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നമ്മുടെ അറിവ് അഭിവൃദ്ിടപെടുന്നു
ADVANCING OUR UNDERSTADING

‘നീതിയും ന്യായവും നിന്റെ സിുംഹയാസനത്ിന്റെ അടിസ്യാനമയാകുന്നു” സങ്ീ. 89:14

ലൈവം എലപൊടെങ്ി
ൈമും ഒരമുവടന ഏടതങ്ി
ൈമും ഉലദേശഷ്യത്ിനായി വി
ളിച്ിരിക്മുന്മുടവങ്ില്, 
ആ വിളിക്മുന്വരക്മു 
മമുന്ില് ഒരമു ൈക്ഷ്യവമും, 
ഒരമു കാരണവമും, ഒരമു ലരേ
രണയമും ലൈവം വയ്കമുന്മു. 
അബ്രഹാമിലനാെമും ലൈവം 
ഇങ്ങടന ടെയ്ിരമുന്മു (R 
3936).

നാം ഉപലയാഗിക്മുന് എല്ാ സതഷ്യത്ിടറെ എെമു
ത്മുകളമുടെയമും ഉത്ഭവസ്ാനം യലഹാവയാണ്റ്. 
സങ്കീ. 89:14 “നകീതിയമും നഷ്യായവമും നിടറെ സിംഹാ
സനത്ിടറെ അെിസ്ാനമാകമുന്മു.” യലഹാവയമുടെ 
ഭരണവഷ്യവസ്യമുടെ അെിസ്ാനവമും യലഹാവയമുടെ 
സ്വഭാവത്ിടറെ തത്വവമും നകീതിയാണ്റ്. നകീതി കൃപാ
സനത്ിടറെ പൈകയാല് രേതിനിധാനം ടെയ്മുന്മു. 
നഷ്യായം ധാരമ്ിക തമുൈഷ്യതയമുമാണ്റ്. സിംഹാസനം 
എന് പൈം ലകള്ക്മുല്ാള്, അത്റ് ഒരമു ഭരണാധി
കാരി ഇരിക്മുന് സ്ൈടമന്ാണ്റ് ആൈഷ്യം മനസ്ില് 
വരമുന് ആശയം. എന്ാല് ഈ പഠന വിഷയത്ില് 
അതിനു അധികാര സ്ാനം എന് ആശയം നല്കമു
വാന ഞാന ആഗ്രഹിക്മുന്മു. മനുഷഷ്യടന സൃഷ്ിക്മു
ന്തിനും, ഭൂമിടയ അതിടറെ പാെമും ശൂനഷ്യവമുമായ 
അവസ്യില് നിന്മു മമുലന്ാട്മു ടകാണ്മുവരമുന്തി
നും, ൈൂതമോടരയമും ടകരൂൈമുകടളയമും സൃഷ്ിക്മുന്
തിനും മമുനപ്റ് യലഹാവ ഏകാകി ആയിരമുന്ലപൊള് 
തടന് ൈിവഷ്യെിന്തയില് സമുനിശ്ിതവമും പരിപക്വ
വമുമായ ഒരമു പദ്തി ലൈവത്ിന്റ് ഉണ്ായിരമുന്മു. 
എപെിഫനി പാളയ സമരപെിതര എന് നിൈയില് നാം 
ഇതമു മനസ്ിൈാക്മുകയമും ഇതില് ജകീവിക്മുകയമും 
ടെയ്മുന്മു!

അതിടറെ ആൈഷ്യടത് ആവിഷ്കാരം ഒരമു പമുത്രടന 
അതായത്റ് ജകീവടറെ വെനമാകമുന് ലൈാലഗാസായ, 
ലൈവത്ിടറെ നാവമും രേലതഷ്യക ൈൂതനുമായവടന 
മമുലന്ാട്മു ടകാണ്മുവന്തിൈൂടെ ആയിരമുന്മു. ഈ 
അസ്ിത്വത്ില് ജകീവതത്വം നിറഞ്ിട്മുണ്ായിരമുന്മു. 

ആ ജകീവതത്വം മറിയയമുടെ 
ഉൈരം ഫൈഭൂയിഷ്ഠമാക്മു
ന്തിനു ഉപലയാഗിക്ടപെ
ട്ിരമുന്മു. അങ്ങടന ഒനപത്റ് 
മാസത്ിനുള്ളില് വെനം 
ഒരമു പൂരണ്ണനായ ആത്മജകീ
വിയില് നിന്മും മാറ്റടപെട്്റ് 
പൂരണ്ണനായ ശിശമുവായ 
ലയശമുവായി. അതമുലപാടൈ 
ഒരമു വിശ്വസ്നും ൈമുദ്ിമാനു
മായ ഒരമു ൈാസടന ലതെി 

താന ഒരിക്ല് കൂെി വലരണ്തായിരമുന്മു എന്മു 
തിരമുടവെമുത്മുകള് പറയമുന്മു. മത്ാ. 24:46, “യജമാ
നന വരമുല്ാള് [1874] അങ്ങടന ടെയ്മു കാണമുന് 
ൈാസന ഭാഗഷ്യവാന”.

വിശ്വാസത്ിടറെ ഭവനക്ാരക്്റ് ആഹാരം നല്കമു
ന്തിനു കരത്ാവമു തിരടഞ്െമുത് ഒരമു മാരഗ്ഗമാണ്റ് 
ഒരമു കൈവറക്ാരന. ൈലവാൈികഷ്യ സഭയിടൈ ആൈഷ്യ 
രേമമുഖ വഷ്യക്ിയായ, പറൂസിയ ൈൂതനായ സി.റ്റി. 
റസ്ൈിടന സഭടയ കൂട്ിവരമുത്മുവാന കരത്ാവ്റ് 
സതഷ്യത്ിടറെ പാണ്ികശാൈയമുടെ ലമല് ആക്ിടവ
ച്മു. സതഷ്യത്ിടറെ ലമശയില് നിരത്മുവാന ആവശഷ്യ
മായ ഭക്ണം അലദേഹം മമുലന്ാട്മു ടകാണ്മുവന്മു. 
അങ്ങടന ടെയ്മുടകാണ്്റ് അലദേഹം എപെിഫനി സതഷ്യ
ത്ിനും ലവൈയ്കമുടമാരമു അെിസ്ാനം നല്കി. അടത, 
“ലൈവത്ിടറെ സ്ിരമായ അെിസ്ാനം നിൈനി
ല്ക്മുന്മു; കരത്ാവ്റ് തനിക്മുള്ളവടര അറിയമുന്മു 
എന്മും... ആകമുന്മു അതിടറെ മമുദ്ര” (2 തിടമാ. 2:19).

എബ്രാ. 11:10 ല് ഇങ്ങടന പറയമുന്മു: “വിശ്വാസ
ത്ാല് അവന ലൈവം ശില്പിയായി നിരമ്ിച്തമും 
അെിസ്ാനങ്ങള് ഉള്ളതമുമായ നഗരത്ിനായി [ലതജ
സ്ക്കരിക്ടപെട് സഭ] കാത്ിരമുന്മു". അക്രാരത്ഥത്ി
ൈമുള്ള നഗരടത്യല് ഭൗമികവമും സ്വരഗ്ഗകീയവമുമായ 
തൈത്ിൈമുള്ള മഹത്വലമറിയ ലൈവരാജഷ്യടത്യാ
ണ്റ് ഇവിടെ ഉലദേശിക്മുന്ത്റ്. അതിടറെ സ്ിരത 
നകീതിയമുടെ തത്വങ്ങളില് അെിസ്ാനടപെട്ിരിക്മുന്മു 
[R 3936 – ൈിവഷ്യവാഗ്ദത്ം]. മനുഷഷ്യനു ഭൗമികമായ 
ഒരമു നഗരം പെമുത്മുയരത്ാം. എന്ാല് യലഹാവയ്കമു 

കര്ത്യാവ തനിക്കുള്ളവന്െ അറിയന്നു 
2 തിന്മയാ. 2:19
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മാത്രലമ ഒരമു സ്വരഗ്ഗകീയ നഗരം നിരമ്ിക്ാനാകൂ. നാം 
പഠിച്ിട്മുള്ളതമുലപാടൈ നമ്മുടെ പാസ്ററിടറെ ലവൈ 
മഹാപമുരമുഷാരടത്യമും യമുവവകീരമോടരയമും കൂട്ിവ
രമുത്മുന്തായിരമുന്ില്. അവടര കൂട്ി വരമുത്മുന്ത്റ് 
ഒരമു എപെിഫനി ലവൈയായിരമുന്മു. “ഏെ്റ് ഇെയമോരമും 
എട്മു മാനുഷരേഭമുക്മോരമും” (മകീഖാ. 5:5). പാസ്റര 
റസ്ൈിടറെ കാൈത്്റ് രേലതഷ്യക എപെിഫനി സതഷ്യം 
ൈരശിക്മുവാന തക്തായി അത്റ് പാകമായിരമുന്ില്. 
എട്ാമടത് മാനുഷരേഭമുവാണ്റ് [പാസ്റര ലജാണ്സന] 
എപെിഫനിയില് ആവശഷ്യമായ മത്ാ. 13:52ല് പറ
യമുന്തിനു അനുസരണമായി “പമുതിയതമും പെയതമു
മായ” കാരഷ്യങ്ങള് മനസ്ിൈാക്ിയത്റ്. അടത, “നിടറെ 
വെനം എടറെ കാൈിനു ൈകീപവമും എടറെ പാതയ്കമു രേ
കാശവമും ആകമുന്മു” (സങ്കീ. 119:105).

സൈൃ. 4:18ല് : “നകീതിമാമോരമുടെ [നകീതിമാനായ 
ലയശമു, പിടന് അവിെമുടത് നകീതകീകരിക്ടപെട് അംഗ
ങ്ങള്] പാതലയാ രേഭാതത്ിടറെ ടവളിച്ം ലപാടൈ; 
അതമു നട്മുച്വടര അധികമധികം ലശാഭിച്മു വരമുന്മു”. 
ലൈവലതജസ്ിടറെ പരിജ്ാനം വിളലങ്ങണ്തിനു 
ലൈവം നമ്മുടെ ഹൃൈയങ്ങളില് രേകാശിച്ിരിക്മു
ന്മു. 2 ടകാരി. 4:6ല് ഇങ്ങടന പറയമുന്മു: “ഇരമുട്ില് 
നിന്മു ടവളിച്ം രേകാശിലക്ണം എന്മു അരമുളിടച്
യ് ലൈവം ലയശമുക്ിസ്മുവിടറെ മമുഖത്ിൈമുള്ള ലൈ
വലതജസ്ിടറെ പരിജ്ാനം വിളങ്ങിലക്ണ്തിതമു 
ഞങ്ങളമുടെ ഹൃൈയങ്ങളില് രേകാശിച്ിരിക്മുന്മു”. 
പാസ്റര റസ്ൈിടറെ ലവൈ അലദേഹത്ിടറെ കാൈടത് 
രേകാശിക്മുന് ടവളിച്ം ലപാടൈ തടന് മഹത്വലമ
റിയതമും ഫൈവത്മുമായിരമുന്മു. എങ്ങടനയായാൈമും 
തിരമുടവെമുത്ില് പറയമുന്തമുലപാടൈ അത്റ് “അധി
കമധികം ലശാഭിച്മു വരമുന്മു”. അെമുത്തായി ലൈവ
ത്ിടറെ അറിവ്റ് തടറെ എപെിഫനി ൈൂതനായ പാസ്റര 
ലജാണ്സന്റ് മഹാപമുരമുഷാരവമും യമുവവകീരമോരമുമായി 
ആവശഷ്യമായ ഇെപാെമുകള്ക്ായി നല്കടപെട്മു.

തടറെ പമുത്രന വെിയായി തിരമുടവെമുത്മുകളമുടെ
യമും സമകാൈികസംഭവങ്ങളമുടെയമും ഭക്ിലയാെമു
കൂടെയമുള്ള പഠനത്ിൈൂടെ എപെിഫനി ടവളിച്ം 
നമമുക്മു പരിെിതമാക്മുന്തില് വൈിയവനായ 
യലഹാവ സലന്താഷിച്മു. ഇത്റ് ലൈവത്ിടറെ ൈൂതമോ
ടര ഇത്രത്ിൈമുള്ള അനവധി സംഭവങ്ങലളാെമു കൂെി 
ലൈവകീക വെിനെത്ൈിടറെ സ്രക്ത്ിടൈത്ിച്മു. 
ലൈവത്ിടറെ സമരപെിത ലപതൈിടറെ കെിവിടന 
ലൈവം അളക്മുന്തിനുള്ള മൂന്മു വെികളില് ഓലരാ
ന്ായി അവിെമുടത് രോധാനഷ്യലമറിയ വെി നെത്ൈി

ടന മനസ്ിൈാക്ിത്രമുന്മു: (1) വിവിധ അളവിൈമുള്ള 
പരിശമുദ്ാത്മാവമും (2) അവരമുടെ വിവിധ കെിവമുകളമും 
(3) അവരമുടെ വിവിധങ്ങളായ കരമുതല് െമുറ്റമുപാെമു
കളമും സതഷ്യരേസ്ാനങ്ങളിടൈ െിൈ ലനതാക്മോ
രമുടെ അതിലമാഹത്ാൈമുള്ള പിെിടച്െമുക്ൈിനുള്ള 
രേയത്നങ്ങള്ടക്തിടര സതഷ്യടത് വിശ്വസ്തലയാടെ 
സംരക്ിക്മുന്തിനു ലശഷവമും അതിടനാരമു രേതി
ഫൈടമലന്ാണം പാകമായ സതഷ്യം നല്കടപെട്മു. 
കരത്ാവിടറെ ജനങ്ങള്ക്മു നല്കമുവാന ഇനിയമും 
അധികം എപെിഫനി ടവളിച്ം ഉടണ്ന്മുള്ളത്റ് ഞാന 
മനസ്ിൈാക്ിയിരിക്മുന്മു. അടത, ആ നല് നാള് 
വടരയമും അഭിവൃദ്ിടപെട്മു മമുലന്റിവരമുന് സതഷ്യമായ 
തക്കാൈ ആഹാരംതടന്!

ടവളി. 14:13 ല് ടവളിപൊെമുകാരന ഈ ൈാസമോ
ടരക്മുറിച്്റ് “അടത, അവര തങ്ങളമുടെ രേയത്നങ്ങ
ളില് നിന്മു വിശ്രമിലക്ണ്താകമുന്മു; അവരമുടെ 
രേവൃത്ി അവടര പിന്തമുെരമുന്മു”. PT’ 49, p. 11 ല് 
ഇങ്ങടന പറയമുന്മു, “ൈലവാൈികഷ്യ സഭയമുടെ ൈൂതന 
എന്ാല് ആ ലവൈക്ാരനും എപെിഫനി ൈൂതനും 
ഉള്ടപെടെയാണ്റ്. ഇവര ടവളിപൊെിടൈ ഏൊമടത് 
ൈൂതന എന് നിൈയില് ഏൊമടത് ആയിരാമാ
ണ്ില് സതഷ്യത്ിടറെ കാഹളം മമുെക്മും”. ഒരമു നാമം 
എന് നിൈയില് എപെിഫനി എന്ാല് ടപടട്ന്മുള്ള 
തിരിച്റിവ്റ് എന്മും, എപെിഫാനിലയാ എന് ക്ിയാ
പൈം വഷ്യക്തലയാടെ രേകാശിക്മുക എന്മുമാണ്റ് 
അരത്ഥം. എപെിഫാനിയാ എന്ാല് ലശാഭലയാടെ 
രേകാശിക്മുക എന്മുമാണ്റ്.

എപെിഫനി ലവൈയിടൈ നമ്മുടെ അറിവില് 
നാം പമുലരാഗതി രോപിക്മുല്ാള് ടപാരമുളിടൈ 
ൈാനലയാെ്റ് (ബ്രൈര ലജാളി) “ഞാന നിങ്ങടള അറി
യിച്തിൈമും വൈിടയാരമു ലവൈ നിങ്ങള്ക്മു ടെയ്മുവാ
നുണ്്റ്” എന്്റ് ബ്രൈര ലജാണ്സന സംസാരിക്മുന്ത്റ് 
നാം ലകള്ക്മുന്മു (PT’ 60 p. 61). മാത്രമല്, “നല് 
ഉറപെമും ലധരഷ്യവമും ഉള്ളവനായിരിക്മുക, ഈ ലപാ
രാട്ത്ില് കരത്ാവ്റ് നിലന്ാെമുകൂടെ ഉണ്ായിരി
ക്മുടമന്മും ഞാന തിരശ്കീൈയ്കപെമുറം ഇരമുന്്റ് നിടന് 
വകീക്ിക്മുടമന്മും” പറഞ്്റ് അലദേഹം ഉപസംഹരി
ക്മുന്മു. ഈ അധിക ലവൈയമുടെ ഭൂരിഭാഗവമും എപെി
ഫനി പാളയ സമരപെിതരമുടെ നിെൈായ നിഥിനകീമഷ്യ
ടര കമുറിച്മുള്ള വികാസം രോപിക്മുന് സതഷ്യമാണ്റ്: 
ആണയാല് ഉറപെിക്ടപെട് ഉെ്െിയമുടെ ഭൗമകീക 
സവിലശഷതകള്ക്മു കകീെില് വികാസം രോപിക്മു
ന്തമും, അബ്രഹാമിടറെ സഹസ്ാബ്ദ പൂരവ്വ സന്തതി 
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എന്തമും, (PT’ 77, p. 38), നകീതിമാമോരമുടെ പമുനരമു
ത്ഥാനത്ിടൈ ഒരമു ഗണം എന്തമുടമാടക്യാണ്റ് 
ഈ സതഷ്യങ്ങള്. ഇവര തങ്ങളമുടെ മാനുഷകീക അവ
കാശങ്ങടള വഷ്യയം ടെയ്മുടകാണ്്റ് മരണപരഷ്യന്തം 
സമരപെണം ടെയ്വരാണ്റ്. അതമുടകാണ്്റ്, എപെിഫനി 
പാളയ സമരപെിതര എന് നിൈയില് സമരപെിതരായ
വരക്്റ് ക്വാസി ഇൈക്ിടൈ ലശഷിക്മുന്വടരക്ാള് 
ഉയരടന്ാരമു സ്ാനം ലൈവ മമു്ാടക ഉടണ്ന്മും, 
ഈ ജകീവിതത്ില് ഉയരടന്ാരമു ലവൈ അവരക്മു
ടണ്ന്മും, ആയതിനാല് ലശഷിക്മുന് ക്വാസി ഇൈ
ക്ിലനക്ാളമും തിരടഞ്െമുക്ടപെൊത്വടരക്ാളമും 
ഉന്തമായ സഹസ്ാബ്ദ, സഹസ്ാബ്ദാനന്തര ൈഹമു
മാനവമും ലവൈയമും ഉണ്ാകമുടമന്മും തിരമുടവെമുത്മു
കളില് വഷ്യക്മായി കാണിക്മുന്തില് നമമുക്മു വി
െിത്രമായി ഒന്മും ലതാലന്ണ് ആവശഷ്യമില് (PT’ 
73, p. 29).

ലൈവവെനത്ിൈമുള്ള വിശ്വാസത്ാല് തക്സമ
യത്്റ് അഭിവൃദ്ിടപെട്മു മമുലന്റിവരമുന് സതഷ്യടത് 
നാം സ്വകീകരിക്മുന്മു. “നമ്മുടെ രക്ിതാവായ ലൈ
വത്ിടറെ കല്പനരേകാരം എടന് ഭരലമല്പെിച് 
രേസംഗത്ാല് തക്സമയങ്ങളില് തടറെ വെനം 
ടവളിടപെെമുത്ി” (തകീടത്ാ. 1:3). ലൈവം തക്സമയ
ങ്ങളില് തടറെ വെനം ടവളിടപെെമുത്മുന്മു. ഇവിടെ 
“സമയങ്ങള്” എന് പൈം അനുലയാജഷ്യമായ കാൈം 
എന്രത്ഥം വരമുന് ലകലറാസ്റ് (Kairos) എന് ഗ്രകീക്മു 
പൈത്ില് നിന്ാണ്റ് തരജ്ജമ ടെയ്ിരിക്മുന്ത്റ്. 
രേവാെകമോര ക്ിസ്മുവിനു വലരണ്ിയ കഷ്ങ്ങടള
യമും പിനവരമുന് മഹിമടയയമും കമുറിച്്റ് അലന്വഷി
ക്മുകയമും ആരായമുകയമും ടെയ്മുടവങ്ിൈമും, അത്റ് 
അതിനുള്ള തക്കാൈം അല്ായ്കയാല് അവരക്്റ് അത്റ് 
ഗ്രഹിക്ാനായില്. മറഞ്ിരിക്മുന്വ യലഹാവയ്കമു
ള്ളവയലത്ര; ടവളിടപെട്ിരിക്മുന്വലയാ അവിെമുടത് 
സമരപെിതരായ മക്ള്ക്മുള്ളവയാണ്റ് (ആവ. 29:29).

ഇനി നമമുക്്റ് പമുലരാഗമിച്മുടകാണ്ിരിക്മുന് ഒരമു 
വസ്മുതടയ വിശൈമായി പരിലശാധിക്ാം. ഇത്റ് 2 
ശമമുലവല് 21-ാം അദ്ഷ്യായടത് അെിസ്ാനടപെെമുത്ി 
ഉള്ളതാണ്റ്. BC 1119 ല് ശൗല് നിരവധി ഗിൈലയാനഷ്യ
ടര ടകാൈടപെെമുത്ിയ കാരഷ്യമാണ്റ് ഇവിടെ അവത
രിപെിച്ിരിക്മുന്ത്റ്. ഈ ഗിൈലയാനഷ്യര യിസ്ാലയല് 
മക്ളില് ഉള്ടപെട്വര ആയിരമുന്ില്; എന്തിനാണ്റ് 
ഈ വസ്മുതയ്കമു കൂെമുതല് ഊന്ല് നല്കമുന്ടതന്മു 
പിന്കീെമു മനസ്ിൈാകമും. ശൗൈിടറെ മരണലത്ാെമു
കൂടെ ൈാവകീൈ്റ് ഇങ്ങടന പറഞ്മു: നിങ്ങള് യലഹാ

വയമുടെ അവകാശടത് അനുഗ്രഹിലക്ണ്തിനു 
ഞാന എന്തമു രേതിശാന്തി ടെലയ്ണം, 2 ശമമു. 21:3? 
ഏതാണ്്റ് 500 വരഷങ്ങള്ക്മു മമുനപ്റ് BC 1575 ല് 
ലയാശമുവയമുടെ കാൈത്്റ് െിൈ ഗിൈലയാന നിവാസി
കള് (ഹിവഷ്യരമും അലമാരഷ്യരമും) ലയാശമുവയമുടെ അെമു
ക്ല് വന്മു (9:8), “ലയാശമുവ അവലരാെ്റ്: നിങ്ങള് 
ആര? എവിടെ നിന്മു വരമുന്മു എന്മു ലൊൈിച്മു”. 
15-ാം വാകഷ്യത്ില് “ലയാശമുവ അവലരാെമു സഖഷ്യത 
ടെയ്മു”. 21-ാം വാകഷ്യത്ില് “അവര... വിറകമു കകീറമുന്
വരമും ടവള്ളം ലകാരമുന്വരമും ആയിരിലക്ണം എന്മു 
പറഞ്മു” (PT’ 71, p. 37). [പിന്കീെ്റ് ഗിൈലയാനഷ്യടര
ക്മുറിച്്റ് പരാമരശിക്മുന്ില്. അവര നിഥിനകീമഷ്യരമുടെ 
കൂടെ ലെരക്ടപെട്ിരമുന്മു].

