മത്തായി 21. 33-44
ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവരാകാം

വ഻. ഗ്രന്ഥത്തി഻് ഫലം എന്ന പദീത്തി പല അര്ത്ഥത്തി഻്
ഉപുയഺര഻ക്കഽന്നത്
കഺണഺം
.
ഇന്നീത്തി
ുലഺകം
ഫലം
ഗ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന്ന ുലഺകമഺണ്. അധവഺന഻ക്കഺീത എങ്ങീന ഫലം
ുനടഺം എന്നഽ ച഻ന്ത഻ക്കഽന്ന ുലഺകം. 'ൂക നനയഺീത മ഼ന്
പ഻ട഻ക്കഽക' എന്ന തതവം സവ഼കര഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നവരഽീട ുലഺകം .
ഇത്തിരത്തി഻്
മഽുന്നഺട്ടു ുപഺകഽന്ന നീെ ുനഺക്ക഻ ഇന്നീത്തി
ത഻രഽവചനത്തി഻ലാീട
കര്ത്ത്തിഺവ്
പറയഽന്നഽ:
ന഻ങ്ങളും
ഫലം
പഽറീെടഽവ഻ക്കഽക.
ഗ്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന്ന
ഫലം
നല്കഺന്
കഴ഻യഺത്തിവീര ുനഺക്ക഻ അവ഻ടഽന്ന് പറയഽന്നഽ: "ൂദവരഺജ്യം
ന഻ങ്ങള഻്
ന഻ീന്നടഽത്തി്
ഫലം
പഽറീെടഽവ഻ക്കഽന്ന
ജ്നതയ്ക്ക്ക്
നല്കീെടഽം " (മത്തിഺ 21,43). ഇന്നീത്തി ുലഺകത്തി഻് നന്ഩയഽീട
ഫലങ്ങള്
പഽറീെടഽുത്തിണ്ട ന
നീെ ുനഺക്ക഻യഺണ്
തമ്പഽരഺന്ീറ
ഈ
വചനങ്ങള്
.
നീെ
ഏല്പ഻ച്ചവ
നഺം
കരഽതുലഺീട
ീചയ്യുന്ന഻ീലെങ്ക഻് ൂദവം അവ നെ഻് ന഻ീന്നടഽത്തി് മറ്റുള്ളവീര
ഏല്പ഻ക്കഽം . നഺം പലുെഺഴഽം വ഻ശവഺസം സവ഼കര഻ച്ച് കടന്നഽ
വരഽന്നവീര പഽതഽഗ്ക഻സ്തതയഺന഻ എന്ന് വ഻ള഻ച്ച് ആുക്ഷപ഻ക്കഽവഺന്
ഗ്ശമ഻ക്കഽുമ്പഺള് നഺം ഓര്ത്ുക്കണ്ട ന വരഽ വസ്തതഽതയഽണ്ട ന്. അത്
ൂദവം ത഻രീെടഽത്തിവരഺീണന്ന സതയം . ഇത് എന഻ക്കഽള്ള
വരടയഺളമഺണ്. ഞഺന് ന഻ീന്ന ഏല്പ഻ച്ചത് ന഼ ീചയ്ക്ത഻ലെ എന്ന
ഓര്ത് െീെടഽത്തി് . ഈ അടയഺളങ്ങള് മനസ്സ഻ലഺക്ക഻ ജ്഼വ഻ത
നവ഼കരണം
വരഽത്തിഽവഺന്
എന഻ക്കഽ
കഴ഻യഽന്നഽുണ്ട നഺ
എന്ന്
നമഽക്ക് ച഻ന്ത഻ക്കഺം .

ആരഺണ്
ഫലം
പഽറീെടഽത്തിഽക?
ആത്മഺര്ത് ഥമഺയ഻ അധവഺന഻ക്കഽന്നവന് തീന്ന. വരഽ കര്ത്ഷകന്ീറ
അധവഺന
ഫലമഺണ്
അവന്
ലഭ഻ക്കഽന്ന
വ഻ളവഽകള്
.
വരഽ
വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻യഽീട
അധവഺനഫലമഺണ്
അവന്
ുനട഻ീയടഽക്കഽന്ന
വ഻ജ്യം. ന഻യമഺനഽസിതം മത്സര഻ക്കഽന്ന കഺയ഻കഺഭയഺസ഻ക്കഺണ്
ക഻ര഼ടം ലഭ഻ക്കഽന്നീതന്ന് വചനം പഠ഻െ഻ക്കഽന്നഽ (2 ത഻ുമഺത്തി഻
2,5).
അതഺയത്
കഠ഻നഺധവഺന഻ക്കഽള്ള
ഗ്പത഻ഫലമഺണ്
ഇത്.
നഺം ഓുരഺരഽത്തിരഽം
ഇത്തിരത്തി഻്
നലെ
ഫലങ്ങള്
പഽറീെടഽവ഻ക്കഽന്നവരഺകണീമന്ന്
കര്ത്ത്തിഺവ്
ആഗ്രഹ഻ക്കഽന്നഽ.
