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ദൈവത്തിലുള്ള പരമമായ വതിശ്ാസം  അതായതിരുന്തില്ലേ ല്യശുവതിന്റെ ജീവതിതത്തിന്റെ മുഖമുദ്ര!. 
ന്�ാടുങ്ാറ്തിൽ ആടതിയുലയുന് വഞ്തിയതിൽ, അമരത്ത് ശാന്തനായതി ഉറങ്ങുന് ല്യശുവതിൽ 
ദൃശ്യമാകുന്തത് തന്റെ പതിതാവതിലുള്ള പരമവം സുദൃഢവമായ വതിശ്ാസംതന്ന്. ഭയച�തിതരായതി 
ല്യശുവതിന്ന വതിളതിച്ചുണർത്തുന് ശതിഷ്യർ പതിന്ീടത് ആ സംഭവം അനുസ്മരതിക്കുല്്ാൾ ആൈ്യം 
ഓർക്കുന്തുത് എന്തായതിരതിക്കും? അവന്റെ ശാസനയതിൽ പ്രശാന്തമാകുന് പ്രക്ഷുബത്ധമായ 
�ടല്ലാ? അല്താ, “നതിങ്ങൾ ഭയന്പെടുന്ന്തന്തത്, നതിങ്ങൾക്കു വതിശ്ാസമതില്ലേ?” എന് ശാന്തന്മങ്തിലും 
തുളച്ചു�യറുന് അവന്റെ വാക്കു�ല്ളാ? (മർല്്ാസത് 4:40). 

സ്ർഗ്ീയ ന്വളതിന്പെടുത്ലു�ളുമായതി ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയുന്ട ആത്ാവതിന്ന ആല്ലേഷതിക്കുല്്ാൾ 
ആഴങ്ങളതിൽനതിന്ത് ഉപരതിതലത്തില്ല്ത് ഉയരുന് നീർക്കുമതിള�ൾ ല്പാന്ല വതിശ്ാസം അയാളുന്ട 
ഉള്ളതിൽ  നതിറഞ്ഞുതുടങ്ങുന്നു. ഈ നീർക്കുമതിള�ളതിൽ ഒരു ഉറവയുന്ട, നീർച്ാലതിന്റെ, എന്തതിനത്, 
ഒരു നൈതിയുന്ട ല്പാലും സാധ്യത ഒളതിഞ്തിരതിപ്പുണ്ത്. ഇതുല്പാന്ലതന്ന് നമ്മുന്ട വതിശ്ാസവം. 
ദൈവന്ത് വ്യക്തിപരമായതി �ണ്ടുമുട്ടുന് തതിരുവചനത്തിൽനതിന്നു ല്പാഷണം സ്ീ�രതിച്ത് നമ്മുന്ട 
വതിശ്ാസവം ഔന്ത്യത്തില്ല്ത് ഉയരുന്നു. ഓല്രാ പരീക്ഷണവം പ്രല്ലാഭനവം, അവ ആൈ്യമായതി 
�ടന്നുവരുന്ല്താ ആവർത്തിച്ചുണ്ാകുന്ല്താ ആന്ണങ്തിലും പതിതാവതിന്റെ ല്നേഹത്തിന്റെ 
നവ്യാനുഭൂതതിയുന്ട സവതില്ശഷമായ അവസരമായതി മാറു�യാണത്. ഇതു നമ്മുന്ട ബുദ്തിന്യയും 
മനസ്തിന്നയും നതിരുപാധതി�ം അവതിടുല്ത്ക്കു സമർപെതി്ാനുള്ള ല്പ്രരണയും പ്രല്ചാൈനവം 
നലത്കുന്നുമുണ്ത്. ഇതു കൂടാന്ത നമ്മുന്ട വതിശ്ാസം പ�്തയാർജ്തിക്കുന്തിലേ. 

