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ആമുഖം

വീ�ുംജനി� ഓേരാരു�രും രാജകിയപുേരാഹിത

�ാരും സുവിേശഷേവലയ്�ായി തിരെ�ടു�െ��

വരുംആെണ�ിലും,സുവിേശഷം അറിയി�ാതിരി�ാ
ൻ മുട�ൻ ന�ായ�ൾ അേന�ഷി�ു�വരാണ് അധി

കവും. സുവിേശഷേവല�ാർ�ു േവ�ി �പാർ�ി�ാ
ൽ േവല�ാരുെട �പതിഫലംതെ� ലഭി�ുെമെ�ാരു

െത�ി�ാരണ പല സഭകളിലു�.് പൗെലാസ് സകല വി
ശു��ാർ�ും തനി�ുംേവ�ി �പാർ�ി�ാൻ ആവ

ശ�െ�ടു�ു�.് ശു�ശൂഷക�ാർ�ും, സുവിേശഷക�ാ
ർ�ും, സഹവിശ�ാസികർ�ും, സഭകൾ�ും, േലാക
�ിനും, ഭരണാധികാരികൾ�ും, നശി��േപാകു�ആ
�ാ�ൾ�ും േവ�ി �പാർ�ിേ��ത് ഓേരാ ൈദവ

മ�ള�േടയും കടമയാണ.് ഈ �പാർ�നയുെട മറുപടി

സ�ർ��ിൽ െച��േ�ാഴ�; ഭൂമിയിലാണ് ലഭി�ു�ത.്
ഭൂമിയിെല വിശ�ാസികള�െട �പവൃ�ികെള�ാം തേ�

സ�ർ��ിെല ൈദവ�ിെന ദുഃഖി�ി�ു�തും �കിസ്

തുവിെന നി�ി�ു�തുമാണ.് എ�ാൽ ൈദവം കണ
�ു െവയ്�ു�തുംസ�ർ��ിൽ �പതിഫലം എ�ിെയ

�ി ലഭി�ു�തും സ�ർ�ം സേ�ാഷി�ു�തും ദൂത

�ാർ കുനി�ുേനാ�ു�തുമായ ഒേരെയാരു ശു�ശൂ

ഷ മാ�തേമയു��. സുവിേശഷേവല. ഭൂമിയിെല നശ�ര
മായ ജീവിത�ിനായിആവശ��ിലധികം സ�ാദി�ു

�ന�ൾസ�ർ��ിെലഅനശ�ര ജീവിത�ിനായി സ

�ാദ�െമാ�ുംേവെ��ുകരുതു�ത് യു�ിസഹേമാ?
എ�ാവരും �പതിഫലം �പാപി�ാൻ ത�വ�ം ഓടുവാ

ൻകർ�ാവു കൃപ നല്കെ�െയ�് �പാർ�ി��െകാ�;്

�കിസ്േതശുവിെ�ബ�ൻ
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സ�ർ�രാജ��ിെ�താേ�ാൽ

േയശു ഫിലി�ിെ� ൈകസര�യുെട �പേദശ�ു എ
�ിയേശഷം തെ� ശിഷ��ാേരാടു: "ജന�ൾ മനുഷ�
പു�തെനആർഎ�ുപറയു�ു?എ�ു േചാദി��. ചിലർ
േയാഹ�ാൻ സ്നാപകൻ എ�ും മ�� ചിലർ ഏലീയാ

െവ�ും േവെറ ചിലർ യിെരമ�ാേവാ �പവാചക�ാരിൽ ഒ

രു�േനാ എ�ുംപറയു�ുഎ�ുഅവർ പറ� .ു "നി
�േളാ എെ� ആർ എ�ു പറയു� "ു എ�ു അവൻ
േചാദി�തിനു ശിേമാൻ പെ�താസ്: നീ ജീവനു� ൈദവ
�ിെ� പു�തനായ �കിസ്തു എ�ു ഉ�രം പറ� .ു
േയശു അവേനാടു: "ബർേയാനാശിേമാെന, നീ ഭാഗ�വാ
ൻ; ജഡര��ൾഅ�, സ�ർ��നായ എെ� പിതാ

വെ�ത നിന�ു ഇതു െവളി െ�ടു�ിയതു. നീ പെ�താ
സ് ആകു� ;ു ഈ പാറേമൽ ഞാൻ എെ� സഭെയ പ

ണിയും; പാതാളേഗാപുര�ൾ അതിെന ജയി�യി�
എ�ു ഞാൻ നിേ�ാടു പറയു� .ു സ�ർ�രാജ��ിെ�
താേ�ാൽഞാൻ നിന�ു തരു� ;ു നീ ഭൂമിയിൽ െക��
�തു ഒെ�യും സ�ർ��ിൽ െക�െ��ിരി�ും; നീ ഭൂ
മിയിൽ അഴി�ു�െതാെ�യും സ�ർ��ിൽ അഴി

�ിരി�ും" എ�ു ഉ�രം പറ� .ു" (മ�ാ, 16:13-
19). 'നി�േളാ എെ�ആർ എ�ുപറയു� ;ു'എ�ു ശി
ഷ��ാർ എ�ാവേരാടുമായി�ാണ് േയശുവിെ� േചാദ�ം.
എ�ാ ശിഷ��ാർ�ും �പതിനിധിയായി�ാണ് പെ�താസ് ഉ

�രം പറയു�തും.അഥവാ എ�ാ ശിഷ��ാരുേടയും ഉ
�രം ഒ�ുതെ�യാണ.് മ�ായി 14:33-ൽ "നീ ൈദവ
പു�തൻ സത�ം" എ�ു ശിഷ��ാർ എ�ാവരും ഏ��പറ
യു�ു�.്എ�ി��ം എ�ുെകാ�ാണ് പെ�താസിെന മാ
�തം �പശംസി�ു�തും, സ�ർ�രാജ��ിെ� താേ�ാ
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ൽഅവനു െകാടു�ു�തും? (നീ, നിന�ു, നിേ�ാട് എ
�ി�െന ഏഴു �പാവശ�ം ഏകവചന�ിൽ പെ�താസി

െന മാ�തമാണ് സംേബാധന െച���ത)്. ഇേത സുവി
േശഷ�ിൽ�േ� െക��വാനും അഴി�ുവാനുമു�

അധികാരം േയശു മ�� ശിഷ��ാർ�ും നല്കു�ു�;്
"നി�ൾ ഭൂമിയിൽ െക���െത�ാം സ�ർ��ിലും െക�
െ��ിരി�ും; നി�ൾ ഭൂമിയിൽ അഴി�ു�െത�ാം സ�
ർ��ിലുംഅഴി�ിരി�ുംഎ�ുഞാൻസത�മായി��

നി�േളാടു പറയു� .ു" (മ�ാ,18:18). പേ� സ�ർ�

രാജ��ിെ� താേ�ാൽ അഥവാ സ�ർ�രാജ��ിേല

�് സകലമനുഷ�ർ�ും �പേവശനം നല്കുവാനു� വി

േശഷാധികാരം പെ�താസിനു മാ�തമാണ് നല്കു�ത.് ത
െ�സേഹാദരനായഅ��യാസാണ് പെ�താസിെന േയ

ശുവിെ� അടു�ൽ െകാ�ുവരു�ത;് "േയശു അവ
െന േനാ�ി: "നീ േയാഹ�ാെ� പു�തനായ ശിേമാൻ
ആകു� ;ു നിന�ു േകഫാ എ�ു േപരാകും"എ�ു പറ
� ;ു അതു പെ�താസ് എ�ാകു� .ു" (േയാഹ, 1:42).
േകഫാ എ� പദ�ിനും പെ�താസ് എ� പദ�ിനു 'ക
�് അഥവാ പാറ' എ�ാണർ�ം. േയശു പെ�താസിെന
ക�േ�ാൾ�െ� താൻ �ാപി�ുവാനിരി�ു� ത

െ�സഭയുെട മാനുഷീക മാധ�മമായി��ം �പധാന വ�ാ

വായി��ം അവെന ക�ിരു� .ു അതുെകാ�ാണ് താ
നാരാെണ�് പെ�താസ് ഏ��പറ�നിമിഷം 'സ�ർ�രാ
ജ��ിെ� താേ�ാൽ' അഥവാ സ�ർ�രാജ��ിേല�്
�പേവശനം നല്കുവാനു� വിേശഷാധികാരം േയശു പ

െ�താസിനു നല്കിയത.് േയശുവിെനാ�ം തുടർ�ു� പ
െ�താസിെ� മൂ�ര വർഷ�ാലെ� ശു�ശൂഷയും താ

ൻ ഈ വിേശഷാധികാരം സ�ീകരി�ാൻ സർ�ദാ േയാ

ഗ�നാെണ�് െതളിയി�ു�താണ.്
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I.സുവിേശഷ�ിെലപെ�താസ്

േയശു ആദ�ം തിരെ�ടു� ശിഷ�െനാ�ുമ� പ

െ�താസ്. േയശു ആദ�ം വിളി�ത് ഫിലിേ�ാസിെനയാണ.്
(േയാഹ, 1:43). �കമ�ിൽ ര�ാമെ� ശിഷ�ൻ നഥന

േയലാണ.് അവനാണ് േയശുവിെന മശിഹാെയ�് ആ
ദ�ം ഏ��പറ�ത.് (േയാഹ, 1:49). പെ�താസ്അ��യാ
സും, യാേ�ാബും, േയാഹ�ാനും അട�ു� മൂ�ാമ
െ�ഗണ�ിൽ െപ�വനാണ.് (മർെ�ാ, 1:16, 19).എ
�ിലും താൻ ശിഷ��ാരിൽ ഒ�ാമൻ എ�ാണ് വിളി�

െ�ടു�ത.് (മ�ാ, 10:2-4). പെ�താസിെന�ുറി���
വിവര�ൾ ഇ�െന സം�ഗഹിരി�ാം: താൻ േയാഹ
�ാൻ സ്നാപകെ� ശിഷ�നായിരു� .ു (േയാഹ, 1:35-
42). േയശുവിെന ക�േശഷവും താൻ സ്നാപകെ�
ശിഷ�നായി തുടർ� .ു സ്നാപകൻ തടവിലായന�രം
താൻ തെ� പഴയ െതാഴിലിേല�് മട�ിേ�ായി. (മർ
െ�ാ, 1:16). അതിനുേശഷം െഗേ�സര�് തടാക
�ിെ� കരയിൽെവ�ാണ് േയശു പെ�താസിെന കാ

ണു�ത.് തെ� പടകിലിരു�ാണ് േയശു ജനെ� ഉപ

േദശി�ത.് (ലൂെ�ാ 5:3). രാ�തി മുഴുവൻ അ��ാനി�ി
��ം ഒ�ും കി�ാതിരു� തനി�് േയശുവിെ� വാ�ിനാ

ൽ വലയിറ�ിയേ�ാൾ െപരു� മീൻകൂ�ം ലഭി��. (ലൂ
െ�ാ, 5:4-7). താനതു ക�ി�� േയശുവിെ� കാൽ�
ൽ വീണ :ു "കർ�ാേവ, ഞാൻ പാപിയായ മനുഷ�ൻ
ആകെകാ�ു എെ� വി��േപാേകണേമ" എ�ു പറ
� .ു േയശു അവേനാട്; ഭയെ�േട� ഇ�ുമുതൽ നീ

മനുഷ�െര പിടി�ു�വൻആകുംഎ�ുറ��െകാടു�ു.
അന�രം പെ�താസ് സകലവും ഉേപ�ി�് േയശുവി

െന അനുഗമി��. (ലൂെ�ാ, 5:8-11). അതിനുേശഷം
േയശു പെ�താസിെ� വീ�ിൽേ�ായി അവെ�അ�ാവി
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യ�െയ െസൗഖ�മാ�ി. (മ�ാ, 8:14,15). തടർ�ു േയ
ശു യായിേറാസിെ� മകെള ഉയിർ�ി�ുേ�ാൾ താൻ

സാ�ിയായിരു� .ു (മർെ�ാ,5:37). അതിനു േശഷം
േയശു കടലിനുമീെത നട�ു�തു ക�ി�് േയശുവിെ�

അനുവാദേ�ാടുകൂടി താനും െവ��ിനു മീെത നട

� .ു െകാടു�ാ�� നിമി�ം േപടി�� മു�ുവാൻ തുട�ി
യേ�ാൾ "കർ�ാേവ എെ� ര�ിേ�ണേമ" എ�ു
നിലവിളി��. തെ� േയശു ര�ി�� പടകിൽ കയ�ിയ
േ�ാൾ താനട�ം ശിഷ��ാെര�ാം "നീ ൈദവപു�തൻ
സത�ം" എ�ു ഏ��പറ� .ു (മ�ാ, 14:25-33). അതി
നുേശഷമാണ് ഫിലി�ിെ�ൈകസര�യിെലസംഭവം. "നീ
ജീവനു� ൈദവ�ിെ� പു�തനായ �കിസ്തു" എ�ു
താൻ ഏ��പറ�തും, "നീ പെ�താസ് ആകു� ;ു ഈ
പാറേമൽഞാൻ എെ�സഭെയ പണിയും; പാതാളേഗാ
പുര�ൾ അതിെന ജയി�യി� എ�ു ഞാൻ നിേ�ാ

ടു പറയു� "ു എ�ു േയശു പെ�താസിേനാടു പറ� .ു
(മ�ാ, 16:16-18). തുടർ�ു േയശു തെ�കഷ്ടാനുഭവ
വും മരണവും ശിഷ��ാേരാടു പറ� .ു പെ�താസ് േയ
ശുവിെന േവറി�� െകാ�ു േപായി: കർ�ാേവ, അതു
അരുേത; നിന�ു അ�െന ഭവി�രുേത എ�ു പറ
� .ു ഉടെന േയശു അവെന "സാ�ാെന എെ� വി��
േപാ" എ�ു ശാസി��. (മ�ാ, 16:21-23). മറുരൂപമല
യിൽെവ�� േയശുവിെ� േതേജാമയമായ രുപം ക�ി

�� താൻ ഹർേഷാ�ാദ�ിൽ പറ�തും �ശേ�യമാ

ണ;് അേ�ാൾ പെ�താസ് േയശുവിേനാടു: "കർ�ാേവ,
നാം ഇവിെട ഇരി�ു�തു ന� ;ു നിന�ു സ�തെമ�ി
ൽ ഞാൻ ഇവിെട മൂ�ു കുടിൽ ഉ�ാ�ാം ഒ�ു നിന

�ും ഒ�ു േമാെശ�ും ഒ�ു ഏലീയാവിനും എ�ു പറ

� .ു" താെന�ാണ് പറയു�െത�്അവൻഅറി�ി

രു�ി�. (മ�ാ, 17:1-4). സേഹാദരേനാടു എ�ത �പാവ
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ശ�ം �മി�ണെമ�ുംതാൻ േചാദി��.ഏഴു എഴുപതു
�പാവശ�ം എ�ു േയശു മറുപടിയും പറ� .ു (മ�ാ, 18:
21,22). ഞ�ൾ സകലവും വി�� നിെ�അനുഗമി��വ
േ�ാ ഞ�ൾ�്എ�ുകി��ം എ�് േയശുവിേനാടു േചാ

ദി�തും താനാണ.് (മ�ാ, 19:27). "റ�ീ, നീ ശപി� അ
�ി ഉണ�ിേ�ായേ�ാ" എ�ു പറ�തും താനാണ.്
(മർെ�ാ, 11:21). െപസഹയ്�് േവ� ഒരു��ൾ

െച���തിനു തെ�യും േയാഹ�ാെനയും േയശു ചു

മതലെ�ടു�ി. (മ�ാ, 22:8). െപസഹയ്�് എ�ാവരു
േടയും കാലുകൾ കഴുകിയേ�ാൾ േയശു തെ�കാലുക

ൾ കഴുകു�തിലു� വിസ�തം താനറിയി��. കാൽ ക
ഴുകിയിെ��ിൽ നിന�് എേ�ാടുകൂെട പ�ിെ��ു പ

റ�േ�ാൾ, കാൽ മാ�തമ� ക��ം തലയും കൂടി കഴു
േകണേമ എ�ു താൻ േയശുവിേനാട് അേപ�ി��.
(േയാഹ, 13:4-9). ഒരുവൻ തെ� കാണി�� െകാടു�ു
െമ�് േയശു പറ�േ�ാൾ അതാരാെണ�് േചാദി�ാ

ൻ േയാഹ�ാേനാടു താൻ ആംഗ�ം കാ�ി. (േയാഹ, 13:
20). ഒരി�ലും േയശുവിെന താൻ ഉേപ�ി�ിെ��ു
പറ�േ�ാൾ, ര�ുവ�ം േകാഴി കൂകു�തിനു മു�് മൂ
�ുവ�ം പെ�താസ് തെ� ത�ി�റയുെമ�് േയശു െവ

ളിെ�ടു�ി. (മർെ�ാ, 14:29-30). േയശു ഗ�്െശമന
യിൽ വ�ഥ അനുഭവി�ുേ�ാഴും താൻ ഒ�മു�ായിരു

� .ു (മ�ാ, 26:37). േതാ��ിൽ െവ�് േയശുവിെന
അറ�� െച�ാൻ വ� മഹാപുേരാഹിതെ� ദാസെന

െവ�ി കാതറു�ു കള�തും താനാണ.് (മ�ാ, 26:
51). േയശുബ�ിതനായേ�ാൾ ദൂരേവഅനുഗമി� താ
ൻ മഹാപുേരാഹിതെ� അരമനയിൽെവ�് ഒരു ബാല�

�ാര�ിയുെട മു�ിൽ ചൂളിേ�ാകെകാ�,് േയശുവി
െന മൂ�ുവ�ം ത�ി�റ� .ു ഉടെന േകാഴി കൂകു�തു
േക�് പുറ�ുേപായി താൻ അതിദുഃഖേ�ാെട കര
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� .ു (മ�ാ, 26:69-75). പുനരു�ാനേശഷം േയശു
അെ�ാസ്തല�ാരിൽ ആദ�ം �പത��െ��തും തനി

�ാണ.് (ലൂെ�ാ, 24:34). തിെബര�ാസ് കടല്�രയിൽ
മീൻപിടി��െകാ�ിരു� ശിഷ��ാർ�്അവസാനമായി

േയശു �പത��െ��േ�ാൾ, അതു കർ�ാവാെണ�റി
�് ന�നാകെകാ�് നാണ�ാൽ അ�ി അരയിൽ

ചു�ി കടലിൽ ചാടിയതും താനാണ.് (േയാഹ, 21:7). "നീ
ഇവരിൽ അധികമായി എെ� സ്േനഹി�ു�ുേവാ?"
എ�ു മൂ�ുവ�ം േയശു േചാദി�ുകയും മൂ�ുവ�വും

എെ� കു�ാടുകെള േമയ്� എ�ു തേ�ാടു പറയു

കയും െചയ്തു. (േയാഹ, 21:15-17). അെ�ാസ്തല�ാ
രിൽ പെ�താസിെ� ര�സാ�ിത�െ��ുറി�� മാ�ത

മാണ് േയശു െവളിെ�ടു�ിയത.് (േയാഹ, 21:18-19).
െപെ�െ�ാസ്തുനാളിൽ പരിശു�ാ�ാവ് വ�േ�ാൾ

താൻ ആെര ത�ി�റ�ുേവാ , അവൻ തെ�യാണ്
'ൈദവപു�തനായ �കിസ്തു' എ�ു ഏ�വും ശ�ിേയാ

െടയുംൈധര�േ�ാെടയും �പസംഗി�തുംതാനാണ.് (�പ
വൃ, 2:36, 4:8-13). േമൽവിവരി�െതാെ� ശിേമാൻ എ

� പെ�താസ് അെ�ാസ്തലെ� സ�ഭാവസവിേശഷതക

ള�ം േ�ശഷ്ഠതയുമാണ.്

II.ൈബബിളിെലതാേ�ാൽ

താേ�ാലിെ� ഉപേയാഗം എ�ാവർ�ുമറിയാം. പൂ
�� തുറ�ുവാനും അടയ്�ുവാനുമാണ് അത് ഉപേയാ

ഗി�ു�ത.് പുതിയനിയമ�ിൽ താേ�ാെല� വാ�ി
ന് ഉപേയാഗി�ിരി�ു� 'ൈ�സ്' എ� പദം ആറു �പാ
വശ�മു�.് സ�ർ�രാജ��ിെ� (മ�ാ, 16:19), പരി
�ാന�ിെ� (ലൂെ�ാ,11:52), മരണ�ിെ�യും പാ
താള�ിെ�യും (െവളി, 1:18), ദാവീദിെ� (െവളി, 3:7),
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അഗാധകൂപ�ിെ� (െവളി, 9:1),അഗാധ�ിെ� (െവ
ളി, 20:1) ഇവിെടെയാെ�യും തുറ�ുകെയ�ാണ് വാ
ച�ാർ�ം. ഉദാഹരണ�ിന് പെ�താസിന് കർ�ാവ് സ�
ർ�രാജ��ിെ� താേ�ാൽ െകാടു�ു. അതുപേയാ
ഗി�് താൻ ഭൂമിയിലു�സകല മനുഷ�െരയും �പതിനിധീ

കരി�് െയഹൂദർ�ും (അെ�ാ, 2:41), ശമര�ർ�ും (അ
െ�ാ, 8:17), ജാതികൾ�ും (അെ�ാ, 10:48) സ�ർ�രാ
ജ��ിെ� വാതിൽ തുറ�ു െകാടു�ു. ഇനി ൈദവ
�ിന�ാെത, പെ�താസിനാകെ� ഭൂമിയിെല ഏെതാരു മ
നുഷ�നാകെ�അത് അടയ്�ുവാൻഅവകാശമി�.അ
ടു�ത് ശാസ്�തിമാേരാട് കർ�ാവ് പറയു�ത് �ശ�ി

�ുക: "ന�ായശാസ്�തിമാരായ നി�ൾ�ു അേ�ാ ക
ഷ്ടം; നി�ൾ പരി�ാന�ിെ� താേ�ാൽ എടു

�ുകള� ;ു നി�ൾ തേ� കട�ി�; കട�ു�വെര
തടു�ുംകള� .ു" (ലൂേ�ാ ,11:52). ഇവിെട എ�ാണ
ർ�മാ�ു�ത;് ൈദവെ��ുറി��� പരി�ാനം

അവർ ജന�ിന് പകർ�ുെകാടു�ി�അഥവാൈദവ

രാജ��ിെ� വാതിൽ അവർ�് തുറ�ു െകാടു�ി�.
ഈവാ�ിെ� �കിയാപദമായ '�ിെയാ' പതിെന�� �പാവ
ശ�മു�.് ഇതിെന 'അടയ്�ുക, അെട��കളക' എ�ി
�െനയാണ് തർ� െചയ്തിരി�ു�ത.് ഉദാഹരണം
േനാ�ുക: "കപടഭ�ി�ാരായ ശാസ്�തിമാരും പരീശ

�ാരുമായുേ�ാേര, നി�ൾ�ു ഹാ കഷ്ടം; നി�ൾ മ
നുഷ�ർ�ു സ�ർ�രാജ�ം അെട��കളയു� ;ു നി�ൾ ക
ട�ു�ി�, കട�ു�വെര കട�ാൻ സ�തി�ു�തുമി
�." (മ�ാ, 23:13). അർ�ാൽ സ�ർ�രാജ��ിെ�

താേ�ാെല�ു പറ�ാൽഅത് �കിസ്തുവിെ�സുവി

േശഷം തെ�യാണ.്ഈസുവിേശഷം െപെ�െ�ാസ്

തുനാളിൽ ജനേ�ാടറിയി�േ�ാഴാണേ�ാ മൂവായിരം

േപർ ഒ�ദിവസം ര��പാപി�ത.് അഥവാ സ�ർ�രാജ�
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�ിേല�് �പേവശി�ത.് ത�ൂലം സുവിേശഷ േഘാഷ
ണ�ിനു� അധികാരെ�യാണ് താേ�ാെല�് കർ

�ാവ് വിേശഷി�ി�ിരി�ു�ത.് ഈ സുവിേശഷ�ി

െ� �പഥമവ�ാവ് പെ�താസാെണ�ുമാ�തം.

