ഓര്ത്തോ്

ോക്സ് ക്രി്തീയ വിശ്വസത്തിന്റെ അന്തസതയ ും സവിശേഷതകള ും
-

ഓര ോ

വ്യക്തിയുും

ഒര

സമയും

കൂട്ടുകുടുുംബും, സഭ, മതും,

വ്ിവ്ിധ

അരവവഷിക്കുന്നത്

വ്ിഭജവത്തിടെ

സ്രവഹത്തിടെയു൦

സവോതത്ന്തയത്തിടെയു൦

ഓര്ന്രത്തോര

കുടുുംബങ്ങളുടട

ഭോഗമോയിട്ടോണര്ലോ

ോജയും, ര്ോകും തുടങ്ങിയവ് അവ്യിൽ ചി്തു
മൂ്യും

കൂട്ടുവ്ോവ്ല
സോക്ഷ്യും

മറിച്ച്

ഫോദര്ത ്

ോ. ബി്േഷ് ഫിലിപ്പ്

ജീവ്ിക്കുന്നത്.

അണു

കുടുുംബും,

മോത്തും. സവന്ത൦ കുടുുംബത്തിടെ രവ് ുകൾ

സതയും

അറിയുവ്ോവുും

വിര്ന്വ്ഹിക്കുവ്ോവുമോണ്.

അതിൽ

ഈ

വ്ളര്ന്ന്ന്

ഉരേശ്യരത്തോടടയോണ്

ോക്സസ് സഭടയയുും അതിടെ അടിസ്ഥോവ വ്ിശ്വോസങ്ങടളയുും അരവവഷിച്ചറിയുന്നത്.

ത്കിസ്തുവ്ിടെ അവുയോയികളുടട സുംഘും സഭയോയി വ്ളര്ന്ന്നരപോൾ ആദ്യകോ്ത്ത് ഓര ോ ത്രോരേശ്ികോടിസ്ഥോവത്തി്ുള്ള
വ്യതയോസങ്ങളോണ്
സഭോ

ഉണ്ടോയി ുന്നത്.

വ്ിഭോഗങ്ങൾ

കരത്തോ്ിക്ക,

ൂരടപട്ടു.

രത്രോട്ടസ്റ്റെ്

വ്ിശ്വോസരത്തോട്

ത്കരമണ

വ്ിശ്േീക ണങ്ങളിൽ

അടിസ്ഥോവര മോയി

എന്നിങ്ങടവ

ഏറ്റവ്ുും

വ്ിശ്വോസ

അവ്ടയ

വ്ിശ്വസ്തത

മൂന്നു

ത ും

രു്ര്ന്ത്തി

ത ും

ഉണ്ടോയ

വ്യതയോസങ്ങൾ

സഭോകുടുുംബങ്ങളോണുള്ളത്.

തി ിക്കോും.

ഇന്ന്

വി്വ്ി്ുള്ള

വ്ിശ്വോസ

രിന്തുടര്ന്ച്ച

മൂ്വ്ുും

വ്ിവ്ിധ

ഓര്ന്രത്തോര

സഭകളിൽ

വടത്തിയിട്ടുള്ളത്

ോക്സസ്,

അരപോസ്രതോ്ിക
ഓര്ന്രത്തോര

ോക്സസ്

സഭകളോടണന്ന് കോണുവ്ോൻ കഴിയുും.
ഓര്ന്രത്തോര

ോക്സസ്

സതയോ ോധവയുും
ത്രധോവ

എന്ന

വ്ളട

വ്ിരശ്ഷണും

സതയ

ബന്ധടപട്ടതോണ്.

അടിസ്ഥോവും

തടന്ന

സവീക ിച്ചവ് ുമോണര്ലോ

ആ ോധവരയോട്

ആേിമുതര്

സഭയുടട

ബന്ധടപട്ടതോണ്.
ഔരേയോഗിക

സതയവ്ിശ്വോസമോയി ുന്നു.

സഭയുടട

ആ ോധവയിൽ

സതയവ്ിശ്വോസും

ഓര്ന്രത്തോര

ോക്സസ്

381),

സഭോകുടുുംബത്തിൽ

എരേസ്സൂസ്

വ്ിശ്വോസും രത്കോ

(എ.

തടന്ന

ി.431)

ണ്ടു

എന്നീ

വ്ിഭോഗങ്ങളുണ്ട്.

ആേയ

മൂന്നു

വിഖ്യോ

സോര്ന്വ്ത്തിക

സഭയുടട

രങ്കോളിത്തത്തിടെ

(എ.

ി.

325),

അതുടകോണ്ടു

കുസ്തന്തീരവോരരോ്ീസ്

സുന്നഹരേോസുകളുും

അവ്ിഭജിത

സഭയുടട

ീക ിക്കുകയുും ത്രതിേ്ിപിക്കുകയുും ടചയ്യുന്നു. എന്നോൽ വോ്ോമത് കൂടിയ കൽക്കരേോവയ (എ.

സുന്നഹരേോസിൽ

ഒ ു

മവുഷയോവ്തോ ത്തിൽ
സുന്നഹരേോസിട്

അഭിത്രോയവ്യതയോസും

ദേവ്തവവ്ുും

തീ ുമോവും

ത്കിസ്തുശ്ോസ്ത്തസുംബന്ധമോയി

മവുഷയതവവ്ുും

തമ്മി്ുള്ള

അര യോപ്തമോടണന്ന്

ഒ ു

സുംരയോജവത്തിടെ

വ്ിഭോഗും

കടണ്ടത്തി.

ഉണ്ടോയി.
ആഴും

ഒ ു

മോമൂേീസ

അര്ന്ഹതയുള്ളവ്ര്ന്.

ോക്സസ്’ സതയവ്ിശ്വോസടത്ത സുംബന്ധിക്കുന്ന രേമോയുും മവസി്ോക്കോും.

ി.

വ്ിശ്വോസവ്ുും

ഉൾടകോള്ളുന്നവ് ുും

സുംബന്ധിക്കുവ്ോൻ

‘ഓര്ന്രത്തോര

(എ.

സതയ

ആ ോധവയിട്

ി. 451)

ദേവ്രുത്തടെ

വ്യക്തമോക്കുവ്ോൻ

ഇതിടെ

രര ി്ുണ്ടോയ

രറോമോസോത്മോജയത്തിടെ കിഴക്കൻഭോഗത്തുള്ള സഭടയയോണ് ത്രധോവമോയുും ബോധിച്ചത്. ഈ വ്ിഭജവത്തിൽ

ആ

വ്ിഭജവും

കൽക്കരേോവയ

സുന്നഹരേോസ് തീ ുമോവരത്തോട് വ്ിരയോജിച്ച് വിന്നവ് ോണ് ഇന്ന് ഓറിയെൽ ഓര്ന്രത്തോര

ോക്സസ് സഭകൾ എന്നറിയടപടുന്ന

സഭകൾ.

അവുകൂ്ിച്ച

രറോമസോത്മോജയത്തിടെ

കിഴക്കൻ

ഭോഗത്ത്

വ്ിഭോഗങ്ങൾ ഇന്ന് ദബസെീയൻ ഓര്ന്രത്തോര

വിന്നു

ഈ

സുന്നഹരേോസിടവ

ത്കിസ്തീയ

സഭോ

ോക്സസ് സഭകടളന്ന് അറിയടപടുന്നു. ഈ സുന്നഹരേോസിടവ അവുകൂ്ിച്ച

രറോമോസോത്മോജയത്തിടെ രടിഞ്ഞോറു വിന്നുള്ളവ് ുും, കിഴക്കു വിന്നുള്ളവ് ുും തമ്മിൽ വ്ിവ്ിധ കോ ണങ്ങളോൽ രതിടവോന്നോും
വൂറ്റോണ്ടിൽ

വ്ിഭജവമുണ്ടോയി.

