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യിസ്രായയലിന്റെ ചരിസ്രപരമരായ അവകരാശങ്ങള്
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പാലസ്തീന് എന്ന സര്വ്വ
സരാധരാര�മരായ യപരത് 
ബൈൈിളില് നിന്നകു
ള്ളതത് ആയ�രാ? കിംങത് 
ന്െയിംസത്, ന്െയിംസത് മകു
ര്യേരാക്ത്, യറരാതര്ഹരാം, 
യ ്ട്രാങത്,  ന്വൈത്റ്റര് 
എന്നതീ ബൈൈിള് ഭരാ
ഷരാന്തരങ്ങളില് നമകുക്ത് 
യയരായവ. 3:4 ന്ന പരി
യശരാധിക്രാം: “യസരാരകും സതീയേരാനം സകല ന്െലി
സ്്യ (പരാലസ്തീന്) പ്രയേശങ്ങളകുമരായകുയള്ളരായവ, നി
ങ്ങള്ക്കു എയന്നരാടകു എന്തകു കരാര്യം? നിങ്ങയളരാടകു 
ന്ചയ്തതിന നിങ്ങള് എനിക്കു പകരം ന്ചയ്കുയമരാ?” 
യസരാരകും സതീയേരാനം, സകല പരാലസ്തീന് പ്രയേശങ്ങ
ളകും മദ്്യധര�ി കടലിന്റെ തതീരത്രാ�ത് സ്ിതി
ന്ചയ്കുന്നതത്. യ്ട്രാങത് തന്റെ വിശേതീകര�ത്ില് 
ഇതത് സിറിയയകുന്ട ഒരകു പ്രയേശന്മന്നകു പറയകുന്നകു. 
അതകും ശരിയരാ�ത്! ഈെിപ്ിനണ്ടരായിരകുന്നതകുയപരാ
ന്ല സിറിയയ്ക്കകും ഉയര്ന്നതകും തരാഴ്ന്നതകുമരായ പ്രയേശ
ങ്ങള് ഉണ്ടരായിരകുന്നകു. AD 69 ന യശഷം യിസ്രാ
യയലിന്റെ യശഷിപ്പകുകള് ഒരകുമിച്കു യചര്ന്നയപ്പരാള് 
വിശകുദ് യേശം െനസംഖ്യ ആര്െിച്കു. AD 640 ല് 
ബൈസബറെന്റെ കതീഴിലകുള്ള സിറിയന്യ അറൈികള് 
പിടിച്ടക്ിയയപ്പരാള്, യറരാമ സരാമ്രാെ്യത്രാല് പരാല
സ്തീന് എന്നകു യപര് ചരാര്ത്ന്പ്പട ഈ യേശത്ിന്ല 
അഭയസ്രാനങ്ങളില് യഹൂേരകും, ശമര്യരകും, വിമത 
ബരൈസ്വരകും അടങ്ങിയിരകുന്നകു. അവരില് ആരകും 
അറൈികള് ആയിരകുന്നില്ല.

യരാസര് അറരാെരാത്ത് തന്റെ അറൈി പരാലസ്തീ
ന്യയരരാടകു കൂന്ട യിസ്രായയല് യേശത്ത് ചരിത്രപര
മരായ യവരകുകളകും അധികരാരങ്ങളകും അവകരാശന്പ്പടകു. 
എങ്ിലകും ഈ ചരിത്രത്ിന തികച്കും യരേഷ്ഠമരായ 
മന്്രാരകു വശം കൂടി ഉണ്ടത്. ചരിത്രം സംഭവിക്കുന്ന
തിന മകുന്പത് ആ ചരിത്രം എഴകുതിയ ഗ്രന്ഥകരാരന്റെ 
കരാഴ്ചപ്പരാടിന്റെ വശം. അബ്രഹരാമിനം സന്തതിക്കും, 
ആേ്യം യിസത്ഹരാക്ിനം (യിസ്മയയലിനല്ല) യിസ്രായയ
ല് എന്നകു യപര് മരാ്ിയ യരായക്രാൈിനം നല്കിയ വരാ
ഗ്ദത്ത്ിന്റെ അടിസ്രാനത്ില് ബേവവചനമരായ 

ബൈൈിള് യിസ്രായയല് 
യേശന്ത്യകും അതിന്റെ 
അതിരകുകന്ളയകും നിര്വ്വ
ചിക്കുന്നകു. “നതീ ബേവ
യത്രാടകും മനഷ്യയരരാടകും 
മല്ലകു പിടിച്കു െയിച്തകു
ന്കരാണ്ടത്, നിന്റെ യപര് 
ഇനി യരായക്രാൈത് എന്ന
ല്ല, യിസ്രായയല് എന്നകു 
വിളിക്ന്പ്പടകും എന്നകു 

അവന് പറഞ്കു” (ഉല്പ. 32:28).
യഹരായളരായക്രാറ്റിന്റെ ചരിത്രത്ിന്റെ പകുനരരാ

യലരാചനയ്ക്കകും വളന്ര മകുന്പകു തന്ന്ന ബേവത്ിന 
യിസ്രായയലിയനരാടകുള്ള വരാഗ്ദത്ങ്ങന്ള ബരൈസ്വര് 
പകുനരരായലരാചിച്കു. യിസ്രായയല് യയശകുവിന്ന തള്ളി
ക്ളഞ്തിനരാല് ബേവം യിസ്രായയല് െനന്ത് 
എന്ന്നയന്നക്കുമരായി തള്ളിക്ളഞ്ിരിക്കുന്നകു 
എന്ന ന്ത്രായ നിര്ണ്ണയത്ിയലക്കു എത്ിയച്
രകുവരാന് 1900 ല് പരം വര്ഷങ്ങയളരാളം നതീണ്ടകു 
നിന്ന യഹൂേ വിരകുദ്ത [യഹൂേ െനതയ്ക്കത് എതി
ന്രയകുള്ള ശത്രകുത അഥവരാ അസൂയ] പതീഡിതരരായ 
മകുന്കരാല സഭയകുന്ട ബേവശരാ്ടസ്ജ്ഞന്ര ഇടയരാ
ക്ി. അങ്ങന്ന തങ്ങളരാ�ത് ആത്തീയ യിസ്രായയ
ല് എന്ന വരാേം അവര് ന്കരാണ്ടകുവന്നകു. ൈേലരായ 
ഈ വിശ്രാസപ്രമരാ�ം ഇന്നകും നിരവധി രൈിസ്തീയ 
സഭയകളില് പ്രചരാരത്ിലകുണ്ടത്. 1879 ല് െര്മന് 
പത്രയലഖകനരായ വില്ഹം മരാരിന് ആ�ത് യഹൂേ
ന്രാര്ക്ത് എതിന്രയകുള്ള ശത്രകുതന്യ കരാ�ിക്കുന്ന 
“യഹൂേ വിരകുദ്ത” എന്ന പേത്ിന രൂപം ന്കരാ
ടകുത്തിനള്ള അവകരാശം ഉള്ളതത്. നരാസി െര്മനി 
യൂയറരാപ്യന് യഹൂേന്രാന്ര ഭര�കൂടത്ിന്റെ ശകുപരാ
ര്ശയില് പതീഡിപ്പിച്തകും ന്കരാലന്പ്പടകുത്ിയതകുമരായ 
കൂടന്ക്രാലയകും, 1933 നം 1945 നം ഇടയിലകുണ്ടരായ 
അതിന്റെ സഹപ്രവര്ത്കരകും യഹൂേവിരകുദ്ത
യകുന്ട ചരിത്രത്ില് കരാ�രാവകുന്ന ഏ്വകും ഉത്മ 
ഉേരാഹര�ങ്ങളരാ�ത്.

യയശകുവിന്റെ കരാലം മകുതലകുള്ള ൈഹകുഭൂരിപക്ം 
വരകുന്ന യഹൂേെനതയകുന്ട മഹത്രായ ശരാശ്ത 
അവകരാശം ഇല്ലരാതരാക്കുവരാനള്ള ഈ രേമം ചരി
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ത്രത്ിന്ല ഏ്വകും വലിയ ന്കരാള്ളയടിക്ല് രേ
മമരാ�ത്. യഹൂേ വിരകുദ്ത യയഹരാവയകുന്ട വരാഗ്ദ
ത്ങ്ങന്ള അവയഹളിക്കുന്നകു! AD 70 മകുതല് 313 
വന്രയകുള്ള സഭയകുന്ട സ്മകുര്ന്ന കരാലഘടത്ില് 
യലേയ്രായകുന്ട കതീഴില് പഠിക്കുകയകും പിന്നതീടകു രൈി
സ്്യരാനിയരായിത്തീരകുകയകും ന്ചയ്ത െറ്റിന് മരാര്ടിന് 
ആത്രാവിന്റെ അമര്ത്യത, നിത്യേണ്ഡനം എന്നതീ 
ന്ത്കുകള് അവതരിപ്പിക്കുകയകും ന്ചയ്തകു [E. 8, p. 
426]. യഹൂേന്രാരകുന്ട ഭരാവിന്യക്കുറിച്കുള്ള അയദേഹ
ത്ിന്റെ ഉപയേശം – ബേവം നല്കിയ ഒരകു ഉടമ്പടി
യിലകും അവര്ക്കു ഭരാവിയില്ല. രൈിസ്തീയ സഭയയരാടകു 
അയദേഹം പറഞ്കു – “നിങ്ങളകുന്ട യേശത്ിന 
[യഹൂേന്രാര്ക്കു] മകുന് നിയമിച്ിരകുന്ന കൃപകള് 
ഞങ്ങളിയലക്കു ബകമരാ്ം ന്ചയ്ന്പ്പടിരിക്കുന്നകു”. 
എന്ന്തരാരകു ന്ത്രായ ഉപയേശം. 

യയഹരാവയകുന്ട വചനത്ില് ഇങ്ങന്നന്യരാരകു 
സയദേശം കരാ�കുന്നകു: “യഹൂേ ഗൃഹവകും [2 യഗരാ
ത്രങ്ങള്] യിസ്രായയല് ഗൃഹവകുമരായകുയള്ളരായര [10 
യഗരാത്രങ്ങള്] നിങ്ങള് െരാതികളകുന്ട ഇടയില് ശരാ
പമരായിരകുന്നതകുയപരാന്ല ഞരാന് നിങ്ങന്ള രക്ി
ച്ിടത് നിങ്ങള് അനഗ്രഹമരായിത്തീരകും; നിങ്ങള് 
ഭയന്പ്പടരാന്ത ബധര്യമരായിരിപ്പിന്”. ന്യശ. 2:3; 
“സതീയയരാനില് നിന്നത് ഉപയേശവകും ന്യരകുശയലമി
ല് നിന്നകു യയഹരാവയകുന്ട വചനവകും പകുറന്പ്പടകും”. 
ഇതത് ന്യശ. 11:11 ല് ബേവം പറഞ് രണ്ടരാമന്ത് 
യശഖരിക്ലിന്ന സൂചിപ്പിക്കുന്നകു, “അന്നരാളില് 
കര്ത്രാവകു തന്റെ െനത്ില് യശഷിച്ിരിക്കുന്ന യശ
ഷിപ്പിന്ന അശൂരില് നിന്നകും, മിസ്യതീമില് നിന്നകും, 
പരായത്രരാസില് നിന്നകും, രൈൂശില് നിന്നകും, ഏയലരാമില് 
നിന്നകും, ശിനരാരില് നിന്നകും, ഹരാമരാത്ില് നിന്നകും, 
സമകുദ്രത്ിന്ല േ്തീപകുകളില് നിന്നകും വതീണ്ടകുന്കരാള്ളകു
വരാന് രണ്ടരാം പ്രരാവശ്യം ബകനതീടകും” [ബേവയത്രാ
ടകുള്ള ശത്രകുത നിരന്തരം നടന്നകുന്കരാണ്ടിരിക്കുന്ന 
രരാെ്യങ്ങളില് നിന്നകും, ബേവം തന്റെ െനന്ത് തിന്
യകുന്ട അവസ്യില് നിന്നകും വിടകുവിക്കും] (യിന്ര. 
16:14-17 വന്ര കരാ�കുക).

സഹസ്രാബ്ദത്ില് യയഹരാവ “രണ്ടരാം തവ�” 
നടപ്പിലരാക്കുന്ന വതീന്ണ്ടടകുപ്പിയനരാടകു തരാരതമ്യന്പ്പടകു
ത്കുയമ്പരാള് മിസ്യതീമില് നിന്നകുമകുള്ള വതീന്ണ്ടടകുപ്പത് 
നിസരാരമരായി യതരാന്നകുന്നകു! ന്യശ. 11:12: “അവന് െരാ
തികള്ക്ത് ഒരകു ന്കരാടി ഉയര്ത്ി, യിസ്രായയലിന്റെ 
ഭ്രഷ്ടന്രാന്ര യചര്ക്കുകയകും യഹൂേരായകുന്ട ചിതറിയപ്പരാ
യവന്ര ഭൂമിയകുന്ട നരാലകു േിക്കുകളില് നിന്നകും ഒന്നി

ച്കു കൂടകുകയകും ന്ചയ്കും”. യിന്രമ്യരാ പ്രവരാചകനിലൂന്ട 
ബേവം നല്കിത്ന്ന വചനങ്ങളില് ഇതിന സ്പഷ്ട
മരായ ന്തളിവകു ലഭിക്കുന്നകു. യിന്ര. 31:4: “യിസ്രായയ
ല് കന്യയക, ഞരാന് നിനക്കു വതീണ്ടകും അഭിവൃദ്ി വരകു
ത്കുകയകും നതീ അഭിവൃദ്ി പ്രരാപിക്കുകയകും ന്ചയ്കും; 
നതീ ഇനിയകും യചയലരാന്ട തപ്പത് എടകുത്കു ന്കരാണ്ടകു 
സയന്തരാഷിച്കു, നൃത്ം ന്ചയ്കുന്നവരകുന്ട നിരയില് 
പകുറന്പ്പടകും. വരാക്യം 5, “നതീ ഇനിയകും ശമര്യ പര്വ്വത
ങ്ങളില് [ന്വറ്റത് ൈരാങ്ത് എന്നകു വിളിക്കുന്ന] മകുന്തിരി 
യതരാടം ഉണ്ടരാക്കും, കൃഷിക്രാരത് കൃഷി ന്ചയ്ത െലം 
അനഭവിക്കും”. വരാക്യം 6, “എഴകുയന്നല്പ്പിന്; നരാം സതീ
യയരാനിയലക്കു, നമ്കുന്ട ബേവമരായ യയഹരാവയകുന്ട 
അടകുക്യലക്കു കയറിയപ്പരാക എന്നകു കരാവല്ക്രാര് 
[യയഹരാവയിയലക്കും തന്റെ വചനത്ിയലക്കും മട
ങ്ങിവരകുവരാന് വിളിക്ന്പ്പടകുന്ന മയതതര യിസ്രായയല് 
എന്നകു വിളിക്ന്പ്പടകുന്ന ശമര്യ എഫ്രയതീം പര്വ്വതങ്ങ
ളിലകുള്ള ബൈൈിള് സിയയരാനിറ്റകുകള്] എഫ്രയതീം 
മലനരാടില് [ന്വറ്റത് ൈരാങ്ത് എന്നകു വിളിക്ന്പ്പടകുന്ന] 
വിളിച്കു പറയകുന്ന നരാള് വരകും”. വരാക്യം 7, “യയഹരാവ 
ഇപ്രകരാരം അരകുളിന്ച്യ്കുന്നകു [ഇവിന്ട യരായക്രാൈി
നരാല് പ്രതിനിധരാനം ന്ചയ്രാത് രൈിസ്്യരാനികയളരാടകു] 
യരായക്രാൈിന്ന [സ്രാഭരാവിക യിസ്രായയല്] ന്ചരാല്ലി 
യഘരാഷിച്കുല്ലസിപ്പിന്! െരാതികളകുന്ട തലവന്നക്കു
റിച്കു [യകു.എസത്.എ] സയന്തരാഷിച്കു ആര്പ്പിടകുവിന്. 
യയഹരായവ യിസ്രായയലിന്റെ യശഷിപ്പരായിരിക്കുന്ന 
നിന്റെ െനന്ത് രക്ിയക്�യമ” എന്നകു പറവിന്. 
[നരാം ബേവത്ിന്റെ യിസ്രായയലിന യവണ്ടി പ്രരാര്തി
യക്�ം; ബേവം എന്തരാ�ത് ന്ചയ്തകുന്കരാണ്ടിരിക്കു
ന്നതത് എന്നകു യലരാകന്ത് അറിയിക്�ം! ഇതരാ�ത് 
പരാറ്റര് റസ്സലിന്റെ ഉപയേശങ്ങളില് അടിസ്രാന
ന്പ്പടകു ന്കരാണ്ടകു ഇന്നരാളില് L.H.M.M. ന്ചയ്കുന്ന 
പ്രവര്ത്നം. ഞങ്ങള് മ്കുള്ളവരില് നിന്നകും ബേ
വവചനം മറച്കുന്വച്രാല് ബേവവചനം ഞങ്ങളി
ല് നിന്നകും നഷ്ടമരാകകും]. വരാക്യം 8, ഞരാന് അവന്ര 
വടക്കു യേശത്കു നിന്നകും [2/3 യഹൂേന്രാര് പലരായനം 
ന്ചയ്ത റഷ്യയില് നിന്നകും] വരകുത്കുകയകും ഭൂമിയകുന്ട 
അ്ങ്ങളില് നിന്നകും അവന്രയകും അവയരരാടകു കൂന്ട 
കകുരകുടയനയകും മകുടന്തയനയകും ഗര്ഭി�ിയയയകും യനരാവകു 
കിടിയവന്ളയകും എല്ലരാം യശഖരിക്യകും ന്ചയ്കും; 
അങ്ങന്ന വലിന്യരാരകു സംഘം ഇവിയടക്കു മടങ്ങി 
വരകും”. വരാക്യം 9, “അവര് കരഞ്കു ന്കരാണ്ടകു വരകും; 
യരാചിക്കുന്നവരരായി ഞരാന് അവന്ര ന്കരാണ്ടകുവരകും; 
അവര് ഇടറിയപ്പരാകരാത് നിരപ്പകുവഴിയില് ഞരാന് 
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അവന്ര നതീര്യത്രാടകുകളിലൂന്ട നടത്കും. ഞരാന് യി
സ്രായയലിന പിതരാവകും എഫ്രയതീം എന്റെ ആേ്യെരാത
നം അയല്ലരാ”. ബേവം വളരകുമരാറരാക്കുന്ന വിത്ിന്ന 
നടകുന്നതത് നമ്കുന്ട അവകരാശം ആകകുന്നകു (1 ന്കരാരി. 
3:6,7).

ഈ പഠനത്ില് നമകുക്കുള്ള തരാതത്പര്യരാര്തം 
കകുറച്ത് യരഖകന്ളയകും ചില സംഭവങ്ങന്ളയകും ചകുരകു
ക്ത്ില് പരിഗ�ിക്രാം. (a) ന്വഴത് ബസല്സത് കരരാര് 
ഇരകുമകുഖമകുള്ളതരായിരകുന്നകു: 1783 ല് അതത് അയമരി
ക്ന് വിലേവത്ിന വിരരാമമിടകുകയകും അതിന്റെ ഒപ്പകു 
വയ്ക്കല് 1919 ല് യലരാകമഹരായകുദ്ത്ിന്റെ ആേ്യന്ത് 
ഘടത്ിന ഔപചരാരികമരായ അന്ത്യം കകുറിക്കുക
യകും ന്ചയ്തകു. യകന്ദ്രശക്ികളകുന്ട പ്രയേശങ്ങന്ള ആ 
കരരാര് പകുനര്വിഭെിക്കുകയകും െര്മനിയകുന്ട ആയകുധ 
യസനന്യ നിയന്തിക്കുകയകും ലതീഗത് ഓെത് യനഷന്സി
ന്ന സ്രാപിക്കുകയകും ന്ചയ്തകു. (b) യഗ്ര്ത് ബ്രിടനത് 
യലരാക മഹരായകുദ്ത്ിന്റെ ഒന്നരാം ഘടത്ില് ന്വടിമ
രകുന്നിന്റെ ഉല്പരാേനത്ിനള്ള യ്രാടക വസ്കുവരായ യകരാ
ര്ബഡ്ത് തതീര്ന്നകു യപരായി. പ്രധരാനമന്തി ആ സമയം 
സമര്തനരായ ഒരകു യഹൂേ രസതന്തജ്ഞനരായ യഡരാ. 
ന്കയിം ബവസത് മരാന്റെ സഹരായം അഭ്യര്തിക്കുകയകും 
യഡരാ. ന്കയിം ഒരകു തരം അലങ്രാരമരത്ില് നിന്നകും 
രൈിത്രിമമരായ യകരാര്ബഡ്ത് വികസിപ്പിന്ച്ടകുക്കുകയകും 
ന്ചയ്തകു (c) ബ്രിടതീഷത് രരാ്ടഷ്ടതീയ പ്രവര്ത്കനം പ്രധരാന
മന്തിയകുമരായിരകുന്ന ആര്തര് ൈരാല്െര്, വിയേശകരാര്യ 
ന്സരൈടറി എന്ന നിലയില് 1917 ല് പരാലസ്തീനില് 
യഹൂേന്രാര്ക്കു മരാതൃയേശം ഒരകുക്ിന്ക്രാടകുക്കുവരാന് 
സഹരായിച് ൈരാല്െര് പ്രഖ്യരാപനം നടത്ി. (d) 400 
വര്ഷങ്ങയളരാളം തകുര്ക്ികളരാല് പ്രൈലമരായിരകുന്ന 
ന്യരകുശയലമിന്റെ അവകരാശം 1917 ഡിസംൈറില് 
െനറല് അലന്ൈി ഏന്്ടകുത്കു. (e) 1920 ന്മയത് 
മരാസത്ില് ലതീഗത് ഓെത് യനഷന്സത് രരാെ്യത്ിയന്
ലകുള്ള ബ്രിടന്റെ കല്പനന്യ അംഗതീകരിക്കുകയകും, 
യലരാകന്മമ്പരാടകുമകുള്ള യഹൂേര്ക്കു തങ്ങളകുന്ട മരാതൃ
യേശയത്ക്കു മടങ്ങി വന്നത് പരാര്ക്കുവരാനള്ള അവ
കരാശവകും നല്കി (f) AD 640 മകുതല് 1960 വന്ര 
അറൈികള് ഈ യേശന്ത് ന്തക്ന് സിറിയ എന്നകു 
യപര് വിളിച്കു (g) 1922 ല് ലതീഗത് ഓെത് യനഷന്സത് 
യഹൂേര്ക്കു യവണ്ടിയകുള്ള കല്പന പൂര്ത്ിയരാക്ി
യയപ്പരാള്, ആ യേശത്ിന്റെ യപരത് പരാലസ്തീന് എന്നകു 
ഔയേ്യരാഗികമരായി മരാറകുകയകും 1948 ല് യിസ്രായയല് 
രരാ്ടഷ്ടം പകുനര്ജ്ജനിക്കുന്നതകു വന്ര അങ്ങന്നതന്ന്ന 
യശഷിക്കുകയകും ന്ചയ്തകു.

ബാല്ഫര് പ്രഖ്ാപനം
67 വാക്കുകള്: 100 ല് അധികം വര്ഷങ്ങളകുടെ 

സംഘര്ഷം

വിയേശകരാര്യ മന്തരാലയം
നവംൈര് 2, 1917
പ്രിയ യറരാത്ത് ബചല്ഡത് പ്രഭകുവിനത്,

കരാൈിന്ിന സമര്പ്പിക്കുകയകും അംഗതീകരിക്കുക
യകും ന്ചയ്ത യഹൂേ സതീയയരാനിറ്റത് അഭിലരാഷങ്ങ
യളരാടകുള്ള അനകമ്പയയരാന്ട ഉള്ള ഈ പ്രഖ്യരാപ
നം അങ്ങയകുന്ട മഹത്രായ സര്ക്രാരിന യവണ്ടി 
അങ്ങന്യ അറിയിക്കുന്നതില് ഞരാന് വളന്ര 
സയന്തരാഷവരാനരാ�ത്.

“പരാലസ്തീനില് യഹൂേ െനതയ്ക്കരായി ഒരകു യേശതീയ 
ഭവനം ഒരകുക്കുന്നതിന്ന അങ്ങയകുന്ട സര്ക്രാര് 
അനകൂലമരായി വതീക്ിക്കുകയകും ആ യനടം സകുഗ
മമരാക്കുന്നതിന അവരകുന്ട പരമരാവധി പരിരേമം 
ഉപയയരാഗിക്കുകയകും ന്ചയ്കും. എന്ന്തന്നരാല് പരാ
ലസ്തീനിന്ല യഹൂയേതര പൗരന്രാരകുന്ട ആഭ്യന്ത
രവകും മതപരവകുമരായ അവകരാശങ്ങള്യക്രാ, മയ്
ന്തങ്ിലകും രരാെ്യത്ത് യഹൂേന്രാര് അനഭവിക്കുന്ന 
അവകരാശങ്ങള്യക്രാ രരാ്ടഷ്ടതീയ പേവികള്യക്രാ 
യരാന്തരാരകു യകരാടവകും തടകുകയില്ല എന്നകും വ്യക്
മരാക്കുന്നകു.”

അങ്ങത് ഈ പ്രഖ്യരാപനം സതീയയരാനിറ്റത് ന്െഡയറ
ഷന്റെ രേദ്യില് ന്കരാണ്ടകുവന്നരാല് ഞരാന് വളന്ര 
കൃതരാര്തന് ആയിത്തീരകും.

