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െവളി(ാട് പുസ്തകം 2:2-3 ല്  ,  എെഫേസാസിെല ദൂ തെന - അവെ/ അധ1ാനം, സഹിഷ്ണുത, ദുഷ്ടമനുഷ�രി� നി�ു

സഭെയ സംര8ി9ു�തിനു അവ�  നട�ിയ :പയ;ം അ<െന എല= ാ>ിെനയും ൈദവം :പശംസി9ു�ു.

സഭയ്9ു�ിേല9് േലാകമയത1ം കട�ുവരാതിരി9ുവാ�  അവ�  ശAമായി േപാരാടി എ� കാര��ി�  ഒരു

സംശയവുമില= . എ�് മാ:തമല=  േവേദാപേദശ<ളുെട കാര��ിലും സഭെയ ശുBിേയാെട നി$ �ു�തിനു അവ� 

കഠിനമായി യ;ിDു. അേ(ാസ്േതാലEാെര�ു അവകാശെ(F ചിലെര പരിേശാധിD് അവരുെട അവകാശവാദ<H 

െത>ാെണ�് െതളിയിDു.

എെഫേസാസിെല സഭയിെല ദൂ ത�  ൈദവ നാമ�ിനുേവIി എല= ാം സഹിDവനാണ് (െവളി(ാട് 2:3). പല

വിശ1ാസികളുെടയും നിലവാരം വD് േനാ9ിയാ�  ഈ ദൂ ത�  എ:ത വലിയ മനുഷ�നാണ്. അതുേപാെല തെ� വളെര

അധ1ാനി9ുകയും, ദുഷ്ടEാെരയും വ�ാജ ഉപേദശ<െളയും അക>ിനി$ �ുകയും, ചതിയEാെര തുറ�ു

കാണി9ുകയും െചയ്ത എെഫേസാസിെല സഭയും എ:ത മഹത1മു� സഭയാണ്. അവ$  ജീവിത�ിെ/ വിശുBി9ും

ഉപേദശശുBി9ും ഒരുേപാെല ഊ��  െകാടു9ു�വരാണ് . ഒരു സഭയി�  കാേണI എല= ാ കാര�വും ൈദവം

കെI�ു� ഒരു സഭയായിരി9ും ഇെത�ാണ് നാം കരുതുക. എ�ാ�  അ<െന ആയിരു�ില= . ൈദവം േനാ9ു� ഒരു

:പധാന സംഗതിയുെട കുറവ് അവ$ 9ുIായിരു�ു. അവ$  ത<ളുെട ആദ�സ്േനഹം വിFുകളTിരി9ു�ു.

ൈദവേ�ാടു� സ്േനഹവും, ത�ി�  ത�ിലു� സ്േനഹവും (േവളി.2:4).

ൈദവം അവേരാടു പറTത് നിVയമായും ഇതാണ്, "നി<ളുെട എല= ാ എരിേവാടും കൂടിയു� :പവ$ �ന<ളുെട

മB��ി�  എെ� കാണു�തിനു� കാഴ്ച നഷ്ടെ(Fിരി9ു�ു. ഒരി9�  നിനെ9േ�ാടുIായിരു� തീഷ്ണമായ

സമ$ (ണം ഇേ(ാH  ഇല= ാതായിരി9ു�ു. നീ എല= ാ ദുഷ്:പവൃ�ിയി�  നി�ും നിെ� സൂ8ി9ുകയും, ശരിയായ

ഉപേദശ�ി�  നിലനി� 9ുകയും െചZു�ുI്. എ�ാ�  നിെ/ മാനസാ[ര�ിെ/ ആദ�നാളുകളി� 

എേ�ാടുIായിരു� നിെ/ സ്േനഹം എ:ത തീഷ്ണമായിരു�ു എേ�ാ$ 9ുക. അ�് നീ െചയ്തെതല= ാം എേ�ാടു�

തീഷ്ണമായ സ്േനഹ�ി�  നി�ായിരു�ു. ഇേ(ാH  എല= ാം വരI േവേദാപേദശം മാ:തമായി അധപതിDിരി9ു�ു.

ഇേ(ാഴും നീ േയാഗ�ിന് േപാവുകയും, േവദ പുസ്തകം വായി9ുകയും, :പാ$ \ി9ുകയും ഒെ9 െചZു�ുI്.

