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സ്നേഹം (അത് എങ്ങനെ െിയമം െിറസ്നേറ്റുന്നു) 

സ്നേഹം പത്തു കൽപ്പെകൾക്ക് പകരം ആസ്ന ോ? പത്തു കൽപ്പെകൾ അനുസരിസ്നക്കണ്ടതില്ല, മറിച്ച ് െമ്മുനെ 
ജീേിതത്തിൽ സ് സ്നെഹം കോ ിക്ക ം എന്ന് പഠിപ്പിക്കോെോസ്ന ോ മിശിഹോ േന്നത്? പത്തു കൽപ്പെകൾ 
അനുസരിസ്നക്കണ്ടതില്ല, മറിച്ച ്െമ്മുനെ ജീേിതത്തിൽ സ് സ്നെഹം മോത്രം ഉണ്ടോയോൽ മതി എന്നതോസ്ന ോ മിശിഹോ  
പഠിപ്പിച്ചത്? മിശിഹോ പത്തു കൽപ്പെകൾ ഇല്ലോയ് മ നെസ്നതോ? ഈ സുപ്രധോെ േിഷയനത്തക്കുറിച്ച ്പുതിയ െിയമം 
എന്തോ ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? 

 

പത്തു കൽപ്പെകൾ എന്തിെോ ് പഠിപ്പിക്കുന്നനതന്ന് സന്ദർശകെ് അതിശയമോയി സ്നതോന്നി. "കുരിശ് മര ത്തിൽ കൂെി 
െിയമം ഇല്ലോതോയി എന്ന് െിങ്ങൾക്കറിയിസ്നല്ല?" അേൻ അേിശവസെീയതസ്നയോനെ സ്നെോദിച്ചു, "അേ യഹൂദർക്ക് 
മോത്രമോയിരുന്നു. െോം കൃപയുനെ കീഴിലോ ്."  

“െിങ്ങൾ പുതിയ െിയമത്തിൽ േിശവസിക്കുന്നുനേങ്കിൽ, െിങ്ങൾ സ്നേഹം പ്രസംഗിക്ക ം, കോര ം രക്ഷകൻ 
െയോയപ്രമോ ം ഇല്ലോതോക്കി, പിതോേിനെയും െമ്മുനെ അയൽക്കോരനെയും സ്നേഹിക്ക നമന്ന് പറഞ്ഞു, ഈ രണ്ടു 
കല്പെകളിൽ സകലെയോയപ്രമോ വം പ്രേോെകന്മോരും അെങ്ങിയിരിക്കുന്നു”, അസ്നേഹം കൂട്ടിസ്നച്ചർത്തു. 

പഴയെിയമം അനുസരിക്കോൻ ബോധയസ്ഥരല്ലോത്ത തങ്ങൾക്ക്, അതിനല  ഒരു െിയമവം ബോധകമനല്ലന്ന് 
ആത്മോർത്ഥമോയി േിശവസിക്കുന്ന, സ്നബോധേത്കരിക്കനപ്പട്ട െല്ല മെസ്സിനെ ഉെമകൾ ഒരുപസ്നക്ഷ െിങ്ങസ്നളോെ് ഇസ്നത കോരയം 
പറഞ്ഞിരിക്കോം. അേരുനെ തോൽപ്പരയം പുതിയ െിയമത്തിൽ മോത്രമോ ്, അേർ െമ്മുനെ രക്ഷകനെ കൃപനയയും 
സ്നേഹനത്തയും  ഊന്നിപ്പറയുന്നു. 

 

സ്നേഹത്തിനെ അർത്ഥം. 

സ്നേഹത്തിനെ ഉറേിെം െമ്മുനെ സവർഗ്ഗസ്ഥെോയ പിതോേോയ യോഹ് നേയിൽ െിന്നോ ്, തോൻ സ്നലോകനത്ത അത്രമോത്രം 
സ്നേഹിച്ചതുനകോണ്ടു, ഏേനും െശിച്ചുസ്നപോകോനത െിതയജീേൻ പ്രോപിസ്നക്കണ്ടതിന്നു ദദേം തനെ പുത്രനെ െൽകി, 
സ്നയോഹന്നോൻ 3:16. എല്ലോ സ്നേഹത്തിനെയും ഉറേിെം യോഹ് നേയോന ന്ന് സ്നയോഹന്നോൻ പ്രഖ്യോപിക്കുന്നു, കൂെോനത 
ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു:  സ്നേഹിക്കോത്തേൻ  യോഹ് നേനയ  അറിഞ്ഞിട്ടില്ല; യോഹ് നേ സ്നേഹം തസ്നന്ന. 1 
സ്നയോഹന്നോൻ 4:8. 

