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ദിവ്യാനുഗ്രഹീതമയായ ഒരു അവധിക്യാലം
A DIVINELY BLESSED HOLIDAY SEASON

മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളില് നിന്നുമുള്ള ഉദ്ധരണികള് ഉള്ളട
ക്ിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടട ഈ ലേഖനം അലേരിക്ന് 
ഐക്യനാടുകളുടട ആത്മീയ ജമീവിതത്ില് ട്ാടടെസ്റ്റ
ന്റ് അംഗങ്ങള്ക്കുണ്ായിരുന്ന ആദ്യകാേ സ്ാധമീന
ടത് വ്യക്തോയി കാണിക്കുക എന്ന ് ധാന േക്്യ
ലത്ാടടയാണറ് എഴുതടപെടെിരിക്കുന്നതറ്. ഐക്യനാടു
കളിടേ ക്രൈസ്തവ ധര്മ്മനമീതിയുടട വികസനത്ില് 
ഈ പാരമ്പര്യം മുഖ്യ പങ്റ് വഹിച്ിട്ടുണ്റ്. വാണിജ്യപര
ോയ ചൂഷണങ്ങളില് നിന്നും സ്തന്ത്രോയി ഈ നന്ി 
്കാശന അവധിക്ാേം ഇന്നും സല്ാഷമുള്ളതം 
ഉചിതവുോയ ഒരു സാമൂഹിക സന്ര്ഭോണറ്.

“നമ്മുടട കര്ത്ാവിടന് 1789-ാം ആണ്ില് 
ഒകറ്ലടാബര് ോസം മൂന്നാം തമീയതി നയൂലയാര്ക്റ് 
നഗരത്ില് വച്റ് എടന് ചുേതേയില് നടന്ന ആദ്യ
ടത് ഔലദ്യാഗിക ്ഖ്യാപനം”

“സര്വ്വേക്തനയായ ദദവത്ിന്റെ കരുതലിന്ന ഏറ്ു
പറയുക എന്നതും അവന്റെ ഇഷ്ടന്ത് അനുസരിക്ുന്ന
തും, അവന്റെ ഉപകയാരങ്ങള്ക്ു നന്ിയുള്ളവരയായിരിക്ു
ന്നതും, അവന്റെ സംരക്ഷണയും ഉപകയാരങ്ങളും തയാഴ്മ
നയയാന്െ അഭ്ര്തിനക്ണ്ടതും എല്യാ രയാഷ്ഷ്ടത്ിന്റെയും 
കെമ ആയതിനയാലും ‘സര്വ്വേക്തനയായ ദദവത്ിന്റെ 
നിരവധിയയായ വിേിഷ്ട കൃപകള്ക്ും പ്രനത്കിച്ച് ജന
ങ്ങളുന്െ സുരക്ഷിതത്വത്ിനും സന്യാഷത്ിനുമയായി 
സമയാധയാനപരമയായ ഒരു ഗവണന്മറെച് സ്യാപിക്ുവയാന് 
അവസരം നലകിയതിനും ഐക്നയാെുകളിന്ല ജന
ങ്ങള്ക്ച് നന്ിനിറഞ്ഞ ഹൃദയനത്യാന്െ ന്പയാതുവയായ 
നന്ിയര്പ്ണത്ിനും പ്രയാര്തനയ്കുമയായി ഒരു ദിവസം’ 
നിര്ന്ദേേിക്ുവയാന് ജനപ്രതിനിധിസഭയുന്െ ഇരു സഭ
കളും അവരുന്െ നജയായിന്റച് കമ്മറ്ികളും എനന്നയാെച് 
അഭ്ര്തിച്ിരുന്നു.

ആയതിനയാല കഴിഞ്ഞുനപയായതും, ഇനപ്യാഴുള്ളതും, 
വരുവയാനിരിക്ുന്നതുമയായ സകല നന്മകളുന്െയും ഉദയാ
രമനസ്കനയായ സൃഷ്ടികര്ത്യാവും മഹയാനും നരേഷ്ഠനുമയായവ
ന്ന നസവിക്ുവയാനയായി ഈ നയാെുകളിന്ല ജനങ്ങള്ക്ച് 
നവംബര് 26, വ്യാഴയാഴ്ച ഞയാന് േുപയാര്േ ന്ചയ്ുകയും 
നിര്ണ്യിക്ുകയും ന്ചയ്ുന്നു. ഈ രയാജ്ത്ിന്ല ജന
ങ്ങള്ക്ച് അവര് ഒരു രയാഷ്ഷ്ടമയാകുന്നതിനു മുന്പച് അവന് 
നലകിയ ദയയുള്ള പരിചരണത്ിനും, സംരക്ഷണത്ി
നും, അപൂര്വ്വവും അനനകവുമയായ കയാരുണ്ത്ിനും, 

കഴിഞ്ഞ യുദ്ധത്ിന്റെ സമയത്ും പരിസമയാപ്ിയിലും 
നയാം അനുഭവിച് അവന്റെ കരുതലിന്റെ അനുകൂലമയായ 
ഇെന്പെലിനും, നമ്മള് ഇനന്നവന്ര അനുഭവിച് മനഃേയാ
്ിയുന്െയും, ഐക്ത്ിന്റെയും, സമൃദ്ധിയുന്െയും 
വലിയ അളവിനും, നമ്മുന്െ സംരക്ഷണയ്കും സന്യാഷ
ത്ിനുമയായി ഭരണഘെനകള് നെപ്ിലയാക്ുവയാന് അനുവ
ദിച് സമയാധയാനപരവും ബൗദ്ധികവുമയായ രീതികള്ക്ും, 
പ്രനത്കിച്ച് അെുത്ിന്െ സ്യാപിക്ന്പ്ട്ട രയാഷ്ഷ്ടത്ിനും, 
ഞങ്ങള് അനുഗ്രഹിക്ന്പ്ട്ടിരിക്ുന്നതയായ പൗരയാവകയാേ
പരവും മതപരവുമയായ സ്വയാതന്ത്ത്ിനും, പ്രനയയാജനക
രമയായ അറിവച് നനെുന്നതിനും വ്യാപിപ്ിക്ുന്നതിനുമുള്ള 
വഴികള്ക്ും, ന്പയാതുവയായി ഞങ്ങള്ക്ച് നലകുവയാന് 
അവന് തയാതച്പര്ന്പ്ട്ട മഹത്ും നിരവധിയുമയായ സകല 
ആനുകൂല്ങ്ങള്ക്ുമയായി നമ്മുന്െ സത്സന്ധവും തയാ
ഴ്മയുള്ളതുമയായ നന്ിയര്പ്ിക്ുവയാന് നയാം ഒന്നിച്ു കൂനെ
ണ്ടിയിരിക്ുന്നു.

കൂെയാന്ത, രയാജ്ങ്ങളുന്െ മഹയാനയായ കര്ത്യാവും 
അധികയാരിയുമയായവനച് ഞങ്ങളുന്െ പ്രയാര്തനകളും വി
നീതയാഭ്ര്തനകളും തയാഴ്മനയയാന്െ അര്പ്ിക്ുവയാന് കൂെി 
വരികയും, ന്പയാതുവയായനതയാ അന്ല്ങ്ില സ്വകയാര്മയായ
നതയാ ആയ സ്യാനങ്ങളില ആയിരിക്ുന്ന ഞങ്ങളുന്െ 
പലവിധമയായ ആനപക്ഷികമയായ കെമകള് കൃത്തനയയാന്െ 
യഥയാസമയത്ച് അനുഷ്ഠിക്ുന്നതിനും, നിര്രം വിനവക
പൂര്ണ്വും നീതിയും ഉള്ള ഭരണഘെനയാ നിയമങ്ങന്ള 
ജയാഗ്രതനയയാെും വിേ്വസ്തതനയയാെും നെപ്ിലയാക്ുകയും 
അനുസരിക്ുകയും ന്ചയ്ുന്ന ഒരു ഭരണഘെനയയാക്ു
ന്നതിനും, സകല സര്വ്വയാധികയാര രയാജ്ങ്ങന്ളയും രയാഷ്ഷ്ട
ങ്ങന്ളയും (പ്രനത്കിച്ച് ഞങ്ങനളയാെച് കരുണ കയാണിച്വ
ര്ക്ും) സംരക്ഷണ നലകുന്നതിനും, നയിക്ുന്നതിനും, 
അറിവും സത്മയായ മതത്ിന്റെയും ധര്മ്മത്ിന്റെയും 
അഭ്യാസന്ത് നപ്രയാത്യാഹിപ്ിച്ും, നല് ഭരണകൂെങ്ങള് 
ന്കയാണ്ടും, സമയാധയാനം ന്കയാണ്ടും, ഐക്മത്ം ന്കയാണ്ടും 
അനുഗ്രഹിക്ുന്നതിനും, അവരിലും ഞങ്ങളിലും ഉള്ള 
േയാഷ്സ്തത്ിന്റെ വളര്ച്ക്യായും, നല്വനയായവന് അവന് 
മയാത്രമയാകന്കയാണ്ടച് സകല മനുഷ്രയാേിക്ും ഐഹീക
മയായ അഭിവൃദ്ധി ദയാനം നലകുന്നതിനയായും ഞങ്ങള് കൂെി 
വരുന്നതയായിരിക്ും” - ലജാര്ജറ് വാഷിങറ്ടന്.

നജയാര്ജച് വയാഷിങച്െന് അനമരിക്ന് രയാഷ്ഷ്ടീയ നനതയാവും, 
മിലിട്ടറി ജനറലും, രയാഷ്ഷ്ടതന്തജ്ഞനും, സ്യാപകപിതയാ
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വും, അനമരിക്ന് ഐക്നയാെുകളുന്െ ആദ്ന്ത് പ്രസി
ഡറെും ആയിരുന്നു. മുകളില പ്രസ്തയാവിച്ിരിക്ുന്നതുനപയാ
ന്ല “സര്വ്വേക്തനയായ ദദവത്ിന്റെ കരുതലും അവന്റെ 
ഇഷ്ടന്ത് അനുസരിക്ുന്നതും അവന്റെ ഉപകയാരങ്ങള്ക്ച് 
നന്ി ഉള്ളവരയായിരിക്ുന്നതും അവന്റെ സംരക്ഷണവും 
കരുതലും അഭ്ര്തിക്ുന്നതും” എന്നു പറഞ്ഞു ന്കയാണ്ടച് 
ദദവന്ത് തുറന്നു ബഹുമയാനിക്ുന്ന ഒരു വ്ക്തിയയായി
രുന്നു അന്ദേഹം. ദദവനത്യാെു പ്രയാര്തിക്ുവയാനും അവ
നനയാെച് കൂട്ടയായ്മയിലിരിക്ുവയാനുമുള്ള അവകയാേം വളന്ര 
മഹനത്റിയതും അവന്റെ കൃപയുന്െ ഒരു ന്തളിവും 
കൂെിയയാണച്. അവ ഈ അവകയാേം ലഭ്മയാക്ുന്നതിനു 
അനുവദിക്ുകയും അവന്യ ക്രമീകരിച്ു തരികയും ന്ച
യ്ുന്നു. അതിനയായി ഈ ആവേ്ങ്ങന്ള ദദവനത്യാെു 
അറിയിക്ുക എന്നതു മയാത്രമല്, ദദവത്ില നിന്നും 
നമുക്ച് ഉപകയാരവും സയാ്്വനവും നിര്ന്ദേേവും ലഭിക്യാം.

സന്യാഷത്ിനലയാ ദുഃഖത്ിനലയാ ആയിരുന്നയാല 
നപയാലും ദദവത്ിന്റെ പിതൃത്വവും അവന്റെ നനേഹ
വും കരുതലും നമ്മുന്െ നക്ഷമത്ിനയായുള്ള സകല 
കയാര്ങ്ങളിലുമുള്ള അവന്റെ ആഴമയാര്ന്ന തയാതച്പര്വും 
പൂര്ണ്മയായി മനസ്ിലയാക്ുന്നതിനുനവണ്ടി ഒരു യഥയാര്ത 
േിക്ഷ്ന്റെ മനസ്ിന്നയും ഹൃദയന്ത്യും ദദവത്ിന്റെ 
ഹൃദയനത്യാെച് അെുപ്ിക്ുക എന്നതയാണച് പ്രയാര്തന
യുന്െ ഉന്ദേേ്ം. നമ്മുന്െ അഗയാധമയായ ദുഃഖയാവസ്യി
ല നമ്മുന്െ ഹൃദയഭയാരം ദദവന്ത് ഏലപ്ിക്ണം. 
കൂെയാന്ത നമ്മുന്െ പ്രനചയാദനത്ിനും േക്തിക്ും നമ്മുന്െ 
ആനന്ത്ിനുമയായി അവന്റെ നനേഹന്ത്യും കരുത
ലിന്നയും ജ്ഞയാനന്ത്യും നമ്മുന്െ രേദ്ധയിനലക്ു 
ന്കയാണ്ടുവരണം.

നയാം ഈ അവധിക്യാലന്ത് പരിഗണിക്ുനമ്പയാള് 
ഇതച് ബന്ധുമിത്രയാദികളുന്െ ഒരു കൂട്ടയായ്മ ആന്ണന്നും, 
ഇത്രം കൂട്ടയായ്മകളില പ്രയാര്തനയിലൂന്െ യനഹയാവന്യ 
അവര് ക്ഷണിക്ുന്നു എന്നു കയാണയാം. നയാം പ്രയാര്ത
നന്യ ഒരു കെമയയായിട്ടല് കയാനണണ്ടതച്, മറിച്ച് ഒരു 
ആവേ്കതയയായയാണച് കയാനണണ്ടതച്. “ആത്യാവിലും 
സത്ത്ിലും” തന്ന്ന ആരയാധിക്ുവയാനയാണച് പിതയാവച് 
ആഗ്രഹിക്ുന്നതച്. പ്രയാര്തനന്യ ഒരു ബയാധ്തയയായി 
നിര്വ്വചിക്ുന്നതും ഇതിനു നിശ്ിതമയായ ഒരു സമയം, 
സ്ലം, ഔപചയാരിക ക്രമം എന്നിവ നിശ്യിക്ുന്നതും 
ഈ തത്്വത്ിനച് എതിരയായിരിക്ും. നമ്മുന്െ അനപക്ഷ
യുന്െ ആത്യാര്തതയും സയാഹചര്ങ്ങളുന്െ പ്രനത്
കതയും ആണച് ഇതിന്റെ ഇെനവളന്യയും മുഴുവനയായ 
ക്രമന്ത്യും നിയന്തിക്ുക. നയാം ഏവരും പ്രയാര്തനയു
ന്െ അത്ുതകരമയായ അവകയാേത്ില ആനന്ിക്ുന്നതച് 
തുെരന്ട്ട (എന്െ. 6:18; െിലി. 4:6,7; ന്കയാന്ലയാ. 4:2)!

പ്രയാര്തനന്യ ഞങ്ങള് നകവലം ഒരു യയാചനയുന്െ 
ഏര്പ്യാെയാനയയാ, നമ്മുന്െ ആഗ്രഹത്ിന്നയാത്ച് യനഹയാ
വയ്കു നിര്ന്ദേേം നലകുന്ന സന്ര്ഭമയാനയയാ അല് കയാണു
ന്നതച്. മറിച്ച് സ്വര്ഗ്ഗസ്നയായ പിതയാവിനനയാെുള്ള ഒരു 
ബന്ധമയായയാണച് പരിഗണിക്ുന്നതച്, മന്റ്യാരു വിധത്ില 
പറഞ്ഞയാല ഭയാരനമറിയതും ചി്യാകുഴപ്ത്ില ന്പട്ടതു
മയായ നമ്മുന്െ ഹൃദയങ്ങന്ള നമയാചിപ്ിക്ുന്ന ദദവീക 
കരുതലിന്ന തിരിഞ്ഞുനനയാക്ി ദദവത്ിന്റെ അനനക
മയായ വയാഗ്ദത്ങ്ങളില നമ്മുന്െ ദൃഢവിേ്വയാസം പ്രകെി
പ്ിച്ുന്കയാണ്ടച്, ദദവീക സഹതയാപം ആവേ്ന്പ്ട്ടുന്കയാ
ണ്ടച് ദിവ്വയാഗ്ദത്ങ്ങന്ള ഓര്മ്മിക്ുന്ന നമ്മുന്െ പിതയാ
വിനനയാെു കൂന്െയുള്ള നനരമയായിരിനക്ണം അതച്. ഒരു 
യഥയാര്ത വിേ്വയാസിക്ച് പ്രയാര്തന എത്ര ഉചിതവും 
അനിവയാര്വുമയാണച്! നമുക്തില്യാന്ത ജീവിക്യാനയാവില്. 
അതച് നിര്ത്ലയാക്ുക എന്നയാല ഒരു വൃക്ഷത്ിന്റെ 
ഇലകന്ളല്യാം ഉരിഞ്ഞുകളയുക എന്നയാണച്. അങ്ങന്ന 
ആയയാല ആ വൃക്ഷം നേിക്ും.

എന്നയാല ഗൗരവമയായ പഠനവും, പരിേീലനവും, ദദ
വവചനത്ിന്റെ പ്രചയാരണവുമില്യാന്ത പ്രയാര്തനയില 
മയാത്രമയാണച് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അെിസ്യാനന്പ്ട്ടിരിക്ു
ന്നതച് എന്നു കരുതുന്നതച് ന്തറ്യായിരിക്ും. ഒരു വൃക്ഷ
ത്ിനച് ഇലകള് നവണ്ടതുനപയാന്ല തന്ന്ന നവരുകളും 
മണ്ും നവണ്ടതയാണച്. എല്യാ ഘെകങ്ങളും ആവേ്മയായിരി
ക്ുന്നു. ദദവവചനത്ിന്ല വയാഗ്ദത്ങ്ങന്ള നയാം ആഗി
രണം ന്ചയ്ണം. ഇതച് പിന്നീെച് നന്മയുന്െ പ്രവര്ത്ിയി
നലക്ു നയിക്ുകയും പ്രയാര്തനയില ദദവനത്യാെുള്ള 
സംസര്ഗത്ിനലക്ു നയിക്ുകയും ന്ചയ്ും. എന്നയാല 
ഇവയുന്െ അസയാന്നിദ്ധ്ത്ില നമ്മുന്െ െലങ്ങള് ഉെന്ന 
ഉണങ്ങി ഇല്യാന്തയയാകും. നയേു നന്മ്മ “ഉണര്ന്നിരു
ന്നു ്ാര്തിപെിന്” എന്നു പ്രനചയാദിപ്ിക്ുന്നു (മത്യാ. 
26:41). ഇവിന്െ നമ്മുന്െ വികയാസത്ിനു ആവേ്മുള്ള 
രണ്ടച് കയാര്ങ്ങന്ള നയയാജിപ്ിച്ു പറഞ്ഞിരിക്ുന്നു. ചിലര് 
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പ്രയാര്തിക്ും എന്നയാല ജയാഗരണമുണ്ടയാകയില്; ചിലര് 
ജയാഗരിക്ുന്നു എന്നയാല പ്രയാര്തിക്യില്.

നല്തിനയായി കയാര്ങ്ങന്ള ക്രമീകരിക്ുവയാന് യനഹയാ
വനയയാെച് നിര്ന്ദേേിനക്ണ്ടതച് നമുക്ച് ആവേ്മുള്ള കയാ
ര്മല്. മറിച്ച് അവനയാണച് ജ്ഞയാനത്ിന്റെയും േക്തി
യുന്െയും നകന്ദ്രന്മന്നും നമ്മുന്െ ഹൃദയങ്ങളില നയാം 
നബയാധ്മയാക്ിത്ീര്ക്ണം. നയാം നമ്മുന്െ ഹൃദയങ്ങളില 
ഭയാരന്പ്െുന്നു എങ്ിലും അവന്റെ വചനത്ിലൂന്െയുള്ള 
അവന്റെ ഉത്രം നകള്ക്യാന് നയാം ഒരുങ്ങി ഇരിക്ണം. 
“ജല്പനത്ിലൂന്െ” അലപമയായ വിവരങ്ങള് ദദവനത്യാെച് 
അറിയിച്ുന്കയാണ്ടച് പ്രയാര്തനന്യക്ുറിച്ുള്ള അറിവച് 
പരിമിതന്പ്െുത്ിയവരും തങ്ങളുന്െ പ്രയാര്തനക്ുള്ള 
ഉത്രം ദദവവചനത്ില നിന്നും നകള്ക്ുവയാന് പഠി
ക്യാത്വരും പ്രയാര്തനയുന്െ ലക്ഷ്ന്ത് വിലമതിക്ുന്ന
തില വലിയ അളവില പരയാജയന്പ്ട്ടിട്ടുണ്ടച് (മത്യാ. 6:7).

വിേ്വയാസത്ിന്റെ, പ്രത്യാേയുന്െ, നനേഹത്ിന്റെ, 
നീതിയുന്െ ദദവം മയാനവരയാേിക്ച് ന്പയാതുവയായി അതി
നറെതയായ സ്യാനത്ച് ഒരു പ്രതിെല വ്വസ്നയയാെു 
കൂെി പ്രീതി പ്രകെിപ്ിച്ിരിക്ുന്നു. ജീവിതകയാലയളവി
ന്ല ഒഴിവുദിവസങ്ങള് പ്രനത്ക ആനുകൂല്ങ്ങള്ക്ച് 
നന്ികനരറ്ുന്നതിനയായി നലകിയിട്ടുണ്ടച്. അതില മി
ക്തും ചില ക്രിസ്തീയതയില അെിസ്യാനന്പ്ട്ടതയാണച്. 
പണ്ടുകയാലന്ത്ന്നതുനപയാന്ല നയാം നമ്മുന്െ ദപതൃക 
സ്വത്ുക്ള്ക്യായി നന്ിയര്പ്ിക്ുകയും സകല നന്മ
യുന്െയും ഉറവിെമയായ യനഹയാവയുന്െ പക്ലനിന്നും 
ലഭിക്ുന്ന ദയാനങ്ങളില ആനഘയാഷിക്ുകയും ന്ചയ്ു
ന്നു. നന്ിപ്രകയാേന ദിവസം, ക്രിസ്തുമസച് എന്ന്നയാന്ക് 
വിനേഷിപ്ിക്ുന്ന അവധി ദിനങ്ങന്ള മനസ്ിലയാക്ു
വയാന് ഞങ്ങള് ആഗ്രഹിക്ുന്നു. നന്ിപ്രകയാേന ദിനം 
യു.എസിന്ല ഒരു നദേീയ അവധി ദിനമയാണച്. 2019 
ന്ല നന്ിപ്രകയാേന ദിനം നവംബര് 28 വ്യാഴയാഴ്ചയയാണച് 
ഉള്ളതച്. 1621 ല പ്ിമത്ച് നകയാളനിക്യാരും വയാംപനനയാഗച് 
ഇ്്ക്യാരും വിളന്വെുപ്ച് വിരുന്നച് പങ്ിട്ടു, ഇതയാണച് നകയാ
ളനികളിന്ല ആദ്ന്ത് നന്ിപ്രകയാേന ആനഘയാഷമയായി 
ഇന്നു കണക്യാക്ുന്നതച്. രണ്ടച് നൂറ്യാണ്ടില അധികമയായി 
ഒറ്തിരിഞ്ഞച് നകയാളനികളും സംസ്യാനങ്ങളും നന്ിപ്രകയാ
േന ദിനങ്ങള് ആനഘയാഷിച്ു നപയാന്നിരുന്നു. 1863 ല 
ആഭ്്രയുദ്ധത്ിന്റെ ഇെയില പ്രസിഡറെച് ഏബ്രഹയാം 
ലിങ്ണ എല്യാ നവംബറിലും നദേീയ നന്ിപ്രകയാേന 
ദിനമയാചരിക്ണന്മന്നച് പ്രഖ്യാപിച്ു.

1620 ന്സപച്റ്ംബറില ന്മയച്്ലവര് എന്ന ന്ചറിന്യയാ
രു കപ്ല ഇംഗ്ലണ്ടിന്ല പ്ിമത്ില നിന്നും, തങ്ങളുന്െ 
വിേ്വയാസം സ്വതന്തമയായി ആചരിക്ുവയാന് കഴിയുന്നിെ
നത്ക്ച്, ഒരു പുതിയ വയാസസ്ലനത്ക്ച്, മതവിഘെന 
വയാദികളുന്െ ഒരു സംഘവും, പുതിയ നലയാകത്ില 
തങ്ങള്ക്ച് സമൃദ്ധിയും ഭൂമിയും ലഭിക്ുന്മന്ന ഉറപ്ി

നയാല പ്രനലയാഭിക്ന്പ്ട്ട മറ്ു വ്ക്തികളും അെങ്ങുന്ന 
102 യയാത്രക്യാരുമയായി പുറന്പ്ട്ടു. 66 ദിനങ്ങള് നീണ്ടു 
നിലക്ുന്ന അപകെം നിറഞ്ഞതും അതിസയാഹസവുമയായ 
യയാത്രന്ക്യാെുവില അവര് ഉന്ദേേിച് ലക്ഷ്സ്യാനത്ിനും 
ദൂന്ര വെക്ുമയാറി നകപ്ച് നകയാഡിന്റെ അഗ്രത്ിനെുത്ച് 
ഹഡച്സണ നദിയുന്െ മുഖത്ച് നങ്ൂരമിട്ടു. ഒരു മയാസ
ത്ിനു നേഷം ന്മയച്്ലവര് മസയാച്ുന്സറ്ച്സച് ഉള്ക്െല 
കെന്നു. ഇന്നച് തീര്തയാെകര് (Pilgrims) എന്നറിയന്പ്െുന്ന 
ഇവര് അനമരിക്യിന്ല പ്ിമത്ില ഒരു ഗ്രയാമം സ്യാപി
ക്ുവയാനുള്ള പ്രവര്ത്നം ആരംഭിച്ു.

