
 
 

 

ആത്മീയ യുദ്ധം - യയോയേഫിന്റെ ജീവിതത്തിലൂറെ 
 
ശത്തുവിന്റെ ഉയേശം 
യ ോയേഫിന്റെ േവപ്നങ്ങൾ തന്റെ ഉന്നത വിളിറ  
പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് ആ ിരുന്നു. തോൻ കണ്ട േവപ്നത്തിലൂറെ 
മറ്റുള്ളകറ്റകൾക്കു മുൻരിൽ തന്റെ കറ്റ എങ്ങറന എഴുയന്നറ്റു നിൽക്കണം 
എന്നു ദൈവം കോണിച്ചുറകോെുത്തു. ആ േവപ്നത്തിലൂറെഅവനു 
ലഭിക്കുന്ന ബഹുമോനറത്ത ും, തന്നിലൂറെ മറ്റുള്ളവർക് ലഭിക്കുന്ന 
അനുപ്രഹമോ  ജീവിതറത്ത ും കോണോം. എന്നോൽമൂത്ത േയഹോൈരങ്ങൾ 
എങ്ങറന േവപ്നം നിെയവറ്റോതിരിക്കോം എന്ന് ചിന്തിച്ചു . (ഉല്രത്തി 
37:20 "അവന്റെ േവപ്നങ്ങൾ എന്തോകുറമന്നു നമുക്കു കോണോമയലലോ എന്നു 
തമ്മിൽ തമ്മിൽ രെഞ്ഞു.") ആ തിനോൽ യ ോയേഫിറന അവൻ കണ്ട 
േവപ്നംനിമിത്തം അത് നിെയവെോതിരിപ്പോൻ അവർ ആയലോചന കഴിച്ചു. 
നമ്മുറെ ജീവിതറത്തക്കുെിച്ചുള്ള ദൈയവോയേശ്യം നമ്മിൽ രലർക്കും 
മനേിലോ ിറലലങ്കിലും രിശ്ോചിന് അത് നലലവണം അെി ോം. പ്രി യര 
ഓർക്കുക യ ോയേഫിറനക്കോൾ ഉന്നതമോ വിളി ോണ് ദൈവം നമ്മിൽ 
റവച്ചിരിക്കുന്നത്. -  ദൈവത്തിനു യവണ്ടി നിവിറര നിൽക്കുവോൻ, 
ദൈവയത്തോട് കൂറെ നെക്കുവോൻ കൃര ോൽ വിളിക്കറപ്പട്ടവരോണ് നോം. 
അങ്ങറന ഉള്ള നോം മറ്റുള്ളവർക്കു ഒരു അനുപ്രഹം ആ ി മോെണം. 
കർത്തോവിന്റെ വരവിൽ നോം റരറട്ടന്ന് എെുക്കറപ്പെുക ും എലലോ 
േോത്തോനയ ശ്ക്തികളും നശ്ിക്കുക ും റചയ്ും എന്ന  ോഥോർഥയം 

അംരീകരിക്കോയനോ വിശ്വേിക്കോയനോ രിശ്ോച് ഇഷ്ടറപ്പെുന്നിലല. 
അതുറകോണ്ടോണ് യ ോയേഫിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ തുയരോറല "നമുക്കു 
അവറന േമ ത്തിനു മുൻയര റകോന്നുകള ോം. അവന്റെയമൽ ഉള്ള 
ൈർശ്നം നശ്ിപ്പിച്ചുകള ോം" എന്ന രദ്ധതി നമുറക്കതിറര 
ഉ ർന്നുവരുന്നത്. എന്നോൽ ദൈവം തന്റെ മക്കയളോട് വചനത്തിലൂറെ 
രെ ുന്നു "ൈർശ്നത്തിനു ഒരു അവധി റവച്ചിരിക്കുന്നു; അത് 
േമോപ്തി ിയലക്കു ബദ്ധറപ്പെുന്നു, ദവകി ോലും അത് േംഭവിക്കും 
/വരും നിശ്ച ം". ൈുഷ്ടൻതന്റെ രദ്ധതി പ്രകോരം യനോട്ടമിെുന്നത് 
എങ്ങറനറ ങ്കിലും ദൈവീക ൈര്ശ്നങ്ങയളോട് അകറ്റിനിർത്തോം. അല്രം 
കൂെി ആഴമോ ിരെഞ്ഞോൽ യ ശ്ുപ്കിസ്തുവിന്റെ വരവിങ്കൽ എന്റെ 
കറ്റ ഉ ിർക്കും അഥവോ എനിക്ക് ഒരുങ്ങി ിരിപ്പോൻ കഴി ും എന്നു 
എനിക്കുയതോന്നുന്നിലല എന്നുള്ള ചിന്ത ോൽ ദൈവമക്കൾ വഞ്ചിക്കറപ്പട്ടു 
യരോകുന്നു. 
 
യ ോയേഫിന്റെ േയഹോൈരന്മോർ ഒരിക്കൽ യരോലും യ ോയേഫിന്റെ 
േവപ്നറത്ത അംരീകരിച്ചിലല. "നറമ്മകുെിച്ചു ദൈവത്തിന്റെരദ്ധതിക്കു 
എതിരോ ി നിൽക്കുന്ന േോത്തോന്റെ ആയലോചനയ്ക്ക്കു തുലയമോണ് 
യ ോയേഫ് തങ്ങറള വോഴുറമന്ന ചിന്ത ിൽ േയഹോൈരന്മോർക്കുണ്ടോ  
പ്രയകോരനം." േയഹോൈരങ്ങറള, നമ്മിൽ ഉള്ള ദൈവീക വിളി റകോണ്ടോണ് 
േോത്തോൻ നറമ്മ റവെുക്കുന്നത് . നമ്മുറെ ഭൗമീകവും ശ്ോരീരികവുമോ  
ജീവിതറത്ത അലല, മെിച്ച് നമ്മുറെ ൈര്ശ്നത്തിയനോ നമ്മിൽ 
രകർന്നഅഭിയേകത്തിയനോ എതിറര ോണ് എന്ന് നോം മനേിലോക്കണം. 
അമ്മ ുറെ ഉൈരത്തിൽ ഉരുവോകും മുൻയര 



 
 

 

ദൈവത്തിനുഓയരോരുത്തറര ും കുെിച്ച് ഉയേശ്യം ഉണ്ട്. ഒരു വിധത്തിൽ 
അറലലങ്കിൽ മററ്റോരു വിധത്തിൽ ദൈവറത്ത യേവിക്കുവോൻ 

വിളിക്കറപ്പട്ടവരോണ് നോം മെിച്ചു റവെുറത ജീവിച്ചു മരിക്കുവോനലല 
നറമ്മ ഈ യലോകത്തിയലക്ക് അ ച്ചത്.  ിപ്േോയ ൽ മക്കൾമിപ്േ ീമിൽ 
അെിമതവത്തിൽ ആ ിരുന്ന കോലത്തു ദൈവം യമോശ് ിലൂറെ "എറന്ന 
ആരോധിപ്പോൻ എന്റെ ജനറത്ത വിട്ട യ്ക്ക്ക" എന്ന് കർത്തോവു 
ആവശ്യറപ്പട്ടയപ്പോൾ മിപ്േ ീം രോജോവോ  ഫെയവോനിലൂറെ രിശ്ോച് 
ശ്ക്തമോ  പ്രതിയേധം ഉ ർത്തി. (രുെ 2:24 ദൈവം അവരുറെ നിലവിളി 
യകട്ടു; ദൈവം അപ്ബോഹോമിയനോെും  ിസ്ഹോക്കിയനോെും 
 ോയക്കോബിയനോെും തനിക്കുള്ള നി മവുംഓർത്തു.) പ്രി യര , ദൈവം 
തലമുെ തലമുെ ോ ി നറമ്മ ഓർക്കുന്ന ദൈവം ആണ്. 
 
നമ്മുറെ ഉന്നത വിളി , ൈർശ്നം , അഭിലോേം , ദൈവം നമ്മുറെ 
ഹൃൈ ങ്ങളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം എന്നിവ നഷ്ടറപ്പെുത്തോൻരിശ്ോച് 
ശ്ക്തിയ ോറെ റപ്ശ്മിക്കുക ോണ്. ആത്മീ ർ എന്നു നെിക്കുന്നവരിൽ നിന്നു 
യരോലും "അവന്റെ േവപ്നങ്ങൾഎന്തോകുറമന്നു നമുക്കു കോണോം " എന്ന് 
രെഞ്ഞുറകോണ്ട് അവൻ രല രരീക്ഷ്കളിലൂറെ ും ഉരപ്ൈവങ്ങളിലൂറെ ും 
നറമ്മആപ്കമിക്കും. യ ോയേഫിന്റെ േവപ്നം തകർക്കോൻ രിശ്ോച് ആൈയം 
റപ്ശ്മിച്ചതു അവറന ഒറ്ററപ്പെുത്തി, രിന്നീട് വീട്ടിൽ നിന്നു, 
േയഹോൈരന്മോരിലൂറെ രക്ഷ്ിതോക്കളിൽ നിന്നു,യജോലി സ്ഥലത്തു നിന്നു , 
സ്യനഹിതന്മോരിൽ നിന്നു. രയക്ഷ് വിശ്വേിക്കൂ  
ദർശകോ!  നിങ്ങളുറെ േവപ്നം ഒരുനോൾ നിവർത്തിയോകും ... 
 