അതിൽ

രറോും

രകത്രീക ിച്ച

രടിഞ്ഞോറു

വിന്നുള്ളവ് ോണ്

ഇന്ന്

രറോമൻ

കരത്തോ്ിക്കര്ന്

എന്നറിയടപടുന്നത്. രറോമൻ സഭ മിഷവറിത്രവ്ര്ന്ത്തവത്തി്ൂടട ര്ോകത്തിടെ ര്യിടങ്ങളിര്ക്കുും വ്യോരിക്കുകയുണ്ടോയി.
ഈ രറോമൻ കോരതോ്ിക്ക സഭയിട് ചി് േുഷ്പത്രവ്ണതകരളോട് ത്രതിരഷധിച്ചോണ്

രതിവോറോും വൂറ്റോണ്ടിൽ ‘വവ്ീക ണ’

സഭകളുണ്ടോയത്. ഈ വവ്ീക ണ സഭകൾ രിന്നീട് അരവക വ്ിഭോഗങ്ങളോയി രി ിയുകയുും ടചയ്തു. ആധുവിക കോ്ത്ത്
ഓര ോ സുവ്ിരശ്ഷകടെയുും രര ി്ുള്ള സവതത്ന്തസഭകളുും കൂണുകൾ രരോട് ആ ുംഭിക്കയുമുണ്ടോയി.
മ്ങ്ക

ഓര്ന്രത്തോര

എരതയോരയൻ
ഓര്ന്രത്തോര

ോക്സസ്

സഭ,

ഓര്ന്രത്തോര

ോക്സസ്

ോക്സസ്

സഭ

രരോളണ്ടിട്യുും,
സഭകൾ

സഭ,

ഓര്ന്രത്തോര

അൽരബവിയോയിട്യുും,
ശ്ീര്ന്ഷകതവമുള്ള

സഭ,

ഓര്ന്രത്തോര

ഓറിയെൽ

ടയ ൂശ്ര്മിട്യുും,

ബുൾരഗറിയോയിട്യുും,

സവയും

ോക്സസ്

എറിത്തിയൻ

തുടങ്ങിയവ്യോണ്

രകോണ്സ്റ്സ്റ്റെിരവോപിളിട്യുും,
റുരമവിയോയിട്യുും,

രകോപ്റ്റിക്സ

ഓര്ന്രത്തോര

ത്ഗീസിട്യുും

അര്ന്രമ്മവിയൻ
സഭ,

ോക്സസ്

കുടുുംബത്തിൽ

സഭ,

(സിറിയൻ)

ഉൾടപട്ടി ിക്കുന്നത്.
ടസര്ന്ബിയയിട്യുും,

ദസത്രസ്സിര്യുും,

അരന്തയോഖ്യയിട്യുും,

ടചരക്കോരലോവ്ോക്കയയിട്യുും,
ഓര്ന്രത്തോര

ോക്സസ്

അരന്തയോകയൻ

രമോസ്രകോയിട്യുും,

രജോര്ന്ജിയോയിട്യുും,

ദബസെീയൻ

ഓര്ന്രത്തോര

ോക്സസ്

ോക്സസ്

അരമ ിക്കയിട്യുും
സഭകളോണ്.

ഓര്ന്രത്തോര

ോക്സസ്

അ്ക്സസോത്ന്തിയോയിട്

സവയുംശ്ീര്ന്ഷകതവമുള്ള ത്ഗീക്സ സഭയുും ഈ കുടുുംബത്തിൽ ടരടുന്നു. കൂടോടത േിൻ്ണ്ടിട്യുും, എരസ്റ്റോണിയോയിട്യുും,
ജപോവിര്യുും,

ഉദത്കവിട്യുും,

കൂട്ടത്തിൽടപടുന്നു.
വ്ിശ്വോസര മോയ

ഓറിയെൽ
വ്ിതയോസും

സീവോയിട്യുും
ഓര്ന്രത്തോര

ോക്സസ്

വോമമോത്തമോണ്.

ഒടക്ക

ഉൾഭ ണ

സഭകളുും

സവോതത്ന്തയമുള്ള

ദബസെീയൻ

അതുടകോണ്ടുതടന്ന

ഓര്ന്രത്തോര

ഓര്ന്രത്തോര

ഇ ുരതോും

ോക്സസ്

ോക്സസ്

സഭകളുും

സഭകളുും

വൂറ്റോണ്ടി്ുണ്ടോയ

ഈ

തമ്മി്ുള്ള
ര സ്ര

സുംഭോഷണങ്ങളുടട ടവ്ളിച്ചത്തിൽ കുര്ന്ബോവ ഐകയത്തിര്ക്ക് അധികും ദവ്കോടത എത്തിരച ുടമന്ന് ക ുതുന്നു.
രയശ്ുത്കിസ്തുവ്ിൽ

ടവ്ളിടപട്ടതുും

തുടര്ന്ന്നുരരോകുന്നതോണ്
അവുഭവ്ിക്കുവ്ോവുും

ഓര്ന്രത്തോര

അടപോസ്രതോ്ന്മോര്ന്
ോക്സസ്

ദേവ്സവഭോവ്ത്തിര്ക്ക്

വ്ിശ്വോസും.

അവുഭവ്ിച്ചറിഞ്ഞതുമോയ
ഓര ോ

വ്ള ുവ്ോവുമുള്ള

അുംഗത്തിവുും

സോഹച യും

വ്ിശ്വോസും

ത്മുറകളി്ൂടട

രോരത്തിൽവിന്നുള്ള

ഒ ുക്കുന്നതുമോയ

ഒ ു

സവോതത്ന്തയും

വ്ിശ്വോസമോണിത്.

രകവ്്ും

ആര്ോചവകളി്ൂടട

മോത്തമ്ലന്നുും,

സോധയമോകുന്നടതന്നുും ഓര്ന്രത്തോര
ഒ ുക്കുന്ന

ആ ോധവയുും

അതി്ുര ിയോയി

ദേവ്ോവുഭവ്ത്തി്ൂടടയോണ്

ജീവ്ിത

ൂരോന്ത ും

ോക്സസ് സഭകൾ രഠിപിക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ തടന്ന സവര്ന്ഗീയോവുഭവ്ും അക്ഷ് ോര്ന്ഥത്തിൽ

കൗേോശ്ിക

ജീവ്ിതവ്ുും

ഭൗതീകതയുടട

അതിത്രസ ത്തിവു

വടുവ്ിൽ

സും ക്ഷ്ണവ്ുും

ആശ്വോസവ്ുമോണ്. വി ന്ത ും മോറ്റങ്ങൾക്ക് വ്ിരധയമോകുന്ന ര്ോകത്തിൽ ച ിത്തത്തി്ൂടട ത്രോരയോഗികമോയി രിന്തുടര്ന്ന്നു
വ് ുന്നതുും

ര ിശ്ുദ്ധ

ത്രസക്തമോണ്.

ത്തിതവോധിഷ്പഠിതവ്ുമോയ

ഈ

സ്ഥോയിയോയ

സതയവ്ിശ്വോസത്തിടെ

എപിസ്രകോപോയുും

ര ി.

എന്നത് ഓര്ന്രത്തോര

ോക്സസിയുടട ത്രരതയകതയോണ്.

രു ോതവ

ദരതൃകും

വവ്ീക ണ

എപിസ്രകോപൽ

ഉള്ള

രറോമൻ

സഭകടളക്കോൾ

സുന്നഹരേോസുും

കരത്തോ്ിക്ക

ര്മടങ്ങു

രുറപോടിടവ

ദകമോറ്റടപടുന്ന

സുംബന്ധിച്ചു

സു ക്ഷ്ിതതവവ്ുും
മുഴുവ്വുും

ത്രരതയകും

കഴിയുും.