ആ ആദ്ന്ത് കഠിനമയായ ദേത്കയാലത്ില ഉെ
നീളം നകയാളനിക്യാരില ഭൂരിഭയാഗവും കപ്ലില തന്ന്ന 
തുെര്ന്നു. അവിന്െ അവര് േീതപിത്ം, പകര്ച്വ്യാ
ധികള് എന്നിവയയാല ബയാധിക്ന്പ്ട്ടു. ന്മയച്്ലവറിന്ല 
അദ്യയാത്രക്യാരില പകുതി നപര്ക്ു മയാത്രനമ പുതിയ 
ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഉലപത്ി ദര്േിക്ുവയാന് കഴിഞ്ഞുള്ളു. മയാ
ര്ച്ില ബയാക്ി വന്ന നിവയാസികള് കരയിനലക്ു നീങ്ങി. 
അവിന്െ അവന്ര വിസ്മയിപ്ിച്ുന്കയാണ്ടച് ഒരു അബനയാക്ി 
ഇ്്ന് വംേജന് ഇംഗ്ലീഷച് ഭയാഷയില അഭിവയാദ്ം ന്ചയ്ു. 
കുറച്ു ദിവസങ്ങള്ക്ു നേഷം അവന് നപയാസക്ിറ്ച് നഗയാ
ത്രത്ിന്ല അംഗമയായ സ്ക്വയാനറെയാ എന്നു നപരുള്ള മന്റ്യാരു 
അനമരിക്ന് വംേജനുമയായി തിരിന്ക വന്നു. സ്ക്വയാനറെയാ ഒരു 
ഇംഗ്ലീഷച് കപ്ിത്യാനയാല തട്ടിന്ക്യാണ്ടു നപയാകന്പ്െുകയും 
ലണ്ടനിനലക്ു രക്ഷന്പ്െുന്നതിനു മുന്പച് അെിമയയായി 
വിലക്ന്പ്െുകയും ഒരു പര്നവക്ഷണ യയാത്രയില സ്വ
നദേനത്ക്ച് മെങ്ങിവന്ന ആളുമയാണച്. നപയാഷകയാഹയാ
രക്ുറവും നരയാഗങ്ങള്ന്ക്യാണ്ടും ക്ഷീണിച് തീര്തയാെ
കന്ര നചയാളം കൃഷി ന്ചയ്ുന്നതും, നമപ്ിള് മരങ്ങളില 
നിന്നും സ്രവം നവര്തിരിന്ച്െുക്ുന്നതും, പുഴകളില 
നിന്നും മത്്ങ്ങന്ള പിെിക്ുന്നതും, വിഷസസ്ങ്ങന്ള 
എങ്ങന്ന ഒഴിവയാക്യാന്മന്നും പഠിപ്ിച്ു ന്കയാെുത്തച് 
സ്ക്വയാനറെയായയാണച്. 50 വര്ഷത്ിലധികം നിലനിലക്യാന് 
സയാധ്തയുണ്ടയായിരുന്ന വയാംപനനയാഗച് എന്ന പ്രയാനദേിക 
നഗയാത്രനത്യാെച് സംഖ്ം നചരുവയാന് ഇവന്ര അവന് സഹയാ
യിച്ു. ആ ഗീതകയാലത്ും, പിന്നീെച് വസ്ം അതിന്റെ 
ആനന്വുമയായി വന്നനപ്യാഴും അവര് പ്രയാര്തനയില 
നന്ല്യാരു അളവില മുഴുകിയിരുന്നു എന്നു ഒരയാള്ക്ച് 
യുക്തിസഹമയായി മനസ്ിലയാക്യാന് കഴിയും. പ്രയാര്തിക്ു
വയാനയായി പ്രനത്കം ഒരു സമയം തിരുന്വഴുത്ുകളില 
കുറിച്ിട്ടില്യാന്യങ്ില തന്ന്നയും ഓനരയാ കയാര്ങ്ങള്ക്ും 
അവന്റെ മയാര്ഗ്ഗനിര്ന്ദേേങ്ങള് നചയാദിച്ുന്കയാണ്ടും അവന്റെ 
വയാഗ്ദത്ങ്ങള്ക്ു നമലുള്ള തങ്ങളുന്െ ആത്വിേ്വയാസവും 
ആരേയവും അവനു മനസ്ിലയാക്ിന്ക്യാെുത്ുന്കയാണ്ടും 
പ്രകെിപ്ിച്ുന്കയാണ്ടും ഓനരയാ ദിനത്ിന്റെയും പുലരിയില 
കര്ത്യാവുമയായുള്ള കൂട്ടയായ്മയുന്െ അനുഗ്രഹങ്ങന്ള അനു
ഭവിക്യാത് ഏന്തങ്ിലും ദദവദപതല ഉണ്ടയാകുനമയാ? 
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ഇങ്ങന്ന ദിനയാരംഭത്ിലുള്ള പ്രയാര്തന ദദവത്ിന്റെ 
വയാഗ്ദത്ങ്ങന്ള നന്മ്മ ഓര്മ്മിപ്ിക്ുകയും ആ ദിവസ
ത്ിന്ല അനുഭവങ്ങള്ക്യായി നന്മ്മ േക്തരയാക്ുകയും 
സജ്ജരയാക്ുകയും ന്ചയ്ുന്നു. പിന്ന്ന ദിനയാ്്ത്ില, 
ഹൃദയത്ിന്റെ നന്ിയര്പ്ിക്യാന്ത എങ്ങന്നയയാണച് ഒരു 
സമര്പ്ിതനു തന്റെ ദിവസം അവസയാനിപ്ിക്യാനയാവുക! 
മുഴങ്യാലും ഹൃദയവും മെക്ി ആദരവും ആ ദിവസത്ിനു 
നന്ിയും അര്പ്ിക്ുന്നതച് എത്ര ഉചിതമയാണച്!

ഭര്ത്യാവും ഭയാര്യും ദദവിക ഇഷ്ടത്ിനു വിനധയ
രയായി, ദദവ ആരയാധനയില തങ്ങളുന്െ ഹൃദയങ്ങന്ള 
നചര്ത്ച് മുഴങ്യാല മെക്ുന്നതച് എത്ര ഉചിതമയാണച്! ഇതച് 
അവരുന്െ ഹൃദയങ്ങന്ളയും മനസ്ിന്നയും ഏകീകരി
ക്ുന്നു. ഇത്രം ഒരു മയാതൃക കുട്ടികള്ക്ച് എത്ര അനു
ഗ്രഹപ്രദമയാണച്! ഔപചയാരികനമയാ, ദദര്ഘ്നമറിയനതയാ 
അല്യാത് ലളിതമയായ രീതിയില, ആത്യാര്തതനയയാന്െ, 
വിേ്വയാസത്ിന്റെ തലത്ില പ്രയാര്തനയയാല അവരുന്െ 
യൗവ്വനകയാലത്ച് സ്രഷ്ടയാവിങ്നലക്ച് കണ്ുകന്ള ഉയ
ര്ത്ുവയാന് കുട്ടികന്ള പരിേീലിപ്ിക്ുന്നതച് എത്ര ഉചി
തമയാണച്. പ്രയാര്തനയുള്ള മയാതയാപിതയാക്ളില നിന്നും, 
മയാതയാപിതയാക്ന്മയാനരയാെും ദദവനത്യാെും കയാണിനക്ണ്ട
തയായ അനുസരണയുന്െയും കീഴച്ന്പെലിന്റെയും പയാഠങ്ങ
ള് അവര് പഠിക്ും.

1621 ല തീര്തയാെകരുന്െ നചയാളകൃഷിയുന്െ വിളന്വ
െുപ്ച് വിജയകരന്മന്നച് ന്തളിയിക്ന്പ്ട്ടനപ്യാള്, ഗവര്ണര് 
വില്ം ബ്രയാഡച്നെയാര്ഡച് ഒരു ആനഘയാഷ സദ് സംഘെിപ്ി
ക്ുകയും വയാംപനനയാഗച് നഗയാത്രത്ിന്റെ മുഖ് നനതയാവയായ 
മയാസയാനസയായിറ്ച് ഉള്ന്പ്ന്െ വളര്ന്നു വരുന്ന നകയാളനിക
ളിന്ല അനമരിക്ന് നദേവയാസികളിന്ല മിത്രങ്ങന്ളയും 
ക്ഷണിച്ു. ഇന്നച് ഇതിന്ന അനമരിക്യിന്ല “ആദ്ന്ത് 
നന്ിപ്രകയാേന” ചെങ്ങച് ആയിട്ടച് കണക്യാക്ുന്നു. ഈ 
തീര്തയാെകന് ഈ പദം അന്നച് ഉപനയയാഗിച്ിട്ടുണ്ടയായിരി

ക്ുകയില്. ഈ ആനഘയാഷം മൂന്നു ദിവസനത്യാളം നീണ്ടു 
നിന്നു. ഈ ചരിത്രപരമയായ വിരുന്നിന്ല വിഭവങ്ങന്ള
ക്ുറിച്ച് കൃത്മയായ നരഖകള് നിലനിലക്ുന്നിന്ല്ങ്ില 
തന്ന്നയും ഇതിന്റെ ഒരുക്ത്ിനയായുള്ള “നവട്ടയയാെലിനു” 
നവണ്ടി നയാലു നപന്ര ഗവര്ണര് ബ്രയാഡച്നെയാര്ഡച് അയച്ു
ന്വന്നും, വയാംപനനയാഗച് അതിഥികള് അഞ്ച് മയാനുകന്ളയും 
ന്കയാണ്ടയാണച് എത്ിനച്ര്ന്നന്തന്നും തീര്തയാെക ചരിത്ര
കയാരനയായ എഡച് വര്ഡച് വിന്സച്സ ലയാ തന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണ
ത്ില എഴുതിയിട്ടുണ്ടച്. മിക് വിഭവങ്ങളും അനമരിക്ന് 
പരമ്പരയാഗത സുഗന്ധവ്ജ്ഞനങ്ങളും, പയാചകരീതികളും 
ഉപനയയാഗിച്ച് ഉണ്ടയാക്യാനയാണച് സയാധ്ത എന്നച് ചരി
ത്രകയാരന്മയാര് നിര്ന്ദേേിച്ിട്ടുണ്ടച്. എ്ുന്കയാന്ണ്ടന്നയാല 
തീര്തയാെകര്ക്ച് അവരുനെതയായ അെുപ്ുകള് ഉണ്ടയായി
രുന്നില്. കൂെയാന്ത 1621 ന്ല േരതച്കയാലനത്യാെു കൂന്െ 
ന്മയച്്ലവറിന്ല പഞ്സയാര കുറഞ്ഞുന്വന്നും സയാധയാരണ 
ആനഘയാഷത്ിന്റെ മുഖ്ഘെകമയായ പലഹയാരങ്ങനളയാ, 
നകക്ുകനളയാ, മറ്ു മധുരപലഹയാരങ്ങനളയാ ഉള്ന്പ്െുത്ി
യിരുന്നില് എന്നും മനസ്ിലയാക്യാം.

1623 ന്ല വിളന്വെുപ്ിന്ന ബയാധിച്തും ഗവര്ണര് 
ബ്രയാഡച്നെയാര്ഡിന്ന ഒരു മതപരമയായ നനയാമ്പച് പ്രഖ്യാപി
ക്ുവയാന് നപ്രരിപ്ിച്തുമയായ ഒരു നീണ്ട വരള്ച്ന്ക്യാെു
വിലയായിരുന്നു രണ്ടയാമന്ത് നന്ിപ്രകയാേന ആനഘയാഷം 
നെത്ിയതച്. ആണ്ടുനതയാറും അഥവയാ ഇെവിട്ടും ഉള്ള 
നനയാമ്പിന്റെയും, നന്ിപ്രകയാേനത്ിന്റെയും ദിനങ്ങള് 
ഇവിെുനത്തു നപയാന്ല തന്ന്ന മറ്ച് പുതിയ ഇംഗ്ലണ്ടിന്ല 
കുെിനയറ് പ്രനദേങ്ങളിലും ഒരു സയാധയാരണ ആചയാര
മയായിത്ീര്ന്നു. അനമരിക്ന് വിപ്വത്ിന്റെ കയാലത്ച് 
നകയാണ്ടിന്നറെല നകയാണഗ്രസച് ഒരു വര്ഷം തന്ന്ന ഒനന്നയാ 
അതിലധികനമയാ ദിനങ്ങള് നന്ിപ്രകയാേനത്ിനയായി 
നിയുക്തമയാക്ി. 1789 ല നജയാര്ജച് വയാഷിംങച്െണ യു
.എസിന്ല നദേീയ ഭരണതലത്ില ആദ്ന്ത് നന്ിപ്ര
കയാേന ചെങ്ങിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നെത്ി. അന്നച് രയാജ്
ത്ിന്റെ സ്വയാതന്ത്ത്ിനു നവണ്ടിയുള്ള യുദ്ധത്ിന്റെ 
സന്യാഷകരമയായ പരിസമയാപ്ിക്ും ഭരണഘെനയുന്െ 
െലവത്യായ അംഗീകരണത്ിനും നന്ിയര്പ്ിക്ുവയാന് 
അനമരിക്ന് ജനതനയയാെച് അന്ദേഹം ആഹ്വയാനം ന്ചയ്ു.
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“മഹയാസന്യാഷത്ിന്റെ സുവിനേഷം”
“GOOD TIDINGS OF GREAT JOY”

ക്രിസ്തീയ കൂട്ടയായ്മയിലുള്ള 
നമ്മുന്െ നനേഹിതന്മയാരുമയാ
യി ഒത്ുനചരുന്നതിനുള്ള 
മന്റ്യാരു സമയം ഈ അവ
ധിക്യാലം പ്രദയാനം ന്ചയ്ുന്നു. 

മുഴു മയാനവരയാേിയുന്െയും കര്ത്യാവും രക്ഷിതയാവു
മയായവന്റെ ജനനന്ത് ആനഘയാഷിക്ുന്നതച് മറ്ുള്ളവ
നരയാെു കൂന്െ ദക്രസ്തവ നലയാകത്ിനും എത്ര അതിേ
യകരമയായ ഒന്നയായിരിക്ുന്നു. നലയാകഭരണകൂെങ്ങളില 
ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ക്രമംന്കട്ടും, അവയിന്ല ജനങ്ങള് 
മനുഷ്രയാേിയുന്െ മനസ്ില നിലനിലക്ുന്ന അജ്ഞയാത
മയായവന്യക്ുറിച്ുള്ള കയാര്ങ്ങളില ദുരിതത്ിലുമയാണച്. 
എന്നിരുന്നയാലും യനഹയാവ ഒരു അനുഗ്രഹസൂചകമയായ 
ദയാനം നലകിയതില “േഹാസല്ാഷത്ിടന് സുവിലശ
ഷത്ില്” ക്രിസ്തുമസച് ആനഘയാഷിക്ുവയാന് നമുന്ക്യാരു 
കയാരണം നലകിയിരിക്ുന്നു. അന്ത, ഈ കയാലത്ിനച് 
ഒരു കയാരണമുണ്ടച്!

ക്രിസ്തുമസച് (ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉത്വം) എന്ന ന്പയാതുന്വ
യുള്ള പദപ്രനയയാഗം ഡിസംബര് 25 നയാണച് ആനഘയാഷി
ക്ുന്നതച്. എന്നയാല അതിന്റെ സ്മയാരനകയാത്വം ആചരി
ക്ുവയാന് തിരുന്വഴുത്ില നിര്ന്ദേേിച്ിട്ടില്യാത്തിനയാല 
അതച് ഒരു പ്രനത്ക തീയതി എന്നതിലുപരി ഒരു മഹ
ത്യായ വസ്തുതയുന്െ സ്വനമധയയാലുള്ള സ്മയാരനകയാത്വമയാ
ണച്. നയാം എല്യാവരും അതച് സയാധയാരണ സമയത്ുതന്ന്ന 
അ്സ്യായി ആനഘയാഷിക്ുന്നവരുമയാണച്. എന്നയാല 
നയാം ഈ തീയതിനയയാെച് ന്പയാരുത്ന്പ്െുന്നില്യാ എന്നും, 
ഒന്യാബര് 1 നയാണച് നമ്മുന്െ കര്ത്യാവച് ജനിച്ന്തന്നും, 
ഡിസംബര് 25 ജനനത്ിനച് ഏതയാണ്ടച് ഒന്പതച് മയാസം 
മുന്പച് മറിയനയയാെച് വിളംബരം ന്ചയ് ദിവസമയായിരുന്നു 
എന്നുമുള്ള വസ്തുത നയാം മറക്ുന്നില് (ലൂന്ക്യാ. 1:30,31; 
‘കയാലം സമീപിച്ിരിക്ുന്നു’ എന്ന പുസ്തകത്ില നനയാ
ക്ുക, pp 54-62).

ആദ് ക്രിസ്തുമസച് പുലരിയില അറിയിക്ന്പ്ട്ട ദദവ
ത്ിന്റെ സനന്േം സകല  മനുഷ്ര്ക്ുമുള്ള സമയാധയാന
ത്ിന്റെയും നന്മയുന്െയും സനന്േമയായിരുന്നു എന്നുള്ള
തില അത്ുതന്പ്െുവയാനില്നല്യാ? ദൂതന്മയാര് ഇെയന്മയാനരയാ
െച് “ഭയടപെലടണ്ാ; സര്വ്വജനത്ിനം ഉണ്ാകുവാനള്ള 
േഹാസല്ാഷം ഞാന് നിങ്ങലളാടറ് സുവിലശഷിക്കുന്നു. 
കര്ത്ാവായ രൈിസറ്ത എന്ന രക്ിതാവറ് ഇന്നു ദാവമീ
ദിടന് പടെണത്ില് നിങ്ങള്ക്ായി ജനിച്ിരിക്കുന്നു” 
(ലൂന്ക്യാ. 2:10,11) എന്നു പ്രഖ്യാപിച്തിന്ല ദദവത്ിന്റെ 
പുനരയാഗമിച്ു വരുന്ന പദ്ധതിന്യക്ുറിച്ച് നയാം എ്ു 
കയാണുന്നു എന്നതിലും അതിേയിക്ുവയാനുനണ്ടയാ? ഇല്! 

ദദവവചനത്ില നിന്നും നമുക്റിയയാവുന്നതയായ സകല 
കയാര്ത്ിനനയാെും സര്വ്വജ്ഞയാനിയും, നീതിമയാനും, േക്ത
നും, പൂര്ണ് നനേഹവയാനുമയായ സ്രഷ്ടയാവില നിന്നു ഒരു 
യുക്തിസഹവും വിനവകമതിയുമയായ മനസ്ിനു സ്വീകരി
ക്യാന് പറ്ുന്നതിനനയാെും പൂര്ണ്മയായും നചര്ന്നുനപയാകു
ന്നതയാണച് ഈ സനന്േം. ആദയാമ് വര്ഗ്ഗത്ിന്ല എല്യാ 
സൃഷ്ടികന്ളയും അനുഗ്രഹിക്ുന്നതില എ്ുന്കയാണ്ടയാണച് 
അവന് സന്യാഷിക്യാത്തച്?

നയയാഹ. 1:9 ല പറയുന്ന “ഏത േനഷ്യടനയും 
്കാശിപെിക്കുന്ന സത്യടവളിച്ം ലോകത്ിലേക്കു 
വന്നുടകാണ്ിരുന്നു” - അതച് “കര്ത്ാവായ േശിഹാ 
ആയിരുന്നു” എന്നു ആശ്ര്കരമയായി പ്രഖ്യാപിക്ുന്നു. 
ഏതു മനുഷ്ന്നയും പ്രകയാേിപ്ിക്ുന്ന സത്ന്വളിച്ം 
നലയാകത്ിനലക്ു വന്നുന്കയാണ്ടിരുന്നു എന്നതിന്ല 
സത്ന്വളിച്ം നയേുവയാണച് എന്നു പ്രഖ്യാപിക്ുന്ന ഈ 
വയാക്ത്ിന്റെ പ്രസ്തയാവന എത്ര വിേയാലവും മഹത്രവു
മയായ രീതിയില സമ്പൂര്ണ്മയാണച്! ആദയാമിനും അവന്റെ 
മുഴു സ്തി പരമ്പരയ്കുമുള്ള ദദവത്ിന്റെ ക്രിസ്തുമസച് 
സമ്മയാനമയായിരുന്നു വീന്ണ്ടെുപ്ുകയാരന്നന്നച് ഇതച് നമു
ന്ക്ങ്ങന്ന ഉറപ്ു തരുന്നു. ദിനംനതയാറും കര്ത്യാവി
ന്റെ വിേുദ്ധന്മയാര് ദദവത്ിന്റെ ക്രിസ്തുവിനലക്ച് വന്നച് 
അവന്ന അറിയുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ സമ്മയാനത്ിന്റെ 
മൂല്ം അവരുന്െ മതിപ്ിനനക്യാള് ഉയരുന്നുന്വന്നച് കയാ
ണുന്നു – സഹസ്രയാബ്ദയുഗത്ില നലയാകം കര്ത്യാവി
നനയാെും അവന്റെ നീതിനയയാെും ഹൃദയംഗമമയായി നചരുന്ന
നതയാെു കൂന്െ വരുന്നതയായ മഹത്രമയായ അവസരങ്ങന്ള 
അവര് തന്ന്ന പ്രനയയാജനന്പ്െുത്ുന്നതിലൂന്െ അവരിലും 
ഈ സമ്മയാനത്ിന്റെ മതിപ്ച് ഉയരും. ദദവനനേഹത്ിന്റെ 
നീളവും, വീതിയും, ഉയരവും, ആഴവും വീണ്ടും അധിക
മധികമയായി പ്രദര്േിപ്ിക്ന്പ്െുന്ന നിത്കയാലത്ില ആ 
വിലമതിപ്ച് കൂെുതല വളരും.

ദദവവചനത്ിന്റെ യഥയാര്ത അര്തന്ത്ക്ുറിച്ു
ള്ള നമ്മുന്െ വിലമതിപ്ിന്ന തെയുവയാന് അബദ്ധത്ില 
നപയാലും നമ്മുന്െ മനസ്ിന്റെ ബലഹീനതന്യ അനുവദി
ക്യാതിരിക്യാം. നമുക്ു നമ്മുന്െ കര്ത്യാവിന്റെ വയാക്ുക
ള് ഓര്മ്മിക്യാം, “എടന് വിചാരങ്ങള് നിങ്ങളുടട വിചാ
രങ്ങള് അല്ല; നിങ്ങളുടട വഴികള് എടന് വഴികളുേല്ല... 
ആകാശം ഭൂേിക്കു േമീടത ഉയര്ന്നിരിക്കുന്നതലപാടേ 
എടന് വഴികള് നിങ്ങളുടട വഴികളിലം എടന് വിചാര
ങ്ങള് നിങ്ങളുടട വിചാരങ്ങളിലം ഉയര്ന്നിരിക്കുന്നു”. 
നമ്മുന്െ കര്ത്യാവയായ ദദവം അനനകന്ര വിളിച്ുന്വ
ങ്ിലും നീതിയിന് സൂര്ന് സ്വര്ഗ്ഗീയ നതജസ്യാല പ്രകയാ
േിക്ുനമ്പയാള് യഥയാര്ത സഭ ഒഴിന്ക ജീവിച്ിരിക്ുന്ന
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വരിനലക്ും, ഇതിനിെയില മരണത്ിന്റെ തെവറയില, 
േവക്ുഴിയില, ഷിനയയാളില, നഹഡീസില (ന്യേ. 
55:8,9; 40:5) ആയവരിനലക്ച് ദദവത്ിന്റെ വലിയ 
പദ്ധതി എത്ിയിട്ടില്. മുന്പറഞ്ഞവരില ഭൂരിപക്ഷവും 
കര്ത്യാവയായ നയേുവിനയാനലയാ അവന്റെ സുവിനേഷ 
സനന്േത്യാനലയാ പ്രകയാേിതരയായിട്ടില്യാ എന്നു നമുക്
റിയയാം. നമ്മുന്െ വീന്ണ്ടെുപ്ുകയാരന് നലയാകത്ിനലക്ു 
വരുന്നതിനു മുമ്പച് അത്രം ഒരു പ്രകയാേം നലയാകത്ില 
ഉണ്ടയായിരുന്നില്. ഈ കയാര്ത്ില തിരുന്വഴുത്ിന്റെ 
സയാക്ഷ്ം വളന്ര സ്പഷ്ടമയാണച്. പ്രനത്കിച്ച്, “സുവിലശഷം 
ടകാണ്ടു ജമീവനം, അക്യതയും ടവളിടപെടുത്ിയ 
നമ്മുടട രക്ിതാവായ രൈിസറ്ത ലയശു” (2 തിന്മയാ. 
1:10) ഒന്നുകില സഭയ്കു നവണ്ടിയുള്ള ദദവത്ിന്റെ 
സമ്മയാനമയായ അക്ഷയത സഭ കയാണുകയും വിലമതി
ക്ുകയും മനസ്ിലയാക്ുകയും ന്ചയ്ിരിക്ുന്നു,  അതു
മന്ല്ങ്ില ആദയാമ്വര്ഗ്ഗത്ില ദദവത്ിന്റെ ദയാനന്ത് 
സ്വീകരിക്ുന്ന ഏവര്ക്ും അവന് നിത്ജീവന് നലകു
ന്നു. ഇതച് സത്മയാണച്. വ്ക്തമല്യാത് പല സത്ങ്ങളും 
മുന്പച് തന്നിരുന്നു. എന്്ന്നയാല ഇവയില വ്ക്തമയായ 
പ്രകയാേമുണ്ടയായിരുന്നില്. അതച് വിേ്വയാസത്യാല നനെ
ണമയായിരുന്നു.

