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tIc-f-k-`-bnÂ anj³ Ah-t_m[w
hfÀ¯p-¶X
- n-\mbn {]kn-²o-Ic
- n-¡s
- ¸-Sp¶
^nbm¯v amknI, Ignª 12 hÀjambn
XoÀ¯pw kuP-\y-am-bmWv hnX-cWw
sNbvXp hcp-¶-Xv. em`-\-jvS-§Ä ]cn-KWn-¡msX \S-¯p¶ ^nbm¯v anjsâ
ssZh-cmPyip{iq-j-I-sf-Ãmw hnizm-knI-fpsS klIcWw H¶p sImïv
am{X-amWv km[y-am-Ip-¶-Xv.
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FUn-täm-dnbÂ

{]Xn-tcm[¯nÂ HXp-§c- p-Xv,
\mw B{I-an¨v t\Sm-\p-Åh
- À
k`bvs¡Xntc CubSp¯ \mfp-I-fnÂ ]e-hn[ hnaÀi-

\-§fpw Ipä-s¸-Sp-¯-ep-Ifpw aäv B{I-a-W-§-fpw Dïm-bn
-s¡m-ïn-cn-¡p¶p. Ch ImWp-Ibpw tIÄ¡p-Ibpw A\p-`hn-¡p-Ibpw sN¿pt¼mÄ, k`sb kvt\ln-¡pIbpw k`sb
ip{iq-jn-¡m-\m-{K-ln-¡pIbpw sN¿p¶ D¯-a-cmb k`m-a¡-fnÂ Nne-sc-¦nepw C\n-sb-´mWv sNt¿--ïsX¶v BIpe-cm-Im-dp-ïv.
k`-bpsS Bcw`w apXte k`bvs¡-Xnsc ]e-X-c-¯n-epapÅ AXnià-amb B{I-a-W-§-fmWv Dïmbns¡mïncp
¶Xv. B thf-bnÂ k`mX\-bÀ F´mWv sNbvXsX¶v ]
cn-tim-[n-¡p-¶-Xm-bn-cn¡pw C¡m-cy-¯nÂ \ap-¡-\p-hÀ¯n¡m-hp¶ bYmÀ°hpw DNn-Xhp-amb amXr-I.
"NnXdn¡s¸«hÀ, hN\w {]kwKn¨p sImïp Npän k©
cn¨Xmbpw.' "A]am\n¡m\pw IsÃdnbm\papÅ Hcp \o¡w
Dïm-b-t¸mÄ ]emb\w sN¿pIbpw kphntijw {]kwKn
¨p sImïncn¡p-Ibpw' sNbvX-Xm-bpw \mw A¸-kvtXme
{]hÀ¯-\-¯nÂ hmbn-¡p-¶p.
"IÀ¯mhns³d hN\w hym]ns¨¦nepw ]oU\w Cf¡n
hn«v \m«nÂ\n¶v ]pd¯m¡s¸«-t¸mÄ injyÀ X§fpsS
]mZ§fnse s]mSn AhÀs¡Xncmbn X«n¡fªn«v t]m
bn.' \ncm-i-cm-bn-sÃ¶p am{X-aÃ "injy·mÀ B\µ¯mepw
]cnipZv[mXvamhn\mepw \ndªhcm'hpI-bm-Wpïm-b-sX
¶v hN\w km£y-s¸-Sp-¯p¶p. (A¸. {]h.13:49þ52)
ssZh-Zq-X³ hgn IÀ¯mhv t\cn«v ]d-ª-sXm¶pw
asäm-¶-Ã. ""A¸kvtXme·msc ]nSn¨v _\v[n¨v s]mXp
ImcmKrl¯neS¨p. cm{Xn IÀ¯mhns³d ZqX³ ImcmKr
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lhmXnepIÄ Xpd¶v Ahsc ]pd¯psIm
ïph¶v AhtcmSp ]dªp: \n§Ä ssZhm
eb¯nÂ sN¶v FÃm P\§tfmSpw \h
Pohs³d Cu hN\w {]kwKn¡phn³.''
(A¸.{]h.5:17þ20)
"Bsc hngp-§-W-sa¶v At\zjn¨psIm
ïv, Aedp¶ knwls¯t¸mse Npän\S
¡p¶ i{Xphmb ]nimNpw' (1 ]t{Xmkv 5:8)
Ahsâ ssk\yhpw, k`sb XIÀ¡m³ 2000
hÀj-§f
- mbn X{´-§Ä sa\-bp-Ibpw \S-¸n
-em-¡m³ {ian¨v ]cm-P-b-aS-bp-Ibpw sN¿p
¶p. Bßm-¡sf c£n-¡m\pÅ {]hÀ-¯\-§fnÂ \n¶v k`mk-´m-\-§-sf ]n´n-cn¸n-¡pI am{X-amWv i{Xp-hnsâ BXy-´n-Ie-£y-sa¶v ]ecpw a\-Ên-em-¡p¶n-Ã.
temIs¯ Bßo-b-ambn am{X-aÃ `uXnI-ambpw kmaq-ln-I-ambpw DbÀ¯n-bXv k`bm-sW¶v Adn-bm-ªn-«Ã, ]e-t¸mgpw ]
ecpw CXn-s\-Xnsc \ne-sIm-Åp-¶-Xv. X§fpsS Pohn-X-§-fpsS ap³Im-e-t¯bv¡v
H¶p Xncnªp t\m¡n-bmÂ, Npäp-]m-Spsam¶v It®mSn-¨mÂ ]IÂt]mse hyà
atÃ k`-bpsS tkh-\-§Ä? ""Cu temI
¯ns³d tZh³ AhnizmknIfmb Ahcp
sS a\Êns\ A\v[am¡nbncn¡p¶p. X¶nan
¯w, ssZh¯ns³d {]Xncq]amb {InkvXp
hns³d alXztadnb kphntij¯ns³d
{]Imiw AhÀ¡p ZriyaÃ.'' (2 tImdn. 4:4)
F¶mÂ k`m-am-Xm-hnsâ Ic-h-e-b¯nÂ InS¶p hfÀ¶ a¡tfm? Ah-sct´
I®p-Xp-d-¶p- Im-Wp-¶n-Ã. a\-Êp-Xp-d¶p
{Kln-¡p-¶n-Ã. k`m-hn-cp² NÀ¨-I-fnÂ ]
c-ky-ambn Bth-i-t¯msS k`m-a-¡fnÂ
Nne-sc-¦nepw apgp-Ip-¶-p. Bß-c-£-sb¡pdn¨v APvR-sc-¦nepw, X§Ä¡v hnZym`ymkhpw, NnIn-Õ-bpw X-cm³ IjvS-s¸«Xpw kaq-l-s¯ D¶-Xn-bn-se-¯n-¨Xpw
k`-bmsW¶v Adn-bm-¯-h-cm-cpapïmInÃ.
tIc-f-¯nsâ Imcyw am{X-sa-Sp¡mw. {]
Xy-£-amtbm ]tcm-£-amtbm k`-bpsS
tkh-\-§-sfm¶pw e`n-¡m¯ Hcp hyàn
t]mepw tIc-f-¯n-en¶pïmhp-I-bn-sÃ¶v
\nÝ-bw. k`m-Øm-]-\-§-fnÂ ]Tn¨v k`bpsS BXp-cm-e-b-§-fnÂ Btcm-Ky-]-cn-
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c-£-t\-Sn, Hcp ]t£ k`-bpsS Øm]\-§-fnÂ tPmen-sNbvXv i¼fw hm§n kpJ
-I-c-ambn Pohn-¡p-¶-hÀt]m-epw, k`- X-§sf
F§-s\-sbm-s¡tbm t{Zmln-¨ps¡mïncn
¡p¶p F¶ Xc-¯nÂ- A-ss{I-kvXh
ktlm-Z-c-§-fpsS CS-bnÂ k`sb \mWw
sISp-¯p¶ coXn-bnÂ "{]tLm-jWw \S
¯p'¶Xv ImWp-t¼mÄ X§Ä¡v e`n-¨p
sImïncn¡p¶ kwc-£-W-¯nsâ hne
bYmÀ°-¯nÂ a\-Ên-em-¡n-bn«nÃ F¶p
hyà-am-Wv. Hcp-]mSv anj-W-dn-amÀ {InkvXp
kvt\l-s¯-{]Xn càhpw hnbÀ¸p-sam-gp
¡n sI«n-¸-Sp¯ k`-bpsS tkh-\-§Ä
C\n-bp-sa-¯m-¯ CS-§-fn-tebv¡v Ahscm¶v Cd§n t\m¡-s«, X§Ä A
\p`-hn-¡p¶ kpc-£n-X-Xzhpw kzmX-{´y
hpw F{X-sb¶v a\-knem¡n C\n-sb-¦nepw
\µn-sI-«-h-cm-Im-Xncn-¡m³, k`sb ZpÀ_-es¸-Sp-¯m-\pÅ km¯msâ N«p-I-§-fm-ImXn-cn-¡m³ At¸mÄ AhÀ¡v km[n-¡pw.
At¸mÄ Hcp tNmZyw _m¡n-bm-hp-¶p.
k`-bvs¡Xn-tc-bpÅ
hnaÀi-\-§Ä¡pw
Ipä-s¸-Sp-¯-ep-IÄ¡psa-Xntc \mw F§s\-bmWv {]Xn-I-cn-t¡-ï-Xv. Ch-bvs¡Xnsc \½Ä \nÊw-KX ]men-¨mÂ aXntbm?
\ap¡v ]d-bm-\p-ÅXv tIÄ¡m³ kaq-l¯n\v B{K-lhpw Ah-Im-ihpapÅ-Xn-\mÂ
AXv hyà-ambn Ah-X-cn-¸n¨v _m¡n-sb
Ãmw ssZh-ln-X-¯n\v hn«p sImSp¯v \mw
{i² Xncn¡-Ww, IÀ¯m-thÂ¸n¨ ZuXy
¯ntebv¡v. Xn·-bvs¡-Xn-sc- bq²w sNbvXv
Bßm-¡-fpsS c£-t\-Sp¶ ZuXywþ AXv
\mw sNbvXn-sÃ-¦nÂ Bcv sN¿pw? {]Xn-tcm[-¯nÂ Aan-X-ambn {i²n¨v \½psS IÀ
¯hyw \mw ad¶p t]mI-cp-X-tÃm. \½psS
bp²w apS-¡m³ km¯m³ Hcp-¡p¶ sIWnbnÂ hoWp-t]m-hp-Ibpw sN¿-cp-X-tÃm.
"acn¨pt]msb¶p Icp-Xp-amdv IsÃdnb
s¸«v \Kc¯n\p ]pdt¯¡p hen¨p
sImïpt]mI-s¸« ]utemkv, injy³amÀ
Npäpw IqSnbt¸mÄ Fgpt¶äp ]«W¯nÂ
{]thin¨p' (A¸.{]h.14:19þ20) F¶Xv GXhØbnepw \½psS IÀ¯-hy-¯ntebv¡v
\mw {i²-Xn-cn-¡W
- s
- a¶v HmÀ½n-¸n-¡p-¶pïv.

"A¸kvtXme³amsc {]lcn¨v tbip
hns³d \ma¯nÂ kwkmcn¨p t]mIcp
sX¶p IÂ¸n¨v hn«b¨t¸mgpw, ]Tn¸n
¡p¶Xnepw {]kwKn¡p¶Xnepw \n¶v A
hÀ hncan¨nsÃ'¶v hN\w hyà-am-¡p-¶p.
(A¸.{]h.5:40þ42)
k`-bpsS sI«pd-¸n-s\-¡p-dn¨v CÃm-h-N\-§Ä tI«v Hcp ]cn-[n-bnÂ¡-hnªv {]
Xn-tcm-[-¯nÂ am{Xw {i²n-¨n-cp-¶mÂ, C
\nbpw Xn·sb B{I-an¨v Iogvs¸-Sp¯n
Bßm-¡sf t\Sm³ \ap¡v Ign-bm-sXh-cpw. kwc-£-Ww \ÂIp¶Xv IÀ¯m-hmWtÃm. \mw {]Xn-tcm-[n-¡m³ am{X-ap-Åh-c-Ã, B{I-an-¡m-\p-Å-h-cm-sW-¶-dn-bp-I.
i{Xp-hnsâ ZpjvS-ssk-\y-s¯ ssZhm-ßmhnsâ {]hÀ¯-\-§Ä sImïv B{I-an¨v
Bßm-¡sf c£n¡m\p-Å-hÀ.
FÃm Bßm-¡fpw c£-s¸S-W-sa¶v

IÀ¯mhm{K-ln-¡p-¶p. B ZuXy¯nÂ \n
¶v \s½ ]n´n-cn-¸n¨v A\m-hiy {]Xn-tcm[-¯nÂ Xf-¨n-Sp¶ Xn·-bpsS iàn-IÄ¡v
A\Àl-amb {]m[m\yw \ÂImXn-cn-¡mw.
{]-Xn-tcm-[-¯nÂ am{Xw HXp§msX B{I-atWm-Õp-I-X-tbmsS \ap¡v Hcp-an¨v ssZhcm-Py-ip-{iqjbv¡mbn ap¶n-«n-d-§mw.
CXn-\mbn ssZhw Hcp-¡n-bn-cn-¡p-¶ {]
tXyI Ah-k-c-amWv {^m³knkv ]m¸
khn-tij anj\dn amk-ambn BN-cn-¡m³
Blzm\w sNbvXn-cn-¡p¶ Cu amkw.
shdpw BN-cWambn HXp-§n-t¸m-ImsX
anjs\ hfÀ¯pIsb-¶Xv \½psS Pohn-Xssi-en-bmbn amäm³ Cubh-k-cw \mw {]
tbmP-\-s¸-Sp-¯ntb aXn-bm-Iq.

k`bv¡v Xm§m-IpIsb-¶Xv k`mX\-b-cpsS IÀ¯-hy-am-Wv.
k`-sb iàn-s¸-Sp-¯m-\pÅ ^nbm¯v anjsâ am[ya ip{iq-j-I-fnÂ
Media kuP-\y-ambn ]¦m-fn-IfmIm³ Ah-k-cw.
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സവിശേഷ മിഷനറി മാസം
2019 ഒക്ടോബർ
ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെട്ട് അയയ്ക്കപ്പെട്ടവർ;
ല�ോകത്തില് മിഷന് പ്രവര്ത്തനം നടത്തുന്ന
ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ

ബെനഡിക്ട് പതിനഞ്ചാമൻ പാപ്പയുടെ Maximum Illud
എന്ന അപ്പസ്തോലിക ലേഖനത്തിന്റെ നൂറാം വാർഷികം
ആഘ�ോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പാ
2019 ഒക്ടോബർ മാസം സവിശേഷ മിഷനറി മാസമായി
പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
'ല�ോകത്തില് മിഷന് പ്രവര്ത്തനം നടത്തുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ'
എന്നതാണ് ഈ  സവിശേഷ മിഷൻ മാസത്തിന്റെ ആപ്ത
വാക്യം. ജനതകൾക്കായുള്ള സുവിശേഷദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള
അവബ�ോധം  ഉണർത്തുകയും നവമായ ആവേശത്തോടെ 
സുവിശേഷം പ്രഘ�ോഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വബ�ോധം 
പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ 
പിന്നിലുള്ള ആശയം. ഇതാകട്ടെ ബെനഡിക്ട് പതിനഞ്ചാമൻ 
പാപ്പയുടെ  അപ്പസ്തോലികലേഖനത്തിലെ ഇടയബ�ോധ്യങ്ങളും 
ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയുടെ  Evangelii Gaudium എന്ന അപ്പസ്തോലിക
ആഹ്വാനത്തിൽ  പ്രകടമായ പ്രേഷിതചൈതന്യവും (സഭയുടെ 
എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അന്തസത്ത മിഷൻ പ്രവർത്തന
മാണ് - EG 15 ) ഒത്തുചേരുന്നവയാണ്.
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ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയുടെ
ല�ോക മിഷൻ ദിന സന്ദേശം 2019
ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെട്ട് അയയ്ക്കപ്പെട്ടവർ;
ല�ോകത്തില് മിഷന് പ്രവര്ത്തനം നടത്തുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ
പ്രിയ സഹ�ോദരീ സഹ�ോദരന്മാരേ,

