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എപ്പിഫനപി പാളയ സമര്പ്പിതരുടെ പപാധാന്യം
PROMINENCE OF CONSECRATED EPIPHANY CAMPERS

പ്രിയസര, ധെവത്പിടറെ ഉസദേശ്യം നപിറസവറ്റടപ്
ൊനുള്ളതാണക്. ധെവത്പിടറെ സര്വ്വശക്പിയുയം 
സര്വ്വജ്ാനവുയം അതപിടന പപിനതുണയ്കു
ന്ു. കര്ത്ാവു തടറെ ഉെ്മങ്ങളപിട�ാ
ന്ുയം പരാജയടപ്ട്ടപിട്ടപില്ല. പരാജയടപ്
െുകയുയം ഇല്ല. തടറെ ആവശ്ങ്ങള് 
നപിറസവറ്റുവാന പ്ാപ്തനായ വ്ക്പി
ടയ കടടെത്ുവാനുള്ള ശക്പി 
കര്ത്ാവപിനുടെക് .  എന്ാല് 
ഇത്രയം പ്വര്ത്നങ്ങള് ടെയ്ു 
തുെങ്ങപിയ വ്ക്പികള് അവയുടെ 
പൂര്ത്്കീകരണത്പി�ുയം പങ്ാളപി
കള് ആകുടമന്തപിനു യാടതാരു 
ഉറപ്ുമപില്ല. അത്രയം വപിജയങ്ങള് മാ
നുഷപികമായപി പറഞ്ാല് (ധെവത്പി
ടറെ വപിശ്വസ്തത മാറ്റമപില്ലാത്താകയാല്) 
ആ വ്ക്പികളുടെ വപിശ്വസ്തതയപി�ുയം സ്പി
സരാത്ാഹത്പി�ുമാണക് ആശ്രയപിച്പിരപിക്ുന്തക്. 
അവടര അവപിശ്വസ്തതയപിസ�ക്ക് സാവധാനയം നയപി
ക്ുവാന പപിശാെപിസനയുയം സ�ാകടത്യുയം ജഡടത്
യുയം അനുവെപിച്ാല് അവര് ത്കീര്ച്യായുയം പരാജയ
ടപ്െുകയുയം വപിജയപികളുടെ ഇെയപില് നപിന്ു വ്കീണു 
സപാവുകയുയം ടെയുയം. എന്ാല് ഈ വ്കീഴ്ച അവപിെുന്ക് 
അനുവെപിക്ാടത സയംഭവപിക്ുകയപില്ല.

താങ്ളുടെ മരണത്പിനു സശഷയം പുതപിയ ഉെമ്പ
െപിക്ു ക്കീഴപില് രാജ്ത്പിടറെ ഭൗമപിക വശത്പിടറെ 
സ്ാപനയ്കു മുനപക് “തക്സമയത്ുള്ള ആഹാര
മായപി” യഥാകാ� സത്ത്പിടറെ കൂെുതല് െുരു
ളഴപിക്ടപ്െുന്തപിനായപി ഞങ്ങള് പ്ത്കീക്പിക്ണ
സമാ? എന് സൊെ്യം ബ്രെര് സജാളപിയുടെ മുനപപില് 
ഒരപിക്ല് ടകാടെുവരടപ്ട്ടു. “കര്ത്ാവപിടറെ ടെ
മ്മരപിയാെുകള് തടറെ നപിരന്തരമായ ഇെയപരപിപാ�
നത്പിന ക്കീഴപി�ാണക്. അവപിെുന്ക് അവടര ധകവപി
െുകയപില്ല, ഉസപക്പിക്ുകയുമപില്ല” എന്ു അസദേഹയം 
ഉത്രയം പറഞ്ു. “ന്കീതപിമാന്ാരുടെ പാതസയാ പ്
ഭാതത്പിടറെ ടവളപിച്യം സപാട�; അതു നട്ടുച്വടര 
അധപികമധപികമായപി സശാഭപിച്ു വരുന്ു” (സെൃ. 4:18); 

“വക്രതയുള്ളവന [വഴപിടതറ്റപിയവന] യസഹാവയ്കു 
ടവറുപ്ാകുന്ു; ന്കീതപിമാന്ാര്സക്ാ അവടറെ സഖ്ത

യുടെക്” (സെൃ. 3:32). സങ്്കീ. 25:9,10,12,14; 32:8; 
37:23; 97:11; 119:66,99,100,130; ടയശ. 

30:18-21; ആസമാ. 3:7; മത്ാ. 11:25; 
13:11,16,17; 1 ടകാരപി. 10:11; യാടക്ാ. 
1:5). ടപാരുളപിട� അഗ്പിസ്തയംഭ
വുയം, സമഘസ്തയംഭവുയം, ധെവജനയം 
അവരുടെ അവസാന സ്വസ്ത
യപിസ�ക്ക് പ്സവശപിക്ുന്തുവടര 
അവടര നയപിക്ുന്തക് തുെരുടമ
ന്ു ഈ വാഗ്ദത്ത്പില് നപിന്ുയം 
മറ്റു വാഗ്ദത്ങ്ങളപില് നപിന്ുയം വ്ക്

മാണക്. അതു നടമ്മ നയപിക്ുസമ്പാള് 
അതപിസനാെു സെര്ന്ു നമുക്ു സഞ്ച

രപിക്ായം.
സമാഗമന കൂൊരടത് മൂെുന് സമഘ

സ്തയംഭവുയം അഗ്പിസ്തയംഭവുയം കാസ�ാെപിതമായ സത്
ടത്യുയം, ക്രപിസ്തുഗണത്പിസന്�ുള്ള സത്ത്പിടറെ 
ആത്ാവപിടനയുയം നപിഴ�പിപ്പിക്ുന്ു. കര്ത്ാവക് 
സുവപിസശഷയുഗയം ഉെന്കീളയം ക്രപിസ്തുഗണടത് കാ
സ�ാെപിതമായ സത്ത്പിടറെയുയം അതപിടറെ ആത്ാ
വപിടറെയുയം സ്വ്കീകര്ത്ാവുയം പാണ്പികശാ�യുയം 
ആക്പി ടവച്പിരപിക്ുന്ു എന്ാണക് ഇതക് അര്ത്ഥമാ
ക്ുന്തക്. PT’ 83 p. 79 ല് സമാഗമന കൂൊരത്പി
ടറെ െപിത്രത്പില് “അഭപിവൃദ്പിടപ്ട്ടക് മുസന്റപിവരുന് 
സത്ടത്” ക്ുറപിച്ക് ബ്രെര് സഗാല്ക്പി നസമ്മാെു 
സയംസാരപിക്ുന്ു: [ആെ്ജാതന്ാരുടെ സുവപിസശ
ഷയുഗ സഭ ഭൂരയംഗയം വപിട്ടതു മുതല് നമ്മുടെ ഈ 
കാ�ത്പില് “യുഗങ്ങള്ക്പിെയപില് സമര്പ്പിതരാ
യവര്” (Z 5761) ജനങ്ങസളാടൊത്ുള്ള ധെവ
ത്പിടറെ വാസസ്�വുയം സമാഗമസ്�വുയം അനു
ഗ്രഹ സ്�വുയം ആയപിരപിക്ുയം. അവരുടെ സമല് 
ടപാരുളപിട� സമഘസ്തയംഭവുയം അഗ്പിസ്തയംഭവുമായ 
കാസ�ാെപിതമായ സത്വുയം അതപിടറെ ആത്ാവുയം 
നപി�ടകാള്ളുയം. അവര് അതപിടറെ പാണ്പികശാ� 
ആയപിരപിക്ുയം].

നീതിമാന്ാരുടെ പാതയ�ാ  
പ്രഭാതത്ിടറെ ടെളിച്ചം 

യപാടൈ; അതു നട്ുച്െടര 
അധികമധികചം യ�ാഭിച്ു 

െരുന്ു.
സദൃ�ൊക്യങ്ങള് 4:18
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ഇത്രയം ഒരു വാഗ്ദത്ടത് 
സ�ാകയം അധപിസക്പപിക്ുകയുയം 
നപിന്പിക്ുകയുയം ടെയുന്ുടവങ്പി
ല്, ടെയടട്ട. എടന്തന്ാല് ഇതു 
ധെവവെനത്പിടറെയുയം ആത്ാ
വപിടറെയുയം സ്വ്കീകര്ത്ാവുയം പാ
ണ്പികശാ�യുയം ക്രപിസ്തു ആണക് 
എന് വസ്തുതയ്കക് ടതല്ലുസപാ�ുയം 
മാറ്റയം വരുത്ുന്പില്ല [ആത്്കീയ
മായപി തപിരടഞ്െുക്ടപ്ട്ടവര് 
ഏവരുയം സതജസ്ക്കരപിക്ടപ്ട്ടപിരപിക്
യാല്, ആത്പ്കാശപിതരുയം, ആത് 
ഉസത്ജപിതരുമായ “യുഗങ്ങള്ക്പി
െയപില് സമര്പ്പിതരായവര്” ഈ 
മഹാകൃപയുടെ സ്വ്കീകര്ത്ാക്ള് ആയപിരപിക്ുന്ു]. 
പ്പിയസര, നമുക്ുള്ള ഈ അവകാശയം, സ�ാകത്പിട� 
ഏറ്റവുയം ഉന്തര്ക്ുയം, പ്താപശാ�പികള്ക്ുയം, ജ്ാ
നപികള്ക്ുയം ഉടൊസയക്ാവുന്തുയം അവര്ക്ക് അഭപി
മാനപിക്ാവുന്വസയക്ാളുയം വ�പിയതുമാണക്. സക� 
അവകാശങ്ങളപി�ുയം ഏറ്റവുയം മഹത്ായ ഈ അവ
കാശത്പിനായപി കര്ത്ാവപിസനാെു നായം നന്പിയുള്ള
വരായപിരപിക്ുക. ഇസപ്ാഴടത് െുഷ്ടസ�ാകത്പി�ുള്ള 
ഏറ്റവുയം സശ്രഷ്ഠരായവര് ഏതു അവകാശങ്ങള് ഉള്ളവ
രായപിരുന്ാ�ുയം, ഉള്ളവരായപി അവര് കരുതുന്ുടടെ
ങ്പി�ുയം, അവസരാെു നമുക്ക് അസൂയ സതാന്ുവാന 
പാെപില്ല. “നപിങ്ങള് വപിശ്വാസത്പില് ഇരപിക്ുന്ുസവാ 
എന്ു നപിങ്ങടളത്ടന് പര്കീക്പിപ്പിന; നപിങ്ങടളത്
ടന് സശാധന ടെയക് വപിന” എന്തക് സമര്പ്പിതരായ 
ധെവമക്ളുടെ അവകാശമാണക് (2 ടകാരപി. 13:5).

“ധെവസനേഹത്പില് നപിങ്ങടളത്ടന് സൂക്പി
ച്ുടകാള്വപിന” എന്ു യൂൊ. 21-ല് നടമ്മ ക്ണപി
ക്ുന്ു. ഇവപിടെ പറയുന് “നപിങ്ങള്” പപിതാവപിനാല് 
ശുദ്്കീകരപിക്ടപ്ട്ടവരുയം സയശുക്രപിസ്തുവപിസ�ക്ു വപിളപി
ക്ടപ്ട്ടവരുയം സയശുക്രപിസ്തുവപില് പരപിപാ�പിക്ടപ്ട്ടവ
രുമായ ടെറപിയ ആട്ടപിന കൂട്ടമാണക്. അതപിനപ്കാരയം 
നമ്മുടെ ഈ വാക്ത്പിടറെ ഉെക്സബാധനയം ടെറപിയ 
ആട്ടപിന കൂട്ടത്പിനു സവടെപിയുള്ളതക് ആടണങ്പി�ുയം, 
അതക് നപിര്മ്മ�രായ യുവവ്കീരന്ാര്ക്ുയം എപ്പിഫനപി 
പാളയ സമര്പ്പിതര്ക്ുയം പ്ാസയാഗപികമാണക്. അവര് 
അങ്ങടന ആയതപിനാല് ധെവസനേഹയം സനെുവാനുയം 
അതപിടന നപി�നപിര്ത്ുവാനുയം അസന്വഷപിക്ണയം. 

എന്തുടകാടടെന്ാല് അവരുടെ 
ഇസപ്ാഴടത് വപിളപിയുയം ഭാവപിയപിട� 
പ്ത്ാശയുയം അതുസപാട� ആയപി
രപിക്ുയം. മറപിച്ായാല് പരാജയമാ
യപിരപിക്ുയം അവര്ക്ുടൊവുക. 
ആയതപിനാല് അവസരാെുള്ള ധെ
വസനേഹയം ധകവശമാക്ുന്തക് 
ധെവസനേഹത്പില് അവടരത്
ടന് സൂക്പിക്ുവാന അവടര 
സയാഗ്രാക്ുന്ു (PT’ 85, p. 
23,25).

എബ്രാ. 2:15 സ�ക്ക് ഇനപി 
നമുക്ു സപാകായം, “...ജ്കീവപര്ന്തയം 
മരണഭ്കീതപിയപില് [യാഗപരമായ] 

അെപിമകളായപിരുന്വടരടയാടക്യുയം വപിെുവപിച്ു”. 
ബ�പിയുടെ മൂ�്ടത്ക്ുറപിച്ു ഭയന് മഹാപുരു
ഷാരത്പിടറെ ത്കീക്ഷ്ണതക്ുറവപിടന കുറപിച്ാണക് പ്
ഥമമായുയം ഈ വാക്യം പരാമര്ശപിക്ുന്തക് എന്ു 
നായം മനസപി�ാക്ുന്ു. എന്ാല് ഇസത തത്വയം തടന് 
പപിസന്ാക്യം സപാകുവാന സാധ്തയുള്ളവരുയം ധെവ
ത്പിടറെ മക്ടളന് നപി�യപില് തടന് സസവപിക്ുന്തപി
�ുയം പൂര്ണ്ണ സ്വാതന്ത്വുയം സസന്താഷവുയം �ഭപിക്ാ
ത്വരുമായ യുവവ്കീരന്ാര്ക്ുയം എപ്പിഫനപി പാളയ 
സമര്പ്പിതര്ക്ുയം പ്ാസയാഗപികമാവുന്താണക് എന്ു 
ഇസപ്ാള് ഞാന നപിര്സദേശപിക്ുന്ു. “പപിന്തപിരപിയുന്
വരുയം തങ്ങളുടെ സമര്പ്ണ സനര്ച്ടയ യഥാര്ത്ഥ
മായപി സ്വ്കീകരപിക്ാത്വരുമായ ഭ്കീരുക്ള്” എന്ു 
ഇവടര ബ്രെര് റസ്സല് രൂക്മായപി വപിമര്ശപിക്ുന്ു 
(R 5607).

എടറെ പരപിസശാധനയപില് എബ്രാ. 2:15 ടനക്ു
റപിച്ുള്ള ബ്രെര് സജാളപിയുടെ [ടറടക്ാര്ഡു ടെയ് 
സൊസെ്ാത്ര മ്കീറ്റപിയംഗക്] ആശയങ്ങടള കടടെത്ു
വാനപിെയായപി. ഈ സമയയം ഞാന അവയപില് െപി�തക് 
നപിങ്ങളുമായപി പങ്ുവയ്കുന്ു. “ഇതക് ശരപിയാടണന്ു 
ഞാന പറയുയം. ഇസത തത്വയം തടന് ഏവര്ക്ുയം ബാധ
കമാണക്. ടെറപിയ ആട്ടപിന കൂട്ടത്പിട� െപി�ര് സപാ�ുയം 
വളടര ഭ്കീരുക്ളായപിരുന്ു. ഭ്കീരുക്ളായപി തുെര്ന് 
ഇവടര ഒരു ബന്ധനത്പിസ�ക്ു നയപിസച്ക്ാവുന് 
ഭയത്പില് നപിന്ുയം വ്കീടടെെുസക്ടെപിയുമപിരുന്ു. 
മടറ്റാരു ഗണമായ മഹാപുരുഷാരവുയം ഭയത്പിടറെ 
ബന്ധനത്പില് നപിന്ുയം വ്കീടടെെുക്ടപ്സെടെപിയപി

�യ�ാെ ഭക്തനാ� 
പുരുഷന് ആര്? അെന് തിര
ടഞെെുയകേണ്ുന് െഴി താന് 
അെനു കാണിച്ുടകാെുകേുചം.

സങ്ീര്ത്നങ്ങള് 25:12
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രുന്ു. അസത, ഇതക് യുവവ്കീരന്ാര്ക്ുയം എപ്പിഫനപി 
പാളയ സമര്പ്പിതര്ക്ുയം ബാധകമാണക്. ഭ്കീരുത്വത്പി
ടറെ ആത്ാവപിടന അല്ല, സനേഹത്പിടറെയുയം ശക്പിയു
ടെയുയം സുസബാധത്പിടറെയുയം അത്ാവപിടന അസത്ര 
ധെവയം നമുക്ു നല്കപിയതക്. ആയതപിനാല് അതു 
സക� ധെവജനടത്യുയം കുറപിച്ാണക് പരാമര്ശപി
ക്ുന്തക് ”.

ഇനപി നമുക്ക് സങ്്കീ. 25:14 പരപിഗണപിക്ായം, “യസഹാ
വയുടെ രഹസ്യം അവടന ഭയടപ്െുന്വരുടെ പക്
�ുടെക്; അവന തടറെ നപിയമയം അവടര അറപിയപിക്ു
ന്ു”. ഇവപിടെ പറയുന് യസഹാവയുടെ രഹസ്യം 
എന്താണക്? ന്കീത്കീകരപിക്ടപ്െുകയുയം, പൂര്ണ്ണമായപി 
സമര്പ്പിക്ുകയുയം ടെയ്വരായ യസഹാവടയ ഭയ
ടപ്െുന്വര്ക്ക് അതു ധെവത്പിടറെ ആഴസമറപിയ 
കാര്ങ്ങളാണക്. ഈ ധെവ്കീക നപിര്ണ്ണയയം ഭൂരപിഭാഗയം 
മനുഷ്രാശപിക്ുയം ഒരു രഹസ്മായപി തുെരുന്ു. തടറെ 
രഹസ് പദ്തപികടള കുറപിച്ുള്ള അറപിവു നല്കപി 
സ�ാകടത്സയാ സ�ാകത്പി�ുള്ള ബുദ്പിമാന്ാടര
സയാ കര്ത്ാവക് ആെരപിക്ുന്പില്ല. വപിശുദ്ന്ാര്ക്ു 
മാത്രമാണക് അതക് നല്കപിയപിട്ടുള്ളതക്! മത്ാ. 13:11 
ഇങ്ങടന പറയുന്ു, “സ്വര്ഗ്ഗരാജ്ത്പിടറെ മര്മ്മങ്ങ
ടള അറപിയുവാന നപിങ്ങള്ക്ു വരയം �ഭപിച്പിരപിക്ുന്ു; 
അവര്സക്ാ (അവപിശ്വാസപികള്സക്ാ) �ഭപിച്പിട്ടപില്ല.  
R 1906 ല് നപിന്ുയം ഉദ്രപിക്ുന്ു: “സ�ാകത്പിനു 
നമ്മുടെ സസന്താഷയം മനസപി�ാക്ുവാസനാ, ധെ
വസത്ാെുയം അവപിെുടത് പ്പിയ പുത്രസനാെുമുള്ള 
നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ മാധുര്ടത് രുെപിച്റപിയു
വാസനാ സാധപിക്ുകയപില്ല”. 

ധെവത്പിടറെ ആഴസമറപിയ കാര്ങ്ങടള സൂക്പി
ക്ുകയുയം സയംരക്പിക്ുകയുയം ടെയുന്തക് എപ്പിഫനപി 
പാളയ സമര്പ്പിതരുടെ െുമത�യാണക് എന്ുള്ളതപി
ടറെ ശക്പിസയറപിയ ടതളപിവപിടറെ കാ�സത്ക്ക് നായം 
വടന്ത്പിയപിരപിക്ുന്ു. നമ്മുടെ അറപിവുകള് മുഖ്മാ
യുയം സത്ത്പിടറെ എഴുത്ുകളപില് നപിന്ുള്ളവയാണക് 
എന്ു ഞാന പ്സ്താവപിച്പിരുന്ു. എന്പിരുന്ാ�ുയം 
ഇതു നടമ്മ ഒരു സൊെ്ത്പിസ�ക്ു എത്പിക്ുന്ു. 
എപ്പിഫനപി പാളയത്പി�ുള്ളവര് പ്ാകാരത്പില് കെ
ക്ാടത എങ്ങടനയാണക് ധെവവെനവുമായുള്ള 
ബന്ധത്പില് വരപിക? പ്ാകാരത്പില് നെക്ുന് കാര്
ങ്ങടള അറപിയുവാന മറശ്കീ� സുവപിസശഷയുഗത്പില് 
[പരപിമപിതമായ അര്ത്ഥത്പില്] ഒരു പ്തപിബന്ധമാ

യപിരുന്ു. സത്യം �ഭപിക്ുവാന ഒരുവന പ്ാകാര
ത്പില് കെക്ണമായപിരുന്ു എന്ാണക് നായം പഠപിച്ു 
സപാന്തക്. എന്പിരുന്ാ�ുയം വപിശാ�മായ അര്ത്ഥത്പി
ല് പാളയത്പി�ുള്ളവര്ക്ു ഇസത മറശ്കീ�യപി�ൂടെ 
തടന്യാണക് ധെവവെനയം പ്െര്ശപിപ്പിക്ടപ്ട്ടതുയം. 
മറശ്കീ�ടയ താങ്ങപിയപിരുന് 60 പ്ാകാരതൂണുകള് 
ഇസപ്ാള് എപ്പിഫനപി പാളയത്പി�ുള്ളവര്ക്ു രക്പി
താവുയം രാജാവുമായ ക്രപിസ്തുവപിടന പ്തപിനപിധ്കീകരപി
ക്ുന്ു (PT’ 2013, p. 30 ധബബപിള് സൊെ്ങ്ങള്).

സമാഗമന കൂൊരടത് കുറപിച്ുള്ള അഭപിവൃദ്പിടപ്
ട്ടക്  പുസരാഗമപിച്ു വരുന് സത്ടത് നമ്മുടെ ശ്രദ്
യപില് ടകാടെുവരുവാന പ്പിയ ബ്രെര് സഗാല്ക്പിടയ 
വ�പിയവനായ യസഹാവ അനുവെപിച്തപിനാല് നായം 
ധെവസത്ാെു വളടര നന്പിയുള്ളവരായപിരപിക്ുന്ു. 
അന്ത്കാ�ത്പില് ഉള്ള യഥാര്ത്ഥ “കാവല്ക്ാര്” 
ഉള്ടക്ാള്ളുന് ടപാരുളപിട� ഹബക്ൂക്ക് ഗണത്പി
ടറെ ഭാഗമായപി ബ്രെര് ടഹഡ്ാടന കര്ത്ാവു പ്സത്ക 
ര്കീതപിയപില് ഉപസയാഗപിച്ു എന് നമ്മുടെ അറപിവപിനു 
സഹായകമായപി നമുക്ു വസ്തുതകളുയം െപിത്രങ്ങളുയം 
അസദേഹയം നല്കപി. കാ�ങ്ങടളയുയം യഥാകാ�യം കാ
സ�ാെപിതമായപി പുസരാഗമപിച്ുവരുന് സത്ടത്യുയം 
കുറപിച്ക് ജാഗരപിക്ുന്തപി�ുയം ക്രമ്കീകരപിക്ുന്തപി�ുയം 
ബ്രെര് സജാണ്സടനയുയം, ബ്രെര് സജാളപിടയയുയം, 
ബ്രെര് സഗാല്ക്പിടയയുയം സഹായപിക്ുവാന ബ്രെര് 
ടഹഡക് മാനക് അവകാശയം �ഭപിച്ു. “ധെവപിക പദ്തപി
യുടെ മഹത്രമായ പര്വസാനടത്ക്ുറപിച്ുള്ള 
െര്ശനയം, അന്ത്കാ�ത്പിസ�ക്ു ടവച്പിരപിക്ുന് 
സമയയം ടതറ്റുകയപില്ല എന്ു ഹബക്ൂക്ക് പ്വെപിച്ു 
(2:3).” അവസശഷപിക്ുന് െപി� ഭാഗങ്ങളപില് ഈ 
െര്ശനയം താമസപിക്ുന്തായപി കാണടപ്ട്ടതപിനാല് 
ധെവയം ഈ പ്സത്ക സഹായപിടയ തടറെ ജനടത് 
ശക്്കീകരപിക്ുവാന ഉപസയാഗപിച്ു. അത്രയം ഒരു 
ൌത്ത്പിനു സവടെപി ധെവയം നപിര്സദേശപിക്ുന്വര് 
പ്സത്ക സഹായകന എന് നപി�യപില് ധെവയം വപി
സശഷവപിധപിയായപി തയാറാക്പിയവനുയം ഉപസയാഗപിച്വ
നുയം ആയപിരപിക്ുയം. തടറെ ജനടത് സഹായപിക്ുവാന 
ഒരു പ്സത്ക കാവല്ക്ാരന ഇല്ലാടത യസഹാവ 
അവടര വപിട്ടുകളയുകയപില്ല എന്ുള്ള യസഹാവയുടെ 
വാക്ുകള് എത്ര സത്മായവയാണക്.

