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(ാ) 3:16 -28. ശേലാേമാെ1 2ാനെ4 സംബ6ി7് ഒരു ഉദാഹരണം കാണുു. ഒരു ദിവസം

ര<ു േവശ=മാ) ന=ായവിധി

ായി അവെ1 മു@ി. നിു. അവ) ഒേര ഭവന4ി. പാ)

അടു4ടു4 ദിവസCളി. ഓേരാ കുEുCF

ുവരും

് ജ(ം നല് കിയവരുമായിരുു. ഒരു രാതി ഉറCുേ@ാF

അതി. ഒരുവF അബH4ി. തെ1 കുEിെ1േമ. വീഴുകയും അവളുെട കുEു

ത.Kണം

മരണെLടുകയും െചയ് തു. ഇത് തിരി7റിE ആ സ് തീ അേLാF തെ തെ1 കുEിെന ജീവനുO
കുEുമായി വ7ുമാറി. പഭാതമായേLാF കാര=CF മനസ
P ിലാ
ആവശ=െLRു. ജീവനുO കുEു ആരുെടതാെണുO ത)

ിയ മQവF തെ1 കുEിെന തിരിെക
ം ആ സ് തീകF തSി. ഉടെലടു4ു.

എCെനയാണ് ശേലാേമാ ഇ4രം ഒരു സാഹചര=െ4 ൈകകാര=ം െചVുത് ? ൈദവം ശേലാേമാന്
2ാനം ന.കി. ജീവനുO ആ കുEിെന ര<ായി മുറി7് ഓേരാ ഭാഗം ഓേരാ സ് തീകF

ും ന.കാ

ശേലാേമാ നി)േXശി7ു. അേLാF ആ കുEിെ1 യഥാ)Z അS ഇCെന പറEു - " േവ<, അതിെന
െകാല
] രുത് , കുEിെന അവF

ു െകാടു4ുെകാOുവിന് ". എാ. ര<ാമെ4 സ് തീ പറEു, "േവ<,

കുEിെന ര<ായി മുറി7് ഒരു പകുതി എനി
എല
] ാവ)

ും മേQ പകുതി അവF

ും ഇരി

െR". അേLാF

ും മനസ
P ിലായി ആരാണ് യഥാ)Z അSെയ് . അേLാF ശേലാേമാ ക.Lി7ു, "കുEിെന

ആദ= സ് തീയ്

് ന.കുക". എല
] ാ ഇസാേയലും ആ ന=ായവിധി േകF

ുകയും ൈദവം രാജാവിന് ന.കിയ

2ാനെ4 ക<് അവെന ഭയെLടുകയും െചയ് തു.
ശേലാേമാെ1 2ാനം ഇ് നാം ഇCെനയാണ് പേയാഗ4ി. വരുേ4<ത് . ഒരു സഭയി. ഒരുമി7ു
പവ)4ി7ിരു ര<ു സേഹാദര(ാ) തSി. ഭിതയു<ായി എ് കരുതുക. അതിെലാരാF സഭെയ
പിള)4ി

തെ1

കൂെടയുOവരുമായി

പുറ4ു

േപാകുു.

അCെനെയ_ി.

അSയാേണാ? തീ)7യായും അല
] . യഥാ)Z അS ഇCെനയായിരി
പിള)േ
പിള)

<,

സഭെയ

പൂ)ണമായി

നീ

അയാF

യഥാ)Z

ും പറയുക, "േവ<, സഭെയ

എടു4ുെകാOുക".

വിശ`ാസികളുെട സഭെയ ഒരി ലും
രുത് . സഭെയ വിRു േപാകുതാണ് നല
] ത് . ആദ= സഭയി. ഒരു പിള)Lു<ാ ാെത സ`യം

പിവാCി േവെറ എവിെടെയ_ിലും േപായി പുതിയ ഒരു േവല തുടCുക. ൈദവം നിCെള അനുഗഹി

ും.

