“For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him
should not perish but have eternal life. John 3:16
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Blessings from Thirumeni
Dearly beloved,
In the beginning, I would like to record my sincere gratitude behind the good effort –
“THE CROSSROADS”. It literally means “the meeting point of two (different) roads”. The
second greatest hits of American Rock Band Bon Jovi are Cross Roads, moreover directly or
indirectly bring Bible, true to many albums.
The very pertinent question beats our young generation is – Why we need ‘faith’? One of
the tracks of The Crossroads “Keep the faith”, sings ‘Faith: don’t let your love turn to hate’.
Our faith in God Almighty should bring love for the humanity. The incarnation depicts –
‘For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that everyone who
believes in him may not perish but may have eternal life” (John 3:16). God’s love brought
‘life in its abundance’ (John 10:10). Let God’s love in us eradicates evil and brings peace and
harmony.
In this “Crossroads”, let’s not ignore the resources of love. Therefore, we the faithful uphold
our faith through unending Christian love so that ‘basic necessities met and decent living
guaranteed for those who are deprived of”. May “The Crossroads” define the ways,
thoughts and deeds of the faithful of St Thomas Syrian Orthodox Church, London for a
better future and spiritual life in that part of the World.

with blessings and good wishes
Antheemos Mathews Metropolitan

From editorial desk...
From The Liturgy and practices……..
Has anybody pondered why the Cross on the Gogultha (M’northo) is covered with a red satin cloth until
ascension?
It is noticeable that when Jesus appeared to the disciples and women after his resurrection, they didn’t
recognise him. Only when he has revealed, they understood that it is the Lord. This gives a little foretaste to
our appearance after resurrection. We will not be resurrecting in our present form and countenance, but in
a different appearance of light. Jesus himself has said that (Mark 12:25, Mathew 22:30) the departed will be
like the angels in heaven. The veiled cross on the Gogultha represents the changed appearance of Jesus after
resurrection. The red colour represents his royal nature.

Rev. Fr. Dr. Biji Markose
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Opening lines from Vicar
Dearly Beloved in Christ,
Let us all thank our God, that we are able to publish our newsletter °The Crossroads° again.
All of us should use it as a forum for expressing our varied creative talents, gifted to us by
our creator God. The time after Easter is deemed in the church as the period of resurrection
(Kyomtho kalam). It is a time of eternal joy, peace and hope. Every time the Lord Jesus
Christ appeared to the disciple after His resurrection, He greeted them with the words
“Peace be with you” (Luke 24:36; John 20:19, 20:26 etc.). It is the peace resulting from the
ultimate victory of virtue over evil, life over death, truth over lie and falsehood, and the
victory of love over hatred, that He gives us through this greeting. As He is risen from the
dead as the first, we do not need to be worried about us perishing in death for ever. As He,
through His resurrection, has triumphed over the Satan and his snares, we do not need to be
worried any more about our sins and shortcomings too. The Risen One has been dead for us
and has carried away all our sins through that. That is the joy of the resurrection time, that
we have been freed eternally from the bondages of sin. It is quite significant that 40 days
until Ascension, the usual fasting on Wednesdays and Fridays and the prostration in
prayers (actually, every Syrian Orthodox believer is obliged to fast on Wednesdays because
Jesus was caught on that day and on Fridays because He was crucified!) is not observed. It is
because of the joy and freedom of the resurrection. As His death and Resurrection has
absolved us, we do not need to be penitent in fasting. And He is truly there with us those
days. When the bridegroom is with us ( Mathew 9:15), we shall not fast.
Let us all rejoice in the Risen Lord! Let us all have the peace and hope of our eternal
resurrection. (1:48)

Your Bijiachan
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Ethics in the context of Pluralism
Fr. Abin Onnukal

Our context is pluralistic. Today everyone is aware of the context because of the easy and
fast system of communication. One can really understand the realities of the world. We
move from monoculture to multiculture. Devise realities are known by different means
within our awareness.
There are different kinds of Pluralism.
The first one is social pluralism. Caste system is an example of social pluralism. The second
one is economic pluralism. This exist because of the different classes - the rich, the poor, the
oppressed and the dominant. The third one is political pluralism. Different political parties
and political ideologies are found in this context. The fourth one is cultural pluralism.
Different people group with different ethos, particular ways of behaviour and world views.
The fifth one is religious pluralism. Various religions, various ethics and various patterns of
worship and life and have different kinds of teachings.
The ethical reflection is made difficult in the context of pluralism because of diversity.
There is diversity in Indian personal laws; Christian personal laws are different from Hindu
personal laws and all other religious laws. Ethics should be contextually relevant, the
cosmos is our context. We must deal with ethics from feminist perspective, tribal and dalit
experience.
From the perspective of context, the norm should be inclusive. Love is a norm and
humanness is another norm !!!

Your Abinachan
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From the Secretary’s desk
‘Give thanks to the Lord, proclaim his greatness; tell the nation
what he has done’ (Psalms 105:1)
God's infinite love for mankind, Jesus is the true message of Easter.
Easter brings hope, new beginnings.
Dear All,
In the eve of these Easter days, it is with great pleasure to welcome the Easter edition of our
church newsletter. Moreover, it’s a heartfelt happiness to know many people, including our
very little loving children have massively contributed their hidden talents in the form of
mesmeric drawings, poems and articles to name few to share among our church family. I take
this opportunity to sincerely thank our Vicar Fr.Dr. Biji Chirathilattu for overseeing the editing
and Mr Basil John (MC- Public Relation’s coordinator) with great enthusiasm and passion in
leading this endeavour to flourish so amazingly, hugely supported by Mr Jins Paul and Tech
team. Whilst thanking everyone for their part very well done, I would encourage more people
to start with your works soon for the forth coming editions.
Furthermore, it is with huge honour I greet all my church members in the love of our Lord
Jesus Christ. While thanking God for His abundance blessing for our long time wish of our
own church come true, we do face small problems such as lack of enough space in the church
hall especially in the female area, adverse weather effect, proper ventilations issues at times
etc. I greatly appreciate all our church members for bearing with these limitations. While we
are extending our cooperation and generous support in every church matter, let us all keep in
mind that we have a giant vision ahead soon to solve the issues/limitations. For that need
everyone’s boundless commitments for our future generation.
I can proudly say without any trace of hesitation that we have a very good team of office
bearers. All of us are on our feet ready to act for the spiritual nourishment of our people
under the leadership and blessing of our UK patriarchal vicar H. G. Mathews Mor Antheemos,
our Vicar Rev. Fr. Dr. Biji Chirathilattu, Asst. Vicar, Fr. Abin Markose and dedicated help and
support from our parish priests Fr. Raju Cheruvallil l and Fr. Geevargese Thandayath. Let us
all work together in the vine yard of our Lord.
Poulose Kakkassery
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Prayer from Vanitha Samajam...
നാരകീയ ശ
ികള െട തല തകർ
ാൻ (ഉത്പ
ി 3:15 )
ആദിയിേല തിരെ
ടു
െ
വള ം, സകല തലമുറകള ം
ഭാഗ വതീ (മർേ
ാസ് 1:48 )
എ ് വിളി
െ ടു വള ം, കുരിശിൻ ചുവ ിൽ വ ് സഭ
്
അ യായി ( േയാഹ ാൻ 19:27 ) നൽകെ ടുകയും െചയ്ത
പരിശു
മാതാേവ...
ഈ ഇടവകയിെല നിെ
അേപ

സൺേഡ സ്കൂളിെ
േജാർജ് െപാ
തിേയക ൈദവ

മ
ി

ൾ
ായ് നിൻ മകേനാട്
ണേമ...

