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സ്വര്ഗ്ഗത്തില് നതിന്നുള്ള അപ്പം
THE BREAD FROM HEAVEN

“സ്വര്ഗ്ഗത്രില് നരിന്നു ഇറങ്രിയ ജീവനനുള്ള അപ്പം ഞാന് ആകനുന്നു; ഈ അപ്പം തരിന്നുന്വന് എലാപം  
എന്ന്കനുപം ജീവരികനുപം; ഞാന് കകാടനുപ്ാനരിരരികനുന് അപ്ന്മാ ന്�ാകത്രികറെ ജീവനനു ന്വണ്രി ഞാന്  

കകാടനുകനുന് എകറെ മാപംസപം ആകനുന്നു. നരിങ്ള് മനനുഷ്യപനുത്രകറെ മാപംസപം തരിന്ാകതയനുപം  
അവകറെ രക്പം കനുടരികാകതയനുപം ഇരനുന്ാല് നരിങ്ള്ക്ച് ഉള്ളരില് ജീവനരില” (ന്യാഹ. 6:51,53).

ഈ വടാക്കനുകള് (യയടാഹ. 6:41,42,52,60,61,66) 
പറഞ്ഞ സമയത്ത്
ന് യപടാത്ല ഇന്നുപം 
അയനകര് യഥടാര്ത്ഥ 
അര്ത്ഥത്ത് മനസതിലടാ
ക്കനുന്തതില് പരടാജയത്പ്
ടനുന്നു അഥവടാ അവത്യ 
ത്തറ്തിദ്ധരതിക്കനുന്നു. ആയ
തതിനടാല് ഈ സ് മടാരക 
കടാലത്് ഈ വടാക്കനു
കളനുത്ട  യഥടാര്ത്ഥ 
അര്ത്ഥത്ത്ത്ക്കടാണ്് 
നമ്നുത്ട മനസതിന് ഉണ
ര്വനു നല്കനുന്ത് ഉചതി
തത്മന്നു യതടാന്നുന്നു. 
കര്ത്ടാവ് ത്പസഹടാകനു
ഞ്ഞടാട് എന് നതിലയതില് തത്റെ തത്ന് സ് മരണയടാ
കനുന് ത്പസഹടാ അത്ടാഴപം സ്ടാപതിച്ചനു നല്കതിയയപ്ടാ
ള് തടാന് പനുളതിപ്തില്ടാത് അപ്പം എടനുത്നു, യ്ടാത്പം 
ത്ചടാല്തി അവതിടനുന്് അതതിത്ന നുറനുക്കതി പറഞ്ഞനു, “ഇത് 
നതിങ്ങള്ക്കനു യവണ്തിയനുള്ള എത്റെ ശരീരപം [പ്രതതിനതിധീ
കരതിക്കനുന്നു]; എത്റെ ഓര്മ്യ്കടായതി ഇതനു ത്ചയ് വീന് (1 
ത്കടാരതി. 11:24). പ്രതീകടാത്മകമടായ അപ്ത്തില് നതിന്നുപം 
യയശനുവതിത്റെ ശരീരത്തിയലക്കനു യനടാക്കനുയ്ടാള്, അതനു 
സ്വര്ഗ്ഗത്തില് നതിന്നുള്ള യഥടാര്ത്ഥ അപ്മടാണ് എന്നു 
നടാപം തതിരതിച്ചറതിയനുന്നു. യയശനുവതിത്ന ഈ അപ്മടായതി 
തീരനുവടാനുപം, യലടാകത്തിയലക്കനു അയക്കനുവടാനുപം വതിശനു
ദ്ധീകരതിച്ചത് പതിതടാവടാണ് (സ്വര്ഗ്ഗത്തിത്ല മറ്നു ആത്മ
ജീവതികളതില് നതിന്നുപം യവര്തതിരതിച്ചത്) (യയടാഹ. 10:36). 
യയശനു ഇങ്ങത്ന സടാക്്പം പറയനുന്നു: “ഞടാന് എത്റെ 
ഇഷ്ടമല് എത്ന് അയച്ചവത്റെ ഇഷ്ടമത്ത് ത്ചയ് വടാന് 
സ്വര്ഗ്ഗത്തില് നതിന്നുപം ഇറങ്ങതിവന്നു എന്ടാല് തത്റെ 
ആത്മടാവ്, അസ്തിത്വപം ഭൂമതിയതില് നതിന്ല് സ്വര്ഗ്ഗത്തി
ല് നതിന്നുപം ഉത്ഭവതിച്ചതിരതിക്കനുന്നു എന്നുപം; എന്ടാല് 

അവതിടനുന്് ഒരനു മനുഷ്ജന്മമടായതിരതിത്ക്ക ജഡത്തിത്റെ 
ഇച്ഛയടാല് ജനതിക്കത്പ്ട്നു 
എന്ല്, തയറെത് ഒരനു 
സ്ടാനമടാറ്പം സപംഭവതിച്ച 
അസ്തിത്വപം ആയതിരനുന്നു 
എന്ടാണ്. എത്തെന്ടാല് 
“വചനപം [യലടായഗടാസ്, 
മനുഷ്ജന്മത്തിനു മനു
ന്പനുണ്ടായതിരനുന് യയശനു] 
ജഡമടായതി [മനുഷ്നടാ
യതി] തീര്ന്നു” (യയടാഹ. 
1:14 Diaglott).

യയശനുവതിത്റെ മനു
ഷ്ജന്മത്തിനു മനുന്പനു
ണ്ടായതിരനുന് പ്രകൃതതി 
ദദവരൂപത്തിലനുള്ളതടാ

യതിരനുന്നു [ദദവത്തിത്റെ അസ്തിത്വത്തിത്റെ രൂപപം 
അതടായത് ആത്മജീവതി] എങ്തിലനുപം ദദവയത്ടാടനു
ള്ള തനുല്ത അവതിടനുന്് മനുറനുത്ക പതിടതിച്ചതില് (ARV; 
സടാത്ടാന് ത്ചയ്തതനുയപടാത്ല ത്യശ. 14:13,14) മറതിച്ച് 
തത്ന്ത്ടാന് തടാഴ് ത്തി (തത്റെ മനുഷ്പ്രകൃതതിക്കനു 
മനുന്പ് ഉണ്ടായതിരനുന് പ്രകൃതതിയനുപം, അധതികടാരവനുപം, 
ബഹനുമടാനവനുപം) ദടാസരൂപപം (മനുന്പനുണ്ടായതിരനുന് തത്റെ 
അധതികടാരവനുപം, ഭരണ ബഹനുമതതിയനുപം ത്വടതിഞ്ഞ്) 
എടനുത്നു മനുഷ് സടാദൃശ്ത്തിലടായതി (തടാഴ് ന് പ്ര
കൃതതിയടായ മനുഷ്പ്രകൃതതി ധരതിച്ചനു) അവതിടനുന്് 
സ്ന്നടായതിരനുന്തിട്നുപം (ദദവവനുപം, നല് ദൂതന്മടാരനുപം, 
മനുഷ്രനുപം തനതിക്കനു മനയസടാത്ട നല്കതിയ, ദതിവ്പ്ര
കൃതതി ഒഴതിത്ക, ഏറ്വനുപം ഉന്തമടായ പ്രകൃതതിയതിലനുപം; 
ദദവത്തിയറെത്തടാഴതിത്കയനുള്ള ഏറ്വനുപം ഉന്തമടായ 
അധതികടാരത്തിലനുപം; ദദവത്തിയറെത്തടാഴതിത്ക ഏറ്വനുപം 
ഉന്തമടായ ബഹനുമതതിയതിലനുപം) തത്റെ ദടാരതിദ്്ത്ടാല് 
നതിങ്ങള് (തത്റെ അനുയടായതികള്) സ്ന്ര് ആയകണ്
തതിനു (വതിശ്വടാസത്ടാലനുള്ള നീതീകരണത്തിത്റെയനുപം, 
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സത്ത്തിത്റെയനുപം, നീതതിയനുത്ടയനുപം, യനേഹത്തിത്റെ
യനുപം സ്വര്ഗ്ഗീയ തടാത്പര്ങ്ങളനുത്ട ശക്തിയനുത്ടയനുപം 
വഴതിയതിലനുള്ള നമ്നുത്ട വതിളതിയനുത്ടയനുപം വര്ത്മടാന 
കടാലത്തിത്ല അനുഗ്രഹങ്ങളതിലനുപം വരനുവടാനതിരതിക്കനുന് 
രടാജ്ത്തിത്ല ഭടാവതി അനുഗ്രഹങ്ങളതിലനുപം) ആയകണ്തതി
നു നതിങ്ങള് നതിമതിത്പം (നമ്നുത്ട തടാത്പര്ത്ടാല്) ദരതി
ദ്നടായതി (പ്രകൃതതിയതില് മനുഷ്നടായതി; തലചടായ് പ്ടാ
ന് ഇടമതില്ടാത്ത, യവലയതിന് നല് ശനുശ്ൂഷകനടായനുപം, 
മടാനുഷ കണ്നുകള്ക്ക് സഞ്ചരതിക്കനുന് ഒരനു ഗനുരനുവടായനുപം 
തീര്ന്നു; ആരനുപം തത്ന് യചര്ത്നുത്കടാണ്തില്, ബഹനു
മടാനത്തില് മനുഷ്രടാല് നതിന്തിക്കത്പ്ട്നുപം തള്ളത്പ്ട്നുപം, 
ദദവദൂഷകന് എന്നു ആയരടാപതിക്കത്പ്ട്നുപം, ഭ്രഷ്ടനടാ
ക്കത്പ്ട്നുപം, മടാനുഷതിക ഭരണകൂടത്തിത്നതതിത്ര ഒരനു 
നതിയഷധതിയടായതി മനുദ് കനുത്ത്പ്ടനുകയനുപം ഒരനു കനുറ്വടാ
ളതിയടായതി ക്ൂശതിക്കത്പ്ടനുകയനുപം ത്ചയ്തനു) തീര്ന് കൃപ 
നതിങ്ങള് അറതിയനുന്നുവയല്ടാ എന്് 2 ത്കടാരതി. 8:9 ല് 
നടാപം കടാണനുന്നു.

എന്ടാല് സ്വര്ഗ്ഗത്തില് നതിന്നുപം ഇറങ്ങതിയ അപ്പം 
നമനുക്കനുയവണ്തി അറനുക്കത്പ്യടണ്തതിത്റെ – ത്കടാ
ല്ത്പ്യടണ്തതിത്റെ ആവശ്കത എതെടായതിരനുന്നു? 
എതെനുത്കടാത്ണ്ന്ടാല് നമനുക്കനു നമ്തില് ജീവനതില്. 
മരണപം മനുഴനുമനുഷ്രടാശതിയതിലനുപം പ്രവര്ത്തിക്കനുകയനുപം 
അവത്ര വതിഴനുങ്ങനുകയനുപം ത്ചയ്തതിരനുന്നു. ആദടാപം മടാത്
മടായതിരനുന്നു മരണശതിക്ടാവതിധതിയതിന് കീഴതില് ആയത് 
എന്നു ചതിതെതിക്കനുന്ത് ത്തറ്ടാണ്. നടാമനുപം “മറ്നുള്ളവ
ത്രയപ്ടാത്ല പ്രകൃതതിയടാല് [പടാര്ര്ത്ടാല്] യകടാ
പത്തിത്റെ [മരണശതിക്ടാവതിധതി] മക്കള് ആയതിരനുന്നു” 
എന്നു അത്പ്ടാ്ലന് എത്െ. 2:3 ല് പറയനുന്ത് 
മനുഴനു മനുഷ്രടാശതിത്യയനുപം കനുറതിച്ചടാണ്. മനുഴനു വപംശവനുപം 
മരണത്തിനു മടാത്മല് മരണശതിക്ടാവതിധതിക്കനുപം ഓഹ
രതിക്കടാരടാകനുന്നു എന്നു വ്ക്മടായതി അയദേഹപം കടാണതി
ക്കനുന്നു (യറടാമ. 5:12-19). ഈ യവദഭടാഗത്തില് ഈ 
ചതിതെ വ്ക്മടാക്കത്പ്ടനുന്നു. പ്രയത്കമടായനുപം 16-ടാപം 
വടാക്ത്തില് നതിന്നുപം 18-ടാപം വടാക്ത്തിയലക്കനുള്ള ആശ
യമടാറ്പം അതതിത്ന സൂചതിപ്തിക്കനുന്നു. ആദടാമ്വതിധതി 
ഒരനു ശതിക്ടാ വതിധതിയടായതിരനുന്നു എന്നു 16-ടാപം വടാക്പം 
സൂചതിപ്തിക്കനുന്നു. ഈ ശതിക്ടാവതിധതി ആദടാമതിലൂത്ട 
സകലമനുഷ്രനുത്ട യമലനുപം വന്നു എന്നു 18-ടാപം വടാക്പം 
വതിശദമടാക്കനുന്നു. ഏക മനുഷ്ത്റെ കനുറ്ത്തിത്റെ െലപം 
സകല മനുഷ്ര്ക്കനുപം ശതിക്ടാവതിധതിയടായതിത്ീര്ന്നു. 
മനുഴനുവപംശത്തിനുപം മരണപം മടാത്മല് മരണശതിക്ടാവതിധതി
യനുപം കൂത്ട ആദടാമതില് നതിന്നുപം പടാര്ര്മടായതി ലഭതിച്ചനു.

1 ത്കടാരതി. 15:22 ലനുപം ഇത് സ്പഷ്ടമടാണ്: “ആദടാമതില് 
എല്ടാവരനുപം മരതിക്കനുന്തനുയപടാത്ല” അതടായത് ആദടാ
മതിലനുള്ള ഏവരനുപം മരണശതിക്ടാവതിധതിയതില് കടക്കനുപം 
എന്ല് ഇതതിനര്ത്ഥപം മറതിച്ച്, ആദടാമതിലനുള്ള ഏവരനുപം 
മരണശതിക്ടാവതിധതിക്കനുപം കീഴതിലടാണ് എന്ടാണ്. 
ആദടാമതില് നതിന്നുപം അപൂര്ണ്മടായ ജീവതിതപം പടാര്
ര്വശടാല് ലഭതിച്ചതനുത്കടാണ്നുപം അതതിത്റെ െലമടായതി 
മരണത്തിനു യഹതനുവടായ അപൂര്ണ്മടായ സടാഹച
ര്ത്തില് അവരനുത്ട ജീവതിതപം കഴതിച്ചനുകൂയട്ണ്തടാ
ണ് എന്തനുത്കടാണ്നുപം മടാത്മല്, ആദടാമതില് നതിന്നുപം 
പടാര്ര്മടായതി ലഭതിച്ച മരണപംവത്രയനുള്ള (യയടാഹ. 
3:36) ദദവതിക നീതതിയനുത്ട ശതിക്ടാവതിധതി അവയനുത്ട 
യമല് കതിടക്കനുന്തനുത്കടാണ്നുമടാണ് ദദവത്തിത്റെ 
മനുഴനുപദ്ധതതിയനുപം പ്രയത്കമടായതി അതതിത്റെ സവതിയശഷ 
യകന്ദ്രമടായ മറനുവതിലയതില് ആദടാമതില് മനുഴനുമനുഷ്രടാശതി
യനുപം മരണവതിധതിയതിന് കീഴതിലടാണ്, അതനുത്കടാണ്നുത
ത്ന് മരതിച്ചനുത്കടാണ്തിരതിക്കനുകയടാണ് എന് ചതിതെയതില് 
ആധടാരമടായതിരതിക്കനുന്ത്. ശതിക്വതിധതിക്കത്പ്ട്യപ്ടാ
ള് യഥടാര്ത്ഥത്തില് അവരനുത്ട വപംശടാവലതി അവതിത്ട 
ഉണ്ടായതിരനുന്തില് എങ്തിലനുപം, ആ വതിധതി പയരടാക്മടായതി 
അവര്ക്കനുപം ബടാധകമടാണ്. ഈ പ്ര്ടാവന നതിരസതി
ക്കനുക എന്ടാല് യനുക്്ടാനുസരണപം മറനുവതിലത്യ നതി
യഷധതിക്കനുകയടാണ്.

ആദടാപം പടാപപം ത്ചയ്തയപ്ടാഴനുപം മരണപം വത്ര വതിധതി
ക്കത്പ്ട്യപ്ടാഴനുപം അവത്റെ കടതിപ്രയദശത്് സകല 
മനുഷ്രടാശതിയനുപം ഉണ്ടായതിരനുന്നു എന്നുള്ളത് യറടാമ. 
5:12 ത്ല അത്പ്ടാ്ലത്റെ വടാക്കനുകളതില് നതിന്നുപം 
മനസ്തിലടാക്കനുവടാന് എളനുപ്മടാണ്. “ഏക മനുഷ്നടാ
ല് പടാപവനുപം പടാപത്ടാല് മരണവനുപം യലടാകത്തില് 
കടന്നു. ഇങ്ങത്ന എല്ടാവരനുപം പടാപപം ത്ചയ് കയടാല് 
മരണപം സകല മനുഷ്രതിലനുപം പരന്തിരതിക്കനുന്നു.” നടാപം 
അന്നു ജനതിച്ചതിരനുന്തില്ടാത്യങ്തിലനുപം ആദടാമതിത്റെ കടതി
പ്രയദശത്് ഉണ്ടായതിരനുന്തതിനടാല് അവന് പടാപപം 
ത്ചയ്നുക വഴതിയടായതി അവത്റെ പടാപത്തിനു നടാമനുപം 
പങ്ടാളതികളടായതിരനുന്നു. ആദടാമ് വര്ഗ്ഗപം മനുഴനുവനുപം 
മരണപം വത്രയനുള്ള ഒയര വതിധതിക്കനു കീഴതിലടായതിരതിക്കനു
ന്തതിനടാല് ആര്ക്കനുപം ഒരനു രീതതിയതിലനുപം തത്റെ ജീവന് 
യനടനുവടായനടാ തത്റെ സയഹടാദരത്ന വീത്ണ്ടനുക്കനുവടാ
യനടാ, സയഹടാദരനു യവണ്തി ദദവത്തിത്റെ പക്കല് 
ഒരനു മറനുവതിലയടായതി (സങ്ീ. 49:7) തീരനുവടായനടാ കഴതി
യനുമടായതിരനുന്തില് – സകലരനുപം വതിധതിക്കത്പ്ട്തിരതിക്കനു
ന്നു, സകലരനുപം മരതിച്ചനുത്കടാണ്തിരതിക്കനുന്നു. എന്ടാല് 
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മനുഷ്ത്റെ കഷ്ടസ്തിതതി ദദവത്തിത്റെ അവസരപം 
ആയതിരനുന്നു. അയത മനുഷ്കനുലത്തില് അഥവടാ 
അയത പ്രകൃതതിയതിലനുള്ളതനുപം എന്ടാല് ശതിക്വതിധതി
ക്കത്പ്ട് ആദടാമ്കനുലത്തിയലത് അല്ടാത്തനുപം (സ്വ
ര്ഗ്ഗത്തില് നതിന്നുള്ളതനുപം) മറനുവതിലയടായതി (തനുല്വതില) 
ആദടാമതിനുപം ആദടാമതിത്റെ കടതിപ്രയദശത്നുള്ളവര്ക്കനുപം 
സ്വീകടാര്നടായ ഒരനു വീത്ണ്ടനുപ്നുകടാരത്ന ദദവപം 
നല്കതിത്ന്നു. ആദടാമതിത്റെ പടാപത്ടാല് അവനുപം 
അവത്റെ വര്ഗ്ഗവനുപം ഏത്ദനതിത്ല ജീവ വൃക്ങ്ങളതില് 
നതിന്നുപം മടാറ്ത്പ്ട്തിരനുന്നു, യവര്തതിരതിക്കത്പ്ട്തിരനുന്നു. 
അങ്ങത്ന അവര്ക്കനു ജീവന് നഷ്ടമടായതി (ഉല്പ. 3:22-
24). എന്തിട്നുപം ജീവത്റെ അപ്മടായ, സ്വര്ഗ്ഗത്തില് 
നതിന്നുള്ള സമ്ടാനമടായ യയശനുവതിത്ന മനുഷ്വര്ഗ്ഗ
ത്തിനടായതി നല്കതി. അതതിത്ന സ്വീകരതിക്കനുന് മനുറയ്കനു 
ജീവനുപം, നഷ്ടത്പ്ട്നുയപടായ അനുഗ്രഹങ്ങളനുപം അവര്ക്കനു 
പനുനഃസ്ടാപതിക്കത്പ്ട്നു.

ജീവനനുള്ള അപ്പം
നമ്നുത്ട ആധടാരവടാക്

ത്തില് യയശനു സ്വയപം തത്ന് 
“സ്വര്ഗ്ഗത്തില് നതിന്നുപം ഇറ
ങ്ങതിയ ജീവനുള്ള അപ്പം” 
എന്നു വതിളതിക്കനുന്നു. മരതിച്ചനു
ത്കടാണ്തിരതിക്കനുന് മനുഷ്
വര്ഗ്ഗത്ത് മരണത്തില് 

നതിന്നുപം രക്തിക്കനുവടാന് അവതിടനുന്് ജീവനുള്ള അപ്
ത്മന്യപടാത്ല വന്നു. മനുഷ്വര്ഗ്ഗപം എയന്ക്കനുപം 
ജീവതിയക്കണ്തതിനു പൂര്ണ് മനുഷ്ത്വപം വഴതിയടായതി 
തത്ന്ത്ത്ന്യനുപം ജീവതിക്കനുവടാനുള്ള അവകടാശവനുപം 
ജീവടാവകടാശവനുപം അവര്ക്കനു യഥടാര്ത്ഥ ആഹടാരപം 
എന് യപടാത്ല നല്കതി. തനതിക്ക് ഒരനു മടാനുഷ പതിതടാവനു
ണ്ടായതിരനുത്ന്ങ്തില്, അവതിടനുന്് സ്വര്ഗ്ഗത്തില് നതിന്നുപം 
വന്തല്ടായതിരനുത്ന്ങ്തില് (മനുഷ്നതില് നതിന്നുള്ള ജന
നത്തിനു പകരപം കന്കയതിലൂത്ട െലവത്ക്കരതിച്ചത് 
തത്റെ മടാനുഷ ജന്മത്തിനു മനുന്പനുള്ള ജീവതത്വത്തില് 
നതിന്ടാകനുയ്ടാള് തത്ന്യനുപം, അങ്ങത്നടാരനു ആ്തിത്വപം 
തനതിക്ക് ഉണ്ടായതിരനുന്തിത്ല്ങ്തില്) തനതിത്ക്കടാരതിക്കലനുപം 
ജീവനുള്ള അപ്പം ആകനുവടാന് കഴതിയനുകയതില്ടായതിരനുന്നു. 
ഒരനു മടാനുഷപതിതടാവതില് നതിന്നുമടായതിരനുന്നു തടാന് ജനതി
ച്ചതിരനുന്ത്തങ്തില് തനതിക്ക് സ്വയമടായതി ഒരനു ജീവത്റെ 
അപ്പം ആവശ്മടായതി വയന്ത്ന, അതനുത്കടാണ്നുതത്ന് 
അത് മറ്നുള്ളവര്ക്കനു നല്കനുവടാന് തനതിക്ക് കഴതിയനു

കയതില്ടായതിരനുന്നു. “സ്വര്ഗ്ഗത്തില് നതിന്തിറങ്ങതി വന് 
അപ്പം” അവന് തത്ന്... ഈ അപ്പം തതിന്നുന്വന് 
എല്ടാപം എയന്ക്കനുപം ജീവതിക്കനുപം” (യയടാഹ. 6:58).

യയശനു നമ്നുത്ട ജീവത്റെ അപ്പം ആയതിരനുന്യപ്ടാള് 
തത്ന്യനുപം ശതിക് വതിധതിക്കത്പ്ട് മനുഷ്രടാശതി തത്റെ 
പനുണ്ത്തിനു പങ്ടാളതിയടാകനുന്തതിനു മനുന്പ് ആ അപ്പം 
നുറനുക്കത്പ്യടണ്തനുണ്്, ബലതിയര്പ്തിക്കത്പ്യടണ്തനു
ണ്്, നമനുക്കനുയവണ്തി മരതിയക്കണ്തനുണ്്. ആദടാപം പടാപപം 
ത്ചയ്തയപ്ടാള് മനുതല് അവനുപം അവത്റെ കടതി പ്രയദശ
ത്നുള്ളവര്ക്കനുപം യമല് വന് മരണശടാപപം മടായതിച്ചനു കള
യയണ്തതിനു പൂര്ണ് മനുഷ്നടായ യയശനു ആദടാമതിനു 
ഒരനു തനുല്വതിലയടായതി സ്വയപം സമര്പ്തിച്ചനു. ആദടാമതി
ലൂത്ട ശടാപപം ഏറ് ഓയരടാ മനുഷ്നുപം പതിതടാവതിനടാല് 
ആകര്ഷതിക്കത്പ്ടനുന് പക്പം (യയടാഹ. 6:44) നമനുക്കനു 
യവണ്തി യയശനു തത്റെ ബലതിയതിലൂത്ട ഉറപ്തിച്ചനു തന് 
പൂര്ണ്തകളതില് നതിന്നുപം അവകടാശങ്ങളതില് നതിന്നുപം 
വന്നു ഭക്തിക്കടാപം. നടാപം വതിശ്വടാസത്ടാല് യയശനുവതി
ത്റെ ശരീരത്ത് ഭക്തിക്കനുന്നു, അനുഗനുണമടാക്കനുന്നു. 
അതടായത്, അവതിടനുന്് നമനുത്ക്കടാരനു മറനുവതിലയടാത്ണ
ന്് വതിശ്വടാസത്ടാല് തതിരതിച്ചറതിയനുകയനുപം, ഒരനു പൂര്ണ് 
മനുഷ്ന് എന് നതിലയതില് തനതിക്ക് ഉണ്ടായതിരനുന്തനുപം, 
നമനുക്കനു യവണ്തി ബലതികഴതിച്ചതനുമടായ ആ പനുണ്ങ്ങത്ള 
നമനുക്കടായതി അനുഗനുണമടാക്കനുകയനുപം ത്ചയ്നുന്നു.