 ബെനഡിക്ട് പതിഞ്ചാമൻ  മാർപ്പാപ്പ 1919  നവംബർ 30 ന്
പുറപ്പെടുവിച്ച   Maximum Illud എന്ന അപ്പസ്തോലികലേഖന
ത്തിന്റെ ശതാബ്ദി  നാം ഇപ്പോൾ   ആഘ�ോഷിക്കുകയാണല്ലോ.     
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  സഭ തന്റെ  പ്രേഷിതബ�ോധ്യവും  പ്രതി
ബദ്ധതയും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കണമെന്നത്  2019 ഒക്ടോബർ  മാസ
ത്തേക്കുള്ള നിയ�ോഗമായി ഞാൻ  ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു.  ആ
അപ്പസ്തോലിക ലേഖനത്തിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണവും  അതിലട
ങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രവാചകസ്വരവും   ഒരു വസ്തുത വീണ്ടും   മനസി
ലേറ്റാൻ  എന്നെ  സഹായിച്ചു. സഭയുടെ പ്രേഷിതപ്രതിബദ്ധത  
നവീകരിക്കേണ്ടതിേന്റയും  സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക്  നവമായ
ഒരു   സുവിശേഷവൽക്കരണ പ്രച�ോദനം ഉണ്ടാകേണ്ടതിേന്റയും   
പ്രാധാന്യമായിരുന്നു അത്. നമുക്കുവേണ്ടി കുരിശിൽ മരിക്കുകയും  
ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്ത  യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ  രക്ഷ  സുവി
ശേഷപ്രഘ�ോഷണത്തിലൂടെ  ല�ോകത്തിന് എത്തിച്ചു ക�ൊടുക്കു
വാനുള്ള ശുശ്രൂഷയാണല്ലോ സഭ നിറവേറ്റുന്നത്.
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ഈ സന്ദേശത്തിന്റെ തലക്കെട്ടും   ഒക്ടോബ
റിലെ മിഷൻ മാസ സന്ദേശത്തിന്റെ  തലക്കെട്ടും
ഒന്നുതന്നെയാണ്. 'ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെട്ട്  അയയ്ക്ക
പ്പെട്ടവർ; ല�ോകത്തില് മിഷന് പ്രവര്ത്തനം
നടത്തുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ'. ഈ മിഷൻ  മാ
സാചരണം പ്രഥമമായി യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള
വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രേഷിതതലങ്ങൾ വീണ്ടും 
കണ്ടെത്താൻ  നമ്മെ സഹായിക്കും. ജ്ഞാന
സ്നാനത്തിൽ  നമ്മുടെമേൽ  ഔദാര്യപൂർവം
ച�ൊരിയപ്പെട്ടതാണ് ഈ വിശ്വാസം. പുത്രരെ
ന്ന നിലക്ക് ദൈവവുമായി  നമുക്കുള്ള ബന്ധം  
തീർത്തും  സ്വകാര്യമായ ഒന്നല്ല. അത് എല്ലാ
യ്പ്പോഴും  സഭയുമായും  ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
നമ്മുടെ  നിരവധിയായ സഹ�ോദരീസഹ�ോദ
രര�ോട�ൊപ്പം  ഒരു പുതുജീവിതത്തിലേക്ക്  നാം
വീണ്ടും  ജനിക്കുന്നത്   പിതാവും  പുത്രനും  പരി
ശുദ്ധാത്മാവുമായ ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ
യിലൂടെയാണ്.
ഈ ദൈവികമായ ജീവിതം ഒരു വില്പന
ച്ചരക്കല്ല. നമ്മൾ ആരെയും  മതപരിവർത്തനം
ചെയ്യിക്കുന്നുമില്ല. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതും 
പ്രഘ�ോഷിക്കുന്നതും  ഒരു നിധിയെക്കുറിച്ചാ
ണ്. നമ്മൾ ക�ൊടുക്കുന്നതും  ആ നിധിയാണ്.
ഇതാണ് മിഷന് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ   അർഥം.
ദാനമായി നമുക്ക് കിട്ടി.  ഒരാളെപ്പോലും  മാറ്റി
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നിർത്താതെ  ദാനമായിത്തന്നെ  നാം   അത്
ക�ൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (മത്തായി 10:8).  സത്യം 
അറിഞ്ഞുക�ൊണ്ടും    സഭയുടെ  ശുശ്രൂഷകളാകു
ന്ന  സാർവത്രികരക്ഷണകൂദാശയിലൂടെ  തന്റെ
കരുണ അനുഭവിച്ചുക�ൊണ്ടും  എല്ലാ മനുഷ്യരും  
രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹി
ക്കുന്നത് ( 1 തിമ�ോ.2:4, Lumen  Gentium  48 ).
സഭ ഈ ല�ോകത്തിൽ പ്രേഷിതദൗത്യ
ത്തിൽ  ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തി
ന്റെ കണ്ണുകളും  ഹൃദയവും ക�ൊണ്ടാണ് നമ്മൾ
ല�ോകത്തെ  ദർശിക്കുന്നത്. അതിനാൽ  എല്ലാ
റ്റിനെയും  അതാതിന്റെ യഥാർത്ഥ പരിപ്രേ
ക്ഷ്യത്തിൽ  കാണാൻ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള
വിശ്വാസം നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. നമ്മൾ  പങ്കു
ചേരുന്ന ദൈവികജീവന്റെ അനന്തചക്രവാള
ങ്ങളിലേക്ക്  പ്രത്യാശ  നമ്മെ ക�ൊണ്ടുചെന്നെ
ത്തിക്കുന്നു. കൂദാശകളിൽ അനുഭവവേദ്യമാകുന്ന
ദൈവികസ്നേഹവും   അത�ോട�ൊപ്പം   സഹ�ോദ
രര�ോടുള്ള സ്നേഹവും   ഭൂമിയുടെ  അതിർത്തിക
ള�ോളം കടന്നുചെല്ലാൻ  നമ്മെ നിർബന്ധിതരാ
കുന്നു. (cf.മീക്കാ  5:4, മത്തായി  28:19, അപ്പ.
പ്രവ. 1:8, റ�ോമാ 10:18)
ല�ോകത്തിന്റെ   വിദൂരദേശങ്ങളിലേക്ക്    മുന്നേ
റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഭയ്ക്ക്  നിരന്തരവും  നിതാ
ന്തവുമായ   ഒരു 'പ്രേഷിതമാനസാന്തരം' ആവ
ശ്യമാണ്. അതിന് വഴിതെളിക്കുന്ന   അപരി
മേയമായ തുറവിയും   കരുണയിലുള്ള   മുന്നേ
റ്റവും  തികച്ചും  സാധ്യമായ ഒന്നാണെന്നതിന്
സാക്ഷികളാണ് അനേകം വിശുദ്ധരും  വിശ്വാ
സത്തെ  മുറുകെപ്പിടിച്ച എണ്ണിയാല�ൊടുങ്ങാ
ത്ത  സ്ത്രീപുരുഷന്മാരും. അവരുടെ   പ്രവർ
ത്തികളെയെല്ലാം  പ്രച�ോദിപ്പിച്ചിരുന്നത് സ്നേ
ഹമായിരുന്നു. ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴമായ
അർത്ഥതലങ്ങളാണല്ലോ  പങ്കുവയ്ക്കലും, പരി
ത്യാഗവും  ഔദാര്യവും  ഒക്കെ. (cf. 2 ക�ോറി.
5:14-21) ദൈവത്തെ പ്രഘ�ോഷിക്കുന്ന ഒരു മനു
ഷ്യൻ  നിർബന്ധമായും ദൈവത്തിന്റെ മനു
ഷ്യൻ ആയിരിക്കണം ( cf.  Maximum Illud).
പ്രേഷിതവേലയ്ക്കായി  ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാനു

ള്ള   കല്പന നമ്മെ വ്യക്തിപരമായ രീതിയിൽ 
സ്പർശിക്കുന്നതാണ്.
ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു മിഷന് ആണ്. നിങ്ങ
ളും എപ്പോഴും ഒരു മിഷന് ആണ്. മാമ്മോദീസ
മുങ്ങിയ ഓര�ോ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരു മിഷന്
ആണ്.  സ്നേഹത്തിലായിരിക്കുന്നവർ   ഒരിക്ക
ലൂം  നിന്നിടത്തു തന്നെ  നിൽക്കുകയില്ല. അവർ 
തങ്ങളിൽ  നിന്ന്  തന്നെ  പുറത്തുകടക്കുന്നു.
അവർ  മറ്റുള്ളവരിലേക്ക്  ആകർഷിക്കപ്പെടുക
യും  മറ്റുള്ളവർ  അവരിലേക്ക്  ആകർഷിക്കപ്പെ
ടുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ തങ്ങളെത്തന്നെ മറ്റുള്ള
വർക്കായി  നൽകുകയും  അങ്ങനെ  ജീവദായക
മായ ബന്ധങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തുകയും ചെയ്യു
ന്നു. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ  ഭാഷയിൽ പറ
ഞ്ഞാൽ   ആരും ഉപയ�ോഗശൂന്യര�ോ അപ്രസ
ക്തര�ോ അല്ല. നാമ�ോര�ോരുത്തരും ദൈവത്തി
ന്റെ  സ്നേഹത്തിന്റെ ഫലമാണ്. അതുക�ൊണ്ടു
നാമ�ോര�ോരുത്തരും   ല�ോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ
ഒരു മിഷന് ആണ്.  മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹം
നുണകൾ ക�ൊണ്ടോ വെറുപ്പുക�ൊണ്ടോ  അവി
ശ്വസ്തത ക�ൊണ്ടോ  നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാമെങ്കിലും
ദൈവം   തന്റെ   ദാനമായ ജീവൻ  ഒരിക്കലും 
തിരിച്ചെടുക്കില്ല. തന്റെ ഓര�ോ മക്കളും  അനന്ത
മായ തൻറെ  ദൈവികജീവനിൽ  പങ്കുപറ്റണ
മെന്നതാണ് അനാദി മുതലേ ദൈവം ആഗ്രഹി
ക്കുന്നത് ( cf. എഫേ . 1:3-6).

നമുക്ക്  ഈ ജീവൻ  പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്
ജ്ഞാനസ്നാനവേളയിലാണ്. അത് പാപത്തെ
യും മരണത്തെയും കീഴടക്കിയ  യേശുക്രിസ്തുവി
ലുള്ള വിശ്വാസം എന്ന  ദാനം നമുക്ക് നൽകുന്നു.
ജ്ഞാനസ്നാനം  നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ  സ്വന്തം 
ഛായയിലും  സാദൃശ്യത്തിലും   വീണ്ടും  ജന്മം  
നൽകി   നമ്മെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലെ 
അവയവങ്ങളാക്കി  മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്തു
വിന്റെ ശരീമെന്നാൽ  അത് സഭ തന്നെയാണ്.
ഈ അർത്ഥത്തിൽ  ജ്ഞാനസ്നാനം  ശരിക്കും 
ആവശ്യമാണ്. അതിന്റെ പരിപൂർണതയാ
ണ് ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ  നാം ദർശിക്കുന്ന
ത്. ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെടുക എന്നത് മാനസാന്ത
രവും  രക്ഷയും തേടുന്ന ഏത്   മനുഷ്യന്റെയും  
വിളിയും നിയ�ോഗവുമാണ്. എന്തെന്നാൽ ഓര�ോ
വ്യക്തിയെയും  തന്റെ പുത്രനിലൂടെ  ദൈവത്തി
ന്റെ മകനും  മകളും  ആക്കിത്തീർക്കുമെന്നുളള 
ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം പൂർത്തിയാകുന്നത്  
ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലാണ്. നമ്മൾ തീർച്ചയായും 
നമ്മുടെ  സ്വാഭാവികമാതാപിതാക്കളുടെ  മക്ക
ളാണ്. എന്നാൽ  ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ  നമുക്ക് 
യഥാർത്ഥമായ പിതൃത്വവും  മാതൃത്വവും ലഭിക്കു
ന്നു. "സഭ മാതാവായി ഇല്ലാത്തവന്  പിതാവായി 
ദൈവവും  ഉണ്ടാകില്ല." (cf. വി.സിപ്രിയാൻ, De
Cath, Eccl. 6).
അപ്പോൾ നമ്മുടെ  ദൗത്യം ദൈവത്തിന്റെ
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പിതൃത്വത്തിലും  സഭയുടെ  മാതൃത്വത്തിലും  വേ
രുറപ്പിച്ചതാണെന്ന്  വരുന്നു. ഈസ്റ്റർ  ദിന
ത്തിൽ  ഉത്ഥിതനായ യേശു നൽകിയ
കൽപന ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ  അന്തർലീനമാ
യിരിക്കുന്നു. ''പിതാവ് എന്നെ  അയച്ചതുപ�ോ
ലെ  ഞാനും  നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു.'' പരിശു
ദ്ധാത്മാവിനാൽ  നിറഞ്ഞ്   ല�ോകത്തിന്റെ മാ
നസാന്തരം സാധ്യമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ്
അത്. (cf. യ�ോഹ.20:19-23, മത്തായി   28:16
-20) ഈ  ദൗത്യം  ക്രിസ്ത്യാനികൾ  എന്ന നില
യിലുള്ള  നമ്മുടെ  സ്വത്വത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെ
യാണ്.   എല്ലാ  മനുഷ്യരെയും ദൈവത്തിന്റെ
ദത്തുപുത്രരാക്കുവാൻ  സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തിപ
രമായ ദൈവവിളിയെക്കുറിച്ച് അവരെ ബ�ോധ്യ
പ്പെടുത്തുവാൻ  നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അ
ത�ോട�ൊപ്പം അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ അന്തസി
നെയും  ഗർഭധാരണനിമിഷം മുതൽ  സ്വാഭാവി
കമരണം വരെയുള്ള ഓര�ോ മനുഷ്യജീവന്റെയും 
ആന്തരികമൂല്യത്തെയും  മാനിക്കുവാനും  നാം
കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

ഇന്നത്തെ  കാലത്ത്  മതനിരപേക്ഷത വ്യാ
പകമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലമാ
യി മനുഷ്യചരിത്രത്തിലെ  ദൈവത്തിന്റെ സജീ
വമായ പിതൃത്വം എന്ന സത്യം സാംസ്കാരികത
ലത്തിൽ   ആക്രമണ�ോത്സുകമായ തരത്തിൽ 
നിരസിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.   ഇത് ഓര�ോ
മനുഷ്യന്റെയും  ജീവന് പരസ്പരം നൽകുന്ന
ആദരവിൽ  പ്രകടമാകുന്ന   യഥാർത്ഥ മാനവ
സാഹ�ോദര്യത്തിന്   വിലങ്ങുതടിയാണ്. യേശു
ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ  മാറ്റിനിർത്തുമ്പോൾ  
മനുഷ്യർ  തമ്മിലുള്ള എല്ലാ വൈജാത്യങ്ങളും  
നാശകരമായ ഭീഷണികൾ മാത്രമായി   രൂപം
മാറുന്നു. അത്തരമ�ൊരവസ്ഥയിൽ തനിമയാർന്ന
സാഹ�ോദര്യസ്വീകരണവും ഫലവത്തായ  ഐ
ക്യവും മനുഷ്യകുലത്തിന് അസാധ്യമാകുന്നു.
ദൈവം യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ നൽകിയ രക്ഷ
യുടെ സാർവത്രികസ്വഭാവം  തന്നെയാണ് ബെ
നഡിക്ട്  പതിനഞ്ചാമൻ  പാപ്പയെ   എല്ലാ  തര
ത്തിലുമുള്ള ദേശീയവാദവും  വംശീയവാദവും 

സവിശേഷ
മിഷനറി മാസത്തിന്റെ ല�ോഗ�ോ

അഞ്ചു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ  പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന
തരത്തിൽ  അഞ്ചു പ്രാഥമിക നിറങ്ങളിലുള്ള  
കുരിശാണ് ഈ അസാധാരണ പ്രേഷിതമാസ
ത്തിന്റെ ല�ോഗ�ോ. സാർവത്രികമായ നമ്മുടെ  
ദൗത്യത്തിൽ ദൈവവും മനുഷ്യനുമായുള്ള  കൂട്ടാ
യ്മയുടെ തെളിവാർന്ന അടയാളവും  ഉപകരണ
വും ആണ്  കുരിശ്.  അതിന്റെ ചടുലവർണ്ണങ്ങൾ  
വിജയത്തിന്റെയും  ഉയിർപ്പിന്റെയും   പ്രതീകമാ
ണ്. സുവിശേഷവത്ക്കരണത്തെ  സംബന്ധി
ച്ചിടത്തോളം   ല�ോകം തികച്ചും സുതാര്യമാണ്.
കാരണം   പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാ
ണ് സുവിശേഷവൽക്കരണം. അതുക�ൊണ്ടുത
ന്നെ  അതിന് അതിർവരമ്പുകള�ോ   തടസങ്ങ
ള�ോ ഇല്ല.  ക്രിസ്തീയ സ്നേഹവും  പരിശുദ്ധാത്മാ
വിൽ   രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന ല�ോകവും  ഒന്നുചേർ
ന്ന്  ദൂരത്തെ  കീഴടക്കുകയും   നമ്മുടെ  മനസുക
ളുടെയും ഹൃദയങ്ങളുടെയും ചക്രവാളങ്ങളെ  തുറന്നു
ക�ൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കുരിശിന�ോട് ചേർന്ന്
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അവസാനിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന അഭി
പ്രായത്തിലെത്തിച്ചത്. ക�ൊള�ോണിയൽ  രാജ്യ
ങ്ങളുടെ സൈനിക, സാമ്പത്തിക താൽപര്യ
ങ്ങളും  സുവിശേഷപ്രഘ�ോഷണവും  തമ്മിൽ  കൂ
ട്ടിക്കലർത്തുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് 
ബെനഡിക്ട്  പാപ്പാ  പറഞ്ഞതും  ഇതുക�ൊണ്ടു
തന്നെയാണ്. തന്റെ   അപ്പസ്തോലിക ലേഖന
ത്തിൽ  അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, സ്വന്തം  രാജ്യ
ത്തോട�ോ വംശത്തോട�ോ ഉള്ള അതിരുകട
ന്ന  സ്നേഹം  മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്നാണ്   സഭയുടെ  
സാർവത്രിക ദൗത്യം   ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നാ
ണ്. സമൂഹത്തെയും  സംസ്കാരത്തെയും  യേശു
ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷണകർമത്തിന്റെ പുതുമയിലേ
ക്ക്  തുറവിയുള്ളവരാക്കണമെങ്കിൽ   വംശീയമ�ോ
സഭാപരമ�ോ ആയ   എല്ലാ  അനാവശ്യ  അന്തർ
മുഖത്വവും വിട്ടുപേക്ഷിക്കണം.  തങ്ങളുടെ നാടും 
വീടും   ഭാഷയും  രാജ്യവും പ്രാദേശികസഭയും 
വിട്ട്   ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂദാശകൾ ക�ൊണ്ടും  അവി
ടുത്തെ പരിശുദ്ധസഭയുടെ സാന്നിധ്യം ക�ൊണ്ടും  
രൂപാന്തരപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത  ദൂരദേശങ്ങളിലേക്ക് 

പ�ോകാൻ  തയ്യാറുള്ള സ്ത്രീപുരുഷന്മാരെ  സഭ
യ്ക്ക്  ഇന്നും  ആവശ്യമുണ്ട്. അവർ  തങ്ങളുടെ 
ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ  ഏല്പിക്കപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് 
ഔദാര്യപൂർവം   തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം   ഉപേ
ക്ഷിച്ചു പുറപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദൈവ വ
ചനം പ്രഘ�ോഷിച്ചുക�ൊണ്ടും   സുവിശേഷത്തി
ന് സാക്ഷ്യം  വഹിച്ചുക�ൊണ്ടും  ആത്മാവിലു
ള്ള ജീവിതം   ആഘ�ോഷിച്ചുക�ൊണ്ടും   അവർ 
മറ്റുള്ളവരെ  മാനസാന്തരത്തിലേക്കും  അതുവഴി  
ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലേക്കും  ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷ
യിലേക്കും  ക്ഷണിക്കുന്നു.  ഈ പ്രക്രിയ മറ്റുള്ള
വരുടെ  സ്വാത{´yത്തെ  ബഹുമാനിച്ചുക�ൊ

