
നമുക്ക് ശ്രവിക്ുകയും 
വിവവചിച്ചറിയുകയും 
ചചയ്യം.
ചുവടെ പറയുന്ന സവിശേഷതകളുള്ള കകിസതു 

ശകകദ്രീകൃതമായ ഒരു സഭയാകാന്  ദൈവം നടമെ 

എങ്ങടനയാണ് വിളിക്ുന്നത്:

മിഷണറിയും 
സുവിശേഷരീകരിക്ുന്നതും

സ്്യഗതം
Plenary Council 2020 നുള്ള തയ്ാടറെുപ്ിന് ടറ രണാം ഘട്ടത്ില്  പടകെെുക്ുന്നതിന് നിങ്ങള് ക്ക് 
നദ്ി. ഈ ഘട്ടത്ില് , ശകള് ക്ുകയും സംഭാഷണം നെത്ുകയും ടചയ്ുന്നതില്  നിന്നക് ശകള് ക്ുകയും 
വിശവചിച്ചറിയുകയും ടചയ്ുന്നതിശേക്ക് നമെള്  നരീങ്ങുശ്ാള്  ആത്ാവ് എന്ാണ് പറയുന്നടതന്നക് 
ശകള് ക്ുന്നത് നമെള്  തുെരുകയാണ്.

ഇത് സാമൂഹികമായ വിശവചിച്ചറിയേിനു പകരം വ്യക്ിപരമായ വിശവചിച്ചറിയേിന് ടറ 
ഒരു കപകകിയയാണ്. അതിനാല് , ഒരു ക്ൂപ്ായി കപവര് ത്ിക്ാന്  നാം വിളിക്ടപ്ട്ടിരിക്യാണ്. 
ഇന്നക് നിങ്ങള്  ഏര് ടപ്ൊന്  ശപാകുന്ന കപകകിയ ആത്രീയ സംഭാഷണങ്ങളുടെ സക്ൈായങ്ങളിശമേല്  
ടകട്ടിപ്ിെുത്താണ്. അത് കപാര് ത്ഥന, മനനം, പരസപരം പകെുവയ്ക്ല് , ദൈവത്ിന് ടറ വഴിനെത്ല്  
അശനവേഷിക്ല്  എന്നിവയുടെ ഒരു കപകകിയയാണ്. ഓസശകെേിയയിടേ സഭടയ പരിേുദ്ാത്ാവ് 
വഴിനെത്ുശ്ാള് , പടകെെുക്ുന്നതിനും ഒരുമിച്ചക് വിശവചിച്ചറിയുന്നതിനും എേ്ാവര് ക്ും സവോ്തം.

പരിവര് ത്നശത്ാെും പുതുക്ശത്ാെും 
നവരീകരണശത്ാെും തുറന്നസമരീപനമുള്ളത്

ആഹ്ാൈമുള്ളതും, 
കപതരീക്ാനിര് ഭരവുമായ ഒരു ൈാസ്യ 

സമൂഹം

വിനയമുള്ളതും, സൗഖ്യശമകുന്നതും, 
കരുണയുള്ളതും

കപാര് ത്ഥാപൂര് ണ്ണവും 
യൂക്റിസ്റിക്ും

എേ്ാവടരയും ഉള് ടക്ാള്ളുന്നതും, 
പകൊളിത്മുള്ളതും സിനഡേും

1ആത്രീയമായ സംഭാഷണങ്ങള്  സാമൂഹികമായ വിശവചിച്ചറിയേിന് ടറ കപകകിയയുടെ ഒരു ഭാ്മാണ്. ഈ ശപജുകളില്  വരച്ചുകാട്ടിയിരിക്ുന്ന സക്ൈായം 

കപാഥമികമായി എെുത്ിരിക്ുന്നത് ആത്രീയ വ്യായാമങ്ങളുടെ ഇശനേഷ്യന്  പാര്ര്യത്ില്  നിന്നും അതുശപാടേതടന്ന വിശവചിച്ചറിയേിന് ടറ മറ്ക് ശകസാതസ്ുകളിേും 

സക്ൈായങ്ങളില്  നിന്നുമാണ്.
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നമുക്ക് തയ്യചറടുക്്യം
ഒരു ക്ൂപ്ക് എന്നുള്ള നിേയില് , വിശവചിച്ചറിയേിനുള്ള ശൈേരീയ ചിന്ാവിഷയങ്ങളില് , നിങ്ങളുടെ 
കേവിക്േിന് ടറയും വിശവചിച്ചറിയേിന് ടറയും അനുഭവത്ിനായി നിങ്ങളുടെ ടചറിയ ക്ൂപ്ക് കേദ് 
ശകകദ്രീകരിക്ാന്  ശപാകുന്ന ഒടരണ്ണം ടതരടഞെെുക്ുക.

