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ലക്ഷ്യ കേന്ദ്രം

WFTW 12  ിഭമ് 2013 

      1 ീ ഹയഺ. 9:26 റ്  ഩൗീറഹഷ്  ഩരമ഼ന്നത്  തഹന് ിെയ്യ഼ന്ന  ഹയയിെക്ക഼രഺച്്ച തനഺക്ക഼ 
ഴലിയ ഴയക്തഭഹമ റക്ഷ്യഭ഼ിെന്നഹണ്. റക്ഷ്യഭഺറല ഹിതമറല  അീേസം ീഩഹയഹട഼ മ഼ം 
ഒട഼ മ഼ം ിെയ്യ഼ന്നത്. ഴയക്തഭഹമ യ഼ റക്ഷ്യെഺീറക്കഹണ് ഒട഼ന്നത്.  ാതയഭഹമ 
റക്ഷ്യെഺീറക്കഹണ് അീേസം ഉന്നം ഴമ്ക്ക഼ന്നത്. ഭഺറഺട്ടരഺ അക്കഹദഭഺമഺറ് ഞങ്ങില 
ുരപഺല് ഉഩീമഹഗഺച്്ച ിഴടഺഴമ്ക്ക഼ഴഹന് ഩഠഺപ്പഺച്ച ദഺഴഷങ്ങല് ഞഹന് ഒയ്ക്ക഼ന്ന഼ 
.എറല ഹഴയ഼ം ു  ലഺറ് ുരപഺല഼ം ഩഺടഺച്ച഼ി ഹെ് നഺറെ഼  ഺടക്ക഼ന്ന഼. 
ഒീയഹയ഼െയ഼ിടമ഼ം ഭ഼ന്ഩഺറ്  ഼രച്ച ിറമഹമഺ റക്ഷ്യഷഥഹനം അടമഹലിപ്പട഼െഺമ യ഼ 
ീഫഹയ്ഡ് ഴച്ചഺയഺക്ക഼ം. ആ ീയ ീ ന്ദ്രഭ഼ള്ള ഩറ ഴാെങ്ങല് ഴയച്ചഺട്ട഼െ്. അഴമ്ക്്ക 
ഭദ്ധ്യെഺറ഼ള്ള യ഼ ഫഺര഼ഴഺിന  'ഫ഼ല്ഷ് ഐ' എന്്ന ഴഺലഺക്ക഼ന്ന഼. അതഹണ് 
റക്ഷ്യീ ന്ദ്രം.ഞങ്ങല് ിഴടഺിഴച്ച഼ ത഼ടങ്ങഺമീപ്പഹല് ഞങ്ങല഼ിട ഉന്നം ട്ട഼ം  ാതയത 
ഉള്ളതഹമഺയ഼ന്നഺറല . ഞങ്ങലഺറ് െഺറയ഼ിട ിഴടഺ അട഼െമഹല഼ിട ീഫഹയ്ഡഺറഹമഺയഺക്ക഼ം 
ി ഹള്ള഼ന്നത്. എന്നഹറ്  ഼രച്ച഼ നഹല഼ ല്  ളഺഞ്ഞീപ്പഹല് ഞങ്ങിലറല ഹഴയ഼ം അഴയഴയ഼ിട 
റക്ഷ്യീ ന്ദ്രെഺറ് തിന്ന ിഴടഺ ി ഹള്ളഺക്ക഼ഴഹന് ഩഠഺച്ച഼. 

        ഩറ ന്ദ് ഺഷ്തയഹനഺ ല഼ിടമ഼ം  ഹയയം ഇങ്ങിനമഹണ്. അഴയ് ഷവന്ത റക്ഷ്യെഺീറക്കറല  
ഭറ്റ഼ള്ളഴയ഼ിട റക്ഷ്യെഺീറക്കഹണ് ിഴടഺ ി ഹള്ളഺക്ക഼ന്നത്. ഭറ്റ഼ള്ളഴയ഼ിട 
 ഹയയെഺറ് ഴറഺമ തഺയക്ക഼ള്ളഴയഹമഺയഺക്ക഼ം അഴയ്. എന്നഹറ് അഴയ് തങ്ങല഼ിട ഷവന്ത 
യക്ഷ്മ്ക്കഹമഺ ന്ദ്ഩഴയ്െഺച്ചഺയ഼ിന്നങ്കഺറ് ന്ദ് ീഭണ തങ്ങല഼ിട ഷവന്ത റക്ഷ്യം  െ് 
ട഼ഴഺറ് ഫ഼ല്ഷ് ഐ തിന്ന ത യ്ക്ക഼ഴഹന് ഩഠഺക്ക഼ഭഹമഺയ഼ന്ന഼. അീപ്പഹല് അഴയ഼ിട 
റക്ഷ്യം തഺ ഴ഼ള്ളതഹമഺ ത഻യ഼ം. ഩൗീറഹഷഺിെ റക്ഷ്യം തഺ ഞ്ഞ  ാതയതമ഼ള്ളതഹമഺയ഼ന്ന഼. 
അീേസം ഭറ്റ഼ള്ളഴിയ ഴഺധഺച്ചഺറല . ഩ യം തിന്നെിന്ന ഴഺധഺച്്ച തിെ വയ഻യിെ 
ഩഺടഺച്ചടക്കഺ. അങ്ങിന നറല  ീഩഹയഹട്ടം ിഩഹയ഼തഺ ഒട്ടം തഺ ച്ച഼. 