വിശ്സ്തയയരാന്ട
ആര്തര് ന്െയിംസത് ൈരാല്െര്

ഇതിന യശഷം യൂയറരാപ്യന് പതീഡനത്ിന്റെ 
മന്്രാരകു തിരമരാല ഉയര്ന്നകു. 1989 ല് യഹൂേന്രാന്ര 
സ്ന്തം മരാതൃയേശയത്ക്കു യപരാകകുന്നതിന വിലക്ി
ന്ക്രാണ്ടത് ബ്രിടന് ബവ്ത് യപപ്പര് പകുറന്പ്പടകുവിച്കു. USS 
Exodus എന്ന കപ്പലില് വിയേശയത്ക്കു യപരാകകുവരാന് 
തയ്രാറരായ 2000 യഹൂേന്രാന്ര െര്മനിയിയലക്കു 
തിരിന്ക യപരാകകുവരാന് ബ്രിടന് നിര്ൈന്ിച്കു. യി
സ്രായയലിന അവളകുന്ട ന്ത്ത് തിരകുത്കുവരാനരായി 
നല്കിയ 1985 വര്ഷന്ത് ശിക്രാകരാലത്ിന്റെ 
അന്ത്യമരായ 1878 യലക്ത് ഇയപ്പരാള് നമകുക്കു മടങ്ങി 
യപരാകരാം: മ്കു രരാെ്യങ്ങളിന്ല യിസ്രായയല്യരകുന്ട വരാ
സത്ിന്റെ കരാലം. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പ്രധരാന മന്തിയരായി
രകുന്ന, യഹൂേനരായ ന്ൈഞ്ചമിന് ഡിയസ്ലി ൈര്ലിന് 
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യകരാണ്ഗ്രസത് ഓെത് യനഷന്സിന്ല യകന്ദ്ര വ്യക്ി
യരായി. തകുര്ക്ിയകുന്ട ഏഷ്യന് പ്രവശ്യകള്ക്കു യമല് 
ബ്രിടണ് ഒരകു ന്പരാതകു സംരക്�ം നടപ്പിലരാക്കുക
യകും 1917 ഓന്ട പരാലസ്തീന് യമലകുള്ള തകുര്ക്ികളകുന്ട 
ഭര�ത്ിന അന്ത്യമിടകുകയകും ന്ചയ്തകു. PLO യകുന്ട 
ന്ചയര്മരാന് ആയിരകുന്ന യരാസര് അറരാെരാത്ത് 1974 
ന്ല യകുബ�്ഡത് യനഷന്സിന്ല തന്റെ പ്രസംഗ
ത്ില് തനിക്കു മകുന്പകു പരാലസ്തീനിന് യമല് ഉണ്ടരാ
യിരകുന്ന അവകരാശന്ത്ക്കുറിച്കു വരാേിച്കു. 1985 ന്ല 
ബൈൈിള് റ്റരാന്ഡരാര്ഡില് ഈ വിഷയന്ത് ഇനി 
പറയകുന്ന തലന്ക്യടരാന്ട പ്രസിദ്തീകരിച്കു: “അറരാ
െരാത്ത് ‘സരായകുധ’ യപരാരരാടത്ിനരായി പ്രതിജ്ഞ
ന്യടകുത്കു, സമരാധരാനത്ിനല്ല; PLO ന്ചയര്മരാന് 
യരാസര് അറരാെരാത്ത് തതീവ്രവരാേത്ിലൂന്ട യിസ്രായയ
ലിന്ന നശിപ്പിക്കുവരാന് പ്രതിജ്ഞ ന്ചയ്കുന്നകു”. അല് 
അബ്രരാം എന്ന ന്കയത്യറരായിന്ല േിനപത്രത്ില്, ഒരകു 
യലഖനത്ില് അറരാെരാത്ത് ഇങ്ങന്ന പറഞ്കു “PLO 
യകുന്ട രരാ്ടഷ്ടതീയ സമരം അന്തരാരരാ്ടഷ്ട അനഭരാവം യനടകു
ന്നതിനള്ള ഒരകു െലപ്രേമരായ മരാര്ഗ്ഗമരായി തകുടരകുന്നകു”. 
“യിസ്രായയലിയന്ല് ബസനിക സമ്ര്ദ്ം ന്ചലകു
ത്രാന്തയയരാ അവര് സ്രായത്മരാക്ിയ യേശങ്ങളി
ന്ല സരായകുധ യപരാരരാടങ്ങളകുന്ട തതീവ്രത കൂടരാന്തയയരാ 
അത്രം രരാ്ടഷ്ടതീയ പ്രസ്രാനങ്ങള്ക്കു ആഗ്രഹിക്കു
ന്ന ലക്്യങ്ങന്ള യനടിന്യടകുക്കുവരാനരാകില്ല” എന്നത് 
അയരാള് മനസ്സിലരാക്ി [BS’85, p. 63 east report 
യനരാടകു യചര്ന്നത്]. ബേവത്ിന്റെ കരാഴ്ചപ്പരാടത് ന്യന്ഹ. 
28:24 ല് വ്യക്മരാക്കുന്നകു, “യിസ്രായയല് ഗൃഹന്ത് 
നിദേിച്വരരായി അവരകുന്ട ചകു്കുമകുള്ള എല്ലരാവരില് 
നിന്നകും കകുത്കുന്ന പറക്രാരയകും യനരാവിക്കുന്ന മകുള്ളകും 
ഇനി അവര്ക്കുണ്ടരാകയില്ല; ഞരാന് യയഹരാവയരായ 
കര്ത്രാവകു എന്നകു അവര് അറിയകും.” (Rotherham).

1881 ല് യഹൂേന്രാരകുന്ട കടന്നകു കയ്ം ആരംഭിച്കു 
എന്നകും ആ സമയത്ത് പരാലസ്തീന് അതിന്റെ െതീവിതം 
ന്കടിപ്പടകുക്കുന്നതിലകും തയദേശതീയമരായി സമ്പന്നമരാ
ക്കുന്നതിലകും പ്രരാധരാന്യമര്പ്പിച്കുന്കരാണ്ടത് ഒരകു അറൈത് 
െനത അധിവസിച്ിരകുന്ന പച്പ്പകുള്ള [സസ്യെരാലം 
ന്കരാണ്ടകു പച്പിടിച്] പ്രയേശം എന്നകുമരായിരകുന്നകു 
യരാസര് അറരാെരാത്ിന്റെ കരാഴ്ചപ്പരാടത്. ഈ വസ്കുതന്യ 
നമകുക്കു അംഗതീകരിക്ന്പ്പട ചില വിേഗ്ദരകുന്ട നിഗമ
നങ്ങയളരാടകു തരാരതമ്യം ന്ചയ്രാം. 1738 ല് യതരാമസത് 
ഷരാ നിവരാസികന്ള ആവശ്യമരായി കിടക്കുന്ന ഒരകു 
തരിശരായ യേശന്ത്യരാ�ത് അവിന്ട കണ്ടതത്. 1875 ല് 
യകരാണ്റ്റബറെന് െരാന്യകരായത് ന്ഡ യവരാല്നി മൂന്നകു 

പട�ങ്ങളകുന്ട െനസംഖ്യ ഇങ്ങന്ന യരഖന്പ്പടകുത്ി
യിരിക്കുന്നകു: ന്യരകുശയലമില് 12000 മകുതല് 14000 
വന്ര നിവരാസികള്, യൈതത് ലയഹമില് 600 സമര്ത
രരായ പകുരകുഷന്രാര്; ന്ഹയബ്രരാനില് 900. 1935 ല് 
അല്യെരാന്സത് ന്ഡ ലമരാര്ന്ടന് ഇങ്ങന്ന എഴകുതി, 
ന്യരകുശയലം നഗരത്ിന പകുറത്ത് ഞങ്ങള് െതീവനള്ള 
ഒരകു വസ്കുവിന്നയകും കണ്ടില്ല, െതീവനള്ള ഒരകു ശബ്ദവകും 
യകടില്ല, പൂര്ണ്ണ നിശബ്ദത ആ പട�ത്ില് വരാ�കു. 
1857 ല് ബ്രിടതീഷത് കൗണ്സില് ഇങ്ങന്ന പ്രസ്രാവി
ച്കു. രരാെ്യം നിവരാസികളകുന്ട എണ്ണത്ില് വളന്ര 
ശൂന്യമരായിരകുന്നകു. ആയതിനരാല് മനഷ്യ നിവരാസം 
അവിടകുന്ത് പ്രധരാന ആവശ്യമരായിരകുന്നകു. ഇതത് യി
സ്രായയലിന്റെ ശിക്രാകരാലത്ിന്ലയകും ചിതറിയപ്പരായ 
കരാലത്ിന്ലയകും വിശേതീകര�മരാ�ത്.

ബേവ വചനമരാകകുന്ന “സത്യം” ഇങ്ങന്ന പറ
യകുന്നകു: “യയഹരാവ ഇപ്രകരാരം അരകുളിന്ച്യ്കുന്നകു: 
മനഷ്യരകും മൃഗവകും ഇല്ലരാന്ത ശകുന്യമരായിരിക്കുന്നകു 
എന്നകു നിങ്ങള് പറയകുന്ന ഈ സ്ലത്കും യഹൂേരാ 
പട�ങ്ങളിലകും മനഷ്യയനരാ, നിവരാസികയളരാ, മൃഗയമരാ 
ഇല്ലരാന്ത ശകുന്യമരായിരിക്കുന്ന ന്യരകുശയലം വതീഥികളി
ലകും... ശബ്ദവകും യകള്ക്കും” (യിന്ര. 33:10); വരാക്യം 12. 
“ബസന്യങ്ങളകുന്ട യയഹരാവ ഇപ്രകരാരം അരകുളിന്ച്യ്കു
ന്നകു: മനഷ്യനം മൃഗവകും ഇല്ലരാന്ത ശകുന്യമരായിരിക്കുന്ന 
ഈ സ്ലത്കും അതിന്റെ സകല പട�ങ്ങളിലകും 
ആടകുകന്ള കിടത്കുന്ന ഇടയന്രാര്ക്ത് ഇനിയകും യമ
ച്ില്പ്പകുറം ഉണ്ടരാകകും."

1919 ല് യഹൂേ സംഭരാവനകളകും യഹൂേ കകുടിയയ
്വകും യേശയത്ക്കു ഒഴകുകി ന്ചല്ലകുന്നതത് തകുടര്ന്നകു. 
യഹൂേന്രാര് അവിന്ട വ്യവസരായങ്ങളകും കൃഷികളകും 
ചികിത്രാലയങ്ങളകും ആരംഭിച്കു ഒരകു പൂര്ണ്ണമരായ 
സരാമൂഹിക സരാമ്പത്ിക അന്തര്ഘടനയ്ക്കത് രൂപം 
ന്കരാടകുത്കു. യെരാലി സരാധ്യതകള് അവിന്ട വര്ദ്ിച്
യപ്പരാള് അറൈികളകുന്ട കകുടിയയ്ം വര്ദ്ിച്കു. മകുന്പകു 
പ്രതിപരാേിച്തകുയപരാന്ല ബ്രിടന്റെ 1939ന്ല ബവ്ത് 
യപപ്പര് യഹൂേര്ക്കു അവരകുന്ട യേശയത്ക്കു കകുടിയയ
റകുന്നതിനള്ള വരാതിലകും അടച്കു. 1946 ല് യകു.എസത്. 
ഭര�രൈമ നിരതീക്കനരായിരകുന്ന ൈരാര്ടത് ലിരൈം ആയി
രക്�ക്ിന അറൈികള് പരാലസ്തീനിയലക്കു “ഒരകു 
നല്ല െതീവിതത്ിനരായി” കകുടിയയറി എന്നകു യരഖന്പ്പ
ടകുത്ി. 1947 ന്മയത് 31 ല് പരാലസ്തീന് സിറിയന് പ്ര
വശ്യയകുന്ട ഭരാഗമരാന്�ന്നകു അറൈി പ്രതിനിധികള് 
യകു.എസത്. ന്ന ഓര്മിപ്പിച്കു. രരാ്ടഷ്ടതീയമരായി പറഞ്രാല് 
പരാലസ്തീനിന്ല അറൈികള്ക്കു അവിന്ട ഒരകു വിഭിന്ന
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മരായ രരാ്ടഷ്ടതീയ ഐക്യം രൂപതീകരിക്കുവരാന് യരാന്തരാരകു 
സ്രാതന്ത്യവകുമില്ല.

സിറിയന് പ്രസിഡറെത് ആയിരകുന്ന ഹെതീസത് 
ആസരാേത്, യരാസര് അറരാെരാത്ിയനരാടകു ഒരിക്ല് 
പറഞ്കു: ഒരകു കരാര്യം ഒരിക്ലകും മറക്രകുതത്: പരാല
സ്തീന് െനം എന്ന ഒന്നില്ല. നിങ്ങള് സിറിയയകുന്ട 
ഒരകു അവിഭരാെ്യ ഘടകമരാ�ത്. PLO എക്ിക്യൂടതീവത് 
കൗണ്സിലിന്റെ അംഗവകും മിലി്റി കമരാറെറകുമരായി
രകുന്ന സകുബഹര് മകുഹത്സിന് പറഞ്കു: യയരാര്ദേരാന്യര്, 
പരാലസ്തീന്യര്, സിറിയക്രാര്, ന്ലൈയനരാന്യര് എന്നി
ങ്ങന്ന വ്യത്യരാസന്മരാന്നകുമില്ല. നരാം എല്ലരാവരകും ഒരകു 
രരാ്ടഷ്ടത്ിന്റെ ഭരാഗമരാ�ത്. പരാലസ്തീന് വിഭിന്നമരായ 
ഒരകു രരാ്ടഷ്ടമരായി നിലന്കരാള്ളകുന്നതത് തന്തപരമരായ 
ലക്്യങ്ങള്ക്കു യവണ്ടി മരാത്രമരാ�ത്. പരാലസ്തീന് രരാ
്ടഷ്ടത്ിന്റെ സ്രാപനം യിസ്രായയലിന എതിന്രയകു
ള്ള നിരന്തര യപരാരരാടത്ിന്നരാരകു പകുതിയ ആയകുധം 
മരാത്രമരായിരകുന്നകു.

ബേവവചനം: “അയപ്പരാള് ഞരാന് എന്റെ െനമരായ 
യിസ്രായയലിന്റെ പ്രവരാസികന്ള മടക്ി വരകുത്കും; 
ശൂന്യമരായിയപ്പരായ പട�ങ്ങന്ള അവര് പ�ിത്കു 
പരാര്ക്കുകയകും മകുന്തിരി യതരാടങ്ങള് ഉണ്ടരാക്ി 
അവയിന്ല വതീഞ്കു കകുടിക്യകും യതരാടങ്ങള് ഉണ്ടരാ
ക്ി അവയിന്ല െലം അനഭവിക്യകും ന്ചയ്കും. ഞരാന് 
അവന്ര അവരകുന്ട യേശത്കു നടകും; ഞരാന് അവ
ര്ക്കു ന്കരാടകുത്ിരിക്കുന്ന യേശത്കു നിന്നകു അവന്ര 
ഇനി പറിച്കുകളകയകുമില്ല എന്നകു നിന്റെ ബേവമരായ 
യയഹരാവ അരകുളിന്ച്യ്കുന്നകു” (ആന്മരാസത് 9:14,15).

യിസ്ായയലിനകു പാലസ്തീനകുയേല്  
സകല അവകാശവകും ഉണ്്

(1959 ല് ൈരാനരായി ൈരാറതീത്ത് ന്മസ്സന്െറില് 
ഡി.ന്ൈന് അഹയറരാന് എഴകുതിയതത്)

പരാലസ്തീന് “യഹൂേന്രാരകുന്ട യേശതീയഭവനം” എന്ന 
നിലയില് തരാതത്ക്രാലികമരായി ബ്രിടന ഭരയമല്പിച് 
ഒരകു കല്പനക്കു കതീഴില് ഭരിക്ന്പ്പടകുവരാന് തതീര്പ്പകു 
കല്പിച്യപ്പരാള് അതില് യെരാര്ദേരാന്റെ ഭരാഗങ്ങളകും 
അടങ്ങകുന്ന ബൈൈിളിന്ല പൗരരാ�ിക യേശങ്ങള് 
മകുഴകുവനം ഉള്ന്പ്പടിരകുന്നകു. യശഷം സംഭവിച്ന്തല്ലരാം 
ചരിത്രമരാ�ത്. വലിയ ശക്ിയകുന്ട കകുതന്തത്രാല് 
യകുബ�്ഡത് യനഷന്സിന്റെ അകത്കും പകുറത്കു
മരായി നടത്ിയ പ്രതീ�ന നയം ന്കരാണ്ടകു “യേശതീയ 
ഭവനന്ത്” ഇന്നകു നരാം കരാ�കുന്ന ഇടകുങ്ങിയതകും 
യശരാഷിച്തകുമരായ തകുണ്ടകുനിലയത്ക്കു രൈയമ� ക്
യിപ്പിച്കു.

ബേവത്ില് വിശ്സിക്കുന്നകു എന്നകു പ്രസംഗിക്കു
ന്ന ബരൈസ്വ ഇസ്രാമിക രരാെ്യങ്ങള് വിശകുദ് യേശം 
മകുഴകുവനം യഹൂേന്രാരകുന്ട എയന്നക്കുമകുള്ള അവകരാ
ശത്ിലരാകകും എന്നകു അബ്രഹരാമിയനരാടകും യിസത്ഹരാ
ക്ിയനരാടകും യരായക്രാൈിയനരാടകും ഉള്ള സ്ഷ്ടരാവിന്റെ 
വരാഗ്ദത്ങ്ങന്ള പൂര്ണ്ണമരായകും അവഗ�ിച്തരായി 
കരാ�കുന്നകു. ഇനി പറയകുന്ന വചനങ്ങള് തര്ക്മ്
തരാ�ത്:

“ഈ യേശത്കു തരാമസിക്... നിനക്കും [യിസത്ഹരാ
ക്ിനത്] നിന്റെ സന്തതിക്കും ഈ യേശന്മരാന്ക്യകും 
തരകും [ഉല്പ. 13:15 മരായി തരാരതമ്യന്പ്പടകുത്കുക]; നിന്റെ 
പിതരാവരായ അബ്രഹരാമിയനരാടകു ഞരാന് ന്ചയ്ത സത്യം 
നിവര്ത്ിക്കും. ഞരാന് നിന്റെ സന്തതിന്യ ആകരാശ
ത്ിന്ല നക്ത്രങ്ങള് യപരാന്ല വര്ദ്ിപ്പിച്കു നിന്റെ 
സന്തതിക്കു ഈ യേശന്മരാന്ക്യകും ന്കരാടകുക്കും; നിന്റെ 
സന്തതി മകുഖരാന്തരം ഭൂമിയിന്ല സകല െരാതികളകും 
അനഗ്രഹിക്ന്പ്പടകും” (ഉല്പ. 26:3,4 – ARV).

“സര്വ്വശക്നരായ ബേവം നിന്ന്ന [യരായക്രാൈി
ന്ന] അനഗ്രഹിക്കും... അബ്രഹരാമിന ന്കരാടകുത്തകും 
നതീ പരയേശിയരായി പരാര്ക്കുന്നതകുമരായ യേശം നതീ 
ബകവശമരായക്ണ്ടതിന അബ്രഹരാമിന്റെ അനഗ്രഹം 
നിനക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും തരികയകും ന്ചയ്കുമരാ
റരാകന്ട” (ഉല്പ. 28: 3,4 – ARV).

യിശത് മരായയലിന്റെയകും ഏശരാവിന്റെയകും വംശെര് 
എന്ന നിലയില് ഇന്നന്ത് അറൈികളകുന്ട തരാതത്പ
ര്യങ്ങന്ള പരിഗ�ിക്രാതിരകുന്നിടില്ല. അവര്ക്കും 
ഒരകു പ്രയത്യക വ്യവസ്രാകരാലം ന്കരാടകുത്ിരകുന്നകു. 
ബൈൈിളിന്ല പരാലസ്തീന കിഴക്കു അവര്ക്കു വിപകുല
മരായ ഒരിടം കല്പിച്കു നല്കിയിരകുന്നകു. അവരകുന്ട യേ
ശത്ില് അതിരൈമിച്കു കടക്രാതിരിക്കുവരാന് ബേവം 
യിസ്രായയലിന്ന അനശരാസിച്കുന്കരാണ്ടകു പറഞ്കു: 
“അവരകുന്ട യേശത്കു ഞരാന് നിങ്ങള്ക്കു ഒരകു 
കരാല് ന്വപ്പരാന് യപരാലകും ഇടം തരകുകയില്ല; യസയിര് 
[അയറൈിയ] പര്വ്വതം ഞരാന് ഏശരാവിന അവകരാശ
മരായി ന്കരാടകുത്ിരിക്കുന്നകു” (ആവ. 2:5). എന്നരാല് 
വിശകുദ് യേശത്ിനള്ള അവകരാശം യിസ്രായയലിന 
ലഭിച്കു. ഭരാവിന്യക്കുറിച്കു പരരാമര്ശിച്കുന്കരാണ്ടകു ന്യ
ന്ഹസ്ിയയല് പ്രവരാചകന് യഥരാര്ത അതിരകുകളകുന്ട 
രൂപയരഖ നല്കകുന്നകു (ന്യന്ഹസ്ിയയല് 47:14-20; 
ARV യനരാക്കുക).

“ഈ യേശം നിങ്ങള്ക്കു അവകരാശമരായി വരകും. യേ
ശത്ിന്റെ അതിര് ഇങ്ങന്ന ആയിരിക്�ം; വടക്കു
ഭരാഗത്കു മഹരാസമകുദ്രം മകുതല് ന്ഹയ്രാന് വഴിയരായി 
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ന്സേരാേത് വന്രയകും ഹമരാത്കും യൈയരരാത്യകും േയമ്
ന്ശക്ിന്റെ അതിരിനം ഹമരാത്ിന്റെ അതിരിനം ഇട
യിലകുള്ള സിബ്രയതീമകും ന്ഹൗറരാന്റെ അതിരിങ്ലകുള്ള 
നടകുഹരായസരകും ഇങ്ങന്ന അതില് സമകുദ്രം മകുതല് 
േന്മ്ന്ശക്ിന്റെ അതിരിങ്ലകും ഹസര്-ഏനരാത്കു 
വന്ര വടയക് ഭരാഗത്കു വടയക്രാടകുള്ള ഹമരാത്ിന്റെ 
അതിരിങ്ലകും ആയിരിയക്�ം; അതകു വടയക്ഭരാഗം”.

“കിഴക്കു ഭരാഗയമരാ ന്ഹൗറരാന്, േന്മ്യശക്ത്, 
ഗിന്ലയരാേത് എന്നിവയ്ക്കകും യിസ്രായയല് യേശത്ിനം 
ഇടയില് യയരാര്ദേരാന് ആയിരിയക്�ം; വടയക് അതിര് 
മകുതല് കിഴയക് കടല്വന്ര നിങ്ങള് അളയക്�ം; 
അതകു കിഴയക് ഭരാഗം” “ന്തക്കു ഭരാഗയമരാ, ന്തയക്രാ
ടകു തരാമര് മകുതല് ന്മരതീൈരാത്ത് – കരായേശത് ന്വള്ളം 
വന്രയകും മിസ്യതീം യതരാടകു വന്രയകും മഹരാസമകുദ്രം 
വന്രയകും ആയിരിക്�ം. അതകു ന്തയക്രാടകു ന്തയക് 
ഭരാഗം.” പടിഞ്രാറകു ഭരാഗയമരാ; ന്തയക് അതിര് മകുതല് 
ഹമരാത്ിയലക്കുള്ള തിരിവിന്റെ അ്ം വന്രയകും മഹരാ
സമകുദ്രം ആയിരിയക്�ം; അതകു പടിഞ്രായറ ഭരാഗം.”

ഇവിന്ട ബേവം യയരാശകുവക്കു നല്കിയ വരാഗ്ദത്
ന്ത് ന്യന്ഹസ്ിയയല് ഉറപ്പിക്കുന്നകു: “ആകയരാല് 
നതീയകും ഈ െനന്മരാന്ക്യകും പകുറന്പ്പടകു യയരാര്ദേരാനക്
ന്ര ഞരാന് യിസ്രായയല് മക്ള്ക്കു ന്കരാടകുക്കുന്ന യേശ
യത്ക്കു കടന്നകു യപരാകകുവിന്. നിങ്ങളകുന്ട ഉള്ളംകരാല് 
ചവിടകുന്ന സ്ലന്മരാന്ക്യകും ഞരാന് യമരാന്ശയയരാടകു 
കല്പ്പിച്തകുയപരാന്ല നിങ്ങള്ക്കു തന്നിരിക്കുന്നകു. 
മരകുഭൂമിയകും ഈ ന്ലൈരായനരാനം തകുടങ്ങി ഫ്രരാത്ത് 
എന്ന മഹരാനേി വന്രയകും ഹിത്യരകുന്ട യേശന്മരാന്ക്
യകും പടിഞ്രാറകു മഹരാസമകുദ്രം വന്രയകും നിങ്ങളകുന്ട 
അതിരരായിരിക്കും. ഉറപ്പകും ബധര്യവകും ഉള്ളവനരായി
രിക്; ഞരാന് അവര്ക്കു ന്കരാടകുക്കുന്മന്നകു അവരകുന്ട 
പിതരാക്ന്രായരരാടകു സത്യം ന്ചയ്ത യേശം നതീ ഈ െന
ത്ിന അവകരാശമരായി വിഭരാഗിക്കും” (യയരാശകു. 1:2-4, 
6 ARV).

യലരാക രരാെ്യങ്ങള് ഇയപ്പരാഴകും അനഗ്രഹിക്ന്പ്പ
ടിടില്ല, മറിച്ത് അവര് യിസ്രായയലിന പരാലസ്തീനയമ
ലകുള്ള ന്യരായമരായ അവകരാശത്ില് ഇടന്പടതിന്റെ 
െലമരായി യകുദ്ങ്ങളരാല് ശപിക്ന്പ്പടിരിക്കുന്നകു. 
ആയതിനരാല് ഈ രരാെ്യങ്ങളകുന്ട യക്മം യഹൂേെ
നയത്രാടകു മകുഴകുവയനരാടകുമകുള്ള അവരകുന്ട ന്പരകുമരാ്
ന്ത് ആരേയിച്ിരിക്കുന്നകു.

േകുകളില് പറഞ്ിരിക്കുന്നതിടന സംബന്ിച്കുള്ള 
ബ്രദര് യ�ാളിയകുടെ അഭിപ്രായം

അബ്രഹരാമിയനരാടകുള്ള ബേവത്ിന്റെ ഉടമ്പടിന്യ 

വതീണ്ടകും ഉറപ്പിച്കുന്കരാണ്ടത്, അയദേഹം ഇങ്ങന്ന വരാഗ്ദ
ത്ം ന്ചയ്തകു (ഉല്പ. 15:18): “നിന്റെ സന്തതിക്കു ഞരാന് 
മിസ്യിം നേി [വടക്കു കിഴക്കു] തകുടങ്ങി ഫ്രരാത്കുന
േിയരായ മഹരാനേിവന്രയകുള്ള ഈ യേശന്ത്... തന്നി
രിക്കുന്നകു എന്നകു അരകുളിന്ച്യ്തകു (പകുറ. 23:30,31 തരാ
രതമ്യന്പ്പടകുത്കുക); ആവ. 1:7,8; 11:24 ലകും വതീണ്ടകും, 
ബേവം നല്കിയ അവകരാശന്ത്, യിസ്രായയലി
ന്റെ സ്ത്ിന്ന ഊന്നി പറഞ്ിരിക്കുന്നകു, “െരാത്ത് 
നേിയരായ മഹരാനേി വന്രയകുള്ള” യേശം വന്ര നതീണ്ടകു
കിടക്കുന്നകു.

നിരവധി നൂ്രാണ്ടകുകളരായി ഈ യേശന്ത് അവ
കരാശങ്ങന്ള അനഭവിച്വന്രന്ന നിലയില് ഈ യേശം 
ന്യരായമരായകും തങ്ങളകുയടതരാന്�ന്നകു വരാേിക്കുന്ന 
യിശത് മരായയലിന്റെയകും ഏശരാവിന്റെയകും മക്ളകുന്ട 
വികരാരം മനസിലരാക്കുന്നകുന്വങ്ിലകും, അവരകുന്ട പക്
ലകുള്ളതത് ന്വറകും “ബകയയ്്ക്രാരകുന്ട അവകരാശം” മരാ
ത്രമരാ�ത്. അതത് അവന്ര ഒരിക്ലകും ഈ യേശത്ിന്റെ 
യഥരാര്ത അവകരാശികളരാക്കുകയില്ല എന്നകു അവര് 
മനസിലരാക്�ം. ബേവം യിസ്രായയലിന വരാസം 
ന്ചയ്തകു ന്പരകുകകുവരാന് നല്കിയ യേശത്കു നിന്നകും 
അവര് പിന്തിരിയ�ം.

