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നമ്മുടെ കര്ത്താവിടറെ മരണതിടറെ സമ്താരകം
THE MEMORIAL OF OUR LORD’S DEATH

കര്ത്താവിടറെഅത്താ

ഴതില്പ്ധ്താനമ്തായമും

മൂന്നമുചിന്തകടെൈൃഷ്്താ

ന്തടപെെമുതിയിരികമു

ന്നമു.അവകര്ത്താവി

ടറെ സമുവികെഷയമുഗ

ജനതിനുഈജീവിത

തില്ഏറ്റവമുംപ്്താധ്താ

ന്യമര്്ികമുന്നമൂന്നമുക്താര്യങ്ങെ്താണട്എന്നമുടതെിയി

കടപെട്ിരികമുന്നമു:(1)സഭയ്മുംകല്താകതിനുമ്തായി

നമ്മുടെപ്ിയകര്ത്താവ്തായകയെമുവിടറെമറമു

വിലയ്താഗമരണം(1ടക്താരി.11:26);(2)തടറെ

മരണതിലൂടെഅവടരനീതീകരണതിനു

ഉപയമുക്തമ്താകമുന്നഅവരമുടെവിെ്്താസം

(മത്താ.26:26-28);(3)കല്താകതിനുകവ

ണ്ിയമുള്ളയ്താഗമരണതില്തടറെമനു

ഷ്യപ്കൃതിയമുടെകൂടെപങ്മുവയ്ടപെെമു

ന്നഅവരമുടെമനുഷ്യപ്കൃതി(1ടക്താരി.

10:16,17).ഇവയില്മൂന്ന്താമകതതില്

ടചറിയആട്ിന്കൂട്ംമ്താത്രമ്താണട്തങ്ങ

െമുടെപങ്്താെിതംൈൃഷ്്താന്തടപെെമുതിയിരി

കമുന്നതട്.ഒന്നിലമുംരണ്ിലമുംഅവകര്താെമുകൂടെ

മ്്താപമുരമുഷ്താരവമുംആക്്താതട്പ്താൈിതരല്്താത

ആ്പ്ക്താെിതര്തായസമര്പെിതരമുംതങ്ങെമുടെപങ്്താെി

തത്താല്ൈൃഷ്്താന്തടപെെമുതിയിരികമുന്നമു.

ഇവതീര്ച്ചയ്തായമുംസമര്പെിതര്തായക്രിസ്്യ്താനികെമുടെ

ഈജീവിതതിടലപ്ധ്താനക്താര്യങ്ങെ്താണട്.സ്്താരകതി

ന്തായമുള്ളനമ്മുടെഒരമുകതിലമും,ആചരണതിലമും,

അതികലകമുള്ളതിരിഞ്മുകന്താട്തിലമുംഈചിന്തക

ള്നമ്മുടെമനസ്ിലമും്ൃൈയതിലമുംപ്കത്യകമ്തായി

ഉണ്്താകണം.ഈക്താര്യങ്ങടെകമുറിച്ചട്ഈകലഖനതില്

നമമുകമുചമുരമുകമ്തായിപരികെ്താധിക്താം.സ്്താരകഅത്താ

ഴതിലമുംൈിനംകത്താറമുമമുള്ളയഥ്താര്ത്ഥവിരമുന്നിനുമ്തായി

കര്ത്താവട്ഈകലഖനതിടറെവ്തായനക്താടരധ്താര്താെ

മ്തായിഅനുഗ്ര്ികടട്!

(1) ഇവയില്ആൈ്യകതതിടനഅടപെ്താസ്ലന്തായ

പൗടല്താസട്തിരമുടവഴമുതിലൂടെനമമുകട് ഉറപെിച്ചമു

തരമുന്നമു:“അങ്ങടനനിങ്ങള്

ഈഅപെംതിന്നമുകയമുംപ്താന

പ്താത്രംകമുെികമുകയമുംടചയ്മു

ക്്താടഴ്താടകയമുംകര്ത്താവമു

വരമുകവ്താെംഅവടറെമരണടത

പ്സ്്താവികമുന്നമു” (1ടക്താരി.

11:26).ഈവ്താക്യതിടല“ടച

യ്മുക്്താടഴ്താടകയമും”എന്ന

പ്കയ്താഗം,അകനകരമുംവ്താൈികമുന്നതമുകപ്താടലകഴിയമുടമ

ങ്ില്ൈിനംകത്താറമുംകര്ത്താവിടറെഅത്താഴതില്

പങ്മുടക്താള്ളമുവ്താന്നടമ്നിര്ക്ദേെികമുന്നില്.

എടന്തന്ന്താല്“ടചയ്മുക്്താടഴ്താടകയമും”

എന്നഈപ്കയ്താഗം“എകപെ്താടഴല്്താം”

തടറെഅത്താഴതില്പങ്്താെികെ്താകമു

ന്നമുകവ്താഅകപെ്താടഴല്്താംഎന്ന്താണട്.മറിച്ചട്

“പതിവ്തായി”പങ്മുടക്താള്ളമുകഎന്നല്.

ആയതിന്താല്കര്ത്താവിടറെഅത്താ

ഴതിടലകൂടെകൂടെയമുള്ളപങ്്താെി

തടതയല്അടപെ്താസ്ലന്തടറെവ്താ

കമുകെ്താല്നകമ്്താെമുനിര്ക്ദേെികമുന്നതട്.

എടന്തന്ന്താല്ഈവ്താക്യതില്അക്ദേ്ം

നമമുകട്ഒരമുനിര്ക്ദേെവമുംമമുകന്ന്താട്മുവയ്മുന്നി

ല്.മറിച്ചട്ഒരമുവസ്മുതയ്താണട്മമുകന്ന്താട്മുവയ്മുന്നതട്.

എകപെ്താടഴല്്താംകര്ത്താവിടറെസമുവികെഷയമുഗജനം

സ്്താരകംഅനുഷ്ികമുന്നമുകവ്താ–ന്താംആരമുടെകപരില്താകണ്താ

സ്്താരകംടക്താണ്്താെമുന്നതട്ആവ്യക്തിയമുടെമരണടത

ന്താംആണ്മുകത്താറമുംസ്രികമുന്നമു–അകപെ്താടഴല്്താംതടറെ

മരണടതപ്സ്്താവികമുന്നമു.

ഈവ്താക്യതില്“പ്സ്്താവികമുന്നമു”എന്നമുപരിഭ്താ

ഷടപെെമുതിയിരികമുന്നഗ്രീകമുപൈടതഅറിയികമുക,

പ്സ്്താവികമുക,ഉപകൈെികമുകഎടന്ന്താടകെരിയ്തായി

തര്ജ്ജമടചയ്്താം(അടപെ്താ.17:23;26:23;1ടക്താരി.9:14).

അതിന്പ്ക്താരംകര്ത്താവിടറെഅത്താഴംഅനുഷ്ികമു

ന്നതിലൂടെന്താംകര്ത്താവിടറെമരണടതഅറിയികമു

ന്നമു,പ്സ്്താവികമുന്നമു,ഉപകൈെികമുന്നമു.വ്താകിലൂടെകയ്താ

പ്വൃതിയിലൂടെകയ്താനമമുകമുഎങ്ങടന“പ്സ്്താവി

ക്താം”?വ്താകിലൂടെയ്താകണ്താ?അല്,എടന്തന്ന്താല്ന്താം

അന്ത്യ അത്താഴം – യേശുവം അപ്താസ്തലന്താരം

ക്രിസ്മുവിടറെ

മരണതിലൂടെയമുള്ള

നമ്മുടെവിെ്്താസനീതികര

ണംഅത്തായതട്പ്താപങ്ങെമുടെ

കമ്താചനവമുംകണകിെടപെെമുന്ന

ക്രിസ്മുവിടറെനീതീകരണവമും

ന്താം

സ്്താരകതില്ൈൃഷ്്താന്ത

ടപെെമുതമുന്നമു

(മത്താ.26:28)
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മൗനമ്തായ്താണട്ആചിഹ്നങ്ങെില്പങ്്താെികെ്താകമുന്നതട്.

ആയതിന്താല്പ്വൃതിയിലൂടെആയിരികണം.നമ്മുടെ

പ്വൃതിയിലൂടെകര്ത്താവിടറെമരണടതചിത്രീകരി

കമുന്നത്തായചിലതമുന്താംടചയ്മുന്നമു.

എന്ത്താണട്ആപ്വര്തി?അപെംവ്താ

ഴ്തിയതിനുകെഷംഅതമുനുറമുകിഎന്നമു

വിെൈീകരണങ്ങള്നകമ്്താെമുപറയമു

ന്നമു(മത്താ.26:26;മര്ടക്താ.14:22;

ലൂടക്താ.22:19;1ടക്താരി.11:23,24).

അതിന്താല്അപെംവ്താഴ്തിയതിനുകെഷ

മമുള്ളഅപെംനുറമുകല്ആെമുശ്ൂഷയമുടെ

സര്വ്വപ്ധ്താനമ്തായഭ്താഗമ്താണട്.ആയതിന്താ

ല്അതമുമരണകത്താെംനുറമുകടപെട്നമ്മുടെ

കര്ത്താവിടറെമനുഷ്യത്ടതക്താണികമുന്നമു,പ്

സ്്താവികമുന്നമു.എകപെ്താടഴല്്താംകര്ത്താവിടറെഅത്താഴം

െരിയ്തായിആചരികമുന്നമുകവ്താഅകപെ്താടഴല്്താംആച്താ

രതിടറെഭ്താഗമ്തായിഅപെംനുറമുകമുന്നമു.ആയതിന്താല്

“അങ്ങടനനിങ്ങള്ഈഅപെംതിന്നമുകയമുംപ്താനപ്താത്രം

കമുെികമുകയമുംഈസ്്താരകംഅനുഷ്ികമുകയമുംടചയ്മു

ക്്താടഴടകയമുംകര്ത്താവിടറെമരണടതപ്സ്്താവി

കമുന്നമു”–അപെംനുറമുകമുന്നപ്വൃതിയിലൂടെഅതട്

ക്താണികമുന്നമു,ൈൃഷ്്താന്തടപെെമുതമുന്നമു.

സ്്താരകതില്ന്താംആൈ്യമ്തായിൈൃഷ്്താന്തടപെെമുതമുന്നതട്

നമ്മുടെകര്ത്താവിടറെമറമുവിലയ്താഗമരണടതയ്താണട്

എന്നമുനമമുകട്ഈവചനതിലൂടെമനസ്ില്താകമുന്നമു.

ഈമരണംനമ്മുടെവിെ്്താസതിടറെയമുംപ്ത്യ്താ

െയമുടെയമുംകനേ്തിടറെയമുംഅനുസരണ

തിടറെയമുംഅെിസ്്താനമ്താണട്.ഈമരണം

ഇല്്തായിരമുന്നമുടവങ്ില്ക്രിസ്മുകവ്താ,പ്താപ

പരി്്താരകമ്താ,ക്ഷമകയ്താ,നീതീകരണ

കമ്താ,ദൈവതിടറെതിരടഞ്െമുകപെ്താ,

ഭ്താവിജീവിതകമ്താ,അവിെമുടതവരമുവ്താ

നുള്ളര്താജ്യതികലകമുള്ളഅവക്താെകമ്താ

ഉണ്്താവമുകയില്്തായിരമുന്നമു.അതമുടക്താണ്മു

തടന്നദൈൈിെിലമും,നമ്മുടെവിെ്്താസ

തിലമും,ജീവിതതിലമുംഏറ്റവമുംപ്ധ്താന്യമമുള്ള

ക്താര്യമ്താണട്ഇതട്.ആമരണംഉണ്്തായതമുടക്താണ്ട്

നമമുകമുഒരമുക്രിസ്മുവമും,പ്താപപരി്്താരവമും,ക്ഷമയമും,

നീതീകരണവമും,ദൈവതിടറെതിരടഞ്െമുപെമും,അവി

െമുടതവരമുവ്താനുള്ളര്താജ്യതില്അവക്താെവമുമമുണ്ട്.

ആയതിന്താല്,ഏറ്റവമുംകയ്താഗ്യമ്തായി,നമ്മുടെസ്്താര

ക്താനുഷ്്താനതിടലഅപെംനുറമുകല്നമ്മുടെകര്ത്താവി

ടറെമരണടതചിത്രീകരികമുന്നഭ്താഗമ്തായിരികമുന്നമു.

അതമുടക്താണ്മുപ്ിയകര,അപെംനുറമുകമുക്്താള്

അതമുഎന്തമുപ്തിനിധീകരികമുന്നമുടവ

ന്നമുചിന്തികമുവ്താന്നമമുകട്ഓര്മ്ി

ക്താം–പ്ഥമമ്തായമുംനമ്മുടെപ്ിയ

വീടണ്െമുപെമുക്താരടറെ മരണടത

ഓര്മ്ിക്താം.ഈചിന്തകള്അനു

ക്യമുള്ള,വിെ്സ്തയമുള്ള,നദേി

യമുള്ള,ൈ്മുമ്താനമമുള്ളവിെ്സ്്ൃ

ൈയതില്നിന്നമുവരമുന്നമുകവ്താഎന്നമും

അവനമ്മുടെപങ്്താെിതടതകയ്താഗ്യത

യമുള്ളത്താകിമ്താറ്റമുന്നമുഎന്നമുംഅപ്ക്താരംതടന്ന

അവയമുടെഅഭ്താവംനടമ്പങ്്താെിതതിനുഅകയ്താഗ്യത

യമുള്ളത്താകമുന്നമുഎന്നമുംമനസ്ില്താക്താം(1ടക്താരി.11:27).

(2) സ്്താരകതില്ന്താം രണ്്താമത്തായി ൈൃഷ്്താന്ത

ടപെെമുതമുന്നതട്ക്രിസ്മുവിടറെമരണതിലൂടെനമമുകമു

നല്കിതന്നനീതീകരണത്താല്അനുഗമുണമ്താകമുന്ന

വിെ്്താസവമും,അത്തായതട്പ്താപങ്ങെമുടെകമ്താചനവമും

കണകിെടപെട്മുകിട്ിയക്രിസ്മുവിടറെനീതീകരണവമുമ്താ

ണട്.സ്്താരകതിടലപ്തീകങ്ങടെനമ്മുടെകര്ത്താവമു

വിവരികമുക്്താള്തടറെരക്തംനമ്മുടെപ്താപങ്ങെില്

നിന്നമുമമുള്ളമമുക്തിക്തായിക്ഷമയ്്തായിടച്താരിയടപെെമുന്നമു

എന്നമുനകമ്്താെമുപറയമുന്നമു(മത്താ.26:28).നീതീകര

ണതിടറെഭ്താഗമ്തായിന്താംക്രിസ്മുവിടറെനീതി

ഏറ്റമുവ്താങ്ങമുന്നതമുകപ്താടല(കറ്താമ.4:6-8;

3:24-26;എടെ.1:7)നീതീകരണതി

ടറെഭ്താഗമ്തായിപ്താപതില്നിന്നമുമമുള്ള

കമ്താചനവമുംതിരമുടവഴമുതിന്പ്ക്താരം

ന്താംഏറ്റമുവ്താങ്ങമുന്നമു(കറ്താമ.3:22;4:6;

10:4;1ടക്താരി.1:3,4;ഗല്താ.3:6;െിലി.

3:9).ഉദ്ധരിച്ചിരികമുന്നതിരമുടവഴമുതമുക

െിന്പ്ക്താരം,നമ്മുടെവിെ്്താസതിലൂടെ

ന്താംഇവദകപെറ്റമുന്നമു.

നമ്മുടെകര്ത്താവിടറെമരണതിടറെപമു

ണ്യതില്അെിസ്്താനമിട്ിരികമുന്നദൈവതിടറെ

വ്താഗ്ദതതിലമുള്ളനമ്മുടെവിെ്്താസതിലൂടെയ്താണട്നീ

തീകരണവമും,ക്രിസ്മുവിടറെമ്താനുഷനീതിയമുംഅതികന്താെമു

കൂടെജീവികമുവ്താനുള്ളഅവക്താെവമുംജീവ്താവക്താെങ്ങ

നമ്മുടെപ്ിയകര്ത്താവ്തായ

കയെമുവിടറെമറമുവിലയ്താഗ

മരണടതഅടപെ്താസ്ലന്തായ

പൗടല്താസട്തിരമുടവഴമുതിലൂടെ

ഉറപെിചമുതരമുന്നമു.

1ടക്താരിന്ത്യര്11:26

ന്താംആരമുടെസ്്താരകമ്താകണ്താ

അനുഷ്ികമുന്നതട്അവടറെ

മരണതിടറെവ്താര്ഷികതില്

-ന്താംവര്ഷതിടല്താരികല്-

സ്്താരകംആക�്താഷികമുന്നമു
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െമുംന്താംഅനുഗമുണമ്താകമുന്നതട്.അവിെമുടതെരീരം

പ്തിനിധ്താനംടചയ്മുന്നഅപെംഭക്ഷികമുന്നതിലൂടെയമും

അവിെമുടതരക്തംപ്തിനിധ്താനംടചയ്മുന്നപ്താനപ്താത്രം

കമുെികമുകയമുംടചയ്മുന്നതിലൂടെയമുംക്താണികമുന്നതട്,

തടറെമ്താനുഷനീതിപ്തിനിധ്താനംടചയ്മുന്നത്തായജീ

വികമുവ്താനുള്ളഅവക്താെവമുംജീവ്താവക്താെങ്ങെമുംന്താം

നമ്മുകെത്തായിഅനുഗമുണമ്താകമുന്നതിടനയമുംതടറെപമു

ണ്യത്താലമുള്ളനീതീകരണതിലൂടെഉപയമുക്തമ്താകമുന്ന

നമ്മുടെവിെ്്താസവമുമ്താണട്.

സ്്താരകവമുമ്തായിൈന്ധടപെട്മ്ത്തായരണ്്താമടത

ആകല്താചനക്രിസ്മുവിടറെൈലിപമുണ്യകത്താെമുൈന്ധടപെ

ട്ിരികമുന്നദൈവതിടറെവ്താഗ്ദതതിലമുള്ളനമ്മുടെ

വിെ്്താസത്താല്നമമുകമുലഭികമുന്നനീതീകരണമ്താണട്.

അതമുടക്താണ്മുപ്ിയകര,ന്താംഅപെതിലമുംപ്താനപ്താത്രതി

ലമുംപങ്്താെികെ്താകമുക്്താള്,കയെമുവിടറെമരണത്താല്

നമമുകമുലഭ്യമ്താകടപെട്തടറെപമുണ്യടതന്താംഅനുഗമു

ണമ്താകമുന്നതിടനകമുറിച്ചട്നമമുകമുചിന്തിക്താം.പശ്്താ

ത്താപമമുള്ള,വിെ്്താസമമുള്ള,നദേിയമുള്ള,വിലമതിപെമുള്ള

വിെ്സ്്ൃൈയങ്ങള്ടക്താണ്ട്നമമുകിതമുചിന്തിക്താം.

അതരടമ്താരമു്ൃൈയതിടറെഅഭ്താവംനടമ്അകയ്താ

ഗ്യര്താകിമ്താറ്റമും.

(3) സ് ്താ രകതില്  ൈൃഷ് ്താന്തടപെെമുതമുന്ന

മൂന്ന്താമടത ക്താര്യം െരീര്താംഗങ്ങള്കമു മ്താത്ര

മ്തായമുള്ളത്താണട്. അത്തായതട് നമ്മുടെ കര്ത്താ

വികന്താെമുകൂടെപ്താപപരി്്താരൈലിയില്പങ്്താെികെ്താകമു

വ്താനുള്ളഅവക്താെം.ഇതട്അടപെ്താസ്ലന്തായപൗടല്താസട്

1ടക്താരി.10:16,17ലൂടെനടമ്ക്താണികമുന്നമു:“ന്താംഅനു

ഗ്ര്ികമുന്നഅനുഗ്ര്പ്താത്രംക്രിസ്മുവിടറെരക്തതിടറെ

കൂട്്തായ്മ[പങ്്താെിതം]അല്കയ്താ[ൈൃഷ്്താന്തടപെെമുതമുന്നി

ല്കയ്താ]?ന്താംനുറമുകമുന്നഅപെംക്രിസ്മുവിടറെെരീരതി

ടറെകൂട്്തായ്മ[പങ്്താെിതം]അല്കയ്താ[ൈൃഷ്്താന്തടപെെമുതമു

ന്നില്കയ്താ]?അപെംഒന്ന്താകടക്താണ്മുപലര്തായന്താംഒരമു

െരീരംആകമുന്നമു;ന്താംഎല്്താവരമുംആഒകരഅപെതില്

അവക്താെികള്ആകമുന്നമു”(ഡയക്്താട്മുമ്തായിത്താരതമ്യം

ടചയ്മുക).“ക്രിസ്മുവിടറെരക്തതിടറെകൂട്്തായ്മഅല്കയ്താ

[പ്തീകമല്കയ്താ]?...െരീരതിടറെകൂട്്തായ്മഅല്കയ്താ?”

എന്നപ്കയ്താഗതിലൂടെെരീര്താംഗങ്ങള്പ്താനപ്താത്രവമും

അപെവമുംപങ്മുവയ്മുക്്താള്ക്രിസ്മുഗണംഎന്നനിലയില്

അവരമുടെപ്താപപരി്്താരൈലിയിലമുള്ളപങ്്താെിതടത

ക്താണികമുന്നമുഎന്നമുഅടപെ്താസ്ലന്പഠിപെികമുന്നമു.

ക്രിസ്മുവിടറെരക്തതിടറെ“കൂട്്തായ്മ”[ഗ്രീകില്

koinonia]എന്നപ്കയ്താഗംക്രിസ്മുവികന്താെമുകൂടെതടറെ

െരീര്താംഗങ്ങെമുംപ്താപപരി്്താരൈലിയില്പങ്്താെിക

െ്താകമുന്നതിടനക്താണികമുന്നമു.ഇതട്നമമുകമുപൗടല്താ

സിടറെചിലസമ്താന്തരകവൈഭ്താഗങ്ങെില്ക്താണ്താം

(െിലി.3:10):“അവടറെമരണകത്താെമുഅനുരൂപടപെട്ിട്ട്

അവടറെകഷ്്താനുഭവങ്ങെമുടെകൂട്്തായ്മടയയമും[ഗ്രീകട്

koinonia]അനുഭവിച്ചറികയണ്തിനും”.“ക്രിസ്മുവിടറെ

െരീരതിടറെകൂട്്തായ്മഅല്കയ്താ”എന്നപ്കയ്താഗം

കയെമുവികന്താെമുകൂടെതടറെെരീര്താംഗങ്ങെ്തായസമ

ര്പെിതരമുടെപ്താപയ്താഗതിടറെപങ്്താെിതടതക്താ

ണികമുന്നമു.ഈപ്സ്്താവനയ്മുടതെിവ്തായി1ടക്താരി.

10:17ല്പൗടല്താസട്നല്കമുന്നരണ്ട്ക്താരണങ്ങെിലമും

പ്താപപരി്്താരൈലിപ്കെമ്തായിട്മുണ്ട്:(1)അപെംഒന്ന്താ

കടക്താണ്മുപലര്തായന്താംഒരമുെരീരംആകമുന്നമു(2)

ന്താംഎല്്താവരമുംഒകരെരീരംഎന്നമുഇവിടെസൂചിപെി

കമുക്്താള്ഒകരഅപെതിടറെഅംെികള്ആകമുന്നമു

എന്നമുംഅവന്പറയമുന്നമു.

തൈനുസരണമ്തായിസ്്താരകതില്പ്തിപ്താൈിച്ചിരികമു

ന്നമൂന്ന്താമടതആെയംപ്താപപരി്്താരൈലിയില്കയ

െമുവികന്താെമുംമറ്റമുെരീര്താംഗങ്ങകെ്താെമുംകൂടെയമുള്ളഓകര്താ

െരീര്താംഗങ്ങെമുടെയമുംകൂട്്തായപങ്്താെിതമ്താണട്.

ഈമൂന്നമുചിന്തകകെ്താെമുകൂടെസ്്താരകടതകമുറി

ച്ചമുള്ളദൈൈിെിടലമമുഴമുഉപകൈെവമുംനമ്മുടെമനസ്മു

കെമുടെയമും്ൃൈയങ്ങെമുടെയമുംമമു്ില്ഉണ്ട്.എന്ന്താല്

ഇതമുമ്തായിൈന്ധടപെട്തിരമുടവഴമുതിടലഒരമുഭ്താഗതി

ടറെപൂര്ണ്ണമ്തായധ്യ്താനതിന്തായിന്താംഅല്പെകനരം

ഉപകയ്താഗികമുന്നമു.ഈകലഖനതിടറെമമുഖ്യഭ്താഗവമും

ഇതിന്തായിവിനികയ്താഗികമുവ്താന്ഞങ്ങള്ആഗ്ര്ികമു

ന്നമു.