എങ്കി്ുും

ഉറപുും

ഏടറ

ചുമത്യുടണ്ടങ്കി്ുും

ത്രതിജ്ഞോബദ്ധമോയി ിക്കുന്നു

തോ തമയടപടുത്തുരപോൾ ഓര്ന്രത്തോര

കോണുവ്ോൻ

ോക്സസ് സഭകൾക്ക്

മോര്ന്പോപയുടട

ടതറ്റികൂടോയ്മ,

ര ിധി, രോപ മോത്തമോണു രരത്തോസിടെ ഏക രിന്തുടര്ന്ച്ച, ആേയരോരും

കുറ്റരബോധമോടണന്നുള്ള

‘രിതോവ്ിൽവിന്നുും’

ഒ ുക്കുന്ന

സഭയ്ക്കു

അക്കോ യത്തിൽ

സഭയുമോയി

സോധര്ന്മയും

ര്ോകും മുഴുവ്ൻ വ്യോരിച്ചുകിടക്കുന്ന അധികോ
സന്തതികളി്ൂടട

വ്ിശ്വോസും

സും ക്ഷ്ണത്തിന്

എന്ന

‘േി്ിടയോടക്ക’

ചിന്ത,

അഥവ്ോ

ര ിശ്ുദ്ധോത്മോവ്ിടെ

വിഖ്യോ വ്ിശ്വോസത്രമോണത്തി്ുള്ളതിരവോടുകൂടി

‘രുത്തവിൽ

വിന്നുും’

എന്നു കൂട്ടിരചര്ന്ത്തത്, കവയക മറിയോമിടവ സുംബന്ധിച്ച അമര്ോൽഭവ് വ്ോേും, ‘ബസ്രൂര്ന്ക്കവ’ അഥവ്ോ േണ്ഡ വ്ിരമോചവ
സ്ഥ്ും,

തുടങ്ങിയ

കരത്തോ്ിക്ക
സഭകളുടട

കരത്തോ്ിക്ക

സഭയുമോയുള്ള
വ്ിശ്വോസ

എന്നതോണ്

ഈ

സഭയുടട

വ്ിശ്വോസ

ീതികൾ

വ്ിശ്വോസ

ഓര്ന്രത്തോര

ര്ഖ്വത്തിൽ

ചിന്തകൾ

ദവ്ജോതയങ്ങളുടട
ോക്സസ്

തുടര്ന്ന്നു

ഓര്ന്രത്തോര

ോക്സസിക്ക്

വ്ിശ്േോുംശ്ങ്ങളിര്ക്കു

വ്ിശ്വോസ

ീതികളിൽ

അരവവഷിക്കുന്നത്.

വിന്നു

ഓര്ന്രത്തോര

വി ക്കുന്നത്ല.

എങ്കി്ുും

കടക്കുന്നതി്ുര ി
എങ്ങടവ

ോക്സസ്

വവ്ീക ണ

വ്യതിച്ിച്ചി ിക്കുന്നു

വ്ിശ്വോസത്തിൽ

കോത്ോയത്

വ്യക്തമോക്കിടകോണ്ടു ഈ അരവവഷണും വടത്തോും.
ഓര്ന്രത്തോര

ോക്സസ്

സഭകൾ

ദേവ്രുത്തവോയ

രു ോതവമോയ

ത്കിസ്തുവ്ിടവ

കോ്ഘട്ടങ്ങളി്ൂടടയുള്ള
രോ പ യരത്തോടു

ൂര

അരപോസ്രതോ്ിക

അവുഭവ്ിച്ചറിഞ്ഞ

വ്ികോസമോണ്

ഏറ്റവ്ുമധികും

ഓര്ന്രത്തോര

വ്ിശ്വസ്തത

സഭയുടട

രിന്തുടര്ന്ച്ചയോണ്.

അരപോസ്രതോ്ന്മോര്ന്
ോക്സസ്

രു്ര്ന്ത്തുന്ന

മവുഷയോവ്തോ ും

ൂരടരടുത്തിയ

സഭയിൽ

കോണുന്നത്.

സഭകളോണ്

ടചയ്ത

സഭയുടട,

വ്ിവ്ിധ

അരപോസ്രതോ്ീക

വ്ിശ്വോസ

ഓര്ന്രത്തോര

ോക്സസ്

സഭകടളന്ന

സതയും

വ്ിവയരത്തോടുും വരിരയോടുും സ്മ ിരക്കണ്ടതോണ്.
വ്ിശ്വോസും

ദേവ്ീക

ടവ്ളിരോടിരവോടുള്ള

ഗു ുക്കന്മോ ി്ൂടടയുും
സ്രവഹരൂര്ന്വും

തടന്നത്തോൻ

മവുഷയടെ

മവുഷയവു

ടവ്ളിടരടുത്തിയത്,

ത്രതിക ണമോണര്ലോ.

ടവ്ളിടപടുത്തുന്ന

അവുഭവ്ിച്ചറിഞ്ഞ്

സൃഷ്ടിയി്ൂടടയുും

ദേവ്ും

വ്ിശ്വസിച്ച

തടെ

ത്രവ്ോചകന്മോ ി്ൂടടയുും

ഏകജോതവോയ

അരപോസ്രതോ്ന്മോ൪

ത്കിസ്തുവ്ി്ൂടട

ഉൾടപടടയുള്ള

ആേിമ

സഭോസമൂഹും ആ വ്ിശ്വോസും ത്മുറകളി്ൂടട ദകമോറോൻ സഭയ്ക്ക് അടിസ്ഥോവമിട്ട് ത്കമീക ണും ടചയ്തു. ര ിശ്ുദ്ധോത്മ
സഹോയത്തോൽ
വ്ിശ്ുദ്ധ

ആ

വ്ിശ്വോസും

രോ പ യമോയി

സഭോരിതോക്കന്മോ ുടട

വ്ിവ്ിധ

ീതിയിൽ

മവസി്ോക്കുന്നത്.

എഴുത്തുകളുും

ആവ്ിഷ്പക ിച്ചതിടവ
വ്ി.

ഒ ുമിപിച്ച്

രവ്േരുസ്തകവ്ുും,

വ്ിശ്ുദ്ധന്മോ ുടട

ജീവ്ിത

ആണ്

ഓര്ന്ത്തര

ആ ോധവയുും,

സോക്ഷ്യവ്ുും

ോക്സസ്

സഭകൾ

വ്ിശ്വോസത്രമോണവ്ുും,

എ്ലോും

ഈ

രോ പ യത്തിടെ

ആവ്ിഷ്പക്കോ ങ്ങൾ ആണ്.
രവ്േരുസ്തകും ഈ വ്്ിയ വ്ിശ്ുദ്ധ രോ പ യത്തിടെ ഒ ു ത്രമുഖ് ഘടകമോണ്. രവ്േരുസ്തകവ്ുും രോ പ യവ്ുും എന്ന്
ഈ

കോ യത്തിൽ

രവ്ര്ന്തി ിച്ച്

ചിന്തിക്കുകയ്ല,

അരത

സമയും

ഈ

വ്്ിയ

രോ പ യത്തിവു

വ്ി ുദ്ധമോകോത്ത

ടചറുരോ പ യങ്ങൾ സഭയുടട വ്ികോസ ര ിണോമത്തിൽ ഓര ോ ത്രരേശ്ത്തുും ഉണ്ടോയിട്ടുടണ്ടന്നുള്ളത് വ്ിസ്മ ിക്കുന്നുമി്ല.
രവ്േരുസ്തകും, ത്രരതയകിച്ച് രുതിയവിയമും സഭയുടട വ്ിശ്വോസത്തിടെ അടിസ്ഥോവ ര ഖ്യോണ്. എന്നോൽ കരത്തോ്ിക്കോ
സഭരയോട് ത്രധിരഷധിച്ചു

ൂരടപട്ട വവ്ീക ണ സഭകളുും അവ്യിൽ വിന്നുണ്ടോയ

റിദവ്വ്ൽ സുംഘങ്ങളുും ക ിസ്മോറ്റിക്സ സമൂഹങ്ങളുും
ഉയര്ന്ത്തിരിടിക്കുന്നവ് ോണ്.