ക്ൂപ്ിേുള്ള എേ്ാ ആളുകള് ക്ും ചുവടെ പറയുന്ന വിഭവങ്ങളുണക് എന്നക് ഉറപ്ാക്ുക:

 • സനാപശഷാട്ടക് റിശപ്ാര് ട്ടക് അടേ്കെില്  നിങ്ങളുടെ   
  ടതരടഞെെുത് വിശവചിച്ചറിയേിനുള്ള ശൈേരീയ 
  ചിന്ാവിഷയത്ിനുള്ള അന്ിമ റിശപ്ാര് ട്ടില്  നിന്നുള്ള 
  കപസക്മായ ഭാ്ം 
 • കേവിക്േിന് ടറയും വിശവചിച്ചറിയേിന് ടറയും വഴികാട്ടി
 • വിശവചിച്ചറിയേിനുള്ള ശൈേരീയ ചിന്ാവിഷയവുമായി ബന്ധടപ്ട്ട തിരുവചന 
  ഭാ്ം
 • ശനാട്ടക്പാഡും ശപനയും/ ശപഴസണല്  ശജണല് 

സമയം/ദൈര് ഘ്ം       2 – 2.5 മണിക്ൂര് .
പചകെടുക്ുന്നവരുചട എണ്ം:    ഓശരാ ക്ൂപ്ിനും പരമാവധി 10-12
നിര് വൈ്രിക്ചപെട്ിരിക്ുന്ന ച�്യവക്ഷന് :  ോന്മായ ഏത് സ്ഥേവും

നമുക്ക് ഒരുമിച്ചക് 

കപാര് ത്ഥിക്ാം

ര്യജക്യതക്തച മ്യനികക്ക�ക്
നമക്മളക് ജോേി ചടയക്യുകയും താമസികക്കുകയും ചടയക്യുനക്ന ഭൂമിയുെട പരമക്പരാ്ത 
സൂകക്ഷിപക്പുകാരട നമക്മളക് മാനികക്കുകയും ഭൂമിയോെും, ജേതക്തോെും, സമൂഹതക്തോെുമുളക്ള 
അവരുെട തുെരക്ചക്ചയായ ബനക്ധതക്തടയും നമക്മളക് അം്രീകരികക്കുകയും ചടയക്യുനക്നു. 
മുനക്കാേങക്ങളിേടയും നിേവിേുളക്ളതും ഇനി ഉയരക്നക്നുവരാനിരികക്കുനക്നതുമായ മുതിരക്നക്നവരക്കക്കക് 
നാം നമക്മുെട ബഹുമാനങക്ങളക് അരക്പക്പികക്കുകയും അവരുെട തക്യാ്തക്തിനും മശേക്നോെക്െതക്തിനും 
അവരട ആൈരികക്കുകയും ചടയക്യുനക്നു. 

ഒരുമിചക്ചുളക്ള പക്ര്യരക്തക്ഥന
താഴട നേക്കിയിരികക്കുനക്ന പക്രാരക്തക്ഥന ഒരുമിചക്ചക് ചൊേക്ോനക്, Plenary Council പക്രാരക്തക്ഥന 
പക്രാരക്തക്ഥികക്കാനക് അേക്േടങക്കിേക് നിങക്ങളുെട ഹൃൈയതക്തിേക് നിനക്നക് സംസാരികക്കാനക് നിങക്ങളക്കക്കക് 
ആ്ക്രഹമുണക്ൊയശകക്കാം. കൂെുതേക് പക്രാരക്തക്ഥനാ സക്രോതസക്സുകളക് ഇവിെട Plenary Council 
വടബക്പശജിേക് കാണുക: https://plenarycouncil.catholic.org.au/resources/pray/

നമുക്ക് വചര് ന്നുവരികയും ഒരുമിച്ചക് 
ശപ്യര് ത്ിക്ുകയും ചചയ്യം

1

ശ്രവിക്�ിന് ചറയും 
വിവവചിച്ചറിയ�ിന് ചറയും അനുഭവം

നമുക്ക് 

മനനം 

ടചയ്ാം

നമുക്ക് 

പകെുവയ്ക്ുകയും 

കേവിക്ുകയും 

ടചയ്ാം

നമുക്ക് 

ശൈേരീയമായി 

ചിന്ിക്ാം

നമുക്ക് 

കപാശൈേികമായി 

ചിന്ിക്ാം

നമുക്ക് 

നദ്ി 

അര് പ്ിക്ാം

നമുക്ക് 

കപതികരിക്ാം
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തിരുവചനം ശ്രവിക്ുന്നത്
വിശവചിച്ചറിയേിനുള്ള ഓശരാ ശൈേരീയ ചിന്ാവിഷയശത്ാെും ബന്ധടപ്ട്ടിരിക്ുന്ന തിരുവചനഭാ്ം 
ടതരടഞെെുക്ുക. മനന ശവളയില്  ഓശരാ ക്ൂപ്ക് അം്ത്ിനും തുരുവചന ഭാ്ം കപാപ്യമാടണന്നക് 
ഉറപ്ാക്ുക.

 1. ക്ൂപ്ില്  നിന്നുമുള്ള ഒരു വ്യക്ി തിരുവചന ഭാ്ം ഉറടക് വായിക്ുന്നു.

 2. 2 മിനിട്ടക് ശനരടത് നിേബ്ദതയ്ക്ു ശേഷം, ക്ൂപ്ില്  നിന്നുള്ള രണാമടത്     
ഒരു വ്യക്ി തിരുവചന ഭാ്ം വരീണും ഉറടക് വായിക്ുന്നു.

