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കര്ത്താവില് ഉറപ്പുള്ളവര്താകപുക
STRONG IN THE LORD

ആദര്ശവ്താക്യം 2022
ഒടുവില് എഫറെ സഹ�ോദരന്ോഫര കര്തോവിലും അവിടുഫത അമിതബലതിലും ശക്ിഫപെടുവിന്  

(എഫെ. 6:10)

എത്ര വ്യക്തവപും ശക്ത
വപുമ്തായ ഉപലേശമ്താണ് 
പര ി ലശ്താധനയപുന്െ 
ക്താ�ത് അന്പ്്താസ്ത
�ന്തായ പൗന്�്താസ് 
യഥ്താര്ത്ഥ സത്യസഭ
യ്ക് നല്കപുന്ത്. സ്വയം 
ആശ്രയിക്താന്ത ദേവ
തില് വിശ്വ്താസമര്പ്ി
ച്പുന്ക്താണ്് അറിവി�പും 
വിശ്വ്താസതി�പും സ്വ
ഭ്താവവിക്താസതി�പും 
വളരപുവ്താന് പൂര്ണ സമര്പ്ിതര്തായ വിശപുദ ലവേ
വിേ്യ്താര്ത്ഥികന്ള അലദേഹം പ്രല�്താധിപ്ികപുന്പു. 
എല്ല്താ ക്താ�തപും എല്ല്താ അവസ്ഥകള്കപു കീഴി�പും 
ദേവതിന്റെ സമര്പ്ിത മകള്ക് ഈ ഉപലേശം 
�്താധകമ്താണ്. നമ്പുന്െ ക്ിസ്തീയ ലപ്താര്താട്ം ല�്താക
ലത്താെപും ജഡലത്താെപും പ്രതിലയ്താഗിയ്തായ സ്താത്താ
ലന്താെപുമ്താണ്. നീതിയപുന്െ പ്താതയി�പുള്ള ഉചിതമ്തായ 
നിര്ലദേശങ്ങള് നല്കിതന്ിരികന്ക്താണ്് നമപുക് 
വന്പുഭവിച് േപുര്ദേിവസതില് നില്കപുവ്താന് ന്താം 
ശക്തിയപുള്ള സ്വഭ്താവം വളര്തിന്യെപുതിട്പുണ്്താവപും 
എന്് പ്രതീക്ികപുവ്താന് ദേവതിനു അവക്താശമപു
ണ്്. മറ്് സക� േൂതപുകള്കപും മീന്ത ദേവവചന
തില് ഉറച് വിക്താസംപ്ര്താപിച് ക്ിസ്ത്യ്താനിക് എന്പു 
വി�ന്ക്താെപുതപും സത്യന്ത വ്താങ്ങപുവ്താന് കഴിയപും. 
എന്്താല് അവന് അതിന്ന എന്് വി� �ഭിച്്താ�പും 
ഉലപക്ികപുകയില്ല.

മനുഷ്യര് സ്വതന്ത്രര്തായിരികപുന് ഈ ല�്താകതി
ന്റെ വിവിധ ത�ങ്ങളില് ഉള്ള നീതിയപുന്െ അളവില് 
ന്താം വീക്ികപുല്്താള് ഇന്് ഈ ല�്താകതപുള്ള നി
യമകര്ത്താകളപും ഭരണകര്ത്താകളപും അപൂര്ണരപും 
പക്പ്താേികളപും സ്വ്താര്ത്ഥരപും ആണ് എന്് നമ്പുന്െ 
ക്ിസ്തീയ ലപ്താര്താട്തില് ന്താം മനസി�്താകണം. 
ല�്താക ജനസംഖ്യയില് അലനകം ലപര് ഇന്് വിവിധ 

അളവില് ക്ൂരഭരണ
തിന്കീഴി�പും േ്താരിദ്്യ
തി�പും ജീവികപുന്വര്താ
ണ്. നിയമകര്ത്താകള് 
അവരപുന്െ മര്ത്യശരീര
തിന്റെ അപൂര്ണത
യില്നിന്പു വിമപുക്ത
ര്തായ ിരപുന്പുന്ക്താണ്് 
േിവ്യക്മീകരണങ്ങലള്താ
െ് ന്പ്താരപുതതി�്താ
യിരപുന്പു എങ്ില് ന്താം 
ഇന്് ല�്താകതില് ക്താ

ണപുന്തി�പും മികച്ത്തായ നിയമങ്ങള് നമപുക് പ്രതീ
ക്ിക്താമ്തായിരപുന്പു. ഭ്താവിയിന്� മ്താദ്യസ്ഥ വ്താഴ്ചയില് 
ര്താജ്താകന്്താരപും പപുലര്താഹിതന്്താരപും എന് നി�യില് 
സഭ എല്ല്താ രീതിയി�പും പൂര്ണരപും ദേവിക ജ്്താ
നത്താ�പും ശക്തിയ്താ�പും പിന്തപുണയ്കന്പ്ട്വരപുമ്താ
യിരികപും എന്് തിരപുന്വഴപുതപുകള് വ്യക്തമ്തായി 
നന്മ് ക്താണികപുന്തിന്താല് ദേവന്ത നമപുക് 
സ്തപുതിക്താം.

ല�്താകന്മ്്താെപുമപുള്ള വിവിധ സംസ്്താരങ്ങന്ളയപും 
ന്താം ത്താരതമ്യന്പ്െപുതപുല്്താള് അതില് ഏറ്വപും 
ജ്്താനലമറിയതപും മികച്തപുമ്തായ നിയമങ്ങളപും 
അവയപുന്െ ഏറ്വപും ജ്്താനലമറിയതപും മികച്തപു
മ്തായ നെപ്ി�്താക�പും, യപുക്തമ്തായ നി�ന്ധനക
ള്കപുള്ളില് നിന്പുന്ക്താണ്് ജനതിനു നല്കപുന് 
ഏറ്വപും മഹതപും യഥ്താര്ത്ഥവപുമ്തായ സ്വ്താതന്ത്ര്യം 
േര്ശികപുവ്താന് സ്താധികപുന്ത് േിവ്യസലദേശന്ത 
– ദ��ിളിന്ന ഏറ്വപും �ഹപുമ്താനികപുന് ര്താജ്യ
തി�്താണ് എന്പു ക്താണപുവ്താന് കഴിയപുന്പു. ദേ
വവചനന്ത ഏറ്വപും ഗൗരവമ്തായി കണക്താകി 
ല�്താകത്താല്പര്യങ്ങളപുന്െ എല്ല്താ ഭ്താരങ്ങന്ളയപും തെ
സ്സങ്ങന്ളയപും മ്താറ്ിന്വച്പുന്ക്താണ്പു ലയശപുവിന്റെ ക്താ
ല്ചപുവെപുകളില് ക്മലയ്താന്െ ഓെപുവ്താന് ആ വഴി 
തിരന്ഞ്ഞെപുതവര്കപു മ്താത്രമല്ല സമര്പ്ണതിന്റെ 
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ചപുവെപുകള് വയ്ക്താതവന്രയപും ദേവവചനം സ്വ്താ
ധീനിച്ിട്പുണ്് എന്ത് ശക്തമ്തായ ഒരപു ക്താര്യമ്താണ്. 
ക്ിസ്തപു നല്കപുന് സ്വ്താതന്ത്ര്യം എന്ിനും ഉള്ള അനു
മതികപുള്ള ഒരപു സ്വ്താതന്ത്ര്യം അല്ല മറിച്് യപുക്തിയപു
ന്െയപും നീതിയപുന്െയപും ലനേഹതിന്റെയപും സ്വ്താതന്ത്ര്യ
മ്താണ്. േിവ്യഉപലേശന്ത സ്വീകരികപുന് ഒരപുവന് 
അതിന് ആനുപ്താതികമ്തായ അളവില് സ്വതന്ത്രന്താ
കന്പ്െപുന്പു.  

ഇലപ്്താഴന്ത സംസ്്താരന്ത അര്താജകത്വതി
ല് നശിപ്ികപുവ്താന് കഴിയപുന് വിധതി�പുള്ള ഒരപു 
ന്തറ്്തായ സ്വ്താതന്ത്ര്യം ല�്താകന്മ്്താെപും പരകപുന്പു 
എന്് േിനപത്രതി�പും അതപുലപ്താന്� തിരപുന്വഴപുതി
ന്� പ്രവചനങ്ങളി�പും ക്താണപുല്്താള്തന്ന് ഇന്് 
ല�്താകതില് ജന്താധിപത്യതി�ൂന്െ ന്താം ക്താണപുന് 
ലേശസ്വ്താതന്ത്ര്യതില് ഞങ്ങള് ദേവതിനു നദേി 
പറയപുന്പു.

സത്യതിന്റെ സലദേശം മപുലന്്താട്പുന്ക്താണ്പുവരപു
ന്തിന്തായി യലഹ്താവ മ്താറ്ിനിര്തിയ ലേശവപും (യപു.
എസ്.എ) മറ്പു ര്താജ്യങ്ങന്ളലപ്്താന്� അതിന്റെ പ്രീതി
യില് നിന്പും വീണപുലപ്താകപും, “നിന്ന് ഞ്താന് ചിത
റിച്പുകളഞ്ഞ സക� ജ്താതികന്ളയപും ഞ്താന് മപുെിച്പു
കളയപും” (യിന്ര. 30:11). അദക്സ്തവ ര്താജ്യങ്ങളില് 
സ്വ്താതന്ത്ര്യതിന്റെ എല്ല്താ അനുമതികന്ളയപും നിയ
ന്ത്രികപുന്ത് സ്വ്താര്ത്ഥതയ്താണ്. എന്്താല് ദക്സ്തവ 
ര്താജ്യങ്ങളില് സ്വ്താര്ത്ഥതയപുന്െ അല്ല ലനേഹതിന്റെ 
വഴിയില് സക� മനുഷ്യര്കപും നന് ന്ചയ്പുവ്താനും 
അവന്ര ലസവികപുവ്താനുമപുള്ള ഉലദേശ്യമ്താണ് സ്വ്താത
ന്ത്ര്യതിനുള്ളത്. ഇന്് ഈ ല�്താകതില് ക്താണപുന് 
സക� സ്വ്താതന്ത്ര്യവപും വി� ന്ക്താെപുത് വ്താങ്ങിയവ
യ്താണ്. അത് ലനെപുവ്താന് വളന്ര ത്യ്താഗം ന്ചയ്തവന്ര 
കൂെ്താന്ത അത് ലനെപുവ്താന് കഴിയപുകയില്ല്തായിരപുന്പു. 
ശക്തിയപും അധിക്താരവപും അവക്താശവപും അവസരവപും 
ഉള്ളവര് അതിന്ന മറ്പുള്ളവന്ര ഹനികപുന്തിനും 
അെിമന്പ്െപുതപുന്തിനുമ്തായി ദകവശം ന്വച്ിരി
കപുന് വിധതില് സ്വ്താര്ത്ഥത മനുഷ്യര്താശിയില് 
സ്ഥ്താനം പിെിച്ിരികപുന്പു. അവര് അവക്താശങ്ങന്ള
യപും സ്വ്താതന്ത്ര്യങ്ങന്ളയപും അലന്വഷികപുന്പുമില്ല.

മനുഷ്യവര്ഗ്ഗതിന്റെ ചരിത്രതില�ക് തിരിഞ്ഞപു
ലന്താകപുല്്താള് യപുദതി�ൂന്െ മ്താത്രമ്താണ് ചി� 
സ്വ്താതന്ത്ര്യങ്ങള് മനുഷ്യര്താശിക് ദകവന്ിട്പുള്ളത് 
എന്് ചിന്ികപുന് ഏത് മനസ്സിനും ക്താണ്താന്താകപു
ന്പു. ആേ്താമ്യവര്ഗ്ഗതിന്റെ ശക്തികപു കീഴില് നി
യമങ്ങളി�ൂന്െലയ്താ യപുദങ്ങളി�ൂന്െലയ്താ മറ്പു രീ

തികളി�ൂന്െലയ്താ പൂര്ണമ്തായ സമത്വതിന്റെയപും 
നിസ്വ്താര്ത്ഥതയപുന്െയപും അവസ്ഥന്യ പ്ര്താപ്തമ്താകപു
വ്താന് കഴിയപുന്മന്് സങ്ല്പ്ികപുന്ത്താണ് ഇന്പു 
എല്ല്താവരപും ന്ചയ്പുന് ന്തറ്്.

സ്വ്താര്ത്ഥര്തായ മനുഷ്യര്താശിക് പപുലര്താഗതി ദക
വരികപുന്തിന് ഒരപു പരിധിയപുന്ണ്ന്പും ആ പരിധി
കപ്പുറം ന്താം പപുലര്താഗതി പ്രതീക്ികരപുത് എന്പും 
തിരപുന്വഴപുതപുകള് ചൂണ്ിക്താട്പുന്പു. ആ പരിധി
കപും അപ്പുറം ഉള്ള ഏതപു പപുലര്താഗതിയപും ഉയരതില് 
നിന്പും ദേവതിന്റെ പ്രിയപപുത്രന്റെ ര്താജ്യതിന്റെ 
സ്ഥ്താപനയിങ്ല് നിന്പും മ്താത്രന്മ ദകവരികയപു
ള്ളപു എന്പും തിരപുന്വഴപുതപുകള് സൂചിപ്ികപുന്പു. 
സ്തപും സ്വ്താധീനവപും സ്താമര്ത്ഥ്യവപും ജനങ്ങളപു
ന്െ സമ്ര്ദേനതിനും അവരപുന്െ സ്വന്ം സംരക്ണ
തിനും ധനസ്്താേനതിനുമ്തായി വഴങ്ങപുല്്താഴപും 
അവര് സക�തി�പും വഴങ്ങിന്ക്താെപുകപുന്ില്ല. മറിച്് 
സമീകരണതിന്തായി മപുഴപുസ്താമൂഹികഘെനന്യയപും 
സമര്പ്ികയല്ല അതില�ക് �യിപ്ികപുവ്താന്താണ് 
അവര് അനുവേികപുന്ത്. അങ്ങന്ന അവര് അര്താ
ജകത്വം �ക്്യമിെപുന്ില്ല, എങ്ി�പും അര്താജകത്വം 
ഉണ്്താകപുന്പു. ഭൂമികപുള്ള മഹത്തായ സ്വ്താതന്ത്ര്യവപും 
അനുഗ്രഹങ്ങളപും സ്താര്വ്വ�ൗകീകതയപും ആഗ്രഹി
കപുല്്താള് തന്ന് അത് അതിന്റെ ന്താശതിനിെ
യ്താകപുന്പു. ഇലപ്്താഴപുള്ള ഈ സംവിധ്താനങ്ങളപുന്െ 
തകര്ച്യി�പും നമ്പുന്െ കര്ത്താവിന്റെയപും തന്റെ 
കൂട്വക്താശികളപുന്െയപും കീഴില് േിവ്യലനേഹതിന്റെ 
പെിയില് സ്വ്താതന്ത്ര്യതിന്റെ യഥ്താര്ത്ഥ വ്താഴ്ച സ്ഥ്താ
പികപുന് ദേവതിന്റെ ക്മീകരണതിനു ന്താം നദേി
യപുള്ളവര്തായിരികണം.

പ്രഹലോഭനതിഫറെ ഈ നോളിലുള്ള ധൈര്ം
ദേവതിന്റെ സമര്പ്ിതര്തായ മകള് എന് 

നി�യില് നമ്പുന്െ കര്ത്താവ്തായ ലയശപുവിന്നതി
ന്ര ഒരപു മപുഴപുലേശവപും ഒന്ിച്ിട്പും തനികപുണ്്തായിരപു
ന് ദധര്യം ന്താം ശ്രദിച്ിരപുന്പു. സപുവിലശഷയപുഗം 
ഉെനീളം ദേവതിന്റെ യഥ്താര്ത്ഥ ജനം വിനയമപു
ള്ള ഒരപു ഗണം ആയിരപുന്പു എങ്ി�പും അവര് വളന്ര 
ശക്തരപും ദധര്യശ്താ�ികളപും ആയിരപുന്പു. അന്പ്്താ
സ്ത�ന്്താരപുന്െ ക്താ�ത് ജനം അവന്ര “ഗ്രഹികയപും” 
അവര് ലയശപുവിലന്താെപു കൂന്െയപുള്ളവര് ആയിരപുന്പു 
എന്പും അറിയപുകയപും തന്ില്നിന്പു പഠികയപും 
ന്ചയ്തപു (അന്പ്്താ. 4:3). പിത്താവിന്റെ ലവ�യ്ക്തായി 
സ്വന്ം ജീവന് ന്വച്പുന്ക്താെപുകപുവ്താനുള്ള ലയശപുവി
ന്റെ ഒരപുകന്ത തന്റെ ശിഷ്യന്്താര് കണ്പു. ഏറ്വപും 
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ക്ൂരമ്തായ മരണം അവിെപുന്് അനുഭവിച്തി�പുള്ള 
തന്റെ ദധര്യം അവര് കണ്പു. അങ്ങന്ന അന്പുമപുതല് 
ഗപുരപുവിന്ന പിന്തപുെരപുന് ന്താം ഏറ്വപും ലലേശലമറി
യതപും രൂക്മ്തായതപുമ്തായ അനുഭവങ്ങള്കപു കീഴില് 
എല്ല്താ സദേര്ഭങ്ങളി�പും നമ്പുന്െ പ്രിയന്പ്ട് കര്ത്താ
വ് പ്രകെിപ്ിച് ആത്്താവിന്ന ശ്രദികപുന്പു. അത് 
നമപുക് വളന്ര ആശ്ചര്യകരമ്തായ പ്രലച്താേനമ്താണ്.

സമര്പ്ിതരപും വിശപുദീകരികന്പ്ട്വരപും വിശ്വസ്ത
രപുമ്തായവര് ല�്താകത് അത്ര അറിയന്പ്ട്വര്തായിരപു
ന്ില്ല. അവര് ന്പ്താതപുന്വ മഹ്താന്്താലര്താ പണ്ിതലര്താ 
ധനവ്താന്്താലര്താ ആയിരപുന്ില്ല. ചരിത്രം നയികപുക
യപും എന്്താല് അവര്ക് �ഭിച് പ്രക്താശതിന്ന്താത 
വണ്ം മരികപുംവന്ര ദേവലത്താെപുകൂന്െ നെന്വ
രപുമ്തായ യഥ്താര്ത്ഥ വിശപുദന്്താന്ര നമപുക് ക്താണ്താം. 
പീഡിപ്ികന്പ്ട്ില്ല എങ്ി�പും ല�്താകം ദേവതിന്റെ 
ഈ വിശപുദന്്താന്ര മറന്പുകളഞ്ഞപു. ആര്താണ് പൂ
ര്ണമ്തായപും ഹൃേയതില് വിശ്വസ്തരപും ആത്്താര്ത്ഥരപും 
എന്പു നമപുക് പറയപുവ്താന് കഴിയപുകയില്ല. എന്്താല് 
“കര്ത്താവ് തനികപുള്ളവന്ര അറിയപുന്പു” എന്് 
നമപുക് ഉറപ്പുണ്് (2 തിന്മ്താ. 2:19).

നമ്പുന്െ ഈ ക്താ�ന്തകപുറിച്് പറഞ്ഞ്താല്, 
ഇതപുലപ്താന്� സ്വഭ്താവതിന് ഏറ്വപും ശക്തിയപും 
ദധര്യവപും ആവശ്യമ്തായ ലവന്റ ഒരപു ക്താ�വപും 
ഉണ്്തായിരപുന്ിട്ില്ല. സക�ഭൂമിയപുന്െയപും പ്രലത്യകിച്് 
ക്ിസ്തപുമതതിന്റെയപും അനീതി ഇലപ്്താള് അതിന്റെ 
അന്്യതില് എതിയിരികപുന്പു. ആക്താശതിന് 
കീഴില് എല്ല്തായിെതപും സ്ഥ്താപിതമ്താകപുന് വരപുവ്താ
നിരികപുന് മഹതരമ്തായ ദേവര്താജ്യതിനുലവണ്ി, 
ര്താജ്താധിര്താജ്താവിന്റെ മഹത്തായ വ്താഴ്ചയ്കപു ലവണ്ി 
ഇലപ്്താഴന്ത എല്ല്താ ഭരണകൂെങ്ങളപും നീകന്പ്ലെണ്
ത്താണ് (േ്താനി. 7:27). സ്വയം ക്ിസ്തപുവിന്റെ സഭ എന്പു 

വിളികപുന് ഇന്ന്ത എല്ല്താ സഭ്താവ്യവസ്ഥകളപും ന്ത
റ്ിന്റെ ഭ്താഗത് അണിനിരന്ിരികപുന്വയ്താണ്. അവ 
സത്യതിനും അതിന്റെ വക്ത്താകള്കപും എതിന്രയപും 
ലപ്താര്താെപുന്പു. അതപുന്ക്താണ്് ന്താം കര്ത്താവി�പും 
അവിെപുന്ത അമിത ��തി�പും ശക്തിന്പ്െണം!

ന്തറ്ിന്റെ ഈ ലക്താട്ന്യ്കതിന്ര ഒറ്യ്ക് സ്വന് ശക്തി
യ്താല് ലപ്താര്താെിയ്താല് അവര് പര്താജയന്പ്െപുന്മന്ത് 
തീര്ച്യ്താണ്. എന്്താല് അവന് ദസന്യങ്ങളപുന്െ 
യലഹ്താവയപുന്െ ശക്തിയ്താല് ലപ്താര്താെപുകയപും അവന് 
എന്് പ്രവൃതികണം, പറയണം, എന്് അവന് േി
വ്യനിര്ലദേശങ്ങളപും ഉണ്് എങ്ില് അവര് നല്ല ദധര്യം 
ഉള്ളവര്തായിരികപും. ആത്്താര്ത്ഥതയപുള്ള പ�രപും 
ഇലപ്്താള് ജീവന്റെ അപ്ം അലന്വഷികപുന്പു. അവര് 
ഇലപ്്താള് �്താ�ില�്താണിന്റെ അെിമകള്താണ്. അവര് 
“വയ�ി�്താണ്” – ല�്താകതില് പട്ിണിയില് കിെ
കപുന്പു. അവര്ക് നമ്പുന്െ സഹ്തായമ്താവശ്യമ്താണ്. 
“എങ്ി�പും പിത്താവ് എന്റെ ന്താമതില് അയപ്്താനുള്ള 
പരിശപുദ്താത്്താവ് എന് ക്താര്യസ്ഥന് നിങ്ങള്കപു 
സക�വപും ഉപലേശിച്പു തരികയപും ഞ്താന് നിങ്ങലള്താെപു 
പറഞ്ഞന്ത്താന്കയപും നിങ്ങന്ള ഓര്മ്ന്പ്െപുതപുകയപും 
ന്ചയ്പും” (ലയ്താഹ. 14:26 Diaglott). ഈ വ്താക്യതില് 
പറയപുന് പരിശപുദ്താത്്താവ് വരപുവ്താനിരികപുന് ക്താ
ര്യങ്ങന്ള നമപുക് ക്താണിച്പുതരികയപും കഴിഞ്ഞപുലപ്താ
യതിന്ന നമപുക് മനസി�്താകിതരികയപും ന്ചയ്പും.

നമ്പുന്െ ശക്തി അതിന്റെ അന്്യലത്താളം പരി
ലശ്താധികന്പ്െപുന്മന്് ഉറപ്പുള്ളവര്തായിരിക്താം. ദേവ
തിന്റെ സത്യവചനതി�പുള്ള നമ്പുന്െ ആശ്രയവപും 
സത്യന്ത ക്താകപുവ്താനുള്ള നമ്പുന്െ ദധര്യവപും പരീ
ക്ികന്പ്െപും. തന്റെ ഗപുരപുവിന്ന പിന്തപുെരപുവ്താന് 
വിശ്വസ്തതലയ്താന്െ തങ്ങളപുന്െ ക്ൂശ് വഹിക്താതവ
ന്ര ദേവം ര്താജ്യതില് അനുവേികപുകയില്ല. അലത, 
ക്മ അനുഭവിക്താത ആന്രയപും തന്ന്! ദേവം 
തിരന്ഞ്ഞെപുതിരികപുന് േ്താഹികപുകയപും വിശകപുക
യപും ന്ചയ്പുന്വന്ര നമപുക് അലന്വഷിക്താം. അവര്ക് 
ഭക്ികപുവ്താനും ജീവന്റെ ശപുദജ�തില് നിന്പും 
കപുെികപുവ്താനും നല്ക്താം. ആന്രങ്ി�പും കഷ്ടതയപു
ന്െ അശ്താന്മ്തായ കെ�ില് മപുങ്ങിത്താഴപുകയ്താന്ണ
ങ്ില് അതി�ിറങ്ങി അവന്ര രക്ിലകണ്ത് നമ്പുന്െ 
കര്തവ്യമ്താണ്.

നമ്പുന്െ പരീക്കളപും പരിലശ്താധനകളപും ഏവ
യ്തായിരികണം എന്് നമ്പുന്െ സ്വര്ഗ്ഗീയപിത്താ
വ്തായ യലഹ്താവ ശ്രദികപുന്ില്ല എങ്ി�പും, േപുര്േിവ
സതിന്റെ അന്്യന്താളപുകളില് ജീവികപുന് നമപുക് 
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യലഹ്താവ ലയ്താശപുവയ്കപു നല്കിയ
തപുലപ്താ�പുള്ള നിര്ലദേശങ്ങളപും ��
ന്പ്െപുത�പും ആവശ്യമ്താന്ണന്് 
ന്താം തിരിച്റിയപുന്പു. ലയ്താശപു. 
1:7,8 ല് യലഹ്താവ ലയ്താശപുവന്യ 
ഉത്ല�്താധിപ്ികപുന്തപുലപ്താന്� 
ദേവതി�പും അവിെപുന്ത അമി
ത��തി�പും ശക്തിന്പ്െപുവ്താ
നും (എന്െ. 6:10) ദധര്യന്പ്
െപുവ്താനും മ്താത്രമല്ല, സത്യതില് 
നിന്പും പപുറലക്താട്പു തിരിയ്താതിരി
കപുവ്താന് അവ നമ്പുന്െ ന്താവില് 
നിന്പും ലപ്താക്താതിരികപുവ്താനും 
പപുതിയ വര്ഷതി�പും നിത്യക്താ
�ലതകപും തന്റെ യഥ്താര്ത്ഥ 
ജനം ആത്ീയമ്തായി സ്ന്രപും 
വിജയികളപും ആയിരികപുന്തിനു 
ലവണ്ി അവിെപുന്ത നിര്ലദേശങ്ങന്ള ശ്രദലയ്താെപും 
വിശ്വസ്തതലയ്താെപും കൂന്െ പിന്തപുെരപുന്തിനുമ്തായി 
സത്യം കൂെപുതല് സംസ്താരികപുകയപും ര്താവപും പക�പും 
അതിന്ന ധ്യ്താനം ന്ചയ്ണന്മന്പും കൂന്െ അതപു നന്മ് 
ഉത്ല�്താധിപ്ികപുന്പു.

