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അബ്രാമിന്റെ ഭരാര്യ സരാറരായിയുന്െ 
ദരാസിയരായിരുന്നു ഈജിപ്തുകരാരിയരായ 
ഹരാഗരാർ. സരാറരായി തന്റെ ദരാസിന്യ  'വരാെക 
അമ്മ'യരായി ഉപയയരാഗിക്രാൻ പദ്ധതിയിട്ടു. 
എന്രാൽ തരാൻ ഗർഭിണിയരാന്ണന്റിഞ്ഞ 
ഹരാഗരാർ സരാറരായിന്യ  നിന്ദയയരാന്െ വീക്ിച്ചത് 
അസ്രാരസ്യങ്ങൾക്കു തുെക്മിട്ടു. സരാറരായി 
അവയ�രാടു ക്രൂരമരായി ന്പരുമരാറുകയുും ഒടുവിൽ 
ഹരാഗരാർ മരുഭൂമിയിയേയ്ക് ഓെിയ്രാകുകയുും 
ന്െയ്തു (ഉൽ.16,1-4).
 
ഈജിപ്ിലുള്ള തന്റെ തരാത്ക്രാേിക 
വരാസകരാേത്് ഭരാര്യ സരാറരായിക്് 
അെിമ എന് നിേയിൽ അബ്രാും വരാങ്ങി 
ന്കരാടുത് ആ�രായിരിക്രാും ഹരാഗരാർ. തന്റെ 
യജമരാനൻമരാരുന്െ ദദവവിശ്രാസും 
അവ�ിയേക്കുും പകരന്്ട്ിരിക്രാും. എന്തു 
ന്െയ്യണന്മയന്രാ  എയങ്ങരാട്ടു യപരാകണന്മയന്രാ 
നിശ്ചയമില്രാന്ത പട്ിണിയിലുും  ഏകരാന്തതയിലുും 
അേയുന് ഗർഭിണിയരായ സ്തീ. എന്രാൽ 
ഈ ദുർഭഗരാവസ്ഥയിൽ ആയരരാ യപരുന്െരാല്ി 
വി�ിക്കുന്തു യകൾക്രാൻ അവൾക്ിെയരായി; 
അന്തരാരു ദദവദൂതനരായിരുന്നു. അവന്�ക്കുറിച്ും 
ഉദരത്ിന്േ ശിശുവിന്നക്കുറിച്മുള്ള 
ദദവികപദ്ധതി ദൂതൻ ന്വ�ിന്്ടുത്ി: 
"എണ്ിയരാൽ തീരരാത്വിധും അത്രയധികമരായി 
നിന്റെ സന്തതികന്� ഞരാൻ വർധി്ിക്കുും". 
പയക്, തിരിച് സരാറരായിയുന്െ ഭവനത്ിയേയ്ക്കു  
യപരാകണന്മന്നുും അവിന്െ യജമരാനത്ിക്്  
കീഴ് ന്്ട്ടു ജീവിക്ണന്മന്നുും ദദവദൂതൻ 
അവയ�രാെരാവശ്യന്്ട്ടു.
 
ഹരാഗരാറിനുണ്രായ ആനന്ദും നിങ്ങൾക്് 
ഊഹിക്രാനരാവുയമരാ? ഒ�ിയച്ചരാെിയ 
അെിമന്്ണ്രായ തരാൻ ദദവത്ിന് 
പ്ിയന്്ട്വ�രായിരിക്കുന്നു. തന്റെ ഒ�ിയച്ചരാട്ും, 
കണ്ീര്, കഠിന യവദനകൾ ഇവന്യല്രാും 
ദദവും കരാണരാതിരുന്ില്. ഒരു അെിമന്്ണ്ിന് 
സ്പ്നത്ിൽയ്രാലുും എത്ിയച്ചരരാനരാകരാത് 
ഔന്ത്യമരാണു തനിയ്ക്കു ദദവും ഒരുക്കുന്ന്തന്് 
അവൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. ആഹ്�രാദരാധിക്യത്രാൽ 
അവൾ മന്തിക്കുന്നു: "നീ 'എൽയറരായ് ' ആകുന്നു; 
എന്ന്ക്രാണുന് ദദവന്ത് ഞരാനുമിതരാ 
ഇവിന്െ വച് കരാണുന്നു!"
 
