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സഹനിെ അർഥം

വിാനിെല ോിെല രിശിൻ വിൽ ഏെറ േനരം ധാന നിമഗ്നനായി നി
മഹാാഗാി തെ ഡയറിയിൽ ഇെന എതി: സം രിശി സശമായ
പീഡാഭവിെട കടേപാോഴാണ് മഷദയം ീകരിെം മാനവ
സഹിന് സർണ േമാചനം ൈകവം'. സഹനെമ സമസെട ിൽ
എാലം മഷൻ അാളി നിിേ. പഴയനിയമിെല േജാം
വാചകാരായ ജറമിയാം (ജറ 12: 12) ഹബം (ഹബ 2: 1217) നീതിമാെ
സഹനെമ ശ്നം പരിഹരിാനാവാെത ൈദവോട് േചാദൾ േചാദി.
കാൽവരിയിൽ ഉയർെ രിശി മാേമ സഹനിെ അർഥം രാകര ലം
ിഭമായി ന െവളിെിരാനാ.
ഗദ്സമൻ േതാം തൽ കാൽവരി വെര േയവിെ കേഠാരമായ പീഡകൾ ക്സാി
വിവരണെമോണം വിേശഷകാർ േരഖെിയി്. ഗദ്സമൻ േതാിൽ രം
വിയർവ ആപീഡ, അവേഹളനാപരമായ അറ്, യദ േകാടതിയിം
േറാമൻ േകാടതിയിം സഹി നിനൾ, ചിയടിം ൾടി ധാരണം ലായ
ശാരീരിക പീഡ, രിയായിലഭവെ യാതന,  മണിറിേലെറ രിശിൽ കിട്
സഹി മരണേവദന തലായവ സടെട മഷനായി േയവിെന നെട ിൽ
അവതരിി. ാകളായി സഹി എാ മഷെടം തിനിധിം
തീകമാണ് ി. ശാീയ േനെട െകാടിയിൽ നിൽ ആനിക
കാലഘിം മഷസഹനിന് ഒം റ വിി. സഹനിെ തീളയിൽനി്
മഷെര രി കാണിെ ൈകാായിീരാൻ ശിതനായ ി നെ
ആഹാനം െചു. അേതാെടാം മഷജീവിതിൽ അനിവാരമാാ
സഹനൾ രാകരമാിീർേെതെനെയം അവി് നെ പഠിി.
സഹനിന് സൗഖദായക ശിം രാകരല്. ിവിെ തിറികേളാട്
നെട റികൾ േചർവന്േപാൾ അവ സഹിക എമായിീം. ിവിെ
റികൾ നെട റികെള ഖെം. സഹനിെ ഭാവാക ദർശനം
േലാകിന് െവളിെ തിെമാഴിയാണ്, 'പിതാേവ അെട കരളിൽ എെ
ആാവിെന ഞാൻ സമർി' എ അവചനം ( 23:46). ഈ

സീർനവാകം
(31:5)
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സഹനദാസെനയാണ് നാം രിശിൽ കാത്. സഹനിെ ഭാവാകവശം നെ
പഠിി അേനക വചനൾ തിയ നിയമി്. അവയിൽ ചില മാം ന്
ചിാവിഷയമാാം:
1. ിവിെ പീഡകളിൽ പേചതാണ് സഹനം (1 പോ: 4:12-14).
വിശാസികൾ് അഗ്നിപരീകൾ ഉാോൾ, ിവിെ പീഡകളിൽ പേചരാൻ
സാധിതിെനേയാർ് സോഷിണം.
2. കർാവ് നൽ ശിണമാണ് സഹനം (െഹാ 12:67). പിതാവിെ മൾ്
അവകാശെതാണ് സഹനം. സഹനം ടാെത ൈദവമെള നിലയിൽ നാം
വളകയി. സഹനെ നിേഷധിവർ ജാരസതികളായി അധഃപതിം.
3. സഹനം നെ പരിർണരാിീർ. സഹനിെട നിൾ ർണം എാം
തികവം ഒിം റവിാവമാം.
4. ൈദവപിതാവിെ െവിെയാലാണ് സഹനം. െവിെയാത് നാം തൽ
ഫലം റെവിതി േവിയാണ് (േയാഹ 15:2).
5. സഹനിെട നാം ിമായി ഐകെ. 'േയിവിേനാട് ഐകെ്
വി ജീവിതം നയിാൻ ആഹിവെരാം പീഡിിെം' (2 തിേമാ 3:12).
6. സഹനിെട േലാകെ രി ിവിെ രാകരവർനളിൽ നാം
പേച. 'സഭയാ തെ ശരീരെതി ിവിന് സഹിേിവ പീഡകെട
റവ് എെ ശരീരിൽ ഞാൻ നിക' (െകാേളാ 1: 24). ആകയാൽ സഹനദാസർ
ിവിെ രാകരവർനം ചരിിെട ട സഹരകരാണ്.
7. േയിവിെ ന പടയാളിയാി നെ മാ വരദാനമാണ് സഹനം (2 തിേമാ
2:3).
8. സഹനം അഹമാണ്. 'ിവിൽ വിശസിാൻ മാമ, അവേവി സഹിാൻ
ടി അഹം അവെനതി നിൾ് ലഭിിരി' (ഫിലി 1:29).
9 സഹനം മഹതിേല് നയി. 'അവേനാെടാം ഒരിൽ മഹതെേടതിന്
ഇോൾ നാം അവേനാെട പീഡയഭവി' (േറാമ 8:17).
10. സഹനം ആൈധരം താശം നിൽ ഉളവാി, ിീയ പകതയിൽ നെ
വളർ (േറാമ 5: 34).
േഗാതമണി േപാെല നില ിയയാണ് സഹനം. അകലിെട േഗാതമണി
ഫലം റെവിേപാെല സഹനിെട ശിഷൻ ഫലം റെവിം (േയാഹ
12:24). അനിവാരമാാ സഹനൾ രിശിേനാട് േചർ് ധീരമായി സഹി്
സഹരകരായിീരാം മവെട കതയിൽ പേചർ് അവേരാട് കണ
കാണിാം നെ ഉദ്േബാധിി രെട അടയാളമാണ് രിശ്.
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