ബലതി സകലര്ക്കനുപം മതതിയടായതടായതിരനുന്തിട്നുപം ജീവ
ദടാതടാവടായ യയശനുവതിത്ന അപംഗീകരതിക്കടാത്തയനുപം ജീവ
നുള്ള അപ്ത്തില് അപംശതികളടാകടാത്തയനുപം ഇരതിക്കനുന് 
പക്പം ആ ബലതിയതിലൂത്ട ജീവന് ആര്ക്കനുപം യനടനുവടാന് 
കഴതിയതില് എന് ദദവത്തിത്റെ ക്മീകരണത്തിത്റെ 
ഭപംഗതിത്യ ഞങ്ങള് വതിലമതതിക്കനുന്നു. ജീവനു അത്
തെടായപക്തിതമടായ മറനുവതിലയനുത്ട അപംഗീകരണപം സനു
വതിയശഷയനുഗത്തില് മടാത്മല്, വരനുവടാനതിരതിക്കനുന് 
സഹസ്ടാബ്ദയനുഗത്തിലനുപം ഉണ്ടാകനുപം എന്നു ഇതനു 
കടാണതിക്കനുന്നു. “നതിങ്ങള് മനുഷ്പനുത്ത്റെ മടാപംസപം 
തതിന്ടാത്തയനുപം അവത്റെ രക്പം കനുടതിക്കടാത്തയനുപം 
ഇരനുന്ടാല് നതിങ്ങള്ക്ക് ഉള്ളതില് ജീവനതില്” എന്ത് 
എത്ന്യന്ക്കനുപം ശരതിയടായതിരതിക്കനുപം. നല്കത്പ്ട് മറനു
വതിലയടാണ് സകല അനുഗ്രഹങ്ങളനുത്ടയനുപം അടതിസ്ടാ
നപം എന്് എയപ്ടാത്ഴങ്തിലനുപം തതിരതിച്ചറതിയയണ്തടാണ്. 
“സ്വതെയടാഗപം ത്കടാണ്നു പടാപപരതിഹടാരപം വരനുത്തിയ”  
“യലടാകത്തിത്റെ പടാപപം ചനുമക്കനുന് ദദവത്തിത്റെ 
കനുഞ്ഞടാടതിത്റെ” നുറനുക്കത്പ്ട് ശരീരവനുപം ചതിതെത്പ്ട് 
രക്വനുപം വഴതിയല്ടാത്ത ആര്ക്കനുപം പതിതടാവതിങ്യലക്കനു 
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വരനുവടായനടാ ദദവയത്ടാടനു പ്രതതിശടാതെതി വരനുത്നു
വടായനടാ കഴതികയതില് (യയടാഹ. 1:29; എബ്ടാ. 9:26).

ആദാമ്യശരിക്ാവരിധരിയരില് നരിന്നുമനുള്ള രക്  
നരിരനുപാധരികമാണ്ച്

ഇത് എങ്ങത്നയടാത്ണന്നു പലരനുപം ആശ്ചര്ത്പ്യട്
ക്കടാപം. യയടാഹ. 6:53 അനുസരതിച്ച് നടാപം യയശനുവതിത്റെ 
ശരീരപം ഭക്തിക്കനുകയനുപം രക്പം കനുടതിക്കനുകയനുപം ത്ച
യ്നുന്തതിലടാണ് നമ്നുത്ട ജീവന് ആശ്യതിച്ചതിരതിക്കനു
ന്ത് എന്ടാണ്. എന്ടാല് യറടാമ. 5:18 യപടാലനുള്ള 
മറ്നു തതിരനുത്വഴനുത്നുകള് യയശനുവതിത്റെ നീതതിയതിലൂത്ട 
സൗജന് ദടാനപം “സകല മനുഷ്രതിയലക്കനുപം” വരനുന്നു 
എന്് സൂചതിപ്തിക്കനുന്നു. ഇവതിത്ട നടാപം പരതിയശടാധതിക്കനു
ന് തതിരനുവചനപം ഏതനു യവദഭടാഗത്നു നതിന്നു എടനുത്തി
രതിക്കനുന്നു എന്നു ശ്ദ്ധതിച്ചടാല് ഈ വതിഷയപം നമനുക്കനു 
വ്ക്മടാകനുപം ഇവതിത്ട ആദ്ഭടാഗപം (യയടാഹ. 6:27-
58) നതിത്ജീവത്നക്കനുറതിച്ചനുപം അത്തങ്ങത്ന യനടടാത്മ
ന്തതിത്നക്കനുറതിച്ചനുപം പറയനുന്നു, അയതസമയപം യറടാമ. 
5:18 ല് സകല മനുഷ്രതില് നതിന്നുപം ആദടാമ് മരണ 
ശതിക്ടാവതിധതിത്യ ദൂരീകരതിക്കനുന്തതിത്നക്കനുറതിച്ചടാണ് 
പറയനുന്ത്. ക്തി്നു ദദവകൃപയടാല് “സകല മനു
ഷ്ര്ക്കനുപം” യവണ്തി മരണപം അനുഭവതിച്ചനു (എബ്ടാ. 2:9); 
ആയതതിനടാല് സകല മനുഷ്രനുപം യയശനു നതിമതിത്പം 
തത്റെ മരണത്തിത്റെ പനുണ്വനുപം ദകത്ക്കടാള്ളണപം. 
ദദവപം “സകല മനുഷ്രനുപം രക് പ്രടാപതിപ്ടാനുപം സത്
ത്തിത്റെ പരതിജ്ടാനത്തില് എത്നുവടാനുപം ഇച്ഛതിക്കനു
ന്തതിനടാല്” ആദടാമ്മരണ ശതിക്യതില് നതിന്നുപം സടാ
ര്വത്തിക രക് ഉണ്ടാകനുപം (1 തതിത്മടാ. 2:4). എന്ടാല് 
“നതിങ്ങള് മനുഷ്പനുത്ത്റെ മടാപംസപം തതിന്ടാത്തയനുപം 
രക്പം കനുടതിക്കടാത്തയനുപം ഇരനുന്ടാല് നതിങ്ങള്ക്കനു 
ഉള്ളതില് ജീവനതില്” എന്നു പറഞ്ഞതിരതിക്കനുന്തതിനടാല് 

നതിത്ജീവന് ലഭതിക്കനുന്തനുവത്ര സടാര്വത്തിക രക് 
ഉണ്ടാവനുകയതില് എന്നു തതിരനുത്വഴനുത്നു പറയനുന്നു. 
അയനകരനുപം ഇതനു ത്ചയ്നുകയതില്, അങ്ങത്ന അവര് 
“രണ്ടാപം മരണത്തില്” നശതിച്ചനു യപടാകനുപം.

യറടാമ. 5:18 ത്ല “സൗജന്ദടാനപം”, “സകല മനുഷ്
ര്ക്കനുപം” വരനുന്തതിനടാല് ആദടാമതിനുപം അവത്റെ വപംശത്തി
ത്ല ഓയരടാ അപംഗത്തിനുപം വ്ടാപതിക്കനുന്തടായതിരതിക്കനുപം. 
എന്ടാല് ക്തി്നുവതിലൂത്ടയനുള്ള ദദവത്തിത്റെ ഈ 
“സൗജന്ദടാനപം” ചതില പ്രയത്ക വ്വസ്കള്ക്കനു 
കീഴതിലല്ടാത്ത നതിത്ജീവന് ഉറപ്നു നല്കനുന്തില്. ക്തി്നു
വതിത്റെ ബലതിപനുണ്ത്തിത്റെ സകല മനുഷ്രതിലനുപം വരനു
വടാനതിരതിക്കനുന് പ്രയയടാഗത്തില് മരണത്തില് നതിന്നുപം 
യലടാകത്ത് ഉയര്ത്തി നീതീകരണത്തിലൂത്ട പൂര്ണ് 
ജീവന് ദകവരതിക്കനുവടാനുള്ള അവസരപം സകലര്ക്കനുപം 
നല്കനുന്ത് ദദവത്തിത്റെ നീതതിയടാണ്. അങ്ങത്ന 
യറടാമ. 5:18 ല് പറയനുന് “സൗജന് ദടാനപം” “ജീവത്റെ 
അപ്പം” ഭക്തിക്കനുന്തതിത്ന ആശ്യതിച്ചതിരതിക്കനുന് “ജീവ
നടായനുള്ള നീതീകരണത്ത്” കനുറതിച്ചല് എന്നു കടാണടാപം.

ആദടാമ് പടാപത്തിത്റെയനുപം ശതിക്ടാവതിധതിയനുത്ടയനുപം 
ദൂരീകരണത്തിനു കടാരണമടാകനുന് മറനുവതിലയനുത്ട 
പനുണ്ത്തില് അടതിസ്ടാനത്പ്ട്തിരതിക്കനുന്തടാണ് 
സൗജന്ദടാനത്മന്നു അടനുത് വടാക്പം (വടാക്പം 19) 
ത്തളതിയതിക്കനുന്നു. എതെനുത്കടാത്ണ്ന്ടാല് ഈ സൗജ
ന്ദടാനപം എതെനു കടാരണത്ടാലടാണ് സകല മനുഷ്
ര്ക്കനുപം നല്കനുന്ത്തന്തതിനു ഈ വടാക്പം ഉത്രപം 
നല്കനുന്നു: “ഏക മനുഷ്ത്റെ അനുസരണയക്കടതിനടാ
ല് അയനകര് പടാപതികളടായതി [ആദടാമ് പടാപത്തില് 
പങ്ടാളതികളടായതി] തീര്ന്തനുയപടാത്ല ഏകത്റെ അനു
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സരണത്ടാല് അയനകര് നീതതിമടാന്മടാരടായതി [ആദടാ
മ്പടാപപം മറയ്കത്പ്ടനുപം ] തീരനുപം”.

ജീവനനുന്വണ്രിയനുള്ള രക് ന്സാപാധരികമാണ്ച്
വതിശ്വടാസത്തിത്റെ പരതിശീലനത്തിനു വതിയധയമല്ടാ

ത് ആദടാമ് മരണ ശതിക്ടാവതിധതിയതില് നതിന്നുമനുള്ള 
നതിരനുപടാധതികമടായ ഒരനു സടാര്വത്തികമടായ രക്ത്യ 
നതിരവധതി തതിരനുത്വഴനുത്നുകള് ചൂണ്തിക്കടാണതിക്കനു
യ്ടാള് മറ്നു തതിരനുത്വഴനുത്നുകള് വതിശ്വടാസത്തി
ത്റെയനുപം അനുസരണത്തിത്റെയനുപം അഭ്സനത്തില് 
അടതിസ്ടാനത്പ്ട്തിരതിക്കനുന് നതിത്ജീവനതിയലക്കനുള്ള 
രക്ത്യക്കനുറതിച്ച് സപംസടാരതിക്കനുന്നു. ഉദടാ. യയശനുവതി
ത്റെ മറനുവതിലയനുത്ട പനുണ്പം ആദടാമ് ശതിക്ടാവതിധതിത്യ 
(നശതിച്ചനു യപടാകടാത്) മടായതിച്ചനു കളയനുകയനുപം വതിശ്വടാ
സത്തിലൂത്ട (“പനുത്നതില് വതിശ്വസതിക്കനുന് ഏവനുപം”) 
നതിത്ജീവനതിയലക്കനുള്ള രക് ദകവരതിക്കനുവടാനുള്ള 
അവകടാശപം നല്കനുകയനുപം ത്ചയ്നുന്നു എന്നുപം യയടാഹ. 
3:15,16 ലനുപം സൂചതിപ്തിക്കനുന്നു. പനുത്നതില് വതിശ്വസതി
ക്കനുന്വനു മടാത്യമ നതിത്ജീവന് ലഭതിക്കനുകയനുള്ളനു; 
“പനുത്ത്ന അനുസരതിക്കടാത്വയനടാ [നതിത് ] ജീവത്ന 
കടാണനുകയതില് (വടാക്പം 36). മനുഷ്രടാശതിക്കനു ലഭതി
ക്കനുന് നതിത്ജീവന് അനുസരണത്തില് ആശ്യതിച്ചതി
രതിക്കനുന്നു എന്് അത്പ്ടാ. 3:23 കടാണതിച്ചനു തരനുന്നു.

സഭ മടാത്മല്, നതിത്ജീവന് ലഭതിക്കണത്മങ്തില് 
യലടാകവനുപം ജീവനുള്ള അപ്ത്തില് നതിന്നുപം ഭക്തിക്ക
ണപം. മരണത്തില് നമനുക്കടായതി ത്വച്ചനു ത്കടാടനുത് 
കര്ത്ടാവതിത്റെ പൂര്ണ് മനുഷ്ത്വമടാകനുന്, നമനു
ക്കനുയവണ്തി നുറനുങ്ങതിയ അപ്പം സഭയനുത്ടയനുപം യലടാക
ത്തിത്റെയനുപം ആദടാമ്പടാപത്തിത്റെ റദേടാക്കലതിനു മടാ
ത്മല് െലപ്രദമടായതിരതിക്കനുന്ത്, കര്ത്ടാവനു തത്റെ 
പൂര്ണ് മനുഷ്ത്വവനുപം ജീവതിക്കനുവടാനുള്ള അവകടാശ
വനുപം ജീവത്റെ അവകടാശങ്ങളനുപം ത്വച്ചനു ത്കടാടനുത്നു 
എന്തതിത്ന അനുഗനുണമടാക്കനുന്വനു നതിത്ജീവനുപം 
നല്കത്പ്ടനുപം എന്നുപം യയടാഹ. 6:27-58 വ്ക്മടാക്കനു
ന്നു. 27-ടാപം വടാക്ത്തില് “നശതിച്ചനു യപടാകനുന് ആഹടാ
രത്തിനടായതിട്ല്, നതിത്ജീവങ്യലക്കനു നതിലനതില്ക്കനുന് 
ആഹടാരത്തിനടായതിട്നു തത്ന് പ്രവര്ത്തിപ്തിന്; അതനു 
മനുഷ്പനുത്ന് നതിങ്ങള്ക്കനു തരനുപം” എന്നു യയശനു 
നയമ്ടാടനു പറയനുന്നു. ഇവതിത്ട പറയനുന് ആഹടാരപം 
തത്റെ മടാപംസപം തത്ന്യടാണ്. അതനു തത്റെ മഹത്വ
മടാത്ണന്നുപം അതനു യലടാകത്തിനു ജീവന് നല്കനുത്മ
ന്നുപം 33-ടാപം വടാക്ത്തില് തടാന് കടാണതിക്കനുന്നു. തത്റെ 
മനുഷ്ത്വപം ആത്രങ്തിലനുപം അനുഗനുണമടാക്കനുന് പക്പം 

തത്ന് മരണത്തില് നതിന്നുപം മരണശതിക്ടാവതിധതിയതില് 
നതിന്നുപം സ്വതന്ത്രനടാകനുത്മന്് 50-ടാപം വടാക്പം സൂചതി
പ്തിക്കനുന്നു. യലടാകത്തിനു ജീവനടായതി നല്കത്പ്ടനുന്
തടാണ് തത്റെ മനുഷ്ത്വപം എന്നു അവതിടനുന്് 51-ടാപം 
വടാക്ത്തില് കടാണതിച്ചനുതരനുന്നു. അതടായത് അത് 
അനുഗനുണമടാക്കനുന് പക്പം (ഭക്തിക്കനുന് പക്പം) 
നതിത്ജീവന് നല്കത്പ്ടനുന്നു.

കര്ത്ാവരികറെ അത്ാഴപം
ഇയത ചതിതെയടാണ് കര്ത്ടാവതിത്റെ അത്ടാഴത്തി

ലനുപം നത്മ് പഠതിപ്തിക്കനുന്ത്. നടാപം അപ്പം ഭക്തിക്കനുന്
ത് നടാപം ക്മ അനുഭവത്പ്ടനുത്നുന്തതിത്ന മടാത്മല്, 
തടാന് എതെ് ആയതിരനുന്നുയവടാ – ജീവതിക്കനുവടാനുള്ള 
അവകടാശവനുപം ജീവടാവകടാശങ്ങളനുപം ഉള്ള ഒരനു പൂര്ണ് 
മനുഷ്നടായതി - അതതിത്ന സ്വീകരതിക്കനുന്നു എന്നു 
കൂടതിയടാണ്. “ഇതനു നതിങ്ങള്ക്കനു യവണ്തി നുറനുങ്ങതിയ 
എത്റെ ശരീരപം [പ്രതതിനതിധടാനപം ത്ചയ്നുന്നു]”. അങ്ങത്ന 
നടാപം യയശനുവതിത്റെ മറനുവതിലയനുത്ട പനുണ്ത്ത് സ്വീ
കരതിക്കനുന് പക്പം ദദവത്തിനു മനുന്പതില് നീതീ
കരതിക്കത്പ്ടനുന്നു. എന്ടാല് നടാപം യഥടാര്ത്ഥത്തില് 
നീതീകരതിക്കത്പ്ടനുകയയടാ മനുഷ്ജീവതികള് എന് 
നതിലയതില് പൂര്ണ്രടാക്കത്പ്ടനുകയയടാ ത്ചയ്നുന്തില്. 
മറതിച്ച് യയശനുവതിത്റെ പനുണ്പം നമ്തില് കണക്കതിടനുന് 
പക്പം നടാപം പൂര്ണ്രടായതി കണക്കതിടത്പ്ടനുന്യതയനു
ള്ളനു. നമ്നുത്ട നീതീകരണത്തില് ദദവപം നയമ്ടാടനു 
(1) ക്മതിക്കനുകയനുപം (2) ക്തി്നുവതിത്റെ നീതതി നമ്നുത്ട 
നീതതിയടായതി കണക്കതിടനുകയനുപം ത്ചയ്നുന്നു (യറടാമ. 3:21, 
22; 10:4; 1 ത്കടാരതി. 1:30; 2 ത്കടാരതി. 5:21; ഗലടാ. 2:16; 
3:22; െതിലതി. 3:9). യയശനുവതിത്റെ പനുണ്പം ശതിക്ടാവതി
ധതിത്യ റദേനുത്ചയ്നുക മടാത്മല്, സഭയ് ക്കനു തക്കതടായ 
അവകടാശങ്ങയളടാടനു കൂത്ട പൂര്ണ് മനുഷ്ത്വപം കണ
ക്കതിടനുകയനുപം യലടാകത്തിനു യഥടാര്ത്ഥമടായതി നല്കനുക
യനുപം ത്ചയ്നുന്നു.

മത്ടാ. 26:28 ത്ലയനുപം മര്ത്ക്കടാ. 14:24 ത്ലയനുപം വടാ
ക്കനുകള് സൂചതിപ്തിക്കനുന്തനു യപടാത്ല തത്ന് സഹസ്ടാ
ബ്ദത്തിലനുപം അതതിത്റെ യശഷമനുള്ള അല്പകടാലത്തി
ലനുപം പനുതതിയ ഉട്ടതി യഥടാര്ത്ഥമടായതി യലടാകത്തിനു 
നല്കനുന് അനുഗ്രഹങ്ങത്ള സഭയ് ക്കനു കണക്കതിടത്പ്
ടനുന്തതിത്റെ പ്രതീകമടായ വതിശ്വടാസ നീതീകരണത്തി
ത്റെ ചതിത്മടാണ് ആ വചനങ്ങള് നല്കനുന്ത്തന്നു 
E-6, p. 690, PT’ 49, p. 39 ഖണ്തിക 2 ല് നതിന്നുപം 
നടാപം മനസ്തിലടാക്കനുന്നു. ഈ രണ്നു യവദഭടാഗങ്ങളതിലനുപം 
യയശനു പടാനപടാത്ത്ത് പനുതതിയ ഉട്ടതിയതിത്ല തത്റെ 
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രക്മടായതി ചതിത്ീകരതിച്ചതിരതിക്കനുന്നു. പനുതതിയ ഉട്ടതിയനു
ത്ട രക്പം നമ്തില് യഥടാര്ത്ഥമടായതി തളതിക്കത്പ്ട്തിരനുന്നു 
എങ്തില് നമ്നുത്ട നീതീകരണപം കണക്കതിടത്പ്ട്നു കതിട്നു
കയല് മറതിച്ചനു നടാപം യഥടാര്ത്ഥ നീതീകരണപം പ്രടാപതിക്കനു
മടായതിരനുന്നു. എന്ടാല് അതതില് നതിന്നു വതിഭതിന്മടായതി 
തത്റെ രക്പം നമ്തില് തളതിക്കത്പ്ട്തടായതി കണക്കതിട
ത്പ്ടനുന്തനുത്കടാണ്് നമ്നുത്ട നീതീകരണപം കണക്കതി
ടത്പ്ട്തടായതി മടാത്മടാണ് എണ്നുന്ത് (1 പത്ത്ടാ. 1:2; 
യറടാമ. 3:24-28; െതിലതി. 3:9).

അപ്പം സഭയനുത്ട മനുഷ്ത്വത്ത്യനുപം പടാനപടാത്പം 
നമ്നുത്ട കര്ത്ടാവ് ഒരനു ഭടാഗമടായതിരതിക്കനുന് (അനു
സരണയക്കടതിനടാല് തത്റെ ജീവന് നഷ്ടത്പ്ടനുത്തിയ 
പൂര്ണ് മനുഷ്നടായ ആദടാമതിത്റെ തനുല്വതിലയനുത്ട, 
മറനുവതിലയനുത്ട അല്) പടാപയടാഗത്തിത്ല സഭയനുത്ട മര
ണത്ത്യനുപം പ്രതതിനതിധടാനപം ത്ചയ്നുന്നു എന്് അത്പ്ടാ
്ലന് 1 ത്കടാരതി. 10:16,17 ലനുപം വതിശദീകരതിക്കനുന്നു.

നടാപം ഈ സ്ടാരക കടാലത്് അതതിത്റെ മഹത്ടായ 
അനുഗ്രഹങ്ങത്ള പ്രതീക്തിച്ചനുത്കടാണ്് അതതിയലക്ക് 
അടനുക്കനുയ്ടാള്, കഠതിനമടായ പരീക്കളനുപം പ്രതീ
ക്തിയക്കണ്തടാണ്! “പ്രതിയമനുള്ളവയര, നതിങ്ങള്ക്കനു 
പരീക്യ്കടായതി സപംഭവതിച്ചതിരതിക്കനുന് അഗ്തിയശടാധനയതി
ങ്ല് ഒരനു അപൂര്വകടാര്പം വന്നുകൂടതി എന്നുത്വച്ച്... 
ക്തി്നുവതിത്റെ കഷ്ടങ്ങള്ക്കനു പങ്നുള്ളവരടാകനുയതെടാ
റനുപം സയതെടാഷതിച്ചനുത്കടാള്വതിന്” (1 പത്ത്ടാ. 4:12,13). 
ഇത് പടാപയടാഗത്തിത്റെ പങ്ടാളതികള് എന് നതിലയതില് 
ത്ചറതിയ ആട്തിന് കൂട്ത്തിത്റെ പീഡകത്ള ആണ് കടാ
ണതിക്കനുന്ത്. എന്ടാല് തത്വത്തില് അതനു ക്തി്നുവതിനു 

യവണ്തി കഷ്ടപം സഹതിക്കനുന് സമര്പ്തിതരടായ ദദവത്തി
ത്റെ ജനങ്ങള്ക്കനുപം പ്രടായയടാഗതികമടാകനുന്നു.