III.താേ�ാലിെ� ഉപേയാഗം

അ�രീകാർ��ിൽ ഈ താേ�ാൽ അഥവാ

സുവിേശഷേഘാഷണ�ിനു� വിേശഷാധികാരം സഭ

യൂെട �പഥമ വ�ാെവ� നിലയിൽ േയശു പെ�താസി

െനയാണ് ഏ�ി�ു�ത.് പെ�താസിെ� േനതൃത��ിൽ
ഈ താേ�ാൽ ഉപേയാഗി�തായും നാം ക�ുകഴി

� .ു എ�ാൽആ�ീകാർ��ിൽഈഅധികാരം

പുതിയനിയമ വിശ�ാസികൾെ��ാമു�താണ.് അഥ
വാ പുതിയനിയമ സഭയ്�ുവ�ിയാണ് പെ�താസ് ഈ

താേ�ാൽ േയശുവിൽനി�് ൈക��ിയത.് ഈ അധി

കാരം അഥവാ സുവിേശഷം ഉപേയാഗി�ാണ് മ�� ശിഷ�

�ാരും െപൗെലാസുംആദിമസഭയുംഅേനകെരസ�ർ�

രാജ��ിെല�ി�ത.് അ�ുമുതൽ ഇ�ുവെരയുംഈ
താേ�ാൽഅേനക ഭ��ാർ ഉപേയാഗി��. ഇേ�ാഴും
ഉപേയാഗി��െകാ�ിരി�ു� .ുഅ�െനഈതാേ�ാ

ൽ മുഖാ�രം നമു�ും സ�ർ�രാജ��ിേല�് �പേവശ

നം ലഭി��.അഥവാ ന�ുെട വീ�ുംജനനവുംസാധി��.
ഇേ�ാൾഈ താേ�ാൽ ന�ുെട ൈകവശമു�;് ന�
ളിത് ഉപേയാഗി�ു�ുേ�ാ? ഈ േചാദ��ിന് വിശ�സ

േഗാള�ിൽ �പധാനമായും ഏഴു�ര�ൾ ഉ�.് ഒ�;്
താേ�ാലിെന�ുറി�് അറിയു�വർ അഥവാ ൈദവ

െ�അനുസരി�ു�വർ: ഇവരാണ് സുവിേശഷക�ാ
ർ എ�റിയെ�ടു�ത.് ര�;് താേ�ാലിെന�ുറി�് അ
റിയാ�വർ: ചിലർ�് ഇ�െനെയാരു താേ�ാൽ അ
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ഥവാ സുവിേശഷേഘാഷണ�ിനു�അധികാരം ത�

ൾ�് ലഭി�തായിേ�ാലും ഇ�ൂ�ർ�് അറിയി�. മൂ�;്
താേ�ാൽ ലഭി�തറി�ി��ം ഉപേയാഗി�ാ�വർ: മ
��ചിലർ�് താേ�ാൽ ത�ൾ�ു ലഭി� കാര�ം അറി

യാെമ�ിലും േബാധപൂർ�ം ഉപേയാഗി�ാെത തുരു

െ�ടു�ി�് കളയുകയാണ.് നാല്; താേ�ാൽ ഉപേയാഗി
�ാൻ ല�ി�ു�വർ: േവെറചിലർ അറിയാെമ�ിലും
ഇതുപേയാഗി�ുവാൻ ല�ി�ു� .ു അ�;് താേ�ാ
ൽ ഉപേയാഗി�ാൻ സമയമി�ാ�വർ: ഇനിയും ചിലർ
�് ഇതുപേയാഗി�ാൻ തീെര സമയമി�. ആറ്; താ
േ�ാൽ ഉപേയാഗി�ാൻ േയാഗ�ത േവണെമ�് കരുതു

�വർ: േവെറാരു കൂ�ർ ഇതുപേയാഗി�ാൻ വരവും കൃ
പയും േവണെമ�് ധരി�ു� .ു ഏഴ്; താേ�ാൽ ഉപ

േയാഗി�ാനു� വിളി�ായി കാ�ിരി�ു�വർ: ഈ
താേ�ാൽ അഥവാ സുവിേശഷമറിയി�ാൻ �പേത�ക

വിളി േവണെമ�ാണ് ഇ�െനയു�വർകരുതു�ത.്

1.താേ�ാലിെന�ുറി�്അറിയു�വർ

"അവൻ ചിലെര അെ�ാസ്തല�ാരായും ചിലെര �പ
വാചക�ാരായും ചിലെര സുവിേശഷക�ാരായും ചില

െര ഇടയ�ാരായും ഉപേദഷ്ടാ��ാരായും നിയമി�ിരി

�ു� ;ു" (എെഫ, 4:11). ഈ വാക��ിൽ "ചിലെര സു
വിേശഷക�ാരായി നിയമി�ിരി�ു� "ു എ�ു പറ�ി

രി�ു�തിനാൽസുവിേശഷമറിയി�ാനു� ഉ�രവാ

ദിത�ം ചിലർ�ുമാ�തം വരമായി ലഭി�ു�താെണ�് ക

രുതു�വരു�.് േമ�റ� വാക��ിലു�ത് ൈദവസ

ഭയുെട െക��പണി�ായി ൈദവം നല്കിയ അ�ു �പ

ധാന വര�ളാണ.് എ�ാൽ സുവിേശഷവരവും സുവി
േശഷേവലയും വ�ത�സ്തമാണ.് സുവിേശഷവരെമ�ു
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പറ�ാൽ; "േകൾവി�ാർ �ണ�ിൽ ര�ി�െ�
ടുവാൻ ത�വ�ംസുവിേശഷം �പസംഗി�ുവാൻൈദ

വം നല്കിയ വരമാണ.്" െപെ�െ�ാസ്തിെല മൂവായി
രം േപരുേടയും, ശമര�രുേടയും, െകാർ�േല�ാസിെ� ഭ
വന�ാരുേടയും ര�ാനുഭവം ഓർ�ുക.ആഅർ�

�ിൽസുവിേശഷവരം ഇ�ുേ�ാെയ�കാര�ംഓേരാ

രു�രും വിേവചി�ുക. ഇനി ഒരു സുവിേശഷകൻ ത
നി�് വരമുെ��് വിശ�സി�ുകയുംഅ�െന പറയു

കയും െചയ്താൽ, അതിെന നിേഷധിേ�� കാര�ം

ആർ�ുമി�.അത്അേ�ഹ�ിന് ൈദവേ�ാടും സു
വിേശഷേ�ാടുമു� തീ�്ണതയുെട ആധിക�മാണ്

കാണി�ു�ത.് എ�ാൽ സുവിേശഷേവലെയ�ു പറ
�ാൽ വീ�ുംജനി� എ�ാവരും െചേ��താണ.്
ൈദവവചന�ാൽ അഥവാ സുവിേശഷ�ാലാണ് ഓ

േരാ വ��ിയും വീ�ുംജനി�ു�ത.് (1പെ�താ, 1:23).
വീ�ുംജനി� ഓേരാരു�രും രാജകീയപുേരാഹിത�ാ

രാണ.് (1പെ�താ, 2:9-10, േറാമ, 15:15). ഓേരാ രാജകീ
യപുേരാഹിതെ� േമലും ര�ു ശു�ശൂഷകൾ ഭരേമ�ി

�െ��ിരി�ു� .ു ഒ�;്ൈദവ�ിന്ആ�ീയയാഗം ക
ഴി�ുക: (പെ�താ, 2:5, േറാമ, 12:1,എ�ബാ, 13:15). ര�;്
വിളി�വെ�സൽഗുണ�െള �പേഘാഷി�ുകഅഥവാ

സുവിേശഷേവല െചയ്ക. (1പെ�താ, 2:9, മർെ�ാ, 16:
15). െയഹൂദെനെന�ും യവനെന�ും വ�ത�ാസമി�ാ
െത വിശ�സി�ു� ഏവനും സുവിേശഷം ൈദവശ�ി

യാണ.് (േറാമ, 1:16).അർ�ാൽൈദവ�ിനുംൈദവ
വചന�ിനും സ�േമധയാ കീഴ്െ�ടു�വർ അഥവാ അ

നുസരി�ു�വരാണ് സുവിേശഷക�ാർ എ�ുഅറിയ

െ�ടു�ത.്

2.താേ�ാലിെന�ുറി�്അറിയാ�വർ
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വിശ�ാസേഗാള�ിെല നെ�ാരു ശതമാനം ആള�ക

ൾ�ും ത�ൾ രാജകീയ പുേരാഹിത�ാരാെണേ�ാ,
�കിസ്തുവിെന സുവിേശഷി�ുവാനു� അധികാരവും

നിേയാഗവും ത�ള�െടേമൽ ഉെ�േ�ാഅറിയാ�വ

രാണ.് അറിയിെ��ത് കു��ിെ� കാഠിന�ം കുറയ്
�ുെമ��ാെത,കു��ിൽനി�് ഒഴിവാ�െ�ടു�ിെ�
�് ഓർ�ണം. (ലൂെ�ാ, 12:47-48). പുതിയനിയമ�ി
ൽ ഉടനീളം പറയു�ത് �പതിഫലെ��ുറി�ാണ.് (മ
�ാ, 5:12, 1െകാരി, 3:14, 9:17,എെഫ, 6:8, 2േയാഹ, 1:
8). �പതിഫലെമ�ു പറയുേ�ാൾ�െ�നമു�റിയാം,
അത് ന�ുെട �പവൃ�ിയുെട ഫലം അഥവാ അവകാശ

മാണ.് (െകാെലാ, 3:24). നിത�ജീവൻ ൈദവ�ിെ� ദാ
നമാണ.്അതിനുേവ�ി വ��ി ഒ�ുംെചേ��. �കിസ്
തുവിെന േസവി�ു�വർ�് അഥവാ സുവിേശഷം അ

റിയി�ു�വർ�ാണ് �പതിഫലം ലഭി�ു�ത.് ഈ �പ

തിഫലമാണ് നിത�ജീവനിേല�ു� സ�ാദ�ം. ഒ�ുംസ
�ാദി�ാ�വർ�് നിത�ജീവൻ ലഭി�ാെത വരുേമാ?
ഒരി�ലുമി�. ഒരുദാഹരണം പറയാം: "ന�ുെട നാ�ിൽ
നി�് അേനകർ വിേദശ�ുേപായി േജാലി െച���ു

�.് നാടും വീടും കുടുംബവും വി�് ഇരുപ��ും മു�
തും െകാ�ം അവർ േജാലി െച���െത�ിനാണ.്അവ
രുെട കു�ു�ൾെ�ാരു ന� ഭാവിയു�ാകുവാനും,
ശിഷ്ടകാലം സേ�ാഷേ�ാെട ജീവി�ുവാനും േവ�ി

യാണ.് ഇനി മറി�് ചി�ി�� േനാ�ുക; ഇവർ വിേദശ
�ുേപായി താേ�ാ�ിയായി ദൂർ�ടി�് ജീവി��െവ

�ു കരുതുക. ഒ�ും സ�ാദി�ാെത സ�േദശേ��്
മട�ി വ�ാൽ, ഇ��ാഗവൺെമ� ് പറയുേമാ 'നി�ൾ
ഇേ�ാ�് വരെ��.്' ഇ�, കാരണെമ�ാണ;് അവരു
െട െപൗരത�ം ഇ��യിലാണ.് പെ� ദരി�ദനാരായണ

നായി ഇേ�ാ�് വ�ാൽ ശിഷ്ടകാലം ദാരി�ദ��ിൽ ക
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ഴിേയ�ിവരും." ൈദവമ�ള�െട െപൗരത�ം സ�ർ��ി
ലാണ.് (ഫിലി, 3:20). ഇ��യിെലേ�ാെല സ�ർ��ിൽ
ദാരി�ദ�മുെ��്ആരും വിചാരി��. പെ�സ�ാദ�

വുമായി േപാകു�വെ�സേ�ാഷം സ�ാദ�മി�ാ�വ

ന് ലഭി�ിെ��ുമാ�തം. േലാകം മുഴുവൻ േനടിയാലും
േലാക�ിൽനി�് ആർ�ും ഒ�ും െകാ�ുേപാകാൻ

കഴിയി�. അതിെനാരു െതളിവാണ് അലക്സാ�ർ ച
�കവർ�ി. "താൻ െചറു�പായ�ിൽ തേ� േലാകംമുഴു
വൻ പിടി�ട�ിയവനാണ.് മു��ിമൂ�ാമെ� വയ

�ിൽ താൻ മരി��. തെ�ശവെ��ിയുെട ര�ുവശവും
തുള�് ൈകകൾ ര�ും പുറ�ി��െകാ�ാണ് വിലാപ

യാ�ത േപായത.് താൻ സ�ാദി�െതാെ�യും തനി�ു
േപ�ിേ��ിവ� .ു"എ�ാൽൈദവമ�ൾ മാ�തം ഇ
തിൽനിെ�ാെ� വ�ത�സ്തരാണ.് അവർ�് ത�ള�

െടസുവിേശഷേവലയുെടസ�ാദ�ം നി�യമായും െകാ

�ുേപാകാൻ കഴിയും. "അവകാശെമ� �പതിഫലം കർ
�ാവു തരും എ�റി�ു കർ�ാവായ �കിസ്തുവി

െന േസവി�ിൻ." (െകാെലാ, 3:24). ഇ�െനെയാരു താ
േ�ാൽ ൈകവശമു� കാര�ം അറിയാ�വർ ഇേ�ാ

ൾ അറി�ുകഴി� .ു ത�ൂലം അ�െനയു�വർ ഇ
നിയും താേ�ാൽ ഉപേയാഗി�ാൻ അഥവാ സുവിേശ

ഷംഅറിയി�ാൻബാ���രാണ.്

3.താേ�ാൽ ലഭി�തറി�ി��ം ഉപേയാഗി�ാ�വർ

അടു� കൂ�ർ അറി�ി��ം െച�ാ�വരാണ.് ഇ
�െനയു�വർ വീ�ും ജനി�വരാേണാ എ�ുേപാലും

സംശയിേ��ിയിരി�ു� .ുൈബബിൾ പറയു� ;ു "പു
�തനിൽ വിശ�സി�ു�വ�ു നിത�ജീവൻ ഉ�ു; പു�ത
െന അനുസരി�ാ�വേനാ ജീവെന കാണുകയി�;
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ൈദവേ�കാധം അവെ�േമൽ വസി�ു�േതയു��"
(േയാഹ, 3:36). പു�തനിൽ വിശ�സി�ു�വൻ പു�തൻ
പറയു� കാര��െള�ാം അനുസരി�ുവാൻ ബാധ�

�നാണ.് എ�ായിട�ും േപായി എ�ാവരടും സുവി
േശഷം അറിയി�ുവാനാണ് �കിസ്തു ക�ി�ു�ത.് (മ
�ാ, 18:19, മർെ�ാ, 16:15). ആദാമ� പാപ�ിെ�
പരിണിതഫലമായി എ�ാമനുഷ�രും നരകശി�യ്�്

വിധി�െ��വരായിരു� .ു നരക�ിേല�് െപായ്

െ�ാ�ിരു� നരെര��് കരുണ േതാ�ിയ ൈദവ

പു�തൻ നരനായ് ഭൂമിയിേല�് ഇറ�ിവ� .ു �കൂശിൽമ
രി�് ഉയിർെ�ഴുേ��് ര� ഒരു�ി. ഈ ര�െയ

�ുറി�് അറി�വെരാെ�യും ര� �പാപി�ുകയും,
ര��പാപി�വെരാെ�യും മ���വേരാട് അറിയി�

യും,അ�െനതലമുറകൾൈകമാറി ന�ുെടഅടു�
ലുംഈ ര�എ�ി.ൈദവ�ിന് മനുഷ�വർ�േ�ാട്
കരുണ േതാ�ിയേപാെല നരക�ിേല�് െപായ്െ�ാ

�ിരി�ു� ന�ുെട സഹജീവികേളാട് നമു�ും കരു

ണ േതാേ��തേ�?സ�ർ�രാജ�ം തെ� ദാസ�ാരുമാ
യി കണ�ു തീർ�ാൻ ഭാവി�ു� രാജാവിേനാട് സദൃ

ശെ�ടു�ിയി���.് (മ�ാ, 18:23-35). അവിെട താൻ
�മി� ദാസൻ തെ� കൂ��ദാസേനാട് കരുണ കാണി

�ായ്കയാൽ രാജാവ് േകാപി�ു�ു�;് "എനി�ു നി
േ�ാടു കരുണ േതാ�ിയതുേപാെല നിന�ും കൂ��ദാ

സേനാടു കരുണ േതാേ��ത�േയാ എ�ു പറ� .ു"
(18:33). നാം സുവിേശഷം അറിയി�ിെ��ിൽ സ�ർ�

�ിെനെ��ിലും നഷ്ടമു�ാകുെമ�് ആരും വിചാരി

��. കഷ്ടവും നഷ്ടവും നമു�് മാ�തമാണ.് "യജമാ
നെ� ഇഷ്ടം അറി�ി�� ഒരു�ാെതയും അവെ� ഇ

ഷ്ടം െച�ാെതയുമിരി�ു� ദാസനു വളെര അടിെകാ

��ം." (ലൂെ�ാ, 12:47).
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4.താേ�ാൽ ഉപേയാഗി�ാൻ ല�ി�ു�വർ

അടു� കൂ�ർ സുവിേശഷം പറയാൻ ല�ി�ു�

വരാണ.് "അവനിൽ വിശ�സി�ു�വൻ ഒരു�നും ല
�ി�� േപാകയി�"എ�ുതിരുെവഴു�ിൽഅരുളിെ�
���ുവേ�ാ. (േറാമ, 10:11. 9:33). നാം വീ�ുംജനി�വ
രാെണ�ിൽ സുവിേശഷമറിയി�ാൻ ല�ി�ണേമാ?
സർ�ശ�നായവൻ സർ�തും െവടി�് മനുഷ�നാ

യി നീചമരണം വരി�ുവാൻ ല�ി�ിെ��ിൽ,ആസു

വാർ� അറിയി�ാൻ ൈദവമ�ളായവർ ല�ി�ി

�. െപൗെലാസ് വിശ�ാസ�ിൽ തെ� നിജപു�തനായ
തിെമാെഥെയാസിേനാടു പറയു�ത് �ശ�ി�ുക; "അ
തുെകാ�ു ന�ുെട കർ�ാവിെ� സാ��െ�യും

അവെ� ബ�നായ എെ�യും കുറി�� ല�ി�ാെത

സുവിേശഷ�ി�ായി ൈദവശ�ി�ു ഒ�വ�ം നീ

യും എേ�ാടുകൂെട കഷ്ടം സഹി�". (2തിെമാ, 1:8).
സുവിേശഷം �പസംഗി�ു�വര� ല�മൂലം അത് �പ

സംഗി�ാ�വരാണ്ൈദവസ�ിധിയിൽ യഥാർ�മാ

യി ല�ിേ��ി വരുക. "സത�വചനെ� യഥാർ�

മായി �പസംഗി��െകാ�ു ല�ി�ാൻ സംഗതിയി�ാ

� േവല�ാരനായി ൈദവ�ിനു െകാ�ാകു�വനാ

യി നി�ാൻ �ശമി�." (2തി െമാ, 2:15, 1െത�, 5:23).
ൈദവ�ിെ� വിേരാധിയായ സാ�ാൻ ല�ി�ു�

തും ൈദവമ�ൾ സുവിേശഷം അറിയി�ുേ�ാഴാണ.്
"വിേരാധി നെ�െ�ാ�ു ഒരു തി�യും പറവാൻ വക
യി�ാെത ല�ിേ��തിനു സകല�ിലും നിെ��

േ� സൽ�പവൃ�ികൾ�ു മാതൃകയാ�ി കാണി�."
(തീെ�ാ, 2:7). "�കിസ്ത�ാനിയായി�� കഷ്ടം സഹിേ�
�ിവ�ാേലാ ല�ി�രുത ;ു ഈ നാമം ധരി�ി�� ൈദ

വെ� മഹത�െ�ടു�ുകയേ�ത േവ�തു." (1പെ�താ,
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4:16). സുവിേശഷെ��പതി െപൗെലാസ് സഹി� കഷ്
ടതയുെട ഒരു പ�ികതെ� ൈബബിളിലു�.് (2െകാരി,
11:23-28). ഒടു�ം തെ� ശു�ശൂഷാകാലം അവസാനി
�ാറായേ�ാൾ താൻ പറയു�ത് �ശ�ി�ുക; "ആ
സുവിേശഷ�ി�ു ഞാൻ �പസംഗിയും അെ�ാസ്തല

നും ഉപേദഷ്ടാവുമായി നിയമി�െ��ിരി�ു� .ു അതു
നിമി�ം തേ� ഞാൻ ഇെതാെ�യും സഹി�ു� ;ു
എ�ിലും ല�ി�ു�ി�; ഞാൻ ആെര വിശ�സി�ിരി
�ു�ു എ�റിയു� ;ു അവൻ എെ� ഉപനിധി ആ ദിവ

സംവെര സൂ�ി�ാൻ ശ�ൻ എ�ു ഉറ��മിരി�ു

� .ു" (തിെമാ, 2 1:11). �കിസ്തുവും അെ�ാസ്തല�ാ
രുംആദിമസഭയുംഅ�ുമുതൽഇ�ുവെരഎ�ാ ഭ�

�ാരു �പസംഗി� സുവിേശഷം അറിയി�ുവാൻ ല�ി

�ു�വർ, ഇേ�ാൾ വിശ�ാ�ിൽ തെ�യാേണാ നില്
�ു�െത�് പരീ�ി��േനാ�ു�ത് ന�ായിരി�ും.
(2െകാരി, 135). "ആെര�ിലും എെ�യും എെ� വചന
�െളയും കുറി�� നാണി�ാൽ അവെന�ുറി�� മനു

ഷ�പു�തൻ തെ�യും പിതാവിെ�യും വിശു�ദൂത�ാരു

െടയും മഹത��ിൽവരുേ�ാൾ നാണി�ും." (ലൂെ�ാ,
9:26).

5.താേ�ാൽ ഉപേയാഗി�ാൻസമയമി�ാ�വർ

അടു� കൂ�ർ തീെര സമയമി�ാ�വരാണ.് ഓഫീ
സ്, േജാലി, കുടുംബം, കു�ികള�െട പഠി�ം ഇ�െന
േപാകു�ു സമയ�ുറവിെ� കാരണ�ൾ. അ�െന
യു�വേരാട് ആദ�െമാരു സംഭവകഥ പറയാം: "ഒരു സു
വിേശഷകൻ ആ��പരണയാൽ ഒരു ഭവന�ിേല�്

സുവിേശഷം പറയാൻ കട�ുെച� .ു താൻ േയശുവിലൂ
െടയു� ര�െയ�ുറി�് സംസാരി�ാൻ വ�താെണ
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�ും, തനിെ�ാരു പ�ുമിനി�് അനുവദി�ണെമ�ും
വിനീതമായി അേപ�ി��. രാവിെല സമയമായിരു�
തിനാൽ അ�നുമ�യും ഓഫീസിേല�ും മ�ൾ േകാ

േളജിേല�ും േപാകു� തിര�ായിരു� .ു ഇേ�ാൾ തീ
െര സമയമി�; മെ�ാരി�ൽ വരുവാൻ വീ��കാർ സുവി
േശഷകേനാടു പറ� .ു താൻ മട�ിേ�ായി; മെ�ാരു
ദിവസം ൈവകി�� വ� ;ു തെ�ആവശ�മറിയി��.ഓഫീ
സ് കഴി�ു വ�തിെ��ീണമാണ;്ബു�ി മു�ി�രു
ത് മെ�ാരി�ൽ വരൂ. താൻ േപായി; പി�ീെടാരു ഞാ
യറാഴ്ച ഉ�കഴി�് ആ ഭവന�ിൽവ� .ു അേ�ാൾ
വീ��കാർ പറ� ;ു ഇെ�ാരു ദിവസം മാ�തമാണ.് ഞ
�ൾ�്അവധി കി���ത.്ഞ�െള ദയവായി െറെ�
ടു�ാൻ അനുവദി�ൂ. എേ�ാെഴാെ� സുവിേശഷക

ൻ ആ വീ�ിൽെ�േ�ാ അേ�ാെഴാെ� വീ��കാർ സമ

യമിെ�� കാര�ംപറ�് തെ� ഒഴിവാ�ി. േമലിൽ ഇ
വിെട വരരുെതേ�ാ, േയശുവിെന�ുറി�് ഞ�ൾ�്
േകൾ�െ�േ�ാ അവർ ഒരി�ലും പറ�ി�.അതു
െകാ�് സുവിേശഷകന്അവെരത�ി�ളയാനുംകഴി

യു�ി�.അ�െന വളെര നാളായേ�ാൾ തനി�് മുഷി

� .ു ഒരുദിവസം രാവിെല ആ വീ�ിൽെ��് സുവിേശ

ഷകൻ പറ� ;ുഞാൻ വളെര നാള�കളായി നി�ള�െട
നിത�ര�െയ�ുറി�് സംസാരി�ുവാൻ ഇവിെട വരു

� .ു അേ�ാെഴ�ാം സമയമിെ�� കാരണം പറ�് നി

�െളെ� മട�ിയയ��. ഒരുകാര�ം മാ�തം േചാദിേ�ാ
െ�; "ഞാൻ മരണമായിരു�ുെവ�ിൽ നി�െളേ�ാടു
സമയമിെ��ു പറയുമായിരുേ�ാ?.ആ േചാദ�ം കുടും

ബെ�യാെക പിടി��ല��. അ�വിെടയു�വർ പുറ
�ുേപായി�. സുവിേശഷകെന വിളി�ിരു�ി ൈദവവ
ചനം േക��. കുടുംബമായി ര�ി�െ�ടുവാനിടയായി."
ഇ�ുസമയമിെ�� കാരണ�ാൽ സുവിേശഷം അറി
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യി�ാ�വർ മരണം വ�ു വിളി�ാൽ തനി�ു സമയ

മിെ��ു പറയുേമാ? േയശുവിെ� വാ�ു �ശ�ി�ുക:
"എെ�അയ�വെ� �പവൃ�ി പകൽ ഉേ�ടേ�ാളം
നാം െചേ��താകു� ;ു ആർ�ും �പവർ�ി�� കൂടാ
� രാ�തി വരു� ;ു" (േയാഹ, 9:4). െപൗെലാസ് പറയു
� :ു ഇതു ദുഷ്കാലമാകയാൽ സമയം ത��ിൽ ഉപ
േയാഗി��െകാൾവിൻ." (എെഫ, 5:16).