അഗ്രിശ�ാധനകള് പ്തീക്രിക്കണം 
“പ്ിയമമുള്ളവകര,നിങ്ങള്കമുപരീക്ഷയ്്തായിസംഭ

വിച്ചിരികമുന്നഅഗ്ികെ്താധനയിങ്ല്...അതിെയിച്ചമു

കപ്താകരമുതട്.ക്രിസ്മുവിടറെകഷ്ങ്ങള്കമുപങ്മുള്ളവര്താകമു

കന്ത്താറമുംസകന്ത്താഷിച്ചമുടക്താള്വിന്(1പടത്ര്താ.4:12,13).

പ്താപപരി്്താരൈലിയില്പങ്്താെികെ്തായടചറിയആട്ിന്

കൂട്തിടറെകഷ്്താനുഭവങ്ങടെയ്താണട്ഇതട്വിെൈീകരി

കമുന്നതട്.എന്ന്താല്വ്താസ്വതില്ഇതട്ക്രിസ്മുവിനുകവ

ണ്ികഷ്ംസ്ികമുന്നദൈവതിടറെഎല്്താസമര്പെിത

ജനതിനുംൈ്താധകമ്താണട്.
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ഈവ്താക്യതിടറെആൈ്യടതഉപവ്താക്യംപൈ്താനു

പൈമ്തായിതര്ജ്ജമടചയ്്താല്ഇങ്ങടനവ്തായികമുന്നമു,

“പ്ിയമമുള്ളവടര,നിങ്ങള്കമുപരീക്ഷയ്്തായിസംഭവി

ച്ചിരികമുന്നഅഗ്ിപരികെ്താധനയിങ്ല്അതിെയിച്ചമു

കപ്താകരമുതട്”.പ്വ്താചകന്തായമല്താഖിയിലൂടെദൈവം

നല്കിയിരികമുന്നപ്സ്്താവനയികലകട്ഈഉപകൈെം

നമ്മുടെചിന്തടയടക്താണ്മുടചല്മുന്നമു.നൂറ്റ്താണ്മുകെ്തായി

വരവട്മമുന്കൂട്ിനിര്ക്ദേെിച്ചിരമുന്നനിയമൈൂതടറെവരവട്

ടപടട്ന്നമുണ്്താകമുടമന്നമുദൈവംഇവിടെപ്ഖ്യ്താപികമുന്നമു.

അവന്പ്തീക്താ്കമ്തായടപ്താന്നമുംടവള്ളിയമുംെമുദ്ധീക

രികമുന്നവനുംസ്മുെംടചയ്മുന്നവനുമ്തായിരികമുന്നതിന്താല്

അവന്വരമുന്നൈിവസടതആര്കമുസ്ിക്താന്താകമും,

അവന്പ്ത്യക്ഷന്താകമുക്്താള്ആര്നിലനില്കമുംഎന്ന

കച്താൈ്യംഗൗരവ്താവ്മ്തായിരമുന്നമു(മല്താ.3:1-3).

ഈപ്വചനടത,അതിടറെആൈ്യടതപ്കയ്താഗം

കര്ത്താവിടറെഒന്ന്താംവരവില്ഞങ്ങള്ഉപകയ്താഗികമു

ന്നമു.ത്താന്,അന്നട്മമുന്പറഞ്തമുകപ്താടലവന്നട്ഒരമു

യമുക്തമ്തായകവലനിറകവറ്റി.അതിനുകെഷംസമുവികെ

ഷയമുഗഇെക്താലതിലമുംതടറെകവലതടറെജനതിടറെ

ഇെയില്സ്െംടചയ്മുന്നവടറെയമുംെമുദ്ധീകരികമുന്നവകറെ

തമുകപ്താടലയമുംആയിരമുന്നമു.ഈപ്വചനംസമുവികെ

ഷയമുഗതിടറെഅന്ത്യതില്പറൂസിയക്താലതിലമും

എപെിെനിഅഥവ്താഅടപെ്താക്താലമുപ്ിസട്ക്താലതിലമും

പ്കത്യകമ്തായിൈ്താധകമ്താണട്(E-5,അദ്ധ്യ്തായം6).

സശ�ാദരങ്ങളരി ല് നരിന്നുമനുള്ള  
അഗ്രിപരരിശ�ാധനകള്

“ഈഅഗ്ികെ്താധനയില്സമര്പെിതര്തായഎല്്താവരമും

പങ്്താെികെ്താകമുന്നമു”എന്നമുംഈവചനതില്അടപെ്താ

സ്ലന്പറയമുന്നത്തായികത്താന്നമുന്നമു.നമ്മുടെഅഗ്ി

പരികെ്താധനകള്ഒട്്താടകനമ്മുടെഇെയില്തടന്ന

ഉള്ളത്തായിരികമുംഎന്നമുഅക്ദേ്ംഅര്ത്ഥമ്താകമുന്നില്.

എന്ന്താല്സമുവികെഷയമുഗംഉെനീെംയഥ്താര്ത്ഥമ്തായി

സമര്പെികടപെട്ഏവരമുടെയമുംഅവസ്അഗ്ിമയമ്താ

യിരികമുംഎന്നമുപറയമുന്നമു.നമമുകമുണ്്താകമുന്നഏറ്റവമും

രൂക്ഷമ്തായപരികെ്താധനകള്നമ്മുടെക്രിസ്ീയസക്്താൈര

ങ്ങെില്നിന്നമുതടന്നവരമുടമന്നമുംകൂടെഅക്ദേ്തിടറെ

വ്താകമുകള്അര്ത്ഥമ്താകമുന്നമു.നമ്മുടെകര്ത്താവിടറെ

ക്താര്യതില്എങ്ങടനആയിരമുന്നമുകവ്താസമ്താനമ്തായ

രീതിയില്നമമുകമുംസംഭവികമും.എടന്തന്ന്താല്തടറെ

സക്്താൈരങ്ങെ്തായിരമുന്ന,തടറെക്താലതിടലയ്ൂൈ

ന്്താര്തായിരമുന്നമുനമ്മുടെകര്ത്താവിടനപീഡിപെിച്ചതട്.

പടത്ര്താസട്മമുകന്ന്താട്മുവയ്മുന്നആെയംഇത്താടണന്നമു

കത്താന്നമുന്നമു:സമര്പെിതക്രിസ്്യ്താനികെ്താകമുന്നവര്ആരമും

തടന്നതടറെപ്താതഅതിനുകെഷംൈമുദ്ധിമമുട്മുംപ്യ്താ

സങ്ങെമുംഇല്്താതത്തായിരികമുംഎന്നമുപ്തീക്ഷികരമുതട്.

എടന്തന്ന്താല്കനടരമറിച്ചട്അവര്ര്താജ്യതിനുകവണ്ി

ഒരമുകടപെെമുവ്താന്തായിഅവരമുടെപ്താതയമുടെഅന്ത്യ

കത്താെംഅഗ്ിപരികെ്താധനകള്സ്ികകണ്ത്താണട്.

സമര്പെിതര്കെന്നമുകപ്താകമുന്നഅഗ്ിപരികെ്താധനകള്

ചിലസമയങ്ങെില്മറ്റമുള്ളവരമുകെതിലമുംഅധികംകഠി

നമ്താടണന്നതട്വ്താസ്വമ്താണട്.കൂെ്താടതസമുവികെഷ

യമുഗതിടറെഅന്ത്യകത്താെമുകചര്ന്നട്എല്്താസമര്പെിത

ക്രിസ്്യ്താനികെമുടെയമുംവിെ്്താസടതടതെിയികമുവ്താന്

പ്കത്യകമ്തായപരികെ്താധനകള്ഉണ്്താകമുടമന്നമും,ഈ

പ്കത്യകമ്തായപരികെ്താധനകെിലൂടെആടര്താടകയ്താണട്

തങ്ങെമുടെവിെ്്താസടതദൈവവചനതിടലടപ്താന്നട്,

ടവള്ളി,വിലകയറിയകല്ട്എന്നിവടക്താണ്മുംസ്ഭ്താവസ്താ

ൈൃെ്യംടക്താണ്മുംപണിതിരികമുന്നടതന്നമും,മനുഷ്യപ്താര

്ര്യതിടറെമരം,പമുല്ട്,ദവകക്താല്എന്നിവടക്താണ്മും

“ഭൂതങ്ങെമുടെഉപകൈെം”ടക്താണ്മുംപണിതിരികമുന്നടത

ന്നമുംതിരിച്ചറിയ്താനുമ്താകമും(1ടക്താരി.3:12;1തിടമ്താ.4:1).

“കര്ത്താവിടറെൈിവസ”തിടല“തീ”യില്ആൈ്യംപറഞ്

ഗണതിടറെകവലനിലനില്കമുകയമുംരണ്്താമടതഗണ

തിടറെകവലനെിപെികടപെെമുകയമുംടചയ്മും(1ടക്താരി.

3:13-15).ഇതട്എപെിെനിഅഥവ്താഅടപെ്താക്താലമുപ്ിസട്

അത്തായതട്നമ്മുടെഈക്താല�ട്തിലമുംെരിയ്താണട്.

എന്നിരമുന്ന്താലമുംസമുവികെഷയമുഗ്താന്ത്യതില്ജീവികമുന്ന

വര്ഈയമുഗതിടറെമമുന്നൂറ്റ്താണ്മുകെില്ജീവിച്ചിരമുന്ന

വകരക്താെധികംപ്കത്യകമ്തായിപരികെ്താധികടപെെമുന്നമു

എന്നമുകരമുകതണ്തില്.ഒരമുവനുസ്ികമുവ്താന്കഴിയമു

ന്നതിലമുംഅധികംപരീക്ഷകള്നല്കമുന്നില്,കൂെ്താടത

“പ്രിയമനുള്ളവശര, നരിങ്ങള്ക്കനു “പ്രിയമനുള്ളവശര, നരിങ്ങള്ക്കനു 
പരീക്ക്കായരി സംഭവരിചരിരരിക്കനുപരീക്ക്കായരി സംഭവരിചരിരരിക്കനു

ന് അഗ്രിശ�ാധനയരിങ്കല്... ന് അഗ്രിശ�ാധനയരിങ്കല്... 
അതരി�യരിചനു ശപാകരനുത്ച്. അതരി�യരിചനു ശപാകരനുത്ച്. 

ക്രിസ്ച്തനുവരിന്റെ കഷ്ടങ്ങള്ക്കനു ക്രിസ്ച്തനുവരിന്റെ കഷ്ടങ്ങള്ക്കനു 
പങ്കനുള്ളവരാകനുശ്ാറനും പങ്കനുള്ളവരാകനുശ്ാറനും 

സശ്ാഷരിചനുന്കാള്വരിന്”  സശ്ാഷരിചനുന്കാള്വരിന്”  

(1 പന്്ാ. 4:12,13).(1 പന്്ാ. 4:12,13).
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ഓകര്താപരീക്ഷകയ്താെമുംകൂടെഅവിെമുന്നട്കപ്താകമുവഴിയമും

ഉണ്്താകമുന്നമു(1ടക്താരി.10:13).

അതികഠിനമ്തായപരീക്ഷകെമുംപരികെ്താധനകെമും

ദൈവംനമമുകട്അനുവൈികമുക്്താള്അവിെമുന്നട്നമ്മുടെ

അഭിവൃദ്ധിക്തായിചിലതട്നല്കമുകയമും,ആത്ര്താസിടറെ

അകങ്ങപമുറതട്അനുഗ്ര്ങ്ങള്ടക്താണ്മുനിറയ്മുകയമും

ടചയ്മും.സമര്പെിതര്തായനമമുകട്ദൈവനിര്ണ്ണയടത

കമുറിച്ചട്ഇകപെ്താഴമുള്ളഅറിവട്ദൈവനിര്ണ്ണയംമനസ്ി

ല്താക്താതവര്പരീക്ഷസ്ികമുന്നതിലമുംകൂെമുതല്

എെമുപെതില്കഷ്ംസ്ികമുവ്താന്നടമ്പ്്താപ്തര്താകമു

ന്നമു.ചിലസമയങ്ങെില്നമ്മുടെപരികെ്താധനകള്അവ

രമുകെതിലമുംകഠിനകമറിയടതന്നമുംചിലസമയങ്ങെില്

അവരമുകതതിലമുംലെിതമ്താടണന്നമുംഉള്ളയ്താഥ്താര്ത്ഥ്യം

ന്താംമനസ്ില്സൂക്ഷികണം.

യഥാര്ത്ഥ ക്രിസ്ച്ത്ാനരികള്  
കഷ്ടാനനുഭവങ്ങള് പ്തീക്രിക്കണം

ക്രിസ്്യ്താനികള്സ്ികകണ്മുന്നത്തായനിരവധിരീ

തിയിലമുള്ളകഷ്്താനുഭവങ്ങടെകമുറിച്ചട്1പടത്ര്താ.4:12,13

ടറെപശ്്താതലതില്അടപെ്താസ്ലന്നടമ്്താെമുപറ

യമുന്നമു.കല്താകതിടറെൈൃഷ്ിയില്നിന്നമു–അടല്ങ്ി

ല്ദൈവികനിര്ണ്ണയടതകമുറിച്ചമുള്ളഅറിവില്്താത

ഏതമുൈൃഷ്ിയില്നിന്നമും–കന്താകിയ്താല്ക്രിസ്്യ്താനികള്

കഷ്മനുഭവിക്താന്വിെികടപെട്ിരികമുന്നമുഎന്നവസ്മുത

വെടരവിചിത്രമ്തായികത്താന്നമുന്നമു.എടന്തന്ന്താല്ഒരമുവന്

സമര്പെിതക്രിസ്്യ്താനിആയ്താല്തടറെക്താര്യങ്ങടെല്്താം

ദൈവീകകൃപനെതിടക്താള്ളമുംഎന്നമുചിന്തികമുന്നതട്

സ്്താഭ്താവികമ്താടണന്നമുകത്താന്നമുന്നമു.“തടറെഭക്തന്്താടര

കഷ്മനുഭവികമുവ്താന്അനുവൈികമുന്നദൈവംഎന്തമു

ദൈവമ്താണട്?ഒരമുവന്ദൈവതിടറെഇഷ്തിനുസ്യം

സമര്പെിച്ച്താല്അന്നമുമമുതല്അവന്പരികെ്താധനകെില്

നിന്നമുംപ്യ്താസങ്ങെില്നിന്നമുംതീര്ച്ചയ്തായമുംഒഴിവ്താ

കടപെെമുകയമും,ദൈവംതടറെവിെ്സ്ര്തായഭക്തന്്താടര

യ്താടത്താരമുഉപദ്രവവമുംവര്താതിരിക്താന്അവടരക്താതമു

പരിപ്താലികമും!”എടന്ന്താടകപറയ്താന്കല്താകര്പ്വണ

തയമുള്ളവര്താണട്.

ക്രിസ്്യ്താനികള്,പ്കത്യകമ്തായമുംപക്തയില്്താതവര്

തങ്ങെമുടെഅനുഭവങ്ങെ്താല്കമുഴങ്ങിയവര്താണട്–അടത

ലജ്ജിതര്താണട്.എടന്തന്ന്താല്ഒരമുക്രിസ്്യ്താനിഎന്തി

ന്താണട്കഷ്ംസ്ികമുന്നതട്എന്നവര്അറിയമുന്നില്.

കൂെ്താടതപടത്ര്താസട്ഇങ്ങടനപറയമുന്നമു,“ക്രിസ്്യ്താനി

യ്തായിട്മുകഷ്ംസ്ികകണ്ിവന്ന്താകല്താലജ്ജികരമുതട്;

ഈന്താമംധരിച്ചിട്മുദൈവടതമ്ത്ടപെെമുതമുകയ

ടത്രകവണ്തട്”(1പടത്ര്താ.4:16).ഉതട്കണ്ഠഉെവ്താകമുന്ന

ഈകഷ്്താനുഭവംദൈവീകനിര്ണയകത്താെട്കയ്താജിച്ചമു

കപ്താകമുന്നമു,എന്തമുടക്താടണ്ന്ന്താല്സമര്പെിതര്തായവ

രമുടെ്ൃൈയതിടലവിെ്സ്തടതെിയികമുവ്താന്താണട്

ദൈവംഅവകര്താെട്വ്യക്തിപരമ്തായിഇെടപെമുന്നതട്.

ദൈവകത്താെമുംനീതിയമുടെതത്ങ്ങകെ്താെമുമമുള്ളഈ

വിെ്സ്തവിെ്്താസതിലൂടെയമുംകവലയിലൂടെയമും

ടവെിവ്താകടപെെമും.ഇകപെ്താഴടതക്താര്യക്രമങ്ങള്കമും

കല്താകതിടറെക്താഴ്ചപെ്താെമുകള്കമുംടപ്താരമുതടപെെ്താത

ത്തായിരികമുംഅതട്.

ദൈവംതീരമുമ്താനിച്ചിരമുന്നമുടവങ്ില്വെടരമമുന്പട്

തടന്നപ്താപടതനിയന്തിച്ചമുനിര്ത്താമ്തായിരമുന്നമുഎന്നട്

ദൈവജനംനന്ന്തായിമനസ്ില്താകമുന്നമു.ദൈവംഅതട്

ടചയ്ിട്ില്്താതപക്ഷം,കല്താകതിടറെഇകപെ്താഴമുള്ളഅവ

സ്കടെഅവിെമുന്നട്നന്യ്്തായിഒരമുകമുന്നമുഎന്നമുള്ളതട്

സ്പഷ്മ്താണട്.ഈകല്താകതിലമുള്ളസകലവമുംനീതികട്

അനുകൂലമ്തായിരമുടന്നങ്ില്,ദൈവകത്താെട്വിെ്സ്ത

ക്താണികമുകവെടരഎെമുപെമ്തായിരമുന്നമു.ദൈവജനം

എല്്താറ്റിലമുംനല്തട്ഏറ്റമുവ്താങ്ങിയിരമുന്നമുടവങ്ില്,നി

ത്യജീവങ്കലകമുള്ളപ്താതവെടരഎെമുപെവമുംജനപ്ിയ

വമുമ്താകമുമ്തായിരമുന്നമു.

ജഡതിനനുസരിച്ചല്്താടതആ്്താവിനട്അനുസൃത

മ്തായിക്രിസ്്യ്താനികടെന്നനിലയില്ദൈവജനതിനട്

സകലവമുംനന്യ്്തായികൂെിവ്യ്താപരികമുന്നമുഎന്നട്ദൈവം

തടറെവചനതിലൂടെവിെൈീകരികമുന്നമു(കറ്താമ.8:28).

അത്യന്തംനീചമ്തായൈമുരന്തങ്ങള്കപ്താലമുംദൈവടത

അത്യധികംകനേ്ികമുന്നവര്കട്നന്യ്്തായികൂെിവ്യ്താ

പരികമുന്നമു.ആയതിന്താല്ദൈവീകനിര്ണയടത

മനസില്താകമുന്നവര്കമുമ്താത്രകമ,ക്രിസ്്യ്താനിയ്തായിക്രി

സ്മുവിനുകവണ്ികഷ്വമുംഅപകീര്തിയമുംപീഡനവമും

സ്ികമുന്നതില്ലജ്ജിക്താതിരികമുവ്താന്സ്താധികൂ.

കഷ്മനുഭവികമുന്നതിടറെഉക്ദേെ്യംക്താണമുന്നവര്കമു

മ്താത്രകമകഷ്തയിലമുംദൈവടതമ്ത്ടപെെമുതമുവ്താനും,

അവര്എതിര്കടപെെമുക്്താഴമുംടതറ്റിദ്ധരികടപെെമുക്്താ

ഴമുംൈമുര്താകര്താപികടപെെമുക്്താഴമുംദൈവടതമ്ത്ടപെ

െമുതമുവ്താനുംആര്താധികമുവ്താനുമ്താകമു.

ഈകഷ്്താനുഭവങ്ങെമുടെസ്ഭ്താവവമുംഅത്തായതട്

കല്താകതിനുദൈവജനതിനുകനടരയമുള്ളഎതിര്പെമും
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കര്ത്താവ്തായകയെമുവിനുണ്്തായതമുകപ്താടലസമ്താനരീതി

യില്താണട്.സ്യംവിെമുദ്ധര്എന്നട്കപര്ച്താര്തിയവര്താല്

കപ്താലമുംഅവന്നിദേികടപെെമുകയമുംതള്ളടപെെമുകയമും

ടചയ്മു.സമുവികെഷയമുഗംഉെനീെംഅങ്ങടനതടന്ന.

ദൈവംതടറെസത്യവിെമുദ്ധര്തായികണക്താകിയവടര

സ്യംവിെമുദ്ധടരന്നട്സ്യംവികെഷിപെിച്ചവര്നിദേിക

യമുംതള്ളികെകയമുംടചയ്മു.ന്താംകല്താകക്താര്തായിരമു

ന്നമുടവങ്ില്,കല്താകംതനികമുസ്ന്തമ്തായതിടനകനേ

്ികമുമ്തായിരമുന്നമു.എന്ന്താല്നമ്മുടെകര്ത്താവട്നടമ്

കല്താകക്താരില്നിന്നമുംതിരടഞ്െമുതിരികയ്താല്,

കല്താകംനടമ്പകയ്മുന്നമു(കയ്താ്.15:18-25).

സത്ത്രിനനു ശവണ്രി കഷ്ടമനനുഭവരിക്കനുന്ത്ച്
നമ്മുടെകര്ത്താവമുെ്താസ്സ്ിമ്താരമുടെയമുംപരീെന്്താരമു

ടെയമുംക്രമീകരണങ്ങെില്പങ്മുടക്താള്ള്താതിരമുന്നതിന്താല്

അവര്താല്ത്താന്നിദേികടപെെമുകയമുംതള്ളികെയടപെെമു

കയമുംടചയ്മു.ഉൈ്താ.പ്താപികെ്തായവരമുടെകൂടെഭക്ഷണ

തിനിരികമുവ്താന്ത്താന്മെിക്താണിച്ചില്.മറിച്ചട്െമര്യ

സ്സ്ീകയ്താെമുംഅതരതിലമുള്ളമറ്റമുചിലവ്യക്തികകെ്താെമും

ത്താന്സംസ്താരിക്താന്തയ്്താറ്തായി.അവിെമുന്നട്അ്ങ്രി

ച്ചിരമുന്നില്.ത്താഴ്മയമുള്ളവന്തായിരമുന്നമു.പരീെന്്താര്കല്താക

കത്താെമുൈന്ധടപെട്തമുകപ്താടലഅല്ത്താന്കല്താകകത്താെമു

ൈന്ധടപെട്ിരമുന്നതട്.ഇതിന്താല്അവര്തടന്നനിരസിച്ചമു.

ഇകതസമ്താനഅവസ്നമ്മുടെഈക്താലതിലമും

നിലനില്കമുന്നമു.മമുഖ്യധ്താരയില്ഉള്ളജനപ്ിയമ്തായ

സമുവികെഷകവലകയ്താെമുകചര്ച്ചയില്്താതവടയല്്താം

അപ്ിയമ്തായികണക്താകിയിരികമുന്നമു.സഭയികലകമു

പമുതിയഅംഗങ്ങടെകചര്തമുനല്കമുന്നതിന്താല്നവീന

സമുവികെഷകടരസഭകള്അംഗീകരികമുന്നമു.പമുതമുക

ടപെെലിടറെടക്താള്ളമമുതല്സമമുൈ്തായങ്ങള്കിെയില്

വിഭജികടപെെമുന്നതമുടക്താണ്മുഒരംെംഓകര്താരമുതര്കമും

ലഭികമുടമന്നതട്ഉറപെ്താണട്.ഇതിന്തായിനിരവധിെമുശ്ൂ

ഷകരമുംവലിയസൈസ്ിനുമമുന്പില്കപ്താലമുംപരി്്താസ

വിഷയമ്താകമുവ്താന്തയ്്താറ്താണട്.

എന്ന്താല്യജമ്താനടറെക്താലെികെിലൂടെത്താഴ്മകയ്താടെ

നെകമുന്നദൈവജനംപ്താപികെമുടെഇെയികല്താഇകപെ്താഴമു

ള്ളസഭകെമുടെഇെയികല്താപ്സിദ്ധമ്താകമുകയില്.നമ്മുടെ

കര്ത്താവട്സ്താമ്താന്യജനടതപഠിപെിച്ചതിന്താല്െ്താസ്സ്ി

മ്താരമുംപരീെന്്താരമുംകക്താപിച്ചമുഎന്നമുന്താംവ്തായികമു

ന്നമു.തങ്ങെമുടെരീതിയില്നിന്നമുവ്യത്യസ്മ്തായിമടറ്റ്താരമു

രീതിയിലമുംഅവര്കമുഉപകൈെംനല്കമുവ്താന്ഇവര്

ആഗ്ര്ിച്ചിരമുന്നില്.ഒരമുെര്താെരിമനുഷ്യന്കക്താപം

ടക്താള്ളമുക്്താള്അവടനകര്താഷംടക്താള്ളിച്ചവനുകനടര

എല്്താരീതിയിലമുമമുള്ളതിന്അവന്പറയമും.ദൈവജന

തില്താടരങ്ിലമുംത്താഴ്മകയ്താെമുംജ്്താനകത്താെമുംകൂടെമറ്റമു

ള്ളവര്കമുസത്യംഅറിയിച്ചമുഎന്നക്താരണത്താല്ത്താന്

ടചയ്്താതതിന്ആകര്താപികടപെട്്താല്തന്ൂലംഅവന്

അനുഭവികമുന്നകഷ്തകടെപെറ്റിലജ്ജികകണ്തില്.

