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ദിവ്യാനുഗ്രഹീതമായ ഒരു അവധിക്കാലം
A DIVINELY BLESSED HOLIDAY SEASON

മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളില് നിന്നുമുള്ള ഉദ്ധരണികള് ഉള്ളട

ക്കിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ലേഖനം അമേരിക്കന്
ഐക്യനാടുകളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തില് പ്രൊട്ടെസ്റ്റ
ന്റ് അംഗങ്ങള്ക്കുണ്ടായിരുന്ന ആദ്യകാല സ്വാധീന
ത്തെ വ്യക്തമായി കാണിക്കുക എന്ന പ്രധാന ലക്ഷ്യ
ത്തോടെയാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഐക്യനാടു
കളിലെ ക്രൈസ്തവ ധര്മ്മനീതിയുടെ വികസനത്തില്
ഈ പാരമ്പര്യം മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാണിജ്യപര
മായ ചൂഷണങ്ങളില് നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി ഈ നന്ദി
പ്രകാശന അവധിക്കാലം ഇന്നും സന്തോഷമുള്ളതും
ഉചിതവുമായ ഒരു സാമൂഹിക സന്ദര്ഭമാണ്.
“നമ്മുടെ കര്ത്താവിന്റെ 1789-ാം ആണ്ടില്
ഒക�്ടോബര് മാസം മൂന്നാം തീയതി ന്യൂയ�ോര്ക്ക്
നഗരത്തില് വച്ച് എന്റെ ചുമതലയില് നടന്ന ആദ്യ
ത്തെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം”
“സര്വ്വശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ കരുതലിനെ ഏറ്റു
പറയുക എന്നതും അവന്റെ ഇഷ്ടത്തെ അനുസരിക്കുന്ന
തും, അവന്റെ ഉപകാരങ്ങള്ക്കു നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കു
ന്നതും, അവന്റെ സംരക്ഷണയും ഉപകാരങ്ങളും താഴ്മ
യ�ോടെ അഭ്യര്ത്ഥിക്കേണ്ടതും എല്ലാ രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും
കടമ ആയതിനാലും ‘സര്വ്വശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ
നിരവധിയായ വിശിഷ്ട കൃപകള്ക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ജന
ങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും സന്തോഷത്തിനുമായി
സമാധാനപരമായ ഒരു ഗവണ്മെന്റ് സ്ഥാപിക്കുവാന്
അവസരം നല്കിയതിനും ഐക്യനാടുകളിലെ ജന
ങ്ങള്ക്ക് നന്ദിനിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ പ�ൊതുവായ
നന്ദിയര്പ്പണത്തിനും പ്രാര്ത്ഥനയ്ക്കുമായി ഒരു ദിവസം’
നിര്ദ്ദേശിക്കുവാന് ജനപ്രതിനിധിസഭയുടെ ഇരു സഭ
കളും അവരുടെ ജ�ോയിന്റ് കമ്മറ്റികളും എന്നോട്
അഭ്യര്ത്ഥിച്ചിരുന്നു.
ആയതിനാല് കഴിഞ്ഞുപ�ോയതും, ഇപ്പോഴുള്ളതും,
വരുവാനിരിക്കുന്നതുമായ സകല നന്മകളുടെയും ഉദാ
രമനസ്കനായ സൃഷ്ടികര്ത്താവും മഹാനും ശ്രേഷ്ഠനുമായവ
നെ സേവിക്കുവാനായി ഈ നാടുകളിലെ ജനങ്ങള്ക്ക്
നവംബര് 26, വ്യാഴാഴ്ച ഞാന് ശുപാര്ശ ചെയ്യുകയും
നിര്ണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ രാജ്യത്തിലെ ജന
ങ്ങള്ക്ക് അവര് ഒരു രാഷ്ട്രമാകുന്നതിനു മുന്പ് അവന്
നല്കിയ ദയയുള്ള പരിചരണത്തിനും, സംരക്ഷണത്തി
നും, അപൂര്വ്വവും അനേകവുമായ കാരുണ്യത്തിനും,

ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

കഴിഞ്ഞ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്തും പരിസമാപ്തിയിലും
നാം അനുഭവിച്ച അവന്റെ കരുതലിന്റെ അനുകൂലമായ
ഇടപെടലിനും, നമ്മള് ഇന്നേവരെ അനുഭവിച്ച മനഃശാ
ന്തിയുടെയും, ഐക്യത്തിന്റെയും, സമൃദ്ധിയുടെയും
വലിയ അളവിനും, നമ്മുടെ സംരക്ഷണയ്ക്കും സന്തോഷ
ത്തിനുമായി ഭരണഘടനകള് നടപ്പിലാക്കുവാന് അനുവ
ദിച്ച സമാധാനപരവും ബൗദ്ധികവുമായ രീതികള്ക്കും,
പ്രത്യേകിച്ച് അടുത്തിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രത്തിനും,
ഞങ്ങള് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ പൗരാവകാശ
പരവും മതപരവുമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും, പ്രയ�ോജനക
രമായ അറിവ് നേടുന്നതിനും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള
വഴികള്ക്കും, പ�ൊതുവായി ഞങ്ങള്ക്ക് നല്കുവാന്
അവന് താത്പര്യപ്പെട്ട മഹത്തും നിരവധിയുമായ സകല
ആനുകൂല്യങ്ങള്ക്കുമായി നമ്മുടെ സത്യസന്ധവും താ
ഴ്മയുള്ളതുമായ നന്ദിയര്പ്പിക്കുവാന് നാം ഒന്നിച്ചു കൂടേ
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
കൂടാതെ, രാജ്യങ്ങളുടെ മഹാനായ കര്ത്താവും
അധികാരിയുമായവന് ഞങ്ങളുടെ പ്രാര്ത്ഥനകളും വി
നീതാഭ്യര്ത്ഥനകളും താഴ്മയ�ോടെ അര്പ്പിക്കുവാന് കൂടി
വരികയും, പ�ൊതുവായത�ോ അല്ലെങ്കില് സ്വകാര്യമായ
ത�ോ ആയ സ്ഥാനങ്ങളില് ആയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ
പലവിധമായ ആപേക്ഷികമായ കടമകള് കൃത്യതയ�ോടെ
യഥാസമയത്ത് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനും, നിരന്തരം വിവേക
പൂര്ണ്ണവും നീതിയും ഉള്ള ഭരണഘടനാ നിയമങ്ങളെ
ജാഗ്രതയ�ോടും വിശ്വസ്തതയ�ോടും നടപ്പിലാക്കുകയും
അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭരണഘടനയാക്കു
ന്നതിനും, സകല സര്വ്വാധികാര രാജ്യങ്ങളെയും രാഷ്ട്ര
ങ്ങളെയും (പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങള�ോട് കരുണ കാണിച്ചവ
ര്ക്കും) സംരക്ഷണ നല്കുന്നതിനും, നയിക്കുന്നതിനും,
അറിവും സത്യമായ മതത്തിന്റെയും ധര്മ്മത്തിന്റെയും
അഭ്യാസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും, നല്ല ഭരണകൂടങ്ങള്
ക�ൊണ്ടും, സമാധാനം ക�ൊണ്ടും, ഐക്യമത്യം ക�ൊണ്ടും
അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനും, അവരിലും ഞങ്ങളിലും ഉള്ള
ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളര്ച്ചക്കായും, നല്ലവനായവന് അവന്
മാത്രമാകക�ൊണ്ട് സകല മനുഷ്യരാശിക്കും ഐഹീക
മായ അഭിവൃദ്ധി ദാനം നല്കുന്നതിനായും ഞങ്ങള് കൂടി
വരുന്നതായിരിക്കും” - ജ�ോര്ജ് വാഷിങ്ടന്.
ജ�ോര്ജ് വാഷിങ്ടന് അമേരിക്കന് രാഷ്ട്രീയ നേതാവും,
മിലിട്ടറി ജനറലും, രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞനും, സ്ഥാപകപിതാ
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വും, അമേരിക്കന് ഐക്യനാടുകളുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസി
ഡന്റും ആയിരുന്നു. മുകളില് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതുപ�ോ
ലെ “സര്വ്വശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ കരുതലും അവന്റെ
ഇഷ്ടത്തെ അനുസരിക്കുന്നതും അവന്റെ ഉപകാരങ്ങള്ക്ക്
നന്ദി ഉള്ളവരായിരിക്കുന്നതും അവന്റെ സംരക്ഷണവും
കരുതലും അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്നതും” എന്നു പറഞ്ഞു ക�ൊണ്ട്
ദൈവത്തെ തുറന്നു ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി
രുന്നു അദ്ദേഹം. ദൈവത്തോടു പ്രാര്ത്ഥിക്കുവാനും അവ
ന�ോട് കൂട്ടായ്മയിലിരിക്കുവാനുമുള്ള അവകാശം വളരെ
മഹത്തേറിയതും അവന്റെ കൃപയുടെ ഒരു തെളിവും
കൂടിയാണ്. അവ ഈ അവകാശം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു
അനുവദിക്കുകയും അവയെ ക്രമീകരിച്ചു തരികയും ചെ
യ്യുന്നു. അതിനായി ഈ ആവശ്യങ്ങളെ ദൈവത്തോടു
അറിയിക്കുക എന്നതു മാത്രമല്ല, ദൈവത്തില് നിന്നും
നമുക്ക് ഉപകാരവും സാന്ത്വനവും നിര്ദ്ദേശവും ലഭിക്കാം.
സന്തോഷത്തില�ോ ദുഃഖത്തില�ോ ആയിരുന്നാല്
പ�ോലും ദൈവത്തിന്റെ പിതൃത്വവും അവന്റെ സ്നേഹ
വും കരുതലും നമ്മുടെ ക്ഷേമത്തിനായുള്ള സകല
കാര്യങ്ങളിലുമുള്ള അവന്റെ ആഴമാര്ന്ന താത്പര്യവും
പൂര്ണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഒരു യഥാര്ത്ഥ
ശിക്ഷ്യന്റെ മനസ്സിനെയും ഹൃദയത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ
ഹൃദയത്തോട് അടുപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പ്രാര്ത്ഥന
യുടെ ഉദ്ദേശ്യം. നമ്മുടെ അഗാധമായ ദുഃഖാവസ്ഥയി
ല് നമ്മുടെ ഹൃദയഭാരം ദൈവത്തെ ഏല്പ്പിക്കണം.
കൂടാതെ നമ്മുടെ പ്രച�ോദനത്തിനും ശക്തിക്കും നമ്മുടെ
ആനന്ദത്തിനുമായി അവന്റെ സ്നേഹത്തെയും കരുത
ലിനെയും ജ്ഞാനത്തെയും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്കു
ക�ൊണ്ടുവരണം.
നാം ഈ അവധിക്കാലത്തെ പരിഗണിക്കുമ്പോള്
ഇത് ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ആണെന്നും,
ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകളില് പ്രാര്ത്ഥനയിലൂടെ യഹ�ോവയെ
അവര് ക്ഷണിക്കുന്നു എന്നു കാണാം. നാം പ്രാര്ത്ഥ
നയെ ഒരു കടമയായിട്ടല്ല കാണേണ്ടത്, മറിച്ച് ഒരു
ആവശ്യകതയായാണ് കാണേണ്ടത്. “ആത്മാവിലും
സത്യത്തിലും” തന്നെ ആരാധിക്കുവാനാണ് പിതാവ്
ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പ്രാര്ത്ഥനയെ ഒരു ബാധ്യതയായി
നിര്വ്വചിക്കുന്നതും ഇതിനു നിശ്ചിതമായ ഒരു സമയം,
സ്ഥലം, ഔപചാരിക ക്രമം എന്നിവ നിശ്ചയിക്കുന്നതും
ഈ തത്ത്വത്തിന് എതിരായിരിക്കും. നമ്മുടെ അപേക്ഷ
യുടെ ആത്മാര്ത്ഥതയും സാഹചര്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേ
കതയും ആണ് ഇതിന്റെ ഇടവേളയെയും മുഴുവനായ
ക്രമത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുക. നാം ഏവരും പ്രാര്ത്ഥനയു
ടെ അത്ഭുതകരമായ അവകാശത്തില് ആനന്ദിക്കുന്നത്
തുടരട്ടെ (എഫെ. 6:18; ഫിലി. 4:6,7; ക�ൊല�ൊ. 4:2)!
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പ്രാര്ത്ഥനയെ ഞങ്ങള് കേവലം ഒരു യാചനയുടെ
ഏര്പ്പാടായ�ോ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിന�ൊത്ത് യഹ�ോ
വയ്ക്കു നിര്ദ്ദേശം നല്കുന്ന സന്ദര്ഭമായ�ോ അല്ല കാണു
ന്നത്. മറിച്ച് സ്വര്ഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിന�ോടുള്ള ഒരു
ബന്ധമായാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്, മറ്റൊരു വിധത്തില്
പറഞ്ഞാല് ഭാരമേറിയതും ചിന്താകുഴപ്പത്തില് പെട്ടതു
മായ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മ�ോചിപ്പിക്കുന്ന ദൈവീക
കരുതലിനെ തിരിഞ്ഞുന�ോക്കി ദൈവത്തിന്റെ അനേക
മായ വാഗ്ദത്തങ്ങളില് നമ്മുടെ ദൃഢവിശ്വാസം പ്രകടി
പ്പിച്ചുക�ൊണ്ട്, ദൈവീക സഹതാപം ആവശ്യപ്പെട്ടുക�ൊ
ണ്ട് ദിവ്യവാഗ്ദത്തങ്ങളെ ഓര്മ്മിക്കുന്ന നമ്മുടെ പിതാ
വിന�ോടു കൂടെയുള്ള നേരമായിരിക്കേണം അത്. ഒരു
യഥാര്ത്ഥ വിശ്വാസിക്ക് പ്രാര്ത്ഥന എത്ര ഉചിതവും
അനിവാര്യവുമാണ്! നമുക്കതില്ലാതെ ജീവിക്കാനാവില്ല.
അത് നിര്ത്തലാക്കുക എന്നാല് ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ
ഇലകളെല്ലാം ഉരിഞ്ഞുകളയുക എന്നാണ്. അങ്ങനെ
ആയാല് ആ വൃക്ഷം നശിക്കും.
എന്നാല് ഗൗരവമായ പഠനവും, പരിശീലനവും, ദൈ
വവചനത്തിന്റെ പ്രചാരണവുമില്ലാതെ പ്രാര്ത്ഥനയില്
മാത്രമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിരിക്കു
ന്നത് എന്നു കരുതുന്നത് തെറ്റായിരിക്കും. ഒരു വൃക്ഷ
ത്തിന് ഇലകള് വേണ്ടതുപ�ോലെ തന്നെ വേരുകളും
മണ്ണും വേണ്ടതാണ്. എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ആവശ്യമായിരി
ക്കുന്നു. ദൈവവചനത്തിലെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ നാം ആഗി
രണം ചെയ്യണം. ഇത് പിന്നീട് നന്മയുടെ പ്രവര്ത്തിയി
ലേക്കു നയിക്കുകയും പ്രാര്ത്ഥനയില് ദൈവത്തോടുള്ള
സംസര്ഗത്തിലേക്കു നയിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാല്
ഇവയുടെ അസാന്നിദ്ധ്യത്തില് നമ്മുടെ ഫലങ്ങള് ഉടനെ
ഉണങ്ങി ഇല്ലാതെയാകും. യേശു നമ്മെ “ഉണര്ന്നിരു
ന്നു പ്രാര്ത്ഥിപ്പിന്” എന്നു പ്രച�ോദിപ്പിക്കുന്നു (മത്താ.
26:41). ഇവിടെ നമ്മുടെ വികാസത്തിനു ആവശ്യമുള്ള
രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ യ�ോജിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ചിലര്
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പ്രാര്ത്ഥിക്കും എന്നാല് ജാഗരണമുണ്ടാകയില്ല; ചിലര്
ജാഗരിക്കുന്നു എന്നാല് പ്രാര്ത്ഥിക്കയില്ല.
നല്ലതിനായി കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുവാന് യഹ�ോ
വയ�ോട് നിര്ദ്ദേശിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാ
ര്യമല്ല. മറിച്ച് അവനാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ശക്തി
യുടെയും കേന്ദ്രമെന്നും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളില് നാം
ബ�ോധ്യമാക്കിത്തീര്ക്കണം. നാം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളില്
ഭാരപ്പെടുന്നു എങ്കിലും അവന്റെ വചനത്തിലൂടെയുള്ള
അവന്റെ ഉത്തരം കേള്ക്കാന് നാം ഒരുങ്ങി ഇരിക്കണം.
“ജല്പനത്തിലൂടെ” അല്പമായ വിവരങ്ങള് ദൈവത്തോട്
അറിയിച്ചുക�ൊണ്ട് പ്രാര്ത്ഥനയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്
പരിമിതപ്പെടുത്തിയവരും തങ്ങളുടെ പ്രാര്ത്ഥനക്കുള്ള
ഉത്തരം ദൈവവചനത്തില് നിന്നും കേള്ക്കുവാന് പഠി
ക്കാത്തവരും പ്രാര്ത്ഥനയുടെ ലക്ഷ്യത്തെ വിലമതിക്കുന്ന
തില് വലിയ അളവില് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് (മത്താ. 6:7).
വിശ്വാസത്തിന്റെ, പ്രത്യാശയുടെ, സ്നേഹത്തിന്റെ,
നീതിയുടെ ദൈവം മാനവരാശിക്ക് പ�ൊതുവായി അതി
ന്റേതായ സ്ഥാനത്ത് ഒരു പ്രതിഫല വ്യവസ്ഥയ�ോടു
കൂടി പ്രീതി പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവിതകാലയളവി
ലെ ഒഴിവുദിവസങ്ങള് പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങള്ക്ക്
നന്ദികരേറ്റുന്നതിനായി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അതില് മി
ക്കതും ചില ക്രിസ്തീയതയില് അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടതാണ്.
പണ്ടുകാലത്തെന്നതുപ�ോലെ നാം നമ്മുടെ പൈതൃക
സ്വത്തുക്കള്ക്കായി നന്ദിയര്പ്പിക്കുകയും സകല നന്മ
യുടെയും ഉറവിടമായ യഹ�ോവയുടെ പക്കല്നിന്നും
ലഭിക്കുന്ന ദാനങ്ങളില് ആഘ�ോഷിക്കുകയും ചെയ്യു
ന്നു. നന്ദിപ്രകാശന ദിവസം, ക്രിസ്തുമസ് എന്നൊക്കെ
വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അവധി ദിനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കു
വാന് ഞങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നന്ദിപ്രകാശന ദിനം
യു.എസിലെ ഒരു ദേശീയ അവധി ദിനമാണ്. 2019
ലെ നന്ദിപ്രകാശന ദിനം നവംബര് 28 വ്യാഴാഴ്ചയാണ്
ഉള്ളത്. 1621 ല് പ്ലിമത്ത് ക�ോളനിക്കാരും വാംപന�ോഗ്
ഇന്ത്യക്കാരും വിളവെടുപ്പ് വിരുന്ന് പങ്കിട്ടു, ഇതാണ് ക�ോ
ളനികളിലെ ആദ്യത്തെ നന്ദിപ്രകാശന ആഘ�ോഷമായി
ഇന്നു കണക്കാക്കുന്നത്. രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടില് അധികമായി
ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് ക�ോളനികളും സംസ്ഥാനങ്ങളും നന്ദിപ്രകാ
ശന ദിനങ്ങള് ആഘ�ോഷിച്ചു പ�ോന്നിരുന്നു. 1863 ല്
ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിന്റെ ഇടയില് പ്രസിഡന്റ് ഏബ്രഹാം
ലിങ്കണ് എല്ലാ നവംബറിലും ദേശീയ നന്ദിപ്രകാശന
ദിനമാചരിക്കണമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
1620 സെപ്റ്റംബറില് മെയ്ഫ്ലവര് എന്ന ചെറിയ�ൊ
രു കപ്പല് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്ലിമത്തില് നിന്നും, തങ്ങളുടെ
വിശ്വാസം സ്വതന്ത്രമായി ആചരിക്കുവാന് കഴിയുന്നിട
ത്തേക്ക്, ഒരു പുതിയ വാസസ്ഥലത്തേക്ക്, മതവിഘടന
വാദികളുടെ ഒരു സംഘവും, പുതിയ ല�ോകത്തില്
തങ്ങള്ക്ക് സമൃദ്ധിയും ഭൂമിയും ലഭിക്കുമെന്ന ഉറപ്പി
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നാല് പ്രല�ോഭിക്കപ്പെട്ട മറ്റു വ്യക്തികളും അടങ്ങുന്ന
102 യാത്രക്കാരുമായി പുറപ്പെട്ടു. 66 ദിനങ്ങള് നീണ്ടു
നില്ക്കുന്ന അപകടം നിറഞ്ഞതും അതിസാഹസവുമായ
യാത്രക്കൊടുവില് അവര് ഉദ്ദേശിച്ച ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിനും
ദൂരെ വടക്കുമാറി കേപ്പ് ക�ോഡിന്റെ അഗ്രത്തിനടുത്ത്
ഹഡ്സണ് നദിയുടെ മുഖത്ത് നങ്കൂരമിട്ടു. ഒരു മാസ
ത്തിനു ശേഷം മെയ്ഫ്ലവര് മസാച്ചുസെറ്റ്സ് ഉള്ക്കടല്
കടന്നു. ഇന്ന് തീര്ത്ഥാടകര് (Pilgrims) എന്നറിയപ്പെടുന്ന
ഇവര് അമേരിക്കയിലെ പ്ലിമത്തില് ഒരു ഗ്രാമം സ്ഥാപി
ക്കുവാനുള്ള പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചു.
ആ ആദ്യത്തെ കഠിനമായ ശൈത്യകാലത്തില് ഉട
നീളം ക�ോളനിക്കാരില് ഭൂരിഭാഗവും കപ്പലില് തന്നെ
തുടര്ന്നു. അവിടെ അവര് ശീതപിത്തം, പകര്ച്ചവ്യാ
ധികള് എന്നിവയാല് ബാധിക്കപ്പെട്ടു. മെയ്ഫ്ലവറിലെ
അദ്യയാത്രക്കാരില് പകുതി പേര്ക്കു മാത്രമേ പുതിയ
ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഉല്പത്തി ദര്ശിക്കുവാന് കഴിഞ്ഞുള്ളു. മാ
ര്ച്ചില് ബാക്കി വന്ന നിവാസികള് കരയിലേക്കു നീങ്ങി.
അവിടെ അവരെ വിസ്മയിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് ഒരു അബനാക്കി
ഇന്ത്യന് വംശജന് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയില് അഭിവാദ്യം ചെയ്തു.
കുറച്ചു ദിവസങ്ങള്ക്കു ശേഷം അവന് പ�ോസക്സിറ്റ് ഗ�ോ
ത്രത്തിലെ അംഗമായ സ്ക്വാന്റോ എന്നു പേരുള്ള മറ്റൊരു
അമേരിക്കന് വംശജനുമായി തിരികെ വന്നു. സ്ക്വാന്റോ ഒരു
ഇംഗ്ലീഷ് കപ്പിത്താനാല് തട്ടിക്കൊണ്ടു പ�ോകപ്പെടുകയും
ലണ്ടനിലേക്കു രക്ഷപ്പെടുന്നതിനു മുന്പ് അടിമയായി
വില്ക്കപ്പെടുകയും ഒരു പര്യവേക്ഷണ യാത്രയില് സ്വ
ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിവന്ന ആളുമാണ്. പ�ോഷകാഹാ
രക്കുറവും ര�ോഗങ്ങള്ക്കൊണ്ടും ക്ഷീണിച്ച തീര്ത്ഥാട
കരെ ച�ോളം കൃഷി ചെയ്യുന്നതും, മേപ്പിള് മരങ്ങളില്
നിന്നും സ്രവം വേര്തിരിച്ചെടുക്കുന്നതും, പുഴകളില്
നിന്നും മത്സ്യങ്ങളെ പിടിക്കുന്നതും, വിഷസസ്യങ്ങളെ
എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമെന്നും പഠിപ്പിച്ചു ക�ൊടുത്തത്
സ്ക്വാന്റോയാണ്. 50 വര്ഷത്തിലധികം നിലനില്ക്കാന്
സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന വാംപന�ോഗ് എന്ന പ്രാദേശിക
ഗ�ോത്രത്തോട് സംഖ്യം ചേരുവാന് ഇവരെ അവന് സഹാ
യിച്ചു. ആ ഗീതകാലത്തും, പിന്നീട് വസന്തം അതിന്റെ
ആനന്ദവുമായി വന്നപ്പോഴും അവര് പ്രാര്ത്ഥനയില്
നല്ലൊരു അളവില് മുഴുകിയിരുന്നു എന്നു ഒരാള്ക്ക്
യുക്തിസഹമായി മനസ്സിലാക്കാന് കഴിയും. പ്രാര്ത്ഥിക്കു
വാനായി പ്രത്യേകം ഒരു സമയം തിരുവെഴുത്തുകളില്
കുറിച്ചിട്ടില്ലായെങ്കില് തന്നെയും ഓര�ോ കാര്യങ്ങള്ക്കും
അവന്റെ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് ച�ോദിച്ചുക�ൊണ്ടും അവന്റെ
വാഗ്ദത്തങ്ങള്ക്കു മേലുള്ള തങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസവും
ആശ്രയവും അവനു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്തുക�ൊണ്ടും
പ്രകടിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടും ഓര�ോ ദിനത്തിന്റെയും പുലരിയില്
കര്ത്താവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ അനു
ഭവിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ദൈവപൈതല് ഉണ്ടാകുമ�ോ?
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ഇങ്ങനെ ദിനാരംഭത്തിലുള്ള പ്രാര്ത്ഥന ദൈവത്തിന്റെ
വാഗ്ദത്തങ്ങളെ നമ്മെ ഓര്മ്മിപ്പിക്കുകയും ആ ദിവസ
ത്തിലെ അനുഭവങ്ങള്ക്കായി നമ്മെ ശക്തരാക്കുകയും
സജ്ജരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ദിനാന്ത്യത്തില്,
ഹൃദയത്തിന്റെ നന്ദിയര്പ്പിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു
സമര്പ്പിതനു തന്റെ ദിവസം അവസാനിപ്പിക്കാനാവുക!
മുഴങ്കാലും ഹൃദയവും മടക്കി ആദരവും ആ ദിവസത്തിനു
നന്ദിയും അര്പ്പിക്കുന്നത് എത്ര ഉചിതമാണ്!

