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സ്മാരക കമാലത്തേക്കുള്ള ആത്ലമാചനകൾ
THOUGHTS FOR THE MEMORIAL SEASON

“പിന്നെ അവൻ അപ്പം എടുത്ു വാഴ്തത്ി നുറുക്ി അവർക്ു ന്�ാടുത്ു; ഇതു നിങ്ങൾക്ു വവണ്ി  
നൽ�ുനെ എന്റെ ശരീരപം; എന്റെ ഓർമ്മയ്തക്ായി ഇതു ന്െയ്ത വീൻ എനെു പറഞ്ു” (ലൂന്ക്ാ. 22:19).

നാപം പെസഹാ കാലത്തേക്ക് അടുക്ുത്്ാൾ 
അതിപറെ പ്ാധാന്യപതേ നന്ായി വിചിന്തനം പച
ത്യേണ്ടതുണ്ടക്. “മതം” എന് വിഷയതേിപല തപറെ 
പ്സംഗതേിൽ ഒരു ത്കാത്േജക് അദ്്യാെകൻ, ക്ി
സ്്യാനികൾക്ക് “അവസാനപതേ അതോഴം ഓർമ്ി
ക്ുവാൻ ഒരു ഒതേുത്ചരൽ ഉണ്ടക് എന്ു െറയുകയു
ണ്ടായി. എന്ാൽ ഈ വിഷയപതേ ശരിയാംവണ്ം 
മനസ്ിലാക്ാതേതിനാലാണക് അത്ദേഹം ഇതേരം 
ഒരു പതറ്ായ പ്സ്ാവന ഉന്യിച്ചതക്. ഈ 
വിഷയപതേ സംബന്ിച്ചക് നമ്ുപട 
കർതോവക് കൃത്യമായി പ്സ്ാ
വിക്ുന്തക് എങ്ങപനപയന്ു 
ശ്രദ്ിക്ാം - “എപറെ ഓർ“എപറെ ഓർ
മ്ക്ായി ഇതു പചയക് വീൻ”മ്ക്ായി ഇതു പചയക് വീൻ” 
(ലൂപക്ാ. 22:19). ഇതേരം 
ഒതേുത്ചരലിൽ നാം കൂട്ാേി
കോകാറുപണ്ടങ്ിലും നമ്ൾ ഓർ
മ്ിക്ുന്തക് ക്ിസ്ുവിപനയും അവപറെ 
പ്വർതേനങ്ങപേയുമാണക്. “നിങ്ങൾ െുേിപ്ില്ാതേ“നിങ്ങൾ െുേിപ്ില്ാതേ
വരായിരിപ്ാൻ തക്വണ്ം െുതിയ െിണ്ഡമാത്കണ്ടവരായിരിപ്ാൻ തക്വണ്ം െുതിയ െിണ്ഡമാത്കണ്ട
തിനു െഴയ െുേിമാവിപന നീക്ികേവിൻ. നമ്ുപട തിനു െഴയ െുേിമാവിപന നീക്ികേവിൻ. നമ്ുപട 
പെസഹാ കുഞ്ാടും അറുക്പപ്ട്ിരിക്ുന്ു; ക്ിസ്ു പെസഹാ കുഞ്ാടും അറുക്പപ്ട്ിരിക്ുന്ു; ക്ിസ്ു 
തപന്. ആകയാൽ നാം െഴയ െുേിമാവുപകാണ്ടല്, തപന്. ആകയാൽ നാം െഴയ െുേിമാവുപകാണ്ടല്, 
തിന്മയും ദുഷ്ടതയുമായ െുേിമാവുപകാണ്ടുമല്, സ്വതിന്മയും ദുഷ്ടതയുമായ െുേിമാവുപകാണ്ടുമല്, സ്വ
ച്ഛതയും സത്യവുമായ െുേിപ്ില്ായ്മപകാണ്ടുതപന് ച്ഛതയും സത്യവുമായ െുേിപ്ില്ായ്മപകാണ്ടുതപന് 
ഉത്സവം ആചരിക്”ഉത്സവം ആചരിക്” (1 പകാരി. 5:7,8). 1 പകാരി. 
11:23-26 വപരയും കൂപട ത്നാക്ുക.

ആപരങ്ിലും ഒരു െിറന്ാൾ ആത്�ാഷം സം
�ടിപ്ിക്ുത്്ാൾ, െിറന്ാൾ ത്കക്ക് ത്മശത്മൽ 
ഉണ്ടായിരിക്ും. അതിഥികൾ ത്കക്ക് ഭക്ിക്ും, 
എന്ാൽ ആ െിറന്ാൾ ആത്�ാഷതേിൽ ശ്രദ്ാത്ക
ന്ദം ആ ത്കക്ക് അല്, മറിച്ചക് ആ ദിവസം െിറന്ാൾ 
ആത്�ാഷിക്ുന് വ്യക്ിയാണക്. ത്കക്ക് മുറിച്ചക് 
എല്ാവരും അതക് കഴിക്ുപമങ്ിലും, അതിഥികൾ 
ആ ത്കക്ിപനയല്, അത്ന് ദിവസം ആരുപടയാത്ണാ 
െിറന്ാൾ ആത്�ാഷിക്ുന്തക് അത്ദേഹപതേയാണക് 
ഓർമ്ിക്ുന്തക്.

സ്ാരക ചിഹ്നങ്ങോയ അപ്വും ൊനൊത്രവും 
ആ ത്മശത്മൽ ഒരു സ്ാനം വഹിക്ുന്ുപവങ്ിലും 
നാം അവപയ അല് പ്കീർതേിക്ുന്തക്. ആ അതോ
ഴപതേയുമല്. “അന്ത്യ” അതോഴപതേയുമല് നാം 
സ്രിക്ുന്തക്, നമ്ുപട കർതോവിപറെ മരണപതേ
യാണക്. “ൊെതേിപറെ ശ്േം മരണമത്ത്ര”“ൊെതേിപറെ ശ്േം മരണമത്ത്ര” എന്ു മാ
ത്രമല് “ക്ിസ്ു നമ്ുപട ൊെതേിനുത്വണ്ടി തിരുപവ
ഴുതേുകേിൻ പ്കാരം മരിച്ചു അടക്പപ്ട്ു” (ത്റാമ. 

6:23; 1 പകാരി. 15:3). ൊെതേിപറെ ശി
ക്യിൽ നിന്ു അവൻ ഇത്പ്ാൾ 

നപമ് രക്ിക്ുന്ു, ക്ത്മണ 
ൊെതേിപറെ അധികാര
തേിൽ നിന്ും പ്ഭാവതേിൽ 
നിന്ും നിത്യ ജീവങ്ത്ലക്ക് 
നപമ് വീണ്ടുപകാളും.
ത്യശുവിപറെ മരണതോൽ 

അതായതക് അവപറെ നുറുങ്ങിയ 
ശരീരതേിലും ചിന്തിയ രക്തേിലും ഉള 

വിശ്വാസതോൽ അനുഗുണമാക്ിയ നീതീകരണം മൂലം 
നാം രക്ിക്പപ്ട്ിരിക്ുന്ുപവന്ു സ്ാരക ആചരണ
ത്തോടക് ബന്പപ്ട് സകലവും നപമ് ഓർമ്പപ്ടുതേു
ന്ു. െുേിപ്ില്ാതേ അപ്ം, നമുക്ുത്വണ്ടി നുറുങ്ങിയ 
അവപറെ ശരീരപതേയും, മുന്തിരിച്ചാറക് നമുക്ു ത്വണ്ടി 
പചാരിഞ് അവപറെ െൂർണ്മായ ജീവരക്പതേയും 
സൂചിപ്ിക്ുന്ു. ആദാം ൊെം പചയേുകയും അങ്ങപന 
ശിക്ാവിധി പ്ാെിക്ുകയും പചയ്തത്പ്ാൾ, അവനും 
അവപറെ കടിപ്ത്ദശതേുളവർക്ും ഒരു മറുവില 
അഥവാ ഒരു തുല്യവില എന്ത്ൊപല മരണെര്യന്തം 
യാഗമാക്ിതേീർതേ ത്യശുവിപറെ െൂർണ് മാനുഷിക 
ജീവപനയാണക് ഇവ ഒന്ിച്ചക് അർത്ഥമാക്ുന്തക്. നാം 
അക്രാർത്ഥമായ അപ്ം തിന്ുന്ു, അക്രാർത്ഥ
മായ വീഞ്ക് കുടിക്ുന്ു എന് വസ്ുത വേപര ശ്ര
ത്ദ്യമാണക്. എപന്തന്ാൽ ഇതക് ത്യശുവിപറെ മരണം 
അക്രാർത്ഥമായിരുന്ുപവന്ും, ൊെികൾക്ായുള 
ന്യായവിധി അക്രാർത്ഥമാപണന്ും, നാം പ്ത്യാശ 
വച്ചിരിക്ുന്തായ ആ ജീവിതം യഥാർത്ഥമാപണന്ും 
ഒരു തരതേിൽ ഇതക് ചൂണ്ടിക്ാണിക്ുന്ു.
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“ൊെതേിപറെ ശ്േം മരണ”“ൊെതേിപറെ ശ്േം മരണ”മാപണന്ും 
നമ്ുപട പ്ിയ വീപണ്ടടുപ്ുകാരൻ നമുക്ു നൽകിയ 
മറുവില മരണതേിലൂപട നൽകിയ അവപറെ ജീവൻ 
ആപണന്ും യഥാർത്ഥമായി തിരിച്ചറിയുന്വർക്ക്, 
ഭാവി ജീവിതതേിത്ലക്ുള നമ്ുപട സകല പ്ത്യാ
ശകേും അനുഗ്രഹങ്ങേും ഉത്ഭവിക്ുന്തായ ത്കന്ദ 
സ്ാനമാണക് അവപറെ ക്ൂശക്. ത്യാർദോൻ മുതൽ 
കാൽവറി വപരയുള സമയതേക് ത്യശുവിനാൽ 
പവേിപപ്ട് മരണം വരിക്ുന്തിനുള ത്നേഹപതേ, 
വീപണ്ടടുക്ുന് ത്നേഹപതേ, സഹനത്ശഷിയുള 
ത്നേഹപതേ, ശക്ിയുള ത്നേഹപതേ അനുസ്രി
ക്ുവാനുള ഒരവകാശമായി ഇവപയ നമുക്ക് ദർ
ശിക്ുവാനാകും.

“ത്നേഹിതന്മാർക്ുത്വണ്ടി ജീവപന പകാടുക്ുന്“ത്നേഹിതന്മാർക്ുത്വണ്ടി ജീവപന പകാടുക്ുന്
തിലും അധികമുള ത്നേഹം ആർക്ും ഇല്”തിലും അധികമുള ത്നേഹം ആർക്ും ഇല്” (ത്യാഹ. 
15:13). “ക്ിസ്ുത്വാ നാം ൊെികൾ ആയിരിക്ു“ക്ിസ്ുത്വാ നാം ൊെികൾ ആയിരിക്ു
ത്്ാൾ തപന് നമുക്ുത്വണ്ടി മരിക്യാൽ ദദവം ത്്ാൾ തപന് നമുക്ുത്വണ്ടി മരിക്യാൽ ദദവം 
തനിക്ു നത്മ്ാടുള ത്നേഹപതേ പ്ദർശിപ്ിക്ുന്ു” തനിക്ു നത്മ്ാടുള ത്നേഹപതേ പ്ദർശിപ്ിക്ുന്ു” 
(ത്റാമ. 5:8), “നപമ് ദദവത്തോടു അടുപ്ിത്ക്ണ്ട“നപമ് ദദവത്തോടു അടുപ്ിത്ക്ണ്ട
തിനു നീതിമാനായി നീതിപകട്വർക്ുത്വണ്ടി ൊെം തിനു നീതിമാനായി നീതിപകട്വർക്ുത്വണ്ടി ൊെം 
നിമിതേം ഒരിക്ൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു"നിമിതേം ഒരിക്ൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു" (1 െപത്രാ. 
3:18), ആദാമിപറെ ലം�നതോൽ നഷ്ടപപ്ട് െൂർണ്
തയുപടയും ദദവത്തോടുള കൂട്ായ്മയുപടയും അവ
സ്യിത്ലക്ക് മനുഷ്യരുപട യഥാസ്ാെനം നടപ്ാ
ക്ുവാനുള അവകാശവും അവസരവും അവനുണ്ടക്.

ആദാമിനും അവപറെ സന്തതി െര്രയ്ും തപറെ 
െൂർണ് മനുഷ്യജീവൻ ഒരു മറുവില യാഗമായി അർ
പ്ിക്ുക വഴിയായി ത്യശു “ജീവനുള െുതുവഴി” “ജീവനുള െുതുവഴി” 
- നിത്യജീവനിത്ലക്ുള വഴി തുറന്ുതന്ു. ദദവ
തേിപറെ സഭപയ തിരുപവഴുതേക് “ആദ്യജാതന്മാരുപട “ആദ്യജാതന്മാരുപട 
സഭ”സഭ” എന്ും “സൃഷ്ടികേിൽ ഒരുവിധം ആദ്യഫലം” “സൃഷ്ടികേിൽ ഒരുവിധം ആദ്യഫലം” 
എന്ും “ദദവതേിനും കുഞ്ാടിനും ആദ്യഫലം” “ദദവതേിനും കുഞ്ാടിനും ആദ്യഫലം” 
എന്ും വിേിച്ചിരിക്ുന്ു (എബ്ാ. 12:23; യാത്ക്ാ. 
1:18; പവേി. 14:4). ഈ പ്ത്യാഗം ദദവതേിപറെ കു
ടുംബതേിൽ െിന്ീടക് ജനിച്ചവരുപണ്ടന്ക് അതായതക് 
െിൻജാതന്മാരുപണ്ടന്ക് ചൂണ്ടിക്ാണിക്ുന്ു. ക്ി
സ്്യാനികൾ പൊതുപവ ഈ തിരുപവഴുതേുകപേ 
വ്യക്മായി മനസ്ിലാത്ക്ണ്ടതുപണ്ടങ്ിൽ ത്ൊലും 
അവപയ അവഗണിച്ചുപകാണ്ടക്, ആദ്യജാതൻമാർ 
എന്ു വിേിച്ചിരിക്ുന്വർ മാത്രമാണക് രക്ിക്പപ്
ടുന്പതന്ും ആയതിനാൽ െിൻജാതന്മാർ ഉണ്ടായി
രിക്ുകയില് എന്ും അതായതക് സഹസ്ാബ്ദതേിൽ 
ആരും രക്ിക്പപ്ടുകയില് എന്ും കരുതുന്ു.

ആദ്യജാതന്മാപര മാത്രമല് മുഴു യിസ്ാത്യലിപന
യും രക്ിക്ുക എന്തായിരുന്ു ദദവതേിപറെ ഉത്ദേ
ശ്യം എന്ു പെസഹായുപട നിഴൽ ചൂണ്ടിക്ാണി
ക്ുന്ു. യിസ്ാത്യത്ലാ ഒരു രാഷ്ഷ്ടപമന് നിലയിൽ 
ദദവത്തോടു കൂട്ായ്മയിൽ വരുന്തും വാഗ്ദതേ 
ത്ദശതേക് നിത്യജീവൻ നൽകപപ്ടുന് മനുഷ്യരാശി 
യിപല മുഴുവൻ ആേുകപേയും ചിത്രപപ്ടുതേുന്ു. 
ഇവിപട അങ്ങപന രണ്ടക് പെസഹകൾ (കടന്ു ത്ൊ
ക്ുകൾ) ഉണ്ടായിരുന്ു എന് വസ്ുത നമുക്ക് ശ്രദ്ി
ക്ാം. ആദ്യജാതന്മാർ മാത്രം കടന്ു ത്ൊയ ഒന്ും, 
യിസ്ാത്യൽ ജനപതേ മുഴുവൻ കാറ്ുകേുപടയും 
ത്വലിത്യറ്ങ്ങേുപടയും അത്ഭുതകരമായ ശക്ി 
യാൽ അവർക്ുത്വണ്ടി പ്ത്ത്യകമായി ക്മീകരിച്ച 
പചങ്ടൽ കടൽ ൊതയിലൂപടയുള മപറ്ാരു വലിയ 
കടന്ു ത്ൊക്ും. ഇങ്ങപന കാൽ നനയാപത കട
ന്ുത്ൊയവർ രക്ിക്പപ്ട്ു, എന്ാൽ ഫറത്വാപറെ 
ദസന്യതോൽ ചിത്രീകരിക്പപ്ടുന്, രണ്ടാം മരണ
തേിനു െങ്ാേികോകുന്വർ കടലിൽ മുങ്ങിത്പ്ായി. 
പചങ്ടലിലൂപടയുള ഈ കടന്ുത്ൊക്ക്, സഹസ്ാ
ബ്ദത്തോപട കർതോവിത്നാടുള കൂട്ായ്മയിൽ വന്ക് 
അവനക് ആരാധന പചയേുന്വരും പൊരുോയ യഥാർ
ത്ഥ യിസ്ായലിപറെ ഭാഗമായിതേീരുന്വരുമായ 
ഏവരുപടയും ൊെതേിപറെയും മരണതേിപറെയും 
അധികാരതേിൽ നിന്ുമുള അന്തിമമായ വീണ്ടടു
പ്ിപന കാണിക്ുന്ു. എപന്തന്ാൽ ഒരു യിസ്ാത്യ
ല്യൻ ത്ൊലും മിസ്യീമ്യ അടിമത്വതേിൽ ത്ശഷിച്ചില്.

എന്ാൽ ഈ കടന്ുത്ൊക്ിപനയല് നാം ആചരി
ക്ുന്തക്. യിസ്ാത്യലിപറെ ആദ്യജാതന്മാപര ദൂതൻ 
കടന്ു ത്ൊയതിപറെ പൊരുേിപല പെസഹയാണക് 
നാം ആചരിക്ുന്തക്. മിസ്യീമിപല ആ രാത്രി
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യിൽ യിസ്ാത്യലിപറെ ആദ്യജാതന്മാർ മാത്രമാണക് 
ഭീഷണി ത്നരിട്ിരുന്പതങ്ിലും മുഴു ജനതേിപറെ 
യും ത്മാചനം ഈ ആദ്യജാതന്മാരുപട ത്മലുള കട
ന്ുത്ൊക്ിപന ആശ്രയിച്ചിരുന്ു. ഏതൽക്ാലതേി
പല വിശാലമാക്പപ്ട് സുവിത്ശഷയുഗ പകായ്തിലും 
(1954 നു ത്ശഷം) ത്ലാകതേിൽ നിന്ും ദദവതേി
പറെ യഥാർത്ഥ സഭയുപട അംഗമാകുവാനുള വിേി 
അവൻ തുടരുന്ു. യഥാർത്ഥ സമർപ്ണം പചയ്തവപര 
മാത്രം ഇതു ആചരിക്ുവാൻ വിേിക്ുന്തായ തപറെ 
നിയമം അവൻ തുടരുന്ു.

സഹസ്ാബ്ദ മാദ്്യസ് വാഴ്ചയിൽ ക്ിസ്ുവിപന 
അനുഗമിക്ുവാൻ ആഗ്രഹിക്ുന് ത്ശഷിക്ുന്വ
രായ മനുഷ്യരാശിപയയും ൊെതേിപറെയും മരണതേി
പറെയും ബന്നതേിൽ നിന്ും ത്മാചിപ്ിക്ുപമന്ും 
നാം മനസിലാക്ുന്ു. എന്ാൽ ആദ്യജാതന്മാരു
പട സഭയ്ുണ്ടായിരുന് നിത്യനാശതേിപറെ ഭീതി
യല് ഇവർക്ുളതക്. ആദ്യജാതന്മാരുപട സഭത്യ്ാ 
അവരുപട ബന്നാവസ്പയയും അവരുപട ത്മാച
നപതേയും സംബന്ിച്ചുള ഒരു തിരിച്ചറിവിത്ലക്ും 
ദദവതേിപറെ ഗുണകരമായ സകല വാഗ്ദതേങ്ങ
പേയും നിറത്വറ്ുവാനുള അവപറെ താതക്െര്യപതേ 
മുന്ത്മതപന് അറിയുവാനും തക്വണ്ം അവരുപട 
തിരിച്ചറിവിപറെ കണ്ുകപേ തുറന്ിരുന്ു. കൂടാപത 
അവർ ദദവതേിപറെ കൃെകൾക്ക് നീതീകരണതേി
ലൂപട മറുെടി നൽകുകയും അവനും അവപറെ ത്വ
ലയ്ുമായി െൂർണ് സമർപ്ിതരാവുകയും പചയ്തു. 
താമസിയാപത വിത്മാചനതേിപറെ മഹതോയ െുലരി 
അടുക്ുകയും ദദവജനപതേ മുഴുവൻ നയിക്ുവാ
നും ത്മാചിപ്ിക്ാനുമായി പൊരുേിപല ത്മാപശയായ 
ക്ിസ്ു വരികയും പചയേും. അവർ എല്ാവരും സത്യ
മറിയുത്്ാൾ ദദത്വഷ്ടപതേ ബഹുമാനിക്ുകയും 
ആദരിക്ുകയും അനുസരിക്ുകയും പചയേും. ക്ിസ്ു
വിപറെ സഹസ്ാബ്ദ മാദ്്യസ് വാഴ്ചയുപട അന്ത്യ
തേിൽ മിസ്യീമ്യ ദസന്യതോൽ ചിത്രീകരിക്ുന്
തായ സകല ദുഷ്ടതപയയും ദുഷ്പ്രവർതേിക്ാപരയും 
രണ്ടാം മരണതോൽ - നാശതോൽ െൂർണ്മായും 
ത്േദിക്ും.