പാധാന ം
ൽ

ിനു സ്തുതി

ന ുെട ഇടവകയിെല ന സ് െല ർ പുനരാവിഷ്
രി
ാൻ മുൻൈക എടു
അംഗ
ൾ
് അനുേമാദന
ൾ. ഈ പഥമ പ
ിയിൽ സൺേഡ സ്കൂളിെ
പധാനാ ാപകൻ എ നിലയിൽ ര ു വാ
് എഴുതുവാൻ താത്പര െ ടു

ഭരണസമിതി
അനിവാര തെയ കുറി ്
ു.

ഏെതാരു പ
ാന
ിെ യും അടി
റ എ ് പറയു ത് അതിൽ പവർ
ി ു അംഗ
ളാണ്.
േയശു കിസ്തുവിനാൽ
ാപിതമായി
തും അതിപുരാതനവുമായ ന ുെട സഭ
അേ ാസ്േതാല ാരിലൂെടയും ത ാഗികള ം നിസ ാർ
രുമായ പൂർവ പിതാ
ാരിലൂെടയും പകർ ു
ത വിശ ാസ
ിലും ആചാരാനുഷ്ടാന
ളിലും പാർ
നകളിലും അധിഷ്ഠതമായി
നിലെകാ
താണ്. പാര ര
ൾ ും അേ ാസ്േതാലികമായ ന ഉപേദശ
ൾ ും പാധാന ം
െകാടു
ുെകാ ് ന ൾ ഓേരാരു
രിലൂെടയും ഇ ു സഭ നിലനിൽ ു ു.ഈ സഭയുെട ഭാവികാല
നിലനിൽപ് എ ു പറയു ത് ന ുെട വരും തലമുറകളിലൂെടയാണ്. അതിനാൽ ന ുെട കു
ുകെള
ൈദവീക അടി
ാന
ിലും ൈദവഭയ
ിലും വളർേ
ത് ന ൾ ഓേരാരു
രുെടയും
ചുമതലയാണ്. പേത കി ് ഇ ു ഈ മാസ്മരിക േലാക
് ജീവി ു നമു
് ന ുെട കു
ുകെള
േനർവഴി കാണി െകാടു ു തിന് ൈദവീകമായി
ഉപേദശമ ാെത േവെറാരു േപാംവഴിയും ഇ .
സാദൃശ വാക
ൾ 22:6 ഇൽ പറയു ത് േപാെല "ബാലൻ നടേ
ു വഴിയിൽ അവെന
അഭ സി ി
, അവൻ വൃ നായാലും അത് വി മാറുകയി ." എ വാക ം ആധാരമാ
ി ഇ ു ന ുെട
കു
ു
ൾ
് െവളി
ിെ തിരിനാളം പകർ ു െകാടു ു തിനായി സൺേഡസ്കൂൾ എ
പ
ാനം ൈദവ
ാൽ ഉണർ
െ വരും നിസ ാർ
രുമായ അേനകം ൈദവജന
ാൽ
നട
െ ടു ു. കു
ു
ൾ
് അവരവരുെട പായ
ിനു അനുസരി
ഗഹി
തായ
പാഠ വിഷയ
ൾ രൂപെ ടു
ി വളെര തലപര മുളവാ ു തായ ൈശലിയിൽ അവതരി ി
സ ർ രാജ
ിേല ു
വഴി അവെര കാണി െകാടു ുവാൻ സാധി ു ു. കു ികള െട ൈദനംദിന
സ്കൂൾ ജീവിത
ിൽ അഭിമുഖീകരി ു തായ വിവിധ പയാസ
െളയും ആകുലതകെളയും
ആ ീയമായി എ പകാരം അതിജീവി
ാം എ ു
ഒരു േബാധ ം അവർ
് സൺേഡ സ്കൂൾ
ജീവിത
ിലൂെട ലഭി ു ു.
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ഇ െ
കു ികൾ സകലവിധ ആധുനിക സൗകര
േളാടും ഐശ ര
േളാടും കൂെട
ജീവി ുേ ാൾ സഭാചരി ത പഠന
ളിലൂെട ഇ െലകള െട കഷ്ടതകള െടയും
പാരാബ്ദ
ിെ യും ഒരു അവേബാധം അവരുെട െകാ
ഹൃദയ
ളിൽ ഉരുവാ ുവാൻ
സാധി ു ു.അതിലൂെട ജീവിത
ിൽ വിവിധ വശ
െള വിവിധ കാഴ്ച ാടിലൂെടയും വിവിധ
േകാണുകളിലൂെടയും േനാ
ികാണുവാനും യഥാർ
േബാധ മു
ഒരു ജീവിത ൈശലി
രൂപെപടു
ിെകാ ു ധാന ധർ
ള ം സഹനവും അവരുെട ജീവിത
ിൽ ഒരു ഭാഗമാ ുവാനും
അവർ ു സാധി ും. മ
വരുെട സുഖദുഃഖ
െള തിരി റിയുവാനും അർഹിൽ പ ുേചരുവാനും
ഇതിെലാെട അവർ
് സാധി ും.
പലേ ാഴും േജാലിഭാര
ിെ ആകുലതകള ം വിഹ ലതകള മായി ആഴ് കൾ ത ി നീ ുേ ാൾ
ആെക കി
ഞായറാഴ്ചകൾ ഉ ാസപൂരിതമാ ുവാൻ അെ
ിൽ വി ശമ
ിേ തായ ഒരു
സാ
നം കെ
ുവാൻ ശമി ുേ ാൾ ആരാധനകള ം സൺേഡസ്കൂൾ ജീവിതവും
കു
ു
ൾ
് പലേ ാഴും അന മായി
ീരു ു. അത് പലേ ാഴും ന ുെട ജീവിത
ിൽ പാമുഖ ം
കുറ
ഒ ായി മാറു ു. എ ാൽ നാെമാ ് പിൻ തിരി
ു ചി ി
േനാ
ിയാൽ ന ുെട
പിതാ
ാർ പാർ
ന ജീവിത
ിലധിഷ്ഠിതമായി േവദാനുസാരം നെ
വളർ
ിയതു
െകാ ാണ് നാമി ിവിെട നിൽ ു തും ഇ ു തുമായ സൗഭാഗ
െള ാം ഉ ായതും. ന ുെട
പൂർവപിതാ
ാർ എടു
തായ ത ാഗ
ിെ ഒരംശെമ ിലും എടു
ാൻ നാം ത ാറായാൽ
ന ിലൂെട വരും തലമുറയ്
് ൈദവീക സൗഭാഗ
ിെ വൻ നിധി പകർ ു നൽകുവാൻ
സാധി ും.അതിലൂെട കൂടുതൽ ൈദവീക അനു ഗഹ
ൾ ന ിേല
് െചാരിയെപടുകയും െച ം.
മറി
നാം ഈ കാണു
േലാക
ിെ ഇ കൾ
നുസരി
അതിെ ശാസ് തിയമായ
പഠി ി
ലുകൾ
നു സതമായി ഭാവി തലമുറെയ വാർെ
ടു
ാൻ ശമി ാൽ ഒരു പരിധി വെര
എ ാം സാധി ുമായിരി ും. എ ാൽ ൈദവീകമായി
ഒരു സമാധാനവും സേ ാഷവും
പകർ ു െകാടു ുവാൻ ന ു
് സാധി
എ ു വരി . അവരി ു അഭിമുഖീകരി ു ത് നാം
ന ുെട െചറു കാല
ു രുചി റി
ി ി ാ
തായ പരീ
ണ
ളാണ്. എ ാൽ കാല
ിനു
മുൻേബ സ
രി പുസ്തകമായ േവദപുസ്തക
ിൽ ഇതിെന ാം പതിവിധിയു .്
ൈദവ
ിെ അളവ കൃപയാൽ യൂെക യുെട ഈ േദശ
ുസ
മായി ആരാധി ുവാൻ
നമുെ
ാരു ആരാധനാലയം പാപ്തമായിരി ുകയാണ്. അതിെ
എ ാ സാധ തകെളയും
ഉപേയാഗെപടു
ിെകാ ് ന ുെട കു
ു
ള െട േവദപഠനം പരിേപാഷി ിേ
ത് നാം
ഓേരാരു
രുെടയും കടമയാണ്. ഇ ് നഷ്ടമായി േതാ ിേയ
ാവു
സമയെമ ാം വരും
നാള കളിൽ പെ േ
ാ നിേ
പി സ ാദ മായി മാറും. സാധി ു
എ ാ ഞായറാഴ്ചകളിലും
വിശു ആരാധന ു േശഷം ഗീതം, പാരംഭ പാർ
ന, പാഠപുസ്തക പഠനം, സമാപന പാർ
ന
എ ീ കമ
ിൽ സൺേഡസ്കൂൾ നട
െ ടു ു. ഇതിൽ പാഠപുസ്തക പഠനം േനഴ്സറി മുതൽ
10 വെര പതിെനാ ു ാ
കളിലായും ഗീതാലാപനവും പാരംഭ പാർ
നയും സമാപന
പാർ
നയും െപാതുവായും നട
െ ടു ു.
സദർശ വാക
ൾ 9:10 ലും,സ ദശ വാക
ൾ 1:7 ലും,സ ീർ
ന
ൾ 111:11 ലും പറയു
േപാെല
യേഹാവ ഭ
ി
ാന
ിെ ആരംഭമാകു ു എ ു ത് ആധാരമാ
ി ന ുെട കു
ു
െള
നിസ ാർ
തയുെടയും സത
ിെ യും ത ാഗ
ിേ തുമായ പാതയിൽ നയി ുവാൻ
സർവശ
നായ ൈദവം നമു
് ഓേരാരു
ർ ും ശ
ി നൽകെ .....
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Christianity