ഒരു ക്തിസത്തുശതിഷ്യന്റെ വതിശ്ാസം ഒരു കൂട്ം വതിശ്ാസ സമ്പ്രൈായങ്ങളതില്ലാ ഏതാനും 
തത്സംഹതിത�ളതില്ലാ അലേ. അതു സജീവ  ദൈവത്തിൽത്ന്ന്യാണത്. �ാരാഗൃഹത്തിന്ല 
യാതന�ൾ്തിടയതിലും ദൈവത്തിലുള്ള ഗാഢമായ വതിശ്ാസം �ാത്തുസൂക്ഷതിച് പൗല്ലാസത് 
ലേീഹായുന്ട ല്ബാധ്യം �ാണു�. «ഞാൻ അതതിൽ ലജ്തിക്കുന്തിലേ. എന്ന്തന്ാൽ ആരതിലാണത് 
ഞാൻ വതിശ്ാസം അർപെതിച്തിരതിക്കുന്ന്തന്ത് എനതി്റതിയാം. എന്ന് ഭരല്മല്തിച്വന്യലോം 
ആ ൈതിവസംവന്രയും ഭദ്രമായതി �ാത്തുസൂക്ഷതി്ാൻ അവനു �ഴതിയുന്മന്നും എനതിക്കു പൂർണ്ണ 
ല്ബാധ്യമുണ്ത്» (2തതില്മാ 1,12). ൈമാസ്കസതില്ലക്കുള്ള യാത്രയതിലായതിരുന്ല്ലോ ആൈ്യമായതി 
അവന്റെ വതിശ്ാസദൃഷ്തി�ൾ പ്ര�ാശതിതമാവന്തത്. ഒരു നീർക്കുമതിള �ര�വതിന്ഞ്ാഴുകുന് 
ഒരു നൈതിയായതി പരതിണമതിക്കുന്തുല്പാന്ല തുടർന്നുള്ള മുപെതു വർഷങ്ങളതിന്ല പരീക്ഷണങ്ങളും 
അനുഭവതിച് ല്ലേശങ്ങളും ദ�വരതിച് വതിജയങ്ങളും അവന്റെ വതിശ്ാസന്ത് പരതിപാ�ന്പെടുത്തി. 
“�ർത്ാവതിൽ പൂർണ്ണഹൃൈയല്ത്ാന്ട വതിശ്ാസമർപെതിച്ചു” (സുഭാ 3,5) ജീവതിക്കുന്തതിനത്, തന്തിൽ 
വതിശ്സതി്ാൻ ധീരമായതി തീരുമാനന്മടുത് ഓല്രാരുത്ന്രയും ദൈവം ഉണർത്തുന്നുണ്ത്, 
വതി.പൗല്ലാസതിന്നല്പൊന്ലതന്ന്. 

