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കഷ്ടം സഹിക്കുക
[ENDURING HARDNESS]

“നിങ്ങള് ക്ഷമ ക�ൊണ്ട് നിങ്ങളുകെ പ്ൊണകന നനടും [സൂക്ഷിക്ും]” (ലൂക്ൊ. 21:19).

ഈ ൈകുര്ദേിെസത്ിവല അഗ്ിപരീക്ഷ
യ്കത് മവ്ോരകു കൃപ�കുടം ഇതകുയപോവല 
കൂടകുതല് ആെശ്യമോ�ി െരകുന്ി
ല്ല. െലി� സഹിഷ്കുത ഇല്ലോവത 
ഒരകു മനുഷ്യനുടം അന്്യയത്ോ
ളടം പിടിച്കു നില്ക്ോനോകില്ല. 
ക്ിസ്ത്യോനി�കുവട പോത�ില് 
എവന്യന്ക്കുമോ�കുടം യെഗത്ി
ലകുടം അെന് ഒരകു പകുതി� പ്രതിസ
ന്ി�ിയലക്കു െരകുന്കു. ചിലയപ്ോള് 
അതിവറെ ആെശ്യകത നിസോരമോവെന്കു 
യതോന്കുവമങ്ിലകുടം എയപ്ോവഴങ്ിലകുടം അതകു തവറെ ക്ി
സ്തീ� �ോത്ര�ിവല െഴിത്ിരിെോവെന്കു അെന് 
തിരിച്റി�കുടം. ആരോെത് അെവ� തിരിച്റി�ോത്
തത്? എയപ്ോഴോെത് നന്ോ�ി പ്രെര്ത്ിക്കുന്തില് 
നിന്കുടം തളര്ത്ിവക്ോണ്ടത് മ്ത് എളകുപ്മോര്ഗടം നിര്യദേ
ശിച്കുവകോണ്ടത് പ്രയലോഭനടം െരകുന്തത് അഥെോ അഹ
ങ്ോരത്ിവറെയ�ോ അതിയമോഹത്ിവറെയ�ോ വചറി� 
യെരകുകള് അെവ� െളര്ത്കുന്തിനുടം തൃപ്ിവപ്ടകു
ത്കുന്തിനുമകുള്ള െഴികള് നിര്യദേശിച്കുവകോണ്ടത് 
വപോടിമകുളയ്കകുന്തത്. പിവന്, അയതോ ഇയതോ ഏതകു 
തിരവഞെടകുക്കുടം എന്തിനുള്ള അെസരെകുടം െരകുന്കു. 
അങ്ങവന അതോ നിങ്ങള് ഒരകു പ്രതിസന്ി�ിയലക്ത് 
എത്ി�ിരിക്കുന്കു!

ഏതകു െഴിക്കു നിങ്ങള് തിരി�കുടം? ശരി�ോവെങ്ി
ലകുടം വത്ോവെങ്ിലകുടം നിങ്ങള് െളര്ത്ിവ�ടകുത് 
മയനോെികോരങ്ങളിയലക്കു ചോ�ത് െകുള്ള ൈിശ�ിയല
ക്ോെത് നിങ്ങള് തിരി�കുെോന് കൂടകുതല് സോധ്യത. 
അതകു വത്ോ� പോത�ിലോവെങ്ിലകുടം െ്യക്തമോ�ി 
നിങ്ങള്ക്കു മനസിലോകകുെോന് സോധ്യത കകുറെോെത്. 
എവന്ന്ോല് നിങ്ങള് െളര്ത്ിവ�ടകുത് വത്ോ� 
മയനോെികോരങ്ങള് നിങ്ങളകുവട നിര്ണ്ണ�വത് സ്ോധീ
നിക്കുടം. “ചിലയപ്ോള് ഒരകു െഴി മനുഷ്യനു വചോവ്ോ�ി 
യതോന്കുടം; അതിവറെ അെസോനയമോ മരെെഴികള് 
അയത്ര.” “ഹൃൈ�ത്ില് െിശ്ോസ ത്യോഗമകുള്ളെനു 
തവറെ നടപ്ില് മടകുപ്കുെരകുടം” (സൈൃ. 14:12,14). നല്ല 
ഭടനോ�ിരിക്കുെോനുടം എല്ലോ പരീക്ഷകവള�കുടം ജ�
യത്ോവട കടന്കുയപോകകുെോനുടം പ്രോര്ത്ഥന എത്ര അനി

െോര്യമോെത്. എന്ോല് ജോഗരിക്കുന്തിനുടം 
പ്രോര്ത്ഥിക്കുന്തിനുടം യെണ്ടി ഒരകു പ്രതി

സന്ി െരകുെോന് കോത്ിരിയക്ണ്ട
തില്ല. ജോഗരെെകുടം പ്രോര്ത്ഥന�കുടം 
നമ്കുവട സ്ിര സ്ഭോെമോ�ിരി
യക്െടം.

ഒരകു ഭടവറെ ജീെിതടം എയപ്ോഴകുടം 
യെല�ിലകുടം അെന് എയപ്ോഴകുടം 

ജോഗ്രത�കുള്ളെനുടം ആ�തിനോല് 
അെവറെ ജീെിതടം ഒരിക്ലകുടം സകുഗമ

മോ� ഒന്ോ�ിരിക്ില്ല. തിരകുവെഴകുത്കുകള് 
ക്ിസ്തീ� ഭടന്ോര്ക്ത് അത്രവമോരകു പ്രതീക്ഷ�കുടം 
നല്കകുന്ില്ല. മറിച്ത്, “െിശ്ോസത്ിവറെ നല്ലയപോര് 
വപോരകുതകുെോനുടം” “ക്ിസ്തകുയ�ശകുെിവറെ നല്ല ഭടനോ�ി 
കഷ്ടം സഹിക്കുെോനുടം” അെ നയമ്ോടകു പറ�കുന്കു. 
എന്ിടകുടം ക്ിസ്ത്യോനികള്ക്ത് ഇതിനു െിപരീതമോ� 
ഭോെമോെകുള്ളതത്. ക്ിസ്തീ� ജീെിതവത്ക്കുറിച്കുള്ള 
അെരകുവട സങ്ല്പ്ടം, വകോടകുങ്ോയ്ോ ഒരകു ഇളങ്ോ
യ്ോ യപോലകുടം ഇല്ലോത് നിരന്രമോ� ശോന്സ്ഭോെടം 
ഉള്ളതോ�ിരിക്െടം എന്ോെത്. എന്ോല് 1914 വല 
കകുഴപ്കോലത്ിനു മകുമ്കുള്ള കോലങ്ങളില് ഇത്രടം 
ജീെിതടം കൂടകുതല് സടംഭെ്യമോ�ിരകുന്കു. “1913 ആെത് 
മനുഷ്യചരിത്രത്ിവല അെസോനവത് സോധോരെ 
െര്ഷടം” എന്കു ന്യൂയ�ോര്ക്ത് ദടടംസത് അഭിപ്രോ�
വപ്ടകുന്കു.

ഇന്വത് മനുഷ്യോെസ്�കുവട െിപ്ലെയത്ോടകു 
കൂവട ശോരീരികെകുടം, മോനസികെകുടം, സോന്ോര്ഗിക
െകുടം, മതപരെകുമോ� വപോതകുെോ� അധഃപതനത്ി
നുടം, സോമ്ത്ികെകുടം, രോഷ്ഷ്ീ�െകുടം, ഭരെപരെകുടം, 
െ്യോെസോ�ികെകുടം, െിൈ്യോഭ്യോസപരെകുടം, സോമൂഹി
കെകുടം, മതപരെകുമോ� മണ്ഡലങ്ങളില് പടരകുന് 
അനിശ്ിതത്ങ്ങള്ക്കുടം, പരിഭ്രമങ്ങള്ക്കുടം, അഴി
മതികള്ക്കുടം അെയ�ോടകുകൂവട ഈ കോലത്ിവറെ 
കണ്ടകുപിടിത്ങ്ങള്ക്കുടം, നിര്മ്ിതികള്ക്കുടം, സൗ
കര്യങ്ങള്ക്കുടം, ആ്ടംഭരങ്ങള്ക്കുടം, െശീകരെ
ങ്ങള്ക്കുടം, ആകര്ഷെങ്ങള്ക്കുടം നടകുെില് ക്ൂ
ശിവറെ െിശ്സ്തനോ� പട�ോളി സമോധോനത്ിവറെ 
അെസ്കളോല് ചകു്വപ്ടിരിക്കുന്കു. യലോകടം, ജ്ടം, 
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പിശോചത് എന്ിെ�ില് നിന്കുള്ള പ്രയലോഭനങ്ങള് 
ഇന്കു ഇതകുെവര ഇല്ലോത്തിലകുടം കൂടകുതല് സൂക്ഷ്മ
െകുടം കൂടകുതല് െീര്യെകുടം ഉള്ളതോെത്. അെ�കുവട 
എതിര്പ്ത് ൈിനടംയതോറകുടം അധികമധികടം തീവ്രമോ�ി 
െരകുന്കു. എവന്ന്ോല് തവറെ കോലടം ചകുരകുക്മോവെ
ന്കു സോത്ോന് മനസിലോക്കുന്കു. അതകുവകോണ്ടത് ദൈ
െത്ിവറെ പദ്ധതിക്കു എതിരോ�ി എങ്ങവന�കുടം എല്ലോ
ത്രത്ിലകുടം അെവറെ ശക്തി െിനിയ�ോഗിക്കുെോന് 
അെന് തീരകുമോനിച്ിരിക്കുന്കു. വചറി� ആടിന്കൂട
വത് നശിപ്ിക്കുന്തില് സോത്ോന് പരോജ�വപ്ട
യതോവട ദൈെത്ിവറെ തിരവഞെടകുക്വപ്ടെരിവല 
അെസോനവത് രണ്ടകു ഗെമോ� മഹോപകുരകുഷോര
വത്�കുടം �കുെെീരന്ോവര�കുടം അടിമറിക്കുന്തിനുടം 
നശിപ്ിക്കുന്തിനുടം ശ്രമിച്കു. അെന് അെരകുവട െള
ര്ച്വ��കുടം അെവര പൂര്ണ്ണരോക്കുന് പ്രക്ി�വ��കുടം 
തട�കുക�കുടം സോധ്യമോ� എല്ലോ െിധത്ിലകുടം അെവര 
െഴിതിരിച്കു െിടകുെോനുടം എതിര്ക്കുെോനുടം ശ്രമിക്കു
ന്കു. എന്ോല് ദൈെടം ഈ എതിരോ� പരിശ്രമങ്ങവള 
നമ്കുവട നന്യ്കോ�ി കൂടി െ്യോപരിപ്ിക്കുന്കു (യറോമ. 
8:28). കര്ത്ോെിവറെ രത്നങ്ങവള മിനുക്കുന് ചക്ടം 
സോത്ോന് ഇയപ്ോഴകുടം കറക്കുന്കു. നമ്കുവട ഹോനിക്കു
യെണ്ടി സോത്ോന് എന്കു വചയ്കുന്കുയെോ അെവ� 
ദൈെടം നമ്കുവട നന്യ്കോ�കുടം ക്ിസ്തോനുരൂപത�കുവട 
അഭിെൃദ്ധിക്ോ�കുടം, സ്ഭോെ സമീകരെത്ിനോ�കുടം 
പൂര്ണ്ണതയ്കോ�കുടം, സ്ഭോെവത് സ്ഫടികെതത്ക്രിക്കു
ന്തിനോ�കുടം ഉപയ�ോഗിക്കുന്കു.

നമ്കുവട കര്ത്ോെോ� യ�ശകുക്ിസ്തകുെിവറെ സോന്ി
ദ്ധ്യത്ിവറെ പ്രകോശനത്ിനുടം മഹത്ത്ിനുടം മകുന്പകു 
തവന് അജ്ഞത�കുവട�കുടം വത്ിവറെ�കുടം എല്ലോ 
ഇരകുളകുടം ഒഴിഞെകുയപോകകുടം. അെയ്കത് ഒരകു ഒളിസ്ല
െകുടം അന്ത് ഉണ്ടോകില്ല. എവന്ന്ോല് കര്ത്ോെിവറെ 
സോന്ിദ്ധ്യടം സകലര്ക്കുടം പൂര്ണ്ണമോ�ി വെളിവപ്ടകു
യമ്ോള് തവറെ ജ്ഞോനടം സമകുദ്ടം വെള്ളടം വകോവണ്ട
ന് യപോവല ഭൂമി�ില് നിറ�കുടം. സത്യവത് കോത്കു 
സൂക്ഷിക്കുക എന് ഈ കടമ�ില് നിന്ത് അങ്ങവന 
യമോചിതമോകകുന്തകുെവര സത്യസഭ അെളകുവട െി
ജ�ത്ിനോ�ി കോത്ിരിക്�കുടം, യലോകത്ിവറെ�കുടം 
ജ്ത്ിവറെ�കുടം പിശോചിവറെ�കുടം െശീകരിക്കുന് 
പ്രയലോഭനങ്ങള്ക്കുടം വപരകുകിെരകുന്തകുടം െ്യോപക
െകുമോ� വത്കുകളകുവട അനര്ത്ഥങ്ങള്ക്കുടം എതിവര 
ജോഗരൂകരോ�ിരിക്കുക�കുടം, അന്്യയത്ോളടം നല്ല 
ഭടനോ�ി നിന്ത് കഷ്ടം സഹിക്കുെോന് ൈിെ്യശക്തി
ക്കു യെണ്ടി പ്രോര്ത്ഥിക്കുക�കുടം അതിവന ഉപയ�ോ

ഗിക്കുക�കുടം, െിശകുദ്ധന്ോര്ക്കു ഭരയമല്പ്ിച്ിരിക്കുന് 
െിശ്ോസത്ിനോ�ി ദധര്യയത്ോടകുടം യശ്രഷ്ഠമോ�കുടം 
യപോരോടകുക�കുടം യെെടം. അങ്ങവന വചയ്ോത്െര്ക്ത് 
ആര്ക്കുടം ക്ിസ്തകുെിവറെ രത്നങ്ങളോ�ിരിക്കുെോന് സോ
ധിക്�ില്ല (മലോഖി 3:16,17)

മകുന്പറഞെ സൂചനകളിലൂവട െിശ്ോസത്ോല് 
മോത്രമോെത് �ഥോര്ത്ഥ ക്ിസ്തീ� സഭയ്കത് തവറെ സോ
ന്ിദ്ധ്യടം മനസിലോകകുക�കുള്ളകു എന്കുള്ളതകുവകോണ്ടകുടം 
എണ്ണമ് വത്ോ� ഉപയൈശങ്ങളിലൂവട�കുടം നിരെധി 
എതിര്ക്ിസ്തകുക്ളില് കൂവട സടംഭെിക്കുന് ആപത്കു
കള് െളവര�ധികടം െര്ദ്ധിച്ിരിക്കുന്കു എന്കുള്ള
തകുവകോണ്ടകുടം അത്രടം സൂക്ഷ്മെകുടം തന്ത്രപരെകുമോ� 
എതിര്പ്കുകളില് െിശ്ോസത്ിനുയെണ്ടി നില്ക്കു
െോനുടം െിശ്ോസത്ിനുയെണ്ടി യപോരോടകുെോനുടം ദൈ
െത്ിവറെ സര്വ്ോ�കുധ െര്ഗടം ഉള്ളെര്ക്കു മോത്രയമ 
സോധ്യമോെകുക�കുള്ളകു എന്തിനോല് പറൂസി��ിവല 
അെിടകുവത് സോന്ിദ്ധ്യത്ിവറെ കോലത്കുടം എപ്ിഫ
നി�ിലകുടം മകുന്പകുണ്ടോ�ിരകുന്തിയനക്ോള് അധിക
മോ�ി െിശ്ോസവത് കോത്കു സൂക്ഷിയക്ണ്ടതോ�കുടം 
െിശ്ോസത്ിനോ�ി യപോരോടകുക�കുടം വചയയ്ണ്ടി െരകു
വമന്കുടം നോടം മനസില് ഓര്മ്ിയക്ണ്ടതോെത്. ഈ 
വകോയ്തിവറെ അന്്യത്ിവല അപകടകരമോ� കോല
ങ്ങളില്, തോന് യലോകത്ിനു പ്രത്യക്ഷവപ്ടകുടം െവര, 
ആ�കുധടം ധരിച്ത് െിശ്ോസത്ിനോ�ി യപോരോടോനോെത് 
നയമ്ോടകു നിര്യദേശിച്ിരിക്കുന്തത്.

തതത്ഫലമോ�ി, നമകുക്ത് നിരെധി കോഠിന്യയമറി� 
എതിര്പ്കുകളകുവട ആക്മെങ്ങള് ഉണ്ടോ�ിടകുണ്ടത്. 
അതിലകുടം കഠിനമോ� പരീക്ഷകള് ഇനി�കുടം തകുടര്ന്ത് 
ഉണ്ടോകകുവമന്തില് സടംശ�മില്ല. എന്ോല് അെവ� 
എല്ലോടം തകര്ത്ത് എറിഞെകുവകോണ്ടത് അതിജീെി
ക്കുന് െിശ്ോസമകുള്ളെര്ക്ത്, സഹിഷ്കുതയ�ോവട 
സഹിക്കുന്െര്ക്ത്, ക്ിസ്തകുെിവറെ ആത്ോെിവന 
അതിവറെ ഫലങ്ങയളോടകുടം കൃപകയളോടകുടം കൂവട െള
ര്ത്ിവ�ടകുക്കുന്െര്ക്ത് യപോര്ക്ളത്ില് നിന്കുടം 
പിന്െലി�ോവത�കുടം മ്കു യപോരില് ഏര്വപ്ടോവത�കുടം 
െിശ്ോസത്ിവറെ നല്ല യപോര് ധീരതയ�ോവട യപോ
രോടകുന്െര്ക്കുടം മോത്രമോെത് ജ�ോളികളോകകുെോന് 
കഴി�കുന്തത്. ഇെര്ക്ോെത് ജീെകിരീടടം നല്കകുന്
തത്. “നന്ത്, നല്ലെനുടം െിശ്സ്തനുമോ� ൈോസയന, നീ 
അതത്പത്ില് െിശ്സ്തനോ�ിരകുന്കു; ഞോന് നിവന് 
അധികത്ിനു െിചോരകനോക്കുടം; നിവറെ �ജമോനവറെ 
സയന്ോഷത്ിയലക്കു പ്രയെശിക്”, (മത്ോ. 25:21) 
എന്ത് അെയരോടോെത് കര്ത്ോെത് പറ�കുന്തത്.
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അയത സമ�ടം, സകുെിയശഷ�കുഗ വകോ�ത് ത്ിനു 
മകുന്പകുണ്ടോ�ിരകുന് അെസ് തകുടരകുടം, അന്ത് “പലരകുടം 
ഇടറി [ഗ്രീക്ത്, ഇടറി െീഴോന് കോരെമോകകുടം], അയന്യോ
ന്യടം ഏല്പ്ിച്കു വകോടകുക്കുക�കുടം അയന്യോന്യടം പക
യ്കകുക�കുടം വചയ്കുടം. കള്ള പ്രെോചകന്ോര് പലരകുടം െന്ത് 
അയനകവര വത്ിക്കുടം. അധര്മ്ടം വപരകുകകുന്തകു
വകോണ്ടത് അയനകരകുവട യനേഹടം തെകുത്കുയപോകകുടം. 
എന്ോല് അെസോനയത്ോളടം [ക്ഷമയ�ോവട] സഹിച്കു
നില്ക്കുന്െന് രക്ഷിക്വപ്ടകുടം” (മത്ോ. 24:10-13).

നീ എവിടെ ആയിരുന്ു?
ക്ൂശിവറെ പട�ോളികള് ഓയരോരകുത്രകുടം സ്�ടം 

യചോൈിയക്ണ്ട ഒരകു യചോൈ്യമോെത് ഇതത്. നിങ്ങളകുവട 
രക്ഷ�കുവട നോ�കന് സന്ദ്ധയസെകവര െിളിച്യപ്ോ
ഴകുടം മ്കുള്ളെര് യപോരോടത്ില് അെിനിരന്യപ്ോഴകുടം 
നീ എെിവട ആ�ിരകുന്കു? ഒരകു സഹപട�ോളി െീ
െയപ്ോഴകുടം ജ�ിച്യപ്ോഴകുടം യപോരോടത്ില് മകുറിയെ്
യപ്ോഴകുടം നീ എെിവട ആ�ിരകുന്കു? അെനു സഹോ�ടം 
ആെശ്യമോ�ിരകുന്യപ്ോള് നീ എെിവട ആ�ിരകുന്കു? 
�ോത്ര�ില് ഒരകു യനേഹിതന് തളര്ന്കുയപോ�യപ്ോഴകുടം 
ക്ഷീെിതനോ�യപ്ോഴകുടം നീ എെിവട ആ�ിരകുന്കു? 
അെവറെ തളര്ന് ദക ഉ�ര്ത്കുെോനുടം കകുഴഞെ 
മകുഴങ്ോല് ൈലവപ്ടകുത്കുെോനുടം നീ ഉണ്ടോ�ിരകുയന്ോ 
(എബ്ോ. 12:12)? യപോരോടടം യരോക്ഷോകകുലമോ�യപ്ോഴകുടം 
സകല ഉപോ�ങ്ങളകുടം ആെശ്യമോ�ിരകുന്യപ്ോഴകുടം നീ 
എെിവട ആ�ിരകുന്കു? ആ സമ�ത്ത് നീ െ്യക്തിപ
രെകുടം, കകുടകുടംൈപരെകുടം, കൂടോവത അപ്രധോനെകുമോ� 
കോര്യങ്ങളില് മകുഴകുകി�ിരകുന്കുയെോ അവല്ലങ്ില് “െി
ശ്ോസത്ിവറെ നല്ല യപോരില്” ഉത്ോഹയത്ോവട 
പവങ്ടകുക്കുക�ോ�ിരകുന്കുയെോ (1 തിവമോ. 6:12)?

1914-ല് വപോടിപ്കുറവപ്ട ഈ “മഹോകഷ്കോല
ത്ിലോെത്” (ൈോനി. 12:1; മത്ോ. 24:21; കോലടം സമീ

പിച്ിരിക്കുന്കു pp. 101, 104) “സര്വ്ശക്തനോ� 
ദൈെത്ിവറെ മഹോൈിെസത്ിവല �കുദ്ധടം” (വെളി. 
16:14) നടക്കുന്തത്; നിങ്ങള് എെിവട�ോെത് നില്ക്കു
ന്തത്, പോപത്ിവറെ�കുടം വത്ിവറെ�കുടം പക്ഷയത്ോ, 
നീതി�കുവട�കുടം സത്യത്ിവറെ�കുടം പക്ഷയത്ോ? 
സമ�വത് െീവണ്ടടകുത്കുവകോണ്ടകുടം ഓയരോ പ്രഹ
രെകുടം കെക്ോക്ിവക്ോണ്ടകുടം സത്യത്ിനുയെണ്ടി 
ൈകുദ്ധിയ�ോടകുടം ശ്രദ്ധയ�ോടകുടം കൂവട യപോരോടകുക�ോ
യെോ അഥെോ “ആകോശവത് കകുത്കുന്തകുയപോവല” 
ആയെോ നീ �കുദ്ധടം വചയ്കുന്തത് (എവഫ. 5:16,17; 1 
വകോരി. 9:26)? യലോകപരമോ� തോതത്പര്യങ്ങളിലകുടം 
െശീകരെങ്ങളിലകുടം നീ കകുടകുങ്ങിക്ിടക്കുക�ോയെോ 
അഥെോ “ക്ിസ്തകുയ�ശകുെിവറെ നല്ല ഭടനോ�ി കഷ്ടം 
സഹിക്കുക�ോയെോ” (2 തിവമോ. 2:3,4)? തളര്ന്കു 
യപോകോഞെോല് തക്സമ�ത്കു വകോയ്കുടം എന്കുള്ള
തത് മറന്കുവകോണ്ടത് നന്ോ�ി പ്രെര്ത്ിക്കുന്തില് 
നിങ്ങള് മകുഷി�കുന്കുയെോ (ഗലോ. 6:9)? എന്ോല് 
കകുരിശിവറെ ജ�ോളികളോ� പട�ോളികള് അെരകുവട 
മടങ്ങി െരെിങ്ല് ജ�ഗോനങ്ങള് പോടിവക്ോണ്ടത് 
ഒത്കുയചരകുയമ്ോള് നീ എെിവട ആ�ിരിക്കുടം? നീ 
അെിവട ഉണ്ടോ�ിരിക്കുയമോ? നീതിക്കുടം സത്യത്ിനുടം 
യെണ്ടി പരീക്ഷകളകുവട�കുടം പ്രതിസന്ികളകുവട�കുടം 
കഷ്പ്ോടിവറെ�കുടം മയദ്ധ്യ, ക്ിസ്തകുയ�ശകുെിവറെ നല്ല 
ഭടനോ�ി കഷ്ടം സഹിക്കുക�ോ�ിരിക്കുയമോ ഞോന്? 
പൗവലോസത് പറ�കുന്കു, “ഇതില് ഞോന് സയന്ോഷി
ക്കുന്കു; ഇനി�കുടം സയന്ോഷിക്കുടം” (ഫിലി. 1:18).

രസകരമായ സാദൃശ്യങ്ങള്  
എന്ാണ് നിനക്് വില്ക്ുവാനുള്ളത?് 

എവിടെയാണ് നീ ജീവിക്ുന്ത?്
ഒരകു കകുരിശത്, െളവര പകുതി�തത്. എനിക്തത് ചകുമ

ക്കുെോനുടം യലോകത്ിനുടം അതിവല ജനത്ിനുമോ�ി 
സൂക്ഷിക്കുെോനുടം ആകകുന്ില്ല. തകുച്ഛമോ� െിലയ്കത് 
വകോടകുക്വപ്ടകുടം.