ഭര്ത്താവും ഭാര്യയും ദൈവിക ഇഷ്ടത്തിനു വിധേയ
രായി, ദൈവ ആരാധനയില് തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ
ചേര്ത്ത് മുഴങ്കാല് മടക്കുന്നത് എത്ര ഉചിതമാണ്! ഇത്
അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ഏകീകരി
ക്കുന്നു. ഇത്തരം ഒരു മാതൃക കുട്ടികള്ക്ക് എത്ര അനു
ഗ്രഹപ്രദമാണ്! ഔപചാരികമ�ോ, ദൈര്ഘ്യമേറിയത�ോ
അല്ലാത്ത ലളിതമായ രീതിയില്, ആത്മാര്ത്ഥതയ�ോടെ,
വിശ്വാസത്തിന്റെ തലത്തില് പ്രാര്ത്ഥനയാല് അവരുടെ
യൗവ്വനകാലത്ത് സ്രഷ്ടാവിങ്കലേക്ക് കണ്ണുകളെ ഉയ
ര്ത്തുവാന് കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് എത്ര ഉചി
തമാണ്. പ്രാര്ത്ഥനയുള്ള മാതാപിതാക്കളില് നിന്നും,
മാതാപിതാക്കന്മാര�ോടും ദൈവത്തോടും കാണിക്കേണ്ട
തായ അനുസരണയുടെയും കീഴ്പ്പെടലിന്റെയും പാഠങ്ങ
ള് അവര് പഠിക്കും.
1621 ല് തീര്ത്ഥാടകരുടെ ച�ോളകൃഷിയുടെ വിളവെ
ടുപ്പ് വിജയകരമെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടപ്പോള്, ഗവര്ണര്
വില്യം ബ്രാഡ�്ഫോര്ഡ് ഒരു ആഘ�ോഷ സദ്യ സംഘടിപ്പി
ക്കുകയും വാംപന�ോഗ് ഗ�ോത്രത്തിന്റെ മുഖ്യ നേതാവായ
മാസാസ�ോയിറ്റ് ഉള്പ്പെടെ വളര്ന്നു വരുന്ന ക�ോളനിക
ളിലെ അമേരിക്കന് ദേശവാസികളിലെ മിത്രങ്ങളെയും
ക്ഷണിച്ചു. ഇന്ന് ഇതിനെ അമേരിക്കയിലെ “ആദ്യത്തെ
നന്ദിപ്രകാശന” ചടങ്ങ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. ഈ
തീര്ത്ഥാടകന് ഈ പദം അന്ന് ഉപയ�ോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരി
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ക്കുകയില്ല. ഈ ആഘ�ോഷം മൂന്നു ദിവസത്തോളം നീണ്ടു
നിന്നു. ഈ ചരിത്രപരമായ വിരുന്നിലെ വിഭവങ്ങളെ
ക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ രേഖകള് നിലനില്ക്കുന്നില്ലെങ്കില്
തന്നെയും ഇതിന്റെ ഒരുക്കത്തിനായുള്ള “വേട്ടയാടലിനു”
വേണ്ടി നാലു പേരെ ഗവര്ണര് ബ്രാഡ�്ഫോര്ഡ് അയച്ചു
വെന്നും, വാംപന�ോഗ് അതിഥികള് അഞ്ച് മാനുകളെയും
ക�ൊണ്ടാണ് എത്തിച്ചേര്ന്നതെന്നും തീര്ത്ഥാടക ചരിത്ര
കാരനായ എഡ്വര്ഡ് വിന്സ്ലോ തന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണ
ത്തില് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മിക്ക വിഭവങ്ങളും അമേരിക്കന്
പരമ്പരാഗത സുഗന്ധവ്യജ്ഞനങ്ങളും, പാചകരീതികളും
ഉപയ�ോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാനാണ് സാധ്യത എന്ന് ചരി
ത്രകാരന്മാര് നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തുക�ൊണ്ടെന്നാല്
തീര്ത്ഥാടകര്ക്ക് അവരുടേതായ അടുപ്പുകള് ഉണ്ടായി
രുന്നില്ല. കൂടാതെ 1621 ലെ ശരത്കാലത്തോടു കൂടെ
മെയ്ഫ്ലവറിലെ പഞ്ചസാര കുറഞ്ഞുവെന്നും സാധാരണ
ആഘ�ോഷത്തിന്റെ മുഖ്യഘടകമായ പലഹാരങ്ങള�ോ,
കേക്കുകള�ോ, മറ്റു മധുരപലഹാരങ്ങള�ോ ഉള്പ്പെടുത്തി
യിരുന്നില്ല എന്നും മനസ്സിലാക്കാം.
1623 ലെ വിളവെടുപ്പിനെ ബാധിച്ചതും ഗവര്ണര്
ബ്രാഡ�്ഫോര്ഡിനെ ഒരു മതപരമായ ന�ോമ്പ് പ്രഖ്യാപി
ക്കുവാന് പ്രേരിപ്പിച്ചതുമായ ഒരു നീണ്ട വരള്ച്ചക്കൊടു
വിലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ നന്ദിപ്രകാശന ആഘ�ോഷം
നടത്തിയത്. ആണ്ടുത�ോറും അഥവാ ഇടവിട്ടും ഉള്ള
ന�ോമ്പിന്റെയും, നന്ദിപ്രകാശനത്തിന്റെയും ദിനങ്ങള്
ഇവിടുത്തേതു പ�ോലെ തന്നെ മറ്റ് പുതിയ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ
കുടിയേറ്റ പ്രദേശങ്ങളിലും ഒരു സാധാരണ ആചാര
മായിത്തീര്ന്നു. അമേരിക്കന് വിപ്ലവത്തിന്റെ കാലത്ത്
ക�ോണ്ടിനെന്റല് ക�ോണ്ഗ്രസ് ഒരു വര്ഷം തന്നെ ഒന്നോ
അതിലധികമ�ോ ദിനങ്ങള് നന്ദിപ്രകാശനത്തിനായി
നിയുക്തമാക്കി. 1789 ല് ജ�ോര്ജ് വാഷിംങ്ടണ് യു
.എസിലെ ദേശീയ ഭരണതലത്തില് ആദ്യത്തെ നന്ദിപ്ര
കാശന ചടങ്ങിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. അന്ന് രാജ്യ
ത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധത്തിന്റെ
സന്തോഷകരമായ പരിസമാപ്തിക്കും ഭരണഘടനയുടെ
ഫലവത്തായ അംഗീകരണത്തിനും നന്ദിയര്പ്പിക്കുവാന്
അമേരിക്കന് ജനതയ�ോട് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

നവംബര് - ഡിസംബര് 2019

“മഹാസന്തോഷത്തിന്റെ സുവിശേഷം”
“GOOD TIDINGS OF GREAT JOY”

ക്രിസ്തീയ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള

നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാരുമാ
യി ഒത്തുചേരുന്നതിനുള്ള
മറ്റൊരു സമയം ഈ അവ
ധിക്കാലം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.
മുഴു മാനവരാശിയുടെയും കര്ത്താവും രക്ഷിതാവു
മായവന്റെ ജനനത്തെ ആഘ�ോഷിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവ
ര�ോടു കൂടെ ക്രൈസ്തവ ല�ോകത്തിനും എത്ര അതിശ
യകരമായ ഒന്നായിരിക്കുന്നു. ല�ോകഭരണകൂടങ്ങളില്
ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ക്രമംകെട്ടും, അവയിലെ ജനങ്ങള്
മനുഷ്യരാശിയുടെ മനസ്സില് നിലനില്ക്കുന്ന അജ്ഞാത
മായവയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളില് ദുരിതത്തിലുമാണ്.
എന്നിരുന്നാലും യഹ�ോവ ഒരു അനുഗ്രഹസൂചകമായ
ദാനം നല്കിയതില് “മഹാസന്തോഷത്തിന്റെ സുവിശേ
ഷത്തില്” ക്രിസ്തുമസ് ആഘ�ോഷിക്കുവാന് നമുക്കൊരു
കാരണം നല്കിയിരിക്കുന്നു. അതെ, ഈ കാലത്തിന്
ഒരു കാരണമുണ്ട്!
ക്രിസ്തുമസ് (ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉത്സവം) എന്ന പ�ൊതുവെ
യുള്ള പദപ്രയ�ോഗം ഡിസംബര് 25 നാണ് ആഘ�ോഷി
ക്കുന്നത്. എന്നാല് അതിന്റെ സ്മാരക�ോത്സവം ആചരി
ക്കുവാന് തിരുവെഴുത്തില് നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാല്
അത് ഒരു പ്രത്യേക തീയതി എന്നതിലുപരി ഒരു മഹ
ത്തായ വസ്തുതയുടെ സ്വമേധയാലുള്ള സ്മാരക�ോത്സവമാ
ണ്. നാം എല്ലാവരും അത് സാധാരണ സമയത്തുതന്നെ
അന്തസ്സായി ആഘ�ോഷിക്കുന്നവരുമാണ്. എന്നാല്
നാം ഈ തീയതിയ�ോട് പ�ൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലാ എന്നും,
ഒക്ടോബര് 1 നാണ് നമ്മുടെ കര്ത്താവ് ജനിച്ചതെന്നും,
ഡിസംബര് 25 ജനനത്തിന് ഏതാണ്ട് ഒന്പത് മാസം
മുന്പ് മറിയയ�ോട് വിളംബരം ചെയ്ത ദിവസമായിരുന്നു
എന്നുമുള്ള വസ്തുത നാം മറക്കുന്നില്ല (ലൂക്കൊ. 1:30,31;
‘കാലം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു’ എന്ന പുസ്തകത്തില് ന�ോ
ക്കുക, pp 54-62).
ആദ്യ ക്രിസ്തുമസ് പുലരിയില് അറിയിക്കപ്പെട്ട ദൈവ
ത്തിന്റെ സന്ദേശം സകല മനുഷ്യര്ക്കുമുള്ള സമാധാന
ത്തിന്റെയും നന്മയുടെയും സന്ദേശമായിരുന്നു എന്നുള്ള
തില് അത്ഭുതപ്പെടുവാനില്ലല്ലോ? ദൂതന്മാര് ഇടയന്മാര�ോ
ട് “ഭയപ്പെടേണ്ടാ; സര്വ്വജനത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള
മഹാസന്തോഷം ഞാന് നിങ്ങള�ോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു.
കര്ത്താവായ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് ഇന്നു ദാവീ
ദിന്റെ പട്ടണത്തില് നിങ്ങള്ക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു”
(ലൂക്കൊ. 2:10,11) എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചതിലെ ദൈവത്തിന്റെ
പുര�ോഗമിച്ചു വരുന്ന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് നാം എന്തു
കാണുന്നു എന്നതിലും അതിശയിക്കുവാനുണ്ടോ? ഇല്ല!

ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

ദൈവവചനത്തില് നിന്നും നമുക്കറിയാവുന്നതായ സകല
കാര്യത്തിന�ോടും സര്വ്വജ്ഞാനിയും, നീതിമാനും, ശക്ത
നും, പൂര്ണ്ണ സ്നേഹവാനുമായ സ്രഷ്ടാവില് നിന്നു ഒരു
യുക്തിസഹവും വിവേകമതിയുമായ മനസ്സിനു സ്വീകരി
ക്കാന് പറ്റുന്നതിന�ോടും പൂര്ണ്ണമായും ചേര്ന്നുപ�ോകു
ന്നതാണ് ഈ സന്ദേശം. ആദാമ്യ വര്ഗ്ഗത്തിലെ എല്ലാ
സൃഷ്ടികളെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നതില് എന്തുക�ൊണ്ടാണ്
അവന് സന്തോഷിക്കാത്തത്?
യ�ോഹ. 1:9 ല് പറയുന്ന “ഏതു മനുഷ്യനെയും
പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യവെളിച്ചം ല�ോകത്തിലേക്കു
വന്നുക�ൊണ്ടിരുന്നു” - അത് “കര്ത്താവായ മശിഹാ
ആയിരുന്നു” എന്നു ആശ്ചര്യകരമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.
ഏതു മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യവെളിച്ചം
ല�ോകത്തിലേക്കു വന്നുക�ൊണ്ടിരുന്നു എന്നതിലെ
സത്യവെളിച്ചം യേശുവാണ് എന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഈ
വാക്യത്തിന്റെ പ്രസ്താവന എത്ര വിശാലവും മഹത്തരവു
മായ രീതിയില് സമ്പൂര്ണ്ണമാണ്! ആദാമിനും അവന്റെ
മുഴു സന്തതി പരമ്പരയ്ക്കുമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ക്രിസ്തുമസ്
സമ്മാനമായിരുന്നു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെന്ന് ഇത് നമു
ക്കെങ്ങനെ ഉറപ്പു തരുന്നു. ദിനംത�ോറും കര്ത്താവി
ന്റെ വിശുദ്ധന്മാര് ദൈവത്തിന്റെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വന്ന്
അവനെ അറിയുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ സമ്മാനത്തിന്റെ
മൂല്യം അവരുടെ മതിപ്പിനേക്കാള് ഉയരുന്നുവെന്ന് കാ
ണുന്നു – സഹസ്രാബ്ദയുഗത്തില് ല�ോകം കര്ത്താവി
ന�ോടും അവന്റെ നീതിയ�ോടും ഹൃദയംഗമമായി ചേരുന്ന
ത�ോടു കൂടെ വരുന്നതായ മഹത്തരമായ അവസരങ്ങളെ
അവര് തന്നെ പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ അവരിലും
ഈ സമ്മാനത്തിന്റെ മതിപ്പ് ഉയരും. ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ
നീളവും, വീതിയും, ഉയരവും, ആഴവും വീണ്ടും അധിക
മധികമായി പ്രദര്ശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നിത്യകാലത്തില് ആ
വിലമതിപ്പ് കൂടുതല് വളരും.
ദൈവവചനത്തിന്റെ യഥാര്ത്ഥ അര്ത്ഥത്തെക്കുറിച്ചു
ള്ള നമ്മുടെ വിലമതിപ്പിനെ തടയുവാന് അബദ്ധത്തില്
പ�ോലും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ബലഹീനതയെ അനുവദി
ക്കാതിരിക്കാം. നമുക്കു നമ്മുടെ കര്ത്താവിന്റെ വാക്കുക
ള് ഓര്മ്മിക്കാം, “എന്റെ വിചാരങ്ങള് നിങ്ങളുടെ വിചാ
രങ്ങള് അല്ല; നിങ്ങളുടെ വഴികള് എന്റെ വഴികളുമല്ല...
ആകാശം ഭൂമിക്കു മീതെ ഉയര്ന്നിരിക്കുന്നതുപ�ോലെ
എന്റെ വഴികള് നിങ്ങളുടെ വഴികളിലും എന്റെ വിചാര
ങ്ങള് നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളിലും ഉയര്ന്നിരിക്കുന്നു”.
നമ്മുടെ കര്ത്താവായ ദൈവം അനേകരെ വിളിച്ചുവെ
ങ്കിലും നീതിയിന് സൂര്യന് സ്വര്ഗ്ഗീയ തേജസ്സാല് പ്രകാ
ശിക്കുമ്പോള് യഥാര്ത്ഥ സഭ ഒഴികെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന
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വരിലേക്കും, ഇതിനിടയില് മരണത്തിന്റെ തടവറയില്,
ശവക്കുഴിയില്, ഷിയ�ോളില്, ഹേഡീസില് (യെശ.
55:8,9; 40:5) ആയവരിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ
പദ്ധതി എത്തിയിട്ടില്ല. മുന്പറഞ്ഞവരില് ഭൂരിപക്ഷവും
കര്ത്താവായ യേശുവിനാല�ോ അവന്റെ സുവിശേഷ
സന്ദേശത്താല�ോ പ്രകാശിതരായിട്ടില്ലാ എന്നു നമുക്ക
റിയാം. നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന് ല�ോകത്തിലേക്കു
വരുന്നതിനു മുമ്പ് അത്തരം ഒരു പ്രകാശം ല�ോകത്തില്
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ കാര്യത്തില് തിരുവെഴുത്തിന്റെ
സാക്ഷ്യം വളരെ സ്പഷ്ടമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച്, “സുവിശേഷം
ക�ൊണ്ടു ജീവനും, അക്ഷയതയും വെളിപ്പെടുത്തിയ
നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ക്രിസ്തു യേശു” (2 തിമ�ൊ.
1:10) ഒന്നുകില് സഭയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ
സമ്മാനമായ അക്ഷയത സഭ കാണുകയും വിലമതി
ക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അതു
മല്ലെങ്കില് ആദാമ്യവര്ഗ്ഗത്തില് ദൈവത്തിന്റെ ദാനത്തെ
സ്വീകരിക്കുന്ന ഏവര്ക്കും അവന് നിത്യജീവന് നല്കു
ന്നു. ഇത് സത്യമാണ്. വ്യക്തമല്ലാത്ത പല സത്യങ്ങളും
മുന്പ് തന്നിരുന്നു. എന്തെന്നാല് ഇവയില് വ്യക്തമായ
പ്രകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് വിശ്വാസത്താല് നേട
ണമായിരുന്നു.
ക്രിസ്തുമസില് മറ്റുള്ളവര്ക്ക് സമ്മാന
ങ്ങള് നല്കി അത് ക�ൊണ്ടാടിക്കൊണ്ട്
ക്രിസ്ത്യാനി ഇന്ന് ഒരു വിഗ്രഹത്തിനു ശു
ശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനാണ�ോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന
ത്, അത�ോ ആ അവധിയെ ഒരു വിഗ്രഹ
അവധിയായിട്ടാണ�ോ കണക്കാക്കുന്നത്?
ഒരിക്കലും അല്ല! അവര് ഇത് ചെയ്യുന്നത്
ചരിത്രത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങള�ോട് ഉള്ള
പ�ൊരുത്തത്താലല്ല. മറിച്ച് അവരുടെ മഹാ
മനസ്കതയുള്ള മനസ്സിനാലാണ്! ചരിത്ര
പരമായി ജാതീയമായ ഒരു സമ്മാനദാന
ചടങ്ങായി പരിഗണിക്കാതെ, നിസ്വാര്ത്ഥ
മായി നല്കുന്ന ചെറിയ സമ്മാനങ്ങളും,
ക്രിസ്തുമസ് സമയത്തെ അനുസ്മരണവും വളരെ ഉചിതമായി
ത�ോന്നുന്നു. ദൈവം നിരന്തരം നമുക്കു നല്കിക്കൊണ്ടിരി
ക്കുകയും കൂടാതെ മറ്റുള്ളവര്ക്കു നല്കുന്നതിനുവേണ്ടി
പ്രച�ോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല ഈ ദിവസം
ദൈവം തന്റെ പ്രിയ പുത്രനെ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി
ദാനമായി തന്നതിന്റെ ഓര്മ്മ കൂടിയാണ്! ലൂക്കൊ. 11:13,
“അങ്ങനെ ദ�ോഷികളായ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ മക്കള്ക്കു
നല്ല ദാനങ്ങളെ ക�ൊടുപ്പാന് അറിയുന്നുവെങ്കില് സ്വ
ര്ഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവ് തന്നോടു യാചിക്കുന്നവര്ക്കു
പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എത്ര അധികം ക�ൊടുക്കും?”
അപ്പൊ. 20:35 - “ഇങ്ങനെ പ്രയത്നം ചെയ്തു പ്രാപ്തിയി
ല്ലാത്തവരെ സഹായിക്കയും, വാങ്ങുന്നതിനേക്കാള്
ക�ൊടുക്കുന്നതു ഭാഗ്യം എന്നു കര്ത്താവായ യേശു
താന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഓര്ത്തു ക�ൊള്കയും വേണം”.
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ജാതീയ ആരാധനയുടെയും ആചാരങ്ങളുടെയും
ചരിത്രപരമായ ബന്ധത്തില് ഇതിനെ ഇപ്പോഴും എതി
ര്ക്കുന്നവര് ഒരു കാര്യം ഓര്ക്കണം. അപ്പൊസ്തലനായ
പൗല�ൊസ് ചില സാഹചര്യത്തില് വിഗ്രഹാര്പ്പിതങ്ങളെ
തിന്നുന്നതും (1 ക�ൊരി. 8:4; 10:25-33; റ�ോമ. 14:14-23),
വിജാതീയരുടെ ചില ദിവസങ്ങളും നിയമാനുസൃതമായ
ആചാരങ്ങളും ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതും തെറ്റല്ല എന്നു പറ
യുന്നു. വര്ഷത്തില് മറ്റേതെങ്കിലും സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന
തിനേക്കാളും ക്രിസ്തുമസ് സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന നന്മയ�ോ,
ദാനമ�ോ, നിസ്വാര്ത്ഥവും നീതിയുക്തവുമായ സമ്മാന
ങ്ങള് നല്കുന്നത�ോ ഒരിക്കലും പാപമാകുകയില്ല. ഡി
സംബര് 25ല് വിജാതീയരുടെ അവധിക്കാലമാകുമ്പോള്
തന്നെയും സ്വന്ത പുത്രനെ ദാനമായി തന്ന ദൈവത്തിനു
നന്ദിപറയാതെ നാം ആ ദിവസം ഒഴിവാക്കുകയാണെ
ങ്കില് നാം ക്രിസ്ത്യാനിയായിത്തീരുന്നതിലും കൂടുതല്
അക്രൈസ്തവരായിത്തീരുന്നു.
സമര്പ്പിതരായ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസി എന്ന നിലയില് കു
ടുംബത്തേയും സ്നേഹിതരെയും സഹ�ോദരന്മാരേയും സേ
വിക്കുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹത്താല് നിറഞ്ഞിരിക്കക�ൊണ്ട്
നമ്മുടെ നീതിയുക്തമായ സ്നേഹവും, സൗമ്യതയും, ആര്ദ്ര
തയും, മാധുര്യവും മിതത്ത്വത്തോടെ പ്രകടിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട്
സമ്മാനം നല്കുന്നതിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ
അവകാശത്തില് ആനന്ദിക്കാം. "വളരെ
സ്നേഹിതന്മാരുള്ള മനുഷ്യന് തന്നത്താന്
സൗഹൃദം കാണിച്ചുക�ൊടുക്കണം” (സദൃ.
18:24). ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനെന്ന മഹാ
ദാനത്തിനായിട്ടും ഈ പ്രത്യേക അവധി
ദിനങ്ങള് ആഘ�ോഷിക്കുവാന് തന്ന അവ
കാശത്തിനും, മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള തന്റെ
സ്ഥലമായി അമേരിക്കയെ മാറ്റിവച്ചതിനും
ദൈവത്തോട് നന്ദി കരേറ്റുവാന് നമുക്ക്
ആവേശം ത�ോന്നട്ടെ. യഹ�ോവയാല് നല്ക
പ്പെട്ട അനേകം അനുഗ്രഹങ്ങളില് നമ്മുടെ
ഹൃദയങ്ങളെയും മനസ്സുകളെയും വസിക്കു
വാന് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള മഹത്തരമായ സമയമാണ്
ഈ അവധിക്കാലം! “യഹ�ോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു കാ
ക്കുമാറാകട്ടെ; യഹ�ോവ തിരുമുഖം നിന്റെ മേല് ഉയര്ത്തി
നിനക്കു സമാധാനം നല്കുമാറാകട്ടെ” (സംഖ്യ. 6:24-26).
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വർഷാന്ത്യത്തിലെ സ്വയപരിശ�ോധന
SELF - EXAMINATION AT YEAR'S END
“നിങ്ങള് വിശ്വാസത്തില് ഇരിക്കുന്നുവ�ോ എന്ന് നിങ്ങളെത്തന്നെ പരീക്ഷിപ്പിന്;
നിങ്ങളെത്തന്നെ ശ�ോധന ചെയ്വിന്. നിങ്ങള് ക�ൊള്ളരുതാത്തവര് അല്ല
എന്നുവരികില് ക്രിസ്തു നിങ്ങളില് ഇരിക്കുന്നു.”

ഓര�ോ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെയും അന്ത്യത്തിൽ

സൂഷ്മതയുള്ള വ്യാപാരികൾ തങ്ങളുടെ വ്യാപാര സാമ
ഗ്രികളുടെ കണക്കെടുക്കുകയും ആ വർഷത്തിൽ തങ്ങളു
ടെ വ്യാപാരം എന്തുമാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നു
ന�ോക്കുകയും അവരുടെ ഭാവി വർഷത്തെ
വ്യാപാരത്തിനു എന്തൊക്കെ വാങ്ങി
വയ്ക്കണമെന്നുള്ള ചില പാഠങ്ങൾ പഠി
ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു
കണക്കെടുക്കാത്തപക്ഷം തങ്ങളുടെ
ഭാവിയിലെ വ്യാപാരത്തിന് എപ്രകാ
രമുള്ള ഉചിതമായ ഒരു പദ്ധതിയാണ്
വേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ
സാധിക്കുകയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പ�ോയവർഷത്തെ
വ്യാപാരം എന്തായിരുന്നുവെന്ന് പഠിക്കുവാനും സാധി
ക്കുകയില്ല. ആത്മീയ വ്യാപാരം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന
ദൈവമക്കളാകുന്ന നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പാഠം ഇതി
ലുണ്ട് (ലൂക്കൊ. 19:13,16-26). നാം നമ്മുടെ ആത്മീയ
വ്യാപാരങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ
വർഷത്തെ ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം എന്താണെന്ന് നമു
ക്കറിയുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. മാത്രവുമല്ല ഒഴിവാക്കി
കളയേണ്ടതെന്തെന്നും വിപുലമാക്കേണ്ടതെന്തെന്നും
നമുക്കറിയുവാനും സാധിക്കുകയില്ല. അത്തരമ�ൊരു
അനിവാര്യമായ കണക്കെടുപ്പാണ് സ്വയപരിശ�ോധന.
അതുക�ൊണ്ട് തിരുവെഴുത്തിനനുസരണമായി മന
സ്സിലുറപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രമാണമായി ആത്മീയ പരിശീ
ലനമായിത്തന്നെ സ്വയപരിശ�ോധന നാം ശീലിക്കണം.
പഴയനിയമവും പുതിയനിയമവും അതിലേക്കു നമ്മെ
ബുദ്ധ്യുപദേശിക്കുന്നു (2 ക�ൊരി. 13:5; 1 ക�ൊരി. 11:27;
ഗലാ. 6:3, 4; സങ്കീ. 119:59; വിലാ. 3:40; ഹഗ്ഗാ. 1:7). ഈ
സ്വയപരിശ�ോധന നന്മയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും
നഷ്ടങ്ങളെ നികത്തുന്നതിനും നമ്മിലുള്ള തിന്മയെ പുറന്ത
ള്ളുന്നതിനുമായി നാം തന്നെ നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങളെയും
ചിന്തകളെയും ലക്ഷ്യങ്ങളെയും വാക്കുകളെയും പ്രവർ
ത്തികളെയും നേട്ടങ്ങളെയും നഷ്ടങ്ങളെയും വീഴ്ചകളെയും
പരിശ�ോധിക്കുന്നതിനെയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

സ്വയപരിശ�ോധന എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ആ വാ
ക്കിന്റെ ഭാവത്തിലും സൂചനയിലും തന്നെ നമുക്ക്
കാണുവാൻ കഴിയും. ഒരു വസ്തുവിനെ പരിശ�ോധി
ക്കുക എന്നതുക�ൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്
അതിനെ നിരീക്ഷിക്കുക, അതിനെക്കു
റിച്ച് പഠിക്കുക, വിശകലനം ചെയ്യുക
എന്നൊക്കെയാണ്. ഒരു വൈദ്യൻ
ര�ോഗിയെയും ഒരു അഭിഭാഷകൻ
ഒരു സാക്ഷിയെയും ഒരു ഭൗമശാസ്ത്ര
ജ്ഞൻ ഭൂമിയിലെ അടുക്കുകളെയും
ഒരു ഖനി ഗവേഷകൻ ധാതുക്കളെയും
ഒരു രസതന്ത്രജ്ഞൻ പദാർത്ഥങ്ങളെയും
പരിശ�ോധിക്കുമ്പോഴും അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠി
ക്കുകയും അവയെ നിരീക്ഷിക്കുകയും അവയെക്കുറിച്ച്
വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വയ പരിശ�ോധന
യിൽ ഒരുവൻ പഠനവും നിരീക്ഷണവും വിശകലനവും
ചെയ്യേണ്ട പഠനവസ്തു അവന്റെ വ്യക്തിത്വമാണ് (സ്വയ
ത്തെക്കുറിച്ചാണ്]. എന്നു മാത്രമല്ല സ്വയപരിശ�ോധന
ഒരു ആത്മീയ പരിശീലനം ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയും
അത് തീർച്ചയായും ആത്മീയ വീക്ഷണക�ോണിലൂടെയു
ള്ള ഒരു ആത്മീയ നിരീക്ഷണവുമായിരിക്കണം. ആത്മീയ
വീക്ഷണക�ോണിൽ കൂടി ആത്മീയ ഫലങ്ങൾക്കു വേ
ണ്ടിയുള്ള ഒരുവന്റെ സ്വഭാവം, ചിന്തകൾ, ലക്ഷ്യങ്ങൾ,
വാക്കുകൾ, പ്രവർത്തികൾ, നേട്ടങ്ങൾ, നഷ്ടങ്ങൾ, വീഴ്ച
കൾ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണ പഠനവും
ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

സ്വയപരിശ�ോധനയുടെ ആവശ്യം

ഒരു ആത്മീയ പരിശീലനമെന്ന നിലയിൽ സ്വയ പരി
ശ�ോധന പല കാരണങ്ങൾ ക�ൊണ്ടും അത്യന്താപേ
ക്ഷിതമാണ്. ഇതിന്റെ അഭാവത്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ
സ്വഭാവങ്ങൾ, ചിന്തകൾ, ലക്ഷ്യങ്ങൾ, വാക്കുകൾ, പ്ര
വർത്തികൾ, നേട്ടങ്ങൾ, നഷ്ടങ്ങൾ, വീഴ്ചകൾ എന്നിവയെ
മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെവരും. അതുമാത്രവുമല്ല
ഇവയുടെ നേർക്ക് നമുക്ക് ഉചിതമായും ബുദ്ധിപൂർവ്വ
മായും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതെയും വരും. സ്വയപ
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രിശ�ോധനയുടെ അഭാവത്താൽ നമുക്കുതന്നെ നമ്മുടെ
കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുക
അസാദ്ധ്യമായിരിക്കുമ്പോള് ഭർത്താക്കന്മാരും ഭാര്യമാരും,
രക്ഷകർത്താക്കളും കുട്ടികളും, സഹ�ോദരന്മാരും സഹ�ോ
ദരിമാരും, മുതലാളിമാരും ത�ൊഴിലാളികളും, സുഹൃത്തു
ക്കളും ബന്ധുക്കളും, ഭരണാധികാരികളും പ്രജകളും എന്ന
നിലകളിൽ പരസ്പരം ഓര�ോരുത്തരും തമ്മിൽ ഇടപെടേ
ണ്ടതെങ്ങനെയെന്ന് മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാതെ
എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും. ഈ സൂചിപ്പിച്ച ബന്ധങ്ങളിൽ
പരസ്പരമുള്ള പഠനത്തിന്റെ അഭാവം മ�ോശമായ ഫലമു
ളവാക്കും. അതുപ�ോലെ സ്വയ-പഠനത്തിന്റെ അഭാവം
അതിലുപരി അവനുതന്നെ മ�ോശം ഫലം ഉളവാക്കുകയും
തന്നിമിത്തം മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപെടുന്ന ഓര�ോരുത്തർ
ക്കും അവരുമായി കൂടുതൽ ഇടപഴകുന്നതിനും കൂടു
തൽ ഗാഢസൗഹൃദം പുലർത്തുന്നതിനും ഇടയാകാതെ
വരികയും ചെയ്യുന്നു. മുകളിൽ പറഞ്ഞ ബന്ധങ്ങളിൽ
ഓര�ോരുത്തരും മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ
അവരെക്കുറിച്ച് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ
ബന്ധങ്ങളിൽ പാലിക്കേണ്ട അവകാശങ്ങളെയും കർ
ത്തവ്യങ്ങളെയും ശരിയായ നിലയിൽ നിവർത്തിക്കാൻ
നമ്മെ അത് സഹായിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ നാം
സ്വയ-പഠനം നടത്തുമ്പോൾ നമുക്കു നമ്മെത്തന്നെ നി
യന്ത്രിക്കുന്നതിന് അത് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. അങ്ങ
നെയുള്ള ഒരു പഠനം നമ്മുടെ വീഴ്ചകൾ എന്തെന്നും
കുറവുകളെന്തെന്നും നമ്മുടെ പ്രാപ്തി എന്തെന്നും നമ്മെ
തുറന്നു കാണിക്കുകയും നമ്മുടെ ആ വീഴ്ചകളെ ദൂരീകരി
ക്കുന്നതിനും കുറവുകളെ നികത്തുന്നതിനും പ്രാപ്തികളെ
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ
നമ്മിൽ എന്തെല്ലാം സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടോ അവയെ ഒക്കെ
നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കിത്തരുന്നതുമൂലം അവയിൽ നിയന്ത്ര
ണം ആവശ്യമുള്ളവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും പരിപ�ോഷ
ണം ആവശ്യമുള്ളവയെ പരിപ�ോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും നമ്മെ
അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സ്വയ-പഠനം നാം കൃത്യമായി
നിർവ്വഹിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ചിന്തകളുടെയും
ലക്ഷ്യങ്ങളുടെയും വാക്കുകളുടെയും പ്രവർത്തികളുടെ
യും പ്രകൃതം നമ്മെ കാണിച്ചുതരും. അങ്ങനെ ആവശ്യാ
നുസരണം സൗഹാർദ്ദപരമ�ോ നിഷേധാത്മകമ�ോ ആയ
സമീപനം അവയ�ോട് എടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും.
അത്തരമ�ൊരു സ്വയപരിശ�ോധന തന്നത്താൻ ശരിയായി
പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു മാത്രമല്ല നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത്.
പിന്നെയ�ൊ അത�ോടുകൂടി ഒരു വശത്ത് ദൈവത്തോടും
നമ്മുടെ കൂട്ടാളികള�ോടും അന്യായം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ
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നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അനാദരവ് കാണിക്കുന്നതിൽ നിന്നും
അതു നമ്മെ വിലക്കും. മറ്റൊരു വശത്ത് അവര�ോടുള്ള
നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങളും അവകാശങ്ങളും നിറവേറ്റുന്ന
തിന് പ്രയ�ോജനകരമായ അറിവ് അത് നമുക്ക് നൽകു
കയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും
ഇത് നമുക്ക് സഹായകരമാകും.

സ്വയപരിശ�ോധന സഹായികള്

ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ നാം പരിശ�ോധിക്കുന്നത്
അതിനായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ആത്മീയതയുടെ അളവ്
ന�ോക്കുന്നതിനുള്ള ശരിയായ അളവുക�ോൽ ദൈവവച
നം നമുക്കു തരുന്നു (വെളി. 11:1,2; 2 ക�ൊരി. 10:13-16).
ഇത�ൊരു കണ്ണാടിപ�ോലെ വർത്തിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ
മായ പ്രതിബിംബം നമുക്കു തരിക വഴി നമ്മിലുള്ള കള
ങ്കങ്ങൾ, കുറവുകൾ എന്നിവയും വിശേഷഗുണങ്ങളും
നമുക്കതിലുടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു (യാക്കോ.
1:23-25). അതുക�ൊണ്ട് നാം തന്നെ അതിലെ വെളിച്ച
ങ്ങളാകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ (കൽപനകൾ),
ബുദ്ധ്യുപദേശങ്ങൾ (പ്രബ�ോധനങ്ങൾ), മാതൃകകൾ
(ഉപമകൾ) എന്നിവയെ നിരീക്ഷിക്കുക.
നമ്മെത്തന്നെ ഇവയുമായി താരതമ്യം ചെയ്തു വൈ
രുദ്ധ്യം ന�ോക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ പഠന
ത്തിന്റെ ഫലമായി വാസ്തവത്തിൽ നാം എന്താണെന്നും
സത്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുവ�ോ എന്നും അറിയുവാനും
കാണുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. എന്തുക�ൊണ്ടെന്നാൽ
“ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും (ഊർജ്ജസ്വലവും)
ചൈതന്യവും ഉള്ളതായി ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള ഏത്
വാളിനേക്കാളും (ഈ വാളിന് ഭൗമികവസ്തുക്കളെ മാ
ത്രമെ തുളയ്ക്കുവാൻ കഴിയുകയുളളു, എന്നാൽ ദൈവ
ത്തിന്റെ വചനത്തിന് ഈ ഇരുവായ്തലയുള്ള വാളിനേ
ക്കാൾ ശക്തിയുണ്ട്) മൂർച്ചയേറിയതും പ്രാണനെയും
[ഓര�ോ പ്രവർത്തിക്കും കാരണമാകുന്ന ഘടകത്തെ]
ആത്മാവിനെയും [പ്രവർത്തിയുടെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ] സന്ധി
[ഓര�ോ പ്രവൃത്തിയ�ോടും ബന്ധപ്പെട്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങളും
രീതികളും] മജ്ജകളെയും [ഈ പ്രവർത്തികളുടെ സാ
രാംശത്തെ] വേർവിടുവിക്കും വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതും
[ശാസ്ത്രീയ വിഷയങ്ങളിലൂടെ] ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തന
ങ്ങളെയും [ബൗദ്ധികമായവയെയും] ഭാവങ്ങളെയും
[ലക്ഷ്യങ്ങളെയും] വിവേചിക്കുന്നതും [വേർതിരിക്കുന്ന
വിഷയവും] ആകുന്നു” (എബ്രാ. 4:12). അത്തരത്തിൽ
മൂന്ന് വീക്ഷണക�ോണിൽ നിന്നു ക�ൊണ്ട് നാം നമ്മു
ടെ ചിന്തകളെയും വാക്കുകളെയും പ്രവർത്തികളെയും
കുറിച്ച് ആരായണമെന്നാണ് ഈ വേദഭാഗം നമ്മോട്

നവംബര് - ഡിസംബര് 2019

നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. (1) അവയുടെ പ�ൊരുൾ (അന്തസ
ത്ത), അതായത് അവയിൽ ഉള്ളടങ്ങിയിരിക്കുന്നവ (2)
അവയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, അതായത് അവയുടെ പ്രേര
ണക്കുള്ള വൈകാരികത (3) അവയുടെ സ്വഭാവം (പെ
രുമാറ്റം), അതായത് അവയിലുള്ള ആത്മാവും അവയെ
അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിധവും.
സ്വയ പരിശ�ോധനയുടെ പ്രയ�ോജനങ്ങളാലുളവാ
കുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഇതിനെ വളർത്താൻ നമ്മെ
സഹായിക്കും. ഇതിനായുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യവും ഇത്
നിർവ്വഹിക്കുന്നതിലുള്ള സ്ഥിര�ോത്സാഹവും ഇതിനെ
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നമ്മെ സഹായിക്കും. ഇതിന്റെ
വളർച്ച സാധ്യമാകുന്നതിന് വീണ്ടും നാം പ്രവർത്തിക്ക
ണം. കാരണം ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തുക�ൊണ്ടിരുന്നാൽ
മാത്രമേ അത് ചെയ്യാനുള്ള അഭ്യസനം നമുക്കു ലഭിക്ക
യുള്ളു. ഇതിന്റെ നിർവ്വഹണത്തിന് നിശ്ചിത സമയ
ങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം അത് ഇതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെ
സഹായിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. തീർച്ചയായും ഇത്
ദിവസംത�ോറും ചെയ്യണം. കൂടാതെ നമ്മുടെ ജന്മദിനം,
വിവാഹവാർഷികം, പാപത്തിൽ നിന്നും നാം നീതിയി
ലേക്ക് തിരിഞ്ഞതിന്റെ വാർഷികം, നമ്മുടെ സമർപ്പണം,
നാം സത്യത്തിലേക്ക് വന്ന ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ
ജീവിതത്തിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ ദിവ്യപരിപാ
ലനം ലഭിച്ച ദിവസം എന്നു തുടങ്ങി സ്വയപരിശ�ോധന
യ്ക്ക് പ്രയ�ോജനകരമെന്നതു തെളിയിക്കപ്പെടുന്ന ഏത്
സവിശേഷ സമയത്തും നാം ഇത് ചെയ്യണം. സ്മാരക
കാലവും അരിക്കൽ കാലവും പരീക്ഷാ കാലവും എല്ലാം
സ്വയപരിശ�ോധനയ്ക്ക് സമുചിതമായ കാലങ്ങളാണ്. ആയ
തിനാൽ ഈ പാഠഭാഗത്തിന്റെ ശീർഷകത്തിൽ പ്രസ്താവി
ച്ചിരിക്കുന്ന വർഷാവസാനം സ്വയപരിശ�ോധനയ്ക്ക് പ്രത്യേ
കമായി സമുചിതമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നില്ലേ?

ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ ഏഴുപടികളിലുള്ള
സ്വയപരിശ�ോധന
നാം ഈ വർഷാന്ത്യത്തിലേക്കു വന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കു
ന്ന വേളയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ അന്തസത്ത, ലക്ഷ്യം,
സ്വഭാവം എന്നിവയെ ആധാരമാക്കി ക്രിസ്തീയ ജീവിത
ത്തിന്റെ ഏഴ് പടികളിൽ നമുക്കു ബാധകമാകുന്ന കാ
ര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നന്നായി ആത്മപരിശ�ോധന
നടത്താൻ കഴിയും: (1) സ്വയത്തിനും ല�ോകത്തിനും
മരിക്കുക (2) ദൈവവചനത്തിന്റെ ധ്യാനം (3) ജാ
ഗരണം (4) പ്രാർത്ഥന (5) വചനം പരത്തുക (6)
ക്രിസ്താനു രൂപമായ സ്വഭാവത്തെ വളർത്തൽ (7)
വചനത്തിനനുസരണമായി ദ�ോഷം സഹിക്കൽ.
ഒന്നാമതായി സ്വയത്തിനും ല�ോകത്തിനും മരിക്കുക
എന്നതിന്റെ അന്തസത്ത, ലക്ഷ്യം, സ്വഭാവം എന്നിവ
യിലൂടെയുള്ള ഒരു സ്വയപരിശ�ോധനയെ ചുരുക്കമായി
നമുക്ക് പര്യാല�ോചിക്കാം. അതിലുള്ള അന്തസത്തയെ
ആധാരമാക്കി ഒരു വർഷത്തെ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളി
ലൂടെ കണ്ണോടിച്ചുക�ൊണ്ട് അവയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ
നാം ഇപ്രകാരം ആരായണം: ഞാൻ ഈ വർഷം സ്വയ
ത്തിനും ല�ോകത്തിനും മരിച്ച് കർത്താവിനു വേണ്ടി ജീവി
ച്ചുവ�ോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയത്തിനും ല�ോകത്തിനും വേണ്ടി
ജീവിച്ചുവ�ോ? അതുമല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായി സ്വയത്തിനും
ല�ോകത്തിനും വേണ്ടിയും ഭാഗികമായി സ്വയത്തിനും ല�ോ
കത്തിനും മരിച്ചും ജീവിക്കുക വഴിയായി എന്റെ ജീവിതം
ഇവയാൽ സമ്മിശ്രമായിരുന്നുവ�ോ? അത്തരമ�ൊരു മരി
പ്പിക്കലിന് പ്രോത്സാഹജനകമായിരുന്നതും പ്രതിബന്ധ
മായിരുന്നതും എന്ത്? സ്വയത്തിനും ല�ോകത്തിനും മരിച്ചു
ജീവിക്കുന്നതിന് എത്രത്തോളം എനിക്ക് അഭിവൃദ്ധിപ്പെ
ടുന്നതിന് സാധിച്ചു? അതിന് വിരുദ്ധമായ ആത്മാവിനെ
ഞാൻ എപ്രകാരം തടഞ്ഞു? സ്വയത്തിനും ല�ോകത്തിനും
മരിക്കുന്നതിനെ ആധാരമാക്കി അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെപ്പറ്റി
(പ്രേരണയെപ്പറ്റി) തുടർന്നു വരുന്നതുപ�ോലെ നമുക്ക്
പരിശ�ോധിക്കാം: എന്തുകാരണത്താൽ ഞാൻ സ്വയത്തിനും
ല�ോകത്തിനും മരിച്ചു? എന്തുകാരണത്താൽ ഞാൻ ഭാഗി
കമായി സ്വയത്തിനും ല�ോകത്തിനും ജീവിച്ചു? അല്ലെങ്കിൽ
എന്തുകാരണത്താൽ ഞാൻ സ്വയത്തിനും ല�ോകത്തിനും
വേണ്ടി ജീവിച്ചു? ഇനി നമ്മുടെ ഈ വർഷം നാം സ്വയത്തി
നും ല�ോകത്തിനും മരിച്ചതിനെക്കുറിച്ച്: അതിന്റെ സ്വഭാവ
ത്തെ (ആത്മാവിനെ) ആധാരമാക്കി നമുക്ക് നമ്മെത്തന്നെ
തുടർന്നു വരുംപ�ോലെ പരിശ�ോധിക്കാം: എപ്രകാരമാണ്
ഞാൻ സ്വയത്തിനും ല�ോകത്തിനും മരിച്ചത് - അത് മുഴുവ
നായും നിർവ്യാജമായിരുന്നുവ�ോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമാ
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യി നിർവ്യാജമായിരുന്നുവ�ോ, തുടർച്ചയായിട്ടായിരുന്നുവ�ോ
അഥവാ വല്ലപ്പോഴും ആയിരുന്നുവ�ോ, വളരെ അനായാസ
കരമ�ോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷമകരമ�ോ ആയ അവസ്ഥകളിൽ
ആയിരുന്നുവ�ോ?
കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന്റെ ധ്യാനത്തെക്കുറിച്ച്
അതിന്റെ അന്തസത്തയെ ആധാരമാക്കി ആദ്യമായി
നമുക്ക് പരിശ�ോധിക്കാം: വചനത്തിലെ ഉപദേശങ്ങൾ,
ചട്ടങ്ങൾ, വാഗ്ദത്തങ്ങൾ, പ്രബ�ോധനങ്ങൾ, പ്രവചന
ങ്ങൾ, ചരിത്രങ്ങൾ, നിഴലുകൾ എന്നിവയിലൂടെയുള്ള
അതിന്റെ ധ്യാനത്തിന് എന്റെ ഒഴിവുസമയം ഞാൻ
വിനിയ�ോഗിച്ചുവ�ോ? അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒഴിവുസമയം
ഭാഗികമായി ഞാൻ ദൈവവചനത്തിന്റെ ധ്യാനത്തിന്
ഉപയ�ോഗിക്കുകയും എന്റെ ഒഴിവുസമയത്തിന്റെ ഒരു
ഭാഗം ഞാൻ പാപകരവും സ്വാർത്ഥപരവും മാരകവു
മായ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളും ല�ോകപരമായ കാര്യങ്ങ
ളും ധ്യാനിക്കുന്നതിന് ഉപയ�ോഗിക്കുകയും ചെയ്തോ?
അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും എന്റെ ഒഴിവുസമയത്തിന്റെ
ഒരു ഭാഗവും ഞാൻ ദൈവവചനത്തിന്റെ ധ്യാനത്തിന്
ഉപയ�ോഗിക്കാതിരുന്നുവ�ോ? ഇതിൽ പ്രോത്സാഹജന
കമ�ോ പ്രതിബന്ധമ�ോ ആയി ഇരുന്നതെന്ത്? അതിൽ
നിന്നുള്ള ഫലമെന്തായിരുന്നു? ദൈവവചനത്തിന്റെ
ധ്യാനത്താടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉദ്ദേശ്യപരമായി അഥവാ
മനസാക്ഷിപരമായി നമുക്ക് നമ്മെത്തന്നെ പരിശ�ോധി
ക്കാം: എന്റെ ഒഴിവുസമയത്ത് എന്തുക�ൊണ്ട് ഞാൻ
ദൈവവചനം ധ്യാനിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുക�ൊണ്ടു ദൈ
വചനം ധ്യാനിച്ചില്ല? എന്തുക�ൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഒഴിവു
സമയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ദൈവവചന ധ്യാനത്തിനും ഒരു
ഭാഗം പാപകരവും തെറ്റായതും സ്വാർത്ഥപരവും ല�ോ
കപരവുമായ കാര്യങ്ങളുടെ ധ്യാനത്തിനും ചിലവഴിച്ചു?
ഇനിയും ആ ധ്യാനരീതിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നമ്മോടുത
ന്നെ ച�ോദിക്കാം: ഞാൻ ആഹ്ലാദത്തോടെയും നന്ദിയ�ോ
ടെയും അഭിനന്ദനത്തോടെയും ഉത്സാഹത്തോടെയും
വിവേകത്തോടെയും ശ്രദ്ധയ�ോടെയും ആയിരുന്നുവ�ോ
അഥവാ അല്ലായിരുന്നുവ�ോ ദൈവവചനം ധ്യാനിച്ചത്?
ഇനി ജാഗരണത്തക്കുറിച്ച്, അതിനായുള്ള മന�ോ
ജയത്തെ, അതിന്റെ അന്തസത്തയെ ആധാരമാക്കി തു
ടർന്നുവരും പ്രകാരം നമുക്ക് പരിശ�ോധിക്കാം: ഈ ഒരു
വർഷത്തിൽ എന്നിൽ വ്യാപരിച്ചിരുന്ന എന്റെ സ്വഭാവം,
ചിന്തകൾ, ലക്ഷ്യങ്ങൾ, വാക്കുകൾ, പ്രവർത്തികൾ, ചു
റ്റുപാടുകൾ, സ്വാധീനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഞാൻ സ്വയമാ
യി ജാഗരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയും മറ്റുള്ളവരെ
ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയും അതുമല്ലെങ്കിൽ
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ഞാൻ അശ്രദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്തു
വ�ോ? ഇതിൽ സഹായകരമ�ോ പ്രതിബന്ധമ�ോ ആയി
വർത്തിച്ചതെന്ത്? അതിൽ നിന്നും എന്തു ഫലമുളവായി?
അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് നാം ആരായുമ്പോൾ:
സ്വയമായി ജാഗരിക്കുന്നതിന് എനിക്കെന്തുക�ൊണ്ടു
സാധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സാധിച്ചില്ല? അല്ലെങ്കിൽ എന്തു
ക�ൊണ്ട് ഞാൻ ഒരശ്രദ്ധമായ ജീവിതം നയിച്ചു? ഇനി
അതിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം ആരായാം:
എന്റെ ജാഗരണം ഉത്സാഹത്തോടും സ്ഥിരതയ�ോടും
സമ്പൂർണ്ണമായും സത്യസന്ധമായും ആയിരുന്നോ?
പ്രാർത്ഥനയെ, അതിനായുള്ള മന�ോജയത്തെ അതി
ന്റെ അന്തസത്തയെ ആധാരമാക്കി തുടർന്നു വരും പ്രകാ
രം നമുക്ക് പരിശ�ോധിക്കാം: ഈ വർഷം എനിക്ക് ഒരു
പ്രാർത്ഥനയുടെ വർഷമായിരുന്നോ അഥവാ അല്ലായി
രുന്നോ? അതിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ
പ്രതിബന്ധമാവുകയും ചെയ്തതെന്ത്? അതിൽ നിന്നും
എന്ത് ഫലമുളവായി? ഇനി അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെക്കു
റിച്ച്: ഈ വർഷം ഞാൻ ദൈവമഹത്വത്തിനായി പ്രാർ
ത്ഥിച്ചുവ�ോ, അഥവാ പാപകരവും തെറ്റായതും സ്വാർ
ത്ഥപരവും ല�ോകപരവുമായതിൽ നിന്നുക�ൊണ്ടാണ�ോ
പ്രാർത്ഥിച്ചത്? അതിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക്
ഇപ്രകാരം ച�ോദിക്കാം: എന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ആത്മാർ
ത്ഥവും സ്ഥിരതയും വിശ്വാസമർപ്പിച്ചുള്ളതും സത്യസന്ധ
വും വിധേയത്വമുള്ളതും ആയിരുന്നുവ�ോ അഥവാ അവ
അലസവും ഔപചാരികവും വിരളവും അവിശ്വാസം
നിറഞ്ഞതും തിരുവെഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരമല്ലാത്തതും
ഏകപക്ഷീയമായതും ആയിരുന്നുവ�ോ?
കർത്താവിന്റെ വചനം പരത്തിയതിനെക്കുറിച്ച്
അതിന്റെ അന്തസത്തയെ ആധാരമാക്കി തുടർന്ന് വരു
മ്പോലെ സ്വയമായി നമുക്ക് പരിശ�ോധിക്കാം: എന്റെ
അധരങ്ങളാൽ, അച്ചടിച്ച പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളാൽ,
ഇതിനായി നിലക�ൊള്ളുന്ന മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള സഹ
കരണങ്ങളാൽ, എന്റെ പ്രവർത്തികളാൽ, എന്റെ പ്രാർ
ത്ഥനകളാൽ, എന്റെ സ്വമേധാ ദാനങ്ങളാൽ വചനം
പരത്തുന്നതിന് ഈ വർഷം ഞാൻ ശ്രമിച്ചുവ�ോ അല്ലെ
ങ്കിൽ എനിക്കതിന് കഴിയാതിരുന്നുവ�ോ? അല്ലെങ്കിൽ
അവയിൽ ചിലതു ചെയ്യുകയും മുഴുവനായും ചെയ്യാൻ
കഴിയാതിരിക്കയും ചെയ്തുവ�ോ? ഇതിൽ സഹായകരമാ
യും പ്രതിബന്ധമായും വർത്തിച്ചതെന്ത്? എന്തായിരുന്നു
അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ? അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്ര
കാരം ആരായാം: ഇതിനാലുള്ള വിശ്വാസം, പ്രത്യാശ,
സ്നേഹം, അനുസരണം എന്നിവയാണ�ോ ഇതിന്റെ മുഴുവ
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നായതും അഥവാ ഭാഗികമായതുമായ പ്രചാരണത്തിന്
എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്? അഥവാ, പാപകരവും തെറ്റായതും
സ്വാർത്ഥപരവും ല�ോകപരവുമായ കാര്യങ്ങളാണ�ോ ഈ
വർഷം എന്നെ ഭാഗികമായും അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായും
ഉത്സാഹിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്നത്? ഇനി ഇതിന്റെ സ്വഭാവ
ത്തെക്കുറിച്ച് താഴെ പറയും പ്രകാരം നമുക്ക് ആരായാം:
എന്റെ വചനത്തിന്റെ പരത്തൽ ഉത്സാഹത്തോടെയും
സ്ഥിരതയ�ോടെയും നയപരമായും സന്തോഷത്തോടെ
യും ഫലസിദ്ധിയ�ോടെയും ആയിരുന്നുവ�ോ അഥവാ
അല്ലായിരുന്നുവ�ോ?
ഇപ്രകാരം തന്നെ ക്രിസ്താനുരൂപമായ സ്വഭാവത്തെ
വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും നാം പരിശ�ോധിക്ക
ണം. അതിന്റെ അന്തസത്തയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്രകാരം
ച�ോദിക്കാം: ഈ വർഷം ഞാൻ എന്റെ സ്നേഹബന്ധങ്ങ
ളെ മാനുഷിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തിയിട്ട്
സ്വർഗ്ഗീയ കാര്യങ്ങളിലേക്കവയെ ബന്ധപ്പെടുത്തുവാൻ
ശ്രമിച്ചുവ�ോ? ഞാൻ കൃപകളെ വളർത്തിയ�ോ അഥവാ
അവമതിപ്പുകളെ വളർത്തിയ�ോ? ഞാൻ സ്വർഗ്ഗീയമായ
സ്നേഹബന്ധങ്ങളെയാണ�ോ അഥവാ ഭൗമികമായ ബന്ധ
ങ്ങളെയാണ�ോ അല്ലെങ്കിൽ കൃപകളെയാണ�ോ അഥവാ
അവമതിപ്പുകളെയാണ�ോ പരിപ�ോഷിപ്പിച്ചത്? ഞാൻ
നന്മയെ സമീകരിക്കുകയും പൂർണ്ണമാക്കുകയും ചെയ്തു
വ�ോ അഥവാ അവയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അശ്രദ്ധനാ
യിരുന്നുവ�ോ? തിന്മ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ഞാൻ
അനുവദിച്ചുവ�ോ അഥവാ ഞാൻ തന്നെ അതിൽ നിന്നും
വഴിമാറി നടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുവ�ോ? ഇതിൽ സഹായ
കരമായതെന്ത്? പ്രതിബന്ധമായതെന്ത്? എന്തായിരുന്നു
പരിണിതഫലങ്ങൾ? അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്
നമുക്ക് ഇപ്രകാരം ആരായാം: എന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ആത്മീ
യമായിരുന്നുവ�ോ അഥവാ മാനുഷികമായിരുന്നുവ�ോ
അഥവാ പൈശാചികമായിരുന്നുവ�ോ? അല്ലെങ്കിൽ അവ
ഭാഗികമായി ആത്മീയവും ഭാഗികമായി മാനുഷികവും
ഭാഗികമായി പൈശാചികവുമായിരുന്നുവ�ോ? ഇനി
അതിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം ആരായാം:
ഞാൻ ഇതിൽ ഉത്സാഹപൂർവ്വവും നയപരമായും ഉപയ�ോ
ഗപ്രദമായും ആത്മാർത്ഥമായും തിരുവെഴുത്തുകളിൻ
പ്രകാരവും ഉറ്റിരുന്നുവ�ോ?
അന്തിമമായി, വചനത്തിനനുസരണമായി ദ�ോഷം
സഹിക്കുവാൻ നമുക്കു സാധിച്ചുവ�ോ എന്ന് നമുക്ക്
ഫലപ്രദമായി പരിശ�ോധിക്കാം. അതിന്റെ അന്തസത്തയെ
ക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്രകാരം ആരായാം: സത്യത്തോടുള്ള
എന്റെ വിശ്വസ്തത മൂലം എന്റെ മനുഷ്യത്വം, കീർത്തി,
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വസ്തുവകകൾ, സ്വാധീനം തുടങ്ങിയവയിൽ ഈ വർഷം
ഞാൻ ദ�ോഷം സഹിക്കുന്നവനായിരുന്നുവ�ോ? അഥവാ
ക്ലേശങ്ങളെ വിട്ടുമാറി നിന്നുക�ൊണ്ട് ഞാൻ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക്
തയ്യാറായ�ോ അല്ലെങ്കിൽ സകലവും വചനത്തോട് വിരു
ദ്ധമെന്ന് തെളിയിച്ചുവ�ോ? അതിന് എനിക്ക് സഹായക
മായതും പ്രതിബന്ധമായതും എന്ത്? എന്ത് ഫലം അതിൽ
നിന്നും ഞാൻ നേടിയെടുത്തു? അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെക്കു
റിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്രകാരം ആരായാം: വിശ്വാസത്താലും
പ്രത്യാശയാലും സ്നേഹത്താലും അനുസരണത്താലും വച
നത്തിനായി ഞാൻ ദ�ോഷം സഹിച്ചുവ�ോ അഥവാ എന്റെ
ലക്ഷ്യങ്ങൾ സ്വാർത്ഥത, ല�ോകമയത്വം, പാപം, തെറ്റ്
എന്നിവയുമായി സമ്മിശ്രമായിരുന്നുവ�ോ? അല്ലെങ്കിൽ
അത്തരം ലക്ഷ്യങ്ങൾ വചനാനുസരണം ദ�ോഷം സഹി
ക്കുന്നതിൽ എന്നെ നിലനിർത്തിയ�ോ? അതിന്റെ സ്വഭാ
വത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്രകാരം ആരായാം: ഞാൻ
വിശ്വസ്തനും, വിധേയത്വമുള്ളവനും, ഉത്സാഹഭരിതനും,
നന്ദിയുള്ളവനും, വിലമതിപ്പുള്ളവനും, ക്ഷമിക്കുന്നവനു
മായിരുന്നുവ�ോ അഥവാ അങ്ങനെയല്ലാതിരുന്നുവ�ോ?
അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനം നിമിത്തം ദ�ോഷം സഹിക്കേ
ണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് എതിരായി നിലക�ൊണ്ടുവ�ോ?
പ്രിയമുള്ള സഹ�ോദരന്മാരേ, നമ്മുടെ സ്വയ പരിശ�ോ
ധനയിൽ നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ അനുഭവങ്ങളിലും
നേട്ടങ്ങളിലും ചിലത് വിജയവും ചിലത് പരാജയവും
ആയിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കും
എന്നുള്ളത് നിസ്സംശയമാണ്. അക്കാരണത്താൽ, വരും
വർഷം കൂടുതൽ നന്നായി ഇത് ചെയ്യുവാൻ നാം നി
ശ്ചയിക്കയില്ലയ�ോ? നാം എല്ലാവരും ഈ വർഷത്തിന്റെ
അന്ത്യത്തിൽ ഉത്സാഹപൂർവ്വം ഒരു സ്വയ പരിശ�ോധന
നടത്തുവാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്താതിരിക്കുമ�ോ? അതെ,
അത്തരമ�ൊരു സ്വയപരിശ�ോധന നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ
വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് തെറ്റുതിരുത്തലിനാവശ്യമായ ഉചി
തമായ തീരുമാനത്തോടെയുള്ള ദൈനംദിന സ്വയംപരി
ശ�ോധന നാം അഭ്യസിക്കാതിരിക്കുമ�ോ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ ഏഴുപടികള്