നമുക്ക് മനനം 
ചചയ്യം

2

Xകരക്തക്താവശ, 
നരീ ഒരികക്കേക് ഞങക്ങളോെു പറഞക്ഞു, 
‘എനക്റട കുെുംബതക്തിേട അം്ങക്ങളക് ആയിരികക്കുനക്ന ഈ ഏറക്റവും ചടറിയവരിേക് 
ഒരുതക്തനു നിങക്ങളക് ചടയക്തശെതക്തോളം, എനികക്കക് നിങക്ങേക് ചടയക്തിരികക്കുനക്നു.’ 
വിേനക്നിരികക്കുനക്നവരോെും, ൈാഹിചക്ചിരികക്കുനക്നവരോെും, ന്ക്നരോെും, 
അസുഖതക്തിോയിരികക്കുനക്നവരോെും തെവിോയിരികക്കുനക്നവരോെും ഞങക്ങളുെട 
കണക്ണുകളട തുറകക്കശണമശ. 
സക്വാരക്തക്ഥ-താേക്പരക്യതക്തിനക്റടയും, ഭയതക്തിനക്റടയും, മുനക്വിധിയുെടയും കടെക്െുപാെുകളിേക് നിനക്നക് 
ഞങക്ങളുെട മനസക്സുകളട സക്വതനക്തക്രമാകക്കശണമശ. 
നിനക്റട ജനതക്തിനക്റട ആവേക്യങക്ങളട തിരിചക്ചറിയുനക്നതിനും അവയോെക് പക്രതികരികക്കുനക്നതിനും 
ഞങക്ങളുെട ഹൃൈയങക്ങളട ചേിപക്പികക്കശണമശ.  
ഞങക്ങളുെട ചിനക്തകളും വാകക്കുകളും പക്രവൃതക്തികളും സക്നശഹവും, സമാധാനവും, അനുകമക്പയും, 
നിസക്വാരക്തക്ഥതയും കൊണക്െുനിറയക്കക്കുനക്നതിനായി നിനക്റട ആതക്മാവിനക്റട ഫേങക്ങളട ഞങക്ങളക്കക്കായി 
തുറകക്കശണമശ. 
ഞങക്ങളുെട കരക്തക്താവായ യശേു മുഖാനക്തരം ഞങക്ങളക് അപശകക്ഷികക്കുനക്നു. 
ആമശനക്.

വ്ക്ിപരമ്യയ നി്രബ്ദ മനനം
കുറഞെത് 20 മിനിട്ടക് ശനരശത്ക്ക്, നിേബ്ദമായി വ്യക്ിപരമായി മനനം ടചയ്ുന്നതിനും, 
നിങ്ങള്  ശകട്ട തിരുവചന ഭാ്ശത്ാടൊപ്ം കപാര് ത്ഥിക്ുന്നതിനും,  നിങ്ങളുടെ ക്ൂപ്ക് കേദ് 
ശകകദ്രീകരിക്ുന്ന വിശവചിച്ചറിയേിന് ടറ ശൈേരീയ ചിന്ാവിഷയടത് കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്  
മനനം ടചയ്ുകയും ടചയ്ുക. 

നിേബ്ദതയുടെ ഈ സമയത്ക്, ചുവടെയുള്ള ശചാൈ്യങ്ങള്  പരി്ണിക്ുക. നിങ്ങള് ക്ക് 
എഴുതുന്നതിശനാ, വരയ്ക്ുന്നതിശനാ, നിങ്ങളുടെ ചിന്കളുമായി ടവറുടത ോന്മായി 
ഇരിക്ുന്നതിനും ആക്ഹം ഉണാശയക്ാം.

ഈ തിരുവചന ഭ്യഗത്ി�ും നിങ്ങള്  വ്യയിക്ുന്ന ക്യര്ങ്ങളി�ും 

എങ്ങചനയ്യണ് ദൈവം നിങ്ങവള്യട് സംസ്യരിക്ുന്നത്?

നിങ്ങചള ആകര് ഷിച്ച വ്യക്ുകളും ദ്ര�ികളും എചതെ�്്യമ്യണ്?

നിങ്ങള് ക്ക് എങ്ങചന അനുഭവചപെടുന്നു?

5 മിനിട്ടക്

20 മിനിട്ടക്

3



ആത്മീയ സംഭ്യഷണങ്ങള്  
ആത്രീയ സംഭാഷണങ്ങേുടെ സക്ൈായം എെുത്ിരിക്ുന്നത് ഇശനേഷ്യന്  പാര്ര്യത്ില്  നിന്നാണ്. 
അത് സാമുൈായിക വിശവചിച്ചറിയല്  കപകകിയയുടെ ഒരു ഭാ്മാണ്. അത് ആളുകളുടെ ക്ൂപ്ുകള് ക്ക് 
ദൈവടത് ശകള് ക്ാനും പരസപരം കേവിക്ാനും ഒരു മാര് ഗ്ം കപൈാനം ടചയ്ുന്നു. അത് 
ആത്ാവിന് ടറ േബ്ദം ശകള് ക്ുന്നതിന് നമുക്ുള്ള ഒരു മാര് ഗ്മാണ്. 

വ്യക്ിപരമായ നിേബ്ദ മനനത്ിനുള്ള നിങ്ങളുടെ സമയത്ിനു ശേഷം, ഒരു ക്ൂപ്ായി വരീണും 
ഒരുമിച്ചക് കൂെി വട്ടത്ില്  ഇരിക്ുക.