ബേവത്ിന യിസ്രായയലിയനരാടകുള്ള വരാഗ്ദത്ന്ത് 
തിരിച്റിയകുന്നതില് അറൈികള്ക്കു യരാന്തരാന്നകും ഭയ
ക്കുവരാനില്ല. എന്തകുന്കരാന്ണ്ടന്നരാല് അവര് അതിന്ന 
അംഗതീകരിച്രാലകും ഇന്ല്ലങ്ിലകും അതകു രൈയമ� നിറയവ
്ന്പ്പടകും. യിസ്രായയല് യകന്ദ്രമരാകകുന്ന വരകുവരാനിരിക്കു
ന്ന നതീതിയകുന്ട വരാഴ്ച ആയിരിക്കും അറൈികള്ക്കും 
അയതരാന്ടരാപ്പം യഹൂേന്രാര്ക്കും െരാതികള്ക്കും 
അനഗ്രഹങ്ങളകും സയന്തരാഷവകും പ്രധരാനം ന്ചയ്കുക. 
വളന്ര നിഗൂഢവകും പലയപ്പരാഴകും മനസിലരാക്കുവരാന് 
പ്രയരാസവകുമകുള്ളതരായിരിക്കും ബേവത്ിന്റെ വഴികള് 
എങ്ിലകും അതിന്റെ അന്ത്യം ഏ്വകും മികച്തരാ�ത് 
എന്നകു യിശത് മരായയലിന്റെയകും ഏശരാവിന്റെയകും പകുത്ര
ന്രാര് തിരിച്റിയകും.

 കൂെകുതല് ടതളിവ്
യഹൂേന്രാര്ക്കു പരാലസ്തീനിയലക്കുള്ള ഒരകു മടങ്ങി

വരവിന്നക്കുറിച്കു ബേവവചനം ഉപയേശിക്കുന്നകു. 
ന്യന്ഹ. 37:12 ല് വിവരിച്ിരിക്കുന്നതകുയപരാന്ല 
അവിന്ട അബ്രഹരാമിന്റെ പിന്തകുടര്ച്ക്രാര്ക്കു 
സകുഖമരായി െതീവിക്കുവരാന് ആവശ്യമരായ യേശം 
ഉണ്ടരാകകും, “യയഹരാവയരായ കര്ത്രാവത് ഇപ്രകരാരം 
അരകുളിന്ച്യ്കുന്നകു: എന്റെ െനന്മ, ഞരാന് നിങ്ങളകു
ന്ട ശവക്കുഴി തകുറന്നകു നിങ്ങന്ള ശവക്കുഴിയില് 
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നിന്നകു കയ്ി യിസ്രായയല് യേശയത്ക്കു ന്കരാണ്ടകു 
യപരാകകും” ന്യന്ഹ. 36:35, “ശൂന്യമരായി കിടക്കുന്ന 
യേശം ഏന്േന് യതരാടം യപരാന്ല ആയിത്തീര്ന്നകുവയല്ലരാ; 
എന്നകു അവര് പറയകും.” വരാക്യം 36, “യയഹരാവയരായ 
ഞരാന് അരകുളിന്ച്യ്തിരിക്കുന്നകു; ഞരാന് നിവര്ത്ിക്കു
കയകും ന്ചയ്കും.”

RSV ല് ന്യന്ഹ. 38:8 ന്ല “ഏറിയ നരാള് കഴി
ഞ്ിടത്” എന്ന പ്രയയരാഗന്ത് “നരാളകുകളകുന്ട അന്ത്യ
നരാളില് നതീ [മരായഗരാഗത് യേശത്ിന്ല യഗരാഗത്, വരാക്യം 
2] വരാളില് നിന്നകും ഒഴിഞ്കുയപരാന്നതരായ രരാെ്യത്ി
യലക്കു തിരിയകും.” ഇവിന്ട യഗരാഗത് ശക്ിയയറിയതകും 
ഭയങ്രവകും അഹങ്രാരവകുമകുള്ള എല്ലരാ്ിന്നയകും ആ�ത് 
കരാ�ിക്കുന്നതത്! അന്ത, അവര് ബേവെനത്ിന്റെ 
ശത്രകുക്ളരായ രരാ്ടഷ്ടങ്ങളകുന്ട യനതരാക്ന്രാരരാ�ത്. 
മരായഗരാഗത്, ബേവത്ിന്റെ ശത്രകുക്ളരായ രരാ്ടഷ്ടങ്ങളകുന്ട 
യനതരാക്ന്രാന്ര കരാ�ിക്കുന്നകു. ഓ, ഹര്മ്ഗയദേരാനം 
അരരാചകത്വകും അയനക വര്ഷങ്ങയളരാളം നതീണ്ടകു നി
ല്ക്കുന്നകു; യശഷം യരായക്രാൈിന്റെ കഷ്ടകരാലത്ിന്റെ 
രണ്ടരാം ഭരാഗമരായ “നരാളകുകളകുന്ട അന്ത്യനരാള്” ആ�ത് 
എന്നകു പറയകുന്നകു. വരാക്യം 11, 12 ല്, “മതില് ഇല്ലരാത് 
ഗ്രരാമങ്ങള് ഉള്ള യേശത്കു ഞരാന് ന്ചല്ലകും; ന്കരാള്ള 
ഇയടണ്ടതിനം കവര്ച് ന്ചയയ്ണ്ടതിനം ശൂന്യമരായി 
കിടന്നിടകു വതീണ്ടകും നിവരാസികളകുള്ള സ്ലങ്ങള്ക്കു 
യനന്രയകും െരാതികളകുന്ട ഇടയില് നിന്നകു യശഖരിക്
ന്പ്പടകും... ഭൂമിയകുന്ട മയദ്്യ വസിച്കും ഇരിക്കുന്ന ഒരകു 
െനത്ിന്റെ യനന്രയകും ബക നതീയടണ്ടതിനം... ഞരാന് 
ന്ചല്ലകും” (E-6 p. 580).

ഈ വചനങ്ങള് അന്ത്യകരാലത്ിന്ല ഉതത്കൃ
ഷ്ടമരായ യിസ്രായയലിന്റെ ബേവിക വിധിന്യ വ്യ
ക്മരായി കരാ�ിക്കുന്നകു. അന്ത ഈ യകുഗത്ിന്റെ 
അന്ത്യത്ില്, ഈ ഭൂമിയില് തന്ന്ന ആ�ത് അതകു 
നിറയവ്ന്പ്പടകുന്നതത്. അബ്രഹരാം െതീവിച് സ്ലം യി
സത്ഹരാക്ിനം യരായക്രാൈിനം യിസ്രായയല് െനത്ി
നം ഉള്ളതരാ�ത് എന്നകു ബേവം അബ്രഹരാമിയനരാടകു BC 
2045 ല് വരാഗ്ദത്ം ന്ചയ്തകു എന്നകു മരാ്മില്ലരാത് വരാഗ്ദ
ത്ന്ത് പഴയ നിയമം സമര്തിക്കുന്നകു. ആധകുനിക 
യിസ്രായയല് മരാത്രമല്ല യലരാകത്ിന്റെ ആ ഭരാഗത്കു 
അടകുത് കരാലത്ത് ഉണ്ടരാക്ിയ പരമരാധികരാരമകുള്ള രരാ
ഷ്ടങ്ങളകും “ഇയപ്പരാഴന്ത് േകുഷ്ടയലരാകത്ിന്റെ” നരാടകം 
അരയങ്ങറകുന്ന തടത് ആയിരിക്കും എന്ന വസ്കുത നരാം 
അംഗതീകരിക്�ം. ന്യന്ഹ. 38:12 ല് “ഭൂമിയകുന്ട 
മയദ്്യ” [നടകുവില്, എബ്രരായ ഭരാഷയില് (നരാവരാല്) 
െതീവന്റെ യകന്ദ്രം] യലരാക ഭര�കൂടത്ിന്റെ ഭര�യക

ന്ദ്രമരായിത്തീരകും – അതിലകും അനയയരാെ്യമരായ ഒരിടം 
കന്ണ്ടത്കുവരാനരാകില്ല.

കൃത്യമരായി നിയമപരമരായ രൂപത്ില് ഭരാവിയിന്ല 
ഈ വിശകുദ് യേശത്ിന്റെ യഥരാര്ത വ്യരാപ്ിയയയകും 
അതിരകുകന്ളയകും കകുറിച്കുള്ള ബേവവചനത്ിന്ല 
വിശേതീകര�ം നമകുക്കു പരിയശരാധിക്രാം.

ആധരാരം #1 : ഉല്പ. 15:18-21: “നിന്റെ സന്തതിക്കു 
ഞരാന് മിസ്യിം നേി തകുടങ്ങി ഫ്രരാത്ത് നേിയരായ 
മഹരാനേി വന്രയകുള്ള ഈ യേശന്ത്... തന്നിരിക്കു
ന്നകു.” മിസ്യതീം നേി ബനല് നേിയരാ�ത് [നരാഹരാര് 5104 
യ്ട്രാങിന് നല്കിയിരിക്കുന്ന അര്തം സ്രമരായി 
ഒഴകുകകുന്ന അരകുവി എന്നരാ�ത്]. വരാേി-എല്-ആരിഷത് 
എന്ന പ്രയയരാഗത്ിലൂന്ടയകും ഇയത മിസ്യതീം നേിന്യ 
സൂചിപ്പിച്ിരിക്കുന്നകു [നരാഹരാല് 5158 യ്ട്രാങിന്, 
കരാലികമരായ ഒഴകുക്ത്].

കൂടരാന്ത അന്നകു നിലനിന്നിരകുന്ന െനത്ില് ആരകു
ന്ടന്യരാന്ക്യയരാ ഭൂപ്രയേശങ്ങള് ആ�ത് വിശകുദ് 
യേശത്ത് ഉള്ന്പ്പടകുയത്ണ്ടതത് എന്ന പടികയകും വളന്ര 
പ്രധരാനമരാ�ത്. ”യകന്യര്, ന്കനിസ്യര്, കേത്യമരാന്യ
ര്, ഹിത്യര്, ന്പരിസ്യര്, ന്രെരായിമ്യര്, അയമരാര്യര്, 
കനരാന്യര്, ഗിര്ഗ്ഗസ്യര്, ന്യൈൂസ്യര്”.

ആധരാരം # 2: പകുറ. 23:31: “ഞരാന് നിന്റെ യേശം 
ന്ചങ്ടല് തകുടങ്ങി ന്െലിസ്്യരകുന്ട കടല് വന്രയകും 
മരകുഭൂമി തകുടങ്ങി നേി വന്രയകും ആക്കും.“ “ന്ചങ്ടല്” 
യിസ്രായയലിന്റെ ന്തക്കു പടിഞ്രാറരാ�ത് സ്ിതി ന്ച
യ്കുന്നതത്. ന്െലിസ്്യ കടല് രൈിത്ില് നിന്നകും [കെത് 
ത്രാരതീം] പടിഞ്രാറരാ�ത് സ്ിതി ന്ചയ്കുന്നതത്. ന്െലി
സ്്യര് അവരകുന്ട മരാതൃയേശമരായ കെത് ത്രാരിന യവണ്ടി 
യചരാളം വിളയിക്കുവരാന് കനരാന്റെ തതീരങ്ങളില് അധി
വസിച്കു. “ന്െലിസ്്യരകുന്ട കടല്” രൈതീത്ത് പ്രൈലമരായ 
ഒരകു കടല് ശക്ിയരായിരകുന്നകു. പകുറപ്പരാടിന യശഷം ഒരകു 
നൂ്രാണ്ടിനള്ളില് [1615-1575 BC] ഈ കടല് ശക്ി 
യസരാരിന്ലയകും സതീയേരാനിന്ലയകും െതീനതീഷ്യന്സിന ഇതകു 
ബകമരാ്ം ന്ചയ്തകു. അങ്ങന്ന അതകു മഹരാ കടല് ആയി 
മരാറി. “മരകുഭൂമി”; ന്തക്കു കിഴക്ത് [മിഡത്ൈരാര് 4057 
യ്രാങില്] സതീനരായി മകുതല് [യകുബ�്ഡത് അറൈത് റി
പ്പബ്ിക്ത്] യപര്ഷ്യന് ഗള്െരായ കകുബവ്ത് [ഏലം] വന്ര 
ആയിരകുന്നകു. “നേി വന്രയകും” ഫ്രരാത്ിന്റെ [നരായഹരാര് 
5104 യ്രാങില്] കിഴക്കു മകുതല് വടക്കു വന്ര.

യിസ്രായയലിന ഈ വിശരാലമരായ ഭൂപ്രയേശത്ി
ന്റെ മകുഴകുവനം അവകരാശം ലഭിച്ില്ല. എന്തകുന്കരാന്ണ്ട
ന്നരാല് അവര് ഇന്നകു വന്രയകും സ്ന്തശക്ിയിലരാ�ത് 
യപരാരരാടിയതത്. 
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ആധരാരം # 3  : കകുറച്കു മരാസങ്ങള്ക്കു യശഷമരാ�ത് 
ഇതത് നല്കിയതത്: ആവ. 1:6-8, “യഹരായരൈിന് വച്കു 
നമ്കുന്ട ബേവമരായ യയഹരാവ നയമ്രാടകു കല്പ്പി
ച്തത്: “നിങ്ങള് ഈ പര്വ്വതത്ിങ്ല് പരാര്ത്തകു 
മതി. തിരിഞ്കു യരാത്ര ന്ചയ്തകു അയമരാര്യരകുന്ട പര്വ്വ
തത്ിയലക്കും അതിന്റെ അയല് പ്രയേശങ്ങളരായ 
അരരാൈരാ, മലനരാടത്, തരാഴത് വതീഥി, ന്തയക്യേശം, കട
ല്ക്ര എന്നിങ്ങന്നയകുള്ള കനരാന്യയേശയത്ക്കും 
ന്ലൈരായനരാനിയലക്കും ഫ്രരാത്ത് എന്ന മഹരാനേി 
വന്രയകും യപരാകകുവിന്. ഇതരാ ഞരാന് ആ യേശം നി
ങ്ങളകുന്ട മകുമ്പില് ന്വച്ിരിക്കുന്നകു: നിങ്ങള് കടന്നകു 
യയഹരാവ നിങ്ങളകുന്ട പിതരാക്ന്രാരരായ അബ്രഹരാ
മിനം യിസത്ഹരാക്ിനം യരായക്രാൈിനം അവരകുന്ട 
സന്തതിക്കും ന്കരാടകുക്കുന്മന്നകു അവയരരാടകു സത്യം 
ന്ചയ്ത യേശന്ത് ബകവശമരാക്കുവിന്.”

ആവ. 1:7, വിശേമരായി: “തിരിഞ്കു യരാത്ര ന്ചയ്തകു 
അയമരാര്യരകുന്ട പര്വ്വതത്ിയലക്കും [“അയമരാര്യരകുന്ട 
പര്വ്വതം” കിഴക്കു ചരാവകുകടലിയലക്കും യയരാര്ദേരാന് 
നേിയിയലക്കും പരന്നകു കിടക്കുന്ന ഒരകു പതീഠഭൂമിയരാ
�ത്]; അതിന്റെ അയല് പ്രയേശങ്ങളരായ അരരാൈരാ 
[(അരരാൈരാ) “സമതലത്ില്” യയരാര്ദേരാന് നേി ഗലതീലി
യില് നിന്നകും ചരാവകുകടലിയലക്കു ഒഴകുകകുന്ന തരാഴത് വര] 
മലനരാടത് [മലനരാടില് മകുഴകു ശമര്യയകും (യകന്ദ്രം) യഹൂേ 
(തരാഴത് ന്ന പ്രയേശം) ഗലതീലിയകും (ഉയര്ന്ന പ്രയേശം), 
ഇന്നത് ന്വറ്റത് ൈരാങ്ത് എന്നകു അറിയന്പ്പടകുന്ന] 
തരാഴത് വതീഥി [ഹരാ-ന്സെല്ലരാ എന്ന തരാഴത് വതീഥി, മദ്്യ
ധര�്യരാഴിയകുന്ട ന്തക്ത് യയരാപ്പയില് ഉള്ള സമതല 
പ്രയേശമരായ ഗരാസരാ (ന്നന്ഗൈത്) ന്തക്കു കിഴക്ന് 
സതീനരായി, അക്രാൈയകുന്ട ഉള്ക്ടല് (അയറൈിയ)] 
ന്തയക്യേശം, കടല്ക്ര എന്നിങ്ങന്നയകുള്ള കനരാ
ന്യയേശയത്ക്കും ന്ലൈരായനരാനിയലക്കും ഫ്രരാത്ത് 
എന്ന മഹരാനേി വന്രയകും യപരാകകുവിന് [“കനരാന് യേ
ശയത്ക്കും ന്ലൈരായനരാനിയലക്കും” മകുഴകു യിസ്രാ
യയലിയലക്കും, ഏഷ്യബമനറിന്റെ വടക്കു നിന്നകും 
മഹരാനേിയരായ ഫ്രരാത്ത് വന്ര].

ആധരാരം # 4 : ആവ. 11:23,24: “യയഹരാവ ഈ 
െരാതികന്ളന്യല്ലരാം നിങ്ങളകുന്ട മകുമ്പില് നിന്നകു നതീ
ക്ിക്ളയകും; നിങ്ങന്ളക്രാള് വലിപ്പവകും ൈലവകുമകുള്ള 
െരാതികളകുന്ട യേശം നിങ്ങള് ബകവശമരാക്കും. നിങ്ങ
ളകുന്ട ഉള്ളംകരാല് ചവിടകുന്ന ഇടന്മരാന്ക്യകും നിങ്ങ
ള്ക്കു ആകകും; നിങ്ങളകുന്ട അതിര് മരകുഭൂമി മകുതല് 
ന്ലൈരായനരാന് വന്രയകും ഫ്രരാത്ത് നേി മകുതല് പടി
ഞ്രായറ കടല് വന്രയകും ആകകും.” “മരൂഭൂമി മകുതല്” 

[മിഡത്ൈരാല് 4057 യ്ട്രാങില്] എന്നകുള്ളതത് രണ്ടരാമ
ന്ത് ആധരാരത്ില് നിര്വ്വചിച്തകു യപരാന്ല തന്ന്ന
യരാ�ത്. അങ്ങന്ന നരാം അതിരകുകള് ന്തക്ത് അയറ
ൈ്യന് മരകുഭൂമിയില് നിന്നകും വടക്കു ന്ലൈരായനരാന് 
വന്രയകും കിഴക്കു ഫ്രരാത്ത് നേി മകുതല് പടിഞ്രാറത് 
മദ്്യധര�രാഴി വന്ര [അഖരാറന് 314 യ്ട്രാങില്] 
(മദ്്യധര�്യരാഴിക്കുള്ള എബ്രരായപേം).

വംശതലവനരായ അബ്രഹരാമിന്റെ പിന്ഗരാമികളില് 
നിന്നകും ഒരകു െനത വികസിതമരാകകുന്മന്ന മരാ്മില്ലരാ
ത് വരാേന്ത് ബേവവചനമരാകകുന്ന ബൈൈിള് സമ
ര്തിക്കുകയകും വിശരാലമരാക്ന്പ്പട സകുവിയശഷയകുഗ 
ന്കരായ്തിന് യവലയകുന്ട അന്ത്യയത്രാന്ട വരാഗ്ദത്ം നിറ
യവ്ന്പ്പടകുന്മന്നകു പകുതിയ നിയമത്ില് പറകയകും ന്ച
യ്കുന്നകു! ഇവിന്ട ചിത്രതീകരിക്കുന്ന യേശം ആധകുനിക 
രരാെ്യങ്ങളരായ ഈെിപ്ത്, സതീനരായി, യിസ്രായയല്, 
അയറൈിയ, പടിഞ്രായറ ഇറരാക്ത് ഉള്ന്പ്പന്ട ഇന്ന
ന്ത് യിസ്രായയലിയനക്രാള് 28 മടങ്ങത് വിപകുലമരായ 
പ്രയേശന്ത് കരാ�ിക്കുന്നകു. 

കല്േയ പട�മരായ ഊരത് വിടത്, യേശത്ിന്റെ 
വടക്ത് പടിഞ്രാറകുള്ള ഹരാരരാനിയലക്കു യപരാകകുവരാന് 
അബ്രഹരാം വിളിക്ന്പ്പടതത് േിവ്യചരിത്രത്ില് ന്വ
ച്കുതന്ന്ന ഏ്വകും മഹരാ സംഭവങ്ങളില് ഒന്നരാ�ത്. 
ഹരാരരാനില് നിന്നകും അബ്രഹരാം കനരാനിയലക്കു യരാ
ത്രയരായി. പിന്നതീടകു യേശത്ിന്റെ ന്തക്ത് പടിഞ്രാ
യറ അതിര്ത്ിയിലകുള്ള മിസ്യതീമിന്ല യഗരാന്ശന് 
യേശത്ത് യരായക്രാൈത് ന്ചന്നകു പരാര്ത്കു. അവിന്ട 
നിന്നരാ�ത് ഒരകു പിടി ആളകുകളില് നിന്നകും രണ്ടത് 
േയശരാപലക്ത്ിലധികം ആളകുകളിയലക്കു യിസ്രാ
യയല് വളര്ന്നതത്. അങ്ങന്ന അവര് ഒരകു യേശമരായി, 
സതീനരായില് വച്കു BC 1615 ല് ബേവവകുമരായി ന്യരായ
പ്രമരാ� ഉടമ്പടി ൈന്ത്ില് ഏര്ന്പ്പടകു.

ഉല്പ. 14:18-20 നമകുക്ിനി പരിയശരാധിക്രാം: “ശരായലം 
രരാെരാവരായ മല്കതീയസന്േക്ത് അപ്പവകും വതീഞ്കും 
ന്കരാണ്ടകു വന്നകു: അവന് അത്യകുന്നതനരായ ബേവ
ത്ിന്റെ പകുയരരാഹിതനരായിരകുന്നകു. അവന് അവന്ന 
അനഗ്രഹിച്കു. സ്ര്ഗ്ഗത്ിനം ഭൂമിക്കും നരാഥനരായി 
അത്യകുന്നതനരായ ബേവത്രാല് അബ്രരാം അനഗ്രഹിക്
ന്പ്പടകുമരാറരാകന്ട; നിന്റെ ശത്രകുക്ന്ള നിന്റെ ബകയ്ില് 
ഏല്പ്പിച് അത്യകുന്നതനരായ ബേവം സ്കുതിക്ന്പ്പടകു
മരാറരാകന്ട എന്നകു പറഞ്കു. അവന അബ്രരാം സകല
ത്ിലകും േശരാംശം ന്കരാടകുത്കു.” തടസ്സന്പ്പടകുത്കുക 
എന്ന ഒ് ലക്്യത്രാല് കൂടിയച്ര്ത്ിരിക്കുന്ന ഒരകു 
പ്രയയരാഗം നമകുക്ിവിന്ട കരാ�രാം. അന്മയനരാെിസത് 
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മൂന്നരാമനം നരാലരാമനമരായ െറയവരാകളകുന്ട വരാഴ്ചരാ
കരാലന്ത് മിസ്യതീം പരാലസ്തീന്റെ അധികരാരത്ിന് 
കതീഴില് ആയിരകുന്നകു എന്നകു യിസ്രായയലില് നിന്നകു 
കന്ണ്ടത്ിയ ചില യരഖകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നകു. മല്ക്തീ
യസന്േക്ിന്ന കകുറിച്ത് “എന്റെ പിതരാവിനരാലല്ല, മരാ
തരാവിനരാലകുമല്ല ഞരാന് ഈ സ്രാനന്ത്ത്ിയതത്, 
എന്റെ സര്വ്വശക്നരായ രരാെരാവിനരാലരാ�ത്” എന്നകു 
മൂന്നകു പ്രരാവശ്യം പറഞ്ിരിക്കുന്നകു. ഇതത് എബ്രരാ. 7:1-
4 ആയി എത്ര മയനരാഹരമരായരാ�ത് യയരാെിക്കുന്നതത്: 
“ശരായലം രരാെരാവകും അത്യകുന്നതനരായ ബേവത്ിന്റെ 
പകുയരരാഹിതനമരായ ഈ മല്ക്തീയസന്േക്ത് രരാെരാക്
ന്രാന്ര െയിച്കു മടങ്ങിവരകുന്ന അബ്രഹരാമിന്ന എതിയര
്കു അനഗ്രഹിച്കു; അബ്രഹരാം അവന സകലത്ിലകും 
പത്ിന്ലരാന്നകു ന്കരാടകുത്കു. അവന്റെ യപരിന ആേ്യം 
നതീതിയകുന്ട രരാെരാന്വന്നകും പിന്ന്ന ശരായലം രരാെരാവത് 
എന്നകു ന്വച്രാല് സമരാധരാനത്ിന്റെ രരാെരാവത് എന്നകും 
അര്തം. അവന പിതരാവില്ല, മരാതരാവില്ല, വംശരാവലി
യില്ല, െതീവരാരംഭവകും, െതീവരാവസരാനവകും ഇല്ല; അവന് 
ബേവപകുത്രന തകുല്യനരായി എയന്നക്കും പകുയരരാഹിത
നരായിരകുന്നകു. ഇവന് എത്ര മഹരാന് എന്നകു യനരാക്കുവി
ന്; യഗരാത്രപിതരാവരായ അബ്രഹരാം കൂന്ടയകും അവന 
ന്കരാള്ളയകുന്ട വിയശഷ സരാധനങ്ങളില് പത്ിന്ലരാന്നകു 
ന്കരാടകുത്കുവയല്ലരാ.”