6.താേ�ാൽ ഉപേയാഗി�ാനു� േയാഗ�ത

േവെറാരു കൂ�ർ സുവിേശഷം അറിയി�ാതിരി�ാ

ൻ മുട�ൻന�ായ�ൾകെ��ു�വരാണ.്സുവിേശ
ഷമറിയി�ാൻ ൈബബിൾ േകാേളജിൽ പഠി�ണം. �പ
േത�ക കൃപയും വരവും േവണം. താേ�ാൽ പെ�താസി
െനഏ�ി�താണ;്താനത് ഉപേയാഗി��.സുവിേശഷമറി
യി�ാൻ േയശു ശിഷ��ാേരാടാണ് പറ�ത;്അവരത്
െചയ്തു. എ�ാവർ�ും പ�ിയ പണിയ�ിത.് ഇ�െന
െയാ�യാണ് ചിലർ പറ�ുനട�ു�ത.് ഈ പറയു

�തിെനാെ� വ�ആധാരവുമുേ�ാ? സുവിേശഷമറി
യി�ുവാനും ശു�ശൂഷി�ുവാനും ത�ള�െട ൈബബി

ൾ േകാേളജിെല ഡി�ഗി േവണെമ�് ശഠി�ു� സഭക

ള��.് അെ�ാസ്തല�ാർ ഏതു ൈബബിൾ േകാേളജി
ലാണ് പഠി�ത?് അവരിൽ എ�തേപർ�് വിദ�ാഭ�ാസമു

�ായിരു�ു?അവരിൽ എ�തേപർ സ്കൂളിൽ േപായിരു
�ു? (അെ�ാ, 4:13). അേ�ാൾ സുവിേശഷമറിയി�ാ
നും ശു�ശൂഷി�ാനുമു� േയാഗ�ത ഇെതാ�ുമ�; വീ
�ുംജനി�വരായിരി�ണം എ�ുമാ�തം. ഇനി കൃപയു
േടയും വര�ിേ�യും കാര�ം: നാം വീ�ുംജനി�ു�ത്
കൃപയാലാണ.് (എെഫ, 2:8). വീഴാതവ�ം നില്�ു�
തും കൃപയാലാണ.് (യൂദാ, 24). എടു�െ�ടു�തും കൃ
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പയാലാണ.് (1െത�, 4:14-17). ഇനി സുവിേശഷമറിയി
�ാൻ േവെറാരു കൃപ േവണേമാ?സ�ർ��ിെലസകല
ആ�ീക അന �ുഗഹ�ള�ം സ��പു�തെനേ�ാലും (എ
െഫ, 1:3) നമു�ു ത� .ു ഇനിയും ഇതിലും വലിെയാരു
കൃപയും വരവും സ�ർ��ിെല പിതാവിെ� പ�ൽ

േ�ാലും ഇ�; പിെ� എവിെട�് എടു�ു തരാനാണ?്
അടു�ത് പെ�താസിനും നല്കിയ താേ�ാലും, എ�ാ
ശിഷ��ാേരാടുമായി ക�ി� കാര�വും: േയശു ശിഷ��ാ
േരാടായി ഒ�യ്േ�ാ െപ�യ്േ�ാ എെ��ിലും ക�ി�ി

��െ��ിൽ അത് പുതിയ നിയമ സഭയ�ുേവ�ിയാ

ണ.് ഒരി�ൽ പെ�താസ് േയശുവിേനാടു േചാദി��: "ഞ
�ൾസകലവും വി�� നിെ�അനുഗമി��വേ�ാ;ഞ�
ൾ�ു എ�ു കി��ം എ�ു േചാദി��. േയശു അവേരാടു
പറ�തു:എെ�അനുഗമി�ിരി�ു� നി�ൾ പുനർ
�നന�ിൽ മനുഷ�പു�തൻ തെ� മഹത��ിെ�

സിംഹാസന�ിൽ ഇരി�ുേ�ാൾ നി�ള�ം പ���ു

സിംഹാസന�ിൽ ഇരു�ു യി�സാേയൽ േഗാ�തം പ��

�ിനും ന�ായം വിധി�ും എ�ുഞാൻ സത�മായി�� നി

�േളാടു പറയു� .ു" (മ�ാ, 19:27-28). സ�ർ��ിൽ
ഇരുപ�ിനാല് സിംഹാസനവും അതിൽ െപാൻകിരീടം

ധരി��െകാ�് മൂ��ാർ ഇരി�ു�തിനാലും (െവളി, 4:
4, 11:16), പുതിയ െയരുശേലമിെല േഗാപുര�ളിൽ യി
�സാേയലിെല പ���് േഗാ�ത�ള�േടയും േപർ െകാ

�ിയി���തിനാലും (െവളി, 21:12), അടി�ാന�ി

േ�ൽ പ���് അെ�ാസ്തല�ാരുെട േപർ ഉ�തിനാ

ലും (െവളി, 21: 14)സിംഹാസനം പ���് േഗാ�തപിതാ
��ാർ�ുംഅെ�ാസ്തല�ാർ�ും മാ�തമാെണെ�ാ

രു വ�ാഖ�ാനമു�.്അത് ശരിയായ വ�ാഖ�ാനമ�. വിശ�ാ
സവീര�ാരുെട ഒരു പ�ിക എ�ബായേലഖനം പതിെനാ

�ാം അ��ായ�ിലു�.്അതിൽ ഒര� േഗാ�തപിതാവി
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െ� േപർേപാലും ഇ�. മാ�തമ� േഗാ�തപിതാ��ാർ�
ത് െകാടു�ാൽ, മു�ൂറു െകാ�ം ൈദവേ�ാടു കൂെട
നട�ുകയും മരണം കാണാെത എടു�െ�ടുകയും

െചയ്ത ഹാേനാ�ിെന�ു െകാടു�ും? യേഹാവയുെട
കൃപ ലഭി� േനാഹയ്െ��ു െകാടു�ും? ൈദവ�ി
െ� സ്േനഹിതെന�് േപർെപപടുകയും, അ�ബഹാമി
െ�യും യാേ�ാബിെ�യും യിസഹാ�ിെ�യുംൈദവ

െമ�റിയെ�ടാൻ ആ�ഗഹി�ു� ൈദവം അവർെ�

�ു െകാടു�ും? ഭൂതല�ിലു� സകല മനുഷ�രിലും

അതിെസൗമ�നും മി�സയീമിെല നിേ�പ�േള�ാൾ

അഭിഷി�െ� നി� വലിയ ധനെമെ��ിയ േമാെശ

െ��ു െകാടു�ും? തെ�ഹൃദയ�പകാരമു� പുരുഷ
നായ ദാവീദിെന�ു െകാടു�ും? ൈദവം മരണം കൂടാ
െത എടു�ു െകാ�ുേപായ ഏലിയാവിെന�ു െകാടു

�ും? ഇവെരെയാെ�ൈദവം നില�ു പായവിരി�ിരു
�ുേമാ? ഇനി പുതിയനിയമ�ിേല�ു വ�ാൽ; േയ
ശു ശിഷ��ാർ�് സിംഹാസനം വാഗ്ദ�ം െച��േ�ാ

ൾ യൂദയും ഒ�മി�ായിരുേ�ാ? താൻ വാ�ു മാറാ�
വനായതുെകാ�് യൂദായ്�ുമത് െകാടുേ��ാേയാ?
ഇനി യൂദായ്�ു പകരം മ�ിയാസിെന തിെരെ�ടു

�ുെവ�ു കരുതാം. അേ�ാൾ െപൗെലാസിന് എ�ു
െകാടു�ും?ൈ�കസ്തവസഭയുെട �പഥമ ര�സാ�ി
യും, േയശു എഴുേ���നി�ു സ�ീകരി�വനുമായ സ്െത
ഫാേനാസിന് എ�ുെകാടു�ും? ഇ�െന ചി�ി�ാൽ
െമാ�ം കുഴ�ിലാകും. സ�ർ��ിെല ഇരുപ�ിനാല്
സിംഹാസന�ളിൽ പ���് സിംഹാസനം പഴയനിയമ

വിശു��ാെരയും, പ���് സിംഹാസനം പുതിയനിയമ
വിശു��ാെരയുമാണ് �പതിനിധീകരി�ു�ത.് പുതിയ
െയരുശേലമിെല പ���് േഗാ�തപിതാ��ാരുെട േപർ

യി�സാേയലിെല വിശു��ാെര മുഴുവനായും, പ���്
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അെ�ാസ്തല�ാരുെട േപരുകൾ പുതിയനിയമ സഭെയ

യുമാണ് �പതിനിധീകരി�ു�ത.് വീ�ും ജനി�വെര
�ാം പുേരാഹിത�ാരും രാജാ��ാരുമാണ.് (1പെ�താ,
2:9). വിശ�ാസികൾ ൈദവ�ിെ� മ�ള�ം �കിസ്തുവി
ന് കൂ�വകാശികള�മാണ.് (േറാമ, 8:17). സ�ർ��ിൽ
�കിസ്തുവിെനെ�ാെ� അധികാര�ള�ം അവകാശ

�ള�മുേ�ാ അെതാെ� പുതിയനിയമ സഭയ്�ു�

താണ.് സ�ർ��ിെല സകല ആ�ീയന �ുഗഹ�ള�ം
�കിസ്തുവിെനാ�മു� അധികാര�ള�ം നമു�ു േവ

ണം. സുവിേശഷേവലമാ�തം നാം െച�ിെ��ു ശഠി�ു
�ത് ന�ായേമാ?

7.താേ�ാൽ ഉപേയാഗി�ാനു�വിളി

"എ�ിലും എെ� ജനനം മുതൽഎെ� േവർതിരി��
തെ� കൃപയാൽ വിളി�ിരി�ു� ൈദവം." (ഗലാ, 1:15,
േറാമ, 1:2).ൈദവം െപൗെലാസിെന േവർതിരി�� വിളി�
േപാെല ഒരു വിളി േവണെമ�ാണ് ഇനിെയാരു കൂ�ർ പ

റയു�ത.് സഭയായിേ�ാ, കുടുംബമായിേ�ാ, േജാഡിയാ
യിേ�ാ അ� ൈദവം വിളി�ു�ത.് എ�ാവെരയും ൈദ
വം േവർതിരി�� തെ�യാണ് വിളി�ു�ത.് പലരുംഅ
വരുെട വിളിെയ�ുറി�� േബാധവാ�ാരെ��ു മാ�തം.
ഒരു കൺെവൻഷൻ �പസംഗകൻ ഒരു സംഭവം പറ�ു

േക�ി���:് താനും നെ�ാരു സർ�ാർ േജാലി കള�ി

�� ൈദവേവല�ിറ�ിയ ഒരു പാ�റുമായി ഒരു േവദി

യിൽ ക�ുമു�ി. സാധാരണ ഇ�െനയു�വർ�് ന

െ�ാരു സാ��മു�ാകും. അത് േകൾ�ാൻ താൻ താ
�ര�ം �പകടി�ി��. പാ�റുെട മറുപടി േക�് �പസംഗകൻ
െഞ�ി. "പരിശു�ാ�ാവ് തെ� കര�ു വിളി�ി�ാണ

േ�ത താൻ േജാലി കള�് ശു�ശൂഷയ്�ിറ�ിയത.്" നി
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�ൾ�് േതാ�ു�ുേ�ാ പരിശു�ാ�ാവ് ഇ�െന

ആെരെയ�ിലും വിളി�ുെമ�?് സ�ർ�ം ഇനി ഒരാ�ാ
വുേപാലും ഇ�ാെത തരി�ായി കിട�ാലും ൈദവം ആ

െരയും കര�ുവിളി�ി�.ആവിളി�ായി ആരും കാ

േതാർ��. ൈബബിൾ പറയു�ത് 'േലാക�ാപന

�ിനു മുേ� �കിസ്തുവിൽ നെ� തിരെ�ടു� 'ു
(എെഫ, 1:4)എ�ാണ.് "അവൻമു�റി�വെരതെ�

പു�തൻ അേനകം സേഹാദര�ാരിൽ ആദ�ജാതൻ ആ

േക�തി�ു അവെ� സ�രൂപേ�ാടു അനുരൂപരാകു

വാൻ മു�ിയമി��മിരി�ു� .ു മു�ിയമി�വെര വിളി
��ം വിളി�വെര നീതീകരി��ം നീതീകരി�വെര േതജസ്

കരി��മിരി�ു� .ു" (േറാമ, 8:29-30). ഈഅർ��ി

ൽ ൈദവം തെ� സർ��ാന�ാൽ ര�ി�െ�ടു

വാനു� സകലെരയും മു�റിയുകയും മു�ിയമി�ുക

യും വിളി�ുകയും െചയ്തിരി�ുകയാണ.് എ�ാൽ
ഈ വിളി ചിലർ�് അ�യുെട ഉദര�ിൽനി�് പുറ

�ു വരുേ�ാൾ�െ� െവളിെ�ടും. മ�� ചിലർ�് വീ

�ുംജനനേ�ാെട െവളിെ�ടും. േവെറ ചിലർ�് കാല

�കേമണ െവളിെ�ടും. ഇനിെയാരു കൂ�ർ�് ഈ വിളി

ആയുസിെലാരി�ലും െവളിെ�ടി�. ഇ�െനയു�വർ
അനുസരണേ�ടിെ� മ�ളാണ.് (എെഫ, 2:2). ഇവി
െട "എെ� ജനനം മുതൽ എെ� േവർതിരി�� വിളി��"
(ഗലാ, 1:15) എ�ു െപൗെലാസ് പറയു�ത് 'െക.െജ.
വി'യിൽ 'അ�യുെട ഗർഭ�ിൽ നി�ു� ജനനംമുത

ൽ' എ�ാണ് കാണു�ത.് േറാമാേലഖനം 1:2-ലും 'േവർ
തിരി�� വിളി��'എ�ുകാണു� .ു ഇത് "പരീശൻ"എ�
ആരാമ� പദ�ിെ� ദ�യാർ� �പേയാഗമാണ.് െയഹൂദ
നിയമവാദ�ിനായി ത�ൾ േവർതിരി�� വിളി�െ��

വരാെണ�് അവർ വിശ�സി�ിരു� .ു (ഒ.േനാ�ുക; യി
ര, 1:5).എ�ാൽ യഥാർ��ിൽ പൂർ�കാലം മുതലു
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�തും അെ��ിൽ അ�യുെട ഉദരം മുതലു�തായ

�കിസ്തുവിെ� വിളിെയ െപൗെലാസ് തിരി�റി�ി�.
താൻ പരീശനാകെകാ�് അവെരേ�ാെല െയഹൂദ നി

യമവാദ�ിേല�് തിരി� .ുഅതുെകാ�് കർ�ാവ്
െപൗെലാസിെന ഒരു വിളികൂടി വിളി�� അത് ദമസ്െകാ

സിെ�അടു�ുെവ�ാണ.് (അെ�ാ, 9:3-9).സാധാരണ
േപാലീസുകാരുെട അടിെകാ�ി���വർ പറ�ുേക�ി

���് "ക�ിൽനി�് െപാ�ീ� പറ� ,ു ക�ിൽ ഇരു��
കയറി, െചവിയിൽ�ൂടി കിളി പറ� ,ു െചവിയിൽ കുറ
�� േനരേ��് ഒരു മൂളൽ മാ�തേമ ഉ�ായിരു�ു��"
എെ�ാെ�. എ�ാൽ െപൗെലാസ് ഒ�യടി�ുതെ�

താെഴ വീണ .ു ക�ിെ� ഫിലെമ��ം അടി��േപായി. മൂ
�ുദിവസം കഴി�ാണ് പിെ� ക�� കാണാൻ പ�ിയ

ത.് വിളി േകൾ�ാ�വെരെയയും അനുസരി�ാ�
വെരയുംപരിശു�ാ�ാവ് ഇ�െനയാണ് വിളി�ു�ത.്
സേഹാദര�ാെര സേഹാദരിമാെര ഈ വിളി േകൾ�ാ

നാണ് നി�ൾ കാ�ിരി�ു�െത�ിൽ ചിലേ�ാൾ വി

ളി താ�ാൻ പ�ിെയ�് വരി�. തനി�ു വിളി േവണ
െമ�്ആ�ഗഹി�ു�ചുരു�ം ചില ലഴിതഹൃദയരു�.്
അത് പരിശു�ാ�ാവിെ� ഒരു മാർ�നിർേദശം തനി

�ാവശ�മാെണ�്ആ�ാർ�മായിആ�ഗഹി�ു�വ

രാണ.്അ�െനയു�വർ പരിശു�ാ�ാവിെ�ശബ്ദം
േകൾ�ാനായി സമയം േവർതിരി�് ൈദവസ�ിധിയി

ൽ ഉപവാസേ�ാടും �പാർ�നേയാടും കാ�ിരി�

ണം. അേ�ാൾ പരിശു�ാ�ാവ് മുഖാ�ര�ളിലൂെട
േയാ േനരിേ�ാ സംസാരി�ും. വിളി േവണെമ�ു ശഠി
�ു� നെ�ാരു ശതമാനം ആള�കള�ം ത�ള�െട മ�

െള േഡാക്ടറും, എ�ിനീയറും, ൈപല��െമാെ� ആ

�ു�ത് ൈദവം പറ�ി�ാേണാ? േലാക�ിെല ഏ�
വും ഉയർ�തസ്തികകളിൽ മ�െളഎ�ി�ാൻആ
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ർ�ും വിളിയും തിരെ�ടു��ം ഒ�ും േവ�. െചറു�ം
െതാേ� അതിനുേവ� പരിശീലനം നല്കും. കർ�ാവി
െ� േവലയുെട കാര�ം വരു�ൾ മാ�തം വിളിേവണം, തി
രെ�ടു��േവണം, കൃപേവണം, വരംേവണം തുട�ി
നൂലാമാലകൾ ഏെറയാണ.് ഇെതാരു കാപട�മേ�? ചില
രാകെ� കു�ു�ൾ ജനി�ുേ�ാൾ�േ� "േഡാക്ട
ർ േമാേന, എ�ിനീയർ േമാെന" എെ�െ�യാണ് കു
�ിെന വിളി�ു�ത.്എ�ാൽഎ�ാവരുംൈദവ�ി
െ� സുവിേശഷ േവലയ്�ു�വരാെണ�റി�ി��ം

ആരും ഇ�ുവെര "സുവിേശഷകാ" എ�് തെ� കു
�ിെന വിളി�തായി േക�ി�ി�. പഴയനിയമ�ിൽ മനു
ഷ�രുെട ആദ�ജാത�ാർ യേഹാവയ്�ായി േവർതിരി

�ണമായിരു� .ു (പുറ, 22:29). പുതിയനിയമ�ിൽ
എ�ാവരും ൈദവ�ിനു�വരും ൈദവ�ിെ� ശു�ശൂ

ഷകരുമായി��ം (2പെ�താ, 2:5,9, െവളി, 1:6) ഒരാെളേ�ാ
ലും മുഴുസമയ ശു�ശൂഷകൻ അഥവാ സുവിേശഷകനാ

യി�് നൽകാൻ നമു�് കഴിയു�ി�. സുവിേശഷേവല
െച�ാൻ മ�െള പരിശീലി�ി�ു�ുമി�. അർ�ാൽ
ൈദവംആദിമുതലുംഅ�യുെട ഉദരം മുതലും വീ�ും

ജനനം തുട�ിയും ഓേരാരു�േരയും വിളി�ുകയാ

ണ.് ആവിളി ഏെ�ടു�ുക; ൈദവെ�അനുസരി�ു

ക; വിളിേയാടു �പതീകരി�ുക; സുവിേശഷേവല െചയ്
കം ഇതാണ് ഒരുൈദവൈപതലിെ�ധർ�ം.

lV. േയശു�കിസ്തുഎ�അടി�ാനം

"േയശു�കിസ്തു എ� ഇ�ിരി�ു� അടി�ാനമ�ാ

െത മെ�ാ�ു ഇടുവാൻ ആർ�ും കഴികയി�. ആഅ

ടി�ാന�ിേ�ൽ ആെര�ിലും െപാ� ,ു െവ�ി, വില
േയറിയ ക��, മരം, പു��, ൈവേ�ാൽ എ�ിവ പണി
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യു�ുഎ�ിൽഅവനവെ� �പവൃ�ി െവളിെ���വരും;
ആ ദിവസം അതിെന െതളിവാ�ും; അതു തീേയാെട
െവളിെ���വരും; ഓേരാരു�െ� �പവൃ�ി ഇ�വിധം
എ�ു തീ തേ� േശാധന െച��ം." (െകാരി, 3:11-13).
േയശു �കൂശിൽ െചാരി� ര�ംെകാ�ാണ് ൈദവ

രാജ��പേവശനംഅഥവാ സുവിേശഷ�ിെ�അടി�ാ

നമി�ത.്ഈഅടി�ാന�ിൽ നി�ുെകാ�് യജമാന

ൻ ക�ി� സുവിേശഷേവല െച���വരാണ് െപാ�,്
െവ�ി, വിലേയറിയ ക�് എ�ിവെകാ�് പണിയു�വ
ർ. ഇവരാണ് കർ�ാവിനുേവ�ി ഫലം കായ്�ു� ന
� വൃ�വും (മ�ാ, 7:17), കർ�ാവാകു� മു�ിരിവ
�ിേയാടു േചർ�ുനില്�ു� െകാ�ുകള�ം. (േയാഹ,
15:5).ത�ൂലം ഇവരുെട പണിയാണ് നിലനില്�ു�തും,
ഇവരാണ് കർ�ാവിെ� സ�ിധിയിൽനി�് �പതിഫലം

�പാപി�ു�തും; "ഒരു�ൻ പണിത �പവൃ�ി നിലനില്
�ും എ�ിൽ അവനു �പതിഫലം കി��ം." (1െകാരി, 3:
14). സുവിേശഷേവല െച�ാ�വർ മരം, പു�്, ൈവ
േ�ാൽ എ�ിവെകാ�് പണിയു�വരാണ.് ഇ�െന
യു�വർ േവല െച�ാൻ ല�ി�ു�വരും, സമയമി
�ാ�വരും, േവല െച�ാതിരി�ാൻ സൂ�ത�ൾ അ
േന�ഷി�ു�വരും, ന�ഫലം കായ്�ാെത ഇലകൾ മാ
�തം വിടർ�ിനില്�ു� അ�ിവൃ�വും േപാെലയാ

ണ.് (മർെ�ാ, 11:13). "ഒരു�െ� �പവൃ�ി െവ�ു
േപാെയ�ിൽ അവനു േചതം വരും; താേനാ ര�ി�
െ�ടും; എ�ാൽ തീയിൽ കൂടി എ�േപാെല അേ�ത."
(1െകാരി, 3:15). സുവിേശഷം അറിയി�ു�വർ ൈദവ
�ിെ� നിവാസമായ വിശു�മ�ിര�ിെ� പണി�ാ

രാണ;്അവർകർ�ാവിെ�വരവുവെര �കിസ്തുവിനാ
യി അേ��ാനി��െകാേ�യിരി�ും. "�കിസ്തുേയശു ത
േ� മൂല��ായിരിെ� നി�െള അെ�ാസ്തല�ാരും
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�പവാചക�ാരുംഎ�അടി�ാന�ിേ�ൽ പണിതിരി

�ു� .ുഅവനിൽ െക�ിടം മുഴുവനും യു�മായി േചർ
�ുകർ�ാവിൽ വിശു�മ�ിരമായി വളരു� .ുഅവനി
ൽ നി�െളയും ൈദവ�ിെ� നിവാസമാേക�തി�ു

ആ�ാവിനാൽ ഒ�ി�� പണിതുവരു� .ു" (എെഫ, 2:20
-22).

V.ൈദവ�ിെ�മു�ിരിേ�ാ�ം

വിവരസാേ�തിക േമഖലയിലും ക����ർ രംഗ�ുമാ

ണ് ഇ�് ഏ�വും കൂടുതൽ േജാലിയു�െത�ാണ് േലാ

കം പറയു�ത.് എ�ാൽ ഇ�് ഏ�വും അധികം ആള�
കൾ േജാലിെച���തും, ഏ�വുമധികം േജാലി ഒഴിവു
�തും, ഒരി�ലും േജാലി�ാെര േവെ��ുപറയാ�
തും, എ�ായ്േ�ാഴും േജാലി�ാർ�് ദാരി�ദ�മു�തുമാ

യ ഒേരെയാരു േജാലി�ലം മാ�തേമയു��. അതാണ്
ൈദവ�ിെ� മു�ിരിേ�ാ�ം അഥവാ സുവിേശഷവ

യൽ. േകരള സർ�ാരിെ� കീഴിൽ ശിപായിയുെട (Pe-
on) തസ്തികയിേല�് അ�് ഒഴിവുകള�െ��ിൽ അ

�ായിരേമാ അ�തിനായിരേമാ േപർ അേപ�ി�ും.
അതിൽ പകുതി വിശ�ാസികള�മായിരി�ും. അടി�ാ

നശ�ളം പതിന�ായിരേമാ ഇരുപതിനായിരേമാആയി

രി�ുെമേ�ാർ�ണം. മുഴുസമയസുവിേശഷേവല�ി
റ�ിയാൽ ഇ�തെചറിയ തുകേപാലും തരാൻ ന�ുെട

ൈദവ�ിന് കഴിയിേ�? നമു�് ആെക�ൂടി 'കാ�
യാൽ ഭ�െന േപാ�ിയ നാഥെ� സ്േനഹെ� ഓർ

�ു നാം സ്തുതി�ീടുക' എ�ു പാ�� പാടുവാനും, ൈദ
വ�ിെ� അ�ുത�െള വർ�ി�് �പസംഗി�ുവാനും

മാ�തമറിയാം.ൈദവം ന�ുെടആവശ��േള�ാൾഅ
ധികമധികം മതിയായവനാെണ�ു മാ�തം നാം വിശ�സി
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��ി�. േലാകെ�ാരിട�ും േജാലിസമയം കഴി�്

വളെര താമസി�് െച���വെര േജാലി െച�ി�ാറി�.
കാരണം ത�ൾനഷ്ടം സഹി��െകാ�് േജാലി�ാെര

െ�ാ�് േജാലി െച�ിേ��അത�വശ�ം ഒരു�ാപ

ന�ിനും ഇ�.എ�ാൽൈദവ�ിെ� മു�ിരിേ�ാ�
�ിൽ ഏതു സമയ�ു െച�ാലും േജാലി െച�ാം. ഒ
�ാം മണിേനര�ും (രാവിെല ഏഴുമണി), മൂ�ാം മണി
േനര�ും (രാവിെല ഒൻപത് മണി), ആറാം മണിേനര
�ും (ഉ�യ്�് പ���് മണി), ഒൻപതാം മണിേനര
�ും (ഉ�കഴി�് മൂ�ു മണി), പതിെനാ�ാം മണിേന
ര�ും (ൈവകുേ�രം അ�ു മണി) ഇവിെട േജാലി
െച�ാം. (മ�ാ, 20:1-7). േലാക�ിെല ഒരു േജാലി�
ല�ും ഒരു മണി�ൂർ േജാലി െചയ്തവനും, മൂ�ു മ
ണി�ൂർ െചയ്തവനും, ആറു മണി�ൂർ െചയ്തവനും,
ഒൻപത് മണി�ുർ െചയ്തവനും, പ���് മണി�ൂർ
െചയ്തവനും ഒേര കൂലി െകാടു�ാറി�. ഓേരാരു�ർ
�ും അവരുെട സമയ�ിെനാ�വ�ം കൂലിയും വ�

ത�ാസെ��ിരി�ും. എ�ാൽ ൈദവ�ിെ� മു�ിരി

േ�ാ��ിൽ ഒരു മണി�ൂർ േവല െച���വനും പ

���് മണി�ൂർ േവല െച���വനും തുല�േവതനമാ

ണ് ലഭി�ു�ത.് കാരണം മു�ിരിേ�ാ��ിെ� ഉടയ
വൻ ന�വനും വിശ�സ്തനുമാണ.് (മ�ാ, 20:8-15).എ
�ാവർ�ും ഒരുപേ� മുഴുസമയ സുവിേശഷകൻ ആ

കാൻ കഴി�ിെ��ു വരും. എ�ാൽ ഒഴിവുസമയ�
ളിലും അവധിദിവസ�ളിലും എ�ാവർ�ും അതിനവ

സരമു�.് നാം കുറ�� സമയെമ�ിലും േവല െച�ാൻ
മന�� കാണി�ാൽ, ൈദവം നമു�് മുഴുസമയെ�

ചൂടും അ��ാനവും സഹി�് േവല െച���വെ� പൂർ

� �പതിഫലം തരും. കാരണം ൈദവം നെ�െയ�ാവ
െരയും അറിയു� .ു ന�ുെട കുടുംബ�ിെ�അവ�
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യും �പാരാബ്ദ�ള�ം സമയ�ുറവും ൈദവ�ിനറി

യാം. കുടുംബെ� ഉേപ�ി�ിേ�ാ അവെര ബു�ിമു�ി

�ിേ�ാ സുവിേശഷേവല െച�ണെമ�് ൈദവം ആേരാ

ടുംആവശ�െ�ടു�ി�. ന�ുെടഎ�ാആവശ��ള�ംക
ഴി�് േശഷി�ു� സമയം, വ��കാര��ളിൽ മുഴു
കി നഷ്ടെ�ടു�ു� സമയം, എ�ുെച�ണെമ �റി
യാ� വിരസമായ സമയെ��ിലും സുവിേശഷം അ

റിയി�ു�തിെന�ുറി�് ചി�ി��കൂെട? വിേധയ�ാ
േലാ ശാഠ��ാേലാ, സ�േമധേയാ നിർ���ാേലാ,
നാട��ാേലാ പരമാർ�മായിേ�ാ എ�െന �കിസ്തു

വിെന�ുറി��� സുവിേശഷം അറിയി�ാലും �പതിഫ

ലം നി�യം. (ഫിലി, 1:18).