രവ്േരുസ്തകടത്ത

വ്ോയിച്ചു രകൾക്കുകയുും ടചയ്യുന്ന ഓര്ന്ത്തര
ഊന്നൽ

വൽകുരപോൾ

രവ്േരുസ്തകും

അവ്ോന്ത

‘രവ്േരുസ്തകും

എ്ലോും

ആേ രൂര്ന്വും

ക ുതുകയുും

വ്ിഭോഗങ്ങളുും ആധുവിക

മോത്തും’ (sola scriptura) എന്ന ത്രമോണും

ജീവ്വുള്ള

വ്ചവങ്ങളുടട

അറിയിപോയി

ോക്സസ് സഭ ഈ ത്രമോണും സവീക ിക്കുന്നി്ല. ‘രവ്േരുസ്തകും മോത്തും’ എന്നത്

ഇന്നടത്ത

ീതിയിൽ

ൂരടപട്ടിട്ടി്ലോതി ുന്ന

ആേിമ

ത്കിസ്തീയ

സഭയുടട

ത്കിസ്തീയജീവ്ിതും എങ്ങടവയോയി ുന്നു എന്നത് രചോേിരക്കണ്ടിവ് ുും.
രള്ളി,

സ്കൂൾ

തുടങ്ങിയ

ത്രസിദ്ധീക ിക്കുന്ന
അഭികോമയമ്ല.

ഒ ു

സ്ഥോരവങ്ങളുടട

സുവ്വീ൪

സുവ്വീറിട്

ആ ുംഭവ്ുും

മോത്തുംടകോണ്ട്

റിരപോര്ന്ട്ടിൽ

ആ

ആ

വ്ളര്ന്ച്ചയുും

സ്ഥോരവും

രവോക്കുരപോൾ

സുംബന്ധിച്ച

സ്ഥോരവത്തിടെ

സക്വ്ുും

അതിടെ

ജൂബി്ിക്ക്

ആയി

രറയുന്നത്

ത്രവ്ര്ന്ത്തവങ്ങളുടടയുും

എന്ന്

ത്രവ്ര്ന്ത്തക ുരടയുും

ച ിത്തത്തിടെയുും എ്ലോ വ്സ്തുതകളുും രൂര്ന്ണമോയി ഉൾടക്കോള്ളിക്കുവ്ോൻ സോധിക്കുകയി്ല. എന്നോൽ അതുടകോണ്ട് ആ
സുവ്വീറിട് റിരപോര്ന്ട്ടിൽ രറയുന്നത് അസതയമോടണന്ന് അര്ന്ഥമി്ല. ഇതുരരോട്യോണ് രവ്േരുസ്തകത്തിടെ കോ യവ്ുും.
രയശ്ുത്കിസ്തു

ടചയ്ത

സുവ്ിരശ്ഷത്തിൽ
ര.രൗര്ോസ്
ര്ോകും

ര്

കോ യവ്ുും

രറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുും

ശ്ലീഹോയുും

മുഴുവ്ൻ

മറ്റുും

വ്യോരിച്ചു

സുവ്ിരശ്ഷത്തിൽ

(വ്ി.രയോഹ

20:30,21:25)

ഓര്ന്മ്മിപിക്കുന്നതുും
കിടക്കുന്ന

(2

ഓര്ന്ത്തര

ര ഖ്ടപടുത്തുവ്ോൻ
എഴുതടപടോത്ത

ടതസ്സ
ോക്സസ്

2:15,3:6)

ഈ

സഭകളിട്

കഴിഞ്ഞി്ല

എന്ന്

വ്ി.രയോഹന്നോടെ

രോ പ യങ്ങടളയുും

മുറുടകരിടിക്കുവ്ോൻ

രശ്ചോത്ത്ത്തിൽ

മവസ്സി്ോരക്കണ്ടതോണ്.

ആ ോധവയുടടയുും

കൂേോശ്കളുടടയുും

ടരൗര ോഹിതയത്തിടെയുും
വ്ികോസവ്ുമോണ്.
കര്ന്ത്തോവ്ിടെ

ഒ ു

ഒടക്ക

സോധര്ന്മയും

രള്ളിയുടട

തി ുശ് ീ

സൂചിപിക്കുന്നത്

ജൂബി്ിക്ക്

ക്തങ്ങളോയി

ഇറക്കുന്ന

വ്ിശ്വസിച്ചു

സഭയുടട

റിരപോര്ന്ട്ടിൽ

സവീക ിക്കുന്നു

ആ

എന്ന്

ആ ുംഭും

മുത്ുള്ള

രള്ളിയിട്

തുടര്ന്ച്ചയുും

അുംഗങ്ങൾ

എഴുതിയിട്ടി്ലോയി ിക്കുും.

വ്ി.കുര്ന്ബോവ

ഇക്കോ ണത്തോൽ

ആ റിരപോര്ന്ട്ട് ഒ ു വൂറ്റോണ്ടിവു രശ്ഷും ആ രള്ളിയിൽ ടരടോത്ത ഒ ു കൂട്ടും ആളുകൾ രചര്ന്ന്ന് വ്യോഖ്യോവിക്കുരപോൾ ആ
രള്ളിയുടട
ആ

ആ ുംഭത്തിൽ

രള്ളിയുടട

വ്ിശ്വോസികൾ

യഥോര്ന്ഥ

േു ുരരയോഗടപടുത്തിയുും
ഓര്ന്ത്തര

ോക്സസ്

അടിസ്ഥോവ

സഭോ

ആേിമ

വ്ിമര്ന്ശ്ിക്കുവ്ോൻ

രുത്തവുും

മോറി

സഭയുടട

എന്ന്

ഇതുരരോട്യോണ്

വ്ിശ്വോസ

ത്ശ്മിക്കുന്നത്.

രോ പ യ

ര ിശ്ുദ്ധ

രചര്ന്ന്ന

ത്തിതവ

രറഞ്ഞോൽ

രവ്േരുസ്തകും
രിന്തുടര്ന്ച്ചയുള്ള

വ്ിശ്വോസും

വിതയമോയ

ടചയ്യുകയോയി ുന്നു.

ആ ോധിക്കടപരടണ്ടവ്൪

സഭയുടട

സ്രവഹസമൂഹമോണ്

വ് ികയ്ലോയി ുന്നു.

മവുഷയോവ്തോ ും

രിതോവ്ിരവോടടോപും

ക ുതിയി ുന്നി്ല

വിരഷധിക്കുും.

രുത്തവോയി

ച ിത്തത്തിൽ

സൃഷ്ടോവ്ോയ

ക്തങ്ങളോയി

ര ിശ്ുദ്ധറൂഹോയുും

ച ിത്തത്തിൽ

ദേവ്രുത്തൻ

സൃഷ്ട്ടിക്കടരട്ടവ് ്ല.

തി ു-ശ് ീ

സവോഭോവ്ികമോയുും

വൽകിയുും

ര് ുും

രിതോവ്ുും

രിതോവ്

രിതോവ്ിരവോടടോപമുണ്ടോയി ുന്ന
റൂഹോയുും

അത്

േുര്ന്വ്യോഖ്യോവങ്ങൾ

വ്ിശ്വോസടത്ത

വ്ിശ്വോസമോണ്.

ത്തീരയകദേവ്ും.

വ്ി.കുര്ന്ബോവടയ

രിന്തുടര്ന്ച്ചക്കോ൪

വിതയതയിൽ

രുത്തവുും

ആണ്.

ര ി.

ര ിശ്ുദ്ധ

ത്തിതവത്തിൽ

മൂന്നു വ്യതയസ്ത വ്യക്തിതവങ്ങൾ ഉടണ്ടങ്കി്ുും മൂന്നുരര ുും ഏക ഇച്ഛയുും ദേവ്തവടമന്ന ഏക സോ ോുംശ്മുള്ളവ് ുമോണ്.
കര്ന്ത്തോവ്ിടെ

മോമൂേിസോയിൽ

ടവ്ളിടപട്ട

ര.ത്തിതവത്തിടെ

വ്യക്തമോവ്ുകയുും വിഖ്യോവ്ിശ്വോസത്രമോണത്തിൽ അത് രത്കോ
ദേവ്സവഭോവ്വ്ുും
മര്ന്ത്തീക ണും

മവുഷയസവഭോവ്വ്ുും

ഒ ു

വ്്ിയ

അേൃശ്യവോയ

ദേവ്ത്തിടെ

കോണിക്കയുും

ടചയ്ത

സുംരയോജിച്ചുണ്ടോയ

ഹസയമോണ്.