മിഷിഗ�ിന്ല, ഗ്രരാറെത് റരാപിഡത്സിന്ല, യകരാര്�
ര്യറ്റരാണ് യൂ�ിയവഴ്ി്ിയിന്ല ഒരകു ന്സമിനരാറില് 
പന്ങ്ടകുക്കുയമ്പരാള് പഴയനിയമത്ിന്റെയകും പകുരരാതന 
കിഴക്ന് ചരിത്രത്ിന്റെയകും പകുരരാവസ്കു ശരാ്ടസ്ത്ി
ന്റെയകും ന്പ്രരാെസര് ആയിരകുന്ന ന്െയിംസത് ന്ക. 
ന്ഹരാെത് മരാന് ഈ വിഷയന്ത് സൂചിപ്പിക്കുകയകും 
ഇയത നിഗമനത്ില് എത്ിയച്രകുകയകും ന്ചയ്തകു. 
ഇയത സ്ലത്കു ന്വച്കു തന്ന്ന യഹൂേയകുഗം അവ
സരാനിക്കുകയകും, ആേ്യം യഹൂേ പരിവര്ത്ിതരിലകും 
പിന്ന്ന െരാതതീയരരായ പരിവര്ത്ിതരിലകും ലഭിച് പരി
ശകുദ്രാത് സ്രാനത്രാലകും യശഷം "അവന്റെ രക്ം 
ഞങ്ങളകുന്ട യമലകും ഞങ്ങളകുന്ട മക്ളകുന്ട യമലകും 
വരന്ട” എന്നകു നിലവിളിച്ത് യേശത്ിന്റെ യമല് തതീ
യരാലകുള്ള സ്രാനത്രാലകും സകുവിയശഷയകുഗം ആരംഭി
ക്കുകയകും ന്ചയ്തകു. (മത്രാ. 27:25; What Pastor Russel 
Said P. 355 bottom). യയഹരാവയകുന്ട തിരന്ഞ്ടകുക്
ന്പ്പട െനത്ിന്നതിന്ര പ്രതികരാരം ന്ചയ്തകുന്കരാണ്ടത് 
എതിന്ര ന്ചന്നവരകുന്ട രക്ന്ത് യയഹരാവ നിര്മ്
ലമരാക്കും. “അങ്ങന്ന ഞരാന് എന്റെ വിശകുദ് പര്വ്വത
മരായ സതീയയരാനില് വസിക്കുന്നവനരായി നിങ്ങളകുന്ട 

ബേവമരായ യയഹരാവ എന്നകു നിങ്ങള് അറിയകും.”
ഞങ്ങളകുന്ട ഈ പ്രസ്രാനം യഹൂേ യേശന്ത്ക്കു

റിച്കുള്ള ചരാള്സത് ന്ടയത്സത് റസ്സലിന്റെ (1852-1916) 
ഉപയേശയത്രാടകു ന്പരാരകുത്ന്പ്പടകും അവന്യ അംഗതീ
കരിച്കും നിലനിന്നകു യപരാരകുന്നകു. പരാറ്റര് റസ്സല് െനി
ക്കുന്നതിന മകുന്പകുതന്ന്ന തന്റെ അമ് കര്ത്രാവിനരാ
യി അയദേഹന്ത് സമര്പ്പിച്ിരകുന്നകു. കകുടിയരായിരകുന്ന 
ചരാള്സത് അമ്യില് നിന്നകും ഏ്വകും രേയദ്യമരായ 
ആത്തീയ പരിശതീലനങ്ങള് യനടി. എങ്ങന്നയരാ�ത് 
യസ്ഹവരാനരായ ബേവം മനഷ്യരരാശിയിന്ല ഭൂരിഭരാ
ഗന്ത്യകും നിത്യേണ്ഡനത്ിന വിധിക്കുക എന്ന 
ഒരകു അവിശ്രാസിയകുന്ട യചരാേ്യത്രാല് അയദേഹത്ിനത് 
ഒരകു ന്വല്ലകുവിളി യനരിടകു. തന്റെ സഭയിന്ല പരാറ്റര്മരാ
രില് നിയന്നരാ മൂപ്പന്മരാരില് നിയന്നരാ അതിനത്രം 
അയദേഹത്ിന ലഭിച്ില്ല. അത്രം സിദ്രാന്തങ്ങന്ള 
ഉപയേശിച്കുന്കരാണ്ടത് ബൈൈിളിന യസ്ഹവരാനരായ 
സ്ഷ്ടരാവിന്റെ സ്ഭരാവത്ിന്റെ യഥരാര്ത പ്രതിൈിം
ൈം ആകകുവരാന് കഴിയകുകയില്ല എന്നകു അയദേഹം അന
മരാനിച്കു. മന്്രാരകു മതങ്ങള്ക്കും സത്യയത്രാടകുള്ള 
അയദേഹത്ിന്റെ വിശപ്പിന്ന ശമിപ്പിക്കുവരാനരായില്ല.

21-രാം വയസില് തന്റെ മകുന്പില് ഒരകു വ്യവസരായ 
ഔയേ്യരാഗിക െതീവിതത്ിന്റെ ഉറപ്പകുണ്ടരായിരകുന്നിടകും, 
മര�രാനന്തര െതീവിതന്ത്ക്കുറിച്കുള്ള സത്യന്ത് 
അറിയകുവരാന് അയദേഹത്ിന അഗരാധമരായ ആഗ്ര
ഹമകുണ്ടരായി. അങ്ങന്ന അയദേഹം ബൈൈിളിന്ന 
ഒരകു നരാസ്ികന്റെ നിലപരാടില് നിന്നകു പരിയശരാധി
ക്കുവരാന് തതീരകുമരാനിച്കു. കര്ത്രാവത് അയദേഹത്ിന്റെ 
സത്യസന്മരായ അയന്ഷ�ന്ത് അനഗ്രഹിച്കു. 
ബൈൈിളിന്ല സ്രയച്ര്ച്യകുള്ള സരാക്്യത്രാ
ല് അതിശയിക്ന്പ്പട ചരാള്സത് ഒരകു ജ്ഞരാനിയകും, 
ശരാന്തനം, നതീതിമരാനം, യസ്ഹവരാനമരായ സ്ഷ്ടരാവി
ന്റെ വചനം എന്ന നിലയില് ബൈൈിളിന്ന പൂ
ര്ണ്ണമരായകും വിശ്സിച്കു. ബേവത്ിന്റെ തക്തരായ 
കരാലത്ത് ബൈൈിളിന്ല മകുഖ്യ ഉപയേശങ്ങള് ആയ 
മറകുവില, പ്രതിശരാന്തി, പരാപയരാഗം, കൂടരാന്ത പ്രധരാന 
ഉടമ്പടികള് എല്ലരാം അയദേഹത്ിന വ്യക്മരാക്ന്പ്പ
ടകു. അതില് 1874 ന്ല ശരതത്കരാലം മകുതല് ആരം
ഭിച് കര്ത്രാവിന്റെ അേൃശ്യമരായ പറൂസിയ എന്ന 
ഉപയേശം അയദേഹത്ിന്റെ രേദ്ന്യ ആകര്ഷിച്കു.

ഒരകു സ്ര്ഗ്ഗതീയ രക് ന്കരായണ്ടരാ ഭൗമിക രക് 
ന്കരായണ്ടരാ മകുഴകു മനഷ്യരരാശിന്യയകും അനഗ്രഹിക്കു
വരാനള്ള ബേവത്ിന്റെ പദ്തിന്യ കകുറിച്കുള്ള അയദേ
ഹത്ിന്റെ തിരിച്റിവത് അറിഞ് സത്യങ്ങന്ള യലരാ
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കത്ിന അറിയിച്കുന്കരാടകുക്കുവരാന് അയദേഹത്ിന 
ശക്ിയകും ചരാതകുര്യവകും നല്കി. അയദേഹത്ിന്റെ യലരാ
കവ്യരാപകമരായ പ്രസംഗ പര്യടനങ്ങളകും, വിപകുലമരായ 
എഴകുത്കുകളകും തിരകുന്വഴകുത്കുകളകുന്ട വിശേതീകര�
ന്ത് കകുറിച്കുള്ള പ്രസിദ്തീകര�ങ്ങളകും, അയദേഹന്ത് 
അന്പ്പരാസ്ലനരായ പൗന്ലരാസത് മകുതലകുള്ള വലിയ മതയന
തരാക്ളില് ഒരരാളരാക്ി. പരാറ്റര് റസ്സലിന്റെ യവലയില് 
പ്രയത്യക രേദ് അര്ഹിക്കുന്നതത്, സതീയയരാനിസത്ിനരാ
യകുള്ള അയദേഹത്ിന്റെ യസവനമരാ�ത്.

ന്ൈഞ്ചമിന് ഡിയസ്ലിയകുന്ട പ്രയത്ന െലമരായി 
1878 ല് ന്ൈര്ലിന് യകരാണ്ഗ്രസത് ഓെത് യനഷന്സത് 
പരാലസ്തീനിന്ല യഹൂേന്രാരകുന്ട യമല് അടിയച്ല്പ്പി
ച് നിയന്ത�ങ്ങള് കകുറച്കുന്കരാണ്ടകുള്ള കല്പനന്യ 
പകുറന്പ്പടകുവിച്കു. ന്സന്ട്രല് യൂയറരാപ്പില് വിയന്നയകു
ന്ടയകും ഹസത് കലയകുന്ടയകും സ്രാധതീനം മൂലം സതീയയരാ
നിസത്ിന്റെ വലിയ യയരാദ്രാവരായ തിയയരായഡരാര് 
ന്ഹര്സല് രരാെ്യതന്തത്ില് പകുതിയ ഒരകു സമതീപനം 
ന്കരാണ്ടകുവന്നകു. യഹൂേന്രാരകുന്ട പ്രശ്നത്ിന (1896 
ല് പ്രസിദ്തീകരിച് Der Judenstaat – യഹൂേയേശം 
എന്ന പകുസ്കത്ില് വ്യക്മരാക്ിയിരിക്കുന്നതത്) ഉള്ള 
ഏക പ്രതിവിധി യഹൂേന്രാര്ക്ത് ഒരകു പരമരാധികരാര
മകുള്ള രരാ്ടഷ്ടം സ്രാപിക്കുക എന്നതരാ�ത്. ഈ കരാഴ്ച
പ്പരാടത് 1897 ല് ൈരാന്സലില് വച്കു നടന്ന ആേ്യന്ത് 
സതീയയരാനിറ്റത് യകരാണ്ഗ്രസിന്റെ സമയത്രാ�ത് ഒരകു 
യഥരാര്തമരായ രരാ്ടഷ്ടതീയ ആശയമരായി ഉയര്ന്നകുവന്ന
തത്. ആധകുനിക പ്രസ്രാനം അങ്ങന്ന യഹൂേന്രാരകുന്ട 
ആണ്ടകുകള് പഴകിയ ഭവനരഹിതമരായ അവസ്യകുന്ട 
പരിഹരാരമരായി മതപരമരായല്ല മറിച്ത് രരാ്ടഷ്ടതീയപരമരാ
യി ആ�ത് ആരംഭിച്തത്. 1904 ന്ല ന്ഹര്സലിന്റെ 
യനരന്ത്യകുള്ള മര�ം, യഹൂേന്രാരകുന്ട വിയമരാച
നത്ിനരായി പ്രവര്ത്ിക്കുന്ന പ്രഥമപ്രവര്ത്കന്ര 
പരിഭ്രമിപ്പിക്കുകയകും, സതീയയരാനിറ്റത് പ്രസ്രാനം ഇ ട
റകുന്നതിന ഇതത് കരാര�മരാവകുകയകും ന്ചയ്തകു. എങ്ിലകും 
തികച്കും അപ്രതതീക്ിതമരായ യേശത്കു നിന്നകും അതിന 
പകുതകുെതീവന് നല്കിന്ക്രാണ്ടകുള്ള സയദേശം വന്നകു. 
1910 ല് രൈിസ്്യരാനിയകും യഹൂേന്രാരകുന്ട െരാതതീയസകു
ഹൃത്കും, എബ്രരായ പ്രവചനത്ിന്റെ ആഴത്ിലകുള്ള 
പഠിതരാവകുമരായ പരാറ്റര് റസ്സല്, “ബേവത്ിന്റെ തിര
ന്ഞ്ടകുക്ന്പ്പട െനം” എന്ന തലന്ക്ടില് 12 യലഖ
നങ്ങള് എഴകുതകുകയകും, അതത് യഹൂേന്രാരില് വലിയ 
െിജ്ഞരാസയകും തരാതത്പര്യവകും ഉയര്ത്കുകയകും ന്ചയ്തകു. 
പന്ത്രാന്പതകു വര്ഷങ്ങള്ക്കു മകുന്പത്, ആേ്യന്ത് 
സിയയരാനിറ്റത് യകരാണ്ഗ്രസത് നടക്കുന്നതിനം ആറകു 

വര്ഷങ്ങള്ക്കു മകുന്പത്, ന്ഹര്സലിന്റെ പ്രവര്ത്ന
ങ്ങള് അധികം പ്രസിദ്മരാകരാത് സമയത്കു തന്ന്ന, 
സി.്ി. റസ്സല് “നിന്റെ രരാെ്യം വയര�യമ” എന്ന തന്റെ 
പകുസ്കത്ില് “യിസ്രായയലിന്റെ യഥരാസ്രാപനം” 
എന്ന ഒരകു വലിയ അദ്്യരായം യചര്ത്ിരകുന്നകു.

“ഓവര്ലരാറെത് മന്തത് ലി” (പ്രമകുഖനരായ പത്രപ്രവ
ര്ത്കനം യലഖകനമരായിരകുന്ന ഫ്രരാന്സിസത് ന്ബ്ര്ത് 
ഹരാര്ടിന്റെ യകു.എസത്.എയിന്ല സരാന്ഫ്രരാന്സിയസ്രാ
യിന്ല പ്രസിദ്തീകര�ം) എന്ന മരാസികയില് വന്ന പരാ
റ്റര് റസ്സലിന്റെ പന്തണ്ടത് യലഖനങ്ങള് അയദേഹന്ത് 
അയത വര്ഷം തന്ന്ന 1910, ന്യൂയയരാര്ക്ിന്ല ഹിന്പ്പരാ
യ്രാമില് നടന്ന യഹൂേ കൂടരായ്മയില് പ്രസംഗിക്രാന് 
ക്�ിക്കുന്നതിന കരാര�മരായി. “ന്യരകുശയലമിയനരാ
ടകു ആേരയവരാന്ട സംസരാരിയക്ണ്ട സമയം” (ന്യശ. 
40:2) വന്നിരിക്കുന്നകു എന്നകു കര്ത്രാവത് അയദേഹ
ത്ിലൂന്ട ന്വളിന്പ്പടകുത്ി. 1910 ല് ന്യൂയയരാര്ക്ിന്ല 
ഹിന്പ്പരായ്രാമിന്ല കൂടരായ്മയില് “പരാറ്റര്” റസ്സല് 
4000 യഹൂേന്ര അഭിസംയൈരാധന ന്ചയ്കുകയകും ഈ 
വിെരാതതീയനരായ രൈിസ്തീയ ഉപയേഷ്ടരാവത് ബേവത്ിന്റെ 
തിരന്ഞ്ടകുക്ന്പ്പട െനന്ത്ക്കുറിച്കുള്ള പ്രവചന
ങ്ങന്ള വിവരിക്കുന്നതത് അവര് യകള്ക്കുകയകും ന്ചയ്തകു. 
നിരവധിയപ്പര് ആരംഭത്ില് പ്രതികര�മില്ലരാത്വ
രകും സംശയരാലകുക്ളകുമരായിരകുന്ന്നങ്ിലകും അവരകുന്ട 
തന്ന്ന തിരകുന്വഴകുത്കുകളില് അവര്ക്കുള്ള പകുതിയ 
പ്രതതീക്യകുന്ട ന്വളിച്ന്ത്ക്കുറിച്ത് അയദേഹം സം
സരാരിച്യപ്പരാള് അവര് കയ്ടിച്കു. യിസ്രായയലിന്റെ 
യഥരാസ്രാപനം പരാറ്റര് റസ്സലിന്റെ ശകുരേൂഷയിന്ല 
വളന്ര പ്രധരാന വിഷയമരായിരകുന്നകു. പ്രവചനങ്ങള് 
അവയകുന്ട നിവര്ത്ിയിയലക്കു പകുയരരാഗമിച്കു വരകു
ന്നതില് യഹൂേന്രാരകും രൈിസ്്യരാനികളകും ഒരകുയപരാന്ല 
സയന്തരാഷവരാന്രാരരായിരകുന്നകു.

രണ്ടത് ലയവരാേിക്യന് േൂതന്രാരകുന്ടയകും യവലക
ളിലൂന്ട നല്കിയിരിക്കുന്ന ബേവവചനത്ിലകുള്ള 
നമ്കുന്ട തിരിച്റിവില് ഈ പ്രസ്രാനം ഇന്നകും 
അനഗ്രഹിക്ന്പ്പടതരായി നിലന്കരാള്ളകുന്നകു! ഈ 
സത്യസയദേശത്ിന്റെ നിരന്തരമരായ പഠനത്ിലൂ
ന്ടയകും, അഭ്യരാസത്ിലൂന്ടയകും, പരത്ലിലൂന്ടയകും 
ബേവകൃപ യനടകുന്നതത് ഞങ്ങള് തകുടരകുന്നകു. ബേവ
ത്ിന്റെ സമര്പ്പിത ബപതല് എന്ന നിലയില് മതീഖ. 
6:8 നന്മ് നയിക്കുന്നകു, “മനഷ്യരാ, നല്ലതത് എന്ന്തന്നകു 
അവന് നിനക്കു കരാ�ിച്കു തന്നിരിക്കുന്നകു; ന്യരായം 
പ്രവര്ത്ിപ്പരാനം, േയരാതതത്പരനരായിരിപ്പരാനം നിന്റെ 
ബേവത്ിന്റെ സന്നിധിയില് തരാഴ്മയയരാന്ട നടപ്പരാനം 
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അല്ലരാന്ത എന്തരാകകുന്നകു യയഹരാവ നിയന്നരാടകു യചരാേി
ക്കുന്നതത്?” എന്തകുന്കരാന്ണ്ടന്നരാല് നിന്റെ േയ എന്റെ 
കണ്ണിന മകുമ്പില് ഇരിക്കുന്നകു; നിന്റെ സത്യത്ില് 
ഞരാന് നടന്നകുമിരിക്കുന്നകു” (സങ്തീ. 26:3).

“ഭൂേിയിടല സകല�ാതികളകും അറിയയണ്തിനകു”
റബ്ി ന്സഡത്. വി. കകുക്ത് 

(ഏറ്ത്സത് യിസ്രായയലിന്ല പയരതനരായ 
അബ്രഹരാം യിസത് ഹരാക്ത് കകുക്ിന്റെ പകുത്രന്; 

യയരാശകു. 4:24)
A.  ഈ യേശം മകുഴകുവനം നമ്കുയടതരാ�ത്, നമകു

ന്ക്ല്ലരാവര്ക്കും അവകരാശന്പ്പടതരാ�ത്: അതിന്റെ 
ഒരകു ഭരാഗം യപരാലകും മ്കുള്ള ആര്ക്കും ബകമരാ്ം ന്ച
യ്കുവരാനരാകില്ല. “ഞങ്ങളകുന്ട പൂര്വ്വപിതരാക്ന്രാരില് 
നിന്നകും ഞങ്ങള്ക്കു ബകമരാറി കിടിയ സ്ത്രാ�ത് 
അതത്” (Talmud, Tractate Avoda Zara 53, b) ഓയരരാ 
തലമകുറയയരാളവകും പരമരാധികരാരം വ്യരാപിച്കുന്കരാണ്ടി
രിക്കുന്ന ബേവത്ിന്റെ വചനത്രാല് ഉറപ്പിച്കു വരകു
ന്നതകുമരായ ഒരകു സ്ത്രാ�ത്.

ഞങ്ങളകുന്ട പിതരാവരായ യരായക്രാൈിയനരാടത്: 
“ഞരാന്... യേശം നിനക്കു തരകും; നിന്റെ യശഷം നിന്റെ 
സന്തതിക്കും ഈ യേശം ന്കരാടകുക്കും” (ഉല്പ. 35:12).

യിസ്രായയല് മക്യളരാടത്: “അതകു നിങ്ങള്ക്ത് അവ
കരാശമരായിത്രകും”; “അവര് അതിന്ന എയന്നക്കും അവ
കരാശമരായി പ്രരാപിക്യകും ന്ചയ്കും” (പകുറ. 6:8; 32:13).

ആയതിനരാല് ഞങ്ങളകുന്ട അതിരിനള്ളില് അറ
ൈികളകുന്ട ഭൂപ്രയേശങ്ങയളരാ അറൈി യേശങ്ങയളരാ 
ഇല്ലരാ എന്നകും ഞങ്ങളകുന്ട പൂര്വ്വ പിതരാക്ന്രാരകുന്ട 
നിത്യരാവകരാശമരായ യിസ്രായയല് യേശം മരാത്രയമ 
ഉള്ളൂ എന്നകും ഉള്ളതത് വ്യക്വകും വരാസ്വവകുമരാ�ത്. 
അവിയടക്രാ�ത് ഞങ്ങളകുന്ട അഭരാവത്ില് മ്കുള്ളവര് 
വന്നകു കകുടിയയറി പരാര്ത്തത്. ഞങ്ങള് ഒരിക്ലകും 
ഞങ്ങളകുന്ട പൂര്വ്വ പിതരാക്ന്രാരകുന്ട സ്ത്ിന്ന 
ഉയപക്ിക്കുകയയരാ അതകുമരായകുള്ള ൈന്ം വിയേ
േിക്കുകയയരാ ന്ചയ്തിടില്ല.

അതിയനരാടകുള്ള ഞങ്ങളകുന്ട അവയൈരാധത്ിന്റെ 
സകല ൈന്ങ്ങന്ളയകും ഞങ്ങള് പകുലര്ത്ി അതിന്ന 
മ്കുള്ളവര് വളന്ര രൈൂരവകും അനിയന്തിതവകുമരായി 
ബകവശന്പ്പടകുത്കുന്നതിന്നതിന്രയകുള്ള ഞങ്ങളകു
ന്ട പ്രൈലമരായ എതിര്പ്പിന്ന ൈലന്പ്പടകുത്കുന്നതത് 
ഞങ്ങള് തകുടരകുന്നകു. അതകുയപരാന്ല അതില് നിന്നകുള്ള 
ഒരകു യമരാചനവകും ഞങ്ങയളരാടകു കല്പ്പിച്ിരിക്കുന്നകു. 
ആയതിനരാല് ഞങ്ങള് ഒരിക്ലകും അതിയനരാടകുള്ള 
ൈന്ങ്ങള് ഉയപക്ിക്കുകയയരാ യവര്ന്പ്പടകുത്കു

കയയരാ ന്ചയ്ില്ല. കൂടരാന്ത അറൈികളകുന്ട വരായത്  
ന്മരാഴിയിലകും, പകുരരാവൃത്രാന്തങ്ങളിലകും, അവരകുന്ട 
ഖകുറരാനിലകും ഞങ്ങള് ഞങ്ങളകു ന്ട പിതരാക്ന്രാരകുന്ട 
മരാതൃയേശയത്ക്കു അവസരാന നരാളകുകളില് മടങ്ങി
വരകും എന്നകു പറയകുന്നകു. ഇതത് ഒന്നരാം യലരാകമഹരായകു
ദ്ത്ിന്റെ പരിസമരാപ്ിയില് നടന്ന ലതീഗത് ഓെത് യന
ഷന്സിന്റെ പ്രവര്ത്നങ്ങളിലൂന്ടയകും, ബൈൈിള് 
പറയകുന്ന അയത അതിര്ത്ിയയരാടകു കൂന്ട ഈ യേശം 
മകുഴകുവനം യിസ്രായയല് െനത്ിന്റെ അധികരാരത്ില് 
വയരണ്ടതരാ�ത് എന്നകു യലരായത്ഡത് യെരാര്െിന്റെ പ്രസ്രാ
വനയിലൂന്ടയകും കകുറച്കുകൂടി ൈലന്പ്പടിരിക്കുന്നകു.

B. പൂര്വ്വപിതരാക്ന്രാരകുന്ട യേശയത്ക്കു, ഞങ്ങ
ളകുന്ട െതീവന്റെയകും പരിശകുദ്ിയകുന്ടയകും യേശയത്ക്കു 
േിവ്യകല്പനയയരാന്ട മടങ്ങിയചരകുവരാനള്ള “സമയം 
വന്നിരിക്കുന്നകു” എന്നകും (സങ്തീ. 102:14;13) ആ യേശം 
ശൂന്യമരായി കിടന്നയപ്പരാള് ഞങ്ങള്ക്ത് യേശന്മരാന്നകും 
ഇല്ലരാതിരകുന്നതിനരാല് അവിന്ട കകുടിയയറിപ്പരാര്ത് 
അറൈികളില് നിന്നകും ഞങ്ങള് ഒരകു അധികരാരവകും 
മല്ലകുപിടിച്കു യനടിയിടില്ല എന്നകും “അന്ത്യത്ില് 
ന്തളിവരാകകും” (Talmud, Tractate Sanhedrin 98; Kuzari 
5:27; Or Hayamim on യലവ്യ. 25:25; Yeshuot Malko 
Yore Daya No. 66) – ആ യേശന്ത് തരാതത്ക്രാലിക
മരായി ഭരിച് വിയേശ ഭര�കൂടത്ിന്റെ അഭരാവത്ില് 
യലരാകരരാെ്യങ്ങളകുന്ട സമ്തത്രാലകും തതീരകുമരാനത്രാ
ലകും ഈ യേശന്ത് വതീണ്ടകും ഞങ്ങള് സ്രാപിച്കു.

അവരകുന്ട സരാംസ്കരാരിക പ്രൈകുദ്തയില് നിന്നകും 
പ്രയചരാേനം ഉള്ന്ക്രാണ്ടത് യേശവകുമരായകുള്ള പരമരാ
ധികരാര ൈന്ത്ിന്റെ നതീതിന്യ അവര് പരസ്യമരാ
യി അംഗതീകരിച്കു. കൂടരാന്ത എന്റെ പക്ലകുള്ള ഒരകു 
യരഖയില് അംഗതീകരിച്ിരിക്കുന്നതകുയപരാന്ല അറൈത് 
യേശവരാസികളകുന്ട പക്ല് നിന്നകും ഞങ്ങള് ഒരകു 
ഭര�രാധികരാരങ്ങളകും ബകക്ലരാക്ിയിടില്ല എന്ന 
എതിര്പ്പില്ലരാത് വസ്കുതന്യ അവര് അറിയകുകയകും 
സമ്തിക്കുകയകും ന്ചയ്കുന്നകു.

ഞങ്ങളകുന്ട രരാെ്യത്ിന്റെയകും രരാെരാക്ന്രാരകുന്ട
യകും യേശവകും, ഞങ്ങളകുന്ട വിശകുദ് മദേിരത്ിന്റെ 
യഗരാപകുരവകും, സകല മനഷ്യരരാശിയകുന്ടയകും യമലകുള്ള 
ഞങ്ങളകുന്ട സ്രാധതീനത്ിന്റെ യകന്ദ്രവകും, ഞങ്ങളകുന്ട 
പൂര്വ്വപിതരാക്ന്രാരകുന്ട പിതൃയേശത്ിന്ല അറൈി
കളകുന്ട അധിവരാസന്ത് ഞങ്ങള് ഒഴിപ്പിച്കു വിടിടില്ല 
എന്നതത് ന്പരാതകുവരായ അറിവരാ�ത്. മറിച്ത് അവര് 
സ്ന്ത സ്തീകരാരത്രാല് വലകുതരാക്ി കരാ�ിച് ഭയ
ത്ിയലരാ സ്യം സൃഷ്ടിച് സംശയത്രായലരാ മ്കു രരാ
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്ടഷ്ടതീയ ഉപരായത്രായലരാ വളന്ച്രാടിക്കുന്നതിന യവണ്ടി 
“അഭയരാര്തി ക്യരാമ്പകുകന്ള” ആരംഭിച്ത് യലരാകന്മരാടരാ
ന്ക സഹതരാപം യനടി അവരകുന്ട വരാസസ്ലങ്ങന്ള 
ഉയപക്ിച്കു.