ആറത് ഭോഗങ്ങളകുള്ള ഒരകു ആ�കുധെര്ഗടം. എല്ലോ 
ഭോഗങ്ങളകുടം നല്ല ആകൃതി�ിലോെത് പവക്ഷ മിനുക്കു
പെി ആെശ്യമോെത്. കൂടകുതല് െിശൈീകരെത്ിനു 
എവഫ. 6:13-17 കോെകുക.

നീതീകരെത്ിലകുള്ള നീതി�ിന് അങ്ി�കുടം 
(വ�ശ. 61:10 ല് െിെരിച്ിരിക്കുന്തത്), െിശകുദ്ധീക
രെത്ിലകുള്ള നീതി�കുടം െിശകുദ്ധി�കുടം ഉള്ള അധിക
മോ� ഒരകു അങ്ി�കുടം (ഇയയ്ോ. 29:14 ല് െിശൈീകരിച്ി
രിക്കുന്തത്) കൂടോവത െിഭിന്മോ� മവ്ോരകു െഷ്സ്തെകുടം 
(1 പവത്രോ. 5:5; വകോവലോ. 3:12 കോെകുക) കകുറവച് 
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ധരിച്ിടകുള്ളകു; എന്ോല് സ്�പരിത്യോഗടം വചയ്കുടം.
യമോശമോ�ി ഉപയ�ോഗിച് ക്ിസ്തീ� സ്ോധീനടം. 

െോങ്ങിക്കുന്െര് ശ്രദ്ധയ�ോവട ദകകോര്യ വചയ്ോല് 
യകടകുപോടത് തീര്ത്ത് ഉപയ�ോഗിക്ോടം.

ലഘകുയലഖ െിതരെടം, ദൈൈിള് പഠന യപ്രോത്ോ
ഹനടം, ദൈൈിള് പഠനത്ിനോെശ്യമോ� പോഠപകുസ്ത
കങ്ങളകുവട�കുടം വചറകുപകുസ്തകങ്ങളകുവട�കുടം െിതരെടം, 
നിരോശ്ര�രോ�െവര ആശ്സിപ്ിക്ല്, യരോഗികവള�കുടം 
നിര്ദ്ധനയര�കുടം സന്ദര്ശിക്ല്, ൈലഹീനവര ശക്തി
വപ്ടകുത്ല്, തക്സമ�ത്ത് നല്ല െോക്ത് പറ�ല് 
മകുതലോ� യെലകള് അടങ്ങകുന് ക്ിസ്തകുെിനുടം സത്യത്ി
നുടം സോക്ഷികളോകകുെോനുള്ള ക്ിസ്തീ� അെസരങ്ങള്.

മകുന്പറഞെ െസ്തകുക്ള് എവറെ െീടിവറെ തോഴവത് 
നില�ില് ഞോന് പതിെോ�ി ഉപയ�ോഗിക്കുന് എവറെ 

ചൂണ്ട�കുവട�കുടം, യഗോള്ഫത് കളിയക്ോപ്കുകളകുവട�കുടം, 
യൈസത്യൈോള് ഉപകരെങ്ങളകുവട�കുടം, െിയനോൈ�ോ
ത്ര�ത് ക്കു യെണ്ട വകോട�കുവട�കുടം, കടല്ത്ീര �ോത്ര
�ത് ക്കു യെണ്ട ഉപകരെങ്ങളകുവട�കുടം, യൈോളിവറെ�കുടം 
മ്കു െസ്തകുക്ളകുവട�കുടം കൂവട വെച്ിരിക്കുക�ോെത്.

ആെശ്യമകുള്ളെര് പകല് സമ�ത്കു ൈന്വപ്
ടകുക, കോരെടം രോത്രി�ിവല യഫോണയകോളകുകള് 
എവറെ പ്രി�വപ്ട യറ്ിയ�ോ വടലിെിഷന് യപ്രോഗ്രോ
മകുകയളോ, പോര്ടികയളോ, മ്കു പരിപോടികയളോ തടസ്സ
വപ്ടകുത്കുെോന് ഞോന് ആഗ്രഹിക്കുന്ില്ല.

ഞോന് തിരസ്കോര വതരകുെിവറെ യകോെില്, ലൗകിക 
െിശോല െഴി�ില് തോമസിക്കുന് െ്യക്തി�ോെത്. 
കൂടകുതല് െിെരങ്ങള്ക്ത് ആനന്ദടം 8521 ൈന്വപ്
ടകുക. ഒരകുപോടകു ക്ിസ്ത്യോനികള്.

ഒരു തിരുവെഴുത്ത് – രണ്ത് പ്രയ�ോഗങ്ങള് - െ്യത്യസ്തമോ� ഉയദേശ്യങ്ങള്
ONE SCRIPTURE – TWO APPLICATIONS – A CHANGED PURPOSE

ഉത്തമഗീതും 6:8,9
“അറുപതു രൊജ്ി�ളുും എണ്പതു കെപ്ൊട്ി�ളുും അസുംഖ്ും �ന്�മൊരും ഉണ്ന്ൊ.  

എകറെ പ്ൊവും എകറെ നിഷ്കളങ്കയുമൊയെനളൊ ഒരത്തി മൊത്ും; അെള് തകറെ അമ്മയ്കട് ഏ�പുത്ിയുും തകനെ 
പ്സെിച്ചെള്ക് ഓമനയുും ആകുന്നു; �ന്�മൊര് അെകള �ണ്ടു ഭൊഗ്െതി എന്നു െൊഴട് ്തും;  

രൊജ്ി�ളുും കെപ്ൊട്ി�ളുും കൂകെ അെകള പു�ഴട് ്തും”

തിരകുവെഴകുത്കുകള് ഒന്ി
ലധികടം പ്രയ�ോഗങ്ങള് ഉള്ള 
െോക്യങ്ങളില് ഒന്ോെത് ഇതത്! 
വപോരകുളിവല ശയലോയമോനുമോ�ി 
െ്യത്യസ്ത അളെില് ൈന്മകുള്ള 
വപോരകുളോ� ഷ്സ്തീകളകുവട െിെി
ധങ്ങളോ� കൂടങ്ങവളക്കുറിച്ോ
െത് ഈ െചനങ്ങള് പറ�കുന്
തത്. വപോരകുളിവറെ െിശോലമോ� 
അര്ത്ഥത്ില് ശയലോയമോന് 
നമ്കുവട കര്ത്ോെോ� യ�ശകു
െിവന�ോെത് ചിത്രീകരിക്കുന്
തത്. വപോരകുളിവറെ ഹ്രസ്മോ� 
അര്ത്ഥത്ില് എപ്ിഫനി 
ൈൂതനോ� ബ്ൈര് യജോണസയന
�കുടം ചിത്രീകരിക്കുന്കു. സമര്പ്ി
തവര പ്രതിനിധീകരിക്കുെോന് 
ദൈൈിള് ഷ്സ്തീ�കുവട ചിത്രടം 
പലയപ്ോഴകുടം ഉപയ�ോഗിക്കുന്കു. 

അതകുവകോണ്ടത് ഷ്സ്തീകളകുവട െ്യത്യ
സ്തങ്ങളോ� കൂടങ്ങള് കര്ത്ോെോ� 
യ�ശകുെിയനോടത് െിെിധ അളെില് 
ൈന്വപ്ടിരിക്കുന് ദൈെജനങ്ങ
ളിവല െ്യത്യസ്ത ഗെങ്ങവള ചിത്രീ
കരിക്കുന്തോ�ി യതോന്കുന്കു.

1954-ന കു മകുന്പകുള്ള പ്രയ�ോഗടം: 
8-ോടം െോക്യത്ിനു വപോരകുളില് രണ്ടത് 
പ്രയ�ോഗങ്ങള് ഉണ്ടത്. ഒന്ോമതത്, 
വചറി� ആടിന്കൂടടം ജ്ത്ിലോ
�ിരകുന് സമ�ത്കുള്ള എപ്ിഫനി 
കോലെകുമോ�ി ൈന്വപ്ടതോെത്. 
ആ സമ�ത്ത് കര്ത്ോെിവറെ 
സമര്പ്ിത ജനങ്ങളില് വചറി� 
ആടിന്കൂടടം, മഹോപകുരകുഷോരടം, 
�കുെെീരന്ോര് എന്ീ മൂന്ത് ഗെ
ങ്ങള് ഉണ്ടോ�ിരകുന്കു. അറകുപതത് രോ
ജ്ഞിമോര് മഹോപകുരകുഷോരത്ിവല 
അറകുപതത് കൂടങ്ങവള കോെിക്കു

1954 ന ു മുന്പുള്ള പ്രയ�ോഗത്തില് 
ദൈവത്തിന്റെ സമര്പതിത ജനത്തിന്െ  

മൂന്ന് ഗണങ്ങള് 

വചറി� ആടിന്കൂടടം  
(അയപ്ോഴകുടം ജ്ത്ിലിരിക്കുന്കു) 

മഹോപകുരകുഷോരടം 
�കുെെീരന്മോര് 

1954 ന ു നേഷമുള്ള പ്നയൊഗത്തില് 
ദൈെത്തികറെ സമര്പ്ിത ജനത്തികെ  

മൂനെട് ഗണങ്ങള് 

മഹോപകുരകുഷോരടം  
(അയപ്ോഴകുടം ജ്ത്ിലിരിക്കുന്കു) 

�കുെെീരന്ോര് 
എപ്ിഫനി പോള� സമര്പ്ിതര്  
ഈ �ൊെത്തിലുള്ള പ്നയൊഗത്തില് 

�കുെെീരന്ോര് 
എപ്ിഫനി പോള� സമര്പ്ിതര്
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ന്കു. അെര് മരകുഭൂമി�ിവല സമോഗമനകൂടോരത്ിവറെ 
പ്രോകോരത്ിലകു�ര്ത്ി�ിരകുന് അറകുപതത് തൂെകുകള് 
വകോണ്ടകുടം, പഴ�നി�മത്ിവല െടംശോെലികളിവല 
യലെ്യകൂടത്ിവറെ അറകുപതത് തലെന്ോവരവക്ോ
ണ്ടകുടം, ശയലോയമോവറെ പല്ലക്ിനു കോെല് നില്ക്കുന് 
അറകുപതത് െീരന്ോരോലകുടം ചിത്രീകരിക്വപ്ടിരിക്കു
ന്കു (ഉത്മ. 3:7). എണപതകു വെപ്ോടികള് �കുെ
െീരന്ോരകുവട എണപതകു കൂടങ്ങവള കോെിക്കുന്കു. 
അസടംഖ്യടം കന്യകമോര് വചറി� ആടിന്കൂടത്ിവല
�കുടം മഹോപകുരകുഷോരത്ിവല�കുടം �കുെെീരന്ോരിവല
�കുടം സമര്പ്ിതരോ�ി നിലനില്ക്കുന് ഓയരോ അടംഗ
ങ്ങവള�കുടം സൂചിപ്ിക്കുന്കു.

1954 ന കു യശഷമകുള്ള പ്രയ�ോഗടം: രണ്ടോമവത് 
പ്രയ�ോഗടം 1954 ന കു യശഷമകുള്ള എപ്ിഫനി യെല
�കുമോ�ി ൈന്വപ്ടതോെത്. ആ സമ�ത്കുടം ദൈെ
ത്ിവറെ സമര്പ്ിതരോ� ജനത്ില് മൂന്കു ഗെങ്ങള് 
ഉണ്ടോ�ിരകുന്കു. വചറി� ആടിന്കൂടടം കഴിഞെോല് 
വപോരകുളിവല ശയലോയമോയനോടകു കൂടകുതല് അടകുത്കു
നില്ക്കുന് മഹോപകുരകുഷോരത്ിവല അറകുപതത് കൂട
ങ്ങവള�ോെത് അറകുപതത് രോജ്ഞികള് കോെിക്കുന്തത്. 
അെവര ഇെിവട രോജ്ഞികള് എന്കു െിളിച്ിരിക്കു
ന്കു. ഇെര് കഴിഞെോല് വപോരകുളിവല ശയലോയമോയനോ
ടകു കൂടകുതല് അടകുത്കുനില്ക്കുന് �കുെെീരന്ോരിവല 
എണപതകു കൂടങ്ങവള�ോെത് എണപതകു വെപ്ോടി
കള് സൂചിപ്ിക്കുന്തത്. അസടംഖ്യടം കന്യകമോരകുവട 
ചിത്രത്ിനത് ഈ പ്രയ�ോഗത്ില് െ്യക്തിപരമോ� 
പരോമര്ശമല്ല മറിച്ത് മഹോപകുരകുഷോരത്ിവറെ�കുടം �കുെ
െീരന്ോരകുവട�കുടം കൂവട കൃത്യമോ� എണ്ണടം പറ�ോവത 
എപ്ിഫനി പോള� സമര്പ്ിതവര വപോതകുെോ�ി സൂ
ചിപ്ിക്കുന്കു.

ദൈെത്ിവറെ ഈ അമൂല്യമോ� െചനത്ില്, തോ
തത്പര്യടം ജനിപ്ിക്കുന് മ്കു കകുറച്ത് െിഷ�ങ്ങളകുടം അട
ങ്ങി�ിരിക്കുന്കു. മഹോപകുരകുഷോരത്ിവറെ അറകുപതത് 
കൂടങ്ങളകുടം �കുെെീരന്ോരകുവട എണപതകു കൂടങ്ങളകുടം 
യചര്ന്ത് ആവക നൂ്ി നോല്പതകു പ്രയത്യക കൂടങ്ങള് 
ആകകുന്ില്ല. മഹോപകുരകുഷോരത്ിവല അറകുപതത് കൂട
ങ്ങളകുടം �കുെെീരന്ോരിവല എണപതകു കൂടങ്ങളിവല 
അറകുപതകു കൂടങ്ങളകുടം ഒരകുമിച്ത് യചര്ന്ത് മഹോപകുരകു
ഷോരത്ിവല�കുടം �കുെെീരന്ോരിവല�കുടം അടംഗങ്ങള് 
അടങ്ങകുന് അറകുപതത് കൂടങ്ങള് ആകകുന്കു. യശഷി
ക്കുന് ഇരകുപതത് കൂടങ്ങള് �കുെെീരന്ോര് മോത്രടം 
അടങ്ങകുന് കൂടങ്ങളോെത്. പോസ്റര് റസ്സലിവറെ�കുടം 
പോസ്റര് യജോണസവറെ�കുടം പോസ്റര് യജോളി�കുവട�കുടം 

ഉപയൈശങ്ങളിലൂവട നമകുക്കു നല്കിത്ന് അനുഗ്ര
ഹത്ിനോ�ി ഈ സമ�ടം �യഹോവെക്ത് നമകുക്ത് 
ആൈരെകു പ്രകടിപ്ിക്ോടം.

9-ോടം െോക്യത്ില് നിഷ്കളങ്മോ� പ്രോെത് എന്കു 
സൂചിപ്ിച്ിരിക്കുന്തത് തിരവഞെടകുക്വപ്ടിരിക്കു
ന് വചറി� ആടിന്കൂടവത്�ോെത്. രോജ്ഞിമോരകുടം 
വെപ്ോടികളകുടം അെവള പകുകഴ്തി എന്കു പറഞെിരിക്കു
ന്കു. അതോ�തത് മഹോപകുരകുഷോരെകുടം �കുെെീരന്ോരകുടം 
വചറി� ആടിന്കൂടവത് സ്തകുതിച്കു അഥെോ പ്രശടംസി
ച്കു. വചറി� ആടിന്കൂടടം ജ്ത്ില് ഇരിക്കുയമ്ോ
ള് തവന്�ോെത് മഹോപകുരകുഷോരത്ിവറെ അറകുപതകു 
കൂടങ്ങളകുടം �കുെെീരന്ോരകുവട എണപതകു കൂടങ്ങളകുടം 
രൂപീകരിക്വപ്ടതത് എന്കു ഇതകു സൂചിപ്ിക്കുന്തോ
�ി യതോന്കുന്കു.

ഈ കോലത്ിവല പ്രയ�ോഗടം: കോലത്ിവറെ ഉയദേ
ശ്യങ്ങളകുടം െഴികളകുടം മോറകുന്യതോവടോപ്ടം ദൈൈിള് 
യെൈെിൈ്യോര്ത്ഥികളകുവട ഈ കൂടങ്ങള് പലരകുടം ഇന്കുടം 
നിലനില്ക്കുന്ില്ല എന്കു കോെോടം. മഹോപകുരകുഷോ
രെകുടം ഭൂമി�ിവല അെരകുവട പ്ര�ോെടം പൂര്ത്ീകരി
ച്ിരിക്�ോല്, ഇനി യശഷിച്ിരിക്കുന് കൂടങ്ങള് 
വപോരകുളിവല യലെ്യരോ�ിരിക്കുന് �കുെെീരന്ോര് അട
ങ്ങി�ിരിക്കുന്െര് മോത്രമോെത്. ഇങ്ങവന യശഷിച്ി
രിക്കുന് കൂടങ്ങളിവല അടംഗങ്ങയളോടകു ൈന്വപ്ടത് 
നിരെധി എപ്ിഫനി പോള� സമര്പ്ിതര് ഉവണ്ടന്കു 
നിസടംശ�ടം നമകുക്കു പറ�ോന് കഴി�കുടം.

 തിരകുവെഴകുത്ിയനോടകുള്ള വപോരകുത്ത്ില് പ്രോ
കോരത്ിവറെ െോതില് അടച്തിനു യശഷടം �ഥോര്ത്ഥ
മോ�ി മോനസോന്രവപ്ടത് യ�ശകുെിവന രക്ഷകനോ�ി 
െിശ്സിക്കുന്െര് തോതത്ക്ോലികമോ�ി നീതീകരിക്
വപ്ടകുവമന്കുടം, അെരകുവട ഈ തോതത്ക്ോലികമോ�ി നീ
തീകരിക്വപ്ട നിലനില്പ്ത് പോള�ത്ോല് ചിത്രീകരി
ച്ിരിക്കുന്കു എന്കുമകുള്ള ഉയദേശ്യത്ിവറെ അടിസ്ോനടം 
ബ്ൈര് റസ്സല് തവന് സോക്ഷ്യവപ്ടകുത്ി�ിരിക്കുന്കു. 
�ഥോസ്ോപനടം ആരടംഭിക്കുന്തത് െവര �ഥോര്ത്ഥമോ
�ി മോനസോന്രവപ്ടത് െിശ്സിക്കുന് സകലര്ക്കുടം 
തോതത്ക്ോലികമോ� െിശ്ോസ നീതീകരെടം നല്കകു
വമന്കു ബ്ൈര് യജോണസനുടം പഠിപ്ിക്കുന്കു.

കോലങ്ങളകുവട�കുടം സമ�ങ്ങളകുവട�കുടം ആെശ്യ
ങ്ങള്ക്ത് അനുസൃതമോ�ി മോറി� ഉയദേശ്യയത്ോവട, 
അതോ�തത് 1954 അെസോനത്ിനു യശഷടം, പ്രകോ
രത്ില് നിന്കു പോള�ത്ിയലക്കു മടക്ി അ�ച്
െര്ക്ോ�ി തോതത്ക്ോലിക നീതീകരെടം തകുടര്ന്കുടം 
ആെശ്യമോ�ി െന്കു എന്കു മോത്രമല്ല അന്കു മകുതല് 
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ക്ിസ്തകുെിവന തങ്ങളകുവട രക്ഷകനോ�ി സ്ീകരിക്കു
ന്െര്ക്കു ഈ പോള�ത്ിലകുടം തകുടര്ന്ത് �ഥോസ്ോ
പനടം തകുടങ്ങകുന്തകുെവര�കുടം ഇതത് തകുടര്ന്കുടം പ്രെ
ര്ത്ിക്കുടം. അതിനു യശഷെകുടം �ഥോസ്ോപന ഗെടം 
ക്യമെ �ഥോര്ത്ഥ നീതീകരെത്ിയലക്കു െരകുന്
തിനോല് മോറി� ഉയദേശ്യയത്ോവട അതത് സഹസ്ോബ്ദ 
പോള�ത്ിലകുടം പ്രെര്ത്ിക്കുടം. 1954 വറെ അെസോന 
ഭോഗടം മകുതല് എപ്ിഫനി പോള�ത്ിലകുള്ള “മോനസോ
ന്രവപ്ടകുക�കുടം െിശ്സിക്കുക�കുടം” വചയ്കുന്െര്ക്കു 
യെണ്ടി െ്യത്യസ്തമോ� ഉയദേശ്യയത്ോവട സമര്പ്െടം 
വചയ്കുെോനുള്ള അെസരടം പ്രെര്ത്ിച്കു െരകുന്കു, 
�ഥോസ്ോപനടം ആരടംഭിക്കുന്തകുെവര അതത് തകുട
ര്ന്കുവകോണ്ടിരിക്കുടം. അതിനുയശഷെകുടം, സഹസ്ോബ്ദ 
പോള�ത്ിവല �ഥോസ്ോപന െര്ഗത്ിനു യെണ്ടി 
െ്യത്യസ്തമോ� ഉയദേശ്യയത്ോവട തകുറക്കുക�കുടം വചയ്കുടം 
(സങ്ീ. 110:3; T 94 ഖ. 3).

ബ്ൈര് റസ്സല് പറ�കുന്കു: “കര്ത്ോെിവനക്കുറിച്ത് 
അറിെകു ലഭിക്കുന്െര് കര്ത്ോെിനോ�ി പൂര്ണ്ണമോ�ി 
സമര്പ്ിയക്ണ്ടതത് ഉചിതമോ�ിരിക്കുന്കു. അെര് ‘പരമ
െിളി�കുവടയ�ോ’ അത്ര�കുടം ഉ�ര്ന് ൈഹകുമോന്യതയ�ോ 
ആൈരെീ�തയ�ോ ഇല്ലോത് മ്കു ഏതകു െിളി�ിന് 
കീഴില് െന്ോലകുടം പിന്തകുടയരണ്ട ശരി�ോ� ഏക 
പോത സമര്പ്െത്ിയറെതത് മോത്രമോെത്. പൂര്ണ്ണ സമ
ര്പ്െത്ില് കകുറഞെവതോന്കുടം യ�ോഗ്യമോ�തല്ല” (R 
1113; p-6, p. 156 തോരതമ്യടം വചയ്കുക). ദൈെടം തവറെ 
സമര്പ്ിതരോ� ൈോസന്ോവര ഉപയ�ോഗിക്കുന്തകുടം, 
അെരകുവട നിലനില്പ്കുകളകുടം (വപോരകുളിവല�കുടം), പ്രതി
ഫലങ്ങളകുടം അെിടകുവത് പദ്ധതി�ിവല കോലമകുടനീള
മകുള്ള െ്യെസ്ോ െ്യതി�ോനങ്ങളിലകുടം െ്യത്യസ്മോെത് 
എങ്ിലകുടം, സമര്പ്െടം തവന്�ോെത് “�ഥോര്ത്ഥ ക്മടം” 
(E-4, p. 420). �ഥോകോലത്കുള്ള ഇത്രടം െ്യത്യസ്ത
മോ� ഉപയ�ോഗങ്ങളകുടം ആെശ്യങ്ങളകുടം, ഉൈോഹരെത്ി
നു ദൈെീക പദ്ധതി�ിവല െ്യെസ്ോ െ്യതി�ോനങ്ങള് 
യപോലകുള്ളെ സമര്പ്ിതര്ക്കു ഗ്രഹിക്കുെോനുള്ളെ�ല്ല, 
ദൈെത്ിനുള്ളതോെത്. മോത്രെകുമല്ല അതത് വചയയ്ണ്ട 
സമര്പ്െത്ിനു �ോവതോരകു മോ്െകുടം െരകുത്കുന്ില്ല. 
എന്ോല് ഏതകു പടി�ില് ആവെങ്ിലകുടം നിത്യജീെന് 
സ്ീകരിയക്െവമങ്ില് അതിനു മകുന്പത് സമര്പ്െടം 
വചയ്ിരിക്െടം (PT’ 62, p.14 യചോൈ്യെകുടം ഉത്രെകു
മോ�ി തോരതമ്യടം വചയ്കുക).

സമര്പ്െത്ിയലക്കുള്ള എപ്ിഫനി പോള� സമ
ര്പ്ിതരകുവട പ്രയെശനടം െിശകുദ്ധഗെത്ിയലക്കുള്ള 
െോതിലിലൂവടയ�ോ, പ്രോകോരത്ിവല െോതിലിലൂ

വടയ�ോ അല്ല ചിത്രീകരിച്ിരിക്കുന്തത്. ഇതകുെവര 
തകുറക്വപ്ടോത് െിശകുദ്ധി�ിന് വപരകുെഴി�ിലൂ
വട�കുടം അല്ല, എന്ിരകുന്ോലകുടം വഞരകുക്മകുള്ള െോ
തിലിലൂവട, ഇടകുങ്ങി� െഴി�ിലൂവട�ോെത് അെര് 
സമര്പ്െത്ിയലക്കു െന്ിടകുള്ളതത് എന്കു പറ�ോടം. 
എന്കുവകോവണ്ടന്ോല് പോപടം വപരകുകകുന് കോലത്കു 
തവന്�ോെത് അെര് സമര്പ്െടം വചയ്തത്. ഈ ഗെ
ത്ില് ഉള്വപ്ടെവമങ്ില് അയനകമോ� വഞരകുക്
ങ്ങള്ക്കുടം, അധികമോ� എതിര്പ്കുകള്ക്കുടം മയദ്ധ്യ 
അെര് തങ്ങളകുവട സമര്പ്െടം െിശ്സ്തതയ�ോവട 
നടപ്ോയക്ണ്ടി�ിരിക്കുന്കു. 1954 വറെ അന്്യത്ി
ല് ൈോസത് ലി� കോലടം ആരടംഭിച്തിനു യശഷടം ഉള്ള 
ആൈ്യഭോഗത്ിവറെ തകുടക്ത്ില് ഇെര് സമര്പ്െടം 
വചയ്ിരിക്�ോല് തിരവഞെടകുക്വപ്ടെരില് ഇെ
ര്ക്കു സ്ോനടം ഉണ്ടോെകുക�ില്ല. പകരടം ദൈെത്ിവറെ 
സമര്പ്ിതരോ� ഈ ൈോസന്ോരോ�ിരിക്കുടം ക്ോസി 
ഇല്ിവല ഏ്െകുടം ഉ�ര്ന് ഗെടം, തങ്ങളകുവട അനുഭ
െങ്ങള് െഴി�ോ�ി �കുെെീരന്ോയരോടകു അടകുത് ൈന്
മകുള്ളതകുടം അെയരോടകു യചര്ന്കു പ്രെര്ത്ിച്തകുമോ� 
ഒരകു ഗെടം �കുഗോെസോനടം ഉണ്ടോ�ിരിക്കുവമന്കുടം 
ആത്യന്ികമോ�ി അെര് �കുെെീരന്ോരില് നിന്കുടം 
മ്കു തിരവഞെടകുക്വപ്ടെരില് നിന്കുടം െ്യത്യസ്തമോ� 
ഒരകു അെകോശടം പ്രോപിക്കുവമന്കുടം തിരകുവെഴകുത്കുക
ളില് നിന്കു ബ്ൈര് യജോണസന് പറ�കുന്കു.