PT 2002 p 43 ല് ബ്രെര് ടഹഡക് മാടറെ എപ്പിഫനപി 
പാളയ സമര്പ്പിതടര കുറപിച്ുള്ള െപി� അറപിവുകള് 
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ഞങ്ങള് പങ്ുവയ്കുന്ു. എപ്പിഫനപി പാളയ സമര്പ്പി
തര് എന് ഗണയം മുനനപിരയപിസ�ക്ു ഇസപ്ാള് വന്ു
ടകാടെപിരപിക്യാല്ത്ടന് അവരുടെ സവപിസശഷത, 
സമര്പ്ണയം, വളര്ച്, െപി� പ്സക്മായ നപിഴ�ുകള്, 
അവരുടെ പ്ത്ാശകള്, പ്ത്കീക്കള് എന്പിവടയ 
കുറപിച്ക് പ്സക്മായ സൊെ്ങ്ങള് ഉയര്ത്ുന്തക് 
വളടര കാസ�ാെപിതവുയം പ്സയാജനപ്െവുമായപി സതാ
ന്ുന്ു.

ആരാണ്റ് എപ്ിഫനി പാള� സമര്പ്ിതര്?
1954 ടസപക്റ്റയംബര് 16നു സശഷവുയം എന്ാല് 

വപിശുദ്പിയപിന ടപരുവഴപി തുറക്ുന്തപിനു മുനപുയം 
സയശുവപിടന തടറെ രക്പിതാവായപി സ്വ്കീകരപിച്ു 
തങ്ങളുടെ ജ്കീവടന ധെവത്പിനു സമര്പ്പിച്ക്, വപി
ശ്വസ്തടരന്ു ടതളപിയപിക്ുന് യഹൂെനുയം, ജാതപിയുയം 
ഉള്ടപ്െുന് ഗണടത്യാണക് എപ്പിഫനപി പാളയ 
സമര്പ്പിതര് എന്ു പറയുന്തക്. 1954 ടസപക്റ്റയംബര് 
16നു സശഷമാണക് അവര് സമര്പ്ണയം ടെയ്തക് എന് 
വസ്തുത, നാ�ാമസത്തുയം ഏറ്റവുയം അവസാനസത്
തുമായ തപിരടഞ്െുപ്ു ഗണമായ യുവവ്കീരന്ാരു
ടെ ഗണത്പിസ�ക്ു സയാഗ്തയുള്ളവരാകുവാന 
അവര് ധവകപിസപ്ായതപിടന ടതളപിയപിക്ുന്താണക്. 
എന്പിരുന്ാ�ുയം ക്വാസപി-ഇ�ക്പിട� മൂന്ു വപിഭാഗ
ത്പി�ുയംടവച്ക് ഏറ്റവുയം കൂെുതല് അവകാശങ്ങള് 
ഉള്ളതക് ഈ ഗണത്പിനാണക്. ക്വാസപി-ഇ�ക്പിട� 
എപ്പിഫനപി പാളയ സമര്പ്പിതര് ഒഴപിടകയുള്ള മറ്റു 
രടെു വപിഭാഗങ്ങള് (1) അബ്രഹാമ് വാഗ്ദത്ങ്ങളപി�ുയം 
സമാധശക ഉെമ്പെപികളപി�ുയം വപിശ്വസപിച്ക് അവസയാെു 
കൂട്ടായ്മയപിസ�ക്ു വന്ു വപിശ്വസ്തരായപി നപി�നപിന് 
സമര്പ്പിതരല്ലാത് യഹൂെന്ാര് (2) സുവപിസശഷ
യുഗത്പില്, തങ്ങളുടെ പാപങ്ങടള ഏറ്റു പറഞ്ക് 
സയശുവപിടന തങ്ങളുടെ രക്പിതാവായപി സ്വ്കീകരപിച്ക് 
മറുവപി�സയാെുയം, ന്കീത്കീകരണസത്ാെുയം വപിശ്വസ്തരായപി 
നപി�നപിന്വരുയം എന്ാല് സമര്പ്പിതരല്ലാത്വരുമായ 
ജാതപികളുയം യഹൂെന്ാരുയം.

ക്വാസപി-ഇ�ക്ക് എന് നാമത്ാല് ഇവടര വപിസശ
ഷപിപ്പിക്ുവാന കാരണയം ധെവയം അവടര തപിരടഞ്
െുപ്ുഗണടമന്സപാട� കരുതുന്തു ടകാടൊണക്. 
ബ്രെര് സജാണ്സന “അബ്രഹാമ് സന്തതപികളപിട� 
അഞ്ചാമടത് ഗണയം” (അബ്രഹാമ് സഹസ്ാബ്ദ 
പൂര്വ്വ സന്തതപിയപിട� താണ ക്രമത്പി�ുള്ളവര്) 
എന്ു അവടര വപിസശഷപിപ്പിച്ക് സയംസാരപിക്ുസമ്പാള്, 

അവര് മറ്റു നാ�ു തപിരടഞ്െുപ്ു ഗണങ്ങസളാെുള്ള 
സമാനതകള് പ്കെപിപ്പിക്ുന്തപിനാല് “അഞ്ചാമ
ടത് തപിരടഞ്െുപ്ുഗണയം” എന്ു സപാ�ുയം വപിളപി
ക്ടപ്ട്ടപിരപിക്ുന്ു. സഹസ്ാബ്ദയുഗ രാജ്ത്പില് 
ക്വാസപി-ഇ�ക്ക് സയാസവല് 2:28 �ുയം ടയശ. 60:14 
�ുയം പറയുന് “പുത്രന്ാര്” ആവുകയുയം, അങ്ങടന 
സവ�യപില് വളടര അവകാശങ്ങള് അവര്ക്ു നല്കു
കയുയം ടെയുയം. ഇതക് എപ്പിഫനപി പാളയ സമര്പ്പിത 
ഗണത്പിനു പ്സത്കമായുയം യാഥാര്ത്ഥ്മായപിരപിക്ുയം.

എപ്പിഫനപി പാളയ സമര്പ്പിതര് എന് പെയം തപി
രുടവഴുത്ുകളപില് കടടെത്ാനാകപില്ല എങ്പി�ുയം, 
അവരുടെ ഈ സപരപിട� മൂന്ു പെങ്ങളുയം തപിരുടവ
ഴുത്പില് നപിന്ുള്ളവയാണക്. ധെവജനമായ യപിസ്ാ
സയ�പിടറെ ടപാരുളപിട� പാളയത്പി�ുയം, സുവപിസശഷ 
തപിരടഞ്െുപ്ു ഗണടത് തപിരടഞ്െുത്തപിനു 
സശഷവുയം, എന്ാല് സാത്ാടറെ രാജ്ത്പിടറെ സയം
ഹാരകനുയം, ധെവരാജ്ത്പിടറെ സ്ാപകനുമായപി 
ക്രപിസ്തു തടറെ രടൊയം വരവപില് പ്ത്ക്നാവുകസയാ 
ടവളപിടപ്െുകസയാ ടെയുന്തപിനു മുനപക് സയശു
വപിടറെ സമര്പ്പിതരായ അനുയായപികളായപി മാറ്റപിയ 
ഗണടത് പരാമര്ശപിക്ുന്തായപി ഈ നാമടത് 
നമുക്ു കാണായം. വപിശുദ്പിയപിന ടപരുവഴപി ഒരുക്
ടപ്ട്ടതപിനുസശഷയം സമര്പ്ണയം ടെയുന്വരപില് നപിന്ു 
ഈ നാമയം ഈ ഗണടത് വ്ത്സ്തമാക്പി വയ്കുന്ു. 
അങ്ങടനയുള്ളവടര നമുക്ു സഹസ്ാബ്ദ പാളയ 
സമര്പ്പിതര് എന്ു ഉെപിതമായപി വപിളപിക്ായം.

എപ്ിഫനി പാള� സമര്പ്ിതര് “ജീെനിയൈകേ്റ് ”  
ആയണാ സമര്പ്ണചം ടെയ്ുന്ത്റ്?

അല്ല, എപ്പിഫനപി പാളയ സമര്പ്പിതരുയം മറ്റു തപി
രടഞ്െുപ്ുഗണങ്ങടളസപ്ാട� “മരണത്പിസ�ക്ക്” 
ആണക് സമര്പ്ണയം ടെയുന്തക്. പാപത്പിടറെ വാഴ്ച 
നെക്ുന്പിെസത്ാളയം, സാത്ാന ഈ സ�ാകത്പിടറെ 
ധെവമായപി തുെരുന്പിെസത്ാളവുയം കര്ത്ാവപിസനാെു
ള്ള സമര്പ്ണയം വപിശ്വസ്തതസയാടെ നപിവര്ത്പിക്ുവാന 
മരണപര്ന്തയം സമര്പ്പിതരായപിരപിക്ണയം. വപിശ്വസ്തരാ
യവര്ക്ുസപാ�ുയം മരണയം ഓഹരപിയായപി നല്കുന് 
ഇസപ്ാഴടത് അവസ്കള്ക്ു പുറടമ, അവരുടെ 
സമര്പ്ണ ഉെമ്പെപി സ്വയത്പിനുയം സ�ാകത്പിനുയം മരപിച്ു 
ധെവത്പിനായപി ജ്കീവപിക്ുന്തുമാകുന്ു. എപ്പിഫ
നപി പാളയ സമര്പ്പിതരപില് െപി�ര് ഒരുപടക് കഷ്ട
കാ�ത്പി�ൂടെ ജ്കീവപിച്ക് രാജ്ത്പിസ�ക്ു കെക്ു
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ന്വരായപിരപിക്ുയം. എങ്പി�ുയം അവരുടെ സമര്പ്ണയം 
മരണപര്ന്തയം വപിശ്വസ്തരായപിരപിക്ുക എന് ആത്ാ
വുള്ളതുമായപിരപിക്ുയം.

വപിശുദ്പിയപിന ടപരുവഴപി തുറക്ുകയുയം, സാഹ
െര്ങ്ങള് ന്കീതപിക്ു സപ്രകമാവുകയുയം ടെയുസമ്പാ
ള് ആ കാ�ത്ു സമര്പ്പിതരായവര് അവരുടെ മനു
ഷ്ത്വയം മരണപര്ന്തയം ത്ജപിസക്ടെപി വരപികയപില്ല. 
ഭൂമപിയപില് നപിത്ജ്കീവന പ്ാപപിക്ണടമങ്പില് പാപ
സത്ാെുയം ടതറ്റപിസനാെുയം നപിര്ജ്കീവരായപിരപിക്ുവാനുയം 
അങ്ങടന തുെരുവാനുയം സത്ത്പിനുയം ന്കീതപിക്ുയം ജ്കീ
വപിക്ുന്വരായപിരപിക്ുവാനുയം അവര് കെടപ്ട്ടവരാ
ണക്. അന്ക് സമര്പ്ണയം അങ്ങടന “ജ്കീവനപിസ�ക്ക്” 
ഉള്ളതായപിരപിക്ുയം.

ഏത്റ് ഉെമ്പെികേു കീഴിൈാണ്റ് എപ്ിഫനി പാള�  
സമര്പ്ിതര് രൂപചം ടകാണ്ത്റ്?

പുരാതന വ്കീരന്ാടരസപ്ാട� എപ്പിഫനപി പാളയ 
സമര്പ്പിതരുയം ആണടകാടെക് ഉറപ്ാക്പിയ ഉെമ്പെപിയു
ടെ ഭൗമപിക �ക്ണങ്ങള്ക്ു ക്കീഴപില് രൂപയം ടകാടെ
വരാണക് (ഉല്പ. 22:16-18). ആണടകാടെക് ഉറപ്ാക്പിയ 
ഉെമ്പെപിയുടെ ഈ ഭൗമപിക �ക്ണങ്ങടള അവരുടെ 
ആത്്കീയ മാതാവു എന്ു വപിളപിക്ായം. എന്തുടകാ
ടടെന്ാല് അവര്ക്ു സ്വന്തമായ ആ ഉെമ്പെപിയുടെ 
വാഗ്ദത്ങ്ങള് അവരുടെ ആത്്കീയ ജ്കീവടന പരപിസപാ
ഷപിപ്പിക്ുന്താണക്.

പുരാതന, യുവവ്കീരന്ാടരസപ്ാട�തടന് 
ഇവരുടെ സപരുയം ജ്കീവപുസ്തകത്പില് എഴുതപിയപിട്ടുടെക് 
എന്ു നമുക്ു കൃത്മായപി പറയുവാന സാധപിക്ുയം. 
എന്ാല് സപര് വപിളപിക്ടപ്ട്ട രടെു തപിരടഞ്െുക്
ടപ്ട്ട ഗണങ്ങളപില് നപിന്ുയം വ്ത്സ്തമായപി അവരുടെ 
സപരുകള് സ്വര്ഗ്ഗത്പില് എഴുതടപ്ട്ടപിട്ടപില്ല. വരുവാ
നുള്ള യുഗത്പില് പുതപിയ ഉെമ്പെപിക്ു ക്കീഴപില് വരു
ന്തുവടര ജ്കീവന അവര് സനെുന്പില്ല എങ്പി�ുയം ഈ 
മൂന്ു ഗണത്പിട�യുയം അയംഗങ്ങള് സമര്പ്ണത്പിനു 
സശഷയം, ആണടകാടെക് ഉറപ്ാക്പിയ ഉെമ്പെപിയുടെ 
ഭൗമ്കീക �ക്ണങ്ങള്ക്ു ക്കീഴപില് തങ്ങളുടെ സ്വഭാ
വങ്ങടള മുദ്രണയം ടെയുവാന ആരയംഭപിച്ു.

ഈ യുഗത്പില് ജ്കീവനായുള്ള പരപിസശാധന ഇല്ല 
എങ്പി�ുയം, നപിത്ജ്കീവനായപി എപ്പിഫനപി പാളയ സമ
ര്പ്പിതടര ഒരുക്ുവാന ഈ ജ്കീവപിതത്പി�ുയം, സഹ
സ്ാബ്ദത്പി�ുയം െപി� കാര്ങ്ങള് ഉടൊയപിരപിക്ുയം. 
അബ്രഹാമപിടറെ രടൊയം തരമായ ഭൗമപിക സന്തതപി 

എന് നപി�യപില് വപിശ്വസ്തടരന്ു ടതളപിയപിക്ടപ്െു
വാന ഈ ജ്കീവപിതത്പില് വപിശ്വാസത്പിടറെയുയം അനു
സരണത്പിടറെയുയം പരപിസശാധനകളപില് കൂെപി അവര് 
കെന്ു സപാസകടെതുടെക്. വാസ്തവത്പില് ഈ രടെക് 
കൃപകടളയുയം അവര് രൂപവതക്ക്രപിസക്ടെതായുടെക്. 
മരണപര്ന്തമുള്ള സമര്പ്ണയം വപിശ്വസ്തതസയാടെ പാ
�പിക്ുവാന അനപിവാര്മായ നപിസ്വാര്ത്ഥ സനേഹവുയം 
ഒരു വ�പിയ അളവപില് അവരപില് വപികസപിപ്പിടച്െുസക്
ടെതായുടെക്. െപി�സപ്ാള് െപി�ര് തപികഞ് സനേഹ
ത്പിടറെ �ക്്ത്പില് എത്പിസച്രുയം. 

ന്കീതപിക്ു സവടെപി അവര് പ്കീഡപിപ്പിക്ടപ്െുക
യുയം അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങടള വപികസപിപ്പിക്ുന്
തുയം ധെവയം തടറെ രാജ്ത്പില് അവര്ക്ു സവടെപി 
കരുതപി ടവച്പിരപിക്ുന് കൃപയുടെ വപിസശഷമായ 
സ്ാനത്പിസ�ക്ുള്ള അവരുടെ സയാഗ്തടയ ടത
ളപിയപിക്ുന്തുമായ ന്കീതപിക്ുസവടെപി കഷ്ടയം സഹപി
ക്ുകയുയം വപിശ്വാസത്പിടറെ നല്ല സപാര് ടപാരുതുക
യുയം സവണയം. എന്ാല് ഈ ജ്കീവപിതത്പി�ുയം അവര് 
അസനകയം അനുഗ്രഹങ്ങള്ക്ു പാത്രരാകുന്ുടെക്. 
എന്തുടകാടടെന്ാല് ധെവയം ക്രപിസ്തുവപി�ൂടെ തടറെ 
ഭാവപിയപിട� പുത്രന്ാസരാടെന്സപാട� അവസരാെു 
ടപരുമാറുന്ു. അങ്ങടന അവര്ക്ു തടറെ വെന
ത്പിടറെ അറപിവു നല്കുകയുയം (1 ടകാരപി. 2:9-12) 
കൂട്ടായ്മയാല് അവസരാെക് അെുക്ുകയുയം (യാസക്ാ. 
4:8; 1 സയാഹ. 1:3) തടറെ വെനയം അവടര പാപ
ത്പിടറെയുയം ടതറ്റപിടറെയുയം അധപികാരത്പില് നപിന്ക് 
കൂെുതല് കൂെുതല് സമാെപിപ്പിക്ുന്തപി�ൂടെ അവടര 
ശുദ്രാക്ുകയുയം (സയാഹ. 17:17; 8:32), അവര്ക്ക് 
തടറെ പരപിശുദ്ാത്ാവപിടന നല്കപി (�ൂടക്ാ. 11:13; 
1 സയാഹ. 3:24), അവടര തപിരുത്ുകയുയം അനുസര
ണയം പഠപിപ്പിക്ുകയുയം ടെയുന്ു (എബ്രാ. 12:6-11).

എപ്ിഫനി പാള� സമര്പ്ിതടര പരാമര്�ികേുന്
താ� ലൈൈിളിടൈ നിഴൈുകള്

ധബബപിളപില് ഇവടര പരാമര്ശപിക്ുന്തായ നപിഴ
�ുകള് നപിരവധപിയാണക്. അവയപില് രടെു നപിഴ�ുകള് 
ഇവപിടെ െുരുക്പി വപിവരപിക്ുന്ു: (1) സശബാ രാജ്പി 
(2) നപിഥപിന്കീമ്ര്

1954 ടസപക്റ്റയംബര് 16 നു സശഷവുയം എന്ാല് 
വപിശുദ്പിയപിന ടപരുവഴപി തുറക്ുന്തപിനു മുനപുയം 
സമര്പ്പിതരായവസരാ, സമര്പ്ണയം ടെയുവാന ഒരു
ങ്ങപിയപിരപിക്ുന്വസരാ, സത്ത്പിടറെ എഴുത്ുകളപി
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�ൂടെസയാ, സത്ത്പിടറെ എഴുത്ുകളാല് പ്കാ
ശപിതരായവരപി�ൂടെസയാ, എപ്പിഫനപി െൂതനുമായപി 
ബന്ധടപ്ട്ടവസരാ ആയ എപ്പിഫനപി പാളയക്ാടരയാ
ണക് സശബാരാജ്പി െപിത്ര്കീകരപിക്ുന്തക്. സത്ടത് 
അസന്വഷപിക്ുന്തുയം, അതപിടന സയംബന്ധപിച്ു സൊെ്
ങ്ങള് ഉന്യപിക്ുന്തുയം, സത്സത്ാെുള്ള ആശ്ചര്
കരവുയം അത്ധപികവുമായ മസനാഭാവസത്യുമാണക് 
സശബാരാജ്പിയുടെ ടപാരുള് പ്തപിപാെപിക്ുന്തക്.

അവസാന െപിത്രത്പില് സശബാരാജ്പി ഗണത്പി
ല് ഉള്ളവടരല്ലാവരുയം സമര്പ്പിതരാവുകയുയം, എപ്പിഫ
നപി പാളയ സമര്പ്പിതരുടെ കൂടെ അങ്ങടന എണ്ണ
ടപ്െുകയുയം ടെയുയം. മറുവശത്ക് സമര്പ്പിതരായ 
എപ്പിഫനപി പാളയക്ാരപില് എല്ലാവരുയം സശബാരാ
ജ്പി ഗണമാവുകയുമപില്ല. ഇതപിനു കാരണടമടന്തന്ാ
ല്, ബാബപിസ�ാണപി�ുള്ളവര് അസനകരുയം സമര്പ്ണയം 
ടെയുകയുയം പറൂസപിയ, എപ്പിഫനപി സത്വുമായപി 
ബന്ധത്പില് വരാടത തടന് എപ്പിഫനപി പാളയ 
സമര്പ്പിതടരസപ്ാട� മരണപര്ന്തയം വപിശ്വസ്തരായപി
രപിക്ുകയുയം ടെയുയം.

  സെവാ�യൊസന്ാരാണക് നപിഥപിന്കീമ്ര്. കാ�ഘട്ട
ത്പിനനുസരപിച്ക് അവടര വപിവപിധങ്ങളായ െപിത്രങ്ങളപി
�ൂടെ തപിരുടവഴുത്ക് അവതരപിപ്പിച്പിരപിക്ുന്ു. 1954 
നു സശഷമുള്ള കാ�ഘട്ടത്പില് നപിഥപിന്കീമ്ര് മൂന്ു 
ഗണങ്ങടള കാണപിക്ുന്ു (1) എപ്പിഫനപി പാളയ 
സമര്പ്പിതര് (2) പര്കീക്ാര്ത്ഥ ന്കീത്കീകരണയം പ്ാപപിച് 
സമര്പ്പിതരല്ലാത്വര് (3) ന്കീത്കീകരണയം പ്ാപപിക്ാ
ത് നാമസധയ ധെവജനയം (പൂര്ത്്കീകരപിക്ടപ്ട്ട 
അവസാന െപിത്രത്പില് 3-ാമടത് ഗണയം ഉള്ടപ്
െുന്പില്ല). ഈ മൂന്ു ഗണങ്ങളുയം മൂന്ു കാര്ങ്ങള് 
ടെയ്പിരപിക്ുന്ു (1) ബാബപിസ�ാണ് വപിട്ടു സപാന്ു 
(2) സത്ത്പിസ�ക്ക് ഒരളവപിട�ങ്പി�ുയം വന്ു (3) 
സഹസ്ാബ്ദയുഗത്പില് തങ്ങള്ക്ു സ്�ടമാരുക്ു
വാന തയാടറെുക്ുന്തപിനു മഹാപുരുഷാരടത്യുയം 
യുവവ്കീരന്ാടരയുയം പ്സത്കമായപി സഹായപിക്ുക
യുയം യഹൂെന്ാരുടെയുയം ജാതപികളുടെയുയം ഇെയപില് 
എപ്പിഫനപി പാളയയം നപിര്മ്മപിക്ുവാന സഹായപിക്ു
കയുയം ടെയ്ു. ബാബപിസ�ാണ് വപിട്ടു സപാരുകയുയം 
ടപാരുളപിട� സെവാ�യവുമായുള്ള ബന്ധത്പി�ുയം 
സത്സത്ാെു സെര്ന്ു നപിന് എപ്പിഫനപി പാളയ 
സമര്പ്പിതരുയം സ�വ്രുയം (മഹാപുരുഷാരവുയം യുവ
വ്കീരന്ാരുമായ സസഹാെരന്ാര്) തമ്മപി�ുള്ള വളടര 

അെുത്തുയം അനുഭാവമുള്ളതുമായ കൂട്ടായ്മയ്കു ഈ 
ടപാരുള് െപിത്രയം ഊന്ല് നല്കുന്ു. 

മനടശെ�ുടെ യഗാത്ചം
യുവവ്കീരന്ാരുയം എപ്പിഫനപി പാളയ സമര്പ്പിതരുയം 

തമ്മപി�ുള്ള അെുത് ബന്ധടത് മനടശെ സഗാത്രത്പി
ടറെ രടെു ഭാഗങ്ങള് െപിത്ര്കീകരപിക്ുന്ു. സയാര്ദോന 
നെപിക്ു കപിഴക്ക് അവകാശമുടൊയപിരുന് സഗാത്രത്പി
ടറെ ഒരു പാതപിടയ യുവവ്കീരന്ാര് നപിഴ�പിപ്പിക്ുന്ു. 
സയാര്ദോനു പെപിഞ്ാറക് അവകാശമുടൊയപിരുന് 
മറുപാതപിടയ എപ്പിഫനപി പാളയ സമര്പ്പിതരുയം നപി
ഴ�പിപ്പിക്ുന്ു. 