Vl.താേ�ാലുമായി എ�തേപർ േപാണം

സുവിേശഷമറിയി�ാൻ ഒ�യ്�് േപാകാൻ പടിെ�

െ�ാരു അലിഖിതനിയമം ചില സഭകളിലു�.് ഒ�യ്�്
േപാകു�വെര സംഘം േചർ�് നിരു�ാഹെ�ടു�ാ

നും ഇവർ മടി�ു�ി�.അവർ പറയു�ത് ര�ുേപേരാ
അതിലധികേമാആള�കൾ ഒരുമി�് േപാകണെമ�ാണ.്
അതിനാധാരമായി�് അവർ പറയു�ത;് േയശു പ���്
ശിഷ��ാെര അയ�ുേ�ാഴും, അന�രം എഴുപത് ശി
ഷ��ാെര അയ�ുേ�ാഴും ഈര�ായി�ാണ് അയ�

െത�ാണ.് (മർെ�ാ, 6:7, ലൂെ�ാ, 10:1).ഇവർ�് േയ
ശു െചയ്തതുേപാെല തെ� െച��വാനു� വ��ഗത

െയാ�ുമ�. അ�െനയാെണ�ിൽ ര�ുേപെര വീതം
മാ�തേമ അനുവദി�ാവൂ. ര�ിൽ�ൂടുതൽ േപർ ആ
കാെമ�ുപറയു�െത�െന? േയശു ര�ുേപെര മാ�ത
മേ� അയ�ത?് ൈദവവചനം പറയു� ;ു "ബഹുജന
െ�അനുസരി�� േദാഷം െച�രുത ;ു ന�ായം മറി��ക



30

ളവാൻ ബഹുജനപ�ം േചർ�ു വ�വഹാര�ിൽ സാ

��ം പറയരുതു." (പുറ, 23:2). ഇ�ാര��ിൽൈദവവ
ചനം എ�ുപറയു�ു എ�ു േനാ�ാം. ആദിമസഭ (അ
െ�ാസ്തല�ാർ�ും അവരുെട ശിഷ��ാർ�ും േശഷ

മു� സഭ) ഉപേദശ�ൾ രൂപെ�ടു�ു�തിന് ചില മാ
നദ��ൾ ഉപേയാഗി�ിരു� .ു ഒ�;് േയശു�കിസ്തു
പഠി�ി�തായിരി�ണം. അഥവാ സുവിേശഷ�ളിൽ
അതു�ായിരി�ണം. ര�;് അെ�ാസ്തല�ാർ അത്
അനുസരി�തായിരി�ണം. അഥവാ അെ�ാസ്തല�പ
വൃ�ികളിൽഅത് ഉ�ായിരി�ണം. മൂ�;് േലഖന�
ളിൽ അതിെന�ുറി�് ഉപേദശം േവണം. അഥവാ േറാ
മർ തുട�ി യൂദാ വെരയു� േലഖന�ളിൽ എവിെട

െയ�ിലും അത് �പതിപാദി�ിരി�ണം. ഇതാണ് േവദപു
സ്തക�ിെല ഒരുകാര�ം ഉപേദശമാേണാ അ�േയാ

െയ�ു കെ��ാനു� മാർ�ം. േയശു ഈര�ുേപ
െരഅയ�കാര�ം ഇനിെയാ�ുപരിേശാധി�� േനാ�ാം.
സുവിേശഷ�ളിൽ ര�ു േപെര വീതം മാ�തമാണ് േയ

ശു അയ�ത.് ഇനി അെ�ാസ്തല�പവൃ�ികളിൽ േനാ
�ാം.അവിെട ര�ു േപേരാ അതിൽകൂടുതേലാ ആള�
കൾ മാ�തമാേണാ സുവിേശഷേവലയ്�് േപായത.് അ
� ഒ�യ്�ും േപായി���.് അെതാ�ു പരിേശാധി�ാം:
ആെകസുവിേശഷേവല ഏകേദശം മു�താണ.് പ�ും
പ�ിലധികംേപർ മൂ�ു �പാവശ�വും, ഏഴുേപർ ഒരു
�പാവശ�വും, നാലുേപർ ഒരു �പാവശ�വും, മൂ�ുേപർ ര
�ു �പാവശ�വും, ര�ു േപർആറ് �പാവശ�വും, ഒ�യ്�്
പതിേനഴ് �പാവശ�വും സുവിേശഷമറിയി�ി���.് സ്ത
ഫാെനാസ്, ഫിലിെ�ാസ്, അനന�ാസ്, െപൗെലാസ്, പ
െ�താസ്, ബർ�ബാസ്, യാേ�ാബ്, അ�െ�ാസ് തുട

�ി എ��േപർ പതിേനഴു �പാവശ�ം ഒ�യ്�ുേപായി സു

വിേശഷം അറിയി�തിെ� േരഖ �പവൃ�ികളിലു�.് ഇ
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നി േലഖന�ളിേല�് േപായാൽ അവിെടയും എ�തേപ

ർ േപാണെമ�് ഒരു കണ�് പറ�ി�ി�. പെ�എ�ാ

വരും േപാണെമ�് പറ�ി���.് (1പെ�താ, 2:9). കൂടാ
െത െപൗെലാസ് പലയിട�ും ഒ�യ്�് സുവിേശഷം

അറിയി�തിെ� േരഖകള�മു�.് (േറാമ, 1:15, 1െകാരി,
1:17, 9:16, 2െകാരി, 2:12, ഗലാ, 4:13). താൻ പറയു�
തും �ശ�ി�ുക; "ഞാൻ സുവിേശഷം അറിയി�ു�ി�
എ�ിൽ എനി�ു അേ�ാ കഷ്ടം!" (1െകാരി, 9: 16). ഇ
വിെട 'ഞാൻ, എനി�ു' എ�ി�െന ഏകവചന�ിലാ
ണ് പറ�ിരി�ു�ത.് േയശു സുവിേശഷമറിയി�ാൻ
ഈര�ായി അയ�ത് ഒരു ഉപേദശമായിരുെ��ിൽ

അത്ആദ�ം ലംഘി�ത് തെ�അെ�ാസ്തല�ാരായിരു

�ു എ�ുവരും. ത�ൂലം അെതാരു ഉപേദശമ�ായിരു
� ;ു �പസ്തുത അ�െ� രാഷ്�ടീയവും സാമൂഹികവു

മായ സാഹചര��ള�െട പ�ാ�ല�ിൽ പരസ്പര

സഹായ�ിനാണ് ര�ുേപെരവീതം അയ�െത�് മന

�ിലാ�ാം.ൈദവേ�ാട് വിശ�ാസികൾ�ു�ബ�ം
വ��ിപരമാണ.് ത�ൂലം സുവിേശഷം അറിയി�ാനു
� ഉ�രവാദിത�വും വ��ിപരമാണ.് കൂെടെയാരാൾ
അഥവാ ഒരുകൂ�ം ആള�െ��ിേല താൻ സുവിേശഷമ

റിയി�ൂ എ�ു ശഠി�ു�ത് ധാർഷ്ട�ം മാ�തമാണ.് േമ
ൽവിവരി� മാനദ�മുപേയാഗി�് പരിേശാധി�ാൽ വി

ശ�ാസികൾ വിഴു�ി�ളയു� ഉപേദശ�ൾ അനവധി

യു�.് ഉപവാസം ഒരനാവശ� സംഗതിയാെണ�ാണ് ചി
ല സഭകൾ കരുതു�ത.് എ�ാൽ േയശു ഉപവസി�ു
കയും ഉപവാസെ��ുറി�് സൂചി�ി�ുകയും െചയ്

തു. (മ�ാ, 4:2, 6:16-17). ഉപവാസ�ിെ� �പഥമാർ
�ം ഭ�ണം വർ�ി�ുകെയ��. ൈദവേ�ാടു
കൂെട വസി�ുകെയ�ാണ.് ഭ�ണംകഴി��െകാേ�ാ,
പകുതി വർ�ി��െകാേ�ാ, മുഴുവൻ വർ�ി��െകാ
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േ�ാ ൈദവേ�ാെടാ�ം വസി�ാം. അെ�ാസ്തല�പ
വൃ�ികളിൽ ശിഷ��ാർ ഉപവസി�ിരു� .ു (13:2-3, 14:
23). േലഖന�ളിൽ െപൗെലാസ് മൂ�ുവ�ം ഉപവസി�
തായി കാണു� .ു (1െകാരി, 7:5, 2െകാരി 6:5, 11:27). ഇ
നിെയാ�ു�:് "പുഴുവും തുരു�ും െകടു�യും ക�
�ാർ തുര�ു േമാഷ്ടി�യും െച��� ഈ ഭൂമിയിൽ

നി�ൾ നിേ�പം സ�രൂപി�രുതു. പുഴുവും തുരു�ും
െകടു�ാെതയും ക��ാർ തുര�ു േമാഷ്ടി�ാെത

യുമിരി�ു� സ�ർ��ിൽ നിേ�പം സ�രൂപി��െകാ

ൾവിൻ. നിെ� നിേ�പം ഉേ�ട�ു നിെ� ഹൃദയവും
ഇരി�ും." (മ�ാ, 6:19--21). ഇെതാരു ഉപേദശമാണ.്
അെ�ാസ്തല�പവൃ�ികളിൽ ആദിമസഭ ഇതനുസരി

��. (4:32-35). േലഖന�ളിൽ ഉപേദശവുമു�.് (യാ
േ�ാ , 5:1-3). േവെറാര�മു�:് ദശാംശം പുതിയനിയമ
സഭയുെട ഉപേദശമെ��ാണ് ചിലർ കരുതു�ത.് എ
�ാലത് സുവിേശഷ�ളിൽ പറ�ി���.് (മ�ാ, 23:
23, ലൂെ�ാ, 11:42).അെ�ാസ്തല�പവൃ�ികളിൽആ
ദിമസഭ അതിലധികമായി അതനുസരി�ി���.് (4:34-3
5). േലഖന�ളിൽ ഉപേദശവുമു�.് (ഗലാ, 6:6, 1െകാരി,
16:1). ഇതുേപാെല അനുസരിേ��തായ പല ഉപേദ
ശ�ള�ം േവദപുസ്തക�ിലു�.്അെതാ�ുംഅനുസ
രി�ാെത ഒരടി�ാനവുമി�ാ� കാര��ൾ�ുേവ

�ി വാശിപിടി�രുത.് പരീശ�ാേരാടും ശാസ്�തിമാേരാ
ടും േയശു ഇ�പകാരം പറ�ി���;് "കുരുട�ാരായ വ
ഴികാ�ികേള, നി�ൾ െകാതുകിെന അരിെ�ടു�യും
ഒ�കെ� വിഴു�ി�ളകയും െച��� .ു" (മ�ാ, 23:
24). സുവിേശഷമറിയി�ാൻ വീ�ുംജനി� ആർ�ും
ഒ�യ്േ�ാ െപ�യ്േ�ാ േപാകാം. �പവാചകനായ ആ
േമാസ് പറയു� ;ു "ര�ുേപർ ത�ിൽ ഒ�ി��ാെത ഒരു
മി�� നട�ുേമാ? ഇരയി�ാതിരി�ുേ�ാൾ സിംഹം കാ
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�ിൽ അലറുേമാ?" (3:3). ഒരു വീ�ിൽ ഭാര�യ്�ും ഭർ
�ാവിനും ഭി�ാഭി�പായമു� ഇ�ാല�,് ഒരാൾ കൂ
െടയി�ാെത താൻ സുവിേശഷമറിയി�ിെ��് ഒരു വി

ശ�ാസി ശഠി�ാൽ അവെ� ആയു�ിൽ അവൻ സുവി

േശഷേവലയ്�് െകാ�ാവു�വനുംൈദവെ�അനു

സരി�ു�വനുമ�. മാ�തമ� "ഞാേനാ േലാകാവസാന
േ�ാളം എ�ാനാള�ം നി�േളാടുകൂെട ഉ�ു" (മ�ാ,
28:19) എ�ു സഭാനാഥൻ അരുളിെ���േ�ാൾ ഒരാൾ
സുവിേശഷമറിയി�ാൻ ഒ�യ്�് േപായാലും തനി�ാ

കു�െത�െന? ഇനി ഓേരാ �ലെ�യും രാഷ്�ടീയ

വും സാമൂഹികവും മതകീയവുമായ സാഹചര��ള�െട

പ�ാ�പ�ിൽ സുവിേശഷമറിയി�ാൻ േപാകു�

വർ�് ത�ിൽ�റ�് തീരുമാനി�ാം. ഒ�യ്�് േപാ

ണേമാ,ഇര�യ്�് േപാണേമാ,കൂ�മായി േപാണേമാെയ
�.് ഇത് വിശ�ാസികൾ ത�ിൽ പരസ്പര സ്േനഹ�ി
ലും വിശ�ാസ�ിലും അധിഷ്ഠിതമായിരി�ു� അധി

കാരമാണ് അ�ാെതൈദവവചന�ിലു�ത�. ൈദവ
വചനെ� ന�ുെട ഉപേദശമാ�ാെമ��ാെത, താ
�ാെ� ഉപേദശെ� ൈദവവചനമാ�ാെമ�് ആരും

വ�ാേമാഹി�രുത.്

VIl.താേ�ാൽഎ�െനഉപേയാഗി�ണം

വാക്ചാതുര�തേയാടുകൂടി സുവിേശഷം �പസംഗി�ു

വാൻ കഴിവു�വർ മാ�തമാണ് സുവിേശഷേവലയ്�്

െകാ�ാവു�വർ എെ�ാരു െപാതു ധാരണയു�.് വാ
ൈക�ഭവം സുവിേശഷ�ിനു� േയാഗ�തയ�; മറി�്
അെതാരു കലയാണ.് സുവിേശഷം അറിയി�ാനു�
േയാഗ�ത വീ�ുംജനനമാണ.് "ദാവീദിെ�സ�തിയായി
ജനി�� മരി�ി�� ഉയിർെ�ഴുേ��ിരി�ു� േയശു�കി
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സ്തുവിെന ഓർ�ുെകാൾക. അതു ആകു�ു എെ�
സുവിേശഷം." (2തിെമാ, 2:8). ഇതാണ് സുവിേശഷ�ി
െ� ആെക�ുക. ഇത് െപൗെലാസിെ� മാ�തം സുവി
േശഷമ�. വീ�ുംജനി� ഓേരാ ൈദവൈപതലിെ�യും
സുവിേശഷമാണ.് േയശുഎെ�പാപ�ൾ�ുേവ�ി മ
രി��യിർെ�ഴുേ�െ��് ഞാൻ വിശ�സി�േ�ാൾ എ

നി�ു ര�ലഭി��. നി�ൾവിശ�സി�ാൽ നി�േളയും
ഈ േയശു ര�ി�ുെമ�ു പറയാൻ ഒരു ൈവഭവവും

ആവശ�മി�. ഒരു വിശ�ാസി യഥാർ�മായി പരിശു�ാ
�ാവിനാൽ വീ�ും ജനി�വനാെണ�ിൽ സുവിേശഷം

അറിയി�കതെ� െച��ം. "എ�ാൽഞാൻ നി�േളാ
ടു സത�ം പറയു� ;ുഞാൻ േപാകു�തു നി�ൾ�ു �പ
േയാജനം; ഞാൻ േപാകാ�ാൽ കാര��ൻ നി�ള�

െട അടു�ൽ വരികയി�; ഞാൻ േപായാൽ അവെന
നി�ള�െട അടു�ൽ അയ�ും. അവൻ വ�ു പാപ
െ��ുറി��ം നീതിെയ�ുറി��ം ന�ായവിധിെയ�ുറി

��ം േലാക�ിനു േബാധം വരു�ും." (േയാഹ, 16:7-8).
മനുഷ�െര�ാം പാപികളാെണ�ും,ഈപാപ�ിനു പരി

ഹാരം വരു�ുവാൻ നീതിമാനായ േയശു�കിസ്തു കാ

ൽവരി �കൂശിൽ മരി��െവ�ും, ഈ കർ�ാവിലും പാ

പപരിഹാരബലിയിലും വിശ�സി�ാൽ, ആ��ാ�ിക ര
� ലഭി�ുെമ�ും, അെ��ിൽ ഭയ�രമാെയാരു ന�ാ
യവിധിയിേല�് അഭിമുഖീകരിേ��ിവരുെമ�ും േലാ

ക�ിനു േബാധം വരു�ു�താണ് സുവിേശഷം. പരി
ശു�ാ�ാവ് ഉ�ിൽ വസി�ു� ഓേരാരു�നും ഇത്

മ���വേരാടറിയി�ാൻ വ��ഗതെ���െകാ�ിരി�ും.
ഏകൈദവേമ നമു�ു��. (1െകാരി, 8:6). ഈൈദവ

�ിേലെ��ാൻ കർ�ാവായ േയശു�കിസ്തു എ�

ഏകവഴി മാ�തേമയു��. (േയാഹ, 14:6). സുവിേശഷ
വും ഒ�ു മാ�തേമയു��. (ഗലാ, 1:7).അതുെകാ�് സു
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വിേശഷമറിയി�ു� രീതിയും ഒ�ുമാ�തേമയു�� എ

�ു ധരി�രുത.് പല നിലകളിൽ സുവിേശഷമറിയി�ാ
ൻ കഴിയും. വീടുകൾേതാറും െച�് േയശുവിെന�ുറി
�� പറയാം. വഴികളിൽ കാണു�വേരാടു പറയാം. കവ
ലകളിൽ നി�് �പസംഗി�ാം. ഇതിെനാെ�ബു�ിമു��

�വർ�് ലഘുേലഖകൾ വിതരണം െച�ാം.കഴിവു�
വർ�് ദൃശ��ശവണ മാധ�മ�ളിലൂെട സുവിേശഷം

അറിയി�ാം. ഇെതാ�ും കഴിയാ�വർ�് സ��ം

ജീവിതം സുവിേശഷമാ�ാം. െകാരി��േരാടു അെ�ാ
സ്തലൻ പറയു� ;ു "ഞ�ള�െട ശു�ശൂഷയാൽ നി�ൾ
�കിസതുവിെ� പ�തമായി െവളിെ�ടു� .ു" (2െകാരി, 3:
3). എ�ാവരും �കിസ്തുവിെന�ുറി�് വായി�റിയു�
ഒരു പ�തമായി�ീരുക. 'മദർ െതേരസ' അതിെനാരുദാ
ഹരണമാണ.് അവർ �കിസ്തുവിെന തെ� ജീവിത�ി
ലൂെട കാണി�� െകാടു�ുകയായിരു� .ു ആശുപ�തിക
ളിൽ െച�് അശരണരായ േരാഗികൾ�ുേവ�ി �പാർ

�ി�ുകയും,അവരുെടആവശ��ളിൽ കൂ�ായ്മ കാ
ണി�ുകയും െച�ാം. ദരി�ദരും ന�രും േരാഗികള�മാ
യി വഴിയരുകിൽ കിട�ു�വേരാടു കരുണ കാണി�ു

�തുംസുവിേശഷ�ിെ� �പവൃ�ിയാണ.് (മ�ാ, 25:
35-40). "അ�െനതേ� മനുഷ�ർ നി�ള�െട ന� �പവൃ
�ികെള ക�ു, സ�ർ��നായ നി�ള�െട പിതാവി

െന മഹത�െ�ടുേ��തിനു നി�ള�െട െവളി�ംഅവ

രുെട മു�ിൽ �പകാശി�െ�." (മ�ാ, 5:16).അവരവർ
�് അനുേയാജ�മായതും സേ�ാഷം നല്കു�തുമായ

രീതികൾതിരെ�ടു�ുവാനു�സ�ാത���ംഓേരാരു

�രിലും നിഷിപ്തമാണ.്

VIIl.താേ�ാലുംആ�ാ�ള�ം
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ആ�ാ�െള േനടു�വർ�ു മാ�തേമ �പതിഫലം കി

��കയു��െവ�് ചിലർ വിശ�സി�ുകയുംഅ�െന പ

ഠി�ി�ുകയും െച���ു�.് അത് േവദപുസ്തക�ി
െ� ഉപേദശേമയ�.കാരണംആ�ാ�െള േനടുകെയ
�ത് മനുഷ�രുെട െകാ�ിെലാതു�ു� കാര�മ�. പൗ
െലാസ് പറയു� ;ു "ആകയാൽ വളരുമാ റാ�ു� ൈദ
വമ�ാെത നടു�വനും നെന�ു�വനും ഏതുമി�."
(1െകാരി, 3:7). �കിസ്തുവിനും ര�ായിരം വർഷ�ൾ
�ു മു�് ജീവി�ിരു� ഭ�നായ ഇേ�ാബ് ഇ�പകാരം

േചാദി��; "മനുഷ�ൻ മരി�ാൽ വീ�ും ജീവി�ുേമാ?"
(ഇേ�ാ, 14: 14).അതിെ� മറുപടി ഒരു സഹ�സാബ്ദം
കഴി�േ�ാൾ േകാരഹ്പ �ുത�ാരാണ് പറ�ത;് "സ
േഹാദരൻ ശവ�ുഴി കാണാെത എെ�േ��ും ജീവി

�ിരിേ��തി�ുഅവെനവീെ�ടു�ാേനാ ൈദവ�ി

നുവീെ�ടു��വില െകാടു�ാേനാആർ�ുംകഴികയി�.
അവരുെട �പാണെ�വീെ�ടു�� വിലേയറിയത ;ുഅതു
ഒരുനാള�ം സാധി�യി�." (സ�ീ, 49:7-9). വീ�ും ഒരു
സഹ�സാബ്ദമായേ�ാൾ അെ�ാസ്തല�ാർ േയശുവി

േനാട് േചാദി��; "എ�ാൽ ര�ി�െ�ടുവാൻആർ�ു
കഴിയും." (ലൂെ�ാ, 18:26). േയശുഅതിനു മറുപടി പറ
� :ു "മനുഷ�രാൽ അസാ��മായതു ൈദവ�ാൽ

സാ��മാകു� "ു (ലൂെ�ാ, 18:26-27). ഇതു ശിഷ്�ാ
േരാട് പറ�േശഷമാണ് താൻ െയരുശേലമിൽേ�ായി

കഷ്ടം സഹി�യും മരി�യും ഉയിർെ�ഴുേ�ല്�

യും േവണെമ�് പറയു�ത.് (ലൂെ�ാ, 18:31-33).അർ
�ാൽ േയശുവിെ� �കൂശുമരണവും ഉയിർെ�ഴുേ�

��മാണ് ര�യ്�ാധാരം. ഇത് വിശ�സി�ു�ആ�ാ
�ളാണ് ര� �പാപി�ു�ത.് വിശ�ാസവും ൈദവ�ി
െ� കൃപയാലു� ദാനമാണ.് (എെഫ, 2:8). ത�ൂലം വി
ശ�ാസം പകർ�ു െകാടു�ു�തുംആ�ാ�െള േനടു
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�തും ൈദവമാണ.് അർ�ാൽ വീ�ുംജനി�ി�ാൻ

അഥവാ വളരുമാറാ�ാൻൈദവ�ിന് മാ�തേമ കഴിയൂ.
മനുഷ�ന് മനുഷ�െ�വീെ�ടു�� വില നല്കാൻ കഴിയാ

�തുേപാെല ഒരു സുവിേശഷകനും ര� നല്കാൻ ക

ഴിയി�. ര�െയ�ുറി��� ദൂതറിയി�ുവാേന കഴിയൂ.
നാം ൈദവ�ിെ� േവല�ാർ മാ�തമാണ.് േവലയുെട
നഷ്ടവും ലാഭവും ൈദവ�ിനു�താണ.് നഷ്ടം വ�ാ
ലും ലാഭം വ�ാലും അഥവാ ആ�ാ�ൾ വിടുവി�

െ��ാലും ഇെ��ിലും ഓേരാരു�േരാടും സുവിേശഷം

അറിയി�തിെ� �പതിഫലം നമു�് നി�യമായും ലഭി

�ും. (1െകാരി, 3:8). ഒരുദാഹരണം പറയാം; ഒരു മുത
ലാളി തെ� േതാ��ിൽ വാഴകൃഷി െച��വാനായി ഒരു

കൃഷി�ാരെന നിയമി�� എ�ിരി�െ�. താൻ െച�്
നിലെമാരു�ി തടെമടു�് വാഴന��. എ�ും താൻ വള
വും െവ�വും ഒഴി�� െകാടു�ുഅതിെന പരിപാലി��

േപാ� .ു ഒരു കർഷകെനസംബ�ി�് ഇ�തയും മാ�തേമ
െച�ാൻ കഴിയൂ. ഇനി വാഴ കുലയ്�ുകയും, കാലാവ
�അനുകൂലമാകുകയും െചയ്താൽ ന� വിളവു ലഭി

�ും. ഇത് കർഷകന� െച���ത;്ൈദവമാണ.്ഏെത
�ിലും കാരണവശാൽ വാഴ കുലയ്�ാതത വ�ാലും,
കാ�് �പതികൂലമായ കാരണ�ാൽ കുല� വാഴ നശി

��േപായാലും കർഷകന് തെ� കൂലി കി��ക തെ�

െച��ം.കാരണം യജമാനനുംകർഷകനുമായു�കരാ
ർ വിശ�സ്തതേയാെട േവല െച��ക എ�താണ.് വിള
വ് കുറ�ാലും സമൃ�ിയായു�ായാലും േവല�ാരന്

പറ�ുറ�ി� കൂലിയിൽ കുറവും കൂടുതലും ഉ�ാകി

�; േവലയുെട നഷ്ടവും ലാഭവും യജമാനനു�താണ.്
ഭൂമിയിെല യജമാന�ാർ �പതിഫലം ഒ��ം കുറയ്�ിെ�

�ിൽ, സ�ർ��ിെല യജമാൻ എ�തയധികമായ് �പതി
ഫലം നല്കും. ആ�ാ�ൾ ൈദവഭാഗേ��് വ�ാ
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ൽ േവല െച�ാൻ ഉ�ാഹമു�ാകുെമ�ത് വാ�വം.
എ�ാൽആ�ാ�ൾവിടുവി�െ��ിെ��ിലും ന�ൾ

നിരാശരാേക� കാര�മി�. ന�ുെട സുവിേശഷം മറ
�ിരി�ു�ുഎ�ിൽ നശി�� േപാകു�വർ�േ�ത മറ

�ിരി�ു� .ു (2 െകാരി, 4:3).