യിസ്ാലയൈഷ്യരല്ാത് ജനടത് യലഹാവയമു
ടെ യാഗപകീഠത്ിങ്ല് ലവൈയ്കായി ആക്ിടവച് 

ല ൈ ൈ ി ള് 
െ ര ി ത്രം 
ന മമു ക് ി വ ി
ട െ  ന ിന്മു 
ൈ ഭ ി ക്മു ന്മു . 
ഇനി നമമുക്്റ് 
എസ്ാ. 8:20 

ല് ൈാവകീൈ്റ് രാജാവിടനക്മുറിച്്റ് ലരഖടപെെമുത്ിയി
രിക്മുന്തിലൈക്മു മെങ്ങി ടെല്ാം, “ൈാവകീൈമും രേഭമു
ക്മോരമും ലൈവഷ്യരക്മു [രോകാരത്ില്] ശമുശ്രൂഷ
ക്ാരായി ടകാെമുത് ലൈവാൈയ ൈാസമോരിലൈക്മു” 
[കൂൊരത്ിടൈ] അതായത്റ് നിഥിനകീമഷ്യരിലൈക്മു മെ
ങ്ങിടച്ല്ാം. നിഥിനകീമഷ്യര അലമാരഷ്യരമുടെ ലശഷിപൊ
ണ്റ് എന്മു പറയാന മറ്റമു െിൈ കാരണങ്ങള് ഉണ്്റ്. 
അതമുലപാടൈ നിഥിനകീമഷ്യടര “ലൈവഷ്യടര സഹായി
ക്മുന്തിനായി നല്കി”. നിഥിനകീം എന് എബ്രായ 
പൈത്ിടറെ അരത്ഥം അരപെിക്ടപെട്വര എന്ാണ്റ്! 
“അവരമുടെ ലപടരാടക്യമും കമുറിച്മുടവച്ിരമുന്മു” 
എന്മു പറഞ്മുടകാണ്ാണ്റ് 20-ാം വാകഷ്യം അവസാ
നിക്മുന്ത്റ്. ഇവര യിസ്ാലയൈഷ്യര ആയിരമുന്ില് 
എന് ആശയത്ിനു ഊന്ല് നല്കമുവാന ഞങ്ങള് 
ആഗ്രഹിക്മുന്മു. എസ്ാ. 2:62, “ഇവര തങ്ങളമുടെ 
വംശാവൈി ലരഖ അലന്വഷിച്മു; അതമു കണ്മുകിട്ി
യില് താനും; അതമുടകാണ്്റ് അവടര അശമുദ്ടരന്മു 
എണ്ണി പൗലരാഹിതഷ്യത്ില് നിന്മു നകീക്ിക്ളഞ്മു”. 
എസ്ാ. 8:20 ല് നാം കണ്തമുലപാടൈ, ഗിൈലയാനഷ്യര 
യിസ്ാലയൈഷ്യര അല്ാതിരമുന്തമുലപാടൈ നിഥിനകീമഷ്യ
ര പമുലരാഹിതമോരമും ആയിരമുന്ില്. എന്ിരമുന്ാ
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അനുസരിക്കുകയും ത്െയ്യുക
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ൈമും ലൈവാൈയ ശമുശ്രൂഷക്മുള്ള അവരമുടെ അരപെണ 
മലനാഭാവം അവരമുടെ സ്ാനടത് ഗണഷ്യമായി ഉയ
രത്ി. ഇതിനുള്ള ടതളിവ്റ് ലൈവം തടറെ വെനത്ി
ൈൂടെ നമമുക്മു നല്കമുന്മു. എസ്ാ. 1:1, “യിടരമഷ്യാ 
മമുഖാന്തരം ഉണ്ായ യലഹാവയമുടെ അരമുളപൊെ്റ് നി
വൃത്ിയാലകണ്തിനു പാരസി രാജാവായ ലകാലരശി
ടറെ ഒന്ാം ആണ്ില് യലഹാവ പാരസി രാജാവായ 
ലകാടരശിടറെ മനസ്ിടന ഉണരത്ിച്മു”. ഇത്റ് യിടര. 
29:10 ല് നാം കാണമുന്മു, “യലഹാവ ഇരേകാരം അരമു
ളിടച്യ്മുന്മു: ൈാലൈൈിടൈ എെമുപതമു സംവത്സരം 
കെിഞ് ലശഷലമ ഞാന നിങ്ങടള സന്ദരശിച്മു ഈ 
സ്ൈലത്ക്മു [ടയരമുശലൈം] മെക്ി വരമുത്മുടമന്മു 
നിങ്ങലളാെമുള്ള എടറെ വെനടത് നിവൃത്ിയാക്മു
കയമുള്ളമു”. എസ്ാ ഇതിടനക്മുറിച്്റ് എസ്ാ 8:18,19 
ൈമും പറയമുന്മു: ലൈവഷ്യരമുടെ എണ്ണം 18 ഉം 20 ഉം ആയി
രമുന്മു: നിഥിനകീമഷ്യരമുടെ എണ്ണം 220 ഉം ആയിരമുന്മു. 
ടനടഹ. 7:43 ല് ടസരമുബ്ാലബ്ൈിലനാെമുകൂടെ വന് 
ലൈവഷ്യര 74 ഉം, 60-ാം വാകഷ്യത്ില് നിഥിനകീമഷ്യര 392 
ലപരമും എന്മു പറയമുന്മു. നിഥിനകീമഷ്യലരാ തങ്ങളമുടെ 
മെങ്ങി വരവില് ലൈവാൈയത്ിന്രിടക അതിടൈ 
ശമുശ്രൂഷയ്കമു അനുലയാജഷ്യമായ തങ്ങള് മമുനപമു താമ
സിച്ിരമുന് നഗരമായ ഓലഫൈില് പാരത്മു.

അവര പരിലഛേൈന ടെയ്ടപെട് അനഷ്യജാതിക്ാരാ
യിരമുന്മു. അവര സമരപെിതരമും ആത്മരേകാശിതരമും 
ആയിരമുന്മു. അവടര നകീതിമാമോരായമും ലയാഗഷ്യരാ
യമും കരമുതിയിരമുന്മു. എപെിഫനിയമുടെ നിവരത്ി
ല്, യമുവവകീരമോടരലപൊടൈ നിഥിനകീമഷ്യരമും യിസ്ാ
ലയല് എന് സ്വതന്ത്രരാഷ്ഷ്ത്ിടൈ സ്വതന്ത്രടരന് 
നിൈയില് പരിജ്ാനവമും തിരിച്റിവമും ഉള്ളവലരാെമു
കൂടെ ആയിരമുന്മു. “ലശഷം ജനത്ില് പമുലരാഹിത
മോരമും ലൈവഷ്യരമും വാതില്ക്ാവല്ക്ാരമും ലൈശടത് 
ജാതികലളാെമു ലവരടപെട്മു ലൈവത്ിടറെ നഷ്യായരേ
മാണത്ിങ്ലൈക്മു തിരിഞ്മുവന്വടരാടക്യമും 
അവരമുടെ ഭാരഷ്യമാരമും പമുത്രമോരമും പമുത്രിമാരമുമായി 
പരിജ്ാനവമും തിരിച്റിവമുമമുള്ള ഏവരമും ലശ്രഷ്ഠ
മോരായ തങ്ങളമുടെ സലഹാൈരമോലരാെമു ലെരന്മു 
ലൈവത്ിടറെ ൈാസനായ ലമാടശ മമുഖാന്തരം നല്ക
ടപെട് ലൈവത്ിടറെ നഷ്യായരേമാണം അനുസരിച്മു 
നെക്മുടമന്മും ഞങ്ങളമുടെ കരത്ാവായ യലഹാവ
യമുടെ സകൈ കല്പനകളമും വിധികളമും രേമാണിച്മു 
ആെരിക്മുടമന്മും... ശപഥവമും സതഷ്യവമും ടെയ്മു” 
(ടനടഹ. 10:28,29; PT’ 71, p. 37).

ഞങ്ങള് ഇനി ഈ പഠനം ടവളി. 18:4 ടൈ ലൈവ

ജനത്ിനും: “എടറെ ജനമായമുലള്ളാലര, അവളമുടെ 
പാപങ്ങളില് കൂട്ാളികളാകാടതയമും അവളമുടെ ൈാ
ധകളില് ഓഹരിക്ാരാകാടതയമുമിരിപൊന അവടള 
വിട്മുലപാരമുവിന”, ടയശ. 52:11 ടൈ “വിട്മുലപാരമു
വിന; വിട്മുലപാരമുവിന; അവിടെ നിന്മു പമുറടപെട്മു 
ലപാരമുവിന; അശമുദ്മായടതാന്മും ടതാെരമുത്റ്. 
അവളമുടെ നെമുവില് നിന്മും പമുറടപെട്മു ലപാരമുവിന; 
യലഹാവയമുടെ ഉപകരണങ്ങടള െമുമക്മുന്വടര, 
നിങ്ങടളത്ടന് നിരമ്ൈകീകരിപെിന”. യിടര. 51:6 ടൈ, 
“ൈാലൈൈിടറെ നെമുവില് നിന്മും ഓെി ഓലരാരമുത്ന 
താന്താടറെ രോണടന രക്ിച്മുടകാള്വിന; നിങ്ങള് 
അതിടറെ അകൃതഷ്യത്ില് നശിച്മു ലപാകരമുത്റ്; ഇത്റ് 
യലഹാവയമുടെ രേതികാരമലല്ാ; അതിടറെ രേവൃ
ത്ിക്മു തക്വണ്ണം അവന അതിലനാെമു പകരം 
ടെയ്മും” എന്കീ വാകഷ്യങ്ങലളാെമു രേതികരിച്വരായ 
ലൈവത്ിടറെ പറൂസിയ എപെിഫനി ജനത്ിലൈക്മു 
െമുരമുക്മുന്മു.

അടത, നമ്ള് ജകീവിക്മുന് ഈ കാൈത്്റ് നിഥിനകീ
മഷ്യരാല് നിെൈിക്ടപെെമുന് പാളയക്ാര വളടര െമുരമു
ക്മാണ്റ്. എപെിഫനി പാളയത്ിടൈ രേലതഷ്യകമായി 
സമരപെിക്ടപെട് ഗണടത്യാണ്റ് ലശൈാരാജ്ി 
െിത്രകീകരിക്മുന്ത്റ്. ഈ എപെിഫനി പാളയക്ാര 
1954 ടൈ ശരത്റ്ക്ാൈത്ിനു ലശഷം എന്ാല് വി
ശമുദ്യിന ടപരമുവെി തമുറക്മുന്തിനു മമുനപ്റ് (a) 
ൈാൈിലൈാണ് വിട്്റ് (b) സതഷ്യത്ിലൈക്മു വന്്റ് (c) 
യലഹാവയമുടെ ലൈവാൈയ ശമുശ്രൂഷയില് സഹായിച്
വര ആയിരിക്മും. ഈ നിഥിനകീമഷ്യര അതായത്റ് എപെി
ഫനി പാളയ സമരപെിതര (a) ൈാൈിലൈാണ് വിട്്റ് (b) 
സതഷ്യത്ിലൈക്മു വന് ലൈവഷ്യരായ യമുവവകീരമോടര 
ശമുശ്രൂഷിക്മുവാനുള്ള അവകാശം ൈഭിച്വരാണ്റ്. 
തകീരത്ഥാെകരായ (Pilgrim) യമുവവകീരമോരമുടെ കൂടെ 
സഹായ തകീരത്ഥാെകരായ (Aux. Pilgrim) എപെിഫനി 
പാളയ സമരപെിതരമും ഒരമുമിച്മു ലവൈ ടെയ്മുന്മു. PT’ 
72, p. 74, “അവര പൈ സന്ദരഭങ്ങളിൈമും തിരടഞ്
െമുക്ടപെട്വരാകമുവാന ഏറ്റവമും അെമുത്മു നില്ക്മു
ന്വരാണ്റ്. ഇത്റ് എപെിഫനി പാളയ സമരപെിതരമുടെ 
കാരഷ്യത്ില് രേലതഷ്യകിച്മും ശരിയാണ്റ്.

യലഹാവ പറൂസിയ സതഷ്യവമും എപെിഫനി സതഷ്യ
ത്ിടറെ അെിസ്ാനവമും പറൂസിയ ൈൂതനായ ബ്രൈര 
റസ്ൈിൈൂടെ നല്കിത്ന്മു. കൂൊടത യലഹാവ എപെി
ഫനി സതഷ്യത്ിടറെ ലമല്പെണി എപെിഫനി ൈൂതനായ 
ബ്രൈര ലജാണ്സനിൈൂടെ നല്കമുകയമും ടെയ്മു. എപെി
ഫനി സമാഗമന കൂൊരത്ിടറെ െിത്രം അനുസരിച്്റ് 
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സതഷ്യജനങ്ങളില് വിവിധ തരമായ ഗണങ്ങള് ഉണ്്റ്. 
ടപാതമുടവ പറൂസിയ സതഷ്യം സ്വകീകരിച് ഗണങ്ങടള 
സതഷ്യ ജനങ്ങടളന്മും അതമു നല്കിത്രമുന് ബ്രൈര 
റസ്ൈിടന കരത്ാവിടറെ കൈവറക്ാരനുമായാണ്റ് 
നിരവ്വെിക്മുന്ത്റ്. ഓലരാ ഗണത്ിലൈയമും വഷ്യക്ി
കളമുടെയമും പറൂസിയ സതഷ്യം സ്വകീകരിക്മുന്തിൈമു
ള്ളതമും, പരിജ്ാനത്ിൈമും, തിരിച്റിവിൈമും ഉള്ള
തമുമായ അളവമു വഷ്യതഷ്യസ്മായിരിക്മും. എപെിഫനി 
സതഷ്യത്ിലൈക്മു വരിക എന്ാല് ടപാതമുടവ പറ
ഞ്ാല് എപെിഫനി സതഷ്യടത്യമും അതമു നല്കി
ത്രമുന് യലഹാവയമുടെ കൈവറക്ാരനായ ബ്രൈര 
ലജാണ്സടന അംഗകീകരിക്മുകയമും ടെയ്മുന്താണ്റ്. 
വകീണ്മും മമുനപറഞ്തമുലപാടൈ തടന് ഇവിടെയമും 
ഓലരാ വഷ്യക്ികളമും എപെിഫനി സതഷ്യം സ്വകീകരിക്മു
ന്തമും, അവരമുടെ പരിജ്ാനവമും, തിരിച്റിവമും 
വഷ്യതഷ്യസ്മായിരിക്മും.

ലൈൈിള് സ്റാന്ാര്്റ് മിനിഷ്ട്കീസ്റ് (LHMM) 
എന് ഈ രേസ്ാനം കമുറച്മു നാളായി എപെിഫ
നി പാളയ സമരപെിതടരകമുറിച്മുള്ള മമുലന്റിവരമു
ന് സതഷ്യടത് ഉപലൈശിക്മുന്ത്റ് തമുെരമുന്മു. ഈ 
എപെിഫനി പാളയ സമരപെിതര അെമുത് യമുഗത്ില് 
പമുതിയ ഉെ്െിയിന കകീെില് മാത്രലമ ജകീവന ലനെമു
കയമുള്ളമു എങ്ിൈമും അവരമുടെ സമരപെണത്ിങ്ല്ത്
ടന് ആണയാല് ഉറപെിക്ടപെട് ഉെ്െിയമുടെ ഭൗമിക 
സവിലശഷത തങ്ങളമുടെ സ്വഭാവങ്ങളില് മമുദ്രണം 
ടെയ്മുന്ത്റ് ആരംഭിക്മുന്മു. എന്ാല് നാം ഈ യമു
ഗത്ില് ജകീവടറെ പരിലശാധനയില് അല്ാടയങ്ി
ൈമും, ഈ ജകീവിതത്ിടൈയമും സഹസ്ാബ്ദത്ിടൈയമും 
െിൈ കാരഷ്യങ്ങള് എപെിഫനി പാളയ സമരപെിതടര 
നിതഷ്യജകീവനായി തയ്ാറാക്മുവാന രൂപടപെെമുത്ിയ
തായിരിക്മും. അബ്രഹാമിടറെ രണ്ാമടത് ഭൗമിക 
സന്തതിടയന് നിൈയില് വിശ്വസ്ടരന്മു ടതളിയി
ക്ടപെെണടമങ്ില് CEC തങ്ങളമുടെ വിശ്വാസത്ി
ടറെയമും അനുസരണയമുടെയമും പരിലശാധനകളില് 
വിജയിലക്ണ്ത്റ് ആവശഷ്യമാണ്റ്. വാസ്വത്ില് 
അവര ഈ രണ്മു കൃപകടളയമും സ്ഫെികവല്ക്രിക്
ണം. കൂൊടത മരണപരഷ്യന്തം സമരപെണം വിശ്വസ്ത
ലയാടെ പാൈിക്മുവാന അനിവാരഷ്യമായ നിസ്വാരത്ഥ
ലനേഹം വൈിയ അളവില് വളരത്ിടയെമുക്മുകയമും 
ലവണം. ഒരമു പലക് െിൈര പരകീക്ിക്ടപെലെണ്ാത് 
ലനേഹത്ിടറെ അളവില് എത്ിലയക്ാം (PT’ 2002, 
p. 43).

എപെിഫനി പാളയ സമരപെിതര പമുരാതന വകീര

മോടരയമും യമുവവകീരമോടരയമും ലപാടൈ ആണയാല് 
ഉറപെിക്ടപെട് ഉെ്െിയമുടെ ഭൗമകീക സവിലശഷത
കള്ക്മു കകീെില് അഭിവൃദ്ി രോപിച്വരാണ്റ് (ഉല്പ. 
22:16-18). ആണയാല് ഉറപെിക്ടപെട് ഉെ്െിയമുടെ 
ഈ ഭൗമകീക സവിലശഷതകടള അവരമുടെ ആത്മകീയ 
മാതാവ്റ് എന്മു വിളിക്ാം, എന്തമുടകാടണ്ന്ാല് ആ 
ഉെ്െിയമുടെ വാഗ്ദത്ങ്ങളാണ്റ് അവരമുടെ ആത്മകീയ 
ജകീവടന പരിലപാഷിപെിക്മുന്ത്റ്.

പമുരാതനവകീരമോടരയമും യമുവവകീരമോടരയമും 
ലപാടൈ തടന് ഇവരമുടെ ലപരമും ജകീവപമുസ്കത്ില് 
എെമുതിയിട്മുണ്്റ് എന്മു പറയാം. എന്ാല് മറ്റമു രണ്മു 
തിരടഞ്െമുക്ടപെട് ഗണങ്ങടളലപൊടൈ അവരമുടെ 
ലപരമുകള് സ്വരഗ്ഗത്ില് എെമുതടപെട്ിട്ില്. ഈ മൂന്്റ് 
ഗണത്ിടൈയമും അംഗങ്ങള്ക്്റ് വരമും യമുഗത്ില് 
പമുതിയ ഉെ്െിയിന കകീെില് എത്മുന്തമു വടരയമും 
ജകീവന ൈഭിക്മുകയില് എങ്ിൈമും തങ്ങളമുടെ സമരപെ
ണത്ാല് ആണയാല് ഉറപെിക്ടപെട് ഉെ്െിയമുടെ 
ഭൗമകീക സവിലശഷതകളില് അവരമുടെ സ്വഭാവം 
മമുദ്രണം ടെയ്മുവാന തമുെങ്ങിയവരാണ്റ്.

എപെിഫനി പാളയ സമരപെിതര നകീതിക്മുലവ
ണ്ി കഷ്ം സഹിക്മുകയമും വിശ്വാസത്ിടറെ നല് 
ലപാര ടപാരമുതമുകയമും ടെയ്മുന്മു. അത്റ് അവരമുടെ 
സ്വഭാവടത് അഭിവൃദ്ിടപെെമുത്മുകയമും ലൈവം 
തടറെ രാജഷ്യത്ില് അവരക്്റ് ഒരമുക്ിയിരിക്മുന് 
രേലതഷ്യക സ്ാനത്ിനുള്ള തങ്ങളമുടെ ലയാഗഷ്യതടയ 
ടതളിയിക്മുകയമും ടെയ്മുന്മു. എന്ാല് ക്ിസ്മുവി
ൈൂടെ ലൈവം തങ്ങളമുടെ ഭാവികാൈ പമുത്രമോടരന് 
നിൈയില് ഇെടപെമുന്തിനാല് അവര ഈ ജകീവി
തത്ില് അനവധി അനുഗ്രഹങ്ങള് രോപിക്മുന്മു. 
അങ്ങടന, തടറെ വെനത്ിടറെ തിരിച്റിവ്റ് ലൈവം 
അവരക്മു നല്കമുന്മു (1 ടകാരി. 2:9-12), അവടര 
കൂട്ായ്മയില് ലെരത്മു നിരത്മുന്മു (യാടക്ാ. 4:8; 

വിശ്വവാസും എന്നത് അനുസരണതെിലുള്ള നടതെയവാണ്. വിശ്വവാസും എന്നത് അനുസരണതെിലുള്ള നടതെയവാണ്. 
ദൈവതതെവാടുള്ള അനുസരണും അനുഗ്രഹങ്ങത്െ നലകിതെരുന്നു.ദൈവതതെവാടുള്ള അനുസരണും അനുഗ്രഹങ്ങത്െ നലകിതെരുന്നു.
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1 ലയാഹ. 1:3), അവടര സതഷ്യത്ാല് ശമുദ്കീകരിച്്റ് 
പാപത്ിടറെയമും ടതറ്റിടറെയമും അധകീനതയില് നിന്മു 
കൂെമുതല് കൂെമുതല് സ്വതന്ത്രരാക്മുന്മു (ലയാഹ. 
17:17; 8:32), തടറെ പരിശമുദ്ാത്മാവിടന അവരക്മു 
നല്കമുന്മു (ൈൂടക്ാ. 11:13; 1 ലയാഹ. 3:24), അവടര 
തിരമുത്ി അച്െക്ം പഠിപെിക്മുന്മു (എബ്രാ. 12:6-
11; PT’ 2002, P. 43) എത്ര നല് അവകാശമാണ്റ് 
എപെിഫനി പാളയ സമരപെിതരക്മുള്ളത്റ്.

നമ്മുടെ പാസ്റ്റര്ക്ക് ഒരു പിന്ാമി 
ഉണ്ായിരുന്ില്ല

ഈ ലൈഖനത്ിടറെ മൂന്ാമടത് ഖണ്ികയില് 
ഞങ്ങള് ഇങ്ങടന എെമുതി: “വിശ്വാസത്ിടറെ ഭവന
ക്ാരക്്റ് ആഹാരം നല്കമുന്തിന്റ് കരത്ാവമു തിര
ടഞ്െമുത് ഒലര ഒരമു മാരഗ്ഗമാണ്റ് ഒരമു ഗൃഹവിൊര
കന”. ഈ രേസ്ാവന മത്ാ. 13:52 ടൈ തത്വത്ില് 
അെിസ്ാനടപെട്താണ്റ്: “അതമുടകാണ്മു സ്വരഗ്ഗരാജഷ്യ
ത്ിനു ശിഷഷ്യനായിത്കീരന് ഏതമു ശാഷ്സ്ിയമും തടറെ 
നിലക്പത്ില് നിന്മു പമുതിയതമും പെയതമും എെമു
ത്മുടകാെമുക്മുന് ഒരമു വകീട്മുെയവലനാെമു സൈൃശഷ്യനാ
കമുന്മു എന്മു പറഞ്മു”. ഈ തത്വടത്ക്മുറിച്മുള്ള 
വഷ്യക്മായ വിശൈകീകരണം PT’ 87, p. 46 ല് നല്കി
യിരിക്മുന്മു. നമ്മുടെ പാസ്റര അല്ാടത സഭയിടൈ 
മറ്റമു ശമുശ്രൂഷകരിൈൂടെ കരത്ാവ്റ് പമുതിയ സതഷ്യം 
നല്കിത്രമുന്മു എന് ബ്രൈര ടഹഡ്ാടറെ അറിവ്റ്, 
നമ്മുടെ പാസ്ററിടറെ ജകീവിതകാൈത്്റ് മമുെമുപാണ്ിക 
ശാൈയമുടെയമും െമുമതൈ അലദേഹത്ിനായിരമുന്മു 
എന് വസ്മുതയമുമായി യാടതാരമു ടപാരമുത്ലക്െമു
മില്ാത്തിനാല് ഇവ ഒലര നിരയിൈമുള്ള െിന്തയാ
ണ്റ്. അത്റ് ആ കാൈത്്റ് സംഭവിച്ില്ാടയങ്ിൈമും 
ഇലപൊള് നമമുക്്റ് ഉറപെിക്ാം. എന്മു മമുതല്ക്ാലണാ 
പാസ്റരക്്റ് പാണ്ിക ശാൈയമുടെ െമുമതൈ ഇല്ാടത 
ആയത്റ് അന്മു മമുതല് മടറ്റാരമു വഷ്യക്ി പാണ്ിക 
ശാൈയില് നിന്മും പമുതിയതമും പെയതമുമായ കാരഷ്യ
ങ്ങള് നല്കിത്രമും എന് ആശയം മമുനപ്റ് പാണ്ി
കശാൈയമുടെ െമുമതൈ അലദേഹത്ിന്റ് ആയിരമുന്മു 
എന് ആശയത്ിനു ഒരമു വിലധനയമും എതിരല്.

ഈ വിഷയത്ില് നമ്മുടെ കരത്ാവ്റ് ഉപലയാ
ഗിച് െിത്രം മനസ്ിൈാക്മുല്ാള് ഇത്റ് ടതളിയമുന്മു. 
ഒരമു വകീട്മുെയവനു തടറെ പണ്ികശാൈയമുടെ െമുമ
തൈയമുള്ള ഒരമു ഗൃഹവിൊരകനുണ്ായിരമുന്മു. ഈ 
ഗൃഹവിൊരകനു കകീെില് വകീട്ിൈമുള്ളവരക്മു പാണ്ി
കശാൈയിടൈ വസ്മുവകകള് നല്കമുന്തില് സഹാ
യത്ിനു അലദേഹത്ിടറെ കകീെില് മറ്റമു ലവൈക്ാര 

ഉണ്ായിരമുന്മു എന്മും ഈ െിത്രം സൂെിപെിക്മുന്മു. 
ഈ പാണ്ികശാൈയില് വസ്മുവകകള് നിലക്പി
ക്മുന്ത്റ് ൈാസനല്, അലദേഹത്ിടറെ യജമാനനാണ്റ്. 
വകീട്ിൈമുള്ളവരക്മു നല്ലകണ് പമുതിയ കാരഷ്യങ്ങടള
ന്മു പറഞ്്റ് ൈാസനു നല്കമുന്ത്റ് യജമാനനാണ്റ്. 
തടറെ യജമാനന പറയാത്പക്ം അവ എടന്തലന്ാ 
അവ എവിടെടയലന്ാ ൈാസന്റ് അറിയമുമായിരമുന്ില്.

