എലല്ലാ കല്ലാരര്യങ്ങളളളള്ക്കും നനന്ദി പപ്രകല്ലാശന്ദിപന്ദിളളവന്ദിന്
സനനല്ലാഷ് കരളമപത

ചചില വവ്യകകചികള് പറയയാററുണണ്ട്്ണ്ട്: ഞങ്ങള് പപയാരരചികറുനറുണണ്ട്, ദദൈവതത്തെ മഹകത്വതപ്പെടറുത്തെറു
നറുണണ്ട്, കകൂദൈയാശകള് സത്വസ്വീകരചികറുകയറുയും കരത്തെയാവചിതന്റെ വചനതത്തെ കകള്കറുകയറുയും സത്വസ്വീകരചികറുകയറുയും
തചയറുനറുണണ്ട്. പതക, പലകപ്പെയാഴറുയും ദദൈവയും നലകറുന നന്മകതളെ സത്വസ്വീകരചികറുവയാനറുയും ദദൈവയാനറുപഗ
ഹതത്തെ സത്വന്തമയാകയാനറുയും ഞങ്ങള്കണ്ട് സയാധചികറുനചില. എന്തറുതകയാണയാണ് പലകപ്പെയാഴറുയും ഞങ്ങളെറുതട
ജസ്വീവചികങ്ങളെചില കരത്തെയാവചിതന്റെ നന്മകളെറുയും പപവവൃത്തെചിയറുയും തവളെചിതപ്പെടയാതക കപയാകറുനത. ഒത്തെചിരചികയതറ
വവ്യകകചികള് ഇകറുകപയാതല ഭയാരതപ്പെടണ്ട് ചചിന്തചിചറുതകയാണചിരചികറുനറുണണ്ട്. വചനയും പറയറുനറു: എകപ്പെയാഴറുയും
എലയാറചിനറുയും കവണചി നമറുതട കരത്തെയാവയായ കയശറുവചിതന്റെ നയാമത്തെചില പചികയാവയായ ദദൈവത്തെചിന
നചിങ്ങള് കവൃകഞജക അരപ്പെചികറുവചിന. (എകഫേ 5 : 20) ഈ കചിരറുവചനത്തെചിലകൂതട ഒരറു ദദൈവദപകല
എപപകയാരമറുള്ള വവ്യകകചിയയായചി കസ്വീരണയും എനണ്ട് പരചിശറുദയാതയാവ് നതമ പഠചിപ്പെചികറുനറു.
ഇനണ്ട് പലരറുതടയറുയും ജസ്വീവചികത്തെചില കരത്തെയാവചിതന്റെ പപവവൃത്തെചികള് തവളെചിതപ്പെടയാത്തെകചിതന്റെ
പപധയാന കയാരണയും അവർ എകപ്പെയാഴറുയും എലയാറചിനറുയും കരത്തെയാവചികനയാട് നനചിയറുള്ളവരയായചി മയാററുനചില
എനകയാണ്. ദദൈവയും നലകറുന നന്മകതളെ പപകചിയറുയും അനറുപഗഹങ്ങതളെ പപകചിയറുയും നയായും നനചി
പറയയാററുണണ്ട്. എനയാല പലകപ്പെയാഴറുയും നമറുതട ജസ്വീവചികത്തെചിൽ സയുംഭവചികറുന പരയാജയങ്ങതളെ പപകചികയയാ
പപകചിസനചികതളെ പപകചികയയാ അനറുദൈചിന ജസ്വീവചികത്തെചിലറുണയാകറുന സഹനങ്ങതളെ പപകചികയയാ
കരത്തെയാവചികനയാട് നനചി പറയറുവയാന നമറുകണ്ട് സയാധചികറുനറുകണയാ? പപചിയ ദദൈവമകകളെ അനറുപഗഹ
തത്തെ പപകചിയറുയും സസൗഖവ്യതത്തെപപകചിയറുയും മയാപകയും നനചി പറഞയാല കപയാരയാ, നമറുതട
ജസ്വീവചികത്തെചിലറുണയാകറുന വചിമരശനങ്ങതളെ പപകചിയറുയും സഹനങ്ങതളെ പപകചിയറുയും കരത്തെയാവചികനയാട് നനചി
പറയറുന വചിധത്തെചില നമറുതട ആതസ്വീയ ജചിവചികയും മയാററുവയാന പരചിശറുദയാതയാവ് നകമയാടയാ
വശവ്യതപ്പെടറുനറു. യഥയാരരത്തെചില വചിശത്വയാസജസ്വീവചികത്തെചിതന്റെ വളെരച എനറു പറയറുനത ഇകയാണ്.
