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വിശ്വസ്തരെ അംഗീകെിക്കുകയകും പെീക്ിക്കുകയകും രെയ്കുന്കു
THE FAITHFUL APPROVED AND TESTED

“െനുഷ്യാ നല്ലത് എമതെന്ു അവന് നിനക്ു കയാണിച്ു തന്ിരിക്ുന്ു: ന്യായം പ്രവര്തിപ്യാനും  
ദയയാ തത്പരനയായിരിപ്യാനും നിമറെ ദദവതിമറെ സന്ിധിയില് തയാഴ്െയയയാമെ നെപ്യാനും  

അല്ലയാമത എതെയാകുന്ു യയ�യാവ നിയന്യാെു യ�യാദിക്ുന്ത്" - െീഖയാ. 6:8.

ദദവത്ില് പ്രച്്ക വിശ്വ
സ്ത് പെിശീലിച്ചവരെ അവിടകുന്ന് 
അച്്വഷിക്കുകയകും അംഗീകെിക്കു
കയകും ചപ്രാത്ാഹിപ്ിക്കുകയകും 
അവെകുരട അനുസെണത്ിരറെ
യകും പ്രാപ്ിയകുരടയകും വ്ാപ്ിക്
നുസെിച്ചന് പെിചശാധിക്കുകയകും 
രെയ്കുന്കു എന്കു പകുൊ്്വീെ
ന്ാെകുരട െെിത്രങ്ങള് സൂെിപ്ിക്കു
ന്കു എന്കു ് ാം കാണകുന്കു. ഇ്കു 
്രമെ അത്കു്രപ്ടകുചത്ണ്ട്ില്ല: 
വീഴ്ച ഭവിച്ച മനുഷ്ൊശിയിരല വ്ക്ികളില് ് ിന്കു 
ബദവം മരറെന്കു ഗകുണമാണന് ആഗ്രഹിചക്ണ്ട്ന്? 
അവിടകുന്ന് പൂര്ണ്ണ് അവെകുരട പക്ല് ് ിന്കും ആവ
ശ്രപ്ടകുന്ില്ല എന്കുള്ള്ന് ്ീര്ച്ച. എന്കുരകാരണ്ട
ന്ാല് “്ീ്ിമാന് ആെകും ഇല്ല, ഒെകുത്ന് ചപാലകും 
ഇല്ല” എന്കു അവിടകുരത് വെ്ം ് രന് വ്ക്മായി 
പറയകുന്കു (ചറാമ. 3:10). ഹൃദയത്ില് അഥവാ ധാ
ര്മെിക്യില് അഥവാ വിചശഷ്യില് പൂര്ണ്ണൊയ
വരെ അവിടകുന്ന് ്ിെയാത്്ി്ാല് വര്ഗ്ഗത്ിരല 
അംഗങ്ങളിരല ഏ്കു ഗകുണവിചശഷം ഉള്ളവരെയാ
ണന് അവിടകുന്ന് ് ിെയകുന്്ന് എന്കു ഞങ്ങള് ഞങ്ങ
ചളാടകു ് രന് ചൊദിക്കുന്കു. ആത്ാര്ത്ഥ്ചയാടകും 
സ്്സന്ധ്ചയാടകും “ആത്ാവിലകും സ്്ത്ി
ലകും ബദവരത് ്മസ്ക്കെിക്കുന്വരെയാണന് ബദവം 
അച്്വഷിക്കുന്്ന്” എന്കു പകുൊ്് വീെന്ാെകുരട 
െെിത്രത്ിരല ര്ളിവകുകളില് ് ിന്കും ് ാം മ്സിലാ
ക്കുന്കു. വിശ്വാസത്ിരറെ അടിത്റയില്ലാത് പക്ം 
ഇത്െം ആൊധ് അസാധ്മാണന്. “ബദവത്ിരറെ 
അടകുക്ല് വെകുന്വന് ബദവം ഉണ്ടന് എന്കും ് രന് 
അച്്വഷിക്കുന്വര്ക്കു പ്ര്ിഫലം രകാടകുക്കുന്കു 
എന്കും വിശ്വസിചക്ണ്ട്ചല്ലാ", എന്കും “വിശ്വാസം 
കൂടാര് ബദവരത് പ്രസാദിപ്ിപ്ാന് കഴിയകുന്്ല്ല” 
എന്കും എഴകു്ിയിെിക്കുന്കു (എബ്ാ. 11:6).

ചനേഹമാണന് ഏറെവകും പ്രധാ് കാെ്ം എന്കു 
അരപ്ാസ്തലന് എഴകു്ിയിെിക്കുന്കു എന്്ന് സ്്ം 

്രന്. എന്ാല് മകുരപെ ്രന് 
വിശ്വാസത്ാല് അംഗീകെി
ക്രപ്ട്ടവര്ക്കു ചവണ്ടിയാണന് 
അരപ്ാസ്തലന് എഴകു്ിയിെിക്കു
ന്്ന്. ഈ വാക്ത്ിരറെ മരറൊെകു 
ആശയത്ില് ് ിന്കു ച്ാക്ിയാ
ല് വിശ്വാസമാണന് അടിസ്ാ്
്്്വം. എന്കുരകാരണ്ടന്ാല് 
ബദവത്ിരറെ മചറെ്കു കൃപകളകും 
ലഭ്മായിെിക്കുന്്ന് ഈ ്്്വ
ത്ിരറെ അടിസ്ാ്ത്ിലാണന്. 

അബ്ഹാം എന്ാണന് രെയ്ത്ന്? എത്ര വലിയ വിജയ
ങ്ങള്? എങ്ങര്യാണന് അ്ിര് കകുറിച്ചന് എഴകു്രപ്
ട്ടിെിക്കുന്്ന്? “അബ്ഹാം ബദവരത് വിശ്വസിച്ചകു; 
അ്കു അവനു ് ീ്ിയായി കണക്ിട്ടകു” (ചറാമ. 4:3). 
്ദനുസെണമായി, വിശ്വാസം അച്കം ചപാൊയ്മ
കരള മറയ്കകുന്കു. ് ിെകുരവഴകുത്ിന് പ്രകാെം, ് മെകുരട 
വീരണ്ടടകുപ്കുകാെ്ിലകുള്ള ്മെകുരട വിശ്വാസത്ി
രറെ അഭ്സ്ം മൂലം മാത്രമാണന് ്ാം ്ീ്ിയകുരട 
അങ്ിയാല് മറയ്കരപ്ട്ടവൊയി എണ്ണരപ്ടകുകയകും 
പി്ാവിനു അംഗീകാെ ചയാഗ്ൊവകുകയകും ് ന്ില് 
പൂര്ണ്ണൊയി ് ില്ില്ക്കുവാന് ് രമെ അനുവദിക്കു
കയകും രെയ്തിെിക്കുന്്ന്. യിസന്ഹാക്ിര് കര്ത്ാ
വിചറെ്ായി എണ്ണകുവാന് അവരറെ ജീവി്ത്ില് 
എന്ായിെകുന്കു സവിചശഷ് ഉണ്ടായിെകുന്്ന്? 
യിസന്ഹാക്ന് മഹത്ായച്ാ അത്കു്കെമായച്ാ 
ഒന്കും രെയ്തിെകുന്ില്ല. അവന് കലാലയങ്ങള് സ്ാ
പിക്കുകചയാ, പള്ളികള് പണിയകുകചയാ രെയ്തി
ല്ല. ദകുെി്ാശ്വാസ ്ിധികള് സമാഹെിച്ച്കുമില്ല. 
അങ്ങര് പ്രശംസ്ീയമായവ ഒന്കും രെയ്തില്ല. 
എന്ാല് അവനു ബദവത്ിരറെ അംഗീകാെം ഉണ്ടാ
യിെകുന്കു. എന്കുരകാരണ്ടന്ാല് അവന് ബദവത്ി
ല് വിശ്വസിച്ചിെകുന്കു.

ബദവജ്ത്ിരറെ െെിത്രത്ില് അത്െത്ില് 
പ്രാമകുഖ്മകുള്ള ഒെകു സ്ാ്ം ലഭിക്കുവാന് എന്ന് മഹ
ത്ായ കാെ്മാണന് യാചക്ാൈന് രെയ്ത്ന്? ബദവ

നീതിയ�ോടെ പ്രവര്തിക്കുക 

+
കരുണയ�ോടെ യനേഹിക്കുക 

+
തോഴ്മയ�ോടെ നെക്കുക 

മീഖോ. 6:8
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ത്ില് അവനു മഹത്ായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിെകുന്കു 
എന്ല്ലാര് മരറൊെകു അത്കു്കെമായ പ്രവൃത്ിയകും 
യാചക്ാൈിരറെ ഭാഗത്കു ്ിന്കും ഉണ്ടായ്ായി 
ചെഖയില്ല. ്രറെ പൂര്വ്വപി്ാവായ അബ്ഹാമിനു 
്ല്കിയ ആണയാല് ഉറപ്ിക്രപ്ട്ട ഉടപെടിയില് 
അവന് വിശ്വസിച്ചകു, അ്കു പെിപൂര്ണ്ണമായി അവരറെ 
മകുഴകുജീവി്ത്ിലകും ് ിറഞ്കു. അവരറെ ജീവി്ത്ി
ല് ആദ്ം മകു്ല് അവസാ്ം വരെയകുള്ള സകലവകും 
ഈ വിശ്വാസത്ിനു അനുഗകുണമായി െൂപം ്ല്ക
രപ്ട്ട്ാണന്. അവനുള്ള വിശ്വാസം ബദവം അവനുള്ള 
്ീ്ിയായി എണ്ണകുകയകും അങ്ങര് ബദവരത് പ്ര
സാദിപ്ിച്ചകു എന് മഹത്ായ സാക്്ം ലഭിക്കുകയകും 
അ്ിനു പ്ര്ിഫലമായി അവരറെ ചപര് ്മെിലൂരട 
മറെകുള്ളവെിചലക്കു വ്ാപിക്കുകയകും ബദവത്ിരറെ 
മഹാചവലയിന് അന്്ത്ില് അവകാശം ലഭിക്കു
കയകും രെയ്കും.

ചലാകത്ിരല മഹത്കും ഉപചയാഗപ്രദവകുമായ 
ചവലരയ മാ്ിച്ചകുരകാണ്ടകു ് രറെ പൂര്വ്വികരെക്ാ
ള് കൂടകു്ല് ചയാസഫന് ബവദഗ്ദ്മകുള്ളവ്ായി. 
ബദവിക കെകു്ലിരറെ വഴിയില് ് രറെ പി്ാവിരറെ 
ഭവ്മായ യിസ്ാചയലിര് മാത്രമല്ല, മിസ്യീമിര്
യകും അവരെ മകുഴകുവന് ് ശിപ്ിക്ാമായിെകുന് ക്ാമ
ത്ില് ് ിന്കും െക്ിച്ചകു. എന്ാല് ഈ മഹത്ായ 
പ്രവൃത്ിമൂലമല്ല ്ിെകുരവഴകുത്ില് ചയാചസഫന് 
്മെകുരട ശ്രദ്ധ ച്ടിയ്ന്. അവരറെ ജീവി്ത്ിരല 
രെറിയ ഇടരപടലകുകള്ക്ാണന് ് ിെകുരവഴകുത്കുകള് 
ഊന്ല് ് ല്കകുന്്ന്. അങ്ങര് അവരറെ എല്ലാ കാ
െ്ങ്ങരളയകും ബദവചത്ാടകുള്ള അവരറെ വിശ്വാസ
ത്ിരറെ ര്ളിവായി കാണിക്കുന്കു. ആ വിശ്വാസം 
കൂടാര് ചയാസഫന് എവിരടയകും എത്ില്ലായിെകു
ന്കു. ആ വിശ്വാസമാണന് അവര് അസഹ്മായ 
സന്ദര്ഭങ്ങള്ക്കും സാഹെെ്ങ്ങള്ക്കും ്ടകുവില് 
്ല്ല ബധെ്വകും സമാധാ്മകുള്ള ഹൃദയവകും ് ല്കി 
സൂക്ിച്ച്ന്. അവന് വിശ്വസിച്ചവ്ിലകുള്ള വിശ്വാ
സവകും ആത്ാര്ത്ഥ്യകുമാണന് രപാത്ിഫറിരറെ 
ഭവ്ത്ിരല ഒെംഗമായിെകുന്ചപ്ാഴകുണ്ടായ ് രറെ 
പെിചശാധ്യകുരട ്ാഴികയില് അവര് െക്ി
ച്ച്ന്. ്ടവറയില് ജയംരകാണ്ട്കും മറെകുള്ളവരെ 
ആശ്വസിപ്ിക്കുന്്ിനും സഹായിക്കുന്്ിനും 
അവസെങ്ങള് അവനു ്ല്കിയ്കും, മ്ം ്ക
ര്ന്വചൊടകു കൂരട സഹ്പിക്കുന്്ിനു അവര് 
പഠിപ്ിച്ച്കും അവരറെ ഈ വിശ്വാസമായിെകുന്കു. 
സ്വപ്നങ്ങളകുരട വ്ാഖ്ാ്ത്ിചലക്കും അധികാെ

ത്ിചലക്കും സ്വാധീ്ത്ിചലക്കും ഉയര്ച്ചയിചല
ക്കും അവര് രകാണ്ടകുവന്്കും ബദവവകുമായകുള്ള 
ൈന്ധത്ിചലക്കു അവര് ്യിച്ച്കും അവരറെ 
ഈ വിശ്വാസമായിെകുന്കു. പെിഭ്രമിക്ാര് ഈ 
അവസെങ്ങരള ഉപചയാഗിക്കുവാന് അവര് പ്രാ
പ്്ാക്ിയ്കും സകുചൈാധത്ിരറെയകും ് ല്ല ഹൃദയ
ത്ിരറെയകും ആത്ാവി്ാല് അവ അവനു കാണിച്ചകു 
രകാടകുത്്കും ഈ വിശ്വാസം ്രന്.

പഴയ ് ിയമത്ിരല എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളിലകും 
രവച്ചന് ചമാരശയായിെിക്ാം െിലചപ്ാള് വാക്കുകളി
ലകും പ്രവൃത്ികളിലകും ശക്്ായിെകുന് മനുഷ്ന്. 
ഒെകു ് ായകന് എന് ് ിലയിലകുള്ള്കും, ഒെകു ് ിയമദാ
്ാവന് എന് ് ിലയിലകുള്ള്കുമായ അവരറെ മഹ്്വം 
ര്ളിഞ്കു ് ില്ക്കുചപൊഴകും, അവരറെ വിശ്വാസമാ
ണന് അവരറെ െെിത്രത്ിരല ഏറെവകും ശ്രചദ്ധയമായ 
സവിചശഷ്. ഈ സംഭവത്ിചലാ മറെകു സംഭവങ്ങ
ളിചലാ വിശ്വാസം എന് വിഷയം പ്രച്്കമായകും 
പ്രദര്ശിപ്ിച്ചിെിക്കുന്കു. ്മെകുരട ആദെവി്ായി 
ഉയര്ത്ിക്ാണിക്കുന്കു എന്ല്ല മറിച്ചന് ശക്മായ 
ദൃഢവിശ്വാസചത്ാടകും കൂരട അ്ിര് ഏറെവകും 
ലളി്മായ െീ്ിയില് ്ല്കിത്ന്ിെിക്കുന്കു 
എന്കുള്ള്ാണന്. വിശ്വാസരത്ക്കുറിച്ചന് പറയാര് 
്രന് വിശ്വാസത്ിരറെ പ്രവൃത്ികരള ് ാം ഇവിരട 
കാണകുന്കു. ബദവരത് കൂടാര് ചമാരശ ആെകുമാ
കകുമായിെകുന്ില്ല. എന്ാല് ചമാരശ ബദവചത്ാടകു 
കൂരടയായിെകുന്ാലകും വിശ്വാസം ഇല്ലായിെകുന്കുരവ
ങ്ില് അവന് ഒന്കും ച്ടകുകയില്ലായിെകുന്കു. ബദവം 
അവര് ഉപചയാഗിക്കുകയില്ലായിെകുന്കു, ് രറെ ചവ
ലയ്കായി മരറൊെകു ഉപകെണരത് ് ിെരഞ്ടകുക്കുമാ
യിെകുന്കു. ബദവം, ചമാരശ, ചമാരശയകുരട വിശ്വാസം, 
അനുസെണം – ഈ കൂട്ടകുരകട്ടാണന് അവരറെ ജീവി്
ത്ില് ്ാം കാണകുന് മഹത്ായ പ്രദര്ശ്ത്ിനു 
ചപ്രെിപ്ിച്ച്കും, െെിത്രത്ിരല ഏറെവകും അ്ികാ
യ്ായ വ്ക്ികളില് ഒൊളായി മകുഴകുചലാകത്ി
നും മകുന്ില് ്ല്കിയിെിക്കുന്്കും. ബദവം ഈ 
യകുഗത്ില് ഉയര്ത്ിരക്ാണ്ടകുവെകുന്്ായ വലി
യവ്ായ ശിെസകും ശെീെവകുമായ മശിഹാരയ പൊ
മര്ശിച്ചകുരകാണ്ടകുള്ള “്ിരറെ ബദവമായ യചഹാവ 
്ി്ക്ന് എരന്ചപ്ാരല ഒെകു പ്രവാെകര് ്ിരറെ 
മചദ്ധ് ്ിരറെ സചഹാദെങ്ങളകുരട ഇടയില് ്ിന്കു 
എഴകുചന്ല്പ്ിച്ചകു ്െകും” എന്കും ലളി്മായി രപാ
ള്ളയായ വാക്കുകള് കൂടാര് എഴകു്ണരമങ്ില് 
ചമാരശ മഹാ്ായിെകുന്കു.
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ബദവീക കൃപയകും അംഗീകാെവകും അനുഗ്രഹവകും 
ലഭിക്കുന്്ിനുള്ള ഏറെവകും മകുഖ്മായ കാെ്ം ബദ
വത്ിലകുള്ള അെഞ്ചലമായ വിശ്വാസമാരണന്ന് 
ഈ യാഥാര്ത്ഥ്ങ്ങള് ്രമെ പഠിപ്ിക്കുന്കു.  ്ിെകു
രവഴകുത്കുകളില് ്ിന്കും അനുഭവങ്ങളില് ്ിന്കും 
്ാം കരണ്ടത്കുന് ഈ വിശ്വാസം വികാസത്ിരറെ 
വിഷയമാണന്, വളര്ച്ചയകുരട വിഷയമാണന്. ് മെകുരട 
ജീവി്ത്ിരല സമാപ്്ാളകുകള് പ്ര്്ാശരകാ
ണ്ടന് ്ിറഞ്ിെിചക്ണ്ട്ിനു ്മെകുരട വിശ്വാസം 
ദി്ംച്ാറകും, മാസംച്ാറകും, ആണ്ടകുച്ാറകും ൈല
ചത്ാരട വളെണം. എന്ാല് വിശ്വാസരത് വള
ര്ത്ിരയടകുക്കുവാന് ശ്രമിക്കുന്വെകുരട ഇടയിലകുള്ള 
ഒെകു അപകടരത്യകും, പ്രയാസരത്യകും ്ാം ശ്ര
ദ്ധിചക്ണ്ട്കുണ്ടന്. ബദവത്ിലകും അവിടകുരത് വെ
്ത്ിലകുമകുള്ള വിശ്വാസത്ിനു പകെം പ്ര്ിചയാഗി 
മനുഷ്്ിലകും മനുഷ്രറെ വാക്ിലകുമകുള്ള വിശ്വാസ
രത് അവ്െിപ്ിചച്ചക്ാം. എത്രചപര് ഇങ്ങര് മാ
റെരപ്ട്ട വിശ്വാസത്ാല് വിഘ്നരപ്ടകുകയകും ശെിയായ 
പാ്യില് ്ിന്കും ര്റെിലാകകുകയകും രെയ്തിട്ടകുണ്ടന്! 
എത്രചപര് ഇന്കു യചഹാവയകുരട വെ്രത് മറന്കു 
മനുഷ്രറെ ് ്്വസംഹി്കരളയകും വിശ്വാസപ്രമാണ
ങ്ങരളയകും ആൊധിക്കുന്കുണ്ടന്!

ബദവത്ിനു എചപ്ാഴകും ്രറെ ജ്ത്ിരറെ 
ഇടയില് ്ാവകുകളകും ച്്ാക്ന്ാെകും ഉണ്ടന് എന് 
വസ്തകു് ്ിെിച്ചറിയകുചപൊള് ്രന്, സാത്ാനും 
്ിെവധി ് ാവകുകള് ഉരണ്ടന്കും, അവനും ച്്ാക്
ന്ാരെ ്ല്കകുന്കു എന്കും ്ാം ്ിെിച്ചറിയകുകയകും, 
“അവര് ഈ വാക്കുചപാരല പറയകുന്ില്ലാരയങ്ില് 
അവര്ക്കു അെകുചണാദയം ഉണ്ടാകയില്ല” (രയശ. 
8:20) എന്കും പറഞ്ിെിക്കുന്്കുചപാരല ബദവവ
െ്ചത്ാടകുള്ള അവെകുരട വിശ്വസ്ത്യിലൂരട ചവണം 

്ാം യഥാര്ത്ഥ പ്രവാെകന്ാരെയകും കള്ളപ്രവാെ
കന്ാരെയകും ്മെില് ്ിെിച്ചറിയകുവാന്. അങ്ങര് 
വിശ്വാസം വളര്ത്ിരയടകുക്കുന്്ില് മാത്രമല്ല, 
യചഹാവയകുരട വെ്ത്ില് അ്ിനു അടിസ്ാ്ം 
ഇട്ടിെിക്കുന്കുചവാ എന്കുകൂടി പെിചശാധിക്ണം.

 അങ്ങര് സ്്ചത്ാടകുള്ള അത്െം ഒെകു ചനേഹം 
്മകുക്ന് വികസിപ്ിരച്ചടകുക്ാം. ്ാം സ്്ം അറി
യകുന്്ിനും സ്്ത്ാല് സ്വ്ന്ത്രൊകകുന്്ിനും 
ചവണ്ടി ് മെകുരട സമയവകും, ഊര്ജ്ജവകും, പണവകും, 
സകല്കും െിലവഴിക്കുന്്ിചലക്കു ്രമെ ്യി
ക്കുന്്ി്ാല് ബദവവെ്രത് ്മകുക്ന് അഭി്
ന്ദിക്ാം. ബദവത്ിനും അവിടകുരത് വെ്ത്ിനും 
ഉപെിയായി പണരത്യകും, വ്ക്ികളകുരട പ്രശംസ
രയയകും ൈഹകുമ്ിചയയകും ചനേഹിക്കുന്വര്ക്ന് യഥാ
ര്ത്ഥ വിശ്വാസവകും അനുസെണവകും പണിയകുവാന് 
കഴിയകുന് ബദവത്ിരറെ യഥാര്ത്ഥ അറിവിചലക്ന് 
എത്ിരപ്ടകുവാച്ാ അ്ിര് പിടിച്ചകു രകാള്ളകുവാ
ച്ാ കഴിയകുകയില്ല.

അച്െക്തിമറെ പയാഠശയാലയില്
ദിവ്വാഗ്ദത്മല്ലാര് മരറൊെകു അവകാശവകും 

്്ിക്കു പറയകുവാന് ഇല്ലാ്ിെകുന് മരറൊെകു ചദശ
ചത്ക്ന് സ്വന്ം ചദശം ഉചപക്ിച്ചന് യചഹാവയകുരട 
ക്ണം സ്വീകെിച്ചന് അ്ിര് പിന്്കുടെകുവാന് അബ്
ഹാമിനു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിെകുന്കു എന്കു പറയകുന്
്ന് പെ്ാപ്മാവകുകയില്ല. അബ്ഹാമിനു വിശ്വാസം 
ഉണ്ടായിെിക്കുകയകും അ്ിര് അഭ്സിക്കുവാന് 
കഴിവകുണ്ടായിെകുന്കു എന്കും ഉള്ള്ാണന് വാഗ്ദത്
ങ്ങരള സ്വീകെിപ്ാന് അവര് ചയാഗ്്ായി ബദവം 
എണ്ണകുവാന് കാെണം. അവന് ഈ വാഗ്ദത്ങ്ങരള 
എത്ര മകുറകുരകപ്ിടിക്കും എന്കു അറിവാനുള്ള പെീക് 
കടന്കുവന്കു. ഉദാഹെണത്ിനു, അവനു ലഭിച്ച 
സകല ബദവീക വാഗ്ദത്ങ്ങളകുരടയകും ചകന്ദ്രമായ 
്രറെ മകര് ൈലിയാക്കുവാനുള്ള പെീക് ് രന്. 
അവന് വൃദ്ധ്ായി ്ീെകുചവാളം 25 വര്ഷചത്ാളം 
യചഹാവ അബ്ഹാമിര് പെീക്ിച്ചകു. അബ്ഹാമിനു 
100 വയസായചപ്ാള് യിസഹാക്ന് ജ്ിച്ചകു. ്രറെ 
വിശ്വാസരത് പെീക്ിച്ചകുരകാണ്ടന് അച്ചടക്ത്ിരറെ 
പാഠശാലയില് ബദവം അബ്ഹാമിര് സൂക്ിച്ച്ന് 
ശ്രദ്ധിക്കുക. അ്ന് വിശ്വാസരത് ് കര്ക്കുന്്ിച്ാ 
്ശിപ്ിക്കുന്്ിച്ാ ചവണ്ടിയായിെകുന്ില്ല. മറിച്ചന് 
വിശ്വാസരത് വര്ദ്ധിപ്ിക്കുന്്ിനു ചവണ്ടിയകും എല്ലാ 
വഴികളിലകും ഗകുണകെമാക്ിത്ീര്ക്കുന്്ിനും ചവ
ണ്ടിയകുമാണന് അവര് പെിചശാധിച്ച്ന്. യിസന്ഹാ

“വിശ്യാസം ഒന്ിമനയും 
എളുപ്െയാക്ുകയല്ല 

എല്ലയാറ്ിമനയും സയാധ്െയാക്ു
കയയാണ് മ�യ്ുന്ത്” 

ലൂമക്യാ. 1:37
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ക്ന് ഒെകു യകുവാവാകകുകയകും, 
മരറൊെകു മകര് ജ്ിപ്ിക്കുവാ
നുള്ള കാലം അബ്ഹാം കടന്കു
ചപാകകുകയകും രെയ്തകുകഴിഞ്ന് 
ബദവം യിസന്ഹാക്ിര് ഒെകു 
യാഗമാക്കുവാന് കല്പിച്ച്ന് 
ശ്രദ്ധിക്കുക. ്രറെ സന്്ി
യിലൂരട ഭൂമിയിരല സകല 
ജാ്ികളകും അനുഗ്രഹിക്രപ്ടകും 
എന് വാഗ്ദത്ത്ില് വിശ്വസി
ച്ച്കും ഒെിക്ലകും പ്റാത്്കു
മായ ഒെകു വിശ്വാസം എത്ര മഹത്െമാണന്! അബ്ഹാം 
്ല്ല െീ്ിയില് പെിശീലിപ്ിക്രപ്ട്ടവനും, ദിവ്്ിര്ച്ദേ
ശത്ിനു കീഴില് വിവിധ പാഠങ്ങള് പഠിച്ചവനുമാണന് 
എന് എത്ര ് ല്ല ര്ളിവാണന് ് മകുക്ന് ഇവിരട ഉള്ള്ന്! 
അവന് ്രറെ മകര് അര്പ്ിക്കുവാന് ്യ്ാറായി
െകുന്കു, കൂടാര് വാഗ്ദത്ം ്ിറചവറെകുവാന് മെിച്ചവ
െില് ്ിന്കും ്രറെ മകര് ഉയിര്പ്ിക്കുവാന് കഴി
യകുന്വ്ാണകു ബദവം എന്കു സംശയചലശരമച്് 
വിശ്വസിക്കുകയകും രെയ്തകു! ഹാ, എത്ര മഹത്െമായ 
വിശ്വാസത്ിരറെ ഉറപ്ി്ാണന് ് ാം സാക്ികളായിെി
ക്കുന്്ന്! അത്െം ഒെകു സ്വഭാവം മൂലം ബദവരത് 
എങ്ങര് പ്രസാദിപ്ിച്ചിെിക്കുന്കു! ആ കാലരത് 
അന്ധ്ചയക്ാളകും, വിഗ്രഹാൊധ്ചയക്ാളകും ഈ 
പ്രവൃത്ി ചശാഭിച്ചകു ്ില്ക്കുന്കു. 