മവുഷയവോയി തീ ുകയോയി ുന്നു.

ത്കരമണ

സവഭോവ്ും
ഒ ു

ത്രകോശ്വും

അവ്ിടുന്ന്

ഒ ു

വ്്ിയ

രൂര്ന്ണ

ആളതവമോയി ുന്നു

മവുഷയവോയി

വ്്ിയ

ച ിത്തത്തിൽ

(േവഹ-മത്തോയി

രകവ്്ും

ഗു ുവ്ോയി തീര്ന്ന്ന

വിന്നുും

രോരടത്തയുും

മ ണടത്തയുടമ്ലോും

വിര്ന്ണോയകമോണ്.
ഓര്ന്ത്തര

സവോതത്ന്തയവ്ുും

ഹസയമോയ

ജീവ്ടെ

രറോമൻകരത്തോ്ിക്കോസഭോ

ദേവ്രുത്തടെ

മോത്തമ്ല;

മവുഷയതവും

രൂര്ന്ണമോയി

എടന്തന്ന്

ത്കിസ്തുവ്ിടെത്.

ടതളിയിച്ചു

ത്കിസ്തുവ്ിടെ

ക്ഷ്ോക മോണ്. ത്കിസ്തു സക് വിരഷധോത്മക

സോധയമോക്കുന്ന

ഉയര്ന്ടത്തഴുരന്നറ്റ

രോ പ യും

കൂടുതൽ

മവുഷയൻ മോത്തമ്ലോയി ുന്നു ത്കിസ്തു.

രൂര്ന്ണ

വ്യക്തിതവമോയി ുന്നു

സേ്ീക ണവ്ുും

അതിജീവ്ിച്ചു

ത്കരമണ

രയശ്ുത്കിസ്തു.

കോണടപടുക

ഒ ു

ടവ്ളിടപടുത്തുകയുും

മവുഷയോവ്തോ വ്ുും, രഠിപിക്ക്ുകളുും, ത്കൂശ്ുമ ണവ്ുും, ഉയിര്ന്പുും എ്ലോും
സവോധീവങ്ങളിൽ

3:13-17)

ീക ിക്കയുും ടചയ്തി ിക്കുന്നു.

സമൃദ്ധമോയ

ജീവ്ടെ

ത്കിസ്തുവ്ി്ുള്ള

ത്കൂശ്ിത ൂരവ്ുും

മറ്റുും

ഉറവ്യോണ്.

വ്ിശ്വോസും

ധോ ോളമോയി

ഏറ്റവ്ുും

ഉരരയോഗിക്കുടമങ്കി്ുും

ോക്സസ് സഭകൾ ശ്ൂവയമോയ ത്കൂശ്ുകൾ ഉരരയോഗിക്കുന്നത് ത്കിസ്തു ഉയിര്ന്ത്തി ിക്കുന്നു എന്ന സതയും വി ന്ത ും

ത്രഖ്യോരിക്കോവോണ്.
ത്കിസ്തുവ്ിൽ വ്ിശ്വസിക്കയുും അവുഗമിക്കുകയുും ടചയ്തവ്ര്ന് ര ിശ്ുദ്ധോത്മശ്ക്തിയോൽ ടരന്തരക്കോസ്തി േിവ്സും മുതൽ
ഒ ു സഭയോയി
ജീവ്ിക്കുവ്ോവുും

ൂരടപട്ടു വ്ളര്ന്ന്നത് ദേവ്ത്തിടെ രദ്ധതിയുടട ഭോഗമോയി ുന്നു. ദേവ്ടത്ത സ്രവഹിച്ചുും ആ ോധിച്ചുും
ദേവ്സ്രവഹും

വ്ോക്കി്ൂടടയുും

ത്രവ്ൃത്തിയി്ൂടടയുും

ര്ോകത്തിവു

ടവ്ളിടപടുത്തി

ടകോടുക്കുവ്ോവുും

ത്കിസ്തുവ്ിൽ വ്ിളിക്കടപട്ട സമൂഹമോണ് സഭ. വ്ര്ന്ത്തമോവകോ്ടത്ത അുംഗങ്ങൾ മോത്തമുള്ള ഒ ു സുംഘമോയി മോത്തമോണ്
വവ്ീക ണ

രോ പ യത്തി്ുള്ള

ജീവ്ിക്കുന്നവ് ുും
വ്ിശ്വോസും.

മിക്കവ് ുും

വ് ുവ്ോവുള്ളവ് ുും

ഓര ോ

സഭടയ

എ്ലോും

ത്രരേശ്ങ്ങളി്ുും

അട്ലങ്കിൽ

വി്ടകോള്ളുന്നത്

ഐകയത്തിവു

തടസമോയി

വ്ിശ്വോസത്തിടെ

രൂര്ന്ണതയുും

രിന്തുട൪ച്ചയുും

രോരവ്ുും

കുറവ്ുമുള്ള

അുംഗങ്ങൾ

രൂര്ന്ത്തിവ് ുത്തുന്നവ്വുമോയ
തീര്ന്ഥോടകസുംഘമോയോണ്

സഭയുടട

സഭയുടട

കോണുന്നത്.

രചര്ന്ന്ന്

വ് ുന്ന

ഓര ോ

ഓര്ന്ത്തര

ോക്സസ്

ത്യോയ

സവയും

വ്ിശ്വോസും

ഐകയവ്ുും

ഉടണ്ടങ്കി്ുും

സഭ

എന്ന്

ഭ ണോവ്കോശ്മുള്ള

രഠിപിക്കുന്നി്ല.

രചര്ന്ന്ന്

ഏക

എ്ലോവ്൪ക്കുും

ോക്സസ്

സമൂഹമോയി

അരപോസ്രതോ്ിക
ഉറപുവ് ുത്തുന്നു.

വ്ിശ്വോസത്തിടെയുും
വ്ിശ്ുദ്ധിയിര്ക്ക്

ത്കിസ്തുവ്ിടവരപോട്

ച ിത്തത്തിൽ

ഓര്ന്രത്തോര

അരപോസ്രതോ്ികതവവ്ുും

വ്ിശ്ുദ്ധിയുടടയുും

ത്കിസ്തുവ്ിരവോടു

കടന്നുരരോയവ് ുും

സമൂഹമോണ്

ോജയത്തുും

സഭയുടട

ആത്മരബോധും.

വ്ിശ്വോസികളോയി

വ്ിശ്ുദ്ധ

രൂര്ന്ണതയുും

രുര ോഗമിക്കുന്ന

രവ്ണ്ടി

ഒ ു

വി്ടകോള്ളുന്ന

ത്കിസ്തുസോന്നിധയമോയ സഭ കോരതോ്ികമോണ്. ര്ോകത്തിൽ ദേവ് ോജയത്തിടെ ത്രതീകവ്ുും ഉരക ണവ്ുമോയി ിക്കുകയുും
അുംഗങ്ങളുടട ദേവ്ീക ണും ഉറപോക്കുകയുും ടചയ്യുവ്ോവുള്ള വിരയോഗമോണ് സഭയ്ക്കുള്ളത്.
യൂരറോപിട്
ത്കരമണ

കരത്തോ്ിക്കോ

സഭയുടട

ആവ്ശ്യത്തി്ധികും

ദകമോറടപട്ടുവ്ന്ന

സഭയിട്

അധികോ രകത്രമോക്കോൻ
ഉണ്ടോവ്ുകയുും

വി ന്ത ും

മോര്ന്ഗവിര്ന്രേശ്ും

എന്നു

അവ്ഗണിക്കുന്ന

വ്യക്തിരകത്രീകൃത

യോരക്കോ.

5.14)

ക ുതി

ഉൾടക്കോള്ളുന്ന

ത്രോരിച്ചതോണ്.