ദദൈവത്തെചിതന്റെ നന്മകളെറുയും ദദൈവസ്വീകമയായ നടത്തെചിപ്പെറുയും ഇപസയാകയല ജനതത്തെകപ്പെയാതല
അനറുഭവചികറുവയാനറുയും സത്വസ്വീകരചികറുവയാനറുയും ഭയാഗവ്യയും ലഭചിച മതറയാരറു ജനക കലയാകചരചിപകത്തെചില
ഇനറുവതര ഉണയായചിടചില. കയാരണയും അപകമയാപകയും നന്മകളെയാണ് ദദൈവയും കതന്റെ ജനത്തെചിനറുകവണചി
പപവരത്തെചിചത. ദദൈവയും ഇപസയാകയല ജനതത്തെ വചിളെചിചത ''എതന്റെ ജനയും'' ''എതന്റെ ഉടമ്പടചിയറുതട ജനയും''
എനയാണ്. അപകമയാപകയും ദദൈവയും കതന്റെ ജനതത്തെ സകനഹചിചറു. തപസഹയാ കറുഞയാടചിതന്റെ
രകകത്തെചിലകൂതട ഈജചിപകചിതന്റെ അടചിമകത്വത്തെചില നചിനണ്ട് ദദൈവയും കതന്റെ ജനതത്തെ വസ്വീതണടറുത്തെണ്ട് രകചിചണ്ട്
കകനറുയും പയാലറുയും ഒഴറുകറുന വയാഗദൈത്തെ നയാടചികലകണ്ട് അവതര തകയാണറുകപയായചി. മനയാ
തപയാഴചിചറുതകയാടറുത്തെണ്ട് അവരകണ്ട് ഭകചികയാനറുയും ദൈയാഹചിചകപ്പെയാള് കരചിമ്പയാറ കകൂടങ്ങളെചില നചിനണ്ട്
ദൈയാഹജലവറുയും മയായുംസയും കവണതമനണ്ട് നചിലവചിളെചിചകപ്പെയാള് കയാടപകചികതളെയറുയും അവരകണ്ട് തകയാടറുത്തെറു.
രയാപകചിയചില അഗചിസകയുംഭമയായറുയും പകല കമഘസകയുംഭമയായറുയും കരത്തെയാവചിതന്റെ സയാനചിധവ്യയും
വചിടറുപചിരചിയയാതക കതന്റെ ജനത്തെചിതന്റെ കകൂതട വവ്യയാപരചിചറു. ഇപകമയാപകയും അനറുപഗഹങ്ങളെറുയും നന്മകളെറുയും
ഇപസയാകയല ജനയും പങറുപറചി. 30 ലകകത്തെയാളെയും കപരയാണ് കമയാശയറുതട കനകവൃകത്വത്തെചില ഈജചിപകചില
നചിനണ്ട് ഇറങ്ങചി കചിരചിചത. എനയാല അവരചിൽ കജയാഷത്വയറുയും കയാതലബറുയും ഒഴചിതക മറയാരറുയും കതന
വയാഗദൈത്തെ നയാടചില കയാലറുകറുത്തെചിയചില. ആ കലമറുറ മറുഴറുവനറുയും മരറുഭകൂമചിയചില മരചിചറുവസ്വീണറു. ദദൈവയും
നലകചിയ വയാഗദൈയാനങ്ങള് സത്വസ്വീകരചികറുവയാന ദദൈവത്തെചിതന്റെ സത്വന്തയും ജനമയായ ഇപസയാകയലചിന
സയാധചികയാത്തെകചിനറു കയാരണയും അവരറുതട പചിററുപചിററുകലയാണ്.
