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ഇന്ന ്തിരുസ്സഭ മിഷൻ ഞായർ ആചരിക്കുകയാണ്. വിശാലമായ 

അർത്ഥത്തിൽ കർത്താവീശശാമിശിഹായിൽ വിശവസിക്കുകയുും 

മാശമാദീസായിലൂടെ സഭാസമൂഹത്തിന്ടെ കൂട്ടായ്മയിൽ 

ജീവിക്കുകയുും ടചയ്യുന്നവരുടെ ദദവവചനപ്രശ ാഷണ 

കെമടയപ്പറ്റി ഓർമിപ്പിക്കുന്ന ""ഓർമദിനമാണ്'' മിഷൻ ഞായർ. 

കർത്താവിന്ടെ വിളിക്്ക നമൾ ഉത്തരും ടകാെുത്തതിനട്െ ഫലമാണ് 

ദപ്കസ്തവജീവിതും. മാശമാദീസായിലൂടെയാണ്  ഈ  ദാനും നമുക്കു 

നല്കടപ്പട്ടത.് ദാനമായിക്കിട്ടിയതിടന ദാനമായിടക്കാെുക്കുന്ന 

പ്രപ്കിയയാണ് മിഷൻ അഥവാ സാക്ഷ്യും വഹിക്കലുും 

ദദവവചനപ്രശ ാഷണവുും. വാക്കുും, പ്രവൃത്തിയുും ജീവിതവുും 

ടകാണ്്ട ഇതിടന ദാനമായിടക്കാെുക്കാൻ ഓശരാ ദപ്കസ്തവനുും 

കെടപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർമിപ്പിക്കാൻ ശവണ്ടിയുള്ളതാണ് മിഷൻ 

ഞായർ ആചരണും. 

രരിമിതമായ അർത്ഥത്തിൽ നാെുും വീെുും വിട്്ട 

ദദവവചനപ്രശ ാഷണത്തിൽ ഏർടപ്പട്ടിരിക്കുന്നവടരയുും 

അങ്ങടനയുള്ള ഇെങ്ങടളപ്പറ്റിയുും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് മിഷൻ. 

അതിൽ ദവദികടരയുും സന്നയാസീസന്നയാസിനികടളയുും 

അല്മായശപ്രഷിതടരയുും സഭാശനതൃതവശത്താടൊപ്പും ഓർമിക്കുന്നു. 

ആതയന്തികമായിപ്പെഞ്ഞാൽ ഈ  രണ്ടു തലങ്ങളുും (വിശാലവുും 

രരിമിതവുും) സാക്ഷ്യശത്തയുും ദദവവചനപ്രശ ാഷണടത്തയുും 

സ്ശനഹസമൂഹസ്ഥാരനശത്തയുും ലക്ഷ്യമായിക്കാണുന്നു. ഈ 

കെമയുടെ ഓർമടപ്പെുത്തലാണ ്മിഷൻ ഞായർ. 

സാക്ഷ്യത്തിലൂടെയുും പ്രസുംഗത്തിലൂടെയുും വിശവസിക്കുന്നവടര 

മാശമാദീസായിലൂടെ സഭാസമൂഹത്തിന്ടെ 

ഭാഗഭാക്കുകളാക്കുവാനുള്ള കെമ ഓശരാ ദപ്കസ്തവനുമുണ്്ട. 

ഇന്നടത്ത സുവിശശഷും ദദവവചനപ്രശ ാഷണത്തിന്ടെ 

ടവല്ലുവിളിടയപ്പറ്റിയുും രൗശലാസ ്ശ്ലീഹാ, ദപ്കസ്തവന്ടെ കെമയായ 

ദദവവചനപ്രശ ാഷണത്തിന്ടെയുും അതിന്ടെ 

പ്രതിഫലനടത്തപ്പറ്റിയുും രെയുന്നു (1 ടകാെി 9:13-18). 

പ്കിസ്താനുഭവത്തിലൂടെ ഈശശാമിശിഹാടയ രിടെല്ലുന്നവൻ തനിക്കു 

കിട്ടിയ ദാനടത്ത മറ്റുള്ളവർക്്ക രങ്കുവച്ചിടല്ലങ്കിൽ അത് 

ജീവിതത്തിടല ഏറ്റവുും വലിയ ദുരന്തമായി രൗശലാസ ്ശ്ലീഹാ 

കാണുന്നു. 