ക്ിസ്ത്ോനിയുഫട ഹ�ോരോട്ം
“മനുഷ്യര്കപു നെപ്ല്ല്താത പരീക് നിങ്ങള്കപു 

ലനരിട്ിട്ില്ല; ദേവം വിശ്വസ്തന്; നിങ്ങള്കപു കഴിയപു
ന്തിനു മീന്ത പരീക് ലനരിെപുവ്താന് സമ്തിക്താന്ത 
നിങ്ങള്കപു സഹിപ്്താന് കഴിലയണ്തിനു പരീക്
ലയ്താെപുകൂന്െ അവിെപുന്് ലപ്താകപുവഴിയപും ഉണ്്താകപും” 
(1 ന്ക്താരി. 10:13). ല�്താകതിന്റെ സ്വ്താതന്ത്ര്യതി
നു ലവണ്ി വളന്ര ലപ്താര്താട്ം കഴികണന്മങ്ില്, 
ദ��ിളിന്� ഉയര്ന് നി�യില�ക് എതിലച്രപു
വ്താന് ആഗ്രഹികപുന്വര്കപും “ക്ിസ്തപു നന്മ് സ്വതന്ത്ര
ര്താകിയ” സ്വ്താതന്ത്ര്യതിന്തായി ആഗ്രഹികയപും ന്ച
യ്പുന്വര്കപും കൂെപുതല് ലപ്താര്താലെണ്ത്തായി വരപുന്പു 
(ഗ�്താ. 5:1). ക്ിസ്തപു സ്വ്താതന്ത്ര്യം നല്കപുന്മന്് ഈ 
തിരപുന്വഴപുത് പ്രഖ്യ്താപികപുന്പു. എങ്ി�പും അതിന്ന 
ആഗ്രഹികപുന്വര്കപും അതിനുലവണ്ി ലപ്താര്താെപുന്
വര്കപും മ്താത്രമ്തായിരികപും അത് നല്കപുക എന്് 
വചനം ന്തളിയികപുന്പു. ഇത് ഒരപു ലച്താേ്യതില�ക് 
നയികപുന്പു; എന്ിന്നതിന്രയ്താണ് അവര് ലപ്താര്താ
െപുന്ത്? അവരപുന്െ പ്രധ്താന ലപ്താര്താട്ം അവരപുന്െ വി
ഴ്ചഭവിച്ത്തായ ത്താല്പര്യങ്ങലള്താെ്തായിരികപും. വീഴ്ചയ്കപു 
കീഴില് ഈ നീണ് നൂറ്്താണ്പുകള്തായി പ്താപം അവരപുന്െ 

ജ ഡതില്, പപുതിയ മനസ്സില് ഒരപു 
ലപ്താര്താട്ന്ത നിര്�ന്ധിപ്ികപുന് 
വിധം സഹജമ്താവപുകയപും സ്ഥ്താന
മപുറപ്ികപുകയപും ന്ചയ്തിരികപുന്പു 
എന്് അവന് മനസി�്താകപുന്പു. 
കര്ത്താവിന്റെ വചനതില് ശ്ര
ദന്ക്താെപുകപുന്തി�ൂന്െ അവ
ര്ക് പപുതിയ മനസ്സപും സ്വഭ്താവ
വപും �ഭികപുന്പു. ക്ിസ്തപുവി�പുള്ള 
വിശ്വ്താസത്താല് സമ്താധ്താനവപും 
പ്താപതില്നിന്പുള്ള ക്മയപും 
സംസ്താരികപുല്്താള് അത് നന്മ് 
നീതിയപുന്െയപും സത്യതിന്റെയപും 
ലവ�യി�പുള്ള പൂര്ണ സമര്പ്ണ
തി�ൂന്െ ക്ിസ്തപുവില് പപുതിയ 
ജീവിതതില�ക് നയികപുന്പു. 
കര്ത്താവ്തായ ലയശപുവിന്റെ നല്ല 

ഭെന്തായപുള്ള ലവ� ആരംഭികപുന്ത്താണ് വിശ്വ്താസിയപു
ന്െ ഭ്താഗതപുനിന്പുള്ള സമര്പ്ണം. പ്രധ്താന ന്തായകന് 
നല്കിയിട്പുള്ള നിയമങ്ങള്ക് അനുസൃതമ്തായി പ്താ
പതിനും സ്വ്താര്ത്ഥതയ്കപും എതിന്രയപുള്ള ലപ്താര്താട്
മ്തായിരപുന്പു അത്.

തന്റെ ഏറ്വപും വ�ിയ യപുദങ്ങളില് ചി�ത് തന്ി
ല്തന്ന്യ്താണ് എന്് ഓലര്താ ഭെനും ആശ്ചര്യലത്താ
ന്െ കന്ണ്തപുന്പു. അവന് ല�്താകന്ത സത്യതിന്റെ 
ലവ�യ്ക്തായപുള്ള തന്റെ സമയതിന്റെയപും കഴിവിന്റെ
യപും സ്വ്താധീനതിന്റെയപും പൂര്ണ സമര്പ്ണതിന് 
ഒരപു എതിര്താളിയ്തായി ക്താണപുന്പു. പ്താപന്തയപും 
സ്വ്താര്ത്ഥതന്യയപും ശക്താരികപുന് ഒരപു അവസ്ഥ
ലയ്താളവപും എതപുവ്താന് ല�്താകം തയ്്താറ്തായിരപുന്ില്ല. 
ആയതിന്താല് ല�്താകം “കപെലവഷം ധരികപുകയപും” 
പരിഹസികപുകയപും “വിശപുദന്രയപും” വിളികന്പ്ട് 
സമര്പ്ിതന്രയപും തള്ളികളയപുകയപും ന്ചയ്പുന്പു. ഒരപു 
നല്ല ഭെന് ഇതിനു ലവണ്ി തയ്്താറ്തായവനും സമ്താധ്താന 
സപുവിലശഷതിന്തായപുള്ള ഒരപുകമ്താകപുന് ന്ചരപുപ്് 
ക്താ�ിനണിയപുന്വനുമ്താകണം. ഇല്ല്താ എങ്ില് ല�്താ
കതില് നിന്പുമപുള്ള എതിര്പ്പു മൂ�ം അവന്റെ 
പ്താതയില് വിതറന്പ്െപുന് പ്രയ്താസങ്ങള്താല് അവന്റെ 
ക്താ�പുകള് മരണംവന്ര ന്പ്താട്പുകയപും അവന്ന തിര
ന്ഞ്ഞെപുതിരികപുന് വ്യവസ്ഥപ്രക്താരം മരണംവന്ര 
നീണ്പുനില്കപുന് നി�ന്ധനകന്ള ന്ചറപുകപുവ്താന് 
കഴിയ്താതവിധം ഒഴിവ്താകന്പ്െപുകയപും ന്ചയ്പും.

പ്രലത്യകിച്പും പപുതപുവര്ഷതിന്റെ ആരംഭതില് 
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ദേവതിന്റെ സമര്പ്ിതര്തായവര് കര്ത്താവി�പും 
അവിെപുന്ത അമിത��തി�പും ശക്തിന്പ്െപുവ്താന് 
പ്രയത്ികപുന്പു. എന്്താല് പിശ്താചിനും ല�്താകതി
�പുള്ള ആത്്താവിനും സ്വയതിന്റെ ��ഹീനതയ്കപും 
എതിന്ര ലപ്താര്താെപുന്തിലനക്താള് മറ്പുള്ളവലര്താെ് 
ലപ്താര്താെപുവ്താന്തായിരികപും സ്വ്താഭ്താവികമ്തായി ഉണ്്താകപു
ന് പ്രവണത. ഗ�്താ. 5:15 ഇത് ചൂണ്ിക്താണികപുന്പു. 
സ്വന്ം ��ഹീനതകള്കപും ലേ്താഷങ്ങള്കപുന്മതി
ന്ര തിരിച്പുവിട് നല്ല ലവ�യ്ക്തായി ഉപലയ്താഗികപുന് 
യപുലദ്താത്പുകതയപുന്െയപും വിന്താശതിലറെയപുമ്തായ 
ഒരപു ക്ിസ്തീയ ഭെന്റെ ആയപുധങ്ങള് അവന്റെ സ്വന്ം 
��ഹീനതന്യ മറന്പുന്ക്താണ്്താല് ത്താറപുമ്താറ്താകപും. 
ഒരപു ക്താരണവപും കൂെ്താന്ത അങ്ങന്ന അവന് സലഹ്താേ
രന്്താലര്താെപു ലപ്താര്താെപുന്വന്താകപും. അന്ല്ലങ്ില് അവന് 
ക�ഹപ്രിയമ്തായ സ്വഭ്താവം മൂ�ം മറ്പുള്ളവരപുന്െ പ്ര്താ
ധ്താന്യന്ത ലച്താേ്യം ന്ചയ്പും. അങ്ങന്നയപുള്ളവര് 
േീര്ഘക്മയപുള്ളവന് യപുദവീരനി�പും ജിതമ്താനസന് 
പട്ണംപിെികപുന്വനി�പും ലശ്രഷ്ഠന് എന്് ഓര്തപു
ന്ക്താള്ളന്ട് (സേൃ. 16:32)

മറ്പുള്ളവന്ര കെികപുകയപും വിഴപുങ്ങപുകയപും ന്ചയ്പു
ന്തപും കര്തൃജനങ്ങള്കിെയില് ആത്ീയമ്തായവന്യ 
നശിപ്ികപുന്തപുമ്തായ ന്തറ്്തായ ക്ിസ്തീയ ഊര്ജ്ജ
തിന്റെ വഴിന്യകപുറിച്് അന്പ്്താസ്ത�ന് പര്താമര്ശി
കപുന്പു. എന്്താല് അന്പ്്താസ്ത�ന് േിവ്യന്വളിപ്്താെിന്റെ 
പ്രധ്താന നിയമങ്ങന്ള �ഹപുമ്താനികപുല്്താള്തന്ന് 
ആ�സ്യന്ത അനുകൂ�ികപുന്ില്ല. എന്പുന്ക്താന്ണ്
ന്്താല് വിശപുദന്്താര്കപു ഭരലമല്പിച്ിരികപുന് വി
ശ്വ്താസതിന്തായി ലപ്താര്താെപുവ്താന് നന്മ് അലദേഹം 
പ്രല�്താധിപ്ിച്പു (യൂേ്താ. 3). എന്്താല് ഈ ലപ്താര്താട്ം 
കെികപുകയപും വിഴപുങ്ങപുകയപും ന്ചയ്പുന്ത്തായ രീതിയി
�ല്ല ലവണ്ത്. അത് ക്മലയ്താെപും സഹിഷ്പുതലയ്താെപും 
സലഹ്താേരലനേഹലത്താെപും അ�ിലവ്താെപും കൂന്െയ്താണ് 
ലവണ്ത്. 

കര്ത്താവി�പും അവിെപുന്ത അമിത��തി�പും 
ശക്തിന്പ്െപുവ്താന് ആഗ്രഹികപുന് സമര്പ്ിത ജനം 
ജഡതിനു പിന്്താന്�യല്ല ആത്്താവിനു പിന്്താന്� 
നെകപുവ്താന്താണ് (ജിവികപുവ്താന്താണ്) അവരപുന്െ 
ലപര് ച്താര്തന്പ്ട്ിരികപുന്ത്. ഈ വസ്തപുതന്യ 
അവര് നിരന്രം അറിഞ്ഞ്, സത്യതിന്റെ ആത്്താ
വിന്റെ ശരിയ്തായ പ്താതയി�ൂന്െയ്താണ് തങ്ങള് നെ
കപുന്ന്തന്് പരിലശ്താധികണം. ആത്്താവിന്റെ 
ആഗ്രഹങ്ങള് ജഡതിനു വിപരീതമ്തായിരികപുന്തപു 
ലപ്താന്� ജഡവപും അതിന്റെ സ്വ്താഭ്താവിക ച്തായ് വപുക

ളപും പ്രവണതകളപും ലഭ്താലഗച്ഛകളപും ത്താല്പര്യങ്ങളപും 
ആത്്താവിനു എതിര്തായിരികപുന്മന്് അന്പ്്താസ്ത�ന് 
പ്രഖ്യ്താപികപുന്പു. ഈ രണ്് ആഗ്രഹങ്ങളപും ഒന്ി
ലന്താന്െ്താന്് വിപരീതമ്തായികപും. അതിന്താല് ഇവ 
രണ്ിലനയപും നമപുക് തൃപ്തിന്പ്െപുതപുവ്താന്താകില്ല. 
ഇവയില് ഏതിന്ന ആശ്രയിച്്താ�പും അത് മലറ്തിന്റെ 
എതിര്തായിരികപും (ഗ�്താ. 5:16,17).

നന്മ് സ്വതന്ത്രര്താകപുന് ക്ിസ്തപുവിന്റെ യഥ്താര്ത്ഥ 
സ്വ്താതന്ത്ര്യം പഴയ പ്രകൃതിയപും സക� പ്താപകരമ്തായ 
ത്താല്പര്യതിനും ച്തായ് വിനും എതിന്രയപുള്ള പപുതിയ 
മനസ്സിന്റെ തപുെര്ച്യ്തായ യപുദതില് മ്താത്രലമ ദക
വരികപുവ്താന്താകപുകയപുള്ളൂ എന്പു ന്താം അറിയണം. 
പപുതിയ ഇച്ഛ പഴയതിലന്താെ് ലയ്താജികപുന്തല്ല. 
എന്ന്ന്്താല് ന്താം പഴയ ഇച്ഛന്യ മരിച്ത്തായി 
കണക്താകപുന്പു. പഴയ ഇച്ഛ മപുന്പ് നിയന്ത്രിച്തപും 
ഇലപ്്താഴപും േപുഷ്ടത്താല്പര്യങ്ങള് ഉള്ളതപുമ്തായ ജഡതി
ന്നതിന്രയ്താണ് പപുതിയ ഇച്ഛയപും യപുദം ന്ചയ്പുന്ത്. 
അതപുന്ക്താണ്് പപുതിയ ഇച്ഛയ്ക് അതിന് ഉറപ്ികപു
വ്താനും കഴിയപുന് സക� നി�നില്പിന്റെ ��വപും 
സഹ്തായവപും ആവശ്യമ്താണ്. ഇവയില് കൂെപുത�പും 
ദേവതിന്റെ വചനതി�ൂന്െ ഭക്ണമ്തായപും, ലപ്താ
ഷണമ്തായപും ��മ്തായപും നല്കപുന്പു. അവിെപുന്ത 
മഹത്തായതപും അമൂ�്യമ്തായതപുമ്തായ വ്താഗ്ദതങ്ങള് 
പപുതിയ ഇച്ഛന്യ കര്ത്താവി�പും അവിെപുന്ത അമി
ത��തി�പും ശക്തിന്പ്െപുവ്താനും ജഡതി�പും നല്ല 
ലപ്താര്താട്തി�പും കീഴെകപുവ്താനുള്ള രീതിയില് ക്മമ്താ
യി നല്കന്പ്െപുന്പു.

ഗ�്താ. 5:17, “എന്്താല് നിങ്ങള് ജഡതിന്റെ 
ലമ്താഹം നിവര്തികയില്ല”. ഈ പ്രഖ്യ്താപനം നമ്പുന്െ 
എല്ല്താ അനുഭവങ്ങലള്താെപും പൂര്ണ ന്പ്താരപുതതില് 
ഇരികപുന്പു. ചി� ക്താര്യതില് ചി� സമയങ്ങളില് 
ന്താം ഇഷ്ടമപുള്ളതപുലപ്താന്� പ്രവര്തികപും. നമപുക് 
ജഡതിനു ലമല് വിജയം ദകവരിക്താനുമ്താകപും. 
എന്്താല് പപുതിയ മനസിനു ഒരിക�പും പൂര്ണമ്താ
യി കീഴെകപുവ്താന് പറ്്താത ചി� ��ഹീനതകളപും, 
ലത്താല്വികളപും, കറകളപും നമ്പുന്െ ജഡതില് ഉണ്്. 
എന്ിരപുന്്താ�പും ലപ്താര്താെപുന് ഓലര്താ യപുദങ്ങള് പി
ന്ിെപുലന്്താറപും പപുതിയ മനസ്സ് ശക്തിലയറിയത്താവപു
കയപും ജഡം ��ഹീനമ്താവപുകയപും ന്ചയ്പും.

പ്രവ്താചകന്തായ മീഖ്താ ദേവതിന്റെ സമര്പ്ിത 
മകലള്താെ് എരിവപുള്ള ഒരപു ലച്താേ്യം ലച്താേികപുന്പു, 
“എന്്താകപുന്പു യലഹ്താവ നിങ്ങലള്താെപു ലച്താേികപു
ന്ത് (മീഖ. 6:8)? കര്തവ്യലനേഹതില് നിലന്്താ 
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നീതിയില് നിലന്്താ വ്യത്യസ്തമ്തായ നിസ്വ്താര്ത്ഥമ്തായ 
നിഷ്പക്മ്തായ പരിത്യ്താഗിയ്തായ ലനേഹന്ത കപുറി
ച്ല്ല ഈ വ്താക്യം പറയപുന്ത് എന്പും യലഹ്താവയപു
ന്െ ആവശ്യങ്ങള്ക് ഒതപുള്ള ഒരപു ലച്താേ്യമ്താണ് 
ഇന്തന്പും മനസി�്താക്താം. എന്പുന്ക്താന്ണ്ന്്താല് 
യലഹ്താവ സമര്പ്ണം ന്ചയ്പുവ്താന് ഉള്ള ഒരപുവന്റെ 
അവക്താശന്ത വിട്പുകളയപുവ്താന് ആവശ്യന്പ്െപുകലയ്താ 
കല്പികപുകലയ്താ ന്ചയ്പുന്ില്ല. നീതീകരികപുന്വ
ര്ക് ജീവന്റെ അവക്താശങ്ങലള്താന്െ്താപ്ം ജീവികപു
വ്താനുള്ള കണകിെന്പ്ട് അവക്താശവപും നല്കിയി
രികപുന്പു. ഈ അവക്താശങ്ങന്ള സമര്പ്ികപുന്തപു 
ഒരപുവന്റെ കര്തവ്യമ്താന്ണന്് ദേവം പറയപുന്ില്ല. 
അങ്ങന്ന അവിെപുന്് ഒന്പും അവക്താശന്പ്െപുന്ില്ല 
എങ്ി�പും സമര്പ്ണതില�ക് നന്മ് ക്ണികപുന്പു. 
ആയതിന്താല് സമര്പ്ണം സ്വന് ഇഷ്ടതിന്റെയപും 
അവക്താശതിന്റെയപും ക്താര്യമ്താണ്. അല്ല്താന്ത പണ്പു
ണ്്തായിരപുന്തപുലപ്താന്� കര്തവ്യമല്ല.

അെപുത യപുഗതില് സമര്പ്ണം ഒരപുവന്റെ അവ
ക്താശങ്ങളപുന്െ ത്യ്താഗം വന്ര അഥവ്താ മരണം വന്ര 
അല്ല പന്ക് പൂര്ണ മനുഷ്യജീവന് ലനെപുന്തിനു 
നീതിവന്രയപുള്ളത്താണ്. അങ്ങന്ന അത് നീതിയപു
ന്െയപും അഥവ്താ ജീവന്റെയപും നിയമതിന്റെയപും പൂ
ര്ണമനുഷ്യത്വതിന്റെയപും െ�മ്തായ പറപുേീസയ്തായ 
ഭൂമിയി�പുള്ള ഒരപുവന്റെ കര്തൃലനേഹതിന്റെ വിഷ
യമ്താവപുകയപും ന്ചയ്പുന്പു. കര്തവ്യലനേഹം അഥവ്താ 
നീതി എന്ത് സം�ന്ധിച്ിെലത്താളം ആവശ്യന്പ്
െ�പുകളപും കല്പ്നകളപും മൂന്് തരതി�്താണപുള്ളത് 
എന്് മീഖ്താ 6:8 ല് നന്മ് പഠിപ്ികപുന്പു (1) നീതി 
ന്ചയ്പുന്തിനും (2) േയന്യ ലനേഹികപുന്തിനും (3) 
ദേവലത്താെ് കൂട്്തായ്മലയ്താന്െ നെകപുവ്താനും ആണ്. 
ദേവതിന്റെ നിയമം നീതി മ്താത്രമ്താണ് ആഗ്രഹികപു
കയപും ആശ്ചര്യന്പ്െപുകയപും ന്ചയ്പുന്ത്. അങ്ങന്ന 
നമപുക് നീതിയ്തായ കര്തവ്യലനേഹം ആവശ്യന്പ്
െപുന്പു. അത്താണ് നമപുക് അവക്താശമ്തായപുള്ളത്. 
നീതിന്യന്ത് അവക്താശമ്താണ്, കര്തവ്യമ്താണ് 
എന്് ചി�ര് വിച്താരികപുന്പു. എന്്താല് ഇതപു വളന്ര 
ഇെപുങ്ങിയ ചിന്്താഗതിയ്താണ്. എന്പുന്ക്താന്ണ്ന്്താല് 
അതില് ലനേഹം ഉള്ന്പ്െപുന്ില്ല. അവര് അതിന്ന 
തണപുതതപും ജീവനില്ല്താതതപുമ്തായ ക്താര്യമ്താകി മ്താ
റ്പുന്പു. എന്്താല് അതിന്ന ലചര്തപു പിെികപുല്്താള് 
അത് അവന്ന അദധര്യന്പ്െപുതപുന്പു. അലതസമയം 
യഥ്താര്ത്ഥ നീതി ചൂെപുള്ളതപും ജീവനുള്ളതപും ലചര്തപു 
പിെിച്്താല് ജീവിതതിനു ചൂെപു നല്കപുന്തപും ആണ്.

നല്ല ചിന്തകളുഫട വില
വിശ്വ്താസതിന് ആനുപ്താതികമ്തായി ന്താം വ്താഗ്ദത

ങ്ങന്ള മപുറപുന്ക പിെികപുന്തി�പും പിത്താവിലന്താെപും 
പപുത്രലന്താെപും അവരപുന്െ മഹതരമ്തായ വ്താഗ്ദതങ്ങ
ലള്താന്െ്താപ്ം നമ്പുന്െ �ന്ധം നി�നിര്തപുന്തിനു 
ലവണ്ി നിരന്രം ജീവികപുവ്താന് പരിശ്രമികപുന്തിനും 
ആനുപ്താതികമ്തായപും നമ്പുന്െ മപുഖത് സലന്്താഷവപും 
സമ്താധ്താനവപും ക്മയപും ലനേഹവപും പ്രകെമ്താകപും. ഇത് 
ക്ലമണ നമ്പുന്െ വിലശഷഗപുണങ്ങളില് കൂെപുതല് 
കൂെപുതല് എഴപുതിലചര്കന്പ്െപുകയപും എല്ല്താവര്കപും 
േൃശ്യമ്താവപുകയപും ന്ചയ്പും. ഈ ഒരപു �ന്ധതില് 
ന്താം േപുഷ്ടതലയ കപുറിലച്്താ ആഗ്രഹിക്താന്താവ്താത 
ക്താര്യങ്ങന്ളപ്റ്ിലയ്താ ചിന്ിക്താന്ത നിര്മ�വപും, 
നല്ലതപും കപു�ീനവപും ആയവന്യപ്റ്ി ചിന്ികണം 
എന് അന്പ്്താസ്ത�ന്റെ നിര്ലദേശന്ത ഓര്കണം.

ഏതപുവിധതി�പും പ്താപകരവപും അപകെകരവപു
മ്തായ ക്താര്യങ്ങന്ള പറ്ി ചിന്ികപുന്തി�ൂന്െ വ്യവ
സ്ഥയില് മ�ിനകരമ്തായ ഒരപു പ്രഭ്താവം സംശയന്മലന്യ 
സൃഷ്ടികന്പ്െപുന്പു. കപു�ീനവപും നല്ലതപും നിര്മ�വപു
മ്തായ ക്താര്യങ്ങന്ളപ്റ്ി ചിന്ികപുന്തി�ൂന്െ ശരീരവപും 
മനസ്സപും നിസംശയമ്തായപും ശക്തിന്പ്െപുന്പു. അന്പ്്താ
സ്ത�ന് ഇങ്ങന്ന പറയപുന്പു, “സത്യമ്തായന്ത്താന്ക
യപും ഘനമ്തായന്ത്താന്കയപും നീതിയ്തായന്ത്താന്കയപും 
നിര്മ്�മ്തായന്ത്താന്കയപും രമ്യമ്തായന്ത്താന്കയപും 
സല്ഗപുണലമ്താ പപുകഴ്ച്ചലയ്താ അന്ത്താന്കയപും ചിന്ി
ച്പുന്ക്താള്വിന് (െി�ി. 4:8; ലയ്താഹ. 13:34,35; ലറ്താമ. 
13:8-10).