ത്യശു വന്തക് നപമ് ൊെതേിൽ നിന്ും ത്യശു വന്തക് നപമ് ൊെതേിൽ നിന്ും 
ത്മാചിപ്ിക്ുന്തിനാണക്... ൊെം പചയേുന് ത്മാചിപ്ിക്ുന്തിനാണക്... ൊെം പചയേുന് 
തിനുള സ്വാതന്്യം ത്നടിതേരുന്തിനല്തിനുള സ്വാതന്്യം ത്നടിതേരുന്തിനല്

അപപ്ാസ്ലനായ ൌപലാസക് നമ്ുപട കർതോ 
വായ ത്യശുവിപന വ്യക്മായും സ്പഷ്ടമായും 

പെസഹാ കുഞ്ാടായി ചിത്രീകരിച്ചുപകാണ്ടക് െറയു 
ന്ു, “നമ്ുപട പെസഹാ കുഞ്ാടും അറുക്പപ്ട്ി “നമ്ുപട പെസഹാ കുഞ്ാടും അറുക്പപ്ട്ി 
രിക്ുന്ു; ക്ിസ്ു തപന്. ആകയാൽ നാം... ഉത്സവം രിക്ുന്ു; ക്ിസ്ു തപന്. ആകയാൽ നാം... ഉത്സവം 
ആചരിക്”ആചരിക്”. നമ്ുപട ഭവനതേിലല് മറിച്ചക് നമ്ുപട 
ഹൃദയതേിൽ രക്ം തേിക്ണപമന്ക് അത്ദേഹം 
നത്മ്ാടു നിർത്ദേശിക്ുന്ു. നാം കുഞ്ാടിപറെ കൂ 
ട്ാേികോണക്; ആയതിനാൽ ക്ിസ്ുവിപറെ െുണ്യ 
പതേ അതായതക് അവപറെ ബലിയുപട മൂല്യപതേ 
നാം അനുഗുണമാക്ണം. െുതിയ വ്യവസ്ാകാല 
തേിപറെ െുലരിയിപല വീപണ്ടടുപ്ിനു ശക്രായും 
ഒരുങ്ങിയും ഇരിപ്ാൻ സത്യതേിപറെ െുേിപ്ില്ാതേ 
അപ്ം ഭക്ിക്ണം. ക്ിസ്ുവിപന നാം വിശ്വാസ 
തോൽ മാത്രമല് അധികമധികമായി അവപറെ സ്വ 
ഭാവതേിലും സ്വീകരിച്ചക്, നമ്ുപട ഹൃദയതേിലും ജീ
വിതതേിലും നാം അവപറെ മഹതോയ സാദൃശ്യമായി 
മാറുകയും പചയേുന്ു. യഹൂദർ അക്രാർത്ഥമായ 
കുഞ്ാടിപന ഭക്ിച്ചത്ൊപല നാം ക്ിസ്ുവിപനയും 
ഭക്ിക്ണം. അവരുപട വിശിപ്ിനു സഹായിച്ചതും 
വിശപ്ു വർദ്ിപ്ിച്ചതുമായ കയക് പ്ു ചീരയ്ു െകരം, 
ഐഹിക കാര്യങ്ങൾക്ു ത്മലുള നമ്ുപട താതക്െ 
ര്യങ്ങപേ കുറച്ചുപകാണ്ടക് കുഞ്ാടിപനയും െുേിപ്ി
ല്ാതേ അപ്മായ സത്യപതേയും ഭക്ിക്ുവാനുള 
വിശപ്ു നൽകുവാൻ സഹായിക്ുന് കത്പേറിയ അനു
ഭവങ്ങേും െരീക്കേും കർതോവക് നമുക്ായി ഒരു
ക്ിയിരിക്ുന്ു. നമുക്ിവിപട നിലനിൽക്ുന് നഗര 
മില് എന്ു നാമും ഓർമിത്ക്ണ്ടതാണക്. എന്ാൽ 
തീർത്ഥാടകപരയും െരത്ദശികപേയും ത്ൊപല 
കയേിൽ വടി െിടിച്ചും പൊരുോയ കനാനിത്ലക്ുള 
നമ്ുപട യാത്രയ്ായി അരപകട്ിയും പകാണ്ടക് നമ്ുപട 
വീപണ്ടടുപ്ുകാരത്നാടു ത്ചർന്ക് ദദവം ആദ്യജാത 
ന്മാരുപട സഭയ്ായി കരുതിവച്ചിരിക്ുന് മഹതോയ 
കാര്യങ്ങേിത്ലക്ക് നാം യാത്രയാകുന്ു (ഇത്പ്ാൾ 
െൂർതേിയായിരിക്ുന് ത്വല).

നമ്ുപട കർതോവായ ത്യശുവും അവപന സ്വയം 
പെസഹാ കുഞ്ാടായി കണക്ാക്ിയിരുന്ു. 
അവപന ഒറ്ിപക്ാടുതേ ആ രാത്രിയിൽ, ക്ൂശീകര 
ണതേിനു പതാട്ു മുൻെക്, അപപ്ാസ്ലന്മാത്രാടു കൂടി 
മാേിക മുറിയിൽ ഇരിക്ുത്്ാൾ അവൻ െറഞ്ു, 
“ഞാൻ കഷ്ടം അനുഭവിക്ും മുൻത്െ ഈ പെസഹാ “ഞാൻ കഷ്ടം അനുഭവിക്ും മുൻത്െ ഈ പെസഹാ 
നിങ്ങത്ോടു കൂപട കഴിപ്ാൻ വാഞക്േത്യാപട ആഗ്ര നിങ്ങത്ോടു കൂപട കഴിപ്ാൻ വാഞക്േത്യാപട ആഗ്ര 
ഹിച്ചു”ഹിച്ചു” ( ലൂപക്ാ. 22:15). യഹൂദരായിരിക്ുന്തിനാ 
ൽ “ഈ ത്ലാകതേിപറെ പ്ഭുവായ”“ഈ ത്ലാകതേിപറെ പ്ഭുവായ” - ഫറത്വാനിൽ 
നിന്ും പൊരുോയ ആദ്യജാതപന രക്ിക്ുവാനാ 
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യി, മിസ്യീമിൽ പെസഹാ കുഞ്ാടക് അറുക്പപ്ട് 
രാത്രിയുപട വാർഷികമായി - യഥാർത്ഥ പെസഹാ 
കുഞ്ാടക് അറുക്പപ്ടുവാൻ ത്ൊകുന് ആ രാത്രി 
യിൽ തപന് പെസഹാ അതോഴം ആചരിത്ക്ണ്ടതക് 
നിർബന്മായിരുന്ു. എങ്ിലും നിഴലിപറെ സകല 
ആവശ്യങ്ങേും െൂർതേിയാക്പപ്ട്ത്താപട, െഴയ 
അടിതേറയിൽ തപന് ഒരു െുതിയ സ്ാരകപതേ 
കർതോവായ ത്യശു “എപറെ ഓർമ്ക്ായി ഇതു “എപറെ ഓർമ്ക്ായി ഇതു 
പചയക് വിൻ”പചയക് വിൻ” എന്ു െറഞ്ുപകാണ്ടക് അവർത്ക്ൽെി 
ച്ചു പകാടുതേു.

ആദ്യപതേ സ്ാരകതേിപറെ ആചാരങ്ങോയ, അപ് 
തേിപറെയും മുന്തിരിയുപട ഫലമാകുന് ൊനൊ 
ത്രതേിപറെയും വാഴ്ത്തലും, ഇതക് അവപറെ നുറുങ്ങിയ 
ശരീരപതേയും പചാരിഞ് രക്പതേയും പ്തിനിധാ 
നം പചയേുന്ു എന് കർതോവിപറെ പ്സ്ാവനയും, 
അവപറെ സകല അനുയായികേും അവപന ഭക്ി 
ക്ുവാൻ മാത്രമല്, അവത്നാടുകൂപട നുറുങ്ങപപ് 
ടുവാനും അവപറെ രക്െുണ്യതേിൽ അതായതക് 
അവപറെ ബലിയിൽ െങ്ാേികോകുവാൻ മാത്രമല്, 
രാജ്യതേിൽ അവപറെ മാനതേിനും മഹത്വതേിനും 
ഓഹരിക്ാരാകുപമന്തിനാൽ അവത്നാടുകൂപട 
സകലതേിലും ഏതക് വിധതേിലും സഹകരിക്ുപമന് 
തിനാലും അവപറെ ത്സവക്ായി തങ്ങേുപട ജീവൻ 
അർപ്ിക്ുവാനുള അവപറെ ആഹ്വാനപതേയും നാം 
ഓർമ്ിക്ുന്ു. നമ്ുപട കർതോവുമായി ശരിയായ 
ബന്ം െുലർതേുന്വർക്ക് ഈ ചിന്തകൾ എത്ര 
വിലത്യറിയതാണക്!

െുേിപ്ില്ാതേ അപ്പതേ ഒരു ഓർമ്യായി ശി 
ക്്യന്മാർക്ക് ഏൽെിച്ചു പകാടുതേത്പ്ാൾ, “വാങ്ങി “വാങ്ങി 
ഭക്ിപ്ിൻ; ഇതക് എപറെ ശരീരം”ഭക്ിപ്ിൻ; ഇതക് എപറെ ശരീരം” എന്ക് ത്യശു 
െറഞ്ു. ഇതിപറെ പതേിവായ അർത്ഥം എപന്തന്ാ 
ൽ, ഇതക് എപറെ ശരീരപതേ പ്തിനിധീകരിക്ുന്ു 
അപല്ങ്ിൽ സൂചിപ്ിക്ുന്ു എന്ാണക്. അവപറെ 
ശരീരം അത്പ്ാൾ നുറുങ്ങപപ്ട്ിട്ില്ായ്കപകാണ്ടക് ആ 
അപ്ം അവപറെ യഥാർത്ഥ ശരീരം ആയിരുന്ില്. 
ആ ബലി അത്പ്ാൾ െൂർതേിയായിരുന്ില് എന്
തുപകാണ്ടുതപന് യഥാർത്ഥതേിലാകപട് അഥവാ 
പൊരുേിലാകപട് അവർക്ക് അവപറെ െങ്ാേിക
ോകുവാൻ യാപതാരർത്ഥതേിലും കഴിയുമായിരു
ന്ില്. എന്ാൽ ഈ െുേിപ്ില്ാതേ (ശുദ്മായ) 
അപ്ം നമ്ുപട കർതോവിപറെ ൊെമില്ാതേ ശരീ
രതേിപറെ പ്തിരൂെമാപണന്ു കണക്ാക്ുത്്ാൾ 
ഈ ചിത്രം െൂർണ്മാകുന്ു. െുേിപ്ക് പ്മാണതേിൻ 

കീഴിൽ ൊെപതേ സൂചിപ്ിക്ുന്തിനാൽ പെസഹാ 
കാലതേക് അതിപന വർജ്ിക്ുവാൻ പ്ത്ത്യകമായി 
ആജ്ാെിച്ചിരിക്ുന്ു.

ഈ പ്തിരൂെപതേ വ്യാഖ്യാനിക്ുന്തായ ഒരു 
ൊഠപതേ ത്യശു മപറ്ാരവസരതേിൽ നമുക്ു നൽകി 
യിരുന്ു. “ദദവതേിപറെ അപ്ത്മാ സ്വർഗ്ഗതേിൽ “ദദവതേിപറെ അപ്ത്മാ സ്വർഗ്ഗതേിൽ 
നിന്ു ഇറങ്ങിവന്ു ത്ലാകതേിനു ജീവപന പകാടു നിന്ു ഇറങ്ങിവന്ു ത്ലാകതേിനു ജീവപന പകാടു 
ക്ുന്താകുന്ു”. “ഞാൻ ജീവപറെ അപ്ം ആകുന്ു”. ക്ുന്താകുന്ു”. “ഞാൻ ജീവപറെ അപ്ം ആകുന്ു”. 
“സ്വർഗ്ഗതേിൽ നിന്ു ഇറങ്ങിയ ജീവനുള അപ്ം “സ്വർഗ്ഗതേിൽ നിന്ു ഇറങ്ങിയ ജീവനുള അപ്ം 
ഞാൻ ആകുന്ു; ഈ അപ്ം തിന്ുന്വൻ എല്ാം ഞാൻ ആകുന്ു; ഈ അപ്ം തിന്ുന്വൻ എല്ാം 
എത്ന്ക്ും ജീവിക്ും; ഞാൻ പകാടുപ്ാനിരിക്ുഎത്ന്ക്ും ജീവിക്ും; ഞാൻ പകാടുപ്ാനിരിക്ു
ന് അപ്ത്മാ ത്ലാകതേിപറെ ജീവനു ത്വണ്ടി ഞാൻ ന് അപ്ത്മാ ത്ലാകതേിപറെ ജീവനു ത്വണ്ടി ഞാൻ 
പകാടുക്ുന് എപറെ മാംസം ആകുന്ു”പകാടുക്ുന് എപറെ മാംസം ആകുന്ു” (ത്യാഹ. 
6:33, 35,51).

ഈ ജീവനുള അപ്പതേ നാം എങ്ങപന ഭക്ിക് 
ണം, എങ്ങപന അനുഗുണമാത്ക്ണപമന്ക് അറിയണ 
പമങ്ിൽ, ആ അപ്ം എന്തിപന സൂചിപ്ിക്ുന്ുപവന്ു 
നാം മനസ്ിലാത്ക്ണ്ടതുണ്ടക്. ഈ വിഷയപതേ സം 
ബന്ിച്ചുള നമ്ുപട കർതോവിപറെ വിവരണമനു 
സരിച്ചക് നമുക്ുത്വണ്ടി ബലിപചയേപപ്ട് അവപറെ 
ശരീരപതേയാണക് ഇതക് ചിത്രീകരിക്ുന്തക്. മനുഷ്യ 
പ്കൃതി സ്വീകരിക്ുന്തിനു താൻ ത്യജിച്ചുകേഞ് 
ആത്മജീവിപയന് ആസ്ിത്വപതേ സമർപ്ിച്ചതിപനയ 
ല് ഇതക് കാണിക്ുന്തക്. എപന്തന്ാൽ അതക് അവൻ 
വിട്ുകേയുകയും ആ മഹത്വം അവൻ വപച്ചാഴിയു 
കയും പചയ്തിട്ക് അതിനുെകരം അവൻ നമ്ുപട മാനു 
ഷപ്കൃതി സ്വീകരിച്ചിരുന്ു. ആദാമിപറെ യാപതാരു 
ൊെതേിനും ഓഹരിയാകാപത അവൻ വിശുദ്നും, 
നിർത്ദോഷനും, കേങ്മില്ാതേവനും, ൊെികേിൽ 
നിന്ു ത്വർപെട്വനുമായിരുന്ുപവന് വസ്ുതയാ 
ണക് ആദാമിനും അവപറെ സന്തതി െര്രയ്ും ഒരു 
വിത്മാചനമായിതേീർന്ക് അവപറെ ജീവപന “എല്ാ “എല്ാ 
വർക്ും ത്വണ്ടി മറുവിലയായി... തക്സമയതേക് വർക്ും ത്വണ്ടി മറുവിലയായി... തക്സമയതേക് 
അറിയിത്ക്ണ്ട സാക്്യമായിതേീരുവാൻ”അറിയിത്ക്ണ്ട സാക്്യമായിതേീരുവാൻ” അവപന 
ഇടയാക്ിയതക് (1 തിപമാ. 2:4-6).

നമ്ുപട കർതോവിപറെ നിർമ്ലമായ, കേങ്മില്ാ 
തേ മനുഷ്യപ്കൃതിയാണക് ൊെികൾക്ായി ബലിയ 
ർപ്ിക്പപ്ട്തക് എന്ു നാം കാണുത്്ാൾ എന്താണക് 
നമുക്ക് അനുഗുണമാക്ുവാനുള അവകാശപമന്ക് 
നാം തിരിച്ചറിയുന്ു. അവൻ നമുക്ായി അർപ്ിച്ച 
തിപന നാം “ഭക്ിത്ക്ണ്ടതുണ്ടക്", അതായതക് അതക് 
നമുക്നുഗുണമാക്ിതേീർക്ണം. എന്ുെറഞ്ാ 
ൽ അവപറെ െൂർണ് മനുഷ്യപ്കൃതി, സകല മനുഷ്യ 
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രാശിത്യയും മരണതേിപറെ ശാെതേിൽ നിന്ും ത്മാ
ചിപ്ിച്ചക്, അവർ ആഗ്രഹിക്ുന്ുപവങ്ിൽ െൂർണ് 
മനുഷ്യപ്കൃതിയിത്ലക്ും നിത്യജീവനിത്ലക്ും 
മടക്ി പകാണ്ടുവരുവാനാണക് അവൻ 
നൽകിയപതന്ക് തിരിച്ചറിയണം. 
അങ്ങപന മരണതേിൽ നിന്ുമുള 
നമ്ുപട രക്കനായി അവപന 
നാം അംഗീക രിക്ണം.

നമ്ുപട മുൻകാല ൊെ
ങ്ങപേ സകലവും ദദവം മാ
യിച്ചാലും നപമ് െൂർണ് മനു
ഷ്യപ്കൃതിക്ക് ത്യാഗ്യരായി 
കരുതിയാലും അതക് നപമ് 
െൂർണ്രാക്ുകയില്ാ എന്ും, 
നിത്യജീവനുള അവകാശം 
നമുക്ക് നൽകുവാൻ കഴിയുകയി
ല്ാ എന്ും തിരുപവഴുതേുകൾ നപമ് 
കാണിച്ചു തരുന്ു. ആദാമിപറെ വംശാവ
ലിയിൽ ആർപക്ങ്ിലും ത്യശുവിപറെ ബലിയുപട 
െുണ്യം ലഭിക്ണപമങ്ിൽ, ത്യശു മരിച്ചവരിൽ 
നിന്ും ദിവ്യജീവപറെ തലതേിത്ലക്ക് ഉയിർക്ുകയും, 
അവൻ െിതാവിങ്ൽ മടങ്ങിപച്ചന്ക് നമുക്ുത്വണ്ടി 
നീതിയിൻ കരങ്ങേിൽ അവപറെ ബലിമരണതേിപറെ 
െുണ്യം അടച്ചതായി കണക്ിടുകയും “സ്വർഗ്ഗതേി“സ്വർഗ്ഗതേി
ലും ഭൂമിയിലുമുള സകല ആധിെത്യവും [അധികാലും ഭൂമിയിലുമുള സകല ആധിെത്യവും [അധികാ
രവും]”രവും]” നിർവ്വഹിക്ുവാനുള സ്ാനം െിതാവിങ്ൽ 
നിന്ും ഏറ്ുവാത്ങ്ങണ്ടതും അനിവാര്യമാണക്. ഈ 
അധികാരതേിലൂപട മഹതോയ അവകാശങ്ങൾക്ാ
യി തങ്ങപേ ഒരുക്ുന്വപരയും െിന്ീടക് മരിച്ചതും 
ജീവിച്ചിരിക്ുന്തുമായ സകല മനുഷ്യരാശിപയയും 
െൂർണ്തയിത്ലക്ക് നയിക്ുവാനും, ദദവവുമായുള 
കൂട്ായ്മയിപലതേിക്ുവാനും അവൻ മരിച്ചവരും ജീ 
വിച്ചിരിക്ുന്വരുമായ മുഴുത്ലാകതേിനും ഒരു മദ്്യ 
സ്നും, പ്വാചകനും, െുത്രാഹിതനും, രാജാവും 
ആയിരിക്ും.

സുവിത്ശഷയുഗസഭ അവരുപട വിത്മാചകനി 
ലുള വിശ്വാസതോൽ ഏറ്ുവാങ്ങുന് അനുഗ്രഹ 
വും ഈ വിശ്വാസതോലുള നീതീകരണം തപന്. 
നമുക്ക് അവകാശമില്ാതിരുന്തും നഷ്ടപപ്ടാതേ 
തും ക്ിസ്ു വീപണ്ടടുതേു തരാതേതുമായ ആത്മപ് 
കൃതിയിത്ലക്ുള നീതീകരണപതേയല്, നമ്ുപട 
െിതാവായ ആദാമിനുണ്ടായിരുന്തും അവൻ നഷ്ട 
പപ്ടുതേിയതും ക്ിസ്ു തപറെ ൊെമില്ാതേ ശരീരം, 

തപറെ െൂർണ് മനുഷ്യപ്കൃതി ഒരു മറുവിലയായി 
അതായതക് തുല്യവിലയായി നൽകി വീപണ്ടടുതേു 

തന് മനുഷ്യപ്കൃതിയിത്ലക്ുള നീതീകരണ
മാണക് ഈ അനുഗ്രഹം. സ്ാരക കാലതേക് 

െുേിപ്ില്ാതേ അപ്തേിപറെ കൂട്ാേി
കൾ ആകുക എന്ാൽ നമ്ുപട 

കർതോവക് സ്വന്ത വില നൽകി 
ത്നടിതേപന് സകല വിത്ശ
ഷാവകാശങ്ങത്ോടും കൂപട 
വിശ്വാസതോൽ മാനുഷിക ജീ
വാവകാശങ്ങേിലുള നീതീക
രണവും മാനുഷിക ജീവനുള 
അവകാശവും അനുഗുണമാ
ക്ുക എന്ാണക്. അതുത്ൊപല 

മുന്തിരിവളിയുപട അനുഭ വം പ്
ഥമമായി നമുക്ു നൽകിയ, മരണ

ത്തോേം പചാരിയപപ്ട് നമ്ുപട രക്
കപറെ ജീവപന, അവപറെ മാനുഷ ജീവപന, 

അവപറെ അസ്ിത്വപതേ, അവപറെ ആത്മാവിപന 
സൂചിപ്ിക്ുന്ു. ഇതിപന നാം അനുഗുണമാക്ുക 
എന്ാൽ ഇവപയല്ാം ബലി പചയ്തതിലൂപട നമ്ുപട 
കർതോവു നമുക്ു ഉറപ്ാക്ിതേന് യഥാസ്ാെന 
അവകാശങ്ങപേയും അനുഗ്രഹങ്ങപേയും പ്ാെിക്ു
ന്തിപന ആണക് സൂചിപ്ിക്ുന്തക്.

