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സ്മാരക കാലത്തേക്കുള്ള ആല�ോചനകൾ

THOUGHTS FOR THE MEMORIAL SEASON
“പിന്നെ അവൻ അപ്പം എടുത്തു വാഴ്ത്തി നുറുക്കി അവർക്കു ക�ൊടുത്തു; ഇതു നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി
നൽകുന്ന എന്റെ ശരീരം; എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇതു ചെയ്വീൻ എന്നു പറഞ്ഞു” (ലൂക്കൊ. 22:19).

നാം

പെസഹാ കാലത്തേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ
അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ നന്നായി വിചിന്തനം ചെ
യ്യേണ്ടതുണ്ട്. “മതം” എന്ന വിഷയത്തിലെ തന്റെ
പ്രസംഗത്തിൽ ഒരു ക�ോളേജ് അദ്ധ്യാപകൻ, ക്രി
സ്ത്യാനികൾക്ക് “അവസാനത്തെ അത്താഴം ഓർമ്മി
ക്കുവാൻ ഒരു ഒത്തുചേരൽ ഉണ്ട് എന്നു പറയുകയു
ണ്ടായി. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തെ ശരിയാംവണ്ണം
മനസ്സിലാക്കാത്തതിനാലാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരം
ഒരു തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഉന്നയിച്ചത്. ഈ
വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ
കർത്താവ് കൃത്യമായി പ്രസ്താ
വിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു
ശ്രദ്ധിക്കാം - “എന്റെ ഓർ
മ്മക്കായി ഇതു ചെയ്വീൻ”
(ലൂക്കൊ. 22:19). ഇത്തരം
ഒത്തുചേരലിൽ നാം കൂട്ടാളി
കളാകാറുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഓർ
മ്മിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെയും അവന്റെ
പ്രവർത്തനങ്ങളെയുമാണ്. “നിങ്ങൾ പുളിപ്പില്ലാത്ത
വരായിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പുതിയ പിണ്ഡമാകേണ്ട
തിനു പഴയ പുളിമാവിനെ നീക്കികളവിൻ. നമ്മുടെ
പെസഹാ കുഞ്ഞാടും അറുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ക്രിസ്തു
തന്നെ. ആകയാൽ നാം പഴയ പുളിമാവുക�ൊണ്ടല്ല,
തിന്മയും ദുഷ്ടതയുമായ പുളിമാവുക�ൊണ്ടുമല്ല, സ്വ
ച്ഛതയും സത്യവുമായ പുളിപ്പില്ലായ്മക�ൊണ്ടുതന്നെ
ഉത്സവം ആചരിക്ക” (1 ക�ൊരി. 5:7,8). 1 ക�ൊരി.
11:23-26 വരെയും കൂടെ ന�ോക്കുക.
ആരെങ്കിലും ഒരു പിറന്നാൾ ആഘ�ോഷം സം
ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ, പിറന്നാൾ കേക്ക് മേശമേൽ
ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിഥികൾ കേക്ക് ഭക്ഷിക്കും,
എന്നാൽ ആ പിറന്നാൾ ആഘ�ോഷത്തിൽ ശ്രദ്ധാകേ
ന്ദ്രം ആ കേക്ക് അല്ല, മറിച്ച് ആ ദിവസം പിറന്നാൾ
ആഘ�ോഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. കേക്ക് മുറിച്ച്
എല്ലാവരും അത് കഴിക്കുമെങ്കിലും, അതിഥികൾ
ആ കേക്കിനെയല്ല, അന്നേ ദിവസം ആരുടെയാണ�ോ
പിറന്നാൾ ആഘ�ോഷിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെയാണ്
ഓർമ്മിക്കുന്നത്.
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

സ്മാരക ചിഹ്നങ്ങളായ അപ്പവും പാനപാത്രവും
ആ മേശമേൽ ഒരു സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും
നാം അവയെ അല്ല പ്രകീർത്തിക്കുന്നത്. ആ അത്താ
ഴത്തെയുമല്ല. “അന്ത്യ” അത്താഴത്തെയുമല്ല നാം
സ്മരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മരണത്തെ
യാണ്. “പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ” എന്നു മാ
ത്രമല്ല “ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപത്തിനുവേണ്ടി തിരുവെ
ഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു” (റ�ോമ.
6:23; 1 ക�ൊരി. 15:3). പാപത്തിന്റെ ശി
ക്ഷയിൽ നിന്നു അവൻ ഇപ്പോൾ
നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നു, ക്രമേണ
പാപത്തിന്റെ അധികാര
ത്തിൽ നിന്നും പ്രഭാവത്തിൽ
നിന്നും നിത്യ ജീവങ്കലേക്ക്
നമ്മെ വീണ്ടുക�ൊള്ളും.
യേശുവിന്റെ മരണത്താൽ
അതായത് അവന്റെ നുറുങ്ങിയ
ശരീരത്തിലും ചിന്തിയ രക്തത്തിലും ഉള്ള
വിശ്വാസത്താൽ അനുഗുണമാക്കിയ നീതീകരണം മൂലം
നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു സ്മാരക ആചരണ
ത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട സകലവും നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തു
ന്നു. പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം, നമുക്കുവേണ്ടി നുറുങ്ങിയ
അവന്റെ ശരീരത്തെയും, മുന്തിരിച്ചാറ് നമുക്കു വേണ്ടി
ച�ൊരിഞ്ഞ അവന്റെ പൂർണ്ണമായ ജീവരക്തത്തെയും
സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആദാം പാപം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ
ശിക്ഷാവിധി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, അവനും
അവന്റെ കടിപ്രദേശത്തുള്ളവർക്കും ഒരു മറുവില
അഥവാ ഒരു തുല്യവില എന്നപ�ോലെ മരണപര്യന്തം
യാഗമാക്കിത്തീർത്ത യേശുവിന്റെ പൂർണ്ണ മാനുഷിക
ജീവനെയാണ് ഇവ ഒന്നിച്ച് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നാം
അക്ഷരാർത്ഥമായ അപ്പം തിന്നുന്നു, അക്ഷരാർത്ഥ
മായ വീഞ്ഞ് കുടിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത വളരെ ശ്ര
ദ്ധേയമാണ്. എന്തെന്നാൽ ഇത് യേശുവിന്റെ മരണം
അക്ഷരാർത്ഥമായിരുന്നുവെന്നും, പാപികൾക്കായുള്ള
ന്യായവിധി അക്ഷരാർത്ഥമാണെന്നും, നാം പ്രത്യാശ
വച്ചിരിക്കുന്നതായ ആ ജീവിതം യഥാർത്ഥമാണെന്നും
ഒരു തരത്തിൽ ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
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“പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണ”മാണെന്നും
മരണ”
നമ്മുടെ പ്രിയ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ നമുക്കു നൽകിയ
മറുവില മരണത്തിലൂടെ നൽകിയ അവന്റെ ജീവൻ
ആണെന്നും യഥാർത്ഥമായി തിരിച്ചറിയുന്നവർക്ക്,
ഭാവി ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ സകല പ്രത്യാ
ശകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉത്ഭവിക്കുന്നതായ കേന്ദ്ര
സ്ഥാനമാണ് അവന്റെ ക്രൂശ്. യ�ോർദ്ദാൻ മുതൽ
കാൽവറി വരെയുള്ള സമയത്ത് യേശുവിനാൽ
വെളിപ്പെട്ട മരണം വരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്നേഹത്തെ,
വീണ്ടെടുക്കുന്ന സ്നേഹത്തെ, സഹനശേഷിയുള്ള
സ്നേഹത്തെ, ശക്തിയുള്ള സ്നേഹത്തെ അനുസ്മരി
ക്കുവാനുള്ള ഒരവകാശമായി ഇവയെ നമുക്ക് ദർ
ശിക്കുവാനാകും.
“സ്നേഹിതന്മാർക്കുവേണ്ടി ജീവനെ ക�ൊടുക്കുന്ന
തിലും അധികമുള്ള സ്നേഹം ആർക്കും ഇല്ല” (യ�ോഹ.
15:13). “ക്രിസ്തുവ�ോ നാം പാപികൾ ആയിരിക്കു
മ്പോൾ തന്നെ നമുക്കുവേണ്ടി മരിക്കയാൽ ദൈവം
തനിക്കു നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു”
(റ�ോമ. 5:8), “നമ്മെ ദൈവത്തോടു അടുപ്പിക്കേണ്ട
തിനു നീതിമാനായി നീതികെട്ടവർക്കുവേണ്ടി പാപം
നിമിത്തം ഒരിക്കൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു" (1 പത്രൊ.
3:18), ആദാമിന്റെ ലംഘനത്താൽ നഷ്ടപ്പെട്ട പൂർണ്ണ
തയുടെയും ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെയും അവ
സ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യരുടെ യഥാസ്ഥാപനം നടപ്പാ
ക്കുവാനുള്ള അവകാശവും അവസരവും അവനുണ്ട്.
ആദാമിനും അവന്റെ സന്തതി പരമ്പരയ്ക്കും തന്റെ
പൂർണ്ണ മനുഷ്യജീവൻ ഒരു മറുവില യാഗമായി അർ
പ്പിക്കുക വഴിയായി യേശു “ജീവനുള്ള പുതുവഴി”
- നിത്യജീവനിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നുതന്നു. ദൈവ
ത്തിന്റെ സഭയെ തിരുവെഴുത്ത് “ആദ്യജാതന്മാരുടെ
സഭ” എന്നും “സൃഷ്ടികളിൽ ഒരുവിധം ആദ്യഫലം”
എന്നും “ദൈവത്തിനും കുഞ്ഞാടിനും ആദ്യഫലം”
എന്നും വിളിച്ചിരിക്കുന്നു (എബ്രാ. 12:23; യാക്കോ.
1:18; വെളി. 14:4). ഈ പ്രയ�ോഗം ദൈവത്തിന്റെ കു
ടുംബത്തിൽ പിന്നീട് ജനിച്ചവരുണ്ടെന്ന് അതായത്
പിൻജാതന്മാരുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ക്രി
സ്ത്യാനികൾ പ�ൊതുവെ ഈ തിരുവെഴുത്തുകളെ
വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ പ�ോലും
അവയെ അവഗണിച്ചുക�ൊണ്ട്, ആദ്യജാതൻമാർ
എന്നു വിളിച്ചിരിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെ
ടുന്നതെന്നും ആയതിനാൽ പിൻജാതന്മാർ ഉണ്ടായി
രിക്കുകയില്ല എന്നും അതായത് സഹസ്രാബ്ദത്തിൽ
ആരും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നും കരുതുന്നു.

3

ആദ്യജാതന്മാരെ മാത്രമല്ല മുഴു യിസ്രായേലിനെ
യും രക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേ
ശ്യം എന്നു പെസഹായുടെ നിഴൽ ചൂണ്ടിക്കാണി
ക്കുന്നു. യിസ്രായേല�ോ ഒരു രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയിൽ
ദൈവത്തോടു കൂട്ടായ്മയിൽ വരുന്നതും വാഗ്ദത്ത
ദേശത്ത് നിത്യജീവൻ നൽകപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരാശി
യിലെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ചിത്രപ്പെടുത്തുന്നു.
ഇവിടെ അങ്ങനെ രണ്ട് പെസഹകൾ (കടന്നു പ�ോ
ക്കുകൾ) ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത നമുക്ക് ശ്രദ്ധി
ക്കാം. ആദ്യജാതന്മാർ മാത്രം കടന്നു പ�ോയ ഒന്നും,
യിസ്രായേൽ ജനത്തെ മുഴുവൻ കാറ്റുകളുടെയും
വേലിയേറ്റങ്ങളുടെയും അത്ഭുതകരമായ ശക്തി
യാൽ അവർക്കുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ക്രമീകരിച്ച
ചെങ്കടൽ കടൽ പാതയിലൂടെയുള്ള മറ്റൊരു വലിയ
കടന്നു പ�ോക്കും. ഇങ്ങനെ കാൽ നനയാതെ കട
ന്നുപ�ോയവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, എന്നാൽ ഫറവ�ോന്റെ
സൈന്യത്താൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന, രണ്ടാം മരണ
ത്തിനു പങ്കാളികളാകുന്നവർ കടലിൽ മുങ്ങിപ്പോയി.
ചെങ്കടലിലൂടെയുള്ള ഈ കടന്നുപ�ോക്ക്, സഹസ്രാ
ബ്ദത്തോടെ കർത്താവിന�ോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ വന്ന്
അവന് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരും പ�ൊരുളായ യഥാർ
ത്ഥ യിസ്രായലിന്റെ ഭാഗമായിത്തീരുന്നവരുമായ
ഏവരുടെയും പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും
അധികാരത്തിൽ നിന്നുമുള്ള അന്തിമമായ വീണ്ടടു
പ്പിനെ കാണിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഒരു യിസ്രായേ
ല്യൻ പ�ോലും മിസ്രയീമ്യ അടിമത്വത്തിൽ ശേഷിച്ചില്ല.

എന്നാൽ ഈ കടന്നുപ�ോക്കിനെയല്ല നാം ആചരി
ക്കുന്നത്. യിസ്രായേലിന്റെ ആദ്യജാതന്മാരെ ദൂതൻ
കടന്നു പ�ോയതിന്റെ പ�ൊരുളിലെ പെസഹയാണ്
നാം ആചരിക്കുന്നത്. മിസ്രയീമിലെ ആ രാത്രി
മാര്ച്ച് - ഏപ്രില് 2020

യിൽ യിസ്രായേലിന്റെ ആദ്യജാതന്മാർ മാത്രമാണ്
ഭീഷണി നേരിട്ടിരുന്നതെങ്കിലും മുഴു ജനത്തിന്റെ
യും മ�ോചനം ഈ ആദ്യജാതന്മാരുടെ മേലുള്ള കട
ന്നുപ�ോക്കിനെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. ഏതൽക്കാലത്തി
ലെ വിശാലമാക്കപ്പെട്ട സുവിശേഷയുഗ ക�ൊയ്ത്തിലും
(1954 നു ശേഷം) ല�ോകത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തി
ന്റെ യഥാർത്ഥ സഭയുടെ അംഗമാകുവാനുള്ള വിളി
അവൻ തുടരുന്നു. യഥാർത്ഥ സമർപ്പണം ചെയ്തവരെ
മാത്രം ഇതു ആചരിക്കുവാൻ വിളിക്കുന്നതായ തന്റെ
നിയമം അവൻ തുടരുന്നു.
സഹസ്രാബ്ദ മാദ്ധ്യസ്ഥ വാഴ്ചയിൽ ക്രിസ്തുവിനെ
അനുഗമിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശേഷിക്കുന്നവ
രായ മനുഷ്യരാശിയെയും പാപത്തിന്റെയും മരണത്തി
ന്റെയും ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മ�ോചിപ്പിക്കുമെന്നും
നാം മനസിലാക്കുന്നു. എന്നാൽ ആദ്യജാതന്മാരു
ടെ സഭയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന നിത്യനാശത്തിന്റെ ഭീതി
യല്ല ഇവർക്കുള്ളത്. ആദ്യജാതന്മാരുടെ സഭയ്ക്കോ
അവരുടെ ബന്ധനാവസ്ഥയെയും അവരുടെ മ�ോച
നത്തെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്കും
ദൈവത്തിന്റെ ഗുണകരമായ സകല വാഗ്ദത്തങ്ങ
ളെയും നിറവേറ്റുവാനുള്ള അവന്റെ താത്പര്യത്തെ
മുന്നമേതന്നെ അറിയുവാനും തക്കവണ്ണം അവരുടെ
തിരിച്ചറിവിന്റെ കണ്ണുകളെ തുറന്നിരുന്നു. കൂടാതെ
അവർ ദൈവത്തിന്റെ കൃപകൾക്ക് നീതീകരണത്തി
ലൂടെ മറുപടി നൽകുകയും അവനും അവന്റെ വേ
ലയ്ക്കുമായി പൂർണ്ണ സമർപ്പിതരാവുകയും ചെയ്തു.
താമസിയാതെ വിമ�ോചനത്തിന്റെ മഹത്തായ പുലരി
അടുക്കുകയും ദൈവജനത്തെ മുഴുവൻ നയിക്കുവാ
നും മ�ോചിപ്പിക്കാനുമായി പ�ൊരുളിലെ മ�ോശെയായ
ക്രിസ്തു വരികയും ചെയ്യും. അവർ എല്ലാവരും സത്യ
മറിയുമ്പോൾ ദൈവേഷ്ടത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയും
ആദരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യും. ക്രിസ്തു
വിന്റെ സഹസ്രാബ്ദ മാദ്ധ്യസ്ഥ വാഴ്ചയുടെ അന്ത്യ
ത്തിൽ മിസ്രയീമ്യ സൈന്യത്താൽ ചിത്രീകരിക്കുന്ന
തായ സകല ദുഷ്ടതയെയും ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരെയും
രണ്ടാം മരണത്താൽ - നാശത്താൽ പൂർണ്ണമായും
ഛേദിക്കും.
യേശു വന്നത് നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്നും
മ�ോചിപ്പിക്കുന്നതിനാണ്... പാപം ചെയ്യുന്ന
തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തരുന്നതിനല്ല
അപ്പൊസ്തലനായ പൗല�ൊസ് നമ്മുടെ കർത്താ
വായ യേശുവിനെ വ്യക്തമായും സ്പഷ്ടമായും
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