നിCF യഥാ)Z അSയാെണ് ക<് സഭെയ നയി
ആഗഹി

ുതിന് നിCെള ചുമതലെLടു4ുവാ ൈദവം
ുുെവ_ി . ഒരു നാF മേQ സ് തീെയ മരണം വഴി നീ ി കുEിെന നിCF ് തരും. അവിടു്

സാവൂളിെന െകാ് സിംഹാസനം ദാവീദിന് ന.കി. ഇും ൈദവ4ിനു ഇ4രം കാര=CF െചVുവാ
കഴിയും.അതിനാ. ഒരി

ലും കുEിെന ര<ായി മുറി

രുത് . സഭെയ ഭിിLി

േപായി േവല െചVുക. ൈദവം തെ1 കര4ാ. നിCF
ഭിിLി

ത് ന.കെR. ഒരി

രുത് . മെQവിെടെയ_ിലും
ലും പിടി7ുപറി

ുകേയാ

ുകേയാ െചVരുത് .

എേLാെഴ_ിലും ഒരു സഭാ േനതൃത`വുമായി എനി ് വിേയാജിLുOേLാF ഈ പമാണമാണ് ഞാ
പിcുടരുത് . ചിലെര എെ1 കൂെട കൂRിെ ാ<് ഒരു സഭെയ ഭിിLി ുവാ ഞാ ഒരി ലും ശമി7ില
] .
മെQവിെടെയ_ിലും േപായി ഞാ ഇCെന പറയുകയാണ് െചയ് തത് , "ൈദവേമ ഞാ ആദ=ം മുത. എല
] ാം
പുതുതായി ആരംഭി െR. എനി ് മെQാരു കുEിെന തരിക. ആദ=െ4തിനായി ഞാ േപാരാടുകയില
] ".
എെ1 ഈ മേനാഭാവം കാരണം ൈദവം എെ എെ1 േവലയി. സമൃHിയായി അനുഗഹി7ുെവെനി
ഇേLാF സാK=ം പറയുവാ കഴിയും. അതിനാ. ആ വഴി നിCF
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ും ഞാ ശുപാ)ശ െചVുു.
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1 രാജാ. 4:29. വായി

ുു "ൈദവം ശേലാേമാന് ഏQവും വളെര 2ാനവും, ബുHിയും, കട.

മണ. േപാെല ഹൃദയവിശാലതയും െകാടു4ു". ഓ)
അതുെകാ<് എല
] ാ െചറുL
മാതമല
] ,
കട.

കട.

രയിെല

ാ)

ുക; ശേലാേമാ ഒരു െചറുL

ും ഈ വരCF ൈദവേ4ാട് േചാദി

മണ.

േപാെല

ഹൃദയവിശാലതയും

േചാദി

രയിെല

ാരനായിരുു.

ാം. ബുHിയും 2ാനവും
ാം.

ഇതിെ1

അ)Zം,

രയിെല മണ. േപാെല അതയും അളവി. ൈദവജനെ4 ഹൃദയ4ി. വഹി

ുവാനുO

ഹൃദയവിശാലത.
ജലസ് നാനം

സംബ6ി7ും,

അന=ഭാഷാവരം

സംബ6ി7ും

നേSാട്

വിേയാജിLുO

മെQാരു

വിഭാഗ4ി.െLR ഒരു സേഹാദരനുെ<ു കരുതുക. എാ. അവെന സ`ീകരി7ിരി ുുെവ_ി.
നSുെട പാ)Zന ഇCെനയായിരി ണം "ൈദവേമ ഈ വ=iി എോെടാLം പവ)4ി ുകേയാ,
േയാജി

ുകേയാ

െചVുിെല
] _ി.

ഹൃദയവിശാലത തരണേമ." ൈദവമ
സേഹാദരിയും ആയിരി

സ`ീകരി ുവാ എനി ്
F ആയിRുO എതയും അധികം േപ) എെ1 സേഹാദരനും

കൂടി

ുവാ ഞാ ആഗഹി

അവെന

ഊഷ് മളതേയാെട

ുു.