lX.താേ�ാലുംസേഹാദരിമാരും

ചില സഭകളിൽ സേഹാദരിമാർ താേ�ാൽ ഉപേയാ

ഗി�ാൻ പാടി� അഥവാ സുവിേശഷം അറിയി�ാൻ

േപാകരുെത� ഒരു ഹിഡൻ അജ�യു�.് കേ�ാലി
� സഭയ്�് പാപേമാചനം െകാടു�ുവാനും �പതിഫ

ലം വാ�ിെ�ാടു�ുവാനും അധികാരമുെ��ാണ്

അവർ വിശ�ാസികെള പഠി�ി�ിരി�ു�ത.് അതുേപാ
ലു� അധികാര�ൾ െ�പാ���് സഭകൾ�ും ഉ�ാ

യിരുെ��ിൽ ന�ായിരു� .ുഓേരാ �പാേദശിക സഭക
ൾ�ും അവരവരുെട സേഹാദരിമാ�് ആവശ�ംേപാ

െല �പതിഫലം നല്കാമായിരു� .ു അതുപേ� േവദപു

സ്തകം വ�വ� െച���ി�. അതുെകാ�് സുവിേശ
ഷം അറിയി�ുക തെ� േവണം. േവല െച�ാ�വർ
�് എ�െന കൂലികി��ം. സുവിേശഷ േവലയ്�ായി
ധാരാളം െകാടു�ു�വരാണ് എ�ാവരുെമ�റിയാം.
അത് വിസ്മരി��െകാ�� പറയു�ത.് പലരും പറ
�ുേക�ി���;് "േവല െചയ്തിെ��ിലും കുഴ�മി�;
േവല�ാെര സഹായി�ാൽ മതി."അത് ൈബബിളിെ�
ഉപേദശമ�.ൈദവവചന�ിെ� �പധാന ഉപേദശം; 'പു
റെ�ടുക' (മ�ാ, 28:19), 'േപാകുക' (മർെ�ാ, 16:15),
'സുവിേശഷം അറിയി�' (ലൂെ�ാ, 9:60), 'േവലെചയ്
ക' (മ�ാ, 21:28) എ�ി�െനയാണ.് പിെ�യാണ്
'െകാടു�ുക അഥവാ അയയ്�ുക' (2െകാരി, 9:7) എ
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�ത.് സുവിേശഷക�ാെരയും, ശു�ശൂക�ാെരയും, സ
ഹവിശ�ാസികെളയും, േലാക�ിലു�അഗതികെളയും,
ആ�ശയമി�ാ�വിധവകെളയും, േരാഗികെളയുെമ�ാം
സഹായിേ��ത് ൈദവമ�ള�െട കടമയാണ.് "ഞ�
ൾ സകലവും വി�� നിെ� അനുഗമി��വേ�ാ; ഞ�ൾ
�ു എ�ു കി��ം" (മ�ാ, 19:27) എ� പെ�താസിെ�
േചാദ��ിനു മറുപടിയായി േയശു പറയു�തു �ശ�ി

�ുക; "എെ� നിമി�വും സുവിേശഷം നിമി�വും
വീേടാ സേഹാദര�ാെരേയാ സേഹാദരികെളേയാ അ

�െയേയാ അ�െനേയാ മ�െളേയാ നില�െളേയാ

വി�ാൽ,ഈകാല�ിൽ തേ� പല മട�ായും വരുവാ

നു� േലാക�ിൽ നിത�ജീവെനയും �പാപി�ാ�വൻ

ആരുംഇ�എ�ുഞാൻസത�മായി�� നി�ളാടു പറയു

� ”ുഎ�ുപറ� .ു" (മർെ�ാ, 10:28-30, ലൂേ�ാ , 18:
28-30). ഈ േലാക�ിൽ �കിസ്തുവിെ� നാമ�ിൽ

ആർെ��ു െകാടു�ാലും പലമട�ായി ഭൂമിയിൽ

�െ� തിരിെക�ി��ം; കാരണം ൈദവം ആർ�ും ക
ട�ാരന�. എ�ാൽ വരുവാനു� േലാക�ിൽ നിത�

ജീവെന കൂടാെത, �പതിഫലം �പാപി�ണെമ�ിൽ സു
വിേശഷേവല െച��കതെ� േവണം. സേഹാദരിമാർ
സുവിേശഷം അറിയി�തിെ� േരഖ ൈബബിളിലിെ��്

കരുതു�വരു�.് ഫിലി�ിസഭയിെല സേഹാദരിമാരായ
സു�ുകയും യുെവാദ�യും, െപൗെലാസും കൂ��േവല
�ാരനായ ക്േളമ�ും മുതലായവേരാെടാ�ം സുവിേശ

ഷേഘാഷണ�ിൽ േപാരാടിയവരാണ.് (ഫിലി, 4:2-3).
പൗെലാസിെ� കൂ��േവല�ാരിയായിരു�ു �പിസ്കി�

എ� സേഹാദരി. (േറാമ, 16;3). അക�ിലാവിെ�യും �പി
സ്കി�വിെ�യും വീ�ിൽ ഒരു സഭയു�ായിരു� .ു (1
െകാരി, 16:19). താൻ ഉയിർെ�ഴുേ�� സദ�ർ�മാ
നം ശിഷ��ാേരാടറിയി�ാൻ മഗ്ദല�ാര�ി മറിയ
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െയയും മ�� സ്�തീകളയുമാണ് േയശു നിേയാഗി�ത.്
(മ�ാ, 28:9-10, േയാഹ, 20:17). സ�ർ�രാജ��ിെ�
താേ�ാൽ നാം ഉപേയാഗി�ിെ��ിൽ േയശു പരീശ�ാ

രിലും ശാസ്�തിമാരിലും ആേരാപി� കു�ം ന�ുെട തല

േമലും വരും. "കപടഭ�ി�ാരായ ശാസ്�തിമാരും പരീ

ശ�ാരുമായുേ�ാെര, നി�ൾ�ു ഹാ കഷ്ടം; നി�ൾ
മനുഷ�ർ�് സ�ർ�രാജ�ം അെട��കളയു� .ു" (മ�ാ,
23:13). താേ�ാൽ ഉപേയാഗി�ുക െയ�ു പറ�ാ

ൽ; സുവിേശഷേഘാഷണ�ിനു� അധികാരം മുഴുവ

ൻ ഉപേയാഗി�ുക എ�ാണർ�ം. അത് വർ�വർ�
ലിംഗ വ�ത�ാസമി�ാെത വീ�ുംജനി� എ�ാവരും െച

േ��താകു� .ുസ�ർ�രാജ�ം േലാക�ിനു മു�ിൽ തു
റ�ു കിട�ുകയാണ.് നാം െചേ��ത് ഇ�തമാ�തം: വ
ഴിെത�ി നരക�ിലാ�് യാ�തെച���ആ�ാ�േളാ

ട് "വഴി ഇതിേല, വഴി ഇതിേല, വഴി ഇതിേല" എ�ു പറ
�ു െകാടു�ുക. അതാണ് താേ�ാലും അതുതെ�
യാണ് സുവിേശഷവും. നാം സുവിേശഷം അറിയി�ിെ�
�ിലും ൈദവ�ിന് �പേത�കി�് നഷ്ടെമാ�ും വരാൻ

േപാകു�ി�. നേ��ാൾ േയാഗ�തയു�വർഅതു െച
��കയും �പതിഫലം �പാപി�ുകയും െച��ം. േവല െച
�ാ�വർ�് �പതിഫലം കി�ിെ��േ� ഉ��. നിത�ജീവ
ൻ കി��മേ�ാ എേ�ാർ�് ആശ�സി�ാനും വകയു

�ാകി�. കാരണം നിത�ത മുഴുവൻ ല� ധരി�് കഴി

േയ�ിവരും. മനുഷ�ർ�് സ�ർ�രാജ�ം അെട��കള

� കു��ിന് സ�ർ��ിെല ൈദവ�ിെ� മഹിമാ

സ�ിധിയിൽ െച��േ�ാൾ ഇ�െനയു�വർ ല�ി

േ��ിവരും. ൈദവ�ിെ� സ�ിധിയിൽ ആന�

േ�ാെട നില്�ാൻ സേഹാദരിമാെര നി�ള�ം ഇറ�

ണംതാേ�ാലുമായി സുവിേശഷമറിയി�ാൻ.
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X.താേ�ാലും �പതിഫലവും

സ�ർ��ിെല പ�ായ��രയുെട താേ�ാലാണി

െത�് വിശ�ാസേഗാള�ിെല ഒരു ന��നപ�ം വിശ�സി

�ുകയും അ�െന പഠി�ി�ുകയും െച���ു�.് അ
വർ കരുതു�ത;് ര�ി�െ�ടു�വെര�ാം വിശ�ാസ
�ാൽഈതാേ�ാൽ പിടി��േമടി�ണം.അതുെവ�്
െഭൗതീക സ�െ��ാം വാരി�ൂ�ാെമ�ാണ.് ഒരർ�
�ിൽൈദവമ�ള�െട �പതിഫല�ൾ സൂ�ി�ിരി�ു

� സ�ർ��ിെല ഭ�ാര�ിെ� താേ�ാലാണ് സു

വിേശഷം. അതുെകാ�് എ�ാവർ�ും �പതിഫലം ലഭി
�ുെമ�് വിചാരി�രുത.്സുവിേശഷ േവല�ാർ മാ�ത
മാണ് ഈ �പതിഫലം �പാപി�ാൻ േയാഗ�രാകു�ത.് അ
ത് ഭൂമിയില�; സ�ർ��ിൽെവ�ായിരി�ും: "അവനവ
ൻ ശരീര�ിൽ ഇരി�ുേ�ാൾ െചയ്തതു ന�താകി

ലും തീയതാകിലും അതിനു ത�വ�ം �പാപിേ��

തിനു നാം എ�ാവരും �കിസ്തുവിെ� ന�ായാസന�ി

െ� മു�ാെക െവളിെ�േട�താകു� .ു" (2െകാരി,
5:10). ഒരാള�െട �പതിഫലം മെ�ാരാൾ�് കി��കയുമി�:
"നടു�വനും നെന�ു�വനും ഒരു േപാെല; ഓേരാരു
��ു താ�ാെ� അ��ാന�ി�ു ഒ�വ�ം കൂലി

കി��ം." (1െകാരി 3:8). നാം െച��� �പവൃ�ികൾ നില
നില്�ു�തായിരി�ണം. നിലനില്�ു� ഒരു േവല മാ
�തേമയു�� അതാണ് സുവിേശഷേവല. (1െകാരി 3:11,
2തിെമാ, 2:19). വ�ർ�മായ �പവൃ�ികെള�ാം അഥ
വാ സുവിേശഷ േവലെയാഴിെകയു�െത�ാം. കർ�ാ
വിെ� നാളിൽ െവ�ുേപാകാൻ ഇടയാകും: "ഒരു�
െ� �പവൃ�ി െവ�ുേപാെയ�ിൽഅവനു േചതം വരും;
താേനാ ര�ി�െ�ടും; എ�ാൽ തീയിൽകൂടി എ�

േപാെല അേ�ത." (1െകാരി, 15). ആരും കഷ്ടി�� ര�
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�പാപി�ാന�: എ�ാവരും �പതിഫലം �പാപി�ാൻ ത�വ
�ംഓടുവാൻൈദവവചനം നേ�ാടുആവശ�െ�ടു� .ു
(1െകാരി, 9:24). "ഇതാ,ഞാൻ േവഗം വരു� ;ുഓേരാരു
��ു അവനവെ� �പവൃ�ി�ു ത�വ�ം െകാടു

�ാൻ �പതിഫലം എെ�പ�ൽഉ�ു." (െവളി, 22:12).

Xl.താേ�ാലും കിരിട�ള�ം

കിരീടം എ�ു തർ�മ െചയ്തിരി�ു� െ�ഫാ

േനാസ് (stephanos) എ� പദം പുതിയനിയമ�ിൽ പ
തിെന�� �പാവശ�മു�.് ൈബബിളിൽ േജതാ�ൾ�ു
� വിജയ�ിെ�യും �പതിഫല�ിെ�യും �പതീകമാ

ണ് കിരീടം. നാലിട�് ഇത് േയശുവിെന ധരി�ി� മുൾ
�ിരീടെ� കുറി�ു� .ു (മ�ാ, 27:29, മർെ�ാ, 15:
17, േയാഹ, 19:2, 19:5). േയശു�കിസ്തു സാ�ാെ�
ആധിപത��ിനുേമൽ വിജയം വരി�തിെ� �പതീകമാ

ണിത.് എ�� �ാന�ളിൽ ഇതു വിശ�ാസികൾ�ു�

�പതിഫലമാണ.് (1െകാരി, 9:5,ഫിലി, 4:1, 1െത�, 2:19,
2തിെമാ, 4:8, യാേ�ാ , 1:12, 1പെ�താ, 5:4, െവളി, 2:10,
3:11). ര�ിട�ത് പഴയനിയമ വിശു��ാെരയും പു
തിയനിയമ വിശു��ാെരയും �പതിനിധീകരി��െകാ�്

സ�ർ��ിെല മൂ��ാർ അണി�ിരി�ു�താണ.്
(െവളി, 4:4, 4:11).അടു� നാെല�ം വിശ�ാസികള�മാ

യി ബ�മി�ാ�താണ.് (െവളി, 6:2, 9:7, 12:1, 14:14).
ഇനി നമു�് ന�ുെട �പതിഫലമായ കിരീടെ��ുറി�്

വിശദമായി പരിേശാധി�ാം. 1) വാടാ� കിരീടം: (1
െകാരി, 9:25). �ഗീസിെല മ�ര�ളിൽ പെ�ടു�ു�വ
ർ�് ഒലിവിലെകാ�ു� വാടു� കിരീടമാണ് നല്കിയി

രു�ത.്സുവിേശഷവയലിൽഅ�ിണം �പയ�ി�ു�
വർ�് ൈദവം നല്കു�ത് വാടാ� കിരീടമാണ.് ഓ�
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�ള�ിൽ ഓടു�വെര�ും,അ�ംെപാരുതു�വർ എ
െ�ാെ�യാണ് സുവിേശഷം അറിയി�ു�വെര െപൗ

െലാസ് വിേശഷി�ി�ു�ത.് (1െകാരി, 9:19-27). 2) �പ
ശംസാകിരീടം: (ഫിലി, 4:1, 1െത�, 2:19). െപൗെലാസി
ൽനി�് സുവിേശഷം േക�� ര�ി�െ��വെരയാണ്

താൻ �പശംസാകിരീടം എ�ുവിേശഷി�ി�ു�ത.്അർ
�ാൽ, നാം സുവിേശഷം അറിയി�ു� ഓേരാരു�
രും നിമി�ം ൈദവ�ിൽനി�് നമു�് �പശംസ ലഭി

�ുവാൻ കാരണമാകും. 3) നീതിയുെട കിരീടം: (1തി
െമാ, 4:8). കർ�ാവിെ� �പത��ത അടു�ിരി�ു
�ു എ�റി�് തെ� ഏ�ി�ിരി�ു� േവല വിശ�സ്

തതേയാെട െചയ്ത് ഓ�ം തികയ്�ു�വർ�ാണ് നീ

തിയുെട കിരീടം ലഭി�ു�ത.് (1തിെമാ, 4:7-8). അർ
�ാൽ, സുവിേശഷേവല െച���വർ�ാണ് ഈ

കിരീടവും വാഗ്ദ�ം െചയ്തിരി�ു�ത.് 4) ജീവകിരീ
ടം: (യാേ�ാ , 1:12). പരീ� സഹി�ു�വർ�ു� കി

രീടമാണിത.് ര�സാ�ികളായി മരി�ു�വർ�ും
അേത അവ�യിൽ ജീവി�ു�വർ�ുമാണ് ഈ കി

രീടം.അർ�ാൽ,സുവിേശഷേവലേയാടു�ബ��ി
ൽ ര�സാ�ിയാകുകയും കഷ്ടതയനുഭവി�ുകയും

െച���വർ�ാണ് ഈ കിരീടം. 5) േതജ�ിെ� വാടാ
� കിരീടം: (1പെ�താ, 5:4). വിശ�സ്തരായ ഇടയ�ാർ
�് ഇടയേ�ശഷ്ടൻ �പത��നാകുേ�ാൾ ലഭി�ു�താ

ണ് േതജ�ിെ� വാടാ� കിരീടം. സുവിേശഷ�ിനാ
യി ത�െള�െ�സമർ�ി�ിരി�ു�വരാണ് വിശ�സ്

ത ഇടയ�ാർ.അർ�ാൽ, ഇടയ�ാർ സുവിേശഷകരും
ഒ�ം ആടുകള�െട പാലകരുമായിരി�ും. അവർ�ു�
താണ്ഈ കിരീടം. 6) ജീവകിരീടം, കിരീടം: (െവളി, 2:10,
3:11). മരണപര��ം വിശ�സ്തരായിരി�ു�വർ�് ന

ല്കു�താണ് ഈ ജീവകിരീടം. വിശ�സ്തതെയ�ാൽ
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ആർ�ും ഗുണവും േദാഷവും െച�ാെത ഉ�ുറ�ി ജീ

വി�ു�ത�.ൈദവം ഏ�ി� േജാലിയിൽ വിശ�സ്തനാ
യിരി�ുക എ�താണ.്ഫിലെദൽഫിയയിെലസഭയ്�്
കർ�ാവു നല്കു� മു�റിയി�് േനാ�ുക; "ഞാൻ
േവഗം വരു� ;ു നിെ� കിരീടം ആരും എടു�ാതിരി�ാ
��വ�ം നിന�ു�തു പിടി��െകാൾക." (െവളി,
3:11). അർ�ാൽ, ന�െള ഏ�ി� േജാലി നാം െചയ്
തിെ��ിൽ േവല െച���വന് അതുംകൂടി െകാടു�ും.
"േവല െച�ാ�വനിൽനി�് ഉ�തുംകൂടി എടു�ുക
ളയും." (മ�ാ, 19:26, 25:29). സ�ർ�രാജ��ിെ� താ
േ�ാൽ ഉപേയാഗി�ാ�വർ�് അഥവാ സുവിേശഷ

േവല െച�ാ�വർ�് നിത�ജീവെനാഴിെക ഒ�ും ലഭി

�ി�. നിത�ജീവെനാരു െചറിയ സംഗതിയ�. അതിെ�
അളവ� വലി�ംആരാ�റിയാൻ തെ� �പയാസം.എ
�ിലും നിത�ജീവൻ ലഭി�ിരി�ു� നമു�് അതിേനാട്

ഒ�ിരി �പതിഫല�ള�ം കൂ�ിേ�ർ�ാൻ കഴിയും. "മനു
ഷ�പു�തൻ തെ� പിതാവിെ� മഹത��ിൽ തെ� ദൂത

�ാരുമായി വരും; അേ�ാൾ അവൻ ഓേരാരു��ും
അവനവെ� �പവൃ�ി�ു ത�വ�ം പകരം നല്കും."
(മ�ാ, 16:27). ഭൂമിയിെല നശ�രജീവിത�ിനായി ആ
വശ��ിലധികം സ�ാദി�ു� ന�ൾ സ�ർ��ിെല

അനശ�ര ജീവിത�ിനായി സ�ാദ�വും �പതിഫലവും

േവെ��് െവയ്�ു�ത് യു�ിസഹേമാ?

XlI.താേ�ാലും രാജകീയപുേരാഹിത�ാരും

നാം ഓേരാരു�രും രാജകീയ പുേരാഹിത�ാരും വി

േശഷാൽ ൈദവമ�ള�മാെണ�് എ�ാവർ�ുമറിയാം.
(1പെ�താ, 2:9, െവളി, 1:6, 5:10, 20:6). അതിെലാെ�
നാം അഭിമാനി�ുകയും ഊ�ം െകാ��കയും െച��
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�ുമു�.് ഓേരാ രാജകീയ പുേരാഹിതെ�േമലും ര�ു
ശു�ശൂഷകൾ ഭരേമ�ി���ി���.് ഒ�;് ൈദവ�ിന്
ആ�ീകയാഗം കഴി�ുക. (1പെ�താ, 2:5, േറാമ, 12:1,
എ�ബാ, 13:15). ര�;് �കിസ്തുവിെന �പേഘാഷി�ുക,
അഥവാ സുവിേശഷേവല െചയ്ക. (1പെ�താ, 2:9, അ
െ�ാ, 26:18, േറാമ, 15:15, 2െകാരി, 4:6). ഇത് ഓേരാ
രു�രുെട േമലുമു� വ��ിപരമായ നിേയാഗമാണ.്
ത�ൂലം സുവിേശഷമറിയി�ാൻ ഓേരാരു�ർ�ും ക

ട�ാടുെ��ുംഎ�ാവർ�ുമറിയാം. എ�ാൽ നാം അ
റി�ി��ം അറിയാ� മെ�ാരു വസ്തുതയു�.് നേ�
�ാൾ മുേ� ഈ പദവി ൈദവം യി�സാേയൽ ജന�ി

ന് നല്കിയതായിരു� .ു (പുറ, 19:6). എ�ാൽ അവർ
�ത് സാ�ാത്കരി�ുവാൻ കഴി�ി�. കാരണം
ൈദവസാമീപ��ിെ� കാഴ്ച അ�തയ്�് ഭയാനകമാ

യിരു� .ു (പുറ, 19:18, 19,എ�ബാ, 12: 18, 19). മാ�തമ�,
"ഒരു മൃഗം എ�ിലും പർ�തം െതാ�ാൽ അതിെന ക
െ�റി�ു െകാേ�ണം എ�ു� ക�ന അവർ�ു സ

ഹി��കൂടാ� .ു" (എ�ബാ, 12:20, പുറ, 19:12,13). ത�ൂ
ലം അവർ ൈദവെ� ത�ി�ള� .ു (പുറ, 20:19).
അ�െന യി�സാേയൽ ജന�ിനു മുഴുവനുമായി ൈദ

വം നല്കിയ പുേരാഹിതരാജത�ം എ� പദവി േമാെശ

യിേല�ും തുടർ�ുഅഹേരാനിേല�ും ഒടു�ം േലവി

േഗാ�ത�ിനു മാ�തമായും ചുരു�ി. യി�സാേയൽ ജന
�ിന് ൈദവെ�അനുസരി�ാതിരി�ാൻ ഒരു കാര

ണം പറയാനു�;് "ഞാൻഅത��ം േപടി�� വിെറയ്�ു
�ു എ�ു േമാെശയും പറയ��വ�ം (ൈദവസാ
�ി���ിെ�)ആകാഴ്ച ഭയ�രമായിരു� .ു" (എ�ബാ,
12:21). പഴയ നിയമ�ിൽ യി�സാേയൽ ജന�ിനു

െവളിെ�� ഭയെ�ടു�ു�ൈദവെ�യും പുതിയനിയ

മ�ിൽ �കിസ്തുവിലൂെട െവളിെ�� സ്േനഹനിധിയായ
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ൈദവെ�യും ത�ിൽ എ�ബായേലഖകൻ താരതമ�ം

െചയ്തി���;് "�ൂലമായതും തീ ക�ു�തുമായ പർ

�ത�ിനും േമഘതമ�്, കൂരിരു��, െകാടു�ാ��, കാഹ
ളനാദം, വാ�ുകള�െട ശബ്ദം എ�ിെവ�ും അടു�
ൽഅ�േ�ാ നി�ൾ വ�ിരി�ു�തു.ആശബ്ദം േക

�വർ ഇനി ഒരു വചനവും ത�േളാടു പറയരുേത എ�ു

അേപ�ി��." (എ�ബാ,12:18,19, പുറ, 19:18, 19). "പി
െ�േയാ സീേയാൻ പർ�ത�ി�ും ജീവനു� ൈദവ

�ിെ� നഗരമായ സ�ർ�ീയെയരൂശേലമി�ും അേന

കായിരം ദൂത�ാരുെട സർ�സംഘ�ി�ും സ�ർ��ി

ൽ േപെരഴുതിയിരി�ു� ആദ�ജാത�ാരുെട സെഭ

�ും എ�ാവരുെടയും ൈദവമായ ന�ായാധിപതി�ും

സി��ാരായ നീതിമാ�ാരുെട ആ�ാ�ൾ�ും പുതു

നിയമ�ിെ� മ���നായ േയശുവി�ും ഹാെബലി

െ� ര�െ��ാൾ ഗുണകരമായി സംസാരി�ു�

പുണ�ാഹര��ി�ും അടു�ലേ�ത നി�ൾ വ�ിരി

�ു�തു. (എ�ബാ, 12:22-24). നെ� സ്േനഹി� സ്േന
ഹംനിമി�ം തെ� പു�തെന യാഗമാ�ി നേ�ാടു കരു

ണ കാണി� കൃപാനിധിയായൈദവ�ിെ�സ�ിധിയി

ൽ നി�ുെകാ�് ത�െള ഏ�ി� േജാലി െച�ാ�തി

ന് നാെമ�ു ന�ായീകരണം പറയും? "അരുളിെ����വ
െന നിരസി�ാതിരി�ാൻ േനാ�ുവിൻ. ഭൂമിയിൽഅരു
ളിെ�യ്തവെന നിരസി�വർ െത�ി ഒഴിയാതിരു�ു എ

�ിൽ സ�ർ��ിൽനി�ുഅരുളിെ����വെന നാം വി

��മാറിയാൽഎ�തഅധികം." (എ�ബാ, 12:25).