പെസഹാ കുഞ്ഞാടായി ചിത്രീകരിച്ചുക�ൊണ്ട് പറയു
ന്നു, “നമ്മുടെ പെസഹാ കുഞ്ഞാടും അറുക്കപ്പെട്ടി
രിക്കുന്നു; ക്രിസ്തു തന്നെ. ആകയാൽ നാം... ഉത്സവം
ആചരിക്ക”. നമ്മുടെ ഭവനത്തിലല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ
ആചരിക്ക”
ഹൃദയത്തിൽ രക്തം തളിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം
നമ്മോടു നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. നാം കുഞ്ഞാടിന്റെ കൂ
ട്ടാളികളാണ്; ആയതിനാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പുണ്യ
ത്തെ അതായത് അവന്റെ ബലിയുടെ മൂല്യത്തെ
നാം അനുഗുണമാക്കണം. പുതിയ വ്യവസ്ഥാകാല
ത്തിന്റെ പുലരിയിലെ വീണ്ടെടുപ്പിനു ശക്തരായും
ഒരുങ്ങിയും ഇരിപ്പാൻ സത്യത്തിന്റെ പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പം ഭക്ഷിക്കണം. ക്രിസ്തുവിനെ നാം വിശ്വാസ
ത്താൽ മാത്രമല്ല അധികമധികമായി അവന്റെ സ്വ
ഭാവത്തിലും സ്വീകരിച്ച്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും ജീ
വിതത്തിലും നാം അവന്റെ മഹത്തായ സാദൃശ്യമായി
മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. യഹൂദർ അക്ഷരാർത്ഥമായ
കുഞ്ഞാടിനെ ഭക്ഷിച്ചപ�ോലെ നാം ക്രിസ്തുവിനെയും
ഭക്ഷിക്കണം. അവരുടെ വിശിപ്പിനു സഹായിച്ചതും
വിശപ്പു വർദ്ധിപ്പിച്ചതുമായ കയ്പ്പു ചീരയ്ക്കു പകരം,
ഐഹിക കാര്യങ്ങൾക്കു മേലുള്ള നമ്മുടെ താത്പ
ര്യങ്ങളെ കുറച്ചുക�ൊണ്ട് കുഞ്ഞാടിനെയും പുളിപ്പി
ല്ലാത്ത അപ്പമായ സത്യത്തെയും ഭക്ഷിക്കുവാനുള്ള
വിശപ്പു നൽകുവാൻ സഹായിക്കുന്ന കയ്പേറിയ അനു
ഭവങ്ങളും പരീക്ഷകളും കർത്താവ് നമുക്കായി ഒരു
ക്കിയിരിക്കുന്നു. നമുക്കിവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന നഗര
മില്ല എന്നു നാമും ഓർമിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ
തീർത്ഥാടകരെയും പരദേശികളെയും പ�ോലെ
കയ്യിൽ വടി പിടിച്ചും പ�ൊരുളായ കനാനിലേക്കുള്ള
നമ്മുടെ യാത്രയ്ക്കായി അരകെട്ടിയും ക�ൊണ്ട് നമ്മുടെ
വീണ്ടെടുപ്പുകാരന�ോടു ചേർന്ന് ദൈവം ആദ്യജാത
ന്മാരുടെ സഭയ്ക്കായി കരുതിവച്ചിരിക്കുന്ന മഹത്തായ
കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നാം യാത്രയാകുന്നു (ഇപ്പോൾ
പൂർത്തിയായിരിക്കുന്ന വേല).
നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവും അവനെ സ്വയം
പെസഹാ കുഞ്ഞാടായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു.
അവനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത ആ രാത്രിയിൽ, ക്രൂശീകര
ണത്തിനു ത�ൊട്ടു മുൻപ്, അപ്പൊസ്തലന്മാര�ോടു കൂടി
മാളിക മുറിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു,
“ഞാൻ കഷ്ടം അനുഭവിക്കും മുൻപേ ഈ പെസഹാ
നിങ്ങള�ോടു കൂടെ കഴിപ്പാൻ വാഞ്ഛയ�ോടെ ആഗ്ര
ഹിച്ചു” ( ലൂക്കൊ. 22:15). യഹൂദരായിരിക്കുന്നതിനാ
ൽ “ഈ ല�ോകത്തിന്റെ പ്രഭുവായ” - ഫറവ�ോനിൽ
നിന്നും പ�ൊരുളായ ആദ്യജാതനെ രക്ഷിക്കുവാനാ
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യി, മിസ്രയീമിൽ പെസഹാ കുഞ്ഞാട് അറുക്കപ്പെട്ട
രാത്രിയുടെ വാർഷികമായി - യഥാർത്ഥ പെസഹാ
കുഞ്ഞാട് അറുക്കപ്പെടുവാൻ പ�ോകുന്ന ആ രാത്രി
യിൽ തന്നെ പെസഹാ അത്താഴം ആചരിക്കേണ്ടത്
നിർബന്ധമായിരുന്നു. എങ്കിലും നിഴലിന്റെ സകല
ആവശ്യങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടത�ോടെ, പഴയ
അടിത്തറയിൽ തന്നെ ഒരു പുതിയ സ്മാരകത്തെ
കർത്താവായ യേശു “എന്റെ ഓർമ്മക്കായി ഇതു
ചെയ്വിൻ” എന്നു പറഞ്ഞുക�ൊണ്ട് അവർക്കേൽപി
ച്ചു ക�ൊടുത്തു.
ആദ്യത്തെ സ്മാരകത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളായ, അപ്പ
ത്തിന്റെയും മുന്തിരിയുടെ ഫലമാകുന്ന പാനപാ
ത്രത്തിന്റെയും വാഴ്ത്തലും, ഇത് അവന്റെ നുറുങ്ങിയ
ശരീരത്തെയും ച�ൊരിഞ്ഞ രക്തത്തെയും പ്രതിനിധാ
നം ചെയ്യുന്നു എന്ന കർത്താവിന്റെ പ്രസ്താവനയും,
അവന്റെ സകല അനുയായികളും അവനെ ഭക്ഷി
ക്കുവാൻ മാത്രമല്ല, അവന�ോടുകൂടെ നുറുങ്ങപ്പെ
ടുവാനും അവന്റെ രക്തപുണ്യത്തിൽ അതായത്
അവന്റെ ബലിയിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ മാത്രമല്ല,
രാജ്യത്തിൽ അവന്റെ മാനത്തിനും മഹത്വത്തിനും
ഓഹരിക്കാരാകുമെന്നതിനാൽ അവന�ോടുകൂടെ
സകലത്തിലും ഏത് വിധത്തിലും സഹകരിക്കുമെന്ന
തിനാലും അവന്റെ സേവക്കായി തങ്ങളുടെ ജീവൻ
അർപ്പിക്കുവാനുള്ള അവന്റെ ആഹ്വാനത്തെയും നാം
ഓർമ്മിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവുമായി ശരിയായ
ബന്ധം പുലർത്തുന്നവർക്ക് ഈ ചിന്തകൾ എത്ര
വിലയേറിയതാണ്!
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തെ ഒരു ഓർമ്മയായി ശി
ക്ഷ്യന്മാർക്ക് ഏൽപിച്ചു ക�ൊടുത്തപ്പോൾ, “വാങ്ങി
ഭക്ഷിപ്പിൻ; ഇത് എന്റെ ശരീരം” എന്ന് യേശു
പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ തെളിവായ അർത്ഥം എന്തെന്നാ
ൽ, ഇത് എന്റെ ശരീരത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു
അല്ലെങ്കിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ്. അവന്റെ
ശരീരം അപ്പോൾ നുറുങ്ങപ്പെട്ടിട്ടില്ലായ്കക�ൊണ്ട് ആ
അപ്പം അവന്റെ യഥാർത്ഥ ശരീരം ആയിരുന്നില്ല.
ആ ബലി അപ്പോൾ പൂർത്തിയായിരുന്നില്ല എന്ന
തുക�ൊണ്ടുതന്നെ യഥാർത്ഥത്തിലാകട്ടെ അഥവാ
പ�ൊരുളിലാകട്ടെ അവർക്ക് അവന്റെ പങ്കാളിക
ളാകുവാൻ യാത�ൊരർത്ഥത്തിലും കഴിയുമായിരു
ന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ പുളിപ്പില്ലാത്ത (ശുദ്ധമായ)
അപ്പം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പാപമില്ലാത്ത ശരീ
രത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണെന്നു കണക്കാക്കുമ്പോൾ
ഈ ചിത്രം പൂർണ്ണമാകുന്നു. പുളിപ്പ് പ്രമാണത്തിൻ
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കീഴിൽ പാപത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ പെസഹാ
കാലത്ത് അതിനെ വർജ്ജിക്കുവാൻ പ്രത്യേകമായി
ആജ്ഞാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഈ പ്രതിരൂപത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതായ ഒരു
പാഠത്തെ യേശു മറ്റൊരവസരത്തിൽ നമുക്കു നൽകി
യിരുന്നു. “ദൈവത്തിന്റെ അപ്പമ�ോ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
നിന്നു ഇറങ്ങിവന്നു ല�ോകത്തിനു ജീവനെ ക�ൊടു
ക്കുന്നതാകുന്നു”. “ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പം ആകുന്നു”.
“സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പം
ഞാൻ ആകുന്നു; ഈ അപ്പം തിന്നുന്നവൻ എല്ലാം
എന്നേക്കും ജീവിക്കും; ഞാൻ ക�ൊടുപ്പാനിരിക്കു
ന്ന അപ്പമ�ോ ല�ോകത്തിന്റെ ജീവനു വേണ്ടി ഞാൻ
ക�ൊടുക്കുന്ന എന്റെ മാംസം ആകുന്നു” (യ�ോഹ.
6:33, 35,51).
ഈ ജീവനുള്ള അപ്പത്തെ നാം എങ്ങനെ ഭക്ഷിക്ക
ണം, എങ്ങനെ അനുഗുണമാക്കേണമെന്ന് അറിയണ
മെങ്കിൽ, ആ അപ്പം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്നു
നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തെ സം
ബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വിവരണമനു
സരിച്ച് നമുക്കുവേണ്ടി ബലിചെയ്യപ്പെട്ട അവന്റെ
ശരീരത്തെയാണ് ഇത് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യ
പ്രകൃതി സ്വീകരിക്കുന്നതിനു താൻ ത്യജിച്ചുകളഞ്ഞ
ആത്മജീവിയെന്ന ആസ്തിത്വത്തെ സമർപ്പിച്ചതിനെയ
ല്ല ഇത് കാണിക്കുന്നത്. എന്തെന്നാൽ അത് അവൻ
വിട്ടുകളയുകയും ആ മഹത്വം അവൻ വച്ചൊഴിയു
കയും ചെയ്തിട്ട് അതിനുപകരം അവൻ നമ്മുടെ മാനു
ഷപ്രകൃതി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ആദാമിന്റെ യാത�ൊരു
പാപത്തിനും ഓഹരിയാകാതെ അവൻ വിശുദ്ധനും,
നിർദ്ദോഷനും, കളങ്കമില്ലാത്തവനും, പാപികളിൽ
നിന്നു വേർപെട്ടവനുമായിരുന്നുവെന്ന വസ്തുതയാ
ണ് ആദാമിനും അവന്റെ സന്തതി പരമ്പരയ്ക്കും ഒരു
വിമ�ോചനമായിത്തീർന്ന് അവന്റെ ജീവനെ “എല്ലാ
വർക്കും വേണ്ടി മറുവിലയായി... തക്കസമയത്ത്
അറിയിക്കേണ്ട സാക്ഷ്യമായിത്തീരുവാൻ” അവനെ
ഇടയാക്കിയത് (1 തിമ�ൊ. 2:4-6).
നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ നിർമ്മലമായ, കളങ്കമില്ലാ
ത്ത മനുഷ്യപ്രകൃതിയാണ് പാപികൾക്കായി ബലിയ
ർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്നു നാം കാണുമ്പോൾ എന്താണ്
നമുക്ക് അനുഗുണമാക്കുവാനുള്ള അവകാശമെന്ന്
നാം തിരിച്ചറിയുന്നു. അവൻ നമുക്കായി അർപ്പിച്ച
തിനെ നാം “ഭക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്", അതായത് അത്
നമുക്കനുഗുണമാക്കിത്തീർക്കണം. എന്നുപറഞ്ഞാ
ൽ അവന്റെ പൂർണ്ണ മനുഷ്യപ്രകൃതി, സകല മനുഷ്യ
മാര്ച്ച് - ഏപ്രില് 2020

രാശിയേയും മരണത്തിന്റെ ശാപത്തിൽ നിന്നും മ�ോ
ചിപ്പിച്ച്, അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പൂർണ്ണ
മനുഷ്യപ്രകൃതിയിലേക്കും നിത്യജീവനിലേക്കും
മടക്കി ക�ൊണ്ടുവരുവാനാണ് അവൻ
നൽകിയതെന്ന് തിരിച്ചറിയണം.
അങ്ങനെ മരണത്തിൽ നിന്നുമുള്ള
നമ്മുടെ രക്ഷകനായി അവനെ
നാം അംഗീക രിക്കണം.
നമ്മുടെ മുൻകാല പാപ
ങ്ങളെ സകലവും ദൈവം മാ
യിച്ചാലും നമ്മെ പൂർണ്ണ മനു
ഷ്യപ്രകൃതിക്ക് യ�ോഗ്യരായി
കരുതിയാലും അത് നമ്മെ
പൂർണ്ണരാക്കുകയില്ലാ എന്നും,
നിത്യജീവനുള്ള അവകാശം
നമുക്ക് നൽകുവാൻ കഴിയുകയി
ല്ലാ എന്നും തിരുവെഴുത്തുകൾ നമ്മെ
കാണിച്ചു തരുന്നു. ആദാമിന്റെ വംശാവ
ലിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും യേശുവിന്റെ ബലിയുടെ
പുണ്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, യേശു മരിച്ചവരിൽ
നിന്നും ദിവ്യജീവന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയിർക്കുകയും,
അവൻ പിതാവിങ്കൽ മടങ്ങിച്ചെന്ന് നമുക്കുവേണ്ടി
നീതിയിൻ കരങ്ങളിൽ അവന്റെ ബലിമരണത്തിന്റെ
പുണ്യം അടച്ചതായി കണക്കിടുകയും “സ്വർഗ്ഗത്തി
ലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല ആധിപത്യവും [അധികാ
രവും]” നിർവ്വഹിക്കുവാനുള്ള സ്ഥാനം പിതാവിങ്കൽ
നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടതും അനിവാര്യമാണ്. ഈ
അധികാരത്തിലൂടെ മഹത്തായ അവകാശങ്ങൾക്കാ
യി തങ്ങളെ ഒരുക്കുന്നവരെയും പിന്നീട് മരിച്ചതും
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ സകല മനുഷ്യരാശിയെയും
പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നയിക്കുവാനും, ദൈവവുമായുള്ള
കൂട്ടായ്മയിലെത്തിക്കുവാനും അവൻ മരിച്ചവരും ജീ
വിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായ മുഴുല�ോകത്തിനും ഒരു മദ്ധ്യ
സ്ഥനും, പ്രവാചകനും, പുര�ോഹിതനും, രാജാവും
ആയിരിക്കും.
സുവിശേഷയുഗസഭ അവരുടെ വിമ�ോചകനി
ലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന അനുഗ്രഹ
വും ഈ വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം തന്നെ.
നമുക്ക് അവകാശമില്ലാതിരുന്നതും നഷ്ടപ്പെടാത്ത
തും ക്രിസ്തു വീണ്ടെടുത്തു തരാത്തതുമായ ആത്മപ്ര
കൃതിയിലേക്കുള്ള നീതീകരണത്തെയല്ല, നമ്മുടെ
പിതാവായ ആദാമിനുണ്ടായിരുന്നതും അവൻ നഷ്ട
പ്പെടുത്തിയതും ക്രിസ്തു തന്റെ പാപമില്ലാത്ത ശരീരം,
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

തന്റെ പൂർണ്ണ മനുഷ്യപ്രകൃതി ഒരു മറുവിലയായി
അതായത് തുല്യവിലയായി നൽകി വീണ്ടെടുത്തു
തന്ന മനുഷ്യപ്രകൃതിയിലേക്കുള്ള നീതീകരണ
മാണ് ഈ അനുഗ്രഹം. സ്മാരക കാലത്ത്
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ കൂട്ടാളി
കൾ ആകുക എന്നാൽ നമ്മുടെ
കർത്താവ് സ്വന്ത വില നൽകി
നേടിത്തന്നെ സകല വിശേ
ഷാവകാശങ്ങള�ോടും കൂടെ
വിശ്വാസത്താൽ മാനുഷിക ജീ
വാവകാശങ്ങളിലുള്ള നീതീക
രണവും മാനുഷിക ജീവനുള്ള
അവകാശവും അനുഗുണമാ
ക്കുക എന്നാണ്. അതുപ�ോലെ
മുന്തിരിവള്ളിയുടെ അനുഭവം പ്ര
ഥമമായി നമുക്കു നൽകിയ, മരണ
ത്തോളം ച�ൊരിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ രക്ഷ
കന്റെ ജീവനെ, അവന്റെ മാനുഷ ജീവനെ,
അവന്റെ അസ്തിത്വത്തെ, അവന്റെ ആത്മാവിനെ
സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനെ നാം അനുഗുണമാക്കുക
എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം ബലി ചെയ്തതിലൂടെ നമ്മുടെ
കർത്താവു നമുക്കു ഉറപ്പാക്കിത്തന്ന യഥാസ്ഥാപന
അവകാശങ്ങളെയും അനുഗ്രഹങ്ങളെയും പ്രാപിക്കു
ന്നതിനെ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

സഹസ്രാബ്ദയുഗത്തിലെ അനുസരണത്തിന്റെ
വേലയാൽ ല�ോകത്തിന്റെ നീതീകരണം സാധ്യമാ
കുന്നതിനു മുൻപേ സുവിശേഷ യുഗത്തിൽ തന്നെ
സഭയെ വിശ്വാസത്താൽ ദൈവം നീതീകരിച്ചത്
അവരുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനുള്ള യാഗമായി സമ
ർപ്പിക്കുന്നതിനും കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ശരീ
രാംഗങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ അവന്റെ ബലിയിൽ