ശത്തുവിന്റെ തത്രങ്ങൾ  
നമുക്ക് യരോരോട്ടം ഉള്ളത് ജഡരക്തങ്ങയളോട് അലല എന്നു തിരുവചനം 
രെ ുന്നു. രിറന്നയ ോ നഗ്നയനപ്തങ്ങൾ റകോണ്ട് കോണോൻകഴി ോത്ത 
 ുദ്ധങ്ങൾ അയപ്ത. വിശ്ുദ്ധ യവൈരുസ്തകത്തിൽ രല ിെത്തും 
ദൈവീകോവോഗ്ൈത്തങ്ങൾ ലഭിച്ച റവയക്തികറളയനോക്കി ോൽ 
അവിറെറ ലലോം "ൈുഷ്ടമൃരങ്ങൾ" എതിർത്ത് രല കോരയങ്ങളും റചയ്ക്തു 
കോണോൻ കഴി ും.  
 

I. യ ോയേഫിറന ഒറ്ററപ്പെുത്തി - (ഉല്രത്തി 37:18. അവർ അവറന 
ൈൂരത്തുനിന്നുകണ്ടിട്ടു അവറന റകോയലലണ്ടതിന്നു അവൻ 
അെുത്തുവരുംമുറെ അവന്നു വിയരോധമോ ി ൈുരോയലോചന റചയ്ക്തു) 
ജീവിതത്തിന്റെ കോരയങ്ങറള േംബന്ധിച്ചു ഒട്ടും ചിന്തിക്കോയനോ 
ആശ് രരമോ ി യനരിെോയനോ കഴി ോതിരുന്ന തന്റെ പ്രോ ത്തിൽേവന്തം 
രക്തബന്ധങ്ങളിലൂറെ യനരിട്ട േോഹചരയം ഒരുരയക്ഷ് യ ോയേഫിറന രല 
കോരയകോരണങ്ങളിലൂറെ ചിന്തിക്കോൻയപ്രരിപ്പിച്ചുകോണും. േുയബോധം ഉള്ള 
യനരറത്തലലോം യ ോയേഫിന്റെ ചിന്ത ിൽ തനിക്കു ആരുമിലല എന്ന 
ചിന്തഉണർത്തീട്ടുണ്ടോകും, അതു രിശ്ോചിന്റെ തപ്ന്തങ്ങളുറെ ആൈയരെി. 
"ഒറ്ററപ്പെുത്തുക" രദ്ധതി വിജ ിച്ചുകഴിഞ്ഞോൽ 
ആപ്കമിക്കോൻഎളുപ്പമോണയലലോ. േയഹോൈരന്മോർറക്കലലോവർക്കും മുൻരിൽ 
ഒറ്റ ചിന്ത അവറന റകോന്നുകള ോം. േവന്തം േയഹോൈരന്മോർ 
വഴിഒറ്ററപ്പട്ടോൽ രിറന്ന എങ്ങറന ഉ ർറത്തഴുയന്നൽക്കും എന്നതു 



 
 

 

രിശ്ോചിന്റെ രദ്ധതി, അതിനു കോരണമോ ി 
കറണ്ടത്തി ത്"യ ോയേഫിന്റെ േവപ്നങ്ങൾ". യ ോയേഫിന്റെ േവപ്നങ്ങൾ 
ഒരിക്കലും േയഹോൈരന്മോർക്ക് തെസ്സമലലോ ിരുന്നു എന്നു 
േവ ംമനേിലോക്കി ിലല എന്നതു വോസ്തവമോണ്. ദൈവവചനറത്ത ും 
ദൈവീകവോഗ്ൈത്തങ്ങറള ും വിശ്വേിക്കുന്നദൈവദരതലോയണോ നിങ്ങൾ, 
വിശ്വേിക്കുക ആറരറക്ക എവിറെലലോം ഒറ്ററപ്പയട്ടോ അവിറെലലോം ദൈവം 
യനരിട്ട് പ്രവർത്തി റചയ്ക്തദൈവം തറന്ന ോണ് നമ്മുറെ ദൈവം. പ്രി യര 
നിങ്ങൾ കണ്ട ഒരു േവപ്നം നിമിത്തമോയണോ അയതോ നിങ്ങളിൽ 
രകർന്നദൈവകൃര നിമിത്തയമോ അയതോ കണ്ട റതറ്റുകറള 
ചൂണ്ടികോട്ടി തിന്റെ യരരിലോയണോ ഒറ്ററപ്പെൽ എന്നതു യനരിട്ടത്, 
തളരയലലഅല്രകോലം യനരിയെണ്ടി വയന്നക്കോം. അതു ദൈവം നന്മയ്ക്ക്കോ ി 
കൂെി വയോരരിപ്പിക്കുന്നു. 
വിളിയകട്ട് ദൈവയവല റച ുന്നവറര "മോനേോന്തരറപ്പെോത്ത ശ്ുപ്ശ്ൂേകർ" 
നിങ്ങൾക്കു അധിരതി ോയ ോ കൂട്ടത്തിയലോ ഉണ്ട്എങ്കിൽ ഓർയത്തോളൂ 
നിങ്ങൾ കണ്ട േവപ്നം നിമിത്തം ഒറ്ററപ്പയട്ടക്കോം. അല്രകോലറത്ത 
ലഘുരീഡ നിതയയതജേിൽ പ്രതിഫലംഓർത്തു ഓട്ടം നിർത്തോറത 
വിളിച്ചവന്റെ വിളിറക്കോത്തവണ്ണം ഓെുക. 
 
യദഥോൻ ആത്മീയന് പറ്റിയ സ്ഥലമലല, ദര്ശനമുള്ള റവളിപോെുള്ള 
അഭിഷക്തന്മോറര തകർത്ത ഇെമോണ്. അവിറെ നിന്ുംരക്ഷറപെുത്തോൻ 
ദദവത്തിനു മോത്തം കഴിയുള്ളു, ദദവം നീതി നിമിത്തം റെയ്ും. 
 
II. ആത്മീയയന തകർക്കോൻ ദുരോയലോെന 
യ ോയേഫിറന കണ്ട മോപ്ത ിൽ തറന്ന റകോയലലണ്ടതിനു തമ്മിൽ 
ആയലോചിച്ചു. (ഉല്രത്തി 37:18. അവർ അവറന ൈൂരത്തുനിന്നുകണ്ടിട്ടു 
അവറന റകോയലലണ്ടതിന്നു അവൻ അെുത്തുവരുംമുറെ അവന്നു 
വിയരോധമോ ി ൈുരോയലോചന റചയ്ക്തു). യ ോയേഫ്ഇലലോതോ ോൽ അവന്റെ 
േവപ്നം ഇലലോതോകും എന്ന ബോലിശ് ചിന്ത റചറന്നത്തിച്ചത് യ ോയേഫിറന 
എറന്നയന്നയ്ക്ക്കുമോ ിഇലലോതോക്കോൻ, അവൻ കണ്ട േവപ്നം ഇലലോതോക്കോൻ 
ഉള്ള ആയലോചന. ഒരിക്കലും ദൈവോത്മോവ് ഉള്ളവൻ അറത 
ആത്മോവ്ഉള്ളവന് എതിറര പ്രവർത്തികൾ ചിന്തിക്കിലല അവ്വണ്ണം തറന്ന 
യവറെ ഒരുവൻ ആയലോചന കഴിക്കോൻ വന്നോൽ  ഥോർത്ഥആത്മീ ൻ 
"കൂട്ടുനില്കോൻ" യരോലും യരോകിലല. ഒരിക്കൽ യരോലും ഉ ർന്നു വരോറത 
എയന്നയ്ക്ക്കുമോ ി ഇലലോതോക്കോൻേയഹോൈരന്മോർ ഒന്നിച്ചു കൂെി, ഇവിറെ 
യ ോയേഫ് കണ്ട േവപ്നത്തിറനതിറര. 
എന്നോൽ അവർ റപ്ശ്ദ്ധിക്കോറത യരോ  കോരയം ആ േവപ്നം അവന്റെ 
േവപ്നം അലല, അവൻ കണ്ടത് ദൈവം കോണിച്ച േവപ്നംഅത് 
േവർഗ്ഗീ മോ  േവപ്നം. ഇവിറെ യ ോയേഫിന്റെ േയഹോൈരന്മോർക്ക് 
കഴി ോറത യരോ ത് ആ േവപ്നം ആരുയെത് ആ ിരുന്നുഎന്നു ഒന്ന് 
ചിന്തിക്കോൻ. അവരുറെ യക്ഷ്മം അയനേിക്കോൻ റചന്ന യ ോയേഫ്, തന്റെ 
രിതോവിന്റെ വോക്കുകൾ അയതയരോറലഅനുേരിച്ച യ ോയേഫ് 
റചന്നുറരട്ടത് "ൈുഷ്ടമൃരങ്ങളുറെ" ഇെ ിൽ. യ ശ്ു ഒരിക്കൽ ശ്ിേയന്മോയരോട് 
രെഞ്ഞു റചന്നോയ്ക്ക്കളുറെനെുവിൽ ആെിറനയപ്പോറല ഞോൻ നിങ്ങറള 
അ ക്കുന്നു (മത്തോ ി 10:16). രരീശ്ന്മോരും േൈൂകയരും രുയരോഹിതന്മോരും 



