയിൽ അജപടെനടധികടരാം ഇല്ടതതിനടലാം സ്ിലറട മെബടർ രൂപത നിെെിൽ
െരടതിരന്നതിനടലാം 2001 ജൂപെ െളര ഇെിളട കുടിലയറിയ ക്നടനടയക്കടർ െതീൻ കലതടെിക്കട പള്ളികെിൽ
അാംഗതവാം എടലക്കണ്ിയിരന്നു. ലകടട്ടയാം രൂപതയിൽ നിന്ന് പഠനതിലനട സ്ന്ദർശനതിലനട െന്നിരന്ന പെേികർ
ഇടയ്ക്കിളട ക്നടനടയ ഭെനങ്ങെിലാം ലഹടളുകെിലാം സ്ീലറടമെബടർ കുർബടന അർപിച്ചിരന്നു.
തങ്ങളുളട ഭടഷയിലാം ആരടധനടക്രമതിലാം െിശുദ്ധ കുർബടന അർപിക്കുെടനുാം സ്ഥിരമടയ അജപടെനശുശ്രൂഷയ്ക്കുാം
ലകടട്ടയാം രൂപതയിൽ നിന്നു പെേികളന അയയ്ക്കണളമന്ന് ഷിക്കടലഗടയിളെ ക്നടനടയക്കടർ 1981ൽ സ്ാംഘടിച്ച്
അന്നളത ലകടട്ടയാം ളമത്രടൻ മടർ കുരയടലക്കടസ്് കുന്നലേരി പിതടെിലനടട് അലപക്ഷിച്ചു. അലമരിക്കയിൽ
അജപടെനടധികടരമില്ടതതിനടൽ പിതടെ് ഇക്കടരയതിന് ഷിക്കടലഗട അതിരൂപതടദ്ധയക്ഷനു കളതഴുതി.
തത്സാംബന്ധമടയ പെ കതിടപടടകൾക്കു ലശഷാം 1983 ഒലക്ടടബറിൽ ക്നടനടയക്കടർക്കു മടത്രമടക്കടളത
ലകരെകലതടെിക്കർക്കു ളപടതുെടയി ലകടട്ടയാം രൂപക്കടരനടയ ഫട. ലജക്കബ് ളെടള്ളലമ്പെിന് ഷിക്കടലഗട
അതിരൂപതയിൽ നിയമനാം നല്കിളക്കടണ്് മിഷൻ സ്ഥടപിച്ചു.
എന്നടൽ ക്നടനടലയതര സ്ീലറടമെബടർ സ്ഭടാംഗങ്ങളുാം ക്നടനടയക്കടരാം അതിൽ അതൃപ്തരടയിരന്നു. തങ്ങൾക്കു
മടത്രമടയി മിഷൻ അനുെേിക്കണളമന്നലപക്ഷിച്ചുളകടണ്് 1984 ഒലക്ടടബറിൽ ഷിക്കടലഗടയിളെ ക്നടനടലയതര
സ്ീലറടമെബടറുകടർ ലകരെ കലതടെിക്കട ളമത്രടൻ സ്മിതിയ്ക്കുാം സ്ിലറടമെബടർ ബിഷപ്സ് ലകടൺഫ്രൻസ്ിനുാം
കളതഴുതി. ഷിക്കടലഗട അതിരൂപതയുമടയി ഇക്കടരയതിൽ ആശയെിനിമയാം നടത്തുെടൻ 1984 ഡിസ്ാംബർ മൂന്നുാം
നടലാം തീയതികെിൽ ലെർന്ന സ്ിലറടമെബടർ ബിഷപ്സ് ലകടൺഫറൻസ്് അന്നളത പടെട ളമത്രടൻ മടർ ലജടസ്ഫ്
പള്ളിക്കടപറമ്പിെിളന ചുമതെളപടതി. പള്ളിക്കടപറമ്പിൽ പിതടെിളെ ശ്രമഫെമടയി ക്നടനടലയതര സ്ീലറടമെബടർ
സ്ഭടെിശവടസ്ികൾക്ക് ഷിക്കടലഗട അതിരൂപതടദ്ധയക്ഷൻ 1985 ആഗസ്റ്റ് 25ന് പ്രലതയക മിഷൻ ഉൽഘടടനാം ളെയ്തു.
അലതടളട ഫട. ലജക്കബ് ളെടള്ളലമ്പെിളെ ലനതൃതവതിലള്ള മിഷൻ ക്നടനടയ മിഷനടയി.
നടട്ടിൽളെച്ച് ലകടട്ടയാം രൂപതയിൽനിന്ന് അനുെടോം െടങ്ങി െടക്കുാംഭടഗാം പള്ളികെിൽ അാംഗതവളമടത്തുളകടണ്്
സ്മുേടയതിനു ളെെിയിൽനിന്നു െിെടഹാം ളെയ്തെർ തങ്ങൾക്കു കുടാംബസ്ലമതാം ഷിക്കടലഗടയിളെ ക്നടനടയ മിഷനിൽ
അാംഗതവാം നല്കണളമന്നു െടേിച്ചുളകടണ്് കടനട സ്ാംഘടനയുളട ലപരിൽ ഷിക്കടലഗട അതിരൂപതയിൽ പരടതികൾ
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നല്കിളക്കടണ്ിരന്നു. സ്മുേടയതിൽനിന്നു െിെടഹിതരടയ അനെധിലപരാം അക്കടെത് ആ സ്ാംഘടനയിൽ
സ്ജീെടാംഗങ്ങെടയിരന്നു. അജപടെനടെശയങ്ങൾ നിറലെറ്റടൻ അെർക്കു ക്നടനടലയതര സ്ീലറടമെബടർ മിഷനിൽ
അാംഗതവളമടക്കടൻ സ്ൗകരയമുണ്ടയിരന്നിട്ടുാം അതിൽ ലെരടളത ക്നടനടയ മിഷനിൽതളന്ന അാംഗതവാം ലെണളമന്ന്
അെർ ശടഠയാം പിടിച്ചു. അനുരഞ്ജന െർച്ചകൾ പെതു നടതിയിട്ടുാം പരിഹടരമുണ്ടയില്.
സ്വൊംശെിെടഹനിഷ്ഠയ്ക്ക് സ്ഭ എതിരളല്ങ്കിലാം അതു പടെിക്കടതെളര ഇടെകയിൽനിന്നു നിർബന്ധിച്ച്
ഒഴിെടക്കുന്നതു സ്ഭടനിയമതിനു ലയടജിക്കുന്നതളല്ന്ന നിെപടട് പരടതിമൂൊം ഷിക്കടലഗട അതിരൂപത
പകളക്കടണ്ടു. ഇക്കടരയതിൽ കടനട സ്ാംഘടനയ്ക്ക് അനുകൂെമടയ ഷിക്കടലഗട അതിരൂപതയുളട കർക്കശ നിെപടടാം
ളക.സ്ി.എസ്ിളെയുാം ലകടട്ടയാം ളമത്രടളെയുാം മറിച്ചുള്ള നിെപടടാംമൂൊം ഫട. ലജക്കബ് ളെടള്ളലമ്പൽ 1985 ഏപ്രിൽ 15ന്
നടട്ടിലെക്ക് തിരിളകലപടയി. പകരാം ഫട. സ്ിറിയക് മടന്തുരതിയിെിളന കുന്നലേരി പിതടെ് ഷിക്കടലഗടയ്ക്ക് അയയ്ക്കടൻ
ശ്രമിളച്ചങ്കിലാം ക്നടനടയാംഗതവെിെടോം ളകടടമ്പിരിളക്കടണ്ത് അതിനു തടസ്സമടയി.
ക്നടനടയ മിഷളെ അാംഗതവെിെടേതിൽ തങ്ങളുളട നിെപടട് െയക്തമടക്കിളക്കടണ്ടുാം അതിന് സ്ഥിരീകരണാം
ലതടിളക്കടണ്ടുാം ഷിക്കടലഗട അതിരൂപതടദ്ധയക്ഷൻ പൗരസ്തയ തിരസ്ാംഘതിലെക്കു കതയച്ചു. അതിനു മറുപടിയടയി
1986 ജനുെരി 30നു പൗരസ്തയ തിരസ്ാംഘാം പ്രീളഫക്റ്റ് കർദ്ദിനടൾ ലൂർദുസ്വടമി ഷിക്കടലഗട അതിരൂപതടദ്ധയക്ഷൻ
കർദ്ദിനടൾ ലജടസ്ഫ് ളബർണടർേിന് നല്കിയ മറുപടിയുളട പ്രസ്ക്തഭടഗാം ഇപ്രകടരമടണ്: “This congregation, all
things considered, and for serious pastoral reasons, hereby signifies its full accord with Your Eminence’s
pastoral proposal, notably, that the special ministry of the Knanaya community can be faithfully conducted
only on the basis that those Knanaya Catholics who married non-Knanaya spouses enjoy equal status in the
ministry. This Congregation does not accept that the customary practice followed in Kerala, of excluding
from the community those who marry non-Knanaya spouses, is extensible to the United States of America.”
സ്മുേടയാം മടറി െിെടഹാം ളെയ്യുന്നെരളട ജീെിതപങ്കടെിക്കുാം മക്കൾക്കുാം അാംഗതവാം നല്കണളമന്ന് ഇതിൽ
പറയുന്നിളല്ങ്കിലാം അെർക്കുാം ക്നടനടയ മിഷനിൽ അാംഗതവാം നല്കകണളമന്ന് കടനട ആെശയളപട്ടു.
ഷിക്കടലഗട
അതിരൂപതയുളടയുാം പൗരസ്തയ സ്ിാംഹടസ്നതിളെയുാം നിെപടടിലനടട് യടഥടസ്ഥിതികരടയ
ക്നടനടയക്കടർക്ക് ലയടജിക്കുെടൻ കഴിഞ്ഞില്. ഈ െിെടോം മൂൊം ലകടട്ടയാം രൂപതയിൽനിന്ന് ഫട. സ്ിറിയക്
മടന്തുരതിൽ ഷിക്കടലഗടയിൽ െരന്നതിന് അനുെടോം െഭിക്കടൻ പെകി. അതിനടൽ 1985 മുതൽ ‘88 െളര
ക്നടനടയക്കടരല്ടത സ്ീലറടമെബടർ പെേികരടണ് ഷിക്കടലഗട ക്നടനടയ മിഷനു ശുശ്രൂഷ ളെയ്തത്.
പെ െർച്ചകൾക്കു ലശഷാം 1988 ജൂപെ 23ന് പുതിയ ക്നടനടയ മിഷൻ ഉൽഘടടനാം ളെയ്ത് മടന്തുരതിയിെച്ചൻ
ചുമതെലയറ്റു. പിന്നീട് ഫട. പസ്മൺ ഇടതിപറമ്പിൽ, ഫട. ഫിെിപ് ളതടടകയിൽ എന്നിെർ ഷിക്കടലഗട ക്നടനടയ
മിഷനിൽ ഡയറക്ടർമടരടയി ലസ്െനാം ളെയ്തു. എന്നടൽ അാംഗതവതർക്കാം തുടർന്നിരന്നതിനടൽ ഷിക്കടലഗട െതീൻ
അതിരൂപതയുളട കീഴിൽ അെർക്ക് പരിമിതലസ്െനലമ ളെയ്യുെടൻ സ്ടധിച്ചുള്ളു.
സ്ീലറടമെബടർ സ്ിനഡിളെ അലപക്ഷപ്രകടരാം അലമരിക്കയിൽ സ്ീലറടമെബടർ രൂപത ആരാംഭിക്കുന്നതിനു
സ്ടധയതയുലണ്ടളയന്നു പഠിക്കുെടൻ പരിശുദ്ധ പിതടെ് ലജടൺ ലപടൾ രണ്ടമൻ മടർപടപ ബിഷപ് മടർ ഗ്രിഗരി
കലരടളട്ടബ്രയിെിളന ചുമതെളപടതി. അലദ്ദഹാം 1996ൽ അലനവഷണതിനു െന്നലപടൾ, അലമരിക്കയിൽ
സ്ീലറടമെബടർ രൂപതയുണ്ടകുന്നത് ഗുണകരമടകുളമന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയിൽ, ക്നടനടയക്കടർ അലദ്ദഹലതടട സ്ഹകരിച്ചു.
അലത തുടർന്ന് 2001 മടർച്ച് 13ന് അലമരിക്കയിളെ സ്ിലറടമെബടർ െിശവടസ്ികൾക്കുലെണ്ി ഷിക്കടലഗട ളസ്െ്
ലതടമസ്് സ്ീലറടമെബടർ രൂപത ലജടൺ ലപടൾ രണ്ടമൻ മടർപടപട സ്ഥടപിച്ചു. ഈ പുതിയ രൂപതയുളട പ്രഥമ
ളമത്രടനടയുാം കടനഡയിളെ സ്ീലറടമെബടർ െിശവടസ്ികളുളട അപലസ്തടെിക് െിസ്ിലറ്ററ്ററടയുാം മടർ ലജക്കബ്
അങ്ങടടിയടത്തു പിതടെിളന പരിശുദ്ധ പിതടെ് നിയമിച്ചു. അതുെളര െതീൻ സ്ഭടാംഗങ്ങെടയിരന്ന ക്നടനടയക്കടർ
ഉൾളപളടയുള്ള എല്ട സ്ീലറടമെബടർ െിശവടസ്ികളുാം അലതടളട സ്ീലറടമെബടർ രൂപതയുളട കീഴിൽ െന്നു.
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അത്മര്ിക്കൻ ക്നാനായ മിഷനുകൾ 2001നു ത്േഷാം
സ്ീലറടമെബടർ രൂപത അലമരിക്കയിൽ സ്ഥടപിതമടകുന്നതിനു മുമ്പുതളന്ന സ്ഭടപരമടയ ഏളറ ലനട്ടങ്ങൾ െതീൻ
സ്ഭയുളട കീഴിൽ ക്നടനടയക്കടർ പകെരിച്ചിരന്നു. അക്കടെത് സ്ീലറടമെബടർ സ്ഭയിളെ 23 രൂപതകെിൽനിന്ന്
അലമരിക്കയിൽ െന്നെർക്ക് െതീൻ രൂപതകളുളട കീഴിൽ എട്ടു മിഷനുകളുാം രണ്് പള്ളികളുാം ഉണ്ടയിരന്നലപടൾ
ക്നടനടയക്കടർക്ക് ഒൻപതു മിഷനുകളുാം
ലെടസ്ടഞ്ചെസ്ിൽ
െിസ്ിലറ്റഷൻ മഠവാം സ്ഥടപിതമടയിരന്നു.
അതുളകടണ്ടുതളന്ന പുതിയ രൂപതയ്ക്ക് ക്നടനടയ െിഭടഗാം അെഗണിക്കടനടെടത സ്ഭടഘടകമടയിരന്നു.
ഷിക്കടലഗട സ്ീലറടമെബടർ രൂപതടസ്ഥടപനതിനുമുമ്പു െതീൻ രൂപതകളുളട കീഴിൽ ക്നടനടയക്കടർക്ക്
അലമരിക്കൻ ഐകയനടടകെിലണ്ടയിരന്ന മിഷനുകളുാം സ്ഥടപനെർഷവാം ഇപ്രകടരമടണ്: ഷിക്കടലഗട (1983),
ബ്രൂൿെിൻ നൂലയടർക്ക് (1993), ളെസ്റ്റ് ളെസ്റ്റർ ലബ്രടൺക്സ് നൂലയടർക്ക് (1993), ഹൂസ്റ്റൺ (1994), ഡടെസ്് (1996),
നൂെടർക്ക് നൂ ലജഴ്സി (1996), ലറടൿെടെ് നൂലയടർക്ക് (1996), ഫിെടളഡൽഫിയട (1999), സ്ടൻ ളഹടളസ് (2000).
ഈ ലനട്ടാം പകെരിക്കുന്നതിൽ അഭിെന്ദയ മടർ കുരയടലക്കടസ്് കുന്നലേരി പിതടവാം നമ്മുളട ക്നടനടയ ജനവാം അെളര
നയിച്ച സ്ാംഘടനട ഭടരെടഹികളുാം ഇെിളട ശുശ്രൂഷളെയ്ത പെേികരാം പ്രശാംസ് അർഹിക്കുന്നു.
ഷിക്കടലഗട ളസ്ൻറ് ലതടമസ്് സ്ീലറടമെബടർ രൂപതയുളട ഔപെടരിക ഉേ്ഘടടനവാം മടർ ലജക്കബ്
അങ്ങടടിയടത്തു പിതടെിളെ ളമത്രടഭിലഷകവാം 2001 ജൂപെ ഒന്നിന് ഷിക്കടലഗടയിൽ നടന്നു. തളെ
ളമത്രടഭിലഷകതിൽ സ്ഹകടർമികനടകുെടൻ മടർ ലജക്കബ് അങ്ങടടിയത്തു പിതടെ് മടർ കുരയടലക്കടസ്് കുന്നലേരി
പിതടെിളന ക്ഷണിച്ചു. ക്നടനടയ ജനതയുളട അലമരിക്കയിളെ സ്ഭടത്മക െെർച്ചയടണ് അതിന് അലദ്ദഹളത
ലപ്രരിപിച്ചത്. ക്നടനടയ മിഷനുകളുളടയുാം പെേികരളടയുാം പിന്തുണ പുതിയ രൂപതയ്ക്കുാം രൂപതടദ്ധയക്ഷനുാം
അെശയടെശയമടയിരന്നു.
ആ സ്ടഹെരയാം പ്രലയടജനളപടതിളക്കടണ്് അഭിെന്ദയ മടർ കുരയടലക്കടസ്് കുന്നലേരി പിതടെ് മടർ ലജക്കബ്
അങ്ങടടിയടത്തു പിതടെിലനടട് ഒരടഗ്രഹാം ഉന്നയിച്ചു. പുതിയ രൂപതയ്ക്ക് െികടരി ജനറടെിളന നിയമിക്കുലമ്പടൾ, രണ്ടു
ലപർ ലെണളമന്നുാം അെരിൽ ഒരടൾ ക്നടനടയക്കടരനടയിരിക്കണളമന്നുമടണ് അലദ്ദഹാം ആെശയളപട്ടത്. ക്നടനടയ
കലതടെിക്കർക്ക് രൂപതയിൽ നല് ലനതൃതവാം ഉറപ്പു െരത്തുെടനടണ് കുന്നലേരി പിതടെ് അതുെഴി ഉലദ്ദശിച്ചത്.
തനിക്ക് ക്നടനടയ ജനതളയ നടട്ടിൽ െച്ചുതളന്ന അറിയടളമന്നുാം തന്നടെടവന്നെിധാം ക്നടനടയക്കടർക്ക് ലെണ്ളതല്ടാം
ളെയ്യുളമന്നുാം അഭിെന്ദയ മടർ ലജക്കബ് അങ്ങടടിയടത്തു പിതടെ് ഉറപ്പു നല്കി. അങ്ങടടിയത്തു പിതടെിളെ
ളമത്രടഭിലഷകജനറൽ കമ്മിറ്റി കൺെീനറടയി അന്ന് ഷിക്കടലഗട ക്നടനടയ മിഷൻ ഡയറക്ടറടയിരന്ന ഫട. ഫിെിപ്
ളതടടകയിെിളനയടണു നിലയടഗിച്ചത്. ഏതടനുാം ആലഘടഷ കമ്മിറ്റികളുളട ഭടരെടഹിതവവാം ക്നടനടക്കടർക്കു നല്കി.
ഇെയുളടളയല്ടാം പശ്ചടതെതിൽ ക്നടനടയക്കടർ സ്ടമ്പതികമടയുാം സ്ടന്നിധയാം ളകടണ്ടുാം ളമത്രടഭിലഷകാം
ലമടടിയടക്കടൻ സ്ഹകരിച്ചു.
മടർ ലജക്കബ് അങ്ങടടിയടത്തു പിതടെ് 2001 ഒലക്ടടബർ മൂന്നിന് രൂപതയിൽ രണ്ടു െികടരി ജനറടൾമടളര
നിയമിച്ചലപടൾ ക്നടനടയ സ്മുേടയടാംഗമടയ ഫട. എബ്രഹടാം മുലതടെതിളന അെരിൽ ഒരടെടയി നിയമിച്ചു. അങ്ങളന
കുന്നലേരി പിതടെിളെ ആഗ്രഹാം അങ്ങടടിയടത്തു പിതടെ് സ്ടധിച്ചുളകടടത്തു.
എന്നടൽ ആ സ്ലന്തടഷാം അധികനടൾ നീണ്ടുനിന്നില്. അതിനു കടരണാം പൗരസ്തയ തിരസ്ാംഘാം ക്നടനടയ
അജപടെനളത സ്ാംബന്ധിച്ച് അങ്ങടടിയടത്തു പിതടെിന് 2001 നൊംബർ 21ന് ലരഖടമൂൊം നല്കിയ
നിർലദ്ദശമടയിരന്നു. സ്മുേടയാം മടറി െിെടഹാം ളെയ്തിരന്നെരളട പരടതിയടകടാം അതിനു കടരണാം. ക്നടനടയ
സ്മുേടയളത ഏളറ ലെേനിപിച്ച പൗരസ്തയ തിരസ്ാംഘതിളെ നിർലദ്ദശാം ഇപ്രകടരമടണ്:
Prot. N. 85/2001
1. This Congregation has been aware for some time of the delicate nature of the position of the Knanaya
Community in the United States. A serious dispute in the 1980's prompted the late Archbishop of Chicago,
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Joseph Cardinal Bernardin, to request directives from this Congregation concerning the Special Ministry for
the Knanaya Catholic Community in the Archdiocese. With Rescript Prot. N. 124/83 of 30 January 1986, this
Congregation made clear the position to be taken regarding the endogamous practice of those Knanaya
faithful of the Eparchy of Kottayam who had emigrated to the greater Chicago area (Enclosure 1). When Mar
Kuriakose Kunnacherry, the Bishop of Kottayam, requested a review of the policy embodied in the Rescript,
this Congregation responded with letter Prot. N. 24/91 of 3 October 1997, upholding the previous decision of
the Congregation and informed the present Major Archbishop of Ernakulam-Angamaly, His Eminence
Varkey Cardinal Vithaythil, of the decision (Enclosures 2-3). As Your Excellency will note from these
letters, this Congregation explained clearly that the practice of endogamy was not acceptable in the United
States, or in any jurisdication outside of the proper territory of the Syro-Malabar Church. Furthemore, the
letter clarified the fact that the Knanaya Catholic Mission was responsible to the local Latin Archbishop and
the Major Archbishop of Ernakulam-Angamaly and not the Bishop of Kottayam.
With the erection of the Eparchy of St. Thomas of Chicago and your nomination of the first Bishop, the
Holy See foresees the necessity to provide adequate and proper pastoral care to Syro-Malabar faithful of the
Eparchy of Kottayam who now reside in the United States. The care of these faithful is to be marked by great
sensitivity and patience, based upon an appreciation of the cultural atmosphere from which they have arrived.
However, this pastoral care must also recognize the values and societal expectations present in the United
States and even more fundamentally, the evangelical values requisite in all pastoral care. Therefore, this
Congregation foresees a pastoral care which is sensitive to the Knanaya expectation to be served by Knanaya
priests, but does not make any allowance for endogamy to play a role in defining the membership of faithful
in any mission or parish established by the Eparchy. The further establishement of missions and even
parishes for the Knanaya faithful, as presently practiced in the United States, is understood to be beneficial.
However, the Holy See continues to follow the directives outlined in the Rescript Prot. N. 124/83 mentioned
above.
പൗരസ്തയ തിരസ്ാംഘതിളെ ഈ നിർലദ്ദശാം പടെിക്കുെടൻ അഭിെന്ദയ അങ്ങടടിയത്തു പിതടെ് നിർബന്ധിതനടയി.
അതിനടൽ ഇതു നടപിെടക്കടൻ സ്ഹകരിക്കണളമന്ന് തളെ രൂപതയിളെ ക്നടനടയ സ്മുേടയാംഗങ്ങലെടട് അലദ്ദഹാം
ആെശയളപട്ടു. അത് സ്മുേടയതിൽ ലകടെിെക്കാം സൃഷ്ടിക്കുകയുാം അങ്ങടടിയടത്തു പിതടവമടയുണ്ടയിരന്ന
ക്നടനടയക്കടരളട സ്ൗഹൃേതിന് ഉെച്ചിലണ്ടക്കുകയുാം ളെയ്തു.