6

പങ്കാളികളാകുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നു
ള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടും കൂടിയായിരുന്നു എന്നു നാം
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. സ്മാരകത്തിന്റെ ആഴമേറിയ
പ�ൊരുളിനെ യേശു ലൂക്കൊസിൽ പറയുന്നുണ്ടെ
ങ്കിലും ഇത്രമാത്രം പൂർണ്ണമായും വ്യക്തമാക്കുന്ന
തായി കാണുന്നില്ല (ലൂക്കൊ. 22:20). “ഇനിയും
വളരെ നിങ്ങള�ോട് പറയാൻ ഉണ്ട്; എന്നാൽ നിങ്ങ
ൾക്ക് ഇപ്പോൾ വഹിപ്പാൻ കഴിവില്ല. സത്യത്തിന്റെ
ആത്മാവ് വരുമ്പോഴ�ോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല
സത്യത്തിലും വഴിനടത്തും... വരുവാനുള്ളത് നിങ്ങ
ൾക്ക് അറിയിച്ചു തരികയും ചെയ്യും" എന്നു അവൻ
പറയുന്നതിലൂടെ ഇത് വ്യക്തമാണ് (യ�ോഹ. 16:12,
13). ഈ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് അതായത് ക്രി
സ്തുവിലൂടെ നൽകപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തിയും
സ്വാധീനവും അപ്പൊസ്തലനായ പൗല�ൊസിലൂടെ
സംസാരിച്ചുക�ൊണ്ട് സ്മാരകത്തിന്റെ ഉന്നതമായ
അർത്ഥം വ്യക്തമാകുന്നു. സമർപ്പിതരായ സഭയ�ോട്
വിശുദ്ധ പൗല�ൊസ് പറയുന്നു, “നാം അനുഗ്രഹിക്കു
ന്ന അനുഗ്രഹപാത്രം ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ കൂ
ട്ടായ്മ അല്ലയ�ോ? നാം നുറുക്കുന്ന അപ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ
ശരീരത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മ അല്ലയ�ോ?” മരണത്തോളം
അവന�ോടുകൂടെ ബലിയിൽ കൂട്ടാളികളായി ശരീ
രാംഗങ്ങൾ തീരുമ്പോൾ, അവരുടെ വിശ്വസ്തതയുടെ
ഫലമായി അവൻ ഏറ്റുവാങ്ങിയ മഹത്വത്തിനും കൂട്ടാ
ളികളായി അവർ തീരുകയില്ലയ�ോ? - “അപ്പം ഒന്നാ
കക�ൊണ്ടു പലരായ നാം ഒരു ശരീരം ആകുന്നു” (1
ക�ൊരി. 10:16,17 ഡയഗ്ലോട്ട്).
മുന്തിരിവള്ളിയുടെ അനുഭവമായ പാനപാത്രം
രക്തത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അതായത് ജീ
വനെയാണ് - വീണ്ടെടുത്ത ജീവനെയല്ല, അർപ്പിക്ക
പ്പെട്ട ജീവനെയാണ്, ച�ൊരിയപ്പെട്ട - ബലി ചെയ്യ
പ്പെട്ട ജീവനെയാണ്. ഇങ്ങനെ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട ജീവൻ
പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായാണ് എന്നവൻ പറ
യുന്നു. കൂടാതെ അവനു കൂട്ടാളിയായിരിക്കുന്നവ
രേവരും അതിൽ നിന്നും പാനം ചെയ്യണം, അവന്റെ
സമർപ്പണത്തെ അംഗീകരിക്കണം, വിശ്വാസത്താൽ
അനുഗുണമാക്കണം. ഈ ഉറവിൽ നിന്നും അവർ
ജീവൻ സ്വീകരിക്കണം. ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും പുറ
ത്തുള്ളവർക്ക് ആർക്കും നിത്യജീവൻ അവകാശമാ
ക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. ന്യായപ്രമാണത്തോടുള്ള
അനുസരണത്തിന്റെ ഫലമായി ജീവൻ ലഭിക്കുമെ
ന്നു പറയാനാകില്ല. വിശ്വാസം ഒരു വലിയ ഗുരു
വാണെന്നും ആ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങള�ോടുള്ള
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അനുസരണം അതുപ�ോലെതന്നെ നിത്യജീവനിലേ
ക്ക് നയിക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെടാനുമാകില്ല. മുഴു
ല�ോകത്തിനും മറുവിലയായി ച�ൊരിയപ്പെട്ട രക്ത
പുണ്യത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ആർക്കും നിത്യജീവൻ
കൈവരിക്കുവാനാകില്ല. “നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ
ആകാശത്തിനു കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽക
പ്പെട്ട വേറ�ൊരു നാമവും ഇല്ല" (അപ്പൊ. 4:12).
സ്മാരക അത്താഴത്തിന്റെ സ്ഥാപന വേളയിൽ
നമ്മുടെ കർത്താവിന് അവന്റെ എല്ലാ പ്രഭാഷണ
ങ്ങളിലും സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന വിഷയമായ
രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിലത് സംസാരിക്കുവാനുണ്ടാ
യിരുന്നു. രാജ്യത്തിൽ ഓഹരി നൽകപ്പെടുമെന്നു
വാഗ്ദത്തം ലഭിച്ചവർക്കു, അവർ വിശ്വസ്തരെങ്കിൽ
ഞാൻ പ�ോയി രാജ്യം സ്വീകരിച്ച് മടങ്ങിവരുമ്പോൾ
അവരെ തന്നോടു ചേർത്ത് അവകാശം നൽകും
എന്ന പ്രസ്താവന അവൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ
തന്റെ പിതാവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ അവര�ോടു കൂടെ
പുതുതായി കുടിക്കുന്ന നാൾ വരെ താൻ മുന്തിരിവ
ള്ളിയുടെ ഈ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും കുടിക്കയില്ല
എന്നും പറഞ്ഞുക�ൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ പൂർത്തീക
രണം വരെ താൻ സ്ഥാപിച്ച ഈ കാര്യം ചെയ്കയില്ല
എന്നും ഈ സ്മാരകത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നമ്മുടെ കർത്താവ് എന്താണ് ഈ പ്രസ്താവന
യിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കു
വാൻ പ്രയാസമാണ്. അവന്റെ പാനപാത്രത്തിലൂടെ
ചിത്രീകരിക്കുന്നതായ അവന്റെ പരീക്ഷകൾക്കും,
പീഢകൾക്കും ഫലമായി രാജ്യത്തിൽ ജയഘ�ോഷം
ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവൻ അർത്ഥമാക്കുന്നതായി ത�ോ
ന്നുന്നു. “അവൻ തന്റെ പ്രയത്നഫലം കണ്ടു തൃപ്തനാ
കും” (യെശ. 53:11). പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടത്തോടു വിശ്വ
സ്തതയാർന്ന അനുസരണം കാണിച്ചുക�ൊണ്ടു അവൻ
സഹിച്ചതായ പരീക്ഷകളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും
തിരിഞ്ഞു ന�ോക്കുമ്പോൾ വരുവാനിരിക്കുന്ന മഹ
ത്തായ അനന്തരഫലമായ മുഴുമാനവരാശിയുടെയും
അനുഗ്രഹത്തെ ന�ോക്കി അവൻ ആനന്ദിക്കും. ഈ പാ
നപാത്രത്തിനു പങ്കാളിയായിത്തീർന്ന് ആദ്യം നീതീക
രണത്താലും, പിന്നെ സമർപ്പണത്താലും അവസാനം
അവന�ോടുകൂടെയുള്ള ബലിയിലും പങ്കാളികളായി
ത്തീർന്നവരായ ശിക്ഷ്യന്മാർ ഏവരും ഈ ആനന്ദത്തി
നും കൂട്ടാളികളായിത്തീരും. അവന�ോടു കൂടെ അവർ
വാഴുമെന്ന വാഗ്ദത്തം ഇവർക്കു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
വാഴ്ച ആരംഭിക്കുകയും, രാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും
ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ തങ്ങളുടെ പിറക�ോട്ടു ന�ോക്കി
മാര്ച്ച് - ഏപ്രില് 2020

ആത്മത്യാഗത്തിന്റെയും സ്വാർത്ഥത്യാഗത്തിന്റെയും
“ഇടുങ്ങിയ പാത യിലൂടെ” ഉള്ള ഭൗമിക യാത്രയിൽ
അവരെ ദൈവം ദിനംത�ോറും നടത്തിയ വഴികൾ
ന�ോക്കി അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.
തന്റെ ബന്ധനത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും
നാഴിക വളരെ അടുത്തു എന്നറിഞ്ഞപ്പോഴും ആ
പരീക്ഷാ വേളകളിലെ പരിശ�ോധനയിലും നമ്മുടെ
പ്രിയ ഗുരുവിന്റെ വിശ്വസ്തത ഉറച്ചു നിന്നു. പാന
പാത്രത്തിനായി പിതാവിനു നന്ദിയർപ്പിച്ചു എന്ന
വസ്തുത അപ്പത്തിന്റെ നുറുക്കലും മുന്തിരിയുടെ
ഞെരുങ്ങലും സൂചിപ്പിക്കുന്ന സകലപീഢയിലും
അവൻ സന്തോഷമായി ഏൽപ്പിച്ചു ക�ൊടുത്തതി
നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലായ്പ്പോഴും പിതാവിന്റെ
ക്രമീകരണത്തിൽ അവൻ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു. ഈ
ആത്മാവിനു അനുസൃതമായി അവർ പിരിയുമ്പോൾ
ഒരു സ്തോത്രഗീതം അവർ ആലപിച്ചു. അവന്റെ
ഭൂമിയിലെ ജീവിതം അവസാനിക്കയാലും, ദൈവം
തന്ന കൃപകൾ അവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മതിയായി
രുന്നതിനാലും പിതാവിന് ഒരു നന്ദിയെന്ന രീതിയിൽ
അവർ സ്തോത്രം ച�ൊല്ലി.
സ്മാരക അത്താഴത്തോടു തുടർന്നു വന്ന മണിക്കൂ
റുകളിലെ സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുക�ൊണ്ട്
“തന്നെ മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നവ
ന�ോടു" പ്രാർത്ഥിച്ചുക�ൊണ്ട് “ഉറച്ച നിലവിളിയ�ോ
ടും കണ്ണീര�ോടും കൂടെ" (എബ്രാ. 5:7) നമ്മുടെ ഈ
വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ ഗത്സമനയിലേക്കു പിന്തുടരാം.
എന്തെന്നാൽ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ യജ
മാനന്റെ ഭയം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പിതാവിന്റെ
പദ്ധതിയെ പിൻതുടരുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി
യിട്ട് തത്ഫലമായി പുനരുത്ഥാനത്തിനു പ�ോലും
അയ�ോഗ്യമാക്കിത്തീർക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ
അവൻ തന്റെ സമർപ്പണനേർച്ച വിശ്വസ്തതയ�ോടെ
കാത്തുവെന്നും, ആയതിനാൽ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതു
പ�ോലെയുള്ള ഒരു പുനരുത്ഥാനം അവനുണ്ടാകുമെ
ന്ന ഉറപ്പിനാൽ അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതായി
നമുക്കു കാണാം.
അതിനു ശേഷം മഹാപുര�ോഹിതന്റെ മുമ്പിലും
പീലാത്തോസിന്റെയും ഹെര�ോദാവിന്റെയും വീണ്ടും
പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പിലും അവൻ എത്ര ശാന്തനാ
യിരുന്നുവെന്നു നമുക്കു ശ്രദ്ധിക്കാം. സ്വയ സംരക്ഷ
ണത്തിനായി “ര�ോമം കത്രിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പാകെ
മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ആടിനെപ്പോലെ അവൻ വായെ
തുറക്കാതിരുന്നു" (യെശ. 53:7). അന്ത്യത്തോളം നമു
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

ക്കവനെ വിശ്വസ്തനും ധൈര്യവാനുമായി കാണുവാൻ
സാധിക്കുന്നു. അവനു വേണമെങ്കിൽ പിതാവിന�ോ
ടു പന്ത്രണ്ട് ലഗ്യോനിലുമധികം ദൂതന്മാരെ തന്റെ
കാവലിനായി ച�ോദിക്കാമായിരുന്നു എന്നു നമുക്ക
റിയാം. എന്നാൽ ഈ ബലിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെ
ടുവാനല്ല മറിച്ച് വിശ്വസ്തതയ�ോടെ അതിൽ ഉറച്ച്
നിൽക്കുവാനുള്ള സഹായത്തിനായാണ് അവൻ
അപേക്ഷിച്ചത്. അവന്റെ കാൽച്ചുവട് പിൻചെല്ലു
ന്നവർക്ക് എത്ര വലിയ പാഠമാണിത്! എന്നിരുന്നാൽ
തന്നെയും അവന്റെ ശിക്ഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും അനു
സരണവും ധൈര്യവും ഉള്ളവർ തന്നെ ഗുരുവിനെ
മറന്ന് ഓടിപ്പോയതായും കാണാം. അത്രയുമല്ല അവ
രില�ൊരുവന�ോ തന്റെ ഭയത്താൽ കർത്താവിനെ
തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്തു! നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തി
ന്റെ അളവിന�ൊത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയും നമ്മെ
വീണ്ടെടുത്തവന�ോടു കൂടെ കഷ്ടമനുഭവിക്കാനുള്ള
നമ്മുടെ ധൈര്യത്തെയും താത്പര്യത്തെയും പരി
ശ�ോധിക്കുവാൻ എത്ര യ�ോജിച്ച സന്ദർഭമാണിത്!
യാത�ൊരു അവസരങ്ങളിലും സാഹചര്യങ്ങളിലും
നമ്മുടെ യജമാനനെ നാം തള്ളിപ്പറയില്ലായെന്നും,
നമ്മുടെ അധരങ്ങൾക്കൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ
പെരുമാറ്റം ക�ൊണ്ടും അവന�ോട് തെറ്റ് ഏറ്റു പറ
യുമെന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞയാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ
താങ്ങി നിർത്തുവാനുള്ള എത്ര വലിയ അവസരമാണ്
നമുക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
യഹ�ോവയാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ജനമാണ്
ജീവന്റെ പ്രഭുവിനെ ക്രൂശിച്ചത് എന്ന ചിന്ത നമ്മെ
ഞെട്ടിക്കുന്നു! അത്രയുമല്ല പ�ൊതുജനങ്ങളെക്കാൾ
അധികം അവരുടെ മതചിന്തയുടെ നേതാക്കന്മാരായ
പ്രധാന പുര�ോഹിതന്മാരും, ശാസ്ത്രിമാരും, പരീശന്മാ
രും, ന്യായശാസ്ത്രിമാരുമാണ് ഈ ഭീകര പ്രവർത്തിക്ക്
ഉത്തരവാദി ആയതെന്നും കാണാം. ഞങ്ങൾ ഗുരുവി
ന്റെ വാക്കുകളെ ഓർമ്മിക്കുന്നു “ല�ോകം നിങ്ങളെ
പകയ്ക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്കു മുമ്പെ എന്നെ
പകെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു അറിവിൻ”.
അറിവിൻ” ഇവിടെ അവൻ
മതപരമായ ല�ോകത്തെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു
ന്നതെന്നു കാണാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, അവന്റെ
പിൻഗാമികളായ നമ്മെ മതപരമായ ല�ോകം പകെ
യ്ക്കും എന്നു മനസ്സിലാക്കാം.
സത്യത്തോടുള്ള എതിർപ്പും, പ്രകാശവാഹക
ര�ോടുള്ള പീഢനവും പ്രധാന മതനേതാക്കന്മാരിൽ
നിന്നു വരും എന്നതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഈ
വസ്തുത നമ്മുടെ സ്വന്ത എതിരാളികളെയ�ോ നമ്മുടെ

8

കർത്താവിനെ പീഢിപ്പിച്ചവരെയ�ോ വെറുക്കുന്നതിനു
കാരണമാകരുത്. മറിച്ച് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധി
ച്ചുള്ള അപ്പൊസ്തലനായ പത്രോസിന്റെ വാക്കുകൾ
ഓർമ്മിക്കേണം: “നിങ്ങളുടെ പ്രമാണികളെപ്പോലെ
നിങ്ങളുടെ അറിയായ്മക�ൊണ്ടു പ്രവർത്തിച്ചു എന്നു
ഞാൻ അറിയുന്നു" (അപ്പൊ. 3:17). അതെ! ഹൃദയ
ത്തിലെയും മനസ്സിലെയും അജ്ഞതയും അന്ധത
യുമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെയും അവന്റെ അനുയായിക
ളുടെയും പീഢനങ്ങളുടെ മിക്കവാറും അടിസ്ഥാനം.
നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായി പിതാവ് ഇപ്പോൾ നമുക്കത്
അനുവദിക്കുന്നു.

ഉത്സവം ആചരിക്കുന്നതിനുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ
ആചാരമനുസരിച്ച്, ചെസ്റ്റർസ്പ്രിങ്സിലെ, പെ
ൻസിൽവാനിയ പ്രദേശത്തെ സഭായ�ോഗം, എപ്പി
ഫനി വേദ ഭവനത്തിൽ (Epiphany Bible House)
ഏപ്രിൽ 5, 8 pm ന് യഥാകാല സത്യത്തിലേക്ക്
കടന്നുവരുന്നവർക്ക് പൂർണ്ണമായും മഹത്തായ
പ്രാധാന്യമുള്ള വലിയ ഉത്സവം ആചരിക്കുവാൻ
കൂടിവരും. ഈ അനുഗ്രഹീതമായ സ്മാരകം ല�ോക
ത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുമുള്ള പ്രിയ സ്നേഹിതന്മാർ
മറക്കരുതെന്ന് ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ചെറിയ
കൂട്ടങ്ങൾ വലിയ കൂട്ടങ്ങളുമായി കൂടിച്ചേരണമെന്നു
(ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല, മറിച്ച് സാധാരണ ആചാരങ്ങ
ൾപ�ോലെ ചെറിയ കൂട്ടമായിത്തന്നെ കൂടി വരുവാൻ
ഞങ്ങൾ പറയുന്നു. എന്തെന്നാൽ ആദിമ സഭയുടെ
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ആചാരവും ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെന്നു കാണാൻ
കഴിയുന്നു. ഹൃദയ സന്തോഷത്തോടെ നാം “ഉത്സവം
ആചരിക്ക”. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ബലിയ�ോടുള്ള
ആചരിക്ക”
ബന്ധത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്വന്ത ഉടമ്പടിയുടെ
ബന്ധത്തിലും അവന�ോടു കൂടെ മരിച്ച് അതായത്
സ്വന്ത ഇഷ്ടം മരിപ്പിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനു
ജീവിച്ചു ക�ൊള്ളാമെന്നുള്ള അതിന്റെ അനുഷ്ഠാന
ത്തെ വിലമതിക്കാം.
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും, പുളിപ്പില്ലാത്ത മുന്തി
രിച്ചാറും അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കമുന്തിരിച്ചാറും ഓര�ോ
കൂട്ടത്തിന്റെയും ചുമതലയുള്ളവർ ഏർപ്പാടാക്കണ
മെന്നു ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു... പുളിച്ച വീഞ്ഞ്
ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശത്തിനു ഞങ്ങൾ
എതിരാണ്. ജഡത്തിന്റെ ബലഹീനതയാൽ പ്രല�ോ
ഭിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനാല�ോ, ന്യായയുക്തമെന്നു വിശ്വസി
ച്ചിട്ടോ പുളിച്ച വീഞ്ഞ് ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതിനെയും
അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ശങ്കയുള്ളവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തു
വാൻ വേണ്ടി പുളിക്കാത്ത മുന്തിരിച്ചാറിൽ അൽപം
വീഞ്ഞു ചേർക്കുന്നതിനെയും ഞങ്ങൾ എതിർക്കു
ന്നു.
ഈ ചെറിയ കൂടിവരവ് ആഢംബരങ്ങൾ ഇല്ലാ
ത്തതായിരിക്കണമെന്നു ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
മാന്യമായി, ക്രമമായി, ശാന്തമായി നാം ആചരിക്കു
വാൻ പ�ോകുന്ന മഹത്തായ ആചരണത്തിനു ചേർന്ന
വിലയേറിയ ചിന്തകൾ ക�ൊണ്ട് നമുക്കു വന്നു
ചേരാം. ഇതിനു 6-ാം വാല്യത്തിലെ പുതിയ സൃഷ്ടി
യുടെ പെസഹ എന്ന 11-ാം അദ്ധ്യായത്തിന്റെ വായന
സഹായമാകും. പ്രതിരൂപങ്ങൾക്കും ചടങ്ങുകൾക്കും
ഇതിനാൽ നാം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട
തില്ല. ഇവയിലെല്ലാം നമുക്കു നമ്മുടെ കർത്താവിനു
പ്രസാദമാകുന്നത് അന്വേഷിച്ചു ചെയ്യാം. പങ്കുക�ൊ
ള്ളുന്ന ഏവർക്കും ഈ ശുശ്രൂഷ പ്രയ�ോജനകരമായി
ത്തീരുന്നു എന്നു നമുക്കു ഉറപ്പു വരുത്താം.
വിലയേറിയ രക്തത്തെയും ദൈവത്തിനായുള്ള
പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന അടയാ
ളങ്ങളിൽ പങ്കുക�ൊള്ളുവാൻ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നും
മുടക്കാത്ത ആരെയും തടയരുത് എന്നു ഞങ്ങൾ
മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ. ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയമി
ല്ലാത്തവർ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ അവകാശം സ്വീകരി
ക്കുന്നതിൽ യാത�ൊരു അപകടവുമില്ല. “തിന്നുകയും
കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ശരീരത്തെ വിവേചി
ക്കാഞ്ഞാൽ തനിക്കു ശിക്ഷാവിധി തിന്നുകയും കു
ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു" (1 ക�ൊരി. 11:29) എന്നുള്ള
മാര്ച്ച് - ഏപ്രില് 2020