 
 

 

ഒറക്കദൈവീകഉയൈശ്ങ്ങൾക്കും ദൈവകൃരയ്ക്ക്കും എതിറര പ്രവർത്തിക്കും 
എന്നു അെിഞ്ഞിട്ടു തറന്ന ോണ് ശ്ിേയന്മോറര അ ക്കുന്നത്. അങ്ങറന 
അ ക്കറപ്പട്ടവരുറെ കൂട്ടം ഒരിക്കലും േയഹോൈരന്മോരുറെ അെുക്കൽ അലല 
യരോകുന്നത് എന്നു നോം മനേിലോക്കുക. 
 
ഇന്നു നമ്മുറെ ചുറ്റും ഒന്ന് കയണ്ണോെിച്ചോൽ കോണോൻ കഴി ും. 
േവർരീ മോ  േവപ്നം കണ്ടവർ, കൂെോറത േവന്ത 
രിതോവിന്റെവോക്കുകൾ യകട്ടു അനുേരിച്ചവർ അവറരോറക്ക ഇന്നു 
നിരോലംബരോ ി... മരണറപ്പട്ടവർ... ദൈവീകരദ്ധതികറളയ ോ 
വോഗ്ൈത്തങ്ങറളയ ോ വിശ്വേിക്കോറത ോ ി. അങ്ങറന ഉള്ള ഭക്തന്മോറര 
ഇലലോതോക്കി  "ൈുഷ്ടമൃരങ്ങറള " കോത്തിരിക്കൂ... ആേവർഗ്ഗീ  േവപ്നം 
റകോെുത്ത രിതോവ് ഇറതലലോം കോണുന്നുണ്ട് . ഒരു രറക്ഷ് ഭക്തി ുറെ 
യവേം രൂണ്ട് എനിറക്കോന്നും രറ്റി ിലലഎനിറക്കോന്നും േംഭവിച്ചിലല എന്ന് 
നിനയ്ക്ക്കണ്ട. 

➢ കയ്ിൻ ഹോയബലിറന റകോന്നയപ്പോൾ ദൈവം യനരിട്ട് േംേോരിക്കുന്ന 
 ുരത്തിൽ യചോൈിച്ചു ...(ഉല്രത്തി 4:10 അതിന്നുഅവൻ 
അരുളിറച്ചയ്ക്തതു. നീ എന്തു റചയ്ക്തു? നിന്റെ അനുജന്റെ 
രക്തത്തിന്റെ ശ്ബ്ദം ഭൂമി ിൽനിന്നു എയന്നോെുനിലവിളിക്കുന്നു.) 
അറത റ യഹോവ ുറെ കണ്ണു എലലോം കോണുന്നു (2ൈിന 16:9 
 യഹോവ ുറെ കണ്ണു തങ്കൽ 

ഏകോപ്രചിത്തന്മോരോ ിരിക്കുന്നവർക്കുയവണ്ടി തറന്നത്തോൻ 
ബലവോറനന്നു കോണിയക്കണ്ടതിന്നു 
ഭൂമി ിറലലലോെവുംഊെോെിറക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു; ) 

➢ ഒരിക്കൽ ശ്യലോയമോയനോട് രെഞ്ഞു (1ൈിന 28:9. നീയ ോ എന്റെ 
മകയന, ശ്യലോയമോയന, നിന്റെ അപ്പന്റെ ദൈവറത്തഅെിക ും 
അവറന രൂർണ്ണഹൃൈ യത്തോെും നലലമനയസ്സോെും കൂറെ യേവിക്ക ും 
റചയ്ക്ക;  യഹോവേർവ്വഹൃൈ ങ്ങറള ും രരിയശ്ോധിക്ക ും 
വിചോരങ്ങളും നിരൂരണങ്ങളും എലലോം പ്രഹിക്ക ും റചയ്ുന്നു; 
നീഅവറന അയനവേിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവറന കറണ്ടത്തും; 
ഉയരക്ഷ്ിക്കുന്നു എങ്കിയലോ അവൻ നിറന്ന എയന്നക്കുംതള്ളിക്കള ും. 

➢ േങ്കീർത്തനം 11:4.  യഹോവ തന്റെ വിശ്ുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ഉണ്ടു; 
 യഹോവ ുറെ േിംഹോേനം േവർഗ്ഗത്തിൽആകുന്നു; അവന്റെ 
കണ്ണുകൾ ൈർശ്ിക്കുന്നു; അവന്റെ കൺയരോളകൾ മനുേയരുപ്തന്മോറര 
യശ്ോധന റചയ്ുന്നു. 

ദൈവവചനം രെ ുന്നത് ഞോൻ നിനക്കു ൈൃഷ്ടി റവച്ചു ആയലോചന 
രെഞ്ഞുതരും(േങ്കീ 32:5). പ്രി യര , ദൈവത്തിന്റെ 
അെുക്കൽറചലലുന്നവർക് ആയലോചന ഉണ്ട്. ആത്മീ  യലോകയമ, ചിന്തിക്കൂ 
നിങ്ങൾ ആയലോചിക്കോൻ ആരുറെ അെുക്കൽ റചലലുന്നു. നിങ്ങളുറെ 
ആയലോചനകൾ എപ്രകോരം ഉള്ളവ?. നിങ്ങളുറെ ആയലോചനകൾ 
ൈുരോയലോചന യരോറല ആകുന്നുയണ്ടോ ? നിങ്ങളുറെആയലോചനകൾ 
മററ്റോരുവന്റെ ആത്മീ മരണം കോണോൻ ആയണോ ? നമ്മുറെ  മനസ്സിറന 
നി പ്ന്തിക്കോൻ കഴി ുന്നുയണ്ടോ ? നമ്മുറെ പ്രവർത്തികയളോ ? അയതോ 
ൈുരോയലോചന രദ്ധതി ഇട്ടതുയരോറല റചയ്ക്തുതീർക്കോനുള്ള 
തപ്തപ്പോെിലോയണോ ? 



 
 

 

ഒന്ന് ചിന്തിയച്ചോളൂ ദൈവീക രദ്ധതി പ്രകോരം ദൈവം 
തിരറഞ്ഞെുത്തവറനതിറര തിരിഞ്ഞോൽ അത് ദൈവത്തിറനതിറര 
തിരിഞ്ഞുഎന്ന് മനേിലോക്കണം. തിരുറവഴുത്തു രെ ുന്നു, 
ദൈവദരതലിറന റതോെുന്നവൻ ദൈവത്തിൻ കണ്മണിറ  തറന്ന 
റതോെുന്നു. ദൈവം കോണിച്ചു റകോെുത്ത േവപ്നത്തിറനതിറര, ദൈവ 
കൃരയ്ക്റക്കതിറര, ദൈവീക കൃര വരങ്ങൾറക്കതിറര 
ൈുരോയലോചനറചയ്ക് വോൻ തുെങ്ങിയ ോ ? രിന്മോെൂ. ദൈവ യകോരം വരോറത 
േൂക്ഷ്ിച്ചു റകോൾവിൻ... 
യലോകത്തിൻ ൈൃഷ്ടി ിൽ യഭോേനോ ോലും ദൈവത്തിൻ ൈൃഷ്ടി ിൽ എന്നും 
യപ്ശ്ഷ്ടരോ ി മോെിെും. 
ൈുഷ്ടന്മോരുറെ ആയലോചന പ്രകോരം നെക്കരുത് എന്ന് രെഞ്ഞത് 
അനുേരിച്ചുയവോ ?. രോരികളുറെ ഇരിപ്പിെം ഒരു ദൈവദരതലിനു 
യ ോരയം അലല എന്ന് രെഞ്ഞിട്ടും യകട്ടിലല എങ്കിൽ ദൈവവചനത്തിനു 
എന്ത് വില നൽകി. പ്രവർത്തി ിലലോത്ത പ്രേംരവും േോക്ഷ്യവും 
ഇനി ും രെ ുന്നതിന് എന്തിനു... രീലോറത്തോയേ രങ്കിലല എന്ന് ദക 
കഴുകി റരോതുേമക്ഷ്ം രെഞ്ഞോലും ഹൃൈ ത്തിന്റെ ഉൾരൂവുകൾ 
നന്നോ ി അെി ുന്ന ദൈവം ഉ രത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് അെിഞ്ഞുറകോൾക. 
 
