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2 ശമുേവ#  ആറാം അ'(ായ�ി#  നാം കാണു� ൈദവവചനേ�ാട് കൃത(ത പുല �ിയിെല0 1ി#  നല0  ഉേ3ശേ�ാെടയു� 
പവ �ിക4 

േപാലും ൈദവയിഷ്ടെ� ന6ി# നി�ും നഷ്ടമാ�ുവാ�  ഇടയാ�ും.ദാവീദ് ൈദവ�ിെ: െപ;കം െയരുശെലമിേല�്  മട�ി

െകാ=ുവരു�ു. ഇെതാരു നല0  കാര(മാണ്. എ�ാ#  ന(ായ
പമാണ�ി#  ൈദവം കല? ി@തുേപാെലയല0  അവ�  അത് െചയ്തത്. േലവ( 

തAളുെട ചുമലി#  െപ;കം വഹി�ണെമ�ായിരു�ു  ൈദവ�ിെ: ക# പന. എ�ാ#  ദാവീദ് ആ ക# പന പരിഷ്കരി@് െപ;കം ഒരു

കാളവ=ിയി#  കയDി െകാ=ുവ�ു. അവിെട അവ�  വ ഷA4 �ു മുE് െഫലിസ്ത(   െചയ്തതിെന അനുകരി�ുകയായിരു�ു.(1 ശമു. 6:8-

12).
ഇ�ും പല 
കിസ്തീയ േനതാ�ളും ഇത് തെ�യാണ് െചLു�ത്. അവ  തAളുെട സഭെയ വചന�ിെല പഠിOി�ലിനനുസരി@ല0 , പകരം

േലാക
പകാരമു� മാേനജ്െമ:് ത
RA4  ഉപേയാഗി@ാണ് നട�ു�ത്. െപ;കം ചുമ�ുെകാ=ു� വ=ി വലി@ിരു� കാളക4  വിര=ത്

ക= ഊസാ െപെ;�് ൈക നീ;ി െപ;കം താെഴ വീഴാെത താAി. ൈദവം ഉടെന തെ� ഊസാെയ അവെ:  ഭUിയില0 ായ്മ നിമി�ം െകാ�ു

(വാക(ം 7). സ1ടകരമാെണ1ിലും ഇത് സത(മാണ്. ൈദവ�ിെ: ഇടയWാരുെട െതDുക4 �് ആടുക4 കൂടി കഷ്ടം അനുഭവിേ�=ി വരു�ു.

ദാവീദ് വരു�ിയ െതDിെ: ഫലം അനുഭവി@ത് ഊസയാണ്. ൈദവം തെ: 
ഭുത(Wാേരാട് വളെര ക ശനമായി ഇടെപടുെമ�് ദാവീദ് അവിെട

പഠി@ു. ഊസ നല0  ഉേ3ശേ�ാെടയാണ് അത് െചയ്തത്. എ�ാ#   "ൈദവേകാപം അവെ: േനെര ജZലി@ു" (വാക(ം 7). േലവ( �ു മാ
തേമ

െപ;കം സ്പ ശി�ാ�  കഴിയൂ എ� 
പമാണം കു;ി�ാലം മുത#  തെ� ഊസെയ പഠിOി@ി;ു�താണ്. എ�ാ#  അവ�  ആ ഒരു

നിമിഷേ�യ്�് ൈദവകല? നെയ ലഘുവായി ക=ു. അതിെ: ഫലം അനുഭവി�ുകയും െചയ്തു.

ഊസായുെട ഈ െതD് ഇ�ും ആവ �ി�െOടാം. ന6ുെട സഭയി#  എെR1ിലും െതDായി കാണുേEാ4  നാം ൈക നീ;ി "െപ;കം േനെര

നി �ാന്  "' " 
ശമി@ാ#  ൈദവം നെ6 അടി�ും. ന6ുെട ലക് ഷ(ം ശരിയായിരുെ�1ിലും നമു�ു� അതിരുക4 �് പുറേ��് നാം േപായി.

ന6ുെട യുUി നേ6ാട്  പറ^തായിരി�ും നാം െചയ്തത്. എ�ാ#  ൈദവഹിതമറിയു�തിനു  കാ�ിരി�ാെത തിടു��ി#  
പവ �ി@ു.