മുദ്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ (ജ്ഞാന
സ്നാനം ചെയ്ത് അയക്കപ്പെട്ടവർ) ഓര�ോ ക്രിസ്ത്യാ
നിക്കും   ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട രണ്ടു   ഗുണങ്ങളെ
സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവ   ജ്ഞാനസ്നാനവും  സുവി
ശേഷ പ്രഘ�ോഷണവുമാണ്.
സവിശേഷ മിഷനറി മാസത്തിന്റെ ല�ോഗ�ോ
യിലെ വർണ്ണങ്ങൾ :
ല�ോഗ�ോയിലെ അഞ്ചു പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ
അഞ്ചു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
ചുവപ്പ് അമേരിക്കയെയും, പച്ച ആഫ്രിക്കയെയും,
വെള്ള യൂറ�ോപ്പിനെയും, മഞ്ഞ  ഏഷ്യയെയും,  
നീല ഓഷ്യാനിയയെയും.  
ചുവപ്പുനിറം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലുള്ള
പുതിയ ജീവിതത്തിന്റെ  വിത്തുകളാകുന്ന അമേ
രിക്കൻ  രക്തസാക്ഷികളുടെ   ചുടുനിണത്തെയാ
ണ്   ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. ജീവന്റെയും  വളർച്ചയു
ടെയും  ഫലദായകത്വത്തിന്റെയും  യൗവനത്തി

ന്റെയും  ഊർജസ്വലതയുടെയും നിറമാണ്  പച്ച.
ദൈവികപുണ്യങ്ങളില�ൊന്നായ   പ്രത്യാശയുടെ 
നിറവും പച്ച തന്നെ. വെള്ള ആനന്ദത്തിന്റെയും 
ക്രിസ്തുവിലുള്ള പുതുജീവിതത്തിന്റെയും  പ്രതീ
കമാണ്.   പഴയ   യൂറ�ോപ്പ്   അഭിമുഖീകരിക്കു
ന്ന വെല്ലുവിളിയും  ഇതുതന്നെയാണ്. നിരവധി 
ദൈവാലയങ്ങളും  വിശുദ്ധരും ചേർന്ന്  പടുത്തു
യർത്തിയ ശക്തമായ സുവിശേഷവത്കരണ
ചൈതന്യം  തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ  യൂറ�ോപ്പിനെ 
സഹായിക്കേണ്ടതും ഈ ഗുണങ്ങളാണ്. മഞ്ഞ 
പ്രകാശത്തിന്റെ നിറമാണ്. യഥാർത്ഥ പ്രകാ
ശത്തെ  ആവാഹിച്ചുക�ൊണ്ട്  അത് സ്വയമേ  പ്ര
കാശത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നു.  നമ്മുടെ ദാഹം
ശമിപ്പിച്ച് നമ്മെ  ദൈവ�ോന്മുഖമായി   വഴിനട
ത്തുന്ന ജീവജലത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് നീല.
നമ്മോടു കൂടെയായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ  
കൂടാരത്തിന്റെ, സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ   നിറവും  ആണ്
നീല.
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ണ്ടും തങ്ങൾ  അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദേശങ്ങളി
ലെ  ജനങ്ങളുടെ സംസ്കാരങ്ങളും   മതങ്ങളുമായി  
സംവദിച്ചുക�ൊണ്ടും  ആണ്   നിറവേറ്റപ്പെടുന്ന
ത്. ജനതകൾക്കായുള്ള സുവിശേഷവൽക്കരണ
ദൗത്യം  സഭയ്ക്ക്  എല്ലായ്പ്പോഴും  ആവശ്യമാണ്.
അത് അടിസ്ഥാനപരമായ രീതിയിൽ   എല്ലാ 
ക്രിസ്ത്യാനികളിലും  നിരന്തരമായ ആന്തരിക
പരിവർത്തനത്തിനും  വഴിയ�ൊരുക്കുന്നു.  യേശു
വിന്റെ ഉത്ഥാനത്തിലുള്ള   വിശ്വാസം, ജ്ഞാ
നസ്നാനത്തിൽ ലഭിച്ച  പ്രേഷിതദൗത്യം, ദൂരം
ക�ൊണ്ടും  സംസ്കാരവൈജാത്യങ്ങൾ ക�ൊണ്ടും 
തനിക്ക്  സ്വന്തമായുള്ളവയ�ോട�ൊക്കെ  രൂപപ്പെ
ടുന്ന   വിരക്തി, പാപത്തിൽ  നിന്നുമുള്ള   രക്ഷ,
സാമൂഹ്യവും  വ്യക്തിപരവുമായ തിന്മകളിൽ  നി
ന്നുള്ള മ�ോചനം  ഇവയ്ക്കെല്ലാം വേണ്ടത് ല�ോക
ത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ വരെ  ചെന്നെത്തുന്ന
പ്രേഷിതദൗത്യങ്ങളാണ്.
ഈ ശതാബ്ദി  വർഷം ആമസ�ോണിലെ  
സഭകൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക സിനഡിന്റെ സമ
യവുമായി  ഒത്തുവന്നത് ദൈവഹിതപ്രകാരമാ
ണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങളാൽ  യേശു

നമുക്കായി  ഏല്പിച്ചുതന്നിരിക്കുന്ന ദൗത്യം  ആ
ദേശങ്ങൾക്കും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കും  എപ്ര
കാരമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ  ആവശ്യമായി
രിക്കുന്നതെന്ന്  വ്യക്തമാക്കാനും   ഇത് സഹാ
യിക്കുന്നു.ഒരു പുതിയ പന്തക്കുസ്ത  സഭയുടെ  വാ
തിലുകൾ മലർക്കെ  തുറന്നിടുകയാണ്. ഇതുവ
ഴിയായി  സാർവത്രികമായ വിശ്വാസക്കൂട്ടായ്മ
യിൽ  നിന്ന്  ഒരു ജനവിഭാഗവും  അകറ്റി  നിർ
ത്തപ്പെടുന്നില്ല  എന്നും  ഒരു സംസ്കാരവും  തങ്ങ
ളെത്തന്നെ അടഞ്ഞ വാതിലുകൾക്കുള്ളിൽ  സൂ
ക്ഷിക്കുന്നില്ല  എന്നും   ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. ആരും 
തങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടുകയ�ോ  തങ്ങ
ളുടെ  അഭിപ്രായങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് പ�ോകാൻ  
മടികാണിക്കുകയ�ോ ചെയ്യരുത്. ഓര�ോ മനു
ഷ്യരും   ഉത്ഥിതനായ   കർത്താവിന്റെ സത്യ
ത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന  ആഴമായ പരിവർത്തനം  
ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഉത്ഥാനം
ചെയ്ത കർത്താവാണ്   എല്ലാവർക്കും യഥാർത്ഥ
മായ ജീവൻ നൽകുന്നത്.
2007-ൽ ബ്രസീലിലെ അപാരേസിഡായിൽ  
ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ  മെത്രാന്മാരുടെ  സമ്മേള

സവിശേഷ മിഷനറി മാസം ജീവിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ?

സവിശേഷ മിഷനറി  മാസത്തിലേക്കുള്ള   ഒരുക്കങ്ങളുടെ  പാതയിൽ  കൂടുതൽ  തീക്ഷ്ണമായി 
മുന്നേറാൻ  പാപ്പാ  നിർദേശിക്കുന്ന  നാല് തലങ്ങളുണ്ട്.
1. സഭയിൽ സജീവനായി സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന  യേശുക്രിസ്തുവുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ
കണ്ടുമുട്ടൽ: ഇത് ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലൂടെയും ദൈവവചനത്തിലൂടെയും, വ്യക്തിപരവും 
ഒന്നുചേർന്നുള്ളതുമായ  പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും ആണ്  സാധിതമാകുന്നത്.
2. സാക്ഷ്യം: വിശുദ്ധരായ സുവിശേഷശുശ്രൂഷകരും രക്തസാക്ഷികളും വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയാൻ  	 
	ധൈര്യം കാണിച്ചവരും വഴി  ല�ോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന സഭയുടെ 
പ്രവർത്തനചിത്രമാണിത്.
3.  പ്രേഷിതരൂപവൽക്കരണം: ബൈബിൾ, മതബ�ോധനം, ആത്മീയത, ദൈവശാസ്ത്രം  
എന്നിങ്ങനെ  എല്ലാ മേഖലകളും  സ്പർശിക്കുന്ന  ഒന്നായിരിക്കണം ഇത്.
4. 	പ്രേഷിതത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായ പരസ്നേഹം.

വിശ്വാസപ്രചാരണത്തിനായുള്ള തിരുസംഘം (Propaganda Fide)
സുവിശേഷത്ക്കരണത്തിനും  സഭയുടെ പ്രേഷിത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും  ദിശാബ�ോധവും 
ഊന്നലും ക�ൊടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ   ഗ്രിഗറി  പതിനഞ്ചാമൻ പാപ്പാ  1622-ൽ  വിശ്വാസ
പ്രചാരണത്തിനായുള്ള തിരുസംഘം (Propaganda Fide) സ്ഥാപിച്ചു. 1967-ൽ പ�ോൾ   ആറാമൻ  
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നത്തെ  അഭിസംബ�ോധന ചെയ്തുക�ൊണ്ട് ബെ
നഡിക്ട് പതിനാറാമൻ പാപ്പാ  പറഞ്ഞ  വാക്കു
കൾ ഞാൻ  ഇവിടെ  ഓർത്തെടുക്കുകയാണ്.
ഞാൻ  ആ വാക്കുകൾ എന്റെ സ്വന്തമാക്കി
ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. "എന്നാൽ  ലാറ്റിൻ 
അമേരിക്കയിലും  കരീബിയനിലും  ക്രിസ്തീയവി
ശ്വാസം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു  എന്നതിന്റെ അർത്ഥ
മെന്താണ്? അവരുടെ  സമ്പന്നമായ മത
പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ  അന്വേഷിച്ചിട്ടും  അവരുടെ

പൂർവികർക്ക്  കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ പ�ോയ
അജ്ഞാതനായ ദൈവത്തെ, ക്രിസ്തുവിനെ
അറിയാനും  സ്വീകരിക്കാനും  സാധിച്ചു എന്ന
താണത്. അവർ  നിശബ്ദമായി  ആഗ്രഹിച്ചു
ക�ൊണ്ടിരുന്ന രക്ഷകനാണ് ക്രിസ്തു. ജ്ഞാന
സ്നാനജലത്തിലൂടെ  തങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ
ദത്തുപുത്രരാക്കിയ ദൈവികജീവനും  അവർക്ക്
ലഭിച്ചു. തങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും  തങ്ങളുടെ
സംസ്കാരങ്ങളെ ഫലവത്താക്കുകയും  അവ
താരം ചെയ്ത  വചനം അവരിൽ  വിതച്ച അനേ

പാപ്പാ  ഈ അപ്പസ്തോലിക ശുശ്രൂഷയുടെ  പ്രസക്തി ആവർത്തിച്ചുറപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട്  അതിനെ ജന
തകളുടെ  സുവിശേഷവത്കരണത്തിനായുള്ള തിരുസംഘം (Congregation for the Evangelisation
of Peoples) എന്ന്  പുനർനാമകരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.   സർവജനങ്ങളുടെയും  ഇടയനായ
പരിശുദ്ധപിതാവിന്റെ സുവിശേഷദൗത്യത്തിൽ  പിന്തുണയ്ക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം  ജ്ഞാന
സ്നാനം സ്വീകരിച്ച എല്ലാ  വ്യക്തികൾക്കും  ഉണ്ട്. സജീവമായ പരസ്നേഹത്തിലൂടെ  പ്രകടിപ്പി
ക്കപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തീയവിശ്വാസത്തിൻറെ യഥാർത്ഥ തനിമയിലൂടെയാണ് ഇത് സാധിതമാകുന്നത്.

പ�ൊന്തിഫിക്കൽ പ്രേഷിതസംഘടനകൾ
പ്രേഷിതദൈവവിളിയിലൂടെയും  പരിത്യാഗപ്രവൃത്തികളിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും  സഭ
യുടെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ പ�ൊന്തിഫിക്കൽ പ്രേഷിതസംഘടനകൾ
പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. കഴിഞ്ഞ  രണ്ടു  നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ വൈദികരുടെയും  അത്മായരുടെയും 
പ്രേഷിതദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴമായ ചിന്തകളിൽ നിന്നാണ് ഈ സംഘടനകൾ രൂപമെടുത്തത്.
പ്രേഷിത സത്യസന്ധതയും  ബ�ോധവൽക്കരണവും  ഉത്തരവാദിത്വബ�ോധവും   വീണ്ടും  സഭാംഗ
ങ്ങളുടെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ട വ്യക്തികളെയും സംവിധാ
നങ്ങളെയും രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനാവശ്യമായ ഭൗതികസഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചുക�ൊടുക്കുക  എന്ന
കടമയ്ക്ക്  കൂടുതൽ  ഊന്നൽ ക�ൊടുത്തുക�ൊണ്ടാണ്   ജനതകളുടെ  സുവിശേഷവത്കരണത്തിനാ
യുള്ള തിരുസംഘവും  പ�ൊന്തിഫിക്കൽ പ്രേഷിത സംഘടനകളും ഒന്നുചേർന്ന് ശ്രമിക്കുന്നത്.
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കം വിത്തുകൾ മുളപ�ൊട്ടി  വളരാൻ  സഹായി
ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും
അവർ  സ്വീകരിച്ചു. ഇതുവഴിയായി  ആത്മാവ്
അവരെ  സുവിശേഷത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ
വഴിനടത്തുകയും ചെയ്തു. യേശുക്രിസ്തുവിൽ
മാംസം ധരിച്ച ദൈവത്തിന്റെ വചനം അത�ോ
ട�ൊപ്പം  തന്നെ  ഇതിഹാസവും  സംസ്കാരവും 
ആയി  മാറി. ക്രിസ്തുവിൽ  നിന്നും  സാർവത്രി
കസഭയിൽ  നിന്നും  അടർത്തിമാറ്റിക്കൊണ്ട്  
ക�ൊളമ്പസിനു മുൻപുള്ള മതങ്ങൾക്ക്  ജീവൻ 
ക�ൊടുക്കുക എന്ന ഉട്ടോപ്യൻ  ആശയത്തി
ലേയ്ക്ക്  തിരിച്ചുപ�ോകുന്നത് ഒരിക്കലും  മുന്നോട്ടു
ള്ള ഒരു കാൽവയ്പ്പല്ല. മറിച്ച്   അത് പുറക�ോ
ട്ടുള്ള ഒരു കാൽവയ്പായിരിക്കും. സത്യത്തിൽ
ഭൂതകാലത്തിൽ  നങ്കൂരമിട്ട ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു
പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപ�ോക്കാ
യിരിക്കും അത്.'' (2007 മേയ് 13 ന്റെ ഉദ്ഘാടന
സമ്മേളനത്തിലെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന്.)

സഭയുടെ പ്രേഷിത ദൗത്യം  നാം നമ്മുടെ 
അമ്മയായ മറിയത്തെ  ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു. മനു
ഷ്യാവതാരത്തിന്റെ ആദ്യനിമിഷം മുതൽ 
തന്നെ   പരിശുദ്ധകന്യക തന്റെ  പുത്രനുമായുള്ള
ഐക്യത്തിൽ   തന്റെ തീർത്ഥാടനം തുടങ്ങി
യിരുന്നു. കുരിശിനു ചുവട്ടിൽ വച്ച് തന്റേതു കൂടി
യായിത്തീർന്ന  യേശുവിന്റെ ആ ദൗത്യത്തിൽ  
അവൾ പൂർണ്ണമായും   മുഴുകിയിരുന്നു. രക്ഷാക
രദൗത്യത്തിൽ  സഹകരിച്ചുക�ൊണ്ട്, സഭയുടെ  
അമ്മയെന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തിനായി  പരി
ശുദ്ധാത്മാവിലും വിശ്വാസത്തിലും പുതിയ പുത്ര
ന്മാർക്കും  പുത്രിമാർക്കും  ജന്മം  നൽകുക   എന്ന
ദൗത്യം !
പ്രേഷിതവേലയ്ക്ക്  സഹായിക്കുന്നത്തിനായി 
Maximum Illud-ൽ  വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ട  പ�ൊ
ന്തിഫിക്കൽ പ്രേഷിതസംഘങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടി 
ഏതാനും  വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുക�ൊണ്ട്  ഞാൻ  
ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്.