സഹസ്ാബ്ദയുഗതേിപല അനുസരണതേിപറെ 
ത്വലയാൽ ത്ലാകതേിപറെ നീതീകരണം സാധ്യമാ 
കുന്തിനു മുൻത്െ സുവിത്ശഷ യുഗതേിൽ തപന് 
സഭപയ വിശ്വാസതോൽ ദദവം നീതീകരിച്ചതക് 
അവരുപട ശരീരങ്ങപേ ജീവനുള യാഗമായി സമ 
ർപ്ിക്ുന്തിനും കർതോവായ ത്യശുവിപറെ ശരീ 
രാംഗങ്ങൾ എന് നിലയിൽ അവപറെ ബലിയിൽ 
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െങ്ാേികോകുവാൻ ത്വണ്ടിയായിരുന്ു എന്ു
ള ഉത്ദേശ്യത്തോടും കൂടിയായിരുന്ു എന്ു നാം 
ശ്രദ്ിത്ക്ണ്ടതാണക്. സ്ാരകതേിപറെ ആഴത്മറിയ 
പൊരുേിപന ത്യശു ലൂപക്ാസിൽ െറയുന്ുപണ്ട 
ങ്ിലും ഇത്രമാത്രം െൂർണ്മായും വ്യക്മാക്ുന് 
തായി കാണുന്ില് (ലൂപക്ാ. 22:20). “ഇനിയും “ഇനിയും 
വേപര നിങ്ങത്ോടക് െറയാൻ ഉണ്ടക്; എന്ാൽ നിങ്ങ വേപര നിങ്ങത്ോടക് െറയാൻ ഉണ്ടക്; എന്ാൽ നിങ്ങ 
ൾക്ക് ഇത്പ്ാൾ വഹിപ്ാൻ കഴിവില്. സത്യതേിപറെ ൾക്ക് ഇത്പ്ാൾ വഹിപ്ാൻ കഴിവില്. സത്യതേിപറെ 
ആത്മാവക് വരുത്്ാത്ഴാ അവൻ നിങ്ങപേ സകല ആത്മാവക് വരുത്്ാത്ഴാ അവൻ നിങ്ങപേ സകല 
സത്യതേിലും വഴിനടതേും... വരുവാനുളതക് നിങ്ങ സത്യതേിലും വഴിനടതേും... വരുവാനുളതക് നിങ്ങ 
ൾക്ക് അറിയിച്ചു തരികയും പചയേും"ൾക്ക് അറിയിച്ചു തരികയും പചയേും" എന്ു അവൻ 
െറയുന്തിലൂപട ഇതക് വ്യക്മാണക് (ത്യാഹ. 16:12, 
13). ഈ സത്യതേിപറെ ആത്മാവക് അതായതക് ക്ി 
സ്ുവിലൂപട നൽകപപ്ട് ക്ിസ്ുവിപറെ ശക്ിയും 
സ്വാധീനവും അപപ്ാസ്ലനായ ൌപലാസിലൂപട 
സംസാരിച്ചുപകാണ്ടക് സ്ാരകതേിപറെ ഉന്തമായ 
അർത്ഥം വ്യക്മാകുന്ു. സമർപ്ിതരായ സഭത്യാടക് 
വിശുദ് ൌപലാസക് െറയുന്ു, “നാം അനുഗ്രഹിക്ു “നാം അനുഗ്രഹിക്ു 
ന് അനുഗ്രഹൊത്രം ക്ിസ്ുവിപറെ രക്തേിപറെ കൂ ന് അനുഗ്രഹൊത്രം ക്ിസ്ുവിപറെ രക്തേിപറെ കൂ 
ട്ായ്മ അല്ത്യാ? നാം നുറുക്ുന് അപ്ം ക്ിസ്ുവിപറെ ട്ായ്മ അല്ത്യാ? നാം നുറുക്ുന് അപ്ം ക്ിസ്ുവിപറെ 
ശരീരതേിപറെ കൂട്ായ്മ അല്ത്യാ?”ശരീരതേിപറെ കൂട്ായ്മ അല്ത്യാ?” മരണത്തോേം 
അവത്നാടുകൂപട ബലിയിൽ കൂട്ാേികോയി ശരീ 
രാംഗങ്ങൾ തീരുത്്ാൾ, അവരുപട വിശ്വസ്തയുപട 
ഫലമായി അവൻ ഏറ്ുവാങ്ങിയ മഹത്വതേിനും കൂട്ാ 
േികോയി അവർ തീരുകയില്ത്യാ? - “അപ്ം ഒന്ാ 
കപകാണ്ടു െലരായ നാം ഒരു ശരീരം ആകുന്ു” (1 
പകാരി. 10:16,17 ഡയത്്ാട്ക്).

മുന്തിരിവളിയുപട അനുഭവമായ ൊനൊത്രം 
രക്പതേയാണക് സൂചിപ്ിക്ുന്തക്, അതായതക് ജീ 
വപനയാണക് - വീപണ്ടടുതേ ജീവപനയല്, അർപ്ിക് 
പപ്ട് ജീവപനയാണക്, പചാരിയപപ്ട് - ബലി പചയേ 
പപ്ട് ജീവപനയാണക്. ഇങ്ങപന അർപ്ിക്പപ്ട് ജീവൻ 
ൊെങ്ങേുപട െരിഹാരതേിനായാണക് എന്വൻ െറ
യുന്ു. കൂടാപത അവനു കൂട്ാേിയായിരിക്ുന്വ
ത്രവരും അതിൽ നിന്ും ൊനം പചയേണം, അവപറെ 
സമർപ്ണപതേ അംഗീകരിക്ണം, വിശ്വാസതോൽ 
അനുഗുണമാക്ണം. ഈ ഉറവിൽ നിന്ും അവർ 
ജീവൻ സ്വീകരിക്ണം. ക്ിസ്ുവിൽ നിന്ും െുറ
തേുളവർക്ക് ആർക്ും നിത്യജീവൻ അവകാശമാ
ക്ുവാൻ സാധിക്ില്. ന്യായപ്മാണത്തോടുള 
അനുസരണതേിപറെ ഫലമായി ജീവൻ ലഭിക്ുപമ
ന്ു െറയാനാകില്. വിശ്വാസം ഒരു വലിയ ഗുരു
വാപണന്ും ആ ഗുരുവിപറെ ഉെത്ദശങ്ങത്ോടുള 

അനുസരണം അതുത്ൊപലതപന് നിത്യജീവനിത്ല
ക്ക് നയിക്ുപമന്ക് അവകാശപപ്ടാനുമാകില്. മുഴു
ത്ലാകതേിനും മറുവിലയായി പചാരിയപപ്ട് രക് 
െുണ്യതേിലൂപട അല്ാപത ആർക്ും നിത്യജീവൻ 
ദകവരിക്ുവാനാകില്. “നാം രക്ിക്പപ്ടുവാൻ “നാം രക്ിക്പപ്ടുവാൻ 
ആകാശതേിനു കീഴിൽ മനുഷ്യരുപട ഇടയിൽ നൽക ആകാശതേിനു കീഴിൽ മനുഷ്യരുപട ഇടയിൽ നൽക 
പപ്ട് ത്വപറാരു നാമവും ഇല്"പപ്ട് ത്വപറാരു നാമവും ഇല്" (അപപ്ാ. 4:12).

സ്ാരക അതോഴതേിപറെ സ്ാെന ത്വേയിൽ 
നമ്ുപട കർതോവിനക് അവപറെ എല്ാ പ്ഭാഷണ 
ങ്ങേിലും സാധാരണ കാണപപ്ടുന് വിഷയമായ 
രാജ്യപതേക്ുറിച്ചക് ചിലതക് സംസാരിക്ുവാനുണ്ടാ 
യിരുന്ു. രാജ്യതേിൽ ഓഹരി നൽകപപ്ടുപമന്ു 
വാഗ്ദതേം ലഭിച്ചവർക്ു, അവർ വിശ്വസ്പരങ്ിൽ 
ഞാൻ ത്ൊയി രാജ്യം സ്വീകരിച്ചക് മടങ്ങിവരുത്്ാൾ 
അവപര തത്ന്ാടു ത്ചർതേക് അവകാശം നൽകും 
എന് പ്സ്ാവന അവൻ ഓർമ്ിപ്ിക്ുന്ു. കൂടാപത 
തപറെ െിതാവിപറെ രാജ്യതേിൽ അവത്രാടു കൂപട 
െുതുതായി കുടിക്ുന് നാൾ വപര താൻ മുന്തിരിവ 
ളിയുപട ഈ അനുഭവതേിൽ നിന്ും കുടിക്യില് 
എന്ും െറഞ്ുപകാണ്ടക് രാജ്യതേിപറെ െൂർതേീക 
രണം വപര താൻ സ്ാെിച്ച ഈ കാര്യം പചയ്കയില് 
എന്ും ഈ സ്ാരകതേിൽ കൂട്ിത്ച്ചർതേു.

നമ്ുപട കർതോവക് എന്താണക് ഈ പ്സ്ാവന 
യിലൂപട ഉത്ദേശിച്ചപതന്ക് കൃത്യമായി നിർണ്യിക്ു 
വാൻ പ്യാസമാണക്. അവപറെ ൊനൊത്രതേിലൂപട 
ചിത്രീകരിക്ുന്തായ അവപറെ െരീക്കൾക്ും, 
െീഢകൾക്ും ഫലമായി രാജ്യതേിൽ ജയത്�ാഷം 
ഉണ്ടാകുപമന്ക് അവൻ അർത്ഥമാക്ുന്തായി ത്താ
ന്ുന്ു. “അവൻ തപറെ പ്യത്നഫലം കണ്ടു തൃപ്തനാ“അവൻ തപറെ പ്യത്നഫലം കണ്ടു തൃപ്തനാ
കും”കും” (പയശ. 53:11). െിതാവിപറെ ഇഷ്ടത്തോടു വിശ്വ
സ്തയാർന് അനുസരണം കാണിച്ചുപകാണ്ടു അവൻ 
സഹിച്ചതായ െരീക്കപേയും പ്യാസങ്ങപേയും 
തിരിഞ്ു ത്നാക്ുത്്ാൾ വരുവാനിരിക്ുന് മഹ
തോയ അനന്തരഫലമായ മുഴുമാനവരാശിയുപടയും 
അനുഗ്രഹപതേ ത്നാക്ി അവൻ ആനന്ിക്ും. ഈ ൊ
നൊത്രതേിനു െങ്ാേിയായിതേീർന്ക് ആദ്യം നീതീക
രണതോലും, െിപന് സമർപ്ണതോലും അവസാനം 
അവത്നാടുകൂപടയുള ബലിയിലും െങ്ാേികോയി
തേീർന്വരായ ശിക്്യന്മാർ ഏവരും ഈ ആനന്തേി
നും കൂട്ാേികോയിതേീരും. അവത്നാടു കൂപട അവർ 
വാഴുപമന് വാഗ്ദതേം ഇവർക്ു നൽകിയിട്ുണ്ടക്. 
വാഴ്ച ആരംഭിക്ുകയും, രാജ്യം സ്ാെിക്പപ്ടുകയും 
പചയേുത്്ാൾ അവർ തങ്ങേുപട െിറത്കാട്ു ത്നാക്ി 



ബൈൈിള് സ്റ്റാന്്റാര്ഡ്  8

ആത്മത്യാഗതേിപറെയും സ്വാർത്ഥത്യാഗതേിപറെയും 
“ഇടുങ്ങിയ ൊത യിലൂപട” ഉള ഭൗമിക യാത്രയിൽ 
അവപര ദദവം ദിനംത്താറും നടതേിയ വഴികൾ 
ത്നാക്ി അവപന മഹത്വപപ്ടുതേുകയും പചയേും.

തപറെ ബന്നതേിപറെയും മരണതേിപറെയും 
നാഴിക വേപര അടുതേു എന്റിഞ്ത്പ്ാഴും ആ 
െരീക്ാ ത്വേകേിപല െരിത്ശാധനയിലും നമ്ുപട 
പ്ിയ ഗുരുവിപറെ വിശ്വസ്ത ഉറച്ചു നിന്ു. ൊന 
ൊത്രതേിനായി െിതാവിനു നന്ിയർപ്ിച്ചു എന് 
വസ്ുത അപ്തേിപറെ നുറുക്ലും മുന്തിരിയുപട 
പഞരുങ്ങലും സൂചിപ്ിക്ുന് സകലെീഢയിലും 
അവൻ സത്ന്താഷമായി ഏൽപ്ിച്ചു പകാടുതേതി
പന സൂചിപ്ിക്ുന്ു. എല്ാപേക്ത്ൊഴും െിതാവിപറെ 
ക്മീകരണതേിൽ അവൻ സന്തുഷ്ടനായിരുന്ു. ഈ 
ആത്മാവിനു അനുസൃതമായി അവർ െിരിയുത്്ാൾ 
ഒരു ത്സ്ാത്രഗീതം അവർ ആലെിച്ചു. അവപറെ 
ഭൂമിയിപല ജീവിതം അവസാനിക്യാലും, ദദവം 
തന് കൃെകൾ അവപറെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മതിയായി
രുന്തിനാലും െിതാവിനക് ഒരു നന്ിപയന് രീതിയിൽ 
അവർ ത്സ്ാത്രം പചാല്ി.

സ്ാരക അതോഴത്തോടു തുടർന്ു വന് മണിക്ൂ 
റുകേിപല സംഭവങ്ങേിത്ലക്ക് ശ്രദ് തിരിച്ചുപകാണ്ടക് 
“തപന് മരണതേിൽ നിന്ും രക്ിപ്ാൻ കഴിയുന്വ “തപന് മരണതേിൽ നിന്ും രക്ിപ്ാൻ കഴിയുന്വ 
ത്നാടു"ത്നാടു" പ്ാർത്ഥിച്ചുപകാണ്ടക് “ഉറച്ച നിലവിേിത്യാ“ഉറച്ച നിലവിേിത്യാ
ടും കണ്ീത്രാടും കൂപട"ടും കണ്ീത്രാടും കൂപട" (എബ്ാ. 5:7) നമ്ുപട ഈ 
വീപണ്ടടുപ്ുകാരപന ഗത്സമനയിത്ലക്ു െിന്തുടരാം. 
എപന്തന്ാൽ മരണപതേക്ുറിച്ചുള നമ്ുപട യജ 
മാനപറെ ഭയം ചില സന്ർഭങ്ങേിൽ െിതാവിപറെ 
െദ്തിപയ െിൻതുടരുന്തിൽ െരാജയപപ്ടുതേി 
യിട്ക് തതക്ഫലമായി െുനരുത്ഥാനതേിനു ത്ൊലും 
അത്യാഗ്യമാക്ിതേീർക്ുമായിരുന്ു. എന്ാൽ 
അവൻ തപറെ സമർപ്ണത്നർച്ച വിശ്വസ്തത്യാപട 
കാതേുപവന്ും, ആയതിനാൽ വാഗ്ദതേം പചയ്തതു 
ത്ൊപലയുള ഒരു െുനരുത്ഥാനം അവനുണ്ടാകുപമ 
ന് ഉറപ്ിനാൽ അവപന ആശ്വസിപ്ിക്ുന്തായി 
നമുക്ു കാണാം.

അതിനു ത്ശഷം മഹാെുത്രാഹിതപറെ മു്ിലും 
െീലാത്തോസിപറെയും പഹത്രാദാവിപറെയും വീണ്ടും 
െീലാത്തോസിപറെ മു്ിലും അവൻ എത്ര ശാന്തനാ 
യിരുന്ുപവന്ു നമുക്ു ശ്രദ്ിക്ാം. സ്വയ സംരക് 
ണതേിനായി “ത്രാമം കത്രിക്ുന്വരുപട മു്ാപക 
മിണ്ടാതിരിക്ുന് ആടിപനത്പ്ാപല അവൻ വാപയ 
തുറക്ാതിരുന്ു" (പയശ. 53:7). അന്ത്യത്തോേം നമു

ക്വപന വിശ്വസ്നും ദധര്യവാനുമായി കാണുവാൻ 
സാധിക്ുന്ു. അവനു ത്വണപമങ്ിൽ െിതാവിത്നാ
ടു െന്ണ്ടക് ലത്ഗ്യാനിലുമധികം ദൂതന്മാപര തപറെ 
കാവലിനായി ത്ചാദിക്ാമായിരുന്ു എന്ു നമുക്
റിയാം. എന്ാൽ ഈ ബലിയിൽ നിന്ും രക്പപ്
ടുവാനല് മറിച്ചക് വിശ്വസ്തത്യാപട അതിൽ ഉറച്ചക് 
നിൽക്ുവാനുള സഹായതേിനായാണക് അവൻ 
അത്െക്ിച്ചതക്. അവപറെ കാൽച്ചുവടക് െിൻപചല്ു
ന്വർക്ക് എത്ര വലിയ ൊഠമാണിതക്! എന്ിരുന്ാൽ 
തപന്യും അവപറെ ശിക്്യന്മാരിൽ ഏറ്വും അനു
സരണവും ദധര്യവും ഉളവർ തപന് ഗുരുവിപന 
മറന്ക് ഓടിത്പ്ായതായും കാണാം. അത്രയുമല് അവ
രിപലാരുവത്നാ തപറെ ഭയതോൽ കർതോവിപന 
തളിപ്റയുകയും പചയ്തു! നമ്ുപട വിശ്വാസതേി
പറെ അേവിപനാതേക് നമ്ുപട ഹൃദയപതേയും നപമ് 
വീപണ്ടടുതേവത്നാടു കൂപട കഷ്ടമനുഭവിക്ാനുള 
നമ്ുപട ദധര്യപതേയും താതക്െര്യപതേയും െരി
ത്ശാധിക്ുവാൻ എത്ര ത്യാജിച്ച സന്ർഭമാണിതക്! 
യാപതാരു അവസരങ്ങേിലും സാഹചര്യങ്ങേിലും 
നമ്ുപട യജമാനപന നാം തളിപ്റയില്ാപയന്ും, 
നമ്ുപട അധരങ്ങൾപക്ാണ്ടക് മാത്രമല് നമ്ുപട 
പെരുമാറ്ം പകാണ്ടും അവത്നാടക് പതറ്ക് ഏറ്ു െറ
യുപമന്ുള പ്തിജ്യാൽ നമ്ുപട മനസ്ിപന 
താങ്ങി നിർതേുവാനുള എത്ര വലിയ അവസരമാണക് 
നമുക്ു ലഭിച്ചിരിക്ുന്തക്.

യത്ഹാവയാൽ അംഗീകരിക്പപ്ട് ജനമാണക് 
ജീവപറെ പ്ഭുവിപന ക്ൂശിച്ചതക് എന് ചിന്ത നപമ് 
പഞട്ിക്ുന്ു! അത്രയുമല് പൊതുജനങ്ങപേക്ാൾ 
അധികം അവരുപട മതചിന്തയുപട ത്നതാക്ന്മാരായ 
പ്ധാന െുത്രാഹിതന്മാരും, ശാഷ്സ്ിമാരും, െരീശന്മാ 
രും, ന്യായശാഷ്സ്ിമാരുമാണക് ഈ ഭീകര പ്വർതേിക്ക് 
ഉതേരവാദി ആയപതന്ും കാണാം. ഞങ്ങൾ ഗുരുവി 
പറെ വാക്ുകപേ ഓർമ്ിക്ുന്ു “ത്ലാകം നിങ്ങപേ “ത്ലാകം നിങ്ങപേ 
െകയ്ുന്ു എങ്ിൽ അതക് നിങ്ങൾക്ു മുപ് എപന് െകയ്ുന്ു എങ്ിൽ അതക് നിങ്ങൾക്ു മുപ് എപന് 
െപകച്ചിരിക്ുന്ു എന്ു അറിവിൻ”െപകച്ചിരിക്ുന്ു എന്ു അറിവിൻ”. ഇവിപട അവൻ 
മതെരമായ ത്ലാകപതേയാണക് ചൂണ്ടിക്ാണിക്ു 
ന്പതന്ു കാണാം. അങ്ങപനപയങ്ിൽ, അവപറെ 
െിൻഗാമികോയ നപമ് മതെരമായ ത്ലാകം െപക 
യ്ും എന്ു മനസ്ിലാക്ാം.

സത്യത്തോടുള എതിർപ്ും, പ്കാശവാഹക 
ത്രാടുള െീഢനവും പ്ധാന മതത്നതാക്ന്മാരിൽ 
നിന്ു വരും എന്തിൽ ആശ്ചര്യപപ്ത്ടണ്ടതില്. ഈ 
വസ്ുത നമ്ുപട സ്വന്ത എതിരാേികപേത്യാ നമ്ുപട 
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കർതോവിപന െീഢിപ്ിച്ചവപരത്യാ പവറുക്ുന്തിനു 
കാരണമാകരുതക്. മറിച്ചക് ഈ വിഷയപതേ സംബന്ി
ച്ചുള അപപ്ാസ്ലനായ െത്ത്രാസിപറെ വാക്ുകൾ 
ഓർമ്ിത്ക്ണം: “നിങ്ങേുപട പ്മാണികപേത്പ്ാപല “നിങ്ങേുപട പ്മാണികപേത്പ്ാപല 
നിങ്ങേുപട അറിയായ്മപകാണ്ടു പ്വർതേിച്ചു എന്ു നിങ്ങേുപട അറിയായ്മപകാണ്ടു പ്വർതേിച്ചു എന്ു 
ഞാൻ അറിയുന്ു"ഞാൻ അറിയുന്ു" (അപപ്ാ. 3:17). അപത! ഹൃദയ
തേിപലയും മനസ്ിപലയും അജ്തയും അന്ത
യുമാണക് ക്ിസ്ുവിപറെയും അവപറെ അനുയായിക
േുപടയും െീഢനങ്ങേുപട മിക്വാറും അടിസ്ാനം. 
നമ്ുപട നന്മയ്ായി െിതാവക് ഇത്പ്ാൾ നമുക്തക് 
അനുവദിക്ുന്ു.

ഉത്സവപം ആെരിക്ുനെതിനുള്ള െില നിർവദേശങ്ങൾ
ആചാരമനുസരിച്ചക്, പചസ്റ്റർഷ്സ്പിങക്സിപല, പെ 

ൻസിൽവാനിയ പ്ത്ദശപതേ സഭാത്യാഗം, എപ്ി 
ഫനി ത്വദ ഭവനതേിൽ (Epiphany Bible House) 
ഏപ്ിൽ 5, 8 pm നക് യഥാകാല സത്യതേിത്ലക്ക് 
കടന്ുവരുന്വർക്ക് െൂർണ്മായും മഹതോയ 
പ്ാധാന്യമുള വലിയ ഉത്സവം ആചരിക്ുവാൻ 
കൂടിവരും. ഈ അനുഗ്രഹീതമായ സ്ാരകം ത്ലാക 
തേിപറെ െല ഭാഗതേുമുള പ്ിയ ത്നേഹിതന്മാർ 
മറക്രുപതന്ക് ഞങ്ങൾ നിർത്ദേശിക്ുന്ു. പചറിയ 
കൂട്ങ്ങൾ വലിയ കൂട്ങ്ങേുമായി കൂടിത്ച്ചരണപമന്ു 
(ഞങ്ങൾ െറയുന്ില്, മറിച്ചക് സാധാരണ ആചാരങ്ങ 
ൾത്ൊപല പചറിയ കൂട്മായിതേപന് കൂടി വരുവാൻ 
ഞങ്ങൾ െറയുന്ു. എപന്തന്ാൽ ആദിമ സഭയുപട 

ആചാരവും ഇങ്ങപന ആയിരുന്ുപവന്ു കാണാൻ 
കഴിയുന്ു. ഹൃദയ സത്ന്താഷത്തോപട നാം “ഉത്സവം “ഉത്സവം 
ആചരിക്”ആചരിക്”. നമ്ുപട കർതോവിപറെ ബലിത്യാടുള 
ബന്തേിൽ മാത്രമല് നമ്ുപട സ്വന്ത ഉട്ടിയുപട 
ബന്തേിലും അവത്നാടു കൂപട മരിച്ചക് അതായതക് 
സ്വന്ത ഇഷ്ടം മരിപ്ിച്ചക് ദദവതേിപറെ ഇഷ്ടതേിനു 
ജീവിച്ചു പകാളാപമന്ുള അതിപറെ അനുഷ്ാന 
പതേ വിലമതിക്ാം.