മറകുവശത്ത് തന്റെ ആലയത്ില് നിന്നകും തന്റെ 
െനത്ിന ശക്ിയകും ഉള്ക്രകുത്കും നല്കകുന്ന 
കര്ത്രാവിന്റെ അത്കുതങ്ങളിലൂന്ട ഞങ്ങള് പടകു
ത്കുയര്ത്കുന്നതകു തകുടരകുന്നകു. ഞങ്ങളകുന്ട യേശതീയ 
സവിയശഷതയില് അന്തര്ലതീനമരായിരിക്കുന്ന നിത്യ
മരായ മൂല്യങ്ങന്ള വതീന്ണ്ടടകുക്കുന്നതിനം ബേവത്ി
ന്റെ സരാന്നിദ്്യവകും സതീയയരാനിന്ല യിസ്രായയലിന്റെ 
സരാന്നിദ്്യവകും പകുനഃസ്രാപിക്കുന്നതിന യവണ്ടിയകും 
നതീതിയിലകും ന്യരായത്ിലകും ഞങ്ങളകുന്ട യതരാറന്യ, 
ഞങ്ങളകുന്ട വിശകുദ്മരായ അദ്്രാനങ്ങന്ള വതീണ്ടകും 
പ�ിത കര്ത്രാവകു വരാഴ്ത്തന്പ്പടന്ട.

“ബസന്യങ്ങളകുന്ട യയഹരാവ നയമ്രാടകു കൂന്ട
യകുണ്ടത്; യരായക്രാൈിന്റെ ബേവം നമ്കുന്ട േകുര്ഗ്ഗം 
ആകകുന്നകു” (സങ്തീ. 46:12). “എന്നരാല് ഞങ്ങള് നിന്ന്ന 
വിടകു പിന്മരാറകുകയില്ല; ഞങ്ങന്ള െതീവിപ്പിയക്�യമ, 
എന്നരാല് ഞങ്ങള് നിന്റെ നരാമന്ത് വിളിച്യപക്ി
ക്കും. ബസന്യങ്ങളകുന്ട ബേവമരായ യയഹരായവ, 
ഞങ്ങന്ള യഥരാസ്രാനന്പ്പടകുയത്�യമ; ഞങ്ങള് 
രക്ന്പയടണ്ടതിന തിരകുമകുഖം പ്രകരാശിപ്പിയക്�യമ” 
(സങ്തീ. 80:19,20; BS’78, p. 46).

(The Jerusalem Post ല് നിന്നകും എബ്രരായ 
ഭരാഷയകുന്ട തര്ജ്ജമ)

ഈ വിഷയത്ില് ബ്രേര് ൈര്�രാഡത് ന്ഹഡ്രാ
ന്റെ ചില അഭിപ്രരായങ്ങന്ള പരിയശരാധിച്കുന്കരാണ്ടത് 
ഞങ്ങള് ഈ പഠനം അവസരാനിപ്പിക്കുന്നകു. ഉല്പ. 15:18-
21; പകുറ. 23:30,31; ആവ. 1:7,8; 11:23,24 എന്നിവ 
സ്പഷ്ടമരാക്കുന്നതകുയപരാന്ല അബ്രഹരാമിനം െനത്ിനം 
ആ യേശത്ിന്റെ അവകരാശം ബേവം നല്കി. ഇതത് “4 
ആധരാരങ്ങളില്” കൂന്ടക്ൂന്ട പരരാമര്ശിച്ിരിക്കുന്നകു. 
യിസ്രായയലിന്ല േരാവതീേത് രരാെരാവിന്റെ ഭര�ത്ിന്റെ
യകും ന്യരകുശയലമിന്ന അതിന്റെ തലസ്രാനമരാക്ി 
ന്വച്തിന്റെയകും 3000 ആണ്ടത് വരാര്ഷികത്ിന്റെ 
ഈ സമയത്ത് അയദേഹത്ിന്റെ ഭര�ത്ിന്ല ചില 
സവിയശഷതകളകുമരായി ഇയപ്പരാഴന്ത് ഭര�ന്ത് 
തരാരതമ്യന്പ്പടകുത്കുന്നതിയലക്കു ഞങ്ങള് രേദ് ക്
�ിക്കുന്നകു.

 മതപരമരായ അവസ്യകുന്ട സവിയശഷതകന്ള 
മരാ്ി നിര്ത്ിയരാല് േരാവതീേിന്റെ രരാെത്ത്ിന്റെ മരാ
തൃകയിയലക്കുള്ള നരാടകതീയമരായ ഗതിമരാ്ം എന്നതത് 

യിസ്രായയലിന എന്തരായിരകുന്നകു എന്നകും, നിരവധി 
യഹൂേന്രാര്ക്ത് ഒരകു സ്പ്നമരായി മരാത്രം നിലനിന്നതത് 
എന്തരായിരകുന്നകു എന്നകും മനസിലരാക്രാം. ചകുവന്ട പറ
യകുന്നവ അതില് ഉള്ന്പ്പടകുന്നകു.

1. േരാവതീേിന്റെ യനതൃത്ത്ിന് കതീഴില് ഏകതീ
കരിക്ന്പ്പട ശക്ിയരാര്ന്ന യിസ്രായയല് യേശതീയ 
സംഘടന

2. രരാെ്യത്ിന്റെ രരാ്ടഷ്ടതീയപരവകും, മതപരവകുമരായ 
യകന്ദ്രമരായ ന്യരകുശയലം (“സതീയയരാന്” എന്നരായിരകുന്നകു 
ആ മകുഴകു േശത്ിനം പിന്നതീടകു നല്കിയ യപരത്)

3. വളന്ര മികച് രതീതിയില് പ്രവര്ത്ിച് ഭര�രൈ
മവകും ഒരകു ശക്ിയരാര്ന്ന യസനയകും, രരാഷ്ടത്ിയലക്കു 
സംയയരാെിപ്പിക്ന്പ്പട പകുയരരാഹിതന്രാരകും യലവ്യരകും

4. ഒരകു മഹരാസരാമ്രാെ്യത്ിന്റെ സകുരക്ിതമരായ 
അതിരകുകള്ക്കത്കുള്ള യേശതീയ  ഐക്യം

യേശതീയ നരായകനം, കവിയകുമരായ, സങ്തീര്ത്ന
ങ്ങളകുന്ട രചയിതരാന്വന്നകു വിശ്സിക്കുന്ന േരാവതീേത് 
രരാെരാവത് ൈരാൈിയലരാ�ിന്റെ പിടിച്ടക്ല് വന്ര 
400 വര്ഷയത്രാളം നതീണ്ടകുനിന്ന രരാെവംശന്ത് 
സ്രാപിച്കു. അയദേഹം ന്തക്കു, വടക്കു യഗരാത്രങ്ങന്ള 
കൂടിയച്ര്ക്കുകയകും ന്യരകുശയലമിന്ന തലസ്രാനമരാ
ക്ി വയ്ക്കകുകയകും, ന്െലിസ്്യന്ര പിടിച്ടക്ി, വിവിധ 
യഗരാത്രങ്ങളകുന്ട കതീഴിലകുണ്ടരായിരകുന്ന ഭൂപ്രയേശങ്ങന്ള 
ഒന്നിച്രാക്കുകയകും ന്ചയ്തകു. യിസ്രായയല്യന്ര ഒരകു മകുഖ്യ 
പ്രരായേശിക ശക്ിയരാക്ി മരാ്കുന്നതിനള്ള അയദേഹ
ത്ിന്റെ ആഗ്രഹം സരാമ്രാെ്യത് മിസ്യതീമിന്റെയകും 
ന്മസന്പ്പരായത്രാമിയയകുന്ടയകും വതീഴ്ചയില് തതീവ്രമരായി.

ഫ്രരാത്ത് നേി മകുതല് മിസ്യതീം വന്ര വിപകുലമരായ 
ശക്ിയകുള്ള യകന്ദ്രഭര�ത്ിന്റെയകും സമരാധരാനത്ി
ന്റെയകും സരാമ്രാെ്യം േരാവതീേത് പകുത്രനരായ ശയലരായമരാനത് 
അനന്തരരാവകരാശമരായി ലഭിച്കു. മഹരാനരായ നിയമ
േരാതരാവരായ ശയലരായമരാന്റെ ജ്ഞരാനം അയനകം യേശ
ങ്ങളില് പ്രസിദ്മരായി. സേൃശ്യവരാക്യങ്ങള് എന്ന 
പകുസ്കം അയദേഹത്ിന്റെ രചനയരാന്�ന്നകു വിശ്
സിച്കു യപരാരകുന്നകു. ന്യരകുശയലമില് ആേ്യന്ത് യേവരാ
ലയവകും ന്കരാടരാരങ്ങളകും അയദേഹം പടകുത്കുയര്ത്ി. 
അയദേഹം യിസ്രായയലിന്ന വലിയ വരാ�ിെ്യശക്ി
യരായി ഉയര്ത്കുകയകും ശക്ിയകുള്ള പട�ങ്ങന്ള 
പടകുത്കുയര്ത്കുകയകും ന്ചയ്തകു. ന്ചങ്ടലിന്റെ തതീര
ത്കുള്ള ന്ഹയത്സര്, ന്മഗിയേരാ, ഗതീസര്, എ്ത്സിയയരാന് 
ന്ഗൈര് (ഐലരാതത്) എല്ലരാം ഇതിന ഉേരാഹര�ങ്ങ
ളരാ�ത്. അയദേഹത്ിന്റെ രരാെകതീയ വരാഴ്ചക്കു കതീഴില് 
സരാഹിത്യവകും സമൃദ്ിയരായി വളര്ന്നകു.
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ഉപയേശിക്കുവരാന് മൂപ്പന്രാര്ക്കു യവണ്ട യയരാഗ്യ്രകള്
ELDERS’ QUALIFICATION FOR TEACHING

“ഒരകുവന് അധ്ക്ഷസ്ാനം കാംക്ഷിക്കുന്നകു എങ്ില് നല്ലയവല ആഗ്രഹിക്കുന്നകു.  
എന്നകുള്ളത് വിശ്ാസയയാഗ്ം ആകകുന്നകു” (1 തിടോ. 3:1)

ഒരകുവന് അധ്യക് [യമല്യനരാടക്രാരന്റെ] സ്രാനം 
[ശകുരേൂഷ] കരാംക്ിക്കുന്നകു എങ്ില് അവന് നല്ലയവല 
[കര്ത്രാവിന്റെ െനത്ിന ന്ചയ്കുന്ന ഏതകു ശകുരേൂ
ഷയകും അനഗ്രഹിക്ന്പ്പട ശകുരേൂഷയരാ�ത്] ആഗ്രഹി
ക്കുന്നകു. എന്നരാല് അദ്്യക്ന് നിരപവരാേ്യനരായി 
[നല്ല സ്ഭരാവമകുള്ളവന്] ഏക ഭരാര്യയകുന്ട ഭര്ത്രാവകും 
[വിവരാഹം ന്ചയ്ത വ്യക്ി ആക�ന്മന്നകു നിര്ൈന്
മില്ല; എന്ന്തന്നരാല് നമ്കുന്ട കര്ത്രാവകും അന്പ്പരാസ്
ലനം അവിവരാഹിത നില ഉത്മന്മന്നകു ശകുപരാര്ശ 
ന്ചയ്കുന്നകു (മത്രാ. 19:12; 1 ന്കരാരി. 7:7,8,32,33,38); 
എന്നരാല് അവന ഒന്നില് കൂടകുതല് ഭരാര്യമരാരകുണ്ടരാവരാ
ന് പരാടില്ല], നിര്മേനം, െിയതന്ദ്രിയനം, സകുശതീലനം, 
അതിഥിപ്രിയനം, ഉപയേശിപ്പരാന് സമര്തനം 
[യയരാഗ്യനം] ആയിരിയക്�ം. മേ്യപ്രിയനം തല്ലകുകരാ
രനം അരകുതത്. ശരാന്തനം കലഹിക്രാത്വനം, ദ്രവ്യരാ
ഗ്രഹമില്ലരാത്വനം, സ്ന്തകകുടകുംൈന്ത് നന്നരായി 
ഭരിക്കുന്നവനം, മക്ന്ള പൂര്ണ്ണ ഗൗരവയത്രാന്ട 
അനസര�ത്ില് പരാലിക്കുന്നവനം ആയിരിയക്
�ം; (എന്തകുന്കരാന്ണ്ടന്നരാല് സ്ന്തകകുടകുംൈന്ത് 
ഭരിക്രാന് അറിയരാത്വന് ബേവസഭന്യ എങ്ങന്ന 
പരിപരാലിക്കും? (1 തിന്മരാ. 3:1-5 ഡയയഗ്ലരാടത്).

സഭയകുന്ട ഈ ശകുരേൂഷകന്രാര് സഭന്യ ഭരിക്
�ം – അതരായതത് അതിനയവണ്ടി ചില ചടങ്ങള് 
നിര്മ്ിച്ത് അവരകുന്ട സ്ന്ത ഇഷ്ടത്ിന വിയധയന്പ്പ
ടകുത്�ന്മന്നല്ല – മറിച്ത് യസ്ഹരാര്ദ്രമരായ തരാതത്പര്യ
യത്രാന്ട അതിന്റെ തരാതത്പര്യങ്ങന്ളയകും വിഷയങ്ങ
ന്ളയകും പരിയശരാധിച്ത് അതിന്റെ യമല്യനരാടം നടത്ി 
ശകുരേൂഷിച്ത്, ബേവത്ിന്റെ വിശ്സ്രരായ ശകുരേൂഷ
കന്രാരരായി ഉപയേശിക്കുകയകും സഹരായിക്കുകയകും 
യവ�ം. ബേവത്ിന കതീഴില് സഭയ്ക്കത് ആവശ്യമരായ 
ഏക കര്ത്രാവത് നമ്കുന്ട കര്ത്രാവരായ യയശകു മരാ
ത്രമരാ�ത്. ഒരകു സകുന്നഹയേരാസകുകള്യക്രാ, ഉപയേശക 
സമിതിയക്രാ, പകുയരരാഹിതവര്ഗ്ഗത്ിയനരാ, മൂപ്പന്രാ
ര്യക്രാ ഏക കര്ത്രാവകും തലയകുമരായവന്റെ വിയശ
ഷരാധികരാരങ്ങന്ള ഏന്്ടകുക്കുവരാന് അധികരാരമില്ല.

സഭയിന്ല സയഹരാേരങ്ങള്ക്കു ഉപയേശിക്കു
കയകും പ്രയൈരാധിപ്പിക്കുകയകും ന്ചയ്രാം. എന്നരാല് 

അങ്ങന്ന ന്ചയ്കുയമ്പരാള് അവന് സ്ന്ത അഭിപ്രരായ
ങ്ങള്ക്കു അനസൃതമരായി അല്ല ബേവവചനത്ിന 
അനസൃതമരായിടരായിരിക്�ം സംസരാരിയക്ണ്ടതത് 
– “ഓയരരാരകുത്ന വരം ലഭിച്തകുയപരാന്ല വിവിധമരാ
യകുള്ള ബേവകൃപയകുന്ട നല്ല ഗൃഹവിചരാരകന്രാരരാ
യി അതിന്നന്ക്രാണ്ടത് അയന്യരാന്യം ശകുരേൂഷിപ്പിന്. 
ഒരകുത്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നകു എങ്ില് ബേവത്ിന്റെ 
അരകുളപ്പരാടകു പ്രസ്രാവിക്കുന്നകു എന്നയപരാന്ലയകും... 
ആകന്ട. എല്ലരാ്ിലകും ബേവം യയശകുരൈിസ്കുമൂലം 
മഹത്ന്പ്പടകുവരാന് ഇടവരന്ട” (1 പന്ത്രരാ. 4:10,11). 
എല്ലരാവരകും വ്യക്ിപരമരായി വിധിക്ന്പ്പയടണ്ടവരരാ
കയരാല് ബേവവചനത്ിന്റെയകും ആത്രാവിന്റെയകും 
പിന്ൈലം ഉന്ണ്ടങ്ില് മരാത്രയമ അവരകുന്ട ഉപയേ
ശങ്ങള്ക്കു പ്രരാധരാന്യം ഉണ്ടരാകകുവരാന് പരാടകുള്ളകു. 
എന്നരാല് അത്രം ഉപയേശങ്ങള് നടത്കുയമ്പരാള് 
ബേവവചനത്ില് പ�ിയന്പ്പടത് അതിന്റെ കല്പ്പ
നകളകുന്ടയകും, നിയമങ്ങളകുന്ടയകും രേദ് വിളിച്കു 
വരകുത്കുന്നവ ആന്�ങ്ില് മരാത്രയമ, സൗമ്യതയകു
ന്ട ആത്രാവില് എല്ലരാവരകുന്ടയകും രേദ്രാപൂര്വ്വമരായ 
പരിഗ�നന്യ വിളിച്കു വരകുത്കുകയകുള്ളകു. എന്നരാല് 
ഹൃേയത്ിന്റെ അഹങ്രാരത്ില് നിര്യദേശങ്ങള്ക്കു 
രേദ് ന്കരാടകുക്കുവരാനരായി ബേവം തിരന്ഞ്ടകുത് 
മരാനഷിക പരാത്രങ്ങന്ള അനരാേരിക്കുകയയരാ അല്പം 
മരാത്രം ൈഹകുമരാനം നല്കകുകയയരാ ന്ചയ്തകുന്കരാണ്ടത് ആ 
നിര്യദേശങ്ങന്ള നിദേിച്രാല് എതിര്പ്പത് യഥരാര്തത്ി
ല് കര്ത്രാവിയനരാടകും അവിടകുന്ത് വഴികയളരാടകും 
ആയിരിക്കും.

ഈ കരാര�ത്രാലരാ�ത് അന്പ്പരാസ്ലന് നന്മ് 
ഇങ്ങന്ന ഉേത്യൈരാധിപ്പിക്കുന്നതത് “ആരകും ബേവകൃപ 
വിടകു പിന്രാറകുകയകും ആരകും േകുര്ന്നടപ്പകുകരാരയനരാ... 
ആയിത്തീരകുകയകും ന്ചയ്രാതിരിപ്പരാന് കരകുതിന്ക്രാ
ള്വിന്” (എബ്രരാ. 12:15): എന്തകുന്കരാന്ണ്ടന്നരാല് സഭ
യ്ക്കകുള്ള ബേവത്ിന്റെ കൃപ (അനഗ്രഹങ്ങള്) വരകു
ന്നതത് അവിടകുന്ത് തിരന്ഞ്ടകുക്ന്പ്പട മരാനഷിക 
പരാത്രങ്ങളിലൂന്ടയരാ�ത്. ഒരകുവന് സ്പര്ദ്യരായലരാ, 
ആത് പ്രശംസയരായലരാ, മയ്യതരാ കരാര�ത്രായലരാ 
കര്ത്ൃെനത്ിന്റെ ആത്വിശ്രാസത്ിന കലക്
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മകുണ്ടരാക്ി വല്ല കയ്കുള്ള യവരകും ബേവം സത്യന്ത് 
നല്കകുവരാനം സംരക്ിക്കുവരാനം നിയമിച്ിരിക്കുന്ന
വരരായ ശകുരേൂഷകന്രാര്ക്ത് എതിരരായി ഹൃേയത്ില് 
മകുളപ്പിച്രാല് അവന് അവര്ക്കുള്ള ബേവകൃപന്യ 
തടസ്സന്പ്പടകുത്കുന്നകു. അതകു അയനകന്ര മലിനമരാ
ക്കുവരാന് കരാര�മരാകകുന്നകു. അത്രം ഒരകു വഴിന്യ 
സഞ്ചരിക്കുന്നവര് ന്യരായവിധിക്രായി കര്ത്രാവിന്റെ 
കരങ്ങളില് ഇരിക്കുന്നകു. അവരകുന്ട പ്രസ്രാവനകള് 
എന്തകുതന്ന്ന ആയിരിക്ന്ട അവര് അടകുത്കുതന്ന്ന 
അന്ല്ലങ്ില് പിന്നതീടത് ഈ യേരാഷകരമരായ പരാത പി
ന്തകുടരകുന്നവരകുന്ട കൂന്ട ഒന്നകുമില്ലരായ്മയിയലക്കു 
ന്കരാണ്ടകുവരന്പ്പടകും.

കര്ത്രാവിയനരാടകും, പരസ്പരവകും, കൂടത്ിന്റെ 
തരാതത്പര്യങ്ങയളരാടകും സത്യസന്ത പകുലര്ത്കുന്ന 
സയഹരാേരങ്ങള് കര്ത്രാവിന്റെ ഇഷ്ടയത്രാടകുള്ള 
അവരകുന്ട നിര്ണ്ണയത്ില് നിന്നകും മരാറിയപ്പരായരാല് 
അവര് വിശ്രാസത്ിന്റെ കൂടരായ്മയിയലക്കു യവഗത്ി
ല് തിരിന്ക വരകുവരാന് യസ്ഹത്ില് വ്യത്യരാസന്പ്പടി
രിക്കുകയകും, സത്യത്ിന അവന്ര അയയരാഗ്യരരാക്ി 
മരാ്കുന്ന എല്ലരാ സ്ഭരാവങ്ങളില് നിന്നകും അവരകുന്ട 
ഹൃേയങ്ങന്ള നിര്മ്ലതീകരിക്കുവരാനം പ്രരാര്തന
യയരാടകും, രേദ്രാപൂര്വ്വമരായ പഠനയത്രാടകും, ആത്രാ
ര്തമരായ പരിരേമയത്രാടകും കൂന്ട പ്രയത്നിക്�ം. 
“നമ്ില് തികഞ്വന്രരാന്ക്യകും [ഹൃേയത്ിലകും 
ഇച്ഛയിലകും] ഇങ്ങന്ന ചിന്തിച്കുന്കരാള്ക; വല്ലതിലകും 
നിങ്ങള് യവന്റ വിധമരായി ചിന്തിച്രാല് ബേവം അതകും 
നിങ്ങള്ക്കു ന്വളിന്പ്പടകുത്ി തരകും. എന്നരാല് നരാം 
പ്രരാപിച്ിരിക്കുന്ന പരിജ്ഞരാനം തന്ന്ന അനസരിച്കു 
നടക്കുക” (െിലി. 3:15,16).

ശകുശ്ൂഷകന്ാരകുടെ യയാഗ്തകള്
“അവ്വണ്ണം ശകുരേൂഷകന്രാര് [ഡതീക്ന്രാര്] ഘന

ശരാലികള് ആയിരിക്�ം; ഇരകുവരാക്കുകരാരകും മേ്യ
പന്രാരകും േകുര്ലരാഭയമരാഹികളകും അരകുതത്. അവര് 
വിശ്രാസത്ിന്റെ മര്മ്ം ശകുദ്മനഃസരാക്ിയില് 
വച്കുന്കരാള്ളകുന്നവര് ആയിരിയക്�ം. അവന്ര 
ആേ്യം പരതീക്ിയക്�ം; അനിദേ്യരരായി കണ്ടരാല് 
അവര് ശകുരേൂഷ ഏല്ക്ന്ട. അവ്വണ്ണം ്ടസ്തീകളകും 
ഘനശരാലികളരായി ഏഷ�ി പറയരാന്ത നിര്മേമരാരകും 
എല്ലരാ്ിലകും വിശ്സ്രകും ആയിരിയക്�ം. ശകുരേൂഷ
കന്രാര് [ഡതീക്ന്രാര്] ഏകഭരാര്യയകുള്ള ഭര്ത്രാക്ന്രാ
രകും മക്ന്ളയകും സ്ന്തകകുടകുംൈങ്ങന്ളയകും നന്നരായി 
ഭരിക്കുന്നവരകും ആയിരിയക്�ം” (1 തിന്മരാ. 3:8-12 
Diaglott).

തതീന്ത്രാസിനള്ള യലഖനത്ില് അന്പ്പരാ. 
പൗന്ലരാസത് ഈ യയരാഗ്യതകയളരാടകുകൂന്ട തരാന്ഴപ്പ
റയകുന്നവ കൂടിയച്ര്ക്കുന്നകു: “പയഥ്യരാപയേശത്രാല് 
പ്രയൈരാധിപ്പിപ്പരാനം വിയരരാധികള്ക്കു യൈരാധം വരകു
ത്കുവരാനം ശക്നരായകണ്ടതിന ഉപയേശപ്രകരാരമകുള്ള 
വിശ്രാസ്യവചനം മകുറകുന്കപിടിക്കുന്നവനം ആയിരി
യക്�ം. വൃഥരാവരാചരാലന്രാരകും മയനരാവഞ്ചകന്രാരകുമരാ
യി വഴങ്ങരാത്വരരായ പലരകും ഉണ്ടയല്ലരാ... അവരകുന്ട 
വരായത് അടയയ്ക്കണ്ടതരാകകുന്നകു”.

കൂടത്ിന്റെ അഭിവൃദ്ിക്കുയവണ്ടി അവരകുന്ട തി
രന്ഞ്ടകുക്ന്പ്പട മൂപ്പന്രാരില് ഈ യയരാഗ്യതകള് 
കരായ�ണ്ടതത് എത്ര അനിവരാര്യമരാ�ത്! സമര്പ്പ�ം 
ന്ചയ്തത് അതിയനരാടകുള്ള യയരാെിപ്പില് ഇരിക്കുന്നവരകും 
“വിശ്രാസത്ില് ആയരരാഗ്യമകുള്ളവരകും” “വിശ്രാസ്യവ
ചനം മകുറകുന്ക പിടിക്കുന്നവരകും” ആയിരിക്�ം ഈ 
തിരന്ഞ്ടകുക്ന്പ്പടകുന്നവര് എന്നകുള്ളതത് രേദ്ിയക്
ണ്ടതരാ�ത് (തതീന്ത്രാ. 1:13;1:9). മരാനഷിക അനമരാന
ങ്ങന്ളയകും വൃഥരാശരാ്ടസ്ന്ത്യകും ബകകരാര്യം ന്ചയ്കു
ന്നവന്ര അവര് രേദ്യയരാന്ട ഒഴിഞ്കു നില്ക്�ം. 
വിശ്രാസം എന്തരാന്�ന്നകും തങ്ങളകുന്ട മൂപ്പന്രാരകുന്ട 
വിശ്രാസത്ിന്റെ ഭദ്രതന്യ ന്യരായംവിധിപ്പരാനം സ്പ
ഷ്ടമരായി അറിഞ്ിരിക്�ന്മന്നകും ഈ തരാക്തീതത് 
സൂചിപ്പിക്കുന്നകു. “ജ്ഞരാനം എന്നകു വ്യരാെമരായി യപര് 
പറയകുന്നതിന്റെ ഭക്ിവിരകുദ്മരായ വൃഥരാലരാപങ്ങന്ള
യകും തര്ക്സൂത്രങ്ങന്ളയകും നരാം ഒഴിഞ്കു നില്ക്
�ം” (1 തിന്മരാ. 6:20).

