
 

വാറിംഗ� ണില്   സീേറാ മലബാര്   ദിനാേഘാഷം വ� ണാഭമായി; ല�നില്   
ശനിയാഴ�   
 

ല�� : ലിവ� പ! ളി# സമീപം വസി$% &വാസി സഭാംഗ'ള്   വാറിംഗ� ണില്   
സംഘടി)ി* സീേറാ മലബാര്   സഭാ ദിനാേഘാഷം വ� ണാഭമായി. 
തദ്േദശീയെരയ. ം /െട സജീവമായി പെ1ട. )ി*. െകാ�് നട3ിയ സഭ 
ദിനാേഘാഷ3ില്   &ശസ4  സംഗീത5#ം ഗേവഷക#മായ റവ. 
േഡാ.േജാസഫ് പാല8ല്   സിഎംഐ ഇംഗ്ളീഷ് ഭാഷയില്   ആേഘാഷമായ 
സീേറാ മലബാര്   പാ=.  >� ബാന അ� )ി*. . ഇടവക വികാരി ഫാ. @ിസ്റഫറ. ം 
ഡീ8#ം സീേറാ മലബാര്   ൈവദികരായ േറായി, സഖറിയാസ് 
കാD! പറEില് എ%ിവേരാെടാ)ം സഹകാ� Gീകരായി.  
 
പ. രാതന സ. റിയാനി ഗീതമായ 'പ. ഖI ാനേകാ� ' ആലപി*.  െകാ�ാണ് പരിJK 
>� ബാന ആരംഭി*ത്. 'പ. ഖI ാനേകാ� ', 'കLീശാ ആലാഹാ' എ%ീ സ. റിയാനി 
ഗീത'ള്   ഇംഗ്ളീഷ് സമ! ഹെ3യ. ം വളെരയധികം ആക� ഷി*. . നG. െട 
ക� 3ാവിന്െറ ഭാഷയില് ഈ ഗീത'ള്   ആലപി$വാന്   കഴിDതില്   
അഭിമാനകരമായി േതാO%തായി പെ1ട. 3 ചിലര്   അഭി&ായപ്െപ=. . 
ഇംഗ്ളീഷ് കമQ! ണിRിയ. െട ആരാധനയില. ം ഈ സ. റിയാനി ഗീത'ള്   
ഉT പ്െപട. Uവാ#V കാരQ'ള്   െഗൗരവമായി ചിLി$O.  
 
സീേറാ മലബാര്   സഭയ. െട സ! നഹേദാസിന്െറ തീXമാന&കാരം ആദQ ഭാഗം 
ജനാഭിമ. ഖമായി അനാേഫാറയ. ം >� ബാന സYീകരണവ. ം അZ 3ാരാഭിമ. ഖമായ. ം 
അവസാന ആശീ� വാദം ജനാഭിമ. ഖമായ. ം ആണ് ഇവിെട വിJK >� ബാന 
അ� )ി8പ്െപ=ത്. ഇംഗ്ള�് ആ� ഡ് െവയിZ സിന്െറ കേ3ാലി8 സഭാ 
തലവ#ം ക� ദിനാള്   വി� െസ[് നിെ8ാT സ് ഇംഗ്ള�ില. ം െവയിZ സില. ം 
അ� )ി8പ്െപട. % സീേറാ മലബാര്   >� ബാനകള്   പരിJK സ! നഹേദാസ് 
തീXമാന&കാരം മാ\മായിരി8ണെമ%് നിഷ] � ഷി*ി=. �് എ%ത് &േതQകം 
ഓ� േ8�_�്. >� ബാനെയ _ട� O നട% െസമിനാറില്   റവ. േഡാ. േജാസഫ് 
പാല8ല്   ഏതാ#ം aസYചി\'ള്   &ദ� ശി)ി*. . 
 
േകരള3ിെല സ. റിയാനി ഭാഷാപഠനെ3$റി*് കാണി* ചി\3ില്   
എറണാ>ളെ3 പV. X3ി പVിയിെല >=ികള. െട ഗായകസംഘം പാടിയ 
'േബദാദ് െയൗമാ� ' എ% സ. റിയാനി ഗീതവ. ം എറണാ>ളെ3തെ% കടവc 
പVിയിെല സd േഡ സe ള്   >=ികള്   വിJK >� ബാനയില്   'ലാ >മാറാ' എ% 
സ. റിയാനി ഗീതവ. ം ഏവെരയ. ം ആക� ഷി*. . 
 



സീേറാ മലബാര്   സഭ ഇ8ാലUം ആരാധനയില്   സ. റിയാനി 
ഉT പ്െപട. U%തിെനയ. ം പ. _തലമ. റ സ. റിയാനി ഭാഷ പഠി8ാന്   താത്പരQം 
കാണി$%തിെനയ. ം അവര്   &കീ� 3ി*. .  
 
സീേറാ മലബാര് സഭയ. െട െപൗരാണികതYെ3 വിളിച്േചാ_% 
ശ്ളീവാകള. െടയ. ം കZ $രിJകള. െടയ. ം കരി1ല്   ലിഖിത'ള. െടയ. ം മQ.റല്   
ചി\'ള്   ഉT പ്െപ= േപാസ്റര്   &ദ� ശനവ. ം ഏവെരയ. ം ആക� ഷി*. . 
െസമിനാറില്   േചാദQ'ള്   േചാദി*. െകാ�് ഇംഗ്ളീഷ് കമQ! ണിRി ഇ8ാരQ3ില. V 
ത'ള. െട അതീവ താത്പരQം &കടി)ി*. . 
 
&വാസികളായ പ. _തലമ. റകെള നG. െട വിശYാസ3ില്   ഉറ)ി*.  നി� Uവാ#ം 
&വാസി സീേറാ മലബാര്   സഭാംഗ'െള ഇംഗ്ളീഷ് കേ3ാലി8 സമ! ഹ3ില്   
&തിഷf ി$വാ#ം സഹായകമായി3ീ� % ഈ ആേഘാഷം സീേറാ മലബാര്   
സഭാംഗ'T 8് ഏെറ അഭിമാനം പക� O.  
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