ണ്ടോും

ര്

സഭയുടട

ര ഖ്കളുും

അധികോ ങ്ങടള

ത്ശ്മിച്ചരപോൾ

സഭകൾ

അധികോ രകത്രങ്ങടള

വ്യക്തിരകത്രിതമോയ
വ്ളട

വവ്ീക ണസഭ

ദശ്്ി

ശ്ക്തിടപട്ടതു

സഭോശ്ുത്ശ്ൂഷോ

വൂറ്റോണ്ടിടെ

എതിര്ന്ത്ത്

വ്യതയസ്തങ്ങളോയ

വ്ിഭജിക്കടപടുകയുും

ൂരടപട്ട

സഭടയ

രത്ശ്ണി

രുര ോഹിതൻ,

തകര്ന്ത്ത്

അരവക

വ്ിശ്വോസിടയയുും
രഠിപിക്ക്ുകളുും

മോത്തും’

മൂപവുും,

തടന്ന

അധികോ

വ്ിഭജിക്കടപട്ടത്

ആ ുംഭിച്ച്

എന്നിങ്ങടവയുള്ള

ഏക

ടശ്മ്മോശ്വുും

ര.ഇഗ്നോത്തിരയോസ് വൂരറോരവോയുടട
ടശ്മ്മോശ്ൻ

ത്ശ്മങ്ങൾ

ദകടവ്യ്പിവോൽ

ഓര ോ

വ്ിഭോഗങ്ങളോയി

ബിഷപുും,

ആേിമസഭയിൽ

വവ്ീക ണ

വ്ിശ്വോസ

‘രവ്േരുസ്തകും

ടചയ്തു.

ത്കരമണ

ആ ുംഭിച്ച

വീങ്ങുകയോയി ുന്നു.

രവ്േവ്യോഖ്യോവങ്ങളുും

ടകോണ്ടര്ല?.

ആ ുംഭത്തിട്ഴുതിയ

ടമത്തോരപോ്ീത്ത,

ടവ്്ലുവ്ിളിച്ചുടകോണ്ട്

ദശ്്ിയിര്ക്ക്

ത്കരമണ

എഴുത്തുകൾ

ത്തിവ്ിധ

സഭടയ

(േി്ി.

ത്രരതയക

1.1,

വ്ികോസും
ഉൾടപടട
ശ്ുത്ശ്ൂഷ

രവതൃതവത്തിര്ക്ക് ടവ്ളിച്ചും വ്ീശ്ുന്നതോണ്. മഹോ രുര ോഹിതവോയ ത്കിസ്തുവ്ിടെ ശ്ുത്ശ്ൂഷയിൽ രങ്കുരച ുന്ന രവതൃതവും
എന്ന അര്ന്ഥത്തിൽ ഓര ോ ത്രരേശ്രത്തയുും സഭയുടട അധയക്ഷ്ടവ രുര ോഹിതൻ എന്നു വ്ിളിക്കുന്നതുും മൂന്നോും വൂറ്റോണ്ടു

മുതൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമോകുന്നു. വ്ടരക്ക അരമ ിക്കയിൽ രതിടവട്ടോും വൂറ്റോണ്ടി്ുും മറ്റുും ആ ുംഭിച്ച് വ്ളര്ന്ന്ന റിദവ്വ്ൽ
ത്കിസ്തീയ

സമൂഹങ്ങളി്ുും

വ്ിശ്വോസികളുടടയുും

അവ്യുടട

ോജകീയ

തുടര്ന്ച്ചയോയി

ടരൗര ോഹിതയും

രിന്നീടുണ്ടോയ

രറഞ്ഞുടകോണ്ടു

ടരന്തരക്കോസ്തു

സഭയിട്

വ്ിഭോഗങ്ങളി്ുും

ത്രരതയക

ടരൗര ോഹിതയ

സക്
ശ്ുത്ശ്ൂഷോ

സുംവ്ിധോവങ്ങരളോടുള്ള എതിര്ന്പുും വ്ിമര്ന്ശ്വവ്ുും ശ്ക്തമോക്കി. എ്ലോ വ്ിശ്വോസികൾക്കുും ്ഭിക്കുന്ന ആേയ രട്ടുംടകോടയോയ
മോമൂേീസോയി്ൂടട കിട്ടുന്ന ടരൗര ോഹിതയ വൽവ് ും ഉടണ്ടങ്കി്ുും ത്രരതയകും വ്ിളിച്ച് രവ്ര്ന്തി ിച്ചു രട്ടും വൽകുന്നത് വ്ഴി
കുടറ രരര്ന് ത്രരതയക ത്കിസ്തു സോന്നിദ്ധയ രവതൃതവമോയി ര ിണമിക്കുന്നു എന്ന രു ോതവ വ്ിശ്വോസും ഓര്ന്രത്തോര
സഭകൾ

വി്വിര്ന്ത്തുന്നു.

അരതോരടോപും

ആത്മോയക്കോ ുടമ്ലോും

ഉൾടപടുന്ന

സഭ

മൂഴുവ്വോയുും

ഒ ു

ോക്സസ്

രുര ോഹിതവോയി

ശ്ുത്ശ്ൂഷ വടത്തുവ്ോൻ വ്ിളിക്കടപട്ടിട്ടുള്ളതോണ്.
ഓര്ന്രത്തോര

ോക്സസ് സഭ, വി ന്ത മുള്ള ത്രോര്ന്ഥവോ ജീവ്ിതവ്ുും കൂേോശ്ോവൂഷ്പഠോവങ്ങളുും വിഷ്പകര്ന്ഷിക്കുന്നതിടെ ഉരേശ്യും

മോമൂേീസോയി്ൂടട

ത്കിസ്തുവ്ിൽ

ജവിച്ച

ഓര ോ ുത്ത ുും

ത്കിസ്തുടവ്ന്ന

ത്രയോളും

വ്ള ണടമന്ന

്ക്ഷ്യരത്തോടടയോണ്.

ഈ ദേവ്ീക ണ ത്രത്കിയ ജീവ്ിതും മുഴുവ്ൻ തുടര്ന്ന്നുടകോരണ്ട ഇ ിരക്കണ്ടതോണ്. ദേവ്രുത്തൻ മവുഷയവോയത് മവുഷയര്ന്
ദേവ്രുത്ത ോരകണ്ടതിവോടണന്നുും, ദേവ്ടത്തരരോട് ആകുക അഥവ്ോ
മത്തോയി

5.45;

വ്ിശ്വോസും

2

രരത്തോസു

1.4,

വിഷ്പകര്ന്ഷികുന്നു.

മന്നുഷയ ോയി

വി ന്ത ും

സൃഷ്ടിക്കടപട്ട

(

ടകോ ിന്തയര്ന്

3.18

ത്കിസ്തുവ്ിടവരപോട്

കൃര

ഉ്രതി

2

ത്രോരിച്ചു

1.26,27)

വ്ളര്ന്ന്ന്

മ മോകുന്നത്

അഥവ്ോ

രരോട്

ര മ

ജീവ്ിത

തയോഗവ്ുും,

സോദ്ധയത

ത്കിസ്തുവ്ിടെ

ഒ ു

ത്കിസ്തുവ്ിടവരപോട് ആകുക എന്നതോണു (വ്ി .

ത്രധോവ

ക ുണയുും,

വ്ള ുവ്ോവുള്ള

സോധയമോക്കുന്ന ഈ ദേവ്ീക ണ ത്രത്കീയ ഓര്ന്രത്തോര
വ്ിത്ത്

)

്ക്ഷ്യടമന്നുും

ക്ഷ്മയുും,

ോക്സസ്

ദേവ്സുംസര്ന്ഗവ്ുടമോടക്കയുള്ള

ഓര ോ ുത്ത ി്ുും

സോേൃശ്യത്തിൽ

ഓര്ന്രത്തോര

ഉണ്ട്.