െഡത്ില് പൂര്ണ്ണരകും അന്പ്പരാസ്ലനരായ 
പൗന്ലരാസത് സ്രാപിച് എല്ലരാ യയരാഗ്യതകള്ക്കും 
യയരാെ്യമരായി മകുഴകു പൂര്ണ്ണതയയരാന്ട െതീവിക്കുന്ന മൂപ്പ
ന്രാന്ര അഥവരാ ശകുരേൂഷകന്രാന്ര കൂടരായ്മ പ്രതതീക്ി
ക്കുവരാന് പരാടില്ല, കൂടരാന്ത ആടിന്കൂടത്ിന്റെ ഈ 
ശകുരേൂഷകന്രാര് പൂര്ണ്ണമരായി കരാര്യങ്ങള് ന്ചയ്കുന്നതി
ലകുള്ള തങ്ങളകുന്ട പ്രരാപ്ിക്കുറവിനരായലരാ വിമര്ശനങ്ങ
ളരായലരാ നിരകുത്രാഹന്പ്പടകുവരായനരാ ശകുരേൂഷ ന്ചയ്കുവരാ
നള്ള അവസരന്ത് നിരസിക്കുവരായനരാ പരാടകുള്ളതല്ല. 
ഒരകു മരാതൃകരാപരമരായ മൂപ്പന് അഥവരാ ശകുരേൂഷകന് 
എങ്ങന്ന ആയിരിക്�ന്മന്നകു അന്പ്പരാസ്ലന് പ്രസ്രാ
വിക്കുന്നകുണ്ടത്. കൂടരായ്മയിന്ല ഓയരരാ യവരാടര്മരാരകും 
കര്ത്രാവിന്റെ ഇഷ്ടന്ത്ക്കുറിച്കു ചിന്തിക്കുയമ്പരാള് 
ഈ ആേര്ശം അവരകുന്ട മനസില് ഉണ്ടരായിരിക്�ം. 
ലഭ്യമരായ സയഹരാേരങ്ങളില് ഗൗരവരാവഹമരായ കള
ങ്ങ്ങള് കരാ�കുന്ന പക്ം മരാത്രയമ ഒരകു മൂപ്പനില്ലരാന്ത 
ആ കൂടന്ത് ബേവം നിര്ത്കുകയകുള്ളകു. അല്ലരാത്
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പക്ം ഒരകു മൂപ്പന് ഇല്ലരാന്ത ഒരകു കൂടന്ത് ബേവം 
വിടകുകളയകുകയില്ല.

“ആകയരാല് നിങ്ങളകുന്ട സ്ര്ഗ്ഗതീയ പിതരാവത് 
സല്ഗകു�പൂര്ണ്ണന് ആയിരിക്കുന്നതകുയപരാന്ല 
നിങ്ങളകും സല്ഗകു�പൂര്ണ്ണരരാകകുവിന്" (മത്രാ. 
5:48) എന്നകു കര്ത്രാവകു പറഞ്യപ്പരാള് അവിടകുന്നത് 
ഒരകു മരാതൃക നമകുക്കു മകുന്പില് വച്കു തരികയരാ
�ത് ന്ചയ്തതത്. ബേവം പൂര്ണ്ണനരായിരിക്കുന്നകു എന്ന 
അര്തത്ില് യവന്റ ആരരാ�ത് പൂര്ണ്ണനരായിടകുള്ളതത്? 
“നതീതിമരാന് ആരകുമില്ല, ഒരകുത്ന് യപരാലകുമില്ല” (യറരാമ. 
3:10). നരാം നന്മ് ഒരിക്ലകും ഒരകു തരാഴ്ന്ന മരാതൃകയയരാടകു 
തരാരതമ്യന്പ്പടകുത്രകുന്തന്നകും, പൂര്ണ്ണമരായ മരാതൃക
യയരാടകു തരാരതമ്യം ന്ചയ്�ന്മന്നകും, അങ്ങന്ന നരാം 
നന്മ്ത്ന്ന്ന യരേഷ്ഠമരായ പൂര്ണ്ണതയയരാളം നമ്കു ന്ട 
െതീവിതത്ിനം സ്ഭരാവങ്ങള്ക്കും ഒത്കുന്കരാണ്ടകും, 
മൂപ്പന്രാരകും ശകുരേൂഷകന്രാരകും ആകകുവരാന് തിരന്ഞ്
ടകുക്ന്പ്പടകുവരാന് തക് അളവില് നന്മ് ഉയര്ത്കുക
യകും അങ്ങന്ന “ആടിന്കൂടത്ിന മരാതൃകകളരായി” 
തതീരകുകയകും യവ�ം (1 പന്ത്രരാ. 3:3). ഇതിയലക്കു 
എത്കുന്നതകു വന്ര ബേവം നന്മ് നയിക്ന്ട!

ക്രേീകരണം ഇന്നകും അനിവാര്ോണ്
രൈമതീകര�ത്ിന്റെ ഭരാഗമരായി (1 ന്കരാരി. 14:40) 

മൂപ്പന്രാരകുന്ടയകും ശകുരേൂഷകന്രാരകുന്ടയകും തിരന്ഞ്ടകു
പ്പകുകള് പകുരരാതന സഭയകുന്ട ആത്തീയ അഭിവൃദ്ിക്ത് 
അനിവരാര്യമരായ ഒന്നരായരാ�ത് ക�ക്രാക്ിയിരകുന്നതത്. 
ആയതിനരാല് ഒരകു കൂടരായ്മ ഉണ്ടരായിരകുന്ന സ്ലങ്ങ
ളിന്ലല്ലരാം ഈ നിയമത്ിന വ്യത്യരാസങ്ങന്ളരാന്നകും 
ഇല്ലരാത് വിധം ആധികരാരികമരായി കല്പ്പിക്ന്പ്പടകു
കയകും സരാര്വ്വത്രികമരായി അംഗതീകരിക്ന്പ്പടകുകയകും 
ന്ചയ്തകു. അങ്ങന്ന മൂപ്പന്രാരകുന്ടയകും, രേൂരേൂഷകന്രാ
രകുന്ടയകും തിരന്ഞ്ടകുപ്പിന്റെ അയത അനിവരാര്യത
യില് ഇന്നകും കൂടരായ്മകളില് നിലനില്ക്�ന്മന്നകും 
ഞങ്ങള് വിശ്സിക്കുന്നകു. തരാന്ഴപ്പറഞ്ിരിക്കുന്ന 
കരാര�ങ്ങള് രേദ്ിക്രാം:

(1) എന്തകുന്കരാന്ണ്ടന്നരാല് ഒരകു കകുടകുംൈത്ിന്ല
ന്നയപരാന്ല സഭയിലകും വളര്ച്യകുന്ട വ്യത്യസ്മരായ 
പടികള് ഉണ്ടത്. ചിലര് ആത്തീയമരായി ശിശകുക്ളരാ�ത്, 
അവര്ക്ത് വചനത്ിന്റെ മരായമില്ലരാത് പരാല് ആവ
ശ്യമരാ�ത്. അയതസമയം മ്കു ചിലര്ക്ത് കടിയരായ 
ആഹരാരം യവ�ം (എബ്രരാ. 5:12-14); ആയതിനരാല് 
“ഉപയേശിക്കുവരാന് പ്രരാപ്രരായ” ഒരകുവന് അതത് നി
റയവ്കുവരാന് സ്രാനത്ത് ഉണ്ടരായിരിക്കുന്നതത് നല്ല
തരാ�ത്. കൂടരാന്ത എല്ലരാവര്ക്കും ഒരകുയപരാന്ല യനരി

ടകുവരാന് കഴിയരാത്തരായ വിവിധ പ്രയലരാഭനങ്ങളകും, 
പരിയശരാധനകളകും, പ്രയരാസങ്ങളകും, അപകടങ്ങളകും 
ഉണ്ടത്. അങ്ങന്ന, തയ്രാറരായിടകുള്ള, അറിവകുള്ള, വിയവ
കമകുള്ള യമല്യനരാടക്രാന്ര, കഴിവകുള്ള വ്യക്ികന്ള, 
സകലരകുന്ടയകും ആത്തീയ യക്മത്ിനരായി പരിരേമി
ക്കുവരാന് വളന്ര തരാതത്പര്യമകുള്ളവന്ര, സത്യത്ില് 
ഉപയേശിക്കുവരാന് കഴിവകുള്ളവന്ര ഉപയയരാഗിക്കുന്ന
തത് അനിവരാര്യമരാകകുന്നകു.

(2) എന്തകുന്കരാന്ണ്ടന്നരാല് പകുരരാതന സഭയില് 
ഉണ്ടരായിരകുന്നതകുയപരാന്ല അന്നകുമകുതല് “നരാശകര
മരായ മതയഭേങ്ങന്ള നഴയിക്കുന്ന” “ആ ടിന്യതരാല് 
അ�ിഞ് ന്ചന്നരായ്ക്കള്” ഉണ്ടരായിരകുന്നകു. തിരന്ഞ്
ടകുക്ന്പ്പട മൂപ്പന് അഥവരാ മൂപ്പന്രാര് തങ്ങളകുന്ട ആടി
ന്കൂടന്ത് അവരില് നിന്നകു സംരക്ിക്കുവരാന് 
കഴിവകുള്ളവരകും ഈ കൂടന്ത് സത്യത്ിന്റെ ജ്ഞരാ
നത്ിയലക്കു നയിച്കുന്കരാണ്ടത് സരായകുധരരാക്കുവരാന് 
കഴിവകുള്ളവരകും ആയിരിയക്�ം. വതീണ്ടകും അന്പ്പരാ
സ്ലന് നമകുക്കു മകുന്നറിയിപ്പകു നല്കിയിരിക്കുന്നകു 
“ശിക്്യന്രാന്ര തങ്ങളകുന്ട പിന്നരാന്ല വലിച്കു കളയകു
വരാനരായി വിപരതീയതരാപയേശം പ്രസ്രാവിക്കുന്ന പകുരകുഷ
ന്രാര് നിങ്ങളകുന്ട ഇടയില് നിന്നകും എഴകുയന്നല്ക്കും”. 
ഈ വിശ്സ്രരായ മൂപ്പന്രാര് അത്രം സ്രാധതീനങ്ങന്ള 
യവഗത്ില് മനസ്സിലരാക്കുന്നവരകും ക�ിശതയയരാന്ട 
തരാക്തീതകു നല്കകുവരാന് ഒരകുക്മകുള്ളവരകും ആടിന്കൂ
ടന്ത് അത്രം സ്രാധതീനങ്ങളില് നിന്നകും കരാക്കുന്ന
വരകും ആയിരിക്കും (അന്പ്പരാ. 20:28-30; തതീന്ത്രാ. 
1:10,11; 2 പന്ത്രരാ. 2:1-3).

(3) എന്തകുന്കരാന്ണ്ടന്നരാല് അന്പ്പരാസ്ലന്രാര് 
ആജ്ഞരാപിച്ിരിക്കുന്നതകു യപരാന്ല സഭയില് കര
ങ്ങളകുയര്ത്ിന്ക്രാണ്ടത് യവരാടകു യരഖന്പ്പടകുത്ി നിയമ
പരവകും രൈമപ്രകരാരവകുമരായ രതീതിയില് തിരന്ഞ്ടകുപ്പകു 
നടത്ിയില്ലരാന്യങ്ില് ചിലര് യമല്യനരാടം ബകക്
ലരാക്ി വര്ഷങ്ങയളരാളം തിരന്ഞ്ടകുക്ന്പ്പടരാന്ത ആ 
അധികരാരന്ത് പിടിച്കു വയ്ക്കകുന്ന അവസ് ഉണ്ടരാകകും. 
അറിയരാന്ത മകുഴകു കൂടവകും ആ വ്യക്ിയകുന്ട ൈന്ന
ത്ിന് കതീഴില് ആവകുകയകും ന്ചയ്കും. അങ്ങന്നയകുള്ള 
ഒരകുവന് ചിലയപ്പരാള് അധികരാരം ബകയ്ടക്കുന്നവനം 
ബേവത്ിന്റെ ആലയത്ില് കര്ത്ൃത്ം നടത്കുന്ന 
ന്പരാരകുളിന്ല ൈരാല് ആരരാധനകന് ആകരാം അഥവരാ 
ആയിത്തീരരാം (1 പന്ത്രരാ. 5:3). അങ്ങന്ന അറിയഞ്രാ 
അറിയരാന്തയയരാ സരാത്രാന സംഭവിച് കരാര്യത്ിയല
ക്കു – അതരായതത് അധികരാര േകുര്യമരാഹത്ിയലക്കു 
(ന്യശ. 14:13,14) എത്ിയച്രരാം. അത്രം യനതരാക്



17  നവംൈര - ്ിസംൈര 2021

ന്രാന്ര പക്ം യചര്ന്നകു പിന്തകു�യ്ക്കകുന്നവര്, അവന്ര 
ൈഹകുമരാനിക്കുയമ്പരാള് അറിയഞ്രാ അറിയരാന്തയയരാ 
ന്പരാരകുളില് ൈരാലിന്ന ചകുംൈിക്കുന്നവരകുമരാകകുന്നകു 
(E 4, pp. 290, 291).

ഒരകു പ്രരായേശിക കൂടരായ്മയില് ശകുരേൂഷക്രാരകു
ന്ട തിരന്ഞ്ടകുപ്പത് യഥരാരൈമം ഏര്ന്പ്പടകുത്കുകയകും 
നടത്കുകയകും ന്ചയ്തില്ലരാന്യങ്ില് അതിന്റെ യക്
മത്ിന ഏ്വകും ഉത്കുകരരായവയരയകും, സഭയകുന്ട 
ശകുരേൂഷയ്ക്കരായി ചിലവഴിക്കുവരാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന
വയരയകും, ചിലവഴിക്കുന്നവയരയകും ചില സമയങ്ങ
ളില് ഏ്വകും വിഷമസന്ിയില് എത്ിയച്ക്രാം. 
സത്യയത്രാടകുള്ള വിശ്സ്ത പലയപ്പരാഴകും ഭിന്നിപ്പിന 
കരാര�മരാകകും. ഈ വിശ്സ്തന്യ ഇഷ്ടന്പ്പടരാത്വ
ര് വിശ്സ്രരായവരകുന്ട ശകുരേൂഷ ആവശ്യമിന്ല്ലന്നകു 
ശക്മരായി പ്രസ്രാവിക്കും. എന്നരാല് എല്ലരാവരകുന്ട
യകും വികരാരം ഇതരായിരിക്ില്ല, കൂടത്ില് ഭൂരിപ
ക്ത്ിന്റെ യപരാലകും വികരാരം ഇതരായിരിക്ില്ല. 
അങ്ങന്ന തിരന്ഞ്ടകുപ്പകു കൂടരാന്ത വരകുയമ്പരാള്, 
വിശ്സ്നരായവനത്, വിശ്സ്രരായവര്ക്കു ബകകള് 
ഉയര്ത്ിയകുള്ള പൂര്ണ്ണപ്രകടനത്ിന നല്കരാനരാ

കകുന്ന പിന്തകു� കകുറയകുകയകും, വിശ്സ്നരായ 
യനതരാവത് ഒ്യ്ക്കകു ആ ടിന്കൂടത്ിന യവണ്ടി യപരാര് 
ന്പരാരകുയതണ്ടതരായകും അന്ല്ലങ്ില് പ്രതിയയരാഗിയകുന്ട 
കരങ്ങളില് കരാരകു�്യത്ിനരായി വിടകുന്കരാ ടകുയക്
ണ്ടതരായകും വരകും.

വ്യവസ്രാപിതമരായ രൈമതീകര�ങ്ങന്ളരാന്നകും 
അംഗതീകരിക്രാന്തയയരാ സഭയകുന്ട കര്ത്വ്യങ്ങളകും 
അവകരാശങ്ങളകും സ്രാതന്ത്യങ്ങളകും ചിന്തിക്രാന്ത
യകും ശരിയരായി രൈമതീകരിക്ന്പ്പടരാന്തയകും ഏന്തങ്ി
ലകും പ്രയേശത്ത് കരാര്യങ്ങള് സകുഗമമരായി നടക്കുന്നകു 
എന്നതത് ഒരകു വസ്കുതയരായിരിക്കുയമ്പരാള് തന്ന്നയകും 
അവ എല്ലരായത് യപ്പരാഴകും അങ്ങന്നതന്ന്ന പ്രവര്ത്ി
ക്കുന്മന്നകു ഉറപ്പില്ല. തക്ം പരാര്ത്ിരിക്കുന്ന നമ്കുന്ട 
പ്രതിയയരാഗി െരാഗര�മില്ലരാത് സ്ലന്ത്യയരാ 
തത്്ന്ത്യയരാ അനകൂല സദേര്ഭം യനരാക്ി കൂടം 
മകുഴകുവന്നയയരാ അതിന്ല അംഗങ്ങന്ള വ്യക്ിപര
മരായയരാ മകുതന്ലടകുക്കും. പരാറ്റര് റസ്സല് R 5698 ല് 
ഇതിന്നക്കുറിച്കു പ്രയയരാെനകരമരായ ഒരകു പഠനം 
നടത്ിയിരകുന്നകു. “സൗമ്യത രൈിസ്കുവിന്റെ ഒരകു സ്
ഭരാവവിയശഷം”.

ബൈൈിള് യചരാേ്യയം – ്രടഞ്കു വയ്ക്ല് ആവശ്യമരായ�രാ?
BIBLE QUESTION – EMBARGO NEEDED?

യചരാേ്യം: യകുഗങ്ങളകുന്ട ഇടയില് സമര്പ്പിതരരായ
വരകുന്ട നിലനില്പ്പിന യയശകുവിന്റെ മറകുവില പകു�്യ
ത്ിന്റെ തടഞ്കുവയ്ക്കല് ആവശ്യമരായ�രാ?

ഉത്രം: ഇല്ല. യകുഗങ്ങളകുന്ട ഇടയില് സമ
ര്പ്പിതരരായവര്ക്കു രൈിസ്കുവിന്റെ പകു�്യത്ിന്റെ 
തടഞ്കുവയ്ക്കല് ആവശ്യമില്ല എന്നകു മരാത്രമല്ല, യകു
വവതീരന്രാന്രല്ലരാവരകും മരിച്കു മണ്മറഞ്കു യപരാകകു
ന്നതകുവന്ര ബേവം യലരാകത്ിനയമല് ആ പകു�്യം 
പ്രയയരാഗിക്കുന്മന്നകും ഞങ്ങള് പ്രതതീക്ിക്കുന്നില്ല 
(E. 15, p. 252). പകുരരാതന വതീരന്രാര്ക്ത് പകു�്യത്ി
ന്റെ യരാന്തരാരകു തടഞ്കുവയ്ക്കലകും ആവശ്യമരായിരകു
ന്നില്ല എന്ന വസ്കുത അവരകുന്ട നിലനില്പ്പിന്ന 
അസരാദ്്യമരാക്ിയതകുയപരാന്ല എപ്പിെനി പരാളയ 
സമര്പ്പിതര്ക്ത് യയശകുവിന്റെ പകു�്യത്ിന്റെ തട
ഞ്കുവയ്ക്കല് എന്ന വസ്കുത ഒരിക്ലകും അവരകുന്ട 
ഇയപ്പരാഴന്ത് നിലനില്പ്പിന്ന അസരാദ്്യമരാക്കുന്നി
ല്ല. പകുരരാതന വതീരന്രാര്ക്ത് അവരകുന്ട വിശ്രാസം 
നതീതിയരായി ക�ക്ിടന്പ്പടകു (യറരാമ. 4:3). കൂടരാന്ത 

അവരകുന്ട നതീതതീകര�ം (സകുവിയശഷയകുഗ പകുതിയ 
സൃഷ്ടികളകുയടതകു യപരാന്ല െതീവല്പരമരായിരകുന്നില്ല, 
പരതീക്രാര്തമരായിരകുന്നകു.

യകുവവതീരന്രാര്ക്കും ഇയത നിയമം തന്ന്നയരാ�ത് 
നിലനില്ക്കുന്നതത്! അവരകുന്ട അസ്ിത്ന്ത് ഇതത് 
തടസ്സന്പ്പടകുത്ിയിരകുന്നില്ല, തടസ്സന്പ്പടകുത്കുന്നതകു
മില്ല. എന്തകുന്കരാന്ണ്ടന്നരാല് അവര്ക്കു െതീവല്പര 
നതീതതീകര�ം ഉണ്ടരായിരകുന്നില്ല. തതത്െലമരായി പകു
�്യത്ിന അവര്ക്കു തടഞ്കുവയ്ക്കല് ആവശ്യമരാ
യിരകുന്നില്ല. പകുരരാതന വതീരന്രാരകും യകുവവതീരന്രാരകും 
വിവിധ സമയങ്ങളില് നിലനില്ക്കുന്നകു എങ്ിലകും, 
ഇരകുകൂടരകും തരാതത്ക്രാലിക നതീതതീകര�ം ഉള്ളവരകും 
മറകുവില പകു�്യത്ിന്റെ ഭരാവിയിന്ല പ്രയയരാെനത്ി
നരായി ബേവമകുന്പില് നില്ക്കുന്നവരകുമരാന്�ന്നകു 
ബ്രേര് യെരാണ്സന് E-4, pp 336-354 ല് ചൂണ്ടിക്രാ
�ിക്കുന്നകു. ഈ നിലപരാടത് വിശ്രാസത്രാല് നതീതതീക
രിക്ന്പ്പടവരരായ എപ്പിെനി പരാളയസമര്പ്പിതര്ക്കും 
ൈരാധകമരാ�ത്.
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ബേവത്ിന്റെ മഹരാവലിയ ശബ്ബത്ത് നരാള്
GOD’S GREAT SABBATH DAY

ദദവം ഭൂമിയയയകും 
അതിലകുള്ളതിന്നയകും 
സൃഷ്ടിച്തിന യശഷം, 
തന്റെ മഹരാസൃഷ്ടിയവല
യകുന്ട ആഴ്ചക്കു യശഷം 
യവല നിവര്ത്ിച്ത് വിരേ
മിച്ത്, അടകുത് മഹരാേിവ
സത്ില് ഒന്നകും ന്ചയ്തില്ല 
എന്നരാ�ത് ഈ യവേവരാ
ക്യം അര്തമരാക്കുന്നതത് 
എന്നകു ബൈൈിള് വി
േ്യരാര്തികള് മനസ്സിലരാ
ക്കുന്നില്ല. മറിച്ത് 7000 വര്ഷങ്ങള് അടങ്ങകുന്ന ആ 
സമയത്ിനള്ളില് ഓയരരാ ആറത് സൃഷ്ടി േിവസങ്ങ
ളിലകും യഥരാരൈമം ബേവം ആരംഭിച് ഈ ഭൗമിക 
യഗരാളത്ിന്ല യവല തന്റെ പദ്തിക്നസൃതമരായി 
പൂര്ത്ിയരാക്കുകയകും അവയ്ക്കകുയവണ്ടി തരാന് സൃഷ്ടിച് 
ഭൂമിയകുന്ട രരാെരാവരായ, ആേരാമിന്റെ ചകുമതലയിന് 
കതീഴില് യശഷിക്കുന്നതത് നിറയവ്കുവരാന് ഏല്പ്പിക്കു
കയകും ന്ചയ്തകു എന്നരാ�ത് ഞങ്ങള് മനസ്സിലരാക്കുന്ന
തത്. അനഭവജ്ഞരാനം ഇല്ലരാത്തിനരാല് മനഷ്യന് 
പരാപം ന്ചയ്കുന്മന്നകു ബേവത്ിന നന്നരായി അറി
യരാമരായിരകുന്നകു. എന്നരാല് അവര് ന്ചയ്ത പരാപത്ില് 
കകുറച്കുനരാള് അവന്ര ഏല്പ്പിക്�ന്മന്നകു ബേവം 
തതീരകുമരാനിച്ിരകുന്നകു. മന്്രാരകു രതീതിയില് പറഞ്രാല്, 
പരാപം അവന്ര വതീഴ്ത്തകുന്ന അധഃപതനത്ില് നിന്നകും 
അവന്ര കരകയ്കുവരാന് ബേവം ഇടന്പടകുന്നതകുവന്ര 
അല്ല, 6000 വര്ഷങ്ങള്ക്കും അധികം ആേരാമ്യവര്ഗ്ഗ
ത്ിന തകുടര്ന്നകുള്ള യവലകള് ന്ചയ്തകു ന്കരാടകുക്രാന്ത 
ബേവം വിരേമിച്കു. തരാന് ഏ്വകും സംതൃപ്ിയയരാന്ട 
വിരേമിച്കു, എന്തകുന്കരാന്ണ്ടന്നരാല് മനഷ്യന്റെ പരാപ
യമരാചനത്ിനരായകുള്ള ബേവിക യവല കര്ത്രാവരായ 
യയശകുരൈിസ്കുവിലൂന്ട മനഷ്യന്റെ പരയമരാന്നതമരായ 
നന്യ്ക്കകുയവണ്ടി ഉപകരിക്കും എന്നകു ബേവം അറിഞ്ി
രകുന്നകു. അങ്ങന്ന ബേവം മനഷ്യരരാശിന്യ സ്ഭരാവ
പരിപൂര്ണ്ണതയിയലക്ത് ഉയര്ത്കുന്നതിനം ആേരാമിന 
ഏേനില് നഷ്ടന്പ്പട എല്ലരാ്ിന്നയകും പകുനഃസ്രാപി
ക്കുന്നതിനം യവണ്ടി പരിയശരാധിച്ത്, പരതീക്ിച്ത് നി

യയരാഗിച് രൈിസ്കുവിന്റെ 
കരങ്ങളില് ബേവം മന
ഷ്യരരാശിന്യ ഏല്പ്പിച്കു.

 യലരാകത്ിന്റെ അപൂ
ര്ണ്ണതകയളരാ വര്ഗ്ഗത്ിന്ല 
ഏന്തങ്ിലകും വ്യക്ിയകുന്ട 
അപൂര്ണ്ണതകയളരാ നതീക്ം 
ന്ചയ്കുവരാന് ബേവം രേമി
ക്കുന്നില്ല എന്നകുള്ളതിന്റെ 
േൃഷ്ടരാന്തമരായി അബ്രഹരാ
മിയനരാടകുള്ള തന്റെ ഇടന്പ
ടലകുകള് ന്തളിയിക്കുന്നകു. 