അവന്ീറ ആഗ്രഹത്തി഻ീനഺത്തിഽയരഺന് നമഽക്കഽം പര഻ഗ്ശമ഻ക്കഺം .
എങ്ങീന ഫലം പഽറീെടഽവ഻ക്കണം ?
മര്ത് ുക്കഺസ്ത 4, 20 ് നഺം ഇഗ്പകഺരം വഺയ഻ക്കഽന്നഽ: വചനം
ഗ്ശവ഻ക്കഽകയഽം
സവ഼കര഻ക്കഽകയഽം
ീചയ്യുന്നവരഺണ്
ഫലം
പഽറീെടഽവ഻ക്കഽക. ആദയുമ വചനത്തി഻നഺയ഻ ഹിദയം തഽറക്കണം
.എന്ീറ ഹിദയത്തി഻് ുവരാന്നഽന്ന വചനത്തി഻നഽ മഺഗ്തുമ നലെ
ഫലം
പഽറീെടഽവ഻ക്കഺന്
സഺധ഻ക്കാ.
വചനത്തി഻നഽ
ഞഺന്
ീകഺടഽക്കഽന്ന ഗ്പഺധഺനയമനഽസര഻ുച്ച എീന്ത ജ്഼വ഻ത വിക്ഷത്തി഻്
നലെ
ഫലങ്ങള് ഉരഽവഺകാ.
ീപൌുലഺസ്ത
അെസ്തുതഺലന്
ീകഺുളഺുസഺസഽകഺര്ത്
ക്ക്
ഇഗ്പകഺരം
എഴഽത഻:
"കര്ത്ത്തിഺവ഻നഽ
ുയഺജ്഻ച്ചതഽം
അവ഻ടഽുത്തിക്ക്
ഗ്പ഼ത഻ജ്നകവഽമഺയ
ജ്഼വ഻തം
നയ഻ക്കഺന് ന഻ങ്ങള് ക്ക് ഇടയഺകീട്ട. അതഽവഴ഻ ന഻ങളുീട എലെഺ
നലെ ഗ്പവിത്തി഻കളും ഫലദഺയകമഺവഽകയഽം ൂദവീത്തിക്കഽറ഻ച്ചുള്ള
ജ്ഞഺനത്തി഻് ന഻ങ്ങള് അഭ഻വിദ്ധ഻ീെടഽകയഽം ീചയ്യും .
എന്ത഻നഽുവണ്ട ന഻ ഫലം പഽറീെടഽവ഻ക്കണം ?
എന്ീറ
ചഽറ്റുപഺടഽമഽള്ളവരഽീട
അഭ഻വിദ്ധ഻ക്കഽുവണ്ട ന഻യഺണ്
ഞഺന് ഫലം പഽറീെടഽവ഻ുക്കണ്ട നത്. എന്ീറ ഗ്പവര്ത്ത്തിനത്തി഻ന്ീറ
/
അധവഺനത്തി഻ന്ീറ
ഫലം
ആവശയമഽള്ള
അുനകര്ത്
എന്ീറ
ചഽറ്റ഻ലഽമഽണ്ട ന്.
അത഻നഺ്
എീന്ന
ഏല്പ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്ന
എലെഺ
കഴ഻വഽകളും
അവസരങളും
ഉപുയഺരീെടഽത്തി഻
മറ്റുള്ളവര്ത്ക്കഺവശയമഺയ നന്ഩകള് പഽറീെടഽവ഻ക്കണം . ഇവ഻ീട
ഗ്ശദ്ധ഻ുക്കണ്ട നത് ഞഺന് പഽറീെടഽത്തിഽന്നത് നലെ ഫലങ്ങുളഺ ച഼ത്തി
ഫലങ്ങുളഺ
എന്നഽള്ളതഺണ്.
എന്ീറ
ഗ്പവര്ത്ത്തിനത്തി഻്
ന഻ന്ന്
പഽറീെടഽന്നത്
ച഼ത്തിഫലങ്ങളഺീണങ്ക഻്
അത഻നഽള്ള
തഺക്ക഼ത്
എന഻ക്കഽ ലഭ഻ക്കഽക തീന്ന ീചയ്യും . ഇഗ്സഺുയ് ജ്നമഺയ
ത഻രീെടഽക്കീെട്ട
മഽന്ത഻ര഻ീച്ചട഻
കഺട്ടുമഽന്ത഻ര഻
ഫലങ്ങള്
പഽറീെടഽവ഻ച്ചുെഺള് ീജ്ീറമ഻യഺ ഗ്പവഺചകന഻ലാീട കര്ത്ത്തിഺവ്
അവീര ഓര്ത്െീെടഽത്തിഽന്നഽണ്ട ന്:
"ത഻രീെടഽക്കീെട്ട
വ഻ശ഻
മഽന്ത഻ര഻ീച്ചട഻യഺയ഻ട്ടഺണ് ന഻ീന്ന ഞഺന് നട്ടത്. പ഻ീന്ന എങ്ങീന ന഼

ദഽഷ഻ച്ച്
കഺട്ടുമഽന്ത഻ര഻യഺയ഻ത്തി഼ര്ത്ന്നഽ?