ദൈവംഅംഗീകരികമുന്നപക്ഷത്താണവന്നില്കമുന്നതട്

എന്നമുള്ളെക്തമ്തായടതെിവ്താണതട്.ഞങ്ങള്ഒരികലമും

പീഡകള്അനുഭവിച്ചിട്ില്,ക്രിസ്മുവിനുകവണ്ിഞങ്ങള്

ഒന്നമുംസ്ികമുന്നില്എന്നമുപറയമുന്നക്രിസ്്യ്താനികള്

യജമ്താനടറെക്താലെികെിലൂടെതടന്നകയ്താനെകമുന്നതട്

എന്നമുസംെയികമുവ്താന്അതട്ഇെയ്താകമുന്നമു.

പരകാര്ത്രില് ഇടന്പടനുന്വരായരി  
കഷ്ടമനനുഭവരിക്കനുന്ത്ച്

യഥ്താര്ത്ഥക്രിസ്ീയപ്യത്നതിടറെെലമ്തായിവന്നമു

കചരമുന്നപീഡനടതയമുംകഷ്ടതയമുംമ്താത്രകമദൈ

വകത്താെമുള്ളവികധയത്തിടറെ ടതെിവമുകെ്തായി

കണക്താക്താന്സ്താധികൂ.ഒരമുവന്ക്രിസ്്യ്താനിയ്തായി

തീരമുന്നതിനുമമുന്പട്അവനുക്ഷയകര്താഗമമുണ്്തായിരമുന്നമു

എന്നിരികടട്,അവന്ക്രിസ്്യ്താനിആയതിനുകെഷവമും

അതിനുമമുന്പമുണ്്തായിരമുന്നതമുകപ്താടലതടന്നഅവടറെ

കഷ്ങ്ങള്നിലനില്കമും.എന്ന്താല്ഒരമുവന്പരക്താ

ര്യതില്ഇെടപെമുന്നവന്തായികഷ്ംസ്ികകണ്ി

വന്ന്താകല്താ,അവടറെഈടതറ്റ്തായപ്വൃതിമൂലം

അവനനുഭവികമുന്നകഷ്ംലജ്ജകട്മതിയ്തായക്താര

ണമ്താണട്.അവനുലഭിച്ചിരികമുന്നഉന്നതമ്തായഅറിവ

നുസരിച്ചട്അവനുള്ളഉതരവ്താൈിതങ്ങള്ഏടറയ്താണട്.

ടതറ്റ്താടണന്നട്അവന്അറിയമുന്നക്താര്യങ്ങള്അവന്

ടചയ്മുവ്താന്പ്താെില്.

“ദദവന്ത് സ്ച്ശന�രിക്കനുന്വര്ക്കനു നരിര്ണ്ണയപ്കാരം വരി“ദദവന്ത് സ്ച്ശന�രിക്കനുന്വര്ക്കനു നരിര്ണ്ണയപ്കാരം വരി
ളരിക്കന്പെട്ടവര്ക്കനു സകലവനും നന്മയ്ച്ക്കായരി കൂടരി വ്ാപരരിക്കനുന്നു ളരിക്കന്പെട്ടവര്ക്കനു സകലവനും നന്മയ്ച്ക്കായരി കൂടരി വ്ാപരരിക്കനുന്നു 
എന്നു നാം അറരിയനുന്നു” എന്നു നാം അറരിയനുന്നു” 

ശറാമര് 8:28ശറാമര് 8:28
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ദൈവവചനതിടറെഉപകൈെങ്ങള്പിന്ത്താങ്ങടപെ

ട്ിരികമുന്നതട്നീതിഎന്നമ്ത്തായഅെിസ്്താന

തത്തില്താണട്എന്നക്താര്യംമറക്താന്എെമുപെമ്താണട്.

മനുഷ്യകന്താെമുപ്താലികകണ്ഒരമുതത്ംതങ്പ്മ്താണ

തില്സ്പഷ്മ്തായിആവിഷ്ക്കരിച്ചിരികമുന്നമു:“മനുഷ്യന്

നിങ്ങള്കമുടചകയ്ണംഎന്നമുനിങ്ങള്ഇച്ികമുന്ന

ടത്താടകയമുംനിങ്ങള്അവര്കമുംടചയട്വിന്”.ഒരമു

ക്രിസ്്യ്താനിയമുംഒരമുസ്താ്ചര്യതിലമുംആകര്താെമും

നീതികമുനിരക്താതതട്പ്വൃതികരമുതട്.ഇതട്ഒരിക

ലമുംനമ്മുടെഉക്ദേെ്യംആയിരികരമുതട്.ദൈവകത്താെമും

മനുഷ്യകര്താെമുമമുള്ളഈതങ്പ്മ്താണടതദൈവദപ

തല്മനസ്ിനുമമുന്പില്വയ്മുകയമുംഅതിടനഎല്്താ

ചിന്തയിലമുംവ്താകിലമുംപ്വൃതിയിലമുംഅെന്നമുകന്താ

കമുകയമുമ്താണട്മടറ്റന്തിടനക്താെമുംഅവനുഏറ്റവമും

അനിവ്താര്യം.

പരക്താര്യതില്ഇെടപെമുകഎന്ന്താല്മറ്റമുവ്യക്തിക

െമുടെവിഷയങ്ങെില്ഇെടപെമുകഎന്ന്താണട്.മനുഷ്യര്

ഇന്നട്അനുഭവികമുന്നകഷ്തിടറെമമുഖ്യപങ്മുംപര

ക്താര്യതില്ഇെടപെമുന്നതിടറെെലമ്തായമുള്ളത്താണട്.

ന്താംമറ്റമുവ്യക്തികെമുടെക്താര്യങ്ങെില്ഇെടപെമുവ്താന്

പ്താെമുള്ളതല്.എടന്തന്ന്താല്നമ്മുടെസ്ന്തംക്താര്യ

ങ്ങടെെരിയ്തായിനെകതണ്ത്തായപലതമുംനമ്മുടെ

പകല്ഉണ്ട്.നിരവധിനല്വര്തായവ്യക്തികള്കപ്താലമും

ഈവിഷയതില്അറിയ്താടതകമുറ്റക്താര്താണട്.അവര്

പരക്താര്യതില്ഇെടപെമുന്നവര്താകണടമന്നമുഉക്ദേെിച്ചമു

ടക്താണ്ല്ഇങ്ങടനപ്വൃതികമുന്നതട്.ആയതിന്താല്

ഇതരതില്ത്താന്കമുറ്റക്താരടനന്നമുഅവന്തിരിച്ച

റിയമുന്നതമുമില്.മറ്റമുള്ളവരമുടെസ്ക്താര്യവിഷയങ്ങടെ

വിമര്െികമുവ്താന്സമയമില്്താതവിധംസ്ന്തക്താര്യ

ങ്ങടെപ്താലികമുന്നതില്ദൈവജനംതിരകമുള്ളവര്താ

യിരികണം.എന്ന്താല്വിമര്െനംഅനിവ്താര്യമ്തായ

സ്താ്ചര്യംവന്നമുകചര്ന്ന്താല്ദൈവവചനവമുമ്തായി

കചര്ന്നമുനിന്നമുടക്താണ്ട്ന്താംഅതട്ടചകയ്ണ്ത്താണട്.

എന്ന്താല്മറ്റമുള്ളവടരഉപദ്രവികമുന്നതിലല്,സ്്തായി

കമുന്നതില്ന്താംജ്താഗരൂകര്തായിരികണം.

നീതരിക്കനുശവണ്രി കഷ്ടം സ�രിക്കനുക

“നീതിനിമിതംകഷ്ംസ്ികകണ്ിവന്ന്താല്

നിങ്ങള്ഭ്താഗ്യവ്താന്മ്താര്”എന്നമുപടത്ര്താസട്പറയമുന്നമു(1

പടത്ര്താസട്3:14).ക്രിസ്മുവിടറെഅനുയ്തായികള്തകന്ന്താെമു

കൂടെനന്യ്മുകവണ്ികഷ്ംസ്ികമുവ്താന്തിരടഞ്െമു

കടപെട്ിരികമുന്നമുഎന്നമുതിരമുടവഴമുതമുമടറ്റ്താരിെതട്

പറയമുന്നമു.ഈവിധതിലമുള്ളകഷ്ങ്ങെ്താല്അവന്

െരിയ്താംവണ്ണംപരിെീലികടപെട്്താല്,മെി്്തായമുടെ

ര്താജ്യതില്കര്ത്താവികന്താെമുകൂടെഅവന്തകസ

മയതട്പ്തിെലംപ്്താപികമും(മത്താ.5:10-12).തടറെ

ജനംകഷ്ംഅനുഭവികമുന്നതട്ക്താണമുവ്താന്കര്ത്താവട്

ആഗ്ര്ികമുന്നതമുടക്താണ്ല്,മറിച്ചട്കര്ത്താവിലമുള്ള

അവരമുടെവിെ്്താസവമുംകര്ത്താവികന്താെമുള്ളഅവരമുടെ

വിെ്സ്തയമുംൈൃഢമ്താകമുന്നതിനുംക്രിസ്മുസ്താൈൃെ്യം

അവരില്പ്കെമ്താകമുന്നതിനുംകവണ്ിയ്താണട്ത്താന്

അവര്കട്കഷ്ംഅനുവൈികമുന്നതട്.

സ്സ്്താബ്ദയമുഗതില്ഭൂമിയിടലദൈവര്താജ്യതി

ടറെവ്താഴ്ചയില്കഷ്ംഅനുഭവികമുന്നതട്നീതിയമുടെ

തത്ങ്ങടെപ്താലികമുവ്താന്കനരിെമുന്നപര്താജയടത

ക്താണികമുന്നമു.എന്ന്താല്ഇകപെ്താള്അതിടറെവിപരീ

തമ്താണട്െരി.എന്തമുടക്താടണ്ന്ന്താല്,സമര്പെിതടര

ഇകപെ്താള്വിെിച്ചിരികമുന്നസ്താ്ചര്യവമും,അവര്

വിെികടപെട്ിരികമുന്നപൈവിയമുംമറ്റട്ഏതട്ക്രമീകര

ണങ്ങെില്നിന്നമുംസവികെഷവമും,വിഭിന്നവമുംവ്യ

ത്യസ്വമുമ്താണട്.തടറെവിെ്സ്ര്തായസൃഷ്ികള്കമു

ദൈവംസ്താധ്താരണമ്തായമുംഒരമുകിടവച്ചിരികമുന്നതട്

അനുഗ്ര്ങ്ങെമുംകവൈനയില്നിന്നമുമമുള്ളസ്്താതന്ത്യ

വമുമ്താണട്.ൈൂതന്്താര്ഇതിനട്ഉൈ്താ്രണമ്താണട്.അവര്

കഷ്മനുഭവികമുന്നില്.

എന്ന്താല്ഇവിടെഈഭൂമിയില്പ്കത്യകമ്തായഒരമു

സ്താ്ചര്യംനിലനില്കമുന്നമു.ആറ്തായിരംവര്ഷങ്ങ

ള്കമുമമുന്പട്കല്താകതില്പ്താപംകെന്നമുവന്നമു.പ്താപം

കല്താകതില്പ്കവെിച്ചതമുമമുതല്സ്താത്താന്മനു

ഷ്യടനവഞ്ികമുവ്താനും,ടവെിച്ചടതഇരമുെ്തായിക്താ

ണികമുവ്താനുംടവെിച്ചതില്ഇരമുള്കലര്തമുവ്താനും

കവണ്ിപ്വൃതികമുന്നമു.ദൈവതിനുംനീതികമുംകന

ടരയമുള്ളഅവടറെഎതിര്പെമുമൂലംകല്താകംവീഴമുകയമും,

അന്ധര്താകടപെെമുകയമുംസംഭ്രമതില്താവമുകയമുംടചയ്ി

രികമുന്നമു.മനുഷ്യര്താെികട്ഇന്നട്തിന്ടചയ്മുവ്താനുള്ള

സ്്താഭ്താവികപ്വണതഉണ്ട്.“തീടപെ്താരിഉയടരപറകമു

ന്നതമുകപ്താടല”തിന്ടചയ്മുവ്താന്അവര്വെംവൈര്താണട്

(ഇകയ്്താ.5:7).

ഈഅവസ്കള്കമുനെമുവില്താണട്ദൈവംതടറെ
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പമുത്രടനആൈ്താമ്യവര്ഗ്ഗതിനു

കവണ്ിമരികമുവ്താന്കല്താക

തികലകട് അയയ്മുന്നതട്.

ആടരല്്താം ദൈവതിടറെ

നീതിയമുള്ളപ്മ്താണങ്ങടെ

പ്താലികമുന്നമുകവ്താഅവടര

ല്്താംദൈവകത്താെമുഐക്യ

തയില്താടണന്നമും,ആടരല്്താംഅവിെമുടതനീതിയമു

ള്ളപ്മ്താണങ്ങടെഎതിര്കമുന്നമുകവ്താഅവടരല്്താം

ദൈവകത്താെമുഎതിര്പെില്താണട്എന്നമുംനമ്മുടെഗമു

രമുവിടറെഅനുയ്തായികള്സമുവികെഷയമുഗംഉെനീെം

നകമ്്താെമുപറയമുന്നമു.“നിടറെദൈവമ്തായകര്ത്താവിടന

നീപൂര്ണ്ണ്ൃൈയകത്താെമും,പൂര്ണ്ണആ്്താകവ്താെമും,

പൂര്ണ്ണമനകസ്്താെമും,പൂര്ണ്ണെക്തികയ്താെമുംകൂടെ

കനേ്ികകണം...കൂട്മുക്താരടനനിടന്നകപെ്താടലതടന്ന

കനേ്ികകണം”(മര്ടക്താ.12:30,31)എന്നത്താണട്

നീതിയമുടെആപ്മ്താണം.മനുഷ്യര്താെിഒരമുഗണടമന്ന

നിലയില്ഈപ്മ്താണകത്താെമുകയ്താജിപെിലല്.നമ്മുടെ

കര്ത്താവ്തായകയെമുഈപ്മ്താണകത്താെമുകയ്താജിപെി

ല്തായിരികമുകയമുംനീതിയമുടെപക്ഷതമുനിന്നമുടക്താണ്ട്

തടറെജീവടനസമര്പെികമുകയമുംടചയ്മു.

ദൈവതിടറെപദ്ധതികള്കമുവിരമുദ്ധമ്തായപദ്ധ

തികള്ഉള്ളവരമുടെവികൈ്ഷംഅവന്ഏറ്റമുവ്താങ്ങി.

ന്യ്തായെ്താസ്സ്ിമ്താര്കമും,സൈൂക്യര്കമും,പരീെന്്താര്കമും,

പമുകര്താ്ിതന്്താര്കമും,ര്താസ്ഷ്ീയക്താര്കമുംസ്്താര്ത്ഥത

യില്അെിസ്്താനടപെട്ിരികമുന്നആെയങ്ങെമുംപദ്ധ

തികെമുംഉണ്ട്.ദൈവവചനതില്വരച്ചിരികമുന്ന

വരടയസ്ിരതകയ്താടെതടന്നപിന്തമുെര്ന്നനമ്മുടെ

കര്ത്താവട്അവരമുടെസ്്താര്ത്ഥത്താതട്പര്യങ്ങകെ്താെട്

എതിര്പെില്തായിരമുന്നമു.

പ്താപ്താന്ധക്താരംഭൂമയില്കെന്നമുവന്നതമുമമുതല്

വീഴ്ചഭവിച്ചമനുഷ്യര്നീതിയമുടെടവെിച്ചടതപകയ്മു

ന്നമു(കയ്താ്.3:19-21).ടവെിച്ചകത്താകെ്താടവെിച്ചം

വ്ികമുന്നവകര്താടെഅെമുതമുവരമുവ്താന്മനുഷ്യര്താെി

ഇഷ്ടപെെമുന്നില്.അവരമുടെടവെിച്ചടതതങ്ങെമുടെ

പദ്ധതിയിലൂടെപരസ്യമ്താകമുവ്താന്വീഴ്ചഭവിച്ചമനുഷ്യ

ര്ആഗ്ര്ികമുന്നില്.ഈകല്താകതിടലഅന്ധക്താ

രകത്താെമുഅനുത്താപംകത്താന്നിയഇവര്സ്താധ്താരണ

ജനംഅവസ്താനംതടന്നക്രൂെികമുവ്താന്തകവണ്ണം

തടറെക്താലതിടലന്യ്തായ

െ്താസ്സ്ിമ്താര്“പരിജ്്താനതി

ടറെത്താകക്താല്”അവരില്

നിന്നമുംഎെമുതമുകെഞ്മു

എന്നട്നമ്മുടെകര്ത്താവ്തായ

കയെമുക്താണിച്ചമുതരമുന്നമു.

തങ്ങള്സത്യതിനുകവണ്ി

എത്രമ്താത്രംനിലനില്കമുകയമുംദൈവീകവമുംനീതി

പൂര്വ്വവമുമ്തായിജീവികമുവ്താന്പ്യത്നികമുകയമുംടച

യ്മുന്നമുകവ്താഅതിനുആനുപ്താതികമ്തായിപീഡനങ്ങള്

സ്ികകണ്ിവരമുംഎന്നമുതിരമുടവഴമുതമുകള്മമു

ന്പറഞ്തമുകപ്താടലക്രിസ്മുവിടറെയഥ്താര്ത്ഥഅനു

യ്തായികള്കടണ്തി.അവര്കല്താകക്താര്തായിരമുന്നമു

എങ്ില്,കല്താകംഅവടരപകയ്്താടത,അവടരകനേ

്ിച്ചട്അവകര്താെമുകൂട്്തായ്മയില്ഇരികമുമ്തായിരമുന്നമു.

അജ്ഞത മൂലം ഉണ്ാകനുന് പീഡനം

ദൈവീകപദ്ധതിടയഎതിര്കണംഎന്നകല്താ

കതിടറെഭ്താഗതമുനിന്നമുമമുള്ളമനഃപൂര്വ്വമ്തായത്താ

തട്പര്യതില്നിന്നമുംഉെവ്തായതല്നമ്മുടെകര്ത്താ

വമുംതടറെഅനുയ്തായികെമുംകനരിട്പീഡനം.അതട്

കല്താകതിടറെഅന്ധതയില്നിന്നമുംഉണ്്തായത്താണട്

(2ടക്താരി.4:4-6).യ്ൂൈഭരണകര്ത്താകള്സദേ

ര്ഭംപൂര്ണ്ണമ്തായിമനസ്ില്താകിയിരമുടന്നങ്ില്അവര്

കതജസ്ിടറെകര്ത്താവിടനക്രൂെികയില്്തായിരമുന്നമു

(അടപെ്താ.3:14-18;1ടക്താരി.2:8).

കസ്െ്താകന്താസിടറെഅനുഭവംഉൈ്താ്രണമ്തായിഎെമു

കമുക.തര്ടസ്താസമുക്താരന്തായൌല്ഈഒന്ന്താമടത

രക്തസ്താക്ഷിടയപീഡിപെികമുക്്താള്ത്താന്ദൈവകവല

ടചയ്മുന്നമുഎന്ന്താണട്വ്താസ്വതില്കരമുതിയിരമുന്നതട്.

അവനുദൈവകത്താെമുഎരിവമുണ്്തായിരമുന്നമു.പടക്ഷ

ആഎരിവമുടതറ്റ്തായവഴിയിലൂടെസഞ്രിച്ചട്അവടന

ദൈവജനതിടറെപീഡകന്താകിതീര്തമു.ത്താന്

ദൈവടതകസവികമുന്നമുഎന്നമുവിച്താരിച്ചട്ഇവ

അറിവില്്തായ്മയ്താല്ടചയ്മുഎന്നമുഅക്ദേ്ംനകമ്്താെമു

പറയമുന്നമു.

ദൈവജനങ്ങള് കെന്നമുകപ്തായ പീഡനങ്ങള്

കമ്താെമ്തായഉക്ദേെങ്ങെില്നിന്നമുംപ്തിെലിച്ചതല്,

മറിച്ചട്അജ്തയില്നികന്ന്താഅന്ധവിെ്്താസതി

ല്നികന്ന്താആയിരമുന്നമുഎന്നമുകടണ്ത്താന്താകമും.

ദദവശത്ാടനുള്ള വരി�്ാസവനും അവശനാടനുള്ള വരി�്സ്ച്തതയനും ദദവശത്ാടനുള്ള വരി�്ാസവനും അവശനാടനുള്ള വരി�്സ്ച്തതയനും 
വര്ദരിപെരിച്ച് ദൃഢമാക്കനുന്തരിനനും ക്രിസ്ച്തനു സാദൃ�്ം ന്തളരിയരിക്കനുവര്ദരിപെരിച്ച് ദൃഢമാക്കനുന്തരിനനും ക്രിസ്ച്തനു സാദൃ�്ം ന്തളരിയരിക്കനു
ന്തരിനനും ശവണ്രിയാണ്ച് കര്ത്ാവ്ച് കഷ്ടം അനനുവദരിചരിരരിക്കനുന്ത്ച്. ന്തരിനനും ശവണ്രിയാണ്ച് കര്ത്ാവ്ച് കഷ്ടം അനനുവദരിചരിരരിക്കനുന്ത്ച്. 

“നീതരി നരിമരിത്ം കഷ്ടം സ�രിശക്കണ്രി വന്ാല്... “നീതരി നരിമരിത്ം കഷ്ടം സ�രിശക്കണ്രി വന്ാല്... 
നരിങ്ങള് ഭാഗ്വാന്മാര്” 1 പന്്ാസ്ച് 3:14നരിങ്ങള് ഭാഗ്വാന്മാര്” 1 പന്്ാസ്ച് 3:14
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എന്ന്താല്പീഡിപെിച്ചവര്അജ്തയ്താല്താകണ്താഅറി

കവ്താെമുകൂടെയ്താകണ്താഇങ്ങടനടചയ്തട്എന്നതട്പീഡി

പെികടപെെമുന്നവര്ഗണ്യമ്താകകണ്തില്.എടന്തന്ന്താല്

തങ്ങള്നീതികമുകവണ്ികഷ്ംഅനുഭവികമുന്നമുഎന്നട്

തിരിച്ചറിഞ്്താല്അവരമുടെമനസ്ിനുസംതൃപ്തിനല്കി

അവടരസകന്ത്താഷിപെികമുവ്താന്അതമുകപ്രകമ്താകമും.

നീതികമുകവണ്ികഷ്മനുഭവികമുന്നവര്അനുഗ്ര്ക

രമ്തായസകന്ത്താഷംഅനുഭവികമുന്നവര്താണട്.എന്ന്താല്

ആടരല്്താംകഷ്മനുഭവികമുന്നമുകവ്താഅവടരല്്താംദൈ

വതിടറെപക്ഷതമുള്ളവര്താണട്.എന്ന്താല്ൈരിദ്രര്തായ

കല്താകംഈഅവസ്യില്എന്തമുടചയ്ണടമന്നറി

യ്താടതപരിഭ്ര്താന്തര്തായിനില്കമുന്നമു.

ക്രിസ്ച്ത്ാനരിയായരി കഷ്ടം സ�രിക്കനുന്തരിനനുള്ള പ്തരിഫലങ്ങള്

നീതികമുകവണ്ിയമുള്ള,ക്രിസ്മുവിനുകവണ്ിയമുള്ള

കഷ്്താനുഭവംപീഡനതിടറെരീതിയില്മ്താത്രംവര

ണടമന്നില്,മറ്റട്ഏതമുരീതിയിലമുംവരമും.ഉൈ്താ്ര

ണതിനട്,കര്ത്താവിടറെകവലയില്ഏടതങ്ിലമും

രീതിയില്ഏര്ടപെട്വര്ൈമുദ്ധിമ്താനുംവികവകിയമുമ്താകമു

വ്താന്അദ്ധ്്താനിച്ചമുഎങ്ിലമുംഅവടറെകവലഅവടറെ

ഭൗമീകപ്കൃതികള്കമുചിലദവകല്യങ്ങള്ടക്താ

ണ്മുവന്നമുഎന്നമുകടണ്തിയ്താല്കപ്താലമുംഅതരം

കഷ്്താനുഭവങ്ങള്നീതികമുകവണ്ിഉള്ളത്താകടക്താണ്ട്

അവന്അതില്ആനദേികച്ചക്താം.എന്തമുടക്താടണ്ന്ന്താ

ല്അവന്െരിയ്തായതട്ടചയ്മുവ്താന്,കര്ത്താവിടറെ

ഇഷ്ംടചയ്മുവ്താന്പരിശ്മികമുകയ്തായിരമുന്നമു.

വികവകര്ിതമ്തായപ്വൃതിമൂലവമുംകഷ്ംഅനു

ഭവികമുവ്താന്സ്താധികമുടമന്നമുന്താംതിരിച്ചറിയണം.