ബേവം അബ്രഹരാമിന പ്രത്യക്നരായയപ്പരാള് അയദേ
ഹത്ിന്റെ ശരതീരത്ിലകും മനസ്സിലകുമകുള്ള ഏന്തങ്ി
ലകും പരാരമ്പര്യസിദ്മരായ അപൂര്ണ്ണതകളില് നിന്നകും 
അയദേഹന്ത് യമരാചിപ്പിക്രാം എന്നകു വരാഗ്ദത്ം ന്ചയ്തി
രകുയന്നരാ? ഇല്ല, അബ്രഹരാം എങ്ങന്ന ആയിരകുന്നകുയവരാ 
അതകുയപരാന്ലതന്ന്ന ബേവം അയദേഹന്ത് നിറകുത്ി. 
എന്നരാല് അയദേഹത്ിന്റെ സന്തതിമൂലം ഭരാവി േിവ
സത്ില് മനഷ്യരരാശിക്രായി എയന്തരാ നടപ്പിലരാകകു
ന്മന്നകു മരാത്രം അയദേഹയത്രാടകു പറഞ്കു – “നിന്റെ 
സന്തതി മകുഖരാന്തരം ഭൂമിയിലകുള്ള സകല െരാതികളകും 
അനഗ്രഹിക്ന്പ്പടകും” (ഉല്പ. 12:3; 22:18; 28:14). ഈ 
വരാഗ്ദത്ം അബ്രഹരാമില് എന്ന്തങ്ിലകും മരാ്ം ഉണ്ടരാ
ക്ിന്യങ്ില് അതകു അബ്രഹരാം ബേവത്ില് വിശ്
സിച്ത്, ബേവത്ിന്റെ കൃപയയറിയ ഉറപ്പിന്യമലകുള്ള 
തന്റെ വിശ്രാസത്ിന അനസൃതമരായി പ്രവര്ത്ിച്
തകുന്കരാണ്ടകും ആ�ത്. അല്ലരാന്ത ബേവം എന്ന്തങ്ിലകും 
ന്ചയ്തകുന്കരാടകുത്തകുന്കരാണ്ടല്ല. എന്തകുന്കരാന്ണ്ടന്നരാല് 
ശരാപന്ത് മരാ്കുന്നതിന യവണ്ടി മനഷ്യരരാശിക്രായി 
ബേവം എന്ന്തങ്ിലകും പ്രവര്ത്ിയക്ണ്ടതരായ തക്
സമയം ആയിരകുന്നില്ല അതത്.

വതീണ്ടകും യമരാന്ശയകുന്ട കരങ്ങളരാല് ബേവം യിസ്രാ
യയല് െനന്ത് മിസ്യതീമില് നിന്നകും നയിച്യപ്പരാള് 
തന്റെ പ്രയത്യക െനമരായിരിക്കുവരാന്, ഭൂമിയിന്ല 
സകല കകുടകുംൈങ്ങന്ളയകും അനഗ്രഹിക്കുന്ന തന്റെ 
തിരന്ഞ്ടകുക്ന്പ്പട െനമരാകകുവരാന് മനസ്സകുയണ്ടരാ 
എന്നകു (പകുറ. 19:3-8) അവയരരാടകു യചരാേിച്കു.

“താന് ടെയ്ത പ്രവൃത്ി
ടയാടക്യകും ദദവം 
തീര്ത്യശഷം താന് 
ടെയ്ത സകല പ്രവൃ

ത്ിയില് നിന്നകും ഏഴാം 
ദിവസം നിവൃത്നായി” 

(ഉല്പ. 2:2).



19  നവംൈര - ്ിസംൈര 2021

 യിസ്രായയല് മകുഴകുവനം ബേവത്ിന്റെ െനമരാ
കകുവരാന് തങ്ങളകുന്ട തരാതത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്കു. അപൂ
ര്ണ്ണരരായവയരരാടകു തനിക്ത് ഇടന്പടകുവരാന് സരാധ്യമല്ല 
എന്നകു ബേവം അവന്ര അറിയിച്കു. തരാന് അവര്ക്കു 
ന്കരാടകുത് ന്യരായപ്രമരാ�ന്ത് പരാലിച്കുന്കരാണ്ടത് 
െതീവന യയരാഗ്യന്രന്നകു അവര് തങ്ങന്ളത്ന്ന്ന ന്ത
ളിയിക്�മരായിരകുന്നകു. ന്യരായപ്രമരാ�ന്ത് പരാലി
ച്കുന്കരാണ്ടത് പൂര്ണ്ണന്നന്നകു ന്തളിയിക്കുന്നവന നി
ത്യമരായി െതീവിക്രാമരായിരകുന്നകു. അവനില് നിന്നകും 
മര�ശിക്രാവിധി തടയകുമരായിരകുന്നകു. എന്നരാല് 
ന്യരായപ്രമരാ�ം ഒരകു പൂര്ണ്ണമനഷ്യന്റെ കഴിവിന്റെ 
പൂര്ണ്ണമരായ അളവകുയതരാതരായിരകുന്നകു. യിസ്രായയല് 
മക്ള്ക്കു ഈ വ്യവസ്കന്ള പരാലിക്കുവരാന് കഴി
ഞ്ില്ല (ഗലരാ. 2:16).

തക്സമയത്ത് നമ്കുന്ട കര്ത്രാവരായ യയശകു 
യലരാകത്ിയലക്കു വന്നകു. അവിടകുന്നത് തന്റെ മരാനഷിക 
അസ്ിത്ത്ിന മകുമ്പകുതന്ന്ന വചനം, അതരായതത് 
യലരായഗരാസത് എന്ന നിലയില് ഒരകു അസ്ിത്ം ഉണ്ടരാ
യിരകുന്നകു എന്നകും അതില് നിന്നകും തന്റെ െതീവത
ത്ം മനഷ്യനരായ ഒരകു മരാതരാവിയലക്കു ബകമരാ്ം 
ന്ചയ്തകുന്വന്നകും അവളകുന്ട മരാനഷിക പ്രകൃതിയില് 
പങ്കുന്കരാണ്ടകുന്കരാണ്ടകു അവളില് നിന്നകു തരാന് “പവി
ത്രന്, നിര്യദേരാഷന്, നിര്മ്ലര്, പരാപികയളരാടകു യവ
ര്ന്പടവന്” ആയി െനിച്കു (യയരാഹ. 1:1,14; ഗലരാ. 
4:4; െിലി. 2:7; എബ്രരാ. 7:26). മകുപ്പതരാം വയസില് 
ബേവതീക യവലയില് ആവശ്യന്മങ്ില് െതീവന് ൈലി
ന്ചയ്കുവരാന് തയ്രാറരായിന്ക്രാണ്ടത് ബേവയത്രാടകു ഒരകു 
പ്രയത്യക ഉടമ്പടിയിയലക്കു അവിടകുന്നത് പ്രയവശിച്കു. 
എന്നിടകും ബേവം ഒന്നകും ന്ചയ്കുന്നതരായി കരാ�കുന്നില്ല. 
നടപ്പിലരാക്ിയരാല് വതീ�കുയപരായ ആേരാമ്യവര്ഗ്ഗത്ി
നരായി ഒരകു മഹരായവല നിര്വ്വഹിക്കുവരാന് കഴിയകുന്ന 
ചില വ്യവസ്കള് ബേവം നമ്കുന്ട കര്ത്രാവിന 
മകുമ്പരാന്ക ന്വച്കു.

നമ്കുന്ട കര്ത്രാവകു പ്രവൃത്ിച് അത്കുതങ്ങള് 
ബേവത്ിന്റെ വിരലകുകളരാ�ത് ന്ചയ്തതത് (ലൂന്ക്രാ. 
11:20). “എനിക്കു സ്യത ഒന്നകും ന്ചയത് വരാന് കഴിയകു
ന്നതല്ല” എന്നകു പറയകുവരാന് അവിടകുന്നത് യവഗതയകുള്ള
വനരായിരകുന്നകു (യയരാഹ. 5:19,30); അവിടകുന്നത് സകല 
മഹത്വകും പിതരാവിയറെന്തന്നകു ആക്ിത്തീര്ത്കു. ഒരകു 
പൂര്ണ്ണ മനഷ്യന് എന്ന നിലയില് ബേവയത്രാടകുള്ള 
കൂടരായ്മയില് തരാന് ബേവയത്രാടകു ഒരകു പ്രയത്യക ഉട
മ്പടിയില് പ്രയവശിച്കു. അങ്ങന്ന ബേവം യയശകുവില് 

പരിശകുദ്രാത്രാവിന്ന അംഗകുരിപ്പിക്കുകയകും ആ 
ആത്രാവിന്റെ ആേ്യെലങ്ങന്ള നല്കകുകയകും ന്ചയ്തകു. 
അങ്ങന്ന ഇതിന്റെ ൈലത്ില് നമ്കുന്ട കര്ത്രാവകു 
പരിജ്ഞരാനം പ്രരാപിച്കു, പ്രകരാശിതനരായി, അങ്ങന്ന 
പകുതിയ സൃഷ്ടിയരായിത്തീര്ന്നകു. യയശകുവിനത് ഉയരത്ി
ല് നിന്നകുള്ള ജ്ഞരാനം ഉണ്ടരായിരകുന്നകു. അന്ന്രയകും 
യരരാഗികന്ളയകും അവിടകുന്നത് സകുഖന്പ്പടകുത്ിയതിന്ന
ക്കുറിച്കു നരാം ഇങ്ങന്ന വരായിക്കുന്നകു: “ശക്ി [ൈലം] 
തന്നില് നിന്നകു പകുറന്പ്പടകു എല്ലരാവന്രയകും സൗഖ്യ
മരാക്ി” (ലൂന്ക്രാ. 6:19). മരാനഷിക യലേശങ്ങന്ള ഗകു
�കരമരാക്ിന്ക്രാണ്ടത് ശകുരേൂഷയിലൂന്ട അവിടകുന്നത് 
തന്റെ െതീവന്ന വ്യയം ന്ചയ്തകു. അയപ്പരാഴകും പിതരാവകു 
വതീഴ്ച ഭവിച് മനഷ്യര്ക്കു യവണ്ടി പ്രവര്ത്ിച്ില്ല.

അതകുയപരാന്ല തന്ന്ന സകുവിയശഷയകുഗത്ില് ഉട
നതീളവകും ബേവം യനരിടത് യലരാകത്ില് പ്രവര്ത്ിക്കു
ന്നതരായി കരാ�കുന്നില്ല. രൈിസ്കുയയശകുവിലൂന്ട തന്റെ 
കൃപയകുന്ട സയദേശന്ത് മകുന്യപരാടകു യപരാകകുവരാന് 
ബേവം അനവേിച്കു. ഒരകു പ്രയത്യക ഗ�ത്ിന യയ
ശകുവിന്റെ കരാല്ച്കുവടകുകന്ള പിന്ന്ചല്ലകുവരാന് തക്
തരായി സ്രാധതീനിക്കുവരാനള്ള ശക്ി ഈ സയദേശ
ത്ിനണ്ടരായിരകുന്നകു. അവിടകുന്നത് അവര്ക്ത് ഇങ്ങന്ന 
ഉറപ്പകുന്കരാടകുത്കു, “നിങ്ങളകുന്ട ഹൃേയം കലങ്ങി 
യപരാകരകുതത്; ബേവത്ില് വിശ്സിപ്പിന്; എന്നിലകും 
വിശ്സിപ്പിന്”, അവിടകുന്നത് കൂടിയച്ര്ത്കു, “ഞരാന് 
മകുഖരാന്തരമല്ലരാന്ത ആരകും പിതരാവിന്റെ അടകുക്ല് 
എത്കുന്നില്ല” (യയരാഹ. 14:1,6).

അങ്ങന്ന പിതരാവിങ്യലക്ത് ഒരകുവന് വരകുന്നതത് പകു
ത്രനിലൂന്ടയരാ�ത്, അല്ലരാന്ത അവര്ക്കു യവണ്ടിയകുള്ള 
പിതരാവിന്റെ സെതീവമരായ ശക്ിമൂലമല്ല. ബേവന്ത് 
ആരരാധിക്കുവരാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിയലക്ത് മനഷ്യ
ന്ന നയിക്കുന്ന പ്രയത്യകമരായ ചില സ്രാഭരാവിക ഗകു
�ങ്ങള് മനഷ്യമനസ്സിനണ്ടത്, അങ്ങന്ന ആ മയനരാഭരാ
വമകുള്ളവന്ര ബേവം തന്നിയലക്ത് ആകര്ഷിക്കുന്നകു. 
അവന്റെ പക്ല് നിന്നകുമകുള്ള യരാന്തരാരകു യവലന്കരാ
ണ്ടകുമല്ല അതകു നടക്കുന്നതത്. ബേവന്ത് തപ്പിയനരാ
ക്ി കന്ണ്ടത്കുയമരാ എന്നകു വച്കു ബേവന്ത് അയന്
ഷിക്കുന്നവയരന്റയകുണ്ടത് (അന്പ്പരാ. 17:27). എന്നരാല് 
അവര് ബേവത്ിങ്യലക്ത് എത്കുന്നതത് പകുത്രനിലൂന്ട 
തന്ന്ന ആയിരിക്കും.

സകുവിയശഷയകുഗ വിളിയകുന്ട സമയത്ത് ആന്ര
ങ്ിലകും പകുത്രന്ന സമതീപിച്യപ്പരാള് ബേവത്ിങ്യല
ക്ത് അവര് വരകുന്നതിന മകുന്പത് പകുത്രന്ന അവരകുന്ട 
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മദ്്യസ്നരായി സ്തീകരിക്�ന്മന്നകു അവന്ര തരാന് 
അറിയിച്ിരകുന്നകു. അവര് തന്റെ അനയരായികളരായി 
തന്റെ കരാല്ച്കുവടകുകളില് നടക്രാന്മന്നത് ഉടമ്പടി 
ന്ചയ്രാന്ത പകുത്രനത് അവരകുന്ട മദ്്യസ്നരാകകുവരാന് 
കഴിയകുകയില്ല. ഈ നിൈന്നകള് അവര് അംഗതീക
രിച്രാല് പിതരാവത് അവര്ക്കു യവണ്ടി ചില കരാര്യങ്ങള് 
ന്ചയ്കുവരാന് തകുടങ്ങകും. പ്രയത്യകമരായി അവിടകുന്നത് 
അവന്ര തന്റെ പരിശകുദ്രാത്രാവിലൂന്ട പകുതിയ പ്രകൃ
തിയരായി അംഗകുരിപ്പിക്കും. എന്നരാല് ഈ കൂടം തന്റെ 
ശരതീരങ്ങന്ള െതീവനള്ള യരാഗമരായി വതീന്ണ്ടടകുപ്പകുകരാ
രനിലൂന്ട ബേവത്ിന സമര്പ്പിക്രാന്ത ഈ യവല 
ആരംഭിക്കുകയില്ല (യറരാമ. 12:1). അവര് ഇങ്ങന്ന 
ന്ചയ്തത് മനഷ്യന്രന്ന നിലയില് മരിച്തരായി സ്യം 
ഗ�ിച്ത് പകുതിയ പ്രകൃതിയരായി െനിക്കുന്നതകുവന്ര 
ബേവം അവരകുമരായി ഇടന്പടകുകയയരാ അവര്ക്കുയവ
ണ്ടി പ്രവൃത്ിക്കുകയയരാ ന്ചയ്കുകയില്ല. ഈ സകുവി
യശഷയകുഗത്ില് ബേവം വതീഴ്ചഭവിച് ആേരാമ്യവര്ഗ്ഗ
യത്രാടല്ല, പകുതിയ സൃഷ്ടിയയരാടകു കൂന്ടയച്ര്ന്നകു ഒരകു 
യവല ന്ചയ്കുന്നകു എന്നതത് സ്പഷ്ടമരാ�ത്.

മനഷ്യപ്രകൃതി മര�ത്ിയലക്ത് ഉടമ്പടി ന്ചയ്തത് 
രൈിസ്കുവിന്റെ ശരതീരത്ിന്റെ അംഗമരായിത്തീര്ന്ന 
മനഷ്യരരാശിയിന്ല അംഗങ്ങള് അങ്ങന്ന ബേവതീക 
രൈമതീകര�ത്ിന്റെ പ്രയയരാെനം പ്രരാപ്മരാക്ി. അല്ലരാ
ത് പക്ം ബേവം അവയരരാടകു ഇടന്പടകുകയില്ല. 
ബേവത്ിന പൂര്ണ്ണമരായി സമര്പ്പിച്ത്, സഭയകുന്ട 
മദ്്യസ്നരായ കര്ത്രാവരായ യയശകുരൈിസ്കുവിലൂന്ട 
ബേവത്ിന അംഗതീകരാരയയരാഗ്യരരായവയരരാടല്ലരാന്ത 
ആയരരാടകും ബേവം ഇടന്പടകുകയില്ല. എയപ്പരാഴരായ�രാ 
ഇതത് ന്ചയ്കുന്നതത് അയപ്പരാള് അവരില് ബേവം തന്റെ 
തരാതത്പര്യങ്ങന്ള ഇച്ഛിപ്പിക്യകും പ്രവര്ത്ിപ്പിക്യകും 
ന്ചയ്കും (െിലി. 2:13). സഭന്യക്കുറിച്ത് ഇങ്ങന്ന 
എഴകുതിയിരിക്കുന്നകു: “നരാം അവന്റെ ബകപ്പ�ിയരായി 
സല്പ്രവര്ത്ിക്രായിടകു രൈിസ്കുയയശകുവില് സൃഷ്ടി
ക്ന്പ്പടവരരാകകുന്നകു” (എന്െ. 2:10).

സഹസ്രാബ്ദയകുഗം ഉടനതീളം ബേവം മനഷ്യരരാ
ശിക്കുയവണ്ടി ഒന്നകും യനരിടകു പ്രവര്ത്ിക്കുകയില്ല. 
എന്നരാല് രൈിസ്കു-ശിരസ്സരാകകുന്ന യയശകുവകും ശരതീരമരാകകു
ന്ന സഭയകും (എന്െ. 1:22,23) – സെതീവമരായിരിക്കും. 
അവര് മനഷ്യരരാശിക്കു യമലകുള്ള ശരാപന്ത് മരാ്കുക
യകും, വരാഗ്ദത്ം ന്ചയ്ത അനഗ്രഹങ്ങന്ള നല്കകുകയകും 
ന്ചയ്കും. സഹസ്രാബ്ദയകുഗത്ിന്റെ അന്ത്യയത്രാന്ട 
ഏേനില്ന്വച്കു വിധിച് ശരാപം മരാ്ന്പ്പടിരിക്കുകയകും, 

അനഗ്രഹങ്ങള് നല്കന്പ്പടിരിക്കുകയകും ന്ചയ്കും. രൈി
സ്കുവിന്റെ മരാദ്്യസ്വരാഴ്ച അവസരാനിക്കുയമ്പരാള്, 
രരാെ്യം തരാന് പിതരാവിന്റെ പക്ല് ഏല്പ്പിക്കും. പിന്ന്ന 
സകലത്ിനം സകലവകും ബേവമരായിരിക്കും (1 ന്കരാരി. 
15:24). ആ യകുഗത്ിന്റെ അവസരാനം പിതരാവത് മന
ഷ്യരരാശിയകുമരായി ഒന്നകുകൂടി ഒരകുമിച്കു പ്രവൃത്ിക്കും. 
ഇതിന മകുന്പത് 7000 വര്ഷങ്ങളരായി അവിടകുന്നത് തന്റെ 
മനഷ്യസൃഷ്ടികള്ക്കു യവണ്ടി ഒന്നകും ന്ചയ്തിരകുന്നി
ല്ല. ആ കരാലഘടത്ിന്ല 6145 വര്ഷങ്ങള് ഇയപ്പരാള് 
തന്ന്ന പിന്നിടകു യപരായിരിക്കുന്നകു.

എങ്ങടനയാണ് ദദവം തടറെ പ്രവൃത്ികളില്  
നിന്നകു നിവൃത്നാകകുന്നത്.

ബേവം ഇയപ്പരാള് യലരാകന്ത് വിധിക്കുന്നില്ല 
(യയരാഹ. 5:22; 9:39). ആറരായിരത്ിലധികം വര്ഷ
ങ്ങള്ക്കു മകുന്പത് പിതരാവരായ ആേരാമിനരാല് ബേവം 
യലരാകന്ത് വിധിച്തരാ�ത്. ആ വിധിയകുന്ട െലം 
ആേരാമിനം ആേരാമിന്റെ സന്തതിക്കുമകുള്ള മര�ശി
ക്യരായിരകുന്നകു. തക്സമയത്ത് ആേരാമിന്റെയകും 
അവന്റെ കകുലത്ിന്റെയകും വതീന്ണ്ടടകുപ്പിന്റെ തയ്രാ
ന്റടകുപ്പിനരായി അവരകുന്ട വതീന്ണ്ടടകുപ്പകുകരാരനരായി 
യലരായഗരാസരായ, വചനമരായ സ്ന്ത പകുത്രന്ന ബേവം 
അയച്കു. ബേവതീക നിര്ണ്ണയത്ില് യയശകുവിന്റെ 
മര�ം ആേരാമ്യപരാപത്ിന്റെ നഷ്ടപരിഹരാരമരായരാ�ത് 
രൂപതീകരിച്ിടകുള്ളതത്; മനഷ്യനരാല് (ആേരാം) മര�ം 
ഉണ്ടരാകയരാല്, ഏക മനഷ്യനരാല് (യയശകു) മര�
ത്ില് നിന്നകുമകുള്ള പകുനരകുതരാനവകും വരകും (1 ന്കരാരി. 
15:21,22; യറരാമ. 5:12,17-21; 1 യയരാഹ. 3:8).

പകുത്രനിലൂന്ടയകുള്ള തന്റെ യവലയകുന്ട ഭരാഗത്ിന്റെ 
പൂര്ത്തീകര�ം ബേവം ഇതകുവന്ര പൂര്ത്ിയരാക്ി
യിടില്ല. അതിന്റെ പ്രവര്ത്നം 1900 വര്ഷങ്ങള്ക്കു 
മകുന്ന്പ ആരംഭിച്കു എങ്ിലകും ന്പരാതകുവില് മനഷ്യ
രരാശിയകുമരായി അതത് ൈന്ന്പ്പടകുത്കുന്ന ഭരാഗയത്രാ
ളം ഇന്നകുവന്രയകും പകുയരരാഗമിച്ിടില്ല. ഈ കരാലത്ത് 

ദദവത്ിടറെ പദ്ധതി പൂര്ത്ിയായിട്ില്ല,  
അവസാനം ഉണ്ാകകും!

േനകുഷ്ന് േൂലം േരണം ഉണ്ാകയാല് േരിച്വരകുടെ പകുനരകു
ത്ാനവകും േനകുഷ്ന് േൂലം ഉണ്ായി. 1 ടകാരി. 15:21

അന്ന് അവന് (ക്രിസ്തകു) എല്ലാ വാഴ്െയ്ക്കും അധികാര
ത്ിനകും ശക്ിക്കും നീക്ം വരകുത്കും... അവന് സകല 
ശത്കുക്ടളയകും കാല്ക്ീഴാക്കുയവാളം വായഴണ്താകകു
ന്നകു. ഒെകുക്ടത് ശത്കുവായിട്കു േരണം നീങ്ങിയ്ാകകും –  

1 ടകാരി. 15:21,24-26.
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ബേവം മഹരാപകുരകുഷരാരമടങ്ങകുന്ന ആേ്യെരാതന്രാരകു
ന്ട സഭയയരാടകു മരാത്രമരാ�ത് ഇടന്പടകുന്നതത് (എബ്രരാ. 
12:23; ന്വളി. 7:9-17) യഹൂേയകുഗത്ില് ബേവത്ി
ന്റെ ഇടന്പടല് യഹൂേന്രായരരാടകു മരാത്രമരായിരകുന്നകു 
(ആന്മരാ. 3:2).

രൈിസ്കുവിന്റെ സഹസ്രാബ്ദ മരാദ്്യസ് വരാഴ്ചയില് 
അവിടകുന്ത് ഇടന്പടല് രൈിസ്കുവിലൂന്ടയകും, യശഷ
മകുള്ള അബ്രഹരാമ്യ സന്തതികളിലൂന്ടയകും ഭൂമിയിന്ല 
സകല മനഷ്യരരാശിയയരാടകും ആയിരിക്കും. കഴിഞ് 
1900 വര്ഷങ്ങളരായകുള്ള സഭയയരാടകുള്ള ബേവത്ിന്റെ 
ഇടന്പടല് സകല െരാതിയില് നിന്നകും, വംശങ്ങളില് 
നിന്നകും, യേശത്കുനിന്നകും, ഭരാഷയില് നിന്നകും അബ്ര
ഹരാമിന്റെ ആത്തീയ സന്തതിന്യ വതീന്ണ്ടടകുക്കുന്നതി
നം വളര്ത്കുന്നതിനം യവണ്ടി ആയിരകുന്നകു.