േയശു പറ^ു " ഞാ�  എെ: സഭെയ പണിയും " (മ�ായി 6:18). സഭ പണിയുക എ�ത് ൈദവ�ിെ: കാര(മാണ്, ന6ുേടതല0 . ആ േജാലി

ൈദവം നെ6 ആെരയും എ# Oി@ി;ുമില0 . ഇ� സ̀ ല�് ഞാ�  ഒരു സഭ പണിതുെകാ=ിരി�ുകയാണ് എ�് പറയുേEാ4  അത് ധാ ഷ്ട(വും

നിഗളവുമാണ്.
കിസ്തുവിെ: ശരീര�ിെ: പണി ന6ുെട സZകാര( ഇടപാടായി;ാണ് കരുതു�െത1ി#  തീ @യായും ഒരു ദിവസമെല0 1ി# 

മെDാരു ദിവസം ഊസ െചയ്ത െതD് വീ=ും ന6ളും വരു�ും. സഭയ്�് ഇള�ം ത;ു�തായി കാണുേEാ4  നാം ൈദവ�ിെ: അടു�# 

െച�് പറയണം, "ൈദവേമ, അവിടു�ാണ് സഭെയ പണിയു�ത്, ഞാനല0 . അവിടു�് തെ� സഭെയ സംരbിേ�ണേമ". കാര(A4 

േവ=വിധമല0  നട�ു�െത�് േതാ�ിയാ#  നമു�് നേ6ാടു തെ� േചാദി�ാം, "ആരുെടതാണ് ഈ േവല? ആ �ാണ് ഇതിനു� ചുമതല?

അത് പരിശു'ാdാേവാ അേതാ ന64  തെ�േയാ?". എെR1ിലും ഉടെന െചLണെമ� േതാ�#  ചിലേOാ4  നമു�ു=ാകാം. എ�ാ#  നാം

പരിശു'ാdാവിെന 
ശ'ി�ാെത 
പവ �ി@ാ#  അത് ജഡീക 
പവൃ�ിയായിരി�ും. ന6ുെട 
പവൃ�ി നല0  ഉേ3ശേ�ാെട ആെണ1ിലും
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അത് പരിശു'ാdാേവാ അേതാ ന64  തെ�േയാ എെR1ിലും ഉടെന െചLണെമ� േതാ�#  ചിലേOാ4  നമു�ു=ാകാം

പരിശു'ാdാവിെന 
ശ'ി�ാെത 
പവ �ി@ാ#  അത് ജഡീക 
പവൃ�ിയായിരി�ും. ന6ുെട 
പവൃ�ി നല0  ഉേ3ശേ�ാെട ആെണ1ിലും

അത് നാം ഒ�ും െചLാതിരി�ു�തിേന�ാ4  കൂടുത#  
പശ്നമു=ാ�ും. അതുെകാ=് ന64  പറയണം "ൈദവേമ അAാണ് ഇവിെട


പവ �ിേ�=ത്. ആധിപത(ം അവിടുെ� േതാളിലാണ്. എനി�് അAെയ േക4 �ണം. എRാണ് ഞാ�  െചേL=െത�് അവിടു�ു

അരുളിെചയ്താലും".

സദൃശ(വാക(�ി#  പലതരം േഭാഷWാെരകുറി@് പറയു�ു=്. ഒടുവി#  ഏDവും വലിയ േഭാഷെന�ുറി@ു പറയു�ത് ഇAെനയാണ്

"തിടു��ി#  സംസാരി�ുകയും 
പവ �ി�ുകയും െചLു�വെന�ാ4  ഒരു േഭാഷെന�ുറി@ു 
പതീbയു=്" (സദൃ.വാ.29:20).

തിടു��ി#  എെR1ിലും പറയുകേയാ 
പവ �ി�ുകേയാ െചLു�വന്  , ആ സh ഭ�ിന് ഏDവും ആവശ(മായ 
പവൃ�ിയാണത് എ�ാ

തിക^ ആdവിശZാസ�ിലാണ്. അവ�  ൈദവേ�ാട് ആേലാചന േചാദി�ു�ില0 . അവ  സZയമായി 
പവ �ി�ു�ു. അAെനയു�

മനുഷ(നാണ് ഈ േലാക�ി#  ഏDവും വലിയ േഭാഷ�  .

