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സാ(ാ�  ൈദവേ(ാട് പറ+ു, "അ/് അവനും അവെ കുടുംബ(ിനും, അവെ എല1 ാ

വസ്തുവകക� 2ും ചു�ുമായി േവലി െക4ിയി4ിേല1 ?" (ഇേ8ാബ്.1:10). സാ(ാ�  പറ+ ഈ കാര�(ി= 

നി�ും നാം മൂ�ു വലിയ സത�/�  പഠി2ു�ു. ഒരു ൈദവീക മനുഷ�ന് ചു�ുമായി ൈദവം മൂ�ു േവലിക� 

െക4ു�ു. ആദ�ം ആ വ�Aി2് ചു�ും, രBാമത് അവെ കുടുംബ(ിനു ചു�ും, മൂ�ാമത് അവെ

വസ്തുവകക� 2് ചു�ും. സാ(ാ�  ആCാവിെ തല(ി=  അത് കാണുകയും അറിയുകയും െച8ു�ു. നമു2ീ

േവലിക�  കാണാ�  കഴിയു�ിെല1 Fിലും അത് അവിെടയുB്.സാ(ാ�  ഒരു ആCാവാണ്. ഇേ8ാബിെ േമേലാ,

അവെ കുടുംബ(ിെ േമെലാ, അവെ വസ്തുവകകളുെട േമേലാ കട�ു െച�് ആHകമി2ുവാ�  തനി2ു

കഴിയുകയില1  എ�് അവ�  തിരിIറി+ിരു�ു. ഞാ�  ൈദവഭAിേയാെട ജീവിIാ=  എനി2് ചു�ും മൂ�ു

േവലിക�  ഉെB� കാര�ം അറിയു�ത് വലിയ ആശOാസം തരു� കാര�മാണ്. ൈദവ(ിെ അനുവാദമില1 ാെത

അതിെലാരു േവലിേപാലും തുറ2ു�ില1 . ഇവിെട ഇേ8ാബിെ പുസ്തക(ി=  നാം വായി2ു�ത്, ആ േവലിക� 

കട�ു േപാകാ�  സാ(ാ�  ൈദവ(ിെ അനുവാദം േചാദി2ു�താണ്.

പല വ% ഷ/� 2ു േശഷം ക% (ാവായ േയശു പേHതാസിേനാട് സമാനമായ ചിലത് പറ+ു," സാ(ാ�  നിെ�

പാേ�Bതിനു  അനുവാദം  േചാദിIു." (ലൂേ2ാ. 22:31). ഒരു സമയം ഒരു േവലി മാHതം കട2ുവാനാണ് ൈദവം

സാ(ാെന അനുവദിIത്. എല1 ാ േവലികളും ഒേര സമയം ൈദവം തുറ�ില1 . ആദ�ം ഇേ8ാബിെ

വസ്തുവകകെളയും, കുടുംബെ(യും മാHതം ആHകമി2ുവാനാണ് അനുവാദം െകാടു(ത്. പി�ീട്

ഇേ8ാബിെ ശരീരെ( ആHകമി2ുവാ�  സാ(ാെന അനുവദിIു. എ�ാ=  അേQാഴും ഇേ8ാബിെ ജീവെന

െതാടരുെത�് അവിടു�് സാ(ാേനാട് പറ+ു. അതുെകാB് ഇേ8ാബിെന െകാല1 ുവാ�  സാ(ാന് കഴി+ില1 .
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െതാടരുെത�് അവിടു�് സാ(ാേനാട് പറ+ു. അതുെകാB് ഇേ8ാബിെന െകാല1 ുവാ�  സാ(ാന് കഴി+ില1 .

ഇേ8ാബിെന െകാല1 ുവാ�  സാ(ാ�  ആHഗഹിIിരു�ുെവFിലും  അവെ ശരീര(ി=  വൃണ/�  ഉBാ2ുവാ� 

മാHതേമ അവനു കഴി+ുUൂ.

ഒ�ാമെ( േവലി തുറ�േQാ�  സാ(ാ�  കട�ു െച�് ഇേ8ാബിെ വസ്തുവകക�  നശിQിIു. ഇേ8ാബിെ

േകാടികളുെട ആസ്തി ഒ� ദിവസം െകാB് "പൂജ�ം" ആയി. പി�ീട് രBാമെ( േവലി തുറ�ു. ഈ

േവലി2ക(ായിരു�ു ഇേ8ാബിെ ഭാര�യും മ2ളും. അതിനാ=  സാ(ാ�  ഇേ8ാബിെ പ(ു മ2െളയും

െകാ�ു. പി�ീട് അവെ ഭാര�െയ അവനു െകാല1 ാമായിരു�ു. എFിലും അവനതു െചയ്തില1 . കാരണം അവ� 

ജീവിIിരി2ു�തായിരു�ു സാ(ാന് കൂടുത=  ഉപേയാഗHപദം. ഇേ8ാബിെന അവളുെട വാ2ുക�  െകാB്

അസഹ�െQടു(ുവാ�  അവനു സാധിIു. അസഹ�െQടു(ു� ഒരു ഭാര�െയ എവിെട കBാലും അവെള

സാ(ാ�  എWിനു ജീവേനാെട നി% (ിയിരി2ു�ുെവ�ു ഇേQാ�  നി/� 2് മനസിലാകും. ചില% 

മരി2ു�തിേന2ാ�  ജീവിIിരി2ു�താണ് സാ(ാന് കൂടുത=  Hപേയാജനം.