ക്രിസ്തുമസില മറ്ുള്ളവര്ക്ച് സമ്മയാന
ങ്ങള് നലകി അതച് ന്കയാണ്ടയാെിന്ക്യാണ്ടച് 
ക്രിസ്ത്യാനി ഇന്നച് ഒരു വിഗ്രഹത്ിനു േു
രേൂഷ ന്ചയ്ുവയാനയാനണയാ ആഗ്രഹിക്ുന്ന
തച്, അനതയാ ആ അവധിന്യ ഒരു വിഗ്രഹ 
അവധിയയായിട്ടയാനണയാ കണക്യാക്ുന്നതച്? 
ഒരിക്ലും അല്! അവര് ഇതച് ന്ചയ്ുന്നതച് 
ചരിത്രത്ിന്ല സയാഹചര്ങ്ങനളയാെച് ഉള്ള 
ന്പയാരുത്ത്യാലല്. മറിച്ച് അവരുന്െ മഹയാ
മനസ്കതയുള്ള മനസ്ിനയാലയാണച്! ചരിത്ര
പരമയായി ജയാതീയമയായ ഒരു സമ്മയാനദയാന 
ചെങ്ങയായി പരിഗണിക്യാന്ത, നിസ്വയാര്ത
മയായി നലകുന്ന ന്ചറിയ സമ്മയാനങ്ങളും, 
ക്രിസ്തുമസച് സമയന്ത് അനുസ്മരണവും വളന്ര ഉചിതമയായി 
നതയാന്നുന്നു. ദദവം നിര്രം നമുക്ു നലകിന്ക്യാണ്ടിരി
ക്ുകയും കൂെയാന്ത മറ്ുള്ളവര്ക്ു നലകുന്നതിനുനവണ്ടി 
പ്രനചയാദിപ്ിക്ുകയും ന്ചയ്ുന്നു. മയാത്രമല് ഈ ദിവസം 
ദദവം തന്റെ പ്രിയ പുത്രന്ന നമ്മുന്െ വീന്ണ്ടെുപ്ിനയായി 
ദയാനമയായി തന്നതിന്റെ ഓര്മ്മ കൂെിയയാണച്! ലൂന്ക്യാ. 11:13, 
“അങ്ങടന ലദാഷികളായ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടട േക്ള്ക്കു 
നല്ല ദാനങ്ങടള ടകാടുപൊന് അറിയുന്നുടവങ്ില് സ്
ര്ഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവറ് തലന്നാടു യാചിക്കുന്നവര്ക്കു 
പരിശുദ്ധാത്ാവിടന എത്ര അധികം ടകാടുക്കും?” 
അന്പ്യാ. 20:35 - “ഇങ്ങടന ് യത്ം ടചയറ്ത ് ാപ്ിയി
ല്ലാത്വടര സഹായിക്യും, വാങ്ങുന്നതിലനക്ാള് 
ടകാടുക്കുന്നത ഭാഗ്യം എന്നു കര്ത്ാവായ ലയശു 
താന് പറഞ്ഞ വാക്റ് ഓര്ത്തു ടകാള്കയും ലവണം”.

ജയാതീയ ആരയാധനയുന്െയും ആചയാരങ്ങളുന്െയും 
ചരിത്രപരമയായ ബന്ധത്ില ഇതിന്ന ഇനപ്യാഴും എതി
ര്ക്ുന്നവര് ഒരു കയാര്ം ഓര്ക്ണം. അന്പ്യാസ്തലനയായ 
പൗന്ലയാസച് ചില സയാഹചര്ത്ില വിഗ്രഹയാര്പ്ിതങ്ങന്ള 
തിന്നുന്നതും (1 ന്കയാരി. 8:4; 10:25-33; നറയാമ. 14:14-23), 
വിജയാതീയരുന്െ ചില ദിവസങ്ങളും നിയമയാനുസൃതമയായ 
ആചയാരങ്ങളും ഉപനയയാഗിക്ുന്നതും ന്തറ്ല് എന്നു പറ
യുന്നു. വര്ഷത്ില മനറ്ന്തങ്ിലും സമയത്ച് ന്ചയ്ുന്ന
തിനനക്യാളും ക്രിസ്തുമസച് സമയത്ച് ന്ചയ്ുന്ന നന്മനയയാ, 
ദയാനനമയാ, നിസ്വയാര്തവും നീതിയുക്തവുമയായ സമ്മയാന
ങ്ങള് നലകുന്നനതയാ ഒരിക്ലും പയാപമയാകുകയില്. ഡി
സംബര് 25ല വിജയാതീയരുന്െ അവധിക്യാലമയാകുനമ്പയാള് 
തന്ന്നയും സ്വ് പുത്രന്ന ദയാനമയായി തന്ന ദദവത്ിനു 
നന്ിപറയയാന്ത നയാം ആ ദിവസം ഒഴിവയാക്ുകയയാന്ണ
ങ്ില നയാം ക്രിസ്ത്യാനിയയായിത്ീരുന്നതിലും കൂെുതല 
അദക്രസ്തവരയായിത്ീരുന്നു.

സമര്പ്ിതരയായ ക്രിസ്തീയ വിേ്വയാസി എന്ന നിലയില കു
െുംബനത്യും നനേഹിതന്രയും സനഹയാദരന്മയാനരയും നസ
വിക്ുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹത്യാല നിറഞ്ഞിരിക്ന്കയാണ്ടച് 
നമ്മുന്െ നീതിയുക്തമയായ നനേഹവും, സൗമ്തയും, ആര്ദ്ര
തയും, മയാധുര്വും മിതത്്വനത്യാന്െ പ്രകെിപ്ിച്ുന്കയാണ്ടച് 

സമ്മയാനം നലകുന്നതിലുള്ള ദദവത്ിന്റെ 
അവകയാേത്ില ആനന്ിക്യാം. "വളന്ര 
നനേഹിതന്മയാരുള്ള മനുഷ്ന് തന്നത്യാന് 
സൗഹൃദം കയാണിച്ുന്കയാെുക്ണം” (സദൃ. 
18:24). ദദവത്ിന്റെ പുത്രന്നന്ന മഹയാ
ദയാനത്ിനയായിട്ടും ഈ പ്രനത്ക അവധി 
ദിനങ്ങള് ആനഘയാഷിക്ുവയാന് തന്ന അവ
കയാേത്ിനും, മതസ്വയാതന്ത്ത്ിനുള്ള തന്റെ 
സ്ലമയായി അനമരിക്ന്യ മയാറ്ിവച്തിനും 
ദദവനത്യാെച് നന്ി കനരറ്ുവയാന് നമുക്ച് 
ആനവേം നതയാന്നന്ട്ട. യനഹയാവയയാല നലക
ന്പ്ട്ട അനനകം അനുഗ്രഹങ്ങളില നമ്മുന്െ 
ഹൃദയങ്ങന്ളയും മനസ്ുകന്ളയും വസിക്ു

വയാന് അനുവദിക്ുന്നതിനുള്ള മഹത്രമയായ സമയമയാണച് 
ഈ അവധിക്യാലം! “യലഹാവ നിടന്ന അനഗ്രഹിച്ചു കാ
ക്കുോറാകടടെ; യലഹാവ തിരുമുഖം നിടന് ലേല് ഉയര്ത്ി 
നിനക്കു സോധാനം നല്കുോറാകടടെ” (സംഖ്. 6:24-26).
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വർഷയാ്്ത്ിന്ല സ്വയപരിനേയാധന
SELF - EXAMINATION AT YEAR'S END

“നിങ്ങള് വിശ്വാസത്ില് ഇരിക്കുന്നുവവവാ എന്ന് നിങ്ങളെത്ളന് പരീക്ിപ്ിന്;  
നിങ്ങളെത്ളന് വശവാധന ളെയന് വിന്. നിങ്ങള് ള�വാള്ളരുതവാത്വര് അല്ല  

എന്നുവരി�ില് ക്ിസ്തു നിങ്ങെില് ഇരിക്കുന്നു.”

ഓനരയാ സയാമ്പത്ിക വർഷത്ിന്റെയും അ്്ത്ിൽ 

സൂഷ്മതയുള്ള വ്യാപയാരികൾ തങ്ങളുന്െ വ്യാപയാര സയാമ

ഗ്രികളുന്െ കണന്ക്െുക്ുകയും ആ വർഷത്ിൽ തങ്ങളു

ന്െ വ്യാപയാരം എ്ുമയാത്രം ഉണ്ടയായിരുന്നുന്വന്നു 

നനയാക്ുകയും അവരുന്െ ഭയാവി വർഷന്ത് 

വ്യാപയാരത്ിനു എന്്യാന്ക് വയാങ്ങി 

വയ്കണന്മന്നുള്ള ചില പയാഠങ്ങൾ പഠി

ക്ുകയും ന്ചയ്ുന്നു. അങ്ങന്ന ഒരു 

കണന്ക്െുക്യാത്പക്ഷം തങ്ങളുന്െ 

ഭയാവിയിന്ല വ്യാപയാരത്ിനച് എപ്രകയാ

രമുള്ള ഉചിതമയായ ഒരു പദ്ധതിയയാണച് 

നവണ്ടന്തന്നച് അവർക്ച് മനസ്ിലയാക്യാൻ 

സയാധിക്ുകയില്. അന്ല്ങ്ിൽ നപയായവർഷന്ത് 

വ്യാപയാരം എ്യായിരുന്നുന്വന്നച് പഠിക്ുവയാനും സയാധി

ക്ുകയില്. ആത്ീയ വ്യാപയാരം ദകകയാര്ം ന്ചയ്ുന്ന 

ദദവമക്ളയാകുന്ന നമുക്ച് പഠിക്യാനുള്ള ഒരു പയാഠം ഇതി

ലുണ്ടച് (ലൂന്ക്യാ. 19:13,16-26). നയാം നമ്മുന്െ ആത്ീയ 

വ്യാപയാരങ്ങളുന്െ കണന്ക്െുക്ുന്നിന്ല്ങ്ിൽ കഴിഞ്ഞ 

വർഷന്ത് ലയാഭം അന്ല്ങ്ിൽ നഷ്ടം എ്യാന്ണന്നച് നമു

ക്റിയുവയാൻ സയാധിക്ുകയില്. മയാത്രവുമല് ഒഴിവയാക്ി 

കളനയണ്ടന്തന്്ന്നും വിപുലമയാനക്ണ്ടന്തന്്ന്നും 

നമുക്റിയുവയാനും സയാധിക്ുകയില്. അത്രന്മയാരു 

അനിവയാര്മയായ കണന്ക്െുപ്യാണച് സ്വയപരിനേയാധന. 

അതുന്കയാണ്ടച് തിരുന്വഴുത്ിനനുസരണമയായി മന

സ്ിലുറപ്ിക്ന്പ്ട്ട ഒരു പ്രമയാണമയായി ആത്ീയ പരിേീ

ലനമയായിത്ന്ന്ന സ്വയപരിനേയാധന നയാം േീലിക്ണം. 

പഴയനിയമവും പുതിയനിയമവും അതിനലക്ു നന്മ്മ  

ബുദ്ധ്ുപനദേിക്ുന്നു (2 ന്കയാരി. 13:5; 1 ന്കയാരി. 11:27; 

ഗലയാ. 6:3, 4; സങ്ീ. 119:59; വിലയാ. 3:40; ഹഗ്ഗയാ. 1:7). ഈ 

സ്വയപരിനേയാധന നന്മന്യ നപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്ുന്നതിനും 

നഷ്ടങ്ങന്ള നികത്ുന്നതിനും നമ്മിലുള്ള തിന്മന്യ പുറ്

ള്ളുന്നതിനുമയായി നയാം തന്ന്ന നമ്മുന്െ സ്വഭയാവങ്ങന്ളയും 

ചി്കന്ളയും ലക്ഷ്ങ്ങന്ളയും വയാക്ുകന്ളയും പ്രവർ

ത്ികന്ളയും നനട്ടങ്ങന്ളയും നഷ്ടങ്ങന്ളയും വീഴ്ചകന്ളയും 

പരിനേയാധിക്ുന്നതിന്നയയാണച് അർതമയാക്ുന്നതച്. 

സ്വയപരിനേയാധന എന്നതിന്റെ അർതം ആ വയാ

ക്ിന്റെ ഭയാവത്ിലും സൂചനയിലും തന്ന്ന നമുക്ച് 

കയാണുവയാൻ കഴിയും. ഒരു വസ്തുവിന്ന പരിനേയാധി

ക്ുക എന്നതുന്കയാണ്ടച് അർതമയാക്ുന്നതച് 

അതിന്ന നിരീക്ഷിക്ുക, അതിന്നക്ു

റിച്ച് പഠിക്ുക, വിേകലനം ന്ചയ്ുക 

എന്ന്നയാന്ക്യയാണച്. ഒരു ദവദ്ൻ 

നരയാഗിന്യയും ഒരു അഭിഭയാഷകൻ 

ഒരു സയാക്ഷിന്യയും ഒരു ഭൗമേയാഷ്സ്ത

ജ്ഞൻ ഭൂമിയിന്ല അെുക്ുകന്ളയും 

ഒരു ഖനി ഗനവഷകൻ ധയാതുക്ന്ളയും 

ഒരു രസതന്തജ്ഞൻ പദയാർതങ്ങന്ളയും 

പരിനേയാധിക്ുനമ്പയാഴും അവർ അതിന്നക്ുറിച്ച് പഠി

ക്ുകയും അവന്യ നിരീക്ഷിക്ുകയും അവന്യക്ുറിച്ച് 

വിേകലനം ന്ചയ്ുകയും ന്ചയ്ുന്നു. സ്വയ പരിനേയാധന

യിൽ ഒരുവൻ പഠനവും നിരീക്ഷണവും വിേകലനവും 

ന്ചനയ്ണ്ട പഠനവസ്തു അവന്റെ വ്ക്തിത്വമയാണച് (സ്വയ

ന്ത്ക്ുറിച്യാണച്]. എന്നു മയാത്രമല് സ്വയപരിനേയാധന 

ഒരു ആത്ീയ പരിേീലനം ആയിരിക്ുനമ്പയാൾ തന്ന്നയും 

അതച് തീർച്യയായും ആത്ീയ വീക്ഷണനകയാണിലൂന്െയു

ള്ള ഒരു ആത്ീയ നിരീക്ഷണവുമയായിരിക്ണം. ആത്ീയ 

വീക്ഷണനകയാണിൽ കൂെി ആത്ീയ െലങ്ങൾക്ു നവ

ണ്ടിയുള്ള ഒരുവന്റെ സ്വഭയാവം, ചി്കൾ, ലക്ഷ്ങ്ങൾ, 

വയാക്ുകൾ, പ്രവർത്ികൾ, നനട്ടങ്ങൾ, നഷ്ടങ്ങൾ, വീഴ്ച

കൾ തുെങ്ങിയവന്യക്ുറിച്ുള്ള നിരീക്ഷണ പഠനവും 

ഇതിൽ ഉൾന്ക്യാള്ളുന്നു.

സ്വയപരിനേയാധനയുന്െ ആവേ്ം
ഒരു ആത്ീയ പരിേീലനന്മന്ന നിലയിൽ സ്വയ പരി

നേയാധന പല കയാരണങ്ങൾ ന്കയാണ്ടും അത്്യാനപ

ക്ഷിതമയാണച്. ഇതിന്റെ അഭയാവത്യാൽ നമുക്ച് നമ്മുന്െ 

സ്വഭയാവങ്ങൾ, ചി്കൾ, ലക്ഷ്ങ്ങൾ, വയാക്ുകൾ, പ്ര

വർത്ികൾ, നനട്ടങ്ങൾ, നഷ്ടങ്ങൾ, വീഴ്ചകൾ എന്നിവന്യ 

മനസ്ിലയാക്യാൻ സയാധിക്യാന്തവരും. അതുമയാത്രവുമല് 

ഇവയുന്െ നനർക്ച് നമുക്ച് ഉചിതമയായും ബുദ്ധിപൂർവ്വ

മയായും പ്രവർത്ിക്യാൻ കഴിയയാന്തയും വരും. സ്വയപ
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രിനേയാധനയുന്െ അഭയാവത്യാൽ നമുക്ുതന്ന്ന നമ്മുന്െ 

കയാര്ങ്ങൾ േരിയയായ രീതിയിൽ ദകകയാര്ം ന്ചയ്ുക 

അസയാദ്ധ്മയായിരിക്ുനമ്പയാള് ഭർത്യാക്ന്മയാരും ഭയാര്മയാരും, 

രക്ഷകർത്യാക്ളും കുട്ടികളും, സനഹയാദരന്മയാരും സനഹയാ

ദരിമയാരും, മുതലയാളിമയാരും ന്തയാഴിലയാളികളും, സുഹൃത്ു

ക്ളും ബന്ധുക്ളും, ഭരണയാധികയാരികളും പ്രജകളും എന്ന 

നിലകളിൽ പരസ്പരം ഓനരയാരുത്രും തമ്മിൽ ഇെന്പനെ

ണ്ടന്തങ്ങന്നന്യന്നച് മറ്ുള്ളവന്രക്ുറിച്ച് പഠിക്യാന്ത 

എങ്ങന്ന മനസ്ിലയാക്ും. ഈ സൂചിപ്ിച് ബന്ധങ്ങളിൽ 

പരസ്പരമുള്ള പഠനത്ിന്റെ അഭയാവം നമയാേമയായ െലമു

ളവയാക്ും. അതുനപയാന്ല സ്വയ-പഠനത്ിന്റെ അഭയാവം 

അതിലുപരി അവനുതന്ന്ന നമയാേം െലം ഉളവയാക്ുകയും 

തന്നിമിത്ം മറ്ുള്ളവരുമയായി ഇെന്പെുന്ന ഓനരയാരുത്ർ

ക്ും അവരുമയായി കൂെുതൽ ഇെപഴകുന്നതിനും കൂെു

തൽ ഗയാഢസൗഹൃദം പുലർത്ുന്നതിനും ഇെയയാകയാന്ത 

വരികയും ന്ചയ്ുന്നു. മുകളിൽ പറഞ്ഞ ബന്ധങ്ങളിൽ 

ഓനരയാരുത്രും മറ്ുള്ളവന്രക്ുറിച്ച് പഠിക്ുന്നതിലൂന്െ 

അവന്രക്ുറിച്ച് േരിയയായി മനസ്ിലയാക്ുനമ്പയാൾ ആ 

ബന്ധങ്ങളിൽ പയാലിനക്ണ്ട അവകയാേങ്ങന്ളയും കർ

ത്വ്ങ്ങന്ളയും േരിയയായ നിലയിൽ നിവർത്ിക്യാൻ 

നന്മ്മ അതച് സഹയായിക്ുന്നു. അങ്ങന്ന തന്ന്ന നയാം 

സ്വയ-പഠനം നെത്ുനമ്പയാൾ നമുക്ു നന്മ്മത്ന്ന്ന നി

യന്തിക്ുന്നതിനച് അതച് നന്മ്മ സഹയായിക്ുന്നു. അങ്ങ

ന്നയുള്ള ഒരു പഠനം നമ്മുന്െ വീഴ്ചകൾ എന്്ന്നും 

കുറവുകന്ളന്്ന്നും നമ്മുന്െ പ്രയാപ്ി എന്്ന്നും നന്മ്മ 

തുറന്നു കയാണിക്ുകയും നമ്മുന്െ ആ വീഴ്ചകന്ള ദൂരീകരി

ക്ുന്നതിനും കുറവുകന്ള നികത്ുന്നതിനും പ്രയാപ്ികന്ള 

വർദ്ധിപ്ിക്ുന്നതിനും നന്മ്മ സഹയായിക്ുന്നു. കൂെയാന്ത 

നമ്മിൽ എന്്ല്യാം സ്വഭയാവങ്ങളുനണ്ടയാ അവന്യ ഒന്ക് 

നമുക്ച് വ്ക്തമയാക്ിത്രുന്നതുമൂലം അവയിൽ നിയന്ത

ണം ആവേ്മുള്ളവന്യ നിയന്തിക്ുന്നതിനും പരിനപയാഷ

ണം ആവേ്മുള്ളവന്യ പരിനപയാഷിപ്ിക്ുന്നതിനും നന്മ്മ 

അഭ്സിപ്ിക്ുന്നു. ഈ സ്വയ-പഠനം നയാം കൃത്മയായി 

നിർവ്വഹിക്ുനമ്പയാൾ അതച് നമ്മുന്െ ചി്കളുന്െയും 

ലക്ഷ്ങ്ങളുന്െയും വയാക്ുകളുന്െയും പ്രവർത്ികളുന്െ

യും പ്രകൃതം നന്മ്മ കയാണിച്ുതരും. അങ്ങന്ന ആവേ്യാ

നുസരണം സൗഹയാർ്ദേപരനമയാ നിനഷധയാത്കനമയാ ആയ 

സമീപനം അവനയയാെച് എെുക്ുവയാൻ നമുക്ച് സയാധിക്ും. 

അത്രന്മയാരു സ്വയപരിനേയാധന തന്നത്യാൻ േരിയയായി 

പ്രവർത്ിക്ുന്നതിനു മയാത്രമല് നന്മ്മ സഹയായിക്ുന്നതച്. 

പിന്ന്നന്യയാ അനതയാെുകൂെി ഒരു വേത്ച് ദദവനത്യാെും 

നമ്മുന്െ കൂട്ടയാളികനളയാെും അന്യായം പ്രവർത്ിക്ുന്നതിൽ 

നിന്നും അന്ല്ങ്ിൽ അനയാദരവച് കയാണിക്ുന്നതിൽ നിന്നും 

അതു നന്മ്മ വിലക്ും. മന്റ്യാരു വേത്ച് അവനരയാെുള്ള 

നമ്മുന്െ കർത്വ്ങ്ങളും അവകയാേങ്ങളും നിറനവറ്ുന്ന

തിനച് പ്രനയയാജനകരമയായ അറിവച് അതച് നമുക്ച് നൽകു

കയും ന്ചയ്ും. അങ്ങന്ന നമ്മുന്െ എല്യാ ബന്ധങ്ങളിലും 

ഇതച് നമുക്ച് സഹയായകരമയാകും.

സ്വയപരിനേയാധന സഹയായികള്
ദദവത്ിന്റെ വചനന്ത് നയാം പരിനേയാധിക്ുന്നതച് 

അതിനയായിട്ടയാണച്. നമ്മുന്െ ആത്ീയതയുന്െ അളവച് 

നനയാക്ുന്നതിനുള്ള േരിയയായ അളവുനകയാൽ ദദവവച

നം നമുക്ു തരുന്നു (ന്വളി. 11:1,2; 2 ന്കയാരി. 10:13-16). 

ഇന്തയാരു കണ്യാെിനപയാന്ല വർത്ിച്ിട്ടച് നമ്മുന്െ സൂക്ഷ്മ

മയായ പ്രതിബിംബം നമുക്ു തരിക വഴി നമ്മിലുള്ള കള

ങ്ങ്ങൾ, കുറവുകൾ എന്നിവയും വിനേഷഗുണങ്ങളും 

നമുക്തിലുന്െ കയാണുവയാൻ സയാധിക്ുന്നു (യയാനക്യാ. 

1:23-25). അതുന്കയാണ്ടച് നയാം തന്ന്ന അതിന്ല ന്വളിച്

ങ്ങളയാകുന്ന ഉപനദേങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ (കൽപനകൾ), 

ബുദ്ധ്ുപനദേങ്ങൾ (പ്രനബയാധനങ്ങൾ), മയാതൃകകൾ 

(ഉപമകൾ) എന്നിവന്യ നിരീക്ഷിക്ുക. 

നന്മ്മത്ന്ന്ന ഇവയുമയായി തയാരതമ്ം ന്ചയ്ു ദവ

രുദ്ധ്ം നനയാക്ുകയും അങ്ങന്നയുള്ള നമ്മുന്െ പഠന

ത്ിന്റെ െലമയായി വയാസ്തവത്ിൽ നയാം എ്യാന്ണന്നും 

സത്ത്ിൽ ഇരിക്ുന്നുനവയാ എന്നും അറിയുവയാനും 

കയാണുവയാനും നമുക്ച് സയാധിക്ും. എ്ുന്കയാന്ണ്ടന്നയാൽ 

“ക്ദവത്ിടന് വചനം ജമീവനം (ഊർജ്ജസ്വലവും) 

ക്ചതന്യവും ഉള്ളതായി ഇരുവായറ്ത്േയുള്ള ഏതറ് 
വാളിലനക്ാളും (ഈ വയാളിനച് ഭൗമികവസ്തുക്ന്ള മയാ

ത്രന്മ തുളയ്കുവയാൻ കഴിയുകയുളളു, എന്നയാൽ ദദവ

ത്ിന്റെ വചനത്ിനച് ഈ ഇരുവയായ്ലയുള്ള വയാളിനന

ക്യാൾ േക്തിയുണ്ടച്) മൂര്ച്ലയറിയതം ്ാണടനയും 
[ഓനരയാ പ്രവർത്ിക്ും കയാരണമയാകുന്ന ഘെകന്ത്] 

ആത്ാവിടനയും [പ്രവർത്ിയുന്െ ഉന്ദേേ്ന്ത്] സന്ി 
[ഓനരയാ പ്രവൃത്ിനയയാെും ബന്ധന്പ്ട്ടുവരുന്ന കയാര്ങ്ങളും 

രീതികളും] േജ്ജകടളയും [ഈ പ്രവർത്ികളുന്െ സയാ

രയാംേന്ത്] ലവര്വിടുവിക്കും വടര തളച്ചു ടചല്ലുന്നതം 
[േയാഷ്സ്തീയ വിഷയങ്ങളിലൂന്െ] ഹൃദയത്ിടേ ചി്ന
ങ്ങടളയും [ബൗദ്ധികമയായവന്യയും] ഭാവങ്ങടളയും 
[ലക്ഷ്ങ്ങന്ളയും] വിലവചിക്കുന്നതം [നവർതിരിക്ുന്ന 

വിഷയവും] ആകുന്നു” (എബ്രയാ. 4:12). അത്രത്ിൽ 

മൂന്നച് വീക്ഷണനകയാണിൽ നിന്നു ന്കയാണ്ടച് നയാം നമ്മു

ന്െ ചി്കന്ളയും വയാക്ുകന്ളയും പ്രവർത്ികന്ളയും 

കുറിച്ച് ആരയായണന്മന്നയാണച് ഈ നവദഭയാഗം നനമ്മയാെച് 
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നിർന്ദേേിക്ുന്നതച്. (1) അവയുന്െ ന്പയാരുൾ (അ്സ

ത്), അതയായതച് അവയിൽ ഉള്ളെങ്ങിയിരിക്ുന്നവ (2) 

അവയുന്െ ലക്ഷ്ങ്ങൾ, അതയായതച് അവയുന്െ നപ്രര

ണക്ുള്ള ദവകയാരികത (3) അവയുന്െ സ്വഭയാവം (ന്പ

രുമയാറ്ം), അതയായതച് അവയിലുള്ള ആത്യാവും അവന്യ 

അവതരിപ്ിക്ുന്ന വിധവും.

