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േയശു സ�ിഹിതനായിരു� കാനായിെല കല$ %ാണവീ'ി(  പഴയ വീ*് തീ+ �ു

േപായി. പല വ+ ഷ.ളുെട മാനുഷീക 2പയ34ാ(   നി+ 5ി6െ7'തായിരു�ു ആ

പഴയ വീ*്. എ�ാ(  അതുെകാ;് ആവശ%ം നട�ില$ . ന%ായ 2പമാണ4ിന്

കീഴിലു< പഴയ ഉട>ടിയുെട ജീവിതെ4 കാണി6ു� ഒരു ഉപമയാണിത്. പഴയ

വീ*് തീ+ �ു േപായി. പുതിയ വീ*് തരു�തിനു പഴയ വീ*് തീരു�തുവെര

ൈദവ4ിനു കാ4ിരിേ6;ിയിരു�ു. " ൈദവമായ യേഹാവ ഇ.െന പറയു�ു,

എെ� അടു6േല6ു വ�ാ(  മാ2തം നി.F  രGെ7ടും. എ�ാ(  നി.F 

പറയു�ു, ഈജിപ്തി( നി�ും (മാനുഷീക ശJി) നി.F 6് സഹായം ലഭി6ുെമ�്.

അതിനാ(  ശ2തു നിെ� പിMുട+ �് പിടി6ും.... തെ� അടു6േല6ു നീ വരുവാനും

തെ� സ്േനഹം െവളിെ7ടു4ാനുമായി ൈദവം നിന6ായി കാ4ിരി6ു�ു (നി�ി( 

തെ�യു< ആ2ശയം അവസാനി7ിNി'്) അവിടു�് ജയാളിയായി നിെ�

അനു2ഗഹി6ും.... യേഹാവയുെട സഹായം ആ2ഗഹി6ു�വെരല$ ാം അനു2ഗഹീത+ 

(െയശ.30:5-18LB).
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(െയശ.30:5-18LB).

നാം ആവ+ 4ിNാവ+ 4ിNു 2ശമിNി'ും ജയി6ാ�  കഴിയാെത പരാജയെ7ടുേ>ാF 

ൈദവ4ിനു ൈദവ4ിനു നെ5 പഠി7ി6ുവാനു< പാഠം ഇതാണ്, "നിെ� സVM

ബല4ി(  ഒരി6ലും നിന6് വിജയമു;ാവുകയില$ ."  നി.F  ന%ായ2പമാണ4ിന്

കീഴി(  ആയിരി6ു�ിടേ4ാളം കാലം പാപം നി.െള ഭരി6ും. ഓേരാ

ൈദവമ6ളിലും ഉ< ൈദവ4ിെ� 2പവൃ4ി അവരുെട സVMശJിെയ

പൂ+ ണമായി തക+ 6ുക എ�താണ്. കാനായിെല കല%ാണ വീ'ി(  അZുതം

2പവ+ 4ി6ു�തിനു മു>്, പഴയ വീ*് പൂ+ ണമായി തീരു�തുവെര േയശു

കാ4ിരു�ു. ന5ുെട സVMബലം ഇല$ ാതാകു�തിന് ഇേ7ാഴും അവിടു�്

കാ4ിരി6ു�ു. അവിടുെ4 ശJി ന5ുെട ബലഹീനതയി( 

െവളിെ7ടു�തിനുേവ;ി ൈദവം അനുവദി6ു�താണ് ന5ുെട വീഴ്ചകളും

പരാജയ.ളും (2 െകാരി.12:9).
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നെ5 ആെര]ിലും 2പേകാപി7ി6ു� സമയ4്, നാം ൈക7് നിറ* വാ6ുകF 

ഉപേയാഗി6ുേ>ാള്  , ന5ുെട േദഷ%ം 2പകടി7ി6ുേ>ാള്  , സVയം

ന%ായീകരി6ുേ>ാള്  , മ�ു<വെര വിമ+ ശി6ുകയും ന%ായം വിധി6ുകയും

െച_ുേ>ാള്  , Gമി6ാ4 മേനാഭാവമു<േ7ാള്  , െഭൗതീക കാര%.F 

പിടിെNടു6ുവാ�  താലa ര%െ7ടുേ>ാള്  , ന5ുെട അവകാശ.F 6ും 2പതിNായ6് 

േവ;ി േപാരാടുേ>ാF  അ.െനയു< ന5ുെട ശJി എ2ത വലുതാെണ�താണ്.

പഴയ വീ*് ഇനിയും തീ+ �ി'ില$ ാ4തിനാ(  േയശുവിനു നമു6ുേവ;ി ഒ�ും

2പവ+ 4ി6ുവാ�  കഴിയാെത അരികി(  നി( 6ു�ു.

ന5ുെട വ%Jിജീവിത4ിലും, വിവാഹജീവിത4ിലും, സഭാജീവിത4ിലും വീ*്

തീ+ �ി'ുേ;ാ? അേ7ാഴാണ്  നാം ൈദവ4ിെ� മുഖം അേനVഷി6ുവാനും, ന5ുെട

ആവശ%ം സത%സdതേയാെട ൈദവസ�ിധിയി(  ഏ�ുപറയുവാനു<

സമയമിതാണ്. അവിടുേ46്  മാ2തേമ ന5ു6്  പുതിയത് തരുവാ�  കഴിയുകയു<ൂ.

കാനായിെല പുതിയ വീ*് മാനുഷീക 2പയ34ാ(  ഉ;ായതല$ . അത്

ൈദവ4ിെ� അZുത 2പവൃ4ിയായിരു�ു. അ.െന തെ� ന5ുെട ജീവിത4ിലും

നട6ാം.
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നട6ാം.

അവിടു�് ന5ുെട ഹൃദയ4ി(  തെ� നിയമ.െള എഴുതും. അ.െന അവിടുെ4

ഹിതം നിവ+ 4ി6ുവാ�  ന5ുെട ഉ<ി(   ഇNി6ുവാനും 2പവ+ 4ി6ുവാനും

അവിടു�് ഇടയാ6ും (എ2ബാ.8:10, ഫിലി. 2:13). അവിടു�് ന5ുെട ഹൃദയെ4

പരിേNദന െചയ്തു അവിടുെ4 സ്േനഹി6ുവാനും അവിടുെ4 കലa നകF 

അനുസരി6ുവാനും അവിടു�് ഇടയാ6ും (ആവ.30:6, െയഹ. 36:27). കാനയി( 

പുതുവീ*ു ഉ;ാ6ിയതുേപാലു< ഒരു 2പവൃ4ിയാണിതും. അതാണ്  കൃപയുെട

അ+ hം. ന5ുെട ജീവിതകാലം മുഴുവ�  2ശമിNാലും േയശുവിെ� ജീവ�  സVയം

സൃഷ്ടിെNടു6ുവാ�  നമു6് കഴിയുകയില$ . എ�ാ(  "േയശുവിെ� മരണം"  ന5ുെട

ശരീര4ി(  വഹിNാ(  (നാF  േതാറും 2കൂശ് എടു4ു ന5ുെട ഇചi യും ന5ുെട

അവകാശ.ളും 2പശസ്തിയും ഒെ6 മരി7ി6ുേ>ാള്  ) േയശുവിെ� ജീവ�  എ�

പുതിയ വീ*് ന5ി(  ഉ;ാ6ാം എ�താണ് ൈദവ4ിെ� വാjാനം (2 െകാരി.

4:10).

(െമാഴിമാ�ം: സാജു േജാസഫ്, ആല7ുഴ)
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