ൈദവനിശOാസീയമായി  എഴുതെQ4 വചന/ളുെട ആദ� താളുകളി= നി�ും സാ(ാെന കുറിIും ചില കാര�/� 

നമു2് പഠി2ാം. ഒ�ാമത്, സാ(ാന് ഒരു സമയം ഒരു സXല(് മാHതേമ ആയിരി2ുവാ�  കഴിയുകയുUൂ.

ൈദവം എല1 ായിട(ുമുB്. എ�ാ=  സാ(ാന് ഒരു സXല(ിരു�ാ=  അേത സമയം മെ�ാരു സXല(്

ഉBായിരി2ുവാ�  സാധി2ുകയില1 , കാരണം, അവെനാരു സൃഷ്ടിയാണ്. എ�ാ=  അവെന സഹായി2ു�തിനു

അേനകം ദുരാCാ2�  ഈ ഭൂ മിയി=  അേ/ാളമിേ/ാളം ഊടാടി നട2ു�ുB്. രBാമത്, സാ(ാന് ഭാവി

കാര�/�  കാണാ�  കഴിയുകയില1 . കഴി+ിരു�ുെവFി=  ഇേ8ാബ് ഒടുവി=  കൂടുത=  അനുHഗഹി2െQടുവാ� 

േപാവുകയാെണ�റി+ു അവെന വി4ു േപാേയെന. Hകിസ്തുവിെ കാ= വരി Hകൂശിെല മരണം വഴി താ�  തെ�

പരാജയെQടുവാ�  േപാവുകയാെണ�റി+ിരു�ുെവFില്  , അവ�  Hകിസ്തുവിെന Hകൂശി2ുവാ�  ആളുകെള

േHപരിQി2ുമായിരു�ുേവാ? തീ% Iയായും ഇല1 . ഹാമാ�  തെ�യാണ് കഴുമര(ി=  തൂ/ാ�  േപാകു�െത�്

സാ(ാ�  അറി+ിരു�ുെവFി=  അവ�  ആ കഴുമരം ഉBാ2ുവാ�  ഹാമാെന സഹായി2ുമായിരു�ുേവാ?
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േലാകെമZാടുമുU ആളുക�  എWാണ് െച8ു�െത�് അവ�  അറിയു�ു. അതിെ ഫലമായി എWാണ്

സംഭവി2ുവാ�  േപാകു�െത�് അവ�  അനുമാനി2ു�ു (നാം െച8ു�തുേപാെല). എ�ാ=  ഭാവിെയ കുറിIു

Hപവചി2ുവാ�  അവനു കഴിയുകയില1 . മൂ�ാമത്, സാ(ാന് നി/ളുെട ചിWകെള അറിയുവാ�  സാധി2ുകയില1 .

നി/�  പുറേമ എW് െച8ു�ുെവ�്  അവനു കാണാം. ഇേ8ാബിെന2ുറിI്  അവ�  അറി+െതല1 ാം

പുറേമയുUതായിരു�ു.  ഇേ8ാബിെ ചിWകെള കാണുവാ�  അവനു കഴി+ില1 . നാലാമത്, ൈദവമ2െള

ആHകമി2ുവാ�  സാ(ാന് ൈദവ(ിെ അനുവാദം േവണം. ഞാ�  േപാരാടിെ2ാBിരി2ു� എെ ശHതുവിനു

ഭാവിെയ സംബ\ിേIാ, എെ ഹൃദയവിചാര/�  സംബ\ിേIാ യാെതാ�ും അറിയു�ില1 െയ�തും, അവ� 

ൈദവ(ിെ നിയHWണ(ിലാെണ�തും എനി2് വലിയ ആശOാസം തരു� കാര�മാണ്. അതിെനല1 ാമുപരി

അവനിേQാ�  Hകൂശിേ]=  േതാല്Qി2െQ4വനുമാണ്. അത് സാ(ാെന കുറിIുU എല1 ാ ഭയവും

നീ2ി2ളയു�ു.

രBാമെ( േവലി തുറ�േQാ�  ഇേ8ാബിന് തെ പ(ു മ2െളയും നഷ്ടെQ4ു. ഒരു ൈദവീക മനുഷ�െ

മ2�  കഷ്ടെQടുകയും,Hപശ്ന/�  േനരിടുകയും െച8ു�ത് കാണുേZാള്  , ഒരി2ലും വിമ% ശി2രുത്.

