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നിത്യജീവന്റെ ഉറവിടം
ETERNAL LIFE – THE SOURCE OF

“പാപത്തിമറെ ശമ്പളം െരണെമരെ; ദൈവത്തിമറെ കൃപാവരമൊ  
നമ്മുമെ കര്ത്ാവായ മയശമു ക്തിസ്തമുവതില് നതിത്യജീവന്തമനെ.” മ�ാെര് 6:23

നന്മ ന്െയ്ുന്നതില് സഹിഷ്ുതശയയാടു കൂടി തുട
ര്ന്നുന്കയാണ്്ക് നിത്യജീവന്ന മുറുന്ക പിടിക്കുവയാന് 
ശ്രമിക്കുന്ന ദൈവത്ിന്റെ വിശ്വസ്തരും സമര്പ്ിത
രും സത്യത്യാല് പ്രകയാശിതരുമയായ ജനത്ിനു ഈ 
വെനം വളന്ര സഹയായകവും പ്രശെയാൈനവുമയായി 
നിലന്കയാള്ുന്നു. പയാപത്ിന്റെ ശമ്പളം മരണമയാണ്ക് 
എന്ന്ക് നിരവധി തിരുന്വഴുത്ുകള് സൂെിപ്ിക്കുന്നു. 
ആൈയാമിന്റെ അനുസരണശക്കട്ക് എന്ന പയാപത്യാല് 
മരണം അവനിലും അവന്റെ കടിപ്രശൈശത്ുള് 
വര്ഗ്ഗത്ിശന്മലും വന്നു. പയാപം മൂലം നയാം എല്യാവരും 
മരണശയാപത്ിന് കീഴിലയായി. ദൈവം തന്റെ നിത്യ
ശനേഹത്യാലും നീതിയയാലും മുഴു മയാനവരയാശിക്കും 
ഈ ശയാപത്ില് നിന്നുമുള് അന്ിമമയായ വീന്ണ്
ടുപ്്ക് നല്കിത്ന്നിരിക്കുന്നു. അതിനയായി അവിടു
ന്ന്ക് തന്റെ ഏകജയാതനയായ പുത്രന്ന നല്കുകയും, 
ആ പുത്രന് “എല്യാവര്ക്കും ശവണ്ി മറുവിലയയായി 
തന്ന്നത്യാന് ന്കയാടുക്കുകയയാലും തക്കസമയത്്ക് 
അറിയിശക്കണ് സയാക്്യമയായിത്ീര്ന്നു” (ശയയാഹ. 
3:16; 1 തിന്മയാ. 2:6).

ദൈവനിര്ണ്ണയം ശവക്കുഴിയുന്ട അധീനതയില് 
നിന്നുമുള് ശമയാെനത്ിനയായുള് മറുവില നല്കിത്
ന്നു: “ഞയാന് അവന്ര പയാതയാളത്ിന്റെ അധീനതയില് 
നിന്നു വീന്ണ്ടുക്കും; മരണത്ില് നിന്നു ഞയാന് 
അവന്ര വിടുവിക്കും; മരണശമ, നിന്റെ ബയാധകള് 
എവിന്ട? പയാതയാളശമ, നിന്റെ സംഹയാരം എവിന്ട?...” 
(ശഹയാശശ. 13:14).

ഇത്ക് പൂര്ണ്ണമയായി വിശ്വസിക്കുന്നവര്ക്കു 
മയാത്രന്മ മറുവിലയുന്ട പ്രശയയാജനങ്ങള് ലഭ്യമയാകൂ. 
മനുഷ്യരയാശിയിന്ല ജനസയാമയാന്യവുമയായി തയാരത
മ്യം ന്െയ്ുശമ്പയാള് അത്രം വിശ്വയാസികള് വളന്ര 
െരുക്കമയാണ്ക്. വളന്ര കയാലമയായി എല്യാവരിലും 
ഉള്തയായ ആൈയാമ്യ ശിക്യാവിധിയില് നിന്നും 
ശമയാെനം ലഭിച്ചത്ക് സമര്പ്ിതരും ആശ്യാത്ക്പയാൈി
തരുമയായ വിശ്വയാസികള് മയാത്രമയാണ്ക്. ശറയാമ. 8:1 ല് 
അന്പ്യാസ്തലനയായ പൗന്ലയാസ്ക് ഇങ്ങന്ന പറയുന്നു: 
“അതുന്കയാണ്്ക് ഇശപ്യാള് ക്ിസ്തുശയശുവിലുള്വ
ര്ക്ക്ക്, ജഡന്ത്യല് അ്യാവിന്ന അനുസരിച്ചു 
ജീവിക്കുന്നവര്ക്കു ഒരു ശിക്യാവിധിയും ഇല്”. 
കൂടയാന്ത 2-യാം വയാക്യത്ില് അശദേഹം ഇങ്ങന്ന പറ
യുന്നു: “ജീവന്റെ അ്യാവിന്റെ പ്രമയാണം എനിക്കു 
പയാപത്ിന്റെയും മരണത്ിന്റെയും പ്രമയാണത്ി
ല് നിന്ന്ക് ക്ിസ്തുശയശുവില് സ്വയാതന്്യം വരുത്ി
യിരിക്കുന്നു”. ഇവിന്ട അശദേഹം നിലവിലുള് 
രണ്്ക് പ്രമയാണങ്ങളിശലക്ക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നു. നയാം 
പയാപികള് എന്ന നിലയില് നന്മ് മരണത്ിനു 
വിധിച്ച രണ്യാമന്ത് പ്രമയാണത്ിനു കീഴിലയായിരു
ന്നു. ക്ിസ്തുശയശുവിലുള്വരയായ നയാം ക്ിസ്തുശയ
ശുവിശനയാടുകൂന്ട അവിടുന്ത് ശനതൃത്വത്ിനു 
കീഴില് വന്നശപ്യാള് ആ പ്രമയാണത്ില് നിന്നും പൂ
ര്ണ്ണമയായി ശമയാെിതരയായി പകരം ഒന്നയാമശത്തിനു 
കീഴില് വന്നു. “ക്ിസ്തുവിന്റെ ആ്വില്യാത്വന് 
അവനുള്വനല്” (ശറയാമ. 8:9). ക്ിസ്തുവിനു കീഴില് 
ദൈവശത്യാടു ഒന്ത്യാരുമയില് വന്നവര്ക്കും സ്വയാ
ര്ത്ഥതയ്കു പകരം ശനേഹം പ്രബലമയായ ഭയാവമയായിരി
ക്കുന്നവര്ക്കും മയാത്രന്മ ഏതു വിധത്ിലയായയാലും 
നിത്യജീവന് ദകവരിക്കയാനയാകൂ.

നതിത്യജീവമറെ ഉ�വതിെൊയ ദൈവം 
നിത്യജീവന്റെ ഉറവിടം ദൈവമയാണ്ക്. മിസ്രയീമ്യ 

മന്വയാൈികന്ള ഉപശയയാഗിച്ച്ക് വടിയില് നിന്നും 
സര്പ്ങ്ങന്ള നിര്മ്ിച്ചതിലൂന്ടയും, ന്വള്ം രക്ത
മയാക്കി മയാറ്ുവയാന് നിരവധി സൂക്ഷ്മ ജീവികന്ള സൃ
ഷ്ടിച്ചതിലൂന്ടയും, തവളകള്ക്കു ജീവന് നല്കിയ
തിലൂന്ടയും സയാത്യാനും െില ജീവികള്ക്കു ജീവന് 

നിങ്ങളുടെ ജീവനായി വിചാരടപെെരുത്...

ആകയാശത്ിന്ല  
പറവകന്ള ശനയാക്കുവിന്;  
അവ വിതയ്കുന്നില്, ന്കയായ്ുന്നില്, 
കളപ്ുരയില് കൂട്ിവയ്കുന്നതുമില്; 
എങ്ിലും സ്വര്ഗ്ഗസ്ഥനയായ പിതയാവ്ക് 
അവന്യ പുലര്ത്ുന്നു; അവന്യ
ക്കയാള് നിങ്ങള് ഏറ്വും വിശശഷത
യുള്വരല്ശയയാ?
 മത്യായി 6:25-26
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നല്കിയതയായി കയാണുന്നു. മയാനവരയാശിയുന്ട മര
ണശിക് നടപ്ിലയാക്കുന്നവനയായും ശരയാഗയാണുക്കളു
ന്ട സൃഷ്ടിക്ക്ക് ഉത്രവയാൈിയയായും സംശയശലശന്മ
ശന്യ അവന് ഉത്രവയാൈിയയാണ്ക്. പന്ക് സയാത്യാന്ക് 
ഒന്നിന്നയും നല്കിത്രുവയാനയാകില്. നിത്യജീവ
ന്ന ശപയാലും നല്കിത്രുവയാന് ആകില്. അവ
ന്നശപ്യാന്ല മനുഷ്യശനയാ എന്ിശനന്റ പറയണം, 
ആ്ജീവികള്ശക്കയാ അതിനു സയാധിക്കില്. ഇത്ക് 
ദൈവത്ിനു മയാത്രശമ സയാധ്യമയാകൂ. അതിന്റെ ഒരു 
ഭയാഗം അവിടുന്ന്ക് നടപ്ിലയാക്കി കഴിഞ്ു. ഇനി 
തക്കസമയത്്ക് നിത്യജീവനു ശയയാഗ്യരയായവര്ക്കു 
അതു നല്കുന്നതിലൂന്ട അവിടുന്ന്ക് ആ പ്രവൃത്ി 
പൂര്ത്ിയയാക്കും (ആവ. 8:3; 30:20; 1 ശമു. 2:6; 
സങ്ീ. 21:4; മത്യാ. 4:4; തീന്ത്യാ. 1:2; 1 ശയയാഹ. 
2:25; 5:1). അവിടുന്ന്ക് തന്റെ പുത്രനയായ ശയശു
ക്ിസ്തുവിന്റെ മദ്ധ്യസ്ഥതയയാല് ഇത്ക് നല്കിത്രു
ന്നുന്വങ്ിലും നമ്ുന്ട ൈയയാലുവയായ ദൈവമയാണ്ക് 
നിത്യജീവന്റെ ഉറവിടവും ഏക ൈയാതയാവും എന്നു 
നയാം ഒരിക്കലും മറക്കരുത്ക്.

ദൈവം നിത്യജീവന്ന ആസൂത്രണം ന്െയ്ു
ന്ന ഉറവിടം മയാത്രമല് അതിന്റെ നീരുറവിന്റെയും 
അതിന്റെ ഉത്ഭവത്ിന്റെയും ൈയാനത്ിന്റെയും ഉറവിടം 
കൂടിയയാണ്ക്. എന്ുന്കയാന്ണ്ന്നയാല് അവിടുന്ന്ക് അതു 
ആസൂത്രണം ന്െയ്ുകയും ജീവന്റെ മുന്ധയാരയയാ
യും ധ്വനിയയായും ആ്യാവിന്ന മയാറ്ുന്ന കയാര്യങ്ങന്ള 
നല്കിത്രികയും ന്െയ്ു. കൂടയാന്ത ജീവന് അന
ശ്വരമയാക്കി തീര്ക്കുന്നതിനുള് വഴികളും അവിടുന്ന്ക് 
ക്മീകരിച്ചു. അതയായത്ക് തയാന് അത്ക് പ്രഥമമയായി 
തന്റെ പ്രതിനിധിയയായ ശയശുവിനു നല്കുവയാനയായി 
ക്മീകരിച്ച്ക്, വീഴ്ച ഭവിച്ച മനുഷ്യരയാശിക്ക്ക് നിത്യജീവന് 
നല്കുന്നതിനുള് പുണ്യകയാരണമയായും ജ്യാശനയാ
ൈയത്ിലൂന്ടയും നീതീകരണത്ിലൂന്ടയും വീന്ണ്
ടുപ്ിലൂന്ടയും ഇശപ്യാള് തിരന്ഞ്ടുക്കന്പ്ട്വര്ക്കും 
പിന്നീടു വരും യുഗത്ില് തിരന്ഞ്ടുക്കന്പ്ടയാത്
വര്ക്കും മയാനസയാന്രന്പ്ടുന്ന വീഴ്ചഭവിച്ച ൈൂതന്മയാ
ര്ക്കും അതു നല്കുന്നതിനുള് പ്രശംസയാശയയാഗ്യ
മയായ കയാരണമയായും ശയശുവിന്ന നല്കിത്ന്നു. 
തന്റെ ഏകജയാതനയായ ഏറ്വും പ്രിയ പുത്രന്ന തന്റെ 
ജഡത്ില് എല്യാ ജീവിതയാനുഭവങ്ങളും അനുഭവി
ച്ചറിശയണ്തിനു ഏല്പ്ിച്ചുന്കയാടുത്ു. ദൈവത്ി
ന്റെ പറഞ്റിയിക്കയാനയാവയാത് അനുഗ്രഹത്ിനയാ
യി ദൈവന്ത് നമുക്ക്ക് ആരയാധിക്കയാം, സ്തുതിക്കയാം, 
വണങ്ങയാം, ശസവിക്കയാം!

ജീവന് നല്കമുനെതതിലമുള്ള മയശമുവതിമറെ ബന്ം
പിതയാവു നിത്യജീവന്ന ആസൂത്രണം ന്െയ്ുന്ന

തിന്റെയും അതിന്റെ നീരുറവും ഉത്ഭവവും ൈയാതയാവു
മയായ ഉറവിടവുമയായിരിക്കുശമ്പയാള് ശയശു അതിന്റെ 
പ്രതിനിധിയയാണ്ക്. ശയശുവിലൂന്ടയയാണ്ക് ദൈവം 
അതിന്ന നല്കിത്രുന്നത്ക്. തുടര്ന്നു വരുന്ന 
ശവൈഭയാഗങ്ങള് ന്തളിയിക്കുന്നതു ശപയാന്ല ദൈ
വത്ിന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയില് സ്വര്ഗ്ഗത്ി
ലും ഭൂമിയിലും ഉള് അവിടുന്ത് സകല സൃഷ്ടി
കള്ക്കും ജീവന് നല്കിത്രുവയാന് ശയശുവിന്ന 
ഉപശയയാഗിച്ചു ഉല്പ. 1:26; ശയയാഹ. 1:3; എന്െ. 
3:9; ന്കയാന്ലയാ. 1:16,17.

സൃഷ്ടിക്കന്പ്ടുശമ്പയാള് അവയ്കു ജീവന് നല്കുന്ന
തില് മയാത്രമയായിരുന്നില് ശയശു ദൈവത്ിന്റെ പ്രതി
നിധി ആയിരുന്നത്ക്. വീന്ണ്ടുപ്ു ശവലയില് മനുഷ്യ
രയാശിക്കു അത്ക് വീണ്ും നല്കിന്കയാടുക്കുന്നതിനുള് 
ശയയാഗ്യതക്കു അര്ഹനയായ ദൈവത്ിന്റെ പ്രതിനിധി 
കൂന്ടയയാണ്ക് ശയശു (മത്യാ. 20:28; ശയയാഹ. 3:14-16; 1 
ന്കയാരി. 7:23; ഗലയാ. 1:4; ന്കയാന്ലയാ. 1:14; 1 തിന്മയാ. 2:6; 
തീന്ത്യാ. 2:14). അതിനു ശയയാഗ്യനയായിത്ീര്ന്നശതയാ
ന്ടയാപ്ം ദൈവം ഇശപ്യാള് തിരന്ഞ്ടുക്കന്പ്ട്വന്രയും 
പിന്നീടു തിരന്ഞ്ടുക്കന്പ്ടയാത്വന്രയും പഠിപ്ി
ക്കുകയും നീതീകരിക്കുകയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും 
വീന്ണ്ടുക്കുകയും വഴി ആ ശയയാഗ്യത പകര്ന്നുന്കയാ
ടുക്കുന്ന, നല്കുന്ന പ്രതിനിധിയയായി ശയശുവിന്ന 
നിശയയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു. തുടര്ന്ന്ക് നല്കിയിരിക്കുന്ന 
ശവൈഭയാഗങ്ങള് ഇതിനു ന്തളിവയാണ്ക്: ന്യശ. 25:8; 
ശറയാമ. 6:23; 1 ന്കയാരി. 1:30; 2 തിന്മയാ. 1:10; 1 ശയയാഹ. 
5:11; യൂൈയാ. 21. കൂടയാന്ത മയാനസയാന്രന്പ്ടുന്ന വീഴ്ച 
ഭവിച്ച ൈൂതന്മയാര്ക്കും ജീവന് നല്കുന്നതിനുള് പ്രതി
നിധി കൂടിയയായിരിക്കും ശയശു (ശറയാമ. 14:9; എന്െ. 
1:10; ന്കയാന്ലയാ. 1:20; 2 തിന്മയാ. 4:1).

ദൈവത്ിന്റെയും ക്ിസ്തുവിന്റെയും സംഘടിത
മയായ നന്മയയാലയാണ്ക് തിരന്ഞ്ടുക്കന്പ്ട്വര്ക്കും 
തിരന്ഞ്ടുക്കന്പ്ടയാത്വര്ക്കും മയാനസയാന്ര
ന്പ്ടുന്ന വീഴ്ച ഭവിച്ച ൈൂതന്മയാര്ക്കും നിത്യജീവന് 
സയാധ്യമയാകുന്നത്ക്. ഈ അവസരത്ില് നമുക്ക്ക് 
അത്യുച്ചത്ില് ഇങ്ങന്ന പറയയാം, “അറുക്കന്പ്ട് 
കുഞ്യാട്ക് ശക്തിയും ധനവും ജ്യാനവും ബലവും 
ബഹുമയാനവും മഹത്വവും ശസ്തയാത്രവും ലഭിപ്യാന് 
ശയയാഗ്യന്” (ന്വളി. 5:12)! വിശ്വവിശയാലമയായ ഹശല്
ലുയ്യാ ഗയാനന്ത് നമുക്ക്ക് മുശമ്പ ഇങ്ങന്ന പയാടി 
അറിയിക്കയാം, “സിംഹയാസനത്ില് ഇരിക്കുന്നവനും 
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കുഞ്യാടിനും ശസ്തയാത്രവും ബഹുമയാനവും മഹത്വ
വും ബലവും എന്ന്നശന്നക്കും ഉണ്യാകന്ട്” (വയാക്യം 
13)!

നതിത്യജീവന് നല്കമുനെതതിമറെ പ്രക്തിയ
വളന്ര നീണ് ഒരു പ്രക്ിയയിലൂന്ടയയാണ്ക് നിത്യ

ജീവന് നല്കന്പ്ടുന്നത്ക്. അത്ക് ആൈ്യമയായി ദൈ
വത്ിന്റെ സ്വതന്രയായ ധയാര്മ്ിക പ്രതിനിധികള് 
ആയ ആ്ജീവികള്ക്കും പരീക്യാര്ത്ഥമയായി നല്ക
ന്പ്ടും. ദൈവം തന്റെ സൃഷ്ടിയില് ശലയാശഗയാസിനു 
നിത്യജീവന് തയാത്ക്ക്കയാലികമയായി നല്കി. തയാന് 
വിശ്വസ്തന്നന്നു ന്തളിയിക്കന്പ്ട്തിനയാല് അത്ക് ഉറ
പ്യായും തശറെതയാകുമയായിരുന്നു. തയാന് ജഡമയായിത്ീ
രുന്നതിനു മുന്പ്ക് തന്ന്ന അത്ക് തശറെതയായി എന്നത്ക് 
സംശയമില്. എന്ന്ന്നയാല് അതിനു മുന്പ്ക് പ്രളയത്ി
നു മുന്പ്ക് ഉണ്യായിരുന്ന പരിശശയാധനകളില് വിശ്വ
സ്തത ന്തളിയിച്ച ൈൂതന്മയാര്ക്ക്ക് നിത്യജീവന് ഉറപ്ിച്ച്ക് 
നല്കിയിട്ുണ്യാവയാം. എന്ുതന്ന്നയയാന്ണങ്ിലും 
സുവിശശഷയുഗത്ിന്റെ ആരംഭം മുതല് അവര്ക്ക്ക് 
നിത്യജീവന് ഉറപ്ിച്ചു നല്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്
ത്ക് സ്പഷ്ടമയാണ്ക് (ലൂന്ക്കയാ. 20:35,36). അങ്ങന്ന ൈൂത
ന്മയാര്ക്കും അവരുന്ട സൃഷ്ടിയില് തന്ന്ന നിത്യജീവന് 
പരീക്യാര്ത്ഥമയായി നല്കിയിരുന്നു.

ദൈവത്യാല് ക്ിസ്തുവിലൂന്ടയുള് ഒരു സൃഷ്ടി
പരമയായ പ്രക്ിയയിലൂന്ടയയാണ്ക് നിത്യജീവന് പ്രയാ
പ്തമയാകുന്നത്ക്. പരീക്യാര്ത്ഥമയായ നിത്യജീവന്റെയും 
ഉറപ്യാക്കന്പ്ട് നിത്യജീവന്റെയും കയാര്യത്ിലും ഇത്ക് 
ശരിതന്ന്ന. എന്ന്ന്നയാല് ദൈവം ശനരിട്ു സൃഷ്ടിച്ച 
സ്വതന്രയായ ധയാര്മ്ിക പ്രതിനിധികളയായ ആ്
ജീവികള്ക്കും മനുഷ്യജീവികള്ക്കും നിത്യജീവന് 
പരീക്യാര്ത്ഥമയായി നല്കി. അവര് ആക്കിവയ്കന്പ്
ട്ിരിക്കുന്ന നിയമത്ിനു കീഴില് അതു അനുസരി
ച്ച്ക് അതിന്ന നിരുപയാധികമയായല് നിബന്ധനശയയാടു 
കൂന്ട പയാലിച്ചുന്കയാണ്്ക് നിത്യകയാലശത്ക്കു ജീവിക്കു
വയാന് ശയയാഗ്യത അവര്ക്ക്ക് ഒരു ൈയാനമയായി നല്കി. 
ഈ ൈൂതന്മയാന്ര കര്ത്വ്യ ശനേഹത്ിന്റെയും നി
സ്വയാര്ത്ഥ ശനേഹത്ിന്റെയും പ്രമയാണത്ിനു കീഴില് 
ആക്കിവയ്കുകയും പ്രമയാണം അനുസരിച്ചയാല് നിത്യജീ
വന് അനുഭവിക്കുന്നതില് തുടരും എന്നും അതിന്ന 
അനുസരിക്കയാതിരുന്നയാല് നിത്യജീവന് എന്ന്നശന്ന
ക്കുമയായി നഷ്ടന്പ്ടുന്മന്നും അവശരയാടു അറിയിച്ചു. 
ആൈയാമിലും ഹൗവ്വയിലും മനുഷ്യരയാശിക്ക്ക് കര്ത്വ്യ
ശനേഹന്മന്ന പ്രമയാണത്ിനു കീഴില് നിത്യജീവന് പരീ
ക്യാര്ത്ഥമയായി നല്കന്പ്ട്ു. അത്ക് അനുസരിച്ചയാല് 

നിത്യജീവനില് അവര്ക്കു തുടരയാമയായിരുന്നു. അത്ക് 
അനുസരിക്കയാതിരുന്നയാല് നിത്യജീവന് നഷ്ടന്പ്ടു
മയായിരുന്നു. വീണ്ും പുതിയ സൃഷ്ടിയുന്ട നിര്മ്ി
തിയിലും അവര്ക്കും കര്ത്വ്യ ശനേഹത്ിന്റെയും 
നിസ്വയാര്ത്ഥശനേഹത്ിന്റെയും പ്രമയാണശത്യാടുള് 
അനുസരണത്ില് നിത്യതശയയാളം ആ്ജീവികളയാ
യി തുടരയാന്മന്നുള് അവകയാശന്ത്യും പരീക്യാ
ര്ത്ഥമയായി നല്കി. അവര് അത്ക് അനുസരിച്ചില്യായി
രുന്നുന്വങ്ില് അതിന്ന നഷ്ടന്പ്ടുത്ുമയായിരുന്നു. 
സഹസ്രയാബ്ദത്ില് പുരയാതന വീരന്മയാര്ക്കും യുവ 
വീരന്മയാര്ക്കും അനുസരണത്ിന്റെ വ്യവസ്ഥയില് 
മയാനുഷികമയായ നിത്യജീവന് പരീക്യാര്ത്ഥമയായി 
ദൈവം നല്കും. എന്നയാല് അനുസരിക്കയാതിരുന്നയാ
ല് അവര്ക്ക്ക് അത്ക് നഷ്ടന്പ്ടുകയും അനുസരിച്ചയാല് 
അത്ക് എശന്നക്കും അവര്ക്കയായിത്ീരുകയും ന്െയ്ും.

പുതിയ സൃഷ്ടിയയായി മയാറിയവരുന്ട നീതീകര
ണന്ത് ജീവല്പരമയാക്കിന്ക്കയാണ്്ക് സഹസ്രയാബ്ദയാന
ന്ര പുരയാതന വീരന്മയാന്രയും യുവവീരന്മയാന്രയും 
ശപയാന്ല അവര്ക്കും മയാനുഷിക നിത്യജീവന് ഉറപ്ിച്ചു 
നല്കി. എന്നയാല് അവരുന്ട മനുഷ്യത്വം ബലിയര്പ്ി
ക്കുന്നതിലൂന്ട അവരുന്ട ആശ്യാത്ക്പയാൈനത്ിങ്ല് 
അല്പകയാലത്ില് പുരയാതന വീരന്മയാര്ക്കും യുവവീ
രന്മയാര്ക്കും നല്കുന്നതുശപയാന്ല തന്ന്ന ആ്ജീവി 
ആകയാനുള് പരീക്യാര്ത്ഥ അവകയാശം അവര്ക്കു 
നല്കി. സഹസ്രയാബ്ദയുഗത്ില് മനുഷ്യരയാശി അനു
സരിക്കുന്നതനുസരിച്ചു ജീവിക്കുവയാനുള് അവകയാശം 
ക്ിസ്തു അവര്ക്ക്ക് ക്ശമണ നല്കും. അവസയാനം ഈ 
അവകയാശങ്ങള് അവര്ക്കു പൂര്ണ്ണമയായി നല്കുക
യും കൂടയാന്ത മയാനുഷിക നിത്യജീവനുള് അവകയാശം 
പരീക്യാര്ത്ഥമയായി നല്കുകയും അവിശ്വസ്തരയായവര് 
പരീക്യില് പരീക്യാര്ത്ഥമയായി നിത്യജീവനുള്തും 
ജീവിക്കയാനുള്തുമയായ അവകയാശങ്ങന്ള നഷ്ടന്പ്ടു
ത്ുശമ്പയാള് വിശ്വസ്തതശയയാന്ട അനുസരിക്കുന്നവ
ര്ക്കു അത്ക് ഉറപ്ിക്കന്പ്ടുകയും ന്െയ്ും. ജീവന്റെ 
വിവിധ പടികളിലുള്വര്ക്കും നിത്യജീവനുള് പരീ
ക്യാര്ത്ഥ അവകയാശം ഒരു കൃപയാവരമയായയാണ്ക് ദൈവം 
നല്കുന്നത്ക്. ഏതു പടിയിലയായയാലും നിത്യജീവനി
ശലക്കുള് ഉറപ്ുള് അവകയാശം അതിന്റെ വ്യവസ്ഥ
കന്ള പയാലിക്കുന്നവര്ക്കു മയാത്രന്മ നല്കുകയുള്ു.

