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1 േയാഹ. 1:7 �  േവദ പുസ്തകം പറയു�ു, നാം െവളി��ി�  നട�ു�ിെല+ ,ി�  ൈദവവുമായി കൂ0ായ്മ

ഉ2ാകുകയിെല+ �്. നാം െവളി��ി�  നട�ുേ3ാ4  െവളി�ം എല+ ാ�ിെനയും െതളി�്

കാണി�ു�തുെകാ2് തീ� �യായും യാെതാ�ും നമു�് മറ�ു വയ്�ുവാ�  കഴിയുകയില+ . തെ9

ജീവിത�ി�  എെ;,ിലും മറ�ു വയ്�ണെമ�ു<വനാണ് ഇരു0ി�  നട�ു�ത്. നാം െവളി��ി� 

നട�ുേ3ാ4  ന?ുെട ജീവിതം തുറ� പുസ്തകമാണ്. അേAാ4  ന?ുെട സBകാരC ജീവിതവും ന?ുെട

കണ�ു പുസ്തകവും എല+ ാം പരിേശാധി�ു�തിനു മ�ു<വെര ൈധരCേ�ാെട Fണി�ുവാ�  കഴിയും.

നമു�് മറയ്�ുവാ�  ഒ�ുമില+ .  അതിെ9 അ� Hം നാം എല+ ാം തികIവനാെണ�ല+ , തീ� �യായും അല+ .

നാം സതCസJരാെണ�ു മാKതമാണ് അത് അ� Hമാ�ു�ത്.

നാം എല+ ാവരി� നി�ും ൈദവം ഒ�ാമതായി ആവശCെAടു�ത്, സതCസJതയാണ്. തികI

സതCസJത. നാം ആദCം സതCസJരായിരി�ുവാ�  തMാറായാല്  , ന?ുെട പല Kപശ്നNളും വളെര േവഗം

പരിഹരി�െAടും. സതCസJതെയ� ഈ അടിസQാന Kപമാണമനുസരി�ു ൈദവ�ിെ9യും

മനുഷCരുെടയും മു3ാെക ജീവി�ാ�  നാം ആSീയമായും വളെര േവഗം വളരും. എ�ാ�  ഇെതാരു

േപാരാ0മാെണ�് നിN4  കെ2�ും. നിN4  ഒരു പെF ഇNെന പറേI�ാം, "ഈ Kപേബാധനം

ഞാ�  വാസ്തവമായും െഗൗരവ�ി�  എടു�ാ�  േപാവുകയാണ്. ഇ�ുമുത�  ഞാ�  എല+ ാ കാരC�ിലും

സതCസJനായിരി�ും".  എ�ാ�  ഒരാഴ്ച�ു<ി�  തെ� വീ2ും ഒരഭിേനതാവാകുവാനും, ൈദവ�ി� 

നി�ു< മാനെ��ാ4  മനുഷCരുെട  മാനം അേനBഷി�ുവാനും നിN4  പരീFി�െAടു�ത് അറിയും.

വീ2ും ജനി�ി0്  ഇരുപതും, മുAതും, നാലY തും വ� ഷമായ ചില�  ഇേAാഴും സതCസJതെയ� ഈ

അടിസQാന Kപമാണം പഠി�ാ�ത് െകാ2് ആSീയമായി പുേരാഗമി�ു�ില+ ാെയ�ത് ൈദവെ�

ദു:ഖിAി�ു� വസ്തുതയാണ്. ന?ുെട ജീവിത�ി�  കാപടCം ഉെ2,ി�  ഒരി�ലും നാം

പുേരാഗമി�ുകയില+ . ന?ുെട Kപാ� Hന ൈദവം േക4 �ുകയുമില+ . നമു�് "മുഴുരാKതി  Kപാ� ഥനാ േയാഗം"

നട�ാം. എ�ാ�  അെതാെ� െവറുെത സമയം പാഴാ�ു� Kപവൃ�ി മാKതമാണ്. നാം കാപടCം

വിെ0ാഴിയു�ിെല+ ,ി�  ൈദവം ന?ുെട Kപാ� Hന ഒരി�ലും േക4 �ുകയില+ .

ൈദവ�ിെ9 മു3ാെക എNെന ആയിരി�ു�ു എ�തിനAുറം, മെ�ാ�ുമല+  ന?ുെട ആSീയ മൂലCം

എ� കാരCം നാം തിരി�റിയണം. ന?ുെട വചന പരി^ാനേമാ, ന?4  എKതമാKതം Kപാ� ഥി�ു�ു

എ�േതാ, എKത സഭാേയാഗNളി�  പെ,ടു�ു�ൂെവ�ു<േതാ അെല+ ,ി�  സഭയിെല മൂA_ാരും

മ�ു<വരും എ;് കരുതുെമ�ു<േതാ ഇെതാ�ുമല+  ന?ുെട ആSീയ നിലവാരം നി`യി�ു�ത്. മറി�്

ഈ േചാദCം നേ?ാട് തെ� േചാദി�ുക, "എെ9 ജീവിത�ിെ9 എല+ ാ േമഖലെയയും കാണു� ൈദവം

എെ��ുറി�് എ;് ചി;ി�ു�ു?".  ഇതിനു< ഉ�രമാണ് ന?ുെട ആSീയതയുെട യഥാ� H അളവ്.

നാം ഈ കാരCം ദിനം േതാറും ഓ� �ണം, അെല+ ,ി�  നാം വീ2ും അഭിേനതാ�4  ആയി�ീരും.

നഥാനിേയലിെനകുറി�് േയശു പറI വാ�ുക4  ഞാ�  വളെര ഇഷ്ടെAടു�ു, "ഇതാ സാFാ� 

യിKസാേയലCന്  ,ഇവനി�  യാെതാരു കാപടCവുമില+ " (േയാഹ. 1:47). േയശുവിനു നിNെളയും എെ�യും

കുറി�് ഇതുേപാെല പറയാ�  കഴിയുെമ,ി�  അതിേന�ാ4  വലിെയാരു അഭിKപായം മ�ാരി� നി�ും നമു�്

ലഭി�ാനില+ .  നഥാനിേയ�  എല+ ാം തികIവനായിരു�ില+ . അവനും കുറവുകളു<വനായിരു�ു. എ�ാ� 

അവ�  തെ9 കുറവുകേളകുറി�ു സതCസJത ഉ<വനായിരു�ു. അവനില+ ാ� കാരCNെള�ുറി�്

ഉെ2�ു ഭാവി�ില+ .  അതായിരു�ു അവെന അനനCാസിലും  സഫീറയിലും നി�ു വCതCസ്തനാ�ിയത്.

(െമാഴിമാ�ം: സാജു േജാസഫ്, ആലAുഴ)
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