
Celebrating Extraordinary Missionary Month October 2019… 
 

02 ഒക ്ടോബർ 2019 

(ലേഖനം: 1 തെസ 3:6-12; സുവിലേഷം: േൂക്കാ 9:1-6) 

ഫാ. ലറാജി പുത്തൻകടുപ്പിൽ സിഎംഐ 

 

ഇന്ന ്പ്പലെേകം ഓർക്കുന്ന മിഷൻ: ഓസ്ലപ്ടേിയ. 

ഇന്ന ്കാവൽമാോഖമാരുതട െിരുനാൾ ആല ാഷിക്കുന്നു. 

 

മിേിഹായിൽ സ്ലനഹം നിറഞ്ഞവതര,  

ഒക്ലടാബർ മാസം അസാധാരണ മിഷൻ മാസമായി 

പ്പഖോപിച്ചരിക്കുകയാണലലാ. ദൈവവലത്താട് നതെ 

ലേർത്തുപിടിക്കുന്ന കാവൽ മാോഖമാലരാട് ഓസ്ലപ്ടേിയൻ 

മിഷന്തറയും, നെുതട ലപ്പഷിെ പ്പവർത്തനത്തിന്തറയും 

വിജയത്തിനായി ദൈവത്തിന്തറ െിരുസന്നിധിയിൽ 

പ്പാർത്ഥിക്കണതമന്നു അലപക്ഷിക്കാം. ഇന്നതത്ത സുവിലേഷം 

സുവിലേഷ പ്പല ാഷണത്തിൽ പ്കിസ്തു  േിഷേൻ എങ്ങതന 

ആയിരിക്കണതമന്ന് പ്പഖോപിക്കുന്നൊണ്. 

പ്കിസ്തു  ൊൻ വിളിച്ചവതര കൃപയിൽ ബേതപ്പടുത്തി െിന്മകൾക്്ക 

മീതെ പ്പെിഷ്ഠ ിച്ചു നന്മ തേയ്യാൻ അയക്കുന്ന സുവിലേഷ ഭാഗമാണ് 

ഇന്ന ്വായിച്ചുലകട്ടെ്. പപ്രണ്ട ്ശ്ലീഹന്മാതര ഒരുമിച്ചാണ് അയക്കുന്നെ്. 

ഇെിന്തറ പ്പെീകാത്മകെ: സഭ മുഴുവതനയും, അൊയെ് ൊൻ 

െിരതഞ്ഞടുത്ത എലാവതരയും, വിേുദ്ധീകരണ ൈൗെേം പ്കിസ്തു  

ഭരലമല്പിക്കുന്നു. ഇെിതേ പ്പധാന പരാമർേം: അയക്കതപ്പടുന്നവൻ 

കൃപയുതട നിറവിൽ ആയിരിക്കണം എന്നൊണ.് കൃപയിലാത്ത 

േുപ്േുഷകൾ ഫേപ്പാപ്തിയിൽ എത്തില. പരിേുദ്ധാത്മാവിനാൽ 

മുപ്ൈിെമായ േുപ്േുഷകളിോണ് ദൈവത്തിന്തറ ഇടതപടൽ 

ഉണ്ടാകുക.ശ്ലീഹാ അയക്കതപ്പട്ടവൻ ആണ്. ഓലരാ പ്കിസ്െോനിയും 

ശ്ലീഹായാകാൻ വിളിക്കതപ്പട്ടവനാണ്. ശ്ലീഹന്മാരുതട പിൻഗാമികൾ 

തമപ്ൊന്മാരാതണന്നു പറയുലപാഴും ദൈവജനതത്ത 

ഒഴിച്ചുനിർത്തിയുള്ള ശ്ലീഹാ പരാമർേം പൂർണ്ണെയിൽ എത്തില. 

ദൈവജനം ശ്ലീഹായാകാൻ വിളിക്കതപ്പട്ടവരുതട സമൂഹമാണ്. 

പ്കിസ്തു വിനാൽ അയക്കതപ്പട്ടവന്തറ ൈൗെേം: ദൈവരാജേം 

പ്പസംഗിക്കുക, ലരാഗികതള സുഖതപ്പടുത്തുക എന്നൊണ്. 

ദൈവരാജേത്തിന്തറ പ്പസംഗം: ലകവേം വാക്കുകൾ തകാണ്ടല, മറിച്ചു, 

ജീവിെസാക്ഷേംതകാണ്ടാവണതമന്നാണ് പ്കിസ്തു  വിവക്ഷിക്കുക. ഒരു 

വേക്തി ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥേം, അവന്തറ കുടുംബം, അയൽപക്കം, 

ജീവിക്കുന്ന നാട്, ലജാേിസ്ഥേം, പഠനസ്ഥേം, സൗഹൃൈലവൈികൾ - 

ഇവിതടതയലാം വാക്കുതകാണ്ടും, പ്പവർത്തിതകാണ്ടും, സാന്നിധേം 

തകാണ്ടും ദൈവവേനം ജീവിച്്ച പ്പല ാഷിക്കണം. 