സ്ര്ഗ്ഗസ്ന്തായപിത്താവട്നമ്മുടെകര്ത്താവിടനമമു

റികവല്പെികമുവ്താന്അനുവൈികമുകയില്എന്നട്ഉറപെമു

വരമുതമുന്നതിന്തായിഅവകന്താെമുകൈവ്താലയതിടറെ

അഗ്രതില്നിന്നമുത്താകഴ്താട്മുച്താെമുവ്താന്സ്താത്താന്

കപ്രിപെികമുന്നതട്ഞങ്ങള്ഓര്മ്യികലകമുടക്താണ്മു

വരമുന്നമു(മത്താ.4:5-7).കര്ത്താവട്കൈവ്താലയതില്

നിന്നമുച്താെികകയ്്താക്താകല്താഒെിഞ്ിരമുന്നമുടവങ്ില്

അവന്വികവകമില്്താടതകഷ്മനുഭവികകണ്ിവരമുമ്താ

യിരമുന്നമു.എന്തമുടക്താടണ്ന്ന്താല്അതരംഒരമുപ്യ

ത്നംധിക്താരമ്താകമുമ്തായിരമുന്നമു.എന്ന്താല്മറമുവെതട്

ഒരമുവന്വികവകര്ിതമ്തായിഎടന്തങ്ിലമുംടചയ്മുക

യമുംഅനുഗ്ര്ംപ്്താപ്തമ്താകിടയന്നമുംവര്താം.അവന്

തടറെപ്വൃതിയമുടെഅവികവകടതകമുറിച്ചട്അജ്

ന്തായിരമുന്നമുഎന്നമുദൈവംമനസ്ില്താകമുന്നമു.

കര്ത്താവിടറെഇഷ്ംപഠികമുകയമും,തനികമുചമു

റ്റമുമമുള്ളസ്ിതികടെശ്ദ്ധ്താപൂര്വ്വംകണക്താകമുക

യമുംദൈവതിടറെഅംഗീക്താരംലഭിക്താതവിധവമും,

തനികമുകഴിയമുംവിധവമുംൈമുദ്ധിമമുട്മുംപ്ശ്നങ്ങെമും

നിറഞ്എെിമയമുള്ളജീവിതംപഠികമുവ്താന്ശ്മികമു

കയമുംടചകയ്ണ്തട്എല്്താക്രിസ്്യ്താനികെമുടെയമുംകെമ

യ്താണട്.ഒരമുവന്തടറെകഴിവിനനുസരിച്ചട്ഇവടചയ്മു

കഴിഞ്്താല്കര്ത്താവിടറെജ്്താനതിടറെയമുംകരമു

തലിടറെയമുംകമല്കന്താട്ടതആ്വിെ്്താസകത്താടെ

ആശ്യിച്ചമുടക്താണ്ട്അവനുമമുകന്ന്താട്മുകപ്താക്താം.എന്തമു

ടക്താടണ്ന്ന്താല്ദൈവതില്വിെ്്താസമര്പെികമുന്ന

ഏവടരയമുംഅവിെമുന്നട്തീര്ച്ചയ്തായമുംസംരക്ഷികമുന്നമു.

അഗ്ികെ്താധനഏറ്റവമുംതീവ്രമ്താകമുന്നസമയതട്,

കര്ത്താവിടറെപരിപ്താലനംനമമുകമുകമല്ഉടണ്ന്നമു

ഉറപെമുള്ളവര്തായിരിക്താം.ക്രിസ്മുവിനുകവണ്ികഷ്ം

സ്ികമുവ്താന്നമമുകമുഅവക്താെംലഭിച്ചിരികയ്താല്

നമമുകമുആനദേികമുകയമുംടചയ്്താം.സഭയമുടെെിരസ്ി

നുംെരീര്താംഗങ്ങള്കമുംതമുെര്ന്നമുവരമുന്നമ്ത്തി

ന്തായിഅവടരഒരമുകമുവ്താന്ഇതരംകഷ്്താനുഭവങ്ങള്

അനിവ്താര്യമ്തായിരമുന്നമു.അതമുകപ്താടലര്താജ്യതിടല

അവക്താെതിന്തായികെഷികമുന്നസമര്പെിതടരഒരമു

കമുവ്താന്അവരമുംകഷ്ംഅനുഭവികകണ്ിവരമുടമന്നട്

ന്താംഓര്മ്ികണം.കഷ്ംഏതമുവിധതില്വന്ന്താലമും

–നമ്മുടെജഡതില്നികന്ന്താ,മറ്റമുള്ളവരില്നികന്ന്താ

–കര്ത്താവിടനകസവികമുന്നതിലമുള്ളനമ്മുടെപ്യത്ന

ങ്ങെമുടെെലമ്തായിവന്ന്താലമുംന്താംക്രിസ്മുവിനുകവണ്ി

ഇവഅനുഭവികമുന്നമുഎന്നട്ഓര്കണം.അങ്ങടന

ന്താംനമ്മുടെജീവിതംഉെനീെംവിെ്സ്ര്തായിനിലനി

ന്ന്താല്സമുവികെഷയമുഗതിടറെസമ്താപനതിങ്ല്

ദൈവമകെമുടെടവെിടപെെലില്,ദൈവതിടറെയമും

ക്രിസ്മുവിടറെയമുംകതജകസ്റിയര്താജ്യതില്നമ്മുടെ

പ്തിെലംപ്്താപികമും(കറ്താമ.8:17;ടക്താടല്താ.3:4).

പ്ിയസക്്താൈരന്്താടര,മമുകെില്പറഞ്വയില്

കര്ത്താവിടറെഅത്താഴവമുമ്തായിൈന്ധടപെട്മുനല്കി

യിരികമുന്നചിന്തകള്സ്്താരക്താനുഷ്്താനതിനുനടമ്

ഒരമുകമുന്നതില്സ്്തായികമുടമന്നമുഞങ്ങള്വിെ്

സികമുന്നമു.
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കര്ത്ാവരിന്റെ അത്ാഴത്രിനായനുള്ള ഒരനുക്കം

കര്ത്താവിടറെഅത്താഴതിന്തായിനടമ്ഒരമുകമു

ന്നതിടനകമുറിച്ചട്സംസ്താരികമുക്്താള്അതികന്താെമു

ൈന്ധടപെട്നിരവധിചിന്തകടെഓര്മ്ടപെെമുതമുന്നമു:

(1)സ്യപരികെ്താധന((2)െമുദ്ധീകരണം(3)ആ്

നിറവട്.PT1920p.190ല്നടമ്സ്്താരകതിനു

കവണ്ിതയ്്താറ്താകമുവ്താന്സ്്തായകമ്തായസ്യപരി

കെ്താധനടയകമുറിച്ചമുള്ളവിെൈീകരണംനല്കിയിരി

കമുന്നമു.അതമുടക്താണ്ട്ആകലഖനംപഠിച്ചട്,സ്്താര

കതിന്തായമുള്ളനമ്മുടെഒരമുകതിന്തായിഅതിടല

നിര്ക്ദേെങ്ങള്ഉപകയ്താഗപ്ൈമ്താകമുവ്താന്ഞങ്ങള്

നിര്ക്ദേെികമുന്നമു.

നമ്മുടെസ്യപരികെ്താധനഎന്ന്താല്-പമുെിപെട്

നീകമുവ്താന്തായിതങ്ങെമുടെഭവനങ്ങടെതിരയമുന്ന

ടപ്താരമുെിടലയിസ്്താകയല്യര്അതമുടചയ്്താല്പ്തിരൂപ

പമുെിപെ്തായ–പ്താപം,ടതറ്റട്,സ്്താര്ത്ഥത,കല്താകമയത്ം,

വികെഷിച്ചമുംനമ്മുടെ്ൃൈയതിലമുംമനസ്ിലമുമമുള്ള

മമുറമുടകപെറ്റമുന്നപ്താപവമും(എബ്്താ.12:1)കടണ്ത്താന്താ

കമുംഎന്നത്താണട്.ഇവടയപമുറന്തള്ളി,ദൈവ്താ്്താവമു

ടക്താണ്മുനമമുകമുനെിപെികമുവ്താന്താകമും(കറ്താമ.8:12,13;

1ടക്താരി.5:7,8),ഇത്താണട്െമുദ്ധീകരണം.സ്്താരകതി

ടറെഉതമഅനുഷ്്താനതിടറെതയ്്താടറെമുപെിടലരണ്്താ

മടതക്താര്യമ്തായിരികണംഈെമുദ്ധീകരണം.

കയ്താഗ്യമ്തായസ്്താരകതിടറെഉചിതമ്തായഅനുഷ്്താ

നതിനട്നടമ്സ്്തായികമുന്നമൂന്ന്താമടതക്താര്യം

ആ്നിറവ്താണട്.ദൈവ്താ്്താവമുടക്താണ്ട്–പ്കത്യക

മ്തായമുംവിെ്്താസം,പ്ത്യ്താെ,ആ്സംയമനം,സ്ി

ഷ്മുത,ദൈവഭക്തി,സക്്താൈരകനേ്ം,ദൈവകനേ്ം

എന്നിവയ്താല്നമ്മുടെ്ൃൈയങ്ങടെയമുംമനസ്മുക

ടെയമുംനിറകണം.പ്ിയസക്്താൈരന്്താടര,നമമുകട്

ഇവടയടക്താണ്മുനമ്മുടെമനസ്മുകടെയമും്ൃൈയങ്ങ

ടെയമുംനിറയ്്താം.അവടയനമ്ില്സജീവമ്താകമുവ്താന്

നമമുകമുവ്യക്തിപരമ്തായിശ്മിക്താം.കൂെ്താടതനമ്മുടെ

്ൃൈയങ്ങെിലമുംഎല്്താനല്വ്താകിലമുംപ്വൃതിയിലമും

അവധ്താര്താെമ്തായിഉണ്്താകമുവ്താന്നമമുകമുവ്യക്തിപര

മ്തായമുംകൂട്്തായമുംപരിശ്മിക്താം.ഇവനടമ്കര്ത്താ

വിടറെഅറിവില്തരിെ്താകയ്താെലമില്്താതവര്താകയ്താ

തീര്കമുകയില്.ഇവതമ്ില്ധ്താര്താെമ്തായമുണ്്തായ്താല്നി

ര്വ്യ്താജവമുംസത്യവമുമ്തായപമുെിപെില്്താതഅപെതിടറെ

പ്തീകമ്തായടപരമുന്ന്താള്അനുഷ്ികമുവ്താന്മ്താത്രമല്,

നിര്വ്യ്താജവമുംസത്യവമുമ്തായപമുെിപെില്്താതഅപെതി

ടറെപ്തീക്താ്കമ്തായടപരമുന്ന്താെ്തായസ്്താരകതില്

-നമ്മുടെനീതീകരണതിലമുംസമര്പെണതിലമും–

ര്താജ്യതില്നമ്മുടെകര്ത്താവിടറെയമുംവിെ്സ്ര്തായ

ഏവരമുടെയമുംകൂടെപങ്്താെികെ്താകമുവ്താന്കയ്താഗ്യര്താ

കമുന്നസ്ിതിയിടലതമുന്നതമുവടരസകലതിലമും

െലമമുള്ളവര്തായിപടങ്െമുതമുടക്താണ്ട്വിെ്്താസകത്താ

ടെഅതിടനഅനുഷ്ികമുവ്താന്നടമ്പ്്താപ്തര്താകമുന്നമു

(2പടത്ര്താ.1:5-11).

സ്്താരകതിന്തായികൂെമുതല്തയ്്താടറെമുകമുന്നതിനട്,

പ്ിയകര,നിങ്ങള്P-6അദ്ധ്യ്തായം11,“പമുതിയസൃഷ്ി

യമുടെടപസ്”യമുംZ5640-5643ടലകലഖനവമും

വ്തായികമുവ്താന്ഞങ്ങള്നിര്ക്ദേെികമുന്നമു.കര്ത്താവട്

നമ്മുടെപങ്മുകചരലിടനഅനുഗ്ര്ികടട്.ഒരമുമിച്ചമു

കൂെിസ്്താരകംഅനുഷ്ികമുന്നവരമുടെയമും,ഒറ്റയ്മുവ്യ

ക്തിപരമ്തായിഅനുഷ്ികമുന്നവരമുടെയമുംകണകമുകള്

ഞങ്ങള്കമുൈയവ്തായിനല്കമുക.

വിെ്്താസം

നിങ്ങെമുടെവിെ്്താസകത്താെമു
വീര്വനും

നിങ്ങെമുടെവിെ്്താസകത്താെമു
പരരിജ്ഞാനവനും

നിങ്ങെമുടെവിെ്്താസകത്താെമു
ആത്മനരിയന്ത്രണവനും

നിങ്ങെമുടെവിെ്്താസകത്താെമു
സ്രിരതയനും

നിങ്ങെമുടെവിെ്്താസകത്താെമു
സശ�ാദരപ്ീതരിയനും

നിങ്ങെമുടെവിെ്്താസകത്താെമു
സ്ച്ശന�വനും – ക്രിസ്ച്തീയ സ്ച്ശന�വനും  

കൂട്ടരിന്കാള്വരിന്

“ഇങ്ങടനടചയ്്താല്നിങ്ങള്ഒരമുന്താെമും

ഇെറികപെ്താകയില്”2പടത്ര്താസട്1:10
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PRAYERS THAT ARE HEARD

സമര്പെിതന്തായക്രിസ്്യ്താനിയമുടെ,നല്ക്താര്യങ്ങള്കമു

കവണ്ിെബ്ദരൂകപണകയ്താ,നിശ്ശബ്ദമ്താകയ്താദൈവതി

ങ്കലകട്ഉയരമുന്ന്ൃൈയതിടറെനിഷ്കപെമ്തായആഗ്ര

്മ്താണട്പ്്താര്ത്ഥന.തിരമുടവഴമുതില്പ്്താര്ത്ഥനയമുടെ

ഒരമുരൂപവമുംനമമുകട്നല്കിതന്നിട്ില്.ഈവിഷയതി

ലമുള്ളമ്താര്ഗനിര്ക്ദേെങ്ങടെെിഷ്യന്്താര്ഗമുരമുവികന്താെട്

ആര്താഞ്കപെ്താള്,അവരമുടെപ്്താര്ത്ഥനകള്എങ്ങടന

ക്രമീകരികണംഎന്നമുള്ളനിര്ക്ദേെംഅഥവ്താപ്്താര്ത്ഥന

യമുടെഒരമുഉൈ്താ്രണംത്താന്അവര്കട്നല്കി.നിങ്ങള്

ഇവ്വണ്ണംപ്്താര്ത്ഥിപെിന്എന്നട്ഗമുരമുഅവകര്താെട്പറഞ്മു,

മത്താ.6:9-13.

കയെമുവിടറെപ്്താര്ത്ഥനകെില്ഒരമുഉതമപ്്താര്ത്ഥ

നയമുടെഎല്്താ�െകങ്ങെമുംഉണ്്തായിരമുന്നമു.ഏഴട്�െ

കങ്ങെ്താണട്പ്്താര്ത്ഥനയ്ട്ഉള്ളതട്:സംകൈ്താധന,സ്മുതി,

കൃതജ്തപ്ക്താെനം,ദൈവതിലമുള്ളആശ്യതിടറെ

അംഗീകരണം,യ്താചന,സംസര്ഗ്ഗം,ഉറപെട്.കയെമുവിടറെ

പ്്താര്ത്ഥനകെില്,നമ്മുടെപ്്താര്ത്ഥനകെില്ഉള്ളത്തായ

ഏറ്റമുപറച്ചില്ഉണ്്തായിരമുന്നില്,എന്തമുടക്താടണ്ന്ന്താല്

തനിടക്താന്നമുംഏറ്റമുപറയ്താനില്്തായിരമുന്നമു.പ്്താര്ത്ഥന

യമുടെഈഏഴട്�െകങ്ങടെയമുംകയെമുവിടറെഎല്്താ

പ്്താര്ത്ഥനകെില്ന്താംക്താണമുന്നതമുമില്.മത്താ.11:25

ല്കരഖടപെെമുതിയിരികമുന്നകയെമുവിടറെപ്്താര്ത്ഥന

കപ്താടലതടറെചിലപ്്താര്ത്ഥനയില്അഭിസംകൈ്താധന

യമും,നദേിയര്പെണവമും,ഉറപെമുംമ്താത്രടമഉണ്്തായിരമുന്നമു

ള്ളമു.ദൈവീകപദ്ധതിമനസ്ലിവമുംത്താഴ്മയമുംഉള്ളവര്കട്

ടവെിടപെെമുതിയിരികയ്താലമുംസ്യവിലമതിപെിന്താല്

ജ്്താനികെ്തായവര്കമും,ധ്താര്ഷ്്യക്താര്കമും,തലകന

മമുള്ളവര്കമുംമറച്ചിരികമുന്നതിന്താലമുംഉറകപെ്താടെകയെമു

ഇവിടെദൈവതിനുനദേിയര്പെികമുന്നമു.ല്താസറിടറെ

കല്റയ്മുമമുന്നിടലപ്്താര്ത്ഥനയിലമും(കയ്താ്.11:41,42)

ഈമൂന്നമു�െകങ്ങടെഅെങ്ങിയിട്മുള്ളമു.ല്താസറിടറെ

ഉയിര്ടതഴമുകന്നല്പെിന്തായിത്താന്പിത്താവികന്താെമു

മമുന്നകമഅകപക്ഷിച്ചിരമുന്നമുഎന്നട്ഈപ്്താര്ത്ഥനസൂ

ചിപെികമുന്നമു.കയ്താ്.17ടല,മ്്താപമുകര്താ്ിതന്എന്ന

നിലയിലമുള്ളതടറെപ്്താര്ത്ഥനയില്സംകൈ്താധനയമും,

യ്താചനയമും,ഉറപെമുംഉടണ്ങ്ിലമുംഅതിടറെപ്ധ്താനഭ്താഗ

വമുംദൈവകത്താെമുള്ളകൂട്്തായ്മ(സംസര്ഗ്ഗം)ആണട്.തടറെ

എല്്താപ്്താര്ത്ഥനയിലമുംവികധയത്തിടറെആ്്താവട്

അെങ്ങിയിരികമുന്നമു.അതട്പ്കത്യകമ്തായമുംഗത്സകമനയി

ടലപ്്താര്ത്ഥനകെില്ക്താണ്താന്താകമും.ദൈവകത്താെമുള്ള

തടറെഐക്യത,പ്്താര്ത്ഥനതനികമുഏറ്റവമുംഉചിതവമും

സ്്താഭ്താവികവമുമ്തായക്താര്യമ്താകിമ്താറ്റി.പമുലര്ക്താലങ്ങ

െിലമുംദവകമുകന്നരങ്ങെിലമും,ഭക്ഷണസമയങ്ങെിലമും,

ഉചിതമ്തായമടറ്റല്്താസ്താ്ചര്യങ്ങെിലമുംത്താന്നിരന്തരം

പ്്താര്ത്ഥിച്ചിരമുന്നമുഎന്നട്നമമുകട്ഉറപെിക്താം.എടന്തന്ന്താ

ല്,തടറെ്ൃൈയതിടലനിഷ്കപെമ്തായആഗ്ര്ങ്ങള്

എകപെ്താഴമുംദൈവതിങ്കലകട്എതിയിരമുന്നമു.ആവ

െ്യടപെെമുക്്താടലഅവര്സ്യതിലമും,പരസ്യതിലമും

ദൈവതിനുംക്രിസ്മുവിനുംഉചിതമ്തായമ്താര്ഗ്ഗതില്തടറെ

പ്്താര്ത്ഥനയിടലവ്താകമുകെില്പ്കെിപെികടപെട്മു.

മ്്താഗമുരമുവിടറെകരഖടപെെമുതിയിരികമുന്നപ്്താര്ത്ഥ

നകള്ഏടറകമുടറലെിതവമുംഹ്രസ്വമുംആണട്എന്നട്

ന്താംശ്ദ്ധികണം.എകപെ്താടഴ്താടകത്താന്ൈീര്�മ്തായ

പ്്താര്ത്ഥനകള്കവണടമന്നട്ആഗ്ര്ിച്ചമുകവ്താ,അകപെ്താ

ടഴല്്താംത്താന്തനിടയപിത്താവിടറെഅെമുകല്ടചന്നമു.

ഇതട്നിസ്ംെയമ്തായമുംതടറെഅനുയ്തായികള്കട്നിരീ

ക്ഷികമുവ്താന്ഏറ്റവമുംനല്ഉൈ്താ്രണമ്താണട്.ൈീര്�മ്തായ

പ്്താര്ത്ഥനകള്നമ്മുടെെരീരതിനട്പലകപെ്താഴമുംമെമുപെ്താ

ണട്.നമമുകട്മനസില്താകമുവ്താന്കഴിയമുന്നിെകത്താെം

അതരംപ്്താര്ത്ഥനകെില്ജല്പെനങ്ങള്അഥവ്താതടറെ

മകെിലമുംഅധികംത്താന്അറിയമുന്നക്താര്യങ്ങടെകമുറിച്ചട്

ദൈവതിനട്നിര്ക്ദേെങ്ങള്നല്കമുകയമുംദൈവടത

അതില്ഉപകൈെികമുകയമുംആയിരികമും.

പ്ാര്ത്ഥന ഒരനു കര്ത്വ്ം അല്ല,  
ഒരനു ആവ�്മാണ്ച്

പ്്താര്ത്ഥനകകവലംയ്താചികമുവ്താനുള്ളഒരമുക്രമീകര

ണകമ്താ,നമ്മുടെഇഷ്ങ്ങടെയക്്താവയ്ട്നിര്കൈെികമു

ന്നതിനുള്ളഒരമുഅവസരകമ്താഅല്.ദൈവീകമനസ്ലിവട്

അകപക്ഷിച്ചമുടക്താണ്മുംദൈവീകവ്താഗ്ദതങ്ങടെഓര്മി

ച്ചമുടക്താണ്മുംദൈവീകപരിപ്താലനടതപമുനര്ചിന്തനം

ടചയ്മുടക്താണ്മുംദൈവതിടറെനിരവധിയ്തായവ്താഗ്ദത

ങ്ങെില്ഉള്ളനമ്മുടെആ്വിെ്്താസംപ്കെിപെിച്ചമുടക്താ
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ണ്മുംനമ്മുടെൈമുഃഖകമറിയതമുംചഞ്ലടപെെമുന്നതമുമ്തായ

്ൃൈയങ്ങടെആെ്സിപെികമുവ്താന്ദൈവവമുമ്തായമുള്ളസം

സര്ഗ്ഗതിടറെകവെയ്തായികവണം

പ്്താര്ത്ഥനടയക്താണമുവ്താന്.യഥ്താ

ര്ത്ഥവിെ്്താസികട്പ്്താര്ത്ഥനഎത്ര

ഉചിതവമും അനിവ്താര്യവമുമ്താണട്!

നമമുകട്അതട്കൂെ്താടതജീവികമുവ്താ

ന്താകില്.ഒരമുവന്പ്്താര്ത്ഥികമുന്നതട്അവസ്താനിപെികമുന്ന

തട്ഒരമുവൃക്ഷതില്നിന്നമുംഅതിടറെഇലകള്എല്്താം

ഉരിഞ്മുകെയമുന്നതമുകപ്താടലയ്താണട്–ആവൃക്ഷതിനു

പിടന്ന,ജീവനില്.

എന്ന്താല്ദൈവവചനതിടറെആ്്താര്ത്ഥമ്തായ

പഠനവമും,പരിെീലനവമും,പ്ച്താരണവമുംകൂെ്താടത

കകവലംപ്്താര്ത്ഥനയില്മ്താത്രമ്താണട്ക്രിസ്ീയജീവിതം

ആശ്യിച്ചിരികമുന്നതട്എന്നട്വിച്താരികമുന്നതട്ഒരമു

ടതറ്റ്താണട്.ഒരമുവൃക്ഷതിനട്അതിടറെഇലകള്കപ്താ

ടലതടന്നകവരമുകെമുംമണ്ണമുംആവെ്യമ്താണട്.എല്്താ

�െകങ്ങെമുംആവെ്യമ്താണട്.ദൈ

വവചനതിടല വ്താഗ്ദതങ്ങടെ

ന്താംആഗിരണംടചകയ്ണ്ത്താണട്.

ഇത്താകടട്സല്പ്വൃതികെികല

യ്മുംപ്്താര്ത്ഥനയിടലദൈവകത്താെമു

ള്ളസംസര്ഗ്ഗതികലകമുംനടമ്നയികമുന്നമു.ഇവയമുടെ

അഭ്താവതില്നമ്മുടെെലങ്ങള്ഉെനെിഉണങ്ങികപെ്താ

വമുകയമുംഇല്്താത്താവമുകയമുംടചയ്മുന്നമു.