2019 ഒക്ടോബർ സവിശേഷ മിഷനറി മാസത്തിനു വേണ്ടി

ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ നൽകിയ പ്രാർത്ഥന

സ്നേഹപിതാവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ  ഏകജാതനായ ഈശ�ോമിശിഹായുടെ  മരണവും 
ഉയിർപ്പും  ഞങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുന്നു. “നിങ്ങൾ ല�ോകമെങ്ങും പ�ോയി  എല്ലാ  സൃഷ്ടികള�ോ
ടും  സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവിൻ” (മർക്കോ.16:15) എന്ന്  അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രൻ  ഞങ്ങ
ള�ോട് കല്പിച്ചത് നന്ദിയ�ോടുകൂടെ  ഞങ്ങള�ോർക്കുന്നു. മാമ്മോദീസായിലൂടെ  സഭയുടെ പ്രേഷിത
ദൗത്യത്തിൽ  ഞങ്ങളെയും  പങ്കുകാരാക്കിയതിനെ  ഓർത്ത്  ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ  മഹത്വപ്പെടുത്തു
ന്നു. ധൈര്യത്തോടും  തീക്ഷ്ണതയ�ോടും  കൂടെ  സുവിശേഷത്തിന് സാക്ഷ്യംവഹിക്കാൻ  ഞങ്ങളെ
ഉപകരണങ്ങളാക്കണമേ. അങ്ങ്  സഭയെ  ഭരമേല്പിച്ച പ്രേഷിത ദൗത്യം  പൂർത്തീകരിക്കാൻ 
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരദാനങ്ങളാൽ  ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ. അപ്രകാരം, ഞങ്ങളെ
ല�ോകത്തിന് ജീവനും വെളിച്ചവും  ആക്കിത്തീർക്കണമേ. ഈശ�ോയുടെ  കരുണയും  രക്ഷാകര
സ്നേഹവും  അനുഭവിക്കാൻ  ഞങ്ങളെയും  ല�ോകമെങ്ങുമുള്ള എല്ലാ  ജനതകളെയും  അനുഗ്രഹിക്ക
ണമേ. നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവ്വേശ്വരാ എന്നേക്കും, ആമ്മേൻ.
1.സ്വർഗ്ഗ., 1. നന്മ., 1. ത്രിത്വ.
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പ�ൊന്തിഫിക്കൽ പ്രേഷിതസംഘങ്ങൾ  ഒരു
ആഗ�ോള നെറ്റ്  വർക്കായി  സഭയുടെ  സാർവ
ത്രികതയ്ക്ക്  പിന്തുണയേകുന്നു. മാർപ്പാപ്പയുടെ 
പ്രേഷിത പ്രതിബദ്ധതയ്ക്ക് പ്രേഷിതവേലയുടെ
ആത്മാവു  തന്നെയായ പ്രാർത്ഥന ക�ൊണ്ടും   
ല�ോകമെങ്ങുമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ   സ്നേഹ
പൂർവമായ   സംഭാവനകൾ ക�ൊണ്ടും  അവർ  
സഹായിക്കുന്നു. അവരുടെ  സംഭാവനകൾ മാർ
പ്പാപ്പയെ   സുവിശേഷവൽക്കരണയത്നങ്ങളിൽ  
സഹായിക്കുന്നു. അത്   പ്രത്യേക സഭകളിലൂടെ
യും  /കൂട്ടായ്മകളിലൂടെയും  ( വിശ്വാസപ്രചാരണ
ത്തിനായുള്ള പ�ൊന്തിഫിക്കൽ സ�ൊസൈറ്റി)
പ്രാദേശിക പൗര�ോഹിത്യസഭകളുടെ  രൂപവൽ
ക്കരണത്തിലൂടെയും (അപ്പസ്തോലനായ വിശുദ്ധ
പത്രോസിന്റെ നാമത്തിലുള്ള പ�ൊന്തിഫിക്കൽ 
സ�ൊസൈറ്റി)കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ പ്രേഷിതാവബ�ോ
ധം വളർത്തുന്നതിലൂടെയും  (പ്രേഷിതബാല്യ
ത്തിനായുള്ള പ�ൊന്തിഫിക്കൽ സ�ൊസൈറ്റി)

ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രേഷിതമാന
ങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും  ( പ�ൊ
ന്തിഫിക്കൽ  മിഷനറി  യൂണിയൻ) ആണ് നിറ
വേറ്റപ്പെടുന്നത്.
ഈ
സംഘങ്ങൾക്കുള്ള
എന്റെ പിന്തുണ നവീകരിക്കുന്നത�ോട�ൊപ്പം 
തന്നെ   2019 ഒക്ടോബറിലെ  ഈ സവിശേഷ
മിഷന് മാസം എന്റെ ശുശ്രൂഷകൾക്കുള്ള
അവരുടെ  പ്രേഷിതസേവനത്തിന്റെ നവീകര
ണത്തിന്   കാരണമാകും എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുക
യും ചെയ്യുന്നു.
മിഷൻ   ശുശ്രൂഷകളിൽ  ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന
എല്ലാ സ്ത്രീപുരുഷന്മാർക്കും, തങ്ങളുടെ ജ്ഞാനസ്നാനം വഴിയായി   ഏതെങ്കിലും  വിധത്തിൽ  
സഭയുടെ പ്രേഷിതദൗത്യത്തിൽ  പങ്കാളികളാ
കുന്ന എല്ലാവർക്കും  ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയപൂർവ്വ
മായ ആശിർവാദം  നൽകുന്നു.
(വത്തിക്കാനിൽ നിന്ന് 2019 ജൂൺ 9 ന് , 
പന്തക്കുസ്താതിരുനാൾ ദിവസം പുറപ്പെടുവിച്ചത്.)
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സഭ മൃതമാകാതിരിക്കാൻ,
മിഷൻ വളരണം

മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ

ചെയർമാൻ,

(സുവിശേഷവത്ക്കരണത്തിനും 
പ്രവാസികളുടെ അജപാലന
ശുശ്രൂഷക്കുമായുള്ള സീറ�ോ 
മലബാർ സഭയുടെ കമ്മീഷൻ.)

''... മിഷൻ താല്പര്യം 
ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് 
നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അത്
സഭയ്ക്ക് ക്യാൻസറായി 
മാറി. ഇന്ന് പള്ളിയിൽ 
ആളില്ല, അധികവും 
വിവാഹമ�ോചിതരാണ്.
യുവജനങ്ങൾ പള്ളി
യിൽ വരുന്നില്ല. 
വൈദീകരും കന്യാ
സ്ത്രീകളും ആരുമില്ല.
ഞങ്ങളുടെ സഭ നാശ
ത്തിന്റെ വക്കിലാണ്.''
വൈദികർ മനസ്സ് തുറന്ന് 
എന്നോട് പങ്കുവെച്ചു.

18

HIvtSm_À
2019

^nbm¯v

സവിശേഷ മിഷനറി  മാസമായി  2019 ഒക്ടോബർ  മാസം
പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പാ  പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുക
യാണല്ലോ. ഇതിന�ോടനുബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ പിതാവ് എഴുതിയ
കത്തിലെ  അവസാനഭാഗത്ത്  ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. “അയയ്ക്കപ്പെ
ടുന്നില്ലെങ്കിൽ സഭ തനിയെ നശിക്കും; ദൗത്യമില്ലാത്ത സഭ നില
നിൽക്കുകയുമില്ല”  (A Church, if not sent, will naturally end; a
Church without a mission will not exist.)
ഈ സവിശേഷമിഷൻ  മാസം മാർപ്പാപ്പ  പ്രഖ്യാപിക്കാൻ 
കാരണമുണ്ട്. 1919 ഒക്ടോബർ 20-ാം തിയതി ബെനഡിക്ട് പതിന
ഞ്ചാമൻ  മാർപ്പാപ്പ  ഒരു അപ്പസ്തോലിക ലേഖനം എഴുതി.
അതിന്റെ പേരാണ് മാക്സിമും  ഇല്ലൂദ് (Maximum illud). ഈ
പ്രയ�ോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം  “the momentous beginning” -
മഹത്വപൂർണ്ണമായ സമാരംഭം - എന്നാണ്. മഹത്വപൂർണ്ണമായ
സമാരംഭം എന്നതുക�ൊണ്ട്  മാർപാപ്പ  ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പന്തക്കു
സ്തായിലെ  സഭയുടെ  സമാരംഭമാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണ
ശേഷം യഹൂദരെ  ഭയന്ന് സെഹിയ�ോൻ  മാളികയിൽ  കതക
ടച്ച്  ഒളിച്ചിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർ  പന്തക്കുസ്തയ്ക്കുശേഷം കതകു തുറന്ന് 
പുറത്തുവന്ന് ധൈര്യപൂർവം വചനം പ്രസംഗിച്ചതിനെ  ആണ്
മാർപ്പാപ്പ  ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇത�ൊരു 'മ�ൊമന്റസ് മ�ൊമന്റ് ' ആയി
രുന്നു. പന്തക്കുസ്തയുടെ  ഏറ്റവും  വലിയ അനുഗ്രഹം അടച്ച
വാതിലുകൾ തുറന്ന് പുറത്തുവന്ന ശിഷ്യന്മാർ ആദ്യമായി മിഷനറി
മാരായതാണ്. അതിനു ശേഷം പത്രോസ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.–
“നിങ്ങൾ കുരിശിൽ  തറച്ചു ക�ൊന്ന നസ്രായനായ ഈശ�ോയെ
ദൈവം ഉയിർപ്പിച്ചു” (അപ്പ.പ്രവ.2:14-36). “അവന്റെ വചനം ശ്രവി
ച്ചവർ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു. ആ ദിവസം തന്നെ മൂവായിരത്തോളം
ആളുകൾ അവര�ോടു ചേർന്നു. വിശ്വസിച്ചവർ  എല്ലാവരും  ഒരു
സമൂഹമാവുകയും ചെയ്തു” (അപ്പ.പ്രവ.2:41-44). അങ്ങനെ, സഭയു
ടെ സമാരംഭമായി.
ആദിമസഭയുടെ  മിഷനറി  പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രോജ്ജ്വല
മായ മറ്റൊരു തുടക്കമായിരുന്നു പൗല�ോസിന്റെ മാനസാന്തരം.
യാഥാസ്ഥിതിക യഹൂദമതത്തിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽനിന്ന് വിജാതീ
യ ല�ോകത്തിലേക്ക്  സുവിശേഷവത്ക്കരണത്തിന്റെ കതക്
തുറക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോഴാണ്.
സഭയ്ക്ക്  മദ്ധ്യശതകങ്ങളിൽ  മിഷൻ  പ്രവർത്തനത്തിൽ  പാളി
ച്ചകൾ സംഭവിച്ചു. അതായത്, രാജാക്കന്മാർ  മിഷൻ  പ്രവർത്ത
നം ദത്തെടുത്തതുവഴി  അതിന്റെ ഉൾക്കാഴ്ച്കളിൽ  രണ്ട്  അപx
ഭ്രംശങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കോളനിവത്കരണവും  വാണിജ്യവത്കര

ണവും  (colonization and commercialization).
ഈ രണ്ടു താല്പര്യങ്ങളും മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തെ
അതിന്റെ പന്തക്കുസ്താനുഭവത്തിൽ നിന്നും എടു
ത്തു മാറ്റി. സഭയുടെ  മിഷൻ  പ്രവർത്തനം
ക�ോളനിവത്കരണത്തിലേയ്ക്ക്  തരംതാഴ്ത്തപ്പെട്ടു.
രാജാക്കന്മാർ  രാജ്യാതിർത്തികൾ വിസ്തൃതമാ
ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി  സഭയുടെ പ്രേഷിത
പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. അത�ോട�ൊപ്പം,
രാജ്യത്തിന്റെ കച്ചവടതാത്പര്യത്തിനും മിഷൻ
പ്രവർത്തനത്തെ  ഉപാധിയാക്കി. ഈ രണ്ട്
അപxഭ്രംശങ്ങളെയാണ് ബെനഡിക്ട്  പതിന
ഞ്ചാമൻ  മാർപാപ്പ  'മാക്സിമും  ഇല്ലൂദ് ' എന്ന
തന്റെ അപ്പസ്തോലിക ലേഖനത്തിലൂടെ  തിരു
ത്തിയത്. പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം രാഷ്ട്രീയ
രാജ്യവ്യാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായും  കച്ചവട
താത്പര്യത്തിനുവേണ്ടിയും  നടത്തുന്നതിനെ
വിമർശിക്കുകയും  നിര�ോധിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ബെനഡിക്ട് 
പതിനഞ്ചാമൻ  മാർപാപ്പ  പറഞ്ഞത്, “മിഷന
റിമാർ രാജാവിന്റെ സ്ഥാനപതികൾ അല്ല, മറി
ച്ച്, അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെയും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ
യും സ്ഥാനപതികൾ ആണ്.”
'മാക്സിമും  ഇല്ലൂദ് ' എന്ന ഈ അപ്പസ്തോലിക
ലേഖനത്തിലെ  മിഷനറി  പ്രവർത്തനത്തെക്കു
റിച്ചുള്ള കാഴ്ച്ചപ്പാടുകളാണ് രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ 

സൂനഹദ�ോസിന്റെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെ
ക്കുറിച്ചുള്ള പ്രമാണരേഖയുടെ അടിസ്ഥാന ദർശ
നമായത്. മാമ്മോദീസായിലൂടെ  ഓര�ോ ക്രിസ്തു
ശിഷ്യനും  സഭയുടെ പ്രേഷിതദൗത്യത്തിൽ 
മൗലികമായി  പങ്കാളിയാവുന്നു. പ്രേഷിതപ്രവർ
ത്തനം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോ
ളം അസ്തിത്വാത്മകമായ ദൈവവിളിയാണ്,
ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത  ചുമതലയുമാണ്. ഈ കാ
ഴ്ചപ്പാട് കൂടുതൽ  ക്രിയാത്മകമാക്കാനും  സജീവ
മാക്കാനും  സവിശേഷ മിഷൻ  മാസത്തിൽ 
പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പാ  ആഗ്ര
ഹിക്കുന്നു, അതിന് സഭാതനയരെ  ആഹ്വാനം
ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മാർപാപ്പ
സവിശേഷ മിഷൻ  മാസത്തിന്റെ മുദ്രാവാ
ക്യമായി "ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെട്ട് അയക്കപ്പെട്ടവർ”
(Baptized and Sent) എന്നത് സ്വീകരി
ച്ചത്.
കേരളസഭയുടെ  മിഷൻ  തീക്ഷ്ണത കേരള
സഭയുടെ  ഗുണമേന്മയുടെ  അടയാളമായി
രുന്നു. ഏറ്റവും നല്ല ദൈവിളികളെയും വ്യക്തിക
ളെയും മിഷനറിമാരായി ഇന്ത്യയുടെ നാനാഭാഗ
ങ്ങളിലേക്കും  അയയ്ക്കാൻ കേരളസഭ കാണിച്ച
തീക്ഷ്ണതയിൽ കേരളസഭയുടെ  വിശ്വാസസാ
ക്ഷ്യത്തിന്റെ നന്മയും  തനിമയുമുണ്ടായിരുന്നു.
ഈ മിഷനറി  തീക്ഷ്ണത കുറയുന്നത് സഭയുടെ 

^nbm¯v

HIvtSm_À
2019

19

തളർച്ചയുടെയും തകർച്ചയുടെയും ര�ോഗലക്ഷണ
മാണ്.
കേരളസഭയുടെ വൈദിക പരിശീലന രംഗ
ത്ത് വളരെ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഒരു
സെമിനാരിയാണ് മംഗലപ്പുഴ കാർമ്മൽഗിരി
സെമിനാരികൾ. ഇത് പടുത്തുയർത്തിയത് സ്പെ
യിനിലെ നവാറയിലെ കർമ്മലീത്ത സന്യാസി
കളാണ് (OCD). ഈയടുത്തകാലത്ത്  നവാറ
സന്ദർശിക്കാൻ  എനിക്ക്  ഇടയായി. അവിടെ 
കണ്ടുമുട്ടിയ OCD വൈദികർ  അവരുടെ  മനസ്സ് 
തുറന്ന് എന്നോട് പങ്കുവെച്ചു: “പണ്ട് എല്ലാവരും 
മിഷനിലേക്കാണ് പ�ോയിരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ 
സഭയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രശ്നമാരംഭിച്ചത് ആർക്കും 
മിഷനിലേക്കു പ�ോകാൻ ഇഷ്ടമില്ലാതായപ്പോഴാ
ണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് മിഷ
നിലേക്കു പ�ോയില്ലെങ്കിലും  ഇവിടെ  ശ്രദ്ധി
ക്കാമെന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ  അത് ഞങ്ങളുടെ 
ക്യാൻസറിന്റെ ആദ്യസ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു. മിഷൻ 

താല്പര്യം  ഞങ്ങളുടെ  സഭയ്ക്ക്  നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ
അത് ഞങ്ങളുടെ  സഭയ്ക്ക്  ക്യാൻസറായി  മാറി.
ഇന്ന്  ഞങ്ങളുടെ  സഭ ക്യാൻസറിന്റെ നാലാമ
ത്തെ ഘട്ടത്തിലാണ്. അതുക�ൊണ്ട്  ഇന്ന്  പ
ള്ളിയിൽ  ആളില്ല, അധികവും  വിവാഹമ�ോചി
തരാണ്. യുവജനങ്ങൾ പള്ളിയിൽ  വരുന്നില്ല.
വൈദീകരും  കന്യാസ്ത്രീകളും  ആരുമില്ല. ഞ
ങ്ങളുടെ സഭ നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ്."
ഈ അനുഭവ പങ്കുവയ്പ് കേരളസഭയ്ക്ക്  ഒരു
ഉണർത്തുപാട്ടാകണം. തീക്ഷ്ണത കുറയുന്നത്
ര�ോഗലക്ഷണത്തിന്റെ ആരംഭമാണ്. ശ്രദ്ധി
ച്ചില്ലെങ്കിൽ  ഈ ര�ോഗം സഭയെ  മുഴുവൻ 
ഗ്രസിക്കുന്ന ക്യാൻസറായി  മാറും. പരിശുദ്ധ
പിതാവ് ആഹ്വാനം ചെയ്ത  അസാധാരണ
പ്രേഷിതമാസത്തിന്റെ ആചരണം നമ്മുടെ സഭ
യ്ക്ക്  ആത്മശ�ോധനയ്ക്കും  സ്വയം നവീകരണ
ത്തിനും നവസമർപ്പണത്തിനും കാരണമാകട്ടെ.