സ്വയ പരിനേയാധനയുന്െ പ്രനയയാജനങ്ങളയാലുളവയാ

കുന്ന ആത്വിേ്വയാസം ഇതിന്ന വളർത്യാൻ നന്മ്മ 

സഹയായിക്ും. ഇതിനയായുള്ള നിശ്യദയാർഢ്വും ഇതച് 

നിർവ്വഹിക്ുന്നതിലുള്ള സ്ിനരയാത്യാഹവും ഇതിന്ന 

വർദ്ധിപ്ിക്ുന്നതിനും നന്മ്മ സഹയായിക്ും. ഇതിന്റെ 

വളർച് സയാധ്മയാകുന്നതിനച് വീണ്ടും നയാം പ്രവർത്ിക്

ണം. കയാരണം ഒരു പ്രവൃത്ി ന്ചയ്ുന്കയാണ്ടിരുന്നയാൽ 

മയാത്രനമ അതച് ന്ചയ്യാനുള്ള അഭ്സനം നമുക്ു ലഭിക്

യുള്ളു. ഇതിന്റെ നിർവ്വഹണത്ിനച് നിശ്ിത സമയ

ങ്ങൾ ഉണ്ടയാകുന്ന പക്ഷം അതച് ഇതിന്റെ െലപ്രയാപ്ിന്യ 

സഹയായിക്ുന്നതയായി കയാണുന്നു. തീർച്യയായും ഇതച് 

ദിവസംനതയാറും ന്ചയ്ണം. കൂെയാന്ത നമ്മുന്െ ജന്മദിനം, 

വിവയാഹവയാർഷികം, പയാപത്ിൽ നിന്നും നയാം നീതിയി

നലക്ച് തിരിഞ്ഞതിന്റെ വയാർഷികം, നമ്മുന്െ സമർപ്ണം, 

നയാം സത്ത്ിനലക്ച് വന്ന ദിവസം അന്ല്ങ്ിൽ നമ്മുന്െ 

ജീവിതത്ിൽ മനറ്ന്തങ്ിലും പ്രനത്കമയായ ദിവ്പരിപയാ

ലനം ലഭിച് ദിവസം എന്നു തുെങ്ങി സ്വയപരിനേയാധന

യ്കച് പ്രനയയാജനകരന്മന്നതു ന്തളിയിക്ന്പ്െുന്ന ഏതച് 

സവിനേഷ സമയത്ും നയാം ഇതച് ന്ചയ്ണം. സ്മയാരക 

കയാലവും അരിക്ൽ കയാലവും പരീക്ഷയാ കയാലവും എല്യാം 

സ്വയപരിനേയാധനയ്കച് സമുചിതമയായ കയാലങ്ങളയാണച്. ആയ

തിനയാൽ ഈ പയാഠഭയാഗത്ിന്റെ േീർഷകത്ിൽ പ്രസ്തയാവി

ച്ിരിക്ുന്ന വർഷയാവസയാനം സ്വയപരിനേയാധനയ്കച് പ്രനത്

കമയായി സമുചിതമയാന്ണന്നച് ന്തളിയിക്ന്പ്െുന്നിനല്?

ക്ിസ്ീയ ജീവിതത്ിന്ല ഏഴുപെികളിലുള്ള 
സ്വയപരിനേയാധന

നയാം ഈ വർഷയാ്്ത്ിനലക്ു വന്നുന്കയാണ്ടിരിക്ു

ന്ന നവളയിൽ ഈ കയാര്ങ്ങളുന്െ അ്സത്, ലക്ഷ്ം, 

സ്വഭയാവം എന്നിവന്യ ആധയാരമയാക്ി ക്രിസ്തീയ ജീവിത

ത്ിന്റെ ഏഴച് പെികളിൽ നമുക്ു ബയാധകമയാകുന്ന കയാ

ര്ങ്ങന്ളക്ുറിച്ച് നമുക്ച് നന്നയായി ആത്പരിനേയാധന 

നെത്യാൻ കഴിയും: (1) സ്യത്ിനം ലോകത്ിനം 
േരിക്കുക (2) ക്ദവവചനത്ിടന് ധ്യാനം (3) ജാ
ഗരണം (4) ്ാര്തന (5) വചനം പരത്തുക (6) 
രൈിസ്താന രൂപോയ സ്ഭാവടത് വളര്ത്ല് (7) 
വചനത്ിനനസരണോയി ലദാഷം സഹിക്ല്.

ഒന്നയാമതയായി സ്യത്ിനം ലോകത്ിനം േരിക്കുക 
എന്നതിടന് അ്സത്, േക്്യം, സ്ഭാവം എന്നിവ

യിലൂന്െയുള്ള ഒരു സ്വയപരിനേയാധനന്യ ചുരുക്മയായി 

നമുക്ച് പര്യാനലയാചിക്യാം. അതിലുള്ള അ്സത്ന്യ 

ആധയാരമയാക്ി ഒരു വർഷന്ത് നമ്മുന്െ അനുഭവങ്ങളി

ലൂന്െ കനണ്യാെിച്ുന്കയാണ്ടച് അവയിലുള്ള കയാര്ങ്ങന്ള 

നയാം ഇപ്രകയാരം ആരയായണം: ഞയാൻ ഈ വർഷം സ്വയ

ത്ിനും നലയാകത്ിനും മരിച്ച് കർത്യാവിനു നവണ്ടി ജീവി

ച്ുനവയാ അന്ല്ങ്ിൽ സ്വയത്ിനും നലയാകത്ിനും നവണ്ടി 

ജീവിച്ുനവയാ? അതുമന്ല്ങ്ിൽ ഭയാഗികമയായി സ്വയത്ിനും 

നലയാകത്ിനും നവണ്ടിയും ഭയാഗികമയായി സ്വയത്ിനും നലയാ

കത്ിനും മരിച്ും ജീവിക്ുക വഴിയയായി എന്റെ ജീവിതം 

ഇവയയാൽ സമ്മിരേമയായിരുന്നുനവയാ? അത്രന്മയാരു മരി

പ്ിക്ലിനച് നപ്രയാത്യാഹജനകമയായിരുന്നതും പ്രതിബന്ധ

മയായിരുന്നതും എ്ച്? സ്വയത്ിനും നലയാകത്ിനും മരിച്ു 

ജീവിക്ുന്നതിനച് എത്രനത്യാളം എനിക്ച് അഭിവൃദ്ധിന്പ്

െുന്നതിനച് സയാധിച്ു? അതിനച് വിരുദ്ധമയായ ആത്യാവിന്ന 

ഞയാൻ എപ്രകയാരം തെഞ്ഞു? സ്വയത്ിനും നലയാകത്ിനും 

മരിക്ുന്നതിന്ന ആധയാരമയാക്ി അതിന്റെ ലക്ഷ്ന്ത്പ്റ്ി 

(നപ്രരണന്യപ്റ്ി) തുെർന്നു വരുന്നതുനപയാന്ല നമുക്ച് 

പരിനേയാധിക്യാം: എ്ുകയാരണത്യാൽ ഞയാൻ സ്വയത്ിനും 

നലയാകത്ിനും മരിച്ു? എ്ുകയാരണത്യാൽ ഞയാൻ ഭയാഗി

കമയായി സ്വയത്ിനും നലയാകത്ിനും ജീവിച്ു? അന്ല്ങ്ിൽ 

എ്ുകയാരണത്യാൽ ഞയാൻ സ്വയത്ിനും നലയാകത്ിനും 

നവണ്ടി ജീവിച്ു? ഇനി നമ്മുന്െ ഈ വർഷം നയാം സ്വയത്ി

നും നലയാകത്ിനും മരിച്തിന്നക്ുറിച്ച്: അതിന്റെ സ്വഭയാവ

ന്ത് (ആത്യാവിന്ന) ആധയാരമയാക്ി നമുക്ച് നന്മ്മത്ന്ന്ന 

തുെർന്നു വരുംനപയാന്ല പരിനേയാധിക്യാം: എപ്രകയാരമയാണച് 

ഞയാൻ സ്വയത്ിനും നലയാകത്ിനും മരിച്തച് - അതച് മുഴുവ

നയായും നിർവ്യാജമയായിരുന്നുനവയാ അന്ല്ങ്ിൽ ഭയാഗികമയാ 
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യി നിർവ്യാജമയായിരുന്നുനവയാ, തുെർച്യയായിട്ടയായിരുന്നുനവയാ 

അഥവയാ വല്നപ്യാഴും ആയിരുന്നുനവയാ, വളന്ര അനയായയാസ

കരനമയാ അന്ല്ങ്ിൽ വിഷമകരനമയാ ആയ അവസ്കളിൽ 

ആയിരുന്നുനവയാ?

കർത്യാവിന്റെ വചനത്ിടന് ധ്യാനടത്ക്കുറിച്റ് 
അതിന്റെ അ്സത്ന്യ ആധയാരമയാക്ി ആദ്മയായി 

നമുക്ച് പരിനേയാധിക്യാം: വചനത്ിന്ല ഉപനദേങ്ങൾ, 

ചട്ടങ്ങൾ, വയാഗ്ദത്ങ്ങൾ, പ്രനബയാധനങ്ങൾ, പ്രവചന

ങ്ങൾ, ചരിത്രങ്ങൾ, നിഴലുകൾ എന്നിവയിലൂന്െയുള്ള 

അതിന്റെ ധ്യാനത്ിനച് എന്റെ ഒഴിവുസമയം ഞയാൻ 

വിനിനയയാഗിച്ുനവയാ? അന്ല്ങ്ിൽ എന്റെ ഒഴിവുസമയം 

ഭയാഗികമയായി ഞയാൻ ദദവവചനത്ിന്റെ ധ്യാനത്ിനച് 

ഉപനയയാഗിക്ുകയും എന്റെ ഒഴിവുസമയത്ിന്റെ ഒരു 

ഭയാഗം ഞയാൻ പയാപകരവും സ്വയാർതപരവും മയാരകവു

മയായ ന്തറ്യായ കയാര്ങ്ങളും നലയാകപരമയായ കയാര്ങ്ങ

ളും ധ്യാനിക്ുന്നതിനച് ഉപനയയാഗിക്ുകയും ന്ചനയ്യാ? 

അന്ല്ങ്ിൽ മിക്വയാറും എന്റെ ഒഴിവുസമയത്ിന്റെ 

ഒരു ഭയാഗവും ഞയാൻ ദദവവചനത്ിന്റെ ധ്യാനത്ിനച് 

ഉപനയയാഗിക്യാതിരുന്നുനവയാ? ഇതിൽ നപ്രയാത്യാഹജന

കനമയാ പ്രതിബന്ധനമയാ ആയി ഇരുന്നന്ത്ച്? അതിൽ 

നിന്നുള്ള െലന്മ്യായിരുന്നു? ദദവവചനത്ിന്റെ 

ധ്യാനത്യാെുള്ള ബന്ധത്ിൽ ഉന്ദേേ്പരമയായി അഥവയാ 

മനസയാക്ഷിപരമയായി നമുക്ച് നന്മ്മത്ന്ന്ന പരിനേയാധി

ക്യാം: എന്റെ ഒഴിവുസമയത്ച് എ്ുന്കയാണ്ടച് ഞയാൻ 

ദദവവചനം ധ്യാനിച്ു, അന്ല്ങ്ിൽ എ്ുന്കയാണ്ടു ദദ

വചനം ധ്യാനിച്ില്? എ്ുന്കയാണ്ടച് ഞയാൻ എന്റെ ഒഴിവു 

സമയത്ിന്റെ ഒരു ഭയാഗം ദദവവചന ധ്യാനത്ിനും ഒരു 

ഭയാഗം പയാപകരവും ന്തറ്യായതും സ്വയാർതപരവും നലയാ

കപരവുമയായ കയാര്ങ്ങളുന്െ ധ്യാനത്ിനും ചിലവഴിച്ു? 

ഇനിയും ആ ധ്യാനരീതിന്യക്ുറിച്ച് നമുക്ച് നനമ്മയാെുത

ന്ന്ന നചയാദിക്യാം: ഞയാൻ ആഹ്യാദനത്യാന്െയും നന്ിനയയാ

ന്െയും അഭിനന്നനത്യാന്െയും ഉത്യാഹനത്യാന്െയും 

വിനവകനത്യാന്െയും രേദ്ധനയയാന്െയും ആയിരുന്നുനവയാ 

അഥവയാ അല്യായിരുന്നുനവയാ ദദവവചനം ധ്യാനിച്തച്?

ഇനി ജാഗരണത്ക്കുറിച്റ്, അതിനയായുള്ള മനനയാ

ജയന്ത്, അതിന്റെ അ്സത്ന്യ ആധയാരമയാക്ി തു

െർന്നുവരും പ്രകയാരം നമുക്ച് പരിനേയാധിക്യാം: ഈ ഒരു 

വർഷത്ിൽ എന്നിൽ വ്യാപരിച്ിരുന്ന എന്റെ സ്വഭയാവം, 

ചി്കൾ, ലക്ഷ്ങ്ങൾ, വയാക്ുകൾ, പ്രവർത്ികൾ, ചു

റ്ുപയാെുകൾ, സ്വയാധീനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഞയാൻ സ്വയമയാ

യി ജയാഗരിക്ുന്നതിൽ പരയാജയന്പ്െുകയും മറ്ുള്ളവന്ര 

രേദ്ധിക്ുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്ുകയും അതുമന്ല്ങ്ിൽ 

ഞയാൻ അരേദ്ധമയായ ഒരു ജീവിതം നയിക്ുകയും ന്ചയ്ു

നവയാ? ഇതിൽ സഹയായകരനമയാ പ്രതിബന്ധനമയാ ആയി 

വർത്ിച്ന്ത്ച്? അതിൽ നിന്നും എ്ു െലമുളവയായി? 

അതിന്റെ ലക്ഷ്ന്ത്ക്ുറിച്ച് നയാം ആരയായുനമ്പയാൾ: 

സ്വയമയായി ജയാഗരിക്ുന്നതിനച് എനിന്ക്്ുന്കയാണ്ടു 

സയാധിച്ു അന്ല്ങ്ിൽ സയാധിച്ില്? അന്ല്ങ്ിൽ എ്ു

ന്കയാണ്ടച് ഞയാൻ ഒരരേദ്ധമയായ ജീവിതം നയിച്ു? ഇനി 

അതിന്റെ സ്വഭയാവന്ത്ക്ുറിച്ച് ഇപ്രകയാരം ആരയായയാം: 

എന്റെ ജയാഗരണം ഉത്യാഹനത്യാെും സ്ിരതനയയാെും 

സമ്പൂർണ്മയായും സത്സന്ധമയായും ആയിരുനന്നയാ?

്ാര്തനടയ, അതിനയായുള്ള മനനയാജയന്ത് അതി

ന്റെ അ്സത്ന്യ ആധയാരമയാക്ി തുെർന്നു വരും പ്രകയാ

രം നമുക്ച് പരിനേയാധിക്യാം: ഈ വർഷം എനിക്ച് ഒരു 

പ്രയാർതനയുന്െ വർഷമയായിരുനന്നയാ അഥവയാ അല്യായി

രുനന്നയാ? അതിൽ നപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്ുകയും അന്ല്ങ്ിൽ 

പ്രതിബന്ധമയാവുകയും ന്ചയ്ന്ത്ച്? അതിൽ നിന്നും 

എ്ച് െലമുളവയായി? ഇനി അതിന്റെ ലക്ഷ്ന്ത്ക്ു

റിച്ച്: ഈ വർഷം ഞയാൻ ദദവമഹത്വത്ിനയായി പ്രയാർ

തിച്ുനവയാ, അഥവയാ പയാപകരവും ന്തറ്യായതും സ്വയാർ

തപരവും നലയാകപരവുമയായതിൽ നിന്നുന്കയാണ്ടയാനണയാ 

പ്രയാർതിച്തച്? അതിന്റെ സ്വഭയാവന്ത്ക്ുറിച്ച് നമുക്ച് 

ഇപ്രകയാരം നചയാദിക്യാം: എന്റെ പ്രയാർതനകൾ ആത്യാർ

തവും സ്ിരതയും വിേ്വയാസമർപ്ിച്ുള്ളതും സത്സന്ധ

വും വിനധയത്വമുള്ളതും ആയിരുന്നുനവയാ അഥവയാ അവ 

അലസവും ഔപചയാരികവും വിരളവും അവിേ്വയാസം 

നിറഞ്ഞതും തിരുന്വഴുത്ുകളിൻ പ്രകയാരമല്യാത്തും 

ഏകപക്ഷീയമയായതും ആയിരുന്നുനവയാ? 

കര്ത്ാവിടന് വചനം പരത്ിയതിടനക്കുറിച്റ് 
അതിന്റെ അ്സത്ന്യ ആധയാരമയാക്ി തുെർന്നച് വരു

നമ്പയാന്ല സ്വയമയായി നമുക്ച് പരിനേയാധിക്യാം: എന്റെ 

അധരങ്ങളയാൽ, അച്െിച് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളയാൽ, 

ഇതിനയായി നിലന്കയാള്ളുന്ന മറ്ുള്ളവരുമയായുള്ള സഹ

കരണങ്ങളയാൽ, എന്റെ പ്രവർത്ികളയാൽ, എന്റെ പ്രയാർ

തനകളയാൽ, എന്റെ സ്വനമധയാ ദയാനങ്ങളയാൽ വചനം 

പരത്ുന്നതിനച് ഈ വർഷം ഞയാൻ രേമിച്ുനവയാ അന്ല്

ങ്ിൽ എനിക്തിനച് കഴിയയാതിരുന്നുനവയാ? അന്ല്ങ്ിൽ 

അവയിൽ ചിലതു ന്ചയ്ുകയും മുഴുവനയായും ന്ചയ്യാൻ 

കഴിയയാതിരിക്യും ന്ചയ്ുനവയാ? ഇതിൽ സഹയായകരമയാ

യും പ്രതിബന്ധമയായും വർത്ിച്ന്ത്ച്? എ്യായിരുന്നു 

അതിന്റെ െലങ്ങൾ? അതിന്റെ ലക്ഷ്ന്ത്ക്ുറിച്ച് ഇപ്ര

കയാരം ആരയായയാം: ഇതിനയാലുള്ള വിേ്വയാസം, പ്രത്യാേ, 

നനേഹം, അനുസരണം എന്നിവയയാനണയാ ഇതിന്റെ മുഴുവ
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നയായതും അഥവയാ ഭയാഗികമയായതുമയായ പ്രചയാരണത്ിനച് 

എന്ന്ന നപ്രരിപ്ിച്തച്? അഥവയാ, പയാപകരവും ന്തറ്യായതും 

സ്വയാർതപരവും നലയാകപരവുമയായ കയാര്ങ്ങളയാനണയാ ഈ 

വർഷം എന്ന്ന ഭയാഗികമയായും അന്ല്ങ്ിൽ മുഴുവനയായും 

ഉത്യാഹിപ്ിച്ുന്കയാണ്ടിരുന്നതച്? ഇനി ഇതിന്റെ സ്വഭയാവ

ന്ത്ക്ുറിച്ച് തയാന്ഴ പറയും പ്രകയാരം നമുക്ച് ആരയായയാം: 

എന്റെ വചനത്ിന്റെ പരത്ൽ ഉത്യാഹനത്യാന്െയും 

സ്ിരതനയയാന്െയും നയപരമയായും സന്യാഷനത്യാന്െ

യും െലസിദ്ധിനയയാന്െയും ആയിരുന്നുനവയാ അഥവയാ 

അല്യായിരുന്നുനവയാ?

ഇപ്രകയാരം തന്ന്ന രൈിസ്താനരൂപോയ സ്ഭാവടത് 
വളര്ത്ിടയടുക്കുന്നതിടനക്കുറിച്ചും നയാം പരിനേയാധിക്

ണം. അതിന്റെ അ്സത്ന്യക്ുറിച്ച് നമുക്ച് ഇപ്രകയാരം 

നചയാദിക്യാം: ഈ വർഷം ഞയാൻ എന്റെ നനേഹബന്ധങ്ങ

ന്ള മയാനുഷിക കയാര്ങ്ങളിൽ നിന്നും നവർന്പെുത്ിയിട്ടച് 

സ്വർഗ്ഗീയ കയാര്ങ്ങളിനലക്വന്യ ബന്ധന്പ്െുത്ുവയാൻ 

രേമിച്ുനവയാ? ഞയാൻ കൃപകന്ള വളർത്ിനയയാ അഥവയാ 

അവമതിപ്ുകന്ള വളർത്ിനയയാ? ഞയാൻ സ്വർഗ്ഗീയമയായ 

നനേഹബന്ധങ്ങന്ളയയാനണയാ അഥവയാ ഭൗമികമയായ ബന്ധ

ങ്ങന്ളയയാനണയാ അന്ല്ങ്ിൽ കൃപകന്ളയയാനണയാ അഥവയാ 

അവമതിപ്ുകന്ളയയാനണയാ പരിനപയാഷിപ്ിച്തച്? ഞയാൻ 

നന്മന്യ സമീകരിക്ുകയും പൂർണ്മയാക്ുകയും ന്ചയ്ു

നവയാ അഥവയാ അവന്യ സംബന്ധിച്ച് ഞയാൻ അരേദ്ധനയാ

യിരുന്നുനവയാ? തിന്മ എന്ന്ന നിയന്തിക്ുവയാൻ ഞയാൻ 

അനുവദിച്ുനവയാ അഥവയാ ഞയാൻ തന്ന്ന അതിൽ നിന്നും 

വഴിമയാറി നെക്ുവയാൻ ആഗ്രഹിച്ുനവയാ? ഇതിൽ സഹയായ

കരമയായന്ത്ച്? പ്രതിബന്ധമയായന്ത്ച്? എ്യായിരുന്നു 

പരിണിതെലങ്ങൾ? അതിന്റെ ലക്ഷ്ങ്ങന്ളക്ുറിച്ച് 

നമുക്ച് ഇപ്രകയാരം ആരയായയാം: എന്റെ ഉന്ദേേ്ം ആത്ീ

യമയായിരുന്നുനവയാ അഥവയാ മയാനുഷികമയായിരുന്നുനവയാ 

അഥവയാ ദപേയാചികമയായിരുന്നുനവയാ? അന്ല്ങ്ിൽ അവ 

ഭയാഗികമയായി ആത്ീയവും ഭയാഗികമയായി മയാനുഷികവും 

ഭയാഗികമയായി ദപേയാചികവുമയായിരുന്നുനവയാ? ഇനി 

അതിന്റെ സ്വഭയാവന്ത്ക്ുറിച്ച് ഇപ്രകയാരം ആരയായയാം: 

ഞയാൻ ഇതിൽ ഉത്യാഹപൂർവ്വവും നയപരമയായും ഉപനയയാ

ഗപ്രദമയായും ആത്യാർതമയായും തിരുന്വഴുത്ുകളിൻ 

പ്രകയാരവും ഉറ്ിരുന്നുനവയാ?

അ്ിമമയായി, വചനത്ിനനസരണോയി ലദാഷം 
സഹിക്കുവാന് നമുക്കു സാധിച്ചുലവാ എന്നച് നമുക്ച് 

െലപ്രദമയായി പരിനേയാധിക്യാം. അതിന്റെ അ്സത്ന്യ

ക്ുറിച്ച് നമുക്ച് ഇപ്രകയാരം ആരയായയാം: സത്നത്യാെുള്ള 

എന്റെ വിേ്വസ്തത മൂലം എന്റെ മനുഷ്ത്വം, കീർത്ി, 

വസ്തുവകകൾ, സ്വയാധീനം തുെങ്ങിയവയിൽ ഈ വർഷം 

ഞയാൻ നദയാഷം സഹിക്ുന്നവനയായിരുന്നുനവയാ? അഥവയാ 

നലേേങ്ങന്ള വിട്ടുമയാറി നിന്നുന്കയാണ്ടച് ഞയാൻ വിട്ടുവീഴ്ചയ്കച് 

തയ്യാറയാനയയാ അന്ല്ങ്ിൽ സകലവും വചനനത്യാെച് വിരു

ദ്ധന്മന്നച് ന്തളിയിച്ുനവയാ? അതിനച് എനിക്ച് സഹയായക

മയായതും പ്രതിബന്ധമയായതും എ്ച്? എ്ച് െലം അതിൽ 

നിന്നും ഞയാൻ നനെിന്യെുത്ു? അതിന്റെ ലക്ഷ്ന്ത്ക്ു

റിച്ച് നമുക്ച് ഇപ്രകയാരം ആരയായയാം: വിേ്വയാസത്യാലും 

പ്രത്യാേയയാലും നനേഹത്യാലും അനുസരണത്യാലും വച

നത്ിനയായി ഞയാൻ നദയാഷം സഹിച്ുനവയാ അഥവയാ എന്റെ 

ലക്ഷ്ങ്ങൾ സ്വയാർതത, നലയാകമയത്വം, പയാപം, ന്തറ്ച് 

എന്നിവയുമയായി സമ്മിരേമയായിരുന്നുനവയാ? അന്ല്ങ്ിൽ 

അത്രം ലക്ഷ്ങ്ങൾ വചനയാനുസരണം നദയാഷം സഹി

ക്ുന്നതിൽ എന്ന്ന നിലനിർത്ിനയയാ? അതിന്റെ സ്വഭയാ

വന്ത്ക്ുറിച്ച് നമുക്ച് ഇപ്രകയാരം ആരയായയാം: ഞയാൻ 

വിേ്വസ്തനും, വിനധയത്വമുള്ളവനും, ഉത്യാഹഭരിതനും, 

നന്ിയുള്ളവനും, വിലമതിപ്ുള്ളവനും, ക്ഷമിക്ുന്നവനു

മയായിരുന്നുനവയാ അഥവയാ അങ്ങന്നയല്യാതിരുന്നുനവയാ? 