യക്്താവയമുടെ,സ്ഷ്്താവിടറെ,ആക്താെങ്ങെമുംഭൂമിയമും

അതിലമുള്ളസകലതമുംനിര്മിച്ചവടറെമ്ത്ടതന്താം

ഓര്കമുക്്താള്,നമ്മുടെഒന്നമുമില്്തായ്മയമും,നമ്മുടെൈല

്ീനതകെമും,അപൂര്ണതകെമുംന്താംഓര്കമുക്്താള്

പ്പഞ്തിടറെമ്്താദൈവംതടറെഏടതങ്ിലമുംഭൗമീക

സൃഷ്ികള്തകന്ന്താെട്കൂട്്തായ്മസൂക്ഷികമുവ്താന്പ്്താര്ത്ഥ

നയിലൂടെസജ്ജീകരണംഏര്ടപെെമുതിയിരികമുന്നതി

ന്താല്ന്താംആശ്ര്യടപെെമുന്നമു.ഏടത്താരമുവ്യക്തികമും

യക്്താവയ്ട്അര്പെിക്താവമുന്നആര്താധനയമുംസ്മുതിയമും,

അവിെമുടതസമര്പെിതര്തായജനങ്ങെില്നിന്നമുമമുള്ള

തനികമുസ്ീക്താര്യമ്തായപ്്താര്ത്ഥനയമുംവിനീത്താഭ്യര്ത്ഥ

നകെമുംതമ്ിലമുള്ളവ്യത്യ്താസംഎന്ത്താണട്എന്നട്ന്താം

പ്കത്യകമ്തായിശ്ദ്ധികണം.

ദൈവതിനട്മമുഴമുകല്താകതിടറെക്താര്യതില്അഗ്താ

ധമ്തായത്താല്പര്യമമുണ്ട്.എന്ന്താല്അകതഅഗ്താധമ്തായ

ത്താല്പര്യമല്,സ്ന്തഇഷ്ങ്ങടെപരിത്യജിച്ചമുടക്താണ്ട്

പകരംസകലക്താര്യതിലമുംഅവടരഭരികമുവ്താന്ദൈവ

തിടറെഇഷ്ംസ്ീകരിച്ചവടര,ക്രി

സ്മുവിലൂടെദൈവകത്താെട്്ൃൈയ

ഉെ്െിയില്ഏര്ടപെട്ിരികമുന്ന

ദൈവതിടറെസമര്പെിതര്തായമക

കെ്താെട്തനികമുള്ളതട്.ഇവര്താണട്

അവിെമുടതവിെിച്ചട്കവര്തിരികടപെട്വര്,സമര്പെിക

ടപെട്വര്;ഇവര്താണട്ദൈവതിടറെയഥ്താര്ത്ഥസത്യസഭ.

വിെ്്താസതിടറെഈമകള്,യഥ്താര്ത്ഥദക്രസ്വസഭ,

ക്രിസ്മുസ്താൈൃെ്യതില്വിക്താസംപ്്താപിച്ചതിനുകെഷം

വിെ്സ്ര്തായിടതെിയമുകയമുംഅംഗീകരികടപെട്തിനും

കെഷം,സ്സ്്താബ്ദയമുഗതില്വിെ്സ്ന്തായഅബ്

്്താമിടറെകൂടെയഥ്താസ്്താപനഅനുഗ്ര്ങ്ങടെടക്താ

ണ്ട്ഭൂമിയിടലസകലജ്താതികടെയമുംഅനുഗ്ര്ികമു

വ്താന്അവക്താെംപ്്താപികമുകയമുംടചയ്മും(ഗല്താ.3:7-9;

അടപെ്താ.3:19-23).

ആര്ന്ക്കാന്ക്ക പ്ാര്ത്ഥരിക്കാം?
വിചിത്രടമന്നട്പറയടട്,ആര്കമു

കവണടമങ്ിലമുംഏതമുസമയതമും

തടറെഅകപക്ഷകടെ ടക്താണ്ട്

സര്വ്വെക്തന്തായദൈവതിടറെ

സന്നിധിയികലകമുഓെികയറ്താംഎന്ന കത്താന്നല്

നിരവധികപര്കട്ഉള്ളത്തായികത്താന്നമുന്നമു.എന്ന്താല്

ഈരീതിയില്കപ്താലമുംജനംദൈവതിങ്കലകട്വര്താ

തതിന്താല്ദൈവംഅസന്തമുഷ്ന്തായിക്താണടപെെമുന്നമു.

എന്ന്താല്പ്്താര്ത്ഥനടയകമുറിച്ചമുള്ളഅതരംക്താഴ്ചപെ്താെമു

കള്ദൈൈിള്പഠനതിടറെയമുംദൈൈിള്ജ്്താന

തിടറെയമുംഅഭ്താവടതക്താണികമുന്നമു.പ്്താര്ത്ഥനഒരമു

വലിയഅവക്താെമ്താടണന്നട്ദൈൈിള്പഠിപെികമുന്നമു.

കയെമുഇങ്ങടനപറയമുന്നമു,“ഞ്താന്മമുഖ്താന്തരമല്്താടത

ആരമുംപിത്താവിടറെഅെമുകല്എതമുന്നില്”(കയ്താ്.

14:6).അതിനുപമുറകമ,കയെമുവിലൂടെപിത്താവിങ്കലകട്

എതമുന്നവര്കമുള്ളനിൈന്ധനകെമുംത്താന്സൂചിപെികമു

ന്നമുണ്ട്–അവര്തടറെെിഷ്യന്്താര്ആയിരികണം.തടറെ

െിഷ്യന്്താര്ആകമുന്നതികന്താ,അവര്ചിലഉെ്െികകെ്താ

അഥവ്താപ്തിജ്കടെ്താസ്യംഎെമുകണമ്തായിരമുന്നമു.

തങ്ങള്പ്താപികെ്താടണന്നട്തിരിച്ചറിഞ്ട്പശ്്താതപിച്ചട്

രക്ഷകന്തായക്രിസ്മുവിലൂടെക്ഷമയ്താചിച്ച്താല്മ്താത്രം

കപ്താര്താ,സ്ന്തഇഷ്ങ്ങടെനിര്താകരിച്ചട്ദൈവതിടറെയമും

സമര്പ്പണം ടെയ്മുന്നവര് മ്താപ്രമ്താണ് 
്ൂര്ണമ്തായമും അവകറെ്ര്താകമുന്ന്ര് 

(കറ്താമ.12:1)

പ്്താര്ത്ഥന ഒരമു അവക്താശമ്താണ്
കയ്താ്.14.6
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കയെമുവിടറെയമുംഇഷ്ങ്ങടെസ്ീകരികമുകയമുംകവണം.

അവര്യ്താഗപീഠതിനുമമുന്പില്തങ്ങടെമമുഴമുവന്താ

യിഅര്പെികണമ്തായിരമുന്നമു.അല്്താതപക്ഷംഅവടര

ദകടക്താള്ളമുവ്താകന്താ,പിത്താവിനട്അര്പെികമുവ്താകന്താ,

പിത്താവിങ്ല്നിന്നട്തിരിച്ചറിവിടറെപരിെമുദ്ധമ്തായ

ആ്്താവിടനകനെമുവ്താകന്താദൈവതിടറെമകെ്തായി

രൂപടപെെമുതമുന്നതികന്താപരിപ്താലികമുന്നതികന്താകയെമു

ക്രിസ്മുവിടറെവരമുവ്താനിരികമുന്നര്താജ്യതില്പങ്്താെികള്

ആകമുന്നതികന്താപ്്താര്ത്ഥനയമുടെയമുംപിത്താവമുമ്തായമുള്ള

സംസര്ഗ്ഗതിടറെയമുംഅവക്താെങ്ങള്കനെമുന്നതികന്താ

കഴിയമുകയില്.

ഈപ്കത്യകമ്തായഅനുഗ്ര്ങ്ങള്ഏവയമുംദൈവ

മകള്കമുകവണ്ിവികെഷിച്ചട്ദൈൈിള്സംവരണം

ടചയ്ിരികമുന്നമു.എന്ന്താല്ദൈവതിടറെമകെ്തായവര്കമു

കപ്താലമുംപ്്താര്ത്ഥികമുവ്താനുള്ളഅവക്താെംനഷ്മ്താക്താം

എന്നമുള്ളഭയടതകയെമുപ്സ്്താവികമുന്നമു,“നിങ്ങള്

എന്നിലമുംഎടറെവചനംനിങ്ങെിലമും[മറിച്ചല്]വസി

ച്ച്താല്നിങ്ങള്ഇച്ികമുന്നതട്എടന്തങ്ിലമുംഅകപക്ഷി

പെിന്[നല്കിതരമുവ്താന്ദൈവംഏറ്റവമുംസകന്ത്താഷികമു

ന്നത്തായമമുന്നടമപ്ഖ്യ്താപിച്ചിരികമുന്നക്താര്യങ്ങള്കമു

കവണ്ിഅകപക്ഷികമുന്നതിന്തായിരികണംപ്്താര്ത്ഥികമു

വ്താനുള്ളഅവക്താെം]അതട്നിങ്ങള്കമുകിട്മും"(കയ്താ്.

15:7).

പ്്താര്ത്ഥനയമുടെഈവിഷയതിലമുള്ളടതറ്റ്തായ

അറിവട്നിരവധികപര്കട്പ്തികൂലമ്തായിഭവിച്ചമുഎന്നട്

ഞങ്ങള്വിെ്സികമുന്നമു.തിന്യില്ഉള്ടപെട്വരില്ഭൂരി

ഭ്താഗവമും,ചിലൈമുദ്ധിമമുട്മുകെില്ദൈവതിങ്കലകട്വല്

കപെ്താഴമുംമ്താത്രംഓെിയെമുകമുന്നമു.അകത്താദൈവകത്താെട്

ഒരമുഉെ്െിയിലമുംപ്കവെിക്താടതയമുംഅഥവ്താമകള്

എന്നഒരമുഅംഗീക്താരവമുംസ്ീകരിക്താടതയമുംഅവടയ

ആഗ്ര്ിക്താടതയമുംആണട്ഇവര്അവങ്കലകട്ടച

ല്മുന്നതട്.എന്ന്താല്അവടരക്താര്യങ്ങള്െരിയ്താംവണ്ണം

അറിയിച്ച്താല്,അതട്അവരമുടെമനസ്ില്ഉണ്്താകമുന്ന

ആൈ്യടതഅനുഭവംപരിഭ്രമതികറെത്തായിരികമും.അവര്

ഈകല്താകതില്ദൈവമില്്താതവടരകപ്താടലയ്തായി

രമുന്നമുഎന്നമുംഅവരമുടെക്താര്യങ്ങള്ദൈവതിടറെ

കമല്കന്താട്തിനുകമല്അല്്തായിരമുന്നമുഎന്നമുംകല്താക

തിടറെഭ്താഗടമന്നനിലയില്,ടപ്താതമുവ്തായെ്താപതിനു

കീഴില്മരണെിക്ഷയമുടെകീഴില്താണട്അവടരന്നമുംഉള്ള

തിരിച്ചറിവട്അവര്കട്ടപട്ന്നട്ഉണ്്താകമുന്നമു.

നമ്മുടെതലകയ്താട്ിയമുടെഏറ്റവമുംമമുകെില്സ്ിതി

ടചയ്മുന്നഭ്താഗതില്ഏറ്റവമുംഉന്നതമ്തായഗമുണങ്ങള്,

ആര്താധനയമുടെഅവയവങ്ങള്ആയ,ഭയഭക്തി,ഭക്തി,

ആ്ീയതഎന്നിവയ്താണട്.ദൈവകത്താെട്തങ്ങള്പ്്താ

ര്ത്ഥികമുന്നതിന്താലമുംചിലഉപക്താരങ്ങള്ദൈവകത്താെട്

കച്താൈികമുന്നതിന്താലമുംദൈവംസകന്ത്താഷവന്താണട്എന്നട്

ചിലൈമുഷ്ന്്താര്കട്കപ്താലമുംചിലസമയങ്ങെില്കത്താന്നമു

ന്നമു.എന്ന്താല്ദൈവംഅവകര്താെട്എന്തട്പറയമുന്നമുഎന്നട്

അവര്അറിയമുന്നില്,“എന്ന്താല്ൈമുഷ്കന്താെട്ദൈവംഅരമു

െിടച്ചയ്മുന്നമു:എടറെനിയമടതനിടറെന്താവില്എെമു

കമുവ്താന്നിനടകന്തമുക്താര്യം?നീെ്താസനടയടവറമുതട്

എടറെവചനങ്ങടെനിടറെപമുറകില്എറിഞ്മുകെയമു

ന്നമുവകല്്താ”(സങ്ീ.50:16,17).

ദൈവതിടറെസമര്പെിതമകെമുംകല്താകവമുംതമ്ിലമു

ള്ളവ്യത്യ്താസംകൂെമുതല്വ്യക്തമ്തായിമനസില്താകമുവ്താന്

സ്താധികമുകയമും,സമര്പെിതര്തായവരമുടെഅവക്താെങ്ങടെ

അത്യന്തംവിലമതികമുന്നതമുമ്തായവെടരപ്ധ്താന്യകമറിയ

ക്താലമ്താണട്ഇതട്.മറ്റമുള്ളവരമുടെജീവിതതില്ദൈവ

തിടറെസ്താന്നിദ്ധ്യതിടറെആവെ്യകതടയഅവര്കട്

കൈ്താധ്യമ്താകമുകയ്താണട്ഇതിടറെഉക്ദേെ്യം.കയെമുഅവടര

നീതീകരികമുന്നതിനുപിത്താവിടറെഅെമുകല്അവര്കട്

ഒരമുമദ്ധ്യസ്ന്താകമുന്നതിനും,ഇകപെ്താഴമുള്ളജീവിതതി

ലമുംവരമുവ്താനുള്ളജീവിതതിലമുംദൈവമകള്എന്ന

നിലയിലമുള്ളവിലകയറിയഅവക്താെങ്ങടെഅവര്കട്

ഉറപെിച്ചമുടക്താെമുകമുന്നതിനുമമുള്ളഉപ്താധിപൂര്ണസമര്പെ

ണംമ്താത്രമ്താണട്.

ദദവമനുമ്ാന്കയനുള്ള പ്ാര്ത്ഥന  
എന് സനുഗന്ധധൂപം

ദൈവംനിയമിച്ചിരികമുന്നരീതിയില്ൈമുഃഖിതന്തായ

ഒരമുക്രിസ്്യ്താനിദൈവതിങ്കലകട്വരമുന്നതിടനപ്വ്താ

ചകന്തായൈ്താവീൈട്സങ്ീ.141:1,2ലമുംചിത്രീകരികമുന്നമു:

“യക്്താകവ,ഞ്താന്നിടന്നവിെിച്ചകപക്ഷികമുന്നമു;എടറെ

അെമുകകലകട്കവഗംവകരണകമ;ഞ്താന്നികന്ന്താെട്അകപ

ക്ഷികമുക്്താള്എടറെഅകപക്ഷകകള്കകണകമ.എടറെ

പ്്താര്ത്ഥനതിരമുസന്നിധിയില്ധൂപമ്തായമും...തീരടട്.”

ഈആെയംതടന്നദൈൈിെില്മടറ്റ്താരിെതട്,ദൈ

വജനതിടറെപ്്താര്ത്ഥനകള്ദൈവതിടറെമമുന്പില്

സമുഗന്ധധൂപമ്തായികചരമുന്നമുഎന്നട്പറയമുന്നമു(ടവെി.

5:8).വിെമുദ്ധന്്താരമുടെപ്്താര്ത്ഥനകടെൈൃഷ്്താന്തികരികമു

ന്നപമുര്താതനക്താലതിടലധൂപംസമുഗന്ധവര്ഗങ്ങെമുടെ,
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സവികെഷമ്തായപരിമെസമുഗന്ധംനല്കമുന്നഒരമുഅപൂ

ര്വ്വമ്തായസങ്ലനംആയിരമുന്നമുടവന്നട്ന്താംഓര്കമുന്നമു

(പമുറ.30:34-38;37:29).

ജീവിതംദൈവതിനട് മരണപര്യന്തംസമര്പെിച്ച

ദൈവജനംമ്താത്രമ്താണട്പൂര്ണമ്തായമുംതനികമുള്ളവര്.

അടപെ്താസ്ലന്ഇങ്ങടനഎഴമുതമുന്നമു,“സക്്താൈരന്്താകര

[നീതീകരികടപെട്വിെ്്താസികകെ]ഞ്താന്ദൈവതിടറെ

മനസ്ലിവട്ഓര്പെിച്ചട്നിങ്ങടെപ്കൈ്താധിപെികമുന്നതട്:

നിങ്ങള്ൈമുദ്ധിയമുള്ളആര്താധനയ്തായിനിങ്ങെമുടെെരീ

രങ്ങടെജീവനുംവിെമുദ്ധിയമുംദൈവതിനുപ്സ്താൈവമുമമു

ള്ളയ്താഗമ്തായിസമര്പെിപെിന്(കറ്താമ.12:1).ദൈവംഈ

പ്കത്യകഗണകത്താെട്അവിെമുന്നട്അവരമുടെഅകപക്ഷ

കള്കകള്കമുടമന്നമും,അവര്കട്ഉതരംനല്കമുടമന്നമും

ഉറപെമുനല്കി.എന്ന്താല്അതട്അവരമുടെസ്ഭ്താവികമ്തായ

ത്താല്പര്യങ്ങള്കട്ഒതതല്.അവിെമുന്നട്അവരമുടെ

കരച്ചിലിടറെആ്്താവിനട്അനുസരിച്ചട്,അവിെമുടത

ജ്്താനതിടന്താതട്അവര്കട്ഏറ്റവമുംസ്്തായകമ്തായ

അനുഭവങ്ങെമുംഅനുഗ്ര്ങ്ങെമുംനല്കമും.

നാം എ്രിനനുശവണ്രി പ്ാര്ത്ഥരിക്കണം?
നമ്മുടെപ്്താര്ത്ഥനകള്നമ്മുടെപ്യത്നങ്ങള്കട്കയ്താ

ജിച്ചത്തായിരികണം.സങ്ീ.141:3-10ല്സമര്പെിതര്തായ

ദൈവമകള്തങ്ങെമുടെവ്തായ്ട്ഒരമുക്താവല്നിര്തമുന്നതി

നുകവണ്ിദൈവകത്താെട്പ്്താര്ത്ഥികമുന്നത്തായിചിത്രീകരി

ച്ചിരികമുന്നമു.മറ്റമുള്ളവര്കട്മമുറിവമുണ്്താകമുന്നവ്താകമുകെില്

നിന്നമുംഅവരമുടെഅധരങ്ങടെഅഥവ്താവ്താടയക്താതമു

ടക്താള്ളമുന്നതിനുംഅവര്പരിശ്മികമുന്നമു.അതിനുവിപരീ

തമ്തായിഅവഅവര്കട്സ്്തായകരമ്തായമുംദൈവതിനട്

അംഗീക്താരവമുമ്തായിതീരമുന്നമു.്ൃൈയെമുദ്ധികമുകവണ്ിയമും

തിന്പ്വൃതികമുന്നവരമുടെകൂടെൈമുഷ്പ്വൃതികെില്

ഏര്ടപെെമുന്നതിടനഒഴിവ്താകമുന്നതിനുകവണ്ിയമുംഅവര്

പരിശ്മികമുന്നതിന്താല്,അവര്ഒടത്താരമുമിച്ചട്ഇങ്ങടനപ്്താ

ര്ത്ഥികമുന്നമു(വ്താക്യം4),“ൈമുഷട്പ്വൃതിക്താകര്താെമുകൂടെ

ൈമുഷട്പ്വൃതികെില്ഇെടപെമുവ്താന്എടറെ്ൃൈയടത

ൈമുഷ്ക്താര്യതിനുച്തായ്രമുകത;അവരമുടെസ്്താൈമുകഭ്താജനം

ഞ്താന്കഴികയമുംഅരമുകത”–ഈക്താര്യങ്ങടെഎല്്താം

എതിര്കമുവ്താനുള്ളഎടറെൈൃഢനിശ്യതില്എടന്ന

സ്്തായികകണകമ,െിലി.4:8ടലസത്യമ്തായടത്താടകയമും,

�നമ്തായടത്താടകയമും,നീതിയ്തായടത്താടകയമും,നിര്മ്ല

മ്തായടത്താടകയമും,രമ്യമ്തായടത്താടകയമും,സല്കീര്തിയ്താ

യടത്താടകയമുംടചയ്മുന്നതില്എടന്നസ്്തായികകണകമ!

കര്ത്താവിടറെസമര്പെിതജനംപിത്താവിങ്കലകട്പ്്താ

ര്ത്ഥനയില്എതമുക്്താള്അവരമുടെജീവിതങ്ങടെസൂ

ക്ഷ്മപരികെ്താധനനെതമുന്നതട്എത്രഉചിതമ്താണട്!അവര്കട്

ലഭിച്ചിരികമുന്നഅനുഗ്ര്ങ്ങള്അവരമുടെകഭ്താഗവസ്മുക

െമുംസ്്താൈമുകഭ്താജനങ്ങെമുംഉള്ടപെടെനീതിയമുടെയമുംകനേ്

തിടറെയമുംതത്തിനട്–തങ്പ്മ്താണതിനട്വിരമുദ്ധമ്തായി

മ്താറിയിരികമുന്നതട്ശ്ദ്ധികമുന്നതട്എത്രഉചിതമ്താണട്!സൂ

ക്ഷ്മതകയ്താടെപ്വൃതികമുന്നവര്ആര്തായ്താലമുംഅനീതി

യില്നിന്നമുംകദ്ര്താ്തില്നിന്നമുംവരമുന്നത്തായസ്്താൈമു

കഭ്താജനങ്ങള്കഴിക്താതിരികമുവ്താന്അവടറെടത്താഴില്

ൈന്ധങ്ങെമുംമറ്റമുൈന്ധങ്ങെമുംെരിടപെെമുതമുന്നതിന്തായി

അവടറെജീവിതംതീര്ച്ചയ്തായമുംപരികെ്താധികമും.എന്ന്താല്

ജീവിതതിടലഏറ്റവമുംനിസ്്താരമ്തായക്താര്യങ്ങള്നീതിയമുടെ

തത്ങ്ങള്കമുംദൈവതിടറെകനേ്്താര്ദ്രമ്തായകരമുണയമു

ടെതത്ങ്ങള്കമുംകചര്ന്നമുടക്താണ്ട്ആര്ജികമുവ്താന്താകമു

ന്നതമുമ്താണട്എങ്ില്അതില്സകന്ത്താഷിപെിന്.

നീതരിമാന് എന്ന് അടരിക്കന്ട്ട
അഞ്്താംവ്താക്യതില്പ്്താര്ത്ഥനയ്താലമുംദൈവതിടറെ

നിയമങ്ങള്കമുംക്രമീകരണങ്ങള്കമുംഅനുസരണമമു

ള്ളവന്താകമുന്നതിനട്അകന്ഷികമുന്നതിന്താലമുംദൈവ

കത്താെട്കൂട്്തായ്മയില്ഉള്ളവര്നീതിമ്താന്താല്െ്താസിക

ടപെട്്താലമുംഅവര്കട്കവൈനികയില്എന്നമും,പകരംആ

െ്താസനയ്താല്പമുര്താതനക്താലതട്ആതികഥയന്ഒരമു

അതിഥിടയസ്ീകരികമുന്നതമുകപ്താടലഅതട്അവനട്വി

െിഷ്മ്തായഎണ്ണയ്തായിതീരമുടമന്നട്അവര്പറയമുന്നമു.

“ഇനിഅവര്ടചയ്മുന്നകൈ്താഷങ്ങള്ടകതിടരഎനികട്

പ്്താര്ത്ഥനകയയമുള്ളമു”എന്നട്പറഞ്മുടക്താണ്ട്വ്താക്യം5

അവസ്താനികമുന്നമു.പ്്താര്ത്ഥനയിലൂടെദൈവകത്താെട്കൂ

ട്്തായ്മയമുള്ളയഥ്താര്ത്ഥക്രിസ്്യ്താനികള്കട്,അടപെ്താസ്ലന്

ആ്്താവിടറെെലങ്ങള്എന്നട്വിവരിച്ചിരികമുന്നത്തായ

്ൃൈയഗമുണങ്ങള്ഉണ്ട്–സൗമ്യത,ൈയ,സ്ിരത,ൈീ

“അവര് എനരിക്കനു ന്വചരിരരിക്കനുന് ന്കണരിയരിലനും 
ദനുഷ്ച് പ്വൃത്രിക്കാരനുന്ട കനുടനുക്കനുകളരിലനും  

അകന്പെടാന്തവണ്ണം എന്ന് കാശക്കണന്മ. 
ഞാന് ഒഴരിഞ്നുശപാകനുശമ്ാശഴക്കനു ദനുഷ്ടന്മാര് 

സ്്വലകളരില് അകന്പെടന്ട്ട.” 
സങ്കീ. 141:9,10
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ര്�ക്ഷമ,സക്്താൈരപ്ീതി,കനേ്ം(ഗല്താ.5:22,23;2

പടത്ര്താ.1:5-8).