നതിത്യജീവമനാെമു കൂമെ നതിത്യാനന്ദവമും നല്കമുനെമു
ആൈയാമും ഹൗവ്വയും പയാപം ന്െയ്തിനു ശശഷം 

പറുൈീസയിന്ല ജീവന് നിലനിര്ത്ുന്ന വൃക്ങ്ങ
ളില് നിന്നും ഭക്ിക്കുന്നത്ക് അവര് തുട   ര്ന്നിരുന്നു 
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എങ്ില് സംഭവിച്ചിരിക്കയാവുന്നതുശപയാന്ല പയാപിയയായ 
ജീവികളിലും ജീവന് നിത്യമയായി ൈീര്ഘിപ്ിക്കുവയാന് 
ദൈവത്ിനു ഭൗതികമയായി കഴിയുമയായിരുന്നു (ഉല്. 
3:22-24). നയാം കയാണുന്നതുശപയാന്ല വീഴ്ച ഭവിച്ച 
ൈൂതന്മയാരുന്ട സ്വഭയാവങ്ങള് വഷളയായി എങ്ിലും 
അവരുന്ട കഴിവുകള് അങ്ങന്ന ആയിത്ീര്ന്നിരു
ന്നില്. അങ്ങന്ന അവന്ര നശിപ്ിക്കണന്മങ്ില് ക്ി
സ്തുവിശനയാടുകൂന്ടയുള് ദൈവത്ിന്റെ ഒരു പ്രശത്യക
മയായ പ്രവര്ത്നം അനിവയാര്യമയായിരിക്കും. കൂടയാന്ത 
ൈുഷ്ടന്മയാരില് ജീവന് നിത്യമയായി നിലനിര്ത്ുന്നത്ക് 
ദൈവത്ിനു ധയാര്മ്ികവും അസംഭവ്യമയാണ്ക്. എന്ു
ന്കയാന്ണ്ന്നയാല് ധയാര്മ്ികമയായ കയാര്യക്മത്ില് 
അനുസരിക്കുന്നവര്ക്കു ജീവനും അനുസരിക്കയാത്വ
ര്ക്കു മരണവും എന്ന ജീവന്റെയും മരണത്ിന്റെയും 
പ്രമയാണം നടപ്ിലയാക്കന്പ്ടണം.

അതുശപയാന്ലതന്ന്ന, വീഴ്ച ഭവിച്ച ൈൂതന്മയാരുന്ട 
ജീവശക്തികന്ള ക്യിപ്ിക്കയാന്ത അവന്ര സൂക്ിച്ചു
ന്കയാണ്തിലൂന്ട ഉൈയാഹരിച്ചതുശപയാന്ല കലര്പ്ില്യാ
ത് ആനന്ദത്ിന്റെ അഭയാവത്ില് ശപയാലും അത്രം 
സയാഹെര്യത്ില് നിത്യജീവന് നല്കുവയാന് ദൈവ
ത്ിനു ഭൗതികമയായും സയാധ്യമയാണ്ക്. എന്നിരുന്നയാലും 
അങ്ങന്ന ന്െയ്ുവയാന് ധയാര്മ്ികമയായി ദൈവത്ി
നു കഴിയില്. എന്ുന്കയാന്ണ്ന്നയാല് പൂര്ണ്ണമയായ 
ജ്യാനം, നീതി, ശനേഹം, ശക്തി എന്നീ തന്റെ 
സ്വഭയാവത്ിനു അത്ക് എതിരയാണ്ക്. നിത്യജീവനുള് 
അവകയാശം ഉറപ്ിച്ചു കിട്ിയവര് ജീവയാവകയാശങ്ങളയാ
ല് അവരുന്ട ആസ്തിത്വത്ിന്റെ പടിക്ക്ക് യുക്തമയായ 
പൂര്ണ്ണ ശക്തിയിലും ശയയാജിച്ച സയാഹെര്യങ്ങളയാലും 
അലങ്രിക്കന്പ്ട് അവസ്ഥകളില് പൂര്ണ്ണ സശന്യാഷ
ത്ില് ആ അവകയാശം അനുഭവിക്കും. പൂര്ണ്ണ ശരീ
രങ്ങളും, ഭൂമിയും, കയാലയാവസ്ഥയും, ആശരയാഗ്യവും, 
ഭക്ണവും, പയാനീയവും, പയാര്പ്ിടവും, പ്രകൃതിയി
ന്ല പ്രസക്തമയായ നിയമങ്ങളുന്ടയും, സയാമൂഹിക 
ക്മീകരണങ്ങളുന്ടയും വിൈ്യയാഭ്യയാസത്ിന്റെയും കൂ
ട്യായ്മയുന്ടയും ആരയാധനയുന്ടയും ആധിപത്യമയാണ്ക് 
യഥയാസ്ഥയാപന വര്ഗ്ഗത്ിനു ഉറപ്ിച്ചു ന്കയാടുക്കുന്ന 
ജീവയാവകയാശങ്ങളില് നിത്യമയായി നല്കന്പ്ടുന്നത്ക്. 

ദൈവത്ിന്റെ ഭയാഗത്ു നിന്നുമുള് ഏന്തങ്ിലും 
അബദ്ധത്യാശലയാ അഥവയാ ദൈവത്ിനു തടുക്കയാനയാ
വയാത് അന്ധമയായ വിധിയുന്ട നിര്ബന്ധത്യാശലയാ 
ഉളവയായതല് നിത്യജീവന്റെ ആവശ്യകത. ആ്ജീ
വികളും മനുഷ്യജീവികളും അവരില് അന്ര്ലീനമയായ 
ജീവന്റെ െലമയായി അവരുന്ട സത്ക്പ്രവര്ത്ിശയശയയാ 

പയാപന്ത്ശയയാ കണക്കയാക്കയാന്ത ജീവിക്കണന്മന്നു
ള്തും അല്. തിരുന്വഴുശത്യാ സയാത്യാന് സൃഷ്ടിക
ര്ത്യാവയായിരിക്കുന്ന യുക്തിയുന്ടശയയാ വസ്തുതകളു
ന്ടശയയാ കയാഴ്ചപ്യാടുകള് അതിന്ന സമര്ഥിക്കുന്നില്.

ദൈവത്ിനും [അവിടുന്ത് സ്വയാഭയാവിക പ്രകൃതി
യയാണ്ക് നിത്യജീവന്ന അനിവയാര്യമയാക്കുന്നത്ക്] തന്റെ 
പ്രകൃതി ദകവരിക്കുന്നവര്ക്കും [അവര് സ്വയായത്വ
മയാക്കുന്ന അവിടുന്ത് സ്വയാഭയാവിക പ്രകൃതിയയാണ്ക് 
നിത്യജീവന്ന അനിവയാര്യമയാക്കുന്നത്ക്] ഉപരിയയായി 
നിത്യജീവന് ദകവരിക്കുന്ന ഏവര്ക്കും അതു ദക
വരിക്കുവയാനുള് അനിവയാര്യത ശയാരീരികമയായതല് 
ധയാര്മ്ികമയായതയാണ്ക്. ജീവന്നയും മരണന്ത്യും 
ധയാര്മ്ിക പ്രമയാണം നിയന്ിക്കുന്ന ദൈവത്ിന്റെ 
ക്മീകരണത്ില് വിവിധ പരീക്കളില് അവി ടുന്ന്ക് 
അവന്ര ഏതു സയാഹെര്യത്ില് ഏല്പ്ിക്കുവയാന് 
തയാത്ക്പര്യന്പ്ടുന്നുശവയാ അശപ്യാന്ഴല്യാം തന്റെ നിയമ
ശത്യാടു ന്പയാരുത്ത്ില് കഴിയുകയും അതിശനയാടു 
ൈൃഢഭക്തി പുലര്ത്ി തനിക്കും തൃപ്തി വരുത്ുക
യും ന്െയ്ുന്നവര്ക്ക്ക് നിത്യജീവന് നല്കുവയാനയാണ്ക് 
അവിടുന്ത് നിയമം ശപ്രരിപ്ിക്കുന്നത്ക്.

ദൈവശത്യാടും അവിടുന്ത് ആ്യാശവയാടും 
വെനശത്യാടും കരുതലുകശളയാടും അവിശ്വസ്തരയാ
കുവയാന് ഒരു സയാഹെര്യശമയാ അഥവയാ സയാഹെര്യ
ങ്ങശളയാ ന്െറിയ ആട്ിന്കൂട്ന്ത് ശപ്രരിപ്ിക്കയില് 
എന്നും, അത്രം സയാഹെര്യത്ിശനയാ അഥവയാ 
സയാഹെര്യങ്ങള്ശക്കയാ കീഴിലും ദൈവശത്യാടും 
അവിടുന്ത് ആ്യാശവയാടും വെനശത്യാടും കരു
തലുകശളയാടും ഉള്തയായ അവരുന്ട കൂറിന്ന ദൈ
വത്ിനു പൂര്ണ്ണമയായും ആശ്രയിക്കയാനയാകും എന്നു 
നമുക്ക്ക് കയാണയാം. ൈൃഷ്ടയാന്മയായിട്ു അമര്ത്യത ദക
വരിച്ച ശയശുവും ന്െറിയ ആട്ിന്കൂട്വും വിജയ
കരമയായി പൂര്ത്ിയയാക്കിയ അശങ്ങയറ്ം രൂക്മയായ 
പരിശശയാധനകള് ദൈവശത്യാടും അവിടുന്ത് 
ആ്യാശവയാടും വെനശത്യാടും കരുതലുകശളയാടു
മുള് അവരുന്ട കൂറിന്ന ന്തളിയിക്കയാന് ദൈവം 
ആവശ്യന്പ്ടുന്നത്ക് ധയാര്മ്ിക പ്രപഞ്ചത്ിലുള് 
ഈ ൈിവ്യക്മീകരണം മൂലമയാണ്ക്. ഇവന്രശപ്യാന്ല 
വിശ്വസ്ത സ്വഭയാവം വികസിപ്ിന്ച്ചടുക്കയാത് മറ്ു 
ഗണങ്ങള് ദൈവത്ിനു തൃപ്തിയയാകും വണ്ണം പരി
ശശയാധിക്കന്പ്ടുകയും വിജയകരമയായി നിലന്കയാ
ണ്യാല് നിത്യജീവന് അവര്ക്കു നല്കന്പ്ടുകയും 
ന്െയ്ും. എന്നയാല് അതു മരണമില്യാത് അതയായത്ക് 
അമര്ത്യത ആയിരിക്കില്.
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വതിവതിധ രക്തിതഗണങ്ങളമുമെ ആനന്ദങ്ങള്
ദൈവം ക്ിസ്തുവിലൂന്ട ക്ിസ്തുവിന്റെ മണവയാട്ിക്കു 

ശമല്  ന്െയാരിയുന്ന ആനന്ദങ്ങള് ആണ്ക് സ്വര്ഗ്ഗത്ി
ന്ല പരശമയാന്നതമയായ ആനന്ദങ്ങള്. ഇതില് ഏറ്വും 
ഉന്നതമയായ ആനന്ദം ദൈവത്ിന്റെയും ക്ിസ്തുവിന്റെ
യും ശവലയിലുള് അവരുന്ട കൂടിശച്ചരലിന്റെ കയാ
ഴ്ചയയാണ്ക്. കൂടയാന്ത ൈിവ്യപ്രകൃതിയും ദൈവത്ിന്റെ 
അവകയാശങ്ങളും, ക്ിസ്തുവിശനയാടുള് കൂട്വകയാശവും 
അവര് ദകവശമയാക്കുന്നതില് നിന്നും ഉത്ഭവിക്കു
ന്നതുമയായ ആനന്ദങ്ങളും ഉണ്്ക്. ദൈവത്ിന്റെ അവ
കയാശികള് എന്ന നിലയില്, ക്ിസ്തുവിശനയാടു കൂന്ട 
കൂട്വകയാശിയയായി ശെര്ന്നുന്കയാണ്്ക് ദൈവത്ിന്റെ 
സകല  പ്രപഞ്ചങ്ങന്ളയും അതിന്ല സകല സമ്പത്ി
ശനയാടും പ്രയാപ്തിശയയാടും കൂന്ട ഒരു അഖണ്ിതമയായ 
അവകയാശവും അവര് പ്രയാപിക്കും. ക്ിസ്തുവിന്റെ കൂട്വ
കയാശികള് എന്ന നിലയില് തന്റെ സ്ഥയാനമയാനങ്ങളും, 
അധികയാരങ്ങളും, ബഹുമതികളും, ശവലയും ശയ
ശുവിശനയാടു കൂന്ട പങ്ിടും. നിത്യജീവന്റെ സശന്യാ
ഷങ്ങള് അലസതശയയാ ശഭയാഗയാസക്തികശളയാ അല്.

“ഇതിങ്ല് ആശ്ചര്യന്പ്ടരുത്ക്; കല്റകളില് 
ഉള്വര് എല്യാവരും അവന്റെ ശബ്ദം ശകട്ു, നന്മ 
ന്െയ്വര് ജീവനയായുള് പുനരുത്ഥയാനവും, തിന്മ 
ന്െയ്വര് ന്യയായവിധിയില് കൂന്ടയുള് പുന
രുത്ഥയാനവും ന്െയ്ക് വയാനുള് നയാഴിക വരുന്നു” 
(ശയയാഹ. 5:28-29).

“നീതിമയാന്മയാരുന്ടയും നീതിന്കട്വരുന്ടയും 
പുനരുത്ഥയാനം ഉണ്യാകും എന്നു ഇവര് കയാത്ി
രിക്കും ശപയാന്ല ഞയാനും ദൈവത്ിങ്ല് ആശ 
ന്വച്ചിരിക്കുന്നു” (അന്പ്യാ. 24:15).

ദൈവത്ിന്റെ ഭയാവിയിന്ല നിര്മ്യാണ ശവല 
എന്ുതന്ന്ന ആയയാലും അതില് പുരയാതന വീരന്മയാ
രും യുവവീരന്മയാരും മഹയാപുരുഷയാരവും ഉള്ന്പ്ന്ടയു
ള് ആ്ജീവികളിന്ല മറ്ു പൈവികളിലുള്വന്രയും 

നയിശക്കണ്ത്ക് ക്ിസ്തുഗണത്ിന്റെ വിശശഷയാധികയാര
മയായിരിക്കും. സഹസ്രയാബ്ദത്ിന്ല മനുഷ്യരയാശിയിന്ല 
അനുസരണമുള്വന്ര പൂര്ണ്ണതയിശലക്കും നിത്യ
ജീവനിശലക്കും പുനഃസ്ഥയാപിക്കുന്നതിന്റെ ആനന്ദ
വും അവര്ക്ക്ക് ഉണ്യാകും. അതിനുശശഷം അവരുന്ട 
ശയാശ്വതമയായ പ്രവര്ത്നം, അവരുന്ട സയാര്വ്വത്രിക 
അനന്രവകയാശം വഴി ഓശരയാ ഗ്രഹങ്ങന്ളയും പൂ
ര്ണ്ണതയിശലക്ക്ക് എത്ിക്കുകയും, കൂടയാന്ത ദൈവം 
ആസൂത്രണം ന്െയ്ുന്ന പുതിയ ക്മീകരണപ്രകയാരമു
ള് ജീവികന്ള സൃഷ്ടിക്കുകയും തുടര്ന്നു നിത്യജീവ
നുശവണ്ി ഉെിതമയായുള് പൂര്ണ്ണതയിശലക്ക്ക് അവന്ര 
വികസിപ്ിക്കുന്നതുമയാണ്ക്. ഭൂമിന്യ വ്യര്ത്ഥമയായി 
സൃഷ്ടിച്ചതല്, പയാര്പ്ിനയായി സൃഷ്ടിച്ചതന്ത്ര എന്നു 
പറയുന്നതുശപയാന്ല നമ്ുന്ട ഈ സൗരയൂഥത്ി
ന്ല മറ്ു ഗ്രഹങ്ങന്ളയും വ്യര്ത്ഥമയായി സൃഷ്ടിച്ചതല്. 
മറിച്ച്ക് പൂര്ണ്ണ ജീവികന്ള പയാര്പ്ിക്കുന്നതിനയായി സൃ
ഷ്ടിച്ചതയാണ്ക്. അങ്ങന്നയുമല് നമ്ുന്ട ഈ പ്രപഞ്ച
ത്ിന്ല മയാത്രമല് ദൈവത്ിന്റെ പ്രപഞ്ചത്ിന്ല മന്റ്
ല്യാ സൗരയൂഥങ്ങളിന്ല ഗ്രഹങ്ങന്ളയും അതിനയായി 
സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.

ക്ിസ്തുഗണത്ിനുള് ദൈവത്ിന്റെ [പുശരയാ
ഗതിയില്യാന്ത തുടരുന്ന അവകയാശം അവിടുന്ന്ക് 
നല്കുകയില്] അവകയാശത്ില് നിന്നും, ക്ിസ്തുവി
ന്റെ രയാജ്യവും അധികയാരവും ശയാശ്വതമയായി വര്ദ്ധി
ച്ചു വരുന്നതുമയാണ്ക് എന്ന ഉപശൈശത്ില് നിന്നും 
നമുക്ക്ക് ഇതറിയയാം. തുടര്ന്നു ന്കയാടുത്ിരിക്കുന്ന 
തിരുന്വഴുത്ുകള് ഈ െിന്ന്യ വിവരിക്കുന്നു: 
സങ്ീ. 16:11; ന്യശ. 33:17; ൈയാനി. 12:3; മത്യാ. 5:3,8,12; 
ലൂന്ക്കയാ. 12:32; ശയയാഹ. 12:26; ശറയാമ. 8:17; 2 ന്കയാരി. 
5:1; എന്െ. 1:18; ന്കയാന്ലയാ. 1:5; 1 ന്തസ്സ. 2:12; 2 
ന്തസ്സ. 2:14; 2 പന്ത്രയാ. 3:13; ന്വളി. 2:7; 3:21; 14:1; 
21:1. അപ്രകയാരം ക്ിസ്തുഗണത്ിനുള് നിത്യമയായ 
സ്വസ്ഥത (എബ്യാ. 4:9) അലസതയുശടതല്. മറിച്ച്ക്, 
അവരുന്ട ഭൗമിക ശവലശയയാടു തയാരതമ്യന്പ്ടുത്ി 
ശനയാക്കുശമ്പയാള് അതിന്ന അശപക്ിച്ച്ക് കഷ്ടപ്യാടും, 
അദ്ധ്വയാനവും അവശയയാടു കൂന്ടയുള് ക്ീണവും 
ഇല്യാത് ഒരു നിത്യമയായ പ്രവര്ത്നമയായിരിക്കും 
(ന്വളി. 14:13).

മുന്പറഞ്വ അമര്ത്ഥ്യത ദകവരിക്കുന്ന ൈി
വ്യപ്രകൃതിയിലുള്വരുന്ട നിത്യജീവനിന്ല വിവിധ 
ആനന്ദങ്ങന്ളക്കുറിച്ചയാണ്ക് പരയാമര്ശിക്കുന്നത്ക്. 
എന്നയാല് ൈിവ്യപ്രകൃതിക്കും കീഴിലുള് പടിയിലുള് 
നിത്യജീവന് പ്രയാപ്തമയാക്കുന്ന ജീവികള്ക്കും ആനന്ദം 

അത്, സുനിശ്ിതമാണ,് അതില് സകലരും  അത്, സുനിശ്ിതമാണ,് അതില് സകലരും  
ഉള്ടപെെുന്ു, അതു രണ്ു തരത്ിലുള്ള ഉള്ടപെെുന്ു, അതു രണ്ു തരത്ിലുള്ള 

ആളുകടള ടവളിടപെെുത്ുന്ു, അതു രണ്ു ആളുകടള ടവളിടപെെുത്ുന്ു, അതു രണ്ു 
അന്ിമ തീര്പെുകള് കല്പെിക്ുന്ു.അന്ിമ തീര്പെുകള് കല്പെിക്ുന്ു.

ഉയിര്ത്തെഴുന്നേല്പിതനക്ുറിച്ചുള്ള  ഉയിര്ത്തെഴുന്നേല്പിതനക്ുറിച്ചുള്ള  
ചില വസ്ചുതകള്ചില വസ്ചുതകള്
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ഒരു ഓഹരി ആയിരിക്കും. ൈൂതന്മയാര് (ഈ പൈത്ിന്റെ 
വിശയാലമയായ അര്ത്ഥത്ില്) എന്നു നയാം വിളിക്കുന്ന 
ആ്ജീവികളുന്ട ഏഴു വിഭയാഗങ്ങള്: ന്കരൂബുകള്, 
സയാറയാെുകള്, വയാഴ്ചകള്, സിംഹയാസനങ്ങള്, അധി
കയാരങ്ങള്, കര്തൃത്വങ്ങള്, ൈൂതന്മയാര് (പൈത്ിന്റെ 
പരിമിതമയായ അര്ത്ഥത്ില്) ദൈവത്ിന്റെയും കു
ഞ്യാടിന്റെയും സയാന്നിദ്ധ്യത്ില് ഇശപ്യാള് സശന്യാ
ഷവയാന്മയാരയാണ്ക്. കൂടയാന്ത അവര് സൃഷ്ടിയുന്ടയും 
ദൈവകൃപയുന്ടയും പയാതയില് അവന്ര ശസവിച്ചു 
ൈിവ്യന്വളിപ്യാടിന്ന ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനും വിശുദ്ധ
ന്മയാന്രയും ദൈവജനത്ില് ശശഷിക്കുന്നവന്രയും 
ശസവിക്കുകയും ന്െയ്ു (ഉല്. 16:7; സംഖ്യ. 20:16; 
സങ്ീ. 103:20,21; ന്സഖ. 1:12-14; ലൂന്ക്കയാ. 15:10; 
അന്പ്യാ. 5:19,20; 7:35; എന്െ. 1:21; ന്കയാന്ലയാ. 
1:16; 2:10; എബ്യാ. 1:7; 1 പന്ത്രയാ. 1:12). വീഴ്ച ഭവിച്ച 
മയാനന്രന്പ്ടുന്ന, യഥയാസ്ഥയാനന്പ്ടുന്ന ൈൂതന്മയാര് 
വീഴ്ചഭവിക്കയാത് ൈൂതന്മയാശരയാടു കൂന്ട ശയാശ്വതമയായ 
ഓഹരിക്കു പങ്യാളികളയാകും.

ഈ ജീവിതത്ില് ദൈവശവല ന്െയ്തിന്റെ പ്ര
തിെലമയായി ആ്ീയ ആസ്തിത്വം ദകവരിക്കുന്ന 
ഇവര്ക്കു കീഴിലുള് മൂന്നു തിരന്ഞ്ടുപ്ു ഗണങ്ങ
ളയായ മഹയാപുരുഷയാരവും പുരയാതന വീരന്മയാരും അമ
ര്ത്ഥ്യത പ്രയാപിക്കുന്നില്, എങ്ിലും നിത്യജീവനില് 
അവര്ക്കു അശനകം ആനന്ദങ്ങള് ഉണ്യാകും. ദൈവ
ത്ിന്റെയും ക്ിസ്തുവിന്റെയും തന്റെ മണവയാട്ിയുന്ട
യും ൈര്ശനവും അവരുമയായുള് സംസര്ഗ്ഗവും ഈ 
ആനന്ദത്ില് ഉള്ന്പ്ടുന്നതയാണ്ക്. മഹയാപുരുഷയാരം 
ദൈവരയാജ്യത്ിന്റെ ആ്ീയവശത്ില് നിന്നുന്കയാ
ണ്ും പുരയാതന വീരന്മയാരും യുവവീരന്മയാരും ഭൗമീക 
വശത്ില് നിന്നുന്കയാണ്ും ആൈ്യമയായി സഹസ്രയാബ്ദ 
യുഗത്ിലും പിന്നീട്ക് എശന്നക്കും ക്ിസ്തുവിശനയാടു 
സംസര്ഗ്ഗത്ിലും തന്റെ കീഴില് ഇരുന്നും ന്കയാണ്്ക് 
ദൈവന്ത് ശസവിക്കുവയാന് അവകയാശം ലഭിക്കും. 
എല്യാ ഗ്രഹങ്ങന്ളയും പൂര്ണ്ണതയിശലക്ക്ക് എത്ി
ക്കുക, പുതിയ ജീവികന്ള സൃഷ്ടിച്ച്ക് അവന്ര നി
ത്യജീവന്റെ പൂര്ണ്ണതയിശലക്ക്ക് എത്ിക്കുക എന്ന 
ദൈവത്ിന്റെ ഭയാവി പദ്ധതികന്ള പൂര്ണ്ണമയായി നി
റശവറ്ുവയാന് അവര് ഇതിനുശശഷം ക്ിസ്തുവിശനയാടു
കൂന്ട തന്റെ കീഴില് ശുശ്രൂഷ ന്െയ്ും (ഉല്. 22:16-
18; സംഖ്യ. 3:40-51; സങ്ീ. 45:14-16; 72:3; 107:32; 
ന്യശ. 1:26; 32:1; 60:13; 62:1; ൈയാനി. 12:13; ശയയാശവ. 
2:28; മത്യാ. 8:11; ലൂന്ക്കയാ. 13:28; 1 ന്കയാരി. 3:12-15; 
2 തിന്മയാ. 2:20; ന്വളി. 7:9-17).