യിസന്ഹാക്കും യാചക്ാൈകും എങ്ങര്യാ
ണന് മകുന്ചമ ്രന് ബദവത്ിലകും അവിടകുരത് 
ആണയാല് ഉറപ്ിക്രപ്ട്ട ഉടപെടിയിലകും ഉള്ള ദൃ
ഢവിശ്വാസത്ിരറെ പാഠങ്ങള് പഠിക്കുകയകും അഭ്
സിക്കുകയകും രെയ്ത്ന് എന്കു െിന്ിക്കുക. ചയാസ
ഫിരറെ സമാ്മായ അവസ് ച്ാക്കുക. അവരറെ 
ജീവി്വകും വിപത്കുകള് ് ിറഞ്്കും അസഹ്മായ 
അനുഭവങ്ങളാല് വല്ലാര് െകുറെരപ്ട്ടിെകുന്്കും ആയി
െകുന്കു. അങ്ങര് അവരറെ ജീവി് യാത്രയകുരട ഓചൊ 
െകുവടകുകളിലകും അവരറെ വിശ്വാസം ൈലരപ്ട്ടകു. ഇച് 
െീ്ി ചമാരശയകുരട ജീവി്ത്ിലകും ആദ്ം മകു്ല് 
അന്്വരെ ്മകുക്കു കാണാം. വളരെ ്ാഴ്മയകും മ്
സലിവകുമകുണ്ടായിെകുന് ചമാരശ ്രറെ കഴിവകുകരള 
പെിഗണിച്ചകുരകാണ്ടന് ജ്ത്ിനു ് ായക്ായിെിക്കു
വാന് ്ാന് അചയാഗ്്ാരണന്ന് ഊന്ിപ്റഞ്കു. 
എന്ാല് ബദവം അവര് ് യിക്കുരമന്കും, അവിടകു
രത് പ്ര്ി്ിധിയകും മാര്ഗ്ഗവകും മാത്രമായി ഉപചയാ
ഗിക്കുരമന്കും ഉറപ്കു ലഭിക്കുന്്ിലൂരട ചമാരശ 

അ്ിനു സമെ്ിക്കുകയകും ് യ്ാ
റാവകുകയകും സര്വ്വശക്്ായ 
ബദവത്ിലകുള്ള ്രറെ വിശ്വാ
സത്ാല് സകല കാെ്വകും 
രെയ്കുവാന് പ്രാപ്്ാവകുകയകും 
രെയ്തകു. പെിചശാധ്കളകും പ്ര
യാസങ്ങളകും വിശ്വാസത്ിരറെ 
വഴിരയ പകുൊ്്വീെന്ാെകുരട 
സ്വഭാവരത് വികസിപ്ിക്കുന്
്ിനു ചവണ്ടി ആയിെകുന്കു. ആെം
ഭത്ില് മാത്രമല്ല, അവെില് 

എചന്ക്കും ഈ വിശ്വാസം ദൃഢമാക്കുന്്ിനും ചവ
ണ്ടിയായിെകുന്കു. എബ്ാ. 11:1, “വിശ്വാസം എന്ച്ാ 
ആശിക്കുന്്ിരറെ ഉറപ്കും കാണാത് കാെ്ങ്ങളകുരട 
്ിശ്ചയവകും ആകകുന്കു”.

കഴിഞ് കാലരത് ഈ വലിയ കഥാപാത്രങ്ങ
ള്ക്ന് ദിവ് അംഗീകാെം ലഭിച്ചകു എന്കും അവെകുരട 
പെിചശാധ്യകും പെീക്യകും വിജയകെമായി പൂ
ര്ത്ിയാക്ിയിെിക്യാല് പകു്െകുത്ഥാ്ത്ില് മഹാ
പ്ര്ിഫലത്ി്ായി കാത്കുരകാണ്ടന് മെണ്ിദ്രയി
ല് ആകകുന്കു എന്കുള്ള സാക്്ം അരപ്ാസ്തലരറെ 
പക്ല് ്ിന്കും ചകള്ക്കുന്്ില് സചന്ാഷമകുണ്ടന്. 
എന്ാല് ഈ സകുവിചശഷയകുഗത്ിരല “രെറിയ 
ആട്ടിന്കൂട്ടം” ബദവീക പദ്ധ്ിയില് പകുൊ്് വീ
െന്ാെിലകും ഉയര്ന് സ്ി്ിയിചലക്കും പദവിയിചല
ക്കും അനുഗ്രഹത്ിചലക്കുമാണന് വിളിക്രപ്ട്ടിെി
ക്കുന്്ന് എന്കു അരപ്ാസ്തലന് ഇ്ിച്ാടകു കൂരട 
പറയകുന്കു. അരപ്ാസ്തലരറെ വാക്കുകളാണന് ഇ്ന്, 
“ഇവര് എല്ലാവെകും വാഗ്ദത് ് ിവൃത്ി പ്രാപിക്ാര് 
വിശ്വാസത്ില് മെിച്ചകു, അവര് ്രമെ [സകുവിചശ
ഷയകുഗ സഭ] കൂടാര് െക്ാപൂര്ത്ി പ്രാപിക്ാ
്ിെിചക്ണ്ട്ിനു ബദവം ്മകുക്കുചവണ്ടി ഏറെവകും 
്ല്ലര്ാന്കു മകുന്കെകു്ിയിെിക്കുന്കു”. പകുൊ്് 
വീെന്ാര് മനുഷ്പ്രകൃ്ിയില് പൂര്ണ്ണൊക്രപ്ടകും; 
“രെറിയ ആട്ടിന്കൂട്ടം” ദൂ്ന്ാര്ക്കും വാഴ്ചകള്ക്കും 
അധികാെങ്ങള്ക്കും വളരെ മീര്യകുള്ള ദിവ്പ്രകൃ
്ിയകും പ്രാപിക്കും.

അങ്ങര്രയങ്ില് സകുവിചശഷയകുഗ സഭയിലകുള്ള 
ബദവത്ിരറെ അംഗീകാെവകും അവിടകുന്ന് ് ല്കകുന് 
പെീക്കളകും എന്ിര് അടിസ്ാ്രപ്ടകുത്ിയകുള്ള
്ായിെിക്കും? കഴിഞ് കാലത്ന് വിശ്വാസരത് ഒെകു 
പെീക്യായി വയ്കകുകയകും അ്ിര് ഇചപ്ാഴരത് 
്ിെരഞ്ടകുപ്ില് മറന്കു കളകയകും രെയ്കും എന്കു 

വിശ്യാസംവിശ്യാസം  
എന്യതയാ ആശിക്ുന്തിമറെ എന്യതയാ ആശിക്ുന്തിമറെ 
ഉറപ്ും കയാണയാത കയാര്ങ്ങളുഉറപ്ും കയാണയാത കയാര്ങ്ങളു

മെ നിശ്ചയവും ആകുന്ു. മെ നിശ്ചയവും ആകുന്ു. 

എബ്യായര്  11:1എബ്യായര്  11:1
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്ാം കെകു്ണചമാ? ് ീര്ച്ചയായകും ചവണ്ട! ബദവരത് 
പ്രസാദിപ്ിക്കുന് ഏവര്ക്കും ഇചപ്ാഴകും ്കുടെകുന് 
പെീക്യാണന് വിശ്വാസത്ിചറെ്ന്. ബദവം പണ്ടകു
കാലരത്ചപ്ാരല വിശ്വാസം പെിശീലിക്കുന്വരെ 
മാത്രം ് രറെ വാഗ്ദത്ങ്ങള്ക്കും അനുഗ്രഹങ്ങള്ക്കും 
മാര്ഗ്ഗമായി ് ിെരഞ്ടകുത്ിെിക്കുന്്കുചപാരല ബദ
വത്ിലകും അവിടകുരത് വാഗ്ദത്ങ്ങളിലകും വിശ്വാസം 
അഭ്സിക്ാത്വര്ക്ല്ലാര് കര്ത്ാവന് ഒെകു വാ
ഗ്ദത്വകും ്ല്കകുകയില്ല എന്കു ്മകുക്കു പ്ര്ീക്ി
ക്ാം. ഈ സകുവിചശഷ യകുഗത്ില് വിളിക്രപ്ട്ടവരെ 
ഭൂമിയിരല മകുഴകുവന് ജ്സംഖ്യകുമായി ് ാെ്മ്രപ്
ടകുത്ിയാല് വളരെ െകുെകുക്ം മാത്രചമ ഉള്ളകു എന്കു
ള്ള്ന് അ്ിവാെ്മായ്ാണന് എന്കു ്മകുക്റിയാം. 
ഇങ്ങര് വിളിക്രപ്ട്ടവെിചലാ ് ിെരഞ്ടകുക്രപ്ട്ടവ
ര് െകുെകുക്മാണന് എന്കുള്ള ഒെകു അറിയിപ്കുകൂടി ് മകു
ക്കുണ്ടന്. “വിളിക്രപ്ട്ടവര് അച്കര്, ് ിെരഞ്ടകുക്
രപ്ട്ടവചൊ െകുെകുക്ം” (മത്ാ. 22:14). ബദവത്ിരറെ 
പ്രിയപകുത്രച്ാടകുകൂരട, ് മെകുരട കര്ത്ാവകും െക്ി
്ാവകുമായ ചയശകുക്ിസ്തകുവിച്ാടകു കൂരട ൊജ്ം പങ്ി
ടകുന്്ിനു ചയാഗ്ൊയി എണ്ണരപ്ടകുവാന് ബദവരത് 
പ്രസാദിപ്ിക്കുന്്ിനു ആവശ്മായ വിശ്വാസവകും 
അനുസെണവകും ഉള്ളവൊയി ര്ളിയകുന്വര് വളരെ 
െകുെകുക്മായിെിക്കും എന്ചല്ല ഇ്ിരറെ അര്ത്ഥം.

വിശ്വസിക്കുന്വരെ മാത്രമാണന് സകുവിചശഷയകു
ഗമകുട്ീളം വിളിക്കുന്ര്ങ്ില്, ഇവര്ക്ായകുള്ള 
വിശ്വാസത്ിരറെ പെിചശാധ് എന്ായിെിക്കും? 
അവെകുരട വിശ്വാസത്ിനു വലിയ്ായ ഒെകു പെി
ചശാധ് ആവശ്മാരണന്ാണന് അരപ്ാസ്തലരറെ 
അറിയിപ്ന്. “അഴിഞ്കു ചപാകകുന്്കും ്ീയില് 
ചശാധ് കഴിക്കുന്്കുമായ രപാന്ിര്ക്ാള് ്ി
ങ്ങളകുരട വിശ്വാസത്ിരറെ പെിചശാധ് വിലചയറി
യ്ന്” എന്കു അരപ്ാസ്തലന് പറയകുന്കു (1 പരത്രാ. 
1:7). രപാന്ിനു അ്ിരറെ ലഭ്് കകുറവായ്ി്ാല് 
ഇചപ്ാള് വലിയ വിലയകുണ്ടന്. എന്ാല് കാെ്ങ്ങളകുരട 
പകു്ിയ ക്മീകെണം വെകുചപൊള് കളിമണ്ണകും ഇെകുപെകും 
എന്ചപാരല രപാന്ിരറെയകും ലഭ്് ആയിത്ീെകും. 
എന്ാല് സകുവിചശഷയകുഗത്ില് ്ിെരഞ്ടകുക്
രപ്ടകുന് “രെറിയ ആട്ടിന്കൂട്ടം” എന്കും പ്രച്്ക 
മൂല്മകുള്ള്ായിെിക്കും. ദിവ്രവളിപ്ാടന് കാണിച്ചകു 
്ന്ിെിക്കുന്്നുസെിച്ചന് മനുഷ്െില് ഈ ഗണത്ി
നു മാത്രമായിെിക്കും ദിവ്പ്രകൃ്ി അ്ിരറെ മഹ്്വ
ചത്ാടകും ൈഹകുമാ്ചത്ാടകും അമര്്്്ചയാടകും 
കൂരട ് ല്കരപ്ടകുക. ആയ്ി്ാല് ഈ ഗണത്ിരറെ 

പെിചശാധ് മൂല്മകുള്ള്കും വളരെ പ്രാധാ്്ചമറിയ 
വിഷയവകും ആയിെിക്കും. കര്ത്ാവി്ാല് ആദ്ം 
പെിചശാധിക്രപ്ട്ടന് ര്ളിയിക്രപ്ടാര് ഈ മഹ
്്വചമറിയ അമര്്്്യിചലക്കു ആചെയകും കടത്ി 
വിടകുന്്ല്ല. എന്ാല് ഇവിരട ് ാം വീണ്ടകും ഓര്ചക്
ണ്ട്ായ കാെ്ം ്മെകുരട പെിചശാധ് ജഡസംൈ
ന്ധമായ്ല്ല അ്ായ്ന് ്ാം ജഡസംൈന്ധമായി 
പൂര്ണ്ണചൊ അപൂര്ണ്ണചൊ എന്ല്ല മറിച്ചന് ്മെകുരട 
അവസ് ബദവം അറിയകുന്കു എന്കുള്ള ഉറപ്കുണ്ടാ
യിെിക്കുക എന്്ാണന് – എല്ലാം അവിടകുരത് 
കണ്ണകുകള്ക്ന് ്കുറന്്കും ്ഗ്നവകുമാരണന്കും, ്ാം 
എല്ലാവെകും അപൂര്ണ്ണൊരണന്കും അവിടകുന്ന് പ്രഖ്ാ
പിക്കുകയകും രെയ്കുന്കു.

അങ്ങര്രയങ്ില് ബദവം എന്ാണന് ്മെില് 
അച്്വഷിക്കുന്്ന്? വിശ്വാസത്ിലകുള്ള വികാസവകും 
പൂര്ണ്ണ്യകും ്രന്! അ്ില് ആദ്രത് ഘടകം 
വിശ്വസ്തനും, ജ്ാ്ിയകും, സ്്വാനുമാണന് ബദവ
രമന്കു വിശ്വസിക്കുക എന്്ാണന്. െണ്ടാമചത്്ന് 
കഴിഞ്കുചപായ്കും ഇചപ്ാഴകുള്ള്കും ഇ്ി വെകുവാ്ി
െിക്കുന്്കുമായ കാലങ്ങളിരല ് മെകുരട അപൂര്ണ്ണ്
കള്ക്കും കറകള്ക്കും ബദവം ഒെകു മറ ് ല്കിയിെിക്കു
ന്്ന് അവിടകുരത് പകുത്ര്ായ ചയശകുവിലൂരടയാണന് 
എന്കുള്ള അവിടകുരത് രവളിപ്ാടില് വിശ്വസിക്കുക 
എന്്ാണന്. മകുറകുരക പിടിച്ചിെിചക്ണ്ട്കും, ് മെകുരട 
വിശ്വസ്ത് ര്ളിയിക്കുവാന് ് രമെ പെിചശാധിക്കു
ന്്കുമായ അ്്ാവശ് ഘടകമാണി്ന്. ദിവസങ്ങ
ളകും മാസങ്ങളകും വര്ഷങ്ങളകും കഴിയകുചന്ാറകും ൈല
വത്ായി വളചെണ്ടകുന് വിശ്വാസവകും ഇ്കു്രന്. 
ക്ിസ്തകുവിരറെ പാപപെിഹാെം ് മകുക്കു കണക്ിടരപ്
ട്ടകു കിട്ടകുന്്കും, ് മകുക്ന് അനുസെണം ഉണ്ടാകകുന്്കും 
ഈ വിശ്വാസത്ിലൂരടത്രന്യാണന്. മെിച്ചവെില് 
്ിന്കു യിസന്ഹാക്ിര് ഉയിര്രത്ഴകുചന്ല്പ്ിച്ചി
ട്ടായാലകും ്രറെ വാഗ്ദത്ം ്ിറചവറെകുവാന് ബദവം 
ശക്്ാണന് എന്കു അബ്ഹാം വിശ്വസിച്ച്കുചപാ
രല, ് മകുക്ന് അവര് കാണകുവാന് കഴിയില്ലാരയങ്ി
ലകും അവ്ില് വിശ്വസിക്കുവാനുള്ള ദൃഢ്ിശ്ചയവകും 
ൈലവകുമകുള്ള്ായി ര്ളിയരപ്ടകുന് വിശ്വാസമാ
ണി്ന്. അവിടകുരത് വാഗ്ദത്ങ്ങളകുരട ്ിറചവറെല് 
എന്ാല് ആചത്ാ്ന്പാദി്ൊയവരെ മെണത്ില് 
്ിന്കും മഹ്്വത്ിചലക്കും, മഹകുമാ്ത്ിചലക്കും, 
അമര്്്്യിചലക്കും പകു്െകുദ്ധെിക്കുന്കു എന്കുള്ള്ന് 
മാത്രമല്ല എന്കും, കല്ലറയാകകുന് ് ടവറയില് ് ിന്കും 
ഭൂമിയിരല സകല കകുടകുംൈങ്ങരളയകും അബ്ഹാമിനു 
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്ല്കിയ “്ിരറെ സന്്ി മകുഖാന്െം ഭൂമിയിരല 
സകല ജാ്ികളകും അനുഗ്രഹിക്രപ്ടകും” എന് മഹ
ത്ായ വാഗ്ദത്ം ്ിറചവറെകുവാന് ഉയിര്പ്ിക്കുന്കു 
എന്കും അര്ത്ഥമാക്കുന്്ി്ാല് ഇത്രരയങ്ിലകും 
വിശ്വാസം ് ാം വികസിപ്ിചക്ണ്ട്ാണന്. ബദവത്ി
ലകും അവിടകുരത് വാഗ്ദത്ങ്ങളിലകും ഇത്െം ഒെകു 
വിശ്വാസം ഇല്ലാരയങ്ില് ബദവരത് പ്രസാദിപ്ി
ക്കുവാച്ാ അവിടകുന്ന് ഇചപ്ാള് മനുഷ്ൊശിയില് 
്ിന്കും ് ിെരഞ്ടകുത്കുരകാണ്ടിെിക്കുന്്ായ ഗണ
ത്ില് പങ്ാളികളാകകുവാച്ാ കഴിയില്ല.

്മെകുരട വിശ്വാസരത് ്ാം സ്വയം പെിചശാധി
ക്കുന്്ില് െിന്ാകകുലൊചകണ്ട്ില്ല. ആ കാെ്ം 
്മെകുരട കര്ത്ാവിരറെ കെങ്ങളില് ഏല്പ്ിക്കുക
യാണന് ചവണ്ട്ന്. ് ാം വിൊെിച്ചിെിക്കുന് െീ്ിയില് 
ആവില്ല മറിച്ചന് ് ാം ഒെിക്ലകും വിൊെിക്ാത് വശങ്ങ
ളില് ് ിന്ാകകും ് മകുക്കു പെിചശാധ് വെിക. ് മെള് 
ജീവിച്ചകുരകാണ്ടിെിക്കുന് ഈ “ദകുര്്ദേിവസത്ില്” ് മകു
ക്കുള്ള പെിചശാധ്കള് ഏരറയാരണന്കു അരപ്ാ
സ്തലന് ഉറപ്കു ്ല്കകുന്കു. ഈ കാലത്ന് ്മെകുരട 
വിശ്വാസത്ിനു ച്ര്ക്കു വെകുന് ആക്മണങ്ങരള 
രെറകുത്കു ് ില്ക്കുവാന് ബദവത്ിരറെ സര്വ്വായകുധ 
വര്ഗ്ഗം ്മകുക്കു ചവണം എന്കു അച്ദേഹം പറയകുന്കു. 
“്ിെരഞ്ടകുക്രപ്ട്ടവര്” വഞ്ചിക്രപ്ടകുവാന് ് ക്വ
ണ്ണം ഈ ആക്മണങ്ങള് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിെിക്കും.

എന്ാല് അവരെ ആര്ക്കും വഞ്ചിക്ാ്ാകാത്
്കുരകാണ്ടന് ബദവത്ിനു ്ന്ദി. ബദവം അവെകുരട 
അഭയസ്ാ്വകും വാസസ്ലവകും ആയിെിക്കുന്കു. 
അവെകുരട കാെ്ങ്ങളകുരട ചമല്ച്ാട്ടം ്ാന് സ്വീക
െിച്ചിെിക്കുന്കു. വഹിക്ാവകുന്്ില് അധികം പെീ
ക്കള് ്ല്കി ്ാന് അവരെ ചലേശിപ്ിക്കുകയില്ല. 
പെീക്ചയാടകു കൂരട ചപാക്കുവഴിയകും ്ല്കിത്െകും 
(1 രകാെി. 10:13). ഈ അഗ്നി ചശാധ്കരളക്കുറിച്ചന് 
അപൂര്വ്വമായി ് ാം ഒന്കും െിന്ിചക്ണ്ട്ില്ല. അവരയ
ക്കുറിച്ചകുള്ള ് മെകുരട കര്ത്ാവിരറെ സാക്്ത്ിലകുള്ള 

്മെകുരട വിശ്വാസം അവരയ രെറകുത്കു ് ില്ക്കുന്്ി
നു ് രമെ ് യ്ാറാക്കും. ് ാം അവിടകുരത് വെ്ത്ി
ല് വിശ്വസിച്ചാല് ശിെസ്സ്തവകും, കവെവകും, രെെകുപ്കും 
അണിയകുന്്ിനും ആത്ാവിരറെ വാളാകകുന് ബദവ
വെ്വകും, അവിശ്വാസത്ിരറെ ്ീയപെകുകരള രകടകു
ക്കുവാന് ് ക്്ായ വിശ്വാസത്ിരറെ പെിെ ധെിക്കു
ന്്ിലകും ഓചൊ അവസെത്ിലകും ്ാം രമച്ചരപ്ടകും. 
വെ്ത്ിനു രെവി രകാടകുക്ാര് ബദവത്ിരറെ 
ആയകുധവര്ഗ്ഗം ധെിക്കുന്വന് ആൊയാലകും അവന് 
്രറെ വിശ്വാസക്കുറവിര് അ്ായ്ന് അവിശ്വാസ
രത്യകും പട്ായകരറെ വെ്ചത്ാടകുള്ള അനുസെ
ണമില്ലായ്മചയയകുമാണന് കാണിക്കുന്്ന്. എല്ലാ മനുഷ്
െകുരടയകും പ്രവൃത്ികള് ഏ്കു െീ്ിയിലകുള്ള്ന് എന്കു 
പെിചശാധിക്രപ്ടകുരമന്കും ബദവീക സ്്ത്ാലകുള്ള 
രപാന്കും രവള്ളിയകും വിലചയറിയ കല്ലകുകളകും രകാണ്ടന് 
പണിയരപ്ട്ട വിശ്വാസം ഈ കാലരത് പെിചശാധ്ക
ളില് വിജയിക്കുരമന്കും അരപ്ാസ്തലന് ് മകുക്ന് ഉറപ്കു 
്ല്കിയചപ്ാള് ഈ വിഷയരത് ് മെകുരട കര്ത്ാവകു 
്ന്ായി മ്സിലാക്ിരയന്കു ്ാം ്ിെിച്ചറിയണം. 
അങ്ങര് ്മകുക്കുള്ള വിശ്വാസത്ിനു ആനുപാ്ി
കമായി ്മെകുരട ര്റൊയ ചവദശാസ്സ്തങ്ങളാകകുന് 
ഏ്കു മെവകും ബവചക്ാലകും ്ീക്ം രെയ്കുന്്ിനും 
്ാം ഉത്ാഹമകുള്ളവൊയിെിക്കും. കൂടാര് ഈ “ദകു
ര്്ദേിവസത്ില്” ഉറച്ചകു ് ില്ക്കുവാന് കഴിചയണ്ട്ിനു 
യഥാര്ത്ഥമായി കര്ത്ാവിചറെ്ാകകുവാന് ് രമെയകും 
ചയാഗ്ൊയി എണ്ണകുവാന് കര്ത്ാവിരറെ സഹായം 
ലഭിചക്ണ്ട്ിനു ഇടയാവകുകയകും മകുന്പറഞ്വയ്കകു 
പകെമായി ദിവ്വെ്ത്ിരറെയകും സ്വഭാവത്ിരറെയകും 
അമൂല്മായ കാെ്ങ്ങരള രവക്കുവാനും ്ാം ഉത്ാ
ഹമകുള്ളവൊയിെിക്കും. ്മെകുരട വിശ്വാസമനുസെിച്ചന് 
അ്കു ് മകുക്കു ലഭിക്കും; “എന്കു വന്ാലകും അവ്ില് 
വിശ്വസിക്ാം”. അ്കു ് മകുക്കു സ്വസ്് ് ല്കകുന്കു.