ഭോെി�ില്: ഇെിവട സൂചിപ്ിച് അടിസ്ോന ഉപ
യൈശവത് അടിസ്ോനമോക്ിവക്ോണ്ടകുതവന് ബ്ൈര് 
റസ്സല് ഒരകു പടികൂവട മകുന്യപോടകു വചന്ത് അഞ്ത് 
�ഥോസ്ോപനപൂര്വ് ഗെത്ിനു യശഷെകുടം, സഹ
സ്ോബ്ദ രോജ്യടം അതിവറെ ഭൗമീക െശടം സ്ോപിച്തിനു 
യശഷെകുടം തോതത്ക്ോലിക നീതീകരെടം തകുടര്ന്കുവകോ
ണ്ടിരിക്കുടം എന്കു �കുക്തിപരമോ�ി കോെിച്കു തന്കു. 
അയദേഹത്ിവറെ എഴകുത്കുകളില് നിന്കുടം തകുടര്ന്കു 
പറഞെിരിക്കുന്െ ഞങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കുന്കു: “യലോക
ത്ിവറെ നീതീകരെടം തല്ക്ഷെമകുണ്ടോെകുന്തല്ല 
മറിച്ത് ആ�ിരമോണ്ടത് – സഹസ്ോബ്ദത്ില് അതത് 
പകുയരോഗമിച്കുവകോണ്ടിരിക്കുടം. മദ്ധ്യസ്നിലൂവട�കുടം 
മദ്ധ്യസ് രോജ്യത്ിലൂവട�കുടം യലോകടം തോതത്ക്ോലി
കമോ�ി നീതീകരിക്വപ്ടകു എന്ത് അന്കു പറ�ോടം. 
എന്ോല് സഹസ്ോബ്ദത്ിവറെ അന്്യത്ില് തങ്ങ
ളകുവട �ഥോര്ത്ഥ പൂര്ണ്ണത ദകെരിച്ത്, പിതോെിവന 
ഏല്പ്ിച്ത്, പിതോെത് അതകു സ്ീകരിച്ോല് മോത്രമോ
െത് അെരകുവട നീതീകരെടം പൂര്ത്ി�ോ�ി എന്കു 
പറ�കുെോന് കഴി�കുക�കുള്ളകു” (R 5959). “െരകുടം �കു
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ഗത്ില് യലോകടം, ആ ആ�ിരമോണ്ടത് ഉടനീളടം പൂ
ര്ണ്ണത�ിയലക്ത് ഉ�ര്ന്കു െരിക�കുടം, ൈിനടംയതോറകുടം 
അധികമധികടം നീതീകരിക്വപ്ടകുക�കുടം, ദൈനടംൈിനടം 
കൂടകുതല് ശരി�ോക്വപ്ടകുക�കുടം വചയ്കുടം. അങ്ങവന 
അെര് ക്യമെ�കുള്ള നീതീകരെത്ിയലക്കു കടന്കു 
െരകുടം. ആ കോലത്ത് �ഥോര്ത്ഥ പോത�ിലകുള്ളെര്, 
കര്ത്ോെിയനോടകു വപോരകുത്ത്ിലോ�ിരിക്കുെോന് 
അയന്ഷിക്കുന്െര് തോതത്ക്ോലികമോ�ി നീതീകര
െക്ോര് എന്കു െിളിക്വപ്ടകുടം” (What Pastor Russel 
Said, p 402 തോഴവത് ഭോഗടം).

“സഹസ്ോബ്ദത്ിവറെ അന്്യത്ില് �ഥോര്ത്ഥ പൂ
ര്ണ്ണത ദകെരിക്കുന്” യലോകടം ക്യമെ �ഥോര്ത്ഥ 
നീതീകരെത്ിയലക്ത് ഉ�ര്ന്കുെരകുന് കോലത്ില് 
അെവര “തോതത്ക്ോലിക നീതീകരെടം” പ്രോപിച്െ
രോവെന്ത് പറ�ോവമന്ത് R 5959 ഖണ്ഡിക 6 ലകുടം 
Question Book p. 402 തോവഴ ഭോഗത്കുടം ബ്ൈര് റസ്സ
ലിവറെ സോക്ഷ്യടം സൂചിപ്ിക്കുന്കു. അങ്ങവന “അെര് 
ക്യമെ നീതീകരെത്ിയലക്ത് കടന്കുെരകുടം. ആ 
കോലത്ത് �ഥോര്ത്ഥ പോത�ിലകുള്ളെര്, കര്ത്ോ
െിയനോടകു വപോരകുത്ത്ിലിരിക്കുെോന് അയന്ഷി
ക്കുന്െര് തോതത്ക്ോലിക നീതീകരെക്ോര് എന്കു 
െിളിക്വപ്ടകുടം.”

PT’ 63, pp. 44,45 ലകുടം ബ്ൈര് റസ്സലിവറെ ഈ 
രണ്ടത് പ്രസ്തോെനകവള�കുടം പരോമര്ശിക്കുന്കു. അെിവട, 
�ഥോസ്ോപനകോലത്ത് അെര് തോതത്ക്ോലിക 
െിശ്ോസ നീതികരെടം പ്രോപിക്കുക�ില്ല എന്കു 
പറ�കുന്കു. എന്കുവകോവണ്ടന്ോല് നോടം പറഞെതകു 
യപോവല “സഹസ്ോബ്ദ �കുഗത്ില് തോതത്ക്ോലിക നീ
തീകരെടം നടക്കുയമ്ോള് �ഥോര്ത്ഥ നീതീകരെത്ി
വറെ തോതത്ക്ോലികമോ� ഒന്ോ�ി മോത്രമോെത് അെിവട 
നടക്കുക. കെക്ിടവപ്ട നീതീകരെെകുടം, �ഥോര്ത്ഥ 
നീതീകരെെകുടം – െിശ്ോസത്ോലകുള്ള നീതീകരെ
െകുടം പ്രെൃത്ി�ോലകുള്ള നീതീകരെെകുടം തമ്ില് 
െളവര അന്രമകുണ്ടത്. തോതത്ക്ോലിക (െിശ്ോസ) നീ
തീകരെടം “�ഥോസ്ോപനടം ആരടംഭിക്കുന്തകുെവര
�ോെത്” നടക്കുക: അതിനുയശഷടം, പകുതി� ഉടമ്ടി
�ിന് കീഴില് തോതത്ക്ോലിക (െിശ്ോസ) നീതീകരെടം 
ഉണ്ടോെകുക�ില്ല. �ഥോര്ത്ഥ നീതീകരെത്ിനുയെ
ണ്ടി�കുള്ള അയപ്ോഴകുള്ള പരിയശോധന പ്രെൃത്ി�ോ
�ിരിക്കുടം (“പ്രെൃത്ിവക്ോത്െണ്ണടം” യലോകവത് 
അന്കു ന്യോ�ടം െിധിക്കുടം വെളി. 20:12). എന്ോല് 
തോതത്ക്ോലിക നീതീകരെത്ിനോ�ി ഇയപ്ോഴകു
ള്ള പരിയശോധന െിശ്ോസത്ോല് ആ�ിരിക്കുടം  
(PT’ 68, p. 31).

ദൈെത്ിവറെ തിരവഞെടുപ്ിന് യെല പുയരോഗമിച്ചുവകോണ്ിരിക്കുന്നു
GOD’S ELECTIVE WORK NOW IN PROGRESS

 ”ദൈെത്തൊല് നനേഹി്കപ്ട് സനഹൊൈരന്ൊനര, നിങ്ങളുകെ തിരകഞെടപ്ികന അറിയുന്നുെന്ൊ” 
(1 കതസ്സ. 1:4).

ദൈെത്ിവറെ തിരവഞെടകുപ്ിന് യെല�കുവട പ്രക്ി
�കവള കകുറിച്കുള്ള കോയലോ
ചിതമോ� നിര്യദേശങ്ങവള 
നമ്കുവട മനസിയലക്കു വകോ
ണ്ടകുെരകുെോന് അയമരിക്�ി
വല രോഷ്ഷ്ീ� പ്രെര്ത്നവത് 
ഉൈോഹരെമോ�ി ഞങ്ങള് 
ഉപയ�ോഗിക്കുന്കു. ആരോെത് 
തിരവഞെടകുക്വപ്ടകുെോന് 
ആഗ്രഹിക്കുന്തത്, ആര്ക്ത് 
യെണ്ടി�ോെത് അെര് പ്രചര
െടം നടയത്ണ്ടതത് എന്കുടം ഓയരോ െ്യക്തി�കുടം അറി
ഞെിരിയക്ണ്ടതകുണ്ടത്. യ�ോഗ്യനോ� സ്ോനോര്ത്ഥിവ� 
തിരവഞെടകുക്കുന്തിനു യെണ്ടി തിരവഞെടകുപ്ത് ഉൈ്യ
മത്ില് െളവര പ്ര�ത്നെകുടം, സമ�െകുടം, ആസ്തി�കുടം 

etc ... വചലെഴിയക്ണ്ടി െരകുവമന്ത് അെര്ക്റി�ോടം. 
കൂടോവത അെര് തങ്ങളകുവട 
രോഷ്ഷ്ീ�ോടിസ്ോനവത്�കുടം, 
ശക്തിവ��കുടം, ൈലഹീനത
കവള�കുടം, പ്രെര്ത്നങ്ങവള
�കുടം കൂടോവത െിെോൈങ്ങവള
�കുടം, െോൈപ്രതിെോൈങ്ങവള�കുടം 
കൂവട ശ്രദ്ധയ�ോവട പരിഗെി
യക്ണ്ടതകുണ്ടത്. യ�ോഗ്യമോ� 
ശമ്ളെകുടം ആനുകൂല്യങ്ങളകുടം, 
െളവര കകുറഞെ വതോഴിലി

ല്ലോയ്മ�കുവട കെക്കുടം, കമ്ി ഇല്ലോയ്മ�കുടം, കകുറെത് 
നികകുതി�കുടം അഥെോ നികകുതിരോഹിത്യെകുടം, എല്ലോെ
രകുവട�കുടം യക്ഷമടം, െിലനി�ന്ത്രെടം, എല്ലോെര്ക്കുടം നട
പ്ിലോക്ിവക്ോടകുക്കുന് ആയരോഗ്യ ഇന്ഷകുറന്സത്, കകു
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്കൃത്യങ്ങളകുവട െളവര 
കകുറഞെ നിരക്ത് എന്ിെ 
ഭോെി�ില് ജനങ്ങള്ക്കു 
നല്കകുന്തകുടം ചരിത്ര
ത്ില് ഇടടം പിടിക്കുന്
തകുമോ� മഹത്രമോ� 
അധികോരടം കോഴ്ചെയ്കകുന് 
പകുതി� സ്ോനോര്ത്ഥി
�കുവട തിരവഞെടകുപ്ത് ഉറ
പ്ിക്കുെോനോെത് അെര് 
ശ്രമിക്കുന്തത്. എന്ോല് 
ഇതത് ഇയപ്ോഴവത് ൈകുഷ്
യലോകത്ില് സോധ്യമല്ല (ഗലോ. 1:4) എന്കു ചിലര് 
പറ�കുന്കു. അതിയനോടകു ഞങ്ങളകുടം യ�ോജിക്കുന്കു. 
െീഴ്ച ഭെിച് ഒരകു മനുഷ്യവന ഭരെോധികോരത്ിയല
ക്കു തിരവഞെടകുക്കുന്തിലൂവട അതത് ഒരിക്ലകുടം 
സോധ്യമോെകുക�ില്ല. എന്ോല് ഞങ്ങളകുവട ചിന്�ി
ലകുള്ളതത് ഇത്രടം ലൗകികമോ� ഒരകു തിരവഞെടകുപ്ല്ല, 
ഇതിലകുടം ഉന്തമോ� ദൈെത്ിവറെ തിരവഞെടകുപ്ിന് 
യെല�ോെത്.

പകുയരോഗമിച്കു വകോണ്ടിരിക്കുന് ഒരകു മഹോതിര
വഞെടകുപ്ിന് യെല �യഹോെയ്കത് ഉണ്ടത്. ചിലര് നോമനി
ര്യദേശടം വചയ്വപ്ടകുക�കുടം തിരവഞെടകുക്വപ്ടകുക�കുടം 
വചയ്കുന്കു. ഇതോെത് ദൈെടം ഈ സകുെിയശഷ�കുഗ
ത്ില് (സഭോ�കുഗത്ില്) വചയ്കുവകോണ്ടിരിക്കുന് 
യെല. ഈ കോലടം യലോകത്ിവറെ പരിെര്ത്നത്ിനു 
യെണ്ടി�കുള്ളതല്ല. മറിച്ത് യലോകത്ിവറെ പരിെര്ത്
നടം സഹസ്ോബ്ദത്ിവല ക്ിസ്തകുെിവറെ മോദ്ധ്യസ്െോഴ്ച
�ിലോ�ിരിക്കുവമന്ത് ദൈൈിള് കോെിച്കു തരകുന്കു. 
എന്ോല് രക്ഷിക്വപ്ടോവത മരിച്െര്ക്ത് ഭോെി�ില് 
പ്രത്യോശ�ില്ല എന്കു കരകുതിവക്ോണ്ടത് ക്ിസ്ത്യോനികള് 
ഈ ജീെിതകോലത്കു തവന് സകലവര�കുടം പരിെ
ര്ത്നടം വചയ്െവമന്കു ചിന്ിച്കു പ്രെര്ത്ിക്കുന് 
ഗൗരെോെഹമോ� വത്ത് വചയ്കുന്കു.

ദൈെടം നടത്കുന് മഹത്ോ� ഈ തിരവഞെടകു
പ്ിവനക്കുറിച്ത് തിരകുവെഴകുത്കുകള് െളവര�ധികടം 
െിെരടം നല്കകുന്കു. ക്ിസ്തകുെിവന രക്ഷിതോെോ�ി 
സ്ീകരിച്ത് തവറെ ശിക്ഷ്യനോ�ി, െിശ്സ്തതയ�ോവട 
തവന് അനുഗമിക്കുന്െവര അബ്ഹോമിവറെ സന്തി
�ോക്കുെോന് അഥെോ മക്ളോക്കുെോന് ദൈെടം അയന്
ഷിച്കുവകോണ്ടിരിക്കുന്കു. ആ�തിനോല് അവതോരകു 
തിരവഞെടകുപ്ിന് യെല�ോെത്. “നിന്ില് ഭൂമി�ിവല 
സകല െടംശങ്ങളകുടം [കകുടകുടംൈങ്ങളകുടം, ഉല്പ. 12:13] അനു

ഗ്രഹിക്വപ്ടകുടം” എന്ത് 
ദൈെടം അബ്ഹോമിനു 
നല്കി� ആെയ�ോടകു 
കൂടി� മഹോ ഉടമ്ടി�
നുസരിച്ത് (ഉല്പ. 22:16-
18) െരകുെോനിരിക്കുന് 
സഹസ്ോബ്ദ മോദ്ധ്യസ് 
െോഴ്ച�ില് ഭൂമി�ിവല 
സകല ജോതികവള�കുടം 
അനുഗ്രഹിക്കുന്തിനു 
മകുഖോന്രമോകകുന്െ
വര തിരവഞെടകുക്കുന് 

യെല�ോെത് ഇതത്. കൂടോവത ഈ സന്തി “ആകോ
ശത്ിവല നക്ഷത്രങ്ങള് യപോവല�കുടം കടല്ക്ര�ിവല 
മെല് യപോവല�കുടം” ആകകുവമന്കുടം ദൈെടം പറ�കുന്കു. 
നക്ഷത്രങ്ങള് യപോവല�കുള്ള സന്തി�ില് ആത്ീ
�രോ� അതോ�തത് സ്ര്ഗീ� ഗെങ്ങളകുടം മെല് 
യപോവല�കുള്ള സന്തി�ില് ഭൗമീക ഗെങ്ങളകുമോെത് 
ഉള്ളതത്.

യലോക മനുഷ്യരോശിവ� അനുഗ്രഹിക്കുന് ഭൗമി
കമോ�ി തിരവഞെടകുക്വപ്ട മെല് യപോവല�കുള്ള 
സന്തി�ിവല മകുഖ്യഗെമോെത് പകുരോതന െീര
ന്ോര്. ഭൂമി�ില് ക്ിസ്തകു 1000 ആണ്ടത് െോഴകുയമ്ോള് 
യലോകവത് അനുഗ്രഹിക്കുന്തിനുടം പരിെര്ത്
നടം വചയ്കുന്തിനുടം സഹോ�ിച്കുവകോണ്ടത് �കുെെീ
രന്ോരകുടം (പകുരോതന െീരന്ോവരയപ്ോവല സ്ര്ഗീ� 
പിതോെിയനോടത് ശക്തമോ� െിശ്ോസെകുടം, അനുസ
രെെകുടം, യനേഹെകുടം, ആരോധന�കുടം ഉണ്ടോ�ിരകുന് 
ഒരകു ഗെമോെത് ഇെര്; സകുെിയശഷ�കുഗത്ിവറെ 
അന്്യത്ിലോെത് ഈ ഗെവത് തിരവഞെടകുത്ി
രിക്കുന്തത്), ക്ോസി ഇല്ിവല എപ്ിഫനി പോള� 
സമര്പ്ിതരകുടം ഉണ്ടോകകുടം.

സകുെിയശഷ�കുഗത്ില് തിരവഞെടകുക്വപ്ടെവര 
തിരവഞെടകുക്കുന്തിനുള്ള ദൈെത്ിവറെ പദ്ധതി
വ�ക്കുറിച്ത് ദൈൈിളില് അയനകടം ഭോഗങ്ങളില് 
െളവര െ്യക്തമോ�ി പഠിപ്ിക്കുന്കു. മത്ോ. 28:19 വറെ 
മോര്ജിന് െോ�ിക്കുക, “ആക�ോല് നിങ്ങള് പകുറവപ്ടത് 
.... സകല ജോതികവള�കുടം ശിക്ഷ്യരോക്ിവക്ോള്െി
ന്”. ഇെിവട ജോതിളകുവട “പരിെര്ത്നവത്”ക്കു
റിച്ത് പറ�കുന്ില്ല. എങ്ിലകുടം ഒരകു തിരവഞെടകുപ്ിന് 
യെലവ� െ്യക്തമോ�ി പഠിപ്ിക്കുന്കു. വെളി. 5:9,10 
ല് ഒരകുമിച്കുകൂടി� തിരവഞെടകുക്വപ്ടെവരക്കുറിച്ത് 
"സര്വ് യഗോത്രത്ിലകുടം, ഭോഷ�ിലകുടം, െടംശത്ിലകുടം, 
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ജോതി�ിലകുടം” നിന്കുള്ളെരകുമോവെന്ത് കൂടകുതല് െ്യ
ക്തമോ�ി പറ�കുന്കു. െീണ്ടകുടം മത്ോ. 24:14 ല്, “രോ
ജ്യത്ിവറെ ഈ സകുെിയശഷടം സകല ജോതികള്ക്കുടം 
സോക്ഷ്യമോ�ി ഭൂയലോകത്ില് ഒവക്�കുടം പ്രസടംഗിക്
വപ്ടകുടം” എന്കു പറ�കുന്കു. ഇെിവട�കുടം യലോകത്ിവറെ 
പരിെര്ത്നവത്ക്കുറിച്ത് പറ�കുന്ില്ല.

അദക്സ്തെ യലോകത്ിവറെ ചിന്�ിവല�കുടം 
ശീലത്ിവല�കുടം അധര്മ്വത് കോെിച്കു തരകുന് 
മോര്ഗമോ�ോെത് ഈ െിഷ�വത്�കുടം ഇതിവറെ പഠന
വത്�കുടം ഞങ്ങള് കോെകുന്തത്. ചില സമ�ങ്ങളില് 
മത്ോ. 6:33 വല ദൈെത്ിവറെ െോക്കുകള് ഒരകു ക്ി
സ്ത്യോനി സ്�ടം ഓര്യക്ണ്ടി െരകുടം, “മകുയമ് അെവറെ 
രോജ്യെകുടം നീതി�കുടം അയന്ഷിപ്ിന്; അയതോടകുകൂ
വട ഇവതോവക്�കുടം നിങ്ങള്ക്കു കിടകുടം”. ദൈെവത് 
അറി�കുന് പൂര്ണ്ണ സമര്പ്െടം വചയ് ക്ിസ്ത്യോനി 
എന് നില�ില് അെര് ഭൂമി�ിവല �യഹോെ�കുവട 
മഹത്ോ� രോജ്യത്ില് അതിവറെ നീതിയ�ോവട പങ്കു
യചരകുെോന് കോത്ിരിക്കുന്കു. ആ നീതി യലോകത്ില് 
നിന്ത് ആെശ്യവപ്ടകുന്തകുടം, രോജ്യത്ിവറെ യെല�ില് 
പങ്കുയചരകുന്െരകുയടതകുമോ� നീതി ആ�ിരിക്കുടം. ജീ
െിതത്ിവല സകല പരീക്ഷകളിലകുടം കഷ്ങ്ങളിലകുടം 
സടംതൃപ്രോ�ിരിക്െവമങ്ില് നോടം ആൈ്യടം അയന്ഷി
യക്ണ്ടതത് ഈ നീതി�ോെത്. പിതോെിവറെ ജ്ഞോനത്ി
ലകുടം കൃപ�ിലകുടം നോടം െിശ്സിക്െടം, അെിടകുന്ത് നല്ല 
കോര്യയമോ, സയന്ോഷയമോ, സങ്ടയമോ, പരീക്ഷെങ്ങ
യളോ, അനുഗ്രഹങ്ങയളോ തട�കുക�ിവല്ലന്കുടം തവറെ 
ജ്ഞോനത്ിനനുസരിച്ത് ജീെിതത്ിനോെശ്യമോ� 
കോര്യങ്ങള് നല്കിവക്ോണ്ടത് തോന് എല്ലോ കോര്യങ്ങ
ളകുടം നമ്കുവട നന്യ്കോ�ി കൂടി െ്യോപരിപ്ിക്കുവമന്കുടം 
നോടം െിശ്സിക്െടം. ഈ ഭൂമി�ില് സ്ോപിക്വപ്
ടകുെോനിരിക്കുന് തവറെ െരകുെോനുള്ള രോജ്യത്ില് 
അെിടകുന്ത് നമകുക്കുയെണ്ടി നല്കകുന് സ്ോനവത് 
തവറെ ജ്ഞോനത്ോല് കണ്ടത് ആ സ്ോനയത്ക്കു
ള്ള െിളി�കുടം തിരവഞെടകുപ്കുടം ഉറപ്ോക്കുെോന് എന്കു 
സഹോ�െകുടം വചയ്കുവമന്കുടം നമകുക്ത് െിശ്സിക്ോടം 
(BS 2016, p. 44).

ദദവത്ിടറെ ദകയ്ിടെ രത്നങ്ങള് 
എന്തുപ�ാടെ

ഒരകു യസ്തോത്രഗീതത്ില് ഇങ്ങവന നോടം പോടകുന്കു, 
“അെയനോടകു കൂവട െോയഴണ്ട തവറെ രത്നങ്ങവള അെി
ടകുന്ത് ഇയപ്ോള് കൂടിെരകുത്കുന്കു”. ഈ ചിന് മലോ. 
3:15-18 െവര�കുള്ള യെൈഭോഗവത് അടിസ്ോനവപ്
ടകുത്ി�കുള്ളതോെത്: “ആക�ോല് ഞങ്ങള് അഹങ്ോ

രികവള ഭോഗ്യെോന്ോര് എന്കു പറ�കുന്കു; ൈകുഷ്പ്രെൃ
ത്ിക്ോര് അഭ്യകുൈ�ടം പ്രോപിക്കുന്കു; ദൈെവത് 
പരീക്ഷിക്കുന്െര്ക്ത് ശിക്ഷ ഒഴിഞെകു യപോകകുന്കു 
എന്കു നിങ്ങള് പറ�കുന്കു”. യലോകത്ില് തിന്�കു
വട െലി� െര്ദ്ധന�കുള്ള ആ കോലത്ോെത് നോടം 
ജീെിക്കുന്തത്. ൈകുഷത് പ്രെൃത്ിക്ോര് അധികോരത്ില് 
ഇരിക്കുക�കുടം, അമോനുഷികമോ� ശക്തി കൂടോവത 
അെവര പകുറത്ോക്കുെോന് സോധിക്ോത്െിധടം 
സ്ോനടം ഉറപ്ിക്വപ്ടിരിക്കുക�കുടം വചയ്കുന് ഒരകു 
കോലമോെത് ഇതത്. ദൈെവത് പരീക്ഷിക്കുന്െര് െവര 
രക്ഷവപ്ടകുന്തോ�ി കോെോടം.