അപ്പൊസ്തലൻ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വാക്കുകളെ ചില
പ്പോൾ ചിലർ തെറ്റായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എടുക്കുന്നതി
നാൽ അവരെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതു ആവശ്യമായി
വരാം. ഇങ്ങനെ ഭീരുക്കളായവർക്ക് ഈ മഹത്തായ
ആചാരം അനുഷ്ഠിക്കുവാനുള്ള അവകാശം നഷ്ടപ്പെടു
ന്നില്ല എന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊസ്തലൻ
ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടം ബലിയുടെ ശരിയായ
പ്രാധാന്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പരാജയപ്പെട്ടവരാ
ണെന്നും, ഈ ചടങ്ങിനെ വെറുമ�ൊരു ആചാരമായി
കാണുന്നവരാണെന്നും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു.
ഇത് എന്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ
പരാജയപ്പെടുന്നത് ശിക്ഷയെയും ശാസനയെയും
ക�ൊണ്ടുവരുന്നു.
ഈ വർഷത്തെ സ്മാരകം (ഏപ്രിൽ 5, 6.00 pm നു
ശേഷം) എല്ലാ സഹ�ോദരങ്ങൾക്കും മഹത്വമേറിയ
തും പ്രയ�ോജനകരവും ആയിത്തീരുമെന്നു ഞങ്ങൾ

വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ഓട്ടത്തിന്റെ അവസാ
നത്തേക്ക് നാം അടുക്കുന്തോറും നമ്മുടെ വിളിയുടെ
മഹത്തായ പ്രാധാന്യത്തെയും, അതിന്റെ ചുമതലക
ളെയും, അവകാശങ്ങളെയും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളി
ലും മനസ്സുകളിലും പതിപ്പിക്കണം. നാം ജീവിക്കു
ന്നത് അത്ഭുതകരമായ കാലത്താണ്. ഇനി വരും
കാലം എങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല.
ആയതിനാൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയ�ോടെ, ഏറ്റവും സു
ബ�ോധത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടും ആനന്ദത്തോ
ടും കൂടെ, നമ്മുടെ വിമ�ോചനം അടുത്തിരിക്കുന്നു
എന്നും, വിശ്വസ്തരായി തുടർന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ
രാജ്യത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന�ോ
ടു കൂടെ വലിയ സന്തോഷവും അനുഗ്രഹങ്ങളും
പങ്കിടാനാകുമെന്നു മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്കു
നടക്കാം.

സന്തോഷകരമായ വിവാഹ ജീവിതത്തിനുള്ള സഹായങ്ങള്
HELPS TOWARD HAPPINESS IN MARRIAGE

വ ി വ ാ ഹ ജ ീ വ ി ത ത്തിലെ
സ ന്തോ ഷ ത്തെ ക്കു റ ി ച്ച്
വളരെ തെറ്റായ ധാരണയാണ്
പലരും വച്ചുപുല ർത്തുന്നത്.
ഒരു ശരിയായ പങ്കാളിയെ
ഒരുവൻ തിര ഞ്ഞെടുത്താൽ
വിവാഹജീവിതത്തിൽ യാ
ന്ത്രികമായി സന്തോഷം വന്നു
ചേരുമെന്നും, വിവാഹ ശേഷം
ഉടൻതന്നെ മുമ്പുള്ള അസ
ന്തുഷ്ടികൾ അപ്രത്യക്ഷമാ
കുമെന്നും ഉള്ള തെറ്റായ ആശയങ്ങളാണ് ടെലി
വിഷനും, റേഡിയ�ോയും, പുസ്തകങ്ങളും മാസികക
ളും വിവാഹം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും
വിവാഹം ചെയ്തവർക്കും നൽകുന്നത്.
ഏതു വിധമായാലും ദാമ്പത്യജീവിതത്തിൽ യാ
ന്ത്രികമായി സന്തോഷം കടന്നു വരികയില്ലായെന്ന്
എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയേണം. വിവാഹിതരായ എല്ലാ
വർക്കും അവരുടേതായ അപൂർണ്ണതകളും ബലഹീന
തകളും ഉള്ളതുക�ൊണ്ടും, വിവാഹത്തിനു ശേഷവും
അവർക്ക് അത് ഉള്ളതിനാലും അവരുടെ ദാമ്പത്യ
ബന്ധത്തിൽ അവ അസന്തുഷ്ടിക്കും ഗുരുതരമായ
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്ന
തിനാലും ഈ സന്തോഷം നേ
ടുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതി
നും നിരന്തരമായ യഥാർത്ഥ
പരിശ്രമം ആവശ്യമാണെന്നും
മനഃസ്സിലാക്കണം.
ഏതു മനുഷ്യനും കേൾ
പ്പാൻ വേഗതയും പറവാൻ
താമസവും ക�ോപത്തിനു താ
മസവുമുള്ളവനായിരി ക്കട്ടെ"
എന്ന ചിന്ത യാക്കോ. 1:19
നമ്മുടെ മനസ്സി ലേക്ക് ക�ൊണ്ടുവരുന്നു. പുരുഷ
ന്മാരും സ്ത്രീകളും ശരീരപ്രകൃതിയിൽ പ്രകടമായ
വ്യത്യാസം പുലർത്തു ന്നവരാണ്. നമ്മൾ വ്യത്യ
സ്തമായി ചിന്തിക്കുന്നു, നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായി പ്രതി
കരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഹൃ ദയങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായി
പ്രതികരിക്കുന്നു. എന്നിരു ന്നാലും ഭർത്താക്കന്മാരും
ഭാര്യമാരും ഈ വസ്തുതയെ മറന്നുക�ൊണ്ട് തന്റെ
പങ്കാളി എങ്ങനെ ജീവിക്ക ണം, എങ്ങനെ പ്രതികരി
ക്കണം എന്നുള്ള സ്വന്തം ധാരണകളിലൂടെ ജീവിതം
തുടരുന്നു.
വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പങ്കാളിയുടെ

10

ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ ക�ൊടുക്കുവാനായി നാം വി
ളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതെ, കേൾപ്പാൻ വേഗതയും
പറവാൻ താമസവും ഉള്ളവരായിരിപ്പിൻ. സംസാരി
ക്കുന്ന ഓര�ോ വാക്കുകളും അർത്ഥമുള്ളവയാണ്!
കലഹത്തിനു ക�ോപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പലപ്പോ
ഴും ഇത്തരം കലഹത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെ
യ�ോ ഭർത്താവിന്റെയ�ോ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾ
എന്തെല്ലാമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനാകും. ഇത്തരം
സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പങ്കാളി ഒരു ശത്രുവല്ലാ
എന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് വളരെ വിചിത്രമാ
യി ത�ോന്നിയേക്കാം. എന്നാലും പല ദമ്പതികളും ആ
സ്ഥാനത്തു നിന്ന് പരസ്പരം ആക്രമിക്കുന്നു. പരസ്പരം
കേൾക്കുന്നത് കുറയുമ്പോൾ, വേദനാജനകവും
ദ�ോഷകരവുമായ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുകയും
ക�ോപം ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
യാക്കോബ് അപ്പൊസ്തലന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ വാ
ക്കുകൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ വിവാഹബന്ധത്തെ
പ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രം മനസിലേക്ക്
കടന്നുവരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ ദൈവം നാം എന്തായി
ത്തീരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുവ�ോ, ആ സ്ഥിതിയിലേ
ക്കെത്തുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ
പങ്കാളിയാകാം: അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃ
ദയങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ആർദ്രതയ�ോടെ പ്രതികരി
ക്കുന്നതിനു സാധ്യതയുണ്ട്. എല്ലാ പങ്കാളികളും
മുറിവുകളെ പ�ൊടിയായും, പ്രയ�ോജനങ്ങളെ മാ
ര്ബിളുകളായും കണക്കാക്കട്ടെ.
ദൈവ വചനത്തിലെ (ബൈബിൾ) ആദ്യ രണ്ട്
അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ ഏകനായി ജീവിക്കുന്ന
ത് നന്നല്ല എന്നും, ആദ്യം ദൈവത്തോടും രണ്ടാമത്
പങ്കാളിയ�ോടുമുള്ള ബന്ധത്തിനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെ
ട്ടവനാണെന്നും ആയതിനാൽ ഞാൻ അവനു തക്ക
തായ ഒരു തുണയെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുമെന്നും
യഹ�ോവ വെളിവാക്കുന്നു. ആദാമിന് ഗാഡനിദ്ര
വരുത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവം ഹൗവ്വയെ സൃഷ്ടിച്ചുവെ
ന്നും അങ്ങനെ ആദാമിന്റെ വാരിയെല്ലിൽ നിന്നും
അവന�ൊരു സഖിയെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും ബൈബിൾ
നമ്മോടു പറയുന്നു.
പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും വേണ്ടിയുള്ള ദൈവീക പദ്ധ
തിയാണ് വിവാഹം. ഇതിലൂടെ അവരിരുവരും ഒന്നാ
യിത്തീരുന്നു. വിവാഹം നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയെയും
നമ്മുടെ മ�ോശം ശീലങ്ങളെയും തുറന്നു കാണിക്കു
ന്നതിനാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായേക്കാം. രണ്ടു വ്യക്തി
കൾ ഒരു ദേഹമായിത്തീരുവാൻ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ

11

ഉണ്ടാകുന്ന വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വേദനകളാൽ നമ്മിലെ
വ്യത്യസ്ഥതകൾ വികാരാധീനമാകും. ഇത�ോ, വളരെ
അനിവാര്യമായ അഞ്ച് വാക്കുകൾ പഠിക്കേണ്ടതി
ന്റെ ആവശ്യകതയെ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നു: എനിക്ക്
തെറ്റു പറ്റി, എന്നോടു ക്ഷമിക്കണം! ഹാ, എവിടെയാ
ണ�ോ സ്നേഹം ഘനമായുള്ളത് അവിടെ തെറ്റുകൾ
നേർത്തതായി തീരുന്നു. മർക്കൊ. 10:9 (ഡയഗ്നോട്ട്)
ലെ പ്രസ്താവന വളരെ വ്യക്തമാണ്: “ദൈവം യ�ോജി
പ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത്”.
വേർപിരിക്കരുത്”
അതെ, ഓര�ോ വാക്കുകൾക്കും അർത്ഥമുണ്ട്!
യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിനും, ഹൃദയങ്ങളെ മുറിപ്പെ
ടുത്തുന്നതിനും, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവിൽ മുറി
വുണ്ടാക്കുന്നതിനും, ശത്രുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും,
ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്നതിനും വാക്കുകൾക്ക് ശക്തിയുണ്ട്.
നിന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ
ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ്; ഞാൻ തെറ്റായ വ്യക്തി
യെയാണ് വിവാഹം ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ
ഉറപ്പായി; എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള താത്പര്യം നഷ്ട
പ്പെട്ടു; ഞാൻ മറ്റൊരാളുമായി സ്നേഹത്തിലാണ്;
ഇത്തരം വാക്കുകൾ നമ്മുടെ പങ്കാളിയ�ോട് പറഞ്ഞി
ട്ടുണ്ടാവാം. എന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വാക്കുകളെ
ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലായെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് നമ്മുടെ വിവാഹജീ
വിതത്തെ നശിപ്പിക്കാനാകും. ക�ോപിക്കുമ്പോൾ ഒരു
വാക്കു പറയുവാൻ എളുപ്പമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ സമ
ർപ്പിത മക്കളായ നമുക്ക് ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുക
ൾ തിരഞ്ഞെടുത്തുക�ൊണ്ട് സന്തോഷത്തിന്റെ ഫലം
ആസ്വദിക്കാം. ഇതേ വാക്കുകളെ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന
ഒരു സുവിശേഷ ഗീതമുണ്ട്: “അവ എന്നെ വീണ്ടും
പാടി കേൾപ്പിക്കുക; അവയുടെ സൗന്ദര്യം ഞാൻ
കൂടുതൽ ദർശിക്കട്ടെ; വിശ്വാസവും കടമയും എന്നെ
പഠിപ്പിക്കുക; ജീവന്റെ ആശ്ചര്യമാർന്ന വചനങ്ങൾ
തന്നെ.” ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് വളരെ
അർത്ഥവത്തായ ഇത്തരം വാക്കുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്:
കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൃപ ലഭിക്കേണ്ടതിനു ആവശ്യം
പ�ോലെ ആത്മിക വർദ്ധനക്കായി നല്ല വാക്കല്ലാതെ
ആകാത്തത് ഒന്നും നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്നു പു
റപ്പെടരുത്. നിറവേറ്റപ്പെടുന്നതും ദൈവബഹുമാ
നിതവുമായ ഒരു വിവാഹജീവിതത്തിന്റെ ആനന്ദം
അനുഭവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വിവാദപരവും വിമ
ർശനാത്മകവുമായ മന�ോഭാവങ്ങളെ തടുക്കുവാൻ
വേണ്ട ദൈവകൃപ അന്വേഷിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ
നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.
വൈവാഹികാവസ്ഥ വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന
മാര്ച്ച് - ഏപ്രില് 2020

വാദം ഞങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നില്ല. ഏറ്റവും മികച്ച
വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ പ�ോലും, അവർ അതിനെ ഒരു
ഉടമ്പടി എന്നതിനു പകരം ഒരു കരാറായി കണക്കാ
ക്കുന്നതിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയും പല സമയങ്ങ
ളിലും പരാജയപ്പെട്ടിട്ട് ദമ്പതിമാർ ഉപേക്ഷിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നു. വിവാഹ മ�ോചനങ്ങൾ ദമ്പതികളെ ഭിന്നി
പ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, കുട്ടികളെ മുറിപ്പെടു
ത്തുകയും, കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സുഹൃത്തുക്കളെ
യും അകറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതെ, യു.എ
സിലെ സുപ്രീം ക�ോടതി, വിവാഹത്തെ പുരുഷനും
സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ളതാണന്ന പരമ്പരാഗത നിർവ്വച
നത്തെ മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നു!
ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും
അവസാനത്തെ ഒരു ശര
ണമെന്ന നിലയിൽ വിവാ
ഹമ�ോചനത്തിന് അവഗ
ണിക്കുവാനാകാത്ത സാ
ഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നു
നാം തിരിച്ചറിയുന്നു. പങ്കാ
ളിയുടെ ദുർവൃത്തികരമായ
അവിശ്വസ്ത ത നിമിത്തം
ഇതാകാമെന്നു മത്താ. 1939
ൽ പറയുന്നു.
നമുക്ക് അൽപസമയം
വിഷയത്തിൽ നിന്നും വ്യ
തിചലിച്ച് വിവാഹമ�ോ
ചനങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന
ല�ോ കത്തിലെ ചില ഘടകങ്ങളെ പരിശ�ോധി
ക്കാം. മനു ഷ്യരാശി, വൃദ്ധനെന്നോ, യുവാവെ
ന്നോ ഇല്ലാതെ അനേകരും സമാധാനത്തിനായും
ആനന്ദത്തിനായും അന്വേഷിച്ചു നടന്നിട്ട് മദ്യം,
പുകയില, മയക്കുമരു ന്ന് , നിയമ വിരുദ്ധമായ
ലൈംഗിക പ്രവർത്തികൾ എന്നിവയിലേക്ക് തിരി
യുന്നു. പുകയില, കഞ്ചാവ്, മദ്യം, വിക�ോഡിൻ,
എക്റ്റസി, ക�ൊക്കെയിന്, ഫെൻസി ക്ലിഡിൻ (PCP),
ഓക്സിക�ോണ്ടിൻ, മാനസികാര�ോഗ്യ, ചികിത്സാ മരു
ന്നുകൾ എന്നിവയുടെ ഉപയ�ോഗം ല�ോകത്തിൽ
ഇന്ന് വ്യാപകമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യുവാക്ക
ളായിരുന്നാലും പ്രായമുള്ളവരായിരുന്നാലും തങ്ങ
ളുടെ അതൃപ്തികരമായ ബന്ധങ്ങളുടെ മാനസി
കാഘാതവും, വേദനയും കുറയ്ക്കുവാനും, അസന്തു
ഷ്ടമായ കുടുംബജീവിതത്തിലെ ശാരീരികവും വൈ
കാരികവുമായ അധിക്ഷേപവും കുറയ്ക്കുവാനായി
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