by Alita Sujoy

Christianity is one of the six major religions, known across the entire globe. It follows the teachings of Jesus,
who is believed to have come down from heaven to help us repent and renew our sins.
Christians celebrate different holy events, such as Easter, Christmas and Pentecost, to name a few.
Jesus is believed by us Christians to be the one and only begotten son of God. He came down to earth in
human form, and taught people from nearby and afar about God and the right way to live life. One of the
most famous things Jesus has ever said is, "I am the way, the truth and the life." (John 14:6). Basically, Jesus
is saying that He is the only way to heaven, as there is no other way of salvation other than Himself; Jesus is
the one and only way.
The holy book for Christianity is called the Bible, which is filled with the words and teachings of God. The
Bible, despite being one book, is split into sixty-six different books.
The first part of the Bible is devoted to the Old Testament, which records everything that happened before
Jesus was born. The Old Testament has thirty-nine books in total.
The other part of the Bible is known as the New Testament, which has twenty-seven books in it. It records the
whole expanse of Jesus's time on Earth, as well as things that happened after Jesus returned to heaven.

God’s Love !!!
by Shawn Sabu

Catholic portrayal of Virgin Mary drawn
by Anna Sujoy

Greater than anything in the world.
Open to anyone and anywhere
Does not end
'
Should not be taken advantage of

Love. But not any old love.
Only one in the world
Vital to humans
Excellent and Brilliant
For the faithful, it is a blessing
Otherwise it is not
Rules are strict and always apply

U control how strong it is
Special gift from God to you.
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St Thomas Jacobite Syrian Orthodox Church
by Elisheba George
St Thomas Jacobite Syrian Orthodox Church is the only best church in the world
and has the best prayers. All this info is said by Dr.D Babu Paul. Every Child
must know the “Kouma” by heart if they are over reception, Year 1 or Year 2. If
one of those or some children from those classes know that is amazing. Jacobite
Syrian Orthodox Church know bible stories really well. Here are some
examples: Good Samaritan, Noah’s ark, Sarah & Abraham and the Easter story.
The Easter story is a very popular story. This church has something called
Sunday school up to Year 10. When you finish each year every student will get
a medal or a trophy. If you are a teenager and you passed Year 10 you might
get a chance to be a Sunday school teacher like a girl called Sandra. Imagine
you are in that church, you need to pass your Year 10 exam and show it to the
priest then only you can get married. In all years you get exams because they
want to test have you been good and listened to their Sunday school teachers.
You know, when I told you about “trophies" if you do well in your exam you
will get a special present from your teacher. Do you know who is in-charge of
Sunday school in future, it is my dad. If you know how strict my father is you
will be stressed so I will not tell you.

A Poem
by Aaron Saji Chacko
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Lessons learned from the good thief
on the Cross: by Joshua Kurian Vadakel

God is Love!
by Anna Yemi Varghese
Love is a light house!
Let your light shine!
Others will see your
light and have faith.
Very powerful weapon
against your enemies.
Everyone let your light
shine!