വിലശഷാല് ആ ൈാസടന സ്ാനത്മു നിന്മു 
മാറ്റാടത തടന് പാണ്ികശാൈയിടൈ െിൈ പമുതിയ 
കാരഷ്യങ്ങളമുടെ സ്വഭാവവമും സ്ാനവമും മറ്റമു വിശ്വ
സ്രായ ലവൈക്ാടര കരത്ാവ്റ് അറിയിക്മുകയമും 
അവടയ പമുറത്മുടകാണ്മുവന്്റ് ൈാസടന കാണിക്മു
വാന പറയമുകയമും ആ ൈാസന അവ വകീട്ിൈമുള്ളവരക്മു 
നല്കമുവാന തക്വണ്ണം ക്മകീകരിക്മുകയമും ടെയ്മും. 
എന്ാല് ആ ൈാസന മരിച്ലപൊള്, അലദേഹത്ിടറെ 
െമുമതൈയിന കകീെിൈായിരമുന്മു പാണ്ികശാൈ ഉണ്ാ
യിരമുന്ത്റ് എന്തമുടകാണ്്റ് പാണ്ികശാൈയിടൈ 
ഇലന്വടര ഉപലയാഗിക്ാത് പമുതിയ വസ്മുവക
കള് തടറെ വകീട്ിൈമുള്ളവരക്്റ് നല്കമുന്ത്റ് വകീട്മുെ
യവന നിരത്ിയില്. കരത്ാവ്റ് മടറ്റാരമു ൈാസടന 
നിലയാഗിച്ില്ാടയങ്ിൈമും, തടറെ കമുെമുംൈത്ിനു 
ഭക്ിക്മുവാന പമുതിയ വസ്മുക്ടള നല്കിത്രമുവാ
ന അവിെമുന്്റ് മടറ്റാരമു വഷ്യക്ിടയ ഉപലയാഗിക്മുമാ
യിരമുന്മു. അങ്ങടനതടന് നമ്മുടെ കരത്ാവിടറെ 
രേലതഷ്യക ൈാസന മരണമെഞ്മു കെിഞ്മു തടറെ 
ൈാസനായിരിക്മുന്ത്റ് അവസാനിച്മുടവങ്ിൈമും താന 
മമുനപ്റ് ടെയ്മുടകാണ്ിരമുന്ത്റ് കരത്ാവ്റ് തമുെരന്മു. 
നമ്മുടെ പാസ്ററിനു െമുമതൈയമുള്ള പാണ്ികശാൈ
യില് അെിസ്ാനടപെട്ിരിക്മുന് തരക്ടത് ഇതമു 
നിരാകരിക്മുന്മു.

നമ്മുടെ പാസ്ററിടറെ പാണ്ികശാൈയമുടെ െമുമതൈ 
എന്ത്റ് അരത്ഥമാക്മുന്മുടവന്മും സൂെിപെിക്മുന്മുടവ
ന്മും മനസ്ിൈാക്മുന്തില് പിെവമു പറ്റിയവര അലദേ
ഹത്ിടറെ അധികാരപരിധിയിൈമുള്ള രേവരത്ികടള 
തിരിച്റിയമുന്ില്. കരത്ാവ്റ് തടറെ പാണ്ികശാ
ൈയിലമേൈമും പറൂസിയ ൈക്ഷ്യത്ിനു ലവണ്ിയമുള്ള 
ഭവനത്ിലമേൈമും െമുമതൈടപെെമുത്ിയ പറൂസിയ ൈൂത
നായിരമുന്മു അലദേഹം. അലദേഹം പറൂസിയ സതഷ്യങ്ങള് 
നല്കിത്രികയമും, പറൂസിയ ലവൈയമുടെ ലമല്ലനാട്ം 
നെത്മുകയമും ടെയ്മു. അലദേഹം സഭയ്ക്റ് പറൂസിയ 
സതഷ്യം പൂരണ്ണമായി നല്കമുകയമും സഭയമുടെ പൂരണ്ണ
മായ കൂട്ിലച്രക്ൈിന്റ് ലമല്ലനാട്ം വഹിക്മുകയമും 
ടെയ്മു (അലദേഹത്ിനു ഒരമു പിനഗാമി ഇല്ാത്തി
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നാല്). അങ്ങടന എപെിഫനി സതഷ്യത്ിനും ലവൈയ്കമും 
അെിസ്ാനമിെമുകയമും ടെയ്മു. എങ്ങടനടയന്ാല് 
പറൂസിയ സതഷ്യവമും ലവൈയമുമാണ്റ് എപെിഫനി സതഷ്യ
ത്ിടറെയമും ലവൈയമുടെയമും അെിസ്ാനം.

നമ്മുടെ പാസ്ററിടറെ ലവൈ മഹാപമുരമുഷാരടത്
യമും യമുവവകീരമോടരയമും കൂട്ിലച്രക്മുക എന്ത്റ് 
ആയിരമുന്ില്ാ, എന്തമുലപാടൈ ഈ വിഷയത്ില് 
അലദേഹം നല്കിത്ന് സതഷ്യങ്ങള് അവടര കൂട്ിവ
രമുത്മുന്തിനു മതിയായതായിരമുന്ില്. അവടര കൂട്ി 
വരമുത്മുന്ത്റ് ഒരമു എപെിഫനി ലവൈയായിരമുന്മു. 
അതിന്റ് അലദേഹത്ിടറെ കാൈത്്റ് പാകമാകാതി
രമുന് എപെിഫനി സതഷ്യങ്ങള് ആവശഷ്യമായിരമുന്മു. 
ആയതിനാല് “പമുതിയതമും പെയതമുമായ” കാരഷ്യങ്ങള് 
എപെിഫനി ലവൈയ്ക്റ് ആവശഷ്യമായിരമുന്മു.

അലദേഹത്ിനു പാണ്ികശാൈക്മുലമല് ഉണ്ാ
യിരമുന് െമുമതൈ അവസാനിച്മു കെിഞ്്റ് ഏറിയ 
ടവളിച്ം മമുന്ിട്മു വരമുവാന അലദേഹം ആഗ്രഹി
ച്ിരമുന്മുടവന്്റ് ഈ വസ്മുതകള് ടതളിയിക്മുന്മു. 
അങ്ങടന നമ്മുടെ പാസ്ററിടറെ മരണലശഷവമും 
ടവളിച്ം പമുലരാഗമിച്മു വലരണ്താണ്റ് എന്്റ് 
ലൈൈിളമും, നമ്മുടെ പാസ്ററിടറെ ഉപലൈശങ്ങളമും, 
വസ്മുതകളമും വാൈങ്ങളമും ടതളിയിക്മുന്മു. പാണ്ിക
ശാൈയമുടെ പൂരണ്ണെമുമതൈ അലദേഹത്ിനായിരമുന്
തമുടകാണ്്റ് മടറ്റാരാളിൈൂടെയമും പമുതിയ സതഷ്യങ്ങള് 
നല്കടപെെില് എന്മും, അലദേഹത്ിടറെ മരണലശഷം 
ആലരയമും രേതകീക്ിലക്ണ്തില് എന്മും ഉള്ള കാഴ്ച
പൊെമുകള് വച്മുപമുൈരത്മുന്വര അതമുടകാണ്മുത
ടന് ടതറ്റിൈാണ്റ്. ലൈവം തടറെ സമരപെിത ജനടത് 
ഇരമുട്ില് ഉലപക്ിക്മുകയില്. മറിച്്റ് ഇരമുട്ില് നിന്മും 
തടറെ അത്ഭമുതരേകാശത്ിലൈക്്റ് വിളിച്്റ് ലവരതി
രിക്യാണ്റ് ടെയ്ത്റ്. പാസ്റര റസ്ൈിടറെ വാക്മുക
ളില് നിന്മും പറയമുകയാടണങ്ില് ഇങ്ങടന വിവരി
ക്മുന്മു: ഒരമു രേളയം വരമുന്മു എന്ത്റ് ലനാഹയമുടെ 
കാൈടത് ഒരമു സതഷ്യമായിരമുന്മു. അന്്റ് ടവളിച്ത്ി
ല് നെന്വരക്്റ് ഇതില് വിശ്വാസം ഉണ്ാലകണ്ിയി
രമുന്മു, എന്ാല് ആൈാമിലനാ മറ്റമുള്ളവരലക്ാ അതി
ടനപെറ്റി യാടതാരറിവമും ഉണ്ായിരമുന്ില്. എന്ാല് 
ഇന്്റ് ഒരമു രേളയം വരമുവാനിരിക്മുന്മു എന്്റ് രേസം
ഗിക്മുന്ത്റ് സതഷ്യടത് രേസംഗിക്മുകയല്. എന്തമു
ടകാടണ്ന്ാല് പാകമായിടക്ാണ്ിരിക്മുന് മറ്റമു 
വഷ്യവസ്ാകാൈ സതഷ്യങ്ങള് ഇന്മു നമമുക്മുണ്്റ്. 
വിളക്ിടറെ ടവളിച്ത്ില് നെക്മുന് പക്ം അത്റ് 
നാം അറിയമും. എന്ാല് നിരവധി നൂറ്റാണ്മുകള്ക്മു 

മമുനലപ ഉണ്ായിരമുന് പൂരണ്ണമായ ടവളിച്ം മാത്ര
മാണ്റ് നമമുക്ിലപൊള് ഉണ്ായിരിക്മുന്ത്റ് എന്മു 
പറഞ്ാൈമും നാം ഇരമുളിൈായിരിക്മും (P-1, p. 24).

നമ്മുടെ പാസ്ററില് നിന്മുമമുള്ള അമൂൈഷ്യമായ 
മടറ്റാരമു രേസ്ാവന: ലൈവത്ിടറെ രേവരത്നങ്ങടള
യമും പദ്തികടളയമും കമുറിച്മുള്ള അറിവിന്റ് ടെറിയ 
രേധാനഷ്യലമ ഉള്ളമു എന്മും, ലൈവം ആവശഷ്യടപെെമുന്
ത്റ് ക്ിസ്കീയ സ്വഭാവത്ിടറെ കൃപകടളയാടണന്മും 
അറിവില്ായ്മയില് ഇവ സംരക്ിക്ടപെെമുന്മുടവന്മും 
െിന്തിക്മുന്വര ഗമുരമുതരമായ ടതറ്റിൈാണ്റ്. എത്ര വഷ്യ
തഷ്യസ്മായാണ്റ് തിരമുടവെമുത്്റ് ഈ വിഷയടത് അവ
തരിപെിക്മുന്ത്റ്! ക്ിസ്കീയ സ്വഭാവത്ിടറെ കൃപകടള 
വളരത്ിടയെമുക്മുവാന മാത്രമല് കരത്ാവിടറെ 
തക്സമയത്്റ് രേതഷ്യക്തടയയമും വഷ്യവസ്ാകാൈ 
മാറ്റങ്ങടളയമും കമുറിച്മുള്ള സതഷ്യം തിരിച്റിയമുവാന 
തക്തായ ഹൃൈയനിൈ കാത്മുസൂക്ിക്മുവാന കൂടെ 
അവ രേലൈാധിപെിക്മുന്മു. യഹൂൈ യമുഗാന്തഷ്യത്ിലൈ
ടതന്ലപാടൈ വഷ്യവസ്ാകാൈ സതഷ്യടത്ക്മുറിച്മുള്ള 
തിരിച്റിവ്റ് ഈ യമുഗാന്തഷ്യത്ിൈമും രോധാനഷ്യമമുള്ള
താണ്റ്. തക്കാൈ സതഷ്യടത് മനസ്ിൈാക്മുവാന 
അന്മു സാധിക്ാത് ആരക്മും, തക്സമയടത് 
കൃപകളമും ലകപെറ്റാനായില്. ആയതിനാല് തക്
കാൈ സതഷ്യടത് ഈ യമുഗാന്തഷ്യത്ില് തിരിച്റിയാ
ത്വര അവിശ്വാസത്ാൈമും ലൈാകമയത്വത്ാൈമും 
അന്ധരാക്ടപെട്ിരിക്യാണ്റ്, അവരക്്റ് തക്കാൈ 
രേലതഷ്യക കൃപകളമും (P-2, p. 28) അഭിവൃദ്ിടപെട്്റ് 
മമുലന്റി വരമുന് സതഷ്യവമും ൈഭിക്മുകയില്.

നമ്മുടെ പാസ്റ്ററുടെ വേല നിലനില്കുവമാ?
നിശ്യമായമും! എന്ാല് സതഷ്യജനങ്ങള് എന്മു 

പറയമുന് പൈ കൂട്ങ്ങ
ളില് കാണടപെെമുന് 
ഉപലൈശങ്ങളമുടെയമും രേ
വൃത്ികളമുടെയമും പൈ 
രേവണതകളമും അലദേ
ഹത്ിടറെ ലവൈകടള 
ഉ ലപക്ിക്മുന്തമു ം 
ലനട്ങ്ങടള വഷ്യരത്ഥമാ
ക്മുന് രകീതിയിൈമും ഉള്ള
താണ്റ് എന്്റ് അലദേഹ
ത്ിടറെ മരണം മമുതല് 

105 വരഷമാകമുന് ഈ 
സമയത്്റ് നമമുക്്റ് മനസിൈാക്മുവാന കെിയമും. 
എന്ാല് അവരമുടെ ഈ രേവണത വിജയിക്ില് 

പയാസ്റ്റര് ചയാളസ്റ ന്്റയ്റസ്റ റസ്സല്
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എന്്റ് ഞങ്ങള് ശക്മായി വിശ്വസിക്മുന്മു. എന്ാല് 
സതഷ്യജനത്ിനിെയിൈമുള്ള കെിഞ് 105 വരഷത്ി
ടൈ വിശാൈവമും വിവിധവമുമായ പരിവരത്ന വാൈങ്ങ
ളമുടെ ടവളിച്ത്ില് അവരമുടെയിെയില് നമ്മുടെ പാ
സ്ററിടറെ ലവൈകള് ഇന്്റ് നിൈനില്ക്മുന്ില് എന്മു 
സൂെിപെിക്മുന്മു.

ഈ കെിഞ് 105 വരഷങ്ങളായി അലദേഹത്ിടറെ 
ഉപലൈശങ്ങള്ക്മും രേവരത്നങ്ങള്ക്മും എതിടര 
പരിവരത്നപരമായി ൈാഹഷ്യമായ അത്രമാത്രം വി
ജയകരമായി വഷ്യാപരിക്ടപെട് ശക്ികള് കമുറച്്റ് 
അധികം വരഷങ്ങള് കൂെി രേവരത്നം തമുെരന്ാല് 
ഒരമു മനുഷഷ്യശക്ിക്മും അംഗകീകരിക്ടപെട് സതഷ്യജ
നടത് ഒരമു പരിധിവടര പാസ്ററിടറെ ലവൈയമുമായി 
ഒരമു ൈന്ധവമും അനുവൈിക്ാടതവണ്ണം ഉപലൈശത്ി
ൈമും രേവരത്നത്ിൈമും ടതറ്റിക്മുന്തില് നിന്മും 
തെയാനാകില്. എന്ാല്, രേിയ സലഹാൈരമോലര, 
ലൈവത്ിടറെ സമരപെിത മക്ലള, ലൈവത്ിടറെ 
അഭിഷിക്നായ ൈാസനാല് സതഷ്യത്ിടറെ ഭവന
ത്ില് നിന്മും ടകാണ്മുവന് സതഷ്യങ്ങടള മൈിനമാ
ക്മുവാന എത്ര 105 വരഷങ്ങള് രേവരത്ിച്ാൈമും 
തക്സമയത്്റ് അലദേഹത്ിടറെ ഉപലൈശങ്ങള് ലൈ
വഷ്യരമുടെ ടതറ്റമുകടള വിെമുങ്ങമുന് അഗ്ിയില് നിന്മും 
ലകാട്ം തട്ാടത ഉയരന്മുവരമും. കരത്ാവിടറെ ലവൈ 
ടെയ്മുവാനുള്ള അലദേഹത്ിടറെ രകീതികള് പമുനഃസ്ാ
പിക്ടപെെമുകയമും സതഷ്യത്ിടറെ ലവൈ ടെയ്മുന്തി
നുള്ള പരിവരത്നപരമായ ലൈവഷ്യ രകീതികടള തകീ 
നശിപെിച്തിനു ലശഷം കരത്ാവിടറെ ലവൈ വിജയ
കരമായി മമുനലപാട്മു ലപാകമുകയമും ടെയ്മും.

അടത, അത്റ് താല്ക്ാൈികമായ ലലേശമനുഭവിച്ി
ട്മുണ്്റ്, അതിനു കമുറച്മു നാള്കൂെി ഭാഗികമായി ലശാഭ 
കമുറയമും. െിൈലപൊള് കമുറച്മു കാൈം പൂരണ്ണമായ 
ഇരമുട്ിൈായിരിക്മും. എന്ാല് തക്സമയത്്റ് സതഷ്യം 
ശക്മാക്ടപെെമുകയമും അവസാനം വിജയിക്മുകയമും 
ടെയ്മും. ടപാരമുളിടൈ എൈയാസറിനു [നമ്മുടെ പാസ്റ
റിനു] നല്കിയ ലവൈകള് (സംഖഷ്യ. 3:33; 4:16) വകീണ്മും 
അംഗകീകരിക്ടപെെമുകയമും നിൈനില്ക്മുകയമും ടെയ്മും. 
ലൈവത്ിടറെ രേവരത്നങ്ങടളയമും പദ്തികടളയമും 
കമുറിച്മുള്ള അറിവിനു മൂൈഷ്യമില് എന്മു കരമുതമുന്
ത്റ് നിരവധിലപെര വകീണതമും, വകീണമുടകാണ്ിരിക്മു
ന്തമുമായ ഗൗരവാവഹമായ ഒരമു ടതറ്റാണ്റ്. സമ
രപെിത ലപതല് ക്ിസ്കീയസ്വഭാവത്ിടറെ കൃപകള് 
മാത്രം വളരത്ിടയെമുത്ാല് ലപാരാ, സതഷ്യടത് 
തിരിച്റിയമുവാനുള്ള ഹൃൈയനിൈ, രേലതഷ്യകമായമും 

തക്കാൈമാകമുല്ാള് കരത്ാവിടറെ സാന്ിധഷ്യവമും 
വഷ്യവസ്ാകാൈ മാറ്റത്ിൈമുള്ള സതഷ്യങ്ങളമും മനസ്ി
ൈാക്മുവാനുള്ള ഹൃൈയനിൈ ഉണ്ായിരിക്മുകയമും 
ലവണം. അതമുടകാണ്്റ്, ഈ യമുഗാന്തഷ്യത്ില് അവി
ശ്വാസത്ാൈമും ലൈാകമയത്വത്ാൈമും അന്ധരാക്ടപെ
ട്്റ് തക്കാൈ സതഷ്യം മനസ്ിൈാക്ാനാകാത്വരക്്റ്, 
തക്കാൈലത്ക്മുള്ള രേലതഷ്യക കൃപകള് ലകവരി
ക്മുവാന സാധിക്ില്.

അവസാനം വിളിക്ടപെട് ഗണം എന് നിൈയില്, 
അബ്രഹാമിടറെ സഹസ്ാബ്ദ പൂരവ്വ സന്തതിടയന് 
നിൈയില്, എപെിഫനി രേകാശിതരായ വിശമുദ്മോര 
(ഹാഗിലയാസ്റ്) എന് നിൈയില്, അരപെിക്ടപെട്, 
സമരപെിതരായ, യഥാസ്ാപന പൂരവ്വ ലൈവമക്ള് 
എന് നിൈയില്, എപെിഫനി പാളയ സമരപെിതര 
ആത്മരേകാശിതരമും, ആത്മാവിനാല് ഉലത്ജിപെിക്
ടപെട്വരമും, ആലത്മാത്റ്പാൈിതരല്ാത് സമരപെിതരമും 
ഈ യമുഗാന്തഷ്യത്ില് അെിസ്ാന സതഷ്യടത് മമുറമുടക 
പിെിക്ാന വിശ്വസ്രായവരമും എന് നിൈയില് 
പാകമായ സതഷ്യടത് മമുലന്ാട്മു ടകാണ്മുവരമുവാ
നും അവകാശം ൈഭിച്വരാണ്റ്. ഏക സതഷ്യലമ ഉള്ളമു, 
മറ്റമുള്ളവരമുടെ സഹായലത്ാെമുകൂടെ പാസ്റര റസ്ല് 
അതിനു അെിസ്ാനം ഇട്മു. അതമു നല്കിത്ന് 
കാൈത്ിടൈന് ലപാടൈ ഇന്മും ആ സതഷ്യം പമുതിയ
താണ്റ്! എന്ിരമുന്ാൈമും ആ ൈാസടറെ മരണലത്ാെമു
കൂടെ യഥാകാൈ സതഷ്യടത് നല്കമുന്ത്റ് യലഹാവ 
നിരത്ിയില്. പാസ്റരമാരായ ലജാണ്സന, ലജാളി, 
ലഗാല്ക്ി, ടഹ്്റ് മാന [ടപാരമുളിടൈ ഇലയ്ാൈി
ടറെ അവസാനടത് ഏെ്റ് രേലതഷ്യക സഹായികള്], 
ടഹരസിഗ്റ് എന്ിവരാൈമും 2016 ഏരേില് 5 ടൈ അലദേ
ഹത്ിടറെ മരണലത്ാെമുകൂടെ എപെിഫനി പാളയ 
സമരപെിതനായ ബ്രൈര ൈിലയാണ് ലനേ്റിടനയമും 
പാസ്റര റസ്ല് നല്കിത്ന് അെ ിസ്ാനപരമായ 
സതഷ്യടത് മമുറമുടക പിെിക്മുവാനും, യഥാകാൈ സതഷ്യം 
അവതരിപെിക്മുവാനും ഉള്ള സ്ാനവമും നല്കി.

യഥാകാല സത്യത്ിടറെ  
കൂെുതലായ പപകാശനം

ബ്രൈര ലജാളിലയാെമു ഒരമു ലൊൈഷ്യം ഉന്യിച്മു: താ
ങ്ളമുടെ മരണത്ിനു ലശഷവമും, പമുതിയ ഉെ്െിയി
ന കകീെിൈമുള്ള രാജഷ്യത്ിടറെ ഭൗമകീക വശത്ിടറെ 
സ്ാപനയ്കമു മമുനപമും, “തക്കാൈടത് ഭക്ണമാ
യി” യഥാകാൈ സതഷ്യത്ിടറെ രേകാശനം ഞങ്ങള് 
രേതകീക്ിക്ണലമാ? അലദേഹത്ിടറെ ഉത്രം ഇതാ
യിരമുന്മു: കരത്ാവിടറെ ടെമ്രിയാെമുകള് എന്മും 
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അവിെമുടത് ഇെയപാൈനത്ിന കകീെിൈായിരിക്മും. 
അവിെമുന്്റ് അവടര ഒരമു നാളമും ലകവിെമുകലയാ ഉലപ
ക്ിക്മുകലയാ ഇല്. “നകീതിമാനമാരമുടെ പാതലയാ 
രേഭാതത്ിടറെ ടവളിച്ം ലപാടൈ; അതമു നട്മുച്വടര 
അധികമധികം ലശാഭിച്മു വരമുന്മു” (സൈൃ. 4:18). 
എനിക്്റ് ഈ ടൊല്്റ് വളടര ഇഷ്മാണ്റ്: ൈിവഷ്യനെ
പെിക്്റ് യാടതാരമു മാറ്റവമുമില്, എന്ാല് അതിടന 
സംൈന്ധിച്്റ് അധികമധികം സ്പഷ്മായ രേസ്ാവന
കള് നല്കിത്ന്ിരിക്മുന്മു.

ആവ. 29:29 ല് നാം ഇങ്ങടന വായിക്മുന്മു: 
“മറഞ്ിരിക്മുന് കാരഷ്യങ്ങള് നമ്മുടെ ലൈവമായ 
യലഹാവക്മുള്ളവയലത്ര; ടവളിടപെട്ിരിക്മുന്വലയാ 
നാം ഈ നഷ്യായരേമാണത്ിടറെ സകൈ വെനങ്ങളമും 
അനുസരിച്മു നെലക്ണ്തിനു എലന്ക്മും നമമുക്മും 
നമ്മുടെ മക്ള്ക്മും ഉള്ളവയാകമുന്മു". ഈ തത്വം 
തടന്യാണ്റ് നമ്മുടെ കരത്ാവായ ലയശമുവമും 
“പിതാവമു തടറെ സ്വന്ത അധികാരത്ില് വച്ിട്മുള്ള” 
കാരഷ്യങ്ങടള അറിയമുന്ത്റ് നമമുക്മുള്ളവയല് എന്്റ് 
പറഞ്തിൈൂടെ വഷ്യക്മാക്ിയത്റ് (അടപൊ. 1:7).