XIIl. ഭൂമിയിൽ നെ�ആ�ിെവ�ിരി�ു�തിെ�
ഉേ�ശ�ം

േലാകം മുഴുവൻ സാ�ാെ� അധീനതയിൽ ആ
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െണ�ും, േലാക�ിൽ നി�ൾ�് കഷ്ടമുെ��ും,
േലാകെമെ� ഉപ�ദവി��െവ�ിൽ നി�േളയും ഉപ�ദവി

�ുെമ�ും േയശുവാണ് പറ�ത.് വീ�ുംജനി�ു�
ഓേരാരു�രും പുതിയ സൃഷ്ടികള�ം ൈദവ�ിെ� മ

�ള�മാണ.് ഈ കഷ്ടവും നഷ്ടവും പാപവും േരാഗവു

മു� ദുഷ്ടേലാക�ിൽൈദവം തെ� മ�െളആ�ി

െവ�ിരി�ു�ത് എ�ിനാണ?് ചിലർ കരുതു�ത് 'വി
ശു�ജീവിതം നയി�ാനാെണ�ാണ.്' ഒരുദാഹരണം പ
റയാം: 'അേമരി�യിേലാ യൂേറാ�ിേലാ ഉ� മ�ളി�ാ

� ഒരു സ�� ദ�തികൾ ഇ��യിൽ വ�ി�് ഒരു

ദരി�ദ േകാളനിയിൽനി�് ഒരു കു�ിെന ദെ�ടു�ു

എ�ു വിചാരി�ുക. ദ�ിേനാടു ബ�െ�� എ�ാ േര
ഖകള�ം പൂർ�ിയാ�ി, കു�ിെ� മാതാപിതാ�ൾ

ആവശ�െ�� പണവും നല്കിയേശഷം അവർ; ഇനിഈ
കു�് നെ�ാരു ധാർ�ികവിശു�ിയു� ഒരു യുവാവാ

കു�തുവെര ഇരുപ��ുെകാ�ം ഇവിെട�െ� വ

ളരെ� എ�ുംപറയുേമാ?അേതാ അേ�ാൾ�െ�കു
�ിെനയുംെകാ�് ഇ�� വിടുേമാ? അടു� െ�യിനി

ൽ കു�ിെന അവർ ത�ള�െട രാജ��ിേല�് െകാ

�ുേപാകും.'അ�െനെയ�ിൽൈദവം തെ� മ�െള
ഭൂമിയിൽ ആ�ിയിരി�ു�തിെ� ഉേ�ശ�ം വിശു�ജീ

വിതമെ��് സ്പഷ്ടം. േലാക�ിൽ ജീവി�ുേ�ാൾ

അതിൽനി�് േവർെപ�് വിശു�ജീവിതം നയിേ��ത്

ആവശ�മാണ.് "ഞാൻ വിശു�ൻ ആകയാൽ നി�ള�ം
വിശു�രായിരി�ിൻ" (1പെ�താ, 1:16) എ�ാണ് ക�ന.
ൈദവ�ിെ� ഇഷ്ടവും അതുതേ�. (1െത�, 4:3). ന
െ� ഭൂമിയിൽ ആ�ിയിരി�ു� ഉേ�ശ�ം അഥവാ കാ

രണ�ിനുേവ�ിയാണ് നാം വിശു�ജീവിതം നയിേ�

�ത.് കാരണം അഥവാ ഉേ�ശ�ം വിശു�ജീവിതമ�.
ആയിരുെ��ിൽ അതിനു പ�ിയ �ലം ഭൂമിയ�േ�ാ
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സ�ർ�മേ�? േവെറ ചിലർ കരുതു�ത് 'ൈദവെ�
സ്തുതി�ാൻ േവ�ിയാണ് ഭൂമിയിൽ ആ�ിയിരി�ു

�െത�ാണ.്' "ൈദവം യി�സാേയലിെ� സ്തുകളിേ�
ൽവസി�ു�വനാണ.്" (സ�ീ, 22:3).അതുെകാ�്എ
�ാവരും ഉ��ിൽ ൈദവെ� സ്തുതി�ണെമ�ും

ചിലർ പഠി�ി�ാറു�.് ന�ൾ ഉറെ� സ്തുതി�ിെ�

�ിൽ ൈദവെമ�ാനും താെഴവീഴുേമാ എ�ാണിവരു

െട േപടി. 'യി�സാേയലിെ� സ്തുതികെള�ത 'ു ദാവീദി
െ� ഒരാല�ാരിക �പേയാഗമാണ.് ൈദവം ആരുേടയും
സ്തുകള�െട മുകളില� വസി�ു�ത.് എ�ാൽ സാറാ
ഫുകൾ ചു��ംനി�് സ്തുതി�ു�ു�.് (െയശ, 6:1-4).
ആറാറു ചിറകുകള�� സാറാഫുകൾ ര�ുെകാ�ു മു

ഖംമൂടിയും; ര�ുെകാ�ു പാദംമൂടിയും; ര�ുെകാ�ു
പറ�ുനി�ും നിത�ം ൈദവെ� സ്തുതി�ുകയാണ.്
ഭൂമിയിൽ നെ� ആ�ിെവ�ിരി�ു� കാരണ�ിനു

േവ�ി നാം ൈദവെ� ആരാധി�ുവാനും സ്തുതി

�ുവാനും കടെ��വരാണ.് പെ� കാരണം ആരാധന

യും സ്തുതിയുമ�. ആയിരുെ��ിൽ ഭൂമിയ� സ�ർ�
മാണ് അതിനു പ�ിയ �ലം. സാറാഫുകെളേ�ാെല ന
മു�ും ൈദവെ� സ്തുതി�ാമായിരു� .ു അ�െന
െയ�ിൽ കാരണം അഥവാ ഉേ�ശ�ം എ�ാണ?് ൈദവ
ദൂത�ാർ കുനി�ുേനാ�ു� ഒരു ശു�ശൂഷയു�.്അ
താണ് സ�ർ�രാജ��ിെ� താേ�ാൽ ഉപേയാഗി�ുക

അഥവാ �കിസ്തുവിെ� സുവിേശഷേഘാഷണം. (1പ
െ�താ, 1:12). ഭൂമിയിൽ വിശ�ാസികള�െട �പവൃ�ികെള
�ാം തേ� സ�ർ��ിെല ൈദവ�ിെന ദുഃഖി�ി�ു�

തും �കിസ്തുവിെന നി�ി�ു�തുമാണ.് എ�ാൽ സ�ർ
��ിൽ അധികം സേ�ാഷമു�ാകു� ഒരു കാര�മു

�;് "അത് ഒരു പാപി മാനസാ�രെ�ടുേ�ാഴാണ.്" (ലൂ
െ�ാ, 15:7).അതിന് സുവിേശഷെമ�താേ�ാൽനാം
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ഉപേയാഗി�ണം. നാം എ�ത വർഷം വിശ�ാസിയായി ജീ
വി��െവേ�ാ, എ�ത സഭാേയാഗം കൂടിെയേ�ാ, എ�ത
�പാർ�നാ േയാഗ�ളിൽ കൂടിെയേ�ാ,എ�തഇടമീ�ിം
�ുകളിൽ പെ�ടുെ�േ�ാ,എ�തആ�റുതി േയാഗം
കൂടിെയേ�ാ, എ�ത കൺെവൻഷനിൽ സംബ�ിെ�

േ�ാ ൈദവം കണ�ു െവയ്�ി�. ഓേരാ രാജ��ും
അവരവരുെട പൗര�ാർ അനുഷ്ടിേ�� െപൗരനിയ

മ�ൾ ഉ�.് നിയമം ലംഘി�ാൽ ശി� കി��െമ�ിലും,
നിയമ�െളാെ� കൃത�മായി പാലി� കാരണ�ാൽ

ആർ�ും ബഹുമതിെയാ�ും നല്കാറി�. മാ�തമ� നി
യമ�ൾ പാലി�ു�വരുെട േപെരഴുതി സൂ�ി�ാറു

മി�. അതുേപാെല �കിസ്തുവിെ� രാജ��ിെല (സഭ
യിൽ) പൗര�ാരായ ഓേരാ വിശ�ാസിയും അനുഷ്ടി
േ�� നിയമ�ളാണ് സഭാേയാഗവും, ആരാധനയും,
സ്തുതിസ്േതാ�തബഹുമാന�ള�ം, കൂ�ായ്മകള�ം, �പാ
ർ�നയും, വിശു�ജീവിതവും. െപൗരനിയമ�ൾ എ
�ുപറ�ാൽനമു�ു മന�ിലാ�ാൻ �പയാസമാണ.്
ഇതിനു മെ�ാരു േപരു�;് 'ൈദവസഭയുെട അടി�ാന

ഉപേദശ�ൾ.'സഭയുെട അടി�ാന ഉപേദശ�ൾ ഏ

ഴാണ.് ൈദവവചനം ൈകെ�ാ��ക, സ്നാനേമല്�ു
ക, �പാേദശിക സഭേയാടു േചരുക, ഉപേദശം േകൾ�ു
ക, കൂ�ായ്മ ആചരി�ുക, അ�ം നുറു�ുക, �പാർ�
ന കഴി�ുക. (�പവൃ, 2:41-42). ഇത് ര�ി�െ��വർ
അഥവാ നിത�ജീവന് അർഹരായവർ സ�േമധയാ അനു

സരിേ�� ഉപേദശ�ളാണ.് ഇതിന് �പതിഫലെമാ
�ും �പതീ�ിേ�െ��് മാ�തമ�, അല��മാ�ിയാ
ൽ കണ�് േബാധി�ിേ��ിയും വരും. സുവിേശഷ
ക�ാർ�ു േവ�ി �പാർ�ി�ാൽ േവല�ാരുെട �പതി

ഫലംതെ� ലഭി�ുെമെ�ാരു െത�ി�ാരണ സഭകളി

ലു�.്എെഫസ�േരാട് െപൗെലാസ് സകല വിശു��ാർ



50

�ും തനി�ുംേവ�ി �പാർ�ി�ാൻആവശ�െ�ടു�ു

�.് (6:18-20).ശു�ശൂഷക�ാർ�ും,സുവിേശഷക�ാർ
�ും, സഹവിശ�ാസികർ�ും, സഭകൾ�ും, േലാക�ി
നും, ഭരണാധികാരികൾ�ും, നശി��േപാകു�ആ�ാ
�ൾ�ും േവ�ി �പാർ�ിേ��ത് ഓേരാ വിശ�ാസി

കള�േടയും കടമയാണ.് �പാർ�നയ്�ു� �പതിഫലം

മറുപടിയാണ് ലഭി�ു�ത.് അത് സ�ർ��ിൽ െച��
േ�ാഴ�; ഭൂമിയിലാണ് ലഭി�ു�ത.് എ�ാൽ ൈദവം
കണ�ു െവയ്�ു�തും സ�ർ��ിൽ �പതിഫലം എ

�ിെയ�ി ലഭി�ു�തും സ�ർ�ം സേ�ാഷി�ു�തും

ദൂത�ാർ കുനി�ുേനാ�ു�തുമായ ഒേരെയാരു ശു

�ശൂഷ മാ�തേമയു��.അതാണ്സ�ർ�രാജ��ിെ�താ
േ�ാൽ ഉപേയാഗി�ുക അഥവാ സുവിേശഷേഘാഷ

ണം. ൈദവം നെ� ഭൂമിയിൽ ആ�ിെവ�ിരി�ു�തി
െ� ഉേ�ശ�വും ഇതുമാ�തമാണ.് 1െകാരി��ർ 9:16-ൽ
െപൗെലാസ് പറയു� ;ു "ഞാൻ സുവിേശഷം അറിയി
�ു�ു എ�ിൽ എനി�ു �പശംസി�ാൻ ഒ�ുമി�. നിർ
��ം എെ� േമൽ കിട�ു� .ു" െപൗെലാസിെ� േമ
ൽ മാ�തമ�; വീ�ുംജനി� എ�ാവരുെടയുംേമൽ ഈ
നിർ��ം കിട���.് അടു�ഭാഗം; "ഞാൻ സുവിേശ
ഷം അറിയി�ു�ി� എ�ിൽ എനി�ു അേ�ാ ക

ഷ്ടം!" യജമാനൻ ഏ�ി� േജാലി വിശ�സ്തതേയാെട
െച�ാ� ദാസന് ശുഭം വരുകയിെ��് െപൗെലാസിന്

ന�ായി അറിയാം. അടു�വാക�ം; "ഞാൻഅതു മനഃ
പൂർ�ം നട�ു�ു എ�ിൽ എനി�ു �പതിഫലം ഉ�ു;
മനഃപൂർ�മെ��ിലും കാര�ം എ�ൽ ഭരേമ�ി�ിരി�ു

� .ു" (1െകാരി, 9:17). സുവിേശഷേഘാഷണം മനഃപൂർ
�ം െചയ്താലും ആരുെടെയ�ിലും നിർ���ാൽ

െചയ്താലും, കാര�ം എ�ാവരുെടേമലും ഭരേമ�ി�െ�
�ിരി�ു�തും �പതിഫലം ലഭി�ു�തുമാണ.് �കിസ്തു
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�കൂശിൽ മരി�് ര� ഒരു�ി; �കിസ്ത�ാനികൾ ര�െയ
േലാക�ിൽ മുഴു വൻ �പസി�മാ�ണം. േലാക�ിൽ
�കിസ്ത�ാനികൾ�് മാ�തമു� ഒരു േ�ശഷ്ഠതയാണ്അ

വർ ൈദവ�ിെ� സുവാർ�ാദൂതികളാണ് എ�ത.്
"ന�സുവിേശഷി�ു�വരുെട കാൽഎ�തമേനാഹരം'.
(േറാമ, 10: 15). ഈ വാർ� അറിയി�ുവാനാണ് ന

െ�ൈദവം ഭൂമിയിൽആ�ിെവ�ിരി�ു�ത.് ഒരാെള
�ിലുംഈ വാർ�യറിയാെത നശി��േപായാൽഅതി

നു ന�ൾഓേരാരു�രും ഉ�രവാദികളായിരി�ും.

XlV.ഇരുവായ്�ലയു�വാൾ

"ൈദവ�ിെ� വചനം ജീവനും ൈചതന�വുമു�
തായി ഇരുവായ്�ലയു� ഏതു വാളിെന�ാള�ം മൂ

ർ�േയറിയതും �പാണെനയും ആ�ാവിെനയും സ�ി

മ�കെളയും േവറുവിടുവി�ുംവെര തുെള��െച���

തും ഹൃദയ�ിെല ചി�ന�െളയും ഭാവ�െളയും വി

േവചി�ു�തുംആകു� .ു" (എ�ബാ, 4:12). വാൾ കി�
ൻ ആയുധേമാ, കൃഷി ആയുധേമാ അ�; യു�ായുധ
മാണ.് േപാർ�ള�ിൽ വീര�ാരാണത് ഉപേയാഗി�ു
�ത.് അതിൽ�േ� വീര�ാരിൽ േ�ശഷ്ഠ�ാരായവ

രാണ് ഇരുവായ്�ലയു� വാൾ ഉപേയാഗി�ു�ത.്
പൗെലാസ് പറയു� േപാർ�ളംസുവിേശഷവയലാണ.്
"നമു�ു േപാരാ�ം ഉ�തു ജഡര��േളാട�, വാഴ്ച
കേളാടും അധികാര�േളാടും ഈ അ�കാര�ിെ�

േലാകാധിപതികേളാടും സ�ർേ�ാക�ളിെല ദുഷ്ടാ�

േസനേയാടും അേ�ത. (എെഫ, 6: 12). വയൽ േലാകമാ
െണ�ും (മ�ാ, 3:38), സർ�േലാകവും ദുഷ്ടെ� അ
ധീനതയിലാെണ�ും (1േയാഹ, 5:19), േലാക�ിെ�
യും (2െകാരി, 4:4), മരണ�ിെ�യും (നരകം)അധികാ
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രി സാ�ാനാെണ�ും (എ�ബാ, 2:14) ൈബബിൾ വ�
�മാ�ു� .ു ഈ േലാക�ിേല�് ഇറ�ിെ��് സാ

�ാന�ശ�ികെള എതിർ�് േതാ�ി�്, ആ�ാ�െള
വിടുവിെ�ടു�ാനാണ് ഇരുവായ്�ലയു� ൈദവവച

നെമ� വാള�ം, സർ�ായുധവർ�വും ൈദവമ�ൾ�്
നല്കിയിരി�ു�ത.് "പിശാചിെ� ത���േളാടു എതി
ർ�ുനി�ാൻ കഴിേയ�തി�ു ൈദവ�ിെ� സർ�ാ

യുധവർ�ം ധരി��െകാൾവിൻ." (എെഫ, 6:11). പലർ
�ും ലഭി�ിരി�ു� ഇരുവായ്�ലയു� വാൾ തുരു

െ�ടു�ും, സർ�ായുധവർ�ം �ദവി��ം േപായി���ാ
കും. "നി�ള�െടഅെര�ുസത�ം െക�ിയും നീതി എ�
കവചം ധരി��ം സമാധാന സുവിേശഷ�ി�ായു� ഒ

രു�ം കാലി�ു െചരി�ാ�ിയും എ�ാ�ി�ും മീെത ദു

ഷ്ടെ� തീയ�ുകെള ഒെ�യും െകടു�ുവാ��താ

യ വിശ�ാസം എ� പരിച എടു�ുെകാ�ും നി�ിൻ. ര
� എ� ശിരസ്�തവും ൈദവവചനം എ�ആ�ാവി

െ� വാള�ം ൈകെ�ാൾവിൻ." (എെഫ, 6:14-17). ൈദ
വ�ിെ� സർ�ായുധവർ�വും, ൈദവവചനെമ�ആ
�ാവിെ� വാള�ം ഉപേയാഗി�ാെത സാ�ാനുമായി

സഖ�ം െചയ്തി�് സുവിേശഷവയലിൽ അേ��ാനി�ാ

െത സുഖസുഷുപ്തിയിൽ ലയി�ിരി�ു� വിശ�ാസി

െ��െന കർ�ാവിെ� �പത��തയിൽ അനി��രാ

യി നില്�ുവാൻ എ�െന കഴിയും??? "സമാധാന�ി
െ� ൈദവം തേ� നി�െള മുഴുവനും ശു�ീകരി�ു

മാറാകെ�; നി�ള�െട ആ�ാവും �പാണനും േദഹവും
അേശഷം ന�ുെട കർ�ാവായ േയശു�കിസ്തുവിെ�

�പത��തയിൽഅനി��മായി െവളിെ�ടുംവ�ം കാ�

െ�ടുമാറാകെ�." (1െത� 5:23, 3:13).

XV.വളരുമാറാ�ു�ൈദവം
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"ഞാൻ ന��, അെ�ാേ�ാസ് നെന��, ൈദവമേ�ത
വളരുമാറാ�ിയതു.ആകയാൽ വളരുമാറാ�ു�ൈദ
വമ�ാെത നടു�വനും നെന�ു�വനും ഏതുമി�. ന
ടു�വനും നെന�ു�വനും ഒരുേപാെല; ഓേരാരു�
�ു താ�ാെ� അ��ാന�ി�ു ഒ�വ�ം കൂലി കി

��ം. ഞ�ൾ ൈദവ�ിെ� കൂ��േവല�ാർ; നി�ൾ
ൈദവ�ിെ�കൃഷി,ൈദവ�ിെ� ഗൃഹ നിർ�ാണം."
(1െകാരി, 3:6-9). സുവിേശഷവയലിൽ അേ��ാനി�ാ
ൻ മടി�ു�വർ സാധാരണ പറ�ു േകൾ�ു�താ

ണ് 'നടു�വനും നനയ്�ു�വനും ഏതുമി�; വളരുമാ
റാ�ു�ത് ൈദവമാണ.്' വളരുമാറാ�ു�ത് ൈദവം
തെ�യാണ;് അതിലാർ�ും സംശയം േവ�. പെ�
നടുവാനുംനനയ്�ുവാനുംആളിെ��ിൽൈദവെമ�

െന വളരുമാറാ�ും? ഈ േവദഭാഗ�് പലരും േബാധ

പൂർ�ം വിസ്മരി��കളയു� ഒരു വസ്തുതയു�;് പൗ
െലാസ് ന��, അഥവാ വചനെമ� വി�ു വിെത��; അ
െ�ാേ�ാസ് നെന��, അഥവാ വി�ു പാറ��റ�് വീ
ണി�് പറവകൾ െകാ�ിെ�ാ�് േപാേയാ? മു�ിനി
ടയിൽ വീണി�് മു�തിെന െഞരു�ി�ളേ�ാ? മ�്
കുറവു�ിട�് വീണി�ത് കരി�ുേപാേയാ? ഇെതാ
െ� േനാ�ിെ�ാ�ിരു� .ു ൈദവം വളരുമാറാ�ി,
അഥവാ പൗെലാസും അെ�ാേ�ാസും നടുകയും നനയ്

�ുകയും െചയ്ത ൈദവവചനെമ� സുവിേശഷ�ി

ലൂെടൈദവം വ��ിെയ വീ�ും ജനി�ി��. മേനാരമ പ
�ത�ിെ� കാഴ്ച�ാട് േപജിൽ ശുഭദിനം എെ�ാരു പം

�ിയു�.് അതിൽ കുറ��നാൾ മു�് �പാർ�നയുെട
ഔചിത�െ��ുറി�് ഒരു ചി�യു�ായിരു� .ു അതി
�പകാരമായിരു� ;ു "ഒരാൾ ൈദവേ�ാട് �പാർ�ി�ു
കയാണ;്ൈദവേമ,എനിെ�ാരു േലാ�റി അടി�ണേമ,
എ�ാൽ േമലിൽഞാൻ ന�വനായിരു�ുെകാ�ാം.എ
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നി�് ന�വനാകാൻ ഒരവസരം തരൂ; ഇനിേമൽ നീ പറ
യു�തനുസരി��െകാ�് നിെ� വഴികളിൽ�െ�

ഞാൻ നട�ുെകാ�ാം. 'എനി�ു ന�വനാകാൻ ഒരവ
സരം തരൂ' എ�ാണ് നാള�കളായി താൻ �പാർ�ി�ു
�ത.് ഈ �പാർ�ന േക�്േക�് ഒടുവിൽ ൈദവ�ിന്

മുഷി� .ുൈദവം പറ� ;ു 'മകെന നീ എനിെ�ാരവ
സരം തരൂ, നീ േവഗം ഒരു േലാ�റി ടി��് എടു�ൂ.' േലാ
�റിെയടു�ാെതയാണ് നാള�കളായി ഒ�ാം സ�ാന

�ിനുേവ�ി �പാർ�ി��െകാ�ിരു�ത.് േലാ�റിെയടു
�ാ� ഈ മനുഷ�ന് സ�ാനം അടി�ി�ാൻ ൈദവ

�ിെ� മു�ിൽ ര�ു വഴികളാണു�ത.് ഒെ��ിൽ,
േകരള സർ�ാരിെ� ഒരു വ�ാജ ടി��് ഉ�ാ�ണം.
അെ��ിൽ, സ�ാന�ിനർഹമായ ഏെത�ിലും പാവ
െ��വെ� ടി��്ൈദവം കവർെ�ടു�്ഈ മനുഷ�ന്

െകാടു�ണം. ഇതുര�ും ൈദവ�ിന് സാധ�വുമ�.
അതുേപാെല നടുവാനും നനയ്�ുവാനും അഥവാ സു

വിേശഷ േവല െച�ാൻ നാം മന�� കാണി�ാൽ വള

രുമാറാ�ു�ത് ൈദവം െചയ്തുെകാ��ം. അ�ാെത
വളരുമാറാ�ാൻൈദവ�ിനുേപാലും കഴിയി�. 'പാപം
െച��� േദഹി മരി�ണം' (െയെഹ, 18:4), 'പാപ�ി
െ� ശ�ളം മരണം' (േറാമ, 6:23), 'ര�ം കൂടാെത പാ

പേമാചനമി�' (എ�ബാ, 9:11-12)എ�ൈദവനീതി നിവ
ർ�ി�ാൻ ൈദവം താൻ മനുഷ�നായി വ�് ന�ുെട

പാപ�െള തെ� ചുമലിൽ വഹി�� �കൂശിൽ മരി��

െകാ�ു നമു�ു ര� ഒരു�ി. സകലവും തെ� വാ
�ിനാൽ ഉളവാ�ിയവന് മെ�ാരു വാ�ിനാൽ മാനവ

കുല�ിെ� പാപം േപാ�ാൻ കഴിയി�ായിരു�ുേവാ?
അ�െന െചയ്താൽ ൈദവം നീതിമാനെ��ു വരും.
ആകയാൽ നടുവാനും നനയ്�ുവാനും പൗെലാസുമാ

െരയും അെ�ാേ�ാസുമാെരയും ൈദവം സ�ർ��ിൽ
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നി�് േനാ�ിെ�ാ�ിരി�ുകയാണ.്അത�ാെതൈദ
വ�ിെ� പ�ൽ കുറു�ുവഴികെളാ�ും ഇ�. "ഇ�
െന സകല നീതിയും നിവർ�ി�ു�തു നമു�ു ഉചി

തം" (മ�ാ, 3:15). താൻ തെ� �കൂശിൽമരി�് സ�ാ
ദി� ര� േലാക�ിൽ മുഴുവൻ �പസി�മാ�ുവാൻ

ൈദവം നെ� ഏ�ി�ിരി�ുകയാണ.് "ആരും നശി��
േപാകാെത എ�ാവരും മാനസാ�രെ�ടുവാൻ ൈദവം

ഇ�ി�� നി�േളാടു ദീർഘ�മ കാണി�ു�േതയു

��." (2പെ�താ, 3:9).സുവിേശഷേവല െച�ാൻ നേ�ാ
ടും, ര� �പാപി�ാൻ േലാകേ�ാടും ദീർഘ�മ കാ

ണി�ു� .ു ൈദവക�ന മറു�ാെത അനുസരി�ു�
വരാണ് വിശ�സ്തനും ബു�ിമാനുമായ ഗൃഹവിചാരക

ൻ. (മ�ായി, 12:42). "ൈദവെ�അേന�ഷി�ു�ബു

�ിമാനുേ�ാ എ�ു കാ�ാൻ യേഹാവ സ�ർ��ിൽ

നി�ു മനുഷ�പു�ത�ാെര േനാ�ു� .ു" (സ�ീ, 14:2).