നമുക്ക് പകെുവയ്ക്ുകയും 
ശ്രവിക്ുകയും ചചയ്യം

3

മനനം ചചയുക
ഓശരാരുത്രും പകെുവച്ചു കഴിഞൊല് , ടമാത്ം ക്ൂപ്ും 5 മിനിട്ടക് നിേബ്ദമായി മനനം 
ടചയ്ുന്നതാണ്. ഈ സമയത്ക്, നിങ്ങളുടെ ക്ൂപ്ിേുള്ള ആളുകള്  പറയുന്നത് എന്ാണ് നിങ്ങള്  
ശകട്ടത് എന്നതിടന കുറിച്ചക് ചിന്ിക്ുകയും, നിങ്ങശളാെു തടന്ന ശചാൈിക്ുകയും ടചയ്ുക: 
ഞങ്ങശളാട് പരിേുദ്ാത്ാവ് പറയുന്നത് എന്ാണ് ഞാന്  ശകള് ക്ുന്നത്?”

“ഇന്നടത് എന് ടറ കപാര് ത്ഥനയില് …..

എനിക്ക് അനുഭവടപ്െുന്നത്….”

പകെുവയ്ക്�ും ശ്രവിക്�ും, റൗണ്ക് 1
വൃത്ത്ിടേ ഓശരാ വ്യക്ിയും നിങ്ങളുടെ വ്യക്ിപരമായ കപാര് ത്ഥനയുടെ ഫേങ്ങള്  ക്ൂപ്ുമായി 
ഒച്ചത്ില്  പകെുവയ്ക്ുന്നതിനായി  2-3 മിനിട്ടുകള്  എെുക്ുകയും, ചുവടെയുള്ള േരീഡ്-ഇന്  
കപസതാവനകള്  ഉപശയാ്ിക്ുന്നതില്  നിങ്ങള് ക്ക് എങ്ങടന ശതാന്നുന്നു എന്നക് പറയുകയും ടചയ്ുക. 

ക്ൂപ്ിേുള്ള ആര് ക്ും ആരംഭിക്ാം, അെുത്തായി അയാളുടെ ടതാട്ടക് ഇെതുവേത്ക് ഇരിക്ുന്ന 
വ്യക്ി പകെുവയ്ക്ുന്നതാണ്. ക്ൂപ്ിടേ ഓശരാ വ്യക്ിക്ും തങ്ങളുടെ ഊഴം േഭിക്ുന്നത് വടര 
കപൈക്ിണൈിേയില്  വൃത്ത്ിനു ചുറ്ും തുെരുക.

മറ്ുള്ളവര്  സംസാരിക്ുശ്ാള് , വിനയമുള്ള ഒരു തുറന്ന ഹൃൈയശത്ാടെ കേവിക്ാന്  ഓര് ക്ുക.

ഓശരാ 
വ്യക്ിക്ും 3 

മിനിട്ടക്

5 മിനിട്ടക്

4



മനനം ചചയുക
ഓശരാരുത്രും പകെുവച്ചു കഴിഞൊല് , ടമാത്ം ക്ൂപ്ും 5 മിനിട്ടക് നിേബ്ദമായി മനനം 
ടചയ്ുന്നതാണ്. ഈ സമയത്ക്, നിങ്ങള് ക്ക് എന്ാണ് ശതാന്നുന്നത് എന്നതിടനയും, 
കപാര് ത്ഥനയുടെയും കേവിക്േിന് ടറയും ഇന്നടത് നിങ്ങളുടെ അനുഭവടത്യും കുറിച്ചക് 
ചിന്ിക്ുക. നിങ്ങശളാെു തടന്ന ശചാൈിക്ുക: ഓസശകെേിയയിടേ ഒരു കകിസതു ശകകദ്രീകൃത 
സഭയാകാന്  ദൈവം നടമെ വിളിക്ുന്നത് എങ്ങടനയാണ്, അതായത് (വിശവചിച്ചറിയേിനുള്ള 
ശൈേരീയ ചിന്ാവിഷയം)?

പകെുവയ്ക്�ും ശ്രവിക്�ും, റൗണ്ക് 2
തങ്ങളുടെ മനനത്ില്  നിന്നക് ക്ൂപ്ുമായി പകെുവയ്ക്ുന്നതിന് വൃത്ത്ിടേ ഓശരാ വ്യക്ിയും 
2 മിനിട്ടക് വരീതം എെുക്ുന്നു. ക്ൂപ്ിന് ടറ േബ്ദങ്ങളില്  ആത്ാവ് പറയുന്നതായി നിങ്ങള്  ശകട്ടത് 
എന്ാണ്? ചുവടെയുള്ള കപസതാവനകള്  ഉപശയാ്ിക്ുക.

പകെുവയ്ക്ുന്ന ഈ സമയത്ക്, സംഭാഷണശത്ാട് പുതുതായി ഒന്നും കൂട്ടിശച്ചര് ക്രുത് - 
ഇതിശനാെം പകെുവച്ചതില്  നിങ്ങള്  ശകട്ടതിശനാെുളള നിങ്ങളുടെ കപതികരണം മാകതം.