എപ്പിഫനപി പാളയ സമര്പ്പിതര് ആയപിരപിക്ുന് 
നപിഥപിന്കീമ്ര്ക്ു പുതപിയ ഉെമ്പെപിയുടെ ക്കീഴപില് വ്കീര
ന്ാസരാെു കൂടെ അെുത് കൂട്ടായ്മടയ സൂെപിപ്പിക്ുന് 
ടപാരുള് െപിത്രമാണക് ടകതൂറയുടെ (പുതപിയ ഉെമ്പെപി) 
മൂന്ാമടത് പുത്രനായ ടമൊന െപിത്ര്കീകരപിക്ുന് 
എപ്പിഫനപി പാളയ സമര്പ്പിതരപി�ുയം ടകതൂറയുടെ 
രടൊമടത് പുത്രനായ ടയാകക്ശാന െപിത്ര്കീകരപിക്ു
ന് വ്കീരന്ാരപി�ുയം കാണടപ്െുന്തക്. 

എപ്ിഫനി പാള� സമര്പ്ിതര്  
ഏതു പ്രതിഫൈത്ിനാ�ാണ്റ് പ്രത്യാ�ിയകേണ്ത്റ്?
ധെവജനത്പിടറെ ഏതു ഗണത്പില് ഉള്ളവ

ര് ആയാ�ുയം സമര്പ്ണയം ടെയുന്തക് പ്തപിഫ�യം 
പ്ത്കീക്പിച്ാവരുതക്. എന്പിരുന്ാ�ുയം, സമര്പ്ണയം 
ടെയ്തപിനു സശഷയം ഒരുവടറെ നപി�യ്കക് അനുസരപിച്ക് 
കര്ത്ാവപിടറെ കൃപ വാഗ്ദാനയം ടെയുന് പ്തപിഫ�
ത്പിനായപി പ്ത്ാശപിക്ുന്തക് ഉെപിതയം തടന്.

എപ്പിഫനപി പാളയ സമര്പ്പിതരപിട� വപിശ്വസ്തരാ
യവര്ക്ക് പുനരുത്ഥാനത്പിങ്ല് “ന്കീതപിമാന്ാരുടെ 
പുനരുത്ഥാനത്പില്” ഭാഗഭാക്ുകള് ആകുവാന 
അവകാശയം �ഭപിക്ുന്തായപിരപിക്ുയം. എന്ാല് നാ�ു 
തപിരടഞ്െുപ്ു ഗണങ്ങള്ക്ുള്ള “ജ്കീവനായുള്ള പു
നരുത്ഥാനത്പിസ�ാ”, വ്കീരന്ാര് പങ്ാളപികളാകുന് 
“നടല്ലാരു പുനരുത്ഥാനത്പിസ�ാ” അവര് പങ്ാളപികളാ
വുകയപില്ല. വ്കീരന്ാര് കഴപിഞ്ക് പുതപിയ ഉെമ്പെപിയുടെ 
ക്കീഴപില് സഹസ്ാബ്ദ സ്ാനവുയം സവ�യുയം സ്വ്കീകരപി
ക്ുന് പൂര്ത്്കീകരപിക്ടപ്ട്ട പ്ഥമ ഗണയം ഒരുപടക് 
എപ്പിഫനപി പാളയ സമര്പ്പിതര് ആയപിരപിക്ുയം. അവര് 
ഈ ജ്കീവപിതത്പില് സനെപിയ പുസരാഗതപി വപിശുദ്പിയപിന 
ടപരുവഴപിയപില് ഒറ്റയ്കു സഞ്ചരപിച്ു കൃപകളുടെ പൂ
ര്ണ്ണത സനെുവാന അവടര സവഗത്പില് പ്ാപ്തരാക്ുയം.



ബൈൈിള് സ്റ്റാന്്റാര്ഡ്  8

നപിഴ�പില് നപിഥപിന്കീമ്ര് ആണക് സ�വ്രുടെ പ്സത്ക 
സഹായപികള്. ടപാരുളപില് സഹസ്ാബ്ദ നപിഥപിന്കീമ്
രായ എപ്പിഫനപി പാളയ സമര്പ്പിതര് സ�വ്രുടെ 
(പുരാതന വ്കീരന്ാര്, മഹാപുരുഷാരയം, യുവവ്കീരന്ാ
ര്) പ്സത്ക സഹായപികള് ആയപിരപിക്ുയം. സമാടശ, 
ൊവ്കീെക്, അബ്രഹായം, ഇസക്ഹാക്ക്, യാസക്ാബക്, 
സഹസ്ാബ്ദയുഗ രാജ്ത്പി�ുള്ള മറ്റു പ്ഭുക്ന്ാ
ര് എന്പിവരുടെ പ്ധാന സഹായപികളാകുവാനുള്ള 
അവകാശയം മുനകൂട്ടപിയറപിയുന്തക് എത്ര മഹത്ര
മായ െര്ശനമാണക്!

സഹസ്ാബ്ദത്പിനു സശഷയം, ടപാരുളപിട� സ�വ്
രായ “പുരാതന വ്കീരന്ാരുയം മഹാപുരുഷാരവുയം യു
വവ്കീരന്ാരുയം (പപിന്്കീെക് ആത് ജ്കീവപികളാകുന് മൂന്ു 
ഗണങ്ങളുയം) ക്രപിസ്തുവപിനു ക്കീഴപില് സ�ാകടത് സസവപി
ക്ുന് സവ�യപില് ഭൂമപിയപിട� പ്സത്ക സഹായപിക
ളായപി” – മനുഷ്രാശപിക്ു സവടെപിയുള്ള അവരുടെ 
ശുശ്രൂഷയപില് സഹായത്പിനായപി ടപാരുളപിട� നപിഥപി
ന്കീമ്രായ എപ്പിഫനപി പാളയ സമര്പ്പിതര് ഉടൊകുയം. 
കൂെുതല് അറപിയുവാന: PT’ 55:20-23,41; PT’ 57:31; 
PT’ 58:7; PT’ 59:41-43; PT’ 62:14,30,31; PT’ 65:62; 
PT’ 67:13,14; PT’ 69:30,31; PT’ 71:38,39; PT’ 
72:14,73-75; PT’ 73:60,61; PT’ 83:11,78.

ഗിൈയ�ാന്യര്, നിഥിനീമ്യര്, പാള�കോര്
ധെവത്പിടറെ ആ�യത്പിനു സവടെപി “വപിറകു 

ക്കീറുകയുയം ടവള്ളയം സകാരുകയുമാണക്” നപിഥപിന്കീമ്രു
ടെ സവ�. നൂറ്റാടെുകള്ക്ു മുനപക് സയാശുവ (9:27) 
ഗപിബസയാന്ടര സെവാ�യത്പിനുയം സ�വ്ര്ക്ുയം മാത്ര
മല്ല മുഴുയപിസ്ാസയ�പിനുയം സവടെപി നപിസയാഗപിച്ു എന് 
വസ്തുത ഇതക് സൂെപിപ്പിക്ുന്ു. ഗപിബസയാന്രുടെ 
സവ� നപിരവധപി വര്ഷങ്ങള് തുെര്ന്ു. 2 ശമു. 21:2-9 
ശൗല് നപിരവധപി ഗപിബസയാന്ടര ടകാല്ലുന്തുയം, ആ 
വപിഷയയം ൊവ്കീെക് ഏടറ്റെുക്ുകയുയം, ശൗ�പിടറെ കു
െുയംബത്പില് പ്തപികാരയം നെത്ുകയുയം ടെയുന്തു 
കാണായം. ഇതപിനു സശഷയം തപിരുടവഴുത്പില് ഗപിബസയാ
ന്ടര ഒരു ജനതടയന് ര്കീതപിയപില് പരാമര്ശപിച്പിട്ടപില്ല. 
വാക്യം 2 ഞങ്ങള് ഉദ്രപിക്ുന്ു: “രാജാവക് ഗപിബസയാ
ന്ടര വപിളപിച്ക് അവസരാെു പറഞ്ു: - (ഗപിബസയാന്ര് 
യപിസ്ാസയ�പില് ഉള്ളവരല്ല അസമാര്രപില് സശഷപിച്
വരടത്ര; അവസരാെു യപിസ്ാസയല് മക്ള് സത്യം 
ടെയ്പിരുന്ു; എങ്പി�ുയം ശൗല് യപിസ്ാസയ�്ര്ക്ുയം 
യഹൂെ്ര്ക്ുയം സവടെപി തനപിക്ുടൊയപിരുന് എരപിവപില് 

അവടര സയംഹരപിച്ു കളവാന ശ്രമപിച്ു)”, വാക്യം 
3 “ൊവ്കീെക് ഗപിബസയാന്സരാെു: ഞാന നപിങ്ങള്ക്ു 
എന്തു ടെയ്ു തസരണയം; നപിങ്ങള് യസഹാവയുടെ 
അവകാശടത് അനുഗ്രഹപിസക്ടെതപിനു ഞാന എന്തു 
പ്തപിശാന്തപി ടെസയണടമന്ു സൊെപിച്ു”.

പപിന്്കീെു ൊവ്കീെുയം പ്ഭുക്ന്ാരുയം സ�വ്ടര ശു
ശ്രൂഷപിക്ുവാന നപിഥപിന്കീമ്രുടെ കൂടെ ഇവടരയുയം 
ഉള്ടപ്െുത്പിയപിരപിക്ണയം (എസ്ാ. 8:20). അങ്ങടന 
സെവാ�യസത്ാെു ബന്ധടപ്ട്ടു സ�വ്ര്ക്ക് സമാന
മായ ശുശ്രൂഷകള് ഗപിബസയാന്രുയം നപിഥപിന്കീമ്രുയം 
ടെയ്ു സപാന്ു എന്ു കരുതായം.

യസഹാവയുടെ ശുശ്രൂഷയപില് സ�വ്ര്ക്ു സഹാ
യപികളായപിരപിക്ുവാനുള്ള അവകാശടത് നപിഥപിന്കീമ്
രപില് അസനകരുയം വപി�മതപിക്ുന്ു. 70 വര്ഷസത്ാളയം 
ന്കീടെുനപിന് സെശത്പിടറെ ശൂന്കാ�ത്പിനു സശഷയം 
അെപിമത്വത്പില് നപിന്ു മെങ്ങപി സപാകുവാനുള്ള വഴപി 
സകാസരശക് (എസ്ാ. 1:3) തുറന്സപ്ാള്, നല്ല സയംഖ് 
നപിഥപിന്കീമ്ര് മെങ്ങപിസപ്ായപിരുന്ു. ടസരുബ്ാസബ�പി
സനാെുകൂടെ മെങ്ങപിയവരുടെ ആെ് പട്ടപികയപില് 74 
സ�വ്രുയം, 128 സയംഗ്കീതക്ാരുയം, 139 വാതപില്കാവ
ല്ക്ാരുയം, 392 സെവാ�യ ൊസന്ാരുയം, ശസ�ാസമാ
ടറെ ൊസന്ാരുടെ മക്ളുയം ഉടൊയപിരുന്ു (എസ്ാ. 
2:2,40-58; ടനഹ. 7:7; 46:60). പപിന്്കീെു എസ്ാസയാ
െു കൂെപി മെങ്ങപിയവരപില് സ�വ്ര് 38 സപര് മാത്രസമ 
ഉടൊയപിരുന്ുള്ളു. എന്ാല് സെവാ�യൊസന്ാര് 
220 സപര് ഉടൊയപിരുന്ു (എസ്ാ. 5:17-20). സെവാ
�യൊസന്ാര് പ്കെപിപ്പിച് ഭക്പിമൂ�യം ഗണ്മായ 
ര്കീതപിയപില് അവരുടെ പെവപി ഉയര്ത്ടപ്ട്ടു. പപിന്്കീെു 
ക്രമപ്കാരയം സ�വ്ര് കഴപിഞ്ാല് അെുത് സ്ാന
ത്ക്, സ�വ്രുടെ മാര്ഗ്ഗനപിര്സദേശമനുസരപിച്ു പ്വ
ര്ത്പിക്ുന്വരായപി, സൗജന് സെവാ�യ ൊസന്ാ
രായപി അവടര കാണായം.  

മെങ്ങപിവന് മറ്റു സെശഭ്രഷ്ടന്ാസരാെുകൂടെ അവര് 
മുനപുടൊയപിരുന് പട്ടണങ്ങളപില് പാര്ത്ുസപാ
ന്ു (1 െപിന. 9:2; എസ്ാ. 2:7; ടനഹ. 7:73; 11:3). 
അറ്റകുറ്റയം ത്കീര്ത്ുടകാെുക്ുവാന സഹായപിച് 
സനതാക്ന്ാരുടെ ക്കീഴപില് അവരുടെ പ്സത്ക വാ
സസ്�മായ ഓസഫല് കുന്പില് അവര് പാര്ത്ു 
(ടനഹ. 3:26; മാര്ജപിന; 11:21). ഇവപിടെ അവര് സെവാ
�യസത്ാെു വളടര സമ്കീപത്ായപിരുന്തുടകാടെു 
അതു ശുശ്രൂഷയ്കു വളടര സൗകര്പ്െമായപിരുന്ു. 
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മറ്റു സെവാ�യ സഹായപികടളസപ്ാട� തടന് നപി
കുതപിയപില് നപിന്ു ഇവടരയുയം ഒഴപിവാക്പിയപിരുന്ു 
(എസ്ാ. 7:24). കൂൊടത സെവാ�യ ഭണ്ാരത്പില് 
നപിന്ുയം രടൊമടത് െശായംശത്ാ�ുയം അവടര നപി�
നപിര്ത്പി സപാന്ു (ആവ. 14:22-29; PT’ 68 p. 78). 
ന്കീതപിസയാെുയം ബഹുമാനസത്ാെുയം കൂടെ പരപിെരപിക്
ടപ്സെടെ പരപിസഛേെനസയറ്റ അന്ജാതപിക്ാര് ആയപിരു
ന്ു അവര് (പുറ. 12:48,49; സ�വ്. 19:33,34; E-11, pp 
207,208). യപിസ്ാസയല് പൗരതയപില് സ്വതന്തരായപി 
അവടര കണക്ാക്പിയപിരുന്ു. “അറപിവുടകാടെുയം” 
“ജ്ാനയംടകാടെുയം” “സെശടത് ജാതപികസളാെു സവ
ര്ടപ്ട്ടു ധെവത്പിടറെ ന്ായപ്മാണത്പിസ�ക്ു 
തപിരപിഞ്ു വന്വരുയം” “തങ്ങളുടെ സസഹാെരന്ാ
സരാെു സെര്ന്ു... ധെവത്പിടറെ ന്ായപ്മാണയം 
അനുസരപിച്ു നെക്ുകയുയം തങ്ങളുടെ കര്ത്ാവായ 
യസഹാവയുടെ സക� കല്പ്നകളുയം വപിധപികളുയം 
െട്ടങ്ങളുയം പ്മാണപിച്ു ആെരപിക്ുടമന്ുയം ശപഥവുയം 
സത്വുയം [വളടര ഗൗരവസമറപിയ കരാര്] ടെയ്വരുയം” 
ആണക് (ടനഹ. 10:28,29). പുതപിയ നപിയമത്പിസ�ാ 
അടല്ലങ്പില് അടപ്ാക്രപിഫയപിസ�ാ (Apocrypha) അവ
ടരക്ുറപിച്ു സൂെന ഒന്ുയം തടന് ഇല്ലാത്തപിനാ
ല് യഹൂെജനതയപിസ�ക്ു ഇവര് �യപിച്ു സെര്ന്ു 
എന്ു മനസപി�ാക്ായം.

ക്ിസ്റ്തുെിടറെ സ�സ്ാബ്ദ സന്തതികള്
യഥാസ്ാപനവര്ഗ്ഗവുയം അവരുടെ സഹസ്ാബ്ദ 

സന്തതപികളുയം രാജ്ത്പിടറെ ഭൗമപിക വശത്പിടറെ 
സ്ാപനയ്കു സശഷയം സവഗത്പില് വരുയം എന്ുയം 
(സങ്്കീ. 68:31; 110:3) ക്രപിസ്തു ഗണടത് അവരുടെ 
ഭൗമപിക കാ�യളവപില് പരപിഹസപിച്വരുയം, പ്കീഡപിപ്പി
ച്വരുയം, നശപിപ്പിച്വരുയം ആയവരുടെ എതപിര്പ്പിടന 
യഥാസ്ാപനത്പിങ്ല് അവസാനപിപ്പിക്ുടമന്ുയം 
ധെവയം ക്രപിസ്തുവപിനു ഉറപ്ുടകാെുത്ു (നപിടന് വപിട്ടു
സപാകുന്ു: ടയശ. 49:17 �്കീസര്). തങ്ങളുടെ അെു
ക്ല് വരുന്വടര ശ്രദ്പിക്ുവാന ക്രപിസ്തുവപിസനാെു 
അനുശാസപിച്പിട്ടുടെക് (ടയശ. 60:3-5). ക്രപിസ്തു ഒരു 
അ�ങ്ാരമായപി ആ�ങ്ാരപിക വസ്സ്തയം ധരപിക്ുടമന്ുയം 
ഒരു മണവാട്ടപി തടറെ ആഭരണങ്ങളാല് ബന്ധപിക്
ടപ്െുന്തുസപാട� സമര്പ്ണത്പിനായപി ഇവടര 
ബന്ധപിപ്പിക്ുടമന്ുയം ധെവയം വാഗ്ദാനയം ടെയ്ു. 

സഭാ സയാദ്ാക്ള് എന് നപി�യപില് അവര്ക്ു
ടൊയപിരുന് പെവപി അവരുടെ വ�പിയ സഹസ്ാബ്ദ 

കുെുയംബടത് സയംബന്ധപിച്ക് വളടര െുരുങ്ങപിയതാ
യപിരപിക്ുയം. അവടര നശപിപ്പിച് സാത്ാനുയം അവടറെ 
അനുയായപികളുയം െൂസരക്ു മാറ്റടപ്െുയം (E-2, p 145). 
മുനപു നഷ്ടടപ്ട്ടതായ, ആ�ങ്ാരപികമായ മക്ളപില് 
അസനകര് (നപിടറെ പുത്രഹ്കീനതയപിട� മക്ള്, ടയശ. 
49:20) സുവപിസശഷയുഗത്പില് സഭയ്കുടൊയപിരുന് 
പെവപി സപാരാതപിരപിക്ുന്ു, അവര്ക്ു പെവപികള് 
�ഭപിക്ണടമന്ു ആവശ്ടപ്െുയം. ഒരു ഗണടമന് 
നപി�യപില് ബാബപിസ�ാണപില് ഇല്ലായ്മ ടെയടപ്ട്ടുയം 
തരപിശായുയം (നപിരാശ്രയരുയം ഫ�മപില്ലാത്വരുയം, വാക്യം 
21) വപിശ്രമ രഹപിതരുമായ അെപിമകളായപി ഇരപിക്ു
ന് നടമ്മ കടെക്, ഈ പുതപിയ ഉെമ്പെപിയപിന മക്ള് 
എവപിടെ നപിന്ു വരുന്ു എന്ു ക്രപിസ്തു ഗണയം തങ്ങ
സളാെു തടന് സൊെപിക്ുയം (PT’ 77, p.38).

തടറെ തപിരടഞ്െുപ്പിന സവ� പൂര്ത്പിയാക്പിയ
തപിനു സശഷയം സഹസ്ാബ്ദത്പില് മുഴു മനുഷ്രാശപി
യുടെയുയം സമല് (ജാതപികള്... ജനതകള്) യസഹാവ 
തടറെ ശക്പിടയ കാണപിക്ുടമന്ുയം, അവര്ക്ു 
സവടെപി തടറെ സത്ത്പിടറെയുയം ന്കീതപിയുടെയുയം 
പരപിശുദ്പിയുടെയുയം ടകാെപിടയ ഉയര്ത്ുടമന്ുയം 
പറയുന്ു. (ടയശ. 11:10,12; 52:10; 62:10; അടപ്ാ. 
15:14-17) ക്വാസപി-ഇ�ക്പിട� വപിശ്വസ്തരായ യഹൂെ
ന്ാരുയം ജാതപികളുമായ യഥാസ്ാപന “പുത്രന്ാര്” 
പ്സത്കമായപി സനേഹപിക്ടപ്െുകയുയം അനുഗ്രഹപിക്
ടപ്െുകയുയം ടെയുയം. ടയശ. 49:22: “ഞാന ജാതപിക
ള്ക്ു [ജനത്പിനു] എടറെ ധക ഉയര്ത്ുകയുയം വയം
ശങ്ങള്ക്ക് എടറെ ടകാെപി കാണപിക്ുകയുയം ടെയുയം; 
അവര് നപിടറെ പുത്രന്ാടര തങ്ങളുടെ മാര്വ്വപി�ണച്ുയം 
പുത്രപിമാടര സതാളപില് എെുത്ു ടകാടെുയം വരുയം”. 
തപിരടഞ്െുക്ടപ്ൊത് “പുത്രപിമാര്” അവര്ക്ുള്ള 
അനുഗ്രഹത്പിനായപി ക്രപിസ്തുവപിസ�ക്ു ആ�ങ്ാരപിക
മായപി ടകാടെുവരടപ്െുയം (ടയശ.60:4).

ടയശ. 49:23, “രാജാക്ന്ാര് നപിടറെ സപാറ്റപ്ന്ാ
രുയം അവരുടെ രാജ്പികള് നപിടറെ സപാറ്റമ്മമാരുയം 
ആയപിരപിക്ുയം; അവര് നപിടന് സാഷ്ടായംഗയം വണങ്ങപി, 
നപിടറെ കാ�പിട� ടപാെപി നക്ുയം; ഞാന യസഹാവ 
എന്ുയം എനപിക്ായപി കാത്പിരപിക്ുന്വര് �ജ്പിച്ു
സപാകയപില്ല എന്ുയം ന്കീ അറപിയുയം”. യഥാസ്ാപന
ത്പില് വപിശ്വസ്തരായ ക്വാസപി-ഇ�ക്ുയം, തപിരടഞ്െുക്
ടപ്ൊത് വപിശ്വസ്തരുയം, വപിശുദ്പിയപിന ടപരുവഴപിയപില് 
സഹായമാവശ്മുള്ളവടര പരപിെരപിക്ുന്തപിനായപി 
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രടൊയം ആൊമപിടനയുയം ഹവ്വടയയുയം സസവപിക്ുടമന്ു 
ഈ വാക്യം സൂെപിപ്പിക്ുന്ു (മത്ാ. 25:34-40). 
സയശുവപിടറെ നാമത്പിങ്ല് എല്ലാ മുഴങ്ാ�ുയം മെ
ങ്ങുകയുയം എല്ലാ നാവുയം സയശുക്രപിസ്തു കര്ത്ാവു 
എന്ു പപിതാവായ ധെവത്പിടറെ മഹത്വത്പിനായപി 
ഏറ്റുപറയുകയുയം ടെയുസമ്പാള് യസഹാവയുടെ പ്
വെനത്പിടറെ മഹത്രമായ സഫ�്കീകരണയം ക്രപിസ്തു 
െര്ശപിക്ുയം (ടയശ. 45:22,23; ഫപി�പി. 2:9-11). സാത്ാ
നാല് അന്ധരാക്ടപ്ട്ടക് ധെവത്പിടറെ യഥാര്ത്ഥ 
ജനടത് (സ്കീസയാന) നപിന്പിക്ുകയുയം പ്കീഡപിപ്പിക്ു
കയുയം ടെയ് ഏവരുയം അവടര തപിരപിച്റപിയുകയുയം 
രാജ്ത്പിടറെ വാഴ്ചയപില് അവര്ക്ു പൂര്ണ്ണമായപി ക്കീ
ഴക്  ടപ്െുകയുയം (ടയശ. 60:14,15; 29:18-24) ടെയുയം: 
“എന്തുടകാടടെന്ാല് എനപിക്ായപി കാത്പിരപിക്ുന്
വര് ഒരുനാളുയം �ജ്പിച്ു സപാകയപില്ല" എന്ു ധെവയം 
വാഗ്ദത്യം ടെയുന്ു (PT’ 76, p.37).

ശാര്കീരപികവുയം, മാനസപികവുയം, സാന്ാര്ഗ്ഗപികവുയം, 
മതപരവുമായ കഴപിവുകളപില് (എബ്രാ. 11:35,40; 
12:23 തങ്ങളുടെ സ്വഭാവടത് പൂര്ണരാക്പിയ ന്കീ
തപിമാന്ാര്) കല്ലറയപില് നപിന്ുയം പൂര്ണ്ണരായപി ഉയപി
ര്ക്ുന് രാജാക്ന്ാര് (വ്കീരന്ാര്) കാസ�ാെപിതമായ 
സത്യം ടകാടെുയം അതപിടറെ ആത്ാവുടകാടെുയം 
യഥാസ്ാപനവര്ഗ്ഗടത് സപാഷപിപ്പിക്ുന് പ്സത്ക 
വ്ക്പികള് ആയപിരപിക്ുയം. ഈ സവ�യപില് അവടര 
സഹായപിക്ുന്വരായപിരപിക്ുയം എപ്പിഫനപി പാളയ 
സമര്പ്പിതര് (അവരുടെ രാജ്പികള്) [മാര്ജപിന: രാ
ജകുമാരപികള്].