ന്താം േിനംലത്താറപും ന്താഴികലത്താറപും ലനേഹതിന്റെ 
ആത്്താവിന്ന നമ്ില് വിളയികപുവ്താന് ശ്രമികപുകയപും 
നമ്പുന്െ വ്താകപുകളി�പും പ്രവൃതികളി�പും അതിന്ന 
പ്ര��മ്താകപുവ്താന് അനുവേികയപും ന്ചയ്പുല്്താ
ള് അലത അനുപ്താേതില് നമപുക് അനുഗ്രഹവപും 
ഉണ്്താകപും. എന്പുന്ക്താന്ണ്ന്്താല് ഇതില് നമ്ള് 
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വചനം ലകള്കമ്താത്രം ന്ചയ്്താന്ത അതിന്ന ന്ചയ്പു
ന്വര്തായപും ഇരിപ്ിന്. എന്ിരപുന്്താ�പും ഇലപ്്താഴന്ത 
ജീവിതതി�പും ആലര്താഗ്യതി�പും ഭൗമീക അനുഗ്ര
ഹങ്ങള്കപും ആനദേങ്ങള്കപും ന്താം ഒരിക�പും ഒരപു 
ഉയര്ന് വി� നിര്ണയികപുവ്താന് പ്താെില്ല. മറിച്് നമപു
കപുള്ളതില് ന്താം അന്തന്പുതന്ന്യ്തായ്താ�പും സന്പുഷ്ട
ര്താവപുകയപും ലവണം. നമ്പുന്െ ഹൃേയങ്ങന്ള നിരന്രം 
ഭരികപുന് എല്ല്താ തിരിച്റിവിന്നയപും കവച്പുവയ്കപുന് 
ദേവതിന്റെ സമ്താധ്താനം നമപുക് അധികമധികമ്താ
യി നല്കപുവ്താന് നന്മ് സഹ്തായികപുന് ജീവിത്താനു
ഭവങ്ങന്ള ന്താം അനുവേികണം. എന്്താല് ഇലപ്്താഴ
ന്ത ജീവിതന്ത പരിപ്താ�ികപുവ്താന് തപുനിയ്താന്ത 
അവസരം �ഭികപും ലപ്താന്� അതിന്ന കര്ത്താവിന്റെ 
ലവ�യ്ക്തായി �പുദിപൂര്വ്വം സമര്പ്ികപുന്തി�പുള്ള 
അവക്താശതില് സലന്്താഷികപുല്്താള് കര്ത്താ
വില് വിശ്വസികപുന്തി�ൂന്െയപും പിന്തപുെരപുന്തി
�ൂന്െയപും ദകവരപുന് ആശ്വ്താസവപും സമ്താധ്താനവപും 
നമ്പുന്െ ശ്താരീരിക ��തിനും സമ്താധ്താനതിനും 
സലന്്താഷതിനും അനുഗ്രഹതിനും സഹജമ്തായ 
സ്വ്താധീനമ്താന്ണന്് ന്താം മനസി�്താകപും. അങ്ങന്ന 
വിശ്വസ്തര്തായ ന്താം ഇലപ്്താള് സ്വസ്ഥതയില് പ്രലവശി
കപുന്പു. എങ്ി�പും അന്പ്്താസ്ത�ന് ഇങ്ങന്ന പറയപുന്പു, 
“ആകയ്താല് ദേവതിന്റെ ജനതിന് ഒരപു ശ�ത് 
അനുഭവം ലശഷിച്ിരികപുന്പു (എബ്്താ. 4:9).

സേൃ. 23:7 ഈ ചിന് 
നമ്പുന്െ ശ്രദയില് ന്ക്താ
ണ്പുവരപുന്പു: “അവന് 
തന്റെ മനസ്സില് കണ
കപുകൂട്പുന്തപുലപ്താന്� 
ആകപുന്പു”. മനുഷ്യന് 
ചിന്ികപുന്ന്തന്പും 
സത്യമ്തായിരികപും എന്് 
ഇതില് നിന്പും മനസി�്താ
ലകണ്തില്ല. ശരിയ്തായ 
അര്ത്ഥം എന്ന്ന്്താ

ല് ഒരപുവന് പപുറന്മ ക്താണികപുന്ത്തായിരികയില്ല 
അവന്റെ യഥ്താര്ത്ഥ സ്വഭ്താവം. അവന്റെ യഥ്താര്ത്ഥ 
സ്വഭ്താവം ദേവം ക്താണപുന്ത്തായ അവന്റെ ഹൃേയവപും 
ഇച്ഛയപും ഉലദേശ്യവപുമ്താണ്. ആയതിന്താല് നമ്പുന്െ 
ഹൃേയം നന്മ് വിധികപുന്ില്ല എങ്ില് നമപുക് ദേ
വലത്താെ് സമ്താധ്താനം ഉണ്്. നമ്പുന്െ ഹൃേയം നന്മ് 
വിധികപുന്പു എങ്ില് ദേവം നമ്പുന്െ ഹൃേയതി�പും 
വ�ിയവന് എന്പും സക�വപും അവിെപുന്് അറിയപുന്പു 

എന്പും ന്താം മനസി�്താകപുന്പു. അനന്രം നമപുകപു 
സമ്താധ്താനമപുണ്്താകയില്ല മറിച്് നമ്പുന്െ തിന് പ്രവ
ര്തികളില് പശ്ച്താതപിച് യഥ്താര്ത്ഥ സമ്താധ്താനം 
അനുവേികപുവ്താന് കഴിയപുന് ദേവലത്താെ് കൂട്്തായ്മ
യില�ക് വീണ്പും വരികയപും ലവണം. അന്പ്്താസ്ത�ന് 
ഇതിന്ന ഇങ്ങന്ന ചിത്രീകരിച്ിരികപുന്പു: “നിങ്ങ
ളില് ഒരപുവന് തന്റെ ന്താവിനു കെിഞ്ഞ്താണിെ്താന്ത 
തന്റെ ഹൃേയന്ത വഞ്ിച്പുന്ക്താണ്പു ത്താന് ഭക്തന് 
എന്പു നിരൂപിച്്താല് അവന്റെ ഭക്തി വ്യര്ത്ഥം അലത്ര 
(യ്താലക്താ. 1:26). പപുറലമ അവന് ക്താഴ്ചയില് ഭക്തനും 
ചി�ലപ്്താള് സഭയപുന്െ ലസവകനും ആയിരിക്താം. 
എന്്താല് അവന്റെ ഹൃേയം മ്താറപുന് പക്ം പരിശപു
ദ്താത്്താവ് അതിന്ന പപുതപുകപുന് പക്ം, ലനേഹതി
ന്റെ ആത്്താവ് തന്റെ ഹൃേയതില് അധിവസിച്് 
അത്യധികമ്തായി അതില് ന്പരപുകപുകയപും ന്ചയ്പുല്്താ
ള് അത് അവന്റെ പ്രവൃതികന്ള മ്താത്രമല്ല തന്റെ 
ഛ്തായന്യയപും മ്താറ്പുവ്താന് സ്വ്താധീനികപും. അവന് 
തന്റെ ന്താവിനു കെിഞ്ഞ്താണിെപുന്തിനും, സക� വി
ക്താരങ്ങന്ളയപും കെിഞ്ഞ്താണിെപുന്തിനും അവന്റെ 
ആഗ്രഹങ്ങന്ളയപും ത്താല്പര്യങ്ങന്ളയപും ഉലപക്ികപു
കയപും ദേവവചനതി�പുള്ള കൃപയപുന്െയപും സത്യ
തിന്റെയപും അെിസ്ഥ്താനതില് നിന്പും വരപുന്തപും 
കപു�ീനവപും നിര്മ്�വപും മികച്തപുമ്തായവന്യ ന്ക്താണ്് 
നിറയ്കപുവ്താന് ശ്രമികപുകയപും ന്ചയ്പുന്പു.

മനുഷ്യര്താശിയില് ഭീരപുകളപും നിരപുത്്താഹികളപും 
ആയ ഭൂരിപക്ം ലപരപും അവരപുന്െ ത്താ�ന്പുകളപു
ന്െയപും അവസരങ്ങളപുന്െയപും ഏറ്വപും പ്രലയ്താജനം 
ദകവരികപുന്തില് പര്താജയന്പ്െപുന്പു. അവര് ആേ്യ
മ്തായി ക്മന്പ്െപുലതണ്ത് ഇച്ഛയ്താണ്. എന്പുന്ക്താ
ന്ണ്ന്്താല് ജീവിതതില് ഉറച് തീരപുമ്താനമില്ല്താത 
ഇരപുമനസ്സപുള്ള പപുരപുഷന് തന്റെ എല്ല്താ വഴികളി�പും 
അസ്ഥിരന്തായിരികപുന്മന്് തിരപുന്വഴപുത് ക്ിസ്തപു
വിന് പ്താഠശ്താ�യില് പ്രലവശിച്വലര്താെ് നിര്ലദേശി
കപുന്പു. ഹൃേയതിന്റെയപും മനസിന്റെയപും ശരീര
തിന്റെയപും ത്താ�ന്പുകളപുന്െയപും സക�തിന്റെയപും 
കര്ത്താവിങ്ല�കപുള്ള പൂര്ണ സമര്പ്ണന്ത തി
രപുന്വഴപുത് ലപ്ര്താത്്താഹിപ്ികപുന്പു. ഇതരം പൂര്ണ 
സമര്പ്ണതിന്റെ നി�യില�ക് എതപുന്വര്ക് 
അവരപുന്െ മനുഷ്യ്താത്്താവിന്റെ ഓലര്താ കണികകന്ള
യപും ശക്തിന്പ്െപുതപുന് വി�ലയറിയ ഉറപ്പുകള് തി
രപുന്വഴപുതപു നല്കപുന്പു.

അന്പ്്താസ്ത�ന്തായ പൗന്�്താസ് അതിന്ന ഇങ്ങന്ന 
പറയപുന്പു, “ആകയ്താല് നിങ്ങളപുന്െ മനസ്സ് ഉറപ്ിച്പു 

“അവന് തഫറെ മനസ്ില് 
കണക്ുകൂട്ുന്നതു ഹ�ോഫല 

ആകുന്നു” സദൃ. 23:7
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നിര്മേര്തായി ലയശപുക്ിസ്തപുവിന്റെ പ്രത്യക്തയിങ്ല് 
നിങ്ങള്കപു വരപുവ്താനുള്ള കൃപയില് പൂര്ണ പ്രത്യ്താശ 
ന്വച്പുന്ക്താള്വിന്” (1 പന്ത്ര്താ. 1:13). ഇച്ഛന്യ ക്
മീകരികപുന്തി�ൂന്െ അതിന്ന കര്ത്താവിലന്താെ് 
ലചര്ന്് പ്രവര്തികപുവ്താനുള്ള ഇച്ഛയ്താകി മ്താറ്പുന്
തിനും അതിനുലശഷം മഹത്വവപും വി�ലയറിയതിനും 
അപ്പുറമപുള്ള ദേവമകള്കപു ഈ വ്താഗ്ദതങ്ങന്ള ലന
െിന്യെപുകപുന്തപും എത്ര ആശ്ചര്യകരമ്തായ ശക്തിയ്താ
ണ് ��ഹീനര്കപും തളര്ന് ഹൃേയം ഉള്ളവര്കപും 
നല്കപുന്ത്. സമര്പ്ണതിന്റെ ശരിയ്തായ ചപുവെ് 
എെപുതപുകഴിഞ്ഞ്താല് ദേവം അവന്ര വിളിച്ിരികപു
ന്തപും അവരപുന്െ വിക്താസതിനു അനിവ്താര്യവപുമ്തായ 
വിശ്വ്താസന്ത പരിശീ�ിച്തിനു ലശഷവപും അവരപുന്െ 
��ഹീനതയില് കര്ത്താവിന്റെ ശക്തി പൂര്ണമ്താ
കന്പ്െപുന്പു എന്പു ആന്ര്താന്ക മനസി�്താകിയിരി
കപുന്പു! ഇവര് കര്ത്താവില് ആനദേികപുന്തില് 
അത്പുതന്പ്െപുവ്താനില്ല. അവര് കഷ്ടതയി�പും പ്രശം
സികപുന്പു എന്പു അന്പ്്താസ്ത�ന് പറയപുന്തി�പും 
അത്പുതമില്ല (ലറ്താമ. 5:1-5).

2022 ല�കപുള്ള നമ്പുന്െ ആധ്താരവ്താക്യം പ്രലത്യകി
ച്പും പ്രലയ്താജനകരമ്താണ് “േ്താവീേപും പ്രഭപുകന്്താരപും ല�
വ്യര്കപു ശപുശ്രൂഷകന്്താര്തായി ന്ക്താെപുത ലേവ്താ�യ 
േ്താസന്്താര്തായ” (CEC) നിഥിനീമ്യര് ഭൂമിയില് വരപു
വ്താനുള്ള ദേവര്താജ്യതില് ന്പ്താരപുളിന്� ല�വ്യരപു
ന്െ സഹ്തായികള് ആയ ന്പ്താരപുള്തായ നിഥിനീമ്യര് 
ആകപുവ്താന് 1954 ഒല്്താ�ര് മപുതല് പപുതിയ സമ
ര്പ്ിതരപുന്െ മഹ്താ അവസരം ഇനിയപും വളന്ര കപുറച്് 
ക്താ�ലതക് [യഥ്താസ്ഥ്താപനതിനു മപുന്പ് വന്ര] 
നീണ്പു നില്കപും (എസ്്താ. 8:20; ന്നന്ഹ. 3:26; 11:3).

പപുര്താതന വീരന്്താരപുന്െയപും യപുവവീരന്്താരപുന്െയപും 
പ്രലത്യക സഹ്തായികളപുന്െ വ്താഗ്ദതതിനനുസരിച്് 
ഭൂമിയിന്� സക� ജ്താതികന്ളയപും ര്താജ്യങ്ങന്ളയപും 
കപു�ങ്ങന്ളയപും അനുഗ്രഹികപുവ്താന് യഥ്താസ്ഥ്താപന
വര്ഗതിനു ലമല് പ്രലത്യകമ്തായി ഉപലയ്താഗികപുന് 
ഗണമ്തായ (E 11, P. 293) അബ്ഹ്താമിന്റെ സന്തി
യ്തായ അഞ്്താമന്ത [ക്മതി�പുള്ള] [സഹസ്്താബ്ദപൂ
ര്വ്വ] ഗണമ്തായ ക്വ്താസി ഇ�്ിന്� ഏറ്വപും ഉയര്ന് 
ഗണമ്താണ് എപ്ിെനി പ്താളയ സമര്പ്ിതര്. എപ്ിെ
നി കൂെ്താരതില് നിന്പും വ്യത്യസ്തമ്തായി എപ്ിെനി 
പ്താളയതില് ദേവതിനു മപു്്താന്കയപുള്ള അവരപുന്െ 
നി�നില്പിന്ന ക്താണികപുന് 1954 നു ലശഷവപും യഥ്താ
സ്ഥ്താപനതിനു മപുന്പപും വന്ര സമര്പ്ണം ന്ചയ്ത
വന്ര കപുറിച്്താണ് എപ്ിെനി പ്താളയ സമര്പ്ിതര് 

എന് ലപര് വിളികപുന്ത്. ഈ ക്താ�ന്ത സമര്പ്ി
തര് വിശ്വസ്തര്തായിരപുന്്താല് അവര്ക് വിലശഷമ്തായ 
പ്രക്താശനവപും (കൂെ്താന്ത ദേവവചനതിന്� ആഴ
മ്താര്ന് ക്താര്യങ്ങളപുന്െ അറിവപും) പപുര്താതന വീരന്്താ
ര്കപു ഉണ്്തായിരപുന്തപുലപ്താന്� പരിശപുദ്താത്്താവിന്റെ 
ഊര്ജ്ജവപും ഹൃേയതില് ഉലന്ഷവപും ഉണ്്.

ദേവതിന്റെ ആഴലമറിയ ക്താര്യങ്ങന്ള കപുറിച്് 
സംസ്താരികപുല്്താള്, പരിജ്്താനതിന് ദേവജനം 
വളന്ര പ്ര്താധ്താന്യം നല്ലകണ്ത്താണ്. കൂെ്താന്ത അത് 
പപുലര്താഗതിയപുന്െയപും വളര്ച്യപുന്െയപും ന്തളിവ്തായി 
പരിഗണിലകണ്തപുമ്താണ്. എന്പുന്ക്താന്ണ്ന്്താല് 
പരിജ്്താനതില് വളര്താന്ത ഒരപുവന് കര്ത്താവി�പും 
അവിെപുന്ത അമിത��തി�പും കൃപയി�പും ശക്തി
ന്പ്െപുവ്താന് കഴിയപുകയില്ല (എന്െ. 6:10). ദേവലത്താ
െപും അവിെപുന്ത സത്യലത്താെപുമപുള്ള ഓലര്താരപുതരപു
ന്െയപും ലനേഹം അവന്ര ദേവതിന്റെ ആഴലമറിയ 
ക്താര്യങ്ങളില�ക് കൂെപുതല് കൂെപുതല് നയികന്പ്
െപുന്തിനു സഹ്തായികപുന്പു. അന്ത, കര്ത്താവിന്റെ 
ജനതിന് േിവ്യപ്രലച്താേനത്താല് എഴപുതിയ തിരപുന്വ
ഴപുതി�പും നന്യി�പും ദേവതിന്റെ ശക്തിലയറിയ 
സ്വ്താധീനന്മന് നി�യില് അവരപുന്െ ഹൃേയങ്ങളി�പും 
മനസ്സപുകളി�പും ഉള്ള പരിശപുദ്താത്്താവിന്റെ പ്രവര്ത
നമ്തായപും അവിെപുന്ത സലദേശം അവരി�ൂന്െ ദേവ
തിന്റെ രഹസ്യങ്ങള് തന്റെ വിശ്വസ്തമകള്തായ ക്താവ
ല്ക്താര്ക് തപുറന്പുന്ക്താെപുതിരികപുന്പു. അങ്ങന്ന 
“ദേവതിന്റെ ആഴലമറിയ ക്താര്യങ്ങളപുന്െ” വ്യക്ത
മ്തായ അറിവപു നല്കിതന്ിരികപുന്പു. അവയില് ചി� 
സവിലശഷതകള് ന്ക്തായ്തപുക്താ�ത് �ന്വ്താേിക്യന് 
േൂതന്്താര് ആയ – അവസ്താനന്ത രണ്് നക്ത്ര്താം
ഗങ്ങളപുന്െ ശപുശ്രൂഷയില് ആണ് ന്വളിന്പ്െപുതിയ
ത് (ന്വളി. 3:14). കഴിഞ്ഞ വ്യവസ്ഥ്താക്താ�തില് 
കര്ത്താവിന്റെ േ്താസന്്താര് എഴപുതിയ ക്താര്യങ്ങള് 
നമ്പുന്െ ഉപലേശതിനും ശ്താസനതിനും ഗപുണീകര
ണതിനുമ്തായപും യപുഗ്താവസ്താനം വന്ന്തിയിരികപുന് 
നമപുക് �പുദിയപുപലേശതിന്തായപും എഴപുതിയിരികപു
ന്പു എന്പു അന്പ്്താസ്ത�ന്തായ പൗന്�്താസ് പറയപുന്പു 
(1 ന്ക്താരി. 10:11).

പപുതപുവര്ഷതില�ക് ന്താം പ്രലവശികപുകയപും 
എന്്താല് പ്താപം ഇലപ്്താഴപും അതിന്റെ വ്താഴ്ച തപുെരപു
കയപും ഈ ല�്താകതിന്റെ ദേവമ്തായ സ്താത്താന് 
പ്രവൃതികപുകയപും ന്ചയ്പുല്്താള്, ദേവതിന്റെ 
സമര്പ്ിതമകള് എന് നി�യില് നമ്പുന്െ വിലശഷ 
അവക്താശം പ്താപതിന് എതിലര മരണപര്യന്ം 
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നീതിയപുന്െ ലവ�യ്ക് അവക്താശങ്ങന്ള ��ികഴികപുക
യപും യലഹ്താവയ്ക് വിശ്വസ്തര്തായിരികപുകയപുമ്താണ്. ആ 
പ്താതയില് നന്മ് ക്യിപ്ികപുകയപും ജീവന്ന എെപു
തപുകളയപുകയപും ന്ചയ്പുന് േപുഷ്ടവ്യവസ്ഥകലള്താെ് 
ന്താം എതിര്തപു നില്കണം. സമര്പ്ണതില് വിശ്വ
സ്തര്തായിരികപുക എന്്താല് സമര്പ്ികപുന് ഒരപുവന്റെ 
മരണതില�കപു നയിക്താവപുന് അവസ്ഥകള്കിെ
യി�പും ദേവതിനു ശപുശ്രൂഷ ന്ചയ്പുക എന്ത്താണ്. 
ഇലപ്്താഴന്ത അവസ്ഥകള് മ്താത്രമല്ല വിശ്വസ്തര്തായവ
ര്ക് മരണന്ത നല്കപുന്ത്. അവര് ശപുശ്രൂഷയ്കപുള്ള 
ഒരപു ഉെ്െിക് ലവണ്ി, സ്വയതിനും ല�്താകതിനും 
മരിച്് ദേവതിനു ലവണ്ി ജീവിച്പുന്ക്താള്ള്താം എന് 
ഉെ്െിക് ലവണ്ി ക്ണികന്പ്ട്വര്താണ്. ഒരപുവന് 
നിര്ണയിച്ിരികപുന് കിരീെം സ്വീകരികപുവ്താന് വിശപു
ദിയിന് ന്പരപുവഴി തപുറകപുന്തിനു മപുന്പ് എങ്ി�പും, 
ദവകി സമര്പ്ണം ന്ചയ്തവര്കപും ആത്ഉല്പ്താേനം 
പ്ര്താപിച്വരപുന്െ സമര്പ്ണതില് നിന്പും വ്യത്യസ്തമ്താ
ന്യ്താരപു സമര്പ്ണം ആയിരികപുന്മന്് തിരപുന്വഴപുത് 
ഒരപു ന്ചറിയ സൂചന ലപ്താ�പും നല്കപുന്ില്ല.

രക്യപുന്െ തിരന്ഞ്ഞെപുപ്ിന് ലവ�യില് സമര്പ്
ണം ന്ചയ്പുന് ഏറ്വപും അവസ്താനന്ത ഗണമ്താണ് 
ഇവര്. ബ്േര് റസ്സ�ിന്താല് (പറൂസിയ േൂതന്) 
നല്കിയ പറൂസിയ സത്യങ്ങളി�ൂന്െയപും (അെി
സ്ഥ്താനം) ബ്േര് ലജ്താണ്സന്താല് (എപ്ിെനി േൂതന്) 
നല്കിയ എപ്ിെനി സത്യതി�ൂന്െയപും (ലമല്പണി) 
ആണ് ദേവം ഈ ക്മീകരണങ്ങള് നല്കിതന്ത്.

എപെിെനി സത്തിഹലക്് വരിക എന്നോല്  
എന്തോണ് അര്ത്ഥമോക്ുന്നത്?

എപ്ിെനി സത്യന്തയപും, യലഹ്താവയപുന്െ 
േ്താസന്തായി ലജ്താണ്സന് സലഹ്താേരന്നയപും അംഗീ
കരികണം, വ്യക്തികള് എപ്ിെനി സത്യതിന്റെ 
അറിവി�പും ധ്താരണയി�പും വ്യത്യസ്ഥര്താണ്. എപ്ിെ
നി പ്താളയതിന്റെ ക്താ�ത്, അത്തായത് 1954 നും മ്താ
ദ്യസ്ഥര്താജ്യം സ്ഥ്താപികപുന്തിനു മപുന്പ് സമര്പ്ണം 
ന്ച്തപും, എപ്ിെനി സത്യപ്രസ്ഥ്താനതിന്റെ അക
തപുംപപുറതപും ഉള്ള ക്ിസ്ത്യ്താനികള് അെങ്ങിയത്താണ് 
എപ്ിെനി (ക്താ�ം) പ്താളയ (വ്താസസ്ഥ�ം) സമര്പ്ി
തര് (ഹൃേയനി�). അവര്ക് പറൂസിയ എപ്ിെനി 
സത്യലത്താെപുള്ള �ന്ധതിന് ഇവിന്െ സ്ഥ്താനമില്ല. 
ഇവിന്െ ഇവരപുന്െ ലപരില് പറയപുന് ‘എപ്ിെനി’ 
അവരപുന്െ പ്ര്താമ്താണിക അംഗീക്താരന്തയല്ല മറിച്് 
ക്താ�ന്തയ്താണ് സൂചിപ്ികപുന്ത്. അത്തായത് 
എപ്ിെനി ക്താ�ത് സമര്പ്ണം ന്ചയ്തതപുന്ക്താണ്്താ

ണ് അവന്ര എപ്ിെനി പ്താളയ സമര്പ്ിതര് എന്് 
വിളികപുന്ത്.

എപ്ിെനി സത്യതിന്റെ വിക്താസം പ്ര്താപിച്വര് 
ന്പ്താരപുളിന്� ലശ�്താ ര്താജ്ി പ്രത്യ്താശക്താര്താണ്. 
അവര്ക് വ�ിയ അവക്താശങ്ങളപും തന്ൂ�ം വ�ിയ 
കെമകളപും ഉണ്്. ലശ�്താര്താജ്ി ശല�്താലമ്താന്ന 
കപുറിച്് ലകട്തപുലപ്താന്� ന്താം [CEC] ന്പ്താരപുളിന്� 
ശല�്താലമ്താന്റെ എപ്ിെനി എഴപുതപുകന്ളകപുറിച്് 
ലകട്് നമ്പുന്െ കഠിനമ്തായ സംശയങ്ങള് ന്ക്താണ്് 
അലദേഹതിന്റെ അെപുത് വരപുകയപും, നമ്പുന്െ ലച്താ
േ്യങ്ങള്കപുള്ള അലദേഹതിന്റെ ഉതരങ്ങള്താല് തൃ
പ്തിന്പ്െപുകയപും ന്ചയ്തപു. ര്താജ്ിന്യലപ്്താന്� ന്താമപും 
ദേവതിന്റെ ആഴലമറിയ ക്താര്യങ്ങന്ള തകസമ
യത് പപുലര്താഗമിച്പു വരപുന് സത്യന്ത തന്ന് മന
സി�്താകപുന്തപുവന്ര ന്താം സത്യതിന്റെ ലമശയില് 
വിരപുന്ിന്തായി ഇരികപുന്പു.

ദേവതിനു സ്വയം സമര്പ്ികപുന്വന്രന്ക്താണ്്, 
കര്ത്താവിനു സ്വയം ഏല്പ്ികപുന്വന്രന്ക്താണ്് വ്യ
ത്യസ്ഥമ്തായ ഉപലയ്താഗങ്ങളപും ആവശ്യങ്ങളപുമ്താണപുള്ള
ത് എന്് ഞങ്ങള് തിരിച്റിയപുന്പു (2 ന്ക്താരി. 8:5). 
എന്ിരപുന്്താ�പും ഇത് ദേവീക നിര്ണയതിന്� 
വ്യവസ്ഥ്താനുസരണമ്തായ മ്താറ്ങ്ങള് ലപ്താ�പുള്ള ക്താര
ണതില് അധിഷ്ഠിതമ്തായിരികപും. ഇതരം ഉപലയ്താ
ഗങ്ങളപും ആവശ്യങ്ങളപും ദേവമ്താണ് തീരപുമ്താനിലക
ണ്ത്. മറിച്് സമര്പ്ിതര്ക് തന്റെ സമര്പ്ണതില് 
യ്താന്ത്താരപു വ്യത്യ്താസവപും ന്ക്താണ്പുവരപുവ്താന് പ്താെില്ല.