ദബബിളിൽ സ്നേഹത്തിെ് രണ്ട് േയതയസ്ത േോക്കുകൾ കോ ോം. "ഫിലിസ്നയോ" എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിനെ അർത്ഥം "തീവ്രമോയ 
േോത്സലയവം േികോരവം" എന്നോ ്.  "അഗോനപസ്നയോ" എന്ന മനറോരു േോക്കിനെ അർത്ഥം "െിരുപോധികമോയ സ്നേഹം, 
അഭിമോെവം, ഉയർന്ന ബഹുമോെവം" എന്നോ ്, ക്ഷ ികമോയ േികോരനത്തക്കോൾ  േളനര ഉപരിയോയിയുള്ള സ്നേഹം. 
യോഹ് നേസ്നയോടുള്ള െമ്മുനെ സ് സ്നെഹനത്ത സൂെിപ്പിക്കോൻ സോധോര യോയി ഉപസ്നയോഗിക്കുന്ന േോക്കോ ് "അഗോനപസ്നയോ".  

പിതോേിസ്നെോടും െമ്മുനെ അയൽക്കോരസ്നെോടുമുള്ള സ്നേഹം പ്രതിപോദിക്കുന്ന േോകയങ്ങൾ െമുക്ക് സൂക്ഷ്മമോയി പരിസ്നശോധിക്കോം. 
സ് സ്നെഹത്തിലൂനെ െമുക്ക് െയോയപ്രമോ നത്ത അേഗ ിക്കോം എന്നോസ്ന ോ രക്ഷകൻ ഉസ്നേശിച്ചത്? സ്നേഹം ഒന്നിൽ കൂെി 
മോത്രം, െയോയപ്രമോ ം െിറസ്നേറോെോകുസ്നമോ? അനല്ലങ്കിൽ “പലരും ” അേഗ ിക്കനപ്പടുന്ന ആഴസ്നമറിയ അർഥം 
ഇതിനുസ്നണ്ടോ? ശരിയോയ സ്നേഹം െമ്മുനെ പ്രേർത്തെങ്ങനള ഒരു പ്രസ്നതയക ലക്ഷയത്തിസ്നലക്ക് െയിക്കുസ്നമോ?  പത്തു 
കൽപ്പെകൾ ഇസ്നപ്പോഴും ബോധകമോസ്ന ോ? തുെർന്ന് േോയിക്കുക. 

 

പൂർണഹൃദയസ്നത്തോനെ യോഹ് നേനയ സ്നേഹിക്ക  

പുെരുത്ഥോെത്തിസ്നലോ ആത്മസ്നലോകത്തിസ്നലോ േിശവസിക്കോത്ത സദൂകയനര െിശ്ശബ്ദരോക്കിയ സ്നശഷം, രക്ഷകൻ ഒരു 
കുതന്ത്രത്തിെ് േിസ്നധയെോയി. ഒരു പരീശൻ (‘ശോസ്ത്രി’ എന്നു മോർസ്നക്കോസ് േിളിക്കുന്നു) “ഗുസ്നരോ, െയോപ്രമോ ത്തിൽ ഏതു 
കല്പെ േലിയതു?” എന്നു സ്നെോദിച്ചു. മത്തോയി 22:36.  

േയക്തമോയും അത് െയോയപ്രമോ നത്തക്കുറിച്ചുള്ള മിശിഹോയുനെ  അറിേ് പരിസ്നശോധിക്കുന്നതിസ്നെോ അനല്ലങ്കിൽ  
ധോര ോശക്തി പരിസ്നശോധിക്കുന്നതിസ്നെോ ഉള്ള ഒരു ശ്രമമോയിരുന്നു. 
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ഒരുപസ്നക്ഷ െില യഹൂദന്മോർ ഏറവം പ്രോധോെയമുള്ള െിയമം ബലിയുനെ െിയമമോന ന്ന് കരുതിയതുനകോണ്ടോകോം; 
മറ്റുള്ളേർ , പരിസ്നേദെ; മറ്റുള്ളേർ, കഴുകലം ശുദ്ധീകര വം. 

അേർ െയോയപ്രമോ നത്ത േലതും നെറുതുമോയ കൽപ്പെകളോയി തരം തിരിച്ചിരുന്നു. ('സ്നതോറ' എന്നോൽ 
െയോയപ്രമോ നത്തയോ ്  സൂെിപ്പിക്കുന്നത്, സ്നമോശയുനെ അഞ്്  ഗ്രന്ഥങ്ങൾ (പഞ്ഗ്രന്ഥം) എന്നറിയനപ്പടുന്ന 
ദബബിളിനല ആദയനത്ത അഞ്് പുസ്തകങ്ങളിൽ സ്നരഖ്നപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു). 

'സ്നശമോ' (ആേർത്തെം 6:4-5) പരോമർശിച്ചുനകോണ്ട് രക്ഷകൻ പ്രതികരിച്ചതോയി മോർക്കിനെ സുേിസ്നശഷത്തിൽ പറയുന്നു: 
“യിസ്രോസ്നയസ്നല, സ്നകൾക്ക; യോഹ് നേ െമ്മുനെ ദദേമോ ്, യോഹ് നേ ഏക ദദേം: െിനെ ദദേമോയ യോഹ് നേനയ െീ 
പൂർണഹൃദയസ്നത്തോടും പൂർണോത്മോസ്നേോടും പൂർണമെസ്നസ്സോടും പൂർണശക്തിസ്നയോടും കൂനെ സ്നേഹിസ്നക്ക ം, മർനക്കോസ് 12:29-
30.  