സ്വയത്തിനും ല�ോകത്തിനും മരിക്കുക
ദൈവവചന ധ്യാനം
ജാഗരണം
പ്രാര്ത്ഥന
ദൈവവചനം പരത്തുക
ക്രിസ്തുസാദൃശ്യം വളര്ത്തുക
ദൈവവചനാനുസരണം ദ�ോഷം സഹിക്കുക
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BE YE HOLY

(2 ശമുവേല് 9; എഫെ. 4:32; സദൃ. 8:17)

ദാവീദിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ഒരു

ഉള്ക്കാഴ്ച നല്കുന്നത�ോട�ൊപ്പം “ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്ത
ഹൃദയമുള്ളവനായി” തീരുവാന് അവനുണ്ടായിരുന്ന
ചില കഴിവുകളെയും ദൈവം നമുക്കു കാണിച്ചു തരു
ന്നു. ശൗല് രാജാവിന്റെ കാലത്ത് തന്റെ ജീവനുവേണ്ടി
അലഞ്ഞപ്പോള് താന് അവനില് നിന്നും അനുഭവിച്ച
തായ തിന്മകളെ അപ്പാടെ കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുകയും
മറക്കുകയും ചെയ്തുക�ൊണ്ടും, ശൗലിന്റെ മകനായ യ�ോ
നാഥാന് എങ്ങനെ തനിക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തുവെന്നും
അവനുള്ള സ്വഭാവത്തെ വിലമതിച്ചും ക�ൊണ്ട് അവയെ
ഓര്മ്മിക്കുകയും, ഒരു ഉടമ്പടിയില് എന്നപ�ോലെ യ�ോ
നാഥാന്റെ കുടുംബത്തോട് താന് ദയ കാണിക്കുമെന്നും
ഉറപ്പിച്ചു. എന്നാല് ഒരു കാലത്ത്, രാജ്യകാര്യങ്ങളുമായി
തിരക്കിലായിരുന്ന കാലത്ത് ശൗലിന്റെ കുടുംബത്തെക്കു
റിച്ച് അന്വേഷിക്കുവാന് മറന്നു പ�ോകുകയും എന്നാല്
യ�ോനാഥാന�ോടുള്ള തന്റെ കടപ്പാട് മനസ്സിലേക്കു കട
ന്നു വന്നപ്പോള് ചിലത് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു
പക്ഷെ അത് അവന്റെ വാഴ്ചയുടെ മദ്ധ്യകാലത്തായിരി
ക്കാം; ദാവീദ് ബേത്ശെബയുമായി ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ
ഹൃദയംഗമമായ അനുതാപമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ
മരണമടഞ്ഞ യ�ോനാഥാന്റെ ആളുകള�ോടും പ്രത്യേകിച്ച്
അവന്റെ കുടുംബത്തോടും ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തെ
അവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഉണര്ത്തിയത്.
ശൗല് രാജാവിന്റെ പ്രധാന ഭൃത്യനായ സീബയെ
ദാവീദ് വിളിപ്പിച്ച് ശൗലിന്റെ കുടുംബത്തില് ശേഷിക്കു
ന്നവരെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. യ�ോനാഥാന്റെ മകനായി
ഒരുവന് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വാര്ത്ത ഈ
അന്വേഷണം വെളിപ്പെടുത്തി. ശൗലിന്റെയും യ�ോനാ
ഥാന്റെയും മരണസമയത്ത് ഈ മകന് അഞ്ച് വയസ്സ്
പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു. ശൗലിന്റെ യുദ്ധത്തിലെ ത�ോല്വി
അറിഞ്ഞ് ഒളിച്ചോടിയ സമയത്ത് പ�ോറ്റമ്മയുടെ കൈക
ളില് നിന്നും വീണ് കാലിന് മുടന്തുള്ളവനായിത്തീര്ന്നി
രുന്നു. ശൗലിന്റെ സന്തതിപരമ്പരയ�ോട് താന് കരുണ
കാണിപ്പാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും, യ�ോനാഥാന്റെ
മുടന്തുള്ള മകനായ മെഫീബെശെത്തിനെ സദസ്സില്
ക�ൊണ്ടുവരുവാന് സീബയ�ോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും
ചെയ്തു. രാജാവിന്റെ ഈ കല്പനയെ ഭയത്തോടും
വിറയല�ോടെയും അതിന്റെ നിഷ്കളങ്കത സംശയത്തോ
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ടെയുമാണ് വീക്ഷിക്കപ്പെട്ടതെങ്കില് തന്നെയും കല്പന
പാലിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു രാജാവ് മറ്റൊരു രാജാവിന്റെ ആധി
പത്യം കൈവശപ്പെടുത്തുമ്പോള്, പുതിയ വാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രശ്ന
ങ്ങള് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന് സിംഹാസനത്തിന്റെ സകല
അവകാശികളെയും അന്വേഷിച്ച് ക�ൊലപ്പെടുത്തുന്ന
ത് ഒരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു. ഇത്തരം ഒരു പെരുമാ
റ്റം തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാവരും ദാവീദ് രാജാവില്
നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അതിനാല്, യ�ോനാഥാന്റെ
മകനെ കുറിച്ച് ദാവീദ് അറിയാതിരിക്കുവാന് അവന്റെ
മേല്വിലാസം രഹസ്യമാക്കി വച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാ
ലും, വലിയ കുടുംബ താത്പര്യമുണ്ടായിരുന്ന സീബ,
ശൗലിന്റെ അനന്തരാവകാശിയുടെ മരണത്തിന് ഇത്
കാരണമായേക്കാമെങ്കില് പ�ോലും രാജാവിന്റെ ആവശ്യം
നിറവേറ്റുക എന്നത് അവന്റെ കടമയായി കണ്ടു. അങ്ങ
നെ രാജാവ് തന്റെ വാസസ്ഥലം അറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക്
രാജസന്നിധിയില് തന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം അറിയിക്കുക മാ
ത്രമായിരുന്നു മുടന്തുള്ളവന്റെ ആകെ നിവൃത്തി. രാജാ
വിന്റെ വാക്കുകള് വഞ്ചനാപരമായതാണ�ോ എന്ന ഭയ
ത്താല് നിര്ദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത്ര ഔദാര്യം പ്രതീക്ഷിക്കുകയ�ോ
പ്രത്യാശിക്കുകയ�ോ ചെയ്യേണ്ടെന്ന അവന്റെ ചിന്തകള്
രാജാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്കു വന്നടുക്കുമ്പോഴും അവ
ന്റെ കാല്ക്കല് സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്ക്കരിച്ച് “അടിയന്”
എന്നു പറയുമ്പോഴും അവന് ഭയത്തിനും അന്ധാളിപ്പിനും
കാരണമായെന്നത് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്.

2 ശമുവേല് 9
ദാവീദ് രാജാവിന്റെ സ്വഭാവം എബ്രായ പദം :
“Checed” മാഹാത്മ്യമേറിയ ദയ
ദയ/സ്നേഹനിരദമായ കരുണ
ദാവീദ് പറഞ്ഞു, “ഭയപ്പെടേണ്ട, നിന്റെ അപ്പനായ
യ�ോനാഥാന്റെ നിമിത്തം ഞാന് നിന്നോടും ദയ കാ
ണിച്ചു നിന്റെ അപ്പനായ ശൗലിന്റെ നിലമ�ൊക്കെയും
നിനക്കു മടക്കിത്തരുന്നു; നീയ�ോ നിത്യം എന്റെ മേശ
യിങ്കല് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുക�ൊള്ളേണം എന്നു പറഞ്ഞു”.
കിഴക്ക് പ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് സു
ഹൃത്തുക്കള് എന്ന നിലയില് ഒരുമിച്ചിരുന്നു ഭക്ഷണം
കഴിക്കുന്നത് സൗഹൃദത്തിന്റെയും വിശ്വാസ്യതയുടെയും
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ഉറപ്പിനെയാണ് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെ
നിരന്തരമായി മേശയിങ്കല് നിന്നു കഴിക്കുന്നത് കുടും
ബത്തിലെ അംഗത്വത്തെയും കാണിക്കുന്നു. ഇത�ൊരു
ചെറിയ കാര്യമായി നാം കാണരുത്. ദാവീദ് രാജാവിനു
രണ്ടു ഭാര്യമാര് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ മക്കള് രാജ്യ
ത്തിന്റെ പിന്ഗാമികളായിത്തീരുമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരി
ക്കുമ്പോള്, രാജ്യത്തിലെ രീതി അനുസരിച്ചാണെങ്കിലും
മാത്രവുമല്ല സിംഹാസനത്തിന് മുന്നമേ അവകാശി
ആയിരുന്നവനും രാജാവിനേക്കാള് മുമ്പേ ഒന്നാമനുമായി
രുന്നവന് ഒരപരിചിതനായിരുന്നാല് പ�ോലും അവരുടെ
താത്പര്യങ്ങള്ക്ക് ഒരു ഭീഷണിയായിത്തീരാം.
ഈ സകല പ്രവര്ത്തിയും രാജാവിന്റെ നിര്ഭയത്ത്വ
ത്തെയും അവന്റെ സന്തതി പരമ്പരയില് നിന്നും രാജത്വം
എടുത്തു കളയുകയില്ല എന്ന ദൃഢവിശ്വാസത്തേയും
ആണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. കൂടാതെ സകല
കുടുംബാംഗങ്ങള്ക്കും അവനിലും വീട്ടുകാര്യങ്ങളിലുള്ള
അവന്റെ മേധാവിത്വത്തിലും വിധികളിലും ഉള്ള ബഹു
മാനത്തെയും കാണിക്കുന്നു. വീട്ടിലെ ഈ പരമാധികാ
രം തികച്ചും കര്ക്കശവും ഏകപക്ഷീയവുമായിരുന്നു
എന്നു നമുക്ക് കരുതുവാന് സാധിക്കില്ല. മറിച്ച് അവ
മുഴു കുടുംബത്തിന്റെയും താത്പര്യങ്ങള്ക്കനുസൃത
വും സ്നേഹനിര്ഭരമായ കാരുണ്യത്തിലും മഹാമനസ്ക
തയിലുമായിരുന്നു. സുഹൃത്തിന്റെ മകന�ോട് കരുണ
കാണിക്കുന്നവന്, തന്റെ സ്വന്ത കുടുംബക്കാര�ോടും
കരുണയുള്ളവനും മഹാമനസ്കനുമായിരിക്കും. ദാവീദും
അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു.
ഈ പാഠത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളില് നിന്നു കര്ത്താ
വിന്റെ സമര്പ്പിതരായ ജനങ്ങളില് ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലു
ള്ളവര്ക്കു പ�ോലും ചില സഹായകരമായ ആശയങ്ങള്
സ്വീകരിക്കുവാന് ആകും.
(1) ആവശ്യകാലത്ത് സഹായിക്കുന്നവനാണ് യഥാ
ര്ത്ഥ സുഹൃത്ത്. ദാവീദിന് ആവശ്യമുള്ള സമയത്തെ
ല്ലാം ഒരു സുഹൃത്തായി യ�ോനാഥാന് ഉണ്ടായിരുന്നു.
കര്ത്താവ് തന്റെ കൈയ്യില് നിന്നും രാജത്വം ദാവീദിനെ
ഏല്പ്പിക്കുവാന് പ�ോകുമ്പോള് തന്നെയും നീതിയുടെ
തത്വങ്ങള�ോടുള്ള അവന്റെ വിശ്വസ്തതയെയും കര്ത്താ
വിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസവും അവന്റെ സ്വഭാവ മാഹാത്മ്യ
ത്തെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാല് ആരെങ്കിലും തന്റെ
ജീവന് അപഹരിക്കുമ�ോ എന്ന ഭയത്തില് രഹസ്യത്തില്
കഴിഞ്ഞ മുടന്തനായ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനു തന്റെ ആവശ്യ
സമയത്തു തന്നെ, ജീവിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും സങ്കടക
രമായ അവസ്ഥയില് തന്നെ! ദാവീദിന്റെ സൗഹൃദം
തേടിവന്നു.

ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

(2) നന്മ ചെയ്യുവാന് ആവസരം ന�ോക്കി നടന്ന
ദാവീദ്, നമ്മുടെ മനഃസ്ഥിതിയും അങ്ങനെ ആയിരിക്ക
ണമെന്ന് ഓര്മ്മിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും,
സഹായത്തിനായുള്ള അവരുടെ ആവശ്യവും, സാഹച
ര്യങ്ങള് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയില് പെടുത്തുന്നതുവരെ നാം
കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല. തിരുവെഴുത്തുകള് കൃത്യമായി
പറയുന്നു “എളിയവനെ ആദരിക്കുന്നവന് ഭാഗ്യവാ
ന്”. ഇത് ദൈവത്തിന്റേതുപ�ോലെയുള്ളൊരു ഗുണ
മാണ്. ആര�ൊക്കെ ഇത് അഭ്യസിച്ചാലും അത് അത്ര
ത്തോളം ദൈവീകമാണ്. അവന് താഴേക്കു ന�ോക്കി,
പാപത്തിന്റെയും അധഃപതനത്തിന്റെയും മരണത്തി
ന്റെയും അവസ്ഥയില് “ബദ്ധന്മാരുടെ ഞരക്കം” ഉറ്റു
ന�ോക്കുന്നു എന്ന് അപ്പൊസ്തലന് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച്
പറയുന്നു. മറ്റു രീതിയില് സഹായമ�ൊന്നും തന്നെയില്ല
– അവര് പൂര്ണ്ണമായും തന്നില് ആശ്രയിക്കേണ്ടതിനു
തന്നെ; പിന്നെ അവന്റെ സ്വന്ത ഭുജം രക്ഷ വരുത്തി.
മരണാവസ്ഥയില് നിന്നും ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മ
യിലേക്ക് മനുഷ്യനെ ഉയര്ത്തുവാന് കര്ത്താവാകുന്ന
ഭുജം വെളിപ്പെട്ടു. “അവന് നന്ദികെട്ടവര�ോടും ദുഷ്ടന്മാ
ര�ോടും ദയാലുവല്ലോ. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പിതാവ്
മനസ്സലിവുള്ളവന് ആകുന്നതുപ�ോലെ നിങ്ങളും മന
സ്സലിവുള്ളവര് ആകുവിന്” എന്നു നമ്മുടെ കര്ത്താവ്
നിര്ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിന�ോടു യ�ോജിച്ച്, നമ്മുടെ
ഉദാരമായ വികാരങ്ങളും സഹായവും സ്നേഹബന്ധ
ങ്ങളിലൂടെ അവകാശമുന്നയിക്കുന്നവരില് മാത്രമായി
ഒതുങ്ങരുത്.
നാം നമ്മുടെ ശത്രുക്കള�ോടു പ�ോലും ഔദാര്യം കാ
ട്ടേണ്ടതാണ്. “ശത്രുവിനു വിശക്കുന്നു എങ്കില് അവനു
തിന്മാന് ക�ൊടുക്കുക; ദാഹിക്കുന്നു എങ്കില് കുടിപ്പാന്
ക�ൊടുക്ക”. അങ്ങനെയെങ്കില് നാം സ്വര്ഗ്ഗസ്ഥനായ
നമ്മുടെ പിതാവിന്റെ മക്കളായിരിക്കും. അങ്ങനെ നാം
ശത്രുക്കളായിരുന്നിട്ടും നമുക്കുവേണ്ടി മരിച്ച “ക്രിസ്തു
വിന്റെ മനസ്സും” പിതാവിന്റെ സ്വഭാവവുമുള്ളവരായിത്തീ
രും. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവര�ോടും ഒരേ അളവിലുള്ള
സ്നേഹവും ദയയും ഞങ്ങള് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. കര്ത്താ
വ് തന്നോടു പ�ൊരുത്തപ്പെട്ടു പ�ോകുന്നവരെ പ്രത്യേ
കമായി സ്നേഹിക്കുന്നു. നാമും അങ്ങനെ ആയിരിക്കേ
ണം. എന്നാല് നമ്മുടെ സ്നേഹവും ദയയും സഹായവും
അവരിലേക്കു മാത്രം ഒതുങ്ങാനും പാടില്ല. എന്തെന്നാല്
നമ്മോട് ഇങ്ങനെ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്നു, “നിങ്ങളെ
സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിച്ചാല് നിങ്ങള്ക്ക് എന്ത്
പ്രയ�ോജനം? നിങ്ങള്ക്കു നന്മ ചെയ്യുന്നവര്ക്കു നന്മ
ചെയ്താല് നിങ്ങള്ക്ക് എ്ത് പ്രയ�ോജനം? പാപികളും
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അങ്ങനെതന്നെ ചെയ്യുന്നുവല്ലോ", "ക്രിസ്തു അഭക്ത
ര്ക്കു വേണ്ടി മരിച്ചതുപ�ോലെ” അവന്റെ പുത്രന�ോടു
നാം കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം, അവനു നമ്മോടുള്ള സ്നേ
ഹത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് എന്നു ദൈവം പറഞ്ഞു.
(3) ദാവീദിന്റെ നീതിയും ഔദാര്യവും അവന് പി
ന്തുടര്ന്ന പാതയില് പ്രകടമാണ്. ശൗലിന്റെ സ്വത്തില്
മ�ോഹിച്ച്, അത് അവന്റെ അവകാശങ്ങള�ോടു കൂടെ
കൂട്ടുവാന് അവന്റെ അധികാരം ഉപയ�ോഗിക്കാതെ,
ശൗലിന്റെ സ്വത്തിന്റെ ലാഭം അവന്റെ മകനു പ�ോകാത്ത
വിധം കാര്യങ്ങള് ആല�ോചിച്ചുറപ്പിക്കുകയും, അവനെ
രാജാവിന്റെ മേശയിങ്കല് അവന്റെ ഔദാര്യതയുടെ
പങ്കുകാരനാക്കുകയും ചെയ്തു. താരതമ്യേന കുറച്ചു
പേര് മാത്രമേ അത്ര നീതിമാന്മാരും മഹാമനസ്കരും ആയി
രുന്നിരിക്കൂ. ഈ സംഭവം ദാവീദിന്റെ സ്വഭാവത്തിനു
ഒരു പുതിയ തിളക്കം നല്കുന്നു. കൂടാതെ കര്ത്താ
വിനു അവനെങ്ങനെയാണ് പ്രിയനായിരുന്നത് എന്നും
മനസ്സിലാക്കാന് സഹായിക്കുന്നു. നന്മ ചെയ്യുന്നത്
ആഗ്രഹിക്കുന്നതില�ോ, നന്മ ചെയ്യുവാന് മനസ്സാകുന്ന
തില�ോ അവന് തൃപ്തനായിരുന്നില്ല. അവന് കൂടുതല്
മുന്നിട്ടിറങ്ങി നീതിയ�ോടെ കാര്യങ്ങള് ചെയ്തു. അവന്
തന്റെ ശ�ോഭയാര്ന്ന ചിന്തകളെയും ഔദാര്യപൂര്വ്വമായ
ഉള്പ്രേരണകളെയും നടപ്പിലാക്കി, “കാലത്തിന്റെ പൂ
ഴിയില് തന്റെ കാല്പ്പാട്” പതിപ്പിച്ചു. ഇത് വിശുദ്ധ
രേഖകള് പരിശ�ോധിച്ച അനേകര്ക്ക് ശരിയായ പാത
കണ്ടെത്തുവാന് സഹായിച്ചു.

