
വിചിന്തനം
ദേവാലയ വാതിൽക്കൽ നിന്ാഴുകു് അരുവിനയ സംബന്ിക്കു് എനസക്കിദയലിനറെ േർശനം ഏനെ കാര്യങ്ങൾ 
നനമെ പഠിപ്ിക്കും. ഈ േിവസങ്ങളിൽ പലയാവർത്ി അത് വായിക്കാനം  ആത്ാവു നൽകു് പ്രദ�ാേനങ്ങൾ സ്വ 
ജീവിതത്ിലം കൂട്ായ്മകളിലം ജീവിക്കാനം പരിശ്രമിക്കാം.

പല വലിയ കാര്യങ്ങളുനെയം ആരംഭം വളനര ന�റുതായിട്ാണദ്ാ. നമ്മുനെ സുപ്രധാന ബന്ങ്ങൾ പലതം 
പ്രതീക്ിക്കാനതയള്ള കണ്ടുമുട്ലിൽ തെങ്ങി വലിയ ദനേഹ ബന്മായി തീരുന്നു. നമ്മുനെ കഴിവുകൾ വളരു്തം അങ്ങനന 
തന്യദ്. അതന്ങ്ിൽ, �ിലർ �ില പ്രദത്യക വസ്തക്കളുനെ ദശഖരം ഉണ്ാക്കു്ദതാർക്കാം. കുനെ നാൾനകാണ്് അത് 
വലിനയാരു നിധിയായിത്ീരും. നമ്മുനെ കൂട്ായ്മകളിലം മുദ്റ്റത്ിൽ തദ്യം വലതായി വളർ് പലതം ഒനരളിയ 
പ്രദ�ാേനത്ിൽ തെങ്ങി അത് സ്ിരതദയാനെ വളർ്് ഇ്് വലിയ ഫലമുണ്ാക്കു് ഒരു പ്രസ്ാനമായി വളർന്നു, ഒരു 
വലിയ നേി ദപാനല. നമ്മുനെ ജീവിതത്ിദലക്കും ഒ്് തിരിഞ്ഞു ദനാക്കിദക്ക, നന്മയനെയം കരുണയനെയം ജലധാരകൾ 
ഒഴുകി പരക്കു്ത് നമുക്കവിനെ കാണാനാകും. 

ആ േർശനത്ിൽ ആഴവും പരപ്ം ദനടു് ആ നേിയിലൂനെ ഒരാൾ പ്രവാ�കനന പെിപെിയായി നയിക്കുന്നു. ക്ിസ്ിയ 
ജീവിതത്ിലം ഒരു തിരിഞ്ഞുദനാട്ം, ഒപ്ം അവിടു്് വളർത്ിയ വഴികൾ ഓർക്കു്ത് സുപ്രധാനമാണ്. “കർത്ാവിനറെ 
പ്രവൃത്ികൾ ഞാൻ ഓർമിക്കും” (സങ്ിർത്നം  77:11; 143:5). കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കർത്വ് പ്രവർത്ിച്ച വഴികനള 
കുെിച്ചുള്ള �ിന്തയം, വിവിധ ഘട്ങ്ങളിൽ അവിടുന്നു നൽകിയ അനഗ്രഹങ്ങനള കുെിച്ചുള്ള ഓർമെയം നമ്മുനെ ജീവിതത്ിൽ 
പുത്ൻ കൃപയനെ ഉെവയാകും. ഇെയ്കിനെ നാം കർത്ാവിനറെ കാൽക്കൽ ഇരു്് എ്ിൽ ഒഴുകി വളരു് നേികനള 
കനണ്ത്ണം. കൂട്ായ്മയിൽ ഉറ്റ മിത്രങ്ങളുമായം ഈ ഓർമെകൾ പങ്കുവയ്കണം. ഓർമിക്കാൻ നാം മെക്കരുത്, കാരണം 
ആത്ദപ്രരിതമായ അത്രം ഓർമകളാണ് ആഹ്ളാേത്ിനറെയം വിശ്വാസ വളർച്ചയനെയം ഉെവ. നനമെ കരുതി നെത്തു് 
ഒരുവനന അടുത്െിയാനം ദനേഹ തീക്തയിൽ പുതചുവടുകൾ വയ്കാനം അത് ഇെയാക്കുകയം ന�യ്ം. 