“േവർഗ്ഗീ  വിളിക്കു ഓഹരിക്കോർ ആ വറര മെങ്ങി വരുയമോ 
റചന്നോ ുറെ ഭോവത്തിൽ നിന്നും “ 
 
III. ദദവീക ത്പമോണം റതറ്റിക്കോനുള്ള ആയലോെന - റകോലപോതകം  
അതോ, േവപ്നക്കോരൻ വരുന്നു; വരുവിൻ, നോം അവറന റകോന്നു ഒരു 
കുഴി ിൽ ഇട്ടുകളക; 
 

യ ോയേഫിറന ൈൂരയവ കണ്ട യശ്േം, രദ്ധതി രെഞ്ഞു തരറപ്പെുത്തി, 
ഏകരക്ഷ്ീ മോ ി നെപ്പിലോക്കോൻ തുെങ്ങയവ, േയഹോൈരന്മോർതമ്മിൽ ഒരു 
ക്ഷ്ണം."വരുവിൻ". ഉള്ളിൽ അെങ്ങോത്ത വിയൈവേം നിമിത്തം 
ദൈവദരതലിറന യനോക്കി രരിഹോേം. "അതോ, േവപ്നക്കോരൻ".  
തോൻ കണ്ട േവരനം നിമിത്തം തന്റെ േയഹോൈരന്മോർ റകോലറപ്പെുത്തും 
എയന്നോ , ഉരപ്ൈവിക്കുറമയന്നോ ഒന്നും ചിന്തിക്കോയനോ , 
ഒരുൈീർഘവീക്ഷ്ണത്തിൽ യരോലും കോണോൻ കഴി ോത്ത പ്രോ ം... 
േയഹോൈരന്മോരിൽ "മൃര" തുലയ േവഭോവം റവളിറപ്പട്ടത് റകോണ്ട്അവർ 
തറന്ന അതിനുള്ള വഴി ഒരുക്കി എന്ന് രെ ോം. ആ റചെുപ്പക്കോർക്ക് 
യ ോയേഫിന്റെ േവപ്നം യകട്ട മോപ്ത ിൽ അവരിൽഅേൂ  
ഉണ്ടോ ി(ഉല്രത്തി 37:11. അവന്റെ േയഹോൈരന്മോർക്കു അവയനോെു 
അേൂ  യതോന്നി; അപ്പയനോ ഈ വോക്കു മനസ്സിൽ േംപ്രഹിച്ചു.) ഈ 
അേൂ  വളർന്നു വിയൈവേത്തിനും, വിയൈവേം വളർന്നു 
റകോലരോതകത്തിനും വഴി റതളി ിച്ചു.  

❖ ഒരിക്കൽ കയ്ീന് അേൂ  വളർന്നു ഒെുവിൽ േവന്തം േയഹോൈരറന 
റകോലലുവോൻ അവനിൽ യപ്രരണ ഉണ്ടോ ി. തന്റെ 
 ോരംഅംരീകരിക്കറപ്പട്ടിലല േയഹോൈരന്റെ അംരീകരിക്കറപ്പട്ടു. 
(ഉല്രത്തി 4:4,5).  



 
 

 

❖ ൈോവീദ് ശ്ൗലിന്റെ പ്രി റപ്പട്ട രെ ോളി ആ ിരുന്നു. ൈോവീൈിന്റെ 
കിന്നരവ ന ിറല നിരുണത റകോണ്ട് അവയനോെുസ്യനഹം കൂെി, 
അവറന ശ്ൗലിന്റെ ആ ുധവോഹകനോ ി തീർത്തു. (1ശ്ോമുയവൽ 
16:21). രിന്നീട് ശ്ൗലിനു ൈോവീൈിയനോട്ഇഷ്ടം കൂെീട്ടു റകോട്ടോരത്തിൽ 
തോമേം ഒരുക്കി. എന്നോൽ ജനം ശ്ൗലിറനക്കോൾ അധികം ൈോവീൈിറന 
രുകഴ്ത്ത്തി യപ്പോൾഅത് അംരീകരിക്കുവോൻ ശ്ൗലിനു പ്ര ോേം 
യതോന്നി. അങ്ങറന ശ്ൗൽ ൈോവീൈിയനോട് അേൂ റരെോൻ തുെങ്ങി. 
അങ്ങറനൈോവീൈിയനോട് "കണ്ണുകെി" തുെങ്ങി എന്നു 
കോണുന്നു.(1ശ്ോമുയവൽ 18:9).  

❖ നമ്മുറെ രക്ഷ്കനോ  യ ശ്ുവിയനോെു യരോലും അേൂ  
ഉണ്ടോ ിട്ടുണ്ട് . മഹോരുയരോഹിതന്മോർക്കും 
ശ്ോസ്പ്തിമോർക്കുംരരീശ്ന്മോരും അേൂ  ും യകോരവും റകോണ്ട് 
റകോലലുവോൻ ഭോവിച്ചു. (മത്തോ ി 27:18). 

❖ രരിശ്ുദ്ധോത്മോവിൽ നിെഞ്ഞു േുവിയശ്േം രെഞ്ഞും, 
പ്കിസ്തുവിന്റെ മരണരുനരുത്ഥോനറത്ത ും 
യമോശ് ുറെനയോ പ്രമോണത്തിലൂറെ അലല മെിച്ചു 
പ്കിസ്തുവിലൂറെ ുള്ള വിശ്വോേത്തോൽ നീതീകരണം ആവശ്യം 
ആറണന്നുപ്രയബോധിപ്പിച്ചു. രൗയലോേിന്റെ ജീവനുള്ള വോക്കുകൾക്കു 
റചവി റകോെുത്തയപ്പോൾ അത് കണ്ടു നിന്ന 
 ഹൂൈന്മോർ"അേൂ "മൂലം എതിരോ ി േംേോരിച്ചു. 

അേൂ  മൂത്ത്  കഴിഞ്ഞോൽ മുന്നിൽ നില്കുന്നവറന ഇലലോതോക്കുക 
എന്നതു യലോകേവഭോവം അയപ്ത. ഇന്നറത്ത കോലഘട്ടത്തിൽഅത് 
എത്തിനില്കുന്നത് ഏറ്റവും നീചമോ  പ്രവർത്തികൾ റചയ്ക്തുറകോണ്ടോണ്.  
 