െുേിപ്ില്ാതേ അപ്വും, െുേിപ്ില്ാതേ മുന്തി 
രിച്ചാറും അപല്ങ്ിൽ ഉണക്മുന്തിരിച്ചാറും ഓത്രാ 
കൂട്തേിപറെയും ചുമതലയുളവർ ഏർപ്ാടാക്ണ 
പമന്ു ഞങ്ങൾ നിർത്ദേശിക്ുന്ു... െുേിച്ച വീഞ്ക് 
ഉെത്യാഗിക്ുന്തിനുള നിർത്ദേശതേിനു ഞങ്ങൾ 
എതിരാണക്. ജഡതേിപറെ ബലഹീനതയാൽ പ്ത്ലാ 
ഭിപ്ിക്പപ്ട്തിനാത്ലാ, ന്യായയുക്പമന്ു വിശ്വസി 
ച്ചിത്ട്ാ െുേിച്ച വീഞ്ക് ഉെത്യാഗിക്ുന്തിപനയും 
അപല്ങ്ിൽ അതേരം ശങ്യുളവപര പ്ീതിപപ്ടുതേു 
വാൻ ത്വണ്ടി െുേിക്ാതേ മുന്തിരിച്ചാറിൽ അൽെം 
വീഞ്ു ത്ചർക്ുന്തിപനയും ഞങ്ങൾ എതിർക്ു 
ന്ു.

ഈ പചറിയ കൂടിവരവക് ആഢംബരങ്ങൾ ഇല്ാ 
തേതായിരിക്ണപമന്ു ഞങ്ങൾ നിർത്ദേശിക്ുന്ു. 
മാന്യമായി, ക്മമായി, ശാന്തമായി നാം ആചരിക്ു 
വാൻ ത്ൊകുന് മഹതോയ ആചരണതേിനു ത്ചർന് 
വിലത്യറിയ ചിന്തകൾ പകാണ്ടക് നമുക്ു വന്ു 
ത്ചരാം. ഇതിനു 6-ാം വാല്യതേിപല െുതിയ സൃഷ്ടി 
യുപട പെസഹ എന് 11-ാം അദ്്യായതേിപറെ വായന 
സഹായമാകും. പ്തിരൂെങ്ങൾക്ും ചടങ്ങുകൾക്ും 
ഇതിനാൽ നാം കൂടുതൽ ശ്രദ് ത്കന്ദീകരിത്ക്ണ്ട 
തില്. ഇവയിപലല്ാം നമുക്ു നമ്ുപട കർതോവിനു 
പ്സാദമാകുന്തക് അത്ന്വഷിച്ചു പചയോം. െങ്ുപകാ 
ളുന് ഏവർക്ും ഈ ശുശ്രൂഷ പ്ത്യാജനകരമായി 
തേീരുന്ു എന്ു നമുക്ു ഉറപ്ു വരുതോം.

വിലത്യറിയ രക്പതേയും ദദവതേിനായുള 
െൂർണ് സമർപ്ണപതേയും സൂചിപ്ിക്ുന് അടയാ 
േങ്ങേിൽ െങ്ുപകാളുവാൻ കൂട്ായ്മയിൽ നിന്ും 
മുടക്ാതേ ആപരയും തടയരുതക് എന്ു ഞങ്ങൾ 
മുത്് സൂചിപ്ിച്ചുവത്ല്ാ. ഹൃദയതേിൽ നിശ്ചയമി
ല്ാതേവർ ഈ കൂട്ായ്മയുപട അവകാശം സ്വീകരി
ക്ുന്തിൽ യാപതാരു അെകടവുമില്. “തിന്ുകയും “തിന്ുകയും 
കുടിക്ുകയും പചയേുന്വൻ ശരീരപതേ വിത്വചികുടിക്ുകയും പചയേുന്വൻ ശരീരപതേ വിത്വചി
ക്ാഞ്ാൽ തനിക്ു ശിക്ാവിധി തിന്ുകയും കുക്ാഞ്ാൽ തനിക്ു ശിക്ാവിധി തിന്ുകയും കു
ടിക്ുകയും പചയേുന്ു"ടിക്ുകയും പചയേുന്ു" (1 പകാരി. 11:29) എന്ുള 
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അപപ്ാസ്ലൻ പ്തിൊദിക്ുന് വാക്ുകപേ ചില
ത്പ്ാൾ ചിലർ പതറ്ായ കാഴ്ചപ്ാടിൽ എടുക്ുന്തി
നാൽ അവപര ഉത്സാഹിപ്ിക്ുന്തു ആവശ്യമായി 
വരാം. ഇങ്ങപന ഭീരുക്ോയവർക്ക് ഈ മഹതോയ 
ആചാരം അനുഷ്ിക്ുവാനുള അവകാശം നഷ്ടപപ്ടു
ന്ില് എന്ു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്ുന്ു. അപപ്ാസ്ലൻ 
ഇവിപട സൂചിപ്ിക്ുന് കൂട്ം ബലിയുപട ശരിയായ 
പ്ാധാന്യപതേ മനസ്ിലാക്ുവാൻ െരാജയപപ്ട്വരാ
പണന്ും, ഈ ചടങ്ങിപന പവറുപമാരു ആചാരമായി 
കാണുന്വരാപണന്ും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ു. 
ഇതക് എന്തക് സൂചിപ്ിക്ുന്ു എന്ക് മനസ്ിലാക്ാൻ 
െരാജയപപ്ടുന്തക് ശിക്പയയും ശാസനപയയും 
പകാണ്ടുവരുന്ു.

ഈ വർഷപതേ സ്ാരകം (ഏപ്ിൽ 5, 6.00 pm നു 
ത്ശഷം) എല്ാ സത്ഹാദരങ്ങൾക്ും മഹത്വത്മറിയ 
തും പ്ത്യാജനകരവും ആയിതേീരുപമന്ു ഞങ്ങൾ 

വിശ്വസിക്ുന്ു. നമ്ുപട ഈ ഓട്തേിപറെ അവസാ 
നത്തേക്ക് നാം അടുക്ുത്ന്താറും നമ്ുപട വിേിയുപട 
മഹതോയ പ്ാധാന്യപതേയും, അതിപറെ ചുമതലക 
പേയും, അവകാശങ്ങപേയും നമ്ുപട ഹൃദയങ്ങേി 
ലും മനസ്ുകേിലും െതിപ്ിക്ണം. നാം ജീവിക്ു 
ന്തക് അത്ഭുതകരമായ കാലതോണക്. ഇനി വരും 
കാലം എങ്ങപന ആയിരിക്ുപമന്ക് നമുക്റിയില്. 
ആയതിനാൽ ഏറ്വും ശ്രദ്ത്യാപട, ഏറ്വും സു 
ത്ബാധത്തോപട, സത്ന്താഷത്തോടും ആനന്ത്തോ 
ടും കൂപട, നമ്ുപട വിത്മാചനം അടുതേിരിക്ുന്ു 
എന്ും, വിശ്വസ്രായി തുടർന്ാൽ ദദവതേിപറെ 
രാജ്യതേിൽ നമ്ുപട കർതോവായ ത്യശുവിത്നാ
ടു കൂപട വലിയ സത്ന്താഷവും അനുഗ്രഹങ്ങേും 
െങ്ിടാനാകുപമന്ു മനസ്ിലാക്ിപക്ാണ്ടക് നമുക്ു 
നടക്ാം.

സത്്മാഷകര്മായ വിവമാഹ ജീവിതതേിനകുള്ള സഹമായങ്ങള്
HELPS TOWARD HAPPINESS IN MARRIAGE

വ ിവാഹജ ീവ ിതതേിപല 
സ ത് ന്ത ാ ഷ പ തേ ക്ു റ ി ച്ചക് 
വേപര പതറ്ായ ധാരണയാണക് 
െലരും വച്ചുെുല ർതേുന്തക്. 
ഒരു ശരിയായ െങ്ാേിപയ 
ഒരുവൻ തിര പഞ്ടുതോൽ 
വിവാഹജീവിതതേിൽ യാ
ന്ികമായി സത്ന്താഷം വന്ു 
ത്ചരുപമന്ും, വിവാഹ ത്ശഷം 
ഉടൻതപന് മു്ുള അസ
ന്തുഷ്ടികൾ അപ്ത്യക്മാ 
കുപമന്ും ഉള പതറ്ായ ആശയങ്ങോണക് പടലി
വിഷനും, ത്റഡിത്യായും, െുസ്കങ്ങേും മാസികക
േും വിവാഹം പചയേുവാൻ ആഗ്രഹിക്ുന്വർക്ും 
വിവാഹം പചയ്തവർക്ും നൽകുന്തക്.

ഏതു വിധമായാലും ദാ്ത്യജീവിതതേിൽ യാ 
ന്ികമായി സത്ന്താഷം കടന്ു വരികയില്ാപയന്ക് 
എല്ാവരും തിരിച്ചറിത്യണം. വിവാഹിതരായ എല്ാ
വർക്ും അവരുത്ടതായ അെൂർണ്തകേും ബലഹീന
തകേും ഉളതുപകാണ്ടും, വിവാഹതേിനു ത്ശഷവും 
അവർക്ക് അതക് ഉളതിനാലും അവരുപട ദാ്ത്യ
ബന്തേിൽ അവ അസന്തുഷ്ടിക്ും ഗുരുതരമായ 

പ്ശ്നങ്ങൾക്ും വഴിപവക്ുന്
തിനാലും ഈ സത്ന്താഷം ത്ന
ടുന്തിനും നിലനിർതേുന്തി
നും നിരന്തരമായ യഥാർത്ഥ 
െരിശ്രമം ആവശ്യമാപണന്ും 
മനഃസ്ിലാക്ണം.

ഏതു മനുഷ്യനും ത്കൾഏതു മനുഷ്യനും ത്കൾ
പ്ാൻ ത്വഗതയും െറവാൻ പ്ാൻ ത്വഗതയും െറവാൻ 
താമസവും ത്കാെതേിനു താതാമസവും ത്കാെതേിനു താ
മസവുമുളവനായിരി ക്പട്"മസവുമുളവനായിരി ക്പട്" 
എന് ചിന്ത യാത്ക്ാ. 1:19 

നമ്ുപട മനസ്ി ത്ലക്ക് പകാണ്ടുവരുന്ു. െുരുഷ
ന്മാരും ഷ്സ്ീകേും ശരീരപ്കൃതിയിൽ പ്കടമായ 
വ്യത്യാസം െുലർതേു ന്വരാണക്. നമ്ൾ വ്യത്യ
സ്മായി ചിന്തിക്ുന്ു, നമ്ൾ വ്യത്യസ്മായി പ്തി
കരിക്ുന്ു, നമ്ുപട ഹൃ ദയങ്ങേും വ്യത്യസ്മായി 
പ്തികരിക്ുന്ു. എന്ിരു  ന്ാലും ഭർതോക്ന്മാരും 
ഭാര്യമാരും ഈ വസ്ുതപയ മറന്ുപകാണ്ടക് തപറെ 
െങ്ാേി എങ്ങപന ജീവിക് ണം, എങ്ങപന പ്തികരി
ക്ണം എന്ുള സ്വന്തം ധാരണകേിലൂപട ജീവിതം 
തുടരുന്ു.

വിവാഹ ജീവിതതേിൽ നമ്ുപട െങ്ാേിയുപട 



11  മ്റാരചഡ് - ഏപ്ില് 2020

ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ശ്രദ് പകാടുക്ുവാനായി നാം വി 
േിക്പപ്ട്ിരിക്ുന്ു. അപത, ത്കൾപ്ാൻ ത്വഗതയും 
െറവാൻ താമസവും ഉളവരായിരിപ്ിൻ. സംസാരി 
ക്ുന് ഓത്രാ വാക്ുകേും അർത്ഥമുളവയാണക്! 
കലഹതേിനു ത്കാെിത്ക്ണ്ട ആവശ്യമില്. െലത്പ്ാ 
ഴും ഇതേരം കലഹതേിലൂപട നമ്ുപട ഭാര്യയുപട 
ത്യാ ഭർതോവിപറെത്യാ പ്ത്ത്യക ആവശ്യങ്ങൾ 
എപന്തല്ാമാപണന്ക് തിരിച്ചറിയാനാകും. ഇതേരം 
സന്ർഭങ്ങേിൽ നമ്ുപട െങ്ാേി ഒരു ശത്രുവല്ാ 
എന്ക് ഓർമ്ിത്ക്ണ്ടതാണക്. ഇതക് വേപര വിചിത്രമാ 
യി ത്താന്ിത്യക്ാം. എന്ാലും െല ദ്തികേും ആ 
സ്ാനതേു നിന്ക് െരസ്പരം ആക്മിക്ുന്ു. െരസ്പരം 
ത്കൾക്ുന്തക് കുറയുത്്ാൾ, ത്വദനാജനകവും 
ത്ദാഷകരവുമായ വാക്ുകൾ സംസാരിക്ുകയും 
ത്കാെം ജനിപ്ിക്ുകയും പചയേുന്ു.

യാത്ക്ാബക് അപപ്ാസ്ലപറെ ശ്രത്ദ്യമായ വാ 
ക്ുകൾ െരിഗണിക്ുത്്ാൾ വിവാഹബന്പതേ 
പ്റ്ിയുള ഒരു ശ്രത്ദ്യമായ ചിത്രം മനസിത്ലക്ക് 
കടന്ുവരുന്ു. ഒരുെത്ക് ദദവം നാം എന്തായി 
തേീരണപമന്ക് ആഗ്രഹിച്ചുത്വാ, ആ സ്ിതിയിത്ല 
പക്തേുവാൻ നപമ് സഹായിക്ുന്തക് നമ്ുപട 
െങ്ാേിയാകാം: അങ്ങപന വരുത്്ാൾ നമ്ുപട ഹൃ 
ദയങ്ങൾ ശ്രദ്ാെൂർവ്വം ആർദ്രതത്യാപട പ്തികരി 
ക്ുന്തിനു സാധ്യതയുണ്ടക്. എല്ാ െങ്ാേികേും 
മുറിവുകപേ പൊടിയായും, പ്ത്യാജനങ്ങപേ മാ
രബിേുകോയും കണക്ാക്പട്.

ദദവ വചനതേിപല (ദബബിൾ) ആദ്യ രണ്ടക് 
അദ്്യായങ്ങേിൽ മനുഷ്യൻ ഏകനായി ജീവിക്ുന് 
തക് നന്ല് എന്ും, ആദ്യം ദദവത്തോടും രണ്ടാമതക് 
െങ്ാേിത്യാടുമുള ബന്തേിനായി സൃഷ്ടിക്പപ് 
ട്വനാപണന്ും ആയതിനാൽ ഞാൻ അവനു തക് 
തായ ഒരു തുണപയ ഉണ്ടാക്ിപക്ാടുക്ുപമന്ും 
യത്ഹാവ പവേിവാക്ുന്ു. ആദാമിനക് ഗാഡനിദ്ര 
വരുതേിപക്ാണ്ടക് ദദവം ഹൗവ്വപയ സൃഷ്ടിച്ചുപവ 
ന്ും അങ്ങപന ആദാമിപറെ വാരിപയല്ിൽ നിന്ും 
അവപനാരു സഖിപയ സൃഷ്ടിച്ചുപവന്ും ദബബിൾ 
നത്മ്ാടു െറയുന്ു.

െുരുഷനും ഷ്സ്ീക്ും ത്വണ്ടിയുള ദദവീക െദ് 
തിയാണക് വിവാഹം. ഇതിലൂപട അവരിരുവരും ഒന്ാ 
യിതേീരുന്ു. വിവാഹം നമ്ുപട സ്വാർത്ഥതപയയും 
നമ്ുപട ത്മാശം ശീലങ്ങപേയും തുറന്ു കാണിക്ു 
ന്തിനാൽ ഒരു ബുദ്ിമുട്ാത്യക്ാം. രണ്ടു വ്യക്ി 
കൾ ഒരു ത്ദഹമായിതേീരുവാൻ െരിശ്രമിക്ുത്്ാൾ 

ഉണ്ടാകുന് വർദ്ിച്ചു വരുന് ത്വദനകോൽ നമ്ിപല 
വ്യത്യസ്തകൾ വികാരാധീനമാകും. ഇത്താ, വേപര 
അനിവാര്യമായ അഞ്ക് വാക്ുകൾ െഠിത്ക്ണ്ടതി 
പറെ ആവശ്യകതപയ മുത്ന്ാട്ു വയ്ുന്ു: എനിക്ക് 
പതറ്ു െറ്ി, എത്ന്ാടു ക്മിക്ണം! ഹാ, എവിപടയാ 
ത്ണാ ത്നേഹം �നമായുളതക് അവിപട പതറ്ുകൾ 
ത്നർതേതായി തീരുന്ു. മർപക്ാ. 10:9 (ഡയത്്ാട്ക്) 
പല പ്സ്ാവന വേപര വ്യക്മാണക്: “ദദവം ത്യാജി “ദദവം ത്യാജി 
പ്ിച്ചതിപന മനുഷ്യൻ ത്വർെിരിക്രുതക്”പ്ിച്ചതിപന മനുഷ്യൻ ത്വർെിരിക്രുതക്”.

അപത, ഓത്രാ വാക്ുകൾക്ും അർത്ഥമുണ്ടക്! 
യുദ്ം ആരംഭിക്ുന്തിനും, ഹൃദയങ്ങപേ മുറിപപ് 
ടുതേുന്തിനും, ഒരു വ്യക്ിയുപട ആത്മാവിൽ മുറി 
വുണ്ടാക്ുന്തിനും, ശത്രുക്പേ സൃഷ്ടിക്ുന്തിനും, 
ഭയം ജനിപ്ിക്ുന്തിനും വാക്ുകൾക്ക് ശക്ിയുണ്ടക്. 
നിപന് വിവാഹം കഴിച്ചതക് എപറെ ജീവിതതേിപല 
ഏറ്വും വലിയ പതറ്ാണക്; ഞാൻ പതറ്ായ വ്യക്ി
പയയാണക് വിവാഹം പചയ്തപതന്ക് എനിക്ിത്പ്ാൾ 
ഉറപ്ായി; എനിക്ക് നിത്ന്ാടുള താതക്െര്യം നഷ്ട 
പപ്ട്ു; ഞാൻ മപറ്ാരാേുമായി ത്നേഹതേിലാണക്; 
ഇതേരം വാക്ുകൾ നമ്ുപട െങ്ാേിത്യാടക് െറഞ്ി 
ട്ുണ്ടാവാം. എന്ാൽ നമ്ൾ നമ്ുപട വാക്ുകപേ 
ശ്രദ്ിക്ുന്ില്ാപയങ്ിൽ അവയ്ക് നമ്ുപട വിവാഹജീ 
വിതപതേ നശിപ്ിക്ാനാകും. ത്കാെിക്ുത്്ാൾ ഒരു 
വാക്ു െറയുവാൻ എേുപ്മാണക്. ദദവതേിപറെ സമ 
ർപ്ിത മക്ോയ നമുക്ക് ഉത്സാഹിപ്ിക്ുന് വാക്ുക 
ൾ തിരപഞ്ടുതേുപകാണ്ടക് സത്ന്താഷതേിപറെ ഫലം 
ആസ്വദിക്ാം. ഇത്ത വാക്ുകപേ മുത്ന്ാട്ു വയ്ുന് 
ഒരു സുവിത്ശഷ ഗീതമുണ്ടക്: “അവ എപന് വീണ്ടും 
ൊടി ത്കൾപ്ിക്ുക; അവയുപട സൗന്ര്യം ഞാൻ 
കൂടുതൽ ദർശിക്പട്; വിശ്വാസവും കടമയും എപന് 
െഠിപ്ിക്ുക; ജീവപറെ ആശ്ചര്യമാർന് വചനങ്ങൾ 
തപന്.” ദദവവചനതേിൽ നിന്ും നമുക്ക് വേപര 
അർത്ഥവതോയ ഇതേരം വാക്ുകൾ ലഭിച്ചിട്ുണ്ടക്: 
ത്കൾക്ുന്വർക്ക് കൃെ ലഭിത്ക്ണ്ടതിനു ആവശ്യം 
ത്ൊപല ആത്മിക വർദ്നക്ായി നല് വാക്ല്ാപത 
ആകാതേതക് ഒന്ും നിങ്ങേുപട വായിൽ നിന്ു െു 
റപപ്ടരുതക്. നിറത്വറ്പപ്ടുന്തും ദദവബഹുമാ 
നിതവുമായ ഒരു വിവാഹജീവിതതേിപറെ ആനന്ം 
അനുഭവിക്ുവാൻ തക്വണ്ം വിവാദെരവും വിമ 
ർശനാത്മകവുമായ മത്നാഭാവങ്ങപേ തടുക്ുവാൻ 
ത്വണ്ട ദദവകൃെ അത്ന്വഷിക്ുവാൻ ഞങ്ങൾ 
നിങ്ങപേ ത്പ്രിപ്ിക്ുന്ു.

ദവവാഹികാവസ് വേപര എേുപ്മാപണന് 
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വാദം ഞങ്ങൾ ഉന്യിക്ുന്ില്. ഏറ്വും മികച്ച 
വിവാഹ ബന്ങ്ങൾ ത്ൊലും, അവർ അതിപന ഒരു 
ഉട്ടി എന്തിനു െകരം ഒരു കരാറായി കണക്ാ 
ക്ുന്തിനാൽ െരീക്ിക്പപ്ടുകയും െല സമയങ്ങ 
േിലും െരാജയപപ്ട്ിട്ക് ദ്തിമാർ ഉത്െക്ിക്ുകയും 
പചയേുന്ു. വിവാഹ ത്മാചനങ്ങൾ ദ്തികപേ ഭിന്ി 
പ്ിക്ുക മാത്രമല് പചയേുന്തക്, കുട്ികപേ മുറിപപ്ടു 
തേുകയും, കുടുംബാംഗങ്ങപേയും സുഹൃതേുക്പേ 
യും അകറ്ി നിർതേുകയും പചയേുന്ു. അപത, യു.എ 
സിപല സുപ്ീം ത്കാടതി, വിവാഹപതേ െുരുഷനും 
ഷ്സ്ീയും തമ്ിലുളതാണന് െര്രാഗത നിർവ്വച 
നപതേ മാറ്ിവച്ചിരിക്ുന്ു! 
ഇങ്ങപന െറയുത്്ാഴും 
അവസാനപതേ ഒരു ശര
ണപമന് നിലയിൽ വിവാ 
ഹത്മാചനതേിനക് അവഗ
ണിക്ുവാനാകാതേ സാ
ഹചര്യങ്ങേും ഉപണ്ടന്ു 
നാം തിരിച്ചറിയുന്ു. െങ്ാ
േിയുപട ദുർവൃതേികരമായ 
അവിശ്വസ്ത നിമിതേം 
ഇതാകാപമന്ു മതോ. 1939 
ൽ െറയുന്ു.