ക്വയാസി ഇലക്്ക്, എപ്ിെനി പയാളയ സമര്പ്ിതര്, 
തിരന്ഞ്ടുക്കന്പ്ടയാത്വര് അടങ്ങുന്ന യഥയാസ്ഥയാ
പന വര്ഗ്ഗം എന്നിവര്ക്കു നിത്യജീവന്റെ ഭൗമിക 
അവസ്ഥയില് പറുൈീസയില് അശനകം ആനന്ദങ്ങള് 
ഉണ്യാകും. അവര് ദൈവശത്യാടും ക്ിസ്തുവിശനയാടും 
പരസ്പരം മറ്ുള്വശരയാടും പൂര്ണ്ണമയായും ഐക്യതയി
ലയായിരിക്കും. പറുൈീസയില് അവര്ക്കുള് പരമയാനന്ദ
ത്ിന്ക് ശകയാട്ം വരുത്ുവയാന് പയാപത്ിശനയാ ന്തറ്ിശനയാ 
കഴിയുകയില്. ഭൂമിക്കും അതിന്ല ജന്ുജയാലങ്ങ
ള്ക്കും പ്രകൃതിനിയമങ്ങള്ക്കും ശമല് അവര്ക്കു
ള്ത്ക് പൂര്ണ്ണ ആധിപത്യമയായിരിക്കും. നവീനമയായ 
കണ്ുപിടുത്ങ്ങള് നടത്ിന്ക്കയാണ്ും അറിവുകന്ള 
പൂര്ണ്ണതയിശലക്കു വികസിപ്ിച്ചുന്കയാണ്ും എല്യാ
തലത്ിലും അവരുന്ട ജ്യാനം നിത്യമയായി വര്ദ്ധി
പ്ിക്കുന്നത്ക് തുടരും. ദബബിളിന്ല അത്ഭുതങ്ങന്ള
ക്കയാള് വളന്ര അധികമയായി പ്രകൃതി നിയമത്ിന്റെ 
മഹത്യായ വിസ്മയങ്ങന്ള ഉപശയയാഗിക്കുന്നതില് 
അവര് വിജയിക്കും. ദൈവശത്യാടും ക്ിസ്തുവിശനയാടും 
പരമമയായ ശനേഹവും തന്ന്നശപ്യാന്ല തന്ന്ന മറ്ുള്
വന്ര ശനേഹിക്കുന്നതും ഒരു പൂര്ണ്ണ പറുൈീസയ്കു 
തുല്യമയായ ശനേഹം ഒരുക്കിന്ക്കയാണ്്ക് ഭൂമിയില് ഒരു 
സ്വര്ഗ്ഗം പണിയുവയാന് അവന്ര പ്രയാപ്തരയാക്കും. പൂര്ണ്ണ 
മനുഷ്യനു സയാധ്യമയായ സശന്യാഷം അവര്ക്കുണ്യാകും. 
അവരുന്ട ആനന്ദത്ിന്റെ ആകയാശന്ത് അന്ധകയാര
ത്ിലയാക്കുവയാന് ശമഘങ്ങള് ഉണ്യാകുകയില് (സങ്ീ. 
85:9; 89:36; 113:3; 145:10; ന്യശ. 4:2,3; 11:6-10; 
25:8; 29:18,19; 32:15-17; 35:1,2,10; 45:8,23,24; 49:8; 
55:12,13; 65:17-25; യിന്ര. 4:2; 31:34; മീഖയാ, 4:4; 
ന്സെ. 3:9; ന്സഖ. 2:11; 9:10; മലയാ. 1:11; ലൂന്ക്കയാ. 
2:10; ശയയാഹ. 10:16; എന്െ. 1:10; െിലി. 2:10,11; 
ന്വളി. 15:4; 22:3).

മുന്പറഞ് പ്രസ്തയാവനകളും അവന്യ ൈൃഢീക
രിക്കുന്ന തിരുന്വഴുത്ുകളും നിത്യജീവന്ക് പ്രയാപ്ത
രയാകുന്ന എല്യാ ഗണങ്ങളുന്ടയും സശന്യാഷങ്ങന്ള 
കുറിച്ചുള് ഹൃൈയ സംതൃപ്തമയായ ൈര്ശനം നല്കുന്നു. 

നതിത്യജീവമറെ പ്രമയാജനങ്ങള്
 നിത്യജീവന്റെ പ്രശയയാജനങ്ങള് വിവിധ തരമയാണ്ക്. 

അവയില് ഒന്നു അത്ക് അനുഭവിക്കുന്നവര് ഏവരും 
സ്വര്ഗ്ഗീയ പിതയാവിന്നയും കര്ത്യാവയായ ശയശുക്ി
സ്തുവിന്നയും എശന്നക്കും വിലമതിക്കുന്നതില് വള
ര്ച്ച പ്രയാപിക്കുന്നു എന്നുള്തയാണ്ക് (ശയയാഹ. 17:3). 
രണ്യാമശത്ത്ക് നിത്യജീവനു ശയയാഗ്യരയായവര്ക്കു 
അവരുന്ട ഗണത്ിനു പ്രയാശയയാഗികമയായ ആനന്ദങ്ങ
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ന്ള എശന്നക്കും അനുഭവിക്കുന്നവനയാകുന്നു എന്നതയാ
ണ്ക് (സങ്ീ. 13:5; 16:11; 36:8; 45:15; ന്യശ. 25:9; 35:10; 
61:10). മൂന്നയാമശത്ത്ക് ദൈവശത്യാടും ക്ിസ്തുവിശനയാ
ടും കൂന്ട എശന്നക്കും കൂട്യായ്മയിലിരിക്കുവയാനുള് 
അവകയാശം അവര്ക്കു ലഭിക്കുന്മന്നതയാണ്ക് (ന്യശ. 
51:11; 66:10; ന്സഖ. 2:10). നയാലയാമശത്ത്ക്, ഓശരയാരു
ത്ര്ക്കും തയാന്യാങ്ങളുന്ട സ്ഥയാനത്ു നിന്നുന്കയാണ്്ക് 
ദൈവശത്യും ക്ിസ്തുവിന്നയും എശന്നക്കും ശസ
വിക്കയാന്മന്നതയാണ്ക് (ന്വളി. 21:3). അഞ്ചയാമശത്ത്ക് 
ദൈവീകമയായി അവര്ക്ക്ക് നല്കിയ ആധിപത്യത്ില് 
ഓശരയാരുത്രും തയാന്യാങ്ങളുന്ട നിലയില് നിന്നു
ന്കയാണ്്ക് വയാഴും എന്നതയാണ്ക് (ന്വളി. 22:5). ആറയാമ
ന്ത് പ്രശയയാജനം അതിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള് അവര് 
എശന്നക്കും അനുഭവിക്കും എന്നതയാണ്ക് (ന്വളി. 14:13; 
യൂൈയാ. 24; സങ്ീ. 13:5; 17:15). ഏഴയാമശത്ത്ക് അവര് 
നിത്യതശയയാളം യുക്തമയായ കൂട്യായ്മയിലിരിക്കും എന്ന
തയാണ്ക് (ന്യശ. 12:1-6; 65:17-25).
നതിത്യജീവന് പ്രാപതിക്മുനെതതില് ചതിലര് പരാജയമപെെമും

ഒരിക്കല് വെനത്ിന്റെ പ്രകയാശനം ലഭിച്ച്ക് സ്വ
ര്ഗ്ഗസ്ഥനയായ ദൈവം നല്കിയ നീതീകരണ ൈയാനം 
ആസ്വൈിച്ച്ക് ആശ്യാത്ക്പയാൈനം പ്രയാപിക്കുകയും ദൈ
വവെനത്ിന്ല നല് കയാര്യങ്ങന്ള വിലമതിക്കുകയും 
വരുവയാനുള് യുഗത്ിന്ല അവകയാശങ്ങന്ള വിലമതി
ക്കുകയും ന്െയ്വര്, ഇനിന്യല്യാ അനുഗ്രഹങ്ങന്ളയും 
ഏറ്ുവയാങ്ങിയതിനു ശശഷം പയാപത്ിശലക്കും ന്ത
റ്ിശലക്കും സ്വയാര്ത്ഥതയിശലക്കും ശലയാകമയത്വത്ി
ശലക്കും തിരിഞ്്ക് അവശയയാടുള് ശനേഹം അവരില് 
ൈൃഢമയായി അവരുന്ട ഹൃൈയങ്ങളിന്ല പരിശുദ്ധയാ
്യാവിന്ന നശിപ്ിക്കുവയാന് ശഹതുവയായവരയാണ്ക് ഈ 
യുഗത്ില് നിത്യജീവന് പ്രയാപിക്കുവയാന് പരയാജയന്പ്
ടുന്നത്ക്. െിലര് ദൈവപുത്രന്റെ മറുവിലയാ യയാഗന്ത് 
നിശഷധിച്ചു ന്കയാണ്്ക് വിലശയറിയ കല്യയാണവസ്സ്തം 
എറിഞ്ുകളഞ്്ക് ദൈവപുത്രന്ന വീണ്ും ക്ൂശി
ച്ചു. അവര് പയാപയയാഗത്ിലുള് തങ്ങളുന്ട പങ്ിന്ന 
നിശഷധിച്ചു (എന്നയാല് എല്യാവരും ഇവ മൂന്നും ന്െ
യ്ണന്മന്നു നിര്ബന്ധമില്). അവര് മരണത്ിനുള് 
പയാപം ന്െയ്ു. അതില് നിന്നും അവര്ക്കു ശമയാെനമി
ല് (എബ്യാ. 6:4-8; 10-26-29; 2 പന്ത്രയാ. 2:1,12,20,21; 
1 ശയയാഹ. 5:16).

വരും യുഗത്ില് െിലര്ക്ക്ക് മനുഷ്യന്രന്ന നിലയി
ലുള് നിത്യജീവന് നഷ്ടന്പ്ടുന്മന്നു തിരുന്വഴുത്്ക് 
ൈൃഢമയായി നശമ്യാടു പറയുന്നു. ഇവര് രണ്ു ഗണ
ത്ിലുള്വരയായിരിക്കും. നൂറു വര്ഷത്ിനു ശശഷവും 

സഹസ്രയാബ്ദ യുഗത്ിന്ല വിശുദ്ധിയിന് ന്പരുവഴി
യുന്ട (ന്യശ. 35:8) അനുഗ്രഹീതവും ലളിതവുമയായ 
അവസ്ഥകളുന്ട ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചവര് ബയാഹ്യമയാ
യിശപ്യാലും രൂപയാന്രന്പ്ടുന്നത്ക് നിരസിക്കുകയും 
ന്െയ്ുന്നവരയാണ്ക് ആൈ്യശത്ത്ക്. അത്ക് അവന്ര രണ്യാം 
മരണത്യാലുള് നയാശത്ിനു ശയയാഗ്യരയാക്കും. ന്യശ. 
65:20 ല് പരയാമര്ശിച്ചിരിക്കുന്ന ബയാലനും ശിശുവും 
ഇവരയാണ്ക്. എന്നയാല് ഈ ശവൈഭയാഗം സഹസ്രയാബ്ദ ൈി
നങ്ങളില് തന്റെ ആയുസ്സ്ക് നന്മന്കയാണ്ു തികയ്കയാത് 
വൃദ്ധന് എന്ന മന്റ്യാരു ഗണന്ത്ക്കുറിച്ചും പരയാമ
ര്ശിക്കുന്നു. സഹസ്രയാബ്ദത്ില് അവര് ബയാഹ്യമയായി 
രൂപയാന്രന്പ്ടുന്മന്നതു ശരിതന്ന്ന, എന്നിരുന്നയാലും 
നൂറുവര്ഷത്ില് കൂടുതല് ആ ബയാഹ്യമയായ രൂപയാ
ന്രന്പ്ടലിനു നല്കുകയില്. അവര് പുറന്മ തിന്മ പ്ര
വൃത്ികന്ള വര്ജിക്കുന്മങ്ിലും, നന്മ ന്െയ്ുകയി
ല്. “ന്െമ്രിയയാട്ക്” ഗണം സഹസ്രയാബ്ദത്ില് ജീവന്റെ 
അപ്ത്ിനയായി വിശക്കുന്നവര്ക്ക്ക് ജീവന്റെ അപ്വും, 
ജീവന്റെ ജലത്ിനയായി ൈയാഹിക്കുന്നവര്ക്ക്ക് ജീവജല
വും നല്കുകയും പുതിയ നിയമശത്യാട്ക് അപരിെി
തരയായവന്ര അതിന്റെ ആധിപത്യത്ിശലക്കു ന്കയാ
ണ്ുവരികയും നീതിയില്യാത്വന്ര നീതിയിന് വസ്സ്തം 
ധരിപ്ിക്കുകയും പയാപത്ിന്റെ വ്യയാധികള്ന്ക്കയാണ്്ക് 
പയാപശരയാഗിയയായവന്ര സഹയായിക്കുകയും അവരുന്ട 
മുക്തിക്കയായി പ്രയാര്ത്ഥിക്കുകയും ന്െയ്ും.

“വൃദ്ധന്മയാശരയാടു” തയാരതമ്യന്പ്ടുത്ുശമ്പയാള് 
“ശകയാലയാടു” ഗണം സഹസ്രയാബ്ദ നന്മകന്ള സ്വയാ
ര്ത്ഥതശയയാന്ട ദകവശന്പ്ടുത്ുന്മങ്ിലും വിശ
ക്കുന്നവന്രയും, ൈയാഹിക്കുന്നവന്രയും, അന്യന്രയും, 
നഗ്നന്രയും, ശരയാഗികന്ളയും, തടവുകയാന്രയും ശുശ്രൂ
ഷിക്കയില് (മത്യാ. 25:31-46). സഹസ്രയാബ്ദയുഗത്ി
ന്റെ അന്്യത്ിന്ല അല്പകയാലം [അന്രങ്ത്ിന്ല 
ഉശദേശ്യങ്ങളും, സ്വഭയാവങ്ങളും കന്ണ്ത്ി ന്വളിന്പ്

“മനനാഭീതിയുള്ളവനരാെു: ധൈര്യടപെെുവി
ന്, ഭയടപെനെണ്; ഇതാ, നിങ്ങളുടെ ധൈവം! 
പ്രതികാരവും ധൈവത്ിടറെ പ്രതിഫലവും 
വരുന്ു! അവന് വന്ു നിങ്ങടള രക്ിക്ും 

എന്ു ്രറവിന്” ടയശ. 35:4
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ടുത്ുന്ന സ്വഭയാവ പരിശശയാധനകളിലൂന്ട] അവന്ര 
ദകയ്ടക്കും. ദൈവന്ത് പരമമയായും അയല്ക്കയാ
ന്ര തങ്ങന്ള ശപയാന്ല തന്ന്നയും ശനേഹിക്കയാന്ത 
തങ്ങളുന്ട ഉപകയാരികളയായ പുരയാതന-യുവവീരന്മയാ
ര്ക്കു ശപയാലും തിന്മന്െയ്ുവയാന് മടിക്കയാത്വരയായ 
ഇവരുന്ട യഥയാര്ത്ഥ ഹൃൈയനില അന്നു ന്വളിന്പ്ടും. 
അതു വീന്ണ്ടുപ്ില്യാത് നയാശമയായ രണ്യാം മരണ
ത്ില് അവന്ര എത്ിക്കും (അന്പ്യാ. 3:23; ന്യശ. 
65:20; ന്വളി. 20:15; 21:8). അപ്രകയാരം സുവിശശഷ
യുഗത്ിലും സഹസ്രയാബ്ദ യുഗത്ിന്റെ അന്്യശത്യാ
ടും കൂന്ടയും െിലര്ക്കു നിത്യജീവന് നഷ്ടമയാകും.

നതിത്യജീവമറെ അെൂല്യൊയ വതില
നിത്യജീവന് അതിന്റെ അമര്ത്യമയായ രൂപത്ിലും 

മര്ത്യമയായ രൂപത്ിലും നിശ്ചയമയായും അമൂല്യമയാ
ണ്ക്. മഹയാപുരുഷയാരവും പുരയാതനവീരന്മയാരും യു
വവീരന്മയാരും പ്രയാപിക്കുന്ന ആ്പ്രകൃതി അഥവയാ 
പ്രകൃതികള് [ഈ മൂന്നു ഗണങ്ങള്ക്കും ആ് 
പടിയില് ഒശര പ്രകൃതിയയാശണയാ അഥവയാ വിവിധ 
പ്രകൃതികളയാശണയാ പ്രയാപ്തമയാക്കുന്നത്ക് എന്നു നമു
ക്കറിവില്] മനുഷ്യര്ക്കു ലഭിക്കുന്ന പ്രകൃതിയിലും 
വളന്ര മൂല്യമുള്തയാണ്ക്. ഈ ഗണങ്ങളിലുള്വര് 
ൈൂതന്മയാരുന്ട പ്രകൃതി ശനടിയയാലും അത്ക് മനുഷ്യപ്രകൃ
തിശയക്കയാള് ഉയര്ന്നതും അതിലധികം മൂല്യമുള്തും 
ആയിരിക്കും (എബ്യാ. 2:5-9).

എന്നിരുന്നയാലും പറുൈീസയുന്ട സയാഹെര്യങ്ങളി
ല് അവര് അനുഭവിക്കുന്ന ശരീരത്ിന്റെയും മനസി
ന്റെയും ഹൃൈയത്ിന്റെയും ഇച്ഛയുന്ടയും പൂര്ണ്ണ
തശയയാടു കൂന്ടയുള് മനുഷ്യപ്രകൃതിയും വലിയ 
മൂല്യമുള്തയാണ്ക്. അത്ക് ദകവശമുള്വര് അവ 
അശഭൈ്യമയായി സൂെിപ്ിക്കുന്ന മഹത്യായ അനുഗ്രഹ
ങ്ങളില് നിത്യമയായ സശന്യാഷവും പരമയാനന്ദവും ഉള്
വരയായിരിക്കും. ദൈവത്ിന്റെ ഏറ്വും വിലശയറിയ 
ൈയാനങ്ങളില് ഒന്നയാണ്ക് ജീവന്. “തന്റെ ജീവന്ന വീണ്ു
ന്കയാള്ുവയാന് മനുഷ്യന് എന്ു മറുവില ന്കയാടുക്കും” 
(മത്യാ. 16:26) എന്നു ശെയാൈിക്കുശമ്പയാള് ശയശു സൂ
െിപ്ിക്കുന്നതുശപയാന്ല അപൂര്ണ്ണതയുന്ട പടിയിലയാ
യയാലും വ്യക്തിപരമയായ സ്വത്യായ ദനമിഷികമയായ 
മനുഷ്യജീവിതവും അമൂല്യമയായതു തന്ന്ന. ഏതു പടി
യിലയായയാലും നിത്യജീവന്ന കയാംഷിക്കുന്നവര് ഈ 
വിലമതിക്കയാനയാവയാത് ൈയാനന്ത് അവരുന്ട എശന്ന
ക്കുമയായുള് അവകയാശമയായി മയാറ്ുവയാന് അവരുന്ട 
ജീവന്റെ സകല ശക്തിശയയാടും കൂന്ട പരിശ്രമിക്കണം. 
“വിശ്വയാസത്ിന്റെ നല് ശപയാര് ന്പയാരുതുക” “നിത്യജീ

വന്ന പിടിച്ചുന്കയാള്ക” എന്നു അന്പ്യാസ്തലന് നന്മ് 
പ്രശബയാധിപ്ിക്കുന്നു (1 തിന്മയാ. 6:12).

നിത്യജീവന്ന പിടിക്കുക എന്നുള്ത്ക് അശനകം 
കയാര്യങ്ങന്ള സൂെിപ്ിക്കുന്നു (a) നമ്ു ന്ട ബുദ്ധിന്യ 
സംബന്ധിച്ചിടശത്യാളം ശരിയയായ അറിവിന്നയും 
തിരിച്ചറിവിന്നയും അതിലുള് വിശ്വയാസന്ത്യും 
സൂെിപ്ിക്കുന്നു (b) നമ്ുന്ട വികയാരങ്ങന്ള സംബ
ന്ധിച്ചിടശത്യാളം അതു വയാഗ്ദത്ങ്ങളിലുള് നമ്ുന്ട 
ആ്വിശ്വയാസന്ത്യും, അവന്യ ശനടുന്നതിന്ന
യും, അവശയയാടുള് ഹൃൈയംഗമമയായ പ്രതികരണ
ങ്ങന്ളയും സൂെിപ്ിക്കുന്നു (c) അതു ശനടിന്യടു
ക്കുവയാനുള് ആഗ്രഹന്ത്, പ്രതീക്ന്യ, ഉൈ്യമന്ത്, 
സശന്യാഷകരമയായ കഠിനപ്രയത്നന്ത് കയാണിക്കുന്നു 
(d) ദൈവശത്യാടും ക്ിസ്തുവിശനയാടും സശഹയാൈരങ്ങ
ശളയാടും ശലയാകശത്യാടും ശത്രുക്കശളയാടുമുള് കര്ത്
വ്യ ശനേഹന്ത്യും നിസ്വയാര്ത്ഥ ശനേഹന്ത്യും ഇത്ക് 
സൂെിപ്ിക്കുന്നു (e) അതിനു ശവണ്ി സ്വയന്ത്യും 
ശലയാകന്ത്യും മരിപ്ിക്കുക, അതിന്ന ലഭിക്കുവയാന് 
ശവണ് സമയാധയാനം, അതിനു തടസ്സമുള് കയാര്യങ്ങളി
ല് നിന്നും നമ്ുന്ട തയാത്ക്പര്യങ്ങന്ള ശവര്ന്പ്ടുത്ല്, 
അതിന്ന പ്രയാപ്തമയാക്കുവയാന് സഹയായിക്കുന്ന ദൈവ
വെനന്ത്യും ആ്യാവിന്നയും കരുതലുകന്ളയും 
ആഗ്രഹിക്കല്, അതിന്റെ സഹജമയായ മൂല്യന്ത് 
ശനേഹിക്കല് (f) ഇച്ഛന്യ സംബനധിച്ചിടശത്യാളം, 
നിത്യജീവന്ന പിടിച്ചു ന്കയാള്ക എന്നയാല് നിത്യജീവ
ന്ന പ്രയാപ്തമയാക്കുവയാന് സഹയായിക്കുന്ന കയാര്യങ്ങളില് 
ഉറയ്കുവയാനും തടസ്സമയായി വരുന്ന കയാര്യങ്ങള്ന്ക്ക
തിന്ര ഇച്ഛ ക്മീകരിക്കുന്നതും (g) പരിശ്രമന്ത് 
സംബന്ധിച്ചിടശത്യാളം നിത്യജീവന്ന ശനടുവയാന് 
സഹയായിക്കുന്ന കയാര്യങ്ങളുന്ട ആനുകൂല്യത്ിനയാ
യി അഭ്യസിക്കുകയും, അതിന്ന ശനശടണ്തിനു 
എതിരയായി നില്ക്കുന്ന കയാര്യങ്ങന്ള എതിര്ക്കുകയും 
ന്െയ്ുക. നിത്യജീവന്ന പിടിച്ചു ന്കയാള്ുക എന്നു 
പറഞ്യാല് ഇതയാണ്ക്.

നതിത്യജീവന് അമനവേഷതിക്മുനെതതിനമുള്ള മപ്രരണകള്
ദൈവത്ിന്റെ ൈയാനപ്രതിെലമയായ നിത്യജീവന്ന പി

ടിച്ചുന്കയാള്ുവയാന് നന്മ് ശപ്രരിപ്ിക്കുന്ന കയാരണങ്ങള് 
അസംഖ്യമയാണ്ക്. പിതയാന്വന്ന നിലയില് വളന്ര ശനേ
ഹനിര്ഭരമയായി ദൈവം നയാം നിത്യജീവന് ശനടുവയാന് 
തയാത്ക്പര്യന്പ്ടുന്നുന്വങ്ില് നയാം അതിന്ന അശന്വഷി
ക്കണം. അവിടുന്ന്ക് നന്മ് ഇതിനയായി ക്ണിച്ചിരിക്കു
ന്നു. നയാം നിത്യജീവന് ശനടുന്നതിനയായി ഉപകരിക്കുന്ന 
എല്യാ ക്മീകരണങ്ങളും അവിടുന്ന്ക് ന്െയ്ിരിക്കുന്നു. 
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ഇതില് അവിടുന്ന്ക് തന്റെ െിലവില് നയാം നിത്യജീ
വന് പ്രയാപിക്കുന്നതിനയായി നമ്ുന്ട കര്ത്യാവയായ 
ശയശുവിന്ന മറുവില യയാഗമയായി നല്കുകയും പ്രകയാ
ശനം നല്കുന്ന, ഉശത്ജിപ്ിക്കുന്ന, നിയന്ിക്കുന്ന, 
ശപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്ന, നീതീകരിക്കുന്ന, ശുദ്ധീകരി
ക്കുന്ന, വീന്ണ്ടുക്കുന്ന ശക്തിശയയാടു കൂന്ട തന്റെ 
വെനന്ത് നമുക്ക്ക് നല്കുകയും ന്െയ്ു. നയാം അത്ക് 
പ്രയാപിക്കുന്നതിനു മതിയയായ ആന്രിക ശക്തികന്ള 
ആ്യാവിന്റെയും മനസിന്റെയും ഹൃൈയത്ിന്റെയും 
ഇച്ഛയുന്ടയും കഴിവുകളിലൂന്ട നമുക്കു പകര്ന്നുത
ന്നു. നമുക്ക്ക് അതു ശനടുവയാന് ആവശ്യമയായ സകല 
ബയാഹ്യമയായ പിന്തുണകളും ശയശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ
കള് നല്കി, അവിടുന്ന്ക് നമുക്കു പുത്രത്വം നല്കി, 
നിത്യജീവനുള് പരീക്യാര്ത്ഥ അവകയാശം നല്കി, 
നയാം അതിന്ന പ്രയാപ്തമയാക്കുന്നതിനു പരിശ്രമിക്കുന്നതി
നിടയില് നമുക്കു സഹയായത്ിനും പിന്തുണയ്കുമയായി 
സകല കരുതലുകളും അവിടുന്ന്ക് നല്കിത്ന്നു.

നിത്യജീവന്റെ സഹജമയായ മൂല്യത്യാലും, അതു 
ദകവശമയാക്കുന്നവര്ക്കു അതു നല്കുന്ന അധി
കയാരങ്ങന്ളയും ദൈവത്ിനും തന്റെ സൃഷ്ടികള്ക്കും 
ശനന്രയുള് പ്രശയയാജനത്ിനയായി അതു നല്കു
ന്ന അവസരങ്ങന്ളയും അതു പ്രയാപ്തമയാക്കുന്നവര്ക്ക്ക് 
ഇശപ്യാഴും ഭയാവിയിലും അതു വര്ഷിപ്ിക്കുന്ന പ്ര
തിെലന്ത്യും കണക്കിന്ലടുത്ുന്കയാണ്്ക് നയാം 
നിത്യജീവന്ന മുറുന്ക പിടിച്ചുന്കയാള്ണം. അത്ക് 
പ്രയാപ്തമയാക്കുന്നവര്ക്ക്ക് സശന്യാഷവും സമയാധയാനവും 
പ്രൈയാനം ന്െയ്ുകയും അതുവഴി ദൈവന്ത്യും മറ്ു
ള്വന്രയും ശസവിക്കുക എന്ന ലക്്യന്ത് യയാഥയാ
ര്ത്ഥ്യമയാക്കുകയും ന്െയ്ുന്നു.