നാം വതിളതി്ന്പെട്തിരതിക്കുന്തുത് മുഴുവൻ ഹൃൈയല്ത്ാന്ട അവതിടുന്ത് ആശ്രയതി്ാനാണത്. അല്പൊൾ 
നന്മെ വ്രണന്പെടുത്ാൻ ല്നാക്കുന് ഭയത്തിനും ആശങ്യ്ക്കുന്മാന്നും ഹൃൈയത്തിൽ ഇടം 
ബാ്തിയുണ്ാവതിലേ. മനസ്തില്റെതത് എന്തതില്ന്ാൾ ഹൃൈയത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണത് ആശ്രയതി്ൽ. 
ദൈവന്ത് വ്യക്തിപരമായതി അടുത്റതിയുന്തനുസരതിച്ത് അവതിടുന്ത് ആശ്രയതിക്കുന്തതിനുള്ള 
കൃപയും സ്ാഭാവതി�മായതിത്ന്ന് നമെതിൽ സമൃദ്മാവന്നു. മുന്റതിയതിപ്പു കൂടാന്ത ന്�ാടുങ്ാറ്റു 
നമ്മുന്ട ജീവതിതത്തിൽ ആഞ്ടതിക്കുല്്ാൾ നമ്മുന്ട ദൈവാശ്രയത്തിന്റെ ഉറപ്പും ഉപരതിപ്ലവതയും 
ന്വളതിന്പെട്ടു�തിട്ടുന്നു. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയതി്ാൻ പലർക്കും പല �ാരണങ്ങളുണ്ാവാം. പല്ക്ഷ 
അവതിടുന്ത് മ്ളായ നാം അവതിടുന്ത് ആശ്രയതിക്കുന്തത് അവതിടുന്ത് നലേതു മാത്രം �രുതു�യും 
നലത്കു�യും ന്ചയ്യുന് ല്നേഹപതിതാവത് ആയതതിനാലാണത്. തന്റെ ഏ�ജാതന്ന ബലതിയർപെതി്ാനായതി 
ല്മാറതിയാ മല �യറുന് അബ്ാഹം നടത്തുന്തത് അചഞ്ലവം സുദൃഢവമായ ദൈവാശ്രയത്തിന്റെ 
മല�യറ്മാണത്. അവതിന്ട അവൻ ദൈവന്ത് ഒരു പുതതിയ മാനത്തിൽ �ണ്ടുമുട്ടുന്നു,  'യാഹത് ന്വ 
യതിന്ര' - തനതിക്കു ല്വണ്ന്തലോം പ്രൈാനം ന്ചയ്യുന് ദൈവം! ന്താട്ടുമു്ാണത്, മ�ന്ന തതിരതിന്� 

വതിചതിന്തനം - ജൂദല 2020



Prepared by Jesus Youth International Formation Team. Email: formation@jesusyouth.org

ല്ചാൈതിച്ത് �ടുത് പരീക്ഷണത്തിലൂന്ട തന്ന് �ടത്തിവതിട് ദൈവന്ത് മന്റ്ാരു മാനത്തിൽ അവൻ 
�ണ്തത്. മലയതിറങ്ങതിവരുന് അബ്ാഹത്തിന്റെ  ഹൃൈയത്തിൽനതിന്ത് ഉയരുന് ദൈവാരാധനയുന്ട 
മധുരഭാവങ്ങൾ നമ്മുന്ട എലോ സങ്ല്ങ്ങൾക്കും ഉപരതിയാണത്. ഇലേ, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയതിക്കുന്വർ  
അപമാനതിതരാവാൻ അവതിടുന്ത് ഒരതി്ലും ഇടവരുത്തു�യതിലേ. 