ദദവവചനപ്രശ ാഷണത്തിന്ടെ ആദയടത്ത ടവല്ലുവിളി 

തയാഗമശനാഭാവമാണ്. നയായമായ അവകാശങ്ങടളശപ്പാലുും 

തയജിക്കുന്നവശന ദപ്കസ്തവ ആദ്ധ്യാത്മികതയുടെ ആഴത്തിശലയ്ക്കു 

കെക്കാനാകൂ. ഉണ്ടാക്കുവാനുും ഉരശയാഗിക്കുവാനുും 



ശശഖരിക്കുവാനുും ഉള്ള അവകാശും ഒരാൾക്കുണ്്ട. 

ദദവരാജയത്തിനുശവണ്ടി ഈ അെിസ്ഥാന അവകാശങ്ങൾ ശരാലുും 

ഇല്ലതാക്കാൻ മനസ്സുള്ളവനാണ ്മിഷണെി അഥവാ 

ദദവവചനപ്രശ ാഷകൻ. തന്നിൽത്തടന്ന ആപ്ശയിക്കാടത 

ദദവത്തിന്ടെ നിരന്തരമായ സാന്നിദ്ധ്യടത്തയുും നയിക്കലിടനയുും 

അുംഗീകരിക്കുന്നവശന അർത്ഥരൂർണ്ണമായി സുവിശശഷും 

പ്രസുംഗിക്കാനാകൂ. 

ഇന്നടത്ത സുവിശശഷും തയാഗജീവിതത്തിന്ടെ ബാലരാഠമാണ്. 

സവർണ്ണവുും ടവള്ളിയുും ടചമ്ുും നിഷിദ്ധ്ും... ഒരുെുപ്പ ്ധാരാളും; 

രണ്ടാമശത്തത് ഭാരും... കിട്ടുന്നടതാടക്ക സൂക്ഷ്ിക്കാൻ സെി 

സൂക്ഷ്ിക്കുന്നവൻ ദദവരാജയനിർമിതിക്കു അശയാഗയൻ... ഉെുതുണി 

മാൊൻ ശവടൊരു തുണി ശരാലുും കരുതാൻ 

അവകാശമില്ലാത്തവനാണ് അപ്പസ്ശതാലൻ... ഊന്നുവെിക്്ക ശരാലുും 

നിയപ്ന്തണും കല്പിക്കുന്നവനാണ് മിഷണെി... അനിതരസാധാരണവുും 

വിപ്ലവകരവുമായ പ്രശ ാഷണദശലിയാണിത്. 

ഇപ്തയുമുള്ളവശന ഈശശാടയ പ്രസുംഗിക്കാനാകൂ എന്ന് സുവിശശഷും 

സാക്ഷ്യടപ്പെുത്തുന്നു! ഇങ്ങടനയുള്ളവർശക്ക അയച്ചവനുമായി 

നിരന്തരസമ്ർക്കും രുലർത്താനാവൂ... ദചതനയും 

സവാുംശീകരിക്കാനാകൂ... അയച്ചവൻ, എല്ലാമുണ്ടായിട്ടുും 

കാലിടത്താഴുത്തിൽ രിെന്നവനാണ്... രുെശമ്ാക്കുകളുടെയുും 

രുെശമ്ാക്കുകളിലുള്ളവരുടെയുും മദ്ധ്യസ്ഥനാണവൻ. അവടനപ്പറ്റി 

പ്രസുംഗിക്കാൻ സവർണ്ണമുള്ളവനുും രണ്ടാമടതാരുെുപ്പുള്ളവനുും 

സെിയുള്ളവനുും അർഹതയില്ല എന്നു സാരും. 

ടകട്ടുരാെുകളില്ലാത്തവനായിരിക്കണും അവടനന്നു സുവിശശഷും... 

ദരിപ്ദശരാെ ്സുവിശശഷും പ്രസുംഗിക്കാൻ ആത്മാവിനാൽ 

നയിക്കടപ്പട്ടവനാണ് ഈശശാ... പ്കിസ്തു  ശിഷയന്ടെയുും കെമയിതാണ്; 

ടകട്ടുരാെുകളില്ലാടത, തിരിഞ്ഞുശനാട്ടമില്ലാടത, ആസക്തിയില്ലാടത, 

ഉെുവസ്പ്തങ്ങളുടെ ശമന്മയിൽ വിശവസിക്കാടത, എന്തിന് 

ഊന്നുവെിടയശപ്പാലുും ഉശരക്ഷ്ിക്കാൻ രറ്റിയ പ്രതീക്ഷ്ശയാെുും 

വിശവാസശത്താെുും കൂെി വരുശമ്ാശഴ കർത്താവിനു സാക്ഷ്യും 

വഹിക്കാനാകൂ എന്ന് ഈശശാ അപ്പസശ്താലന്മാടര രഠിപ്പിക്കുന്നു. 