    മററ്റോരു മല ോള വിവർത്തനങ്ങളിൽ ഇലലോതോകുയവോളം 
ഉരപ്ൈവിക്കുക , മൃരീ മോ ി യനരിെുക എന്നു കോണോം. 
ആൈിമുതൽദൈവം റകോലരോതകയത്തോട് എതിർത്തിരുന്നു. ദൈവം 
ഇപ്േോയ ൽ മക്കൾക്ക് റകോെുത്ത 10 കല്രനകളിൽ ഒന്നോണ് 
"കുലറചയ്രുത്". അതുറകോണ്ട് തറന്ന റകോലറപ്പെുത്തോൻ ചിന്തിക്കുന്നതും 
േമ ശ്ിക്ഷ്യ്ക്ക്കു യ ോരയരോണ്. യ ോയേഫിറന മൃരങ്ങൾറച ുന്ന 
പ്രവർത്തിയ ക്കോളും ഹീനമോ  രീതി ിൽ ഉരപ്ൈവിച്ചു എന്നു കരുതോം. 
ക ീയനോട് ദൈവം യചോൈിച്ചതു േയഹോൈരൻഎവിറെ എന്നയപ്ത. ഈ 
യചോൈയം ക ീന്റെ മനേോക്ഷ്ിയ ോട് ആ ിരുന്നു എന്നു ഞോൻ 
വിശ്വേിക്കുന്നു. രണ്ടോമറത്തയചോൈയയത്തോറെ കയ്ീന് മനേിലോ ി 
 യഹോവയ ോെു: എന്റെ കുറ്റം റരോെുപ്പോൻ കഴി ുന്നതിറനക്കോൾ 
വലി തോകുന്നു (My punishment is greater than I can bear). റകോലരോതകം 
വോക്കുകൾ റകോണ്ട് റചയ്ോം, പ്രവർത്തി ിലും റചയ്ോം. ഇവ 
രണ്ടുംദൈവത്തിന്റെ ശ്ോരം ലഭിക്കോൻ കോരണം ആകും. എപ്തയ ോ 
പ്രോവശ്യം ആത്മീ ർ എന്നു യലോകം നൽകി  
യരരുള്ളവർകൃര ുള്ളവറന റകോലലോൻ റപ്ശ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദക റകോണ്ടലല 
വോളുയരോറല മൂർച്ച ോ ി േംേോരിക്കുന്ന നോവുറകോണ്ട്. (േൈൃ 12:18). 
രൗയലോസ് (രലോതയർ 5:15) തന്റെ േഭയ ോട് "ഒരുവനോൽ ഒരുവൻ 
ഒെുങ്ങിയപ്പോകോതിരിക്കോൻ േൂക്ഷ്ിച്ചുറകോൾവിൻ" എന്നുമുന്നെി ിപ്പ് 
നൽകുന്നു. 



 
 

 

    ഇന്ന് രല "ആത്മീകരുറെ ും" പ്രവർത്തികൾ എലലോം റചയ്ക്തിട്ട് 
ഒന്നും അെി ോത്ത മോനയർ ആ ിരിക്കുന്നു. മനേിലോക്കുകദൈവം "ഒന്നും 
യചോൈിക്കുന്നിലല" എറന്നോരു ചിന്ത വരുറന്നങ്കിൽ "മനേോക്ഷ്ി"റ  ഒന്നു 
രരിയശ്ോധിക്കുക. 
 
[ഭോവന രെ ോം : 10 േയഹോൈരന്മോർ ൈൂരയവ കോണും യനരം എലലോരും 
യനറര നിൽക്കുന്നു. അെുക്കൽ എത്തി യപ്പോൾവൃത്തോകൃതി ിൽ 
േയഹോൈരന്മോർ ... മുൻരിൽ നിൽക്കുന്നവറര കോണുയെോൾ ചിരി 
രിൻരിൽ മെച്ചുറവച്ച ഇരുളിന്റെ മുഖം).] 
 
തീർച്ചയോയും "ദുഷ്ടമൃഗങ്ങൾ ആണ് യയോയേഫിറന നശിപ്പിക്കോൻ റത്ശമിച്ചത്"  
 
IV. യഭോഷ്ക് ദദവം ഇഷ്ടറപ്പെുന്ിലല 
ഒരു ൈുഷ്ടമൃരം അവറന തിന്നുകളഞ്ഞു എന്നു രെ ോം; 
ഇവിറെ രെഞ്ഞ വോക്കുകറള ഒന്ന് റപ്ശ്ദ്ധിച്ചോൽ േയഹോൈരന്മോർ 
എലലോവരും ഏക അഭിപ്രോ ം ഉള്ളവർ ആണ്. യ ോയേഫിന്റെ 

േയഹോൈരന്മോരുറെ ഒറത്തോരുമ്മ ഈ അദ്ധയോ ത്തിൽ യനോക്കി ോൽ രല 
സ്ഥലത്തും കോണോൻ കഴി ും. ദൈവകൃര ഉള്ളവറനകൂറെ നിർത്തോറത, 
മോറ്റി നിർത്തി അവറനതിറര മറ്റുള്ളവർ ഏക അഭിപ്രോ ം റകോണ്ട് 
യ ോജിക്കുന്നു. "ഒരു കള്ളം രെ ോൻ നൂറ്കള്ളം രെ ണം" എന്ന യരോറല 
വീട്ടിൽ വരുയെോൾ േവന്തം രിതോവിറന വിശ്വേിപ്പിക്കോനും ഉള്ള 
കോരയത്തിലും അവർ ഏകഅഭിപ്രോ ം കോണിക്കുന്നു.  ോയക്കോബ് 
േയന്തോേയത്തോറെ മകറന േയഹോൈരന്മോരുറെ അെുക്കൽ അ ച്ചിട്ടു, അവൻ 
വരുയെോൾഎലലോരുറെ ും യക്ഷ്മം യകൾക്കോൻ കോയതോർത്തിരുന്ന 
രിതോവിന് േവന്തം മക്കളുറെ വക റമറനറഞ്ഞെുത്ത കഥ യകൾക്കോൻ രതി. 
േവന്ത ദകകളുറെ രോരം അപ്പന്റെ മുൻരിൽ  ോറതോരു ഭോവയഭൈം 
ഇലലോറത അെി ിച്ചു എന്നത് റപ്ശ്യദ്ധ മോണ്.  
 

ഈ ഭോരങ്ങളിൽ രല വസ്തുതകൾ േമകോലീന കോലഘട്ടയത്തോട് 
ബന്ധറപ്പെുത്തി വിശ്കലനം റചയ്ക്തോൽ... 

1) വർത്തമോനം : േതയമലലോത്ത കോരയങ്ങൾ യവരത്തിൽ രരക്കുന്നു 
എന്നതു എന്തു മോപ്തം  ോഥോർഥയം. ഇവിറെ "തമ്മിൽതമ്മിൽ" എന്നു 
കോണോൻ കഴി ുന്നു, അർത്ഥോൽ നീചമോ  പ്രവർത്തിക്കൾക്കു 
ഇവിറെ തമ്മിൽ ആരും വലി വൻആകോൻ റപ്ശ്മിക്കുന്നിലല, 
മോപ്തമലല ആറര ും രഴി ചോർത്തുന്നിലല. കോരണം അവരുറെ ഒറക്ക 
അഭിപ്രോ ം ഒന്നോണ്. അർത്ഥോൽ അവരുറെ ആവശ്യവും ഒന്നോണു. 

2) കഥ : ഇറതോന്നു ഉണ്ടോറ ങ്കിൽ മോപ്തയമ, യ ോയേഫിന്റെ 
േയഹോൈരന്മോർക്ക് അപ്പന്റെ മുൻരിൽ ഇനി നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. 
അറതലലോരും ഏക േവരയത്തോറെ, ഏക മനയേോറെ, ഏക 
അഭിപ്രോ ം പ്രകെിപ്പിച്ചു. ഇന്നും രല " ോയക്കോബ്" മോർ 
കഥ ോണവിശ്വോേം ആകി ിരിക്കുന്നതു മെിച്ചു  ോഥോർഥയം എന്തോണ് 
എന്നു അെി ോനലല. േതയം അലലോത്തറതന്തും കഥ യലല. കഥകൾ 
േൃഷ്ടികൾ ആണ്, നമുക്കോവശ്യം  ോഥോർഥയങ്ങൾ അെി ുക , 
വിശ്വേിക്കുക അയപ്ത. യ ശ്ുവിന്റെ കോലത്തും"കഥകൾ" 
ഉണ്ടോ ിരുന്നു. ഈ േതയമോർഗ്ഗത്തിൽ ഇലലോത്തവർ രെ ുന്നവർ 



 
 

 

രെ റട്ട, രയക്ഷ് േയഹോൈരരണത്തിൽഉള്ളവർ കൂെി 
രെഞ്ഞുകഴിഞ്ഞോൽ ദൈവയത്തോെുള്ള അനുഭോവവും അവിെുന്നുള്ള 
നീതിറ  ും ആറരങ്കിലുംവിശ്വേിക്കുയമോ ?. എന്തോണു 
രരിശ്ുദ്ധത്മോവ് പ്രോരിച്ചവരുറെ േംസ്കോരം. ഇെ  ശ്ുപ്ശ്ൂേ 
റചയ്ുന്നവരുറെ രണത്തിൽഉള്ളവറര നിങ്ങൾ കഥ 
രെ ുന്നവരോയണോ അയതോ രിതോവിന്റെ വോക്കുകൾ യകട്ടു 
ജീവിക്കുന്നവരോയണോ?. അയതോവിളിക്കറപ്പട്ടവരുറെ കൂട്ടയമ, നോം 
രെ ുന്നതും റചയ്ുന്നതും ഒറക്ക ഒരു "കഥറ " 
അെിസ്ഥോനമോക്കി ോയണോ?. 