സീത്റാമെബാർ രൂപതാദ്ധ്യക്ഷനുമായി പ്രതിസന്ധി
പൗരസ്തയ തിരസ്ാംഘതിളെ കർശനനിർലേശാം മൂൊം അങ്ങടടിയത്തു പിതടെിലണ്ടയ നയമടറ്റാം ക്നടനടയക്കടളര
ലെേനിപിക്കുകയുാം ലരടഷടകുെരടക്കുകയുാം ളെയ്തു. പ്രശ്നപരിഹടരതിനടയി െികടരി ജനറടൾ മുൻപകളയടത്
അങ്ങടടിയടത്തു പിതടവമടയി അലമരിക്കയിളെ ക്നടനടയമിഷനുകെിളെ പെേികരാം ളക.സ്ി.സ്ി.എൻ.എ.
പ്രതിനിധികളുാം ലെർന്ന് അനുരഞ്ജന സ്ാംഭടഷണാം 2002 നൊംബർ 12ന് ഷിക്കടലഗട കതീഡ്രെിളെ
പെേികെസ്തിയിൽ ക്രമീകരിച്ചു. അഭിെന്ദയ അങ്ങടടിയത് പിതടെിളെ സ്മക്ഷാം പകവമടയുാം സ്ൗഹൃേമടയുാം എങ്ങളന
സ്മുേടയതിളെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അെതരിപിക്കണളമന്ന് തലെന്നു രടത്രിയിൽ ലഹടട്ടെിൽ പെേികരാം
ളക.സ്ി.സ്ി.എൻ.എ. പ്രതിനിധികളുാം ലെർന്ന് െർച്ച ളെയ്തു. െിഷയാം അെതരിപിക്കുെടൻ െികടരി ജനറടൾ ഫട.
ഏബ്രഹടാം മുലതടെതിളനയുാം അന്നളത ളക.സ്ി.സ്ി.എൻ.എ. പ്രസ്ിഡണ്് സ്ിറിയക്ക് ളെട്ടുപടറപ്പുറതിളനയുാം ആ
സ്ാംയുക്ത സ്ലമ്മെനാം ചുമതെളപടതി.
അങ്ങടടിയടത്തു പിതടവമടയി പിലറ്റന്നു നടന്ന സ്ലമ്മെനതിൽ െികടരി ജനറൽ ഫട. ഏബ്രഹടാം മുലതടെത്
ആമുഖ പ്രഭടഷണാം നടതിളക്കടണ്് ക്നടനടയക്കടരളട ലെേനകൾ അെതരിപിച്ചു. തുടർന്ന് ളക.സ്ി.സ്ി.എൻ.എ.
പ്രസ്ിഡണ്് സ്ിറിയക്ക് ളെട്ടുപടറപ്പുറാം െിഷയടെതരണാം നടതി. മറ്റ് അല്മടയ പ്രതിനിധികളുാം പെേികരാം തങ്ങളുളട
ആഗ്രഹങ്ങൾ പങ്കുളെച്ചു.
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മറുപടിയടയി അങ്ങടടിയത് പിതടെ് തനിക്ക് പൗരസ്തയ തിരസ്ാംഘതിൽനിന്നു െഭിച്ച നിർലദ്ദശാം അെതരിപിച്ചു.
രൂപതടദ്ധയക്ഷളനന്ന നിെയിൽ ലറടമിളെ കല്പനയ്ക്കു െിരദ്ധമടയി പ്രെർതിക്കുെടൻ തനിക്കടെിളല്ന്നുാം ക്നടനടയ
സ്മുേടയളത ലേഹിക്കുന്ന തടൻ ഇക്കടരയതിൽ നിസ്സഹടയനടളണന്നുാം തീർത്തു പറഞ്ഞു. ക്നടനടയക്കടരളട പ്രശ്നങ്ങൾ
ലറടമിളന ലബടധയളപടതി സ്മുേടയതിന് അനുകൂെതീരമടനാം ഉണ്ടകുന്നതുെളര തങ്ങൾ രൂപതലയടടാം
രൂപതടദ്ധയക്ഷലനടടാം സ്ഹകരിക്കിളല്ന്നു ളക.സ്ി.സ്ി.എൻ.എ. പ്രസ്ിഡെ് സ്മുേടയളത പ്രതിനിധടനാം ളെയ്തു
പ്രഖയടപിച്ചു. അലതടളട ആ സ്ലമ്മെനാം ഫെമണിയടളത പിരിഞ്ഞു.
തുടർന്ന് ളക.സ്ി.സ്ി.എൻ.എ. നടഷണൻ കൗൺസ്ിൽ ഔലേയടഗികമടയി ഷിക്കടലഗട സ്ീലറടമെബടർ രൂപതലയടട്
നിസ്സഹകരണനയാം പടസ്സടക്കി. ക്നടനടയ മിഷനുകെിൽ അതയടെശയ അജപടെനശുശ്രൂഷ ളെയ്യുകയല്ടളത
രൂപതയുമടയി സ്ഹകരിച്ച് മളറ്റടന്നുാം ളെയ്യുെടൻ പെേികർക്ക് നിവൃതിയില്ടയിരന്നു. ക്നടനടലയതര സ്ിലറടമെബടർ
െിഭടഗാം പുതിയ മിഷനുകളുാം പള്ളികളുാം സ്ഥടപിച്ചു െെർന്നു െികസ്ിച്ചലപടൾ ക്നടനടയ മിഷനുകൾ മുരടിച്ചുനിന്നു.
അലതസ്മയാം ഈളമയിൽ ഗ്രൂപ്പുകളുാം ലലടഗുകളുാം െിഷയാം ഏളറ്റടത്തു. ക്നടനടയ മിഷിനുകളുാം പെേികരാം
സ്ീലറടമെബടർ രൂപതയിൽനിന്നു െിട്ടുനില്ക്കണളമന്ന് തീവ്രനിെപടടകടർ ആെശയളപട്ടു. എന്നടൽ സ്ഭടനിയമപ്രകടരാം
പെേികർക്ക് അത് സ്ടധയമടയിരന്നില്. അങ്ങടടിയടത്തു പിതടെിനുാം രൂപതയിൽ ലസ്െനാം ളെയ്യുന്ന ക്നടനടയ
പെേികർക്കുളമതിളര അപഹടസ്യ ആലരടപണങ്ങളുാം പ്രസ്തടെനകളുാം ലഫടൺ ലകടളുകൾ, ഈളമയിലകൾ, യടഹൂ
ഗ്രൂപ്പുകൾ, ലലടഗുകൾ, സ്ാംഘടനട സ്ലമ്മെനങ്ങെിളെ പ്രസ്ാംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയെയിലൂളട പ്രെരിച്ചു.
ക്നടനടയക്കടരിൽ പെരാം സ്ഥെളത െതീൻ പള്ളികെിലെട സ്ീലറടമെബടർ പള്ളികെിലെട അാംഗതവളമടത്തു.
പെരാം ക്നടനടലയതര സ്ീലറടമെബടർ പള്ളികെിൽ സ്ജീെടാംഗങ്ങെടകുകയുാം സ്ാംഭടെനകൾ നല്കുകയുാം ളെയ്തു. െിെർ
അെിളട പകക്കടരന്മടരാം കമ്മറ്റിക്കടരമടയി. ക്നടനടയ യുെജനങ്ങൾ ക്നടനടലയതരരമടയി സ്ൗഹൃോം െെർന്നതിനടൽ
അെർ തമ്മിൽ െിെടഹങ്ങൾ നടന്നു.
അലമരിക്കയിളെ ക്നടനടയക്കടരളട പ്രശ്നാം പരിഹരിക്കടനടെടളത മടർ കുരയടലക്കടസ്് കുന്നലേരി പിതടവ െയസ്നിച്ചു.
ലറടമിലെക്ക് അലദ്ദഹാം ഇക്കടരയളതക്കുറിളച്ചഴുതിയതിനുാം ലനരിട്ടുകണ്ടു പറഞ്ഞെയ്ക്കുാം പ്രതികൂെ മറുപടികെടണു െഭിച്ചത്.
അങ്ങടടിയടത്തു പിതടവാം സ്ഥിതിഗതികൾ പൗരസ്തയ തിരസ്ാംഘളത അറിയിളച്ചങ്കിലാം അെിളടനിന്നുള്ള
തീരമടനതിൽ മടറ്റമുണ്ടയില്.
ലകടട്ടയാം രൂപതയിലെതുലപടളെ ക്നടനടയ ഇടെകകൾ അലമരിക്കയിൽ സ്ഥടപിക്കുെടൻ സ്ടധിക്കടത
സ്ടഹെരയതിൽ തടൻ അയച്ച പെേികർ കൂടതൽ അപഹടസ്യരടകടതിരിക്കുെടനുാം പെേികരാം അല്മടയരാം തമ്മിൽ
ഭിന്നത ഒഴിെടക്കുെടനുാം ക്നടനടയ മിഷനുകൾ ഉലപക്ഷിച്ച് പെേികളര തിരിളക െിെിക്കുെടൻ കുന്നലേരി പിതടെ്
ആലെടെിച്ചു. സ്ാംഘടനളകടണ്ടു മടത്രാം സ്മുേടയളത അലമരിക്കയിൽ പിടിച്ചു നിർതടനടെിളല്ന്നുാം, ക്രലമണ
മിശ്രെിെടഹാംെഴി സ്മുേടയാം അെിളട െയിച്ചില്ടതടകുളമന്നുാം െികടരി ജനറടൽ ഫട. ഏബ്രഹടാം മുലതടെത്
അഭിപ്രടയളപട്ടു. അതിനടൽ കുളറക്കൂടി സ്മയാം നല്കണളമന്നുാം പ്രശ്നതിന് പരിഹടരാം ഉണ്ടക്കുെടൻ പരമടെധി
ശ്രമിക്കടളമന്നുാം പറഞ്ഞലപടൾ കുന്നലേരി പിതടെ് അതിനു സ്മ്മതിച്ചു.
സ്ഹടയളമത്രടനടയിരന്ന മടർ മടതു മൂെക്കടട്ടു പിതടവാം െികടരി ജനറടൾ ലമടൺ. ലജക്കബ് ളകടല്ടപറമ്പിലാം,
അലപടൾ അെധിക്കു ലകടട്ടയത്തുണ്ടയിരന്ന െികടരി ജനറടൾ ഫട. ഏബ്രഹടാം മുലതടെതിളനയുാം കൂട്ടി കുന്നലേരി
പിതടെിളന കണ്് പ്രശ്നപരിഹടരതിനടയി ഒരഭിപ്രടയാം അെതരിപിച്ചു. മളറ്റല്ട സ്ടധയതകളുാം അടയുന്നതിനടൽ
അലമരിക്കയിൽ സ്ഭടപരമടയി ളകട്ടിപടത ക്നടനടയ മിഷനുകൾ നശിക്കടളതയുാം ഭടെി െെർച്ച മുന്നിൽ കണ്ടുാം
അലമരിക്കയിൽ മടത്രാം സ്മുേടയതിനു ളെെിയിൽനിന്നു െിെടഹിതരടയെർക്ക്, അെർ നിർബന്ധിച്ചടൽ, മിഷനിൽ
തുടരെടൻ െയക്തിപരമടയി അനുെേിക്കുക. എന്നടൽ അെരളട ജീെിത പങ്കടെികളുളടയുാം മക്കളുളടയുാം മടതടപിതടക്കൾ
പൂർണമടയി ക്നടനടയക്കടരല്ടതതിനടൽ അെർക്ക് അാംഗതവാം നലല്കണ്. മനസ്സില്ടമനലസ്സടളടളയങ്കിലാം അതു
പരിഗണിക്കടളമന്നുാം അല്ടളത മറ്റു മടർഗാം കടണുന്നിളല്ന്നുാം കുന്നലേരി പിതടെ് പ്രതികരിച്ചു.
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സീത്റാമെബാർ രൂപതയുമായി അനുര്ഞ്ജനാം
അലമരിക്കയിളെ ക്നടനടയ സ്മൂഹാം സ്ഭടപരമടയ െെർച്ച ലനടടനടെടളത പ്രതിസ്ന്ധിയിൽ കുരങ്ങി കിടന്നലപടൾ
പരിഹടരവമടയി ലകടട്ടയാം രൂപതയുളട അന്നളത സ്ഹടയളമത്രടൻ മടർ മടതു മൂെക്കടട്ടു പിതടെ് 2003ൽ
അലമരിക്കയിളെതി. അലദ്ദഹാം അലമരിക്കയിളെ ക്നടനടയ മിഷനുകെിൽ ശുശ്രൂഷ ളെയ്തിരന്ന പെേികളരയുാം
ളക.സ്ി.സ്ി.എൻ.എ. ഭടരെടഹികളെയുാം ഷിക്കടലഗട കമ്മൂണിറ്റി ളസ്െറിൽ 2003 ജൂപെ 21ന് ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി
കടരയങ്ങൾ െിശേമടയി െർച്ച ളെയ്തു.
ഷിക്കടലഗട സ്ീലറടമെബടർ രൂപതലയടട നടാം നിസ്സഹകരിച്ചു നിന്നടൽ സ്ഭടപരമടയി നമുളക്കടന്നുാം
ലനടടനടെിളല്ന്ന് അലദ്ദഹാം ഓർമ്മിപിച്ചു. ലറടമിൽനിന്ന് അങ്ങടടിയടത്തു പിതടെിനു െഭിച്ച നിർലേശതിൽ സ്മുേടയാം
മടറി െിെടഹാം ളെയ്തെരളട ജീെിതപങ്കടെിളയലയട മക്കളെലയട കൂട്ടുെടൻ ആെശയളപടന്നില്. അെർ ക്നടനടയ
മടതടപിതടക്കെിൽനിന്നല്ടതതിനടൽ ക്നടനടയക്കടരളല്ന്നുാം അെളര ക്നടനടയ മിഷനിൽ അാംഗതവാം നലല്കളണ്ന്നുാം
പിതടവ പ്രസ്തടെിച്ചു. എന്നടൽ പൗരസ്തയ തിരസ്ാംഘതിളെ നിർലദ്ദശളത തിരതടൻ തിരസ്ാംഘാം
തയ്യടറല്ടതതിനടലാം അതിളന ധിക്കരിക്കടൻ അങ്ങടടിയടത്തു പിതടെിനു സ്ടധയമല്ടതതിനടലാം സ്മുേടയാം മടറി
െിെടഹാം ളെയ്തെർ നിർബന്ധിച്ചടൽ അലമരിക്കയിൽ മടത്രാം അെർക്കുാം െയക്തിപരമടയി അാംഗതവാം നല്കിളക്കടണ്് പ്രശ്നാം
പരിഹരിക്കണളമന്ന് മൂെക്കടട്ടു പിതടെ് ഉപലേശിച്ചു. മറ്റു പരിഹടരമടർഗാം കടണടയ്കയടൽ അെിളട കൂടിയിരന്നെർ
പിതടെിളെ അഭിപ്രടയലതടട് ലയടജിച്ചു.
ളക.സ്ി.സ്ി.എൻ.എ.യുളടയുാം പെേികരളടയുാം ഈരണ്ടു പ്രതിനിധികൾ മൂെക്കടട്ടു പിതടെിലനടളടടപാം
അങ്ങടടിയടത്തു പിതടെിളന കണ്് ഇക്കടരയാം അെതരിപിക്കുെടൻ തീരമടനിച്ചു. പിന്നീട് ളക.സ്ി.സ്ി.എൻ.എ.
ഭടരെടഹികൾ ആ മീറ്റിങ്ങിൽനിന്നു െിട്ടു നിന്നു. ഷിക്കടലഗട ക്നടനടയ കടതെിക് മിഷൻ ഡയറക്ടർ ഫട. ഫിെിപ്
ളതടടകയിലാം െികടരി ജനറടൾ ഫട. ഏബ്രഹടാം മുലതടെത്തുാം മൂെക്കടട്ടു പിതടെിലനടളടടപാം അങ്ങടടിയടത്തു
പിതടെിളന കടണുെടൻ രൂപതടലകന്ദ്രതിളെതി. അെിളട അലപടൾ ലമജർ ആർച്ചുബിഷപ് കർദ്ദിനടൾ മടർ െർക്കി
െിതയതിൽ പിതടവാം ഉണ്ടയിരന്നു. അതിനടൽ െിതയതിൽ പിതടെിളെ അധയക്ഷതയിെടണ് െർച്ച നടന്നത്.
മൂെക്കടട്ട് പിതടെ് െിഷയാം അെതരിപിച്ചലപടൾ അതിലനടട് െർക്കി പിതടെ് പൂർണമടയി ലയടജിച്ചു. അങ്ങടടിയത്തു
പിതടെ് അലപടൾ തീരമടനാം പറഞ്ഞില്.
അന്തിമതീരമടനാം അങ്ങടടിയടത്തു പിതടവ പറഞ്ഞിളല്ങ്കിലാം പിന്നീട് അങ്ങടടിയടത്തു പിതടവാം ക്നടനടയ
മിഷനുകെിളെ പെേികരമടയി ഇക്കടരയാം െീണ്ടുാം െർച്ചളെയ്യടളമന്നു തീരമടനിച്ചു. ആ സ്ലമ്മെനതിൽ െർക്കിപിതടെ്
“മൂെക്കടട്ടു ലഫടർമുെ”ളയന്നു െിലശഷിപിച്ച ക്നടനടയ പ്രശ്നപരിഹടരാം പെേികരമടയുണ്ടകുന്ന സ്ലമ്മെനതിൽ
അന്തിമമടക്കടളമന്ന ളപടതുധടരണയിെടണു പിരിഞ്ഞത്.
അലമരിക്കയിളെ ക്നടനടയ പെേികരാം അങ്ങടടിയടത്തു പിതടവമടയുള്ള കൂടിക്കടഴ്ചയ്ക്കു മുൻപടയി െികടരി ജനറടൾ
ഫട. ഏബ്രഹടാം മുലതടെത് മടർ കുരയടലക്കടസ്് കുന്നലേരി പിതടെിളന ലഫടണിൽ െിെിച്ച് മൂെക്കടട്ടുപിതടവ
നിർലദ്ദശിച്ച പ്രശ്നപരിഹടരാം കുന്നലേരി പിതടെിനു സ്വീകടരയമടലണട എന്നു തിരക്കി. അലപടൾ രണ്ടുേിെസ്ാം കഴിഞ്ഞ്
െിെരാം അറിയിക്കടളമന്നു കുന്നലേരി പിതടവ മറുപടി നല്കി.
പിന്നീട് കുന്നലേരി പിതടെ് അറിയിച്ചു: “ഞടൻ അങ്ങടടിയടത്തു പിതടവമടയി മൂെക്കടട്ടു പിതടെ് അഭിപ്രടയളപട്ട
കടരയങ്ങൾ െർച്ചളെയ്തിട്ടുണ്്. അതിൽ ഞങ്ങൾ ധടരണയടയി. മൂെക്കടട്ടു പിതടവ പറഞ്ഞതിലനടട് അങ്ങടടിയടത്തു
പിതടവ സ്മ്മതിച്ചിട്ടുണ്്. നിങ്ങൾ പിതടെിളന ലപടയി കണ്് ക്നടനടയ മിഷനുകൾ സ്ീലറടമെബടർ രൂപതയുളട
ഭടഗമടയി പുനഃസ്ഥടപിക്കുന്ന കടരയാം മടത്രാം സ്ാംസ്ടരിച്ചൽ മതി.”
അതിൻപ്രകടരാം ക്നടനടയ പെേികളരല്ടെരാം അങ്ങടടിയടത്തു പിതടെിളന കടണുകയുാം പിതടെ് എല്ടെലരടടാം
തളെ രൂപതയിൽ ലസ്െനാം ളെയ്യുന്നതിനു സ്മ്മതാം എഴുതി ളകടടക്കുെടൻ ആെശയളപടകയുാം ളെയ്തു. അതിനുലശഷാം
നിെെിലണ്ടയിരന്ന എല്ട ക്നടനടയ മിഷനുകളുാം സ്ീലറടമെബടർ രൂപതയുളട കീഴിൽ 2003 ഒലക്ടടബർ 29ന് പിതടവ
പുനഃസ്ഥടപിച്ചു കല്പന ഇറക്കുകയുാം പെേികർക്ക് നിയമന ഉതരവ പുതുക്കി നല്കുകയുാം ളെയ്തു.
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അഭിെന്ദയ മടർ മടതു മൂെക്കടട്ടു പിതടെ് ഇപ്രകടരാം പ്രശ്നപരിഹടരതിനു മുൻപക എടതില്ടയിരളന്നങ്കിൽ
അലമരിക്കയിളെ ക്നടനടയ സ്മുേടയാം സ്ഭടപരമടയി െതീൻ പള്ളികെിലാം സ്ീലറടമെബടർ പള്ളികെിലമടയി
െിതറിലപടലയളന. “മൂെടക്കടട്ടു പിതടെിളെ ലഫടർമുെട“ലയടട് മടർ െർക്കി െിതയതിൽ പിതടവാം കുന്നലേരി
പിതടവാം അങ്ങടടിയടത്തു പിതടവാം ലയടജിച്ചത് പേെപരിപടെനളകടണ്ടണ്. എന്നടൽ കടനട സ്ാംഘടനക്കടർ
ലറടമിളെ നിർലദ്ദശതിനപ്പുറാം തങ്ങളുളട ക്നടനടലയതര ജീെിത പങ്കടെികൾക്കുാം മക്കൾക്കുാം അാംഗതവാം ലെണളമന്നു
ശഠിക്കുന്നതിനടലാം, പള്ളിലയടട സ്ഹകരിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷാം അനുരജ്ഞന ലഫടർമുെട ഉൾളക്കടള്ളടൻ പറ്റിയ
മടനസ്ികടെസ്ഥയിെടകടതിനടലാം, പ്രടലയടഗികമടയി ഇലപടഴുാം ലകടട്ടയാം അതിരൂപതയിലെതുലപടെടണ്
അലമരിക്കയിളെ ക്നടനടയ മിഷനുകളുാം പള്ളികളുാം പ്രെർതിക്കുന്നത്.