യേശുവിൽ പ്രിയ സഹ�ോദരങ്ങളെ,
കെനിയ, എത്യോപ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലും 
ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായി
അമ്പത�ോളം മധ്യസ്ഥപ്രാർത്ഥനാ കേ{µങ്ങ
ളുള്ള ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മയായി ഫിയാത്ത് 
മിഷനെ കർത്താവു വളർത്തിയിരിക്കുന്നു. 
22 ഭാഷകളിലായി ലക്ഷക്കണക്കിന്
ബൈബിൾ നമ്മൾ ഇതിന�ോടകം നിർമ്മിച്ച് 
വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. വിവിധ ഭാഷകളി
ലുളള ബൈബിളുകളുടെ നിർമ്മാണം പുര�ോഗ
മിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 350ഓളം ശുശ്രൂഷകർ 
ഇപ്പോൾ ഫിയാത്ത് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 
മുഴുവന് സമയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു. പ്രാർത്ഥനാ
സെന്ററുകളുടെ വാടക, ശുശ്രൂഷകരുടെ 
അലവൻസ്, ഭക്ഷണം, യാത്രാെച്ചലവ് തുടങ്ങി 
മറ്റനേകം കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള സമ്പത്ത് ശുശ്രൂഷ
യുടെ നടത്തിപ്പിനായി നാം കണ്ടെത്തേണ്ടതാ
യിട്ടുണ്ട്. ദൈവമക്കളുടെ നിർല�ോഭമായ സഹ
കരണം മാത്രമാണ് ഫിയാത്ത് മിഷന്റെ 
സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് എന്ന് ഏവർക്കും 
അറിയാമല്ലോ. 2018 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ 
ഉണ്ടായ പ്രളയത്തിനുശേഷം നവംബർ മാസം
വരെ നമുക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ
വളരെ വിരളമായി മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ. പ്രളയ

ത്തിൽ അകപ്പെട്ട് തകർന്നടിഞ്ഞ ജീവിതങ്ങൾ
പുതുക്കിപ്പണിയുക എന്നത് പ്രാധാന്യമുള്ളതാ
യതിനാൽ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ദശാംശം
ച�ോദിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നു കരുതി നാം 
നിശബ്ദരായി പ്രാർത്ഥിച്ചു ക�ൊണ്ടിരുന്നു. 
സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഏറെ പ്രതിസന്ധി
നേരിടുകയും ചെയ്തു. നവംബർ മുതലാണ്
വീണ്ടും ചെറിയ�ൊരു ചലനം സാമ്പത്തിക
മേഖലയിൽ ഉണ്ടായത്. കാര്യങ്ങൾ പതിയെ 
ശരിയായി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതാ വീണ്ടും 
മറ്റൊരു പ്രളയം. ഇനി നവംബർ വരെ നമ്മെ
സഹായിക്കാൻ തയ്യാറുളളവർ അധികം പേരും 
നിസ്സഹായരായിരിക്കും. എങ്കിലും ചെങ്കടലി
ലൂടെ വഴിയ�ൊരുക്കുന്ന കർത്താവിൽ ആണ
ല്ലോ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ. ഫിയാത്ത് ശുശ്രൂഷ
കൾ എല്ലാം കർത്താവിൻറെ കല്പനപ്രകാരം
ആണെന്നതിനാൽ അവിടുന്ന് തന്നെ മുന്നോട്ടു 
നയിക്കും. ഫിയാത്ത് മിഷനെ സാമ്പത്തികമാ
യി സഹായിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രേരണ
നൽകുന്നുവെങ്കിൽ ഇനി വൈകരുതേ.
ഏവരേയും കർത്താവ്  അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.
Fiat Mission, South Indian Bank, 
East fort, Thrissur 680 005,
0368 0730 0000 0759 Current A/C, 
Swift: SOININ 55, IFSC : SIBL0000368
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khn-ti-j- anj\dn amkw.. ^nbm¯v anj-³ ip{iq-j-IÄ...
1. anj³ [ym\-§Ä
2019 ഒക്ടോബർ 20 മുതൽ 24 വരെ പ്രത്യേക മിഷൻ ഒരുക്ക ധ്യാനം
സ്ഥലം : ഫിയാത്ത് റിട്രീറ്റ് സെന്റർ, മരുത�ോങ്കര, കുറ്റ്യാടി
2. anj³ bph-P\ [ym\-§Ä
സവിശേഷ മിഷനറി മാസം പ്രമാണിച്ച് യുവജനങ്ങളിൽ ഒരു മിഷൻ അഗ്നി ക�ൊളുത്താനായി 
സംഘടിപ്പിക്കുന്ന യുവജന ധ്യാനം ഒക്ടോബർ 27 മുതൽ 30 വരെ.
സ്ഥലം : അങ്കമാലി (ബന്ധപ്പെേടണ്ട നമ്പര്: 8893553035)  
3. anj³ -a²yØ -{]mÀ°-\-IÄ
രണ്ട്  രാജ്യങ്ങളിലെ  അമ്പത�ോളം ഫിയാത്ത്  മിഷൻ  മധ്യസ്ഥപ്രാർത്ഥനാകേ{µങ്ങളിൽ  നിന്ന് 
പ്രാർത്ഥനകൾ ഉയർന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സവിശേഷ മിഷനറി  മാസം പ്രമാണിച്ച്  ഏതാനും 
നാൾ നിങ്ങൾക്കും മിഷന് പ്രദേശങ്ങളില് പ�ോയി മധ്യസ്ഥപ്രാർത്ഥനകളിൽ പങ്കുചേരാവുന്നതാണ്.
4. anj³ AJWvUP]-ame
സവിശേഷ മിഷനറി മാസം ഒരു മിഷൻ ഉണർവിന് തുടക്കമാവണം. അതിനായി ഈ മാസാച
രണം ആയിരമായിരം ജപമാലപ്പൂക്കളാൽ പ�ൊതിഞ്ഞ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വിമലഹൃദയത്തിലൂടെ 
ഈശ�ോയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ഈ മാസം മുഴുവൻ ഇടമുറിയാതെ 24 മണിക്കൂറും ജപമാല ച�ൊല്ലിക്കാഴ്ചവയ്ക്കാം. ഏവർക്കും സ്വാഗതം. പങ്കുചേരാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഫിയാത്ത്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുക.
5. anj³ FIvkn-_n-j-³
ജനങ്ങളിൽ  യഥാർത്ഥമിഷൻ  അവബ�ോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന എക്സിബിഷൻ 
ഫിയാത്ത്  മിഷൻ  ഒരുക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ  ഇടവകയില�ോ, കൂട്ടായ്മകളില�ോ ഇത് പ്രദർശിപ്പിക്കാ
നാഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഫിയാത്ത് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുക. നിങ്ങൾക്കാവശ്യമായ രീതിയിൽ പ്രിന്റ് 
എടുത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇതിന്റെ പിഡിഎഫ് ഫയൽ സൗജന്യമായി നൽകുന്നതാണ്.
6. anj³ Hu«vdo¨v
മിഷനെ  കാണാനും  അറിയാനും  അനുഭവിക്കാനും  ഈ മാസത്തിൽ  അവസരം. നിങ്ങൾക്ക് 
സന്ദർശിക്കാനാഗ്രഹമുള്ള മിഷൻ  സംസ്ഥാനം തെരഞ്ഞെടുത്ത്  സ്വന്തം  ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ 
ആ സംസ്ഥാനത്തിലെത്തിച്ചേരുക. അവിടെ  നിന്ന്  നിങ്ങളെ മിഷൻ കേ{µങ്ങളിലെത്തിക്കുക
യും  നിങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണവും  താമസവും  ഉൾപ്പെടെ  കൃമീകരിച്ച്  നിങ്ങളുടെ  സന്ദർശനദിന
ങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ തിരിച്ച്  റയിൽവേ  സ്റ്റഷനിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെയുള്ള
കാര്യങ്ങൾ ഫിയാത്ത്  മിഷൻ  kuജന്യമായി  നിർവഹിക്കുന്നതാണ്. മിഷൻ  സംസ്ഥാനങ്ങൾ
തെരഞ്ഞെടുക്കാനും മറ്റുവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനും ഫിയാത്ത് മിഷന്റെ സഹായം ലഭ്യമാണ്.
7. tjmÀ«v hoUn-tbm-kv
HIvtSm-_À 1þ31 hsc FÃm Znh-khpw anjsâ {]m[m\yw a\-Ên-em-¡m-\p-]-I-cn-¡p¶
Xc-¯nÂ, ktµ-i-§fpw A\p-`-h-§fpw {]mÀ°-\-Ifpw aäpw DÄs¡m-Ån-¨p-sIm-ണ്ടpÅ
tjmÀ«v hoUn-tbm-kv; hmS-vkm-¸v, bpSyq-_v, s^bvkv_p¡v XpS-§nb \h-am-[y-a-§-fn-eqsS
Ffp-¸-¯nÂ sjbÀ sN¿m-hp¶ Xc-¯nÂ, k`-bpsS A`yÀ°-am\n¨v ^nbm¯v anj³
X¿m-dm-¡p-¶p. Cu hoUntbmIÄ kuP-\y-ambn ImWp-hm\pw Uu¬temUv sN¿p-hm\pw
kµÀin-¡p-I. youtube /fiat mission/EMM oct 2019
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ഒരുമിച്ചൊരുങ്ങാം; മിഷന് മാസത്തിനായ്

“തീർത്ഥാടക സഭ മിഷണറിയാണ്; കാരണം, പിതാവായ
ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി  പ്രകാരമുള്ള പുത്രന്റെയും  പരിശുദ്ധാത്മാ
വിന്റെയും പ്രേഷിതത്വത്തിൽനിന്നാണ് സഭയുടെ  ഉത്ഭവം.” (Ad
Gentes, n. 2) സഭ പ്രേഷിതയായതിനാലും പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം
സഭയുടെ  മൗലികമായ സ്വഭാവവും  അവകാശവുമായതിനാലും,
“രക്ഷയുടെ ദൈവികസന്ദേശം എല്ലാക്കാലങ്ങളിലും  ല�ോകത്തെ
മ്പാടുമുള്ള സകലജനങ്ങളിലേക്കും  എത്തിക്കാൻ ക്രൈസ്തവ വി
ശ്വാസികളായ നമുക്കെല്ലാവർക്കും  അവകാശവും  കടമയുമുണ്ട് ”
(CCEO c. 14).
സുവിശേഷ പ്രഘ�ോഷണ ദൗത്യത്തിന് പുത്തൻ  പ്രച�ോദനം
നല്കാൻ ബെനഡിക്ട് പതിനഞ്ചാമൻ മാർപാപ്പ എഴുതിയ മാക്സിമും 
ഇല്ലൂദ് (Maximum illud) എന്ന അപ്പസ്തോലിക ലേഖനത്തിന്റെ ശതാബ്ദി
യ�ോടനുബന്ധിച്ച്, സാർവത്രിക സഭയിൽ പ്രേഷിതചൈതന്യം 
പ്രോജ്ജ്വലമാക്കുന്നതിനായി  2019 ഒക്ടോബർ  സവിശേഷ മിഷ
നറി മാസമായി ആചരിക്കാൻ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ്
പാപ്പ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണല്ലോ. മാർത്തോമാ ശ്ലീഹാ
യുടെ പ്രേഷിത പ്രവർത്തനത്താൽ ജന്മംക�ൊണ്ട സീറ�ോ മലബാർ 
സഭയിലും ഇത് സമുചിതമായി ആചരിക്കാൻ സഭയുടെ ആസ്ഥാ
നമായ മൗണ്ട് സെന്റ് ത�ോമസിൽ  വച്ച്  2019 ആഗസ്റ്റ്  മാസം
നടന്ന മെത്രാന്മാരുടെ  സിനഡ് തീരുമാനിക്കുകയും, അതിന്
മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ നല്കാൻ  സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിനും  പ്ര
വാസികളുടെ  അജപാലന ശുശ്രൂഷയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള സഭയുടെ 
ഫാ. സെബാസ്റ്റൃൻ മുട്ടംത�ൊട്ടിൽ MCBS, മേജർ ആർക്കിഎപ്പിസ്കോപ്പൽ കമ്മീഷനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും 
ചെയ്തു. ഈ കമ്മീഷനും സീറ�ോ മലബാർ മിഷനും സംയുക്തമായി 
സെക്രട്ടറി
നടത്തിയ
ആല�ോചനകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ  എല്ലാ  ഇടവകകളി
(സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിനും  പ്രവാസി
ലും സമർപ്പിത
സമൂഹങ്ങളിലും കുടുംബങ്ങളിലും പ്രാവർത്തികമാ
കളുടെ  അജപാലന ശുശ്രൂഷയ്ക്കും വേണ്ടി
യുള്ള സീറ�ോ മലബാർ  സഭയുടെ മേജർ  ക്കുന്നതിനായി  താഴെപ്പറയുന്ന കർമ്മപരിപാടികൾ നിർദ്ദേശി
ആർക്കിഎപ്പിസ്കോപ്പൽ കമ്മീഷൻ)
ക്കുകയുണ്ടായി.
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1. ഒക്ടോബർ മാസം മുഴുവൻ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും സമർപ്പിത സമൂഹങ്ങളിലും ഇടവകകളിലും 		
മാർപ്പാപ്പ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ച�ൊല്ലുക. ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ മലയാള പരിഭാഷ 		
കമ്മീഷന്റെ വെബ്സൈറ്റിലും രൂപതകളുടെയും സമർപ്പിത സമൂഹങ്ങളുടെയും വെബ്സൈറ്റുകളിലും 	
	ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്. ചെറുപുഷ്പ മിഷൻ ലീഗിന്റെ സഹായം ഇതിന് ലഭ്യമാണ്.
2. ഒക്ടോബർ  മാസത്തിലെ  എല്ലാ  ദിവസങ്ങളിലും  മൂന്ന്  മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയ�ോ സമൂഹ
മാധ്യമങ്ങളിലും വെബ്സൈറ്റുകളിലും ഫിയാത്ത് മിഷന്റെ സഹകരണത്തോടെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്.
3. ജനതകളുടെ സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള വത്തിക്കാൻ കാര്യാലയം നിർദ്ദേശിച്ചി
രിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ വായനകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ എല്ലാ ദിവസ		
ങ്ങളിലും വചനവ്യാഖ്യാനവും അനുബന്ധവിചിന്തനങ്ങളും ദിവ്യകാരുണ്യ മിഷനറി സഭയുടെ 		
(MCBS) ലൈഫ്ഡേ (lifeday.in) എന്ന ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്.
4. ജപമാല മാസമായി ആചരിക്കുന്ന ഒക്ടോബറിൽ, ദൈവാലയങ്ങളിലെ ഒരു ദിവസത്തെ പരിശുദ്ധ
കുർബാനയും ആരാധനയും ജപമാലയും മിഷനുവേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക.
5. രൂപതകളും  സമർപ്പിത സമൂഹങ്ങളും  അല്മായ പ്രേഷിതരും  നടത്തുന്ന ധ്യാനകേ{µങ്ങളിൽ 
മിഷനെക്കുറിച്ചുള്ള അവബ�ോധം നൽകുന്ന ഒരു മിഷൻ  ധ്യാനമെങ്കിലും  സംഘടിപ്പിക്കുക.
ഫിയാത്ത്  മിഷന്റെയും  ക്രിസ്റ്റീൻ  ടീമിന്റെയും  സഹകരണവും  സഹായവും  ഇക്കാര്യത്തിന്
	ലഭ്യമാണ്. ഇതിന് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, സാധാരണ നടത്തപ്പെടുന്ന ധ്യാനങ്ങളിൽ  ഒരു
പ്രഭാഷണം എങ്കിലും മിഷനെക്കുറിച്ചുള്ളതാക്കുക.
6. മിഷൻ  ഞായർ  കൂടുതൽ  തീക്ഷ്ണതയ�ോടെ  ആഘ�ോഷിക്കുക. ആ ദിവസമ�ോ, അല്ലെങ്കിൽ 
ഒക്ടോബർ  മാസത്തിലെ  മറ്റേതെങ്കിലും  ഞായറാഴ്ചയ�ോ, ഒരു മിഷനറി വൈദികന്റെ അനുഭവം
ജനങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള അവസരമ�ൊരുക്കുക.
7. ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ അവസാന ഞായറാഴ്ചയ�ോ, ജപമാല സമാപനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചോ
ഒരു മിഷൻ റാലി സംഘടിപ്പിക്കുക.
8. എല്ലാ  ഇടവകകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും  ഏതെങ്കിലും  ഒരു ദിവസം മിഷൻ  എക്സിബിഷൻ 
സംഘടിപ്പിക്കുക. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സഹായവും പ�ോസ്റ്ററുകളും  രൂപതാ കേ{µങ്ങളിലും
സമർപ്പിത സമൂഹങ്ങളുടെ കേ{µഭവനങ്ങളിലും വെബ്സൈറ്റുകളിലും ഫിയാത്ത് മിഷന്റെ സഹ
കരണത്തോടെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്.
9. ഒക്ടോബർ മാസത്തെയ�ോ നവംബർ മാസത്തെയ�ോ കുടുംബകൂട്ടായ്മകളിലെ വിചിന്തന വിഷയം
മിഷനെക്കുറിച്ചുള്ളതാക്കുക. ഇതിന് സഹായകരമായ ലഘുലേഖ സീറ�ോ മലബാർ സഭയുടെ 		
	പ്രേഷിത മുന്നണിയായ MST സമൂഹത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്
10. ഇടവകതലത്തിലും  രൂപതാതലത്തിലും  സമർപ്പിത സമൂഹതലത്തിലും  മിഷൻ ക�ോൺഫ
റൻസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക. സഭയുടെ കേ{µകാര്യാലയമായ മൗണ്ട് സെന്റ് ത�ോമസിൽ 	
വച്ച് എല്ലാ രൂപതകളിൽ നിന്നും സമർപ്പിത സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നും ഉള്ള പ്രതിനിധികൾക്കായി 
നവംബർ മാസത്തിൽ ഒരു മിഷൻ ക�ോൺഫറൻസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം സഭയുടെ  മൗലിക
മായ സ്വഭാവവും  അവകാശവുമാകയാൽ, ക്രൈ
സ്തവ വിശ്വാസികളായ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുവി
ശേഷം ല�ോകത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ വരെ 
എത്തിക്കുന്നതിനായി  പ്രവർത്തിക്കാൻ  അവ
കാശവും  കടമയുമുണ്ട്  എന്ന അവബ�ോധത്തോ

ടെ  ഈ സവിശേഷ മിഷനറി  മാസാചരണം
ഫലപ്രദമാക്കാൻ  നമുക്കൊന്നു ചേർന്ന്  പരി
ശുദ്ധ പിതാവിന�ോട�ൊപ്പം  യത്നിക്കാം. മിഷൻ 
ചൈതന്യം  സഭയിൽ  ഉജ്ജ്വലിക്കാനും  മിഷന
റിമാരുടെ  പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്  കരുത്തുപകരാ
നും വേണ്ടി നമുക്കൊന്നു ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
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ആസ്സാമിലെ ഒരു ഗ്രാമീണ 
ദൈവാലയത്തിൽ  ലേഖകൻ
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]\-¼psImïv \mev `mKhpw ad¨v XIc joäp sImïp
taª B IpSnense, AÃ B {KmaoW ssZhm-e-b-¯nse
sNdnbtai-bm-Ip¶ _en]oT-¯nÂ h¨n-cp¶ {IqinX cq]¯n-tebv¡v t\m¡n Rm\n-cp-¶p. F{X Xnc-¡p-IÄ¡n-Sbnepw Ct¸mgpw \S-¯p¶ anj³ bm{X-I-fnÂ GXm\pw
amkw ap¼v ]qÀ¯n-bm-¡nb, hS¡p Ingt¡ C´y³ bm{X
-bnse Hcp Znh-ks¯ A\p-`-h-s¯-¡p-dn-¨mWv ]dªp
hcp-¶-Xv. btYjvSw Imäpw shfn-¨hpw agbpw GÂ¡mhp¶ Xc-¯nÂ hnS-hp-I-fpÅ ]\¼p-a-d-bv¡-¸p-d¯p\n¶v
kqcy-sh-fn¨w, Ccp«v \ndª B ssZhm-e-b-¯n-en-cp¶
Fsâ apJ¯pw {Iqin-X-cq-]-¯nepw amdn amdn ]Xn-¨psIm
ïncp¶p. B thf-bnÂ IÀ¯m-hn\v Fs´m-s¡tbm kwkm-cn-¡m\psï¶v tXm¶n.
"ssZhta, Hcp Xmc-X-ay-¯n\v km[y-Xbn-Ãm¯ Xc¯nÂ, `qcn-`mKw Øe§-fnepw anj³ {]tZ-i-§-fnse `u
XnI kml-N-cy-§-Ä Ct¸mgpw timN-\o-b-amb hn[-¯nÂ
XpS-cp-¶-sXt´?'' Rm³ lrZ-b-¯nÂ tNmZn¨p. "cïpSp-¸pÅ-h³ H¶v CÃm-¯-h\v sImSp¡s« F¶v Rm³ ]d-ª
-tXmÀ½-bntÃ?'' Cutim a{´n-¡p-¶p: ""cïÃ, cïmbncw
DSp-¸p-I-fpïm-bn«pw AXv ]¦p-sh-bv¡m³ X¿m-dm-Im-Xn-cp
-¶mÂ asäm-cn-S-¯v \nsâ ktlm-Z-c³ \á-\mbn¯s¶ I
gnbpw.'' Ahn-Sp¶v XpS-cp-I-bm-Wv: ""cmPy-¯nsâ asämcp tIm
WnÂ Ct¸mgpw C¯-c-¯nÂ At\I ssZhm-e-b-§-fpsï
¶v Adn-bm-Xncp¶mÂ, AsÃ-¦nÂ Adn-bm-¯-Xp-t]mse
Pohn-¨mÂ Fsâ ico-c-am-Ip¶ k` H¶p-t]mse hf-cnÃ.''