സമയം പാകമാകുശ്ാള് , പകെുവച്ചതിന് ഓശരാരുത്ശരാെും നദ്ി പറഞെുടകാണക് സംഭാഷണം 
അവസാനിപ്ിക്ുകയും, ഒരു ടചറിയ ഇെശവള ആസവേൈിക്ാന്  ഓശരാരുത്ടരയും ക്ണിക്ുകയും 
ടചയ്ുക. ഇെശവളയ്ക്ു ശേഷം തിരിടക ഒരുമിച്ചക് കൂെിവരാനുള്ള സമയം കുറിക്ാന്  ഓര് ക്ുക. 

ഇന്നചത് എന് ചറ ശപ്യര് ത്നയില്  നിന്നും, ശഗരൂപെിന് ചറ ്രബ്ദങ്ങള്  ശ്രവിച്ചതില്  

നിന്നും എനിക്ക് വത്യന്നുന്നത് ……..

പകെുവയ്ക്�ും ശ്രവിക്�ും, റൗണ്ക് 3
പകെുവയ്ക്േിനും കേവിക്േിനുമുള്ള ഈ മൂന്നാം റൗണക്, മു്ുള്ള രണക് റൗണുകളുടെയും 
അകത സംഘെിത സവേഭാവത്ിേുള്ളതേ്. തുറന്ന സംഭാഷണത്ിന് ടറ ഉശദേേ്യം, നിങ്ങളുടെ 
ഓശരാരുത്രുടെയും പരസപരമുള്ള ഇെടപെേിന് ടറ ആഴം വര് ദ്ിപ്ിക്ുക എന്നതാണ്. 
സംസാരിക്ാന്  ആക്ഹിക്ുന്ന ഏത് വ്യക്ിടയയും പകെുവയ്ക്ാന്  ക്ണിക്ുന്നു. ഈ സമയത്ക്, 
മറ്ാടരകെിേും സംസാരിക്ുശ്ാള്  ആഴത്ില്  കേവിയ്ക്ാന്  ഓര് ക്ുകയും ൈയയുള്ള ഒരു തുറന്ന 
മനശസ്ാടെ സംഭാഷണശത്ാട് കപതികരിക്ാനും ഓര് ക്ുക.

നിങ്ങള് ക്ക് ഇന്നക് അനുഭവടപ്ട്ട എേ്ാക്ാര്യങ്ങളുടെയും ടവളിച്ചത്ില് , നിങ്ങളുടെ ചിന്കളും 
വികാരങ്ങളും ക്ൂപ്ുമായി പകെുവയ്ക്ുക. പകെുവയ്ക്ുശ്ാള് , ഈ വാക്ുകളുമായി ആരംഭിക്ാന്  
നിങ്ങള്  ആക്ഹിശച്ചക്ാം.

“ഈ ക്ൂപ്ിടേ േബ്ദങ്ങളിേൂടെ പരിേുദ്ാത്ാവിടന കേവിച്ചശപ്ാള്  , 

ഞാന്  ശകട്ടത്…..”

“അതിേൂടെ എനിക്ക് ശതാന്നിയത്….”

ഇടവവള സമയം

15 മിനിട്ടക്

5 മിനിട്ടക്

15 മിനിട്ടക്

15 മിനിട്ടക്

5



മനനം ചചയുക
ടമാത്ം ക്ൂപ്ും 5 മിനിട്ടക് ശനരശത്ക്ക് നിേബ്ദമായി മനനം ടചയ്ുന്നു. ഈ സമയത്ക്, ഇന്നക് നിങ്ങള്  
ഊന്നല്  നല്കിയ ചിന്ാവിഷയപരമായ രം്ത്ക് മുശന്നാട്ടു നരീങ്ങുന്നതിന് സവേരീകരിക്ാനാവുന്ന 
മൂര് ത്വും കപാശയാ്ികവുമായ ചുവെുകടള കുറിച്ചക് ചിന്ിക്ുക.

ഉൈാഹരണത്ിന്: യുവാക്ടള പടകെെുപ്ിക്ുന്നതിനുള്ള പകൊളിത്പരവും സിനഡേുമായ 
മാര് ഗ്ങ്ങടള കുറിച്ചാണ് നിങ്ങള്  വിശവചിച്ചറിഞെടതകെില് , യുവാക്ളായ മാതാപിതാക്ള് ക്ുള്ള 
ശസ്ററ്ക് അെിസ്ഥാനത്ിേുള്ള പരസപര ബന്ധടപ്െുന്നതിനുളള ഒരു ടനറ്വേര് ക്ക് രൂപരീകരിക്ുന്നതിടന 
കുറിച്ചക് അടേ്കെില്  യുവാക്ളുടെ മാനസികാശരാ്്യം, ബിശയാണക് ബ്ലൂവുടമാത്ുള്ള സഭാ 
പകൊളിത്ം എന്നിവടയ പിന്ുണയ്ക്ുന്ന ഒരു ഓണ് ദേന്  ടഫയ്ത്ക് പ്ാറ്ക്ശഫാം വികസിപ്ിക്ുന്നത് 
അശനവേഷിക്ുക. ചുവടെയുള്ള ശചാൈ്യങ്ങള്  പരി്ണിക്ുകയും നിങ്ങളുടെ ആേയങ്ങള്  ഒരു കെോസിശോ 
ശപാസ്റക്-ഇറ്ക് ശനാട്ടുകളിശോ എഴുതിയിെുകയും ടചയ്ുക 

 • ഓസശകെേിയയിടേ ഒരു കകിസതു ശകകദ്രീകൃത സഭയാകാന്  ദൈവം 
  നടമെ  വിളിക്ുന്നത് എങ്ങടനയാണ്, (വിശവചിച്ചറിയേിനുള്ള ശൈേരീയ 
  ചിന്ാവിഷയം)?