നാം ഇപ്പോള് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ തിരുവെഴുത്തിന്റെ
പര്യാല�ോചനയില് എത്തിയിരിക്കുന്നു (എഫെ. 4:32).
ദൈവജനം അവരുടെ സ്വന്ത ജനത്തോടെന്ന പ�ോലെ
അന്യര�ോടും ഉദാരമനസ്കരായിരിക്കണമെന്ന ചിന്ത തി
രുവെഴുത്ത് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും മനസ്സിലാക്കിത്തരു
മ്പോള് തന്നെയും “നിങ്ങള് തമ്മില് തമ്മില് ദയയും
മനസ്സലിവുമുള്ളവരായി ... അന്യോന്യം ക്ഷമിപ്പിന്”
എന്ന അപ്പൊസ്തലന്റെ വചനത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവര�ോടും
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പ്രത്യക താത്പര്യം ഉണ്ടാകണമെന്ന പ�ൊതുവായ ചിന്ത
ഉണ്ടാകുന്നു. കൂടാതെ നമ്മുടെ കര്ത്താവിന�ോടു കൂടെ
അവന്റെ രാജ്യത്തില് ഓഹരിയുള്ളവര്ക്ക് മനസ്സലിവ്
തീര്ച്ചയായും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഹൃദയകാഠിന്യവും, ക്രൂ
രതയും അധഃപതനത്തിന്റെ അതായത് ദൈവസാദൃശ്യം
നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ തെളിവുകളാണ്. ല�ോകത്തിന്റെ ശീ
താവസ്ഥയും കഠിനഹൃദയവും ആയിരക്കണക്കിനാളുക
ളെ അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങള് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിലുപരി
വിലപിക്കുവാന് കാരണമാക്കുന്നു. സകലവും യഥാ
സ്ഥാനത്താക്കുന്ന, മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവിനായി കാ
ത്തുക�ൊണ്ട്, “സകല സൃഷ്ടിയും... ഞരങ്ങുന്നു” എന്നു
അപ്പൊസ്തലന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. യഥാര്ത്ഥ സഭയുടെ
അംഗങ്ങള് എന്ന നിലയില് സകല സമര്പ്പിതരായ വി
ശ്വാസികളും, പ്രത്യേകിച്ച് എപ്പിഫനി പാളയ സമര്പ്പിതര്,
ആശ്വാസ വാക്കുകളെക്കാള് കൂടുതലല്ലെങ്കില് പ�ോലും,
ല�ോകത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ട് ദൂരീകരിക്കുവാന് കഴിയുന്നതു
പ�ോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. നമ്മുടെ കര്ത്താവിന്റെ
വരുവാനിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയില് നാം
തീര്ച്ചയായും ആനന്ദിക്കുന്നു. അതായത് “ദൈവം
ല�ോകാരംഭം മുതല് തന്റെ വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാര്
മുഖാന്തരം അരുളിച്ചെയ്തത�ൊക്കെയും യഥാസ്ഥാ
നത്താകുന്ന കാലം” (അപ്പൊ. 3:21).
“നിങ്ങളുടെ സ്വര്ഗ്ഗീയ പിതാവ് സല്ഗുണ സമ്പൂ
ര്ണ്ണന് ആയിരിക്കുന്നതുപ�ോലെ” കര്ത്താവിന്റെ
ജനങ്ങളും "സല്ഗുണ സമ്പൂര്ണ്ണന്” ആകേണ്ടതല്ല
യ�ോ? അങ്ങനെയെങ്കില്, പരസ്പരമുള്ള പെരുമാറ്റത്തില്
അവരെന്താണ് ക്ഷമിക്കേണ്ടത്? ഹാ! അങ്ങനെതന്നെ.
ഹൃദയങ്ങളില് അവര്ക്കത് ഉണ്ടായിരിക്കാം, എന്നാല്
അതിനെയെങ്ങനെ പ്രവര്ത്തിപദത്തിലാക്കണമെന്നവര്
അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊസ്തലന് പറയുന്നതുപ�ോലെ
പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മള് എല്ലാവരും പരാജയപ്പെടു
ന്നു. “നീതിമാന് ആരുമില്ല, ഒരുത്തന് പ�ോലും ഇല്ല”.
ഇതിലുപരിയായി തിരഞ്ഞെടുപ്പു രക്ഷയിലുള്ളവര്,
കര്ത്താവിന്റേതായവര്, ജഡപ്രകാരം ഉന്നതര�ോ, ഉത്തമ
ര�ോ, ശ്രേഷ്ഠര�ോ ആയിരുന്നില്ല. “ജ്ഞാനികള് ഏറെയില്ല,
ബലവാന്മാര് ഏറെയില്ല, കുലീനന്മാര് ഏറെയില്ല”. ചില
മഹാന്മാരെ, ചില ധനാഡ്യരെ, ചില കുലീനന്മാരെ
നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരില് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ന്
അപ്പൊസ്തലന് പറയുന്നുവെങ്കിലും ല�ോകത്തില് നിന്നും
ബലഹീനമായതിനെ, കുലഹീനവും നികൃഷ്ടവുമായ
തിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് വ്യക്തമായി അദ്ദേഹം
പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എത്ര വിചിത്രം! എന്നിരുന്നാലും, സ്വ
യനീതീകരണക്കാരെയും അഹങ്കാരികളെയും ഒഴിഞ്ഞു
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പ�ോകുന്നത് കര്ത്താവിന്റെ പ�ോലെയുള്ള സ്വഭാവമാണ്.
എന്തെന്നാല് “തന്നെത്താന് ഉയര്ത്തുന്നവനെല്ലാം
താഴ്ത്തപ്പെടും, തന്നെത്താന് താഴ്ത്തുന്നവനെല്ലാം
ഉയര്ത്തപ്പെടും” എന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.
ക്രിസ്തുവിന്റെ പാഠശാലയില് ശിക്ഷണം ലഭിച്ച, താ
ഴ്മയുള്ള ഹൃദയമുള്ളവര്ക്കു മാത്രമേ കര്ത്താവിന്റെ
മാതൃകയിലേക്ക് ഓടുന്നവരും, സ്വീകാര്യയ�ോഗ്യരുമായ
കുലഹീനരെ അംഗീകരിക്കുവാന് കഴികയുള്ളു. കുല
ഹീനരെ സ്നേഹിക്കുക എന്നാല് ദൈവീക കാഴ്ചപ്പാടില്
നിന്ന് അവരെ ന�ോക്കി ദൈവം അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നതു
പ�ോലെ അവയെ സ്നേഹിക്കേണം. അതായത് അവ
രുടെ കുലഹീനതയെ അല്ല അവരിലുള്ള ഗുണത്തെ
ന�ോക്കി ദൈവത്തോടും നീതിയ�ോടുമുള്ള അവരുടെ
ഹൃദയത്തിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസൃതമായി അവരെ
സ്നേഹിക്കേണം. ഇങ്ങനെ തത്ത്വങ്ങള്ക്കു വേണ്ടി നി
ലക�ൊള്ളുകയും പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ സ്നേ
ഹിക്കുവാനും വിലമതിക്കുവാനും തുടങ്ങുമ്പോള് നാം
ദൈവത്തോട�ൊപ്പം നില്ക്കുകയും ദൈവിക കാഴ്ചപ്പാടില്
നിന്നുക�ൊണ്ട് സ്ഥിതിഗതികളെ വീക്ഷിക്കുകയും ചെ
യ്യുക ആകുന്നു. അങ്ങനെ ബലഹീനരായിരിക്കുന്നവര്
നീതിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും അന്യായം വെറുക്കുകയും
ആദര്ശങ്ങളുമായി പ�ൊരുത്തപ്പെടാന് അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന
വരുമാണെങ്കില് നമുക്കവര�ോട് അനുകമ്പ ത�ോന്നുക
യും നമ്മെക്കൊണ്ടാകുന്ന വിധം അവരെ സഹായിക്കു
കയും ചെയ്യുന്നു.
അത്തരത്തില് കൂടുതല് പ�ോരാടേണ്ടി വരുന്നവര്
ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്കും അനുകമ്പയിലേക്കും
വിളിക്കപ്പെടുകയും അവര് അവനുള്ളവരാകുകയും
ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ എല്ലാ “കറകളും മറയ്ക്കും” എന്ന്
ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് തന്റെ പക്ഷത്തു
ള്ളവരുടെയും ഭാവമായിരിക്കും. അപ്പൊസ്തലന് ഈ
വചനത്തില് പറയുന്നതു പ�ോലെ, തമ്മില് തമ്മില്
ക്ഷമിക്കുവാന് നാം തയ്യാറായിരിക്കണം. 1 ക�ൊരി.
12:23 ല് വീണ്ടും പറയുന്നു, “ ശരീരത്തില് മാനം
കുറഞ്ഞവ എന്നു ത�ോന്നുന്നവയെ” സഹായിക്കുന്ന
തിനും, അവരുടെ കറകള് മറയ്ക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നാം
കൂടുതല് പ്രയത്നവും ഊര്ജ്ജവും ചിലവഴിക്കേണം.
സഹ�ോദരങ്ങള്ക്കായി തന്റെ ജീവന് ബലിയര്പ്പിക്കു
ന്നതില് നാം കര്ത്താവായ യേശുവിന്റെ മാതൃകയെ
പിന്പറ്റണമെന്ന് മറ്റൊരിടത്ത് അപ്പൊസ്തലന് പറ
യുന്നു – “ എന്നാല് ശക്തരായ നാം അശക്തരുടെ

ബലഹീനതകളെ ചുമക്കുകയും നമ്മില് തന്നെ പ്രസാ
ദിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം” (റ�ോമ. 15:1). എന്നാല്
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കര്ത്തൃജനം പലപ്പോഴും ഈ കല്പന മറക്കുകയും,
തങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി തങ്ങളുടെ സ്വന്ത കുടുംബത്തിനു
വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ജീവനെ അര്പ്പിച്ചുക�ൊണ്ടു അഥവാ
അഭിവൃദ്ധിയിലും പുര�ോഗതിയിലും തങ്ങള�ോട് ഒത്തു
പ�ോകുന്ന സഹ�ോദരങ്ങളുമായി കൂട്ടു ചേരുന്നതില്
അവരുടെ ജീവനും സമയവും ഊര്ജ്ജവും അര്പ്പിക്കുക
യും ചെയ്യുന്നു. ഒരേ യഥാര്ത്ഥ സഭയുടെ അംഗങ്ങള്
എന്ന നിലയില് ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട
പാത്രങ്ങളിലൂടെ നല്കിയിരിക്കുന്ന സത്യത്തിന്റെ
സന്ദേശത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അവരെ സഹാ
യിക്കുവാന് മറക്കരുത്.

ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തില് കര്ത്താവിനെ അന്വേ
ഷിക്കുന്ന നാം ഇപ്പോള് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ വചനത്തി
ന്റെ പഠനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു (സദൃ. 8:17).
“എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഞാനും സ്നേഹിക്കുന്നു;
എന്നെ പ്രാരംഭത്തില് അന്വേഷിക്കുന്നവര് എന്നെ
കണ്ടെത്തും”. ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞി
രിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ മൂര്ത്തീഭാവമാണ് ദൈവം,
അതിനാല് ഇത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അതുപ�ോലെ
തന്നെ, ദൈവകൃപയെക്കുറിച്ച് കേള്ക്കുവാന് അവകാ
ശം ലഭിച്ചവര്ക്ക് ക്രിസ്തുവാണ് ജ്ഞാനം. അപ്പൊസ്തലന്
പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതുപ�ോലെ അവനെ ഉചിതമായി സ്വീക
രിക്കുന്നവര്ക്ക് “അവന് നമുക്ക് ദൈവത്തിങ്കല് നിന്നു
ജ്ഞാനമായിത്തീര്ന്നു” സുവിശേഷ വിളി പ്രത്യേകമായി
കുട്ടികള്ക്കു വേണ്ടി അയച്ചതാണെന്നുള്ള ചിന്ത ഞങ്ങ
ള്ക്കില്ല. കര്ത്താവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകള് കുട്ടികളുടെ
മനസ്സിനിണങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള പാഠ്യവിഷയമായ�ോ,
കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചതായ�ോ, കര്ത്താവ�ോ അപ്പൊസ്തല
ന്മാര�ോ സണ്ഡേ സ്കൂള് സ്ഥാപിച്ചതായ�ോ കാണുന്നില്ല
(Vol. 6. pp. 544-547).
ക്രിസ്തുവിനെയും അപ്പൊസ്തലന്മാരെയും സത്യത്തിന്റെ
സ്ഥാനപതികളാകുന്നതില് നിന്നും തടഞ്ഞ യഹൂദ
നിയമങ്ങളില് നിന്നുള്ള പരിധികളില് ഉള്പ്പെട്ട മുപ്പ
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ത് വയസ്സ് പ്രായം പ�ോലെ ഇന്ന് അത്തരത്തില�ൊരു
പരിധിയ�ൊന്നും പ്രയ�ോഗത്തിലില്ല. പ്രായമുള്ളവരാ
യിരുന്നാലും യുവാക്കളായിരുന്നാലും ചെവിയുള്ളവര്
കേള്ക്കട്ടെ (മത്താ. 13:9) എന്ന് യുക്തമായി പറയാം.
പ്രിയ സത്യ സഹ�ോദരന്മാര് അവരുടെ മക്കള്ക്ക് വള
രുവാനുള്ള എല്ലാ നല്ല മതപരമായ ശിക്ഷണവും ക�ൊ
ടുക്കുന്നത�ോട�ൊപ്പം തന്നെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തില്
അവരെത്തന്നെ മക്കള്ക്ക് മാതൃകയായി വയ്ക്കുന്നതിനും
ഞങ്ങള് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു കുട്ടി മാത്രമേ
ഉള്ളു എങ്കില് തന്നെയും എല്ലാ വീട്ടിലും ബൈബിള്
പഠനം ഉണ്ടായിരിക്കേണം. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും,
മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളും പങ്കുക�ൊള്ളുന്ന പ്രശാ
ന്തമായ, പരിശുദ്ധമായ കൂട്ടായ്മയുടെ മണിക്കൂറുകളും
ധ്യാനവും സ്തോത്രവും ഉണ്ടായിരിക്കേണം. ആനന്ദത്തി
ലും സ്നേഹത്തിലും സത്യത്തിലുമുള്ള ഉചിതമായ ഭവന
ജീവിതത്തിന്റെ സ്വാധീനം നമുക്ക് ഇന്ന് ചില കുടുംബ
ങ്ങളില് ദര്ശിക്കാനാകും.
ശല�ോമ�ോന് സഭാ. 12:1 ല് “നിന്റെ യൗവ്വനകാല
ത്ത് നിന്റെ സ്രഷ്ടാവിനെ ഓര്ത്തു ക�ൊള്ളുക” എന്നു
എഴുതുമ്പോള്, ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തില് തന്നെ
തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ദൈവത്തിനായും തങ്ങളുടെ
വഴികളെ അവന്റെ മാര്ഗ്ഗ നിര്ദ്ദേശത്തിനായും അര്പ്പി
ച്ചവരെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രാരംഭത്തി
ല് തന്നെ ശരിയായ പാതയില് തങ്ങളുടെ ജീവിതം
ആരംഭിച്ചവര് നിരവധി അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം
വഹിക്കുന്നവരാണ്. ഈ ജീവിത രീതിയില് അനേകം
ചെറുപ്പക്കാര് തങ്ങളുടെ ആദ്യചുവടുകള് എടുക്കുന്നത്
കാണുന്നതില് ഞങ്ങള് സന്തോഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെയു
ള്ള യുവാക്കളായ തീര്ത്ഥാടകര�ോട് ഞങ്ങള് പറയട്ടെ,
ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ! ക്രൂശിന്റെ ചെറുപ്പ
ക്കാരായ പടയാളികളായാണ് നിങ്ങള് ഇപ്പോള് ആരം
ഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങള് ധൈര്യമുള്ളവരും യഥാര്ത്ഥ
പടയാളികളുമായിരിക്കുവാന് ഞങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
ഒരു പടയാളിയുടെ ആദ്യത്തെ കടമ തന്റെ നായക
ന�ോട് അതായത് യേശുക്രിസ്തുവിന�ോട് അനുസരണം
കാണിക്കുക എന്നതാണ് (എബ്രാ. 2:10). അവന്റെ വച
നത്തിന് – ബൈബിളിന് – ശ്രദ്ധ ക�ൊടുക്കുക, നിങ്ങള്
എന്തു ചെയ്യേണമെന്നാണ് അവന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്
എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാന് ശ്രമിക്കുക, അവന്റെ സകല
മാര്ഗ്ഗദര്ശനങ്ങളിലും ഉള്ളടക്കിയിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തെ
മനസ്സിലാക്കുവാനായില്ലെങ്കില് തന്നെയും അനുസരിക്കു
ന്നതില് കണിശത പാലിക്കുക.
കര്ത്താവിന�ോട് ഇത്തരത്തില് പ്രാരംഭത്തിലുള്ള
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സമര്പ്പണത്തിന് ശ്രദ്ധേയമായ നിരവധി മാതൃകകള്
തിരുവെഴുത്തിലുണ്ട്. സ്നാപക യ�ോഹന്നാന്റെ കാര്യ
ത്തില് അവന്റെ മാതാപിതാക്കള് “ഇരുവരും ദൈ
വസന്നിധിയില് നീതിയുള്ളവരും കര്ത്താവിന്റെ
സകല കല്പനകളിലും ന്യായങ്ങളിലും കുറ്റമില്ലാത്ത
വരായി നടക്കുന്നവരും ആയിരുന്നു” എന്നും, അവ
രുടെ പ്രാര്ത്ഥനയ്ക്കുള്ള ഉത്തരമായാണ് യ�ോഹന്നാനെ
അവര്ക്കു നല്കിയതെന്നും പറയുന്നു. "അമ്മയുടെ
ഗര്ഭത്തില് വച്ചു തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവുക�ൊണ്ടു
നിറയും” (ലൂക്കൊ. 1:6,15,44,66,80). പൗല�ൊസും
ഇതുപ�ോലെതന്നെ ജനനം മുതല് നല്കപ്പെട്ടവനായി
രുന്നു (ഗലാ. 1:15; അപ്പൊ. 26:4,5), കൂടാതെ യഹൂദ
വിശ്വാസത്തില് നിന്നും ക്രിസ്ത്യാനിയായി മാറുന്നതിന്
വളരെ മുന്പ് തന്നെ (അപ്പൊ. 22:3,4) ദൈവത്തോട്
തീഷ്ണതയുള്ളവനായിരുന്നു. അങ്ങനെതന്നെ ആയിരു
ന്നു തിമ�ൊഥെയ�ൊസും (2 തിമ�ൊ. 1:5; 3:15), ശമു
വേലും (1 ശമു. 1:11,24-28; 2:11,18,19) മ�ോശെയും
(പുറ. 2:2).
ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തില് തന്നെ
കര്ത്താവിനു സമര്പ്പിക്കപ്പെട്ടവര് അനേകരും പില്ക്കാ
ലങ്ങളില് ദുരിതങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും വരുത്തുന്നതായ
അനേകം കെണികളില് നിന്നും കുരുക്കുകളില് നിന്നും
രക്ഷപ്പെടും. “ബാല്യത്തില് വിതയ്ക്കുന്ന പാപത്താലു
ള്ള” കയ്പേറിയ ക�ൊയ്ത്തിന്റെ ഫലം അവര് അനുഭവി
ക്കേണ്ടി വരികയില്ല. സ്വാഭാവിക ഒഴുക്കിനെതിരായി
ദൈവ ഭക്തിയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നത് അവരുടെ
സ്വഭാവത്തിനെതിരല്ല എന്നവര് കണ്ടെത്തും. നിരന്തര
അച്ചടക്കത്തിലും ആത്മ നിയന്ത്രണത്തിലും ഉരുവായ
സ്വഭാവത്തിന്റെ ശക്തി അവര്ക്ക് വരും കാലങ്ങളില്
ലഭിക്കും. ദൈവത്തോടുള്ള നീണ്ട പരിചയത്തിന്റെയും
അവന്റെ വചനത്തിലൂടെയുള്ള നിര്ദ്ദേശത്തിനാലും,
അവന്റെ കരുതലുകളിലൂടെയുള്ള വഴിനടത്തലിനാലും
അവര്ക്ക് അനുഗ്രഹകരമായ ആനുകൂല്യങ്ങള് വന്നു
ചേരും.

