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മായി 25:31-460 ആവശിലിരി ു
സഹവിശാസികേളാടു ന1ുെട മേനാഭാവം സംബ3ി4് േയശു
സംസാരി ു ു. ആവശം ആ6ീയേമാ െഭൗതീകേമാ ആകാം. ഇവിെട ചില& ത<ളുെട സഹവിശാസികെള
ൈദവിെന വണ
B രാജം അവകാശമാ ു തായി നാം കാണു ു. ഇടതു ൈക െചEു ത്
@ ം േസവി4തിനാ0 സ&ഗ
വലതുൈക അറിയാതവണ
ൈദവം അവരുെട
@ ം രഹസമായിരു ു അവരുെട േസവനം (മായി 6:3). അതുെകാI് തെ
നJ പവ&ിെയ കുറി4് ഓ&1ിLി ുേMാN അവ& അത് ഓ& ുകേപാലും െചEു ില
O (മായി 25:38).
തെP ഒരു എളിയ സേഹാദരന് േവIി െചയ് ത കാരം, തനി ുേവIി െചയ് തതായി കണ ാ ും എെ ാരു കാരം കൂടി
േയശു ഇവിെട പഠിLി ു ു (മായി 25:40). അവിടു ് എളിയ സേഹാദര എ ് ഇവിെട പറയു ത് ശേയമാണ് .
സാഭാവികമായി പമുഖരായ വിശാസികെള ശുശൂഷി ാനാണ് ന1ുെട താ0പരം. ദരിദരായവെര അവഗണി ുകയും
തുഛീകരി ുകയും െചEു ു. തി ുക, കുടി ുക, വാ<ുക, െകാടു ുക, െകXുക, നടുക എ ീ പവ&ന<N
ത<N ായി െചയ് തുെകാIിരി ു വ& തീ&4യായും േയശുവിെP വരവിY0 ഉേപ[ി െLടും (ലൂേ ാ 17:28,34).
ൈദവെ േസവി ു േതാെടാLം സഹ വിശാസികേളാടും സ് േനഹോടുകൂടി പരിഗണനയുവ& മാതേമ
എടു െLടുകയുൂ. മെ]ാരു േവദ ഭാഗി0 േയശു േവെറാരു കൂXം ആളുകേളാട് സംസാരി ു ു. അവ& മുകളി0
പറ^വരി0നി ും തിക4ും വതസ് തരാണ് . അവ& ൈദവനാമി0 െചയ് ത എല
O ാ നJ പവ&ികളും
ഓ&ിരി ു വരാണ് . അവരും നായവിധി ുമുMി0 വരു ുI് . അവ& േയശുവിെP നാമി0 ഭൂത<െള
പുറാ ിയതും, േരാഗികെള െസൗഖമാ ിയതും, പസംഗി4തുെമല
O ാം ൈദവെ ഓ&1ിLി ു ു. അവ& ഇെതല
O ാം
െചയ് െതYിലും ൈദവം അവെരയും തി ളയു ു. കാരണം എല
O ാിനും മീെത ഒ ാമതായി േവIിയിരു
കാരം രഹസജീവിതിെല വിശുി - അവ& ില
O ായിരു ു. അവ& ത<N ുIായിരു വര<ളി0 വലിLം കIു.
ഇവിെട കാണു
ഈ ൈവരും ശി ു ത് നല
O താണ് . േരാഗികെള െസൗഖമാ ിയവ& പുറാ െLXു (മായി
7:22,23). എ ാ0 േരാഗികെള സa&ശി ുക മാതം െചയ് തവ& സ&ഗ
B രാജം അവകാശമാ ി (മായി 25:34,36).
േരാഗികെള െസൗഖമാ ു തിനു താലbു ന0കിയിXിെല
O Yി0 ആെരയും െസൗഖമാ ണെമ ു ൈദവം നേ1ാടു
ആവശെLടു ില
O . എ ാ0 േരാഗികെള സa&ശി ുകയും, ഉcാഹിLി ുകയും അവെര ൈദവനാമി0
അനുഗഹി ുകയും
െചEാ
നമു ്
കഴിയും.
അ<െനെയYില് ,
േരാഗികെള
െസൗഖമാ ിയ
പലരും
ഉേപ[ി െLടുേMാള് , കിസ് തുവിെP മട<ി വരവിY0 അവിടുോട് േചരുവാ നാം തEാറായിരി ും. ഇരി0
മ]ുവെര േസവി ണെമYി0 അസൗകര<N സീകരി ുവാ നാം തEാറായിരി ണം.
ത<ളുെട ൈദനംദിന പരിപാടികN ് ബുിമുXുIാ ു
തരില് , ആവശ ാരായ ആളുകളുെട ഇടെപടലുകN
ഇഷ് ടെLടാവ& തീ&4യായും േയശുവിെP വരവിY0 പുറകി0 തെLടും. ന1ുെട സമയം, പണം, അതിെനല
O ാമുപരി
ന1ുെട സbം പതികളും, ആഗഹ<ളും യാഗപീഠി0 വ4ാ0 മാതേമ ൈദവനാമി0 മ]ുവെര േസവി ുവാ
നമു ് കഴിയുകയുൂ. സാ&eത ന1ുെട ജഡി0 ആഴി0 േവരൂ ിയ ഒ ാണ് . കേgാഹം, േകാപം, ദു&േമാഹം
എ ി<െനയു പാപ<ളി0 നിെ ല
O ാം ശുി പാപി4ാലും േകവലം നമു ുേവIി മാതം ജീവി ുവാനും കഴിയും.
പരീശJാരി0 കI വിശുി േപാെലയു വിശുിയുIാകാം, എ ാ0 അത് നെ1 കുറി4് മാതം ചിbി4ുതും,
സയി0 േകaീകരി4 ഒരു ജീവിതി0 നി ും നെ1 ര[ി ാതുമാണ് . യഥാ&e വിശുിയുെട വാജനാണിത് .
ഇതിനാ0 ചതി െLടാ എളുLമാണ് .
േയശു ഇ<െന പാ&ഥി ുവാ നെ1 പഠിLി4ു, "...ഞ<N ് ന0േകണേമ.....ഞ<േളാട് [മിേ ണേമ.....ഞ<െള
ര[ി4ുെകാേണേമ.."(മായി 6:11-13). പാപി0 കഴിയു
മ]ുവെര കുറി4് ഒരു ഭാരം ന0കാ ഒരു
വിശുീകരണമാണ് നമു ുെതYി0 അത് ചവ]ുെകാXയി0 കളയാ മാതമുതാണ് . നാം ന1ുെട ചിbാഗതിെയ
തെ
പുതുേ IതുI് . (മനസ
k ു പുതു ുക - േറാമ& 12:2). അതുവഴി നമു ് മ]ുവെര അവ& കട ു േപാകു
സാഹചര<N അറി^ു മനസ
k ിലാ ുവാ സാധി ു ു. വരുവാനു രാജം അവകാശമാ ുവാ നെ1 ഒരു ു
കിസ് തുവിെP ചിbയാണിത് . എത വിശുനാെണYിലും തെPയും തെP കുടുംബിെPയും ആവശം മാതം
അേനഷി ു
ഒരുവ ക&ാവിെP വരവിനായി തEാറായിXിരി ുകയാെണ ു കരുതിയാ0 അവ സയം ചതി ുക
മാതമായിരി ും െചEു ത് .
(െമാഴിമാ]ം: സാജു േജാസഫ് , ആലLുഴ)
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