നിത്യജീവന് പ്രയാപിശക്കണ്തിനു നയാം ക്ണിക്ക
ന്പ്ട്ിരിക്കുന്നതിനയാലും ആ ക്ണം നയാം സ്വീകരി
ക്കുന്നതിനയാലും ആ ക്ണന്ത് നയാം പരസ്യമയായി 
അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനയാലും അതിന്ന ശനടുവയാന് 
നയാം ന്െലവഴിച്ചതയായ പരിശ്രമങ്ങളയാലും അതിന്റെ 
പ്രത്യയാശശയയാടു ശെര്ന്നു നല്കിയ ഇശപ്യാഴുള് 
മഹത്യായ അവകയാശങ്ങളയാലും അതു ലഭിക്കുന്ന
തിനയായി നന്മ് നിര്ബന്ധിക്കുന്നതിനു അതു നമുക്കു 
നല്കുന്ന ശപ്രയാത്യാഹനത്യാലും അത്രം പ്രയത്നം 
നമ്ുന്ട സ്വഭയാവത്ിനു  നല്കുന്ന ഉയര്ച്ചയയാലും 
അതിന്ന നയാം മുറുന്ക പിടിച്ചുന്കയാള്ണം.

അന്ത, എന്റെ ജനമയായുശള്യാന്ര ബയാബിശലയാ
ണിന്ന വിട്ുശപയാരുവിന് എന്ന ന്വളി. 18:4 ന്ല 
ക്ണം ഇന്ന്ക് ഈ നയാളിലും ആശ്യാല്യാൈിതരല്യാ

ത് എപ്ിെനി പയാളയസമര്പ്ിതരിലൂന്ട തുടരുന്നു. 
മയാദ്ധ്യസ്ഥഭരണം നിര്വ്വഹിക്കന്പ്ടുന്ന ദൈവരയാജ്യ
ത്ില് മഹത്യായ പൂര്ണ്ണ ഭൗമിക ആസ്തിക്യത്ി
ന്റെ ലഭ്യതന്യയും ഭൂമിയിന്ല സഹസ്രയാബ്ദയാനന്ര 
ഗണത്ിന്ല ഏറ്വും ഉയര്ന്ന ഗണന്മന്ന നിലയില് 
ന്പയാരുളിന്ല മിര്യയാം ഗണത്ിന്റെ (പുറ. 15:20,21) 
നിത്യജീവന്റെ ലഭ്യതയും ദൈവം മുശന്നയാട്ു വയ്കു
ന്നു. അന്്യശത്യാളം വിശ്വസ്തരയായിരിക്ക എന്നയാല് 
അവിടുന്ത് രയാജ്യത്ില് നിങ്ങള്ക്കു നിത്യജീവന് 
പ്രതിെലമയായി ലഭിക്കും എന്ന പ്രശബയാധനം ദൈവ
നിര്ണ്ണയത്ിന്ല തങ്ങളുന്ട സ്ഥയാനത്ിനനുസരിച്ച്ക് 
ഇശപ്യാള് നില്ക്കുന്ന അവിടുന്ത് സമര്പ്ിത ജന
ത്ിനു ഞങ്ങള് നല്കുന്നു.

 നയാം നിത്യജീവന്ന പിടിച്ചുന്കയാള്ണം. എന്ു
ന്കയാന്ണ്ന്നയാല് ദൈവന്ത്യും ക്ിസ്തുവിന്നയും 
സശന്യാഷിപ്ിക്കുന്നതിനും മഹത്വീകരിക്കുന്നതിനും 
ഇതു സഹയായിക്കുകയും, അതു നയാം പ്രയാപ്തമയാക്കു
വയാന് ശയശുവും നമ്ുന്ട സശഹയാൈരങ്ങളും നയാം ന്െ
യ്ുന്ന പ്രയത്നങ്ങന്ള ലഘൂകരിക്കുന്നതിനു സഹയായി
ക്കുകയും നയാം ഉൈയാഹരണമയായിത്ീര്ന്നുന്കയാണ്്ക് 
മറ്ുള്വന്രയും അതിനുശവണ്ി പ്രയത്നിക്കുവയാന് 
ഉശത്ജിപ്ിക്കുകയും മറ്ുള്വന്ര അതു ശനടുവയാന് 
നയാം ഉപശൈശിക്കുന്നതിലൂന്ട നമുക്കു നല് െലം 
നല്കുകയും, അടുത് യുഗത്ില് ശലയാകത്ിനു 
അതു ശനടുന്നതിനയായി സഹയായം ന്െയ്ുവയാന് നന്മ് 
പ്രയാപ്തരയാക്കുകയും ന്െയ്ും.

നതിത്യജീവമന പതിെതിച്മുമകാമള്ളണ്ടത് എങ്ങമന
നിത്യജീവന്റെ ൈയാനപ്രതിെലന്ത് പിടിച്ചുന്കയാ

ള്ുവയാനുള് വഴികള് അസംഖ്യമയാണ്ക്. നിത്യജീവന്ന 
ശനടുവയാനുള് നമ്ുന്ട പ്രയത്നങ്ങന്ള പ്രകടമയാക്കുന്ന 
ആ്യാവ്ക് (a) നമുക്കു ഈ വയാഗ്ദത്ം നല്കിയതിനും, 
നയാം അതു കരസ്ഥമയാക്കുന്നത്ക് സയാധ്യമയാക്കുന്നതി
നും ദൈവശത്യാടും, അവിടുന്ത് ശുശ്രൂഷകരമയായ 
ശവലയിലൂന്ട നമുക്ക്ക് അതു സയാധ്യമയാക്കിതന്ന 
ശയശുവിശനയാടുമുള് (അതു ദകവരിക്കുന്നതിനു 
നന്മ് പ്രകയാശിപ്ിക്കുന്നതിനും, ഉശത്ജിപ്ിക്കുന്ന
തിനും, ശപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിനും, തിരുത്ുന്നതി
നും, നീതീകരിക്കുന്നതിനും, ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും, 
വീന്ണ്ടുക്കുന്നതിനും തയാന് ന്െയ് പ്രവര്ത്ികള്) 
തയാഴ്മയുള് നന്ദിയുന്ട ആ്യാവും (b) ദൈവത്ിന്റെ
യും ക്ിസ്തുവിന്റെയും യുക്തമയായ പ്രവര്ത്നങ്ങന്ള 
പ്രകടമയാക്കുന്ന അവരുന്ട ആ്യാവിന്ന വിലമതി
ക്കുന്നതും (c) ദൈവശത്യാടും ക്ിസ്തുവിശനയാടുമുള് 
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പൂര്ണ്ണ സമര്പ്ണവും (d) നിത്യജീവന് ദകവരിക്കു
വയാനുള് നമ്ുന്ട പ്രയത്നങ്ങളിലുള് വിശ്വസ്തതയും 
ആണ്ക്. നയാം നിത്യജീവന്ന പിടിച്ചുന്കയാള്ുവയാന് 
ശ്രമിക്കുശമ്പയാള് ഇവയും ഇവശയയാടു അനുബന്ധി
ച്ച ഗുണങ്ങളും നമ്ുന്ട ആ്യാവിലുന്ണ്ങ്ില് ൈി
വൃകൃപന്കയാണ്ു നയാം അതില് വിജയിക്കുന്മന്നത്ക് 
നിസംശയം ഉറപ്യാണ്ക്. നമ്ുന്ട മയാര്ഗ്ഗനിര്ശദേശത്ി
നയായി തിരിച്ചറിവു നല്കുന്ന പരിശുദ്ധയാ്യാവിന്റെ 
പ്രകയാശനവും, ഹൃൈയ ആനന്ദവും ഉത്യാഹം നല്കു
ന്നതിലും നയാം എത്ര നന്ദിയുള്വരയായിരിക്കണം.

പൂര്ണ്ണമയാക്കന്പ്ട് ഭൂമിയില് നിത്യജീവന് ഉണ്യാ
ശകണ്തിനു െില കയാര്യങ്ങള് ന്െശയ്ണ്തയായുണ്്ക്. 
മനുഷ്യശരീരത്ിനു ശയയാജിച്ച ആഹയാരം, ന്വള്ം, 
വയായു, വിശ്രമം, കരുതല്, വ്യയായയാമം, ദൈവശത്യാടും 
ക്ിസ്തുവിശനയാടും സശഹയാൈരങ്ങശളയാടും ഉള് കൂട്യായ്മ, 
ആ്ീയ ആഹയാരവും പയാനീയവുമയായ ദൈവവെന
ത്ിന്ല പങ്യാളിത്ം എന്നിവ ശവണം. അത്രത്ില് 
ദൈവശത്യാടും ക്ിസ്തുവിശനയാടുമുള് കൂട്യായ്മ നയാം 
പ്രയാര്ത്ഥനശയയാടും ധ്യയാനശത്യാടും, നമ്ുന്ട സമര്പ്

ണത്ിലുള് അവകയാശങ്ങശളയാടും കടമകശളയാടും 
കൂന്ട അവശരയാടു പങ്ുശെര്ന്നു ന്കയാണ്ും നയാം പുല
ര്ത്ും (1 ശയയാഹ. 1:3-7). ഒടുവില്, നമ്ുന്ട സകല 
തയാത്ക്പര്യങ്ങളും നിത്യജീവനും അതിന്റെ ലഭ്യതയ്കു
മയായി അശഭൈ്യമയായും ശവര്ന്പ്ടുത്ണം. ഇങ്ങന്ന 
ന്െയ്കയില് നയാം നിത്യജീവന്ന പിടിക്കുകയും, ആ 
പിടുത്ം നിലനിര്ത്ുകയും ന്െയ്ും.

ദൈവത്ിന്റെ പദ്ധതിയുന്ട ന്യയായ യുക്തതയ്ക്ക് ഒരു കഷ്ടകയാലം ആവശ്യമയാണക്
THE REASONABLENESS OF GOD’S PLAN REQUIRES A TIME OF TROUBLE

“കര്ത്ാവതിമറെ കണ്് നീതതിൊന്ാരമുമെ മെലമും അവമറെ മചവതി അവരമുമെ പ്രാര്ത്ഥനയ്ക്മും തമു�നെതിരതിക്മുനെമു” (1 പമരൊ. 3:12)

ദൈവവെനത്ില് വരച്ചു കയാണിച്ചിരിക്കുന്ന 
യശഹയാവയുന്ട മഹത്യായ രക്യാകരപദ്ധതിയുന്ട 
ഭയാഗമയായിരിക്കുന്നവന്യല്യാം യുക്തിസഹമയായവ
യയാണ്ക്. ഉൈയാഹരണത്ിന്ക്, ദൈവത്ിന്റെയും ക്ി
സ്തുവിന്റെയും വിശ്വസ്തരും കയാരുണ്യവയാന്മയാരുമയായ 
പുശരയാഹിതന്മയാര് എന്ന നിലയില് ക്ിസ്തുവിശനയാടു 
കൂന്ട തന്റെ രയാജകീയ മഹത്്വത്ില് സഹവ
ര്ത്ിക്കുവയാന് കഠിനമയായ പരിശശയാധനകള് അനു
ഭവിച്ച തിരന്ഞ്ടുക്കന്പ്ട് സഭ മനുഷ്യരയാശിയുന്ട 
സഹയായത്ിനയായുള് ദൈവത്ിന്റെ ഉപകരണങ്ങ
ള് ആയിരിക്കുന്നു. പയാപത്ിന്റെ ആറയായിരത്ി
ല്പരം വര്ഷത്ില്നിന്നും അന്ധകയാരപ്രഭുവിന്റെ 
ൈുഷിച്ച സ്വയാധീനത്ില് നിന്നു കടന്നുവന്ന വീഴ്ച 
ഭവിച്ച അവസ്ഥയില് നിന്നും മനുഷ്യന്ന അവര് 
എഴുശന്നല്പിക്കും. മശിഹയായുന്ട വയാഴ്ചയുന്ട 
കയാലമയായി (ന്വളി. 20:1-15) ദബബിള് മുശന്നയാ
ട്ു ന്കയാണ്ുവരുന്ന – ഈ “ആയിരം വര്ഷ”കയാലം, 
ശലയാകത്ിന്റെ രക്യുന്ട മഹയാശവല നിറശവറ്ു

വയാന് അധികം ദൈര്ഘമ്യശമറിയശതയാ അധികം 
െുരുങ്ങിയശതയാ അല്യാത് ഈ കയാലഘട്ത്ില് 
“സകലത്ിന്റെയും യഥയാസ്ഥയാപനം” (അന്പ്യാ. 
3:21) പൂര്ത്ിയയാകും.

ഒരു ന്െറിയ കൂട്മയായ സഭയുന്ട വികയാസത്ി
നയായി പന്ത്യാന്പത്ക് നൂറ്യാണ്ുകള് ആവശ്യം വന്നു 
എങ്ില് മുഴു ശലയാകന്ത്യും ഉയര്ത്ി ന്കയാണ്ുവരു
വയാന് എത്രകയാലം അധികം ശവണ്ിവരും? എന്നു െില
ന്രങ്ിലും ശെയാൈിക്കയാം. സഭന്യ ശപയാന്ല ശലയാകന്ത്
യും ആ്പ്രകൃതിയിശലക്കും മഹത്വത്ിശലക്കും 
ഉയര്ത്ിന്കയാണ്ുവരുവയാനല് മറിച്ച്ക്, ഭൗമീകമയായ 
യഥയാസ്ഥയാപന അനുഗ്രഹത്ിശലക്കും അവസ്ഥക
ളിശലക്കും ഉയര്ത്ിന്കയാണ്ുവരുവയാനയാണ്ക് ൈിവ്യ 
ഉശദേശ്യം എന്നു ഞങ്ങള് ഉത്രം നല്കുന്നു. ഈ 
ഉന്നതമയായ ഉയര്ച്ച സഭയ്ക്ക് വയാഗ്ദയാനം ന്െയ്ിരിക്കു
ന്നതിനയാലയാണ്ക് സഭയ്ക്ക് മരണപര്യന്മുള് കഠിന 
പരിശശയാധനകളുന്ട ബലിപരമയായ അനുസരണം 
ആവശ്യമയായത്ക്.

അവന് ടവളിച്ചത്ില് ഇരിക്ുന്തു
ന്രാടല നാം ടവളിച്ചത്ില് നെക്ുന്ു 
എങ്ില് നമുക്ു തമ്ില് കൂട്ായ്മ ഉണ്്; 

അവടറെ ്രുപതനായ നയശുവിടറെ രക്ം

സകല പാപവും ന്പാക്ി  
നതമെ ശുദ്ധീകരിക്ുനേു
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ഇമപൊഴമത് ൈമുഷ്ടമലാകം
നമ്ുന്ട കര്ത്യാവ്ക് ഇശപ്യാള് പരിഷ്ക്കരിക്കുവയാ

ന് ശ്രമിക്കയാത് മതത്ിന്റെയും, ഭരണകൂടങ്ങളു
ന്ടയും, സ്ഥയാപനങ്ങളുന്ടയും, വിൈ്യയാഭ്യയാസത്ി
ന്റെയും, സംഘടനകളുന്ടയും സമ്പൂര്ണ്ണമയായ 
അഴിമതിക്ക്ക് കയാരണമയായ മനുഷ്യരയാശിയുന്ട സ്വയാ
ര്ത്ഥമയായ ബലഹീനതകളിലൂന്ടയുള് സയാത്യാന്റെ 
ശവലയുന്ടയും സ്വയാധീനത്ിന്റെയും െലമയാണ്ക് 
ഇശപ്യാഴന്ത് ൈുഷ്ടശലയാകം. ഇശപ്യാഴന്ത് ൈുഷ്ടശലയാ
കത്ിന്റെ എല്യാ അവശിഷ്ടങ്ങന്ളയും നശിപ്ിക്ക
ണന്മങ്ില് ഈ ൈുഷ്ടവ്യവസ്ഥിതികളുന്ടയും സമ്പ്ര
ൈയായങ്ങളുന്ടയും പൂര്ണമയായ ന്പയാളിച്ചിളക്കലും 
വിനയാശവും ആവശ്യമയാണ്ക്. ദബബിള് പറയുന്ന 
മഹയാകഷ്ടകയാലം രയാജ്യന്ത് തയ്യാറയാക്കുവയാന് ദൈ
വനിര്ണയത്ിന്ല അനിവയാര്യമയായ ഒരു സംവിധയാ
നമയായിരിക്കും.

െഹാകഷ്ടകാലം
1914 ല് ആരംഭിച്ചതും, നയാം ഇന്ന്ക് ജീവിക്കുന്ന

തും, സുവിശശഷ യുഗത്ിന്റെയും ദൈവരയാജ്യ 
കയാലഘട്മയായ (ന്വളി. 18:15-18) സഹസ്രയാബ്ദ 
യുഗത്ിന്റെയും ഇടയിലുള് കയാലഘട്ന്ത്
യുമയാണ്ക് മഹയാകഷ്ടകയാലം എന്ന്ക് (ൈയാനി. 12:1; 
മത്യാ. 24:21) വിളിക്കുന്നത്ക്. മഹയാനഗരമയായ 
ബയാബിശലയാണ് (മതരയാസ്ഷ്ടീയ കൂട്ുന്കട്യായ ക്ി
സ്തുമതം) ഇനി ഉയര്ന്നുവരയാത്വിധം സമുദ്രത്ില് 
എറിഞ്ു കളഞ് തിരികല്ിന്ന ശപയാന്ല തയാശഴക്ക്ക് 
ശപയാശകണ് കയാലമയാണ്ക് അത്ക്. ഇങ്ങന്ന സംഭവി
ക്കുശമ്പയാള് ക്ിസ്തുമതന്ത് ഭരിച്ചിരുന്ന ആ “മഹയാ
നഗരത്ിനു” ശവണ്ി അശനകര് ൈുഃഖിച്ചുന്കയാണ്്ക് 
നിലവിളിക്കും (വയാക്യം 19). എന്നയാല് െിലര് - ഉയി
ര്ന്ത്ഴുശന്നല്ക്കന്പ്ട് വിശുദ്ധന്മയാര് - ദൈവത്ി
ന്റെ അവകയാശികളും, ക്ിസ്തുവിശനയാടുകൂന്ട തന്റെ 
മഹത്വത്ിലും, അധികയാരത്ിലും അമര്ത്യതയി
ലും കൂട്വകയാശിയുമയായിരിക്കുന്നവര് അതിന്റെ 
നയാശത്ിങ്ല് ആനന്ദിക്കും എന്ന്ക് 20-യാം വയാക്യം 
ഉപശൈശിക്കുന്നു. ഗ്രീക്ക്ക് തിരുന്വഴുത്ിന്ന കൃത്യ
മയായി ഭയാഷയാന്രം ന്െയ്ിരിക്കുന്ന A.R.V യില് 
നിന്നും ഞങ്ങള് ഇത്ക് ഉദ്ധരിക്കുന്നു: “സ്വര്ഗ്ഗശമ, 
വിശുദ്ധന്മയാരും അന്പ്യാസ്തലന്മയാരും പ്രവയാെകന്മയാ
രുമയായുശള്യാശര ദൈവം അവശളയാട്ക് നിങ്ങള്ക്കു 
ശവണ്ി പ്രതികയാരം നടത്ിയതുന്കയാണ്ു അവന്ള
ന്െയാല്ി ആനന്ദിപ്ിന്”.

“പുതിയ ഭൂമി”യുന്ട നിയന്ണവും ഭരണവും 
സ്വീകരിക്കുവയാന് ശപയാകുന്ന “പുതിയ ആകയാശം”, 
“പുതിയ ന്യരുശശലം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരമയായിരി
ക്കും” (ന്വളി. 21:1,2; 2 പന്ത്രയാ. 3:13) ൈുഷ്ട ആകയാശവും 
(സയാത്യാന്റെയും പിശയാെുക്കളുന്ടയും ആ്ീയ 
അധികയാരങ്ങളും ന്തറ്യായ മതവ്യവസ്ഥകളും) ൈു
ഷ്ടഭൂമിയുമയാകുന്ന (സയാമൂഹികവും, രയാസ്ഷ്ടീയവും, 
സയാമ്പത്ികവുമയായ ഇശപ്യാഴന്ത് ൈുഷ്ടവ്യവസ്ഥി
തികള് - 2 പന്ത്രയാ. 3:7) സയാത്യാന്യ സയാമ്യാജ്യത്ി
ന്റെ അന്ിമ നിഷ്യാസനത്ില് പുതിയ ആകയാശം 
ആനന്ദിക്കും”. “കുഞ്യാടിന്റെ പന്ണ്്ക് അന്പ്യാസ്തല
ന്മയാരുന്ട പന്ണ്്ക് ശപരും ഉള് പന്ണ്്ക് അടിസ്ഥയാ
നങ്ങളും (ന്വളി. 21:14) അതിന്റെ പ്രവയാെകന്മയാരും 
(സഭയിന്ല രണ്യാമന്ത്തയായ ശവല ന്െയ്ുന്നവര് 
1 ന്കയാരി. 12:28; എന്െ. 4:11) ആകുന്ന 144,000 
വിശുദ്ധന്മയാരും – ശയശുവയാകുന്ന ശിരസിശനയാടു 
കൂടിയ മുഴു ശരീരവും കൂടിയ പുതിയ യരുശശലം 
പഴയ സയാത്യാന്യ വ്യവസ്ഥിതിന്യ “ഇശപ്യാഴന്ത് 
ആകയാശഭൂമിയും”, “ഇശപ്യാഴന്ത് ൈുഷ്ടശലയാക”വും 
പൂര്ണമയായും കടന്നുശപയാകുന്നതില് (ന്യശ. 65:17; 
2 പന്ത്രയാ. 3:7; ഗലയാ. 1:4; ന്വളി. 6:14:20:11) ആനന്ദി
ക്കും. ക്ിസ്തുഗണന്ത് (പുതിയ ആകയാശം) അതിന്റെ 
ന്പയാതുവയായ അര്ത്ഥത്ില് അന്പ്യാസ്തലന്മയാര്, പ്രവയാ
െകന്മയാര്, വിശുദ്ധന്മയാര് എന്നീ മൂന്ന്ക് കൂട്ന്ത്യും 
സൂെിപ്ിക്കുന്നു.  അങ്ങന്ന സഭയില് അന്പ്യാസ്തല 
പൈവി വഹിക്കുന്നത്ക് പന്ണ്്ക് അന്പ്യാസ്തലന്മയാര് മയാ

ആ കയാലത്്ക് നിന്റെ സ്വജയാതിക്കയാര്ക്ക്ക് ആ കയാലത്്ക് നിന്റെ സ്വജയാതിക്കയാര്ക്ക്ക് 
തുണനില്ക്കുന്ന മഹയാപ്രഭുവയായ തുണനില്ക്കുന്ന മഹയാപ്രഭുവയായ 

മീഖയാശയല് എഴുശന്നല്ക്കും; ഒരു ജയാതി മീഖയാശയല് എഴുശന്നല്ക്കും; ഒരു ജയാതി 
ഉണ്യായതു മുതല് ഈ കയാലംവന്ര ഉണ്യായതു മുതല് ഈ കയാലംവന്ര 

സംഭവിച്ചിട്ില്യാത് കഷ്ടകയാലം ഉണ്യാകും സംഭവിച്ചിട്ില്യാത് കഷ്ടകയാലം ഉണ്യാകും 
അന്നു നിന്റെ ജനം, പുസ്തകത്ില് അന്നു നിന്റെ ജനം, പുസ്തകത്ില് 
എഴുതിക്കയാണുന്ന ഏവനും തന്ന്ന,  എഴുതിക്കയാണുന്ന ഏവനും തന്ന്ന,  

രക് പ്രയാപിക്കുംരക് പ്രയാപിക്കും
ൈയാനി. 12:1ൈയാനി. 12:1

അന്്യകാലംഅന്്യകാലം
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ത്രമയാണ്ക്, ഇത്ക് ന്വളി. 18:20 
ല് പരയാമര്ശിക്കുന്നതയായി 
കയാണയാം (BS ’63 p. 32).

ഈ കഷ്ടനയാളുകള് 
െുരുങ്ങയാതിരുന്നയാല് ഒരു 
ജഡവും രക്പ്രയാപിക്കുക
യില് എന്ന്ക് തിരുന്വഴുത്ു
കള് സൂെിപ്ിക്കുന്നു. ഇത്ക് 
നിയന്ിത രൂപത്ിലുള് 
ഏന്തങ്ിലും ആണവയുദ്ധ
ന്ത്യയാശണയാ സൂെിപ്ിക്കു
ന്നത്ക്, എന്ന്ക് നമുക്കറിയി
ല്. തിരന്ഞ്ടുക്കന്പ്ട്വര് 
നിമിത്ം – ദൈവത്ിന്റെ തിരന്ഞ്ടുക്കന്പ്ട്വരയാല് 
സ്ഥയാപിക്കന്പ്ടുന്ന രയാജ്യത്ിന്റെ വിശിഷ്ടതയയാല് 
- ആ നയാളുകള് െുരുങ്ങിയിരിക്കും (മത്യാ. 24:22). 
അതയായത്ക് മുഴുമനുഷ്യവര്ഗ്ഗന്ത്യും നയാശം വിഴു
ങ്ങുന്നതിനു മുന്പ്ക് ആ നയാളുകന്ള ന്വട്ിെുരുക്കും.

അതിനു ശശഷം സമയാധയാനപ്രഭുവിന്റെ വയാഴ്ച 
ഉണ്യാകും പ്രവയാെകന്മയാര് പ്രസ്തയാവിക്കുന്നതുശപയാന്ല, 
യുദ്ധം ന്െയ്യാത്വനും, എന്നയാല് സകല മുഴങ്യാലും 
മടങ്ങുകയും എല്യാ നയാവും ഏറ്ുപറയുന്നതുമയായ 
ശശലയാശമയാന്നശപയാന്ല ആയിത്ീരും (ന്യശ. 9:6,7; 
ലൂന്ക്കയാ. 11:31). ഈ ൈുഷ്ടശലയാകത്ിന്റെ സ്വയാധീന
ങ്ങള് അവശശഷിപ്ിച്ച പരുക്കന് പയാറശമല് പടുത്ു
യര്ക്കുന്ന സമയാധയാനത്ിന്റെ രയാജ്യമയായിത്ീരും ക്ി
സ്തുവിന്റെ നീതിയിന് രയാജ്യം.

സൊധാനവമും വാളമും മനര്ക്മുമനര്
ഈ ശലഖനത്ിന്ല ആശയങ്ങള് രണ്്ക് ശവൈഭയാഗ

ങ്ങളില് ഞങ്ങള് അടിസ്ഥയാനന്പ്ടുത്ുന്നു: മത്യാ. 
10:34 “ഞയാന് ഭൂമിയില് സമയാധയാനം വരുത്ുവയാന് 
വന്നു എന്നു നിരൂപിക്കരുത്ക്; സമയാധയാനം അല്, വയാള് 
അശത്ര വരുത്ുവയാന് ഞയാന് വന്നത്ക്”; ലൂന്ക്കയാ. 12:51 
“ഭൂമിയില് സമയാധയാനം നല്കുവയാന് ഞയാന് വന്നിരിക്കു
ന്നു എന്നു ശതയാന്നുന്നുശവയാ? അല്ല്യാ ഛിദ്രം വരുത്ു
വയാന് അശത്ര എന്നു ഞയാന് നിങ്ങശളയാട്ക് പറയുന്നു”.