സൃഷ്ടിക്കടപട്ട

ദേവ്

സോേൃശ്യത്തിൽ

മവുഷയടെ

സോക്ഷ്ോത്കോ ും

ോക്സസ് ആത്മീയതയുടട ഏറ്റവ്ുും ത്രധോവമോയ ്ക്ഷ്യമോണ്. ഒ ു

മവുഷയൻ

ത്കിസ്തുവ്ിൽ

രൂര്ന്ണ

മവുഷയവോയി

തീ ുന്ന

ഈ

ത്രത്കീയടയ

ദേവ്ീക ണും എന്നു വ്ിളിക്കും. ദേവ്ീക ണും ആതയന്തികമോയി യഥോര്ന്ഥ മവുഷയവോയിത്തീ ്ോണ്.
എന്നോൽ ആധുവീക വവ്ീക ണ സഭകളുും മറ്റുും “ത്രവ്ൃത്തിയോ്ുള്ള

ക്ഷ് എന്നു” ടതറ്റോയി രഠിപിച്ചു ആേിമ

വൂറ്റോണ്ടു മുതൽ സഭയിൽ ശ്ക്തമോയി വിൽക്കുന്ന ഈ ദേവ്ീക ണ േര്ന്ശ്വടത്ത അവ്ഗണിക്കുന്നു. വ്ിശ്വസും മോത്തും (sola

fide)

എന്നുും,

കൃര

(sola

മോത്തും

ആത്മീയോവുഷ്പഠോവങ്ങടളയോണ്.
ഉരവ്ോസവ്ുും

gracia)

അരത

ത്രോര്ന്ഥവയുടമോടക്ക

വയോയത്രമോണത്തിടെ

എന്നുും

സമയും

തടന്ന

വി ന്ത ും

ത്രവ്ൃത്തികടള

ഉള്ള

രഠിപിക്ക്ി്ൂടട

ഉേിഷ്ട്കോ യ

സോധയത്തിവോയി

രത്രോത്സോഹിപികുകയുും

എതിര്ന്ക്കുകയുും

എതി൪ക്കുന്നത്
ഈ

ടചയുന്നു.

ത്കിസ്തുവ്ിൽ

രു ോതവ
വൂതവ

ര ി.

്ഭയമോയ

സഭകളുടട

വ്ിഭോഗങ്ങളിൽ

ടരൗട്ോസ്

ക്ഷ്ടയ

ശ്ലീഹോ

ഉയര്ന്ത്തികോട്ടുകയുും

ടചയുന്നത്ലോടത ത്കിസ്തുവ്ിൽ വ്ിശ്ുദ്ധീക ിക്കടപട്ടു വ്ള ുവ്ോവുള്ള കൃര സവീക ിക്കുവ്ോവോയി ആത്മീയോവുഷ്പഠോവങ്ങൾ
വടത്തുന്നതിടവ

എതിര്ന്ക്കുന്നി്ല.

എന്നോൽ ഓര്ന്രത്തോര
സഹക ിക്കുവ്ോവോയി

വിര്ന്വ്ഹിക്കുന്ന

ര.ടരൗട്ോസ് ശ്ലീഹോ “
മവസി്ോരക്കണ്ടതോണ്.

വ്ിശ്വോസത്തോ്ുള്ള

ക്ഷ്ടയന്നത്

ഓര്ന്രത്തോര

ോക്സസ്

രഠിപിക്ക്ി്ുും

ത്രധോവമോണ്.

ോക്സസ് ത്കിസ്തയോവി ദേവ്ീക ണത്തിവോയുള്ള കൃര ത്രോരിച്ചു വ്ള ുവ്ോൻ വി ന്ത ും ദേവ്രത്തോട്
ആ ോധവോവുഷ്പഠോവങ്ങടള

വ്ിശ്വോസത്തിവു

വ്ി ുദ്ധമോയി

കോണുന്നി്ല

ക്ഷ്ക്കോയി ത്രവ്ര്ന്ത്തിപിൻ” (േി്ിരയര്ന് 2.12) എന്നു രഠിപിക്കുന്നതുും മറ്റുും ഈ ടവ്ളിച്ചത്തിൽ
ഒ ു

ത്രരതയക

സമയത്ത്

ജീവ്ിതത്തിൽ

അവുഭവ്ടപട്ട

മവസോന്ത ും

രൂര്ന്ണ

ക്ഷ്യോയി

എന്നു

ടതറ്റിദ്ധ ിച്ചി ിക്കുന്ന വൂതവ ത്കിസ്തീയവ്ിഭോഗങ്ങൾക്ക് ഇതിടെ അര്ന്ഥും മവസി്ോക്കുവ്ോൻ ബുദ്ധിമുട്ടോയി ിക്കോും.
വ്ോഗ്േോവും

ടചയ്ത്

സഭ

അധരതിച്ചരപോളോണര്ലോ

രോരരമോചവച്ചീട്ട്

മോര്ന്ട്ടിൻ

്ൂഥറിടവ

വ്ിൽപവ

വടത്തുന്നതുൾടപടടയുള്ള

രരോട്യുള്ളവ്൪

ര്

ഹീവ

ക്ഷ്

വടരടികളിര്ക്കുും

‘വ്ിശ്വോസത്തോൽ മോത്തും’ എന്നു രറഞ്ഞു കോരത്തോ്ിക്ക

സഭരയോടു ശ്ക്തമോയി ത്രതിരഷധിച്ചത്. അരേഹും രറോമോ ര്ഖ്വും 3:28 ടജര്ന്മ്മൻ ഭോഷയിര്ക്ക് ര ിഭോഷടപടുത്തിയരപോൾ
“മോത്തും”

എന്ന

അര്ന്ഥും

രവ്േരുസ്തകത്തിൽ
യോരക്കോബിടെ

വ് ുന്ന

“വ്ിശ്വോസത്തോൽ

ര്ഖ്വും

2:24-ൽ

ALLIEN

എന്ന

മോത്തും”

എന്നു

ആണ്.

അവ്ിടട

ജര്ന്മ്മൻ

വ്ോക്ക്

രറഞ്ഞി ിക്കുന്ന
വ്ിശ്വോസും

കൂട്ടിരചര്ന്ത്തത്
ഏക

ഭോഗും

ത്രവ്ൃത്തികളോൽ

ഈ

രശ്ചോത്ത്ത്തി്ോണ്.

വിരഷധോത്മകമോയ

ത്രകടമോകണും

എന്ന

അര്ന്ഥത്തിൽ
അര്ന്ഥത്തിൽ

ത്രവ്ൃത്തിയോ്ുള്ള വീതീക ണും രറഞ്ഞി ിക്കുന്നതുും ത്കിസ്തീയ വ്ിശ്വോസത്തിൽ വിര്ന്ണോയകമോണ്.
വ്ിശ്ുദ്ധ
രറ്റത്തക്കവ്ിധും

കൂേോശ്കളുടട
ദേവ്രുത്തൻ

അടിസ്ഥോവും
മവുഷയവോയ

കൂേോശ്കളി്ൂടട

സോധയമോകുന്നത്.

ടവ്ള്ളവ്ുടമോടക്ക

ദേവ്കൃരയുടട

ദേവ്രുത്തടെ
മഹോ

കൂേോശ്കളിൽ

മവുഷയോവ്തോ മോണ്.

ഹസയമോണത്.

ഈ

അവുഭവ്ിച്ചറിയോൻ

മുഖ്ോന്തി ങ്ങളോകുന്നു.