മനുഷ്രാശപിയപിട� ഏവടരയുയം സപാട� ഇവരുയം 
ക്രപിസ്തുവപിനു മുനപപില് ക്രസമണ വണങ്ങുയം (ടയശ. 
60:14; ഫപി�പി. 2:9-11; സങ്്കീ. 72:9). മനുഷ്രാശപിക്ു 
സവടെപിയുള്ള മഹത്ായ സഹസ്ാബ്ദ മാദ്്സ് 
സവ� പൂര്ത്പിയായതപിനു സശഷയം, യസഹാവയാണക് 
പരാശ്രയയം സവടൊത്വനുയം, സര്വ്വശക്നുയം എന്ുയം 
തപിരടഞ്െുക്ടപ്ട്ടവര്, ക്വാസപി-ഇ�ക്ക്, തപിരടഞ്
െുക്ടപ്ൊത്വര് തുെങ്ങപി അവരുടെ വ്കീടടെെു
പ്പിനായപി ധെവത്പില് കാത്പിരുന്വര് ഒരപിക്�ുയം 
�ജ്പിക്യപില്ല എന്ുയം ക്രപിസ്തുവുയം (കൂടെ മറ്റുള്ളവരുയം) 
തപിരപിച്റപിയുയം (സങ്്കീ. 27:14; ടയശ. 25:9; PT’ 77, p. 
38).

എടറെ പ്പിയ സസഹാെരന്ാടര, എപ്പിപ്നപി പാളയ 
സമര്പ്പിതരുടെ പ്ത്ാശയുള്ളവര്ക്ക്, ഇതക് പര്കീക്ാ 

കാ�മാണക്! ഇതപില് വപിശ്വസ്തരായവര്ക്ക് മതപിയായ 
കൃപ എന്ുയം ഉടെക്. അതു വളടര ഇല്ല എങ്പില്ത്
ടന്യുയം, വപിശ്വസ്തതസയാടെ വപിനപിസയാഗപിക്ുന് പക്യം 
ആവശ്ങ്ങള്ക്ു മതപിയായതു ആണക്. അതുടകാ
ടെു, വപിശ്വസ്തതസയാടെ വപിനപിസയാഗപിക്ാത് പക്യം 
പപിശാെക്, സ�ാകയം, ജഡയം എന്പിവ ഒരു ടെറപിയ വപിെവപി
�ൂടെ സപാ�ുയം അകത്ു കയറുവാന സാഹെര്മുടെക്. 
ആയതപിനാല് എപ്പിപ്നപി പാളയ സമര്പ്പിതര് സ്വയയം 
ഉയര്ന്ു തപിന്ടയ ഊര്ജ്സ്വ�തസയാടെ പുറയംതള്ളപി, 
അവരുടെ വപിശ്വസ്തതടയ ടതളപിയപിക്ാത്പക്യം പരപി
സശാധനയപില് പരാജപിതരാകുയം. അവര് വപിജയപിക്ുസമാ 
ഇല്ലസയാ എന്തക് ധെവത്പിടറെ ക്രമ്കീകരണത്പില് 
അെപിസ്ാനടപ്ട്ടപിരപിക്ുന്ു. അവര് പരാജയടപ്ട്ടാ
ല് ആ പരാജയയം എത്ര വ�പിയതായപിരപിക്ുയം; അവര് 
വപിജയപിച്ാല് ആ വപിജയയം എത്ര വ�പിയതായപിരപിക്ുയം! 
അതുടകാടെു കര്ത്ാവപിടറെ വപിശ്വസ്തതയുടെയുയം 
സമ്മര്ദേത്പിടറെയുയം ആത്ാവു ടകാടെു സ്വയയം യുദ്
സന്ദ്രാവുകയുയം കര്ത്ാവു അവടര വപിളപിച്പിരപിക്ു
ന് നല്ല സവ�യ്കായപി എരപിസവാടെ പ്വര്ത്പിസക്ടെതുയം 
എപ്പിപ്നപി പാളയ സമര്പ്പിതര്ക്ു അനപിവാര്മാണക്. 
ഈ ആത്ാസവാ െുകൂടെ ക്രപിസ്ത്കീയ ജ്കീവപിതത്പിനുയം 
അതപിടറെ ശുശ്രൂഷയ്കുമായപി നമുക്ു സന്ദ്രാകായം.

ലദെത്ിടറെ സത്യചം:
“കൃപ�ാൈയ്ാ നിങ്ങള് െി�്ാസചം മൂൈചം 
രക്ികേടപ്ട്ിരികേുന്തു; അതിനുചം 
നിങ്ങള് കാരണമ്; ലദെത്ിടറെ 
ദാനമയത് ആകുന്ു. ആരുചം പ്ര�ചം

സികോതിരിപ്ാന് പ്രെൃത്ികളുചം 
കാരണമ്”

എയഫസ്യര് 2:8-9

സാത്ാടറെ അസത്യചം:
നിങ്ങള് ഒരു നന്�ുള്ള െ്യക്തി�ാ�ിരുന്്റ്, 

നിരെധി ന് കാര്യങ്ങടള ടെ�്റ്താല് ലദെചം 
നിങ്ങടള രക്ികേുചം! ടതറ്്റ്!
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മഹാനായ മല്ക്പിസസടെക്ക്
THE GREATER MELCHISEDEC

“�ായൈചം രാജാെുചം അത്യുന്തനാ� ലദെത്ിറെ പുയരാ�ിതന്...  
നീതി�ുടെ രാജാെ്റ് പിടന് �ായൈചം രാജാെ്റ് എന്ുെച്ാല് സമാധാനത്ിടറെ രാജാെ്റ് ” എബ്ാ. 7:1,2.

മുന എഡപിറ്റര് ആയപിരുന് ടറയക് മണ്ഡക് ജപി 
സജാളപിയുടെ ഒരു പ്സയംഗടത് അെപിസ്ാനമാക്പിയ 
ഒരു സ�ഖനമാണക് ഇതക്.

സയംഭവപിച്ു കഴപിഞ്പിരപിക്ുന് വ്വസ്ാകാ�
ത്പിടറെ മാറ്റടത്യുയം, പാപപരപിഹാരത്പിട� ക്രപി
സ്തുവപിടറെ പങ്പിടനയുയം, ടപാതുവായപി പറഞ്ാല് 
യഹൂെനുയം ജാതപിയുമെങ്ങുന് സഭയുടെ പങ്പിടനയുയം 
തപിരപിച്റപിയുവാന ഈ വപിഷയത്പിടറെ പഠനയം ഒരു 
അെപിസ്ാനമാണക്. ഇതാണക് നമ്മുടെ പഠനത്പിടറെ 
പ്തപിപാെ്യം.

 എബ്രായര്ക്ക് എഴുതപിയ സ�ഖനത്പിട� ഒന്ു
മുതല് ആറക് വടരയുള്ള അദ്്ായങ്ങള് യഹൂെ 
സസഹാെരങ്ങള്ക്ക് എഴുതടപ്ട്ടപിരപിക്ുന്താണക്. 
തടറെ യഹൂൊ സ്വസെശപികസളാെക് രടെക് തരത്പി�ുള്ള 
പൗസരാഹപിത്ങ്ങളുടെയുയം വ്ത്ാസയം കാണപിക്ുക
യായപിരുന്ു പൗട�ാസപിടറെ െുമത�. ഒന്ാമസത്തക് 
അവര്ക്ക് പരപിെയമുള്ള അഹസരാന് പൗസരാഹപിത്
വുയം, രടൊമസത്തക് മല്ക്പിസസടെക്പിടറെ പൗസരാ
ഹപിത്വുമായപിരുന്ു. രടൊമസത്തപിനക് കൂെുതല് 
വപിശെ്കീകരണയം ആവശ്മായപിരുന്ു.

അബ്�ാചം ദ�ാചം�ചം ടകാെുകേുന്ു.
“ശാസ�യം രാജാവുയം അത്ുന്തനായ ധെവത്പി

ടറെ പുസരാഹപിതനുമായ ഈ മല്ക്കീസസടെക്ക് രാജാ
ക്ന്ാടര ജയപിച്ു മെങ്ങപിവരുന് അബ്രാഹാമപിടന 
എതപിസരറ്റക് അനുഗ്രഹപിച്ു” എന്ു 7-ായം അദ്്ായത്പി
ടറെ 1-ായം വാക്ത്പില് നായം വായപിക്ുന്ു (6:20 കൂെപി 
കാണുക).

അബ്രഹായം രാജാക്ന്ാടര സതാല്പ്പിച്ു മെങ്ങപി
വരുന് സാഹെര്വുമായുള്ള ബന്ധത്പില് ആണക് 
ആെ്മായപി മല്ക്്കീസസടെക്ക് ധബബപിളപില് പരാമ
ര്ശപിക്ടപ്െുന്തായപി നായം കാണുന്തക്. ഉല്പ. 14:18 
ല് നായം ഇങ്ങടന വായപിക്ുന്ു, “ശാസ�യം രാജാവായ 
മല്ക്്കീസസടെക്ക് അപ്വുയം വ്കീഞ്ുയം ടകാടെുവന്ു; 
അവന അത്ുന്തനായ ധെവത്പിടറെ പുസരാഹപി
തനായപിരുന്ു. അവന അവടന അനുഗ്രഹപിച്ു. സ്വ

ര്ഗ്ഗത്പിനുയം ഭൂമപിക്ുയം നാഥനായപി അത്ുന്തനായ 
ധെവത്ാല് അബ്രായം അനുഗ്രഹപിക്ടപ്െുമാറാകടട്ട; 
നപിടറെ ശത്രുക്ടള നപിടറെ ധകയപില് ഏല്പ്പിച് അത്ു
ന്തനായ ധെവയം സ്തുതപിക്ടപ്െുമാറാകടട്ട എന്ു 
പറഞ്ു. അവനക് അബ്രായം സക�ത്പി�ുയം െശായംശയം 
ടകാെുത്ു”. തടറെ മുനപടത് സപരപില് ‘അബ്രായം’ 
എന്പിവപിടെ പരാമര്ശപിച്പിരപിക്ുന് അബ്രഹായം മല്ക്്കീ
സസടെക്പിനക് െശായംശയം ടകാെുത്ു എന്തക് ശ്രദ്പിക്ുക. 
ന്കീതപിയുടെ രാജാവക് എന്ക് അര്ത്ഥമുള്ള മല്ക്്കീസസ
ടെക്ക് ശാസ�മപിടറെ സമാധാനത്പിടറെ രാജാവായപി.

 മല്കേീയസടദകേ്റ് യ��ുെിടറെ നിഴൈാകുന്ു
ടപാരുളപിട� മല്ക്്കീസസടെക്ക് സയശുവായപിരുന്ു. 

ആെ്യം താന ന്കീതപിയുടെ രാജാവായപിരുന്ു. ന്ായ
പ്മാണത്പിനു ക്കീഴപില് അവപിെുന്ക് തടറെ ന്കീതപിടയ 
ടതളപിയപിച്ു. ധെവത്പിടറെ ന്ായപ്മാണടത് പൂ
ര്ണമായുയം അനുഷ്ഠപിച്തക് താന മാത്രമായപിരുന്ു. 
സയശു പാപരഹപിതനായപിരുന്ു. അവപിെുന്ക് അങ്ങടന 
സമാധാനത്പിടറെ രാജാവായ മല്ക്്കീസസടെക്പിടറെ 
ടപാരുളായപി. സയശു ആെ്യം ന്കീതപിയുടെ രാജാവായപി
രുന്ു ടകാടെക് ഈ ഭൂമപിയപില്  സമാധാനയം സ്ാപപി
ക്ുവാന സപാകുന്ു.

ദാെീദിടറെ നഗരചം
1 െപിന. 11:4-9 ല് നായം ഇങ്ങടന വായപിക്ുന്ു: 

“പപിടന് ൊവ്കീെുയം എല്ലാ യപിസ്ാസയ�ുയം ടയബൂസക് 
എന് ടയരുശസ�മപിസ�ക്ു ടെന്ു. അവപിടെ സെശനപി
വാസപികളായ ടയബൂസ്ര് ഉടൊയപിരുന്ു. ടയബൂസക് 
നപിവാസപികള് ൊവ്കീെപിസനാെക്: ന്കീ ഇവപിടെ കെക്യപില്ല 
എന്ു പറഞ്ു; എങ്പി�ുയം ൊവ്കീെക് സ്കീസയാന സകാട്ട 
പപിെപിച്ു; അതാകുന്ു ൊവ്കീെപിടറെ നഗരയം. എന്ാല് 
ൊവ്കീെക്: ആടരങ്പി�ുയം ടയബൂസ്ടര ആെ്യം സതാല്പ്പി
ച്ാല് അവന ത�വനുയം സസനാധപിപതപിയുയം ആയപിരപി
ക്ുയം എന്ു പറഞ്ു; അങ്ങടന ടസരൂയയുടെ മകന 
സയാവാബക് ആെ്യം കയറപിടച്ന്ു ത�വനായപിത്്കീ
ര്ന്ു. ൊവ്കീെക് ആ സകാട്ടയപില് പാര്ത്തുടകാടെു 
അതപിനു ൊവ്കീെപിടറെ നഗരയം എന്ു സപരായപി. പപിടന് 
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അവന നഗരടത് മപിസല്ലാ തുെങ്ങപി െുറ്റുയം പണപിതക് 
ഉറപ്പിച്ു; നഗരത്പിടറെ സശഷമുള്ള ഭാഗയം സയാവാബക് 
സകെുത്കീര്ത്ു. ധസന്ങ്ങളുടെ യസഹാവ തസന്ാെു
കൂടെ ഉടൊയപിരുന്തപിനാല് ൊവ്കീെക് സമല്ക്ുസമല് 
പ്ബ�നായപിത്്കീര്ന്ു.”

ട�ൈൂസ്റ്
ഉല്പ. 15:21 ല് പരാമര്ശപിക്ുന് “അസമാര്ര്, 

കനാന്ര്, ഗപിര്ഗ്ഗശ്ര്, ടയബൂസ്ര്” എന്പിവര് 
കനാന സെശടത് സ്വസെശപികളായപിരുന്ു, ആെപിമ
വാസപികള് ആയപിരുന്ു. സയാശു 18:28 ല് ടയബൂ
സ്ടര വ്കീടെുയം പരാമര്ശപിച്പിരപിക്ുന്തായപി കാണായം: 
“സസ�, ഏട�ഫക്, ടയരുശസ�യം എന് ടയബൂസ്നഗ
രയം”. ടയബൂസ്നഗരയം ടയരുശസ�യം ആണക് എന്ുള്ള 
തപിരപിച്റപിവക് നമുക്പിവപിടെനപിന്ു �ഭപിക്ുന്ു. 

സയാശു. 15:63 ല് “ടയരുശസ�മപില് പാര്ത്പിരുന് 
ടയബൂസ്ര്” എന്ു പറയുന്ു. ടയരുശസ�മപിടറെ 
യഥാര്ത്ഥ സപരക് ടയബൂസക് എന്ാണക്. ടയരുശസ�
മപിസനാെക് ബന്ധടപ്ട്ടു വന്സപ്ാള് ടയബൂസസ�ടമ
ന്തപിനു പകരയം അതക് യബൂസക് എന്ക് അറപിയടപ്
ൊന തുെങ്ങപി. 1 െപിന. 11:4,5 ല് ൊവ്കീെക് എങ്ങടന 
ടയബൂസപിടന ക്കീഴെക്പി എന്ു നായം വായപിക്ുന്ു. 
ടയരുശസ�യം പപിന്്കീെക് ടനബൂഖെക്സനസറുയം, അതപിനു 
സശഷയം യഹൂെടകായ്തപിടറെ അന്ത്ത്പില് ധറ്ററ്റസപിനു 
ക്കീഴപില് സറാമര് ഉള്ടപടെയുള്ള പ� ജാതപികളുയം 
അവടര പപിെപിച്െക്പി.

ടയബൂസക് എന്ാല് “െവപിട്ടപിടമതപിച്തക്” എന്ാണക് 
അര്ത്ഥയം. മല്ക്്കീസസടെക്പിടറെയുയം അബ്രഹാമപിടറെ
യുയം കാ�ത്ക് ഈ പട്ടണയം സയാശുവ പപിെപിച്െക്ുകയുയം 
ന്ായാധപിപന്ാരുടെ ക്കീഴപില് അതക് അെപിച്മര്ത്ടപ്െു
കയുയം ടെയ്ു. അവപിടെ സമാധാനയം ഉടൊയപിരുന്പില്ല. 
മല്ക്്കീസസടെക്പിടറെ ഈ നഗരത്പിട� നപിവാസപികള് 
ക�ഹപ്പിയരായപിരുന്ു. ടപാരുളപിസ�ക്ക് സനാക്ുസമ്പാ
ള്, ടപാരുളപിട� മല്ക്്കീസസടെക്ാകുന് സയശുവപിനക്, 
സാത്ാനുയം പാപത്പിനുയം ക്കീഴപി�ുള്ള ഈ ക�ഹപ്പി
യരായ മനുഷ്രാശപിടയ സമാധാനത്പിസ�ക്ക് ടകാ
ടെുവരുന്തക് ശ്രമകരമായപിരപിക്ുയം.

“ജാതപികളുടെ കാ�യം തപികയുസവാളയം ജാതപികള് 
ടയരുശസ�യം െവപിട്ടപി കളകയുയം ടെയുയം” എന്ക് 
കര്ത്ാവക് പറഞ്സപ്ാള് ടയബൂസക് എന് സപരപിടറെ 
അര്ത്ഥയം തടറെ മനസ്സപില് ഉടൊയപിരുന്ു എന്ു 
സതാന്ായം (�ൂടക്ാ. 21:24). ഇവപിടെ കര്ത്ാവക് ആ 

സപരപിടറെ നപിര്വെനയം ആണക് ഉപസയാഗപിച്പിരപിക്ുന്
തക്. ടയരുശസ�മപിടറെ ഈ പപിെപിച്െക്ല് അവസാനപി
ച്പിരപിക്ുകയാണക്. അവളുടെ യുദ്സസവ കഴപിഞ്ു 
എന്ുയം യസഹാവ അവളുടെ സക�വുയം അവള്ക്ു 
മെക്പിടകാെുക്ുയം എന്ുയം യപിസ്ാസയ�പിസനാെക് നമുക്ക് 
ആെരസവാടെ പറയായം (ടയശ. 40:1,2).

പുതി� ട�രു�യൈചം
സങ്്കീ. 76:2 ല് നായം ഇങ്ങടന വായപിക്ുന്ു, 

“അവടറെ കൂൊരയം ശാസ�മപി�ുയം അവടറെ വാസസ്
�യം സ്കീസയാനപി�ുയം ഇരപിക്ുന്ു”. ധെവയം ൊവ്കീെപിടറെ 
ഈ നഗരടത് തടറെ പ്സത്ക വാസസ്�മായപി 
തപിരടഞ്െുത്ു. അതക് മഹത്്വ്കീകരപിക്ടപ്ട്ട സഭടയ 
പ്തപിനപിധാനയം ടെയുന്ു”. പപിടന് ഞാന സ്കീസയാനമ
�യപില് കുഞ്ാെുയം അവസനാെുകൂടെ നൂറ്റപിനാല്പ്
ത്പിനാ�ായപിരയം സപരുയം നപില്ക്ുന്തു കടെു” (ടവളപി. 
14:1). ഇവപിടെ സഭടയ സ്കീസയാടറെ ടപാരുളായപി കാ
ണപിച്പിരപിക്ുന്ു.

സയശു തടറെ മണവാട്ടപിയായ സഭസയാെുകൂടെ 
പുതപിയ യരുശസ�മായപി ഇറങ്ങപിവരുയം. ടവളപി. 21:2,3 
ല് ഇതക് പറയുന്ു, “പുതപിയ യരുശസ�യം എന് വപി
ശുദ്നഗരയം ഭര്ത്ാവപിനായപി അ�ങ്രപിച്പിട്ടുള്ള മണ
വാട്ടപിടയസപ്ാട� ഒരുങ്ങപി സ്വര്ഗ്ഗത്പില് നപിന്ക്, ധെ
വസന്പിധയപില് നപിന്ുതടന്, ഇറങ്ങുന്തുയം ഞാന 
കടെു... ഇതാ, മനുഷ്സരാെു കൂടെ ധെവത്പിടറെ 
കൂൊരയം.” ഈ “ഇറങ്ങപിവരവക്” കര്ത്ാവപിടറെ രടൊയം
വരവപിടറെ കാ�ത്ക് ആരയംഭപിച്പിരുന്ു. തക് സമയ
ത്ക് മനുഷ്സരാെുകൂടെയുള്ള ധെവത്പിടറെ കൂൊരയം 
സ്ാപപിക്ടപ്െുകയുയം ടെയുയം. ജ്കീവസനാെപിരപിക്യപി
ല് തടന്യുയം ഒരു മനുഷ്നുയം അവടന കടെപിട്ടപില്ലാ 
എന്തക് ടപാരുളായപി മാറ്റടപ്െുന്വര് ജ്കീവസനാെപി
രപിക്യപി�ുയം മനുഷ്ാശപിക്ക് അെൃശ്മായപിരപിക്യപില് 
ആത്ജ്കീവപികളായപിട്ടായപിരപിക്ുയം എന് വസ്തുതടയ 
നപിഴ�പിക്ുന്ു (PT’ 73, p. 92).

കര്ത്ാവക് എവപിടെയായപിരപിക്ുസമാ, അവപിടെ
ത്ടന് െപിവ് ഉസദേശ്ത്പിസനാെക് സെര്ന്ുടകാ
ടെക് ധെവ്കീക പദ്തപികടള നെപ്പി�ാക്പിടക്ാടെക് 
എസന്ക്ുയം സഭയുയം തസന്ാെു കൂടെ ഉടൊകുടമന്ക് 
പറഞ്പിരപിക്ുന്ു. സാത്ാടനയുയം വ്കീഴ്ച ഭവപിച് െൂ
തന്ാടരയുയം മനുഷ്ര്ക്ക് കാണുവാന സാധപിക്ാ
ത്തുസപാട� തടന് കര്ത്ാവപിടനയുയം സഭടയയുയം 
ആരുയം കാണുകയപില്ല. മനുഷ്കണ്ണുകള്ക്ക് അെൃശ്
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ടരങ്പി�ുയം ക്രപിസ്തു ഭൂമപിസയാെക് അെുത് ബന്ധയം പു�
ര്ത്ുയം. എന്ാല് ആത്്കീയ പെപിയപില് ഒരു നല്ല സവ�, 
ശക്മായ സവ� പൂര്ത്പിയാക്ുയം. “ഞങ്ങളുടെ ധെ
വത്പിനക് അവടര [ക്രപിസ്തുവപിടറെ ശര്കീരടത്, രാജക്കീയ 
പുസരാഹപിതവര്ഗടത്] രാജ്വുയം പുസരാഹപിതന്ാരുയം 
[വാഴുന് പുസരാഹപിതവര്ഗ്ഗയം (1 പടത്രാ. 2:9) വാഴ്ച 
നെത്ുവാന രാജാക്ന്ാരുയം ഉപസെശപിക്ുവാന പു
സരാഹപിതന്ാരുയം ആയപിരപിക്ുയം] ആക്പിടവച്ു. അവര് 
ഭൂമപിയപില് [കല്ലറയപില് നപിന്ക് ഉണര്ത്ടപ്ട്ട മനുഷ്
രാശപിക്ക് സമല്] വാഴുന്ു എടന്ാരു പുതപിയ പാട്ടക് 
അവര് പാെുന്ു”. (ടവളപി. 5:10; R 5182).

