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കേട്ടു പതിഞ്ഞ ഒരു വാക്ാണ് ദൈവകനേഹം. എന്ാൽ എത്ര പറഞ്ഞാലം തീരാത്തതം ഈ കനേഹമാണ്. 
ദൈവം എന്ന് എത്രമാത്രം കനേഹിക്കുന്നുന്വന് തിരിച്ചറിവാണ് ഒരാളുന്െ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്ീയ യാത്രയുന്െ 
വഴിതറക്കുന്ത്. ആ കനേഹത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ കതെിയുള്ള  നിതാന്ത യാത്രയാണ് ആത്ീയതയുന്െ പുകരാഗതി. 
കനേഹം കനേഹിക്ന്പെടുന്ില്ല എന് വിലാപം ആയിരുന്നു വിശുദ്ധ ഫ്ാൻസിസ് അസീസിയുകെത്. ആ വിലാപ 
ഗാനത്തിൽ രണ്് ോര്യങ്ങൾ ഉണ്ായിരുന്നു. ഒന്ാമതായി ക്ിസ്ത എത്രമാത്രം എന്ന് കനേഹിക്കുന്നുന്വന് 
തിരിച്ചറിവ്. രണ്ാമതായി ആ കനേഹത്തിന് ഒത്തവിധം എനിക്് തിരിച്ച് കനേഹിക്ാൻ ആവുന്ില്ല എന്തിന്റെ 
കേൈം. ഇവിന്െയാണ് നമ്മളും ആരംഭികക്ണ്ത്.

“നാം ദൈവന്ത്ത കനേഹിച്ചു എന്തിലല്ല, അവിടുന്് നന്മ്മ കനേഹിക്കുേയും നമ്മുന്െ പാപങ്ങൾക്് 
പരിഹാര ബലിയായി സ്വപുത്രന്ന അയക്കുേയും ന്െയ്ത എന്തിലാണ് കനേഹം” (1 കയാഹ 4:10).  വെനം 
വ്യക്തമാക്കുന്ത് നമ്മുന്െ കനേഹത്തിന് ഒരു ആരംഭം ഉന്ണ്ന്ാണ്. ദൈവന്ത്തകയാ മനുഷ്യന്രകയാ 
കനേഹിക്കുവാൻ േഴിയണന്മങ്ിൽ ആൈ്യം അവിടുന്് എന്ന് കനേഹിക്കുന്നു എന് അവകബാധമാണ് 
ആവശ്യം. ദൈവത്തിന്റെ ആ കനേഹം ഒരു ചുവടുകൂെി മുകന്ാട്ടുവയ്ക്കുേയാണ് ഈ വിെിന്തനത്തിലൂന്െ. ആ 
കനേഹത്തിന്റെ ധ്യാനമാണ് ലൂക്ായുന്െ സുവികശഷം പതിനഞാം അധ്യായത്തിൽ നാം ോണുന്ത്.  നമ്മൾ 
എങ്ങന്ന കനേഹിക്ണം എന്് നകമ്മാെ് പറയുന് ഉപമയല്ല ോണാന്ത കപായ ആെിന്റെ ഉപമ, മറിച്ച് 
ദൈവം നമ്മന്െ എങ്ങന്ന കനേഹിക്കുന്നു എന്് പറയുന്താണ്. നിങ്ങൾക്് നൂറ് ആടുേൾ ഉണ്ായിരികക് 
അതിൽ ഒന്രണ്ം നഷ്ടന്പെട്ാൽ ന്താണ്ണൂറ്ിന്യാൻപതികനയും കമച്ചിൽ  പുറത്തുവിട്ിട്് നഷ്ടന്പെട് ഒന്ിന്ന 
അകന്വഷിച്ചു കപാോത്ത ആരാണുള്ളത്? ഇതാണ് ക്ിസ്തവിന്റെകൊൈ്യം. ക്ിസ്ത പറയുന്നു ഒരു ആെിന്റെ 
വില  നിങ്ങൾക്റിയാം. അതന്ോണ്് ഒന്കല്ല കപായുള്ളൂ സാരമില്ല എന്നു പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സ്വസ്ഥമായി 
ഇരിക്ില്ല. മുൾപെെർപെ്േൾക്ിെയിലൂന്െ അലഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ ആെിന്ന േന്ണ്ത്തുന്നു. സുവികശഷത്തിന്ല 
നല്ലിെയന്റെ ഉപമയുമായി ഇതിന്ന കെർത്ത് വായികക്ണ് ോര്യമില്ല. ഇവിന്െ  സാധാരണക്ാരനായ ഒരു 
ഇെയൻ - നഷ്ടന്പെട്ത് ഒരു ആെ് ആന്ണങ്ിലം അതിന്റെ വില അറിയാവുന്തന്ോണ്്, അന്ല്ലങ്ിൽ ഉെമസ്ഥന് 
മുൻപിൽ േണക്കു കബാധിപെികക്ണ്തന്ോണ്് ആ ഒരാെിന്ന േന്ണ്ത്തും. ഇത് വലിയ കനേഹത്തിന്റെ 
േഥന്യാന്നുമല്ല. തെർന്നു പറയുന്ത് ോണാതായ നാണയത്തിന്റെ ഉപമയാണ്. ഏത സ്തീയാണ് പത്ത് 
നാണയം ഉണ്ായിരിന്ക് അതിന്ലാന്് നഷ്ടന്പെട്ാൽ വീടുമുഴുവൻ അെിച്ച് വാരി അകന്വഷിക്ാത്തത് 
എന്ാണ് ക്ിസ്ത കൊൈിക്കുന്ത്.  അകപൊൾ ോര്യം വ്യക്തമാണ്. ഇവിന്െ വിഷയം കനേഹമല്ല വിലയാണ്. 
മനുഷ്യൻ അങ്ങന്നയാണ്. അവന് വിലയുള്ളത് എന്് കതാന്നുന് ോര്യങ്ങൾക്ായി അവൻ േഠിനമായി 
അധ്വാനിക്കുന്നു.  േഥ ോര്യമാകുക്ാൾ നമ്മൾ മനസ്ിലാക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് ഇന്് ഏറ്വും വിലകയറിയത് 
മനുഷ്യനാണ്. 