 • പരരീക്ിച്ചുശനാശക്ണതാടണന്നക് നിങ്ങള് ക്ക് അവശബാധമുള്ള 
  കപാശൈേികശമാ, ശൈേരീയശമാ, അടേ്കെില്  ആശ്ാളശമാ ആയുള്ള നേ് 
  േരീേം അടേ്കെില്  പരിപാെികളുടെ ചിേ ഉൈാഹരണങ്ങള്  ഏതാണ്?

നമുക്ക് വൈ്രമീയമ്യയി 
ചിതെിക്്യം

4

വിളിക്ചപെട്ിരിക്ുന്നു എന്നക് നമുക്ക് ്രക്മ്യയി വത്യന്നുന്ന നടപടികള്  എചതെ�്്യമ്യണ്?

ഒരു ശകിസതു വകശദ്മീകൃത സഭയ്യകുന്നതിവ�ക്ക് നമീങ്ങ്യന്  നചമെ ്രരിക്ും സഹ്യയിക്്യന്യവുന്നത് ശപവൃത്ികള്  

എതെ്യണ് (വിവവചിച്ചറിയ�ിനുള്ള വൈ്രമീയ ചിതെ്യവിഷയം വചര് ക്ുക)?

ആത്്യവ് നചമെ വിളിക്ുന്ന ഏറ്റവും സവനഹമുള്ള ശപതികരണം എതെ്യണ്?

പകെുവയ്ക്�ും ശ്രവിയ്ക്�ും
വൃത്ത്ിടേ ഓശരാ വ്യക്ിയും തങ്ങളുടെ ആേയങ്ങള്  ക്ൂപ്ില്  പകെുവയ്ക്ുന്നതിന് 2-3 മിനിട്ടുകള്  
എെുക്ുക. നിങ്ങള്  ശപാസ്റക്-ഇറ്ക് ശനാട്ടുകള്  ഉപശയാ്ിച്ചു എകെില് , നിങ്ങള്  അവടയ കുറിച്ചക് 
സംസാരിക്ുശ്ാള്  അവ ക്ൂപ്ിന് ടറ മദ്്യത്ില്  വയ്ക്ുക. 

ക്ൂപ്ിേുള്ള ആര് ക്ും ആരംഭിക്ാം, അെുത്തായി അയാളുടെ ടതാട്ടക് ഇെതുവേത്ക് ഇരിക്ുന്ന 
വ്യക്ി പകെുവയ്ക്ുന്നതാണ്. ക്ൂപ്ിടേ ഓശരാ വ്യക്ിക്ും തങ്ങളുടെ ഊഴം േഭിക്ുന്നത് വടര 
കപൈക്ിണൈിേയില്  വൃത്ത്ിനു ചുറ്ും തുെരുക.

മറ്ുള്ളവര്  തങ്ങളുടെ ആേയങ്ങള്  പകെുവയ്ക്ുശ്ാള് , വിനയമുള്ള ഒരു തുറന്ന ഹൃൈയശത്ാടെ 
കേവിയ്ക്ാന്  ഓര് ക്ുക. തങ്ങളുടെ ആേയം പകെുവയ്ക്ുന്ന വ്യക്ിശയാട് മനസ്ിോക്േിനായി 
നിങ്ങള് ക്ക് ശചാൈിക്ാവുന്നതാണ്. വിമര് േനടത് കപതിശോധിക്ുന്നു എന്നക് തരീര് ച്ചയാക്ുക.

തമീരുമ്യനത്ിവ�ക്ുള്ള ശഗരൂപെക് ചര് ച്ച
ഓശരാരുത്രും കപവര് ത്നത്ിനായുള്ള തങ്ങളുടെ ആേയങ്ങള്  പകെുവച്ചുകഴിഞൊല് , നിങ്ങളുടെ 
ക്ൂപ്ിന് ടറ ചുമതേ, ചിന്ാവിഷയത്ിന് ടറ ഡിശസണ് ടമന് റ് ആന് ഡ് ദററ്ിംഗ് ക്ൂപ്ിന്, ക്ൂപ്ിന് ടറ 
സമര് പ്ണം ആകാനാവുന്ന, ഉരുത്ിരിയുന്ന 2 അടേ്കെില്  3 കപവൃത്ികള്  കടണത്ുക എന്നതാണ്. 