നSുേടതി. നിും വ=ത=സ് തമായ നിലപാടുO ഒരു ൈദവമകനുെ<ു കരുതുക. നാം ആ വ=iിെയ
സ`ീകരി ുേമാ? ഒരി . അലkം സ`)ണാഭരണം അണിEുെകാ<് ഒരു സേഹാദരി സ് നാന4ിനായി എെ1
അടു . വത് ഞാ ഓ) ുു. വിശ`ാസികF ആഭരണം അണിയരുെത ഉ4മ േബാH=ം
എനി

ു<് . അത് 1 തിേമാ4ിേയാസ് 2:9,

മനസ
P ിലാ

ിയിRുOതാണ് .

1 പേതാസ്

3:13

എീ വാക=Cളി.നിും ഞാ

എാ. ഈ സേഹാദരി ആഭരണം അണിEിരി

ുു. ഞാ അവെള

സ് നാനെLടു4ുേമാ ഇല
] േയാ? ൈദവം ആ സമയം ഒരു േചാദ=ം എോട് േചാദി7ു, "ഞാ അവെള
സ`ീകരി7ില
] എ് നീ പറയുേമാ." അേLാF ഞാ പറEു, "ൈദവേമ ഞാ കാണുിടേ4ാളം അവF
യഥാ)Zമായി വീ<ും ജനി7വF ആണ് . അതിനാ. തെ അവിടു് അവെള സ`ീകരി7ു
എെനി

റിയാം". അേLാF ൈദവം പറEു "ഞാ സ`ീകരി7 ഒരാെള നിനെ Cെന നിരസി ുവാ
കഴിയും?" അതിനാ. ഞാ അവെള സ`)ണാഭരണCേളാട് കൂടി സ് നാനെLടു4ി. ഈ വിഷയ4ി.
അവF

ു പിീട് െവളി7ം ലഭി

ുമായിരി

ും. എാ. അവെള വിധി

ുക എത് എെ1 കാര=മല
] . എെ1

േബാH=Cളി. നിു വ=ത=സ് തമായ നിലപാടുOവെര ൈദവം സ`ീകരി7ുെവ_ി. ഞാനും സ`ീകരി
തVാറാണ് .
ഒരി

. ഏേതാ ഒരു വിഷയം സംബ6ി7് ൈദവം എോട് േചാദി7ത് ഞാ ഓ)

ുവാ

ുു. " ഈ കാര=ം

മനസ
P ിലാ

ുവാ നീ എതനാF എടു4ു?" അതിനു ചില വ)ഷCF എടു4ു എ് ഞാ സSതി7ു.
എ_ി. പിെ ഈ കാര=ം മനസ
P ിലാ ുവാ സമയെമടു ു വ=iിേയാട് Kമി ുവാ നിന ്

എcുെകാ<് സാധി

ുില
] ?". നമുെ

ല
] ാം ഹൃദയവിശാലത ആവശ=മു<് . നാം െചറുLമായിരി

ുേ@ാF

സ`തേവ എരിവുOവരും, ഇടുCിയ ഹൃദയമുOവരും ആയിരി ും. എല
] ാ കാര=4ിലും നേSാട്
േയാജി ുവെര മാതേമ അംഗീകരി ൂ. എെ1 െചറുLകാല4് ഞാ അCെനയായിരുു എ്
പറയുവാ എനി ് ലlയു<് . എെ1 വിഡ
n ി4 മേനാഭാവCളി. ഒായിരുു അത് . എാ. ഞാ
മുതി)ു വേLാF ൈദവെ4 കൂടുത. അറിയുകയും ഹൃദയവിശാലത വളെര ആവശ=മാെണ്
കെ<4ുകയും െചയ് തു.
(െമാഴിമാQം: സാജു േജാസഫ് , ആലLുഴ)
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