സീത്റാമെബാറിനു കീഴിൽ അത്മര്ിക്കയിലെ ക്നാനായവളർച്ച
ലസമിനാറുകളിലൂലട സാംേയനിവാര്ണാം
മടർ ലജക്കബ് അങ്ങടടിയടത്തു പിതടെിലനടടണ്ടയിരന്ന എതിർപ്പുമൂൊം സ്ടമൂഹയമടധയമങ്ങെിലൂളട െെളരലയളറ
ളതറ്റിദ്ധടരണകൾ പ്രെരിച്ചു. അതിനടൽ പുതിയ ക്നടനടയ മിഷനുകൾ തുടങ്ങുെടൻ പെ സ്ഥെങ്ങെിലാം ആളുകൾ
െിമുഖരടയി. അെർക്ക് സ്ാംശയങ്ങൾ പെതുണ്ടയിരന്നു: െതീൻ രൂപതകളുളട കീഴിൽ തുടരടൻ പടടിലല്? അെർക്കു
ധടരൊം പള്ളികളുള്ളതിനടൽ ലെളറ പള്ളിയ്ക്കു പണാം മുടക്കണ്ലല്ട. ക്നടനടയ മിഷനുകെിൽ സ്മുേടയാം മടറി
െിെടഹിതരടയെർക്ക് അാംഗതവമുണ്ടകുലമട? പെേികളര ളകടണ്ടുെന്നടൽ പണളച്ചെവ െർദ്ധിക്കിലല്? പള്ളി
െടങ്ങിയടൽ ളെെെ് അതിലാം കൂടിലല്? പള്ളി ആരളട ഉടമസ്ഥതയിൽ െടങ്ങുാം? സ്ീലറടമെബടർ രൂപത നമ്മുളട
െസ്തുെകകൾ പിടിളച്ചടക്കുലമട? അെർക്ക് എന്തുമടത്രാം പണാം നമ്മൾ ളകടടലക്കണ്ി െരാം? ഇങ്ങളന ഒട്ടനെധി
സ്ാംശയങ്ങൾ നമ്മുളട ആളുകൾ ഉന്നയിച്ചു. അതിനടൽ പെ സ്ഥെങ്ങെിലാം സ്ാംശയനിെടരണതിന് െികടരി ജനറടൾ
ഫട. ഏബ്രഹടാം മുലതടെത് ലബടധെൽക്കരണ ളസ്മിനടറുകൾ നടതി.
സാംഘടനകളുലടയുാം പിതാക്കന്മാരുലടയുാം സഹകര്ണാം
മിഷനുകൾ ഇല്ടതിരന്ന സ്ഥെങ്ങെിൽ അെ സ്ാംഘടിപിക്കുെടൻ പ്രടലേശിക ക്നടനടയ കലതടെിക്കട
സ്ാംഘടനകളുളട ഭടരെടഹികൾ സ്ഹകരിച്ചു. അെർ സ്ാംഘടിപിച്ച അലസ്സടസ്ിലയഷൻ ലയടഗങ്ങെിൽ െികടരി ജനറടൾ
നയിച്ച ളസ്മിനടറുകൾക്കുാം ലെടലേയടതരലെെകൾക്കുാം ലശഷാം മിഷനുകൾ ആരാംഭിക്കുെടൻ മിക്കസ്ഥെങ്ങെിലാം
ആളുകൾ തയ്യടറടയി. അെലരടട് ഒപിട്ടു െടങ്ങിയ അലപക്ഷകൾ അങ്ങടടിയടത്തു പിതടെിനു സ്മർപിച്ചു. പിതടെ്
സ്ന്മനലസ്സടളട ക്നടനടയ മിഷനുകൾ സ്ഥടപിച്ചുതന്നു.
പുതിയ മിഷനുകെിലെക്ക് പെേികരളട ലസ്െനാം ആെശയമടയി െന്നലപടൾ അഭിെന്ദയ മടർ കുരയടലക്കടസ്്
കുന്നലേരി പിതടവാം മടർ മടതു മൂെക്കടട്ടു പിതടവാം ലെണ്ത്ര പെേികളര ലകടട്ടയത്തുനിന്ന് അയച്ചുതന്നു. അെളര മടർ
ലജക്കബ് അങ്ങടടിയടത്തു പിതടെ് നിയമിച്ചു. മടർ മൂെക്കടട്ടു പിതടവാം മടർ ലജടസ്ഫ് പണ്ടരലേരി പിതടവാം കൂളടക്കൂളട
ക്നടനടയ മിഷനുകളുാം ഇടെകകളുാം സ്ന്ദർശിച്ച് സ്ഭടപരമടയി സ്ഹകരിക്കുന്നെളര ലപ്രടത്സടഹിപിക്കുകയുാം
െിലയടജിച്ചെർക്ക് സ്ാംശയ നിെടരണാം െരത്തുകയുാം ളെയ്തു.
ക്നാനായക്കാലര്ല്ാാം ക്നാനായ വികാര്ി ജനറാളിലെ കീഴിൽ
ഷിക്കടലഗട സ്ീലറടമെബടർ രൂപതയിൽ മിഷനുകളുാം ഇടെകകളുാം െർദ്ധിച്ചലപടൾ പ്രടലേശികടടിസ്ഥടനതിൽ
രൂപതളയ ആറു റീജിയണുകെടയി തിരിക്കുെടൻ രൂപതടദ്ധയക്ഷൻ തീരമടനിച്ചു. എന്നടൽ ക്നടനടയക്കടളര മുഴുെൻ
ലെറിട്ട ഏഴടമതു റീജിയണടയി തിരിക്കണളമന്ന് ക്നടനടയ െികടരി ജനറടൾ ഫട. ഏബ്രഹടാം മുലതടെത്
അഭയർത്ഥിച്ചു. ആേയാം നിരസ്ിളച്ചങ്കിലാം പിന്നീട് അതിന് മടർ അങ്ങടടിയടത്തു പിതടെ് അാംഗീകടരാം നല്കി.
ക്നടനടയ റീജിയൺ സ്ഥടപിക്കുന്നതു യടഥടർത്ഥയമടക്കടൻ അന്നളത ളക.സ്ി.സ്ി.എൻ.എ. പ്രസ്ിഡണ്് ലജടയി
െടച്ചടച്ചിറയുാം നിർണടയക പങ്കു െഹിച്ചു. ക്നടനടയ റീജിയളെ ഉൽഘടടനാം ഷിക്കടലഗട ഓ.എൽ.െി. പള്ളിയിൽ ളെച്ച്
2006 ഏപ്രിൽ 30ന് മടർ ലജക്കബ് അങ്ങടടിയടത്തു പിതടവ നിർവ്വഹിച്ചു. െികടരി ജനറടൾ ഫട. ഏബ്രഹടാം
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മുലതടെതിളന പ്രഥമ റീജിയൺ ഡയറക്ടറടയി നിയമിച്ചു. നമ്മുളട അഭയർത്ഥനപ്രകടരാം ക്നടനടയ മിഷനുകളുാം
ഇടെകകളുാം ഇല്ടത സ്ഥെങ്ങെിളെ ക്നടനടയ കലതടെിക്കരളട അജപടെന ഉതരെടേിതവവാം ക്നടനടയ റീജിയൺ
ഡയറക്ടർക്കു നല്കി. അങ്ങളന രൂപതയിൽ ക്നടനടയ െികടരി ജനറടെിന് ലപഴ്സണൽ ജുറിസ്്ഡിക്ഷൻ അനുെേിച്ചുകിട്ടി.
അളല്ങ്കിൽ ക്നടനടയ പള്ളികെില്ടത സ്ഥെങ്ങെിളെ ക്നടനടയക്കടർ അതടതു സ്ഥെളത സ്ീലറടമെബടർ
ഇടെകടാംഗതവാം എടലക്കണ്ി െലന്നളന. അെർക്ക് ക്നടനടയ െികടരി ജനറടെടണ് ഇലപടൾ അജപടെകടരയങ്ങൾ
ക്രമീകരിച്ചു നല്കുന്നത്.
പ്രഥമ പ്രവാസി ക്നാനായ ദദവാെയാം
പുതിയ മിഷനുകൾ സ്ഥടപിക്കുന്നലതടളടടപാം പള്ളികൾ െടങ്ങിച്ച് ക്നടനടയ മിഷനുകൾ ഇടെകകൾ ആയി െെരക
എന്നതടയി റീജിയളെ അടത െക്ഷയാം. പുതിയ മിഷനുകൾ സ്ഥടപിക്കുന്നതിനുാം പള്ളികൾ െടങ്ങുന്നതിനുാം അനെധി
ആളുകൾ അലമരിക്കയിൽ എതിർപ്പു പ്രകടിപിച്ചിരന്നു. എന്നടൽ, മിഷനുകൾ സ്ജീെമടകുകയുാം അെയുളട ഫൊം
മനസ്സിെടക്കുകയുാം ളെയ്ത ബഹുഭൂരിപക്ഷാംലപരാം സ്വന്തമടയി ക്നടനടയ മിഷനുാം ഇടെക പേെടെയങ്ങളുാം ഉണ്ടകുെടൻ
ആഗ്രഹിക്കുകയുാം പ്രടർത്ഥിക്കുകയുാം സ്ടമ്പതികമടയി സ്ഹകരിക്കുകയുാം ളെയ്തു.
ഷിക്കടലഗട അതിരൂപതലയടട നടാം െടങ്ങിയ പേെടെയാം കറുമ്പരളട പ്രലേശമടളണന്നു െടേിച്ച് കുലറലപർ
ശക്തമടയ എതിർപ്പു പ്രകടിപിളച്ചങ്കിലാം മറ്റനെധിലപർ അതു െടങ്ങണളമന്നു ശഠിച്ചു. അന്നളത ളക.സ്ി.എസ്്.
പ്രസ്ിഡെ് മടതു ളനടമടക്കലാം ളക.സ്ി.സ്ി.എൻ.ഏ. പ്രസ്ിഡെ് ലജടയി െടച്ചടച്ചിറയുാം പള്ളി െടങ്ങുന്നതിന്
സ്ാംഘടനടതെതിൽ പിന്തുണ നല്കി. അങ്ങളന പ്രെടസ്ി സ്മൂഹതിളെ പ്രഥമ ക്നടനടയ കലതടെികട പേെടെയാം
2006 ളസ്പ്താംബർ 3ന് ഷിക്കടലഗടയിൽ സ്ഥടപിതമടയി. അങ്ങടടിയടത്തു പിതടെ് 2006 ളസ്പ്താംബർ 24ന് ഷിക്കടലഗട
ക്നടനടയ മിഷളന ഇടെകയടയി പ്രഖയടപിക്കുകയുാം പള്ളിെടങ്ങുന്നതിനു ലനതൃതവാം നല്കിയ ഫട. ഏബ്രഹാം
മുലതടെതിളന െികടരിയടയി നിയമിക്കുകയുാം ളെയ്തു. ആ ഇടെക സ്ജീെമടക്കിളക്കടണ്് ഇടെകടാംഗങ്ങൾ മറ്റു
പ്രലേശങ്ങെിലള്ളെർക്ക് പള്ളികൾ െടങ്ങടൻ പ്രലെടേനവാം സ്ടമ്പതിക സ്ഹടയവാം നല്കി.
ക്നാനായ ലസമിത്തര്ി
ഷിക്കടലഗടയിളെ െിശടെമടയ ളസ്മിലതരികെിൽ െിെിധ ജനെിഭടഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പെ സ്ഥെങ്ങെിെടണു
നമ്മുളട മൃതളര സ്ാംസ്കരിച്ചിരന്നത്. ലകരെിതിലെതുലപടളെ ഇടെക ളസ്മിലതരികൾ അലമരിക്കയിൽ
മുമ്പുണ്ടയിരളന്നങ്കിലാം ഇലപടൾ അെ രൂപതകൾ ളപടതുെടക്കി പെ ഭടഗങ്ങെിൽ സ്ഥടപിച്ചു. എങ്കിലാം നമുക്ക് ഇടെക
ളസ്മിലതരി ലെണളമന്ന അലപക്ഷ മടർ ലജക്കബ് അങ്ങടടിയടത്തു പിതടവെഴി ഷിക്കടലഗട അതിരൂപതടദ്ധയക്ഷൻ
കർദ്ദിനടൾ ഫ്രടൻസ്സീസ്് ലജടർജിനു സ്മർപിച്ചു. അതിരൂപതയുളട ളസ്മിലതരികെിൽ നമ്മുളട രണ്ടു പള്ളികൾക്കുാം
ളെലവ്വളറ പ്രലേശങ്ങൾ ക്നടനടയ ളസ്മിലതരികെടക്കി ലെർതിരിച്ചു തന്നു. പ്രെടസ്ി ക്നടനടയക്കടരളട ആേയ
ളസ്മിലതരി, പള്ളി െടങ്ങി 10 മടസ്ാം കഴിഞ്ഞലപടൾ, 2007 ജൂപെ 1ന് െഭയമടയി. പിന്നീട് ഷിക്കടലഗട ളസ്െ്
ലമരീസ്്, റ്റടമ്പട, മയടമി, ഡടെസ്്, ഹൂസ്റ്റൺ, ലറടൿെടെ് എന്നീ സ്ഥെങ്ങെിളെ ക്നടനടയ ഇടെകകളുാം സ്വന്താം
ളസ്മിലതരികൾ സ്ഥടപിച്ചു.
തുടലര്ത്തുടലര് പള്ളികൾ വാങ്ങുന്നു
അലമരിക്കയിളെ രണ്ടമളത ക്നടനടയ കലതടെിക്കട പേെടെയാം അറ്റ്െടെടയിൽ 2009 ഏപ്രിൽ നടെിനു
കൂേടശളെയ്തു. പള്ളി െടങ്ങുന്നതിനു ലനതൃതവാം നല്കിയ ഫട. സ്റ്റടനി ഇടടതിപറമ്പിെിളന പ്രഥമ െികടരിയടയി അന്ന്
രൂപതടദ്ധയക്ഷൻ നിയമിച്ചു. തുടർന്ന് പെ മിഷനുകളുാം ഇടെകകെടകുെടൻ പള്ളികൾ െടങ്ങുന്നതിന് പെേികരളട
ലനതൃതവതിൽ ഉത്സടഹിച്ചു. 2010 ജൂപെ 17 മുതൽ ആഗസ്റ്റ് 1 െളര ആറു പള്ളികൾ അലമരിക്കയിളെ ഡിലേടയിറ്റ്
(ജൂപെ 17), ഷിക്കടലഗട ലമടർട്ടൻ ലഗ്രടെ് (18), സ്ടൻ അലന്തടണിലയട (21), ഡടെസ്് (26), ലെടസ്് ആഞ്ചെസ്് (31),
റ്റടമ്പട (ആഗസ്റ്റ് 1) എന്നീ നഗരങ്ങെിെടയി കൂേടശളെയ്തു. മടർ മടതു മൂെക്കടട്ടു പിതടവാം മടർ ലജക്കബ് അങ്ങടടിയടത്തു
പിതടവാം മടർ ലജടസ്് പണ്ടരലേരി പിതടവാം ലെർന്നടണ് അെ നിർവ്വഹിച്ചത്.
ലമല്പറഞ്ഞ പള്ളികൾ െടങ്ങുന്നതിനു ലനതൃതവാം നല്കിയ പെേികളര അതടതു പള്ളികെിൽ പ്രഥമ െികടരിമടരടയി
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മടർ ലജക്കബ് അങ്ങടടിയടത്തുപിതടവ നിയമിച്ചു. ഡിലേടയിറ്റിൽ ഫട. മടതു ലമലെടത്, ഷിക്കടലഗട ലമടർട്ടൻ
ലഗ്രടെിൽ ഫട. ഏബ്രഹടാം മുലതടെത്, സ്ടൻ അലന്തടണിലയടയിൽ ഫട. ളജയിാംസ്് ളെരെിൽ, ഡടെസ്ിൽ ഫട.
ലജടസ്് ശൗരിയടമടക്കീൽ, ലെടസ്് ആഞ്ചെസ്ിൽ ഫട. ലതടമസ്് മുെെനടൽ, റ്റടമ്പടയിൽ ഫട. ബിൻസ്് ലെതെിൽ
എന്നിെരടയിരന്നു പ്രഥമ െികടരിമടർ.
സനയാസിനി ഭവനങ്ങൾ
ഷിക്കടലഗടയിളെ െിസ്ിലറ്റഷൻ മഠാം 2010 ജൂപെ 18നുാം, 2000ൽ സ്ഥടപിതമടയ ലെടസ്് ആഞ്ചെസ്ിളെ
െിസ്ിലറ്റഷൻ മഠതിളെ പുതിയ ഭെനാം 2010 ജൂപെ 31നുാം അഭിെടന്ദയ മൂന്നു പിതടക്കന്മടരാം ലെർന്ന് ആശീർെേിച്ചു.
ക്നടനടയക്കടർക്കുലെണ്ി െീണ്ടുാം പേെടെയങ്ങൾ െടങ്ങിളക്കടണ്ിരന്നു. ഹൂസ്റ്റണിൽ 2011 നൊംബർ 5നുാം സ്ടൻ
ളഹടലസ്യിൽ 2012 മടർച്ച് 24നുാം നൂലയടർക്കിൽ 2012 നൊംബർ 24നുാം പേെടെയങ്ങൾ കൂേടശ ളെയ്തു. ഈ
പള്ളികൾ െടങ്ങുന്നതിനു ലനതൃതവാം നല്കിയ ഫട. ലജടസ്് ഇല്ിക്കുന്നുമ്പുറത്, ഫട. സ്റ്റടനി ഇടതിപറമ്പിൽ, ഫട. ലജടസ്്
തറയ്ക്കൽ എന്നിെളര യഥടക്രമാം ഹൂസ്റ്റൺ, സ്ടൻ ളഹടലസ്, നൂ ലയടർക്ക് എന്നീ ഇടെകകളുളട പ്രഥമ െികടരിമടരടയി
മടർ ലജക്കബ് അങ്ങടടിയടത്തു നിയമിച്ചു.
ഫാ. ത്താമസ് മുളവനാൽ വികാര്ി ജനറാൾ
ഫട. ലതടമസ്് മുെെനടെിളന 2014 ളഫബ്രുെരി 8 മുതൽ െികടരി ജനറടളുാം ക്നടനടയ റീജിയൺ ഡയറക്ടറുമടയി മടർ
ലജക്കബ്
അങ്ങടടിയത്തു
പിതടവ
നിയമിച്ചു.
അലദ്ദഹതിളെ
ശ്രമഫെമടയി
ക്നടനടയ
റീജിയൺ
പുലരടഗമിച്ചുളകടണ്ിരിക്കുന്നു.
മയടമിയിൽ െടങ്ങിയ പള്ളി 2015 ളമയ് 31നു കൂേടശളെയ്ത്, പള്ളി െടങ്ങുെടൻ ലനതൃതവാം നല്കിയ ഫട. ലജടസ്്
ആലേടപള്ളിളയ മടർ ലജക്കബ് അങ്ങടടിയടത് പ്രഥമ െികടരിയടയി നിയമിച്ചു. ഫട. ലജടസ്് ആലേടപള്ളിയുളടതളന്ന
ലനതൃതവതിൽ നൂ ലയടർക്കിളെ ലറടക്ക്െടൻഡിൽ മളറ്റടര പേെടെയാം െടങ്ങി. അലദ്ദഹളത അെിടളത പ്രഥമ
െികടരിയടയി നിയമിച്ചുളകടണ്് 2017 ളസ്പ്താംബർ 23ന് പള്ളികൂേടശ നടന്നു. നൂ ലജഴ്സിയിളെ കടളറ്റളററ്റിൽ 2018
ളസ്പ്താംബർ 15നു ക്നടനടയ പേെടെയാം കൂേടശളെയ്ത് അതു െടങ്ങുെടൻ ലനതൃതവാം നല്കിയ ഫട. ളറന്നി കലട്ടെിളന
അങ്ങടടിയടത്തു പിതടെ് െികടരിയടയി നിയമിച്ചു. 2018 ജൂൺ 24ന് ഒർെടലണ്ടയിൽ ആരാംഭിച്ച മിഷൻ
പള്ളിയ്ക്കുലെണ്ി സ്ഥൊം െടങ്ങിയിട്ടുണ്്.
റ്റടമ്പടയിളെ െിസ്ിലറ്റഷൻ ലകടൺളെെ് 2016 നൊംബടർ 10നുാം ഹൂസ്റ്റണിളെ ളസ്െ് ലജടസ്ഫ്സ് ലകടൺളെെ് 2017
ഒലക്ടടബർ 8നുാം ളെഞ്ചരിച്ചു.
ഇലപടൾ അലമരിക്കയിൽ 14 ക്നടനടയ കലതടെിക്കട പേെടെയങ്ങളുാം എട്ടു മിഷനുകളുാം ഉൾളപളട 22
സ്ഭടഘടകങ്ങളുണ്്. അെളയ അഞ്ചു ളഫടലറടനടകെടയി െികടരി ജനറടൾ ഫട. ലതടമസ്് മുെെനടെിളെ
അഭയർത്ഥനപ്രകടരാം അങ്ങടടിയടത്തു പിതടവ ലെർതിരിച്ചു നല്കി. ഷിക്കടലഗട ലസ്ക്രഡ് ഹടർട്ട്, ഹൂസ്റ്റൺ, റ്റടമ്പട, നൂ
ലയടർക്ക്, സ്ടൻ ളഹടലസ് എന്നിെയടണ് 2015 ളഫബ്രുെരി 28നു മടർ ലജക്കബ് അങ്ങടടിയടത് ളഫടലറടനടകെടക്കി
ഉയർതിയ പള്ളികൾ.
ഇലപടൾ അലമരിക്കയിളെ ക്നടനടയക്കടരളട പള്ളികെിൽ 7 ക്നടനടയ ളസ്മിലതരികൾ, 11 പെേികെസ്തികൾ, 4
ലകടൺളെന്റുകൾകൾ (ലെടസ്് ആഞ്ചെസ്്, ഷിക്കടലഗട, റ്റടമ്പട, ഹൂസ്റ്റൺ) എന്നിെയുണ്്.

ക്നാനായ ഇടവകകൾ ലകാണ്ടുണ്ടായ പ്രത്യാജനങ്ങൾ
കമ്മൂണിറ്റിയുളട യൂണിറ്റി ഇരിക്കുന്നത് കൂളടക്കൂളടയുള്ള ഒന്നിച്ചു ലെരെിലാം ലെരിതിരിെില്ടളത സ്വരമലയടളടയുള്ള
പ്രെർതനങ്ങെിലമടണലല്ട. ക്നടനടയ ഇടെകകൾ അതിന് ഏളറ പരയടപ്തമടണ്. പള്ളിയിൽ അനുേിനാം കുലറലപരാം
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ഞടയറടഴ്ചകെിൽ എല്ടെരാം ഒന്നിച്ചുകൂടി േിെയബെിയിൽ പങ്കുലെരന്നതുാം സ്ൗഹൃോം പങ്കുളെയ്ക്കുന്നതുാം സ്മുേടയതിളെ
കൂട്ടടയ്മളയ െർദ്ധിപിക്കുന്നു.
നമ്മുളട അലസ്സടസ്ിലയഷനുകെിൽ നടക്കടറുള്ള പടനൽ ളതരളഞ്ഞടപ്പുകൾ െിെലപടളഴങ്കിലാം സ്മുേടയളത
ഭിന്നിപിക്കുലമ്പടൾ പള്ളികെിൽ പരസ്പരധടരണലയടളട ആളുകൾ മുലമ്പടട്ടുെന്ന് സ്ന്നദ്ധശുശ്രൂഷകരടകുന്നു. ജനങ്ങളുളട
അാംഗീകടരളതയുാം മടധയമെടർതകലെയുാംകടൾ അെർ കടാംക്ഷിക്കുന്നതു പേെികപ്രതിഫെമടണ്. അതിനടൽ
സ്മുേടയതിൽ ഐകയാം നിെനിർതടനുാം െെർതടനുാം ഇടെകകൾ സ്ഹടയിക്കുന്നു.
ആലഗടെ കലതടെിക്കട സ്ഭയിളെ അാംഗങ്ങൾ എന്ന നിെയിൽ നമുക്കുള്ള െെിയ പേെകൃപയടണ്, ചുരക്കാം െിെ
രടജയങ്ങൾ ഒഴിളക, എെിളട ളെന്നടലാം െതീൻ കലതടെിക്കട പള്ളികൾ ഉളണ്ന്നുള്ളത്. എന്നടൽ ഒലര
നഗരതിലള്ള നമ്മുളട ആളുകൾ െസ്ിക്കുന്നത് പെ െതീൻ പള്ളികളുളട അതിർതിക്കുള്ളിെടണ്. അങ്ങളന
െരലമ്പടൾ െതീൻ പള്ളികെിൽ ലെർന്നടൽ നമ്മുളട ജനാം ഒലര പ്രലേശത് പെ ഇടെകക്കടരടകുാം. നമ്മുളട സ്വന്താം
ഇടെകകൾ ഉണ്ടയലപടഴടണ് അെളരല്ടെളരയുാം ഒലര പള്ളിയിൽ ളകടണ്ടുെരെടൻ സ്ടധിച്ചത്. അത് സ്മുേടയ
ഐകയതിന് അനിെടരയമടളണന്നുമടത്രമല് നമ്മുളട രീതിയിലള്ള തിരക്കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുെടനുാം അതയടെശയമടണ്.
ക്നടനടയ കുട്ടികൾളക്കടരമിച്ച് മതലബടധന പരിശീെനവാം സ്മുേടയ ലബടധെൽക്കരണ ക്ലടസ്സുകളുാം ളകടടക്കുെടൻ
ക്നടനടയ ഇടെക ആെശയമടണ്. അലതടളടടപാം, നടട്ടിളെ ഇടെകകെിലെതുലപടളെ, അെർ ഒന്നുലെർന്ന്
പള്ളിപരിസ്രത് ഉല്സ്ിക്കുകയുാം സ്ടമൂഹയമടയി പരസ്പരാം ബന്ധളപട്ട് െെരകയുാം ളെയ്യുന്നു.
നമ്മുളട യുെജനങ്ങൾ മതടധയടപകളരന്ന നിെയിലാം യൂത് മിനിസ്ട്രി പ്രെർതകരടയുാം പരസ്പരാം ഇടപഴകി
ഇടെകയുളടയുാം സ്മുേടയതിളെയുാം സ്ജീെ പ്രെർതകരടയി മടറുെടൻ ഇടെരന്നു. ക്നടനടയ ഇടെകകൾ
സ്ഥടപിതമടയ ലശഷാം യുെജനങ്ങെിൽ കലതടെിക്കട െിശവടസ്വാം സ്മുേടയ കൂട്ടടയ്മയുാം െർദ്ധിക്കുന്നതിനടൽ
സ്മുേടയതിൽനിന്നു തളന്നയുള്ള െിെടഹങ്ങൾ െർധിച്ചുെരന്നുണ്്.
ളസ്െ് െിൻളസ്ൻറ് ഡി ലപടൾ ളസ്ടപസ്റ്റി, െീജിയൻ ഓഫ് ലമരി, മിഷൻെീഗ്, പ്രടർത്ഥനട ഗ്രൂപ് എന്നിെ
കൂടടളത ളകടച്ചു കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രടയമടയെർക്കുെളര െിെിധ മിനിസ്ട്രികൾ ഇടെക സ്ാംെിധടനാം െന്നലപടൾ സ്ഥടപിച്ച്
സ്ജീെമടക്കി. െടർഡ് അടിസ്ഥടനതിലള്ള കൂടടരലയടഗങ്ങളുാം ഇടെകയ്ക്കു കീഴിൽ പ്രെർതിക്കുന്നു.
പ്രടയമടയെർക്കുാം പുതിയ കുടിലയറ്റക്കടർക്കുാം ക്നടനടയ ഇടെകകൾ െെിയ ആശവടസ്മടണ്. മടലമ്മടേീസ്ട,
െിെടഹാം, മരിച്ചടക്ക്, ഒപീസ്്, മന്ത്രട, ക്രിസ്തുമസ്്, െിഭൂതി, ധയടനാം, െിശുദ്ധെടരാം, നടട്ടിളെ രീതിയിലള്ള
തിരനടെടലഘടഷങ്ങൾ എന്നിെളയല്ടാം സ്ൗകരയപ്രേമടയി നടപിെടക്കടൻ ക്നടനടയ പള്ളികെിലെ സ്ടധിക്കൂ.
ക്നടനടയക്കടളര അടപിച്ചു സ്ാംസ്കരിക്കതക്കെിധാം ക്നടനടയ ളസ്മിലതരികൾ സ്ഥടപിക്കുെടനുാം ക്നടനടയ സ്ിലസ്റ്റഴ്സിളെ
ലസ്െനാം െഭയമടക്കുെടനുാം ക്നടനടയ ഇടെകകൾ സ്ഥടപിച്ചതുളകടണ്ടണ് സ്ടധിക്കുന്നത്.

സീത്റാമെബാർ രൂപതലകാണ്ടുണ്ടായ പ്രത്യാജനങ്ങൾ
അലമരിക്കയിൽ സ്ീലറടമെബടർ രൂപത ഉണ്ടയതുളകടണ്് ക്നടനടയ കലതടെിക്കർക്ക് പെ പ്രലയടജനങ്ങളുണ്ടയി.
ഈ രൂപത സ്ഥടപിതമടകുന്നതിനു മുൻപ് ക്നടനടയ മിഷനുകളുാം ഇടെകകളുാം സ്ഥടപിലക്കണ്ിയിരന്നത് െതീൻ
ളമത്രടന്മടരടണ്. ക്നടനടയ സ്മുേടയതിളെ പടരമ്പരയങ്ങളെ മനസ്സിെടക്കുെടനുാം അാംഗീകരിക്കുെടനുാം അെർക്ക്
ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടയിരന്നു. അതിനടൽ സ്മുേടയ തടല്പരയളത ഹനിക്കുന്ന പരടതിക്കടർക്കനുകൂെമടയി അെർ
തീരമടനളമടതിരന്നു.
ഷിക്കടലഗട ലപടലള്ള പ്രലേശങ്ങെിളെ ക്നടനടയക്കടർ പെ െതീൻ രൂപതകളുളട പരിധിയിലാം പെ
സ്ാംസ്ഥടനങ്ങെിലമടണു തടമസ്ിക്കുന്നത്. എന്നടൽ സ്ീലറടമെബടർ രൂപത മിഷനുകൾ സ്ഥടപിച്ചലപടൾ പെ െതീൻ
രൂപതടതിർതിയിലാം സ്ാംസ്ഥടനങ്ങെിലമുള്ളെർ ഒര ഇടെകക്കടരടയി.
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അലമരിക്കയിളെ എല്ട ക്നടനടയ മിഷനുകളെയുാം ഇടെകകളെയുാം ലേശീയതെതിൽ ഒര രൂപതയുളട കീഴിൽ
ളകടണ്ടുെരടൻ സ്ടധിച്ചത് അെയുളട ഏകതയുാം ലക്രടഡീകരണവാം സുസ്ടധയമടക്കി. ലേശീയതെതിൽ എല്ട
ക്നടനടയക്കളരയുാം, ഇടെകകളെയുാം അെയുളട പ്രസ്ഥടനങ്ങളെയുാം െികടരി ജനറടെിളെ ലനതൃതവതിൽ
സ്ാംഘടിപിക്കുെടൻ സ്ടധിക്കുന്നത് െെിയ ലനട്ടമടണ്. ഇടെകകളെയുാം മിഷനുകളെയുാം അഞ്ചു ളഫടലറടനടകെടയി
തിരിച്ചു പ്രെർതിക്കടൻ കഴിയുന്നതുാം സ്ീലറടമെബടർ സ്ഭട സ്ാംെിധടനാം ഉണ്ടയതിനടെടണ്.
ഭടെിയിലാം
സ്ഭടപരമടയ നമ്മുളട െെർച്ചയ്ക്ക് ഒലര രൂപതയുളട കീഴിലള്ള ലേശീയ പ്രടലേശിക സ്ാംെിധടനങ്ങൾ സ്ഹടയകമടണ്.

കാനഡാ
മടർ ലജക്കബ് അങ്ങടടിയടത്തു പിതടെ് 2001 മുതൽ കടനഡടയിളെ സ്ീലറടമെബടർ െിശവടസ്ികളുളട
അപലസ്തടെിക് െിസ്ിലറ്ററ്റർകൂടിയടയിരന്നതിനടൽ കടനഡടയിളെ ക്നടനടയടക്കടളരയുാം ഷിക്കടലഗട സ്ീലറടമെബടർ
രൂപതയിളെ ക്നടനടയ റീജിയളെ ഭടഗമടയടണ് കണക്കടക്കിയിരന്നത്. കടനഡടയിൽ ളടടളറടലെടയിെടണ്
ക്നടനടയക്കടർ കൂടതൽ തടമസ്ിക്കുന്നത്. അെിളട ക്നടനടയ മിഷൻ ആരാംഭിക്കടൻ ശ്രമിച്ചിരളന്നങ്കിലാം ക്നടനടയ
അലസ്സടസ്ിലയഷളെ െിലയടജിപ്പുമൂൊം അത് ദുഷ്കരമടയിരന്നു.
ഡിലേടയിറ്റ് ക്നടനടയ കടതെിക് ഇടെക െികടരിയടയിരന്ന ഫട. മടതു ലമലെടതിളെ ലനതൃതവതിൽ
കടനഡടയിളെ ളടടളറടലെടയിൽ ക്നടനടയ കലതടെിക്കരളട കൂടടരലയടഗാം ജീസ്സ്് യൂതിളെ സ്ഹകരണലതടളട
ആരാംഭിച്ചു. പിന്നീട് 2014ൽ ലടടളറടലെട െതീൻ അതിരൂപത ഇെിളട ക്നടനടയ കടതെിക് മിഷൻ സ്ഥടപിക്കുകയുാം
ഫട. ലജടർജ് പടറയിെിളന പ്രഥമ ഡയറക്ടറടയി നിയമിക്കുകയുാം ളെയ്തു
ഫ്രടൻസ്ിസ്് മടർപടപട 2015 ഓഗസ്റ്റ് ആറടാം തീയതി കടനഡടയിളെ സ്ിലറടമെബടർ െിശവടസ്ികൾക്കുലെണ്ി
അപലസ്തടെിക് എക്സടർലക്കറ്റ് സ്ഥടപിച്ച് അതിളെ ചുമതെ മടർ ലജടസ്് കല്ലുലെെിയിെിനു നല്കി. ഫട. പലത്രടസ്്
െമ്പക്കര 2016 ജൂപെ ഒന്നു മുതൽ ളടടളറടലെട ക്നടനടയ മിഷൻ ഡയറക്ടറടയി ചുമതെലയറ്റു. മടർ കല്ലുലെെിയിൽ
2018 ളഫബ്രുെരി 18ന് കടനഡടയിളെ ക്നടനടയ കലതടെിക്കർക്കുലെണ്ി ക്നടനടയ കടതെിക് ഡയറക്ടലററ്റ് ഓഫ്
കടനഡട സ്ഥടപിക്കുകയുാം അതിളെ ഡയറക്ടറടയി ഫട. പലത്രടസ്് െമ്പക്കരളയ നിയമിക്കുകയുാം ളെയ്തു. അന്നുതളന്ന
പിതടെ് ളടടളറടലെട ക്നടനടയ മിഷളന ഇടെകയടയി ഉയർതി. ഫ്രടൻസ്ിസ്് മടർപടപട 2018 ഡിസ്ാംബർ 22ന്
മിസ്സിസ്ടഗട സ്ീലറടമെബടർ രൂപത സ്ഥടപിച്ചു. രൂപതടദ്ധയക്ഷൻ മടർ ലജടസ്് കല്ലുലെെിയിൽ ഫട. പലത്രടസ്്
െമ്പക്കരളയ 2019 ളസ്പ്താംബർ 22ന് രൂപതയുളട െികടരി ജനറടെടയി നിയമിച്ചു.
ഈ രൂപതയുളട കീഴിൽ രണ്ടു ക്നടനടയ മിഷനുകളുാം ഒര ഇടെകയുമുണ്്. പള്ളി സ്വന്തമടയി ഇതുെളര െടങ്ങിയിട്ടില്.
രണ്ടു ക്നടനടയ പെേികരളട ലസ്െനാം ഇെിളട െഭയമടണ്.

ത്േറ്റ് ബ്രിട്ടൺ
ലഗ്രറ്റ് ബ്രിട്ടണിളെ സ്ിലറട മെബടർ െിശവടസ്ികൾക്കുലെണ്ി 2016 ജൂപെ 28ന് ഫ്രടൻസ്ിസ്് മടർപടപ ളപ്രസ്റ്റൺ
ലകന്ദ്രമടക്കി സ്ീലറടമെബടർ രൂപത സ്ഥടപിച്ചു. മടർ ലജടസ്ഫ് സ്രടമ്പിക്കെടണ് അതിളെ പ്രഥമ ളമത്രടൻ. അതുെളര
ക്നടനടയക്കടർക്ക് ഷ്രൂസ്്ബറി രൂപതയുളട കീഴിൽ മടഞ്ചസ്റ്ററിൽ ഒര ക്നടനടയ െടളെൻസ്ി മടത്രമടണ് സ്ഭടത്മകമടയി
ഇണ്ടയിരന്നത്.
ഫട. സ്ജി മെയിൽപുതൻപുരയിെിളന സ്രടമ്പിക്കൽ പിതടെ് െികടരി ജനറടെടയി നിയമിച്ചു. ഇലപടൾ ഇെിളട
നടല ക്നടനടയ മിഷനുകൾ ഉണ്്. കൂടടളത 11 മിഷൻകൂടി സ്ഥടപിക്കുെടൻ സ്രടമ്പിക്കൽ പിതടെ് അനുെടോം നല്കിയിട്ടുണ്്.
എട്ടു ക്നടനടയ പെേികർ ഇെിളട ലസ്െനാം ളെയ്യുന്നു.