“പ്രതിയമനുള്ളവയര, നതിങ്ങള്ക്കനു പരീക്ക്കടായതി സപം
ഭവതിച്ചതിരതിക്കനുന് അഗ്തിയശടാധനയതില് അതതിശയതിച്ചനു 
യപടാകരനുത്”. ഇങ്ങത്നയടാണ് ഈ വടാക്ത്തിത്റെ 
ആദ്ഭടാഗത്തിത്റെ പദടാനുപദമടായ വതിവക്തിതപം. നതിയ
മദൂതന് ത്പത്ട്ന്നു വരനുത്മന്നു മലടാഖതി പ്രവടാചകനതി
ലൂത്ടയനുള്ള ദദവത്തിത്റെ പ്ര്ടാവനയതിയലക്ക് ഈ 
ഉദ്യബടാധനപം നമ്നുത്ട ചതിതെത്യ ആകര്ഷതിക്കനുന്നു. 
നൂറ്ടാണ്നുകളടായതി ഈ നതിയമ ദൂതത്റെ വരവ് മനുന്കൂ
ട്തി അറതിയതിച്ചതിരതിക്കനുന്നു. അവന് വരനുന് ദതിവസത്ത് 
ആര്ക്കനു സഹതിക്കടാപം? അവന് പ്രത്ക്നടാകനുയ്ടാള് 
ആര് നതിലനതില്ക്കനുപം എന്നുള്ളത് ഗൗരവടാവഹമടായ 
യചടാദ്മടാണ്. എതെനുത്കടാത്ണ്ന്ടാല് അവന് പ്രതീകടാ
ത്മകമടായ ത്പടാന്തിത്നയനുപം ത്വള്ളതിത്യയനുപം ഊതതിക്കഴതി
ക്കനുന്വനടായനുപം ശനുദ്ധതിവരനുത്നുന്വനടായനുപം ഇരതിക്കനുപം 
(മലടാ. 3:1-3).

ഈ പ്രവചനത്തിത്റെ പ്രഥമമടായ പ്രയയടാഗപം 
കര്ത്ടാവതിത്റെ ഒന്ടാപം വരവതിലടാണ് നടാപം ഉപയയടാഗതി
ക്കനുന്ത്. അവതിടനുന്് മനുന്കൂട്തി പറഞ്ഞതനു യപടാത്ല 
വന്നു. യനുക്മടായ യവല ത്ചയ്തനു. പതിന്ീട് സനുവതിയശഷ
യനുഗ ഇടക്കടാലത്തിലനുള്ള തത്റെ യവല തത്റെ ജനത്ത് 
ഊതതിക്കഴതിക്കനുന്വനുപം ശനുദ്ധീകരതിക്കനുന്വനുപം ആയതി
ട്ടായതിരനുന്നു. ഈ പ്രവചനത്തിനു സനുവതിയശഷയനുഗ
ത്തിത്റെ അതെ്ത്തിലനുപം, പറൂസ്ടാ കടാലഘട്ത്തിലനുപം 
എപ്തിെനതി കടാലഘട്ത്തില് അഥവടാ അത്പ്ടാകടാലനു
പ്തിസ് കടാലഘട്ത്തിലനുപം പ്രയത്ക നതിറയവറലനുകള് 
ഉണ്് (E-5, അദ്ധ്ടായപം 6).

നമ്നുത്ട വടാക്ത്തില് അത്പ്ടാ്ലനടായ പത്ത്ടാസ് 
ഇങ്ങത്ന പറയനുന്തടായതി യതടാന്നുന്നു, “സകല സമ
ര്പ്തിത ജനവനുപം പങ്നുത്കടാള്ളനുന് ഒരനു അഗ്തിയശടാധ
നയടാണ് ഇത്”. എല്ടാ അഗ്തിയശടാധനയനുപം അനതി
വടാര്മടായനുപം നമ്തില്തത്ന് ആയതിരതിക്കനുപം എന്നു 
ഉയദേശതിക്കനുന്തില്. പത്ക് സനുവതിയശഷയനുഗപം ഉടനീളപം 
യഥടാര്ത്ഥ സമര്പ്തിതരനുത്ട മനുഴനു അനുഭവങ്ങളനുപം അഗ്തി
മയമടായതിരതിക്കനുപം. എന്തിരനുന്ടാലനുപം, നമ്നുത്ട കഠതിനമടായ 
പരതിയശടാധനകള് നമ്നുത്ട ക്തി്ീയ സയഹടാദരങ്ങളതി
ല് നതിന്നു തത്ന് ഉണ്ടാകനുത്മന്നു അയദേഹത്തിത്റെ വടാ
ക്കനുകള് അര്ത്ഥമടാക്കനുന്നു. നമ്നുത്ട അനുഭവങ്ങളനുപം 
നമ്നുത്ട കര്ത്ടാവതിത്റെ സയഹടാദരങ്ങളടായ തത്റെ 
കടാലത്തിത്ല യഹൂദര് കര്ത്ടാവതിത്ന പീഡതിപ്തിച്ചതനു
യപടാത്ല തത്ന് ആയതിരതിക്കനുപം.
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പത്ത്ടാസതിത്റെ ആശയപം ഇങ്ങത്ന ആത്ണന്നു 
യതടാന്നുന്നു: ഒരനുവന് സമര്പ്തിത ക്തി്്ടാനതി 
ആയതതിനു യശഷപം തത്റെ പടാത മതിനുസമനുള്ളതടായതി
രതിക്കണത്മന്നു പ്രതീക്തിക്കരനുത്. അതതിനു വതിരനുദ്ധ
മടായതി രടാജ്ത്തിനു തയ്ടാറടായകണ്തതിനു അവരനുത്ട 
പ്രയടാണത്തിത്റെ അതെ്പം വത്ര അഗ്തി പരീക്കള് 
സഹതിയക്കണ്തി വരനുപം. സമര്പ്തിതരടായവര് കടന്നു
യപടായ പരതിയശടാധനകള് അക്കടാലത്തിത്ല മറ്നുള്ളവ
ത്രക്കടാളനുപം ഭീകരമടായതിരനുന്നു എന്ത് സത്പം തത്ന്. 
സമര്പ്തിതരടായ എല്ടാ ക്തി്്ടാനതികളനുത്ടയനുപം വതിശ്വടാ
സത്ത് പരതിയശടാധതിക്കനുന് പ്രയത്ക പരീക്കള് 
സനുവതിയശഷയനുഗത്തിത്റെ അതെ്ത്തില് ഉണ്ടാകനുത്മ
ന്നു ദദവവചനപം സൂചതിപ്തിക്കനുന്നു എന്തനുപം സത്
മടാണ്. ആത്രടാത്ക്കയടാണ് ദദവവചനത്തിത്റെ 
ത്പടാന്തിലനുപം ത്വള്ളതിയതിലനുപം വതിലയയറതിയ കല്തിലനുപം 
സ്വഭടാവ സടാദൃശ്ത്തിലനുപം തങ്ങളനുത്ട വതിശ്വടാസത്ത് 
പണതിതതിരതിക്കനുന്ത് എന്നുപം, ആത്രടാത്ക്കയടാണ് മരപം, 
ദവയക്കടാല്, മനുഷ്പടാര്ര്ത്തിത്റെ പനുല്്, “ഭൂത
ങ്ങളനുത്ട ഉപയദശങ്ങള്” എന്തിവയതില് വതിശ്വടാസപം 
പണതിതതിരതിക്കനുന്ത് എന്നുപം ത്തളതിയതിക്കനുക എന് 
ഒയര ലക്്ത്തില് ഈ പരതിയശടാധനകള് അനുവ
ദതിക്കനുകയനുപം ത്ചയ്നുന്നു (1 ത്കടാരതി. 3:12; 1 തതിത്മടാ. 
4:1). “കര്ത്ടാവതിത്റെ ദതിവസ”ത്തിത്ല “തീ”യതില് 
ആദ്പം പറഞ്ഞ കൂട്ത്തിത്റെ യവല യശഷതിക്കനുകയനുപം 
രണ്ടാമത്ത് കൂട്ത്തിത്റെ യവല നശതിച്ചനുയപടാകനുക
യനുപം ത്ചയ്നുപം (1 ത്കടാരതി. 3:13-15). നടാപം ഇന്നുള്ളതടായ 
എപ്തിെനതി, അത്പ്ടാകടാലനുപ്തിസ് കടാലഘട്ത്തിനുപം 
ഇതനു ബടാധകമടാണ്.

സനുവതിയശഷയനുഗത്തിത്റെ അതെ്ത്തിലനുള്ളവര് ഈ 
യനുഗത്തിത്ല തത്ന് കഴതിഞ്ഞ നൂറ്ടാണ്തില് ജീവതിച്ചതി
രനുന്വയരക്കടാള് കൂടനുതല് പരതിയശടാധതിക്കത്പ്ടനുന്നു 
എന്നു കരനുതനുവടാന് പടാടതില്. ഒരനുവനു സഹതിക്കടാവനു
ന്തതില് അധതികമടായതി പരതിയശടാധതിക്കത്പ്ടനുവടാന് 
ആത്രയനുപം അനുവദതിക്കനുന്തല്. എതെനുത്കടാത്ണ്ന്ടാ
ല്, എല്ടാ പരീക്യയടാടനുപം കൂത്ട അവതിടനുന്് ഒരനു 
യപടാക്കനുവഴതിയനുപം ഉണ്ടാക്കനുപം (1 ത്കടാരതി. 10:13).

കഠതിനമടായ പരീക്കളനുപം പരതിയശടാധനകളനുപം 
ദദവപം അനുവദതിക്കനുന്നുണ്് എങ്തില് ഒരനു ത്ടാസതിത്റെ 
മറനുവശത്നു യപ്രടാത്ടാഹനമടായനുപം അനുഗ്രഹമടായനുപം 
എത്തെങ്തിലനുപം നല്കനുന്നു. ഇന്ത്ത് സമര്പ്തിതര്ക്കനു 
ലഭതിച്ചതിരതിക്കനുന് ദദവീക നതിര്ണ്യത്ത്ക്കനുറതിച്ചനുള്ള 
അറതിവ്, നത്മ്യപ്ടാത്ല കര്ത്ടാവതിത്റെ ഉയദേശ്ങ്ങത്ള 

അറതിയടാത്വത്രക്കടാള് കൂടനുതല് അനടായടാസമടായതി 
നമ്നുത്ട കടാലത്ത് പരതിയശടാധനകള് സഹതിക്കനുവടാന് 
നത്മ് പ്രടാപ്തരടാക്കനുന്നു. ചതില കടാര്ങ്ങളതില് നമനുക്കനു
ള്ള പരതിയശടാധന അവര്ക്കനുള്ളതതിയനക്കടാള് കഠതിന
മടാത്ണന്നുപം, എന്ടാല് മറ്നു ചതിലതതില് തടാരതയമ്ന 
കനുറവടാത്ണന്നുപം നടാപം മനസതിലടായക്കണ്തനുണ്്.

യഥാര്ത്ഥ ക്രിസ്ച്ത്യാനരികള് ന്ലേശങ്ള് പ്തീക്രികണപം
1 പത്ത്ടാ. 4:12,13 ലനുപം ക്തി്്ടാനതികള് സഹതിയക്കണ് 

വതിവതിധ തരത്തിലനുള്ള പരതിയശടാധനകത്ളക്കനുറതിച്ചടാണ് 
അത്പ്ടാ്ലന് പറയനുന്ത്. യലടാകത്തിത്റെ കടാഴ്ചപ്ടാ
ടതില് നതിന്നുത്കടാണ്നു യനടാക്കനുയ്ടാള് - ദദവീക നതി
ര്ണ്യത്തിത്റെ അറതിവതില് നതിന്നുമടാറതി മയറ്ത്തടാരനു 
കടാഴ്ചപ്ടാടതില് നതിന്നുത്കടാണ്നു യനടാക്കതിയടാലനുപം – ഒരനു 
ക്തി്്ടാനതി കഷ്ടമനുഭവതിക്കനുവടാന് വതിളതിക്കത്പ്ട്തിരതിക്കനു
ന്നു എന്നുള്ള ചതിതെ വളത്ര വതിചതിത്മടായതി യതടാന്തിയയ
ക്കടാപം. എന്ടാല് ഒരനുവന് സമര്പ്തിത ക്തി്്ടാനതിയടായതി 
ദദവകൃപ അവത്റെ എല്ടാ കടാര്ങ്ങളതിലനുപം വ്ടാപ
രതിക്കനുന്നു എന്നു വളത്ര സ്വടാഭടാവതികമടായതി അവനു 
യതടാന്നുപം. “തത്റെ ഭക്ന്മടാത്ര കഷ്ടമനുഭവതിക്കനുവടാന് 
അനുവദതിക്കനുന് എതെനു ദദവമടാണ് നതിങ്ങളനുയടത്? 
ഒരനുവന് സ്വയപം ദദവത്തിനു സമര്പ്തിച്ചടാല് അവത്ന 
പരതിയശടാധനകളതില് നതിന്നുപം പ്രയടാസങ്ങളതില് നതിന്നുപം 
ഒഴതിവടാക്കണപം. തത്റെ വതിശ്വ് ദടാസന്മടാര്ക്കനു ഒരനു 
ക്തവനുപം ഏല്പ്തിക്കടാത് വതിധപം ദദവപം അവത്ര 
അത്രത്തിലനുള്ള കൃപയടാല് കടാത്നുത്കടാള്ളനുപം" 
എത്ന്ടാത്ക്ക യലടാകര് പറയനുപം!”

ക്തി്ീയ ജനപം, പ്രയത്കമടായനുപം അപക്വരടായവര് 
അവരനുത്ട അനുഭവങ്ങത്ളക്കനുറതിച്ച് പറയനുവടാന് പല
യപ്ടാഴനുപം സപംഭ്രമതിക്കനുന്വരടാണ് – അത്ത നടാണതിക്കനു
ന്വരടാണ്. എതെതിനടാണ് ഒരനു ക്തി്്ടാനതി കഷ്ടപം അനു
ഭവതിയക്കണ്ത് എന്നു അവര് അറതിയനുന്തില്. എന്തിട്നുപം 
പത്ത്ടാസ് ഇങ്ങത്ന പറയനുന്നു, “ക്തി്്ടാനതിയടായതിട്നു 
കഷ്ടപം സഹതിയക്കണ്തി വന്ടായലടാ ലജ്തിക്കരനുത്; ഈ 
നടാമപം ധരതിച്ചനു ദദവത്ത് മഹത്വത്പ്ടനുത്നുകയയത് 
യവണ്ത്” (1 പത്ത്ടാ. 4:16). ഉത്കണ്ഠ ജനതിപ്തിക്കനുന് 
ഈ കഷ്ടപം ദദവീക നതിര്ണ്യയത്ടാടനു യയടാജതിച്ചനു നതി
ല്ക്കനുന്നു. എത്തെന്ടാല് തങ്ങളനുത്ട ഹൃദയത്തിത്ല 
വതിശ്വ്ത ത്തളതിയതിച്ചനു കടാണനുവടാന് ദദവപം സമ
ര്പ്തിതരടായവയരടാടനു വ്ക്തിപരമടായതി ഇടത്പടനുന്നു. 
ദദവയത്ടാടനുപം നീതതിയനുത്ട തത്വങ്ങയളടാടനുപം ഉള്ള 
ഈ വതിശ്വ്ത വതിശ്വടാസത്തിലൂത്ടയനുപം പ്രവര്ത്തി
യതിലൂത്ടയനുപം ത്വളതിത്പ്ട്നുവരനുപം. അത് ഇയപ്ടാഴനുള്ള 
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കടാര്ങ്ങളനുത്ട ക്മീകരണയത്ടാടനുപം യലടാകത്തിത്റെ 
കടാഴ്ചപ്ടാടനുകയളടാടനുപം യയടാജതിക്കനുന്തടായതിരതിക്കനുകയതില്.

ദദവത്തിനു പണ്നുകടാലത്നുതത്ന് പടാപത്തി
നു കടതിഞ്ഞടാണതിടനുവടാന് കഴതിയനുമടായതിരനുന്നു എന്നു 
ദദവജനപം നന്ടായതി മനസ്തിലടാക്കനുന്നു. അവതിടനുന്് 
അങ്ങത്ന ത്ചയ്ടാത്പക്പം യലടാകത്തിത്ല ഇയപ്ടാ
ഴത്ത് അവസ്കത്ള നല് രീതതിയതില് ഇതതിനടായതി 
ഉപയയടാഗതിക്കനുന്നുത്ണ്ന്നു വ്ക്മടാണ്. ഇവതിത്ടയനു
ള്ളത് എല്ടാപം നീതതിക്ക് അനുകൂലമടായതിരനുന്നു എങ്തില്, 
ദദവയത്ടാടനു വതിശ്വ്ത പനുലര്ത്നുന്ത് വളത്ര 
എളനുപ്മടായതിരനുന്നു. ദദവത്തിത്റെ ജനപം സകലത്തി
ലനുപം മതികച്ചത് സ്വീകരതിക്കനുന്നു എങ്തില്, നതിത്ജീവ
നതിയലക്കനുള്ള പടാത വളത്ര സനുഗമവനുപം പ്രസതിദ്ധവനുപം 
ആകനുമടായതിരനുന്നു.

ജഡത്തിനനുസൃതമടായല് ആത്മടാവതിനനുസൃതമടാ
യതി സകലവനുപം തത്റെ ജനങ്ങള്ക്കനു ക്തി്്ടാനതികള് 
എന് നതിലയതില് നന്മയ്കടായതി കൂടതി വ്ടാപരതിക്കനുന്നു 
എന്് ദദവപം തത്റെ വചനത്തില് വതിശദീകരതിക്കനുന്നു 
(യറടാമ. 8:28). ഏറ്വനുപം ദടാരനുണപം എന്നു യതടാന്നുന് 
ദനുരതെങ്ങള് യപടാലനുപം ദദവത്ത് സര്വ പ്രധടാനമടാ
യതി യനേഹതിക്കനുന് ഏവര്ക്കനുപം നന്മയ്കടായതി അവതിടനുന്് 
കൂടതി വ്ടാപരതിപ്തിക്കനുപം. അങ്ങത്ന ദദവീക നതിര്ണ്
യത്ത് വ്ക്മടായതി മനസതിലടാക്കനുന്വര് മടാത്ത്മ 
ക്തി്നുവതിനു യവണ്തി കഷ്ടപ്ടാടനുകളനുപം അപകര്ഷതയനുപം 
പീഡകളനുപം സഹതിക്കനുന്തതില് ലജ്തിതരടാകടാതതിരതിക്കനു
വടാന് യപ്രരതിതരടായതിട്നുള്ളനു. കഷ്ടതയനുത്ട ഉയദേശപം മന

സതിലടാക്കനുന്വര്ക്കനു മടാത്യമ ഇതതിനടായതി ദദവത്ത് 
മഹത്വത്പ്ടനുത്ടാനടാകൂ. എതതിര്ക്കത്പ്ടനുയ്ടാഴനുപം, 
ത്തറ്തിദ്ധരതിക്കത്പ്ടനുയ്ടാഴനുപം, യദടാഷടായരടാപതിതരടാകനു
യ്ടാഴനുപം അവര്ക്കനു ദദവത്ത് മഹത്വത്പ്ടനുത്നുവടാന് 
സടാധതിക്കനുന്നു.

ഈ കഷ്ടപ്ടാടനുകളനുത്ട സ്വഭടാവപം – ദദവജന
യത്ടാടനുള്ള യലടാകത്തിത്റെ എതതിര്പ്് – കര്ത്ടാവടായ 
യയശനുവതിനു വന്നു യചര്ന്തനു യപടാത്ല തത്ന്യനു
ള്ളതടാണ്. സ്വയപം വതിശനുദ്ധത്രന്നു വതിളതിക്കത്പ്ട്വരനു
ള്ത്പ്ത്ട അയനകരടാല് അവന് നതിന്തിക്കത്പ്ടനുകയനുപം 
തള്ളതിക്കളയത്പ്ടനുകയനുപം ത്ചയ്തനു. സനുവതിയശഷയനുഗ
മനുടനീളവനുപം അങ്ങത്ന തത്ന് ആയതിരനുന്നു. സ്വയപം 
വതിശനുദ്ധത്രന്നു വതിളതിക്കത്പ്ട് ജനത, ദദവപം തത്റെ 
യഥടാര്ത്ഥ വതിശനുദ്ധരടായതി തതിരത്ഞ്ഞടനുത്വത്രത്യ
ല്ടാപം നതിന്തിക്കനുകയനുപം തള്ളതിക്കളകയനുപം ത്ചയ്തനു. നടാപം 
യലടാകത്തിനുള്ളവര് ആയതിരനുന്നുത്വങ്തില് യലടാകപം 
നത്മ് യനേഹതിക്കനുമടായതിരനുന്നു. എന്ടാല് കര്ത്ടാവ് 
നടാപം യലടാകക്കടാരടായതിരതിക്കടാത് നത്മ് യലടാകത്തില് 
നതിന്നു തതിരത്ഞ്ഞടനുത്തിരതിക്കനുന്തനുത്കടാണ്് യലടാകപം 
നത്മ് പകയ് ക്കനുന്നു (യയടാഹ. 15:18-25).

കര്ത്ടാവതിത്റെ ഇഷ്ടപം എത്തെന്നു പഠതിയക്കണ്തനുപം 
തനതിക്കനു ചനുറ്നുമനുള്ള അവസ്കത്ള സസൂക്ഷപം മനസ്തി
ലടായക്കണ്തനുപം ജീവതിതത്ത് വളത്ര മതിതത്വയത്ടാടനു 
കൂടതി പതിന്തനുടരനുവടാന് അയന്വഷതിക്കനുന്തനുപം എല്ടാ 
ക്തി്്ടാനതികളനുത്ടയനുപം കടമയടാണ്. അതനു ദദവീക 
അപംഗീകരണപം ഉണ്ടാകനുവടാന് മടാത്മല്, കഴതിയനുപം 
വതിധപം മറ്നുള്ളവര്ക്കനു അസൗകര്വനുപം ബനുദ്ധതിമനുട്നുപം 
ഉണ്ടാകടാതതിരതിക്കനുവടാന് കൂടതി ആണ്. അവന് തനതിക്കനു 
കഴതിയനുന്ത് മതികച്ച രീതതിയതില് ഇതനു ത്ചയ്നുന്പക്പം 
കര്ത്ടാവതിത്റെ യമല്യനടാട്മനുള്ള ജ്ടാനത്തിലനുപം, 
കരനുതലതിലനുപം ആശ്യതിച്ചനുത്കടാണ്് ആത്മവതിശ്വടാസ
യത്ടാത്ട മനുയന്ടാട്നു യപടാകനുവടാന് അവനു സടാധതിക്കനുപം. 
എതെനുത്കടാത്ണ്ന്ടാല് ദദവത്തില് പ്രത്ടാശതിക്കനുന് 
ഏവത്രയനുപം ദദവപം സപംരക്തിക്കനുന്നു.

അഗ്തിയശടാധനകള് ഏറ്വനുപം ചൂടനുള്ളതടാകനുയ്ടാള് 
കര്ത്ടാവതിത്റെ സപംരക്ണപം നമനുക്കനുയമല് ഉത്ണ്ന്തതി
ല് നടാപം ഉറയപ്ടാത്ട ഇരതിക്കണപം. അങ്ങത്ന ക്തി്നുവതിനു 
യവണ്തി കഷ്ടപം സഹതിക്കനുവടാന് നമനുക്ക് അവകടാശപം ലഭതി
ച്ചതിരതിക്കയടാല് നമനുക്ക് ആനന്തിക്കടാപം. വരനുവടാനതിരതിക്കനുന് 
മഹത്വത്തിനടായതി തയ്ടാറടാക്കത്പ്യടണ്തതിനു സഭയനുത്ട 
മഹടാശതിരസ്നുപം ശരീരടാപംഗങ്ങളനുപം കഷ്ടതയനുത്ട അത്രപം 
അനുഭവങ്ങളതിലൂത്ട കടന്നുയപടായകണ്ത് അനതിവടാ
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ര്മടായതിരനുന്നു. രടാജ്ത്തിത്റെ പങ്തിനു അവകടാശതിക
ളടായതിത്ീരണത്മങ്തില് യശഷതിക്കനുന് സമര്പ്തിതരനുപം 
കഷ്ടപം അനുഭവതിയക്കണ്തടാണ് എന്നു നടാപം ഓര്യക്കണപം. 
കഷ്ടങ്ങള് ഏതനു വഴതിത്യ വന്ടാലനുപം – നമ്നുത്ട സ്വതെ
ജഡത്തില് നതിയന്ടാ മറ്നുള്ളവരതില് നതിയന്ടാ – അവ 
കര്ത്ടാവതിത്ന യസവതിക്കനുവടാനുള്ള നമ്നുത്ട പരതിശ്മ
ങ്ങളനുത്ട െലമടായടാണ് വരനുന്ത്തങ്തില്, നടാപം അതനു 
ക്തി്നുവതിനു യവണ്തിയടാണ് അനുഭവതിക്കനുന്ത് എന് 
ഉറപ്നുണ്ടായതിരതിക്കണപം. അങ്ങത്ന നടാപം നമ്നുത്ട പ്രയടാ
ണത്തിത്റെ അതെ്പം വത്ര വതിശ്വ്രടായതി തനുടര്ന്ടാല്, 
സനുവതിയശഷയനുഗത്തിത്റെ അതെ്ത്തില്, ദദവപനുത്
ന്മടാരനുത്ട പ്രത്ക്തയതില് - ദദവത്തിത്റെയനുപം ക്തി്നു
വതിത്റെയനുപം മഹത്ടായ രടാജ്ത്തില് നമനുക്കനു നമ്നുത്ട 
പ്രതതിെലപം ലഭതിക്കനുപം (യറടാമ. 8:17; ത്കടാത്ലടാ. 3:7).