നിങ്ങളുടെ ക്ൂപ്ിന് ടറ വിശവചനത്ിന് വഴികാട്ടുന്ന ചിേ ശചാൈ്യങ്ങള്  ചുവടെ നല്കിയിരിക്ുന്നു:

5 മിനിട്ടക്

10 മിനിട്ടക്

20 മിനിട്ടക്

6



4 ഓര് ക്ുക, ഈ കപവൃത്ികള്  ചുവടെ പറയുന്ന കപകാരമായിരിക്ണം:
• വ്യക്ം
• ഒരു ശപാസിറ്രീവ് ആയി കപസതാവിച്ചിരിക്ുന്നത്
• സാദ്്യമാകുന്നിെശത്ാളം സവിശേഷമായത്
• വാസതവമായ ഒരു നെപെി (കപാശയാ്ികം, ദകവരിക്ാനാവുന്നത്, അളക്ാനാവുന്നത്)

ചര് ച്ചയില്  ഉരുത്ിരിഞെ ആവിര് ഭവിക്ുന്ന 2 അടേ്കെില്  3  കപവര് ത്നങ്ങള്  കുറിടച്ചെുക്ുക.
ഈ ചസഷന് ചറ അവസ്യനത്ില് , നിങ്ങളുചട ശഗരൂപെിന് ഇവ വിവവചിച്ചറിയുന്ന ചിതെ്യവിഷയത്ിന് ചറ 
ഡിവസണ് ചമന് റ് ആന് ഡ് ദററ്റിംഗ് ശഗരൂപെിന് സമര് പെിക്്യവുന്നത്യണ്.

ഇനിയും കുറച്ചക് സമയം എെുക്ുകയും, നിങ്ങളുടെ സവേന്ം ജരീവിതങ്ങളിേും, ഇെവകകളിേും, 
സമൂഹങ്ങളിേും അടേ്കെില്  നിങ്ങളുടെ കപാശൈേിക അയല് പക്ത്ിന് ടറ മറ്ക് ഭാ്ങ്ങളില് , 
കപാശൈേികമായി കപവര് ത്ിക്ാനാവുന്ന ഏടതകെിേും ആേയങ്ങള്  ഒരു ക്ൂപ്ായി ചര് ച്ച 
ടചയ്ുകയും ടചയ്ുക.

ആര് ക്ാണ് കപാശൈേികമായി സഹകരിക്ാനാവുന്നത് എന്നതിടന കുറിച്ചക് ചിന്ിക്ുക. നിങ്ങളുടെ 
ഇെവക വികാരിശയാട് സംസാരിക്ാം അടേ്കെില്  സകൂളിടേ പിന് സിപ്ാള്  അടേ്കെില്  ശപരന് റ് 
േരീഡര്  അടേ്കെില്  കപാശൈേിക യുവജന ശനതാക്ളുമായി നിങ്ങളുടെ നിര് ദേിഷ്ട ആേയങ്ങടേ 
കുറിച്ചക് നിങ്ങള് ക്ക് സംസാരിക്ാം.

ഈ ഭാ്ം, ദൈവത്ിന് ടറ ൈൗത്യത്ിനായി സുവിശേഷത്ിനു പുറത്ക് വിേവോസം 
കപാവര് ത്ികമാക്ുന്ിനുള്ള നിങ്ങളുടെ വിളിയാണ്

നമുക്ക് ശപ്യവൈ്രികമ്യയി 
ചിതെിക്്യം

5

നമെുചട ശപ്യവൈ്രിക വി്ര്്യസ സമരൂഹചത് പരിവപ്യഷിപെിക്്യന്  നമുക്ക് 

എതെക് ആ്രയങ്ങള്യണുള്ളത്?

നമെുചട നിര് ദ്ിഷ്ട ശപവര് ത്നങ്ങചള, നമെുചട ശഗരൂപെിന് ചറ ചര് ച്ചചയ കുറിച്ചക് 

എനിക്ക് എതെ്യണ് വത്യന്നുന്നത്?

മനനം ചചയുക
വിശവചിച്ചറിയേിന് ടറ ഒരു സുകപധാന ഭാ്ം നമെുടെ ഓശരാരുത്രുടെയും ഉള്ളില്  
ദൈവത്ിന് ടറ േബ്ദം ശകള് ക്ുക എന്നതാണ്. ഇതിന് ടറ അര് ത്ഥം നമുക്ക് എങ്ങടന ശതാന്നുന്നു 
എന്നു നാം കേദ്ിക്ണം എന്നുള്ളതാണ്.

നിങ്ങളുടെ ക്ൂപ്ിന് ടറ കപതികരണം സമര് പ്ിക്ുന്നതിനു മു്ക്, മനനം ടചയ്ുന്നതിന് കൂറച്ചക് 
സമയം എെുക്ുകയും, ക്ൂപ്ക് കടണത്ിയ ഉരുത്ിരിയുന്ന കപവര് ത്നങ്ങടള കുറിച്ചക് 
വ്യക്ിപരമായി കപാര് ത്ഥിക്ുകയും ടചയ്ുക. സാന്വേനത്ിന് ടറ - നിങ്ങളുടെ തരീരുമാനടത് 
കുറിച്ചക് നിങ്ങളുടെ ഹൃൈയത്ിന് ടറ സമാധാനത്ിന് ടറ അടേ്കെില്  പൂര് ണ്ണതയുടെ ഒരു 
ശതാന്നേിനായി ദൈവശത്ാട് ശചാൈിക്ുക. 