എന്ോല് ഈ ൈന്ത്ില് അെ എന്കുകൂടി പറ
�കുന്കു എന്കു ശ്രദ്ധിക്കുക: “�യഹോെ ഭക്തന്ോര് 
[ഭക്തി�കുള്ളെര്] അന്കു തമ്ില് തമ്ില് സടംസോരി
ച്കു; �യഹോെ ശ്രദ്ധവെച്കു യകടകു; �യഹോെ ഭക്തന്ോ
ര്ക്കുടം അെവറെ നോമവത് സ്മരിക്കുന്െര്ക്കുടം യെണ്ടി 
അെവറെ സന്ിധി�ില് ഒരകു സ്മരെ പകുസ്തകടം എഴകു
തിവെച്ിരിക്കുന്കു”. നോടം പരസ്പരടം പല രീതി�ില് 
സടംസോരിക്ോറകുണ്ടത് – നമ്കുവട പതിെോ� സടംഭോഷെ
ങ്ങളില്, നമ്കുവട പഠന മീ്ിടംങ്ങകുകളില്, വടലിയഫോ
െില് െളവര അകവല ഇരിക്കുയമ്ോഴകുടം (മ്കുള്ളെവര 
യപ്രോത്ോഹിപ്ിക്കുന്തിനുള്ള െളവര മഹത്ോ� 
ഒരകു മോര്ഗമോെത് ഇതത്) കണെന്ഷനുകളിലകുടം നോടം 
പരസ്പരടം സടംസോരിക്കുന്കു. ഇത്രടം പ്രെൃത്ികള് 
വചയ്കുയമ്ോള് നോമകുടം അഭിെൃദ്ധിവപ്ടകുന്കു. അവത, 
ഇത്രടം സടംഭോഷെത്ിലൂവട അനുഗ്രഹങ്ങളകുടം ആനു
കൂല്യങ്ങളകുടം ക  ടന്കുെരകുന്കു. അതകുവകോണ്ടോെത് നോടം 
കണെന്ഷനുകള് െ�ത് ക്കുന്തത്. �യഹോെ ഈ കോ
ര്യങ്ങവള ശ്രദ്ധിക്കുക�കുടം തിരവഞെടകുക്വപ്ടെവര 
പ്രയത്യകടം ഓര്മ്�ില് സൂക്ഷിക്കുക�കുടം വചയ്കുന്കു. 
“ചിലര് വചയ്കുന്തകുയപോവല നമ്കുവട സഭോ യ�ോഗ
ങ്ങവള ഉയപക്ഷിക്ോവത തമ്ില് പ്രയൈോധിപ്ിച്കു
വകോണ്ടത്... അയന്യോന്യടം സൂക്ഷിച്കുവകോള്ക. നോള് 
സമീപിക്കുന്കു എന്കു കോെകുടംയതോറകുടം അതത് അധി
കമധികമോ�ി വചയയ്ണ്ടതോകകുന്കു” (എബ്ോ. 10:25).

ദൈെടം രത്നങ്ങവളക്കുറിച്കു പറ�കുയമ്ോള് “ഞോന് 
ഉണ്ടോക്കുെോനുള്ള ൈിെസത്ില് അെര് [ഒരകു പ്ര
യത്യക അര്ത്ഥത്ില് അെര് ദൈെത്ിയറെതോ
െത്] എനിക്ത് ഒരകു നിയക്ഷപടം ആ�ിരിക്കുടം എന്കു 
ദസന്യങ്ങളകുവട �യഹോെ അരകുളിവച്യ്കുന്കു; ഒരകു 
മനുഷ്യന് തനിക്കു ശകുശ്രൂഷ വചയ്കുന് മകവന ആൈ
രിക്കുന്തകുയപോവല ഞോന് അെവര ആൈരിക്കുടം” 
(മലോ. 3:17). ദൈെടം സകുെിയശഷ�കുഗത്ില് തിര
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വഞെടകുത്കുവകോണ്ടിരിക്കുന്െര്ക്ത് സൈൃശ്യമോ� 
െിെിധ തരത്ിലകുള്ള രത്നങ്ങള് - െജ്രങ്ങള്, മോെി
ക്യങ്ങള്, പത്രോഗങ്ങള്, മരതകങ്ങള് - മ്ത് അമൂ
ല്യമോ� കല്ലകുകള് ഉണ്ടത്. െിെിധ രത്നങ്ങളകുവട ഒയര 
കൂടങ്ങളില് ദൈെടം ഒരിക്ലകുടം തവറെ യശഖരെടം 
അെസോനിപ്ിക്കുന്ില്ല.

അങ്ങവന ഇെിവട ദൈെത്ിവറെ പദ്ധതി�കുവട ഒരകു 
ലഘകുെോ� ൈോഹ്യരൂപടം കോെോടം. ഈ രത്നങ്ങളോ� 
സകുെിയശഷ�കുഗത്ിവല തിരവഞെടകുക്വപ്ടെവര 
യശഖരിക്കുക�കുടം ഈ �കുഗോെസോനത്ില് പൂര്ണ്ണ
മോ�ി ഒരകുക്കുക�കുടം വചയ്കുടം (സഹസ്ോബ്ദത്ിവറെ 
പശ്ോത്ലത്ില് ആക്ി െ�ത് ക്കുക�കുടം വചയ്കുടം). 
“അയപ്ോള് നിങ്ങള് നീതിമോനുടം ൈകുഷ്നുടം തമ്ിലകുടം 
ദൈെവത് യസെിക്കുന്െനുടം യസെിക്ോത്െനുടം 
തമ്ിലകുമകുള്ള െ്യത്യോസടം െീണ്ടകുടം കോെകുടം”, എന്ോെത് 
ഇതിവറെ അര്ത്ഥടം? മനുഷ്യരോശിവ� വപോതകുെോ�ി 
യെര്തിരിക്കുന്തിവന�ോെത് ഇതത് കോെിക്കുന്
തത്. അെവര, ഈ തിരവഞെടകുക്വപ്ടോത്െവര, 
മവ്ോരകു തരത്ില് രണ്ടത് ഗെങ്ങളോ�ി യെര്തിരി
ക്കുന്കു. ഇെവ� വചമ്രി�ോട ത്, യകോലോടത് എന്ിങ്ങ
വന പരോമര്ശിച്ിരിക്കുന്കു (മത്ോ. 25:31-46). ഇതത് 
ക്ിസ്തകുെിവറെ െോഴ്ച�കുവട കോലത്ത് പകുനരകുത്ഥോനത്ി
ലോെത് നടക്കുക. മരിച്െര് ഏെരകുടം വചറി�െരകുടം 
െലി�െരകുടം കൂവട ക്ിസ്തകുെിവറെ ന്യോ�ോസനത്ിന് 
മകുന്പില് നില്ക്കുടം (വെളി. 20:12). KJV ല് “ദൈെ
ത്ിനു മകുന്പില്” എന്ോെത് പരിഭോഷവപ്ടകുത്ി�ി
രിക്കുന്തത് എങ്ിലകുടം KJV വല “ദൈെടം” എന്തിനത് 
ഗ്രീക്ത് പൈമോ� “യത്രോയെോസത്” ആെത് ഉപയ�ോഗിച്ി
രിക്കുന്തത്. ഈ പൈത്ിനു സിടംഹോസനടം എന്ോെത് 
അര്ത്ഥടം. വെളി. 20:12 വല െലിവ�ോരകു വെള്ള 
സിടംഹോസനടം മത്ോ. 25:31-46 വല സിടംഹോസനടം 
തവന്�ോെത്. ശിരസ്സകുടം ശരീരെകുമോ� ക്ിസ്തകു, തവറെ 
മോദ്ധ്യസ് െോഴത് ച�ില് നീതിമോന്മോവര�കുടം, ൈകുഷ്
ന്ോവര�കുടം, വചമ്രി�ോടിവന�കുടം യകോലോടിവന�കുടം 
തമ്ില് തിരിച്റി�കുടം. ഈ രണ്ടകു ഗെങ്ങവള�കുടം 
തമ്ില് യെര്തിരിക്കുെോന് ക്ിസ്തകുെിവറെ െോഴത് ച�കു
വട മകുഴകുെന് കോലഘടെകുടം യെണ്ടിെരകുടം. ക്ിസ്തകുെിവറെ 
െലതകുെശത്കുള്ളെര്, ഭൂമി�ിവല ദൈെരോജ്യത്ില് 
നിത്യജീെന് യനടകുന് വപോതകുെോ� മനുഷ്യരോശി�ി
വല നീതി�കുള്ളെരോ� വചമ്രി�ോടകു ഗെമോെത്. 
സഹസ്ോബ്ദ�കുഗത്ിവറെ അന്്യത്ിവല “അല്പ
കോലത്ത്” രണ്ടോടം മരെത്ോല് നശിപ്ിക്വപ്ടകുന് 
മനുഷ്യരോശി�ിവല തിരകുത്വപ്ടോത് ൈകുഷ്ന്ോരോ

െത് ക്ിസ്തകുെിവറെ ഇടതകുെശവത് യകോലോടകു ഗെടം 
(വെളി. 20:7-9, 11-15; 21:8).

ദദവം എങ്ങടനയാണ് തിരടഞെെുക്ുന്ത്
ഈ രത്നങ്ങവള ദൈെടം െസ്തകുനിഷ്ഠമല്ലോവത�ല്ല 

തിരവഞെടകുക്കുന്തത്. െിശ്ോസത്ിവറെ അടിസ്ോ
നത്ിലോെത്. അബ്ഹോമിവനയപ്ോവല ശക്തി�ോര്ന് 
െിശ്ോസടം നിങ്ങള്ക്ത് ഉവണ്ടങ്ില് സകുെിയശഷടം 
എന് കോന്യത്ോടത് നിങ്ങള്ക്ത് ആകര്ഷെടം 
ഉവണ്ടങ്ില്, ദൈെയത്ോടകുടം ദൈെത്ിവറെ കോര്യ
ങ്ങയളോടകുടം നിങ്ങള് ആകൃഷ്രോെത് എങ്ില്, അയതോ
വടോപ്ടം പോപവത് ഹൃൈ�ത്ില് ഏ്കുപറ�കുക�കുടം, 
യ�ശകുെിവന രക്ഷകനോ�ി സ്ീകരിക്കുക�കുടം, ക്ി
സ്തകുെിവറെ ശിഷ്യനോ�ിത്ീരകുക�കുടം, വചയ്കുക�ോ
വെങ്ില് െിളി�കുടം തിരവഞെടകുപ്കുടം ഉറപ്ോക്കുന് 
തിരവഞെടകുക്വപ്ടെരകുവട കൂടത്ില് ഒരോളോ�ി 
നിങ്ങളകുടം സ്ീകരിക്വപ്ടകുടം. ഏതോണ്ടത് എല്ലോെര്ക്കുടം 
തവന് െിശ്ോസത്ിവറെ വചറി� െിത്ത് അെരില് 
തവന് ഉണ്ടത്. നിങ്ങള് ദൈെത്ോല് തിരവഞെടകുക്
വപ്ടിരിക്കുന്കുയെോ എന്തത് െിശ്ോസവത് നിങ്ങള് 
െളരകുെോന് അനുെൈിക്കുന്കുയെോ അയതോ അതിവന 
വഞരകുക്ി കള�കുന്കുയെോ എന്തിവന അടിസ്ോ
നവപ്ടകുത്ി�ിരിക്കുടം. അറിെകുടം കോഴ്ച�കുടം നിയഷ
ധിക്വപ്ടിരിക്കുന് ഇടത്കുതവന് ദൈെത്ിനുടം 
ദൈെത്ിവറെ കോര്യങ്ങള്ക്കുമോ�ി ഈ െിശ്ോസടം 
തിര�കുന്കു.

സകുെിയശഷ�കുഗ വകോ�ത് ത്കുകോലത്ിവറെ െിശോ
ലമോക്വപ്ട യെല�ില് ക്ോസി ഇല്ിവന ദൈെടം 
തിരവഞെടകുത്കുവകോണ്ടിരിക്കുന്കു. എന്ോല് ഈ 
തിരവഞെടകുപ്ത് ഒരകു പ്രയത്യക െര്ഗവത്യ�ോ, യൈശീ
�തവ�യ�ോ, സോമൂഹിക സ്ിതിവ�യ�ോ, ൈോഹ്യ
രൂപവത്യ�ോ അടിസ്ോനവപ്ടകുത്ി�കുള്ളതല്ല മറിച്ത് 
ഒരകു െ്യക്തി�കുവട െിശ്ോസത്ിലകുടം ക്ിസ്തകു സോൈൃശ്യ
ത്ിവറെ മ്കു ഘടകങ്ങവള�കുടം അടിസ്ോനവപ്ടകുത്ി 
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ആെത്. യറോമ. 8:28 ല് ഇങ്ങവന പറ�കുന്കു: “എന്ോല് 
ദൈെവത് യനേഹിക്കുന്െര്ക്ത്, നിര്ണ്ണ�പ്രകോരടം 
െിളിക്വപ്ടെര്ക്കു തവന്, സകലെകുടം നന്മ�ത് ക്ോ�ി 
കൂടി െ്യോപരിക്കുന്കു എന്കു നോടം അറി�കുന്കു”. ക്ോസി 
ഇല്ോകകുന് ഈ രത്നങ്ങള് പശ്ോത്ോപത്ിവറെ�കുടം, 
െിശ്ോസത്ിവറെ�കുടം, സമര്പ്െത്ിവറെ�കുടം പടി�ി
ലൂവട െന്െരകുടം ക്ിസ്തകു സോൈൃശ്യയത്ോടകു ഏകീ ഭെി
ച്െരകുടം, പരിെര്ത്നടം വചയ്വപ്ടെരകുടം ആകകുയമ്ോള് 
ദൈെത്ോല് ഇയപ്ോള് തിരവഞെടകുക്വപ്ടകുന്െരില് 
ഒരോളോകകുെോന് സോധിക്കുടം. അവത, ഇെരോെത് അബ്
ഹോമിവറെ സഹസ്ോബ്ദപൂര്വ് സന്തികള്.

ചിന്ിക്കുന് മനസ്സത് ഇങ്ങവന ഒരകു യചോൈ്യടം ഉന്�ി
യച്ക്ോടം: എനിക്ത് എങ്ങവന�ോെത് നോമ നിര്യദേശടം 
വചയ്വപ്ടെനോകകുെോന് കഴി�കുക? �കു.എസത് യപോ
വല�കുള്ള ഇടങ്ങളില് തിരവഞെടകുപ്ില് നോമനിര്യദേ
ശടം വചയ്വപ്ടെവമങ്ില് െളവര പ്ര�ോസത്ിലൂവട
�കുടം കഷ്തകളിലൂവട�കുടം വചലെിലൂവട�കുടം കടന്കു 
യപോയകെടം. എന്ോല് ദൈെത്ിവറെ ഈ തിരവഞെ
ടകുപ്ില് നോമനിര്യദേശടം വചയ്വപ്ടകുെോന് തോരതയമ്യന 
എളകുപ്മോവ�ോരകു െഴി�ോെത് നമകുക്ത് നല്കി�ിരി
ക്കുന്തത്. നിങ്ങള് എല്ലോെരകുടം ആവക വചയയ്ണ്ടതത് 
നിങ്ങളകുവട പോപങ്ങള്ക്ത് ദൈെമകുമ്ോവക പശ്ോ
ത്പിക്കുക മോത്രമോെത്. പ്രോര്ത്ഥന�ിലൂവട ദൈെ
ത്ിവറെ അടകുക്ല് വചന്ത് നിങ്ങളകുവട പോപങ്ങള്ക്ത് 
സത്യസന്മോ�ി ക്ഷമ യചോൈിക്കുക, ക്ിസ്തകുെിലൂവട 
ക്ഷമ�ത് ക്ത് അയപക്ഷിക്കുക, യ�ശകുെിവന നിങ്ങളകു
വട രക്ഷകനോ�ി സ്ീകരിക്കുക�കുടം, ക്ിസ്തകുെിവറെ 
ശിഷ്യനോ�ി ദൈെത്ിനു നിങ്ങവളത്വന് സമര്പ്ി
ക്കുക�കുടം വചയ്കുക, അങ്ങവന നിങ്ങള് ദൈെത്ിവറെ 
തിരവഞെടകുപ്ിവല ഒരകു സ്ോനോര്ത്ഥി�ോ�ിത്ീരകു
ന്കു. ദൈെത്ിവറെ സമര്പ്ിതമക്ള് ഏവതങ്ിലകുടം 
പകുകനിറഞെ മകുറി�ില് ഏവതങ്ിലകുടം മനുഷ്യരോല് 
നോമനിര്യദേശടം വചയ്വപ്യടണ്ടെരല്ല. ഇതിനത് നിങ്ങള് 
ഒരകു രഹസ്യയകോ്കുകയളോ മന്ത്രങ്ങയളോ അറിയ�ണ്ട
യതോ, രഹസ്യമോ� അനുഷ്ഠോനങ്ങളിലൂവട കടന്കു 
യപോയകണ്ടയതോ ഇല്ല. ഈ നോമനിര്യദേശടം പ്രോപി
ക്കുെോന് ഒരകു ലൗകിക സടംഘടനകളിലകുടം നിങ്ങള് 
യചയരണ്ടതില്ല. എന്ോലകുടം ആൈ്യടം സൂചിപ്ിച് ചില 
പടികളിലൂവട നിങ്ങള് കടന്കുയപോയകണ്ടതകുണ്ടത്.

കകിസ്തീയ ക�ചാരണം
ഒരകുെന് ക്ിസ്തകുെിവറെ ശിക്ഷ്യനോ�തിനു യശഷടം, 

തവറെ െിളി�കുടം തിരവഞെടകുപ്കുടം ഉറപ്ോക്കുെോനുള്ള 
പ്രചോരെടം അെന് തകുടങ്ങകുന്കു. വെറകുടം 2 െര്ഷ

യത്യക്ോ, 4 െര്ഷയത്യക്ോ, ആയറോ, പന്ത്രയണ്ടോ 
െര്ഷയത്യക്ോ യസെനടം അനുഷ്ഠിക്കുെോനുള്ള 
തിരവഞെടകുപ്ത് അല്ല ഇതത്. യസെനടം അനുഷ്ഠിക്കു
െോനുടം ദൈെത്ിവറെ രോജ്യത്ില് (സ്ര്ഗീ�യമോ 
ഭൗമീകയമോ ആ�) എവന്യന്ക്കുടം ആ�ിരിക്കുെോ
നുള്ള ഒരകു തിരവഞെടകുപ്ോെത് ഇതത്. നമ്കുവട െിളി�കുടം 
തിരവഞെടകുപ്കുടം ഉറപ്ോക്കുെോന് യെണ്ട എല്ലോ ശ്രമ
ങ്ങളകുടം വചയയ്ണ്ടതിവറെ അനിെോര്യതവ� െിെിധ 
തിരകുവെഴകുത്കുകള് സൂചിപ്ിക്കുന്കു. അെ�ില് 
ചിലതത് പരിഗെിക്ോടം. എബ്ോ�ര് 12:1-4 ല് പറ
�കുന്കു. “ആക�ോല് നോമകുടം സോക്ഷികളകുവട ഇത്ര 
െലിവ�ോരകു സമൂഹടം [പകുരോതന െീരന്ോര്, എബ്ോ. 
11 ല് അെരില് നിരെധി െ്യക്തികളകുവട യപവരടകുത്ത് 
പറഞെിരിക്കുന്കു] നമകുക്കു ചകു്കുടം നില്ക്കുന്തകു
വകോണ്ടകു സകല ഭോരെകുടം മകുറകുവകപ്്കുന് പോപെകുടം 
െിടകു നമകുക്കു മകുമ്ില് വെച്ിരിക്കുന് ഓടടം സ്ിരത
യ�ോവട [സയന്ോഷ പൂര്ണ്ണമോ� സഹിഷ്കുതയ�ോവട] 
ഓടകുക. െിശ്ോസത്ിവറെ നോ�കനുടം പൂര്ത്ിെരകു
ത്കുന്െനുമോ� യ�ശകുെിവന യനോക്കുക; തവറെ മകുമ്ി
ല്വെച്ിരകുന് സയന്ോഷടം ഓര്ത്ത് അെന് അപമോനടം 
അലക്ഷ്യമോക്ി ക്ൂശിവന സഹിക്കുക�കുടം ദൈെസിടം
ഹോസനത്ിവറെ െലതകുഭോഗത്ത് ഇരിക്�കുടം വചയ്കു. 
നിങ്ങളകുവട ഉള്ളില് ക്ഷീെിച്കു മടകുക്ോതിരിപ്ോന് പോ
പികളോല് തനിക്കു യനരിട ഇങ്ങവന�കുള്ള െിയരോധടം 
സഹിച്െവന ധ്യോനിച്കുവകോള്െിന്. പോപയത്ോടകു 
യപോരോടകുന്തില് നിങ്ങള് ഇതകുെവര പ്രോെത്യോ
ഗയത്ോളടം എതിര്ത്കു നിന്ിടില്ല”. അതകുവകോണ്ടത് 
കഠിനോധ്ോനെകുടം തകുടര്ച്�ോ� പരിശ്രമെകുടം നോടം 
ഇതിനോ�ി വചയയ്ണ്ടതത് ആെശ്യമോെത്.

1 വകോരി. 9:27 ല് അവപ്ോസ്തലനോ� പൗവലോസത് 
മോയ്റി� ഉപയൈശടം നല്കകുന്കു; “മ്കുള്ളെയരോടകു 
പ്രസടംഗിച്യശഷടം ഞോന് തവന് വകോള്ളരകുതോത്
െനോ�ി യപോകോതിരിയക്ണ്ടതിനു എവറെ ശരീ
രവത് ൈണ്ഡിപ്ിച്ത് അടിമ�ോക്കുക�യത്ര വചയ്കു
ന്തത്”. അതകുവകോണ്ടത് പ്രോപിക്കുെോന് തക്െണ്ണടം 
ഓടകുെിന്. കൂടോവത 2 പവത്രോ. 1:10,11 ലകുടം െളവര 
പ്രസിദ്ധമോ� ഒരകു യെൈഭോഗെകുടം നമകുക്കുണ്ടത്, “അതകു
വകോണ്ടത് സയഹോൈരന്ോയര, നിങ്ങളകുവട െിളി�കുടം 
തിരവഞെടകുപ്കുടം ഉറപ്ോക്കുെോന് അധികടം ശ്രമിപ്ിന്. 
ഇങ്ങവന വചയ്ോല് നിങ്ങള് ഒരകുനോളകുടം ഇടറിയപ്ോകോ
വത നമ്കുവട കര്ത്ോെകുടം രക്ഷിതോെകുമോ� യ�ശകു
ക്ിസ്തകുെിവറെ നിത്യരോജ്യത്ിയലക്കുള്ള പ്രയെശനടം 
ധോരോളമോ�ി പ്രോപിക്കുടം”.
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എവന്ോവക്�ോെത് വചയയ്ണ്ടതത്? 2 പവത്രോ. 
1:5-9 നയമ്ോടകു പറ�കുന്കു. “അതകു നിമിത്ടം തവന് 
നിങ്ങള് സകല ഉത്ോഹെകുടം കഴിച്കു, നിങ്ങളകുവട െി
ശ്ോസയത്ോടകു (ആൈ്യടം നമകുക്ത് െിശ്ോസടം ആെശ്യ
മോെത്; “എന്ോല് െിശ്ോസടം കൂടോവത ദൈെവത് 
പ്രസോൈിപ്ിപ്ോന് കഴി�കുന്തല്ല; ദൈെത്ിവറെ 
അടകുക്ല് െരകുന്െര് ദൈെടം 
ഉണ്ടത് എന്കുടം തവന് അയന്
ഷിക്കുന്െര്ക്കു പ്രതിഫലടം 
വകോടകുക്കുന്കു എന്കുടം െിശ്
സിയക്ണ്ടതല്ലയ�ോ” എബ്ോ. 
11:6) െീര്യെകുടം െീര്യയത്ോടകു 
(ദധര്യടം – െിജ� പ്രതീക്ഷ) 
പരിജ്ഞോനെകുടം (അറിെത് പ്ര
ധോനവപ്ടതോെത് – എന്ോല് 
ആത്ോെിവറെ ഫലങ്ങവള 
പകുറവപ്ടകുെിക്ോത് അറിെത് 
ചീര്ക്കുന്കു (1 വകോരി. 8:1)) 
പരിജ്ഞോനയത്ോടത് ഇന്ദി�
ജ�െകുടം ഇന്ദി� ജ�യത്ോടകു 
സ്ിരത�കുടം സ്ിരതയ�ോടകു 
(സയന്ോഷയത്ോവട�കുള്ള 
സഹിഷ്കുത; സ്ിര പ്ര�
ത്നടം) ഭക്തി�കുടം ഭക്തിയ�ോടകു 
സയഹോൈരപ്രീതി�കുടം സയഹോ
ൈരപ്രീതിയ�ോടകു യനേഹെകുടം കൂടിവക്ോള്െിന്. ഇെ 
നിങ്ങള്ക്കുണ്ടോ�ി െര്ദ്ധിക്കുന്കു എങ്ില് [ഏ്െകുടം 
കകുറഞെ അളെില് അല്ല, അെ നിങ്ങള്ക്ത് ഉണ്ടത് 
എങ്ില് സമൃദ്ധമോ� അളെില് ഉണ്ടോ�ിരിക്വട] 
നിങ്ങള് നമ്കുവട കര്ത്ോെോ� 
യ�ശകുക്ിസ്തകുെിവറെ പരിജ്ഞോനടം 
സടംൈന്ിച്കു ഉത്ോഹമില്ലോത്
െരകുടം നിഷ്ഫലന്ോരകുടം ആ�ിരി
ക്കുക�ില്ല. അെ�ില്ലോത്െയനോ 
കകുരകുടന് അയത്ര; അെന് ഹ്രസ്
ൈൃഷ്ി�കുള്ളെനുടം തവറെ മകുമ്ില
വത് പോപങ്ങളകുവട ശകുദ്ധീകര
െടം മറന്െനുടം തവന്”. നമ്ള് െീഴോവത െണ്ണടം 
ക്ിസ്തകുെിവറെ നിത്യമോ� (ഭൗമികയമോ ആത്ീകയമോ 
ആ�) രോജ്യത്ില് പ്രയെശനടം ധോരോളമോ�ി പ്രോ
പിയക്ണ്ടതിനു നമ്കുവട െിളി�കുടം തിരവഞെടകു
പ്കുടം ഉറപ്ോക്കുെോന് നമ്ള് ശകുഷ്കോന്ി�കുള്ളെരോ
�ിരിക്െടം.