ഈ വെ്ം (രയശ. 43:2) വളരെ പ്രചൊദ്ം 
്ല്കകുന്്ാണന്. വിളിക്രപ്ട്ടവെകും ് ിെരഞ്ടകുക്
രപ്ട്ടവെകും അനുഭവത്ിരറെയകും അച്ചടക്ത്ിരറെയകും 
പെിചശാധ്കളകുരടയകും പാഠശാലയിലൂരട കടന്കു
ചപാചകണ്ട്കുള്ള്ി്ാല് ് മെകുരട എല്ലാ ആപത്കുക
ളിലകും കര്ത്ാവകു ് ചമൊടകു കൂരട ഉണ്ടാകകുരമന്കും, 
്മെകുരട എല്ലാ പെിചശാധ്കളിലകും വിപത്കുകളിലകും 
പീഡാനുഭവങ്ങളിലകും വ്ാകകുല്കളിലകും ്ചമൊടകു 
കര്ത്ാവകു സഹ്പിക്കുരമന്കും അറിയകുന്്ന് എത്ര 
ബധെ്ം പകെകുന് കാെ്മാണന്. “ചകാപാകകുലമായ 
ഒെകു കെകു്ലിനു പിന്ില് പകുഞ്ചിെിക്കുന് ഒെകു മകുഖം 

അതു െനസ്ിലയാക്ുവയാന്  
ദദവം നിങ്ങയളയാെു  
ആവശ്മപ്െുന്ില്ല. 

തനിക്് ഉള്ളതിമന  
വിശ്സിക്ുവയാനയാണ്  

അവിെുന്് നിങ്ങയളയാെു  
യ�യാദിക്ുന്ത്. 

യിമര. 29:11
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്ാന് മറച്ചകുരവക്കുന്കു” (സ്തകു്ിഗീ്ം 63). വിപത്കു
കളകുരടയകും ് ിൊശകളകുരടയകും വ്ാകകുല്കളകുരടയകും 
രവള്ളം ്മെിചലക്കു വെകും. എന്ാല് ്ാം ഒഴകുക്ി
ര്ാത്കു ് ീന്കുവാന് പാടില്ല; ് ല്ല ഭടന്ാരെചപ്ാരല 
കഷ്ട്കള് അഭിമകുഖീകെിക്ണം. എന്ാല് ജീവി
്ത്ിരറെ ഒഴകുക്ിച്ാടകു ചപാൊടകുന്്ിനു ്മകുക്ന് 
ലഭിക്കുന് ൈലത്ിരറെ ഉറവിര് ്ാം ഒെിക്ലകും 
മറക്െകു്ന് – “്ീ രവള്ളത്ില് കൂടി കടക്കുചപൊള് 
ഞാന് ് ിചന്ാടകു കൂരട ഇെിക്കും”. എത്ര അനുഗ്രഹി
ക്രപ്ട്ട െിന്! “എരന് ശക്്ാക്കുന്വന് മകുഖാ
ന്െം ഞാന് സകലത്ിനും മ്ിയാകകുന്കു” “എരറെ 
ശക്ി ൈലഹീ്്യില് ് ികഞ്കുവെകുന്കു” എന്കും 
അവിടകുന്ന് ഉറപ്കു ് ല്കകുന്കു (ഫിലി. 4:13; 2 രകാെി. 
12:9). രയശ. 43:2 കഷ്ടങ്ങളകുരട പകുഴകരളയാണന് കകു
റിക്കുന്ര്ങ്ിലകും ് ാം അവരയ കടക്കുചപൊള് അവ 
്രമെ കവിരഞ്ാഴകുകില്ല എന്കും അവയ്കകു ്രമെ 
്ശിപ്ിക്കുവാന് കഴിയില്ല എന്കും ഉറപ്കു ് ല്കകുന്കു. 
മറിച്ചന് കര്ത്ാവകു ് ിെരഞ്ടകുക്രപ്ട്ടവരെ സകുെക്ി
്മായി മറകുകെയിചലക്കു വലിച്ചകുകയറെകും, അവിരട 
അവര്ക്കു കൂടകു്ല് സമൃദ്ധമായി ജീവന് ലഭിക്കും. 
്രറെ മണവാട്ടിക്കു ്ല്ചകണ്ട്ായ മഹ്്വവകും 
ൈഹകുമാ്വകും അമര്്്്യകും ് ല്കകും – ് രറെ മണ
വാട്ടി എന്ാല് മനുഷ്െകുരട മക്ളില് ്ിന്കു കൂട്ടി
ചച്ചര്ക്രപ്ട്ട ് രറെ ് ിെരഞ്ടകുക്രപ്ട്ടവൊകകുന്കു.

മറെകു ്ാലകു ്ിെരഞ്ടകുക്രപ്ട്ടവര്ക്കു ചെെകു
ന്്കു ചപാരല ്രന് “അംഗീകെിക്രപ്ട്ടവെകും 
വിശ്വസ്തെകും” എന് വാക്ന് എപ്ിഫ്ി പാളയ സമ
ര്പ്ി്ര്ക്കും ചെെകുന്കു. ഈ ചലഖ്ത്ില് ് ാം സകു
വിചശഷയകുഗ സഭരയക്കുറിച്ചാണന് പറഞ്്ന്. ഈ 
െിന്രയ ഇ്ി ് മകുക്കു വിപകുലീകെിക്ാം 1 ് ിരമാ. 
3:15 ല് ്ാം ഇങ്ങര് വായിക്കുന്കു, “്ാമസിച്ചകു 
ചപായാചലാ ജീവനുള്ള ബദവത്ിരറെ സഭയാകകുന് 
ചദവാലയത്ില് ്ടചക്ണ്ട്ന് എങ്ങര്രയന്കു 
്ീ അറിചയണ്ട്ിനു ഞാന് എഴകു്കുന്കു”. ബദവ
ത്ിരറെ ഈ ഭവ്ം ക്ിസ്ത്ാ്ികള് കൂടി വെകുന് 
്ൂണകുകള് ഉള്ളച്ാ ഇല്ലാത്ച്ാ ആയ രവറകും 
രകട്ടിടമല്ല. അ്ന് യഥാര്ത്ഥ സഭയാണന്, എലേീസ് 
ആണന്. “എലേീസ്” എന് ഗ്രീക്കു പദത്ി്ര്ത്ഥം ് ി
െരഞ്ടകുക്രപ്ട്ടവെകുരട കൂട്ടം എന്ാണന്. അങ്ങര് 
പ്രാചദശികമായ സ്ലങ്ങളില് ്ിന്കു വ്്്സ്തമാ
യി രപാ്കുവായ സഭയില് എങ്ങര് രപെകുമാറണ
രമന്കു ഇവിരട വിശ്വാസികരള അച്ദേഹം ്ിര്ച്ദേ
ശിക്കുകയാണന്.

എക്ീസ്യയാണ് ദദവതിമറെ ഭവനം
്ാമചഥയ ബക്സ്തവെകുരട വിവിധ കൂട്ടങ്ങള് 

കൂടിവെവകുകള് ്ടത്കുന് രകട്ടിടങ്ങരള സഭകള് 
എന്കു വിളിക്കുന്്ന് ഇന്കു വളരെ പ്ിവകുള്ള കാ
െ്മാണന്, എന്ാല് ഇ്ന് ്ിെകുരവഴകുത്ിന് പ്രകാെ
മകുള്ള പ്രചയാഗത്ില് ്ിന്കു വിഭിന്മാരണന്കും, 
അ്ിചറെ്ായ പ്രാ്ികൂല്ങ്ങള് അ്ിനുരണ്ടന്കും 
ഞങ്ങള് വിശ്വസിക്കുന്കു. ്ിെകുരവഴകുത്ില് അവ 
ഉപചയാഗിച്ചിെിക്കുന്്നുസെിച്ചന് സഭ എന് പദം 
കര്ത്ാവിരറെ ്ിെരഞ്ടകുക്രപ്ട്ട ജ്ത്ിരറെ 
കൂട്ടായ്മരയയാണന് സൂെിപ്ിക്കുന്്ന്. അല്ലാര് 
അവര് കൂടിവെകുന്്ന് എവിടമാണന് എന്്കുമായി 
അ്ി്ന് യാര്ാെകു ൈന്ധവകുമില്ല. ഒചന്ാ െചണ്ടാ 
ചപര് അവെകുരട കര്ത്ാവിരറെയകും വീരണ്ടടകുപ്കുകാ
െരറെയകും ചപെില് വിശ്വാസത്ില് കൂടി വന്ാല് 
്രറെ സാന്ിധ്ം അവെകുരട ് ടകുവിലകുരണ്ടന്കു ് ാന് 
പറയകുന്കു. അങ്ങര്യകുള്ളവര് കൂടകുന്്ാണന് ഒെകു 
എലേീസ്ാ, ഒെകു സഭ, കര്ത്ാവിരറെ ഒെകു കൂട്ടായ്മ 
എന്കു അരപ്ാസ്തലന് ഉറപ്കു ്ല്കകുന്കു. അങ്ങര് 
ബദവജ്ത്ിരറെ ്ിെവധി കൂട്ടായ്മകചളാ എലേീ
സ്കചളാ ഉണ്ടന്. അങ്ങര് സകല ക്ിസ്ത്ാ്ികളകും 
സചഹാദെന്ാര് ആയിെിക്കുന്്ി്ാലകും അവര് ഒചെ 
ശിെസില്, ഗകുെകുവില്, അധികമായി ക്ിസ്തകുവില് 
ഒന്ായിെിക്കുന്്ി്ാലകും ഒെകു സഭ ഒെകു കൂട്ടായ്മ
യാണന് എന്കു പറയാം (PT’ 49, p. 178).

ഈ െിത്രം ഞങ്ങള് വ്ക്മാക്രട്ട: എപ്ിഫ്ി 
പാളയ സമര്പ്ി്രെ “ആദ്ജാ്ന്ാെകുരട സഭ” 
ആയിട്ടല്ല കണക്ാക്കുന്്ന്.

എബ്ാ. 12:23 ല് “സര്വ്വസംഘത്ിനും ആദ്ജാ്
ന്ാെകുരട സഭയ്കകും” എന്കു ് ാം വായിക്കുന്്ന് ഭൗമിക
മായ ഒെകു സഭയകുരടയകും പട്ടികയില് ചപരെഴകു്ിയിെി
ക്കുന്കു എന് ് െത്ില് അല്ല മറിച്ചന് “സ്വര്ഗ്ഗത്ില്” 
ചപരെഴകു്ിയിെിക്കുന്കു എന്ാണന്. 2 ്ിരമാ. 2:1 ല് 
്ാം ഇങ്ങര് വായിക്കുന്കു, “കര്ത്ാവകു ് ്ിക്കുള്ള
വരെ അറിയകുന്കു”. കര്ത്ാവിനു മാത്രചമ ആൊണന് 
യഥാര്ത്ഥ ക്ിസ്തീയ വിശ്വാസികള് എന്കും ആൊണന് 
കപടവിശ്വാസികള് എന്കും ഹൃദയരത് ആൊഞ്ന് 
അറിയകുവാന് കഴിയൂ. സകുവിചശഷയകുഗത്ിരല യഥാ
ര്ത്ഥ വിശ്വാസികളാണന് “ജീവനുള്ള ബദവത്ിരറെ 
സഭ” ആയി മാറിയിെിക്കുന്്ന്. അരപ്ാസ്തല്ായ 
പൗരലാസന് ഇങ്ങര് എഴകു്കുന്കു, “അ്കുരകാണ്ടകു 
വിശകുദ്ധ സചഹാദെന്ാചെ, സ്വര്ഗ്ഗീയ വിളിക്ന് ഓഹെി
ക്ാൊയകുചള്ളാചെ, ് ാം സ്വീകെിച്ചകു പറയകുന് അരപ്ാ
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സ്തലനും മഹാപകുചൊഹി് നുമായ ചയശകുവിര് ശ്രദ്ധിച്ചകു 
ച്ാക്കുവിന്... ചയശകുവകും ്രന് ്ിയമിച്ചാക്ിയവ
നു വിശ്വസ്ത്ാകകുന്കു... സര്വ്വവകും െമച്ചവന് ബദവം 
്രന്. ് രറെ ഭവ്ത്ിരലാരക്യകും ചമാരശ വിശ്വസ്ത
്ായിെകുന്്ന് അെകുളിരച്ചയന് വാ്ിെകുന്്ിനു സാക്്ം 
പറയകുന് ഭൃ്്്ായിട്ടചത്ര. ക്ിസ്തകുചവാ ്രറെ ഭവ്
ത്ിനു അധികാെിയായ പകുത്ര്ായിട്ടകു ് രന്; പ്ര്്ാശ
യകുരട ബധെ്വകും പ്രശംസയകും ് ാം അവസാ്ചത്ാളം 
മകുറകുരക പിടിച്ചകു രകാണ്ടാന് ് ാം ് രന് അവിടകുരത് 
ഭവ്മാകകുന്കു” (എബ്ാ. 3:1,2,5,6). ഓചൊ വിശ്വാസി
കളകും പാത്രങ്ങളായി ഉള്ള ഒെകു “ബദവത്ിരറെ ഭവ
്രത്ക്കുറിച്ചന്” അരപ്ാസ്തലന് 2 ്ിരമാ. 2:20 ല് 
പറയകുന്കു. ്മകുരക്ല്ലാവര്ക്കും അ്ില് എചന്ക്കും 
വസിക്കുവാന് പെിശ്രമിക്ാം (BS’ 81, p. 27)!

കര്ത്ാവിരറെ കാഴ്ചപ്ാടില് ് ിന്കും, ് ാന് ് രന് 
ശിെസായിെിക്കുന്്കും, മഹാപകുെകുഷാെരത്യകും യകു
വവീെന്ാരെയകും ആദ്ജാ്സഭയകുരട സകലരെയകും 
വിശാലാര്ത്ഥത്ില് ഉള്രപ്ടകുത്ിരക്ാണ്ടകുള്ള്കും 
്ാന് െൂപീകെിച്ച്കുമായ ഏക സ്് സഭ അ്ായ്ന് 
ആത്ീയമായ സംഘം ഒചന്യകുള്ളകു (E-4, pp 323,330, 
ഖണ്ിക 5 p. 393 ഖണ്ിക 1).

ഈ ആത്ീയ സംഘത്ില് മാത്രമാണന് ് ാം അം
ഗങ്ങളായിെിക്കുന്്ന്. ് മകുക്കും മറെകു സമര്പ്ി്ര്ക്കും 
(ബൈൈിള് സ്റാന്ചഡര്ഡന് മി്ിസ്ട്ീസന് (LHMM) 
എന്കു ചകട്ടിട്ടില്ലാത്വര് ചപാലകും) അംഗങ്ങളാകകു
വാന് അവകാശം ലഭിച്ച യഥാര്ത്ഥ സഭ അഥവാ 
മ്പെമായ സംഘം ബ്ദര് ചജാണ്സരറെ ആശയ
ത്ില് പ്രാചദശികവകും രപാ്കുവായകും അദൃശ്മാരണ
ങ്ിലകും, ഒെകു സ്ലചത്ാ അച്കം സ്ലങ്ങളിചലാ 
ആയാലകും അ്ിരറെ ചവലയിലൂരടയകും ക്മീകെണ
ങ്ങളിലൂരടയകും കൂട്ടായ്മകളിലൂരടയകും ചവലക്ാെി
ലൂരടയകും ദൃശ്മായി കാണിക്കുന്കു. മറെകു െീ്ിയില് 
പറഞ്ാല്, വിവിധ എലേീസ്കരളചയാ, വിവിധ 
വ്ക്ികരളചയാ രപാ്കുവായ ഒെകു ദൃശ്ശെീെമാ
യി കാണിക്കുന് ജീവനുള്ള ബദവത്ിരറെ സഭയ്കന് 
ദൃശ്മായ രപാ്കു സംഘട് ഇല്ല (PT’ 56. P. 43).

ഒെകു ചൊദ്ത്ിനുള്ള ഉത്െം: ക്ിസ്തകുവിരറെ ശെീെ
ത്ിരറെയകും സഭയകുരട ശെീെത്ിരറെയകും െിഹ്നങ്ങള് 
പ്രഥമമായി ഉള്രപ്ട്ടിെിക്കുചപൊള് ്രന് വിശാല
മായ അര്ത്ഥത്ില് ബദവത്ിരറെ ഈ കാലരത് 
സമര്പ്ി്ൊയ ജ്ങ്ങള് സഭയകുരട അ്ായ്ന് 
എലേീസ്യകുരട (വിളിക്രപ്ട്ടവെകുരട) ഭാഗമായിെി
ക്കുകയാല് ഇവര്ക്കും ഇച് ് ്്വം ൈാധകമായിെി

ക്കുന്കു. രെറിയ ആട്ടിന്കൂട്ടമല്ലാത് മറെകുള്ളവരെയകും 
ചയശകുക്ിസ്തകുവിച്ാടകുള്ള വിവാഹൈന്ധത്ിലൂരട 
െിത്രീകെിച്ചിട്ടകുണ്ടന് എന്കു ് ാം മറക്െകു്ന്. െൂത്ന് ചൈാ
വസകുമായകുള്ള വിവാഹൈന്ധത്ില് കര്ത്ാവായ 
ചയശകുവിച്ാടകുള്ള യകുവവീെന്ാെകുരട വിവാഹൈന്ധ
രത്യാണന് കാണിക്കുന്്ന് (െൂത്ന് 4:10-13; E 4, 
pp. 394,395). ആചത്ാ്ന്പാദി്െല്ലാത്, ആത്പ്ര
കാശി്ൊയ സമര്പ്ി്െകും ക്ിസ്തകു എന് ശിെസിനു 
കീഴിലാണന്. ക്ിസ്തകുവിര് പഠിപ്ിക്കുവാ്ല്ല മറിച്ചന് 
അവ്ില് ് ിന്കു പഠിക്കുവാന് ലഭിച്ച അവകാശത്ി
ലാണന് അവര് ആ്ന്ദിചക്ണ്ട്ന് (PT’ 82, p. 94).

ചമഘസ്തംഭവകും അഗ്നിസ്തംഭവകും സമാഗമ് കൂടാെ
ത്ിനു ച്രെ മകുകളിലാണന് ് ിലയകുറപ്ിച്ചിെകുന്്ന്, പാ
ളയത്ിചലാ പ്രാകാെത്ിചലാ അല്ല. പകുൊ്് വീെന്ാ
ര്ക്ന് ് ല്കിയിെകുന്്കുചപാരല ് രന് ബദവം ഇന്ന് 
രപാെകുളിരല പാളയത്ിലകുള്ളവര്ക്കും “യഥാര്ത്ഥമാ
യി പശ്ചാത്പിക്കുകയകും വിശ്വസിക്കുകയകും രെയ്കു
ന്വര്ക്ന്” – കൂടാെത്ിലകുള്ള സമര്പ്ി്ൊയ പെീ
ക്ാര്ത്ഥ ് ീ്ീകെണം ഉള്ളവര്ക്കും ബദവം ഇചപ്ാള് 
പ്രകാശ്വകും അനുഗ്രഹങ്ങളകും ് ല്കകുന്കു. പകുൊ്് 
വീെന്ാര് അവെകുരട കാലത്ായിെകുന്്കുചപാരല എപ്ി
ഫ്ി പ്രാകാെത്ിലകും എപ്ിഫ്ി പാളയത്ിലകുമകുള്ള 
സമര്പ്ി്ൊയവര് ആണന് ബദവത്ിരറെ ഇചപ്ാഴരത് 
വാസസ്ലം. ബദവത്ിനു ജ്ങ്ങളകുമായി കണ്ടകുമകുട്ടകു
വാനും അനുഗ്രഹം ്ല്കകുവാനുമകുള്ള ഇടം [ആത്ീയ 
്ിെരഞ്ടകുപ്ിന് കീഴിലകുള്ളവര് ഏവെകും ് ിെരഞ്ടകു
ക്രപ്ട്ടിെിക്യാല് യകുവവീെന്ാെകും, എപ്ിഫ്ി പാളയ 
സമര്പ്ി്െകുമാണന് ഈ മഹാഅനുഗ്രഹരത് സ്വീകെി
ക്കുന്്ന്]. ആയ്ി്ാല് ഇ്കു യഥാര്ത്ഥ സഭയകുരട 
അഥവാ മ്പെമായ സംഘത്ിരറെ ഭാഗമാണന്.

 കര്ത്ാവിരറെ വിശാലമായ എപ്ിഫ്ിയില് 
അഥവാ അരപ്ാകാലകുപ്ില് ഉള്ള മഹാ കഷ്ടകാലത്ി
ലാണന് മഹാപകുെകുഷാെം അവെകുരട ആത്പ്രകൃ്ിയി
ചലക്കുള്ള പകു്െകുത്ഥാ്ം സ്വീകെിച്ച്ന്. യകുവവീെന്ാര് 
അവെകുരട ചവല പൂര്ത്ിയാക്ി പകുൊ്െവീെന്ാചൊ
ടകു കൂരട “്രല്ലാെകു പകു്െകുത്ഥാ്ത്ിനു” (എബ്ാ. 
11:35) പങ്ാളികളാകകുവാന് ചയാഗ്രെന്കു സ്വയം 
ര്ളിയിക്കുകയകും കൂടാര് എപ്ഫ്ി പാളയ സമ
ര്പ്ി്ര് ഭൂമിയിരല ് ങ്ങളകുരട മഹ്്വത്ി്ായി ഒെകു
ക്രപ്ട്ടകുരകാണ്ടിെിക്കുകയകും രെയ്കുന്കു. ബദവത്ി
രറെ സമര്പ്ി് ജ്മായിെിക്കുന് പെിശകുദ്ധാത്ാവന് 
പ്രാപിച്ചവൊയ ഇവര് ് ങ്ങളകുരട വീരണ്ടടകുപ്ി്ായി 
കാത്കുരകാണ്ടന് ഉള്ളില് ഞെങ്ങകുന്കു (PT’ 69, p. 36).
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കകിസ്തീയ പടയാളികള്
CHRISTIAN SOLDIERS

“പെ യ�ര്തവമന പ്രസയാദിപ്ിയക്ണ്ടതിനു യയാമതയാരു പെയയാളിയും ജീവനകയാര്ങ്ങളില്  
ഇെമപെയാതിരിക്ുന്ു” – (2 തിമെയാ. 2:4).

ഈ ്ിെകുരവഴകുത്ന് ഒെകു 
ചൊദ്ം ഉന്യിക്കുന്കു. 
ആൊണന് ്രമെ പട ചെ
ര്ത്്ന്? മറൊെകുമല്ല ്മെകുരട 
സ്വര്ഗ്ഗീയ പി്ാവകും ്മെകുരട 
കര്ത്ാവകുമായ ചയശകുക്ിസ്തകു
വകുമാണന് ക്ിസ്തീയ ബസ്്ത്ി
ല് പടയാളികളായി ് രമെ ചെ
ര്ത്്ന്. അ്ി്നുസൃ്മായി 
്ാം പാടകുന്കു: “ചയശകുവിരറെ 
ക്ൂശന് മകുന്പില് പിടിച്ചകുരകാ
ണ്ടന് യകുദ്ധത്ിരലന്ചപാരല മകുചന്ാട്ടകു ് ീങ്ങൂ ക്ിസ്തീയ 
പടയാളികരള”. ്മെകുരട വിളിയകും ്ിെരഞ്ടകുപ്കും 
ഉറപ്ാചക്ണ്ട്ിനു ലൗകീകമായ അഭിപ്രായങ്ങരള
ക്കുറിച്ചല്ല ്മെകുരട ബദവചത്യകും ക്ിസ്തകുവിര്യകും 
പ്രസാദിപ്ിചക്ണ്ട്ിര്ക്കുറിച്ചന് ് ാം െിന്ിക്ണം. 1 
രകാെി. 10:31 ല് അരപ്ാസ്തലന് ഇങ്ങര് പറയകുന്കു, 
“ആകയാല് ്ിങ്ങള് ്ിന്ാലകും കകുടിച്ചാലകും എന്കു 
രെയ്താലകും എല്ലാം ബദവത്ിരറെ മഹ്്വത്ി്ായി 
രെയന് വിന്”. ് ാം ക്ിസ്തകുവിച്യകും പ്രസാദിപ്ിചക്ണ്ട
്ാണന്. ് ാം ബദവചത്യകും ക്ിസ്തകുവിച്യകും പ്രസാദി
പ്ിക്കുന്വൊയിെകുന്ാല് ് മെകുരട വിളിയകും ് ിെരഞ്
ടകുപ്കും ഉറപ്ാക്കുന്കു എന്കുള്ള്ന് ് ിശ്ചയമാണന്.