സമര്പ്പിതരായ ധെവമക്ള്ക്ു തക്കാ�ത്ക് 
ഭക്ണയം നല്കുവാന ആക്പിടവച്പിരപിക്ുന് പ്
സത്ക ൊസനപിസ�ക്ക് മത്ാ. 24:45 നമ്മുടെ ശ്രദ് 
ക്ണപിക്ുന്ു! ഈ ആശയടത് സയംബന്ധപിച്ുള്ള 
െപി� െപിന്തകള് 1 ടതസ്സ. 4:15-17 ല് നപിന്ുയം പാ
സ്റ്റര് റസ്സല് [തപിരടഞ്െുക്ടപ്ട്ട പാത്രയം] നല്കു
ന്ു. കര്ത്ാവപിടറെ രടൊയം വരവപില് ആകാശത്പി
ല് കര്ത്ാവപിടന എതപിസരല്പ്ാന സഭയുടൊകുയം 
എന്ക് വപിശുദ് പൗട�ാസക് നസമ്മാെക് പറയുന്ു. 
എന്ാല് അവര് ശപിക്ാനുഭവസ്�ത്ായപിരപിക്ുയം 
എന്ല്ല ഇതപിനര്ത്ഥയം. 17-ായം വാക്യം “ആകാശത്പില്” 
എന് പെമാണക് ഉപസയാഗപിച്പിരപിക്ുന്തക്. ഭൂമപിയുടെ 
ആത്്കീയ അധപികാരത്പിടറെ മണ്�ത്പില് എന്ാണക് 
ഇതപിനര്ത്ഥയം. സാത്ാന സ്ാനഭ്രഷ്ടനാക്ടപ്സെടെ
തുയം, നമ്മുടെ കര്ത്ാവുയം തടറെ കൂട്ടവകാശപികളുയം 
വസരടെതുമായ ആത്്കീയ സപിയംഹാസനമായ അധപി
കാരത്പിടറെയുയം മഹത്വത്പിടറെയുയം രാജ്ത്പിസ�ക്ക് 
തടന്. “ആകാശത്പിട� അധപികാരത്പിനുയം... അധപി
പതപിയായവനാല്” [സാത്ാന] നപിയന്തപിക്ടപ്െുന് 
ഇസപ്ാഴടത് സ�ാകത്പിടറെ ആത്്കീയ അധപികാരത്പി
�ായപിരപിക്ുയം അവര് (എടഫ. 2:2).
മല്കേീയസടദകേിടറെ പരയമാന്തമാ� പൗയരാ�ിത്യചം

എബ്രാ. 7:3 ല് മല്ക്്കീസസടെക്പിനക് “പപിതാവപില്ല, 
മാതാവപില്ല, വയംശാവ�പിയപില്ല, ജ്കീവാരയംഭവുയം ജ്കീവാവ
സാനവുയം ഇല്ല; അവന ധെവപുത്രനു തു�്നായപി 
എസന്ക്ുയം പുസരാഹപിതനായപിരപിക്ുന്ു” എന്ുയം 
പറയുന്ു. മല്ക്്കീസസടെക്പിനക് വയംശപാരമ്പര്യം 
ഉടൊയപിരുന്പില്ല. ഇതക് എങ്ങടന ശരപിയായപിരപിക്ുയം?

യഹൂെന്ാര് തങ്ങളുടെ വയംശാവ�പി കാത്ു സൂ
ക്പിക്ുന്തപില് വളടര ശ്രദ്ാ�ുക്ള് ആയപിരുന്ു. 

എന്ാല് മല്ക്്കീസസടെക്പിടറെ പപിതാവപിടറെസയാ മാ
താവപിടറെസയാ യാടതാരു സരഖയുമപില്ല – അവനക് 
വയംശാവ�പിയപില്ല, മാതാവപില്ല, പപിതാവപില്ല, മക്ളപില്ല 
(ടനഹ. 7:64 താരതമ്ടപ്െുത്ുക). മല്ക്്കീസസ
ടെക്പിടറെ ജന്നാളപിടനക്ുറപിസച്ാ മരണനാളപിടന
കുറപിസച്ാ യാടതാരു സരഖയുമപില്ല. എന്പിരുന്ാ�ുയം 
“ധെവപുത്രനു തു�്നായപി എസന്ക്ുയം മഹാപു
സരാഹപിതനായപി അവടന നപിയമപിച്പിരപിക്ുന്ു. സ�
വ്രപി�ുയം ഉന്തമായ ഒരു പൗസരാഹപിത്ടത്യാണക് 
പൗട�ാസക് ഇവപിടെ പ്െര്ശപിപ്പിക്ുവാന ഉസദേശപിക്ു
ന്തക്. മഹാപുസരാഹപിതനായ സയശുവപിനക് മുനഗാമപി
സയാ, പപിനഗാമപിസയാ ഇല്ല. തടറെ പൗസരാഹപിത്ത്പി
നക് ആരയംഭവുമപില്ല അവസാനവുമപില്ല (എബ്രാ. 7:4 
താരതമ്ടപ്െുത്ുക).

സഭ ദ�ാചം�ചം നല്കുന്ു
എബ്രാ. 7:5: “സ�വപി പുത്രന്ാരപില് പൗസരാഹപിത്യം 

�ഭപിക്ുന്വര്ക്ക് ന്ായപ്മാണപ്കാരയം ജനസത്ാെു 
െശായംശയം വാങ്ങുവാന കല്പ്ന ഉടെക്; അതക് അബ്ര
ഹാമപിടറെ കെപിപ്സെശത്ു നപിന്ക് ഉത്ഭവപിച് സസഹാെ
രന്ാസരാെക് ആകുന്ു വാങ്ങുന്തക്”. അബ്രഹാമപിടറെ 
വയംശപാരമ്പര്ത്പി�ുള്ള സ�വപി പുസരാഹപിതന്ാര്, 
അവരുടെ സസഹാെരങ്ങളപില് നപിന്ുയം െശായംശയം 
വാങ്ങപി. എന്ാല് ടപാരുളപിട� മല്ക്്കീസസടെക്ായ 
സയശു, സ�വപി വയംശപാരമ്പര്ത്പി�പില്ലാത് സയശു 
അബ്രഹാമപില്നപിന്ുയം െശായംശയം വാങ്ങപി (6-ായം വാക്യം).

അബ്രഹാമ് സന്തതപി പ്ഥമമായുയം ടെറപിയ ആട്ടപി
നകൂട്ടടത്യാണക് പ്തപിനപിധ്കീകരപിക്ുന്തക് (ഗ�ാ. 
3:29). ഇവരാണക് പുസരാഹപിതവര്ഗ്ഗമായ 144,000. 
ഇവരപില് നപിന്ുയം മല്ക്്കീസസടെക്ാകുന് സയശു 
അവരുടെ സമര്പ്ണങ്ങളപില് നപിന്ുയം െശായംശയം 
വാങ്ങപി. “ഉയര്ന്വന താണവടന അനുഗ്രഹപിക്ുന്ു 
എന്തപിനു ആര്ക്ുയം എതപിരപില്ലസല്ലാ" (7-ായം വാക്യം). 
സഭ സ്വയയം യാഗപ്കീഠത്പില് അര്പ്പിച്ുടകാടെക് ധെ
വത്പിനക് അവരുടെ ജ്കീവടന സമര്പ്പിച്ു. വപി�യ്കു 
വാങ്ങപിയതപിടറെ അവകാശത്പി�ുയം അവരുടെ വപിശ്വാ
സത്ാ�ുള്ള ന്കീത്കീകരണത്ാ�ുയം അവര് സയശുവപി
ടറെ സമ്പത്ായപിത്്കീരുന്ു.

ജീെയനാടെ രക്ികേടപ്ട് യ��ുെിടറെ  
പുതി� സൃഷ്ികള്

അബ്രഹാമപിടറെയുയം യപിസക്ഹാക്പിടറെയുയം കഥയപില് 
യപിസക്ഹാക്പിടറെ ജ്കീവടന കരുതപിടക്ാടെതക് ഒരു 
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പുതപിയ സൃഷ്ടപിടയന് നപി�യപില് സയശുവുയം മരണയം 
അനുഭവപിച്പില്ല എന്ക് സൂെപിപ്പിക്ുന്തപിനാണക്. ടകാല്ല
ടപ്െുവാന പാെപില്ലാത് പുതപിയ സൃഷ്ടപിയുടെ സനര്ക്ക് 
അബ്രഹാമപിടറെ കത്പി ഉയര്ന്സപ്ാള്ത്ടന് അതക് 
തെുക്ടപ്ട്ടു (ഉല്പ. 22:10-13). ടകാമ്പക് കാട്ടപില് പപിെപി
ടപട്ടു കപിെന് ആട്ടുടകാറ്റന പകരയം ബ�പിയായപി അര്പ്പി
ക്ടപ്ട്ടു. ഈ ആട്ടുടകാറ്റന സയശുവപിടറെ മനുഷ്ത്വ
ടത് കാണപിക്ുന്ു (സയശുവപിടറെ പൂര്ണതയുള്ള 
മനുഷ്ജ്കീവന). പുതപിയ സൃഷ്ടപിടയന് നപി�യപി�ുള്ള 
ജ്കീവനായപിരുന്പില്ല ആൊമപിനു സവടെപിയുള്ള തടറെ 
മറുവപി�. പുതപിയ സൃഷ്ടപിടയന് നപി�യപില് അങ്ങടന 
സയശു മരപിച്പില്ല, മറപിച്ക് പൂര്ണ്ണ മനുഷ്ന മൂന്ക് െപിവസയം 
നപിദ്ര ടകാടെു. “ന്കീ മല്ക്്കീസസടെക്പിടറെ ക്രമപ്കാരയം 
എസന്ക്ുയം ഒരു പുസരാഹപിതന” (എബ്രാ. 5:5,6).

സങ്്കീ. 110:4 ല് സയശു മല്ക്്കീസസടെക്പിടറെ ക്രമ
പ്കാരയം എസന്ക്ുയം പുസരാഹപിതനായപിരപിക്ുയം എന്ക് 
ധെവയം സത്യം ടെയുന്ു. 1,2 വാക്ത്പില് നായം 
ഇങ്ങടന വായപിക്ുന്ു: “യസഹാവ എടറെ കര്ത്ാ
വപിസനാെക് അരുളപിടെയ്തക്: ഞാന നപിടറെ ശത്രുക്ടള 
നപിടറെ പാെപ്കീഠമാക്ുസവാളയം ന്കീ എടറെ വ�ത്ുഭാ
ഗത്പിരപിക്”. സയശു സമാധാനത്പിടറെ രാജാവാകു
സമ്പാള്, അധപികാരമുള്ള പുസരാഹപിതനാകുസമ്പാള് 
ഇതക് സയംഭവപിക്ുയം. “നപിടറെ ബ�മുള്ള ടെസങ്ാല് 
യസഹാവ സ്കീസയാനപില് നപിന്ുയം ന്കീട്ടുയം; ന്കീ നപിടറെ 
ശത്രുക്ളുടെ മസദ്് വാഴുക”. തടറെ ശത്രുക്ളപില് 
വാഴുന്തപിനക് താന രടൊമതക് വരുസമ്പാള് കഷ്ടകാ�
സത്ാെുകൂടെ ആരയംഭപിക്ുന് യഥാസ്ാപനകാ�ത്ക് 
ആണക് അതക് സയംഭവപിക്ുക. പപിടന് “അവന സക� 
ശത്രുക്ടളയുയം കാല്ക്്കീഴാക്ുസവാളയം വാസഴടെതാ
കുന്ു. ഒെുക്ടത് ശത്രുവായപിട്ടു ആൊമ്മരണവുയം 
ന്കീങ്ങപിസപ്ാകുയം (1 ടകാരപി. 15:24-26).

പുസരാഹപിതടനന് നപി�യപി�ുള്ള ക്രപിസ്തുവപിടറെ 
അമര്ത്തയുയം സ�വ്കീപുസരാഹപിതവര്ഗ്ഗത്പിടറെ മര്ത്
തയുയം എബ്രാ. 7:8 ല് താരതമ്ടപ്െുത്പിയപിരപിക്ുന്ു 
“ഇവപിടെ മരപിക്ുന് മനുഷ്ര് െശായംശയം വാങ്ങുന്ു; 
അവപിടെസയാ ജ്കീവപിക്ുന്ു എന് സാക്്യം പ്ാപപിച്
വന തടന്” [ഈ വാക്ടത്ക്ുറപിച്ുള്ള കൂെുതല് 
വപിശെ്കീകരണത്പിനായപി തുെര്ന്ക് വായപിക്ുക]

9-ായം വാക്ത്പില് പൗട�ാസക് തുെരുന്ു: 
“െശായംശയം വാങ്ങുന് സ�വപിയുയം അബ്രഹായം മുഖാ
ന്തരയം െശായംശയം ടകാെുത്പിരപിക്ുന്ു”. നായം 5-ായം 

വാക്ത്പില് കടെതുസപാട� സ�വപി പുസരാഹപി
തവര്ഗ്ഗവുയം അവരുടെ സസഹാെരങ്ങളപില് നപിന്ുയം 
െശായംശയം വാങ്ങപി. പൗട�ാസക് ഇവപിടെ യാസക്ാബപി
ടറെ മകനായ സ�വപിടയ അബ്രഹാമപിടറെ െപിത്രത്പില് 
ഉപസയാഗപിച്ുടകാടെക് മല്ക്്കീസസടെക്പിടറെ പൗ
സരാഹപിത്യം ഉന്ത പൗസരാഹപിത്യം ആണക് എന്ക് 
വായനക്ാര്ക്ക് കാണപിക്ുന്ു.

അടപ്ാസ്ത�ന തുെരുന്ു: “അവടറെ പപിതാവപിടന 
മല്ക്്കീസസടെക്ക് എതപിസരറ്റസപ്ാള് സ�വപി അവടറെ 
കെപിപ്സെശത്ക് ഉടൊയപിരുന്ുവസല്ലാ?” (വാക്യം 10). 
സ�വപി അന്ക് ജനപിച്പിട്ടപില്ലായപിരുന്ു. അവടറെ അപ്
നായ യാസക്ാബു സപാ�ുയം ജനപിച്പിരുന്പില്ല. മല്ക്്കീ
സസടെക്പിടറെ പൗസരാഹപിത്യം അങ്ങടന സ�വ് പൗ
സരാഹപിത്ത്പിനക് മുസമ്പ ഉള്ളതായപി.

സ�വ് പൗസരാഹപിത്ത്ാല് സമ്പൂര്ണ്ണത വടന്
ങ്പില് - അതപിനക്കീഴസല്ലാ ജനയം ന്ായപ്മാണയം പ്ാപപി
ച്തക് – അഹസരാടറെ ക്രമപ്കാരയം എന്ു പറയാടത 
മല്ക്്കീസസടെക്പിടറെ ക്രമപ്കാരയം സവടറാരു പുസരാ
ഹപിതന വരുവാന എടന്താരാവശ്യം? പൗസരാഹപിത്യം 
മാറപിസപ്ാകുന് പക്യം ന്ായപ്മാണത്പിനുയം കൂടെ 
മാറ്റയം വരുവാന ആവശ്യം” (വാക്യം 11, 12) അങ്ങടന 
സ�വപി പൗസരാഹപിത്യം സ്ാനസമറ്റു. ഇതക് 13-17 വാ
ക്ത്പില് ശക്മായപി പറഞ്പിരപിക്ുന്ു: “എന്ാല് 
ഇതക് ആടരക്ുറപിച്ു പറഞ്പിരപിക്ുന്ുസവാ അവന 
സവടറാരു സഗാത്രത്പില് ഉള്ളവന; ആ സഗാത്രത്പില് 
ആരുയം യാഗപ്കീഠത്പിങ്ല് ശുശ്രൂഷ ടെയ്പിട്ടപില്ല. യഹൂ
െ്യപില് നപിന്ു നമ്മുടെ കര്ത്ാവക് ഉെപിച്ു എന്ക് സ്പ
ഷ്ടമസല്ലാ; ആ സഗാത്രസത്ാെു സമാടശ പൗസരാഹപിത്യം 
സയംബന്ധപിച്ക് ഒന്ുയം കല്പപിച്പിട്ടപില്ല. ജഡസയംബന്ധ
മായ കല്പനയുടെ പ്മാണത്ാല് അല്ല, അഴപിഞ്ു
സപാകാത് ജ്കീവടറെ ശക്പിയാല് ഉളവായ സവടറ 
ഒരു പുസരാഹപിതന മല്ക്്കീസസടെക്പിനു സെൃശനായപി 
ഉെപിക്ുന്ു എങ്പില് അതക് ഏറ്റവുയം അധപികയം ടതളപിയു
ന്ു. ന്കീ മല്ക്്കീസസടെക്പിടറെ ക്രമപ്കാരയം എസന്ക്ുയം 
പുസരാഹപിതന എന്സല്ലാ സാക്്കീകരപിച്പിരപിക്ുന്തക്.”

ൈൈ�ീനെുചം നിഷ്റ് പ്രയ�ാജനെുമാ� ഒരു കൈ്റ്പന
എബ്രാ. 7:18: “മുമ്പപി�ടത് കല്പനയ്കക് അതപിടറെ 

ബ�ഹ്കീനതയുയം നപിഷക്  പ്സയാജനവുയം നപിമപിത്യം 
ന്കീക്വുയം വന്പിരപിക്ുന്ു”. CEV വ്ക്മായപി ഈ 
വാക്ടത് ഇങ്ങടന പറയുന്ു “ബ�ഹ്കീനവുയം നപി
സ്പ്രസയാജനവുമായ ഒരു കല്പ്നടയ ഈ വപിധത്പില് 
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ന്കീക്പികളഞ്ു”. ഏതക് ര്കീതപിയപി�ുള്ള ന്ായപ്മാണ
മാണക് ബ�ഹ്കീനവുയം നപിഷക് പ്സയാജനവുമായതക്?

പൗസ�ാസക് ഈ വപിഷയയം 19ായം വാക്ത്പില് പരാ
മര്ശപിച്പിരപിക്ുന്ു: “ന്ായപ്മാണത്ാല് ഒന്ുയം 
പൂര്ത്പി പ്ാപപിച്പിട്ടപില്ലസല്ലാ – നായം ധെവസത്ാെക് അെു
ക്ുന്തപി�ുള്ള ഏടറ നല്ല പ്ത്ാശയ്കു സ്ാപനവുയം 
വന്പിരപിക്ുന്ു”. യപിസ്ാസയല് നൂറ്റാടെുകസളാളയം ന്ാ
യപ്മാണയം പാ�പിച്ുടകാടെക് ജ്കീവന സനെുവാന പരപി
ശ്രമപിച്ുടവങ്പി�ുയം പരാജയടപ്ട്ടു. സയശുവപിനു മാത്രമാ
യപിരുന്ു ന്ായപ്മാണയം പാ�പിക്ുവാന കഴപിഞ്തക്.

മത്ാ. 19:16-22 ല് സയശുവുയം സമ്പത്ുള്ള യൗവ്വ
നക്ാരനായ അധപിപതപിയുമായുയം ഉള്ള സയംഭാഷണയം 
സരഖടപ്െുത്പിയപിരപിക്ുന്ു. ഈ യൗവ്വനക്ാരന 
ന്ായപ്മാണടത് “പ്മാണപിച്ു സപാന്പിരുന്ു”. 
എന്ാല് സയശു സമര്പ്ണ ജ്കീവപിതടത്ക്ുറപിച്ക് 
സയംസാരപിച്ു തുെങ്ങപിയസപ്ാള് ആ യൗവ്വനക്ാരന 
സമര്പ്ണ ജ്കീവപിതടത് നപിരസപിച്ു മെങ്ങപിസപ്ായപി.
ആണ�ാല് ഉറപ്ികേടപ്ട് യ��ുെിടറെ പൗയരാ�ിത്യചം

എബ്രാ. 7:20-26: “അവര് ആണ കൂൊടത പുസരാ
ഹപിതന്ാരായപിത്്കീര്ന്ു. ഇവസനാ ന്കീ എസന്ക്ുയം പു
സരാഹപിതന എന്ക് കര്ത്ാവക് സത്യം ടെയ്ു, അനുത
പപിക്ുകയുമപില്ല എന്ക് തസന്ാെക് അരുളപിടച്യ്വന ഇട്ട 
ആണസയാെുകൂടെത്ടന്; ആണ കൂൊടതയല്ല എന്
തപിനക് ഒത്വണ്ണയം വപിസശഷസമറപിയ നപിയമത്പിനക് സയശു 
ഉത്രവാെപിയായപിത്്കീര്ന്പിരപിക്ുന്ു. മരണയം നപിമപിത്യം 
അവര്ക്ക് നപി�നപില്പ്ാന മുെക്യം വരപികടകാടെു പു
സരാഹപിതന്ാര് ആയപിത്്കീര്ന്വര് അസനകര് ആകുന്ു. 
ഇവസനാ, എസന്ക്ുയം ഇരപിക്ുന്തുടകാടെക് മാറാത് 
പൗസരാഹപിത്യം ആകുന്ു പ്ാപപിച്പിരപിക്ുന്തക്. അതു
ടകാടെക് താന മുഖാന്തരമായപി ധെവസത്ാെക് അെുക്ു
ന്വര്ക്ുസവടെപി പക്ാവാെയം ടെയക് വാന സൊ ജ്കീവപി
ക്ുന്വനാകയാല് അവടര പൂര്ണമായപി രക്പിപ്ാന 
അവന പ്ാപ്തനാകുന്ു. ഇങ്ങടനയുള്ള മഹാപുസരാഹപി
തനസല്ലാ നമുക്ക് സവടെപിയതക്: പവപിത്രന, നപിര്സദോഷന, 
നപിര്മ്മ�ന പാപപികസളാെു സവറുവപിട്ടവന, സ്വര്ഗ്ഗസത്
ക്ാള് ഉന്തനായപിത്്കീര്ന്വന”. അങ്ങടന സയശു 
സക� നാമത്പിനുയം സമ�ായ നാമയം, ധെവയം ഒഴപിടക 
സ്വര്ഗ്ഗത്പില് ഇന്സയാളയം നപി�നപിന്പിട്ടപില്ലാത് നാമ
ത്പി�ുയം ഏറ്റവുയം ഉയര്ന് നാമയം ഏറ്റുവാങ്ങപി.

27ായം വാക്യം: “ആ മഹാപുസരാഹപിതന്ാടരസപ്ാ
ട� ആെ്യം സ്വന്തപാപങ്ങള്ക്ായുയം പപിടന് ജനത്പി

ടറെ പാപങ്ങള്ക്ായുയം െപിനയംപ്തപി യാഗയം കഴപിപ്ാന 
ആവശ്മപില്ലാത്വന തടന്. അതക് അവന തടന്
ത്ാന അര്പ്പിച്ുടകാടെക് ഒരപിക്�ായപിട്ടു ടെയ്ുവ
സല്ലാ”. സ�വ് പുസ്തകത്പില് 16ായം അദ്്ായത്പില് 
അഹസരാന തടറെ പാപങ്ങള്ക്ുയം തടറെ കുെുയംബത്പി
ടറെ പാപങ്ങള്ക്ുയം പ്ായശ്ചപിത്മായപി ഒരു കാളടയ 
അറുത്ക് ബ�പിയര്പ്പിക്ുന്തക് കാണായം (വാക്യം 11, 
17). “തനപിക്ുയം” “കുെുയംബക്ാര്ക്ുയം” എന്ക് പരാമര്ശപി
ച്പിരപിക്ുന്തക് ടെറപിയ ആട്ടപിനകൂട്ടടത്യുയം മഹാപുരു
ഷാരടത്യുയം ആണക്. സുവപിസശഷയുഗത്പില് ടപാരു
ള്െപിത്രത്പിട� കാളയാകുന് സയശു ഇവര്ക്ുസവടെപി 
ബ�പിയര്പ്പിക്ടപ്െുന്ു (755, Para 1). അഹസരാന 
ഒരു സകാ�ാട്ടുടകാറ്റടനയുയം ബ�പിയര്പ്പിച്ു (വാക്യം 
15-18). ഇതക് സുവപിസശഷയുഗത്പിട� സഭയുടെ സമ
ര്പ്ണടത് കാണപിക്ുന്ു. സഹസ്ാബ്ദയുഗത്പിട� 
“ജനത്പിടറെ പാപങ്ങള്ക്ു” സവടെപിയാണക് അതക് 
അര്പ്പിക്ടപ്ട്ടതക്. “അതക് അവന ഒരപിക്�ായപിട്ടു ടെ
യ്ുവസല്ലാ”. അതായതക് ടപാരുളപിട� മല്ക്്കീസസടെ
ക്ക് ആടെുസതാറുയം യാഗയം അര്പ്പിസക്ടെപിയപിരുന്പി
ല്ല. എന്ാല് ഒരപിക്�ായപിട്ടുയം എല്ലാവര്ക്ുയം സവടെപി 
അതക് സുവപിസശഷയുഗത്പില് അര്പ്പിക്ടപ്ട്ടു. സയശു 
തടന്ത്ടന് യാഗമര്പ്പിച്ു – ശപിരസ്സപിടനയുയം ശര്കീ
രടത്യുയം തടന്. സയാര്ദോന മുതല് ശര്കീരത്പിടറെ 
അവസാന അയംഗവുയം മഹത്വത്പിസ�ക്ക് എെുക്ടപ്െു
ന്തുവടര. കാളകളുടെയുയം ആട്ടുടകാറ്റന്ാരുടെയുയം 
രക്ത്പിനു പാപങ്ങടള ന്കീക്ുവാന കഴപിയുന്തല്ല. 
ഇതപിനക് ന്ായപ്മാണയം ബ�ഹ്കീനമായപിരുന്ു.