        നമ്മ഼ിട നഹഴ഼ം നമ്മ഼ിട  ണ്഼ം ഴലിയ അച്ചടക്കം ആഴവയഭ഼ള്ള നമ്മ഼ിട 
വയ഻യെഺിറ യെ഼ അഴമഴങ്ങലഹണ്.  

        അഴഺവവഹഷഺ ീലഹട് അഴയ഼ിട സാദമം ുദഴെഺന഼ ി ഹട഼ക്കഹന് നഹം 
ആഴവയിപ്പടഹര഼െ്. എന്നഹറ് ുദഴം നീമ്മഹട് ീെഹദഺക്ക഼ന്നത് ഭ഼ള഼വയ഻യഴ഼ഭഹണ് 
(ീരഹഭയ് 12:1). ന്ദ്ഩീതയ ഺച്്ച അഴഺട഼ന്്ന നമ്മ഼ിട  ണ്഼ ിലമ഼ം നഹഴഺിനമ഼ം ീെഹദഺക്ക഼ന്ന഼. 
ഇഴ യെ഼ം എറല ഹ ഷഭമഴ഼ം അഴഺട഼ിെക്കഹമഺ നറ് ഺമഺിറല ങ്കഺറ് നഹം ുദഴെഺിെ 
ി ട്ടിപ്പട്ട അടഺഭമഹിണീന്നഹ ന്ദ് ഺഷ്ത഼ഴഺിെ ഴക്തഹഴഹിണീന്നഹ 
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 യ഼ത഼ഴഹന്  ളഺമ഼ മഺറല . എന്്ന ഭഹന്ദ്തഭറല , 
അന്തഺഭഹനഹലഺറ് ുദഴെഹറ് അംഗ഻ യഺക്കിപ്പട്ടഴനഹമഺ നഺറ്ക്ക഼ഴഹന഼ം  ളഺമ഼ മഺറല .  

ഴ഻ട്ടഺറഹമഺയഺക്ക഼ംീഩഹള഼ം ഫഷസ ഺറ് മഹന്ദ്തിെയ്യ഼ംീഩഹള഼ം ീരഹഡഺറഽിട നടക്ക഼ീപഹള഼ം 
നമ്മ഼ിട ീ ഹറഺ ഷഥറെ഼ം അങ്ങിന എറല ഹമഺടെ഼ം നമ്മ഼ിട  ണ്഼ ില 
നഺമന്ദ്ന്തഺച്ചഺിറല ങ്കഺറ് ുദഴ ദഽതന്മഹിയീഩഹിറ ന്ദ്ഩഷംഗഺച്ചഹറ഼ം അന്തഺഭ നഹലഺറ് ുദഴ 
ഭ഼പഹി  അീമഹഗയയഹക്കിപ്പട഼ം. നഽറ്റഹെ഼ ലഹമഺ ഩറ ുദഴദഹഷന്മഹയ഼ം ഴ഻ണ഼ 
ീഩഹ ഹന഼ള്ള  ഹയണം അഴയ് അഴയ഼ിട  ണ്഼ ില നഺമന്ദ്ന്തഺച്ചഺറല ഹിമന്നതഹണ്. 
ഷ഼രയഺ ലഹമ ിഩണ് ഼ട്ടഺ ില ീനഹക്ക഼ന്നതഺന഼ അറഞ്ഞ഼ നടക്ക഼ഴഹന് അഴയ഼ിട 
 ണ്഼ ില അഴയ് അന഼ഴദഺച്ച഼. ട഼ഴഺറ അഴയ് ഩഹഩെഺറ് ഴ഻ണ഼. യ഼ ഷ്ന്ദ്ത഻ിമ 
ീഭഹസഺക്ക഼ന്നഺറല ഹിമന്ന഼ ഩരഞ്ഞഹറ് ഭഹന്ദ്തം ീഩഹയഹ ആത്മ഻മ ദഹയഺന്ദ്ദയം 
ഴയഹതഺയഺക്ക഼ഴഹന് ഷ്ന്ദ്ത഻മ഼ിട ഷൗരയയിെ അബഺനരഺക്ക഼  ീഩഹറ഼ം ിെയ്യയ഼ിതന്നഹണ് 
ുദഴഴെനം ഭ഼ന്നരഺമഺപ്്പ നറ് ഼ന്നത് (ഷദാ. ഴഹ. 6:25,26). അീപ്പഹല് എന്ദ്ത 
ന്ദ്വദ്ധ്മ഼ള്ളഴയഹമഺയഺക്കണം നമ്മല്. 