ത്റാാം
ലറടമിളെ ക്നടനടയ കലതടെിക്കർക്കടയി ഇടയ്ക്കിളട പെ പള്ളികെിൽ 1992 മുതൽ െഭയമടയ പെേികളരളക്കടണ്്
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േിെയബെി അർപിച്ചിരന്നു. ക്നടനടയക്കടർ കൂടതൽ ഇെിളട കുടിലയറിയത് 2000 മുതെടണ്. ഞടയറടഴ്ചകെിൽ
കുർബടനയുാം െടർഷിക തിരന്നടളുാം 2007 മുതൽ നടതിലപടരന്നു. ലറടമിളെ “െിയ ളകടർലണെിയട“യിലള്ള െി.
പതടാം പിയൂസ്് പള്ളിയിെടണ് നമ്മുളട തിരക്കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നത്.
ലറടമിൽ ക്നടനടയ മിഷൻ ഔലേയടഗികമടയിളല്ങ്കിലാം ക്നടനടയ കലതടെിക്കരളട െടളെയിനടയി ഫട. പ്രിൻസ്്
മുെകുമറ്റതിൽ ലസ്െനാം ളെയ്യുന്നു. ഞടയറടഴ്ചകെിളെ േിെയബെിക്കുലശഷാം 2008 മുതൽ മതലബടധന സ്കൂൾ നടത്തുന്നു.
അതിൽ ഇലപടൾ 70 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു.

യൂത്റാപ്പിലെ മറ്റു ര്ാജയങ്ങൾ
യൂലറടപ് ലകന്ദ്രമടക്കി സ്ീലറടമെബടർ സ്ഭയ്ക്ക് അപലസ്തടെിക് െിസ്ിലറ്ററ്റർ ആയി ശുശ്രൂഷ ളെയ്യുന്നത് മടർ ലജടസ്ഫ്
സ്റ്റീഫൻ െിറപണതടണ്. അലദ്ദഹാം ളമത്രടനടയി അഭിഷിക്തനടയത് 2016 നൊംബർ ഒന്നിനടണ്.
ക്നടനടയ മിഷലനട പെേിക നിയമനങ്ങലെട ആയിട്ടിളല്ങ്കിലാം യൂലറടപിളെ ജർമ്മനി, സ്വിറ്റ്സ്ർെൻഡ്, ളസ്പയിൻ,
ഐർെെ് തുടങ്ങിയ രടജയങ്ങെിൽ ലകടട്ടയാം അതിരൂപതയിൽ നിന്നുള്ള ക്നടനടയ പെേികരാം സ്ിലസ്റ്റഴ്സാം െഭയമടകുന്ന
അെസ്രങ്ങെിൽ ശുശ്രൂഷ ളെയ്യുന്നുണ്്.

ഓഷയനാ
ഓസ്്ലേെിയയിളെ ആേയളത ക്നടനടയ മിഷൻ 2013 ജൂപെ 24ന് ളമൽലബടൺ െടറ്റിൻ അതിരൂപത സ്ഥടപിച്ചു.
ഓലസ്ട്രെിയടയിളെ സ്ീലറടമെബടർ െിശവടസ്ികൾക്കുലെണ്ി ഫ്രടൻസ്ീസ്് മടർപടപ 2013 ഡിസ്ാംബർ 23ന്
ളമൽലബടൺ ലകന്ദ്രമടക്കി സ്ീലറടമെബടർ രൂപത അനുെേിച്ചു. രൂപതടദ്ധയക്ഷനടയി മടർപടപ നിയമിച്ചത് മടർ
ലബടലസ്കട പുത്തൂരിളനയടണ്. നൂസ്ിെടൻഡിളെ സ്ീലറടമെബടർ െിശവടസ്ികളുളട അപലസ്തടെിക് െിസ്ിലറ്ററ്ററടയുാം
അലദ്ദഹാം ലസ്െനാം ളെയ്യുന്നു.
നിെെിലണ്ടയിരന്ന ളമൽലബടണിളെ ക്നടനടയ കടതെിക് മിഷളന മടർ ലബടലസ്കട പുത്തൂർ 2015 ഒലക്ടടബർ 4ന്
സ്ീലറടമെബടർ രൂപതയുളട ഭടഗമടയുാം 2019 ഒലക്ടടബർ ഒന്നിന് ഇടെകയടയുാം സ്ഥടപിച്ചു. ഫട. സ്റ്റീഫൻ
കണ്ടരപള്ളിയിെടയിരന്നു പ്രഥമ മിഷൻ െടളെയിൻ. തുടർന്ന് ഫട. ലതടമസ്് കുമ്പുക്കൽ െടളെയിനടയി. ഇലപടൾ ഫട.
പ്രിൻസ്് പതപുരയിടതിെടണ് ളമൽലബടൺ ക്നടനടയ ഇടെക െികടരി.
മടർ ലബടലസ്കട പുത്തൂർ 2020 ളമയ് 31ന് കടൻബറയിൽ ക്നടനടയ മിഷൻ സ്ഥടപിച്ചു. ഫട. അഭിെടഷ്
കണ്ണമ്പടടമടണ് പ്രഥമ െടളെയിൻ. ലബടലസ്കട പിതടെ് 2020 ജൂൺ 7ന് ഫട. ഡടെിഷ് ളകടലച്ചരിയിെിളന പ്രഥമ
െടളെയിൻ ആക്കിളക്കടണ്് ബ്രിസ്്ലബൻ ക്നടനടയ മിഷൻ സ്ഥടപിച്ചു.
ഓലസ്ട്രെിയടയിളെ സ്ീലറടമെബടർ രൂപതയുളട കീഴിൽ ഇലപടൾ ഒര ഇടെകയുാം രണ്ടു ക്നടനടയ മിഷനുകളുാം ഉണ്്.
ക്നടനടയക്കടർക്കു സ്വന്തമടയി പേെടെയാം ഉണ്ടയിട്ടില്. ലകടട്ടയാം അതിരൂപതയിൽനിന്നുള്ള മൂന്നു പെേികർ ഇെിളട
ലസ്െനാം ളെയ്യുന്നു.

ഡയാലപാറാ ത്കാണ്ടാക്ട് ത്പഴ്സൺ
അഭിെന്ദയ മടർ കുരയടലക്കടസ്് കുന്നലേരി പിതടെ് 1992 ഡിസ്ാംബർ 15ന് ഡയടലസ്പടറട മിനിസ്റ്റ്രി ലകടട്ടയാം
രൂപതയിൽ ആരാംഭിച്ചു. ലകടട്ടയാം അതിരൂപതയ്ക്ക് ളെെിയിൽ തടമസ്ിക്കുന്ന ക്നടനടയക്കടരളട ലകടണ്ടക്ട് ലപഴ്സണടയി
ഫട. ഏബ്രഹടാം മുലതടെതിളന പിതടെ് നിയമിച്ചു. അലദ്ദഹാം പ്രെടസ്ി ക്നടനടയക്കടരളട സ്ഥിതിെിെരകണക്കു
സ്മടഹരിച്ച് കമ്പൂട്ടർ ലഡറ്റടലബസ്് ഉണ്ടക്കി. ഇന്തയയിലാം െിലേശത്തുമുള്ള ക്നടനടയ കൂട്ടടയ്മകെിലാം സ്ാംഘടനകെിലാം
പളങ്കടക്കുകയുാം സ്മുേടയ ലബടധെല്ക്കരണക്ലടസ്സുകൾ നയിക്കുകയുാം ളെയ്തു. അലമരിക്കയിൽ ളക.സ്ി.പെ.എൽ.
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യൂണിറ്റുകൾ ആരാംഭിക്കുന്നതിന് െിെിധ നഗരങ്ങെിൽ ക്നടനടയ യുെജനങ്ങൾക്ക് ളസ്മിനടർ നടത്തുകയുാം
ളക.സ്ി.പെ.എൽ. യൂണിറ്റുകൾ ആരാംഭിക്കുകയുാം ളെയ്തു. പ്രെടസ്ികളെ മുഖയമടയുാം ഉലദ്ദശിച്ച് പെതനയയിൽ
ഇൻറർളനറ്റ് മടലരയജ് ബൂലറട ആരാംഭിച്ചതുെഴി അനെധി ക്നടനടയ യുെതീയുെടക്കൾക്ക് സ്മുേടയതിൽ നിന്നുതളന്ന
ജീെിതപങ്കടെിളയ െഭിച്ചു.
ഫട. പമക്കിൾ ളെട്ടിക്കടട്ട് 2000 ഡിസ്ാംബർ 5 മുതൽ 2015 െളര ഡയടളസ്പടറട മിനിസ്ട്രി ലകടണ്ടക്ട്
ലപഴ്സണടയിരന്നു. പിന്നീട് ഫട. പസ്മൺ പുല്ടട്ട് 2015 മുതൽ 2016 ഒലക്ടടബർ െളര ലകടണ്ടക്ട് ലപഴ്സണടയി. തുടർന്ന്
ഫട. െടലക്കട െണ്ൻകുഴിയിൽ ലകടണ്ടക്ട് ലപഴ്സണടയി ലസ്െനാം ളെയ്യുന്നു. മുൻ ലകടണ്ടക്ട് ലപഴ്സൺസ്ിളനലപടളെ
അലദ്ദഹവാം ഭടരതതിളെ പ്രെടസ്ി സ്മുഹങ്ങളെ കൂളടക്കൂളട സ്ന്ദർശിച്ച് ക്നടനടയ കൂട്ടടയ്മ െർദ്ധിപിക്കുകയുാം
ആെശയമടയ അജപടെന ശുശ്രൂഷ നല്കുകയുാം ളെയ്യുന്നു.

ക്നാനായക്കാരുലട ആത്ഗാളതെ സ്ഥിതിവിവര്ാം
ആളക ക്നടനടയക്കടർ:

187,245

ലകടട്ടയാം അതിരൂപതയിൽ:

143,660 (76.72%)

അതിരൂപതടർതിക്കു ളെെിയിൽ:

43,585 (23.28%)

ക്നാനായ കുടാംബങ്ങളുലട സ്ഥിതിവിവര്ാം
ആളക ക്നടനടയ കുടാംബങ്ങൾ:

37,228

ലകടട്ടയാം അതിരൂപതയിൽ:

26,690 (71.7%)

അതിരൂപതടർതിക്കു ളെെിയിൽ: 10, 295 (28.3%)
അലമരിക്കൻ ഐകയനടടകെിൽ:

3,500 (9.4%)

കടനഡട:

252 (0.68%)

യൂലറടപ്:

2,950 (7.9%)

(യൂ.ളക. 1,700, ഇറ്റെി 650, അയർെെ് 160, മടൾട്ടട 140, ജർമ്മനി 125, സ്വിർസ്ർെെ് 90, ഓസ്ട്രിയട 55, ഫ്രടൻസ്്
30)
ഓഷയടനട

1,200 (3.2%) + 200 യുെജനങ്ങൾ

(ഓലസ്ട്രെിയട 1,060, നൂ സ്ിെടെ് 120, സ്ിങ്കപ്പൂർ 20, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ?, കുളെയിറ്റ് 500)
ഇൻഡയയിൽ അതിരൂപതയ്ക്കുലവളിയിൽ: 815 (2.2%) + 1,020 യുെജനങ്ങൾ
ഡൽഹി

600 + 400 യുെജനങ്ങൾ

ലബടാംളബ 120 + 300 യുെജനങ്ങൾ
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ഇൻലഡടർ

15 + 160 യുെജനങ്ങൾ

പജപൂർ

10 + 25 യുെജനങ്ങൾ

ലബടപടൽ

30 + 45 യുെജനങ്ങൾ

ളെപന്ന

40 + 90 യുെജനങ്ങൾ

മതത്ബാധന സ്കൂൾ കുട്ടികൾ
ആളക

17,313 കുട്ടികൾ

അതിരൂപതയിൽ

13,321 (77%) + 1,432 മതടദ്ധയടപകർ

അതിരൂപതയ്ക്കു ളെെിയിൽ

3,992 (23 %)

യു.എസ്്.ഏ.

2,294 (13.25%) + 361 മതടദ്ധയടപകർ

യൂ.ളക.

959 (5.54%) + 153 മതടദ്ധയടപകർ

ഓഷയടനട

352 (2.03%)

കടനഡട

198 (1.14%)

ലറടാം
ഡൽഹി

70 (0.40%)
119 (0.67%)

ഉലദ്ദശാം 4,000 കുട്ടികൾക്കുാം 500 യുെജനങ്ങൾക്കുാം പ്രെടസ്ിക്നടനടയ മതലബടധന സ്കൂളുകൾെഴി പരിശീെനാം
നല്കുന്നുണ്്.

ഭാഗാം - 4 ത്ചാത്ദയാതര്ങ്ങൾ
പ്രെടസ്ി ക്നടനടയക്കടർ ആേയാം മിഷനുകൾ സ്ഥടപിച്ചതുാം, പ്രഥമ പ്രെടസ്ി സ്ീലറടമെബടർ രൂപതയുമടയി
നിസ്സഹകരിച്ചതുാം,
പിന്നീട്
അനുരജ്ഞനളപട്ട്
പള്ളികൾ
സ്ഥടപിച്ചു
സ്ഭടപരമടയി
മുലന്നറുന്നതുാം
അലമരിക്കയിെടണ്.
അതുമടയി ബന്ധളപട്ടുണ്ടയ െിെടേങ്ങളുാം പരിഹടരങ്ങളുാം മറ്റു രടജയങ്ങെിളെ ക്നടനടയ
സ്ലഹടേരങ്ങൾ പടഠയെിഷയമടക്കുന്നത് അതരാം പ്രശ്നങ്ങൾ പെതുാം ഒഴിെടക്കി അതടതു രടജയതിളെയുാം
സ്ീലറടമെബടർ രൂപതയുളടയുാം സ്ടഹെരയമനുസ്രിച്ച് പ്രെടസ്ി ക്നടനടയ മിഷനുകളുാം ഇടെകകളുാം സ്ഥടപിച്ച്
സ്ഭടപരമടയി െികസ്ിക്കുെടൻ ഉപകരിക്കുാം. അതിനടൽ ഷിക്കടലഗട സ്ീലറടമെബടർ രൂപതയുമടയുള്ള
ബന്ധളതക്കുറിച്ച് ക്നടനടയക്കടർ ളപടതുളെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ലെടേയങ്ങളുാം അെയ്ക്കുള്ള മറുപടിയുമടണ് തടളഴ
ലെർക്കുന്നത്:
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1. ത്കാട്ടയാം ലമത്രാത്പ്പാെീതായുലട ത്റാൾ എന്ത്്?
െതീൻ സ്ഭയിൽ നിന്നു െയതയസ്തമടയി പൗരസ്തയ സ്ഭകൾക്ക് പരമ്പരടഗതമടയി അതിര നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതിനടൽ
അെയ്ക്ക് ആ പ്രലേശങ്ങെിലെ സ്ഭടപരമടയ അജപടെന ശുശ്രൂഷ ലനരിട്ടു നല്കടലന അധികടരമുള്ളു. ആലഗടെ െയടപകമടയി
പൗരസ്തയ സ്ഭടെിശവടസ്ികൾ കുടിലയറിളക്കടണ്ിരിക്കുന്നതിനടൽ ഈ നിെപടടിൽ ഭടെിയിൽ മടറ്റാം െലന്നക്കടാം.
അതുെളര ഇലപടഴളത നയമനുസ്രിച്ച് സ്ീലറടമെബടർ സ്ഭയ്ക്കുാം, അതിളെ ഉപെിഭടഗമടയ ലകടട്ടയാം അതിരൂപതയ്ക്കുാം
ഭടരതതിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പ്രലേശങ്ങെിലെ ലനരിട്ട് സ്ഭടലസ്െനാം െഭയമടക്കടളനടക്കൂ.
എന്നടൽ പൗരസ്തയസ്ഭടതിർതിക്കു ളെെിയിൽ കുടിലയറുന്ന െിശവടസ്ികൾക്ക്, തങ്ങൾക്കു പപതൃകമടയി പകെന്ന
ആരടധനടക്രമാം അനുഷ്ടിക്കുെടൻ അെകടശവാം ഉതരെടേിതവവമുണ്്. സ്ീലറടമെബടർ രൂപതയില്ടത സ്ഥെങ്ങെിൽ
െതീൻ സ്ഭ സ്ീലറടമെബടർ െിശവടസ്ികൾക്ക് പ്രലതയക മിഷൻ സ്ഥടപിക്കുലമ്പടൾ സ്ീലറടമെബടർ റീതിളെ
പെേികളരയടണു നിയമിലക്കണ്ത്. അതിൻ പ്രകടരമടണ് െതീൻ രൂപതകൾ അലമരിക്കയിൽ ക്നടനടയ മിഷനുകൾ
സ്ഥടപിച്ചലപടൾ ക്നടനടയ പെേികളര ലകടട്ടയാം രൂപതടദ്ധയക്ഷനടയിരന്ന മടർ കുരയടലക്കടസ്് കുന്നലേരി പിതടവ
ളതളരളഞ്ഞടതയച്ചത്.
സ്ീലറടമെബടർ രൂപത അലമരിക്കയിൽ സ്ഥടപിതമടയലപടൾ മടർ ലജക്കബ് അങ്ങടടിയടത്തു പിതടെിനു പരിശുദ്ധ
സ്ിാംഹടസ്നാം 2001 നൊംബർ 27നു നല്കിയ നിർലദ്ദശതിൽ ഇപ്രകടരാം പറയുന്നു: “With the erection of the Eparchy
of St. Thomas of Chicago and your nomination of the first Bishop, the Holy See foresees the necessity to
provide adequate and proper pastoral care to Syro-Malabar faithful of the Eparchy of Kottayam who now
reside in the United States. The care of these faithful is to be marked by great sensitivity and patience, based
upon an appreciation of the cultural atmosphere from which they have arrived. ... Therefore, this
Congregation foresees a pastoral care which is sensitive to the Knanaya expectation to be served by Knanaya
priests … The further establishement of missions and even parishes for the Knanaya faithful, as presently
practiced in the United States, is understood to be beneficial.“
അതിനടൽ ക്നടനടയ കലതടെിക്കർക്ക് ക്നടനടയ മിഷനുകളുാം ഇടെകകളുാം സ്ഥടപിക്കണളമന്നുാം അെരളട
അജപടെന ലസ്െനതിന് ക്നടനടയ പെേികളര നല്കണളമന്നതുാം പൗരസ്തയ തിരസ്ാംഘാം നിർലദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ളതടണ്.
ക്നടനടയ
പെേികളര
നല്കടനുള്ള
അെകടശാം
ലകടട്ടയാം
അതിരൂപതടദ്ധയക്ഷനുള്ളതടണ്.
അലദ്ദഹാം
ളതരളഞ്ഞടതയയ്ക്കുന്ന പെേികളരയടണ് ഷിക്കടലഗട സ്ീലറടമെബടർ രൂപതടദ്ധയക്ഷൻ നിയമിക്കുന്നത്. അെലരടട
സ്ടമുേടയിക നിെപടട് െയക്തമടക്കടനുാം അെളര തിരിളക െിെിക്കടനുാം അലദ്ദഹതിന് അെകടശമുണ്്. ആ നിെയിൽ
ലകടട്ടയാം ളമത്രടലപടെീതടക്ക് തളെ സ്മുേടയടാംഗങ്ങളുളട അജപടെന ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുണ്്.
സ്ഭടനിെപടടനുസ്രിച്ച് അലമരിക്കയിളെ ക്നടനടയ കലതടെിക്കരളട അജപടെകൻ ഷിക്കടലഗട സ്ീലറടമെബടർ
രൂപതടദ്ധയക്ഷനടളണങ്കിലാം അലദ്ദഹാം നമ്മുളട സ്മുേടയ ലനതടെല്. ക്നടനടയക്കടർ ലെടകളതെിളടയടളണങ്കിലാം
അെരളട സ്മുേടയ തെെൻ ലകടട്ടയാം ളമത്രടലപടെീതയടണ്. അലദ്ദഹതിന് ആലഗടെ ക്നടനടയക്കടരളടലമൽ
അജപടെനടധികടരാം െഭിക്കുന്നതുെളര നിെെിളെ സ്ഥിതി നടാം അാംഗീകരിച്ചനുസ്രിക്കണാം. ഇത് ആേയാം പരസ്യമടയി
പ്രഖയടപിച്ചത്
മടർ
കുരയടലക്കടസ്്
കുന്നലേരി
പിതടെ്
2002ൽ
ഒർെടലെടയിൽ
നടന്ന
ളക.സ്ി.സ്ി.എൻ.ഏ. കൺളെൻഷനിെടണ്. അതിൽ അന്നുതളന്ന അഭിപ്രടയഭിന്നത പരസ്യമടയി പ്രകടിപിച്ചെരണ്്.
എന്നടൽ യടഥടർത്ഥയളത നടാം അാംഗീകരിച്ച് സ്മെിതതലയടളടലെണാം പ്രെടസ്ിക്നടനടയക്കടർക്ക് ക്നടനടയക്കടരനടയ
അപലസ്തടെ പിൻഗടമിയുളട അജപടെന ശുശ്രൂഷ െഭിക്കുനതിനു പരിശ്രമിക്കുെടൻ.
ക്നടനടയ സ്മുേടയതിളെ ലഗടത്രതെെനുാം ഐകയപ്രതീകവമടയടണ് ലകടട്ടയാം രൂപതടദ്ധയക്ഷളന നടാം
കണക്കടക്കി ലപടരന്നത്. അതിനടൽ ളമത്രടലപടെീതളയന്ന നിെയിൽ അലദ്ദഹാം ആത്മീയ പിതടവാം
ലഗടത്രതെെളനന്നനിെയിൽ
ആലഗടെ
ക്നടനടയ
കലതടക്കരളട
ലനതടവമടണ്.
തളെ
അതിരൂപതടതിർതിക്കുളെെിയിൽ പരിമിതടധികടരലമ സ്ഭടപരമടയുള്ളുളെങ്കിലാം ലഗടത്രതെെളനന്ന നിെയിൽ
അലദ്ദഹതിനു ആലഗടെ ക്നടനടയ സ്മുേടയടാംഗങ്ങൾക്ക് സ്ടമുേടയിക െിഷയങ്ങെിൽ, സ്ഭടപ്രലബടധനങ്ങൾക്ക്
െിരദ്ധമടകടതെിധാം, നിർലദ്ദശങ്ങൾ നല്കടാം.
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ഈ പശ്ചടതെതിൽ അതടതുകടെളത ലകടട്ടയാം രൂപതടദ്ധയക്ഷൻ സ്ീലറടമെബടർ സ്ിനഡിലാം ലറടമിളെ
പൗരസ്തയ തിരസ്ാംഘതിലാം പ്രെടസ്ി ക്നടനടയക്കടർക്കുലെണ്ി ആെശയടനുസ്രണാം ഇടളപടന്നുണ്്. അെളയല്ടാം
പരസ്യളപടതടനടെിളല്ങ്കിലാം ആ ലസ്െനളതയുാം അതിന് അലദ്ദഹാം കടണിക്കുന്ന ആത്മടർത്ഥതളയയുാം
സ്മുേടയാംഗങ്ങൾ െിെമതിക്കണാം. ലഗടത്രതെെളന ളതറ്റിദ്ധരിച്ച് അലദ്ദഹതിളനതിളര നമ്മൾ തിരിഞ്ഞടൽ നമ്മുളട
ലഗടത്രളതയടവാം നടാം തകർക്കുക.