ദദവും തന്ന്ത്ന്ന് ഒരുവനു 
ന്വ�ിന്്ടുത്തുയ്രാൾ ഹൃദയത്ിന്േ മൂടുപെും 
നീങ്ങി എല്രാറ്ിന്നയുും പുതിയ പ്കരാശത്ിൽ  
ദർശിക്രാൻ തുെങ്ങുന്നുന്വന്തയല് യരാഥരാർഥ്യും? 
ഇയ്രാഴിതരാ ഹരാഗരാറിനു തരാൻ ഒ�ിയച്ചരാെിയ്രാന് 
അയത ഭവനത്ിയേക്കു തിരിന്കയ്രാകരാനരാകുും; 
എന്ന്തന്രാൽ തന്ന് സദരാ കണ്ടു 
ന്കരാണ്ിരിക്കുന് ദദവന്ത് അവ�ിയ്രാൾ 
യനരിട്റിയുന്നു. കർത്രാവിന്ന കണ്ടുമുട്ിയ 
സ്ഥേത്തുണ്രായിരുന് നീരുറവയ്ക്  'യേർ േ് 
ഹരായ് യറരായി' അഥവരാ 'എന്ന്ക്രാണുന് 
ദദവത്ിന്റെ നീരുറവ'ന്യന് യപരിട്ത് ഈ 
തിരിച്ചറിവിന്റെ സൂെനയരാണ്.
 
ഹരാഗരാറിനു സമരാനയരായ പുതിയ നിയമത്ിന്േ 
സമരിയരാക്രാരി സ്തീയുും അന്ന്ത് 
സമൂഹത്ിൽ വിേമതിക്ന്്ട്ിരുന്ില്. 
എങ്ിലുും അനരാദി മുതൽ തന്ന്ക്രാണുന് 
ദദവന്ത് അവളും കണ്ടുമുട്ടുന്നു. തനിക്കു 
പ്ിയന്്ട്വന്�ക്രാത്് നട്ടുച്ചയനരത്് 
കിണറ്ിൻകരയിൽ കരാത്ിരിക്കുന് 
ദദവും!! മറ്രാരുും ദർശിക്രാത് എയന്തരാ 
ഒന്് അവിടുന്നു അവ�ിൽ കണ്ടു! ഒരു ഭരാവി 
വിശുദ്ധന്യ!! പരാപികൾ മരാത്രമല് നിഷ്ക്�ങ് 
ഹൃദയരുും  ഈ ദദവന്ത് കണ്ടുമുയട്ണ്തുണ്്. 
ഒരിക്ൽ പീേിയ്രാസ് നസ്രത്ിൽ നിന്നുള്ള 
യയശുവിന്ന്റ്ി പറഞ്ഞുയകട്യ്രാൾ 
നത്രാനിയയൽ ന്തല്ലുസുംശയയത്രാന്െയരാണു 
പ്തയുത്രിച്ചത്. എന്രാൽ യയശു അവന്റെ 
കണ്ണുക�ിയേയ്ക്കു യനരാക്ി യനേഹപൂർവും പറഞ്ഞു: 
"പീേിയ്രാസ് നിന്ന് വി�ിക്കുന്തിനു മു്് 
നീ അത്ിമരത്ിന്റെ ചുവട്ിൽ ഇരിക്കുന്ത് 
ഞരാൻ കണ്ടു". അയ്രാൾ നത്രാനിയയേിന്റെ 
പ്തികരണും അത്യന്തും വിസ്മയനീയമരായ ഒരു 
വിശ്രാസപ്ഖ്യരാപനമരായിരുന്നു: "റബ്ീ, അങ്ങ്  
ദദവപുത്രനരാണ്, ഇസ്രരായയേിന്റെ രരാജരാവരാണ് " 
(യയരാഹ.1, 45-50).
 