         അീതീഩഹിറ തിന്ന നമ്മ഼ിട നഹഴഺിന  ഼രഺച്ച഼ം ന്ദ്വദ്ധ്മ഼ള്ളഴയഹമഺയഺക്കണം. 
ഷഹെഹിെ ഉഩീമഹഗെഺന് തിെ നഹഴഺിന ഴഺട്ട഼ി ഹട഼ക്ക഼ന്ന യ഼ഴിെ നഹഴഺിന തിെ 
ഴെനം ന്ദ്ഩഷംഗഺക്ക഼ഴഹന് ുദഴം ഉഩീമഹഗഺക്ക഼ മഺറല . ുദഴം മഺയഭയഹഴഺീനഹട് ഩരഞ്ഞ഼; 
'ന഻ അധഭഭഹമത് തള്ളഺ ഉറ് ാശ്ടഭഹമത് ഷംഷഹയഺച്ചഹറ് ന഻ എിെ ഴക്തഹഴഹമഺത഻യ഼ം' 
(മഺിയ. 15:19). നറല  സാദമെഺറ് നഺന്്ന ഴയഹെിതഹന്ന഼ം നഹം യഺക്കറ഼ം ഷംഷഹയഺക്കയ഼ത്. 
നഹം ഈ  ഹയയെഺറ് ഴലിയ ഫഹറസ഻നയഹ മഹറ് ഇത് അന്ദ്ത എല഼പ്പഭ഼ള്ള  ഹയയഭറല . 
നീമ്മഹട഼തിന്ന ട്ട഼ം ദമമഺറല ഹിതമഺയ഼ന്നഹറ് ഭഹന്ദ്തീഭ നമ്മ഼ിട നഹഴഺിന 
അച്ചടക്കെഺറഹക്ക഼ഴഹന്ഷഹധഺക്കഽ. 

         ഇന്തയമഺറ് തിെ ന്ദ്ഩഴഹെ ന്മഹയഹക്ക഼ഴഹന് ഩദ്ധ്തഺമഺട്്ട ുദഴം അീന ം 
ിെര഼പ്പക്കഹിയ ഴഺലഺച്ചഺട്ട഼െഹ ഼ം എിന്നനഺക്ക഼രപ്പ഼െ്. 
എന്നഹറ് അഴയ് ന്ദ്ഩഴഹെ ന്മഹയഹമഺറല .  ഹയണം അഴയ് തങ്ങല഼ിട  ണ്഼ ിലമ഼ം 
നഹഴഺിനമ഼ം അച്ചടക്കീെഹിട ഷഽക്ഷ്ഺക്ക഼ഴഹന് ന്ദ്വദ്ധ്ഺച്ചഺറല . അഴയ഼ിട ഷയ഻യങ്ങില 
അഴയ് അടക്കഺ ഴഹണഺറല .  