്ിെവധിചപ്ര് “മകുചന്ാട്ടകു ് ീങ്ങൂ ക്ിസ്തീയ പടയാ
ളികരള” എന്കു പാടകുന്കുണ്ടന് എങ്ിലകും അവെകുരട 
വാക്കുകളകുരട അര്ത്ഥരത്യകും ക്ിസ്തീയ ചപാൊട്ട
ത്ിരറെ പ്രാധാ്്രത്യകും ് ങ്ങള് അപൂര്ണ്ണമായി 
മ്സിലാക്കുന്വൊണന്. ഈ ചപാൊട്ടം സ്വാ്ന്ത്ര്
ത്ിനു ചവണ്ടിയകുള്ള്കും ആ പദത്ിരറെ ഏറെവകും ചശ്ര
ഷ്ഠവകും മികച്ച്കുമായ ആശയം അടങ്ങിയിെിക്കുന് 
ചപാൊട്ടവകുമാണന്. വ്ക്മായി മ്സിലാക്കുകയാ
രണങ്ില് സ്വാ്ന്ത്ര്ം എന്ാല് ബദവത്ിരറെ ദൃ
ഷ്ടിയിലകും ഭൂെിപക്ം അംഗീകെിച്ച്കും െമച്ച്കുമായ 
ചദശത്ിരല ് ിയമങ്ങള്ക്കും അനുസൃ്മായി “ശെി 
രെയ്കുവാനുള്ള സ്വാ്ന്ത്ര്മാണന്”.

രമെകുക്രപ്ടാത് അവസ്യിലകുള്ള സ്വാഭാവിക 
മ്സിരറെ അൊജക്്വത്ിരറെ അവസ്രയ ഇ്ന് 

ഒെകു വലിയ അളവില് വ്
ക്മാക്കുന്കു. ്ീ്ിയകുരട 
്്്വങ്ങരള ഭാഗികമായകും, 
െെിത്രത്ിരല പാഠങ്ങരള 
ഭാഗികമായകും വിലമ്ിച്ചകു
രകാണ്ടന് സകലെകുരടയകും 
അവകാശങ്ങരള ഭദ്രമാക്കു
വാന് ചദശത്ിരല ്ിയമങ്ങ
ള്ക്കു െൂപം ്ല്കിരക്ാണ്ടന് 
്ാഗെിക്്വം ശ്രമിക്കുന്കു. 
സ്വാര്ത്ഥ് എല്ലാ ഹൃദയങ്ങ

ളിലകും പ്രൈലമായ ഘടകമായി സ്വാഭാവികമായി 
ഉള്ള്ി്ാല് ഏറെവകും സംസ്ക്കാെമകുള്ളവെകുരട ചപാലകും 
്ിയമങ്ങചളാ സമ്പ്രദായങ്ങചളാ ചപാലകും ്ികവകു
ള്ള്ല്ല: അ്ായ്ന് ഏറെവകും ൈൃഹത്ായ സംെക്
ണചമാ ഏറെവകും വിശാലമായ വ്ക്ി സ്വാ്ന്ത്ര്ചമാ 
ചപാലകും എചപ്ാഴകും സകുെക്ി്മായിെിക്ില്ല.

ക്ിസ്തീയ യപയാരയാട്ം
സകല ് ിയമ ് ിര്മൊ്ാക്ളകും ് ടത്ിപ്കുകാെകും 

എല്ലാം അപൂര്ണ്ണെകും പക്പാ്മകുള്ളവെകും സ്വാര്ത്ഥ
െകുമാരണന്കു കണക്ാക്കുചപൊഴകും ് ാം ഇന്കു ചലാ
കത്ില് കാണകുന് ്ീ്ിയകുരടയകും സ്വാ്ന്ത്ര്ത്ി
രറെയകും അളവില് ആശ്ചെ്രപ്ടകുന്കു. എല്ലാ ്ിയമ 
്ിര്മൊ്ാക്ളകും വിശകുദ്ധെകും, ദിവ് ക്മീകെണങ്ങ
ചളാടകു പൂര്ണ്ണമായി രപാെകുത്ത്ില് ഉള്ളവെകും 
അവെകുരട മര്്്ശെീെങ്ങളകുരട അപൂര്ണ്ണ്കളാല് 
വളരെ രെറിയ അളവില് മാത്രം ്ിയന്ത്രിക്രപ്ട്ട
വെകും മാത്രമാരണങ്ില്, ചലാകത്ില് ്ാം ഇന്കു 
കാണകുന്്ിച്ക്ാള് മികച്ച ്ിയമങ്ങള് ്മകുക്കു 
പ്ര്ീക്ിക്ാ്ാകില്ല; മാദ്ധ്സ് ഭെണത്ിരല ൊ
ജാക്ന്ാെകും പകുചൊഹി്ന്ാെകും എന് ്ിലയില് 
സഭ, ബദവീക ജ്ാ്ത്ിരറെയകും ശക്ിയകുരടയകും 
പിന്ൈലത്ില് ് ികച്ചകും പൂര്ണ്ണ്യകുള്ളവൊയിെി
ക്കുരമന്കു ് ിെകുരവഴകുത്കുകള് ് മകുക്കു വ്ക്മായി 
കാണിച്ചകു ് െകുന്ിരല്ലങ്ില് ഇചപ്ാള് ഉള്ള സര്ക്ാര് 
്ിയന്ത്രണചത്ക്ാള് രമച്ചമായര്ാന്കും ്മകുക്കു 
പ്ര്ീക്ിക്ാമായിെകുന്ില്ല. 

എങ്ങമന ദദയവഷ്ം അറിയയാം
്മകുക്ന് അറിയാന് കഴിയാത് പല കാെ്ങ്ങളകും 
്ിെശ്ീലയ്കകു പിന്ില് ്ടക്കുന്കു. ചറാമ. 8:24-26

്ാം ബദവത്ില് വിശ്വസി
ക്ണം! വിശ്വസ്തൊയവച്ാടന് 
ബദവം എന്ന് രവളിരപ്ടകുത്ി
യിെിക്കുന്കു, എന്ന് കല്പ്ി

ച്ചിെിക്കുന്കു, എന്ന് വാഗ്ദത്ം 
രെയ്തിെിക്കുന്കു 

മത്ാ. 6:24-34
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ചലാകരമപൊടകുമകുള്ള വിവിധ അളവിലകുള്ള സം
സ്ക്കാെങ്ങരള ്ാം ്ാെ്മ്ം രെയ്കുചപൊള് ഏറെവകും 
വിചവകമകുള്ള്കും ഏറെവകും മികച്ച്കുമായ ് ിയമങ്ങളകും 
അവയകുരട ഏറെവകും വിചവകമകുള്ള്കും മികച്ച്കുമായ 
്ടപ്ാക്ലകും യകുക്മായ ് ിൈന്ധ്കള്ക്കുളില് ് ി
ന്കുരകാണ്ടകു ജ്ത്ിനു ് ല്കകുന് ഏറെവകും മഹത്ായ 
യഥാര്ത്ഥ സ്വാ്ന്ത്ര്വകും കാണകുവാന് സാധിക്കുന്
്ന് ദിവ്സചന്ദശരത് അ്ായ്ന് ബൈൈിളിര് 
ഏറെവകും ആദെിക്കുന് ൊജ്ങ്ങളിലാണന് എന്കു ് ാം 
ശ്രദ്ധിക്ണം. ഈ ബദവവെ്രത് ഏറെവകും ഗൗെ
വാവഹമായി കണക്ാക്ിരക്ാണ്ടന് ചയശകുവിരറെ 
കാല്ച്ചകുവടകു പിന്പറെി ക്മചയാരട ഓടകുവാന് ലൗ
കീകമായ ് ാ്ന്പെ്ങ്ങളകും ഭാെങ്ങളകും ് ടസങ്ങളകും 
മാറെിവയന് ക്കുന് ്ിെരഞ്ടകുക്രപ്ട്ടവരെ മാത്രമല്ല 
പൂര്ണ്ണ സമര്പ്ണത്ിരറെ പടിയിചലരക്ത്ാത്വ
ൊയ ് ിെവധിചപ്െകുരട മ്
സകുകരളയകും ബദവവെ്ം 
സ്വാധീ്ിച്ചിട്ടകുരണ്ടന്കുള്ള 
വാദഗ്ി വളരെ ൈലവ
ത്ാണന്. ഒെകു വാക്ില് പറ
ഞ്ാല് ക്ിസ്തകു ്രമെ സ്വ
്ന്ത്രൊക്കുന് സ്വാ്ന്ത്ര്ം 
എന്കും രെയ്കുവാനുള്ള 
സ്വാ്ന്ത്ര്മല്ല, യകുക്ിയകു
രടയകും, ് ീ്ിയകുരട, ചനേഹ
ത്ിരറെയകും സ്വാ്ന്ത്ര്മാ
ണന്. ദിവ്ശിക്ണത്ിരറെ 
ആത്ാവന് ഒെകുവന് സ്വീകെിക്കുന്്ിനു ആനുപാ്ി
കമായി അവന് സ്വ്ന്ത്ര്ാകകുന്കു.

ഇചപ്ാഴരത് സംസ്ക്കാെരത് ക്ചമണ അൊെ
ക്്വത്ിചലക്കു ്കര്ത്ന് എറിയകുന് സ്വാ്ന്ത്ര്
ത്ിരറെ ര്റൊയകുള്ള അവ്െണം ചലാകരമപൊടകും 
ചവഗത്ില് പെക്കുന്കു എന്കു ്ിെകുരവഴകുത്ിരല 
പ്രവെ്ങ്ങളില് ് ിന്കും പത്രമാധ്മങ്ങളില് ് ിന്കും 
്ാം ദി്ംച്ാറകും കാണകുചപൊഴകും, ഇന്കും ഈ ചലാ
കത്ില് ്ിലരകാള്ളകുന് രപാ്കുവായ സ്വാ്ന്ത്ര്
ത്ി്ായി ബദവത്ിനു ്ന്ദി പറയകുന്കു.

സാംസ്ക്കാെിക ചലാകം ഒെകു പാഠശാലയിരലന് 
ചപാരല സ്വയം വിവിധ മാര്ഗ്ഗങ്ങളായി ് ിെിഞ്ിെി
ക്കുന്കു. അവയില് െില്ന് കൂടകു്ല് പകുചൊഗമിച്ച
്കും െില്ന് ഒട്ടകു പകുചൊഗ്ി കകുറഞ്്കുമായിെിക്കും.

ഏറെവകും ്ാഴ്ന്ന ഒെകു വിഭാഗം സ്വാ്ന്ത്ര്രത് പൂ
ര്ണ്ണമായകും ര്റൊയി മ്സിലാക്കുന്കു. അ്ിര് 

ചകവലം ഒെകു അനുമ്ിയായി, സ്വയം ഇച്ാശക്ി
യായി കണക്ാക്കുകയകും സ്വാര്ത്ഥപെമായ ് ിയന്ത്ര
ണത്ിലായിെിക്കുകയകും ് ാ്ന്പെ്ങ്ങള്ക്കു വിെകുദ്ധ
മാവകുകയകും രെയ്കുന്കു, സ്വാ്ന്ത്ര്രത്ക്കുറിച്ചകുള്ള 
സങ്ല്പ്ം യകുക്ിെഹി്വകും ഹാ്ികെവകുമാരണന് 
വസ്തകു് ്ിെിച്ചറിയകുന്്ില് അവര് പൊജയരപ്ടകു
ന്കു. 

െണ്ടാമരത് വിഭാഗം സ്വാ്ന്ത്ര്രത് വിലമ്ി
ക്കുകയകും ആവശ്ം ശക്മാകകുചപൊള് ഏറെവകും യകു
ക്മായ െീ്ിയില് അ്ിച്ാടകു കീഴടങ്ങകുകയകും 
രെയ്കുന്കു. സ്വാ്ന്ത്ര്ം ് ്്വത്ിരറെ കാെ്മല്ല, ് യ
ത്ിരറെ കാെ്മാണന്. ഒെകു വര്ഗ്ഗം ജ്സമൂഹത്ിനു
ള്ള സ്വാ്ന്ത്ര്രത് അംഗീകെിക്കുന്കു. എന്കുരകാ
രണ്ടന്ാല് അല്ലാത്പക്ം അവര് വിപ്ലവകാെികള് 
ആയിത്ീെകും. ഭൂെിപക്ം അനുവദിക്കുന് അളവിചല

ക്ന് അ്ന് അ്ിരറെ അവ
കാശത്ിരറെ െെടിര് 
വലിച്ചകു ്ീട്ടകുന്കു. സ്വാ്
ന്ത്ര്ത്ിരറെ എല്ലാ അനു
മ്ിരയയകും ്ിയന്ത്രിക്കു
ന്്ന് സ്വാര്ത്ഥ്യാണന്. 
മാത്രവകുമല്ല സ്വയത്ിനുചവ
ണ്ടി കൂടകു്ല് സ്വാ്ന്ത്ര്
വകും അവകാശവകും ഉറപ്കു
വെകുത്കുവാന് ശ്രമിക്കുന് 
ഓചൊ ഉദ്മങ്ങരളയകും 
സ്വാര്ത്ഥ് ്ിയന്ത്രിക്കു

ന്കു. ്ാ്ന്പെ്ത്ിലകുള്ള ബവെകുദ്ധ്ം മാത്രമാണന് 
ഇചപ്ാള് ചലാകം അനുഭവിക്കുന് സ്വാ്ന്ത്ര്ത്ിരറെ 
അളവന് കാത്കു സൂക്ിക്കുന്്ന്. 

മറെകു െണ്ടകു വിഭാഗങ്ങള്ക്കും മ്സിലാക്കുവാച്ാ 
വിലമ്ിക്കുവാച്ാ ആകാത് സ്വാ്ന്ത്ര്ത്ിരറെ 
ധാെണയാണന് മൂന്ാമരത് വിഭാഗത്ിനുള്ള്ന്. സ്വാ
ര്ത്ഥ്യകുരട ് ാ്ന്പെ്ത്ിലല്ല എല്ലാവചൊടകുമകുള്ള 
ചനേഹത്ില് സകല മനുഷ്ര്ക്കും ് ന് രെയ്കുവാനു
ള്ള സ്വാ്ന്ത്ര്മാണന് അ്ന്. ഈ ക്ിസ്തീയ ആദര്ശവാ
ദം ചലാകത്ിനു രപാ്കുരവ വിഡ്ിത്മായിെിക്കും. 
എന്ാല് സ്വാ്ന്ത്ര്ത്ിരറെ ഈ ക്ിസ്തീയ കാഴ്ചപ്ാ
ടന് മകുചന്ാട്ടകുവച്ച മഹാഗകുെകുവിര്യകും അവിടകുരത് 
അരപ്ാസ്തലന്ാരെയകും ൈഹകുമാ്ിക്കുന് അവസ്
യിചലക്ന് അവര് എത്ിയിെിരക്ത്രന് സ്വാ്
ന്ത്ര്ത്ിരറെ യഥാര്ത്ഥ ്ിയമം യചഹാവചയാടകും 
അയല്ക്ാെച്ാടകുമകുള്ള ചനേഹവകും ശകുശ്രൂഷയകും 

കര്തയായവ  കര്തയായവ  
എനിക്ു തുണ നിന്ു  എനിക്ു തുണ നിന്ു  

എമന് ശക്ീകരിയക്ണയെ എമന് ശക്ീകരിയക്ണയെ 

2 തിമെയാതിയയയാസ് 4:172 തിമെയാതിയയയാസ് 4:17
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ആരണന് ് ്്വത്ിരറെ ജീവിക്കുന് പ്ര്ി്ിധികരള 
വിഢികള് എന്കു പറഞ്കു ് ിന്ദിക്കുന്്ില് അവര് 
വിചശഷാധികാെമകുള്ളവൊയി ച്ാന്ിക്കുന്കു.

്ിെകുരവഴകുത്ിരറെ ഈ ്ിലപാടില് ്ിന്കുരകാ
ണ്ടന് ചനേഹത്ിനു ചവണ്ടി വാദിക്കുകയകും അ്ിര് 
പെിശീലിക്കുകയകും രെയ്കുന്വരെ അവെകുരട സകുഹൃ
ത്കുക്ള് “ദിവസം മകുഴകുവന് വിഢികളായി എണ്ണകു
കയകും” വിചവകമില്ലാത്വരെന്കും ജ്ാ്മില്ലാ
ത്വരെന്കും പറഞ്ന് ആചക്പിക്കുകയകും െില 
സമയങ്ങളില് കപടചവഷധാെികള് എന്കു പറഞ്കു 
്ിന്ദിക്കുകയകും രെയ്കുന്കു. ഇന്കു ് ാം ചലാകത്ില് 
കാണകുന് എല്ലാ സ്വാ്ന്ത്ര്ങ്ങളകും വില രകാടകുത്കു 
വാങ്ങിയ്ാണന്: അവരയാന്കും ്്ാഗം രെയ്ാ
ത്വരെ കൂടാര് ഉണ്ടായ്ല്ല. എന്കുരകാണ്ടന്? 
മറെകുള്ളവെകുരട അവകാശത്ിനും സ്വാ്ന്ത്ര്ത്ിനും 
അല്ലാര് ഹാ്ിക്കു ചവണ്ടിയകും അടിമത്ത്ിനു 
ചവണ്ടിയകും ്ങ്ങളിചലക്കു മാത്രം ശക്ിയകും അവ
കാശവകും അവസെവകും ഒ്കുക്ിപ്ിടിക്ത്ക്വിധം 
സ്വാര്ത്ഥ് മനുഷ്ൊശിയില് സ്ാ്ം ഉറപ്ിച്ചിെി
ക്കുന്കു എന്കുള്ള്കു്രന്.

ൊജ്ങ്ങളകുരട െെിത്രത്ിചലക്കു ച്ാക്കുചപൊള് 
യകുദ്ധങ്ങളിലൂരടയാണന് പല സ്വാ്ന്ത്ര്ങ്ങളകും മനു
ഷ്ൊശിക്കു ലഭിച്ച്ന് എന്കു െിന്ിക്കുന് മ്സകു
കള്ക്കു മ്സിലാകകും. ആദാമ്വര്ഗ്ഗത്ിരറെ ശക്ി
ക്കു കീഴിലകുള്ള ് ിയമങ്ങളാചലാ യകുദ്ധങ്ങളാചലാ മറെകു 
െീ്ിയിചലാ പൂര്ണ്ണസമ്്വചമാ, ് ിസ്വാര്ത്ഥ്ചയാ 
ഒെിക്ലകും ബകവെിക്കുവാ്ാകില്ല എന് െിന് രവ
ച്ചകുപകുലര്ത്കുന്്ാണന് ഇന്കു ്ിെവധിചപ്െകുരടയകും 
അൈദ്ധം.

എന്ാല് സ്വാര്ത്ഥൊയ മനുഷ്ൊശിക്ന് 
പകുചൊഗ്ി ബകവെിക്കുന്്ില് പെിധിയകുരണ്ടന്കു 
്ിെകുരവഴകുത്കുകള് െൂണ്ടിക്ാണിക്കുന്കു. ആ പെി
ധിക്കും മകുകളിലകുള്ള പകുചൊഗ്ികള് ബദവത്ിരറെ 
പ്രിയപകുത്രരറെ ൊജ്സ്ാപ്ചയാരട ഉയെത്ില് 
്ിന്കും വെകുന്്കുമായിെിക്കും. സ്വയസംെക്ണത്ി
നും ധ്സപൊദ്ത്ിനുമായി ജ്സമൂഹത്ിരറെ 
സമെര്ദ്ധത്ിനു സപെത്കും, സ്വാധീ്വകും, പ്രാപ്ിക
ളകും വഴങ്ങിരക്ാടകുക്കുരമങ്ിലകും സകലവകും അവര് 
ഇങ്ങര് വിട്ടകുരകാടകുക്കുകയില്ല. ചസാഷ്ലിസ
ത്ിരറെ ലക്്ം ചപാരല ഒെകു രപാ്കു സമ്്വത്ിനു 
വഴങ്ങിരക്ാടകുക്ാര് മകുഴകു സാമൂഹിക ഘട്യകും 
ലയിപ്ിക്കുവാന് അവര് സമെ്ിക്കും. ചസാഷ്ലിസം 
അൊജക്്വത്ിനു ആസൂത്രണം രെയ്കുന്ില്ലാരയങ്ി

ലകും അ്ന് അൊജക്്വത്ിനു കാെണമാകകും. വലിയ 
സ്വാ്ന്ത്ര്ത്ിനും, ഭൂമിയിരല സകലര്ക്കുമകുള്ള അനു
ഗ്രഹങ്ങള്ക്കും ചവണ്ടി പെിശ്രമിക്കുചപൊള്ത്രന് 
ഇ്ന് സകലത്ിരറെയകും ്ാശത്ിനു കാെണമാകകു
ന്കു. ഇചപ്ാഴകുള്ള ഈ സ്ാപ്ങ്ങളകുരട ് ാശത്ിചന്
ലാണന് ഗകുെകുവിരറെയകും ് രറെ കൂട്ടവകാശികളകുരടയകും 
ച്്ൃ്്വത്ിനു കീഴില് സ്വാ്ന്ത്ര്ത്ിരറെ യഥാര്ത്ഥ 
വാഴ്ചയകുരട പദ്ധ്ി ബദവം ് ടപ്ിലാക്കുന്്ന് എന്കു
ള്ള്ില് ബദവത്ിനു സ്തകു്ി!

ചലാകത്ിരല സ്വാ്ന്ത്ര്ത്ിനു ചവണ്ടി ചപാൊട്ടം 
ആവശ്മായിെകുന്കുരവങ്ില്, “ക്ിസ്തകു ്രമെ സ്വ്
ന്ത്രൊക്ിയ സ്വാ്ന്ത്ര്ത്ിനു” ചവണ്ടി പെിശ്രമിക്കു
ന് ബൈൈിളിച്ാടകു ചെര്ന്ിെിക്കുന്വര്ക്ന് എത്ര 
വലിയ ചപാൊട്ടം ്ാം പ്ര്ീക്ിക്ണം (ഗലാ. 5:1). 
ക്ിസ്തകു ്മകുക്ന് ഈ സ്വാ്ന്ത്ര്ം ്ല്കകുന്കു എന്കു 
ഈ ്ിെകുരവഴകുത്കു ്ചമൊടകു പറയകുന്കുരവങ്ിലകും 
അ്ിര് ആഗ്രഹിക്കുന്വര്ക്കും അ്ിനുചവണ്ടി 
ചപാൊടകുന്വര്ക്കുമാണന് അ്കു ്ല്കകുക എന്കു 
വെ്ം പറയകുന്കു. അവെകുരട ചപാെിരറെ ആയകുധചമാ 
ചനേഹത്ിരറെ ് ിയമം ് ിചഷധിക്കുന് ജഡീകങ്ങള് 
അല്ല. എന്ിെകുന്ാലകും ര്റെിരറെ ചകാട്ടകരള ഇടിപ്ാ
ന് ബദവസന്ിധിയില് ശക്ിയകുള്ളവ ്രന്.

അങ്ങര്രയങ്ില് എന്ിര്്ിരെയാണന് അവര് 
ചപാൊടകുന്്ന്? അവെകുരട സ്വന് സ്വഭാവത്ിരല വീ
ഴ്ചഭവിച്ച ് ാ്ന്പെ്ങ്ങചളാടാണന് അവെകുരട പ്രധാ് 
ചപാൊട്ടം എന്കു ഞങ്ങള് ഉത്െം പറയകുന്കു. പകു്ിയ 
മ്സില് ഒെകു ചപാൊട്ടം അ്ിവാെ്മാകകുമാറന് വീഴ്ച
ഭവിച്ച്കു മകു്ല് ് ീണ്ട ് ൂറൊണ്ടകുകള് ഒെളവകുവരെ 
പാപം അവെകുരട ജഡത്ില് സഹജമാകകുവാനും 
സ്ാ്മകുറപ്ിക്കുവാനും കാെണമായി. കര്ത്ാ
വിരറെ വെ്ത്ിനു രെവിരകാടകുക്കുന്്ിലൂരട 
അവര്ക്കു പകു്ിയ മ്സകും സ്വഭാവവകും ലഭിക്കുന്കു. 
ക്ിസ്തകുവിലകുള്ള വിശ്വാസത്ിലൂരട സമാധാ്വകും 
പാപക്മയകും ഏറെകുപറയകുന്്ിലൂരടയാണന് ഇ്ന് 
സാധ്മാകകുന്്ന്. അ്ന് ് ീ്ിയകുരടയകും സ്്ത്ി
രറെയകും ചവലയായ ബദവികചവലയ്കകു ചവണ്ടി പൂര്ണ്ണ 
സമര്പ്ണത്ിലൂരട ക്ിസ്തകുവിച്ാടകു കൂരടയകുള്ള 
ജീവരറെ പകു്കുക്ത്ിചലക്കു ക്ണിക്കുന്കു. ഒെകു 
വിശ്വാസി സമര്പ്ണത്ി്ായി ഒെകുങ്ങകുന്്ിലൂരട 
കര്ത്ാവായ ചയശകുവിരറെ ് ല്ല ഭടര്ന് പദവിയി
ചലക്കു പ്രചവശിക്കുകയാണന്. പ്രധാ് ചസ്ാ്ാ
യകന് ്ല്കിത്െകുന് ്ിയമങ്ങള് അനുസെിച്ചന് 
പാപത്ിനും സ്വാര്ത്ഥ്യ്കകുരമ്ിരെ എല്ലായിടത്കും 
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ചപാൊടകുന്്ന് അവരറെ 
ൈാധ്്യായിെകുന്കു.