അന്ല്ങ്ിൽ ദദവവചനം നിമിത്ം നദയാഷം സഹിനക്

ണ്ടി വന്നനപ്യാൾ ഇവയ്കച് എതിരയായി നിലന്കയാണ്ടുനവയാ?

പ്രിയമുള്ള സനഹയാദരന്മയാനര, നമ്മുന്െ സ്വയ പരിനേയാ

ധനയിൽ നമ്മുന്െ ഈ വർഷന്ത് അനുഭവങ്ങളിലും 

നനട്ടങ്ങളിലും ചിലതച് വിജയവും ചിലതച് പരയാജയവും 

ആയിരുന്നുന്വന്നച് നമുക്ച് കന്ണ്ടത്ുവയാൻ സയാധിക്ും 

എന്നുള്ളതച് നിസ്ംേയമയാണച്. അക്യാരണത്യാൽ, വരും 

വർഷം കൂെുതൽ നന്നയായി ഇതച് ന്ചയ്ുവയാൻ നയാം നി

ശ്യിക്യില്നയയാ? നയാം എല്യാവരും ഈ വർഷത്ിന്റെ 

അ്്ത്ിൽ ഉത്യാഹപൂർവ്വം ഒരു സ്വയ പരിനേയാധന 

നെത്ുവയാനുള്ള സമയം കന്ണ്ടത്യാതിരിക്ുനമയാ? അന്ത, 

അത്രന്മയാരു സ്വയപരിനേയാധന നമ്മുന്െ സ്വഭയാവത്ിൽ 

ന്വളിന്പ്നെണ്ടതിനച് ന്തറ്ുതിരുത്ലിനയാവേ്മയായ ഉചി

തമയായ തീരുമയാനനത്യാന്െയുള്ള ദദനംദിന സ്വയംപരി

നേയാധന നയാം അഭ്സിക്യാതിരിക്ുനമയാ?

ക്ിസ്ീയ ജീവിതത്ിന്ല ഏഴുപെികള്
1.  സ്യത്ിനം ലോകത്ിനം േരിക്കുക
2.  ക്ദവവചന ധ്യാനം
3.  ജാഗരണം
4.  ്ാര്തന
5.  ക്ദവവചനം പരത്തുക
6.  രൈിസറ്തസാദൃശ്യം വളര്ത്തുക
7.  ക്ദവവചനാനസരണം ലദാഷം സഹിക്കുക
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വിശുദ്ധരയായിരിപ്ിന്
BE YE HOLY

(2 ശമുലവല് 9; എടെ. 4:32; സദൃ. 8:17)

ദയാവീദിന്റെ സ്വഭയാവന്ത്ക്ുറിച്ച് ആഴത്ിലുള്ള ഒരു 
ഉള്ക്യാഴ്ച നലകുന്നനതയാന്െയാപ്ം “ദദവത്ിന്റെ സ്വ് 
ഹൃദയമുള്ളവനയായി” തീരുവയാന് അവനുണ്ടയായിരുന്ന 
ചില കഴിവുകന്ളയും ദദവം നമുക്ു കയാണിച്ു തരു
ന്നു. േൗല രയാജയാവിന്റെ കയാലത്ച് തന്റെ ജീവനുനവണ്ടി 
അലഞ്ഞനപ്യാള് തയാന് അവനില നിന്നും അനുഭവിച്
തയായ തിന്മകന്ള അപ്യാന്െ കണ്ടിന്ല്ന്നു നെിക്ുകയും 
മറക്ുകയും ന്ചയ്ുന്കയാണ്ടും, േൗലിന്റെ മകനയായ നയയാ
നയാഥയാന് എങ്ങന്ന തനിക്ച് ഉപകയാരം ന്ചയ്ുന്വന്നും 
അവനുള്ള സ്വഭയാവന്ത് വിലമതിച്ും ന്കയാണ്ടച് അവന്യ 
ഓര്മ്മിക്ുകയും, ഒരു ഉെമ്പെിയില എന്നനപയാന്ല നയയാ
നയാഥയാന്റെ കുെുംബനത്യാെച് തയാന് ദയ കയാണിക്ുന്മന്നും 
ഉറപ്ിച്ു. എന്നയാല ഒരു കയാലത്ച്, രയാജ്കയാര്ങ്ങളുമയായി 
തിരക്ിലയായിരുന്ന കയാലത്ച് േൗലിന്റെ കുെുംബന്ത്ക്ു
റിച്ച് അനന്വഷിക്ുവയാന് മറന്നു നപയാകുകയും എന്നയാല 
നയയാനയാഥയാനനയാെുള്ള തന്റെ കെപ്യാെച് മനസ്ിനലക്ു കെ
ന്നു വന്നനപ്യാള് ചിലതച് സംഭവിക്ുകയും ന്ചയ്ു. ഒരു 
പന്ക്ഷ അതച് അവന്റെ വയാഴ്ചയുന്െ മദ്ധ്കയാലത്യായിരി
ക്യാം; ദയാവീദച് നബതച്ന്േബയുമയായി ന്ചയ് പയാപത്ിന്റെ 
ഹൃദയംഗമമയായ അനുതയാപമയായിരിക്യാം ഒരു പന്ക്ഷ 
മരണമെഞ്ഞ നയയാനയാഥയാന്റെ ആളുകനളയാെും പ്രനത്കിച്ച് 
അവന്റെ കുെുംബനത്യാെും ഉള്ള ഉത്രവയാദിത്വന്ത് 
അവന്റെ ഹൃദയത്ിനലക്ച് ഉണര്ത്ിയതച്.

 േൗല രയാജയാവിന്റെ പ്രധയാന ഭൃത്നയായ സീബന്യ 
ദയാവീദച് വിളിപ്ിച്ച് േൗലിന്റെ കുെുംബത്ില നേഷിക്ു
ന്നവന്രക്ുറിച്ച് അനന്വഷിച്ു. നയയാനയാഥയാന്റെ മകനയായി 
ഒരുവന് ഇനപ്യാഴും ജീവിച്ിരിക്ുന്നു എന്ന വയാര്ത് ഈ 
അനന്വഷണം ന്വളിന്പ്െുത്ി. േൗലിന്റെയും നയയാനയാ
ഥയാന്റെയും മരണസമയത്ച് ഈ മകനച് അഞ്ച് വയസ്ച് 
പ്രയായം ഉണ്ടയായിരുന്നു. േൗലിന്റെ യുദ്ധത്ിന്ല നതയാലവി 
അറിഞ്ഞച് ഒളിനച്യാെിയ സമയത്ച് നപയാറ്മ്മയുന്െ ദകക
ളില നിന്നും വീണച് കയാലിനച് മുെ്ുള്ളവനയായിത്ീര്ന്നി
രുന്നു. േൗലിന്റെ സ്തിപരമ്പരനയയാെച് തയാന് കരുണ 
കയാണിപ്യാന് ആഗ്രഹിക്ുന്നുന്വന്നും, നയയാനയാഥയാന്റെ 
മുെ്ുള്ള മകനയായ ന്മെീന്ബന്േത്ിന്ന സദസ്ില 
ന്കയാണ്ടുവരുവയാന് സീബനയയാെച് ആവേ്ന്പ്െുകയും 
ന്ചയ്ു. രയാജയാവിന്റെ ഈ കലപനന്യ ഭയനത്യാെും 
വിറയനലയാന്െയും അതിന്റെ നിഷ്കളങ്ത സംേയനത്യാ

ന്െയുമയാണച് വീക്ഷിക്ന്പ്ട്ടന്തങ്ില തന്ന്നയും കലപന 
പയാലിക്ന്പ്ട്ടു. ഒരു രയാജയാവച് മന്റ്യാരു രയാജയാവിന്റെ ആധി
പത്ം ദകവേന്പ്െുത്ുനമ്പയാള്, പുതിയ വയാഴ്ചയ്കച് പ്രശ്ന
ങ്ങള് ഉണ്ടയാകയാതിരിക്യാന് സിംഹയാസനത്ിന്റെ സകല 
അവകയാേികന്ളയും അനന്വഷിച്ച് ന്കയാലന്പ്െുത്ുന്ന
തച് ഒരു സമ്പ്രദയായമയായിരുന്നു. ഇത്രം ഒരു ന്പരുമയാ
റ്ം തന്ന്നയയായിരുന്നു എല്യാവരും ദയാവീദച് രയാജയാവില 
നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ിരുന്നതച്. അതിനയാല, നയയാനയാഥയാന്റെ 
മകന്ന കുറിച്ച് ദയാവീദച് അറിയയാതിരിക്ുവയാന് അവന്റെ 
നമലവിലയാസം രഹസ്മയാക്ി വച്ിരുന്നു. എന്നിരുന്നയാ
ലും, വലിയ കുെുംബ തയാതച്പര്മുണ്ടയായിരുന്ന സീബ, 
േൗലിന്റെ അന്രയാവകയാേിയുന്െ മരണത്ിനച് ഇതച് 
കയാരണമയാനയക്യാന്മങ്ില നപയാലും രയാജയാവിന്റെ ആവേ്ം 
നിറനവറ്ുക എന്നതച് അവന്റെ കെമയയായി കണ്ടു. അങ്ങ
ന്ന രയാജയാവച് തന്റെ വയാസസ്ലം അറിഞ്ഞ സ്ിതിക്ച് 
രയാജസന്നിധിയില തന്റെ സയാന്നിദ്ധ്ം അറിയിക്ുക മയാ
ത്രമയായിരുന്നു മുെ്ുള്ളവന്റെ ആന്ക നിവൃത്ി. രയാജയാ
വിന്റെ വയാക്ുകള് വഞ്നയാപരമയായതയാനണയാ എന്ന ഭയ
ത്യാല നിര്ന്ദേേിക്ന്പ്ട്ടത്ര ഔദയാര്ം പ്രതീക്ഷിക്ുകനയയാ 
പ്രത്യാേിക്ുകനയയാ ന്ചനയ്ന്ണ്ടന്ന അവന്റെ ചി്കള് 
രയാജയാവിന്റെ സന്നിധിയിനലക്ു വന്നെുക്ുനമ്പയാഴും അവ
ന്റെ കയാലക്ല സയാഷ്ടയാംഗം വീണു നമസ്ക്കരിച്ച് “അെിയന്” 
എന്നു പറയുനമ്പയാഴും അവനച് ഭയത്ിനും അന്ധയാളിപ്ിനും 
കയാരണമയാന്യന്നതച് സംേയമില്യാത് കയാര്മയാണച്.

2 േമുനവല് 9
ദയാവീദ് രയാജയാവിന്റെ സ്വഭയാവം എബ്യായ പദം : 

“Checed” മയാഹയാത്്നമറിയ ദയ 
ദയ/നനേഹനിരദമയായ കരുണ

ദയാവീദച് പറഞ്ഞു, “ഭയടപെലടണ്, നിടന് അപെനായ 
ലയാനാഥാടന് നിേിത്ം ഞാന് നിലന്നാടും ദയ കാ
ണിച്ചു നിടന് അപെനായ ശൗേിടന് നിേടോടക്യും 
നിനക്കു േടക്ിത്രുന്നു; നമീലയാ നിത്യം എടന് ലേശ
യിങ്ല് ഭക്ണം കഴിച്ചുടകാലള്ളണം എന്നു പറഞ്ഞു”. 
കിഴക്ച് പ്രനദേങ്ങളിന്ല ആളുകന്ള സംബന്ധിച്ച് സു
ഹൃത്ുക്ള് എന്ന നിലയില ഒരുമിച്ിരുന്നു ഭക്ഷണം 
കഴിക്ുന്നതച് സൗഹൃദത്ിന്റെയും വിേ്വയാസ്തയുന്െയും 
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ഉറപ്ിന്നയയാണച് അര്തമയാക്ുന്നതച്. അങ്ങന്ന തന്ന്ന 
നിര്രമയായി നമേയിങ്ല നിന്നു കഴിക്ുന്നതച് കുെും
ബത്ിന്ല അംഗത്വന്ത്യും കയാണിക്ുന്നു. ഇന്തയാരു 
ന്ചറിയ കയാര്മയായി നയാം കയാണരുതച്. ദയാവീദച് രയാജയാവിനു 
രണ്ടു ഭയാര്മയാര് ഉണ്ടയായിരുന്നു. അവരുന്െ മക്ള് രയാജ്
ത്ിന്റെ പിന്ഗയാമികളയായിത്ീരുന്മന്നു പ്രതീക്ഷിച്ിരി
ക്ുനമ്പയാള്, രയാജ്ത്ിന്ല രീതി അനുസരിച്യാന്ണങ്ിലും 
മയാത്രവുമല് സിംഹയാസനത്ിനച് മുന്നനമ അവകയാേി 
ആയിരുന്നവനും രയാജയാവിനനക്യാള് മുനമ്പ ഒന്നയാമനുമയായി
രുന്നവന് ഒരപരിചിതനയായിരുന്നയാല നപയാലും അവരുന്െ 
തയാതച്പര്ങ്ങള്ക്ച് ഒരു ഭീഷണിയയായിത്ീരയാം.

ഈ സകല പ്രവര്ത്ിയും രയാജയാവിന്റെ നിര്ഭയത്്വ
ന്ത്യും അവന്റെ സ്തി പരമ്പരയില നിന്നും രയാജത്വം 
എെുത്ു കളയുകയില് എന്ന ദൃഢവിേ്വയാസനത്യും 
ആണച് നമുക്ച് കയാണിച്ു തരുന്നതച്. കൂെയാന്ത സകല 
കുെുംബയാംഗങ്ങള്ക്ും അവനിലും വീട്ടുകയാര്ങ്ങളിലുള്ള 
അവന്റെ നമധയാവിത്വത്ിലും വിധികളിലും ഉള്ള ബഹു
മയാനന്ത്യും കയാണിക്ുന്നു. വീട്ടിന്ല ഈ പരമയാധികയാ
രം തികച്ും കര്ക്േവും ഏകപക്ഷീയവുമയായിരുന്നു 
എന്നു നമുക്ച് കരുതുവയാന് സയാധിക്ില്. മറിച്ച് അവ 
മുഴു കുെുംബത്ിന്റെയും തയാതച്പര്ങ്ങള്ക്നുസൃത
വും നനേഹനിര്ഭരമയായ കയാരുണ്ത്ിലും മഹയാമനസ്ക
തയിലുമയായിരുന്നു. സുഹൃത്ിന്റെ മകനനയാെച് കരുണ 
കയാണിക്ുന്നവന്, തന്റെ സ്വ് കുെുംബക്യാനരയാെും 
കരുണയുള്ളവനും മഹയാമനസ്കനുമയായിരിക്ും. ദയാവീദും 
അങ്ങന്ന തന്ന്ന ആയിരുന്നു.

ഈ പയാഠത്ിന്റെ വിേദയാംേങ്ങളില നിന്നു കര്ത്യാ
വിന്റെ സമര്പ്ിതരയായ ജനങ്ങളില ഏറ്വും ഉന്നതിയിലു
ള്ളവര്ക്ു നപയാലും ചില സഹയായകരമയായ ആേയങ്ങള് 
സ്വീകരിക്ുവയാന് ആകും.

(1) ആവേ്കയാലത്ച് സഹയായിക്ുന്നവനയാണച് യഥയാ
ര്ത സുഹൃത്ച്. ദയാവീദിനച് ആവേ്മുള്ള സമയന്ത്
ല്യാം ഒരു സുഹൃത്യായി നയയാനയാഥയാന് ഉണ്ടയായിരുന്നു. 
കര്ത്യാവച് തന്റെ ദകയ്ില നിന്നും രയാജത്വം ദയാവീദിന്ന 
ഏലപ്ിക്ുവയാന് നപയാകുനമ്പയാള് തന്ന്നയും നീതിയുന്െ 
തത്വങ്ങനളയാെുള്ള അവന്റെ വിേ്വസ്തതന്യയും കര്ത്യാ
വിലുള്ള ദൃഢവിേ്വയാസവും അവന്റെ സ്വഭയാവ മയാഹയാത്്
ന്ത് സയാക്ഷ്ന്പ്െുത്ുന്നു. എന്നയാല ആന്രങ്ിലും തന്റെ 
ജീവന് അപഹരിക്ുനമയാ എന്ന ഭയത്ില രഹസ്ത്ില 
കഴിഞ്ഞ മുെ്നയായ പയാവന്പ്ട്ട മനുഷ്നു തന്റെ ആവേ് 
സമയത്ു തന്ന്ന, ജീവിക്ുവയാനുള്ള ഏറ്വും സങ്െക
രമയായ അവസ്യില തന്ന്ന! ദയാവീദിന്റെ സൗഹൃദം 
നതെിവന്നു.

(2) നന്മ ന്ചയ്ുവയാന് ആവസരം നനയാക്ി നെന്ന 
ദയാവീദച്, നമ്മുന്െ മനഃസ്ിതിയും അങ്ങന്ന ആയിരിക്
ണന്മന്നച് ഓര്മ്മിപ്ിക്ുന്നു. മറ്ുള്ളവരുന്െ പ്രശ്നങ്ങളും, 
സഹയായത്ിനയായുള്ള അവരുന്െ ആവേ്വും, സയാഹച
ര്ങ്ങള് നമ്മുന്െ രേദ്ധയില ന്പെുത്ുന്നതുവന്ര നയാം 
കയാത്ിരിനക്ണ്ടതില്. തിരുന്വഴുത്ുകള് കൃത്മയായി 
പറയുന്നു “എളിയവടന ആദരിക്കുന്നവന് ഭാഗ്യവാ
ന്”. ഇതച് ദദവത്ിനറെതുനപയാന്ലയുന്ള്ളയാരു ഗുണ
മയാണച്. ആന്രയാന്ക് ഇതച് അഭ്സിച്യാലും അതച് അത്ര
നത്യാളം ദദവീകമയാണച്. അവന് തയാനഴക്ു നനയാക്ി, 
പയാപത്ിന്റെയും അധഃപതനത്ിന്റെയും മരണത്ി
ന്റെയും അവസ്യില “ബദ്ധന്ാരുടട ഞരക്ം” ഉറ്ു 
നനയാക്ുന്നു എന്നച് അന്പ്യാസ്തലന് ദദവന്ത്ക്ുറിച്ച് 
പറയുന്നു. മറ്ു രീതിയില സഹയായന്മയാന്നും തന്ന്നയില് 
– അവര് പൂര്ണ്മയായും തന്നില ആരേയിനക്ണ്ടതിനു 
തന്ന്ന; പിന്ന്ന അവന്റെ സ്വ് ഭുജം രക്ഷ വരുത്ി. 
മരണയാവസ്യില നിന്നും ദദവനത്യാെുള്ള കൂട്ടയായ്മ
യിനലക്ച് മനുഷ്ന്ന ഉയര്ത്ുവയാന് കര്ത്യാവയാകുന്ന 
ഭുജം ന്വളിന്പ്ട്ടു. “അവന് നന്ിടകടെവലരാടും ദുഷ്ടന്ാ
ലരാടും ദയാലവലല്ലാ. അങ്ങടന നിങ്ങളുടട പിതാവറ് 
േനസ്സേിവുള്ളവന് ആകുന്നതലപാടേ നിങ്ങളും േന
സ്സേിവുള്ളവര് ആകുവിന്” എന്നു നമ്മുന്െ കര്ത്യാവച് 
നിര്ന്ദേേിച്ിരിക്ുന്നു. ഇതിനനയാെു നയയാജിച്ച്, നമ്മുന്െ 
ഉദയാരമയായ വികയാരങ്ങളും സഹയായവും നനേഹബന്ധ
ങ്ങളിലൂന്െ അവകയാേമുന്നയിക്ുന്നവരില മയാത്രമയായി 
ഒതുങ്ങരുതച്.

നയാം നമ്മുന്െ േത്രുക്നളയാെു നപയാലും ഔദയാര്ം കയാ
നട്ടണ്ടതയാണച്. “ശത്രുവിന വിശക്കുന്നു എങ്ില് അവന 
തിന്ാന് ടകാടുക്കുക; ദാഹിക്കുന്നു എങ്ില് കുടിപൊന് 
ടകാടുക്”. അങ്ങന്നന്യങ്ില നയാം സ്വര്ഗ്ഗസ്നയായ 
നമ്മുന്െ പിതയാവിന്റെ മക്ളയായിരിക്ും. അങ്ങന്ന നയാം 
േത്രുക്ളയായിരുന്നിട്ടും നമുക്ുനവണ്ടി മരിച് “രൈിസറ്ത
വിടന് േനസ്ം” പിതയാവിന്റെ സ്വഭയാവവുമുള്ളവരയായിത്ീ
രും. എന്നിരുന്നയാലും എല്യാവനരയാെും ഒനര അളവിലുള്ള 
നനേഹവും ദയയും ഞങ്ങള് ആവേ്ന്പ്െുന്നില്. കര്ത്യാ
വച് തനന്നയാെു ന്പയാരുത്ന്പ്ട്ടു നപയാകുന്നവന്ര പ്രനത്
കമയായി നനേഹിക്ുന്നു. നയാമും അങ്ങന്ന ആയിരിനക്
ണം. എന്നയാല നമ്മുന്െ നനേഹവും ദയയും സഹയായവും 
അവരിനലക്ു മയാത്രം ഒതുങ്ങയാനും പയാെില്. എന്്ന്നയാല 
നനമ്മയാെച് ഇങ്ങന്ന അനുേയാസിച്ിരിക്ുന്നു, “നിങ്ങടള 
ലനേഹിക്കുന്നവടര ലനേഹിച്ാല് നിങ്ങള്ക്റ് എ്റ് 
്ലയാജനം? നിങ്ങള്ക്കു നന് ടചയ്യുന്നവര്ക്കു നന് 
ടചയറ്താല് നിങ്ങള്ക്റ് എറ്തറ് ് ലയാജനം? പാപികളും 
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അങ്ങടനതടന്ന ടചയ്യുന്നുവലല്ലാ", "രൈിസറ്ത അഭക്ത
ര്ക്കു ലവണ്ി േരിച്തലപാടേ” അവന്റെ പുത്രനനയാെു 
നയാം കയാണിക്ുന്ന നനേഹം, അവനു നനമ്മയാെുള്ള നനേ
ഹത്ിന്റെ ഉദയാഹരണമയാണച് എന്നു ദദവം പറഞ്ഞു.

(3) ദയാവീദിന്റെ നീതിയും ഔദയാര്വും അവന് പി
ന്തുെര്ന്ന പയാതയില പ്രകെമയാണച്. േൗലിന്റെ സ്വത്ില 
നമയാഹിച്ച്, അതച് അവന്റെ അവകയാേങ്ങനളയാെു കൂന്െ 
കൂട്ടുവയാന് അവന്റെ അധികയാരം ഉപനയയാഗിക്യാന്ത, 
േൗലിന്റെ സ്വത്ിന്റെ ലയാഭം അവന്റെ മകനു നപയാകയാത്
വിധം കയാര്ങ്ങള് ആനലയാചിച്ുറപ്ിക്ുകയും, അവന്ന 
രയാജയാവിന്റെ നമേയിങ്ല അവന്റെ ഔദയാര്തയുന്െ 
പങ്ുകയാരനയാക്ുകയും ന്ചയ്ു. തയാരതനമ്ന കുറച്ു 
നപര് മയാത്രനമ അത്ര നീതിമയാന്മയാരും മഹയാമനസ്കരും ആയി
രുന്നിരിക്ൂ. ഈ സംഭവം ദയാവീദിന്റെ സ്വഭയാവത്ിനു 
ഒരു പുതിയ തിളക്ം നലകുന്നു. കൂെയാന്ത കര്ത്യാ
വിനു അവന്നങ്ങന്നയയാണച് പ്രിയനയായിരുന്നതച് എന്നും 
മനസ്ിലയാക്യാന് സഹയായിക്ുന്നു. നന്മ ന്ചയ്ുന്നതച് 
ആഗ്രഹിക്ുന്നതിനലയാ, നന്മ ന്ചയ്ുവയാന് മനസ്യാകുന്ന
തിനലയാ അവന് തൃപ്നയായിരുന്നില്. അവന് കൂെുതല 
മുന്നിട്ടിറങ്ങി നീതിനയയാന്െ കയാര്ങ്ങള് ന്ചയ്ു. അവന് 
തന്റെ നേയാഭയയാര്ന്ന ചി്കന്ളയും ഔദയാര്പൂര്വ്വമയായ 
ഉള്നപ്രരണകന്ളയും നെപ്ിലയാക്ി, “കയാലത്ിന്റെ പൂ
ഴിയില തന്റെ കയാലപ്യാെച്” പതിപ്ിച്ു. ഇതച് വിേുദ്ധ 
നരഖകള് പരിനേയാധിച് അനനകര്ക്ച് േരിയയായ പയാത 
കന്ണ്ടത്ുവയാന് സഹയായിച്ു.