നമ്ുന്ട കര്ത്യാവ്ക് പരസ്പരവിരുദ്ധമയാന്യയാന്നും പ്ര
വര്ത്ിക്കയില് എന്നു നമുക്കറിയയാം. എന്നയാല് ഈ 
ശവൈഭയാഗങ്ങള് രണ്ും പുറന്മ പരസ്പര വിരുദ്ധമയായി 
കയാണന്പ്ടുന്നു. ഈ െിന് കൂ ടുതല് വിശൈീകരണം 
ആവശ്യന്പ്ടുന്നതയാണ്ക്. “ഞയാന് ഭൂമിയില് സമയാധയാനം 
വരുത്ുവയാന് വന്നു എന്നു നിരൂപിക്കരുത്ക്; ഞയാന് 
സമയാധയാനം അല്, വയാള് അത്ര വരുത്ുവയാന് വന്നത്ക്” 

എന്ന്ക് പ്രസ്തയാവിച്ചതിലൂന്ട 
മഹയാഗുരു എന്യായിരിക്കയാം 
ഉശദേശിച്ചത്ക് (മത്യാ. 10:34) 
ഹയാ! ശനേഹത്ിന്റെയും 
കൃപയുന്ടയും മശനയാഹര
മയായ തന്റെ സശന്ദശത്ിന്ക് 
പയാപവയാഴ്ചയുന്ട സമയത്്ക് 
ശലയാകത്ില് ഉണ്യാക്കുവയാ
നയാകുന്ന പ്രഭയാവന്ത്ക്കുറി
ച്ച്ക് തയാന് പ്രയാവെനീകമയായി 
പരയാമര്ശിച്ചിരിക്കുന്നതയാ
ണ്ക് ഇത്ക്. ശയശുവിന്ന മയാ
ത്രമല് തന്റെ അനുയയായിക

ന്ളയും, അന്ധകയാരത്ിന്റെ പ്രഭുവയായ സയാത്യാന് 
എതിര്ക്കുന്മന്ന്ക് തനിക്ക്ക് നന്നയായി അറിയയാമയായിരു
ന്നു. ഭക്തിശയയാന്ട ജീവിക്കുന്നവര്ക്ക്ക് എല്യാം ഉപദ്ര
വം ഉണ്യാകുന്മന്നും അവിടുന്ന്ക് മുന്കൂട്ി അറിയിച്ചു 
(മത്യാ. 24:9,10; 2 തിന്മയാ. 3:12). അങ്ങന്ന സംഭവി
ക്കുകയും ന്െയ്ു. 19 നൂറ്യാണ്ുകള് അത്ക് ന്തളിയിച്ചു! 
അവി ടുന്ന്ക് തന്റെ അനുയയായികന്ള അവര് തന്ന്ന
ശപ്യാന്ലതന്ന്ന നിരയായുധരയായും, സമയാധയാനം ഉണ്യാ
ക്കുന്നവരയായും സഹയായികളയായിരിപ്യാനും അയച്ചു. 
“എല്യാവശരയാടും സമയാധയാനം ആെരിച്ച്ക് ശുദ്ധീകരണം 
പ്രയാപിപ്യാന് ഉത്യാഹിപ്ിന്. ശുദ്ധീകരണം കൂടയാന്ത 
ആരും കര്ത്യാവിന്ന കയാണുകയില്” (എബ്യാ. 
12:14). “വയാള് എടുക്കുന്നവന്രല്യാം വയാളയാല് നശിച്ചു
ശപയാകും” എന്ന്ക് അവിടുന്ന്ക് തന്റെ അനുയയായികന്ള 
ഉപശൈശിച്ചു (മത്യാ. 26:52).

മുഴു ശലയാകന്ത്യും അനുഗ്രഹിക്കുന്നതും ൈൂത
ന്മയാരുന്ട പ്രവെനം നിറശവറ്ന്പ്ടുന്നതുമയായ വരു
വയാനിരിക്കുന്ന രയാജ്യത്ിന്റെ സമയാധയാനത്ിന്റെയും 
ശനേഹത്ിന്റെയും നല് വയാര്ത്യുന്ടയും ൈൂത്ക് വിപ
രീതയാര്ത്ഥകമയായി ശലയാകന്ത് ശകയാപിപ്ിക്കുന്നതയായി 
കയാണന്പ്ടുന്നു. അഭക്തരയായ അവിശ്വയാസികള്ക്കു 
മയാത്രമല്, ൈുഃഖകരന്മന്നു പറയന്ട്, സുവിശശഷ 
സശന്ദശത്ിനു വിരുദ്ധമയായി തങ്ങളുശടതയായ വ്യ
വസ്ഥകളും സംവിധയാനങ്ങളും സിദ്ധയാന്ങ്ങളും 
ഉള് പരസ്യമയായി ക്ിസ്ത്യയാനികന്ളന്നു പറയുന്നവര് 
ശപയാലും ഇപ്രകയാരം തന്ന്ന. അന്ധകയാരം സ്വയാര്ത്ഥ
തശയയാടു കൂടി കലരുശമ്പയാള് അത്ക് ന്വളിച്ചന്ത്
യും, സത്യന്ത്യും, ദൈവശനേഹന്ത് തന്ന്നയും 
ന്വറുക്കും. അതുമല്, അന്ധകയാരത്ിന്റെയും, സ്വയാ
ര്ത്ഥതയുന്ടയും, അത്യയാഗ്രഹത്ിന്റെയും, കയാപട്യ

“നിങ്ങള് യുദ്ധങ്ങടളയും “നിങ്ങള് യുദ്ധങ്ങടളയും 
യുദ്ധപശുതികടളയും കുറിച്ചചു യുദ്ധപശുതികടളയും കുറിച്ചചു 
നകള്ക്ും; ചഞ്ചലടപെൊതിരിപൊന് നകള്ക്ും; ചഞ്ചലടപെൊതിരിപൊന് 
സൂക്ിച്ചചുടകാള്വിന്; അതു സൂക്ിച്ചചുടകാള്വിന്; അതു 
സംഭവിനക്ണ്തുതടന്; എന്ാല് സംഭവിനക്ണ്തുതടന്; എന്ാല് 
അത് അവസാനമല്ല; ജാതി അത് അവസാനമല്ല; ജാതി 
ജാതിനയാെും രാജ്ം രാജ്നത്ാെും ജാതിനയാെും രാജ്ം രാജ്നത്ാെും 
എതിര്ക്ും; ക്ാമവും ഭൂകമ്പവും എതിര്ക്ും; ക്ാമവും ഭൂകമ്പവും 
അവിെവിടെ ഉണ്ാകും”.അവിെവിടെ ഉണ്ാകും”.

    മത്ാ. 24:6    മത്ാ. 24:6
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ത്ിന്റെയും പ്രവൃത്ി
കള് ന്വളിച്ചത്യാകും 
വന്ര അത്ക് ന്വളിച്ച
ത്ിശലക്കു വരികയു
മില്.

തന്റെ സുവിശശ
ഷസശന്ദശത്ിന്റെ 
പ്രഭയാവം എന്യായിരി
ക്കും എന്ന്ക് ഗുരുവി
നറിയയാമയായിരുന്നു. 
ശലയാകശത്യാട്ക് അനുര
ഞ്ജനന്പ്ട്ു മയാത്രശമ 
തന്റെ അനുയയായിക
ള്ക്ക്ക് ശലയാകശത്യാട്ക് സമയാധയാനത്ിലയായിരിപ്യാന് 
കഴിയുമയായിരുന്നുള്ു. ശനന്രമറിച്ച്ക് തശന്നയാട്ക് അനു
സരണവും വിശ്വസ്തതയും ഉള്വര് നിന്ദിക്കന്പ്ടുക
യും, ൈുഷിക്കന്പ്ടുകയും, പീഡിപ്ിക്കന്പ്ടുകയും, 
അക്രയാര്ത്ഥമയാശയയാ ആലങ്യാരികമയാശയയാ തലശച്ഛ
ൈിക്കന്പ്ടുകയും ന്െയ്ിട്ുണ്്ക്. ആയതിനയാല് തന്റെ 
വയാക്കുകള്, തന്റെ അനുയയായികള് പ്രതീക്ിശക്ക
ണ്തയായ കഷ്ടപ്യാടുകന്ളകുറിച്ചുള് പ്രവെനങ്ങള് 
ആയിരുന്നു.

 എന്നയാല് ഇതിനുംപുറന്മ, അവിടുന്ത് വെനങ്ങ
ള് ജയാതികന്ള കുറിച്ചുള് ഒരു പ്രവെനം ആയിരുന്നു. 
എന്യാണ്ക് നമ്ുന്ട ഇന്നന്ത് “അപരിഷ്ൃതമയായ 
സംസ്യാരത്ിശലക്കു നന്മ് ന്കയാന്ണ്ത്ിച്ചത്ക്? പ്രതി
ശയയാഗികന്ള മറികടക്കുവയാന് ആക്മശണയാത്ുകമയാ
യി ശ്രമിക്കുന്നത്ക് ന്കയാണ്്ക് ബഹുരയാസ്ഷ്ട കമ്പനികന്ള 
“ന്കയാള്ക്കയാര്” ആക്കുന്നത്ക് എന്യാണ്ക്? സത്യസന്ധ
രയായിരിപ്യാന് ബുദ്ധിമുട്യാണ്ക് എന്ന്ക് മനസിലയാക്കി, 
ലയാഭം ശനടുവയാനുള് ഏത്ക് അവസരന്ത്യും വഞ്ചന 
ന്കയാണ്്ക് െൂഷണം ന്െയ്ുന്നവരയായി മയാറുവയാന് തക്ക
വിധം മനുഷ്യരയാശിയുന്ട ബുദ്ധിശക്തിന്യ ഉശത്ജി
പ്ിച്ചന്തന്യാണ്ക്? ശലയാകന്മമ്പയാടുമുള് ഇറെര്ന്നറ്ും 
തല്ക്ണമയായ ഇലശക്യാണിക്ക് ആശയവിനിമയത്ി
ന്റെ അശനകരൂപങ്ങളുന്ടയും ഈ യുഗത്ില് പ്രശത്യ
കിച്ചും വ്യയാജത്ിന്റെ ബുദ്ധിപരവും നൂതനവുമയായ 
പദ്ധതികശളയാടുകൂന്ട സമയാധയാനം പയാലിക്കുവയാന് 
മതിയയായ അവസരവും മതിയയായ ശവഗതയും ഉള് 
പുതിയ നിയമങ്ങന്ള രൂപീകരിക്കുന്നത്ക് നിയമൈയാതയാ
ക്കള്ക്ക്ക് അസയാധ്യമയായിരിക്കും.

പ്രകാശനം അവതിശവേസ്തതമയ വളര്ത്മുനെമു
ക്ിസ്തുവിന്റെ നിയമങ്ങള് അതയായത്ക്, ഉപശൈശ

ങ്ങളയാണ്ക് ഇവന്യ്കല്യാം 
കയാരണന്മന്ന്ക് ഒരു പ്ര
ശത്യക അര്ത്ഥത്ില് 
പറയയാം എങ്ങന്ന? 
ക്ിസ്തു തന്റെ അനുയയാ
യികന്ള ശമയാെിതരയാ
ക്കിയ സ്വയാതന്്യവും, 
ഇരുണ് ശലയാകത്്ക് 
പ്രക യാ ശ ി ക്കു വ യാ ന് 
തനിക്കും തന്റെ അനു
യയായികള്ക്കും അനു
വൈിച്ച ന്വളിച്ചവും ശു
ദ്ധീകരിക്കന്പ്ടയാത് 

ഹൃൈയങ്ങളിലും മനസുകളിലും ഭയാഗികമയായി സ്വീ
കരിക്കന്പ് ട്യാല് അത്ക് ൈുര്വിനിശയയാഗം ന്െയ്ന്പ്ട്്ക് 
കൗശലം അഥവയാ കയാപട്യം നിറഞ്തയായ അതയായത്ക് 
സ്വയാര്ത്ഥപരമയായ ഒരു പ്രയാവീണ്യമയാകുന്ന ജ്യാനം 
ഉളവയാക്കും. ദക്സ്തവരയാജ്യങ്ങള് അവര്ക്കുണ്യാ
യിരുന്ന തിരുന്വഴുത്ിന് സത്യങ്ങന്ള ദകന്യ്യാഴി
ഞ് അശത അളവില് അവരില് നന്മ ന്െയ്ുവയാനുള് 
സ്വയാധീനവും കുറഞ്ു. ഒരിക്കല് പിന്നിലയായിരു
ന്ന അദക്സ്തവ രയാജ്യങ്ങള് ശലയാകശക്തികളയായി 
ഉയര്ന്നുവരുന്നത്ക് നയാം ഇന്ന്ക് കയാണുന്നു. ആശ്യാ
-അശമരിക്കന് വ്യയാവസയായിക പദ്ധതികള് ഒരിക്ക
ല് ക്ിസ്തീയ ബുദ്ധിശക്തിയുന്ട ഉൈയാഹരണമയായി 
കണക്കയാക്കിശപയാന്നു. അത്ക് ഈ രയാജ്യങ്ങന്ള (ഒരി
ക്കല്) ദക്സ്തവശലയാകം എന്ന്ക് വിളിക്കന്പ്ട്ിരുന്ന 
രയാജ്യങ്ങള്ക്ക്ക് എതിരയാളികളയായി അവന്ര തീര്ത്ു.

സൊധാനം ആഗ്രഹതിച്മു, യമുദ്ം അത്യന്ാമപക്തിതം
യുദ്ധങ്ങശളയാട്ക് ന്പയാതുന്വ നമുക്ക്ക് ന്വറുപ്യാണ്ക് 

നമ്ുന്ട സമയാധയാനത്ിനയായുള് മശനയാവികയാരം തീ
വ്രമയാണ്ക്. എന്നിരുന്നയാലും പ്രയാശയയാഗികമയായി ഓശരയാ 
അനുഗ്രഹവും ശലയാകത്ിന്ക് വന്നത്ക് യുദ്ധങ്ങളിലൂന്ട
യുള് ക്ൂരമയായ രക്തന്ച്ചയാരിച്ചിലിന്റെ െലമയായയാണ്ക് 
എന്ന െരിത്രവസ്തുതശയയാട്ക് നയാം കണ്ണടയ്കുന്നില്. സ്വയാ
തന്്യ യുദ്ധം ഉണ്യായിരുന്നില് എങ്ില് അശമരിക്ക 
ഇന്ന്ക് എവിന്ടയയായിരുന്നിരിക്കും? തങ്ങളുന്ട ശൈശീയ 
സ്വയാതന്്യങ്ങല് നിലനിര്ത്ുവയാന് ശപയാരയാടിയി
ല്യായിരുന്നുന്വങ്ില് യൂശറയാപ്യന് രയാസ്ഷ്ടങ്ങള് ഇന്ന്ക് 
എവിന്ടയയായിരുന്നിരിക്കും? തങ്ങളുന്ട അതിര്ത്ി
കന്ള സംരക്ിക്കുവയാന് ശപയാരയാടിയിരുന്നില് എങ്ില് 
എല്യാ രയാസ്ഷ്ടങ്ങള്ക്കും എന്ു സംഭവിക്കുമയായിരുന്നു? 
ഈ വിഷയന്ത്ക്കുറിച്ചുള് ഇത്രത്ിലുള് സയാ

അന്്യകാലത്ിടറെ  
അെയാളങ്ങള്

മത്ായി 24/ ലൂടക്ാ. 21
കള്ളപകിസ്ചുക്ള്, യുദ്ധങ്ങള്, 

യുദ്ധപശുതികള്, ജാതി 
ജാതിനയാെും രാജ്ം 

രാജ്നത്ാെും എതിര്ക്ും, 
ക്ാമം, മഹാവ്യാൈി, ഭൂകമ്പം,  

ശൂന്യമാക്ുന് നലേച്ഛത, 
പകിസ്തീയ ്രതീഡനം, 

ഉറ്റവരാല് വഞ്ചിക്ടപെെുക, 
പകിസ്തീയ രക്സാക്ിത്ം, 

കള്ളപ്രവാചകന്ാര്, 
അൈര്മം, യിപസനയലിടറെ 

്രുനനശഖരണം.
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മയാന്യബുദ്ധിയയാലുള് കയാഴ്ച
പ്യാടും നമ്ുന്ട രക്കന്റെ 
ഉപശൈശങ്ങളും തമ്ില് 
ദവരുദ്ധ്യങ്ങള് ഇല്.

ഈ ശലയാകരയാജ്യങ്ങന്ള
ക്കുറിച്ച്ക് നമ്ുന്ട കര്ത്യാ
വ്ക് ഇങ്ങന്ന പറഞ്ു, 
“രയാജ്യം രയാജ്യശത്യാട്ക് 
എതിര്ക്കും”, യുദ്ധങ്ങള് 
ഉണ്യാകും (മത്യാ. 24:6,7). 
ഈ പ്രസ്തയാവനയ്ക്ക് വിശൈീ
കരണം അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്നു: 
യുദ്ധം ഒരു വ്യയാധി അല്; 
സമൂഹത്ിലും ഭൂമിയുന്ട കയാര്യയാൈികളിലുമുള് വ്യയാ
ധിയുന്ട ലക്ണമയാണ്ക്. വ്യയാധി (പയാപം) തുടരുന്നിട
ശത്യാളം, അതിന്റെ ബയാഹ്യ പ്രകടനമയായ യുദ്ധവും 
തുടരും. പയാപവും യുദ്ധവും ശവര്ന്പടുത്യാനയാവയാ
ത്വയയാണ്ക്. യുദ്ധം അയയുന്നതിന്ക് രണ്്ക് വഴികള് 
മയാത്രന്മ ഉണ്യാകൂ: (1) ഹൃൈയകയാഠിന്യത്ിന്റെയും 
സ്വയാര്ത്ഥതയുന്ടയും പയാപത്ിന്റെയും അവസ്ഥയില് 
നിന്നും നീതിയുന്ടയും ഹൃൈയ ആര്ദ്രതയുന്ടയും 
മഹയാമനസ്തയുന്ടയും അവസ്ഥയിശലക്ക്ക് രയാജ്യങ്ങ
ന്ള രൂപയാന്രന്പ്ടുത്ുക. (2) മയാനുഷ്യകയാര്യങ്ങന്ള 
ഉത്ക്കൃഷ്ടമയായ ബലത്യാല് ശമല്ശനയാട്ം നടത്ുന്ന
തിശനയാ, ബലം പ്രശയയാഗിച്ച്ക് ഭരിക്കുന്നതിശനയാ, നിയ
ന്ിക്കുന്നതിശനയാ ശവണ്ി പയാപത്യാല് വശന്പ്ടയാത് 
ഒരു ഭരണകൂടത്ിന്റെശയയാ അധികയാരത്ിന്റെശയയാ 
സ്ഥയാപനം. ഇതിനയായി ദൈവനിര്ണ്ണയം അതിന്റെ 
തക്കസമയത്്ക് പ്രവര്ത്ിക്കും!

 നയാം അവതരിപ്ിച്ചതുശപയാന്ലതന്ന്ന ഈ ശലയാക
ത്ിന്ല പ്രമുഖരയായ വ്യക്തികള് ഈ ശലയാകസമൂഹ
ത്ിന്റെ അവസ്ഥകന്ള വ്യക്തമയായി മനസിലയാക്കു
ന്നു. ഈ കയാലന്ത് പരിഷ്യാരങ്ങള് നിരവധിയും 
ആവശ്യകതയില് നിന്ന്ക് ഉളവയായതയാണ്ക്, സൗമന
സ്യത്ില് നിന്നല്. അത്ക് വളര്ന്നുവരുന്ന അതൃപ്തി
ന്യ തൃപ്തിന്പ്ടുത്ുകയില്. സ്വജനപക് കൂട്ങ്ങള് 
ജനത്ിനു നല്കുന്ന ഓശരയാ ആനുകൂല്യങ്ങളും, പി
ന്തുടര്ന്നുവരുന്ന ഒരു കൂട്ം വിശന്ന ന്െന്നയായ്കളുന്ട 
നടുവിശലക്ക്ക് ഭക്ണം എറിഞ്ുന്കയാടുക്കുന്നതു
ശപയാന്ലയയാണ്ക്. അവര്ക്ക്ക് ലഭിച്ച ആനുകൂല്യന്ത് 
വിഴുങ്ങുന്നതിശനയാന്ടയാപ്ംതന്ന്ന കൂടുതല് ലഭിക്കു
ന്നതിനയായി അവരുന്ട വിശപ്്ക് വര്ദ്ധിച്ചുവരും. മനു
ഷ്യരയാശിയയാകുന്ന ശലയാകം അതൃപ്തിയയാല് നിറഞ്ി

രിക്കുകയയാണ്ക്. രയാസ്ഷ്ടീയവും 
സയാമ്പത്ികവുമയായ അധി
കയാരങ്ങളുന്ട സ്വയാധീനം 
നശിക്കുവയാന് തുടങ്ങു
ശമ്പയാള്, ശപയാരയാട്ം ഭീകരപ്ര
വര്ത്നങ്ങള്ക്കും അരയാ
ജകത്വത്ിനും എതിന്ര 
സംശയയാജിക്കും. ഇതിന്ന
കുറിച്ച്ക് തിരുന്വഴുത്ില് 
“ഒരുവന്റെ ദക മറ്വന്റെ 
ശനന്ര എതിരയാകും” എന്ന്ക് 
പറഞ്ിരിക്കുന്നു. 

ൈിവ്യപ്രശെയാൈനം അടങ്ങു
ന്നുന്വന്ന്ക് ഉറപ്ിച്ചു പറയുന്ന ഏക പുസ്തകന്ത് 
തച്ചുടച്ചു ന്കയാണ്്ക് മഹയാന്മയാരയായ വിമര്ശകര് തങ്ങളു
ന്ട ശവല നന്നയായി പൂര്ത്ിയയാക്കി. ശലയാകം അതിന്റെ 
സ്വയാര്ത്ഥ തയാല്പര്യങ്ങളയാല് - സമ്പത്ിനും ആഡം
ബരത്ിനുമുള് മതിവരയാത് തയാല്പര്യങ്ങളയാല് 
കത്ിയമരുന്നതുവന്ര വിൈ്യയാഭ്യയാസവും, വയാണിജ്യ
വത്ക്ക്കരണവും, അവയുന്ട ഭയാഗം പൂര്ത്ിയയാക്കും.

ഒരു യഥയാര്ത്ഥ ക്ിസ്ത്യയാനിയയായിരിക്കുക എന്നയാല് 
എന്യാണ്ക് അര്ത്ഥമയാക്കുന്നത്ക്? നമ്ുന്ട 2019 ന്ല 
ആൈര്ശവയാക്യം ഞങ്ങള് ശ്രദ്ധയില് ന്കയാണ്ുവരുന്നു: 
“തന്റെ ക്ൂശ്ക് എടുത്ുന്കയാണ്്ക് എന്റെ പിന്നയാന്ല 
വരയാത്വനും എന്റെ ശിഷ്യനയായിരിപ്യാന് കഴിക
യില്”, “അങ്ങന്നതന്ന്ന നിങ്ങളില് ആന്രങ്ിലും 
തനിക്കുള്ന്തയാന്ക്കയും വിട്ുപിരിയുന്നില് എങ്ില് 
അവനു എന്റെ ശിഷ്യനയായിരിപ്യാന് കഴികയില്” 
(ലൂന്ക്കയാ. 14:27,33). എന്യാണ്ക് ക്ൂശ്ക് സൂെിപ്ിക്കു
ന്നത്ക് എന്ന്ക് ശയശു വ്യക്തമയായി വിശൈീകരിക്കുന്നു 
– തന്റെ ശിഷ്യന്മയാരയായിരിക്കുന്നവര്ക്ക്ക് കഷ്ടങ്ങള് 
അനുഭവിശക്കണ്ിവരും, അവന്ര കുറിച്ച്ക് തിന്മ പറ
യന്പ്ടും, പീഡകള് സഹിശക്കണ്ിവരും, അവന്റെ 
വീട്ുകയാര് തന്ന്ന അവന്റെ ശത്രുക്കള് ആകും എന്നും 
പറയുന്നു. 33-യാം വയാക്യവും ഞങ്ങള് ഇതിശനയാട്ക് 
കൂന്ട ശെര്ക്കുന്നു, “നിങ്ങളില് ആന്രങ്ിലും തനി
ക്കുള്ന്തയാന്ക്കയും വിട്ുപിരിയുന്നില് എങ്ില് 
അവനു എന്റെ ശിഷ്യനയായിരിപ്യാന് കഴികയില്”.

കര്ത്യാവിന്റെ ഏറ്വും വിശ്വസ്തരയായ മക്കള് 
ഇന്ന്ക് കഷ്ടയാനുഭവത്ിന്റെ ദവവയാഹിക െൂളയില് 
ജീവിക്കുന്നു. ഈ ജീവിതം വളന്ര ശയാന്മയായതും, 
ലൗകീക പരമയാനന്ദത്ിന്റെ സശന്യാഷകരമയായ 
മശനയാരയാജ്യവും ആന്ണന്ന്ക് ആരും പ്രതീക്ിക്കരു

“്രലരും ഇെറി അനന്യാന്യം ഏല്്രിച്ചചു “്രലരും ഇെറി അനന്യാന്യം ഏല്്രിച്ചചു 
ടകാെുക്യും അനന്യാന്യം ്രകയക്യും ടകാെുക്യും അനന്യാന്യം ്രകയക്യും 
ടചയും... അനനകരുടെ നനേഹം തണുടചയും... അനനകരുടെ നനേഹം തണു

ത്ുന്രാകും. എന്ാല് അവസാനനത്ാത്ുന്രാകും. എന്ാല് അവസാനനത്ാ
ളം സഹിച്ചചു നില്ക്ുന്വന് രക്ിക്ളം സഹിച്ചചു നില്ക്ുന്വന് രക്ിക്

ടപെെും. രാജ്ത്ിടറെ ഈ സുവിനശഷം ടപെെും. രാജ്ത്ിടറെ ഈ സുവിനശഷം 
സകല ജാതികള്ക്ും സാക്്യമായി സകല ജാതികള്ക്ും സാക്്യമായി 

ഭൂനലാകത്ിടലാടക്യും പ്രസംഗിക്ടപെഭൂനലാകത്ിടലാടക്യും പ്രസംഗിക്ടപെ
െും; അനപൊള് അവസാനം വരുംെും; അനപൊള് അവസാനം വരും

മത്ാ. 24:10-14മത്ാ. 24:10-14
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ത്ക്. സത്യത്ിനു ശവണ്ി സകലവും സഹിക്കുവയാനും, 
ദൈവശത്യാടും അവിടുന്ത് വെനശത്യാടുമുള് 
ഒരുവന്റെ വിശ്വസ്തതയും, ഒരുവന്റെ സ്വഭയാവത്ില് 
ആ്യാവിന്റെ കൃപകന്ള വികസിപ്ിക്കുവയാന് ദൈവം 
അവന്ക് ഏറ്വും ഉെിതന്മന്ന്ക് കയാണുന്ന അന്ിമപ
രീക്കന്ള അനുവൈിക്കുശമ്പയാള് അത്ക് സഹിക്കുവയാ
നുള് അവന്റെ സന്നദ്ധത ന്തളിയിക്കുവയാന് ഉശദേശി
ക്കന്പ്ട്ിട്ുള്തയാകയയാല് തിരന്ഞ്ടുക്കന്പ്ട്വരില് 
ആരും അതില് അതിശയിക്കരുത്ക്.