ഓചൊ പടയാളിചയ
യകും അത്കു്രപ്ടകുത്ി
രക്ാണ്ടന്, ് രറെ ഏറെവകും 
വലിയ ചപാൊട്ടങ്ങളില് 
െില്ന് അവരറെ ഉള്ളില് 
്രന്യാരണന്ന് അവന് 
കരണ്ടത്കുന്കു. സ്്
ത്ിരറെ ചവലയ്കായകുള്ള 
്രറെ സമയത്ിരറെയകും 
കഴിവിരറെയകും സ്വാധീ്ത്ിരറെയകും പൂര്ണ്ണ സമര്പ്
ണത്ിനു ചലാകം എ്ിൊരണന്കു അവന് കരണ്ട
ത്കും ്ീര്ച്ച. എന്ാല് പാപരത്യകും സ്വാര്ത്ഥ്
രയയകും ശാസിക്കുന് ആ ഒെളചവാളം എത്കുവാന് 
ചലാകം ്യ്ാറാക്രപ്ട്ടിട്ടില്ല. അങ്ങര് ചലാകം 
“കപടചവഷധാെി”, “വിശകുദ്ധന്” എന്കു വിളിച്ചകു
രകാണ്ടന് സമര്പ്ി്രെ മ്ം്ിെിക്കുവാന് ശ്രമിക്കു
ന്കു. ഒെകു ്ല്ല പടയാളിയാകണരമങ്ില് ഇത്െം 
അനുഭവങ്ങള്ക്കു ് യ്ാരറടകുത്വനും സകുവിചശഷം 
്ല്കിത്െകുന് ഒെകുക്ത്ിരറെ രെെകുപ്ന് അണിഞ്
വനും ആയിെിക്ണം. അല്ലാത്പക്ം ചലാകത്ില് 
്ിന്കുമകുള്ള എ്ിര്പ്ന് അവരറെ പാ്യില് ് ിെത്കു
ന് പ്രയാസങ്ങളാല് “മെണപെ്ന്ം” എന് ്രറെ 
്ിെരഞ്ടകുപ്ിരറെ ് ിൈന്ധ്രയ വ്ര്ത്ഥമാക്കുന് 
െീ്ിയില് പാ്യില് ് ിന്കു ് ിെിഞ്കുചപാെകുവാന് 
്ക്വണ്ണം ്രറെ പാദങ്ങള് വ്രണരപ്ടകും.

്മെള് കെകുച്ണ്ട മരറൊെകു ശത്രകുവാണന് പ്ര്ിചയാ
ഗി. അവരറെ സൂക്ഷ്മമായ അക്മണങ്ങള് വിവിധ 
െീ്ിയില് ച്െിചട്ടക്ാം. എന്ാല് പ്ര്ിചയാഗിയകു
രട എല്ലാ വിദ്കളകും ചസ്ാ്ായക്ന് അറിയാരമ
ന്കും, ക്ിസ്തീയ പടയാളി ്ചന്ാടകു ആത്ാര്ത്ഥ്
യകുള്ളവനും, അവരറെ സ്വന് സമര്പ്ണചത്ാടകും, 
്ിെരഞ്ടകുപ്ിച്ാടകും, ചപാൊട്ടചത്ാടകും വിശ്വസ്തനും 
ആയിെിക്കുന് പക്ം അവരറെ എല്ലാ ്ാ്ന്പെ്
ങ്ങളകും പാലിക്രപ്ടകും എന്കുമകുള്ള ഉറപ്ന് ്മകുക്കു 
്ല്കിയിട്ടകുണ്ടന്.

നല്ല ഭെനയായി കഷ്ം സ�ിക്ുക
1 ൊജാ. 20:11 ല് പറയകുന്്കുചപാരല, “വാള് 

അെയ്കകു രകട്ടകുന്വന് അഴിച്ചകു കളയകുന്വര്ചപ്ാ
രല വപെകു പറയെകു്ന്” എന് സഹിഷ്കു്യകുരട പെി
ചശാധ് കര്ത്ാവിരറെ പ്രിയ സമര്പ്ി് ജ്ം 
കടന്കു ചപാചകണ്ടകുന് വിശ്വസ്ത്യകുരട അ്ിക

ഠി്മായ പെിചശാധ
്കളില് ഒന്ാണന് . 
മറെകു എല്ലാ ചയാഗ്്ക
രളയകും കൃപകരളയകും 
് ിട്ടരപ്ടകുത്കുന്്കും 
അവയകുരട ൈലരത് 
ഉറപ്കു വെകുത്കുന്്കും 
ഈ പെിചശാധ്യാണന്. 
ഈ പെിചശാധ്യില് 
്ില്ക്കുവാന് കഴിയാ
ത് ഒെകു പടയാളിക്കും 

വിജയത്ിരറെ കിെീടമണിയകുവാന് കഴിയകുന്്ല്ല. 
ക്ിസ്തീയ ജീവി്ം ഒെകു ചപാൊട്ടമാണന്. കൂടാര് 
കര്ത്ാവിരറെ ജ്ചത്ാടകു വപെകു പറയകുന് ശത്രകു
വിച്ാടകുള്ള യിസ്ാചയലിരറെ ഒെകു ൊജാവിരറെ ചമ
ല്പറഞ് ഈ വാക്കുകള് കര്ത്ാവിരറെ പടയിരല 
പകു്ിയ പടയാളികള്ക്കു മാത്രമല്ല, വിശ്വാസത്ിരറെ 
്ല്ല ചപാര് രപാെകു്കു ് ീര്ക്ാത്വര്ക്കും ൈാധക
മാണന്. മരറെല്ലാ സമര്പ്ണങ്ങളകും ചപാരല ്മെകുരട 
സമര്പ്ണവകും മെണപെ്ന്മാണന്. “എന്ാല് ്ീ 
ഭാഗ്വാ്ാകകും; ് ി്ക്കു പ്ര്്കുപകാെം രെയന് വാന് 
അവര്ക്കു വകയില്ലചല്ലാ; ്ീ്ിമാന്ാെകുരട പകു്െകു
ത്ഥാ്ത്ില് ്ി്ക്കും പ്ര്്കുപകാെം ഉണ്ടാകകും” 
(ലൂരക്ാ. 14:14). PT’ 55, p. 42 ല് ്ാം ഇങ്ങര് 
വായിക്കുന്കു: “അവെകുരട സമര്പ്ണം മെണപെ്
ന്മകുള്ള്ാണന് എന്കു ഞങ്ങള് മ്സിലാക്കുന്കു; 
എന്കുരകാരണ്ടന്ാല് വിശകുദ്ധിയിന് രപെകുവഴി 
്കുറക്കുന്്കുവരെ ജീവ്ിചലക്കുള്ള സമര്പ്ണം 
ഉണ്ടാകകുന്ില്ല... വിശകുദ്ധിയിന് രപെകുവഴി ്കുറക്കു
ന്്ിനു മകുന്പന് സമര്പ്ണം രെയ്തവര് എല്ലാവെകും 
മെണത്ിചലക്കുള്ള സമര്പ്ണമാണന് രെയ്തിെിക്കു
ന്്ന് എന് വസ്തകു് മാത്രമല്ല ര്ളിയിക്കുന്്ന്, 
മറിച്ചന് ആ സമര്പ്ണം ഈ വിഷയത്ിരറെ ആവശ്
ക് കൂരടയാണന്. സാത്ാരറെ ്ിയന്ത്രണത്ില് 
ഇെിക്കും വരെ ദി്ംപ്ര്ി മെിക്ാര് ഒെകുവരറെ സമ
ര്പ്ണം മകുചന്ാട്ടകു രകാണ്ടകുചപാകകുവാന് കഴിയകുക
യില്ല. എന്കുരകാരണ്ടന്ാല് ഇചപ്ാഴരത് ദകുഷ്ടചലാ
കത്ിരറെ അവസ്കള് പാപത്ിനു ചയാജിച്ച്കും 
്ീ്ിക്കു വിചയാജിച്ച്കുമാണന്. അചപ്ാള് ഈ അവ
സ്കള്ക്കു കീഴില് കര്ത്ാവിനു വിശ്വസ്തൊയിെി
ക്കുന്വര് ് ങ്ങളകുരട മാനുഷിക അവകാശങ്ങളകുരട 
കീഴിലാണന് അങ്ങര്യായിെിക്കുന്്ന്. അ്ായ്ന് 
അവര് മെണപെ്ന്ം സമര്പ്ണം രെയ്ണം”.

ദദവതിമറെ  
സര്വയായുധ 

വര്ഗം  
ധരിച്ു 

മകയാള്ക

സത്ം

അതുമകയാണ്ടു  നിങ്ങള്  
ദുര്ദിവസതില്  

എതിര്പ്യാനും  
സകലവും സെയാപിച്ിട്്  

ഉറച്ു നില്പ്യാനും  
കഴിയയണ്ടതിനു  
ദദവതിമറെ  

സര്വയായുധവര്ഗം  
എെുതു മകയാള്വിന് 

എമെസ്ര് 6:13
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കര്ത്ൃചസവയിരല ഉത്ാഹത്ിരറെ ആദ്കകു്ി
പ്ന് ് ാം അ്ിര് പ്രവര്ത്ിച്ചകുരകാണ്ടന് വിലമ്ിക്കു
ന്്ായിെിക്ാം, സ്്ം സചന്ാഷചത്ാരട സ്വീകെി
ച്ചന് ഹൃദയത്ിരല ആഴം കകുറഞ് മണ്ണില് ചവെൂന്ി 
രപരട്ടന്കുള്ള വളര്ച്ചയായിെിക്ാം, എന്ാല് അ്ില് 
്രന് ചവെകുകരളാന്കുമില്ല. എന്ാല് രെറിരയാെകു 
സമയം അ്ന് ് ില്ില്ക്കുന്കു. പിന്ീടന് കഷ്ട്കളകും 
പീഡ്ങ്ങളകും ഉണ്ടാകകുചപൊള് അവര് അസ്വസ്ൊ
കകുന്കു (മത്ാ. 4:16,17). അങ്ങര്യകുള്ളവര്ക്ന് ഈ 
ദകുര്്ദേിവസത്ിരല അഗ്നിചശാധ്കരള രെറകുത്കു 
്ില്ക്കുവാ്ാകില്ല. ആ പെിചശാധ്രയക്കുറിച്ചന് 
ഇങ്ങര് എഴകു്ിയിെിക്കുന്കു: “ഓചൊെകുത്രറെ പ്രവൃ
ത്ി ഇന്വിധം എന്കു ് ീ ് രന് ചശാധ് രെയ്കും” 
(1 രകാെി. 3:13).

ആയ്ി്ാല് അരപ്ാസ്തല്ായ പരത്രാസന് 
ഇങ്ങര് പറയകുന്കു (1 പരത്രാ. 4:12) “പ്രിയമകുള്ളവചെ, 
്ിങ്ങള്ക്കു പെീക്യ്കായി സംഭവിച്ചിെിക്കുന് അഗ്നി
ചശാധ്യിങ്ല് ഒെകു അപൂര്വ്വകാെ്ം ്ിങ്ങള്ക്കു 
വന്കുകൂടി എന്കുരവച്ചന് അ്ിശയിച്ചകു ചപാകെകു്ന്”. 
ബദവത്ിരറെ ്ിെരഞ്ടകുക്രപ്ട്ടവര് എല്ലാവെകും 
വളരെ പെീക്ിക്രപ്ട്ടവൊയിെിക്ണം. അവസാ
്ചത്ാളം സഹിച്ചകു ്ില്ക്കുന്വച്ാ അനുഗ്രഹി
ക്രപ്ട്ടവന്. പ്രവെ്ത്ിരറെ ദൃഢമായ വാക്കുകള് 
സഭയകുരട െെിത്രത്ിരറെ അവസാ് ്ാളകുകളിരല 
െൂക്മായ സംഘര്ഷത്ിചലക്കും വലിയ പെിചശാ
ധ്കളിചലക്കും വിെല് െൂണ്ടകുന്കു. “അവരറെ മഹാ
ചകാപദിവസം വന്കു; ആര്ക്കു ്ില്പ്ാന് കഴിയകും 
എന്കു പറഞ്കു" (രവളി. 6:17). ഈ ദകുര്്ദേിവസത്ില് 
്മകുക്കു പിടിച്ചകു ് ില്ക്കുവാന് ചവണ്ടിയ ബദവത്ി
രറെ സര്വ്വായകുധ വര്ഗ്ഗത്ിരറെ ആവശ്ക്രയ മകു
ന്കൂട്ടി ് ചമൊടകു അറിയിച്ചിെിക്കുന്കു (എരഫ. 6:13).

അ്ി്ാല് ഒെകു ്ിമിഷം ചപാലകും മകുന്റിയിപ്കു 
്ല്കാര് രപരട്ടന്ന് ഉയര്ന്കു വെകുന് കഠി്മായ 
സംഘര്ഷങ്ങളകും വിശ്വാസത്ിരറെയകും സഹിഷ്കു്
യകുരടയകും പെീക്ണങ്ങളകും സ്വയം ്െണം രെയ്തന് 
വിജയം വെിക്കുവാന് വിശ്വസ്തൊയിെിക്കുവാന് 
ശ്രമിക്കുന് എല്ലാവര്ക്കും പ്രചയാജ്പ്രദമാകകു
ന്കു. മരറെല്ലാ ചപാൊട്ടത്ിലകും എന്ചപാരല ഈ 
ദിവസത്ിരല ചപാൊട്ടത്ിലകും കര്ത്ൃജ്രത് 
അത്കു്രപ്ടകുത്ി അപ്ര്ീക്ി്മായ ആക്മണം 
്ടത്ി സംഭ്രമിപ്ിക്കുകയാണന് ശത്രകുവിരറെ ഉച്ദേ
ശ്ം. ആയ്ി്ാല് ്ിെന്െമായ ജാഗ്ര്യകും പ്രാ
ര്ത്ഥ്യകും ബദവത്ിരറെ സര്വ്വായകുധവര്ഗ്ഗമായ 

സ്്വകും അ്ിരറെ ആത്ാവകും ധെിക്കുകയകും മാ
ത്രമാണന് അത്െം അ്്ാഹി്ങ്ങള്ക്ന് എ്ിരെ 
ഒെകുക്കുവാന് പറെകുന്വ.

“്ിങ്ങള് ക്മ രകാണ്ടന് ്ിങ്ങളകുരട പ്രാണര് 
ച്ടകും” [സൂക്ിക്കും] (ലൂരക്ാ. 21:19). ഈ ദകുര്്ദേി
വസത്ിരല അഗ്നിപെീക്യ്കന് മരറൊെകു കൃപയകും 
ഇ്കുചപാരല ഇത്ര കൂടകു്ലായി ആവശ്മായി വെകു
ന്ില്ല. അധികം സഹിഷ്കു് ഇല്ലാര് ഒെകു മനുഷ്നും 
അന്്ചത്ാളം പിടിച്ചകു ്ില്ക്കുവാ്ാകില്ല. ക്ി
സ്ത്ാ്ിയകുരട പാ്യില് പകു്ിയ പ്ര്ിസന്ധിയില് 
ച്െിടകുന്്ന് കാലത്ിരറെ സവിചശഷ് മാത്രമാണന്. 
െിലചപ്ാള് അ്കു വളരെ ് ിസാെമായവയാരണന്കു 
ച്ാന്ിക്കുരമങ്ിലകും, അ്കു ്രറെ ക്ിസ്തീയ യാത്ര
യിരല വഴിത്ിെിവാരണന്കു അവന് ്ിെിച്ചറിയകും. 
ആൊണന് അവരയ ്ിെിച്ചറിയാത്്ന്? അചപ്ാഴാ
ണന് ് ന്ായി പ്രവൃത്ിക്കുന്്ില് ് ിന്കു ് ളര്ത്ി
രക്ാണ്ടകു മറെന് എളകുപ്മാര്ഗ്ഗം ്ിര്ച്ദേശിച്ചകുരകാണ്ടന് 
പ്രചലാഭ്ം വെകുന്്ന് അഥവാ അഹങ്ാെത്ിരറെ
ചയാ അ്ിചമാഹത്ിരറെചയാ രെറിയ ചവെകുകള് 
അവരയ വളര്ത്കുന്്ിനും ് ൃപ്ിരപ്ടകുത്കുന്്ിനു
മകുള്ള വഴികള് ് ിര്ച്ദേശിച്ചകുരകാണ്ടന് രപാട്ടിമകുളയ്കകുന്
്ന്. പിരന്, അച്ാ ഇച്ാ ഏ്കു ് ിെരഞ്ടകുക്കും 
എന്്ിനുള്ള ് ിമിഷവകും വെകുന്കു. അങ്ങര് അ്ാ 
്ിങ്ങള് ഒെകു പ്ര്ിസന്ധിയിചലക്കു എത്ിയിെിക്കു
ന്കു!

ഏ്കു വഴിക്കു ് ിങ്ങള് ് ിെിയകും? ശെിയാരണങ്ി
ലകും ര്റൊരണങ്ിലകും ്ിങ്ങള് വളര്ത്ിരയടകുത് 
മച്ാവികാെങ്ങളിചലക്കു ൊയന് വകുള്ള ദിശയിചല
ക്ാണന് ്ിങ്ങള് ്ിെിയകുവാന് കൂടകു്ല് സാധ്്. 
അ്കു ര്റൊയ പാ്യാരണങ്ിലകും വ്ക്മായി ് ി
ങ്ങള്ക്്കു മ്സിലാകകുവാന് സാധ്് കകുറവാണന്. 
എരന്ന്ാല് ്ിങ്ങള് വളര്ത്ിരയടകുത് ര്റൊയ 
മച്ാവികാെങ്ങള് ് ിങ്ങളകുരട ് ിര്ണ്ണയരത് സ്വാധീ
്ിക്കും. “െിലചപ്ാള് ഒെകു വഴി മനുഷ്നു രൊവ്വായി 
ച്ാന്കും; അ്ിരറെ അവസാ്ചമാ മെണവഴികള് 
അചത്ര”. “ഹൃദയത്ില് വിശ്വാസ്്ാഗമകുള്ളവനു 
്രറെ ് ടപ്ില് മടകുപ്കുവെകും” (സദൃ. 14:12,14). എല്ലാ 
പെീക്കരളയകും ജയചത്ാരട കടന്കുചപാകകുവാന് 
പ്രാര്ത്ഥ് എത്ര അ്ിവാെ്മാണന്. എന്ാല് പ്രാ
ര്ത്ഥിക്കുവാന് ചവണ്ടി ഒെകു പ്ര്ിസന്ധി വചെണ്ട്ിനു 
കാത്ിെിചക്ണ്ട്ില്ല. ജാഗെണവകും പ്രാര്ത്ഥ്യകും 
്മെകുരട സ്ിെസ്വഭാവമായിെിക്ണം.

ചവലയില് ജാഗ്ര്ചയാരട ഇെിക്കുന് ഒെകു പടയാ
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ളിയകുരട ജീവി്ം ഒെിക്ലകും സകുഗമമായ ഒന്ായിെി
ക്ില്ല. ് ിെകുരവഴകുത്കുകള് ക്ിസ്തീയ പടയാളികള്ക്ന് 
അത്െം ഒെകു പ്ര്ീക്യകും ് ല്കകുന്ില്ല. മറിച്ചന്, “വി
ശ്വാസത്ിരറെ ് ല്ല ചപാര് രപാെകു്കുവാനും” “ക്ിസ്തകു
ചയശകുവിരറെ ്ല്ല ഭട്ായി കഷ്ടം സഹിക്കുവാനും” 
അവ ്ചമൊടകു പറയകുന്കു. എന്ിട്ടകും ്ിെവധി ക്ി
സ്ത്ാ്ികള്ക്ന് ഇ്ിനു വിപെീ്മായ ഭാവമാണകു
ള്ള്ന്. ക്ിസ്തീയ ജീവി്രത്ക്കുറിച്ചകുള്ള അവെകുരട 
സങ്ല്പം, അ്ന് രകാടകുങ്ാചറൊ ഒെകു ഇളംകാചറൊ 
ചപാലകും ഇല്ലാത് ്ിെന്െമായ ശാന്സ്വഭാവം 
ഉള്ള്ായിെിക്ണം എന്ാണന്. എന്ാല് 1914 രല 
കകുഴപ്കാലത്ിനു മകുന്പകുള്ള കാലങ്ങളില് ഇത്െം 
ജീവി്ം കൂടകു്ല് സംഭവ്മായിെകുന്കു. “1916 ആണന് 
മനുഷ്െെിത്രത്ിരല അവസാ്രത് സാധാെണ
മായ വര്ഷം” എന്കു ്്ൂചയാര്ക്ന് ബടംസന് അഭി
പ്രായരപ്ടകുന്കു. 

ഇന്രത് മനുഷ്ാവസ്യകുരട വിപ്ലവങ്ങചളാടകു 
കൂരട ശാെീെികവകും, മാ്സികവകും, സാന്ാര്ഗ്ഗിക
വകും, മ്പെവകുമായ രപാ്കുവായ അധഃപ്്ത്ി
നും, സാപെത്ികവകും, ൊസ്ഷ്ടീയവകും, ഭെണപെവകും, 
വ്ാവസായികവകും, വിദ്ാഭ്ാസപെവകും, സാമൂഹി
കവകും, മ്പെവകുമായ മണ്ലങ്ങളില് പടെകുന് 
അ്ിശ്ചി്്്വങ്ങള്ക്കും, പെിഭ്രമങ്ങള്ക്കും, അഴി
മ്ികള്ക്കും അവചയാടകു കൂരട ഈ കാലത്ിരറെ 
കണ്ടകുപിടിത്ങ്ങള്ക്കും, ് ിര്മെി്ികള്ക്കും, സൗക
െ്ങ്ങള്ക്കും, ആഢംൈെങ്ങള്ക്കും, വശീകെണങ്ങ
ള്ക്കും, ആകര്ഷണങ്ങള്ക്കും ് ടകുവില് ക്ൂശിരറെ 
വിശ്വസ്ത്ായ പടയാളി സമാധാ്ത്ിരറെ അവ
സ്കളാല് െകുറെരപ്ട്ടിെിക്കുന്കു. ചലാകം, ജഡം, 
പിശാെന് എന്ിവയില് ്ിന്കുള്ള പ്രചലാഭ്ങ്ങള് 
ഇന്കുവരെയില്ലാത്്ിലകും ഇന്കു കൂടകു്ല് സൂ
ക്ഷ്മവകും കൂടകു്ല് വീെ്വകുമകുള്ള്ാണന്. അവയകുരട 
എ്ിര്പ്ന് ദി്ംച്ാറകും അധികമധികം ്ീവ്രമായി 
വെകുന്കു. എരന്ന്ാല് ്രറെ കാലം െകുെകുക്മാ
രണന്കു സാത്ാന് മ്സിലാക്കുന്കു. അ്കുരകാ
ണ്ടന് ബദവത്ിരറെ പദ്ധ്ിക്കു എ്ിൊയി സകല 
വിചധ്യകും അവരറെ ശക്ി വി്ിചയാഗിക്കുവാന് 
അവന് ്ീെകുമാ്ിച്ചിെിക്കുന്കു.

സാത്ാന് അവരറെ ആശ്രി്ൊയ സഹായിക
ളകുരട കൂരട അഞ്ചന് ഗണങ്ങളകുരട [ബദവം അഞ്ചന് 
യഥാസ്ാപ്പൂര്വ്വ ഗണങ്ങരളയകും – സീചയാന്, 
ചമാറിയ, അക്, ൈസീത്, ഓചഫല് എന്ിവയാല് 
െിത്രരപ്ടകുത്കുന് രെറിയ ആട്ടിന്കൂട്ടം, പകുൊ്്വീ

െന്ാര്, മഹാപകുെകുഷാെം, യകുവവീെന്ാര്, എപ്ിഫ്ി 
പാളയ സമര്പ്ി്ര് എന്ിവര് - ് ിെരഞ്ടകുക്രപ്ടാ
ത്വരെ വിശകുദ്ധിയിന് രപെകുവഴിയില് സഹായിക്കു
ന്്ിനുള്ള പ്രച്്ക മാര്ഗ്ഗങ്ങളായി ഉപചയാഗിക്കും] 
വളര്ച്ചരയയകും അവരെ പൂര്ണ്ണൊക്കുന് പ്രക്ിയ
രയയകും ് ടയകുകയകും സാധ്മായ എല്ലാവിധത്ിലകും 
അവരെ ്ിെിച്ചകു വിടകുവാനും എ്ിര്ക്കുവാനും ശ്രമി
ക്കുകയകും രെയ്കും. എന്ാല് ബദവം ഈ എ്ിൊയ 
പെിശ്രമങ്ങരള ്മെകുരട ്ന്യ്കായി കൂടി വ്ാപെി
പ്ിക്കുന്കു (ചറാമ. 8:28). കര്ത്ാവിരറെ െത്നങ്ങരള 
മിനുക്കുന് െക്ം സാത്ാന് ഇചപ്ാഴകും കറക്കുന്കു. 
്മെകുരട ഹാ്ിക്കുചവണ്ടി സാത്ാന് എന്കു രെ
യ്കുന്കുചവാ അവരയ ബദവം ്മെകുരട ്ന്യ്കായകും, 
അഭിവൃദ്ധിക്ായകും, സ്വഭാവസമീകെണത്ി്ായകും, 
ക്ിസ്തകുസാദൃശ്ത്ിരല പൂര്ണ്ണ്യ്കകും, സ്വഭാവ ശകു
ദ്ധീകെണത്ിനുമായി ഉപചയാഗിക്കുന്കു.