മറ്ുള്ളവപരയും 
തിരടഞെെുക്ടപെെുന്വരാകുവാന് 

സഹായിപക്ണ്ടത് ആവശ്യമാണ് 
യലോകത്ിവല നോമനിര്യദേശത്ിലകുടം തിരവഞെ

ടകുപ്ിലകുടം നോമനിര്യദേശടം വചയ്വപ്ട മ്കുള്ളെയര�കുടം, 
തിരവഞെടകുക്വപ്ടെയര�കുടം യതോല്പ്ിക്കുെോന് ഒരകു 

സ്ോനോര്ത്ഥി ശ്രമിക്കുന്കു. 
എന്ോല് ദൈെത്ിവറെ ഈ 
തിരവഞെടകുപ്ില് അങ്ങവന 
ആ�ിരിക്കുക�ില്ല. ദൈെ
ത്ിവറെ തിരവഞെടകുപ്ില് െി
ജ�ിക്െവമങ്ില് നോടം മ്കു
ള്ളെവര�കുടം നോമനിര്യദേശടം 
വചയ്വപ്ടകുെോനുടം തിരവഞെ
ടകുക്വപ്ടകുെോനുടം സഹോ�ിക്
െടം. ഒരകു ദചനീസത് പഴവഞ്ോ
ല്ലില് ഇങ്ങവന പറ�കുന്കു, നീ 
നിവറെ സയഹോൈരവറെ യതോെി 
തകുഴഞെത് നൈിക്പ്കുറടം എത്ി
ക്കുെോന് സഹോ�ിക്കുക, 
അങ്ങവന നീ�കുടം നൈിക്
പ്കുറടം എത്കുടം. ഇതത് െളവര 
ശരി�ോെത്. ഈ തിരവഞെടകു
പ്ത് െിജ�ിക്കുെോനുടം നമ്കുവട 
െിളി�കുടം തിരവഞെടകുപ്കുടം ഉറ

പ്ോക്കുെോനുടം െളവര പ്ര�ോസമോെത്, ദൈെത്ിവറെ 
കോര്യങ്ങളില് നിന്കുടം അകന്കുവകോണ്ടിരിക്കുന് 
ശക്തമോ� ഒരകു ഒഴകുക്ത് ഇന്ത് യലോകത്ില് ഉണ്ടത്. ഈ 
ഒഴകുക്ിവന എതിര്ത്ത് അതിവനതിവര പകുയരോഗതി 

യനയടെവമങ്ില് െളവര െലി� 
പ്ര�ത്നടം ആെശ്യമോെത്.

അക്മെകുടം, സോമൂഹിക അസ്
സ്തകളകുടം, ഭരെകൂടത്ിവറെ 
അഴിമതി�കുടം, അരോജകത്ജന
കമോ� കലഹങ്ങളകുടം, മതപര
െകുടം സോമൂഹികെകുമോ� അധഃ
പതനെകുടം മനുഷ്യചരിത്രത്ില് 

ഇന്കുെവര ഉണ്ടോകോത് അളെില് കൂടിെരകുന് 
കോലഘടത്ിലോെത് ഈ യലഖനത്ിവറെ യകന്ദ 
ആശ�ത്ിയലക്കു നോടം സമീപിക്കുന്തത്. ഈ എല്ലോ 
ഘടകങ്ങളകുടം കൂടിയച്ര്ന്ത് ഇന്വത് സമൂഹത്ി
ല് ജീെിക്കുന്െരകുവട മനസിലകുടം ഹൃൈ�ത്ിലകുടം 
മോനസിക പിരിമകുറകുക്ത്ിനുടം ഭോരത്ിനുടം കോരെ
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മോകകുന്കു. ഈ യലോകെ്യോപകമോ� അെസ്കള് 
1914 ശരതത്ക്ോലത്ില് ഒന്ോടം യലോകമഹോ�കുദ്ധടം 
വപോടിപകുറവപ്ടകുവമന് ദൈൈിള് പ്രെചനത്ി
വറെ നിെൃത്ിയ�ോടകു കൂവട ആരടംഭിക്കുക�കുടം, നോടം 
ഇന്ത് ആ�ിരിക്കുന് അെസ്യ�ോളടം തകുടരകുക�കുടം 
ഉ�ര്ന്കു തീവ്രമോ�ിരിക്കുക�കുടം വചയ്ിരിക്കുന്കു. 
ഒഴകുക്ിവനോത്കു യപോകകുന്തില് ഈ അെസ്കള് 
െളവര യപ്രരകമോെത്. എന്ോല് നമ്കുവട െിളി�കുടം 
തിരവഞെടകുപ്കുടം ഉറപ്ോക്കുെോന് ഒഴകുക്ിനു ഒപ്മോ� 
െഴിവ� അല്ല ഒഴകുക്ിവനതിവര നീങ്ങെടം. ജീെനിയല
ക്കു ന�ിക്കുന് ഇടകുങ്ങി� െഴി�ിലൂവട നടക്കുെോ
നോെത് നയമ്ോടത് ആെശ്യവപ്ടിരിക്കുന്തത്. ദൈെെച
നടം ഇങ്ങവന പറ�കുന്കു “... അതകു കവണ്ടത്കുന്െര് 
ചകുരകുക്മവത്ര”. ദൈെത്ിവറെ സമര്പ്ിതരോ� മക്ള് 
എന് നില�ില് നോടം തിടകുക്യത്ോവട ദൈെയത്ോടത് 
ഇങ്ങവന അയപക്ഷിക്െടം: “അടി�വറെ യമല് നിവറെ 
മകുഖടം പ്രകോശിപ്ിച്കു നിവറെ ചടങ്ങവള എനിക്കു ഉപ
യൈശിച്കു തയരെയമ” (സങ്ീ. 119:135).

ഫിലി. 2:15,16 ഇങ്ങവന പറ�കുന്കു, “െക്ത�കുടം 
യകോടെകുമകുള്ള തലമകുറ�കുവട [അഥെോ ജോതി�കുവട] 
നടകുെില് നിങ്ങള് അനിന്ദ്യരകുടം പരമോര്ത്ഥികളകുടം 
ദൈെത്ിവറെ നിഷ്കളങ് മക്ളകുടം ആയകണ്ടതിനു 
എല്ലോടം പിറകുപിറകുപ്കുടം െോൈെകുടം കൂടോവത വച�ത് െിന്. 
അെരകുവട ഇട�ില് നിങ്ങള് ജീെവറെ െചനടം പ്ര
മോെിച്കുവകോണ്ടത് യലോകത്ില് യജ്യോതിസകുക
വള യപോവല പ്രകോശിക്കുന്കു. അങ്ങവന ഞോന് 
ഓടി�തകുടം അദ്ധ്ോനിച്തകുടം വെറകുവത�ോ�ില്ല 
എന്കു ക്ിസ്തകുെിവറെ നോളില് എനിക്കു പ്രശടംസ 
ഉണ്ടോകകുടം”.

നമകുക്ത് യ�ശകുെിവറെ െോക്കുകള് യകള്ക്കുന് 
വചെി ഉള്ളെരോ�ിരിക്ോടം: “നിങ്ങളില് എവറെ ശി
ഷ്യന്ോരില് അങ്ങവന അരകുതത്” (മത്ോ. 20:26). നോടം 
പരസ്പരടം തകര്ത്കുകള�കുെോനല്ല പരസ്പരടം പെി�കു
െോനോെത് ശ്രമിയക്ണ്ടതത്. നോടം മ്കുള്ളെവര തകര്ത്കു
കള�കുക�കുടം ആ സ്ഭോെത്ില് നിലനില്ക്കുക�കുടം 
വചയ്ോല്, ദൈെത്ോല് നോടം ഒരിക്ലകുടം തിരവഞെ
ടകുക്വപ്ടകുക�ില്ല. എവഫ. 4:31,32 ലകുടം അവപ്ോസ്ത
ലന് ഇങ്ങവന ഗകുെയൈോഷിക്കുന്കു. “എല്ലോ കയകുടം 
യകോപെകുടം യക്ോധെകുടം കൂ്ോരെകുടം ൈൂഷെെകുടം സകല 
ൈകുര്ഗകുെെകുമോ�ി നിങ്ങവള െിടത് ഒഴിഞെകു യപോകവട. 
നിങ്ങള് തമ്ില് ൈ��കുടം മനസ്സലിെകുടം ഉള്ളെരോ�ി 
ദൈെടം ക്ിസ്തകുെില് നിങ്ങയളോടകുടം ക്ഷമിച്തകുയപോവല 
അയന്യോന്യടം ക്ഷമിപ്ിന്”. അതകുവകോണ്ടത് നോടം നമ്കുവട 

യൈോഷകരമോ� സ്ഭോെങ്ങവള ഉയപക്ഷിച്കു കളയ�
ണ്ടതോെത്. നോടം യൈോഷടം ചൂണ്ടിക്ോെിച്ില്ലോവ�ങ്ില് 
ഒരകു െ്യക്തിയക്ോ, െ്യക്തികള്യക്ോ, യൈോഷകരമോകകുടം 
എന്കുള്ള െ്യക്തമോ� ആെശ്യമകുള്ള സന്ദര്ഭത്ിലല്ലോ
വത മ്കുള്ളെവരക്കുറിച്ത് യൈോഷടം പറ�ോന് പോടില്ല. 
കൂടോവത അതത് വത്ത് ചൂണ്ടിക്ോെിക്കുന്തത് മോത്രടം 
ആ�ിരിക്െടം, അല്ലോവത ആ െ്യക്തി�കുവട സ്ഭോ
െവത് യമോശമോ�ി ചിത്രീകരിക്കുന്തത് ആകരകുതത്.

എന്ോല് നോടം െോക്ില് പല സമ�ത്കുടം വത്കുന്കു 
എന്ത് നമകുക്റി�ോടം. �ോയക്ോൈത് 3:2 പറ�കുന്കു, 
“നോടം എല്ലോെരകുടം പലതിലകുടം വത്ിയപ്ോകകുന്കു; ഒരകു
ത്ന് െോക്ില് വത്ോതിരകുന്ോല് അെന് ശരീരവത് 
മകുഴകുെനുടം കടിഞെോെിടകു നടത്കുെോന് ശക്തനോ
�ി സല്ഗകുെപൂര്ത്ി�കുള്ള പകുരകുഷന് ആകകുന്കു.” 
വചറി� അെ�െവമങ്ിലകുടം നോെത് അടംഗങ്ങളകുവട 
കൂടത്ില് അനീതി�കുള്ളതകുടം െളവര കകുഴപ്ങ്ങള് 
െരകുത്ിെയ്കകുന്തമോവെന്ത് തകുടര്ന്കുടം �ോയക്ോൈത് 
പറ�കുന്കു. മത്ോ. 12:34 നയമ്ോടത് ഇങ്ങവന പറ�കു
ന്കു, “... ഹൃൈ�ടം നിറഞെകു കെി�കുന്തില് നിന്
യല്ലോ െോ�ത് സടംസോരിക്കുന്തത്”. അങ്ങവന ൈകുഷിച് 
ഹൃൈ�മോെത് നമകുക്കുള്ളവതങ്ില് ൈകുഷിച് കോര്യങ്ങള് 
മോത്രയമ അതില് നിന്ത് പകുറത്കു െരിക�കുള്ളകു.

മ്കുള്ളെവരക്കുറിച്ത് യൈോഷടം പറഞെകു പരത്കുന്
തിവനതിവര െളവര ഫലെത്ോ�ി ഉപയ�ോഗിക്കു
െോന് കഴി�കുന് ഒരകു യെൈഭോഗമോെത് ആെര്ത്നടം 
13:14. പല കോര്യങ്ങളകുടം അെിവട പരോമര്ശിക്കുന്
തിവറെ കൂവട മ്കുള്ളെവരക്കുറിച്കു പറ�കുന് യൈോ
ഷങ്ങവള�കുടം കകുറിച്ത് അെിവട പറ�കുന്കു. അെിവട 
ഇങ്ങവന പറ�കുന്കു, “നീ നല്ലെണ്ണടം അയന്ഷെെകുടം 
പരിയശോധന�കുടം െിസ്തോരെകുടം കഴിയക്െടം”. മവ്ോരകു 
തരത്ില് പറഞെോല് നിങ്ങള് യകള്ക്കുന്വതന്കുടം, 
മ്കുള്ളെവരക്കുറിച്കുള്ള യൈോഷങ്ങള് പറഞെകുവകോ
ണ്ടകുള്ളെ എന്കുടം െിശ്സിക്കുെോന് പോടില്ല. യകടതകു 
സത്യയമോ എന്റി�കുെോന് അയന്ഷിക്കുക�കുടം പരി
യശോധിക്കുക�കുടം വചയ്കുെോന് ഇെിവട പറ�കുന്കു. 
അങ്ങവന മ്കുള്ളെവരക്കുറിച്ത് പറ�കുന് എന്ത് യൈോ
ഷങ്ങളകുടം െിശ്സിക്ോവത, ആൈ്യടം തവന് യെണ്ട 
പരിയശോധനകള് നടത്കുക. പിശോചത് നവമ് കലഹി
പ്ിക്കുെോനുടം യെര്തിരിക്കുെോനുടം ശ്രമിക്കുന്കു. നമ്ള് 
പരസ്പരടം കടിക്കുന്തകുടം െിഴകുങ്ങകുന്തകുടം പിശോചിനത് 
സയന്ോഷമോെത്, അങ്ങവന നോടം നമ്കുവട െിളി�കുടം 
തിരവഞെടകുപ്കുടം ഉറപ്ോക്കുന്തില് നിന്കുടം അെന് 
നവമ് തട�കുന്കു.
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തിരകുവെഴകുത്ിവല ജീെവറെ െചനവത്, സത്യ
സയന്ദശവത് നോടം പിടിച്കു വകോയള്ളണ്ടതോെത്. 
െോ�ിവല െോക്കുകളിലൂവട�കുടം, അച്ടിക്വപ്ട 
െോക്കുകളിലൂവട�കുടം ശകുഷ്കോന്ിയ�ോടകുടം സ്ിരപരി
ശ്രമയത്ോടകുടം പരസ്യമോക്െടം. അങ്ങവന എഴകുത്കു
കളകുവട പ്രചരെ യെല ശകുഷ്കോന്ിയ�ോടകുടം സ്ിര
പരിശ്രമയത്ോടകുടം പകുയരോഗമിക്െടം. ഇങ്ങവന 
വചയ്ക�ില് നിങ്ങവള തിരവഞെടകുക്കുന്തിനു മോ
ത്രമല്ല മ്കുള്ളെര് നോമനിര്യദേശിക്വപ്ടകുെോനുടം തി
രവഞെടകുക്വപ്ടകുെോനുടം കൂടി ഇതത് സഹോ�ിക്കു
ന്കു. ദൈെെചനവത് സത്യമോ�ി മ്കുള്ളെര് 
െിലമതിയക്ണ്ടതിനു ഞങ്ങള് ദൈെെചനടം തവന് 
ഉപയ�ോഗിക്കുന്കു: “നിവറെ െചനടം അതി െിശകുദ്ധ
മോകകുന്കു അതകുവകോണ്ടത് അടി�നത് അതത് പ്രി�മോ
കകു ന്കു ”  ( സ ങ് ീ .  1 1 9 : 1 4 0 ) .  “ ഞ ോ ന് 
പ്രസ്തോെിച്ിരിക്കുന്കു; ഞോന് നിെര്ത്ിക്കുടം; ഞോന് 
നിരൂപിച്ിരിക്കുന്കു; ഞോന് അനുഷ്ഠിക്കുടം” (വ�ശ. 
46:11).

�യഹോെ�കുവട സമര്പ്ിത മക്ളില് ഒരോവളന് 
നില�ില് അതിവന നോടം കോലിനു ൈീപെകുടം പോതയ്കകു 
പ്രകോശെകുമോ�ി ഉപയ�ോഗിക്കുന്കു! കൂടോവത, െിശ്
സ്തവരങ്ില് കഴി�കുന് െിധത്ില് മ്കുള്ളെരിയലക്ത് 
യനേഹയത്ോവട സഹോ�ഹസ്തടം നീടകുെോന് ഞങ്ങള് 
തോതത്പര്യവപ്ടകുടം. ഇെിവട സ്ോര്ത്ഥപരമോ� സ്ന്
തോതത്പര്യങ്ങവളക്കുറിച്ത് ചിന്ിക്കുന്ില്ല. മറിച്ത് 
അമൂല്യമോ� ഈ സയന്ദശടം വകോണ്ടത് മ്കുള്ളെവര 
സഹോ�ിക്കുെോന് നിസ്ോര്ത്ഥമോ�ി ശ്രമിക്കുന്കു. 
ഇതത് അറി�കുക എന്ോല് യലോക ജനതയ�ോടത് യെ
ര്വപടിരിക്കുക എന്ോെത്. നോടം യലോകത്ില് ഉള്ള
െരോെത് എങ്ിലകുടം, യലോകക്ോരല്ല.

സമര്പെണം ടചയ്ാതിരിക്ുന്ത് നമ്ുടെ 
തിരടഞെെുപെിടന തെയുന്ു

ഈ ൈകുഷ്യലോകത്ില് നടക്കുന് തിരവഞെടകുപ്ില് 
െിെിധ തിന്കള് വചയ്കുന്െര് െവര തിരവഞെടകുക്
വപ്ടകുന്കു. എന്ോല് ദൈെത്ിവറെ തിരവഞെടകുപ്ില് 
അങ്ങവന അല്ല. 1 വകോരി. 6:9-11 നമ്കുവട തിരവഞെ
ടകുപ്ിവന തട�കുന് ചില കോര്യങ്ങവളപ്്ി അവപ്ോസ്തല
നോ� പൗവലോസത് പറ�കുന്കു. “അന്യോ�ടം വചയ്കുന്െര് 
ദൈെരോജ്യടം അെകോശമോക്കുക�ില്ല എന്ത് അറി�കു
ന്ില്ലയ�ോ? നിങ്ങവളത്വന് െഞ്ിക്ോതിരിപ്ിന്; 
ൈകുര്നടപ്കുകോര്, െിഗ്രഹോരോൈികള്, െ്യഭിചോരികള്, 
സ്�യഭോഗികള്, പകുരകുഷകോമികള്, കള്ളന്ോര്, അത്യോ
ഗ്രഹികള്, മൈ്യപന്ോര്, െോെിഷ്ഠോെക്ോര്, പിടിച്ിപറി
ക്ോര് എന്ിെര് ദൈെരോജ്യടം അെകോശമോക്കുക�ില്ല. 
നിങ്ങളകുടം ചിലര് ഈ െകക്ോരോ�ിരകുന്കു; എങ്ിലകുടം 
നിങ്ങള് കര്ത്ോെോ� യ�ശകുക്ിസ്തകുെിവറെ നോമത്ിലകുടം 
നമ്കുവട ദൈെത്ിവറെ ആത്ോെിനോലകുടം നിങ്ങവളത്
വന് കഴകുകി ശകുദ്ധീകരെെകുടം നീതീകരെെകുടം പ്രോപിച്ി
രിക്കുന്കു”. നമകുക്ത് നവമ് മോ ി്വ�ടകുക്കുെോന് കഴി�കുടം. 
ദൈെത്ിവറെ തിരവഞെടകുപ്ില് ഉള്വപ്ടെവമങ്ില് 
നമ്കുവട െിളിവ��കുടം തിരവഞെടകുപ്ിവന�കുടം തട�കുന് 
അത്രടം സ്ഭോെങ്ങവള നോടം ഉയപക്ഷിയക്ണ്ടതോെത്. 

സമോനമോ�ി അവപ്ോസ്തലനോ� പൗവലോസത് 
എവഫ. 5:15 ലകുടം ഉപയൈശിക്കുന്കു: “ആക�ോല് 
പ്രി�മക്ള് എന്യപോവല ദൈെവത് അനുകരിപ്ി
ന്. ക്ിസ്തകുെകുടം നിങ്ങവള യനേഹിച്കു നമകുക്കുയെണ്ടി 
തവന്ത്ോന് ദൈെത്ിനു സൗരഭ്യെോസന�ോ� 
െഴിപോടകുടം �ോഗെകുമോ�ി അര്പ്ിച്തകുയപോവല യനേ
ഹത്ില് നടപ്ിന്. ൈകുര്ന്ടപ്കുടം �ോവതോരകു അശകുദ്ധി
�കുടം അത്യോഗ്രഹെകുടം നിങ്ങളകുവട ഇട�ില് യപര്പറക 
യപോലകുടം അരകുതത്; അങ്ങവന ആകകുന്കു െിശകുദ്ധന്ോ
ര്ക്ത് ഉചിതടം. ചീത്ത്രടം, വപോടവച്ോല്, കളിെോക്ത് 
ഇങ്ങവന യചര്ച്�ില്ലോത്െ ഒന്കുടം അരകുതത്; യസ്തോത്ര
മയത്ര യെണ്ടതത്. ൈകുര്ന്ടപ്കുകോരന്, അശകുദ്ധന്, െിഗ്ര
ഹോരോധി�ോ� ദ്െ്യോഗ്രഹി ഇെര്ക്ത് ആര്ക്കുടം ക്ിസ്തകു
െിവറെ�കുടം ദൈെത്ിവറെ�കുടം രോജ്യത്ില് അെകോശടം 
ഇല്ല എന്കു നിങ്ങള് അറി�കുന്കുെയല്ലോ”. ഇത്രടം 
വത്ോ� പ്രെൃത്ികള് സ്�ടം അറിഞെകുവകോണ്ടത് 
നിലനിര്ത്കുന്െര്ക്ത് ദൈെത്ിവറെ തിരവഞെടകു
ക്വപ്ടെരില് ഒരോളോകകുെോന് കഴി�ില്ല. �ഥോര്ത്ഥ 
പശ്ോത്ോപയത്ോവട ദൈെത്ിവറെ അടകുക്ല് നോടം 
െരിക�കുടം യ�ശകുെിലൂവട�കുടം യ�ശകുെിവറെ മഹോമ
റകുെില �ോഗത്ിലൂവട�കുടം ലഭിച് ക്ഷമവ� സ്ീകരി
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ക്കുക�കുടം വചയ്ോല് നമ്കുവട പോപങ്ങളില് നിന്കുടം 
കഴകുകവപ്ടോടം. വ�ശ. 1:18 ല് പറ�കുന്കു, “നിങ്ങളകുവട 
പോപങ്ങള് കടകുഞ്കുെപ്ോ�ിരകുന്ോലകുടം ഹിമടം യപോവല 
വെളകുക്കുടം; രക്തോടംൈരടം യപോവല ചകുെപ്ോ�ിരകുന്ോ
ലകുടം പഞെി യപോവല ആ�ിത്ീരകുടം”. 1 യ�ോഹ. 1:7 
ല്, “അെന് [�യഹോെ] വെളിച്ത്ില് ഇരിക്കുന്
തകുയപോവല നോടം വെളിച്ത്ില് നടക്കുന്കു എങ്ില് 
നമകുക്കു തമ്ില് കൂടോയ്മ�കുണ്ടത്. അെവറെ പകുത്രനോ� 
യ�ശകുെിവറെ രക്തടം സകല പോപെകുടം യപോക്ി നവമ് 
ശകുദ്ധീകരിക്കുന്കു”.