ഒെപുവില് സലഹ്താേരന്്താന്ര [സ്വന് ഇഷ്ടതിനുപ
രിയ്തായി ദേവതിന്റെ ഇഷ്ടം അലന്വഷികപുകയപും 
ലനേഹികപുകയപും പ്രവൃതികപുകയപും ന്ചയ്പുന്വ
ന്ര] കര്ത്താവി�പും അവിെപുന്ത അമിത��തി
�പും ശക്തിന്പ്െപുവിന്. പ്രലത്യക കൃപയില�കപുള്ള 
യലഹ്താവയപുന്െ വിളിക് ന്ചവിന്ക്താണ് സലഹ്താേ
രന്്താര് നീതിയപും ന്യ്തായവപും മ്താത്രമല്ല, ദേവന്ത 
ലനേഹികപുന്വര്ക് ദേവം വ്താഗ്ദതം ന്ചയ്തിരികപു
ന് ക്ിസ്തപുലയശപുവി�പും നീതി – നിത്യമ്തായ ജീവനും 
അവര് തിരിച്റിഞ്ഞിരികപുന്പു.

ലവന്റ എവിന്െയപും ഇതരം ഒരപു വ്താഗ്ദതം ഇല്ല. 
ഒരപു േികില് നിന്പും ഇതരം ഒരപു ലവ�യപും പ്രത്യ്താ
ശയപും വരികയപും ഇല്ല. നിത്യജീവന് �ഭികപുന്തിന് 
ന്താം എങ്ങന്ന മന്റ്്താരപു ലവ�യില് ഏര്ന്പ്െപുന്തി
ന്നപ്റ്ി ചിന്ികപും. ന്താം നമ്പുന്െ മഹ്താവ�ിയ സത്യ
ദേവതിനു ലവണ്ി നമ്പുന്െ മനുഷ്യജീവന് ��ി
ന്ചയ്പുന്തില് ന്താം സലന്്താഷികപുന്പു. അതരം 
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പ്രത്യ്താശകള്താല് നിത്യജീവനില�കപുള്ള പ്താത വ്യ
ക്തമ്താകി നമ്പുന്െ മപുന്പില് ഉള്ളലപ്്താള് ആര്താണ് 
അതില്നിന്പും പിന്തിരിയപുന് ജീവിതതിന്റെ 
ധനതില�കപും �ഹപുമ്താനതില�കപും പ്രശസ്തി
യില�കപും ഉല്ല്താസതില�കപും നയികന്പ്െപുന്ത്, 
അവ ര്താജ്യതി�പുള്ള നമ്പുന്െ പപുലര്താഗതിന്യ തെ
സ്സന്പ്െപുതപുന്മന്പും നമ്പുന്െ പ്രത്യ്താശകന്ള നിര്താ
ശന്പ്െപുതപുന്മന്പും അറിഞ്ഞപുന്ക്താണ്്, മഹത്തായ 
വ്താഗ്ദതങ്ങള് നമപുക് നിഷ്ഷ്പലയ്താജനമ്താകപുന്മന്് 
തിരിച്റിഞ്ഞപുന്ക്താണ്് അതില�ക് നയികപുന് ശബ്ദ
തിന് ആര്താണ് ന്ചവിന്ക്താെപുകപുന്ത്.

ഒന്്താമന്ത ന്ക്തായ്തില് വിശ്വസ്തര്തായ ശിഷ്യന്്താര് 
ഭൂരിഭ്താഗതിനും മനസി�്താക്താന്താവ്താത ഗപുരപുവിന്റെ 
ഉപലേശങ്ങളപുന്െ അര്ത്ഥം തിരിച്റിഞ്ഞതപുലപ്താന്� 
ലയശപുവിന്റെ രണ്്താംവരവിന്റെ ഈ സമയത് മറ്്താ
ര്കപും മനസി�്താക്താന്താക്താത മൂ�്യവപും ശക്തിയപും 
കര്ത്താവിലന്താെ് അെപുത ഹൃേയം ഉള്ളവര്ക് 
ഉണ്്. ഒന്്താം വരവിന്� ലപ്താന്� ചി�ര് ക്ിസ്തീയ 
പ്താതയില് ഇെറിവീഴപുകയപും പര്താജയന്പ്െപുകയപും 
ന്ചയ്പുന്പു, മറ്പു ചി�ര് “തകസമയത്” അവിെപു
ന്് നല്കപുന് “ആഹ്താര”തിന്റെ വിതരണത്താല് 
യലഹ്താവയില�ക് കൂെപുതല് അെപുകപുന്പു. വിശ്താ
�മ്താകന്പ്ട് ന്ക്തായ്തിന്റെ അന്്യതില�ക് ന്താം 
അെപുകപുല്്താള് പ്താത കൂെപുതല് നിയന്ത്രിതവപും 
കൂെപുതല് പ്രയ്താസകരവപും ആവപുകയപും, ഇെറിവീ
ഴപുവ്താനുള്ള പ്രവണത കൂെപുകയപും ന്ചയ്ത്താല് ആശ്ച
ര്യന്പ്ലെണ്തില്ല. ആയതിന്താല് പ്രതിലയ്താഗിയപുന്െ 
തന്ത്രങ്ങള്കപു ലനന്ര നന്മ് ക്താകപുവ്താന് നമപുക് 
കൂെപുതല് പരിശ്രമിക്താം. സ്വ്താര്ത്ഥതലയയപും ല�്താക
മയത്വന്തയപും പപുറംതള്ളിന്ക്താണ്് ദേവതിന്റെ 

പൂര്ണ ലനേഹം നമ്പുന്െ ഹൃേയങ്ങളി ല് വ്താഴന്ട്. 
ദേവലത്താെപുള്ള ആര്താധന നമ്പുന്െ ഹൃേയതില് 
വ്താഗ്ദതം ന്ചയ്ത സലന്്താഷതിന്റെയപും സ്വസ്ഥതയപു
ന്െയപും സമ്താധ്താനതിന്റെയപും പൂര്ണത നല്കപുന്പു. 
കൂെപുതല് െ�ം ഉളവ്താകപുവ്താന് മഹ്താകൃഷിക്താരന്റെ 
ന്ചതിന്വെിപ്്താക�ിലന്താെ് പ്രതികരികപുന്തിന്റെ 
െ�ം ഉണ്്താകപുന്തപുമ്തായ ന്ക്താ്പുകള്തായപും നമപുക് 
അവനില് നി�ന്ക്താള്ള്താം. ലത്താല്വികള് വന്്താല് 
അന്പ്്താസ്ത�ന്്താന്രലപ്്താന്� നമപുക് ഇങ്ങന്ന പറയ്താം, 
“കര്ത്താലവ ഞങ്ങള് ആരപുന്െ അെപുകല് ലപ്താകപും? 
നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങള് നിന്റെ പകല് ഉണ്്.”

കഴിഞ്ഞ ക്താ�തിന്റെയപും ഭ്താവിയപുന്െയപും ഗൗര
വമ്തായ സചിന്നതിനുള്ള അവസരമ്താണ് പപുതപുവ
ര്ഷതിന്റെ പപു�രി. കഴിഞ്ഞ ക്താ�ന്ത ഓര്ത് 
നദേി പറയപുവ്താന് ഏന്റക്താരണങ്ങളപുണ്്. “എന്റെ 
ദേവമ്തായ യലഹ്താലവ, അങ്ങ് ന്ചയ്ത അത്പുതപ്രവൃ
തികളപും ഞങ്ങള്കപു ലവണ്ിയപുള്ള അവിെപുന്ത 
വിച്താരണകളപും വളന്രയ്താകപുന്പു. അങ്ങലയ്താെപു സേൃ
ശ്യന് ആരപുമില്ല; ഞ്താന് അവന്യ വിവരിച്പു പ്രസ്ത്താവി
കപുമ്തായിരപുന്പു; എന്്താല് അവ എണ്ികൂെ്താതവണ്ം 
അധികമ്താകപുന്പു” (സങ്ീ. 40:5).

ഉറപെുവരുതുക
ഭ്താവിയില് അനുഗ്രഹങ്ങള് നല്കപുകയപും സ്വീകരി

കപുകയപും ന്ചയ്തപുന്ക്താണ്് വ�ിയവന്തായ യലഹ്താവ 
നിങ്ങന്ള ധ്താര്താളമ്തായി അനുഗ്രഹികപുമ്താറ്താകന്ട്; 
സലഹ്താേരങ്ങള്കപു ലവണ്ിയപുള്ള നിങ്ങളപുന്െ നിര
ന്രമ്തായ പ്ര്താര്ത്ഥന ഉറപ്പുവരപുതപുന്ലത്താന്െ്താപ്ം 
ദ��ിള് ഹൗസിന്� ശപുശ്രൂഷകര്കപു ലവണ്ിയപു
ള്ള പ്ര്താര്ത്ഥന ഞങ്ങള് ആവശ്യന്പ്െപുകയപും ന്ചയ്പു
ന്പു.

“ഇല്ല” എന്പു പറഞ്ഞ ശക്തര്തായ ഏഴ് കഥ്താപ്താത്രങ്ങള്
SEVEN STRONG CHARACTERS WHO SAID “NO”

“അതുഫകോണ്് ഞോന് ഈ മ�ോഹദോഷം പ്രവര്തിച്് ധദവഹതോട് �ോ�ം ഫചയ്ുന്നഫതങ്ങഫന?” (ഉല്�. 39:9)

�ോപം ന്ചയ്പുന്തിനു സമ്ര്ദേം ന്ച�പുതപുന് സ്താഹ
ചര്യങ്ങളപുന്െയപും പരീക്കളപുന്െയപും ഒന്ക ഇെയി�പും 
അതപു”ലവണ്” എന്പുപറഞ്ഞ സ്വഭ്താവതില് ശക്ത
ന്്താര്തായ മഹ്താന്്താരപുന്െ അലനക ലശ്രഷ്ടമ്താതൃകകള് 
ഈ ല�ഖനതി�ൂന്െ നമപുകപു പരിഗണിക്താം.
(1) “ഇല്ല” എന്ന് ഇഹയ്ോബ് �റഞ്ു. 

ഇലയ്്താ�ിന്റെ ചരിത്രം ലവേ വിേ്യ്താര്ത്ഥികള്ക് 

സപുപരിചിതമ്താണ്. ഇലയ്്താ�ിന്റെ പപുസ്തകം 1-്താം 
അദ്യ്തായം, പരിലശ്താധനകള്കപു ലവണ്ി അവന്റെ 
ലമല്വന് മഹ്താകഷ്ടങ്ങളില് ഏത്താനും ചി�തിന്ന
കപുറിച്പുള്ള വിവരങ്ങള് നല്പുന്പു. എന്്താല് തന്റെ 
ദേവതി�പുള്ള പരിപൂര്ണ് വിശ്വ്താസതില് നിന്് 
ഇലയ്്താ�പു പറഞ്ഞത് ഇപ്രക്താരമ്താണ്: “നഗ്നന്തായി 
ഞ്താന് എന്റെ അമ്യപുന്െ ഗര്ഭതില് നിന്പു പപുറന്പ്
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ട്പുവന്പു; നഗ്നന്തായി തന്ന് മെങ്ങിലപ്്താകപും. യലഹ്താവ 
തന്പു, യലഹ്താവ എെപുതപു, യലഹ്താവയപുന്െ ന്താമം 
വ്താഴ്ത്തന്പ്െപുമ്താറ്താകന്ട്” (വ്താക്യം 21). “ഇതിന്�്താന്പും 
ഇലയ്്താ�് പ്താപം ന്ചയ്കലയ്താ ദേവതിനു ലഭ്താഷത്വം 
ആലര്താപികപുകന്യ്താ ന്ചയ്തില്ല” (വ്താക്യം 22).

ഇലയ്്താ�് 2:1-8 യപുള്ള ഭ്താഗങ്ങളില് വ്യക്തിപ
രമ്തായി ഇലയ്്താ�ിന്ന “ഉള്ളങ്്താല് മപുതല് ന്നറപുക
വന്ര വല്ല്താത പരപുകള്താല് �്താധിച്പു” കഷ്ടന്പ്െപു
തപുന്തിന് സ്താത്താന്ന ദേവം അനുവേിച്ത്തായി 
ലരഖന്പ്െപുതിയിരികപുന്പു (വ്താക്യം 7). പിന്ന്, “നീ 
ഇനിയപും നിന്റെ ഭക്തി മപുറപുന്ക പിെിച്പുന്ക്താണ്ിരികപു
ന്പുന്വ്താ? ദേവന്ത ത്യജിച്പു പറഞ്ഞപു മരിച്പുകളക” 
എന്് അവന്റെ ഭ്താര്യ അവലന്താെപു പറഞ്ഞലപ്്താള് 
“ഒരപു ന്പ്താട്ി സംസ്താരികപുന്തപുലപ്താന്� നീ സംസ്താ
രികപുന്പു; ന്താം ദേവതിന്റെ കയ്ില് നിന്പു നന് 
ദകന്ക്താള്ളപുന്പു; തിന്യപും ദകന്ക്താള്ളരപുലത്താ” 
എന്് അവന് അവലള്താെ് പറഞ്ഞപു. ഇതില് ഒന്ി�പും 
ഇലയ്്താ�് അധരങ്ങള്താല് പ്താപം ന്ചയ്തില്ല (വ്താക്യ
ങ്ങള് 9, 10).

ഇലയ്്താ�് ദേവതിന്റെ പപുര്താതന വീരന്്താരില് 
ഒരപുവന്തായിരപുന്പു എന്പുള്ളതിന് യ്താന്ത്താരപു സംശ
യവപുമില്ല (യ്താലക്താ. 5:10,11)! അവന് കര്ത്താവി�പും 
(യലഹ്താവയി�പും) അവിെപുന്ത വീര്യ��തി�പും 
ശക്തന്തായിരപുന്പു. അതപുന്ക്താണ്് അവന് ഏറ്ം 
പ്രതികൂ� സ്താഹചര്യങ്ങളി�പും ചപുറ്ിവളഞ്ഞപു വരി
ഞ്ഞപുമപുറപുകി ന്ഞരപുകപുന് വിപരീത്താനുഭവങ്ങളി�പും 
തനികപുള്ളന്തല്ല്താം എെപുതപുകളഞ്ഞപു. അപഹരിച്പു 
നഷ്ടന്പ്െപുതിയപും ദകവിെന്പ്െപുന് അവസ്ഥയി�പും 
തന്റെ ഭ്താര്യയപുന്െയപും ഉപലേശകരപുന്െയപും പരീക്
കള്കപു ലനന്ര “ഇല്ല” എന്പു പറവ്താന് പ്ര്താപ്തന്തായി
രപുന്പു.
(2) “ഇല്ല” എന്ന് ഹയോഹസെും �റഞ്ു

ദ��ിളില്, തനിന്കതിന്ര യ്താന്ത്താരപു കപുറ്വപും 
കന്ണ്ത്താന് കഴിയ്താതിരപുന് ശക്തന്തായ ഒരപു കഥ്താ
പ്താത്രമ്തായിരപുന്പു ലയ്താലസെ്. അസൂയ ന്ക്താണ്്താണ് 
സ്വന് സലഹ്താേരന്്താര് അവന്ന അെിമയ്തായി വി
റ്പുകളഞ്ഞത്. ഉല്പതി 39 ല് ന്താം വ്തായികപുന്ത് 
െറലവ്താന്റെ ഒരപു ഉലേ്യ്താഗസ്ഥന്തായ ന്പ്താതീെര് 
ലയ്താലസെിന്ന വി�യ്കപുവ്താങ്ങി. അവസ്താനം “അവന് 
അവന്ന ഗൃഹവിച്താരകന്താകി, തനികപുള്ളന്ത്താ
ന്കയപും അവന്റെ കയ്ില് ഏല്പിച്പു... ത്താന് ഭക്ി
കപുന് ഭക്ണം ഒഴിന്ക അവന്റെ ദകവശം ഉള്ള 
മറ്പു യ്താന്ത്താന്പും അവന് അറിഞ്ഞില്ല. ലയ്താലസെ് 

ലക്താമളനും മലന്താഹരരൂപിയപും ആയിരപുന്പു”. 
ലയ്താലസെ് എത്ര വിശ്വസ്തനും വിശ്വ്താസലയ്താഗ്യനും 
ആയിരപുന്ിരികണം! ഒരപു േിവസം അവന്ന്താരപു 
കെപുത പരീക് ലനരിട്പു. “യജമ്താനന്റെ ഭ്താര്യ ലയ്താ
ലസെിന്റെ ലമല് കണ്പു പതിച്പു: എലന്്താെപുകൂന്െ 
ശയിക എന്പു പറഞ്ഞപു (വ്താക്യം 4-7).

അലനക അെിമകളപും സ്വ്താഗതം ന്ചലയ്തക്താവപു
ന് ഒരപു നല്ല അവസരമ്താണ് ഇവിന്െ ഉണ്്തായിരപു
ന്ത്. അവള് െറലവ്താന്റെ സംരക്ണലസനയപുന്െ 
ന്തായകന്റെ ഭ്താര്യയ്താണ്. വ�ിയ ധനവപും സ്വ്താധീന
വപുമപുള്ള ഒരപു ഷ്സ്തീയ്താണ്, ഒരപുപലക് വളന്ര സൗദേ
ര്യവപും കൂന്െ ഉള്ളവള്തായിരിക്താം. ഈ പ്താപതില് 
അവലള്താെപു പങ്പുലചര്താന് അവന് ആഗ്രഹിലച്്താ? 
ഇതപുമൂ�ം അവന് അവളപുന്െ ഔേ്താര്യവപും സ്
തപും സ്വ്താധീനവപും �ഭികപുമ്തായിരപുന്പു. ഒരപുപലക് 
അതപുമൂ�ം അവന് അെിമത്വതില് നിന്പുള്ള വി
ലമ്താചനവപും ഉന്തവപും �ഹപുമ്താന്യവപുമ്തായ ഒരപു 
സ്ഥ്താനവപും കൂന്െ ഈജിപ്തില് �ഭികപുമ്തായിരപുന്പു. 
“സമ്തമ്താണ്” എന്പു പറയപുക വഴി ചി�ലപ്്താള് 
ആഗ്രഹിക്താവപുന്തില് ഉന്തമ്തായത് ഏതപുംകൂന്െ 
അവനുള്ളത്താകപുമ്തായിരപുന്പു.

എന്്താല് അവന് അതിനു സമ്തിക്താന്ത യജമ്താ
നന്റെ ഭ്താര്യലയ്താെ്: ഇത്താ, വീട്ില് എന്റെ ദകവശ
മപുള്ള യ്താന്ത്താന്പും എന്റെ യജമ്താനന് അറിയപുന്ില്ല; 
തനികപുള്ളന്ത്താന്കയപും എന്റെ കയ്ില് ഏല്പിച്ിരി
കപുന്പു. ഈ വീട്ില് എലന്ക്താള് വ�ിയവനില്ല; 
നീ അവന്റെ ഭ്താര്യയ്താകയ്താല് നിന്ന്യല്ല്താന്ത മറ്പു 
യ്താന്ത്താന്പും അവന് എനികപു വിലര്താധിച്ിട്പുമില്ല; 
അതപുന്ക്താണ്പു ഞ്താന് ഈ മഹ്താലേ്താഷം പ്രവര്തി
ച്പു ദേവലത്താെപു പ്താപം ന്ചയ്പുന്തപു എങ്ങന്ന? 
എന്പു പറഞ്ഞപു. അവള് േിനംപ്രതി അവന്ന വശീക
രിച്പു പറഞ്ഞിട്പും “അവന് അവന്ള അനുസരിച്ില്ല” 
(വ്താക്യം 9, 10).

അവന് അവളപുന്െ അെിമയ്തായിരപുന്ിട്പു ലപ്താ�പും 
അവളപുന്െ ആവശ്യങ്ങളപുന്െ ലനന്ര “ഇല്ല” എന്് 
അവലള്താെപു പറവ്താന് തക ദധര്യം ലയ്താലസെി
നുണ്്തായിരപുന്പു. അതിന്റെ െ�മ്തായി അവളപുന്െ 
വഞ്ന മൂ�ം അവന് �ന്ധനസ്ഥന്തായി ജയി�ില് 
അെയ്കന്പ്ട്പു. എന്്താല് ദേവം അവലന്താെപുകൂന്െ 
ഉണ്്തായിരപുന്തപുന്ക്താണ്് മപുഴപു ഈജിപ്തിന്റെയപും 
ഭരണ്താധിക്താരിയ്തായിരികതകവണ്ം തകസമ
യത് െറലവ്തായപുന്െ ന്ത്താട്െപുത സ്ഥ്താനലതക് 
അവന് ഉയര്തന്പ്ട്പു. യലഹ്താവയപുന്െ കയ്്താല് 
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ലയ്താലസെില് കൂന്െ യിസ്്താലയ�ിന്റെ വിെപുത�പും 
സ്താധിച്പു. ഓ, തിന് ന്ചയ്്താനുള്ള പ്രല�്താഭനങ്ങളപുന്െ 
ലനന്ര “ഇല്ല” എന്പും “അതപുന്ക്താണ്് ലയ്താലസെി
ന്നലപ്്താന്�, ഞ്താന് ഈ മഹ്താലേ്താഷം പ്രവര്തിച്് 
ദേവലത്താെ് പ്താപം ന്ചയ്പുന്ന്തങ്ങന്ന?”എന്പും 
പറവ്താന് കഴിവപുള്ള ധ്താര്താളം ആളപുകള് നമപുകപുണ്്.
(3) “ഇല്ല” എന്നു ഹമോഫശ �റഞ്ു. 

വിലേശിയപും അന്യജ്താതിക്താരനുമ്തായ ഒരപുവന് 
എന് നി�യില് �്താഹ്യപിന്പുണയില്ല്താന്ത ഒറ്ന്പ്
ട്വന്തായിട്പു ലപ്താ�പും “ഇല്ല” എന്പു പറവ്താന് ദധര്യം 
ക്താട്ിയ ലമ്താന്ശ മന്റ്്താരപു ശക്തന്തായ കഥ്താപ്താത്ര
മ്താണ്. െറലവ്താന്റെ മകളപുന്െ േതപുപപുത്രന് എന് 
നി�യില് അവന് ഈജിപ്തിന്റെ ഭ്താവിഭരണ്താധിക്താ
രി ആക്താമ്തായിരപുന്പു. എന്്താല് എബ്്താ. 11:24-27 
യപുള്ള ഭ്താഗതപു ന്താം വ്തായികപുന്ത് “വിശ്വ്താസത്താല് 
ലമ്താന്ശ ത്താന് വളര്ന്ലപ്്താള് പ്താപതിന്റെ തല്ക്താ� 
ലഭ്താഗന്തക്താളപും ദേവജനലത്താെപു കൂന്െ കഷ്ടമനു
ഭവികപുന്തപു തിരന്ഞ്ഞെപുതപു. പ്രതിെ�ം ലന്താകി
യതപുന്ക്താണ്് െറലവ്താന്റെ പപുത്രിയപുന്െ മകന് എന്പു 
വിളികന്പ്െപുന്തപു നിരസികയപും മിസ്യീമിന്� നി
ലക്പങ്ങലളക്താള് ക്ിസ്തപുവിന്റെ നിദേ വ�ിയ ധന
ന്മന്് എണ്പുകയപും ന്ചയ്തപു. വിശ്വ്താസത്താല് അവന് 
അേൃശ്യദേവന്ത കണ്തപുലപ്താന്� ഉറച്പു നില്കപുക
യ്താല് ര്താജ്താവിന്റെ ലക്താപം ഭയന്പ്െ്താന്ത മിസ്യീം 
വിട്പുലപ്താന്പു.”
(4) “ഇല്ല” എന്നു രൂതു �റഞ്ു.

രൂതിന്റെ പപുസ്തകം 1-്താം അദ്യ്തായതില് ന്താം 
വ്തായികപുന്ത്, ലമ്താവ്താ�് ലേശത് പരലേശിയ്തായി 
പ്താര്തിരപുന് ക്താ�ത് ന്ന്താന്വ്താമിയപുന്െ ഭര്ത്താവപും 
രണ്പു പപുത്രന്്താരപും മരിച് ലശഷം ഓര്പ്്താ, രൂത് എന് 
രണ്പു ലമ്താവ്താ�്യ ഷ്സ്തീകള്തായ പപുത്രഭ്താര്യമ്താലര്താെപു കൂെി 
ന്ന്താന്വ്താമി മെങ്ങിലപ്്താന്പു എന്്താണ്. ഏകലേശം 
പതപു വര്ഷതിനു ലശഷം യഹൂേ്താ ലേശലതക് 
മെങ്ങിലപ്്താര്താന് തീരപുമ്താനിച്ലപ്്താള് രണ്പു പപുത്ര ഭ്താ
ര്യമ്താരപും അവന്ള അനുഗമിച്പു. എന്്താല് അവര്കപു 
ലവണ്ി കരപുത്താന് ന്ന്താന്വ്താമിക് ഇനി കഴിവില്ല്താത
തപുന്ക്താണ്് തങ്ങള്കപു ല�്താധിച് ഭര്ത്താകന്്താന്ര 
വീണ്പും കണ്പുപിെികപുന്തിന് അവര് ഓലര്താരപുതരപും 
ത്താന്്താങ്ങളപുന്െ അമ്മ്താരപുന്െ വീെപുകളില�കപും സ്വ
ന്ജനതിന്റെ അെപുലതകപും മെങ്ങിലപ്്താകപുന്തിന് 
അവള് അവന്ര നിര്ബ്ബന്ധിച്പു. അവന്ള വിട്പുപിരി
യപുന്ലത്താര്തപും അവലള്താെപുള്ള ലനേഹം നിമിതവപും 
വളന്ര കരഞ്ഞ ലശഷം അവരില് ഒര്താള്തായ ഓര്പ്്താ 

അമ്്താവിഅമ്ന്യ ചപും�ിച്് പിരിഞ്ഞപു. “തന്റെ ജന
തിന്റെയപും തന്റെ ലേവന്റെയപും അെപുലതകപു മെങ്ങി
ലപ്്തായി (വ്താക്യം 14, 15).