3) രെഞ്ഞവർ : ഇവിറെ കോരയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് േവന്തം 
ഭവനത്തിൽ ഉള്ളവർ.  ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ ; രലയപ്പോഴും തന്റെ 
ആെുകൾ നഷ്ടറപ്പട്ടു യരോ  േന്ദർഭത്തിൽ ഈ മക്കൾ വന്നു 
മെുരെി റകോെുത്തു "അപ്പോ , അതു ഒരു മൃരം തിന്നു കളഞ്ഞു ". 
അങ്ങറന ഒരു േോഹചരയം ഉണ്ടോ ിട്ടുറണ്ടങ്കിൽ  രലയപ്പോഴോ ി 
രിതോവിയനോട് ഇത്തരണത്തിൽ രെ ുന്ന റചെുപ്പക്കോർക്ക് അന്നും 
ഒരു കോരണം കണ്ടു രിെിക്കോയനോ ഭോവമോറ്റങ്ങൾ ഇലലോറത 
അവതരിപ്പിക്കോയനോ കഴിഞ്ഞു. ഇന്നും കർത്തോവിന്റെ യവല 
റചയ്ുന്നു എന്ന യരരിൽ രലരും യനട്ടങ്ങൾയക്കോ, അതു 
റവയക്തിരരയമോ, ഒരു കൂട്ടം "യവലക്കോയരോ" ആകോം. ആത്മീ  
യലോകത്തിൽ "എറന്ന വിളിച്ചു, ശ്ുപ്ശ്ൂേ ഏല്രിച്ചു " എറന്നോറക്ക 
രെഞ്ഞിട്ടു രൂർവ്വകോലത്തു റചയ്ക്തു ശ്ീലിച്ചതു ഇവിറെ വന്നിട്ടും 
മോെി ിറലലങ്കിൽ "ആ രൂഢമനുേയൻ" എന്നു മോെും. മനേിലോക്കുക 
രലരും "മനേോക്ഷ്ി" എന്നതു യകവലം മുഖത്തും ചുണ്ടിലും 
കോണോൻ കഴി ുള്ളു. 

4) രെഞ്ഞ കോരയത്തിറല വസ്തുത : എന്തിനു യ ോയേഫ് വന്നു 
എയന്നോ, ആരോണ് ഇവിയെയ്ക്ക്കു അ ച്ചറതയന്നോ േയഹോൈരമോരിൽ 
ആർക്കും യചോൈിയ്ക്ക്കോൻ മനസ്സുൈിച്ചിലല. മക്കളിൽ യവറെ ആര് 
നഷ്ടറപ്പട്ടോലും യവൈനിക്കുന്ന മനേുള്ളരിതോവിന് േവന്തം രക്തത്തിറല 
മക്കളിൽ നിന്നും റമറനറഞ്ഞെുത്ത "കഥ" തത്കോലം വിശ്വേിയക്കണ്ടി 
വന്നു. േങ്കീ 5:9 അവരുറെ വോ ിൽ ഒട്ടും യനരിലല; അവരുറെ 
അന്തരംരം നോശ്കൂരം തയന്ന; അവരുറെ റതോണ്ട തുെന്ന 
ശ്വക്കുഴി ോകുന്നു; നോവുറകോണ്ടു അവർ മധുരവോക്കു രെ ുന്നു. 
േങ്കീ 17:3, നീ എന്റെ ഹൃൈ റത്ത യശ്ോധനറചയ്ക്തു രോപ്തി ിൽ 
എറന്നേന്ദർശ്ിച്ചു; നീ എറന്ന രരീക്ഷ്ിച്ചു ൈുരുയേശ്റമോന്നും 
കറണ്ടത്തുന്നിലല; എന്റെ വോയ്ക് ലംഘനം റചയ്ക്ക ിലല എന്നു 
ഞോൻഉറെച്ചിരിക്കുന്നു. (4) മനുേയരുറെ പ്രവൃത്തികറള കണ്ടിട്ടു 
ഞോൻ നിന്റെ അധരങ്ങളുറെ വചനത്തോൽ നിഷ്ഠൂരന്റെരോതകറള 
േൂക്ഷ്ിറച്ചോഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

5) യകൾയക്കണ്ടവർ :  ോയക്കോബ് യകട്ടരോറെ "ഏെി നോൾ" 
ൈുഖിച്ചിരുന്നു. ഒരുരയക്ഷ് അവന്റെ അമ്മ കൂെി 
ജീവയനോറെഉണ്ടോ ിരുറന്നങ്കിൽ സ്ഥിതി എങ്ങറന ആയ റന?. 
പ്രേവിച്ച അമ്മ അറതങ്ങറന യകൾക്കും.  ോയക്കോബിന് ഈ 
വിേമംആയരോട് രെ ോൻ, ആര് യകൾക്കോൻ. 

 



 
 

 

V. ദദവീക േവപ്നങ്ങൾറക്കതിറര െിരിപ്പികുക. 
"അവന്റെ േവപ്നങ്ങൾ എന്തോകുറമന്നു നമുക്കു കോണോമയലലോ എന്നു 
തമ്മിൽ തമ്മിൽ രെഞ്ഞു" 
    ഒരു േവപ്നറത്ത ഇയപ്തം ഭ ക്കോൻ കോരണം നോം 
ചിന്തിയക്കണ്ടതയപ്ത. േോധോരണ രതി ിൽ ആരും അങ്ങറന 
ചിന്തിക്കിലലകോരണം ഒരു േവപ്നം അറലല അറതന്തോകോനോ എറന്നോരു 
യചോൈയം വരുള്ളൂ. ദൈവകുഞ്ഞുങ്ങറള ഓർയത്തോളൂ "നമ്മൾ 
കോണുന്നത്ദൈവീക ൈർശ്നം ആറണങ്കിൽ അത് ഫലത്തിൽ വരുന്നതിനു 
മുൻപ് തറന്ന ഇലലോതോക്കുക എന്നതു രിശ്ോചിന്റെ ബുദ്ധി യപ്ത". 
ദൈവവചനം രെ ുന്നത് നമുക്ക് യരോരോട്ടം ഉള്ളത് ജഡരക്തങ്ങയളോട് 
അലല, രിറന്നയ ോ ൈുഷ്ടോത്മോ യേനയ ോെയപ്ത. അതുറകോണ്ടുതറന്ന യനരിട്ട് 
വരോറത രിശ്ോച് റചയ്ുന്നത് ദൈവഹിതത്തിനു എതിരോ ി നിൽക്കുന്ന 
അറലലങ്കിൽ അതിനുേോധയത ഉള്ള ജഢബന്ധങ്ങറള ഉരയ ോരിച്ചയപ്ത, അത് 
നമ്മുറെ വിശ്വോേത്തിന്റെ അെിസ്ഥോനത്തിയലോ, നമ്മുറെ 
േോമുൈോ ികേംഘെന ിൽ ആകറട്ട, േഭ ിൽ ആകറട്ട , ഭവനത്തിൽ 
ആകറട്ട, േമൂഹത്തിൽ ആകറട്ട, അങ്ങറന രല യമഖലകളിൽ കോണോം. 
യ ോയേഫിന്റെ കുെുംബത്തിൽ യനോക്കി ോൽ ആൈയം രിശ്ോച് 
പ്രവർത്തനം നെത്തോൻ തിരറഞ്ഞെുത്തത് േവന്തം കുെുംബത്തിൽ, േവന്തം 
േയഹോൈരന്മോരിൽ. േയഹോൈരന്മോരുറെ ഹൃൈ ത്തിൽ വിയൈവേം വളരുന്ന 
വിധത്തിൽ "േവപ്നം" ഒരു കോരണമോക്കി. പ്രി യര ഇന്നറലകളിൽ റചയ്ക്ത 
"രല മൃരീ  പ്രവർത്തനങ്ങളും" മനേോക്ഷ്ി ഉറണ്ടങ്കിൽ ഒന്നു വിചിന്തനം 
റചയ്ുയമോ ? ഇതുവോ ിക്കുയെോൾ ഒരുരയക്ഷ് മനേോക്ഷ്ി യനരിട്ടു 
േംേോരിക്കുറന്നങ്കിൽ ദൈവയത്തോട് നിരപ്പു പ്രോരിക്കുയമോ ?. 
േവപ്നംഎന്തോ ോലും നെക്കും, എന്നോൽ ആ േവപ്നം നെക്കോതിരിക്കോൻ 
തോങ്കൾ എന്തുറചയ്ക്തോലും അത് കുെച്ചുകോലയത്തയ്ക്ക്കു 
ശ്ുഭംആ ിയത്തോന്നും. രിന്നയത്തതിയലോ ദൈവം ആയണോ േവപ്നം 
റകോെുത്തത് അത് നിവർത്തി ോകുക തറന്ന റചയ്ും.  
    ഇതിനു േമോനം യരോറല റചയ്ക്ത ഒരു മനുേയറനകൂെി 
തിരുറവഴുത്തിൽ കോണോം യരര് ഹോമോൻ. ഇവിറെ യരഖ 
ഉണ്ടോകുകറചയ്ക്തത് റമോർറൈഖോ ിക്കു എതിറര ുള്ള യകോരം 
നിമിത്തമോണ്. ഉയേശ്ശ്ുദ്ധി എന്തുവില റകോെുത്തും റ ഹൂൈന്മോറര 
ഉന്മൂലനംറചയ്ണം എന്നു മോപ്തം. യനോക്കയണ യരഖ ത ോെോക്കോൻ 
കറണ്ടത്തി  കോരണം " അവൻ എറന്ന നമസ്കരിക്കുന്നിലല ".  
    ഒരു ഭക്തനോ  മനുേയന്റെ അനുഭവം ഞോൻ ഓർക്കുന്നു ഒരു 
ഉരയൈശ്ിറ  തറന്നക്കോൾ വലി വൻ ആആത്മീ പ്രസ്ഥോനത്തിൽ 
ഉണ്ടോകരുത് എന്നു ചിന്തിച്ചു ഇലലോത്ത യരഖ ചമച്ചു ആ 
റപ്രസ്ഥോനത്തിന്റെ റലറ്റർരോെിൽയനതൃതനോ കറന മുൻരിൽ കഥ 
റമനഞ്ഞു വലി വൻ ആ  ചരിപ്തം യകരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ഉെങ്ങുന്നു. 
േവന്തംേയഹോൈരറനതീറര വയോജം രെയഞ്ഞോ ശ്ുപ്ശ്ൂേറ  തകർയത്തോ അലല 
വലി വൻ ആയകണ്ടത്. സ്യനഹയത്തോറെ ഓർപ്പിക്കറട്ടനിങ്ങൾ ആറരങ്കിലും 
ഇവ്വണ്ണം റചയ്ക്തുയരോ വരുറെ കൂട്ടത്തിൽ ആറണങ്കിൽ നിങ്ങൾ 
പ്രതയോശ്യ ോറെ വിത്തിറന ചതച്ചുഎെിഞ്ഞുകോണും, ഇനി ഉ ിർക്കിലല, 
ഇനി എങ്ങറന വരോനോ എന്നു നിനച്ചിരിക്കുക ോയണോ. മെുവശ്ത്തു 
നിൽക്കുന്നവയര;ആത്മീ  ൈൂത് ആ ിട്ട്  തറന്ന രെ ുന്നു; പ്രതയോശ് ഉള്ള 