ആയതിനാല് രേിയ സലഹാൈരമോലര ലൈവം 
ടവളിടപെെമുത്മുവാന ആഗ്രഹിക്ാത് കാരഷ്യങ്ങ
ളിലൈക്്റ് “ഉറ്റമുലനാലക്ണ്” ആവശഷ്യമില് “നിരൂപി
ക്മുന്ത്റ് ലൈവകീകമായി വിൈക്ടപെട് കാരഷ്യമാണ്റ്” 
(പമുറ. 19:21-25; E-9, p. 126). “വക്തയമുള്ളവര 
യലഹാവക്മു ടവറമുപൊകമുന്മു; നകീതിമാമോലരാെമു 
കൂടെ അവടറെ രഹസഷ്യം ഉണ്്റ്” (സൈൃ. 3:22). ബ്രൈര 

റസ്ല് വിലവകപൂരവ്വം രേസ്ാവിക്മുന്തമു ലപാടൈ 
(R 4008, par. 6): “തിരമുടവെമുത്മുകളില് വഷ്യക്മാ
യമും സ്പഷ്മായമും പഠിപെിക്മുന് ഏത്റ് തത്വങ്ങളാകടട് 
വിഷയങ്ങളാകടട് അവ വിളംൈരം ടെയ്മുന്തില് 
ഓലരാ വഷ്യക്ിയമും ഒരമു അമാന്തവമും ശ്രദ്യമും കാ
ണിക്ണം. അവ എല്ാത്ിടനയമും കമുറിച്്റ് ഉറപെമു
ണ്ാകണം. നമ്മുടെ ഊഹങ്ങടളക്മുറിച്്റ് വൈിയ 
ഗ്രാഹഷ്യമില്ാത് പക്ം അവടയ ഉപലൈശിക്മുവാ
ലനാ, ഉപലൈശിക്ാന ശ്രമിക്മുവാലനാ പാെില്. 
തങ്ങള്ക്മു സ്വന്തമായി മനസ്ിൈാകാത് കാരഷ്യങ്ങ
ളമുടെ പരിശകീൈനം നെത്ിടക്ാണ്്റ് മറ്റമുള്ളവരക്മു 
ൈമുദ്ിമമുട്മുകള് കൂട്ാടത സ്വന്തം അപൂരണ്ണമായ 
നഷ്യായകീകരണങ്ങളമുടെ വളടച്ാെിക്ൈമുകലളാെമും 
ലവെിത്രങ്ങലളാെമും ലപാരാെമുവാന ഓലരാരമുത്രമും 
പരഷ്യാപ്തമാണ്റ്. വളടര ൈളിതവമും ൈഘമുവമും നമമുക്്റ് 
സംസാരിക്മുവാനും െിന്തിക്മുവാനും പറ്റിയതമുമായ 
നിരവധി കാരഷ്യങ്ങള് ലൈവവെനത്ിൈമുണ്്റ്. ആയ
തിനാല് നാം ഊഹങ്ങളില് നിന്മും വളടര അക
ന്ാണ്റ് നില്ക്മുന്ത്റ് (PT’ 76, p. 53).

അങ്ങടന നാം മനസ്ിൈാക്ിയിരിലക്ണ്തമും 
പഠിലക്ണ്തമും നമമുക്്റ് ഗമുണകരമായതമുമായ നിെ
ല്ടപാരമുള് അെങ്ങിയ വിഷയങ്ങള് ലൈവം നമമുക്മു 
നല്കിത്ന്ിരിക്മുന്മു. അവിെമുടത് ഉലദേശഷ്യങ്ങള് 
നിറലവറ്റമുന്തിനു ഗമുണകരമല്ാത് വിശൈകീകരണ
ങ്ങള്ടക്ാണ്്റ് നമ്മുടെ മനസ്ിടന അവിെമുന്്റ് ഭാ
രടപെെമുത്ില്. എത്ര ലനേഹവാനും ജ്ാനിയമുമായ 
പിതാവാണ്റ് നമമുക്മുള്ളത്റ്! നമമുക്്റ് ലൈവലത്ാെമു 
ലെരന്മു നെക്മുകയമും, ലൈവത്ില് ആശ്രയിക്മുക
യമും അവിെമുടത് നിരലദേശത്ിനും വെികാട്ൈിനുമായി 
പൂരണ്ണമായി വിശ്വസിക്മുകയമും ടെയ്ാം.

എല്ാക്ാൈത്മും തക്കാൈ സതഷ്യം എല്ാ സമ
രപെിതരക്മും ഉള്ളതാടണന്മു തിരമുടവെമുത്്റ് പഠി
പെിക്മുന്മു

PT’ 84, p. 22 ല് ഈ വിഷയടത്ക്മുറിച്്റ് ബ്രൈര 
ലഗാല്ക്ി ഇങ്ങടന എെമുതി: “യലഹാവ സാക്ി
കളമുടെ” ലനതാക്മോര ഉള്ടപെടെ െിൈര “യമുഗ
ങ്ങള്ക്ിെയില് സമരപെിതരായ” യലഹാവയമുടെ 
ആലത്മാത്റ്പാൈിതരല്ാത്വരില് ലൈവത്ിടറെ 
ശക്ിയമുടെ ആശയത്ില് ലൈവത്ിടറെ പരിശമു
ദ്ാത്മാവ്റ് ഉണ്്റ് എങ്ിൈമും, ഹൃൈയത്ിൈമും മനസ്ിൈമും 
ഇഛേയിൈമും ആത്മാവിടറെ സാക്ഷ്യത്ിൈമും (ലറാമ. 

"മറഞ്ിെിക്കുന്ന കയാെ്ങ്ങള 
നമ്മുന്ട ദൈവമയായ  

യഹഹയാവക്കുള്ളതഹരേ;

 ന്വളിന്പെട്ിെിക്കു
ന്നവഹയയാ നയാും 
ഈ ന്യായപ്രമയാണ
ത്ിന്റെ സകല 
വചനങ്ങളും അനു
സെിച്ചു നടഹകേണ്ട
തിനു എഹന്നക്കുും 
നമുക്കുും 

നമ്മുന്ട മകേളക്കുും ഉള്ളവയയാകുന്നു” 
ആവര്ത്നും 29:29
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8:16) ലൈവത്ിടറെ സ്വഭാവത്ിടറെ ആശയത്ില് 
പരിശമുദ്ാത്മാവ്റ് ഇല് എന്മു അഭിരോയടപെെമുന്മു. 
ഇത്റ് ഗൗരവാവഹമായ ടതറ്റാണ്റ്! ഹൃൈയത്ിൈമും 
മനസ്ിൈമും ഇഛേയിൈമും ഉള്ള രേകാശനത്ിടറെയമും 
ആത്മാവിടറെ ഹൃൈയ ഊഷ്മളതയിൈമും ഉത്സാഹത്ി
ടറെയമും ആശയത്ില് പരിശമുദ്ാത്മാവ്റ് അവരക്മു
ണ്്റ് എങ്ിൈമും ആലത്മാത്റ്പാൈനത്ിടറെ കാരഷ്യത്ില് 
പമുരാതനവകീരമോരക്മു സമാനമായിരിക്മും അവരമുടെ 
സ്ിതി. അവരലക്ാ പരിശമുദ്ാത്മാവ്റ് ഉടണ്ന്മുള്ള
ത്റ് സ്പഷ്മാണ്റ്. ഉൈാഹരണത്ിനു ൈാവകീൈ്റ് യലഹാവ
ലയാെമു രോരത്ഥിക്മുല്ാള്, “നിടറെ പരിശമുദ്ാത്മാ
വിടന എന്ില് നിന്മും എെമുക്യമുമരമുലത” എന്മു 
പറയമുന്മു (സങ്കീ. 51:11).

ഇങ്ങടന ആലത്മാത്റ്പാൈിതരല്ാത് ഈ സമരപെി
തരക്്റ് പരിശമുദ്ാത്മാവിടറെ സാക്ഷ്യങ്ങള് എന് 
നിൈയിൈമുള്ള ഏെ്റ് സവിലശഷതകളമും ഉണ്്റ്. െമുരമു
ക്മായി പറഞ്ാല് ഈ ഏെ്റ് സവിലശഷതകള് 
ഇവയാണ്റ് (1) ലൈവത്ിടറെ വെനത്ിടൈ ആെലമ
റിയ കാരഷ്യങ്ങളമുടെ അഭിനന്ദനാരഹമായ തിരിച്റിവ്റ് 
(2) സ്വരഗ്ഗകീയമായ അഭിൈാഷങ്ങള് (3) ശമുശ്രൂഷക്മു
ള്ള അവസരങ്ങള് (4) ക്ിസ്മു സാൈൃശഷ്യത്ിൈമുള്ള 
വളരച് (5) ക്ിസ്ഷ്യാനി എന് നിൈയില് നകീതിക്മു 
ലവണ്ി കഷ്ം അനുഭവിക്മുന്ത്റ് (6) ടതറ്റമുകള്ക്മുള്ള 
ശിക് (7) ടതറ്റമു ടെയ്മുവാനുള്ള രേലൈാഭനങ്ങള്ക്ി
െയിൈമുള്ള സ്വഭാവപരിലശാധനകള്.

യലഹാവയമുടെ ഈ ആലത്മാല്പാൈിതരല്ാത് 
സമരപെിത ൈാസമോരക്്റ് പമുരാതന വകീരമോരിടൈ 
ലപാടൈ ആത്മാവിടറെ അലത സാക്ഷ്യമാണ്റ് ൈഭി
ക്മുന്ത്റ്. ആയതിനാല്, പമുത്രമോരക്മു നല്കടപെട് 
ആത്മാവിടറെ സാക്ഷ്യങ്ങളമുടെ ഏെ്റ് സവിലശഷതക
ള് ലൈവത്ിടറെ ലനേഹിതമോരക്മും, ൈാസമോരക്മും, 
ഭാവിയിടൈ പമുത്രമോരക്മും ൈാധകമാണ്റ് (ലറാമ. 
8:16). പമുരാതന വകീരമോരക്്റ് അവരമുടെ കാൈത്്റ് 
പൂരണ്ണമായ യഥാകാൈ സതഷ്യം ൈഭിച്തമുലപാടൈ 
നമ്മുടെ കാൈത്്റ് തക്കാൈ സതഷ്യം ഈ സമരപെിത 
ൈാസമോരക്മും ധാരാളമായി ൈഭിക്മും. ആയതിനാല് 
അവര യലഹാവലയാെമു വിശ്വസ്രായിരിക്മുന്തി
നാല്, പാകമായ സകൈ സതഷ്യവമും തടറെ രേലതഷ്യക 
ൈാസമോരിൈൂടെ ൈഭിക്മുവാന അവകാശമമുള്ളവരമു
മാണ്റ്. അനുഭവങ്ങളമുടെ വസ്മുത ഇത്റ് ശരിടയന്മു 
ടതളിയിക്മുന്മു.

ആലത്മാല്പാൈിതരല്ാത്തിനാല് ഈ സമ
രപെിത ൈാസമോരക്മു ലൈവവെനത്ിടൈ ആെലമ
റിയ കാരഷ്യങ്ങടള അറിയാന കെിയില് എന്മു െിൈര 
അഭിരോയടപെെമുന്മു. സമരപെിതരായ എല്ാവരക്മും 
എല്ാകാൈലത്ക്മും ലവണ്ിയമുള്ളതാണ്റ് യഥാകാൈ 
സതഷ്യം എന്മു തിരമുടവെമുത്മുകള് ഉപലൈശിക്മുന്മു 
എന്മു ഞങ്ങള് ഇതിന്റ് ഉത്രം പറയമുന്മു. ആയ
തിനാല് പെയനിയമ കാൈത്്റ് പമുരാതനവകീരമോ
രക്്റ് അവരമുടെ കാൈത്മുള്ള യഥാകാൈ സതഷ്യം 
എല്ാം ൈഭിച്മു. ക്ിസ്മുവിടറെ മാദ്ഷ്യസ് വാഴ്ചയില്, 
വകീരമോരക്മും യഥാസ്ാപന വരഗ്ഗത്ിനും ആലത്മാ
ത്റ്പാൈനം ഇല്ാടത തടന് ലൈൈിളിടൈ സകൈ 
കാരഷ്യങ്ങളമും മനസിൈാക്മുവാന സാധിക്മും ടയശ. 
11:9. “സമമുദ്രം ടവള്ളം ടകാണ്മു നിറഞ്ിരിക്മുന്തമു
ലപാടൈ ഭൂമി യലഹാവയമുടെ പരിജ്ാനംടകാണ്മു 
പൂരണ്ണമായിരിക്മുകയാല് എടറെ വിശമുദ്പരവ്വത
ത്ിടൈങ്ങമും ഒരമു ലൈാഷലമാ നാശലമാ ആരമും ടെ
യ്മുകയില്”; ടയശ. 29:18, “അന്ാളില് ടെകിെമോര 
പമുസ്കത്ിടൈ വെനങ്ങടള ലകള്ക്മുകയമും കമുരമുെ
മോരമുടെ കണ്ണമുകള് ഇരമുളമും അന്ധകാരവമും നകീങ്ങി 
കാണമുകയമും... ടെയ്മും”; ടയശ. 29:29, “മലനാവിഭ്ര
മമമുള്ളവര ജ്ാനം ഗ്രഹിക്മുകയമും പിറമുപിറമുക്മുന്
വര ഉപലൈശം പഠിക്മുകയമും ടെയ്മും”; ടയശ. 35:5, 
“അന്്റ് കമുരമുെമോരമുടെ കണ്ണ്റ് തമുറന്മു വരമും; ടെകി
െമോരമുടെ ടെവി അെഞ്ിരിക്മുകയമുമില്”; യിടര. 
31:34, “ഇനി അവരില് ആരമും തടറെ കൂട്മുകാരടനയമും 
തടറെ സലഹാൈരടനയമും യലഹാവടയ അറിക എന്മു 
ഉപലൈശിക്യില്; അവര ആൈാൈവൃദ്ം എല്ാവ
രമും എടന് അറിയമും; ഞാന അവരമുടെ അകൃതഷ്യം 
ലമാെിക്മും; അവരമുടെ പാപം ഇനി ഓരക്മുകയമും ഇല് 
എന്മു യലഹാവയമുടെ അരമുളപൊെ്റ്”, എന്തമുടകാണ്്റ്? 
തങ്ങളമുടെ കാൈടത് തക്കാൈസതഷ്യം അറിയമുക 
എന്മുള്ളത്റ് സമരപെിതരമുടെ അവകാശമാണ്റ്.

നമ്മുടെ കര്ത്ാേിടറെ ഇെയപരിപാലനം

മഹാപമുരമുഷാരം അവരമുടെ ഭൗമിക യാത്ര പൂ
രത്ിയാക്ിയതിനു ലശഷം യമുവവകീരമോരിൈൂടെ 
ലൈവജനത്ിനായമുള്ള രേലതഷ്യകമായ ഇെയപരിപാ
ൈനം തമുെരന്മു എന്മും, കരത്ാവിടറെ ജനത്ിടറെ 
അവസാനടത് യമുവവകീര ലനതാവ്റ് [ബ്രൈര റാല്ഫ്റ് 
ടഹരസിഗ്റ്] ജകീവിതയാത്ര പൂരത്ിയാക്ിയതിനു 
ലശഷം, ലൈവം തടറെ ഇെയപരിപാൈനം എപെിഫനി 
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പാളയ സമരപെിതരിൈൂടെ തമുെരമുന്മു എന്മുമമുള്ള 
ൈൃഢവിശ്വാസം നമമുക്മുണ്്റ്.

സഭയമുടെ ഏെ്റ് കാൈങ്ങളിടൈ ഏെ്റ് വിവിധ 
ൈൂതമോര അതായത്റ് ഏെ്റ് വിവിധ നക്ത്രങ്ങള് 
അഥവാ ഏെ്റ് ഇെയമോര, അവലരാെമു കൂടെ എട്്റ് 
മാനുഷരേഭമുക്ളമും [മകീഖാ. 5:5; പറൂസിയ എപെിഫനി 
ൈൂതമോര ഏൊമടത്യമും എട്ാമടത്യമും വഷ്യക്ിക
ള്] അവരമുടെ ലവൈ പൂരത്ിയാക്ിയതിനു ലശഷം 
നമ്മുടെ നല് ഇെയന, അറമുക്ടപെട് കമുഞ്ാ െ്റ് പമുസ്
കത്ിടറെ മമുദ്ര ടപാട്ിക്മുകയമും (ടവളി. 5:5) തടറെ 
ടെമ്രിയാെമുകള്ക്്റ് യഥാകാൈ സതഷ്യം നല്കമു
ന്ത്റ് തമുെരമുകയമും ടെയ്മുന്ത്റ് എങ്ങടനയാണ്റ്? 
തിരമുടവെമുത്ിടൈ െിൈ ടതളിവമുകളമും നഷ്യായങ്ങളമും 
വസ്മുതകളമും, 49-ാമടത്യമും അവസാനടത്യമും 
നക്ത്രാംഗവമും, ലതജസ്ക്കരിക്ടപെലെണ് ടെറിയ 
ആട്ിനകൂട്ത്ിടൈ അവസാനടത് അംഗവമും ആയ 
എപെിഫനി ൈൂതടറെ മരണത്ിനു ലശഷം നമ്മുടെ 
കരത്ാവ്റ് സതഷ്യത്ിടറെ െമുമതൈ മഹാപമുരമുഷാര
ത്ിനും രേലതഷ്യകമായി നല് ലൈവഷ്യരക്മും അവരമുടെ 
ലൈവകീകമായി നിയമിക്ടപെട് ലനതാവിനും (“എപെി
ഫനി ൈൂതടറെ മരണംവടര അലദേഹത്ിടറെ കൂട്ാ
ളിയമും രേലതഷ്യക സഹായിയമും” – PT’ 42, pp. 14,15; 
PT’ 43, p. 79) നല്കമുടമന്മും, യാടതാരമു നക്ത്രാം
ഗത്ില് നിന്മും ലനരിട്്റ് ശമുശ്രൂഷ ഇല്ാടത തടന് 
മഹാപമുരമുഷാരത്ിനു സ്വന്തമായി ലവൈ ടെലയ്ണ്ി 
വരമുടമന്മും (PT’44, p.29, ഖണ് ിക 1; PT’ 48, p. 
45; PT’ 50, pp. 192, 193; PT’ 52, pp. 83-91; PT’ 
60, pp. 50-63; PT’ 69, pp. 41-43 ലനാക്മുക) കാ
ണിക്മുന്മു.

PT’ 35, p. 87 ല് പാസ്റര ലജാണ്സന എെമുതിയ 
ഈ രേസ്ാവനകളാല് നാം ഉലത്ജിതരാകണം: 
“യലഹാവയമുടെ വെനം അവരക്മു െട്ത്ിലമേല് 
െട്ം, സൂത്രത്ിലമേല് സൂത്രം...” എന്ായിരിക്മും 
(ടയശ. 28:10,13). തക്കാൈത്്റ് സതഷ്യം ലൈവജന
ത്ിലൈക്്റ് കെന്മുവരികയമും, അവരമുടെ വഷ്യതഷ്യസ്
മായ ൈിവഷ്യമായ ആവശഷ്യങ്ങള്ക്മും സാഹെരഷ്യങ്ങ
ള്ക്മും അനുഭവങ്ങള്ക്മും അത്റ് യമുക്മാവമുകയമും 
ടെയ്മും. എടന്തന്ാല് ലൈവവെനം ലൈവജനങ്ങളമു
ടെ ടപാതമുവായ ആവശഷ്യങ്ങള്ക്്റ് അനുസൃതമായി 
മാത്രമല് അവരമുടെ വഷ്യതഷ്യസ്മായ സാഹെരഷ്യങ്ങളമു
ടെയമും അനുഭവങ്ങളമുടെയമും നെമുവില് അവരമുടെ 

വഷ്യക്ിപരമായ ആവശഷ്യങ്ങള്ക്മും അനുസൃതമായി 
രേവരത്ിക്മുവാന ലവണ്ിക്ൂെിയാണ്റ് അത്റ് ആകൃ
തിടപെെമുത്ിയിരിക്മുന്ത്റ്. ഇത്റ് ലൈവത്ിടറെയമും 
ലൈവിക സതഷ്യത്ിടറെയമും രേവരത്നക്മതടയ
ക്ൂെി കാണിക്മുന്മു.

രേിയ സലഹാൈരമോടര, ബ്രൈര ലജാളിയമുടെ മര
ണത്ിനു ലശഷം യമുവവകീരമോരമുടെ െമുമതൈയിന 
കകീെില് ഈ രേസ്ാനം രേവരത്നം തമുെരമുന്മു. 
യമുവവകീരമോര അവരമുടെ ജകീവിതയാത്ര പൂരത്ിയാ
ക്ിയതിനു ലശഷവമും ഇലത ലൈവകീകക്മകീകരണം 
ലൈലവഷ്ത്ിനനുസരിച്്റ് നെക്മുടമന്മു ഞങ്ങള് വി
ശ്വസിക്മുന്മു. ബ്രൈര ലജാളിയമുടെ രേസ്ാവന നമമുക്്റ് 
ശ്രദ്ിക്ാം: “അലദേഹത്ിടറെ യമുവവകീര സഹായികള് 
അലദേഹത്ിടറെ മരണലശഷം എപെിഫനി ലൈവാൈയ
ത്ിടറെ പമുറടത് രോകാരത്ിടൈ ലവൈ ഒെമുവില് 
പൂരത്ിയാക്മും. അലദേഹത്ിടറെ സഹായികള് 
- യമുവവകീരമോരമും എപെിഫനി പാളയസമരപെിതരമും 
മറ്റമു സഹായികളമും – അലദേഹത്ിടറെ മരണലശഷം 
അലദേഹം നിരലദേശിച്തമുലപാടൈയമും നിലയാഗിച്തമു
ലപാടൈയമും എപെിഫനി പാളയം, അത്റ് ഉൈ്റ്ഘാെനം 
ടെയ്ടപെെമുന് പമുതിയ ഉെ്െിയിന കകീെിൈമുള്ള സഹ
സ്ാബ്ദ പാളയത്ിലൈക്്റ് ഒത്മുലെരന്മു പൂരത്ി
യാകമുംവടര പെമുത്മുയരത്മുന് ലവൈയാണ്റ് നിരവ്വ
ഹിക്മുന്ത്റ്". ലൈവജനടത് സഹായിക്മുവാന 
ഒരമു രേലതഷ്യക ലമല്വിൊരകന ഇല്ാടത കരത്ാവ്റ് 
ഒരിക്ൈമും തടറെ ജനടത് ഉലപക്ിക്ില് എന്മുള്ള 
നിരവധി ടതളിവമുകള് നമമുക്മുണ്്റ്.

സകല മനുഷ്യരുും  സകല മനുഷ്യരുും  
രക്ഷപ്വാപിപ്വാനുും  രക്ഷപ്വാപിപ്വാനുും  
സത്യതെിത്റെ –  സത്യതെിത്റെ –  

യഥവാര്ത്ഥ സത്യതെിത്റെ –  യഥവാര്ത്ഥ സത്യതെിത്റെ –  
പരിജ്വാനതെില  പരിജ്വാനതെില  

എത്തുവവാനുും  എത്തുവവാനുും  
നമ്മുത്ട രക്ഷകനവായ  നമ്മുത്ട രക്ഷകനവായ  
തയശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു.തയശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
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ദൈവത്ിടറെ കരുതലുകളും നമ്മുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളും
GOD’S PROVIDENCES AND OUR WITNESS

“ഹൃൈയും ന്കയാണ്ടു നീതികേയായി വിശ്വസിക്കുകയും  
വയായ്റ ന്കയാണ്ടു െക്ഷയ്കയായി ഏറ്റു പറയകയും ന്ചയ്യുന്നു” (ഹറയാമ. 10:10)

ക്ിസ്ഷ്യാനികള് എന് നിൈയിൈമുള്ള അനു
ഭവങ്ങളില് നാം ലൈവകീക കരമുതൈമുക
ടള കടണ്ത്ണടമങ്ിൈമും അവയമുടെ 
അനുഗ്രഹങ്ങടള പൂരണ്ണമായി അനു
ഭവിക്ണടമങ്ിൈമും നാം അവയ്കായി 
അലന്വഷിലക്ണ്തമുണ്്റ്. എന്ാല് ഇതിനു തമുെക്
ത്ില് ഉണ്ായിരമുന്തിലനക്ാള് വൈിയ അളവില് 
വിശ്വാസം ആവശഷ്യമാണ്റ്. വിശ്വാസം വരദ്ിപെിക്ണ
ടമങ്ില് അറിവമും അനുഭവവമും ആവശഷ്യമാണ്റ്. ലൈ
വത്ിനു തടറെ ജനത്ിലമേൈമുള്ള കരമുതൈിടന പഠി
ക്മുല്ാള് അടപൊ. 8:26-39 വടരയമുള്ള വാകഷ്യങ്ങള് 
നമമുക്മു പരിഗണിക്ാം. ആ കരമുതല് രണ്്റ് രകീതിയില് 
െിത്രകീകരിക്ടപെെമുന്തായി നമമുക്്റ് ഇവിടെ കാണാം: 
(1) സതഷ്യത്ിടറെ ടവളിച്ം അലന്വഷിക്മുന്വരക്മു 
ലമൈമുള്ള ലൈവത്ിടറെ കരമുതല്. ആ ടവളിച്ത്ി
നായമുള്ള അവരമുടെ ആത്മാരത്ഥമായ വാഞ്ചയ്ക്റ് രേ
തിഫൈം നല്കണടമന്മുള്ള ലൈവത്ിടറെ െിന്തയമും 
അനുകൂൈമായ സാഹെരഷ്യങ്ങള്ക്മു കകീെില് അത്റ് 
അവരിലൈക്്റ് എത്മും എന്മുള്ള അവിെമുടത് വഷ്യ
വസ്യമും. (2) ലൈവത്ിടറെ ശമുശ്രൂഷയ്കമു ലവണ് 
ഉെിതമായ അവസ്യില് സ്വയം ഒരമുക്മുന് സമരപെി
തരായ ജനടത് തടറെ കരമുതൈിടറെ ഉപകരണങ്ങ
ളായി തടറെ ശമുശ്രൂഷയില് ഉപലയാഗിക്മുവാനുള്ള 
സന്ദ്ത.