 

ആദയസ്നത്തതും മഹത്തോയതുമോയ കൽപ്പെ 

എല്ലോറിലം ഉപരി െോം യോഹ് നേനയ സ്നേഹിക്ക ം. ഇതോകുന്നു േലിയതും ഒന്നോമസ്നത്തതുമോയ കല്പെ (മത്തോയി 22:38),  
എന്ന് രക്ഷകൻ കൂട്ടിസ്നച്ചർത്തു.  പിതോേിനെ സമ്പൂർണ സവഭോേവം കൽപ്പിക്കോനുള്ള അേകോശവം തിരിച്ചറിയുന്നിനല്ലങ്കിൽ 
െമുക്ക് തനെ കൽപ്പെകൾ പോലിക്കോൻ കഴിയില്ല. െമ്മുനെ മെസ്സിനല തീരുമോെങ്ങനളക്കോൾ ദദേത്തിനെ െീതിയുള്ള 
ആജ്ഞകനള അധികം സ്നേഹിക്കുേോനും അേിടുനത്ത ഹിതത്തിനു  ഒത്തേണം കീഴെങ്ങുേോനും െമ്മൾക്ക് സോധിക്ക ം. 

ദദേ കൽപ്പെകൾ അനുസരിക്കുന്നതിൽ എസ്നപ്പോഴും മുൻഗ െ നകോടുക്കുകയും, കൂെോനത ബഹുമോെസ്നയോഗയവം, 
സ്നശ്രഷ് ഠമോയതും, േയോപ്തിയിലം ദദർഘ്യത്തിലം അത് ഒന്നോമസ്നത്തതും മഹത്തരവം ആന ന്നുള്ള സ്നബോധം െമ്മളിൽ 
ഉണ്ടോയിരിക്കുകയും അതനുസരിച്ചു പ്രേർത്തിക്കുകയും സ്നേ ം. ദദേത്തിനെ ഇേോനുസര ം െെക്കുന്നതിനു മുമ്്  െോം 
എളിമയുള്ളേരും ആയിരിക്ക ം.  സർവ്വശക്തെോയ യോഹ് നേസ്നയോടുള്ള െമ്മുനെ സ്നേഹവം ആദരവം ഉെിതവം 
ശരിയുമോന ങ്കിൽ, അേനെ സൃഷ്ടികസ്നളോടുള്ള െമ്മുനെ സ്നേഹം സ്നെരോയതും യുക്തമോയതുമോയ മസ്നെോഭോേനത്ത 
പ്രതിഫലിപ്പിക്കും. യോഹ് നേയുനെ അതിഭയങ്കര ശക്തിനയ തിരിച്ചറിയുസ്നമ്ോൾ, യസ്നഹോേയുമോയുള്ള െമ്മുനെ ബന്ധനത്ത 
പ്രതിപോദിക്കുന്ന ആദയനത്ത അഞ്് കൽപ്പെകനള െോം മോെിക്കുകയും പോലിക്കുകയും നെയ്യുന്നു. െോം തനെ കല്പെകനള 
പ്രമോ ിക്കുന്നതോകുന്നു യോഹ് നേസ്നയോടുള്ള സ്നേഹം: തനെ കല്പെകൾ ഭോരമുള്ളേയല്ല, 1 സ്നയോഹന്നോൻ 5:3. യോഹ്ശുേയും  
ഇപ്രകോരം പറഞ്ഞതോയി സ്നരഖ്നപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു: െിങ്ങൾ എനന്ന സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ എനെ കല്പെകനള 
കോത്തുനകോള്ളം, സ്നയോഹന്നോൻ 14:15. 

 

സഹമനുഷയസ്നരോടുള്ള െമ്മുനെ െിയമം 

"അയൽക്കോരനെ െിനന്നസ്നപ്പോനല തനന്ന സ്നേഹിസ്നക്ക ം" മത്തോയി 22:39. രക്ഷകൻ തുെർന്നു പറഞ്ഞു: "ഈ രണ്ടു 
കല്പെകളിൽ സകലെയോയപ്രമോ വം പ്രേോെകന്മോരും അെങ്ങിയിരിക്കുന്നു", മത്തോയി 22:40. രണ്ടോമനത്ത ഈ (േോകയം 
39) േോകയത്തിെ്  ആദയ (േോകയം 38) േോകയത്തിനെ  അത്ര തനന്ന  പ്രോധോെയവം അന്തസ്സം പരിശുദ്ധിയും 
പ്രസ്നയോഗക്ഷമതയും ഉണ്ട്. രക്ഷകൻ യഥോർത്ഥത്തിൽ ഒരു പുതിയ കൽപ്പെ അേതരിപ്പിച്ചതല്ല, കോര ം ഇത് 
െയോയപ്രമോ ത്തിൽ സ്നരഖ്നപടുത്തിയിട്ടുള്ളതോയി കോ നപ്പടുന്നു: െിനെ ജെത്തിനെ മക്കസ്നളോടു പക നേക്കരുതു; 
അയൽക്കോരനെ െിനന്നസ്നപ്പോനല തസ്നന്ന സ്നേഹിസ്നക്ക ം; ഞോൻ യോഹ് നേ  ആകുന്നു, സ്നലേയപുസ്തകം 19:18. 