ക്ലേശകരമായ ദിവസങ്ങള് വരികയും
“എനിക്കവയില് സന്തോഷമില്ലാ” എന്നു
നീ പറകയും ചെയ്യുന്ന കാലത്തിനും
മുന്പേ, നിന്റെ യൗവ്വന കാലത്തു തന്നെ
നിന്റെ സ്രഷ്ടാവിനെ ഓര്ത്തുക�ൊള്ളുക
സഭാ. 12:1 (NKJ).
നവംബര് - ഡിസംബര് 2019

“നിന്റെ യൗവ്വനകാലത്ത് നിന്റെ സ്രഷ്ടാവിനെ
ഓര്ത്തുക�ൊള്ക – ദുര്ദ്ദി വ സങ്ങള്... വരുമെന്ന
റിക” (സഭാ. 12:1) എന്ന ഉപദേശം എത്ര ജ്ഞാനമേ
റിയതാണ്. യൗവ്വനകാലത്ത് തങ്ങളുടെ പാതകളെ
കര്ത്താവിന് സമര്പ്പിച്ച് തങ്ങളുടെ വഴികളെ നയി
ക്കുവാന് തക്കവണ്ണം അവനെ വിശ്വസിച്ചവര്ക്ക് കടു
ത്ത നിരാശയുടെയും ഇച്ഛാഭംഗത്തിന്റെയും നാളുകള്
ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകയില്ല. അവന്റെ വഴികള് ഇമ്പമുള്ള
വഴികളും അവന്റെ പാതകളെല്ലാം സമാധാനവുമാകു
ന്നു (സദൃ. 3:17). ആ വഴികള് നിരപ്പായതും, എളു
പ്പവുമാണെന്ന് ഇത് അര്ത്ഥമാക്കുന്നില്ല. എന്നാല്
അത് എപ്പോഴും സമാധാനപരവും ഇമ്പമുള്ളതുമാ
യിരിക്കും. എന്തെന്നാല് “ ഞാന് നിന്നെ ഒരുനാ
ളും കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല” (എബ്രാ.
13:5; സങ്കീ. 118:6,7) എന്നവന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
അവ എല്ലായ്പ്പോഴും ആശ്വാസവും അനുഗ്രഹവും
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്തുക�ൊണ്ടെന്നാല് ദൈവത്തെ
സ്നേഹിക്കുന്നവര്ക്ക് നിര്ണ്ണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ട
വര്ക്ക് സകലവും നന്മക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു
(റ�ോമ. 8:28).
ഈ ല�ോകത്തിന്റെ ചാപല്യങ്ങളില് മനസ്സ് മുഴുകു
ന്നതിനു മുന്പ് അത് ജ്ഞാനമുള്ളതും, സ്നേഹമുള്ളതു
മായ മനസ്സിനാല് നയിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ചു
വര്ഷങ്ങള്ക്കു ശേഷം യജമാനന്റെ പ്രശംസയ്ക്കൊത്ത്
വളര്ന്ന് സമൃദ്ധമായ വിള നല്കുന്നു. ഇത്തരം അമൂ
ല്യമായ അവസരങ്ങള് ആരും കൈവിട്ടു കളയരുത്.
പ്രായപൂര്ത്തി ആയവരെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള പ്ര
ത്യേക വേലയില് നിന്നും സഭയെ മാറ്റിനിര്ത്തുക
എന്നുള്ളതല്ല ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കില് തന്നെയും
വളര്ന്നു വരുന്ന തലമുറയെ ഉപദേശിക്കുക എന്നു
ള്ളതും തീരെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞ ഒന്നല്ല. ഇത്തരം
വിശേഷാവകാശങ്ങള് പല സമര്പ്പിതരായ മാതാപി
താക്കള്ക്കും ദിനേന ഉണ്ട്. കൂടാതെ മറ്റുള്ള അനേ
കര്ക്കും ചെറുപ്പക്കാരുമായി ദിനേന ഇടപഴകുവാന്
അവസരവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കില് തന്നെയും അവ
രുടെ മുന്നില് തങ്ങളുടെ വെളിച്ചം പ്രകാശിപ്പിക്കുവാന്
അവര് മറക്കുന്നു. എന്നാല് അപ്രതീക്ഷിതമായ പല
തെറ്റായ ധാരണകളും വഴി അത് അവരില് എത്താ
തെയും പ�ോകുന്നു.
ചെറുപ്പക്കാര് ആദ്യം ല�ോകത്തോടു കൂടെ വംശത്തി
ന്റെ അഹങ്കാരത്തിലും ആഗ്രഹത്തിലും ചാപല്യത്തിലും

ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

ദ�ോഷത്തിലും ഓടിയ ശേഷമേ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് മാറ്റ
പ്പെടുകയുള്ളു എന്നു ചിന്തിക്കുന്നത് വലിയ തെറ്റാണ്.
എന്നാല് കുട്ടികളെ ഇത്തരം സ്വാധീനങ്ങളില് നിന്നും
മറയ്ക്കേണ്ടതും, ല�ോകം അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിനു
മുന്പ് ദൈവത്തില് തങ്ങളുടെ പ്രതിപത്തിയേയും പ്ര
ത്യാശയെയും കേന്ദ്രീകരിക്കുവാന് സഹായിക്കേണ്ടതും
ആണ്.
ദൈവത്തിനു ഹൃദയമര്പ്പിച്ച, നിരന്തരം യേശുവിനെ
പിന്ചെല്ലുവാന് ശ്രമിക്കുന്നതായ സകല ചെറുപ്പക്കാ
രും മുതിര്ന്നവരുമായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയമക്കള്ക്ക്,
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ് അതിന്റെ ആശംസകള് അറി
യിക്കുന്നു.
ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാത്രങ്ങളിലൂ
ടെ നല്കിയിരിക്കുന്ന സത്യത്തിന്റെ സന്ദേശത്തിന്റെ
പഠനത്തിലും, പരിശീലനത്തിലും, പരസ്യ പ്രവര്ത്തന
ത്തിലും ഉള്ള നല്ല പ്രവര്ത്തി തുടരട്ടെ. കര്ത്താവിന്റെ
വേലയിലെ നീണ്ട പ്രചാരണത്തിന്റെ പ്രത്യാശയിലും,
അതില് ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതിലും യുവാക്കള് ആനന്ദി
ക്കട്ടെ. മുതിര്ന്നവര് അവരുടെ ക്രൂശിന്റെ ഭാരത്തോടു
കൂടെ, ക്രൂശിന്റെ പടയാളികള് എന്ന നിലയില് ധൈര്യ
ത്തോടെ വേല ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഭാരം വിവേകത്തോടെ
വഹിക്കട്ടെ. പ്രായമായ തീര്ത്ഥാടകര് ദൈവീക സത്യ
മാകുന്ന വടിയില് ഊന്നിക്കൊണ്ട്, അതിന്റെ സ്ഥിര
തയില് ആനന്ദിച്ചുക�ൊണ്ട് മറ്റുള്ളവര്ക്ക് വിളക്കായി
തീര്ന്നുക�ൊണ്ട്, തങ്ങളുടെ ജീവിതാന്ത്യത്തില് “നല്ല
പ�ോര് പ�ൊരുതി... വിശ്വാസം കാത്തു” എന്നു തെളി
യിക്കട്ടെ (2 തിമ�ൊ. 4:7).
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ഒരു പെന്ഡുലം അതിന്റെ ഗുരുത്വകേന്ദ്രത്തിന്റെ നി

യന്ത്രണത്തില് നിന്നുക�ൊണ്ട് ഇരു അറ്റങ്ങളിലേക്കും
ആടുന്നതുപ�ോലെയാണ്, നമ്മുടെ കര്ത്താവിനെക്കു
റിച്ചു ക്രിസ്യാനികള്ക്കുള്ള പ�ൊതുവായ ധാരണക
ള്: ഒന്നുകില് അവര് അങ്ങേയറ്റത്തേക്ക് അല്ലെങ്കില്
തികച്ചും വിപരീത ദിശയിലേക്ക് പ�ോകുന്നു. അതില്
ഒരറ്റത്ത്, മറ്റെല്ലാവരെയും പ�ോലെ ആദാമിന്റെ വംശത്തി
ലുള്ള, യ�ോസേഫിന്റെ മകനായ ഒരു സാധാരണ നല്ല
മനുഷ്യനായി കര്ത്താവായ യേശുവിനെ കാണുന്നു.
മറ്റുള്ളവര് അവന് പൂര്ണ്ണനായിരുന്നു എന്നാല് അവന്
മുന് ആസ്തിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നവനല്ല എന്നും കാണുന്നു.
ചിലര് ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ നിഷേധിക്കുകയും,
മനുഷ്യനാണ് നിലനില്ക്കുന്നതായ ഏറ്റവും മഹത്തായ
വ്യക്തിത്വമുള്ളതെന്നും, മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല എന്നാ
ല് താഴ്ന്ന അവസ്ഥയില് നിന്നും പരിണമിച്ചെത്തിയതാ
ണെന്ന് പറഞ്ഞുക�ൊണ്ട് “ദൈവം” എന്നത് പ്രകൃതിയു
ടെ വെറും ഒരു പ്രവര്ത്തനമാണെന്ന് പറയുന്നു.
നമ്മുടെ കര്ത്താവായ യേശുവാണ് പിതാവെന്നു
വിചാരിച്ച് സകലത്തിന്റെയും സ്രഷ്ടാവായ ആളത്വമു
ള്ള ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുളള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അനേകം
ക്രിസ്ത്യാനികള് മുറുകെ പിടിക്കുന്നു. എന്നാല് സ്വയം
ദൈവപുത്രന് എന്നു വിളിച്ചുക�ൊണ്ട് കാലങ്ങളായി
നിര്ദ്ദോഷകരമായി മനുഷ്യരാശിയെ വഞ്ചിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നുവെന്നു വരുന്നു. കൂടാതെ അവന് അവത
രിച്ചതാണെന്നു കാണുന്നു – അതായത്, ദൈവം ഒരു
മനുഷ്യശരീരത്തില് പ്രവേശിച്ച്, തന്റെ ഈശ്വരത്ത്വത്തി
ന്മേല് ഒരു മേലങ്കിയായി അതിനെ ഉപയ�ോഗിച്ചു എന്നും
പറയുന്നു.
ഈ ഉപദേശം പ്രായ�ോഗിക തലത്തില് എടുത്താല്
യേശു പ്രാര്ത്ഥിച്ചത് തന്നോടുതന്നെ ആയിരുന്നു എന്നു
വരും. ശിക്ഷ്യന്മാര്ക്ക് ഈ ഒരാശയം ഗ്രഹിക്കാനാവാത്ത
താകയാല് ഇത്തരത്തില് അവന് അവരെ കബളിപ്പിച്ചു
എന്നാകും. നമ്മുടെ കര്ത്താവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തെ
വിചിന്തനം ചെയ്യുമ്പോള് ഈ ആശയം ചില പ്രതിബന്ധ
ങ്ങള് ഉയര്ത്തുന്നു. “എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ,
നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ത്?” എന്ന് വിളിച്ചു കരഞ്ഞത്
കേവലം ഒരു പ്രതിഭാസമെന്നോണമ�ോ? താന് തന്നെ
ദൈവം എന്ന നിലയില് കൈവിടപ്പെടുവാന�ോ, മരി
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ക്കുവാന�ോ ആകുമ�ോ? മാത്രമല്ല, യേശുവിന്റെ ശരീരം
മരിച്ചയുടനെ ദൈവം ആ ശരീരത്തില് നിന്നും പുറത്തു
വന്നുവെന്നും ഇത് അര്ത്ഥമാക്കുന്നു. ഈ തത്ത്വത്തെ
വിചിന്തനം ചെയ്യുമ്പോള് ആദ്യം മുതല് അവസാനം
വരെ യേശു കടന്നുപ�ോയ സകല അനുഭവങ്ങളും വഞ്ച
നാപരമെന്നു വരും. ഈ ധാരണ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാ
വത്തിനും യുക്തിക്കും യ�ോജിക്കാത്തതെന്നു വരും. തി
രുവെഴുത്ത് അതിനെ തന്നെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുവെന്നും
അതില് എന്ത് അവതരിപ്പിച്ചാലും അതിനെ യാത�ൊരു
എതിര്പ്പുമില്ലാതെ സകല ക്രിസ്ത്യാനികളും അംഗീകരി
ക്കുകയും വേണമെന്ന് തിരുവെഴുത്തിന്റെ പഠിതാക്കള്
എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു.
ദൈവവചനത്തിലൂടെ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു സ്രഷ്ടാ
വ് യഹ�ോവയാണെന്നും അവന്റെ സഹതാപത്താലും
സ്നേഹത്താലും നമ്മുടെ വര്ഗ്ഗത്തില് നിന്നും വിഭിന്നവും
വേര്പെട്ടതുമായ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ തന്നതാണെ
ന്നും മനസ്സിലാക്കുകയാല് പൂര്ണ്ണമായും വൈരുദ്ധ്യമായ
ഇത്തരം തത്ത്വങ്ങളെ നാം എതിര്ക്കേണം. ഈ വിഷ
യത്തെ നമുക്കൊന്നു നിഷ്പക്ഷമായി പരിശ�ോധിക്കാം.
അഴത്തി എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനങ്ങള് യ�ോഹ. 1-ാം
അദ്ധ്യായം KJV ല് നിന്നുള്ളതാണ്.
വാക്യം 1: “ആദിയില് വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു;
വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നു; വചനം
ദൈവം ആയിരുന്നു”.
ഇത് ഒരു മ�ോശമായ പരിഭാഷ അല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ
രണ്ട് ദൈവങ്ങളുണ്ട് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്ന തരത്തില് ധ്വ
നിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാല് തിരുവെഴുത്ത് പ്രസ്താവിക്കുന്നത്
“പിതാവായ ഏക ദൈവം, ... യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഏക
കര്ത്താവ്” എന്നിങ്ങനെയാണ് (1 ക�ൊരി. 8:6). ഇവ
ര്ക്ക് രണ്ടു പേര്ക്കും തുല്യമായ ശക്തിയും മഹത്വ
വുമുണ്ടെന്ന് തിരുവെഴുത്തിലെവിടെയും പറയുന്നില്ല.
മറിച്ച് അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും
വാക്കുകള് പരിശ�ോധിക്കുമ്പോള് പ്രധാനമായും നമ്മു
ടെ കര്ത്താവായ യേശുവിന്റെ “പിതാവ് എന്നെക്കാള്
വലിയവനല്ലോ” എന്നുള്ള വാക്കിന�ോട് പ�ൊരുത്തപ്പെ
ട്ടിരിക്കുന്നതായി കാണാം. യേശുവിന് ദൈവത്തോടുള്ള
കീഴ്പെടലിനെ നമുക്ക് അവന്റെ വാക്കുകളിലൂടെത്തന്നെ
വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. “ഞാന് എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നെ
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അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടമത്രെ ചെയ്വാന് വന്നിരിക്കുന്നത്”
(യ�ോഹ. 14:28; 6:38).
വചനമെന്ന് (ഗ്രീക്കില്, ല�ോഗ�ോസ്) ഇവിടെ പരാ
മര്ശിക്കുന്ന മഹാനായ കഥാപാത്രം, പിതാവിന്റെ സൃ
ഷ്ടിവേലയുടെ ആരംഭമാണ്. ഈ ചിന്ത “സര്വ്വ സൃഷ്ടി
ക്കും ആദ്യജാതന്” (ക�ൊല�ൊ. 1:15), ദൈവസൃഷ്ടിയുടെ
ആരംഭം, യേശുവാണെന്ന തിരുവെഴുത്തിന്റെ പ്രസ്താവ
നയ�ോട് യ�ോജിക്കുന്നു.
എന്നാല് ഒരുവന് ഇങ്ങനെ എതിര്ത്തേക്കാം: “നി
ങ്ങള് യേശുവിനെ, ദൈവപുത്രനെ, വെറുമ�ൊരു സൃഷ്ടി
ആക്കിത്തീര്ക്കുന്നു?” ശരിയാണെന്നു ഞങ്ങള് പറയു
ന്നു. ഒരു പിതാവിന് പുത്രന�ോടുള്ള ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കു
ന്നത് ജനയിതാവും ജനിക്കപ്പെട്ടവനും എന്ന അര്ത്ഥത്തി
ല് അല്ലയ�ോ? യേശുവിന്റെ സ്നാനത്തില് സ്വര്ഗ്ഗത്തില്
നിന്നുള്ള ശബ്ദം ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചു: “നീ എന്റെ പ്രിയ
പുത്രന്; നിന്നില് ഞാന് പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു” (ലൂക്കൊ.
3:22). വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യാത�ൊരു ആശയക്കു
ഴപ്പവും ഈ സാക്ഷ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.
വചനം ദൈവീകമായ ഒന്നാണെന്നും, അത് അനന്ത
തയില് നിന്നും അനന്തതയിലേക്കു നീളുന്നുവെന്നും,
വചനത്തെ (ല�ോഗ�ോസ്) യഹ�ോവയെ കുറിക്കുന്ന
ഒരു പദപ്രയ�ോഗമായ�ോ അല്ലെങ്കില് ആവിഷ്ക്കരണമാ
യ�ോ മനസ്സിലാക്കുന്നതുക�ൊണ്ടുമാണ് ഈ വിഷയം
മനസ്സിലാക്കാന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ
ത്രീയേകത്വത്തെ പരിപ�ോക്ഷിച്ചു പ�ോരുന്ന വിവിധ രീ
തിയിലെ വ്യാഖ്യാനത്തിലാണ് ഈ കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാ
കുന്നത്. എന്നാല് യ�ോഹ. 1:1 ല് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ
സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധേയമാണ്.
വാക്യം 2: “അവന് ആദിയില് ദൈവത്തോടു കൂടെ
ആയിരുന്നു”
ഈ പ്രസ്താവനയുടെ ലാഘവത്വത്തിലേക്ക് കടന്നു
ചെല്ലുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത് പഴയ കാലത്തെക്കുറിച്ച്
[ആദിയെക്കുറിച്ച്] പറയുന്നതായി കാണുന്നു. “അനാ
ദിയായും ശാശ്വതമായും” യഹ�ോവ മാത്രമെ നിലനി
ല്ക്കുന്നുള്ളു (സങ്കീ. 90:2). ഇത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ
കവിയുന്ന ഒന്നാണ്.
വാക്യം 3: “സകലവും അവന് മുഖാന്തരം ഉളവായി,
ഉളവായത�ൊന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളവായതല്ല”
ഈ പ്രസ്താവനയെ വളരെ ശ്രദ്ധയ�ോടെ വീക്ഷിക്കുക:
ഇവിടെ ല�ോഗ�ോസിനെയാണ് പരാമര്ശിക്കുന്നത്.
സകലത്തിനും കാരണഭൂതന് പിതാവാണ്. സകലവും
പുത്രന് മൂലം ഉളവായതാണ് എന്ന അപ്പൊസ്തലനായ
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പൗല�ൊസിന്റെ പ്രസ്താവനയ�ോട് ഇത് യ�ോജിക്കുന്നു (1
ക�ൊരി. 8:6; എബ്രാ. 1:10). ശക്തി ദൈവത്തില് നിന്നും
പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നു. അവന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭ
മായ പുത്രനിലൂടെ ആ ശക്തി പ്രാവര്ത്തികമാവുകയും
ചെയ്തു. “ഒന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളവായതല്ല” എത്ര
സുന്ദരമായ സാക്ഷ്യമാണത്! അത് പിതാവിന് എത്ര
ബഹുമാനം നല്കുന്നതാണ്! അതുപ�ോലെ അത് പു
ത്രന് എത്ര ബഹുമാനം നല്കുന്നതാണ്!
“ദൈവവചനം” അതായത് ല�ോഗ�ോസ് എന്ന വിവ
രണം അതില് തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയതാണ്.
കൂടാതെ നമ്മുടെ വ്യാഖ്യാനവുമായി പൂര്ണ്ണമായി അത്
യ�ോജിക്കുന്നു. പ്രജകളുടെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തില്
നിന്നകന്ന് മറശ്ശീലകളുടെ പിറകില് രാജാക്കന്മാര് മറ
ഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന പഴയ കാലത്തിലേക്ക് ഇത് ശ്രദ്ധ
ഊന്നുന്നു. രാജാവിന്റെ വാക്കുകളെ ഒരു വ്യാഖ്യാതാവ്
അഥവാ വക്താവാണ് എത്തിച്ചിരുന്നത്. ല�ോഗ�ോസാ
യിരുന്ന, വചനമായിരുന്ന യേശുവാണ് എന്നും ഈ
വേല ചെയ്തുക�ൊണ്ടിരുന്നത്. അവന് പിതാവിന്റെ നാവ്
ആകുന്നു. സകല സൃഷ്ടികള്ക്കും അവന് പിതാവിന്റെ
പ്രതിനിധിയാണ്.
വാക്യം 4: “അവനില് ജീവനുണ്ടായിരുന്നു; ജീവന്
മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു”
സകല സൃഷ്ടിയിലുമുള്ള ല�ോഗ�ോസിന്റെ മഹത്തായ
പ്രവര്ത്തനത്തില് നിന്നും ഇനി മനുഷ്യരുടെ ഇടയില്
പെട്ടെന്നുള്ള അവന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ കുറിച്ചു
ക�ൊണ്ടാണ് ഇനി എഴുത്തുകാരന് കടന്നു പ�ോകുന്നത്.
ല�ോഗ�ോസ് ഭൂമിയിലേക്കു വന്നിരിക്കുന്നതിനാല്
നമ്മുടെ കര്ത്താവിനെയും ഇവിടെ മറ്റുള്ള സാധാരണ
മനുഷ്യര�ോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അവന്
മറ്റുള്ളവരില് നിന്നും വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു. എന്തെന്നാ
ല് അവന് ആദാമ്യപാരമ്പര്യത്തിലുള്ളവനായിരുന്നില്ല.
ജഡത്തിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും ഒരു മാനുഷപിതാവില്
നിന്നല്ല തന്റെ ജീവന് ഉത്ഭവിച്ചത്. പിതാവായ ആദാമിനു
വന്ന മരണ ശിക്ഷാവിധി അവന്റെ സന്തതിപരമ്പരകളി
ന്മേലും വന്നു ഭവിച്ചു. അവ മനുഷ്യരാശിയെ അധഃപതിച്ച
മാനസികവും സാന്മാര്ഗ്ഗീകവുമായ അവസ്ഥകളിലേക്ക്
ക�ൊണ്ടെത്തിച്ചു. സ്വര്ഗ്ഗീയ അവസ്ഥയില് നിന്നും മാറ്റ
പ്പെട്ട് പൂര്ണ്ണനായ എന്നാല് ദൈവീകമല്ലാത്തവനുമായ
നമ്മുടെ കര്ത്താവായ യേശു ഫലത്തില് ചുറ്റുമുള്ളവ
രുമായി വ്യത്യസ്ഥനായിരുന്നു. ഈ പൂര്ണ്ണത ദൈവീക
പൂര്ണ്ണത ആയിരുന്നില്ല. ഈ പൂര്ണ്ണമായ, ജീവദായക
മായ ജീവനായിരുന്നു മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലെ വെളിച്ചം.
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വാക്യം 5: “വെളിച്ചം ഇരുളില് പ്രകാശിക്കുന്നു;
ഇരുള�ോ അതിനെ പിടിച്ചടക്കിയില്ല”.
നമ്മുടെ കര്ത്താവിന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പാ
പത്തിന്റെ ഇരുളായവര്ക്ക് അവനെ അവനായിരുന്ന
നിലയില�ോ, അവനില് നിന്നു പ്രകാശിക്കുന്ന സത്യത്തി
ന്റെയും കൃപയുടെയും വെളിച്ചത്തെയ�ോ പൂര്ണ്ണമായി
തിരിച്ചറിയാനായില്ല.
വാക്യം 6-9: “ദൈവം അയച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യന്
വന്നു; അവനു യ�ോഹന്നാന് എന്നു പേര്. അവന് സാ
ക്ഷ്യത്തിനായി, താന് മുഖാന്തരം എല്ലാവരും വിശ്വസി
ക്കേണ്ടതിനു വെളിച്ചത്തിനു സാക്ഷ്യം പറവാന് തന്നെ
വന്നു. അവന് വെളിച്ചം ആയിരുന്നില്ല; വെളിച്ചത്തിനു
സാക്ഷ്യം പറയേണ്ടുന്നവനത്രെ. ഏതു മനുഷ്യനെയും
പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യവെളിച്ചം ല�ോകത്തിലേക്കു
വന്നുക�ൊണ്ടിരുന്നു”.
യഹ�ോവയുടെ ദൂതനും, ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിയുമായി
രുന്നു യ�ോഹന്നാന് സ്നാപകന്. “ആ പ്രകാശത്തിന്റെ”
അതായത് യേശുവിന്റെ സാക്ഷിയാകുവാന് അയക്കപ്പെ
ട്ടവനാണ് യ�ോഹന്നാന് സ്നാപകന് എന്ന് ഈ സുവിശേ
ഷകന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. യേശുവിനെ മശിഹായായി,
ദൈവപുത്രനായി, “ല�ോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന
കുഞ്ഞാടായി” ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാനുള്ള ബഹുമാന്യ
മായ വേല യ�ോഹന്നാന് സ്നാപകനു നല്കപ്പെട്ടിരുന്നു
(യ�ോഹ. 1:29). ഈ സാക്ഷ്യം വളരെ കുറച്ചുപേര് മാ
ത്രമേ സ്വീകരിച്ചുള്ളു. ഇപ്പോള് പ�ോലും അത് പ്രവച
നാത്മകമായാണ് കാണുന്നത്.
നമ്മുടെ കര്ത്താവ് തന്റെ ഒന്നാം വരവില് തന്റെ സ്വ
ന്തജനത്തിനു മുഴുവന് പ്രകാശം നല്കിയില്ല. കൂടാതെ
മനുഷ്യരാശിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാന് ഒട്ടും തന്നെ ശ്രമിച്ചി
ല്ല. ആത്യന്തികമായി അവന്റെ സ്നേഹത്തെയും രക്ഷയ്ക്കു
വേണ്ടിയുള്ള അവന്റെ അത്ഭുതമായ കരുതലിനെയും
അവര് അറിയുക എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമാണ്.
നമ്മുടെ കര്ത്താവായ യേശു ദൈവത്തിന്റെ തക്ക സമ
യത്ത് ആദാമിനും അവന്റെ വംശത്തിലെ ഓര�ോ വ്യക്തി
കള്ക്കും പ്രകാശം നല്കുന്നു.
ആശ്ചര്യകരമെന്നു പറയട്ടെ, തിരുവെഴുത്തുകള്
അനുസരിച്ച് യേശു പ�ോലും “താന് അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങ
ളാലാണ് അനുസരണം പഠിച്ചത്” (എബ്രാ. 5:7-9). അങ്ങ
നെ അവന് പിതാവിന�ോടും പിതാവ് തന്നെ ഏല്പ്പിച്ച
വേല പൂര്ത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം കൈവരാന് പ�ോ
കുന്ന ഉയിര്പ്പിനു വേണ്ടിയും തന്റെ തേജസ്ക്കരണത്തിനു
വേണ്ടിയും അങ്ങനെ ഒരുക്കപ്പെട്ടു. അവന് മുമ്പുണ്ടായി
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രുന്നതിനേക്കാള് വിശ്വസ്തത തെളിയിച്ചതിനു ശേഷമാണ്
മഹത്വമേറിയത് (ഫിലി. 2:8,9). യേശു താനും ജഡത്തില്
ശക്തനായ ദൈവം എന്ന് [യഹ�ോവ] കണക്കാക്കിയി
രുന്നു എന്ന സങ്കല്പത്തെ എതിര്ക്കുന്ന ഒന്നാണിത്.
വാക്യം 10,11: “അവന് ല�ോകത്തില് ഉണ്ടായിരു
ന്നു; ല�ോകം അവന് മുഖാന്തരം ഉളവായി; ല�ോകമ�ോ
അവനെ അറിഞ്ഞില്ല. അവന് സ്വന്തത്തിലേക്കു വന്നു;
സ്വന്തമായവര�ോ അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല”.
ജഡമാക്കപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഇടയില് നടന്ന ദൈവപുത്ര
ന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെയാണ് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ
ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ല�ോകമ�ോ അവനെ
അറിഞ്ഞില്ല! ആശ്ചര്യകരമെന്നു പറയട്ടെ, അവന്റെ
ജനമായ യൂദന്മാര് പ�ോലും, അവരുടെ ദേശത്തിന്റെ
ആദിമുതല് മശിഹായ്ക്കുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവാന് നിബ
ന്ധന ഉണ്ടായിട്ടുപ�ോലും അവനെ അറിഞ്ഞില്ല.
അവന�ോട് അവര് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറിയതെ
ന്ന് തിരുവെഴുത്തുകള് വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു:
അവര് അവനെ നിന്ദിച്ചു, പരിഹസിച്ചു; അവനു പകരം
നീചനായ ബറാബാസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അവരുടെ
പുര�ോഹിതന്മാരുടെയും നിയമ�ോപദേഷ്ടാക്കന്മാരുടെയും
ദുഷ്പ്രേരണയാല് “അവനെ ക്രൂശിക്ക” എന്നു നിലവിളിച്ചു
(ലൂക്കൊ. 23:21)
വാക്യം 12: “അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ
നാമത്തില് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവര്ക്കും ദൈവമക്കളാകു
വാന് അവന് അധികാരം (അവകാശം) ക�ൊടുത്തു”.
ചരിത്രമുടനീളം ഇന്നുവരെ, ദൈവവചനം എന്ന നി
ലയില് യേശുവില് നിന്നു വന്ന ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ
സന്ദേശം കാണുവാനുള്ള കണ്ണും കേള്ക്കുവാനുള്ള
കാതും ചിലര്ക്കു മാത്രമെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. 12 അപ്പൊ
സ്തലന്മാരും 70 സുവിശേഷകന്മാരും “500 സഹ�ോദര
ന്മാരും” പില്ക്കാലത്ത് പെന്തക്കൊസ്തിലും അവരുടെ
യുഗത്തിലെ ക�ൊയ്ത്തിലും എത്തിച്ചേര്ന്നവരും (അപ്പൊ.
2:41; 1 ക�ൊരി. 15:6) ആയ “സാക്ഷാല് യിസ്രായേല്യര്”
(യ�ോഹ. 1:47) ആയിരുന്നു അവര്.
ഈ മാനസാന്തരക്കാരില് അനേകരും മ�ോശെയുടെ
ഭവനക്കാരായിരുന്നു, അതായത് ഭ്യത്യഭവനക്കാരായി
രുന്നു (എബ്രാ. 3:5,6). ഇപ്പോള് തക്കസമയം വന്നു
ചേര്ന്നിരിക്കുന്നു. ഹൃദയത്തില് ശരിയായ മന�ോഭാവ
മുള്ളതിനാല് അവന്റെ ബലി പുണ്യത്താല് ലഭ്യമായ
പാപക്ഷമയാല് മാത്രമല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉത്പാദ
നത്താല് അതായത് ദൈവമക്കളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക്
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാല് അവര് ദത്തെടുക്കപ്പെട്ടിട്ട് സത്യ