പ്രതിയ സയഹടാദരന്മടാത്ര യമല്പ്റഞ്ഞ ഭടാഗങ്ങ
ളതില് കര്ത്ടാവതിത്റെ അത്ടാഴവനുമടായതി ബന്ധത്പ്ട് 
ഏതടാനുപം ചതിതെകള് നല്കതിയതിരതിക്കനുന്നു. സ്ടാരക
ത്തിനടായതി തയ്ടാത്റടനുക്കനുന്തതില് അവ നതിങ്ങത്ള 
സഹടായതിക്കനുത്മന്നു ഞങ്ങള് പ്രത്ടാശതിക്കനുന്നു. 

കര്ത്ാവരികറെ അത്ാഴത്രിനനു ന്വണ്രിയനുള്ള  
തയ്ാകറടനുപ്നുകള്

  കര്ത്ടാവതിത്റെ അത്ടാഴത്തിനു യവണ്തിയനുള്ള 
തയ്ടാത്റടനുപ്നുകത്ളക്കനുറതിച്ച് സപംസടാരതിക്കനുയ്ടാള് 
അതതിയനടാടനു ബന്ധത്പ്ട് നതിരവധതി കടാര്ങ്ങത്ളക്കനു
റതിച്ച് നമനുക്ക് ഓര്മ് വരനുന്നു: (1) സ്വയപരതിയശടാധന 
(2) ശനുദ്ധീകരണപം (3) ആത്മനതിറവ്. നമ്നുത്ട സ്ടാരക 
തയ്ടാത്റടനുപ്തിത്ന സഹടായതിക്കനുന് സ്വയപരതിയശടാധ
നത്യക്കനുറതിച്ചനുള്ള വതിശദീകരണപം PT 1920 p. 190 
ല് നല്കതിയതിരതിക്കനുന്നു. അതനുത്കടാണ്് ആ യലഖനപം 
പഠതിക്കണത്മന്നുപം അതതിത്ല നതിര്യദേശങ്ങള് നമ്നുത്ട 
സ്ടാരക തയ്ടാത്റടനുപ്തിനടായതി ഉപയയടാഗതിക്കണത്മന്നുപം 
ഞങ്ങള് ശനുപടാര്ശ ത്ചയ്നുന്നു.

നമ്നുത്ട സ്വയ പരതിയശടാധന – യതിസ്ടായയല് തങ്ങ
ളനുത്ട ഭവനത്തില് പനുളതിപ്തിനടായതി തതിരഞ്ഞനു നടന്തതി
ത്റെ ത്പടാരനുള് - വതിശ്വടാസയത്ടാത്ട നടത്നുന് പക്പം 
നമ്നുത്ട ഹൃദയങ്ങളതിലനുപം മനസ്നുകളതിലനുമനുള്ള പ്രതീകടാ
ത്മകമടായ പനുളതിപ്തിത്ന – പടാപപം, ത്തറ്്, സ്വടാര്ത്ഥത, 
യലടാകമയത്വപം, പ്രയത്കമടായതി നത്മ് മനുറനുത്ക പറ്നു
ന് പടാപവനുപം – കത്ണ്ത്നുന്തതിനു െലപ്രദമടാണ് 
(എബ്ടാ. 12:1). നമനുക്ക് അവത്യ പനുറത്നുകളഞ്ഞ് 
ദദവടാത്മടാവതിനടാല് നശതിപ്തിച്ച് ശനുദ്ധീകരണപം പ്രടാപതി
ക്കടാപം (യറടാമ. 8:12,13; 1 ത്കടാരതി. 5:7,8). ഒരനു ഉത്മ

മടായ സ്ടാരക ആചടാരത്തിത്റെ ഒരനുക്കത്തിനടായനുള്ള 
രണ്ടാമത്ത് കടാര്മടായതിരതിക്കനുപം അത്.

സ്ടാരകത്തിത്റെ ഉത്മമടായ ആചരണത്തിത്ല 
നമ്നുത്ട തയ്ടാത്റടനുപ്തിത്റെ മൂന്ടാമത്ത് കടാര്പം ആത്മ
നതിറവ് ആണ്. കര്ത്ടാവതിത്റെ ആത്മടാവനുത്കടാണ്്, 
പ്രയത്കതിച്ചനുപം വതിശ്വടാസത്തിത്റെയനുപം, പ്രത്ടാശയനുത്ട
യനുപം, ആത്മനതിയന്ത്രണത്തിത്റെയനുപം, ക്മയനുത്ടയനുപം, 
ഭക്തിയനുത്ടയനുപം, സയഹടാദര യനേഹത്തിത്റെയനുപം, 
യനേഹത്തിത്റെയനുപം ആത്മടാവനുത്കടാണ്നു നടാപം നമ്നുത്ട 
ഹൃദയങ്ങത്ളയനുപം മനസ്നുകത്ളയനുപം നതിറയ്കണപം. പ്രതിയ 
സയഹടാദരന്മടാത്ര നമനുക്ക് അവത്യത്ക്കടാണ്് നമ്നുത്ട 
ഹൃദയങ്ങത്ള നതിറയ്കടാപം. അവത്യ നമ്തില് ഓയരടാന്ടാ
യതി സജീവമടാക്കനുന്തതിനു ശ്മതിക്കടാപം. ഓയരടാ നല് 
വടാക്കതിനുപം പ്രവര്ത്തികള്ക്കനുമടായതി നമ്നുത്ട ഹൃദ
യങ്ങളതിലനുപം മനസനുകളതിലനുപം എല്ടായതിടത്നുപം ത്പരനു
യകണ്തതിനു അവത്യ ഓയരടായന്ടായരടാന്ടായനുപം കൂ
ട്മടായനുപം നമനുക്ക് വളര്ത്തിത്യടനുക്കടാപം. ഇവ നത്മ് 
കര്ത്ടാവതിത്റെ അറതിവതില് ഉത്ടാഹമതില്ടാത്വയരടാ, 
നതിഷ്ഫലന്മടായരടാ ആക്കനുകയതില്. ഇവ നമ്തില് ത്പരനു
കതിയടാല് ആത്മടാര്ത്ഥതയനുത്ടയനുപം സത്ത്തിത്റെയനുപം 
പനുളതിപ്തില്ടാത് അപ്ത്തിത്റെ പ്രതീകടാത്മകമടായ 
ത്പരനുന്ടാള് ആചരതിക്കനുന്തതിനു മടാത്മല് ആത്മടാ
ര്ത്ഥതയനുത്ടയനുപം സത്ത്തിത്റെയനുപം പനുളതിപ്തില്ടാത് 
അപ്ത്തിത്റെ സ്ടാരകത്തില് നടാപം ചതിത്ീകരതിക്കനുന് 
ത്പരനുന്ടാളതിത്ന – നമ്നുത്ട നീതീകരണവനുപം സമര്പ്
ണവനുപം – വതിശ്വ്തയയടാത്ട പടാലതിക്കനുന്തതിനുപം നത്മ് 
തയ്ടാറടാക്കനുന്നു. നടാപം നമ്നുത്ട കര്ത്ടാവതിത്നടാത്്, 
സകല വതിശ്വ്രനുത്ടയനുപം കൂത്ട രടാജ്ത്തില് പങ്നു
കടാരടാകനുപം വത്ര അതതിത്റെ സകല െലത്തിലനുപം അത് 
സജീവമടായതിരതിക്കനുകയനുപം ത്ചയ്നുപം (2 പത്ത്ടാ. 1:5-11).

സ്ടാരകത്തിനടായതി കൂടനുതല് തയ്ടാത്റടനുയക്കണ്തതി
നു P-6, അദ്ധ്ടായപം 11, “പനുതതിയ സൃഷ്ടതിയനുത്ട ത്പസ
ഹ”യനുപം, R 5640-5643 യലഖനവനുപം വടായതിക്കണത്മ
ന്നു ഞങ്ങള് നതിര്യദേശതിക്കനുന്നു. ദദവപം നതിങ്ങളനുത്ട 
പങ്ടാളതിത്ത്ത് അനുഗ്രഹതിക്കനുമടാറടാകത്ട്. കൂട്മടായതി 
സ്ടാരകപം അനുഷ്തിക്കനുന്വരനുത്ടയനുപം, ഒറ്യ്കനു വ്ക്തി
പരമടായതി അനുഷ്തിക്കനുന്വരനുത്ടയനുപം കണക്കനുകള് 
ഞങ്ങള്ക്കനു ദയവടായതി നല്കനുക.

2022 ക� നമ്നുകട കര്ത്്തൃസ്ച്മാരകപം 
ഏപ്രതില് 13, ബനുധനടാഴ്ച 

6.00 pm നു യശഷപം
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കൂട്ടായ്മ കടാണതിപ്ടാന് ്മറക്കരനുത്
TO COMMUNICATE FORGET NOT

“നന്മ കെയ്ച് വാനനുപം കൂട്ായ്ച്മ കാണരിപ്ാനനുപം മറകരനുത്ച്.  
ഈ വക യാഗത്രി�ന്ലാ ദദവപം പ്സാദരികനുന്ത്ച്” (എബ്ാ. 13:16).

നമ്നുത്ട സ്വര്ഗ്ഗീയ പതിതടാവ് വളത്ര സ്ന്നടാണ്. 
സകലവനുപം തനതിക്കനു ദകവശമനുണ്്, തനതിക്ക് ഒന്തിനുപം 
കനുറവനുമതില്. എന്തിരനുന്ടാലനുപം തത്റെ ഭൗമതിക സൃഷ്ടതി
കളനുമടായനുള്ള ഇടത്പടലനുകത്ള വതിലയതിരനുത്തിയടാല്, 
ഇത്രപം മഹടാസ്ത്നുകള് ദകവശപം ഉള്ളതതിലല്, 
അവത്യ തത്റെ സൃഷ്ടതികളനുത്ട നന്മയ്കനുപം അനുഗ്രഹ
ത്തിനുമടായതി ഉപയയടാഗതിക്കനുന്തതിലടാണ് തനതിക്കനു 
സയതെടാഷപം ഉള്ളത്.

“അവതിടനുത്ത് കരനുതല് ദയയനുപം വലനുതനുമയല്ടാ,
മനുഷ്നുപം മൃഗവനുപം അവതിടനുത്ത് ദടാനപം പങ്തിടനുന്നു;
മനുഴനുസൃഷ്ടതിയനുപം അവതിടനുത്ത് കീഴതിലയല്ടാ, വതിശനുദ്ധര് 

അവതിടനുത്ത് പ്രയത്ക പരതിചരണത്തിന് കീഴതിലയല്ടാ”.
ദയയതിലനുപം ഉദടാരമനസ്കതയതിലനുപം യനേഹത്തിലനുപം 

ദദവത്ത്യപ്ടാത്ല കൂടനുതല് കൂടനുതല് അനുരൂ
പരടാവനുകയടാണ് എപ്തിെനതി പടാളയ സമര്പ്തിതര് 
എന് നതിലയതില് നമ്നുത്ട ഇച്ഛ. അത്ത, അവതിടനുത്ത് 
സ്വഭടാവപം നമ്തില് വതികസതിപ്തിത്ച്ചടനുക്കനുന്തനുതത്ന്. 
ദദവത്തിത്റെ പ്രകടാശതിതരടായ ജനത്തില് ചതിലത്ര 
ഈ യലടാകത്തിത്റെ വ്നുവകകള്ക്കനു കടാര്വതിചടാ
രകന്മടാരടായതി ആക്കതി ത്വച്ചതിടനുണ്്. വതിശ്വടാസത്ത് ദനു
രനുപയയടാഗപം ത്ചയ്ടാത്ത ഉപയയടാഗതിക്കനുന്വര് വളത്ര 
ചനുരനുക്കമടായതനുത്കടാണ്ടാവടാപം ഇത്. എന്തിരനുന്ടാലനുപം 
നമ്നുത്ട കൃപടാലനുവടായ സ്വര്ഗ്ഗീയ പതിതടാവതിത്റെ അനു
കടാരതികളടാകനുവടാനുള്ള അവകടാശമടായതി നമനുക്കവത്യ 
കണക്കടാക്കടാപം. അതതിത്ന പടാഴടാക്കതി കളയടാത്തയനുപം 
പൂഴ്തതി വയ്കടാത്തയനുപം സകല മനുഷ്ര്ക്കനുപം വതിയശഷടാല് 
വതിശ്വടാസത്തിത്റെ ഭവനക്കടാര്ക്കനുപം അനുഗ്രഹപം നല്കനു
വടാനുപം നന്മ ത്ചയ്നുവടാനുമനുള്ള യഹതനുവടായനുപം ഇതതിത്ന 
കണക്കടാക്കടാപം (ഗലടാ. 6:10). ദദവത്തിത്റെ സ്വഭടാവപം 
നമ്തിലനുണ്്! നമ്നുത്ട കരങ്ങളതില് ദദവപം എതെനു 
നല്കതിയടാലനുപം അവത്യ ഉപയയടാഗതിക്കനുന്തതില് നടാപം 
വളത്ര ഉത്നുകരനുപം ശ്ദ്ധയനുള്ളവരനുപം ആയതിരതിക്കണപം. 
ഒരനു രൂപടാ കയ്തിലനുള്ള മനുഷ്ന് ഒരനു യകടാടതി ദകയ്തി
ലനുള്ളവത്നയപ്ടാത്ല പതിശനുക്കയനടാ അഥവടാ മനുഷ്യനേ
ഹതിയയടാ ആകടാപം എന്നു ഓര്മ്തിച്ചനുത്കടാണ്് കനുറച്ചനു 
കടാര്ങ്ങളതിലടാകത്ട് അധതികപം കടാര്ങ്ങളതിലടാകത്ട്, 
രണ്തിലനുപം നമനുക്കനു വതിശ്വ്രടായതിരതിക്കടാപം.

നടാപം ദകവരതിക്കനുവടാന് പ്രയത്തിയക്കണ്ത് യഥടാ
ര്ത്ഥ ഔദടാര്വനുപം മഹടാമനസ്കതയനുമടാണ് അതടായത് 
അനുക്യനുപം യനേഹവനുമടാണ്. “ക്തി്നു യയശനുവതില് 
ഉള്ള ഭടാവപം തത്ന് നതിങ്ങളതിലനുപം ഉണ്ടായതിരതിക്കത്ട്” 
(െതിലതി. 2:5). അത് നതിങ്ങളതില് വതിശ്വ്രടായവത്ര 
ആര്ദ്തയയടാടനുപം യനേഹടാര്ദ്മടായ കരനുണയയടാടനുപം 
കൂത്ട ആദരതിക്കനുന്തതിയലക്കനുപം പരതിചരതിക്കനുന്തതി
യലക്കനുപം നതിങ്ങത്ള നയതിക്കനുന്നു. ഇതതിത്റെ ബന്ധത്തി
ല് ഒന്നുകൂത്ട നമനുക്ക് ഓര്മ്തിക്കടാപം: “ക്തി്നുവതിത്റെ 
ആത്മടാവതില്ടാത്വര് അവനുള്ളവനല്” (യറടാമ. 8:9).

ക്തി്നുവതിത്റെ ആത്മടാവ് അഥവടാ മനസ്് ശടാതെവനുപം, 
സൗമ്വനുപം, കരനുണയനുള്ളതനുമടാണ്. അത് “സ്പര്ദ്ധതി
ക്കനുന്തില്, നതിഗളതിക്കനുന്തനുമതില്” (1 ത്കടാരതി. 13:4). 
അതതിത്റെ െലങ്ങയളടാ മലതിനമടായ ജഡീക പ്രകൃതതിയനു
യടതതിനു വതിപരീതമടായവയടാണ്, യനേഹപം, സയതെടാഷപം, 
സമടാധടാനപം, ദീര്ഘക്മ, ദയ, നന്മ, സൗമ്ത... 
“ആത്മടാവതിനടാല് നടാപം ജീവതിക്കനുന്നു എങ്തില് ആത്മടാ
വതിത്ന അനുസരതിച്ചനു നടക്കനുകയനുപം ത്ചയ് ക. നടാപം 
അയന്ടാന്പം യപടാരതിനു വതിളതിച്ചനുപം അയന്ടാന്പം അസൂയ
ത്പ്ട്നുത്കടാണ്നുപം വൃഥടാഭതിമടാനതികള് ആകരനുത്” (ഗലടാ. 
5:22-26), സ്വര്ഗ്ഗത്തിത്ല പതിതടാവതിത്റെ ആത്മടാവതിത്ന 
പ്രദര്ശതിപ്തിക്കനുന്വര് ആയതിരതിക്കണപം. അങ്ങത്ന നടാപം 
“അത്നുന്തത്റെ മക്കള് ആകനുപം; അവതിടനുന്് നന്തിത്ക
ട്വയരടാടനുപം ദനുഷ്ടന്മടായരടാടനുപം ദയടാലനുവയല്ടാ. അങ്ങത്ന 
നതിങ്ങളനുത്ട പതിതടാവ് മനസലതിവനുള്ളവന് ആകനുന്തനു
യപടാത്ല നതിങ്ങളനുപം മനസലതിവനുള്ളവര് ആകനുവതിന്” 
(ലൂത്ക്കടാ. 6:35,36).

ഭൗമതികമടായ വ്നുവകകളതിലനുള്ള ത്ചറതിയയതടാ 
വലതിയയതടാ ആയ ദദവത്തിത്റെ കടാര്വതിചടാരക
നടായതിരതിക്കനുന്ത് സയതെടാഷകരവനുപം അവകടാശവനുപം 
ആത്ണങ്തില് ആത്മീയടാനുഗ്രഹങ്ങത്ള പകര്ന്നു 
നല്കനുവടാനുപം "വതിവതിധമടായനുള്ള ദദവകൃപയനുത്ട നല് 
ഗൃഹവതിചടാരകന്മടാരടായതിരതിക്കനുവടാനുപം” അനുവദതിക്കനുക 
എന്ത് അതതിലധതികപം എത്മടാത്പം അനുഗ്രഹതിക്കത്പ്ട് 
കടാര്മടാണ് (1 പത്ത്ടാ. 4:10)! ക്തി്നുവതിത്റെ ഓയരടാ ശതി
ഷ്ന്മടാരനുപം, ചതിലര് ത്ചറതിയ അളവതിലനുപം ചതിലര് വലതിയ 
അളവതിലനുപം കടാര്വതിചടാരകന്മടാരടാണ് എന് വ്നുത 
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നടാപം വതിലമതതിക്കനുന്നുയണ്ടാ? ചതിലര്ക്കനു അധതികപം 
തടാലതെനുകള്, മറ്നു ചതിലര്ക്കനു കനുറവനു തടാലതെനുകള്, 
എന്തിങ്ങത്ന ആത്ണങ്തിലനുപം പ്രയയടാജനമനുളവടാക്കനുന്
തതിനടായതി എല്ടാ മനുഷ്ര്ക്കനുപം (ക്തി്നുവതിത്റെ എല്ടാ 
ശതിഷ്ന്മടാര്ക്കനുപം) ആത്മടാവതിത്റെ ഒരപംശപം നല്കതിയതിരതി
ക്കനുന്നു (1 ത്കടാരതി. 12:7)! നതിങ്ങള്ക്കനു നല്കതിയ തടാല
തെതിത്ന നതിങ്ങള് എങ്ങത്ന ഉപയയടാഗതിക്കനുന്നു? രണ്നു 
പട്ണങ്ങള്ക്കനു അധതികടാരതിയടായതിരതിക്ക, അഞ്ചനു പട്ണ
ങ്ങള്ക്കനു അധതികടാരതിയടായതിരതിക്ക, അഥവടാ അധതികപം 
കടാര്ങ്ങള്ക്കനു അധതികടാരതിയടായതിരതിക്ക എന്തിങ്ങത്ന 
ദദവപം നയമ്ടാടനു പറയനുന്തതിനു മനുന്പ്, നമ്നുത്ട 
കടാര്വതിചടാരകത്വത്തിത്റെ കണക്ക് ഏല്പ്തിക്കനുവടാന് 
നയമ്ടാട് ആവശ്ത്പ്ടനുപം. നടാപം മറ്നുള്ളവരനുത്ട കടാര്
വതിചടാരകത്വത്തിത്റെ കണക്ക് യബടാധതിപ്തിക്കനുവടാനല്, 
നമ്നുത്ട സ്വതെപം കടാര്വതിചടാരകത്വത്തിത്റെ കണക്ക് 
യബടാധതിപ്തിക്കനുവടാനടാണ് ദദവപം പ്രതീക്തിക്കനുന്ത്. 
ഓയരടാ ദടാസനുപം യജമടാനന് കണക്ക് ഏല്പ്തിച്ച്, നതി
ല്ക്കനുകയയടാ വീഴനുകയയടാ ത്ചയ്നുപം (ലൂത്ക്കടാ. 19:16-
19).

അറതിവതിത്റെയനുപം സത്ത്തിത്റെയനുപം പ്രയത്കമടായ 
അനുഗ്രഹങ്ങള് നമനുക്ക് ഓയരടാരനുത്ര്ക്കനുപം നല്കതി
യതിരതിക്കനുന്നു എന്തനുപം അവയയടാടനു കൂത്ട ചതില ഉത്
രവടാദതിത്ങ്ങളനുപം നമനുക്കനു വന്തിരതിക്കനുന്നു എന്തനുപം 
സത്മടാകയടാല്, ഭയത്പ്ടനുവടാനല് യനേഹതിക്കനുവടാ
നടാണ് ഞങ്ങള് നതിങ്ങത്ള ഉത്ടാഹതിപ്തിക്കനുന്ത്. ക്തി
്നുവതിത്റെ ആത്മടാവടായ യനേഹപം നമ്തിലനുത്ണ്ങ്തില്, 
നമനുക്ക് നന്മ ത്ചയ്തതനുപം, നമ്നുത്ട മനസ്നുകളതില് നതിന്നുപം 
യമഘങ്ങത്ള ദൂരീകരതിച്ചതനുപം, നമ്നുത്ട സ്വര്ഗ്ഗീയ പതി
തടാവതിത്റെ സ്വഭടാവത്തിത്റെ മഹത്വവനുപം, അവതിടനുത്ത് 
വചനത്തിത്റെ സൗന്ര്ങ്ങളനുപം ഐക്വനുപം “ക്തി്നു 
യയശനുവതില് നത്മ്ക്കനുറതിച്ചനുള്ള വടാത്ല്ത്തില് തത്റെ 
കൃപയനുത്ട അത്തെധനത്ത്യനുപം” (എത്െ. 2:7) ത്വ
ളതിത്പ്ടനുത്തിത്ക്കടാണ്് ദദവയനേഹത്തിത്റെ ത്തളതിഞ്ഞ 
സൂര്പ്രകടാശത്തിയലക്കനു ത്കടാണ്നുവന് ഈ ആത്മടാ
വതിത്ന മറ്നുള്ളവര്ക്കനു പകര്ന്നു ത്കടാടനുക്കനുക എന്ത് 
വലതിയ അവകടാശമടായതി നടാപം കണക്കടാക്കനുന്നു. “സര്വ
ജനത്തിനുമനുണ്ടാകനുവടാനുയള്ളടാരനു മഹടാ സയതെടാഷപം” 
(ലൂത്ക്കടാ. 2:10) ആകനുന് സ്വര്ഗ്ഗീയ സപംഗീതത്തിത്റെ 
സ്വരമടാധനുര്ത്ത് നമ്നുത്ട ഹൃദയങ്ങളതില് സൂക്തി
ച്ചടാല്, അയത പ്രഭടാവപം തത്ന് മറ്നുള്ളവരതിലനുപം ഉളവടാ
ക്കനുകയതിയല്? ആ കഥ നമ്നുത്ട ഓയരടാരനുത്രനുത്ടയനുപം 
ഉള്ളതില് നതിറഞ്ഞതിരതിക്കനുന്നുത്വങ്തില്, ഒരനു തീജ്വടാല 
എന് യപടാത്ല നമ്നുത്ട സ്വതെ ഹൃദയത്തിത്ല സകല 

കറകത്ളയനുപം അതനു നീക്കതി നയമ്ടാടനു ഇടത്പടനുന് 
എല്ടാവരനുത്ടയനുപം ഹൃദയങ്ങളതിലനുപം തീകത്തിക്കയനുപം 
ത്ചയ്നുമടായതിരനുന്നു. വതിധവയനുത്ട എണ് യപടാത്ല, 
നമ്നുത്ട നതിധതി അത് സ്വീകരതിക്കടാന് തയ്ടാറടായ എല്ടാ 
മണപടാത്ങ്ങളതിലനുപം നതിറഞ്ഞനു കവതിയനുപം. “എനതിക്ക് 
ഒരനു കഥ പറയനുവടാന് ഇഷ്ടമടാണ് എന്നു യപരനുള്ള 
സനുന്രമടായ ഗടാനത്തിത്ല ഓയരടാ വടാക്കനുകളനുപം സക
ലത്തിത്റെയനുപം ദൃഢവനുപം ഹൃദയപംഗമവനുമടായ ആവതി
ഷ് ക്കടാരമടായതിരതിക്കനുപം.