 

പത്തു കൽപ്പെകൾ 

യോഹ് നേയുനെ എല്ലോ െിയമങ്ങളുനെയും അെിസ്ഥോെം ഈ  പത്തു കൽപ്പെകൾ (ആേ. 5:6-21) ആന ന്നുള്ളത്  ഒരു 
സുപ്രധോെ കോരയമോ ് . ഈ പത്ത് കൽപ്പെകനള രണ്ട് അെിസ്ഥോെ േകുപ്പുകളോയി തിരിക്കോം; ആദയനത്ത അനഞ്ണം 
യോഹ് നേയിൽ ശ്രദ്ധ സ്നകന്ദ്രീകരിക്കുന്നു; രണ്ടോമനത്ത അനഞ്ണം െമ്മുനെ മനുഷയബന്ധങ്ങനളക്കുറിച്ചുള്ളേ:  
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1. അെിമേീെോയ മിസ്രയീംസ്നദശത്തുെിന്നു െിനന്ന നകോണ്ടുേന്ന യോഹ് നേയോയ ഞോൻ െിനെ ദദേം ആകുന്നു. 
ഞോെല്ലോനത അെയദദേങ്ങൾ െിെക്കു ഉണ്ടോകരുതു. 

2. േിഗ്രഹം ഉണ്ടോക്കരുതു; മീനത സവർഗ്ഗത്തിൽ എങ്കിലം തോനഴ ഭൂമിയിൽ എങ്കിലം ഭൂമിക്കു കിനഴ നേള്ളത്തിൽ 
എങ്കിലം ഉള്ള യോനതോന്നിനെയും പ്രതിമ അരുതു. അേനയ െമസ്കരിക്കസ്നയോ സ്നസേിക്കസ്നയോ നെയ്യരുതു; െിനെ 
ദദേമോയ യോഹ് നേ എന്ന ഞോൻ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ദദേം ആകുന്നു; എനന്ന പനകക്കുന്നേരിൽ 
പിതോക്കന്മോരുനെ അകൃതയം മൂന്നോമനത്തയും െോലോമനത്തയും തലമുറേനര മക്കളുനെ സ്നമൽ സന്ദർശിക്കയും 
എനന്ന സ്നേഹിച്ചു എനെ കല്പെകനള പ്രമോ ിക്കുന്നേർക്കു ആയിരം തലമുറേനര ദയകോ ിക്കയും നെയ്യുന്നു. 

3. െിനെ ദദേമോയ യോഹ് നേയുനെ െോമം വൃഥോ എടുക്കരുതു; തനെ െോമം വൃഥോ എടുക്കുന്നേനെ യോഹ് നേ 
ശിക്ഷിക്കോനത േിടുകയില്ല. 

4. െിനെ ദദേമോയ യോഹ് നേ െിസ്നന്നോടു കല്പിച്ചതുസ്നപോനല ശബ്ബത്തുെോൾ ശുദ്ധീകരിച്ചു ആെരിക്ക. ആറുദിേസം 
അദ്ധവോെിച്ചു െിനെ സ്നേല ഒനക്കയും നെയ്ക. ഏഴോം ദിേസസ്നമോ െിനെ ദദേമോയ യോഹ് നേയുനെ ശബ്ബത്തോകുന്നു; 
അന്നു െീയും െിനെ മകനും മകളും െിനെ സ്നേലക്കോരനും സ്നേലക്കോരത്തിയും െിനെ കോളയും കഴുതയും െിെക്കുള്ള 
യോനതോരു െോൽക്കോലിയും െിനെ പെിേോതിലകൾക്കകത്തുള്ള അെയനും ഒരു സ്നേലയും നെയ്യരുതു; െിനെ 
സ്നേലക്കോരനും സ്നേലക്കോരത്തിയും െിനന്നസ്നപ്പോനല സവസ്ഥമോയിരിസ്നക്കണ്ടതിന്നു തസ്നന്ന. െീ മിസ്രയീംസ്നദശത്തു 
അെിമയോയിരുന്നു എന്നും അേിനെ െിന്നു െിനെ ദദേമോയ യോഹ് നേ െിനന്ന ബലമുള്ള ദകനകോണ്ടും െീട്ടിയ 
ഭുജംനകോണ്ടും പുറനപ്പടുേിച്ചു എന്നും ഓർക്ക; അതുനകോണ്ടു ശബ്ബത്തുെോൾ ആെരിപ്പോൻ െിനെ ദദേമോയ 
യോഹ് നേ െിസ്നന്നോടു കല്പിച്ചു. 

