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വിശുദ്ധ ലൂക്കായുചട സുവിടശഷം പതിമൂന്ാം അദ്ധയായം 18 മുതൽ 

21 വചെ യുള്ള വ നങ്ങളിൽ ഈടശാ ദൈവൊജ്യചെ 

കടുകുമണിടയാടും  അതുടപാചല പുളിമാവിടനാടും 

ഉപമിക്കുകയാണ്. ദൈവൊജ്യെിൻചേ വളർച്ചചയപ്പറ്റി ആണ് ഈ 

െണ്ടു ഉപമകളും ഈടശാ ഉടേശിക്കുന്ത്. എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും 

അതിന്ചേ ഫലെിൽ നിന്ാണ ് ഉണ്ടാകുന്ത ് .  ഒെുപടക്ഷ വൃക്ഷം 

ഉണ്ടാകുന് ആ ഫലെിന്ചേ വലുപ്പം അത് നചെ 

അതിശയിപ്പിക്കാേില്ല.  ഒെു ടതങ്ങയിൽ നിന് ് ചതങ്ങ് ഉണ്ടാകുന്ത;് 

ഒെു മാങ്ങയുചട ഫലെിൽ നിന്ും മാവു ഉണ്ടാകുന്ത;് ഒെു 

 ക്കയുചട ഫലെിൽനിന്് ഉണ്ടാകുന്ത;്  അതിന്ചേ വിെിന്ചേ 

വലിപ്പവും വൃക്ഷെിന്ചേ വലിപ്പവും നചെ ഒെുപടക്ഷ 

അതിശയിപ്പിക്കുകടയാ അത്ഭുതചപ്പടുെുകടയാ ഒന്ും ച യ്യാേില്ല. 

പടക്ഷ ഒെു കടുകുമണിയുചട വലുപ്പം - ആ മെെിന് വലിപ്പം - ഇത ്

നെുചട അതിശയിപ്പിക്കുന്ു. അതിന്ചേ വളർച്ച നചെ 

അതിശയിപ്പിക്കുന്ു എന്്  ടവണം നമുക്്ക പേയാനായിട്്. ഈടശാ 

സുവിടശഷെിൽ പേയുന്ുണ്്ട - നിങ്ങൾക്്ക കടുകുമണിടയാളം 

എങ്കിലും വിശവാസമുചണ്ടങ്കിൽ മലടയാട് ഇവിചട നിന്ും മാേി 

കടലിൽ ച ന്ു വീഴുക എന്് പേയുടപാൾ അത് വീഴും. ഇവിചട 

ഇടശാ ഉടേശിക്കുന്ത ് ഒെു കടുകുമണിടയാളം -  ഒെിെിെി 

വിശവാസം ഉണ്ടാകണം എന്ല്ല, മേിച്്ച ഒെു കടുകുമണി - ആ വിെ് 

അത്  വളർന്്  വലുതാകുടപാൾ - അത് ഒെു ച േിയ ഒെു മെമായി 

തീെുടപാൾ ആ വിെും ആ  ച ടിയുചട വളർച്ചയും 

നചെ  അത്ഭുതചപ്പടുെുന്ുണ്്ട. ഇതു ടപാചല നെുചട 

വിശവാസെിന്ചേ വളർച്ച മറ്റുള്ളവചെ അത്ഭുതചപ്പടുെണം. 