എന്്താല് “ഇല്ല” എന്പു രൂതപു പറഞ്ഞപു. അവള് 
പറഞ്ഞത്, “നിന്ന് വിട്പുപിരിവ്താനും എലന്്താെപു പറ
യരപുലത; നീ ലപ്താകപുലന്െത് ഞ്താനും ലപ്താരപും; നീ 
പ്താര്കപുലന്െത് ഞ്താനും പ്താര്കപും; നിന്റെ ജനം 
എന്റെ ജനം, നിന്റെ ദേവം എന്റെ ദേവം (വ്താക്യം 
16). പിന്ീെ് ഒരപു ദേവമനുഷ്യന്തായ ല�്താവസ് 
അവളപുന്െ ഭര്ത്താവ്തായിതീര്ന്പു. അവളപും “ജഡ
മ്തായിതീര്ന് ലയശപുവിന്റെ മപുന്ഗ്താമിയ്തായിതീര്ന്് 
�ഹപുമ്താനിതയ്തായി തീര്ന്ിരികപുന്പു (ലയ്താഹ. 1:14; 
െി�ി. 2:7,8; എബ്്താ. 2:14).

യലഹ്താവയില് പൂര്ണ്മ്തായി ആശ്രയിച്് അവിെപു
ന്ത ജനലത്താെപുകൂെി പ്താര്കപുന്തപു തിരന്ഞ്ഞെപു
ത്, ജ്താതീയ ലേവന്്താന്ര ആര്താധികപുകന്യ്താ തന്റെ 
പിത്താവിലന്താെപും മ്താത്താവിലന്താെപും കൂന്െ തന്റെ 
ലേശത് ത്താമസികലയ്താ ന്ചയ്പുക “ഇല്ല” എന്പു 
പറഞ്ഞതപുന്ക്താണ്് ദേവം രൂതിന്ന ഉന്തമ്തായ 
പ്രതിെ�ം ന്ക്താെപുത് �ഹപുമ്താനിച്ിരികപുന്പു.
(5) “ഇല്ല” എന്നു ദോവീദു �റഞ്ു.

േ്താവീേ് വിവിധ തരതി�പുള്ള സ്വ്താഭ്താവിക കഴിവപു
കള് ഉന്ത നി�വ്താരതില് ഉള്ള ഒര്താള്തായിരപുന്പു. 
ഒരപു ര്താജ്യതന്ത്രജ്ന്, യപുദവീരന്, സംഗീതജ്
ന്, കവി എന്ീ നി�കളിന്�ല്ല്താമപുള്ള അപൂര്വ്വ കഴി
വപുകളപുന്െ ഒരപു സംലയ്താജനം േ്താവീേില് ന്തളിഞ്ഞപു 
കണ്പു. സ്വ്താഭ്താവിക പ്രവര്തനങ്ങളില് മപുഖ്യമ്തായപും 
ന്തളിഞ്ഞപു കണ്ിരപുന് ഗപുണങ്ങള് കപു�ീനത്വവപും 
ഹൃേയവിശ്താ�തയപും വിനയവപും േയയപും ആലവശവപും 
വീരശൂരത്വവപും ഒന്കയ്തായിരപുന്പു. അവന് ദേവ
ലത്താെ് ഭയഭക്തി ലനേഹ�ഹപുമ്താന്താേരവപുകള് 
ഉള്ളവനും ന്ചറപുപ്ം മപുതല് എല്ല്തായ് ലപ്്താഴപും ദേവി
കവ്താഗ്ദതങ്ങളി�പും ദേവികലമല്വിച്താരണയി�പും 
സംരക്ണയി�പും (കരപുതല്) ആഴലമറിയ വിശ്വ്താസ
മപുള്ളവനുമ്തായിരപുന്പു.

േ്താവീേിന്റെ ന്ചറപുപ്തില് അവന്ന ദേവം യി
സ്്താലയ�ിന്റെ ര്താജ്താവ്തായി അഭിലഷകം ന്ചയ്്താന് 
സമയമ്തായി വരപുല്്താള് അവന്നകപുറിച്് എഴപുതി
യിരികപുന്ത്, “യലഹ്താവ തന്റെ സ്വന് ഹൃേയമപുള്ള 
ഒരപു പപുരപുഷന്ന അലന്വഷിച്ിട്പുണ്്” (1 ശമപു. 13:14; 
അന്പ്്താ. 13:22) എന്്താണ്. ഈ ക്താര്യം പിന്ീെപും 
പ�ലപ്്താഴപും അവന്റെ ക്താര്യതില് പറയ്താന് ഇെ
യ്തായിട്പുണ്്. അവന്റെ ആഴമ്തായ അനുത്താപതില് 
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നിന്പും യഥ്താര്ത്ഥമ്തായ പശ്ച്താത്താപതില് നിന്പും 
ദേവതില് നിന്പു പ്താപക്മ �ഭികപുന്തിനുള്ള 
ആത്്താര്ത്ഥമ്തായ അഭിവ്താഞ്യില് നിന്പുന്മ്താന്ക 
അവന് തന്റെ വ�ിയ ന്തറ്പുകന്ള നീതീകരികപുക
ന്യ്താ ദേവലത്താെ് എതിര്കപുകന്യ്താ ന്ചയ്തിട്ിന്ല്ല
ന്പു ക്താണ്താവപുന്ത്താണ്. അഭിലഷകം മപുതല് ര്താജ
ത്വതില് തന്ന് ആകിന്വകപുന്തപു വന്രയപുള്ള 
അവന്റെ ജീവിതഗതിയപുന്െ ചരിത്രം ക്താണികപുന്ത് 
ദേവതി�പുള്ള േ്താവീേിന്റെ ആഴമ്തായി ലവരൂന്ിയ 
ആശ്രയല�്താധന്ത ആണ് – തന്ന് വിളികയപും 
അഭിലഷകം ന്ചയ്കയപും ന്ചയ്തവന് തന്റെ തകസമയ
ത് സിംഹ്താസനം തനികപു നല്്താന് പ്ര്താപ്തന്താന്ണന്് 
അവനറിയ്താമ്തായിരപുന്പു.

1 ശമപുലവല് 26-്താം അദ്യ്തായതില് നിന്് തിന് 
ന്ചയ്പുന്തിനുള്ള ന്ചറിയ നിര്ലദേശതിനു ലനന്ര 
ലപ്താ�പും അതപു “ഇല്ല” എന്പു പറയപുവ്താനുള്ള േ്താവീ
േിന്റെ കഴിവിന്നകപുറിച്പുള്ള ഒരപു വിവരണം നമപുകപു 
�ഭികപുന്പുണ്്. ഇതപു സംഭവിച്ത് ശൗല് ര്താജ്താവി
ന്റെ ശത്രപുത്വതില് നിന്പും വിലേ്വഷതില് നിന്പും 
രക്ന്പെപുന്തിന് ഒളിലച്്താെി നെന് േ്താവീേിന്റെ ഏഴപു 
വര്ഷന്ത അനുഭവതിനിെയി�്താണ് േ്താവീേ് തന്റെ 
വിശ്വസ്ത സഹ്തായിയ്തായ അ�ീശ്തായിലയ്താെപു കൂെി 
ശൗ�ിന്റെ പ്താളയതില് കെന്പു ന്ചന്പു. അലപ്്താള് 
ശൗ�പും മപുഴപുവന് പട്്താളക്താരപും കിെന്പുറങ്ങപുകയ്താ
യിരപുന്പു. പ�സ്തീന് പ്രലേശന്ത സ്താധ്താരണ രീതി
യനുസരിച്് പപുറം കപുപ്്തായലത്താെപു കൂെിയ്തായിരപുന്പു 
അവര് കിെന്ിരപുന്ത്. ര്താജ്താവ് “ന്രെഞ്ില്” അല്ല്താന്ത 
പട്്താളക്താരപുന്െ രീതിയനുസരിച്് അവര് ഒരപുകിയ 
സ്ഥ�ത്തായിരപുന്പു കിെന്ിരപുന്ത്. ര്താജ്താവ് കിെ
കപുന്ിെം മപുതല് പട്്താളക്താര് കിെകപുന് ലശഷികപു
ന് ഭ്താഗം വന്രയപുള്ള ക്താഴ്ചയില് നിന്് ര്താജ്താവിന്ന 
തിരിച്റിയ്താന് കഴിയപുമ്തായിരപുന്പു. ന്തായകന്്താരപുന്െ 
ഇെയില് നി�നിന്ിരപുന് രീതിയനുസരിച്് ര്താജ്താവി
ന്റെ ശിലര്താകവചതിനരിന്ക അവന്റെ കപുന്വപും 
നി�തപു കപുതി നിര്തിയിരപുന്പു.

േ്താവീേപും തന്റെ കൂന്െയപുള്ള അല്പജനവപും ര്താജ്താ
വിന്നയപും അവന്റെ പട്്താളക്താന്രയപും ഭയന്പ്ട്്, 
അെപുതപു വരികയിന്ല്ലന്പുള്ള സപുരക്ിത ല�്താ
ധതില് നിന്് നിരീക്ണതിന് ക്താവല്ക്താന്ര 
ഏര്ന്പ്െപുതിയിരപുന്ില്ല. അതപുന്ക്താണ്് േ്താവീേപും 
അ�ീശ്തായിയപും ര്താജ്താവിന്ന കണ്പു. അവര്ക് ഉറ
കതില് ര്താജ്താവിന്ന ന്ക്താല്ലപുകയപും അവര്താണപു 
ന്ചയ്തന്തന്പു കണ്പുപിെിക്താന് ന്തളിവില്ല്താത വിധം 

രക്ന്പെപുകയപും ന്ചയ്്താമ്തായിരപുന്പു.
ദകവന് ആ അവസരം ലനട്മ്തായി കണക്താ

ക്താന് കഴിയ്താത അത്ര �പുദിയില്ല്താത ആന്ള്താ
ന്പുമല്ല്തായിരപുന്പു േ്താവീേ്. ദേവലത്താെപുള്ള �ഹപു
മ്താനവപും വിശ്വസ്തതയപും മൂ�ം അവന് ര്താജ്താവിന്ന 
ന്ക്താല്ല്താന് മെിച്പു. ദേവമ്താണ് യിസ്്താലയ�ിന്റെ ര്താ
ജ്താന്വന്പും ശൗല് ആയിരപുന് സ്ഥ്താനത് തന്ന് 
ആകി ന്വച്ിരികപുന്തപും ര്താജ്താവ്തായി തന്ന് 
അഭിലഷകം ന്ചയ്തിരികപുന്തപും ദേവമ്താന്ണന്പും 
അതപുന്ക്താണ്് ദേവതിന്റെ പ്രതിനിധി എന് 
നി�യില് ര്താജ്താവിന്ന �ഹപുമ്താനിലകണ്ത് ജന
ങ്ങളപുന്െ ചപുമത�യ്താന്ണന്പും പൂര്ണ്മ്തായപും േ്താവീേ് 
തിരിച്റിഞ്ഞിരപുന്പു (ജ്താതികളപുന്െ ര്താജ്താകന്്താര് 
ഈ വിധതില് ദേവത്താല് ആകിന്വകന്പ്ട്
വരല്ല). ദേവം തന്ന് ശൗ�ിന്റെ പിന്ഗ്താമിയ്തായി 
അഭിലഷകം ന്ചയ്തിരികപുന്തപുലപ്താന്� അലപ്്താഴപും 
ദേവിക നിയന്ത്രണതി�്താണ് ശൗ�ിന്റെ ജീവനും 
അധിക്താരവപുന്മ്താന്ക നി�നിര്തിയിരികപുന്ന്തന്് 
േ്താവീേ് മനസി�്താകിയിരപുന്പു. അലപ്്താഴപും ദേവം 
തന്ന്യ്താണപു ര്താജ്താന്വന്പും ശൗ�ിന്ന സ്ഥ്താനഭ്രഷ്ട
ന്താകി ദേവിക വഴികളില് കൂെി തന്ന് സിംഹ്താസ
നസ്ഥന്താകപുവ്താന് ദേവതിനു കഴിയപുന്മന്പും തന്റെ 
പദതി പൂര്തീകരികപുവ്താന് ന്ക്താ�പ്താതകമ്താര്ഗ്ഗം 
സഹ്തായകരമ്തായി സ്വീകരിലകണ് ആവശ്യം ദേവ
തിനിന്ല്ലന്പും േ്താവീേിനറിയ്താമ്തായിരപുന്പു.

പിന്ന്യപും പരിലശ്താധന ശക്തമ്താകപുംവിധം 
അ�ീശ്തായി അനുവര്തിലകണ് നെപെിക്മങ്ങ
ലള്താെപു കൂെി ക്താര്യങ്ങന്ളല്ല്താം നിര്ലദേശിച്പു. േ്താവീേ് 
ഒരപു വ്താന്കങ്ി�പും പറകന്യ്താ ഒരപു വിരന്�ങ്ി�പും 
ഉയര്തിക്താണികന്യ്താ ന്ചയ്്താന്ത തനികപു ക്താര്യ
ങ്ങന്ളല്ല്താം ന്ചയ്്താന് കഴികയിന്ല്ലന് തരതി�്തായി
രപുന്പു അ�ീശ്തായിയപുന്െ ആ നിര്ലദേശങ്ങള്. ഒരപു 
��ഹീന മനസിന് തീര്ച്യ്തായപും ഇന്ത്താരപു അതി
ശക്തമ്തായ പരീക് തന്ന് ആയിരികപും – ഇന്ത്താരപു 
കപുറ്കൃത്യന്മ്താന്പും അന്ല്ലന്ല്ല്താ എന്വന് മനസില് 
വ്താേഗതി ഉയര്തപും – മന്റ്്താര്താള് ക്താര്യം നിവര്തി
ച്പു കഴിയപുംവന്ര ഇെന്പെ്താന്ത ന്വറപുന്ത മൗനം പ്താ�ി
കപുക മ്താത്രലമ ലവണ്ൂ. എന്്താല് നിയമ്താനുസരണലമ്താ 
കീഴ് വഴക പ്രക്താരലമ്താ തന്റെ അനുമതി കൂെ്താന്ത 
അ�ീശ്തായി ഒന്പും പ്രവര്തികയില്ലന്പു േ്താവീേിന
റിയ്താമ്തായിരപുന്പു. ന്ക്താ�പ്താതകതിന് ഉപകരണമ്താ
യി തീരപുന്ത്താര്തായ്താ�പും പിന്ന്യപും ഉതരവ്താേിത്വം 
തലറെത്തായിരികപുന്മന്് േ്താവീേിനറിയ്താമ്തായിരപുന്പു. 
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“ഇല്ല”, ഞ്താന് യലഹ്താവയപുന്െ അഭിഷിക്തന്റെ ലമല് 
ദകന്വകപുകയില്ല എന്് േ്താവീേപു പറഞ്ഞപു (1 ശമപു. 
26:11).

ദേവജനങ്ങള്കപു വരപുന് പരീക്കളില് ഒരപു നല്ല 
ഭ്താഗവപും േ്താവീേിന്റെ ഈ പരിലശ്താധനയില് നന്്തായി 
ചിത്രീകരിച്ിരികപുന്പു ന്താം തന്ത്താന് ന്ചയ്്താന്താ
ഗ്രഹിക്താത തിന് പ്രവൃതികള് മറ്പുള്ളവര് ന്ചയ്പു
ന്തിലന്താെപു ത്താല്പര്യലമ്താ അനുഭ്താവലമ്താ സഹ്തായലമ്താ 
ഇഷ്ടന്മ്താ ക്താണികപുന്ത് ഇതില് എെപുതപു പറയ്താ
വപുന് ഒന്്താണ്. നീ നിന്റെ മലന്താധര്മ്മനുസരിച്് 
(നിന്റെ തീരപുമ്താനപ്രക്താരം ന്ചയ്തപുന്ക്താള്ളപുക, ഞ്താന് 
മ്താറി നിന്പുന്ക്താള്ള്താം എന്് അ�ീശ്തായിലയ്താെപു 
പറയപുകയപും പിന്ന് വ്യക്തിപരമ്തായി നമ്പുന്െ ര്താ
ഷ്ഷ്ടതിനു ലവണ്ി നീ മഹത്തായ ഒരപു ക്താര്യമ്താണ് 
ന്ചയ്തിരികപുന്ത്, ര്താജ്താവിന്റെ ത്താല്പര്യതിനും ഇതപു 
ലയ്താജിച്ത്താണ്. അവന് അവനു തന്ന്യപും ഒരപു ശത്രപു 
ആയിരപുന്തപു ന്ക്താണ്് മരികപുന്ത്താണപു നല്ലത്, 
എന്പു ഞ്താന് വിശ്വസികപുന്പു എന്് അ�ീശ്തായി
ലയ്താെപു വീണ്പും പറയപുകയപും ന്ചയ്പുന്ത് േ്താവീേിന് 
എത്ര എളപുപ്മപുള്ള ക്താര്യമ്തായിരപുന്പു. േ്താവീേ് അനു
കരിച് മ്താര്ഗ്ഗം എത്ര വ്യത്യസ്ഥമ്തായിരപുന്പു എന്് 
നമപുകപു കപുറിന്ക്താള്ള്താം. മലറ്ന്ത്താരപു ഗതിയപും ദേ
വതിന് അപ്രീതി ഉളവ്താകപുന്ത്താന്ണന്് നമപുകപു 
തീരപുമ്താനിക്താം. അതപു പരിലശ്താധനയില് േ്താവീേിന്ന 
പര്താജയതില് ന്ക്താന്ണ്തികപുമ്തായിരപുന്പു.

നന്മ് സം�ന്ധിച്പും ഇതപുലപ്താന്� ലവണം കണ
ക്താകപുവ്താന്. ന്താമപും അനീതി ന്ചയ്പുകലയ്താ േൂഷണം 
പറയപുകലയ്താ തിന് ചിന്ികപുകലയ്താ ലനേഹികപുന്വ
ലര്താലെ്താ ശത്രപുകലള്താലെ്താ തിന് പ്രവര്തികപുകലയ്താ 
ന്ചയ്്താതിരികപുക മ്താത്രമല്ല ലവണ്ത്, പിന്ന്ന്യ്താ 
നമപുകപു ത്താല്പര്യമപുള്ള വിഷയങ്ങളില് മറ്പുള്ളവര് തിന് 
പ്രവര്തികപുന്പുന്വങ്ില് അതരം തിന്യപുന്െ പ്ര
ലയ്താഗങ്ങളില് ഹൃേയപൂര്വ്വമ്തായി ന്താം സഹത്താപമപു
ള്ളവരപും കൂന്െ ആയിരികണം. ദേലവഷ്ടലത്താെപും 
സലഹ്താേരലനേഹനിയമങ്ങലള്താെപും ന്താം വളന്രലയ
ന്റ മമത ഉള്ളവര്തായിരികണം. അതിന്നതിര്തായ 
പ്രവര്തനങ്ങന്ള ന്താം മപുഴപുശക്തിയപുമപുപലയ്താഗിച്് 
എതിര്കണം.
(6) “ഇല്ല” എന്നു ദോനിഹയല് �റഞ്ു.

മൂന്് എബ്്തായ യപുവ്താകളപുന്െ നി�നില്കപുന് േൃ
ഷ്ട്താന്ങ്ങളി�പും (േ്താനി. 3) കപുറിന്ക്താലള്ളണ് മറ്പു 
ധ്താര്താളം ആളപുകളപുന്െ േൃഷ്ട്താന്ങ്ങളി�പും “ഇല്ല” 
എന്പു പറയപുവ്താന് അവര്കപുള്ള ദധര്യം നമപുകപു 

ക്താണ്താവപുന്ത്താണ്. േ്താനിലയ�ിന്റെ പപുസ്തകം 6-്താം 
അദ്യ്തായതില് ലരഖന്പ്െപുതിയിരികപുന് േ്താനിലയ
�ിന്റെ ക്താര്യമ്താണ് ഇവിന്െ ന്താം പരിഗണികപുന്ത്. 
ലമേ്യരപും പ്താര്സ്യരപും കൂെി �്താ�ില�്താണ് സ്താമ്്താജ്യം 
കീഴെകി ലമേ്യന്തായ േ്താര്യ്താലവശ് ര്താജ്താവ്തായി ര്താജ്യം 
ഭരികപുന് ക്താ�ം. നൂറ്ിരപുപതപു പ്രധ്താന ലേശ്താധിപതി
കന്ളയപും അവരപുന്െ ലമല് മൂന്് അദ്യക്ന്്താന്രയപും 
നിയമിച്പു ര്താജ്താവ് ഒരപു ക്മീകരണമപുണ്്താകിയിരികപു
ന്തില് ആ അദ്യക്ന്്താരില് ഒന്്താമന് േ്താനിലയല് 
ആയിരപുന്പു (വ്താക്യം 1, 2).

േ്താനിലയല് ഉല്കൃഷ്ടമ്താനസനും വിശ്വസ്തനുമ്തായി
രപുന്തപുന്ക്താണ്് ര്താജ്താവ് അവന്ന സര്വ്വര്താജ്യതി
ലന്�പും അധിക്താരി ആകപുവ്താന് വിച്താരിച്പു (വ്താക്യം 
3). മറ്് അദ്യക്ന്്താരപും പ്രധ്താന ലേശ്താധിപതിമ്താരപും 
േ്താനിലയ�ിലന്താെപുള്ള അസൂയയില് നിന്് അവന്ന
തിര്തായപുള്ള ക്താരണതിന് തകം പ്താര്തിരപുന്പു. 
എന്്താല് ന്തലറ്്താ കപുറ്ലമ്താ ഒന്പും േ്താനിലയ�ില് 
കണ്പുപിെികപുവ്താന് അവര്കപു കഴിഞ്ഞില്ല (വ്താക്യം 
4). അലപ്്താള് അവര് േ്താനിലയ�ിന്ന നശിപ്ിലകണ്
തിന് പദതി തയ്്താറ്താകി, മപുപ്തപു േിവസലതക് 
ര്താജ്താവിലന്താെല്ല്താന്ത മലറ്ന്തങ്ി�പും ലേവന്്താലര്താന്െ്താ 
മനുഷ്യലര്താന്െ്താ ആന്രങ്ി�പും അലപക് കഴിച്്താല് 
അവന്ന സിംഹങ്ങളപുന്െ ഗപുഹയില് ഇട്പു കളയപും 
എലന്്താരപു ര്താജനിയമവപും നിശ്ചയവപും ഖണ്ിതവപു
മ്താലയ്താരപു വിലര്താധകല്പനയപും ലമേ്യരപുന്െയപും പ്താര്സി
കളപുന്െയപും മ്താറ്ം വര്താത നിയമത്താല് എഴപുതിച്് 
നീകം വര്താതിരിപ്്താന് ര്താജ്താവിന്നന്ക്താണ്് ഒപ്പുന്വ
പ്ിച്പു (വ്താക്യങ്ങള് 4-9).

ഇലപ്്താള് േ്താനിലയല് ന്ചലയ്ണ്ന്തന്്താണ്? 
അവന് തന്റെ ദേവലത്താെപുള്ള പ്ര്താര്ത്ഥന നിര്തി 
മപുപ്തപു േിവസലതക് തന്റെ ആവശ്യങ്ങള് േ്താര്യ്താ
ലവശിലന്താെപു മ്താത്രം പറയണന്മ്താ? അലത്താ അവന് 
ഉെ്െിയപുന്െ ദേവവപും തനിക് ഉപക്താരിയപുമ്തായവ
ലന്താെ് ഉള്ള പ്ര്താര്ത്ഥന തപുെരപുകയപും സിംഹങ്ങളപുന്െ 
കപുഴിയില് ഇെപുന്തിന് ഇെയ്താകപുകയപും ന്ചയ്ണ
ലമ്താ? അവന് ര്താജ്താവിന്റെ ആവശ്യതിനു ലനന്ര 
“ആക്താം” (“Yes”) എന്പു പറയണലമ്താ? അന്ത്താ 
“ഇല്ല” (“No”) എന്പു പറയപുന്തിനുള്ള ദധര്യം ക്താട്
ണലമ്താ? ഇങ്ങന്നയപുള്ള സമ്ര്ദേങ്ങള്കിെയില് ചി� 
ക്ിസ്ത്യ്താനികള് ഒരപു മ്താസലതകപു ദേവലത്താെപു 
പ്ര്താര്ത്ഥികപുന്തിനുള്ള പേവി ഉലപക്ികപുന്തില് 
ഒരപകെവപും ക്താണപുന്ില്ല - . അനുഭവതില് ചി�ര് 
തങ്ങളപുന്െ പ്ര്താര്ത്ഥന്താ ജീവിതം ത്യജിച്് േിവലസന 
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സ്വര്ഗ്ഗീയ പിത്താവപുമ്തായി കൂട്്തായ്മ പങ്ിെപുന്ത് നഷ്ടന്പ്
െപുതപുന്പു. അങ്ങന്നയപുള്ളവര് “മെപുതപു ലപ്താക്താന്ത 
എലപ്്താഴപും പ്ര്താര്ത്ഥിലകണം” എന്് ലയശപു നലമ്്താെപു 
പറഞ്ഞത് മറന്പു ലപ്താകപുന്പു (�ൂന്ക്താ. 18:1; 21:36; 
ത്താരതമ്യം ന്ചയ്പുന്തിന്: ലറ്താമ. 12:12; എന്െ. 6:18; 
1 ന്തസ്സ. 5:17).

എന്്താല് അവന്റെ ദേവം പ്ര്താര്ത്ഥനയില് 
തന്റെ അെപുലതകപു വരപുന് ദേവമ്താന്ണന്പുള്ള
ത് േ്താനിലയല് മറന്ില്ല. േ്താനിലയല് തല്ക്ണം 
മനലസ്സ്താന്െ, ര്താജ്താവിന്റെ കല്പന അനുസരികപുന്തി
ലനക്താള് സിംഹകപുഴിയില് ഉള്ള സിംഹന്ത അഭി
മപുഖീകരികപുന്തപു തിരന്ഞ്ഞെപുതപു. അതപുന്ക്താണ്് 
അവന് ദധര്യപൂര്വ്വം തന്റെ ഉെ്െിയപുന്െ ദേവ
ലത്താെപുള്ള വിശ്വസ്തതയില് ര്താജകല്പനയ്കപു ലനന്ര 
“ഇല്ല” എന്പു പറഞ്ഞപു. ശല�്താലമ്താന്റെ പ്ര്താര്ത്ഥന 
ഓര്തപുന്ക്താണ്് (1 ര്താജ്താ. 8:44-49; സങ്ീ. 5:7; 
28:2; 138:2), േ്താനിലയല് മപുല് മപുതല് പരിശീ�ി
ച്പു ലപ്താന്തപുലപ്താന്� അകന്�യപുള്ള ന്യരപുശല�ം 
പട്ണതിനു ലനന്ര “തന്റെ മ്താളികയപുന്െ കിളിവ്താതി
ല് തപുറന്ിട്്” ദേവലത്താെപു തപുെര്ന്പും പ്ര്താര്ത്ഥന 
കഴിച്പുലപ്താന്പു (വ്താക്യം 10). "പതിവപു സമയതിനു 
മപുന്് തന്ന് ലനരന്ത ന്ചയ്തതപുലപ്താന്� അവന് 
തന്റെ ദേവതിന്റെ മപു്്താന്ക മപുട്പുകപുതി മപുട്ിലന്
ല് നിന്് ഒരപു േിവസം മൂന്പു പ്ര്താവശ്യം പ്ര്താര്ത്ഥിച്് 
ലസ്ത്താത്രം അര്പ്ിച്പു.”

