
VOL - XIV, ISSUE 5 സെപ്റ്റംബര്  - ഒക്ടോബര്  2021

ദൈവം അവരുടെ ഓര്മ്മടെ അനുഗ്രഹിക്കടടെ .... 2
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ദൈവറം അവരുസെ ഓര്മ്മസെ അനുഗ്രഹിക്കസടെ
GOD BLESS THEIR MEMORY

“നീതിമടോന് എകനേക്കുറം ഓര്മ്മെില് ഇരിക്കുറം” (െങ്ീര്ത്തനറം 112:6)

(PT 775 Autumn 2021 ആവര്ത്
നം)

െയഹാവ നീതിമാന്ാടര 
നിത്ര്യജീവന് നല്കി അനുസ്മ

രിക്കും, “എന്ാല് സകെ ൈുഷ്ടന്ാടരെും അവന് 
നശിപെിക്കും” (സങ്ീ. 145:20). സത്ര്യത്ിടറെെും 
നീതിെുടെെും മാതൃകകടള വിെമതിക്കുന്വരും 
അവെില് നിന്ും അനുഗ്രഹങ്ങള് പ്രാപ്തമാക്കിെവരും 
നീതിമാന്ാടര ആൈരിക്കുകെും എയന്ക്കും ഓര്മ്മി
ക്കുകെും ടചയും. “എന്ാല് ബുദ്ിമാന്ാര് [ഉപ
യൈഷ്ടാക്കന്ാര്: ഉെരത്ില് നിന്ുമുള്ള െഥാര്ത്ഥ 
ജ്ാനടത് ഉപയൈശിക്കുന്വര്] ആകാശമണ്ഡെ
ത്ിടറെ പ്രഭ യപാടെെും പെടരെും നീതിെിയെക്കു 
തിരിക്കുന്വര് നക്ഷത്രങ്ങടളയപൊടെെും എന്ും 
എയന്ക്കും പ്രകാശിക്കും (ൈാനി. 12:3). അവരുടെ 
യവെെും യനേഹത്ിടറെ പ്രെത്നവും നന്ിെുള്ള കൂ
ടൊളികള് ഒരിക്കെും മറക്കുകെില്ല. അവര് അവടര 
നിത്ര്യമാെി സ്മരിക്കും.

ഈ തത്യത്ാെുള്ള ടപാരുത്ത്ില് അടപൊസ്
െനാെ പൗടൊസ് ഇങ്ങടന ബുദ്്ര്യുപയൈശിക്കുന്ു 
(1 ടതസ്സ. 5:12,13): “സയഹാൈരന്ായര, നിങ്ങളുടെ 
ഇെെില് അദ്്ാനിക്കെും കര്ത്ാവില് നിങ്ങടള ഭരി
ക്കെും പ്രയബാധിപെിക്കെും ടചയുന്വടര അറിഞ്ഞ് 
അവരുടെ യവെ നിമിത്ം ഏറ്റവും യനേഹയത്ാടെ 
വിചാരിയക്കണം എന്ു നിങ്ങയളാെ് അയപക്ഷിക്കു
ന്ു.” ചിെര് ഇതിടന “ൈൂതാരാധന” എന്ു ടതറ്റാെി 
വ്ര്യാഖ്ര്യാനിക്കുന്ു (ൈൂതാരാധന വിെക്കടപെടെതാണ്: 
ടകാടൊ. 2:18; അടപൊ. 14:14; ടവളി. 19:10; 22:8). 
എന്ിരുന്ാെും നാം ഇത് ശ്രദ്യൊടെ വിയവചിച്ച
റിെണം.

ടകാടൊ. 2:18 ല് വിശുദ് പൗടൊസ് തീര്ച്ചൊ
െും ൈൂതന്ാടര (messengers) ആരാധിക്കുന്തിന് 
എതിരാെി സയഹാൈരന്ാര്ക്ക് മുന്റിെിപെു നല്കു
ന്ില്ല. 1 ടതസ്സ. 5:12,13 ല് ൈൂതാരാധന നെത്ുവാന് 
അവയരാെു അഭ്ര്യര്ത്ഥിക്കുകെും ടചയുന്ില്ല! ൈൂത
ന്ാടര (a) ബഹുമാനിക്കുന്തും പൂജിക്കുന്തും 
ആരാധിക്കുന്തും ആൈരവ് പ്രകെിപെിക്കുന്തും (PT’ 
52, pp. 71-76) (b) അവടര വിെമതിച്ച് അവരുടെ യവ