മയക്കുമരുന്നുകൾ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതു കാണാം.
വിനാശകരമായ സ്വഭാവവും, ഹാനികരമായ വസ്തു
ക്കളുടെ ഉപയ�ോഗവും വർജ്ജിക്കുവാനുള്ള ദൃഢ
നിശ്ചയത്തിന്റെ അഭാവമുള്ള ഒരു ല�ോകത്താണ്
നാം ജീവിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും അംഗീകാരം
നേടുവാൻ തക്കവണ്ണം പെരുമാറ്റത്തിന്റെ നിലവാരം
കുറയ്ക്കുവാൻ പ�ോലും ല�ോകം ഇന്നു വളരെ സന്ന
ദ്ധമാണ്.
ഇത്തരം ശീലങ്ങളെ പിന്തുണക്കുന്നതിനാൽ അ
തിനു നൽകേണ്ടി വരുന്ന വില വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധി
ച്ചു വരികയും കുറ്റബ�ോധം കൂടുതൽ കൂടുതൽ
ആഴമുള്ളതായി തീരുകയും
ചെയ്യുന്നു. ഇവ നുണ പറ
യുന്നതിലേക്കും, വഞ്ചന
യിലേക്കും, കടകൾ തുറന്ന്
മ�ോഷ്ടിക്കുന്നതിലേക്കും,
മറ്റ് കവർച്ചകളിലേക്കും,
ക�ൊള്ളയിലേക്കും, മറ്റു തര
ത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങളിലേ
ക്കും, ആകസ്മിക ലൈഗിക
ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന
തിലേക്കും, എതിർവർഗ്ഗ
സ്വവ ർഗ്ഗ വേശ്യാവൃത്തി
യിലേക്കും നയിക്കുന്നു.
ഇത�ോട�ൊപ്പം ഇവയെല്ലാം
ഒരു സമ്പ്രദായം ആരംഭി
ക്കുന്നതിനുള്ള ആസക്തി
ഉണർത്തുന്നു. അങ്ങനെ ഇത്തരം നിരാശയും നി
യമലംഘനവും ബന്ധനത്തിനും തടവിനും കാരണ
മാവുകയും, അക്കാരണത്താൽ ആത്മാഭിമാനം
നഷ്ടമായിട്ട് ആ വ്യക്തി കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്വാ
ധീനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉപ ഭ�ോക്താവിനെ
ഇതു മാനസ്സികവും ശാരീരികവും വികാരപരവു
മായി ബാധിക്കുകയും, അത് മറ്റ് രീതിയിൽ ഭീകര
മായ പരിണിത ഫലങ്ങൾക്ക് കാ രണമാവുകയും,
അതായത് മലിനമായ സാഹചര്യ ങ്ങളിൽ അർത്ഥ
ബ�ോധാവസ്ഥയിലേക്ക്, ചിലപ്പോൾ മരണാവസ്ഥ
യിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഈ വിഷയത്തെ 1 തിമ�ൊ. 5:8 ൽ അപ്പൊസ്തല
നായ പൗല�ൊസ് മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നു: തനിക്കുള്ളവ
ർക്കും സ്വന്തം കുടുംബക്കാർക്കും വേണ്ടി കരുതാ
ത്ത വൻ വിശ്വാസം തള്ളിക്കളഞ്ഞ് അവിശ്വാസിയേ
ക്കാൾ അധമനായിരിക്കുന്നു. ഒരുവന്റെ പങ്കാളിയുടെ
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സാമ്പത്തിക പിന്തുണയ്ക്കും വൈകാരികവും ആത്മീയ
വുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉതകുന്നതിനായി ഈ
തത്വത്തെ പ്രയ�ോഗിക്കാം.
ബ്ലെയ്സ് പാസ്കലിന്റെ ഒരു ഉദ്ധരണി ഉപയ�ോഗി
ക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു കപ്പലിൽ
യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, എല്ലാം ഒരേ സമയം ചലി
ക്കുന്ന തുക�ൊണ്ട് ഒന്നും ചലിക്കുന്നതായി ത�ോ
ന്നുകയില്ല. എല്ലാവരും വഷളത്വത്തിലേക്ക് നീങ്ങു
മ്പോൾ ആരും നീങ്ങുന്നതായി ത�ോന്നുകയില്ല.
എന്നാൽ ആരെങ്കി ലും ഒരുവൻ ചലനം നിർത്തി,
ഒരു നിശ്ചിതസ്ഥാന ത്ത് നിന്നാൽ ആര�ൊക്കെയാ
ണ് ബദ്ധപ്പെട്ട് ഓടുന്ന തെന്ന് അവനു കാണുവാ
നാകും. ദൈവം തങ്ങളുടെ വിവാഹ നേർച്ചകളെ
ആദരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹി ക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടി
ഞങ്ങൾ ബൈബിളിനെ (ദൈ വവചനം) തന്നെ
ഈ അധഃപതിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന ല�ോകത്തിൽ
നമ്മുടെ നിശ്ചിത ബിന്ദുവായി കണ ക്കാക്കുന്നു.
ഈ നിശ്ചിത ബിന്ദുവിനെ പാലിക്കുന്ന തിൽ
നമുക്ക് ലജ്ജിതരാകാതിരിക്കാം.
വിവാഹ ഉടമ്പടിയാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന
ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഇനി രണ്ടല്ല, ഒരു ശരീര
മാണ്. അവരുടെ ഭാവിയിലെ സന്തോഷവും ഏത
ൽക്കാല സമൃദ്ധിയും അവർക്ക് പരസ്പരമുള്ള വിശ്വ
സ്തതയ�ോടും, ഔദാര്യത്തോടും, സ്നേഹത്തോടും,
പരിഗണനയ�ോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു വി
വാഹബന്ധം അതിന്റെ ദൈർഘ്യത്തിലും സ്വഭാവ
ത്തിലും ക്രിസ്തുവിന്റെയും അവന്റെ സഭയുടെയും
നിലനിൽക്കുന്നതും, വിശ്വസ്തവും, അനുഗ്രഹീതവു
മായ ഒത്തുചേരൽ പ�ോലെ ആകുവാൻ രൂപകല്പന
ചെയ്തിരിക്കുന്നു (എഫെ. 5:23-27). അവൻ അവളെ
ഉപേക്ഷിക്കുകയ�ോ കൈവിടുകയ�ോ ഇല്ല. അവൾ
അവന�ോടുള്ള വിശ്വസ്തതയിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങു
കയുമില്ല.
വിവാഹിതരാകുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവർക്കും
വിവാഹം കഴിച്ചവർക്കുമായി വിവാഹജീവിതത്തി
ൽ സന്തോഷം പകരുന്ന ചിന്തകളിലൂടെ നമുക്കു
തുടരാം. അപ്പൊസ്തലനായ പൗല�ൊസിലൂടെ ദൈവം
പറയുന്നു (1 ക�ൊരി. 7:3-5, ബെർക്കലി പരിഭാഷ)
“ഭർത്താവ് ഭാര്യയ�ോട് കടംപെട്ടിരിക്കുന്ന കർത്ത
വ്യം ചെയ്യട്ടെ, അപ്രകാരം തന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനും
ചെയ്യട്ടെ" (തന്റെ പങ്കാളി ന്യായമായും, സ്വാഭാവി
കമായും, നീതിയായും ആഗ്രഹിക്കാവുന്ന അള
വിലുള്ള ലൈഗിക സ്നേഹം നൽകുവാൻ പരസ്പരം
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കഴിയണം). ഭർത്താവ് മുഖാന്തരം ഭാര്യയ്ക്ക് തന്റെ
ശരീരത്തിന്മേൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു അധികാരവുമി
ല്ല; അപ്രകാരം തന്നെ ഭാര്യ മുഖാന്തരം ഭർത്താവിനു
തന്റെ ശരീരത്തിന്മേൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു അധികാര
വും ഇല്ല.
ഇല്ല “പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അവസരമുണ്ടാകുവാൻ ഒരു
സമയത്തേക്ക് പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ അല്ലാതെ
വേർപെട്ടിരിക്കരുത്; നിങ്ങളുടെ അജിതേന്ദ്രിയത്വം
നിമിത്തം സാത്താൻ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കേ
ണ്ടതിനു വീണ്ടും ചേർന്നിരിപ്പിൻ".
ചേർന്നിരിപ്പിൻ"
ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പരസ്പരം ആത്മാർത്ഥ
സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ശരിയായ ലൈഗിക
സ്നേഹ ബന്ധം ദാമ്പത്യജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം
നൽകുമെങ്കിൽ തന്നെയും തമ്മിൽ ലൈഗിക സ്നേഹ
ബന്ധത്തെക്കാൾ (ഗ്രീക്കിൽ - eros (ഇറ�ോസ്) ഉപ
രിയായ സ്നേഹം ഉണ്ടാകണം. കൂടുതൽ ഊന്നി പറ
യുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ പൗല�ൊസിന്റെ (1 ക�ൊരി.
7:3-5, ബെർക്കലി പരിഭാഷ) പ്രസ്താവനയെ ആവ
ർത്തിക്കുന്നു. “ഭർത്താവ് ഭാര്യയ�ോട് കടംപെട്ടിരി
ക്കുന്ന കർത്തവ്യം ചെയ്യട്ടെ, അപ്രകാരം തന്നെ ഭാര്യ
ഭർത്താവിനും ചെയ്യട്ടെ" (തന്റെ പങ്കാളി ന്യായമായും,
സ്വാഭാവികമായും, നീതിയായും ആഗ്രഹിക്കാവുന്ന
അളവിലുള്ള ലൈഗിക സ്നേഹം നൽകുവാൻ പരസ്പ
രം കഴിയണം). പ്രണയത്തെ ഒരിക്കലും മരിക്കാൻ
അനുവദിക്കരുത്.
ലൈഗിക സ്നേഹത്തിനുപരിയായി സ്നേഹത്തിന്റെ
ഉയർന്ന അവസ്ഥ പരസ്പരം നൽകുവാനായി ഭാര്യാ
ഭർത്താക്കന്മാർ ശ്രമിക്കണം. അവർക്കു തമ്മിൽ പര
സ്പരം ആത്മാർത്ഥമായ നല്ല ഇഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം.
തമ്മിൽ കടംപെട്ടിരിക്കുന്ന നല്ല ഇച്ഛയാണ് ഇതിൽ
അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് - ഇതിനെ നാം കർത്തവ്യ
സ്നേഹം (ഗ്രീക്കിൽ ഫീലിയ - philia) അഥവാ നീതി
എന്നു വിളിക്കുന്നു. യേശു നൽകിയ തങ്ക പ്രമാ
ണത്തിനു അനുസരണമായി അവർ പരസ്പരമുള്ള
കടമകളെ നിറവേറ്റേണ്ടതും പരസ്പരം ശരിയായി
ഇടപഴകേണ്ടതുമാണ് - “മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങൾക്കു
ചെയ്യേണം എന്നു നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത�ൊക്കെ
യും നിങ്ങൾ അവർക്കും ചെയ്വിൻ” (മത്താ. 7:12
NASB). മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് എന്തുചെയ്യേണം എന്നു
നാം ഉചിതമായി ആഗ്രഹി ക്കുന്നുവ�ോ (ദൈവേഷ്ട
ത്തിനും ദൈവവചനമാകുന്ന ബൈബിളിന്റെ ഉപദേ
ശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായും) അത് നാം അവർക്ക്
ചെയ്തു ക�ൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണിത് അർത്ഥ
മാക്കുന്നത്.
മാര്ച്ച് - ഏപ്രില് 2020

ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ ശരിയായ മര്യാദയ�ോടെ
പെരുമാറുകയും പരസ്പരം പരിഗണന കാണിക്കു
കയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അവർ തങ്ങളുടെ ശരിയായ
ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും അവരുടെ
വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പാലിക്കുവാൻ ഉത്സാഹത്തോടെ ശ്ര
മിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവർ പരസ്പരം തങ്ങ
ളുടെ സമയത്തിന്റെയും, സംഭാഷണത്തിന്റെയും,
ശ്രദ്ധയുടെയും ഉചിതവും ന്യായവും നിരന്തരവുമായ
അളവ് നൽകും. അവർ തങ്ങളുടെ സന്തോഷങ്ങ
ളും, ദുഃഖങ്ങളും, പ്രത്യാശകളും, നിരാശാജനകമായ
അനുഭവങ്ങളും അവയുടെ പുര�ോഗതികളും പങ്കിടും.
ആശയവിനിമയവും സഖിത്വവും വളരെ പ്രാധാന്യ
മു ള്ളതാണ്. ഭർത്താവിനെയും ഭാര്യയെയും പരസ്പ
രം ചേർത്തുക�ൊണ്ട് സഖിത്വം നൽകിയതിന്റെ
കാരണം ഉല്പ. 2:18 ൽ ഉണ്ട്. ഭർത്താവിനാകട്ടെ
ഭാര്യയ്ക്കാകട്ടെ കർത്തവ്യ സ്നേഹം ശ്രദ്ധയ�ോടെ നിർ
വ്വഹിക്കാൻ സാ ധിച്ചാൽ വൈവാഹികാവസ്ഥയിൽ
വലിയ അളവിൽ സന്തോഷം ഉളവാക്കാൻ അതു
സഹായകമാകും.
പണപരവും സാമ്പത്തികവുമായ ബാധ്യതകളു
ടെ വിഷയങ്ങളിലും ഭർത്താക്കന്മാരും ഭാര്യമാരും ശ്ര
ദ്ധിക്കണം. ദാമ്പത്യബന്ധത്തിൽ സാമ്പത്തിക ബു
ദ്ധിമുട്ടുകളും എപ്പോഴും സമ്മർദ്ദം ജനിപ്പിക്കുന്നു.
സാമ്പത്തിക വൈഷമ്യം ദാമ്പത്യ പരാജയത്തിന്റെ
വലിയ�ൊരു കാരണമാണ്. ദമ്പതികൾ സാമ്പത്തിക
കാര്യങ്ങളിൽ തുറന്ന മനസ്സുള്ളവരും പരസ്പരം സഹ
കരിക്കുന്നവരുമായിരിക്കണം. കുടുംബത്തിലെ
ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനിവാര്യമായ വരുമാനം നേടു
ന്നതിനു അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അതിൽ
ഉത്സാഹപൂർവ്വം വിജയിക്കുകയും വേണം. ഈ
വരുമാനം കുടുംബത്തിന്റെ പ്രയ�ോജനങ്ങൾക്കായി
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