2. ഭിന്നാഭിപ്രായമുലണ്ടങ്കിൽ സഭാസാംവിധാനാം ഒഴിവാക്കരുത്താ?
ക്നടനടയ സ്മുേടയടാംഗങ്ങളുളട പരസ്പര ലേഹവാം സ്ഹടയവാം ഐകയവാം എക്കടെവാം സ്മുേടയടാംഗങ്ങൾ
െിെമതിക്കുന്നതുാം അനയർ അാംഗീകരിക്കുന്നതുമടണ്. പ്രെടസ്ിലെടകത് ക്നടനടയ കുടാംബകൂട്ടടയ്മകളുാം സ്ാംഘടനകളുാം
ഐകയാം നിെനിർതി. എന്നടൽ െതീൻ രൂപതയുളട കീഴിൽ ക്നടനടയ മിഷൻ ഷിക്കടലഗടയിൽ
ആരാംഭിച്ചലപടൾ
സ്മുേടയാം മടറി െിെടഹിതരടയെരിൽ െിെർ തങ്ങൾക്കുാം അാംഗതവാം ലെണളമന്ന്
അെകടശെടേമുന്നയിച്ചു. സ്മുേടയതിൽനിന്നുതളന്ന െിെടഹിതരടയ പെരാം അക്കടെത് അെലരടടലെർന്ന് പ്രശ്നാം
കലഷിതമടക്കി. െതീൻ രൂപത അെർക്കനുകൂെ നിെപടളടടതലപടഴടണ് ഷിക്കടലഗടയിൽ സ്മുേടയ ഭിന്നത
ആരാംഭിച്ചത്. െതീൻ രൂപതയുളട നിയമനാംെഴി ക്നടനടയ മിഷൻ ഡയറക്ടർമടരടയ പെേികർക്ക് അതു പ്രതിസ്ന്ധി
സൃഷ്ടിച്ചു. അതു പരിഹരിക്കടനടെടത പ്രശ്നമടയി നിെനില്ക്കുലമ്പടഴടണ് ഷിക്കടലഗട ലകന്ദ്രമടക്കി അലമരിക്ക മുഴുെൻ
അജപടെനടധികടരമുള്ള ളസ്ലന്തടമസ്് സ്ീലറടമെബടർ രൂപത 2001ൽ സ്ഥടപിതമടകുന്നത്. അതു െഴി പ്രശ്നാം
പരിഹരിക്കളപടളമന്ന് ഏെരാം പ്രതീക്ഷിച്ചു.
നിർഭടഗയെശടൽ, സ്മുേടയാം മടറി െിെടഹിതരടയെർക്കുാം അാംഗതവാം ലെണളമന്നു െടേിക്കുന്നെരളട
പരടതിമുെമടകടാം, 2001 നൊംബർ 27നു െതിക്കടൻ മടർ ലജക്കബ് അങ്ങടടിയടത്തു പിതടെിനു നല്കിയ നിർലദ്ദശാം
അലമരിക്കയിളെ ക്നടനടയ കലതടെിക്കർക്കു മുഴുെൻ ബടധകമടയി. അതുെളര ഈ പ്രശ്നാം ഷിക്കടലഗടയിളെ
ശക്തമടയിരന്നുള്ളു. അക്കടെതിനുമുമ്പ് െതീൻ രൂപതകൾ സ്ഥടപിച്ച ബടക്കി എട്ടു മിഷനുകെിലാം അാംഗതവപ്രശ്നാം
നിെനിന്നിരന്നില്.
ലറടമിളെ നിർലദ്ദശതിളനതിളര ഉണ്ടയ പ്രതിലഷധവാം സ്ീലറടമെബടർ രൂപതലയടടണ്ടയ ഭിന്നിപ്പുാം
ക്നടനടയക്കടരാം ലകടട്ടയാം രൂപതടദ്ധയക്ഷനുാം മടർ ലജക്കബ് അങ്ങടടിയടത്തു പിതടവാം ലറടമിളന അറിയിളച്ചങ്കിലാം
അെിളടനിന്ന് അനുകൂെ നിെപടട െഭിക്കടത പശ്ചടതെതിെടണ് സ്മുേടയാം മടറി െിെടഹിതരടയെർ
ആെശയളപട്ടടൽ അെർക്കു െയക്തിപരമടയി മടത്രാം അാംഗതവാം നല്കടളമന്ന ധടരണയിൽ ക്നടനടയ മിഷനുകൾ
ആരാംഭിച്ചത്. തടതവികമടയി അപ്രകടരാം സ്മ്മതിളച്ചങ്കിലാം പ്രടലയടഗികമടയി അതു നടപിെടക്കടളതയടണ്
അലമരിക്കയിളെ ക്നടനടയ മിഷനുകൾ സ്ീലറടമെബടർ രൂപതയുളട ഭടഗമടയി പുനരടരാംഭിച്ചത്. അതിളനയടണ് ഒര
െിഭടഗാം സ്മുേടയ ലേഹികൾ എതിർതത്.
െതീൻ രൂപതകളുളട കീഴിൽ ആരാംഭിച്ച മിഷനുകൾ മതിളയന്നുാം ആ നിെയിൽതളന്ന അെ നിെനിർതണളമന്നുാം
ഒര കൂട്ടർ െടേിച്ചു. എന്നടൽ അതു പ്രടലയടഗികമല്ടയിരന്നു. കടരണാം, ഷിക്കടലഗട സ്ീലറടമെബടർ രൂപത
സ്ഥടപിച്ചുളകടണ്് ലജടൺ ലപടൾ രണ്ടമൻ മടർപടപട 2001 മടർച്ച് 13നു പുറളപടെിച്ച ഡിക്രി പ്രകടരാം ക്നടനടയക്കടർ
ഉൾളപളട എല്ട സ്ീലറടമെബടർ െിശവടസ്ികളുാം പുതിയ സ്ീലറടമെബടർ രൂപതയ്ക്കു കീഴിൽ െന്നു. അതിനടൽ െതീൻ
രൂപതകൾക്ക് സ്ീലറട മെബടർ മിഷനുകൾ നിെനിർതടനടെില്. മടത്രമല്, അെർ നിെനിർതിയടലാം സ്മുേടയാം മടറി
െിെടഹിതരടയെർക്ക് അാംഗതവാം ലെണളമന്നു െടേിക്കുന്നെർ പരടതിളപട്ടടൽ െതിക്കടനുാം െതീൻ രൂപതകളുാം
അെർക്ക് അനുകൂെ നിെപടലട എടക്കൂ.
ക്നടനടയ മിഷനുകൾ സ്ഥടപിക്കുെടനുാം അെിളട പെേികളര നിയമിക്കുെടനുാം 2001 മുതൽ സ്ീലറടമെബടർ
രൂപതടദ്ധയക്ഷനുമടത്രലമ അധികടരമുള്ളു. മിഷനുകൾ സ്ഥടപിച്ചിളല്ങ്കിൽ ക്നടനടയക്കടർക്ക് തനതടയ അജപടെന
ശുശ്രൂഷയിലൂളട നിതയരക്ഷയ്ക്കടെശയമടയതു ളെയ്യുെടനുാം, െരാം തെമുറളയ സ്ടമുേടയികസ്ഭടസ്ാംെിധടനതിൽ
പരിശീെിപിക്കുെടനുാം സ്ടധിക്കില്. െതീൻ പള്ളികെിൽ അാംഗതവാം തുടർന്നടൽ ക്നടനടയക്കടർ ഒലര പ്രലേശത് പെ
ഇടെകക്കടരടകുളമന്നു മടത്രമല്, നമ്മുളട ആരടധനടക്രമവാം സ്ടമുേടയിക പടരമ്പരയവമനുസ്രിച്ച ശുശ്രൂഷ നടക്കില്.
െതീൻ റിത് ക്നടനടയ പടരമ്പരയമല്.
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ഈ പശ്ചടതെതിൽ തങ്ങൾക്ക് ക്നടനടയ മിഷനുകളുാം പള്ളികളുാം ലെണളമന്നുാം, സ്മുേടയതിനു ളെെിയിൽനിന്നു
െിെടഹിതരടയെർക്ക് അാംഗതവാം നല്കണളമന്ന നിർലദ്ദശമുളണ്ങ്കിലാം കഴിയുന്നത്ര അതു പ്രടലയടഗികമടക്കരളതന്നുാം
ഭൂരിപക്ഷാം ലപരാം ശക്തമടയ നിെപടളടടതതിളെ പശ്ചടതെതിെടണ് 2003 ഒലക്ടടബർ 29 മുതൽ ക്നടനടയ
മിഷനുകൾ സ്ീലറടമെബടർ രൂപതയുളട കീഴിൽ
ഔലേയടഗികമടയി പ്രെർതനമടരാംഭിച്ചത്.
ക്നടനടയ
കലതടെിക്കർക്ക് അലമരിക്കയിൽ പിന്നീടണ്ടയ െെർച്ച അത്ഭുതടെഹമടണ്.
െിട്ടുെീഴ്ചകൾ ളെയ്തുളകടണ്ടളണങ്കിലാം തങ്ങൾക്കുാം മക്കൾക്കുാം തങ്ങളുളട ആരടധനടക്രമമനുസ്രിച്ച് െിശവടസ്ാം
പരിപടെിക്കടനുാം പരിശീെിപിക്കടനുാം പള്ളികൾ ലെണളമന്നുാം അതിനടെശയമടയ ധനസ്ഹടയാം നല്കടൻ
തയ്യടറടളണന്നുാം ഏതടനുാം െിശവടസ്ികളെങ്കിലാം ആെശയളപട്ടടൽ അതു നിലഷധിക്കടൻ അജപടെകർക്കടെില്.
അതിനടൽ ഓലരട പ്രലേശളതയുാം ക്നടനടയ കലതടെിക്കർ ലരഖടമൂൊം എഴുതി സ്മർപിച്ച അലപക്ഷപ്രകടരമടണ് മടർ
ലജക്കബ് അങ്ങടടിയടത്തു പിതടെ് ക്നടനടയ മിഷനുകളുാം പള്ളികളുാം സ്ഥടപിച്ചത്. ആേയാം അഭിപ്രടയഭിന്നത
പ്രകടിപിച്ചെരിൽ മിക്കെരാം പിന്നീട് ക്നടനടയ പള്ളികെിൽ സ്ഹകരിക്കുന്നുണ്്.
നിതയരക്ഷയുളട സ്ലന്ദശവമടയി മിശിഹട അെതിച്ചലപടൾ ഇസ്രടലയെിൽ അലനകർക്ക് ഈലശടളയ
ഉൾളക്കടള്ളടനടയില്. യഹൂേരിൽ ഭിന്നതയുണ്ടകുളമന്നറിഞ്ഞുളകടണ്ടുതളന്ന ഈലശട തളെ േൗതയാം നിർവ്വഹിച്ചു.
തലന്നടട സ്ഹകരിച്ചെളര ലെർത് പുതിയ ഇസ്രടലയെടയ സ്ഭളയ ഈലശട സ്ഥടപിച്ചു.
സ്മുേടയതിളെ ഐകയാം പിന്നീട് െന്നുലെരളമന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ക്നടനടയ പെേികരാം അെലരടട സ്ഹകരിച്ച
അല്മടയരാം ലെർന്ന് സ്ീലറടമെബടർ രൂപതയുളട കീഴിൽ മിഷനുകളുാം പള്ളികളുാം പടത്തുയർതി. അെർ
ളഫടലറടനടകളുാം റീജിയണുമടയി െെർന്നു. അലതടളട ക്രലമണ അപനകയാം കുറയുകയുാം സ്മടധടനാം പകെരകയുാം
ളെയ്തു. ഭിന്നിച്ചു നില്ക്കുന്ന ചുരക്കാം െിെളരടഴിളകയുള്ളെർ ക്നടനടയ ഇടെകകളുമടയി സ്ഹകരിക്കുന്നുണ്്. ബടക്കിയുള്ളെർ
സ്മുേടയ ഐകയളതയുാം ആത്മീയരക്ഷളയയുാം കരതി ക്നടനടയ പള്ളികെിൽ പങ്കുലെരളമന്നു പ്രതയടശിക്കുന്നു.
ക്നടനടയക്കടളരല്ടാം ഒരമലയടളട അന്തയെിധിയടെളെ െെതുഭടഗത്തുണ്ടകണളമന്ന ആഗ്രഹമടണ് ക്നടനടയ
അജപടെകർക്കുാം സ്ഹശുശ്രൂഷികൾക്കുമുള്ളത്.

3. സീത്റാമെബാറിനു കീഴിൽ നാാം നില്ക്കണത്മാ?
കൽേടയ സുറിയടനി ആരടധനക്രമാം (സ്ീലറടമെബടർ) േക്ഷിണ ളമസ്ളപടലട്ടടമിയ മുതൽ നമ്മുളട പൂർവ്വികർ
ഉപലയടഗിച്ചു ലപടന്നതുാം ലകരെസ്ഭയിൽ അെർ പ്രെടരതിെടക്കിയതുമടണ്. നടാം ഉപലയടഗിക്കുന്ന മടർ
അദ്ദടയിയുളടയുാം മടറിയുളടയുാം കൂേടശടക്രമാം യഹൂേ പടരമ്പരയടധിഷ്ഠിതവാം ഏറ്റാം പഴക്കാം ളെന്നതുമടയ അമൂെയ
നിഥിയടണ്. ഈ ആരടധനടക്രമളത നടാം തള്ളിപറഞ്ഞടൽ നമ്മുളടതളന്ന സ്ഭടസ്വതവളത നിരസ്ിക്കെടകുാം.
പ്രെടസ്ികളുാം അെരളട മക്കളുാം ഏളറനടൾ െതീൻ ആരടധനടക്രമാം ശീെിക്കുലമ്പടൾ അെർക്കത് സ്വന്തമടയി
ലതടന്നുക സ്വടഭടെികമടണ്. സ്ീലറടമെബടർ ആരടധനടക്രമാം, അതിളെ തിരെസ്ത്രങ്ങൾ, പേെടെയ സ്ാംെിധടനാം,
കൂേടശടനുകരണങ്ങൾ എന്നിെയുളട അർത്ഥാം നടാം അെളര മനസ്സിെടക്കുകയുാം നമ്മുളട പേെടെയങ്ങെിൽ പതിെടയി
അെളര പരിശീെിപിക്കുകയുാം ളെയ്യുലമ്പടൾ ആ കടഴ്ചപടടിൽ മടറ്റാം െരാം.
െതീൻ പടരമ്പരയമല് യഹൂേപക്രസ്തെപടരമ്പരയമടണു നമുക്കുള്ളത്. ലകരെകൽേടയ സുറിയടനിസ്ഭളയ
ക്കുറിച്ചുണ്ടയ ളതറ്റിദ്ധടരണമൂൊം ലപടർത്തുഗീസ്് മിഷനറിമടർ െതീൻ ആരടധനടക്രമാം ലകരെസുറിയടനി സ്ഭയിൽ
നടപിെടക്കടൻ നിർബന്ധിച്ചലപടൾ അതിളന എതിർതെരടണ് നമ്മുളട പൂർവ്വികർ. ഉേയാംലപരൂർ സൂനഹലേടസ്ിനു
ലശഷാം നടാം ശീെിച്ച െതീൻ പടരമ്പരയങ്ങൾ ഉലപക്ഷിച്ച് യഥടർത്ഥ കൽേടയ സുറിയടനി പടരമ്പരയാം
െീളണ്ടക്കുെടനടണ് രണ്ടാം െതിക്കടൻ കൗൺസ്ിെിളന തുടർന്ന് സ്ടർവ്വത്രിക സ്ഭ നലമ്മടട് ആെശയളപടന്നത്.
അതുളകടണ്ടണ് നടാം കുടിലയറിയ െിലേശരടജയങ്ങെിൽ സ്ീലറടമെബടർ മിഷനുകളുാം രൂപതകളുാം സ്ഥടപിക്കുെടൻ
െതീൻ സ്ഭ സ്ഹടയിക്കുന്നത്.
സ്ഭടനിയമപ്രകടരാം നടാം അാംഗങ്ങെടയിരിക്കുന്ന പൗരസ്തയ റീതിൽനിന്നു െതീൻ റീതിലെക്കു മടറുന്നതിളന സ്ഭ
നിരത്സടഹളപടത്തുന്നു. അതുളകടണ്ടണ് റീത്തു മടറണളമങ്കിൽ പരിശുദ്ധ സ്ിാംഹടസ്നതിളെ അനുെടോം ലെണ്ി
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െരന്നത്.
െതീൻ ളമത്രടന്മടർക്ക് നമ്മുളട ൊംശീയരീതി ഉൾളക്കടള്ളടനടെില്. അതിനടൽ െതീൻ രൂപതകെിൽ നമുക്ക്
ലെറിട്ട സ്മുേടയമടയി നിെനില്ക്കടനടെില്. മടത്രമല്, നടാം തടമസ്ിക്കുന്ന അതടതു സ്ഥെളത ഇടെകകെിൽ നടാം
െിന്നിെിതറി ലപടലകണ്ി െരാം. അലതടളട നമ്മുളട കുഞ്ഞുങ്ങളുളട ക്നടനടയ സ്മുേടയബന്ധാം ഗണയമടയി കുറയുകയുാം
സ്മുേടയാം മടറിയുള്ള െിെടഹങ്ങൽ െർദ്ധിക്കുകയുാം ളെയ്യുാം.
െതീൻ സ്ഭയിൽ നടാം ലെർന്നടൽ നമ്മുളട പപതൃകസ്മ്പതടയ സ്ീലറടമെബടർ ആരടധനടക്രമാം നമുക്കു
നഷ്ടമടകുാം. പരിഹരിക്കളപടടവന്ന പ്രശ്നങ്ങളുളട ലപരിൽ നടാം െഴിമടറി െരിച്ച് നമുക്കു െഭയമടയ അെസ്രാം
നഷ്ടളപടതരത്.
സ്ിലറട മെബടർ രൂപതകൾ ഉണ്ടയതുമൂൊം പ്രെടസ്ി ക്നടനടയ സ്മൂഹതിന് സ്ഭടത്മക െെർച്ച ഏളറയുണ്ടയി.
നമുക്ക് ആേയമടയി പ്രെടസ്ി ക്നടനടയ പള്ളിയുണ്ടയതുതളന്ന ഷിക്കടലഗട സ്ീലറടമെബടർ രൂപത
സ്ഥടപിതമടയലശഷമടണ്. കടനഡടയിലാം യൂ.ളക.യിലാം ഓലസ്ട്രെിയടയിലാം നമുക്ക് കൂടതൽ ക്നടനടയ മിഷനുകൾ
സ്ഥടപിക്കുെടൻ കഴിയുന്നത് അതടതു സ്ഥെങ്ങെിൽ സ്ീലറടമെബടർ രൂപത ഉണ്ടയതുളകടണ്ടുാം അെയിളെ
രൂപതടദ്ധയക്ഷന്മടർ സ്വന്താം ആത്മീയമക്കെടയി കണ്് നളമ്മ െെർത്തുന്നതുളകടണ്ടുമടണ്. നമ്മുളട പ്രശ്നതിനു ശടശവത
പരിഹടരമുണ്ടകുന്നത് പ്രെടസ്ി ക്നടനടയ രൂപതകലെട ലകടട്ടയാം അതിരൂപതടദ്ധയളെ കീഴിൽ െിെിധ രടജയങ്ങെിൽ
സ്ഹടയളമത്രടന്മടലരട ഉണ്ടകുലമ്പടഴടണ്. എന്നടൽ അതുെളര നടാം ക്ഷമലയടളട നിെെിലള്ള സ്ഭടസ്ാംെിധടനവമടയി
സ്ഹകരിക്കണാം.

4. ക്നാനായക്കാർ െതീൻ സഭയ്ക്ക് എതിത്ര്ാ?
കലതടെിക്കട സ്ഭ 24 െയക്തിഗത സ്ഭകളുളട കൂട്ടടയ്മയടണ്. അെയ്ക്ക് തനതടയ സ്ഭടഘടനയുാം നിയമവാം
ആദ്ധയടത്മികതയുാം പടരമ്പരയവമുള്ളതിനടൽ പെെിധയമുളണ്ങ്കിലാം എല്ടെരാം മടർപടപയ്ക്കു െിലധയരാം തുെയ മൂെയാം
നല്കി പരസ്പരാം സ്ഹകരിലക്കണ്െരമടണ്. എന്നടൽ ഓലരട സ്ഭയുാം അതിളെ തനിമ നിെനിർത്തുകയുാം ലെണാം. രണ്ടാം
െതിക്കടൻ സുനഹലേടസ്് ഇപ്രകടരാം പഠിപിക്കുന്നു: “The Holy Catholic Church, which is the Mystical Body of
Christ, is made up of the faithful who are organically united in the Holy Spirit by the same faith, the same
sacraments and the same government and who, combining together into various groups which are held
together by a hierarchy, form separate Churches or Rites. Between these there exists an admirable bond of
union, such that the variety within the Church in no way harms its unity; rather it manifests it, for it is the
mind of the Catholic Church that each individual Church or Rite should retain its traditions whole and entire
and likewise that it should adapt its way of life to the different needs of time and place.“ (Orientalium
Ecclesiarum, n.2)
ഈ പ്രലബടധനമനുസ്രിച്ച് ഭടരതതിനു ളെെിയിളെ െതീൻ രൂപതകൾ ക്നടനടയക്കടരൾളപളട സ്ീലറടമെബടർ
െിശവടസ്ികൾക്ക് ഏളറ നന്മകൾ ളെയ്തുെരന്നുണ്്. സ്ീലറടമെബടർ സ്ഭ ഉണ്ടകുന്നതുെളര അെരടണ് നമ്മുളട
അജപടെന ശുശ്രൂഷ നിർവ്വഹിക്കുകയുാം ക്നടനടയമിഷനുകൾ സ്ഥടപിച്ചുതരകയുാം ളെയ്തത്. പള്ളികൾ അെർ
െിെകുറലച്ചട, െിെ അടയ്ക്കുന്നതിനു െടയ്പലയട സ്ടെകടശലമട നല്കുന്നു. നമുക്കു സ്വന്തമടയി പെേികെസ്തി ഇല്ടത
സ്ഥെങ്ങെിൽ അെരളട പള്ളിമന്ദിരങ്ങെിൽ അെർ നമ്മുളട പെേികർക്ക് തടമസ്സ്ൗകരയാം നല്കുന്നുണ്്. നമ്മുളട സ്വന്താം
സ്ഭട സ്ാംെിധടനാം ഉണ്ടകുന്നതിന് അെർ സ്ഹകരിക്കുന്നു.
ലകരെതിൽനിന്ന് അലമരിക്കയിൽ കുടിലയറിയ െതീൻ കലതടെിക്കർക്ക് പള്ളികൾ അനുെേിക്കുന്നില്. അെർക്ക്
ആെശയളമങ്കിൽ മെയടൊം കുർബടന ക്രമീകരിക്കടളമങ്കിലാം അെർ അതടതു പ്രലേശളത െതീൻ ഇടെകയിെടണ്
അാംഗതവളമടലക്കണ്ത്. പൗരസ്തയസ്ഭകെിൽനിന്നു െരന്നെർലക്ക സ്വന്തമടയി മിഷനുകളുാം പള്ളികളുാം ഇെിളട
സ്ഥടപിക്കടൻ കഴിയൂ. കടരണാം അത് അെരളട റീത്തു പരിപടെിക്കടനടണ്. അതിനടൽ നമുക്ക് നമ്മുളട മിഷനുകളുാം
ഇടെകളുാം സ്ഥടപിച്ച് സ്ടമുേടയികമടയിക്കൂടി നിെനില്ക്കുെടൻ സ്ടധിക്കുന്നു. അതുെഴി നമ്മുളട ആരടധനടക്രമാം
ഉൾളപളടയുള്ള ക്നടനടയ പടരമ്പരയങ്ങൾ നിെനിർത്തുെടനുാം നമ്മുളട െെരന്ന തെമുറളയ ക്നടനടയ പള്ളികളുളട
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അന്തരീക്ഷതിൽ പരിശീെിപിക്കുെടനുാം കഴിയുന്നു. അതിനടൽ നടാം െതീൻ സ്ഭയ്ക്ക് എതിരല്, മറിച്ച് അെലരടട
കടളപട്ടെരടണ്.

5. കത്താെിക്കാ സഭ വാംേീയത നിെനിർത്തുന്നതിന് എതിത്ര്ാ?
സ്വൊംശെിെടഹനിഷ്ഠ യഹൂേ പടരമ്പരയതിൽ അധിഷ്ഠിതമലല്? അലത പടരമ്പരയമുള്ള ക്നടനടയക്കടർ അതു
പടെിക്കുന്നത് ളതറ്റടയടലണട കലതടെിക്കട സ്ഭ കടണുന്നത്? ക്നടനടയ സ്മുേടയളത സ്ീലറടമെബടർ സ്ഭയുളട
ഉപെിഭടഗമടയി അാംഗീകരിച്ച് 1911ൽ ലകടട്ടയാം മിസ്സാം അനുെേിക്കുകയുാം, പിന്നീട് അതിളന രൂപതയടയുാം
അതിരൂപതയടയുാം ഉയർത്തുകയുാം, ക്നടനടയ ളമത്രടന്മടളര അജപടെകരടയി നിയമിക്കുകയുാം ളെയ്ത കലതടെിക്കട സ്ഭ
എന്തുളകടണ്് ക്നടനടയക്കടരളട സ്വൊംശെിെടഹനിഷ്ഠടെിഷയതിൽ പ്രതികൂെ നിെപടളടടക്കുന്നു? സ്വടഭടെികമടയി
ക്നടനടയക്കടരിൽ പെരാം ഉന്നയിക്കുന്ന ലെടേയങ്ങെടണിെ.
കലതടെിക്കട സ്ഭ ൊംശീയെിെടഹതിന് എതിരല്. കലതടെിക്കർ കലതടെിക്കളര െിെടഹാം ളെയ്യണളമന്നുാം,
െിശവടസ്മുലപക്ഷിച്ച് െിെടഹിതരടകുകലയട അതിലനടട സ്ഹകരിക്കുകലയട ളെയ്യുന്നതു ളതറ്റടളണന്നുമടണ് സ്ഭയുളട
ളപടതു നിെപടട്. കലതടെിക്കട െിശവടസ്ാം പരിപടെിക്കുെടനുാം െരാംതെമുറയ്ക്കു പകരടനുാംലെണ്ി നമ്മുളട
െിശവടസ്തിൽനിന്നു െിെടഹാം ളെയ്യുന്നതിളന സ്ഭ ലപ്രടത്സടഹിപിക്കുന്നു. ക്നടനടയക്കടർ ക്നടനടയക്കടളര െിെടഹാം
ളെയ്യുന്നത് നമ്മുളട ൊംശീയതയുാം പടരമ്പരയങ്ങളുാം നിെനിർത്തുന്നലതടളടടപാം കലതടെിക്കട െിശവടസ്ാം
സ്ാംരക്ഷിക്കുെടനുാം സ്ഹടയകമടണ്.
സ്വൊംശതിൽനിന്ന് െിെടഹിതരടകുെടനുള്ള സ്വടതന്ത്രയാം െയക്തിക്കുള്ളതിനടൽ അതിനു സ്ഭലയട സ്ിെിൾ
നിയമലമട എതിരല്. ക്നടനടയക്കടർ ആളരന്നു നിശ്ചയിക്കുെടനുള്ള സ്വടതന്ത്രയാം ക്നടനടയ സ്മുേടയതിനുണ്്. സ്ഭ അത്
അാംഗീകരിച്ചിട്ടുമുണ്്. ക്നടനടയക്കടർ ക്നടനടയക്കടളര മടത്രാം െിെടഹാം ളെയ്തിരന്ന കടെഘട്ടതിെടണ് െിശുദ്ധ പതടാം
പിയൂസ്് മടർപടപ ലകടട്ടയാം മിസ്സാം ക്നടനടയക്കടർക്കു മടത്രമടയി അനുെേിച്ചത്. എന്നടൽ പിന്നീട് ചുരക്കാം െിെർ
സ്മുേടയതിനു ളെെിയിൽനിന്നു െിെടഹിതരടയലപടൾ അെർക്കു കുടാംബടാംഗതവാം നല്കടൻ ക്നടനടയ പള്ളികൾക്കു
സ്ടധിക്കടതതിനടൽ അെർ അടത്തുള്ള സ്ീലറടമെബടർ പള്ളികെിൽ അാംഗങ്ങെടയി. അതിനുാം സ്ഭ എതിര
നിന്നിട്ടില്.
എന്നടൽ അലമരിക്കയിൽ, പ്രലതയകിച്ച് ഷിക്കടലഗടയിൽ കുടിലയറിയ െിെർ, തങ്ങൾ നടട്ടിൽളെച്ച് ഉലപക്ഷിച്ച
ക്നടനടയ ഇടെകടാംഗതവാം ഇെിടളത ക്നടനടയ മിഷനുകെിൽ ലെണളമന്നു ശടഠയാം പിടിക്കുകയുാം, ൊംശീയത പടെിച്ച
പെരാം അെളര അക്കടെത്തു പിന്തടങ്ങുകയുാം ളെയ്ത്, പ്രശ്നാം െതിക്കടൻെളര എതിച്ചു. അലപടഴടണ്
സ്ഭടനിയമമനുസ്രിച്ച് കലതടെിക്കട െിശവടസ്ികെടയ ക്നടനടയക്കടർ ആെശയളപട്ടടൽ അെർക്ക് ക്നടനടയ മിഷനിൽ
അാംഗതവാം നല്കണളമന്നുാം, ഇഷ്ടളപട്ട ജീെിതപങ്കടെിളെ െിെടഹാം ളെയ്തതിളെ ലപരിൽ കലതടെിക്കട െിശവടസ്ാം
പടെിക്കുന്ന
െയക്തിളയ
ഇടെകടാംഗതവാം
ഉലപക്ഷിക്കടൻ
നിർബന്ധിക്കരളതന്നുാം
പൗരസ്തയതിരസ്ാംഘാം
നിെപടളടടക്കുകയുാം അതിൽ ഉറച്ചു നില്ക്കുകയുാം ളെയ്യുന്നത്.
ക്നടനടയ സ്മുേടയതിൽനിന്നുതളന്ന ക്നടനടയക്കടർ െിെടഹാം ളെയ്യുകലയട, സ്മുേടയാം മടറി െിെടഹിതരടകുന്നെർ
സ്വമനസ്ട ക്നടനടലയതര ഇടെകയിൽ അാംഗമടകുകലയട ളെയ്തടൽ സ്ഭലയട സ്ിെിൾ അധികടരികലെട അതിന് എതിര
നില്ക്കില്. കടരണാം സ്ീലറടമെബടറുകടരടയ ക്നടനടയക്കടർക്ക് അടത്തുള്ള ലസ്ടലറടമെബടർ പള്ളിയിൽ
അാംഗതവളമടക്കുെടൻ സ്വടതന്ത്രയമുണ്്. അതിനടൽ കലതടെിക്കട സ്ഭ ൊംശീയതയ്ക്ക് എതിരല്. എന്നടൽ അതിളെ
ലപരിൽ സ്ഭയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടക്കടലനട, സ്ഭടനിയമതിനു െിരദ്ധമടയി െയക്തിയുളട അെകടശാം നിലഷധിക്കടലനട
പടടില്. ലകടട്ടയാം അതിരൂപതയിൽ നിെെിലള്ള നടപടികൾ തുടരടളമങ്കിലാം അലമരിക്കയിൽ അതു പടടിളല്ന്നടണ്
െതിക്കടൻ എടത നിെപടട്.