ശുപശരൂഷകനായ ഫിലിവ്ാസിടറെ ശുപശരൂഷ 
അടപൊ. 6:5 ല് പറഞ്ിരിക്മുന്, സഭ തിരടഞ്

െമുത് ഏെ്റ് ശമുശ്രൂഷകമോരില് ഒരാളായിരമുന്മു ഫിൈി
ലപൊസ്റ്. ആവശഷ്യക്ാരക്്റ് ആഹാരം വിതരണം ടെ
യ്മുടകാണ്മു മാത്രമല്, സ്വന്തഹൃൈയടത് ആത്മകീയ 
ആഹാരം ടകാണ്മു ലപാഷിപെിച്മുടകാണ്മും കൂെമുത
ൈായ ആത്മകീയ രകീതിയിൈമുള്ള ശമുശ്രൂഷ്കായി കരത്ാ
വിടറെ ൈാസനും സലന്ദശവാഹകനുമായി സ്വയം 
ഒരമുക്ിടക്ാണ്മും തനിക്മു ൈഭിച് അവസരങ്ങള് 
ശമുശ്രൂഷകനായ ഫിൈിലപൊസ്റ് ഉപലയാഗിച്തിനു 
വളടര ടതളിവമുകള് ഉണ്്റ്. ടയരമുശലൈമില് നിന്മു 
പകീ്നം മൂൈം പമുറത്മു ടകാണ്മുവരടപെട് ഒരാളാ
യിരമുന്മു ഫിൈിലപൊസ്റ്. പകീ്നം കെമുത്താകമുന്മു 

എന്മും, എന്ാല് ഇവിെമുടത്ലപൊടൈ 
എല്ായിെത്മും നടമ് സംരക്ിക്മുവാ
ന കരത്ാവമു ശക്നാടണന്മു കണ
ക്ാക്ി, തെവമുശിക് ലപാൈമും ഇവിടെ 
അനുഭവിക്മുവാന ഞങ്ങള് തയ്ാടറന്മു 

പമുരാതനസഭ പറഞ്ിരിക്ാം. ഇത്റ് യമുക്മായി 
ലതാന്മുമായിരമുന്മു. എന്ാല് “ഒരമു പട്ണത്ില് 
നിങ്ങടള ഉപദ്രവിച്ാല് മടറ്റാന്ിലൈക്്റ് ഓെിലപൊകമു
വിന” എന്മു സഭയ്കമുള്ള കരത്ാവിടറെ നിരലദേശങ്ങ
ളമുടെ തിരസ്ക്കരണം ആവിലല് ഇത്റ് (മത്ാ. 10:23). 
പകീ്നങ്ങള് അവടര െിതറിച്മു കളയമുന്തിനു 
ലവണ്ി ഉള്ളതായിരമുന്മു. കരത്ാവിടറെ നിരലദേശ
ങ്ങള്ക്മു ശ്രദ്ടകാെമുക്മുന്തിൈമുണ്ായ വകീഴ്ച മൂൈം 
സഭയിടൈ ആത്മാരത്ഥതയമുള്ളവരമും വിശ്വസ്രമുമായ 
െിൈര കരത്ാവിടറെ കരമുതൈിടറെ പദ്തികടള നി
രൈന്ധൈമുദ്ിലയാടെ എതിരക്മുവാന ഇെയാക്മു
ന്മു. അങ്ങടന ഇലപൊള് പകീ്നം അനുഭവിക്മുവാ
ന വിളിക്ടപെട്വര കരത്ാവിടറെ നിരലദേശങ്ങള് 
ഓരത്മുടകാള്ളടട്. ഉെിതമായ സാക്ഷ്യം നല്കിയ 
ലശഷം, അവസരം ൈഭിക്മുകയാടണങ്ില് “സതഷ്യ
ത്ിടറെ വാള്” ഉപലയാഗിക്മുന്തില് അവരമുടെ 
വിശ്വസ്തയമുടെയമും വരദ്ിച് അറിവിടറെയമും ജ്ാ
നത്ിടറെയമും കൂെമുതല് വരദ്ിച് ഉപലയാഗത്ിനു 
അനവധി അവസരങ്ങള് നല്കമുന് മടറ്റാരമു ലൈശ
ലത്ക്മു അവര മാറിടക്ാള്ളടട്. ശമരഷ്യരമുടെ പട്ണ
ത്ിലൈക്മു മാറിയ ഫിൈിലപൊസിടറെ അവസ്യമും 
ഇതമുതടന് ആയിരമുന്മു. അവലനാ ക്ിസ്മുവിടന 
രേസംഗിച്മുടകാണ്മുള്ള തടറെ സതഷ്യത്ിടറെ ശമുശ്രൂഷ 
ആരംഭിക്മുവാന താമസിച്ില്.

ശമരഷ്യ എന് പട്ണം ശമരഷ്യര എന്മു ലപരവിളിക്മു
ന് ജനങ്ങള് പാരത്ിരമുന് ശമരഷ്യലൈശത്ിടറെ തൈ
സ്ാനമായിരമുന്മു എന്മു മറക്രമുത്റ്. യഹൂൈനും വി
ജാതകീയനുമായി രക്ൈന്ധത്ാല് ഇെകൈരന് ഈ 
സമ്ിശ്ര ജനടത് പമുറജാതികളായാണ്റ് യഹൂൈമോര 
കണക്ാക്ിയിരമുന്ത്റ്. അതമുടകാണ്്റ് “യഹൂൈമോ
രക്മും ജാതികള്ക്മും തമ്ില് സ്രക്മില്”. തടറെ 
ശിഷഷ്യമോടര അയയ്കമുല്ാള് ഈ ജനലത്ാെമുള്ള 

ഹറയാമര് 10:10
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ൈഹമുമാനലത്ാടെയാ
ണ്റ് “ജാതികളമുടെ അെമു
ക്ല് ലപാകാടതയമും 
ശമരഷ്യരമുടെ പട്ണത്ി
ല് കെക്ാടതയമും യി
സ്ാലയല് ഗൃഹത്ി
ടൈ കാണാടതലപായ 
ആെമുകളമുടെ അെമുക്
ല് തടന് ടെല്മുവി
ന” എന്മു നമ്മുടെ 
കരത്ാവ്റ് പറയമുന്
ത്റ് (മത്ാ. 10:5,6; 
15:24). യിസ്ാലയൈഷ്യ
രില് നിന്മും ലവരതിരിക്ടപെട്വരായമും വഷ്യതഷ്യസ്ത 
ഉള്ളവരായമും നമ്മുടെ കരത്ാവ്റ് ശമരഷ്യടര കണ
ക്ാക്ിയിരമുന്മു. നമ്മുടെ കരത്ാവ്റ് ശമരഷ്യരമുടെ 
പട്ണത്ില് ടെല്മുകലയാ അവരമുടെ ലരാഗികടള 
സമുഖടപെെമുത്മുകലയാ ടെയ്ാത്തിനാൈാണ്റ് അവി
െമുടത് ജനം ശിഷഷ്യമോരക്്റ് ഭക്ണം നല്കാതിരമുന്
ത്റ് എന്മു നാം ഓരക്മുന്മു. അതിനാൈാണ്റ് അടപൊ
സ്ൈമോരായ യാലക്ാൈമും ലയാഹന്ാനും നമ്മുടെ 
കരത്ാവിലനാെമു, “ആകാശത്മു നിന്മു തകീ ഇറങ്ങി 
അവടര നശിപെിപൊന ഞങ്ങള് പറയമുന്തമു നിനക്മു 
സമ്തലമാ”, എന്മു ലൊൈിക്മുന്ത്റ്. അതിനു 
ലയശമു, “നിങ്ങള് ഏതമു ആത്മാവിനു അധകീനര എന്മു 
നിങ്ങള് അറിയമുന്ില്; മനുഷഷ്യപമുത്രന മനുഷഷ്യരമുടെ 
രോണങ്ങടള നശിപെിപൊനല് രക്ിപൊനലത്ര വന്ത്റ് 
എന്മു പറഞ്മു”. പിന്കീെ്റ് ഒരമു ശമരഷ്യ ഷ്സ്കീ കിണ
റിന്രിടക ടവച്്റ് കരത്ാവിടന കണ്മു അവങ്ല് 
നിന്മു അല്പം ജകീവജൈത്ിടറെ രമുെി അറിയമുക
യമും പിന്കീെ്റ് തടറെ അനവധി സമുഹൃത്മുക്ടളയമും 
അയല്ക്ാടരയമും ടകാണ്മുവരികയമും അവര രമുെി
ക്മുകയമും ക്കീണം തകീരക്മുകയമും തമേൂൈം അവരില് 
നിരവധിലപെര അവനില് വിശ്വസിക്മുകയമും ടെയ്മു. 
എന്മു വരികിൈമും, നമ്മുടെ കരത്ാവിടറെ സാക്ഷ്യം 
ഇങ്ങടനയായിരമുന്മു, “നിങ്ങള് അറിയാത്വടന 
നമസ്ക്കരിക്മുന്മു... രക് യഹൂൈമോരമുടെ ഇെയില് 
നിന്ലല്ാ വരമുന്ത്റ്” (ലയാഹ. 4:22; ൈൂടക്ാ. 9:54-
56). ൈിവഷ്യകരമുതൈിടറെ സ്വാധകീനത്ില് ഫിൈിലപൊസ്റ് 
ശമരഷ്യയിലൈടക്ത്ി അവിടെ സമുവിലശഷം രേസം
ഗിക്മുന്ത്റ് യഹൂൈയമുടെ പമുറലത്ക്്റ് സമുവിലശഷം 
വഷ്യാപിക്മുന്തിനുള്ള സമയം എത്ിടയന്മു കാണി
ക്മുന്മു. ഈ സംഭവം നെന്ത്റ് നമ്മുടെ കരത്ാ

വിടറെ മരണത്ിനും 
ഏകലൈശം മൂന്ര വരഷ
ങ്ങള്ക്മു ലശഷമാണ്റ്. 
എെമുപതാം സാൈൃശഷ്യാ
രത്ഥ ആഴ്ചയമുടെ അന്തഷ്യ
ത്ിനു ലശഷവമും ആ യമു
ഗത്ിടൈ സമുവിലശഷ 
വിളിയനുസരിച്്റ് യിസ്ാ
ലയൈിന്മുള്ള രേലതഷ്യക 
കൃപയമുടെ അവസാനമാ
ടണന്മും ഇത്റ് സൂെിപെി
ക്മുന്മു. മറ്റമു ജാതികലളാ
െമുള്ള വളടര കഠിനമായ 

എതിരപെ്റ് അടപൊസ്ൈമോരക്്റ് ശമരഷ്യലരാെ്റ് ഉണ്ായി
രമുന്ില്. എന്തമുടകാടണ്ന്ാല് അവര യഹൂൈരമുമായി 
രക്ൈന്ധം ഉള്ളവരായിരമുന്മു.

ശമരഷ്യര സമുവിലശഷം സ്വകീകരിക്മുവാന പാകമാ
യിരമുന്മു. ജാതികടള എന്ലപാടൈ ഇവടരയമും യഹൂ
ൈമോര അവഗണിച്മു എന് വസ്മുത സകൈ ജാതി 
വരഗ്ഗ വഷ്യതഷ്യാസങ്ങള് അവഗണിച്മു സമുവിലശഷ 
സലന്ദശം സ്വകീകരിക്മുവാന അവടര തയ്ാറാക്മുക
യമും, തടറെ പാപങ്ങടള ഏറ്റമു പറഞ്മു ലയശമുവിടന 
തടറെ രക്കനായി സ്വകീകരിച്്റ് ലയശമുവിനു ലവണ്ി 
പൂരണ്ണ സമരപെണം ടെയ്വടര അതിടറെ സാലഹാ
ൈരഷ്യത്ിലൈക്മു ടകാണ്മുവന്മു. ഫിൈിലപൊസിടറെ 
ഉപലൈശത്ിനു പിനതമുണയായി ലരാഗശാന്തിയിൈമും 
മറ്റമുമമുള്ള ആത്മാവിടറെ തമുറന് സാക്ഷ്യങ്ങള് ഉണ്ാ
യിരമുന്മു. ആ കാൈത്മുള്ള ഉപലൈശങ്ങള് അങ്ങടന 
ഉള്ളവയായിരമുന്മു. അവ വിശ്വാസം സ്ാപിക്മുന്
തിനും, മന്ത്രവാൈികള്, ൈിവഷ്യആത്മാവമു ലകവരിച്
വര എന്രകീതിയിൈമുള്ളവരിൈൂടെയമുള്ള സാത്ാടറെ 
അത്ഭമുത രേവൃത്ികള്ക്്റ് എതിടര രേവരത്ിക്മു
ന്വ ആയിരമുന്മു. ശിലമാന മാഗസ്റ് എന് മന്ത്രവാൈി 
അഭഷ്യസിച്മുടകാണ്ിരമുന് “ൈമുരമന്ത്രവാൈം” എന്മു 
ലപരവിളിക്മുന് സാത്ാടറെ സൂത്രങ്ങളില് നിന്മും 
ശമരഷ്യടര രക്ിക്മുവാന കൃതഷ്യസമയത്്റ് സതഷ്യം 
അവരില് എത്ി. അവനു സ്ന്രമും ൈരിദ്രരമുമായ
വരമുടെ ഇെയിൈമുള്ള സ്വാധകീനം ഏടറയായിരമുന്മു 
എന്മും, അവര അവടന “ലൈവത്ിടറെ മഹാശ
ക്ി” ഉള്ളവനായി കണക്ാക്മുകയമും ടെയ്ിരമുന്മു 
എന്മു ലരഖകള് പറയമുന്മു. കാൈം മാറിയിരിക്മു
ന്മു. അന്ടത് ലപാടൈ ഇന്്റ് മന്ത്രവാൈലമാ, ജാ
ൈവിൈഷ്യലയാ ലൈാകടത് വശകീകരിക്മുന്ില്. കാൈ

സകല ജവാതികെില നിന്നുമവാണ് ദൈവും  
തത്റെ ജനത്തെ തിരത്ഞെടുതെത് - ത്വെി. 5:9-10
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ത്ിടനാത്്റ് മഹാരേതിലയാഗി തടറെ തന്ത്രങ്ങളമും 
മാറ്റിയിരിക്മുന്മു.

അടപൊസ്ൈന പറയമുന്തമുലപാടൈ, സാത്ാന 
ടവളിച് ൈൂതടറെ ലവഷം ധരിച്മുടകാണ്മു സതഷ്യടത് 
അലന്വഷിക്മുന്വടര വഞ്ചിലക്ണ്തിനു അവടര 
ലതെി വരമുന്മു. അന്തവിശ്വാസങ്ങളമുടെ മയക്ത്ി
ല് നിന്മും, ഇരമുണ് യമുഗങ്ങളിടൈ അജ്തയില് 
നിന്മും ഉണരന്മുവരമുന്വരക്ായി വിവിധതരത്ി
ൈമുള്ള സൂത്രങ്ങളമും, ടകണികളമും കമുെമുക്മുകളമും ഇന്്റ് 
അവടറെ പക്ല് ഉണ്്റ്. ഇവരമുടെ മമുനപില് അവന 
ലൈൈിളിടൈ സതഷ്യം അലന്വഷിക്മുന്, അതില് 
ലവരമുധഷ്യം കണ്മുപിെിക്മുന് ഒരമു വൈിയ നകീരൂപകനാ
യി മാറമുന്മു. മറ്റമു െിൈരക്്റ് ലൈൈിളിനു എതിരായ 
ഉപലൈശങ്ങള് പഠിപെിച്മുടകാണ്്റ്, വകീഴ്ച സംഭവിച്ിട്ില് 
എന്മും, പാപ വകീഴ്ചയില് നിന്മും രക്യമുണ്ാകില് 
എന്മും, അതിടറെ പരിണിതഫൈങ്ങളില് നിന്മും 
യഥാസ്ാപനം ഉണ്ാകില് എന്മും വാൈിക്മുന് ഒരമു 
പരിണാമവാൈിയായി മാറമുന്മു. മറ്റമുള്ളവരക്്റ്, ക്ിസ്മു
വിടറെ നാമടത് ഒരമു വഞ്ചനയായമും, ശാഷ്സ്ടത് 
മടറ്റാരമു വഞ്ചനയായമും അവതരിപെിച്മുടകാണ്്റ് ഈ 
വഞ്ചനയില് വകീണമുലപാകയമും, യഥാരത്ഥ സതഷ്യടത് 
തിരസ്ക്കരിച്്റ്, അതിടറെ എതിരപെിലനാെമും, ലരാഗശാ
ന്തിയിൈമുള്ള വിശ്വാസലത്ാെമും പറ്റിനില്ക്മുന്വ
രമുടെയമും െിൈ ശാരകീരിക ശാന്തിടയയമും, ലരാഗശമ
നടത്യമും (ലസമണ് മാഗസിൈൂടെ രേവരത്ിച് 
അലത ശക്ിയാല് ലകവരിച്ത്റ്) കൂട്മുപിെിച്മുടകാ
ണ്്റ് ഈ രണ്ിടറെയമും ഒരമു സമ്ിശ്രകാവഷ്യം ആൈപി
ച്മുടകാണ്്റ് ഒരമു ക്ിസ്കീയ ശാഷ്സ്ജ്നായിരിക്മുന്മു.

ഇലത കാൈയളവിൈമുള്ള മറ്റമു െിൈ ഉൈാഹരണ
ങ്ങളമും നമ്ള് ഇവിടെ പരിഗണിക്മുന്മു: ഒന്ാമത്റ്, 
സ്വന്തം നാശത്ിനു കാരണക്ാരനായ അശമുദ്നായ 
യൂൈായാണ്റ്. അവനു നല്കിയ അവസരങ്ങള് ഉപ
ലയാഗിക്മുന്തില് പരാജയടപെട്തിനാല് അവന 
രണ്ാം മരണത്ിലൈക്മു ലപായി. യൂൈാ പരാജ
യടപെെമുവാന സാധഷ്യത ഉണ്ായിരമുന്തമുലപാടൈ 
വൈിയലതാ ടെറിയലതാ ആയ അളവില് നാമമും 
പരാജയടപെെമുവാന സാധഷ്യതയമുണ്്റ്. ഹൃൈയത്ിടൈ 
അശമുദ്ിയമും, പണലത്ാെമുള്ള ലനേഹവമും യൂൈാടയ 
ലൈവകീക ശമുശ്രൂഷയില് നിന്മും പമുറത്ാക്ിടയന്മു 
നമമുക്്റ് ഉറപെിക്ാം. മൈിനമായ ഹൃൈയമമുള്ളവടര ഈ 
ശമുശ്രൂഷയിലൈക്മു എെമുക്ാത്തമുലപാടൈതടന്, 
മൈിനമായിത്കീരന് ഹൃൈയടത് ഈ ശമുശ്രൂഷയില് 
നിന്മു മാറ്റമുകയമും ടെയ്മും. ഇത്റ് സ്ത്ിടന ലമാ

ഹിക്മുകയമും വഞ്ചിക്മുവാന ശ്രമിക്മുകയമും ടെയ് 
അനനഷ്യാസിടനയമും സഫകീറടയയമും പമുറത്ാക്ി 
കരത്ാവിടറെ വിശ്വസ്ജനലത്ാെമുള്ള കൂട്ായ്മയി
ല് നിന്മു ലേൈിച്മുകളയമുകയമും ടെയ്തില് വഷ്യക്
മാക്ിയിരിക്മുന്മു (അടപൊ. 5:1-11). നാം ശിലമാന 
മാഗസ്റ് എന് മന്ത്രവാൈിയിൈമും പമുതിയ നിയമത്ി
ല് പരാമരശിച്ിരിക്മുന് മററമുള്ളവരിൈമും ഇതിനു 
ൈൃഷ്ാന്തം കാണമുന്മു (അടപൊ. 8:9). െിൈര ഹൃൈയ
ത്ില് തടന് വഞ്ചിക്ടപെട്വരാണ്റ്, എന്ാല് മറ്റമു
ള്ളവര അത്റ് തിരിച്റിയമുന്ില്. തിരമുടവെമുത്മുകള് 
പറയമുന്തമുലപാടൈ, മനുഷഷ്യരമുടെ ഇെയില് ഉന്ത
മായത്റ് ലൈവത്ിനു മമുനപാടക അറപെടത്ര (ഉൈാ. 
ൈൂടക്ാ. 16:15). മനുഷഷ്യരമുടെ മമുനപാടക ഉന്തര
ല്ാത് െിൈലരാ ലൈവമമുനപാടക ഉന്തരായിരി
ക്മും. “ലൈാകം അവടന അറിഞ്ിട്ില്ായ്കടകാണ്മു 
നടമ്യമും അറിയമുന്ില് (1 ലയാഹ. 3:1; PT’55, p.4).

ശമുശ്രൂഷകനായ ഫിൈിലപൊസിന്റ് (അടപൊസ്ൈ
നായ ഫിൈിലപൊസ്റ് അല്) മറ്റമുള്ളവരക്്റ് പരിശമുദ്ാ
ത്മാവിടന നല്കമുവാനുള്ള അടപൊസ്ൈമോരമുടെ 
അവകാശം ഉപലയാഗിക്മുവാന കെിഞ്ിരമുന്ില്. 
ആയതിനാല് അലദേഹടത് ടയരമുശലൈമിലൈക്്റ് 
അയയ്കമുകയമും പടത്രാസിലനാെമും ലയാഹന്ാലനാ
െമും കൂടെ ശമരഷ്യയിലൈക്്റ് ലപായി വിശ്വാസികളമുടെ 
ലമല് ലകവയ്റ് ക്മുകയമും ആ കാൈത്മു സഭയ്കമുള്ള 
കരത്ാവിടറെ അവകാശത്ിടറെ ഭാഗമായിരമുന് 
അത്ഭമുതകരമായ ൈാനങ്ങള് അവരക്മു പകരമുകയമും 
ടെയ്മു. എലതഷ്യാപെിയയിടൈ ഷണ്ടന ശിഷഷ്യത്വത്ി
ടറെ ഇെമുങ്ങിയ വെിയിലൈക്്റ് നയിക്മുവാന ൈിവഷ്യപ
രിപാൈനത്ാല് ഉപലയാഗിച്, ആഫ്ിക്യിലൈക്്റ് 
സമുവിലശഷമറിയിക്മുവാന ഉപലയാഗിച് ഉപകരണ
മായ ശമുശ്രൂഷകനായ ഫിൈിലപൊസ്റ്, സതഷ്യത്ിടറെ 
ശമുശ്രൂഷയ്ക്റ് തടറെ നാവായി ഉപലയാഗിക്മുവാന 
ലൈവം ഇഷ്ടപെട് ഒരമു മനുഷഷ്യനായിരമുന്മു. ലമശ 
ഒരമുക്മുന്തിൈമുള്ള ടെറിയ ലവൈയില് താന വിശ്വ
സ്ടനന്മു ടതളിയിക്മുക വെി, അവന പമുലരാഗമി
ക്മുകയമും, ശമരഷ്യയില് സമുവിലശഷം അറിയിക്മുവാ
നുള്ള ലൈവത്ിടറെ രേതിനിധിയാക്ടപെെമുകയമും, 
ഇലപൊള് കൂെമുതല് മാരഗ്ഗൈരശ്ിയായി കരത്ാവിടറെ 
അനുഗ്രഹിക്ടപെട് ലവൈയില് ഉപലയാഗിക്ടപെെമുക
യമും ടെയ്മുകയായിരമുന്മു. ഇലത ആത്മാവമുള്ളവരമും, 
കരത്ാവിടനയമും അവിെമുടത് ഉലദേശഷ്യടത്യമും 
ലസവിക്മുവാന അലത ആഗ്രഹവമും ഉള്ളവരക്മു 
ഇവിടെ ഒരമു രേലൊൈനത്ിടറെ പാഠമമുണ്്റ്. ടെറിയ 
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കാരഷ്യങ്ങളില് ഉള്ള വിശ്വസ്ത വൈിയ അവസരങ്ങടള 
നല്കിത്രമുന്മു.