നയാം ഇനപ്യാള് നമ്മുന്െ രണ്ടയാമന്ത് തിരുന്വഴുത്ിന്റെ 
പര്യാനലയാചനയില എത്ിയിരിക്ുന്നു (എന്െ. 4:32). 
ദദവജനം അവരുന്െ സ്വ് ജനനത്യാന്െന്ന നപയാന്ല 
അന്നരയാെും ഉദയാരമനസ്കരയായിരിക്ണന്മന്ന ചി് തി
രുന്വഴുത്ച് എല്യാ ഭയാഗങ്ങളിലും മനസ്ിലയാക്ിത്രു
നമ്പയാള് തന്ന്നയും “നിങ്ങള് തമ്മില് തമ്മില് ദയയും 
േനസ്സേിവുമുള്ളവരായി ... അലന്യാന്യം ക്േിപെിന്” 
എന്ന അന്പ്യാസ്തലന്റെ വചനത്ിലൂന്െ മറ്ുള്ളവനരയാെും 

പ്രത്ക തയാതച്പര്ം ഉണ്ടയാകണന്മന്ന ന്പയാതുവയായ ചി് 
ഉണ്ടയാകുന്നു. കൂെയാന്ത നമ്മുന്െ കര്ത്യാവിനനയാെു കൂന്െ 
അവന്റെ രയാജ്ത്ില ഓഹരിയുള്ളവര്ക്ച് മനസ്ലിവച് 
തീര്ച്യയായും ഉണ്ടയായിരിക്ണം. ഹൃദയകയാഠിന്വും, ക്രൂ
രതയും അധഃപതനത്ിന്റെ അതയായതച് ദദവസയാദൃേ്ം 
നഷ്ടന്പ്െുന്നതിന്റെ ന്തളിവുകളയാണച്. നലയാകത്ിന്റെ േീ
തയാവസ്യും കഠിനഹൃദയവും ആയിരക്ണക്ിനയാളുക
ന്ള അവരുന്െ സയാഹചര്ങ്ങള് ആവേ്ന്പ്െുന്നതിലുപരി 
വിലപിക്ുവയാന് കയാരണമയാക്ുന്നു. സകലവും യഥയാ
സ്യാനത്യാക്ുന്ന, മഹത്വത്ിന്റെ രയാജയാവിനയായി കയാ
ത്ുന്കയാണ്ടച്, “സകേ സൃഷ്ടിയും... ഞരങ്ങുന്നു” എന്നു 
അന്പ്യാസ്തലന് പ്രസ്തയാവിക്ുന്നു. യഥയാര്ത സഭയുന്െ 
അംഗങ്ങള് എന്ന നിലയില സകല സമര്പ്ിതരയായ വി
േ്വയാസികളും, പ്രനത്കിച്ച് എപ്ിെനി പയാളയ സമര്പ്ിതര്, 
ആേ്വയാസ വയാക്ുകന്ളക്യാള് കൂെുതലന്ല്ങ്ില നപയാലും, 
നലയാകത്ിന്ല ബുദ്ധിമുട്ടച് ദൂരീകരിക്ുവയാന് കഴിയുന്നതു
നപയാന്ല എന്്ങ്ിലും ന്ചയ്ണം. നമ്മുന്െ കര്ത്യാവിന്റെ 
വരുവയാനിരിക്ുന്ന രയാജ്ത്ിന്റെ പ്രത്ക്ഷതയില നയാം 
തീര്ച്യയായും ആനന്ിക്ുന്നു. അതയായതച് “ക്ദവം 
ലോകാരംഭം മുതല് തടന് വിശുദ്ധ ്വാചകന്ാര് 
മുഖാ്രം അരുളിടച്യറ്തടതാടക്യും യഥാസ്ഥാ
നത്ാകുന്ന കാേം” (അന്പ്യാ. 3:21).

“നിങ്ങളുടട സ്ര്ഗ്ഗമീയ പിതാവറ് സല്ഗുണ സമ്പൂ
ര്ണ്ണന് ആയിരിക്കുന്നതലപാടേ” കര്ത്ാവിടന് 
ജനങ്ങളും "സല്ഗുണ സമ്പൂര്ണ്ണന്” ആലകണ്തല്ല
ലയാ? അങ്ങന്നന്യങ്ില, പരസ്പരമുള്ള ന്പരുമയാറ്ത്ില 
അവന്ര്യാണച് ക്ഷമിനക്ണ്ടതച്? ഹയാ! അങ്ങന്നതന്ന്ന. 
ഹൃദയങ്ങളില അവര്ക്തച് ഉണ്ടയായിരിക്യാം, എന്നയാല 
അതിന്നന്യങ്ങന്ന പ്രവര്ത്ിപദത്ിലയാക്ണന്മന്നവര് 
അനന്വഷിക്ുന്നില്. അന്പ്യാസ്തലന് പറയുന്നതുനപയാന്ല 
പല കയാര്ങ്ങളിലും നമ്മള് എല്യാവരും പരയാജയന്പ്െു
ന്നു. “നമീതിോന് ആരുേില്ല, ഒരുത്ന് ലപാലം ഇല്ല”. 
ഇതിലുപരിയയായി തിരന്ഞ്ഞെുപ്ു രക്ഷയിലുള്ളവര്, 
കര്ത്യാവിനറെതയായവര്, ജഡപ്രകയാരം ഉന്നതനരയാ, ഉത്മ
നരയാ, നരേഷ്ഠനരയാ ആയിരുന്നില്. “ജ്ഞയാനികള് ഏന്റയില്, 
ബലവയാന്മയാര് ഏന്റയില്, കുലീനന്മയാര് ഏന്റയില്”. ചില 
മഹയാന്മയാന്ര, ചില ധനയാഡ്ന്ര, ചില കുലീനന്മയാന്ര 
നമുക്ച് തിരന്ഞ്ഞെുക്ന്പ്ട്ടവരില പ്രതീക്ഷിക്യാം എന്നച് 
അന്പ്യാസ്തലന് പറയുന്നുന്വങ്ിലും നലയാകത്ില നിന്നും 
ബലഹീനമയായതിന്ന, കുലഹീനവും നികൃഷ്ടവുമയായ
തിന്ന തിരന്ഞ്ഞെുത്ു എന്നച് വ്ക്തമയായി അന്ദേഹം 
പ്രഖ്യാപിക്ുന്നു. എത്ര വിചിത്രം! എന്നിരുന്നയാലും, സ്വ
യനീതീകരണക്യാന്രയും അഹങ്യാരികന്ളയും ഒഴിഞ്ഞു 
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നപയാകുന്നതച് കര്ത്യാവിന്റെ നപയാന്ലയുള്ള സ്വഭയാവമയാണച്. 
എന്്ന്നയാല “തടന്നത്ാന് ഉയര്ത്തുന്നവടനല്ലാം 
താഴറ്ത്ടപെടും, തടന്നത്ാന് താഴറ്ത്തുന്നവടനല്ലാം 
ഉയര്ത്ടപെടും” എന്നു പ്രഖ്യാപിക്ുന്നു.

ക്രിസ്തുവിന്റെ പയാഠേയാലയില േിക്ഷണം ലഭിച്, തയാ
ഴ്മയുള്ള ഹൃദയമുള്ളവര്ക്ു മയാത്രനമ കര്ത്യാവിന്റെ 
മയാതൃകയിനലക്ച് ഓെുന്നവരും, സ്വീകയാര്നയയാഗ്രുമയായ 
കുലഹീനന്ര അംഗീകരിക്ുവയാന് കഴികയുള്ളു. കുല
ഹീനന്ര നനേഹിക്ുക എന്നയാല ദദവീക കയാഴ്ചപ്യാെില 
നിന്നച് അവന്ര നനയാക്ി ദദവം അവന്ര നനേഹിക്ുന്നതു 
നപയാന്ല അവന്യ നനേഹിനക്ണം. അതയായതച് അവ
രുന്െ കുലഹീനതന്യ അല് അവരിലുള്ള ഗുണന്ത് 
നനയാക്ി ദദവനത്യാെും നീതിനയയാെുമുള്ള അവരുന്െ 
ഹൃദയത്ിന്റെ ആഗ്രഹത്ിനനുസൃതമയായി അവന്ര 
നനേഹിനക്ണം. ഇങ്ങന്ന തത്്വങ്ങള്ക്ു നവണ്ടി നി
ലന്കയാള്ളുകയും പരിരേമിക്ുകയും ന്ചയ്ുന്നവന്ര നനേ
ഹിക്ുവയാനും വിലമതിക്ുവയാനും തുെങ്ങുനമ്പയാള് നയാം 
ദദവനത്യാന്െയാപ്ം നിലക്ുകയും ദദവിക കയാഴ്ചപ്യാെില 
നിന്നുന്കയാണ്ടച് സ്ിതിഗതികന്ള വീക്ഷിക്ുകയും ന്ച
യ്ുക ആകുന്നു. അങ്ങന്ന ബലഹീനരയായിരിക്ുന്നവര് 
നീതിന്യ ഇഷ്ടന്പ്െുന്നവരും അന്യായം ന്വറുക്ുകയും 
ആദര്േങ്ങളുമയായി ന്പയാരുത്ന്പ്െയാന് അദ്ധ്വയാനിക്ുന്ന
വരുമയാന്ണങ്ില നമുക്വനരയാെച് അനുകമ്പ നതയാന്നുക
യും നന്മ്മന്ക്യാണ്ടയാകുന്ന വിധം അവന്ര സഹയായിക്ു
കയും ന്ചയ്ുന്നു.

അത്രത്ില കൂെുതല നപയാരയാനെണ്ടി വരുന്നവര് 
ദദവത്ിന്റെ നനേഹത്ിനലക്ും അനുകമ്പയിനലക്ും 
വിളിക്ന്പ്െുകയും അവര് അവനുള്ളവരയാകുകയും 
ന്ചയ്ുന്നു. അവരുന്െ എല്യാ “കറകളും മറയ്കും” എന്നച് 
ദദവം വയാഗ്ദത്ം ന്ചയ്ിട്ടുണ്ടച്. ഇതച് തന്റെ പക്ഷത്ു
ള്ളവരുന്െയും ഭയാവമയായിരിക്ും. അന്പ്യാസ്തലന് ഈ 
വചനത്ില പറയുന്നതു നപയാന്ല, തമ്മില തമ്മില 
ക്ഷമിക്ുവയാന് നയാം തയ്യാറയായിരിക്ണം. 1 ന്കയാരി. 
12:23 ല വീണ്ടും പറയുന്നു, “േരീരത്ില മയാനം 
കുറഞ്ഞവ എന്നു നതയാന്നുന്നവന്യ” സഹയായിക്ുന്ന
തിനും, അവരുന്െ കറകള് മറയ്കുന്നതിനും നവണ്ടി നയാം 
കൂെുതല പ്രയത്നവും ഊര്ജ്ജവും ചിലവഴിനക്ണം. 
സനഹയാദരങ്ങള്ക്യായി തന്റെ ജീവന് ബലിയര്പ്ിക്ു
ന്നതില നയാം കര്ത്യാവയായ നയേുവിന്റെ മയാതൃകന്യ 
പിന്പറ്ണന്മന്നച് മന്റ്യാരിെത്ച് അന്പ്യാസ്തലന് പറ
യുന്നു – “എന്നയാല േക്തരയായ നയാം അേക്തരുന്െ 
ബലഹീനതകന്ള ചുമക്ുകയും നമ്മില തന്ന്ന പ്രസയാ
ദിക്യാതിരിക്ുകയും നവണം” (നറയാമ. 15:1). എന്നയാല 

കര്ത്ൃജനം പലനപ്യാഴും  ഈ കലപന മറക്ുകയും, 
തങ്ങള്ക്ുനവണ്ടി തങ്ങളുന്െ സ്വ്കുെുംബത്ിനു 
നവണ്ടി തങ്ങളുന്െ ജീവന്ന അര്പ്ിച്ുന്കയാണ്ടു അഥവയാ 
അഭിവൃദ്ധിയിലും പുനരയാഗതിയിലും തങ്ങനളയാെച് ഒത്ു
നപയാകുന്ന സനഹയാദരങ്ങളുമയായി കൂട്ടു നചരുന്നതില 
അവരുന്െ ജീവനും സമയവും ഊര്ജ്ജവും അര്പ്ിക്ുക
യും ന്ചയ്ുന്നു. ഒനര യഥയാര്ത സഭയുന്െ അംഗങ്ങള് 
എന്ന നിലയില ദദവത്ിന്റെ തിരന്ഞ്ഞെുക്ന്പ്ട്ട 
പയാത്രങ്ങളിലൂന്െ നലകിയിരിക്ുന്ന സത്ത്ിന്റെ 
സനന്േന്ത് മനസ്ിലയാക്ുന്നതിനച് അവന്ര സഹയാ
യിക്ുവയാന് മറക്രുതച്.

ജീവിതത്ിന്റെ പ്രയാരംഭത്ില കര്ത്യാവിന്ന അനന്വ
ഷിക്ുന്ന നയാം ഇനപ്യാള് നമ്മുന്െ മൂന്നയാമന്ത് വചനത്ി
ന്റെ പഠനത്ിനലക്ച് എത്ിയിരിക്ുന്നു (സദൃ. 8:17). 
“എടന്ന ലനേഹിക്കുന്നവടര ഞാനം ലനേഹിക്കുന്നു; 
എടന്ന ്ാരംഭത്ില് അലന്ഷിക്കുന്നവര് എടന്ന 
കടണ്ത്തും”. ജ്ഞയാനന്ത്ക്ുറിച്യാണച് ഇവിന്െ പറഞ്ഞി
രിക്ുന്നതച്. ജ്ഞയാനത്ിന്റെ മൂര്ത്ീഭയാവമയാണച് ദദവം, 
അതിനയാല ഇതച് ദദവന്ത്ക്ുറിച്യാണച്. അതുനപയാന്ല 
തന്ന്ന, ദദവകൃപന്യക്ുറിച്ച് നകള്ക്ുവയാന് അവകയാ
േം ലഭിച്വര്ക്ച് ക്രിസ്തുവയാ ണച് ജ്ഞയാനം. അന്പ്യാസ്തലന് 
പ്രഖ്യാപിക്ുന്നതുനപയാന്ല അവന്ന ഉചിതമയായി സ്വീക
രിക്ുന്നവര്ക്ച് “അവന് നമുക്ച് ദദവത്ിങ്ല നിന്നു 
ജ്ഞയാനമയായിത്ീര്ന്നു” സുവിനേഷ വിളി പ്രനത്കമയായി 
കുട്ടികള്ക്ു നവണ്ടി അയച്തയാന്ണന്നുള്ള ചി് ഞങ്ങ
ള്ക്ില്. കര്ത്യാവിന്റെ പഠിപ്ിക്ലുകള് കുട്ടികളുന്െ 
മനസ്ിനിണങ്ങുന്ന തരത്ിലുള്ള പയാഠ്വിഷയമയാനയയാ, 
കുട്ടികന്ള പഠിപ്ിച്തയാനയയാ, കര്ത്യാനവയാ അന്പ്യാസ്തല
ന്മയാനരയാ സണനഡ സ്കൂള് സ്യാപിച്തയാനയയാ കയാണുന്നില് 
(Vol. 6. pp. 544-547).

ക്രിസ്തുവിന്നയും അന്പ്യാസ്തലന്മയാന്രയും സത്ത്ിന്റെ 
സ്യാനപതികളയാകുന്നതില നിന്നും തെഞ്ഞ യഹൂദ
നിയമങ്ങളില നിന്നുള്ള പരിധികളില ഉള്ന്പ്ട്ട മുപ്
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തച് വയസ്ച് പ്രയായം നപയാന്ല ഇന്നച് അത്രത്ിന്ലയാരു 
പരിധിന്യയാന്നും പ്രനയയാഗത്ിലില്. പ്രയായമുള്ളവരയാ
യിരുന്നയാലും യുവയാക്ളയായിരുന്നയാലും ന്ചവിയുള്ളവര് 
നകള്ക്ന്ട്ട (മത്യാ. 13:9) എന്നച് യുക്തമയായി പറയയാം. 
പ്രിയ സത് സനഹയാദരന്മയാര് അവരുന്െ മക്ള്ക്ച് വള
രുവയാനുള്ള എല്യാ നല് മതപരമയായ േിക്ഷണവും ന്കയാ
െുക്ുന്നനതയാന്െയാപ്ം തന്ന്ന ദദനംദിന ജീവിതത്ില 
അവന്രത്ന്ന്ന മക്ള്ക്ച് മയാതൃകയയായി വയ്കുന്നതിനും 
ഞങ്ങള് നപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്ുന്നു. ഒരു കുട്ടി മയാത്രനമ 
ഉള്ളു എങ്ില തന്ന്നയും എല്യാ വീട്ടിലും ദബബിള് 
പഠനം ഉണ്ടയായിരിനക്ണം. എല്യാ ഞയായറയാഴ്ചകളിലും, 
മയാതയാപിതയാക്ളും കുട്ടികളും പങ്ുന്കയാള്ളുന്ന പ്രേയാ
്മയായ, പരിേുദ്ധമയായ കൂട്ടയായ്മയുന്െ മണിക്ൂറുകളും 
ധ്യാനവും നസ്തയാത്രവും ഉണ്ടയായിരിനക്ണം. ആനന്ത്ി
ലും നനേഹത്ിലും സത്ത്ിലുമുള്ള ഉചിതമയായ ഭവന 
ജീവിതത്ിന്റെ സ്വയാധീനം നമുക്ച് ഇന്നച് ചില കുെുംബ
ങ്ങളില ദര്േിക്യാനയാകും.

േനലയാനമയാന് സഭയാ. 12:1 ല “നിടന് യൗവ്വനകാേ
ത്റ് നിടന് സ്രഷ്ടാവിടന ഓര്ത്തു ടകാള്ളുക” എന്നു 
എഴുതുനമ്പയാള്, ജീവിതത്ിന്റെ പ്രയാരംഭഘട്ടത്ില തന്ന്ന 
തങ്ങളുന്െ ഹൃദയന്ത് ദദവത്ിനയായും തങ്ങളുന്െ 
വഴികന്ള അവന്റെ മയാര്ഗ്ഗ നിര്ന്ദേേത്ിനയായും അര്പ്ി
ച്വന്രക്ുറിച്യാണച് ഇവിന്െ പറയുന്നതച്. പ്രയാരംഭത്ി
ല തന്ന്ന േരിയയായ പയാതയില തങ്ങളുന്െ ജീവിതം 
ആരംഭിച്വര് നിരവധി അനുഗ്രഹങ്ങളുന്െ സയാക്ഷ്ം 
വഹിക്ുന്നവരയാണച്. ഈ ജീവിത രീതിയില അനനകം 
ന്ചറുപ്ക്യാര് തങ്ങളുന്െ ആദ്ചുവെുകള് എെുക്ുന്നതച് 
കയാണുന്നതില ഞങ്ങള് സന്യാഷിക്ുന്നു. അങ്ങന്നയു
ള്ള യുവയാക്ളയായ തീര്തയാെകനരയാെച് ഞങ്ങള് പറയന്ട്ട, 
ദദവം നിങ്ങന്ള അനുഗ്രഹിക്ന്ട്ട! ക്രൂേിന്റെ ന്ചറുപ്
ക്യാരയായ പെയയാളികളയായയാണച് നിങ്ങള് ഇനപ്യാള് ആരം
ഭിച്ിരിക്ുന്നതച്. നിങ്ങള് ദധര്മുള്ളവരും യഥയാര്ത 
പെയയാളികളുമയായിരിക്ുവയാന് ഞങ്ങള് ആഗ്രഹിക്ുന്നു. 
ഒരു പെയയാളിയുന്െ ആദ്ന്ത് കെമ തന്റെ നയായക
നനയാെച് അതയായതച് നയേുക്രിസ്തുവിനനയാെച് അനുസരണം 
കയാണിക്ുക എന്നതയാണച് (എബ്രയാ. 2:10). അവന്റെ വച
നത്ിനച് – ദബബിളിനച് – രേദ്ധ ന്കയാെുക്ുക, നിങ്ങള് 
എ്ു ന്ചനയ്ണന്മന്നയാണച് അവന് ആഗ്രഹിക്ുന്നതച് 
എന്നച് മനസ്ിലയാക്ുവയാന് രേമിക്ുക, അവന്റെ സകല 
മയാര്ഗ്ഗദര്േനങ്ങളിലും ഉള്ളെക്ിയിരിക്ുന്ന ജ്ഞയാനന്ത് 
മനസ്ിലയാക്ുവയാനയായിന്ല്ങ്ില തന്ന്നയും അനുസരിക്ു
ന്നതില കണിേത പയാലിക്ുക.

കര്ത്യാവിനനയാെച് ഇത്രത്ില പ്രയാരംഭത്ിലുള്ള 

സമര്പ്ണത്ിനച് രേനദ്ധയമയായ നിരവധി മയാതൃകകള് 
തിരുന്വഴുത്ിലുണ്ടച്. നേയാപക നയയാഹന്നയാന്റെ കയാര്
ത്ില അവന്റെ മയാതയാപിതയാക്ള് “ഇരുവരും ക്ദ
വസന്നിധിയില് നമീതിയുള്ളവരും കര്ത്ാവിടന് 
സകേ കല്പനകളിലം ന്യായങ്ങളിലം കുറ്േില്ലാത്
വരായി നടക്കുന്നവരും ആയിരുന്നു” എന്നും, അവ
രുന്െ പ്രയാര്തനയ്കുള്ള ഉത്രമയായയാണച് നയയാഹന്നയാന്ന 
അവര്ക്ു നലകിയന്തന്നും പറയുന്നു. "അമ്മയുന്െ 
ഗര്ഭത്ില വച്ു തന്ന്ന പരിേുദ്ധയാത്യാവുന്കയാണ്ടു 
നിറയും” (ലൂന്ക്യാ. 1:6,15,44,66,80). പൗന്ലയാസും 
ഇതുനപയാന്ലതന്ന്ന ജനനം മുതല നലകന്പ്ട്ടവനയായി
രുന്നു (ഗലയാ. 1:15; അന്പ്യാ. 26:4,5), കൂെയാന്ത യഹൂദ 
വിേ്വയാസത്ില നിന്നും ക്രിസ്ത്യാനിയയായി മയാറുന്നതിനച് 
വളന്ര മുന്പച് തന്ന്ന (അന്പ്യാ. 22:3,4) ദദവനത്യാെച് 
തീഷ്ണതയുള്ളവനയായിരുന്നു. അങ്ങന്നതന്ന്ന ആയിരു
ന്നു തിന്മയാന്ഥന്യയാസും (2 തിന്മയാ. 1:5; 3:15), േമു
നവലും (1 േമു. 1:11,24-28; 2:11,18,19) നമയാന്േയും 
(പുറ. 2:2). 

ഇങ്ങന്ന ജീവിതത്ിന്റെ പ്രയാരംഭത്ില തന്ന്ന 
കര്ത്യാവിനു സമര്പ്ിക്ന്പ്ട്ടവര് അനനകരും പിലക്യാ
ലങ്ങളില ദുരിതങ്ങളും നലേേങ്ങളും വരുത്ുന്നതയായ 
അനനകം ന്കണികളില നിന്നും കുരുക്ുകളില നിന്നും 
രക്ഷന്പ്െും. “ബയാല്ത്ില വിതയ്കുന്ന പയാപത്യാലു
ള്ള” കനപേറിയ ന്കയായ്തിന്റെ െലം അവര് അനുഭവി
നക്ണ്ടി വരികയില്. സ്വയാഭയാവിക ഒഴുക്ിന്നതിരയായി 
ദദവ ഭക്തിയുള്ള ജീവിതം നയിക്ുന്നതച് അവരുന്െ 
സ്വഭയാവത്ിന്നതിരല് എന്നവര് കന്ണ്ടത്ും. നിര്ര 
അച്െക്ത്ിലും ആത് നിയന്തണത്ിലും ഉരുവയായ 
സ്വഭയാവത്ിന്റെ േക്തി അവര്ക്ച് വരും കയാലങ്ങളില 
ലഭിക്ും. ദദവനത്യാെുള്ള നീണ്ട പരിചയത്ിന്റെയും 
അവന്റെ വചനത്ിലൂന്െയുള്ള നിര്ന്ദേേത്ിനയാലും, 
അവന്റെ കരുതലുകളിലൂന്െയുള്ള വഴിനെത്ലിനയാലും 
അവര്ക്ച് അനുഗ്രഹകരമയായ ആനുകൂല്ങ്ങള് വന്നു 
നചരും.

ലലേശകരോയ ദിവസങ്ങള് വരികയും 
“എനിക്വയില് സല്ാഷേില്ലാ” എന്നു 
നമീ പറകയും ടചയ്യുന്ന കാേത്ിനം 
മുന്ലപ, നിടന് യൗവ്വന കാേത്തു തടന്ന 
നിടന് സ്രഷ്ടാവിടന ഓര്ത്തുടകാള്ളുക 
സഭാ. 12:1 (NKJ).
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“നിടന് യൗവ്വനകാേത്റ് നിടന് സ്രഷ്ടാവിടന 
ഓര്ത്തുടകാള്ക – ദുര്ദിവസങ്ങള്... വരുടേന്ന
റിക” (സഭയാ. 12:1) എന്ന ഉപനദേം എത്ര ജ്ഞയാനനമ

റിയതയാണച്. യൗവ്വനകയാലത്ച് തങ്ങളുന്െ പയാതകന്ള 

കര്ത്യാവിനച് സമര്പ്ിച്ച് തങ്ങളുന്െ വഴികന്ള നയി

ക്ുവയാന് തക്വണ്ം അവന്ന വിേ്വസിച്വര്ക്ച് കെു

ത് നിരയാേയുന്െയും ഇച്യാഭംഗത്ിന്റെയും നയാളുകള് 

ഒരിക്ലും ഉണ്ടയാകയില്. അവന്റെ വഴികള് ഇമ്പമുള്ള 

വഴികളും അവന്റെ പയാതകന്ളല്യാം സമയാധയാനവുമയാകു

ന്നു (സദൃ. 3:17). ആ വഴികള് നിരപ്യായതും, എളു

പ്വുമയാന്ണന്നച് ഇതച് അര്തമയാക്ുന്നില്. എന്നയാല 

അതച് എനപ്യാഴും സമയാധയാനപരവും ഇമ്പമുള്ളതുമയാ

യിരിക്ും. എന്്ന്നയാല “ഞാന് നിടന്ന ഒരുനാ
ളും ക്കവിടുകയില്ല ഉലപക്ിക്കുകയുേില്ല” (എബ്രയാ. 