ക്ൂശ്ക് വഹിക്കുന്നതിനുള് അവസരങ്ങള് ഒരുവ
ന്റെ ദൈനംൈിന ജീവിതത്ില് തന്ന്ന കന്ണ്ത്യാ
നയാകും. ഉൈയാഹരണത്ിന്ക്, കര്ത്യാവിശനയാടുള് വി
ശ്വസ്തത മൂലം ജീവിത പങ്യാളിശയയാട്ക് ഭര്ത്യാവിന്ക് 
അന്ല്ങ്ില് ഭയാര്യയ്ക്ക് എതിര്പ്ുളവയാകുന്നുന്വങ്ില് 
കര്ത്യാവിന്റെ ഇഷ്ടം ന്െയ്ുന്കയാണ്്ക് ജീവിതപങ്യാ
ളിയുന്ട ഈ എതിര്പ്ിന്ന വഹിക്കുന്നുന്വങ്ില് 
അന്തയാരു ക്ൂശ്ക് െുമക്കലയായിത്ീരുന്നു. എന്ന്ന്നയാ
ല് അവന് ക്ിസ്തു നിമിത്ം സത്യവും നീതിയും മൂലം 
എതിര്പ്ു സഹിക്കുന്നു. ഇശത തത്വം തന്ന്നയയാണ്ക് 
കുടുംബത്ിന്ല മറ്്ക് അംഗങ്ങളില് നിന്നുള് എതി
ര്പ്ുകളിലും സശഹയാൈരന്മയാരുമയായും സഹപ്രവര്ത്ക
രുമയായും സുഹൃത്ുക്കളുമയായും അയല്ക്കയാരുമയായും 
ഉള് ബന്ധങ്ങളില് നിന്നും അഭിമുഖീകരിശക്കണ്ി 
വരുന്ന എതിര്പ്ുകളിലും സംഭവിക്കുന്നത്ക്. നമ്ുന്ട 
ശിരസ്സും നയായകനുമയായ ക്ിസ്തുവിശനയാടുള് വിശ്വസ്ത
തന്യ തടയുന്ന എന്ുവന്നയാലും അതിന്ന ന്െറുത്ു 
നിലനില്ക്കുന്നതിനുള് സ്ഥിരപരിശ്രമം നമ്ുന്ട 
ക്ൂശുവഹിക്കലിന്റെ ഭയാഗമയാണ്ക്.

നമ്ുന്ട എല്യാ വിെയാരങ്ങളിലും വയാക്കുകളിലും 
പ്രവൃത്ികളിലും ദൈവന്ത് ഒന്നയാമതയായി പരിഗ
ണിച്ചയാല് മയാത്രന്മ നമുക്ക്ക് കയാര്യവിെയാരകത്വത്ിലും 
ശിക്്യത്വത്ിലും വിശ്വസ്തരയായിരിക്കുവയാന് കഴിയൂ. 
ശയശു തന്റെ ശിഷ്യന്മയാശരയാട്ക് പറഞ്തുശപയാന്ല 
ലൗകീകമയായ സൗഹൃൈങ്ങന്ള പിഴുതുകളയുകയും, 
നിരവധി ശനേഹബന്ധങ്ങന്ള ശവര്ന്പടുത്ുകയും 
ശവണം എന്നയാണ്ക് ഇത്ക് അര്ത്ഥമയാക്കുന്നത്ക്: “മനു
ഷ്യരുന്ട മുമ്പില് എന്ന്ന ഏറ്ുപറയുന്ന ഏവന്നയും 
സ്വര്ഗസ്ഥനയായ എന്റെ പിതയാവിന് മുന്പില് ഞയാനും 
ഏറ്ുപറയും. മനുഷ്യരുന്ട മുമ്പില് എന്ന്ന തള്ിപ്റയു
ന്നവന്നശയയാ എന്റെ പിതയാവിന് മുമ്പില് ഞയാനും തള്ി
പ്റയും. ഞയാന് ഭൂമിയില് സമയാധയാനം വരുത്ുവയാന് 
വന്നു എന്നു നിരൂപിക്കയുണ്്ക്: സമയാധയാനം അല് വയാള് 
അശത്ര വരുത്ുവയാന് ഞയാന് വന്നത്ക്. മനുഷ്യന്ന തന്റെ 

അപ്ശനയാടും മകന്ള അമ്ശയയാടും മരുമകന്ള അമ്യാവി
യമ്ശയയാടും ശഭൈിപ്യാനശത്ര ഞയാന് വന്നത്ക്. മനുഷ്യന്റെ 
വീട്ുകയാര് തന്ന്ന അവന്റെ ശത്രുക്കള് ആകും” (മത്യാ. 
10:32-35). സത്യം ഈ ശവര്തിരിവ്ക് നടത്ും. നമ്ുന്ട 
കര്ത്യാവിന്റെ പ്രവെനം സുവിശശഷയുഗമുടനീളവും 
യഹൂൈയുഗത്ിന്റെയും സുവിശശഷയുഗത്ിന്റെയും 
ന്കയായ്തുകളിലും സത്യന്മന്ന്ക് ന്തളിയിക്കന്പ്ട്ു.

വതിശവോസത്തിമറെ നല്ല മപാര് മപാരമുതമുക
പരസ്പരവിരുദ്ധന്മന്ന്ക് ശതയാന്നയാം, പന്ക് കര്ത്യാ

വിന്റെ സമര്പ്ിതരയായ വിശ്വസ്ത ജനങ്ങളയാണ്ക് ശലയാകം 
കയാണുന്നതില് ന്വച്ച്ക് ഏറ്വും മഹനീയരയായ ശയയാദ്ധയാ
ക്കള് എന്നിട്ും മറുവശത്്ക് ക്ിസ്തുവിന്റെ അനുയയായി
കശളയാട്ക് “സമയാധയാനം ഉണ്യാക്കുന്നവരയായിരിപ്യാനും”, 
“എല്യാവശരയാടും സമയാധയാനം ആെരിക്കയാനും” “സമയാ
ധയാനത്ിനുള്വ ശ്രമിച്ചുന്കയാള്ക” എന്നും ഉപശൈശി
ച്ചുന്കയാണ്്ക് സമയാധയാനം ഉണ്യാക്കുന്നവരയായിരിപ്യാനും 
നിര്ശദേശിച്ചിരിക്കുന്നു (മത്യാ. 5:9; എബ്യാ. 12:14; 
ശറയാമ. 12:18; 14:19). ഇത്ക് സത്യശത്യാടും അതിന്റെ 
ആ്യാശവയാടുമുള് വിശ്വസ്തതയിലും പൂര്ണ അനു
സരണത്ിലും അടിസ്ഥയാനന്പ്ട്ിരിക്കുന്നു.

സമയാധയാനത്ിനയായി ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നവരും 
(1 ന്കയാരി. 7:15) “രക്യാനയായകനയായ” “ക്ിസ്തുശയശു
വിന്റെ നല് ഭടനയായി” (2 തിന്മയാ. 2:3; എബ്യാ. 2:10) 
വിശ്വയാസത്ിന്റെ നല് ശപയാര് ന്പയാരുതുന്നവരുമയായ 
“സമയാധയാനം ഉണ്യാക്കുന്നവര്” എന്ന ദവരുദ്ധ്യ
ന്ത് “സമയാധയാനത്ിന്റെ കര്ത്യാവയായവന് തയാന് 
നിങ്ങള്ക്ക്ക് എല്യായ്ക് ശപ്യാഴും സകല വിധത്ിലും 
സമയാധയാനം നല്കുമയാറയാകന്ട്” (ന്യശ. 9:6; 2 ന്തസ്സ. 
3:16) എന്ന്ക് പറഞ്ിരിക്കുന്ന സമയാധയാനപ്രഭുവിന്റെ 
പ്രസ്തയാവനയിലും കയാണുവയാന് സയാധിക്കും: “ഭൂമിയില് 
സമയാധയാനം നല്കുവയാന് ഞയാന് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന്ക് 
ശതയാന്നുന്നുശവയാ? അല്ല് ഛിദ്രം വരുത്ുവയാന് അശത്ര 
എന്നു ഞയാന് നിങ്ങശളയാട്ക് പറയുന്നു” (ലൂന്ക്കയാ. 
12:51). “ഉയരത്ില് നിന്നുള് ജ്യാനശമയാ ഒന്നയാമതു 
നിര്മ്ലവും പിന്ന്ന സമയാധയാനവും നിറഞ്തയാകു
ന്നു” (യയാശക്കയായ 3:17). ദൈവശത്യാടുള് സമയാധയാ
നവും ദൈവസമയാധയാനവും (ശറയാമ. 5:1; െിലി. 4:7) 
ദൈവവെനത്ിന്റെയും അതിന്റെ ആ്യാവിന്റെയും 
സത്യത്ില് അടിസ്ഥയാനന്പ്ട്ുന്കയാണ്ു മയാത്രന്മ 
സ്ഥയാപിക്കുവയാനും നിലനിര്ത്ുവയാനും സയാധിക്കൂ.

വിശ്വയാസത്ിന്റെ നല് ശപയാര് ന്പയാരുതുന്നത്ക് 
ന്പയാതുവയായും ശലയാകത്ിന്ക് പ്രയാശയയാഗികമല്. കു
രിശിന്റെ വിശ്വസ്ത പടയയാളികളയായ ദൈവത്ിന്റെ ജന
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ങ്ങള്ക്ക്ക് മയാത്രന്മ ഇത്ക് സയാധിക്കൂ. നമ്ുന്ട രക്യാനയാ
യകന്റെ ഉശൈ്യയാഗസ്ഥനും നയാവും ആയിരുന്ന വിശുദ്ധ 
പൗന്ലയാസ്ക് തന്റെ ദസന്യത്ില് ശെരയാത്വര്ക്കയാ
യി നിര്ശദേശങ്ങള് ന്കയാടുക്കുന്നത്ക് പൂര്ണമയായും 
ഉെിതമയായിരുന്നില്. അതുന്കയാണ്്ക് ശലയാകന്ത്യല് 
ഇവിന്ട സംശബയാധന ന്െയ്ിരിക്കുന്നത്ക് എന്നത്ക് 
വ്യക്തമയാണ്ക്. ശലയാകത്ിന്റെ കയാഴ്ചപ്യാടില് നിന്നും 
ശനയാക്കിയയാല് ക്ിസ്തുവിന്റെ വിശ്വസ്തരയായ അനുയയാ
യികളുള് ദസന്യം തയാരതശമ്യന വളന്ര ന്െറുതും 
അപ്രധയാനവും നിസ്സയാരവും ആണ്ക്. എന്നയാല് അതിന്റെ 
ശമന്മ എണ്ണത്ിലല് അതിന്റെ ഗുണത്ിലയാണുള്ത്ക്. 
ഈ നിര്ശദേശങ്ങള് നല്കുന്നത്ക് നമ്ുന്ട ശപയാരയാട്ം 
തുടരുകയയാന്ണന്നും ഓശരയാ ദസനികനും തന്റെ 
കടമ നിര്വ്വഹിക്കണന്മന്നും സത്യത്ിന്റെയും നീ
തിയുന്ടയും നിറങ്ങളയാല് ദധര്യശത്യാന്ട നിലന്കയാ
ള്ണന്മന്നും എല്യാ ആക്മണങ്ങള്ന്ക്കതിന്രയും 
അവര് സഹിച്ചു നില്ക്കണന്മന്നും നമ്ുന്ട മഹയാ
വലിയ ദസന്യയാധിപന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

നതിരന്രൊയ മപാരാട്ം
നമ്ുന്ട സമര്പ്ിത ജീവിതത്ില് പുതിയ 

ഹൃൈയവും മനസ്സും ഇച്ഛയും ജഡിക ശമയാഹങ്ങശളയാ
ടു നിരന്രമയായ യുദ്ധത്ിലയായിരിക്കണം. “പഴയ 
മനുഷ്യന്ന അവന്റെ പ്രവൃത്ികശളയാടുകൂന്ട ഉരിഞ്ു
കളഞ്ു, തന്ന്ന സൃഷ്ടിച്ചവന്റെ പ്രതിമ പ്രകയാരം പരി
ജ്യാനത്ിനയായി പുതുക്കം പ്രയാപിക്കുന്ന പുതിയ 
മനുഷ്യന്ന ധരിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു നയാം തുടക്കം 
മുതല് ഓര്മിക്കണം (ന്കയാന്ലയാ. 3:9,10). എന്നയാല് 
ഭൂമിയിന്ല നമ്ുന്ട തയാല്ക്കയാലികവയാസം മുതല് 
നമുക്ക്ക് വയാഗ്ദത്ം ന്െയ്ിരിക്കുന്ന അവകയാശം ലഭി
ക്കുന്നതുവന്ര നയാം “വിശ്വയാസത്ിന്റെ നല് ശപയാര് 
ന്പയാരുതണം” (1 തിന്മയാ. 6:12); “ശരീരന്ത് ൈണ്ി
പ്ിച്ച്ക് അടിമയയാക്കണം” (1 ന്കയാരി. 9:27), നയാം നിര
ന്രം,” മുമ്പിലന്ത് നടപ്ു സംബന്ധിച്ചു െതിശമയാ
ഹങ്ങളയാല് വഷളയായിശപയാകുന്ന പഴയ മനുഷ്യന്ന 
ഉശപക്ിച്ചു നിങ്ങളുന്ട ഉള്ിന്ല ആ്യാവുസംബ
ന്ധമയായി പുതുക്കം പ്രയാപിച്ചു സത്യത്ിന്റെ െലമയായ 
നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും ദൈവയാനുരൂപമയായി സൃ
ഷ്ടിക്കന്പ്ട് പുതുമനുഷ്യന്ന ധരിച്ചുന്കയാള്വിന്” 
(എന്െ. 4:22-24 Diaglott). ആ്യാവും ജഡവും നി
രന്രം ശപയാരയാട്ത്ിലയായിരിക്കുന്നു (ഗലയാ. 5:16,17). 
നയാം “ആ്യാവിശനയാടു ന്പയാരുതുന്ന ജഡശമയാഹങ്ങ
ന്ള വിട്”കലണന്മങ്ില് “സൂക്ഷ്മശത്യാന്ട നടക്കണം” 
(എന്െ. 5:15; 1 പന്ത്രയാ. 2:11). “അജ്യാനകയാലത്്ക് 

ഉണ്യായിരുന്ന ശമയാഹങ്ങന്ള മയാതൃകയയാക്കയാന്ത... 
അനുസരണമുള് മക്കളയായി” ന ടക്കണം (1 പന്ത്രയാ. 
1:14).

അവസയാനം ദൈവത്ില് നിന്നും “നന്ന്ക്” എന്നുള് 
വയാക്ക്ക് ശകള്ക്കുന്നതിനു മുന്പ്ക് ശയശുവും നന്മ്
ശപയാന്ല സകലത്ിലും (പയാപം ഒഴിന്ക – എബ്യാ 
– 4:15) പരീക്ിക്കന്പ്ടണമയായിരുന്നു. സയാത്യാന് 
ശയശുവിന്ന ജഡീക ശമയാഹങ്ങളിലൂന്ട ശക്തമയായി 
വശീകരിക്കുവയാന് ശ്രമിച്ചശപ്യാള്, “നിന്റെ ദൈവമയായ 
കര്ത്യാവിന്ന നമസ്രിച്ച്ക് അവന്ന മയാത്രന്മ ആരയാധി
ക്കയാവൂ” എന്ന്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവശല്യാ” എന്ന്ക് പറ
ഞ്ുന്കയാണ്്ക് സയാത്യാന്ന ശയാസിച്ച്ക് അവന്ന ജയിച്ചു 
(മത്യാ. 4:10). നയാമും സമയാനമയായി പരിശശയാധിക്ക
ന്പ്ശടണ്തയാണ്ക്. എന്ന്ന്നയാല്, “അവന് ഇരിക്കുന്ന
തുശപയാന്ല ഈ ശലയാകത്ില് നയാമും ഇരിക്കുന്നു”: 
ന്യയായവിധി ൈിവസത്ില് (1 ശയയാഹ. 4:1) നയാം ദധ
ര്യമുള്വരയായിരിക്കുവയാന് ഈ ശനേഹം (ദൈവശത്യാ
ടുള് പൂര്ണ ഭക്തി) നമ്ില് പൂര്ണമയാകണം (അത്ക് 
വര്ദ്ധിച്ച്ക്, പരീക്ിക്കന്പ്ട്്ക്, അംഗീകരിക്കന്പ്ടണം (1 
ശയയാഹ. 4:1). “നയാം എല്യാവരും ദൈവത്ിന്റെ ന്യയാ
യയാസനത്ിനു മുന്പില് നില്ശക്കണ്ിവരും” (ശറയാമ. 
14:10); പിതയാവിന്റെ പ്രതിനിധികള് ആന്രന്നുള് 
അന്ിമ തീരുമയാനം സുവിശശഷയുഗത്ിന്റെ അന്്യ
ത്ിലയായിരിക്കും നടക്കുക. വിശ്വസ്തതശയയാന്ട തന്റെ 
ശനതൃത്്വത്ിനു കീഴിലിരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മയാര്ക്ക്ക് 
അതിശറെതയായ പ്രതിെലവും, അങ്ങന്ന ന്െയ്യാത്
വര്ക്ക്ക് അതിന്നയാത് പ്രതിെലവും നല്കുകയും 
ന്െയ്ും.

പയാസ്റ്റര് റസ്സല്, പയാസ്റ്റര് ശജയാണ്സണ്, പയാസ്റ്റര് 
ശജയാളി എന്നിവരുന്ട ഉപശൈശങ്ങളില് അടിസ്ഥയാ
നന്പ്ട് സത്യത്ിന്റെ സശന്ദശമയാണ്ക് നയാം പിന്തു
ടരുന്നത്ക്. ന്തറ്യായ എല്യാ ഉപശൈശങ്ങന്ളയും 
നയാം നിരസിക്കണം: “ഈ ജനം അധരം ന്കയാണ്്ക് 
എന്ന്ന ബഹുമയാനിക്കുന്നു; എങ്ിലും അവരുന്ട 
ഹൃൈയം എന്ന്ന വിട്്ക് അകന്നിരിക്കുന്നു” (മത്യാ. 
15:8). അവരുന്ട മതയാനുഷ്യാനങ്ങന്ളക്കുറിച്ച്ക് ശയശു 
ഇങ്ങന്ന പറയുന്നു: “ന്വള്ശതച്ച ശവക്കല്റകശളയാടു 
നിങ്ങള് ഒത്ിരിക്കുന്നു; അവ പുറന്മ അഴകയായി 
ശശയാഭിക്കുന്നുന്വങ്ിലും അകന്മ െത്വരുന്ട 
അസ്ഥിയും സകലവിധ അശുദ്ധിയും നിറഞ്ിരി
ക്കുന്നു”. യശഹയാവന്യ ശസവിക്കുവയാനയാകയാത്വിധം 
ഈ കയാലം വളന്ര െുരുങ്ങിയതയാണ്ക് എന്ന ആശയം 
സമര്പ്ിതരയായ ദൈവമക്കള് എന്ന നിലയില് നയാം 
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പലശപ്യാഴും ശകള്ക്കയാറുണ്്ക്! നയാം നയാമശധയ ദക്
സ്തവ വ്യവസ്ഥിതികളുന്ട പയാതയില് നിന്നും മയാറി 
നില്ശക്കണ്തയാണ്ക് എന്നും നശമ്യാട്ക് പറഞ്ിട്ുണ്്ക്. 
ശിരസ്സയായ ശയശുവിന്നതിന്ര – ദൈവത്ിന്റെ നിയ
മിക്കന്പ്ട് തലവന്മയാന്രയും, ഉപശൈഷ്ടയാക്കന്മയാന്രയും 
മഹയാപുശരയാഹിതന്മയാന്രയും, ശയാസ്സ്തിമയാന്രയും, പരീ
ശന്മയാന്രയും എതിര്ക്കുകയും തടയുകയും ന്െയ്ു 
എന്നയാശരയാപിച്ചുന്കയാണ്്ക് അവര് ഇശത കുറ്ം െുമ
ത്ിയശപ്യാള് ശയശു ഇങ്ങന്ന പറഞ്ു: “ഞയാന് 
ഭൂമിയില് സമയാധയാനം വരുത്ുവയാന് വന്നു എന്നു 
നിരൂപിക്കരുത്ക്; സമയാധയാനം അല് വയാള് (വെനത്ി
ന്റെ വയാള്) അന്ത്ര വരുത്ുവയാന് ഞയാന് വന്നത്ക്... 
ശഭൈിപ്യാനന്ത്ര ഞയാന് വന്നത്ക്. മനുഷ്യന്റെ വീട്ുകയാര് 
തന്ന്ന അവന്റെ ശത്രുക്കള് ആകും... തന്റെ ക്ൂശ്ക് 
എടുത്്ക് എന്ന്ന അനുഗമിക്കയാത്വനും എനിക്ക്ക് 
ശയയാഗ്യനല്” (മത്യാ. 10:34-38).

തിന്മയ്കു വയാഴുവയാന് അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന 
ഈ കയാലത്്ക് അധികം ശപന്ര സത്യം നയിച്ചിട്ില്. 
അതിന്റെ പ്രവര്ത്നത്ിന്റെ വലിയ ഭയാഗവും അന്ധ
കയാരന്ത് ശയാസിക്കുന്നതയായിരുന്നു, അങ്ങന്ന ആയി
രിക്കുകയും ന്െയ്ും. ശയാസനം ഒരിക്കലും, പ്രശത്യ
കിച്ചു അത്ക് ഏറ്വും ആവശ്യമുള്വര്ക്കു ശപയാലും 
ഹൃൈ്യമല്. വിശുദ്ധന്മയാന്ര കുറിച്ച്ക് ഇങ്ങന്ന എഴുതി
യിരിക്കുന്നു: “നിന്റെ ന്യയായപ്രമയാണശത്യാടു പ്രിയം 
ഉള്വര്ക്ക്ക് മഹയാസമയാധയാനം ഉണ്്ക്: അവര്ക്ക്ക് വീഴ്ചയ്ക്ക് 
സംഗതി ഏതുമില്”. പയാപന്ത്യും ന്തറ്ിന്നയും 
എതിര്ത്തുന്കയാണ്യാണ്ക് ഏലിയയാവ്ക് എതിര്ക്കന്പ്
ടുകയും യിസ്രയാശയലിന്ക് ബുദ്ധിമുട്ുണ്യാക്കിന്യന്ന്ക് 
ആശരയാപിച്ച്ക് കുറ്ം െയാര്ത്ന്പ്ടുകയും ന്െയ്ത്ക്. 
ഇശത കയാരണത്യാല് തന്ന്ന ശയശുവും നിന്ദിക്ക
ന്പ്ട്ു, അശത കയാരണത്യാല് തന്ന്ന ദൈവീകമയായി 
ജീവിക്കുന്നവരും സമയാനമയായി കുറ്ക്കയാരയായിത്ീരു
ന്നു (R 285).

ശസയാഷ്യലിസത്ിശലക്കും (അവരുന്ട അംഗസം
ഖ്യ എശപ്യാഴും വര്ദ്ധിച്ചുന്കയാണ്ിരിക്കുന്നു) സമയാന
മയായ മറ്ു തത്്വങ്ങളിശലയ്കും െയായ്ക് വുള്വന്ര പൂര്ണ 
സഹതയാപശത്യാടും കരുണശയയാടുകൂന്ട ഞങ്ങള് 
പ്രശബയാധിപ്ിക്കുന്നു. ഇശപ്യാഴുള് അവസ്ഥയില് 
ശസയാഷ്യലിസം തികച്ചും പരയാജയമയാണ്ക്. എന്ന്
ന്നയാല് മരണശത്യാളമുള് ഒരു ശപയാരയാട്ം കൂടയാന്ത 
ധനികരും പ്രസിദ്ധരും തങ്ങളുന്ട ആനുകൂല്യങ്ങള് 
വിട്ുന്കയാടുക്കുകയില്. ശസയാഷ്യലിസം ആഗ്രഹിക്കു
ന്നതും ഒരിക്കല് ശനടയാനയാവുന്നതുമയായ അധികയാരം 

സ്വന്മയാക്കുശമ്പയാള് അത്ക് പിന്ന്ന അരയാജകത്വത്ിനു 
വഴിമയാറും. എന്ുന്കയാന്ണ്ന്നയാല് ശസയാഷ്യലിസത്ി
ന്റെ ആശകളില് അടിസ്ഥയാനമുറപ്ിച്ച ഇവര്, അത്ക് 
വ്യര്ത്ഥന്മന്ന്ക് തിരിച്ചറിയുശമ്പയാള് വളന്ര കുപിതരും 
നിരയാശരും അവരുന്ട തത്്വങ്ങളുന്ട വഞ്ചനയയാലും, 
അവര് ആഗ്രഹിച്ച രീതിയില് പശരയാപകയാരത്ിനയാ
യി അവ നടപ്ിലയാക്കുവയാനുള് അസയാധ്യത മൂലവും 
അസന്ുഷ്ടരും, കുപിതരും, ഭ്യാന്രും ആയിത്ീരു
ന്നതിനയാല് അരയാെകത്വവയാൈികളുന്ട ആശയറ് രീതി
യിശലക്ക്ക് ആകര്ഷിക്കന്പ്ടും.