Art works by
Shauna Varghese
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St Anthony of Padua
Eva Maria Biju
“Mum who is this saint?” I asked “This is Saint Anthony of Padua…” Most of the
children reading my article probably do not know who this man is, but after reading it,
you will probably pray to him every time you lose something.
St Anthony of Padua, or sometimes known as St Anthony of Lisbon- was a Portuguese
catholic priest (a Friar) of the Franciscan Order. He was born in Lisbon, Portugal – on
15th August 1195 and died in Padua, Italy- on 13th August 1231; he is the patron saint of
Portugal and Padua. He has become a saint for his prosperous preaching and wealthy
knowledge of the scripture, and undying love for the poor and sick.
Life (not much of his early life is known) : He was born into a wealthy family in Lisbon, Portugal on 15th August
1195-under the name of Fernando Martins de Bulhões. Like many families there, he was raised in a Church. In
1210 he joined the Augustinian Canons and became a priest, after 10 years of faithful work with them he joined
the Franciscan Order in 1220-hoping to be able to use his talent of preaching to preach the scriptures to Saracens
(Muslims). On his way to Morocco (where he went to preach) he got seriously ill and was forced to return home.
Despite this the ship to Portugal was carried off course and landed on the Island of Sicily. Unfortunately, due to
his poor health he could not pursue his preaching to the Saracens. Instead he taught theology (the study of the
nature of God and religious belief) in Bologna, Italy and at Montpellier, Toulouse, and Puy-en-Velay in southern
France, winning great admiration as a preacher. He died because of natural causes en route to the provinces of
Padua, Italy- where he was buried. The church with his tomb is the Basilica of St Anthony of Padua.
How He Became a Saint?
Due to his preaching and love for God and the world he was canonized as a saint. Actually he was one of the
quickest saints to be verified. On 16 January 1946 he was claimed a doctor of the church (a saint). Like most
saints (e.g. St George of England and scouts and trade) he was the patron saint of lost things. Why? St. Anthony
became the patron saint of lost items because of his own experience with a lost object. A colleague of his had
grown tired of the religious life, and as he left, he stole Anthony’s psalter (a book with the book of psalms in
them). St. Anthony prayed for his psalter to be returned to him when he noticed it was gone; the psalter had all
of his notes he used to teach his students. St. Anthony’s prayers were answered and not only did the thief return
the book to him, but he re-joined the Franciscan Order. Over the time this story has been changed and altered,
but the main idea of the story has stayed the same. Anthony’s psalter is now held in the Franciscan Friary in
Bologna, Italy. Since then people prayed to him if they lost a prized possession. So next time you lose something
remember to pray to him!
After Death : He wrote many books about many things, one of his more famous books are Sermons for Sundays
and Feast days-published in three volumes in Padua in 1979. He is so well known for his preaching that his
tongue, as well as his jaw bone, had not decayed after burial, and is now both displayed in the Basilica of Saint
Anthony of Padua in elaborate gold dressings.
I was blessed to visit the Basilica of St Anthony of Padua last year. I hope this article inspires you to go there too.

It is to be noted that St. Antony of Padua is not a proclaimed saint of our Syrian Orthodox Church. Even when his
life can inspire our lives, but we don’t pray through him. Editor
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International Nurses Day
Biji Siril
International Nurses day is celebrated around the world every May
12th, the anniversary of Florence Nightingales’ birthday. Nurses
celebrate this day with the memories of the founder of modern nursing
-Florence Nightingale- “The Pioneer of Nursing.” The theme of this
auspicious event this year is “Nurse-A voice to lead- Health for all.” It
focuses on the need for nurses to become more active and vocal in
policy development and implementation. The resources and evidence
deals with critical issues of the time and highlights the many ways in
which nurses are making an impact in the day to day lives.

Experience being the best Teacher
by Sandra Susan Varghese
Like a good teacher who gives very thorough lessons that we can ignore only to our own peril, personal
experiences leave an ingrained impression on our minds which often prove invaluable.
Experiences vary between the good such as helping people in need or it could be bad such as losing a loved
one. Yet, in every experience lies an opportunity to profit whilst at the same time, a clear warning to steer
clear from those that prove potentially harmful to us. For example, asking a child not to touch the hot pan
on the stove for it can burn will most likely have no impact; yet, once they burn their hand, never again will
they forget that experience. Hence, we learn more from personal experience than we do from adhering to
the advice of others just as Froude commented that “experience teaches slowly and at the cost of mistakes.”
Life, often credited to one great journey, is bursting with opportunities for us to learn from. We learn
patience and fortitude when faced with adversity, courage in the face of danger and knowledge and wisdom
from our mistakes. Yet, some of these lessons are learnt too late; for example, many people often fall victim
to the ignorance of the proverb “health is wealth” and so regret it greatly later in life. Hence, we should aim
to not only learn from our own experiences but from the ones of others too, as nothing is a waste of time if
you use the experience wisely.
Therefore, experience helps us to learn and be more better prepared for the future; essentially, experience is
education for the soul. We must learn something from our present to better our future and as the mother of
wisdom, experience is the most efficient teacher we have in life.
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എെ

ൈദവേമ ... എെ

ൈദവേമ!

Joly Poulose
ദുഃഖെവ ിയാഴ്ച ദിവസെ
നീ
ശു ശുഷകൾെ
ാടുവിൽ ലഭി ക
ിയും
പയറും ആർ
ിേയാെട അക
ാ ുേ ാൾ ദുഃഖഭാവേ
ാെട അലസമായ്
ഇരു ് ക
ികുടി ു
ഒരു യുവേകാമളമുഖം എെ
ശ യിൽ െപ . ഒരു
േകാമഡി എറി
ു ആ ശ പിടിെ ടു
ാൻ ഞാൻ ശമി ത് വ ഥാവിലാെയ ു
മാ തമ , മൂർ യു
ക
കളിലൂെട ഒരു േചാദ ം പതി
ശബ്ദ
ിൽ
എ ിേലെ
ി.
If Jesus is God, why did he cry out on the cross like a child ?
പു ഭാവ
ിലു
ആ യുവമനസിെല വലിയ േചാദ ം എെ
അടിമുടി കുലു
ി. തപ്തികരമായ ഒരു
ഉ
രം െകാടു
ാൻ കഴി
ിെ
ിൽ, നീരിശ രവാദികളായ ഒരു തലമുറയാകും വളർ ുവരിക.
ഈയിെട ശീല യിലു ായ കിസ്തീയ ആ കമണെ
ിയും ന ൾ മാ തമ , ന ുെട
യുവതലമുറയും േക താണ്. ഒരു ചാേവറിെ ൈധര ം േപാലും ഇ ായിരുേ ാ നാം ആരാധി ു
േലാകര
കനായ േയശുവിന് കുരിശുമരണ സമയ
്?
സുവിേശഷഭാഗ
ൾ വായി ുേ ാൾ നമു
് കാണാം, േയശു തുട
ു ത് എെ "പിതാവിെ "
ഭവന
ിൽ ഞാൻ ഇരിേ
ത േയാ എ
േചാദ ം മാതാപിതാ
േളാട് േചാദി െകാ ാണ്.
കാൽവരിയിൽ േയശു അവസാനി ി ു ത് " പിതാേവ" ഞാൻ എെ ആ
ാവിെന തൃ
ിൽ
ഏൽ ി ു ു എ ് പറ
ാണ്. "പിതാേവ"/"അ ാ" എ
ഒരു ആ
ബ
ം േയശുവും പിതാവാം
ൈദവവുമായി എേ ാഴും ഉ ായിരു ു But At the moment he took our sins on his body, Jesus
temporarily was separated from the fellowship he has experienced with his father throughout
eternity. It was during that dark times of loneliness that Jesus cried out in great agony as he
experienced for the first time in all eternity the broken fellowship.
എെ ൈദവേമ, എെ ൈദവേമ, നീ എെ
ൈകവി െത ് (സ ീ 22:1) എ
പാപിയുെട
നിലവിളിയായിരു ത്. അത ാെത മരണഭയ
ാൽ േയശു, കൂശിൽ നിലവിളി ത .
ൈദവസ്േനഹം േയശുവിേലെ
ാഴുകി മരണം വരി േ ാൾ, എ ാം പൂർ
ിയായി. "പിതാേവ"
അ
യുെട കര
ളിൽ ഞാൻ എെ ആ
ാവിെന ഭരേമൽ ി ു ു എ ാണ് േയശുവിെ
വാ ുകൾ നാം വായി ു ത്.
"അ ാ" "പിതാേവ" എ
ബ
ം ൈദവേ
ാടു ാകണെമ ിൽ, പാപെ
ഉേപ
സാധ മ . സത ാേന ഷികളായ, ന ുെട യുവതലമുറയുെട ക ിെല തിള
ം
മാ
ുേപാകാതിരി
െ . സത വിശ ാസ
ിൽ വളരാൻ ത ുരാൻ ഇടയാ
െ !