അവര പചിററുപചിററുത്തെകറുകപയാതല നമള് പചിററുപചിററുകരറുത. പചിററുപചിററുത്തെവതരതയലയായും
സയുംഹയാരകന നശചിപ്പെചിചറു കളെഞറു. (1 തകയാറചി 10 : 10). നമറുകണ്ട് ഇതകയാരറു പയാഠമയാകറുവയാന
കചിരറുവചനത്തെചില പരചിശറുദയാതയാവ് എഴറുകചിവചചിരചികറുനറു. ഇകറുകതനയയാണ് നമറുതട ജസ്വീവചികത്തെചി
ലറുയും സയുംഭവചികറുനത. കരത്തെയാവ് നലകചിയ നന്മകതളെ ഓരത്തെണ്ട് നനചി പറകയണകചിനറുപകരയും
പചിററുപചിററുപ്പെചിലറുയും പരയാകചി പറചചിലചിലറുയും നയായും വവ്യയാപരചികറുനകറുതകയാണയാണ് കയശറുവചിലകൂതട ലഭവ്യമയായ

നന്മകതളെ പങറുപററുവയാന നമറുകണ്ട് കഴചിയയാതക കപയാകറുനത.
നനചി പറയറുവയാന പപകകവ്യക കയാലവറുയും സമയവറുതമയാനറുമചില. ദൈറു:ഖചികറുന സമയത്തെറുയും
ആനനചികറുന സമയത്തെറുയും, എലയായകപ്പെയാഴറുയും നയായും കരത്തെയാവചികനയാട് നനചിയറുള്ളവരയാകണയും. എലയാ
കയാരവ്യങ്ങതളെയറുയും പപകചി നചിങ്ങള് നനചിയറുള്ളവരയായചിരചികറുക. (1 തകസ 5 : 18). ഇകയായചിരചികണയും ഓകരയാ
ദദൈവദപകലചിതന്റെയറുയും മകനയാഭയാവയും. പലരറുതടയറുയും ജസ്വീവചികത്തെചില കരത്തെയാവചിതന്റെ സയാനചിധവ്യയും
അഭചികഷകമയായചി
തവളെചിതപ്പെടയാത്തെകചിനറു
കയാരണയും
പസൗകലയാസ
ശസ്വീഹയാ
ഇപപകയാരയും
കരഖതപ്പെടറുത്തെചിയചിരചികറുനറു. അവര ദദൈവതത്തെ അറചിഞചിരറുനറുതവങചിലറുയും അവചിടറുതത്തെ ദദൈവമയായചി
മഹകത്വതപ്പെടറുത്തെറുകകയയാ അവചിടറുകത്തെകണ്ട് നനചി പപകയാശചിപ്പെചികറുകകയയാ തചയകചില. മറചിചണ്ട് അവരറുതട
യറുകകചി വചിചയാരങ്ങൾ നചിഷഫേലമയായചികസ്വീരറുകയറുയും വചികവക രഹചികമയായ ഹവൃദൈയയും അനകയാരത്തെചില
ആണറുകപയാവറുകയറുയും തചയകറു. (കറയാമ 1:21)
കരത്തെയാവചികനയാട് നനചിപറയയാത്തെകചിനയാൽ ഇനണ്ട് പലകറുടറുയുംബങ്ങളെചിലറുയും പകചിസകറുവചിതന്റെ
സയാനചിധവ്യയും തവളെചിതപ്പെടറുനചില. പരചിശറുദ കനവ്യകയാമയാറചിയയും വചിളെചിചറുപറഞറു: എതന്റെ ആതയാവ്
എകപ്പെയാഴറുയും കരത്തെയാവചിതന മഹകത്വതപ്പെടറുത്തെറുനറു. നനചിയറുതട ആതയാവചില പരചിശറുദ അമ വവ്യയാപരചിചറു.
അവതളെ ദദൈവയും അകവ്യധചികമയായചി ഉയരത്തെചി. കയശറു എകപ്പെയാഴറുയും കതന്റെ പചികയാവചികനയാട്
നനചിയറുള്ളവനയായചിരറുനറു. കയശറു കണറുകള് ഉയരത്തെചി പറഞറു. പചികയാകവ അങ്ങണ്ട് എതന്റെ പപയാരരന
പശവചിചകചിനയാല ഞയാന അകങ്ങയകണ്ട് നനചി പറയറുനറു. (കയയാഹ 11 : 41)
പപശനങ്ങളെചിലകൂതട നയായും കടനറുകപയാകറുകമ്പയാഴയാണ് യഥയാരരത്തെചില നമറുതട കമലറുള്ള
അഭചികഷകയും നമറുകണ്ട് കചിരചിചറചിയയാന സയാധചികറുനത. പപശനങ്ങളെറുകടയറുയും പപകചിബനങ്ങളെറുതടയറുയും
വചിമരശനങ്ങളെറുതടയറുയും നടറുവചിൽ നമറുതട ജസ്വീവചികത്തെചില ദദൈവയും ചചില കയാരവ്യങ്ങള് തചയറുനറുണണ്ട് .