 
 

 

ബദ്ധന്മോറര ", ഇതു വിത്തു വളരോനുള്ള കോലം, അകത്തു 
ജീവറനനശ്ിപ്പിക്കോൻ േവർരീ രിതോവ് േമ്മതിച്ചിട്ടിലല എങ്കിൽ അതു 
കോയ്ക്യക്കണ്ടതിനു അതിൽ നിന്നു ഒരു മുള റരോട്ടിരുെറപ്പെും അതവളർന്നു 
രെർന്നു രന്തലിക്കും.  
 
ൈോവീദ് ഒരിക്കൽ ഇങ്ങറന പ്രോർത്ഥിച്ചു "എന്റെ രോെ ും എന്റെ 
വീറണ്ടെുപ്പുകോരനുമോ   യഹോയവ, എന്റെ വോ ിറല 
വോക്കുകളുംഎന്റെ ഹൃൈ ത്തിറല ധയോനവും നിനക്കു 
പ്രേോൈമോ ിരിക്കുമോെോകറട്ട"(േങ്കീ 19:14). നമ്മുറെ പ്രോർത്ഥനയ ോ ? 
നമ്മുറെമനേോക്ഷ്ി എന്തു രെ ുന്നു !!! 
    ഈ പ്രസ്തുത ഭോരത്തിൽ നിന്നും റപ്രസ്ഥോനങ്ങളിൽ, േഭകളിൽ, 
കുെുംബബന്ധങ്ങളിൽ   " ോയക്കോബുമോർ" ഒന്നുറപ്ശ്ദ്ധിക്കുയമോ? 
അതുയരോറല "േയഹോൈരന്മോർ" ഒന്നു റപ്ശ്ദ്ധിക്കുയമോ ? വളറര 
യവൈനയ ോറെ ോണ് ഈ ഖണ്ഡിക എഴുതുന്നത്. േോക്ഷ്ികളുറെ േമൂഹം 
എന്നു നോം അഭിമോനയത്തോറെ രെ ുന്ന നമ്മുറെ േമൂഹത്തിൽ എപ്തയ ോ 
"റകോലരോതകം" നെന്നു. എപ്ത "റകോലരോതകങ്ങൾ" മെച്ചുറവച്ചു. 
എപ്തയരറര പ്കൂശ്ിച്ചു. എപ്ത ഊമ കത്തുകൾ എഴുതി. അേൂ  മൂത്ത്  
എപ്തയ ോയരഖകൾ ചമച്ചു :- രുെത്തോക്കോൻ , സ്ഥോനം ഉെപ്പിക്കോൻ . 
എപ്തയ ോ ചോരപ്രവർത്തി റചയ്ക്തു. എപ്തയ ോയരരുറെ 
നലലേോക്ഷ്യംനശ്ിപ്പിക്കോൻ "കഥകൾ" രചിച്ചു. എന്തിന് യവണ്ടി ഇതു 
റചയ്ക്തു. രലരും റമനറഞ്ഞെുത്ത കഥകൾ 
ഭോവപ്രകെനങ്ങയളോറെയനട്ടങ്ങൾക്കുയവണ്ടി രെഞ്ഞുരരത്തി ിയലല ? 
പ്രസ്ഥോനങ്ങളുറെ േോരഥികയള, നിങ്ങൾ ഇന്നു വഹിക്കുന്ന സ്ഥോനം 
അതിറനബഹുമോനിച്ചിരുന്ന, അംരീകരിച്ചിരുന്ന അംരബലത്തിൽ 
നിരോലംബരോ  അഭിേക്തന്മോറര കുെിച്ച് നിങ്ങൾ യകട്ടതു 
രലതും"റകട്ടുകഥ" ആണ്. കഥ രചിച്ചവർ കൂട്ടം കൂെി, കൃരോവരം 
ഉള്ളവറന, നിഷ്കളങ്കരോ  ദൈവമക്കൾറക്കതിറര ഇലലോയ്ക്മ റചയ്ക് വോൻ, 
അരികിൽ വന്നു, നിങ്ങൾ കഥ യകട്ടു, അംരീകോരം, സ്യനഹം ലഭിയക്കണ്ട 
"യ ോറേഫ്മോറര" നശ്ിപ്പിച്ചു. ഇന്നറലകളിൽ കൂറെഉണ്ടോ ിരുന്ന രല" 
യ ോയേഫ് " രലരുറെ ും മനസ്സിൽ , അെിവിൽ മരിച്ചുകിെക്കുന്നു. 
 ോഥോർഥയം തിരിച്ചെി ണം നമ്മിൽരലരും... റവെുറമോരു റകട്ടുകഥ യകട്ടു 
അതു വിശ്വേിക്കുന്നതു മനേോക്ഷ്ിക്ക് നിരക്കുന്നതോയണോ ? തിരുവചനം 
രെ ുന്നുൈുഷ്ടറന നീതീകരിക്കുന്നവനും നീതിമോറന കുറ്റം വിധിക്കുന്നവനും 
രണ്ടുയരരും  യഹോറവക്കു റവെുപ്പു.(േൈൃശ്വോകയങ്ങൾ17:15). 
    എപ്തയ ോ യ ോയേഫുമോറര േയഹോൈരന്മോർ നിങ്ങൾ ഒതുക്കി. 
യ ോരയത ഉള്ളവറര അയ ോരയരോ ി മനഃരൂർവംതള്ളിക്കളഞ്ഞിയലല ? 
ദൈവം യ ോരയത ുള്ളവരോ ി കണ്ടവറര അയ ോരയരോ ി കോണുന്ന 
"ആത്മീകറര" നിങ്ങറള ഒരു നോൾതീ ിൽ എന്ന യരോറല കെത്തിവിെും... 
റവന്തുയരോകോത്ത പ്രവർത്തികൾ റചയ്ക്തു ജ ോളി ആ ിത്തീരോൻ 
പ്കിസ്തുവിൽ ഞോൻആഹവോനം റചയ്ുന്നു. എപ്തയ ോ യ ോയേഫുമോർ 
"മരിക്കറപ്പട്ടു", ആ കഥകൾ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. മെുവശ്ത്തു 
ഒരുരയക്ഷ്എപ്തയ ോ  ോയക്കോബുമോർ ൈുഖിച്ചിരിക്കുന്നു.  ോഥോർഥയങ്ങൾ 
ഇന്നും അെി ോറത. 