5  മിനിട്ടക്

20 മിനിട്ടക്

7



താഴട നേക്കിയിരികക്കുനക്ന പക്രാരക്തക്ഥന ഒരുമിചക്ചക് ചൊേക്ോനക്, Plenary Council പക്രാരക്തക്ഥന 
പക്രാരക്തക്ഥികക്കാനക്, അേക്േടങക്കിേക് നിങക്ങളുെട ഹൃൈയതക്തിേക് നിനക്നക് സംസാരികക്കാനക് നിങക്ങളക്കക്കക് 
ആ്ക്രഹമുണക്ൊയശകക്കാം. 

നമുക്ക് നദ്ി 
കവരറ്റ്യം 6

ഇനക്നതക്തട ഞങക്ങളുെട തരീരുമാനങക്ങളക് 
നിങക്ങളോെും വിേക്വാസതക്തോെും, 
ഞങക്ങളിേക് നിനകക്കുളക്ള വിേക്വാസതക്തോെും 
സതക്യസനക്ധമായിരുനക്നു എനക്നക് ഞങക്ങളക് 

പക്രാരക്തക്ഥികക്കുനക്നു.

ഈ അനുഭവതക്തിേൂെട, ഞങക്ങളക് ഒരുമിചക്ചക് 
മുനക്നോെക്െുപോകുമക്പോളക് ഞങക്ങളിേക് 
ഓരോരുതക്തരിേും നിനക്റട വിേുൈക്ധ 
സഭയിേും ആനനക്ൈതക്തിനക്റടയും, ആഴതക്തിേുളക്ള 
വിേക്വാസതക്തിനക്റടയും, കൂെുതേക് 
പക്രതക്യാേയുെടയും വിേക്വാസതക്തിനക്റടയും, 
കൂെുതേക് സക്നശഹതക്തിനക്റടയും 
സമാധാനതക്തിനക്റടയും, കൂെുതേക് 
ധദരക്യതക്തിനക്റടയും അനുകമക്പയുെടയും, 
അനുഭവങക്ങളക് പരിേുൈക്ധാതക്മാവക് പകരക്നക്നു 

തരുമാറാകെക്െട. 

ആമശൻ X

കൃപാനിധിയായ ൈദവമശ,  
വിവശചികക്കേിനക്റട നമക്മുെട അനുഭവതക്തിേൂെട, 
മറക്റുളക്ളവരുെട േബക്ൈതക്തിേക് പരിേുൈക്ധാതക്മാവിനട 
കശളക്കക്കുനക്നതിനും, നമക്മുെട സക്വനക്തം ആ്ക്രഹം, 
അഭിോഷങക്ങളക്, ഭയങക്ങളക്, മുനക്വിധികളക് എനക്നിവയട 
വടേക്േുവിളികക്കുനക്നതിനും, നിനക്റട ആ്ക്രഹതക്തോെക് 
തുറനക്ന മനസക്സോെട ഇരികക്കുനക്നതിനും നമക്മട 
ഓരോരുതക്തരടയും നരീ കക്ഷണിചക്ചു

കരക്തക്താവായ യശേുവശ, നിനക്നടയും ഞങക്ങളുെട 
അയേക്കക്കാരടയും നമക്മുെട േരിയായ സക്വയതക്തടയും 
എങക്ങനട ഏറക്റവും നനക്നായി മാനികക്കുകയും 
സശവികക്കുകയും ചടയക്യാം എനക്നക് ഞങക്ങളക്കക്കക് 
വക്യകക്തമായി കാണനാവും വിധം ഞങക്ങളുെട 
വടളിചക്ചതക്തിനക്റടയും, സതക്യതക്തിനക്റടയും 
ജരീവിതതക്തിനക്റടയും ൈരീപസക്തംഭമായി ഞങക്ങളട 
നയികക്കുനക്നതിനക് നിങക്ങളക്കക്കക് നനക്ൈി.

Plenary Council Facilitation Team 

PO Box 747
North Sydney NSW 2059
ഇടമയില് : plenary.council@catholic.org.au
www.plenarycouncil.catholic.org.au 

നിങ്ങളുടെ ക്ൂപ്ിന്, നിങ്ങളുടെ സമൂഹ വിശവചിച്ചറിയേിന് ടറ പരിണിതഫേങ്ങള്  (പരമാവധി 150 
വാക്ുകള് ), നിങ്ങളുടെ ക്ൂപ്ില്  നിങ്ങള്  കേദ് ശകകദ്രീകരിച്ച വിശവചിച്ചറിയേിനുള്ള അശത ശൈേരീയ 
ചിന്ാവിഷയം പരി്ണിച്ച ഡിശസണ് ടമന് റ് ആന് ഡ് ദററ്ിംഗ് ക്ൂപ്ിന് അയച്ചുടകാെുക്ാവുന്നതാണ്. 
ഡിശസണ് ടമന് റിനു കരീഴില്  Plenary Council ടവബശപജിന് ടറ േികെക് നിങ്ങള് ക്ക് കാണാനാവും. 
https://plenarycouncil.catholic.org.au/listening-and-discernment/

നമുക്ക് 
ശപതികരിക്്യം
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ദൈവം നടമെ വിളിക്ുന്ന ഭാവിയിശേക്ക് നാം മുശന്നാട്ടക് നരീങ്ങുശ്ാള്  Plenary Council 
കപകകിയയില്  ഏര് ടപ്െുന്നത് തുെരുന്നതിന് താകെള് ക്ക് ആത്ാര് ത്ഥമായ നദ്ി.

5 മിനിട്ടക്
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