28ായം വാക്യം: “ന്ായപ്മാണയം ബ�ഹ്കീനമനുഷ്
ടര മഹാപുസരാഹപിതന്ാരാക്ുന്ു; ന്ായപ്മാണ
ത്പിനു പപിമ്പുള്ള ആണയുടെ വെനസമാ എസന്ക്ുയം 
തപികഞ്വനായപിത്്കീര്ന് പുത്രടന പുസരാഹപിതനാ
ക്ുന്ു”. പുത്രടറെ നപിത്ത തടറെ പൗസരാഹപിത്
ശുശ്രൂഷ പ്സയാജനമുള്ളതാണക് എന്ുള്ളതപിടറെ 
ഉറപ്ാണക്. ഇതപില് നമ്മുടെ വപിശ്വാസയം െൃഢമായപി 
ആശ്രയപിക്ടട്ട. ആസമന.

മല്കേീയസടദകേ്റ് – �ായനാകേ്റ് ൈന്ചം 
“ജ്കീവപിക്ുന്ു എന്ു സാക്്യം പ്ാപപിച്വന 

തടന്” – (എബ്രാ. 7:8)
“വപിശ്വാസത്ാല് ഹാസനാക്ക് മരണയം കാണാടത 

എെുക്ടപ്ട്ടു; ധെവയം അവടന എെുത്ുടകാടെ
തപിനാല് കാണാടതയായപി. അവന ധെവടത് പ്
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സാെപിപ്പിച്ു എന്ക് അവന എെുക്ടപ്ട്ടതപിനു മുസമ്പ 
സാക്്യം പ്ാപപിച്ു” – (എബ്രാ. 11:5)

ഉല്പ. 5:24 ല് യസഹാവ ഏറ്റവുയം ശക്മായ 
ഒരു പ്സ്താവന ഉന്യപിക്ുന്ു, “ഹാസനാക്ക് ധെവ
സത്ാെു കൂടെ നെന്ു, ധെവയം അവടന എെുത്ു
ടകാടെതപിനാല് കാണാടതയായപി”. ഈ ഗൂഢമായ 
പ്സ്താവന ധബബപിളപിട� ഏറ്റവുയം സങ്്കീര്ണ്ണമായ 
രഹസ്ങ്ങളപില് ഏറ്റവുയം മര്മ്മായ ഒന്ാണക്. യൂൊ. 14 
ട� ധെവത്പിടറെ പ്സ്താവനയുയം ഈ രഹസ്സത്ാ
െക് ബന്ധമുള്ള ഒന്ാണക്; “ആൊയം മുതല് ഏഴാമനായ 
ഹാസനാക്ുയം ഇവടരക്ുറപിച്ക്: “ഇതാ കര്ത്ാവക്... 
ആയപിരമായപിരയം വപിശുദ്ന്ാസരാെുകൂടെ വന്പിരപി
ക്ുന്ു”. എങ്ങടനയാണക് പുരാതന പുരുഷനായ 
ഹാസനാക്ക് ഈ പ്വെനയം നെത്പിയടതന്ക് വ്ക്മ
ല്ല. എന്ാല് ഇതക് ഉല്പത്പി 5-ായം അദ്്ായത്പിട� 
ഹാസനാക്ക് ആണക് എന്ുള്ളതക് വ്ക്മാണക്.

ഈ പുരാതന പുരുഷടനക്ുറപിച്ുള്ള ധബബപിള് 
അറപിവുകള് വളടര കുറവാണക്. (1) അവന ധെവഭ
ക്നായപിരുന്ു എന്ുയം (2) അവന മരപിച്പില്ല എന്ുയം 
നമുക്ക് ഉറപ്പിക്ായം, ഈ രടെു വസ്തുതകളുയം ഈ 
വപിഷയടത് സയംബന്ധപിച്ക് അതപിസനാെക് സയാജപിച്തു
മാണക്. അടത ഈ പുരാതന പുരുഷടനക്ുറപിച്ുള്ള 
ധബബപിള് അറപിവുകള് കുറവാണക്. മുനപക് പറഞ്
തുസപാട� എബ്രായര് 7-ായം അദ്്ായയം സയശുവപിടറെ 
മല്ക്്കീസസടെക്പിനു സെൃശ്മായ പൗസരാഹപിത്ടത്
ക്ുറപിച്ാണക് പരാമര്ശപിക്ുന്തക്. അടപ്ാസ്ത�നായ 
പൗട�ാസക് രാജാവുയം പുസരാഹപിതനുമായ മല്ക്്കീ
സസടെക്പിടന സയശുവപിടറെ നപിഴ�ായപി അവതരപിപ്പി
ക്ുന്ു. അബ്രഹായം മല്ക്്കീസസടെക്പിനക് െശായംശയം 
ടകാെുക്ുന് അവസരത്പി�ുള്ള ഇരുവരുടെയുയം 
കൂെപിക്ാഴ്ചടയക്ുറപിച്ക് ഇങ്ങടന എഴുതപിയപിരപിക്ുന്ു 
(വാക്യം 6-8): “എന്ാല് അവരുടെ വയംശാവ�പിയപി
ല് ഉള്ടപ്ൊത്വന [അഹസരാന് പൗസരാഹപിത്യം] 
അബ്രഹാമപിസനാെുതടന് െശായംശയം വാങ്ങപിയുയം വാ
ഗ്ദാനങ്ങള് പ്ാപപിച്വടന അനുഗ്രഹപിച്ുമപിരപിക്ുന്ു. 
ഉയര്ന്വന താണവടന അനുഗ്രഹപിക്ുന്ു എന്തപി
നു തര്ക്യം ഏതുമപില്ലസല്ലാ. ഇവപിടെ മരപിക്ുന് മനുഷ്
ര് െശായംശയം വാങ്ങുന്ു; അവപിടെസയാ ജ്കീവപിക്ുന്ു 
എന്ു സാക്്യം പ്ാപപിച്വന തടന്”.

 “ജ്കീവപിക്ുന്ു എന് സാക്്യം പ്ാപപിച്വന 
തടന്”. ഈ വാെകത്പിടറെ അര്ത്ഥയം മനസ്സപി�ാ

ക്ാന പ്യാസമാണക്. മല്ക്്കീസസടെക്പിടറെ മരണയം 
ഒരപിെത്ുയം സരഖടപ്െുത്പിയപിട്ടപില്ല എന് വസ്തുതടയ, 
അഥവാ ടപാരുളപിട� മല്ക്്കീസസടെക്ായ സയശു 
ഇസപ്ാഴുയം ജ്കീവപിച്പിരപിക്ുന്ു എന് വസ്തുതടയയാവുയം 
ഇതക് പരാമര്ശപിക്ുന്തക്. െപി�സപ്ാള് എബ്രായര്ക്ു
ള്ള സ�ഖനയം എഴുതടപ്ട്ട സമയത്ുയം മല്ക്്കീസസടെ
ക്ക് ജ്കീവസനാെുകൂടെയുടൊയപിരുന്പിരപിക്ായം എന് 
ഒരു സൂെനയുയം ഇതക് നല്കുന്ു.

ഈ സാധ്തയുയം ഹാസനാക്ക് മരപിച്പില്ല എന് തപിരു
ടവഴുത്പിടറെ വ്ക്മായ പ്ഖ്ാപനവുയം മല്ക്്കീസസ
ടെക്ുയം ഹാസനാക്ുയം തമ്മപി�ുള്ള ബന്ധത്പിസ�ക്ക് 
നടമ്മ നയപിക്ുന്ു. ഇങ്ങടനയാണക് ഇവപിെുപസയാ
ഗപിച്പിരപിക്ുന് ഈ വപിഷയടത് പാസ്റ്റര് സജാളപി 1977 
ട� തടറെ പ്സയംഗത്പില് വപിശെ്കീകരപിച്പിരപിക്ുന്തക്.

ഹാസനാക്ക് മരണയം കാണാടത എെുക്ടപ്ട്ടു. 
എന്തുടകാടൊണക് ധെവയം ഹാസനാക്പിടന എെുത്ു
ടകാടെതക്? ധെവയം ഹാസനാക്പിടന സ്വര്ഗ്ഗത്പിസ�ക്ക് 
എെുത്ുടകാടെു എന്ക് െപി�ര് പറയുന്ു. എന്ാല് 
കര്ത്ാവക് ഹാസനാക്പിടന സ്വര്ഗ്ഗത്പിസ�ക്ക് എെു
ത്ുടകാടെതപിടനപ്റ്റപി ധബബപിള് ഒന്ുയം പറയുന്പില്ല.

ഒരു കാര്ടത് സ്ാപപിക്ുവാന രടെക് സാക്പി
കടള ആവശ്മാണക് (ആവ. 17:6; മത്ാ. 18:15,16). 
മരണയം കാണാടത എെുക്ടപ്ട്ടതായപി സരഖടപ്െു
ത്പിയപിരപിക്ുന് ഏകവ്ക്പി ഹാസനാക്ക് ആണക്. 
മല്ക്്കീസസടെക്ക് “ജ്കീവപിക്ുന്ു എന്ക് സാക്്യം പ്ാ
പപിച്വനാണക് എന്ക് പൗട�ാസക് പറയുന്ു. മല്ക്്കീ
സസടെക്ുയം ഹാസനാക്ുയം ഒസര വ്ക്പിയാണക് എന്
താണക് ന്ായമായ ഒരു അനുമാനയം.

എപ്പിഫനപി വാ�്യം E-6, p. 272 ല് ബ്രെര് 
സജാണ്സന ഇങ്ങടന എഴുതപിയപിരപിക്ുന്ു: “മല്ക്്കീ
സസടെക്ക് മരപിക്ാടത ജ്കീവപിച്പിരുന്ു എന്ക് പഴയ
നപിയമത്പിട�വപിടെയുയം സാക്്ടപ്െുത്പിയപിട്ടപില്ല. 
പൗട�ാസപിടറെ വപിശെ്കീകരണത്പിടറെ അെപിസ്ാന
ത്പില് ഹാസനാക്ക് മാത്രമാണക് “ജ്കീവപിക്ുന്ു എന്ു 
സാക്്യം പ്ാപപിച്” ഏക മനുഷ്ന (ഉല്പ. 5:24; 
എബ്രാ. 11:5 താരതമ്ടപ്െുത്ുക).

യൂൊ. 14,15 �ുയം ഇങ്ങടന വായപിക്ുന്ു: “ആൊയം 
മുതല് ഏഴാമനായ ഹാസനാക്ുയം ഇവടരക്ുറപിച്ക്: 
“ഇതാ കര്ത്ാവക് എല്ലാവടരയുയം വപിധപിപ്ാനുയം അവര് 
അഭക്പിസയാടെ ടെയ് ഭക്പിവപിരുദ്മായ സക� 
പ്വൃത്പികളുയം നപിമപിത്യം ഭക്പിടകട്ട പാപപികള് തടറെ
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സനടര പറഞ് സക� നപിഷ്ഠൂരങ്ങളുയം നപിമപിത്വുയം 
ഭക്പിടകട്ടവടര ഒടക്യുയം സബാധയം വരുത്ുവാനുയം 
ആയപിരമായപിരയം വപിശുദ്ന്ാസരാെുകൂടെ വന്പിരപിക്ു
ന്ു “എന്ു പ്വെപിച്ു. എവപിടെയാണക് ഹാസനാക്ക് 
ഇതക് പ്വെപിച്തക്? ഉല്പത്പിയപില് നായം ഹാസനാക്പി
ടനക്ുറപിച്ക് വായപിക്ുന്ുടെക്. എങ്പി�ുയം കര്ത്ാ
വപിടറെ ആയപിരമായപിരയം വപിശുദ്ന്ാടരടക്ാടെക് പ്
തപികാരത്പിനായപി വരുടമന്ക് ഒരു വാക്ക് സപാ�ുയം 
കാണുന്പില്ല. എങ്പി�ുയം ഹാസനാക്ക് ഇങ്ങടന പ്വ
െപിച്ു എന്ക് യൂൊ പറയുന്ു. 

പിരമിഡ്റ്  സചംസാരികേുന്ു 
 ഹാസനാക്ക് മഹാപപിരമപിഡക് പണപിതതായപി യൂൊ. 

14 സുവപിസശഷപിക്ുന്ു. നെപിക്ക്ടര, ധെവത്പിനു 
സവടെപി ഒരു മഹാസവ� ടെയുവാനായപി മഹാപപിര
മപിഡക് പണപിതുയര്ത്ുവാനായപി ഹാസനാക്ക് എെു
ക്ടപ്ട്ടു. അങ്ങടന ഹാസനാക്പിടറെ പ്വെനങ്ങള് 
മഹാപപിരമപിഡപിടറെ െപി� അളവുകളപി�ൂടെ നല്കടപ്
ട്ടു. അതപിടറെ അളവുകളപില് പ്വെനങ്ങളുടെ നപിവ
ര്ത്പികളുടെ കാ�ക്രമങ്ങടള ആെയാളടപ്െുത്പിയപി
രപിക്ുന്ു. നമ്മുടെ കര്ത്ാവക് തടറെ രടൊയം വരവപില് 
തടറെ വപിശുദ്ന്ാസരാടൊത്ക് സ�ാകത്പിട� ഭക്പി
ടകട്ടവടര ശപിക്പിക്ുവാന വരുന്ു എന് വാെടത് 
പപിരമപിഡക് അതപിടറെ അളവുകളപില് പപിനതുണയ്കുന്ു.

മല്ക്്കീസസടെക്ക് ഇെയ (Hyksos) രാജാവായപിരുന്ു 
എന്ു വപിവപിധ മസതതര െരപിത്രത്പില് നപിന്ു വ്ക്
മാണക്. അവന ശാസ�മപിടറെ രാജാവായപിരുന്ു എന്ു 
ധബബപിള് പറയുന്ു. ഗപിസയപിട� മഹാപപിരമപിഡക് 
നപിര്മപിക്ുവാന നപിയമപിക്ടപ്ട്ട മപിസ്യ്കീമ്ടര അവന 
തടറെ അധ്കീനമാക്പി. ഈ നപിര്മാണത്പിടറെ അധപികാരയം 
മല്ക്്കീസസടെക്പിനക് നല്കപിയപിരുന്ു എന്ക് ഞങ്ങള് 
അനുമാനപിക്ുന്ു. അങ്ങടനടയങ്പില് പപിരമപിഡക് പണപി
യുന്തപിനക് അനപിവാര്മായ ശാസ്സ്ത്കീയമായ അറപിവുകള് 
ഹാസനാക്പിനക് എവപിടെ നപിന്ു �ഭപിച്ു? ഭൂമപിടയക്ുറപി
ച്ുയം പ്പഞ്ചടത് കുറപിച്ുമുള്ള ഗണപിതശാസ്സ്തപരവുയം 
ശാസ്സ്ത്കീയവുമായ അറപിവുകടള ടവളപിടപ്െുത്ുയം വപിധ
ത്പില് കൃത്മായ വപിസശഷതകസളാെക് കൂടെയാണക് 
പപിരമപിഡക് നപിര്മപിക്ടപ്ട്ടപിരപിക്ുന്തക്. ധബബപിളപില് ടവ
ളപിടപ്െുത്പിയപിരപിക്ുന് യുഗങ്ങടളക്ുറപിച്ക് അതായതക് 
ധെവ്കീകനപിര്ണയടത്ക്ുറപിച്ുള്ള വപിശെമായ ടതളപി
വുകളുയം പപിരമപിഡപില് നപിന്ുയം �ഭപിക്ുന്താണക് (P-3, 
10 അദ്്ായയം വായപിക്ുക).

ലദെചം ഉറെിെചം
സമാടശക്ക് സമാഗമനകൂൊരത്പിടറെ മാതൃക 

നല്കപിത്ന് അസത ഉറവപില് നപിന്ായപിരപിക്ണയം 
ഈ അറപിവുയം മല്ക്്കീസസടെക്പിനക് �ഭപിച്പിട്ടുടൊവുക. 
“പര്വ്വതത്പില്ടവച്ു കാണപിച്ുതന് മാതൃകപ്കാ
രയം അവടയ ഉടൊക്ുവാന സൂക്പിച്ുടകാസള്ളണയം” 
(പുറ. 25:40). മല്ക്്കീസസടെക്പിനക്-ഹാസനാക്പിനക് 
ധെവയം പപിരമപിഡപിടറെ വപിവപിധ പാതകളുടെ അളവു
കടള വ്ക്മാക്പിയപിട്ടുടൊകണയം. എന്ാല് ആ 
സമയത്ക് അവനക് അതപിടറെ പൂര്ണമായ ടപാരുള് 
മനസപി�ാക്ാനായപിട്ടുടൊകപില്ല.

ആദാചം മുതല് ഏഴാമന് 
“ആൊയം മുതല് ഏഴാമന” ആണക് ഹാസനാക്ക് എന്

തപിനക് എന്താണക് സവപിസശഷത? എന് സൊെ്സത്ാ
െുകൂടെ ഞങ്ങള് ഈ പഠനയം അവസാനപിപ്പിക്ുന്ു.

സുവപിസശഷയുഗത്പില് സഭയ്കക് ഏഴക് ഘട്ടങ്ങള് 
ഉടെക് എന്ക് നമുക്ക് അറപിയായം. ഒന്ാമടത് ആൊമപില് 
നപിന്ുയം ഏഴാമനായപിരുന്ു ഹാസനാക്ക്. സയശുവപിടറെ 
ഒന്ായം വരവപിങ്ല് രടൊമനായ ആൊമപില് നപിന്ുമുള്ള 
ഏഴാമടത് ഘട്ടമാണക് സഭയുടെ ട�ടവാെപിക്കാ�
ഘട്ടയം. “നായം എല്ലാവരുയം നപിദ്ര ടകാള്ളുകയപില്ല; എന്ാല് 
അന്ത്കാഹളനാെത്പിങ്ല് ടപട്ടന്ു കണ്ണപിമയ്കുന്തപി
നപിെയപില് നായം എല്ലാവരുയം രൂപാന്തരടപ്െുയം (1 ടകാരപി. 
15:51). ഹാസനാക്ക് മരണയം കാണാടത എെുക്ടപ്ട്ടതു
സപാട� തടന്, 1878 മുത�ുള്ള �വസൊക്സഭയുടെ 
അവസാന അയംഗവുയം മഹത്്വ്കീകരപിക്ടപ്െുന്തുവടര 
മരണനപിദ്ര അനുഭവപിക്ാടതതടന് എെുക്ടപ്െുന്ു.

മല്ക്്കീസസടെക്പിനുയം ഹാസനാക്പിനുയം തമ്മപി�ുള്ള 
ഈ സാെൃശ്യം ശ്രദ് പപിെപിച്ുപറ്റുന്താണക്. ഈ 
പഠനയം ഞങ്ങളുടെ വായനക്ാര്ക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹ
മായപിരപിക്ുയം എന്ു ഞങ്ങള് പ്ത്കീക്പിക്ുന്ു. 

“സത്യെെനടത് �ഥാര്ത്ഥമാ�ി െിഭജിച്ു“സത്യെെനടത് �ഥാര്ത്ഥമാ�ി െിഭജിച്ു
ടകാണ്്റ് ലദെത്ിനു ടകാള്ളാകുന്െനാ�ി ടകാണ്്റ് ലദെത്ിനു ടകാള്ളാകുന്െനാ�ി 

നില്പ്ാന് പഠികേ” നില്പ്ാന് പഠികേ” 

2 തപിടമാ. 2:15
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“ലധര്യടപ്ട്ു പ്രെര്ത്ിച്ു ടകാള്െിന് 
[നിങ്ങളുടെ യെൈകള് നിറയെറ്ിടകോണ്്റ്], 
�യ�ാെ ന്െയരാെു കൂടെ ഇരികേുചം” 

[�ുക്തമാ�ത്റ് ടെയ്ുന്െയരാെു കൂടെ] 
2 ദിനെൃത്ാന്തചം 19:11

ധധര്യം (ധീരത)
COURAGE (BRAVERY)

“ലധര്യടപ്ട്ു പ്രെര്ത്ിച്ു ടകാള്െിന്, �യ�ാെ ന്െയരാെു കൂടെ ഇരികേുചം” 2 ദിന. 19:11.

സാഹ സ പി ക ത യു യം 
എെുത്ു ൊട്ടവുയം വ്കീ
മ്പെ പിക്ുന്തുമാണക് 
ധധര്ത്പിനു സ�ാകയം 
നല്കപിയപിരപിക്ുന് നപി
ര്വ്വെനയം. എന്ാല് 
അപകെ സാഹെര്ങ്ങ
ളപില് മനസ്സപിടറെയുയം ഹൃ
െയത്പിടറെയുയം ഇഛേയു
ടെയുയം സുസബാധവുയം 
നപിര്ഭയത്വവുയം ധ്കീരതയുയം സ്വയടത് മറക്ുന്തു
മായ ഒരു ടപരുമാറ്റമാണക് ധധര്യം എന്ു ധെവവ
െനമാകുന് ധബബപിള് നപിര്വ്വെപിക്ുന്ു. അപകെ
ത്പിടറെ അസാന്പിദ്്ത്പില് ഒരു സാഹെര്ടത് 
അഭപിമുഖ്കീകരപിക്ുന് വ്ക്പിക്ക് ധധര്യം ഉടൊയപിരപി
ക്ണയം എന്ു നായം െപിന്തപിക്പില്ല. സാമാന് സാഹെ
ര്ങ്ങളപില് ഭക്ണയം കഴപിക്ുന്തുയം കുളപിക്ുന്തുയം 
വസ്സ്തയം ധരപിക്ുന്തുയം ഉറങ്ങുന്തുയം ധ്കീരതയുടെ 
പ്വൃത്പിയായപിട്ടക് ആടരങ്പി�ുയം വപി�യപിരുത്ുസമാ? 
അവടയ ധ്കീരതയുടെ പ്വൃത്പികളായപി കരുതാത്
തക് എന്തുടകാടടെന്ാല്, ആ പ്വൃത്പികളുമായപി 
ബന്ധടപ്ട്ടു യാടതാരു അപകെ സാഹെര്ങ്ങളുയം 
ഇല്ലാത്തുടകാടെുതടന്. ധധര്യം എന്ാല് സു
സബാധത്പിടറെ ഒരു ഗുണമാണക്. എടന്തന്ാല് 
അപകെ സാഹെര്ങ്ങളപില് ഒരു വ്ക്പിയുടെ കഴപിവു
കടള ആശ്രയപിച്ാണക് അതക് ഇരപിക്ുന്തക്. കൂൊടത 
അപകെടത് അതക് സ്വയയം വപി�യപിരുത്പിടക്ാടെക് 
ആ അപകെയം ഒരു ശത്രു മൂ�യം ഉടൊയതാടണങ്പില്, 
ആ ശത്രുവപിടറെ പ്ാപ്തപികസളാെു താരതമ്ടപ്െുത്പി 
സ്വന്തയം കഴപിവുകടള അതക് വപി�യപിരുത്ുന്ു.

ആയതപിനാല് യഥാര്ത്ഥ ധ്കീരത ഒരപിക്�ുയം സു
സബാധമപില്ലായ്മ അല്ല. അതക് അപകെ സാഹെര്
ത്പില് ഒരുവടറെ കഴപിവുകടളസയാ, അപകെടത്
സയാ, അതുമായപി ബന്ധടപ്ട്ട ബുദ്പിമുട്ടുകടളസയാ, 
എതപിരാളപികടളസയാ, ക�ഹടത്സയാ, വപി�കുറച്ു 
കാണുകസയാ അധപികമായപി വപി�മതപിക്ുകസയാ ടെ

യുന്പില്ല. ധധര്യം ഭയ
ടത്സയാ, സയംഭ്രമടത്
സയാ, ഭ്കീതപിടയസയാ, 
സപെപിസയസയാ കൂട്ടു പപിെപി
ക്ുന്പില്ല. എടന്തന്ാല് 
അവ അതപിടറെ സ്വഭാവ
ത്പിനുയം അതപിടറെ ഘെ
നയ്കുയം വപിപര്കീതമാണക്. 
ഭ്കീരുത്വത്പിടറെ സനര് 
വപിപര്കീതമായപി ധ്കീരത 

നപി�നപില്ക്ുന്ു.
ധ്കീരതയുടെ ഉപസയാഗടത്ക്ുറപിച്ുള്ള െപി� െപി

ന്തകടള നമുക്ു പരപിഗണപിക്ായം. മറ്റു കൃപകടളസപ്ാ
ട� തടന്, ഇതുയം സ്വഭാവത്പിടറെ മപിതമായ ഒരു 
പ്വര്ത്നമാണക്. ഇതപിടനക്ുറപിച്ുള്ള ഒരു ടെറപിയ 
കാഴ്ചപ്ാെക് ധ്കീരതയുടെ പ്ാസയാഗപിക ഉപസയാഗത്പിനു 
സഹായകമാകുന്താണക്. അപകെടത് ഉെപിതമാ
യുയം വപിജയകരമായുയം സനരപിെുവാന നടമ്മ പ്ാപ്തരാ
ക്ുകയാണക് ഇതപിടറെ പ്ാഥമപിക ഉപസയാഗയം അഥവാ 
ധര്മ്മയം. എന്തുടകാടടെന്ാല് ഒരു വ്ക്പിയുടെ 
ജ്കീവപിതത്പിട� ആപതക്ക്രമായ അവസരങ്ങളാണക് 
ധ്കീരതയുടെ പ്വര്ത്ന മണ്�യം. അപകെ സാഹെ
ര്ത്പില് ഭ്കീരുവായപിരപിക്ുക അഥവാ ഭയെകപിതനാ
കുക എന്തക് പരാജയത്പിടറെ ആെ്�ക്ണമാണക്. 
എന്ാല് ആ സാഹെര്ത്പില് ധ്കീരത കാണപിക്ുക 
എന്തക് വപിജയത്പിടറെ മുസന്ാെപിയാണക്. ക്രപിസ്ത്കീയ 
ജ്കീവപിതത്പിട� അപകെങ്ങടള ശരപിയായപി വപിജയക
രമായപി സനരപിെുവാന നമ്മുടെ ധബബപിള് വാക്യം 
“ധധര്ടപ്ട്ടു പ്വര്ത്പിച്ു ടകാള്വപിന” എന്ു പറ
യുന്തുസപാട� നായം ധധര്യം നന്ായപി ഉപസയാഗപി
ക്ണയം.