13:5; സങ്ീ. 118:6,7) എന്നവന് പറഞ്ഞിരിക്ുന്നു. 

അവ എല്യാപേച്നപയാഴും ആേ്വയാസവും അനുഗ്രഹവും 

നിറഞ്ഞിരിക്ുന്നു. എ്ുന്കയാന്ണ്ടന്നയാല ദദവന്ത് 

നനേഹിക്ുന്നവര്ക്ച് നിര്ണ്യപ്രകയാരം വിളിക്ന്പ്ട്ട

വര്ക്ച് സകലവും നന്മക്യായി കൂെി വ്യാപരിക്ുന്നു 

(നറയാമ. 8:28).

ഈ നലയാകത്ിന്റെ ചയാപല്ങ്ങളില മനസ്ച് മുഴുകു

ന്നതിനു മുന്പച് അതച് ജ്ഞയാനമുള്ളതും, നനേഹമുള്ളതു

മയായ മനസ്ിനയാല നയിക്ന്പ്െുന്നു. അങ്ങന്ന കുറച്ു 

വര്ഷങ്ങള്ക്ു നേഷം യജമയാനന്റെ പ്രേംസന്യ്കയാത്ച് 

വളര്ന്നച് സമൃദ്ധമയായ വിള നലകുന്നു. ഇത്രം അമൂ

ല്മയായ അവസരങ്ങള് ആരും ദകവിട്ടു കളയരുതച്. 

പ്രയായപൂര്ത്ി ആയവന്ര പഠിപ്ിക്ുക എന്നുള്ള പ്ര

നത്ക നവലയില നിന്നും സഭന്യ മയാറ്ിനിര്ത്ുക 

എന്നുള്ളതല് ഞങ്ങളുന്െ ലക്ഷ്ന്മങ്ില തന്ന്നയും 

വളര്ന്നു വരുന്ന തലമുറന്യ ഉപനദേിക്ുക എന്നു

ള്ളതും തീന്ര പ്രയാധയാന്ം കുറഞ്ഞ ഒന്നല്. ഇത്രം 

വിനേഷയാവകയാേങ്ങള് പല സമര്പ്ിതരയായ മയാതയാപി

തയാക്ള്ക്ും ദിനനന ഉണ്ടച്. കൂെയാന്ത മറ്ുള്ള അനന

കര്ക്ും ന്ചറുപ്ക്യാരുമയായി ദിനനന ഇെപഴകുവയാന് 

അവസരവും ലഭിക്ുന്നുണ്ടച്. എങ്ില തന്ന്നയും അവ

രുന്െ മുന്നില തങ്ങളുന്െ ന്വളിച്ം പ്രകയാേിപ്ിക്ുവയാന് 

അവര് മറക്ുന്നു. എന്നയാല അപ്രതീക്ഷിതമയായ പല 

ന്തറ്യായ ധയാരണകളും വഴി അതച് അവരില എത്യാ

ന്തയും നപയാകുന്നു.

ന്ചറുപ്ക്യാര് ആദ്ം നലയാകനത്യാെു കൂന്െ വംേത്ി

ന്റെ അഹങ്യാരത്ിലും ആഗ്രഹത്ിലും ചയാപല്ത്ിലും 

നദയാഷത്ിലും ഓെിയ നേഷനമ ദദവത്ിങ്നലക്ച് മയാറ്

ന്പ്െുകയുള്ളു എന്നു ചി്ിക്ുന്നതച് വലിയ ന്തറ്യാണച്. 

എന്നയാല കുട്ടികന്ള ഇത്രം സ്വയാധീനങ്ങളില നിന്നും 

മറനയ്കണ്ടതും, നലയാകം അവന്ര കീഴച്ന്പെുത്ുന്നതിനു 

മുന്പച് ദദവത്ില തങ്ങളുന്െ പ്രതിപത്ിനയയും പ്ര

ത്യാേന്യയും നകന്ദ്രീകരിക്ുവയാന് സഹയായിനക്ണ്ടതും 

ആണച്.

ദദവത്ിനു ഹൃദയമര്പ്ിച്, നിര്രം നയേുവിന്ന 

പിന്ന്ചല്ുവയാന് രേമിക്ുന്നതയായ സകല ന്ചറുപ്ക്യാ

രും മുതിര്ന്നവരുമയായ ദദവത്ിന്റെ പ്രിയമക്ള്ക്ച്, 

ദബബിള് സ്റയാന്ഡയാര്ഡച് അതിന്റെ ആേംസകള് അറി

യിക്ുന്നു.

ദദവത്ിന്റെ തിരന്ഞ്ഞെുക്ന്പ്ട്ട പയാത്രങ്ങളിലൂ

ന്െ നലകിയിരിക്ുന്ന സത്ത്ിന്റെ സനന്േത്ിന്റെ 

പഠനത്ിലും, പരിേീലനത്ിലും, പരസ് പ്രവര്ത്ന

ത്ിലും ഉള്ള നല് പ്രവര്ത്ി തുെരന്ട്ട. കര്ത്യാവിന്റെ 

നവലയിന്ല നീണ്ട പ്രചയാരണത്ിന്റെ പ്രത്യാേയിലും, 

അതില ഉപനയയാഗിക്ുന്നതിലും യുവയാക്ള് ആനന്ി

ക്ന്ട്ട. മുതിര്ന്നവര് അവരുന്െ ക്രൂേിന്റെ ഭയാരനത്യാെു 

കൂന്െ, ക്രൂേിന്റെ പെയയാളികള് എന്ന നിലയില ദധര്

നത്യാന്െ നവല ന്ചയ്ുന്നതിനുള്ള ഭയാരം വിനവകനത്യാന്െ 

വഹിക്ന്ട്ട. പ്രയായമയായ തീര്തയാെകര് ദദവീക സത്

മയാകുന്ന വെിയില ഊന്നിന്ക്യാണ്ടച്, അതിന്റെ സ്ിര

തയില ആനന്ിച്ുന്കയാണ്ടച് മറ്ുള്ളവര്ക്ച് വിളക്യായി 

തീര്ന്നുന്കയാണ്ടച്, തങ്ങളുന്െ ജീവിതയാ്്ത്ില “നല് 

നപയാര് ന്പയാരുതി... വിേ്വയാസം കയാത്ു” എന്നു ന്തളി

യിക്ന്ട്ട (2 തിന്മയാ. 4:7).
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THE WORD AMONG MEN

ഒരു ന്പന്ഡുലം അതിന്റെ ഗുരുത്വനകന്ദ്രത്ിന്റെ നി

യന്തണത്ില നിന്നുന്കയാണ്ടച് ഇരു അറ്ങ്ങളിനലക്ും 

ആെുന്നതുനപയാന്ലയയാണച്, നമ്മുന്െ കര്ത്യാവിന്നക്ു

റിച്ു ക്രിസ്യാനികള്ക്ുള്ള ന്പയാതുവയായ ധയാരണക

ള്: ഒന്നുകില അവര് അനങ്ങയറ്നത്ക്ച് അന്ല്ങ്ില 

തികച്ും വിപരീത ദിേയിനലക്ച് നപയാകുന്നു. അതില 

ഒരറ്ത്ച്, മന്റ്ല്യാവന്രയും നപയാന്ല ആദയാമിന്റെ വംേത്ി

ലുള്ള, നയയാനസെിന്റെ മകനയായ ഒരു സയാധയാരണ നല് 

മനുഷ്നയായി കര്ത്യാവയായ നയേുവിന്ന കയാണുന്നു. 

മറ്ുള്ളവര് അവന് പൂര്ണ്നയായിരുന്നു എന്നയാല അവനച് 

മുന് ആസ്തിത്വം ഉണ്ടയായിരുന്നവനല് എന്നും കയാണുന്നു. 

ചിലര് ദദവത്ിന്റെ വ്ക്തിത്വന്ത് നിനഷധിക്ുകയും, 

മനുഷ്നയാണച് നിലനിലക്ുന്നതയായ ഏറ്വും മഹത്യായ 

വ്ക്തിത്വമുള്ളന്തന്നും, മനുഷ്ന്ന സൃഷ്ടിച്തല് എന്നയാ

ല തയാഴ്ന്ന അവസ്യില നിന്നും പരിണമിന്ച്ത്ിയതയാ

ന്ണന്നച് പറഞ്ഞുന്കയാണ്ടച് “ദദവം” എന്നതച് പ്രകൃതിയു

ന്െ ന്വറും ഒരു പ്രവര്ത്നമയാന്ണന്നച് പറയുന്നു.

നമ്മുന്െ കര്ത്യാവയായ നയേുവയാണച് പിതയാന്വന്നു 

വിചയാരിച്ച് സകലത്ിന്റെയും സ്രഷ്ടയാവയായ ആളത്വമു

ള്ള ദദവന്ത്ക്ുറിച്ുളള ഒരു കയാഴ്ചപ്യാെച് അനനകം 

ക്രിസ്ത്യാനികള് മുറുന്ക പിെിക്ുന്നു. എന്നയാല സ്വയം 

ദദവപുത്രന് എന്നു വിളിച്ുന്കയാണ്ടച് കയാലങ്ങളയായി 

നിര്ന്ദേയാഷകരമയായി മനുഷ്രയാേിന്യ വഞ്ിക്ുകയും 

ന്ചയ്ുന്നുന്വന്നു വരുന്നു. കൂെയാന്ത അവന് അവത

രിച്തയാന്ണന്നു കയാണുന്നു – അതയായതച്, ദദവം ഒരു 

മനുഷ്േരീരത്ില പ്രനവേിച്ച്, തന്റെ ഈേ്വരത്്വത്ി

നന്മല ഒരു നമലങ്ിയയായി അതിന്ന ഉപനയയാഗിച്ു എന്നും 

പറയുന്നു.

ഈ ഉപനദേം പ്രയാനയയാഗിക തലത്ില എെുത്യാല 

നയേു പ്രയാര്തിച്തച് തനന്നയാെുതന്ന്ന ആയിരുന്നു എന്നു 

വരും. േിക്ഷ്ന്മയാര്ക്ച് ഈ ഒരയാേയം ഗ്രഹിക്യാനയാവയാത്

തയാകയയാല ഇത്രത്ില അവന് അവന്ര കബളിപ്ിച്ു 

എന്നയാകും. നമ്മുന്െ കര്ത്യാവിന്റെ ക്രൂേീകരണന്ത് 

വിചി്നം ന്ചയ്ുനമ്പയാള് ഈ ആേയം ചില പ്രതിബന്ധ

ങ്ങള് ഉയര്ത്ുന്നു. “എന്റെ ദദവനമ, എന്റെ ദദവനമ, 

നീ എന്ന്ന ദകവിട്ടന്ത്ച്?” എന്നച് വിളിച്ു കരഞ്ഞതച് 

നകവലം ഒരു പ്രതിഭയാസന്മനന്നയാണനമയാ? തയാന് തന്ന്ന 

ദദവം എന്ന നിലയില ദകവിെന്പ്െുവയാനനയാ, മരി

ക്ുവയാനനയാ ആകുനമയാ? മയാത്രമല്, നയേുവിന്റെ േരീരം 

മരിച്യുെന്ന ദദവം ആ േരീരത്ില നിന്നും പുറത്ു

വന്നുന്വന്നും ഇതച് അര്തമയാക്ുന്നു. ഈ തത്്വന്ത് 

വിചി്നം ന്ചയ്ുനമ്പയാള് ആദ്ം മുതല അവസയാനം 

വന്ര നയേു കെന്നുനപയായ സകല അനുഭവങ്ങളും വഞ്

നയാപരന്മന്നു വരും. ഈ ധയാരണ ദദവത്ിന്റെ സ്വഭയാ

വത്ിനും യുക്തിക്ും നയയാജിക്യാത്ന്തന്നു വരും. തി

രുന്വഴുത്ച് അതിന്ന തന്ന്ന വ്യാഖ്യാനിക്ുന്നുന്വന്നും 

അതില എ്ച് അവതരിപ്ിച്യാലും അതിന്ന യയാന്തയാരു 

എതിര്പ്ുമില്യാന്ത സകല ക്രിസ്ത്യാനികളും അംഗീകരി

ക്ുകയും നവണന്മന്നച് തിരുന്വഴുത്ിന്റെ പഠിതയാക്ള് 

എല്യാവരും അംഗീകരിക്ുന്നു.

ദദവവചനത്ിലൂന്െ ബുദ്ധിമയാനയായ ഒരു സ്രഷ്ടയാ

വച് യനഹയാവയയാന്ണന്നും അവന്റെ സഹതയാപത്യാലും 

നനേഹത്യാലും നമ്മുന്െ വര്ഗ്ഗത്ില നിന്നും വിഭിന്നവും 

നവര്ന്പട്ടതുമയായ ഒരു വീന്ണ്ടെുപ്ുകയാരന്ന തന്നതയാന്ണ

ന്നും മനസ്ിലയാക്ുകയയാല പൂര്ണ്മയായും ദവരുദ്ധ്മയായ 

ഇത്രം തത്്വങ്ങന്ള നയാം എതിര്നക്ണം. ഈ വിഷ

യന്ത് നമുന്ക്യാന്നു നിഷ്പക്ഷമയായി പരിനേയാധിക്യാം. 

അഴത്ി എഴുതിയിരിക്ുന്ന വചനങ്ങള് നയയാഹ. 1-യാം 

അദ്ധ്യായം KJV ല നിന്നുള്ളതയാണച്.

വാക്യം 1: “ആദിയില് വചനം ഉണ്ായിരുന്നു; 
വചനം ക്ദവലത്ാടു കൂടട ആയിരുന്നു; വചനം 
ക്ദവം ആയിരുന്നു”.

ഇതച് ഒരു നമയാേമയായ പരിഭയാഷ അല്. പന്ക്ഷ ഇവിന്െ 

രണ്ടച് ദദവങ്ങളുണ്ടച് എന്നച് സ്യാപിക്ുന്ന തരത്ില ധ്വ

നിപ്ിക്ുന്നു. എന്നയാല തിരുന്വഴുത്ച് പ്രസ്തയാവിക്ുന്നതച് 

“പിതയാവയായ ഏക ദദവം, ... നയേു ക്രിസ്തു എന്ന ഏക 

കര്ത്യാവച്” എന്നിങ്ങന്നയയാണച് (1 ന്കയാരി. 8:6). ഇവ

ര്ക്ച് രണ്ടു നപര്ക്ും തുല്മയായ േക്തിയും മഹത്വ

വുമുന്ണ്ടന്നച് തിരുന്വഴുത്ിന്ലവിന്െയും പറയുന്നില്. 

മറിച്ച് അന്പ്യാസ്തലന്മയാരുന്െയും പ്രവയാചകന്മയാരുന്െയും 

വയാക്ുകള് പരിനേയാധിക്ുനമ്പയാള് പ്രധയാനമയായും നമ്മു

ന്െ കര്ത്യാവയായ നയേുവിന്റെ “പിതയാവച് എന്ന്നക്യാള് 

വലിയവനനല്യാ” എന്നുള്ള വയാക്ിനനയാെച് ന്പയാരുത്ന്പ്

ട്ടിരിക്ുന്നതയായി കയാണയാം. നയേുവിനച് ദദവനത്യാെുള്ള 

കീന്ഴെലിന്ന നമുക്ച് അവന്റെ വയാക്ുകളിലൂന്െത്ന്ന്ന 

ന്വളിന്പ്െുത്ിയിട്ടുണ്ടച്. “ഞയാന് എന്റെ ഇഷ്ടമല് എന്ന്ന 
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അയച്വന്റെ ഇഷ്ടമന്ത്ര ന്ചയച് വയാന് വന്നിരിക്ുന്നതച്” 

(നയയാഹ. 14:28; 6:38).

വചനന്മന്നച് (ഗ്രീക്ില, നലയാനഗയാസച്) ഇവിന്െ പരയാ

മര്േിക്ുന്ന മഹയാനയായ കഥയാപയാത്രം, പിതയാവിന്റെ സൃ

ഷ്ടിനവലയുന്െ ആരംഭമയാണച്. ഈ ചി് “സര്വ്വ സൃഷ്ടി

ക്ും ആദ്ജയാതന്” (ന്കയാന്ലയാ. 1:15), ദദവസൃഷ്ടിയുന്െ 

ആരംഭം, നയേുവയാന്ണന്ന തിരുന്വഴുത്ിന്റെ പ്രസ്തയാവ

നനയയാെച് നയയാജിക്ുന്നു.

എന്നയാല ഒരുവന് ഇങ്ങന്ന എതിര്നത്ക്യാം: “നി

ങ്ങള് നയേുവിന്ന, ദദവപുത്രന്ന, ന്വറുന്മയാരു സൃഷ്ടി 

ആക്ിത്ീര്ക്ുന്നു?” േരിയയാന്ണന്നു ഞങ്ങള് പറയു

ന്നു. ഒരു പിതയാവിനച് പുത്രനനയാെുള്ള ബന്ധം സൂചിപ്ിക്ു

ന്നതച് ജനയിതയാവും ജനിക്ന്പ്ട്ടവനും എന്ന അര്തത്ി

ല അല്നയയാ? നയേുവിന്റെ നേയാനത്ില സ്വര്ഗ്ഗത്ില 

നിന്നുള്ള േബ്ദം ഇങ്ങന്ന പ്രസ്തയാവിച്ു: “നീ എന്റെ പ്രിയ 

പുത്രന്; നിന്നില ഞയാന് പ്രസയാദിച്ിരിക്ുന്നു” (ലൂന്ക്യാ. 

3:22). വ്ക്തിത്വന്ത്ക്ുറിച്ുള്ള യയാന്തയാരു ആേയക്ു

ഴപ്വും ഈ സയാക്ഷ്ം സൂചിപ്ിക്ുന്നില്.

വചനം ദദവീകമയായ ഒന്നയാന്ണന്നും, അതച് അന്

തയില നിന്നും അന്തയിനലക്ു നീളുന്നുന്വന്നും, 

വചനന്ത് (നലയാനഗയാസച്) യനഹയാവന്യ കുറിക്ുന്ന 

ഒരു പദപ്രനയയാഗമയാനയയാ അന്ല്ങ്ില ആവിഷ്ക്കരണമയാ

നയയാ മനസ്ിലയാക്ുന്നതുന്കയാണ്ടുമയാണച് ഈ വിഷയം 

മനസ്ിലയാക്യാന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടയാകുന്നതച്. ദദവത്ിന്റെ 

ത്രീനയകത്വന്ത് പരിനപയാക്ഷിച്ു നപയാരുന്ന വിവിധ രീ

തിയിന്ല വ്യാഖ്യാനത്ിലയാണച് ഈ കയാഴ്ചപ്യാെച് ഉണ്ടയാ

കുന്നതച്. എന്നയാല നയയാഹ. 1:1 ല പരിേുദ്ധയാത്യാവിന്ന 

സൂചിപ്ിക്ുന്നില് എന്ന കയാര്ം രേനദ്ധയമയാണച്.

വാക്യം 2: “അവന് ആദിയില് ക്ദവലത്ാടു കൂടട 
ആയിരുന്നു”

ഈ പ്രസ്തയാവനയുന്െ ലയാഘവത്വത്ിനലക്ച് കെന്നു 

ന്ചല്ുക ബുദ്ധിമുട്ടയാണച്. ഇതച് പഴയ കയാലന്ത്ക്ുറിച്ച് 

[ആദിന്യക്ുറിച്ച്] പറയുന്നതയായി കയാണുന്നു. “അനയാ

ദിയയായും േയാേ്വതമയായും” യനഹയാവ മയാത്രന്മ നിലനി

ലക്ുന്നുള്ളു (സങ്ീ. 90:2). ഇതച് നമ്മുന്െ ബുദ്ധിന്യ 

കവിയുന്ന ഒന്നയാണച്.

വാക്യം 3: “സകേവും അവന് മുഖാ്രം ഉളവായി, 
ഉളവായടതാന്നും അവടന കൂടാടത ഉളവായതല്ല”

ഈ പ്രസ്തയാവനന്യ വളന്ര രേദ്ധനയയാന്െ വീക്ഷിക്ുക: 

ഇവിന്െ നലയാനഗയാസിന്നയയാണച് പരയാമര്േിക്ുന്നതച്. 

സകലത്ിനും കയാരണഭൂതന് പിതയാവയാണച്. സകലവും 

പുത്രന് മൂലം ഉളവയായതയാണച് എന്ന അന്പ്യാസ്തലനയായ 

പൗന്ലയാസിന്റെ പ്രസ്തയാവനനയയാെച് ഇതച് നയയാജിക്ുന്നു (1 

ന്കയാരി. 8:6; എബ്രയാ. 1:10). േക്തി ദദവത്ില നിന്നും 

പുറന്പ്ട്ടതയായിരുന്നു. അവന്റെ സൃഷ്ടിയുന്െ ആരംഭ

മയായ പുത്രനിലൂന്െ ആ േക്തി പ്രയാവര്ത്ികമയാവുകയും 

ന്ചയ്ു. “ഒന്നും അവന്ന കൂെയാന്ത ഉളവയായതല്” എത്ര 

സുന്രമയായ സയാക്ഷ്മയാണതച്! അതച് പിതയാവിനച് എത്ര 

ബഹുമയാനം നലകുന്നതയാണച്! അതുനപയാന്ല അതച് പു

ത്രനച് എത്ര ബഹുമയാനം നലകുന്നതയാണച്!

“ദദവവചനം” അതയായതച് നലയാനഗയാസച് എന്ന വിവ

രണം അതില തന്ന്ന വളന്ര പ്രയാധയാന്നമറിയതയാണച്. 

കൂെയാന്ത നമ്മുന്െ വ്യാഖ്യാനവുമയായി പൂര്ണ്മയായി അതച് 

നയയാജിക്ുന്നു. പ്രജകളുന്െ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്ില 

നിന്നകന്നച് മറശ്ീലകളുന്െ പിറകില രയാജയാക്ന്മയാര് മറ

ഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന പഴയ കയാലത്ിനലക്ച് ഇതച് രേദ്ധ 

ഊന്നുന്നു. രയാജയാവിന്റെ വയാക്ുകന്ള ഒരു വ്യാഖ്യാതയാവച് 

അഥവയാ വക്തയാവയാണച് എത്ിച്ിരുന്നതച്. നലയാനഗയാസയാ

യിരുന്ന, വചനമയായിരുന്ന നയേുവയാണച് എന്നും ഈ 

നവല ന്ചയ്ുന്കയാണ്ടിരുന്നതച്. അവന് പിതയാവിന്റെ നയാവച് 

ആകുന്നു. സകല സൃഷ്ടികള്ക്ും അവന് പിതയാവിന്റെ 

പ്രതിനിധിയയാണച്.

വാക്യം 4: “അവനില് ജമീവനണ്ായിരുന്നു; ജമീവന് 
േനഷ്യരുടട ടവളിച്ോയിരുന്നു”

സകല സൃഷ്ടിയിലുമുള്ള നലയാനഗയാസിന്റെ മഹത്യായ 

പ്രവര്ത്നത്ില നിന്നും ഇനി മനുഷ്രുന്െ ഇെയില 

ന്പന്ട്ടന്നുള്ള അവന്റെ ന്വളിന്പ്െുത്ലിന്ന കുറിച്ു

ന്കയാണ്ടയാണച് ഇനി എഴുത്ുകയാരന് കെന്നു നപയാകുന്നതച്.

നലയാനഗയാസച് ഭൂമിയിനലക്ു വന്നിരിക്ുന്നതിനയാല 

നമ്മുന്െ കര്ത്യാവിന്നയും ഇവിന്െ മറ്ുള്ള സയാധയാരണ 

മനുഷ്നരയാെച് തയാരതമ്ന്പ്െുത്ിയിരിക്ുന്നു. അവന് 

മറ്ുള്ളവരില നിന്നും വ്ത്സ്തനയായിരുന്നു. എന്്ന്നയാ

ല അവന് ആദയാമ്പയാരമ്പര്ത്ിലുള്ളവനയായിരുന്നില്. 

ജഡത്ിലയാണച് ജനിച്ന്തങ്ിലും ഒരു മയാനുഷപിതയാവില 

നിന്നല് തന്റെ ജീവന് ഉത്വിച്തച്. പിതയാവയായ ആദയാമിനു 

വന്ന മരണ േിക്ഷയാവിധി അവന്റെ സ്തിപരമ്പരകളി

നന്മലും വന്നു ഭവിച്ു. അവ മനുഷ്രയാേിന്യ അധഃപതിച് 

മയാനസികവും സയാന്മയാര്ഗ്ഗീകവുമയായ അവസ്കളിനലക്ച് 

ന്കയാന്ണ്ടത്ിച്ു. സ്വര്ഗ്ഗീയ അവസ്യില നിന്നും മയാറ്

ന്പ്ട്ടച് പൂര്ണ്നയായ എന്നയാല ദദവീകമല്യാത് വനുമയായ 

നമ്മുന്െ കര്ത്യാവയായ നയേു െലത്ില ചുറ്ുമുള്ളവ

രുമയായി വ്ത്സ്നയായിരുന്നു. ഈ പൂര്ണ്ത ദദവീക 

പൂര്ണ്ത ആയിരുന്നില്. ഈ പൂര്ണ്മയായ, ജീവദയായക

മയായ ജീവനയായിരുന്നു മനുഷ്രുന്െ ഇെയിന്ല ന്വളിച്ം.
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വാക്യം 5: “ടവളിച്ം ഇരുളില് ്കാശിക്കുന്നു; 
ഇരുലളാ അതിടന പിടിച്ടക്ിയില്ല”.

നമ്മുന്െ കര്ത്യാവിന്റെ കയാലത്ുണ്ടയായിരുന്ന പയാ

പത്ിന്റെ ഇരുളയായവര്ക്ച് അവന്ന അവനയായിരുന്ന 

നിലയിനലയാ, അവനില നിന്നു പ്രകയാേിക്ുന്ന സത്ത്ി

ന്റെയും കൃപയുന്െയും ന്വളിച്ന്ത്നയയാ പൂര്ണ്മയായി 

തിരിച്റിയയാനയായില്.