ഈടശായുചട  ദൈവൊജ്യം ഒെു കടുകുമണി ടപാചല 

ആെംഭിച്ചതായിെുന്ു. പടക്ഷ അതിന്ചേ വളർച്ചയാണ് 

മറ്റുള്ളവചെ  അത്ഭുതചപ്പടുെിയത്. ഇതുടപാചല ഒെു മിഷൻ 

പ്പവർെനം ആെംഭിക്കുന്തും ഒെു കടുകുമണി ടപാചലയാണ;് 

പുളിമാവ ്ടപാചലയാണ്. ഒെു സ്പ്തീ മാവ് മുഴുവൻ പുളിക്കാൻ ടവണ്ടി 

ട ർക്കുന് പുളിമാവ് ടപാചല - കുേടച്ചയുള്ളൂ - പടക്ഷ വയാപനമാണ ്

നചെ  അത്ഭുതചപ്പടുെുന്ത.്  അതിന്ചേ  വയാപനവും 

അതിന്ചേ  വളർച്ചയും നചെ  അത്ഭുതചപ്പടുെുന്ു. ഒെു മിഷൻ 

പ്പവർെനം എന്് പേയുന്ത് ഒെു കടുകുമണിയും ഒെിെിെി 

പുളിമാവുമായി ആെംഭിക്കുന്താണ്. പിന്ീടാണ ് അത് അടനകം 

ടപർക്്ക ട ടക്കോൻ തക്കവിധം ഒെു ശാഖയായി മാേുന്ത്. ഒെുപാട് 

മക്കൾക്്ക  അഭയം പ്പാപിക്കാൻ പറ്റും വിധം - ഒെുപാട ് മനുഷയർക്്ക 

ആപ്ശയമാകാൻ പറ്റുംവിധം  അത ് വലിചയാെു മെമായി തീെുന്ത.് 

നെുചട മിഷൻ പ്പവർെനെിൽ  ദൈവെിൻചേ കെങ്ങൾ ഉണ്ട ്

എന്ുള്ളതിന്ചേ ഏറ്റവും വലിയ ചതളിവാണ് ഈ വ നം എന്് 

പേയുന്ത്. ഒെു കടുകുമണിയായി  ഒെു പുളിമാവായി നെൾ 



ആെംഭിക്കുന് ഒെു മിഷൻ പ്പവർെനം, അത് വലിയ ഒെു ദൈവ 

ൊജ്യെിന്ചേ വളർച്ചയിടലക്്ക -  മറ്റുള്ളവചൊചക്ക 

അതിശയിപ്പിക്കുന് തെെിൽ ഉള്ള ഒെു ദൈവ ൊജ്യെിന്ചേ 

വളർച്ചയിടലക്്ക നെചളചക്കാണ്്ട എെിക്കുന്ു എന്് നെൾ 

മനസ്സിലാക്കണം. അതുചകാണ്്ട നെുചട മിഷൻ പ്പവർെനങ്ങൾ 

ആെംഭിടക്കണ്ടത് ഒെു കടുകുമണിയായും  ഒെു പുളിമാവായും 

ആചണന്ുള്ള ഒെു ട ാധയം നമുക്കുണ്ടാകചട്. നെൾ  പലടപ്പാഴും 

വലിയ മിഷൻ പ്പവർെനങ്ങൾ ച യ്യാൻ  ആയിട്് 

ആപ്രഹിക്കുന്വൊണ്.  എല്ലാ സൗകെയങ്ങടളാടും കൂചട -  ഒെു വലിയ 

ടപ്പാജ്ക്ട ് എന്ടപാചല - മിഷയൻ പ്പവർെനങ്ങൾ ച യ്യാൻ 

ആപ്രഹിക്കുന്വൊണ് നെചളാചക്ക. അടപ്പാഴാണ ് ഈടശാ  നചെ 

ഓർെചപ്പടുെുന്ത്:   നിങ്ങൾ ആെംഭിടക്കണ്ടത് ഒെു 

കടുകുമണിയും ഒെിെിെി പുളിമാവായും ആചണന്്. അവിചടയാണ് 

തപുൊന ് പ്പവർെിക്കാനുള്ള ഇടം. അതിന്ചേ വളർച്ച മുഴുവൻ 

തപുൊന്ചേ കയ്യിലാണ് - അതിന്ചേ വളർച്ച മുഴുവൻ തപുൊനാണ ്

നിയപ്രിക്കുന്ത്. അതുചകാണ്്ട നെുചട മിഷൻ പ്പവർെനങ്ങൾ ഒെു 

കടുകുമണിയായി ഒെിെിെി പുളിമാവായി - ച േുതിൽ നിന് ്

ആെംഭിക്കാൻ ആയിട്് നമുക്്ക പെിപ്ശമിക്കാം. അടപ്പാഴാണ് അതിന്ചേ 

വളർച്ച കണ്ട ് മറ്റുള്ളവർ അത്ഭുതചപ്പടുന്ത.് മറ്റുള്ളവെുചട 

വിശവാസചെ അത്ഭുതചപ്പടുൊോകും വണ്ണം, അതിശയിപ്പിക്കും 

വണ്ണം നെുചട വിശവാസം വളർന്ു വലുതാകുന് -

  ദൈവൊജ്യെിൻചേ വയാപനം ഉണ്ടാകുന്ത.് അതുചകാണ്്ട ഈ 

സുവിടശഷ ഭാരം വായിച്്ച ധയാനിക്കുടപാൾ  ഒെു കടുകുമണിയായി 

ഒെു പുളിമാവായി നെുചട മിഷൻ പ്പവർെനങ്ങൾ ആെംഭിക്കാൻ 

ദൈവം നചെ അനുപ്രഹിക്കചട് എന്് നമുക്്ക പ്പാർത്ഥിക്കാം 
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