ഞങ്ങള് ഒരു രീതിയിലും വിപ്ലവശമയാ, അരയാെകത്വ
ശമയാ, ശുപയാര്ശ ന്െയ്ുന്നില്. ശനന്രമറിച്ച്ക്, നമ്ുന്ട 
ഗുരുവിന്റെ യഥയാര്ത്ഥ ശിഷ്യന്മയാശരവരും സമയാധയാനം 
അശന്വഷിക്കുന്നവരും അത്ക് കന്ണ്ത്ുന്നവരും, 
കഴിയും വിധത്ില് എല്യാ മനുഷ്യശരയാടും സമയാധയാനം 
ആെരിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കുവയാന് ശ്രമിക്കുക 
എന്ന ഗുരുവിന്റെ വയാക്കുകള്ക്ക്ക് ശ്രദ്ധ ന്കയാടുക്കുന്ന
വരുമയാകുന്നു. നയാം തിന്മന്യ തിന്മന്കയാണ്ും ബലന്ത് 
ബലത്യാലും എതിര്ക്കയാന്ത കര്ത്യാവിന്ന ശപയാന്ല 
അവങ്ല് നമ്ുന്ട പയാതന്യ സമര്പ്ിച്ച്ക് തന്റെ പയാ
തകളില് നടക്കുവയാന് അശന്വഷിക്കുകയും നമ്ുന്ട 
ഗുണത്ിനും അവിടുന്ത് മഹത്വത്ിനുമയായുള് 
െലം ശനടുന്നതിനയായി കര്ത്യാവില് ആശ്രയിക്കു
കയും ശവണം. അരയാെകത്വന്ത് ഉപശൈശിക്കുന്നതി
ലും, അധികമയായി ശലയാകം അറിഞ്ിട്ുള് ഏറ്വും 
നീെവും, നിന്ദ്യവുമയായ സകല ഭരണകൂടങ്ങളും അരയാ
ജകത്വത്ിനും ശശ്രഷ്മയായിരുന്നു എന്ന്ക് ഞങ്ങള് വി
ശ്വസിക്കുകയും പഠിപ്ിക്കുകയും ന്െയ്ുന്നു.

നമ്ുന്ട ഉൈയാഹരണത്ില് ഗുരുവിന്റെ ലക്്യം 
എന്യായിരുന്നുശവയാ അതിന്ക് അനുസരണമുള്വ
രയായിരിപ്യാന് ശിഷ്യന്മയാര് എങ്ങന്ന പഠിച്ചു എന്നു 
നയാം നിരീക്ിക്കുന്നു. അത്രം അനുസരണം 
ന്കയാണ്യാണ്ക് ഭക്ണന്മയാന്നും അവര്ക്ക്ക് ഇല്യാതിരു
ന്നുന്വങ്ിലും അയ്യായിരം ശപന്രയും ഇരുത്ുവിന് 
എന്നുള് കര്ത്യാവിന്റെ നിര്ശദേശത്ില് അവര്ക്കു 
യയാന്തയാരു എതിര്പ്ും ഉണ്യാകയാതിരുന്നത്ക്. തങ്ങളുന്ട 
വലകന്ള മീന്ന്കയാണ്ു നിറയ്കുവയാനും, മരണനിദ്രയില് 
നിന്ന്ക് എഴുശന്നല്ക്കുവയാനും, സ്പര്ശനം ന്കയാണ്ല് 
ശകവലം ഒരു വയാക്കുന്കയാണ്്ക് തകര്ന്ന ദക വീന്ണ്
ടുക്കുവയാനും സുഖന്പ്ടുത്ുവയാനും സയാധിക്കുന്നവന് 
അവരുന്ട യുക്തിക്കും വിമര്ശനത്ിനും അധികയാര
ത്ിനും അതീതനയാണ്ക് എന്ന്ക് അവര് പഠിക്കുവയാന് തു
ടങ്ങുകയയായിരുന്നു. അവര് അവന്ന അനുസരിച്ചു – 
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കര്ത്യാശവയാ ശവണ്ത്ക് എല്യാം ന്െയ്ു. കര്ത്യാവിന്റെ 
ശിഷ്യന്മയാന്രന്ന നിലയില് ഈ കയാലത്്ക് നമുക്കുള് 
അവകയാശങ്ങളില് അനുസരണയുള്വരയായിരിക്കയാം. 
ആവശ്യ സന്ദര്ഭങ്ങളില് നമുക്കു ബലം നല്കുവയാ
നുള് പ്രയാര്ത്ഥനയില് ഈ വയാക്കുകള് കൂടി ഉള്ന്പ്ട
ത്ണം: “ശപയാരയാട്ത്ിനയായി എന്ന്ന ഒരുശക്കണശമ, 
ശപയാരയാടുവയാന് എന്ന്ന പഠിപ്ിശക്കണശമ: കര്ത്യാശവ 
എന്റെ മനസ്സിശനയും ഹൃൈയന്ത്യും ഒരുക്കി, എന്റെ 
വയാക്കുകന്ള ശനശരയാന്ട കയാശക്കണശമ.”

“ന്കയാള്യാകുന്നവനയായി നില്പയാന് പഠിക്”
STUDY TO SHOW THYSELF APPROVED

“സത്യവചനമത് യഥാര്ത്ഥൊയതി വതിഭാഗതിച്മുമകാണ്ട് ലജ്തിപൊന് സംഗതതിയതില്ലാത് മവലക്ാരനായതി  
ദൈവത്തിനമു മകാള്ളാകമുനെവനായതി നതില്പൊന് പഠതിക്”. 2 തതിമൊ. 2:15

“തിരുന്വഴുത്ുകന്ള പഠിക്കു”വയാനല് മറിച്ച്ക് “ന്കയാ
ള്യാകുന്നവനയായി നില്പയാന് പഠിക്ക” – ദൈവത്ി
ന്ക് ന്കയാള്യാകുന്നത്ക് എന്യാണ്ക് എന്ന്ക് അറിയുവയാന് 
പഠിക്ക എന്നയാണ്ക് ഈ ശവൈഭയാഗം പറയുന്നത്ക്. എന്നി
രുന്നയാലും പ്രഥമമയായും അതിന്റെ അര്ത്ഥം അവി
ടുന്ന്ക് നല്കിയിരിക്കുന്ന ന്വളിപയാട്ക് പഠിക്ക എന്ന്ക് 
തന്ന്നയയാണ്ക്. തിരുന്വഴുത്ിന്നക്കുറിച്ചുള് െില 
അറിവ്ക് ദകവരിച്ചതിനു ശശഷം അവയില് നയാം ധ്യയാ
നിക്കുകയും ജീവിതത്ിന്റെ എല്യാ കയാര്യങ്ങളിലും 
എങ്ങന്നയയാണ്ക് ദൈവവെനം പ്രയാശയയാഗികമയാകു
ന്നത്ക് എന്ന്ക് പരിഗണിക്കുകയും ശവണം. അങ്ങന്ന 
നയാം ബന്ധന്പ്ടുന്നതയായ ഏതു കയാര്യന്ത്യും അത്ക് 
നന്മശയയാ തിന്മശയയാ എന്ന്ക് തിരിച്ചറിയുവയാന് അവ 
എല്യാറ്ിന്റെയും സ്വഭയാവം നയാം പഠിക്കണം. “അ ടങ്ങി
പ്യാര്പ്യാന്” പഠിക്ക എന്ന്ക് അന്പ്യാസ്തലന് പറയുന്ന
തിന്ല അശത ആശയം തന്ന്നയയാണ്ക് “പഠിക്ക” എന്ന 
പൈത്ിന്ക് ഇവിന്ട ഉള്ത്ക് (1 ന്തസ്സ. 4:11).

ഈ വയാക്യത്ിന്റെ ശകന്ദ്ര ആശയം നന്മ്ത്ന്ന്ന 
മനുഷ്യര്ക്കല് ദൈവത്ിനു ന്കയാള്യാകുന്നവനയായി
ത്ീര്ക്കുക എന്നതയാണ്ക്. നന്മയുള് പുരുഷന്മയാരുന്ട
യും സ്സ്തീകളുന്ടയും അംഗീകയാരം കരസ്ഥമയാക്കുന്നതും 
ഉെിതം തന്ന്ന. എന്നയാല് നമ്ുന്ട പഠനം ഈ വഴിക്കു
ള്തല്. പ്രഥമമയായും, ദൈവന്ത് പ്രസയാൈിപ്ിക്കുവയാ
നയാണ്ക് നയാം പഠിശക്കണ്ത്ക്. അതയായത്ക് ദൈവത്യാല് 
അംഗീകരിക്കന്പ്ടുവയാനയാണ്ക് പഠിശക്കണ്ത്ക്. ഞയാന് 
അവന്റെ ന്യയായപ്രമയാണന്ത് രയാപ്കല് ധ്യയാനിക്കുന്നു 

(സങ്ീ. 1:2) എന്ന്ക് ൈയാവീൈ്ക് പറയുശമ്പയാള് മുശന്നയാട്ു
ന്കയാണ്ുവരുന്ന ആശയത്ില് ആ ന്യയായപ്രമയാണം 
അവനില് സ്വയാധീനം ഉളവയാക്കുംവിധം അതിന്റെ ഉയ
രത്ിലും, ആഴത്ിലും, നീളത്ിലും, വീതിയിലും 
പ്രവൃത്ിക്കുന്നത്ക് വ്യക്തമയാക്കുന്ന ഒരു ധ്യയാനവി
ഷയമുള്തയായി ഞങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ദൈവന്ത് 
പ്രസയാൈിപ്ിക്കുന്നതയായിരിക്കണം നമ്ുന്ട മുഖ്യല
ക്്യം എന്ന്ക് അന്പ്യാസ്തലന്റെ ഈ ആശയം വ്യക്ത
മയാക്കുന്നു.

“സത്യവെനന്ത് യഥയാര്ത്ഥമയായി വിഭയാഗിക്കുക” 
എന്നയാല് സത്യവെനത്ിന്റെ ശരിയയായ ഉപശയയാഗ
ന്ത്യയാണ്ക് സൂെിപ്ിക്കുന്നത്ക്. ദൈവവെനന്ത് 
എങ്ങന്ന എശപ്യാള് എവിന്ട പ്രശയയാഗിശക്കണ്ത്ക് 
എന്നും, ദൈവത്ിന്റെ സശന്ദശമയാകുന്ന വെനന്ത് 
അതയായത്ക് സത്യവെനന്ത് നല്കിത്ന്നതിലു
ള് ദൈവമനസ്സിന്റെ ഉശദേശ്യവും ആശലയാെനയും 
പദ്ധതിയും എന്ന്ന്നുള് തിരിച്ചറിവയാണ്ക് ഇത്ക്. 
നമ്ുന്ട കര്ത്യാവിന്റെ വരവിന്ക് മുന്പ്ക് പഴയനിയമ 
തിരുന്വഴുത്ുകളിലൂന്ടയയാണ്ക് ൈിവ്യസശന്ദശം പ്രധയാ
നമയായും നല്കിയിരുന്നത്ക്. പിന്നീട്ക് സ്വര്ഗ്ഗത്ില് 
നിന്നും വന്നവനിലൂന്ടയയാണ്ക് ഈ ൈിവ്യസശന്ദശം 
സയാക്്യന്പ്ടുത്ിയത്ക്. കൂടയാന്ത അതിലധികമയായി, 
സത്യവെനന്ത് വര്ധിപ്ിക്കുവയാനും, വെനത്ിന്റെ 
ജ്യാനന്ത് വര്ധിപ്ിക്കുവയാനും, ദൈവീകപദ്ധതി
യുന്ട വെനത്ിന്റെ വിശൈീകരണം വര്ധിപ്ിക്കു
വയാനുമയായി അവിടുന്ത് പ്രധയാന നയാവുകളയായി 

ആകാശവും ഭൂമിയും ആകാശവും ഭൂമിയും 
ഒഴിഞ്ുന്രാകും;  ഒഴിഞ്ുന്രാകും;  

എടറെ വചനങ്ങനളാ എടറെ വചനങ്ങനളാ 
ഒഴിഞ്ുന്രാകയില്ലഒഴിഞ്ുന്രാകയില്ല

മത്ാ. 24:35
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പന്ണ്്ക് തിരന്ഞ്ടുക്കന്പ്ട് അന്പ്യാസ്തലന്മയാന്ര 
നല്കി തരുകയും ന്െയ്ു. അതുന്കയാണ്്ക് എല്യാം 
കര്ത്യാവിന്റെ ശ്രദ്ധിശക്കണ് സശന്ദശമയാന്ണന്ന്ക് 
തിന്മയാന്ഥശയയാസിനു തിരിച്ചറിയുവയാന് കഴിഞ്ു. 
ൈിവ്യസശന്ദശം ഒരു ഭയാഗം പൂര്വ്വകയാലന്ത്യും, ഒരു 
ഭയാഗം യഹൂൈന്മയാര്ക്കും മന്റ്യാരു ഭയാഗം ഈ ജീവിത
ത്ിന്ല ക്ിസ്ത്യയാനികള്ക്കും എന്നിട്ും മന്റ്യാരു ഭയാഗം 
അവരുന്ട ഭയാവി പ്രത്യയാശകള്ക്കുമയായി നല്കന്പ്
ട്ിരിക്കുന്നു.
നമ്മുമെ പൂര്വ്വ പതിതാക്ള്ക്മുണ്ടായതിരമുനെതതിമനക്ാള് 

വ്യക്തൊയ മവളതിച്ം നെമുക്മുണ്ടായതിരതിക്മും 
നമ്ുന്ട മനസില് സത്യം യഥയാര്ത്ഥമയായി വി

ഭജിച്ചു ലഭിക്കുശമ്പയാള് നമ്ുന്ട ഈ കയാലത്്ക് 
ശവണ്തയായ പ്രശത്യക ന്വളിച്ചമയായ യഥയാര്ത്ഥ 
തിരിച്ചറിവ്ക് നയാം പ്രയാപിക്കുകയും നമ്ുന്ട പി
തയാക്കന്മയാന്രക്കയാള് മികച്ചരീതിയില് വെനന്ത് 
യഥയാര്ത്ഥമയായി വിഭജിക്കുവയാന് പ്രയാപ്തരയാകയും 
ന്െയ്ുന്നു. ആയതിനയാല് നമ്ുന്ട പിതയാക്കന്മയാര് 
കയാണയാത്തയായ, സഭയ്കും ശലയാകത്ിന്റെ അനു
ഗ്രഹത്ിനും ബയാധകമയായ “പരമവിളിന്യയും” 
“യഥയാസ്ഥയാപനന്ത്യും” കുറിച്ചുള് ദൈവവെ
നത്ിന്റെ ഉപശൈശം അതയായത്ക് സഭന്യ അനുഗ്ര
ഹിക്കുന്നതിന്റെ ആ്ീയ ഓഹരിയും, ശലയാകന്ത് 
അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെ മയാനുഷിക ഓഹരിയും നയാം 
ഇന്ന്ക് കയാണുന്നു. സഭയ്കു ബയാധകമയായതും, ശലയാ
കത്ിന്റെ അനുഗ്രഹത്ിന്ക് ബയാധകമയായതുമയായ 
സമയങ്ങന്ളയും കയാലങ്ങന്ളയും കുറിച്ച്ക് െിലത്ക് 
നയാം കയാണുന്നു.

അതിനയാല്, നമ്ുന്ട നയാളില്, സത്യവെനം 
ശരിയയായി വിശൈീകരിക്കുവയാന് കര്ത്യാവിശറെ
ന്തന്നു ശതയാന്നുന്നതും വെനത്ിശന്മല് ന്വളിച്ചം 
വീശുന്നതുമയായ എല്യാറ്ിശനയും മനസിലയാശക്കണ്
തുണ്്ക്. അങ്ങന്ന നയാം അതിന്ന “യഥയാര്ത്ഥമയായി 
വിഭജിക്കുവയാന്” പ്രയാപ്തരയാശയക്കും. പഴയനിയമ
ത്ിന്ല തിരുന്വഴുത്ുകള് “ദൈവകല്പനയയാല് 
മനുഷ്യര് പരിശുദ്ധയാ്നിശയയാഗം പ്രയാപിച്ചിട്ു സം
സയാരിച്ചതശത്ര” (1 പന്ത്രയാ. 1:21) എന്നും, “നിങ്ങള് 
ഭൂമിയില് ന്കട്ുന്നവന്യല്യാം സ്വര്ഗ്ഗത്ിലും ന്ക
ട്ന്പ്ട്ിരിക്കും; നിങ്ങള് ഭൂമിയില് അഴിക്കുന്നവ
ന്യല്യാം സ്വര്ഗത്ിലും അഴിഞ്ിരിക്കും” (മത്യാ. 
18:18) എന്ന്ക് കര്ത്യാവ്ക് അന്പ്യാസ്തലന്മയാന്ര കുറിച്ച്ക് 
പറഞ്ിരിക്കുന്നുന്വന്നും നയാം എശപ്യാഴും മനസില് 
സൂക്ിക്കണം.

തന്റെ ജനന്ത് സത്യത്ിന്റെ പയാതയില് നട
ത്ുകയും, വരുവയാനുള്തിന്ന അറിയിച്ചുതരികയും 
ന്െയ്ും (ശയയാഹ. 16:13) എന്ന്ക് കര്ത്യാവ്ക് വയാഗ്ദത്ം 
ന്െയ്ിരിക്കുന്നത്ക് നയാം മറക്കുവയാന് പയാടില്. നയാം നന്മ് 
ന്കയാള്യാകുന്നവനയായി ന്തളിയിക്കുവയാന് പഠിക്കണം 
– പ്രമയാണങ്ങന്ള പഠിച്ച്ക് അതിന്ക് ശയയാജിക്കും വിധം 
നമ്ുന്ട ന്പരുമയാറ്ന്ത് മയാറ്ുവയാന് പരിശ്രമിക്കുകയും 
– ക്ിസ്തുവിന്റെ ക്ൂശിന്റെ വിശ്വസ്ത പടയയാളിയുന്ട 
കര്ത്വ്യങ്ങള് വിശ്വസ്തതശയയാന്ട നിര്വ്വഹിക്കുവയാന് 
പഠിക്കുകയും ശവണം. “നിന്ന്നത്ന്ന്നയും ഉപശൈശ
ന്ത്യും സൂക്ിച്ചുന്കയാള്ക” (1 തിന്മയാ. 4:16).

ക്ിസ്തീയ പടയയാളി അവന്റെ വിളിക്ക്ക് പ്രശംസ
നീയമയായ രീതിയില് ഏറ്വും ന്െറിയ കര്ത്
വ്യം ശപയാലും നിര്വ്വഹിക്കുവയാന് പഠിക്കണം. ഒരു 
പടയയാളി എന്ന നിലയില് അവന്റെ കര്ത്വ്യങ്ങ
ശളയാട്ക് ശയയാജിക്കയാത് മറ്്ക് കയാര്യങ്ങളില് അകന്പ്
ടുവയാശനയാ ഒഴിഞ്ുമയാറുവയാശനയാ പയാടില്. കര്ത്
വ്യങ്ങള്ക്ക്ക് ശകയാട്ം വരുത്ുന്ന വ്യക്തിപരശമയാ, 
തയാല്ക്കയാലികശമയാ ആയ പ്രശയയാജനത്ിനയായി 
അശന്വഷിക്കുന്ന ക്ിസ്തീയ പടയയാളി അത്രശത്യാളം 
അവിശ്വസ്തനയായ പടയയാളിയയാണ്ക്. അങ്ങന്ന അവന് 
പൂര്ണമയായും അവന്റെ പൈവികളില് നിന്നും പുറ
ത്യാകുവയാന് സയാധ്യതയുണ്്ക്.

“ന്കയാള്യാകുന്നവനയായി നില്പ്യാന് പഠിക്ക”. 
വെനം പഠിക്ക; നിങ്ങന്ള തന്ന്ന പഠിക്ക, സ്വയം 
അറിയുവയാന് നിങ്ങന്ള തന്ന്ന പഠിക്ക; അങ്ങന്ന 
ശുശ്രൂഷയിലുള് നിങ്ങളുന്ട തയാലന്ുകള് ഏത്ക് 
ൈിശയില് കിടക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങളുന്ട ബലഹീന
തകള്ന്ക്കതിന്ര അവന്യ എങ്ങന്ന അണിനിരത്യാ
ന്മന്നും – അങ്ങന്ന നിങ്ങളുന്ട കഴിവുകന്ളയും 
കുറവുകന്ളയും നിങ്ങള്ക്ക്ക് അറിയുവയാനയാകും. 
ശശഷം ന്തറ്ുകന്ള അവഗണിക്കുവയാനും ബുദ്ധി
ശൂന്യമയായ സകല ശെയാൈ്യങ്ങളും പ്രയാപഞ്ചികവും 
വ്യര്ത്ഥവുമയായ ജല്പനങ്ങളും ഒഴിഞ്ു നില്ക്കു
വയാനും പഠിക്കുന്നു. “ദൈവത്ിന്റെ സ്ഥിരമയായ 
അടിസ്ഥയാനം നിലനില്ക്കുന്നു” എന്നും മറ്്ക് സകല 
അടിസ്ഥയാനങ്ങളും മൂല്യഹീനമയാന്ണന്നും കൂടയാന്ത 
മറ്്ക് സകല തത്്വങ്ങളും ശൂന്യമയായിത്ീരുന്മന്നും 
നയാം ഓര്മിശക്കണം.  “ദൈവത്ിന്റെ സ്ഥിരമയായ 
അടിസ്ഥയാനം നിലനില്ക്കുന്നു”; കര്ത്യാവ്ക് തനി
ക്കുള്വന്ര അറിയുന്നു. “കര്ത്യാവിന്റെ നയാമം 
ഉച്ചരിക്കുന്നവന് എല്യാം അനീതി വിട്്ക് അകന്ന്ക് 
ന്കയാള്ന്ട്” (2 തിന്മയാ. 2:19).
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നെമുക്് കണക്തിെമപെട്മു കതിട്തിയ നീതതിമയ കൂെമുതല് 
കൂെമുതല് യഥാര്ത്ഥൊക്മുവാന് നാം പഠതിക്ണം.
“പഠിക്കുക” എന്ന പൈത്ിന്ക് കൂടുതല് പ്രധയാ

ന്യം ഉണ്്ക് എന്നും, ക്ിസ്തുവിലുള് വിശ്വയാസികളും, 
അവിടുന്ത് ശവലയ്കയായി സ്വന്ം ജീവന് ബലിയ
ര്പ്ിച്ചവരുമയായ സഭയ്കു ശവണ്ിയയാണ്ക് ഈ ൈിവ്യ 
അനുശയാസനം നല്കിയന്തന്നുമുള്തും മുഖ്യമയായ 
ഒരു വസ്തുതയയാണ്ക്. പയാപത്ില് നിന്നുമുള് ശുദ്ധീ
കരണം നയാം ഈ കണക്കിടന്പ്ട് ശുദ്ധീകരണന്ത്, 
കണക്കിടന്പ്ട്ു കിട്ിയ നീതീകരണന്ത് നമ്ുന്ട 
കഴിവിന്നയാത്വണ്ണം അതിന്ന യഥയാര്ത്ഥ്യമയാക്കുവയാ
ന് പഠിക്കുന്ന ശവലയ്ക്ക് പൂര്ണ ശുഷ്യാന്ി നല്കണം. 
നയാം യഥയാര്ത്ഥമയായി നീതീകരിക്കന്പ്ടുന്നതിനു 
മുന്പ്ക് തന്ന്ന നീതീകരിക്കന്പ്ട്വരയായി എണ്ണന്പ്
ട്ത്ക് ൈിവ്യകൃപ തന്ന്നയയാണ്ക്. നമ്ുന്ട ഹൃൈയങ്ങളി
ശലക്കു ശനയാക്കി അതിന്ല നന്മയും സത്യസന്ധമയായ 
ഉപശൈശങ്ങളും മയാത്രമല് നീതി പ്രവര്ത്ിക്കുന്നതിനു
ള് നമ്ുന്ട തയാല്പര്യങ്ങന്ളയും, ദൈവം അംഗീക
രിക്കുന്ന രീതിയില് നീതിമയാനയാകുവയാനുള് നമ്ുന്ട 
പ്രയത്നങ്ങന്ളയും കണ്ുന്കയാണ്്ക്, അത്ക് പ്രവൃത്ിക്കു
വയാനുള് നമ്ുന്ട ഇച്ഛന്യ ദൈവം അംഗീകരിക്കും. 
നയാം ശയാപത്ില് നിന്നു വീന്ണ്ടുക്കന്പ്ടുകയും 
ഒത്ുതീര്പ്ിനയായി അവിടുന്ത് കൃപശയറിയ വ്യ
വസ്ഥ അംഗീകരിക്കയും ന്െയ്ിരിക്കുന്നതിനയാല്, 
അവിടുന്ന്ക് നന്മ് നീതിമയാന്മയാരയായി എണ്ണുകയും 
നശമ്യാട്ക് തന്റെ മക്കന്ളന്ന ശപയാന്ല ന്പരുമയാറുകയും 
ന്െയ്ുന്നു.

നാം സവേീകരതിക്മുനെ പ്രവൃത്തികള്ക്മുള്ള  
ബഹമുെതതിയാണ് നമ്മുമെ ജീവന്  

എനെമു നെമുക്മു പഠതിക്ാം.
അനന്രം, പയാപത്ിന്റെ പഴയ പുളിമയാവ്ക് നീക്കി

കളയുവയാന് നയാം ൈിനംപ്രതി ഉൈ്യമിക്കുകയയാന്ണന്ന്ക് 
നമ്ുന്ട ഹൃൈയങ്ങളിലൂന്ട നമുക്കു പഠിക്കയാം അത്ക് 
നമ്ില് അവശശഷിക്കുവയാനും നമ്ില് പ്രവൃത്ിക്കു
വയാനും അനുവൈിക്കുവയാന് നയാം ഒരുക്കമല് എന്നും 
നമുക്ക്ക് ഉറപ്ിക്കയാം. അല്യാത്പക്ം നമുക്ക്ക് നീതി
ശയയാടുള് ശനേഹം കുറഞ്ുവരുന്നതയായി നമ്ുന്ട 
ഓട്ംന്കയാണ്ു നയാം ന്തളിയിക്കുന്നു. പുളിച്ച പിണ്
ന്ത് വീണ്ും വീണ്ും പുളിക്കയാനനുവൈിക്കയാന്ത 
പയാപന്ത് നിരന്രം എതിര്ത്ുന്കയാണ്ും സത്യം 
ന്കയാണ്്ക് തങ്ങളുന്ട െിന്കന്ളയും വയാക്കുകന്ളയും 
പ്രവൃത്ികന്ളയും ശുദ്ധീകരിച്ചുന്കയാണ്ും, അനുഗ്ര
ഹിക്കന്പ്ട് “ആ്യാവിന്റെ െലങ്ങളയായ” – ശനേഹം, 

സശന്യാഷം, സമയാധയാനം... (ഗലയാ. 5:22,23) തുടങ്ങി
യവ വിളയിച്ചുന്കയാണ്ും ആ പുളിച്ച പിണ്ന്ത് 
എറിഞ്ുകളയുന്നവര് സശന്യാഷമുള്വര്.