എഗ്തുയീറ
തഺള഻യഽം
കഺരവഽം ുതച്ചുകഽള഻ച്ചഺലഽം ന഻ന്ീറ പഺപക്കറ എന്ീറ മഽന്ന഻്
ഉണ്ട നഺയ഻ര഻ക്കഽം" (ീജ്ീറ 2, 21-22).
എന഻ക്ക് നലെ ഫലം പഽറീെടഽവ഻ക്കഺന് സഺധ഻ക്കഽന്ന഻ലെ എങ്ക഻്
എന്തഽീകഺണ്ട ന് എന്ന് ച഻ന്ത഻ക്കഽന്നത് നലെതഺയ഻ര഻ക്കഽം . മര്ത്ുക്കഺസ്ത
4,19്
പറയഽന്നഽ
ീലൌക഻ക
വയഗ്രതയഽം
ധനത്തി഻ന്ീറ
ആകര്ത്ഷണവഽം മറ്റുവസ്തതഽക്കള്ക്കഽ ുവണ്ട ന഻യഽള്ള ആഗ്രഹവഽം
നെ഻് ന഻റയഽന്ന വചനീത്തി ീഞരഽക്ക഻ക്കളയഽന്നഽ. എുഫസാസ്ത
5,11്
പറയഽന്നഽ
അന്ധകഺരത്തി഻ന്ീറ
ന഻ഷ്ഫലമഺയ ഗ്പവര്ത്ത്തിനങ്ങള഻്
ഞഺന്
പങ്കഽുചരഽുമ്പഺള്
എന഻ക്ക് ഫലം പഽറീെടഽവ഻ക്കഺന് സഺധ഻ക്കഽകയ഻ലെ. 2 പുഗ്തഺസ്ത
1,8് പറയഽന്നഽ കര്ത്ത്തിഺവഺയ ുയശഽഗ്ക഻സ്തതഽവ഻ീനക്കഽറ഻ച്ചുള്ള
പാര്ത്ണമഺയ അറ഻വ഻ലെഺയ്ക്മ ഫലം പഽറീെടഽവ഻ക്കഽന്നത഻് ന഻ന്ന്
നീെ അകറ്റും . ഇത഻് എന്തഺണ് കഺരണം എന്നഽ കീണ്ട നത്തി഻
നമഽക്കഽം ജ്഼വ഻ത പര഻വര്ത്ത്തിനത്തി഻നഺയ഻ വരഽങ്ങഺം .
ഗ്പ഻യമഽള്ളവുര, ഈ ുനഺമ്പഽകഺലത്തി഻ലാീട കടന്നഽ ുപഺകഽുമ്പഺള്
നെഽീട ജ്഼വ഻തങ്ങീളയഽം ആത്മുശഺധനയ്ക്ക്ക് വ഻ഷയമഺക്കഺം .
നെഽീട
ജ്഼വ഻തം
ഇന്ന്
വചനത്തി഻്
ഗ്ശവ഻ച്ച
മഽന്ത഻ര഻ുത്തിഺട്ടത്തി഻ീല
ുജ്ഺല഻ക്കഺരഽുടത഻ന്
സമമഺുണഺ?
ആീണങ്ക഻്
ീതറ്റുകള്
ത഻രഽത്തിഺന്
പര഻ഗ്ശമ഻ക്കഺം
.
അനഽസരണുക്കട് കഺണ഻ച്ചുകാട്ട഻ ശ഻ക്ഷപ഻ട഻ച്ചു വഺങ്ങഽന്നവരഺയ഻
മഺറഺീത
ൂദവഺത്മഺവ഻നഺ് നയ഻ക്കീെട്ട്
ൂദവപഽഗ്തരഺയ഻
ത഼രഽവഺനഽം
ൂദവരഺജ്യത്തി഻ന്
അനഽുയഺജ്യമഺയ
ഫലം
പഽറീെടഽവ഻ക്കഽന്നവരഺയ഻ മഺറഽവഺനഽം ഈ ുനഺമ്പഽകഺലം നമഽക്ക്
ഗ്പുചഺദനമഺകീട്ട.
അങ്ങീന
നന്ഩയഽീട
ഫലങ്ങള്
പഽറീെടഽവ഻ക്കഽന്ന
വരഽ
ജ്നതയഺയ഻
ുലഺകത്തി഻നഽ
മഽമ്പ഻്
ഗ്പകഺശ഻ച്ചു ന഻ല്ക്കഺന് സര്ത്വശനന് നീെ അനഽഗ്രഹ഻ക്കീട്ട.

Fr. Shijo Mavarayil, Diocese of Palghat.