നമുക്ക് അൽെസമയം 
വിഷയതേിൽ നിന്ും വ്യ 
തിചലിച്ചക് വിവാഹത്മാ
ചനങ്ങപേ സൃഷ്ടിക്ുന് 
ത്ലാ കതേിപല ചില �ടകങ്ങപേ െരിത്ശാധി
ക്ാം. മനു ഷ്യരാശി, വൃദ്പനത്ന്ാ, യുവാപവ
ത്ന്ാ ഇല്ാപത അത്നകരും സമാധാനതേിനായും 
ആനന്തേിനായും അത്ന്വഷിച്ചു നടന്ിട്ക് മദ്യം, 
െുകയില, മയക്ുമരു ന്ക്, നിയമ വിരുദ്മായ 
ദലംഗിക പ്വർതേികൾ എന്ിവയിത്ലക്ക് തിരി
യുന്ു. െുകയില, കഞ്ാവക്, മദ്യം, വിത്കാഡിൻ, 
എക്റ്റസി, പകാപക്യിന്, പഫൻസി ക്ിഡിൻ (PCP), 
ഓക്ിത്കാണ്ടിൻ, മാനസികാത്രാഗ്യ, ചികിത്സാ മരു
ന്ുകൾ എന്ിവയുപട ഉെത്യാഗം ത്ലാകതേിൽ 
ഇന്ക് വ്യാെകമായിപക്ാണ്ടിരിക്ുന്ു. യുവാക്
ോയിരുന്ാലും പ്ായമുളവരായിരുന്ാലും തങ്ങ
േുപട അതൃപ്തികരമായ ബന്ങ്ങേുപട മാനസി 
കാ�ാതവും, ത്വദനയും കുറയ്ുവാനും, അസന്തു 
ഷ്ടമായ കുടുംബജീവിതതേിപല ശാരീരികവും ദവ 
കാരികവുമായ അധിത്ക്െവും കുറയ്ുവാനായി 

മയക്ുമരുന്ുകൾ ഉെത്യാഗിക്ുന്തു കാണാം. 
വിനാശകരമായ സ്വഭാവവും, ഹാനികരമായ വസ്ു 
ക്േുപട ഉെത്യാഗവും വർജ്ിക്ുവാനുള ദൃഢ 
നിശ്ചയതേിപറെ അഭാവമുള ഒരു ത്ലാകതോണക് 
നാം ജീവിക്ുന്തക്. എല്ാവരുപടയും അംഗീകാരം 
ത്നടുവാൻ തക്വണ്ം പെരുമാറ്തേിപറെ നിലവാരം 
കുറയ്ുവാൻ ത്ൊലും ത്ലാകം ഇന്ു വേപര സന് 
ദ്മാണക്.

ഇതേരം ശീലങ്ങപേ െിന്തുണക്ുന്തിനാൽ അ 
തിനു നൽത്കണ്ടി വരുന് വില വർദ്ിച്ചു വർദ്ി
ച്ചു വരികയും കുറ്ത്ബാധം കൂടുതൽ കൂടുതൽ 

ആഴമുളതായി തീരുകയും 
പചയേുന്ു. ഇവ നുണ െറ
യുന്തിത്ലക്ും, വഞ്ന
യിത്ലക്ും, കടകൾ തുറന്ക് 
ത്മാഷ്ടിക്ുന്തിത്ലക്ും, 
മറ്ക് കവർച്ചകേിത്ലക്ും, 
പകാളയിത്ലക്ും, മറ്ു തര
തേിലുള അക്മങ്ങേിത്ല
ക്ും, ആകസ്ിക ദലഗിക 
ബന്തേിൽ ഏർപപ്ടുന്
തിത്ലക്ും, എതിർവർഗ്ഗ 
സ്വവർഗ്ഗ ത്വശ്യാവൃതേി
യിത്ലക്ും നയിക്ുന്ു. 
ഇത്താപടാപ്ം ഇവപയല്ാം 
ഒരു സമ്പ്രദായം ആരംഭി
ക്ുന്തിനുള ആസക്ി 

ഉണർതേുന്ു. അങ്ങപന ഇതേരം നിരാശയും നി
യമലം�നവും ബന്നതേിനും തടവിനും കാരണ
മാവുകയും, അക്ാരണതോൽ ആത്മാഭിമാനം 
നഷ്ടമായിട്ക് ആ വ്യക്ി കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്വാ
ധീനിക്പപ്ടുകയും പചയേുന്ു. ഉെ ത്ഭാക്ാവിപന 
ഇതു മാനസ്ികവും ശാരീരികവും വികാരെരവു
മായി ബാധിക്ുകയും, അതക് മറ്ക് രീതിയിൽ ഭീകര
മായ െരിണിത ഫലങ്ങൾക്ക് കാ രണമാവുകയും, 
അതായതക് മലിനമായ സാഹചര്യ ങ്ങേിൽ അർത്ഥ
ത്ബാധാവസ്യിത്ലക്ക്, ചിലത്പ്ാൾ മരണാവസ്
യിത്ലക്ക് എതേിക്ുകയും പചയേുന്ു.

ഈ വിഷയപതേ 1 തിപമാ. 5:8 ൽ അപപ്ാസ്ല 
നായ ൌപലാസക് മുത്ന്ാട്ു വയ്ുന്ു: തനിക്ുളവ 
ർക്ും സ്വന്തം കുടുംബക്ാർക്ും ത്വണ്ടി കരുതാ
തേ വൻ വിശ്വാസം തളിക്േഞ്ക് അവിശ്വാസിത്യ
ക്ാൾ അധമനായിരിക്ുന്ു. ഒരുവപറെ െങ്ാേിയുപട 
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സാ്തേിക െിന്തുണയ്ും ദവകാരികവും ആത്മീയ 
വുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ും ഉതകുന്തിനായി ഈ 
തത്വപതേ പ്ത്യാഗിക്ാം.

പലെയക്സക് ൊസ്കലിപറെ ഒരു ഉദ്രണി ഉെത്യാഗി 
ക്ുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്ുന്ു. ഒരു കപ്ലിൽ 
യാത്ര പചയേുത്്ാൾ, എല്ാം ഒത്ര സമയം ചലി
ക്ുന് തുപകാണ്ടക് ഒന്ും ചലിക്ുന്തായി ത്താ
ന്ുകയില്. എല്ാവരും വഷേത്വതേിത്ലക്ക് നീങ്ങു
ത്്ാൾ ആരും നീങ്ങുന്തായി ത്താന്ുകയില്. 
എന്ാൽ ആപരങ്ി ലും ഒരുവൻ ചലനം നിർതേി, 
ഒരു നിശ്ചിതസ്ാന തേക് നിന്ാൽ ആപരാപക്യാ
ണക് ബദ്പപ്ട്ക് ഓടുന് പതന്ക് അവനു കാണുവാ
നാകും. ദദവം തങ്ങേുപട വിവാഹ ത്നർച്ചകപേ 
ആദരിക്ണപമന്ക് ആഗ്രഹി ക്ുന്വർക്ുത്വണ്ടി 
ഞങ്ങൾ ദബബിേിപന (ദദ വവചനം) തപന് 
ഈ അധഃെതിച്ചുപകാണ്ടിരിക്ുന് ത്ലാകതേിൽ 
നമ്ുപട നിശ്ചിത ബിന്ുവായി കണ ക്ാക്ുന്ു. 
ഈ നിശ്ചിത ബിന്ുവിപന ൊലിക്ുന് തിൽ 
നമുക്ക് ലജ്ിതരാകാതിരിക്ാം.

വിവാഹ ഉട്ടിയാൽ ബന്ിക്പപ്ട്ിരിക്ുന് 
ഒരു െുരുഷനും ഷ്സ്ീയും ഇനി രണ്ടല്, ഒരു ശരീര 
മാണക്. അവരുപട ഭാവിയിപല സത്ന്താഷവും ഏത 
ൽക്ാല സമൃദ്ിയും അവർക്ക് െരസ്പരമുള വിശ്വ 
സ്തത്യാടും, ഔദാര്യത്തോടും, ത്നേഹത്തോടും, 
െരിഗണനത്യാടും ബന്പപ്ട്ിരിക്ുന്ു. ഒരു വി 
വാഹബന്ം അതിപറെ ദദർ�്യതേിലും സ്വഭാവ 
തേിലും ക്ിസ്ുവിപറെയും അവപറെ സഭയുപടയും 
നിലനിൽക്ുന്തും, വിശ്വസ്വും, അനുഗ്രഹീതവു 
മായ ഒതേുത്ചരൽ ത്ൊപല ആകുവാൻ രൂെകല്പന 
പചയ്തിരിക്ുന്ു (എപഫ. 5:23-27). അവൻ അവപേ 
ഉത്െക്ിക്ുകത്യാ ദകവിടുകത്യാ ഇല്. അവൾ 
അവത്നാടുള വിശ്വസ്തയിൽ നിന്ും െിൻവാങ്ങു 
കയുമില്.

വിവാഹിതരാകുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്ുന്വർക്ും 
വിവാഹം കഴിച്ചവർക്ുമായി വിവാഹജീവിതതേി 
ൽ സത്ന്താഷം െകരുന് ചിന്തകേിലൂപട നമുക്ു 
തുടരാം. അപപ്ാസ്ലനായ ൌപലാസിലൂപട ദദവം 
െറയുന്ു (1 പകാരി. 7:3-5, പബർക്ലി െരിഭാഷ) 
“ഭർതോവക് ഭാര്യത്യാടക് കടംപെട്ിരിക്ുന് കർതേ “ഭർതോവക് ഭാര്യത്യാടക് കടംപെട്ിരിക്ുന് കർതേ 
വ്യം പചയേപട്, അപ്കാരം തപന് ഭാര്യ ഭർതോവിനും  വ്യം പചയേപട്, അപ്കാരം തപന് ഭാര്യ ഭർതോവിനും  
പചയേപട്"പചയേപട്" (തപറെ െങ്ാേി ന്യായമായും, സ്വാഭാവി 
കമായും, നീതിയായും ആഗ്രഹിക്ാവുന് അേ 
വിലുള ദലഗിക ത്നേഹം നൽകുവാൻ െരസ്പരം 

കഴിയണം). ഭർതോവക് മുഖാന്തരം ഭാര്യയ്ക് തപറെ ഭർതോവക് മുഖാന്തരം ഭാര്യയ്ക് തപറെ 
ശരീരതേിത്ന്മൽ പ്ത്ത്യകമായ ഒരു അധികാരവുമി ശരീരതേിത്ന്മൽ പ്ത്ത്യകമായ ഒരു അധികാരവുമി 
ല്; അപ്കാരം തപന് ഭാര്യ മുഖാന്തരം ഭർതോവിനു ല്; അപ്കാരം തപന് ഭാര്യ മുഖാന്തരം ഭർതോവിനു 
തപറെ ശരീരതേിത്ന്മൽ പ്ത്ത്യകമായ ഒരു അധികാര തപറെ ശരീരതേിത്ന്മൽ പ്ത്ത്യകമായ ഒരു അധികാര 
വും ഇല്വും ഇല്. “പ്ാർത്ഥനയ്ക് അവസരമുണ്ടാകുവാൻ ഒരു “പ്ാർത്ഥനയ്ക് അവസരമുണ്ടാകുവാൻ ഒരു 
സമയത്തേക്ക് െരസ്പര സമ്തത്തോപട അല്ാപത സമയത്തേക്ക് െരസ്പര സമ്തത്തോപട അല്ാപത 
ത്വർപെട്ിരിക്രുതക്; നിങ്ങേുപട അജിത്തന്ദിയത്വം ത്വർപെട്ിരിക്രുതക്; നിങ്ങേുപട അജിത്തന്ദിയത്വം 
നിമിതേം സാതോൻ നിങ്ങപേ െരീക്ിക്ാതിരിത്ക് നിമിതേം സാതോൻ നിങ്ങപേ െരീക്ിക്ാതിരിത്ക് 
ണ്ടതിനു വീണ്ടും ത്ചർന്ിരിപ്ിൻ"ണ്ടതിനു വീണ്ടും ത്ചർന്ിരിപ്ിൻ".

ഭാര്യാഭർതോക്ന്മാർക്ക് െരസ്പരം ആത്മാർത്ഥ 
ത്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്ണം. ശരിയായ ദലഗിക 
ത്നേഹ ബന്ം ദാ്ത്യജീവിതതേിൽ സത്ന്താഷം 
നൽകുപമങ്ിൽ തപന്യും തമ്ിൽ ദലഗിക ത്നേഹ 
ബന്പതേക്ാൾ (ഗ്രീക്ിൽ - eros (ഇത്റാസക്) ഉെ 
രിയായ ത്നേഹം ഉണ്ടാകണം. കൂടുതൽ ഊന്ി െറ 
യുന്തിനായി ഞങ്ങൾ ൌപലാസിപറെ (1 പകാരി. 
7:3-5, പബർക്ലി െരിഭാഷ) പ്സ്ാവനപയ ആവ 
ർതേിക്ുന്ു. “ഭർതോവക് ഭാര്യത്യാടക് കടംപെട്ിരി “ഭർതോവക് ഭാര്യത്യാടക് കടംപെട്ിരി 
ക്ുന് കർതേവ്യം പചയേപട്, അപ്കാരം തപന് ഭാര്യ ക്ുന് കർതേവ്യം പചയേപട്, അപ്കാരം തപന് ഭാര്യ 
ഭർതോവിനും പചയേപട്"ഭർതോവിനും പചയേപട്" (തപറെ െങ്ാേി ന്യായമായും, 
സ്വാഭാവികമായും, നീതിയായും ആഗ്രഹിക്ാവുന് 
അേവിലുള ദലഗിക ത്നേഹം നൽകുവാൻ െരസ്പ 
രം കഴിയണം). പ്ണയപതേ ഒരിക്ലും മരിക്ാൻ 
അനുവദിക്രുതക്.

ദലഗിക ത്നേഹതേിനുെരിയായി ത്നേഹതേിപറെ 
ഉയർന് അവസ് െരസ്പരം നൽകുവാനായി ഭാര്യാ 
ഭർതോക്ന്മാർ ശ്രമിക്ണം. അവർക്ു തമ്ിൽ െര 
സ്പരം ആത്മാർത്ഥമായ നല് ഇഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. 
തമ്ിൽ കടംപെട്ിരിക്ുന് നല് ഇച്ഛയാണക് ഇതിൽ 
അന്തർഭവിച്ചിരിക്ുന്തക് - ഇതിപന നാം കർതേവ്യ 
ത്നേഹം (ഗ്രീക്ിൽ ഫീലിയ - philia) അഥവാ നീതി 
എന്ു വിേിക്ുന്ു. ത്യശു നൽകിയ തങ് പ്മാ
ണതേിനു അനുസരണമായി അവർ െരസ്പരമുള 
കടമകപേ നിറത്വത്റ്ണ്ടതും െരസ്പരം ശരിയായി 
ഇടെഴത്കണ്ടതുമാണക് - “മറ്ുളവർ നിങ്ങൾക്ു “മറ്ുളവർ നിങ്ങൾക്ു 
പചത്യേണം എന്ു നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്ുന്പതാപക്പചത്യേണം എന്ു നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്ുന്പതാപക്
യും നിങ്ങൾ അവർക്ും പചയക് വിൻ”യും നിങ്ങൾ അവർക്ും പചയക് വിൻ” (മതോ. 7:12 
NASB). മറ്ുളവർ നമുക്ക് എന്തുപചത്യേണം എന്ു 
നാം ഉചിതമായി ആഗ്രഹി ക്ുന്ുത്വാ (ദദത്വഷ്ട
തേിനും ദദവവചനമാകുന് ദബബിേിപറെ ഉെത്ദ
ശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായും) അതക് നാം അവർക്ക് 
പചയ്തു പകാടുത്ക്ണ്ടതാണക് എന്ാണിതക് അർത്ഥ
മാക്ുന്തക്.
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ഭാര്യാഭർതോക്ന്മാർ ശരിയായ മര്യാദത്യാപട 
പെരുമാറുകയും െരസ്പരം െരിഗണന കാണിക്ു 
കയും പചയേുത്്ാൾ, അവർ തങ്ങേുപട ശരിയായ 
ഉതേരവാദിതേങ്ങൾ ഏപറ്ടുക്ുകയും അവരുപട 
വാഗ്ദതേങ്ങൾ ൊലിക്ുവാൻ ഉത്സാഹത്തോപട ശ്ര 
മിക്ുകയും പചയേും. അത്പ്ാൾ അവർ െരസ്പരം തങ്ങ 
േുപട സമയതേിപറെയും, സംഭാഷണതേിപറെയും, 
ശ്രദ്യുപടയും ഉചിതവും ന്യായവും നിരന്തരവുമായ 
അേവക് നൽകും. അവർ തങ്ങേുപട സത്ന്താഷങ്ങ 
േും, ദുഃഖങ്ങേും, പ്ത്യാശകേും, നിരാശാജനകമായ 
അനുഭവങ്ങേും അവയുപട െുത്രാഗതികേും െങ്ിടും. 
ആശയവിനിമയവും സഖിത്വവും വേപര പ്ാധാന്യ
മു ളതാണക്. ഭർതോവിപനയും ഭാര്യപയയും െരസ്പ
രം ത്ചർതേുപകാണ്ടക് സഖിത്വം നൽകിയതിപറെ 
കാരണം ഉല്പ. 2:18 ൽ ഉണ്ടക്. ഭർതോവിനാകപട് 
ഭാര്യയ്ാകപട് കർതേവ്യ ത്നേഹം ശ്രദ്ത്യാപട നിർ
വ്വഹിക്ാൻ സാ ധിച്ചാൽ ദവവാഹികാവസ്യിൽ 
വലിയ അേവിൽ സത്ന്താഷം ഉേവാക്ാൻ അതു 
സഹായകമാകും.

െണെരവും സാ്തേികവുമായ ബാധ്യതകേു 
പട വിഷയങ്ങേിലും ഭർതോക്ന്മാരും ഭാര്യമാരും ശ്ര
ദ്ിക്ണം. ദാ്ത്യബന്തേിൽ സാ്തേിക ബു
ദ്ിമുട്ുകേും എത്പ്ാഴും സമ്ർദേം ജനിപ്ിക്ുന്ു. 
സാ്തേിക ദവഷമ്യം ദാ്ത്യ െരാജയതേിപറെ 
വലിപയാരു കാരണമാണക്. ദ്തികൾ സാ്തേിക 
കാര്യങ്ങേിൽ തുറന് മനസ്ുളവരും െരസ്പരം സഹ 
കരിക്ുന്വരുമായിരിക്ണം. കുടുംബതേിപല 
ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനിവാര്യമായ വരുമാനം ത്നടു 
ന്തിനു അവസരങ്ങൾ കപണ്ടതേുകയും അതിൽ 
ഉത്സാഹെൂർവ്വം വിജയിക്ുകയും ത്വണം. ഈ 
വരുമാനം കുടുംബതേിപറെ പ്ത്യാജനങ്ങൾക്ായി 

െരമാവധി പ്ത്യാജനങ്ങൾക്ായി ഉെത്യാഗിക്ുക 
യും ൊഴാക്ാപത സൂക്ിക്ുകയും ത്വണം. ഓത്രാ 
ദാ്ത്യ െങ്ാേിയും അധികം ചിലവു വരുതോ
പത ചിലവഴിക്ുന്തിത്നാ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങു
ന്തി ത്നാ ഉള തീരുമാനങ്ങൾ ഒരുമിച്ചക് ചർച്ച 
പചയ്തക് എടുത്ക്ണ്ടതാണക്. ചിലവഴിക്ുന്തിനക് 
ഒരു െരിധി വയ്ുന്തക് വേപര നല്താണക്. ഈ 
െരിധിയിൽ കൂ ടുതലായി ചിലവുവരുന് കാര്യങ്ങ
പേ കുറിച്ചക് കൂടി ആത്ലാചിത്ക്ണ്ടതാണക് (ഓത്രാ 
കുടുംബങ്ങേുപട യും ആവശ്യാനുസരണം 500 
രൂെ മുതൽ 1000 രൂെ വപര). വർദ്ിച്ച ചിലവിൽ 
നിന്ും ത്വദനാജനകമായ അപ്തീക്ിത അവസ
രങ്ങേിലും ഇതക് ദ്തികൾക്ക് പ്ത്യാജനകരമാ
യിതേീരും.

ത്നേഹതേിപറെ ഉന്തമായ രൂെവും (നിസ്വാർത്ഥ 
ത്നേഹം) കൂപട നാം െരിഗണിക്ണം. ഭർതോവും 
ഭാര്യയും െരിഗണിത്ക്ണ്ടതും െരസ്പരം അവർക്ു 
തമ്ിൽ ഉണ്ടാത്കണ്ടതുമായ നാലക് ത്യാഗ്യതകപേ 
നമുക്ു െരിത്ശാധിക്ാം (1) അഭിനന്നം: തപറെ 
ജീവിതെങ്ാേിയിൽ അഭിനന്നതേിനു ത്യാഗ്യ
മായ ഗുണങ്ങപേ കപണ്ടതേുകയും അനുത്യാജ്യ
മായ എല്ാ അവസരങ്ങേിലും ആ അഭിനന്നം 
വാക്ാലും പ്വർതേിയാലും പ്കടിപ്ിക്ുകയും 
ത്വണം. (2) ഹൃദയതേിപറെ ഐക്യം: െരസ്പരം അഭി
നന്ിക്ാനുള ഗുണങ്ങൾ കപണ്ടതേി അതിലൂപട 
നിസ്വാർത്ഥ ത്നേ ഹപതേ പ്കടമാക്ണം. ഇതക് 
കൂട്ായ്മയ്ും സഖിത്വ തേിനും കാരണമാകും. (3) 
സഹാനുഭൂതി: തങ്ങേുപട നഷ്ടങ്ങേിലും ദുഃഖങ്ങ
േിലും നല് തത്വങ്ങേിൽ ഉറച്ചു നിൽക്ുത്്ാൾ 
വരുന് പ്ശ്നങ്ങേിലും മറ്ക് െരീക്ാ നുഭവങ്ങേിലും 
െരസ്പരം അവർക്ക് സഹാനുഭൂതി ത്താത്ന്ണ്ടതു
ണ്ടക്. ഭർതോവിനും ഭാര്യയ്ും തങ്ങേുപട ദാ്ത്യജീ
വിതതേിൽ നിസ്വാർത്ഥ ത്നേഹം ഉണ്ടാ ത്കണ്ടതക് 
വേപര അനിവാര്യമാണക്. (4) െരിത്യാഗം അഥവാ 
ആത്മെരിത്യാഗ ശുശ്രൂഷകൾ: നല് തത്വ ങ്ങത്ോടു 
പ്ിയമുളതിനാൽ അവർ െരസ്പരം നിസ്വാ ർത്ഥ 
ത്നേഹം പ്കടമാക്ണം. ത്യശുവിനക് തപറെ യഥാർ
ത്ഥ സഭത്യാടക് തപറെ ഹൃദയതേിൽ ത്താന്ിയ ത്നേ
ഹമാണക് ഈ ത്നേഹം (എപഫ. 5:25, 29).