“എനതിക്ക് ഒരനു കഥ പറയനുവടാന് ഇഷ്ടമടാണ്
അത് ആവര്ത്തിക്കനുന്ത് സയതെടാഷകരമടാണ്
ഓയരടാ തവണ ഞടാന് അത് പറയനുയ്ടാഴനുപം
കൂടനുതല് അത് മധനുരതിക്കനുന്തടായതി യതടാന്നുന്നു
എനതിക്ക് ഒരനു കഥ പറയനുവടാന് ഇഷ്ടമടാണ്
അത് എനതിക്ക് വളത്ര കടാര്പം ത്ചയ്തനു
അതനുമടാത്മടാണ് കടാരണപം
ഞടാന് ആ കഥ നതിയന്ടാടനു പറയടാപം”
നടാപം “നന്മ ത്ചയ്നുകയനുപം കൂട്ടായ്മ കടാണതിക്കനുകയനുപം 

ത്ചയ്നുകയടാത്ണങ്തില്” എങ്ങത്നയടാണ് നടാപം കഥ പറ
യയണ്ത്? ലളതിതമടായനുപം വ്ക്മടായനുപം അത് പറയനുക. 
നമ്നുത്ട കഥയനുത്ട പ്രയമയത്തിത്റെ മഹത്വത്തില് 
പൂര്ണ്മടായനുപം മനുഴനുകനുക. നമ്നുത്ടയനുപം നടാപം പഠതിച്ച
തതിത്റെയനുപം രൂപത്ത് മറക്കനുക. അങ്ങത്ന അവത്യ
ല്ടാപം “യയശനുവതിത്റെയനുപം തത്റെ മഹത്വത്തിത്റെയനുപം, 
യയശനുവതിത്റെയനുപം തത്റെ യനേഹത്തിത്റെയനുപം ആയതിരതി
ക്കത്ട്”. ദദവജനത്തില് അധതികപം യപരനുപം തമ്തില് 
ഒരനു യപടാരടാട്പം നടത്നുവടാന് കഥകള് പറയനുന്തതില് 
സയതെടാഷപം കത്ണ്ത്നുന്വരടാണ്. സത്ത്ത് തര്ക്ക
വതിഷയമടായതി ഉപയയടാഗതിക്കനുന്തതില് അവര് ആനന്പം 
കണ് ത്ത്നുന്നു. ഇത് ഇനതിയനുപം മരതിക്കടാത് പഴയ 
പ്രകൃതതിയനുത്ട ഒരനു കണതികയടാണ്. കര്ത്ടാവതിത്റെ 
യപടാരടാട്ങ്ങളനുപം, അഥവടാ ആത്മീയ യപടാരടാട്ങ്ങള് 
എന്നു അതനു വതിയശഷതിപ്തിക്കനുന് യനുദ്ധപം ത്ചയ്നുവടാനു
ള്ള അവകടാശത്ത് അത് ഉറപ്തിക്കനുന്നു. അത് ഒരനു 
ദനുഃഖകരമടായ ത്തറ്ടാണ്. ആത്മടാവതിത്റെ െലങ്ങള്ക്ക് 
(തടാഴ്മ, സൗമ്ത, ക്മ, യനേഹപം) യനത്ര എതതിരടായ 
ജഡതിക സ്വഭടാവത്തിത്റെ അപംശത്ത് വളര്ത്തിത്യടനു
ത്നുത്കടാണ്് നടാപം വഞ്ചതിതരടാകരനുത്.

“ദദവവചനപം” “ആത്മടാവതിത്റെ വടാള്” ( എത്െ. 
6:17) ആത്ണന്നു സത്മടായതിട്നുപം നയമ്ടാടനു പറഞ്ഞതി
രതിക്കനുന്നു. എന്ടാല് അത് നമ്നുത്ട വടാള് അല് 
എന്നു നടാപം ഓര്മ്തിക്കണപം. ആത്മടാവ് അതതിയറെ
തടായ രീതതിയതില് ത്വട്തിത്ക്കടാള്ളനുപം. എന്ടാല് “വടാള് 
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ഉറയതില് ഇടനുക” എന്ടാണ് നയമ്ടാട് പറഞ്ഞതിരതി
ക്കനുന്ത് (യയടാഹ. 18:11). പ്രകടാശ വടാഹകരടായതിരതി
ക്കനുവടാനടാണ് നയമ്ടാടനു കല്പ്തിച്ചതിരതിക്കനുന്ത്. മനു
ഷ്ര് നതിങ്ങളനുത്ട നല് െലങ്ങത്ള കണ്് സ്വര്ഗ്ഗീയ 
പതിതടാവതിത്ന മഹത്വത്പ്ടനുയത്ണ്തതിനുപം അതതിത്റെ 
െലങ്ങത്ള കടാണതിച്ചനുത്കടാണ്് നതിങ്ങളനുത്ട “ത്വളതിച്ചപം 
പ്രകടാശതിക്കത്ട്”. വചനപം ഒരനു വതിളക്കടാണ്. അതതിത്റെ 
ത്വളതിച്ചപം ത്കടാണ്് ക്തി്നുവതിത്റെ നീതതിത്യ ധരതിച്ചനുപം, 
സത്ത്ത് ഉടനുപ്ടാക്കതിയനുപം, നതിങ്ങളനുത്ട ത്വടതിപ്നുള്ള 
അങ്തിത്യ കണ്് അതതിത്ന ആഗ്രഹതിക്കത്ക്കവണ്പം 
ആ വതിളക്കതിത്ന ഉയര്ത്തിപ്തിടതിക്കനുക. പതിത്ന് മറ്നു
ള്ളവത്ര തടാഴ് മ പഠതിപ്തിയക്കണ്തതിനുപം, ഗര്വത്തില് 
നതിന്നുപം ഉരതിഞ്ഞനു കളഞ്ഞ്, അവരതിലനുപം വലനുതടായ 
പടാറയതിയലക്ക് അവത്ര എത്തിയക്കണ്തതിനു ദദവടാ
ത്മടാവ് അവത്റെ വടാള് ഉപയയടാഗതിക്കത്ട്.

ഇരനുളതിയനക്കടാള് ത്വളതിച്ചത്ത് യനേഹതിക്കനുന്വര് 
വളത്ര കനുറവടായതതിനടാല് നടാപം ആരനുപം നതിരനുത്ടാഹ
ത്പ്യടണ്തതില്. സത്ത്തിത്റെ ത്വളതിച്ചത്ത് വതില
മതതിക്കനുവടാന് ആകടാത്വതിധപം ഈ യലടാകത്തിത്റെ 
ദദവപം അയനകരനുത്ടയനുപം മനസ്തിത്ന ഇരനുട്ടാക്കതിയതി
രതിക്കനുന്നു എന്നു നടാപം ഓര്മ്തിക്കണപം. നടാപം ഒരതിക്കല് 
ആയതിരനുന്തനുയപടാത്ല പടാപത്ടാലനുപം അജ്തയടാ
ലനുപം പൂര്ണ്മടായയടാ ഭടാഗതികമടായയടാ അന്ധരടാക്കത്പ്ട് 
പനുരനുഷന്മടാരടായലടാ സ്്ീകളടായലടാ നടാപം ചനുറ്ത്പ്ട്തിരതിക്കനു
ന്നു. ചതിലര് പൂര്ണ്മടായനുപം അന്ധരടാണ്, അവര്ക്കനു 
സദ് വര്ത്മടാനത്ത് തതിരതിച്ചറതിയനുവടായനടാ വതിലമതതി
ക്കനുവടായനടാ ആവതില്, മറ്നുള്ളവര്യക്കടാ ആനന്വനുപം 
സയതെടാഷവനുപം അവര്ക്കനു നഷ്ടത്പ്ടനുന്നു. കനുറച്ചനു 
കടാണടാപം, എങ്തിലനുപം അകത്ലയനുള്ളത് കടാണടാനടാ
കടാത്തതിനടാല് അവര്ക്ക് “ഇയപ്ടാഴത്ത് ദനുഷ്ടയലടാ
കത്ത്” മടാത്മടാണ് കടാണടാനടാവനുക. വരനുവടാനുള്ള 
യനുഗങ്ങളതില് ദദവപം ക്തി്നു യയശനുവതില് (എത്െ. 
2:7) ഉള്ളവരടായ നമനുക്ക് അവതിടനുത്ത് കൃപയനുത്ടയനുപം 
യനേഹടാര്ദ്മടായ കരനുണയനുത്ടയനുപം അത്ധതികമടായ 
സ്ത്നുകത്ള കടാണതിക്കനുപം. കൂടടാത്ത നതിങ്ങളനുത്ട 
കരനുണയടാല് യഹൂദനുപം ജടാതതികള്ക്കനുപം കരനുണ ലഭതി
ക്കനുന്ത് (യറടാമ. 11:31) എപ്രകടാരത്മന് പദ്ധതതിയനുപം 
അവതിടനുന്് കടാണതിച്ചനു തരനുപം. ഒരനു അന്ധന് കടാഴ്ചശക്തി
ത്യ യഭദത്പ്ടനുത്നുന്തതിലൂത്ട വലതിയ സയതെടാഷപം 
നല്കത്പ്ടനുന്തനുയപടാത്ല തത്ന് ആത്മീയമടായതി 
അന്ധരടായവത്ര അവര് നയമ്ടാടനു കൂടതി സയതെടാ
ഷതിയക്കണ്തതിനു ആത്മടാവതിത്റെ യലപനത്തിയലക്ക് 
– വചനപം – അവത്ര നയതിക്കനുന്തതിലൂത്ട നമനുക്ക് 

ആനന്പം വരതികയനുപം അവര് നയമ്ടാത്ടടാത്് ഇങ്ങത്ന 
പടാടനുന്തതില് സയതെടാഷതിക്കനുകയനുപം ത്ചയ്നുപം.

“ഓ! ദര്ശനപം! അതനു വളത്ര ആനന്പരവശനടാക്കനു
ന്നു, ത്കടായ് ത്നുകടാത്ര നതിങ്ങളനുത്ട യശഖരണപം തതിടനു
ക്കത്തിലടാകത്ട് എന്നു ഞങ്ങള് പ്രടാര്ത്ഥതിക്കനുന്നു.”

“അവയ്കനു കണ്നുത്ണ്ങ്തിലനുപം കടാണനുന്തില്. അവയ്കനു 
ത്ചവതിയനുത്ണ്ങ്തിലനുപം യകള്ക്കനുന്തില്” എന്നു പറയനുന്
ത് ഇന്നു നതിരവധതിയപ്രനുത്ട കടാര്ത്തിലനുപം ശരതിയടാണ് 
(സങ്ീ. 115:5,6). വ്ക്മടായനുപം സ്പഷ്ടമടായനുപം കടാണനു
ന്വരനുപം യകള്ക്കനുന്വരനുമടായ തതിരത്ഞ്ഞടനുക്കത്പ്ട്
വരതിലനുപം തതിരത്ഞ്ഞടനുക്കത്പ്ട്വത്രയപ്ടാത്ല ഉള്ളവരതി
ലനുപം ഒഴതിത്ക ഉള്ളവരനുത്ട നതിരീക്ണ കടാലഘട്പം ഈ 
യനുഗത്തില്ത്ത്ന് അവസടാനതിക്കനുത്മന്നു ദദവപം 
അവതിടനുത്ത് വചനത്തിത്റെ വതിളക്കതിനടാല് കടാണതിച്ചനു 
തരനുന്നു. യയശനുവതിത്റെ മറനുവതില മൂലപം യഥടാസ്ടാപന 
യനുഗപം ഉണ്ടായകണ്തനുണ്് (അത്പ്ടാ. 3:19-21). “അന്നു 
കനുരനുടന്മടാരനുത്ട കണ്നു തനുറന്നു വരനുപം; ത്ചകതിടന്മടാരനുത്ട 
ത്ചവതി അടഞ്ഞതിരതിക്കയനുമതില്”. അങ്ങത്ന സകലരനുപം 
“സത്ത്തിത്റെ പരതിജ്ടാനത്തില്” എത്നുകയനുപം, 
ഭൂമതി “യയഹടാവയനുത്ട പരതിജ്ടാനപം” ത്കടാണ്നു നതിറയനു
കയനുപം ത്ചയ്നുപം. ഏറ്വനുപം ത്ചറതിയവര് മനുതല് വലതിയ
വര് വത്ര ദദവത്ത് അറതിയനുന്തടാകയടാല് ആരനുപം 
തത്റെ അയല്ക്കടാരയനടാടനു “കര്ത്ടാവതിത്ന അറതിക” 
എന്നു പറയനുകയതില് (ത്യശ. 35:5; 11:9; 1 തതിത്മടാ. 
2:4; യതിര. 31:34).

രടാജ്ത്തിത്റെ സനുവതിയശഷവനുപം ദദവത്തിത്റെ 
ആഴയമറതിയ കടാര്ങ്ങളനുപം അവതരതിപ്തിക്കനുന്തതിനു യയ
ശനുവതിത്റെ മടാതൃക പതിന്പറ്നുവടാന് നടാപം ശ്മതിക്കണപം. 
എല്ടാ സമയത്നുപം സകല മനുഷ്രനുത്ടയനുപം മനുന്പതില് 
ക്തി്നുവതിത്റെ നീതതി ഉയര്ത്തിപ്തിടതിക്കനുന്തതിലൂത്ട, 
ദദവത്തിത്റെ ആത്മടാവ് ഉള്ളതിലനുണ്് എന്നു യതടാന്നു
ന്വര്ക്ക് “ദദവത്തിത്റെ ആഴയമറതിയ കടാര്ങ്ങത്ള” 
കടാണതിച്ചനു ത്കടാടനുക്കനുവടാന് “ജീവതിക്കനുന് സനുവതിയശ
ഷമടായതി” തീരനുക (1 ത്കടാരതി. 2:9-16),

ആത്മടാവതില്ടാത്വര്ക്ക് ആര്ക്കനുപം ആത്മീയവനുപം 
ആഴയമറതിയതനുമടായ കടാര്ങ്ങത്ള ഗ്രഹതിക്കനുവടാനടാകതി
ല്. “യകള്പ്ടാന് ത്ചവതിയനുള്ളവര് യകള്ക്കത്ട്” (മത്ടാ. 
11:15). അങ്ങത്ന നടാപം യകള്പ്ടാന് ത്ചവതിയതില്ടാത്
വത്ന കണ്നുമനുട്തിയടാല് അവയനടാടനു സപംസടാരതിക്കടാ
ത്ത വതിട്നുയപടാരനുകയടാവണപം നമ്നുത്ട രീതതി. നമനുക്ക് 
അവത്നടാരനു ത്ചവതി ത്കടാടനുക്കനുവടാന് കഴതിയതില്. ദദവപം 
അത് “തക്കകടാലത്്” അവനു നല്കനുപം. വതിലയയറതിയ 
സമയവനുപം ഊര്ജ്വനുപം പടാഴടാക്കതി കളയയണ് ആവ
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ശ്മതില്. യനേഹയത്ടാടനുപം അനുക്യയടാടനുപം അവത്ര 
ദദവത്തിനു ഏല്പ്തിച്ചനു ത്കടാടനുക്കനുക, അവരനുത്ട 
പടാതയതില് തടസ്മടായതി തീരടാതതിരതിക്കനുക.

“കപടമതില്ടാത്” “സടാക്ടാല് യതിസ്ടായയല്നതില്” 
നതിന്നുപം നതിങ്ങള് യകള്പ്ടാനുള്ള ത്ചവതിത്യ പ്രതീക്തി
ക്കനുക. നതിങ്ങള്ക്കനു രണ്നുയപര്ക്കനുപം പരതിചയമനുള്ള 
ആത്മീയ കടാര്ങ്ങത്ളക്കനുറതിച്ച് ആദ്പം സപംസടാരതിച്ച് 
തനുടങ്ങനുക. അങ്ങത്ന നതിങ്ങള് ഒയര ആതമടാവനുള്ളവ
ര് എന്നുപം ക്തി്നുവതിത്റെ സമര്പ്തിതനടായ അനുയടായതി 
എന്നുപം അവന് തതിരതിച്ചറതിയനുപം. പതിത്ന് ദദവത്തിത്റെ 
ആഴയമറതിയ കടാര്ങ്ങത്ള കനുറതിച്ച് സപംസടാരതിക്കനുക. 
എന്ടാല് നതിങ്ങളനുത്ട കൂടതിയച്ചരല് വടാക്കനുകളനുത്ട ഒരനു 
യപടാരടാട്പം അഥവടാ തര്ക്കപം ആകടാത്ത ഇരനുവര്ക്കനുപം 
ലടാഭകരവനുപം അനുഗ്രഹപം നല്കനുന്തനുപം ആയതിത്ീരനുപം. 
നമ്നുത്ട ആധടാരവടാക്ത്തിത്റെ അര്ത്ഥത്ത് വതില
മതതിക്കണത്മങ്തില്, നടാപം നന്മ ത്ചയ്നുന്നു, കൂട്ടായ്മ 
ആചരതിക്കനുന്നു എന്നു യതടാന്നുന്തനുവത്ര തനുടയരണ്
തടാകനുന്നു. അങ്ങത്നയനുള്ള യടാഗങ്ങളതിലടാണ് ദദവപം 
പ്രസടാദതിക്കനുന്ത്. നമനുക്ക് ഉപയയടാഗമതില്ടാത് ഒരനു 
രൂപയയടാ, ഒരനു നതിമതിഷയമടാ, ഒരനു മണതിക്കൂയറടാ നല്കനു

ന്ത് ഒരനു യടാഗത്തിനുപം തനുല്മടാകനുന്തില്. നതിങ്ങള്ക്ക് 
അങ്ങത്ന യതടാന്നുന്തനുവത്ര ത്കടാടനുക്കനുക, അങ്ങത്ന 
“അത്രപം യടാഗങ്ങളതില് ദദവപം പ്രസടാദതിക്കനുന്നു” 
എന്നു നതിങ്ങളനുത്ട ഹൃദയങ്ങളതില് യതടാന്തിക്കനുപം.

“അവര് യയഹടാവത്യ അവത്റെ നന്മത്യ ത്ചടാല്തിയനുപം 
മനുഷ്പനുത്ന്മടാരതില് ത്ചയ്ത അത്ഭനുതങ്ങത്ള ത്ചടാല്തിയനുപം 
്നുതതിക്കത്ട്. അവര് യ്ടാത്യടാഗങ്ങത്ള കഴതിക്കയനുപം 
സപംഗീതയത്ടാടനുകൂത്ട അവത്റെ പ്രവൃത്തികത്ള 
വര്ണ്തിക്കയനുപം ത്ചയ്ത്ട്” (സങ്ീ. 107:21,22)

ന്ടായവടാദത്തിനനുള്ള അവകടാശത്ത് തതിരതിച്ചറതിയനുന്നു
UNDERSTANDING THE PRIVILEGE OF REASONING

“വരനുവരിന് നമനുകനു തമ്രില് വാദരികാപം എന്നു യന്ഹാവ അരനുളരികചയ്നുന്നു” കയശ. 1:18

മനുഷ്മനസ്തിത്റെ ഏറ്വനുപം 
കനുലീനമടായ കഴതിവനുപം, മനുഷ്
ത്വത്തിത്ല ദതിവ്സടാദൃശ്ത്തി
ത്റെ സ്പഷ്ടമടായ അടയടാളവനു
മടാണ് ന്ടായവടാദപം. ത്യശ. 
1:18 ല് നല്കതിയതിരതിക്കനുന് 
ദദവത്തിത്റെ ക്ണത്തിനു 
നത്മ് പരതിഗണതിക്കനുന്തതി
നുപം യയടാഗ്ത്രന്നു ത്തളതിയതി
ക്കനുന്തതിനുപം സമര്പ്തിതരടായ 
വതിശ്വ് മക്കത്ള ക്ണതിച്ച 
ദദവവനുമടായനുള്ള കൂട്ടായ്മയതി
ല് എത്നുവടാന് മനുഷ്ത്ന 
അതനു പ്രടാപ്തമടാക്കനുകയനുപം ത്ചയ്നുന്നു. ന്ടായവടാദപം 
ത്ചയ്നുന്തതിലൂത്ട ഞങ്ങളനുത്ട ഇന്ദ്രതിയങ്ങത്ള അഭ്
സതിപ്തിക്കനുവടാന് എപ്തിെനതി യവദവതിദ്ടാര്ത്ഥതികള് 

എന് നതിലയതില് ഞങ്ങള് ശ്
മതിക്കനുന്നു! നടാപം ഈ തതിരതിച്ചറതി
വതില് ഉറച്ചവരടായതിരതിക്കണപം: 
യയഹടാവയതില് വതിശ്വസതിക്കനു
ന്വരനുപം, അവതിടനുത്ത് വടാ
ഗ് ദത്ങ്ങളതില് പ്രത്ടാശയനു
ള്ളവരനുപം ഒഴതിത്ക ആയരടാടനുപം 
അവതിടനുന്് ഒരതിക്കലനുപം വടാദതി
ക്കനുന്തില്.

ത്പടാതനുത്വയനുള്ള മതപ
രമടായ അറതിവതിത്റെ മണ്
ലത്തില് സകലത്ത്യനുപം 
രഹസ്ത്തിലടാക്കനുവടാനുള്ള 

തടാത്പര്പം ഉണ്്. വതിശ്വടാസത്തിത്റെ യഥടാര്ത്ഥവനുപം 
പ്രശ്വനുമടായ അഭ്സനത്തിത്റെ െലപം ആണ് അത് 
എന്നു കടാണനുന്നു. അല്ടാത് പക്പം ബനുദ്ധതിമടാനടായ 
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മനുഷ്ന് യനുക്തിയനുത്ട ഉപയയടാഗപം ഉയപക്തിക്കനുന്
തടായതി കടാണത്പ്ടനുന്നു. അവതിത്ട അവരനുത്ട വതിശ്വടാസ
ത്ത് യകവലപം വതിശ്വടാസ്തയതിയലക്കനു ചനുരനുക്കനുന്നു. 
ദദവപം നമനുക്ക് നല്കതിയതിരതിക്കനുന് ന്ടായവടാദപം ത്ച
യ്നുവടാനുള്ള കഴതിവതിത്ന മടാറ്തിത്വച്ചനു ത്കടാണ്് യടാത്തടാരനു 
യചടാദ്വനുപം ഇല്ടാത്ത സകലവനുപം നടാപം സ്വീകരതിക്കണ
ത്മന്് സ്ഷ്ടടാവ് ആഗ്രഹതിക്കനുന്തില്. ദദവത്തിത്റെ 
ഭൂമതിയതിത്ല സകല സൃഷ്ടതികളതിലനുപംത്വച്ച് മനുഷ്ത്ന
ക്കനുറതിച്ച് ഇങ്ങത്ന പറഞ്ഞതിരതിക്കനുന്നു, “നടാപം നമ്നുത്ട 
സ്വരൂപത്തില് നമ്നുത്ട സടാദൃശ്പ്രകടാരപം മനുഷ്ത്ന 
ഉണ്ടാക്കനുക” (ഉല്പ. 1:26) ദദവ സടാദൃശ്ത്തിലനുള്ള 
കഴതിവടായ ന്ടായവടാദപം ത്ചയ്നുവടാനുള്ള ശക്തിത്യ 
പനുരനുഷനുപം സ്്ീക്കനുപം സമ്ടാനതിച്ചത് നടാമനുപം നമ്നുത്ട സ്
ഷ്ടടാവനുപം തമ്തിലനുള്ള സയചതനവനുപം സചതിതെനവനുമടായ 
നതിലയതിലനുളള ആശയവതിനതിമയത്തിന് ഇടയടാക്കതി.

നരിങ്ള് എന്പ്ാകഴങ്രി�നുപം  
ദദവന്ത്ാട്ച് സപംസാരരിചരിട്നുന്ണ്ാ?

തീര്ച്ചയടായനുപം! ദദവത്ത് വതിശ്വസതിക്കയനുപം, ദദ
വയത്ടാട് ത്ചറതിയ യതടാതതിത്ലങ്തിലനുപം ബന്ധത്തില് 
വരതികയനുപം ത്ചയ്തവര്ക്ക്, ദദവവനുമടായതി ഒരനു ആദ
രണീയനടായ സനുഹൃത്തിയനടാടനു സപംസടാരതിക്കനുന്തനു
യപടാത്ല കടാര്ങ്ങത്ള സപംസടാരതിക്കനുന്ത് ആവശ്ത്മ
ന്നു യതടാന്തിയതിട്നുണ്്. എത്തെടാരനു അവകടാശപം! ഇത് 
മഹടാനുപം, വല്ഭനുപം, അപരതിയമയമടായ മഹത്വത്തിലനു
ള്ളവനുപം, സകലത്തിത്റെയനുപം സ്ഷ്ടടാവനുമടായ ദദവ
യത്ടാടനു സപംസടാരതിക്കനുന്തതിനടായതി തനുനതിയനുന്തതില് 
നടാപം ഭയപരവശരനുപം, ആശ്ചര്പം നതിറഞ്ഞവരനുമടാണ്. 
എത്തെന്ടാല് അവതിടനുന്് സൗഹൃദത്തിത്റെ കരങ്ങള് 
നമ്തിയലക്കനു നീട്നുകയനുപം, നയമ്ടാടനു സപംഭടാഷണത്തില് 
ഏര്ത്പ്ടനുവടാന് ആഗ്രഹതിക്കനുകയനുപം ത്ചയ്നുന്നു.