്്ന്ഫലമായി എ്ിര്പ്ിരറെ വളരെ െൂക്മായ 
്ിെവധി രകാ ടകുങ്ാറെകുകളകും ്മകുക്കുണ്ടായിട്ടകുണ്ടന്. 
ഇ്ിയകും െൂക്മായ പെീക്കളകും അ്ിര് ്കുട
ര്ന്കു വെകുന്കുമകുണ്ടന്. എന്ാല് അ്ിജീവിക്കുന് 
വിശ്വാസമകുള്ളവര് - ക്മചയാരട സഹിക്കുന്വര് 
ക്ിസ്തകുവിരറെ ആത്ാവിര് അ്ിരറെ ഫലങ്ങചളാ
ടകും കൃപകചളാടകും കൂരട വളര്ത്ിരയടകുക്കുന്വ
െകും, മറെകു കാെണങ്ങളാല് പട്ിലത്കു്ിന്കു പി
ന്്ിെിഞ്കു ചപാകാത്വെകുമായി വിശ്വാസത്ിരറെ 
്ല്ലചപാര് ധീെ്ചയാരട ചപാൊടകുന്വെകും മാത്രചമ 
വിജയിക്ൂ. അവര്ക്കു മാത്രചമ വിജയ കിെീടം 
സമൊ്ിക്ൂ. അവരെക്കുറിച്ചന് കര്ത്ാവന് ഇങ്ങര് 
പറയകും, “്ന്ന്, ് ല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസച്, 
്ീ അല്പത്ില് വിശ്വസ്ത്ായിെകുന്കു; ഞാന് ് ിരന് 
അധികത്ിനു വിൊെക്ാക്കും; ്ിരറെ യജമാ്
രറെ സചന്ാഷത്ിചലക്കു പ്രചവശിക്” (മത്ാ. 
25:21).

അച് സമയം സകുവിചശഷത്ിരറെ വിളരവടകുപ്ിനു 
മകുന്പകുള്ള കാലഘട്ടത്ിരല അവസ്കള് ് കുടെകും. 
“പലെകും ഇടറി [Greeks, ഇടറാന് കാെണമാകകും] 
അച്്ാ്്ം ഏല്പ്ിച്ചകു രകാടകുക്കുകയകും അച്്ാ്്ം 
പകയ്കകുകയകും രെയ്കും. കള്ളപ്രവാെകന്ാര് പലെകും 
വന്കു അച്കരെ ര്റെിക്കും. അധര്മെം രപെകുകകു
ന്്കുരകാണ്ടന് അച്കെകുരടയകും ചനേഹം ് ണകുത്കു 
ചപാകകും. എന്ാല് അവസാ്ചത്ാളം [ക്മചയാരട] 
സഹിച്ചകു ്ില്ക്കുന്വന് െക്ിക്രപ്ടകും” (മത്ാ. 
24:10-13)
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ക്ിസ്തീയ പെയയാളികള്  
എന് നിലയിലുള്ള വിശ്സ്തത

വിവെിക്രപ്ട്ടിെിക്കുന് സ്വഭാവ വികസ് പ്രക്ി
യയില് ് മെകുരട ഭാഗം ് ിര്വ്വഹിക്കുന്്ിലൂരട ് ാം 
ഉറപ്ിക്കുന് “സപെൂര്ണ്ണ്യകുരട ൈന്ധ”ത്ിലൂരട 
ക്ിസ്തകുസാദൃശ്രത് വികസിപ്ിക്കുന്്ില് വിശ്വ
സ്തൊയിെിക്കുവാന് ജാഗ്ര്ചയാരട ് മകുചക്വര്ക്കും 
ശ്രമിക്ാം (രകാരലാ. 3:14). ്്ാഗത്ിരല വിശ്വസ്ത
്രയചപ്ാരല സ്വഭാവ വികാസത്ിലകുള്ള വിശ്വസ്ത് 
ഒെകു മണിക്ൂറകു രകാചണ്ടാ, ഒെകു ദിവസം രകാചണ്ടാ, 
ഒൊഴ്ച രകാചണ്ടാ, ഒെകു മാസം രകാചണ്ടാ, ഒെകു വര്ഷം 
രകാചണ്ടാ, ഒെകു പ്ിറൊണ്ടകു രകാചണ്ടാ ച്ടിരയടകു
ക്കുവാന് കഴിയകുന്്ല്ല. അ്ന് ആജീവ്ാന്മായ 
ഒെകു ചവലയാണന്.

്ാം ആത്ീയമായ ചപാൊട്ടത്ിലാരണന്കും 
അ്ിനു ്ക്്ായ ആത്ീയ ആയകുധങ്ങള് ്മകു
ക്കുരണ്ടന്കും (2 രകാെി. 10:4,5; എരഫ. 6:12-17) 
വിശ്വാസത്ിരറെ ്ല്ല ചപാെില് ഏര്രപ്ട്ടിെിക്കുന് 
പടയാളികളാണന് ്ാരമന്കും ്ിെകുരവഴകുത്കുകള് 
ഉറപ്കു ്ല്കകുന്കു (2 ്ിരമാ. 2:3; 1 രകാെി. 9:26; 1 
്ിരമാ. 6:12). പടയാളികള് എന് ്ിലയില് ്ാം 
ജാഗെൂകൊയി, ശ്രദ്ധയകുള്ളവെകും, ്മെകുരട ഹൃദയ
സ്പന്ദ്ത്ിര്ാത് കാെ്ങ്ങരള ദൃഷ്ടിയില് സൂക്ി
ച്ചകും ് മെകുരട ഹൃദയങ്ങളകുരടയകും മ്സകുകളകുരടയകും 
പാളയത്ില് കടന്കു വെകുന്്കും, ഒഴിഞ്കു ചപാകകു
ന്്കുമായ കാെ്ങ്ങള്രക്്ിരെ രവല്ലകുവിളി ഉയ
ര്ത്കുന്വെകും, അവ ബദവത്ിരറെ സ്വഭാവചത്ാടകും, 
മറകുവിലചയാടകും രപാെകുത്ത്ില് ആയിെിക്ണം 
എന്കു ആവശ്രപ്ടകുന്വെകും, അല്ലാത്പക്ം 
പെിഹാെം ഉണ്ടാകകുംവരെ അവരയ സൂക്ിക്കു

ന് ്ല്ല കാവല്ക്ാെകും ആയിെിക്ണം. ക്ിസ്തീയ 
പടയാളികള് എന് ്ിലയില് ്ാം സാത്ാച്ാ
ടകും, പാപചത്ാടകും, സ്വാര്ത്ഥ്ചയാടകും, ചലാകമ
യ്്വചത്ാടകും, ര്റെകുകചളാടകും ഉത്ാഹചത്ാരട 
ചപാൊട്ടം കഴിചക്ണ്ട്ാണന്. ആക്മിക്രപ്ടകുന് 
പക്ം സാത്ാരറെയകും, പാപത്ിരറെയകും, ര്റെിരറെ
യകും, ചലാകമയ്്വത്ിരറെയകും, സ്വാര്ത്ഥ്യകുരടയകും 
എല്ലാ ആക്മണങ്ങരളയകും ് ടഞ്കുരകാണ്ടകും, ് രമെ 
ലക്്മാക്ിയകുള്ള എല്ലാ പ്രഹെങ്ങരളയകും ഒഴിവാ
ക്ിരക്ാണ്ടന് യകുദ്ധക്ളത്ില് അവരയ പെിപൂര്ണ്ണ 
പൊജയത്ിചലക്കു ് യിച്ചകുരകാണ്ടന് ് ല്ല പ്ര്ിചൊ
ധമകുള്ള ചപാൊട്ടം ്ാം കാഴ്ചവചയ്കണ്ട്ാണന്.

ക്ിസ്തീയ പടയാളികള് എന് ്ിലയില് ്ാം 
സഹ്ശീലമകുള്ളവൊകകുന്കു. എന്കുരകാരണ്ടന്ാ
ല് പടയാളിയകുരട ജീവി്ം കഷ്ടങ്ങള് സഹിക്കു
ന്്ിര്യാണന് കാണിക്കുന്്ന്. അങ്ങര് ്ാമകും 
ചയശകുക്ിസ്തകുവിരറെ ്ല്ല ഭടന്ാൊയി കഷ്ടം സഹി
ക്കുവാന് ഉദന്ചൈാധിപ്ിക്രപ്ട്ടിെിക്കുന്കു. അങ്ങര് 
്ാം ്ീണ്ട്കും കഠി്വകുമായ ചപാര് ്ടത്ണം. 
പ്രചലാഭ്ത്ിരറെ െൂടിച്ാടകും, കഷ്ട്യകുരട 
്ണകുപ്ിച്ാടകും, കാലങ്ങളകുരട വ്്ിയാ്ങ്ങചളാ
ടകും, ്മെകുരട ചപാൊട്ടത്ിരറെ െംഗങ്ങളിലകും ്ാം 
രെറകുത്കു ്ില്ക്ണം. ്ാം സാധാെണ സംഭവ
ത്ിലകും, പെകുഷമായ രപെകുമാറെത്ിലകും, അചൊെ
കമായ സന്ദര്ഭങ്ങളിലകും രെറകുത്കു ്ില്ക്ണം. 
ഇവരയല്ലാം ്യ്ാരറടകുപ്കുള്ള്കും സം്ൃപ്വകുമായ 
ഹൃദയം രകാണ്ടകും ഒെകുക്മകുള്ള്കും ഫലം പകുറരപ്ടകു
വിക്കുന്്കുമായ മ്സകുരകാണ്ടകും ് ിര്വ്വഹിക്ണം 
്മെകുരട പടയാളിരക്ാത് ഇത്െം അനുഭവങ്ങള് 
കഠി്ചമറിയ്കും ്ളര്ത്കുന്്കുമായ പെിചശാ
ധ്കള് ്മകുക്കു ്ല്കകുന്കു. അവയ്കകു ്ടകുവിലകും 
്ാം വിശ്വസ്തൊയിെിക്ണം. ബദവവെ്ത്ിരറെ 
വിദ്ാര്ത്ഥികള് എന് ്ിലയില് ്ാം വിശ്വസ്തെകും, 
്ീ്ീകെിക്രപ്ട്ട മനുഷ്രെന് ്ിലയിലകും, ൈലി 
കഴിക്രപ്ടകുന്്കും, വികാസം പ്രാപിക്കുന്്കുമായ 
സമര്പ്ി്ന് എന് ് ിലയിലകും ് ാം ക്ിസ്ത്ന് പടയാ
ളിചയാ, കാവല്ക്ാെച്ാ, ആക്മചണാത്കുകച്ാ, 
പെിെക്കച്ാ, സഹിക്കുന്വച്ാ ആകകുന്്ില് 
പൊജയരപ്ട്ടാല്, ്ാം പൂര്ണ്ണ വിശ്വസ്തൊയിെിക്കു
ന്്ില് പൊജയരപ്ടകുകയകും പൂര്ണ്ണ പ്ര്ിഫലം 
പ്രാപിക്കുവാന് അചയാഗ്ൊയിത്ീെകുകയകും രെയ്കും.

്മെകുരട മാര്ഗ്ഗദര്ശ്ിയായ കര്ത്ാവായ ചയശകു 
വിശ്വസ്ത്യകുരട ഏറെവകും ഉന്് ്ലത്ില് എത്ി

കര്തയാവു നിങ്ങമള ഒരിക്ലും ദകവിെുകയില്ല.കര്തയാവു നിങ്ങമള ഒരിക്ലും ദകവിെുകയില്ല.

“ഞയാന് നിങ്ങയളയാെു കല്പ്ിച്മതയാമക്യും  “ഞയാന് നിങ്ങയളയാെു കല്പ്ിച്മതയാമക്യും  
പ്രെയാണിപ്യാന് തക്വണ്ം ഉപയദശിച്ുമകയാണ്ടു  പ്രെയാണിപ്യാന് തക്വണ്ം ഉപയദശിച്ുമകയാണ്ടു  

സകല ജയാതികമളയും ശിഷ്രയാക്ിമകയാള്വിന്;  സകല ജയാതികമളയും ശിഷ്രയാക്ിമകയാള്വിന്;  
ഞയായനയാ യലയാകയാവസയാനയതയാളം എല്ലയാനയാളും  ഞയായനയാ യലയാകയാവസയാനയതയാളം എല്ലയാനയാളും  

നിങ്ങയളയാെു കൂമെ ഉണ്ട് എന്ു അരുളി മ�യ്തു”.  നിങ്ങയളയാെു കൂമെ ഉണ്ട് എന്ു അരുളി മ�യ്തു”.  
ആയെന്. െതയായി 28:20  (NKJ|)ആയെന്. െതയായി 28:20  (NKJ|)



17  മെയഡ് - ജൂണ് 2022

യവ്ാണന് .  അ്ിനു 
ര്ാട്ടകു ് ാഴരത് പടിയില് 
രെറിയ ആട്ടിന് കൂട്ടം 
വെകുന്കു. പചക് അവരെ
ല്ലാവെകും ഒചെ അളവില് 
വിശ്വസ്ത് പെിശീലിക്
രപ്ട്ടവെല്ല. ആയ്ി്ാല് 
പകു്െകുത്ഥാ്ത്ിങ്ല്, 
“്ക്ത്രവകും ്ക്ത്രവകും 
്മെില് ച്ജസകുരകാണ്ടന് 
ചഭദം വെകും” (1 രകാെി. 
15:41). മഹാപകുെകുഷാെ
ത്ിലകും ആചത്ാ്ന്പാദി
്െല്ലാത് സമര്പ്ി്െിലകും 
െിലര് വീണകു ചപായി. 
അവര് “വളരെ രെറിയ 
കാെ്ങ്ങളാല്” വിളിയില് 
്ിന്കും വീണകുചപാകകുന്കു; 
മറെകുള്ളവചൊ ്ങ്ങളകുരട 
വിളിയകും ്ിെരഞ്ടകുപ്കും 
ധാൊളമായി ഉറപ്ാക്കും (2 പരത്രാ. 1:5-11). ഈ െണ്ടന് 
അറെങ്ങളകുരടയകും ഇടയ്കന് വിശ്വസ്ത്യകുരട പല അളവകും 
കാണകുവാന് സാധിക്കും.

ബദവത്ിരറെ സമര്പ്ി് ജ്ങ്ങളകുരട ജീവി്
ത്ില് പല, സമയങ്ങളിലകും വിവിധ അളവിലകുള്ള 
വിശ്വസ്ത് ദര്ശിക്കുവാ്ാകകും. മഹാപകുെകുഷാെ
ത്ിലകും ആചത്ാ്ന്പാദി്െല്ലാത് ്ിെവധി സമ
ര്പ്ി്െകുരടയകും കാെ്ത്ില് ഇചപ്ാഴരത് ജീവി് 
കാലത്ിരറെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളില് അവെകുരട വി
ശ്വസ്ത്യകുരട അളവന് വ്്്സ്മായിെിക്കുന്കു: (1) 
അവര് വിശ്വസ്തൊയി ് ില്ില്ക്കുചപൊള് (2) അവര് 
ഒെളവില് അവിശ്വസ്തൊകകുചപൊള് (3) അവര് പൂര്ണ്ണ 
അവിശ്വസ്ത് കാണിക്കുചപൊള് (4) അ്ര്ത്ഥത്ിനു 
ചശഷം അവിശ്വസ്ത് കകുറയകുചപൊള് (5) വീണ്ടകും 
അവര് വിശ്വസ്തൊയി അ്ില് ്ിലരകാള്ളകുചപൊള് 
(E-15, p. 513 മായി ് ാെ്മ്ം രെയ്കുക) എന്ിങ്ങര് 
വിശ്വസ്ത്യകുരട അളവന് വ്്്സ്മായിെിക്കുന്കു.

്ാം ഇചപ്ാള് വിശ്വസ്ത്യകുരട പ്രാധാ്്രത് 
മ്സിലാക്കുന്കു. ഇ്ി ് മകുക്ന് അവരയ എങ്ങര് 
്ല്ല െീ്ിയില് ഉപചയാഗിക്ാം? ബദവചത്ാടകുള്ള 
വിശ്വസ്ത്യകുരട ഓചൊ പ്രവൃത്ിയകും ് മെകുരട സ്വഭാ
വങ്ങരള ഉയര്ത്കുന്കു, കൃപയിലകും, അറിവിലകും, ക്ി
സ്തകുവിച്ാടകും, സചഹാദെങ്ങചളാടകും, ഭര്ത്ാക്ന്ാ

ചൊടകും, ഭാെ്മാചൊടകും, 
മാ്ാപി്ാക്ന്ാചൊടകും, 
െക്കര്ത്ാക്ചളാടകും, 
മക്ചളാടകും, സകുഹൃത്കു
ക്ചളാടകും, അധ്ാപക
ചൊടകും, വിദ്ാര്ത്ഥികചളാ
ടകും, മകു്ലാളിചയാടകും, 
ര്ാഴിലാളികചളാടകും, 
ആഭ്ന്െ ഭെണാധികാെി
കചളാടകും, മറെകുള്ളവചൊടകും 
ഉള്ള ചസവ്ത്ില് ഫലം 
കാണകുകയകും രെയ്കും. 
്മെകുരട വിശ്വസ്ത്യകുരട 
ഓചൊ പ്രവൃത്ിയകും ഇവ 
്ിെീക്ിക്കുന്വര്ക്കു പ്ര
ചൊദ്വകും ഉദാഹെണവകു
മായിത്ീെകുകയകും ബദവം 
്മെില് പ്രസാദിക്കുവാന് 
മാത്രമല്ല, അവിടകുരത് 
കൃപയകുരട കൂടകു്ല് വാ

ഗ്ദാ്ങ്ങള് ്ല്കിത്െകുന്്ിനും ഇടയാകകും. ബദ
വചത്ാടകുള്ള ചനേഹാര്ദ്രമായ, ആത്ാര്ത്ഥമായ 
ആൊധ്യകുരട ഈ പാ്യാണന് ഗകുെകു സ്വീകെിച്ച്കും 
അവിടകുരത് കല്പ്കളകും മാ്ൃകയകും ്മെകുരട 
ഗ്ിയാക്ിത്ീര്ക്കുന്്കും. വിശ്വസ്ത് മച്്െ 
ജ്ത്ിനു മച്്െമായ ഉന്മ്ം ്ല്കകുകയകും, 
സമര്പ്ി്ര്ക്കു മ്പെമായ ഉന്മ്ം ് ല്കകുകയകും 
രെയ്കുന്കു.

വിശ്വസ്ത് ബദവത്ിരറെയകും ക്ിസ്തകുവിരറെയകും 
്ചമൊടകുള്ള ചനേഹത്ിരറെയകും ്രമെ അവര് 
ഉപചയാഗിക്കുന്്ിരറെയകും ആത്വിശ്വാസരത് 
വര്ദ്ധിപ്ിക്കുന്കു. ഇ്കു ് മെകുരട മ്പെമായ ശകുശ്രൂ
ഷരയ കൂടകു്ല് അനുഗ്രഹിക്രപ്ട്ട്കും ഇടകുങ്ങിയ 
പാ്യില് ്ടക്കുവാന് കൂടകു്ല് എളകുപ്മകുള്ള്കും 
ചവഗ്യകുള്ള്കും ആക്ിത്ീര്ക്കുന്കു. ക്ൂെമായ 
ഭെണകൂടത്ിനു കീഴില് ബദവജ്ം അനുഭവിച്ച 
കഷ്ടങ്ങള് ഏരറയാണന്. അവയില് െില കഷ്ടങ്ങള് 
മാത്രചമ പീഡ്ങ്ങളായി െിത്രീകെിച്ചിട്ടകുള്ളകു. ബദവ
ചത്ാടകുള്ള ആത്ാര്ത്ഥമായ ഭക്ിയില് ബദവജ്ം 
അത്െം കഷ്ടങ്ങള്ക്കും പീഡ്ങ്ങള്ക്കും സ്വയം 
അര്പ്ിക്രപ്ട്ടകു. ആദിമ സഭയ്കന് യഹൂദന്ാെില് 
്ിന്കും ജാ്ികളില് ് ിന്കും ഏറെ പീഡ്ങ്ങളകും, മധ്
കാലത്ിലകും, വിപ്ലവകാലത്ിലകും, പാപ്ാമ്ത്ില് 

“എരറെ സചഹാദെന്ാചെ, ് ിങ്ങള് വിവിധ പെീ
ക്കളില് അകരപ്ടകുചപൊള് ്ിങ്ങളകുരട വിശ്വാ
സത്ിരറെ പെിചശാധ് സ്ിെ് ഉളവാക്കുന്കു 
എന്ന് അറിഞ്ന് അ്ന് അചശഷം സചന്ാഷം 

എന്കു എണ്ണകുവിന്”. പെീക്കള് ്ിങ്ങളകുരട വി
ശ്വാസത്ിരറെ പെിചശാധ്യാണന്.  

്ിങ്ങളകുരട വിശ്വാസത്ിരറെ പെിചശാധ്ചയാ 
സ്ിചൊത്ാഹം ജ്ിപ്ിക്കുന്കു.  

യാചക്ാൈന് 1:2-3

വിശ്വാസം
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്ിന്ം ഭെണകൂടത്ില് ്ിന്കും ഏറെ പീഡ്ങ്ങളകും 
ആധകു്ിക ബസ്ിക ചമധാവി്്വമകുള്ള ഭെണകൂട
ങ്ങളകുരട ആധകു്ിക പീഡ്ങ്ങളകും ഇ്ി്ന് ഉദാഹെ
ണങ്ങളാണന്. യഹൂദന്ാെകുരടയകും യവ്ന്ാെകുരടയകും 
ബകയ്ില് ചയശകുവിര് എന്ചപാരല ക്ിസ്തകുഗണ
ത്ിരറെ വിശ്വസ്ത് പെിചശാധിക്കുന്്ിനും പെിശീ
ലിപ്ിക്കുന്്ിനും ചവണ്ടിയാണന് കര്ത്ാവന് ഇ്ന് 
അനുവദിച്ചിെിക്കുന്്ന്. എന്ാല് ഈ കഷ്ട്കള്ക്കു 
്ടകുവിലകും ഇത്െം പ്ര്ികൂല സാഹെെ്ങ്ങള്ക്കു 
കീഴിലകും വിശ്വസ്ത്ചയാരട ്ില്ില്ക്കുന്്ിനു 
കര്ത്ാവിരറെ കൃപ മ്ിരയന്കു ര്ളിയിക്രപ്ട്ടകു. 
അവെകുരട പൂര്ണ്ണൊക്രപ്ടലാണന് ഇ്ിരറെ ഫലം 
(എബ്ാ. 2:10; 5:7,8).

ദദവതിമറെ തിരമഞെെുപ്ു  
ഇയപ്യാള് പുയരയാഗെിച്ുവരുന്ു

1 ര്സ. 1:4 ല് ്ാം ഇങ്ങര് വായിക്കുന്കു: 
“ബദവത്ാല് ചനേഹിക്രപ്ട്ട സചഹാദെന്ാചെ, 
്ിങ്ങളകുരട ്ിെരഞ്ടകുപ്ിര് അറിയകുന്കുവചല്ലാ”, 
മകുചന്റിരക്ാണ്ടിെിക്കുന് ഒെകു വലിയ ് ിെരഞ്ടകു
പ്ന് ബദവത്ിനുണ്ടന്. ഏ്ാനും െിലര് ് ാമ്ിര്ച്ദേശം 
രെയ്രപ്ടകുകയകും ് ിെരഞ്ടകുക്രപ്ടകുകയകും രെയ്കു
ന്കു. ഈ സകുവിചശഷ യകുഗത്ില് (സഭായകുഗത്ില്) 
ബദവം രെയ്തകുരകാണ്ടിെിക്കുന് ചവല ഇ്ാണന്. ഈ 
യകുഗം ചലാകത്ിരറെ മ്ം്ിെിയലിരറെ യകുഗം അല്ല. 
ചലാകത്ിരറെ മ്ം്ിെിയല് ക്ിസ്തകുവിരറെ മാദ്ധ്സ് 
വാഴ്ചയിലായിെിക്കും ്ടക്കുക എന്കു ബൈൈിള് 
കാണിച്ചകു ് െകുന്കു. െക്ിക്രപ്ടാര് മെിച്ചവര്ക്ന് 
ഭാവിയില് പ്ര്ീക്യില്ല, എന്കു പറഞ്ന് സകലചെ
യകും ഈ ജീവി്ത്ില് മ്ം്ിെിക്കുവാന് അച്കെകും 
ശ്രമിക്കുന്്ന് ഒെകു വലിയ അൈന്ധമാണന്.

ബദവം ്ടത്കുന് മഹത്ായ ഈ ്ിെരഞ്
ടകുപ്ിര്ക്കുറിച്ചന് ്ിെകുരവഴകുത്കുകള് കൂടകു്ല് വ്
ക്മാക്കുന്കു. ക്ിസ്തകുവിര് െക്ക്ായി വിശ്വസി
ച്ചകുരകാണ്ടന് ്രറെ ശിഷ്്ായി, വിശ്വസ്ത്ചയാരട 
്രന് പിന്്കുടെകുന്വരെ, അബ്ഹാമിരറെ സന്്ി 
അഥവാ മക്ള് ആകകുവാന് ബദവം ് ിെയകുന്കു. ആയ
്ി്ാല് അര്ാെകു ്ിെരഞ്ടകുപ്ിന് ചവലയാണന്. 
“്ിരറെ സന്്ി മകുഖാന്െം ഭൂമിയിരല സകല 
ജാ്ികളകും [കകുടകുംൈങ്ങള്; ഉല്പ. 12:3) അനുഗ്രഹി
ക്രപ്ടകും” എന്കുള്ള ബദവം അബ്ഹാമിനു ് ല്കിയ 
ആണയാല് ഉറപ്ിക്രപ്ട്ട വാഗ്ദത്ം (ഉല്പ. 22:16-18) 
അനുസെിച്ചന് വെകുവാ്ിെിക്കുന് സഹസ്ാബ്ദ മാദ്ധ്
സ് വാഴ്ചയില് ഭൂമിയിരല സകല ജാ്ികരളയകും 
അനുഗ്രഹിക്കുവാന് ഉള്ളവരെ ബദവം ്ിെരഞ്ടകു
ക്കുന് ചവലയാണന് ഇ്ന്. ഈ സന്്ി “ആകാശ
ത്ിരല ് ക്ത്രങ്ങള് ചപാരലയകും കടല്ക്െയിരല 
മണല്ത്െികള് ചപാരലയകും ആകകുരമന്കു” ബദവം 
പറഞ്കു. ് ക്ത്രങ്ങള് ചപാരലയകുള്ള സന്്ിയില് 
ആത്ീയമായ അ്ായ്ന് സ്വര്ഗ്ഗീയ ഗണങ്ങളകും, മണ
ല്ത്െികള് ചപാരലയകുള്ള സന്്ിയില് ഭൗമീക 
ഗണങ്ങളകും അടങ്ങിയിെിക്കുന്കു.