ഉത്യാഹിയയായവന് മയാത്രന്മ ൈിവ്യ അംഗീകയാരത്ി
ശലക്കും സ്വീകയാര്യത്ിശലക്കുമുള് പയാത കന്ണ്ത്ു
കയുള്ു. നമ്ുന്ട ജീവിതം നയാം സ്വീകരിച്ച പ്രവൃത്ി
ക്കുള് ബഹുമതിയയാന്ണന്നു മനസിലയാക്കുവയാന് 
പഠിക്കയാം; അതയായത്ക് തിന്മയുന്ട ഛയായയില് നിന്നു 
ശപയാലും വിട്ു നില്ക്കുന്നുന്വന്നു പഠിക്കയാം; നമ്ുന്ട 
ന്പരുമയാറ്ന്ത് കയാത്ുന്കയാണ്്ക് – നമ്ുന്ട െിന്
കന്ളയും അധരങ്ങന്ളയും ജീവന്നയും അതയായത്ക് 
നമ്ുന്ട എല്യാ സംഭയാഷണത്ിലും കരുതശലയാന്ട 
ഇരിക്കുന്നു എന്ന്ക് ശ്രദ്ധിക്കയാം. ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന 
മനസുന്കയാണ്ും ഹൃൈയത്ിന്റെ ആനന്ദവും സശന്യാ
ഷവും ന്കയാണ്ും എല്യാ കര്ത്വ്യങ്ങളും നിര്വ്വഹി
ക്കുവയാന് അധ്വയാനിക്കുന്നവരയാകുവയാനും പഠിക്കയാം. 
നയാം പടയയാളികളയാന്ണന്നും, യഥയാര്ത്ഥ പടയയാളികള് 
എന്ന നിലയില് “കഷ്ടം സഹിക്കുവയാന്” പഠിച്ചവരയാ
ണ്ക് നയാം എന്നും ഉള് വസ്തുത മറക്കരുത്ക് (2 തിന്മയാ. 
2:3).

ഒരു പടയയാളിക്ക്ക് നിര്വ്വഹിക്കുവയാന് നിരവധിയയായ 
ന്െറിയ ശവലകള് ഉണ്്ക്. അവന് തന്റെ രക്യാകവ
െം മിനുക്കുശമ്പയാഴും, ഭക്ണം സംഭരിക്കുശമ്പയാഴും, 
അത്ക് പയാകം ന്െയ്ുശമ്പയാഴും, പയാളയം വൃത്ിയയാ
ക്കുശമ്പയാഴും, പടയ്ക്ക് കടന്നു ശപയാകുവയാന് പയാലങ്ങള് 
പണിയുശമ്പയാഴും, ശത്രുക്കശളയാട്ക് ശപയാരയാടുശമ്പയാഴും 
ഒരു പടയയാളിയുന്ട കര്ത്വ്യം നിര്വ്വഹിക്കുകയയാ
ണ്ക് എന്ന്ക് തിരിച്ചറിയണം. അത്രം കയാര്യങ്ങള് 
യയാൈൃശ്ചികമയായി വന്നുകൂടുന്നതും, എന്നയാല് ഒരു 
പടയയാളി എന്ന നിലയില് അത്ക് അനിവയാര്യമയായവ
യും തികച്ചും ശയയാജിക്കുന്നവയുമയായ ശവലയയാണ്ക്. 
അവന്യ കുരുക്കുകളയാശയയാ തടസ്സങ്ങളയാശയയാ കണ
ക്കയാശക്കണ്തില്. ഈ ശവലകള് അവിശ്വസ്തതശയയാന്ട 
ശ്രദ്ധയില്യാന്ത ന്െശയ്ണ്ശതയാ, അവഗണിശക്കണ്ശതയാ 
അല്.

നായകന് നെമുക്മുമവണ്ടതി അംഗീകരതിച്തമും  
അനമുവൈതിച്തമും എന്മുതമനെയായാലമും  

അവ നെമുക്് ഉചതിതൊണ്.
ഇത്ക് ശപയാന്ല തന്ന്നയയാണ്ക് ക്ിസ്തീയ പടയയാളിയും. 

വീട്ുശവല, സ്ഥയാപനത്ിന്ല ശവല, നിരന്രമയായ 
കഷ്ടപ്യാട്ക്, നമുക്കും നമ്ുന്ട സഹയായത്ിനയായി 
ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവര്ക്കും ശവണ്ിയുള് “ആവശ്യ
മുള് കയാര്യങ്ങളുന്ട” കൃത്യവും സത്യസന്ധവുമയായ 
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സംഭരണവും – കര്ത്യാവിന്റെ ശവലയുന്ട നിര്വ്വ
ഹണത്ിനും കരുതലിനും ആവശ്യമുള്വയ്കു ശവ
ണ്ിയുള് ജീവിതത്ിന്ല സകലവും കര്ത്യാവിന്റെ 
പടയയാളികള് എന്നുള് നമ്ുന്ട ശവലയ്ക്ക് ശയയാജിച്ച 
ഭയാഗങ്ങളയാണ്ക്.

തന്റെ യജമയാനന്റെയും തന്റെയും െുങ്ം ന്കയാടു
ക്കുന്നതിനയായി െതുര്ദ്രഹപ്ണം വയായിലുണ്യായി
രുന്ന മീനിന്ന പിടിക്കുശമ്പയാഴും (മത്യാ. 17:27) ന്പ
ന്ന്ന്കയാസ്തു നയാളില് കര്ത്യാവിന്റെ “ഉയര്ത്ലും” 
ആശരയാഹണവും പ്രഖ്യയാപിക്കുശമ്പയാഴും അന്പ്യാസ്ത
ലനയായ പന്ത്രയാസ്ക് കര്ത്യാവിന്ന യഥയാര്ത്ഥമയായി 
ശസവിക്കുകയയായിരുന്നു. അരശയയാപക കുന്നില് ശയ
ശുവിന്നയും ഉയിര്ന്ത്ഴുശന്നല്പ്ിന്നയും പ്രസംഗി

ക്കുശമ്പയാഴും സ്വയം കൂടയാരം നിര്മിക്കുശമ്പയാഴും (മറ്യാ
ന്രയും നിയമിക്കയാന്ത) അന്പ്യാസ്തലനയായ പൗന്ലയാസ്ക് 
കുരിശിന്റെ നല് പടയയാളി എന്ന നിലയില് തന്റെ 
ശരിയയായ ശവല ന്െയ്ുകയയായിരുന്നു. നമ്ുന്ട രക്യാ
നയായകനയായ കര്ത്യാവിന്ന മഹത്വന്പ്ടുത്ുന്നതി
നും ആൈരിക്കുന്നതിനും ആയി എന്ുന്െയ്യാലും, 
നമ്ുന്ട സഹപടയയാളികളുന്ട നന്മയ്കയാശയയാ, ഈ 
ശപയാരയാട്ത്ിനയായുള് നമ്ുന്ട സ്വയ തയ്യാന്റടുപ്ി
നയാശയയാ നമ്ുന്ട നയായകന് അംഗീകരിച്ചതും അനു
വൈിച്ചതുമയായ ഏത്ക് െുമതല നിര്വ്വഹിക്കുന്നതും, 
പടയയാളികള് എന്ന നിലയില് നമ്ുന്ട ശരിയയായ 
ശവലയയാണ്ക്, അത്ക് ജീവിതത്ിന്ല മറ്ു കയാര്യങ്ങന്ള 
കൂട്ിക്കുഴയ്കുന്നില് (P. 6, p 650, 651)

1916 നക് ശശഷം ലഭിക്ുന്ന തക്കയാലസത്യം
ശെയാൈ്യം: മുഴു പയാണ്ികശയാലയുന്ടയും െുമതല 

“ആ ൈയാസനയാ”യിരുന്നു എന്ന സത്യവും, അശദേഹം 

തിരശീലയ്കു പിന്നില് മറഞ്ുശപയായതിനു ശശഷം 

തക്കസമയത്ുള് സത്യവെനം നല്കുവയാന് ശയയാ

ഗ്യനയായി എന്ന വയാൈവും തമ്ിലുള് എതിര്പ്ിന്ക് 

എങ്ങന്ന നിങ്ങള് ഉത്രം നല്കും.

ഉത്രം: മുഴുപയാണ്ികശയാലയും ഭവനവും “ആ 

ൈയാസന്റെ” െുമതലയിന് കീഴിലയായിരുന്നു ഉണ്യായിരു

ന്നത്ക് എന്ന ആശയശത്യാട്ക് ഞങ്ങള് പൂര്ണമയായും 

ശയയാജിക്കുന്നു. എന്നയാല് അശദേഹത്ിന്റെ കയാര്യവി

െയാരകത്വം അവസയാനിച്ചു കഴിഞ്ും അത്ക് അശദേ

ഹത്ിന്റെ തന്ന്ന കീഴിലയാണ്ക് എന്ന്ക് െിന്ിക്കരുത്ക്. 

എല്യാ കയാര്യവിെയാരകത്വവും ശപയാന്ലതന്ന്ന, അശദേഹ

ത്ിന്റെ ശമല്ശനയാട്ം നിലനിന്നിരുന്നതുവന്ര അശദേ

ഹത്ില് ഭരശമല്പിച്ച എല്യാത്ിന്റെയും െുമതല 

അശദേഹത്ിനുണ്യായിരുന്നു. അശദേഹത്ിന്റെ കയാര്യ

വിെയാരകത്വം അവസയാനിച്ചശപ്യാള് അശദേഹത്ിന്ക് 

പയാണ്ികശയാലയിലുള് െുമതലയും അവസയാനിച്ചു 

(ന്യഹ. 9:11).

അശദേഹത്ിന്റെ മരണശശഷം കയാശലയാെിതമയായ 

സത്യം ലഭിച്ചിട്ില് എന്നു പറയുന്നവരും, അശദേഹ

ത്ിനു പയാണ്ികശയാലയുന്ട െുമതല ഉണ്യായി

രുന്നില് എന്നു പറഞ്ുന്കയാണ്്ക് അതിനുശശഷം 

യയാന്തയാരു സത്യവും ലഭിച്ചിട്ില് എന്നു പറയുന്ന

വരും അശദേഹത്ിന്റെ കയാര്യവിെയാരകത്വത്ിന്റെ 

കയാലയളവിന്ന സംബന്ധിച്ച്ക് മുന്പു പറഞ് വ്യ

ക്തമയായ തത്വത്ിനു എതിരയാകുന്നു. നട്ുച്ചവന്ര 

(ഭയാവിയിലും) ശശയാഭിച്ചുവരുന്ന, ന്വളിച്ചന്ത് കു

റിച്ചുള് കര്ത്യാവിന്റെ സ്പഷ്ടമയായ വയാഗ്ദത്ത്ി

ന്നതിരയാണ്ക് ഇവരുന്ട കയാഴ്ചപ്യാട്ക് (സൈൃ. 4:18).

1916 നു ശശഷം കയാശലയാെിതമയായ സത്യന്മയാന്നും 

കടന്നുവന്നില് എന്നു പറയുന്നവര്ക്ക്ക് തികച്ചും 

എന്ന്യാന്ക്കശയയാ തകരയാറുണ്്ക്. എന്ുന്കയാന്ണ്ന്നയാ

ല് നട്ുച്ച ഇന്നുവന്ര വന്നിട്ില്. എങ്ിലും, ഇത്രയും 

വര്ഷങ്ങശളയാളം അവര്ക്ക്ക് പുശരയാഗമിച്ചുവരുന്ന 

സത്യം ലഭിക്കയാത്ത്ക്, അവര് നീതിയുന്ട പയാതയി

ലല് അഥവയാ അവരുന്ട കണ്ണു തുറക്കന്പ്ട്ില് എന്നു 

പറശയണ്ിവരും. മുശന്നറുന്ന ന്വളിച്ചശത്യാന്ടയാപ്ം 

തങ്ങള്ക്കുള് ആനുകൂല്യം നല്കുന്ന കര്ത്യാവിന്ന 

തടയുന്നതയായ പുളിപ്ിന്ന പുറന്ള്ുന്നത്ക് ആവശ്യ

മുള്തല് എന്നു കയാണുന്ന അത്രം സശഹയാൈരങ്ങള് 

തങ്ങന്ളത്ന്ന്ന ശ്രദ്ധയാപൂര്വ്വം പരിശശയാധിശക്കണ്തു

ണ്്ക്. എന്ുന്കയാന്ണ്ന്നയാല് അതിനുശവണ്ി തയ്യാറയാ

യിരിക്കുന്നവര്ക്ക്ക്, അതയായത്ക് നീതിയുന്ട പയാതയില് 

ഉണര്ന്നിരിക്കുന്നവര്ക്ക്ക് ഏവര്ക്കും ശശയാഭിച്ചു വരു

ന്നതയായ ന്വളിച്ചം ഉണ്യാകും.
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നമ്ുന്ട ആധുനിക ശൈവയാലയങ്ങള്
Our Modern Temples

പരിഷ്ൃത ശലയാകന്മമ്പയാടും വലിയ ശൈവയാലയങ്ങളും കത്ീ
ഡ്രലുകളും പടുത്ുയര്ത്ിയിട്ുണ്്ക്. അവയുന്ട സ്ഥയാപകര് 
പണ്്ക് കയാലത്്ക് വലിയ ശൈവയാലയങ്ങള് പടുത്ുയര്ത്ിയ 
ശശലയാശമയാശനയാടും ന്ഹശരയാൈയാവിശനയാടും കിടപിടിക്കുവയാന് 
തീര്ച്ചയയായും സ്വയാധീനിക്കന്പ്ട്വരയാണ്ക്. എന്നയാല് െില നി
ലപയാടുകളില് നിന്നുന്കയാണ്്ക് ഇവരില് കുറ്ം കന്ണ്ശത്ണ് 
ആവശ്യമില്. എല്യാ സയാഹെര്യങ്ങളും ഒരുശപയാന്ല ആയിരി
ക്കുശമ്പയാള്, ക്ിസ്ത്യയാനികള്ക്ക്ക് അവരുന്ട ഭവനങ്ങശളക്കയാളും 
തയാഴ്ന്നതയായ അവസ്ഥകളില് ദൈവയാരയാധനയ്ക്ക് കുടിവരുന്നത്ക് 
ഒരു നയാണശക്കട്ക് ആയിരുന്നിരിക്കണം. എന്നിരുന്നയാലും പല 
സന്ദര്ഭങ്ങളിലും ഈ ന്കട്ിടങ്ങളുന്ട നിര്മയാണത്ിനും പരിപയാ
ലനത്ിനുമയായി പണം െിലവയാക്കിയവര് വളന്ര ൈരിദ്രരയാണ്ക്, 
കള് ന്യയായം ഉണ്യാക്കിയയാണ്ക് ഈ െിലവുകള് വഹിക്കുന്നത്ക്.

ശയശുവിന്റെയും അന്പ്യാസ്തലന്മയാരുന്ടയും കയാലത്്ക്, 
സഭയുന്ട ആവശ്യത്ിനയായി പണം ശശഖരിക്കുന്നത്ക് “ക്ി
സ്തീയ ശവലയയായി” കണക്കയാക്കിയിരുന്നില്. ഇന്ന്ക് പണം ശശ
ഖരിക്കുക എന്നത്ക് “ശയശുവിന്റെ ശവലയ്ക്ക്” ഉത്ക്കൃഷ്ടമയാണ്ക്. 
തങ്ങന്ള കടത്ിലയാഴ്തിന്കയാണ്്ക്, അവര്ക്ക്ക് കഴിയുന്നതിലു
പരിയയായ വിലശയറിയ ന്കട്ിടങ്ങള് പണിതുയര്ത്ുകയല് 
ക്ിസ്തുവിന്റെ സഭയുന്ട യഥയാര്ത്ഥ ശവലന്യന്നും, മറിച്ച്ക് 
അവന്രത്ന്ന്ന ഏറ്വും വിശുദ്ധമയായ വിശ്വയാസത്ില് പടു
ത്ുയര്ത്ുകയയാണ്ക് ശവണ്ന്തന്ന്ക് അന്പ്യാസ്തലന്മയാര് പഠിപ്ി
ച്ചു. “ദൈവത്ിന്റെ മന്ദിരം വിശുദ്ധമല്യാ; നിങ്ങളും അങ്ങന്ന 
തന്ന്ന” “ക്ിസ്തുവിന്റെ ആ്യാവ്ക് നിങ്ങളില് വസിക്കുന്നു”. 
ദൈവീക ശമല്ശനയാട്ത്ിനു കീഴില് മഹത്യായ ആ്ീയ 
ശൈവയാലയത്ിന്ല സ്ഥയാനങ്ങള്ക്കയായി ന്െത്ിമിനുക്കന്പ്ട് 
ജീവനുള് കല്ുകള് ആണ്ക് ദൈവജനം. ന്പയാരുളയായ ആ ശൈ
വയാലയത്ിലൂന്ട ദൈവം തന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങന്ള അയയ്കും. 
ശയാപത്ിന്റെ നീക്കന്പ്ടലും, കണ്ണുനീര്തുടയ്കുന്നതും ഇതിന്ന 
തുടര്ന്ന്ക് ഉണ്യാകും.

ആധുനികമയായ ശൈവയാലയങ്ങന്ള ഉപശയയാഗിക്കുശമ്പയാഴും, 
അവ യഥയാര്ത്ഥ ശൈവയാലയം അല് അതയായത്ക് യഥയാര്ത്ഥ സഭ
യല് എന്ന്ക് നയാം മറക്കരുത്ക്. “അവസരം കിട്ും ശപയാന്ല എല്യാ
വര്ക്കും, വിശശഷയാല് സഹവിശ്വയാസികള്ക്കും നന്മ ന്െയ്ു”
ന്കയാണ്്ക് സത്യത്ിന്റെ ശവലയില് ശയശുവിന്റെ കയാലടികളില് 
നടക്കുവയാന് ൈിനംശതയാറും അശന്വഷിക്കുന്നവരയായ ദൈവത്ി
ന്റെ വിശുദ്ധന്മയാര് അടങ്ങുന്നതയാണ്ക് അത്ക്. ദബബിളിന്ന 
മറന്നുന്കയാണ്്ക് നമ്ുന്ട പൂര്വ്വപിതയാക്കന്മയാര് വിലശയറിയ 
കത്ീഡ്രലുകള് പണിതുയര്ത്ി എന്ന്ക് വിമര്ശിക്കുവയാന് ഒരു
ങ്ങുശമ്പയാഴും, മറ്ുള്വന്ര മുറിശവല്പിക്കുവയാന് വിലശയറിയ 
നിരവധി പടക്കപ്ലുകള് നിര്മിച്ചതിലൂന്ട സമയാനരീതിയിലു
ള് ശമയാശമയായ വിമര്ശനങ്ങന്ള നയാമും ശനരിശടണ്ിവരുന്മന്ന്ക് 
ഓര്ക്കുക. അങ്ങന്ന എത്രമയാത്രം ലജശയയാന്ട നയാം നമ്ുന്ട 
സ്വന്ം ന്തറ്ുകന്ള തിരിഞ്ുശനയാക്കും! ഈ െിന് നന്മ് തയാ
ഴ്മയുള്വരയാക്കി മയാറ്ണം.

പയാഠം 87
1* പരിഷ്ൃത ശലയാകന്മമ്പയാടും എന്യാണ്ക് പടിത്ുയ

ര്ത്ിയത്ക്?
2* പഴയ കയാലത്്ക് ആരയാണ്ക് വലിയ ശൈവയാലയങ്ങള് 

പണിതത്ക്?
3* വലിയ ശൈവയാലയങ്ങളിലും കത്ിഡ്രലുകളിലും നയാം 

കുറ്ം കന്ണ്ശത്ണ്തുശണ്യാ?
4* എല്യാ സയാഹെര്യങ്ങളും ഏത്ക് സയാഹെര്യത്ിനു കീഴില് 

ഒരുശപയാന്ല ആയിരിക്കുശമ്പയാള് ആണ്ക് ക്ിസ്ത്യയാനികള് 
കൂടിവശരണ്ത്ക്?

5 ഈ ന്കട്ിടങ്ങന്ള പണിയുവയാന് പണം നല്കിയവര്ക്ക്ക് 
അത്ക് വഹിക്കുവയാന് പ്രയാപ്തിയുണ്യായിരുശന്നയാ?

6 ശയശുവിന്റെയും അന്പ്യാസ്തലന്മയാരുന്ടയും കയാലത്്ക് 
എന്യാണ്ക് ന്െയ്ിരുന്നത്ക്?   Par. 2

7 പണശശഖരണന്ത് ഇന്ന്ക് എങ്ങന്നയയാണ്ക് കണക്കയാ
ക്കുന്നത്ക്?

8 ക്ിസ്തുവിന്റെ സഭയുന്ട ശവലന്യക്കുറിച്ചും വിലശയ
റിയ മയാളികകള് പടുത്ുയര്ത്ുന്നതിന്ന കുറിച്ചും 
അന്പ്യാസ്തലന്മയാര് എന്യാണ്ക് പഠിപ്ിച്ചത്ക്?

9 ദൈവത്ിന്റെ ശൈവയാലയന്ത്ക്കുറിച്ച്ക് എന്യാണ്ക് തി
രുന്വഴുത്ുകള് പറയുന്നത്ക്? 1 ന്കയാരി. 3:16,17

10 എവിന്ടയുള് സ്ഥയാനത്ിനു ശവണ്ിയയാണ്ക് സുവിശശഷ
യുഗത്ിന്ല ദൈവജനന്ത് ജീവനുള് കല്ുകള് എന്ന 
നിലയില് ന്െത്ുകയും മിനുക്കുകയും ന്െയ്ുന്നത്ക്?

11 ആ ന്പയാരുളയായ ശൈവയാലയത്ിലൂന്ട ദൈവം എന്യാണ്ക് 
നല്കുന്നത്ക്?

12 അവിടുന്ത് അനുഗ്രഹങ്ങന്ള തുടര്ന്ന്ക് വരുന്നന്തന്യാ
ണ്ക്?

13 ആധുനിക ശൈവയാലയങ്ങള് എന്യാണ്ക് അല്യാത്ത്ക്?
14 യഥയാര്ത്ഥ ശൈവയാലയം അഥവയാ സഭ ആന്രന്ക്കയാണ്യാണ്ക് 

നിര്മിക്കന്പ്ട്ിരിക്കുന്നത്ക്?
15 ദൈവത്ിന്റെ വിശുദ്ധന്മയാര് എന്യാണ്ക് ൈിനംപ്രതി ന്െ

യ്ിരുന്നത്ക്? ഗലയാ. 6:10
16 ദബബിളിന്ന അവഗണിച്ചുന്കയാണ്ു നമ്ുന്ട പൂര്വ്വ

പിതയാക്കന്മയാര് വിലശയറിയ കത്ിഡ്രലുകള് പടുത്ു
യര്ത്ിയതില് നയാം അവന്ര വിമര്ശിശക്കണ്തുശണ്യാ?

17 മറ്ുള്വന്ര ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന്ക് വിലശയറിയ ആയുധ
ങ്ങളും യുദ്ധസയാമഗ്രികളും നയാം നിര്മ്ിച്ചതിന്നതിന്ര 
വരുംതലമുറ ഇത്രത്ിലുള്ശതയാ ഇതിലും ശമയാശമയാ
യശതയാ ആയ വിമര്ശനങ്ങള് ഉന്നയിക്കുശമയാ?

18 നയാം നമ്ുന്ട ന്തറ്ുകളിശലക്കു തിരിഞ്ുശനയാക്കുശമ്പയാ
ള് അത്ക് നന്മ് എന്യാക്കി മയാറ്ുന്നു?

*നക്ത്ര െിഹ്നത്യാല് അടയയാളന്പ്ടുത്ിയിരിക്കുന്ന 
ശെയാൈ്യങ്ങള് പ്രശത്യകമയായി കുട്ികള്ക്കുള്വയയാണ്ക്.
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ചരമ അറിയിപക്
കുറവിലങ്ങയാട്ക്:- LHMM കുറവിലങ്ങയാട്ക് 

എക്ീസിയയായുന്ട അംഗവും ൈീര്ഘകയാല 

എല്ഡറുമയായിരുന്ന ന്വട്ുകയാട്ില് വി.ന്ജ.  

ന്സബയാസ്റ്റ്യന് (ന്സബയാസ്റ്റ്യന് സശഹയാൈ

രന് -  75 വയസ്സ്ക്) 08-05-2021 ശനിയയാഴ്ച 

നിര്യയാതനയായി. 09-05-2021 ഞയായറയാഴ്ച 

സംസ്കയാരം നടത്ി. ഏതല്ക്കയാല സത്യ

ത്ില് ഉറച്ചു നില്ക്കയും സത്യത്ിനും അതിന്റെ ക്മീകരണ

ങ്ങള്ക്കും ശവണ്ി മരണപര്യന്ം വിശ്വസ്തതശയയാന്ട ശപയാരയാട്ം 

കഴിക്കുകയും ന്െയ് ഞങ്ങളുന്ട പ്രിയന്പ്ട് സശഹയാൈരന്റെ 

നിര്യയാണത്ില് ഞങ്ങളുന്ട അനുശശയാെനവും ൈുഃഖവും അറി

യിച്ചുന്കയാള്ുന്നു.

“നീതിമയാന്റെ ഓര്മ് എശന്നയ്കും നിലനില്ും” (സങ്ീ: 112:6) 

എന്നും “തന്റെ ഭക്തന്മയാരുന്ട മരണം യശഹയാവയ്ക്ക് വിലശയ

റിയതയാകുന്നു” (സങ്ീ. 116:15) എന്നുമുള് ശവൈവെനങ്ങളു

ന്ട അടിസ്ഥയാനത്ില് പ്രത്യയാശയില്യാത് മറ്ുള്വന്രശപ്യാ

ന്ല ൈുഃഖിക്കരുന്തന്നുള് അന്പ്യാസ്തല വെനം (1 ന്തസ്സ. 

4:13) ഓര്ത്ു നമുക്ക്ക് ആശ്വസിക്കയാം. എന്ന്ന്നയാല് സമീപ 

ഭയാവിയില് ഭൂമിയില് സ്ഥയാപിക്കന്പ്ടുവയാനുള് ദൈവരയാജ്യ

ത്ില് അനുഗ്രഹകരമയായ ഒരു അവകയാശം പ്രയാപിക്കുന്നതിന്ക് 

കര്ത്യാവിന്റെ ശബ്ദം ശകട്്ക് സശഹയാൈരന് “കല്റയില് നിന്നു 

ഉയിര്ന്ത്ഴുശന്നറ്ുവരും” (ശയയാഹ. 5:28,29) എന്നുള്തുന്കയാ

ണ്്ക് നമുക്ക്ക് സശന്യാഷിക്കയാം.