എന്രിനാണ്ച് ദദവപം തകറെ സൗഹ്തൃദത്രികറെ  
കരങ്ള് നീട്നുന്ത്ച്?

മനുഷ്രടാശതിയതിത്ല എല്ടാവരനുപം കൃപയതില് നതിന്നു 
വീണനു യപടായതിരതിക്കനുന്നു പനുത്ത്വത്തിത്റെ അവകടാശ
ങ്ങത്ള അര്ഹതിക്കനുന്തില്. ത്വയതിലടാറതിയയപ്ടാള് യതടാട്
ത്തില് നടന്നുത്കടാണ്് ആദടാമതിയനടാടനുപം ഹവയയടാടനുപം 
സപംസടാരതിച്ചയപ്ടാള് ഉണ്ടായതിരനുന് ഊഷ്മളമടായ യനേഹ
ബന്ധത്തില് നതിന്നുപം ആദതിമടാതടാപതിതടാക്കളനുത്ട അനു
സരണയക്കടതിനടാല് അകറ്തി നതിര്ത്ത്പ്ട്നു (ഉല്പ. 3:8).

എന്തിരനുന്ടാലനുപം തമ്തിലനുള്ള വതിടവനു നതികത്നുവടാന് 
തതിടനുക്കയത്ടാത്ട അവതിടനുന്് തയ്ടാറടാണ്: “വരനുവതിന് 

നമനുക്കനു തമ്തില് വടാദതിക്കടാപം”. പടാര്ര്മടായ നമ്നുത്ട 
ത്തറ്നുകത്ളയനുപം പരടാജയങ്ങത്ളയനുപം പരതിയശടാധതിച്ചനു, 
നത്മ് തയന്ടാടനുള്ള കൂട്ടായ്മയതിയലക്കനു തതിരതിത്ക 
വതിളതിക്കനുവടാന് ദദവപം തടാത്പര്ത്പ്ടനുന്തനുത്കടാ
ണ്ടാകനുയമടാ ഇത്? യയശനു പറഞ്ഞ മനുടതിയനടായ പനു
ത്ത്റെ ഉപമയതിത്ല പതിതടാവതിത്നയപ്ടാത്ല, നമ്നുത്ട 
ബലഹീനതയതില് നയമ്ടാടനു സഹതപതിച്ചനുത്കടാണ്്, 
നടാപം ദദവത്തിങ്യലക്കനു യനടാക്കനുന്തതില് സയതെടാഷതി
ക്കനുന്നുണ്ടാകനുയമടാ, തയറെതടായ രീതതിയതില് നമ്നുത്ട 
അവസ്ത്യ ഓര്ത്് സ്വര്ഗ്ഗീയ പതിതടാവ് ദനുഃഖതിക്കനു
ന്നുണ്ടാകനുയമടാ? അങ്ങത്ന ആയതിരതിക്കടാപം: എന്ടാല് 
ദദവപം നീതതിയയടാത്ട ആദടാമതിത്നയനുപം അവത്റെ വപം
ശത്ത്യനുപം ന്ടായപം വതിധതിച്ചതിരതിക്കനുന്തതിനടാല് തത്റെ 
വതിധതിത്യ തതിരതിത്ക എടനുക്കനുവടാനടാകനുയമടാ എന്നു 
നമനുക്ക് ന്ടായവടാദപം ത്ചയ്ടാപം? ദതിവ്യനേഹപം തത്റെ 
നീതതിയനുത്ട സ്വഭടാവത്ത് ഇല്ടാതടാക്കനുയമടാ? ഇല്!

ദദവപം തത്റെ സ്വതെ നീതതിത്യ ഒരതിക്കലനുപം ലപംഘതി
ക്കനുകയതില് എന്നു തതിരനുത്വഴനുത്നുപം യനുക്തിയനുപം ഉറപ്നു 
നല്കനുന്നു. സങ്ീര്ത്നക്കടാരന് ഇങ്ങത്ന പറയനുന്നു: 
“നീതതിയനുപം ന്ടായവനുപം നതിത്റെ സതിപംഹടാസനത്തിത്റെ 
അടതിസ്ടാനമടാകനുന്നു” (സങ്ീ. 89:14). ഹബക്കൂ
ക്ക് ഇങ്ങത്ന പ്ര്ടാവതിക്കനുന്നു: “എത്റെ ദദവമടായ 
യയഹടായവ... യദടാഷപം കണ്നുകൂടടാത്ത വണ്പം നതിര്മ്ല 
ദൃഷ്ടതിയനുള്ളവനുപം പീഡനപം കടാണമടാന് കഴതിയടാത്വ
നുമടായനുയള്ളടായവ” (ഹബ. 1:12,13). നീതതിമടാനടായവന് 
ദനുഷ്ടത അപംഗീകരതിക്കനുവടായനടാ പടാപത്ത് യപ്രടാത്ടാ
ഹതിപ്തിക്കനുവടായനടാ കഴതിയനുകയതില്.

പരികന്, എങ്കന നമനുക്ച് അവങ്ന്�കനു വരാപം?
അവതിടനുന്് ഇങ്ങത്ന പറയനുന്തതിനടാല് നമനുക്ക് 

അവങ്യലക്കനു ത്ചല്ടാപം: “നതിങ്ങളനുത്ട പടാപങ്ങള് കടനു
ഞ്ചനുവപ്ടായതിരനുന്ടാലനുപം ഹതിമപം യപടാത്ല ത്വളനുക്കനുപം; 
രക്ടാപംബരപം യപടാത്ല ചനുവപ്ടായതിരനുന്ടാലനുപം പഞ്ഞതി 
യപടാത്ല ആയതിത്ീരനുപം”. എന്ടാല് നടാപം പടാപത്തില് 
ജനതിച്ച് അധര്മ്ത്തില് വളര്ന്തിരതിക്കനുന്തതിനടാല് 
ഇത് എങ്ങത്ന യനടതിത്യടനുക്കനുവടാനടാകനുപം? ഇതതിത്റെ 
ഉത്രപം നതിഗൂഢമല്. അത് യനുക്തിയനുക്വനുപം ഉചതി
തവനുമടാണ്. ദദവപം തത്റെ മഹടായനേഹത്ടാല് 
യലടാകത്ത് പടാപത്തിത്റെ പരതിണതിതെലങ്ങളതില് 
നതിന്നുപം സ്വതന്ത്രരടാക്കനുവടാന് ഒരനു വഴതി നല്കതിയതിരതി
ക്കനുന്നു. ഒരനുവത്റെ [ആദടാമതിത്റെ] ലപംഘനത്ടാലടാണ് 
ദദവത്തില് നതിന്നുപം സകലരനുപം അകറ്ത്പ്ട്തനുപം മരണ
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ത്തിനു വതിധതിക്കത്പ്ട്തനുപം. അവനു പകരപം മത്റ്ടാരനുവത്റെ 
[യയശനുവതിത്റെ] ബലതിയടാലടാണ് ആദടാമനുപം അവത്റെ 
സതെതതികളനുപം യമടാചതിതരടാകനുവടാന് യപടാകനുന്ത്. ദതി
വ്നീതതിത്യ തൃപ്തതിത്പ്ടനുത്നുവടാന് കഴതിയനുന് ഏക 
പൂര്ണ് മനുഷ്നടായ യയശനുവതിത്റെ ശനുദ്ധതിവരനുത്നു
ന് രക്ത്ത് സ്വതെമടായതി തന്തില് പനുരട്നുന്വര്ക്കനു 
മടാത്യമ പടാപത്തിത്റെ കടനുഞ്ചനുവപ്നു മടാറ്നുവടാനടാകൂ. 
ദദവപം നത്മ് യനടാക്കനുയ്ടാള്, പടാപത്തിത്റെ കറകള് 
അവതിടനുന്് കടാണനുന്തില്: എന്ടാല് നമ്നുത്ട കറകത്ള 
മറയ് ക്കനുന് പ്രതീകടാത്മകമടായ ത്വളനുത് അങ്തി
യടായ ക്തി്നുവതിത്റെ നീതതി മടാത്മടാണ് അവതിടനുന്് 
കടാണനുന്ത്. ദദവപം പറയനുന്നു: “വരനുവതിന്, നമനുക്കനു 
വടാദതിക്കടാപം”.

നാപം വീകണ്ടനുകകപ്ട്രിരരികനുന്നു
രക്കത്റെ മരണ പ്രക്തിയകളനുത്ട ഒരനു ഭടാഗമടായതി

രനുന്നു പീഡ എങ്തിലനുപം, അതല് നത്മ് രക്തിക്കനുന്ത്. 
നമനുക്കടായനുള്ള യയശനുവതിത്റെ മരണമടാണ് നത്മ് ആ 
വതിധതിയതില് നതിന്നുപം യമടാചതിപ്തിക്കനുന്ത്. ആദടാമതിത്ന
യനുപം ഒരനു വ്ത്ടാസമതില്ടാത്ത മരണത്പ്ട്നുയപടാകനുന് 
അവനതിലനുള്ളവത്രയനുപം യമടാചതിപ്തിക്കനുവടാന് ദതിവ്നീ
തതിക്ക് യയശനു ആവശ്മടായ വതില നല്കതി. ഇവതിത്ട 
ദദവത്തിത്റെ മതിതവ്യത്ത് ത്വളതിത്പ്ടനുത്നുന്
തതിത്ന ന്ടായവടാദപം ത്ചയ്നുന്നു. തക്കകടാലത്് ക്തി
്നുവതിലനുള്ള സകലര്ക്കനുപം ജീവന് ലഭതിയക്കണ്തതിനു 
ഒരനു രക്കന് ആവശ്മടായതിരനുന്നു (1 തതിത്മടാ. 2:6; 1 
ത്കടാരതി. 15:22). യയശനു നല്കതിയ ജീവന് എയന്ക്കനു
മടായതി ത്വളതിത്പ്ട്തിരതിക്കനുന്നു എന്് ന്ടായവടാദപം ത്ച
യ്നുന് മനസ്് കത്ണ്ത്നുന്നു. അവതിടനുന്് നല്കതിയ 
വതിലത്യ തതിരതിത്ക എടനുക്കനുവടാന് തനതിക്ക് ആകതില്. 
നമ്നുത്ട കര്ത്ടാവ് “യലടാകപം ഇനതി എത്ന് കടാണനു
കയതില്” (യയടാഹ. 14:19) എന്നു പറഞ്ഞതനുയപടാത്ല, 
തത്റെ പനുനരനുത്ഥടാനത്തിങ്ല്, നമ്നുത്ട കര്ത്ടാവ് 
മനുഷ്ജീവനതിയലക്കല് ദതിവ്പ്രകൃതതിയതിയലക്കടാണ് 
പ്രയവശതിച്ചത്. ഇത് യനുക്തിയനുക്യമടാ? അത്ത! ന്ടാ
യയനുക്യമടാ? അത്ത!

നാപം ദദവകത് ബഹനുമാനരിചാല് അവരിടനുന്്ച് 
നകമ്യനുപം ബഹനുമാനരികനുപം 

ബഹനുമടാനത്തിലനുപം യനേഹബന്ധത്തിലനുപം വതിശ്വ്
തയതിലനുപം പണതിയത്പ്ട് മനസ്നുകളനുത്ടയനുപം ഹൃദയങ്ങ
ളനുത്ടയനുപം ഒത്നുയചരലടാണ് യഥടാര്ത്ഥ സൗഹൃദപം. 
കടാര്ങ്ങത്ള സപംസടാരതിക്കനുവടാനുള്ള തത്റെ മക്കളനുത്ട 

വതിശ്വ്തയതിലനുപം സമീപനത്തിലനുപം നല്വനടായ ഒരനു 
ജഡീയ പതിതടാവ് പ്രശപംസതിക്കനുന്നു. കനുടനുപംബ പ്രശ്നങ്ങ
ത്ള സ്വയപം ദകകടാര്പം ത്ചയ്നുവടാന് തങ്ങള് മതതിയടാ
യവരടാണ് എന്നു കനുഞ്ഞനുങ്ങള്ക്കനു യതടാന്നുന്തനു
വത്ര പതിതടാക്കന്മടാരടായതിരതിക്കനുപം കനുടനുപംബ പ്രശ്നങ്ങത്ള 
പരതിഹരതിക്കനുന്ത്.

ആയതതിനടാല് നമ്നുത്ട ദതിനപംയതടാറനുമനുള്ള ആശ
ങ്കത്ളക്കനുറതിച്ചനുപം, വതിജയപരടാജയങ്ങത്ളക്കനുറതിച്ചനുപം, 
പ്രത്ടാശകത്ളയനുപം ഭയങ്ങത്ളയനുപം കനുറതിച്ചനുപം സപംസടാരതി
ക്കനുവടാന് സ്വര്ഗ്ഗീയ പതിതടാവ് നത്മ് ക്ണതിക്കനുന്നു. 
ദബബതിളതിത്ല ഉപയദശങ്ങത്ള സപംബന്ധതിയച്ചടാ, ക്തി
്ീയ ജീവതിതത്തിത്ല പ്രശ്നങ്ങളതില് നതിന്നുപം ഉളവടായ 
വതിഷയങ്ങളതിയലടാ നമ്നുത്ട പതിതടാവതിത്റെ ഉപയദശപം 
യതടനുകയടാണ് നമ്നുത്ട സ്വടാഭടാവതികമടായ ശരണപം. 
അത്രപം മഹടാ ബഹനുമതതി ലഭതിക്കനുയ്ടാള് നമ്നുത്ട 
സമീപനപം തീര്ച്ചയടായനുപം തടാഴ് ച്ചയനുള്ളതടായതിരതിക്കണപം. 
എന്ടാല് നമനുക്ക് അയയടാഗ്മടായതി യതടാന്നുന്തനുത്കടാ
യണ്ടാ, നടാപം പരതിയശടാധതിക്കനുവടാന് മടതി കടാണതിക്കനുന് 
സ്വഭടാവത്തിത്റെ ഏത്തങ്തിലനുപം തന്തിഷ്ടത്ത് അവങ്ല് 
നതിന്നു മറയ് ക്കനുവടാന് ആഗ്രഹതിക്കനുന്യതടാ ദദവത്തി
ത്റെ മഹടാ യനേഹത്ത് ദനുര്വതിനതിയയടാഗപം ത്ചയ്നുന്തനുപം 
സൗഹൃദത്തിത്റെ പതിതൃതനുല്മടായ ഹ്ത്ത് നതിന്തി
ക്കനുന്തനുപം ആണ്. നതിരതെരമടായ ചര്ച്ചയനുത്ട ആവ
ശ്കത ഇയപ്ടാഴതില്, നടാപം വളര്ന്തിരതിക്കനുന്നു എന്നു ചതി
തെതിച്ചനുത്കടാണ്് ദദവയത്ടാടനു കൂട്ടായ്മ കൂടനുന്തതില് 
നത്മ് തടയനുന്ത് വളത്ര സങ്ടകരമടായ കടാര്മടാണ്. 
നമ്നുത്ട ഹൃദയ ഇച്ഛയനുപം നമ്നുത്ട ന്ടായയനുക്തയനുപം 
നത്മ് ഇങ്ങത്ന പറയതിക്കനുവടാന് ദദവപം അനുവദതിക്കനു
ന്നു: കര്ത്ടായവ, ഞടാന് അങ്ങയതില് ആനന്തിക്കനുന്നു. 
അവതിടനുത്ത് കരനുതലതില് ഞടാന് ആശ്യതിക്കനുന്നു; 
എത്റെ യഥടാര്ത്ഥ സനുഹൃയത് എത്റെ എല്ടാ ബനുദ്ധതി
മനുട്നുകളതിലനുപം ഞടാന് നതിങ്യലക്കനു ഓടതിവരനുന്നു.



17  മ്റാരചഡ് - ഏപ്ില് 2022

യയടാഗ്വനുപം അയയടാഗ്വനു്മടായ അഭതിലടാഷങ്ങള്
WORTHY AND UNWORTHY AMBITIONS

“മനുന്പേ അവകറെ രാജ്യവനുപം നീതരിയനുപം അന്ന്വഷരിപ്രിന്; അന്താടനുകൂകട ഇകതാകകയനുപം  
നരിങ്ള്കനു കരിട്നുപം” (മത്ാ. 6:33)

മഹടാഗനുരനു അമതിതവ്യപം 
ഒന്നുപം നത്മ് പഠതിപ്തിച്ചതിട്തി
ല്. പതിതടാവതിത്റെ യവലയതില് 
തടാന് ഉത്ടാഹതി ആയതിരനുന്നു. 
“ഉത്ടാഹത്തില് മടനുപ്തില്ടാ
ത്ത ആത്മടാവതില് എരതിവനു
ള്ളവരടായതി കര്ത്ടാവതിത്ന 
യസവതിപ്തിന്" എന്നു തത്റെ 
അനുയടായതികത്ള തടാന് പഠതി
പ്തിച്ചനു. എങ്തിലനുപം ഭൗമതികമടായ നതിയക്പങ്ങത്ള കൂട്തി 
വയ് ക്കനുന് തരത്തിലനുള്ള സ്വടാര്ത്ഥതയനുത്ട രൂപപം 
നമ്നുത്ട ഉത്ടാഹപം ദകത്ക്കടാള്ളരനുത് എന്ടായതിരനുന്നു 
അവതിടനുത്ത് പഠതിപ്തിക്കല്. പകരപം നടാപം സ്വര്ഗ്ഗീയമടായ 
നതിയക്പങ്ങത്ള കൂട്തി വയയ്കണ്തടാണ്. ഭൗമീകമടായ 
നതിയക്പങ്ങത്ള കവര്ത്ന്ടനുക്കനുന് പനുഴനുവതിത്റെയനുപം 
തനുരനു്തിത്റെയനുപം കള്ളന്മടാരനുത്ടയനുപം പരടാമര്ശത്തി
ലൂത്ടത്ത്ന് അവതിടനുത്ത് ഉപയദശത്തിത്റെ തത്വപം 
വതിശടാലമടായത്തന്നു മടാത്മല് ഉയര്ന് തലത്തിലനുള്ള
തടാത്ണന്നുപം നടാപം മനസ്തിലടാക്കനുന്നു. വളത്ര പ്രയത്ക
മടായ സടാഹചര്ത്തിന് കീഴതിലല്ടാത്ത ഭക്ണയമടാ, 
വസ്്യമടാ ആവശ്ത്തിലധതികപം യശഖരതിച്ചനു വയ് ക്കനുന്
ത് വതിഢ്ഡതിത്മടാത്ണന്നു എല്ടാവരനുപം സമ്തതിക്കനുപം. 
പത്ക് ത്പടായന്ടാ, ബടാങ്തിത്ല പണയമടാ, കരടാറനുക
യളടാ, യറ്ടാക്കനുകയളടാ നതിയക്പതിയക്കണ്തനുത്ണ്ന്നുപം 
കൃഷതിയതിടങ്ങയളടാടനു കൃഷതിയതിടങ്ങളനുപം, വീടതിയനടാടനു 
വീടനുപം കൂട്ണപം എന്നുപം അവര് ചതിതെതിക്കനുന്നു. അയത 
തത്വമടാണ് ഇവതിത്ടയനുപം ഉള്ളത്. ഒരനു പനുഴനുവതിനുപം 
ബടാങ്തിത്ല അക്കൗണ്തിത്ന ത്തടാടനുവടായനടാ, തനുരനു്തി
നു സ്വര്ണ്ത്ത് ദകയ്ടക്കനുവടായനടാ, കള്ളന്മടാര്ക്കനു 
അവകടാശത്ത് യമടാഷ്ടതിക്കനുവടായനടാ കഴതിയടാത്തനു
യപടാത്ലതത്ന്.

എല്ടാത്രപം നതിയക്പങ്ങള്ക്കനുപം അവയനുത്ട 
മൂല്പം നഷ്ടത്പ്യട്ക്കടാപം. നമ്ള് മരതിക്കനുയ്ടാള് അവ 
മനുന്പ് ഉണ്ടായതിരനുന്തില്ടാ എന്തനുയപടാത്ല അവയനുത്ട 
മൂല്വനുപം നഷ്ടത്പ്ടനുന്നു. വ്വസ് എതെനു തത്ന് 

ആയതിരനുന്ടാലനുപം ഇയപ്ടാഴ
ത്ത് സടാഹചര്ങ്ങള്ക്കനു 
കീഴതിലനുള്ള ഭൗമതികമടായ 
സകലത്തിത്നയനുപം മരണവനുപം 
അഴതിമതതിയനുപം കീഴടക്കനുന്നു. 
നഗ്നടായതി ഞടാന് ഈ ഭൂമതി
യതിയലക്കനു വന്നു, നഗ്നടാ
യതിത്ത്ന് മടങ്ങതിയപ്ടാകനുപം 
(ഇയയ്ടാ. 1:21). കല്റയ് ക്കനു

മപ്നുറപം, യഥടാസ്ടാപന പനുലരതിയതില് ലഭതിക്കനുന് ഒരനു 
ഭടാവതിജീവതിതപം ദദവപം വടാഗ്ദത്പം ത്ചയ്തതിട്നുണ്് എന്നു 
ബനുദ്ധതിമടാന്മടാര് ത്പടാതനുത്വ അപംഗീകരതിച്ചതിരതിക്കനുന്നു. 
ഇയപ്ടാഴത്ത് ജീവതിതത്ത് നടാപം ഉപയയടാഗതിക്കനുന്
തതിനനുസരതിച്ചനുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളടായതിരതിക്കനുപം നമനുക്കനു 
ലഭതിക്കനുക എന്നു തതിരനുത്വഴനുത്നു നത്മ് പഠതിപ്തിക്കനു
ന്നു. ഈ ആശയമടാണ് നമ്നുത്ട ആധടാരവടാക്ത്തില് 
മഹടാഗനുരനു ഊന്തിപ്റയനുന്ത്. ഈ വ്നുതയനുത്ട 
ഔചതിത്ത്ത് ബനുദ്ധതിയനുള്ള മനസ്നുകള് മനസ്തിലടാ
ക്കനുന്നു.

എന്ടാല് ചതിലത്രയപ്ടാത്ല തീവ്രമടായ കടാഴ് ചപ്ടാട് 
നമനുത്ക്കടനുക്കടാതതിരതിക്കടാപം. മനുഷ്ന് സ്വതെ സനുഖത്തി
നു യവണ്തി യനുക്മടായ വ്വസ്കള് ഉണ്ടാക്കരനു
ത്തന്നുപം, വടാര്ദ്ധക്ത്തില് അവര് സഹടാനുഭൂതതിത്യ 
ആശ്യതിയച്ചക്കടാപം എന്നുപം ഗനുരനു പഠതിപ്തിച്ചനു എന്നു കരനു
തരനുത്. കനുടനുപംബത്തിത്ല ആശ്തിതരടായ അപംഗങ്ങയളടാ
ടനുള്ള തങ്ങളനുത്ട കടമകളതില് മടാതടാപതിതടാക്കള് അശ്
ദ്ധ കടാണതിക്കണപം എന്ടാണ് ഗനുരനു ഉയദേശതിച്ചത്തന്നുപം 
നടാപം കരനുതരനുത്. “തനതിക്കനുള്ളവര്ക്കനുപം പ്രയത്കപം 
സ്വതെകനുടനുപംബക്കടാര്ക്കനുപം യവണ്തി കരനുതടാത്വന് 
വതിശ്വടാസപം തള്ളതിക്കളഞ്ഞ് അവതിശ്വടാസതിയയക്കടാള് 
അധമനടായതിരതിക്കനുന്നു” എന്നു ദബബതിള് വതിശദമടാ
യതി പഠതിപ്തിക്കനുന്നു. ത്ചലവനു ചനുരനുക്കനുന്ത് നല്തടാ
ത്ണന്നുപം, നമ്നുത്ട ഭടാവതി ആവശ്ങ്ങള്ക്കനു യവണ്തി, 
വതിശനുദ്ധ പൗത്ലടാസ് പറയനുന്തനുയപടാത്ല “തനതിക്കനു 
കഴതിവനുള്ളതനു ചരതതിച്ചനു തത്റെ പക്കല് ത്വച്ചനുത്കടാള്ള
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ണപം” അഥവടാ ആവശ്മനുള്ളവര്ക്കനു നടാപം കടപം ത്കടാ
ടനുക്കണപം അത്ല്ങ്തില് നല്കണപം എന്ടാണ് ഇതതിത്റെ 
ശരതിയടായ അര്ത്ഥപം. ദദവജനപം മതിതവ്യ ശീലമനു
ള്ളവരനുപം, കടങ്ങത്ള ഒഴതിവടാക്കനുന്വരനുപം “കരനുതയലടാ
ത്ട പ്രവര്ത്തിക്കനുന്വരനുപം”, കനുറച്ച് മൂലധനത്തിത്റെ 
കരനുതല് ഉള്ളവരനുപം ആയതിരതിക്കണപം. എന്ടാല് ഭൗമതിക 
കടാര്ങ്ങള് അവരനുത്ട ആത്മടാവതിത്റെ നതിയക്പങ്ങളടാ
യതിരതിക്കരനുത്. എല്ടാ അടതിയതെതിരടാവശ്ങ്ങളതിലനുപം സൗ
ജന്മടായതി പൂര്ണ് മനയസ്ടാത്ട ഉപയയടാഗതിക്കനുവടാന് 
തയ്ടാറടായതിരതിക്കനുന് അവരനുത്ട ദടാസന്മടാര് അഥവടാ 
സപംവതിധടാനങ്ങള് ആയതിരതിക്കണപം അവ. ഈ പടാത പതി
ന്തനുടരനുന്വര് ആരനുപം 
ഒരതിക്കലനുപം ഭൗമതികമടായ 
വലതിയ സ്ത്നുകള് 
യമടാഹതിക്കനുകയതില്.