ി

ാെത

Thinkers Voice
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സേ

തനഗര

ൾ

സിറിൽ േപാൾ
കർ
ാവിൽ പിയേര, േയശു കിസ്തുവിൽ എ ാവർ ും വ നം.
ബഹുമാനെപ അ ൻ ന േളാട് ഇഷ്ടമു വർ
് ഒരു Article എഴുതണം
എ ് പറ
തിെ െവളി
ിൽ ആണ് എനി ും ന ുെട ര
ിതാവായ
േയശുവിെന കുറി ് എഴുതണം എ
ആ ഗഹം േതാ ിയത്. ഈ േലാക
ിൽ
ബഹുമാനേ
ാെട വിളി ുവാൻ കഴിയു
ഒെരാ പുസ്തകേമ ഉ
. അത്
വിശു ൈബബിൾ ആണ്. ഈ ൈബബിളിൽ പഴയ നിയമ
ിലും പുതിയ
നിയമ
ിലും നിറ
ു നിൽ ു
ഒരു വ
ിയു .് അത് കർ
ാവായ
േയശു കിസ്തുവാണ്. ഇതാ േലാക
ിെ പാപം ചുമ ു
ൈദവ
ിെ കു
ാട് എ ് േയാഹ ാൻ സ്നാപകൻ വിളി
പറയു ത്
േയശുവിെന േനാ
ി െകാ ാണ്. ന ൾ ഇതിനുമുൻപ് വിശു ആരാധനയ്
്
കൂടിയിരു
St.Mary Aldermary Church മദ്ബഹായുെട മു ിലു
ചി ജാലൿതിെ നടുവിൽ വിശു ൈബബിൾ തുറ ു വ ിരി ു തും
അതിൽ ഒരു കു
ാട് നിൽ ു തായ കാഴ് ഉ ്. പലേ ാഴും ആ ചി തം
മന ിൽ െതളി
ു കുർബാനയിൽ ശ േയാെട നിൽ
ാൻ എെ
സഹായി ി
്.
ഉ
ി മൂ ാം അ ായ
ിൽ ൈദവം പാ ിെന ശപി ുേ ാൾ പറയു ത് സ് തീയുെട സ തി പാ ിെ
തല തകർ ും എ ാണ്. ഈ േലാക
ിൽ എ ാവരും അ െ
േപരിലാണ് അറിയെ ടു ത്. എ ാൽ
സ് തീയുെട സ തിയായി ഒരാെള ജനി ി
, അത് കർ
ാവായ േയശു കിസ്തുവാണ്. ൈബബിളിെല
താേ
ാൽ വാക ം എ ് പറയു ത് േയാഹ ാൻ 3:16 ആണ്. "തെ ഏകജാതനായ പു തനിൽ
വിശ സി ു
ഏവനും നശി േപാകാെത നിത ജീവൻ പാപിേക തിനു ൈദവം അവെന നൽകുവാൻ
ത
വണം േലാകെ
സ്േനഹി " - (നെ ഓേരാരു
െരയും സ്േനഹി ). െചളിയിൽ
ചവി ാ
വനുമാ തേമ െചളിയിൽ താണുേപായവെന ര
ി ുവാൻ സാധി ുകയു
. പാപ
ിെ രുചി
അറിയാ
വനായി േലാക
ിൽ ഒരുവെന പിറ ി
, അത് കർ
ാവായ േയശു കിസ്തുവാണ്. മ
ായി
1.21 ഇൽ പറയു ു "അവൻ തെ ജനെ
അവരുെട പാപ
ളിൽ നി ് ര
ി
ാനിരി
െകാ ് നീ
അവെന േയശു എ ു േപർ ഇടണം എ ു പറ
ു". ഈ േലാക
ിെല ഏ വും വലിയ ഭാരം പാപഭാരമാണ്.
അന ായം െച
വ
ി ആ പാപം െച
തുവെര പിശാച് അവെന പരീഷി െകാ ിരി ും. ഒരു
പാപം െച േ ാൾ ആരും ക ി എ ിലും അവെ ഹൃദയ
ിൽ അത് എഴുതെ ിരി ും. ൈദവ
ിെ
േമാഹനസൃഷ്ടിെയ പാപ
ിൽ അകെപടു
ി സ്േനഹവാനായ ൈദവെ
മുറിെ ടു
ുക എ താണ്
പിശാചിെ പ തി. ഇത് മനസിലാ
ി നാേമാേരാരു
രും പിശാചിെ ത
െള മനസിലാ
ി പാപം
വിെ ാഴി
ു ജീവിേ
താണ്. മൂ ് കാര ം െകാ ാണ് ആദിമമാതാവായ ഹ പാപ
ിൽ വീണത് എ ു
കാണാൻ കഴിയും. പിശാചിെ സ ാധീന
ാൽ ൈദവം തി രുെത ു വില
ിയ പഴം ക ു േമാഹി
(1.
കൺേദാഷം), തി ാൻ രുചിയു തു എ ു ക ു (2. ജഡേമാഹം) ഇത് കഴി ാൽ താൻ ൈദവെ
േപാെല
ആകും എ ് അവൾ ു േതാ ി (3. ജീവെ
പതാപം) . സേഹാദര
െള പിശാച് ഇ
െനയാണ്
ഓേരാരു
െരയും െകണിയിൽ ആ ു ത്.
ര
ായി ഓടിെ
വന് ശരണവും. അഭയം േതടി വലയു വന് സേ തവുമാണ് കിസ്തു. മനുഷ െന
േവ യാടു
പാപെ
യും ശാപെ
യും ക ു ഭയരീഹ ലനായി പലായനം െചയു
മർത ർ ു ആശ ാസം
പകരു വനാണ് കിസ്തു. സ ീർ
ന
ാരൻ 46:1 ഇൽ പറയു േപാെല "ൈദവം ന ുെട സേ തവും
ബലവും ആകു ു . കഷ്ട
ളിൽ അവൻ ഏ വും അടു
തുണയായിരി ു ു" ൈദവ
ിൽ അഭയം
കെ
ു വർ ഭാഗ ശാലികളെ ത. പിയ സ്േനഹിതെര ന ുെട പാപ
ിെ ശി
കിസ്തു വഹി
എ ു നീ വിശ സി ു ുേവാ? എ ിൽ ഇ ു മുതൽ സകല പാപവും ഉേപ
ി
ന ു
് ഒരു പുതിയ
ജീവിതം നയി
ാം. പുതിയ ശാ ിയും സമാധാനവും ന ുെട ജീവിത
ിൽ കർ
ാവു നിറ
തരും. ഒരു
പുതിയ സ്േനഹ
ാൽ ന ുെട ഹൃദയം നിറയും. അതാണ് സേ ത നഗര
ിൽ എ
ിയാലു
അനുഭവം.
സത സേ തമായ കിസ്തുവിെ തിരുമാറിലണിയു
ഭാഗ ാനുഭവം. സുര
ിതത ം,നിർഭയം,േശാഭന
ഭാവിെയ ുറി
ഭാഗ കരമായ പത ാശ.
ൈദവ