പിന്ന് േ്താനിലയ�ിലന്താെ് അസൂയയപുള്ള ശത്രപുക
ള് ച്താരന്്താന്രലപ്്താന്� വന്് “േ്താനിലയല് തന്റെ ദേ
വതിന്റെ സന്ിധിയില് പ്ര്താര്ത്ഥിച്് അഭയയ്താചന 
കഴികപുന്ത് കണ്പു” (വ്താക്യം 11). ആ ചതിയന്്താര് 
ആ വിവരം ഉെന് തന്ന് േ്താര്യ്താലവശിന്ന അറിയി
ച്പു. അവരപുന്െ കപുശ്താഗ്ര�പുദിയില് അവര് ഇലപ്്താള് 
ര്താജ്താവിന്ന വിഷമവൃതതി�്താകിയിരികപുക
യ്താണ്: ഒന്പുകില് ര്താജ്താവപു പ്താസ്താകിയ തീര്പ്് 
ഉലപക്ികപുകലയ്താ പിന്വ�ികലയ്താ ന്ചയ്ണം 
(അങ്ങന്ന വന്്താല് അവര് ഉെന് ര്താജ്താവ് ഉറപ്ികപു
ന് ഒരപു വിലര്താധ കല്പനന്യ്താ നിയമലമ്താ മ്താറ്ികൂെ്താ 
എന്ിങ്ങന്നയ്താകപുന്പു ലമേ്യരപുന്െയപും പ്താഴ്ികളപുന്െ
യപും നിയമം” എന്പുള്ളത് ര്താജ്താവിന്ന ഓര്പ്ികപും 
(വ്താക്യം 5), അന്ല്ലങ്ില് അവന്റെ ആഗ്രഹതിനു വി
രപുദമ്തായി േ്താനിലയ�ിന്ന സിംഹങ്ങളപുന്െ ഗപുഹയില് 
ഇട്പുകളയണം. ര്താജ്താന്വന് നി�യില് ആേ്യലതതപു 
ന്ചയ്്താന് അവനു കഴിഞ്ഞില്ല. “നീ ഇെവിെ്താന്ത ലസ
വികപുന് നിന്റെ ദേവം നിന്ന് രക്ികപും” (വ്താക്യം 

16) എന്പു േ്താനിലയ�ിലന്താെപു പറഞ്ഞ് രണ്്താമലതതപു 
ന്ചയ്പുവ്താന് അവന് അനുവ്താേം ന്ക്താെപുതപു. 

പിന്ന് ര്താജ്താവ് ന്ക്താട്്താരതില് ന്ചന്് ഉറങ്ങ്താ
ന്ത ര്താത്രി ഉപവസിച്പു കഴിച്പുകൂട്ി (വ്താക്യം 18). 
ര്താജ്താവ് അതിക്താ�ത് ധൃതിപിെിച്് എഴപുലന്റ്് 
സിംഹഗപുഹയപുന്െ അെപുലതകപു ന്ചന്് വി�്താപസ്വ
രതില് ഉറന്ക വിളിച്് “ജീവനുള്ള ദേവതിന്റെ 
േ്താസന്തായ േ്താനിലയല� നീ ഇെവിെ്താന്ത ലസവിച്പു 
ലപ്താരപുന് നിന്റെ ദേവം സിംഹങ്ങളില് നിന്പു നിന്ന് 
രക്ിപ്്താന് പ്ര്താപ്തന്താലയ്താ”? എന്പു ലച്താേിച്പു. എല്ല്താം 
ശപുഭമ്തായിരികപുന്പു, ദേവം തന്ന് രക്ിച്പു എന്പു 
േ്താനിലയല് മറപുപെി പറഞ്ഞപു. “അലപ്്താള് ര്താജ്താവ് 
അത്യന്ം സലന്്താഷിച്പു. േ്താനിലയ�ിന്ന ഗപുഹയില് 
നിന്പു കയറ്പുവ്താന് കല്പിച്പു” (വ്താക്യം 18-23). പിന്ന് 
േ്താര്യ്താലവശ് േ്താനിലയ�ിന്റെ കപുറ്്താലര്താപിതര്ക് േ്താനി
ലയ�ിനു ലവണ്ി അവര് തയ്്താറ്താകിയിരപുന് അലത 
ശിക് തന്ന് ന്ക്താെപുതപു. അവന് “സര്വ്വഭൂമിയി�പും 
വസികപുന് സക� വംശങ്ങള്കപും ഭ്താഷക്താര്കപും 
എഴപുതിയത്”: “അവന് ജീവനുള്ള ദേവവപും എലന്
കപും നി�നില്കപുന്വനും അവന്റെ ര്താജത്വം നശിച്പു 
ലപ്താക്താതതപും അവന്റെ ആധിപത്യം അവസ്താനം 
വര്താതതപുമ്താകപുന്പു” എന്പു േ്താനിലയ�ിന്റെ ദേവ
തിന്റെ ന്താമന്ത വ്താഴ്ത്തി സ്തപുതിച്പുന്ക്താണ്്തായിരപുന്പു 
(വ്താക്യം 24-27). സിംഹങ്ങളപുന്െ ഗപുഹന്യ അഭിമപു
ഖീകരികപുല്്താഴപും വിശ്വസ്തതലയ്താെപും ദധര്യപൂര്വ്വ
വപും “ഇല്ല” എന്പു പറഞ്ഞിട്പുള്ള ധ്താര്താളം ആളപുകള് 
നമപുകപുണ്്. േ്താനിലയ�ില് എത്ര അത്പുതം നിറഞ്ഞ 
മ്താതൃകയ്താണ് നമപുകപുള്ളത്!
7. “ഇല്ല” എന്ന് ഹയശു �റഞ്ു.

സമ്ര്ദേം നിറഞ്ഞ സ്താഹചര്യങ്ങള്കിെയി�പും 
“ലവണ്” അന്ല്ലങ്ില് “ഇല്ല” എന്പു പറവ്താന് ശക്ത
ര്തായ കഥ്താപ്താത്രങ്ങളില് ഏഴ്താമന്ത മ്താതൃക നമപുകപു 
പരിഗണിക്താം. മനുഷ്യവര്ഗ്ഗം കണ്ിട്പുള്ളതില�കപും 
ഏറ്ം മഹതരമ്തായ മ്താതൃകയപും ഏറ്ം ഉല്കൃഷ്ടമ്തായ 
സ്വഭ്താവവപുമപുള്ള ആ മലന്താഹര കഥ്താപ്താത്രം നമ്പുന്െ 
കര്ത്താവ്തായ ലയശപുവ്താണ്. ഒരപു മനുഷ്യജീവി എന് 
നി�യില് മപുപ്ത്താമന്ത വയസ്സില് ന്യ്തായപ്രമ്താണ
പ്രക്താരം തന്റെ ശപുശ്രൂഷ ആരംഭികപുന്തിനു ത്താന് 
പ്ര്താപ്തന്തായലപ്്താള്, ഉെന് തന്ന് മ്താനുഷികമ്തായി തനി
കപുണ്്തായിരപുന്ന്തല്ല്താം ത്താന് ദേവതിനും തന്റെ 
ശപുശ്രൂഷയ്കപുമ്തായി സമര്പ്ിച്പുന്ക്താണ്് യ്താഗപീഠതി
ലന്ല് ന്വകപുകയ്തായിരപുന്പു ന്ചയ്തത്.

ഈ വ്താക്യങ്ങളില് കൂെി ലയശപുവിന്റെ സമര്പ്ണ
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ന്ത ചിത്രീകരിച്ിരികപുന്പു (സങ്ീ. 40:7,8; എബ്്താ. 
10:7): “അലപ്്താള് ഞ്താന് പറഞ്ഞപു; ഇത്താ ഞ്താന് 
വരപുന്പു; പപുസ്തകച്പുരപുളില് എന്ന്കപുറിന്ച്ഴപുതിയി
രികപുന്പു; എന്റെ ദേവന്മ, നിന്റെ ഇഷ്ടം ന്ചയ് വ്താന് 
ഞ്താന് പ്രിയന്പ്െപുന്പു; നിന്റെ ന്യ്തായപ്രമ്താണം എന്റെ 
ഉള്ളില് ഇരികപുന്പു”. ഈ മരണതില�കപുള്ള 
പൂര്ണ് സമര്പ്ണതില് മപുഴപു മ്താനുഷിക കഴിവപുകളപും 
ശക്തിയപും ഉള്ന്പ്ട്ിരികപുന്പു. ലജ്താര്ദേ്താനില് ന്വച്് 
സമര്പ്ണ ഉെ്െി ഉറപ്ിച്ലപ്്താള് (സമര്പ്ണന്ത 
ജ�നേ്താനത്താല് �ക്്യന്പ്െപുതിയലപ്്താള്) പിത്താവ് 
ലയശപുവിന് പരിശപുദ്താത്്താവിന്ന നല്പുകയപും, പിന്ന് 
അതിന്റെ ജ്വ�നശക്തിയ്താല് (എബ്്താ. 10:32) തനിക് 
ആത്ീയ ക്താര്യങ്ങള് വിലവചികപുവ്താന് കഴിയപുകയപും 
ന്ചയ്തപു.

അതിനു ലശഷം സ്താത്താന് ലയശപുവിന്റെ മപു്ില് 
ന്ക്താണ്പുവന് മൂന്പു പരീക്കളപും മൂന്ര (3 ½) 
വര്ഷന്ത തന്റെ സ്വയത്യ്താഗ ജീവിതതിനിെയി
ല് ലയശപുവിന് വന് എല്ല്താ പരീക്കന്ളയപും വളന്ര 
പ്രലത്യകമ്തായി ക്താണികപുന്പു. അതപുലപ്താന്� അത് 
അവിെപുന്ത എല്ല്താ സമര്പ്ിത അനുഗ്താമികള്കപും 
വരപുന് പരിലശ്താധനകന്ളയപും പരീക്കന്ളയപും 
കൂന്െ വളന്ര പ്രലത്യകമ്തായി ചിത്രീകരികപുന്പു. 
ലയശപു “പ്താപം ഒഴിന്ക സക�തി�പും (എല്ല്താ ക്താ
ര്യങ്ങളി�പും) നമപുകപു തപു�്യമ്തായി പരീക്ികന്പ്ട്പു 
(പരിലശ്താധികന്പ്ട്പു)” എബ്്താ. 4:15). ന്താമപും – ന്താം 
ല�്താകം എന് നി�യില�്താ ന്വറപും വിശ്വ്താസികള് 
എന് നി�യിന്�്താ അല്ല, പിന്ന്ന്യ്താ ന്താം അവിെപു
ന്ത സമര്പ്ിത വിശ്വ്താസികള് എന് നി�യില് - 
അതപുലപ്താന്� ആത്ീയ ത്താല്പര്യങ്ങന്ളയപും ജഡീയ 
ത്താല്പര്യങ്ങന്ളയപും,  അന്തത്ര തന്ന് നല്ലതപും ശപുദവപു
മ്തായിരപുന്്താല് ലപ്താ�പും, തമ്ില് കൂട്ിമപുട്ിച്പു സംഘ
ര്ഷന്പ്െപുതിയപും ചപുറ്ിവളഞ്ഞപു ന്ഞരപുകിയപും ഉള്ള 
ശത്രപുവിന്റെ ആക്മണതിനു വിലധയര്താകന്പ്െപുന്പു.

ലജ്താര്ദേ്താനിന്� നേ്താനം കഴിഞ്ഞ ഉെന്തന്ന് 
ലയശപു തന്റെ സ്വന്ം ആത്്താവപും മനസപും ഇഷ്ടവപു
മ്തായ പരിശപുദ്താത്്താവിന്താല് മരപുഭൂമിയില�കപു നെ
തന്പ്ട്പു. മറ്പുള്ളവരപുലെതില് നിന്പു വ്യത്യസ്ഥമ്തായി 
ഈ ല�്താകതില് തനിക് ഒരപു പ്രലത്യക േൗത്യം 
നിര്വ്വഹികപുവ്താനുന്ണ്ന്് ലയശപു തിരിച്റിഞ്ഞപു. 
അതപുന്ക്താണ്് തന്റെ പിത്താവപുമ്തായി ഒറ്യ്കപു സ്ര്കം 
പപു�ര്തപുന്തിന് മറ്പുള്ള എല്ല്താവരില് നിന്പും ശ്രദ 
വ്യതിച�ിപ്ികപുകലയ്താ ഏക്താഗ്രതന്പ്െപുതപുകലയ്താ 
ന്ചയ്പുന് എല്ല്താ ക്താര്യങ്ങളില് നിന്പും ഒഴിഞ്ഞിരികപു

ന്തിന് ത്താന് ആഗ്രഹിച്പു. പ്ര്താര്ത്ഥന, ഉപവ്താസം, 
പഠനം, ന്യ്തായപ്രമ്താണതി�പും പ്രവ്താചകന്്താരി�പും 
(പ്രവചനങ്ങളി�പും) ഉള്ള ധ്യ്താനം എന്ിത്യ്താേി ക്താ
ര്യങ്ങള്ക് എെപുത 40 േിവസങ്ങള്കപു ലശഷം 
“അവനു വിശന്പു” (മത്താ. 4:2). അതിനു ലശഷമ്തായി
രപുന്പു ഇതരതില് കൗശ�പൂര്വ്വമപുള്ള പരീക്ക് 
സ്താത്താന് ലയശപുവിന്റെ അെപുകല് ന്ചന്ത്.

ആത്മശക്ി സ്ോര്ത്ഥ�രമോയി  
ഉ�ഹയോഗിക്ുന്നതിനുള്ളതല്ല

േീര്ഘമ്തായ ഉപവ്താസതിനു ലശഷം കഠിനമ്തായ 
വിശപ്െകപുന്തിനു നമ്പുന്െ കര്ത്താവിന്റെ ജഡം 
ന്വ്ല് ന്ക്താള്ളപുന് സമയത് പരീക്കന്, േയയപും 
ഔേ്താര്യവപുമപുള്ള അഭ്യപുേയക്താംഷി എന് ഭ്താലവന പരി
ശപുദ്താത്്താവ് �ഭിച്് അത്പുതം പ്രവര്തിക്താനുള്ള 
കഴിവ് അവന് അലപ്്താള് ഉള്ളതപുന്ക്താണ്് കല്ലപുകന്ള 
അപ്മ്താകി തീര്ത് ഭക്ിക്താന് കഴിയപുന്മന്് ഓര്പ്ി
ച്പു. ലയശപു പിന്ീെ് പപുരപുഷ്താരന്ത തീറ്ി തൃപ്തര്താ
ക്താന് ഈ കഴിവ് ഉപലയ്താഗിച്ിട്പുമപുണ്്. എന്്താല് 
അവിെപുന്് സ്വന്ക്താര്യതിനു ലവണ്ി ഈ കഴിവ് 
ഉപലയ്താഗിച്ിരപുന്ന്ങ്ില് അതപു പ്താപമ്താകപുമ്തായിരപു
ന്പു – അത്തായത് അതിനു മപുല് മരണതില�ക് 
സമര്പ്ിച്ിട്പുള്ള മ്താനുഷിക ജീവന് നി�നിര്ത്താ
ന് ശ്രമികപുന്ത്. തന്റെ ശ്താരീരിക്താവശ്യങ്ങളപുന്െ 
പൂരണതിന് മലറ്ന്ത്താരപു സ്താധ്താരണ മ്താര്ഗ്ഗവപും 
ലയശപുവിന് സ്വീകരിക്താമ്തായിരപുന്പു. എന്്താല് പരിശപു
ദ്താത്്താവിന്ന തനിക് നല്കിയിരപുന്ത് ലവന്റ്താരപു 
ഉലദേശ്യതി�്തായിരപുന്പു – നിയമ്താനുസരണന്മങ്ില് 
ലപ്താ�പും തന്റെ ജഡിക ത്താല്പര്യങ്ങന്ള സംരക്ികപു
ന്തിനു ലവണ്ിയല്ല്തായിരപുന്പു.

ഇതില് അെങ്ങിയിരപുന് തത്വം ലയശപു ന്പട്ന്പു 
ഗ്രഹികപുകയപും തന്റെ വ�ിയ വിശപ്ിന്ന അവഗണി
ച്് പിശ്താചിന്റെ പരീക്ലയ്താെ് “ഇല്ല” എന്പു പറയപു
ന്തിനുള്ള ദധര്യം ക്താട്പുകയപും ന്ചയ്തപു. “മനുഷ്യന് 
അപ്ം ന്ക്താണ്പു മ്താത്രമല്ല, ദേവതിന്റെ വ്തായില് 
കൂെി വരപുന് സക� വചനം ന്ക്താണ്പും ജീവികപുന്പു, 
എന്ന്ഴപുതിയിരികപുന്പു”, എന്പു പറഞ്ഞ് ലയശപു 
തല്ക്ണം പിശ്താചിന്റെ ഈ നിര്ലദേശന്ത തള്ളി
കളഞ്ഞപു (മത്താ. 4:4).

തന്റെ അഭിലഷകതില് പരിശപുദ്താത്്താവ് എന് 
ശക്തി തനികപു നല്ിയിട്പുള്ളത് സ്വയന്ത അഥവ്താ 
സ്വന് ത്താല്പര്യങ്ങന്ള തൃപ്തിന്പ്െപുതപുന്തിനല്ല, 
പിന്ന്ന്യ്താ തന്റെ സമര്പ്ണന്ത പ്താ�ികപുന്തിനു 
തന്ന് പ്ര്താപ്തിന്പ്െപുതപുക എന് ഉലദേശ്യതി�്താന്ണ
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ന്് ലയശപു മനസ്സി�്താകിയിരപുന്പു. എന്്താല് അതിനു 
വിപരീതമ്തായി സമര്പ്ണതിനു ന്ത്താട്പുമപുന്് ദേ
വശപുശ്രൂഷയില് മരണതില�കപു വിട്പുന്ക്താെപുത 
മര്ത്യശരീരതിന്റെ സൗഖ്യതിലന്താ ഉദ്താരണതി
ലന്താ ശക്തീകരണതിലന്താ ഈ പരിശപുദ്താത് ശക്തി 
അവന് ഉപലയ്താഗിച്ിരപുന്ന്ങ്ില് അതപു ന്തറ്്താകപുമ്താ
യിരപുന്പു – ദേലവ്താലദേശ്യതില് നിന്പു വിഭിന്മ്തായ 
വിധതില് ദേവശക്തി ഉപലയ്താഗിച്ിരപുന്ന്ങ്ില്. 
ദേവലത്താെപുള്ള അനുസരണവപും ആത്്താര്ത്ഥതയപു
മ്താണ് നിത്യജീവന് �ഭികപുന്തിനു ക്താരണമ്തായി തീ
രപുന്ന്തന്പും തന്റെ വിശ്വസ്തന്്താരപുന്െ സപുഭിക്തയ്ക് 
ആവശ്യമപുള്ളന്തല്ല്താം ദേവം നല്പുന്പു എന്പും ലയശപു 
അറിഞ്ഞിരപുന്പു അതപുന്ക്താണ്് ലയശപു പൂര്ണ്മ്തായി 
തന്റെ പിത്താവിന്റെ കരപുത�ിന്നകപുറിച്് ഉറപ്പുള്ള
വന്തായിരപുന്പു.

കര്ത്താവിന്റെ സമര്പ്ിത ജനങ്ങന്ളല്ല്താം 
ഇതപുലപ്താന്� പരീക്ികന്പ്ട്വര്താണ്. കൃത്യമ്തായി 
ഇലത പ്രക്താരതിന്�്താ ഇലത പ്രകെമ്താതൃകയില�്താ 
അന്ല്ലന്പു മ്താത്രം. എന്ിരപുന്്താ�പും ദേവവപുമ്തായി 
ഒരപു പപുതിയ �ന്ധം സ്ഥ്താപിക്താന്മന്പും അതില്നി
ന്പു �ഭികപുന് ശക്തി വര്ദിപ്ിച്് ഒരപു പരിധിവന്ര 
ജഡിയ ആവശ്യങ്ങള്കപും ലനട്ങ്ങള്കപും ലപ്താ�പും 
പ്രലയ്താജനന്പ്െപുത്താന്മന്പും ഉള്ള നിര്ലദേശങ്ങലള്താ
െപുകൂെി ആയിരികപും ആ പ്രല�്താഭനം ന്ക്താണ്പുവരിക 
– സ്വയന്ത ഉയര്തി ക്താണികപുന്തിലന്താ അധിക്താ
രലമ്താ സ്ഥ്താനമ്താനങ്ങലള്താ കയ്െകപുന്തിലന്താ അതപു
മന്ല്ലങ്ില് പ്രലത്യക ദേവകൃപ �ഭിച്വരപും വളന്ര 
�ഹപുമ്താന്യര്തായി എണ്ന്പ്െപുന്തിനു ലയ്താഗ്യതയപുള്ള
വരപുമ്തായി മറ്പുള്ളവരപുന്െ മപു്ില് വിളങ്ങപുന്തിനുലമ്താ 
ആയിരികപും അത്. 

നമ്പുന്െ ആത്ശക്തി ഒട്പുംതന്ന് ഇലപ്്താഴന്ത 
ത്താല്ക്താ�ികമ്തായ ഐഹികക്താര്യങ്ങളി�പുള്ള ലനട്ങ്ങ
ള് കരസ്ഥമ്താകപുവ്താന് ഉപലയ്താഗികരപുത്താതത്താണ്. 
അല്ല്തായിരപുന്ന്ങ്ില് പന്ത്ര്താസ് അന്പ്്താസ്ത�ന് “വ�ി
യവന്നന്പു തന്ത്താന് പപുകഴ്ത്തിയ” ശിലമ്താന് എന് 
മന്ത്രവ്താേിക് അത് ന്യ്തായമ്തായപും പണതിന് നല്്താ
മ്തായിരപുന്പു (അന്പ്്താ. 8:9-24 വ്തായികപുക). നമപുകപു 
�ഭിച്ിരികപുന് ആത്ീയക്താര്യങ്ങള് ��ി കഴിച്് 
ഭൗമിക്താനുഗ്രഹങ്ങളപും സപുഖസൗകര്യങ്ങളപും കര
സ്ഥമ്താകപുവ്താന് ഏന്തങ്ി�പും വിധതില് സ്താത്താന് 
നന്മ് പ്രല�്താഭിപ്ിച്പു പരീക്ികപുല്്താള് ന്താം ലയ
ശപുവിന്റെ മ്താതൃക പിന്തപുെര്ന്പു (1 പന്ത്ര്താ. 2:21) നി
ത്യജീവങ്ല�കപു നന്മ് നയികപുന് സത്യലത്താെപും 

അതിന്റെ ആത്്താലവ്താെപും കൂന്െ ദേവതിന് ഒന്്താം 
സ്ഥ്താനം ന്ക്താെപുകപുക.

 ചി� സലഹ്താേരന്്താരപുന്െ ലനന്ര എതിര്താളി 
(പിശ്താച്) ആലക്പങ്ങളപും ന്യ്തായവ്താേങ്ങളപും ഉയ
ര്തി അവന്ര പരീക്ിച്ിട്പുള്ളത് ഈ വിധതി�്താ
ണ്, നീ വളന്ര ആത്്താര്ത്ഥതലയ്താെപും എരിലവ്താെപും 
കൂെി സത്യന്തയപും അതിന്റെ ആത്്താവിന്നയപും 
പിന്തപുെരപുന്പുന്വങ്ില് നിന്റെ ഭൗമിക ഉലേ്യ്താഗവപും 
ജീവിത്താവശ്യങ്ങളപും ഉലപക്ിലകണ്ിവലന്ക്താം, 
ക്താരണം, നിനകിെന്പലട് മതിയ്താകയപുള്ളൂ എന്പുള്ള 
ല�്താകമനുഷ്യര് ഇങ്ങന്നയപുള്ള ക്താര്യങ്ങള് ഉള്ന്ക്താ
ള്ളപുവ്താലന്താ ആസ്വേികപുവ്താലന്താ കഴിവപുള്ളവരല്ല. 
അവരപുന്െ ന്ത്താഴില് ലമഖ�യില് നിന്് നിന്ന് 
അവര് പപുറംതള്ളപും. നിന്റെ വ്യ്താപ്താരസ്ഥ്താപനവപുമ്തായി 
അവര് നെതിന്ക്താണ്ിരപുന് ഇെപ്താെപുകള് അവര് 
ഉലപക്ികപും. നീ അവരപുന്െ പ്താസ്റ്റലറ്താ ലഡ്താ്ലറ്താ 
അഭിഭ്താഷകലന്താ സ്ൂള് അദ്യ്താപകലന്താ ആയിരികപു
ന് അവസ്ഥയില് നിന്് നിന്ന് അവര് �ഹിഷ്ക്കരി
കപും. അന്ല്ലങ്ില് അവര്കപു നിലന്്താെപുണ്്തായിരപുന് 
കൂട്്തായ്മ, സ്താമൂഹിക�ന്ധങ്ങള് മപുത�്തായവ അവര് 
പിന്വ�ികപുകയപും ഈ ത്താല്ക്താ�ിക ജീവിതതില് 
നിനകപുണ്്തായിരപുന് എല്ല്താ നന്കളപും നഷ്ടമ്താവപുക
യപും ന്ചയ്പും, എന്പും മറ്പും പറഞ്ഞ്താണ്.