ആേയകോ്

കോണോവുും

ഹസയത്തിടെ
കഴിയുന്ന

വവ്ീക ണ

രകൾക്കോവുും

അവുഭവ്ും

അപ

വ്ീഞ്ഞുകളുും,

കര്ന്ത്തോക്കൾ

ടതോടോവുും

ആണ്

ര ിശ്ുദ്ധ
എണയുും,

കൂേോശ്കളുടട

എണും

ണ്ടോയി ര ിമിതടപടുത്തിടയങ്കിൽ അവ് ുടട രിൻത്മുറക്കോര്ന് കൂേോശ്കടള ടവ്റുും ത്രതീകമോയി അവ്ത ിപിക്കുകയുും
ടചയ്തു. ഇവ് ുടട ആധുവിക ത്മുറയുടട വൂതവ ചിന്തയിൽ മോമൂേീസ തുടങ്ങിയ ശ്ുത്ശ്ൂഷകൾ സവീക ിക്കുന്ന ആളിൽ
ത്രരതയകമോയ കൃരോവുഭവ്ും ഒന്നുും തടന്ന ഉണ്ടോകുന്നി്ല. എന്നോൽ രവ്േകൽപവ ഉള്ളത് ടകോണ്ട്

വിര്ന്വ്ഹിക്കുന്നു എന്നു

മോത്തും.
കൂേോശ്കരളോട് എന്ന് മോത്തമ്ല ആദ്ധയോത്മീകതയുും, രേോര്ന്ഥമയമോയതുും
ആ ോധവോ്യത്തിവുും,
ത്രതീകങ്ങൾക്കുും

തരശ്ച യകൾക്കുും,

ഒന്നുും

ആേ ജവകമോയ

കുപിടീ്ിവുും,
ഒ ു

തമ്മിട്ോ ു ബന്ധവ്ുമി്ല എന്ന ടതറ്റിധോ ണയിൽ

ഐക്കണുകൾക്കുും,

ത്രരതയകതയുും

ഈ

കു ിശ്ിവുും,

വവ്വ്ിശ്വോസ

ഇത

ആ ോധവോ

കൂട്ടോയ്മ

വൽകുന്നി്ല.

രേോര്ന്ഥമയമോയടത്ലോും തിൻമയോടണന്ന് ടതറ്റിദ്ധ ിച്ചു ത്കിസ്തുവ്ിടെ മവുഷയതവടത്ത അുംഗീക ിക്കോതി ിക്കുന്ന രതോന്നൽ

വ്ോേക്കോര

ആേിമ

രേോര്ന്ഥമയമോയ

സഭ

അുംഗീക ിച്ചി ുന്നി്ല.

കൂേോശ്ോവുഭവ്ങ്ങടള

ആൽമീയതടയ

രോടട

മവസി്ുും

അവ്ഗണിച്ച

ഹസയമോയ

ജ്ഞോവത്തി്ുും

ജ്ഞോവവ്ോേക്കോര യുും

(Gnosticism)

ഒതുക്കി
ആേിമസഭ

രുറുംതള്ളുകയോയി ുന്നര്ലോ. ആേിമസഭ രവ ിട്ട ഈ വ്ി ുദ്ധ വി്രോടുകടള ഓര്ന്മിപിക്കുന്ന വ്ിശ്വോസദശ്്ിയോണ് വൂതവ
“ത്കിസ്തീയ”

വ്ിഭോഗക്കോര്ന്.

ഇതിടെ

അവന്ത േ്മോയി

ഈ

ര്ോകത്തിട്

ടവ്്ലുവ്ിളികടള

അവ്ഗണിച്ച്

രിൻമോറുന്ന

വിഷ്പത്കിയതവവ്ുും വിസുംഗതയുും വ്ര്ന്ധിക്കുന്നു. അരത സമയും തടന്ന സവന്തും ആര്ന്ഭോടങ്ങൾ വ്ര്ന്ദ്ധിപിക്കുന്ന സമൃദ്ധിയുടട
സുവ്ിരശ്ഷും രവ്ണ്ടുരവ്ോളും ആസവേിക്കുകയുും ടചയ്യുന്നു.
യുഗോന്തയും
ഓര്ന്രത്തോര

സുംബന്ധിച്ചുും,

മ ണോവന്ത ോവുഭവ്ും

സുംബന്ധിച്ചുും

വ്ളട

ത്രതയശ്ോ

വിര്ന്ഭ മോയ

വ്ിശ്വോസും

ോക്സസ് ത്കിസ്തീയ വ്ിശ്വോസത്തി്ുടണ്ടങ്കി്ുും അവ്യുടട സുേീര്ന്ഘമോയ വ്ിശ്േീക ണങ്ങൾ സോധോ ണ വടത്തി

കോണുന്നി്ല

ത്കിസ്തുവ്ിടെ

ത്രതയക്ഷ്ത,

ടരോതുവ്ോയ

ഉയിര്ന്പ്,

വയോയവ്ിധി,

ദേവ്രത്തോടടോപമുള്ള

വിതയത

തുടങ്ങിയവ്ടയോടക്കയോണ് യുഗോന്തയ ചിന്തയുടട ഉള്ളടക്കും. തടെ വ്്ിയ മഹതവരത്തോടട വ് ുവ്ോവി ിക്കുന്നവ്വുും ‘തടെ
ോജയത്തിന്

അവ്സോവമി്ലോത്തവ്വുമോയ

വ് ുവ്ോവി ിക്കുന്ന

ര്ോകത്തിട്

രയശ്ുമിശ്ിഹോയി്ുും’

രുതിയജീവ്വുും

ഉള്ള

രവ്ണ്ടിയുള്ള

ത്രമോണത്തി്ൂടട ഉറപിച്ച് രറയുകയുും ടചയ്യുന്നതോണര്ലോ ഓര്ന്ത്തര
റിദവ്വ്ൽ

ത്കിസ്തീയത

ത്കിസ്തയോവികൾ
രീ
ഈ

ത്രച ിപിച്ചു

അവ്രവോടു

രച ുവ്ോൻ

വ് ുന്ന
ടരട്ടന്നു

യുഗോന്തയ

വ്ിശ്വോസവ്ുും

ത്രതയോശ്യുും’

ത്കിസ്തുവ്ിടെ

വ്യോഖ്യോവും
രരോ്ുും

ആേയ

രതിടവട്ടു

രഠിപിക്ക്ിടവതി ോയി

വൂറ്റോണ്ടുകളിൽ
തടെ

ത്കിസ്തുവ്ിടെ

ഉയിര്ന്പിവുും

വിഖ്യോ

വ്ിശ്വോസ

ണ്ടു വൂറ്റോണ്ടുകളോയി

മഹതവ

ത്രതയക്ഷ്തയിൽ

എടുക്കടപടുകയുും അവ്രശ്ഷിക്കുന്നവ്൪

ിപിക്കടപടുകയുും ടചയ്യുന്നതിടെ ആക്ഷ് ീക വ്ിശ്േോുംശ്ങ്ങളുമുണ്ട്.
ആക്ഷ് ീക

രരോയവ് ുടട

േിവ്സവ്ുും

ോക്സസ് വ്ിശ്വോസും. എന്നോൽ

ചിന്തയിൽ

ആകോശ്ത്തിര്ക്ക്

‘മ ിച്ചു

എ്ലോ

ഭൂമിയിൽ

1 ടതസ്സട്ോവീകയര്ന് 4.16-17 ടെ അരകടക മോയ

ര ിചയമി്ലോതി ുന്ന

ത്രതയക്ഷ്തയുടട

തീയതി

വ്ിശ്വോസ

കൃതയമോയി

വ്യോഖ്യോവമോണ്.

രറഞ്ഞു

ത്രവ്ചിക്കുന്ന

ീതിയുും ഇക്കൂട്ട ിൽ ര് ുും അവ്്ുംബിച്ച് കോണുന്നു.
ഓര്ന്രത്തോര

ോക്സസ്

വ്ിശ്ുദ്ധിയുടടയുും
ഈ

സഭയിൽ

ഉൾടപട്ടു

വീതിയുടടയുും

വ്ിശ്വോസോവുഭവ്ത്തിൽ

ദേവ് ോജയത്തിടെ
കുടുുംബത്തിവുള്ളത്.

ടവ്ളിച്ചും

ടകോണ്ട്

ഓര്ന്രത്തോര

സമോധോവത്തിടെയുും

ടവ് ൂന്നി
ഈ

ഇത സഭകരളോടുും

ര്ോകത്തിവു

ോക്സസ്

േ്ങ്ങൾ

വ്ിശ്വോസും

ത്രോരയോഗീകമോയി

രുറടപടുവ്ിക്കോവുള്ള

മതങ്ങരളോടുും

വൽകുവ്ോവുള്ള

രവ് ുകൾ

മത ഹിത

വിരയോഗമോണ്

അവുഭവ്ിക്കുരപോൾ
ശ്ക്തീക ിക്കടപടുും.

ര്ോകരത്തോടുും

ഓര്ന്രത്തോര

ോക്സസ്

ബന്ധടപട്ട്
ത്കിസ്തീയ