ഇവദകവെമമുള്ളവര്താകയ്താല്അവര്എെമുപെതി

ല്വ്രണടപെെമുകയില്.മറിച്ചട്അവടരനയികമുവ്താന്ൈി

വ്യപരിപ്താലകന്അവര്കട്ഉള്ളതമുടക്താണ്ട്അതരം

അനുഭവങ്ങെമുംപ്താഠങ്ങെമുംഉണ്്താകമുന്നതില്അവര്

സകന്ത്താഷവ്താന്്താര്താണട്.പ്കത്യകിച്ചമുംഈെ്താസനക

ള്സക്്താൈരന്്താരില്നിന്നമുംഉള്ളതമും,അവക്രിസ്ീയ

രീതിയില്സൗമ്യതകയ്താടെഉള്ളതമുംഅവര്സ്യംപ്കല്താ

ഭിപെികടപെെ്താതിരികമുവ്താന്അവടരതടന്നഓര്തമുടക്താ

ണ്ട്നിര്വ്വ്ികമുന്നതമുമ്താണട്എങ്ില്അവര്സകന്ത്താഷ

വ്താന്്താര്തായിരികമും(ഗല്താ.6:1).

ഇതരംഅവസരങ്ങെില്ആെ്താസനകള്മമുന്പറഞ്

ആ്്താവില്നല്കടപെെമുകയമുംസ്ീകരികമുകയമുംടചയ്മു

കയ്താണട്എങ്ില്അവദൈവതില്നിന്നമുമമുള്ളഅനുഗ്ര

്മ്താണട്.തിരമുടവഴമുതിലൂടെഉള്ളത്തായആെ്താസനകള്

അവരമുടെമനസ്മുകടെകയ്താ്ൃൈയങ്ങടെകയ്താതകര്കമു

ന്നില്.മറ്റമുള്ളവടരമമുറികവല്പെിക്താടതസ്്തായികമുവ്താ

ന്കവണ്ിസമ്താനരീതിയില്െ്താസനകള്നല്കമുവ്താന്

ഇതിലൂടെഅവര്പഠികമുന്നമു.അവരമുടെപ്്താര്ത്ഥനകള്,

അത്യ്താ്ിതങ്ങെില്പരസ്പരംആവെ്യമമുള്ളത്താണട്.ദൈ

വതിടറെവ്താഗ്ദതംഅനുസരിച്ചട്ദൈവടതപരമമ്തായി

കനേ്ികമുന്നവര്കമുംഅവിെമുടതനിര്ണയപ്ക്താരം

വിെികടപെട്വര്കമുംഈൈൃെ്യമ്തായഅത്യ്താ്ിതങ്ങെമും

സകലവമുംനന്യ്്തായികൂെിവ്യ്താപരികമുന്നമു(കറ്താമ.8:28).

സഭയമുടെൈമുരവസ്മരണപര്യന്തംഅവടരൈ്താധികമു

ന്നത്തായിപ്വ്താചകന്ഒരമുഅലങ്്താരപ്കയ്താഗതിലൂടെപറ

യമുന്നമു:“ഭൂമിയില്ഒരമുവന്മരംടവട്ിപെിെര്കമുന്നതമുകപ്താടല

ഞങ്ങെമുടെഅസ്ികള്പ്താത്താെതിടറെ[ഷികയ്താല്]വ്താതി

ല്കല്ചിതറികിെകമുന്നമു”(വ്താക്യം7)–കെഖരികമുവ്താന്

കയ്താഗ്യമ്തായതല്എന്നട്കരമുതമുന്നവിറകമുടവട്മുക്താരടറെ

ടചറിയമരച്ചീെമുകള്കപ്താടലകല്താകതിടറെക്താഴ്ചപെ്താെില്

ദൈവതിടറെവിെമുദ്ധന്്താടരകമുറിച്ചമുള്ളമതിപെട്ഇത്താണട്.

എങ്ിലമും,ദൈവതിടറെക്താഴ്ചപെ്താെട്അങ്ങടനയല്.വ്താക്യം

8ല്ഇങ്ങടനപറയമുന്നമു:“കര്ത്താവ്തായയക്്താകവഎടറെ

കണ്ണട്നിങ്കലകട്ആകമുന്നമു;ഞ്താന്നിടന്നെരണമ്താകമു

ന്നമു;എടറെപ്്താണടനതൂകികെയരമുകത.”

ദൈവതിടറെസമര്പെിതജനതിനട്ഈജീവിത

തില്ഏടതല്്താംൈമുഃഖ്താവസ്കള്ഉണ്്തായ്താലമും,ഈ

കല്താകതിടലമ്്താന്്താരില്നിന്നമും,ൈമുദ്ധിമ്താന്്താരില്

നിന്നമുംഏടതല്്താംഅവഗണനകള്കനരിട്്താലമും,അവര്കട്

ഭ്താവിയില്മ്ത്തിടറെയമുംൈ്മുമ്താനതിടറെയമുംനിത്യ

ജീവടറെയമുംദൈവീകവ്താഗ്ദതംഉണ്ട്.“പ്താത്താെകഗ്താപമുരങ്ങ

ള്അതിടനജയികയില്”എന്നട്അവന്പ്സ്്താവിച്ചിരികമു

ന്നമു(മത്താ.16:18).അത്തായതട്െവകമുഴിയമുടെഅധിക്താരം

അവടരജയികമുകയില്,െവകമുഴിയമുടെഅധിക്താരതില്

നിന്നമുംഅവര്മ്ത്തായപമുനരമുത്ഥ്താനത്താല്ഉയിര്കമും.

പ്ാര്ത്ഥനാ ജീവരിതം  
എങ്ങന്ന വളര്ത്രിന്യടനുക്കാം

സ്ച്തനുതരിക്കനുക: അവിെമുന്നട് ദൈവമ്തായതിന്താല്

ദൈവടതസ്മുതിക്താം!സ്മുതികയ്താെമുകൂ

ടെപ്്താര്ത്ഥനആരംഭിക്താം!“യക്്താവടയ

സ്മുതിപെിന്;എന്മനകമയക്്താവടയ

സ്മുതിക. ജീവനുള്ളന്നമും ഞ്താന്

യക്്താവടയസ്മുതികമും”സങ്ീ.146:1-2

അനനുതപരിക്കനുക:ക്ഷമയ്മുകവണ്ിയമുംനിങ്ങെമുടെ

വഴികെില് പശ്്താതപികമുന്നതിനു

കവണ്ിയമും അകപക്ഷിക്താം. “എടറെ

ലം�നങ്ങടെ മ്തായിച്ചമുകെകയണകമ.

എടന്നനന്ന്തായികഴമുകിഎടറെഅകൃത്യം

കപ്താകകണകമ;എടറെപ്താപംനീകി

എടന്നടവെിപെ്താകകണകമ”സങ്ീ.51:1-2

യാചരിക്കനുക:ദൈവംനിങ്ങെമുടെ്ൃൈയതില്എന്തട്

പകര്ന്നമുതന്നിരികമുന്നമു?ദൈവസമ്താ

ധ്താനംനിങ്ങെമുടെ്ൃൈയടതയമുംമന

സിടനയമുംക്താകമുവ്താന്അകപക്ഷിക്താം.

“ഒന്നിടനകമുറിച്ചമുംവിച്താരടപെെരമുതട്;

എല്്താറ്റിലമുംപ്്താര്ത്ഥനയ്താലമുംഅകപക്ഷ

യ്താലമുംനിങ്ങെമുടെആവെ്യങ്ങള്കസ്്താത്ര

കത്താെമുകൂടെദൈവകത്താെട്അറിയിക

യടത്രകവണ്തട്”െിലി.4:6-8

വഴങ്ങനുക:ദൈവതിടറെരീതിയിലമുംസമയതമും

നമ്മുടെ പ്്താര്ത്ഥനകള്കട് ഉതരം

നല്കമുവ്താന്തായിനമ്മുടെപ്്താര്ത്ഥനകള്

ദൈവതിനട്സമര്പെികമുക.അവിെമുടത

ഇഷ്തിനും,തടറെെബ്ദതിനുംകീഴെങ്ങമു

കയമുംടചയ്മുക.“യക്്താവയിങ്ല്പ്

ത്യ്താെവയ്മുക;ദധര്യടപെട്ിരിക;നിടറെ

്ൃൈയംഉറച്ചിരികടട്;അകത,യക്്താവ

യിങ്ല്പ്ത്യ്താെവയ്മുക സങ്ീ.27:14
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“ന്കണരിയരില് നരിന്്ച് എന്ന് കാശക്കണന്മ”
വിവിധമൃഗങ്ങടെകവട്യ്താെമുവ്താന്പ്വണതയമുള്ള

ന്തായ്താട്മുക്താരടനകപെ്താടലകര്ത്താവിടറെജനതിനു

പിന്ന്താടലവരമുന്നസ്താത്താടനഒരമുന്തായ്താട്മുക്താരന്താ

യി,ഒരമുകവട്ക്താരന്തായി9-്താംവ്താക്യതില്ചിത്രീക

രിച്ചിരികമുന്നമു. കത്താകമുകള്കണ്മുപിെികമുന്നതിനു

മമുന്പട്ന്തായ്താട്മുക്താര്അവരമുടെഇരകടെടകണികെമും

കമുരമുകമുകെമുംഉപകയ്താഗിച്ചട്ടകണിയില്താകിയിരമുന്നമു.

പ്ധ്താനെത്രമുവ്തായിസ്താത്താടനചിത്രീകരികമുക്്താഴമും

പ്തിനിധികടെഉപകയ്താഗികമുവ്താന്അവനട്അധിക്താ

രമമുണ്ട്.അവരമുടെപ്തിനിധികെില്പ്ധ്താനികള്വീഴ്ച

ഭവിച്ചൈൂതന്്താര്താണട്.സ്താത്താന്അവരമുടെതലവന്താണട്

–“ഭൂതങ്ങെമുടെതലവന്”.എന്ന്താല്മനുഷ്യര്കിെയി

ലമുംഅവനട്അനീതിയമുടെനിരവധികവലക്താരമുണ്ട്.

അവര്അറികഞ്്താഅറിയ്താടതകയ്താഅവടറെൈ്താസന്്താ

ര്താണട്.“നിങ്ങള്അനുസരിച്ചമുകപ്താരമുന്നവനട്ൈ്താസന്്താര്

ആകമുന്നമു”(കറ്താമ.6:16).

ഈനിയമതിടറെപരിണിതെലമ്തായിസ്യം

തങ്ങടെതടന്നവഞ്ികമുന്നദൈവതിടറെൈ്താസ

ന്്താര്ആയിരികമുന്നനിരവധികപര്കയെമുപറയമു

ന്നതമുകപ്താടലഅവര്കഭ്താഷ്കട്പറയമുന്നവടറെകവല

ടചയ്മുന്നതമുടക്താണ്ട്അവടറെൈ്താസന്്താര്താണട്(കയ്താ്.

8:44).അന്യ്തായവമുംഅനീതിയമുംഅധര്മ്വമുംപെമു

തമുയര്തമുന്നതിനുംസത്യടതഅെിച്ചമര്തമുന്നതി

നുംജനങ്ങടെവഴിടതറ്റികമുന്നതിനുംഅവര്ഒരമുമിച്ചട്

പ്വൃതികമുന്നമു.

കര്ത്താവട്തടറെജനടതസ്്തായികമുകമ്താ?നി

ശ്യമ്തായമുംഅവിെമുന്നട്അവടരപ്തികയ്താഗിയമുടെ

വിവിധടകണികെില്നിന്നമുംവീടണ്െമുകമും.ക്രകമണ

സ്താത്താനുംഅവടറെസകലകസനകെമുംഅവരമുടെ

സ്ന്തടകണികെില്വീഴമും.പമുര്താതനക്താലങ്ങെില്

മിസ്യീമ്യര്യിസ്്താകയല്യടരടകണിയിലകടപെെമുതമു

കയമുംഎന്ന്താല്അവര്തടന്നമമുങ്ങികപെ്താകയമുംടച

യ്തമുകപ്താടലതടന്ന.അകതതത്മ്താണട്ഈക്താല

�ട്തിലമുംൈ്താധകമ്തായിരികമുന്നതട്.കല്താകംഇന്നട്

അവരമുടെമമു്ില്ടവച്ചിരികമുന്നത്തായപരികെ്താധന

കെ്താലമുംപ്കല്താഭനങ്ങെ്താലമുംതികച്ചമുംപരവെര്താണട്.

എന്നിരമുന്ന്താലമുംആ്പ്ക്താെിതര്തായസമര്പെിതദൈ

വദപതല്ദൈവനിര്ണയതിടറെതിരിച്ചറിവിന്താലമും

ദൈവതിടറെകരമുതല്നെപെികയ്താെമുള്ളകൂട്്തായ്മയില്

പ്്താര്ത്ഥികമുവ്താനുള്ളഅവക്താെംടക്താണ്മുംസമുരക്ഷി

തര്താണട്.

ഈവിഷയതിലമുംവ്താക്യം10ടക്താണ്ട്ഞങ്ങള്

ഉപസം്രികമുന്നമു,“ഞ്താന്കഴിഞ്മുകപ്താകമുക്്താ

കഴകമുൈമുഷ്ന്്താര്സ്ന്തവലകെില്അകടപെെടട്”.

ടചങ്െലിടലഅനുഭവംകപ്താടലസമീപിച്ചമുടക്താണ്ി

രികമുന്നമ്്താകഷ്ക്താലതിടലയമുംഅനുഭവംസമ്താന

മ്തായിരികമും.സ്താത്താനുംഅവടറെൈ്താസന്്താരമുംഅവര്

പ്തീക്ഷിക്താതരീതിയില്ആകഷ്തില്സംഭ്രമി

കമും.യഥ്താര്ത്ഥസത്യസഭകല്താകതിനട്വരമുന്നഈ

ടകണിയില്നിന്നട്രക്ഷടപെമുകയമുംഅവകന്താെമുകൂടെ

തടറെര്താജ്യഗണമ്തായിവിെികടപെട്വരമുമ്തായഒന്ന്താം

പമുനരമുത്ഥ്താനതിടറെഅധിക്താരതില്രൂപ്താന്തരടപെ

ട്വരമുംആക്്താല്പ്താൈിതരല്്താതചിലരമും,മനുഷ്യ

പമുത്രടറെമമു്ില്നില്കമും.കല്താകകമ്താആമ്്താക

ഷ്തിടറെടകണിയില്അകടപെെമുംഎങ്ിലമുംഅതട്

കര്ത്താവിടറെപ്താതകടെപൂര്ണമ്തായിമനസില്താകമു

ന്നതിനട്അവര്കട്അനുകൂലമ്തായിതീരമുന്നതിന്താലമും

സര്വ്വെക്തനില്നിന്നമുംഅവര്കട്വരമുവ്താനിരികമുന്ന

അനുഗ്ര്ങ്ങള്മ്ത്കമറിയതമുംആകടക്താണ്ട്ദൈ

വതിനട്നദേി!

പ്്താര്ത്ഥികമുവ്താനുള്ളഅവക്താെതില്മമുഴമുമ്താനവര്താ

െികമുഒരമുസ്്തായമ്തായിദൈവംന്താലട്ആവെ്യമ്തായ

ക്താര്യങ്ങടെനല്കിയിരികമുന്നമു:(1)പ്്താര്ത്ഥനയില്

ദൈവടതനമ്മുടെപിത്താവ്തായി,സര്വ്വെക്തന്തായി,

പരിെമുദ്ധപിത്താവ്തായിഅംഗീകരികണം;(2)വരമുവ്താനി

രികമുന്നഅവിെമുടതര്താജ്യതിലമുള്ളനമ്മുടെപ്തീക്ഷ

യമുംവിെ്്താസവമും,അവിെമുടതഇഷ്ംസ്ര്ഗതികലതമു

കപ്താടലഭൂമിയിലമുംആകമുവ്താനുള്ളനമ്മുടെആഗ്ര്വമും

ന്താംപ്കെിപെികണം;(3)അവിെമുന്നട്നമമുകട്വ്താഗ്ദതം

ടചയ്ിരികമുന്നൈിനംപ്തിയമുള്ളകരമുതല്നെപെികെില്

നമ്മുടെആശ്യംന്താംപ്്താര്ത്ഥനയില്ഉറപെികണം;(4)

നമ്മുടെകെക്താകര്താെട്ന്താംക്ഷമികമുവ്താന്മനസമുള്ളവ

ര്തായിരികമുന്നതിന്താല്നമ്മുടെപ്താപങ്ങടെഏറ്റമുപറഞ്ട്

അവിെമുടതക്ഷമയ്താചികമുകയമും,നടമ്പ്കല്താഭനങ്ങ

െില്അകടപെെമുത്താടതൈമുഷ്ങ്ല്നിന്നട്വിെമുവികമും

എന്നവിെ്്താസംപ്കെിപെികമുകയമുംകവണം.പ്്താര്ത്ഥന

ക്രിസ്ീയവെര്ച്ചയില്,ആ്ീയനിലനില്പെിനട്തികച്ചമും

അത്യന്ത്താകപക്ഷിതമ്താണട്:“ഇെവിെ്താടതപ്്താര്ത്ഥിപെിന്”

(1ടതസ്.5:17).
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കമ്താടശയമുടെ രണ്് നിയമ ്ലകകള്
MOSES’ TWO TABLES OF THE LAW

“യരിസ്ാശയല് മക്കള് ശമാന്�യനുന്ട മനുഖത്രിന്റെ ത്ക്ക്ച് പ്കാ�രിക്കനുന്തായരി  
കണ്തനുന്കാണ്്ച് ശമാന്� അവശനാടനു സംസാരരിശക്കണ്തരിന്ച് അകത്നു കടക്കനുശവാളം 

മൂടനുപടം പരിന്ന്യനും തന്റെ മനുഖത്്ച്  ഇട്ടനുന്കാള്ളനും” – പനുറ. 34:35.

കമ്താടെയമും,യിസ്്താകയലമും,ന്യ്തായപ്മ്താണവമും“നല്യ്താ

ഗതിടറെ”നിഴല്താണട്എന്നട്മനസ്ില്താകമുവ്താന്നമമുകട്

അവക്താെംലഭിച്ചിട്മുണ്ട്.കമ്താടെകകവലംകയെമുവിടറെ

മ്താത്രംനിഴല്തായിരമുന്നില്;വിെമുദ്ധപടത്ര്താസട്വിെൈീകരി

കമുന്നതമുകപ്താടലകയെമുെിരസ്്തായിരികമുന്ന–മ്ത്

തിടലസഭയമുടെ,ക്രിസ്മുവിടറെമമുഴമുസഭയമുടെയമുംനി

ഴല്തായിരമുന്നമു.വിെമുദ്ധപടത്ര്താസിടറെവ്താകമുകള്ആണട്

ഇതട്,“ദൈവമ്തായകര്ത്താവട്നിങ്ങെമുടെസക്്താൈരന്്താ

രില്നിന്നട്എടന്നകപെ്താടലഒരമുപ്വ്താചകടനനിങ്ങള്കട്

എഴമുകന്നല്പിച്ചട്തരമും'....എന്നമുകമ്താടെപറഞ്മുവകല്്താ”

(അടപെ്താ.3:22).

പത്്ച് കല്പെനകള്
പമുറ.20:1-17

യക്്താവയ്തായഞ്താന്നിടറെദൈവമ്താകമുന്നമു

1. ഞ്താന്അല്്താടതഅന്യദൈവങ്ങള് 

 നിനകട്ഉണ്്താകരമുതട്

2.ഒരമുവിഗ്ര്ംഉണ്്താകരമുതട്

3.നിടറെദൈവമ്തായയക്്താവയമുടെന്താമം

 വൃഥ്താഎെമുകരമുതട്

4.െബ്ബതമുന്താെിടനെമുദ്ധീകരിപെ്താന്ഓര്ക

5.നിടറെഅപെടനയമുംഅമ്ടയയമുംൈ്മു

മ്താനിക

6.ടക്താലടചയ്രമുതട്

7.വ്യഭിച്താരംടചയ്രമുതട്

8.കമ്താഷ്ികരമുതട്

9.കൂട്മുക്താരടറെകനടരകള്ളസ്താക്ഷ്യംപറയരമുതട്

10.കമ്താ്ികരമുതട്

കയെമുവ്താണട്ആൈ്യമ്തായിഉയിര്പെികടപെട്തട്,ടപടന്ത

ടക്താസ്ട്മമുതല്സക്്താൈരങ്ങെില്നിന്നമുമമുള്ളഉയിര്പെട്

പകര്താഗമിച്ചമുവരമുന്നമു.ടചറിയആട്ിന്കൂട്തിടറെ

ഏറ്റവമുംഅവസ്താനടതഅംഗടതകടണ്തി,പരി

കെ്താധിച്ചട്,ടതെിയിച്ചട്മ്ത്തികലകട്സ്ീകരിച്ചമുക

ഴിയമുക്്താള്[ഒക്്താ.22,1950ല്അവസ്താനഅംഗം

മ്തീകരികടപെട്മു]പൂര്ണസംഖ്യകചരമുകയമുംആ

കവലപൂര്തിയ്താവമുകയമുംടചയ്മും.ദൈവകത്താെട്കൂ

ട്്തായ്മയികലകട്മെങ്ങിവരമുവ്താന്ആഗ്ര്ികമുന്നസകല

മനുഷ്യര്താെിടയയമും–യിസ്്താകയലിടറെപന്തണ്ട്കഗ്താത്ര

തിലമുംചിത്രീകരികടപെട്ിരികമുന്നവര്തായഏവടരയമും–

വീടണ്െമുകമുന്നമ്്താകവലടപ്താരമുെിടലകമ്താടെഅതിനു

കെഷംആരംഭികമും.

സമുവികെഷയമുഗതിടലസഭ,വിെമുദ്ധയ്താകക്താൈട്

പറയമുന്നതമുകപ്താടല(1:18),“അവടറെ[ദൈവതിടറെ]

സൃഷ്ികെില്...ആൈ്യെലം”ആണട്.അഥവ്താ,അവടര

ആൈ്യജ്താതന്്താരമുടെസഭഎന്നട്വിെിച്ചിരികമുന്നമു.ടപ

സ്്തായില്രക്ഷികടപെട്വര്തായയിസ്്താകയലിടറെ

ആൈ്യജ്താതന്്താര്തായിചിത്രീകരിച്ചിരികമുന്നത്തായ,കലവി

കഗ്താത്രത്താല്നിഴല്തായിചിത്രീകരിച്ചിരികമുന്നവര്താണട്

ഇവര്.ഈആൈ്യജ്താതന്്താടരരണ്്തായിവിഭ്താഗിച്ചിരി

കമുന്നമു–പമുകര്താ്ിതന്്താരമുംഅവരമുടെൈ്താസന്്താരമും.

പമുകര്താ്ിതന്്താര്മ്്താപമുകര്താ്ിതനുംഉപപമുകര്താ്ി

തന്്താരമുമെങ്ങമുന്നക്രിസ്മുവിടനപ്തിനിധീകരികമുന്നമു.

അവകെഷികമുന്നജയ്താെികടെകലവ്യര്പ്തിനിധീക

രികമുന്നമു.

ടപ്താരമുെിടലപമുകര്താ്ിതന്്താടരര്താജകീയപമു

കര്താ്ിതവര്ഗ്ഗമ്താകമും.ര്താജകീയൈ്മുമതികെ്താല്

അവകര്താധികടപെെമുന്നമ്്താപമുകര്താ്ിതന്തായകയെമു

തടറെകൂട്വക്താെികെ്തായ,ര്താജകീയപമുകര്താ്ിതവ

ര്ഗ്ഗമ്തായവിെ്സ്ര്തായടചറിയആട്ിന്കൂട്വമുമ്തായി

സ്വര്തികമും.ജയ്താെികെ്താകമുന്നകെഷികമുന്ന

വര്അല്പംത്താഴ്ന്നമ്ത്തിടറെഎന്ന്താല്ആ്ീ

യവമുമ്തായതലതില്സ്പ്വര്തകര്തായിരികമും.

യിസ്്താകയലിടറെകെഷികമുന്നകഗ്താത്രങ്ങെ്താല്ചി

ത്രീകരിച്ചിരികമുന്നദൈവവമുമ്തായികൂട്്തായ്മയികലകട്

മെങ്ങിവരമുവ്താന്ആഗ്ര്ികമുന്നഭൂമിയിടലമനുഷ്യടര

അനുഗ്ര്ികടയന്നത്തായിരികമുംഇവരമുടെഏവരമുടെ

യമുംപ്്താധമികകവല.
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ഒന്ാമന്ത്യനും രണ്ാമന്ത്യനും നരിയമപലകകള്

നിയമതിടറെഒന്ന്താമടതപലകഒരമുകിയതമും

അതില്എഴമുതിയതമുംയക്്താവയ്താണട്(പമുറ.34:1).