രൈിസ്കുവിയനരാടകുകൂന്ട ആേ്യെരാതന്രാരകുന്ട സഭ 
പകുനരകുതരാനത്ിങ്ല് ബേവം “ആകരാശത്ിന്ല 
നക്ത്രങ്ങള്” എന്നകു വിയശഷിപ്പിക്കുന്ന അബ്രഹരാ
മിന്റെ ആത്തീയ സന്തതിയരായിത്തീരകുന്നകു (ഉല്പ. 15:5; 
22:17,18; 1 ന്കരാരി. 15:40-44). രരാെ്യത്ിന്റെ സ്രാ
പനയയരാന്ട അബ്രഹരാമിന്റെ ഈ ആത്തീയ സന്തതി 
“ഭൂമിയിന്ല സകല െരാതികന്ളയകും അനഗ്രഹിക്കു
ന്ന” യവല ഉടനടി ആരംഭിക്കും. യഹൂേ യകുഗത്ിന്റെ 
ആരംഭത്ില് അനഗ്രഹം “ആേ്യം യഹൂേന്രാര്ക്ത്" 
ആയിരകുന്നതകുയപരാന്ല (യറരാമ. 1:16) സഹസ്രാബ്ദയകു
ഗത്ിന്റെ ആരംഭത്ിലകും അതത് "ആേ്യം യഹൂേന്രാരി
ലൂന്ട" തന്ന്ന ആരംഭിക്കും. മശിഹരായിന് രരാെ്യത്ിന 
കതീഴില് ബേവത്ിന്റെ കൃപയില് യിസ്രായയലിന 
മഹരാ അനഗ്രഹം ഉണ്ടരാകകുന്മന്നകും, ബേവം വതീണ്ടകും 
അവയരരാടകു കരാരകു�്യപൂര്വ്വം ഇടന്പടകുന്നകു എന്നകു 
തിരിച്റിയകുവരാന് യിസ്രായയലിന്റെ കണ്ണകുകള് തകുറ
ക്കുന്മന്നകും ബൈൈിള് ഉറപ്പകു നല്കകുന്നകു. െഡതീയ 
യിസ്രായയലിന്റെ പന്തണ്ടത് യഗരാത്രങ്ങയളരാടകും പകുതിയ 
ഉടമ്പടി ന്ചയയ്ണ്ടതകുണ്ടത് (എബ്രരാ. 8:7-13). പന്ത്രാ
ന്പതത് നൂ്രാണ്ടകുകള്ക്കും അധികമരായി അവര്ക്കു 
ഭവിച് ചിതറിയപ്പരാകലിന്റെ അവസ്കളില് അവന്ര 
ചില പരാഠങ്ങള് പഠിപ്പിച്ിടകുണ്ടരാകകും. അങ്ങന്ന അവര് 
യലരാകത്ിന്ല ഏ്വകും പ്രമകുഖ െനമരാകകും. മ്കു രരാ്ടഷ്ട
ങ്ങള് അവരിയലക്കു ഒഴകുകിന്ച്ല്ലകും (ന്യശ. 12:2,3; 
മതീഖ. 4:1,2). അന്നകു മകുതല് ബേവത്ിന്റെ ഇടന്പടലകു
കള് മകുഴകുയലരാകയത്രാടകുമരായിരിക്കും, സഭയയരാടരാകി

ല്ല. എന്ന്തന്നരാല് സഭ അന്നകു മഹത്തീകരിക്ന്പ്പടകും.
ഈ വിഷയന്ത്ക്കുറിച്ത് അന്പ്പരാസ്ലനരായ 

പൗന്ലരാസത് സ്പഷ്ടമരായി ഇങ്ങന്ന പറയകുന്നകു, “തരാന് 
നിയമിച് പകുരകുഷന് [രൈിസ്കു] മകുഖരാന്തരം യലരാകന്ത് 
നതീതിയില് ന്യരായം വിധിപ്പരാന് അവന് ഒരകു േിവസ
ന്ത് നിശ്ചയിച്കു” (അന്പ്പരാ. 17:31). ബേവം യനരിടകു 
യലരാകന്ത് വിധിക്യില്ല. ഈ യവലയില് രൈിസ്കു
വിന്റെ കൂന്ട പങ്രാളികള് ആയകണ്ടതിന സഭന്യ 
തയ്രാറരാക്കുകയരാ�ത് ന്ചയ്കുന്നതത്. അന്പ്പരാസ്ലന് 
വതീണ്ടകും പറയകുന്നകു, “വിശകുദ്ന്രാര് യലരാകന്ത് 
വിധിക്കും എന്നകു അറിയകുന്നില്ലയയരാ?” (1 ന്കരാരി. 
6:2). യലരാകത്ിന്റെ ന്യരായവിധി ഇന്നകുവന്ര ആരം
ഭിച്ിടില്ല. സകലരകും “േകുഷ്ടന്റെ അധതീനതയില്” കി
ടക്കുന്നകു (1 യയരാഹ. 5:19, Diaglott). രൈിസ്കു സകല 
മനഷ്യര്ക്കും യവണ്ടി മരിച്കുന്വങ്ിലകും അവിടകുന്നത് 
അവരകുന്ട അവകരാശം എടകുത്ിടില്ല (സങ്തീ. 2:8). 
അവരിതകുവന്ര അവങ്യലക്കു തിരിഞ്ിടില്ല. അവ
രിയപ്പരാഴകും ശിക്രാവിധിയകുന്ട അവസ്യിലരാ�ത്. 
രൈിസ്കുവിന്റെ പകു�്യം ഇന്നയയരാളം സഭരാഗ�ത്ിന 
മരാത്രന്മ ക�ക്ിടന്പ്പടിടകുള്ളകു.

ഈ യകുഗത്ിന്റെ അന്ത്യയത്രാന്ട തിരന്ഞ്ടകുപ്പകു 
പൂര്ത്ിയരാകകുയമ്പരാള് യയശകുവിന്റെ പകു�്യം യലരാക
ത്ിന യമല് ചരാര്ത്ന്പ്പടകും.  പിന്ന്ന യിന്രമ്യരാ പ്രവരാ
ചകനിലൂന്ട ബേവം വരാഗ്ദത്ം ന്ചയ്ത പകുതിയ ഉടമ്പ
ടിയകുന്ട ആരംഭം കകുറിക്കുന്നകു: “ഞരാന് യിസ്രായയല് 
ഗൃഹയത്രാടകും യഹൂേരാഗൃഹയത്രാടകും പകുതിന്യരാരകു 
നിയമം ന്ചയ്കുന്ന കരാലം വരകും” – “മകുഴകു യിസ്രായയല് 
ഗൃഹയത്രാടകും” (യിന്ര. 31:31-34). അബ്രഹരാമിനരാലകും 
ആത്തീയവകും ഭൗമതീകവകുമരായ അവന്റെ സന്തതിയരാ
ലകും മകുഴകുയലരാകവകും അനഗ്രഹിക്ന്പ്പടകുന്നതകുവന്ര 
ഈ ഉടമ്പടിയകുന്ട അനഗ്രഹങ്ങള് ഭൂമിയിന്ല സകല 
െരാതിയമലകും പരക്കും (ഗലരാ. 3:8,16,29; ന്യശ. 60:1-
22; 61:4-9; 62:1-12).

മനഷ്യന്ന സൃഷ്ടിച്ത് അവന് വതീ�കുയപരായതകു 
മകുതല് 6000 വര്ഷങ്ങയളരാളം അതിരൈമത്ിന്റെയകും 
മ്കു കരാര്യങ്ങളകുന്ടയകും കരാര്യത്ില് തങ്ങള്ക്ത് ഇഷ്ട
മരാകകുന്ന പ്രകരാരം പ്രവര്ത്ിക്കുവരാന് യലരാകരരാെ്യങ്ങ
ന്ള അനവേിച്ിരകുന്നകു. അവയരരാ അതില് ൈഹകുേൂരം 
സഞ്ചരിച്ിരിക്കുന്നകു. പരാപത്ിലകും അതിരൈമത്ിലകും 
അവര് അതിരകു കടന്നകു യപരായയപ്പരാള് കനരാന്യരകുന്ട 
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കരാര്യത്ില് എന്നതകുയപരാന്ല അവന്രയകും നിയന്തി
ച്കു. യിസ്രായയല് മക്ന്ള കനരാന്യേശത്ിയലക്കു 
ന്കരാണ്ടകുവരകുന്നതിന മകുന്പത് അയമരാര്യരകുന്ട അതി
രൈമം ഇതകുവന്ര തികഞ്ിടില്ലരാത്തിനരാല് തരാമസം 
ഉണ്ടരാകകും എന്നത് ബേവം അബ്രഹരാമിയനരാടകു പറഞ്കു 
(ഉല്പ. 15:12-16, 1 രരാെരാ. 21:25,26 തരാരതമ്യം ന്ചയ്കുക). 
ഇതത് ഒരകു പരിധി ഉന്ണ്ടന്നകു സൂചിപ്പിക്കുന്നകു. അവയരരാ 
ആ പരിധിയിയലക്കു വളന്ര യവഗത്ില് സഞ്ചരിച്കു. 
എന്നരാല് ബേവം അവന്ര വിടകുകളഞ്ില്ല. അവരകുന്ട 
അതിരൈമം പൂര്ണ്ണതയകുന്ട ഒരകു നിശ്ചിത അളവില് 
എത്കുന്നതകുവന്ര അവന്ര തന്റെ യമല്യനരാടത്ിന 
കതീഴില് ന്വച്കു.

യലരാകന്ത്ക്കുറിച്ത് ന്പരാതകുവരായി പറഞ്രാല്, 
ഇയപ്പരാള് രരാെ്യങ്ങള് വളന്ര ഉയര്ന്നിരിക്കുന്നകു. 
അതകു അവരകുന്ട കണ്ണകുകളില് വളന്ര ൈകുദ്ിയകു
ള്ള വഴിയരായി യതരാന്നകുന്നകു. അവര്ക്ത് ഇഷ്ടമകുള്ള
തകുയപരാന്ല നടന്നകുന്കരാള്വരാന് ബേവം അവന്ര 
അനവേിച്ിരിക്കുന്നകു. എന്നരാല് അതിനം ഒരകു പരി
ധിന്വച്ിരിക്കുന്നകു – “ഇത്രയത്രാളം നിനക്കു വരരാം; 
ഇതകു കടക്രകുതത്” (ഇയയ്രാ. 38:11; സങ്തീ. 76:10). 
അങ്ങന്ന അവര് ചില സമയത്ത് നതീതിയയരാന്ട 
ചിലയപ്പരാള് അനതീതിയയരാന്ട ഒരകു കരാര�ത്രായലരാ 
മ്കു കരാര�ത്രായലരാ മനഷ്യന്ന മര�ത്ിയന
ല്പ്പിച്കു. അവരകുന്ട മര�ത്ിന്റെ കരാര്യത്ില് 
യരാന്തരാരകു വ്യത്യരാസവകും ഉണ്ടരായിരകുന്നില്ല. എന്തകു
ന്കരാന്ണ്ടന്നരാല് എല്ലരാ െനവകും െനനം മകുതല് 
മര�ശിക്രാവിധിക്കു കതീഴിലരാ�ത്. ആേരാമിലൂന്ട 
അവര്ക്കുള്ള ശിക്രാവിധി അവരിയലക്കു കടന്നകു
വന്നകു. ബേവിക ശിക്രാവിധി സംൈന്ിച്ത് ഏതകു 
രതീതിയില് ഒരകുവന് മര�ന്പ്പടകുന്നകു എന്നതിനത് പ്രരാ
ധരാന്യം ഇല്ല. ആയതിനരാല്, ബേവം ഇതില് ഇട
ന്പടകുന്നില്ല. അവന് എല്ലരാ കരാര്യവകും തല്ക്രാലം 
അനവേിക്കുന്നകു.

ബേവം തന്റെ യവലയില് നിന്നകും വിരേമിക്കുക
യരാന്�ന്നകു അന്പ്പരാസ്ലനരായ പൗന്ലരാസത് പറയകു
ന്നകു (എബ്രരാ. 4:4). അവിടകുന്നത് വിരേമിക്കുകയരാ
�ത് എന്നതിനര്തം, ഭൂമിയകുന്ട വിഷയങ്ങളില് 
അവിടകുന്നത് പ്രധരാന പന്ങ്രാന്നകും വഹിക്കുന്നില്ല 
എന്നരാ�ത്. മനഷ്യന്ന പൂര്ണ്ണനരാക്ി സൃഷ്ടിച്തി

ന യശഷം തരാന് വിരേമിച്കു. അങ്ങന്ന ചില വലിയ 
പരാഠങ്ങള് പഠിക്കുന്നതിനം പരാപത്ിന്റെയകും മര�
ത്ിന്റെയകും വരാഴ്ചയകുന്ട കതീഴില് മറക്രാനരാകരാത് 
അനഭവങ്ങള് യനടകുന്നതിനരായി തനിക്ിഷ്ടമകുള്ള 
രതീതിയില് പ്രവര്ത്ിക്കുവരാന് ബേവം മനഷ്യന്ന 
അനവേിച്ിരിക്കുന്നകു (ബേവം തിന് എന്തിനത് 
അനവേിച്കു എന്നകു കൂടകുതല് അറിയകുവരാന് യകുഗ
ങ്ങളകുന്ട ബേവതീക നിര്ണ്ണയം യപെത് 117-137 വന്ര 
കരാ�കുക). എന്നരാല് ഈ അവസ് എന്ന്നയന്നക്കും 
തകുടര�ന്മന്നകു ബേവത്ിനത് ഉയദേശമില്ല. അവിടകുന്നത് 
വിരേമിക്കുകയരാ�ത്. എന്തകുന്കരാന്ണ്ടന്നരാല് അവി
ടകുന്നത് ഈ സകല വിഷയങ്ങളകും പകുതിയ ഉടമ്പടി
യകുന്ട മദ്്യസ്നരായ, ന്പരാരകുളിന്ല യമരാന്ശയരായ 
തന്റെ പകുത്രന്ന ഏല്പ്പിച്ിരിക്കുന്നകു. മശിഹരായിന് 
രരാെ്യം സ്രാപിക്ന്പ്പയടണ്ടതകും, യലരാകം നതീതിയിന് 
ന്യരായം വിധിക്ന്പ്പയടണ്ടതകും, പ്രകരാശിതരരാകകു
യമ്പരാള് ശരിയരായ പരാത അയന്ഷിക്കുന്നവര്ക്കും, 
യയരാഗ്യന്രന്നകു ന്തളിയകുന്നവര്ക്കും നിത്യെതീവന് 
അനഗ്രഹമരായി നല്യകണ്ടതകും, ന്ത്രായ പരാത 
തിരന്ഞ്ടകുക്കുന്നവര്ക്ത്, നിര്യദേശവകും ന്യരായവി
ധിയകും നല്കിന്ക്രാണ്ടത് ശിക്ിയക്ണ്ടതകും ആ�ത്. 
ഇതില് തിരകുത്രാനരാകരാത്വന്ര രണ്ടരാം മര�ത്ി
ല് നശിപ്പിക്കും.

മരാദ്്യസ്വരാഴ്ചയകുന്ട അന്ത്യത്ില്, യമരാന്ശയകുന്ട 
ന്പരാരകുളരായ വലിയ മദ്്യസ്നരായ യയശകു സകല 
പരാപന്ത്യകും അനസര�യക്ടിന്നയകും അരരാെ
കത്ന്ത്യകും അടിച്മര്ത്ിയതിന യശഷം രരാെ്യം 
പിതരാവരായ ബേവന്ത് ഏല്പ്പിക്കും (1 ന്കരാരി. 
15:24-28). ബേവത്ിന നല്കന്പ്പടകുന്ന മകുഴകുയലരാ
കവകും പൂര്ണ്ണതയകുള്ളതകും അന്ത്യപരിയശരാധനക്ത് 
ഒരകുങ്ങിയതകും ആയിരിക്കും (ന്വളി. 20:7-9; 21:6-8). 
അങ്ങന്ന ബേവം 7000 വര്ഷങ്ങയളരാളം വിരേമിക്കു
ന്നകു. അതില് പരാപത്ിന്റെയകും മര�ത്ിന്റെയകും 
കതീഴിലരായിരകുന്നകു 6000 വര്ഷങ്ങള് - യശഷിക്കുന്നതത് 
മനഷ്യരരാശിയകുന്ട പൂര്ണ്ണതയിയലക്കുള്ള ഉയര്ത്
ലിന രൂപതീകരിച്ിടകുള്ള രൈിസ്കുവിന്റെ സഹസ്രാബ്ദ 
മരാദ്്യസ് വരാഴ്ചയരാ�ത്. പിതരാവത് കര്ത്രാവരായ യയശകു
വിലൂന്ട സകലത്ിന്റെയകും യഥരാസ്രാപനത്ിനരായി 
പ്രവൃത്ിക്കും.
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"അയനകരകുയം അയങ്ങരാടകുയം ഇയങ്ങരാടകുയം ഓടകുയം" 
േരാനിയയല് 12:4

കഴിഞ് അന്പത്ി ഒന്പതത് നൂ്രാണ്ടകുകളരായി സംഭ
വിക്രാത് ജ്ഞരാനത്ിന്റെ മഹത്രായ വികരാസം അച്ടി
യയരാന്ട ഉയത്െിപ്പിക്ന്പ്പടതരായി ഈ കഴിഞ് നൂ്രാണ്ടി
ല് കരാ�രാന് സരാധിക്കുന്മന്നകു എല്ലരാവര്ക്കും അറിയരാം. 
നമ്കുന്ട ഈ കരാലത്ിന്ല ന്ടലഗ്രരാെത്, ന്ടലയെരാണ്, 
വയര്ന്ലസത്, ഇല്ടട്ികത് ബല്ത്സത്, ഗ്യരാസത് ബല്ത്സത്, 
ആവിയന്തം, ഇല്ടട്ികത് യന്തം, യന്തസരാമഗ്രികള്, സൗ
കര്യങ്ങള് ഇവന്യല്ലരാം കഴിഞ് നൂ്രാണ്ടിന അജ്ഞമരാ
യിരകുന്നകു എന്നകും എല്ലരാവര്ക്കും അറിയരാം.

എന്നരാല് ഇവന്യല്ലരാം സത്യമരാന്�ങ്ിലകും ഉയര്ന്നകു 
വരകുന്ന തലമകുറയ്ക്കത് ഇതത് േകുര്ഗ്രഹമരായ കരാര്യമരായി യതരാ
ന്നകുന്നകു. ഇവന്യല്ലരാം രൈയമ� വന്നതരാ�ത്. ഇതത് ശരാപം 
പൂര്ണ്ണമരായി മരാ്ന്പ്പടകുന്ന, ബേവം മനഷ്യരരാശിക്കു 
യവണ്ടി മകുന്നയമ വരാഗ്ദത്ം ന്ചയ്ത അനഗ്രഹം സമൃദ്ിയരാ
യി അവരില് ന്ചരാരിയയണ്ട മശിഹരായിന് രരാെ്യത്ിന്റെ 
ആയിരമരാണ്ടകു േിവസത്ിന്റെ മകുയന്നരാടിയരായ കിര�മരാ
ന്�ന്നകു കകുറച്കുയപര് മരാത്രയമ തിരിച്റിയകുന്നകുള്ളകു.

ബേവം തന്റെ പരാേപതീഠന്ത് മഹത്രമരാക്കുന്ന, മകുഴകു
ഭൂമിന്യയകും ബേവത്ിന്റെ പറകുേതീസയരാക്കുന്ന ഭൂമിക്കു 
വരകുവരാനിരിക്കുന്ന മഹത്ന്ത്ക്കുറിച്കു ബൈൈിള് 
പ്രസ്രാവിക്കുന്നകു. നമ്കുന്ട മഹരാന്രാരരായ ശരാ്ടസ്ജ്ഞര് 
ബൈൈിളിന ന്ചവി ന്കരാടകുക്രാത്വര് യപരാലകും, ഇയപ്പരാ
ഴകുള്ള യനടങ്ങള് വരകുവരാനിരിക്കുന്നതിന്ന സംൈന്ിച്ത് 
യനരാക്ിയരാല് ഒന്നകുമല്ല എന്നകു സരാക്്യന്പ്പടകുത്കുന്നകു.

േരാനിയയലിന്റെ പ്രവചനത്ില് ബേവം നമ്കുന്ട കരാല
ന്ത്ക്കുറിച്കു പറയകുന്നകു. അന്ത്യകരാലത്ത് (ഈ കരാലത്ത്) 
അയനകര് അയങ്ങരാടകും ഇയങ്ങരാടകും ഓടകും; ജ്ഞരാനം വര്ദ്ി
ക്കും, ൈകുദ്ിമരാന്രാര് ഗ്രഹിക്കും... ഒരകു െരാതി ഉണ്ടരായതകു 
മകുതല് ഇന്നകുവന്ര സംഭവിക്രാത് കഷ്ടകരാലം ഉണ്ടരാകകും 
(േരാനി. 12:1-10; മത്രാ. 24:21).

ഈ പ്രവചനം പറയകുന്ന അയങ്ങരാടകും ഇയങ്ങരാടകും 
ഓടകുന്ന കരാലത്ിലയല്ല നരാം ഇയപ്പരാള്? ആയതിനരാല് 
നരാം ഇന്നത് അന്ത്യകരാലന്മന്നകു യപര് വിളിച്ിടകുള്ള – ഈ 
യകുഗം രൈയമ� അവസരാനിച്കും, മഹത്രായ അനഗ്രഹ
ങ്ങള് ന്കരാണ്ടത് നിറഞ് പകുതിയ യകുഗത്ിന്റെ പകുലരിയി
യലക്കു നയിക്കുന്ന – കരാലത്ിലരാ�ത് നരാം ഇന്നകു െതീവി
ക്കുന്നതത്. ആേ്യന്ത് ചലിക്കുന്ന വണ്ടി പ�ിയകുന്നതത് 
ന്തരാണ്ണൂറകു വര്ഷങ്ങള്ക്കു മകുന്പരാ�ത്. ഇന്നത് എല്ലരാ 
ഇടത്കും അയനകരകും അയങ്ങരാടകും ഇയങ്ങരാടകും ഓടകുന്നകു. 
അവരകുന്ട പിതരാക്ന്രായരരാ ചിലയപ്പരാള് അവരകുന്ട െന് 
യേശത്കു നിന്നകും അന്പതകു ബമലില് അധികം സഞ്ചരിച്ി
രിക്കുവരാന് സരാധ്യത കകുറവരാ�ത്. ഈ പ്രവചനം യപരാന്ല 
മന്്രാരകു പ്രവചനവകും ഇത്ര സ്പഷ്ടമരായി നിറയവ്ന്പ്പടിടില്ല.

ബേവമല്ലരാന്ത മ്രാരരാ�ത് നമ്കുന്ട ഈ കരാലന്ത് 
ഈ പ്രയത്യകതന്യ മകുന്പറഞ്ത് യരഖന്പ്പടകുത്ിയിരി
ക്കുക? ഈ പ്രവചനത്ിന്റെ ഒരകു ഭരാഗന്ത് യയശകുവകും 
ഉദ്രിച്ിടകുണ്ടത്.

പരാഠയം 90
1*. 19-രാം നൂ്രാണ്ടില് എന്തരാ�ത് ജ്ഞരാനന്ത് ഉയത്

െിപ്പിച്തത്? ഖ. 1

2*. കഴിഞ് കരാലത്ിയലതകുമരായി ഈ കരാലത്ിന്ല 
ജ്ഞരാനവര്ദ്നവിന്ന എങ്ങന്ന തരാരതമ്യന്പ്പടകു
ത്ിയിരിക്കുന്നകു?

3*. കഴിഞ് നൂ്രാണ്ടിയനരാ അതിന മകുന്യപരാ അജ്ഞരാ
തമരായിരകുന്ന ഈ കരാലത്ിന്ല കണ്ടകുപിടിത്ങ്ങള് 
ഏവ? നമ്കുന്ട കരാലത്ിന്ല ചില കണ്ടകുപിടിത്
ങ്ങളകുന്ട യപരകുകള് നല്കകുക.

4. ഇവ രൈയമ�യരാ�ത് വന്നതത്. ആയതിനരാല് ചിലര് 
എന്തരാ�ത് തിരിച്റിയകുന്നതത്? ഖ. 2

5. മശിഹരായിന് രരാെ്യത്ിന്ല ആയിരം വര്ഷങ്ങള് 
അടങ്ങകുന്ന േിവസത്ില് എന്തത് ശിക്രാവിധിയരാ
�ത് പൂര്ണ്ണമരായി നതീക്ന്പ്പടകുന്നതത്?

6*.  ഇതിന പകുറന്മ എങ്ങന്നയരാ�ത് മനഷ്യരരാശിക്ത് 
അതകു ഗ്രഹിക്ന്പ്പടകുന്നതത്?

7*.  ഭൂമിക്കു യവണ്ടിയകുള്ള ഭരാവി പ്രത്യരാശ എന്തരാ�ത്? 
അതിന്നക്കുറിച്ത് എന്തരാ�ത് ബൈൈിള് പറയകുന്ന
തത്? ന്യശ. 35:1-10. ഖ. 3

8*.  സരാക്രാതത്ക്രിക്കുവരാനള്ള അനഗ്രഹങ്ങളകുന്ട 
വ്യരാപ്ി നമകുക്റിയരായമരാ? 1 ന്കരാരി. 2:9

9*.  അന്ത്യകരാലന്ത്ക്കുറിച്ത് േരാനിയയല് തന്റെ പ്രവ
ചനത്ില് എന്തരാ�ത് പറയകുന്നതത്? േരാനി. 12:1-10. 
ഖ. 4

10*.  എന്തരാ�ത് കഷ്ടകരാലം? മത്രാ. 24:21

11*.  നരാം അയങ്ങരാടകും ഇയങ്ങരാടകും ഓടകുന്നകുയണ്ടരാ? ഈ 
പ്രവചനം നിവൃത്ിയരായയരാ? േരാനി. 12:4. ഖ. 5

12.  ആയതിനരാല് നമ്ള് ഏതകു കരാലത്ിലരാ�ത് െതീ
വിക്കുന്നതത്?

13*.  യലരാകത്ില് സഞ്ചരിക്കുവരാന് അത്രകണ്ടത് എളകു
പ്പമരായ�രാ? നമകുക്കു സഞ്ചരിക്കുവരാന് ആഗ്രഹമകു
ള്ള ഇടങ്ങളിയലക്കു നന്മ് എത്ിക്കുന്ന വിവിധ 
മരാധ്യമങ്ങള് ഏവയരാ�ത്?

14*.  ഇതിന്നക്കുറിച്ത് അറിയകുന്നവനം, നമ്കുന്ട നരാളില് 
വരകുവരാനിരിക്കുന്ന മഹരാ അനഗ്രഹങ്ങന്ള മകുന്കൂ
ടി പറയകുവരാനരാകകുന്നവനം ആരരാ�ത്? ഖ. 6

*നക്ത്ര ചിഹ്നത്രാല് അടയരാളന്പ്പടകുത്ിയിരിക്കുന്ന 
യചരാേ്യങ്ങള് പ്രയത്യകമരായി കകുടികള്ക്കുള്ളവയരാ�ത്.
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ചരമ അറിയിപ്പത്

   യതരാടയ്ക്കരാടത്:- LHMM യതരാടയ്ക്കരാടത് 
   സഭംഗവകും മതീനടം മഴകുപ്പൂക്കു 

   യന്നല് പയരതനരായ ന്ചറിയരാന് 
   യതരാമസിന്റെ ഭരാര്യയകുമരായ  

   യശരാശരാമ് 90, 19-11-2021 
   ന്വള്ളിയരാഴ്ച നിര്യരാതയരായി. 
   20-11-2021 ശനിയരാഴ്ച LHMM  

   യതരാടയ്ക്കരാടകു ന്സമിയത്രിയില് 
സംസ്കരാരം നടത്ി. ലഭിച് സത്യത്ില് ഉറച്കുനിന്നകു വി
ശ്സ്തയയരാന്ട മരിച് ഞങ്ങളകുന്ട പ്രിയന്പ്പട സയഹരാേ
രിയകുന്ട മര�ത്ിലകുള്ള ഞങ്ങളകുന്ട അനയശരാചനവകും 
േകുഃഖവകും അറിയിക്കുന്നകു.

“നതീതിമരാന്റെ ഓര്മ് എയന്നക്കും നിലനില്കും” (സങ്തീ. 
112:6) എന്നകും “തന്റെ ഭക്ന്രാരകുന്ട മര�ം യയഹരാന്വക്കു 
വിലയയറിയതരാകകുന്നകു” (സങ്തീ. 116:15) എന്നകുമകുള്ള യവ
േവചനങ്ങളകുന്ട അടിസ്രാനത്ില് “പ്രത്യരാശയില്ലരാത് 
മ്കുള്ളവന്രയപ്പരാന്ല േകുഃഖിക്രകുതത്” എന്ന വചനത്ില് 
നമകുക്ത് ആശ്സിക്രാം. എന്ന്തന്നരാല് സമതീപഭരാവിയില് 
ഭൂമിയില് സ്രാപിക്ന്പ്പടകുവരാനള്ള ബേവരരാെ്യത്ില് 
അനഗ്രഹകരമരായ ഒരകു അവകരാശം പ്രരാപിക്കുന്നതിനത് 
സയഹരാേരി കല്ലറയില് നിന്നത് കര്ത്രാവിന്റെ ശബ്ദം യകടത് 
ഉയിര്ന്ത്ഴകുയന്ന്ത് വരകും എന്നകുള്ളതകുന്കരാണ്ടത് നമകുക്ത് 
സയന്തരാഷിക്രാം.