സ്ത്തില് അമതി
തമടായ  ആഗ്രഹപം 
ത്വച്ച് അതതിത്ന ഒരനു 
നതിയക്പമടായതി കടാ
ക്കനുന്വന് അതതിസ
്ന്നടാകനുന്തതില് 
ആകൃഷ്ടനടായതിരതിക്കനുപം. 
എന്ടാല് ഉയരത്തിലനു
ള്ള കടാര്ങ്ങളതില് തടാ
ത്പര്ങ്ങള് ഉത്ഭവതി
ക്കനുന്ത്, ഈ മഹടാ 
സ്ത്തിത്റെ യശഖരണത്ത്യയടാ പരതിപടാലനത്ത്
യയടാ തടസ്ത്പ്ടനുത്ടാവനുന്തടായ ഭൗമതിക നതിധതികത്ള 
തടാത്പര്മതില്ടാത്ത ദകകടാര്പം ത്ചയ്നുന്തടാണ് കടാ
ണതിക്കനുന്ത്. ഭൗമതിക നതിയക്പത്തില് തത്റെ ആഗ്ര
ഹങ്ങള വയ് ക്കനുന്വന് നീചനുപം, സ്വടാര്ത്ഥമതതിയനുപം, 
ലൗകതികനുപം ആയതിത്ീരനുത്മന്് ആണ് ഗനുരനുവതിത്റെ 
വടാക്കനുകള്. എന്ടാല് ഉയരത്തിലനുള്ളതതില് തത്റെ 
തടാത്പര്ങ്ങത്ള വയ് ക്കനുന്വയനടാ തത്നുല്മടായതി 
സ്വര്ഗ്ഗീയനുപം, ആത്മീയനുപം, അനുഗ്രഹീതനുപം, ഔദടാര്
ശീലമനുള്ളവനുപം ആയതിത്ീരനുപം. നമനുക്കനു രണ്നു കണ്നു
കള് ഉണ്്, അതതില് ഒന്് മത്റ്ടാന്തിയനടാടനുള്ള ബന്ധ
ത്തില് ഉചതിതമടായതി ക്മീകരതിക്കത്പ്ടടാത് പക്പം, 
നമ്നുത്ട കടാഴ്ച വതികൃതമടായതിരതിക്കനുപം. കടാര്ങ്ങളനുത്ട 
വ്ക്മടായ കടാഴ്ച ലഭതിക്കനുന്തതിനു നടാപം അത്രപം 
ദവഷമ്ങ്ങള് ശരതിയടാക്കനുവടാന് ശ്മതിക്കനുപം. തതിരതിച്ച
റതിവതിത്റെ കണ്നുകളനുത്ട കടാര്വനുപം അങ്ങത്നതത്ന്. 

അതതിനു ഇയപ്ടാഴനുപം ഭടാവതിയതിലനുപം ഉള്ളതടായ വീക്ണ
ങ്ങള് ഉണ്്. ഭൗമതികവനുപം സ്വര്ഗ്ഗീയവനുമടായ ദൃഷ്ടതികളനുപം 
ഉണ്്. കടാര്ങ്ങത്ള അവയനുത്ട യഥടാര്ത്ഥ ത്വളതിച്ചത്തി
ല് കടാണനുവടാന് യവണ്തിയനുപം ഇയപ്ടാഴനുള്ള ജീവതിതത്തി
നു ഉപരതിയടായതി വരനുപം ജീവതിതത്തിത്റെ വലതിയ മൂല്പം 
തതിരതിച്ചറതിയനുവടാനുപം അതതിനനുസൃതമടായതി നമ്നുത്ട 
ഹൃദയ തടാത്പര്ങ്ങളതിയലക്ക് നയതിക്കത്പ്ടനുവടാനുപം 
ജീവതിതത്തിത്റെ സകല തടാത്പര്ങ്ങത്ളയനുപം തനുല
നത്പ്ടനുത്നുവടാനുപം അവ കൃത്മടായതി തതിട്ത്പ്ടനുയത്
ണ്ത് പ്രധടാനമടാണ്.

സ്വടാഭടാവതിക ശരീരത്തിത്ല കണ്നുകള് ഇരനുണ്നുപം 
അന്ധവനുമടായതി യപടാകനു
ന്തനുയപടാത്ല  തതിരതിച്ച
റതിവതിത്റെ കണ്നുകളനുപം 
അങ്ങത്ന യപടാകടാപം. 
ഒരതിക്കല് ദദവീക 
വടാഗ്ദത്പം ദര്ശതിച്ച് 
അതതിത്ന അനുഭവതി
ച്ചവര്ക്ക് അന്ധത 
വന്ടാല്, അതനു വളത്ര 
യ ശ ടാ ച ന ീ യ മ ടാ യ 
അവസ് ആയതിരതിക്കനുപം. 
ആ ഇരനുട്് എത് വലനു
തടായതിരതിക്കനുപം! ഇയത 
പടാതയതിലനുള്ള മത്റ്ടാരനു 
പഠനവനുപം നമനുക്കനുണ്്. 

മടായമടാത്ന ഈ ജീവതിതത്തില് യസവതിച്ചടാല് അനു
ഗ്രഹങ്ങള് ലഭതിക്കനുത്മങ്തിലനുപം അതനു നമ്നുത്ട ഭടാവതി 
തടാത്പര്ങ്ങള്ക്കനു വളത്ര ഹടാനതികരമടായതിരതിക്കനുപം. 
എന്ടാല് ദദവീക യസവനപം ഭടാവതി സ്വടാധീനത്തി
നടായതി നത്മ് ഒരനുക്കനുപം. ദദവയത്ടാടനുള്ള അനുസ
രണ പടാപത്തിത്റെ സനുഖങ്ങത്ള നഷ്ടത്പ്ടനുത്നുകയനുപം 
ഇയപ്ടാഴനുള്ള ഭൗമീക അനുഗ്രഹങ്ങത്ള നഷ്ടത്പ്ടനുത്നു
കയനുപം ത്ചയ്നുത്മങ്തിലനുപം, ദദവത്തിത്റെയനുപം നീതതിയനുത്ട
യനുപം വതിശ്വ്രടായ ദടാസന്മടാര്ക്ക് ഈ കടാലത്നുപം ഒരനു 
അനുഗ്രഹമനുണ്്. കൂടടാത്ത ഭടാവതിയതിലനുപം മഹത്ടായ 
പ്രത്ടാശ ഉണ്ടാകനുന്നു.

സ്ന്നടായ ഒരനു പനുരടാതനവീരത്റെ മനുതല് 
സ്ന്നടായ ഒരനു എപ്തിെനതി പടാളയ സമര്പ്തിത
ത്റെ വത്ര കടാര്ത്തില് വത്ര ഇതനു ശരതിയടാണ്. ഈ 
ഇടക്കടാലത്്, എപ്തിെനതി പടാളയ സമര്പ്തിതരനുത്ട 
പ്രയത്ക വതിളതിയനുത്ട ഈ കടാലത്്, ദദവത്തിത്റെ 
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കടാര്ക്മത്തിത്റെ നതിയമങ്ങള്ക്കനു വ്തതിയടാനമതില്. 
അബ്ഹടാമതിത്റെ സഹസ്ടാബ്ദ പൂര്വ സതെതതി എന് 
നതിലയതില്, നീതതിമടാന്മടാരനുത്ട പനുനരനുത്ഥടാനത്തിത്റെ 
വടാഗ്ദത്മനുള്ളവരടായ (ലൂത്ക്കടാ. 14:14) എപ്തിെനതി 
പടാളയ സമര്പ്തിതര് കഠതിനമടായ പരതിയശടാധനക
ള്ക്കനു കീഴതിലടാണ്. യയടായവ. 2:28 ത്ലയനുപം ത്യശ. 
60:4 ത്ലയനുപം പനുത്ന്മടാരടായടാണ് യയഹടാവ എപ്തിെനതി 
പടാളയ സമര്പ്തിതത്ര യനടാക്കതി കടാണനുന്ത്. വീരന്മടാ
ര്ക്കനു കീഴതില് ആദ്പം പൂര്ത്തിയടാക്കത്പ്ടനുന് സഹ
സ്ടാബ്ദത്തിത്ല സ്ടാനവനുപം യസവനവനുപം അവകടാശ
മടാക്കനുന് പനുതതിയ ഉട്ടതിയതിന് കീഴതിത്ല ആദ്ത്ത് 
ഗണമടായതിരതിക്കനുപം എപ്തിെനതി പടാളയ സമര്പ്തിതര്. 
അവര് ഈ ജീവതിതത്തില് ദകവരതിച്ച യനട്ങ്ങള് 
ത്കടാണ്്, വതിശനുദ്ധതിയതിന് ത്പരനുവഴതിയതിലൂത്ട സഞ്ച
രതിച്ച് കഴതിവനുകളനുത്ട പൂര്ണ്ത ദകവരതിക്കനുന്തതിന് 
അവര്ക്കനു അധതികപം സമയപം എടനുക്കനുകയതില് (PT’ 
02.p.44). ലൂത്ക്കടാ. 12:48 വ്ക്മടായ ഒരനു പ്ര്ടാവന 
മനുയന്ടാട്നു വയ് ക്കനുന്നു; “വളത്ര ലഭതിച്ചവയനടാടനു വളത്ര 
ആവശ്ത്പ്ടനുപം; അധതികപം ഏറ്നുവടാങ്ങതിയവയനടാടനു 
അധതികപം യചടാദതിക്കനുപം”. കടായലടാചതിതമടായ സത്ത്ത് 
എപ്തിെനതി പടാളയ സമര്പ്തിതര് പകര്ന്നു നല്കനുന്നു 
എന്നുള്ളതതിന് ആവശ്മടായ ത്തളതിവനുണ്്. “എപ്തി
െനതി പടാളയ സമര്പ്തിതരനുത്ട ബലത്പ്ടനുത്ലതിനുപം, 
ദദവവചനത്തില് ഞങ്ങളനുത്ട ഏവരനുത്ടയനുപം വതി
ശ്വടാസത്ത് ദൃഢമടാക്കതി തന്തതിനുപം തക്കസമയത്നു
ള്ള യഥടാകടാല സത്ത്തിത്റെ ചനുരനുളഴതിക്കലതിനുമടായതി 
ദദവത്തിനുപം നമ്നുത്ട കര്ത്ടാവടായ യയശനുവതിനുപം 
നന്തിയനുപം ്നുതതിയനുപം ഞങ്ങള് അര്പ്തിക്കനുന്നു” (PT’ 
72, p. 76).

രണ്നു യജമടാനന്മടാരതില് നതിന്നുപം (ദദവത്തില് 
നതിന്നുപം സടാത്ടാനതില് നതിന്നുപം) ഒരടാത്ള തതിരത്ഞ്ഞടനു
യക്കണ്ത് അനതിവടാര്മടാണ്. നമനുക്ക് ഇരനുവത്രയനുപം 
യസവതിക്കനുവടാനടാകതില്. ഇരനുവരനുത്ടയനുപം പ്രതതിെല
ങ്ങള് നമനുക്കനു സ്വീകരതിക്കനുവടാന് ആകതില്. യയടാശനുവ 
പറഞ്ഞതനുയപടാത്ല “ഞടാനുപം എത്റെ കനുടനുപംബവനുയമടാ 
ഞങ്ങള് യയഹടാവത്യ യസവതിക്കനുപം” എന്നു നമനുക്കനു 
തീരനുമടാനതിക്കടാപം. നമ്നുത്ട തടാതപര്ങ്ങള് എല്ടാപം 
ദദവത്തില് അര്പ്തിക്കനുവടാനുപം, നമ്നുത്ട കഴതിവതി
ത്നടാത്വണ്പം ദദവയത്ടാടനു അനുസരണമനുള്ള
വരടായതി പൂര്ണ്മടായതി ദദവത്തിയറെത് ആയതിത്ീ
രനുവടാനുപം, അവതിടനുത്ത് വടാഗ്ദത്ങ്ങള്ത്ക്കടാത്്, 
ദദവയത്ടാട് പ്രയത്ക ബന്ധത്തില് നടാപം ആയതി

ത്ീര്ന്തിരതിക്കയടാല് സകല സൃഷ്ടതിക്കനുപം യമലനുള്ള 
അനുഗ്രഹങ്ങള് നമനുക്കനു പ്രയത്കമടായതി ഉത്ണ്ന്നു 
തതിരതിച്ചറതിയനുവടാനുപം ഗനുരനു നത്മ് യപ്രടാത്ടാഹതിപ്തിക്കനു
ന്നു. അങ്ങത്നയനുള്ളവര് തങ്ങളനുത്ട ഭൗമീകമടായ 
കടാര്ങ്ങത്ളക്കനുറതിച്ച് ഭയചകതിതരടായകണ്തതില്. 
അവരനുത്ട സകല തടാത്പര്ങ്ങളനുപം സ്വര്ഗ്ഗീയ പതിതടാ
വതിങ്ല് ഭരയമല്പ്തിക്കയയത് യവണ്ത്. ഇയപ്ടാഴത്ത് 
ജീവതിതത്തിത്ല ഭക്ണത്ത്ക്കടാളനുപം വസ്്യത്ക്കടാ
ളനുപം വലതിയ മൂല്മനുള്ളതടാണ് നമ്നുത്ട നതിത്ജീവന്. 
നടാപം ബനുദ്ധതിയനുള്ളവരടാത്ണങ്തില്, ഏതനു വതിലത്കടാടനു
ത്നുപം, ഇയപ്ടാഴനുള്ളതതില് എതെനുപം ബലതി ത്ചയ്ത് ഭടാവതി 
ജീവത്ന യനടടാന് ശ്മതിക്കനുപം. ത്യശ. 65:20 മടായതി 
ബന്ധത്പ്ട് ചതില ചതിതെകള്: ദദവവചനത്തിത്ന
തതിരടായതി തങ്ങളനുത്ട പടാപങ്ങളതിലൂത്ട തങ്ങളനുത്ട 
സ്വഭടാവങ്ങത്ള സഹസ്ടാബ്ദ ക്മീകരണങ്ങള്ക്കനു 
മടാറ്പം വരനുത്ടാനടാകടാത്വതിധപം വലതിയ അളവതില് 
നശതിപ്തിച്ചവരടായ യഹൂദ, സനുവതിയശഷ യനുഗ ത്കടാ
യ് ത്നുകളതിത്ല ശടാസ്്തിമടാരനുപം പരീശന്മടാരനുപം (മത്ടാ. 
23:23) അവയതില് തീര്ച്ചയടായനുപം ഉണ്ടാകനുപം (E-16, 
p. 175).

ക്തി്നുവതിത്റെ സഹസ്ടാബ്ദ മടാദ്ധ്സ് വടാഴ് ച
യ്കനു മനുന്പ് തതിരത്ഞ്ഞടനുപ്നു രക്യ്കനു കീഴതില് സകല 
സമര്പ്തിതരനുപം തങ്ങളനുത്ട വതിളതിയയടാടനു വതിശ്വ്രടാ
യതി നതിലത്കടാള്ളനുകയനുപം, വതിവതിധ പരീക്കളതിലനുപം 
പരതിയശടാധനകളതിലനുപം ത്ചറനുത്നു നതില്ക്കനുകയനുപം 
യവണപം. ഓയരടാരനുത്രനുപം ഈ യചടാദ്പം യചടാദതിക്ക
ണപം: ഇത്രപം പ്രയടാസങ്ങത്ള മറതികടക്കനുവടാനുപം, 
ശരതിയടായ പടാതയതില് നതിലനതില്ക്കനുവടാനുപം ഞടാന് 
ഒരനുക്കമടായണടാ? ചതിലര് പരതിയശടാധനകത്ള ഏറ്നുവടാ
ങ്ങതി പ്രതതിസന്ധതികള്ക്കതിടയതിലനുപം ക്തി്ീയ ഗതതിത്യ 
വതികസതിപ്തിക്കനുവടാനുപം പനുയരടാഗതതി വരനുത്നുവടാനുപം 
തക്ക അവസ്യതില് ആയതിരതിക്കനുപം. അയത സമയപം 
ചതിലര് അതനു ഭടാഗതികമടായതി മടാത്മടാകനുപം ത്ചയ്നുക. 
എന്ടാല് മറ്നു ചതിലര് തടാത്പര്പം ത്വടതിഞ്ഞ്, കല
പ്യതില് നതിന്നുപം ദക എടനുത്്, യലടാകത്തിയലക്കനു 
മനുഴനുവനടായതി തതിരതിഞ്ഞ് പതിതടാവതിത്റെ അതൃപ്തതി 
ഏറ്നുവടാങ്ങനുപം (ലൂത്ക്കടാ. 9:62). കടായലടാചതിതമടായ 
സത്ത്ത് പകര്ന്നു തരനുവടാന് ദദവപം ഉപയയടാ
ഗതിക്കനുന് ദൂതതിയനയനുപം ദൂതന്മടാത്രയനുപം അപംഗീകരതി
ക്കടാത്തതിനടാല് കര്ത്ടാവതിത്നയനുപം സത്ത്ത്യനുപം 
യസവതിക്കനുന്തതില് നതിന്നുപം വതിടവടാങ്ങതി യപടാകനുന്
വര് ഏത്റയടാണ്.
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നമ്നുത്ട തടാത്പര്ങ്ങള്ക്കനു യവണ്തി കരനുതനുന് 
സ്വര്ഗ്ഗീയ പതിതടാവതിത്റെ കഴതിവനു യപടാത്ല ആകടാശ
ത്തിത്ല പറവകത്ളയനുപം വയലതിത്ല ലതില്തി പൂഷ്പങ്ങ
ത്ളയനുപം അവതിടനുന്് കരനുതനുന്തതിത്ല പ്രകൃതതിയതിലനു
ള്ള തത്റെ ശക്തിയനുത്ടയനുപം, ജ്ടാനത്തിത്റെയനുപം, 
കൃപയനുത്ടയനുപം ആവതിഷ്ക്കരണങ്ങത്ളയനുപം നടാപം പരതി
ഗണതിക്കണപം. നമ്നുത്ട തടാത്പര്ങ്ങള്ത്ക്കടാത്് 
സര്വവനുപം നല്കനുവടാന് തക്കതടായ ശക്തി ദദവ
ത്തിന് ഉത്ണ്ന്നുപം, എതെനു വന്ടാലനുപം ദദവത്തില് 
ദൃഢമടായതി വതിശ്വസതിക്കണത്മന്നുപം നടാപം മനസതിലടാ
ക്കണപം.

ഇയപ്ടാഴത്ത് അനുഭവങ്ങളനുപം, വരനുവടാനതിരതി
ക്കനുന് സകല പ്രതതിെലങ്ങളനുപം അവതിടനുത്ത് 
ജ്ടാനത്തിനുപം, യനേഹത്തിനുപം, ശക്തിക്കനുപം 
സമര്പ്തിച്ചനുത്കടാണ്് തത്റെ യസവയതില് നമനുക്കനു 
കര്യമ്ടാത്നുകരടാകടാപം. ക്തി്നുവതിലനുള്ള വതിശ്വടാ
സത്തിലൂത്ടയനുപം നമ്നുത്ട ജീവത്റെ സമര്പ്ണ
ത്തിലൂത്ടയനുപം ദദവത്തിത്റെ ദപതലടായ നത്മ് 
ലതില്തിപനുഷ്പങ്ങത്ളയനുപം പറവകത്ളയനുപം കരനുതനുന്തതി
ലധതികപം ദദവപം കരനുതതില് എന്നു ചതിതെതിക്കനുന്ത് 
ശരതിയടായണടാ? അതതിനടാല് യലടാകപം ത്പടാതനുത്വ 
ആശങ്ടാകനുലരടാകനുന് ഇത്രപം കടാര്ങ്ങളനുത്ട 
യമലനുള്ള നമ്നുത്ട ശ്ദ്ധ നമനുക്ക് ഉയപക്തിക്കടാപം. 
ആകനുലത്പ്ടടാതതിരതിക്കനുക എന്ടാല്, ഒരനു യവല 
കത്ണ്ത്തി അതനു ത്ചയ്നുന്തതില് ശരതിയടായ ശ്ദ്ധ
യനുപം യവണ്നുന് ജടാഗ്രതയനുപം ഇല്ടാതതിരതിക്കനുക എന്
ല് ഇതതിനര്ത്ഥപം. നമനുക്കനു യവണ്നുന്ത് എത്തെന്നു 
നമ്തിലനുപം നന്ടായതി പതിതടാവതിനറതിയടാപം. വതിശ്വടാസപം 
എന്ടാല് യകവലപം ദദവത്തില് പ്രത്ടാശ ത്വക്കനുക 
മടാത്മല്, നമ്നുത്ട തടാത്പര്ത്തിനടായതി ദദവപം 
നല്കനുന്തതിത്ന അപംഗീകരതിക്കനുക കൂടതിയടാണ്. 
ക്തി്നുവതിത്റെ അനുയടായതികള് എന് നതിലയതില് 
നമ്നുത്ട പ്രധടാന തടാത്പര്പം ദദവരടാജ്ത്തില് 
ഒരനു സ്ടാനപം യനടനുവടാന് ശ്മതിക്കനുക എന്തടാണ്; 
ഈ പടാതത്യ പതിതെനുടരനുന്വര് ആരടായടാലനുപം അവര് 
ബനുദ്ധതിപൂര്വപം പ്രവര്ത്തിക്കനുത്മന്നുപം, അവത്റെ 
ഭൗമീക തടാത്പര്ങ്ങള്ക്കടായനുപം മഹത്ടായ യക്
മത്തിനടായനുപം ദദവപം പ്രവര്ത്തിക്കനുത്മന്നുപം ഉള്ള 
ഉറപ്് നമ്നുത്ട ഗനുരനുവതിത്റെ പക്കല് നതിന്നുപം നമനു
ക്കനുണ്്. അങ്ങത്ന ത്ചയ്നുന്തതിലൂത്ട, നമ്നുത്ട 
ജീവതിതപം കര്ത്ടാവതില് സമടാധടാനത്തിത്റെയനുപം 
സയതെടാഷത്തിത്റെയനുപം കതിരീടപം ചൂടനുകയനുപം, ദദ

വത്തില് പ്രത്ടാശതിക്കനുന്വര്ക്കനു വടാഗ്ദത്പം ത്ച
യ് തതിരതിക്കനുന്തടായ വതിശ്മപം ലഭതിക്കനുകയനുപം ത്ചയ്നുപം.

അവരിടനുകത് ക്തൃപ നല്ന്കണന്മ
Hymn 208

കര്ത്ടായവ, നതിത്റെ വടാഗ്ദത് കൃപ നല്യകണയമ,

എത്റെ സമര്പ്തിത ഹൃദയത്തില് നതിറയയ്കണയമ!

ഇനതി മനുതല് എത്റെ പ്രധടാന ചതിതെ, നതിനക്കനുയവണ്തി 
ഞടാന് ജീവതിക്കനുകയനുപം സപംസടാരതിക്കനുകയനുപം

അദ്ധ്വടാനതിക്കനുകയനുപം ത്ചയ്നുപം എന്തടായതിരതിക്കനുപം.

സയതെടാഷയത്ടാത്ട നതിത്റെ യവലയതില് ആയതിരതി
ക്കനുയ്ടാള്

നതിത്റെ ചതിതെ എത്റെ ആത്മടാവതിത്ന സയതെടാഷ
ത്ടാല് നതിറയ് ക്കനുപം

അങ്ങത്ന എത്റെ അപൂര്ണ്മടായ പ്രവൃത്തി

ക്തി്നുവതിലൂത്ട നതിനക്ക് സ്വീകടാര്മടായതിരതിക്കനുപം.