െെുടെെും, കര്ത്ാവിയനാെും 
സത്ര്യയത്ാെും സയഹാൈരങ്ങ
യളാെും ഉള്ള അവരുടെ 
യ നേ യ ഹ ാ ൈ ാ ര മ ാ െ 
അദ്്ാനടത് പ്രതിെും യവെടെ പ്രതിെും അവടര 
യനേഹയത്ാടെ ഉന്തമാെ രീതിെില് ആൈരിക്കുന്
തും തമ്മില് വ്ര്യത്ര്യാസം ഉണ്്. കര്ത്ാവ് നമുക്കാെി 
അമൂെ്ര്യമാെ സത്ര്യടത് തങ്ങളുടെ ദകകളിെൂടെ 
ചുരുളഴിച്ചു തന് പറൂസ്ര്യ എപെിഫനി ൈൂതന്ാടര 
അവരുടെ യനേയഹാൈാരമാെ അദ്്ാനടത്െും 
നല്കിെ അനുഗ്രഹങ്ങടളെും കര്ത്ാവിടറെ ജനം 
ശരിൊെി വിെമതിച്ചുടകാണ്് ബഹുമാനയത്ാ
ടെ വിെമതിക്കുന്ത് അവടര ആരാധിക്കുക എന് 
അര്ത്ഥത്ില് ആകരുത്, മറിച്ചു രണ്ാമതു പറഞ്ഞ 
അര്ത്ഥത്ില് ആെിരിക്കണം.

പഴെ നിെമ കാെഘടെത്ിടെ ദൈവത്ിടറെ നീ
തിമാന്ാരാെ ജനത്ില് നിന്ും (എബ്ാ. 11) പുതിെ 
നിെമ കാെഘടെത്ിടെ െടവാൈിക്ര്യ പൂര്വ്വ വിശുദ്
ന്ാരുടെ കയില് നിന്ും വിയശഷാല് അടപൊസ്െന്ാ
രുടെെും ആ കാെഘടെത്ിടെ മറ്റു നക്ഷത്രാംഗങ്ങളു
ടെെും പക്കല് നിന്ും നാം ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങള് 
സ്ീകരിച്ചിരിക്കുയ്ാള് തടന്െും െടവാൈിക്ര്യന് 
സഭെുടെ ൈൂതന്ാരാെ പറൂസ്ര്യ എപെിഫനി നക്ഷത്രാം
ഗങ്ങടള യനേഹത്ിെും ഉെര്ന് ബഹുമാനത്ിെും 
കരുയതണ്ത് പ്രയത്ര്യകിച്ചും അനുഗുണമാണ്. എടതെ
ന്ാല് കര്ത്ാവിടറെ രണ്ാം വരവില് പാകമാെ 
സത്ര്യത്ിടറെ മഹാവിരുന്് അവരുടെ ദകകളിെൂ
ടെ കര്ത്ാവ് നമുക്കു നല്കിെിരിക്കുന്ു (മത്ാ. 
24:45-47; െൂടക്കാ. 12:37-44; ടവളി. 3:20; 19:5-10). 
അവരാണ് ഏഴാമടത്െും എടൊമടത്െും മാനുഷ
പ്രഭുക്കന്ാര് (മീഖാ. 5:5).

ബ്ൈര് റസ്സെിടറെെും ബ്ൈര് യജാണ്സടറെെും 
ഓര്മകള് നമുക്കിെെില് സൗരഭ്ര്യവാസനൊെി 
സൂക്ഷിക്കുവാന് അര്ഹതെുള്ളവൊണ്. അവര് 
നമുക്ക് ഉപയൈശിച്ചു നല്കിെിരിക്കുന് സത്ര്യത്ി
ടറെ വിശ്സ്മാെ ആചരണത്ിെൂടെെും ക്ിസ്ുവി
ടന അനുഗമിച്ചതിെൂടെ അവര് കാണിച്ച വിശുദ് 
മാതൃകടെ വിശ്സ്മാെി പകര്ത്ിടക്കാണ്ും ഇതു 

ചടോളെ്റ സ്െ്റ െ്റ റസ്സല് കപടോള എസ്സ്റ. എല്. ക�ടോണ്െന്
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നമുക്കു മികച്ച രീതിെില് ടചയുവാന് കഴിെും (1 
ടകാരി. 11:1,2; ഫിെി. 3:17,18). നമ്മുടെ ഭാഗത്ു 
നിന്ുമുള്ള അത്രത്ിെുള്ള ഒരു പ്രവര്ത്നം 
അവരുടെ ഓര്മ്മയ്കു യപ്രരകമാവുകെും അങ്ങടന 
അതു നമ്മുടെെും മറ്റുള്ളവരുടെെും നിരതെരമാെ 
അനുഗ്രഹത്ിനു കാരണമാവുകെും ടചയും. അത് 
അവരുടെ ജീവിതത്ിനും മരണത്ിനും ഏറ്റവും നല്ല 
പ്രശംസെും ആെിരിക്കും.

