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കഴി   വർഷെt തന്െറ iടയശു്രശൂഷയിൽ aേമരിkൻ aതിഭ്രദാസന 10
െമ്രതാേpാലിtയും പാ്രതിയർkൻ വികാരിയുമായ aഭിവnയ് യൽേദാ മാർ 
തീേtാസ് തിരുേമനി i്രതയും വികാരാധീനനായി ക ി ിലല്. -ൽ ൈവദീക 1997
വിദയ്ാർtിയായി ദമാസ്കസ് െസമിനാരിയിൽ െചnതു മുതലാണ് തിരുേമനി 
പരിശുd ബാവയുമായി ക ുമു ുnത്. തന്െറ വിദയ്ാർtി ജീവിതtിലും, 
പിnീടുll ദയറാ ജീവിതtിലും പരിശുd പിതാവുമായുll ആtബnം തുറnു 
പറ ു ഈ േലഖകേനാട് പലേpാഴും വി ിെpാ േലാെട.

നയ്ൂെജഴ്സി വിpനിയിൽ തന്െറ ആsാനt് െവc് നടn aനുസ്മരണ 
്രപാർtനയ്kും, നയ്ൂേയാർk് െസന്റ് േജാർജ് പllിയിൽ െവc് നടn കുർബാനയും
aനുസ്മരണ സേmളനtിനും േശഷം aഭിവnയ് തിരുേമനി തന്െറ േവദന 
പ ുെവcു.

തിരുേമനി enാണ് പരിശുd പിതാവിെന കാണുnത് ?

ഞാൻ ആദയ്ം പരിശുd പിതാവിെന കാണുnത് -ൽ ആണ്. ൈവദിക 1997
വിദയ്ാർtിയായി ദമാസ്കസിൽ etിയ സമയt് ഞ ൾ ൈവദീക 
വിദയ്ാർtികെള പരിശുd ബാവയ്k് വളെര സ്േനഹവാtലയ്മായിരുnു.

ആ കാലഘ tിൽ ഓർmിെcടുkാൻ eെn ിലും ?

തീർcയായും. oരു വർഷം eന്െറ ജnദിനം ഓർtിരുn് aേdഹം വലിെയാരു 
േകk് വാ ി െകാടുtയcു. a െന ആ ജnദിനം വലിയ oരു ആേഘാഷമാkി 
മാ ി. ഓേരാ െചറിയ കാരയ് ളിലും aേdഹം വളെര ്രശd െചലുtിയിരുnു.

പരിശുd പിതാവിന്െറ ജീവിതരീതി ?

ആേഗാള സുറിയാനി സഭയുെട പരമാdയ്kൻ, പ ിതൻ, വാgി. പേk    
പിതാവിന്െറ ജീവിതരീതി വളെര ലളിതവും വിനയവും നിറ തായിരുnു. 
വിശവ്ാസtിൽ യാെതാരു വി ുവീഴ്ചയും െചyാt പിതാവ് സദാ ്രപാർtനയിൽ 
മുഴുകിയിരുnു. eലല്ാ േനായmും മുട ാെത നിറേവ ിയിരുnു.

പരിശുd ബാവയിൽ നിnും aേ k് കി ിയിരിkുn ൈവദിക പ ൾ ?
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 ൈവദിക പ ൾ പരിശുd പിതാവിൽ നിnും േനരി ് eനിk് കി ുവാൻ 5
ഭാഗയ്മു ായി ു ്. aതിന് ൈദവേtാട് നnി പറയുnു. aെതാരു വലിയ 
aനു്രഗഹമായി കരുതുnു. പരിശുd പിതാവാണ് eെn aേമരിkൻ aതിഭ്രദാസന 
െമ്രതാേpാലീtയായി വാഴിc് aയcത്. ആ ഭാരിc utരവാദിതവ്ം enിൽ 
ഏല്pിcത് aേദഹtിന്െറ uറc വിശവ്ാസtിന്െറ aടിsാനtിലാണ്.

പരിശുd പിതാവിന് ഈ ഭ്രദാസനവുമായുll aടുpം ?

മല രയുെട മkളാണ് ഈ ഭ്രദാസനtിന്െറ വിശവ്ാസികൾ. aതിന്േറതായ oരു  
്രപേതയ്ക aടുpവും വാtലയ്വും enും പരിശുd പിതാവിൽ നിn് ഈ 
ഭ്രദാസനtിന് കി ിയി ു ്. ആേഗാള സുറിയാനി സഭയുെട ഭ്രദാസന െളേpാെല 
പരിശുd ബാവയുെട േനരി ുll നിയ്രnണtിലാണ് ഈ ഭ്രദാസനം. aതിന്െറ 
പദവികളും കരുതലും ഈ ഭ്രദാസനtിന് enും u ായി ു ്.