നതിത്റെ ജടാഗരൂകമടായ കണ്് വതി്ടാരത്തില് വ്ടാ
പതിക്കനുന്നു;

കര്ത്ടായവ, അങ്ങയനുത്ട സടാന്തിദ്ധ്പം എങ്ങനുപം 
നതിറയയ്കണയമ;

എത്റെ നതിയക്പപം എവതിത്ട ആയതിരനുന്ടാലനുപം

എത്റെ ആത്മടാവ് നതിയന്ടാട് പറ്തിയതിരതിക്കനുപം

ലൗകതികമടായ എല്ടാ വ്നുക്കത്ളയനുപം ത്ജതിച്ച് 
നതിത്റെ ചതിറകതിനടതിയതില് സനുരക്തിതമടായതി അഭയപം 
പ്രടാപതിച്ച്,

ഇനതി മനുതല് എത്റെ മധനുരമടായ ചതിതെ,

ഞടാന് ആഗ്രഹതിക്കനുന്ത്തല്ടാപം നതിന്തില് കത്ണ്
ത്ണപം എന്തടാണ്.
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ആഫ്തിക്കയതില് ദദവത്തിത്റെ പദ്ധതതി ത്വളതിത്പ്ടനുന്നു
GOD'S DIVINE PLAN BEING REVEALED IN AFRICA

ദബബതിള് റ്ടാന്ഡടാര്ഡ് മതിനതിസ്ട്ീസ്,

ബ്ദര് എഡ്വതിനുപം സതിറ്ര് അദതിയടാപംയബടായനുപം ഇന്

ത്ത് ത്സമതിനടാറതിനടായതി ഇയപ്ടാള് വന്നുയചര്ന്തതില് 

സയതെടാഷതിക്കനുന്നു. മീറ്തിപംഗതിന് കടന്നു വന്വരനുത്ട 

എണ്പം അവതിശ്വസനീയമടായതിരതിക്കനുന്നു. ചനുറ്നുപടാടനു

മനുള്ള സഭകളനുത്ട യഥടാര്ത്ഥമടായ പനുനരനുജ്ീവനപം 

ഇയപ്ടാള് കടാണനുവടാന് സടാധതിക്കനുന്നു. ജനപം സത്മറതി

യനുവടാന് തനുടങ്ങതിയതിരതിക്കനുന്നു. മീറ്തിപംഗതില് പത്ങ്ടനുക്ക

രനുത്തന്് തങ്ങളനുത്ട യനതടാക്കന്മടാര് മനുന്റതിയതിച്ചതിട്നുപം 

അങ്ങത്നയനുള്ളവര് വരനുവടാന് തീരനുമടാനത്മടനുത്തതില് 

ഞങ്ങള്ക്ക് ആശ്ചര്പം യതടാന്നുന്നു.

* * * * * * * * *

പ്രതിയ പടാറ്ര് എഡ്വതിന്,

2022 ത്െബ്നുവരതി 4, 5 തീയതിതതികളതില് ഞങ്ങളനു

ത്ട പ്രയദശത്് നതിങ്ങള് ഉണ്ടായതിരതിക്കനുത്മന്് ഉറപ്നു 

നല്കതിയതതിന് വളത്ര നന്തി. ഏകയദശപം എല്ടാ സഭ

കളതിത്ലയനുപം മൂപ്ന്മടാരനുമടായതി യചര്ന്് െലപ്രദമടായ 

ഒരനു മീറ്തിപംഗ് ഞങ്ങള് സപംഘടതിപ്തിച്ചനു. എല്ടാ സഭക

ള്ക്കനുപം ഇടയതിലടായ യടടാന്യഡ മടാര്ക്കറ്് ഹടാള് മീ

റ്തിപംഗതിത്റെ യവദതിയടായതി എല്ടാവരനുപം ഒയര സ്വരത്തില് 

അപംഗീകരതിച്ചനു. ഇവടാഞ്ചലതിറ്ടായ എഡ്വതിന് ഒത്ഹടാള്ളടാ 

എന് ഏക പ്രസപംഗകന് മടാത്യമ മീറ്തിപംഗതിന് ഉണ്ടാ

വനുകയനുള്ളൂ എന്നുപം ഞങ്ങള് അപംഗീകരതിച്ചനു. ഈ 

വടാര്ത് അറതിയടാത് ചതില പഠന സപംഘങ്ങള്ക്കനു 

യവണ്തി തയ്ടാത്റടനുപ്നുകളനുപം അറതിയതിപ്നുകളനുപം ഞങ്ങള് 

ആരപംഭതിച്ചനു. പണ്നു മനുതല് ഉള്ളതനുയപടാത്ല ഇനതിയനുപം 

നമനുക്ക് ഒരനുമതിച്ച് ഈ ചരതിത് ദതിവസത്തിനടായതി പ്രടാ

ര്ത്ഥതിക്കടാപം. ഞങ്ങള് എല്ടാവരനുപം ഈ മീറ്തിപംഗതിത്റെ 

ആയവശത്തിലടാണ്.

* * * * * * * * *

പ്രതിയ സനുഹൃത്നുക്കയള നന്തി,

ഇന്ത്ല ത്സമതിനടാറതില് ഞങ്ങള്ക്കനു ലഭതിച്ച പ്രയത്

കമടായ അനുഗ്രഹങ്ങള്ക്ക് വളത്ര നന്തി. ദദവപം നതി

ശ്ചയമടായനുപം എത് നല്വന്. തത്റെ ജനത്തിനു യവണ്തി 

അവതിടനുന്് കരനുതനുന്നു. ദൂതതിത്നക്കനുറതിച്ചനുപം ദൂതത്ന

ക്കനുറതിച്ചനുമനുള്ള ഈ സയന്ശപം യഥടാര്ത്ഥത്തില് കടാ

യലടാചതിതമടായ ഒരനു അനുഗ്രഹമടാണ്. പ്രതിയമനുള്ളവത്ര, 

ദദവപം നതിങ്ങത്ള അനുഗ്രഹതിക്കത്ട്. യപ്രടാഗ്രടാമതില് ഇല്ടാ

തതിരനുന്തിട്നുപം ഞങ്ങത്ള കടാണനുവടാന് നതിങ്ങള് സമയപം 

ക്മീകരതിച്ചനുവയല്ടാ. ഞങ്ങളനുത്ട പ്രതീക്യ്കനുപം അപ്നുറപം 

യനേഹപം നതിങ്ങള് ഞങ്ങയളടാടനു കടാണതിച്ചനു! അടനുത് 

വര്ഷപം ത്െബ്നുവരതി മടാസത്ത് പരതിപടാടതിയതിലൂത്ട വതി

യശഷതിച്ച് ഞങ്ങത്ള ഉറപ്തിക്കനുന്തതിനുപം നതിങ്ങള്ക്കടാകനുപം 

– എന്് ഞങ്ങള് പ്രതീക്തിക്കനുന്നു. ദദവപം നതിങ്ങത്ള 

എല്ടാവത്രയനുപം അനുഗ്രഹതിക്കനുമടാറടാകത്ട്.

* * * * * * * * *

ദദവരടാജ്ത്ത് ഈ ഭൂമതിയതില് പണതിയനുവടാന് 

നതിങ്ങള് ത്ചയ്നുന് പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ക് നന്തി. നതിങ്ങത്ള 

ഏവത്രയനുപം കൂടടാത്ത യയശനുക്തി നുവതിത്റെ സനുവതിയശഷപം 

അറതിയതിക്കനുന് ദടാസന്മടാത്രയനുപം ഞങ്ങള് വതിലമതതിക്കനു

ന്നു. നതിങ്ങള് യവഗത്തില് വന്് പനുതതിയ സഭയനുത്ട 

ഉദ്ഘടാടനത്ത്ക്കനുറതിച്ച് ഞങ്ങയളടാടനു സപംസടാരതിക്കനു
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വടാന് നതിങ്ങളനുത്ട സമയപം ത്ചലവഴതിച്ചതതിന് നന്തി. സക

ലത്തിലനുപം, സനുവതിയശഷ വതിഷയത്തിലനുപം ഞങ്ങളനുത്ട 

കണ്നുകത്ള തനുറന്തതിനുമടായതി ഞങ്ങള് ഈ മതിനതിസ്ട്ീ

സതിയനടാട് വളത്ര കടത്പ്ട്തിരതിക്കനുന്നു. ഞങ്ങള് നീണ് 

കടാലങ്ങള് അന്ധകടാരത്തിലടായതിരനുന്നു. ഈ മതിനതിസ്ട്തി

യതില് വന്തനു മനുതല് യയശനുക്തി്നുവതിത്റെ യഥടാര്ത്ഥ 

സനുവതിയശഷപം ഞങ്ങള് അറതിഞ്ഞനുത്കടാണ്തിരതിക്കനുന്നു.

കര്ത്ടാവതില് നതിങ്ങളനുത്ട സ്വതെപം,  

കടാല്വതിന്സ് ഒയൂഗ

2-ടാപം തീയതതി തടായബടാറയതില് എത്നുത്മന്് ഉറപ്നു 

നല്തിയതതിനു നന്തി!! തീരനുമടാനപം വളത്ര തതിടനുക്കത്തിലടാ

യതിരനുന്നുത്വങ്തിലനുപം, നതിറഞ്ഞ സദസടാവനുപം ഉണ്ടാകനുന്

ത് എന്് തീര്ച്ചയടാണ്. ഞങ്ങള് മീറ്തിപംഗതിത്റെ വതിവരപം 

ഏവര്ക്കനുപം അയച്ചനു കഴതിഞ്ഞനു. ഇയപ്ടാള് തത്ന് പത്ങ്

ടനുക്കനുത്മന്് പറഞ്ഞനുത്കടാണ്് നതിരവധതി സയന്ശങ്ങ

ള് എത്തിത്ക്കടാണ്തിരതിക്കനുന്നു. ദദവപം ദബബതിള് 

റ്ടാന്ഡടാര്ഡ് മതിനതിസ്ട്ീസതിത്നയനുപം എഡ്വതിത്നയനുപം 

അനുഗ്രഹതിക്കത്ട്!! ഞടാന് ഇയപ്ടാള് സ്വസ്മടായതിരതി

ക്കനുന്നു, ഇനതി സമടാധടാനയത്ടാത്ട ഉറങ്ങടാപം!

* * * * * * * * *

നീണ് കടാലമടായതി നതിങ്ങള് ഞങ്ങത്ള സന്ര്ശതി

ക്കനുത്മന്് ഞങ്ങയളടാട് ഉറപ്നു പറയനുന്നുത്വങ്തിലനുപം 

ഇതനുവത്ര അതതിന് കഴതിഞ്ഞതിരനുന്തില്. ഇന്് ബ്ദര് 

എഡ്വതിനുപം സതിറ്ര് അദതിയടാപംയബടായനുപം മണതിക്കൂറനുക

യളടാളനുപം ഞങ്ങള്ക്കനു യവണ്തി പ്രവര്ത്തിച്ചതിരതിക്കയടാല് 

ഇന്ത്ത് ദതിവസപം എത്റെ സഭയ്കനു വളത്ര പ്രധടാന

ത്പ്ട് ഒരനു ദതിവസമടാത്ണന്് ഞങ്ങള്ക്കനു പറയടാപം! 

ദദവത്തിത്റെ ഈ ദടാസന്മടാത്ര സ്വീകരതിക്കനുന്തതില് 

ഞങ്ങള് അനുഗ്രഹീതരനുപം ആണ്. യയഹടാവയനുത്ട 

മഹടാവലതിയ അരനുളപ്ടാടനുകള് യകള്ക്കനുന്ത് വളത്ര 

വതിസ് മയപം നതിറഞ്ഞതടാണ്. ദദവപം നതിങ്ങത്ള അന

ഗ്രഹതിച്ചനു നതിങ്ങളനുത്ട ഇടപം വതിശടാലമടാക്കത്ട്. നീണ് 

ദൂരപം വടാഹനയടാത് നടത്നുകയനുപം തനുടര്ന്് ശനുശ്ൂഷ 

ത്ചയ്നുകയനുപം വീണ്നുപം മറ്് സ്ലങ്ങളതിയലക്ക് ശനുശ്ൂ

ഷകള്ക്കടായതി വടാഹനയടാത് നടത്നുകയനുപം ത്ചയ്നു

ന് ദദവത്തിത്റെ ഒരനു മനുഷ്ത്ന കത്ണ്ത്നുന്ത് 

വളത്ര പ്രയത്കത നതിറഞ്ഞതടാണ്! യതിസ് ഹടാക്കതിത്റെ

യനുപം അബ്ഹടാമതിത്റെയനുപം യടായക്കടാബതിത്റെയനുപം ദദവപം 

നതിങ്ങത്ള അനുഗ്രഹതിക്കത്ട്.

നന്തി, ശദ്ക്ക് യമതതി

ഞങ്ങള്ക്കനു നതിങ്ങള് ത്ചയ്തതനു യപടാത്ല മറ്നുള്ളവ

ര്ക്കനുപം ത്ചയ്ടാന് ഇടയടാകത്ട്

* * * * * * * * *

നടാളത്ത് മീറ്തിപംഗതിനടായതി റനുവടാണ്യതിത്ല ബൂട്യറതി

യലക്ക് യപടാകനുന് വഴതിയതിലടാണ് ഞങ്ങള് ഇയപ്ടാള്. 

ചതിലര് ഞങ്ങളനുത്ട ഭവനങ്ങള് സന്ര്ശതിക്കനുന്തതിനടാ

ല് സത്ത്തിനു യവണ്തി ഞങ്ങള്ക്ക് വളത്ര തടാല്പര്പം 

ഉണ്ടായതിരനുന്നു. ശനുശ്ൂഷയ് ക്കനുള്ള ചതില അവസരങ്ങള് 

ത്ഷഡ്ൂളതില് ഇല്ടാത്തതിനടാല് ഞങ്ങള് നതിരസതിച്ചനു. 

കഴതിഞ്ഞ തവണ യെടാണതില് സപംസടാരതിച്ചതനുയപടാത്ല 

ത്ചലവനുകള് വര്ദ്ധതിച്ചതതിനടാല് ഞങ്ങള് രണ്നു യപരനുപം 

കൂത്ട ചതില മീറ്തിപംഗനുകളതില് സപംബന്ധതിയക്കണ് എന്് 

തീരനുമടാനതിച്ചനു. ചതിലയതിടങ്ങളതില് എത്റെ സഹകടാരതി 

ഇല്ടാത്ത പത്ങ്ടനുക്കനുന്തതിനടാല് അത്തടാരനു പ്രതതികൂ

ലമടാണ്. എന്ടാല് അത് തടാമസസൗകര്ത്തിത്ല 

ത്ചലവനുകള് പകനുതതിയടായതി കനുറയ് ക്കനുന്നു നന്തി, 

ബ്ദര് എഡ്വതിന്.

* * * * * * * * *
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കഷ്ടകടാലപം
THE TIME OF TROUBLE

ഇതനുവത്ര നതിവൃത്തി വരടാത് ഒരനു പ്രവചനപം ദടാനതിയയ
ലതിത്റെ പനു്കത്തില് ഉണ്്. അവന് പറയനുന്നു, “ഒരനു ജടാതതി 
ഉണ്ടായതനു മനുതല് ഈ കടാലപം വത്ര സപംഭവതിച്ചതിട്തില്ടാത് കഷ്ട
കടാലപം ഉണ്ടാകനുപം”. യയശനു ഈ പ്രവചനത്ത് സ്തിരീകരതിച്ച്, 
“ഇനതിയമല് സപംഭവതിക്കടാത്തനുപം” എന്നു കൂട്തിയച്ചര്ത്നു. ഒരനു 
മഹടാകഷ്ടകടാലപം വന്ടാല് അത് ഇത്രത്തില് ഉള്ളതതിത്റെ 
അവസടാനയത്ത് ആയതിരതിക്കനുപം എന്നു അറതിയനുന്ത് എത് 
ആശ്വടാസജനകമടാണ്. അത് നല്കനുന് പടാഠങ്ങള് വളത്ര 
കഠതിനമടായതതിനടാലടാവടാപം അവയനുത്ട ആവര്ത്നപം ആവശ്മതി
ല്ടാത്ത് എന്നു തീര്ച്ച. കൂടടാത്ത, ദബബതിളനുസരതിച്ച്, ആ 
കഷ്ടകടാലത്തിത്റെ ചടാരത്തില് നതിന്നുപം ആയതിരതിക്കനുപം, മനുഷ്
ത്ന അനുഗ്രഹതിക്കനുന്തതിനുപം, പടാപത്തില് നതിന്നുപം മരണത്തില് 
നതിന്നുപം ഉയര്ത്നുന്തതിനുമടായ മഹടായവലത്യ നതിറയവറ്നുവടാന് 
പൂര്ണ് ശക്തിയയടാടനുപം മഹത്വയത്ടാടനുപം കൂത്ട മശതിഹടാ തത്റെ 
രടാജ്പം സ്ടാപതിക്കനുന്ത്. ക്തി്നു വടാഴനുപം! സടാത്ടാന് ബന്ധതിത
നടാകനുപം! – ത്വളതി. 20:1-4.

മനുഷ്ര് അയങ്ങടാട്നുപം ഇയങ്ങടാട്നുപം ഓടനുകയനുപം, ജ്ടാനപം 
വര്ദ്ധതിക്കനുകയനുപം ത്ചയ്നുയ്ടാള് ദദവജനത്തില് ബനുദ്ധതിയനു
ള്ളവര് മനുന്ത്പങ്ങനുപം ഇല്ടാതതിരനുന് വതിധത്തില് ദദവീക നതി
ര്ണ്യത്ത് മനസ്തിലടാക്കനുപം എന്നു പ്രവചനപം പ്ര്ടാവതിക്കനുന്നു. 
“മര്മ്പം നതിവര്ത്തിയടാകനുപം”. മനുദ്കള് ത്പടാട്നുപം. പനുലരതി വരനുപം. 
യയശനു പറഞ്ഞ കന്കമടാരനുത്ട ഉപമ ഈ യനുഗത്തിത്റെ അതെ്
ത്തിലടാണ് ബടാധകമടായതിരതിക്കനുന്ത്. ദദവജനത്തിത്റെ (എല്ടാ 
കന്കമടാരനുത്ട) ഇടയതിലനുപം “ബനുദ്ധതിയതില്ടാത്വരടായവര്” ചതിലര് 
ഉണ്ടായതിരതിക്കനുപം എന്് അതനു പറയനുന്നു. ‘ബനുദ്ധതിയനുള്ളവര്’ മടാ
ത്മടായതിരതിക്കനുപം “വതിളത്ക്കടാരനുക്കനുന്ത്”, അതടായത് ദബബതിള് 
പരതിയശടാധതിച്ച് “മനസ്തിലടാക്കനുന്ത്” – മത്ടാ. 25:1-12.

വരനുവടാനതിരതിക്കനുന് കഷ്ടത്ത്ക്കനുറതിച്ച് ഞങ്ങള് അധതികപം പറ
യയണ്തതില്. സകലരനുപം അത് കടാണനുപം. അത് ഭീകര സത്വങ്ങള് 
തമ്തിലനുള്ള യനുദ്ധമടായതിരതിക്കനുപം – ഒരനു വശത്് സടാ്ത്തികമടായ 
ഭീമന്മടാരനുപം, ട്രറ്നുകളനുപം മറനുവശത്് ഭീമടാകടാരമടായ ത്തടാഴതിലടാളതി 
സപംഘടനകളനുപം. ഇരനു പക്ങ്ങളനുപം തയ്ടാത്റടനുക്കനുന്നു. ഇരനു 
പക്വനുപം അതെ്പം വത്ര ത്പടാരനുതനുവടാന് പ്രതീക്തിച്ചതിരതിക്കനുന്നു. 
ഇരനു പക്വനുപം പരടാജയത്പ്ടനുന്തതിനടാല് ഇരനുവരനുപം നതിരടാശ
രടാകനുപം. അതതിത്റെ െലപം ഏറ്വനുപം ഭീകരമടായതിരതിക്കനുപം എന്നു 
ദബബതിള് പറയനുന്നു – അരടാചകത്വപം – “ഇന്നുവത്ര ഉണ്ടാകടാ
ത് കഷ്ടകടാലപം”! നമനുക്ക് കഷ്ടകടാലത്തിത്റെ വതിശദടാപംശങ്ങള് 
അപൂര്ണ്മടായതി മടാത്യമ അനുമടാനതിക്കനുവടാന് സടാധതിക്കനുകയനു
ള്ളനു. അതതില് സടാമൂഹതികമടായ, സടാ്ത്തികമടായ, രടാസ്ഷ്ടീയ
മടായ, മതപരമടായ സ്ടാപനകള് എല്ടാപം ഉള്ത്പ്ടനുപം എന്നു 
തതിരനുത്വഴനുത്നുകള് സൂചതിപ്തിക്കനുന്നു. ഫ്ഞ്ച് വതിപ്ലവത്തിത്റെ 
അരടാചകത്വവനുപം, AD 70 ല് യഹൂദ യദശത്ത് പതിഴനുത്തറതിഞ്ഞ 
അരടാചകത്വവനുപം വരനുവടാനുള്ള ഒന്തിത്റെ തതിരനുത്വഴനുത്തിത്ല 
ഉദടാഹരണങ്ങള് ആണ്. അതതില് നതിന്നുള്ള സനുരക്തിതത്വത്തി
നടായതി ദബബതിള് സൗമ്തയനുപം നീതതിയനുപം ഉപയദശതിക്കനുന്നു 
– ത്സത്െ. 2:3.

പടാഠപം 92
1* നമ്നുത്ട കടാലത്ത്ക്കനുറതിച്ച് ദടാനതിയയല് എതെടാണ് 

പ്രവചതിച്ചതിരതിക്കനുന്ത്? ദടാനതി. 12:1. ഖണ്തിക 1
2* യയശനു ഈ പ്രവചനത്ത് സ്തിരീകരതിച്ചതിരനുയന്ടാ?
3* അങ്ങത്നത്യങ്തില്, ഏത് വടാക്കനുകളടാണ് തടാന് 

ഇതതിയനടാടനു കൂട്തിയച്ചര്ത്ത്? മത്ടാ. 24:21
4* മഹടാകഷ്ടകടാലപം അവസടാനത്ത് ഒന്ടായതിരതിക്കനുയമടാ?
5* അതതില് നതിന്നുള്ള പടാഠങ്ങള് ഏത്തല്ടാമടായതിരതിക്കനുപം?
6* ദബബതിള്സപംബന്ധമടായതി കഷ്ടകടാലത്തിത്റെ അവ

സ്യതില് നതിന്നുപം സ്ടാപതിക്കത്പ്ടനുന്ത് എതെടായതി
രതിക്കനുപം?

7* ആരടായതിരതിക്കനുപം ബന്ധതിക്കത്പ്ടനുക? ആരനു വടാഴനുപം? 
ത്വളതി. 20:1-4

8* സഞ്ചടാരത്ത്യനുപം ജ്ടാനത്ത്യനുപം പറ്തി ദടാനതിയയല് 
പ്രവചനപം എതെ് പറയനുന്നു ദടാനതി. 12:4. ഖണ്തിക 2

9* ദദവജനത്തിനു ദദവതികനതിര്ണ്യപം മനസ്തിലടാകനു
യമടാ?

10 എവതിത്ടയടാണ് “മര്മ്പം നതിവൃത്തിയടാകനുന്തടായതി” 
നടാപം കടാണനുന്ത്? എതെടാണ് അതതിത്റെ അര്ത്ഥപം? 
ത്വളതി. 10:7, പറൂസ്ടാ വടാല്പം 1, യപജ് 87.

11* എന്ടാണ് യയശനു പറഞ്ഞ കന്കമടാരനുത്ട ഉപമ 
പ്രടായയടാഗതികമടാകനുന്ത്?

12* ബനുദ്ധതിയനുള്ളവരനുപം ബനുദ്ധതിയതില്ടാത്വരനുമടായ കന്ക
മടാര് ഉണ്ടായതിരതിക്കനുത്മന്നു ആ ഉപമ പറയനുന്നുയണ്ടാ? 
മത്ടാ. 25:1-12, പറൂസ്ടാ വടാല്പം 3, യപജ് 91.

13* കഷ്ടകടാലത്ത് വതിശദീകരതിയക്കണ് ആവശ്മനുയണ്ടാ? 
അയതടാ അതതിത്നല്ടാവരനുപം സടാക്തികളടാകനുയമടാ? 
ഖണ്തിക 3.

14* കഷ്ടകടാലത്് ആരടാണ് യപടാരടാടനുന്ത്?
15* അതതിത്റെ െലത്ത്ക്കനുറതിച്ച് ദബബതിള് എതെടാണ് 

പ്രവചതിക്കനുന്ത്?
16* സടാമൂഹതികവനുപം, സടാ്ത്തികവനുപം, രടാസ്ഷ്ടീയവനുപം, മത

പരവനുമടായ സ്ടാപനകള് അതതില് ഉള്ത്പ്ടനുപം എന്് 
തതിരനുത്വഴനുത്നുകള് സൂചതിപ്തിക്കനുന്നുയണ്ടാ?

17 എതെനു സപംഭവതിക്കനുത്മന്നുള്ളതതിനു തതിരനുത്വഴനുത്തിത്ല 
ചതിത്ീകരണത്തിത്ല അരടാജകത്വത്തിത്റെ ഉദടാഹര
ണങ്ങള് ഏവ?

18* ഈ സമയത്് എതെനു ത്ചയ്നുവടാനടാണ് ദബബതിള് 
നത്മ് ഉപയദശതിക്കനുന്ത്? ത്സെ. 2:3

*നക്ത് ചതിഹ്നത്ടാല് അടയടാളത്പ്ടനുത്തിയതിരതിക്കനുന് 
യചടാദ്ങ്ങള് പ്രയത്കമടായതി കനുട്തികള്ക്കനുള്ളവയടാണ്.
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