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പഴയനിയമ�ി2  പുറെമയു� കാര4�5 !ായിരു$ു എേ7ാഴും ഊ$ല്  ..............., "നി�ളുെട ഹൃദയകാഠിന4ം

നിമി�ം" (മ�ായി 19:8). ന4ായ �പമാണം പുറെമയു� ശു�ി!് ഊ$2  ന2 കി. പുതിയ നിയമ�ി2  അതിനു േനെര

വിപരീതമായി ആദ4ം പാനപാ�ത�ിെD അകം െവടി7ാ!ു$തിനായിരു$ു ഊ$2  (മ�ായി 23:25,26).  വാക4ം 262 

േയശു പറHത് അകം െവടി7ാ!ിയാ2  പുറം താേന ശു�ിയായിെ!ാ�ും എ$ാണു. അതിനാ2  പുറം �പേത4കമായി

ശു�മാേ!IതിലJ .  മ�ായി 5:21-30 2  ഈ കാര4ം വ4Mമായി കാണാവു$താണ്. ഒരുവ%  തെD ഹൃദയ�ി2  നി$ും

േകാപെ� ശു�ിയാ!ിയാ2  പിെ$ െകാലപാതകെമ$ പുറെമയു� �പവ, �ി െചOുെമ$ അപകടമിലJ . അതുേപാെല

ഹൃദയ�ിെല വൃ�ിെകP ൈലംഗീക ചി
ക5  ശു�ിയാ!ിയാ2  വ4ഭിചാരെമ$ പുറെമയു� �പവ, �ിയി2 

ഏ, െ7ടുെമ$ അപകടമിലJ . പാനപാ�ത�ിെD അകം െവടി7ാ!ുക, പുറം താേന െവടി7ായിെ!ാ�ും.

സിനിമയ്!് േപാകരുത്, പുകവലി!രുത്, മദ4പി!രുത്, ചൂത് കളി!രുത്, ആഭരണ�5  അണിയരുത് തുട�ിയ

പുറെമയു� കാര4�5 !് മുഖ4 ഊ$2  ന2 കു$ സഭ, ഒരു പഴയനിയമ സഭ മാ�തമായിരി!ും. പുറെമയു�

ദുഷ്�പവൃ�ികെള ഉേപXി!ുവാന്  , അവയി2  ആദ4ം േക� ീകരി!ുകയലJ  േവIത്. അതിനു പകരം പുറെമയു�

ദുഷ്�പവൃ�ിക5  െചOി!ു$ അകേമയു� േലാകമയതYെമ$ മേനാഭാവ�ി2  േക� ീകരിZാ2  മതി.

സYയം വിധി!ാെത ആ
രീക ശു�ീകരണം ഒരി!ലും നട!ുകയിലJ . ഈ ആ
രീക ശു�ീകരണം നിര
രം

�പസംഗി!ാെത ഒരു സഭ പണിയുക അസാ�4മാണ്. പാപ�ിെD ചതിയാ2  കഠിനെ7ടാതിരി!ുവാ%  ദിനം േതാറും

സഭയി2  ത\ി2  ത\ി2  �പേബാധി7ി!ുക എ$ാണു േവദ പുസ്തകം പറയു$ത്.(എ�ബായ,  3:13, 10:25). മി!

�കിസ്തീയ "സഭകളിലും" ഇ�രം �പസംഗ�ിന് ഒPും താ2 പര4മിലJ . ഒരു പെX വലJ േ7ാഴും �പസംഗിേZ!ും,

തീ, Zയായും ദിനംേതാറും ഇലJ . അതിനാ2  അവ,  പാനപാ�ത�ിെD പുറം മാ�തം െവടി7ാ!ു$ പരീശ^ാെര

സൃഷ്ടി!ു$ു. ഇവിെട �കിസ്തുവിെD കാ
 തികZും വ4ത4സ്തയായിരി!ണം.