Cutim ]d-ª -t]mse k`m-Km-{Xs¯ hfÀ¯m-\pÅ GsXmcp ]cn-{i-ahpw
AXm-bXv anj³ {]hÀ¯-\-§Ä Ahn-Sp
-t¯bv¡v {]oXn-I-c-am-Wv. CXn-\mbn ^nbm
¯v anj³ A\p-`-hn-¡p¶ kl-\§
- Ä¡v
Cu {Iqin-Xsâ ap¼nÂ AÀ°apïv. tbmKyX-tb-Xp-an-sÃ-¦nepw k`-bpsS hfÀ¨-bv¡m
bn {]hÀ¯n-¡m³ kzbw Xmgv¶p-sIm-Sp-¡p
-¶-Xn\pw hnebpïv. taÂ¡p-taÂ sI«n-s¸m
-¡p¶ AXym-Vw-_-c-]qÀÆ-amb ssZhm-e-b
-§fpw AXym-hiy kuI-cy-§-fn-Ãm¯
{KmaoW ssZhm-e-b-§fpw X½nÂ k´p-enX-am-¡m³ sN¿p¶ Hmtcm ip{iq-jbv¡pw
Cu k¶n-[n-bnÂ AÀ°apïv.
{KmaoW ssZhm-e-b-§-sf-¡p-dn-¨p-Å
lrZ-b-`mcw IÀ¯mhv ^nbm¯v anj\v
\ÂIp-Ibpw AXn-\mbn {]mÀ°n-¡m-\m-cw`n-¡p-Ibpw sNbvX-t¸mÄ At\-I-cn-eqsS
IÀ¯mhv {]hÀ¯n-¡m³ XpS-§n. CXn-t\mSIw 82 sNdnb {KmaoW ssZhm-e-b-§-fmWv
^nbm¯v anj-\n-eqsS IÀ¯mhv ]WnXp \
ÂIn-b-Xv.
{]nbtc, ]Ånsb¶ t]cnÂ Hcp IpSnse-¦nepw X§-fpsS {Kma-¯n-ep-ïm-bn-cps¶-¦n-se¶v kz]v\w ImWp¶ At\-IÀ
\½psS Cu cmPy¯psï¶ thZ-\n-¸n-¡p
¶ kXyw \½nÂ F{X-t]À¡-dn-bmw. X§fpsS BIp-eX \ndª {]mÀ°-\m-th-fI-fnÂ s\SphoÀt¸msS t\m¡n {]mÀ°n¡m³, Ipcp-¶p-IÄ¡v D½ sImSp-¡m³
Hcp t^mt«m t]mep-an-Ãm¯ F{Xtbm `h\-§fpw, ssZhm-e-b-§Ä t]mepw anj-\n
-epsï¶v \n§Ä¡-dn-bmtam?
\n§-fpsS ssZhm-e-b-§-fnÂ AXym-hiy-an-Ãm¯, ip{iq-j-¡p-]-I-cn-¡p¶ F´pw
anj-³ {]tZ-i-§-fn-tebv¡v \ÂIm-hp¶Xm
Wv. Imk, ]oemk XpS-§nb hnip² h
kvXp¡Ä, P]-ameIÄ, Nn{X-§Ä A§s\
\ap¡v hyàn-]-c-am-tbm, Iq«mbvabmtbm,
sN¿m-hp¶ ]¦p-sh-bv¡-ep-IÄ anj³ {]
tZ-i-§-fntes¡¯n-¡m³ \mw ]cn-{i-an-¡
-Ww. C¡m-cy-¯nÂ Bh-iy-sa-¦nÂ ^nbm

¯v anj\pw \n§sf klmbn¡mw. ആഫ്രി
ക്കയിലും  വടക്കു കിഴക്കേ  ഇന്ത്യയിലും  ശുശ്രൂ
ഷ ചെയ്യുന്ന മിഷനറി വൈദികർ  ഫിയാത്ത് 
മിഷൻ  സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങള്  മിഷനില്
എത്തിക്കുവാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും  മിഷണ
റിമാർക്ക് നൽകുന്നതാണ്.
എന്നാല് ഗ്രാമീണ ദൈവാലയ നിർമ്മിതി
ക്കാവശ്യമായ തുക ഒരു കാരണവശാലും 
നേരിട്ട്  ഫിയാത്ത് മിഷനിലേയ്ക്ക് അയക്കരുത്.
സമ്പത്ത്  പങ്കുവയ്ക്കാൻ  ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ
ഫിയാത്ത് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ഗ്രാമീണ
ദൈവാലയം നിർമ്മിച്ചു നൽകാമ�ോ എന്ന് 
ച�ോദിച്ച്  വിവിധ ഇടങ്ങളിലെ ബിഷപ്പുമാർ 
സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ നമ്മുടെ  പക്ക
ലെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി തയ്യാ
റുള്ളവര് മുന്നോട്ടു  വരുന്ന മുറയ്ക്ക് ബിഷപ്പുമാരു
മായി  നിങ്ങളെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതാ
ണ്. സംഭാവനകള്  നിങ്ങൾ നേരിട്ട്  പിതാ
വിനാണ് നൽകേണ്ടത്. CXp Häbvt¡m
Iq«mtbm sN¿m³ Bßmhv \n§Ä¡v
t{]c-W \ÂIp-¶p-sh-¦nÂ, H«pw Xma-kn-¡cp-Xv. km¯m³ XS-Ê-§fpw aäp \ymb-hmZ-§fpw \nc-¯p-¶-Xn\p ap¼v {]hÀ¯n¡p
-I. ]cn-ip-²mßmhnsâ \nÀt±-i-§Ä¡v am
{Xw sNhn-sIm-Sp-¡pI. (ഗ്രാമീണ ദൈവാലയ
നിർമ്മിതിക്കായി _Ôs¸tS
ï \¼À
8606963035 tImÀUn-t\-äÀ "_nÂUv F
NÀ¨v')
t\cs¯ AkvX-a-b-sa-¯p¶ hS-¡pIn-g-¡³ C´y-bnse, Ccp-«p-hoW B {Km
aoW ssZhm-e-b-¯nÂ \n¶v ]pd-¯p-I-S-¡pt¼mÄ F\n-¡p-d-¸m-bn-cp¶p, Ch-cpsS {]
`m-Xhpw t\c-t¯-bm-Wv. \½psS [mc-W-I
sf hnkva-bn-¸n-¨psImïv ChnsS ]pecn
hcpw. DZ-b-kq-cysâ kphÀW-tim` ]
c-¡pw. B shfn-¨-¯n\p hmXnÂ Xpd-¶psIm-Sp-¡m³ Ahsc shfn-¨-¯n-tebv¡p
hnfn-¨p-WÀ¯m³ IS-s¸-«-h-cmWp \mw.
AXp \mw sNbvtX aXn-bm-hq. Cu khntij മിഷനറി  amkw AXn-s\mcp XpS-¡am-I-s«.

^nbm¯v

HIvtSm_À
2019

25

കാത്തിരിക്കുന്നു കർത്താവിനായി

ഫാ. പ�ോൾസൺ
മുത്തിപീടിക
ഭ�ോപ്പാൽ
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കുറച്ച്  വർഷങ്ങൾക്ക്  മുമ്പ്, ഈസ്റ്റർ  ആഘ�ോഷങ്ങളുടെ 
ഭാഗമായി മധ്യപ്രദേശിലുള്ള നരസിംഗ്പൂരിലെ ഉസ്രി എന്ന ഗ്രാ
മത്തിലുള്ള   നാനൂറ�ോളം പേർക്ക്  ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം നൽകി.
ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പായി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതവും മരണവും
പുനരുത്ഥാനവും വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം ഞങ്ങൾ അവർ
ക്ക്  നൽകി. സന്ദേശത്തിനുശേഷം ഗ്രാമവാസികളിൽ ചിലർ
എന്നോട് പറഞ്ഞു, “ഫാദർജി യേശു ക്രൂശിൽ  മരിച്ചുവെന്ന്
ഞങ്ങൾക്കറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ  മൂന്നാം  ദിവസം അവൻ
ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റതായി  ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല.” നാം ക്രിസ്ത്യാനിക
ളാണെന്ന്  ഉത്തരേന്ത്യയിലെ  പലർക്കും  അറിയാം, എന്നാൽ 
അതിനപ്പുറം ഒന്നുമറിയില്ല. കാരണം, യേശുവിനെക്കുറിച്ചും എല്ലാ
വര�ോടുള്ള അവന്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും നാം അവര�ോട് വളരെ 
അപൂർവമായി മാത്രമേ പറയൂ.
കഴിഞ്ഞ  ആഴ്ച ഭ�ോപ്പാലിലെ  ഒരു സ്കൂളിൽ  ഞങ്ങളുടെ വൈദി
കരിൽ  ഒരാൾ കൗൺസിലിംഗ് നൽകുകയായിരുന്നു. ഒരു കുട്ടി 
അച്ചനെ  കാണാൻ  വന്നു. അവൻ  അച്ചനുമായി  വളരെ  സൗഹൃദത്തിലായി. അടുത്ത  ദിവസം അവൻ  സുഹൃത്തിനെയും 
ക�ൊണ്ടുവന്നു. ആ കുട്ടിയും  അച്ചനുമായി  സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചു.
അവർ  അച്ചന�ോട് ച�ോദിക്കുകകയാണ്. "എന്തുക�ൊണ്ടാണ്
നിങ്ങൾ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞു തരാത്തത്." യേശു
ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം അറിയാനും  അനുഭവിക്കാനും  ആളുകൾ
ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യേശുവിനെയും  അവന്റെ സന്ദേശത്തെയും  അവ
രുമായി പങ്കിടാൻ നാം തയ്യാറാണ�ോ? ഇക്കാര്യത്തില് പലപ്പോഴും 
നമ്മൾ വിമുഖത കാണിക്കുകയ�ോ ഭയപ്പെടുകയ�ോ ചെയ്യുന്നു.

കർത്താവിന്റെ കല്പന വളരെ  വ്യക്തമാണ്.
“നിങ്ങൾ ല�ോകമെങ്ങും പ�ോയി  എല്ലാ  സൃഷ്ടി
കള�ോടും  സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവിൻ.” (മർ
ക്കോ. 16:15) എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവി
ശേഷം ഞാനിതുവരെ  എത്രപേര�ോട് പങ്കുവെ
ച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നാമ�ോര�ോരുത്തരും Kuരവപൂർവ്വം 
നമ്മോടുതന്നെ ച�ോദിക്കണം.
ഉസ്രിയിലെ  സഞ്ജീവനി  വിദ്യാപീഠിൽ  നട
ന്ന ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപക രക്ഷാകർതൃ സംഗമ
ങ്ങളില�ൊന്നിൽ, രക്ഷാകർതൃത്വത്തെക്കുറിച്ച്
ഞാൻ ബൈബിളിൽ  നിന്ന്  വിവിധ വചനങ്ങൾ
ഉദ്ധരിച്ചു. യ�ോഗത്തിൽ  പങ്കെടുത്ത  350 -ഓളം
രക്ഷിതാക്കൾക്ക്  അതിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാ
ക്കി. ഓര�ോ വചനവും  ഞാൻ  വിശദീകരിച്ചു.
അത് ബൈബിളിൽ  നിന്നുള്ളതാണെന്നും
ജീവിതത്തിൽ  പിന്തുടരാൻ  നല്ലതാണെന്നും
ഞാൻ  അവര�ോട് വ്യക്തമായി  പറഞ്ഞു. കൂടി
ക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം കുറച്ച്  മാതാപിതാക്കൾ എ
ന്റെ അടുത്ത് വന്നു, അത് വളരെ നല്ല വചനങ്ങ
ളാണെന്നും, വളരെ നേരത്തെ ഞാൻ അവർക്ക്
അത് നൽകണമായിരുന്നുവെന്നും  പറയുകയു
ണ്ടായി. ദൈവവചനം അറിയാൻ  ആളുകൾക്ക്
ശരിക്കും  ദാഹമുണ്ട്. വചനം ജനങ്ങൾക്ക്  സ്വീ
കാര്യമായ രീതിയിൽ നൽകുന്നതിന് അനുയ�ോ
ജ്യമായ അവസരങ്ങൾ നാം സൃഷ്ടിക്കണം.
2019 ഓഗസ്റ്റ്  ആദ്യ  വാരം ഞങ്ങൾ ഭ�ോപ്പാ
ലിലെ  പാസ്റ്ററൽ സെന്ററിൽ  പുര�ോഹിതർക്കും 
കന്യാസ്ത്രീകൾക്കുമായി  സുവിശേഷവത്ക്ക
രണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സെമിനാർ  സംഘടി
പ്പിച്ചിരുന്നു. 160-ഓളം പേർ പങ്കെടുത്തു. സാഗർ 
രൂപതയിലെ ഗ്രാമീണര�ോട് യേശുവിനെക്കു
റിച്ചും  അവിടുത്തെ  സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ചും
പങ്കിട്ടതിന്റെ അത്ഭുതകരമായ അനുഭവം, സാഗ
റിൽ  നിന്നുള്ള സിസ്റ്റർ  കുസും  എസ്.ജെ. ആ
സെമിനാറിൽ പങ്കുവെയ്ക്കുകയുണ്ടായി.
ഇപ്രകാരമാണ് അവർ  മിഷനറി  പ്രവർത്ത
നം നടത്തിയിരുന്നത്- രണ്ട് കന്യാസ്തീകൾ ഗ്രാ
മവാസികൾ നൽകിയ മുറിയില�ോ വീട്ടില�ോ
താമസിക്കുന്നു. ഗ്രാമീണരുടെ ലളിതമായ ജീ
വിതരീതി അവർ സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും

ആരാധനയ്ക്കുമായി  അവർ  ഉച്ചവരെ  സമയം ചെ
ലവഴിക്കുന്നു. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ്  അവർ ഗ്രാമത്തി
ലെ  കുടുംബങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുന്നു. വൈകുന്നേ
രം അവർ  കുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷന�ോ ക�ോച്ചിംഗ�ോ
നൽകുന്നു. ദൈവവചനം, പത്ത്  കൽപ്പനകൾ,
ധാർമ്മികത, മൂല്യങ്ങൾ എന്നിവയും  അവർ
പഠിപ്പിക്കുന്നു.
ഇവർ  ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ട്
പ്രാർത്ഥന ച�ോദിക്കാൻ  പലരും  വന്നു. അനേ
കർക്ക് ര�ോഗശാന്തി ലഭിക്കുകയും  അവരുടെ
ചെറിയ ചാപ്പലിൽ  സമാധാനം കണ്ടെത്തുക
യും ചെയ്തു. തുടക്കത്തിൽ ചില ഗ്രാമവാസികൾ
ഇവരെ  സംശയദൃഷ്ടിയ�ോടെ  കണ്ടെങ്കിലും  ഏ
താനും  മാസങ്ങൾക്കകം അവർ  വളരെ സ്നേ
ഹത്തിലായി, പ്രത്യേകിച്ച്  സ്ത്രീകൾ. രണ്ടു
വർഷത്തിനുശേഷം, അവർക്ക്  മറ്റൊരു ഗ്രാമ
ത്തിലേക്ക് പ�ോകേണ്ടി  വന്നപ്പോൾ, അവ
രെ  വിട്ടയക്കാൻ ഗ്രാമവാസികൾക്ക്  ഏറെ  പ്ര
യാസമായിരുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവി
ശേഷം പങ്കുവയ്ക്കുാൻ  ഇത് വളരെ  ഫലപ്രദമായ
മാർഗമായിരുന്നുവെന്ന്   സിസ്റ്റർ  കുസും  പറ
ഞ്ഞു.   അവരുടെ  സഭയിലെ ചില  സഹ�ോദരി
മാർ മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിൽ ഇത് തുടരുകയാണ്.
തീർച്ചയായും, ആദ്യം  സുവിശേഷീകരണം
നടക്കേണ്ടത് അവനവനിൽ തന്നെയാണ്. ഒരി
ക്കൽ  കർത്താവിനെ  അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവര്ക്ക്  
സന്തോഷത്തിന്റെയും  കരുത്തിന്റെയും  ഉറവി
ടമായ  യേശുവിനെ  തന്നിൽ  മാത്രം  പരിമി
തപ്പെടുത്താൻ  കഴിയില്ല. സുവിശേഷത്തിന്റെ
സന്തോഷം മറ്റൊരാളുമായി  പങ്കുവെക്കണമെ
ന്ന്  ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ  പറയുന്നത് അതി
നാലാണ്. നാം പ്രാർത്ഥനയുടെ  വ്യക്തികളാക
ണം, വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കണം. അപ്പോൾ
നമ്മുടെ  വാക്കുകളും  സന്ദേശവും  മറ്റൊരാൾക്ക് 
കൂടുതൽ ബ�ോധ്യങ്ങള്  നല്കുന്നതും  സ്വീകാര്യ
വുമാകും. നമുക്കില്ലാത്തത്   നൽകാൻ  നമുക്ക്  
കഴിയില്ല. ചെയ്യാത്തത് പ്രസംഗിക്കാൻ  കഴി
യില്ല. ചെയ്ത  കാര്യങ്ങൾ മാത്രം  പ്രസംഗി
ച്ച യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉത്തമ മാതൃക നമുക്കുണ്ട്.
അവൻ  സൗഖ്യം  നൽകുകയും  അത്ഭുതങ്ങൾ
പ്രവർത്തിക്കുകയും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും 
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മാത്രമല്ല, ദൈവം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു
എന്ന സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു.
അതുപ�ോലെ, ഒരു നല്ല  ജീവിതം നയിക്കാനും 
സാക്ഷ്യം  വഹിക്കാനും  മാത്രമല്ല, സാധ്യമാകു
ന്നിടത്തെല്ലാം യേശുവിന്റെ സന്ദേശം പങ്കുവ
യ്ക്കാനും നമുക്ക് കടമയുണ്ട് .
സുവിശേഷീകരണത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും
ആരാധനയ്ക്കും  വലിയ പങ്കുണ്ട്. എന്നാൽ  മിഷ
ണറി  പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഈ വശം പലപ്പോ
ഴും  നാം മറന്നുപ�ോവുകയ�ോ അതിന് ആവശ്യ
മായ പ്രാധാന്യം  നൽകാതിരിക്കുകയ�ോ ചെ
യ്യുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പി
ക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ദൗത്യത്തിനുള്ള ഊർജ്ജവും 
ശക്തിയും  കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർ
ത്ഥിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഇക്കാലത്ത്
ഒരു സഭയ�ോ രൂപതയ�ോ ഒരു പുതിയ മിഷൻ
ആരംഭിക്കാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോള് ഒരു സ്ഥാപനം
ആരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യം  ചിന്തി
ക്കുന്നത്. എന്നാല്   പണത്തിന്റെയും  ഉദ്യോഗ
സ്ഥരുടെയും ദൗർലഭ്യം കാരണം, മിഷൻ സെന്റ
റുകളുടെ  വ്യാപനം വളരെ  മന്ദഗതിയിലുള്ളതും
പരിമിതവുമായിത്തീരുന്നു. സ്ഥാപനത്തിനു പ
കരം ഒരു പ്രാർത്ഥനാ കേ{µw  ആരംഭിക്കുകയാ
ണെങ്കില�ോ? അതിന് ചെലവ് വളരെ  കുറവാ
യിരിക്കും. അതിന്റെ ഫലം നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക്  അപ്പുറമായിരിക്കും. കാരണം അതിന്റെ
ചുക്കാൻ  നാം പ്രാർത്ഥന വഴിയായി  കർത്താവിന് ക�ൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു.
ഈ രീതിയിൽ  പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനേകം
മധ്യസ്ഥപ്രാർഥന കേ{µങ്ങൾ  ഫിയാത്ത് മിഷ
നുണ്ട്. ഇവിടെ  ഉസ്രി  എന്ന ഗ്രാമത്തിലും  രണ്ട് 
ഫിയാത്ത്  മിഷനറിമാര് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥി
ക്കുന്നുണ്ട്.
ഒരു നഗരത്തിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശത്ത്  അല്ലെ
ങ്കിൽ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു മുറി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ
വീട് വാടകയ്ക്ക്  എടുക്കുകയ�ോ ഇതിനായി  വാ
ങ്ങുകയ�ോ ചെയ്യാം. ഒരു പുര�ോഹിതന�ോ അ
ത്മായന�ോ അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും  ഉച്ച
വരെ  ദിവ്യകാരുണ്യനാഥന്റെ മുമ്പിൽ  ആരാധ
നയിൽ  സമയം ചെലവഴിക്കാനും  കഴിയും.
ഉച്ചകഴിഞ്ഞ്  ഈ വ്യക്തിക്ക്  ചുറ്റുമുള്ള കുടുംബ
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ങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാനും അവർക്കായി പ്രാർത്ഥി
ക്കാനും  കഴിയും. അവിടെ  ആരെങ്കിലും ര�ോഗി
കളുണ്ടെങ്കിൽ, അവര്ക്കായി  ഒരു പ്രത്യേക
പ്രാർത്ഥന നടത്താം. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം
നാം ആ വീട് സന്ദർശിക്കുമ്പോഴേയ്ക്കും   ആദ്യ
ത്തെ സന്ദർശനത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഫല
പ്രദമായിരുന്നെങ്കിൽ, അവർ  യേശുക്രിസ്തുവിനെ
ക്കുറിച്ച്  അറിയാന് കൂടുതൽ  ഉത്സുകരാകും.
സമയമുണ്ടെങ്കിൽ, ചില ട്യൂഷന�ോ ക�ോച്ചിംഗ�ോ
നൽകാം. പ്രാർത്ഥനയ�ോടും ലളിതമായ ജീവി
തശൈലിയ�ോടും  കൂടി  മിഷനിൽ  ഏർപ്പെടുന്ന
ത് കൂടുതൽ  ഫലപ്രദമായിരിക്കും. ആ പ്രദേ
ശത്തിനായി  നാം ഒരു പ്രത്യേക സേവനവും
ചെയ്യേണ്ടതില്ല, നമ്മുടെ  സഹായം പ്രാർത്ഥന
യിലൂടെയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശം പ
ങ്കുവെക്കുന്നതിലൂടെയും  ആയിരിക്കണം. ബാ
ക്കിയുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യും.
മിഷൻ  അഗ്നി  നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ,
നമ്മുടെ  രാജ്യത്തിന്റെ മാറിയ ഈ രാഷ്ട്രീയ
സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ�ോലും  സുവി
ശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ  സാധിക്കും. തടസ്സങ്ങ
ളും  പ്രയാസങ്ങളും  ഉണ്ടായേക്കാം. നമ്മുടെ
സുവിശേഷീകരണ ശൈലി സമയത്തിനും സ്ഥ
ലത്തിനും  അനുയ�ോജ്യമായിരിക്കണം. മാറിയ
സാഹചര്യത്തിൽ, യേശുവിന്റെ സന്ദേശം പങ്കി
ടുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും  ഉചിതമായ മാർഗം ഒ
രാൾ മറ്റൊരാള�ോട് ക്രിസ്തുവിനെ  പങ്കുവയ്ക്കുന്ന
'വൺ ടു വൺ' ശൈലിയാണെന്ന് ത�ോന്നുന്നു. ഇ
തിന് ധാരാളം സമയമെടുക്കുകയും, കൂടുതൽ ക്ഷ
മയും ലാളിത്യവും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആവ
ശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെങ്കിലും ഇത് കൂടുതൽ ഫല
പ്രദവും  ഇതിന്റെ ഗുണം കൂടുതൽ  നിലനിൽ
ക്കുന്നതുമാണ്. ഈ പ്രക്രിയയിൽ  ക്രിസ്തുവിന്റെ
സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ  ആരെയും  അപല
പിക്കുകയ�ോ അപമാനിക്കുകയ�ോ ചെയ്യേണ്ട
തില്ല.  അതേ സമയം കർത്താവിനെക്കുറിച്ചുള്ള
നമ്മുടെ  അനുഭവവും  വിശ്വാസവും  പങ്കിടുന്നു.
അവർ  അത് ആകർഷകമായി  കാണുകയും 
കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ  സമാധാനവും
സന്തോഷവും ശക്തിയും  കണ്ടെത്തുകയും 
ചെയ്താൽ, അവർ ഈശ�ോയെ സ്വീകരിക്കും.

\mYs\
kz´-am-¡n-bh
- Ä
""Fsâ A½t]mepw Fs¶ {Iqc-am
bn aÀ±n-¨n-cp¶p.'' CXv ]d-ªv Ipkpw Nu
lm-³ F¶ AÂt^m³k Fs¶ t\m¡n
\njvI-f-¦-ambn ]p©n-cn-¨p. s\©n-\-I¯p
ïmb ]nS-¨nÂ ]pd-¯p-Im-Wm-Xn-cn-¡m³
{ian¨v Rm³ Ah-fpsS IY tI«p sImïncp¶p. UÂln-bn-epÅ Hcp anj-Wdn kaq-l¯n-tebv¡v D¯À{]-tZ-inse Hcp {Kma-¯nÂ
\n¶m-W-hÄ h¶n-cn-¡p-¶-Xv. {InkvXp-hns\
kz´-am-¡nb-sX-§-s\-sb¶ Fsâ tNmZy¯n\v adp-]Sn X¶psImïncn-¡p-I-bm-bncp¶p AhÄ.
A¶p-hsc {InkvXp-hn-s\-¡p-dn¨v tI«n
-«n-Ãm¯ hmc-Wm-kn-bnse Ah-fpsS {Kma¯nÂ Hcp anj-Wdn sshZn-I³ h¶v Hcp
B{iaw Øm]n¨v {]mÀ°-\- am-{X-ambn Po
hn¨p XpS-§n-b-tXm-sS-bmWv FÃmw Bcw-`n
¨
- X
- v. ]e-bn-S¯pw ImWp¶ B{i-a§
- Ä t]m
se-sbm¶v! F¶ ImgvN-¸m-tSmsS {Kma-hm
-kn-IÄ AkpJw amdp-¶-Xn\pw aäp-ambn
AhnsS t]mbn XpS-§n. ]ecpw AÛp-X-I
-c-ambn kpJ-s¸-Sm\pw {InkvXp-hns\ kvt\
ln-¡m\pw XpS-§n, Ch-fpw A§s\ Xsâ
krjvSmhpw c£n-Xm-hp-amb {InkvXphnsâ
-kvt\lw Xncn-¨-dn-ªp hn-izm-kn-bm-bn.
AtXmsS {]iv\-§Ä XpS-§n. B

sshZn-I\v Hcp-]mSv ]oV-\-§Ä GÂt¡
ïn h¶p. F¶mÂ F{X-am{Xw AhÀ A
t±ls¯ ]oVn-¸nt¨m AXn-\-\p-k-cn¨v B
sshZnI\nÂ Ir]-IÄ hÀjn-¡-s¸«p sIm
tï-bn-cp-¶p. \qdp-I-W-¡n\v AÛp-X-§Ä
kw`-hn-¨psImïncn¡p¶p. AhnsS hnizm
kw hf-cm\pw XpS-§n.
""Ct¸mÄ B sshZn-Isâ D¯-c-hm-Zn
¯w At\Iw Cc-«n-bm-bn-cn-¡p-¶p. Xs¶
klm-bn-¡m-\mbn At±lw anj-W-dn-am-sc
At\z-jn-¡p-¶psï¦nepw anj-W-dn-am-cpsS
A`mhw At±-ls¯ t¢in-¸n-¡p¶pïv.''
AÂt^m³k ]dªp \nÀ¯n.
""Hcp knÌ-dm-h-W-sa-¶mWv Ch-fpsS
B{Klw. AXn-\m-bpÅ Hcp-¡-¯n-em-Wv.''
AÂt^m³kbpsS Iq«p-Imcn Iq«n-tNÀ¯p.
"{InkvXphn\p thïn kzam-Xm-hnÂ \n
¶p t]mepw ]oV-\-taÂt¡ïn h¶ tkmZ
co, \o Cutim-bv¡mbn Gsd ^ew ]pd-s¸Sp-hn-¡p¶ Hcp anj-W-dn-bmbn¯ocs« F¶v
Rm\pw {]mÀ°n-¡p¶p.' Fsâ lrZbw
C§s\ a{´n-¨p.
{InkvXp-\maw C\nbpw tIÄ¡m¯
Bbn-c¡
- W
- ¡
- n\v {Kma-§f
- nÂ IS¶p sNÃm³
At\Iw anj-W-dn-amsc IÀ¯mth, A§v
DbÀ¯-W-tasb¶v \ap¡v {]mÀ°n¡mw.
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നിസംഗത വെടിയാം
ഇത് സവിശേഷ അവസരം

മിഷൻ, മിഷനറിമാർ,
മിഷൻ ഞായർ, 
മിഷനറി പ്രവർത്തന
ങ്ങൾ എന്നിവ കേൾക്കു
മ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ 
അറിയാത്ത,  വചനം
വായിക്കാത്ത ബൈബിൾ
കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ജനങ്ങളെ
കൂടി നമ്മുടെ മനസ്സി
ലേക്ക് ക�ൊണ്ടു
വരേണ്ടതുണ്ട്

{]n³kv tUhnkv sX¡q-S³
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hnip² ss__n-fnse Ah-km\ ]pkvX-I-amb shfn]mSv 3þmw A²ymbw 15, 16 hmIy-§Ä C¶s¯ It¯men¡m k`-bpsS {]tXy-In¨v tIc-f-k`-bpsS k´m-\-§fpsS I®v Xpd-¸n-¡p¶ hN-\-am-Wv. ""\nsâ {]hr-¯n-IÄ
Rm\-dn-bp-¶p. \o XWp-t¸m, NqtSm DÅ-h-\Ã, XWpt¸m
NqtSm DÅ-h-\m-bn-cp-s¶-¦nÂ F¶p Rm³ B{K-ln-¡p¶p. NqtSm XWpt¸m CÃm¯ atµmjvW-\m-IbmÂ \ns¶
Rm³ Fsâ hmbnÂ \n¶v Xp¸n-¡-f-bpw.''
സഭാതലത്തിൽ  പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ട പലതും  പത്രങ്ങളും
ചാനലുകളും  നവമാധ്യമങ്ങളും ചർച്ചചെയ്തു വിശ്വാസികളെ ഇ
പ്പോഴത്തെ  നിസ്സംഗമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് F¯n-¨n-«pണ്ടെ
ങ്കില് BcmWതിനു D¯-ch
- mZn? Imc-W§
- fpw, D¯-c§
- fpw,
tNmZy-§fpw FÃm-a-dn-bm-am-bn-cp-¶n«pw \ap¡pïmhp¶ A
sÃ-¦nÂ \ap¡pïmIm³ ]mSn-Ãm¯ \nkw-KX amäm³
F´mWv hgn? D¯cw Ht¶-bp-Åq...- IÀ¯mhv ]d-ªXp
sN¿p-I. AXm-bXv anj-\pthïn {]hÀ¯n-¡p-I, anj-\
-dn-bm-hp-I. hN\w C§s\ ]d-bp¶p "\n§Ä temI-sa§pw
t]mbn kI-e-kr-jvSn-I-tfmSpw kphn-tijw {]kw-Kn-¡phn³' CXv Xs¶-bmWv k`ma-¡-fmb \mtam-cp-c-p¯-cp-tSbpw
{]Y-ahpw {][m\hpamb D¯-c-hm-Zn-Xzw.
"\nkw-KX' F¶ hm¡v A[nIw tI«p-]-cn-N-b-an-sÃ¦nepw Hmtcm a\p-jy-s\bpw Ahsâ {]hÀ¯-\-§-sfbpw,
s]cp-am-ä-s¯bpw kw_-Ôn¨v Cu hm¡n\v henb {]m[m-\y
apïv. Hcp Xc-¯nÂ ]d-ªmÂ, Adn-ªn«pw ]d-bm³ sa\¡nSm¯ AhØ, Iïn«pw ImWm¯ coXn-bn-epÅ s]cp-amäw, tI«n«pw tIÄhn t]mep-an-Ãm¯ coXn-bn-epÅ Ah-Ø.
HtÎm-_-dnÂ Hcn-¡Â IqSn anj³ amkm-N-c-W§Ä¡mbn
\mw ASp-¡p-t¼mÄ Iptd-¡qSn \½psS C¯cw at\m-`m-h§sf ip²o-Ic
- n-s¨-Sp-¡p-hm³ {iant¡ïXpsï¶v tXm¶p-¶p.
hÀj-§-fmbn \mw ]e-t¸mgpw tI«p-h-fÀ¶ hm¡m
Wv anj³. shdp-samcp anj³ Rmb-dn-tem, AXn-t\m-S-\p
-_-Ôn-¨pÅ ]cn-]m-Sn-I-fn-tem, [\-k-am-l-c-W-¯n-tem Ihn
ªv asäm-¶p-anÃ F¶-XmWv km[m-cW hnizm-kn-I-fpsS
[mc-W. F¶mÂ anj³, anj-\-dn-amÀ, anj³ RmbÀ, anj\dn {]hÀ¯-\-§Ä F¶nh tIÄ¡p-t¼mÄ {InkvXp

hns\ Adn-bm-¯, hN\w hmbn-¡m-¯,
ss__nÄ Iïn«nÃm¯ P\-§-sf-¡qSn
\½psS a\-kn-te-bv¡v sImïphtcïXm
bn«pïv.
{]tXy-In¨v HIvtSm-_dnÂ khn-tij-am-sbmcp anj-\dn amk-ambn BN-cn-¡phm³ {^m³kokv ]m¸ Blzm\w sNbvXncn-¡p-¶ Cu thf-bnÂ \½psS hnizm-k¯n-tâbpw {]hÀ¯-\-§fptSbpw Bghpw,
\ofhpw, hoXnbpw, ]c¸pw hÀ²n-¸n-¡p-hm
\pw \ap¡v IS-abpïv. 2011þse sk³k
kv {]Imcw C´y-bnÂ 2.3% Bfp-IÄ¡v
am{Xta {InkvXp-hns\¡pdn¨v Adn-bq. i-cn
¡pw ]d-ªmÂ 2 tImSn 80 e£w {InkvXym\n-IÄ am{Xw. Cu Ah-ØbnÂ ""hnf-h-[n
Iw the-¡mtcm Npcp-¡w-. A-Xn-\mÂ hnf`q-an-bn-tebv¡v the-¡msc Ab-¡p-hm³
hnf-hnsâ \mY-t\mSv {]mÀ°n-¡p-hn³.''