ഇതിനുള്ള ശരിയ്തായ ഉതരം, തന്ന് അത്യപുന്
തമ്തായി ലനേഹികപുന്വന്രയപും, ഏശ്താവപു ന്ചയ്തതപു 
ലപ്താന്� ഭക്ണതിനു ലവണ്ി തങ്ങന്ള വിറ്പുകള
യപുന്വന്ര (ഉല്പ. 25:29-34; എബ്്താ. 12:16) വിറ്പു 
കളയപുവ്താന് തകവണ്ം ദേവതില് നിന്പുള്ള 
ആത്ീയ്താനുഗ്രഹങ്ങന്ള വി�മതികപുന്വന്ര കരപുതപു
വ്താനും അവരപുന്െ ക്താര്യങ്ങള് ലന്താകപുവ്താനും ദേവം 
ശക്തന്താണ് എന്പുള്ളതപും ഇക്താ�ന്ത ചി� സപു
ഖസൗകര്യങ്ങന്ള ഉലപക്ിലകണ്ിവന്്താ�പും ദേ
വവചന്താനുസരണം ജീവികപുന്വര് അന്ിമമ്തായി 
മ്താഹ്താത്്യലമറിയ നിത്യജീവന്താകപുന് ഏറ്ം നല്ല പ്ര
തിെ�ം ലനെപുകയപും ന്ചയ്പും എന്പുള്ളത്താണ്. ഇതപു 
ലനെപുന്തിന് സമര്പ്ിതര്തായ തന്റെ ഏന്ത്താരപു കപു
ഞ്ഞപുങ്ങള്കപുമപുള്ള ഏകസപുരക്ിത മ്താര്ഗ്ഗം ദേവ
തിന്റെയപും തന്റെ പരിശപുദ്താത്്താവിന്റെയപും ലനര്കപു 
ക്താണികപുന് ശരിയപും സത്യവപും ഉത്്താഹപൂര്വ്വവപുമ്താ
യപുള്ള അനുസരണവപുമ്താണ്. നമപുകപു സക�തിനും 
മതിയ്തായ ശക്തി പകര്ന്പു തരപുന് അവിെപുന്ത 
ശക്തി ഉപലയ്താഗിച്് സ്താത്താന്റെ ന്യ്തായവ്താേങ്ങലള്താ
ന്െയപുള്ള നിര്ലദേശങ്ങള്കപു ലനന്ര “ഇല്ല” എന്പു 
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നമപുകപു പറയ്താം.
ആൈികോരികത ഇല്ലോത ഉദ്മങ്ങള് വഴി  

ധദവഫത �രീക്ിക്ുന്നത്
ലയശപുവിന്ന കപുെപുകില് അകന്പ്െപുതപുന്തിനുള്ള 

ഒന്്താമന്ത ഉേ്യമതില് െ�ം ക്താണ്താന്ത നിര്താശ
ന്പ്ട് സ്താത്താന് ഈ ക്താര്യതി�പുള്ള ലയശപുവിന്റെ 
ലവേപരമ്തായ തീരപുമ്താനതില് എതിരഭിപ്ര്തായമില്ല്താ
ന്ത വിഷയം മ്താറ്ി. രണ്്താമത് അവന് ന്ക്താണ്പുവന് 
പരീക്യപും ലയശപുവിനുണ്്തായ മന്റ്ല്ല്താ പരീക്കളപും, 
തന്റെ സമര്പ്ിത അനുഗ്താമികള്ന്കല്ല്താം ഉണ്്താകപു
ന് പരീക്കളപും ലപ്താന്� മപുഴപു ഭ്താവവപും തിന്യപു
ലെതല്ല്താത പരീക്കള്താണ് – ദേവം വിഭ്താവനം 
ന്ചയ്തിട്ില്ല്താതതപും എന്്താല് മന്റ്്താരപു വിധതില് 
ദേവന്ത ലസവികപുന്തിനുള്ള പരീക് – ഗപുണെ
�തില് പര്യവസ്താനിപ്ികപുന്തിന് തനിക് �ഭിച് 
ദേവികശക്തി ന്തറ്്തായ വഴിയി�ൂന്െ േപുരപുപലയ്താഗം 
ന്ചയ്പുന്തിനു ശ്രമം നെതപുന്തിനു ലപ്രരിപ്ികപുക. 

 ഈ പരീക്ന്യ ലനരിെപുന്തിന് ലയശപു ആളലത്വന 
ന്യരപുശല�മില�ക് ലപ്തായി ലേവ്താ�യതിന്റെ ലഗ്താ
പപുരതില് കയറി എന്പു സങ്ല്പിലകണ് ക്താര്യമില്ല. 
എന്്താല് ഇതില്നിന്പു വ്യത്യസ്ഥമ്തായി മപുഴപുസമയ
വപും ലയശപു മരപുഭൂമിയി�്തായിരപുന്പു. വളന്ര ഗംഭീരമ്തായ 
ഒരത്പുതതിന്റെ പ്രകെനതി�ൂന്െ ലയശപുവിന് തന്ി
ല�കപും തന്റെ മ്താഹ്താത്്യലമറിയ േൗത്യതില�കപും 
ന്പട്ന്പു തന്ന് എല്ല്താവന്രയപും ആകര്ഷിക്താന് കഴി
യപുന്മന്പുള്ള അവിന്െന്വച്പുള്ള സ്താത്താന്റെ സൗഹൃ
േനിര്ലദേശന്ത പിന്തപുെര്ന്്താണ്, ത്താന് ന്വറപുന്ത 
മ്താനസികമ്തായി വിശപുദ നഗരതില�കപു ലപ്തായത് 
– ലേവ്താ�യതിന്റെ അഗ്രതില് നിന്് ത്താന്ഴ ഭൂമി
യി�പുള്ള ഗര്തതില�ക് ച്താെി ഉപദ്വന്മ്താന്പും 
ഏല്ക്താന്ത എഴപുലന്ല്കപുക. എന്ിട്് അവന് തനികപു 
നിര്വ്വഹികപുവ്താനുള്ള സ്വര്ഗ്ഗീയ േൗത്യലതകപുറിച്പു 
ജനസഹസ്ങ്ങലള്താെപു പറയപുക. അലപ്്താള് തനിക് 
അവരപുന്െ ഭയഭക്തിയ്താേരവപുകളപും വിശ്വ്താസവപും 
ആര്ജ്ജികപുവ്താന് കഴിയപും. 

സ്താത്താന്റെ ഒന്്താമന്ത പരീക് ലയശപു നിര
സിന്ച്ന്പു കണ്ലപ്്താള് കൃത്യമ്തായപും ലയശപുവിനു 
�്താധകമ്താകപുന് ലവേഭ്താഗം ആമപുഖതില് തന്ന് 
ഉദരിച്പുന്ക്താണ്് അതിന്റെ പിന്��തില് രണ്്താമ
ന്ത്താരപു പരീക്യ്ക് അവന് ശ്രമിച്പു. ലവേഭ്താഗതിന്റെ 
വ്തായനയില് തന്ന് നിര്ലദേശികന്പ്ട് വ�ിയ അത്പു
ത്താഭ്യ്താസ പ്രകെനം നമ്പുന്െ കര്ത്താവപും നെതപുന്
തിനു പ്രലത്യകമ്തായി ഉലദേശിച്പുന്ക്താണ്പു തനികപുള്ള 

നിര്ലദേശമ്താന്ണന് വ്യക്തമ്തായ ലത്താന്ല് ഉണ്്താക്താം 
“നിന്റെ എല്ല്താ വഴികളി�പും നിന്ന് ക്താലകണ്തിന് 
അവന് നിന്ന്കപുറിച്പു തന്റെ േൂതന്്താലര്താെപു കല്പി
കപും; നിന്റെ ക്താല് കല്ലില് തട്ിലപ്്താക്താതിരിലകണ്
തിന് അവര് നിന്ന് ദകകളില് വഹിച്പുന്ക്താള്ളപും” 
(സങ്ീ. 91:11,12; മത്താ. 4:6).

വീണ്പും നമ്പുന്െ കര്ത്താവപു ദേവവചനലത്താ
െപു ലയ്താജിപ്്തായി “ഇല്ല” എന്പു സ്പഷ്ടമ്തായി ഉതരം 
പറഞ്ഞപു. ന്തറ്ിദരിപ്ികപുന് ന്യ്തായവ്താേവപും ദേ
വവചനതിന്റെ അസ്ഥ്താനതപുള്ള പ്രലയ്താഗവപും 
നമ്പുന്െ കര്ത്താവ് തല്ക്ണം കൃത്യതലയ്താന്െ തി
രിച്റിഞ്ഞ് ശരിയ്തായ മറപുപെിയപും പറഞ്ഞപു: “നിന്റെ 
ദേവമ്തായ കര്ത്താവിന്ന പരീക്ികരപുത് എന്പുകൂ
ന്െ എഴപുതിയിരികപുന്പു”.

ഇതപുലപ്താ�പുള്ള പരീക്കള്താണ് ലയശപുവിന്റെ 
എല്ല്താ സമര്പ്ിത അനുഗ്താമികളപുന്െയപും മപു്ില് 
സ്താത്താന് ന്ക്താണ്പുവരപുന്ത്. വിശ്വ്താസത്താ�ല്ല 
ക്താഴ്ചയ്താല് ന്താം നെകണന്മന്് അവന് (സ്താത്താന്) 
ആഗ്രഹികപുന്പു. ദേവതിന്റെ സംരക്ണലമ്താ 
ഔേ്താര്യലമ്താ കണ്ിനു ക്താണ്താവപുന് േൃശ്യങ്ങളില് 
കൂന്െ ആവശ്യന്പ്ട്് ന്താം ദേവതിന്റെ മപു്ില് 
ഓലര്താ പരിലശ്താധനകള് ന്വച്് ദേവന്ത നിരന്
രം പരിലശ്താധിച്പു ന്ക്താണ്ിരികണന്മന്് പിശ്താച് 
ആഗ്രഹികപുന്പു – മനപൂര്ലവ്വ്താലദേശ്യലത്താന്െ വിഷ
പ്താ്പുകന്ള ദകക്താര്യം ന്ചയ്പുല്്താള് അവയപുന്െ 
കെി ഏല്കപുന്തില് നിന്പുള്ള സംരക്ണം മപുത�്തായ 
ക്താര്യങ്ങള്, അന്ല്ലങ്ില് ന്താവപുകള് ആയി സംസ്താരി
കപുന്തിനുള്ള വരം, അന്ല്ലങ്ില് അത്പുത ശ്താരീരിക 
ലര്താഗസൗഖ്യം (ഞങ്ങളപുന്െ “Tongues” and “Faith 
Healing” എന് സൗജന്യ �പുക് �റ്് ക്താണപുക) മപു
ത�്തായവ – ദേവതിന്റെ നിശ്വ്താസ്യവചനതിന്റെ 
സ്താക്്യം ദകന്ക്താണ്് അവയില് ആഴമ്തായ വി
ശ്വ്താസമപുള്ളവര്തായിരികപുന്തിനു പകരമ്താണ് ഇത്.

ഏന്തങ്ി�പും തരതില് ല�്താകജനങ്ങളപുന്െയപും 
ന്താമലധയ സഭയപുന്െയപും ശ്രദ പിെിച്പുപറ്പുന്തിന് 
അവരപുന്െ മപു്ില് ഒരപു വ�ിയ പ്രകെനം നെതപുന്
തിന് ദേവതിന്റെ സമര്പ്ിത ജനന്ത സ്താത്താന് 
പരീക്ികപുന്പു. ദേവം നല്ിയിരികപുന് ആത്ശക്തി
യപും ആത്ീയ്താനുഗ്രഹങ്ങളപും ഉപലയ്താഗന്പ്െപുതി സ്വ്താ
ഭ്താവിക മനുഷ്യന്ന ചിന്ിപ്ികപുവ്താന് പര്യ്താപ്തമ്തായ 
വിധതില് കപുറികപുന്ക്താള്ളതക വിധതി�പുള്ള 
ചി� വ�ിയ ലവ� നെതപുക എന്ത്താണ് ഇതരം 
പരീക്കളപുന്െ പിന്ി�പുള്ള ഉലദേശ്യം. അതപുവഴി ന്പട്
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ന്പു വ�ിയ ലനട്ങ്ങള് ഉറപ്്താകപുവ്താന് കഴിയപും എന്പും 
ക്ിസ്തപുവിന്റെ ക്ൂശിന്നകപുറിച്പു പ്രസംഗിച്് �ളിത
മ്തായ രീതിയില് ശ്രദ പിെിച്പുപറ്്താന് കഴിയപുകയിന്ല്ല
ന്പുമപുള്ള അഭിപ്ര്തായഗതിയില് നിന്്താണ് ഇതരം 
ചിന് ഉെന്�െപുകപുന്ത്. ലകള്കപുന്തിനുള്ള ന്ച
വിയപുള്ളവരപുന്െ ശ്രദ ആകര്ഷികപുന്തിനു ലവണ്ി 
ശ്താന്വപും അധികം �്താഹ്യപ്രകെനമില്ല്താതതപുമ്തായ 
ലവ� ന്ചയ്പുന്തിനും ആത്ീയമ്തായി ഗപുണമപുള്ള 
മനസപുകള്കപു മപു്ില് ആത്ീയക്താര്യങ്ങള് അവത
രിപ്ികപുന്തിനും പകരം ആധിക്താരികത ഇല്ല്താത 
വിധതി�പുള്ള പ്രവര്തനതിനു നന്മ് ഉപലയ്താഗ
ന്പ്െപുതപുന്തിന്താണ് സ്താത്താന് ആഗ്രഹികപുന്ത്.

വ്തായിന്� വ്താകപുകളപും അച്െിച് കെ�്താസപുകളപും 
ഉപലയ്താഗിച്് സത്യതിന്റെ സ്താക്ീകരണം വഴി ഈ 
ലവ� ന്ചയ്പുവ്താന് കഴിയപും (ലയ്താഹ. 18:37). ഇത് 
ലയശപുവിന്ന പീഡിപ്ിച് അലത ഗണതില് ന്പട്വ
ര്തായ വിഭ്താഗിക ചിന്്താഗതിക്താരില് നിന്പും ജനപ്രീ
തിയ്താര്ജ്ജിച് മതവിഭ്താഗക്താരപുന്െ ലനത്താകന്്താരില് 
നിന്പുമപുള്ള ഉപദ്വപീഡനങ്ങള് പ്രലത്യകമ്തായി ക്
ണിച്പുവരപുതപും (ലയ്താഹ. 15:18-21; 2 തിന്മ്താ. 3:12). 
നിങ്ങള് ഈ ല�്താകലത്താെപു ലചര്ന്പും സഹകരിച്പും 
ലപ്താകപുന്ിന്ല്ലങ്ില് ഭൂരിപക്ം വരപുന്വന് നിങ്ങന്ള 
ഒഴിച്പുനിര്തി അവഗണിച്് ഒരപു അപൂര്വ്വ ജനമ്തായി 
കണക്താകി പീഡിപ്ികപും (ലറ്താമ. 12:2).

ഒതുതീര്പെില്കൂഫട നോം ഗുണെലം  
പ്രതീക്ിക്ണഫമോ?

സ്താത്താന്റെ മൂന്്താമന്ത പരീക്യപുന്െ അവത
രണം ലയശപുവിന്റെ വ�ിയ ലവ�യില് സഹകരികപു
ന്തിനുള്ള തീരപുമ്താനലത്താന്െയ്താന്ണന്പു നമപുക
നുമ്താനിക്താവപുന് തരതില് സൗഹൃേസഹത്താപ 
ഭ്താലവനയ്തായിരപുന്പു. പിശ്താച് അവന്ന ഉയര്ലന്്താരപു 
പര്വ്വതതില�ക് കയറ്ിന്ക്താണ്പു ലപ്തായി – അക്
ര്താര്ത്ഥതി�ല്ല, മ്താനസികമ്തായിട്്താണ്. തീര്ച്യ്താ
യപും യരപുശല�മിനെപുലത്താ ല�്താകതില് മന്റ്വിന്െ 
എങ്ി�പുലമ്താ, അതിലന്ല് നിന്പു ന്ക്താണ്പുലന്താകി
യ്താല് ല�്താകന്തല്ല്തായിെതപുമപുള്ള സക� ര്താജ്യ
ങ്ങളപും അതിന്റെ മഹത്വവപും ക്താണ്താന് കഴിയപുന് 
യ്താന്ത്താരപു പര്വ്വതവപും അക്ര്താര്ത്ഥതില് ഇല്ല്താ
യിരപുന്പു. സ്താത്താന് നമ്പുന്െ കര്ത്താവിന്ന മ്താന
സികമ്തായി സൂചിത്താര്ത്ഥതി�പുള്ള വളന്ര ഉയര്ന് 
ഒരപു പര്വ്വതതില�ക് എെപുതപുന്ക്താണ്പുലപ്തായി. 
സ്താത്താന് ല�്താകം മപുഴപുവനും അവനു സ്വന്മ്തായപു
ള്ള അധിക്താരതിന്റെയപും ശക്തിയപുന്െയപും വ�ിപ്

വപും ല�്താകതിന്� സക�ര്താജ്യങ്ങളപുന്െ ലമ�പുമപുള്ള 
അവന്റെ നിയന്ത്രണ്താധിക്താരവപും നമ്പുന്െ കര്ത്താ
വിനു ചിത്രീകരിച്പുക്താണിച്പു ന്ക്താെപുതപു. പിന്ീെപു 
നമ്പുന്െ കര്ത്താവ് ഇതപു ല�്താദ്യന്പ്ട്പു ന്വളിന്പ്
െപുതിന്ക്താണ്്താണ് സ്താത്താന്നകപുറിച്് ഉദരിച്് 
“ഈ ല�്താകതിന്റെ പ്രഭപു” എന്പു പറഞ്ഞിരികപുന്ത് 
(ലയ്താഹ. 14:30).

സര്വ്വല�്താകര്താജ്യങ്ങളി�പും സ്താത്താനുള്ള അധി
ക്താരസ്വ്താധീനങ്ങള് ചിത്രീകരിച്പുക്താണിച്ത് സ്താ
ത്താന്റെ സഖിത്വവപും സ്വ്താധീനവപും ഏറ്ം വി�യപുള്ള
ത്താന്ണന് ചിന് ലയശപുവിന്റെ മനസില് ആഴതില് 
പതിയപുന്തിനു ലവണ്ിയ്തായിരപുന്പു – ലയശപുവിനു 
നിര്വ്വഹികപുവ്താനുള്ള േൗത്യതിന്റെ വിജയതിന് 
ഇത് ഒഴിച്പുകൂെ്താന് പ്താെില്ല്താത വിധം പ്ര്താധ്താന്യമപുള്ള
ത്താന്ണന്പു ക്താണികപുന്തിന്തായിരപുന്പു – അതപുന്ക്താ
ണ്് ഈ സദേര്ഭതില് ഉറ് സപുഹൃത്�ന്ധതില് 
സ്താത്താന് അെപുതപുകൂെി സഹകരിക്താന് തയ്്താറ്താ
യി, ലയശപുവിന്റെ ഉേ്യമങ്ങള്ക് ആത്്താര്ത്ഥമ്തായി 
സ്വ്താഗതം അരപുളിയിരികപുന്പു.

ദേവികപദതി പ്രക്താരമപുള്ള അനുഗ്രഹ്താഭിവൃദി
യപും പരിഷ്ക്ക്താരങ്ങളപുന്മ്താന്ക ന്ക്താണ്പുവരപുന്തിനു 
കഴിയതക വിധതില് ലയശപുവിനു നിയന്ത്രണ 
സ്വ്താധീനങ്ങളപുള്ള, സര്വ്വ ഭൂമിയി�പും വ്യ്താപിച്പുകിെ
കപുന് ഒരപു ര്താജത്വം പിശ്താച് ലയശപുവിനു ന്ക്താെപുക്താ
ന്മന്് നിര്ലദേശിച്പു. അതിന് എെപുതപുപറഞ്ഞ് ഒറ് 
വ്യവസ്ഥ അവന് ന്വച്ത്, ഒരപു ആത്ജീവി എന് 
നി�യില് മനുഷ്യവര്ഗ്ഗതിന്റെ ലമ�പുള്ള സ്വ്താധീന
തിന്റെ ക്താര്യതില് മപുഖ്യന് അവന്താന്ണന്പുള്ളത് 
അംഗീകരികണം എന്പു മ്താത്രമ്തായിരപുന്പു.

ത്താന് ചിന്ിച്തപു ലപ്താന്� തന്റെ യഥ്താര്ത്ഥ 
പദതികള് പ്ര്താവര്തികമ്താകപുവ്താന് ഇന്ത്താരപു 
അനുകൂ�്താവസരമ്താന്ണന്് ശത്രപുവ്തായവന് കണ്
തപുലപ്താന്� ലത്താന്പുന്പു. എല്ല്താം നഷ്ടന്പ്ട്് മരണതി
ല�ക് ഒഴപുകിന്ക്താണ്ിരികപുന് ഒരപു വര്ഗ്ഗതിന്റെ 
ലമ�പുള്ള നിയന്ത്രണം കിട്പുക എന്പുള്ളത്തായിരപുന്പു 
അവന്റെ യഥ്താര്ത്ഥ �ക്്യം എന്പു നമപുകപു സങ്
ല്പിക്താന് കഴിയപുന്ില്ല. മറിച്് സ്താ്തികമ്തായപും 
മന്റ്ല്ല്താ നി�കളി�പും ഉന്തനി�വ്താരമപുള്ള ഉന്ത
മ്തായി വിളങ്ങി ലശ്താഭികപുന് ഒരപു ജനതയപുന്െ പ്രഭപു 
അന്ല്ലങ്ില് ഭരണ്താധിക്താരി ആക്താനുള്ള ലമ്താഹമ്താ
യിരപുന്പു വര്ദിച് രീതിയില് അവനുണ്്തായിരപുന്ത്. 
ദേവം വിഭ്താവനം ന്ചയ്തപു തയ്്താറ്താകിയ ക്താരപുണ്യ
പൂര്വ്വമ്തായ എല്ല്താ ലവ�യപും െ�പ്ര്താപ്തിയിന്�തി
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ക്താന് സഹകരികപുന്തില് അവന് മനസപുള്ളവ
ന്തായി ക്താണന്പ്ട്പു. അവന് തന്ത്താന് അതിന്ന 
എല്ല്താം പരിഷ്ക്കരികപുന്തിനും ആ പരിഷ്ക്കരണതിന്റെ 
എല്ല്താം ലനതൃസ്ഥ്താനം വഹികപുന്തിനും അങ്ങന്ന 
ഭൂമിയപുന്െ മപുഖ്യ ഭരണ്താധിക്താരിയ്തായി അംഗീകരി
കന്പ്ട്് ഇന്തല്ല്താം വരപുതിതീര്കപുന്തിന് അവന് 
മനസപുള്ളവന്തായിരപുന്പു. ഇതിന്റെന്യല്ല്താം ലശഷം 
ഈ വിധതി�ൂന്െ ലയശപു അവന് ഭയഭക്തി �ഹപു
മ്താന്താേരവപുകള് അര്പ്ിച്് അവന്ന വണങ്ങണന്മന്് 
അവന് ആഗ്രഹിച്പു – അവനുള്ള സ്വ്താധീനവപും ലയശപു
വിന്റെ ലവ�യില് അവന്റെ സഹകരണവപും അംഗീ
കരിച്പുകിട്ണം. ലയശപു അവന്റെ മപു്ില് മപുട്പുമെകി 
അവന്ന വണങ്ങി ദേവമ്തായി ആര്താധികണന്മന്് 
സ്താത്താന് ആഗ്രഹിച്പു. ഒരപു നിമിഷന്മങ്ി�പും നമപു
കിതപു ചിന്ികപുവ്താന് കഴിയപുലമ്താ?

നമ്പുന്െ കര്ത്താവ് ഇവിന്െയപും വീണ്പും ഒന്പുകൂ
ന്െ ഉറപ്ിച്് “ഇല്ല” എന്പു പറഞ്ഞപു. പിശ്താചിന്റെ ഹൃ
േയതില് യ്താന്ത്താരപു തരതി�പും ശരിയ്തായ നലവ്താ
ത്ഥ്താന ചിന്്താഗതി ഇല്ല്താന്ത അവന്റെ അലധ്താഗതി 
ആരംഭിച് ക്താ�ലതതപു ലപ്താന്�തന്ന് പിന്ന്യപും 
അവന് ആര്തിപൂണ്പും സ്വ്താര്ത്ഥത അലന്വഷിച്പു
മ്താണ് നി�ന്ക്താള്ളപുന്ന്തന്് നമ്പുന്െ കര്ത്താവ് 
കണ്പു. ഇതരതില് തന്റെ യഥ്താര്ത്ഥ ഹൃേയനി� 
ന്വളിന്പ്െപുതിയ ഒരപുവനുമ്തായി ക്താര്യങ്ങള് ചര്ച് 
ന്ചയ്പുന്ത് തന്റെ പിത്താവിലന്താെപുള്ള അവിശ്വസ്ത
തയ്താന്ണന്് നമ്പുന്െ കര്ത്താവപു തിരിച്റിഞ്ഞപു. 
അതപുന്ക്താണ്് നമ്പുന്െ കര്ത്താവിന്റെ വ്താകപുകള് 
ഇത്തായിരപുന്പു: “സ്താത്താന്ന എന്ന് വിട്പുലപ്താവപുക, 
നിന്റെ ദേവമ്തായ കര്ത്താവിന്ന മ്താത്രന്മ ലസവിച്് 
ആര്താധിക്താവൂ എന്് എഴപുതിയിരികപുന്പു”.

അതപുന്ക്താണ്് ലയശപു തന്റെ പിത്താവിലന്താെപു 
തനികപുണ്്തായിരപുന് പൂര്ണ് വിശ്വസ്തതയപും ആത്്താ
ര്ത്ഥതയപും നിമിതം എതിര്താളിയപുമ്തായി യ്താന്ത്താരപു 
ഒതപുതീര്പ്ിലന്താ വിട്പുവീഴ്ചലയ്ക്താ തയ്്താറ്തായില്ല. ന്പട്
ന്പുതന്ന് ല�്താകതിലന്ല് ആധിപത്യം സ്ഥ്താപികപു
ന്തപും ന്പട്ന്പുതന്ന് നീതിയപുള്ള ഒരപു ഭരണം സ്ഥ്താ
പികപുന്തപും സര്വ്വ മനു ഷ്യവര്ഗ്ഗതിന്റെയപും ലമല് 
അനുഗ്രഹം വരപുതപുന് വ്യക്തിപരമ്തായി ത്താന് ഒറ്യ്കപു 
സഹിലകണ്ിയിരികപുന് ക്ൂശിന്� ഏറ്ം നീചവപും 
നിദേ്യവപുമ്തായ കഷ്ട്താനുഭവതിന്റെയപും അപമ്താനതി
ലറെതപുമ്തായ മരണം സഹികപുന്ത് ഒഴിവ്താകപുന്തപും 
ഉള്ന്പ്ന്െ പ� ക്താര്യങ്ങളി�പും സഹ്തായികപുന്തിനു 
വശീകരണ വ്താഗ്ദ്താനങ്ങള് നല്ിയ്താ�പും ദേവതി

ന്റെ ഇഷ്ടതിനു വിപരീതമ്തായ യ്താന്ത്താരപു കര്മ്
പരിപ്താെികളി�പും പ്രവര്തനങ്ങളി�പും സ്താത്താന് 
കക്ിയ്താക്താന് പ്താെിന്ല്ലന്പു നമ്പുന്െ കര്ത്താവിന് 
അറിയ്താമ്തായിരപുന്പു.