ആ സമര്പ്െടം അനിെോര്യമോവെന്ത് 
യ�ോഹ. 3:15,16,36 ലകുടം കോെിച്ിരിക്കു
ന്കു. ഈ െോക്യങ്ങളില് പറഞെിരി
ക്കുന് നിത്യതവ�, നിത്യജീെവന 
ദകെശമോക്കുന്തത് പകുത്രനിലകു
ള്ള െിശ്ോസവത് അടിസ്ോന
വപ്ടകുത്ി�ോെിരിക്കുന്തത്. 
സമര്പ്െടം കൂടോവത – സ്ന് 
ഇഷ്െകുടം യലോക ഇഷ്െകുടം 
തള്ളി കളഞെത് ദൈെത്ി
വറെ ഇഷ്ടം സ്ന് ഇഷ്മോ
�ി സ്ീകരിച്െര്ക്ല്ലോവത 
– ആര്ക്കുടം ക്ിസ്തകുെിവറെ 
ശരീരത്ിയലക്കു െരകുെോന് 
ആകില്ല (എവഫ. 1:22,23), 
ശിരസ്സത് എന് രീതി�ില് 
ക്ിസ്തകുെകുമോ�ി ൈന്ടം പകുല
ര്ത്കുെോനുടം ആകില്ല (എവഫ. 
1:10). നമകുക്കുയെണ്ടി വചോരി�
വപ്ട ക്ിസ്തകുെിവറെ രക്തത്ിലകു
ള്ള െിശ്ോസത്ോല് ദൈെത്ിനു 
മകുന്പില് നോടം നീതീകരിക്വപ്ടിരിക് 
വകോണ്ടത് നോടം അത്രത്ില് നീതീകരിക്
വപ്ടത് ക്ിസ്തകുെിവറെ മറകുെില�കുവട പകുെ്യത്ിലൂവട 
ദൈെത്ിനു െിശകുദ്ധെകുടം സ്ീകോര്യെകുമോ�ിത്ീര്ന്ത് 
ശരീരവത് �ോഗമോ�ി സമര്പ്ിക്കുെോന് ക്ഷെിക്
വപ്ടിരിക്കുന്കു (യറോമ. 12:1). ദൈെയത്ോടത് ഉടമ്ടി 
ൈന്ത്ില് ഏര്വപ്ടകുെോന് തക്െണ്ണടം ദൈെത്ി
വറെ ൈൃഷ്ി�ില് അെവര സ്ീകോര്യമോക്ിത്ീര്ത് 
അെരകുവട െിശ്ോസത്ിലകുള്ള നീതീകരെവത് ഉപ
യ�ോഗിക്ോത് പക്ഷടം ദൈെത്ില് നിന്കു ലഭിക്കുന് 
ഈ കൃപ (ആനുകൂല്യടം) പോഴോക്ി കള�കുന്കു (2 
വകോരി. 6:1).

ക്ിസ്തകുെില് നിലവകോള്ളെവമങ്ില് യകെലടം 
സമര്പ്െടം മോത്രടം യപോരോ എന്ത് തിരകുവെഴകുത്കു
കള് െ്യക്തമോ�ി കോെിച്കു തരകുന്കു. സമര്പ്െടം 
നമകുക്ത് െോതില് തകുറന്കു തന്ത് ഒരകു നിലനില്പ്കുടം 
ഒരകു ൈന്െകുടം ദൈെീക െോഗ്ദത്ങ്ങളകുവട പിന്ൈ
ലെകുടം യപ്രോത്ോഹനെകുടം നല്കി നവമ് യനര്െഴിവ� 
നടത്കുന്കു. എന്ോല് ക്ിസ്തകുെിവറെ ശരീരത്ിയന്
ലകുള്ള ഈ നില്പ്ത് നിലനിര്ത്െവമങ്ില് യനേഹ
ത്ിവറെ�കുടം ആരോധന�കുവട�കുടം വതളിെകുകളോ� 
ഫലങ്ങവള പകുറവപ്ടകുെിയക്ണ്ടതത് അനിെോര്യമോെത്. 

ഇതത് ഗകുരകു മകുന്ിരിെള്ളി�കുവട ഉപമ�ിലൂവട 
െിശൈീകരിച്ിരിക്കുന്കു, “എന്ില് കോ

യ്കോത് വകോവമ്ോവക്�കുടം അെന് 
നീക്ി കള�കുന്കു; കോയ്കകുന്

വതോവക്�കുടം അധികടം ഫലടം 
കോയയ്കണ്ടതിനു വചത്ിവെടി
പ്ോക്കുന്കു” (യ�ോഹ. 15:2). 
ദൈെത്ിവറെ സമര്പ്ിത
നോ� ദപതല് നിരന്രടം 
ക്ൂശകു ചകുമയക്ണ്ടതോെത്. 
നമ്കുവട ജ്ത്ിവറെ ൈല
ഹീനതകയളോടകു നോടം യപോ
രോടകുന്തിനനുസരിച്ോെത് 
നമ്കുവട െിശ്സ്തത നില
വകോള്ളകുന്തത്. എത്ര െലി� 
സകുഹൃതത് ൈന്ങ്ങള് തക

ര്ന്ോലകുടം ശത്രകുത ജ്ലിക്വപ്
ടകുയമ്ോഴകുടം സമര്പ്ിതവരന് 

നില�ില് ക്ൂശകുെഹിക്കുന്തി
ലകുള്ള നമ്കുവട െിജ�ടം അടങ്ങി�ി

രിക്കുന്തത് സത്യത്ിനുടം നീതി�കുവട 
എല്ലോ തത്ങ്ങളിലകുടം നിലവകോള്ളകുെോ

നുള്ള സന്ദ്ധത�ിലോെത്. നോടം അങ്ങവന 
ക്ിസ്തകുെിവറെ ശിഷ്യനോകകുെോന് യപ്രരിപ്ിക്വപ്ടകു
ന്കു. ആ�തിനോല് ക്ൂശത് യകെലടം ഉ�ര്ത്കുക�ല്ല 
മറിച്ത് മരെയത്ോളടം െിശ്സ്തതയ�ോവട െഹിക്െടം. 
“തവറെ ക്ൂശത് എടകുത്കുവകോണ്ടത് എവറെ പിന്ോവല 
െരോത്െനുടം എവറെ ശിഷ്യനോ�ിരിപ്ോന് കഴി�കുക
�ില്ല” (ലൂവക്ോ. 14:27).

ഈ െിഷ�വത് നോടം കൂടകുതലോ�ി മനസിലോ
ക്കുയമ്ോള്, ന്യോ�പ്രമോ െ പ്രകോരടം പ്രോ�പൂര്ത്ി
�ോകകുന് പ്രോ�മോ� മകുപ്തത് െ�സത് എത്ി�യപ്ോള് 
തവന് നമ്കു വട കര്ത്ോെത് തവറെ ക്ൂശത് എടകുത്കു 

െിേ്ൊസത്തൊലുള്ള  
നീതീ�രണും

യ�ശകുെിവന രക്ഷിതോെോ�ി  
െിശ്സിക്കുക.

സമര്പ്ണും
ഒരകു നിലപോടോെത്, ഒരകു ൈന്മോെത്,  

ഒരകു പ്രതിഷ്ഠ�ോെത്,  
ദൈെീക െോഗ്ദത്ങ്ങളകുവട  

പിന്ൈലെകുടം യപ്രോത്ോഹനെകുമോെത്.
സ്ന് ഇഷ്മല്ല ദൈെത്ിവറെ  

ഇഷ്ടം വച�ത് െിന്
“സയഹോൈരന്ോയര, ഞോന് ദൈെത്ിവറെ 

മനസ്സലിെത് ഓര്പ്ിച്കു നിങ്ങവള പ്രയൈോധിപ്ി
ക്കുന്തത്: നിങ്ങള് ൈകുദ്ധി�കുള്ള ആരോധന
�ോ�ി നിങ്ങളകുവട ശരീരങ്ങവള ജീെനുടം 
െിശകുദ്ധി�കുടം ദൈെത്ിനു പ്രസോൈെകു

മകുള്ള �ോഗമോ�ി സമര്പ്ിപ്ിന്. 
ഇതകു നിങ്ങളകുവട ന്യോ�മോ� 

ശകുശ്രൂഷ�യല്ലോ”. 
യറോമ. 12:1
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എന്കു കോെോടം. വപവടന്കു തവന് തോന് പ്രെോചക
നോ� യ�ോഹന്ോവറെ മകുമ്ില് യ�ോര്ദേോനില് വെച്കു 
തവന് ഏല്പ്ിക്കുക�കുടം, അങ്ങവന മരെപര്യന്ടം 
തോന് വചയ് ഈ പൂര്ണ്ണ സമര്പ്െവത് ജലനേോ
നത്ോല് പ്രൈര്ശിപ്ിച്കു കോെിക്കുക�കുടം വചയ്കു. 
അതിനു യശഷടം ദൈെത്ിവറെ പരിശകുദ്ധോത്ോെിനോ
ല് ഉല്പോൈിതനോ� യശഷടം മൂന്ര െര്ഷയത്ോളടം 
ആലങ്ോരികമോ�ി, പ്രതീകോത്കമോ�ി യ�ശകു ക്ൂശകു 
െഹിച്കു. നമ്കുവട ക്ൂശകുമോ�ി തോരതമ്യവപ്ടകുത്ി
�ോല് യ�ശകുെിവറെ ക്ൂശത് പോപത്ില് നിന്കുടം യെ
ര്തിരിഞെ ജീെിതവത്�ല്ല കോെിച്ിരിക്കുന്തത്. 
എന്കുവകോവണ്ടന്ോല്, യ�ശകു അന്കുെവര�കുടം പോ
പത്ില് നിന്കുടം യെര്വപടകു ജീെിച്ിരകുന്കു, തോന് 
“പോപടം അറി�ോത്െന് ആ�ിരകുന്കു” (2 വകോരി. 
5:21). എപ്ിഫനി പോള� സമര്പ്ിതരകുവട പ്രത്യോശ
�ില് മരെയത്ോളടം സമര്പ്െടം വചയ്െരോ� നോടം 
യ�ശകുെിവറെ കോല്ച്കുെടത് പിന്വചയല്ലണ്ടതോെത്. 
ബ്ൈര് യജോണസന് കകുറച്ത് െിെരങ്ങള് ഇതിവനക്കു
റിച്ത് നല്കകുന്കു.

ജീെനിയലക്കുള്ള സമര്പ്െടം സകുെിയശഷ�കുഗ 
അെസ്കള്ക്ല്ല സഹസ്ോബ്ദ�കുഗ അെസ്ക
ള്ക്ോെത് അനുഗകുെമോ�ിരിക്കുന്തത്. എന്കുവകോ
വണ്ടന്ോല് ആ സമര്പ്െടം ഒരകുെവന െിശകു
ദ്ധി�ിന് വപരകുെഴി�ിയലക്ത് ന�ിക്കുന് 
സമര്പ്െടം ആെത്. ഈ െിശകുദ്ധി
�ിന് വപരകുെഴി രോജ്യത്ിവറെ 
ഭൗമീകെശത്ില് പ്രെര്ത്നടം 
ആരടംഭിക്കുെോനോ�ി രോജ്യ
സ്ോപനയ്കോ�ി കോത്ിരി
ക്കുന്കു. പോപപരിഹോര ഉയദേ
ശ്യത്ിനോ�ി ദൈെത്ിവറെ 
സന്ിധി�ില് കര്ത്ോെത് തവറെ 
രണ്ടോമവത് പോപ�ോഗടം വകോ
ണ്ടകുെരകുന്തിനു മകുന്പത് അതിനു പ്ര
െര്ത്ിക്കുെോനോകില്ല. കോെകുെോന് 
കഴി�ോത്െ�ില് പ്രത്യോശ�കുള്ള ഒരകു 
െിശ്ോസമോെത് സകുെിയശഷ�കുഗ െ്യെസ്
കള് ആെശ്യവപ്ടകുന്തത്. കര്ത്ോെത് െിശ്ോസിവ� 
കഷ്ോനുഭെത്ിനു െിടകുവകോടകുക്കുവമങ്ിലകുടം ആ 
കോലത്ത് കോഴ്ച�ോലല്ല കര്ത്ോെിലകുള്ള െിശ്ോസ
ത്ോല് നടക്കുന് െിശ്ോസടം യെണ്ടി�ിരകുന്കു. െളവര 
െ്യക്തെകുടം സടംക്ഷിപ്െകുമോ� ഒരകു പ്രസ്തോെന ഞങ്ങള് 
മകുയന്ോടകു െയ്കകുന്കു: സ്�ത്ിനുടം യലോകത്ിനുടം യന

വര�കുള്ള സ്ന് ഇഷ്ങ്ങവള തകുറന് മനയസ്സോവട മരിപ്ി
ച്ത് എല്ലോ കോര്യങ്ങളിലകുടം ദൈെത്ിവറെ ഇഷ്ടം സ്ന് 
ഇഷ്മോ�ി സ്ീകരിച്കുവകോണ്ടത് മരെപര്യന്മകുള്ള 
ഒരകു സമര്പ്െമോെത് എപ്ിഫനി പോള� സമര്പ്ിതര് 
വചയ്കുന്തത്. പോപടം ഉന്തി പ്രോപിക്കുന്ിടയത്ോളടം, 
സോത്ോന് ഈ യലോകത്ിവറെ ദൈെമോ�ി തകുടരകുന് 
കോലയത്ോളടം കര്ത്ോെിയനോടകു െിശ്സ്തരോ�ിരിക്കു
ന്െര് പോപത്ിയനോടത് എതിര്ത്ത് നീതിയ�ോടകുള്ള 
തവറെ ശകുശ്രൂഷ�ില് മരെയത്ോളടം തവറെ അെകോ
ശങ്ങള് ൈലി വചയയ്ണ്ടതകുണ്ടത്. എതിര്യക്ണ്ടതോ� 
ൈകുഷ്സോഹചര്യങ്ങള് ഇത്രടം പോത�ില് ക്ഷീെിപ്ി
ച്ത് ജീെവന എടകുത്കു കള�കുടം. അതകുവകോണ്ടത് സമ
ര്പ്െത്ില് െിശ്സ്തനോ�ിരിക്െവമങ്ില് അെന് 
മരെത്ിയലക്ത് ന�ിക്ോെകുന് സോഹചര്യങ്ങള്ക്ത് 
ഇട�ിലകുടം ദൈെയെലക്ോ�ി സ്�ടം സമര്പ്ിയക്
ണ്ടതത് ആെശ്യമോെത്. ഇയപ്ോഴവത് സോഹചര്യടം 
മോത്രമല്ല െിശ്സ്തരകുവട മരെെകുമോ�ി ഇടവപടകുന്
തത്, അെര് ഓയരോരകുത്രകുടം ശകുശ്രൂഷ�കുവട ഉടമ്ടി 
ഉണ്ടോക്കുെോന് ക്ഷെിക്വപ്ടെരോെത്. ആ ഉടമ്ടി 
സ്�ത്ിനുടം യലോകത്ിനുടം മരിക്കുക�കുടം, ദൈെ
ത്ിനോ�ി ജീെിക്കുക�കുടം വചയ്കുക എന്തോെത്  
(E 4. P. 422).

എനിക്ത് ക്ിസ്തകുെിവറെ ശിഷ്യനോകെവമ
ന്കുടം എന്ോല് എനിക്ത് വെള്ളത്ോല് 

ഇയപ്ോള് നേോനടം കഴിക്ോനോകില്ല 
എന്കുടം ചിലര് പറയഞെക്ോടം. 
എന്ോല് നിങ്ങള് അതിവനക്കു
റിച്ത് െിചോരവപ്യടണ്ടതില്ല; 
പിന്ീടത് ജലനേോനടം വചയ്കുന്
തിനു മകുന്പത് ഹൃൈ�ത്ില് 
�ഥോര്ത്ഥ നേോനടം നിങ്ങള്ക്കു 
വചയ്ോെകുന്തോെത്. ദൈെ
യത്ോടകുള്ള നിങ്ങളകുവട പ്രതി

ഷ്ഠ�ോെത് അതോ�തത് സമര്പ്െടം 
ആെത് �ഥോര്ത്ഥ നേോനടം. നിങ്ങള് 

ഒരകു ശിക്ഷ്യനോ�ി മോറകുക�ോെത്. അതകു 
നിങ്ങവള പരിശകുദ്ധോത്ോെത് പ്രോപിക്കുെോന് 

പ്രോപ്നോക്കുന്കു. സമര്പ്െടം വചയ്െര് തീര്ച്�ോ
�കുടം തങ്ങളകുവട ഹൃൈ�ത്ിലകുണ്ടോ� സമര്പ്െവത് 
മ്കുള്ളെരകുവട മകുന്പില് ജലനേോനത്ോല് കോെിയക്
ണ്ടതോെത്. ഒരകുെന് ഹൃൈ�ത്ില് സമര്പ്െടം വച
യ്ോത് പക്ഷടം ജലനേോനടം തികച്കുടം വെള്ളത്ിലകുള്ള 
ഒരകു കകുളി മോത്രമോെത്. എന്ോല് ജലനേോനടം വചയ്കു

“നിങ്ങള്ക്  
ദൈെത്തികറെ  
കൃപ െഭിച്ചതട്  

െ്ര്ത്ഥമൊയിത്തീരരതട്  
എന്നു ഞങ്ങള്  

സഹപ്വൃത്തി്ൊരൊയി  
നിങ്ങകള പ്ന�ൊധിപ്ിക്ന്നു” 

2 ക�ൊരി. 6:1
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െോന് അനുയ�ോജ്യമോ� സന്ദര്ഭടം ദകെന്ിടകുടം അതത് 
വചയ്ോതിരിക്കുന്തത് ദൈെത്ിനു പ്രസോൈകരമല്ല. 
എന്ോല് നിങ്ങളകുവട ഹൃൈ�വത്�കുടം ജീെവന�കുടം 
എയപ്ോള് യെെവമങ്ിലകുടം നിങ്ങള്ക്ത് ദൈെത്ിനു 
സമര്പ്ിക്ോടം. നിങ്ങള്ക്ത് ദൈെത്ിയറെതോകോടം. 
പോപടം ക്ഷമിച്കുവകോണ്ടകുള്ളതകുടം ഹൃൈ�വത്�കുടം മന
സിവന�കുടം ഭരിക്കുന് പോപക്ഷമ�കുവട�കുടം സയന്ോ
ഷത്ിവറെ�കുടം ദൈെത്ിവറെ സമോധോനത്ിവറെ�കുടം 
അനുഗ്രഹങ്ങള് നിങ്ങള്ക്ത് പ്രോപിക്ോടം.

ദദവടത്യും കകിസ്തുവിടനയും 
ക�സാദിപെിക്ുന്ത് സര്വ്വക�ധാനം

1986 വല വസ്പഷ്യല് ൈിസിനസ്സത് മീ്ിടംഗില് ബ്ൈര് 
ൈര്െോ്ത് ്ബ്്യകു. വഹ്ത് മോന് സയഹോൈരങ്ങള്ക്കു 
മകുന്ില് ഈ സത്യടം നല്കി: “സയഹോൈരങ്ങവള, 
നമ്ള് ഒരകു ജനപ്രീതി മത്രത്ിലോ�ിരിക്െടം 
എന്കു ഞോന് െിചോരിക്കുന്ില്ല. ഞോന് ഒരകു ജനപ്രീതി 
മത്രത്ിലല്ല എന്കു ഞോന് കകുയറ െര്ഷങ്ങള്ക്കു 
മകുന്പത് തീരകുമോനിച്തോെത്! നമ്കുവട െോ�നക്ോവര 
പ്രീതിവപ്ടകുത്കുെോന് ഞോന് ആഗ്രിഹക്കുന്ില്ല. 
മറിച്ത് �യഹോെവ� പ്രീതിവപ്ടകുത്കുെോനോെത് ഞോന് 
ആഗ്രഹിക്കുന്തത്.

അതകുവകോണ്ടത് നമ്കുവട െിളി�കുടം തിരവഞെടകുപ്കുടം 
ഉറപ്ോക്കുെോന് നോടം യലോകത്ിവറെ അഭിപ്രോ�ങ്ങ
വളക്കുറിച്ല്ല, മറിച്ത് ദൈെവത്�കുടം ക്ിസ്തകുെിവന
�കുടം പ്രീതിവപ്ടകുത്കുെോനോെത് ആൈ്യടം ചിന്ിയക്ണ്ട
തത്. അവപ്ോസ്തലന് 1 വകോരി. 10:31 ല് പറ�കുന്കു, 
“ആക�ോല് നിങ്ങള് തിന്ോലകുടം കകുടിച്ോലകുടം എന്കു 
വചയ്ോലകുടം എല്ലോടം ദൈെത്ിവറെ മഹത്ത്ിനോ�ി 
വച�ത് െിന്”. കൂടോവത നമ്ള് ക്ിസ്തകുെിവന�കുടം പ്രീ
തിവപ്ടകുത്െടം. നോടം ദൈെവത് പ്രീതിവപ്ടകുത്കുന്
െരകുടം ക്ിസ്തകുെിവന പ്രീതിവപ്ടകുത്കുന്െരകുടം ആ�ി
രകുന്ോല് നമ്കുവട െിളി�കുടം തിരവഞെടകുപ്കുടം നമകുക്ത് 
ഉറപ്ോക്ോടം.

2 തിവമോ. 2:4 പറ�കുന്കു, “പട യചര്ത്െവന പ്രസോ
ൈിപ്ിയക്ണ്ടതിനു �ോവതോരകു പട�ോളി�കുടം ജീെന കോ
ര്യങ്ങളില് ഇടവപടോതിരിക്കുന്കു”. ആരോെത് നവമ് 
തിരവഞെടകുത്ിരിക്കുന്തത്? മ്ോരകുമല്ല നമ്കുവട സ്
ര്ഗീ� പിതോെകുടം, നമ്കുവട കര്ത്ോെോ� യ�ശകുക്ി
സ്തകുെകുടം ആെത്. അെര് നവമ് ക്ിസ്തീ� യസന�ിവല 
പട�ോളികളോകകുെോന് തിരവഞെടകുത്ിരിക്കുന്കു. 
അതിന് പ്രകോരടം നമ്ള് ഇങ്ങവന പോടകുന്കു, “ക്ി
സ്തീ� പട�ോളികവള മകുയന്ോടത്, യ�ശകുെിന് ക്ൂശത് 
മകുയന്ോടകുവെച്കുവകോണ്ടത്, യപോരിയലക്കു പടയ�റകുക”.

പ്രസക്തമോ� മവ്ോരകു യെൈഭോഗമോെത് വകോവലോ. 
3:22,23, “ൈോസന്ോവര, ജ്പ്രകോരമകുള്ള �ജമോന
ന്ോവര സകലത്ിലകുടം അനുസരിപ്ിന്; മനുഷ്യവര 
പ്രസോൈിപ്ിക്കുന്െവരയപ്ോവല ൈൃഷ്ിയസെകളോല
ല്ല, കര്ത്ോെിവന ഭ�വപ്ടകുവകോണ്ടകു ഹൃൈ�ത്ി
വറെ ഏകോഗ്രതയ�ോവട അയത്ര അനുസരിയക്ണ്ടതത്. 
നിങ്ങള് വചയ്കുന്വതോവക്�കുടം, മനുഷ്യര്വക്ന്ല്ല 
കര്ത്ോെിനത് എന്യപോവല വച�ത് െിന്”.

യറോമ. 15:1,2,3 ശ്രദ്ധിക്കുക, “എന്ോല് ശക്ത
രോ� നോടം അശക്തരകുവട ൈലഹീനതകവള ചകുമക്കു
ക�കുടം നമ്ില് തവന് പ്രസോൈിക്ോതിരിക്കുക�കുടം 
യെെടം. നമ്ില് ഓയരോരകുത്ന് കൂടകുകോരവന നന്
ക്ോ�ിടത് ആത്ീകെര്ദ്ധനക്കു യെണ്ടി പ്രസോൈിപ്ി
യക്െടം... ക്ിസ്തകുെകുടം തന്ില്തവന് പ്രസോൈിച്ില്ല”. 
നമ്ള് ദൈെവത് പ്രീതിവപ്ടകുത്കുന്െരോകകുെോന് 
എയപ്ോഴകുടം ശ്രദ്ധിയക്ണ്ടതോെത്.

യ�ശകുെിവനക്കുറിച്കുടം അെവറെ രോജ്യത്ിവറെ 
സയന്ദശവത്ക്കുറിച്കുടം യ�ശകുെിവറെ കോലത്കുള്ള
െര് അെജ്ഞയ�ോവട യചോൈിച്കു, നസയറത്ില് 
നിന്കുടം െല്ല നന്�കുടം െരകുയമോ? വ�രകുശയലമിവറെ 
അടകുത്കുള്ള ൈോെീൈിവറെ പടെമോ� യൈതത് ലയഹ
മില് ആെത് യ�ശകു ജനിച്തത് എന്ല്ല, മറിച്ത് നസ
യറത്ിലോെത് അെന് ജനിച്തത് എന്ോെത് അെര് 
കരകുതി�തത്. യ�ോഹ. 7:48 ലകുടം സമോനമോ� ഒരകു 
യചോൈ്യടം പരോമര്ശിക്കുന്കു, “പ്രമോെികളില് ആകവട 
പരീശന്ോരില് ആകവട ആവരങ്ിലകുടം അെനില് െിശ്
സിച്ിടകുയണ്ടോ?” �ഥോസ്ോപനടം യപോവല�കുള്ള ചില 
ദൈൈിള് െിഷ�ങ്ങള് ഇയപ്ോഴവത് മഹോയെൈപ
ണ്ഡിതന്ോരകുവട അടകുക്ല് വകോണ്ടകുെന്ോല് അരകുതത്, 
അതില് െിശ്സിക്രകുതത് എന്ത് അെര് പറ�കുടം.

ദൈെടം ഇയപ്ോഴകുടം അബ്ഹോമിവറെ സഹസ്ോബ്ദ 
പൂര്വ് സന്തിവ� തിരവഞെടകുത്കുവകോണ്ടിരിക്കുക
�ോെത്. എത്ര നോള് ഇതത് തകുടരകുടം എയന്ോ പ്രചോരെ
ത്ിനുള്ള നമ്കുവട െ്യക്തിപരമോ� സമ�ടം എത്രനോള് 
ഉണ്ടോകകുവമയന്ോ നമകുക്ത് അറി�ില്ല. അതിനിട�ില് 
നമകുക്ത് കഴി�കുന്ത്ര നോടം െിശ്സ്തരോ�ിരിക്െടം. 
നമ്കുവട െിളി�കുടം തിരവഞെടകുപ്കുടം ഉറപ്ോക്കുെോന് 
ശ്രമിച്കുവകോണ്ടത് മ്കുള്ളെവര മോനസോന്രത്ിവറെ 
പടികളിലൂവട�കുടം െിശ്ോസത്ിയലക്കുടം സമര്പ്െടം 
വചയ്കുന്തിയലക്കുടം അതത് പോലിക്കുന്തിയലക്കുടം 
നമകുക്ത് സഹോ�ിക്ോടം. അയതോവടോപ്ടം ദൈെത്ിവറെ 
തിരവഞെടകുപ്ിയലക്കു നോമനിര്യദേശടം വചയ്വപ്ടകുെോ
നുടം തിരവഞെടകുക്വപ്ടകുെോനുടം മ്കുള്ളെവര സഹോ
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�ിക്കുക�കുടം, ദൈെടം നമകുക്കു നല്കി� ദൈൈിള് 
സത്യസയന്ദശത്ോല് മ്കുള്ളെവര�കുടം പ്രകോശിതരോ
കകുെോനുടം സഹോ�ിക്ോടം.