അതപിടറെ രടൊമടത് ഉപസയാഗയം വപിജയയം 
ധകവരപിക്ുക എന്താണക്. എല്ലാ യുദ്ങ്ങളപി�ുയം 
ടവച്ക് ഗൗരവാവഹമായ ഒന്പി�ാണക് നായം ഇസപ്ാള്. 
ഇവയപില് ഒന്ക് ജ്കീവടറെ പ്ശ്നമാണക് – വപിജയമാസണാ 
പരാജയമാസണാ എന്തക്. സമര്പ്പിതനായ ധെവ
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ധപത�പിനു വപിജയസമാ 
പരാജയസമാ ജയസമാ 
സതാല്വപിസയാ നപിത്ജ്കീ
വസനാ നപിത്മരണസമാ 
ഏതു �ഭപിച്ാ�ുയം ആ 
പരപിണപിതഫ�ങ്ങള്ക്ു 
യാടതാരു വപിട്ടുവ്കീഴ്ചയുയം 
ഇല്ല എന്ുള്ളതക് അറപി
യുന്ു. പരാജയടത് 
അകറ്റപി വപിജയയം വരപി
ക്ുവാന നടമ്മ പ്ാപ്തരാസക്ടെതക് ധധര്ത്പിടറെ 
കര്ത്വ്മാണക്. വപിശ്വസ്തരുയം ധ്കീരരുമായപിരുന്ാല് 
നായം ത്കീര്ച്യായുയം വപിജയയം പ്ാപപിക്ുയം. വപിശ്വാസക്ു
റവുള്ളവരുയം ഭ്കീരുക്ളുമായപിരുന്ാസ�ാ പരാജയടപ്
െുകയുയം ടെയുയം.

ബ�ഹ്കീനടര സയംരക്പിക്ുക എന്തക് അതപിടറെ 
മൂന്ാമടത് െുമത�യാണക്. ജഡ്കീയ യുദ്ത്പില് 
ശക്പിയുള്ളവരുയം ധ്കീരരുയം തങ്ങളുടെ ബ�ഹ്കീന സഹ
പെയാളപികടള സയംരക്പിസക്ടെതുസപാട� തടന് 
െുഷ്ടതസയാെുള്ള നമ്മുടെ യുദ്ത്പില് സ്വഭാവത്പി
ടറെ സമഖ�യപില് പ്വൃത്പിച്ു സമര്പ്പിക്ടപ്ട്ട മനസ്സപി
ടറെയുയം ഹൃെയത്പിടറെയുയം ഇഛേയുടെയുയം യുദ്സസ
വയപില് ബ�ഹ്കീനരായ സസഹാെരങ്ങടള ശക്രുയം 
ധ്കീരരുമായവര് സയംരക്പിക്ുകയുയം ധധര്ടപ്െുത്ു
കയുയം ടെസയടെപിയപിരപിക്ുന്ു. അവരുടെ ഭയങ്ങടള 
തുരത്പി ധധര്യം ജനപിപ്പിക്ുന് സപ്ാത്ാഹജനക
മായ വാക്ുകള് സയംസാരപിച്ുയം അവസാനയം കാവല് 
സവ�യപി�ുയം, ആക്രമണത്പി�ുയം, പ്തപിസരാധത്പി�ുയം, 
അസഹന്കീയമായ അവസ്യപി�ുയം അവടര കാത്ു
ടകാടെക് ധധര്ത്പിടറെ ഉൊഹരണയം �ഭപിസക്ടെതപി
നു അവര് അവകാശമുള്ളവരാണക്.

കെുത് സമ്മര്ദേത്പി�ുള്ള അഥവാ പരാജയ
ടപ്ട്ട സഹപെയാളപികടള രക്പിക്ുക എന്താണക് 
അതപിടറെ നാ�ാമടത് െുമത�. അനവധപി ഉൊ
ഹരണങ്ങള് ടതളപിയപിക്ുന്തുസപാട� ധസനപിക 
യുദ്ത്പില് ഇതക് പ�സപ്ാഴുയം ധധര്ത്പിടറെ ഒരു 
പ്സയാജനമാണക്. സമയവുയം സാഹെര്വുയം സമ്മര്ദേ
ത്പില് ആഴ്തപിയ താതക്ക്ാ�പികമായപി പരാജയടപ്ട്ട പെ
യാളപികളുടെ നപിര്ണ്ണായക നപിമപിഷത്പില് അവരുടെ 
സഹായത്പിനായപി കെന്ുവരുന് ധ്കീരരായ സഹ
പെയാളപികള് അവരുടെ പരാജയടത് വപിജയയം 

അഥവാ സമാെനയം ആക്പി 
മാറ്റപി അപകെകരമായ 
അവസ്യപില് നപിന്ുയം 
അവടര രക്പിക്ുന്ു.

അക്രാര്ത്ഥത്പി�ു
ള്ള യുദ്ടത് നായം ഉൊ
ഹരണമായപി ഉപസയാ
ഗപിക്ുസമ്പാള് നമ്മുടെ 
യുദ്യം ജഡരക്ങ്ങസളാ
െക് (മനുഷ്സരാെക്) അല്ല, 

മറപിച്ക് ആത്്കീയ െുഷ്ടതസയാെക് അഥവാ മാര്ജപിനപില് 
വായപിക്ുന്തുസപാട� “െുഷ്ടാത് സസനസയാെക് ”, 
ഭൂതങ്ങളുടെ ത�വനായ സാത്ാന ധസന്ാധപി
പനായുള്ള (എടഫ. 6:12) വ്കീഴ്ച ഭവപിച് െൂതന്ാരുടെ 
സസനസയാൊടണന്ു അടപ്ാസ്ത�നായ പൗട�ാസക് 
പറയുന്ു. സ്വഭാവരൂപവതക്ക്രണത്പിനു ഏറ്റവുയം 
ഉപസയാഗപ്െമായ ധര്മ്മമാണക് ധ്കീരതയ്കക് ഉള്ളതക് 
എന്ു മുനപറഞ് അതപിടറെ നാ�ക് ഉപസയാഗങ്ങളുയം 
ടതളപിയപിക്ുന്ു.

നമ്മുടെ യുദ്സസവയപില് പ� സസഹാെരന്ാരുയം 
അടല്ലങ്പില് സസഹാെരപിമാരുയം പപിശാെക്, സ�ാകയം, 
ജഡയം എന്പിവയാല് ഞരങ്ങപിടക്ാടെപിരപിക്ുന്വരുയം 
തങ്ങളുടെ യുദ്ടത് നപിര്ത്പിടക്ാടെപിരപിക്ുന്വ
രുയം ആണക്. എന്ാല് ഒരു സസഹാെരസനാ സസഹാെരപി
സയാ അതപിടറെ വസക്ാളയം എത്ുകയുയം പരാജയടത് 
വപിജയമാക്പി ത്കീര്സക്ടെതപിനു അഥവാ കുറഞ് 
പക്യം ഒരു പൂര്ണ്ണ പരാജയടത് ന്കീക്പികളസയടെ
തപിനു ഒരു സമാെനയം ആവശ്മായപി വന്ാല് കര്ത്ാ
വപിടറെ ശക്പിസയറപിയ കരയം തുണയ്കുടടെന്ുള്ളതു 
മറക്രുതക്. കവപി പറയുന്തുസപാട�: “മഹാനായ 
ധെവസമ എടറെ ധകപപിെപിച്ക്, എടന് നയപിച്ക്, എടന് 
സനടര നപിര്സത്ണസമ. ഞാന ക്്കീണപിച്ു തളര്ന്ു, 
വയാടതയായപി; ടകാെുയം കാറ്റപി�ൂടെയുയം രാത്രപിയപി�ൂ
ടെയുയം എടന് ടവളപിച്ത്പിസ�ക്ു നയപിസക്ണസമ”. 
അടത, നമ്മുടെ കര്ത്ാവക് ഇതു നമുക്ുസവടെപി 
ടെയുയം!

ധ്കീരതയുടെ ഉപസയാഗങ്ങളുടെ താരതമ്യം 
അവയുടെ െുരുപസയാഗങ്ങടളയുയം എെുത്ു കാണപി
ക്ുന്ു. ധ്കീരതയുടെ സപിദ്ാന്തങ്ങടളയുയം പ്സയാഗ
ടത്യുയം പരപിസശാധപിക്ുസമ്പാള് അതക് അധപികമായപി 
ടെയുന്തു മൂ�വുയം സവടെത്ര ടെയാത്തപിനാ�ുയം 

“ഭ�ടപ്യെണ്”
എന് ൊെകചം ലൈൈിളില് 365 

തെണ എഴുതി�ിരികേുന്ു. എ്ാ 
ദിെസെുചം ഭ�മി്ാത്െരാ�ിരിപ്ാ

ന് ലദെത്ില് നിന്ുമുള്ള ഒരു 
ഓര്മ്മടപ്െുത്ൈാണ്റ് അത്റ്.
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പ�സപ്ാഴുയം െുരുപസയാഗയം ടെയടപ്െുന് ഒരു ഗുണ
വപിസശഷമായപി അതു കാണടപ്െുന്ു. ആവശ്ത്പില് 
അധപികമായപി ധധര്യം ഉപസയാഗപിക്ടപ്െുസമ്പാഴുള്ള 
െുരുപസയാഗടത്യാണക് ധാര്ഷ്ട്യം എന്ു പറയുന്
തക്. സാഹസപികതയുയം അതപില് ഒന്ാണക്. ശ്രദ്യപില്ലാ
ടതയുയം ആവശ്മപില്ലാടതയുയം സ്വയയം അപകെടത് 
വപിളപിച്ു വരുത്ുന്വരാണക് ധാര്ഷ്ട്ക്ാര്. െൂതന്ാര് 
കാ�ുവയ്കാന ഭയക്ുന് ഇെങ്ങളപില് സപാ�ുയം ഓെപിക്
യറുന്വന കുറ്റക്ാരനാണക്. സാഹസപികതസയാെു 
കൂടെ അതപിനുള്ള ശപിക്ണങ്ങളുയം �ഭപിക്ുന്ു. അവ 
അതപിടന ശമപിപ്പിക്ുന്ു. അപകെ സാഹെര്ത്പില് 
സലേശങ്ങടള വപിളപിച്ുവരുത്ുന് അശ്രദ്ടയ നായം 
കരുതപിയപിരപിസക്ടെതുടെക്.

അപകെ സാഹെര്ത്പില് സ്വയാശ്രയത്വയം 
അധപികമാകുന്തക് അമപിത ധധര്ത്പിടറെ മടറ്റാരു 
ഭാവമാണക്. പടത്രാസക് ഗതക് സമനയപില് തടറെ 
ഗുരുവപിടന സയംരക്പിക്ുവാന ഒറ്റയ്കു ശ്രമപിച്തായപി 
സയാഹന്ാന 18ല് നായം വായപിക്ുന്തപി�ുയം മഹാപു
സരാഹപിതടറെ സഭയപില് അവടറെ ൊസന്ാരുടെയുയം 
പെയാളപികളുടെയുയം കൂടെ ടെന്പിരുന്തപി�ുയം ധധ
ര്ത്പിടറെ െുരുപസയാഗത്പിടറെ ഉൊഹരണമാണക് 
കാണുവാന സാധപിക്ുന്തക്.

സഗാ�പിയാത്പിടനയുയം, സയാനാഥാടന എതപിര്ത് 
ടഫ�പിസ്ത് പട്ടാളടത്യുയം സപാട� പര്കീക്പിക്ടപ്
ൊത് സ്വന്തയം പരാക്രമടത്ക്ുറപിച്ുള്ള വ്കീമ്പപിളക്
ല് ആത്പ്ശയംസയുടെയുയം അമപിത ധധര്ത്പിടറെ
യുയം മുനപറഞ് െപിത്രത്പി�ുള്ളതുസപാട�യുള്ള 
ഉൊഹരണങ്ങളാണക്. അത്രയം ആത്പ്ശയംസകള് 
സാധാരണ ഗതപിയപില് പരാജയത്പിടറെ മുസന്ാെപി
കളുയം വരുവാനുള്ള സയംഭവടത് സൂെപിപ്പിക്ുന്തു
മാണക് (1 ശമു. 13, 17 അദ്്ായങ്ങള്).

നമ്മപില് ഇല്ലാത് ധധര്ത്പിടറെ െുരുപസയാ
ഗങ്ങടളക്ുറപിച്ക് ഇനപി നമുക്ു പരപിസശാധപിക്ായം! 
ഒന്ാമതായപി ഇവയപില് നായം പരപിഗണപിക്ുന്തക് 
സുസബാധമപില്ലായ്മടയയാണക്. അതു ക�ഹത്പിടറെ 
ഘെകങ്ങടള ശരപിയായംവണ്ണയം കണക്പിട�െുക്ാടത 
സ്വയടത് വ�പിയ അളവപില് തരയംതാഴ്തപി കാണുകയുയം, 
ആ സാഹെര്ത്പില് പങ്ാളപികള് ആയ വ്ക്പി
കടളയുയം, അധപികാരങ്ങടളയുയം, പ്ശ്നങ്ങടളയുയം, 
അപകെങ്ങടളയുയം, എണ്ണങ്ങടളയുയം സൊഷകര
മായ ര്കീതപിയപില് താരതമ്ടപ്െുത്ുന്തപി�ൂടെയുയം 

ഒത്ുസനാക്ുന്തപി�ൂടെയുയം വപിപര്കീത ഘെകങ്ങ
ടള കണക്പിസ�ടറ മതപിക്ുകയുയം ടെയുന്ു. ഇതു 
സപാരാട്ടത്പിനു മുന്ടമയുള്ള പരാജയത്പിസ�ക്ു 
നടമ്മ നയപിക്ുന്ു. അപകെങ്ങടള കണക്പിസ�ടറ 
മതപിക്ുന്തുയം അവടയ സനരപിെുന്തപില് ഒരു വ്ക്പി 
തടറെ പ്ാപ്തപിടയ വപി�മതപിക്ാതപിരപിക്ുന്തുയം അധധ
ര്ത്പിടറെ ഒരു സവപിസശഷതയാണക്. ധധര്ത്പിടറെ 
െുരുപസയാഗത്പില് രടൊമതായപി പരപിഗണപിക്ുന്
തക് ധധര്ക്ുറവാണക്. ധധര്ക്ുറവക് ധ്കീരതയുടെ 
പരപിശ്കീ�നത്പില് പ്തപിബന്ധമാവുകയുയം അതപിടറെ 
�ക്്ങ്ങടള നപിഷ്ഫ�മാക്ുകയുയം ടെയുന്ു.

ധധര്ടത് വളടര കുറഞ് അളവപി�ുയം നപി�
നപില്പ്പില്ലാടതയുയം കാണുന് ഏറ്റവുയം വ�പിയ െുരു
പസയാഗമാണക് ഭ്കീരുത്വയം. അപകെങ്ങടള കൂെുതല് 
വപി�മതപിക്ുകയുയം അവടയ വപിജയകരമായപി സന
രപിെുവാനുള്ള ഒരുവടറെ കഴപിവപിടന വപി�കുറച്ു കാ
ണുന്തുമായ സുസബാധമപില്ലായ്മയുടെ ഉൊഹരണ
മാണക് 10 ഒറ്റുകാരുടെ പ്സ്താവനയപില് ഭ്കീരുക്ളായ 
യപിസ്ാസയല് ജനത കാണപിക്ുന്തക്. സനരപിെുവാനുള്ള 
അപകെങ്ങള് വളടര വ�പിയതാണക് എന്ക് പറയുന് 
ഭയത്പിടറെയുയം ഒരു ൊരുണമായ പപിന്ാറ്റമായ ഭ്കീരു
ത്വത്പിടറെയുയം ഉൊഹരണമാണക് ശമര്യപില് ഉയര്ന് 
വപിവപിധ ശബ്ദങ്ങള് സകട്ടക് ഓെപിസപ്ാകുന് അരാമ്ര്.

സുവപിസശഷത്പിടറെ ടെരുപ്പിട്ടു, അരയ്കു സത്യം 
ടകട്ടപി, ന്കീതപി എന് കവെയം ധരപിച്ു, പ്ത്ാശ എന് 
ശപിരസ്സ്തവുയം, വപിശ്വാസയം എന് പരപിെയുയം, ആത്ാ
വപിടറെ വാളുയം, പ്ത്കീകാത്കമായ കാ�ുകടള സയംര
ക്പിക്ുന് സനേഹയം എന് കണങ്ാ�പിടറെ കവെവുയം 
ധരപിച്ക് ധെവത്പിടറെ സര്വ്വായുധവര്ഗ്ഗടത് യുദ്
സസവയപില് ഏറ്റവുയം ഫ�പ്െമായപി ഉപസയാഗപിക്ു
ന്ുസടൊ എന്ു നമുക്ു പൂര്ണ്ണ ധധര്സത്ാടെ 
സനാക്ായം. അതു പൂര്ണ്ണമായപി ധരപിക്ുവാന നായം 
ശ്രദ്പിക്ണയം. അങ്ങടന അല്ലാത്പക്യം നായം നമ്മുടെ 
സപാരാട്ടത്പില് ഭാഗപികമായപിടട്ടങ്പി�ുയം പരാജയടപ്
െുയം; ഒരുവനു ജയാളപിയായപി കപിര്കീെയം അണപിയണടമങ്പി
ല് ഈ യുദ്ത്പിടറെ നപിയമങ്ങടള പാ�പിച്ുടകാടെക് 
– ഈ യുദ്ത്പിടറെ നപിയമങ്ങസളാെു ടപാരുത്ടപ്ട്ടു 
ടകാടെക് – സപാരാസെടെതുടെക് (എടഫ. 6:11). നായം 
ധെവത്പിടറെ സര്വ്വായുധവര്ഗ്ഗയം ധരപിച്പില്ലാടയങ്പില് 
എത്ര ധധര്ശാ�പിയായാ�ുയം നമ്മുടെ െപി� പ്തപിഫ
�യം നമുക്ു നഷ്ടമാകുയം.
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എങ്ങടന ധധര്യം വളര്ത്പിടയെുക്ായം എന്തപി
ടന സയംബന്ധപിക്ുന് െപി� വാക്ുകള് ഇനപി നമുക്ു 
പരപിഗണപിക്ായം! (a) സ്വര്ഗ്ഗ്കീയ സന്തതപിടയ ആെ്യം 
ഹൃെയത്പി�ുയം മനസ്സപി�ുയം പപിന്്കീെു ശര്കീരത്പി�ുയം 
ആത്്കീയമാക്ുടമന്ുയം, കൂൊടത ഭൗമപിക സന്തതപി
ടയ അവന ഹൃെയത്പി�ുയം മനസപി�ുയം നന്യുള്ളവ
രാക്പി പപിന്്കീെക് ശര്കീരത്പില് പൂര്ണ്ണത നല്കുടമന്ുയം 
(b) പപിശാെപിനുയം സ�ാകത്പിനുയം ജഡത്പിനുയം സമല് 
അവര്ക്ു വപിജയയം നല്കുടമന്ുയം (c) ഭൂമപിയപിട� 
സക� കുെുയംബങ്ങടളയുയം, അവരുടെ സന്തതപിടയ
യുയം ജാതപികടളയുയം അനുഗ്രഹപിക്ുവാന അവടര 
ഉപസയാഗപിക്ുടമന്ുയം ആണയാല് ഉറപ്പിക്ടപ്ട്ട 
നമ്മുടെ ധെവത്പിടറെ വാഗ്ദത്ത്പിട� ഈ മൂന്ു 
ഭാഗങ്ങളപി�ുമുള്ള െൃഢവപിശ്വാസമാണക് ആെ്മായപി 
അതപിനു സവടെതക് (ഉല്പ. 22:16-18). നമുക്ു ബാ
ധകമായ വാഗ്ദത്ത്പി�ുള്ള പൂര്ണ്ണ ആശ്രയത്വയം 
ധധര്ത്പിടറെ മുനപറഞ് നാ�ു ത�ങ്ങടളയുയം 
വളര്ത്പിടയെുക്ുക എന് ഫ�പ്ാപ്തപിയപില് ത്കീര്ച്
യായുയം നടമ്മ എത്പിക്ുയം.

രടൊമടത് കാര്യം ഇസത ഫ�യം സനെപിടയെുക്ു
ന്തപിനു സഹായകമാണക്: ക്രപിസ്തുവപിടറെ ശുശ്രൂഷ 
ധധര്യം വളര്ത്ുവാന നമുക്ക് ആവശ്മായ 
എല്ലാ ബാഹ്സഹായങ്ങളുയം നല്കുടമന് പൂര്ണ്ണ 
ആശ്രയയം. സയശുവപിനു നസമ്മാെുള്ള ശുശ്രൂഷ എന് 
നപി�യപില്, നമുക്ു പര്ാപ്തമായ പ്കാശനത്പിനാ
യപി വെനത്പില് നപിന്ു എല്ലാ സഹായവുയം നല്കു
കയുയം മറ്റുള്ള എല്ലാ കൃപയുയം വളര്ത്ുന്തപിനുള്ള 
ആത്ാവപിടന ഊര്ജ്സ്വ�മാക്ുകയുയം ടെയുന്ു. 
കൂൊടത ആവശ്മായ എല്ലാ സാഹെര്ങ്ങളുയം 
നല്കുന്തപിനു വഴപിനെത്�ുകളപി�ൂടെ ധധര്യം 
വളര്ത്പിടയെുക്ുവാനുള്ള അവസരങ്ങള്ക്പിെയപി
ല് വപിളപിക്ുവാനുയം നടമ്മ ഉപകരണമാക്ുവാനുയം 
സഹായപിക്ുന്ു. അത്രയം ഒരു ശുശ്രൂഷ ടെയുന് 
ക്രപിസ്തുവപി�ുള്ള പൂര്ണ്ണ ആശ്രയയം നടമ്മ ധധര്യം വള
ര്ത്പിടയെുക്ുന്തപില് സഹായപിക്ുയം.

ഈ കൃപ നമ്മപില് വളര്ത്പിടയെുക്ുവാന അക
ടമയുള്ള സഹായത്പിനായപി ധെവശക്പി നല്കുടമ
ന്ുള്ള പൂര്ണ്ണ ഉറപ്ാണക് മൂന്ാമസത്തക്. കാരണയം, 
പരപിശുദ്ാത്ാവു പുതപിയ ഇഛോശക്പിയായപി നമുക്ു 
ആവശ്മായ എല്ലാ നപിശ്ചയൊര്ഢ്വുയം നല്കുന്ു. 
എടന്തന്ാല് നമ്മുടെ ത�സച്ാറപിട� എല്ലാ ഭാഗങ്ങ

ളുയം അതപിട� വപിശുദ് ശക്പികള് ധധര്യം അഭ്സപി
ക്ുന്തപിനുള്ള മുഴു ആന്തരപിക സശഷപികളുയം നല്കു
ന്ു. അങ്ങടന പുതപിയ ഇഛോശക്പി ഈ പരപിശുദ് 
കഴപിവുകള് നമ്മപില് കരുപ്പിെപിപ്പിച്ുടകാടെക് നടമ്മ 
വളര്ത്പിടയെുക്ുന്ു. അടത, വപിശ്വാസത്പിടറെ 
പൂര്ണ്ണ ഉറപ്ക് നമ്മപില് ധ്കീരത വളര്ത്ുന്ു.