ഫിൈിലപൊസിലനാെമു ഷണ്ടറെ ലതര്റ് കാണമുന് 
പാതയിലൈക്മു ലപാകമുവാന കരത്ാവ്റ് എങ്ങടന 
പറഞ്മു എന്മു നമമുക്്റ് അറിയില്. എന്ാല് സൂെന 
ഒരമു ടെറിയ ഊഹലമാ ലതാന്ലൈാ എന്തിലനക്ാ
ള് ഉപരി ഫിൈിലപൊസിനു വഷ്യക്മായിരമുന്മു എന്മു 
നമമുക്്റ് ഉറപെിച്മു പറയാം. കരത്ാവ്റ് തടറെ ലവൈ
ക്ാരമുടെ വിശ്വാസടത്യമും അവരമുടെ ലവൈലയയമും 
ഉറപെിക്മുവാന അത്ഭമുതകരമായ വെികള് ഉപലയാ
ഗിച്ിരമുന് കാൈം ആയിരമുന്മു അത്റ് എന്മുള്ളത്റ് 
നാം ഓരമ്ിക്ണം. നാം ഇന്്റ് കാഴ്ചയാൈല്, അധി
കമായ വിശ്വാസത്ാൈാണ്റ് നെക്മുന്ത്റ്. “രേവാ
െക വാകഷ്യവമും അധികം സ്ിരമായിട്മു നമമുക്മുണ്്റ്; 
അതിടന കരമുതിടക്ാണ്ാല് നന്്റ്” (2 പടത്രാ. 1:19). 
ഈ കാൈത്്റ് എല്ാ രകീതിയിൈമും ലൈവിക നിരണ്ണയ
ത്ിലമേൈമും വെനത്ിലമേൈമും രേകാശിക്മുന് സതഷ്യ
ത്ിടറെ ടവളിച്ം വളടര ലശാഭലയറിയതായിരിക്
ടകാണ്്റ് മമുനപ്റ് ഉണ്ായിരമുന്വലരക്ാള് നമമുക്്റ് 
കൂെമുതല് അനുകൂൈാവസ് ഉണ്്റ് എന്മു നിശ്യമാ
യി പറയാം. ലൈവകീക കരമുണയമുടെ അത്ഭമുതകരമായ 
ഇെടപെൈമുകള് അല്ാടത നിയമങ്ങളമും രേവാെക
മോരമും ഒെിടക അടപൊസ്ൈമോടരയമും ആൈിമ സമുവി
ലശഷകടരയമും സഹായിക്മുവാനും നയിക്മുവാനും 
പമുതിയ നിയമ എെമുത്മുകലളാ മടറ്റാന്മും തടന്ലയാ 
ഉണ്ായിരമുന്ില്.

ലൈവജനത്ിനുള്ള ലൈവത്ിടറെ രേലതഷ്യക 
സംരക്ണടത് കമുറിച്മു പഠിച്തിനു ലശഷവമും 
അതായത്റ് ഈ ഷണ്ടന സംരക്ിക്മുവാന നല്കി
യതമുലപാടൈ – നകീതിയമുടെ പാതയിൈമുള്ള നിരലദേ
ശം നല്കമുന്തിനായി ഒരമു രേലതഷ്യക ൈൂതടന ഓലരാ 
ഏക വഷ്യക്ിക്മും നല്കമും എന്മു പറയമുല്ാെമും 
നാം ആശ്രഷ്യടപെെമുന്മു. എന്ാല് മനുഷഷ്യരാശിയിടൈ 
എല്ാവടരയമും ൈിവഷ്യപരിപാൈനം ഈ ഒരളലവാളം സം
രക്ിക്മുന്ില്, തകീരച്. ഈ ഷണ്ടറെ ഹൃൈയത്ില് 
അവനു സതഷ്യത്ിടറെ നിരലദേശം ആവശഷ്യമാടണന്മു 
കരമുതിയമുള്ള അത്ഭമുതം അവടറെ ജകീവിതത്ില് സം
ഭവിക്ണമായിരമുടന്ങ്ില് കരത്ാവിനു സ്വകീകാരഷ്യ
മായ രേസാൈകരമായ എലന്താ ഒന്്റ് അവടറെ സ്വഭാ
വത്ില് ഉണ്ായിരമുന്ിരിക്ണം. ലനല് നൈിയമുടെ 
വൈതമു കരയില് അറ്റൈാറയമുമായമുള്ള അതിടറെ 
സന്ധിസ്ാനം മമുതല് ടതക്്റ് ഖരത്ൂം വടരയമും 
നകീൈ ലനൈിടറെ കിെക്മു മമുതല് അൈിസ്കീനിയയി

ടൈ പരവ്വതങ്ങള് വടര സ്ിതി ടെയ്മുന് മകീലറാ രാ
ജഷ്യത്ില് ടപട് ആളായിരമുന്മു ഷണ്ന. യഹൂൈ 
മതവമുമായി സ്രക്ത്ിൈമുള്ളവനും അവരില് 
മതിപെമുള്ളവനും ആെലമറിയ മതവിശ്വാസിയമുമായ 
ഒരമു നിയമ ഉലൈഷ്യാഗസ്നായിരമുന്മു അവന. അവന 
തടറെ മതപരമായ തകീക്ഷ്ണതയില് ആരാധിക്മുവാ
നും സതഷ്യലൈവടത്ക്മുറിച്മുള്ള കൂെമുതല് അറിവമു 
ൈഭിക്മുവാനും ടയരമുശലൈമിലൈക്മു ലപാവമുകയമും 
ടെയ്മുന്മുണ്ായിരമുന്മു. ശമരഷ്യരമുടെയമും ടകാരന്
ടൈഷ്യാസിടറെയമും കാരഷ്യത്ിടൈന്തമുലപാടൈതടന് 
ഈ സംഭവവമും യിസ്ാലയൈിന്റ് “70 ആഴ്ചവട്ത്ിടറെ” 
രേലതഷ്യക കൃപയമുടെ അവസാനത്ിൈാണ്റ് നെന്ടത
ന്്റ് സൂെന ൈഭിക്മുന്മു. എന്തമുടകാടണ്ന്ാല് ഈ 
ഷണ്ന പൂരണ്ണമായമും ഒരമു യഹൂൈനായിരമുന്ില്. 
ഷണ്നമാടര മതത്ില് ലെരന്വരായി സ്വകീക
രിക്മുകലയാ, സഭയില് അവകാശം നല്കമുകലയാ 
ടെയ്ിരമുന്ില് (ആവ. 23:1). ആ കാൈം വടര ഈ 
ഷണ്നും ടകാരന്ടൈഷ്യാസിടനയമും വിശ്വസ്രായ 
ശമരഷ്യടരയമും ലപാടൈ ൈാസര ഗണത്ിടറെ ഒരമു ഭാ
ഗമായിരമുന്മു. അവര സ്ന്രമുടെ പെിവാതിൈില് 
കിെക്മുകയമും ലൈവം യിസ്ാലയൈിനു നിരത്ിയിട്മു
ണ്ായിരമുന് സമൃദ്മായ ലമശയിടൈ അനുഗ്രഹങ്ങ
ളില് നിന്മും വാഗ്ദത്ങ്ങളില് നിന്മും ഉള്ള ടെറിയ 
കഷണങ്ങള് ൈഭിക്ാനായി ആഗ്രഹിക്മുകയമും ടെ
യ്മുന്വരായിരമുന്മു. ഇലപൊള് മാറ്റം വന്ിരിക്മുന്മു. 
ൈാസര ഗണടത് അബ്രഹാമിടറെ മെിയിലൈക്മു ഏറ്റമു 
വാങ്ങമുന് സമയവമും വന്ിരിക്മുന്മു. കരത്ാവിടറെ 
ൈൂതനായ ഫിൈിലപൊസ്റ് പിതാവായ അബ്രഹാമിടറെ 
ലകയ്ിലൈക്്റ് വിശ്വാസത്ാൈമുള്ള തടറെ യഥാരത്ഥ 
മകനായ ൈാസര ഗണത്ിടറെ രേതിനിധിടയ ഏല്പെി
ച്മു ടകാെമുക്മുവാന വന്താണ്റ്.

താന യഥാരത്ഥ മതമായി കണ്ിരമുന്തിടറെ ലക
ന്ദ്രസ്ാനത്്റ്  ഷണ്ന ലപായിട്മുണ്്റ്. ടയരമുശലൈ
മില് നിന്മും വിശമുദ് രേവാെകമോരില് ഒരാളായ 
ടയശയ്ാവിടറെ പമുസ്കത്ിടറെ ലകടയ്െമുത്്റ് 
രേതിയമും ആയിട്ാണ്റ്, അതായത്റ് ആ കാൈടത് 
ഏറ്റവമും വിൈപിെിപെമുള്ള നിധിയമുമായാണ്റ് മെങ്ങി 
വന്ത്റ്. അലദേഹത്ിടറെ ടകയ്ിൈമുണ്ായിരമുന് ലക
ടയ്െമുത്മുരേതി എബ്രായ ഭാഷയില് അല് ഗ്രകീക്മു 
ഭാഷയിൈായിരമുന്മു എന്ത്റ് ടയശയ്ാവ്റ് എന്തി
ടറെ ഗ്രകീക്മു രൂപമായ എസയാസ്റ് എന്മു സൂെി
പെിച്ിരിക്മുന്തിനാല് മനസിൈാകമുന്മു. അവലനാ 
സതഷ്യത്ിനുലവണ്ി വിശക്മുകയമും ൈാഹിക്മുകയമും 
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ടെയ്മു. കൂൊടത അതമു ലനെമുവാന തനിക്ാകാവമുന് 
രകീതിയില് പരിശ്രമിക്മുകയമും ടെയ്മു എന്ത്റ് അവന 
ലകടയ്െമുത്മുരേതി വാങ്ങിയതിൈമും, അവടറെ നകീണ് 
യാത്രയിൈമും, അവടറെ വായനയിൈൂടെയമും വഷ്യക്മാ
ണ്റ്. അവലനാ, ടവറമുലത വായിക്മുകയായിരമുന്ില്, 
പഠിക്മുകയായിരമുന്മു എന്മു ഫിൈിലപൊസിലനാെമു
ള്ള സംസാരത്ില് നിന്മു വഷ്യക്മാണ്റ്. സതഷ്യത്ി
നായി വിശക്മുകയമും ൈാഹിക്മുകയമും ടെയ്മുന് 
അത്രം ഒരമു ഹൃൈയനിൈയമുള്ളവനു ലൈവത്ിടറെ 
രേലതഷ്യക കരമുതല് രേകെമാവമുന്മു എന്തില് നാം 
അത്ഭമുതടപെലെണ്തമുലണ്ാ? നാം അതില് അത്ഭമുത
ടപെലെണ്. അങ്ങടനയമുള്ളവര നിറയടപെെമുടമന്മും, 
അലന്വഷിക്മുന്വര കടണ്ത്മും എന്മും, മമുട്മുന്വ
രക്്റ് സതഷ്യത്ിടറെ വാതില് തമുറക്ടപെെമുടമന്മുമമുള്ള 
കരത്ാവിടറെ വാഗ്ദത്ത്ിലനാെമു പൂരണ്ണ ടപാരമു
ത്ത്ിൈാണ്റ് ഇതിരിക്മുന്ത്റ് (മത്ാ. 7:7). നാം 
അലത ലൈവത്ിടറെ സംരക്ണത്ിന കകീെിൈാണ്റ് 
ഇരിക്മുന്ടതന്മും ലൈവം ഒരിക്ൈമും മാറമുകയില് 
എന്മും നാം ഓരമ്ിലക്ണ്താണ്റ്. കൂൊടത വിശ്വ
സ്തലയാടെ സതഷ്യം അലന്വഷിക്മുന്വനു ഇന്ടത്
ലപാടൈ എന്മും ലൈവം സഹായിയായി ഉണ്ാകമും 
എന്മുള്ള പാഠവമും നമമുക്മു പഠിക്ാം.

ഈ വിഷയവമുമായി ൈന്ധടപെട് മടറ്റാരമു പാഠം 
കാൈങ്ങടളയമും സമയങ്ങടളയമും സംൈന്ധിച്താ
ണ്റ്. ലൈവത്ിനു ലവണടമങ്ില് ആ ഷണ്ടന 
ടയരമുശലൈമിടൈ സഭയമുമായി കണ്മുമമുട്ിക്ാമായി
രമുന്മു, അവിെമുടത് അടപൊസ്ൈമോരമുടെ നിരലദേശ
ങ്ങള്ക്മു ലനടര വെിതിരിക്ാമായിരമുന്മു. എന്ാല് 
അത്റ് ഷണ്ന്റ് അനുകൂൈമാകമുമായിരമുന്ിരിക്ില്. 
അടപൊസ്ൈമോരമുടെ നിരലദേശം സ്വകീകരിച്്റ്, അലദേഹം 
ഈ വിഷയടത് ശാഷ്സ്ിമാരമുടെയമും പരകീശമോരമുടെ
യമും അെമുക്ല് എത്ിക്മുമായിരമുലന്ക്ാം. അത്റ് 

അവരില് നിന്മും കൂെമുതല് സംശയങ്ങലള ൈഭഷ്യമാ
ക്മുമായിരമുന്മുള്ളൂ എന്മും വരാം. കരത്ാവിടറെ 
വെിനെത്ൈമുകളാല് അവന ക്ിസ്ഷ്യാനിടയക്മുറിച്്റ് 
ലകട്ിട്മുണ്ാകാം, മശിഹാ വന്മു എന്മും ക്ൂശിക്ടപെ
ട്മു എന്മുമമുള്ള അവരമുടെ വാൈങ്ങളമും ലകട്ിട്മുണ്ാ
കാം. മമുഖഷ്യപമുലരാഹിതമോരമും ഉപലൈഷ്ാക്മോരമും 
ഇടതാരമു കളവാടണന്മും ടകട്ിച്മച്താടണന്മും 
പറയമുന് കഥയമുടെ മറമുവശവമും അവന അറിഞ്ി
ട്മുണ്ാകാം. ഒരമുപടക് ഈ െിന്തകളാകാം അലദേഹം 
വായിച്മുടകാണ്ിരമുന് ആ ലകടയ്െമുത്മുരേതി വാ
ങ്ങമുവാന അലദേഹടത് നയിച്തമും, ഫിൈിലപൊസ്റ് 
വഷ്യാഖഷ്യാനിച്മു നല്കിയലപൊള് സതഷ്യം സ്വകീകരിക്മുവാ
നുള്ള മനസ്്റ് അലദേഹത്ിനു ഉണ്ാകമുവാനും കാരണം.

നമ്മുടെ സ്വന്തകാരഷ്യങ്ങളില് മാത്രമല്, സതഷ്യലത്ാ
െ്റ് അനുൈന്ധിച്മുള്ള ടപാതമു ലസവനത്ിൈമും അെങ്ങി
യിരിക്മുന് ലൈവകീക ജ്ാനത്ിൈമും ശക്ിയിൈമും 
പലരാക്മായി ആശ്രയിക്മുക എന്മു ഇതില് നിന്മും 
നമമുക്്റ് പഠിക്ാം. എടന്തന്ാല് കരത്ാവമു താന 
തനിക്മുള്ളവടര അറിയമുന്മു. മാത്രവമുമല് അവടര 
സതഷ്യവമുമായി എങ്ങടന സ്രക്ടപെെമുത്ാടമന്മും 
താന അറിയമുന്മു. ലയാഗഷ്യമാംവണ്ണം പഠിച്ാല് ൈിവഷ്യ
ശമുശ്രൂഷയില് നമ്മുടെ കരങ്ങള് അശ്രദ്മായി െൈി
പെിക്രമുത്റ് എന് പാഠം ഈ വിഷയം പഠിപെിക്മുന്മു. 
യഥാരത്ഥ ശമുശ്രൂഷകന ഫിൈിലപൊസിടനലപൊടൈ 
ശമുശ്രൂഷിക്മുവാന ഉത്സമുകരമും തയ്ാറായവരമും ആയി
രിക്മും. അതമു നമ്മുടെ ഹൃൈയങ്ങടള ൈൈടപെെമുത്മു
കയമും അലനകം ലൈവമക്ളമുടെ സമാധാനത്ിനു 
തെസ്മായ ഭയടത് പമുറത്ാക്മുകയമും ടെയ്മുന്മു. 
കരത്ാവിടറെ വെനടത് ഭയക്ാടത അവിെമുടത് 
രേഖഷ്യാപനടത് ഓരക്മുന്വരാകമുക (ടയശ. 55:11) 
“എടറെ വായില് നിന്മു പമുറടപെെമുന് എടറെ വെനം 
ആയിരിക്മും. അതമു ടവറമുടത എടറെ അെമുക്ലൈ
ക്മു മെങ്ങിവരാടത എനിക്്റ് ഇഷ്മമുള്ളതമു നിവൃത്ി
ക്മുകയമും ഞാന അയച് കാരഷ്യം സാധിപെിക്മുകയമും 
ടെയ്മും”.

ഷണ്ന തനിക്മു വായിക്മുവാന ലവണ്ി ലതര്റ് 
അൈസതലയാടെ ഓെിക്മുല്ാള് ഒരമുപടക് 
വെിയില് അത്റ് ഫിൈിലപൊസിടന കെന്മുലപായിരി
ക്ാം. ആ കാൈടത് ആൊരവമും ലൈശവമുമനുസരി
ച്മും, യഹൂൈ മലതാപലൈഷ്ാക്മോര ജനത്ിനു നി
ലയാഗിച്ിരിക്മുന്തമും അനസരിച്്റ് അവന ഉറടക് 
വായിച്മുടകാണ്ാണ്റ് ലപായിരമുന്ത്റ്. ഒരമു സഹയാ
ത്രികന ഇല്ാത്പക്ം വിശ്വാസികള് യാത്രയില് 

ദൈവവെനും സ്വവീകരിക്കുവവാന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവദൈവവെനും സ്വവീകരിക്കുവവാന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവ
ത്ന, തകള്ക്കുവവാന് ത്െവിയള്ളവത്ന,  ത്ന, തകള്ക്കുവവാന് ത്െവിയള്ളവത്ന,  

തനേഹിക്കുന്ന ഹൃൈയമുള്ളവത്ന അതന്വഷിക്കുക.തനേഹിക്കുന്ന ഹൃൈയമുള്ളവത്ന അതന്വഷിക്കുക.
ആത്വാര്ത്ഥതയള്ള സത്യവാതന്വഷകത്ന  ആത്വാര്ത്ഥതയള്ള സത്യവാതന്വഷകത്ന  

സഹവായിക്കുവവാന് സമയത്തുും  സഹവായിക്കുവവാന് സമയത്തുും  
അസമയത്തുും ഒരുങ്ങി നിലക്ക.അസമയത്തുും ഒരുങ്ങി നിലക്ക.
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ഇത്റ് വായിക്ണം എന്മുള്ളത്റ് യഹൂൈ നിയമമായിരമു
ന്മു. ഷണ്ടന വിളിക്മുവാന എങ്ങടനയാണ്റ് ഫിൈി
ലപൊസിലനാെ്റ് ആത്മാവ്റ് പറഞ്ത്റ് എന്്റ് നലമ്ാെമു 
പറഞ്ിട്ില്. ഒരമുപടക് ഈ വെിയിലൈക്്റ് അവടന 
അയച് അലത അത്ഭമുതകരമായ രകീതിയിൈാകാം. 
അടല്ങ്ില് ഫിൈിലപൊസിനു ഭരലമല്പെിച് ൈൗതഷ്യത്ി
നു ആവശഷ്യമായതിടന ലതെി നെലക്ണ്തിനു ഈ 
വെി അയയ്കടപെെമുകയമും ഷണ്ന രേവെനത്ില് 
നിന്മും വായിക്മുന്ത്റ് ലകള്ക്മുകയമും, ഇതാണ്റ് 
താന അലന്വഷിച് മനുഷഷ്യന എന്മു മനസ്ിൈാകമു
കയമും, തടറെ ജകീവിതം സമരപെിക്ടപെട്ിരിക്മുന് 
ശമുശ്രൂഷ ടെയ്മുവാനുള്ള അവസരം ഇതാടണന്മു 
മനസ്ിൈാക്മുകയമും ടെയ്ിരിക്ണം.

ഇത്റ് നമമുടക്ാരമു നിരലദേശം നല്കമുന്മു. സതഷ്യത്ി
ടറെ ശമുശ്രൂഷകരാകമുവാന ആഗ്രഹിക്മുന് ലൈവജനം 
ശമുശ്രൂഷയ്കമുള്ള അവസരങ്ങള്ക്ായി ശ്രമിക്മുവാന 
നിരന്തരം ജാഗരൂകരായിരിക്മുകയമും, കരത്ാവിൈൂ
ടെ നയിക്ടപെെമുവാനും ഉപലയാഗിക്ടപെെമുവാനും 
രേതകീക്ിക്മുകയമും ലവണം. കരത്ാവിടറെ ജനങ്ങള് 
എല്ാവരമും സതഷ്യത്ിടറെ ലസവകമോരമും, ശമുശ്രൂ
ഷകരമും ആണ്റ്. കരത്ാവിനാല് ഏത്റ് സഫൈമാ
ക്ടപെെമും എന്്റ് അറിയാത്തിനാല് ൈഭിക്മുന് 
എല്ാ അവസരത്ിൈമും സതഷ്യം അവതരിപെിക്മുവാ
ന അലന്വഷിക്മുകയമും ലവണം. കരത്ാവിലനാെമും 
അവിെമുടത് വെനങ്ങലളാെമുമമുള്ള ആരാധനയമുടെ 
ടതളിവ്റ് എവിടെ കണ്ാൈമും ഒരമു സഹായഹസ്ം 
നകീട്മുവാന നാം ഒരമുങ്ങിയിരിക്ണം. ഫിൈിലപൊസ്റ് 
ടെയ്തമുലപാടൈ അങ്ങടനയമുള്ളവരക്്റ് ആവശഷ്യമമു
ള്ള സഹായം ടെയ്മുന്തിനായി, കരത്ാവമു നമമുക്മു 
നല്കിയ അലത സഹായം തടന് അവരക്മു ടെ

യ്മുന്തിനായി അവരമുമായി സംസാരിക്മുവാനുള്ള 
അവസരത്ിനായി അലന്വഷിക്ണം. നാം സ്വകീകരിച് 
അനുഗ്രഹം പകരന്മു നല്കമുവാന ജാഗ്രതയമുള്ളവ
രമും രാജാധിരാജാവിടറെ ശമുശ്രൂഷയ്ക്റ് സ്വയം സമരപെി
ച്വരമുടെ ജകീവിതത്ിടൈ മമുഖഷ്യ ഉലദേശഷ്യം ഇടതന്മു 
മനസിൈാക്മുകയമും ടെയ്ണം.