6. അത്മര്ിക്കയിലെ ക്നാനായ പള്ളികൾ "സങ്കര്" പള്ളികത്ളാ?
ഇലപടൾ അലമരിക്കയിളെ ക്നടനടയ പള്ളികെിൽ സ്ഹകരിക്കുന്നെളര പരിഹസ്ിക്കുെടൻ സ്ടമൂഹയ മടധയമങ്ങെിലൂളട
ചുരക്കാം െിെർ പ്രെരിപിക്കുന്നതടണ് അലമരിക്കയിളെ ക്നടനടയ പള്ളികൾ "സ്ങ്കര" പള്ളികെടളണന്ന്. അത് അെരളട
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അറിെില്ടയ്മളകടലണ്ട മനഃപൂർവ്വാം ളതറ്റിധരിപിക്കടനുള്ള പരിശ്രമഭടഗമടലയട എഴുതി പ്രെരിപിക്കുന്നതടണ്.
സ്മുേടയതിനു ളെെിയിൽനിന്നു െിെടഹാം ളെയ്തയടെിളെ ഭടരയയുാം മക്കളുാം സ്മുേടയടാംഗഗങ്ങെളല്ന്നത് പതിനടറര
നൂറ്റടണ്ടു പഴക്കമുള്ള സ്മുേടയ പടരമ്പരയമടണ്. അതിളന സ്ഭ എതിർക്കടതതിനടെടണ് അലമരിക്കയിൽ െയക്തിഗത
ഇടെകകൾ
അനുെേിച്ചിരിക്കുന്നത്.
എന്നടൽ
ക്നടനടയാംഗങ്ങെല്ടതെർക്കുാം,
നടട്ടിളെ
ക്നടനടയ
ഇടെകകെിളെന്നലപടളെ ഇെിളടയുാം, പേെടെയ ശുശ്രൂഷകൾ െഭയമടക്കണളമലന്ന പൗരസ്തയ തിരസ്ാംഘാം 2018 മടർച്ച്
രണ്ിന് മടർ ലജക്കബ് അങ്ങടടിയടത്തു പിതടെിനു ലരഖടമൂൊം നല്കിയ നിർലദ്ദശതിൽ ആെശയളപടന്നുള്ളു. നടാം അതു
പടെിക്കുന്നുളണ്ന്ന് തിരസ്ാംഘാം അാംഗീകരിക്കുന്നുമുണ്്: "The intent of allowing the Knanaya personal parishes in

the diaspora is to have a place where the social and cultural bonds of this community can be specially
fostered without, however, limiting participation in divine worship only to persons of Knanaya lineage, as in
fact is already the case".

അടത പ്രശ്നാം സ്മുേടയടാംഗതവാം കർമ്മാം ളകടണ്ടു പടെിക്കടളത സ്മുേടയതിനു ളെെിയിൽനിന്നു െിെടഹിതരടയ
െയക്തികളുളട കടരയമടണ്. അെർ ആെശയളപട്ടടൽ െതിക്കടളെ നിെെിലള്ള നിർലദ്ദശപ്രകടരാം അലമരിക്കയിളെ
ക്നടനടയ ഇടെകകെിൽ അെർക്ക് അാംഗതവാം നലല്കണ്തലല്? അതു നടപിെടക്കിലയട? ഇളല്ങ്കിൽ ലറടമിളെ
തീരമടനളത അെഗണിക്കുകയലല്?
ഇതിൽ പ്രധടന പ്രശ്നാം അതരക്കടർ ക്നടനടയ പള്ളികൾക്കു െതിക്കടൻ കല്പിച്ച െയക്തിഗതടാംഗതവതിൽ
തൃപ്തരളല്ന്നതടണ്. “ഒരിക്കൽ ക്നടനടയക്കടരൻ എലപടഴുാം ക്നടനടയക്കടരൻ” (“Once a Kna always a Kna”) എന്ന
മുദ്രടെടകയാം സ്വീകരിച്ചു ലപടന്നിരന്നെർ ഇലപടൾ നിെപടട മടറ്റി ക്നടനടയക്കടരല്ടത തങ്ങളുളട ജീെിത പങ്കടെിളയയുാം
മക്കളെയുാം ക്നടനടയക്കടരടയി കണക്കടക്കണളമന്നു ശഠിക്കുന്നു. െതിക്കടൻ ലപടലാം ആെശയളപടടത ആ അനയടയ
അെകടശെടോം നടപിെടക്കിയടൽ സ്മുേടയാം നിെനില്ക്കില്. െതിക്കടളെ നിർലദ്ദശാം അെർക്കുാം ബടധകമടളണങ്കിലാം
അതിൽ അെർ െിലയടജിക്കുന്നതിനടൽ അെർക്ക് അാംഗതവാം നല്കടവന്ന സ്ഥിതിയല് ഇലപടഴുള്ളത്.
പൗരസ്തയ തിരസ്ാംഘതിളെലയട രൂപതടദ്ധയക്ഷളെലയട നിർലദ്ദശങ്ങൾക്കു െിരദ്ധമടയി കലതടെിക്കട
ഇടെകകൾക്കു പ്രെർതിക്കടനടകില്. എന്നടൽ സ്മുേടയതിനു ളെെിയിൽനിന്നു െിെടഹിതരടകടൻ, രൂപതട
കലച്ചരിയുളട അനുെടോം െടങ്ങി പലണ് ലകടട്ടയാം രൂപത െിട്ടുലപടയെളര അലമരിക്കയിെടയതിളെ ലപരിൽ തിരിളക
ക്നടനടയ ഇടെകടാംഗങ്ങെടയി സ്വീകരിക്കടവന്ന മടനസ്ികടെസ്ഥയിെല് ഇെിടളത ക്നടനടയക്കടർ. െിെടേങ്ങളുാം
പ്രതിസ്ന്ധികളുാം തുടരന്നതിനടൽ െിശവടസ്ികളുളട ഭിന്നിപ്പുാം സ്ഭടതിരസ്കരണവാം ഒഴിെടക്കുെടൻ, അെരളട
ആത്മരക്ഷളയ കരതി,
അജപടെന െിലെകമുപലയടഗിച്ച് ക്നടനടയ പെേികർ അെ പ്രടലയടഗികതെതിൽ
നടപിെടക്കിയിട്ടില്; നടപിെടക്കുക ഇലപടൾ പ്രടലയടഗികവമല്. അതുളകടണ്് ലകടട്ടയാം രൂപതയിലെതുലപടളെ
ക്നടനടയക്കടർക്കു ലെണ്ിയുള്ള പള്ളിയടയുാം, സ്മുേടയതിനു ളെെിയിൽനിന്നു െിെടഹിതരടയെരളട കുടാംബാം
ഉൾളപളട എല്ട കലതടെിക്കർക്കുാം അജപടെനസ്ൗകരയങ്ങൾ െഭയമടക്കിയുാം അലമരിക്കയിളെ ക്നടനടയ ഇടെകകൾ
പ്രെർതിക്കുന്നു.
അലമരിക്കയിളെ ക്നടനടയ ഇടെകകെിൽ അാംഗതവ ഫീലസ്ട അാംഗതവ ളറജിസ്റ്റലറട ഇല്. പകരാം, െടർഷിക
സ്ാംഭടെന സ്വീകരിക്കുന്നു. ലകടട്ടയാം അതിരൂപതയിളെ പള്ളികെിലെതു ലപടളെ ആത്മസ്ഥിതി പുസ്തകമടണ് ഇെിളടയുാം
സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അതിൽ പള്ളിയിളെ തിരക്കർമ്മങ്ങെിൽ പതിെടയി പങ്കുലെരന്നെരളട ലപരെിെരങ്ങലെടളടടപാം
സ്മുേടയാം ലരഖളപടത്തുന്നുണ്്. ലകടട്ടയാം അതിരൂപതയുളട പള്ളികെിലള്ള ആത്മസ്ഥിതി പുസ്തകതിളെ െക്കിനു
(ളപർമിഷൻ റ്റു െീെ് േ എപടർകി ഓഫ് ലകടട്ടയാം എന്നതിനു) പകരമടണിത്. അലമരിക്കയിൽ ക്നടനടയക്കടർക്കുാം
അല്ടത സ്ീലറടമെബടറുകടർക്കുാം ളപടതുെടയ രൂപതയടയതിനടൽ ഇെിളട രൂപത മടലറണ്തില്; ഇടെക മടറിയടൽ
മതിയടകുാം. അതിനു രൂപതടധികടരികളുളട അനുെടോം ആെശയമില്.
ലകരെതിൽ ളെച്ച് ലകടട്ടയാം അതിരൂപതയിൽനിന്ന് അനുെടോം ലെടേിച്ചുെടങ്ങി പുറത്തുലപടയി െിെടഹിതരടയ
ചുരക്കാം െിെലര അലമരിക്കയിളെ ക്നടനടയ ഇടെകകെിൽ അാംഗതവാം ലെണളമന്ന് നിർബന്ധാം പിടിക്കുന്നുള്ളു. ആ പഴയ
തെമുറയുളട പിൻതെമുറ ക്നടനടയ പള്ളികെിൽ െരടറില്; അെർക്ക് അതിൽ തടല്പരയവമില്. അതിനടൽ കടെക്രലമണ
ഒഴിെടകടവന്ന പ്രശ്നലമയുള്ളു. ഒഴിെടക്കടവന്ന പ്രശ്നളതളെടല്ി നമ്മുളട സ്ഭടെെർച്ച നടാം തളന്ന തടയരത്.
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െയക്തിഗത ഇടെക അനുെേനീയമടളണന്നുാം ൊംശീയത പടെിക്കടൻ നമുക്കു സ്വടതന്തയമുളണ്ന്നുാം, ക്നടനടയക്കടർ
ആളരന്നു തീരമടനിക്കുന്നത് ക്നടനടയക്കടരടളണന്നുാം സ്ഭ അാംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്്. ക്നടനടയ സ്മുേടയതിനു ളെെിയിൽനിന്നു
െിെടഹിതരടകുന്നെളര ക്നടനടയക്കടരലടതല്ടത ഇടെകകെിലെക്ക് നിർബന്ധിച്ചയക്കടൻ പടടിളല്ന്ന നിെപടടടണ്
ലകടട്ടയാം രൂപതയ്ക്കു ളെെിയിലള്ള ക്നടനടയക്കടരളട കടരയതിൽ പൗരസ്തയതിരസ്ാംഘാം ഇലപടൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
െടശിലയട നിർബന്ധലമട പ്രകടിപിക്കടളത സ്ൗഹൃേമടയി അെളര അടത്തുള്ള സ്ീലറടമെബടർ പള്ളിയിൽ സ്വയാം
ലെരടൻ ലപ്രടത്സടഹിപിക്കുകയടണ് സ്മുേടയാം ളെയ്യുന്നത്. അതനുസ്രിച്ച ലബടധെല്ക്കരണാം സ്മുേടയാം നല്കുന്നുണ്്.
സ്മുേടയ െികടരമറിയടവന്ന യുെേമ്പതികൾ അതിലനടട് സ്ർവ്വടത്മനട സ്ഹകരിക്കുന്നുമുണ്്. അതിനടൽ
അലമരിക്കയിളെ
എല്ട
ക്നടനടയ
പള്ളികളുാം
മിഷനുകളുാം
ഇലപടൾ
പ്രടലയടഗികമടയി
ലകടട്ടയാം
അതിരൂപതയിലെതുലപടളെയടണു പ്രെർതിക്കുന്നത്.

7. സീത്റാമെബാർ ലമത്രാന്മാത്ര്ാട ത്വണ്ട സമീപനാം?
സ്ീലറടമെബടർ സ്ഭളയയുാം ഷിക്കടലഗട സ്ീലറടമെബടർ രൂപതടദ്ധയക്ഷനടയ മടർ ലജക്കബ് അങ്ങടടിയടത്തു
പിതടെിളനയുാം ക്നടനടയ സ്മുേടയ െിലരടധികെടയി െിത്രീകരിക്കുന്ന ചുരക്കാം െിെരണ്്. െടസ്തെതിൽ അത്
അങ്ങടടിയടത്തു പിതടെിളന അടത് അറിയടതതുളകടണ്ടണ്. ക്നടനടയ സ്മുേടയടാംഗമളല്ങ്കിലാം അതിളെ കുറവ
ക്നടനടയക്കടർക്കു ലതടന്നടതെിധാം സ്മുേടയതിനു നന്മളെയ്യുെടൻ അലദ്ദഹാം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്്. നമ്മുളട ആളുകളുമടയി
അലദ്ദഹാം സ്ൗഹൃോം പുെർത്തുകയുാം ക്നടനടയ പള്ളികെിൽ െരലമ്പടൾ നമ്മുളട ആളുകളുമടയി അടത് ഇടപഴകുകയുാം
ളെയ്യടറുണ്്; അതുലപടളെ തളന്നയടണ് സ്ഹടയളമത്രടനടയ മടർ ലജടയി ആെപടട്ടു പിതടവാം.
എന്നടൽ ക്നടനടയക്കടർക്കു പ്രതികൂെമടയി മടർ ലജക്കബ് അങ്ങടടിയടത്തു പിതടെിനു ലറടമിൽനിന്നു 2001 നൊംബർ
27നു െഭിച്ച നിർലദ്ദശമടണ് അലദ്ദഹതിനു അതുെളര നലമ്മടടണ്ടയിരന്ന നിെപടടിൽ മടറ്റാം െരത്തുെടൻ
കടരണമടക്കിയത്. ക്നടനടയക്കടരനല്ടത അലദ്ദഹാം സ്മുേടയാം മടറി െിെടഹിതരടയ ക്നടനടയക്കടളരയുാം ശ്രെിലക്കണ്ി
െന്നു. എങ്കിലാം നമ്മുളട പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹടരമുണ്ടക്കുെടൻ അലദ്ദഹാം െതിക്കടനിലെക്ക് എഴുതുകയുാം, ക്നടനടയ
പള്ളികെിളെ അാംഗതവാം സ്ാംബന്ധിച്ച െിെടേലരഖ
പൗരസ്തയതിരസ്ാംഘതിൽനിന്ന് 2017 ഡിസ്ാംബർ 18നു
െന്നലപടൾ അതിൽ മടറ്റാം െരത്തുെടൻ ക്നടനടയ ളമത്രടന്മടരടയ മടർ മടതു മൂെക്കടട്ട്, മടർ ലജടസ്ഫ് പണ്ടരലേരിൽ
എന്നീ പിതടക്കന്മടലരടടാം, ക്നടനടയ റീജിയൺ ഡയറക്ടർ ഫട. ലതടമസ്് മുെെനടെിലനടടാം ലഡട. സ്റ്റീഫൻ ളപടട്ടൂർ,
ളജയ്ലമടൻ നന്ദികടട്ട്, ലമയടമ്മ ളെട്ടിക്കടട്ട് എന്നീ അല്മടയപ്രതിനിധികലെടടളമടപാം മടർ ലജക്കബ് അങ്ങടടിയടത്തു
പിതടെ് നമുക്കുലെണ്ി ലറടമിൽ ലപടകുകയുാം 2018 ളഫബ്രുെരി 6ന് പൗരസ്തയതിരസ്ാംഘതിളെ കടരയടെയതിൽ
നടന്ന സ്ലമ്മെനതിൽ പളങ്കടത് നമുക്കുലെണ്ി സ്ാംസ്ടരിക്കുകയുാം ളെയ്തു. തൽഫെമടയി 2018 മടർച്ച് 2ന് നമുക്ക്
പ്രെടസ്ി ക്നടനടയ പള്ളികെിൽ െയക്തിഗതടാംഗതവാം അാംഗീകരിച്ചുകിട്ടി.
അലമരിക്കയിൽ മടത്രമല്, ഏതു രടജയത്തുാം നമ്മുളട അജപടെകരടയി പരിശുദ്ധ സ്ിാംഹടസ്നാം നിയമിക്കുന്ന
രൂപതടദ്ധയക്ഷന്മടരമടയി നടാം സ്ഹകരിച്ചുാം, നമ്മുളട അെകടശങ്ങൾ സ്പധരയാം അെതരിപിച്ചുാം, അെളര
എതിർക്കടളതയുാം ളെറുപിക്കടളതയുാം കടരയങ്ങൾ സ്ടധിക്കണാം. െർഗീയതയുാം തീവ്രെടേവാം അപകടകരമടളണന്നു നടാം
തിരിച്ചറിയണാം. ചുരക്കാം െിെർ മുൻപകളയടത്തു നയിച്ച പ്രതിലഷധ പ്രകടനങ്ങൾ ലേടഷാം ളെയ്തു. അപക്രസ്തെ
മടർഗങ്ങൾ നടാം ഒഴിെടക്കണാം. സ്ീലറടമെബടർ സ്ഭളയയുാം പിതടക്കന്മടളരയുാം നടാം ശത്രുക്കെടയി കടണുകലയട
സ്ടമൂഹയമടധയമങ്ങെിലൂളട അെലഹെിക്കുകലയട ളെയ്യുന്നത് നമുക്കു െിനടശകരമടളണന്നു നടാം തിരിച്ചറിയണാം. അെരിൽ
നളമ്മ സ്ഹടയിക്കടൻ ഉത്സുകരടയെരണ്്. നടെിതുെളര നടാം പ്രെടസ്ി സ്മൂഹങ്ങെിൽ സ്ഭടപരമടയി ലനടിയളതല്ടാം
അനുനയ സ്മീപനതിലൂളടയടണ്. നമ്മുളട ആഗ്രഹടനുസ്രണമുള്ള സ്ഭടസ്ാംെിധടനാം ഉണ്ടകണളമങ്കിൽ നടാം പകവവാം
ക്രിസ്തീയവമടയ മടർഗമടണ് അെൊംബിലക്കണ്ത്.

8. ക്നാനയസാംഘടന ഉള്ളത്പ്പാൾ മിഷൻ ആവേയമുത്ണ്ടാ?
ക്നടനടയ മിഷനുകൾ ഉണ്ടകുന്നതിനു മുമ്പ് പ്രെടസ്ി നടടകെിൽ ക്നടനടയക്കടളര ഒരമിച്ചു കൂട്ടുെടനുാം ക്നടനടയ
പടരമ്പരയങ്ങൾ നിെനിർത്തുെടനുാം ഇടയ്ക്കിളട സ്ീലറടമെബടർ കുർബടനയുാം, ധയടനവാം, ക്രിസ്തുമസ്് കുർബടന, െിശുദ്ധ
െടരകർമങ്ങൾ തുടങ്ങിയെ സ്ാംഘടിപിക്കുെടനുാം ക്നടനടയ സ്ാംഘടനകൾ െഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്ക് പ്രശാംസ്നീയമടണ്.
അെളയ അതടതുകടെളത ക്നടനടയ ളമത്രടന്മടരാം പെേികരാം ലപ്രടത്സടഹിപിച്ചിട്ടുണ്്. എന്നടൽ സ്ാംഘടനകൾക്ക്
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ളെയ്യടവന്ന ലസ്െനങ്ങൾക്കു പരിമിതികളുണ്്. ഇടെകകൾ ളെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ മുഴുെൻ ളെയ്യുെടൻ സ്ാംഘടനകൾക്കു
സ്ടധിക്കുകയില്ലല്ട.
പെേികളര നിയമിക്കടനുാം തിരകർമ്മങ്ങൾ പരികർമ്മാം ളെയ്യുന്നതിന് അനുെേിക്കടനുാം അധികടരമുള്ളത്
സ്ഥെളത ളമത്രടന്മടർക്കു മടത്രമടണ്. സ്ിലറട മെബടർ രൂപതകൾ ഉള്ള സ്ഥെങ്ങെിൽ ആ രൂപതടദ്ധയക്ഷന്മടലരടട
ലെർന്നു ളകടണ്ടുാം, ഇല്ടത സ്ഥെങ്ങെിൽ െതീൻ ളമത്രടളെ അനുെടേലതടളടയുലമ തിരക്കർമ്മങ്ങൾ സ്ാംഘടനയുളട
ലനതൃതവതിെടളണങ്കിലാം പെേികർക്കു ളെയ്യുെടൻ സ്ടധിക്കുകയുള്ളൂ.
അലസ്സടസ്ിലയഷളെ ലപടഷകസ്ാംഘടനയടയി നിെനില്ക്കടൻ മിഷന് കലതടെിക്കടസ്ഭയിൽ സ്ടധിക്കുകയില്.
മറിച്ച്
മിഷളെലയട
ഇടെകയുളടലയട
ലപടഷകസ്ാംഘടനയടയിട്ടടണ്
അല്മടയ
അലസ്സടസ്ിലയഷനുകൾ
പ്രെർതിലക്കണ്ത്.
അല്ടതെളയ
സ്ഭയുളട
ഔലേയടഗിക
സ്ാംഘടനയടയി
അാംഗീകരിക്കണളമന്നില്.
രൂപതടദ്ധയക്ഷളെ അാംഗീകടരമുള്ളതുാം ഇടെകയ്ക്കു െിലധയളപടന്നതുമടയ സ്ാംഘടനകളുളട പ്രതിനിധികൾലക്ക പടരിഷ്
കൗൺസ്ിെിൽ ഔലേയടഗിക അാംഗതവാം നല്കടറുള്ളു.
അലസ്ടസ്ിലയഷനുകെിൽ കുളറനടൾ പ്രെർതിച്ചു കഴിയുലമ്പടൾ അതിലനടട് െിെർളക്കങ്കിലാം ആഭിമുഖയാം
െർദ്ധിക്കുക സ്വടഭടെികമടണ്. സ്ാംഘടനകൾക്ക് സ്മുേടയതിനുലെണ്ി ഏളറ കടരയങ്ങൾ ളെയ്യുെടൻ സ്ടധിക്കുാം.
എന്നടൽ ക്നടനടയ മിഷനുകളുാം ഇടെകകളുാം സ്ഥടപിക്കുെടൻ സ്ാംഘടനകൾ ലപ്രടത്സടഹനവാം സ്ഹകരണവാം
നലല്കണ്തടണ്. അങ്ങളന പെ സ്ാംഘടനകളുാം സ്ഹകരിച്ചതുളകടണ്ടണ് നമുക്ക് ഇത്രലയളറ പ്രെടസ്ി ക്നടനടയ
മിഷനുകളുാം ഇടെകകളുാം അലമരിക്കയിൽ സ്ഥടപിക്കുെടൻ സ്ധിച്ചത്.
ഉേടഹരണമടയി, പ്രഥമ പ്രെടസ്ി പേെടെയാം ഷിക്കടലഗട അതിരൂപതലയടട െടങ്ങിയലപടൾ അതിന്
സ്ഹടയളമത്രടൻ ബിഷപ് ലതടമസ്് പലപ്രടക്കിയുമടയി ബന്ധളപട്ട് ഇടപടടകൾ നടത്തുെടൻ സ്ഹടയിച്ചത് അന്നളത
ളക.സ്ി.സ്ി.എൻ.എ. പ്രസ്ിഡണ്് ലജടയി െടച്ചടച്ചിറയടണ്. അതു െടങ്ങുന്നതു സ്ാംബന്ധിച്ചു െിെടേമുണ്ടയലപടൾ
ഷിക്കടലഗട ക്നടനടയ കടതെിക് ളസ്ടപസ്റ്റിയുളട പ്രസ്ിഡണ്് മടതു ളനടമടക്കൽ ളസ്ടപസ്റ്റിയുളട
ളപടതുലയടഗതിൽ അനുകൂെ തീരമടനാം എടപിച്ചു. ക്നടനടയ മിഷനുകൾ ഇല്ടതിരന്ന പെ നഗരങ്ങെിലാം മിഷനുകൾ
ആരാംഭിക്കുന്നതിലനക്കുറിച്ച് െിഷയടെതരണാം നടതി തീരമടനളമടപിക്കുെടൻ െികടരി ജനറടെിനുലെണ്ി
ളപടതുലയടഗാം െിെിച്ചുകൂട്ടിയത് പ്രടലേശിക ക്നടനടയ സ്ാംഘടനകെടണ്. ളക.സ്ി.സ്ി.എൻ.ഏ. ളസ്ക്രട്ടറിയടയിരന്ന
സ്ിറിയക്ക് പുതൻപുരയിലാം പ്രസ്ിഡെ് ലജടർജ്ജ് ളനല്ടമറ്റവാം ക്നടനടയ മിഷനുകൾക്ക് അനുകൂെമടയി മിഷളെ
മീറ്റിാംഗുകെിൽ സ്ഹകരിച്ചിട്ടുണ്്.
നമ്മൾ ക്നടനടയക്കടർ മടത്രമല്, കലതടെിക്കർ കൂടിയടളണന്നത് നടാം െിസ്മരിക്കരത്. നമ്മുളട
െിശവടസ്ജീെിതതിളെ െക്ഷയാം ക്രിസ്തുെിളെ സ്ഭയിലൂളട സ്വർഗ്ഗതിൽ പിതൃസ്ന്നിധിയിൽ എത്തുകയടണ്. അതു
സ്ടധിക്കുന്നത് ഇടെകകൾ െഴിയുാം രൂപതടദ്ധയക്ഷൻ നിലയടഗിക്കുന്ന പെേികരിലൂളടയുമടണ്. അെർ ക്രിസ്തുെിളെ
സ്തയമടർഗാം പഠിപിക്കുലമ്പടൾ അെളര പീഢിപിച്ചടൽ അെർ പ്രതിനിധടനാം ളെയ്യുന്ന ക്രിസ്തുെിളനയുാം
ഇടെകളയ്ക്കതിരനിന്നടൽ കിസ്തുെിളെ സ്ഭലയയുമടണു നടാം പീഢിപിക്കുക.
നമ്മുളട ആരടധനടക്രമതിലാം മതലബടധനക്ലടസ്സുകെിലാം ഭക്തസ്ാംഘടനകെിലാം പേെടെയടന്തരീക്ഷതിലാം നടാം
നടട്ടിൽ െെർന്നതുലപടളെ നമ്മുളട കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിശീെിപിക്കുെടൻ ക്നടനടയ പേെടെയങ്ങളുാം അെിടളത
ശടന്തതയുാം െിശുദ്ധിയുാം പ്രെടസ്ിപ്രലേശങ്ങെിലാം ആെശയമടണ്.
സ്മുേടയടാംഗങ്ങൾ പള്ളിഗ്രൂപ്പുാം അലസ്സടസ്ിലയഷൻ ഗ്രൂപ്പുമടയി തിരിയുെടൻ പടടില്. അത് സ്മുേടയ ഐകയതിനുാം
പക്രസ്തെ സ്ടലഹടേരയതിനുാം െിരദ്ധമടണ്. സ്ാംഘടനയുാം ഇടെകയുാം നമുക്കടെശയമടണ്. അെ പരസ്പരാം തങ്ങളുളട
ലറടളുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പ്രെർതിക്കുകയുാം പരസ്പരാം പിന്തുണയ്ക്കുകയുാം ളെയ്യണാം. സ്ടമുേടയികവാം സ്ടാംസ്കടരികവാം
കെടപരവമടയ െെളര കടരയങ്ങൾ ക്നടനടയ അലസ്ടസ്ിലയഷനുകൾക്ക് സ്മുേടയതിനുലെണ്ി ളെയ്യടനടകുാം.
അതുളകടണ്് പള്ളികൾ െന്നടൽ അലസ്സടസ്ിലയഷൻ ശുഷ്കിക്കുളമന്ന് ഭയളപലടണ്. മറിച്ച്, പള്ളിയുമടയി സ്ഹകരിച്ച്
പുഷ്ടിളപടകയടണു ലെണ്ത്.
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9. കമ്മ്യൂണിറ്റി ലസലെറുകളിൽ കുർബാന പാടിത്ല്?
ക്നടനടയ കൂട്ടടയ്മയ്ക്കുാം കുട്ടികളുളട കെടസ്ടാംസ്കടരിക പരിശീെനതിനുമടണ് െിെ സ്ഥെങ്ങെിൽ ക്നടനടയകമ്മൂണിറ്റി
ളസ്ൻററുകൾ സ്ഥടപിച്ചത്. അതിന് അല്മടയ സ്ാംഘടനകളെ മടർ കുരയടലക്കടസ്് കുന്നലേരി പിതടവാം പെേികരാം
ലപ്രടത്സടഹിപിച്ചിട്ടുണ്്. നമുക്ക് പേെടെയങ്ങെില്ടതിരന്ന കടെത് സ്ൗകരയടർത്ഥാം അെിളട േിെയബെിയർപണവാം
മറ്റു തിരക്കർമ്മങ്ങളുാം മതലബടധന ക്ലടസ്സുകളുാം നടതിയിട്ടുണ്്.
സ്ീലറടമെബടർ സ്ഭട സ്ാംെിധടനാം ഉണ്ടകുന്നതിനു മുൻപ് ഭെനങ്ങെിലാം കമ്മൂണിറ്റി ളസ്ൻററുകെിലാം േിെയബെി
അർപിച്ചിരന്നു. മതമർദ്ദനമുണ്ടയിരന്ന ആേിമസ്ഭയിൽ േിെയബെിയർപിച്ചിരന്നത് ഭെനങ്ങെിെടയിരളന്നങ്കിലാം
പിന്നീട് അത് പേെടെയതിലെക്ക് മടറ്റുകയുണ്ടയി. അതുലപടളെ നമുക്ക് സ്ഭട സ്ാംെിധടനങ്ങൾ സ്ഥടപിക്കുെടൻ
അെസ്രാം െഭിച്ചലതടളട ഭെനങ്ങെിലാം ലഹടളുകെിലാം കുർബടനയർപിച്ചിരന്നത് സ്ഭ നിർതെടക്കി.
കമ്മൂണിറ്റി ളസ്ൻററുകൾ സ്ാംഘടനടഭടരെടഹികളുളട നിയന്ത്രണതിെടയതിനടൽ അെിളട െിശുദ്ധ കുർബടന
സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുാം അതിളെ പരിശുദ്ധി പടെിക്കുന്നതിനുാം പെേികർക്കു പരിമിതിയുണ്്. പേെടെയതിളെ പെിത്രത
കമ്മൂണിറ്റി ളസ്െറിൽ െഭിക്കുകയില്. മടത്രമല്, സ്വന്താം പള്ളികളുളണ്ങ്കിൽ ഇടെകയ്ക്ക് ഏളറ അജപടെന ശുശ്രൂഷ
ളെയ്യടനടവാം.
ളക.സ്ി.സ്ി.എൻ.എ. കൺളെൻഷനുകൾക്കുാം ലഹടട്ടലകെിൽ തടമസ്ിച്ചുള്ള ധയടനങ്ങൾക്കുാം െിശുദ്ധ കുർബടന
ഹടളുകെിൽ അനുെേിക്കുളമങ്കിലാം സ്ടധടരണഗതിയിൽ അത് അനുെേിക്കടറില്. സ്ഭടനിയമപ്രകടരാം അതിെിശിഷ്ട
സ്ഥെതടയിരിക്കണാം െിശുദ്ധ കുർബടന അർപിലക്കണ്ത്. കൂേടശളെയ്ത പേെടെയങ്ങൾ െഭയമല്ടത
അെസ്രങ്ങെിൽ മടത്രാം പടെനമടയ മറ്റു സ്ഥെങ്ങെിൽ േിെയബെി അർപിക്കടാം. നമ്മുലടതടയ പേെടെയങ്ങൾ
സ്ഥടപിക്കുെടൻ സ്ൗകരയമുള്ളലപടൾ, അളല്ങ്കിൽ മറ്റു പള്ളികൾ ഉപലയടഗിക്കുെടൻ െഭയമടകുലമ്പടൾ, കൂേടശ ളെയ്യളപട്ട
പേെടെയങ്ങെിെടണ് െിശുദ്ധ കുർബടന അർപിലക്കണ്ത് (Canon 932). സ്ഭയുളട നിർലേശങ്ങെനുസ്രിച്ചു
പ്രെർതിക്കുെടൻ സ്ാംഘടനട ഭടരെടഹികളുാം സ്മുേടയടാംഗങ്ങളുാം സ്ന്നദ്ധരടകണാം.