 
 

 

    മനേോക്ഷ്ിയ ോട് ഒന്നു യചോൈിക്കുയമോ " അെുക്കൽ വന്നു ആ 
"യ ോയേഫിന്റെ" കോരയം രെഞ്ഞ റവയക്തി മററ്റോരു "യ ോയേഫ് " 
ആ ിരുയന്നോ അയതോ ..........? കൂെോറത യകട്ടത് "കഥയ ോ" അയതോ .........? 
    ഇന്നും " നലല ശ്മരയക്കോരൻ " പ്രേംരിക്കോൻ, പ്രയബോധിപ്പോൻ 
അവേരം കിട്ടി ോൽ മനഃരോഠം. ലോവണയവോക്കുകൾ റകോയണ്ടോവശ്ീകരണ 
ദശ്ലി റകോയണ്ടോ കണ്ണീരുറകോയണ്ടോ മുഖത്തു ഭോവയഭൈം വരുത്തോറത 
നിൽക്കോം. രയക്ഷ് പ്രവർത്തികൾ റചയ്ക്തത്അവ്വണം ആകുന്നുയവോ ?. 
പ്രവർത്തി ോൽ രലരുറെ ും കണ്ണീർ ഒയപ്പണ്ടവർ, ഒപ്പത്തിറനോപ്പം 
നെയക്കണ്ടവർ, മുഖം തിരിച്ചതുഎന്തിനുയവണ്ടി ?  
    അത്തി ുറെ കീഴിൽ ഇരുന്ന നഥനിയ ലിറന കണ്ട യ ശ്ു 
എലലോവറര ും കോണുന്നു. 
    ഇതിലൂറെ േവന്തം കണ്ണുകൾ തുെക്കുവോൻ പ്രോർത്ഥിക്കുക 
ഒരുങ്ങുക... 
 
ആത്മീയമോയി യുദ്ധറത്ത യനരിെുക 
(എപ്ബോ ർ 11:22 വിശ്വോേത്തോൽ യ ോയേഫ് തോൻ മരിപ്പോെോ യപ്പോൾ 
 ിപ്േോയ ൽമക്കളുറെ രുെപ്പോെിന്റെ കോരയം ഓർപ്പിച്ചു, തന്റെ 
അസ്ഥികറളക്കുെിച്ചു കല്രനറകോെുത്തു.)വിശ്വോേവീരന്മോരുറെ 
രട്ടിക ിൽയ ോയേഫിന്റെ യരര് എഴുതറപ്പട്ടു. ജീവിതത്തിൽ ഒറ്ററപ്പട്ട 
നിമിേം മുതൽ "ആപ്ശ് ം" എവിറെ എന്നു ചിന്തിച്ചു. 
ദൈവംകൂറെ ിരുന്നു എന്നതിനു ഏറ്റവും വലി  റതളിവോണ് േവപ്നം 
 ോഥോർഥയം ആകുംവറര പ്രോണനു  ോറതോന്നും േംഭവിച്ചിലല 
എന്നതു.ആക ോൽ യ ോയേഫിറനയപ്പോറല വിശ്വോേവീരന്മോരുറെ രണത്തിൽ 
യരരു കണ്ടതുയരോറല ദൈവേന്നിധി ിൽ വിശ്വസ്തരോ ിരിക്കോം... 
ദൈവം നറമ്മ അനുപ്രഹിക്കറട്ട... 
േതയേന്ധനും വിശ്വസ്തനോ ി ഇരിക്കുക എന്നത് തറന്ന ോണ് ഏറ്റവും 
വലി  ആ ുധം. 
 

അല്പം കോരയങ്ങൾ 
ഒരിക്കൽ (1970-80-ൽ)ഒരു പ്രസ്ഥോനത്തിറല സ്ഥോരകറന രുെത്തോക്കോൻ 
മറ്റുള്ള രലരുമോ ി ഒരു റവയക്തി ഒത്തോശ് റചയ്ക്തു. ഈകോരയറത്ത 
ദൈവോത്മോവ് േോധുവോ  ഒരു ഭക്തനു ൈർശ്നത്തിൽ കോണിച്ചു 
റകോെുത്തു. ഈ വസ്തുത ആ സ്ഥോരകറന അെി ിച്ചു, യശ്േം 
യവണ്ടറപ്പട്ടവരുമോ ി ചർച്ച നെന്നു, കോരയം ആരോഞ്ഞു, വസ്തുത േതയം 
എന്നു കണ്ടു ശ്ിക്ഷ്ിച്ചു... നോളുകൾക്കു യശ്േംദൈവഭക്തൻ രുെത്തും 
ഒത്തോശ് റചയ്ക്ത ആൾ അകത്തും... ആറര യചർത്തുനിർത്തുന്നു ? േവപ്നം 
കണ്ടതും അതു അെി ിച്ചതും റതറ്റോ ിരുയന്നോ?. ദൈവദരതയല . 
    യലോകത്തിന്റെ കണ്ണിൽ റതറ്റ് റചയ്ക്തു എന്നു യലോകം രെ ുന്ന 
യനരത്തും യ ോയേഫിറന റകോന്നുകള ോയനോ മൃരീ മോ ി ഉരപ്ൈവിക്കോയനോ 
ആയലോചന കഴിച്ചിലല , ഒരു റതറ്റും ഇലലോതിരുന്നിട്ടും േയഹോൈരോ നീ 
"റകോന്നുകളക" എന്നു രെഞ്ഞിയലല, രരിഹോേയത്തോറെ േവപ്നത്തിറനതിറര 
രെഞ്ഞിയലല ? യലോകയത്തക്കോൾ എപ്തയ ോ തരംതോഴ്ത്ന്നുയരോ ി. േയഹോൈരോ 
യലോകത്തിലുള്ളത് എന്തിനു റചയ്ക്തു ഇരുളിന്റെ വക്തോവോ ി 



 
 

 

മോെീട്ടുയണ്ടോ? എങ്ങറന വിളിക്കണം / എങ്ങറന അഭിേംയബോധനറചയ്ണം 
യ ോയേഫിറനതിറര റചയ്ക്തതിനു. 
 

ദൈവം ഒരുവന്റെ േമർപ്പണത്തിൽ പ്രേോൈിക്കുറന്നങ്കിൽ എന്തിനു നോം 
അേൂ റരെുന്നു ? 
രോജകീ  യഭോജനത്തിനു വിളിക്കറപ്പട്ടവറര, നറമ്മ വിളിച്ചവൻ 
വിശ്വസ്തൻ അയപ്ത, ആക ോൽ ഇതു ൈുഷ്കോലം ആക ോൽ, ലൗകീക 
ചിന്തകൾക്കു രിന്നോറല യരോകോറത, അവ്വണം രിശ്ോചിന്റെ 
ആയലോചനയ്ക്ക്കു റചവി റകോെുത്തു ഉള്ളിൽ രകർന്നൈർശ്നം 
നഷ്ടറരെുത്തോതിരിക്കോൻ േൂക്ഷ്ിക്കുക. 
 
വിശ്വസ്തരോ  രിതോക്കന്മോറര, പ്വതൻമോറര, ശ്ുപ്ശ്ൂേകന്മോറര, ലഭിച്ച 
"േവപ്നങ്ങൾ" േവർഗ്ഗീ മോറണങ്കിൽ... അതുകർത്തോവിന്റെ വരവ് 
തോമേറമങ്കിൽ... ോഥോർഥയമോകോൻ... 
പ്രോർത്ഥിക്കുയമോ "കഥകൾ" മോെി  ോഥോർഥയം റവളിറപ്പെുവോൻ... 
വിശ്വേിക്കുയമോ നമ്മിറല വോഗ്ൈത്തം ആകുന്ന "യ ോയേഫ് മരിച്ചിട്ടിലല" 
എന്നു... 
ഒരുങ്ങുയമോ "പ്രവചിക്കുവോൻ"...ഒരു അന്തയകോല ശ്ുപ്ശ്ൂേയ്ക്ക്കോ ി... 
േവപ്നം കോണ്മോൻ ചിന്തിക്കുയമോ ശ്ുപ്ശ്ൂേ റച ുന്നത് ദൈവനോമം 
മഹതവത്തിനോ ി തറന്ന...  
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FCMI (Director) 
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