ഭർതോക്ന്മാരും ഭാര്യമാരും തമ്ിലുള നി
സ്വാർത്ഥ ത്നേഹതേിപറെ അഭ്യസനം ദവവാഹിക 
ബന്തേിൽ ശക്ിമതോയ സത്ന്താഷം പകാണ്ടു 
വരികയും ഉന്തവും െരിശുദ്വുമായ ഉത്ദേശ്യമാ 
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കുന് സ്വരമാധുര്യതേി
ത്ലക്ക് അവരുപട ഹൃദയ 
സ്പന്നപതേ എതേിക്ു
കയും പചയേുന്ു. ആ 
ഉത്ദേ ശ്യം അവപര ഒന്ി
ച്ചു ത്ചർക്ുന്തിനും 
ആത്മീയ താതക്െര്യമു
ള ദദവതേിപറെ കു
ടുംബമാക്ുന്തി നും 
ഉതകുന്ു. കർതേവ്യ 
ത്നേഹവും നിസ്വാർത്ഥ 
ത്നേഹവും ഭർതോവിലും 
ഭാര്യയിലും െൂർണ് വേ 
ർച്ച പ്ാെിക്ുന്ുപവ
ങ്ിൽ ദലഗിക ത്നേഹം വലിയ അേവിൽ കുറയുക
യും അപല്ങ്ിൽ െൂർണ്മായി നശിക്ുകയും പചയേു
ന് വാർദ്ക്യതേിൽ ത്ൊലും അവർക്ക് ദവവാഹിക 
ജീവിതതേിപല സത്ന്താഷം സാധാരണ നിലയിൽ 
തപന് ഉണ്ടാകും.

ഭാര്യാഭർതോക്ന്മാർ െരസ്പരം സംശയരഹിത 
മായ വിശ്വാസമുളവരായിരിക്ണം എന്ുളതക് 
അത്യന്താത്െക്ിതമാണക്! ഭർതോവും ഭാര്യയും 
ആയിരിക്ുത്്ാൾ ജീവിത െങ്ാേിക്ക് പ്ത്ത്യക 
ത്നേഹം െരസ്പരം ലഭിക്ണപമന്ക് ആഗ്രഹിക്ുന് 
തക് ശരിയാപണങ്ിൽ തപന്യും അതക് അമിതമായ 
അധീശത്വമാകരുതക്. ജീവിത െങ്ാേിയിൽ അസൂയ 
ജനിപ്ിത്ച്ചക്ാവുന് രീതിയിലുള പെരുമാറ്ങ്ങൾ, 
അതായതക് മറ്ക് എതിർ വർഗ്ഗതേിൽ പെട്വത്രാടു
ള ക്മാതീതമായ താതക്െര്യതേിൽ നിന്ും അവർ 
െിൻതിരിത്യണം. ഇത്ത തരതേിൽ അവർ െരസ്പരം 
അന്തസും മൂല്യവും മാനിക്ണം. അവരുപട ദാ് 
ത്യജീവിതതേിപല സ്വകാര്യവിഷയങ്ങപേ തങ്ങേിൽ 
തപന് ഒതുക്ുകയും തികച്ചും അത്യാവശ്യമല്ാതേ 
െക്ം സ്വന്ത കുടുംബാഗങ്ങത്ോടു ത്ൊലും ചർച്ച 
പചയോതിരിക്ുവാൻ ശ്രമിത്ക്ണ്ടതുമാണക്. “അതു “അതു 
പകാണ്ടക് െുരുഷൻ അപ്പനയും അമ്പയയും വിട്ു പകാണ്ടക് െുരുഷൻ അപ്പനയും അമ്പയയും വിട്ു 
െിരിഞ്ക് ഭാര്യത്യാടു െറ്ിത്ച്ചരും"െിരിഞ്ക് ഭാര്യത്യാടു െറ്ിത്ച്ചരും" എന്ു ദദവവും 
ത്യശുവും െറയുന്ു (ഉല്പ. 2:24; മതോ. 19:5). െര 
സ്പരമുള വിശ്വാസം എന്ത്ൊപല ഇത്താപടാപ്ം 
ഭാര്യാഭർതോക്ന്മാർ െരസ്പരം ബഹുമാനിത്ക്ണ്ട 
തുമാണക്.

ഓത്രാ ദിവസപതേയും നമ്ുപട ലക്്യം െരസ്പരം 
പ്സാദിപ്ിക്ുന്തിലായിരിത്ക്ണം (ത്റാമ. 15:1-3). 

െങ്ാേിയുപട ഇഷ്ടാനി
ഷ്ടങ്ങൾ അറിയുവാനും, 
െങ്ാേിപയ പ്സാദിപ്ി
ക്ുവാൻ പ്വർതേികൾ 
കണക്ുകൂട്ി പചയേുവാ
നും നാം അത്ന്വഷിക്ുന്
ത്താപടാപ്ം അവരിലുള 
നല് ഗുണങ്ങേുപടയും 
കഴിവുകേുപടയും വികാ
സപതേ ത്പ്ാത്സാഹിപ്ി
ക്ുകയും ത്വണം. ക്ിസ്ു 
സഭത്യയും സഭ ക്ിസ്ു
വിപനയും ശുശ്രൂഷിക്ു
ന്തുത്ൊപല ന്യായമായ 

എല്ാ രീതിയിലും നമ്ുപട െങ്ാേിപയ ത്സവിക്ു
വാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്ാം. ഭർതോക്ന്മാർ തങ്ങേു
പട ഭാര്യമാപര ആവശ്യമായ തരതേിൽ െരിത്ൊ
ഷിപ്ിത്ക്ണ്ടതാണക്. “അവ്വണ്ം ഭർതോക്ന്മാരും “അവ്വണ്ം ഭർതോക്ന്മാരും 
തങ്ങേുപട ഭാര്യമാപര സ്വന്ത ശരീരങ്ങപേത്പ്ാപല തങ്ങേുപട ഭാര്യമാപര സ്വന്ത ശരീരങ്ങപേത്പ്ാപല 
ത്നേഹിത്ക്ണ്ടതാകുന്ു. ഭാര്യപയ ത്നേഹിക്ുന്ത്നേഹിത്ക്ണ്ടതാകുന്ു. ഭാര്യപയ ത്നേഹിക്ുന്
വൻ തപന്തോൻ ത്നേഹിക്ുന്ു”വൻ തപന്തോൻ ത്നേഹിക്ുന്ു” (എപഫ. 5:28). 
ഇതാണക് ദദവവചനതേിൽ നൽകിയിരിക്ുന് 
അവകാശം. തങ്ങേുപട ജീവിത െങ്ാേി എന് 
നിലയിൽ അവർക്ു മാത്രമുള പ്ത്ത്യകമായ 
ത്നേഹതോൽ ഭാര്യമാപര തങ്ങൾ ത്നേഹിക്ുന്ു 
എന്ക് വാക്ിനാലും പ്വർതേിയാലും എല്ാ അവ
സരങ്ങേിലും അവർക്ക് ഉറപ്ു വരുതേി പകാടു
ക്ണം. ആവശ്യമുള സന്ർഭങ്ങേിൽ ഭാര്യപയ 
സഹായിക്ുന്തും ഇതിൽ ഉൾപപ്ടുന്ു. കുടും
ബപതേ െിൻതാങ്ങുന്തിൽ ഷ്സ്ീകൾ സഹായി 
ക്ുവാൻ ൊടില് എന്ക് ഇതുപകാണ്ടക് ഉത്ദേശിക്ു 
ന്ില്. എങ്ിലും കുടുംബതേിപറെ നാഥൻ എന് 
നിലയിൽ ഭർതോവിപന നിയമിച്ചിരിക്ുന്തിനാൽ 
പ്ധാന ഉതേരവാദിത്വം ഭർതോവിനുളതാണക്. 
ഇതക് അവേുപട അധികാരങ്ങപേ ത്സച്ഛാധിെത്യ
തേിപറെ ബന്നതേിൻ കീഴിൽ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തന്
തിത്നാ പചറുതാക്ി കാണിക്ുന്തിത്നാ അല്. 
മറിച്ചക്, അവപറെ ത്നതൃത്വതേിനും ത്പ്ാത്സാഹന
തേിനും കീഴിൽ അവേുപട എല്ാ അധികാരതേിപറെ
യും ശരിയായ അഭ്യസനതേിനായി അവപേ ഉയർ
തേുന്തിനും മഹിമപപ്ടുതേുന്തിനുമായിട്ാണക്. 
അവരുപട ദാ്ത്യ ബന്തേിലും, കുടുംബതേിലും, 
ഭവനതേിലും ഉളതായ പ്ധാന കാര്യങ്ങേിൽ ഭാര്യ
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യുപട അഭിപ്ായം ഭർതോക്ന്മാർ ത്തത്ടണ്ടതാണക്. 
അവത്നാ അവേുപട നിലൊടുകപേ കുറിച്ചക് വേപര 
ശ്രദ്ാലുവും ആയിരിക്ണം.

ഭാര്യമാരും ആത്ലാചനാ വിഷയമാത്ക്ണ്ട 
ഒരു കടമയുണ്ടക്. ഭാര്യ ഭർതോവിനു ഒരു തുണ 
ആയിരിക്ണം (ഉല്പ. 2:18; തീത്തോ. 2:4,5). ഭാര്യ 
ഒരു അടിമയായിരിക്ണം എന്ല് ഇതിനർത്ഥം! 
ഒരു തുണ എന് നിലയിൽ അവൾ ഭർതോവിനു 
മുന്ിത്ലാ െിന്ിത്ലാ അല് നിൽത്ക്ണ്ടതക്, അവ
ത്നാപടാപ്ം നിൽക്ണം. ആദാമിൽ നിന്ുമാണക് 
ഹൗവ്വപയ എടുതേിരിക്ുന്തക്. തപറെ ഭർതോവി
പന ബഹുമാനിക്ുക എന്തക് ഭാര്യയ്ക് ലഭിച്ചിരി
ക്ുന് അവകാശമാണക്. അവൾ അവപന തപറെ 
ശിരസ്ായി കാണുകയും അവപന ബഹുമാനിക്
യും ത്വണം. എന്ാൽ ദബബിേിൽ ദദവതേിപറെ 
വാക്ുകൾക്ും, ആത്മാവിനക് എതിരായും, നിയമ 
വിരുദ്മായും, അനീതിയായും എന്തു പചയേുവാനു
മുള അവപറെ അഭ്യർത്ഥനകൾ അവൾ അനുസരി
ക്ണപമന്തിനു അർത്ഥമില്. ജീവിതതേിപല എല്ാ 
അവസ്കേിലും ഭാര്യമാർ തങ്ങോൽ കഴിയുന് 
സഹായം തങ്ങേുപട പ്ാപ്തിത്ൊപല നൽകുന്തി
പന ഭരതോക്ന്മാര തിരിച്ചറിയുകയും വിലമതി
ക്ുകയും പചത്യേണ്ടതക് എത്രത്തോേം ആവശ്യവും 
ഉചിതവുമാണക്. ദദവം അവർക്ക് താലന്തുകപേ 
നൽകിയിട്ുപണ്ടങ്ിൽ അവപയ െരിത്ൊഷിപ്ിക്ുക
യും ഉെത്യാഗിക്ുകയും പചയ്തക് തപറെ ഭർതോവിനക് 
ഒരു നല് കാര്യപ്ാപ്തിയുള സഹായിയായിതേീരു
ന്തിനു ത്വണ്ടിയാണതക് നൽകപപ്ട്ിരിക്ുന്തക്. 
ഇതേരം താലന്തുകപേ നിരസിക്ുകത്യാ സഹായം 
നിരസിക്ുകത്യാ പചയ്തുപകാണ്ടക് ഇവപയ വേരാൻ 
അനുവദിക്ാതിരിക്ുന്തക് ശരിയല്.

ദാ്ത്യജീവിതതേിൽ സത്ന്താഷം വർദ്ിപ്ി
ക്ുന്തിനുള മാർഗ്ഗ നിർത്ദേശങ്ങോയി ഭർതോ
വിനും ഭാര്യയ്ും നൽകിയിരിക്ുന് നിരവധി കട
മകപേക്ുറിച്ചക് നാം സംസാരിക്ുകയുണ്ടായി. 
ഈ വിവരണങ്ങൾ ശരിയായ ചിന്താശീലവും, 
സൗമ്യതയും, സഹനശീലവും, ദീർ�ക്മയും, 
സംയമനവും, ദയയും, െരസ്പരമുള ക്മാെണവും 
പകാണ്ടുവരുന്തിനുളതായിതേീരപട് (എപഫ. 
4:32). മാത്രവുമല് ദാ്ത്യജീവിതതേിൽ െര
സ്പരം സഹാനുഭൂതിയും പ്വർതേി ചാതുര്യവും 
ഉണ്ടായിരിത്ക്ണപമന് വസ്ുതയിത്ലക്ക് ഇവ 
നമ്ുപട ശ്രദ് തിരിച്ചു. ഈ െര്യാത്ലാചനകൾ 

സമർപ്ിതരല്ാതേ വിശ്വാസതോൽ ത്യശുവിപന 
രക്കനായി സ്വീകരിച്ച നീതീകരണക്ാർക്ും നീ
തീകരിക്പപ്ടാതേവർക്ുത്ൊലും വേപര ഉെകാര
പ്ദമായിരിക്ും. മറ്ു ദ്തികൾക്ക് ഇല്ാതേതായ 
നിരവധി യുക്മായ അവകാശങ്ങേും അനുഗ്രഹ
ങ്ങേും സമർപ്ിതരായ ക്ിസ്ീയ ഭർതോക്ന്മാർ
ക്ും ഭാര്യമാർക്ും ഉണ്ടക്. നീതിയുളതും, ആത്മ
ത്യാഗെരവും, ത്ലാകത്യാഗെരവുമായ ജീവിതം 
നയിക്ുന്തിലും, ക്ിസ്ു സാദൃശ്യതേിൽ നിര
ന്തരം വേരുന്തിനായി െരിശീലിക്ുന്തിലും, 
നിസ്വാർത്ഥ ത്നേഹം പ്കടമാക്ുന്തിലും വിശ്വ
സ്രാപണങ്ിൽ അവരുപട വിവാഹ ഉട്ടികേും 
കടമകേും സത്ന്താഷകരമായി വിശ്വസ്തത്യാപട 
നിറത്വറ്ുവാൻ അവർ വേപര മികച്ച സ്ാനതോ
ണക് ഇരിക്ുന്തക്.

ഭാര്യാഭർതോക്ൻമാർ വിവാഹതേിത്ലക്ക് കട 
ക്ുന്തിനു മുൻെുള ത്നേഹബന്തേിലായിരുന് 
തുത്ൊപല െരസ്പരം െരിഗണനത്യാടും മര്യാദത്യാ 
ടും കൂപട പെരുമാറുകയും മതിപ്ുേവാക്ുകയും 
ത്വണം. ഒപതോരുമത്യാപട കാര്യങ്ങൾ പചയ്തുപകാ 
ണ്ടക് ജീവിതം െങ്ിടുന്തക് വേപര നല് കാര്യമാണക്. 
വിവാഹം രണ്ടക് വ്യക്ികേുത്ടതു മാത്രമല് മുഴു 
കു ടുംബതേിപറെയും കൂടിയാപണന്ുള ചിന്ത 
മുത്ന്ാ ട്ു വച്ചുപകാണ്ടക് മിക് വിവാഹങ്ങേും ഒരു 
വലിയ സാക്ികേുപട മു്ാപക നടതോറുളതി
നാൽ നാം നമ്ുപട ശ്രദ് അതിൽ ത്കന്ദീകരിക്ുക. 
സത്ന്താഷ വും ദുഃഖവും െങ്ിടുക! അവസാന
ത്തേപതങ്ിലും ഏറ്വും പ്ാധാന്യത്മറിയ വസ്ുത 
എപന്തന്ാൽ എല്ാം “നന്ായി” നടക്ുത്്ാഴും 
നിങ്ങേുപട എത്ര യധികം സുഹൃതേുക്ോണക് നി
ങ്ങൾക്ു ത്വണ്ടി പ്ാർത്ഥിക്ുന്പതന്ക് ഓർമ്ിക്
ണം എന്ുളതാണക്.
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“പകുറത്തേ ഇരകുട്ിൽ” അലഞ്കു നടക്കുന്കു.
WANDERING INTO “OUTER DARKNESS”

“�ണ്്ത വ�ടുള്ളന്തങ്ിവലാ നിന്റെ ശരീരപം മുഴുവനുപം ഇരുണ്തായിരിക്ുപം;  
എനൊൽ നിനെിലുള്ള ന്വളിച്പം ഇരുട്ായാൽ ഇരുട്ു എത്ര വലിയതു!" - മത്ാ. 6:23

തിരുപവഴുതേുകേിൽ 
ത്ലാകതേിപല ഇരു
ട്ായ “െുറപതേ ഇരുട്ി
പന" ദിവ്യമായി പവേി
പപ്ടുതേിയിരിക്ുന് 
സത്യപവേ ിച്ചമ ായ 
അകപതേ പവേിച്ചതേി
നു വിെരീതമായി അവി
ടവിപട െരാമർശിച്ചിരി
ക്ുന്ു. “നിങ്ങേുപട “നിങ്ങേുപട 
കണ്ു കാണുന്തുകണ്ു കാണുന്തു
പകാണ്ടും പചവി ത്കൾപകാണ്ടും പചവി ത്കൾ
ക്ു ന് തു പ ക ാ ണ്ടു ം ക്ു ന് തു പ ക ാ ണ്ടു ം 
ഭാഗ്യമുളവ"ഭാഗ്യമുളവ", എന്ക് 
നമ്ുപട കർതോവക് 
െറഞ്ിട്ുണ്ടക്. നപമ് 
ഇരുട്ിൽ നിന്ും ദദവ
തേിപറെ അത്ഭുത പ്കാ
ശതേിത്ലക്ക് വിേിച്ചക് 
ത്വർതിരിച്ചിരിക്ുന്ു 
എന്ു അപപ്ാസ്ലനും നപമ് ഓർമ്ിപ്ിക്ുന്ു. 
സത്യപവേിച്ചപതേ കാണുവാൻ കഴിയാതേവിധം 
ത്ലാകം സാമാത്ന്യന അന്കാരതേിൽ കിടക്ുന്
തായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്ുന്ു. പവേിച്ചം ഇരുട്ിൽ 
പ്കാശിക്ുന്ു എന്ും, ഇരുത്ോ അതിപന െിടി
ച്ചടക്ിയില് എന്ും വീണ്ടും നത്മ്ാടു െറയുന്ു. 
ത്ലാകതേിൽ ചിലർ ഉറങ്ങുകയാണക്. അവർ പവേിച്ച
പതേ കാണുന്ത്തയില്. മറ്ു ചിലത്രാ ലൗകികമായ 
ലക്്യങ്ങൾക്ും, ലൗകികമായ അഭിലാഷങ്ങൾക്ും 
വ്യവസ്കൾക്ും ത്വണ്ടി വേപര ഉണർന്ിരിക്ു
ന്ു, എങ്ിത്ലാ ദദവീക ഉത്ദേശ്യങ്ങത്ോടക് തികച്ചും 
അന്രായിരിക്ുന്ു.

മനസ്ിൽ ചില പ്ത്ത്യക സ്വഭാവ സവിത്ശഷത 
കൾ ഉള സഹസ്ാബ്ദ െൂർവ്വ സമർപ്ിത ഗണങ്ങ 
ൾക്ക് പവേിച്ചപതേ പ്കാശിപ്ിച്ചു നൽകുവാനും, 
ആ പവേിച്ചതേിലൂപട അവപര ശരിയായ ൊതയിൽ 
നയിക്ുവാനും ദദവം ഇഷ്ടപപ്ടുന്ു. ഈ പവേിച്ച

പതേ കാണുകയും ഈ 
അവസരം പമച്ചപപ്ടു
തേുകയും അങ്ങപന 
ആ ൊതയിൽ നടക്ു
കയും പചയേുന്വപര
യാണക് “പവേിച്ചതേി“പവേിച്ചതേി
പറെ മക്ൾ”പറെ മക്ൾ” എന്ു 
വിേിച്ചിര ിക്ുന്തക് . 
അത്തസമയം ഇതിപന
തിരായി സഞ്രിക്ു
ന്വപര “ഇരുട്ിപറെ “ഇരുട്ിപറെ 
മക്ൾ”മക്ൾ” എന്ും വിേി
ച്ചിരിക്ുന്തു കാണാം. 
പവേിച്ചതേിപറെ മക്
ോയവരിൽ ചിലത്രാടക് 
നമ്ുപട കർതോവു 
െറഞ്ു, ദദവരാജ്യ
തേിപറെ മർമ്ങ്ങപേ 
അറിയുവാൻ നിങ്ങൾ
ക്ു വരം ലഭിച്ചിരിക്ു

ന്ു; ത്ശഷമുളവർത്ക്ാ കണ്ടിട്ും കാണാതിരിപ്ാ
നും, ത്കട്ിട്ും ഗ്രഹിക്ാതിരിപ്ാനും ഉെമകേിലത്ത്ര 
(ലൂപക്ാ. 8:10).