സംഘടിത �കിസ്തീയ സഭകളി2  �പവ, �ന�5 !ാണ് ഊ$ല്  ..., (പരസ4േയാഗ�ള്  , ഭവന സ , ശന�ള്  ,

സുവിേശഷ�പവ, �ന�5  തുട�ിയവ). ഇെതലJ ാം നലJ താണ്. എ$ാ2  നി, ഭാഗ4വശാ2  പല വിശYാസികളുെടയും

മനസ̀ി2  ൈദവ വചനേ�ാടു� സaൂ, ണ അനുസരണ�ിെD സbാനം ഇവ ൈകവശമാ!ിയിരി!ു$ു. േയശു

പറHത്, താ%  ക2 7ിZെതലJ ാം അനുസരി!ുവാ%  എലJ ാ �കിസ്ത4ാനികേളയും പഠി7ി!ണെമ$ാണ് (മ�ായി 28:20).

യാഗ�െള!ാ5  അനുസരണമാണ് ൈദവ�ിനു േവIത് (1ശമുേവ2  15:22). ന\ുെട സ്േനഹം െതളിയി!ുവാ%  നാം

ശാരീരികമായ കഷ്ടത സഹി!ണെമ$ു�ത് ഒരു ജാതീയ ചി
യാണ്. ഇ
4യി2  വളെര ശMമായി നിലനി2 !ു$ ഒരു

ജാതീയ ചി
യാണിത്. നി, ഭാഗ4വശാ2  ന\ുെട രാജ4െ� �കിസ്തീയതയിലും അത് വ4ാപിZിരി!ു$ു. അതിനാ2 

ഒരുവ%  േജാലി ഉേപXിZ് ഏെതcിലും കഷ്ട7ാട് നിറH സbല�് േപായി വിവിധ കഷ്ടതയിലൂെട കട$ു

േപാകു$താണ് ആdീയത എ$് കരുതു$ു. ഇെതലJ ാം വളെര ത4ാഗം ആവശ4മു� കാര4�ളാണ്. എ$ാ2 

അവെയാ$ും ൈദവ വചനേ�ാടു� അനുസരണ�ിന് പകരമാകു$ിലJ .

േയശു തെ$ േയാഹ.14:152  പറHിരി!ു$തുേപാെല േയശുവിേനാടു� ന\ുെട സ്േനഹെ� െതളിയിേ!Iത്

യാഗ�ളാലലJ , മറിZു അവിടുെ� ക2 7നക5  അനുസരിZുെകാIായിരി!ണം. ന\ുെട വരുമാന�ിെD 50%

െകാടു!ു$തിലും, േജാലി ഉേപXിZ് സുവിേശഷ േവല!ാര%  ആകു$തിലും ൈദവേ�ാടു� സ്േനഹ�ിെD

ഏfവും വലിയ െതളിവ്, മ�ായി 5,6,7 അ�4ായ�ളി2  േയശു പഠി7ിZ കാര4�5  എലJ ാം അനുസരി!ു$താണ്.

സംഘടിത �കിസ്തീയ വിഭാഗ�ളുെട വ4Mമായ ഒരു ചി�തമാണ്, തിര!ിP് �പവ, �ി!ു$ മാ, �യി2  കാണു$ത്

(ലൂേ!ാ.10:39-42). അവ5  സത4സhതയു�വളും, ത4ാഗം െചOുവാ%  മനസ̀ു�വളും, നിസYാ, iയും, അടു!ളയി2 

ക, �ാവിനു േവIി എരിേവാെട േജാലിെചOു$വളുമായിരു$ു. എcിലും ക, �ാവ്  അവെള ശാസിZു. ക, �ാവിനു

േവIി ത4ാഗപൂ, jം �പകടമായി ഒ$ും െചOാ� തെD സേഹാദരി മറിയെയ കുറിZ് അവളുെട ആdാവി2  കയ്7ും

വിമ, ശനവും ആയിരു$ു. മറിയ ക, �ാവിനു േവIി എെ
cിലും െചOു$തിനുമുa് അവിടുെ� പാദപീഠ�ി2 

ഇരു$് അവിടുെ� വാ!ുക5  േകPു. ഇതായിരി!ണം ന\ുെടയും മേനാഭാവം. തിര!ുപിടിZ �പവ, �ന�ളലJ ,

എ$ാ2  ൈദവം എ
ാണ് നേ\ാടു പറയു$െത$് േകP് അനുസരി!ുക. ന\ുെട സY
ം യുMി!നുസരിZ് കാര4�5 

െചOുകയലJ , മറിZു, ൈദവഹിതം െചOുകയാണ് േവIത്.

(െമാഴിമാfം: സാജു േജാസഫ്, ആല7ുഴ)
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