XVl. ന�വനുംവിശ�സ്തനുമായ ദാസൻ

"അതിനു യജമാനൻ ന� ,ു ന�വനും വിശ�സ്തനു
മായ ദാസേന, നീ അ��ിൽ വിശ�സ്തനായിരു� ;ു
ഞാൻ നിെ� അധിക�ി�ു വിചാരകനാ�ും; നിെ�
യജമാനെ� സേ�ാഷ�ിേല�ു �പേവശി� എ�ു

അവേനാടു പറ� .ു" (മ�ാ, 25:23).എ�ാവർ�ും 'ന
�വനും വിശ�സ്തനുമായ ദാസെന' എ�ു വിളി േകൾ
�ാൻ ആ�ഗഹമു�.് പെ� ആരു നെ� വിളി�ും?
നാേമാരു�രും മരി�ുേ�ാൾ 'സ്െതഫാേനാസിെന
േയശു�കിസ്തു എഴുേ���നി�ു സ�ീകരി� േപാെല' (�പ
വൃ, 7:56) നെ�യും സ�ീകരി�ണെമ�് നമു�ാ�ഗഹ
മു�;് പ� ആരു സ�ീകരി�ും? യജമാനൻ ക�ി�
െതാെ�യും അ�രം�പതി അനുസരി�വരാണ് 'വിശ�
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സ്തദാസൻ' എ�ു വിളി േകൾ�ു�ത.് അവെരയാണ്
യജമാനൻ സ�ീകരി�ു�തും. ദൂതൻ പാപം െചയ്ത
േ�ാൾ അവർ�ുേവ�ി ഒരു ര�കൻ എഴുേ��ിെ�

�ുമാ�തമ�, പാപംെചയ്ത ദൂത�ാെര ആദരി�ാെത
അ�തമ�ിെ� ച�ലയി�� നരക�ിലാ�ി ന�ായവി

ധി�ായി കാ�ാൻ ഏ�ി�യും െചയ്തു. (2പെ�താ, 2:
4). എ�ാൽ മനുഷ�ൻ പാപം െചയ്തേ�ാൾ ൈദവം മ
നുഷ�നായി താണിറ�ുകയും, മനുഷ�െ� പാപം വഹി
��െകാ�് മരി�് ര� ഒരു�ുകയും െചയ്തു. അ�
െനെയ�ിൽ സുവിേശഷമറിയി�ാനു� േയാഗ�ത

ആർ�ാണ് ദൂത�ാർേ�ാ മനുഷ�ർേ�ാ? സ�ർ�രാ
ജ��ിെ� താേ�ാൽ അഥവാ സുവിേശഷം അറിയി

�ാനു� അധികാരം ൈദവം ദൂത�ാർ�� നല്കിയ

ത;് മനുഷ�ർ�ാണ് നല്കിയത.് ദൂത�ാർ�് സുവിേശ

ഷമറിയി�ാനു�ആ�ഗഹമു�.്അതുെകാ�ാണ് സ�
ർ��ിൽനി�ു വ� പരിശു�ാ�ാവിനാൽ ഭൂമിയിൽ

മനുഷ�ർ സുവിേശഷമറിയി�ുേ�ാൾ, ആയതിേല�്
ൈദവദുത�ാരും കുനി�ുേനാ�ു�ത.് (1പെ�താ, 1:
12). എ�ാൽ ദൂത�ാർ�് അതിനു� േയാഗ�തയി�.
ര�അനുഭവി� ൈദവമ�ൾ��ാെത ര�യുെട ദൂ

തറിയി�ുവാൻ സ�ർ��ിലും ഭൂമിയിലും േയാഗ�രായി

മ�ാരുമി�. സുവിേശഷേവല െച�ാ�വർ എ�ായാ
ലും 'ന�വനും വിശ�സ്തനുമായ ദാസെന' എ�ു� വി

ളി േകൾ�ി�.എ�ാൽഇ�െനയു�വർ േകൾ�ു�
ഒരു േചാദ�മു�;് 'ദുഷ്ടനും മടിയനുംആയ ദാസേന (മ
�ായി, 25:26) എനി�ു നിേ�ാടു കരുണ േതാ�ിയ

തുേപാെല നിന�ും കൂ��ദാസേനാടു കരുണ േതാേ�

�ത�േയാ' (മ�ാ, 18:33)എ�ും 'ഞാൻ നിെ� പാപ
�ിെ� കടം ഇെള��ത�േ�ാൾ, കടം ഇെള��തരു�
ഒരു യജമാനൻ സ�ർ��ിലുെ��് നിെ� കൂ��ദാസ
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േനാട് നീ പറ�ുേവാ?' (മ�ാ, 18:27) എ�ുമായിരി
�ും. "അ�െന ഉ�വനു ഏവനും ലഭി�ും; അവനു
സമൃ�ിയും ഉ�ാകും; ഇ�ാ�വേനാേടാ ഉ�തും കൂ
െടഎടു�ുകളയും." (മ�ാ, 25:29).

XVll. ജീവി�ു�തു �കിസ്തുവും മരി�ു�തു ലാഭവും

"എനി�ു ജീവി�ു�തു �കിസ്തുവും മരി�ു�തു
ലാഭവുംആകു� .ുഎ�ാൽ ജഡ�ിൽ ജീവി�ു�തി
നാൽ എെ� േവെല�ു ഫലം വരുെമ�ിൽ ഏതുതിര

െ�ടുേ��ു എ�ുഞാൻ അറിയു�ി�. ഇവ ര�ി
നാലും ഞാൻ െഞരു�ു� ;ു വി�� പിരി�ു �കിസ്തു

വിേനാടുകൂെട ഇരി�ാൻ എനി�ു കാം�യു�ു; അ
തു അത���മമേ�ാ. (ഫിലി, 1:21-23). ഇവിെട ഒരു ഭ
�ൻ ജീവി�ു�േതാ മരി�ു�േതാ ഏതു തിരെ�

ടുേ�ണെമ�് അറിയാെത കുഴ�ു� .ു 'ഇവ ര�ിനാ
ലും ഞാൻ െഞരു�ു� 'ു അതാണ് �പശ്നം. ജീവി�ിരു
�ാൽ യജമാനനുേവ�ി േസവ െച�ാം; അേനകം ആ
�ാ�െള ആദായെ�ടു�ാം. മരി�ാൽ യജമാനെ�
സേ�ാഷ�ിേല�് �പേവശി�ാം;അതുംതനി�ു ലാ
ഭവും അത���മവുമാണ.് �കിസ്തുവിൽ ജീവി�ു�വ
ർ അഥവാ യജമാനനുേവ�ി അേ��ാനി�ു�വർ�ു

മാ�തേമ ഇ�െനെയാരു െഞരു��ിെ� വിഷയമു

��. അതുെകാ�ാണ് താൻ പറയു�ത;് 'ഞാൻ സുവി
േശഷം അറിയി�ു�ുഎ�ിൽ എനി�ു �പശംസി�ാൻ

ഒ�ുമി�. നിർ��ം എെ� േമൽ കിട�ു� .ു ഞാൻ
സുവിേശഷം അറിയി�ു�ി� എ�ിൽ എനി�ു അ

േ�ാ കഷ്ടം!" (1െകാരി, 9:16). പഴയനിയമ�ിലും ഇതി
നു സമാനമായ ഒരു സംഭവം കാണാം. ആരാമ� പാളയ
�ിൽ െച�് ഭ�ണപാനീയ�ള�ം വിലെ�� വസ്തു
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വകകള�ം കെ��ിയ നാലു കുഷ്ഠേരാഗികള�െട മ

േനാഭാവം പൗെലാസിേ�തിനുസമാനമാണ.് "പിെ�അ
വർ ത�ിൽ ത�ിൽ: നാം െച���തു ശരിയ�; ഇ�ു
സദ�ർ�മാനദിവസമേ�ാ; നാേമാ മി�ാതിരി�ു� ;ു
േനരം പുലരുംവെര നാം താമസി�ാൽ നമു�ു കു�ം വ

രും; ആകയാൽ വരുവിൻ; നാം െച�ു രാജധാനിയിൽ
അറിവുെകാടു� എ�ു പറ� .ു" (2രാജാ, 7:9). ഇതി
െ� ചരി�ത പ�ാ�ലം നമു�റിയാം: യി�സാേയൽ
രാജാവായ െയേഹാരാമിെ� (ബി.സി. 853-841) കാല
�് അരാംരാജാവായ െബൻ-ഹദദ് തെ� ൈസന�വു
മായി വ�് ശമര�െയ ഉപേരാധി��. ശമര�ാനിവാസികൾ
മഹാ�ാമം നിമി�ം കഷ്ടെ���. അവരുെട കഷ്ടത
യുെട കാഠിന�ം അവിെട കാണാൻ കഴിയും; ഒരു കഴുത
�െല�ു എൺപതു െവ�ി�ാശും കാൽകബ് �പാ

�ാഷ്ഠ�ി�ു അ�ു െവ�ി�ാശും വെര വിലകയ

റി. ര�ു സ്�തീകൾ വിശ��മൂലം ഒരു കു�ിെന പുഴു

�ി തി�ുകയും െചയ്തു. അതുമൂലം യി�സാേയൽ രാ
ജാവിനു എലീശേയാടു ൈവരം േതാ�ി; എലീശെയ വ
ധി�ാൻ ഒരു ദൂതെന അയ��. ദൂതൻ വരുേ�ാൾ വാ
തില്�ൽ അവെന തടു�ുവാൻ എലീശ തെ� കൂെട

യു�ായിരു�വേരാടു പറ� .ു മാ�തവുമ�, രാജാവു
പി�ാെല വരു�ുെ��ും �പവാചകൻ െവളിെ�ടു�ി.
നാെള ഈ േനര�ു ശമർ�യുെട പടിവാതിൽ�ൽ

േശെ�ലി�ു ഒരു െസയാ േകാത�ുമാവും േശ�ലി

�ു ര�ു െസയാ യവവും വില്�ുംഎ�ുയേഹാവഅ

രുളിെ����ു എ�ു എലീശ രാജാവിെന അറിയി��.
അ�ു രാ�തി രഥ�ള�േടയും കുതിരകള�േടയും മഹാ

ൈസന��ിെ�യും ശബ്ദം ൈദവം ആരാമ�െര േകൾ

�ി�തുെകാ�,് ആരാമ�ൈസന�ം സർ�വും ഉേപ�ി
�� ഓടിേ�ായിരു� .ു ആ രാ�തിയിൽ തെ�യാണ് ശമ
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ര�യുെട പടിവാതിലിൽ കഴി�ിരു� നാലു കുഷ്ഠേരാ

ഗികൾ അരാം പാളയ�ിൽ െച�് ഭ�ണസാധന�

ള�ം െവ�ിയും െപാ�ും വസ്�ത�ള�ം കെ��ിയത.്
(2രാജാ, 6:24-7:20).അവർ ഭ�ി�� തൃപ്തരായേശഷം
പറ� കാര�മാണ് നാം മുകളിൽ ചി�ി�ത.് കുഷ്ഠ
േരാഗം മരണ�ിെ� �പതിരൂപമാണ.് കുഷ്േഠാഗി തല
മൂടാെതയും, അധരം മൂടിെ�ാ�ിരി�യും അശു�ൻ
അശു�ൻഎ�ു വിളി��പറകയും െചയ്തുെകാ�് പാ

ളയ�ിനു പുറ�ു തനി�� പാർേ��വനാണ.് (േല
വ�, 13:45-46). സാധാരണ ജന�േളാടു അടു�ിടെപ

ടുവാൻ അനുവാദമി�ാ� ഈ കുഷ്ഠേരാഗികൾ ഇ

�ാര�ം രാജധാനിയിൽ അറിയി�ിെ��ിലും തലെയാ

�ും േപാകാൻ േപാകു�ി�. പെ�അവരുെട മന�ാ

�ി സ�തി�ു�ി�; പ�ണം മുഴുവൻ പ�ിണികിട�ു
േ�ാൾ ഇ�തയധികം ഭ�ണസാധന�ൾക�ുകി�ിയി

��ം അവേരാടറിയി�ിെ��ിൽ ത�ൾ�ു കു�ം വരുെമ

�് അവരുെട ന� മന�ാ�ിയാണ് അവെര ഓർ�ി�ി

�ത.് അവർ െച�് രാജധാനിയിൽ അറിയി�ുകയും,
എ�ാവരും ഭ�ണം കഴി�� ജീവൻ ര�ി�ുകയും െച

യ്തു.

ൈദവമ�ളായ നാം എെ��ിലും സദ�ർ�മാനം

േകൾ�ുകേയാ അനുഭവി�ുകേയാ െചയ്തി��േ�ാ?
എ�ബായേലഖകൻ പറയു� ;ു 'അവെരേ�ാെല നാമും
ഒരു സദ�ർ�മാനം േക�വർ ആകു� 'ു (എ�ബാ, 4:2).
എ�ാണ് നാം േക� സുവാർ� അഥവാ സുവിേശഷം.
മാനവകുല�ിെ� പാപപരിഹാരാർ�ം ഒരു നീതിയാ

ഗം നട�ിരി�ു� .ു (േറാമ, 5:18). ഒരു ഉ�ാരകൻ ഭൂമി
യിൽ ജനി�� ജീവി�� മരി�� ഉയിർ�ിരി�ു� .ു (മ
�ാ, 1:21, 1െകാരി, 15:21, േറാമ, 4:24). "ദാവീദിെ�സ
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�തിയായി ജനി�� മരി�ി�� ഉയിർെ�ഴുേ��ിരി�ു

� േയശു�കിസ്തുവിെന ഓർ�ുെകാൾക. അതു ആ
കു�ുഎെ� (ന�ുെട)സുവിേശഷം." (2തിെമാ, 2:8-8).
ഇതു കുഷ്ഠേരാഗികൾ കെ��ിയതുേപാലു� നശി

��േപാകു� ആഹാരമാേണാ? ആ ആഹാരം ഭ�ി�ി

��ം പി�േ�തിൽ അവെര�ാം നശി��േപായി. എ�ാ
ൽ േയശു പറയു� ;ു "സ�ർ��ിൽനി�ു ഇറ�ിയ ജീ
വനു� അ�ം ഞാൻആകു� ;ു ഈഅ�ം തി�ു�വ

ൻ എ�ാം എേ��ും ജീവി�ും; ഞാൻ െകാടു�ാനിരി
�ു� അ�േമാ േലാക�ിെ� ജീവ�ു േവ�ി ഞാൻ

െകാടു�ു� എെ� മാംസം ആകു� .ു" (േയാഹ, 6:51,
58). "ഞാൻതേ� പുനരു�ാനവും ജീവനുംആകു� ;ു
എ�ിൽ വിശ�സി�ു�വൻ മരി�ാലും ജീവി�ും. ജീവി
�ിരു�ുഎ�ിൽ വിശ�സി�ു�വൻആരും ഒരു നാള�ം

മരി�യി�;" (േയാഹ, 11:25-26). ഈ നിത�ജീവാഹാരം

നാം കെ��ുകയും ഭ�ി�� തൃപ്തരാകുകയും െച

യ്തേശഷം, മ�ാേരാടും ഈ സദ�ർ�മാനം അറിയി

�ാെതയിരു�ാൽ നമു�ു കു�ം വരുകയിേ�? "ഞാൻ
സുവിേശഷം അറിയി�ു�ി� എ�ിൽ എനി�ു അ

േ�ാ കഷ്ടം!" (1െകാരി, 9:16). ഇതു പൗെലാസിെ�
വ��ിപരമായ േരാദനമാെണ�ിലും; എ�ാ ൈദവമ�
േളാടുമു� മു�റിയി��കൂടിയാണ.് സുവിേശഷേവല
െച�ാ�വർ തനി�ുതെ�കഷ്ടവും നഷ്ടവും സ�രു

പി�� െവയ്�ുകയാണ് െച���ത.് "എനി�ു ജീവി
�ു�തു �കിസ്തുവും മരി�ു�തു ലാഭവുംആകു� "ു
(ഫിലി, 1:21)എ�ാണ് താൻ പറയു�ത.് �കിസ്തുവിൽ
ജീവി�ാ�വർ അഥവാ സുവിേശഷം അറിയി�ാ�

വർ ജീവി�ിരി�ു�തുെകാ�് �പേയാജനമവുമി�; മരി
�ാൻ േപടി�ുകയും േവണം.
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XVIII. േലാക�ിെ� െവളി�ം

"നി�ൾ േലാക�ിെ� െവളി�ം ആകു� ;ു മലേമ
ൽ ഇരി�ു� പ�ണം മറ�ിരി�ാൻ പാടി�. വിള�ു
ക�ി�� പറയിൻകീഴ� ത�ിേ�ലെ�ത െവ�ു�ത ;ു
അേ�ാൾ അതു വീ�ിലു� എ�ാവർ�ും �പകാശി�ു

� .ുഅ�െനതേ� മനുഷ�ർ നി�ള�െട ന� �പവൃ�ി
കെള ക�ു, സ�ർ��നായ നി�ള�െട പിതാവിെന മ

ഹത�െ�ടുേ��തി�ുനി�ള�െട െവളി�ംഅവരുെട

മു�ിൽ �പകാശി�െ�." (മ�ായി 5:14-16). േയശു
േലാക�ിേല�ു വ�േ�ാൾ, 'ഇരു�ിൽ ഇരി�ു� ജ
നം വലിേയാരു െവളി�ം ക�ു; മരണ�ിെ� േദശ�ി
ലും നിഴലിലും ഇരി�ു�വർ�ു �പകാശം ഉദി��' (മ
�ാ, 4:15)എ�ു വായി�ു� .ു േയശു പറയു� ;ു 'ഞാ
ൻ േലാക�ിെ� െവളി�ം ആകു� ;ുഎെ�അനുഗമി
�ു�വൻ ഇരുളിൽ നട�ാെത ജീവെ� െവളി�മു�

വൻ ആകും.' (േയാഹ, 8:12, 9:5). േയശു ആ െവളി�ം

ൈദവമ�ളായ ന�ിൽ പകർ�ിരി�ുകയാണ;് "നി�
ൾ െവളി��ിെ� മ�ൾ ആേക�തി�ു െവളി�ം ഉ

�ടേ�ാളം െവളി��ിൽ വിശ�സി�ിൻ എ�ു പറ

� .ു" (േയാഹ, 12:36). "എ�ിൽ വിശ�സി�ു�വൻ
ആരും ഇരുളിൽ വസി�ാതിരി�ാൻ ഞാൻ െവളി�മാ

യി േലാക�ിൽ വ�ിരി�ു� .ു" (േയാഹ, 12:46). േയ
ശുവിെ� അെ�ാസ്തല�ാർ �കിസ്തുവിൽ െവളി�മാ

യി �പകാശി�വരാണ;് "നീ ഭൂമിയുെട അ�േ�ാളവും ര
� ആേക�തി�ു ഞാൻ നിെ� ജാതികള�െട െവളി

�മാ�ി െവ�ിരി�ു�ുഎ�ുകർ�ാവു ഞ�േളാടു

ക�ി�ി���ു എ�ു പറ� .ു" (�പവൃ, 13:47).ആദിമസ
ഭയും േലാക�ിനു െവളി�മായിരു� .ു ഫിലി�ിേരാടു
അെ�ാസ്തലൻ പറയു�ത് �ശ�ി�ുക; "അവരുെട
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ഇടയിൽ നി�ൾ ജീവെ� വചനം �പമാണി��െകാ�ു

േലാക�ിൽ േജ�ാതി��കെളേ�ാെല �പകാശി�ു� .ു"
(ഫിലി, 2:15). നാേമാരു�രും ഇരുള�ം ഇരുളിെ� മ�
ള�മായിരു� ;ു "മുെ� നി�ൾ ഇരുളായിരു� ;ു ഇേ�ാ
േഴാ കർ�ാവിൽ െവളി�ം ആകു� .ു" (എെഫ, 5:8, �പ
വൃ, 26:18). ഇരുളിൽ �പകാശി�ുകയേ� െവളി�ം െച
േ��ത?് "നി�ൾഎ�ാവരും െവളി��ിെ� മ�ള�ം
പകലിെ� മ�ള�ംആകു� ;ു നാം രാ�തി�ും ഇരുളി�ു
മു�വര�." (1െത�, 5:5). െവളി��ിെ� മ�ൾ എ
�ായാലും െവളി�ം തെ�യായിരി�ും. ഇനി �പകാശി
�ു�ിെ��ിൽ ഇരുളിെ� മ�െളേ� വരൂ. എ�ാവർ
�ുംഅറിവു േനടണെമ�ുംആ�ീയമായി വളരണെമ

�ുംആ�ഗഹമു�വരാണ.് അതുെകാ�ാണ് നാം തുട
ർമാനമായി ൈബബിൾ വായി�ു�തും, കൂടിവരവുക
ളിലും �ാ��കളിലും സംബ�ി�ു�തും, �പസംഗ�
ൾ േകൾ�ു�തും, കൺെവൻഷനുകൾ�് േപാകു�

തും, ന�ന� പുസ്തക�ൾ വായി�ു�തും. പെ�
അറിവ് ചീർ�ി�ുകയാണ് െച���ത.് (1െകാരി, 8:1).
എ�ാൽ ഈഅറിവ് �പാേയാഗിക തല�ിൽ ഉപേയാ

ഗി�ുേ�ാൾ, അഥവാ മ���വേരാട് പ�ുെവയ്�ു
േ�ാൾ പരി�ാനമായി മാറു� .ു അതുേപാെല നാം
അറി� സത��ൾ ന�ിൽ�െ� മൂടിെവ�ാൽ, വി
ള�ു ക�ി�� പറയിൻകീഴിൽ െവയ്�ു�വെരേ�ാ

െല മാ�തേമയു��; മ���വേരാട് അറിയി�ാൽ ന�
ള�ംഅവരും �പകാശിതരാകും!

യേഹാവയ്െ�ാ�ം നാ�തുനാൾ സീനായിപർ�ത

�ിൽ ആയിരു� േമാെശ പർ�ത�ിൽ നി�ു ഇറ

�ിവരുേ�ാൾ, യേഹാവയുെട അരുള�ാടുകൾ നിമി
�ംഅവെ� മുഖ�ിെ� ത��് �പകാശി�തുെകാ�്
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അഹേരാനും യി�സാേയൽ മ�ള�ം അവെ� അടു�

ൽ െച��വാൻ ഭയെ��� എ�ാണ് കാണു�ത.് (പുറ,
34:27-30). ഇ�ാര�ം പൗെലാസ് എടുെ�ഴുതിയി���;്
"എ�ാൽക�ിൽഅ�രമായി െകാ�ിയിരു� മരണ
ശു�ശൂഷ, നീ�ം വരു�തായ േമാെശയുെട മുഖേതജ
��നിമി�ം യി�സാേയൽമ�ൾ�ു അവെ� മുഖ

�ു േനാ�ി�ൂടാതവ�ം േതജ���താെയ�ിൽ

ആ�ാവിെ� ശു�ശൂഷ അധികം േതജ���താകയി�

േയാ?" (2െകാരി, 3:7-8). താൻ പഴയനിയമെ�അ�

ര�ിെ� ശു�ശൂഷെയ�ും; െകാ��� ശു�ശൂഷെയ�ും
(2െകാരി, 3:6), മരണശു�ശൂഷെയ�ും (2െകാരി, 3:7),
ശി�ാവിധിയുെട ശു�ശൂഷെയ�ും (2െകാരി, 3:9), നീ
�ംവരു� ശു�ശൂഷെയ�ുമാണ് (2െകാരി, 3:11)അവി
െട പറയു�ത.് പുതുനിയമ�ിെ� ശു�ശൂഷയാകെ�;
ആ�ാവിെ� ശു�ശൂഷയും; ജീവി�ി�ു� ശു�ശൂഷയും
(2െകാരി, 3:6), നീതിയുെട ശു�ശൂഷയും (2െകാരി, 3;9),
നിലനില്�ു� ശു�ശുഷയുമാണ.് (2െകാരി, 3:11). "നീ
�ം വരു�തു േതജ���തായിരുെ��ിൽ നിലനില്

�ു�തുഎ�തഅധികം േതജ���തായിരി�ും!"

"സ�തീകളിൽ നി�ു ജനി�വരിൽ േയാഹ�ാൻ

സ്നാപകെന�ാൾ വലിയവൻ ആരും എഴുേ��ി�ി�;
സ�ർ�രാജ��ിൽ ഏ�വും െചറിയവേനാ അവനിലും

വലിയവൻ എ�ു ഞാൻ സത�മായി�� നി�േളാടു പറ

യു� .ു" (മ�ാ, 11:11). ഇവിെട േയാഹ�ാെ�സ�ഭാവ
മ� �പത��ത ദൗത�മാണ് േയശു പരാമർശി�ു�ത.് സ�
ർ�രാജ�ം വിളംബരം െച��� ശു�ശൂഷയാണ് സ്നാപ

കേ�ത.് (മ�ാ, 3:2). സ�ർ�രാജ��ിൽ ജീവി�ു�
ഒരു പൗരൻഅതിെ�ആഗമനം വിളംബരം െച���വ

േന�ാൾ േ�ശഷ്ഠനാണ.് േയാഹ�ാൻ സ�ർ�രാജ�ം
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�ാപി�ുവാനു� മശീഹെയയാണ് �പേഘാഷി�ു�

ത.്സ�ർ�രാജ��ിെല ഒരു പൗരൻസകലവും നിവൃ�ി
� മശീഹെയയാണ് �പേഘാഷി�ു�ത.് സ്നാപകൻ
ൈദവ�ിെ� ദൂതനാണ.് (മ�ാ, 11:10). സ�ർ�രാജ�
�ിെല പൗര�ാർ ൈദവ�ിെ� മ�ളാണ.് (േയാഹ,
3:16). േയാഹ�ാെ� ദൗത�ം േ�ശഷ്ഠമായിരുെ��ിലും
സ�ർ�രാജ��ിെ� അന �ുഗഹ�ിനു കൂ�ാളിയാകുവാ

ൻ അവനു കഴി�ി�. 'ഏതു മനുഷ�െനയും �പകാശി
�ി�ു� സത�െവളി�മായി േലാക�ിേല�ു വ�'
(േയാഹ, 1:9) �കിസ്തു തെ� മുേ�ാടിയായി വ� േയാ
ഹ�ാൻ സ്നാപകെന�ുറി�� പറ�ത;് 'അവൻ ജ�
ലി�� �പകാശി�ു� വിള�ു ആയിരു� 'ു (േയാഹ, 5:
35) എ�ാണ.് െവളി�ം േലാക�ിൽ െവളിെ�ടു�തി
നു മുേ� െവളി�െ� വിളംബരം െച�ാൻ വ� േയാ

ഹ�ാൻ ജ�ലി�� �പകാശി�� എ�ിൽ, െവളി��ാൽ
വീ�ുംജനി� ൈദവമ�ൾ എ�തയധികമായ് ജ�ലി��

�പകാശി�ണം! ന�ുെട സ�ർ�ീയപിതാവ് മഹത�െ�േട
ണെമ�ിൽ നാം തെ� പു�തെന�ുറി��� സുവിേശ

ഷം േലാകേ�ാടറിയി�ണം.അഥവാ അവൻ ന�ിൽ
പകർ�ിരി�ു� െവളി�ം േലാക�ിനു മു�ിൽ �പകാ

ശി�ിേ�ണം.