ഒരു സ്മാരക ശുശ്രൂഷ ആസൂത്രണം ടചയുന്ുടവ
ങ്ില് ബ്ൈര് റസ്സെിടറെെും ബ്ൈര് യജാണ്സടറെെും 
പ്രിെടപെടെ ഗീതങ്ങളാെ 273, 299 എന്ിവൊല് അത് 
ആരംഭിക്കുകെും തുെര്ന്് അവരുടെ ശുശ്രൂഷെില് 
നിന്ും െഭിച്ചിരിക്കുന് പ്രയൊജനമുള്ളതാെ സാ
ക്ഷ്ര്യങ്ങള് ഉണ്ാെിരിക്കുകെും യവണം. അത്രം ഒരു 
സ്മാരക ശുശ്രൂഷ ഈ രണ്ു ൈൂതന്ാരുടെ ശുശ്രൂഷെി
െൂടെ നമുക്കു െഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങടള വിെമതിക്കു
ന്ത് വര്ദ്ിപെിക്കുക മാത്രമല്ല ദൈവവചനത്ിടറെ 
സത്ര്യയത്ാെും അവര് നമുക്കു ഉപയൈശിച്ചു നല്കിെ 
സത്ര്യത്ിടറെ ആത്ായവാെും വിശ്സ്ത പുെര്ത്ു
വാനുള്ള നമ്മുടെ ൈൃഢനിശ്ചെടത് പുതുക്കുകെും 
ടചയുന്ു. നിരവധിയപെര് കര്ത്ാവ് ഇവരിെൂടെ 
നല്കിത്ന് ഉപയൈശങ്ങടളെും ക്മീകരണങ്ങടള
െും സാക്ഷ്ര്യടപെെുത്ുന്ത് അവസാനിപെിക്കുകെും 
അഥവാ നിരസിക്കുകെും ടചയ്ിരിക്കൊല് നാം 
ഇത് തീര്ച്ചൊെും ടചയയണ്താണ്.

ഒരിക്കല് ബ്ൈര് റസ്സെിടന തങ്ങളുടെ ഉപ
യൈഷ്ടാവാെി അംഗീകരിക്കുകെും അതുയപാടെ 
കര്ത്ാവ് തങ്ങള്ക്ക് “തക്കകാെത്് ആഹാരം 
നല്കുവാന് തിരടഞ്ഞെുത് വിശ്സ്നും ബുദ്ിമാ
നുമാെ ൈാസനാെി” അംഗീകരിക്കുകെും ടചയ്വര് 
ചിെയപൊള് പറൂസ്ര്യ സത്ര്യത്ില് നിന്ും അതിടറെ 
ആത്ാവില് നിന്ും വിവിധ അളവില് യവര്പിരിഞ്ഞു 
യപാകുന്ത് നാം കണ്ു. ഇതു മാത്രമല്ല കര്ത്ാവു 
തടറെ എപെിഫനി ൈൂതടറെ ശുശ്രൂഷെിെൂടെ നമ്മുടെ 
പാതെില് നല്കിത്ന് എപെിഫനി സത്ര്യടത് നിര
സിക്കുന്വടരെും നാം കണ്ിടെുണ്്, കണ്ുടകാണ്ി
രിക്കുകെും ടചയുന്ു.

പറൂസ്ര്യ എപെിഫനി സത്ര്യങ്ങള് സ്ീകരിക്കാടത 
നിരവധിയപെര് അതിടന തള്ളിക്കളെുയ്ാള്ത്ടന്
െും ഒരിക്കല് അതു സ്ീകരിച്ച് അതിടറെ ടവളിച്ചത്ി
ല് നെന്് ഒരു കാെത്് അതു ആസ്ൈിച്ചവര് പിന്ീെ് 
അതിടന ധിക്കരിച്ച് വിശ്ാസം ത്ര്യജിച്ച് “സത്ര്യയത്ാ
െു മറുത്ു നിന്്, ൈുര്ബുദ്ികളും വിശ്ാസം സം

ബന്ിച്ച് ടകാള്ളരുതാത്വരുമാെിത്ീര്ന്ു" (2 
തിടമാ. 3:8 Diaglott). അവരുടെ “ൈുഷ്ാമ പ്രവൃത്ി
കടള” പിന്തുെരാതിരിക്കാന് നമുക്കു ശ്രമിക്കാം (2 
പടത്രാ. 2:2).