മനുഷ്ൊശിരയ അനുഗ്രഹിക്കുവാന് ചവണ്ടി 
്ിെരഞ്ടകുക്കുന് മണല്ത്െികള് ചപാരലയകുള്ള 
സന്്ിയിരല മകുഖ്ഗണം പകുൊ്് വീെന്ാര് ആയി
െിക്കും. എബ്ാ. 11 ല് ഈ ഗണത്ിലകുള്ള പലരെയകും 
പൊമര്ശിക്കുന്കു. ചലാകം അവര്ക്കു “ചയാഗ്ം” 
ആയിെകുന്ില്ല. അ്കുരകാണ്ടകു ് ാം അവരെ പകുൊ്് 
വീെന്ാര് എന്കു വിളിക്കുന്കു. യകുവ വീെന്ാെകും 
[പകുൊ്് വീെന്ാരെചപ്ാരല സ്വര്ഗ്ഗീയ പി്ാവി
ച്ാടകു ് കുല്െീ്ിയില് ശക്ിചയറിയ വിശ്വാസവകും, 
അനുസെണവകും, ചനേഹവകും, ഭക്ിയകും കാണിച്ച ഒെകു 
ഗണമാണന് യകുവവീെന്ാര്; ഈ ഗണം ഇവിരട സകു
വിചശഷയകുഗത്ിരറെ അന്്ത്ില് ് ിെരഞ്ടകുക്
രപ്ടകുന്കു], ക്വാസി ഇലകകും, എപ്ിഫ്ി പാളയ സമ
ര്പ്ി്െകും, അബ്ഹാമിരറെ മറെകു സഹസ്ാബ്ദ പൂര്വ്വ 
സന്്ികളകും ഭൂമിയിരല ക്ിസ്തകുവിരറെ ആയിെമാണ്ടന് 
ഭെണത്ില് ചലാകരത് അനുഗ്രഹിക്കുന്്ിലകും 
മ്ം്ിെിക്കുന്്ിലകും സഹായിക്കും.

സകുവിചശഷ യകുഗത്ില് ബദവത്ിരറെ ഈ ്ി
െരഞ്ടകുക്രപ്ട്ടവരെ എങ്ങര് ്ിെരഞ്ടകുക്കു
ന്കുരവന്കു ബൈൈിള് പലയിടങ്ങളില് സ്പഷ്ടമാ
യി പഠിപ്ിക്കുന്കു. ഉദാഹെണത്ിനു മത്ാ. 28:19 
ല് മഹാദൗ്്ം ്ല്കിയിെിക്കുന്കു: “ആകയാല് 

നമ്ുമെ പദ്ധതികള്  നമ്ുമെ പദ്ധതികള്  
പരയാജയമപ്െും  പരയാജയമപ്െും  

ദദവതിമറെ പദ്ധതിയയയാ  ദദവതിമറെ പദ്ധതിയയയാ  
വിജയിക്ുംവിജയിക്ും

“നിങ്ങമളക്ുറിച്ു നിരൂപിക്ുന് നിരൂപണങ്ങള് 
ഇന്വ എന്ു ഞയാന് അറിയുന്ു... എന്ു യയ�യാവ

യുമെ അരുളപ്യാെു” യിമരെ്യാവ് 29:11 (NIV)
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്ിങ്ങള് പകുറരപ്ട്ടകു... ഞാന് ്ിങ്ങചളാടകു കല്പ്ിച്ച
ര്ാരക്യകും പ്രമാണിപ്ാന് ് ക്വണ്ണം ഉപചദശിച്ചകു
രകാണ്ടകു സകല ജാ്ികരളയകും ശിഷ്ൊക്ിരക്ാ
ള്ളകുവിന്”. KJV ബൈൈിളില് “സകല ജാ്ികരളയകും 
ഉപചദശിക്” എന്കു പറയകുന്കു. എന്ാല് മാര്ജി
്ിരല വാക്മാണന് മകുകളില് ഉദ്ധെിച്ചിെിക്കുന്്ന്. 
അ്കു ജാ്ികരള “മ്ം്ിെിക്കുവാന്” പറയകുന്ില്ലാ
രയങ്ിലകും ഒെകു ്ിെരഞ്ടകുപ്ിന് ചവലരയക്കുറിച്ചകു 
വ്ക്മായി പറയകുന്കു. രവളി. 5:9,10 ല് വ്ക്മാ
യി “സര്വ്വചഗാത്രത്ിലകും ഭാഷയിലകും വംശത്ിലകും 
ജാ്ിയിലകും ്ിന്കുള്ള” ്ിെരഞ്ടകുക്രപ്ട്ടവരെ 
കൂട്ടിവെകുത്കുന്്ിര്ക്കുറിച്ചന് പൊമര്ശിക്കുന്കു. 
വീണ്ടകും മത്ാ. 24:14 ല്, “ൊജ്ത്ിരറെ ഈ 
സകുവിചശഷം സകല ജാ്ികള്ക്കും സാക്്മായി 
ഭൂചലാകത്ിരലാരക്യകും പ്രസംഗിക്രപ്ടകും” എന്കു 
പറയകുന്കു – ചലാകത്ിരറെ മ്ം്ിെിയലിര്ക്കുറിച്ചന് 
ഇവിരട ഒന്കും പറയകുന്ില്ല. അരപ്ാ. 15:14-17 സമാ
്മായ ചവദഭാഗം കാണാം. അവിരട യാചക്ാൈന് 
അരപ്ാസ്തലന് എന്ി്ാണന് ബദവം “ജാ്ികരള” 
സമീപിച്ചര്ന്കു ശിചമാന് പചത്രാസന് വിവെിച്ചകു 
എന്കു പറയകുന്കു – അവരെ മ്ം്ിെിക്കുവാ്ാ
ചണാ? അല്ല, “്രറെ ് ാമത്ി്ായി... ഒെകു ജ്രത് 
എടകുത്കുരകാള്വാന്” ആയിെകുന്കു. ഇങ്ങര് അവി
ടകുരത് ് ാമത്ിനു ചവണ്ടി ഒെകു ജ്രത് എടകുക്കുക
യായിെകുന്കു സകുവിചശഷ (സഭയകുരട) യകുഗത്ിരല 
ചവല. “ഇ്ിച്ാടകു പ്രവാെകന്ാെകുരട വാക്ങ്ങളകും 
ഒക്കുന്കു. അ്ന്െം [സകുവിചശഷയകുഗത്ിരല ് ിെ
രഞ്ടകുപ്കു കഴിഞ്ന്] ഞാന് ദാവീദിരറെ വീണകുചപായ 
കൂടാെരത് വീണ്ടകും പണിയകും; അ്ിരറെ ശൂ്്ശി
ഷ്ടങ്ങരള വീണ്ടകും പണി്ന് അ്ിര് ്ിവിര്ത്കും”. 
ഇ്ന് ജഡീയ യിസ്ാചയലിര് (ആചമാസന് 9:14,15) 
കൂട്ടിചച്ചര്ക്കുന്്ിര്യകും അവെകുരട പെിവര്ത്
്രത്യകും കാണിക്കുന്കു (“യഹൂദ പ്ര്്ാശക
ളകും പ്ര്ീക്കളകും” എന് ഞങ്ങളകുരട ലഘകുചലഖ 
കാണകുക). പിന്ീടകു ഇങ്ങര് പറയകുന്കു: “മനുഷ്െി
ല് ചശഷിച്ചവെകും... കര്ത്ാവിര് അച്്വഷിക്കും”. 
ആൊണന് ഈ “മനുഷ്െില് ചശഷിച്ചവര്”? െിലരെ 
്ിെരഞ്ടകുത്്ിനു ചശഷം അവിരട ചശഷിക്കു
ന്വൊണന് ഇവര്. എന്ാല് ആദ്ം ്ിെരഞ്ടകുക്
രപ്ട്ടവരെ ഒഴിവാക്ിയാണി്കു പറഞ്ിെിക്കുന്്ന്.

സമാ്മായ ഉദാഹെണമാണന് ഇെകുപെകുരപാടിയകു
രടയകും അറക്രപ്ാടിയകുരടയകും മിശ്രി്ം ഒെകു രപട്ടിയി
ലാക്ി വച്ചിെിക്കുന്്ന് കാണിക്കുന്്ന്. ഒെകു കാന്ം 

ആ രപട്ടിയിലൂരട കടത്ി വിടകുചപൊള് ഇെകുപെകുരപാ
ടി കാന്ചത്ാടന് അടകുത്കു വെകുന്കു. ബദവം ഈ 
സകുവിചശഷമാകകുന് കാന്രത് മനുഷ്ൊശിക്കു 
ചമല് കാണിക്കുന്കു. അങ്ങര് വിശ്വാസത്ിരറെ 
ചമന്യകും ബദവചത്ാടകും ബദവീക കാെ്ങ്ങചളാടകും 
കൂട്ടായ്മയകും ഉള്ളവര് ഈ സകുവിചശഷ കാന്ത്ിചല
ക്കു ആകര്ഷിക്രപ്ടകുന്കു. അങ്ങര് പ്ര്ീകാത്ക
മായ അറക്രപ്ാടി മാത്രം ചശഷിക്കുന്കു, അ്ാണന് 
ചശഷിപ്ന്. അറകുക്രപ്ാടിക്ന് പ്രച്്കിച്ചന് മാറെങ്ങ
രളാന്കും ഉണ്ടാകില്ല, ബദവത്ിനു വെകും യകുഗത്ില് 
അവരയരക്ാണ്ടന് ആവശ്മകുണ്ടന്.

മനുഷ്െില് ചശഷിച്ചവെകും [മനുഷ്ൊശിയിരല 
്ിെരഞ്ടകുക്രപ്ടാത്വര്] എരറെ ്ാമം വിളിച്ചി
െിക്കുന് സകല ജാ്ികളകും കര്ത്ാവിര് അച്്വ
ഷിക്കും എന്ന് ഇ്കു പൂര്വ്വകാലം മകു്ല് അറിയിക്കു
ന് കര്ത്ാവന് അെകുളിരച്ചയ്കുന്കു." അരപ്ാ. 15:14-17 
ല് മകുഴകു ബദവീക ്ിര്ണ്ണയവകും ഒെകു െകുെകുങ്ങിയ 
െീ്ിയില് ്ല്കിയിെിക്കുന്കു.

ദദവതിമറെ കരങ്ങളിമല  
വിശ്സ്തരയായ രത്നങ്ങള് യപയാമല

“ബദവമിചപ്ാള് ്രറെ െത്നങ്ങരള ചശഖെിക്കു
ന്കു, അവര് ബദവചത്ാടകു കൂരട വാഴകും” എന്കു 
്ാം ഒെകു കീര്ത്്ത്ില് പാടകുന്കു. ഈ ആശയം 
മലാ. 3:15-18 ല് അടിസ്ാ്രപ്ട്ടിെിക്കുന്്ാണന്. 
“ആകയാല് ഞങ്ങള് അഹങ്ാെികരള ഭാഗ്വാന്ാ
രെന്കു പറയകുന്കു; ദകുസ്പ്രവൃത്ികള് അഭ്കുദയം പ്രാ
പിക്കുന്കു; ബദവരത് പെീക്ിക്കുന്വര് ശിക് 
ഒഴിഞ്കു ചപാകകുന്കു”. ചലാകത്ില് ദകുഷ്ട് രപെകുകി
യിെിക്കുന്്കും, ദകുസ്പ്രവൃത്ിക്ാര് അധികാെത്ിചല
റകുന്്കും, അമാനുഷികമായ ശക്ി കൂടാര് അവരെ 
പകുറത്ാക്ികളയാ്ാകാത്്കുമായ ആ കാലത്ാ
ണന് ്ാം ഇചപ്ാള് ജീവിക്കുന്്ന്. ബദവരത് പെീ
ക്ിക്കുന്വര് ചപാലകും െക് പ്രാപിക്കുന്കു.

എന്ാല് ഇ്ിച്ാടകു ൈന്ധരപ്ട്ടകു ് രന് ചവരറ 
എന്കു പറയകുന്കു എന്കു കൂരട ്ാം ശ്രദ്ധിക്ണം: 
“യചഹാവ ഭക്ന്ാര് അന്കു ്മെില് ്മെില് സം
സാെിച്ചകു; യചഹാവ ശ്രദ്ധവച്ചകു ചകട്ടകു; യചഹാവ ഭക്
ന്ാര്ക്കും അവരറെ ്ാമരത് സ്മെിക്കുന്വര്ക്കും 
ചവണ്ടി അവരറെ സന്ിധിയില് ഒെകു സ്മെണപകുസ്ത
കം എഴകു്ി രവച്ചിെിക്കുന്കു”. ്ാം പെസ്പെം പല 
മാര്ഗ്ഗത്ില് സംസാെിക്കുന്കു, രപാ്കുവായ സംഭാ
ഷണങ്ങളിലൂരട, പഠ്മീറെിങ്ങില്, രടലചഫാണി
ല്, വളരെ അകരല ഇെകുന്കുരകാണ്ടകും (മറെകുള്ളവരെ 
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ചപ്രാത്ാഹിപ്ിക്കുവാന്), കണ്വന്ഷനുകളിലകും 

ഒരക് ് ാം സംസാെിക്കുന്കു. അവയില് ് ിന്കും ് ാം 

ഉത്ാഹവകും പ്രചയാജ്ങ്ങളകും ബകവെിക്കുന്കു; 

ഇ്ിനു ചവണ്ടിയാണന് കണ്വന്ഷനുകള് ്ടത്കു

ന്്ന്. യചഹാവ ഈ കാെ്ങ്ങരളാരക് ശ്രദ്ധയില് 

വച്ചകുരകാണ്ടന് ്ിെരഞ്ടകുക്രപ്ട്ടവരെ പ്രച്്കം 

ഓര്മെയില് രവച്ചിെിക്കുന്കു.

മലാ. 3:17 ല് യചഹാവ െത്നങ്ങരളക്കുറിച്ചന് 

ഇങ്ങര് പറയകുന്കു: “ഞാന് ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ദിവ

സത്ില് അവര് എ്ിരക്ാെകു ് ിചക്പമായിെിക്കും” 

[ഈ അര്ത്ഥത്ില് അവര് ബദവത്ിചറെ്ാണന്] 

എന്കു ബസ്്ങ്ങളകുരട യചഹാവ അെകുളിരച്ചയ്കുന്കു; 

ഒെകു മനുഷ്ന് ്്ിക്കു ശകുശ്രൂഷ രെയ്കുന് മകര് 

ആദെിക്കുന്്കുചപാരല ഞാന് അവരെ ആദെിക്കും. 

സകുവിചശഷയകുഗത്ില് ബദവത്ാല് ്ിെരഞ്ടകു

ക്രപ്ടകുന്വര്ക്ന് അനുെൂപമായ വിവിധ ്െത്ി

ലകുള്ള െത്നങ്ങള് ഉണ്ടന്. വജ്രങ്ങള്, മാണിക്ങ്ങള്, 

ഇന്ദ്ര്ീലങ്ങള്, മെ്കങ്ങള്, ഭംഗിയകുള്ള മറെകു വില

ചയറിയ കല്ലകുകള് എന്ിവയാണന് അ്ന്. ബദവത്ി

രറെ ്ിെരഞ്ടകുപ്ന് ഒെകു ്െത്ിലകുള്ള െത്നങ്ങരള 

മാത്രം ചശഖെിക്കുന്്ി്ല്ല (െത്നങ്ങരള ആകമാ്ം 

ചശഖെിക്കുന്്ി്ാണന്, BS’ 83, p. 66 കാണകുക).

ഇവിരട ബദവീക പദ്ധ്ിയകുരട ഹ്രസ്വമായ 

െൂപചെഖ കാണാം. സകുവിചശഷയകുഗ ് ിെരഞ്ടകുപ്കു 

ഗണമായ ഈ െത്നങ്ങരള യകുഗാന്്ത്ില് (സഹസ്ാ

ബ്ദ അവസ്യിചലക്കു മാറെകുന്കു) “ആക്ിരവക്കും”. 

“അചപ്ാള് ്ിങ്ങള് ്ീ്ിമാനും ദകുഷ്ടനും ്മെിലകും 

ബദവരത് ചസവിക്കുന്വനും ചസവിക്ാത്വനും 

്മെിലകുള്ള വ്്്ാസം വീണ്ടകും [പകു്െകുത്ഥാ്ത്ില്] 

കാണകും”. എന്ാണന് ഇ്ി്ര്ത്ഥം? ഇ്ന് രപാ്കുവായ 

മനുഷ്ൊശിരയ, ് ിെരഞ്ടകുക്രപ്ടാത്വരെ രെ

മെെിയാടകും ചകാലാടകുമായി ചവര്്ിെിക്കുന്്ിര്

യാണന് കാണിക്കുന്്ന് (മത്ാ. 25:31-46). ക്ിസ്തകു

വിരറെ വാഴ്ചയകുരട കീഴില് പകു്െകുത്ഥാ്ത്ിങ്ല് 

ആണന് ഇ്കു ്ടചക്ണ്ട്ന്. മെിച്ചവെില് രെറിയ

വെകും വലിയവെകും ക്ിസ്തകുവിരറെ ്്ായാസ്ത്ിനു 

മകുന്പില് ് ില്ക്കും (രവളി. 20:12). KJV ല് “ബദവ

ത്ിനു മകുന്പില് ് ില്ക്കും” എന്ാണന് പറയകുന്്ന്, 

എന്ാല് KJV യില് “ബദവം” എന്്ിരറെ ഗ്രീക്കു 

പദം “ചത്രാചണാസന്” അഥവാ throne (സിംഹാസ്ം) 

എന്ാണന്. രവളി. 20:12 രല വലിരയാെകു രവള്ള സിം

ഹാസ്വകും (മത്ാ. 25:31-46) ഒന്ാണന്. ശിെസകും 

ശെീെവകുമാകകുന് ക്ിസ്തകു മാദ്ധ്സ് വാഴ്ചയില് ് ീ്ി

മാര്യകും ദകുഷ്ടര്യകും ്മെില് അ്ായ്ന് രെമെ

െിയാടിര്യകും ചകാലാടിര്യകും ് മെില് ചവര്്ിെി

ക്കും. ഈ െണ്ടകു ഗണങ്ങരളയകും ചവര്്ിെിക്കുവാന് 

ക്ിസ്തകുവിരറെ വാഴ്ചയകുരട മകുഴകുകാലവകും ചവണ്ടിവെകും. 

ക്ിസ്തകുവിരറെ വല്കുഭാഗത്കുള്ള രെമെെിയാടകു ഗണം, 

രപാ്കു മനുഷ്ൊശിയിരല ് ീ്ിയകുള്ളവര് ഭൂമിയിരല 

ബദവൊജ്ത്ില് ്ി്്ജീവന് അവകാശമാക്കും. 

ഇടത്കുള്ളവചൊ, സഹസ്ാബ്ദ യകുഗാന്്ത്ിരല 

“അല്പകാലത്ിരല” െണ്ടാം മെണത്ാല് ് ശിപ്ി

ക്രപ്ടകുന് മാറെിരയടകുക്ാ്ാവാത് ദകുഷ്ട് ് ിറഞ്

വര് ചകാലാട്ടകുഗണമാണന് (രവളി. 20:7-9,11-15; 21:8).

ദദവം തിരമഞെെുക്ുന്ു
െത്നങ്ങളാകകുന് ഈ ക്ിസ്തീയ പടയാളികരള 

ബദവം കൃ്്്ചയാടകുകൂടിയാണന് ്ിെരഞ്ടകു

ക്കുന്്ന്. വിശ്വാസത്ിരറെ അടിസ്ാ്ത്ിലാണന് 

അവരെ ്ിെരഞ്ടകുക്കുന്്ന്. ്ിങ്ങള്ക്ന് അബ്

ഹാമിര്ചപ്ാരല വിശ്വാസം ഉരണ്ടങ്ില്, സകുവിചശ

ഷമാകകുന് കാന്ചത്ാടന് ആകര്ഷണമകുരണ്ടങ്ില്, 

ബദവചത്ാടകും ബദവിക കാെ്ങ്ങചളാടകും ്ിങ്ങള് 

ആകൃഷ്ടൊരണങ്ില് ആ ആകര്ഷണ ശക്ിരയ 

്ിങ്ങള് ് ടയാര് ഹൃദയപൂര്വ്വം പാപത്ിര്്ിരെ 

പശ്ചാത്പിച്ചന് ചയശകുവിര് െക്ക്ായി സ്വീകെിച്ചന് 

ക്ിസ്തകുവിനു ശിഷ്്ായിത്ീര്ന്ാല് ്ീര്ച്ചയായകും 

്ങ്ങളകുരട വിളിയകും ്ിെരഞ്ടകുപ്കും ഉറപ്ാക്ിയ 

“ദദവം തമറെ നയാെതിനയായി ജയാതികളില് നിന് ്ഒരു “ദദവം തമറെ നയാെതിനയായി ജയാതികളില് നിന് ്ഒരു 
ജനമത എെുതുമകയാള്വയാന് ആദ്െയായിട്ു കെയാഷിച്ജനമത എെുതുമകയാള്വയാന് ആദ്െയായിട്ു കെയാഷിച്
തു ശിയെയാന് വിവരിച്ുവയല്ലയാ. ഇതിയനയാെു പ്രവയാ�കന്യാരുതു ശിയെയാന് വിവരിച്ുവയല്ലയാ. ഇതിയനയാെു പ്രവയാ�കന്യാരു
മെ വയാക്ങ്ങളും ഒക്ുന്ു. അനതെരം ഞയാന് ദയാവീദിമറെ മെ വയാക്ങ്ങളും ഒക്ുന്ു. അനതെരം ഞയാന് ദയാവീദിമറെ 
വീണുയപയായ കൂെയാരമത വീണ്ടും പണിയും; അതിമറെ വീണുയപയായ കൂെയാരമത വീണ്ടും പണിയും; അതിമറെ 
ശൂന്ശിഷ്ങ്ങമള വീണ്ടും പണിത് അതിമന നിവര്തും; ശൂന്ശിഷ്ങ്ങമള വീണ്ടും പണിത് അതിമന നിവര്തും; 
െനുഷ്രില് യശഷിച്വരും എമറെ നയാെം വിളിച്ിരിക്ുന് െനുഷ്രില് യശഷിച്വരും എമറെ നയാെം വിളിച്ിരിക്ുന് 
സകല ജയാതികളും കര്തയാവിമന അയന്ഷിക്ും എന്ു സകല ജയാതികളും കര്തയാവിമന അയന്ഷിക്ും എന്ു 
ഇത ്പൂര്വകയാലം െുതല് അറിയിക്ുന് കര്തയാവ് അരുഇത ്പൂര്വകയാലം െുതല് അറിയിക്ുന് കര്തയാവ് അരു
ളിമച്യ്ുന്ു” അമപ്യാസ്തലപ്രവൃതികള് 15:14-17ളിമച്യ്ുന്ു” അമപ്യാസ്തലപ്രവൃതികള് 15:14-17
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്ിെരഞ്ടകുക്രപ്ട്ടവെില് ഒെകുവ്ായി ്ിങ്ങള് 

്ീെകും. എല്ലാവര്ക്കും ്രന് ഉള്ളില് വിശ്വാസത്ി

രറെ രെറിയ വിത്ന് ഉണ്ടന്. ബദവത്ാല് ്ിങ്ങള് 

്ിെരഞ്ടകുക്രപ്ട്ടവ്ാകകുന്കുചവാ എന്്ന് ് ിങ്ങള് 

അ്ിര് വളര്ത്കുന്കുചവാ അഥവാ അമര്ത്കുന്കു

ചവാ എന്്ിര് ആശ്രയിച്ചിെിക്കും. ഈ വിശ്വാസം 

അറിവകും കാഴ്ചയകും ് ിചഷധിക്രപ്ട്ടിെിക്കുന്ിടത്കും 

ബദവത്ി്ായകും ബദവീകകാെ്ങ്ങള്ക്ായകും ് ിെ

യകുന്കു.

ആയ്ി്ാല് ബദവം ഈ സകുവിചശഷയകുഗ 

അന്്കാലത്ന് വര്ഗ്ഗത്ിരറെചയാ, ചദശത്ിരറെ

ചയാ, സമൂഹത്ിരല സ്ി്ിയകുരടചയാ, ശാെീെിക 

െൂപത്ിരറെചയാ അടിസ്ാ്ത്ിലല്ല, ആ വ്ക്ി

കരള വിശ്വാസത്ിരറെയകും ക്ിസ്താനുെൂപത്ിരറെ 

മറെകു ഘടകങ്ങരളയകും അടിസ്ാ്മാക്ി ്രറെ 

്ിെരഞ്ടകുപ്കു ചവല ്ടത്കുന്കു. ചറാമ. 8:28,29 

ഇങ്ങര് പറയകുന്കു, “എന്ാല് ബദവരത് ചനേഹി

ക്കുന്വര്ക്കു, ് ിര്ണ്ണയ പ്രകാെം വിളിക്രപ്ട്ടവര്ക്കു 

്രന്, സകല്കും ് ന്യ്കായി കൂടി വ്ാപെിക്കുന്കു 

എന്കു ്ാം അറിയകുന്കു. അവന് മകുന്റിഞ്വരെ 

്രറെ പകുത്രന് അച്കം സചഹാദെന്ാെില് ആദ്

ജാ്ന് ആചകണ്ട്ിനു അവരറെ സ്വെൂപചത്ാടകു 

അനുെൂപൊകകുവാന് മകുന്്ിയമിച്ചകുമിെിക്കുന്കു”. 