ഇന്നതത്ത സുവിലേഷത്തിതേ േിേ പരാമർേങ്ങതള 

ജീവിെസാഹേരേങ്ങളുമായി ബന്ധതപ്പടുത്തി 

വായിലക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.  



-ലരാഗങ്ങൾ സുഖമാക്കുക: െിന്മയിൽ ബന്ധിെമായ ആത്മാക്കതള 

ദൈവകൃപയിൽ സൗഖേതപ്പടുത്തുക, ോരീരിക 

ലരാഗപീഡകളിൽനിന്നും സൗഖേം പ്പൈാനം തേയ്യുക എന്നീ ൈൗെേങ്ങൾ 

പ്കിസ്തു  ഏല്പിക്കുന്നു. 

വേനാത്മകെയ്ക്്ക െടസ്സം നിൽക്കാവുന്ന ഒന്നും കൂതട 

തകാണ്ടുനടക്കരുതെന്നു ഈലോ പഠിപ്പിക്കുന്നു.-വസ്പ്െം: 

പാപത്തിന്തറ മൂടുപടം. 

-സഞ്ചി: െനിക്കായി - സവാർത്ഥെയുതട ലേഖരം സൂക്ഷിക്കരുെ്.  

-അപ്പം: ഭൗെികെയിൽ പ്ഭമിക്കരുെ്.  

-പണം: ധനത്തിന്തറ, സപത്തിന്തറ അെിരുകവിഞ്ഞ ആകർഷണം.  

ഇവയിൽനിതന്നാതക്ക പ്കിസ്തു  േിഷേൻ, ശ്ലീഹാ, ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കണം. 

 -കാേിതേ തപാടി െട്ടിക്കളയുക: േുപ്േുഷകളുതട അവലേഷിപ്പുകൾ 

ലെടി പഴയ ലപ്പഷിെ ലമഖേകളിൽ െിരിതക ലപാകരുെ്. അവിതട 

നിന്നും ഒന്നും - ഭൗെിക വസ്തു ക്കൾ, സ്ഥാനമാനങ്ങൾ മുെോയവ 

സവീകരിക്കാൻ മനസ്സ് തവപൽ തകാള്ളരുെ്.  

-േുറിസഞ്ചരിക്കണം: ഒരു വേക്തിയുതട, സമൂഹത്തിന്തറ 

ജീവിെത്തിേൂതട േുറിസഞ്ചരിച്ചു, അവതര വിേുദ്ധീകരിക്കണം. 

അൊയെ്, മനുഷേരുതട ലവൈനകളിേൂതട, െകർച്ചകളിേൂതട, 

ഉലപക്ഷിക്കതപ്പടേുകളിേൂതട, വേനവുമായി േുറി സഞ്ചരിച്ചു 

സമാേവാസത്തിന്തറ േീെളെകളിലേക്കു മനസുകതള നയിക്കണം. 

ഇന്ന ്ഭാരെത്തിന്തറ രാഷ്പ്ട പിൊവായ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുതട 150-

ആം ജന്മൈിനം ആല ാഷിക്കുകയാണ്.  ഒരു രാജേതത്ത ജനെയുതട 

സവാെപ്രേ സവപന്ങ്ങൾക്്ക സാക്ഷാെ്ക്കാരം നൽകാൻ 

അയക്കതപ്പട്ടവനായി അലേഹം മാറി. പാപത്തിന്തറ 

മൂടുപടേമിലാതെ, സവാർത്ഥെയുതട ലേഖരം സൂക്ഷിക്കാതെ, 

ഭൗെികെയിൽ പ്ഭമിക്കാതെ, ധനത്തിന്തറ അെിരുകടന്ന 

ആകർഷണം ഇലാതെ ഒരു ജനെയുതട ഉന്നമനത്തിനായി ഭാരെം 

മുഴുവൻ േുറി സഞ്ചരിച്ചു പ്പവർത്തിക്കാൻ അലേഹത്തിന് സാധിച്ചു. 

പ്പിയമുള്ളവലര, ഒരു യഥാർത്ഥ മിഷനറിയായി ഓലരാ പ്കിസ്തു  

േിഷേനും മാറണം. വിേുദ്ധി നിറഞ്ഞ ലപ്പഷിെ പ്പവർത്തനം 

ജീവിെസാക്ഷേംതകാണ്്ട നടത്താൻ ദൈവം നമുക്്ക കൃപ നൽകതട്ട. 

നെുതട മിഷൻ ലമഖേകൾ പരിേുദ്ധാത്മാവിന്തറb അഭിലഷകത്താൽ 

നിറയതട്ട. പ്കിസ്തു വിന്റ ശ്ലീഹായായി മാറാൻ നമുക്്ക 

ഓലരാരുത്തർക്കും പരിപ്േമിക്കാം. ദൈവം നതെ അനുപ്ഗഹിക്കതട്ട. 
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