എ�ാ�  എല= ാം ഒരു ചട<ായി തീ$ �ിരി9ു�ു. ഒരി9�  ഭ$ �ാവിെന തെ/ സ്േനഹ�ി� നി�ു ശു:ശൂഷി9ുകയും

നാളുകH  കഴിTേ(ാH  ആ സ്േനഹാ]ി െകFുേപായിF് എല= ാം ഒരു മുഷി(�  േജാലിയായി േതാ�ുകയും െചZു� ഒരു

ഭാര�െയേപാെലയായിരി9ു�ു സഭ. വിവാഹ�ിെ/ ആദ� നാളുകളി�  ൈവകുേ�രം ഭ$ �ാവ് വരു�തും കാ�ു

അവH  ആകാംഷേയാെട േനാ9ിയിരു�ിരു�ു. എ�ാ�  ഇേ(ാH  അവH  അവേനാടു വിശ1സ്ത തെ�യാെണ^ിലും,

അവളുെട ആദ�സ്േനഹം നഷ്ടെ(Fിരി9ു�ു".

ഒരു യഥാ$ \ ഭ$ �ാവ് ഭാര�യി� നി�ും :പാഥമീകമായി ആ:ഗഹി9ു�െത[ാണ് ? അവളുെട സ്േനഹേമാ, അേതാ

അധ1ാനേമാ? തീ$ Dയായും അത് സ്േനഹമാണ്. ൈദവ�ിെ/ കാര��ിലും അ<െന തെ�യാണ്. എല= ാ>ിനും മീെത

ഒ�ാമതായി ന�ുെട ഹൃദയ�ി�  നി�ു� സ്േനഹമാണ് അവിടു�് ആ:ഗഹി9ു�ത്. അതു േപായികഴിTാ�  നാം

െചZു�െതല= ാം നി$ aീവ:പവൃ�ിയായി തീരും. ൈദവേ�ാടു� സ്േനഹം അതിെ/ േ:പരക ശAിയായി

തീരു�ിെല= ^ില്  , നല=  :പവൃ�ികH  േപാലും നി$ aീവ :പവൃ�ികളായി തീരും. ഇവിെട വിശ1ാസികH  ത�ി� 

ത�ിലു� സ്േനഹ�ിെ/ ഊഷ്മളത നഷ്ടെ(Fിരി9ു�ു. ത�ി�  ത�ി�  ബലഹീനതകെള വഹി9ുവാേനാ,

പരസ്പരം പാപ<H  8മി9ുവാേനാ സാധി9ാെത വരു�ു. ത�ി�  ത�ിലു� ആദ�സ്േനഹവും

നഷ്ടെ(Fിരി9ു�ു. ദൂ തന് തെ/ ആദ�സ്േനഹം നഷ്ടെ(Fു. :കേമണ സഭ മുഴുവ�  ദൂ തെനേപാെല ആയി�ീ$ �ു.

ഇെതാരു െചറിയ പിശക് മാ:തമായിരു�ില= . അെതാരു വലിയ വീഴ്ച തെ�യായിരു�ു. ൈദവം പറയു�ു, "നീ

ഏതി� നി�ു വീണു എ�് :ഗഹി9ുക". ഒരു വിശ1ാസി വ�ഭിചാര�ിേലാ, േമാഷണ�ിേലാ, പുകവലി9ു�തിേലാ

അ<െനയു� ഏതിെല^ിലും വീഴുേcാH  മാ:തമാണ് വീഴ്ചയായി കണ9ാ9ു�ത്. നാം ആdാവിെ/ ശബ്ദ�ിനു

െചവി െകാടു9ു�വരാെണ^ി�  ൈദവേ�ാടു� ഏകാ:ഗമായ സമ$ (ണ�ി�  െചറിയ വീഴ്ച സംഭവിDാേലാ,

മ>ു�വേരാടു� സ്േനഹ�ിനു െചറിയ തണു(ുIായാേലാ അത് പിEാ>മാെണ�് നാം തിരിDറിയും.

ഈ :പശ്ന�ിനു ഒരു പരിഹാരമാ$ ഗe േമയു�ൂ. "മാനസാ[രെ(F് ആദ�െ� :പവ$ �ി െചZുക" (െവളി.2:5).

(െമാഴിമാ>ം: സാജു േജാസഫ്, ആല(ുഴ)
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