പരമാവധി പ്രയ�ോജനങ്ങൾക്കായി ഉപയ�ോഗിക്കുക
യും പാഴാക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം. ഓര�ോ
ദാമ്പത്യ പങ്കാളിയും അധികം ചിലവു വരുത്താ
തെ ചിലവഴിക്കുന്നതിന�ോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങു
ന്നതി ന�ോ ഉള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചർച്ച
ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതാണ്. ചിലവഴിക്കുന്നതിന്
ഒരു പരിധി വയ്ക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഈ
പരിധിയിൽ കൂ ടുതലായി ചിലവുവരുന്ന കാര്യങ്ങ
ളെ കുറിച്ച് കൂടി ആല�ോചിക്കേണ്ടതാണ് (ഓര�ോ
കുടുംബങ്ങളുടെ യും ആവശ്യാനുസരണം 500
രൂപ മുതൽ 1000 രൂപ വരെ). വർദ്ധിച്ച ചിലവിൽ
നിന്നും വേദനാജനകമായ അപ്രതീക്ഷിത അവസ
രങ്ങളിലും ഇത് ദമ്പതികൾക്ക് പ്രയ�ോജനകരമാ
യിത്തീരും.
സ്നേഹത്തിന്റെ ഉന്നതമായ രൂപവും (നിസ്വാർത്ഥ
സ്നേഹം) കൂടെ നാം പരിഗണിക്കണം. ഭർത്താവും
ഭാര്യയും പരിഗണിക്കേണ്ടതും പരസ്പരം അവർക്കു
തമ്മിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതുമായ നാല് യ�ോഗ്യതകളെ
നമുക്കു പരിശ�ോധിക്കാം (1) അഭിനന്ദനം: തന്റെ
ജീവിതപങ്കാളിയിൽ അഭിനന്ദനത്തിനു യ�ോഗ്യ
മായ ഗുണങ്ങളെ കണ്ടെത്തുകയും അനുയ�ോജ്യ
മായ എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും ആ അഭിനന്ദനം
വാക്കാലും പ്രവർത്തിയാലും പ്രകടിപ്പിക്കുകയും
വേണം. (2) ഹൃദയത്തിന്റെ ഐക്യം: പരസ്പരം അഭി
നന്ദിക്കാനുള്ള ഗുണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അതിലൂടെ
നിസ്വാർത്ഥ സ്നേ ഹത്തെ പ്രകടമാക്കണം. ഇത്
കൂട്ടായ്മയ്ക്കും സഖിത്വ ത്തിനും കാരണമാകും. (3)
സഹാനുഭൂതി: തങ്ങളുടെ നഷ്ടങ്ങളിലും ദുഃഖങ്ങ
ളിലും നല്ല തത്വങ്ങ ളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ
വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലും മറ്റ് പരീക്ഷാ നുഭവങ്ങളിലും
പരസ്പരം അവർക്ക് സഹാനുഭൂതി ത�ോന്നേണ്ടതു
ണ്ട്. ഭർത്താവിനും ഭാര്യയ്ക്കും തങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യജീ
വിതത്തിൽ നിസ്വാർത്ഥ സ്നേഹം ഉണ്ടാ കേണ്ടത്
വളരെ അനിവാര്യമാണ്. (4) പരിത്യാഗം അഥവാ
ആത്മപരിത്യാഗ ശുശ്രൂഷകൾ: നല്ല തത്വ ങ്ങള�ോടു
പ്രിയമുള്ളതിനാൽ അവർ പരസ്പരം നിസ്വാ ർത്ഥ
സ്നേഹം പ്രകടമാക്കണം. യേശുവിന് തന്റെ യഥാർ
ത്ഥ സഭയ�ോട് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ത�ോന്നിയ സ്നേ
ഹമാണ് ഈ സ്നേഹം (എഫെ. 5:25, 29).
ഭർത്താക്കന്മാരും ഭാര്യമാരും തമ്മിലുള്ള നി
സ്വാർത്ഥ സ്നേഹത്തിന്റെ അഭ്യസനം വൈവാഹിക
ബന്ധത്തിൽ ശക്തിമത്തായ സന്തോഷം ക�ൊണ്ടു
വരികയും ഉന്നതവും പരിശുദ്ധവുമായ ഉദ്ദേശ്യമാ
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കുന്ന സ്വരമാധുര്യത്തി
ലേക്ക് അവരുടെ ഹൃദയ
സ്പന്ദനത്തെ എത്തിക്കു
കയും ചെയ്യുന്നു. ആ
ഉദ്ദേ ശ്യം അവരെ ഒന്നി
ച്ചു ചേർക്കുന്നതിനും
ആത്മീയ താത്പര്യമു
ള്ള ദൈവത്തിന്റെ കു
ടുംബമാക്കുന്നതി നും
ഉതകുന്നു. കർത്തവ്യ
സ്നേഹവും നിസ്വാർത്ഥ
സ്നേഹവും ഭർത്താവിലും
ഭാര്യയിലും പൂർണ്ണ വള
ർച്ച പ്രാപിക്കുന്നുവെ
ങ്കിൽ ലൈഗിക സ്നേഹം വലിയ അളവിൽ കുറയുക
യും അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി നശിക്കുകയും ചെയ്യു
ന്ന വാർദ്ധക്യത്തിൽ പ�ോലും അവർക്ക് വൈവാഹിക
ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷം സാധാരണ നിലയിൽ
തന്നെ ഉണ്ടാകും.
ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ പരസ്പരം സംശയരഹിത
മായ വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നുള്ളത്
അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്! ഭർത്താവും ഭാര്യയും
ആയിരിക്കുമ്പോൾ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് പ്രത്യേക
സ്നേഹം പരസ്പരം ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന
ത് ശരിയാണെങ്കിൽ തന്നെയും അത് അമിതമായ
അധീശത്വമാകരുത്. ജീവിത പങ്കാളിയിൽ അസൂയ
ജനിപ്പിച്ചേക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ,
അതായത് മറ്റ് എതിർ വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ടവര�ോടു
ള്ള ക്രമാതീതമായ താത്പര്യത്തിൽ നിന്നും അവർ
പിൻതിരിയേണം. ഇതേ തരത്തിൽ അവർ പരസ്പരം
അന്തസും മൂല്യവും മാനിക്കണം. അവരുടെ ദാമ്പ
ത്യജീവിതത്തിലെ സ്വകാര്യവിഷയങ്ങളെ തങ്ങളിൽ
തന്നെ ഒതുക്കുകയും തികച്ചും അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത
പക്ഷം സ്വന്ത കുടുംബാഗങ്ങള�ോടു പ�ോലും ചർച്ച
ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതുമാണ്. “അതു
ക�ൊണ്ട് പുരുഷൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ടു
പിരിഞ്ഞ് ഭാര്യയ�ോടു പറ്റിച്ചേരും" എന്നു ദൈവവും
യേശുവും പറയുന്നു (ഉല്പ. 2:24; മത്താ. 19:5). പര
സ്പരമുള്ള വിശ്വാസം എന്നപ�ോലെ ഇത�ോട�ൊപ്പം
ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കേണ്ട
തുമാണ്.
ഓര�ോ ദിവസത്തെയും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പരസ്പരം
പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിലായിരിക്കേണം (റ�ോമ. 15:1-3).
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പങ്കാളിയുടെ ഇഷ്ടാനി
ഷ്ടങ്ങൾ അറിയുവാനും,
പങ്കാളിയെ പ്രസാദിപ്പി
ക്കുവാൻ പ്രവർത്തികൾ
കണക്കുകൂട്ടി ചെയ്യുവാ
നും നാം അന്വേഷിക്കുന്ന
ത�ോട�ൊപ്പം അവരിലുള്ള
നല്ല ഗുണങ്ങളുടെയും
കഴിവുകളുടെയും വികാ
സത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പി
ക്കുകയും വേണം. ക്രിസ്തു
സഭയേയും സഭ ക്രിസ്തു
വിനെയും ശുശ്രൂഷിക്കു
ന്നതുപ�ോലെ ന്യായമായ
എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മുടെ പങ്കാളിയെ സേവിക്കു
വാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. ഭർത്താക്കന്മാർ തങ്ങളു
ടെ ഭാര്യമാരെ ആവശ്യമായ തരത്തിൽ പരിപ�ോ
ഷിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. “അവ്വണ്ണം ഭർത്താക്കന്മാരും
തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്വന്ത ശരീരങ്ങളെപ്പോലെ
സ്നേഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്ന
വൻ തന്നെത്താൻ സ്നേഹിക്കുന്നു” (എഫെ. 5:28).
ഇതാണ് ദൈവവചനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന
അവകാശം. തങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളി എന്ന
നിലയിൽ അവർക്കു മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകമായ
സ്നേഹത്താൽ ഭാര്യമാരെ തങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു
എന്ന് വാക്കിനാലും പ്രവർത്തിയാലും എല്ലാ അവ
സരങ്ങളിലും അവർക്ക് ഉറപ്പു വരുത്തി ക�ൊടു
ക്കണം. ആവശ്യമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഭാര്യയെ
സഹായിക്കുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കുടും
ബത്തെ പിൻതാങ്ങുന്നതിൽ സ്ത്രീകൾ സഹായി
ക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇതുക�ൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കു
ന്നില്ല. എങ്കിലും കുടുംബത്തിന്റെ നാഥൻ എന്ന
നിലയിൽ ഭർത്താവിനെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ
പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്വം ഭർത്താവിനുള്ളതാണ്.
ഇത് അവളുടെ അധികാരങ്ങളെ സേച്ഛാധിപത്യ
ത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൻ കീഴിൽ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തന്ന
തിന�ോ ചെറുതാക്കി കാണിക്കുന്നതിന�ോ അല്ല.
മറിച്ച്, അവന്റെ നേതൃത്വത്തിനും പ്രോത്സാഹന
ത്തിനും കീഴിൽ അവളുടെ എല്ലാ അധികാരത്തിന്റെ
യും ശരിയായ അഭ്യസനത്തിനായി അവളെ ഉയർ
ത്തുന്നതിനും മഹിമപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായിട്ടാണ്.
അവരുടെ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിലും, കുടുംബത്തിലും,
ഭവനത്തിലും ഉള്ളതായ പ്രധാന കാര്യങ്ങളിൽ ഭാര്യ
മാര്ച്ച് - ഏപ്രില് 2020

യുടെ അഭിപ്രായം ഭർത്താക്കന്മാർ തേടേണ്ടതാണ്.
അവന�ോ അവളുടെ നിലപാടുകളെ കുറിച്ച് വളരെ
ശ്രദ്ധാലുവും ആയിരിക്കണം.
ഭാര്യമാരും ആല�ോചനാ വിഷയമാക്കേണ്ട
ഒരു കടമയുണ്ട്. ഭാര്യ ഭർത്താവിനു ഒരു തുണ
ആയിരിക്കണം (ഉല്പ. 2:18; തീത്തോ. 2:4,5). ഭാര്യ
ഒരു അടിമയായിരിക്കണം എന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം!
ഒരു തുണ എന്ന നിലയിൽ അവൾ ഭർത്താവിനു
മുന്നില�ോ പിന്നില�ോ അല്ല നിൽക്കേണ്ടത്, അവ
ന�ോട�ൊപ്പം നിൽക്കണം. ആദാമിൽ നിന്നുമാണ്
ഹൗവ്വയെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. തന്റെ ഭർത്താവി
നെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നത് ഭാര്യയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരി
ക്കുന്ന അവകാശമാണ്. അവൾ അവനെ തന്റെ
ശിരസ്സായി കാണുകയും അവനെ ബഹുമാനിക്ക
യും വേണം. എന്നാൽ ബൈബിളിൽ ദൈവത്തിന്റെ
വാക്കുകൾക്കും, ആത്മാവിന് എതിരായും, നിയമ
വിരുദ്ധമായും, അനീതിയായും എന്തു ചെയ്യുവാനു
മുള്ള അവന്റെ അഭ്യർത്ഥനകൾ അവൾ അനുസരി
ക്കണമെന്നതിനു അർത്ഥമില്ല. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ
അവസ്ഥകളിലും ഭാര്യമാർ തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന
സഹായം തങ്ങളുടെ പ്രാപ്തിപ�ോലെ നൽകുന്നതി
നെ ഭര്ത്താക്കന്മാര് തിരിച്ചറിയുകയും വിലമതി
ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് എത്രത്തോളം ആവശ്യവും
ഉചിതവുമാണ്. ദൈവം അവർക്ക് താലന്തുകളെ
നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ പരിപ�ോഷിപ്പിക്കുക
യും ഉപയ�ോഗിക്കുകയും ചെയ്ത് തന്റെ ഭർത്താവിന്
ഒരു നല്ല കാര്യപ്രാപ്തിയുള്ള സഹായിയായിത്തീരു
ന്നതിനു വേണ്ടിയാണത് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഇത്തരം താലന്തുകളെ നിരസിക്കുകയ�ോ സഹായം
നിരസിക്കുകയ�ോ ചെയ്തുക�ൊണ്ട് ഇവയെ വളരാൻ
അനുവദിക്കാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല.
ദാമ്പത്യജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പി
ക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങളായി ഭർത്താ
വിനും ഭാര്യയ്ക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന നിരവധി കട
മകളെക്കുറിച്ച് നാം സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി.
ഈ വിവരണങ്ങൾ ശരിയായ ചിന്താശീലവും,
സൗമ്യതയും, സഹനശീലവും, ദീർഘക്ഷമയും,
സംയമനവും, ദയയും, പരസ്പരമുള്ള ക്ഷമാപണവും
ക�ൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ളതായിത്തീരട്ടെ (എഫെ.
4:32). മാത്രവുമല്ല ദാമ്പത്യജീവിതത്തിൽ പര
സ്പരം സഹാനുഭൂതിയും പ്രവർത്തി ചാതുര്യവും
ഉണ്ടായിരിക്കേണമെന്ന വസ്തുതയിലേക്ക് ഇവ
നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു. ഈ പര്യാല�ോചനകൾ
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

സമർപ്പിതരല്ലാത്ത വിശ്വാസത്താൽ യേശുവിനെ
രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച നീതീകരണക്കാർക്കും നീ
തീകരിക്കപ്പെടാത്തവർക്കുപ�ോലും വളരെ ഉപകാര
പ്രദമായിരിക്കും. മറ്റു ദമ്പതികൾക്ക് ഇല്ലാത്തതായ
നിരവധി യുക്തമായ അവകാശങ്ങളും അനുഗ്രഹ
ങ്ങളും സമർപ്പിതരായ ക്രിസ്തീയ ഭർത്താക്കന്മാർ
ക്കും ഭാര്യമാർക്കും ഉണ്ട്. നീതിയുള്ളതും, ആത്മ
ത്യാഗപരവും, ല�ോകത്യാഗപരവുമായ ജീവിതം
നയിക്കുന്നതിലും, ക്രിസ്തു സാദൃശ്യത്തിൽ നിര
ന്തരം വളരുന്നതിനായി പരിശീലിക്കുന്നതിലും,
നിസ്വാർത്ഥ സ്നേഹം പ്രകടമാക്കുന്നതിലും വിശ്വ
സ്തരാണെങ്കിൽ അവരുടെ വിവാഹ ഉടമ്പടികളും
കടമകളും സന്തോഷകരമായി വിശ്വസ്തതയ�ോടെ
നിറവേറ്റുവാൻ അവർ വളരെ മികച്ച സ്ഥാനത്താ
ണ് ഇരിക്കുന്നത്.
ഭാര്യാഭർത്താക്കൻമാർ വിവാഹത്തിലേക്ക് കട
ക്കുന്നതിനു മുൻപുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിലായിരുന്ന
തുപ�ോലെ പരസ്പരം പരിഗണനയ�ോടും മര്യാദയ�ോ
ടും കൂടെ പെരുമാറുകയും മതിപ്പുളവാക്കുകയും
വേണം. ഒത്തൊരുമയ�ോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുക�ൊ
ണ്ട് ജീവിതം പങ്കിടുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്.
വിവാഹം രണ്ട് വ്യക്തികളുടേതു മാത്രമല്ല മുഴു
കു ടുംബത്തിന്റെയും കൂടിയാണെന്നുള്ള ചിന്ത
മുന്നോ ട്ടു വച്ചുക�ൊണ്ട് മിക്ക വിവാഹങ്ങളും ഒരു
വലിയ സാക്ഷികളുടെ മുമ്പാകെ നടത്താറുള്ളതി
നാൽ നാം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അതിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
സന്തോഷ വും ദുഃഖവും പങ്കിടുക! അവസാന
ത്തേതെങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വസ്തുത
എന്തെന്നാൽ എല്ലാം “നന്നായി” നടക്കുമ്പോഴും
നിങ്ങളുടെ എത്ര യധികം സുഹൃത്തുക്കളാണ് നി
ങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് ഓർമ്മിക്ക
ണം എന്നുള്ളതാണ്.
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“പുറത്തെ ഇരുട്ടിൽ” അലഞ്ഞു നടക്കുന്നു.
WANDERING INTO “OUTER DARKNESS”

“കണ്ണ് കേടുള്ളതെങ്കില�ോ നിന്റെ ശരീരം മുഴുവനും ഇരുണ്ടതായിരിക്കും;
എന്നാൽ നിന്നിലുള്ള വെളിച്ചം ഇരുട്ടായാൽ ഇരുട്ടു എത്ര വലിയതു!" - മത്താ. 6:23

തിരുവെഴുത്തുകളിൽ

ല�ോകത്തിലെ ഇരു
ട്ടായ “പുറത്തെ ഇരുട്ടി
നെ" ദിവ്യമായി വെളി
പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന
സ ത ്യവെള ി ച്ച മ ാ യ
അകത്തെ വെളിച്ചത്തി
നു വിപരീതമായി അവി
ടവിടെ പരാമർശിച്ചിരി
ക്കുന്നു. “നിങ്ങളുടെ
കണ്ണു കാണുന്നതു
ക�ൊണ്ടും ചെവി കേൾ
ക്കുന്ന തു ക�ൊണ്ടും
ഭാഗ്യമുള്ളവ", എന്ന്
ഭാഗ്യമുള്ളവ"
നമ്മുടെ കർത്താവ്
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മെ
ഇരുട്ടിൽ നിന്നും ദൈവ
ത്തിന്റെ അത്ഭുത പ്രകാ
ശത്തിലേക്ക് വിളിച്ച്
വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു അപ്പൊസ്തലനും നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
സത്യവെളിച്ചത്തെ കാണുവാൻ കഴിയാത്തവിധം
ല�ോകം സാമാന്യേന അന്ധകാരത്തിൽ കിടക്കുന്ന
തായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. വെളിച്ചം ഇരുട്ടിൽ
പ്രകാശിക്കുന്നു എന്നും, ഇരുള�ോ അതിനെ പിടി
ച്ചടക്കിയില്ല എന്നും വീണ്ടും നമ്മോടു പറയുന്നു.
ല�ോകത്തിൽ ചിലർ ഉറങ്ങുകയാണ്. അവർ വെളിച്ച
ത്തെ കാണുന്നതേയില്ല. മറ്റു ചിലര�ോ ലൗകികമായ
ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും, ലൗകികമായ അഭിലാഷങ്ങൾക്കും
വ്യവസ്ഥകൾക്കും വേണ്ടി വളരെ ഉണർന്നിരിക്കു
ന്നു, എങ്കില�ോ ദൈവീക ഉദ്ദേശ്യങ്ങള�ോട് തികച്ചും
അന്ധരായിരിക്കുന്നു.
മനസ്സിൽ ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവ സവിശേഷത
കൾ ഉള്ള സഹസ്രാബ്ദ പൂർവ്വ സമർപ്പിത ഗണങ്ങ
ൾക്ക് വെളിച്ചത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു നൽകുവാനും,
ആ വെളിച്ചത്തിലൂടെ അവരെ ശരിയായ പാതയിൽ
നയിക്കുവാനും ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഈ വെളിച്ച
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ത്തെ കാണുകയും ഈ
അവസരം മെച്ചപ്പെടു
ത്തുകയും അങ്ങനെ
ആ പാതയിൽ നടക്കു
കയും ചെയ്യുന്നവരെ
യാണ് “വെളിച്ചത്തി
ന്റെ മക്കൾ” എന്നു
വ ി ള ി ച്ചി ര ി ക്കുന്ന ത് .
അതേസമയം ഇതിനെ
തിരായി സഞ്ചരിക്കു
ന്നവരെ “ഇരുട്ടിന്റെ
മക്കൾ” എന്നും വിളി
ച്ചിരിക്കുന്നതു കാണാം.
വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്ക
ളായവരിൽ ചിലര�ോട്
നമ്മുടെ കർത്താവു
പറഞ്ഞു, ദൈവരാജ്യ
ത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളെ
അറിയുവാൻ നിങ്ങൾ
ക്കു വരം ലഭിച്ചിരിക്കു
ന്നു; ശേഷമുള്ളവർക്കോ കണ്ടിട്ടും കാണാതിരിപ്പാ
നും, കേട്ടിട്ടും ഗ്രഹിക്കാതിരിപ്പാനും ഉപമകളിലത്രേ
(ലൂക്കൊ. 8:10).
അറിയുവാനുള്ള അവകാശം “നൽകിയിരിക്കുന്നു”
എന്നത് സത്യമാണെന്നുള്ളപ്പോൾ തന്നെയും അത്
വിവേചനരഹിതമായിട്ടല്ല നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പ്ര
ത്യേക ചില സ്വഭാവഗുണം ഉള്ളവർക്കു മാത്രമാ
ണത് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. ഇവർക്കു മാത്രമേ ഈ
വെളിച്ചം പ്രയ�ോജനകരമായിരിക്കുകയുള്ളു. മറ്റുള്ള
വർക്ക് ഏതൽക്കാലത്ത് അത് ഏറെക്കുറെ ദ�ോഷക
രമായിത്തീരും. ദൈവീക ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെ ഈ സമയം
ജ്ഞാനികൾക്കും വിവേകികൾക്കും മറച്ച് “ശിശു
ക്കൾക്ക്" വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനായി യേശു
വിനെപ്പോലെ നമുക്കും ദൈവത്തിനു നന്ദി പറയാം.
ദിവ്യ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുടെയും ക്രമീകരണങ്ങളുടെയും വ്യ
വസ്ഥ ലംഘിക്കാതിരുന്നാൽ, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകാശം
നൽകുന്നത് അവരുടെ തന്നെ ദ്രോഹത്തിനു വഴിവെ
മാര്ച്ച് - ഏപ്രില് 2020