മനുഷ്യന്തടറെസൃഷ്ിയില്അവടറെസൃഷ്്താവി

ടറെപൂര്ണസ്രൂപമ്തായിരമുന്നടതങ്ങടനടയന്നമും,

[R5299]ദൈവീകഇഷ്തിടറെപൂര്ണടപ്താരമുത

തില്എങ്ങടനരൂപടപെെമുതിഎന്നമും,സൃഷ്ിച്ചമു

ടവന്നമും,ൈിവ്യപ്മ്താണടതഎങ്ങടനപൂര്ണമ്തായമും

അവനില്പ്കെമ്താകിഎന്നമുംഇതട്ചിത്രീകരികമു

ന്നമു.ആൈ്താമിനട്കൂെമുതല്ഒരമുകമ്താവെ്യമ്തായിരമു

ന്നില്,പൂര്ണസൃഷ്ിയ്തായിരമുന്നഅവനില്തടന്ന

ഉണ്്തായിരമുന്നനിയമതിനുപമുറടമമടറ്റ്താരമുനിയമവമും

അവനട്കവണ്ിയിരമുന്നില്.

ടപ്താട്ികപെ്തായത്തായമമു്ിലടതപലകകള്“ജഡ

തിടറെൈല്ീനതയ്താല്”വന്നന്യ്തായപ്മ്താണ

തിടറെപര്താജയടതക്താണികമുന്നമു.രണ്്താമടത

പലകകള്,ക്രിസ്മുമദ്ധ്യസ്ന്തായിരികമുന്നതമുംഒരി

കലമുംപര്താജയടപെെ്താതതമുമ്തായപമുതിയന്യ്തായ

പ്മ്താണടതക്താണികമുന്നമു.പ്താപതിടറെക്താരണ

ത്താല്താണട്ആൈ്യടതപ്മ്താണംടപ്താട്ികപെ്തായതട്.

നിര്ധനര്തായമനുഷ്യര്താെി,അവര്കട്പ്താപടതയമും

നീതിടയയമുംഉചിതമ്തായിവിധികമുവ്താനുള്ളകഴിവി

ല്.യഥ്താര്ത്ഥപലകകള്തകര്ന്നമു,അതട്വ്തായി

കമുവ്താന്പ്യ്താസമമുള്ളതമുംആയിരമുന്നമു.മനുഷ്യനട്

അവടറെഅനീതിയമുടെഅനുരഞ്ജനതിനുംതമുെര്ന്നട്

അവടറെെരീരതില്ദൈവതിടറെനിയമംവീണ്മു

ടമഴമുതമുവ്താന്മ്്താന്തായമദ്ധ്യസ്ടനആവെ്യമ്താണട്.

രണ്്താമടതന്യ്തായപ്മ്താണപലകകള്പമുതിയന്യ്താ

യപ്മ്താണടതചിത്രീകരികമുന്നമു.അതട്ക്രിസ്മുവിടറെ

സ്സ്്താബ്ദമ്താദ്ധ്യസ്വ്താഴ്ച[സമയംഅജ്്താതം]

ആരംഭികമുക്്താള്അതട്പ്വര്തനസജ്ജമ്താകമും.

രണ്്താംതവണകമ്താടെന്യ്തായപ്മ്താണതിടറെ

രണ്ട്പലകകള്ടക്താണ്ട്പര്വ്വതതില്നിന്നമും

ഇറങ്ങിവരമുന്നതട്,ടപ്താട്ികപ്തായത്തായമമു്ിലടത

പലകകള്ടക്താണ്ട്ഇറങ്ങിവരമുന്നതില്നിന്നമും

വ്യത്യസ്മ്തായ്താണട്ചിത്രീകരിച്ചിരികമുന്നതട്.രണ്്താമ

ടതപലകകള്ടക്താണ്മുവരമുക്്താള്കമ്താടെയമുടെ

മമുഖംപ്ക്താെിച്ചമു.അതിന്താല്അവന്ഒരമുമൂെമുപെം

ധരികമുകഅനിവ്താര്യമ്തായിരമുന്നമു.അതട്അവന്യി

സ്്താകയല്യരമുടെസ്താന്നിധ്യതില്ധരികമുകയമും,

യക്്താവയമുടെസന്നിധിയികലകട്കപ്തായകപെ്താള്

എെമുതമുമ്താറ്റമുകയമുംടചയ്മു.

കല്താകംകയെമുവിടനക്താണ്താതവിധംക്രിസ്മുവിടറെ

മദ്ധ്യസ്ന്തായമുള്ളരണ്്താംവരവിടലകവലതടറെമ്

ത്തിടറെമൂെമുപെത്താല്ഉള്ളത്തായിരികമുടമന്നട്

മനസില്താകമുന്നതിനുകവണ്ിയ്താണട്ഇതട്.ഇത്താണട്

ത്താന്ഇങ്ങടനപ്സ്്താവിച്ചിരികമുന്നതട്.“കമുറടഞ്്താ

ന്നമുകഴിഞ്്താല്കല്താകംഎടന്നക്താണമുകയില്;

നിങ്ങകെ്താഎടന്നക്താണമും.”ഭൗമീകപ്കൃതിയില്

നിന്നമുംസ്ര്ഗ്ഗീയപ്കൃതിയികലകട്മ്താറ്റടപെെമുന്നതി

ലൂടെ സഭ ക്രിസ്മുവിടന തടറെ മ്ത്തില്

ക്താണമുവ്താന്ഒരമുകടപെെമുടമന്നട്അടപെ്താസ്ലന്വി

െൈീകരികമുന്നമു.“മ്താംസരക്തങ്ങള്കട്ദൈവര്താജ്യം

അവക്താെമ്താകമുവ്താന്കഴികയില്്താ”തതിന്താല്

“ടപടട്ന്നമുകണ്ണിമയ്മുന്നതിനിെയില്ന്താംഎല്്താവരമും

രൂപന്തരടപെട്ട്”“അവകന്താെമുസ്താൈൃെ്യന്്താര്ആകമു”

ന്നതമുടക്താണ്ട്“ന്താംഅവടനത്താന്ഇരികമുക്്താടല

തടന്നക്താണമും”(1കയ്താ്.3:2;1ടക്താരി.15:50-52).

തര്കസ്താസമുക്താരന്തായൌല്കയെമുവിടനആമ്

ത്തില്നട്മുച്ചയ്മു“സൂര്യടറെപ്ക്താെടതകവി

ടഞ്്താരമുടവെിച്ചമ്തായി”കണ്മുഎന്നട്ന്താംഓര്മി

കമുന്നമു.മൂെമുപെമിെ്താടതകയെമുവിടനക്താണ്കയില്

ൌല്നിലതമുവീഴമുകയമുംക്താര്യമ്തായിഅന്ധന്തായി

തീരമുകയമുംടചയ്മു.

വീണ്മും,കമ്താടെപര്വ്വതതികലകട്[ര്താജ്യതി

കലകട്]കയറിടച്ചല്മുകയമുംനിഴലില്മ്ത്ീകരിക

“ദൈവമായ കര്താവ് 
നിങ്ങളുടെ സഹ�ാൈരന്ാരില് 

നിന്് എടന്ഹ്ാടെ ഒരു 
പ്രവാചകടന നിങ്ങള്ക് 

എഴുഹന്ല്്ിച്് തരും... അവടറെ 
വചനം നിങ്ങള് ഹകള്കണം 

എന്ു ഹമാടെ പറഞ്ുവഹ്ാ." 

ആവ. 18:15; അട്ാ. 3:22
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ടപെെമുകയമുംടചയ്മു.അങ്ങടനഅവടറെമമുഖതിടല

ത്കട്പ്ക്താെികമുകയമുംയിസ്്താകയല്യര്കട്അവടന

കന്താകമുവ്താന്സ്താധിക്താടതവരികയമുംടചയ്മു.ഇതട്

മ്ത്തില്സഭയമുടെ[ക്രിസ്മു,െിരസ്മുംെരീരവമും]

പൂര്തികരണടതചിത്രീകരികമുന്നത്തായികത്താ

ന്നമുന്നമു.ജനതിനുമമുന്പില്കമ്താടെധരിച്ചതമും,

പര്വ്വതതില്യക്്താവയമുടെമമുന്പില്എെമു

തമുമ്താറ്റിയതമുമ്തായമൂെമുപെം,ക്രിസ്മുജനങ്ങകെ്താെട്

സംസ്താരികമുന്നതമുംമറഞ്ിരികമുന്നതമുമ്തായര്താ

ജ്യടതപ്തിനിധീകരികമുന്നത്തായര്താജ്യതിടറെ

ഭൗമീകവെമ്തായ“സര്വ്വഭൂമിയിടലയമുംപ്ഭമുകന്്താ

ടര”ക്താണികമുന്നമു.ഭൗമീകമ്തായപ്ഭമുകന്്താരമും

സ്ര്ഗ്ഗീയര്തായര്താജ്താകന്്താരമുംപമുകര്താ്ിതന്്താ

രമുംതമ്ില്നിലനില്കമുന്നഅഗ്താധമ്തായൈന്ധ

തിടറെശ്കദ്ധയമ്തായമമുദ്രയ്താണട്ഇതട്എന്നട്

ക്താണ്താം.കല്താക്താരംഭംമമുതല്ഇന്നമുവടരയമുംസം

ഭവിച്ചിട്ില്്താതമ്്താകഷ്ക്താലതിടറെഇെയില്

ഇകപെ്താഴടതക്താര്യക്രമീകരണങ്ങള്മ്താറ്റടപെെമുന്ന

സമയംഅവസ്താനഅംഗങ്ങെമും“രൂപ്താന്തരടപെട്ട്”

ര്താജ്യതികലകട്കചര്കടപെെമുക്്താള്ക്രിസ്മുവി

ടറെെരീരംപൂര്ണമ്താകടപെെമുന്നതിടനയ്താണട്,

ഇെിമമുഴകവമുംമിന്നലമുംപര്വ്വതതില്ക്താര്കമ�

വമുംഉള്ളസമയതട്കമ്താടെദൈവകത്താെട്സം

സ്താരികമുന്നതിന്തായിപര്വ്വതതില്കയറമുന്നതട്

ചിത്രീകരികമുന്നതട്.

മനുഷ്യടറെമദ്ധ്യസ്ന്തായിനിന്നമുടക്താണ്ട്ക്രിസ്മു

തടറെമ്ത്തായകവലനിറകവറ്റമുകയമും,പമുനസ്്താ

പികടപെെമുന്നപറമുൈീസയില്-വ്താഗ്ദതകൈെടത

മനുഷ്യടറെന്തായകന്തായിമ്താറമുകയമുംടചയ്മുന്ന

ക്രിസ്മുവിടറെരണ്്താംവരവിങ്ല്അവിെമുന്നട്തടറെ

കതജസ്ട്മനുഷ്യരില്നിന്നമുംമറയ്മുകയമും,ആ്ീയ

തലതില്നിന്നമുംകനരിട്ട്അവകര്താെട്ഇെടപെ്താടത

മൂെമുപെതിലൂടെഅവകര്താെട്സംസ്താരികമുടമന്നട്

മൂെമുപെംധരികമുന്നതട്(പമുറ.34:1,4,28-35)ക്താണി

കമുന്നമു.മനുഷ്യര്താെികയെമുവിടനക്താണ്താടതഇരി

കമുന്നതട്അവര്കട്പ്കയ്താജനമ്തായിതീരമും.പകരം

അവര്തടന്നപമുര്താതനവീരന്്താരിലൂടെക്താണമും;

കയെമുഇങ്ങടനപറയമുന്നമു,“അവിടെഅബ്്്താമമും

യിസ്്താകമുംയ്താകക്താൈമുംസകലപ്വ്താചകന്്താരമും

ഇരികമുന്നതട്നിങ്ങള്ക്താണമും”(ലൂടക്താ.13:28).

പമുര്താതനവീരന്്താര്സ്താക്ഷ്താല്എങ്ങടനയ്താ

യിരമുന്നമുകവ്താഅതമുകപ്താടലതടന്നമനുഷ്യര്താെി

അവടരക്താണമുകയില്.കല്താകംമ്്താപ്വ്താചക

ന്തായ–ടപ്താരമുെിടലകമ്താെയമുടെവ്താകമുകള്കട്

ടചവിടക്താെമുത്താല്അവര്കട്കനെിടയെമുക്താ

വമുന്നപൂര്ണതയികലകട്,ദൈവസ്താൈൃെ്യതികല

കട്,പൂര്ണമനുഷ്യപ്കൃതിയികലകട്ഉയര്ത

ടപെട്വര്തായപമുര്താതനവീരന്്താടരയ്താവമുംഅവര്

ക്താണമുക.

വിെമുദ്ധപൗടല്താസട്ആക്താലടതകമുറിച്ചട്

ഇങ്ങടനപറയമുന്നമു,“ആപ്വ്താചകടറെ[മ്ത്

കമറിയമെി്]വ്താകമുകകള്ക്താത[അനുസരി

ക്താത]ഏവനുംജനതിടറെഇെയില്നിന്നമും

കേൈികടപെെമും”(അടപെ്താ.3:23).

പര്വ്വതതില്രണ്്താമതമുംപ്താര്തതിനുകെഷം

കമ്താടെഇറങ്ങിവരമുക്്താള്യിസ്്താകയല്യര്കട്

അവടറെമമുഖകതകട്കന്താകമുവ്താന്സ്താധിക്താത

വിധംഅവടറെമമുഖംപ്ക്താെികയമും,അതിന്താല്

അവടറെമമുഖതട്മൂെമുപെംധരികയമുംടചയ്മു.ഈ

ടവെിച്ചം,കല്താകതിനുക്താണമുവ്താന്സ്താധിക്താത

ൈിവ്യപ്കൃതിയിലമുള്ളക്രിസ്മുഗണതിടറെമ്ത്

ടതക്താണികമുന്നമു(2ടക്താരി.3:8-11;P-2,p.

134).1954ല്ടപ്താരമുെിടലരണ്്താമടതന്താല്പതമു

ൈിവസവമുംകഴിഞ്തിനുകെഷംമ്താത്രംര്താജ്യതി

ടറെഭൗമീകവെമ്തായിപ്വൃതികമുന്നപമുര്താതന

വീരന്്താടരയ്താണട്(P-4,p.630)മൂെമുപെംക്താണി

കമുന്നതട്.

1954മമുതല്നമ്മുടെകര്ത്താവട്എപെിെനി

പ്താെയംപണിയമുകയ്താണട്.കൂെ്താടതവീരന്്താരമുടെ

പ്കത്യകസ്്തായികെ്തായിഎപെിെനിപ്താെയസമ
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ര്പെിതടരയമും1954മമുതല്അവന്ഒരമുകികപെ്താരമു

ന്നമു.പമുതിയഉെ്െിയിസ്്താകയലമുമ്തായിനിര്മിച്ച

തിനുകെഷംഅതിനുകീഴില്ആൈ്യമ്തായിവരമുന്നതട്

ആ്പ്ക്താെിതരമുംഎന്ന്താല്ആ്ഉല്പ്താൈിതര

ല്്താതസമര്പെിതര്തായപമുര്താതന-യമുവവീരന്്താരമും

എപെിെനിപ്താെയസമര്പെിതരമുമ്തായിരികമും.(PT’

50,p.15,നിര2,ഖണ്ിക3;PT’73,pp.25-30).

P.2,p.134ല്ബ്ൈര്റസ്ല്ഇങ്ങടനപറയമുന്നമു

“ജനംകമ്താടെടയകന്താക്താതവിധംകമ്താെയമുടെ

മമുഖംപ്ക്താെികമുവ്താന്അനുവൈിച്ചമു.ആയതിന്താല്

ക്രിസ്മുവിടറെആ്ീയകതജസ്ിടനനിഴലികമുന്ന

ത്തായഒരമുമൂെമുപെംധരികകണ്ിവന്നമു...ക്രിസ്മു

വിനട്പിത്താവിടറെവ്യക്തിത്തിടറെസ്രൂപമ്തായ

യഥ്താര്ത്ഥകതജസമുംപ്ക്താെവമുംഉണ്ട്”.നിഴലിടല

മദ്ധ്യസ്ടറെമമുഖടതകതജസ്താര്ന്നപ്ക്താെം

ടപ്താരമുെിടലമദ്ധ്യസ്ടറെആ്പ്കൃതിയമുടെമ്

ത്ടതചിത്രീകരിച്ചിരികമുന്നതിന്താല്പൗടല്താസട്

എന്തമുടക്താണ്്താണട്“ഇകപെ്താള്കര്ത്താവട്ആ്്താ

വ്താകമുന്നമു”എന്നമുപറയമുന്നടതന്നട്നമമുകട്നന്ന്തായി

മനസില്താകമുന്നമു(2ടക്താരി.3:17).

സമുവികെഷയമുഗതില്്ൃൈയതിലമുംമനസ്ിലമും

“സത്യംഅറിഞ്വര്”ആനുപ്താതികമ്തായിപ്താപതില്

നിന്നമുംടതറ്റില്നിന്നമുംസ്താത്താടറെനിയന്തണതില്

നിന്നമുംകമ്താചിതര്താകടപെട്മുഎന്നട്മതിയ്തായക്താരണ

ത്താല്നമമുകട്മനസില്താക്താം(കയ്താ്.8:32).യക്്താ

വയമുടെപരിെമുദ്ധ്താ്്താവിന്താല്“മൂെമുപെംനീങ്ങിയ

മമുഖതമുകര്ത്താവിടറെകതജസ്ിടന”ക്താണമുവ്താന്

അവര്കട്സ്താധിച്ചമു(2ടക്താരി.3:18ഡയ്ട്ട്).“ഇരമുട്ില്

നിന്നട്ടവെിച്ചംപ്ക്താെികകണംഎന്നട്അരമുെിടച്ചയ്

ദൈവംകയെമുക്രിസ്മുവിടറെ[ക്രിസ്മുവിടനകകന്ദീകരിച്ചമു

ള്ളദൈവവചനതിലൂടെകയെമുനമമുകട്പ്ഥമമ്തായി

ടവെിടപെട്മു]മമുഖതിലമുള്ളദൈവകതജസ്ിടറെപരി

ജ്്താനം[ദൈവവചനം–സത്യം]വിെങ്ങികകണ്തിനു

ഞങ്ങെമുടെ്ൃൈയങ്ങെില്പ്ക്താെിച്ചിരികമുന്നമു(2

ടക്താരി.4:6;ടവെി.1:16ത്താരതമ്യംടചയ്മുക).

സമുവികെഷയമുഗതിടലവിെ്താലമ്താകടപെട്ടക്താ

യ്തിന്കവലയിലമുംഇകതതത്ംതടന്നയ്താണട്ഉള്ളതട്.

1954മമുതല്ദൈവവചനതിടലതത്ടതഅതിടറെ

പൂര്ണടവെിച്ചതില്സ്ീകരികമുവ്താന്പ്താെയസമ

ര്പെിതര്കട്അവക്താെംലഭിച്ചിരികമുന്നമു.ക്താലങ്ങ

െമുടെഅെയ്താെവമും,മമുകന്നറിവരമുന്നസത്യടതയമും

തകസമയടതജ്താഗരിച്ചട്നമമുകട്നല്കിതരമുന്ന

തില്ബ്ൈര്കജ്താെിടയയമുംബ്ൈര്കഗ്താല്കിടയയമും

സ്്തായിച്ചബ്ൈര്ടൈര്ണ്താര്ഡട്ട്ഡ്്താകന്താെട്

ദൈവതിടറെസമര്പെിതമകള്എന്നനിലയില്

ന്താംകെടപെട്വര്തായിരികമുന്നമു.

ദൈവവചനതിടലആഴകമറിയക്താര്യങ്ങ

ടെമനസില്താകമുവ്താന്വരംനല്കിയസ്ര്ഗ്ഗീയ

പിത്താവിടനഞങ്ങള്സ്മുതികമുന്നമു.ന്താംപഠിച്ചതമു

കപ്താടല,ന്യ്തായപ്മ്താണതിടറെരണ്്താമടതപല

കകള്,പമുതിയന്യ്തായപ്മ്താണഉെ്െിനിലവില്

വരികയമുംദൈവംതടറെആ്്താവിടന“സകലജഡ

തികന്ലമുംടച്താരിയമുകയമും”ടചയ്മും“(കയ്താകവ.

2:28),പിടന്നകല്താകം[ആൈ്താമ്യെ്താപതില്നിന്നമും]

“രക്ഷികടപെെമുകയമും”“സത്യതിടറെപരിജ്്താന

തില്[എപെികഗ്്താസിസട്–പൂര്ണജ്്താനം]എതമു

കയമുംടചയ്മും”(1തിടമ്താ.2:4;ടയെ.35:8-10);

“സൃഷ്ി[മനുഷ്യര്താെി]ദ്രവത്തിടറെൈ്താസ്യതില്

നിന്നമുവിെമുതലമുംദൈവമകെമുടെകതജസ്്താകമുന്ന

സ്തന്ത്യംപ്്താപികമുകയമും”ടചയ്മും(കറ്താമ.8:21).

“ഇരനുട്ടരില്നരിന്നു ന്വളരിചം പ്കാ�രിശക്കണം എന്്ച് “ഇരനുട്ടരില്നരിന്നു ന്വളരിചം പ്കാ�രിശക്കണം എന്്ച് 
അരനുളരിന്ചയ്ച്ത ദദവം ശയ�നുക്രിസ്ച്തനുവരിന്റെ മനുഖത്രിലനുള്ള അരനുളരിന്ചയ്ച്ത ദദവം ശയ�നുക്രിസ്ച്തനുവരിന്റെ മനുഖത്രിലനുള്ള 

ദദവശതജസ്രിന്റെ പരരിജ്ഞാനം വരിളങ്ങരിശക്കണ്തരിനനു ദദവശതജസ്രിന്റെ പരരിജ്ഞാനം വരിളങ്ങരിശക്കണ്തരിനനു 
ഞങ്ങളനുന്ട �ൃദയങ്ങളരില് പ്കാ�രിചരിരരിക്കനുന്നു”  ഞങ്ങളനുന്ട �ൃദയങ്ങളരില് പ്കാ�രിചരിരരിക്കനുന്നു”  

– 2 ന്കാരരി. 4:6 – 2 ന്കാരരി. 4:6 
“അവന്റെ വലംദകയരില് ഏഴനു നക്്ം ഉണ്്ച്; അവന്റെ “അവന്റെ വലംദകയരില് ഏഴനു നക്്ം ഉണ്്ച്; അവന്റെ 

വായരില് നരിന്നു മൂര്ചശയറരിയ ഇരനുവായ്ച്തലയനുള്ള വാള് വായരില് നരിന്നു മൂര്ചശയറരിയ ഇരനുവായ്ച്തലയനുള്ള വാള് 
പനുറന്പെടനുന്നു; അവന്റെ മനുഖം സൂര്ന് �ക്രിശയാന്ട പനുറന്പെടനുന്നു; അവന്റെ മനുഖം സൂര്ന് �ക്രിശയാന്ട 
പ്കാ�രിക്കനുന്തനുശപാന്ല ആയരിരനുന്നു.”– ന്വളരി. 1:16പ്കാ�രിക്കനുന്തനുശപാന്ല ആയരിരനുന്നു.”– ന്വളരി. 1:16
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എഡിറ്ററില് നിന്നമുള്ള സകദേശം
MESSAGE FROM THE EDITOR

പ്ിയദൈവമകടെ,നിങ്ങള്കമുകൃപയമുംപിത്താവ്തായദൈവതില്
നിന്നമുംകര്ത്താവ്തായകയെമുക്രിസ്മുവില്നിന്നമുംസമ്താധ്താനവമുംഉണ്്താ
കടട്.2021എന്നഈപമുതിയവര്ഷതില്സങ്ീ.91:2ടക്താണ്ട്
ഞങ്ങള്നിങ്ങടെഅഭിവ്താൈ്യംടചയ്മുന്നമു:“യക്്താവടയകമുറിച്ചട്:
അവന്എടറെസകങ്തവമുംകക്താട്യമുംഞ്താന്ആശ്യികമുന്നഎടറെ
ദൈവവമുംഎന്നമുപറയമുന്നമു.”പമുതമുവത്സരംപ്കച്താൈനൈ്തായകമ്തായ
സ്പ്നങ്ങെമുടെഅവസരമ്താണട്.എന്ന്താല്അതിലമുപരിഈസ്പ്നങ്ങള്
യ്താഥ്താര്ത്ഥ്യംആയിമ്താറ്റമുന്നതിനട്നമ്മുടെലക്ഷ്യങ്ങള്തയ്്താറ്താകമു
ന്നതിനുള്ളസമയംകൂെിയ്താണിതട്.