ഭൂമി�കുവട പകുതി� ഭരെടം ഒരകുക്വപ്ടകുടം (2 പവത്രോ. 
3:13). അതിനു മകുന്പത് ദൈെടം തവറെ ഉപകരെങ്ങവള
�കുടം – അെവറെ പ്രമോെികവള�കുടം ഉപപ്രമോെികവള
�കുടം – ക്ിസ്തകുെിവറെ ആ�ിരടം ആണ്ടിവല െോഴ്ച�ില് 
ഭൂമി�ില് നടക്കുന് മഹോപരിെര്ത്നത്ിനോ�ി 
ഒരകുക്കുക�കുടം വചയ്കുന്കു. കൂടോവത ആത്ോെിവറെ 
െിെിധ ഫലങ്ങവള നോടം കൂടെടം. നമ്കുവട െിളി�കുടം 
തിരവഞെടകുപ്കുടം ഉറപ്ോക്കുെോന് അെ നമ്ില് സജീ
െമോ�കുടം വപരകുകി�കുടം ഇരിക്െടം. ഇങ്ങവന വചയ്കു
െോനുള്ള ഏ്െകുടം നല്ല െഴി മ്കുള്ളെയരോടത് നിസ്ോ
ര്ത്ഥമോ� യനേഹടം കോെിക്കുക�ോെത്. കൂടോവത 
�യഹോെ നമകുക്ത് ഭരയമല്പ്ിച്കു തന് രോജ്യത്ിവറെ 
സയന്ദശവത് ഇെയരോടകു പരസ്യവപ്ടകുത്കുക�കുടം 
യെെടം. ഭൂമി�ിവല ദൈെരോജ്യസ്ോപന അകവല
�ല്ല എന്കു വതളി�ിക്കുന് അട�ോളങ്ങള് ഉള്ള കോ
ലത്ോെത് നമ്ള് ഇയപ്ോള് ജീെിക്കുന്തത്! �കു.എസത് 
വല ഒരകു രോഷ്ഷ്ീ� പോര്ടി അധികോരത്ിലിരിക്കുന് 
മ്ത് പോര്ടിവ� നീക്കുയമ്ോള്, “സയന്ോഷ ൈിനങ്ങള് 
െീണ്ടകുടം െരകുന്കു” എന്കു പോടകുടം. എന്കുവകോവണ്ടന്ോല് 
െലി� അഭിെൃദ്ധി െരകുവമന്ത് അെര് െിശ്സിക്കുന്കു. 

എന്ോല് അതിലകുടം െലി� സയന്ോഷത്ിവറെ ൈിന
ങ്ങള് െരകുന്കു എന്ത് നോടം മനസ്സിലോക്ി പോടകുന്കു. 
നമ്കുവട “ഹോ, ഇതോ സയന്ോഷൈിനടം” എന് ഗീതടം, 
പരീക്ഷകള് അെസോനിച്കു എന്കുടം സമോധോനടം 
അെളകുവട വചയങ്ോല് ഉ�ര്ത്ി െീശകുന് സമ�ത്ത്, 
ഏൈന് കല്ലറകളില്ലോവത പൂക്കുന് ഒരകു കോലടം ഉണ്ടോകകു
വമന്കുടം െിശൈീകരിക്കുന്കു. �ഥോസ്ോപനത്ിവറെ ആ 
സയന്ോഷ ൈിനത്ിനോ�ി നമ്ള് യനോക്ിപ്ോര്ക്കുന്കു. 
ഈ അത്കുതകരമോ� പ്രത്യോശവകോണ്ടത് കര്ത്ോെത് 
നവമ് അനുഗ്രഹിക്കുന്കു! നമ്കുവട െിളി�കുടം തിരവഞെ
ടകുപ്കുടം ഉറപ്ോക്കുെോന് നമകുക്കു ശ്രമിക്ോടം! 

�യഹോെ ഒരകു െലി� െോഗ്ദത്ടം എബ്ോ. 5:8 ല് 
നമകുക്ത് നല്കകുന്കു, “പകുത്രന് എങ്ിലകുടം തോന് അനുഭ
െിച് കഷ്ങ്ങളോല് അനുസരെടം പഠിച്കു തികഞെെ
നോ�ി”. �യഹോെ ചകുക്ോന് പിടിച്കുവകോണ്ടത്, തവറെ 
നീതി�ിന് പകുത്രവനന്ത് വതളി�ിക്വപ്ടെനോല് 
പിന്തകുെക്വപ്ടത്, മലിനരോ� നമ്ിവല അനീതി
�കുവട മലിനമോ� െഷ്സ്തവത് അഴിച്കു മോ്കുെോനുടം 
കര്ത്ോെില് മഹത്ോ�ി സയന്ോഷിക്കുെോനുടം 
സഹോ�ിക്കുന്കു “... എവറെ ഉള്ളടം എവറെ ദൈെത്ി
ല് യഘോഷിച്കുല്ലസിക്കുടം... അെന് എവന് രക്ഷോെ
ഷ്സ്തടം ധരിപ്ിച്കു നീതി എന് അങ്ി ഇടകുെിച്ിരിക്കുന്കു” 
(വ�ശ. 61:10).

യെൈപഠനത്ിവറെ മൂല്യടം
THE VALUE OF SCRIPTURE STUDY

“�ട്ിയൊയുള്ള ആഹൊരും നന്തിന്�കള തിരിച്ചറിെൊന് തഴ്ത്തൊല് അഭ്സിച്ച  
ഇന്ദിയങ്ങളുള്ളെരൊയി പ്ൊയും തി�ഞെെര്ന് പറ്റു�യുള്ളു” (എബ്ൊ. 5:14).

ഒരകുെന് പ്രോ�ത്ില് എത്ര മകുതിര്ന് െ്യക്തി ആ�ിരകു
ന്ോലകുടം അടകുത് കോലത്ത് പരിശകുദ്ധോത്ോെത് പ്രോപിച് 
ഏവതോരോളകുടം “ക്ിസ്തകുെില് ശിശകുെോെത്”. അത്ര
ക്ോര് “െചനടം എന് മോ�മില്ലോത് പോല്” ആഗ്രഹി
യക്െവമന്ത് അവപ്ോസ്തലന് ഉപയൈശിക്കുന്കു. ഈ 
അലങ്ോരപ്രയ�ോഗടം അര്ത്ഥമോക്കുന്തത് ക്ിസ്തകുെിവറെ 
സകുെിയശഷത്ിവറെ അടിസ്ോന ഉപയൈശങ്ങളോ� 
തിരകുവെഴകുത്ിവല ലളിതമോ� സത്യങ്ങവള�ോെത്, 
സത്യെചനത്ിവല ലഘകുെോ�, സ്പഷ്മോ� പ്രസ്തോ
െനകവള�ോെത് (1) ദൈെത്ിവറെ സോൈൃശ്യത്ിലകുടം 
സ്രൂപത്ിലകുടം സൃഷ്ിക്വപ്ട മനുഷ്യവറെ �ഥോര്ത്ഥ 
പൂര്ണ്ണത�കുടം മഹത്െകുടം (2) ഏൈന് യതോടത്ിവല പരി
യശോധന�ില് പിതോെോ� ആൈോമിവറെ�കുടം അെവറെ 
കടിപ്രയൈശത്കുള്ളെരകുവട�കുടം െീഴ്ച (3) അെവറെ 

ന്യോ�െകുടം ജ്ഞോനെകുമകുള്ള സ്ഷ്ോെത് തതത്ഫലമോ�ി 
അെനു നല്കി� മരെശിക്ഷ (4) ആൈോമിനുടം അെവറെ 
പരമ്രയ്കകുമകുള്ള മറകുെില�കുവട കരകുതല് നടപടികള് 
(5) തക്കോലത്ത് സോക്ഷ്യമോയകണ്ടതിനത് എല്ലോെ
ര്ക്കുടം യെണ്ടി തന്ത്ോന് മറകുെില�ോ�ിത്ീര്ന് മനു
ഷ്യനോ� ക്ിസ്തകുയ�ശകു കോല്െറി�ില് അര്പ്ിച് തകു
ല്യെില (6) മോനുഷിക പ്രകൃതി�ില് നിന്കുടം സ്ര്ഗീ� 
പ്രകൃതി�ിയലക്കു മോ്വപ്ടകുെോന് സകുെിയശഷ�കുഗ 
സഭയ്കത് ലഭിച് െിളി (7) ദൈെത്ിവറെ സമ�ത്കുടം 
െഴി�ിലകുടം മനുഷ്യരോശിവ� പോപത്ിവറെ�കുടം മരെ
ത്ിവറെ�കുടം ൈന്നത്ില് നിന്കുടം �ഥോര്ത്ഥമോ�ി 
െീവണ്ടടകുക്കുന്തത്, ഇെവ�ല്ലോടം അെ�ില് ഉള്വപ്
ടകുന്തോെത് (ഉല്പ. 1:27,31; 2:17; 3:19; യറോമ. 6:23; 1 
വകോരി. 15:22; 1 തിവമോ. 2:5,6; അവപ്ോ. 3:19-23).
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ദൈെത്ിയലക്കു തിരിഞെത്, ഈ സത്യങ്ങവള 
യകെലടം െിശ്ോസത്ോല് സ്ീകരിക്കുക�കുടം രക്ഷയ്കകു 
യ�ോഗ്യനോ�ി ജീെിക്കുെോന് പ്ര�ത്നിക്കുക�കുടം വച
യ്കുന്െര് ദൈെത്ിവറെ യെലയ്കകു സ്�ടം സമര്പ്ിക്കു
ന്തത് തവറെ ഉചിതമോ� ശകുശ്രൂഷ മോത്രമോെത് എന്കു 
കരകുതകുന്െരോെത്. ആ�തിനോല് പൂര്ണ്ണ സമര്പ്െ
ത്ോല് അെര് ക്ിസ്തകുെിലൂവട അെവര ദൈെത്ിനു 
അര്പ്ിക്കുടം (യറോമ. 12:1). ദൈെത്ിവറെ ൈൃഷ്ി�ില് 
ഇെര് െളവര െിലയ�റി�െരോെത്, തീര്ച്! ഇങ്ങവന 
ഉള്ളെവരക്കുറിച്ോെത് ഗകുരകു െി. പവത്രോസിയനോടത് 
“എവറെ കകുഞെോടകുകവള യമ�ിക്” എന്കു പറഞെതത്. 
എന്ോല് ൈകുര്ൈലത്്െകുടം അനുഭെക്കുറെകുടം മൂലടം 
ക്ിസ്തകുെില് ശിശകുക്ളോ�ിരിക്കുന്െര്ക്ത് പ്രയത്യക 
കൃപകള് ഉണ്ടത് എന്കുെരികിലകുടം അെര് എന്കുടം ഈ 
ദശശെഘടത്ില് തവന് നിലനില്ക്െവമന്ത് 
അെന് ആഗ്രഹിക്കുന്ില്ല. െചനമോകകുന് പോല് 
ഇെര്ക്കു നല്കകുന്തകുതവന് ഇെര് ദശശെ ഘട
ത്ില് നിന്കുടം ആത്ീ� ജീെിതത്ിവല പക്ത�കുവട 
ഘടത്ിയലക്ത് െളരെവമന്കു ലക്ഷ്യമോക്ി�ോെത്, 
അതത് “ഉപയൈശത്ിവറെ ഓയരോ കോ്ിനോല് അലഞെകു
ഴലകുന് ശിശകുക്ള് ആ�ിരിക്ോവത” ഇരിക്കുെോനുടം 
ആെത് (1 പവത്രോ. 2:1-3; എവഫ. 4:14).

ആത്ോര്ത്ഥത�കുള്ള ഏതകു ക്ിസ്ത്യോനിക്കുടം അെര് 
തവറെ മനസ്സില് ഉറയപ്ോവട നിലനിന്തിനുടം ക്മ
വപ്ടതിനുടം യശഷടം “ക്ിസ്തകുെിവനക്കുറിച്കുള്ള ആൈ്യ
െചനടം” െിടകു മകുയമ്ോടകു യപോകകുെോന് തക്തോ� 
സമ�ടം െയരണ്ടതോെത്. യശഷടം അെന് കൃപ�ിലകുടം 
സത്യത്ിവറെ പരിജ്ഞോനത്ിലകുടം പൂര്ണ്ണതയ�ോളടം 
െളയരണ്ടതോെത് (എബ്ോ. 6:1-3). ക്ിസ്ത്യോനികള് 
എയന്ക്കുടം പോല് മോത്രടം കകുടിച്കു െളയരണ്ടെരല്ല, 
“�യഹോെ�കുവട െോ�ില് നിന്കുടം പകുറവപ്ടകുന് സകല 
െചനങ്ങള്വക്ോണ്ടകുടം” ജീെിയക്ണ്ടെരോെത്. ഈ 
െചനങ്ങളിലകുടം ചിലതത് യനരവത് െിെരിച് പോല് 
യപോവല�കുള്ള ലളിതമോ� സത്യങ്ങള് ആെത്. മ്കു
ള്ളെ ആഴയമറി� സത്യങ്ങള് ആെത്, കടി�ോ� 
ആഹോരമോെത്. അതത് ശകുദ്ധമോ� പോലിനോല് യപോ
ഷിക്വപ്ടെര്ക്കുടം അങ്ങവന ക്ിസ്തീ� സ്ഭോെത്ി
ല് ഗെ്യമോ� രീതി�ില് ൈലവപ്ടെര്ക്കുടം മോത്രടം 
ഒരകുക്ി�ിരിക്കുന്തോെത്. നന്തിന്കവള തിരിച്റി
�കുെോന് തഴക്ത്ോല് അഭ്യസിച് ഇന്ദി�ങ്ങളകുള്ള 
“പ്രോ�ടം തികഞെെര്യക്” ഈ കടി�ോ� ആഹോരടം 
പ്കുക�കുള്ളകു എന്ത് അവപ്ോസ്തലന് നമ്കുവട ആധോ
രെോക്യത്ില് പറ�കുന്കു. ൈീര്ഘകോലമോ�ി ദൈെ
ത്ിവറെ ജനമോ�ിരകുന് നമ്ള് എന്ോെത് െിശ്സി
ക്കുന്തത് എന്കുടം എന്ിനോെത് െിശ്സിക്കുന്തത് 
എന്കുടം അറിഞെിരിക്െടം. “ക്ിസ്തകുെിവനക്കുറിച്കുള്ള 

ആൈ്യെചനടം” പണ്ടകു തവന് നമ്ിലൂവട സ്ോപിക്
വപ്ടതോെത്. ആ�തിനോല് ഇനി സകുെിയശഷടം പ്രസ്തോ
െിക്കുന്തില് നോടം ധീരരകുടം െിടകുെീഴ്ച�ില്ലോത്െരകുടം 
ആ�ിരിക്െടം.

ദൈെജനടം, അെരകുവട ഉള്ളിലകുള്ള പ്രത്യോശ�കുവട 
കോരെവത് തോഴ്മയ�ോടകുടം ഭ�ഭക്തിയ�ോടകുടം കൂവട മകു
യന്ോടകുെയ്കകുെോന് കഴി�കുന് െിധത്ില് പിതോെിവറെ 
െചനവത് ദകകോര്യടം വചയ്കുെോന് സമര്ത്ഥരോ�ിരി
ക്െടം (1 പവത്രോ. 3:15). എന്ോല് �ഥോകോല സത്യടം 
അറി�കുന്െര് എല്ലോെരകുടം അതില് പൂര്ണ്ണയതോതില് 
സമര്ത്ഥരോ�ിരിക്െടം എന്ില്ല. സത്യത്ില് ൈീര്ഘ
കോലമോ�ി ഉള്ളെര് യപോലകുടം ഇയപ്ോഴകുടം ദൈെവത്
ക്കുറിച്കുടം അെിടകുവത് പദ്ധതികവളക്കുറിച്കുടം ഉള്ള 
പോകമോകോത് ആശ�ങ്ങള് മകുറകുവക പിടിച്കുവകോണ്ടത് 
“ക്ിസ്തകുെില് ശിശകുക്ളോ�ി” തവന് നിലനില്ക്കുന്കു.

നമ്കുവട ആധോരെോക്യത്ില്, “ക്ിസ്തകുെില് ശി
ശകുക്ളോ�െവര�കുടം” െികോസടം പ്രോപിച് ദക്സ്തെ
വര�കുടം അവപ്ോസ്തലന് തോരതമ്യവപ്ടകുത്കുന്തോ�ി 
യതോന്കുന്കു. കടി�ോ� ആഹോരടം, പക്ത�കുള്ളെ
ര്ക്കുടം അയതസമ�ടം െചനത്ിവറെ പോല് അപക്
ര്ക്കുടം ഉള്ളതോെത് എന്ത് അയദേഹടം പ്രസ്തോെിക്കുന്കു. 
സത്യയത്ോടത് ൈീര്ഘകോലമോ�ി ൈന്ത്ിലകുള്ളെര് 
ക്ിസ്തകുെിവറെ ഉപയൈശങ്ങവള അറി�കുെോന് അെസരടം 
ലഭിച്ിടകുടം െചനടം ഉപയൈശിക്കുെോന് അയ�ോഗ്യരോകകു
ന്തിവന അയദേഹടം ശോസിക്കുന്കു. �ഥോര്ത്ഥത്ില് 
അയദേഹത്ിവറെ ഈ തിരകുത്ലകുകള് ഉപയൈശങ്ങവള 
മോനിച്കുവകോണ്ടകുള്ളതോെത്. യമോഷ്ിക്കുന്തകുടം, ആെ
�ിടകുന്തകുടം, നുെ പറ�കുന്തകുടം വത്ോെത് എന്ത് ഈ 
ഗെടം അറിഞെിടകുടം അെര് ദൈെത്ിവറെ പദ്ധതിവ� 
അറി�കുന്ില്ല, അതിവന െിലമതിക്കുന്ില്ല. പോല് 
ശിശകുക്ള്ക്കുടം, കടി�ോ�കുള്ള ആഹോരടം പക്ത�കുള്ള 
െികോസടം പ്രോപിച് ക്ിസ്ത്യോനികള്ക്കുമോെത് എന്ത് 
അയദേഹടം അെവര ഓര്മിപ്ിച്കു. ഒരകു ശിശകുെിവന നോടം 
നിരീക്ഷിക്കുയമ്ോള് അതിനത് വകോഞ്കുെോനുടം, വതോഴി
ക്കുെോനുടം, കര�കുെോനുടം, കഴിക്കുെോനുടം ആകകുവമന്ത് 
നോടം മനസിലോക്കുന്കു. അടകുത്കുള്ളതിവന മോത്രമോെത് 
അതിനു കോെകുെോന് സോധിക്കുന്തത്. അതകുയപോവല 
ഭടംഗി�കുള്ളതകുടം, ഭ�ോനകെകുടം, സയന്ോഷടം ജനിപ്ി
ക്കുന്തകുമോ� െസ്തകുക്വള ഒരകു പരിധിെവര മോത്രയമ 
െിലമതിക്കുെോനുടം ആകകുക�കുള്ളകു എന്കുടം നോടം മന
സിലോക്കുന്കു. എന്ോല് അെര്ക്ത് ഒന്ിവന�കുടം 
െ്യക്തമോ�ി കോെകുെോന് സോധിക്കുക�ില്ല എന്ത് 
സൂക്ഷ്മമോ� പരിയശോധന വതളി�ിക്കുന്കു. അെര്ക്ത് 
െസ്തകുക്വള യെണ്ട െിധത്ില് ൈൃഷ്ി�ിയലക്ത് യക
ന്ദീകരിക്കുെോനോകില്ല. അതകുവകോണ്ടത് എന്ോെത് 
അടകുത്കുള്ളവതയന്ോ എന്ോെത് അകവല�കുള്ളവത
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യന്ോ തിരിച്റി�കുെോനുടം ആകില്ല. അങ്ങവനതവന് 
ആത്ീ� െിഷ�ങ്ങളകുവട കോര്യവമടകുത്ോല് ഒരകു 
തകുടക്ക്ോരന് ദൈെെചന പഠനത്ിവറെ ആൈ്യ
ഘടത്ില് ഇടറിെീഴകുെോന് ഉള്ള സോധ്യത�കുണ്ടത്. 
എന്ോല് അെരകുവട പോത�ില് ൈീര്ഘൈൂരടം തോണ്ടി, 
ദശശെഘടത്ിനുടം അപ്കുറടം അെര് െളര്ന്ോല് 
എന്ോെത് സഹോ�കരെകുടം എന്ോെത് ആപതത്ക്ര
െകുടം എന്െര് തിരിച്റി�കുടം. തീ വകോണ്ടത് വപോള്ളി� 
ഒരകു ശിശകു അതില് നിന്കുടം പഠിച്തകുയപോവല ഫലടം 
പകുറവപ്ടകുെിക്കുെോന് തക്െണ്ണടം െളവര ശ്രദ്ധയ�ോടകുടം 
ന്യോ�യത്ോടകുടം കൂവട ആ�ിരിക്കുടം തിരകുവെഴകുത്ി
വന സമീപിക്കുെോന് അനുഭെത്ില് നിന്കുടം അെന് 
പഠിക്കുന്തത്.

സത്യവത്ക്കുറിച്കുള്ള ധ്യോനത്ിവറെ െില�ോ�ി 
ദൈെീക ജ്ഞോനടം, യനേഹടം എന്ിെ�കുവട നീളടം, 
െീതി, ഉ�രടം, ആഴടം എന്ിെ�കുവട െിലമതിപ്കുടം 
െികോസടം പ്രോപിക്കുന്കു, അതത് യകെലടം സത്യത്ിവറെ 
െോ�ന�ില് നിന്കുടം ഉണ്ടോകകുന്തല്ല. വെളിച്വത്
യ�ോ, നിസ്സോരെകുടം യൈോഷകരെകുമോ� െസ്തകുക്വള
യ�ോ കകുറിച്ത് പഠിക്കുന്ിലകുടം എത്ര വമച്വപ്ടതോെത് 
ദൈൈിള് െോ�ന. എന്ോല് ദൈൈിള് യകെലടം 
െോ�ിക്കുന്തില് നിന്കുടം സമര്പ്ിതനു കോര്യമോ� 
വമച്ടം ഉണ്ടോകകുന്ില്ല. ദൈെെചനവത് ശ്രദ്ധയ�ോടകുടം 
ക്ഷമയ�ോടകുടം പഠിയക്ണ്ടതോെത്. അനുഭെ പരിച�ടം 
ഉള്ളെരകുടം അതിനോല് മ്കുള്ളെവര പഠിപ്ിക്കുെോന് 
യ�ോഗ്യത�കുള്ളെരകുമോെത് പഠന െിഷ�ങ്ങള് ക്
മീകരിച്ിരിക്കുന്വതന്കുടം െിൈ്യോര്ത്ഥി�ോ�ി െി
ൈ്യോല�ത്ില് പ്രയെശിക്കുന്െര് കവണ്ടത്കുന്കു. 
പകുയരോഗതി പ്രോപിക്കുന് െിൈ്യോര്ത്ഥികള്ക്ത് �ഥോ
ര്ത്ഥ സഹോ�ടം നല്കകുന് െിധത്ിലോെത് െിഷ�
ങ്ങള് ഉള്ളതത്. അെര്ക്ത് ഗ്രഹിക്ോനോകോത് െിഷ
�ത്ില് അെവര മകുക്കുന്തത് അൈദ്ധമോെത്. ഒരകു 
കകുടി�കുവട ആൈ്യപോഠങ്ങള് അതിവറെ അറിെിനത് 
�കുക്തമോ� രീതി�ില് ലഘകുെോ�ിരിക്കുടം. അനുഭെ 
സമ്ത്കുള്ള ഒരകു അദ്ധ്യോപകരകുടം ഒരകു കകുടി�കുവട 
െിൈ്യോഭ്യോസടം അതിനു ഗ്രഹിക്ോനോകോത് െിഷ�
ങ്ങളില് തകുടങ്ങി അൈദ്ധടം കോെിക്കുക�ില്ല.