നമ്പുന്െ കര്ത്താവിന്റെ ഓലര്താ അനുഗ്താമികള്കപും 
ഇതപുലപ്താ�പുള്ള പരീക്കള് ഇലത എതിര്താളിയില് 
നിന്് ഒരപു തരതി�ന്ല്ലങ്ില് മന്റ്്താരപു തരതില് 
ഉണ്്താകപുന്മന്പുള്ളത് നിശ്ചയമ്താണ്. ലയശപുവിന്ന 
പരിലശ്താധിച്തപു ലപ്താന്� നമ്പുന്െ സ്വഭ്താവങ്ങന്ള 
പരിലശ്താധികപുന്തിന് ഈ പരീക്കള് നമ്പുന്െ 
ലമല് വരപുവ്താന് ദേവം  അനുവേികപുന്പു. ലയശപു
വിന്റെ അനുഗ്താമികലള്താെ് വിവിധ മപുഖ്താന്ിരങ്ങള് 
വഴി സ്താത്താന് നിരന്രമ്തായി പറഞ്ഞപുന്ക്താണ്ി
രികപുന്ത്: “കൂെപുതല് സപുരക്ിതന്മന്പു കരപുതി 
നിങ്ങള് പിന്തപുെരപുന് ദേവതിന്റെ വഴിലയക്താള് 
നിങ്ങളപുന്െ �ക്്യം സ്താക്്താല്കരികപുവ്താന് വിജയ
കരമ്തായ ഒരപു വഴി ഇത്താ ഇവിന്െയപുണ്്. അല്പം ഒന്പു 
വഴങ്ങിതരിക, ല�്താക്താത്്താവപുമ്തായി ഒതപുതീര്പ്ി
നു തയ്്താറ്താവപുക, ദേവവചനലത്താെപും ലയശപുവി
ന്റെയപും അന്പ്്താസ്ത�ന്്താരപുന്െയപും മ്താതൃകകലള്താെപും 
പൂര്ണ്മ്തായി ലചര്ന്പു ലപ്താകപുന്തിനുള്ള വഴി ന്വ
ട്ിതപുറകരപുത്, ല�്താകന്ത സ്വ്താധീനികപുന്തിന് 
നിങ്ങള് അവലര്താെ് കൂെപുതല് അനുരൂപര്താലകണ്ി
യിരികപുന്പു – ല�്താകതിന്റെ അനുവ്താേലത്താെപുകൂെി 
തന്ന് അവരപുന്െ അവിശപുദവപും ദേവഭക്തി ഇല്ല്താ
തതപുമ്തായ ന്പരപുമ്താറ്ലത്താെ് നിങ്ങന്ളതന്ന് കപു
ന്റന്യ്താന്ക കൂട്ി ലയ്താജിപ്ികപുക. അവര് നിങ്ങന്ള 
പരിഹസികപുവ്താന് ഇെയ്താകപുമ്താറ് അത്ര സത്യസ
ന്ധര്താകരപുത്. അവരപുന്െ ഇെയില് നിങ്ങള്കപുള്ള 
സ്വ്താധീനം വര്ദിപ്ിച്് അതപുവഴി കൃപയപും നല്വര
ങ്ങളപുന്മ്താന്ക വര്ദിപ്ികപുന്തിനും ജനസമൂഹവപു
മ്തായി ലയ്താജിച്പുലപ്താവപുക”.

പ്താപപങ്ി�മ്തായ സ്ഥ്താപനങ്ങള്ക് അധിക്താരവപും 
ശക്തിയപുന്മ്താന്ക ഉള്ളതപുന്ക്താണ്് അവലര്താെപുള്ള 
എതിര്പ്് അവരപുന്െ ശത്രപുതന്യ ക്ണിച്പുവരപുതപുക
യപും അതപുവഴി നമപുക് നിദേയപും അപമ്താനവപുന്മ്താന്ക 
സഹിലകണ്ി വരികയപും ചി�ലപ്്താള് മരണം ലപ്താ�പും 
അനുഭവിലകണ്ി വരികയപും ന്ചയ്്താവപുന്തപുന്ക്താണ്് 
അങ്ങന്നയപുള്ള പ്താപകരമ്തായ സ്ഥ്താപനങ്ങളപുന്െയപും 
ആച്താരങ്ങളപുന്െയപും ന്ക്താള്ളരപുത്താത പ്രവൃതിക
ന്ള കണ്ിന്ല്ലന്പു നെികപുന്തിനുള്ള പ്രല�്താഭനങ്ങ
ള് നമ്പുന്െ ലനര്കപുണ്്താകപും. �്താ�ില�്താണി�പുള്ള 
ര്താഷ്ഷ്ടീയവപും സ്താമൂഹ്യവപും മതപരവപുമ്തായ അലനക 
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സ്ഥ്താപനകള്, ഞങ്ങള്കപു നിങ്ങളപുന്െ ലസവനങ്ങള് 
നല്പുക, ഞങ്ങള് നിങ്ങന്ള സഹ്തായിക്താം, എന്പുപറ
ഞ്ഞപുന്ക്താണ്് നന്മ് പ്രല�്താഭിപ്ിക്താം. ഇങ്ങന്നയപുള്ള 
ഏതപു പരീക്കളപുന്െയപും പിന്ില് പ്രവര്തികപുന്
ത് ശത്രപുവ്തായ പിശ്താച്താണ്.

നീതിന്യ ലനേഹികപുന്തിനും അനീതിന്യയപും അധ
ര്മ്ന്തയപും ന്വറപുകപുന്തിനും പഠിച്ിട്ില്ല്താതവര് 
- തങ്ങളപുന്െ ഇഷ്ടന്ത ദേവതിന്റെ ഇഷ്ടതിനു പൂ
ര്ണ്മ്തായി വിലധയന്പ്െപുത്താതവര് ഇങ്ങന്നയപുള്ള 
പരീക്കളില് വീഴ്താവപുന് അപകെ്താവസ്ഥയി�്താണ്. 

ദേവലത്താെപു പൂര്ണ് ഹൃേയ ഐക്യവപും നമ്പുന്െ 
കര്ത്താവിലറെതപു ലപ്താന്� ഹൃേയ്താന്ര്ഭ്താഗത് വിശ്വ
സ്തതയപും ഉള്ളവര് ശത്രപു ന്ക്താെപുക്താന് ന്വച്പു നീട്പുന് 
സഹ്തായങ്ങന്ള, അത് ഏതപു പ്രക്താരതി�പും വിധതി
�പുമ്തായിരപുന്്താ�പും അതിന്ന അവജ്ലയ്താന്െ വീക്ി
ച്് ശത്രപുവിലന്താെ് അതപു “ലവണ്” എന്പു തീര്തപു 
പറയപും. സ്താത്താന്റെ പരീക്കലള്താെ് “ഇല്ല” എന്പു 
പറഞ്ഞ മപുകളില് വിവരിച് ശക്തരപും ഉല്കൃഷ്ട മ്താന
സരപുമ്തായ ഏഴ് കഥ്താപ്താത്രങ്ങള് തങ്ങള് ക്താഴ്ചന്വച് 
േൃഷ്ട്താന്ങ്ങള് വഴി നമപുക് മ്താതൃകയ്താകന്ട്!

കഴിഞ്ഞ വര്ഷതിന്റെ പപുനര്താല�്താചന
REFLECTIONS OF THE LAST YEAR

വര്ഷ്താന്്യതില് ശ്രദ്താ�പുവ്തായ വ്യവസ്തായി ആ വര്ഷ
തിന്� തന്റെ വ്യ്താപ്താരതിന്റെ നി� അറിയപുവ്താനും 
വരപുംക്താ�ങ്ങളിന്� വ്യ്താപ്താരപ്രവര്തനങ്ങളില�ക് 
പപുതിയ പ്താഠങ്ങന്ള പഠികപുവ്താനുമ്തായി കണന്കെപുകപു
ന്പു. അങ്ങന്ന ഒരപു കണന്കെപുക്താതപക്ം ഭ്താവിയില് 
എങ്ങന്ന പദതികള് രൂപീകരികണന്മന്് അവര് 
അജ്ര്തായിരികപും. ദേവതിന്റെ സമര്പ്ിത മകള് 
ആയി കണക്താകന്പ്െപുന് നമ്ള് നമ്പുന്െ പിത്താവി
ന്റെ ലവ� ന്ചലയ്ണ്വര്താണ്. ഇതിന്തായി ദേവവചന
തില് നമപുക് മ്താര്ഗ്ഗനിര്ലദേശങ്ങള് നല്കിയിരികപുന്പു 
(�ൂന്ക്താ. 19:13, 16-26). നമ്പുന്െ ആത്ീയ വ്യ്താപ്താരതി
ന്റെ കണകപുകള് എെപുക്താത പക്ം കഴിഞ്ഞ വര്ഷം 
നമപുന്കത്രമ്താത്രം �്താഭനഷ്ടങ്ങള് ഉണ്്തായി എന്റിയപുവ്താ
ലന്താ എവിന്െന്യ്താന്ക വര്ദിപ്ികണം, കപുറയ്കണം എന്് 
അറിയപുവ്താലന്താ ആവില്ല. ആയതിന്താല് കണന്കെപുപ്് 
അത്തായത് സ്വയപരിലശ്താധന അനിവ്താര്യമ്താണ്.  

കര്ത്താവില് എന്റെ പ്രിയ സലഹ്താേരങ്ങന്ള, 2021 
എന് വര്ഷതില�ക് തിരിഞ്ഞ് ലന്താകപുല്്താള് ദേ
വതിന്റെ കൃപയപും, സമ്താധ്താനവപും, നീതിയപും നിങ്ങ
ളപുന്െ ഹൃേയതില് ന്തളിവ്താകന്പ്െപുന്ത് തപുെരന്ട്! 
അവിെപുന്ത കൃപയ്താല് സമൃദമ്തായ അനുഗ്രഹങ്ങള്കപു 
നെപുവി�പും ആനദേലത്താന്െ ന്താം ഈ വര്ഷലത്താെപു വി
െപറയപുന്പു. കഴിഞ്ഞ വര്ഷന്ത ദേവജനവപുമ്തായപുള്ള 
വിഷയങ്ങളപുമ്തായി �ന്ധന്പ്െപുതി ചിന്ികപുല്്താള് 
സ്വയപരിലശ്താധനയപുന്െ പ്ര്താധ്താന്യം ഒരപു ആത്ീയ പരി
ശീ�നമ്തായി ഞങ്ങള് ക്താണപുന്പു. ഈ വിഷയതില് 
പപുതിയ പഴയ നിയമങ്ങളിന്� യലഹ്താവയപുന്െ വചനം 
നന്മ് ഉത്ല�്താധിപ്ികപുന്പു (2 ന്ക്താരി. 13:5; ഗ�്താ. 6:3,4; 
സങ്ീ. 119:59; വി�്താ. 3:40; ഹഗ്ഗ്താ. 1:7). നമ്പുന്െ സ്വഭ്താ
വങ്ങള്, ചിന്കള്, ലപ്രരണകള്, വ്താകപുകള്, ലനട്ങ്ങ
ള്, പിഴവപുകള് എന്ിവയപുന്െ പ്താതയില് നിന്പുന്ക്താണ്് 
നന്മ്തന്ന് പരിലശ്താധിച്് കപുറവപുകന്ള നികതിയപും, 
നമ്ിന്� േപുഷ്ടതകന്ള നീകം ന്ചയ്തപുന്ക്താണ്പും നമ്ില് 
നന്ന്യ ലപ്ര്താത്്താഹിപ്ികപുന് പ്താതയില് നന്മ് പരി
ലശ്താധികപുവ്താന് ഈ തിരപുന്വഴപുതപുകള് സൂചിപ്ികപുന്പു. 
സ്വയപരിലശ്താധന എന്്താല് ആ പേതിന്റെ അര്ത്ഥതി
ല് നിന്പുതന്ന് നമപുക് മനസി�്താക്താം. ഒരപു ക്താര്യന്ത 
പരിലശ്താധികപുക എന്്താല് ഒരപു വിഷയന്ത ആര്താഞ്ഞ്, 
പഠിച്്, വി�യിരപുതപുക എന്്താണ്.

ദേവതിന്റെ സമര്പ്ിത മകള് എന് നി�യില്, 

ആന്രികവപും �്താഹ്യവപുമ്തായ പ്രയ്താസ അവസ്ഥകളില് 
പ്രലത്യകിച്പും ദേവീക ക്താര്യങ്ങളില് ലസവികപുവ്താന് 
കൂെിയലത്താ കപുറഞ്ഞലത്താ ആയ അളവില് ന്പ്താരപുത
ന്പ്െ്താനും ദേവീകസ്വഭ്താവം നമ്പുന്െ മര്ത്യശരീരങ്ങളില് 
വ്താഴപുന്പു. എന്്താല് നമ്ി�പുള്ള േിവ്യസ്വഭ്താവം മരിച്പു
ന്ക്താണ്ിരികപുന് ഈ ശരീരങ്ങന്ള ദേവീകലവ�യ്ക്തായി 
ഉലതജിപ്ികപുന്പു എന്് അന്പ്്താസ്ത�ന് നമപുക് ഉറപ്പു
നല്കപുന്പു. സേൃ. 4:26 ല് ഇങ്ങന്ന പറയപുന്പു: “നിന്റെ 
ക്താ�പുകളപുന്െ പ്താതന്യ നിരപ്്താകപുക; നിന്റെ വഴികന്ള
ല്ല്താം സ്ഥിരമ്തായിരികന്ട്, ആത്ീയ പരിലശ്താധന എന് 
നി�യില് സ്വയപരിലശ്താധന പ� ക്താരണങ്ങള് ന്ക്താണ്് 
അനിവ്താര്യമ്തായ ഒന്്താണ്. അതില്ല്താന്ത നമ്പുന്െ സ്വഭ്താ
വന്തകപുറിച്്  നമപുക് അറിയപുവ്താന് കഴിയില്ല. അങ്ങ
ന്നന്യങ്ില് അതിനുള്ള നമ്പുന്െ മ്താനേണ്ം എന്്താണ് 
എന് ഒരപു ലച്താേ്യം മപുലന്്താട്പുവരപുന്പു. ദേവവചനം 
ന്ക്താണ്്താണ് ന്താം നന്മ്തന്ന് പരിലശ്താധിലകണ്ത് 
എന്് ഞങ്ങള് ഉതരം പറയപുന്പു. നമ്പുന്െ ആത്ീയ 
അളവപുകന്ള കപുറിച്് അറിയപുവ്താന് അനുലയ്താജ്യമ്തായ ഒരപു 
അളവപുലക്താല് നമപുക് അത് നല്കിതരപുന്പു. 2 ന്ക്താരി. 
10:13 ല് ഇങ്ങന്ന പറയപുന്പു: “ഞങ്ങലള്താ അളവില്ല്താത
വണ്മല്ല, നിങ്ങളപുന്െ അെപുകല�്താളം എതപുമ്താറ് ദേവം 
ഞങ്ങള്ക് അളന്പുതന് അതിരിന്റെ അളവിന് ഒത
വണ്മലത്ര പ്രശംസികപുന്ത്”. നമ്പുന്െ കപുറ്ങ്ങന്ളയപും 
കപുറവപുകന്ളയപും നല്ല സ്വഭ്താവങ്ങന്ളയപും പ്രതി�ിം�ിച്പു
ന്ക്താണ്് യഥ്താര്ത്ഥ പ്രതിെ�നം നമപുക് ക്താണിച്പുതരപു
ന് കണ്്താെിയ്താണത്.

സ്വയപരിലശ്താധന ഉപലയ്താഗപ്രേമ്താകപുന്തി�പുള്ള 
ആത്വിശ്വ്താസമ്താണ് നന്മ് അത് വളര്തിന്യെപുകപുവ്താ
ന് സഹ്തായികപുന്ത്. ഇച്ഛയപുന്െ ഉറപ്പും സ്ഥിരപരിശ്രമ
വപും അതിന്ന വിക്താസം പ്ര്താപികപുവ്താന് സഹ്തായികപുന്പു. 
ന്താം ഒരപു ക്താര്യം ന്ചയ്തപു പരിശീ�ിച്പുന്ക്താണ്് പഠികപുന്
തപുലപ്താന്�, അതപു ന്ചയ്പുല്്താള് അത് വളര്തിന്യെപു
കന്പ്െപുന്പു. നമ്പുന്െ ജനന വിവ്താഹ വ്താര്ഷികങ്ങള്, 
ന്താം പ്താപതില് നിന്പും നീതിയപുന്െ പ്താതയി�ൂന്െ തി
രിഞ്ഞതിന്റെയപും, സമര്പ്ണതിന്റെയപും സത്യതില�
ക് വന്തിന്റെയപും നല്ല ക്താ�തിന്റെയപും, അരികല് 
ക്താ�തിന്റെയപും, പരീക്്താന്താളപുകളപുന്െയപും പ്രലത്യക 
സദേര്ഭങ്ങളപും സ്വയപരിലശ്താധനയ്ക് വളന്ര ലയ്താജിച്ത്താ
ണ്. വര്ഷ്താന്്യതി�പും സ്വയപരിലശ്താധന പ്രലത്യകിച്പും 
ഉചിതമ്തായി ക്താണപുന്പു.
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ജ്്താനയം വര്ദികപുയം
KNOWLEDGE SHALL BE INCREASED

നമ്പുന്െ ക്താ�ത് അലങ്ങ്താട്പും ഇലങ്ങ്താട്പും ഓെപും എന്പു 
മ്താത്രമല്ല “ജ്്താനം വര്ദികപും” എന് മന്റ്്താരപു സൂചന 
കൂന്െ േ്താനിലയല് നല്കി. ന്താം അതിന്റെ നിറലവറ്�പും 
േര്ശിച്ിരികപുന്പു. വളഞ്ഞ വെി ന്ക്താണ്് നി�ം ഉഴപുന്തി
നു പകരമ്തായി, അതി�പും കൂെപുത�്തായി ലവ� ന്ചയ്പുന് 
ആധപുനികമ്തായ ആവി ന്ക്താണ്് പ്രവര്തികപുന് യന്ത്രം 
കന്ണ്തിയിരികപുന്പു. കല്ലപുകളി�പും ലത്താല്കെ�്താസി
�പും കഠിന്താദ്വ്താനവപും വളന്ര ചി�വപുന്ക്താണ്പും എഴപുതി
പ്ികപുന്തില് നിന്പും വ്യത്യസ്തമ്തായി നമ്പുന്െ ആധപുനിക 
അച്െി നി�വില് വന്പു. ഇന്ന്ത അച്െി അതിന്റെ 
ആരംഭലത്താെ് ത്താരതമ്യം ന്ചയ്തപു ലന്താകപുക!

ല�്താകതി�പുള്ള ഒരപു അച്െി സംവിധ്താനങ്ങളപും 
വ്താഷിംങ്െണിന്� യപു.എസ്. ഗവണ്ന്മറെ് പ്രിംറെിംഗ് 
ഓെീസിന്�ലപ്്താന്� നമ്പുന്െ ക്താ�ന്ത ഈ ക�യപുന്െ 
പൂര്ണത ന്തളിയികപുന്ില്ല. ലക്താണ്ഗ്രഷണല് ദ�ബ്റി
ന്യലപ്്താന്� മന്റ്്താരപു ദ�ബ്റിയപും ആധപുനിക പഠനന്ത 
നന്്തായി ന്തളിയിച്പുക്താട്പുന്ില്ല. ഇന്് പഠനം മഹ്താന്്താ
ര്ലക്താ, ധനികര്ലക്താ ചപുരപുകം ലപര്ലക്താ ഒതപുങ്ങ്താന്ത 
സര്വ്വപ്യ്താപകമ്തായിരികപുന്പു. ആധപുനിക ക്താ�ത് വി
േ്യ്താഭ്യ്താസസ്ഥ്താപനങ്ങള് നിറഞ്ഞിരികപുന്പു, അറിവപും 
വര്ദികപുന്പു.

ദേവം ഇന്തല്ല്താം മപുന്ന്മ അറിഞ്ഞ് േ്താനിലയ�ിന്റെ 
പ്രവചനതി�ൂന്െ ഇരപുപതിയഞ്് നൂറ്്താണ്പുകള്കപു 
മപുന്ലപ നമപുക് പറഞ്ഞപുതന്ിരികപുന്ത് എന്് അതി
ശയമ്താണ് അന്ല്ല, “അലനകര് അലങ്ങ്താട്പും ഇലങ്ങ്താട്പും 
ഓെപും, ജ്്താനം വര്ധികപും!” അന്ത ആ ക്താ�ത്താണ് 
ന്താം ഇലപ്്താള്, ഇവിന്െ പറഞ്ഞിരികപുന് അന്്യക്താ�
ത്താണ് ന്താം ജീവികപുന്ത്. വരപുവ്താനിരികപുന് പപുതിയ 
യപുഗതിന്തായി നമപുക് സലന്്താഷിക്താം! ല�്താകം അവ
സ്താനിക്താന് ലപ്താകപുന് ഒരപു ജ്വ�നം അതിന്ന ച്താരമ്താ
കി മ്താറ്പും എന് ചിന്ന്യ ന്താം മപുറപുന്ക പിെികപുന്ില്ല. 
ദേവം ഭൂമിന്യ ന്വറപുന്തയല്ല, വ്താസം ന്ചയ്പുന്വര്ക്, 
മശിഹ്തായപുന്െ ര്താജ്യതിനു കീഴില് പപുനരപുദരികന്പ്െപുന് 
മനുഷ്യര്താശിയപുന്െ പറപുേീസയ്താകപുന്തിനു ലവണ്ിയ്താണ് 
സൃഷ്ടിച്ിരികപുന്ത് എന് ദേവവചനന്ത ന്താം വിശ്വ
സികപുന്പു. ന്യശ. 45:18.

പൂര്ണ വ്താസതിന്തായി ഭൂമി ഒരപുകന്പ്െപുന്ത് ന്താം 
വര്ഷംലത്താറപും ക്താണപുന്പു. അ�്താസ്യില�യപും ആര്ട്ിക് 
ലമഖ�യില�യപും ക്താ�്താവസ്ഥന്യ ശ്രലദയമ്തായി മ്താറ്ി
മറിച്പുന്ക്താണ്് സമീപക്താ�ന്ത ഭൂക്ങ്ങള് ജപ്്താന് 
ജ�ലസ്്താതസ്സപുകള് തപുറകപുകയപും അെകയപും ന്ചയ്ന്പ്
ട്പു. ക്ലമണ മഞ്ഞപുമ�കളപുന്െ രൂപതില് ഹിമ്താനികള് 
ഭൂമദ്യലരഖയിന്� ജ�തില് ഉരപുകിലച്രപുന്പു. ഭൂമി ഒരപു 
പൂവ് ലപ്താന്� വിെരപുവ്താന് തയ്്താറ്താകന്പ്ട്പുന്ക്താണ്ിരി
കപുന്പു. അങ്ങന്ന ക്ലമണ ശ്താപം നീകന്പ്െപുകയപും 
തല്സ്ഥ്താനത് ദേവതിന്റെ അനുഗ്രഹം വരികയപും 
ന്ചയ്പും – ന്യശ. 35:1.

പ്താഠയം 88
1* അലനകര് അലങ്ങ്താട്പും ഇലങ്ങ്താട്പും ഓെപുന്മന്ല്ല്താന്ത 

മന്റ്ന്്താണ് േ്താനിലയല് മപുന്കൂട്ി പറഞ്ഞത്? 
േ്താനി. 12:4, Par 1.

2* ഇത് നിറലവറ്ന്പ്ലട്്താ? എങ്ങന്ന?

3* ഇന്് ന്താം അനുഭവികപുന് അധ്വ്താനം ആവശ്യമി
ല്ല്താത ഉപകരണങ്ങള് ഏവ?

4* നമ്പുന്െ വിേ്യ്താഭ്യ്താസ സ്ഥ്താപനങ്ങന്ളയപും, ദ�
ബ്റികന്ളയപും കപുറിച്് എന്്താണ് പറയ്താനുള്ളത്? 
Par 2.

5*  ഉന്ത വിേ്യ്താഭ്യ്താസതിനുള്ള അവസരങ്ങള് എല്ല്താ
വര്കപും �ഭ്യമ്താലണ്താ?

6* അലനകര് അലങ്ങ്താട്പും ഇലങ്ങ്താട്പും ഓെപും എന് 25 
നൂറ്്താണ്പുകള്ക് മപുന്ലപയപുള്ള േ്താനിലയ�ിന്റെ 
പ്രവചനം ദ��ിള് ക്താ�കണകില് ഏതിന്ന
യ്താണ് സൂചിപ്ികപുന്ത്? Par 3.

7 ഈ സംഭവലത്താെപുള്ള നമ്പുന്െ നി� എന്്തായിരി
കണം?

8* ല�്താകം ഏത് രീതിയില് അവസ്താനികില്ല എന് 
ചിന്യ്താണ് ന്താം ഒഴിഞ്ഞത്?

9* ദേവം എന്ിന്താണ് ഭൂമിന്യ സൃഷ്ടിച്ത്? ന്യശ. 
45:18

10 പൂര്ണ്വ്താസതിന് ലയ്താഗ്യമ്താകപുംവണ്ം ഭൂമിന്യ 
ഒരപുകപുവ്താന് എന്് മ്താറ്ങ്ങള്താണ് ഉണ്്തായത്? 
അവയില് ചി�ത് ഏവ? Par 4.

11* നമ്പുന്െ ക്താ�ത് എന്് മ്താറ്ങ്ങള് ആണ് സംഭ
വികപുന്ത്?

12 ആലഗ്താളത്താപനം ഭൂമിന്യ വീണ്പും അതിന്തായി 
ഒരപുകപുകയ്താലണ്താ? എന്് സ്വഭ്താവം ആയിരികപും 
അതിന് ന്താ�് ഋതപുകളിലന്ല് ഉണ്്താകപുവ്താന് 
സ്താധികപുക?

13* ഭൂമിയി�പുള്ള ശ്താപം മ്താറ്ന്പ്െപുലമ്താ? ന്യശ. 35:1

14* എന്് മ്താറ്ന്പ്െപും?

*നക്ത്ര ചിഹ്നത്താല് അെയ്താളന്പ്െപുതിയിരികപുന് 
ലച്താേ്യങ്ങള് പ്രലത്യകമ്തായി കപുട്ികള്കപുള്ളവയ്താണ്.
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