കല്താകംപമുതമുവത്സരംഒരമുൈിവസംമ്താത്രംആക�്താഷികമുകയമും
കെഷികമുന്ന364ൈിവസങ്ങള്കട്കമുറവട്പ്്താധ്താന്യംകല്പെികമു
കയമുംടചയ്മുന്നമു.എന്ന്താല്ദൈവതിടറെസമര്പെിതര്തായമകള്
എന്നനിലയില്നമ്മുടെപ്ിയടപെട്ദൈവമ്തായയക്്താവയമുടെ
അനുഗ്ര്ങ്ങള്ന്താംസംവത്സരമമുെനീെംഅനുഭവികമുന്നമു.സങ്ീ.
65:11:"നീസംവത്സരടതനിടറെനന്ടക്താണ്ട്അലങ്രികമുന്നമു;
നിടറെപ്താതകള്പമുഷ്ിടപ്താഴികമുന്നമു”ഈഅവസരതില്കൃപ
യമുടെയമുംനീതിയമുടെയമുംദൈവംനിങ്ങെമുടെ്ൃൈയങ്ങെില്വസി
കമുമ്താറ്താകടട്.
മത്താ.24:8ല്ടക്താെമുതിരികമുന്നപ്സ്്താവനയിലൂടെകഷ്

ക്താലടതചിത്രീകരിച്ചിരികമുന്നമു:“എങ്ിലമുംഇടത്താടകയമുംഈറ്റമു
കന്താവിടറെആരംഭമകത്ര.”(Rotherham).കഷ്ക്താലതിടറെഈ�ട്ം
കഴിഞ്വര്ഷം(2020)അതിടറെഉച്ചസ്്താനതട്എതമുന്നത്തായിരമു
ന്നമു.അതിടറെെലങ്ങള്കല്താകംമനസില്താകമുകയമുംടചയ്മു.സകല
മനുഷ്യരമുംഇെറിവീഴമുവ്താനുംഅതട്ചിലസദേര്ഭതില്പരസ്പരംടവ
റമുകമുവ്താനുംക്താരണമ്താവമുകയമുംടചയ്തട്അവര്കട്സ്താക്ഷിയ്തായി
തീര്ന്നിരികമുന്നമു!യഥ്താര്ത്ഥദക്രസ്വസഭചരിത്രമമുെനീെംകല്താ
കതിടറെമ്താനസ്താന്തരതിന്തായിഅവടരവിെിച്ചകപെ്താള്,കല്താകം
ആസകദേെടതതള്ളികെയമുകയമുംഅവഗണികമുകയമുംടചയ്മു.
ഇന്നട്ഈമ്്താമ്താരിയമുടെസദേര്ഭതില്നിന്നട്കല്താകംഒരമുപ്താഠം
പഠികമുടമന്നട്നമമുകട്പ്ത്യ്താെിക്താം.

1914മമുതല്ക്രിസ്മുമതംവെടരയധികംനെികമുകയമുംഅതിടറെ
സൗരഭ്യംഅതിനട്നഷ്മ്താവമുകയമുംടചയ്മു.ഈഅവസരംഅവര്കട്
ഒരമുമമുന്നറിയിപെമുംഅനുെ്താസനവമുമ്താണട്.എന്ന്താല്ദൈവജനതി
നട്,അവരമുടെയ്താത്രയില്ര്താജ്യകത്താെമുത്താന്അെമുതിരികമുന്നമു
എന്നട്ഉറപെമുവരമുതിടക്താെമുകമുന്നഒരമുചൂണ്മുപലകയമുംഒരമുദമല്
കമുറ്റിയമുംകൂടെയ്താണതട്.“ഇതമുസംഭവിച്ചമുതമുെങ്ങമുക്്താള്നിങ്ങെമു
ടെവീടണ്െമുപെട്അെമുതമുവരമുന്നതമുടക്താണ്ട്നിവര്ന്നമുതലടപ്താകമുവി
ന്”(ലൂടക്താ.21:28).കയെമുവിടറെഈസകദേെതിടറെപ്്താധ്താന്യം
എന്ത്തായിരമുന്നിരികമും?ഈകല്താകര്താജ്യങ്ങള്നമ്മുടെകര്ത്താവ്തായ
കയെമുവിടറെര്താജ്യമ്തായിഉെടനതടന്നമ്താറ്റടപെകെണ്ത്താകയ്താല്
സ്താത്താടറെക്രൂരമ്തായവ്താഴ്ചയമുടെകവൈന്താജനകമ്തായമരണകവൈന
ഒരമുപമുതിയവ്യവസ്ിതികമുകവണ്ിയമുള്ളഊറ്റമുകന്താവമുകൂടെആയി
രികമുംഎന്ന്താണട്കയെമുനകമ്്താെട്പറഞ്തട്.

നമ്മുടെകര്ത്താവട്തടറെസകദേെവ്താ്കന്മ്താര്താല്നടമ്മമുന്ന
റിയിച്ചിരികമുന്നതിന്താലമുംനല്വണ്ണംനിര്ക്ദേെിച്ചിരികമുന്നതിന്താലമും
ഈഅവസ്നമമുകട്വിചിത്രമല്.ഈമമുന്നറിയിപെമുകള്വ്താസ്വ
തില്നമമുകട്െക്തിയമുംഅനുഗ്ര്കരവമുംആണട്.അവിെമുടത
കരമുതലിന്തായിദൈവതിനുനദേിഅര്പെിക്താം.
ഈകഷ്ക്താലതിടലകമ�ങ്ങള്കിെയിലൂടെദൈവര്താജ്യം

നമമുകട്വ്യക്തമ്തായമുംൈൃെ്യമ്താണട്.ൈ്താനി.12:1കഷ്ക്താലതിടറെതീ
വ്രതടയവിെൈീകരികമുന്നമു:“ആക്താലതട്നിടറെസ്ജ്താതിക്താര്കട്
തമുണനില്കമുന്നമ്്താപ്ഭമുവ്തായമീഖ്താകയല്എഴമുകന്നല്കമും;ഒരമു

ജ്താതിഉണ്്തായതമുമമുതല്ഈക്താലംവടരസംഭവിച്ചിട്ില്്താതകഷ്ക്താ
ലംഉണ്്താകമും;അന്നമുനിടറെജനം,പമുസ്കതില്എഴമുതിക്താണമുന്ന
ഏവനുംതടന്ന,രക്ഷപ്്താപികമും;ദൈവതിടറെതകസമയതട്
യഥ്താസ്്താപനക്താലകത്താെമുകൂടെ(അടപെ്താ.3:21)ര്താജ്യംസ്്താ
പികടപെെമുടമന്നട്തമുെര്ന്നമുവരമുന്ന2-്താംവ്താക്യംഉറപെമുവരമുതമുന്നമു:
“നിലതിടലടപ്താെിയില്നിദ്രടക്താള്ളമുന്നവരില്പലരമുംചിലര്
നിത്യജീവന്തായമുംചിലര്ലജ്ജയ്മുംനിത്യനിദേയ്മുമ്തായമുംഉണരമും.”
സ്താമൂ്ികഅസമത്ങ്ങള്,അധിക്താരവര്ഗ്ഗകത്താെമുള്ളഅനു

സരണകകെട്,മമുതല്താെി-ടത്താഴില്താെിൈന്ധതില്സ്പര്ദ്ധഅധിക
മ്തായതട്,ഉന്നതവിഭ്താഗകത്താെമുള്ളടവറമുപെട്വര്ദ്ധിച്ചതട്,ഗ്താഢമ്തായ
അതൃപ്തിപ്ൈലടപെട്തട്,മൗലികമ്തായമ്താറ്റങ്ങള്കമുകവണ്ിയമുള്ള
പ്കക്ഷ്താഭങ്ങെമുംപ്ൈര്െനങ്ങെമുംനെതടപെട്തട്,മതിയ്തായഭക്ഷണം
ലഭിക്താടതഅപെതിനുകവണ്ിൈരിദ്രര്നിലവിെിച്ചതട്,അെിസ്്താന
ജീവിതസൗകര്യങ്ങെമുംഅവക്താെങ്ങെമുംനികഷധികടപെട്വര്ധനി
കരില്നിന്നമുംപണവമുംവിവിധപൗര്താവക്താെങ്ങെമുംആവെ്യടപെെമു
ന്നതമുടമല്്താംഈകമുഴപെക്താലതിലമുള്ളനമ്മുടെഅനുഭവമ്തായിരമുന്നമു.
വര്ഷങ്ങെ്തായി,ഇകപെ്താഴടതവ്യവസ്ിതികമുകമല്വരമുവ്താനി

രികമുന്നന്താെംഅധികമ്തായിടതെിവ്തായിരമുന്നമു.കൂെ്താടത,ഭൂകല്താക
തിനട്എന്തട്ഭവിപെ്താന്കപ്താകമുന്നമുഎന്നമുകപെിച്ചമുംകന്താകിപെ്താര്തമും
ടക്താണ്മുമനുഷ്യര്കൂെമുതല്“നിര്ജീവന്്താര്തായി”തീരമുന്നമു(ലൂടക്താ.
21:26NKJ).ഈന്താെില്കമുഴപെങ്ങെമുടെകൂെമുതല്തായടപ്താട്ിപമുറ
ടപെെലിനുംന്താംസ്താക്ഷികെ്താകമുന്നമു;ആറെിെ്താ(െ്താസിസ്റട്വിരമുദ്ധ
പ്സ്്താനം),ബ്്താകട്ദലവട്സട്മ്താറ്റര്,കപ്താലീസട്വകമുപെിനുള്ളെണ്ട്
വകമ്താറ്റമുവ്താന്ആവെ്യടപെെമുന്നപ്സ്്താനം,വലിയസ്താ്തിക
ൈമുരന്തംവരമുതിവയ്മുന്നകക്താവിഡട്-19മ്്താമ്താരിമമുതല്തായവഇന്നമുണ്ട്.
കസ്താഷ്യലിസ്റട്ആൈര്െവ്താൈംര്താസ്ഷ്ീയകല്താകതട്പെര്ന്നമുപന്തലികമു
ന്നമു.കല്താകസര്ക്താരമുകള്പ്താപെര്തായഅവസ്യില്താണട്,അകനക
കക്ഷിവിഭ്താഗങ്ങള്കട്ദക്രസ്വകല്താകകത്താെമുള്ളടവറമുപെട്തമുെരമുന്നമു.

ഈകക്താവിഡട്-19സ്താ്ചര്യതില്,നമ്മുടെടപ്താതമുകവലയില്
ഒരമുകമുറവട്സംഭവിച്ചമുഎന്നട്ഞങ്ങള്അംഗീകരികമുന്നതിടന്താപെം
തടന്ന,ദൈവര്താജ്യടതകമുറിച്ചമുള്ളപ്വചനങ്ങള്നിറകവറ്റടപെെമുന്നമു
എന്നസത്യതിനുസ്താക്ഷിയ്താകമുവ്താന്ഈസ്താ്ചര്യംനടമ്സ്്താ
യികമുന്നമുഎന്നമുംഅംഗീകരികമുന്നമു.കഴിഞ്വര്ഷംദൈൈിള്
സ്റ്താന്ഡ്താര്ഡട്,പ്സറെട്ട്ൂതട്മ്താസികകെിലൂടെപങ്മുവയ്ടപെട്
സത്യംകല്താകടമ്്താെമുംഒറ്റയ്ട്ത്താമസികമുന്നസക്്താൈരന്്താര്കമും
െക്തിനല്കി.കല്താകടമ്്താെമുമമുള്ളദൈവജനതിനട്തകത്തായ
സത്യംപകര്ന്നമുനല്കമുന്നതിനട്കര്ത്താവികന്താെട്അധികംഅധികം
ജ്്താനവമുംആ്്താവമുംഞങ്ങള്യ്താചികമുന്നമു.

ഈവര്ഷടതആൈര്െവ്താക്യംകയ്താ്.6:44പരിഗണികമുക്്താ
ള്,നമ്മുടെെമുശ്ൂഷയമുടെവിക്താസതിനട്ഈവര്ഷംഅനുഗ്ര്ി
കടപെട്ത്താടണന്നട്ഞങ്ങള്വിെ്സികമുന്നമു.സ്ര്ഗ്ഗീയപിത്താവിന്താ
ല്ആകര്ഷികടപെട്വരമുംആകര്ഷികടപെെമുവ്താന്ഉള്ളവരമുമ്തായ
സക്്താൈരങ്ങള്കമുകവണ്ിഞങ്ങള്പ്്താര്ത്ഥികമുന്നമു.ദൈവംനടമ്
ധ്താര്താെമ്തായിഅനുഗ്ര്ികമുമ്താറ്താകടട്!

“ഒരനുനാളനും റദ്ാക്കന്പെടനുകയരില്ല”
സൂര്യനും,വസന്തവമും,ൈന്ധങ്ങെമും,കനേ്വമും,വ്തായനഭസൂര്യനും,വസന്തവമും,ൈന്ധങ്ങെമും,കനേ്വമും,വ്തായനഭ

ക്തിയമും,ൈയയമും,സംഭ്താഷണവമുംപ്ത്യ്താെയമുംഒരമുന്താെമുംറ്ദേ്താക്തിയമും,ൈയയമും,സംഭ്താഷണവമുംപ്ത്യ്താെയമുംഒരമുന്താെമുംറ്ദേ്താ
കടപെെമുകയില്.കടപെെമുകയില്.
തടറെജനകത്താെമുള്ളദൈവതിടറെകനേ്വമുംഒരമുന്താെമുംതടറെജനകത്താെമുള്ളദൈവതിടറെകനേ്വമുംഒരമുന്താെമും

റ്ദേ്താകടപെെമുകയില്!റ്ദേ്താകടപെെമുകയില്!
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ടവസ്ികള് ആപകമികടപ്പട്മു
(ക�്താണ് ടവസ്ി)

THE WESLEYS MOBBED (John Wesley)
ദക്രസ്വമതതിടറെവര്ദ്ധിച്ചവിഭ്താഗങ്ങെില്ന്താംകഖൈി

ച്ച്താലമും,ന്താംഅവടരഏവടരയമുംസ്ത്താപകത്താടെകന്താകി
ക്താണണം.അവയില്ഓകര്താന്നിടറെയമുംസ്്താപനദൈവകത്താെമും
യഥ്താര്ത്ഥടവെിച്ചകത്താെമുംഅെമുതമുവരമുന്നകൂെമുതല്തായപ്യത്ന
ടതക്താണികമുന്നമു.ടവസ്ിഅനുയ്തായികള്പമുര്താതനസഭയമുടെ
ഉപകൈെതിടറെയമും,സഭ്താകയ്താഗങ്ങെമുടെയമും,ദൈൈിള്പഠന
തിടറെയമും...ല്താെിത്യതികലകട്മെങ്ങിവന്നവര്താണട്.സ്്താഭ്താവി
കമ്തായമുംഅവര്ന്താമകധയസഭകെ്താല്എതിര്കടപെട്വര്താണട്.
അവരമുടെകൂട്്തായ്മകടെതെസ്ടപെെമുതമുവ്താന്ആര്താധകരമുടെ
ഇെയികലകട്കന്നമുക്താലികടെഓെിച്ചമുകയറ്റമുകയമുംഅവര്ആക്ര
മികടപെെമുകയമുംടചയ്മു.സമ്താനമ്തായി,ൈ്താപട്റ്റിസ്റട്,ടപ്സട്ൈ
കറ്ററിയന്സട്,മറ്റമുവിവിധസഭകള്കമുംഅവരമുടെദൈൈിള്
പഠനടതയമുംഅവരമുടെവികവചനെക്തിടക്താതട്ദൈവടത
ആര്താധികമുന്നതമുതെയമുന്നത്തായപീഡനങ്ങെമുടെഅനുഭവങ്ങെമും
ഉണ്ട്–2തിടമ്താ.3:12.
“ന്താംഎങ്ങടനയമുള്ളവര്ആയിരികണം?”കഴിഞ്ക്താലതി

ടലകകപേറിയപീഡനങ്ങെമുംകയെമുവിടനമ്താത്രംപിന്തമുെരമുന്നവ
രമുടെ“ഇെമുങ്ങിയപ്താതയമും”ശ്ദ്ധികമുക്്താള്ന്താംഗര്വ്വിടനയമും
മതഭ്ര്താന്തിടനയമുംകൂെമുതല്ക്ഷമികണം.സകലരമുംമ്താനുഷീക
പ്താര്ര്യതില്നിന്നമുംദൈൈിെിനുവിരമുദ്ധമ്തായസകലതില്
നിന്നമുംപിന്തിരിയണം–2പടത്ര്താ.3:11.
എല്്താസഭ്താവിഭ്താഗങ്ങെിലമുമമുള്ളദക്രസ്വജനതഈനിര്ണ്ണ

യംവ്തായികമുകയമുംദൈൈിള്ക്്താസമുകെികല്താഅവരമുടെഭവ
നങ്ങെികല്താമതവിഭ്താഗപരമ്തായയ്താടത്താരമുക്താഴ്ച്ചപെ്താെമുംഇല്്താടത
ഇതട്പഠികയമുംടചയ്മുന്നമു–2തിടമ്താ.2:15.
ടവസ്ിഅമ്യൂല്യമ്തായമടറ്റ്താരമുദൈൈിള്സത്യടതയമും

ടവെിടപെെമുതി.ഇന്നടതക്താല്വിടറെഅനുയ്തായികടെകപെ്താ
ടലക്താല്വിടറെഉപകൈെടതഅംഗീകരിക്താന്താവ്താതത്തായി
അക്ദേ്ംപ്ഖ്യ്താപിച്ചമു.ബ്ൈര്ടവസട്ലിയമുടെആെയംസൗജന്യ
മ്തായമുംഅകൈ്തിനട്ഏറ്റവമുംപ്ിയടപെട്വചനം,“വരികഎന്നട്
ആ്്താവമുംമണവ്താട്ിയമുംപറയമുന്നമു:കകള്കമുന്നവനുംവരിക
എന്നമുപറയടട്;ൈ്താ്ികമുന്നവന്വരടട്,ഇച്ികമുന്നവന്ജീവജലം
സൗജന്യമ്തായിവ്താങ്ങടട്.”അക്ദേ്തിടറെ്ൃൈയംവിെ്താലതയമു
ള്ളതമുംകനേ്ംനിറഞ്തമുംആയിരമുന്നമു,എന്ന്താല്ദൈവകൃപയമു
ടെയഥ്താര്ത്ഥവലിപെംഅക്ദേ്ംഅന്നട്കണ്ില്.അക്ദേ്തിനട്
പ്ിയടപെട്വചനം,മിെി്്തായമുടെവ്താഴ്ചയമുടെക്താലതട്തിരടഞ്
െമുകടപെെ്താതവര്കട്ഉള്ളത്തായഅനുഗ്ര്ടതകമുറിച്ചമുള്ളത്തായി
രമുന്നമു,കര്ത്താവിടറെരണ്്താംവരവില്വിവ്താ്ംവരമുംവടരസഭ
തടറെമണവ്താട്ിയ്താകമുകയില്എന്നട്അക്ദേ്ംമനസില്താകിയില്.
അതിനുകെഷംആ്്താവമുംമണവ്താട്ിയമുംമമുഴമുമനുഷ്യര്താെിടയയമും
നിത്യജീവനില്പങ്്താെികെ്താകമുവ്താന്ക്ഷണികമും.
തിരടഞ്െമുപെമുംസൗജന്യരക്ഷയമുംതമ്ില്ൈന്ധിപെികമുന്ന

കണ്ണിന്താംഇകപെ്താള്ക്താണമുന്നമു.വിെമുദ്ധമ്തായര്താജ്യഗണടത
തിരടഞ്െമുകമുകഎന്നദൈവകവലഈയമുഗതികലത്താണട്.
തിരടഞ്െമുകടപെട്വര്കതജസ്ില്പ്കവെിച്ചതിനുകെഷംവരമും
യമുഗതില്ദൈവതിടറെസൗജന്യരക്ഷസകലര്കമുമ്തായിവരമും
-കറ്താമ.8:28,29;ടവെി.22:17.

്്താഠം 86
1* ആര്തായിരമുന്നമുടവസട്ലികള്?ഏതട്ക്താലത്തായിരമു

ന്നമുഅവര്ജീവിച്ചിരമുന്നതമുംഉപകൈെിച്ചിരമുന്നതമും?
എന്ദസകക്്താപെീഡിയക്താണമുക.പഠനങ്ങള്,Vol.3,
Page113,Para.1.

2* ദക്രസ്വമതതിടറെവിഭ്താഗങ്ങടെന്താംഎങ്ങടന
കന്താകിക്താണണം?

3* ഓകര്താപമുതിയവിഭ്താഗങ്ങെമുടെയമുംസ്്താപനഎന്തട്
സൂചിപെികമുന്നമു?

4* ഏടത്താടകരീതിയില്താണട്പമുര്താതനസഭയമുടെല്താെി
ത്യതികലകട്ടവസട്ലികള്മെങ്ങിയതട്?

5* ന്താമകധയസഭഎങ്ങടനയ്താണട്ഇതട്സ്ീകരിച്ചതട്?

6* അവരമുടെകൂട്്തായ്മകടെതെസ്ടപെെമുതമുവ്താന്എന്ത്താണട്
ടചയ്തട്?

7* മറ്റട്ഏതട്വിെ്്താസികെ്താണട്പീഡനങ്ങള്അനുഭവിച്ചതട്?
2തിടമ്താ.3:12

8* കഴിഞ്ക്താലടതപീഡനങ്ങള്ഉണ്്തായിരമുന്ന്താല്
കപ്താലമും“ന്താംഎങ്ങടനഇവടരകപെ്താടലആയിരിക
ണം?”2പടത്ര്താ.3:11,Para.2

9* മ്താനുഷീകപ്താര്ര്യടതയമുംദൈൈിെിനുവിരമുദ്ധ
മ്തായക്താര്യങ്ങടെയമുംപറ്റിയമുള്ളനമ്മുടെനിലപ്താെട്
എന്ത്തായിരികണം?

10* ദൈവവചനതിടറെപഠനത്താല്എല്്താമതവിഭ്താഗ
ങ്ങെിടലയമുംദക്രസ്വജനതഎന്തട്തീരമുമ്താനതില്
എതിയിരികമുന്നമു?2തിടമ്താ.2:15Para.3

11* കജ്താണ്ടവസട്ലിദൈൈിെിടലഏതട്അമൂല്യ
മ്തായസത്യമ്താണട്ടവെിടപെെമുതിയതട്?ഏത്തായി
രമുന്നമു അക്ദേ്തിടറെ പ്ിയടപെട് കവൈവചനം?
ടവെി.22:17,Para.4

12* ഈവചനടതകമുറിച്ചട്അക്ദേ്ംമനസില്താക്താടത
കപ്തായതട്എന്തട്?

13* തിരടഞ്െമുപെമുംസൗജന്യരക്ഷയമുംതമ്ിലമുള്ളൈന്ധം
വിെൈീകരികമുക.Para.5

14* തിരടഞ്െമുകടപെട്വര്കതജസ്ിന്സ്സ്്താബ്ദയമുഗ
തില്എന്തട്ടചയ്മും?

*നക്ഷത്രചിഹ്നത്താല്അെയ്താെടപെെമുതിയിരികമുന്ന
കച്താൈ്യങ്ങള്പ്കത്യകമ്തായികമുട്ികള്കമുള്ളവയ്താണട്.
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െരമ അറിയിപ്പ്
വ്താകത്താനം:-ചങ്ങന്താകശ്ശരിLHMM
എക്ീസിയ്തായമുടെഅംഗമ്തായിരമുന്ന
ഇതിത്താനംമെതിപറ്ില്ടക.റ്റി.
ച്താകക്താ(ച്താകക്താസക്്താൈരന്-92)
28-01-2021വ്യ്താഴ്താഴട്ച്ചനിര്യ്താതന്തായി.
29-01-2021ടവള്ളിയ്താഴട്ച്ചവ്താകത്താനം
LHMMടസമികതരിയില്സംസ്ക്താരം
നെതി.ലഭിച്ചസത്യതില്ഉറച്ചമുനിന്നമുവിെ്സ്തകയ്താ
ടെമരിച്ചഞങ്ങെമുടെപ്ിയടപെട്സക്്താൈരടറെനിര്യ്താണ
തില്അനുകെ്താചനവമുംൈമുഃഖവമുംഅറിയിച്ചമുടക്താള്ളമുന്നമു.

“നീതിമ്താടറെഓര്മ്എകന്നയ്മുംനിലനില്മും”(സങ്ീ:
112:6)എന്നമും“തടറെഭക്തന്്താരമുടെമരണംയക്്താവയ്ട്
വിലകയറിയത്താകമുന്നമു”(സങ്ീ.116:15)എന്നമുമമുള്ളകവൈ
വചനങ്ങെമുടെഅെിസ്്താനതില്“പ്ത്യ്താെയില്്താത
മറ്റമുള്ളവടരകപെ്താടലൈമുഃഖികരമുതട്”എന്നവചനതില്
നമമുകട്ആെ്സിക്താം.എടന്തന്ന്താല്സമീപഭ്താവിയില്
ഭൂമിയില്സ്്താപികടപെെമുവ്താനുള്ളദൈവര്താജ്യതില്
അനുഗ്ര്കരമ്തായഒരമുഅവക്താെംപ്്താപികമുന്നതിനട്
സക്്താൈരന്“കല്റയില്നിന്നമുകര്ത്താവിടറെെബ്ദം
കകട്ട്ഉയര്ടതഴമുകന്നറ്റമുവരമും”(കയ്താ്.5:28,29)എന്ന
ള്ളതമുടക്താണ്ട്നമമുകട്സകന്ത്താഷിക്താം.