ക്കുമെന്നു വിചാരിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിനു വിശുദ്ധ
പൗല�ൊസ് പറയുന്നു, കർത്താവിനെ കൂശിച്ചവർ
അജ്ഞതയിലും, അന്ധകാരത്തിലും, ഇരുട്ടിലും
ആയിരുന്നില്ലായെങ്കിൽ “അവർ തേജസ്സിന്റെ കർത്താ
വിനെ ക്രൂശിക്കയില്ലായിരുന്നു” എന്ന്. അവരുടെ ഹൃ
ദയങ്ങൾക്ക് അല്പം പ�ോലും
മാറ്റം വരില്ലായിരുന്നുവെ
ങ്കിലും, അവരാൽ ക്രിസ്തു
നീതിമാന്മാർക്കും നീതികെ
ട്ടവർക്കും വേണ്ടി ക്രൂശിക്ക
പ്പെടണമെന്ന മഹത്തായ
അറിവിനാലും ദൈവിക
ഉദ്ദേശ്യത്താലും അവർക്ക്
തങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തെ
നിയന്ത്രിക്കാമായിരുന്നു.
ഹൃദയനിലയെക്കുറിച്ചും
ദിവ്യസത്യത്തെ കാണുന്ന
തിന�ോ കാണാതിരിക്കുന്ന
തിന�ോ നമ്മുടെ കഴിവിന
നുസരിച്ച് ആ ഹൃദയനിലയ്ക്ക്
എന്തു ചെയ്യുവാനാകുമെ
ന്നതിനെക്കുറിച്ചും മത്താ.
6:22,23 ലും കർത്താവ്
നമുക്ക് നിർദ്ദേശം നൽ
കുന്നു. “കണ്ണു ച�ൊവ്വുള്ളതെങ്കിൽ നിന്റെ ശരീരം
മുഴുവനും പ്രകാ ശിതമായിരിക്കും. കണ്ണു കേടുള്ള
തെങ്കില�ോ നിന്റെ ശരീരം മുഴുവനും ഇരുണ്ടതായി
രിക്കും." പിന്നെ അവൻ ഒന്നുകൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കു
ന്നു, “എന്നാൽ നിന്നി ലുള്ള വെളിച്ചം ഇരുട്ടായാൽ
ഇരുട്ട് എത്ര വലിയത്?” ഉന്നതമായ വിവേകത്തിന്റെ
കണ്ണുകളിലേക്കും, ശരീ രത്തിന്റെ താത്പര്യങ്ങളെ
അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനും വഴി നടത്തുന്നതിനും ഉള്ള
അവയുടെ ശക്തിയിലേ ക്കും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരി
ക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് സ്വഭാവിക കണ്ണിനെയും
സ്വാഭാവിക ശരീരത്തെയും നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉദാ
ഹരണമായി ഉപയ�ോഗിച്ചി രിക്കുന്നത്.
ഏക ദൃഷ്ടി എന്നത് ഉദ്ദേശ്യത്തിന്റെ ഏകത്വത്തെ
സൂചിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോടുള്ള ഹൃദ
യത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തെ കാണിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ
പിന്നീടുള്ള വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് രണ്ടു
യജമാനന്മാരിലേക്ക് അതായത് - നന്മയും തിന്മയും,
നീതിയും, പാപവും, ദൈവവും സാത്താനും എന്ന
വസ്തുതയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. സാത്താ
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

ന്റെ ആധിപത്യത്തിനു കീഴിലുള്ളവർ പൂർണ്ണമായും
അന്ധരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്; വിശുദ്ധ പൗല�ൊസ്
നമ്മോടു പറയുന്നതുപ�ോലെ, “ദൈവപ്രതിമയായ
ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രകാ
ശനം ശ�ോഭിക്കാതിരിപ്പാൻ ഈ ല�ോകത്തിന്റെ ദൈവം
അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സു
കുരുടാക്കി" (2 ക�ൊരി.
4:4). അന്ധരാക്കപ്പെടാതെ
ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നവരായി
ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ
മാത്രമേയുള്ളു. അവരുടെ
കാഴ്ചയുടെ വ്യക്തതയുടെ
അളവ് അവരുടെ കണ്ണുക
ളുടെ ഏകത്വത്തോടും, ഉദ്ദേ
ശ്യത്തിന്റെ ഏകത്വത്തോ
ടും, ഏക യജമാനന�ോടും,
അവന്റെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ
തത്വങ്ങള�ോടും ഉള്ള സത്യ
സന്ധതയ�ോടു ബന്ധപ്പെട്ടി
രിക്കുന്നു.
“യഥാകാല സത്യത്തി
ന്റെ" വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടുള്ള
എല്ലാവരും അന്ധകാര
ത്തിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തി
ലേക്കു കടന്നതിനാലും, അന്ധകാര രാജ്യത്തിൽ
സാത്താന്റെ ആധിപത്യത്തിൻ കീഴിൽ അവന്റെ
ദാസന്മാരായിരുന്നതിൽ നിന്നും വിടുവിക്കപ്പെട്ട്
ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിൽ വന്നതി
നാലും, സാത്താന്റെയും അവന്റെ ദാസന്മാരുടെയും
ആധിപത്യത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിക്ഷ്യന്മാരും
ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരും ആയിത്തീർന്നതിനാലും
അവർ പ്രത്യേക പ്രശംസയ്ക്ക് യ�ോഗ്യരാണ്. വിശുദ്ധ
പത്രൊസ്, അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും അവന്റെ അത്ഭു
തപ്രകാശത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച്
സംസാരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ പൗല�ൊസ് പറയുന്നു,
നാം രാത്രിക്കും ഇരുളിനും ഉള്ളവരല്ല. വിശുദ്ധ യ�ോഹ
ന്നാൻ പറയുന്നു, അവനിൽ ഇരുട്ട് ഒട്ടുമില്ല. വീണ്ടും
പറയുന്നു, ഇരുട്ടു നീങ്ങി പ�ോകുന്നു; സത്യവെളിച്ചം
ഇതാ പ്രകാശിക്കുന്നു. തന്റെ സഹ�ോദരനെ പകെ
ക്കുന്നവൻ ഇരുട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു.

സ്നേഹത്തിന്റെ ഏകദൃഷ്ടി

നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക ശരീരം നല്ല കാഴ്ചശക്തിയാൽ
ജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുപ�ോലെ യഹ�ോവയുടെ

18

യഥാർത്ഥ സമർപ്പിത മക്കൾ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക്
കർത്താവിന�ോട് ദൃഢവിശ്വാസവും സ്നേഹത്തിന്റെ
ആത്മാവായ അവന്റെ വിശുദ്ധമായ ആത്മാവിന്റെ
പ്രകാശിതമായ സ്വാധീനവും ഉള്ളതിനാൽ അവയ്ക്ക്
ആനുപാതികമായി നമ്മുടെ കാഴ്ച വ്യക്തതയുളള
താണ്.
ഇപ്പോൾ ഒരു ച�ോദ്യം ഉയരുന്നു. അന്ധകാരത്തി
ൽ നിന്നു കർത്താവിന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്കു
കടന്നതിനു ശേഷം നാം ആരെങ്കിലും വീണ്ടും അന്ധ
കാരത്തിലേക്ക് തിരികെ പ�ോകുമ�ോ, വെളിച്ചത്തിൽ
നിന്നും പുറത്തു പ�ോകുമ�ോ? ഇതു സാധ്യമായതെ
ന്ന് തിരുവെഴുത്തു പറയുന്നു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ
ദൈവം ചില ആളുകളെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നും,
ല�ോകത്തിനു മുഴുവൻ പ�ൊതുവായുള്ള “പുറത്ത
ഇരുട്ടിലേക്കു" തള്ളിയിടുന്നു എന്ന് അവ നമ്മോടു
പറയുന്നു. കർത്താവിന�ോടും അവന്റെ ഉപദേശങ്ങ
ളിലെ തത്വങ്ങള�ോടും ഉള്ള അവിശ്വസ്തത മൂലമാണ്
ഇത് സംഭവിക്കുക.
“പുറത്തെ ഇരുട്ടിലേക്ക്" തള്ളിക്കളയപ്പെട്ടവർ
വളരെ പെട്ടെന്നോ അഥവാ ക്രമേണയ�ോ വളരെ വി
ഷമിതരാകും എന്നു നാം വിചാരിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ
“പുറത്തെ ഇരുട്ടിലുള്ള" ല�ോകം അതിന്റെ ഇരുട്ടിനാ
ൽ വിഷമിതരാകുന്നില്ലായെന്നും, മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ
സ്നേഹത്തിന്റെ ആത്മാവായ കർത്താവിന്റെ ആത്മാ
വില്ലാത്തതിനാൽ അത് മ�ോശം അവസ്ഥയിലിരി
ക്കുന്നതുക�ൊണ്ട് “വെളിച്ചത്തെക്കാൾ ഇരുളിനെ
സ്നേഹിച്ചു” എന്ന് (യ�ോഹ. 3:19) കർത്താവ് പറയു
ന്നു. വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നും അന്ധകാരത്തിലേക്കു
പ�ോകുന്നവർ “യഥാകാല സത്യത്തിലേക്ക്" ഒരിക്ക
ലും വന്നിട്ടില്ലാത്തവരെപ്പോലെ സംതൃപ്തി അടഞ്ഞവ
രായിത്തീരുമെന്ന് സ്പഷ്ടമായി അനുമാനിക്കാം. ഇരു
ളിനാൽ അവർ വീമ്പു പറയുന്നവരും വെളിച്ചത്തെ
വിമർശിക്കുന്നതിലൂടെയും വെറുക്കുന്നതിലൂടെയും
ഒട്ടും ദയ ഇല്ലാത്തവരായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നുവെ
ന്നും അനുമാനിക്കാം.
ഏക ദൃഷ്ടിയുടെ മാതൃകയിൻ കീഴിൽ മുകളിൽ
ഉദ്ധരിച്ച തിരുവെഴുത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാ
രാകുന്ന - വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന
ഹൃദയത്തിലെയും ഉദ്ദേശ്യത്തിലേയും ഏകത്വമാണ്
ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹൃദയത്തിന്റെ ഈ ഏകത്വം
നഷ്ടപ്പെടുന്നവർ, കാഴ്ചയുടെ ഏകത്വം നഷ്ടപ്പെടു
ന്നവർ, ഉദ്ദേശ്യത്തിന്റെ ഏകത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നവർ,
ഇരുട്ടിലേക്കു പ�ോകുമ്പോൾ ഒരളവ�ോളം ഒരിക്കലും
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വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരെക്കാളും കടുത്ത ഇരുട്ടി
ലേക്കാണ് പ�ോകുന്നത് എന്നും അവൻ സൂചിപ്പിക്കു
ന്നു. എന്നാൽ “നിന്നിലുള്ള വെളിച്ചം ഇരുട്ടായാൽ
ഇരുട്ട് എത്ര വലിയത്!” എന്നു അവൻ പറയുന്നു.
നമ്മുടെ അനുഭവം ഇതിനെ പൂർണ്ണമായും ബലപ്പെ
ടുത്തുന്നു. ഒരിക്കൽ കർത്താവിന്റെ മുഖപ്രകാശത്തി
ലും, ദിവ്യവചനത്തിലും ആയിരുന്നവർ അതിനെ
നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ, വിവേകത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ
ഒരിക്കലും തുറന്നിട്ടില്ലാത്ത പ�ൊതുല�ോകത്തിന്റെ
അവസ്ഥയെക്കാളും കൂടുതൽ പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ട
അവസ്ഥയിലെത്തുന്നുവെന്നു ത�ോന്നുന്നു. ഈ
ല�ോകത്തിലെ മറ്റാർക്കും സ്നേഹത്തിന്റെ ആത്മാവി
നെയും, സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയും, നീതിയുടെ
ആത്മാവിനെയും, ന്യായത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയും
ലംഘിക്കാനാകുമെന്നു ത�ോന്നുന്നില്ല. അവർ പ്രകാ
ശിതരാകുന്നതിന് മുൻപുള്ളതിനെക്കാൾ നീചവും,
നിഷ്ഠൂരവും, ദുഷിച്ച സംഗതികളും പറയുവാനും,
ചെയ്യുവാനും, ചിന്തിക്കുവാനും കഴിവുള്ളവരാകുന്നെ
ന്നും ത�ോന്നുന്നു.
വിവിധ അവസരങ്ങളിലായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വേ
ദനയ�ോടെ വെളിപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടിരുന്ന വസ്തുതകളുടെ
ശാസ്ത്രം അറിയാൻ നാം വർഷങ്ങള�ോളം പരിശ്രമിച്ചു.
അങ്ങനെ, ഇപ്പോൾ ചുവടെ പറയുന്നതുപ�ോലുള്ള
ഒരു ശരിയായ വിശദീകരണം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

ല�ോകത്തിന്റെ നിലവാരവും
നിലവാരമില്ലായ്മയും നേർക്കുനേര്

ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവവും വാക്കുക
ളും ചിന്തകളും നയിക്കപ്പെടുന്നത് തന്റെ സുഹൃത്തു
ക്കളുടെ സ്വഭ ാവവും വാക്കുകളും അനുസരിച്ചാ
ണ്. സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും ശക്തമായി
ആകർഷി ക്കപ്പെടുന്നത് മി. ബ്രൗൺ അല്ലെങ്കിൽ
മി. & മിസ്സിസ്സ് ജ�ോൺസ് അതുമല്ലെങ്കിൽ മി. &
മിസ്സിസ്സ് സ്മിത്ത് അത്തരം വാക്കുകളെക്കുറിച്ചും
അത്തരം സ്വഭാവ ത്തെക്കുറിച്ചും എന്തു ചിന്തിക്കും?
എന്നുള്ളതിനെ ആധാരമാക്കിയാണ്. ഇങ്ങനെ
തുല്യസ്വഭാവവും നിലപാടും ഉള്ളവര�ോടു കൂടെ
തങ്ങളെ ഗണിക്കുന്ന തിനും, തങ്ങൾ ബഹുമാനി
ക്കുന്നവരുമായി തങ്ങളു ടെ പെരുമാറ്റത്തെ അള
ന്നുന�ോക്കുന്നതുമാണ് ഇന്ന് ല�ോകം ന�ോക്കുന്ന
ഏക നിലവാരം. എന്നാൽ ഇത് നീതിയുടെയ�ോ,
ന്യായത്തിന്റെയ�ോ, സത്യത്തിന്റെ യ�ോ, സ്നേഹ
ത്തിന്റെയ�ോ തത്വങ്ങളെ വ്യക്തമായി പരിഗണി
ക്കുന്നില്ല.
മാര്ച്ച് - ഏപ്രില് 2020

എന്നാൽ കർത്താവിന�ോടു ശരിയായി സംവദിക്കു
മ്പോൾ, വിവേകത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ
ആ കണ്ണുകൾക്കു മുമ്പിൽ പുതിയ നിലവാരങ്ങൾ
തുറക്കപ്പെടുന്നു. യജമാനൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതാ
യി കേൾക്കുന്നു, “ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗീയ
പിതാവ്... ആയിരിക്കുന്നതു പ�ോലെ ആകുവീൻ”,
“നിങ്ങളും എന്റെ അനുകാരികൾ ആകുവീൻ”, “എന്റെ
നുകം ഏറ്റുക�ൊണ്ട് എന്നോടു പഠിപ്പിൻ”.
പഠിപ്പിൻ” എന്നാൽ
ക�ോങ്കണ്ണുള്ള ചിലർ, രണ്ട് യജമാനന്മാരെ സേവി
ക്കുന്നതിനായി പ്രയത്നിക്കുകയും, രണ്ട് നിലവാരങ്ങ
ൾക്കനുസരണമായി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിൽ
ഒന്ന് കർത്താവിനു പ്രസാദകരമായ രീതിയിലും അതി
ന�ോട�ൊപ്പം മുൻകാലത്തെന്നപ�ോലെ ല�ോകത്തിന്റെ
നിലവാരത്തിലും നടക്കുന്നു. ഇത് ഒട്ടും തൃപ്തികര
മായ ജീവിതഗതിയല്ല എന്നു കാണുന്നു. ഇതിനു
ദിവ്യ അംഗീകാരമ�ോ ല�ോകത്തിലെ സുഹൃത്തുക്കളു
ടെ അംഗീകാരമ�ോ ഇല്ല. എന്നാൽ ഏകദൃഷ്ടി ഉള്ളവർ
അതായത് ഒര�ൊറ്റ ഉദ്ദേശ്യമുള്ളവൻ ഇവരിൽ നിന്നും
വ്യത്യസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് “തന്റെ രക്തത്താല് എന്നെ
വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന എന്റെ കർത്താവിന�ോട്
ഞാന് വിശ്വസ്തനായിരിക്കണം" എന്നു പറയുന്നു.
ല�ോകം ഇരുട്ടിലാണെന്നും ല�ോകത്തോട�ൊത്ത്
അതിന്റെ നിലവാരത്തിൽ നടക്കുക എന്നാൽ തന്റെ
കാൽച്ചുവട് പിൻതുടരുവാൻ നമ്മെ നിർദ്ദേശിച്ച
യജമാനനു കീഴിൽ കൃപയിൽ നിന്നും കൃപയിലേ
ക്കു പുര�ോഗമിക്കുന്നതിലും, ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും
ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് പുര�ോഗമിക്കുന്നതിലും, മഹത്വ
ത്തിൽ നിന്നും മഹത്വത്തിലേക്ക് പുര�ോഗമിക്കുന്ന
തിലും പരാജയപ്പെടും എന്നുള്ളത് ഇവർ പെട്ടെ
ന്ന് പഠിക്കും. ഈ ഏക ദൃഷ്ടിയുള്ളവർ അവരുടെ
മുൻകാല വഴികാട്ടിയായിരുന്ന ല�ോകത്തിന്റെ നില
വാരത്തിൽ നിന്നും അപ്പാടെ തങ്ങളെ അഴിക്കുകയും
കർത്താവിലേക്കു ന�ോക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ
അവങ്കലേക്കു ന�ോക്കുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് ഏറ്റവും
മികച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ലഭിക്കുകയും സങ്കൽപ്പിക്കാ
വുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരം ലഭിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നു. അവങ്കലേക്കു ന�ോക്കുകയും യേശുവിനെ
അനുകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ദൈവസ്നേഹ
ത്തിന്റെയും ന്യായത്തിന്റെയും നീളവും വീതിയും
ഉയരവും ആഴവും കൂടുതലായി വിലമതിക്കുവാനും
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

തങ്ങളുടെ വാക്കുകളിലും ചിന്തകളിലും പ്രവർത്തിക
ളിലും മഹത്വമേറിയ മാതൃകയ�ോടു പ�ൊരുത്തപ്പെടു
ന്നതിനു വേണ്ടി വ്യക്തമായ കാഴ്ചയേകുന്നതിനു ഈ
ഏക ദൃഷ്ടി അവരെ യ�ോഗ്യരും പ്രാപ്തരും ആക്കുന്നു.
അവരുടെ നില എത്ര ആനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാണ്! കർ
ത്താവിന്റെ മാതൃകയിലൂടെയും അവന്റെ അനുഗ്ര
ഹീതമായ വചനത്തിലൂടെയും സത്യത്തിലൂടെയും
അവരുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ സ്വഭാവ സാദൃശ്യ
ത്തിൽ ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിലേക്ക് ഉയരുകയും മഹി
മയേറിയ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ രാജ്യത്തിലെ അനുഗ്ര
ഹങ്ങൾക്കു യ�ോഗ്യരായിത്തീരുകയും ചെയ്യും.

കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തെ ന്യായം വിധിക്കും
ഏക മനസ്സുള്ളവരെ അഥവാ ഏക ദൃഷ്ടിയുള്ളവ
രെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച് അവരെ ഉപദേശിക്കുകയും
നയിക്കുകയും മാത്രമല്ല ദൈവിക ഉദ്ദേശ്യം, അവരെ
പരിശ�ോധിച്ചു തെളിയിക്കുന്നതിനും കൂടിയാണ്.
നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: “നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ
യഹ�ോവയെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മന
സ്സോടും കൂടെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നുവ�ോ എന്ന്
അറിയേണ്ടതിനു നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹ�ോവ
നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കയാകുന്നു" (ആവ. 13:4). അനു
സരണത്തിന്റെ പരിശ�ോധന എന്നാൽ ദിവ്യപ്രമാ
ണമായ, ദൈവത്തോടുള്ള പരമമായ സ്നേഹവും,
നിന്നെപ്പോലെതന്നെ അവനെയും സ്നേഹിക്കുക
എന്ന അയൽക്കാരന�ോടുള്ള പൂർണ്ണ നീതിയും
ആണ്. ഇതിനു പുറമെ സമർപ്പണം ചെയ്തവർക്ക്
തങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതു
പ�ോലെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കേണം എന്നുള്ള പുതിയ
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പ്രമാണം നൽകിയിരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേ
മത്തിനും സഹായത്തിനുമായി എന്തും, സകലവും
അർപ്പിക്കുന്ന ബലിയ�ോളമുള്ള സ്നേഹം തന്നെ, ഈ
പരിശ�ോധനയെ വിശ്വസ്തതയ�ോടെ സഹിക്കുകയാ
ണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി പൂർണ്ണമായ സ്നേഹത്തിന്റെ
ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തി എന്നു മാത്രമല്ല, അവൻ പരീ
ക്ഷകളെ ചെറുത്തു നിന്നു, ദിവ്യ നിബന്ധനകൾ
ക്കും ഉപാധികൾക്കും കീഴിൽ നിത്യജീവനു വേണ്ടി
യുള്ള തന്റെ യ�ോഗ്യത പ്രകടമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
എന്നാൽ ഈ പരീക്ഷകളെ സഹിച്ചില്ലായെങ്കില�ോ,
അതിനർത്ഥം വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നും ആ വ്യക്തി
തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അങ്ങനെ അവൻ വെ
ളിച്ചത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു പ�ോകുമെന്നുമാണ്.
അതിനുശേഷം ഒരിക്കൽ വെളിച്ചമായിരുന്ന കാര്യ
ങ്ങൾ അവന് ഇരുട്ടായും, ഇരുളിന്റെ കാര്യങ്ങൾ
ശരിയായും, നീതിയായും, യ�ോഗ്യമായും ത�ോന്ന
ത്തക്കവിധം അവൻ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നും അകന്നു
പ�ോകും.

ആയതിനാൽ, കർത്താവു അനിവാര്യമെന്നു പ്ര
ഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പരിശ�ോധനകളെയും പരീ
ക്ഷകളെയും കുറിച്ച് പരാതി പറയുകയ�ോ നമ്മുടെ
സ്നേഹിതരെ വെളിച്ചത്തിൽ നില നിർത്തി രാജ്യ
ത്തിൽ കൈക്കൊള്ളണമെന്നു ശഠിക്കുകയ�ോ അല്ല
വേണ്ടത്, അതിനേക്കാൾ കർത്താവിന�ോടുള്ള
നമ്മുടെ അനുസരണം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും, നമ്മുടെ
മുഴു ഹൃദയംക�ൊണ്ടും, മനസ്സുക�ൊണ്ടും, ആത്മാവു
ക�ൊണ്ടും, ശക്തിക�ൊണ്ടും അവന്റെ ക്രമീകരണങ്ങ
ളെയും ന്യായവിധികളെയും അനുസരിച്ചുക�ൊണ്ട്
നമുക്ക് അവന�ോടുള്ള സ്നേഹത്തെ ബ�ോദ്ധ്യപ്പെടു
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ത്തുന്നതും ആണ് വേണ്ടത്.
അവന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കു പൂർണ്ണമായും കീ
ഴടങ്ങി അവന�ോടു കൂടെ വേല ചെയ്യുവാനുള്ള
അവകാശം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക്, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെ
ട്ടവർക്ക്, വിശ്വസ്തരായിരിക്കുന്നവർക്ക് നൽകിയി
രിക്കുന്നു. അവർ ഏക ദൃഷ്ടിയും, ഏക ഹൃദയവും,
ഏക ലക്ഷ്യവും, ദൈവത്തോടും, നീതിയുടെയും
ന്യായത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും തത്വങ്ങള�ോ
ടുള്ള വിശ്വസ്തതയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലായെ
ങ്കിൽ അവർക്ക് അവന്റെ ശിക്ഷ്യന്മാരായിരിപ്പാന�ോ,
വെളിച്ചത്തിൽ നിൽക്കുവാന�ോ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ
യുള്ളവർ, “പുറത്തെ ഇരുട്ടിലേക്കു” പ�ോയേ തീരൂ.
സ്നേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിലും, വിശുദ്ധിയുടെ
ആത്മാവിലും, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിലും വികാസം
പ്രാപിക്കുന്നതിൽ ആരെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടാൽ
അവർ തീർച്ചയായും പിന്നോക്കം പ�ോകും. അവ
രിലുള്ള വെളിച്ചം ഇരുട്ടാകുകയും, വലിയ ഇരുട്ടാ
കുകയും ചെയ്യും. നമുക്കു വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ
അർപ്പിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവിനാൽ ദൃഷ്ടാന്തീകരി
ച്ചിരിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനു പകരമായി
പകയുടെയും, അസൂയയുടെയും, വിദ്വേഷത്തിന്റെ
യും ആത്മാവ് വരികയും, ബാഹ്യമായ അക്രമങ്ങൾ
നിരസിച്ചുക�ൊണ്ട് നിയമത്തിന്റെ വിലക്കിനു കീഴിൽ
വരികയും സ്വഭാവഹത്യ ചെയ്തുക�ൊണ്ട് അവർക്ക്
ക�ോപമുണ്ടാക്കുന്നവരുടെ നേരെ എല്ലാ തിന്മയും
പറയാൻ മടിക്കാത്തതുമായ ക�ൊലപാതകത്തിന്റെ
ആത്മാവ് വന്നുചേരുകയും ചെയ്യും. അവരുടെ ഫല
ങ്ങളാൽ നിങ്ങൾക്കവരെ തിരിച്ചറിയാം. അത്തരം
മുള്ളുകൾ മുന്തിരിവള്ളിയില�ോ, അഥവാ അത്തിവൃ
ക്ഷത്തിന്മേല�ോ ഉണ്ടാവുകയില്ല.
കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനെ അതായത്
നീതിയു ടെയും, സ്നേഹത്തിന്റെയും, കൃപയുടെ
യും, കാരുണ്യ ത്തിന്റെയും, സത്യത്തിന്റെയും
ആത്മാവിനെ അവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കർ
ത്താവിന്റെ മേൽന�ോട്ടവും, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും
നിയന്ത്രണവും അവർക്ക് നഷ്ടമാ കും എന്നതാ
ണ് അവരുടെ ജീവിതഗതിയുടെ തത്വ ശാസ്തം.
ല�ോകത്തെ പ�ൊതുവായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയ
മങ്ങളെയും സ്വാധീനങ്ങളെയും അവർ മുന്നമേ
ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞതിനാൽ അവർക്ക് അവരുടെ
മാര്ച്ച് - ഏപ്രില് 2020

ജീവിതഗതിക്ക് യാത�ൊരു മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശമ�ോ
അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണമ�ോ ഇല്ലാതിരിക്കും. അവർ
ദൈവീക നിലവാരങ്ങൾക്ക് എതിരായി പ്രവർത്തി
ക്കുക മാത്രമല്ല ല�ോകത്തെ മുഴുവൻ സഹായിക്കു
ന്നതും നയിക്കുന്നതുമായ ന്യായത്തിന്റെയും മര്യാ
ദയുടെയും തത്വങ്ങളെ വാക്കിലും പെരുമാറ്റത്തിലും
ലംഘിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ കാരണത്താലാണ്,
തന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ തങ്ങളുടെ പാതയെയും,
വാക്കുകളെയും, പെരുമാറ്റങ്ങളെയും കുറിച്ചെന്ത്
ചിന്തിക്കുമെന്നു വിചാരിച്ചുക�ൊണ്ട് വ്യവസ്ഥ
യിലും മാന്യതയിലും ഉള്ള സഹായങ്ങൾ നില
നിർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ല�ോകക്കാരുടേതിലും
മ�ോശമായതും നിന്ദാവഹവുമായ കാര്യങ്ങൾ ചി
ന്തിക്കുവാനും, പറ യുവാനും, പ്രവർത്തിക്കുവാനും
യഥാകാലസത്യത്തി ന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നും
പുറത്തുപ�ോയവർക്കു കഴിയുന്നത്.

വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളായി നടപ്പിൻ
ദുഷിച്ചതും ന്യായരഹിതവുമായ പെരുമാറ്റം നാം
ഉപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അബ്രഹാമിന്റെ സഹസ്രാബ്ദ
പൂർവ്വ സന്തതിയായ പുതിയ സൃഷ്ടിയ�ോ ആത്മപ്ര
കാശിതര�ോ ആകുവാന�ോ, ആത്മോത്പാദിതരല്ലാ
ത്ത സമർപ്പിതരാകുവാന�ോ, അതുവഴി രാജ്യത്തിനു
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പങ്കാളികളാകുവാന�ോ സാധിക്കുകയില്ല. എഫെ.
5:5-11 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത് അപ്പൊസ്തലന്റെ
വാക്കുകളിൽ നിന്നു തന്നെ ശക്തമായി കാണിച്ചുത
രുന്നു, “ദുർന്നടപ്പുകാരൻ, അശുദ്ധൻ, വിഗ്രഹാരാധി
യായ ദ്രവ്യാഗ്രഹി ഇവർക്കാർക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെയും
ദൈവത്തിന്റെയും രാജ്യത്തിൽ അവകാശം ഇല്ല"
(എഫെ. 5:5 Diaglott).
വ്യർത്ഥവാക്കുകളാൽ ആരും നിങ്ങളെ ചതിക്കരു
ത്; ഈ വക നിമിത്തമല്ലോ ദൈവക�ോപം അനുസര
ണം കെട്ടവരുടെ മേൽ വരുന്നു. നിങ്ങൾ അവരുടെ
കൂട്ടാളികൾ ആകരുത്. മുമ്പേ നിങ്ങൾ ഇരുളായിരു
ന്നു; ഇപ്പോഴ�ോ കർത്താവിൽ വെളിച്ചം ആകുന്നു.
കർത്താവിനു പ്രസാദമായത് എന്തെന്നു പരിശ�ോ
ധിച്ചുക�ൊണ്ട് വെളിച്ചത്തിൽ ഉള്ളവരായി നടന്നു
ക�ൊൾവിൻ. സകല സൽഗുണവും നീതിയും സത്യ
വുമല്ലോ വെളിച്ചത്തിന്റെ ഫലം. ഇരുട്ടിന്റെ നിഷ്ഫല
പ്രവർത്തികളിൽ കൂട്ടാളികളാകരുത്; അവയെ
ശാസിക്ക അത്രേ വേണ്ടത്.
എന്നാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കും മുറുകെ പറ്റുന്ന
പാപങ്ങൾക്കും (എബ്രാ. 12:1, Diaglott) ക്രിസ്തുവിലൂ
ടെ ക്ഷമിക്കുവാൻ അപേക്ഷിച്ചുക�ൊണ്ട് തിന്മയും
തെറ്റുമായ പെരുമാറ്റത്തെ നാം ഉപേക്ഷിക്കയും,
ദൈവത്തെ പ്രിയ മക്കൾ എന്ന പ�ോലെ സ്ഥിരതയ�ോ
ടെ അനുഗമിച്ച് (അനുകരിച്ച്), ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ
നിഷ്പക്ഷമായ നിസ്വാർത്ഥ സ്നേഹത്തിൽ നടക്കുക
യും ചെയ്താൽ, നമ്മുടെ സമർപ്പണ നടത്ത ദൈവ
ത്തിനു വളരെ പ്രസാദകരമായിരിക്കും (എഫെ. 5:2;
1 പത്രൊ. 2:21). കൂടാതെ നാം നമ്മുടെ വിളിയും
തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പാക്കുകയും അതിലൂടെ ദൈവ
ത്തിന്റെയും ക്രിസ്തുവിന്റെയും നിത്യമായ രാജ്യത്തി
ലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയും അതിനു പങ്കാളിക
ളാകുകയും ചെയ്യും.

22

കുരിശുയുദ്ധങ്ങളും കുരിശുയുദ്ധക്കാരും
CRUSADES AND CRUSADERS

ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന പേര് യൂറ�ോപ്പിൽ പ്രചാരത്തിലാ

യിത്തീർന്നിരുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനി എന്നത് നിഷേധിച്ച്
ഒരു യഹൂദനെന്ന് അവകാശപ്പെടാത്തിടത്തോളം
എല്ലാവരേയും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായി ആണ് അംഗീ
കരിച്ചിരുന്നത്. തുർക്കികൾക്കും, യഹൂദന്മാർക്കും,
മറ്റു ചിലർക്കുമെതിരെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ യുദ്ധം ചെയ്യ
ണമെന്ന ചിലരുടെ ആവേശകരമായ മതഭ്രാന്തുപി
ടിച്ച് പ�ൊട്ടിത്തെറി എന്നു വിളിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനം
അവരുടെ ഉറക്കത്തെ തകർത്തു. കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾ
ചരിത്രത്തിൽ അവയുടെ മുദ്ര പതിപ്പിച്ചു. അന്നുണ്ടാ
യിരുന്ന ആത്മാവിൽ ആയിരക്കണക്കിനു ശ്രേഷ്ഠർ
കരയിലും കടലിലും നൂറുകണക്കിനു മൈലുകൾ
സഞ്ചരിച്ച് ചന്ദ്രക്കലക്കെതിരെ ക്രൂശിനുവേണ്ടി യുദ്ധം
ചെയ്യുവാനെത്തി. യെരുശലേം മുസ്ലീം അധി കാരത്തി
ലാണെന്നുള്ള വിവരം വളരെ ദ�ോഷകര മായിരുന്നു,
എന്തെന്നാൽ “അവിശ്വാസികളായ തു ർക്കികളുടെ
ഇടയിൽ നിന്നു വിശുദ്ധ ശവക്കല്ലറയെ മ�ോചിപ്പിക്കു
വാനുള്ള കുരിശുയുദ്ധത്തിൽ” ആയിര ക്കണക്കിനു
ജീവിതങ്ങളും സമ്പത്തും ചിലവിടേണ്ടി വന്നു.
ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങ
ളുടെ വ്യക്തമായ ധാരണയിൽ നിന്നും ആളുകൾ
കുരിശുയുദ്ധങ്ങളെ വിഢിത്തത്തിന്റെ ആരംഭമായും,
നിഷ്ഫലമായ പരിശ്രമമായും, പ്രകടമായ അജ്ഞതയും
മതഭ്രാന്തുമായും പരാമർശിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന
ത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഏതാണ്ട് ഇതേ തരത്തിൽ
വിഢിത്തവും യുക്തിഹീനവുമായ ഒരു കാര്യമുണ്ടാ
കാം. മനുഷ്യമനസ്സ് ചില രീതിയിൽ സജീവമാണ്.
നമ്മുടെ തെറ്റിനെക്കാളും മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ
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കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ എളുപ്പമാണ്.
കുരിശുയുദ്ധങ്ങളുടെ കാലത്തെന്നപ�ോലെ ഇന്ന
ത്തെ ക്രൈസ്തവല�ോകവും ചില രീതിയിൽ വിഢിത്ത
മാണെന്ന് ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് അംഗീകരിക്കേണ്ടി
വരും. ഭൂമിയിലെ വലിയ രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളെ ക്രൈ
സ്തവ ല�ോകത്തിന്റെ (ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ)
ഭാഗങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നില്ലയ�ോ? പീരങ്കികളുടെ
വെടിപ�ൊട്ടിക്കലിനായി വലിയ സമ്പത്തു ചിലവഴി
ച്ച് യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ അവർ നിർമ്മിക്കുന്നില്ലയ�ോ?
അവർ ബഹുലമായ സൈന്യത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയും
യുദ്ധത്തിനുള്ള വിലയേറിയ ആയുധങ്ങൾ ഉപയ�ോ
ഗിച്ച് അവരെ സജ്ജരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലയ�ോ?
എന്തിനു വേണ്ടി? ഒന്നുകിൽ ക്രൈസ്തവ രാജ്യം എന്നു
വിളിക്കുന്ന മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കു മേൽ അവർക്ക് ദ�ോ
ഷകരമായ പദ്ധതികളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അവർ മറ്റു
ള്ളവരെ അവിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും എത്ര
വിഢിത്തമായാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്!
ദൈവ വചനത്തെ പൂർണ്ണമായും അംഗീകരി
ച്ച്, അതിന്റെ നീതിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും
ആത്മാവ് ല�ോകത്തെ ഭരിക്കുമ്പോൾ എത്ര അധികം
നന്നായിരിക്കും! കുരിശു യുദ്ധങ്ങളിൽ പാഴാക്കിയ
സമ്പത്തും, ഊർജ്ജവും, യുദ്ധ ക്കപ്പലുകളും,
യുദ്ധോ പകരണങ്ങളും ആളുകളുടെ പ�ൊതുവായ
അഭിവൃ ദ്ധിക്കായി ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെടും. മശിഹായു
ടെ രാജ്യ ത്തിനു മാത്രമെ ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യ
ത്തിലേക്കു മനുഷ്യനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാനും
ദൈവത്തി ന്റെ പാദപീഠത്തെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കുവാനും
സാധിക്കൂ.
മാര്ച്ച് - ഏപ്രില് 2020
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