5. െിെക്കു ദീർഘ്ോയുസ്സ ഉണ്ടോകുേോനും െിനെ ദദേമോയ യോഹ് നേ െിെക്കു തരുന്ന സ്നദശത്തു െിെക്കു 
െന്നോയിരിപ്പോനും െിനെ ദദേമോയ യോഹ് നേ െിസ്നന്നോടു കല്പിച്ചതുസ്നപോനല െിനെ അപ്പനെയും അമ്മനയയും 
ബഹുമോെിക്ക. 

6. കുല നെയ്യരുതു. 

7. േയഭിെോരം നെയ്യരുതു. 

8. സ്നമോഷ്ടിക്കരുതു. 

9. അയൽക്കോരനെ സ്നെനര കള്ളസ്സോക്ഷയം പറയരുതു. 

10. അയൽക്കോരനെ ഭോരയനയ സ്നമോഹിക്കരുതു; അയൽക്കോരനെ ഭേെനത്തയും െിലനത്തയും അേനെ 
സ്നേലക്കോരനെയും സ്നേലക്കോരത്തിനയയും അേനെ കോളനയയും കഴുതനയയും കൂട്ടുകോരന്നുള്ള യോനതോന്നിനെയും 
സ്നമോഹിക്കരുതു. 

 

േലദങ്ക യോഹ് നേനയ സ്നസേിക്കുന്നു; േലദങ്ക  മറ്റുള്ളേനര സ്നസേിക്കുന്നു 

യോഹ് നേയുനെ േലതു ഉളളംദകനകോസ്നണ്ടോ േലതു ദകനകോസ്നണ്ടോ തനെ ഇഷ്ടം െിേർത്തിക്കനപ്പടുന്നുനേന്ന്, 
സങ്കീർത്തെങ്ങളിലം പ്രേോെകന്മോരുനെ പുസ്തകങ്ങളിലം ഈ രസകരമോയ െിഗമെം ദബബിളിൽ കോ ോം. 

തനന്ന കനല്ലറിയുന്ന സമയത്തു നസ്തഫോനെോസ് സവർഗ്ഗത്തിസ്നലക്ക് ഉറ്റുസ്നെോക്കിയസ്നപ്പോൾ, യോഹ് നേയുനെ േലത്തുഭോഗത്തു 
യോഹ്ശുേ  െിൽക്കുന്നതു കണ്ടു എന്ന് അസ്നപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 7:56-ൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. രക്ഷകൻ 
യോഹ് നേയുനെ േലതുഭോഗത്ത്  ഇരിക്കുന്നതോയും, പിതോേിനെ േലദങ്ക യോഹ്ശുേയുനെ സ്നെനര െീട്ടിയിരിക്കുന്നതുസ്നപോനല 
യോഹ്ശുേയുനെ േലംദക െമ്മുനെ സ്നെനര െീട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നും മത്തോയി 26:64, മർസ്നക്കോസ് 14:62, ലൂസ്നക്കോസ് 22:69, 
നകോനലോസ്സയർ 3:1 എന്നീ േോകയങ്ങളിൽ  നേളിനപ്പടുത്തുന്നു.  

ഗലോതയർ 2:8-9-ൽ, പൗസ്നലോസ് േിേരിക്കുന്നു, എെിക്കു അഗ്രെർമ്മക്കോരുനെ ഇെയിനല സുേിസ്നശഷസ്നഘ്ോഷ ം 
ഭരസ്നമല്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു കണ്ടും എെിക്കു ലഭിച്ച കൃപ അറിഞ്ഞുംനകോണ്ടു തൂണുകളോയി എണനപ്പട്ടിരുന്ന യോസ്നക്കോബം 
സ്നകഫോവം സ്നയോഹന്നോനും ഞങ്ങൾ ജോതികളുനെ ഇെയിലം അേർ പരിസ്നേദെക്കോരുനെ ഇെയിലം സുേിസ്നശഷം 
അറിയിപ്പോന്തക്കേണം എെിക്കും ബർന്നബോസിന്നും കൂട്ടോയ്മയുനെ േലദങ്ക തന്നു. 
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െിർണോയകമോയ അഞ്ോമനത്ത കൽപ്പെ 

മോതോപിതോക്കസ്നളോടുള്ള െിർ ോയകമോയ കെമകനള അഞ്ോമനത്ത കൽപ്പെയിൽകൂെി െമ്മൾക്ക്  കോ ിച്ചുതരുന്നു. 
െമ്മനള ജെിപ്പിച്ച ്േളർത്തിയേസ്നരോടുള്ള ബന്ധം എസ്നപ്പോഴും ബഹുമോെസ്നത്തോടും ആദരസ്നേോടും ആയിരിസ്നക്ക ം എന്ന് 
പഠിപ്പിക്കുന്നു. കൂെോനത, തങ്ങളുനെ മക്കൾക്ക് ആതയന്തികമോയി ഏറവം െല്ലത് മോത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന തങ്ങളുനെ ഭൗമിക 
പിതോേിസ്നെോടും മോതോേിസ്നെോടും അനുസര മുള്ളേരോയിരിക്കോൻ നകോച്ചുകുട്ടികനള പഠിപ്പിക്ക ം.  