അറിയുവാനുള അവകാശം “നൽകിയിരിക്ുന്ു” 
എന്തക് സത്യമാപണന്ുളത്പ്ാൾ തപന്യും അതക് 
വിത്വചനരഹിതമായിട്ല് നൽകിയിരിക്ുന്തക്. പ്
ത്ത്യക ചില സ്വഭാവഗുണം ഉളവർക്ു മാത്രമാ
ണതക് ലഭ്യമായിരിക്ുന്തക്. ഇവർക്ു മാത്രത്മ ഈ 
പവേിച്ചം പ്ത്യാജനകരമായിരിക്ുകയുളു. മറ്ുള
വർക്ക് ഏതൽക്ാലതേക് അതക് ഏപറക്ുപറ ത്ദാഷക
രമായിതേീരും. ദദവീക ഉത്ദേശ്യങ്ങപേ ഈ സമയം 
ജ്ാനികൾക്ും വിത്വകികൾക്ും മറച്ചക് “ശിശു
ക്ൾക്ക്" പവേിപപ്ടുതേിയിരിക്ുന്തിനായി ത്യശു
വിപനത്പ്ാപല നമുക്ും ദദവതേിനു നന്ി െറയാം. 
ദിവ്യ ഉത്ദേശ്യങ്ങേുപടയും ക്മീകരണങ്ങേുപടയും വ്യ
വസ് ലം�ിക്ാതിരുന്ാൽ, മറ്ുളവർക്ക് പ്കാശം 
നൽകുന്തക് അവരുപട തപന് ത്ദ്രാഹതേിനു വഴിപവ
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ക്ുപമന്ു വിചാരിക്ുക. ഉദാഹരണതേിനു വിശുദ് 
ൌപലാസക് െറയുന്ു, കർതോവിപന കൂശിച്ചവർ 
അജ്തയിലും, അന്കാരതേിലും, ഇരുട്ിലും 
ആയിരുന്ില്ാപയങ്ിൽ “അവർ ത്തജസ്ിപറെ കർതോ“അവർ ത്തജസ്ിപറെ കർതോ
വിപന ക്ൂശിക്യില്ായിരുന്ു” വിപന ക്ൂശിക്യില്ായിരുന്ു” എന്ക്. അവരുപട ഹൃ
ദയങ്ങൾക്ക് അല്പം ത്ൊലും 
മാറ്ം വരില്ായിരുന്ുപവ
ങ്ിലും, അവരാൽ ക്ിസ്ു 
നീതിമാന്മാർക്ും നീതിപക
ട്വർക്ും ത്വണ്ടി ക്ൂശിക്
പപ്ടണപമന് മഹതോയ 
അറിവിനാലും ദദവിക 
ഉത്ദേശ്യതോലും അവർക്ക് 
തങ്ങേുപട പെരുമാറ്പതേ 
നിയന്ിക്ാമായിരുന്ു.

ഹൃദയനിലപയക്ുറിച്ചും 
ദിവ്യസത്യപതേ കാണുന്
തിത്നാ കാണാതിരിക്ുന്
തിത്നാ നമ്ുപട കഴിവിന
നുസരിച്ചക് ആ ഹൃദയനിലയ്ക് 
എന്തു പചയേുവാനാകുപമ
ന്തിപനക്ുറിച്ചും മതോ. 
6:22,23 ലും കർതോവക് 
നമുക്ക് നിർത്ദേശം നൽ
കുന്ു. “കണ്ു പചാവ്വുളപതങ്ിൽ നിപറെ ശരീരം “കണ്ു പചാവ്വുളപതങ്ിൽ നിപറെ ശരീരം 
മുഴുവനും പ്കാ ശിതമായിരിക്ും. കണ്ു ത്കടുളമുഴുവനും പ്കാ ശിതമായിരിക്ും. കണ്ു ത്കടുള
പതങ്ിത്ലാ നിപറെ ശരീരം മുഴുവനും ഇരുണ്ടതായിപതങ്ിത്ലാ നിപറെ ശരീരം മുഴുവനും ഇരുണ്ടതായി
രിക്ും."രിക്ും." െിപന് അവൻ ഒന്ുകൂടി കൂട്ിത്ച്ചർക്ു
ന്ു, “എന്ാൽ നിന്ി ലുള പവേിച്ചം ഇരുട്ായാൽ “എന്ാൽ നിന്ി ലുള പവേിച്ചം ഇരുട്ായാൽ 
ഇരുട്ക് എത്ര വലിയതക്?” ഇരുട്ക് എത്ര വലിയതക്?” ഉന്തമായ വിത്വകതേിപറെ 
കണ്ുകേിത്ലക്ും, ശരീ രതേിപറെ താതക്െര്യങ്ങപേ 
അനുഗ്രഹിക്ുന്തിനും വഴി നടതേുന്തിനും ഉള 
അവയുപട ശക്ിയിത്ല ക്ും നമ്ുപട ശ്രദ് തിരി
ക്ുന്തിനു ത്വണ്ടിയാണക് സ്വഭാവിക കണ്ിപനയും 
സ്വാഭാവിക ശരീരപതേയും നമ്ുപട കർതോവക് ഉദാ
ഹരണമായി ഉെത്യാഗിച്ചി രിക്ുന്തക്.

ഏക ദൃഷ്ടി എന്തക് ഉത്ദേശ്യതേിപറെ ഏകത്വപതേ 
സൂചിപ്ിക്ുന്ു അപല്ങ്ിൽ ദദവത്തോടുള ഹൃദ 
യതേിപറെ ഇഷ്ടപതേ കാണിക്ുന്ു. എപന്തന്ാൽ 
െിന്ീടുള വാക്യതേിൽ നമ്ുപട കർതോവക് രണ്ടു 
യജമാനന്മാരിത്ലക്ക് അതായതക് - നന്മയും തിന്മയും, 
നീതിയും, ൊെവും, ദദവവും സാതോനും എന് 
വസ്ുതയിത്ലക്ക് ശ്രദ് ക്ണിക്ുന്ു. സാതോ

പറെ ആധിെത്യതേിനു കീഴിലുളവർ െൂർണ്മായും 
അന്രാക്പപ്ട്ിരിക്ുകയാണക്; വിശുദ് ൌപലാസക് 
നത്മ്ാടു െറയുന്തുത്ൊപല, “ദദവപ്തിമയായ “ദദവപ്തിമയായ 
ക്ിസ്ുവിപറെ ത്തജസ്ുള സുവിത്ശഷതേിപറെ പ്കാക്ിസ്ുവിപറെ ത്തജസ്ുള സുവിത്ശഷതേിപറെ പ്കാ
ശനം ത്ശാഭിക്ാതിരിപ്ാൻ ഈ ത്ലാകതേിപറെ ദദവം ശനം ത്ശാഭിക്ാതിരിപ്ാൻ ഈ ത്ലാകതേിപറെ ദദവം 

അവിശ്വാസികേുപട മനസ്ു അവിശ്വാസികേുപട മനസ്ു 
കുരുടാക്ി" കുരുടാക്ി" (2 പകാരി. 
4:4). അന്രാക്പപ്ടാപത 
ത്ശഷിച്ചിരിക്ുന്വരായി 
ദദവതേിപറെ ദാസന്മാർ 
മാത്രത്മയുളു. അവരുപട 
കാഴ്ചയുപട വ്യക്തയുപട 
അേവക് അവരുപട കണ്ുക
േുപട ഏകത്വത്തോടും, ഉത്ദേ
ശ്യതേിപറെ ഏകത്വത്തോ
ടും, ഏക യജമാനത്നാടും, 
അവപറെ ഭരണകൂടതേിപറെ 
തത്വങ്ങത്ോടും ഉള സത്യ
സന്തത്യാടു ബന്പപ്ട്ി
രിക്ുന്ു.

“യഥാകാല സത്യതേി
പറെ" പവേിച്ചം കണ്ടിട്ുള 
എല്ാവരും അന്കാര
തേിൽ നിന്ും പവേിച്ചതേി

ത്ലക്ു കടന്തിനാലും, അന്കാര രാജ്യതേിൽ 
സാതോപറെ ആധിെത്യതേിൻ കീഴിൽ അവപറെ 
ദാസന്മാരായിരുന്തിൽ നിന്ും വിടുവിക്പപ്ട്ക് 
ദദവതേിപറെ പ്ിയ െുത്രപറെ രാജ്യതേിൽ വന്തി
നാലും, സാതോപറെയും അവപറെ ദാസന്മാരുപടയും 
ആധിെത്യതേിൽ നിന്ും ക്ിസ്ുവിപറെ ശിക്്യന്മാരും 
ദദവതേിപറെ ദാസന്മാരും ആയിതേീർന്തിനാലും 
അവർ പ്ത്ത്യക പ്ശംസയ്ക് ത്യാഗ്യരാണക്. വിശുദ് 
െപത്രാസക്, അന്കാരതേിൽ നിന്ും അവപറെ അത്ഭു
തപ്കാശതേിത്ലക്ുള നമ്ുപട മാറ്പതേക്ുറിച്ചക് 
സംസാരിക്ുന്ു. വിശുദ് ൌപലാസക് െറയുന്ു, 
നാം രാത്രിക്ും ഇരുേിനും ഉളവരല്. വിശുദ് ത്യാഹ
ന്ാൻ െറയുന്ു, അവനിൽ ഇരുട്ക് ഒട്ുമില്. വീണ്ടും 
െറയുന്ു, ഇരുട്ു നീങ്ങി ത്ൊകുന്ു; സത്യപവേിച്ചം 
ഇതാ പ്കാശിക്ുന്ു. തപറെ സത്ഹാദരപന െപക
ക്ുന്വൻ ഇരുട്ിൽ ഇരിക്ുന്ു.

സ്തവനഹത്ിന്റെ ഏ�ദൃഷ്ി
നമ്ുപട സ്വാഭാവിക ശരീരം നല് കാഴ്ചശക്ിയാൽ 

ജ്ാനം വർദ്ിപ്ിക്ുന്തുത്ൊപല യത്ഹാവയുപട 
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യഥാർത്ഥ സമർപ്ിത മക്ൾ എന് നിലയിൽ നമുക്ക് 
കർതോവിത്നാടക് ദൃഢവിശ്വാസവും ത്നേഹതേിപറെ 
ആത്മാവായ അവപറെ വിശുദ്മായ ആത്മാവിപറെ 
പ്കാശിതമായ സ്വാധീനവും ഉളതിനാൽ അവയ്ക് 
ആനുൊതികമായി നമ്ുപട കാഴ്ച വ്യക്തയുേേ 
താണക്.

ഇത്പ്ാൾ ഒരു ത്ചാദ്യം ഉയരുന്ു. അന്കാരതേി 
ൽ നിന്ു കർതോവിപറെ അത്ഭുത പ്കാശതേിത്ലക്ു 
കടന്തിനു ത്ശഷം നാം ആപരങ്ിലും വീണ്ടും അന് 
കാരതേിത്ലക്ക് തിരിപക ത്ൊകുത്മാ, പവേിച്ചതേിൽ 
നിന്ും െുറതേു ത്ൊകുത്മാ? ഇതു സാധ്യമായപത 
ന്ക് തിരുപവഴുതേു െറയുന്ു. ചില സന്ർഭങ്ങേിൽ 
ദദവം ചില ആേുകപേ പവേിച്ചതേിൽ നിന്ും, 
ത്ലാകതേിനു മുഴുവൻ പൊതുവായുള “െുറതേ 
ഇരുട്ിത്ലക്ു" തളിയിടുന്ു എന്ക് അവ നത്മ്ാടു 
െറയുന്ു. കർതോവിത്നാടും അവപറെ ഉെത്ദശങ്ങ
േിപല തത്വങ്ങത്ോടും ഉള അവിശ്വസ്ത മൂലമാണക് 
ഇതക് സംഭവിക്ുക.

“െുറപതേ ഇരുട്ിത്ലക്ക്" തളിക്േയപപ്ട്വർ 
വേപര പെപട്ത്ന്ാ അഥവാ ക്ത്മണത്യാ വേപര വി 
ഷമിതരാകും എന്ു നാം വിചാരിത്ച്ചക്ാം. എന്ാൽ 
“െുറപതേ ഇരുട്ിലുള" ത്ലാകം അതിപറെ ഇരുട്ിനാ 
ൽ വിഷമിതരാകുന്ില്ാപയന്ും, മപറ്ാരു രൂെതേിൽ 
ത്നേഹതേിപറെ ആത്മാവായ കർതോവിപറെ ആത്മാ 
വില്ാതേതിനാൽ അതക് ത്മാശം അവസ്യിലിരി 
ക്ുന്തുപകാണ്ടക് “പവേിച്ചപതേക്ാൾ ഇരുേിപന “പവേിച്ചപതേക്ാൾ ഇരുേിപന 
ത്നേഹിച്ചു”ത്നേഹിച്ചു” എന്ക് (ത്യാഹ. 3:19) കർതോവക് െറയു 
ന്ു. പവേിച്ചതേിൽ നിന്ും അന്കാരതേിത്ലക്ു 
ത്ൊകുന്വർ “യഥാകാല സത്യതേിത്ലക്ക്" ഒരിക് 
ലും വന്ിട്ില്ാതേവപരത്പ്ാപല സംതൃപ്തി അടഞ്വ 
രായിതേീരുപമന്ക് സ്പഷ്ടമായി അനുമാനിക്ാം. ഇരു 
േിനാൽ അവർ വീ്ു െറയുന്വരും പവേിച്ചപതേ 
വിമർശിക്ുന്തിലൂപടയും പവറുക്ുന്തിലൂപടയും 
ഒട്ും ദയ ഇല്ാതേവരായിതേീരുകയും പചയേുന്ുപവ 
ന്ും അനുമാനിക്ാം.

ഏക ദൃഷ്ടിയുപട മാതൃകയിൻ കീഴിൽ മുകേിൽ 
ഉദ്രിച്ച തിരുപവഴുതേിൽ കർതോവിപറെ ശിഷ്യന്മാ 
രാകുന് - പവേിച്ചതേിപറെ മക്േിൽ ഉണ്ടാത്കണ്ടുന് 
ഹൃദയതേിപലയും ഉത്ദേശ്യതേിത്ലയും ഏകത്വമാണക് 
ചിത്രീകരിച്ചിരിക്ുന്തക്. ഹൃദയതേിപറെ ഈ ഏകത്വം 
നഷ്ടപപ്ടുന്വർ, കാഴ്ചയുപട ഏകത്വം നഷ്ടപപ്ടു 
ന്വർ, ഉത്ദേശ്യതേിപറെ ഏകത്വം നഷ്ടപപ്ടുന്വർ, 
ഇരുട്ിത്ലക്ു ത്ൊകുത്്ാൾ ഒരേത്വാേം ഒരിക്ലും 

പവേിച്ചം കണ്ടിട്ില്ാതേവപരക്ാേും കടുതേ ഇരുട്ി 
ത്ലക്ാണക് ത്ൊകുന്തക് എന്ും അവൻ സൂചിപ്ിക്ു 
ന്ു. എന്ാൽ “നിന്ിലുള പവേിച്ചം ഇരുട്ായാൽ “നിന്ിലുള പവേിച്ചം ഇരുട്ായാൽ 
ഇരുട്ക് എത്ര വലിയതക്!”ഇരുട്ക് എത്ര വലിയതക്!” എന്ു അവൻ െറയുന്ു. 
നമ്ുപട അനുഭവം ഇതിപന െൂർണ്മായും ബലപപ് 
ടുതേുന്ു. ഒരിക്ൽ കർതോവിപറെ മുഖപ്കാശതേി 
ലും, ദിവ്യവചനതേിലും ആയിരുന്വർ അതിപന 
നഷ്ടപപ്ടുതേിയാൽ, വിത്വകതേിപറെ കണ്ുകൾ 
ഒരിക്ലും തുറന്ിട്ില്ാതേ പൊതുത്ലാകതേിപറെ 
അവസ്പയക്ാേും കൂടുതൽ െശ്ചാതേെിത്ക്ണ്ട 
അവസ്യിപലതേുന്ുപവന്ു ത്താന്ുന്ു. ഈ 
ത്ലാകതേിപല മറ്ാർക്ും ത്നേഹതേിപറെ ആത്മാവി 
പനയും, സത്യതേിപറെ ആത്മാവിപനയും, നീതിയുപട 
ആത്മാവിപനയും, ന്യായതേിപറെ ആത്മാവിപനയും 
ലം�ിക്ാനാകുപമന്ു ത്താന്ുന്ില്. അവർ പ്കാ 
ശിതരാകുന്തിനക് മുൻെുളതിപനക്ാൾ നീചവും, 
നിഷ്ൂരവും, ദുഷിച്ച സംഗതികേും െറയുവാനും, 
പചയേുവാനും, ചിന്തിക്ുവാനും കഴിവുളവരാകുപന് 
ന്ും ത്താന്ുന്ു.

വിവിധ അവസരങ്ങേിലായി നമ്ുപട മു്ിൽ ത്വ 
ദനത്യാപട പവേിപപ്ട്ുപകാണ്ടിരുന് വസ്ുതകേുപട 
ശാഷ്സ്ം അറിയാൻ നാം വർഷങ്ങത്ോേം െരിശ്രമിച്ചു. 
അങ്ങപന, ഇത്പ്ാൾ ചുവപട െറയുന്തുത്ൊലുള 
ഒരു ശരിയായ വിശദീകരണം ലഭിച്ചിരിക്ുന്ു.

വലാ�ത്ിന്റെ നിലവാരവുപം  
നിലവാരമില്ായ്തമയുപം വനർക്ുവനര്

ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യപറെ സ്വഭാവവും വാക്ുക 
േും ചിന്തകേും നയിക്പപ്ടുന്തക് തപറെ സുഹൃതേു 
ക്േുപട സ്വഭാവവും വാക്ുകേും അനുസരിച്ചാ
ണക്. സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഏറ്വും ശക്മായി 
ആകർഷി ക്പപ്ടുന്തക് മി. ബ്ൗൺ അപല്ങ്ിൽ 
മി. & മിസ്ിസ്ക് ത്ജാൺസക് അതുമപല്ങ്ിൽ മി. & 
മിസ്ിസ്ക് സ്ിതേക് അതേരം വാക്ുകപേക്ുറിച്ചും 
അതേരം സ്വഭാവ പതേക്ുറിച്ചും എന്തു ചിന്തിക്ും? 
എന്ുളതിപന ആധാരമാക്ിയാണക്. ഇങ്ങപന 
തുല്യസ്വഭാവവും നിലൊടും ഉളവത്രാടു കൂപട 
തങ്ങപേ ഗണിക്ുന് തിനും, തങ്ങൾ ബഹുമാനി
ക്ുന്വരുമായി തങ്ങേു പട പെരുമാറ്പതേ അേ
ന്ുത്നാക്ുന്തുമാണക് ഇന്ക് ത്ലാകം ത്നാക്ുന് 
ഏക നിലവാരം. എന്ാൽ ഇതക് നീതിയുപടത്യാ, 
ന്യായതേിപറെത്യാ, സത്യതേിപറെ ത്യാ, ത്നേഹ
തേിപറെത്യാ തത്വങ്ങപേ വ്യക്മായി െരിഗണി
ക്ുന്ില്.
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എന്ാൽ കർതോവിത്നാടു ശരിയായി സംവദിക്ു 
ത്്ാൾ, വിത്വകതേിപറെ കണ്ുകൾ തുറക്ുത്്ാൾ 
ആ കണ്ുകൾക്ു മു്ിൽ െുതിയ നിലവാരങ്ങൾ 
തുറക്പപ്ടുന്ു. യജമാനൻ ഇങ്ങപന െറയുന്താ 
യി ത്കൾക്ുന്ു, “ആകയാൽ നിങ്ങേുപട സ്വർഗ്ഗീയ “ആകയാൽ നിങ്ങേുപട സ്വർഗ്ഗീയ 
െിതാവക്... ആയിരിക്ുന്തു ത്ൊപല ആകുവീൻ”, െിതാവക്... ആയിരിക്ുന്തു ത്ൊപല ആകുവീൻ”, 
“നിങ്ങേും എപറെ അനുകാരികൾ ആകുവീൻ”, “എപറെ “നിങ്ങേും എപറെ അനുകാരികൾ ആകുവീൻ”, “എപറെ 
നുകം ഏറ്ുപകാണ്ടക് എത്ന്ാടു െഠിപ്ിൻ”നുകം ഏറ്ുപകാണ്ടക് എത്ന്ാടു െഠിപ്ിൻ”. എന്ാൽ 
ത്കാങ്ണ്ുള ചിലർ, രണ്ടക് യജമാനന്മാപര ത്സവി 
ക്ുന്തിനായി പ്യത്നിക്ുകയും, രണ്ടക് നിലവാരങ്ങ 
ൾക്നുസരണമായി നടക്ുകയും പചയേുന്ു. അതിൽ 
ഒന്ക് കർതോവിനു പ്സാദകരമായ രീതിയിലും അതി
ത്നാപടാപ്ം മുൻകാലപതേന്ത്ൊപല ത്ലാകതേിപറെ 
നിലവാരതേിലും നടക്ുന്ു. ഇതക് ഒട്ും തൃപ്തികര
മായ ജീവിതഗതിയല് എന്ു കാണുന്ു. ഇതിനു 
ദിവ്യ അംഗീകാരത്മാ ത്ലാകതേിപല സുഹൃതേുക്േു
പട അംഗീകാരത്മാ ഇല്. എന്ാൽ ഏകദൃഷ്ടി ഉളവർ 
അതായതക് ഒപരാറ് ഉത്ദേശ്യമുളവൻ ഇവരിൽ നിന്ും 
വ്യത്യസ്നായിപക്ാണ്ടക് “തപറെ രക്തോല് എപന് 
വിലയ്ു വാങ്ങിയിരിക്ുന് എപറെ കർതോവിത്നാടക് 
ഞാന് വിശ്വസ്നായിരിക്ണം" എന്ു െറയുന്ു.

ത്ലാകം ഇരുട്ിലാപണന്ും ത്ലാകത്തോപടാതേക് 
അതിപറെ നിലവാരതേിൽ നടക്ുക എന്ാൽ തപറെ 
കാൽച്ചുവടക് െിൻതുടരുവാൻ നപമ് നിർത്ദേശിച്ച 
യജമാനനു കീഴിൽ കൃെയിൽ നിന്ും കൃെയിത്ല 
ക്ു െുത്രാഗമിക്ുന്തിലും, ജ്ാനതേിൽ നിന്ും 
ജ്ാനതേിത്ലക്ക് െുത്രാഗമിക്ുന്തിലും, മഹത്വ 
തേിൽ നിന്ും മഹത്വതേിത്ലക്ക് െുത്രാഗമിക്ുന് 
തിലും െരാജയപപ്ടും എന്ുളതക് ഇവർ പെപട്
ന്ക് െഠിക്ും. ഈ ഏക ദൃഷ്ടിയുളവർ അവരുപട 
മുൻകാല വഴികാട്ിയായിരുന് ത്ലാകതേിപറെ നില 
വാരതേിൽ നിന്ും അപ്ാപട തങ്ങപേ അഴിക്ുകയും 
കർതോവിത്ലക്ു ത്നാക്ുകയും പചയേും. അങ്ങപന 
അവങ്ത്ലക്ു ത്നാക്ുന്തിലൂപട അവർക്ക് ഏറ്വും 
മികച്ച മാർഗ്ഗനിർത്ദേശം ലഭിക്ുകയും സങ്ൽപ്ിക്ാ 
വുന്തിൽ ഏറ്വും ഉയർന് നിലവാരം ലഭിക്ുകയും 
പചയേുന്ു. അവങ്ത്ലക്ു ത്നാക്ുകയും ത്യശുവിപന 
അനുകരിക്ുകയും പചയേുന്തിലൂപട ദദവത്നേഹ 
തേിപറെയും ന്യായതേിപറെയും നീേവും വീതിയും 
ഉയരവും ആഴവും കൂടുതലായി വിലമതിക്ുവാനും 

തങ്ങേുപട വാക്ുകേിലും ചിന്തകേിലും പ്വർതേിക 
േിലും മഹത്വത്മറിയ മാതൃകത്യാടു പൊരുതേപപ്ടു 
ന്തിനു ത്വണ്ടി വ്യക്മായ കാഴ്ചത്യകുന്തിനു ഈ 
ഏക ദൃഷ്ടി അവപര ത്യാഗ്യരും പ്ാപ്തരും ആക്ുന്ു. 
അവരുപട നില എത്ര ആനുഗ്രഹിക്പപ്ട്താണക്! കർ
തോവിപറെ മാതൃകയിലൂപടയും അവപറെ അനുഗ്ര
ഹീതമായ വചനതേിലൂപടയും സത്യതേിലൂപടയും 
അവരുപട വീപണ്ടടുപ്ുകാരപറെ സ്വഭാവ സാദൃശ്യ 
തേിൽ ജീവപറെ െുതുക്തേിത്ലക്ക് ഉയരുകയും മഹി 
മത്യറിയ െുനരുത്ഥാനതേിൽ രാജ്യതേിപല അനുഗ്ര 
ഹങ്ങൾക്ു ത്യാഗ്യരായിതേീരുകയും പചയേും.