നവംബര് - ഡിസംബര് 2019

വെളിച്ചം ദര്ശിച്ചു. ഇത് ഒരത്ഭുതകരമായ പടിയാണ്!
വാക്യം 13 : “അവര് രക്തത്തില് നിന്നല്ല, ജഡ
ത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്താലല്ല, പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടത്താലുമല്ല,
ദൈവത്തില് നിന്നത്രെ ജനിച്ചത് ”.
KJV ലെ പ�ോലെ ഗെന്നാവ�ോ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദം
“ജനനം” എന്നല്ല ഉല്പാദനം എന്നാണ് തര്ജ്ജമ ചെ
യ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. ഈ ഒരേ ഗ്രീക്ക് പദം തന്നെയാണ്
“ഉല്പാദനം” “ജനനം” എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുവാന് മാറി
മാറി ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് പദം എങ്കിലും, ഈ ഭാഗ
ത്ത് ഉല്പാദനം എന്ന് അര്ത്ഥം വരാന് തക്കവണ്ണം ഈ
വാക്യത്തെ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉല്പാദനം പ്രാപിച്ച
ഒരാളുടെ യഥാര്ത്ഥ ജനനം പുനരുത്ഥാനത്തിലാണ്
നടക്കുന്നത്.
ഈ ഉല്പാദനം (കൈക്കൊള്ളല്) കുടുംബപരമായ
രക്തബന്ധത്തില് അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടത�ോ ജഡികമായ
മമതയിലും ന്യായത്തിലും അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടത�ോ അഥവാ
മാനുഷിക സമ്പത്തില�ോ ജ്ഞാനത്തില�ോ അടിസ്ഥാ
നപ്പെട്ടത�ോ അല്ല. ദൈവത്താലും അവന്റെ വചനത്താ
ലുമാണ് ഇത് അവരിലേക്ക് വന്നത് (യാക്കോ. 1:18).
അങ്ങനെയുള്ളവര്ക്കു മാത്രമെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും
സ്നേഹാര്ദ്രമായ കരുണയെയും വിലമതിക്കാനാകൂ. നമ്മു
ടെ കര്ത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാര�ോട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന
തുപ�ോലെ “ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മര്മ്മം നിങ്ങള്ക്കു
നല്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; പുറത്തുള്ളവര്ക്കോ സകലവും
ഉപമകളാല് ലഭിക്കുന്നു” (മര്ക്കൊ. 4:11).
വാക്യം 14: “വചനം ജഡമായിത്തീര്ന്നു, കൃപയും
സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയില് (പിതാവി
ല് നിന്നും ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഏകനെന്ന നിലയില്
അവന്റെ മഹത്വം നമ്മള് ഉയര്ത്തിപ്പിടിച്ചു) പാര്ത്തു”.
പൂര്ണ്ണ മനുഷ്യനായ ആദാമിനും അതുവഴിയായി അവ
ന്റെ മുഴുവര്ഗ്ഗത്തിനും ഒരു മറുവിലയായിത്തീരേണ്ടത് ഒരു
പൂര്ണ്ണ മനുഷ്യന് മാത്രമാകേണ്ടിയിരുന്നതിനാല് ദൈവം
താനല്ല വചനമാണ് [യേശു] ജഡമായിത്തീര്ന്നത്. ഈ
ശക്തനായവന് ആത്മജീവിയായിരുന്ന തേജസ്സിന്റെ അവ
സ്ഥയില് നിന്നും മനുഷ്യരുടെ ഇടയില് “മനുഷ്യനായ
ക്രിസ്തുയേശു” ആയി വന്നു (1 തിമ�ൊ. 2:5). അവന്റെ
30-ാം വയസ്സില് അവന് സമര്പ്പണം ചെയ്ത് പരിശു
ദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉല്പാദനം പ്രാപിച്ചപ്പോഴാണ് അവന്
മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തുയേശു എന്നൊരു പുതിയ അവസ്ഥ
പ്രാപിച്ചത്. അവന് ല�ോഗ�ോസ് എന്ന പ്രകൃതി ഉപേ
ക്ഷിച്ചപ്പോള് ലഭിച്ച പ്രകൃതിയില് നിന്നും ഉന്നതമായ
ഒന്നായിരുന്നു അത്.

ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

അവന്റെ ആത്മോത്പാദനത്തില് അവന് ക്രിസ്തുവാ
യി. അതായത് അഭിഷിക്തനായ മശിഹായായിത്തീര്ന്നു.
പിന്നെ അവന് തന്റെ കൂട്ടവകാശികളായ ദൈവത്തിന്റെ
പുത്രന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വേല ആരംഭിച്ചു. ഇവരും
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉത്പാദനം പ്രാപിച്ചവരായിരുന്നു.
യേശു തന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിനു ശേഷം കൈവരിച്ച
അതേ മഹത്വമേറിയ പ്രകൃതിയില് എത്തിച്ചേരുക എന്ന
കാഴ്ചപ്പാടും അവര്ക്കുണ്ടായിരുന്നു.
ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക: ജഡമാക്കപ്പെട്ട വചനമല്ല മഹത്വീ
കരിക്കപ്പെടുകയും ഉയര്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തത്. മനു
ഷ്യനായ ക്രിസ്തുയേശു എന്നേക്കുമായി മരിച്ചിരിക്കുന്നു.
അവന് പിതാവിനു തന്നെതന്നെ ഒരു ജീവബലിയായി
അര്പ്പിച്ചു. “എല്ലാം നിവര്ത്തിയായി” (യ�ോഹ. 19:30)
എന്ന് കാല്വരിയില് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു പൂര്ത്തീകരി
ച്ചുക�ൊണ്ട് ആ ബലിയിന് ഉടമ്പടി നിവര്ത്തിച്ചു.
ആദാമിനും അവന്റെ സകല വംശത്തിനും അവന്
തന്റെ ജീവനെ മറുവിലയായി നല്കി. പിന്നീട് ഒരു
മനുഷ്യനായി തിരികെ വരികയ�ോ തന്റെ യാഗത്തെ
തിരികെ എടുക്കുകയ�ോ ചെയ്തില്ല. യേശു ഒരു പുതിയ
സൃഷ്ടിയായി, വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ഉയര്ത്തെഴുന്നേ
ല്ക്കുകയായിരുന്നു. അവന് ഉയരത്തിലേക്കു കയറി
അവന്റെ ശരീരമായ സഭയ്ക്കും സകല വിശ്വാസഭവനത്തി
നുമായും ദൈവസന്നിധിയില് പ്രത്യക്ഷനായി.

ക്രിസ്തു ആരാധിക്കപ്പെടണം.

അങ്ങനെയെങ്കില് കര്ത്താവായ യേശു ഒരു ആരാധ
നാ വിഷയമാകുന്നത് ഉചിതമാകുന്നു. അവന്റെ പിതാ
വിനാല് ഉളവാക്കപ്പെട്ട അവനെ ആരാധിക്കുന്നത് ഒരു
വിഗ്രഹാരാധന അല്ല (എബ്രാ. 1:5,6). പിതാവിന്റെയും
പുത്രന്റെയും വളരെ അടുത്ത സംസര്ഗ്ഗത്തെ സൂചിപ്പി
ക്കുന്നതാകയാല് ക്രിസ്തു ദൈവാനുരൂപമാകുന്നു എന്നു
പറയപ്പെടുന്നു. മുമ്പെന്ന പ�ോലെ, യേശു ഇപ്പോഴും,
എപ്പോഴും “ദൈവത്തോടു കൂടെ” അവന്റെ വലങ്കൈ
യ്യായിരിക്കും. യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം മുതല് ദൈ
വാനുരൂപമായ സ്വഭാവത്തില് അവന് ദൈവമഹത്വത്തി
ന്റെ പ്രഭാപൂരവും, ദിവ്യപ്രകൃതിയില് ദൈവസത്തയുടെ
യഥാര്ത്ഥ മുദ്രയും, പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളം ദൈവത്തിന്റെ
പ്രതിനിധിയായിരുന്ന് അവന്റെ ശക്തിയേറിയ വചന
ത്താല് സകലവും മുറുകെപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്തുക�ൊണ്ട്
യഹ�ോവയുടെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു (എബ്രാ.
1:3-5). അത്തരത്തില�ൊരു ശക്തനായ രക്ഷകനെ തന്ന
തിനായി ഞങ്ങള് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു.
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അപ്പൊസ്തലിക പാരമ്പര്യം
APOSTOLIC SUCCESSION

നമ്മുടെ ഈ നാളുകളിലെ വ്യക്തമായ വെളിച്ച

ത്തിന് അനുകൂലിക്കാന് സാധിക്കാത്ത തെറ്റായ
ഉപദേശങ്ങള് പണ്ട് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന്
എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. കത്തോ
ലിക്കരാകട്ടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റാകട്ടെ, ഏതു ക്രിസ്ത്യന്
മതവിഭാഗത്തിലും വ്യാപിക്കുന്ന വലിയ സൗഹാ
ര്ദ്ദത്തിന്റെ ആത്മാവില് എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കു
ന്നു. സഹവിശ്വാസികളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ
ദൈവത്തിന് യശസ്സ് ഉയര്ത്തുകയാണ് എന്ന്
യേശുവിന്റെ അനുയായികള് ചിന്തിക്കത്തക്കവിധം
ക്രിസ്തുമതം എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം പുകമൂടിയ
അവസ്ഥയിലെത്തിയത്? പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ പ�ോ
ലുള്ള അതേ ചിന്തയാല് പ്രച�ോദിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ട്,
സഭയുടെ മെത്രാന് അപ്പൊസ്തലന് ആണെന്നുള്ള
ഉപദേശത്താലാണ്, അതായത് അപ്പൊസ്തലിക
പാരമ്പര്യമെന്ന ഉപദേശത്താലാണ് ഇത്തരത്തി
ലുള്ള വൈഷമ്യങ്ങള് ആരംഭിച്ചത് എന്നുള്ള നി
ര്ണ്ണയത്തില് ബൈബിള് പഠിതാക്കള് അഭിപ്രായ
ഐക്യത്തില് എത്തിച്ചേര്ന്നിരിക്കുന്നു.
മെത്രാന്മാരെ വിശുദ്ധ അധികാരികളായിട്ടോ
അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ പദവിയിലുള്ള അവരുടെ പാ
രമ്പര്യ വാഹകര�ോ ആയി ജനങ്ങള് ഒരിക്കലും വി
ലമതിക്കുന്നില്ലാ എന്ന് പ�ോപ്പ് ആയിരുന്ന പയസ്
പത്താമന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. വാസ്തവമെന്നു
പറയട്ടെ, അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു ഭിന്നാഭിപ്രായം പ്രക
ടിപ്പിച്ചു. വിശുദ്ധരായ പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ
പഠിപ്പിക്കലുകളാല് സ്വാധീനിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്
റ�ോമന് കത്തോലിക്കര് ബൈബിള് പഠിക്കണമെന്ന്
ഒരു കല്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു. അങ്ങനെ കുഞ്ഞാ
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ടിന്റെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊസ്തലന്മാരാണ് (യൂദായ്ക്കു
പകരം വി. പൗല�ൊസ് ആ സ്ഥാനത്തെത്തി) സഭ
യുടെ ദൈവികമായ പവിത്ര അധികാരികളെന്ന്
എല്ലാവരും ക്രമേണ മനസ്സിലാക്കി.
അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ മരണത്തിനു ശേഷം
ബൈബിളുകളുടെയും പഠനത്തിന്റെയും സൗ
കര്യത്തിനനുസരിച്ച് സഭ അവരുടെ മെത്രാന്മാ
രെയും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരെയും ന�ോക്കുകയും,
പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊസ്തലന്മാരുടേതു പ�ോലെ അവ
ര്ക്കും ദിവ്യ പവിത്ര അധികാരത്തെ നല്കുകയും
ചെയ്തു. ഇരുന്നൂറ് വര്ഷങ്ങള്ക്കു ശേഷം ഈ
തെറ്റ് ഭാഗികമായി മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ
തിരുത്തുവാന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്
ഈ ശ്രമം തെറ്റായ ദിശയിലായിരുന്നു. വിവിധ മെ
ത്രാന്മാരും പരസ്പരവിരുദ്ധമായ ഉപദേശങ്ങളാണ്
പരക്കെ പഠിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് കണ്ടെ
ത്തുകയായിരുന്നു. ഈ വൈരുദ്ധ്യം പരിശുദ്ധാ
ത്മാവിനാല് പ്രച�ോദിതമല്ലാത്തതിനാലാണെന്നു
തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ക�ോണ്സ്റ്റന്റൈന് ചക്രവര്ത്തി
(സ്നാനമേറ്റിട്ടില്ലാത്ത) നിഖ്യായില്, AD 325 ല്
“അപ്പൊസ്തലിക മെത്രാന്മാരുടെ” നിഖ്യാ സൂനഹ
ദ�ോസ് വിളിച്ചു കൂട്ടി. മൂന്നില് ഒന്ന്, ഏകദേശം
384 പേര് കൂടിവന്നു. ഒരു മതവിശ്വാസത്തെ
തീരുമാനിക്കുവാന് അവര�ോട് കല്പ്പിച്ചു. അവര്
മാസങ്ങള�ോളം ശണ്ഠയിട്ടു. അങ്ങനെ ചക്രവര്ത്തി
നിഖ്യാ വിശ്വാസപ്രമാണം തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചു.
അതിന�ോട് അംഗീകാരമില്ലാത്തവരെ എല്ലാവരെ
യും നാടുകടത്തണമെന്നായിരുന്നു ചക്രവര്ത്തി
യുടെ ഉത്തരവ്.
നവംബര് - ഡിസംബര് 2019

സങ്കീര്ത്തനം 69:30

“ഞാന് പാട്ടോടെ ദൈവത്തിന്റെ
നാമത്തെ സ്തുതിക്കും;
സ്തോത്രത്തോടെ അവനെ
മഹത്വപ്പെടുത്തും”

Mob: 9446969470, 9497534364

Mobile. 9446969470, 9497534364 from Puthenchantha P.O., Vakathanam, Kottayam,

ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്
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