എന്നുേരികിലം, അഞ്ോമനത്ത കൽപ്പെ യോഹ് നേയുമോയുള്ള െമ്മുനെ ബന്ധവമോയി സ്നയോജിപ്പിക്കുന്ന പ്രധോെനപ്പട്ട ഒരു 
ആത്മീയ േശവം ഇതിനുണ്ട്. 

  

യോഹ് നേ െമ്മുനെ ആത്മീയ പിതോേ്; പുതിയ നയരൂശസ്നലം, െമ്മുനെ 'അമ്മ' 

മത്തോയി 6:9-നല മോതൃകോ പ്രോർത്ഥെയിൽ, യോഹ് നേനയ െമ്മുനെ സവർഗ്ഗീയ പിതോേോയി അഭിസംസ്നബോധെ നെയ്യുേോൻ 
യോഹ്ശുേ െസ്നമ്മോെ് പറയുന്നു: "സവർഗ്ഗസ്ഥെോയ ഞങ്ങളുനെ പിതോസ്നേ..." സ്നറോമർ 8:15-ലം, ഗലോതയർ 4:6-ലം പൗസ്നലോസ് 
സവർഗ്ഗീയ പിതോേിനെ "അബ്ബോ, പിതോസ്നേ" എന്ന് േിളിച്ചു അഭിസംസ്നബോധെ നെയ്യുന്നതോയി കോ ോം. യോഹ് നേ 
െിശ്ചയമോയും െമ്മുനെ ആത്മീയ പിതോേോ ്, എല്ലോ ജീേനെ ഉറേിെവം തന്നിലനെയോ ്. 

യോഹ് നേയുനെ ശരിയോയ ആരോധെ െെക്കുന്ന സ്ഥലമോയി നയരൂശസ്നലം ക ക്കോക്കനപ്പട്ടിരുന്നു. ശസ്നലോസ്നമോൻ ആലയം 
പ ിത നയരൂശസ്നലമിനെ യോഹ് നേ തനന്ന തിരനഞ്ഞടുത്ത സ്ഥലമോ ്.  കി റരികിൽ േന്ന ശമരയ സ്ത്രീസ്നയോെ് 
യോഹ്ശുേ പറഞ്ഞത്, (സ്നയോഹന്നോൻ 4:21) നഗരസീം പർേതത്തിസ്നലോ നയരൂശസ്നലമിസ്നലോ ആരോധെ െെക്കോത്ത ഒരു 
സമയം േരുന്നു. കൂെോനത,  യോഹ് നേ ആത്മോവ ആകുന്നു; തനന്ന െമസ്കരിക്കുന്നേർ ആത്മോേിലം സതയത്തിലം 
െമസ്കരിസ്നക്ക ം (സ്നയോഹന്നോൻ 4:24) എന്നും യോഹ്ശുേ സ്ത്രീസ്നയോെ് പറഞ്ഞു.   

ആത്മീയ നയരൂശസ്നലം (േിശവോസികൾ ഉൾനക്കോള്ളന്ന ഏകശരീരം, യഥോർത്ഥ കൂട്ടോയ്മ) ഒരു ആലങ്കോരിക സ്ത്രീയോയി 
ക ക്കോക്കനപ്പടുന്നു-െമ്മുനെ 'അമ്മ'. ഗലോതയർ 4:26-ൽ പൗസ്നലോസ് ഇതിനെകുറിച്ച ്ഇങ്ങനെ പരോമർശിക്കുന്നു, അേിനെ 
അസ്നേഹം എഴുതുന്നു: മീനതയുള്ള നയരൂശസ്നലസ്നമോ സവതന്ത്രയോകുന്നു. അേൾ തസ്നന്ന െമ്മുനെ അമ്മ. ഈ സവർഗ്ഗീയ 
െഗരമോയ നയരൂശസ്നലമിനെ “ജീേനുള്ള ദദേത്തിനെ െഗരമോയ സവർഗ്ഗീയനയരൂശസ്നലം” എന്ന് േിളിക്കുന്നു 
(എബ്രോയർ 12:22). നേളിപോെ് 12-നല സ്ത്രീനയ  യോഹ് നേയുനെ കൽപ്പെകൾ പോലിക്കുന്ന ഒരു സ്നശഷിപ്പിനെ അമ്മയോയിട്ടു 
ഉപമിക്കുന്നു. 

അബ്രഹോം ഭൂമിയിനല തനെ പ്രേോസത്തിൽ അസ്നെവഷിച്ച അസ്നത െഗരം, യോഹ് നേ ശില്പിയോയി െിർമ്മിച്ചതും 
അെിസ്ഥോെങ്ങളുള്ളതുമോയ െഗരത്തിന്നോയി കോത്തിരുന്നു (എബ്രോയർ 11:10). ദബബിളിൽ പരോമർശിച്ചിരിക്കുന്ന "അമ്മ" 
കൂടുതൽ ശരിയോയി അറിയനപ്പടുന്നത്, "േിളിക്കനപ്പട്ടേർ," ആത്മീയ ശരീരം, േിശുദ്ധ സഭ എന്നോ ്.  