ഇതപിടറെ അഭപിവൃദ്പിക്ായപി ആവശ്മുള്ള നാ�ാമ
ടത് കാര്യം ജയപിക്ുടമന് പ്ത്കീക്യാണക്. നപിരാശ
യപില് നപിന്ുയം ഉെട�െുക്ുന് ഒരുതരയം ധധര്മുടെക്. 
അതു പരപിശ്കീ�പിക്ുന്വടര പരാജയത്പിടറെ പാത
യപിസ�ക്ു നെത്ുകയുയം ഏറ്റവുയം ധധര്സത്ാടെ 
അവരുടെ ജ്കീവടന ടവച്ു ടകാെുക്ുവാന പ്ാപ്ത
രാക്ുകയുയം ടെയുയം. അ�ാസമാ എന് ൌത്ത്പില് 
സ്റ്റ്കീഫന എഫക്. ഓസ്റ്റപിനുയം തടറെ 185 പെയാളപികളുയം, 
യു.എസപിട� ബപിഗക് സഹാണ്, �പിറ്റപില് സഹാണ് നെപിക
ളുടെ സയംഗമസ്ാനത്ു ടവച്ു സജാര്ജക് ആയംസസ്്ാ
ങക് കസ്റ്ററുയം 600 പെയാളപികളുയം നപിരാശയാ�ുള്ള 
ധ്കീരതയ്കു സ്പഷ്ടമായ ഉൊഹരണങ്ങളാണക്. എന്ാല് 
ക്രപിസ്ത്കീയ ധധര്യം ഇങ്ങടനയുള്ളതല്ല. ജയപിക്ുടമന് 
പ്ത്കീക്യാണക് അതപിടറെ സകന്ദ്രസ്ാനയം. പാപയം, 
ടതറ്റക്, സ്വാര്ത്ഥത, സ�ാകമയത്വയം എന്പിവടയല്ലായം 
അവയുടെ വപിവപിധ ഭാവങ്ങളപില് ഒരുവടനതപിടര വരു
സമ്പാള് ശൗര്യം വളര്ത്പിടയെുക്ുന്വന എസപ്ാഴുയം 
മനസപി�ുയം ഹൃെയത്പി�ുയം ഇഛേയപി�ുയം പപിശാെപിടന
യുയം സ�ാകടത്യുയം ജഡടത്യുയം ക്കീഴെക്ുവാനു
ള്ള പ്ത്ാശയുയം അവടറെ കണ്ണുകള്ക്ു മുനപപില് 
സമ്മാനയം സനെുടമന്ുയം പ്ത്കീക്പിക്ുന്ു. അതവടന 
ധധര്യം സനെുവാന വളടര അധപികയം സഹായപിക്ു
കയുയം ടെയുയം.

ധധര്ത്പില് വളരുവാന സഹായപിക്ുന് അഞ്ചാ
മടത് കാര്യം സനേഹമാണക്. പൂര്ണ്ണ ഹൃെയസത്ാെുയം, 
മനസസ്സാെുയം, ആത്ാസവാെുയം, ശക്പിസയാെുയം കൂടെ 
ധെവസത്ാെുയം ക്രപിസ്തുവപിസനാെുമുള്ള കര്ത്വ് 
സനേഹവുയം സ്വയസത്ക്ാള് അധപികയം സസഹാെരങ്ങ
സളാെുയം സ�ാകസത്ാെുയം ശത്രുക്സളാെുമുള്ള കര്ത്
വ് സനേഹവുയം നപിസ്വാര്ത്ഥ സനേഹവുയം ഒരുവടന 
സ്വന്ത സക്മടത്യുയം മറ്റു താതക്പര്ങ്ങടളയുയം 
മറന്ക്, ഒഴപിച്ുകൂൊനാവാത് അപകെങ്ങളപില് സ്വയയം 
വപിസവകസത്ാടെ പ്സവശപിക്ുവാനുയം ധ്കീരതയുടെയുയം 
ശൗര്ത്പിടറെയുയം പ്വൃത്പികള് ടെയുവാന പ്ാ
പ്തരാക്ുകയുയം ടെയുയം. സനേഹയം, സ്വയടത് മറന്ക് 
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മറ്റുള്ളവരുടെ താതക്പര്ങ്ങള്ക്ായപി ജ്കീവപിക്ുകയുയം, 
അപകെടത്ക്ുറപിച്ല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ സക്മത്പിനാ
യപി ആശപിക്ുകയുയം ടെയുന്ു. അത്രയം സനേഹമാണക് 
സയശുവപിടന ക്രൂശു വഹപിക്ുന്തപിനുയം പൗട�ാസപിടന 
നപിരവധപി അപകെങ്ങള് സനരപിെുവാനുയം, പടത്രാസപിടന
യുയം സയാഹന്ാടനയുയം ന്ായാധപിപസയംഘത്പിടറെ 
സകാപയം സഹപിക്ുവാനുയം, ക്രപിസ്തുവപിടറെ വപിശുദ്ന്ാരുയം 
രക്സാക്പികളുയം പുസരാഹപിതന്ാരുയം ആയവടര 
സറാമന സപാര്ക്ളത്പിടറെയുയം, പാപ്ാമത വപിൊരണ 
സകാെതപിയുടെയുയം, കുരപിശുയുദ്ങ്ങളുടെയുയം ടപ്ാട്ട
സ്റ്ററെക് സമ�ധപികാരപികളുടെയുയം സകാപയം സഹപിക്ുവാ
നുയം പ്ാപ്തരാക്പിയതക്.

ഈ കൃപ വളര്ത്പിടയെുക്ുവാനുള്ള ആറാമടത് 
മാര്ഗ്ഗയം ധധര്ടത് െപിനയംപ്തപി പരപിശ്കീ�പിക്ുക എന്
താണക്. എന്തുടകാടടെന്ാല് ഒരു കാര്യം ടെയു
ന്തപി�ൂടെയുയം അതപിനായപി പരപിശ്രമപിക്ുന്തപി�ുയം 
കൂടെയാണക് ആ കാര്യം പഠപിക്ുന്തക്. ജഡപികവുയം, 
മാനസപികവുയം, ക�ാപരവുയം, സാന്ാര്ഗ്ഗപികവുയം, മത
പരവുമായ മണ്�ങ്ങളപി�ുയം ഇതക് ശരപിയാണക്.

ഏഴാമടത്യുയം ഏറ്റവുയം അവസാനസത്തുമായ
തക് നമ്മുടെ അപകെങ്ങസളാെു ബന്ധടപ്ട്ടുള്ള നമ്മുടെ 
തടന് സ്വയയം വപി�യപിരുത്�ുയം, അപകെങ്ങള് തമ്മപി
�ുള്ള വപി�യപിരുത്�ുയം, മറ്റു മാര്സഗ്ഗയുള്ള നമ്മുടെ 
ശത്രുക്ളുടെയുയം ടെസയടെ കാര്ങ്ങളുടെയുയം 
വപി�യപിരുത്�ുമാണക്. നായം ഈ ഏഴു കാര്ങ്ങളുയം 
ടെയുന് ര്കീതപികളുടെ ആത്ാവുയം വപിധവുയം ധധര്
ടത് വളര്ത്പിടയെുക്ുവാന സഹായകമാടണന്ു 
മറക്രുതക്. എന്പിരുന്ാ�ുയം നമുക്ക് ഒറ്റയ്കക് ഒന്ുയം 
ടെയാന കഴപിയുകയപില്ല – “എടന് ശക്നാക്ുന്
വന മുഖാന്തരയം ഞാന സക�ത്പി�ുയം മതപിയാകുന്ു 
(ഫപി�പി. 4:13).

ധധര്ടത്ക്ുറപിച്ുള്ള ഈ പഠനയം നമ്മുടെ 
മനസ്സപിസ�ക്ക് ഈ സൊെ്യം ടകാടെുവരുന്ു. ഒരപി
ക്ല് ഉടൊയപിരുന് ധധര്ടത് നശപിപ്പിക്ുവാന 
കഴപിയുസമാ? കഴപിയുയം, പരപിശ്കീ�നമപില്ലായ്മയുയം ഭ്കീരു
ത്വവുയം ഭയവുയം ത്കീര്ച്യായുയം അതപിടറെ നാശത്പി
നു കാരണമാകുയം. ഇവടയ പ്തപിസരാധപിച്ുടകാടെക് 
ധധര്യം സവടെുന് ഏതു സാഹെര്ങ്ങളപി�ുയം അതക് 
അഭ്സപിക്ുകയുയം നമ്മുടെ മനസപില് നപിന്ുയം, ഹൃ
െയത്പില് നപിന്ുയം, ഇഛേയപില് നപിന്ുയം ഭയടത്യുയം 
ഭ്കീരുത്വടത്യുയം തുരത്ുകയുയം സവണയം. ഒരപിക്ല് 

വളര്ത്പിടയെുത് നമ്മപിട� ധധര്ടത് പ�വപിധ
മായ അനുഭവങ്ങളപി�ൂടെയുയം സാഹെര്ങ്ങളപി�ൂടെ
യുയം പരപിസശാധപിക്ുവാന ധെവയം ആഗ്രഹപിക്ുന്ു. 
ഈ പരപിസശാധനകളപി�ുയം ധെവത്പിടറെ പ്്കീതപിയപില് 
നപി�നപില്ക്ുന് സമര്പ്പിതരായ ധെവമക്ള് അനു
ഗ്രഹപിക്ടപ്ട്ടവരാണക്. നന്ടയ ധധര്യം ടകാടെക് 
ഏക്കീകരപിച്വരായ ധധര്ശാ�പികള്ക്ായപി കാത്പി
രപിക്ുന് മഹത്ായ വപിജയത്പില് വപിശ്വസ്തരായവരുയം 
പങ്ാളപികളാകുയം. അവര് വപിൊരണ പ്കീഠടത് കെന്ു 
സപാകുസമ്പാള് അവരുടെ നായകന അവരുടെ 
രാജാവപിനക് ഓസരാരുത്സരയുയം െൂടെപിക്ാണപിക്ു
കയുയം അവരുടെ ധ്കീരതടയ വര്ണ്ണപിക്ുകയുയം ടെയുയം. 
അങ്ങടന അവരുടെ രാജാവക് അവടര അയംഗ്കീകരണയം 
ടകാടെുയം അഭപിനന്നയം ടകാടെുയം സ്വ്കീകരപിക്ുയം. നല്ല 
ധ്കീരന്ാരുടെയുയം ധധര്ശാ�പികളുടെയുയം വപിജയയം 
മഹത്രമായപിരപിക്ുയം! 

നമ്മുടെ യസഹാവ സയാശുവ 1:9ല് നസമ്മാെു 
സയംസാരപിക്ുന്ു: “നപിടറെ ധെവമായ യസഹാവ ന്കീ 
സപാകുന്പിെടത്ാടക്യുയം നപിസന്ാെു കൂടെ ഉള്ളതു 
ടകാടെക് ഉറപ്ുയം ധധര്വുയം ഉള്ളവനായപിരപിക്; ഭയടപ്
െരുതക്, ഭ്രമപിക്യുയം അരുതക് എന്ു ഞാന നപിസന്ാെു 
കല്പപിച്ുവസല്ലാ”. ൊവ്കീെക് അതപിസനാെക് ഇങ്ങടന 
കൂട്ടപിസച്ര്ക്ുന്ു: “യസഹാവയപില് പ്ത്ാശയുള്ള 
ഏവരുസമ, ധധര്ടപ്ട്ടപിരപിപ്പിന; നപിങ്ങളുടെ ഹൃെയയം 
ഉറച്പിരപിക്ടട്ട”. (സങ്്കീ. 31:24).

“ടകാെുങ്ാറ്ിടന യനരിെുൊന് “ടകാെുങ്ാറ്ിടന യനരിെുൊന് 
നീ �ക്തന്” എന്ു പി�ാെ്റ് നീ �ക്തന്” എന്ു പി�ാെ്റ് 

നിടറെ ടെെി�ില് മന്തിച്ാല്നിടറെ ടെെി�ില് മന്തിച്ാല്

“ഞാന് ലദെലപത“ഞാന് ലദെലപത
ൈാണ്റ്, െി�്ാസി�ാണ്റ്, ൈാണ്റ്, െി�്ാസി�ാണ്റ്, 

ക്ിസ്റ്തുെിടറെ പെ�ാക്ിസ്റ്തുെിടറെ പെ�ാ
ളി�ാണ്റ്, ഇെ എടന് ളി�ാണ്റ്, ഇെ എടന് 

ടകാെുങ്ാറ്ില് നിന്ുചം ടകാെുങ്ാറ്ില് നിന്ുചം 
പ്രതിയരാധികേുന്ു” എന്ു പ്രതിയരാധികേുന്ു” എന്ു 

തിരിച്ു മന്തികേുക.തിരിച്ു മന്തികേുക.
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തള്ളടപ്ട്ടവരുയം നപിന്പിക്ടപ്ട്ടവരുയം
Rejected and Despised

നമ്മുടെ കാ�ടത് സമ്പന്ര്, ജ്ാനപികള്, ഭക്ര്, അഭ
ക്ര് അതായതക് “ക്രപിസ്തുമതത്പിനു” ക്രപിസ്തു ധവരുദ്്മായപി 
നപില്ക്ുന്ു. പരപിശുദ്ാത്ാവക് “സുസബാധത്പിടറെ ആത്ാവപി
ടന” നല്കുന്ു (2 തപിടമാ. 1:7). ഒരുവടറെ താതക്പര്ങ്ങടള 
നപിത്മായ താതക്പര്ങ്ങള്ക്ുസവടെപി ബ�പി ടെയുന്തക് വപി
സവകമാണക്. ക�ാകാരന്ാര് ഇന്ടത് സ�ാകടത് സമ്പത്പി
സനാെു ഭ്രാന്തുള്ളവരായുയം പ്ശയംസസയാെു ഭ്രാന്തുള്ളവരായുയം 
ആനന്സത്ാെു ഭ്രാന്തുള്ളവരായുയം പ്തപിനപിധ്കീകരപിച്പിരപിക്ുന്
തപില് എടന്തങ്പി�ുയം ആശ്ചര്ടപ്ൊനുസടൊ?

െപി ക്രപിസ്ത്ന ടഹറാള്ഡക് പത്രപിക സമാനമായ ഒരു െപിത്ര
ടത് കുറപിച്ക് ഇങ്ങടന പറയുന്ു: “ഒരു െപിത്രകാരടറെ പ്സയംഗയം 
എന്ു നപിരൂപകന സപരു വപിളപിച് ഈ െൃഷ്ടാന്തയം നാഗരപികമായ 
ഈ സ�ാകത്പിട� എല്ലാ ഭാഗങ്ങളപിട�യുയം അവസ്കള്ക്ു 
സയാജപിക്ുന്താണക്. പഠപിസക്ടെതുയം പര്ാസ�ാെപിസക്ടെതു
മായ ഒരു െപിത്രമാണതക്. അങ്ങടന മാത്രസമ ആ െപിത്രത്പിടറെ 
ഉപസെശടത് പൂര്ണ്ണമായുയം മനസപി�ാക്ാനാകൂ”. 

െപി ക്രപിസ്ത്ന സകാമണ്ടവല്ത്ക് പത്രപിക അസത െപിത്രടത്
പ്റ്റപി ഇങ്ങടന എഴുതപി: “ഇരു വശങ്ങളപി�ൂടെയുയം അശ്രദ്രായ 
ജനയം കെന്ു സപാകുന്ു. തടറെ ഉയര്ന് ജ്കീവപിതയം നയപിക്ു
സമ്പാഴുയം അനുഷ്ഠാനത്പിടറെ പൂര്ണ്ണതയപില് അഭപിമാനപൂര്വ്വയം 
സബാധവാനായപിരപിക്ുന് ഒരു പ്ധാന വ്ക്പിയാണക് പുസരാ
ഹപിതന. പുസരാഹപിതടറെ സതാളപില് വ്ത്സ്ര്കീതപിയപി�ുള്ള 
കൂര്ത്തായ ഒരു രൂപമുടെക്. അസദേഹത്പിടറെ ധകയപില് ധബ
ബപിളുടെക്. അസദേഹയം െപിവ്രൂപടത് സനാക്ുവാന തപിരപിയുന്ു. 
െപിത്രത്പിടറെ മുന്ണപിയപിട� നഴ്പിടറെ മുഖടത് ഭയെകപിത
മായ സനാട്ടയം വളടര യഥാര്ത്ഥമായപി സതാന്ുയം. ശാസ്സ്തജ്ന 
തടറെ ടെസ്റ്റക് െ്ൂബപില് സനാക്പി നപില്ക്ുന്ു. അസദേഹയം തടറെ 
വശത്ു നപില്ക്ുന് ക്രപിസ്തുവപിടന സനാക്ുന്തുസപാ�ുമപില്ല. 
ഇതപില് ഏറ്റവുയം ശ്രസദ്യമായ സവപിസശഷത ആനന്ത്പിടറെ 
ഒരു രയംഗത്ു നപിന്ുയം മടറ്റാന്പിസ�ക്ു ബന്ധടപ്െുന് കപെ
മായ സൗന്ര്ത്പിസറെതാണക്. ക്രപിസ്തു മരണസത്ാളയം സനേഹപിച് 
സ�ാകയം അവടന വ്കീടെുയം കുെപിപ്പിക്ുവാന നപിര്ബന്ധപിക്ുന് 
പാനപാത്രവുമായപി ഒരു െൂതന കുനപിഞ് ശപിരസസ്സാടെ പശ്ചാ
ത്�ത്പില് നപില്ക്ുന്ു.

കെന്ുസപാകുന്വര് മശപിഹായപിന രാജ്ത്പില് മാത്രയം പ്
ത്ാശയുള്ള തപിരടഞ്െുക്ടപ്ൊത്വടര കാണപിക്ുന്ു. ഈ 
െപിത്രത്പിട� തപിരടഞ്െുക്ടപ്ട്ടവടര (ക്രപിസ്തുവപിന ശര്കീരായംഗങ്ങ
ള് - സഭ) കഷ്ടമനുഭവപിക്ുന് രക്കനപി�ൂടെ െപിത്ര്കീകരപിക്ുന്ു. 
“നപിങ്ങടള നപിന്പിക്ുന്വന എടന്യുയം നപിന്പിക്ുന്ു”. ക്രപിസ്തു 
ശര്കീരത്പിട� ഈ വപിശ്വസ്തരായ അയംഗങ്ങള് ഏടതങ്പി�ുയം ഒരു 
മതവപിഭാഗത്ാല് നപിയന്തപിക്ടപ്െുന്വരല്ല. എല്ലാ സഭാ വപിഭാഗ
ങ്ങളപി�ുയം ഉള്ടപ്െുന്വരുയം മാനുഷപികമായ വ്വസ്പിതപികള്ക്ു 
പുറത്ു നപിന്ുള്ളവരുയം ആയപിരപിക്ുയം. അപക്കീര്ത്പിടപ്െുത്
�ുകളാല് സ്വര്ഗ്ഗരാജ്ത്പിനുയം, തപിരടഞ്െുക്ടപ്ൊത്വടര 
അനുഗ്രഹപിക്ുന് അവരുടെ വ�പിയ സവ�യ്കുയം സയാജപിച്വരായ 
“ബുദ്പിയുള്ള കന്കമാരുടെ” ഗണമായപിരപിക്ുയം അവര്.

പാഠയം 88

1*. ക്രപിസ്തുവപിടന എന്തുമായപിട്ടാണക് താരതമ്ടപ്െു
ത്പിയപിരപിക്ുന്തക്? അവടയ എന്തു വപിളപിക്ു
ന്ു? Para. 1

2*. എന്താണക് ധെവത്പിടറെ പരപിശുദ്ാത്ാവക് 
നമുക്ു നല്കപിയതക്? 2 തപിടമാ. 1:7

3*. നപിത്മായ താതക്പര്ങ്ങള്ക്ു സവടെപി ഇസപ്ാഴ
ടത് താതക്പര്ങ്ങടള ബ�പി കഴപിക്ുന്തപിടന 
എങ്ങടന പരപിഗണപിച്പിരപിക്ുന്ു.

4*. എങ്ങടനയാണക് െപി� ക�ാകാരന്ാര് 
സ�ാകടത് പ്തപിനപിധ്കീകരപിച്പിരപിക്ുന്തക്? 

5*. എന്തക് തരത്പി�ുള്ള െപിത്രമാണക് െപി ക്രപിസ്ത്ന 
ടഹറാള്ഡക് പത്രപിക നല്കുന്തക്? Para. 2

6*. ഇതപിടനക്ുറപിച്ക് എന്താണക് ക്രപിസ്ത്ന സകാമ
ണ്ടവല്ത്ക് പറയുന്തക്? Para. 3 

7*. കെന്ുസപാകുന്വര് എന്താണക് െപിത്രടപ്െു
ത്ുന്തക്? Para. 4

8*. അവരുടെ ഏക പ്ത്ാശ എന്തപില് അെപിസ്ാ
നടപ്ട്ടപിരപിക്ുന്ു? 

9*. തപിരടഞ്െുക്ടപ്ട്ടവര് ഈ െപിത്രത്പില് 
ആരാല് െപിത്ര്കീകരപിക്ടപ്ട്ടപിരപിക്ുന്ു?

10. ക്രപിസ്തു ശര്കീരായംഗങ്ങളായ സഭടയ നപിന്പിക്ുന്
തപിടനക്ുറപിച്ക് എന്താണക് സയശു പറയുന്തക്? 
�ൂടക്ാ. 10:16

11*. ക്രപിസ്തു ശര്കീരത്പിട� വപിശ്വസ്തരായവര് എന്തപി
നാ�ാണക് നപിയന്തപിക്ടപ്ൊത്തക്?

12*. അവടര ഏതു ഗണയം എന്ു വപിളപിക്ുന്ു? 

13*. സ്വര്ഗ്ഗരാജ്ത്പില് തപിരടഞ്െുക്ടപ്ൊത്വ
ര്ക്ായപി എന്തക് മഹാസവ�യാണക് ടെയുന്തക്?

*നക്ത്ര െപിഹ്നത്ാല് അെയാളടപ്െുത്പിയപി
രപിക്ുന് സൊെ്ങ്ങള് പ്സത്കമായപി കുട്ടപികള്ക്ു
ള്ളവയാണക്.
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വാകത്ാനയം :- സതാട്ടയ്കാെക് LHMM സഭ 

യുടെ അയംഗമായപിരുന്  പുത്നെന്ത 

െപിറയപില് C. സജാണ്സടറെ  ഭാര് K.N. 

കുഞ്ുസമാള് (കുഞ്ുസമാള് സസഹാെരപി

68 വയസ്സക്) 06-08-2021 ടവള്ളപിയാഴ്ച  

നപിര്ാതയായപി. 07-08-2021 ശനപിയാഴ്ച  

സതാട്ടയ്കാെക് LHMM ടസമപിസത്രപിയപില് 

സയംസ്ക്കാരയം നെത്പി. �ഭപിച് സത്ത്പില് ഉറച്ുനപിന്ു വപിശ്വ

സ്തതസയാടെ മരപിച് ഞങ്ങളുടെ പ്പിയടപ്ട്ട സസഹാെരപിയുടെ 

നപിര്ാണത്പില് ഞങ്ങളുടെ അനുസശാെനവുയം െുഃഖവുയം അറപി

യപിച്ുടകാള്ളുന്ു.

“ന്കീതപിമാടറെ ഓര്മ്മ എസന്ക്ുയം നപി�നപില്കുയം” (സങ്്കീ: 112:6) 

എന്ുയം “തടറെ ഭക്ന്ാരുടെ മരണയം യസഹാവയ്കക് വപി�

സയറപിയതാകുന്ു” (സങ്്കീ. 116:15) എന്ുമുള്ള സവെവെ

നങ്ങളുടെ അെപിസ്ാനത്പില് “പ്ത്ാശയപില്ലാത് മറ്റുള്ള

വടരസപ്ാട� െുഃഖപിക്രുതക് ” എന് വെനത്പില് നമുക്ക് 

ആശ്വസപിക്ായം. എടന്തന്ാല് സമ്കീപ ഭാവപിയപില് ഭൂമപിയപില് 

സ്ാപപിക്ടപ്െുവാനുള്ള ധെവരാജ്ത്പില് അനുഗ്രഹകര

മായ ഒരു അവകാശയം പ്ാപപിക്ുന്തപിനക് സസഹാെരപി കല്ലറ

യപില്നപിന്ക് കര്ത്ാവപിടറെ ശബ്ദയം സകട്ടക് ഉയപിര്ടത്ഴുസന്

റ്റുവരുയം (സയാഹ. 5:28,29) എന്ുള്ളതുടകാടെക് നമുക്ക് 

സസന്താഷപിക്ായം.