അവരറെ പകുത്രരറെ സ്വെൂപചത്ാടകു അനുെൂപൊകണം 

എന്്ാണന് ചയാഗ്്. ്ിങ്ങള് പശ്ചാത്ാപത്ി

രറെയകും, വിശ്വാസത്ിരറെയകും, സമര്പ്ണത്ിരറെ

യകും, പടിയിലൂരട വന്ില്ലാരയങ്ില് ക്ിസ്തകുവിരറെ 

സാദൃശ്ചത്ാടകു അനുെൂപൊവകുകചയാ സ്വയം മാ

റെരപ്ടകുകചയാ രെയ്തില്ലാരയങ്ില് ബദവം ഇചപ്ാള് 

്ിെരഞ്ടകുക്കുന്വെില് ഒൊളാകകുവാന് ് ിങ്ങള്ക്കു 

സാധിക്കുകയില്ല. ഇചപ്ാള് ബദവചത്ാടകു രപാെകുത്

മില്ലാത്വര്ക്കും, ക്ിസ്ത്ാ്ികള് അല്ലാത്വര്ക്കും, 

ക്ിസ്തകു സാദൃശ്ത്ില് വളൊത്വര്ക്കും അവിടകു

ന്കു മറെകു അനുഗ്രഹങ്ങള് ഒെകുക്ിയിട്ടകുണ്ടന്. എന്ാല് 

അബ്ഹാമിരറെ സഹസ്ാബ്ദ പൂര്വ്വ സന്്ിരയ 

സംൈന്ധിച്ചിടചത്ാളം, സകുവിചശഷയകുഗ ് ിെരഞ്

ടകുപ്കു ഗണരത് സംൈന്ധിച്ചിടചത്ാളം അവര് ഈ 

െിത്രത്ിനു പകുറത്ാണന്.

ക്ിസ്തീയ പടയാളികള് എന് ്ിലയില് ബദവ

ചത്ാടകും ക്ിസ്തകുവിച്ാടകും അനുസെണമകുള്ളവൊ

യിെിക്കും എന്്ാണന് ്മെകുരട പ്രഥമ െകുമ്ല. 

ആയ്ി്ാല് ്മെകുരട വിളിയകും ്ിെരഞ്ടകുപ്കും 

ഉറപ്ാക്ണരമങ്ില് ലൗകികമായ ് ാ്ന്പെ്ങ്ങരള 

കകുറിച്ചല്ല ബദവരത്യകും ക്ിസ്തകുവിര്യകും പ്രസാദി

പ്ിക്കുന്്ിര്ക്കുറിച്ചന് ്ാം പ്രഥമമായി െിന്ിക്

ണം. അരപ്ാസ്തലന് 1 രകാെി. 10:31 ല് പറയകുന്കു: 

“ആകയാല് ് ിങ്ങള് ് ിന്ാലകും കകുടിച്ചാലകും എന്കു 

രെയ്താലകും എല്ലാം ബദവത്ിറെ മഹ്്വത്ി്ായി 

രെയന് വിന്”. ് മെള് ക്ിസ്തകുവിര്യകും പ്രസാദിപ്ിക്

ണം. ് ാം ബദവരത് പ്രസാദിപ്ിക്കുന്വെകും ക്ിസ്തകു

വിര് പ്രസാദിപ്ിക്കുന്വെകും ആയിെകുന്ാല് ് മെകുരട 

വിളിയകും ് ിെരഞ്ടകുപ്കും ് ാം ഉറപ്ിക്കുന്കു എന്്ന് 

്ീര്ച്ചയാണന്. ചയശകുവിരറെ കാലത്കുള്ള െിലര് ചയ

ശകുവിര്ക്കുറിച്ചകും, ൊജ്രത്ക്കുറിച്ചകുള്ള ്രറെ 

സചന്ദശരത്ക്കുറിച്ചകും ചകട്ടചപ്ാള്, “്സചറത്ില് 

്ിന്കും വല്ല ്ന്യകും വെകുചമാ?” എന്കു ചൊദിച്ചകു. 

രയെകുശചലമി്ടകുത്കുള്ള ദാവീദിരറെ പട്ടണമായ ചൈ

്ന് ലചഹമിലല്ല, ്ചസ്ത്ിലാണന് ചയശകു ജ്ിച്ച്ന് 

എന്ാണന് അവര് കെകു്ിയ്ന്. ചയാഹ. 7:48 ലകും 

സമാ്മായ ഒെകു ചൊദ്ം പൊമര്ശിച്ചിെിക്കുന്കു. 

ആചൊ ചൊദിച്ചകു: “പ്രമാണികളില് ആകരട്ട പെീശ

ന്ാെില് ആകരട്ട ആരെങ്ിലകും അവ്ില് വിശ്വസിച്ചി

ട്ടകുചണ്ടാ?” യഥാസ്ാപ്ം ചപാരല ബൈൈിളിരല 

െില ഉപചദശങ്ങള് ് ാം ഈ കാലരത് മച്ാപചദ

ഷ്ടാക്ന്ാെകുരട അടകുത്കു രകാണ്ടകുരെന്ാല് അ്ില് 

വിശ്വസിക്െകു്ന് എന്കു അവര് പറയകും.

ബദവം അബ്ഹാമിരറെ സഹസ്ാബ്ദ പൂര്വ്വ 

സന്്ിരയ ്ിെരഞ്ടകുത്ിട്ടകുണ്ടന്, മാത്രവകുമല്ല ്ി

െരഞ്ടകുത്കുരകാണ്ടകുമിെിക്കുന്കു. എത്ര്ാള് ഇ്കു 

്ീണ്ടകു ് ില്ക്കുരമചന്ാ ് മെകുരട പ്രൊെണത്ിനുള്ള 

വ്ക്ിഗ് സമയം എത്ര്ാള് വരെ ഉണ്ടായിെിക്കു

രമചന്ാ ്മകുക്ന് അറിവില്ല. അത്രയകും്ാള് ്ാം, 

കഴിയകുന്ത്ര വിശ്വസ്തൊയിെിക്കുവാന് ശ്രമിക്ണം. 

്ാം ് മെകുരട വിളിയകും ് ിെരഞ്ടകുപ്കും ഉറപ്ാക്കുവാ

നും അച്കരെ പശ്ചാത്ാപവകും വിശ്വാസവകും സമ

ര്പ്ണവകും രെയ്കുവാനും പാലിക്കുവാനും അ്കുവഴി 

അവരെ ്ാമ്ിര്ച്ദേശം രെയ്കുവാനും ്ിെരഞ്ടകു

ക്കുവാനും സഹായിക്ാം. ബദവം ് മകുക്കു ് ല്കിയ 
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്ന്യകുള്ള ബൈൈിള് സ്്സചന്ദശങ്ങളാല് പ്രകാ

ശി്ൊകകുവാനും ് മകുക്ന് അച്കരെ സഹായിക്ാം.

ഭൂമിയകുരട പകു്ിയ ഭെണകൂടം ് യ്ാറാക്രപ്ടകും 

(2 പരത്രാ. 3:13). ബദവം മകുന്ചമ്രന് ക്ിസ്തകുവി

രറെ ആയിെമാചണ്ടക്കുള്ള മാദ്ധ്സ് വാഴ്ചയില് 

ഭൂമിയില് മഹാപെിവര്ത്് ചവല രെയ്കുവാന് ് രറെ 

ഉപകെണങ്ങരള അവിടകുരത് ഉചദ്ാഗസ്രെയകും 

കീഴകുചദ്ാഗസ്രെയകും ്യ്ാറാക്കും. ്ാം ്മെകുരട 

വിളിയകും ്ിെരഞ്ടകുപ്കും ഉറപ്ാക്ി ആ ചവലയ്കകു 

ചവണ്ടി ഒെകുങ്ങണരമങ്ില് ആത്ാവിരറെ ഫലങ്ങരള 

വര്ദ്ധിപ്ിക്കുകയകും അവ ് മെില് സജീവമാക്ി ് ില

്ിര്ത്കുകയകും ചവണം. ഇ്കു രെയ്കുവാനുള്ള ഏറെവകും 

്ല്ല വഴികള്, മറെകുള്ളവചൊടകു ്ിസ്വാര്ത്ഥ ചനേഹം 

കാണിക്കുകയകും, യചഹാവയായ ബദവം ്മകുക്കു 

്ല്കിത്ന് മഹാൊജ്ത്ിരറെ സകുവിചശഷം അ്ി

ച്ാരടാപ്ം അറിയിക്കുകയകുമാണന്. ഭൂമിയിരല ബദ

വൊജ്ത്ിരറെ സ്ാപ് അധികം ദൂരെയല്ല എന്കു 

വിളിചച്ചാ്കുന് അടയാളങ്ങളകുരട കാലത്ാണന് ് ാം 

ഇചപ്ാള് ജീവിക്കുന്്ന്! യകു.എസന്. രല ഒെകു ൊസ്ഷ്ടീയ 

പാര്ട്ടി മറെകു പാര്ട്ടിരയ പകുറത്ാക്ി അധികാെത്ില് 

കയറകുചപൊള് വലിയ അഭിവൃദ്ധി വൊ്ിെിക്കുന്കു 

എന്ന് വിശ്വസിച്ചകുരകാണ്ടന് “സചന്ാഷത്ിരറെ ദി്

ങ്ങള് വീണ്ടകും വന്ിെിക്കുന്കു” എന്കു പാടകുന്കു. “ഹാ 

സചന്ാഷ ദി്ം” എന്കു ് കുടങ്ങകുന് ് മെകുരട ഒെകു കീ

ര്ത്്ം ് മെകുരട പെിചശാധ്കള് അവസാ്ിച്ചിെി

ക്കുന്കു എന്കു പാടകുന്കു! ജ്ം ് ങ്ങളകുരട രെചങ്ാല് 

ഉയര്ത്ി വീശകുകയകും, ഏരദന് ശവകകുടീെങ്ങള് 

ഇല്ലാര് പൂക്കുകയകും രെയ്കുന് കാലരത്ക്കുറിച്ചന് 

ആ ഗാ്ം വിവെിക്കുന്കു. ്ാം യഥാസ്ാപ്ത്ി

രറെ ആ സചന്ാഷ്ാളകുകള്ക്ായി കാത്ിെിക്കു

ന്കു. കര്ത്ാവകു ് രമെ ഈ മഹത്ായ സന്ദര്ശ്ം 

രകാണ്ടന് അനുഗ്രഹിക്കുന്കു! ക്ിസ്തീയ പടയാളികള് 

എന് ്ിലയില് ്മെകുരട വിളിയകും ്ിെരഞ്ടകുപ്കും 

ഉറപ്ാക്കുവാന് ്മകുക്ന് അദ്ധ്വാ്ിക്ാം!

ബൈൈിള് ചൊദ്ം
ചൊദ്ം: പാസ്റര് റസലിനുണ്ടായിെകുന് ഒഴകുക്ില് 

എഴകു്കുവാനുള്ള പ്രച്്കമായ കഴിവിര് ് മകുക്ന് 

എങ്ങര് മ്സിലാക്ാം? അച്ദേഹം പ്രചൊദിപ്ിക്

രപ്ട്ട്ാചണാ അഥവാ പ്രാകാശി്്ായ്ാചണാ?

ഉത്െം: ബ്ദര് റസല് പ്രകാശി്്ായി, ്ാന് 

എഴകു്ിയ കാെ്ങ്ങരളക്കുറിച്ചന് വ്ക്മായ കാഴ്ചപ്ാടന് 

[കരണ്ടത്ലകുകളിലൂരട] ലഭിച്ചയാളാരണന്ാണന് 

ഞങ്ങള് മ്സിലാക്ിയിെിക്കുന്്ന്. പ്രചൊദിപ്ി

ക്രപ്ടകുക എന്്ിരറെ ്ിഘണ്ടകുവിരല അര്ത്ഥം 

പെിശകുദ്ധാത്ാവി്ാല് അറിയിക്രപ്ടകുക, ്ിര്ച്ദേ

ശിക്രപ്ടകുക എരന്ാരക്യാണന്. എന്ാല് പ്രചൊ

ദിപ്ിക്രപ്ടകുക എന് പദത്ിരറെ ് ിെകുരവഴകുത്ിരല 

അര്ത്ഥം വളരെ പെിമി്രപ്ട്ട്ാണന്. അപ്രമാദി്്വ

മകുള്ള അഥവാ അത്കു്കെമായി പ്രകാശിക്രപ്ടകുക 

എന്ാണന് ഇ്ി്ര്ത്ഥം (E-12, pp. 535-537).

ഈ അര്ത്ഥത്ില് ് രന് സംൈന്ധിച്ച പ്രചൊദ

്ം അച്ദേഹം ് ിചഷധിച്ചകു (P-4, p. 613). അരപ്ാസ്തല

ന്ാെല്ലാത് മറെകു െണ്ടാം ് െത്ിലകുള്ള പ്രവാെകന്ാ

െില് ് ിന്കുമകുള്ള പ്രചൊദ്രത് ബ്ദര് ചജാണ്സനും 

്ിെസിച്ചകു (E-6, p. 115).

പാസ്റര് റസലകും പാസ്റര് ചജാണ്സനും ബൈൈിളി

ലൂരട പെിശകുദ്ധാത്ാവി്ാല് പ്രച്്കം പ്രചൊദി്

ൊയി എന്കും ്മകുക്കു മ്സിലാകകും (E-11, p. 315).

ഒടകുവില് ബദവത്ിരറെ സമര്പ്ി്ൊയ മക്ള് 

എന് ്ിലയില് ്മകുക്കു പ്രകാശ്ത്ിരറെ അനു

ഗ്രഹം ലഭിച്ചിട്ടകുണ്ടന് എന്കു പറയാം (PT’ 74, p. 27). 

BS 2015, p. 14 ല് ഇചപ്ാഴകുള്ള സമര്പ്ണത്ിരറെ 

ഈ വലിയ അവകാശം എപ്ിഫ്ി പാളയ സമര്പ്ി

്ര്ക്ന് പ്രകാശ്വകും ഹൃദയത്ി്ന് ഉചത്ജ്വകും 

്ിെിച്ചറിവിരറെ പെിശകുദ്ധാത്ാവി്ാലകുള്ള ബെ്

്്വകും ് ല്കകുന്കു. ഇ്കു ബദവത്ിരറെ ആഴചമറിയ 

കാെ്ങ്ങരള മ്സിലാക്ിത്െകുന്കു.
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ചപാൊട്ടത്ിലിെിക്കുന് ജയാളിയായ കചത്ാലിക്
CATHOLIC MILITANT TRIUMPHANT

കചത്ാലിക് എന്ാല് സാര്വ്വത്രികം, ഉള്രപ്രടയകുള്ള 
എരന്ാരക്യാണന് സൂെിപ്ിക്കുന്്ന്. ഈ പദം “സ്വര്ഗ്ഗത്ില് 
ചപരെഴകു്ിയിെിക്കുന് ആദ്ജാ്ന്ാെകുരട സഭയ്കന്”അല്ലാര് 
മരറൊന്ിനും ഉെി്മായി ചെെില്ല (എബ്ാ. 12:23). ൈാപന്റെിസ്റന്, 
രമര്ാടിസ്റന്, രപ്രസന്ൈചറെറിയന്, ലൂഥറന് എന്ീ ചപെകുകള് 
കചത്ാലിക് (രപാ്കുവായ്ന്) അല്ല, മറിച്ചന് ഓചൊ വിഭാഗങ്ങ
ളാണന് എന്ാണന് ബൈൈിള് ചവദവിദ്ാര്ത്ഥികളകുരട ഏറെവകും 
പകു്ിയ ആശയം. അ്കുചപാരല െര്ച്ചന് ഓഫന് ഇംഗ്ലണ്ടന്, െര്ച്ചന് 
ഓഫന് ജര്മ്ി, ഗ്രീക്ന് െര്ച്ചന്, െര്ച്ചന് ഓഫന് ചറാം എന്ിവ ഓചൊ 
വിഭാഗങ്ങളകുരട ചപൊണന്, അവരയ കചത്ാലിക് എന്കു 
ഉെി്മായി വിളിക്കുവാന് കഴിയകുകയില്ല.

ചപാൊട്ടത്ിലിെിക്കുന് സഭ എന് പദം യകുദ്ധം രെയ്കുന് 
സഭരയ െിത്രീകെിക്കുന്കു. എന്ാല് സഭ ജഡീക ആയകുധ
ങ്ങള്രക്ാണ്ടന് ചദശങ്ങള്രക്്ിരെചയാ, ചദശങ്ങളില് ബദവ 
്ിചഷധങ്ങള്രക്്ിരെചയാ യകുദ്ധത്ിനു പകുറരപ്ടകുന്്ന് 
ഇ്ിനു വിെകുദ്ധമായ ര്റൊയ ആശയമായിെകുന്കു. എരന്
ന്ാല് അത്െം ഒെകു ചപാൊട്ടത്ിനു അവര്ക്ന് അധികാെ
മില്ല. “അവെകുരട ൊജാക്ന്ാരെ െങ്ങലകളാലകും അവെകുരട 
പ്രഭകുക്ന്ാരെ ഇെകുപെകു വിലങ്ങകുകളാലകും ൈന്ധിചക്ണ്ട്ിനും 
എഴകു്ിയിെിക്കുന് വിധി അവെകുരട ചമല് ് ടചത്ണ്ടകുന്്ിനും 
്രന്. അ്ന് അവരറെ സര്വ്വ ഭക്ന്ാര്ക്കും ൈഹകുമാ്മാകകു
ന്കു” എന്്ന് ക്ചമണ അവളകുചട്ായിെിക്കും. ക്ിസ്തകുവിച്ാടകു 
കൂരട അവിടകുരത് സിംഹാസ്ത്ിലിെകുന്കുരകാണ്ടന് ജാ്ി
കളകുരട ചമല് അധികാെം ് ടത്ി അവരെ കകുശവരറെ പാത്രം 
ചപാരല ഉടയ്കകുന്്കും അവര് മഹ്്വരപ്ട്ടകു കഴിയകുചപൊള് ഈ 
അവകാശം ക്ചമണ അവളകുചട്ായിെിക്കും (രവളി. 2:27). 
എന്ാല് ഇവരയല്ലാം ഒന്ാം പകു്െകുത്ഥാ്ത്ിനു ചശഷമാ
യിെിക്കും. അവള് മഹ്്വത്ിരറെയകും ൈഹകുമാ്ത്ിരറെയകും 
അമര്്്്യകുരടയകും സ്വര്ഗ്ഗീയ അവകാശം പ്രാപിക്കുചപൊള് 
ആയിെിക്കും.

ഈ കാലരത് സഭയകുരട ചപാൊട്ടം “വിശ്വാസത്ിരറെ 
്ല്ല ചപാര് രപാെകു്കുക” എന്്ാണന്. അ്കു വ്ക്ിപെമായ 
ഒെകു ചപാൊട്ടമാണന്. ആ ചപാൊട്ടത്ില് സഭയകുരട സമര്പ്ി്
ൊയ അംഗങ്ങള് അവെകുരട ്ിലപാടില് ്ിലരകാള്ളകുകയകും 
അവെകുരട െക്ാ്ായകരറെ സഹായത്ാലകും ്രറെ വെ
്ത്ിരറെ ൈലത്ാലകും അവെകുരട ചപാൊട്ടം ്ടത്കുകയകും 
ചവണം. സചഹാദെങ്ങള് പെസ്പെം അ്ിവിശകുദ്ധ വിശ്വാസത്ി
ല് പണിയരപ്ടകുവാന് സഹായിക്ണം. മെണപെ്ന്ം വിശ്വ
സ്തൊയിെിക്കുന്വര് ജീവകിെീടം പ്രാപിക്കുകയകും, െക്കരറെ 
കൂരട അവിടകുരത് ൊജ്ത്ില് പങ്ാളികളാകകുകയകും രെയ്കും.

ഒന്ാം പകു്െകുത്ഥാ്ത്ില് െൂപാന്െം പ്രാപിക്കുകയകും, 
ആത്ീയ ് ലത്ില് പൂര്ണ്ണൊക്രപ്ടകുകയകും രെയ്കുന് പക്ം 
ജയാളിയായ സഭ മനുഷ്ര്ക്ന് അദൃശ്ൊയിെിക്കും. വിശകുദ്ധ 
പൗരലാസന് ഇങ്ങര് പറയകുന്കു, “്ാം എല്ലാവെകും െൂപാന്െ
രപ്ടകും, എന്കുരകാരണ്ടന്ാല് മാംസ െക്ങ്ങള്ക്കു ബദവൊ
ജ്രത് അവകാശമാക്കുവാന് കഴിയില്ല”. അ്ന് ഭൗമീക പ്ര്ി
്ിധികളായ കഴിഞ്കാലരത് വീെന്ാെിലൂരട – അബ്ഹാം, 
യിസന്ഹാക്ന്, യാചക്ാൈന്, എല്ലാ പ്രവാെകന്ാെകും – ഭൂമിയില് 
പ്രാചയാഗികമാകകും.

പാഠം 93
1. കചത്ാലിക് എന് പദം എന്ാണന് സൂെിപ്ിക്കു

ന്്ന്? ഖണ്ിക 1
2. ഏര്ങ്ിലകും സഭരയ അങ്ങര് വിളിക്ാചമാ?
3. ഇല്ലാരയങ്ില്, ആരെ അങ്ങര് വിളിക്ാം?  

എബ്ാ. 12:23
4. ൈാപന്റെിസ്റന്, രമര്ാടിസ്റന്, രപ്രസന്ൈചറെറിയന്, 

ലൂഥറന് എന്ിവ കചത്ാലിക് ്ാമങ്ങള് അരല്ല
ങ്ില് പിരന് എന്ാണന്?

5. ഏ്കു ് ാമങ്ങള് ആണന് കചത്ാലിക് അല്ലാ
ത്്കും, എന്ാല് വിഭാഗത്ിരറെ ് ാമങ്ങള് 
ആയ്കും?

6. ചപാൊട്ടത്ിലിെിക്കുന് സഭ എന് പദം എന്ന് 
അര്ത്ഥമാക്കുന്കു? ഖണ്ിക 2

7. സഭ ജഡീയ ആയകുധങ്ങള്രക്ാണ്ടന് യകുദ്ധം ് ട
ത്ിയ്ന് ര്റൊയിെകുചന്ാ?

8. അത്െം ഒെകു ചപാൊട്ടത്ിനു അവര്ക്ന് 
അധികാെം ഉചണ്ടാ?

9.  സഭരയക്കുറിച്ചന് എന്ാണന് ്ിെകുരവഴകുത്കു പറയകു
ന്്ന്? സങ്ീ. 149:8,9; രവളി. 2:26,27

10. എചപ്ാഴാണന് ഇര്ല്ലാം സംഭവിക്കുന്്ന്?
11. എന്ാണന് സഭയകുരട ചപാൊട്ടം? 1 ്ിരമാ. 6:12, 

ഖണ്ിക 3
12. ചപാൊട്ടം വ്ക്ിപെമായ വിഷയമാചണാ?
13. ആൊണന് അവരെ സഹായിച്ച്ന്? എന്ാണന് അവ

ര്ക്കു പിന്കുണ ആയ്ന്?
14. എങ്ങര് സചഹാദെങ്ങള് പെസ്പെം സഹായിക്

ണം?
15. മെണപെ്ന്ം വിശ്വസ്തൊയിെിക്കുന്വര് എന്കു 

പ്രാപിക്കും?
16. ജയാളിയായ സഭരയ മനുഷ്ര്ക്കു കാണകുവാന് 

സാധിക്കുചമാ? ഖണ്ിക 4
17. സഭയകുരട അംഗങ്ങരളക്കുറിച്ചന് എന്ാണന് ്ിെകു

രവഴകുത്ില് വിശകുദ്ധ പൗരലാസന് പറയകുന്്ന്? 1 
രകാെി. 15:50,51

18. സഭ പ്രവര്ത്ിക്കുന്്ന് ഭൗമീകൊയ ഏ്ന് പ്ര്ി
്ിധികളിലൂരട ആയിെിക്കും?

*്ക്ത്ര െിഹ്നത്ാല് അടയാളരപ്ടകുത്ിയിെിക്കു
ന് ചൊദ്ങ്ങള് പ്രച്്കമായി കകുട്ടികള്ക്കുള്ളവയാ
ണന്.
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ഞങ്ങളമെ െലയയാളം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ
• യഥയാസ്യാപനം

• യയശുവിമറെ രണ്ടയാംവരവ്

• ഭൂെിയിൽ വരുവയാനുള്ള ദിവ്യാധിപത്ം

• പൂർണ് സുവിയശഷം

• നിങ്ങൾക്റിയയായെയാ?

• സെയാധയാനം അമതങ്ങമന ദകവരും?

• പുതിയ ഭൂെി

• ന്യായവിധി ദിവസം

• ആപൽക്രെയായ െലിനീകരണം

• ദദവയെയാ സയാതയായനയാ വിജയിക്ുന്ത്?

• യഥയാർത്ഥ സ്യാതന്്ം

• ദദവം നിങ്ങമള സ്യന�ിക്ുന്ു

• പറുദീസയിമല കള്ളന്യാർ

• യിസ്യായയലിമറെ തിരിച്ുവരവ്

• എതെയാണ് സത്ം?

• െ�യാപിരെിഡ്

• ജീവനും അെർത്തയും

• ആത്യാവ് എന്യാൽ എതെ്?

• െരിച്വരുമെ പുനരുത്ഥയാനം

• നരകം ഒരു ദണ്ഡനസ്ലെല്ല

• െരിച്വർ എവിമെ?

• ധനവയാനും ലയാസറും എന് ഉപെ