10. പള്ളികൾ വാങ്ങിയത് ആരുലട ത്പര്ിൽ?
പൗരസ്തയ കടനൻ നിയമാം 1008 അനുസ്രിച്ച് ലറടമൻ മടർപടപടയടണ് സ്ഭട െസ്തുക്കളുളട പരമമടയ
ഭരണടധികടരിയുാം കടരയസ്ഥനുാം. കടനൻ നിയമതിനനുസൃതമടയി ജുറിഡിക് ലപഴ്സണ് െസ്തുക്കൾ സ്ഭയ്ക്കുലെണ്ി
ക്രയെിക്രയാം ളെയ്യടാം. ആലഗടെ സ്ഭയുളട കടനൻ 515 §3 പ്രകടരാം നിയമടനുസൃതാം സ്ഥടപിതമടയ ഇടെകയുാം
ജുറിഡിക് ലപഴ്സണടണ്. ഈ െകുപ്പുകൾ പ്രകടരാം അലമരിക്കയിളെ ക്നടനടയ ഇടെകയ്ക്കുലെണ് െസ്തുെകകൾ സ്ഭയ്ക്കുാം
അതടത് ഇടെകയുളട ഉപലയടഗതിനുമടയി രൂപതടദ്ധയക്ഷളെ അനുമതിലയടളട ഇടെകയുളട ലപരിെടണു െടങ്ങിയത്.
അപ്രകടരമടണലല്ട ലകരെതിൽ നടാം ളെയ്യുന്നത്.
ക്നടനടയ പള്ളികളുാം മറ്റു െസ്തുെകകളുാം െടങ്ങുെടൻ ഒപിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇടെക െികടരിയുാം പകക്കടരന്മടരമടണ്.
എന്നടൽ അെ െടങ്ങുന്നതുാം െില്ക്കുന്നതുാം രൂപതയിളെ കൂരിയടയുളട അനുെടേലതടളടയടണ്. ഇടെകക്കടർ െസ്തുെകകൾ
െടങ്ങിയടലാം ഇടെകയ്ക്കുതളന്ന ഉപലയടഗിക്കടനുള്ളതടളണങ്കിലാം കലതടെിക്കട സ്ഭയ്ക്കുലെണ്ിയടണ് അെ െടങ്ങുന്നത്.
ഇടെകയുളട സ്മ്പത് രൂപത എടത്തുളകടണ്ടു ലപടകടൻ സ്ഭടനിയമമില്. അതിൽ നടാം ഭയളപലടണ്തില്.

11. സീത്റാമെബാർ രൂപതയുമായുള്ള ബന്ധാം
സ്ിെിൾ നിയമപ്രകടരാം ഓലരട ക്നടനടയ ഇടെകയുാം പ്രലതയക ലകടർപലറഷനടളണങ്കിലാം സ്ഭടപരമടയി അത്
സ്ീലറടമെബടർ സ്ഭയുളട ഭടഗമടണ്. ലകടട്ടയാം ളമത്രടലപടെിതട അയയ്ക്കുന്ന പെേികളര ലസ്പടൺസ്ർ ളെയ്തു
ളകടണ്ടുെരന്നതുാം പള്ളികെിൽ നിയമിക്കുന്നതുാം സ്ഥൊം മടറ്റുന്നതുാം ലസ്ടലറടമെബടർ രൂപതടദ്ധയക്ഷനടണ്.
അലമരിക്കയിളെ

ക്നടനടയ

ഇടെകകൾക്ക്

ലകടർപലറഷളെ

“ആർട്ടിക്കിൾസ്്

ഓഫ്

ഇൻലകടർപലറഷൻ”
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ഉളണ്ങ്കിലാം അതിളെ നിയമടെെി ഷിക്കടലഗട സ്ീലറടമെബടർ രൂപതയുളട പള്ളിലയടഗ നടപടിക്രമമടണ്.
ളപടതുലയടഗാം ളതരളഞ്ഞടക്കുന്ന പകക്കടരന്മടളരയുാം പടരീഷ് കൗൺസ്ിെിളനയുാം പഫനടൻസ്് ഓഫീസ്ളറയുാം
അാംഗീകരിക്കുന്നത് രൂപതടദ്ധയക്ഷനടണ്. ബടങ്ക് അക്കൗണ്് െികടരിയുളടയുാം പകക്കടരന്മടരളടയുാം ലപരിെടണ്.
അതിളന അലമരിക്കൻ രൂപതകെിളെ പതിെിൽനിന്നു െിഭിന്നമടയി രൂപതയുളട ഓൺപെൻ അക്കൗണ്ടുമടയി
ബന്ധിപിച്ചിട്ടില്. െരമടനതിളെ പത്തു ശതമടനവാം രൂപത നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു െിഹിതങ്ങളുാം എല്ട െർഷവാം
ഓഡിറ്റുളെയ്ത കണക്കു സ്ഹിതാം രൂപതയ്ക്കു നല്കുന്നുണ്്. രൂപതെഴി അലമരിക്കൻ ബിഷപ്സ് ലകടൺഫ്രൻസ്ിൽനിന്നടണ്
സ്ർക്കടരിളെ നികുതി ഇെവ െഭിക്കുന്നത്. ഇക്കടരയങ്ങെിളെല്ടാം അതടതു രൂപതയുളട നിർലദ്ദശങ്ങളുാം രടജയതിളെയുാം
സ്ാംസ്ഥടനതിളെയുാം നിയമങ്ങളുാം ക്നടനടയ മിഷനുകളുാം ഇടെകകളുാം പടെിലക്കണ്തുണ്്.

12. പള്ളികളുലട സാമ്പതിക സ്ഥിതി എന്ത്്?
ഷിക്കടലഗടയിളെ ആേയപേെടെയാം െതീൻ അതിരൂപതലയടട െടങ്ങിച്ചലപടൾ ആ പള്ളിയുളട മുൻെികടരി
പറഞ്ഞു: “സ്ടമ്പതിക ബുദ്ധിമുട്ടുമൂെമടണലല്ട ഈ പള്ളി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു െില്ക്കുന്നത്. നിങ്ങളുളട ആളുകൾ
ഞടയറടഴ്ചകെിൽ ഓലരട ലഡടെറലല് ലനർച്ചയിടൂ! ഞങ്ങളുളട ആളുകെടകളട്ട 100 ലഡടെർ െീതവാം. ഒര െർഷതിനകാം
ഈ പള്ളി നിങ്ങൾ പൂട്ടിളകട്ടുളമന്ന് എനിക്കുറപടണ്.”
അക്കടെളത ഷിക്കടലഗട അതിരൂപതടദ്ധയക്ഷൻ കർദ്ദിനടൾ ഫ്രടൻസ്ീസ്് ലജടർജ് ലെടേിച്ചു: “നിങ്ങളുളട ആളുകൾ
നിസ്സടര തുകയലല് പള്ളിക്ക് സ്ാംഭടെന ളെയ്യൂ. പിളന്നങ്ങളന ഈ പള്ളി നിങ്ങൾ നിെനിർത്തുാം?”
ഞങ്ങളുളട മറുപടി ഇപ്രകടരമടയിരന്നു: “ഒന്നുകിൽ ഞങ്ങളുളട ജനാം തരാം; അളല്ങ്കിൽ പേൊം തരാം.” അതു
തളന്നയടണ് സ്ാംഭെിച്ചത്. ക്നടനടയ െിശവടസ്ികളുാം പേെവാം അലമരിക്കയിളെ എല്ട ക്നടനടയ പള്ളികളുാം പരസ്ഹടയാം
കൂടടളത സ്ടമ്പതിക സുരക്ഷിതതവതിൽ നിെനിർത്തുന്നു. സ്ടമ്പതിക പ്രതിസ്ന്ധിമൂൊം െർഷാംലതടറുാം അനെധി
പള്ളികൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്ന അലമരിക്കക്കടർക്ക് നമ്മൾ കൂടതൽ പള്ളികൾ െടങ്ങി നഷ്ടമില്ടളത പരിപടെിക്കുന്നത് അത്ഭുത
പ്രതിഭടസ്മടണ്.
അലമരിക്കയിളെ ക്നടനടയ പള്ളികളുളട സ്ടമ്പതിക സുരക്ഷിതതവതിളെ രഹസ്യാം മുഖയമടയുാം നമ്മുളട ആളുകളുളട
സ്ന്നദ്ധ ലസ്െനമടണ്. ഇടെക ളസ്ക്രട്ടറി, ബുള്ളറ്റിൻ എഡിറ്റർ, അക്കൗണ്ൻറ്, മതലബടധന ഡയറക്ടർ,
മടതടദ്ധയടപകർ, ളമയിെനൻസ്് ലപഴ്സൺ, ശുെീകരണ ലജടെിക്കടർ എന്നിങ്ങളന അനെധി ളതടഴിെടെികൾക്ക്
െതീൻ പള്ളികെിൽ ശമ്പെവാം ആനുകൂെയങ്ങളുാം ളകടടത്തു നിെനിർത്തുലമ്പടൾ നമ്മുളട പള്ളികെിൽ ഇെളയല്ടാം
ഇടെകക്കടർ സ്ൗജനയമടയി ളെയ്യുന്നു. അതിലൂളട നമ്മുളട ഇടെകകൾ സ്ിാംഹഭടഗാം ളെെവകളുാം ഒഴിെടക്കുന്നു. എന്നടൽ
പെേികർക്കുാം അതയടെശയാം ലജടെിക്കടലരട തടല്ക്കടെിക പണിക്കടലരട ഉളണ്ങ്കിൽ അെർക്കുാം പ്രതിഫെവാം
ആനുകൂെയങ്ങളുാം ഇടെകയിൽനിന്നു നല്കുന്നുണ്്. പള്ളിയുളട അനുേിന നടതിപ്പുകൾക്കടെശയമടയ ധനാം കുടാംബങ്ങളുളട
എണ്ണമനുസ്രിച്ച് ഇടെകക്കടർ െടർഷിക സ്ാംഭടെന, ലനർച്ച, ലസ്പടൺസ്ർഷിപ്, മതലബടധന ഫീസ്് എന്നിങ്ങളന
െിെിധ തരങ്ങെിൽ നല്കി സ്ഹകരിക്കുന്നുണ്്.
ക്നടനടയ പള്ളികൾ “സ്ങ്കര“ പള്ളികെടളണന്നുാം അെിളട സ്ാംഭടെനകൾ ബഹിഷ്കരിച്ച് സ്ടമ്പതിക തകർച്ചയിലൂളട
ആ പള്ളികൾ പൂട്ടിക്കണളമന്നുാം സ്ടമൂഹയമടധയമങ്ങെിലൂളട നിരന്തരാം ആഹവടനാം ളെയ്യുന്നെരണ്്. എന്നടൽ
നിശബ്ദരടയ ബഹുഭൂരിപക്ഷാം െിശവടസ്ികളുാം പള്ളികളുളട ലസ്െനാം ലെണ്ത്ര പ്രലയടജനളപടത്തുകയുാം പള്ളിക്കു
ലസ്െനാം ളെയ്യുകയുാം സ്ന്മനലസ്സടളട സ്ാംഭടെന നല്കുകയുാം ളെയ്യുന്നു. അതിനടൽ അലമരിക്കയിൽ 14 ക്നടനടയ
ഇടെകകളുാം എട്ടു മിഷനുകളുാം ലകടെിഡു കടെത്തുലപടലാം സ്ടമ്പതിക സുരക്ഷിതതവതിെടണ്. അതിന് പേെലതടടാം
െിശവടസ്സ്മൂഹലതടടാം കടളപട്ടിരിക്കുന്നു.

13. സീത്റാ മെങ്കര്ക്കാരുലട അജപാെനാം എങ്ങലന?
സ്ീലറടമെബടർ, സ്ീലറടമെങ്കര റീത്തുകെിൽ ഉൾളപട്ടെരടണലല്ട ലകടട്ടയാം അതിരൂപതടാംഗങ്ങൾ. പ്രെടസ്ി
കുടിലയറ്റപ്രലേശങ്ങെിൽ ഇര റീത്തുകെിൽളപട്ടെരാം കുടിലയറിയിട്ടുണ്്. അലമരിക്കയിളെ ക്നടനടയ കലതടെിക്കർ
ഷിക്കടലഗട സ്ിലറടമെബടർ രൂപതയുളട കീഴിൽ െരലമ്പടൾ സ്ീലറടമെങ്കര െിഭടഗതിളെ രൂപതടദ്ധയക്ഷൻ
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ആരടളണന്ന ലെടേയാം പെരാം ഉന്നയിക്കടറുണ്്.
അലമരിക്കയിൽ സ്ീലറടമെങ്കരക്കടർക്ക് ളമത്രടൻ പിന്നീടണ്ടളയങ്കിലാം അലദ്ദഹതിളെ കീഴിൽ ക്നടനടയ
മെങ്കരക്കടർ മടറിയടൽ അെർക്കു മടത്രമടയി മിഷലനട പള്ളിലയട ഉണ്ടക്കുെടൻ മടത്രാം ആളുകലെട സ്ീലറടമെങ്കര
പെേികലരട ഓലരട നഗരതിലമില്. മടത്രമല്, അെർ അതടതു പ്രലേശളത ക്നടനടയ കൂട്ടടയ്മയിൽനിന്നു
ലെർതിരിക്കളപടാം.
അതിനടൽ
ഒന്നിച്ച്
അജപടെനലസ്െനാം
പ്രലയടജനളപടത്തുെടനടണ്
ഇരകൂട്ടരാം
ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
ലറടമിൽ 2003 ജൂപെ 3,4,5 തീയതികെിൽ നടന്ന ലലടബൽ ക്നടനടയ കൺളെൻഷൻ സ്മയത് െികടരി ജനറടൾ
ഫട. ഏബ്രഹടാം മുലതടെത്, ഫട. ഫിെിപ് ളതടടകയിൽ, ഫട. പമക്കിൾ ളനടന്തുരതിയിൽ, ലജടയി
ളനടിയകടെടയിൽ, ലജടയി ളെമ്മടലച്ചൽ, അബ്രടഹാം കല്ടടന്തിൽ എന്നിെർ പൗരസ്തയ തിരസ്ാംഘാം ഓഫീസ്ിളെതി
ഈ െിഷയാം തിരസ്ാംഘതിളെ പ്രതിനിധി ലമടൺ. ലനടർബർട്ട് ലടലമടറുമടയി െർച്ച ളെയ്തു. മടർ ലജക്കബ്
അങ്ങടടിയടത്തു പിതടെ് ലരഖടമൂൊം ആെശയളപട്ടടൽ ഇക്കടരയതിൽ തീരമടനമുണ്ടക്കടളമന്ന് ലമടൺ. ലനടർബർട്ട്
അറിയിച്ചു. അങ്ങടടിയടത്തു പിതടെിളന ഇക്കടരയാം അറിയിളച്ചങ്കിലാം കൂടതൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു െഴിളതെിളച്ചങ്കിലെട എന്ന
ആശങ്കയടൽ അതിനടയി മുലന്നടട്ടു ശ്രമിച്ചില്.
ലകടട്ടയാം അതിരൂപത ഇര റീതിലാം ളപട്ടെർക്കുള്ളതടകയടൽ അെിളടനിന്നയയ്ക്കുന്ന പെേികർക്ക് ഇര
റീത്തുകടരളടയുാം അജപടെനടെശയങ്ങൾ നടതിളകടടക്കടളമന്ന ധടരണയിൽ സ്ീലറട മെങ്കരക്കടളര ക്നടനടയ
കലതടെിക്കട ഇടെകകളുളട ഭടഗമടക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്നടൽ അെളരയുാം, ക്നടനടയ യടലക്കടബടയ സ്ഭയിൽനിന്നു
സ്ീലറടമെബടർ ക്നടനടയക്കടളര െിെടഹാം ളെയ്ത് കലതടെിക്കട സ്ഭയിലെക്കു പുനപരകയളപട്ടെളരയുാം ഉലദ്ദശിച്ച്
ലകടട്ടയത്തുനിന്നു സ്ന്ദർശനതിളനത്തുന്ന ക്നടനടയ മെങ്കര പെേികളരളക്കടണ്ടുാം അലമരിക്കയിലള്ള മറ്റു മെങ്കര
പെേികളരളക്കടണ്ടുാം മെങ്കര റീതിൽ െിശുദ്ധ കുർബടന അർപിക്കടറുണ്്. ക്നടനടയ കലതടെിക്കരളടകൂടി
അജപടെകളനന്ന നിെയിൽ അങ്ങടടിയടത്തു പിതടെിളന മെങ്കര െിഭടഗതിൽളപട്ടെരാം തങ്ങളുളട പിതടെടയി
ആേരിക്കുന്നു.

14. അങ്ങാടിയാത്തു പിതാവിലെ നിെപാട്
സ്ീലറടമെബടർ സ്ഭയിളെ പ്രെടസ്ികളുളട പ്രഥമ രൂപതളയന്ന നിെയിൽ ഷിക്കടലഗടയിളെ സ്ീലറടമെബടർ
രൂപതടദ്ധയക്ഷൻ ക്നടനടയക്കടലരടളടടക്കുന്ന സ്മീപനാം പില്ക്കടെത് മറ്റു രടജയങ്ങെിൽ സ്ഥടപിതമടകുന്ന സ്ീലറടമെബടർ
രൂപതകളെയുാം സ്വടധീനിക്കുളമന്നതിനടൽ െെളര ശ്രദ്ധടപൂർൊം ക്നടനടയ സ്മുേടയതിനു ലേടഷകരമടകടതതുാം
ഭടെിെികസ്നതിനു പരയടപ്തവമടയ തീരമടനങ്ങൾ എടപിലക്കണ്ിയിരന്നു. രൂപതയുളട ളപടതു നന്മളയ കരതി
പിതടെ് ആേയളമടത നിെപടടകളുാം നമ്മുളട ഇടളപടെിനനുസ്രിച്ച് െരതിയ മടറ്റങ്ങളുമടണ് ഇനി പ്രതിപടേിക്കുന്നത്.
ക്നാനായക്കാർക്ക് ലവത്േലറ പള്ളികൾ ത്വണത്മാ?
സ്ിലറട മെബടർ രൂപത 2001ൽ അലമരിക്കയിൽ സ്ഥടപിതമടകുലമ്പടൾ ക്നടനടയക്കടരൾളപളടയുള്ള
സ്ീലറടമെബടർ െിശവടസ്ികൾ പള്ളികൾക്ക് ഗണയമടയ സ്ാംഭടെന നല്കി ശീെിച്ചിരന്നില്. ലകരെതിളെ 23
ക്നടനടലയതര സ്ീലറടമെബടർ രൂപതകെിൽനിന്ന് അലമരിക്കയിൽ കുടിലയറിയെരിൽ പെരാം സ്ിലറടമെബടർ
മിഷനുകെിൽ സ്ഹകരിച്ചിരന്നില്.
പെേികരളട കുറവാം ജനബടഹുെയക്കുറവാം ധനസ്മടഹരണ ലക്ലശവാം പരിഗണിച്ച് ക്നടനടയക്കടർ ഉൾളപളട എല്ട
സ്ീലറടമെബടറുകടർക്കുാം ഓലരട നഗരതിൽ ഓലരട പേെടെയാംെീതാം െടങ്ങുകലയട പണിയുകലയട ളെയ്യടളമന്നടണ്
അങ്ങടടിയടത്തു പിതടെ് െികടരി ജനറടൾ ഫട. ഏബ്രഹടാം മുലതടെതിലനടട് അഭിപ്രടയളപട്ടത്. അത് ക്നടനടയ
സ്മുേടയതിളെ സ്ഭടത്മക ഭടെിക്ക് ലേടഷകരമടളണന്ന കടരണതടൽ ക്നടനടയക്കടർക്ക് ളെലവ്വളറ മിഷനുകളുാം
പള്ളികളുാം ലെണളമന്ന് അലദ്ദഹാം നിർബന്ധപൂർൊം ആെശയളപട്ടു. അപ്രകടരാം നല്കണളമന്ന് െതിക്കടനിൽ നിന്ന്
അങ്ങടടിയടത്തു പിതടെിനു നിർലദ്ദശമുള്ളതുാം ശ്രദ്ധയിൽ ളപടതി. ക്നടനടയക്കടർ ലെളറ പള്ളികൾ െടങ്ങുന്നത്
അപ്രടലയടഗികമടളണന്ന് പിതടെിനു ലതടന്നിളയങ്കിലാം അലദ്ദഹാം അതിനു സ്മ്മതിച്ചു. എന്നടൽ പില്ക്കടെത് അതു

34

ഗുണകരമടയി. പള്ളികൾ
സ്ഹകരിക്കുകയുാം ളെയ്തു.