അങ്ങനെ, െമ്മുനെ സവർഗ്ഗസ്ഥെോയ പിതോേിനെ തനെ േെെത്തിലൂനെ െോം പഠിക്കുകയും േിശുദ്ധ സഭയുനെ 
ഭോഗമോകുന്നതിലൂനെ മറ്റുള്ള അംഗങ്ങസ്നളോടുകൂെിയുള്ള സഹേോസത്തിലൂനെ െോം േളരുകയും നെയ്യുന്നു (എനഫ. 4:8-12). 

മോതോപിതോക്കനള അനുസരിക്കുന്നേർക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ദീർഘ്ോയുസ്സ് ഉണ്ടോകുനമന്ന് ദബബിൾകൂെി േോഗ്ദോെം ലഭിക്കുന്നു. 
സവർഗ്ഗസ്ഥെോയ പിതോേിനെ അനുസരിക്കുന്നേർക്ക് എത്രയധികം അനുഗ്രഹങ്ങൾ െൽകനപ്പടും. പിതോേോയ 
യോഹ് നേയും സഭയോയ  അമ്മയും, െമ്മുനെ ആത്മീയ മോതോപിതോക്കനള ഉൾനക്കോള്ളന്നു! െമ്മുനെ സവർഗീയ 
പിതോേിസ്നെോടുള്ള അനുസര ത്തിനുള്ള േോഗ്ദോെമോ ് െിതയജീേൻ.  

 

ഉപസംഹോരം: കൽപ്പെ പോലിക്കുന്നതോ ് യഥോർത്ഥ സ്നേഹം 

യോഹ്ശുേ പറഞ്ഞു, െിങ്ങൾ എനന്ന സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ എനെ കല്പെകനള കോത്തുനകോള്ളം, സ്നയോഹ. 14:15. 
ആകയോൽ സ്നേഹം െയോയപ്രമോ ത്തിനെ െിവൃത്തി തസ്നന്ന, (സ്നറോമ.13:10). യോഹ് നേസ്നയോടുള്ള സമർപ്പിത സ്നേഹംമൂലം, 
തനെ പരിശുദ്ധോത്മോേിെോൽ ദദെംദിെ ജീേിതത്തിൽ െനമ്മ പ്രസ്നെോദിപ്പിക്കുകയും െയിക്കുകയും നെയ്യും . െോം 
യോഹ് നേനയ  സ്നേഹിക്കുന്നുനേങ്കിൽ, െോം തനെ േെെനത്ത മോെിക്കുകയും െമ്മുനെ പോപങ്ങൾക്കുസ്നേണ്ടിയുള്ള തനെ 
പുത്രനെ തയോഗനത്ത േളനര േിലനപ്പട്ടതോയി ക ക്കോക്കുകയും നെയ്യും. അതുന്നതനെ ആത്മോേിനെ േോസസ്ഥലമോയ 
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െമ്മുനെ ഭൗതിക ശരീരങ്ങനള അശുദ്ധമോക്കോതിരിക്കോൻ െമ്മുനെ ജീേിതം ഒരു േിശുദ്ധ ജീേിതനത്ത പ്രതിഫലിപ്പിക്കും: 
െിങ്ങൾ ദദേത്തിനെ മന്ദിരം എന്നും ദദേത്തിനെ ആത്മോവ െിങ്ങളിൽ േസിക്കുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ലസ്നയോ, 1 
നകോരിന്തയർ 3:16? 

യോഹ് നേസ്നയോടുള്ള സ്നേഹം െമ്മുനെ സഹമനുഷയസ്നരോെ് സ്നേഹം ജെിപ്പിക്കും; അച്ചെക്കസ്നത്തോനെയുള്ള ജീേിതം, െോം 
എല്ലോേർക്കും, േിസ്നശഷോൽ സഹേിശവോസികൾക്കും െന്മ നെയ്ക െന്മ നെയ്യുന്നു (ഗലോ. 6:10).  

പൗസ്നലോസ് ഈ കോരയം േയക്തമോക്കുന്നു: അസ്നെയോെയം സ്നേഹിക്കുന്നതു അല്ലോനത ആസ്നരോടും ഒന്നും കെനമ്ട്ടിരിക്കരുതു; 
അെയനെ സ്നേഹിക്കുന്നേൻ െയോയപ്രമോ ം െിേർത്തിച്ചിരിക്കുന്നുേസ്നല്ലോ. "േയഭിെോരം നെയ്യരുതു", "കുല നെയ്യരുതു", 
"സ്നമോഷ്ടിക്കരുതു", "സ്നമോഹിക്കരുതു", എന്നുള്ളതും മറ്റു ഏതു കല്പെയും കൂട്ടുകോരനെ െിനന്നസ്നപ്പോനല സ്നേഹിക്ക എന്നീ 
േെെത്തിൽ സംസ്നക്ഷപിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്നേഹം കൂട്ടുകോരന്നു സ്നദോഷം പ്രേർത്തിക്കുന്നില്ല; ആകയോൽ സ്നേഹം 
െയോയപ്രമോ ത്തിനെ െിവൃത്തി തസ്നന്ന (സ്നറോമർ 13:8-10). 