“�ർത്ാവതിൽ പൂർണ്ണഹൃൈയല്ത്ാന്ട വതിശ്ാസമർപെതിക്കു�” എന് സുഭാ -3,5ന്ല വചനത്തിന്റെ 
ല്ശഷഭാഗം ഇങ്ങന്നയാണത്: “സ്ന്തം ബുദ്തിന്യ ആശ്രയതിക്കു�യുമരുതത്.” സമ്പൂർണ്ണ 
ദൈവാശ്രയത്തിനുള്ള തടസ്ന്മന്ന്തന്ത് ഈ വചനം നമുക്കു പറഞ്ഞുതരുന്നു. മനുഷ്യന്രന്നതിലയതിൽ 
സ്ാഭാവതി�മായും നാം സുരക്ഷതിതത്ം ല്തടുന്വരാണത്. അനതിശ്തിതത്ങ്ങൾ ജീവതിതത്തിന്റെ 
സല്ന്താഷം ന്�ടുത്തി്ളയാറുമുണ്ത്. ല്ജാലതി, വതിവാഹം, മ്ൾ, ആല്രാഗ്യം, സ്ത്ത്, ശുശ്രൂഷ... 
തുടങ്ങതിയ നമ്മുന്ട സർവ്വ ല്മഖല�ളതിന്ലയും അനതിശ്തിതത്ം ഞാണതില്മേൽ നടക്കുന്തുല്പാന്ല 
നമ്മുന്ട മനസ്തിന്ന വരതിഞ്ഞുമുറുക്കുന്നു. എന്ാൽ സുനതിശ്തിതത്ല്മാ? ദൈവാശ്രയത്തിനു പ�രം 
സ്യാശ്രയന്ത് അതു പരതില്പാഷതിപെതിക്കുന്തില്ലേ? �ഴതിഞ് �ാലങ്ങളതിന്ല വാഗ്ാനലംഘനങ്ങളും 
വതിശ്ാസവഞ്നയുന്മാന്് നമെതില്ലല്തിച് പരതിക്കു�ൾ ഉണ്ാ്തിയ ഭയവം സംശയവം സമ്പൂർണ്ണ 
ആശ്രയത്ത്തിനത് - അതുത് ദൈവത്തിലാന്ണങ്തിൽ ല്പാലും- തടസ്ം സൃഷ്തില്ച്്ാം. പല്ക്ഷ, ശക്മായ 
ന്�ാടുങ്ാറ്തിൽ  ജീവതിതത്തിന്റെ അടതിത്റല്പാലും ഇളകുല്്ാൾ ശതിഷ്യമോന്രല്പൊന്ല നമെളും 
ഭയന്പെട്ടുല്പാകുന്നു. ഗ്രഹണല്ശഷതിയും യുക്തിയുന്മാന്്  ദൈവതി�ൈാനന്മങ്തിലും നമ്മുന്ട വ്യക്തിത്ം 
യുക്തിയുമായതി ല്ചർന്ത് സ്ന്തം �ാലതിൽ നതിലത്്ാൻ പരതിശ്രമതിക്കുന്നു. അതതിനു പരല്മാന്തമായ 
ദൈവതി�ജ്ാനല്ത്ാടു ല്ചർന്നുനതിലത്്ാനാവന്തിലേ. ജീവതിതത്തിൽ എന്തുതന്ന് സംഭവതിച്ാലും 
നമ്മുന്ട ബുദ്തിയും ഇച്ാശക്തിയും സർവ്വത്തിന്റെയും നതിയന്താവം ഭരണാധതി�ാരതിയുമായ 
ദൈവത്തിൽ അർപെതിക്കുന്തതിനും നമ്മുന്ട ഹൃൈയ �വാടങ്ങൾ അവതിടുല്ത്്ായതി  തുറക്കുന്തതിനും 
വതിശ്ാസത്തിന്റെ കൃപ കൂടതില്യ തീരൂ. ഇതതിനായതി നാം തീക്ഷത്ണതല്യാന്ട പ്രാർത്തില്്ണ്തുണ്ത്. 
ദൈവം നയതിക്കുന്തതിന്റെ സുനതിശ്തിതത്ം നതില്ഷധതി്ന്പെടുല്്ാഴും അവതിടുന്ത് സ്രം 
ശ്രവതിക്കുന്തതിനായുള്ള �ാത്തിരതിപെത് മൂ�തയുന്ട ബധതിരതയതിൽ ആഴുല്്ാഴും ഒന്നു  മറ്ാതതിരതി്ാം, 
�ാഴ്ചയാലലേ, വതിശ്ാസത്ാൽ മുല്ന്ാട്ടുല്പാകുന്തതിനുള്ള കൃപ അവതിടുന്നു നമുക്കു സംലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ത്. 
ജീവതിതത്തിന്ല പരാജയങ്ങളതിലും  കൂരതിരുട്തിലും ഇടറതിവീഴുല്്ാഴും ദൈവത്തിൽത്ന്ന് ആശ്രയം 
വയ്ക്കുന് ആത്ാവതിന്ന താങ്ങതി നതിറുത്തുന്തതിനത് അവതിടുന്ത് �രുണാർദ്രമായ ല്നേഹം 
ഓടതിന്യത്തു�യും ന്ചയ്യുന്നു. 