െടങ്ങുെടനുാം

നിെനിർത്തുെടനുാം

നമ്മുളട

ആളുകൾ

ഉത്സുകരടകുകയുാം

ഉേടരമടയി

ക്നാനായക്കാർക്കു മാത്രമായി റീജിയത്ണാ?
ഷിക്കടലഗട
മെബടർ
രൂപതയിൽ
ക്നടനടയക്കടരലടതുൾളപളട
മിഷനുകളുാം
ഇടെകകളുാം
െർദ്ധിച്ചുളകടണ്ിരന്നതിനടൽ 2006ൽ രൂപതളയ ആറു റീജിയണുകെടയി തിരിക്കുെടൻ രൂപതടദ്ധയക്ഷൻ മടർ
ലജക്കബ് അങ്ങടടിയടത്തു പിതടവ തീരമടനിച്ചു. എന്നടൽ റീജിയണുകളുളട അതടത് അതർതിയിലള്ള ക്നടനടയ
മിഷനുകളെ സ്ിലറടമെബടർ റീജിയണുകെിൽ െയിപിക്കുെടനടണ് പിതടെ് ഉലദ്ദശിച്ചത്.
അങ്ങളന െന്നടൽ ക്നടനടയക്കടർക്ക് ലേശീയതെതിൽ തനതടയ സ്ാംെിധടനമില്ടളത ലപടകുളമന്നതിനടലാം
സ്ീലറടമെബടർ മിഷനുകളുാം ഇടെകകളുാം മറ്റ് ഇടെകകളുമടയി ഒന്നിച്ചു പ്രെർതിലക്കണ്ിെരളമന്നതിനടലാം
അലമരിക്കയിളെ എല്ട ക്നടനടയ മിഷനുകളെയുാം ഇടെകകളെയുാം, അെയില്ടത സ്ഥെങ്ങെിളെ ക്നടനടയക്കളരയുാം
പ്രലതയക റീജിയണടയി തിരിക്കണളമന്ന് അന്നളത െികടരി ജനറടൾ ഫട. ഏബ്രഹടാം മുലതടെത് ആെശയളപട്ടു.
സ്ീലറടമെബടർ പെേികപ്രതിനിധികൾക്ക് അതിലനടട് െിലയടജിപ്പുണ്ടയിരന്നു. കടരണാം, റീജിയൺ
എന്നടൽതളന്ന പ്രടലേശികാം എന്നടണലല്ട അർത്ഥാം. അതിനു െിരദ്ധമലല് രൂപതയുളട ലേശീയതെ െയടപ്തിയിൽ
മളറ്റടര
റീജിയൺ
തിരിക്കുന്നത്
എന്നടണെർ
ലെടേിച്ചത്.
എങ്കിലാം
ക്നടനടയക്കടരളട
െികടരാം
മടനിച്ചുളകടണ്്
ലേശീയതെതിൽതളന്ന ഏഴടമളതടര റീജിയൺ ക്നടനടയക്കടർക്കു മടത്രമടയി മടർ ലജക്കബ്
അങ്ങടടിയടത്തു പിതടെ് അനുെേിക്കുകയുാം ക്നടനടയ െികടരി ജനറടെിളന റീജിയൺ ഡയറക്ടറടയി നിയമിക്കുകയുാം
ളെയ്തു. അതുെഴി ക്നടനടയ റീജിയണ് അജപടെന ലനതൃതവാം പകെരകയുാം റീജിയൺതെ പരിപടടികൾ
സ്ാംഘടിപിക്കുന്നതിനു െഴിളയടരങ്ങുകയുാം ളെയ്തു.
ഇടവകയുലട വസ്തുക്കൾ രൂപതയുലട ത്പര്ിൽ വാങ്ങത്ണ്ട?
അലമരിക്കയിളെ െടറ്റിൻ പള്ളികൾ അെയുളട െസ്തുക്കൾ അതടതു െതീൻ രൂപതയുളട ഉടമസ്ഥതയിെടണ്
െടങ്ങടറുള്ളത്. എന്നടൽ സ്ീലറടമെബടർ രൂപതയുളട ഉടമസ്ഥതയിൽ ക്നടനടയ പള്ളികൾ െടങ്ങുന്നതിന് ക്നടനടയക്കടർ
എതിരടയി. ആ പ്രശ്നതിന് പരിഹടരമടയി െികടരി ജനറടൾ ഫട. എബ്രഹടാം മുലതടെത് രൂപതടദ്ധയക്ഷടലനടട്
അഭിപ്രടയളപട്ടത് ഓലരട ഇടെകയുാം സ്ാംസ്ഥടനത് ലകടർപലറഷനടയി രജിസ്റ്റർ ളെയ്യടളമന്നുാം അെയുളട ലപരിൽ
സ്ഭയ്ക്കുലെണ്ി െസ്തുെകകൾ െടങ്ങടളമന്നുമടയിരന്നു. അതിലനടട് അങ്ങടടിയത് പിതടെ് ആേയാം െിലയടജിച്ചു.
എല്ട പള്ളികളുാം രൂപതയുളട ലപരിൽ െടങ്ങികൂട്ടിയടൽ അത് െെിയ സ്ടമ്പതിക പ്രസ്ഥടനമടകുാം.
അലമരിക്കയിളെ സ്ടഹെരയതിൽ ലകസുകൾ മൂൊം പെ രൂപതകളുാം പടപരടകുന്നതുലപടളെ സ്ീലറടമെബടർ രൂപത
പടപരടയടൽ അത് എല്ട പള്ളികളെയുാം സ്ടമ്പതിക തകർച്ചയിലെക്കു നയിക്കുളമന്നുാം അതിനടൽ സ്ിെിൽ
നിയമപ്രകടരാം ളെലവ്വളറ െടങ്ങുന്നതടണ് ഉെിതളമന്നുാം, അതിനു കടനൻ നിയമാം അനുെേിക്കുളന്നളണ്ന്നുാം െികടരി
ജനറടൾ അഭിപ്രടയളപട്ടു.
പ്രശ്നപരിഹടരതിന് നിയലമടപലേശാം ലതടടൻ പിതടെ് െിക്കടലഗട െതീൻ അതിരൂപതയുളട െിേഗ്ദ്ധ െക്കീലമടയി
ആലെടെിച്ചു. അലദ്ദഹവാം ആേയാം െിലയടജിളച്ചങ്കിലാം കൂടതൽ പഠിച്ചലശഷാം നമ്മുളട അഭിപ്രടയമടണ് എല്ട
പള്ളികളുളടയുാം രൂപതകളുളടയുാം സ്ടമ്പതിക സുരക്ഷിതതവതിനു നല്ളതന്ന് മറുപടി നല്കി. അതിൻപ്രകടരാം നമ്മുളട
ഓലരട ഇടെകയുാം ളെലവ്വളറ ലകടർപലറഷൻ ഉണ്ടക്കി നമ്മുളട തളന്ന ഇടെകകളുളട ലപരിൽ െസ്തുക്കൾ െടങ്ങുെടൻ മടർ
ലജക്കബ് അങ്ങടടിയടത്തു പിതടെ് അനുെേിച്ചു.
ക്നാനായ പള്ളികളിലെ അാംഗതവാം എങ്ങലന?
െിക്കടലഗടയിളെ ക്നടനടയ മിഷളെ ആരാംഭാം മുതൽ നിെനിന്നതടണ് അാംഗതവെിെടോം. ഷിക്കടലഗട സ്ീലറടമെബടർ
രൂപത അനുെേിച്ചുളകടണ്ടുാം മടർ ലജക്കബ് അങ്ങടടിയടത്തു പിതടെിളന പ്രഥമളമത്രടനടയി നിയമിച്ചുളകടണ്ടുാം
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2001ൽ ലജടൺ ലപടൾ രണ്ടമൻ മടർപടപയുളട കൽപന െന്നലപടൾ ക്നടനടയക്കടർക്ക് തളെ രൂപതയിൽ നടട്ടിലെതു
ലപടളെ പ്രെർതിക്കടളമന്ന് അങ്ങടടിയത്തു പിതടവ പറഞ്ഞിരന്നു.
എന്നടൽ പിന്നീട് പൗരസ്തയ തിരസ്ാംഘതിൽനിന്നു ക്നടനടയ ഇടെകടാംഗതവളത സ്ാംബന്ധിച്ച നിർലദ്ദശാം
െന്നലപടൾ അലദ്ദഹതിനു നിെപടട മടലറ്റണ്ിെന്നു. പരിശുദ്ധ സ്ിാംഹടസ്നളത മറികടന്നു തനിക്കു
പ്രെർതിക്കടനടെിളല്ന്ന് അലദ്ദഹാം െയക്തമടക്കി. സ്മുേടയാം മടറി െിെടഹാം ളെയ്തെരളട പരടതി മൂെമടകടാം ലറടമിൽ
നിന്ന് അങ്ങളനളയടര നിർലദ്ദശാം പിതടെിനു ളമത്രടനടയ ഉടളന െഭിച്ചത്. അത് പിതടവാം ക്നടനടയക്കടരാം
തമ്മിലണ്ടയിരന്ന സ്ൗഹൃേളത ഉെച്ചു.
എങ്കിലാം 2003ൽ മടർ മടതു മൂെക്കടട്ടു പിതടെ് അനുരഞ്ജനശ്രമാം നടതിയലപടൾ ലമജർ ആർച്ചുബിഷപ് മടർ
െർക്കി െിതയതിൽ ഉപലേശിച്ചതനുസ്രിച്ച് അജപടെന െിലെകാം ഉപലയടഗിച്ച് ലറടമിളന ധിക്കരിക്കളത ക്നടനടയ
സ്മുേടയതിളെ സ്ഭടപരമടയ െെർച്ചയ്ക്കു ലെണ്ളതല്ടാം ളെയ്തുതരന്നു.
സമുദായാം മാറി വിവാഹിതര്ായവർക്ക് കുടാംബാാംഗതവത്മാ വയക്തിഗതാാംഗതവത്മാ?
സ്മുേടയതിനു ളെെിയിൽ നിന്നു െിെടഹിതരടകുന്നെർ ആെശയളപട്ടടൽ അെർക്ക് കുടാംബടാംഗതവാം
നല്കണളമന്നടയിരന്നു അങ്ങടടിയടത്തു പിതടെിളെ ആേയനിെപടട്. രൂപതയിളെ സ്ീലറടമെബടർ െിശവടസ്ികളുളട ഒര
കുടാംബതിളെതളന്ന അാംഗങ്ങളെ എങ്ങളന രണ്് ഇടെകകെിെടക്കുാം? അതു കുടാംബളത ഭിന്നിക്കിലല് എന്നതടയിരന്നു
അലദ്ദഹതിളെ െീക്ഷണാം.
എന്നടൽ നൂറ്റടണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ക്നടനടയ പടരമ്പരയമനുസ്രിച്ച് ക്നടനടയ മടതടെിൽനിന്നുാം പിതടെിൽനിന്നുാം
ജനിച്ചെർ മടത്രലമ ക്നടനടയടക്കടരടകൂ. ക്നടനടയ കലതടെിക്കർക്കു മടത്രമുള്ള ക്നടനടയ ഇടെകകെിൽ
ക്നടനടയക്കടരല്ടതെർക്ക് അാംഗതവതിന് അർഹതയില്. അതിനടൽ കുടാംബാം മുഴുെൻ ഒരിടെകയിൽ
അാംഗമടകുെടനടണ് അെലരടട് സ്മീപത്തുള്ള സ്ീലറടമെബടർ പള്ളിയിൽ ലെരെടൻ ഉപലേശിക്കുന്നത്, അഥെട അത്
അെർ സ്വയാം തീരമടനിക്കുന്നത്. അല്ടതെർ െയക്തിപരമടയി മടത്രാം ക്നടനടയ ഇടെകടാംഗമടയി തുടരടളമന്ന
അനുജഞനടഭിപ്രയലതടട് ലമജർ ആർച്ചുബിഷപ്പുമടരടയ മടർ െർക്കി െിതയതിൽ, മടർ ലജടർജ്ജ് ആെലഞ്ചരിൽ
എന്നിെർ നിെപടളടടതലപടൾ അങ്ങടടിയടത്തു പിതടെ് അതിലനടട് അനുകൂെ സ്മീപനളമടത്തു. പിന്നീട്
െതിക്കടനിൽനിന്ന് പ്രെടസ്ിക്നടനടയക്കടർക്ക് െയക്തിഗത ഇടെക ലരഖടമൂൊം അനുെേിച്ചലപടൾ അലദ്ദഹവാം അതു
സ്ഥിരീകരിച്ചു.

15. ക്നാനാത്യതര് സഭാപിതാക്കന്മാരുലട നിെപാട്
ക്നടനടയ ളമത്രടന്മടർ ഉൾളപളടയുള്ള സ്ീലറടമെബടർ സ്ിനഡ് പരിശുദ്ധ പിതടെ് ലജടൺ ലപടൾ രണ്ടമൻ
മടർപടപലയടട് അലപക്ഷിച്ചപ്രകടരമടണ് അലമരിക്കയിൽ സ്ീലറടമെബടർ രൂപത സ്ഥടപിക്കുന്നതിനുള്ള
സ്ടധയതകളെക്കുറിച്ചു പഠിക്കുെടൻ മടർ ഗ്രിഗരി കലരടളട്ടമ്പ്രയിൽ പിതടെിളന അലമരിക്കയിൽ അയച്ചത്.
അലദ്ദഹതിളെ പഠനറിലപടർട്ടിളെയുാം ശുപടർശയുളടയുാം ഫെമടയിട്ടടണ് അലമരിക്കയിൽ സ്ീലറടമെബടർ രൂപത
ഉണ്ടയത്. ഈ രൂപത നിെെിൽ െന്നതിനടെടണ് ക്നടനടയക്കടർക്ക് െതീൻ രൂപതകളുളട കീഴിളെ ഒമ്പതു
മിഷനുകെിൽനിന്ന് ഇതുെളര 14 ഇടെകകളുാം എട്ടു മിഷനുകളുാം ഉൾളപളട 22 സ്ഭടസ്മൂഹങ്ങെടയി ധൃതഗതിയിൽ
െെരെടൻ സ്ടധിച്ചത്.
ക്നടനടയക്കടരളട ഇടെകടാംഗതവെിെടോം ളകടടമ്പിരിളക്കടണ്് അങ്ങടടിയടത്തു പിതടവമടയി ക്നടനടയക്കടരളട
ബന്ധാം െഷെടയലപടൾ മടർ മടതു മൂെക്കടട്ടു പിതടെിളെ അനുരഞ്ജന നിെപടടിലനടട ലയടജിച്ച് അന്നളത ലമജർ
ആർച്ചു ബിഷപ് മടർ െർക്കി െിതയതിൽ സ്മുേടയളത സ്ാംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടയി. അലമരിക്കയിളെ ക്നടനടയ
കൺളെൻഷനിൽ പളങ്കടതിട്ടുള്ള അലദ്ദഹാം ക്നടനടയ പേെടെയങ്ങെിൽ േിെയബെി അർപിച്ച് സ്മുേടയടാംഗങ്ങളെ
ലപ്രടത്സടഹിപിച്ചിട്ടുണ്്.
ലമജർ ആർച്ചുബിഷപ് കർദ്ദിനടൾ മടർ ലജടർജ് ആെലഞ്ചരിയുാം അലമരിക്കയിളെ ക്നടനടയക്കടരളട മടത്രമല്

36

ആലഗടെക്നടനടയക്കടരളട
സ്ഭടെെർച്ചയ്ക്ക്
നല്
പിന്തുണ
സ്ീലറടമെബടർ
സ്ിനഡിലാം
പൗരസ്തയ
തിരസ്ാംഘതിലാം
നല്കുന്നുണ്്. അലദ്ദഹാം നമ്മുളട പെേികരാം അല്മടയരമടയി സ്ൗഹൃോം പുെർത്തുന്നു.
പ്രെടസ്ിക്നടനടയ ഇടെകകൾ അലദ്ദഹാം സ്ന്ദർശിക്കടറുണ്്. നമ്മുളട പിതടക്കന്മടലരടട ലെർന്നുള്ള അലദ്ദഹതി
പരിശ്രമതിൽ നമുക്ക് സ്ഭടപരമടയ കൂടതൽ െെർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കടാം.
മടർപടപ അജപടെന ശുശ്രൂഷലയ്ക്കല്പിച്ച ക്നടനടയ സ്മുേടയടാംഗങ്ങളെ സ്വന്താം ജനാംലപടളെ കരതി ലേഹിക്കുകയുാം
നയിക്കുകയുാം ളെയ്യുന്ന പിതടെടണ് മടർ ലജക്കബ് അങ്ങടടിയടത്. അലദ്ദഹതിളെ ലസ്െന കടെത് ക്നടനടയ
സ്മുേടയതിലണ്ടയ സ്ഭടപരമടയ െെർച്ച അത്ഭുതടെഹമടണ്. തളന്ന െിമർശിച്ചെളര ളെറുക്കടളത എല്ടെർക്കുാം
ലെണ്ി നിരന്തരാം പേെസ്ന്നിധിയിൽ മധയസ്ഥാം െഹിച്ചു പ്രടർത്ഥിക്കുകയുാം സ്വന്തളമന്നലപടളെ ലേഹിക്കുകയുാം
ളെയ്യുന്ന അലദ്ദഹാം െടലക്ക അലമരിക്കയിളെ ക്നടനടയസ്ഭടെരിത്രതിൽ എക്കടെവാം അനുസ്മരിക്കളപടടവന്ന
െയക്തിയടണ്. ക്നടനടയ ഇടെകടാംഗതവാം സ്ാംബന്ധിച്ച് പ്രതിസ്ന്ധിയുണ്ടയലപടൾ 2018 ളഫബ്രുെരി 6ന് മടർ മടതു
മൂെക്കടട്ടു പിതടെിലനടടാം മടർ ലജടസ്ഫ് പണ്ടരലേരി പിതടെിലനടടാം നമ്മുളട പെേിക-അല്മടയ
പ്രതിനിധികലെടടളമടപാം പൗരസ്തയ തിരസ്ാംഘതിൽ
ലപടയി നമുക്കനുകൂെ തീരമടനമുണ്ടക്കുെടൻ അലദ്ദഹാം
സ്ന്നദ്ധനടയതുാം നടാം നന്ദിലയടളട സ്മരിലക്കണ്തടണ്.
കടനഡടയിളെ മിസ്സിസ്ടഗട സ്ീലറടമെബടർ രൂപതയിൽ ഔലേയടഗികമടയി ഫട. പലത്രടസ്് െമ്പക്കര മടത്രലമ
ക്നടനടയ പെേികനടയുള്ളുളെങ്കിലാം അലദ്ദഹളത െികടരി ജനറടെടക്കടൻ മടർ ലജടസ്് കല്ലുലെെിയിൽ സ്ന്മനസ്സു
കടണിച്ചത് ക്നടനടയ സ്മുേടയതിന് അലദ്ദഹാം നല്കിയ പരിഗണനയടണ്. യൂ.ളക.യിളെ സ്ീലറടമെബടർ ബിഷപ് മടർ
ലജടസ്ഫ് സ്രടമ്പിക്കൽ അെിളട ഫട. സ്ജി മെയിൽപുതൻപുരയിെിളന െികടരി ജനറടെടയി നിയമിച്ചതുാം മുൻകൂറടയി
11 മിഷനുകൾ അാംഗീകരിച്ചതുാം നടാം നന്ദിലയടളട െിെമതിക്കണാം. ഷിക്കടലഗട സ്ീലറടമെബടർ രൂപതയുളട
സ്ഹടയളമത്രടൻ മടർ ലജടയി ആെപടട്ട്, ഓഷയടനടയിളെ മടർ ലബടലസ്കട പുത്തൂർ, യൂലറടപിളെ അപലസ്തടെിക്
െിസ്ിലറ്ററ്റർ മടർ ലജടസ്ഫ് സ്റ്റീഫൻ െിറപണത് എന്നിെർ ക്നടനടയ സ്മുേടയതിനനുകൂെമടളയടക്കുന്ന സ്മീപനവാം
അജപടെനരാംഗാം പരിലപടഷിപിക്കുെടൻ നല്കുന്ന ലപ്രടത്സടഹനവാം നടാം പ്രലയടജനളപടത്തുകയുാം അെരമടയി നല്
ബന്ധാം നിെനിർത്തുകയുാം ലെണാം.

ഉപസാംഹാര്ാം
സ്ീലറടമെബടർ സ്ഭയുളട ആലഗടെതെ രൂപതകൾ പ്രെടസ്ി ക്നടനടയക്കടർക്ക് അജപടെനരാംഗത് ധൃതഗതിയിൽ
െെരെടൻ അനുകൂെ സ്ടഹെരയമടളണടരക്കുന്നത്. അെയിളെ ളമത്രടന്മടലരടട സ്ഹകരിച്ചുളകടണ്് നയപരമടയി
നമ്മുളട ആെശയങ്ങൾ ലനടണാം. അതുെഴി പ്രെടസ്ി ക്നടനടയ െടലെൻസ്ികൾക്കുാം മിഷനുകൾക്കുാം ഇടെകകൾക്കുാം
ഇനിയുാം ഏളറ െെരടൻ സ്ടധിക്കുാം. അലമരിക്കയിലെതു ലപടളെ മറ്റു രടജയങ്ങെിലാം ഏലറ ക്നടനടയ പള്ളികൾ സ്ഥടപിച്ച്
പ്രെടസ്ി ക്നടനടയക്കടർ ആലഗടെതെതിൽ പടർന്നു പന്തെിക്കണാം.
െിെിധ രടജയങ്ങെിളെ പ്രെടസ്ി ക്നടനടയ പെേികർ തമ്മിൽ ആലഗടെതെ െർച്ചകൾ ആെശയമടണ്. പ്രടലേശിക
സ്ടഹെരയങ്ങൾക്കുാം രൂപതടമടർഗ്ഗനിർലദ്ദശങ്ങൾക്കുാം സ്ർക്കടർ നിബന്ധനകൾക്കുാം െിലധയളപട്ടടളണങ്കിലാം ക്നടനടയ
മിഷനുകൾക്കുാം ഇടെകകൾക്കുാം ഏതു രടജയതടയടലാം സ്ടധിക്കുന്നത്ര ഐകയരൂപമുണ്ടകണാം. അതിന് ആലഗടെതെ
പെേിക ഏലകടപനവാം ലനതൃതവാം ആെശയമടണ്.
െതീൻ സ്ഭലപടളെതളന്ന കലതടെിക്കട സ്ഭയിളെ പൗരസ്തയ സ്ഭകളുാം ആലഗടെതെതിൽ പടർന്നു
പന്തെിക്കുലമ്പടൾ അെയ്ക്കുാം ആലഗടെതെ അജപടെന സ്ാംെിധടനങ്ങൾ ക്രലമണ െികസ്ിച്ചുെരന്നു. അലതടളടടപാം,
ളെറുളതങ്കിലാം െിശവടസ്തിലാം രക്തബന്ധതിലൂളടയുള്ള ഇഴയടപതിലാം അതയപൂർെ പെശിഷ്ടയങ്ങളുള്ള ക്നടനടയ
സ്മുേടയതിന് അതിളെ ലഗടത്രതെെനടയ ലകടട്ടയാം ളമത്രടലപടെീതടയുളട കീഴിൽ ഏക സ്ഭടസ്മൂഹമടയി
പ്രെർതിക്കുെടൻ പരിശ്രമങ്ങൾ തുടരകയുാം അതിനടയി പ്രടർത്ഥിക്കുകയുാം ളെയ്യടാം.
പേെരടജയസ്ഥടപനതിനുെന്ന ക്രിസ്തുെിനു െഴിളയടരക്കിയ േടപകളെ ലറടൾ പ്രെടസ്ിലെടകളത ക്നടനടയ
സ്ാംഘടനകൾക്കുണ്്. പ്രെടസ്ിക്നടനടയക്കടർക്ക് സ്ഭടസ്ാംെിധടനളമടരക്കുന്നതിൽ ക്നടനടയ സ്ാംഘടനകൾ നല്കിയ
സ്ഹകരണളത നന്ദിലയടളട െിെമതിക്കണാം. എന്നടൽ, ഭടരെടഹികൾ മടറുന്നതിനനുസ്രിച്ച് െിെ സ്ാംഘടനകൾ
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ക്നടനടയ പള്ളികളെ എതിർതിട്ടുമണ്്. ജെതടൽ േടനാം നല്കിളക്കടണ്ിരന്ന േടപകൻ തന്നിൽ ലകന്ദ്രീകരിക്കടളത
തളെ പിന്നടളെ െന്ന് ജെതടലാം പരിശുദ്ധടത്മടെിനടലാം മടലമ്മടേിസ്ട നല്കി നിതയരക്ഷ നല്കുന്നെനിലെക്ക് തളെ
ശിഷയളര നയിച്ചു. േടപകനുാം ഈലശടയുാം െയതയസ്ത ചുമതെകെിൽ പരസ്പരാം സ്ഹകരിച്ചതുലപടളെ, ക്നടയിളതടമ്മനുാം
ഉറഹട മടർ ലജടസ്ഫാം അതനുകരിച്ചതുലപടളെ, സ്ാംഘടനകളുാം ഇടെകകളുാം പരസ്പരാം മനസ്സിെടക്കി സ്ഹകരിക്കണാം.
ഇടെകകൾ സ്ഥടപിതമടകുന്നലതടളട സ്ാംഘടനകളുളട പ്രസ്ക്തി ഇല്ടതടകുന്നില്. അെ നിെനില്ക്കുകയുാം
സ്ജീെമടകുകയുാം തങ്ങളുളട ചുമതെകളുാം സ്ടധയതകളുാം തിരിച്ചറിഞ്ഞു സ്മുേടയതിളെ നിെനില്പിനുാം െികസ്നതിനുാം
സ്മഗ്രെെർച്ചയ്ക്കുാം ഉപയുക്തമടയെ ളെയ്യുകയുാം ലെണാം. സ്ാംഘടനയുാം ഇടെകയുാം തമ്മിൽ ഭിന്നിച്ചടൽ സ്മുേടയ
നശീകരണതിനു കടരണമടകടാം.
യഹൂേപക്രസ്തെരളട പിൻതെമുറക്കടളരന്നുാം യൂേയട ലഗടത്രപ്രമുഖനടയിരന്ന േടെീേിളെ “രടജമക്ക”ളെന്നുാം
അഭിമടനിക്കുന്ന നടാം െരിത്രപഠനതിൽ തല്പരരടണ്. അലതടളടടപാം നിെെിൽ െഭയമടയ െരിത ലരഖകളുാം െസ്തുക്കളുാം
നടാം സ്ാംരക്ഷിക്കണാം. അലതടളടടപാം നടാം സ്ഭലയടടലെർന്ന് െരിത്രാം സൃഷ്ടിക്കുന്നെരടകണാം. പ്രെടസ്ിലെടകത്
നടളമടക്കുന്ന നിർണടയക ചുെടളെയ്പുകൾ െരിത്രതിളെ ഭടഗമടകുാം. സ്ടഹെരയങ്ങളുളട ബെിയടടടകടൻ ആർക്കുാം
കഴിയുാം. എന്നടൽ െരിത്രതടരമടകടൻ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ ലനരിട്ട് ക്രിസ്തുെിളനലപടളെ ജയപരടജയങ്ങൾ ഏറ്റുെടങ്ങിയുാം
ക്രൂശിക്കളപട്ടുാം മഹതവതിൽ പ്രലെശിക്കണാം.
എതിരടെികെടണ് െരിത്രതടരമടകടൻ നമുക്ക് ഊർജാം പകരക. അെളര ശതൃക്കെടയല് കടലണണ്ത്. ലഹലറടലേസുാം
പീെടലതടസുാം, അന്നടസുാം കയ്യടപടസുാം, ഒറ്റുകടരൻ യൂേടസുാം ഈലശടയുളട രക്ഷടകരപദ്ധതിക്കടെശയമടയിരന്നു.
അെരളടകൂളട രക്ഷയ്ക്കുലെണ്ി ജീെൻ ബെിയർപിച്ച ക്രിസ്തുനടഥൻ പ്രെടസ്ിസ്ഭടശുശ്രൂഷയിൽ, ജീെിക്കുന്ന
രക്തസ്ടക്ഷികെടയി മടറുെടനുാം ആളരയുാം പ്രതിലയടഗിയടയികണ്് അെഗണിക്കടതിരിക്കടനുാം നമുക്കു പ്രലെടേനലമകളട്ട.
അെസ്ടനമടയി, നടാം െരിത്രാം സൃഷ്ടിച്ചടൽ മടത്രാം ലപടരട, അതു െരാം തെമുറയ്ക്കു മനസ്സിെടകതക്കെിധാം
ലരഖളപടത്തുകയുാം ആലഗടെ ക്നടനടയക്കടർക്ക് ളെബ്പസ്റ്റുെഴി പ്രടപയമടക്കുകയുാം ലെണാം. അതിനുലെണ്ിയടണ്
ലകടട്ടയാം രൂപതടദ്ധയക്ഷൻ മടർ മടതു മൂെക്കടട്ട്, സ്ഹടയളമത്രടൻ മടർ ലജടസ്ഫ് പണ്ടരലേരിൽ എന്നീ
പിതടക്കന്മടരളട അനുഗ്രഹടശിസ്സുകലെടളട ഫട. ഏബ്രഹടാം മുലതടെത്, ളജയ്ലമടൻ നന്ദികടട്ട്, ബിലജട കടരക്കടട്ട്,
ലഡട. സ്റ്റീഫൻ ളപടട്ടൂർ എന്നിെർ മുൻകളയ്യടത് 2019 ഒലക്ടടബർ രണ്ിന് ക്നടനടയ ലലടബൽ ഫൗലണ്ഷൻ
അലമരിക്കയിളെ ഇല്ിലനടയി ലസ്റ്ററ്റിൽ ളറജിസ്റ്റർ ളെയ്യുകയുാം അതിളെ ആഭിമുഖയതിൽ ക്നടനടലയടെജി എന്ന
പഠനശടഖയുാം ളെബ്പസ്റ്റുാം ആരാംഭിക്കുകയുാം ളെയ്തത്. ക്നടനടയ സ്മുേടയപഠനാം എന്നടണ് ക്നടനടലയടെജിളകടണ്ടു
െിെക്ഷിക്കുന്നത്.
www.knanayology.org എന്ന ളെബ്പസ്റ്റിളെ പ്രെർതനാം 2019 ജൂപെ 20ന് ആരാംഭിക്കുകയുാം 2019
ഒലക്ടടബർ 26ന് ലകടട്ടയാം പെതനയട പടസ്റ്ററൽ ളസ്െറിൽളെച്ച് ക്നടനടയ ലലടബൽ ഫൗലണ്ഷൻ മടർ മടതു മുെക്കടട്ടു
പിതടെ് ഉൽഘടടനാം ളെയ്യുകയുാം ളെയ്തു. ലകടട്ടയാം അതിരൂപതയിളെ KART, JET എന്നിെലയടട ലെർന്നു
പ്രെർതിക്കുന്ന ക്നടനടയ ലലടബൽ ഫൗലണ്ഷൻ ക്നടനടലയടെജി എന്ന ഏക ളെബ്പസ്റ്റിനു കീഴിൽ ക്നടനടയ
സ്മുേടയ പഠനതിനുാം ഗലെഷണതിനുമുപകരിക്കുന്നെളയല്്ടാം െഭയമടക്കുെടൻ െക്ഷയാം െച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇന്നു പെ പ്രെടസ്ി ക്നടനടയ സ്ാംഘടനകളുളടയുാം ക്നടനടയ മിഷനുകളുളടയുാം ഇടെകകളുളടയുാം െരിത്രാം ലെണ്ത്ര
ലരഖളപടതിയിട്ടില്. ഉളണ്ങ്കിൽ അെ ളപടതുസ്മൂഹതിനു െഭയമല്. അതിനടൽ മറ്റു െരിത്ര ലരഖകലെടടാം
ഗ്രന്ഥങ്ങലെടടളമടപാം ക്നടനടയ ലലടബൽ ഫൗലണ്ഷളെ ക്നടനടലയടെജി ളെബ്പസ്റ്റിൽ നമ്മുളട പ്രെടസ്ലെടകളത
സ്ടമുേടയ സ്ാംഘടനകളുളടയുാം സ്ഭടസ്ാംെിധടനങ്ങളുളടയുാം െരിത്രവാം അതിളന പിന്തടങ്ങുന്ന ലരഖകളുാം
ലെടകക്നടനടയക്കടർക്ക് അലഗടെതെതിൽ െഭയമടക്കടാം.

(2020 ഒലക്ടടബർ 17ന് “െഴിക്കൂറടയി” ഓൺപെൻ ലകടഴ്സിൽ അെതരിപിച്ച പ്രബന്ധാം)
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