ആെിന്റെയും നാണയത്തിന്റെയും മറ്റു വസ്തക്ളുന്െയും വില അറിയാവുന് നിങ്ങൾ അതകന്വഷിക്കുന്നു. 
ഒന്രണ്മകല്ല, നഷ്ടന്പെട്ടു എന്് േരുതി സ്വസ്ഥരായിരിക്കുന്ില്ല. എന്ാൽ ആത്ാവിന്റെ വില അറിയാവുന് 
ദൈവം മനുഷ്യരുന്െ ോര്യത്തിൽ നിങ്ങന്െ കപാന്ലയാണ്.  ഒരു മനുഷ്യനകല്ല നഷ്ടന്പെട്ടുെളൂ ന്താണ്ണൂറ്ിന്യാൻപത 
വിശുദ്ധർ എനിക്്  ഉണ്കല്ലാ എകന്ാർത്ത് സ്വസ്ഥമാോത്തവനാണ് ദൈവം.  കുറച്ചുകൂെി വ്യക്തമായി 
പറഞ്ഞാൽ ഈ കലാേത്ത് കോെിക്ണക്ിന് മനുഷ്യർ പാപത്തിൽ ജീവിച്ചതിനാൽ ദൈവം മനുഷ്യനായി 
അവതരിച്ച് അവർക്് കവണ്ി കുരിശിൽ മരിച്ചു എന്ല്ല, ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലാവരും വിശുദ്ധരായിരിന്ക് 
പാപിയായി ഞാൻ മാത്രകമ ഉണ്ായിരുന്നുന്വങ്ിലം ക്ിസ്ത വരുമായിരുന്നു, എനിക്് കവണ്ി മാത്രം മരിക്ാൻ. 
അതാണ് ദൈവകനേഹം. ഒരുപാടുകപർ അവിടുകത്താടു കൂന്െ ഉണ്് എന് ോരണത്താൽ പാപിയായ എന്റെ വില 
ഇെിയുന്ില്ല. അവൻ എനിക്് ഒരു വലിയ വില നൽേിയിരിക്കുന്നു. അവന്റെ ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും വില.

വിെിന്തനം - ആഗസ്റ് 2020

നാം ദൈവന്ത്ത കനേഹിച്ചു എന്തിലല്ല; 
അവിടുന്ന് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുകയും 
നമ്മുന്െ പാപങ്ങൾക്് പരിഹാര 
ബലിയായി സ്വപുത്രന്ന അയക്കുേയും 
ന്െയ്ത എന്തിലാണ് കനേഹം 

1 കയാഹ 4:10