ഒരു നേിയനെ വളർച്ചയിൽ പല പെികളിദ്? ന് കാര്യങ്ങൾ വളർന്നു വലതാകു്തം അത്രം �ില പെികൾ 
കെ്ാണദ്ാ. ഒരു ന�റു തെക്കം, തെസമി്ാനതയള്ള ഒഴുക്ക്, പിന് ആഴങ്ങൾ ദതെൽ, ചുറ്ം ഫലങ്ങൾ കായ്കൽ, 
അങ്ങനന ഒരു നാെിനറെ നിർമിതി. അതായത്, തെക്കം, ഒഴുക്ക്, ആഴം, ഫലമണിയൽ. ദേവാലയ മുഖത്് നാഥനറെ  
കാൽക്കൽ ഒരു സേ് ദപ്രരണയായാണ് എ്ാ ന് തെക്കവും. ഒരു ന�റു വിത്് മുളയിടു്ദപാനല. പി്ീെ് അനതാരു  വെ 
വൃക്മാദയക്കാം. ഒരു കർഷകൻ ക്മാപൂർവ്ം പരി�രണം നൽകി കാത്ിരിക്കും കർത്ാവ് അതിനന വളർത്തുകയം 
ന�യ്ം. അപ്രകാരം ആ നേി ഒഴുകണം. ഒഴുക്കു നി്ാൽ അത് നേി അ്ാതാകും. നമെിനല കർത്ാവിനറെ പ്രവർത്നവും 
ആഴവും പരപ്ം ദനെി വളരണം. അങ്ങനന സമയത്്നന തികവിൽ ഓദരാ സൗഹൃേവും, നാം വളർത്തു് ന് ശീലങ്ങളും, 
കൂട്ായ്മയിനല ദനേഹ ശുശ്രൂഷകളും ഒദക്ക ഫലമണിയകയം അദനകർക്ക് ആനന്ദവും ചുറ്പാടും ദേവ രാജ്യ വളർച്ചയം 
ഉണ്ാക്കുകയം ന�യ്ം. 

ദയശുവിനറെ തന് വാക്കുകളിൽ, വിശ്വസിക്കു്വനിൽ നി്് നേികൾ ഒഴുകുമനത്ര (ദയാഹ 7:38). ദേവാത്ാവു തന് 
ആ ജീവനള്ള അരുവി. നമ്മുനെ ഉള്ളിൽ നിന്നും കൂട്ായ്മകളിൽ നിന്നും അത് കവിനഞ്ഞാഴുകി നന്മയാൽ നമ്മുനെ നാെിനന 
നിെയ്ക്കുകയം  (നവളി 22:1,2),  സേ് വാർത്യനെ ഫലങ്ങൾ ദപെി ജനതകൾക്ക് സൗഖ്യം നൽകുകയം  ന�യ്മാൊകനട്.
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പിന് അവൻ എന്  ദേവാലയവാതിൽക്കദലക്കു   തിരിനയനക്കാണ്ടുവന്നു. 
അതാ, ദേവാലയ പൂമുഖത്ിനറെ അെിയിൽ നിന്നു കിഴദക്കാട്് നവള്ളം ഒഴുകുന്നു. 
ദേവാലയത്ിനറെ േർശനം കിഴദക്കാട്ാണ്. ദേവാലയ പൂമുഖത്ിനറെ 
വലത്തുഭാഗത്്, ബലിപീഠത്ിനറെ നതക്കുവശത്്, അെിയിൽ നിന്നു നവള്ളം 
ഒഴുകിനക്കാണ്ിരുന്നു. പിന് അവൻ എന് വെദക്ക പെിപ്രയിലൂനെ 
പുെത്തുനകാണ്ടുവരുകയം കിഴദക്ക പെിപ്രയിദലക്കു പുെത്തുകൂനെ നയിക്കുകയം 
ന�യ്ത. നവള്ളം നതക്കുവശത്തുകൂനെ ഒഴുകിയിരുന്നു. ദകയിൽ �രടുമായി അവൻ 
കിഴദക്കാട്ടു നെ്് ആയിരം മുഴം അളന്നു. എ്ിട്് നവള്ളത്ിലൂനെ എന് നയിച്ചു. 
അവിനെ കണങ്ാൽവനര നവള്ളമുണ്ായിരുന്നു. പിന്യം അവൻ ആയിരം മുഴം 
അള്് എന് നവള്ളത്ിലൂനെ നയിച്ചു. അവിനെ മുദട്ാളം നവള്ളമുണ്ായിരുന്നു. 
വീണ്ടും അവൻ ആയിരം മുഴം അള്് എന് നവള്ളത്ിലൂനെ നയിച്ചു. അവിനെ 
അരയ് നക്കാപ്ം നവള്ളമുണ്ായിരുന്നു. പിന്യം അവൻ ആയിരം മുഴം അളന്നു. 
എനിക്കു കെന്നുദപാകാൻ പറ്റാത് ഒരു നേിയായിരുന്നു അത്. നവള്ളം അത്രയ്ക് 
ഉയർ്ിരുന്നു. നീന്താൻ ദവണ്ടു് ആഴമുണ്ായിരുന്നു അതിന് - നെ്് 
അക്കനരപറ്റാൻ വയ്ാത് ഒരു നേി 

- എസക്കിദയൽ 47:1-5