ഇപസയാകയല ജനത്തെചിതന്റെ ജസ്വീവചികത്തെചില ദദൈവയും ചചില പപകചിസനചികൾ അനറുവദൈചിചറു. എനയാൽ
തചങടല വചിഭജചിചറുതകയാണണ്ട് ദദൈവയും അവതര കതന്റെ മഹകത്വയും തവളെചിതപ്പെടറുത്തെചി. കറുടർനണ്ട്
മരറുഭകൂമചിയചിലകൂതട മകൂനറു ദൈചിവസയും യയാപക തചയത അവര ഷകൂര എനറു പറയറുന പപകദൈശത്തെണ്ട് എത്തെചി.
അവചിതട മയാറയാ എനറു പറയറുന സഥലത്തെണ്ട് വനറു കചർനറു. അവചിടറുതത്തെ തവള്ളയും
കയപറുള്ളകയായകറുതകയാണണ്ട് അവരകണ്ട് കറുടചികറുവയാന സയാധചിചചില. (പറുറപ്പെയാട് 15 : 22). ഈ മയാറയായറുതട
മറുമ്പചില ദദൈവയും കതന്റെ ജനതത്തെ നചിററുത്തെചി. അകപ്പെയാള് ദദൈവകത്തെയാട് നനചി പറകയണകചിനറു പകരയും
അവര പചിററുപചിററുത്തെറു. തവള്ളയും കചിടയാതക മരചികറുനകചിനറുകവണചിയയാകണയാ ഞങ്ങതളെ ഇവചിതട
തകയാണറുവനതകനണ്ട് പറഞണ്ട് ദദൈവത്തെചിതനകചിരയായറുയും കമയാശയതകകചിരയായറുയും അവര പചിററുപചിററുത്തെറു.
അങ്ങതന ദദൈവത്തെചിതന്റെ പരസ്വീകയചില ജനയും പരയാജയതപ്പെടറു. തചങടല വചിഭജചിച ദദൈവത്തെചിതന്റെ
ശകകചി നചിമചിഷകനരയുംതകയാണണ്ട് അവര മറനറുകപയായചി. മയാറയായറുതട മറുമ്പചില നചിർത്തെചിയകപ്പെയാഴയായചിരറുനറു
യഥയാരരത്തെചില ദദൈവജനയും ദദൈവതത്തെ മഹകത്വതപ്പെടറുകത്തെണത . ഇകറുകപയാതല നമറുതട
ജസ്വീവചികത്തെചിലറുയും കയകപറചിയ അനറുഭവങ്ങള് ഉണയാകറുയും. എപകമയാപകയും വചിശറുദചിയറുയും വചിശത്വസകകയറുയും
നനചിയറുയും ഉള്ളവരയാണ് നയായും എനറചിയറുനകചിന കവണചിയയാണ് ഇത.
അകചിനയാൽ എലയാ സയാഹചരവ്യങ്ങതളെയറുയും ഓരത്തെണ്ട്, ദദൈവയും നമറുതട ജചിവചികത്തെചില നലകചിയ
എലയാറചിതനയറുയും ഓരത്തെണ്ട് നയായും നനചി പറയണയും. നനചി പറഞണ്ട്, നനചിയറുതട ആതയാവചില വവ്യയാപരചിചണ്ട്, ഈ
കയാലഘടത്തെചില കറുറമറ ദദൈവമകളെയായചി, പകചിസകറുവചിതന്റെ സയാനചിധവ്യതത്തെ തവളെചിതപ്പെടറുത്തെറുന
അഭചിഷചികക ജചിവചികങ്ങളെയായചി, നമറുതട ജസ്വീവചികങ്ങള് മയാറതപ്പെടറുവയാൻ കവണചി നമറുകണ്ട് പരചിശറുദ
അമകയയാടറുയും വചിശറുദകരയാടറുയും കചരനണ്ട് പപയാരരചികയായും.