ഫിലിവ്ാസിടറെ വനരിട്ടുള്ള സമീപനം
“നകീ വായിക്മുന്ത്റ് ഗ്രഹിക്മുന്മുലവാ?” എന് 

ഫിൈിലപൊസിടറെ അലന്വഷണം എല്ാ അവസരങ്ങ
ളിൈമും ടെവിടക്ാടണ്ന്മുവരില്. പടക് ഇവിടെ 
തടറെ ഉലദേശഷ്യടത് ലനരിട്്റ് സമകീപിക്മുവാനുള്ള ഒരമു 
മാരഗ്ഗമായിരമുന്മു അത്റ്. സംസാരിക്മുന്തില് ഒരമു 
നയൊതമുരഷ്യമമുള്ളത്റ് നല്താണ്റ്. എന്ാല് കരതൃ
ജനം അധികം നയം ഉപലയാഗിക്മുന്തില്, പലരാ
ക്മായി സംസാരിക്മുന്തില് രേലതഷ്യകമായമും 
ൈളിതമായ സതഷ്യങ്ങള് അവതരിപെിക്മുന് സാഹ
െരഷ്യങ്ങളില് താത്റ്പരഷ്യടപെെമുന്തായി കാണമുന്മു. 
അങ്ങടന സമുവിലശഷ സലന്ദശങ്ങള് അവതരിപെി
ക്മുവാനുള്ള അവരമുടെ ശ്രമങ്ങളില് അവര ലവണ്ത്ര 
ആത്മാരത്ഥത പമുൈരത്മുന്ില്. നയൊതമുരഷ്യടത് 
മാനിക്മുന് ഈ ടതറ്റായ വികാരത്ിന കകീെിൈായി
രമുന്മു ഫിൈിലപൊസ്റ് എങ്ില്, കാൈാവസ്ടയക്മുറി
ച്മും, വിളവിടനക്മുറിച്മും, എലതഷ്യാപഷ്യയിടൈ അവടറെ 
ഭവനടത്ക്മുറിച്മും, ആ രാജഷ്യത്ിടൈ സമാധാന
ടത്യമും സ്ന്ടതയമും കമുറിച്മും, കയറ്റമുമതി ഇറ
ക്മുമതി എന്ിവടയക്മുറിച്മും, മതപരമായ സ്ിതി
ടയക്മുറിച്മും, ഷണ്ലനാെമു ലൊൈിക്മുക വെിയായി 
ക്ലമണ എല്ാ വിഷയങ്ങടളക്ാളമും രേധാനടപെട് 
വിഷയം തടറെ ലശ്രാതാവിടറെ മനസ്ില് നിന്മും വഷ്യ
തിെൈിലച്ക്ാമായിരമുന്മു. ഫിൈിലപൊസ്റ് ഷണ്ടന 
ലകട്മു, അലദേഹത്ിടറെ പഠനവിഷയടമടന്തന്മു അറി
ഞ്ിരിടക്ത്ടന് ഫിൈിലപൊസ്റ് ഉപലയാഗിച് ആ 
വാക്മുകളല്ാടത മടറ്റാന്മും തടറെ സലന്ദശത്ിടറെ 
ആമമുഖത്ിനു രോപ്തമായി ലതാന്മുന്ില്: “നകീ വായി
ക്മുന്ത്റ് ഗ്രഹിക്മുന്മുലവാ?” (അടപൊ. 8:30). “ഫിൈി
ലപൊസ്റ് ഓെിടച്ല്മുല്ാള് ടയശയ്ാ രേവാെകടറെ 
പമുസ്കം വായിക്മുന്തമു ലകട്മു: നകീ വായിക്മുന്ത്റ് 
ഗ്രഹിക്മുന്മുലവാ എന്മു ലൊൈിച്മു”.

ഇത്റ് പരിലശാധിക്മുന്തിനുള്ള ലൊൈഷ്യം ആയി
രമുന്മു. ഷണ്ന്റ് താന എന്താണ്റ് വായിക്മുന്ത്റ് 
എന്മുള്ള അറിവ്റ് ഉണ്ായിരമുന്മുടവങ്ില് സലന്താഷ
ലത്ാടെ, “ഉവ്വ്റ്, സമുഹൃലത്, എനിക്്റ് മനസിൈാക്മു
വാന കെിയമുന്തില് ഞാന ലൈവത്ിനു നന്ദി പറ

എത്റെ വവായില നിന്നു പുറത്പ്
ടുന്ന എത്റെ വെനും; അതു 
ത്വറുത്ത എത്റെ അടുക്കതലക്കു 
മടങ്ങി വരവാത്ത എനിക്ക് 
ഇഷ്ടമുള്ളതു നിവൃതെിക്കുകയും 
ഞവാന് അയച്ച കവാര്യും സവാധി
പ്ിക്കുകയും ത്െയ്യുും”. ത്യശ. 
55:11 (NIV)
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യമുന്മു. ഈ അറിവ്റ് എനിക്്റ് 
അമൂൈഷ്യമാണ്റ്. താങ്ള്ക്മും 
ഇത്റ് മനസിൈാലയാ?” എന്മു 
പറയമുമായിരമുന്മു. എന്ാല് 
അവടറെ ഹൃൈയനിൈ ടതറ്റായ 
ഒരമു അവസ്യിൈായിരമുന്മു
ടവങ്ില് “നിനക്്റ് അതില് 
എന്തമു കാരഷ്യം. നിങ്ങളമുടെ 
സ്വന്തകാരഷ്യം ശ്രദ്ിക്മുക” 
എന്ാകമുമായിരമുന്ിരിക്മും 
മറമുപെി. എന്ാല് അലദേഹം 
ലയശമു സംസാരിച് പരകീശമോ
രമുലെതമുലപാൈമുള്ള കപെലവ
ഷധാരിയായ സ്വഭാവം ഉള്ള 
വഷ്യക്ിയായിരമുടന്ങ്ില്, 
ആ വിഷയടത്ക്മുറിച്മുള്ള 
തടറെ അറിവ്റ് രേകെിപെിക്മുക
യമും തടറെ അജ്ത മറയ്കമുവാന വിഷയടത് വെി
തിരിച്മു വിെമുകയമും ടെയ്മുമായിരമുന്മു. പരകീശമോരമു
ടെ അവസ്യിൈിരിക്മുന്വര ഞങ്ങളില് നിലന്ാ, 
കരത്ാവിങ്ല് നിലന്ാ സതഷ്യം സ്വകീകരിക്മുടമന്മു 
ഞങ്ങള് രേതകീക്ിക്മുന്ില്.

സതഷ്യം, അതിടന സ്വകീകരിക്മുവാനുള്ള യഥാരത്ഥ 
ഹൃൈയനിൈയില്ാത്വരില് നിന്മും മനഃപൂരവ്വമായി 
മറയ്കടപെട്ിരിക്മുന്മു – അത്റ് അവരക്്റ് അവഷ്യക്വമും 
മങ്ങിയതമും ൈമുരഗ്രഹവമുമായിരിക്മും എന്മു കരത്ാ
വിടറെ വെനത്ാല് നാം അറിയമുന്മു. ഇന്മുള്ള 
സഭയിടൈ ഉപലൈഷ്ാക്നമാരക്മുള്ള ഒരമു രേയാസം 
ഇതാണ്റ്. പണ്മു കാൈടത് പരകീശമോടരയമും, ശാഷ്സ്ി
മാടരയമും രേധാന പമുലരാഹിതമോടരയമും ലപാടൈ 
ഇവര പറയമുന്മു, “ഞങ്ങളമും അന്ധരാലണാ?” അവ
രക്്റ് അറിവമുണ്്റ് എന്വര വാൈിക്മുന്മു; എന്ാല് 
അവരക്്റ് അറിയില് എന്്റ് അവര തടന് അറിയമുന്മു. 
അവരമുടെ ആൈഷ്യ മാതൃകകലളാെമു നമ്മുടെ കരത്ാ
വ്റ് പറഞ്തമുലപാടൈ അവരമുടെ അന്ധത തമുെരമു
ന്മു (ലയാഹ. 9:39-41). എടന്തന്ാല് തങ്ങള്ക്്റ് 
ഇല്ാത് അറിവിടനയമും വിശ്വാസടത്യമും കമുറിച്്റ് 
വകീ്്റ് പറയമുന് ആത്മസംതൃപ്തിയമും അവിശ്വസ്തയമും 
നിറഞ് മലനാനിൈയമുള്ളവരക്്റ് ഒരിക്ൈമും ലൈവ
ത്ില് നിന്മു പഠിക്മുവാനാകമുടമന്്റ് രേതകീക്ിക്
രമുത്റ്.

കരത്ാവമു തടറെ കൃപയമുടെ സലന്ദശം രേലതഷ്യ
കമായി അയച്മു ഉയരന് അളവില് ൈഭഷ്യമാകമുന്

വര ഈ ഷണ്ടനലപൊടൈ 
– ആത്മാരത്ഥതയമുള്ളവരമും, 
വിശ്വസ്രായ സതഷ്യാലന്വഷ
കരമും, തങ്ങള്ക്റിവില്ാത്
വടയ അംഗകീകരിക്മുവാന 
ഭയമില്ാത്വരമും, കരത്ാ
വമു നല്കമുന് ഏതമു സഹാ
യടത്യമും സ്വകീകരിക്മുവാന 
ഭയലമാ നാണലക്ലൊ വി
ൊരിക്ാതിരിക്മുന്വരമും 
ആയിരിക്ണം. ഷണ്ന ഫി
ൈിലപൊസിടറെ ലൊൈഷ്യം തെയമു
ന് തരത്ില്, “നിങ്ങള് ഒരമു 
പമുലരാഹിതനാലണാ, പരകീ
ശനാലണാ, നിയമ പണ്ി
തനാലണാ?” എടന്ാന്മും 
ലൊൈിച്ില്. എന്ാല് അത്റ് 

തനിക്്റ് മനസിൈാകാത് വിവിധ രേസ്ാവനകളമും 
വാഗ്ദത്ങ്ങളമും അെങ്ങമുന്തായ ലൈവത്ിങ്ല് 
നിന്മുള്ള ഒരമു സലന്ദശടമന്മു വിശ്വസിച്്റ് അതില് 
അവന മമുറമുടക പിെിച്മു. ഈ രേവെനം നല്കിത്ന് 
ലൈവം അതിടറെ വഷ്യാഖഷ്യാനടത് നല്കിത്രമുവാന 
കെിയമുന്വനും തയ്ാറമുള്ളവനുമാടണന്മു അവന 
വിശ്വസിച്മു. അത്രം ഒരമു വഷ്യാഖഷ്യാനം നല്കമുന്ത്റ് 
ആരായാൈമും, തടറെ ലൊൈഷ്യങ്ങള്ക്്റ് ഉത്രം നല്കമു
ന്ത്റ് ആരായാൈമും അങ്ങടന ആ വഷ്യക്ി ലൈവ
ത്ിടറെ ഉപലൈശകനും സതഷ്യത്ിടറെ ശമുശ്രൂഷകനും 
ടവളിച്ധാരിയമും ആടണന്്റ് അവന വിശ്വസിച്മു.
ഒരു സത്യാവനവേഷകടറെ ഉചിതമായ മവനാഭാേം 

“ഒരമുത്ന ടപാരമുള് തിരിച്മു തരാഞ്ാല് 
എങ്ങടന ഗ്രഹിക്മും” എന്്റ് ഷണ്ന പറയമുന്
തിൈൂടെ ഇത്റ് മനസിൈാകമുന്മു. ഫിൈിലപൊസിടറെ 
ലൊൈഷ്യത്ിൈമുണ്ായിരമുന് സഹായത്ിടറെ സൂെന 
അലദേഹത്ില് പൂരണ്ണ താത്റ്പരഷ്യം ഉണരത്ണടമ
ങ്ില് സതഷ്യം അലന്വഷിക്മുവാന അലദേഹത്ിനുണ്ാ
യിരമുന്ത്റ് ൈൃഢമായ താത്റ്പരഷ്യമായിരമുന്മു. കൂൊടത 
ലതരില് തടറെ കൂടെ ഫിൈിലപൊസിനു ഒരമു സ്ൈം 
നല്കമുക വെിയായി പകരന്മു നല്കമുവാന കെിയമുന് 
അറിവിനു ഉതകമുന് ലശ്രഷ്ഠത നല്കമുകയമും ടെയ്മു. 
പതിനായിരക്ണക്ിനു ലപര അലയാഗഷ്യരായി കെന്മു 
ലപാകമുല്ാെമും ഏറ്റവമും ഉന്തവമും എന്ാല് അലത
സമയം വിനയമമുള്ളതമും പഠിപെിക്മുവാന സാധഷ്യവമു
മായ ഹൃൈയടത്യാണ്റ് കരത്ാവ്റ് രേലതഷ്യകമായമും 

െക്ഷയ്ക്കു ഹവണ്ടിയള്ള 
ദൈവത്ിന്റെ പദ്ധതി അറിയവയാന് 
സത്യാഹന്വഷകന് തയാത്റപെ്ന്പെടുന്നു. 

അവനു ഹകളക്കുന്ന ന്ചവിയും 
കര്ത്യാവിലുള്ള വിശ്വയാസവും 

ദൈവത്യാല് 

തിെന്ഞ്ടുകേന്പെട് സഹശുശ്രൂഷകന് 
നല്കിത്രുന്ന സുവിഹശഷ 

സഹദേശന്ത് അവന് പഠിക്കുകയും 
ന്ചയ്യുന്നു.
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അനുകൂൈിക്മുന്തമും അവിെമുടത് നിരലദേശത്ിനു 
മാത്രമായി ഒരമു ൈൂതടന ആക്ിടവക്യമും ടെയ്മുന്
തമും എന്തില് നാം അത്ഭമുതടപെലെണ്തില്.

ഇന്മും അതമുലപാടൈ തടന്യാണ്റ്. എന്ാല് 
ഷണ്നിലൈക്്റ് ഫിൈിലപൊസിടന കരത്ാവ്റ് നയി
ച്തമുലപാടൈ അത്ഭമുതകരമായ രകീതിയില് തടറെ 
ജനത്ിനു നല്കാടത അലത രകീതിയില് തടന് – 
എളിയവരക്മും ലകള്ക്മുവാന ടെവിയമുള്ളവരക്മും 
സമുവിലശഷം അറിയിക്മുവാനുള്ള ടപാതമുവായ നി
രലദേശങ്ങള് നല്കിത്ന്ിട്മുണ്്റ് (ടയശ. 61:11; മത്ാ. 
13:9; ടവളി. 2:7). രേവാെകന രേസ്ാവിക്മുന്തമുലപാ
ടൈ നമ്മുടെ സലന്ദശം ഹൃൈയടത് മമുറിടപെെമുത്മുവാ
നുള്ളതല്, മമുറിടപെട് ഹൃൈയടത് ടവച്മുടകട്മുവാനു
ള്ളതാണ്റ്. നമ്ള് വരഗ്ഗകീയ വാൈികലളാലൊ, മമുരളമുന് 
നായ്കലളാലൊ, പന്ിയമുടെ സ്വഭാവമമുള്ളവലരാലൊ 
(മത്ാ. 7:6), താഴ്മയില്ാത്വലരാലൊ [വെി ടതറ്റി
യവലരാലൊ] അല് എളിയവലരാൊണ്റ് ഉപലൈശിലക്
ണ്ത്റ്. കഠിനവമും വെിടതറ്റിയതമുമായ ഹൃൈയലത്ാെമു 
ലൈവം പിന്കീെ്റ് ഇെടപെമും. ലൈവം അവടര തലറെ
തായ സമയത്മും രകീതിയിൈമും, ലലേശത്ിടറെയമും കഷ്
പൊെിടറെയമും അനുസരണത്ിടറെയമും അെകല്ിലമേല് 
അവടര തകരക്മും. ഈ ആത്മകീയ രേമാണത്ിടന
തിരായി, നിഷ്ഫൈമായ പരിശ്രമങ്ങളില് നാം നമ്മുടെ 
സമയം ടെൈവെിക്രമുത്റ്. സമുവിലശഷം ലകയ്ിൈി
ല്ാടത നവകീകരണത്ിടറെ സലന്ദശം മാത്രമമുള്ളവര 
രാഷ്ഷ്കീയ നവകീകരണങ്ങടളയമും സാമൂഹിക നവകീക
രണങ്ങടളയമും സാമോരഗ്ഗിക നവകീകരണങ്ങടളയമും 
ഉപലൈശിക്ടട്. എന്ാല് നമമുലക്ാ എളിയവലരാെമു 
സൈ്റ് വരത്മാനം ലഘാഷിക്മുകയമും തകരന് ഹൃൈ
യടത് മമുറിടകട്മുകയമും ടെയ്ാം.

അറമുക്മുവാനുള്ള ആെിടനലപൊടൈ നമ്മുടെ 
കരത്ാവിടന ടകാണ്മുലപായതമും ലരാമം കത്രിക്മു
ന്വരമുടെ മമുനപാടക താന മിണ്ാതിരിക്മുകയമും 
ടെയ്മു എന്മും അങ്ങടന തടറെ അപമാനടത്ക്മുറി
ച്മും, എങ്ങടനയാണ്റ് ഭൂമിയില് നിന്മും തടറെ ജകീവന 
എെമുക്മുന്ത്റ് എന്മും കരത്ാവിടറെ സന്തതി പര
്രടയക്മുറിച്മും സംസാരിക്മുന് ടയശയ്ാരേവാ
െകടറെ പമുസ്കത്ിടൈ ഈ ഭാഗം തടന് ഷണ്
ടറെ പരഷ്യാലൈാെനയില് വന്ത്റ് സാന്ദരഭികമല്, 
മറിച്്റ് ലൈവകീക വെിനെത്ൈിടറെ ഭാഗമായാണ്റ്. 
ആ സാധമുവായ ഷണ്നും യഹൂൈമോരമും അജ്
രാക്ടപെട്തില് യാടതാരമു അതിശയവമുമില്. രേവ
െനങ്ങളില് ഭൂരിപക്ം ലപാടൈ ഈ രേവെനവമും 

അതിടറെ സമാപ്തി എത്മും വടര അപൂരണ്ണമായി 
മാത്രലമ മനസിൈാക്ാനാകൂ. അതിടറെ സമാപ്തിയമുടെ 
ടവളിച്ത്ിൈമും, പരിശമുദ്ാത്മാവിടറെ നിരലദേശത്ി
നും സഹായത്ിനും കകീെിൈമുള്ള ശരിയായ ഹൃൈയനി
ൈയമുള്ളവരക്മും മാത്രലമ അത്റ് ഗ്രഹിക്മുവാനാകൂ.

ഈ ൈന്ധത്ില് ഇവ നാം ശ്രവിക്ണം (1) തി
രമുടവെമുത്്റ് നടമ് ജ്ാനിയാക്മുവാന കെിവമുള്ള 
“ലൈവവെനമാകമുന് ആത്മാവിടറെ വാളാണ്റ്” 
എന്മും കരത്ാവിടറെ തക്സമയടമത്മും വടര 
അത്റ് മനസിൈാക്മുവാന സാധിക്മുകയില് എന്മും 
തിരിച്റിയണം (2) പരിശമുദ്ാത്മാവിടറെ വെിനെ
ത്ൈിൈൂടെയമും നിരലദേശങ്ങളിൈൂടെയമും മാത്രമാണ്റ് 
അതിടന മനസിൈാക്മുവാന കെിയമുന്ത്റ് എന്മും (3) 
പരിശമുദ്ാത്മാവ്റ് സതഷ്യാലന്വഷകനില് തിരമുടവെമു
ത്മുകള് വെിലയാ, മാനസിക രേക്ിയകള് വെിലയാ, 
സഹശമുശ്രൂഷകര നല്കിത്രമുന് സമുവിലശഷ 
സലന്ദശങ്ങള് വെിലയാ ആണ്റ് രേവരത്ിക്മുക 
എന്മും മനസിൈാലക്ണം. ലൈവവെനം അനുസരി
ച്്റ് ശരിയായ പാതടയ പിനതമുെരമുന്, കരത്ാവില് 
യഥാരത്ഥമായി രേതഷ്യാശിക്മുന് ലൈവത്ിടറെ യഥാ
രത്ഥ ലപതല്, യഥാരത്ഥ സതഷ്യാലന്വഷകന, ലൈവം 
സഭയിടൈ ഉലപലൈഷ്ാക്മോരിൈൂടെ നല്കമുവാന 
രേിയടപെെമുന് സഹായടത് അവഗണിക്മുകലയാ 
തിരസ്ക്കരിക്മുകലയാ ടെയ്മുന്ില്. വരഗ്ഗകീയ വാൈികളി
ല് നിന്മും തിമേയമുടെ ഉപലൈഷ്ാക്മോരില് നിന്മും 
വഷ്യതഷ്യസ്മായി ലൈവം ഉയരത്ിടക്ാണ്മു വരമുന് 
അത്രം ഉപലൈഷ്ാക്മോടര അവന വിനയലത്ാ
ടെ അലന്വഷിക്മും. “നമ്മുടെ ഉപലൈശത്ിനായിട്മു” 
“മമുടന്െമുതിയിരിക്മുന്തായ” ലൈവവെനടത് 
ഏറ്റവമും ൈളിതമായമും വഷ്യക്മായമും സ്പഷ്മായമും മന
സിൈാക്ിത്രമുവാനുള്ള കെിവിൈൂടെയാണ്റ് ലൈവം 
എെമുലന്ല്പെിക്മുന് ഉപലൈഷ്ാക്മോടര തിരിച്റി
യമുവാനുള്ള വിധം.

സതഷ്യത്ിടറെ ശമുശ്രൂഷയില് ഫിൈിലപൊസിനു നി
രലദേശിച് ഏക ലയാഗഷ്യതാ വാഗ്ദാനം ഇതായിരമുന്മു. 
അടപൊസ്ൈമോരിൈൂടെ ലൈവടത് അറിഞ് ഫിൈി
ലപൊസ്റ്, മനുഷഷ്യടറെ പാപത്ിനുലവണ്ി ക്ിസ്മു മരിച്്റ്, 
ഉയിരത്്റ്, മഹത്വത്ിലൈക്്റ് ഉയരത്ടപെെമുകയമും, 
അങ്ങടന ലൈാകടത് വകീടണ്െമുക്മുവാന വന്മു എന് 
ൈളിതമായ സതഷ്യം തക് അവസരത്ില്, ഷണ്ടറെ 
ലകള്ക്ാന താത്റ്പരഷ്യമമുള്ള ടെവിയില് പകരമുവാന 
രോപ്തനാകയമും ടെയ്മു. കൂൊടത അതിനിെയില് വാ
ഗ്ദത്മനുസരിച്്റ് ക്ിസ്മുവിൈൂടെ മമുെമുലൈാകത്ിനും 
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അനുഗ്രഹം നല്കമുന്തിനു മമുനപ്റ് രാജഷ്യത്ില് ലയ
ശമുവിടറെ കൂട്വകാശികളായി ഒരമു “ടെറിയ ആട്ിന 
കൂട്ടത്” തിരടഞ്െമുക്മുടമന്മും, ഈ തിരടഞ്െമു
പെമു പൂരത്ിയായതിനു ലശഷം ലൈാകാരംഭം മമുതല് 
വിശമുദ് രേവാെകമോര മമുഖാന്തരം മമുന്റിയിക്ടപെട് 
മിശിഹാ (ശിരസായ ലയശമുവമും ശരകീരമായ സഭയമും) 
മഹത്വകീകരിക്ടപെട്്റ് മനുഷഷ്യരാശിടയ ഭരിക്മുകയമും 
അനുഗ്രഹിക്മുകയമും ടെയ്മുന് ശക്ി ധരിച്്റ് രേതഷ്യ
ക്ടപെെമുടമന്മും അറിയിച്മു (അടപൊ. 3:19-21).

പാപികടളന്്റ് സ്വയം തിരിച്റിയമുകയമും, ക്ിസ്മു
വിടന രക്കനായി സ്വകീകരിക്മുകയമും, തടറെ ശിഷഷ്യ
മോരായിരിക്മുവാന ആഗ്രഹിക്മുകയമും ടെയ്മുന്വര, 
നോനം ഏല്ക്ണടമന്്റ് ഫിൈിലപൊസ്റ് ഷണ്നു വിശ
ൈകീകരിച്മു ടകാെമുത്മു. എന്ാല് തടറെ വെി എന്താകമും 
എന്്റ് െിന്തിച്്റ് സമയം കളയാടത, കമുഞ്ാെ്റ് തടന് 
ഏത്റ് വെിയില് നയിച്ാൈമും ആ കമുഞ്ാെിടന പി
നതമുെരമുടമന് ഹൃൈയത്ിടറെ തയ്ാടറെമുപെ്റ്, നോനം 
കെിക്മുവാനുള്ള ഷണ്ടറെ സന്ദ്തയില് കാണമു
വാനാകമും. ക്ിസ്മുവിടറെ സഭയമുടെ ഒരമു അംഗമായി 
അവടന സ്വകീകരിക്മുവാനും, നോനടപെെമുത്മുവാനും ഫി
ൈിലപൊസ്റ് തയ്ാറായിരമുന്മു. ഷണ്ന മതലൈാധന 
ഗ്രന്ം പഠിക്ണടമലന്ാ, അന്ധകാരയമുഗത്ിടൈ 
നല്വരമും എന്ാല് ടതറ്റിദ്രിക്ടപെട്വരമുമായ മനുഷഷ്യ
ര ആവശഷ്യടമന്മും ലൈൈിളിടറെ വിശൈകീകരണമായമും 
രേെരിപെിച്ിരമുന് മടറ്റടന്തങ്ിൈമും ഏറ്റമു പറയണടമ
ലന്ാ ഫിൈിലപൊസ്റ് അഭഷ്യരത്ഥിച്ില്. “ഞാന നിങ്ങളമു
ടെ ലപടരെമുതമും, അങ്ങടന നിങ്ങടള സഭയമുടെ ഒരമു 
അംഗമായി കണക്ാക്മുടമന്മും, എലതഷ്യാപഷ്യയില് 
സമുവിലശഷം അറിയിക്മുവാനുള്ള അനുമതി ഞാന 
നിനക്മു നല്കമുന്മു” എന്മു പറയമുകലയാ ഫിൈി
ലപൊസ്റ് ടെയ്ില്. ഇല്; ആ സമയത്്റ് ഈ വിഷയം 
ഇന്ടത്ലപൊടൈ ആശയക്മുെപെത്ിൈാവമുകലയാ 
അവഷ്യക്മാവമുകലയാ ടെയ്ിരമുന്ില്. ഫിൈിലപൊസ്റ് 
സമുവിലശഷം ൈളിതമായി അവതരിപെിക്മുകയമും 
ഷണ്ന അത്റ് അലത രകീതിയില് സ്വകീകരിക്മുകയമും 
ടെയ്മു. സമുവിലശഷലത്ാെമു കൂടെത്ടന് അത്റ് 
രേഖഷ്യാപിക്മുന്തിനുള്ള അവകാശവമും ൈഭഷ്യമായി. 
“എടറെ വെനം ൈഭിച്ിരിക്മുന്വന എടറെ വെനം 
വിശ്വസ്തലയാടെ രേസ്ാവിക്ടട്” (യിടര. 23:28). 
വിശ്വാസത്ാല് നകീതകീകരിക്ടപെട്വരമും, സമരപെി
ക്ടപെട്വരമും, ആത്മാവിടറെ രേകാശനം ൈഭിച്വരമും 
സൈ്റ് വരത്മാനം ലഘാഷിക്മുവാന പൂരണ്ണമായമും 
നിലയാഗിക്ടപെട്വര ആണ്റ്.