ിനു സ്േതാ തം ...
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DR. D. BABU PAUL- A REMINISCENCE…
Eldho Vadakel

It goes without saying that Dr. Daniel Babu Paul was one of the supreme
servants and greatest souls of our Church, the Malankara Jacobite Syrian
Orthodox Church. It will be a great honour and almost an improbable task
to write something about that great personality. Not only the Jacobites
but the entire Christian community in Kerala is indebted to him for his
master piece “VEDA SABDA RATHNAKARAM”, a Malayalam Bible
Dictionary. Only with great awe and respect that we could refer this
Dictionary which describes approximately 4000 captions and in about
600000 words. Such is the devotion and commitment to accomplish that
work!

Dr.Babu Paul was born to Rev. Paulose Cheerothottam Kor Episcopa, a Jacobite priest and Sunday School
Headmaster and Mary Paul, a primary school teacher on 11th April 1941. He rarely missed church on
Sundays and was practicing that since the age of 5. Babu Paul, a senior officer of Indian Administrative
Service served as a respectable minister (sexton) in church's altar which showed his humility and enthusiasm
for serving God. He received the highest award a layman can receive in the Syrian Orthodox Church, “the
Decoration of the Holy Ghost” with the title of “Bar Eto Briro”. He was the only person from the Jacobite
Patriarchal Church to get this so far, that shows his importance and prominence in our Church history.
Dr. Babu Paul was a rank holder in Year X (10th grade). After his bachelors in Civil Engineering, he entered
into Civil Service at the age of 23 after securing 7th rank in the all India level. He also did higher studies in
Defence strategy, Theology and in Malayalam Literature. Dr.Babu Paul also had a PhD in Management
Studies. We can only look at with great admiration at the vastness and the variety of disciplines he was
mastered in.
During his long career, he held a large number of high positions. The notable were Vice Chancellor of Kerala
University, Additional Chief Secretary in the rank of Chief Secretary of State, Principal Secretary to
Government, Chairman of Cochin Port Trust, Finance Secretary, District Collector for Palakkad and the Project
Co-ordinator for Idukki Hydel Project & District Collector for Idukki. One of the most memorable contributions
was the commission of the Idukki Dam, one of the highest arch dam in Asia in October 1975, when he was the
District Collector of Idukki. His engineering skill played a big role when he served as the Project Co-ordinator
for the same.
As a voracious reader himself, Dr. Paul published many books and write -ups in English and Malayalam. His
brilliance was evident when he published his first book “Oru Yathrayude Ormakal” at the age of 19. His
autobiographical service story “Katha Ithuvare” and “A Queen’s Story: Five Centuries of Cochin Port” were
well known. But his master piece was none other than Veda Sabda Ratnakaram” which will remain for ever
as one of the greatest gift for any Bible learner. It is an astonishing fact that Dr. Babu Paul observed 8
years of Lent throughout the writing of that great work.
Dr. Babu Paul was a committed believer in God and strongly believed that nothing in his life has happened
without the knowledge of God Almighty. He was deeply inspired by his father’s advice that one should
think about those who help us not whom we helped. As a great speaker, he always advised everyone to
remain as a student as well as a teacher until our death. He holds great principles in life and sets an
example for us through the motto of his life “Do attempt good things for God and expect good things from
God.” (adapted from the English Evangelist William Carrey).
I strongly believe that Dr. Babu Paul will be fondly remembered through his vision, humour, thoughtful and
wise words, his great deeds and his brilliant books.
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Today’s Special (േകാഴി

റി)