പറൂസ്ര്യ എപെിഫനി സത്ര്യ എഴുത്ുകളുടെ സഹാ
െത്ാല് നമുക്കു തിരുടവഴുത്ുകടള ശ്രദ്യൊടെ 
പഠിക്കാം. അവെുടെ ചടെങ്ങടള ശ്രദ്യൊടെ പരിശീ
െിച്ച് അവെുടെ തത്ങ്ങയളാെ് നമ്മുടെ ജീവിതടത് 
അനുരൂപടപെെുത്ാം. പറൂസ്ര്യാ എപെിഫനി ൈൂതന്ാരു
ടെ എഴുത്ുകളിെൂടെ കര്ത്ാവു നമുക്കു നല്കി
െിരിക്കുന് സത്ര്യടത് പാെിച്ചുടകാണ്് അതിനു 
സാക്ഷിൊെിത്ീരുകൊണ് അവടര ബഹുമാനി
ക്കുന്തിനുള്ള മടറ്റാരു മാര്ഗം. ആെതിനാല്, മറ്റു
ള്ളവര്ക്കു ജീവടറെ അപെം നല്കുന്തില് നമുക്കു 
ഉത്ാഹമുള്ളവരാെിരിക്കാം.

ലസവടോൈിക്യന് െഭെുസെ രണ്്റ മടോനുഷ പ്രഭുക്കന്ടോര്
“െജമാനന് തടറെ വീടെുകാര്ക്കു തക്കസമെത്ു 

ഭക്ഷണം ടകാെുയക്കണ്തിനു അവരുടെ യമല് ആക്കി
ടവച്ച വിശ്സ്നും ബുദ്ിമാനുമാെ ൈാസനാണ്” 
(മത്ാ. 24:45-47) പറൂസ്ര്യാ ൈൂതനാെിരുന് ചാള്സ് 
ടെെ്സ് റസ്സല്. വെിെ കാര്ര്യങ്ങളിെും ടചറിെ കാ
ര്ര്യങ്ങളിെും അയദേഹം വിശ്സ്നാെിരുന്ു. അയദേഹം 
തടറെ വാക്കുകളിെും രീതികളിെും പദ്തികളിെും 
ക്മീകരണങ്ങളിെും പ്രവര്ത്നങ്ങളിെും ബുദ്ിമാ
നാെിരുന്ു. ഒരുവടന വിയവകിൊക്കുന് വിശ്ാ
സത്ിെും പ്രത്ര്യാശെിെും അറിവിെും അയദേഹം 
തികഞ്ഞവനാെിരുന്ു. ഒരുവടന ബെവാനാക്കു
ന് ആത്നിെന്തണത്ിടറെെും ക്ഷമെുടെെും 
ഉൈാഹരണമാെിരുന്ു അയദേഹം. ഒരുവടന നീതി
മാനാക്കുന് ദൈവഭക്ിെും സയഹാൈരയനേഹവും 
അയദേഹം പരിശീെിച്ചു. ഒരുവടന യനേഹവാനാക്കുന് 
നിസ്ാര്ത്ഥ യനേഹത്ിടറെ ജീവിക്കുന് ഉൈാഹരണ
മാെിരുന്ു അയദേഹം. എത്ര മയനാഹരമാെിടൊണ് 
വിനെടത്െും, താഴ് മടെെും, സഹിഷ്ുതടെെും, 
സഹനശീെടത്െും അയദേഹം തന്ില് ഉൈാഹരിച്ചി
രുന്ത്. അയദേഹത്ിടറെ ദധര്ര്യവും, പരിശ്രമശീെ
വും, സ്െത്ര്യാഗവും, ഉൈാരശീെവും, സൈ്ഗുണവും, 
മിതവിനിയൊഗവും വളടര ശ്രയദ്െമാണ്. ആൈാമ്ര്യ 
അപൂര്ണ്ണത ദൈവത്ിടറെ വീഴ്ച ഭവിച്ച മക്കളില് 
ഏടതങ്ിെും ഒരുവടന മാതൃകൊെ ഒരു ക്ിസ്്ര്യാ
നിൊക്കുവാന് അനുവൈിക്കുടമങ്ില് അതിടനാത് 
ഉൈാഹരണമാണ് അയദേഹം.