തിരകുവെഴകുത്ിവറെ പഠനെകുടം അപ്രകോരടം തവന്. 
ആളകുകള് ദൈൈിള് പതിെോ�ി െോ�ിക്ോടം, അതി
വനക്കുറിച്ത് ഗെ്യമോ� അറിെകുടം യനടോടം. എന്ോല് 
ദൈെെചനവത് �ഥോര്ത്ഥമോ�ി ഗ്രഹിക്െവമങ്ി
ല് അതത് പഠന െിഷ�മോയക്ണ്ടതകുണ്ടത്. അത്ര�കുമല്ല, 
മ്കുള്ളെര്ക്ത് അതിവന ഉപയൈശിച്കു നല്കകുെോയനോ 
ആൈ്യടം അതിനു യ�ോഗ്യനോെെടം – സ്�ടം ദൈെെ
ചനടം മനസിലോക്ി�ിരിക്െടം. ദൈെയമോ തവറെ 
ഇഷ്പ്രകോരടം ക്ിസ്തകുശരീരത്ിവല അെ�െങ്ങവള 

വെച്ിരിക്കുന്കു എന്ത് അവപ്ോസ്തലനോ� പൗവലോസത് 
നയമ്ോടകു പറ�കുന്കു (1 വകോരി. 12:18,28; എവഫ. 
4:11-13). സഭ�കുവട ഉപയൈശത്ിനോ�ി, ആത്ീ� 
കോര്യങ്ങവള പെി�കുെോനോെത് അവപ്ോസ്തലന്ോവര
�കുടം, പ്രെോചകന്ോവര�കുടം, ഇെോന്ജലിസ്റകുകവള�കുടം, 
ഉപയൈശഷ്ോക്ന്ോവര�കുടം, ഗകുരകുക്ന്ോവര�കുടം ആക്ി
വെച്ിരിക്കുന്തത്. ശിശകുെോ�ിരിക്കുന്തകുടം പകുരകുഷ
നോ�ിരിക്കുന്തകുടം തമ്ിലകുടം ശിശകുെിവനയപ്ോവല 
ചിന്ിക്കുന്തകുടം പകുരകുഷവനയപ്ോവല ചിന്ിക്കുന്
തകുടം തമ്ിലകുടം െളവര അന്രമകുണ്ടത്. “ഞോന് ശിശകു
െോ�ിരകുന്യപ്ോള് ശിശകുെിവനയപ്ോവല സടംസോരിച്കു, 
ശിശകുെിവനയപ്ോവല ചിന്ിച്കു, ശിശകുെിവനയപ്ോവല 
നിരൂപിച്കു; പകുരകുഷനോ� യശഷയമോ ഞോന് ശിശകുെിനു
ള്ളതത് ത്യജിച്കു കളഞെകു”, എന്ത് അവപ്ോസ്തലന് പറ
�കുന്കു (1 വകോരി. 13:11). അങ്ങവന നോടം കൃപ�ിലകുടം, 
അറിെിലകുടം, ശകുശ്രൂഷ�ിലകുടം ആത്ീ� പക്ത�ിയല
ക്കു െളരകുന്കു എന്ത് അയദേഹടം ഉൈത്യൈോധിപ്ിക്കുന്കു.

നന്വ��കുടം തിന്വ��കുടം തിരിച്റി�ത്ക്െണ്ണടം 
പക്ത�ള്ള ക്ിസ്ത്യോനികളകുവട ഇന്ദി�ങ്ങവള അഭ്യ
സിപ്ിച്ിരിക്കുന്കു എന്ത് നമ്കുവട ആധോരെോക്യടം 
പറ�കുന്കു. ശരിയ�തത്, നന്യ�തത്, പ്രയ�ോജനകരയമ
തത്, വതയ്തത്, തിന്യ�തത്, അപകടകരയമതത് എന്ത് 
തിരിച്റി�കുെോന് തക്െണ്ണടം അെരകുവട മനസ്സിവറെ 
സ്ോഭോെിക ശക്തികവള െികസിപ്ിക്കുക�കുടം പരി
ശീലിപ്ിക്കുക�കുടം വചയ്ിടകുണ്ടത്. എന്ോലകുടം അതില് 
നിന്ത് യൈോഷകരമോ� കോര്യങ്ങവള മോത്രടം ചൂണ്ടി
ക്ോെിച്കുവകോണ്ടത് ചിലര് ദൈൈിളിവറെ ആത്ോ
ര്ത്ഥതവ�ത്വന് െളവച്ോടിക്കുന്കു. ഇങ്ങവന 
വചയ്രകുതത്. ദൈെെചനടം പഠിക്കുയമ്ോള്, അതിവറെ 
പശ്ോത്ലത്ില് വെച്കുവകോണ്ടകു തവന് യെൈഭോ
ഗവത് പരിയശോധിക്കുക�കുടം അെ എന്ത് അര്ത്ഥ
മോക്കുന്കുവെന്കു കോെകുക�കുടം വചയ്െടം. നമ്കുവട 
മോനസിക യൈോധവത് നോടം പരിശീലിപ്ിക്കുയമ്ോള്, 
നന്തിന്കവള തിരിച്റി�കുെോനുടം ദൈെത്ിവറെ നി�
മങ്ങളകുവട െിെിധ െിയശഷതകള് വകോണ്ടത് അെവറെ 
െഴികവള അറി�കുെോനുടം, അെവന ഉന്തമോ�ി യനേ
ഹിക്കുന്െര്ക്ത് സകലെകുടം നന്യ്കോ�ി കൂടിെ്യോപ
രിക്കുവമന്കുടം, �കുഗങ്ങളിയലക്കു തവറെ പദ്ധതിവ� 
ഒരകുെിധടം മനസിലോക്കുെോനുടം ആകകുന്കു. അങ്ങവന 
പ്രയ�ോജനകരമോടംെിധടം നോടം പഠിക്കുയമ്ോള് നോടം 
പക്ത പ്രോപിച്ിരിക്കുന്കു, പ്രോ�ടം തികഞെിരിക്കു
ന്കു, നോടം ദശശെോെസ്�ില് നിന്കുടം അപക്മോ� 
അെസ്�ില് നിന്കുടം അഭിെൃദ്ധിവപ്ടകുന്കു. ഉൈോഹര
െത്ിനത് ജ്ഞോനടം, നീതി, യനേഹടം എന്തകുവകോണ്ടത് 
എന്ത് അര്ത്ഥമോക്കുന്കു എന്ത് തിരിച്റി�കുെോന് 
ദൈൈിളില് നല്കിത്ന്ിരിക്കുന് നീതി�കുവട 
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തത്ങ്ങവള നോടം മനസിലോക്കുക�കുടം ജീെിതത്ിവറെ 
െിെിധ െിഷ�ങ്ങളില് അതത് പ്രയ�ോഗിക്കുെോന് നോടം 
പഠിക്കുക�കുടം യെെടം.

ഉൈോഹരെത്ിനു ൈിെ്യോഗീകോരടം ഉള്ള, എല്ലോെ
രകുവട�കുടം പ്രധോനമോ� സെിയശഷതോ�ോെത് തോഴ്മ. 
അവപ്ോസ്തലനോ� പവത്രോസത് പറ�കുന്കു, “അതകുവകോ
ണ്ടത് അെന് തക്സമ�ത്ത് നിങ്ങവള ഉ�ര്ത്കുെോന് 
ദൈെത്ിവറെ ൈലമകുള്ള ദകക്ീവഴ തോെിരിപ്ിന്” 
(1 പവത്രോ. 5:6). ഈ ഉപയൈശത്ിവറെ പ്രയ�ോഗവത്
ക്കുറിച്ത് നോടം പഠിക്കുയമ്ോള്, സോത്ോനുടം ക്ിസ്തകുെകുടം 
തമ്ിലകുള്ള െ്യത്യോസവത് തിരിച്റി�കുെോന് നോടം 
പഠിക്കുക�കുടം, സോത്ോന് സ്�ടം ഉ�ര്ത്കുെോന് 
ശ്രമിച്തകുടം, ക്ിസ്തകു സ്�ടം തോഴ്തോന് ശ്രമിച്തകുടം പഠി
ക്കുന്കു. അങ്ങവന അഹങ്ോരെകുടം തോഴ്മ�കുടം തമ്ില് 
യെര്തിരിച്റി�കുെോന് നോടം പ്രോപ്രോകകുന്കു. ദൈെ
ത്ില് ആത്ോര്ത്ഥമോ� െിശ്ോസമകുള്ളെര് അെിടകു
വത് െചനത്ിലൂവട ദൈെവത് സ്ീകരിക്കുന്കു. 
അതിയനോടകുകൂവട ക്ിസ്തകുെിവറെ ഉപയൈശത്ിവറെ 
ആൈ്യപോഠങ്ങള് വപവടന്കുതവന് സ്ോപിക്വപ്ടകു
ക�കുടം സ്ഭോെഘടന നന്ോ�ി പകുയരോഗമിക്കുക�കുടം, 
പൂര്ത്ീകരിക്കുക�കുടം വചയ്കുടം. ദൈെയത്ോടത് െിശ്
സ്തരകുടം സത്യസന്രകുമോ�െര്ക്ത് നന്�കുടം തിന്�കുടം, 
ശരി�കുടം വത്കുടം തമ്ില് െിയെചിച്റി�കുെോനോകകുടം. 
ഞോന് എന്ത് െിശ്സിക്കുന്കു, എന്കുവകോണ്ടത് െിശ്
സിക്കുന്കു എന്ത് സമര്പ്ിതരോ� എല്ലോ ക്ിസ്ത്യോനി
കളകുടം അറിഞെിരിക്െടം. അെന് അതത് അനുയ�ോജ്യ
മോ� എല്ലോ സോഹചര്യങ്ങളിലകുടം ദധര്യയത്ോവട�കുടം 
െിടകുെീഴ്ച�ില്ലോവത�കുടം അെതരിപ്ിക്കുെോന് സന്ദ്ധ
നോ�ിരിക്െടം; “കോഹളടം വതളിെില്ലോത് നോൈടം വകോ
ടകുത്ോല് പടയ്കത് ആര് ഒരകുങ്ങകുടം?” (1 വകോരി. 14:8). 
അത്രടം പ്രെര്ത്നവത് ദൈെടം അനുഗ്രഹിക്കുടം.

തിരകുവെഴകുത്ത് പഠനത്ിവറെ മൂല്യടം െര്ദ്ധിപ്ിക്കു
െോനുള്ള മവ്ോരകു സര്വ്പ്രധോന സെിയശഷത�ോെത് 
തോഴ്മ െലി� അളെില് ഉണ്ടോ�ിരിയക്ണ്ടതത്! എല്ലോ 
കോലത്കുടം ദൈെടം തവറെ ജനെകുമോ�ി ഇടവപടകുന്തത് 
ശ്രദ്ധിച്ോല് അെവര അഹങ്ോരത്ില് നിന്കുടം സ്�ടം 
പര്യോപ്ത�ില് നിന്കുടം സടംരക്ഷിക്കുന്തകു കോെോടം. 
തിരവഞെടകുക്വപ്ട െീവണ്ടടകുപ്കുകോരനോ� യമോവശ 
തോഴ്മ�കുള്ളെനോെത് എന്കു ദൈെടം കണ്ടകു. അെന് 
സടംസോരിക്കുെോന് തോമസമകുള്ളെനോ�ിരകുന്കു, ഈ 
ൈലഹീനതവ� നികത്കുെോനോ�ി അഹയരോവന 
ആെശ്യമോ�ി െന്കു. മൂന്കു പ്രോെശ്യടം കര്ത്ോെിയനോ
ടത് അയപക്ഷിച്ിടകുടം കര്ത്ോെത് നീക്ിക്ള�കുെോന് 
തോതത്പര്യവപ്ടോത് “ജ്ത്ിവല ശൂലടം” പൗവലോ
സിനുണ്ടോ�ിരകുന്കു; കര്ത്ോെത് അെയനോടകു പറഞെകു, 
“എവറെ കൃപ നിനക്കു മതി; എവറെ ശക്തി ൈല

ഹീനത�ില് തികഞെകുെരകുന്കു” (2 വകോരി. 12:9). 
പൗവലോസിവറെ തോലന്ത് അെയറെതത് ആ�ിരകുന്ില്ല. 
മറിച്ത് അെനിലകുള്ള ശക്തി ദൈെത്ിയറെതോവെന്കുടം 
പൗവലോസത് വെറകുടം ഉപകരെമോ�ിരകുന്കു എന്കുടം മന
സിലോക്ോടം. അതത് തോഴ്മ�കുള്ളതകുടം, ഒരകുക്മകുള്ളതകുടം, 
ഉത്ോഹമകുള്ളതകുടം, നമകുക്ത് ൈലെകുടം പ്രയചോൈനെകുടം 
നല്കകുന് ദൈെത്ിവറെ�കുടം പരിശകുദ്ധോത്ോെിവറെ
�കുടം [ശക്തി] കൃപ�കുവട സോക്ഷ്യടം നല്കകുന്തകുടം 
ആ�ിരകുന്കു. കര്ത്ോെില് നിന്കുള്ള ഈ െിശൈീ
കരെത്ിനുടം ഉറപ്ിനുടം പൗവലോസത് തോഴ്മയ�ോവട 
ഇങ്ങവന മറകുപടി പറഞെകു, “ആക�ോല് ക്ിസ്തകുെിവറെ 
ശക്തി എവറെ യമല് ആെസിയക്ണ്ടതിനു ഞോന് 
അതിസയന്ോഷയത്ോവട എവറെ ൈലഹീനതകളില് 
പ്രശടംസിക്കുടം" (2 വകോരി. 12:9).

ദൈെെചനത്ിനു അനുസരെമോ� അയന്ഷ
െൈകുദ്ധി�കുള്ള മനസത് നമകുക്ത് ഉണ്ടോ�ിരിക്െടം. 
ഉത്രടം കവണ്ടത്കുെോന് യചോൈ്യങ്ങള് യചോൈിക്ോന് 
ഒരകുക്മകുള്ള കകുടികള് ആ�ിരിക്െടം നോടം. നമ്കുവട 
തിരകുവെഴകുത്കുകളിലകുടം ദൈൈിള് സടംൈന്മോ� 
എഴകുത്കുകളിലകുടം അറിെിവറെ കലെറ തവന് നല്കി
ത്ന്ിരിക്കുന്കു. ഈ അറിെിവന, തിരിച്റിെിയന�കുടം 
ജ്ഞോനവത്�കുടം നോടം അയന്ഷിക്കുക�കുടം കവണ്ടത്കു
ക�കുടം വചയ്ോല് ദൈെത്ിനു പ്രി�വപ്ട മക്ളോ�ി 
നവമ് അെന് കോെകുടം. ഇനി പറ�കുന്തത് െളവര 
പ്രോധോന്യയമറി�തോെത്: നല്ല കകുടികളോ� നമകുക്ത് 
ആെശ്യമോ� സൗമ്യത�കുടം, പഠിപ്ിക്വപ്ടകുെോനുടം 
ന�ിക്വപ്ടകുെോനുമകുളള കഴിെകുടം ഉണ്ടോ�ോല് അതത് 
ജ്ഞോനടം യനടിത്രകുടം. ഒരകു പ്രെോചക െോക്യവത് 
ഞങ്ങള് ഇെിവട ഉദ്ധരിക്കുന്കു: “അറിെില്ലോത് ഒരകു 
ദപതല് അതിവറെ ജ്ഞോനമില്ലോയ്മവ� അടംഗീകരിക്കു
ന്കു. അതത് യചോൈ്യങ്ങള് യചോൈിക്കുന്കു, ഒരകു ൈിെസടം 
ആ�ിരടം യചോൈ്യങ്ങള്, ചിലയപ്ോള് ഒരകു മെിക്ൂര് 
അത്ര തവന് യചോൈ്യങ്ങള് യചോൈിയച്ക്ോടം; അതത് 
നിര്യദേശങ്ങള് യചോൈിച്ത് അറി�കുന്കു. അതത് അതിവറെ 
അറിെിവനയ�ോ ജ്ഞോനവത്യ�ോ കകുറിച്ത് വപോങ്ങച്ടം 
പറ�കുന്ില്ല”. നോടം 2 തിവമോ. 3:15 ല് ഇങ്ങവന െോ
�ിക്കുന്കു, “ക്ിസ്തകുയ�ശകുെിങ്ലകുള്ള െിശ്ോസത്ോല് 
നിവന് രക്ഷയ്കകു ജ്ഞോനി�ോക്കുെോന് മതി�ോ� തി
രകുവെഴകുത്കുകവള ൈോല്യടം മകുതല് അറി�കുക�കുടം വച
യ്കുന്തകുവകോണ്ടത് നീ പഠിച്തകുടം നിശ്�ടം പ്രോപിച്തകുടം 
ഇരിക്കുന്തില് നിലനില്ക്”. 2 തിവമോ. 2:15 വല 
പൗവലോസത് അവപ്ോസ്തലവറെ െോക്കുകളോല് നമകുക്കു 
പ്രയചോൈിതരോകോടം, “സത്യെചനവത് �ഥോര്ത്ഥമോ
�ി െിഭജിച്കുവകോണ്ടത് ലജ്ിപ്ോന് സടംഗതി�ില്ലോത് 
യെലക്ോരനോ�ി ദൈെത്ിനു വകോള്ളോെകുന്െനോ�ി 
കോെിപ്ോന് പഠിക്”.



23  വസപത്്ടംൈര് - ഒയ്ോൈര് 2022

പുനസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടും പൂര്ണ്ണമഥാക്കപ്പെട്ടും 
പൂര്തിയഥാകുന്ന ഭൂമി

നമ്ള് ആരടംഭിച് ചിന്വ� പിന്തകുടര്ന്കുവകോണ്ടകു നമകുക്കു 
മനസിലോക്കുെോനോകകുടം ഏഴോമവത് സൃഷ്ി ൈിെസടം അഥെോ 
�കുഗടം, ഏഴോ�ിരടം െര്ഷടം അടങ്ങകുന്തത് ആവെന്ത്. മശിഹോ
�കുവട മഹത്ോ� െോഴ്ച�കുവട കീഴില് അെസോനവത് ആ�ി
രോമോണ്ടിവല �ഥോസ്ോപന യെലവകോണ്ടത് ഭൂമി ആൈി�ില് 
ദൈെടം ആസൂത്രെടം വചയ്ിരകുന് മോതൃക�ില് പകുനഃസ്ോപി
ക്വപ്ടകുടം! ഇതത് ഭൂമി�ിവല സൃഷ്ിയെല പൂര്ത്ീകരിക്കുക�കുടം 
ദൈെടം രോജോെോ�ിരിക്കുന്തകുയപോവല മനുഷ്യരോശി ഭൗമീക 
കോര്യങ്ങളില് രോജോക്ന്ോരോ�ിരിക്കുക�കുടം വചയ്കുടം. നന്�കുടം 
തിന്�കുടം രകുചിച്റി�കുന് മനുഷ്യന് നന് തിരവഞെടകുത്കുവകോ
ണ്ടത് നിത്യജീെന് യനടകുടം. അനുസരെമില്ലോത്, ൈകുഷ്ത�കുവട 
യനേഹിതര് രണ്ടോടം മരെത്ില് നശിപ്ിക്വപ്ടകുടം – 2 പവത്രോ. 
2:12; 2 വതസ്സ. 1:9.

ഭൂമി�ിവല സ്ര്ഗീ� അെസ്�കുവട മഹത്ോ� പൂര്ണ്ണത
വ� മനുഷ്യനോെിവറെ ശക്തിവകോവണ്ടോ എഴകുത്കുവകോവണ്ടോ 
അെതരിപ്ിക്കുക എന്തത് സോധ്യമല്ല. ദൈെത്ിവറെ സ്രൂപ
ത്ിവറെ പൂര്ണ്ണത�കുമോ�ി തോരതമ്യവപ്ടകുത്കുയമ്ോള് മനുഷ്യ
ര്ക്ിട�ില് അറി�വപ്ടകുന് മനസ്സിവറെ�കുടം ഹൃൈ�ത്ിവറെ�കുടം 
മഹത്ോ� ഗകുെങ്ങള് അനിെോര്യമോ�കുടം അപൂര്ണ്ണമോ�ി
രിക്െടം. എന്ോല് അതത് ഒരകുക്വപ്ടെരിലകുടം അനുസരെ
മകുള്ളെരിലകുടം പകുന:സ്ോപിക്വപ്ടകുടം – ഒരകുക്വപ്ടോത്തകുടം 
അനുസരെടം വകടെരകുടം നശിപ്ിക്വപ്ടകുടം.

പ്രെചനത്ില് െോഗ്ദത്ടം വചയ്വപ്ടിരിക്കുന് �ഥോസ്ോ
പന അനുഗ്രഹങ്ങവള നോടം മകുന്പത് കണ്ടതോെത്. എന്ോലകുടം 
മശിഹോ�കുവട യനതൃത്ത്ില് പ്രകൃത്യോ ദൈെത്ിവറെ 
ജ്ഞോനെകുടം ശക്തി�കുടം സടംശ�യലശവമയന്യ യെലവചയ്കുന് 
ആ�ിരോമോണ്ടിവറെ ആരടംഭത്ില് മോത്രമോെത് നോടം ഇയപ്ോള് 
എത്ി�ിരിക്കുന്തത്. പ്രെോചകന് പറ�കുന്തകുയപോവല “നി
ര്ജ്നപ്രയൈശടം പനിനീര് പകുപ്രടം യപോവല പൂക്കുടം” എന്കുടം 
“മരകുഭൂമി�ില് വെള്ളടം... വപോടിപ്കുറവപ്ടകുടം” എന്കുമകുള്ള ഈ 
കോര്യങ്ങള് അനുഭെയെൈ്യമോകകുെോന് ആരടംഭിച്ിരിക്കുന്കു 
എന്ത് അറി�കുന്തത് എല്ലോ ഹൃൈ�ങ്ങള്ക്കുടം ക്ിസ്തീ� െിശ്ോ
സത്ിനുടം നയെോയന്ഷൈോ�കമോെത്. �കു.എസ്സിവല പശ്ിമ 
പ്രയൈശങ്ങളിലകുടം, അബ്ഹോമിവറെ നോടോ� വമസവപ്യടോമി��ി
ലകുടം മോനുഷിക ദെഭെെകുടം, �ന്ത്രശോഷ്സ്ത സോഹസകൃത്യങ്ങളകുടം 
അത്കുതങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുന്കു. ൈിെ്യശക്തി ഭൗമിക കോര്യങ്ങവള 
എല്ലോടം ഇയപ്ോള് അനുഗ്രഹിക്കുന്തകുയപോവല, യലോകവത് 
അത്കുതകരമോ�ി സമ്കുഷ്മോക്കുന്തകുയപോവല ൈിെ്യജ്ഞോനടം 
അതിനു പിന്ില് ഉണ്ടത്.

എല്ലോ�ിടത്കുടം നോടം കോെകുന്തകുയപോവല ഭടംഗി�കുള്ള 
ഫലങ്ങവള�കുടം പകുപ്രങ്ങവള�കുടം മോനുഷിക കഴിെകുകള്ക്ത് നി
ര്മ്ിക്കുെോനോകകുവമങ്ില്, മഹോനോ� െീവണ്ടടകുപ്കുകോരനോല് 
“ശോപടം” മോ്വപ്ടകുയമ്ോള് ഉള്ള പൂര്ണ്ണമോക്വപ്ട ഭൂമി�കുവട 
അെസ് എന്ോ�ിരിക്കുടം? അതത് “സകല ജോതികളകുവട�കുടം 
മയനോഹരെസ്തകു ആ�ിരിക്കുടം” തീര്ച് – ഹഗോ�ി 2:7

പോഠടം 95
1* ഏഴോമവത് സൃഷ്ി ൈിെസടം അഥെോ �കുഗടം 

എത്ര െര്ഷങ്ങള് അടങ്ങകുന്തോെത്? ഖ. 1

2* ആരോെത് അതിവറെ അെസോന ആ�ിരടം െര്ഷടം 
െോഴകുന്തത്?

3* ദൈെടം �ഥോര്ത്ഥമോ�ി രൂപകല്പന വചയ് 
അെസ്�ിയലക്ത് എന്ത് യെല�ോെത് ഭൂമിവ� 
മോ്കുന്തത്?

4 അതിനു യശഷടം എന്ത് പൂര്ത്ി�ോക്വപ്ടകുടം?

5* നന്�കുടം തിന്�കുടം മനുഷ്യന് തിരിച്റിയ�ണ്ടതി
വറെ ആെശ്യടം എന്ത്?

6* നന് തിരവഞെടകുക്കുന്െര്ക്ത് എന്ത് ലഭിക്കുടം?

7* സമൂഹത്ിവല ആര്ക്ോെത് രണ്ടോടം മരെടം (നി
ത്യമോ� നോശടം) നല്കകുന്തത്?

8* �ഥോസ്ോനവപ്ടകുെോന് യപോകകുന് പറകുൈീസ�കുവട 
ഭടംഗി നമകുക്ത് െിെരിക്കുെോന് ആകകുയമോ? ഖ. 2

9* ഇയപ്ോഴകുള്ള നല്ല മനുഷ്യവര �ഥോസ്ോനവപ്ട 
മനുഷ്യരകുമോ�ി എങ്ങവന തോരതമ്യവപ്ടകുത്ോടം?

10* ഇയപ്ോള് തവന് നോടം എന്ിവറെ ആരടംഭമോെത് 
കോെകുന്തത്? ഖ.3

11* മശിഹോ�കുവട യനതൃത്ത്ില് ദൈെടം എന്ത് 
വചയ്കുടം?

12* ഈ സമ�വത്ക്കുറിച്ത് എന്ോെത് പ്രെോചകന് 
പറഞെിടകുള്ളതത്? വ�ശ. 35:1

13* മോനുഷ �ന്ത്രശോഷ്സ്തടം അത്കുതങ്ങള് വചയ്കുന്കു 
എന്തിനത് ഉൈോഹരെടം എന്ത്? എന്ോെത് 
അെ? എന്ദസയ്ോപീ്ി� യനോക്കുക.

14 ഈ സോയങ്തിക െിൈ്യയ്കകു പിന്ില് ആരത്?

15* ഇയപ്ോള് തവന് മനുഷ്യനത് ഭടംഗി�കുള്ള ഫല
ങ്ങളകുടം പകുപ്രങ്ങളകുടം െികസിപ്ിവച്ടകുക്കുെോന് 
കഴി�കുന്കുണ്ടത് എങ്ില് “ശോപടം” പൂര്ണ്ണമോ�ി നീ
ക്വപ്ടകുെോന് ഭൂമി�കുവട ഭടംഗി�ില് നോടം എന്കു 
പ്രതീക്ഷിക്െടം? ഖ. 4.

*നക്ഷത്ര ചിഹ്നത്ോല് അട�ോളവപ്ടകുത്ി�ി
രിക്കുന് യചോൈ്യങ്ങള് പ്രയത്യകമോ�ി കകുടികള്ക്കു
ള്ളെ�ോെത്.
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