ശു ശുഷകൻ

മനുഷ ജീവിതെ
ഒരു േകാഴി
റിേയാടു ഉപമി ു തിൽ
െത ി എ ് േതാ ു ു. ചി
ൻ മാ തം മാ ിനിർ
ിയാൽ
അത് െവറും നിർജീവ വസ്തു മാ തം. എ ാൽ അതിേനാട്
മ
െ ാടി, മുളകുെപാടി, ഉ ്.....എ ിവ േചർ ുേ ാൾ അത
ജീവനു
വസ്തുവായിമാറി. അതുേപാെല സ്േനഹിതർ ,
സഹ പവർ
കർ, ഭാര , മ
ൾ ...... ഇവരുെട സാ ിധ ം
ന ുെട ജീവിതെ
ൈചതന വ
ാ ും.
ജീവെന െകാടു
ാൻ ഉപേയാഗി ു
കറിേവ ില മുതൽ വളെര െചറിയ കടുക് വെര ന
പാധാന ം ഉ വയാെണ ു മനസിലാ ുക. ഓേരാ ിെ യും നിറ
ിേലാ ഗുണ
ിേലാ
വലു
ിേലാ അ , ഒ ി
േചരു തിലാണ് രുചിയും അതിലൂെട ജീവിതവും
നിലനിൽ ു ത്. വലി വിത ാസം െകാ ് കാണാതിരി
ാനു
സാധ തയു ു
ഉദാഹരണ
ിന് കടുകും ജീരകവും. 2kg ചി
ന് ഒരു നു ് കടുക് മതിയാകും. 8-10 ഏല
മതിയാകും. ഏല
എ ുെകാ ാണ് െചറുതായിരി ു ത്, ഒ ് അതിെ ശ
ി കൂടാെത
അതിെ ആവശ കതയും കുറവെ .
ഓേരാരു
ർ ും അവരുേടതായ ഗുണ
ള മു ് ,ശ
ിയുമു .് ഈ േലാക
ിനു
ആവശ കതയും കുറ മാ തേമ കാണുകയു
. ഒരു ടീസ്പൂൺ േചേര ിട
ു മൂ ് സ്പൂൺ
ആകരുത്.ജീവിത
ിൽ അതാതു ദിവസെ
സമയം കൃത മായ അനുപാത
ിൽ
ഉപേയാഗി ു ിെ
ിൽ ജീവിതെ
യും ബാധി ും. വിള ാൻ തയാറാ
ി വ ിരി ു
കറിയിൽ വളെരെചറുതായി കിട ു
സാധന
െള കാണാൻ സാധി
ണം, തിരി റിയാൻ
സാധി
ണം. അനുദിനമു
പാർ
നകൾ, ന
പവർ
ികൾ, െചറുപു
ിരികൾ എ ാം
ക ് തിരി റി
ു, ജീവിത പരിശീലന
ിെ
ഭാഗമാ
ി മാ േ ാൾ ജീവിത
ിൽ
സം തപ്തിയും അതിലുപരി ശാ ിയും സമാധാനവും ലഭി ും. എ ത രുചി പദമായ
ആഹാരമാെണ ിലും ന മനേസാെട കഴി ിെ
ിൽ ഗുണമി , ഫലമി ,പിറുപിറു കൾ
മാ തം.
എെ ജീവിത
ിേല
് ൈദവം വിള ിയത് േരാഗ
ളാകാം , ശാരീരികവിഷമതകളാകാം
ൈവകല
ളാകാം,കഴിവി ായ്മയാകാം,കടബാധ തകളാകാം . എെ ാെ
ലഭി േവാ ന
മനേ ാെട ഭ
ി ുക,സ ീകരി ുക.അതുെകാ ് പൗേലാസ് ീഹാ
ഓർമെ ടു
ു തുേപാെല ഹൃദയം നിറ
ു പുറ
ുവരു
ഓേരാ വാ ുകള ം
കൃപേയാടുകൂടിയതും ഉ ിനാൽ രുചി വരു
ിയതുമാകെ . ജീവിത
ിൽ വലു
െചറു
ള
ാകാം നിറ
ിലും ഗുണ
ിലും, എ ാൽ േചേര വ,േചേര ിട
ു
േചേര തുേപാെല തെ യാണ് ൈദവം േചർ
ിരി ു ത് " ആസ ാദ മാ
ാൻ,രുചി
പദമാ
ാൻ " !

‘Have it and enjoy your Life’
Bon– appetit”
‘
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ആടുകൾ നൂറു

ആ ിടയൻ
േജാസി ബിജു

എ

ർ

വ

എ ുെകാ
എനി
്ഉ
പെ

ായ തലെ

്!

് ഞാൻ ഈ തലെ
രം ഇ .

ഞാനും ഈ തലെ

“ ആടുകൾ നൂറുെ

ംത

് തിരെ

ടു

ിൽ ഒരു ബ

ാരിടയൻ കാടുകൾ വീടാ

ുഎ
ംഉ

് േചാദി ാൽ
്.

ും ആ ിടയൻ “

എ ു തുട
ു
ഗാനം നി
ളിൽ കുറ േപെര ിലും േക ിരി ും.
ഞാൻ ഈ ഗാനം ആദ മായി േകൾ ു ത് നേ
െചറു
ിലാണ്. ഞ
ള െട സാബു േച ൻ
(ഇ െ
േതാമസ് അ ൻ , ഓസ്േ ടലിയയിൽ ഉ
) അ ് ഈ പാ ് ഞങള െട പ ിയിൽ പാടി.
പാ ിെ അർ
െമാ ും മനസിലായിെ
ിലും ഞാൻ കര
ു എ ് മാ തം ഓർമയു .് അ തയ്
ഭംഗി ആയിരു ു ആ പാ ിന്.

്

ന ൾ എ ാവരും േക ിരി ു
ഒരു കഥയാണ് ആടുകൾ നൂറു ഉ
ആ ിടയെ അെ ? ഈ
ആ ിടയൻ എെ ാരു ആൽമാർ
തേയാെട ആണ് ആ ആടുകെള
ിയിരു ത്.അതുെകാ െ
ആ ഒെര
ിെന കാണാെത േപായേ ാൾ മ
െതാ
ി ഒ തിെനയും വി ി ് ആ കാണാെത
േപായ ആടിെന അേന ഷി ിറ
ിയത്. ന ുെട ജീവിത
ിൽ ആ വഴി െത ിേ ായ
ആടിെനേപാെലയു
അവ
ഒരി
െല ിലും ഉ ായി ിെ ? അെ ാെ
ആ ന ആ ിടയെ
രൂപ
ിൽ പലരും ന ുെട ജീവിത
ിൽ വ ി ിേ ? എെ ജീവിത
ിൽ അ
െന
ഉ ായി
്.ഒരി
ൽ ഞാനും വഴിെത ി േപായിരു ു.ന ുെട പരിശു അ െയയും സകല
പരിശു
ാെരയും ത ിപറ
ിരു
ഒരു കാലം.അെ ാെ
ഞാൻ അഹ രി ിരു ു ഞാനാണ്
ശരിെയ ,് തർ
ി ിരു ു പലേരാടും. അെ ാെ
എെ മാതാപിതാ
ൾ ഒഴു
ിയ ക
നീരിെ
ഫലമായിരി
ാം എെ ജീവിത
ിലും ആ ന ിടയൻ വ ു പലരുെട രൂപ
ിൽ. കഷ്ട ാടിെ യും
ദുരിത
ിെ യും കാല
് എേ ാട് കൂെട ഇരു ു, താ
ും തണലും ആയി..
മധ
പാർ
നയുെട ശ
ി എെ
് അ ് ഞാനറി
ു. ഇതാണ് ഈ കഥയും ഞാനും
ആയി
ബ
ം.
പി ീട് ഞാനീ കഥ േകൾ ുേ ാെഴ ാം ചി ി ും, എ ുെകാ ് അെ
ിൽ എ
െന ആ
ന ിടയനു േതാ ി ആ െതാ
ി ഒൻപതിേനയും വി ി ് േപാകാൻ. എനി
് മനസിലാ
ാൻ
കഴി
ത് ആ ന ിടയന് ആ 99 ആടുകെളയും വിശ ാസമായിരു ിരി ും . താൻ ഈ 99 േനയും ഈ
സാഹചര
ിൽ ഇവിെട വി ി േപായാലും അവർ ഇനി വഴിെത ിേ ാകി എ
വിശ ാസം. ഒരുപെ
ജീവിത
ിൽ പതിസ
ികൾ വ േ ാൾ തളരാെത ൈദവേ
ാട് േചർ ് നിൽ ു വർ
ആയിരി
ാം ഈ 99 േപരിലും ഉൾെ വർ. അ
െനയു വർ ജീവിത
ിെ ഏതു
സാഹചര
ിലും അതിെന േനരിടാൻ ഉറ മനസു വർആയിരി
ാം.ഒരി
ലും ൈദവെ
ത ി
പറയാെത പതിസ
ികെള സേ ാഷേ
ാെട അവരുെട ജീവിത
ിൽ സ ീകരി
പാർ
നേയാെട
മുേ ാ ് േപാകു വർ. അ
െനയു വെര ൈദവ
ിന് ന ായി അറിയാം. ന ുെട ൈബബിളിൽ
നി ു തെ
നെ ാരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം.ഈേയാബിെന എ ാവർ ും സുപരിചിതം അെ ?
.എെ
ാം പരീ
ണ
ള ം പതിസ
ികള ം വ ു, അേ ാെഴ ാം ഈേയാബ്, ൈദവെ
മുറുെക
പിടി . ൈദവ
ിന് അ തയ് ു വിശ ാസം ആയിരു ു ഏതു പതിസ
ികെളയും ഈേയാബ് േനരിടും
എ ്. ന ള ം അ
െന ആകണം.
ഇനി ന ൾ ഓേരാരു
രും ചി ി
ണം, ന ൾ ആ വഴിെത ിേ ായ ആടാേണാ അേതാ ആ 99
െ യും കൂ
ിൽ വരു താേണാ എ .് .. ൈദവ
ിനു സ്തുതി .....
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മനസിെല കൃഷിയിടം
നിമിഷ േബസിൽ