ഇതാണ് ആദയടത്ത മിഷണെി സശേശും. 

ഇതു പ്രാശയാഗികമാക്കിയവനാണ് വി. രൗശലാസ.് എല്ലാും ഉണ്ടായിട്ടുും 

സവയും നഷ്ടടപ്പെുത്തി; ദദവരാജയത്തിനുശവണ്ടി, സദവാർത്ത 

അെിയിക്കുന്നതിനു ശവണ്ടി, കർത്താവിനു സാക്ഷ്യും 

വഹിക്കുന്നതിനു ശവണ്ടി ജീവിച്ച രൗശലാസ ്ശ്ലീഹായുടെ സുവിശശഷ 

ദചതനയമാണ് മിഷൻ ഞായർ ആചരണത്തിലൂടെ നമൾ 

ലക്ഷ്യമിെുന്നത്. 

ദപ്കസ്തവജീവിതും പ്രതയാശയുശെതാണ്. ദദവവചനപ്രശ ാഷണ 

ഫലങ്ങൾ നമൾ കാണുകശയാ കിട്ടുകശയാ ടചയ്യണടമന്നില്ല. നമൾ 

വിത്തുവിതച്്ച കെന്നുശരാകുന്നു... സുംരക്ഷ്ിശക്കണ്ടതുും 

രൂർത്തിയാശക്കണ്ടതുും ആത്മാവാണ്. മിഷണെി 

പ്രതയാശയുള്ളവനാണ്. വചനും സവീകരിക്കാത്തവടന 



വിട്ടുരിരിയുശമ്ാഴുും പ്രതയാശ ദകടവെിയാതിരിക്കാൻ, സർവ്വവുും 

ദദവത്തിലർപ്പിക്കാൻ നമുക്കു കെമയുണ്്ട... മിഷണെി 

ദദവത്തിന്ടെ ഉരകരണും മാപ്തടമന്ന യാഥാർത്ഥയും 

മനസ്സിലാക്കണടമന്നു സാരും! 

ദദവവചനും നമുക്കു നല്കടപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ദപ്കസ്തവനിലൂടെശയ 

സുവിശശഷും മറ്റുള്ളവരിടലത്തൂ. അതിടന ജീവിക്കാനുും 

രങ്കുവയ്ക്കാനുമുള്ള കെമയാണ് മാശമാദീസാ വഴി നമുക്കു 

കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സുവിശശഷശത്താെുള്ള അെങ്ങാത്ത ആപ്ഗഹവുും 

അത് രങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള തീക്ഷ്ണതയുും ദപ്കസ്തവനുണ്ടാകണടമന്ന് 

മിഷൻ ഞായർ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. ശകരളത്തിൽ വശയാജന 

വിദയാഭയാസും തുെങ്ങിയ കാലത്ത ്എൺരത്തെു വയസ്സിശലടെ 

പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന ഉതുപ്പാൻ എന്ന വല്ലയപ്പച്ചശനാെ ്രപ്തപ്രവർത്തകൻ 

ശചാദിച്ചു, ഈ പ്രായത്തിൽ ഇപ്ത കഷ്ടടപ്പട്്ട അക്ഷ്രും രഠിക്കാൻ 

കാരണടമന്താണ്? അശേഹും രെഞ്ഞു, ""മരിക്കുന്നതിനു മുമ്് എനിക്്ക 

ദബബിൾ മുഴുവൻ ഒരു പ്രാവശയടമങ്കിലുും വായിക്കണും… എന്ടെ 

കുഞ്ഞുമക്കൾക്്ക അത് രെഞ്ഞു ടകാെുക്കണും.'' തീക്ഷ്ണമായ 

ദദവവചനജീവിതവുും പ്രശ ാഷണവുമാണ് വല്ലയപ്പച്ചന്ശെത്. ആ 

മനുഷയന്ടെ ഹൃദയത്തിൽ സുവിശശഷത്തിന്ടെ തീയുണ്്ട... ആ 

തീയാണ ്വരുുംതലമുെയ്ക്്ക അശേഹത്തിന് ടകാെുക്കാനുള്ളത.് മിഷൻ 

ഞായർ ആചരണവുും കത്തിപ്പെരുന്ന അഗ്നിയാകണും... ആ 

അഗ്നിയിൽ എല്ലാും വിശുദ്ധ്ീകരിക്കടപ്പെണും; ദദവരാജയും 

സ്ഥാരിക്കടപ്പെണും. 
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