�ർത്ാവ്ത തന്റെ ജനന്ത് ന്ായപം വിധിക്ുപം
ഏക മനസ്ുളവപര അഥവാ ഏക ദൃഷ്ടിയുളവ 

പര വിേിച്ചു ത്വർതിരിച്ചക് അവപര ഉെത്ദശിക്ുകയും 
നയിക്ുകയും മാത്രമല് ദദവിക ഉത്ദേശ്യം, അവപര 
െരിത്ശാധിച്ചു പതേിയിക്ുന്തിനും കൂടിയാണക്. 
നാം ഇങ്ങപന വായിക്ുന്ു: “നിങ്ങേുപട ദദവമായ “നിങ്ങേുപട ദദവമായ 
യത്ഹാവപയ െൂർണ് ഹൃദയത്തോടും െൂർണ് മന യത്ഹാവപയ െൂർണ് ഹൃദയത്തോടും െൂർണ് മന 
ത്സ്ാടും കൂപട നിങ്ങൾ ത്നേഹിക്ുന്ുത്വാ എന്ക് ത്സ്ാടും കൂപട നിങ്ങൾ ത്നേഹിക്ുന്ുത്വാ എന്ക് 
അറിത്യണ്ടതിനു നിങ്ങേുപട ദദവമായ യത്ഹാവ അറിത്യണ്ടതിനു നിങ്ങേുപട ദദവമായ യത്ഹാവ 
നിങ്ങപേ െരീക്ിക്യാകുന്ു"നിങ്ങപേ െരീക്ിക്യാകുന്ു" (ആവ. 13:4). അനു 
സരണതേിപറെ െരിത്ശാധന എന്ാൽ ദിവ്യപ്മാ 
ണമായ, ദദവത്തോടുള െരമമായ ത്നേഹവും, 
നിപന്ത്പ്ാപലതപന് അവപനയും ത്നേഹിക്ുക 
എന് അയൽക്ാരത്നാടുള െൂർണ് നീതിയും 
ആണക്. ഇതിനു െുറപമ സമർപ്ണം പചയ്തവർക്ക് 
തങ്ങേുപട വീപണ്ടടുപ്ുകാരൻ തങ്ങപേ ത്നേഹിച്ചതു
ത്ൊപല െരസ്പരം ത്നേഹിത്ക്ണം എന്ുള െുതിയ 
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പ്മാണം നൽകിയിരിക്ുന്ു. മറ്ുളവരുപട ത്ക്
മതേിനും സഹായതേിനുമായി എന്തും, സകലവും 
അർപ്ിക്ുന് ബലിത്യാേമുള ത്നേഹം തപന്, ഈ 
െരിത്ശാധനപയ വിശ്വസ്തത്യാപട സഹിക്ുകയാ
പണങ്ിൽ ആ വ്യക്ി െൂർണ്മായ ത്നേഹതേിപറെ 
ലക്്യതേിൽ എതേി എന്ു മാത്രമല്, അവൻ െരീ
ക്കപേ പചറുതേു നിന്ു, ദിവ്യ നിബന്നകൾ
ക്ും ഉൊധികൾക്ും കീഴിൽ നിത്യജീവനു ത്വണ്ടി
യുള തപറെ ത്യാഗ്യത പ്കടമാക്ുകയും പചയേുന്ു. 
എന്ാൽ ഈ െരീക്കപേ സഹിച്ചില്ാപയങ്ിത്ലാ, 
അതിനർത്ഥം പവേിച്ചതേിൽ നിന്ും ആ വ്യക്ി 
തളപപ്ട്ിരിക്ുന്ുപവന്ും അങ്ങപന അവൻ പവ
േിച്ചതേിൽ നിന്ും െുറതേു ത്ൊകുപമന്ുമാണക്. 
അതിനുത്ശഷം ഒരിക്ൽ പവേിച്ചമായിരുന് കാര്യ
ങ്ങൾ അവനക് ഇരുട്ായും, ഇരുേിപറെ കാര്യങ്ങൾ 
ശരിയായും, നീതിയായും, ത്യാഗ്യമായും ത്താന്
തേക്വിധം അവൻ പവേിച്ചതേിൽ നിന്ും അകന്ു 
ത്ൊകും.

ആയതിനാൽ, കർതോവു അനിവാര്യപമന്ു പ് 
ഖ്യാെിച്ചിരിക്ുന് ഈ െരിത്ശാധനകപേയും െരീ 
ക്കപേയും കുറിച്ചക് െരാതി െറയുകത്യാ നമ്ുപട 
ത്നേഹിതപര പവേിച്ചതേിൽ നില നിർതേി രാജ്യ 
തേിൽ ദകപക്ാളണപമന്ു ശഠിക്ുകത്യാ അല് 
ത്വണ്ടതക്, അതിത്നക്ാൾ കർതോവിത്നാടുള 
നമ്ുപട അനുസരണം പ്കടിപ്ിക്ുന്തും, നമ്ുപട 
മുഴു ഹൃദയംപകാണ്ടും, മനസ്ുപകാണ്ടും, ആത്മാവു 
പകാണ്ടും, ശക്ിപകാണ്ടും അവപറെ ക്മീകരണങ്ങ 
പേയും ന്യായവിധികപേയും അനുസരിച്ചുപകാണ്ടക് 
നമുക്ക് അവത്നാടുള ത്നേഹപതേ ത്ബാദ്്യപപ്ടു 

തേുന്തും ആണക് ത്വണ്ടതക്.
അവപറെ നിർത്ദേശങ്ങൾക്ു െൂർണ്മായും കീ 

ഴടങ്ങി അവത്നാടു കൂപട ത്വല പചയേുവാനുള 
അവകാശം വിേിക്പപ്ട്വർക്ക്, തിരപഞ്ടുക്പപ് 
ട്വർക്ക്, വിശ്വസ്രായിരിക്ുന്വർക്ക് നൽകിയി 
രിക്ുന്ു. അവർ ഏക ദൃഷ്ടിയും, ഏക ഹൃദയവും, 
ഏക ലക്്യവും, ദദവത്തോടും, നീതിയുപടയും 
ന്യായതേിപറെയും ത്നേഹതേിപറെയും തത്വങ്ങത്ോ 
ടുള വിശ്വസ്തയും കാതേു സൂക്ിക്ുന്ില്ാപയ 
ങ്ിൽ അവർക്ക് അവപറെ ശിക്്യന്മാരായിരിപ്ാത്നാ, 
പവേിച്ചതേിൽ നിൽക്ുവാത്നാ കഴിയില്. അങ്ങപന
യുളവർ, “െുറപതേ ഇരുട്ിത്ലക്ു” ത്ൊത്യ തീരൂ.

ത്നേഹതേിപറെ ആത്മാവിലും, വിശുദ്ിയുപട 
ആത്മാവിലും, ദദവതേിപറെ ആത്മാവിലും വികാസം 
പ്ാെിക്ുന്തിൽ ആപരങ്ിലും െരാജയപപ്ട്ാൽ 
അവർ തീർച്ചയായും െിത്ന്ാക്ം ത്ൊകും. അവ
രിലുള പവേിച്ചം ഇരുട്ാകുകയും, വലിയ ഇരുട്ാ
കുകയും പചയേും. നമുക്ു ത്വണ്ടി തപറെ ജീവപന 
അർപ്ിച്ച നമ്ുപട കർതോവിനാൽ ദൃഷ്ടാന്തീകരി
ച്ചിരിക്ുന് ത്നേഹതേിപറെ ആത്മാവിനു െകരമായി 
െകയുപടയും, അസൂയയുപടയും, വിത്ദ്വഷതേിപറെ
യും ആത്മാവക് വരികയും, ബാഹ്യമായ അക്മങ്ങൾ 
നിരസിച്ചുപകാണ്ടക് നിയമതേിപറെ വിലക്ിനു കീഴിൽ 
വരികയും സ്വഭാവഹത്യ പചയ്തുപകാണ്ടക് അവർക്ക് 
ത്കാെമുണ്ടാക്ുന്വരുപട ത്നപര എല്ാ തിന്മയും 
െറയാൻ മടിക്ാതേതുമായ പകാലൊതകതേിപറെ 
ആത്മാവക് വന്ുത്ചരുകയും പചയേും. അവരുപട ഫല
ങ്ങോൽ നിങ്ങൾക്വപര തിരിച്ചറിയാം. അതേരം 
മുളുകൾ മുന്തിരിവളിയിത്ലാ, അഥവാ അതേിവൃ
ക്തേിത്ന്മത്ലാ ഉണ്ടാവുകയില്.

കർതോവിപറെ ആത്മാവിപന അതായതക് 
നീതിയു പടയും, ത്നേഹതേിപറെയും, കൃെയുപട
യും, കാരുണ്യ തേിപറെയും, സത്യതേിപറെയും 
ആത്മാവിപന അവർ നഷ്ടപപ്ടുതേുത്്ാൾ കർ
തോവിപറെ ത്മൽത്നാട്വും, മാർഗ്ഗനിർത്ദേശവും 
നിയന്ണവും അവർക്ക് നഷ്ടമാ കും എന്താ
ണക് അവരുപട ജീവിതഗതിയുപട തത്വ ശാസ്ം. 
ത്ലാകപതേ പൊതുവായി നിയന്ിക്ുന് നിയ
മങ്ങപേയും സ്വാധീനങ്ങപേയും അവർ മുന്ത്മ 
ഉത്െക്ിച്ചു കേഞ്തിനാൽ അവർക്ക് അവരുപട 
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ജീവിതഗതിക്ക് യാപതാരു മാർഗ്ഗ നിർത്ദേശത്മാ 
അപല്ങ്ിൽ നിയന്ണത്മാ ഇല്ാതിരിക്ും. അവർ 
ദദവീക നിലവാരങ്ങൾക്ക് എതിരായി പ്വർതേി 
ക്ുക മാത്രമല് ത്ലാകപതേ മുഴുവൻ സഹായിക്ു 
ന്തും നയിക്ുന്തുമായ ന്യായതേിപറെയും മര്യാ 
ദയുപടയും തത്വങ്ങപേ വാക്ിലും പെരുമാറ്തേിലും 
ലം�ിക്ുകയും പചയേും. ഈ കാരണതോലാണക്, 
തപറെ സുഹൃതേുക്ൾ തങ്ങേുപട ൊതപയയും, 
വാക്ുകപേയും, പെരുമാറ്ങ്ങപേയും കുറിപച്ചന്തക് 
ചിന്തിക്ുപമന്ു വിചാരിച്ചുപകാണ്ടക് വ്യവസ്
യിലും മാന്യതയിലും ഉള സഹായങ്ങൾ നില
നിർതേുവാൻ ശ്രമിക്ുന് ത്ലാകക്ാരുത്ടതിലും 
ത്മാശമായതും നിന്ാവഹവുമായ കാര്യങ്ങൾ ചി
ന്തിക്ുവാനും, െറ യുവാനും, പ്വർതേിക്ുവാനും 
യഥാകാലസത്യതേി പറെ പവേിച്ചതേിൽ നിന്ും 
െുറതേുത്ൊയവർക്ു കഴിയുന്തക്.

ന്വളിച്ത്ിന്റെ മക്ളായി നടപ്ിൻ
ദുഷിച്ചതും ന്യായരഹിതവുമായ പെരുമാറ്ം നാം 

ഉത്െക്ിച്ചിപല്ങ്ിൽ അബ്ഹാമിപറെ സഹസ്ാബ്ദ 
െൂർവ്വ സന്തതിയായ െുതിയ സൃഷ്ടിത്യാ ആത്മപ് 
കാശിതത്രാ ആകുവാത്നാ, ആത്ത്മാതക്ൊദിതരല്ാ 
തേ സമർപ്ിതരാകുവാത്നാ, അതുവഴി രാജ്യതേിനു 

െങ്ാേികോകുവാത്നാ സാധിക്ുകയില്. എപഫ. 
5:5-11 പറെ െശ്ചാതേലതേിൽ ഇതക് അപപ്ാസ്ലപറെ 
വാക്ുകേിൽ നിന്ു തപന് ശക്മായി കാണിച്ചുത 
രുന്ു, “ദുർന്ടപ്ുകാരൻ, അശുദ്ൻ, വിഗ്രഹാരാധി“ദുർന്ടപ്ുകാരൻ, അശുദ്ൻ, വിഗ്രഹാരാധി
യായ ദ്രവ്യാഗ്രഹി ഇവർക്ാർക്ും ക്ിസ്ുവിപറെയും യായ ദ്രവ്യാഗ്രഹി ഇവർക്ാർക്ും ക്ിസ്ുവിപറെയും 
ദദവതേിപറെയും രാജ്യതേിൽ അവകാശം ഇല്" ദദവതേിപറെയും രാജ്യതേിൽ അവകാശം ഇല്" 
(എപഫ. 5:5 Diaglott).

വ്യർത്ഥവാക്ുകോൽ ആരും നിങ്ങപേ ചതിക്രു 
തക്; ഈ വക നിമിതേമത്ല്ാ ദദവത്കാെം അനുസര 
ണം പകട്വരുപട ത്മൽ വരുന്ു. നിങ്ങൾ അവരുപട 
കൂട്ാേികൾ ആകരുതക്. മുത്് നിങ്ങൾ ഇരുോയിരു 
ന്ു; ഇത്പ്ാത്ഴാ കർതോവിൽ പവേിച്ചം ആകുന്ു. 
കർതോവിനു പ്സാദമായതക് എപന്തന്ു െരിത്ശാ 
ധിച്ചുപകാണ്ടക് പവേിച്ചതേിൽ ഉളവരായി നടന്ു 
പകാൾവിൻ. സകല സൽഗുണവും നീതിയും സത്യ 
വുമത്ല്ാ പവേിച്ചതേിപറെ ഫലം. ഇരുട്ിപറെ നിഷ്ഫല 
പ്വർതേികേിൽ കൂട്ാേികോകരുതക്; അവപയ 
ശാസിക് അത്ത്ര ത്വണ്ടതക്.

എന്ാൽ നമ്ുപട ൊെങ്ങൾക്ും മുറുപക െറ്ുന് 
ൊെങ്ങൾക്ും (എബ്ാ. 12:1, Diaglott) ക്ിസ്ുവിലൂ 
പട ക്മിക്ുവാൻ അത്െക്ിച്ചുപകാണ്ടക് തിന്മയും 
പതറ്ുമായ പെരുമാറ്പതേ നാം ഉത്െക്ിക്യും, 
ദദവപതേ പ്ിയ മക്ൾ എന് ത്ൊപല സ്ിരതത്യാ 
പട അനുഗമിച്ചക് (അനുകരിച്ചക്), ക്ിസ്ുവിപനത്പ്ാപല 
നിപ്രക്മായ നിസ്വാർത്ഥ ത്നേഹതേിൽ നടക്ുക 
യും പചയ്താൽ, നമ്ുപട സമർപ്ണ നടതേ ദദവ 
തേിനു വേപര പ്സാദകരമായിരിക്ും (എപഫ. 5:2; 
1 െപത്രാ. 2:21). കൂടാപത നാം നമ്ുപട വിേിയും 
തിരപഞ്ടുപ്ും ഉറപ്ാക്ുകയും അതിലൂപട ദദവ 
തേിപറെയും ക്ിസ്ുവിപറെയും നിത്യമായ രാജ്യതേി 
ത്ലക്ക് പ്ത്വശനം ലഭിക്ുകയും അതിനു െങ്ാേിക 
ോകുകയും പചയേും.
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കകുരിശകുയകുദ്ധങ്ങളകും കകുരിശകുയകുദ്ധക്മാരകും
CRUSADES AND CRUSADERS

ക്ിസ്്യാനി എന് ത്െരക് യൂത്റാപ്ിൽ പ്ചാരതേിലാ 

യിതേീർന്ിരുന്ു. ക്ിസ്്യാനി എന്തക് നിത്ഷധിച്ചക് 

ഒരു യഹൂദപനന്ക് അവകാശപപ്ടാതേിടത്തോേം 

എല്ാവത്രയും ഒരു ക്ിസ്്യാനിയായി ആണക് അംഗീ 

കരിച്ചിരുന്തക്. തുർക്ികൾക്ും, യഹൂദന്മാർക്ും, 

മറ്ു ചിലർക്ുപമതിപര ക്ിസ്്യാനികൾ യുദ്ം പചയേ 

ണപമന് ചിലരുപട ആത്വശകരമായ മതഭ്ാന്തുെി 

ടിച്ചക് പൊട്ിപതേറി എന്ു വിേിക്ുന് പ്ഖ്യാെനം 

അവരുപട ഉറക്പതേ തകർതേു. കുരിശുയുദ്ങ്ങൾ 

ചരിത്രതേിൽ അവയുപട മുദ്ര െതിപ്ിച്ചു. അന്ുണ്ടാ 

യിരുന് ആത്മാവിൽ ആയിരക്ണക്ിനു ത്ശ്രഷ്ർ 

കരയിലും കടലിലും നൂറുകണക്ിനു ദമലുകൾ 

സഞ്രിച്ചക് ചന്ദക്ലപക്തിപര ക്ൂശിനുത്വണ്ടി യുദ്ം 

പചയേുവാപനതേി. പയരുശത്ലം മുസീം അധി കാരതേി

ലാപണന്ുള വിവരം വേപര ത്ദാഷകര മായിരുന്ു, 

എപന്തന്ാൽ “അവിശ്വാസികോയ തു ർക്ികേുപട 

ഇടയിൽ നിന്ു വിശുദ് ശവക്ല്റപയ ത്മാചിപ്ിക്ു

വാനുള കുരിശുയുദ്തേിൽ” ആയിര ക്ണക്ിനു 

ജീവിതങ്ങേും സ്തേും ചിലവിത്ടണ്ടി വന്ു.

ഇന്പതേ നമ്ുപട കാഴ്ചപ്ാടിൽ നിന്ും കാര്യങ്ങ 

േുപട വ്യക്മായ ധാരണയിൽ നിന്ും ആേുകൾ 

കുരിശുയുദ്ങ്ങപേ വിഢിതേതേിപറെ ആരംഭമായും, 

നിഷ്ഫലമായ െരിശ്രമമായും, പ്കടമായ അജ്തയും 

മതഭ്ാന്തുമായും െരാമർശിക്ുന്ു. എന്ാൽ ഇന്

പതേ ക്ിസ്്യാനികൾക്ും ഏതാണ്ടക് ഇത്ത തരതേിൽ 

വിഢിതേവും യുക്ിഹീനവുമായ ഒരു കാര്യമുണ്ടാ

കാം. മനുഷ്യമനസ്ക് ചില രീതിയിൽ സജീവമാണക്. 

നമ്ുപട പതറ്ിപനക്ാേും മറ്ുളവരുപട പതറ്ുകൾ 

കണ്ടുെിടിക്ുവാൻ എേുപ്മാണക്.

കുരിശുയുദ്ങ്ങേുപട കാലപതേന്ത്ൊപല ഇന് 

പതേ ദക്സ്വത്ലാകവും ചില രീതിയിൽ വിഢിതേ 

മാപണന്ക് ഏപതങ്ിലും കാലതേക് അംഗീകരിത്ക്ണ്ടി 

വരും. ഭൂമിയിപല വലിയ രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങപേ ദക്

സ്വ ത്ലാകതേിപറെ (ക്ിസ്ുവിപറെ രാജ്യതേിപറെ) 

ഭാഗങ്ങോയി കണക്ാക്ുന്ില്ത്യാ? െീരങ്ികേുപട 

പവടിപൊട്ിക്ലിനായി വലിയ സ്തേു ചിലവഴി 

ച്ചക് യുദ്ക്പ്ലുകൾ അവർ നിർമ്ിക്ുന്ില്ത്യാ? 

അവർ ബഹുലമായ ദസന്യപതേ െഠിപ്ിക്ുകയും 

യുദ്തേിനുള വിലത്യറിയ ആയുധങ്ങൾ ഉെത്യാ 

ഗിച്ചക് അവപര സജ്രാക്ുകയും പചയേുന്ില്ത്യാ? 

എന്തിനു ത്വണ്ടി? ഒന്ുകിൽ ദക്സ്വ രാജ്യം എന്ു 

വിേിക്ുന് മറ്ു രാജ്യങ്ങൾക്ു ത്മൽ അവർക്ക് ത്ദാ 

ഷകരമായ െദ്തികേുണ്ടക്. അപല്ങ്ിൽ അവർ മറ്ു 

ളവപര അവിശ്വസിക്ുന്ു. എന്ിരുന്ാലും എത്ര 

വിഢിതേമായാണക് ഇതക് കാണപപ്ടുന്തക്!

ദദവ വചനപതേ െൂർണ്മായും അംഗീകരി 

ച്ചക്, അതിപറെ നീതിയുപടയും ത്നേഹതേിപറെയും 

ആത്മാവക് ത്ലാകപതേ ഭരിക്ുത്്ാൾ എത്ര അധികം 

നന്ായിരിക്ും! കുരിശു യുദ്ങ്ങേിൽ ൊഴാക്ിയ 

സ്തേും, ഊർജ്വും, യുദ്   ക്പ്ലുകേും, 

യുത്ദ്ാ െകരണങ്ങേും ആേുകേുപട പൊതുവായ 

അഭിവൃ ദ്ിക്ായി ഉെത്യാഗിക്പപ്ടും. മശിഹായു

പട രാജ്യ തേിനു മാത്രപമ ദദവതേിപറെ സാദൃശ്യ

തേിത്ലക്ു മനുഷ്യപന യഥാസ്ാനപപ്ടുതേുവാനും 

ദദവതേി പറെ ൊദെീഠപതേ ത്ശ്രഷ്മാക്ുവാനും 

സാധിക്ൂ.
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