പച്യായ പുൽത്�തിടതി�ളതിലൂന്ട മാത്രമലേ, മരണത്തിന്റെ ഇരുൾ നതിറഞ് താഴത് വരയതിലൂന്ടയും 
വതിശ്ാസയാത്രയതിൽ ദൈവം നന്മെ നടത്തുന്നു. പല്ക്ഷ, അവതിടുന്ത് മ്ൾ എന് നതിലയതിൽ 
ഒന്നുറപൊണത്, അവതിടുന്ത് നന്മെ ദ�വതിടു�ല്യാ പരതിത്യജതിക്കു�ല്യാ ന്ചയ്യു�യതിലേ. പ�ർച്വ്യാധതില്യാ 
സാ്ത്തി�ത്�ർച്ല്യാ ഇന്നു നന്മെ ബാധതില്ച്്ാം. നാന്ള ഒരുപല്ക്ഷ നന്മെ അലട്ടുന്തത് 
ഉറ്വരുന്ട മരണല്മാ തീവ്രമായ പ്രല്ലാഭനല്മാ മന്റ്ന്ന്തങ്തിലുല്മാ ആയതിരതി്ാം. ഇവയതിലൂന്ടന്യലോം 
�ടന്നുല്പാകുല്്ാൾ അവതിടുന്നു നന്മെ ല്ചർത്തിരുത്തി പഠതിപെതിക്കുന് ഒരു �ാര്യമുണ്ത്; നമ്മുന്ട 
ശ്രദ് ല്�ന്ദീ�രതില്്ണ്തുത് അത്രം പ്രശ്നങ്ങളതില്ലാ സാഹചര്യങ്ങളതില്ലാ അലേ, മറതിച്ത് 
അവന്യന്യലോം നമേയായതി മാറ്റുന് അവതിടുന്തിൽത്ന്ന്യാണത്. അല്പൊൾ ൈാവീൈതിന്നല്പൊന്ല 
“ഒരു ദസന്യംതന്ന് എനതിന്്തതിന്ര പാളയമടതിച്ാലും എന്റെ ഹൃൈയം ഭയം അറതിയു�യതിലേ” 
എന്ത് നമുക്കും പ്രഖ്യാപതി്ാനാവം. തന്റെ വലത്തു�രത്ാൽ നന്മെ താങ്ങതിനതിർത്തുന് 
പതിതാവായ ദൈവത്തിലുള്ള ദൃഢമായ വതിശ്ാസത്തിന്റെ ജീവതിതമാവന്ട്, ജീസസത് യൂത്ത് എന് 
നതിലയതിൽ നമ്മുല്ടതത്. അവതിന്ടയാണത് നമുന്്തതിന്ര ആഞ്ടതിക്കുന് ന്�ാടുങ്ാറ്തില്നാടും നമുക്കു 
ല്ഘാഷതി്ാനാവ�, “നതിന്ത് എന്ന് ത�ർ്ാനാവതിലേ, ശക്നായവൻ- ല്യശു - ജീവതിതവഞ്തിയതിൽ 
എല്ന്ാന്ടാപെമുണ്ത്.”

വിശുദ്ധന്റെ ന്�ൊഴി: “ദൈവത്തിലുള്ള സമ്പൂർണ്ണ വതിശ്ാസത്ാൽ ഹൃൈയങ്ങൾ വതിശാലമാ്തിയവർ 
പരതിപൂർണ്ണതയുന്ട പാതയതിൽ അതതില്വഗം ചരതിക്കുന്നു. അവർ ഓടു�യലേ, പറക്കു�യാണത്. തങ്ങളുന്ട 
മുഴുവൻ പ്രത്യാശയും �ർത്ാവതിൽ അർപെതിച് അവർ മു്ല്ത്തുല്പാന്ല ദുർബ്ബലരലേ. അവനതിൽ 
ആശ്രയതിക്കുന് ഏവർക്കും ലഭ്യമാക്കുന് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ അവർ ശക്രാ്ന്പെടുന്നു”.

-  വതിശുദ് അൽല്�ാൻസത്  ലതില്ഗാരതി.