പ്രാതന്േരാരുക്ി തനിക്രായി കരാത്ിരുന് 
കർത്രാവിന്ന പയത്രരാന്സങ്ങന്ന 
മറക്കുും?  വരാസ്തവത്ിൽ  വല്രാന്ത്രാരു 
ദുരവസ്ഥയിേരായിരുന്നു പയത്രരാസ് . ഗുരുവിന്ന 
തള്ളി്റഞ്ഞവന്നന്നു  മരാത്രമല്,  വർഷങ്ങൾക്കു 
മുൻപ്  അവിെന്നു വി�ിച്ചയ്രാൾ ന്െയ്ിരുന് അയത 
ന്തരാഴിേിയേയ്ക്കു സ്യും  മുൻദകന്യടുത്തു 
മെങ്ങിയ്രായവൻ. തന്റെ വീഴ്ചകൾക്കുും 
പരരാജയങ്ങൾക്കുും ഭയരാശങ്കൾക്കുും 
അപ്പുറത്തുനിന്്, അകുംപുറും തന്ന് 
യനരാക്ിക്രാണുന് കർത്രാവിന്ന 
തിയേരിയരാസ് തെരാകക്രയിൽ പയത്രരാസ് വീണ്ടുും 
കണ്ടുമുട്ടുകയരാണ്. ഗുരുവിന്റെ യനേഹവശ്യമരായ 
ആ യനരാട്ത്ിൽ ആകൃഷ്ടനരായ പയത്രരാസ് 
വീണ്ടുും ദദവിക പദ്ധതിയിയേക്് തിരിന്ക വന്നു 
- അവിടുന്ത് ആടുകന്� യമയിക്കുക എന് 
ദൗത്യത്ിയേക്് (യയരാഹ. 21,1-17).
 
‘ദദവും എന്ന് എയ്രാഴും കരാണുന്നു’ എന് 
എൽയറരായി  അവയേരാധത്ിേരായണരാ നരാും 
ജീവിക്കുന്ത്? ഒരുവിധത്ിലുും അവഗണിക്കുകയയരാ 
ഉയപക്ിക്കുകയയരാ (ന്ഹബ്.13, 5) ന്െയ്യരാത് 
ഒരുവനിലുള്ള ശരണമയല്, പ്ത്യക്ത്ിൽ 
അർഥശൂന്യന്മന്നു യതരാന്നുന് സഹനങ്ങ�ിലുും 
പരീക്ണഘട്ങ്ങ�ിലുും നന്മ്മ തരാങ്ങി 
നിറുത്തുന്തുും സുംരക്ിക്കുന്തുും?  പരാപങ്ങൾക്കുും 
പരരാജയങ്ങൾക്കുും പരിമിതികൾക്കുമുൾ്ന്െ 
യരാന്തരാന്ിനുും നന്മ്മ യനേഹിക്കുന്തിൽ 
നിന്നുും ദദവന്ത് തെയരാനരാവില്. അവൻ 
നന്മ്മ യപരുന്െരാല്ി വി�ിക്കുന്നു, നരാും എയ്രാഴും 
അവിടുന്ത് സ്ന്തമരാണ്.
 
ജീവിതും ദുരിതപൂർണവുും വിശ്രാസവഴി 
ഇരു�െഞ്ഞതുും പരാപും നന്മ്മ 
പിെിമുറുക്കുന്തുമരായി അനുഭവന്്ടുയ്രാൾ, 
ദദവും െിേയ്രാൾ നമ്മിൽനിന്നുും 
അകന്േയരാന്ണന്നുയതരാന്രാും. 
അയ്രാൾ ഹരാഗരാറിന്നയ്രാന്േ അത്രും 
സരാഹെര്യങ്ങ�ിൽ നിന്നുും ഓെിരക്ന്്െരാൻ 
നമ്മളും ശ്രമിയച്ചക്രാും. എന്രാൽ, എല്രാും 
കരാണുന്വനുും കരുതുന്വനുമരായ  
ഒരുവൻ അവിന്െയുണ്്, നമ്മുന്െ ദദവും. 
ജീവിതത്ിന്േ മരുഭൂമിയനുഭവങ്ങന്�ല്രാും  
'എൽയറരായ് ' അനുഭവങ്ങ�രായിത്ീരന്ട് എന്നു 
പ്രാർഥിക്രാനരാവുയമരാ? ഇരുട്ടു മരാത്രമരാണ് 
എന്റെ കൂട്ടുകരാരൻ (സങ്ീ. 88,18) എന്നു 
യതരാന്നുയ്രാഴും എല്രാും കരാണുന് ദദവമുന്ണ്ന് 
ആന്തരികയേരാധ്യും നന്മ്മ മുയന്രാട്ടു നയിക്കുും, 
നമ്മുന്െ ഒ�ിയച്ചരാട്ങ്ങൾന്ക്ല്രാും വിരരാമമിടുും.  
ഹരാഗരാറിന്നയ്രാന്േ, പയത്രരാസിന്നയ്രാന്േ, 
ദദവികപദ്ധതിയുന്െ യനർയരഖയിയേക്് 
തിരിന്കന്യത്ിക്കുകയുും ന്െയ്ും.
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