േയശുവിെന കുറി@് ഇAെന 
പവചി@ിരു�ു."അവെ: 
പേമാദം യേഹാവാ ഭUിയി#  ആയിരു�ു. അവ�  കണi ുെകാ=് കാണു�തുേപാെല

ന(ായപാലനം െചLുകയില0 . െചവിെകാ=ു േക4 �ു�തുേപാെല വിധി�ുകയുമില0 " (െയശL. 11:3). േയശു ഒരു അkനല0 ാ�തുെകാ=്

പലതും കാണു�ത് ഒഴിവാ�ാ�  കഴിയുമായിരു�ില0 . െചകിടനല0 ാ�തുെകാ=് പലതും േക4 �ാതിരി�ുവാനും കഴിയുമായിരു�ില0 . എ�ാ# 

േകവലം കാണു�തിെ:യും േക4 �ു�തിെ:യും അടിസ̀ ാന�ി#  ആെരയും ന(ായം വിധി�ാതിരി���വണi ം അ
തമാ
തം അവിടു�്

പിതാവിെന ഭയെO;ു. ഒരി�#  അവിടു�് പറ^ു, "പിതാവ് െചയ്തത് കാണു�തല0 ാെത പു
തന് സZതേവ ഒ�ും െചLുവാ�  കഴിയുകയില0 "

(േയാഹ.5:19).

വ(ഭിചാര�ി#  പിടി�െO; ഒരു സ്
തീയുമായി പരീശWാ  േയശുവിെ: അടു�#  വ�േOാ4  േയശു അവരുെട േചാദ(A4 �് കുറ@ുസമയം

ഉ�രെമാ�ും ന# കിയില0 . അവിടു�് പിതാവി# നി�ു േക4 �ുവാ�  കാ�ിരി�ുകയായിരു�ു. േക;ുകഴി^േOാ4  അവിടു�് സംസാരി@ു.

അതും േകവലം ഒരു വാചകം മാ
തമായിരു�ു. "നിAളി#  പാപമില0 ാ�വ�  അവെള ഒ�ാമത് കെല0 റിയെ;" (േയാഹ.8:7). ഒരു മണി�ൂ  നീ=

ഒരു 
പസംഗേ��ാ4  അത് ഗുണം െചയ്തു.

ആെര1ിലും എെR1ിലും കുഴ^ 
പശ്നAളുമായി നെ6 സമീപി�ുേEാ4  ന6ുെട ബു'ിയി# നി�ും, കഴി^ കാല

അനുഭവAളി# നി�ും ഒരു മറുപടി െകാടു�ാ#  
പശ്നം ഒരുപെb കൂടുത#  വഷളാേയ�ാം. എ�ാ#  പിതാവി# നി�ു ലഭി�ു�

mാന�ിെ: ഒരു വാ�് അnുതA4  സൃഷ്ടി�ും. അതുെകാ=് അടു� തവണ "കാള വിര=് െപ;കം വീഴാ�  തുടAു�ത്"  ക=്

അതിലിടെപ;് ന6ുെട േപര് േഭാഷWാരുെട പ;ികയി#  ഒ�ാമതാ�ാ�  
ശമി�രുത്. ന6ുെട കണi ് കാണുകയും െചവി േക4 �ുകയും

െചLു�തിെ: അടിസ̀ ാന�ി#  വിധി�ുവാ�  തിടു�മു�വരാകരുത്. അതിനു പകരം നിലംപാടുവീണ് ൈദവേ�ാട് േചാദി�ുക, "ൈദവേമ

എനി�് mാനം കുറവാണ്, ഞാ�  എRാണ് െചേL=ത്?".

നമു�് mാനം കുറവാെണ�് സ6തി�ുവാ�  വലിയ 
പയാസമാണ്. 
പേത(കി@് സഭയിെല മDു�വ  നേ6�ാ4  െചറുOവും പകZത

കുറവു�വരും ആകുേEാള്, എ�ാ#  താഴ്മേയാെട ന6ുെട ആവശ(മറിയി@ാ#  ൈദവം സമൃ'ിയായി mാനം നമു�് ന# കും.

(െമാഴിമാDം: സാജു േജാസഫ്, ആലOുഴ)
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