         ന്ദ് ഺഷ്ത഼ഴഺിെ വയ഻യെഺിറ അഴമഴങ്ങലഹമഺട്ടഹണീറല ഹ നഹം 
ഴഺലഺക്കിപ്പട്ടഺയഺക്ക഼ന്നത്. അതഺനഹറ അത് ന്ദ് ഺഷ്ത഼ിഴന്ന തറമ഼ഭഹമഺ ഴലിയ 
അട഼പ്പെഺറ഼ം ആളെഺറ഼ം ഉള്ള യ഼ ഫന്ധിെമഹണ്  ഹണഺക്ക഼ന്നത്. നമ്മ഼ിട 
വയ഻യെഺിറ അഴമഴങ്ങല് തറീച്ചഹര഼ഭഹമഺ എങ്ങിന ഫന്ധിപ്പട്ടഺയഺക്ക഼ന്ന഼ീഴഹ 
അത഼ീഩഹിറ തിെ വയ഻യെഺിറ എറല ഹ ബഹഗങ്ങല഼ം തിെ ഩഺതഹഴഺന഼ഭഹന്ദ്തഭഹമഺ ീമവ഼ 
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റബയഭഹക്കഺമഺയ഼ന്ന഼. ീരഹഭയ്.15:3 റ് അഴഺട഼ിന്നഹയഺക്കറ഼ം തിന്നെിന്ന 
ന്ദ്ഩഷഹദഺപ്പഺച്ചഺറല ിമന്്ന  എള഼തഺമഺയഺക്ക഼ന്ന഼ഴീറല ഹ. തിെ ഷവന്തം ഷ഼ഖെഺനഹമഺ തിെ 
നഹഴഺിനീമഹ  ണ്഼ ിലീമഹ അഴഺട഼ന്്ന ഉഩീമഹഗഺച്ചഺറല . തനഺക്ക഼ ീനഹക്കണിഭന്്ന 
ീതഹന്നഺമഺടിെമ്ിക്കറല ഹം അഴഺട഼ന്്ന ീനഹക്കഺമഺറല . തനഺക്ക഼ ഩരമണിഭന്്ന 
ീതഹന്നഺമിതറല ഹം അഴഺട഼ന്്ന ഩരഞ്ഞഺറല . എീപ്പഹള഼ം തിെ ഩഺതഹഴഺിന 
ന്ദ്ഩഷഹദഺപ്പഺക്ക഼ഴഹനഹണ് അഴഺട഼ന്്ന ന്ദ്വഭഺച്ചത്. അങ്ങിന യ഼  ഼റ്റഴ഼ഭഺറല ഹിത തിെ 
വയ഻യിെ ഩഺതഹഴഺന് ഏറ്പ്പഺച്ച഼. അതഺനഹറ് അഴഺട഼ന്്ന ഈ ബഽഭഺമഺറ് ഩഺതഹഴഺിെ 
തഺ ഞ്ഞ ഴക്തഹഴഹമഺത഻യ്ന്ന഼ (എന്ദ്ഫഹമയ്.9:14). അഴഺട഼ിെ ആത്മ഻മ വയ഻യെഺിറ 
അഴമഴങ്ങല് എന്ന നഺറമഺറ് അങ്ങിനമഹണ് നഹഭ഼ം  ഻ഴഺീക്കെത്.  

         ഭ഼ള഼സാദമീെഹിട ീമവ഼ഴഺിെ വഺശയനഹ ണിഭങ്കഺറ് യ഼  ഼രഴ഼ഭഺറല ഹിത 
ുദഴെഺന഼ നമ്മില ഷഭയ്പ്പഺക്കണിഭന്ന ത഻ന്ദ്ഴഭഹമ ആന്ദ്ഗസം നമ്മ഼ിട ഉള്ളഺറ഼െഹ ണം.  

         ന്ദ് ഺഷ്ത഼ഴഺിെ വയ഻യിഭന്നഴണ്ം ഷബ 
ഩണഺമ഼ഴഹന് ആന്ദ്ഗസഺക്ക഼ന്ന഼ിഴങ്കഺറ് തങ്ങല഼ിട വയ഻യങ്ങില ഩഽയ്ണ്ഭഹമഺ ുദഴെഺന഼ 
ഷഭയ്പ്പഺച്ചഺട്ട഼ള്ളഴിയമ഼ം തങ്ങല഼ിട വയ഻യങ്ങില 
അടഺഭമഹക്ക഼ഴഹന് ഴഹഷ്തഴെഺറ് ഉത്സഹസഭ഼ള്ളഴിയമ഼ം യ഼ഭഺച്്ച  ഽട്ടണം.  

         റക്ഷ്യീ ന്ദ്രെഺറ് എെഹന്  ളഺമഹെ ഒീയഹ ഷരയ്ബെഺറ഼ം നമ്മ഼ിട 
ഩയഹ മിെ ഒയ്െ് നഹം ദ഼:ഖഺക്കണം.നമ്മ഼ിട  ണ്഼ ല് ഩഽയ്ണ് വ഼ദ്ധ്ഺ 
ന്ദ്ഩഹഩഺച്ചഺട്ടഺിറല ങ്കഺറ് ദ഼:ഖഺക്കണം.നമ്മ഼ിട നഹഴ് ഷംഷഹയഺക്ക഼ന്നത് നന്മ 
നഺരഞ്ഞതിറല ങ്കഺറ് നഹം ദ഼:ഖഺക്കണം        
         