തനെ പിതോേിനെ കൽപ്പെകനള കുറിച്ച ്യോഹ്ശുേ േയക്തമോയി ഇപ്രകോരം പ്രസ്തോേിച്ചു: ഞോൻ െയോയപ്രമോ നത്തനയോ 
പ്രേോെകന്മോനരസ്നയോ െീസ്നക്കണ്ടതിന്നു േന്നു എന്നു െിരൂപിക്കരുതു; െീക്കുേോെല്ല െിേർത്തിപ്പോെനത്ര ഞോൻ േന്നതു, 
മത്തോയി 5:17.  െയോയപ്രമോ നത്ത അതിനെ ഏറവം ഉയർന്ന ഉസ്നേശയത്തിസ്നലക്കും അർത്ഥത്തിസ്നലക്കും ഉയർത്തി 
കോ ിക്കോെോ ്  രക്ഷകൻ േന്നത്, അത് െമുക്ക് പിന്തുെരോനുള്ള ഒരു മോതൃകയോയി തോൻ നെയ്തു കോ ിച്ചു. ആകോശവം 
ഭൂമിയും ഇസ്നപ്പോഴും ഇേിനെയുള്ളതിെോൽ, തനെ െിയമങ്ങൾ പ്രോബലയത്തിൽ തുെരുനമന്ന് െമുക്കറിയോം. അടുത്ത 
േോകയത്തിൽ യോഹ്ശുേ ഇത് നേയക്തമോയി പറയുന്നു: സതയമോയിട്ടു ഞോൻ െിങ്ങസ്നളോടു പറയുന്നു: ആകോശവം ഭൂമിയും 
ഒഴിഞ്ഞുസ്നപോകുംേനര സകലവം െിവൃത്തിയോകുസ്നേോളം െയോയപ്രമോ ത്തിൽെിന്നു ഒരു േള്ളി എങ്കിലം പുള്ളി എങ്കിലം 
ഒരുെോളും ഒഴിഞ്ഞുസ്നപോകയില്ല, മത്തോയി 5:18. 

സ്നയോഹന്നോൻ 14:15-16-ൽ അനുസര ത്തിെോയി ആത്മോേിനെ ദോെം യോഹ്ശുേ േോഗ്ദോെം നെയ്തു: െിങ്ങൾ എനന്ന 
സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ എനെ കല്പെകനള കോത്തുനകോള്ളം. എന്നോൽ ഞോൻ പിതോേിസ്നെോടു സ്നെോദിക്കും; തോൻ 
സതയത്തിനെ ആത്മോവ എന്ന മനറോരു കോരയസ്ഥനെ എസ്നന്നക്കും െിങ്ങസ്നളോടു കൂനെ ഇരിസ്നക്കണ്ടതിന്നു െിങ്ങൾക്കു തരും, 
പ്രവൃത്തികൾ 5:32 പറയുന്നു, യോഹ് നേ  തനന്ന അനുസരിക്കുന്നേർക്കു  പരിശുദ്ധോത്മോേിനെ െൽകും. കൂെോനത, 
സ്നയോഹന്നോൻ 1 സ്നയോഹന്നോൻ 3:23-24 ൽ ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു: തനെ കല്പെസ്നയോ, തനെ പുത്രെോയ യോഹ്ശുേ 
മിശിഹോയുനെ െോമത്തിൽ െോം േിശവസിക്കയും തോൻ െമുക്കു കല്പെ തന്നതുസ്നപോനല അസ്നെയോെയം സ്നേഹിക്കയും സ്നേ ം 
എന്നുള്ളതു തസ്നന്ന. തനെ കല്പെകനള പ്രമോ ിക്കുന്നേൻ തന്നിലം തോൻ ഇേെിലം േസിക്കുന്നു. തോൻ െമ്മിൽ 
േസിക്കുന്നു എന്നു തോൻ െമുക്കു തന്ന ആത്മോേിെോൽ െോം അറിയുന്നു. 

ശ്രസ്നദ്ധയമോയ കോരയം, ഒരു േയക്തിയിൽ യോഹ് നേയുനെ ആത്മോേിനെ ആദയഫലം സ്നേഹമോ ് , േെെത്തിൽ 
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുസ്നപോനല: ആത്മോേിനെ ഫലസ്നമോ: സ്നേഹം, സസ്നന്തോഷം, സമോധോെം, ദീർഘ്ക്ഷമ, ദയ, പസ്നരോപകോരം, 
േിശവസ്തത, നസൗമയത, ഇന്ദ്രിയജയം; ഈ േനകക്കു േിസ്നരോധമോയി ഒരു െയോയപ്രമോ വമില്ല, ഗലോതയർ 5:22-23. 
പരിേർത്തെം നെയ്യനപ്പട്ട ഒരു േയക്തി ആത്മോർത്ഥമോയി തനെ ജീേിതത്തിൽ ഈ ഗു ങ്ങൾ പ്രകെിപ്പിക്കുന്നത് െിയമം 
ലംഘ്ിക്കുകയില്ല! 
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