XIX. �പസംഗ�ിെ� േഭാഷത�ം

"ൈദവ�ിെ��ാന�ിൽ േലാകം�ാന�ാ

ൽ ൈദവെ� അറിയായ്കെകാ�ു വിശ�സി�ു�വ

െര �പസംഗ�ിെ� േഭാഷത��ാൽ ര�ി�ാൻ ൈദവ

�ി�ു �പസാദം േതാ�ി." (1െകാരി, 1:21). പൗെലാസ്
െയശ�ാ�പവചനം 29:14 ഉ�രി��െകാ�് (1െകാരി,
11:19) േലാക�ിെല�ാനികെളയും ശാസ്�തിമാെര
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യും താർ�ിക�ാെരയും െവ��വിളി��െകാ�ാണ്

െകാരി��േരാട് ഇതു പറയു�ത.് ഇവിെട �പസംഗ�ി
െ� േഭാഷത�െമ�് പറയു�ത് �കൂശിെനയാണ.് 'ഞ�
േളാ �കൂശി�െ�� �കിസ്തുവിെന �പസംഗി�ു� 'ു (1
െകാരി, 1:23) എ�ാണ് പൗെലാസ് പറയു�ത.് സുവി
േശഷ�പസംഗം േഭാഷത�മെ��് നി�യമായും നമു�

റിയാം.എ�ാൽൈദവീക�പകാശനം ലഭി�ി�ി�ാ�വർ
�് അത് േഭാഷത�മായി േതാ�ു�ുെവ�ു മാ�തം. "�കൂ
ശിെ� വചനം നശി��േപാകു�വർ�ു േഭാഷത�വും

ര�ി�െ�ടു� നമുേ�ാ ൈദവശ�ിയും ആകു

� .ു" (െകാരി, 1:18). �കൂശി�െ�� ഒരു വ��ിയുെട ക

ഷ്ടാനുഭവവും മരണവുമാണ് ര�യ്�ാധാരം എ�ത്

നശി��േപാകു�ുവെര സംബ�ി�് അവ� ഉളവാ

�ു�കാര�മാണ.്എ�ാൽവിശ�സി�ു�വെരസംബ
�ി�്,അവർ വിശ�ാസ�ാൽ സുവിേശഷം അംഗീകരി
�ു�തുമൂലം, അവർ�ത് ൈദവശ�ിയും ൈദവജീ

വനുമായി മാറു� .ു തുടർ�ു ൈദവ�ിെ� വിളിെയ
യും തിരെ�ടു�ിെനയും കുറി�ാണ് പറയു�ത.് േലാ
ക�പകാരമു��ാനികെളയും ബലവാ�ാെരയും കു

ലീന�ാെരയുമ� ൈദവം ര�യിേല�് വിളി�ിരി�ു

�ത.് (1െകാരി, 1:26). േലാക�ിെല ഉ�ത�ാെരെയാ
െ� ല�ി�ി�ുവാൻ േഭാഷത�മായതും ബലഹീനമാ

യതും കുലഹീനമായതും നികൃഷ്ടവുമായതും ഏതുമി

�ാ�തുമാണ് ൈദവം തിരെ�ടു�ത.് (1െകാരി, 1:
27-28). "ൈദവസ�ിധിയിൽ ഒരു ജഡവും �പശംസി�ാ
തിരിേ��തി�ു തേ�." (1െകാരി, 1:29). സ്െതഫാ
േനാസും അെ�ാസ്തല�ാരും തുട�ി, കഴി� നവം

ബർ 17-ന് ആൻഡമാൻ--നീേ�ാബാർ ദ�ീപുകളിെല
െസ��നലീസ് േഗാ�തവർ��ാരുെടഅേ��� ര�സാ

�ിയായ 'േജാൺഅലൻചൗ'എ�അേമരി�ൻ മിഷ
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ണറി ഉൾെ�െട പതിനായിര�ണ�ിനു ഭ��ാർ �കൂ

ശാകു� േഭാഷത��ിനുേവ�ി ജീവൻ ബലി കഴി�വ

രാണ.് "ആെര�ിലും തെ� ജീവെന ര�ി�ാൻ ഇ�ി�ാ
ൽഅതിെന കളയും;ആെര�ിലും എെ�യും സുവിേശ
ഷ�ിെ�യും നിമി�ം തെ�ജീവെനകള�ാൽഅ

തിെന ര�ി�ും." (മർെ�ാ, 8:35, മ�ാ, 16:25, ലൂ
െ�ാ, 9:24). ൈദവസ�ിധിയിൽ തനി�ുതെ� േ�ശ
ഷ്ഠെന�ു േതാ�ു� ഒരു�നും വീ�ുംജനി�വൻ

ആയിരി�ി�. ഒരു േഭാഷെനേ�ാെല സ�യെ� പരിത�

ജി��െകാ�് കർ�ാവിെ� പാദാ�ിക�ിൽ ശരണം

�പാപി�ാെത എ�െന ൈദവമ�ളാകാൻ കഴിയും.
ൈദവമ�ൾ സുവിേശഷമറിയി�ാൻ മടി�ുകേയാ,
ല�ി�ുകേയാ, ഭയ�ുകേയാ െച�ി�.

"കർ�ാവിെ� നാമെ�വിളി�േപ�ി�ു� ഏവ

നും ര�ി�െ�ടും' എ�ു�േ�ാ. എ�ാൽ അവർ വി
ശ�സി�ാ�വെനഎ�െന വിളി�േപ�ി�ും?അവ
ർ േക�ി�ി�ാ�വനിൽ എ�െന വിശ�സി�ും? �പസം
ഗി�ു�വൻഇ�ാെതഎ�െന േകൾ�ും?ആരുംഅ
യ�ാെത എ�െന �പസംഗി�ും? 'ന� സുവിേശഷി
�ു�വരുെട കാൽ എ�ത മേനാഹരം'എ�ുഎഴുതിയി
രി�ു�ുവേ�ാ." (േറാമ, 10:13-14). സകല മനുഷ�രും
പാപ�ിനുംശാപ�ിനും വിേധയരായതിനാൽ മനുഷ�

നു തെ��ാൻ ര�ി�ാൻ കഴിയാെത വ�േ�ാൾ,
ൈദവം തെ�പു�തെന നൽകി മാനവകുല�ിനു ര�

ഒരു�ി.ൈദവം തെ�കൃപയാൽസൗജന�മായി നല്കി
യിരി�ു� ഈ ര� അനുഭവി�ു� ഓേരാരു�രും

മ���വേരാട് ഇതറിയി�ാൻ ബാ���രാണ.് കർ
�ാവിെ� നാമം ആര് വിളി�േപ�ി�ാലും ര� �പാ

പി�ും. പെ�അവർ വിശ�സി�ാ�വെനവിളി�േപ
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�ി�ുവാനും, േകൾ�ാ�വെന വിശ�സി�ാനും ക
ഴിയി�.അതിനു വചനം �പസംഗി�െ�ടണം. "ആകയാ
ൽ വിശ�ാസം േകൾവിയാലും േകൾവി �കിസ്തുവിെ�വ

ചന�ാലും വരു� .ു" (േറാമ, 10:17). ത�ൂലം അയ�ു
�വനും അയ�െ�ടു�വനും ഉ�ാെയ�ിേല പ��ക

യു��. ഇവിെട അയ�ു�വൻ ൈദവമാണ.് ൈദവമ
�ൾ അയ�െ�ടു�വരുമാണ.് (മ�ാ, 10:16, ലൂ
േ�ാ , 10:3). ഉയിർെ�ഴുേ�� കർ�ാവ് ശിഷ��ാ
േരാട് പറ�ത;് "പിതാവു എെ� അയ�തുേപാെല

ഞാനും നി�െള അയ�ു� "ു (േയാഹ, 20:21) എ�ാ
ണ.് ഈ ശു�ശൂഷയുെട േ�ശഷ്ഠത െയശ�ാവിൽനി�്

മന�ിലാ�ാം: ഭൂമിയിൽ സുവിേശഷം ആദ�മായറിയി
� ന�ുെട കർ�ാവിെന�ുറി�്; 'സുവാർ�ാദൂതെ�
കാൽ പർ�ത�ളിേ�ൽഎ�ത മേനാഹരം!' (െയശ, 52:
7)എ�ാണ് എഴുതിയിരി�ു�ത.് പൗെലാസ് സുവിേശ
ഷമറിയി�ു� എ�ാവെര�ുറി��ം ഇതുതെ�യാണ്

പറ�ിരി�ു�ത.് (േറാമ, 10:14). മെ�ാരർ��ിൽ
േയശു തെ� ശു�ശൂഷ ൈദവമ�ളായ ന�ിലൂെടയാ

ണ് പൂർ�ീകരി�ു�ത.്അഥവാ േയശു തുട�ിെവ�
ശു�ശൂഷ പൂർ�ീകരി�ാനു� ഉ�രവദിത�ം ൈദവമ

�ളിൽ നി�ിപ്തമാണ.്

'ഞാൻ ആെര അയേ��ു? ആർ നമു�ു േവ�ി
േപാകും?' എ�ു േചാദി�ു� കർ�ാവിെ� ശബ്ദം

േക�ി��: 'അടിയൻ ഇതാ അടിയെന അയേ�ണേമ'
(െയശ, 6:8) എ�ു പറ� �പവാചകെ� ഹൃദയമാണ്

ൈദവമ�ൾ�് ഉ�ാേക�ത.് ഒരു ൈദവൈപതലി
െ� ശു�ശൂഷ എ�ാെണ�് േയശു പ�ിരുവെര തിര

െ�ടു�തിൽ നി�ും, പൗെലാസിേനാടു പറ�തി

ൽനി�ും വ��മാണ;് "അവൻ തേ�ാടുകൂെട ഇരി�ാ
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നും �പസംഗിേ��തി�ു അയ�ാനും ഭൂത�െള പുറ

�ാേ��തി�ു അധികാരം ഉ�ാകുവാനും പ�ിരു

വെര നിയമി��;" (മർെ�ാ, 3:14-15). "അവർ�ു (േലാ
ക�ിനു) പാപേമാചനവും എ�ിലു� വിശ�ാസ�ാ

ൽ ശു�ീകരി�െ��വരുെട ഇടയിൽ അവകാശവും

ലഭിേ��തി�ു അവരുെട ക�� തുറ�ാനും അവെര

ഇരുളിൽനി�ു െവളി��ിേല�ും സാ�ാെ� അധി

കാര�ിൽ നി�ു ൈദവ�ി�േല�ും തിരി�ാനും

ഞാൻ ഇേ�ാൾ നിെ�അവരുെട അടു�ൽഅയ�ു

�ുഎ�ു ക�ി��." (�പവൃ, 26:18).ഈശു�ശൂഷ െച�ാ

നാണ് ഓേരാ ൈദവൈപതലും ഭൂമിയിൽ ആയിരി�ു

�ത.് "വ�ഭിചാരവും പാപവും ഉ�ഈതലമുറയിൽആ

െര�ിലും എെ�യും എെ� വചന�െളയും കുറി��

നാണി�ാൽ അവെന�ുറി�� മനുഷ�പു�തനും തെ�

പിതാവിെ� േതജ�ിൽ വിശു� ദൂത�ാരുമായി വരു

േ�ാൾ നാണി�ും." (മർെ�ാ, 8:38). "മനുഷ�രുെട മു
�ിൽ എെ� ഏ��പറയു� ഏവെനയും സ�ർ��നാ

യ എെ� പിതാവിൻ മു�ിൽ ഞാനും ഏ��പറയും."
(മ�ാ, 10:32). സുവിേശഷേവല െച�ാ�ആർ�ും

ൈദവസ�ിധിയിൽ പുകഴ്ച ഉ�ാകുെമ�് വിചാരി�

രുത.്

XX.സ�ർ��ിെലനിേ�പം

"പുഴുവും തുരു�ും െകടു�യും ക��ാർ തുര�ു
േമാഷ്ടി�യും െച���ഈ ഭൂമിയിൽ നി�ൾ നിേ�

പം സ�രൂപി�രുതു. പുഴുവും തുരു�ും െകടു�ാെത
യും ക��ാർ തുര�ു േമാഷ്ടി�ാെതയുമിരി�ു�

സ�ർ��ിൽ നിേ�പം സ�രൂപി��െകാൾവിൻ. നിെ�
നിേ�പം ഉേ�ട�ു നിെ� ഹൃദയവും ഇരി�ും." (മ
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�ാ, 6:19-21). സുവിേശഷ േവലേയാടു� ബ��ി

ൽൈദവമ�ൾ മുട�ു� വിലയാണ് സ�ർ��ിൽ നി

േ�പമായി മാറു�ത.് അതു സമയമാകാം; ആേരാഗ�
മാകാം; പണമാകാം; വസ്തുവകകളാകാം; ജീവനാകാം.
"നിെ� അ�െ� െവ��ിേ�ൽ എറിക; ഏറിയനാ
ൾ കഴി�ി�� നിന�ുഅതുകി��ം." (സഭാ, 11:1).ൈദ
വവിഷയ�ിൽ സ��നാകാ�വെര�ുറി�് കർ

�ാവ് ഒരുപമ പറ�തു: "ധനവാനാേയാരു മനുഷ�
െ� ഭൂമി ന�ായി വിള� .ു അേ�ാൾ അവൻ: ഞാൻ
എ�ു െചേ��ു? എെ� വിളവു കൂ�ിെവ�ാൻ�ലം

േപാരാ എ�ു ഉ�ിൽ വിചാരി��. പിെ� അവൻ പറ
�തു:ഞാൻ ഇതു െച��ം;എെ� കള��രകെള െപാ
ളി�� അധികം വലിയവ പണിതുഎെ�വിളവും വസ്തു

വകയുംഎ�ാം അതിൽ കൂ�ിെവ�ും.എ�ി�� എേ�ാ
ടുതേ�; നിന�ു ഏറിയആ�ുകൾ�ു മതിയായ അ
നവധി വസ്തുവക സ�രൂപി��െവ�ിരി�ു� ;ുആശ�സി
�, തി�ുക, കുടി�, ആന�ി� എ�ു പറയും. ൈദ
വേമാ അവേനാടു: മൂഢാ,ഈരാ�തിയിൽ നിെ� �പാണ

െന നിേ�ാടു േചാദി�ും. പിെ� നീ ഒരു�ിെവ�തു
ആർ�ാകും എ�ു പറ� .ുൈദവവിഷയമായി സ�
�നാകാെത തനി�ു തേ� നിേ�പി�ു�വെ� കാ

ര�ം ഇ�െനആകു� .ു" (ലൂേ�ാ , 12:16-21). യേഹാവ
അഭിമുഖമായി അറി� �പവാചകെന�ും, ഭൂതല�ി
ൽ ഉ� സകലമനുഷ�രിലും അതിെസൗമ�നുെമ�് േമാ

െശെയ വിേശഷി�ി�ിരി�ു�തിെ� കാരണം എ�ബാ

യേലഖകൻ എഴുതിയി���;് "മി�സയീമിെല നിേ�പ
�െള�ാൾ �കിസ്തുവിെ� (അഭിഷി�െ�) നി� വ
ലിയ ധനം എ�ു എ��കയും െചയ്തു." (എ�ബാ, 11:
26).�ാനികളിൽ�ാനിയായ ശേലാേമാൻ വാ�ു

കൾ േനാ�ുക; "സൂര��ു കീെഴ �പയ�ി�ു� സകല
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�പയ�ംെകാ�ും ഹൃദയപരി�ശമംെകാ�ും മനുഷ��ു

എ�ു ഫലം? സൂര��ുകീെഴ ഞാൻ ക�ി��� ഒരു വ

�ാ� തി�യു�ു: ഉടമ�ൻ തനി�ു അനർ��ി

�ായി�� സൂ�ി��െവ�ു� സ��ു തേ�. ആ സ

��ു നിർഭാഗ�വശാൽ നശി�� േപാകു� ;ുഅവ�ു ഒ
രു മകൻ ജനി�ാൽ അവെ� ക�ിൽ ഒ�ും ഉ�ാക

യി�. അവൻ അ�യുെട ഗർഭ�ിൽനി�ു പുറെ���
വ�തു േപാെല ന�നായി തേ� മട�ിേ�ാകും;തെ�
�പയ��ിെ� ഫലമായി�� അവൻ ക�ിൽ ഒരു വസ്

തുവും െകാ�ുേപാകയി�. അതും ഒരു വ�ാ� തി�

തേ�; അവൻ വ�തുേപാെല തേ� േപാകു� ;ു അവ
െ� വൃാഥ�പയ��ാൽ അവ�ു എ�ു �പേയാജനം?"
(സഭാ, 2:22). സുവിേശഷേവലയുെട പി�ിൽ കഷ്ടവും
നഷ്ടവും �പയ�വും �പയാസവും ഇെ���; എ�ിലും
നൂറ് മട�് �പതിഫല�ളായി നിത�തയിൽ അത് അനു

ഭവി�ാം എ�താണ.് "ക��നീേരാെട വിെത�ു�വർ
ആർേ�ാെട െകാ��ം. വി�ു ചുമ�ു കര�ും വിെത

��ംെകാ�ു നട�ു� ;ു ക� ചുമ�ും ആർ�ുംെകാ
�ു വരു� .ു" (സ�ീ, 126:5-6).

XXI. െകായ്�ും േവല�ാരും

"േയശു പുരുഷാരെ� ഇടയനി�ാ� ആടുകെള

േ�ാെല കുഴ�വരും ചി�ിയവരുമായി ക�ി�� അവ

െര�ുറി�� മന�ലി� ,ു തെ� ശിഷ��ാേരാടു: െകാ
യ്�ു വളെര ഉ�ു സത�ം, േവല�ാേരാ ചുരു�ം;ആ
കയാൽ െകായ്�ിെ� യജമാനേനാടു െകായ്�ിേല

�ു േവല�ാെര അയേ��തി�ു യാചി�ിൻ എ�ു

പറ� .ു (മ�ാ, 9:36-38, ലൂേ�ാ , 10:1-2). കർ�ാ
വിതു ശിഷ��ാേരാടു പറയുേ�ാൾ െകായ്�ധികവും
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േവല�ാർ ചുരു�വുമായിരു� .ു എ�ിലും അെ�ാസ്
തല�ാരുംആദിമസഭയുംഅന�രതലമുറകള�ം ക��ം

െമ��ം മറ�് കർ�ാവിനുേവ�ി കഷ്ടെ��തുെകാ

�് ഇ�് േവല�ാർ അധികവും െകായ്�് ചുരു�വു

മായി മാറി. (േലാകജനസംഖ�യിൽ മൂ�ിൽര�ുഭാഗം
�കിസ്ത�ാനികളാണ.് നാലു ഭൂഖ��ളിലും, നൂ�ിയ�
േ�ഴ് രാജ��ളിലും �കിസ്ത�ാനികൾ ഭൂരിപ�മാണ.്
അതായത് േവല�ാർ അധികമായതുെകാ�് േജാലി

ഭാരം വളെര�ുറവാെണ�് സാരം. എ�ി��ം സുവിേശ
ഷവയലിൽ അ�സമയം അേ��ാനി�ുവാനും നിത�ജീ

വനിേല�് സ�ാദി��െവ�ുവാനുംനാം �ശമി�ു�ി�.
േകരള�ിെല സർ�ാർ േജാലി�ാരുെട ആപ്തവാ

ക�ം 'േജാലികി���തുവെര പരി�ശമം; കി�ിയാൽ വി�ശ
മം' എ�ാണ.് അതിനവർ�് ന�ായമാെയാരു കാരണ

വും പറയാനു�.് ആയു�ിെ� പകുതിയിേലെറ ഈ
േജാലി�ുേവ�ിയു� അല�ിലാണ.് അധികാരികള�
െട അഴിമതിയും െകടുകാര��തയും നിമി�ം അധി

കവും പിൻവാതിൽ നിയമനമാണ് നട�ു�ത.് പി.എസ്.
സി. െട�് എഴുതിെയഴുതി േജാലികി�ാെത ഉപജീവന

�ിനായി േകാ�ിംങ് െസെ�ർ നട�ു�വരാണ്അധി

കവും. ഒടുവിെലേ�ാെഴ�ിലും േജാലികി�ിയാൽ ജീവിത
�ിെ� നെ�ാരുഭാഗം കഴി�ുേപായി���ാകും. പി
െ� വി�ശമി�ുകയ�ാെത എ�ുെച��ം. എ�ാൽ വി
ശ�ാസികൾ ര�യിേല�് കട�ുവ�ത് എെ��ിലും

�പവൃ�ിമൂലമാേണാ? കൃപയാലേ� സർ�ശ�നായ
ൈദവ�ിെ� പു�ത�ാെര� പദവി നമു�് ലഭി�ത?്
ഇ�ത വലിയ പദവിയിലിരു�ുെകാ�് നമു�് േലാക

േജാലി�ാെരേ�ാെല വി�ശമി�ാൻ കഴിയുേമാ? േയശു
പറ� ഉപമകളിെല ബു�ിമാനായ ദാസനും (മ�ാ,
24:45-50), ഉണർ�ിരി�ു� ദാസനും (മർെ�ാ, 13:34
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-35, ലൂെ�ാ, 12:36-38), വിശ�സ്തനായ ദാസനും (ലൂ
െ�ാ, 12:42-48) ത�െള യജമാനൻ ഏ�ി�ിരി�ു�
േജാലി കൃത�നിഷ്ഠതേയാെട െച���വരാണ.് �ാ

നികളിൽ�ാനിയായ ശേലാേമാൻ പറയു� ;ു "േവന
ൽ�ാല�ു േശഖരി��െവ�ു�വൻ ബു�ിമാൻ;
െകായ്�ുകാല�ു ഉറ�ു�വേനാ നാണംെക�വൻ."
(സദൃശ�, 10:5). േയശു ശിഷ�േരാടു പറ�തു: "എെ�
അയ�വെ� ഇഷ്ടം െചയ്തു അവെ� �പവൃ�ി തി

െക�ു�തു തെ� എെ� ആഹാരം. ഇനി നാലു മാ
സം കഴി�ി�� െകായ്�ു വരു�ു എ�ു നി�ൾ പറ

യു�ി�േയാ? നി�ൾ തലെപാ�ി േനാ�ിയാൽ നില
�ൾ ഇേ�ാൾ തേ� െകായ്�ി�ു െവള��ിരി�ു

�തു കാണും എ�ു ഞാൻ നി�േളാടു പറയു� .ു"
(േയാഹ, 4:34-35). നില�െളാെ�യും െകായ്�ിനു
പാകമായിരി�ു�ത് ക�ി��ം ഉറ�ം നടി�ിരി�ു�

നാം ബു�ിമാ�ാേരാ നാണംെക�വേരാെയ�് ത�െള

�െ�േശാധന െച��വിൻ.

ഉഴുതും വിത��ം െകായ്തും കള��രകളിൽ േശഖ

രി��ം ആയിരം പൂർ�ച���ാെര ക�ുെകാ�് ഭൂമി

യിൽ�െ� സസുഖം കഴിയാെമ�് ആെര�ിലും വി

ചാരി�ു�ുെ��ിൽ അവർ മൂഢസ�ർ��ിലാണ.്
ൈദവേമാ; "മൂഢാ, ഈ രാ�തിയിൽ നിെ� �പാണെന

നിേ�ാടു േചാദി�ും. പിെ� നീ ഒരു�ിെവ�തു ആർ
�ാകും എ�ു േചാദി�ു� .ു (ലൂേ�ാ , 12:20). സത�
�ിൽ ഭൂമിയിൽ ഇ�തേയെറ അേ��ാനി�ു� മനുഷ�

ൻ തനി�ുേവ�ി ഒ�ും സ�ാദി�ു�ി� എ�താണ്

വാ�വം. അ�����ൻ ആയുഷ്�ാലം മുഴുവൻ അ
േ��ാനി�� സ�ാദി�ു� .ു ഒ�ുംഅനുഭവി�ാെത എ
�ാമുേപ�ി�് ഒരുനാൾ കട�ുേപാകു� .ു അ�നും സ
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�ാദി�് തെ� അ�െ� സ�ാദ�േ�ാട് കുറ��കൂടി

കൂ��� ;ു എ�ാമുേപ�ി�് കട�ു േപാകു� .ു മകനും
അേ��ാനി�് അതിേനാട് കുറ��കൂടി കൂ��� ;ു ഒരുനാ
ൾ എ�ാം കള�ി�� േപാകു� .ു മ��ചിലരാകെ� ഒരാ
യു�് മുഴുവൻ അേ��ാനി�തും മുൻപു�ായിരു�തും

േചർ�് ആശുപ�തികളിൽ ചിലവഴി�ിേശഷം മരി�ു

� .ു ഇ�െന തലമുറകൾ കട�ുേപാകു�ത�ാെത,
താൻ അേ��ാനി�ു�െതാ�ും ആരും ശാശ�തമായി

അനുഭവി�ു�ി�. "ഹാ മായ, മായ എ�ു സഭാ�പസം
ഗി പറയു� ;ു ഹാ മായ, മായ, സകലവും മായയേ�ത.
സൂര��ു കീഴിൽ �പയ�ി�ു� സകല�പയ��ാലും

മനുഷ��ു എ�ു ലാഭം? ഒരു തലമുറ േപാകു� ;ു മെ�ാ
രു തലമുറ വരു� .ു" (സഭാ, 1:2-3). എ�ാൽ ൈദവമ
�ൾ�്അഥവാ സുവിേശഷേവല�ാർ�് മ���വരൂ

െട അേ��ാനഫലംകൂടി ശാശ�തമായി അനുഭവി�ാൻ

കഴിയുെമ�് ൈബബിൾ പറയു� .ു (േയാഹ, 4:36-38).
ആരും േജാലി െചേ��,സ�ാദിേ��, കുടുംബ�ി
നും കു�ു�ൾ�ും േവ�ി കരുേതെ���. അ
െതാെ� െച��േ�ാൾ�െ� മുഖ��ാനം കർ�ാ

വിനും സുവിേശഷേവലയ്�ും നല്കണം. േലാക സംഭ
വ�ള�ംൈദവവചനവും കർ�ാവിെ� വരവ് ഏ�വും

അടു�ിരി�ു�ു എ�് നേ�ാടു പറയു� .ു ഭൂമി മുഴു
വനും േപായി സുവിേശഷം അറിയി�ാൻ കഴി�ിെ�

�ിലും ന�ുെട അടു�ു�വേരാടും ന�ൾ കാണു�

വേരാടും ഈ സുവാർ� അറിയി�ാൻ നമു�ു കഴി

യും. ഇതിേന�ാൾ വലിെയാരു േവലയും, ഇതിേന�ാ
ൾ വലിെയാരു �പതിഫലവും മെ�ാ�ി�. "ഇതാ, ഞാൻ
േവഗം വരു� ;ു ഓേരാരു��ു അവനവെ� �പവൃ�ി
�ു ത�വ�ം െകാടു�ാൻ �പതിഫലം എെ� പ�ൽ

ഉ�ു." (െവളി, 22:12). ന�ുെട സഭാനാഥൻ വാ�ു മാ
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റു�വന�. സുവിേശഷേഘാഷണ�ിനു� താേ�ാ

ൽ ഉപേയാഗി�ാൻ വീ�ുംജനി� എ�ാവെരയും സർ

�കൃപാലുവായ ന�ുെട കർ�ാവായ ൈദവം സഹാ

യി�െ�െയ�് �പാർ�ി��െകാ�;്

12/01/2017 �കിസ്േതശുവിെ�ബ�ൻ

േഫാർ�്െകാ�ി . േറായിആൻ�ഡൂസ്

(സ�ർ�രാജ�െ��ുറി�് കൂടുതലറിയാൻതാ�ര�മു�
വർ 'സ�ർ�വും നരകവും'എ�പുസ്തകം കാണുക)