എ
അ
എ

പവാസ
ിനു േപാ േ ാൾ മലയാളി കൂെട കൂ ിയതാണ് കൃഷിേയാടു
താ ര വും എ ് പറയാം .ഇ
ി ക
ിൽ ഇ
ി പാവ് വ ം
അതിെ
ഒരു മൂലയിൽ ഒരു െചറു ചീനി ന ം നന അ
ിമാേരയും
ക ു പഠി താകണം ന ുെട മനസിെ പാേഥയ
ൾ. കാലാവ
നാ ിൽ അ ും ഒരു വി ൻ േവഷം ധരി
വ ിരു ു. മഴ കൂടി ഇ
ി
ചീ
ു േപായതും , കുരുമുളക് പഴു
ു േപായതും , ന നന വാഴ
കാ ിൽ ഒ ാെക നിലം െപാ
ിയതും എ ാം ന ൾ േക ശീലി സാധു
കർഷകെ ജീവിത യാഥാർഥ
ൾ ആണ്. ഇ ് വിേനാദ
ിനു കൃഷി
െച
മലയാളി സുഹൃ
ു
ൾ ഒേ ാർ
ണം, നാ ിെല ഓേരാ
കാലാവ
വ തിയാന
ള ം ജീവിത മാ
ൾ മനുഷ ന് സ ാനി
സത ം.. ജീവിത
ിെ െനേ ാ
ിൽ നിലനിൽപിന് േവ ിയു
േപാരാ
ൾ നിഴലി ിരു ു...
െനയാണ് നാ ിെല പുരയിട
ൾ െന ിൽ നി ും വാഴയിലൂെട ഇ ് വാനിലയിലും റ ൂ ാനിലും
ി നിൽ ു ത്.

ഇ ് യുെകയിൽ കൃഷിെ
ാരു
ു
മലയാളി സുഹൃ
ു
ൾ േനരിടു
പധാന പശനവും
കാലാവ
തെ യാണ്. നാ ിെല കൃഷിയുെട േലാകം സ പ്നം ക ു കൃഷി ഇറ ു വരാണ് ഭൂരി
ഭാഗവും . പാ
ാത േലാക
ിെ ഏെതാരു കാഴ്ചകെളയും േപാെല കൃഷി േമഖലയും േവഗത
ആവശ െപടു തിൽ െത ് പറയാനാകി .
നാ ിെല െവ
യും പാവ
യും വ ി യറും േകാവ
യും അട
ു പ
റി മന ിൽ ക
തുട
ു കൃഷി ; ഏവെരയും സാധാരണ എ
ി
ാറു ത് റ ർ ബീൻസിലും ത
ാളിയിലും
മാ തമാണ്.
ന ള ാതി ി പ
റിെയാെ
കഴി
തുട
മാനി
ാെതയാകും. ആക ാെട ഉ
ബീൻസും ത
കുറവാണ് . ഇതിനു
ഏക പതിവിധി ൈവവിധ മു

ു

ിേല മടു ു മലയാളി, കൃഷിെയയും പതിെയ
ാളിയും വ ് െവ
ാനറിയാവു വിഭവ
ളം
പ
റിേ
ാ ം ത ാറാ ുക മാ തമാണ്.

ന ുെട നാ ിെല ചീര, സ്പിനാ ിെ വർ
ിൽ െപ ത് ആയതു െകാ ാകാം ഇവിെട ന ായി
വളരും പെ
ചൂട് ന കൂടിയ സാഹചര
ൾ ഒരു
ണം എ ് മാ തം . മ
യും െവ രി
യും
യേഥഷ്ടം അനായാേസന പടർ
ി വിടാവു പ
റികളാണ്. മലയാളിയുെട കൃഷിയിട
ളിൽ
അധികം ക ു വരാ
ഒ ാണ് േചാളം. വളെരകുറി
മാ തം അധ ാനവും േമൽേനാ വും
ആവിശ മു
ഒരു വിളയാണിത്. ചൂട് കുറയു േതാെട വിളെവടു
ു സൂ
ി
ാനും എള മാണ് .
േനരെ
ൈതകൾ പാകമാ
ിയാൽ വഴുതന
ായും ഇവിെട ന ായി വിളയും.
പരിപാലനെ
ാള പരി േനരെ
വി
് പാകി മുള ി , മ ിൽ െചടികൾ എ
ി ു തിലാണ്
യുെക കൃഷി േമഖലയിൽ പാവീണ ം ആവിശ മു തു എ ് േതാ ിയി
.് പരിപാലനം
ആദ ഘ
ിൽ ഒരു പരിധി വെര ജീവൻ മരണ േപാരാ മായി േനരിേട തു ്; പേത കി ം ഒ ിൽ
നി ും െചറു കീട
ളിൽ നി ും.
പറയുേ ാൾ എ ാം പറയണം , അധ ാനവും ചിലവും േനാ
പ
റി വാ
ി
കഴി ു താണ് . പെ
,ആ
ാവു
ന ുെട മു ിൽ എ
ിയിരു ത് , അ ും ഇ ും ഒരു പെ
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ിയാൽ എ ് െകാ ും െമ ം കടയിെല
ഭ
ണ ശീല
ൾ എ ും ന നന ാണ്
എ ും !
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News...

Congratulations Eldhose

െപരു

THE CROSS ROADS

ാൾ അറിയി ്

on your achievement
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Church Youth Association and Vanithasamajam (Women’s Club) conducted a
successful Foodbank collection on 14th April 2019 and raised GBP 330 in cash
donation.

Wendy Impett , Haroldhill based
photographer who regularly takes wildlife
and scenic pictures over the Manor Nature
Reserves where church Managing
Committee have donated a few whips of
native English trees. Wendy has send two
pictures from her collection to include in
our Easter edition.

Taunton Road Sunset, as seen
from the Church front

Thank you
all!
from the editor's desk
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Manor Nature
Reserves, Haroldhills
local beauty spot.
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