വാക്യം 6-9: “ക്ദവം അയച്ിടെറ് ഒരു േനഷ്യന് 
വന്നു; അവന ലയാഹന്നാന് എന്നു ലപര്. അവന് സാ
ക്്യത്ിനായി, താന് മുഖാ്രം എല്ലാവരും വിശ്സി
ലക്ണ്തിന ടവളിച്ത്ിന സാക്്യം പറവാന് തടന്ന 
വന്നു. അവന് ടവളിച്ം ആയിരുന്നില്ല; ടവളിച്ത്ിന 
സാക്്യം പറലയണ്ടുന്നവനടത്ര. ഏത േനഷ്യടനയും 
്കാശിപെിക്കുന്ന സത്യടവളിച്ം ലോകത്ിലേക്കു 
വന്നുടകാണ്ിരുന്നു”.

 യനഹയാവയുന്െ ദൂതനും, ഒരു വിേിഷ്ട വ്ക്തിയുമയായി

രുന്നു നയയാഹന്നയാന് നേയാപകന്. “ആ പ്രകയാേത്ിന്റെ” 

അതയായതച് നയേുവിന്റെ സയാക്ഷിയയാകുവയാന് അയക്ന്പ്

ട്ടവനയാണച് നയയാഹന്നയാന് നേയാപകന് എന്നച് ഈ സുവിനേ

ഷകന് ഉറപ്ിച്ു പറയുന്നു. നയേുവിന്ന മേിഹയായയായി, 

ദദവപുത്രനയായി, “നലയാകത്ിന്റെ പയാപം ചുമക്ുന്ന 

കുഞ്ഞയാെയായി” ചൂണ്ടിക്യാണിക്ുവയാനുള്ള ബഹുമയാന്

മയായ നവല നയയാഹന്നയാന് നേയാപകന ു നലകന്പ്ട്ടിരുന്നു 

(നയയാഹ. 1:29). ഈ സയാക്ഷ്ം വളന്ര കുറച്ുനപര് മയാ

ത്രനമ സ്വീകരിച്ുള്ളു. ഇനപ്യാള് നപയാലും അതച് പ്രവച

നയാത്കമയായയാണച് കയാണുന്നതച്.

നമ്മുന്െ കര്ത്യാവച് തന്റെ ഒന്നയാം വരവില തന്റെ സ്വ

്ജനത്ിനു മുഴുവന് പ്രകയാേം നലകിയില്. കൂെയാന്ത 

മനുഷ്രയാേിന്യ പ്രകയാേിപ്ിക്ുവയാന് ഒട്ടും തന്ന്ന രേമിച്ി

ല്. ആത്്ികമയായി അവന്റെ നനേഹന്ത്യും രക്ഷയ്കു 

നവണ്ടിയുള്ള അവന്റെ അത്ുതമയായ കരുതലിന്നയും 

അവര് അറിയുക എന്നതച് ദദവത്ിന്റെ ഉന്ദേേ്മയാണച്. 

നമ്മുന്െ കര്ത്യാവയായ നയേു ദദവത്ിന്റെ തക് സമ

യത്ച് ആദയാമിനും അവന്റെ വംേത്ിന്ല ഓനരയാ വ്ക്തി

കള്ക്ും പ്രകയാേം നലകുന്നു.

ആശ്ര്കരന്മന്നു പറയന്ട്ട, തിരുന്വഴുത്ുകള് 

അനുസരിച്ച് നയേു നപയാലും “തയാന് അനുഭവിച് കഷ്ടങ്ങ

ളയാലയാണച് അനുസരണം പഠിച്തച്” (എബ്രയാ. 5:7-9). അങ്ങ

ന്ന അവന് പിതയാവിനനയാെും പിതയാവച് തന്ന്ന ഏലപ്ിച് 

നവല പൂര്ത്ിയയാക്ിയതിനു നേഷം ദകവരയാന് നപയാ

കുന്ന ഉയിര്പ്ിനു നവണ്ടിയും തന്റെ നതജസ്ക്കരണത്ിനു 

നവണ്ടിയും അങ്ങന്ന ഒരുക്ന്പ്ട്ടു. അവന് മുമ്പുണ്ടയായി

രുന്നതിനനക്യാള് വിേ്വസ്തത ന്തളിയിച്തിനു നേഷമയാണച് 

മഹത്വനമറിയതച് (െിലി. 2:8,9). നയേു തയാനും ജഡത്ില 

േക്തനയായ ദദവം എന്നച് [യനഹയാവ] കണക്യാക്ിയി

രുന്നു എന്ന സങ്ലപന്ത് എതിര്ക്ുന്ന ഒന്നയാണിതച്.

വാക്യം 10,11: “അവന് ലോകത്ില് ഉണ്ായിരു
ന്നു; ലോകം അവന് മുഖാ്രം ഉളവായി; ലോകലോ 
അവടന അറിഞ്ഞില്ല. അവന് സ്്ത്ിലേക്കു വന്നു; 
സ്്ോയവലരാ അവടന ക്കടക്ാണ്ില്ല”.

ജഡമയാക്ന്പ്ട്ടച് നമ്മുന്െ ഇെയില നെന്ന ദദവപുത്ര

ന്റെ മയാഹയാത്്ന്ത്യയാണച് വ്ക്തമയായ കയാഴ്ചപ്യാെിലൂന്െ 

ഇവിന്െ അവതരിപ്ിച്ിരിക്ുന്നതച്. നലയാകനമയാ അവന്ന 

അറിഞ്ഞില്! ആശ്ര്കരന്മന്നു പറയന്ട്ട, അവന്റെ 

ജനമയായ യൂദന്മയാര് നപയാലും, അവരുന്െ നദേത്ിന്റെ 

ആദിമുതല മേിഹയായ്കുനവണ്ടി കയാത്ിരിക്ുവയാന് നിബ

ന്ധന ഉണ്ടയായിട്ടുനപയാലും അവന്ന അറിഞ്ഞില്.

അവനനയാെച് അവര് എങ്ങന്നയയാണച് ന്പരുമയാറിയന്ത

ന്നച് തിരുന്വഴുത്ുകള് വ്ക്തമയായി പ്രതിപയാദിക്ുന്നു: 

അവര് അവന്ന നിന്ിച്ു, പരിഹസിച്ു; അവനു പകരം 

നീചനയായ ബറയാബയാസിന്ന തിരന്ഞ്ഞെുത്ു. അവരുന്െ 

പുനരയാഹിതന്മയാരുന്െയും നിയനമയാപനദഷ്ടയാക്ന്മയാരുന്െയും 

ദുനഷ്ഷ്പരണയയാല “അവന്ന ക്രൂേിക്” എന്നു നിലവിളിച്ു 

(ലൂന്ക്യാ. 23:21)

വാക്യം 12: “അവടന ക്കടക്ാണ്റ് അവടന് 
നാേത്ില് വിശ്സിക്കുന്ന ഏവര്ക്കും ക്ദവേക്ളാകു
വാന് അവന് അധികാരം (അവകാശം) ടകാടുത്തു”.

ചരിത്രമുെനീളം ഇന്നുവന്ര, ദദവവചനം എന്ന നി

ലയില നയേുവില നിന്നു വന്ന ദദവനനേഹത്ിന്റെ 

സനന്േം കയാണുവയാനുള്ള കണ്ും നകള്ക്ുവയാനുള്ള 

കയാതും ചിലര്ക്ു മയാത്രന്മ ഉണ്ടയായിരുന്നുള്ളു. 12 അന്പ്യാ

സ്തലന്മയാരും 70 സുവിനേഷകന്മയാരും “500 സനഹയാദര

ന്മയാരും” പിലക്യാലത്ച് ന്പ്ന്ക്യാസ്തിലും അവരുന്െ 

യുഗത്ിന്ല ന്കയായ്തിലും എത്ിനച്ര്ന്നവരും (അന്പ്യാ. 

2:41; 1 ന്കയാരി. 15:6) ആയ “സയാക്ഷയാല യിസ്രയാനയല്ര്” 

(നയയാഹ. 1:47) ആയിരുന്നു അവര്.

ഈ മയാനസയാ്രക്യാരില അനനകരും നമയാന്േയുന്െ 

ഭവനക്യാരയായിരുന്നു, അതയായതച് ഭ്ത്ഭവനക്യാരയായി

രുന്നു (എബ്രയാ. 3:5,6). ഇനപ്യാള് തക്സമയം വന്നു 

നചര്ന്നിരിക്ുന്നു. ഹൃദയത്ില േരിയയായ മനനയാഭയാവ

മുള്ളതിനയാല അവന്റെ ബലി പുണ്ത്യാല ലഭ്മയായ 

പയാപക്ഷമയയാല മയാത്രമല്, പരിേുദ്ധയാത്യാവിന്റെ ഉതച്പയാദ

നത്യാല അതയായതച് ദദവമക്ളുന്െ കുെുംബത്ിനലക്ച് 

പരിേുദ്ധയാത്യാവിനയാല അവര് ദന്ത്െുക്ന്പ്ട്ടിട്ടച് സത്
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ന്വളിച്ം ദര്േിച്ു. ഇതച് ഒരത്ുതകരമയായ പെിയയാണച്!

വാക്യം 13 : “അവര് രക്തത്ില് നിന്നല്ല, ജഡ
ത്ിടന് ഇഷ്ടത്ാേല്ല, പുരുഷടന് ഇഷ്ടത്ാലേല്ല, 
ക്ദവത്ില് നിന്നടത്ര ജനിച്തറ് ”.

KJV ന്ല നപയാന്ല ന്ഗന്നയാനവയാ എന്ന ഗ്രീക്ച് പദം 

“ജനനം” എന്നല് ഉലപയാദനം എന്നയാണച് തര്ജ്ജമ ന്ച

നയ്ണ്ടിയിരുന്നതച്. ഈ ഒനര ഗ്രീക്ച് പദം തന്ന്നയയാണച് 

“ഉലപയാദനം” “ജനനം” എന്നിവ സൂചിപ്ിക്ുവയാന് മയാറി 

മയാറി ഉപനയയാഗിക്ുന്ന ഗ്രീക്ച് പദം എങ്ിലും, ഈ ഭയാഗ

ത്ച് ഉലപയാദനം എന്നച് അര്തം വരയാന് തക്വണ്ം ഈ 

വയാക്ന്ത് രൂപീകരിച്ിരിക്ുന്നു. ഉലപയാദനം പ്രയാപിച് 

ഒരയാളുന്െ യഥയാര്ത ജനനം പുനരുതയാനത്ിലയാണച് 

നെക്ുന്നതച്.

ഈ ഉലപയാദനം (ദകന്ക്യാള്ളല) കുെുംബപരമയായ 

രക്തബന്ധത്ില അെിസ്യാനന്പ്ട്ടനതയാ ജഡികമയായ 

മമതയിലും ന്യായത്ിലും അെിസ്യാനന്പ്ട്ടനതയാ അഥവയാ 

മയാനുഷിക സമ്പത്ിനലയാ ജ്ഞയാനത്ിനലയാ അെിസ്യാ

നന്പ്ട്ടനതയാ അല്. ദദവത്യാലും അവന്റെ വചനത്യാ

ലുമയാണച് ഇതച് അവരിനലക്ച് വന്നതച് (യയാനക്യാ. 1:18). 

അങ്ങന്നയുള്ളവര്ക്ു മയാത്രന്മ ദദവത്ിന്റെ കൃപയും 

നനേഹയാര്ദ്രമയായ കരുണന്യയും വിലമതിക്യാനയാകൂ. നമ്മു

ന്െ കര്ത്യാവച് തന്റെ േിഷ്ന്മയാനരയാെച് സൂചിപ്ിക്ുന്ന

തുനപയാന്ല “ദദവരയാജ്ത്ിന്റെ മര്മ്മം നിങ്ങള്ക്ു 

നലകന്പ്ട്ടിരിക്ുന്നു; പുറത്ുള്ളവര്നക്യാ സകലവും 

ഉപമകളയാല ലഭിക്ുന്നു” (മര്ന്ക്യാ. 4:11).

വാക്യം 14: “വചനം ജഡോയിത്മീര്ന്നു, കൃപയും 
സത്യവും നിറ ഞ്ഞവനായി നമ്മുടട ഇടയില് (പിതാവി
ല് നിന്നും ഉല്പാദിപെിക്ടപെടെ ഏകടനന്ന നിേയില് 
അവടന് േഹത്ം നമ്മള് ഉയര്ത്ിപെിടിച്ചു) പാര്ത്തു”.

പൂര്ണ് മനുഷ്നയായ ആദയാമിനും അതുവഴിയയായി അവ

ന്റെ മുഴുവര്ഗ്ഗത്ിനും ഒരു മറുവിലയയായിത്ീനരണ്ടതച് ഒരു 

പൂര്ണ് മനുഷ്ന് മയാത്രമയാനകണ്ടിയിരുന്നതിനയാല ദദവം 

തയാനല് വചനമയാണച് [നയേു] ജഡമയായിത്ീര്ന്നതച്. ഈ 

േക്തനയായവന് ആത്ജീവിയയായിരുന്ന നതജസ്ിന്റെ അവ

സ്യില നിന്നും മനുഷ്രുന്െ ഇെയില “മനുഷ്നയായ 

ക്രിസ്തുനയേു” ആയി വന്നു (1 തിന്മയാ. 2:5). അവന്റെ 

30-യാം വയസ്ില അവന് സമര്പ്ണം ന്ചയ്ച് പരിേു

ദ്ധയാത്യാവിന്റെ ഉലപയാദനം പ്രയാപിച്നപ്യാഴയാണച് അവന് 

മനുഷ്നയായ ക്രിസ്തുനയേു എന്ന്നയാരു പുതിയ അവസ് 

പ്രയാപിച്തച്. അവന് നലയാനഗയാസച് എന്ന പ്രകൃതി ഉനപ

ക്ഷിച്നപ്യാള് ലഭിച് പ്രകൃതിയില നിന്നും ഉന്നതമയായ 

ഒന്നയായിരുന്നു അതച്.

അവന്റെ ആനത്യാതച്പയാദനത്ില അവന് ക്രിസ്തുവയാ

യി. അതയായതച് അഭിഷിക്തനയായ മേിഹയായയായിത്ീര്ന്നു. 

പിന്ന്ന അവന് തന്റെ കൂട്ടവകയാേികളയായ ദദവത്ിന്റെ 

പുത്രന്മയാന്ര തിരന്ഞ്ഞെുക്ുന്ന നവല ആരംഭിച്ു. ഇവരും 

പരിേുദ്ധയാത്യാവിന്റെ ഉതച്പയാദനം പ്രയാപിച്വരയായിരുന്നു. 

നയേു തന്റെ പുനരുതയാനത്ിനു നേഷം ദകവരിച് 

അനത മഹത്വനമറിയ പ്രകൃതിയില എത്ിനച്രുക എന്ന 

കയാഴ്ചപ്യാെും അവര്ക്ുണ്ടയായിരുന്നു.

ഇനി രേദ്ധിക്ുക: ജഡമയാക്ന്പ്ട്ട വചനമല് മഹത്വീ

കരിക്ന്പ്െുകയും ഉയര്ത്ന്പ്െുകയും ന്ചയ്തച്. മനു

ഷ്നയായ ക്രിസ്തുനയേു എനന്നക്ുമയായി മരിച്ിരിക്ുന്നു. 

അവന് പിതയാവിനു തന്ന്നതന്ന്ന ഒരു ജീവബലിയയായി 

അര്പ്ിച്ു. “എല്യാം നിവര്ത്ിയയായി” (നയയാഹ. 19:30) 

എന്നച് കയാലവരിയില കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു പൂര്ത്ീകരി

ച്ുന്കയാണ്ടച് ആ ബലിയിന് ഉെമ്പെി നിവര്ത്ിച്ു.

ആദയാമിനും അവന്റെ സകല വംേത്ിനും അവന് 

തന്റെ ജീവന്ന മറുവിലയയായി നലകി. പിന്നീെച് ഒരു 

മനുഷ്നയായി തിരിന്ക വരികനയയാ തന്റെ യയാഗന്ത് 

തിരിന്ക എെുക്ുകനയയാ ന്ചയ്ില്. നയേു ഒരു പുതിയ 

സൃഷ്ടിയയായി, വീണ്ടും ജനിപ്ിക്ന്പ്ട്ടച് ഉയര്ന്ത്ഴുനന്ന

ലക്ുകയയായിരുന്നു. അവന് ഉയരത്ിനലക്ു കയറി 

അവന്റെ േരീരമയായ സഭയ്കും സകല വിേ്വയാസഭവനത്ി

നുമയായും ദദവസന്നിധിയില പ്രത്ക്ഷനയായി.

ക്ിസ്തു ആരയാധിക്ന്പ്െണം.
അങ്ങന്നന്യങ്ില കര്ത്യാവയായ നയേു ഒരു ആരയാധ

നയാ വിഷയമയാകുന്നതച് ഉചിതമയാകുന്നു. അവന്റെ പിതയാ

വിനയാല ഉളവയാക്ന്പ്ട്ട അവന്ന ആരയാധിക്ുന്നതച് ഒരു 

വിഗ്രഹയാരയാധന അല് (എബ്രയാ. 1:5,6). പിതയാവിന്റെയും 

പുത്രന്റെയും വളന്ര അെുത് സംസര്ഗ്ഗന്ത് സൂചിപ്ി

ക്ുന്നതയാകയയാല ക്രിസ്തു ദദവയാനുരൂപമയാകുന്നു എന്നു 

പറയന്പ്െുന്നു. മുന്മ്പന്ന നപയാന്ല, നയേു ഇനപ്യാഴും, 

എനപ്യാഴും “ദദവനത്യാെു കൂന്െ” അവന്റെ വലദങ്

യ്യായിരിക്ും. നയേുവിന്റെ പുനരുതയാനം മുതല ദദ

വയാനുരൂപമയായ സ്വഭയാവത്ില അവന് ദദവമഹത്വത്ി

ന്റെ പ്രഭയാപൂരവും, ദിവ്പ്രകൃതിയില ദദവസത്യുന്െ 

യഥയാര്ത മുദ്രയും, പ്രപഞ്ത്ിലുെനീളം ദദവത്ിന്റെ 

പ്രതിനിധിയയായിരുന്നച് അവന്റെ േക്തിനയറിയ വചന

ത്യാല സകലവും മുറുന്കപ്ിെിക്ുകയും ന്ചയ്ുന്കയാണ്ടച് 

യനഹയാവയുന്െ വലതുഭയാഗത്ച് ഇരിക്ുന്നു (എബ്രയാ. 

1:3-5). അത്രത്ിന്ലയാരു േക്തനയായ രക്ഷകന്ന തന്ന

തിനയായി ഞങ്ങള് ദദവനത്യാെച് നന്ി പറയുന്നു.
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അന്പ്യാസ്ലിക പയാരമ്പര്ം
APOSTOLIC SUCCESSION

നമ്മുന്െ ഈ നയാളുകളിന്ല വ്ക്തമയായ ന്വളിച്
ത്ിനച് അനുകൂലിക്യാന് സയാധിക്യാത് ന്തറ്യായ 
ഉപനദേങ്ങള് പണ്ടച് പഠിപ്ിക്ന്പ്ട്ടിരുന്നു എന്നച് 
എല്യാ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഉറപ്ിച്ു പറയുന്നു. കനത്യാ
ലിക്രയാകന്ട്ട ന്പ്രയാട്ടസ്ററെയാകന്ട്ട, ഏതു ക്രിസ്ത്ന് 
മതവിഭയാഗത്ിലും വ്യാപിക്ുന്ന വലിയ സൗഹയാ
ര്്ദേത്ിന്റെ ആത്യാവില എല്യാവരും സന്യാഷിക്ു
ന്നു. സഹവിേ്വയാസികന്ള ഉപദ്രവിക്ുന്നതിലൂന്െ 
ദദവത്ിനച് യേസ്ച് ഉയര്ത്ുകയയാണച് എന്നച് 
നയേുവിന്റെ അനുയയായികള് ചി്ിക്ത്ക്വിധം 
ക്രിസ്തുമതം എങ്ങന്നയയാണച് ഇത്രം പുകമൂെിയ 
അവസ്യിന്ലത്ിയതച്? പന്തണ്ടച് നപരുന്െ നപയാ
ലുള്ള അനത ചി്യയാല പ്രനചയാദിപ്ിക്ന്പ്ട്ടിട്ടച്, 
സഭയുന്െ ന്മത്രയാന് അന്പ്യാസ്തലന് ആന്ണന്നുള്ള 
ഉപനദേത്യാലയാണച്, അതയായതച് അന്പ്യാസ്തലിക 
പയാരമ്പര്ന്മന്ന ഉപനദേത്യാലയാണച് ഇത്രത്ി
ലുള്ള ദവഷമ്ങ്ങള് ആരംഭിച്തച് എന്നുള്ള നി
ര്ണ്യത്ില ദബബിള് പഠിതയാക്ള് അഭിപ്രയായ 
ഐക്ത്ില എത്ിനച്ര്ന്നിരിക്ുന്നു.

ന്മത്രയാന്മയാന്ര വിേുദ്ധ അധികയാരികളയായിനട്ടയാ 
അന്പ്യാസ്തലന്മയാരുന്െ പദവിയിലുള്ള അവരുന്െ പയാ
രമ്പര് വയാഹകനരയാ ആയി ജനങ്ങള് ഒരിക്ലും വി
ലമതിക്ുന്നില്യാ എന്നച് നപയാപ്ച് ആയിരുന്ന പയസച് 
പത്യാമന് മനസ്ിലയാക്ിയിരുന്നു. വയാസ്തവന്മന്നു 
പറയന്ട്ട, അന്ദേഹം തന്ന്ന ഒരു ഭിന്നയാഭിപ്രയായം പ്രക
െിപ്ിച്ു. വിേുദ്ധരയായ പന്തണ്ടച് അന്പ്യാസ്തലന്മയാരുന്െ 
പഠിപ്ിക്ലുകളയാല സ്വയാധീനിക്ന്പ്നെണ്ടതിനച് 
നറയാമന് കനത്യാലിക്ര് ദബബിള് പഠിക്ണന്മന്നച് 
ഒരു കലപന പുറന്പ്െുവിച്ു. അങ്ങന്ന കുഞ്ഞയാ

െിന്റെ പന്തണ്ടച് അന്പ്യാസ്തലന്മയാരയാണച് (യൂദയായ്കു 
പകരം വി. പൗന്ലയാസച് ആ സ്യാനന്ത്ത്ി) സഭ
യുന്െ ദദവികമയായ പവിത്ര അധികയാരികന്ളന്നച് 
എല്യാവരും ക്രനമണ മനസ്ിലയാക്ി.

അന്പ്യാസ്തലന്മയാരുന്െ മരണത്ിനു നേഷം 
ദബബിളുകളുന്െയും പഠനത്ിന്റെയും സൗ
കര്ത്ിനനുസരിച്ച് സഭ അവരുന്െ ന്മത്രയാന്മയാ
ന്രയും ഉപനദഷ്ടയാക്ന്മയാന്രയും നനയാക്ുകയും, 
പന്തണ്ടച് അന്പ്യാസ്തലന്മയാരുനെതു നപയാന്ല അവ
ര്ക്ും ദിവ് പവിത്ര അധികയാരന്ത് നലകുകയും 
ന്ചയ്ു. ഇരുന്നൂറച് വര്ഷങ്ങള്ക്ു നേഷം ഈ 
ന്തറ്ച് ഭയാഗികമയായി മനസ്ിലയാക്ുകയും അതിന്ന 
തിരുത്ുവയാന് രേമിക്ുകയും ന്ചയ്ു. എന്നയാല 
ഈ രേമം ന്തറ്യായ ദിേയിലയായിരുന്നു. വിവിധ ന്മ
ത്രയാന്മയാരും പരസ്പരവിരുദ്ധമയായ ഉപനദേങ്ങളയാണച് 
പരന്ക് പഠിപ്ിച്ുന്കയാണ്ടിരുന്നതച് എന്നച് കന്ണ്ട
ത്ുകയയായിരുന്നു. ഈ ദവരുദ്ധ്ം പരിേുദ്ധയാ
ത്യാവിനയാല പ്രനചയാദിതമല്യാത്തിനയാലയാന്ണന്നു 
തിരിച്റിഞ്ഞു. നകയാണസ്റദറെന് ചക്രവര്ത്ി 
(നേയാനനമറ്ിട്ടില്യാത്) നിഖ്യായില, AD 325 ല 
“അന്പ്യാസ്തലിക ന്മത്രയാന്മയാരുന്െ” നിഖ്യാ സൂനഹ
നദയാസച് വിളിച്ു കൂട്ടി. മൂന്നില ഒന്നച്, ഏകനദേം 
384 നപര് കൂെിവന്നു. ഒരു മതവിേ്വയാസന്ത് 
തീരുമയാനിക്ുവയാന് അവനരയാെച് കലപ്ിച്ു. അവര് 
മയാസങ്ങനളയാളം േണ്ഠയിട്ടു. അങ്ങന്ന ചക്രവര്ത്ി 
നിഖ്യാ വിേ്വയാസപ്രമയാണം തീരുമയാനിച്ുറപ്ിച്ു. 
അതിനനയാെച് അംഗീകയാരമില്യാത്വന്ര എല്യാവന്ര
യും നയാെുകെത്ണന്മന്നയായിരുന്നു ചക്രവര്ത്ി
യുന്െ ഉത്രവച്.
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“ഞയാന് പയാനട്ടയാന്െ ദദവത്ിന്റെ 
നയാമന്ത് സ്തുതിക്ും; 

നസ്തയാത്രനത്യാന്െ അവന്ന 
മഹത്വന്പ്െുത്ും”

സങ്ീര്ത്നം 69:30

Mob: 9446969470, 9497534364

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