അവ% 2ുേവBി Hപാ% ഥി2ുക. അയാളുെട മ2െള സാ(ാ�  ല_�ം െവIി4ുUവരാണ്. നി/ളുെട മ2� 

അ/െനയാകണെമ�ില1 , കാരണം, സാ(ാെനാരു പെ_ അറിയു�ുBാകും, നി/െളാരു

ഒ(ുതീ% Qുകാരനാെണ�ു.  അതുെകാB് തെ�യായിരി2ും നിെ�യും നിെ കുടുംബെ(യും അവ� 

െവറുെത വി4ിരി2ു�ത്.

ഇേ8ാബ് ഇതിേനാെടല1 ാം എ/െനയാണ് HപതികരിIെത�് കാണുക. എല1 ാം നഷ്ടെQ4ു എ�വ�  േക4ു.

ഒ�ിന് പുറെക ഒ�ായി അവെ ദാസ]ാ%  വ�ു അവനുUെതല1 ാം േപായി എ�റിയിIു. അേQാ�  ഇേ8ാബ്

എഴുേ��ു വസ്Hതം കീറി, തല മുB്ധനം െചയ്തു, സാഷ്ടാംഗം വീണു ൈദവെ( നമസ്2രിIു (1:20).
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എഴുേ��ു വസ്Hതം കീറി, തല മുB്ധനം െചയ്തു, സാഷ്ടാംഗം വീണു ൈദവെ( നമസ്2രിIു (1:20).

ൈദവവചന(ിെ ആദ� താളുകളി=  നാം കാണു� മെ�ാരു കാര�മാണിത്. ഒരു ൈദവമനുഷ��  ഒരു

ആരാധകനായിരി2ും.  േവദ പുസ്തകം അറിയു�തിെന2ാളും, ൈദവെ( േസവി2ു�തിെന2ാളും

എല1 ാമുപരിയായി ഒരു ൈദവമനുഷ��  Hപാഥമീകമായും  ഒരു ആരാധകനായിരി2ും. എല1 ാം ഉUേQാഴും, എല1 ാം

നഷ്ടെQടുേZാഴും നി/െളാരു ആരാധകനായിരി2ണം. േയശു പറ+ു, "ൈദവം ആCാവാകു�ു, അവിടുെ(

ആരാധി2ു�വ%  ആCാവിലും സത�(ിലും ആരാധി2ണം. പിതാവ് അ/െനയുU ആരാധകെര

അേനOഷി2ു�ു" (േയാഹ.4:24).  ൈദവെ( ആരാധി2ുകെയ�ാ=  എല1 ാം ൈദവ(ിനു

സമ% Qി2ുകെയ�ാണ്. ഇേ8ാബ് പറ+ു, "എെ അaയുെട ഗ% ഭ(ി=  നി�ു ഞാ�  നbനായി

പുറെQ4ുവ�ു, നbനായി തെ� ഞാ�  മട/ിേQാകും, യേഹാവയുെട നാമം മഹതOെQടുമാറാകെ4".

ഇതിെലാ�ിലും ഇേ8ാബ് പാപം െച8ുകേയാ, ൈദവെ( പഴി2ുകേയാ െചയ്തില1  (1:21). ൈദവം തെ

ജീവിത(ി=  അനുവദി2ു�െതല1 ാം സOമനസc ാെല അവ�  സOീകരിIു.

ൈദവ(ിലുU ഇേ8ാബിെ സമ% Qണെ( കുറിIു ചിWി2ുേZാള്  , ഞാ�  ആdര�െQടു�ു.

നമു2ി�ുUതുേപാെല   േയശുവിെേയാ അേQാസ്േതാല]ാരുെടേയാ ഉദാഹരണം അവെ മുZി= 

ഇല1 ായിരു�ു. അവനു പിWുടരുവാ�  ത2 ഒരു മാതൃകയും ഇല1 ായിരു�ു. നമു2ി�ുUതുേപാെല

പരിശുeാCശAിയും അവനില1 ായിരു�ു. നമു2ി�ുUതുേപാെല േവദ പുസ്തകം അവനില1 ായിരു�ു. അവെന

ഉfാഹിQി2ുവാനും, പിWുണ2ുവാനും ആയി സഹ വിശOാസികേളാ സOWം ഭാര�േയാ ഉBായിരു�ില1 .

ഇേ8ാബിനുBായിരു�ത് ൈദവം മാHതമാണ്.  ഇേ8ാബിന് േതജസc ുU ഒരു ജീവിത(ിേല2് വരാ� 

കഴിെ+Fില്  , നമുെ2WുെകാB് ആയി2ൂടാ.

(െമാഴിമാ�ം: സാജു േജാസഫ്, ആലQുഴ)
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