ആധുനിക കാലഘ tിൽ സഭ േനരിടുn ആേഗാള്രപശ്നമാണ് യുവാkളും 
വിശവ്ാസവും. aതിെന e െന ബാവ ക ിരുnു?

eലല്ാ വിശവ്ാസസമൂഹവും േനരിടുn oരു ്രപതിസnിയാണ് യുവാkെള e െന 
aവരുെട വിശവ്ാസtിൽ നിലനിർtാം enുllത്. aേമരിk േപാലുll 
യൂേറാപയ്ൻ രാജയ് ളിൽ aത് തികcും ബുdിമു ാണ്. പെk, ആധുനിക 
വിദയ്ാഭയ്ാസം േനടിയ പരിശുd പിതാവ് ആ ദൗതയ്ം ഏെ ടുtു. iരുപെtാnാം 
നൂ ാ ിേലk് സഭെയ ൈകപിടിc് നടtിയ മഹത്വയ്kിയായിരുnു പരിശുd 
ബാവ. aേനകം െസമിനാരികൾ sാപിc് aതിന് ഊർjം കൂ ി. aതിന്െറ utമ 
uദാഹരണമാണ് aേമരിkയിൽ iേpാൾ sാപിതമായ െസമിനാരി. 16 
െശmാശnാർ, iവിെട ജനിcു വളർn് വിദയ്ാഭയ്ാസം േനടിയവർ  
സഭാ്രപവർtന ളിൽ ആകൃ രായി േ്രപഷിത േവലയ്kായി മുേmാ ് വnി ു ്. 
aവെര ആകർഷിkാൻ സാധിcതിൽ പരിശുd ബാവയുെട പ ് വളെര വലുതാണ്.

സഭയിെല സമാധാനെtkുറിc് ?

ആ വലിയ iടയൻ oരു വലിയ സമാധാനകാംkിയായിരുnു. തന്െറ ജnേദശമായ 
iറാkിലും തന്െറ ആsാനമായ ദമാസ്kസിലും u ായ രാഷ്്രടീയ 
aരkിതാവs, കലുഷിതമായ സഭാnരീk ൾ iവെയലല്ാം aേdഹtിന്െറ 
ദുഃഖമായിരുnു. മല രയിെല സമാധാനtിനു േവ ി sാനതയ്ാഗം െചyാൻ 
േപാലും പരിശുd ബാവ സndനായിരുnു. -ലധികം വർഷം പഴkമുll 1500
തർkം കേtാലിkാ സഭയുമായി പറ ു തീർkുവാനും പരിശുd േജാൺ േപാൾ 
േപാpുമായി സnി uടmടി െവയ്kാനും ബാവയ്k് കഴി ു.

Page 2



Interview with Theethose thirumeni

a യുെട ദുഃഖം ?

eേpാഴും aേdഹtിന്െറ aടുkൽ െചnിരുnത് ഭ്രദാസനtിെല ഭരണപരമായ 
കാരയ് ളും, aതിെല സ ീർണത ക ി ുമായിരുnു. enാൽ, aടുt െമയ്  
മാസtിൽ oരാഴ്ച പരിശുd ബാവയുെട aടുt് താമസിkുവാൻ ഞാൻ 
aനുവാദം വാ ിയിരുnു. പേk, ൈദവം aനുവദിcിലല്. oരു വി ിെpാ േലാെട 
aേdഹം തുടർnു.

aടുt പിൻ ഗാമിെയkുറിc് ?

aെതാnും iേpാൾ ചിnയിലിലല് e ിലും, aലല്േpായിെല ആർc് ബിഷp് 
യൂഹാേനാൻ മാർ ്രഗിേഗാറിേയാസാണ് സീനിയർ േമാs്. പേk aേdഹെt 
തീ്രവവാദികൾ ത ിെkാ ുേപായിരിkുകയാണ്. aേdഹtിന്െറ 
തിരിcുവരവിനായി ്രപാർtിkുnു ്.

പരിശുd ബാവയുെട കബറk ശു്രശൂഷയിൽ പെ ടുkുnതിനായി aഭിവnയ് 
തിരുേമനി uടെന തെn ലബേനാനിേലk് പുറെpടുകയും െചയ്തു.

aഭിമുഖം തyാറാkിയത്: ബാബു തുmയിൽ
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