ൈമുദ്ിക്്റ് മനസിൈാകാത്തമും, ഹൃൈയം ടകാണ്്റ് 
വിശ്വസിക്ാത്തമുമായ ഒരമു “വിശ്വാസടത് വായ്റ് 
ടകാണ്്റ് ഏറ്റമു പറയമുകയമും” അങ്ങടന ലപരിലൈാ 
ക്മകീകരണത്ിലൈാ ൈിവഷ്യ അനുമതിലയാ അധി
കാരലമാ ഇല്ാത് മാനുഷിക സ്ാപനയായ ഒരമു 
നാമലധയ സഭയില് അംഗത്വം സ്വകീകരിക്മുന്ത്റ് 
നമ്മുടെ വെനത്ിനു എതിരായ ഒന്ാണ്റ്. അതിനു 
വിരമുദ്മായി കരത്ാവിടറെ വിൈമതിപെമുണ്്റ് എന്്റ് 
വിശ്വസിക്മുന്വടയ ഒരമു വഷ്യക്ി തടറെ ഹൃൈയത്ി
ല് വിശ്വസിക്ണടമന്മും, അങ്ങടനയമുള്ളതായി 
തനിക്്റ് മനസിൈാക്മുവാന സാധിക്ാത് ഒന്ി
ടനയമും ഹൃൈയത്ില് വിശ്വസിലക്ണ്തില്ാ എന്മു 
ൈളിതമായമും ഭംഗിയായമും നമ്മുടെ വെനം രേഖഷ്യാ
പിക്മുന്മു. ഇത്റ് നിഗൂഢത നിറഞ് ഒരമു വിശ്വാ
സമല്. മറിച്്റ് വസ്മുനിഷ്മായ ഒരമു വിശ്വാസമാണ്റ്. 
അലതാടൊപെം “നിഗൂഢതകള് ഇല്ാത്വരക്്റ്” 
നിഗൂഢമായി തമുെരമുന്വടയ ഒരമു ധാരണയിലൈക്മു 
ടകാണ്മുവരമുന്മു.

വെനത്ിടറെ “വായ്റ് ടകാണ്്റ് രക്ക്ായി ഏറ്റമു 
പറകയമും ടെയ്മുന്മു” എന് രണ്ാം ഭാഗവമും ഒന്ാം 
ഭാഗം ലപാടൈ രോധാനഷ്യലമറിയതാണ്റ്. ഊമനായ 
ഒരമു വിശ്വാസി തടറെ വിളിടയയമും തിരടഞ്െമുപെിടന
യമും ഉറപൊക്മുകയില് എന്്റ് ഇത്റ് സൂെിപെിക്മുന്മു. 
എന്ാല് ഇത്റ് ജമേനാ സംസാരിക്ാത്വടരക്മുറി
ച്ല് പറയമുന്ത്റ്, മറിച്്റ് വായ്റ് എന് പൈവമും ടെവി 
എന് പൈവമും നമ്മുടെ ഹൃൈയവമുമായി ൈന്ധടപെെമു
ത്ി തിരിച്റിവിടറെ കണ്ണമുകടളക്മുറിച്മു പറയമുന് 
അലത ആശയത്ിൈാണ്റ് ഇവിടെയമും ഉപലയാഗിച്ി
രിക്മുന്ത്റ്. ലൈവത്ിടറെ കൃപടയ ലകള്ക്മുകയമും 
അതിടന യഥാരത്ഥമായി സ്വകീകരിക്മുകയമും ടെയ്മു
ന് ഒരമു ഹൃൈയം അതിടറെ സലന്താഷത്ിടറെയമും, 
സമാധാനത്ിടറെയമും, രേതഷ്യാശയമുടെയമും, വിശ്വാ
സത്ിടറെയമും, നന്ദിയമുടെയമും ൈാഹഷ്യമായ രേകെ
നടത് നിയന്ത്രിക്മുവാന പറ്റാത്വിധം കണ്തമും 
ലകട്തമുമായ കാരഷ്യങ്ങളാല് യഥാകാൈത്്റ് ഉത്സാഹ
ഭരിതമാക്ടപെെമും. അടപൊസ്ൈന പറഞ്തമുലപാടൈ, 
“ഞങ്ങള്ലക്ാ ഞങ്ങള് കണ്മും ലകട്മുമിരിക്മുന്ത്റ് 
രേസ്ാവിക്ാതിരിപൊന കെിയമുന്തല്” (അടപൊ. 
4:20).

സതഷ്യടവളിച്ടത് സ്വകീകരിക്മുകയമും ലൈവകീകനി
രണ്ണയത്ിടൈ ലൈവകൃപടയ കണ്വരമും, കരത്ാ
വ്റ് കൃപാൈമുടവന്മു രമുെിച്റിഞ്വരമും, “നമ്മുടെ 
കരത്ാവമു താന പറഞ്മുതമുെങ്ങിയതമും, ലകട്വര 
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നമമുക്്റ് ഉറപെിച്മു തന്തമുമായ ഇത്ര വൈിയ രക്ടയ” 
ക്മുറിച്്റ് അറിഞ്വരമുമായവര ഒരിക്ൈമും നിശബ്ദ
രാവമുകലയാ തങ്ങളമുടെ ടവളിച്ം പറയിന കകീെില് 
ടവക്മുകലയാ ടെയ്രമുത്റ്. അവര അങ്ങടന ടെയ്ാല് 
അതിടറെ അരത്ഥം അവരിൈമുള്ള അഗ്ിയമുടെ ശമന
മാണ്റ്. അതായത്റ് അവരമുടെ വളരച് മമുരെിക്മുന്മു 
എന്ാണ്റ്. ഇങ്ങടന അതിടന വിപരകീതമായി ഉപ
ലയാഗിക്മുല്ാള് ആതഷ്യന്തികമായി അത്റ് അവരമുടെ 
രണ്ാം മരണത്ാൈമുള്ള നാശടത് അരത്ഥമാക്മുന്മു. 
കരത്ാവിടറെ നാമടത് വഷ്യക്മായി മനസിൈാക്മു
കയമും, അതില് നിന്മു അനുഗ്രഹവമും ലൈവകൃപയമും 
സ്വകീകരിച്തിനു ലശഷവമും കരത്ാവിടനലയാ തടറെ 
വെനടത്ക്മുറിലച്ാ നാണിച്ാല് അവര രാജഷ്യത്ിനു 
ലയാഗഷ്യലരാ, സിംഹാസനത്ിൈിരിക്മുവാലനാ, അതിനു 

മമു്ില് നില്ക്മുവാലനാ ലയാഗഷ്യരാവമുകലയാ ടെയ്മു
കയില്. അങ്ങടനയമുള്ളവടരക്മുറിച്്റ് ഏത്റ് അവസ്
കളിൈമും കരത്ാവ്റ് ൈജ്ജിക്മും (ൈൂടക്ാ. 9:26)

ല�ാകത്ിലമേലുള്ള ദൈവത്ിടറെ കരുതല്
GOD’S PROVIDENCE OVER THE WORLD

ലൊൈഷ്യം :- ഈ അെമുത് കാൈത്്റ് എനിക്്റ് രേി
യടപെട് ഒരമു വഷ്യക്ിടയ മരണത്ിൈൂടെ നഷ്ടപെ
ട്മു. അലദേഹത്ിനു സ്വഭാവത്ില് നല് ഗമുണങ്ങള് 
ഉണ്ായിരമുന്മുടവങ്ിൈമും ലയശമുവിടന രക്കനായി 
സ്വകീകരിക്മുകലയാ ലൈവത്ിനായി ജകീവിതം സമരപെി
ക്മുകലയാ ടെയ്ിരമുന്ില്. ലൈവത്ിടറെ കരമുതല് 
അവടറെ സമരപെിതരക്ാടണന്്റ് നിങ്ങളമുടെ പഠനം 
ഊന്ിപെറയമുന്മു. എന്ാല് എനിക്മു രേിയടപെട് വഷ്യ
ക്ിയമുടെ ലമല് ലൈവത്ിനു കരമുതല് ഉണ്ായിരമു
ന്ില് എന്മു ഞാന െിന്തിക്ണലമാ?

ഉത്രം :- “യലഹാവ എല്ാവരക്മും നല്വന; 
തടറെ സകൈ രേവൃത്ികലളാെമും അവനു കരമുണ 
ലതാന്മുന്മു” (സങ്കീ. 145:9). അങ്ങടന ലൈവത്ി
ടറെ കരമുതല് ഒരമു വിശാൈ അരത്ഥത്ില് എല്ാ 
സൃഷ്ികലളാെമും പരന്മു കിെക്മുന്മു.

“മമുെമു സൃഷ്ിയമും ലൈവത്ിടറെ െമുമതൈയിന 
കകീെിൈാടണങ്ിൈമും തടറെ രേലതഷ്യക കരമുതല് തടറെ 
വിശമുദ്രക്മു തടന്”

നിങ്ങളമുടെ രേിയടപെട് വഷ്യക്ിടയക്മുറിച്്റ് ആലൈാ
െിക്മുല്ാള്, ലൈവം തടറെ ഏകജാതനായ 
പമുത്രടന മരണത്ിനു നല്ലകണ്ിവന് ആൈാമി
ടറെ നിരവധി സന്തതികളില് ഒരാളായി പരിഗണി
ക്മുക (ലയാഹ. 3:16,17). ലയശമു, “എല്ാവരക്മും 
ലവണ്ി മരണം അനുഭവിച്മു”. “തക്സമയങ്ങളില് 
സാക്ഷ്യടപെെമുലത്ണ്തിനു, എല്ാവരക്മും ലവണ്ി 
ലയശമു മറമുവിൈയായിത്കീരന്മു”. സകൈ മനുഷഷ്യരമും 
രക് രോപിപൊനും സതഷ്യത്ിടറെ പരിജ്ാനത്ി
ല് എത്മുവാനും ലൈവം ഇഛേിക്മുന്മു (എബ്രാ. 2:9;  
1 തിടമാ. 2:4,6). സമുവിലശഷയമുഗം ലൈാകത്ിടറെ 

അല്, സഭയമുടെ നഷ്യായവിധി ൈിവസമാണ്റ് (1 പടത്രാ. 
4:17). എന്ാല് ലൈവം “ലൈാകടത് നകീതിയില് 
നഷ്യായം വിധിപൊന ഒരമു ൈിവസടത് നിശ്യിച്മു” 
(അടപൊ. 17:31). ഇതില് ടപെമുന്താണ്റ് നിങ്ങളമുടെ 
രേിയടപെട് വഷ്യക്ി; എന്തമുടകാടണ്ന്ാല് ലയശമു 
ഇങ്ങടന പറയമുന്മു (ലയാഹ. 12:47), “എടറെ വെനം 
ലകട്മു രേമാണിക്ാത്വടന ഞാന വിധിക്മുന്ില്; 
ലൈാകടത് വിധിപൊനല്, ലൈാകടത് രക്ിപൊനടത്ര 
ഞാന വന്ിരിക്മുന്ത്റ്.

ഉെടന ലൈവരാജഷ്യം ഭൂമിയില് സ്ാപിക്ടപെെമു
കയമും, ക്ിസ്മുവമും സഭയമും അബ്രഹാമഷ്യ സന്തതി 
എന് നിൈയില് “ഭൂമിയിടൈ സകൈ സന്തതികടള
യമും അനുഗ്രഹിക്മുകയമും” ടെയ്മും (ഉല്പ. 12:1-3; 
22:16-18; 28:14; ഗൈാ. 3:8, 16, 29). നിങ്ങളമുടെ 
രേിയടപെട് വഷ്യക്ി ഉള്ടപെടെയമുള്ള മാനവരാശിക്്റ് 
ൈഭിച്ിരിക്മുന് വൈിയ കരമുതൈാണ്റ് ഇത്റ്. ഈ 
അനുഗ്രഹത്ില് അവടര സഹായിലക്ണ്തിനു 
അവിെമുന്്റ് ആൈഷ്യം സഭടയ തിരടഞ്െമുത്്റ് പൂരത്കീ
കരിച്മു, ആത്മജകീവികടളന് നിൈയില് സ്വരഗ്ഗകീയ 
അവകാശം നല്കി. ഈ നിൈപാെില് നിന്മു ഈ 
വിഷയടത് കാണമുല്ാള്, ൈിവഷ്യപരിപാൈനത്ി
ടറെയമും കരമുതൈിടറെയമും കകീെിൈല്ാത് യാടതാരമു 
സൃഷ്ിയമും ഈ ഭൂമിയില് ഇല്. എന്ാല് ഈ ജകീ
വിതത്ില് ലയശമുവിടന രക്കനായി സ്വകീകരിച്്റ് 
ലൈവത്ിനായി തടറെ ജകീവടന അരപെിക്മുന്വര 
അവിെമുടത് രേലതഷ്യക കരമുതൈിടറെയമും നിലയാ
ഗത്ിടറെയമും കകീെിൈായിരിക്മും. തടറെ രേലതഷ്യക 
പരിപാൈനങ്ങള്ടക്ാണ്്റ് ലൈവം അവടര മൂെമുന്മു 
(സങ്കീ. 34:7).

എത്റെ വെനും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നവന്  
എത്റെ വെനും വിശ്വസ്തതതയവാത്ട പ്സ്തവാവിക്കത്ടെ 

(യിത്ര. 23:28)

വിശ്വാസത്ാല് നകീതകീകരിക്ടപെട്്റ്, സമരപെണം വിശ്വാസത്ാല് നകീതകീകരിക്ടപെട്്റ്, സമരപെണം 
ടെയ്്റ്, ആത്മാവിടറെ രേകാശനം രോപിച്വര സൈ്വരത്ടെയ്്റ്, ആത്മാവിടറെ രേകാശനം രോപിച്വര സൈ്വരത്
മാനം ലഘാഷിക്മുവാന പൂരണ്ണമായമും നിലയാഗിക്ടപെമാനം ലഘാഷിക്മുവാന പൂരണ്ണമായമും നിലയാഗിക്ടപെ
ട്ിരിക്മുന്മു. അവര സതഷ്യടവളിച്ം സ്വകീകരിക്മുകയമും ട്ിരിക്മുന്മു. അവര സതഷ്യടവളിച്ം സ്വകീകരിക്മുകയമും 
ലൈവകീക നിരണ്ണയത്ിൈമുള്ള രക്ാകരപദ്തിയിടൈ ലൈവകീക നിരണ്ണയത്ിൈമുള്ള രക്ാകരപദ്തിയിടൈ 
ലൈവകൃപ ൈരശിച്ിരിക്യാല്, അവരക്മു നിശബ്ദരാലൈവകൃപ ൈരശിച്ിരിക്യാല്, അവരക്മു നിശബ്ദരാ
യിരിക്മുവാലനാ, തങ്ങളമുടെ ടവളിച്ം പറയിന കകീെ്റ് യിരിക്മുവാലനാ, തങ്ങളമുടെ ടവളിച്ം പറയിന കകീെ്റ് 
ടവക്മുവാലനാ പാെമുള്ളതല്.ടവക്മുവാലനാ പാെമുള്ളതല്.



23  ജൂലൈ - ആഗസ്റ്റ് 2022

പുതിയ ആകാശങ്ങളും പുതിയ ഭൂമിയും
NEW HEAVENS AND NEW EARTH

ലൈൈിളിടൈ വിൈലയറിയ പൈ പഠിപെിക്ൈമുകളമും രേതകീ
കാത്മകമായ ഭാഷയിൈൂടെയാണ്റ് പകരന്മു തന്ിരിക്മുന്ത്റ്. 
എല്ാ ഭാഷകളമും തകീരച്യായമും െിത്രാത്മകമാണ്റ്. ആയതി
നാല് “ആകാശങ്ങള്”, ഇലപൊെടത് കാരഷ്യക്മങ്ങളമുമായി 
ൈന്ധടപെട് സഭാപരവമും ആത്മകീയവമുമായ ഉന്ത ശക്ിക
ടളയമും, “ഭൂമി” താെ്റ് ന് അടല്ങ്ില് സാമൂഹിക കാരഷ്യക്മങ്ങ
ടളയമും കാണിക്മുന്മു. ലൈൈിള്പരമായ രേലയാഗത്ില് 
“ഭൂമിയിടൈ” പരവ്വതങ്ങള് വൈിയ ഭരണകൂെത്ിടറെ ശക്ിലക
ന്ദ്രങ്ങടളയമും, കെല് സമൂഹടത് രഹസഷ്യമാലയാ പരസഷ്യമാലയാ 
വിെമുങ്ങമുവാന ആഗ്രഹിക്മുന് അശാന്തരായ ഗണടത്യമു
മാണ്റ് കാണിക്മുന്ത്റ്. അങ്ങടന ജൈരേളയത്ിനു മമുനപമു
ണ്ായിരമുന് “ആകാശങ്ങളമും” “ഭൂമിയമും” അഥവാ മതപരവമും 
സാമൂഹികവമുമായ അവസ്കള് മാറിലപൊടയന്മും ഇലപൊള് 
നിൈനില്ക്മുന് സാമൂഹികവമും സഭാപരവമുമായ പമുതിയ 
കാരഷ്യക്മം ഉയരന്മു വന്മു എന്മും ലൈൈിള് പഠിപെിക്മുന്മു. 
ഇലപൊെടത് ക്മം അതായത്റ് സഭാപരവമും സാമൂഹികവമുമായ
തിടനയാണ്റ് ഇലപൊെടത് ലൈാകടമന്മു അഥവാ ഇലപൊെടത് 
വഷ്യവസ്ാകാൈടമന്മു വിളിച്ിരിക്മുന്ത്റ്. ൈമുഷ്ത ആധിപതഷ്യം 
സ്ാപിച്ിരിക്മുന്തിനാല് അതിടന “ഇലപൊെടത് ൈമുഷ്
ലൈാകം” എന്മു ലപര വിളിച്ിരിക്മുന്മു. എന്ാല് “പമുതിയ 
ആകാശങ്ങളമും” “പമുതിയ ഭൂമിയമും" (സഭാപരവമും സാമൂഹി
കവമുമായ പമുതിയ കാരഷ്യക്മം) തിരമുടവെമുത്മുകള് വാഗ്ദത്ം 
ടെയ്ിരിക്മുന്മു. അവിടെ നകീതി വസിക്മുടമന് ഉറപെമും നമമുക്മു 
നല്കിയിരിക്മുന്മു – ടയശ. 65:17; 2 പടത്രാ. 3:13.

ഒരിക്ല് അക്രാരത്ഥത്ില് ഭൂമിടയ െമുടട്രിക്മുടമന്മു 
ടതറ്റിദ്രിക്ടപെട്ിരിക്മുന് മഹാ അഗ്ിയില് ഇലപൊെടത് 
മതപരമായ ആകാശങ്ങളമും സാമൂഹികമായ ഭൂമിയമും ഒെിഞ്മു
ലപാകമുടമന്മു വിശമുദ് പടത്രാസ്റ് വിവരിക്മുന്മു. എന്ാല് 
ൈിവഷ്യവാഗ്ദത്ം ഇതിടനതിരായി “ഭൂമിലയാ എലന്ക്മും നി
ൈനില്ക്മുന്മു” എന്മും “വഷ്യരത്ഥമായിട്ല് ലൈവം അതിടന 
സൃഷ്ിച്ത്റ്; പാരപെിനലത്ര അതിടന നിരമ്ിച്ത്റ്” എന്മു 
ഉറപെമു നല്കമുന്മു. ഈ ലവൈഭാഗത്ില് പറയമുന് “അഗ്ി” 
ലൈൈിളില് അെിക്െി ഉപലയാഗിക്ാറമുള്ള രേതകീകമാണ്റ്. 
കഷ്ങ്ങടളയമും, ഇലപൊെടത് മതപരവമും സാമൂഹികവമുമായ 
ക്മകീകരണങ്ങടള അരാജകത്വത്ില് പൂരണ്ണമായമും വിെമുങ്ങമു
ന് നാശടത്യമുമാണ്റ് ഇത്റ് െിത്രടപെെമുത്മുന്ത്റ് – ൈാനി. 
12:1; മത്ാ. 24:21.

സ്വരഗ്ഗകീയ മഹത്വത്ിൈമും ശക്ിയിൈമുമമുള്ള ക്ിസ്മുവമും 
സഭയമുമായിരിക്മും ഭാവിയിടൈ പമുതിയ ആത്മകീയ ആകാശ
ങ്ങള്. ലൈവം വാഗ്ദത്ം ടെയ് രാജഷ്യം എന്ലപാടൈ അതമു 
സകൈ ജാതിയിൈമും വംശങ്ങളിൈമും ഭാഷകളിൈമും ഉള്ള തിര
ടഞ്െമുക്ടപെൊത്വടര അനുഗ്രഹിക്മുകയമും ഉയരത്മുകയമും 
ടെയ്മുടകാണ്്റ് ഭൂമിടയ ഭരിക്മും. പമുതിയ ആകാശങ്ങള്ക്മു 
കകീെില് ആ സമയത്മു നിൈവില് വരമുന് പമുതിയ സാമൂഹിക 
ക്മമായിരിക്മും പമുതിയ ഭൂമി – മത്ാ. 6:10

പാഠും 94
1*. എങ്ങടനയാണ്റ് ലൈൈിള് അതിടൈ ഉപലൈ

ശങ്ങടള പകരന്മുതന്ിരിക്മുന്ത്റ്? ഖ. 1

2*. എല്ാ ഭാഷകളമും എന്താണ്റ്?

3*. “ആകാശങ്ങള്” എന്തിടന കാണിക്മുന്മു?

4*. “ഭൂമി” എന്തിടന കമുറിക്മുന്മു?

5*. പരവ്വതങ്ങള് എന്തിടന കമുറിക്മുന്മു?

6*. സമമുദ്രം എന്തിടന െിത്രടപെെമുത്മുന്മു?

7*. ലൈൈിള് ഇവടയക്മുറിച്്റ് എന്തമു പറയമുന്മു?

8*. ഇലപൊെടത് മതപരവമും സാമൂഹികവമുമായ ക്
മകീകരണങ്ങടള എടന്തന്മു വിളിച്ിരിക്മുന്മു? 
മടറ്റാരമു രകീതിയില് വിളിച്ിരിക്മുന്ടതങ്ങടന?

9*. എന്താണ്റ് തിരമുടവെമുത്മുകള് വാഗ്ദത്ം ടെ
യ്ിരിക്മുന്ത്റ്? ടയശ. 65:17; 2 പടത്രാ. 3:13

10*. ഇലപൊെടത് ആത്മകീയവമും സാമൂഹികവമുമായ 
കാരഷ്യക്മങ്ങള് വൈിയ അഗ്ിയിൈൂടെ കെന്മു 
ലപാകമുടമന്മു പടത്രാസ്റ് പറയമുന്മു. ഭൂമി 
കത്ിടയരിയമും എന്ാലണാ ഇതിനരത്ഥം? 
സഭാ. 1:4 ഖ. 2

11*. എന്തിനാണ്റ് ലൈവം ഭൂമിടയ നിരമ്ിച്ത്റ്? 
ടയശ. 45:18

12*. “അഗ്ി” എന്തിടന െിത്രകീകരിക്മുന്മു? ൈാനി. 
12:1; മത്ാ. 24:21

13*. ഭാവിയിടൈ പമുതിയ ആകാശങ്ങള് ആരായി
രിക്മും? അവരമുടെ അവസ് എന്തായിരിക്മും? 
ഖ. 3

14*. ലൈവം വാഗ്ദത്ം ടെയ്ിരിക്മുന് രാജഷ്യം എന്തമു 
ടെയ്മും?

15*. എന്താണ്റ് പമുതിയ ഭൂമി? അടതങ്ങടന 
നിൈവില് വരമും? മത്ാ. 6:10

*നക്ത്ര െിഹ്നത്ാല് അെയാളടപെെമുത്ിയി
രിക്മുന് ലൊൈഷ്യങ്ങള് രേലതഷ്യകമായി കമുട്ികള്ക്മു
ള്ളവയാണ്റ്.
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