F¶ Xncp-h-N-\-¯nÂ \ap¡v B{i-bn¡mw.
FÃm anj³ {]-hÀ¯-\-§-fpsSbpw
BXy-´n-I- i-àn-bmb a²yØ {]mÀ°-\bnÂ tNÀ¶v \n¶v sImïv \½psS hnizmk-s¯bpw {]hÀ¯-\-§-sfbpw NqSv ]nSn
-¸n-¡mw. "amt½mZok kzoI-cn-¨-hÀ Abbv¡-s¸-«-h-cm-sW¶' EMM sâ B]vXhmIyw
\½psS lrZ-b-§fnÂ Bg-¯nÂ ]Xnbm³ ]cn-ip-²mßmhnt\mSv klmbw bm
Nn-¡mw. am{X-aÃ Bßm-hnÂ {]tNm-Zn-X
-cmbn ]pXnb anj³ {]tZ-i-§tfbpw, an
j³ coXn-I-tfbpw Isï¯phm\pw H¸w
kzbw anj-\-dn-bmbn XoÀ¶v IÀ¯m-hnsâ
the-¡mcmbn amdphm\pw \ap¡v Hcp-§mw.
anj-W-dn-bmbn `mc-X-¯nse¯n At\-Im
-ßm-¡sf IÀ¯m-hn-\mbn t\Snb hnip²
-{^m³kokv tkhy-dn-sâ am[yØw \s½
Hmtcm-cp-¯-tcbpw klm-bn-¡-s«, Bta³.

''നിങ്ങൾ ല�ോകമെങ്ങും പ�ോയി
എല്ലാ സൃഷ്ടികള�ോടും സുവിശേഷം
പ്രസംഗിക്കുവിൻ.'' (മർക്കോസ് 16 :15)
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ഉയരണം,
മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന

2007-ലാണ് ഒറീസയിൽ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥ
നയ്ക്കായി ഫിയാത്ത് മിഷൻ ടീം പ�ോയത്.  കാ
ണ്ഡമാൽ  കലാപത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ
വിശ്വാസികൾ ഏറെ തളർന്നിരുന്ന അവസ്ഥയി
ലായിരുന്നു അത്. അന്നത്തെ  കട്ടക് ബിഷപ്പ്
ആയിരുന്ന റാഫേൽ ചീനാത്ത്  പിതാവിന�ോ
ട്, ഒറീസയ്ക്ക് വേണ്ടി  ആരാധന നടത്താൻ 

aspirant’s

memorize the scripture

2019

kaÀ¸n-X- Po-hnX
]cn-io-e\-¯nÂ GÀs¸-«n-cn¡p¶hÀ¡v hN\w lrZn-Øa
- m¡m\mbn ^nbm-¯vanj³
FÃm hÀjhpw kwL-Sn-¸n-¡p¶
"Bkv]n-c³kv kv{In]vXpd'
aq¶mw hÀj-¯n-te-bv¡v...

32

HIvtSm_À
2019

^nbm¯v

8

sshZnI/k\ykvX ]cn-io-e\-¯nÂ
GÀs¸-«n-cn-¡p¶ FÃm-hÀ¡pw "Bkv]n-c³kv
kv{In]vXp-d-'bnÂ ]s¦-Sp-¡mw.

8

kaÀ¸n-X-Po-hn-X-¯n-te¡p {]th-in-¡p--¶hsc
hN\§Ä lrZn-Ø-am-¡m³ t{]mÕmln-¸n¡p-I F¶XmWv "Bkv]n-c³kv kv{In]vXp-d-'
bpsS e£yw.

8

AÀ°n-IÄ lrZn-Ø-am-¡nb ss__nÄ
hN-\-§Ä, sdIvS-d-¨t\m t\mhnkv ankv{StÊm
Xocp-am-\n-¡p-¶ Xob-Xn-bnÂ, Ah-cpsS
taÂt\m-«-¯nÂ- Fgp-XWw.

8

hN\w Fgp-Xp-¶-h-cpsS F®w, Øew, kabw
C¡mcy§Ä ^nbm¯vanjs\ ap³Iq«n
Adn-bnt¡ïXmWv.

താത്പര്യമുണ്ടെന്ന്  അറിയിക്കുകയും  അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ അനുവാദത്തോടെ  ആരാധന ആരംഭി
ക്കുകയുമായിരുന്നു. ഒറീസയിലെ  ക്രിസ്തീയ വി
ശ്വാസികളുടെ  ജീവിതത്തിൽ  പുതുശക്തി നിറ
യ്ക്കാനിടയായ ദിവ്യകാരുണ്യ  ആരാധന ആ രൂ
പതയിൽ  ഇന്നും  തുടരുന്നു എന്നതിൽ ദൈവ
ത്തിന് നന്ദി പറയാം.
സഭ പ്രശ്നങ്ങളെയും  പ്രതിസന്ധികളെയും 
നേരിടുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം  ഫിയാത്ത്  മിഷൻ 
മധ്യസ്ഥപ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കാറുണ്ട്. അതാതി
ടങ്ങളിലെ ബിഷപ്പുമാര�ോട് അനുവാദം ച�ോദി
ച്ചു വാങ്ങിയാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ  ഇപ്രകാ
രം മധ്യസ്ഥപ്രാർഥന ടീമുകളെ അയച്ചിരുന്ന
ത്. കെനിയ എത്യോപ്യ തുടങ്ങിയ ആഫ്രിക്കൻ
രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലെ 17 സംസ്ഥാനങ്ങളി
ലുമായി  50-ഓളം പ്രാർത്ഥന സെന്ററുകൾ ഇ
പ്പോൾ ദൈവകൃപയാൽ  ഫിയാത്ത്  മിഷൻ
നടത്തുന്നുണ്ട്. മിഷണറിമാരുടെ  അഭാവവും,
അവരുടെ ചെലവുകളും മിഷൻ സെന്റര് നടത്തി
പ്പിന്റെ സാമ്പത്തികഭാരവുമെല്ലാം  നിമിത്തം;

D¯-c-hm-Zn-Xz-s¸-«-hÀ km£y-s¸-Sp-¯nb, hN-\§-sf-gp-Xnb t]¸-dp-IÄ Unkw-_À 20þmw XnbXn-¡p ap³]v ^nbm-¯van-j-\n-Â e`nt¡ï
XmWv.
8 \qä-¼tXm AXn-e-[n-Itam hN-\-w Fgp-Xnb
FÃm-hÀ¡pw 500 cq]- k½m\hpw kÀ«n-^n¡äpw \ÂIp-¶-XmWv.

പ്രാർഥനയ്ക്കായി  ശുശ്രൂഷകരെ  അയയ്ക്കാമ�ോ
എന്ന് ച�ോദിച്ചു ക�ൊണ്ടുള്ള ബിഷപ്പുമാരുടെ എ
ഴുത്ത് ലഭിച്ചാൽ  മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ശുശ്രൂഷ
കരെ അയക്കുന്നത്. അവരുടെ ചെലവുകളെല്ലാം 
സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ  ഫിയാത്ത്  മിഷൻ 
തന്നെയാണു വഹിക്കുന്നതും.
ഇനിയും  അനേകർ  ആത്മാർപ്പണത്തോടെ
മധ്യസ്ഥപ്രാർത്ഥന രംഗത്തേയ്ക്ക്  കടന്നുവരേണ്ട
തുണ്ട്. എങ്കിൽ  മാത്രമേ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യ
മുളള  ഇടങ്ങളിലേക്ക്  ശുശ്രൂഷകരെ  അയക്കാൻ
സാധിക്കൂ. 2033 ആകുന്നത�ോടെ  33000 പ്രാർ
ത്ഥനാ പ�ോരാളികൾ ല�ോകത്തിന്റെ പലയിട
ങ്ങളിലായി  മധ്യസ്ഥപ്രാർഥനയിൽ  വ്യാപരി
ക്കണമെന്നതാണു നമ്മുടെ  സ്വപ്നം. മധ്യസ്ഥ
പ്രാര്ത്ഥന വഴി  മാത്രമേ  വ്യക്തികളും  രാജ്യങ്ങ
ളും  മാനസാന്തരത്തിലേക്ക്  കടന്നുവരൂ. പരി
ശുദ്ധാത്മ  നിറവുള്ള മധ്യസ്ഥപ്രാര്ത്ഥനക്കാരെ
ഇനിയും  പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു
വരാനായി  നമുക്ക്  ആഗ്രഹിക്കാം, അതിനായി 
പ്രാർത്ഥിക്കാം.

Cu lukp-IÄ¡v {]tXy-I saatâmbpw
k½m-\n-¡-s¸Spw.

8

8

8

A©v t]sc-¦nepw \qä-¼tXm AXn-e-[n-Itam
hN-\-w Fgp-Xnb Øe-§-fnÂ IqSp-XÂ
hN\sa-gp-Xnb hyàn¡v 2000 cq]bpsS
{]tXyI k½m\w.
Ccp-]-¯n-bt©m AXne[n-Itam hyàn-IÄ
]s¦-Sp¯ Øe-§-fnÂ IqSp-XÂ hN\sa-gpXnbhÀ¡v H¶pw cïpw aq¶qw Øm\-¡mÀ¡v
2000, 1500, 1000 F¶n-§s\ {]tXyI k½m-\§
- Ä.

8

FÃm aÕ-cmÀ°n-I-fnepw \n¶v Gähpw
IqSp-XÂ hN-\-sa-gp-Xnb BZy aq¶v Øm\¡mÀ¡v 20000, 10000, 5000 F¶n-§s\
k½m-\-XpI e`n-¡p-¶-Xm-bn-cn-¡pw.

8

hN-\-`mK§Ä XpSÀ¨-bmbn Fgp-X-p¶Xv
]cn-K-Wn-¡p-¶-XÃ. {]mÀ°-\bv¡pw {]tL-m
j-W-¯n\pw DX-Ip¶ hN-\-§-fmWv {]Xo-£n
¡p-¶-Xv. GX-p `mj-bnepw Fgp-Xm-w.

8

\qä-¼Xv hN-\-w Bcpw Fgp-Xm¯ Øe§fnÂ, IqSp-XÂ hN\sa-gp-Xnb hyàn¡v
t{]mÕm-l\ k½m\w.
hnhn-[L
- «- §
- f- nÂ hnP-bn¨p hcp-¶h
- À¡v, t\Sp¶
k½m-\§
- f- nse henb k½m\XpI am{Xta e`n¡p.

(DZm: 1-þmw k½m-\mÀl-\mb hyàn¡v 20000 cq]bv¡v ]pdta kz´w
luknÂ \n¶pÅ 500 cp]-bp-sS k½m\¯n\v AÀl-XbnÃ.)

FiatMission, Ave Maria Tower, New Church Road, Thrissur - 680 001, Kerala, mob: 9020353035
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My pledge for financial support to Fiat Mission
(^nbm¯v anjsâ ssZh-cm-Py-ip-{iq-j-IÄ¡v klmbw \ÂIm-sa¶pÅ Fsâ hmKvZm\w)
(Cu t]Pv ]qcn-¸n¨v ^nbm¯v anj-\n-tebv¡v Ab-¨p-X-cp-Itbm Ave Maria tower, New Church Road,
Thrissur-01, AsÃ-¦nÂ ]qcn-¸n¨ t]Pnsâ t^mt«m-sb-Sp¯v 9961550000 F¶ \¼-dnÂ hmSvkm¸v sN¿p-Itbm, fiatxtn@gmail.com tebv¡v sabnÂ sN¿p-Itbm sN¿pI.)

As an act of gratitude and worship, I pledge to give from my personal sources and raised from
other sources for mission activities.

anj³ {]hÀ¯-\-§Ä Fsâbpw D¯-c-hm-Zn-Xz-amsW¶ t_m[y-t¯msS km[n-¡p-¶co-Xn-bnÂ ^nbm¯v anj\v km¼-¯n-I-k-lmbw \ÂIm\pw, Cu ip{iq-jsb klm-bn¡m³ aäp-Å-h-sc t{]mÕm-ln¸n¡m\p-w Rm³ Xocp-am-\n-¡p-¶p.
a sum of Rs. ....................................................................................................................................................
(in words .............................................................................................................) towards Fiat Mission.
The above sum will be sent to Fiat Mission - taÂ ]dª XpI ^nbm¯v anj-\n-tebv¡v Xmsg

]dª coXnbnÂ Rm³ Ab-¨p-sIm-Åmw.

mark your option

\n§-fpsS Xocp-am\w AS-bm-f-s¸-Sp-¯pI

Name ................................................................................................................................................................
Address ............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Mobile ............................................................. e-mail ...................................................................................
Signature .................................................................................
Birthday:..................................................

Date......................................................

Wedding Anniversary...................................................

Do you wish to receive a reminder?

Yes

No

Yes

No

Xm¦-fpsS t^mWnÂ Fkv.-Fw.-F-kv. ktµ-i-§Ä Ab-bv¡tWm? Yes

No

Would you like to be added to Fiatmission's whatsapp group?

No

C¡mcyw HmÀ½-s¸-Sp¯Wsa¶v B{K-ln¡pt¶m?
Would you like to receive Fiat Magazine to this address?

Cu hnem-k-¯nÂ ^nbm¯v amknI Ab-bv¡tWm?
Would you like to receive SMS updates?

Xm¦sf ^nbm¯v anjsâ hmSvkm¸v {Kp¸nÂ tNÀ¡tWm?

Yes

^nbm¯vanj³

temI-kp-hn-ti-j-h-XvI-cWw e£ywsh¨p-sImïpÅ It¯m-en¡mk`bnse Hcp Aßmbapt¶-äw.

Ab¨ Bfnsâ t]cv. A{U-Êv, trans-

F§s\ ]W-a-bbv¡mw?
^nbm¯v anjsâ ssZh-cm-Py-ip-{iq-j-bv¡pÅ
[\-k-lmbw Xmsg-¸-d-bp¶ coXn-I-fnÂ Abbv¡m-hp-¶-Xm-Wv.
1. sN¡v/{Um^väv
sN¡pw {Um^väpw fiatmission -sâ t]cn-emWv
FSpt¡ï-Xv.
2. Direct Bank Transfer / Neft/rtgs /

a ]Ww

C{]-Imcw ]Ww Ab-bv¡p-¶-hÀ¡v Xmsg-¸-dbp¶ FsX-¦nepw Hcp A¡uïnÂ ]Ww ASbv¡m-hp-¶-Xm-Wv.
3. aWn-HmÀUÀ
aWn-HmÀUÀ aptJ\bpw \n§Ä¡p ]Ww Abbv¡m-hp-¶-Xm-Wv.
]Ww Ab-¨-Xn\p tijw F´p-sN-¿Ww?
apI-fnÂ ]dªn«pÅ GsX-¦nepw Hcp coXnbnÂ ]W-a-S-¨-Xn-\p-tijw Xmsg-¸-d-bp¶ hnhc-§Ä t^mWn-eq-sStbm Cþ-sa-bn-en-eqsStbm
I¯n-eq-sStbm R§sf A¶v Xs¶ Adn-bn
t¡ïXmWv.

FÃm amkhpw ]Xn-hmbn ^nbm-¯van-j-\n-te
bv¡v km¼-¯n-I-k-lmbw _m¦v hgn Abbv¡m\mbn _m¦nÂ standing instruction
\ÂImhp-¶-Xm-Wv. CXp-hgn \n§-fpsS hne-s¸«-k-abw sNe-h-gn-¡msX Xs¶ FÃm-am-khpw
IrXy-ambn \nÀt±-in-¡-s¸« -XpI ^nbm¯v
anj-\n-tebv¡v amä-s¸-Sp-¶-Xm-W-v.

Online Banking

action/reference ID. a transaction date.

]Ww Ab¨Xv ^nbm¯vanjsâ GXv A/c
bnte¡v a ^nbm-¯nsâ F´v Bh-iy-¯n-\m
Wv ]Ww Ab-¨Xv (purpose).
Fgp- ¯ n- t \m- s Sm¸w Deposit slip - sâ
tIm¸nIqSn Ab-¨p-X-cn-I.
a

standing instruction

FiatMission Ave Maria tower,
New Church Road, Thrissur-01, Ph: +91 9961550000,
fiatmission.org email: fiatxtn@gmail.com

A/C Name

Bank Name

Account No:

Swift code
IFSc code

fiatmission

south indian bank
EAST FORT, THRISSUR
680 005

0368 0730 0000 0759
CURRENT A/C

SWIFT: SOININ 55,
IFSC: SIBL 0000368

fiatmission

State Bank of India
EAST FORT, THRISSUR
680 005

3462 4149 962
CURRENT A/C

IFSC: SBIN0009121

fiatmission

Federal Bank
EAST FORT, THRISSUR
680 005

1272 02 0000 5600
CURRENT A/C

SWIFT: FDRLINBBIBD
IFSC: FDRL0001272

fiatmission

Catholic Syrian Bank
EAST FORT, THRISSUR
680 005

0299 0350 0862 195001
CURRENT A/C

IFSC: CSBK0000299

fiatmission

kotak mahindra Bank
m.g. road, weST FORT,
THRISSUR- 680 004

1712 486441
SB A/C

IFSC: KKBK0000596
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ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ആഹ്വാനം ചെയ്ത സവിശേഷ മിഷനറി മാസത്തിന�ോടനുബന്ധിച്ച്
2019 ഒക്ടോബർ 20 മുതൽ 24 വരെ പ്രത്യേക മിഷൻ ഒരുക്ക ധ്യാനം
സ്ഥലം : ഫിയാത്ത് റിട്രീറ്റ് സെന്റർ, മരുത�ോങ്കര, കുറ്റ്യാടി
മറ്റു മിഷൻ  ഒരുക്ക  ധ്യാനങ്ങൾ
2019 ഡിസംബർ 15 മുതൽ 19 വരെ, സ്ഥലം : ക്രിസ്റ്റീൻ, ക�ോട്ടയം
2020 ഫെബ്രുവരി 16 മുതൽ 20 വരെ, സ്ഥലം : ഫിയാത്ത് റിട്രീറ്റ് സെന്റർ, മരുത�ോങ്കര, കുറ്റ്യാടി

IÀ¯m-hnsâ IÂ¸\-b-\p-k-cn¨v kphn-ti-j-th-e-bv¡mbn anj³ {]tZ-i
-§-fnÂ t]mbn Hcp amk-t¯-bvt¡m, GXm\pw amk-t¯bvt¡m,
C\n-bpÅ PohnXw apgp-h-\p-amtbm a[y-Ø -{]mÀ°-\, aäv ip{iq-j-IÄ
F¶nh sN¿m³ X¿m-dp-Å-hsc Hcp-¡p¶Xn\mbn kwL-Sn-¸n-¡p¶..

for Booking :

9961550000, 9847373788 fiatxtn@gmail.com
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