 കര്ത്ാവിടറെ പ്രയത്ര്യകമാെ കണ്ണ് എന് 
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നിെെില് കര്ത്ാവിനു തടറെ ഉയദേശ്ര്യങ്ങളുടെ പു
യരാഗമനത്ിനു ൈര്ശിക്കുവാന് ആവശ്ര്യമുള്ള കാര്ര്യ
ങ്ങടള കാണുക മാത്രമാെിരുന്ില്ല അയദേഹത്ിടറെ 
യവെ, എന്ാല് അയദേഹം ആ യവെടെ കൃത്ര്യമാെി 
ടചയ്ു. കര്ത്ാവിടറെ കരമാെി നിന്ുടകാണ്് യഗാ
ത്ിടറെ ടകായ്ും കാൊടപറുക്കും അയദേഹം വിജെ
കരമാെി പൂര്ത്ിൊക്കി. മഹാപുരുഷാരത്ിടറെെും 
െുവവീരന്ാരുടെെും ഒരു നല്ല സംഖ്ര്യ ആളുകടള 
കൂടെിയച്ചര്ക്കുകെും അണഞ്ഞുയപാടയ്കാണ്ിരുന് 
സീയൊനിസത്ിനു ജീവന് നല്കുകെും ദക്സ്വ 
മതത്ിടെ രാജാക്കന്ാടരെും പ്രഭുക്കന്ാടരെും 
പിെിച്ചു ടകടെി എഴുതടപെടെ ന്ര്യാെവിധി നെപെിൊക്കു
കെും അയതാെുകൂെി പയരാക്ഷമാെി കളകടള കൂടെി
യച്ചര്ത്് ടകടെുന്തിനു യമല്യനാടെം വഹിക്കുകെും 
ടചയ്ു. ഈ മഹത്ാെ യവെകളില് യമല്യനാടെം 
വഹിക്കുന്തിനു പുറയമ അവെില് ഓയരാന്ിെും 
അയദേഹം വ്ര്യക്ിപരമാെി പടങ്െുത്ു, മയറ്റടതാരു 
വ്ര്യക്ി ടചയുന്തിയനക്കാളും കൂെുതല് അത് ഫെ
പ്രൈവുമാെിരുന്ു. അടത, 1877 ഏപ്രിെില് “ഇതാ 
മണവാളന്”! എന്് അധികാര പ്രഖ്ര്യാപനം നെത്ു
വാന് അയദേഹത്ിനു അവകാശം െഭിച്ചു.

യപാള് എസ്. എന് യജാണ്സന് ആെിരുന്ു 
എപെിഫനി ൈൂതന്. അയദേഹം ഒരു മാനുഷ പ്രഭു ആെി
രുന്ു. ടവളിപാെ് 19 ല് നാം ഇങ്ങടന വാെിക്കുന്ു: 
“സര്വ്വശക്ിെുള്ള നമ്മുടെ ദൈവമാെ കര്ത്ാവ് 
രാജത്ം ഏറ്റിരിക്കുന്ു... കുഞ്ഞാെിടറെ കെ്ര്യാണം 
വന്ുവയല്ലാ; അവടറെ കാതെെും തടന്ത്ാന് ഒരു
ക്കിെിരിക്കുന്ു” എന്ുള്ള ഒരധികാരം മഹാപുരുഷാ
രത്ിനു നല്കുന്താെ ഈ സയന്ശം എപെിഫനി 
ൈൂതന് എന് നിെെില് അയദേഹം പ്രഖ്ര്യാപിയക്കണ്
താെിരുന്ു. പിടന് മഹാപുരുഷാരയത്ാെു “കു
ഞ്ഞാെിടറെ കെ്ര്യാണസൈ്ര്യക്കു ക്ഷണിക്കടപെടെവര് ഭാ
ഗ്ര്യവാന്ാര്” എന്ു അയദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഈ 
സയന്ശം എപെിഫനി ൈൂതടറെ പക്കല് നിന്ുമാണ് 
വന്ത്. പറൂസ്ര്യാ ൈൂതന് ഇങ്ങടനടൊരു സയന്ശം 
നല്കിെിടെില്ല. അയദേഹത്ിടറെ കാെത്് അതിടറെ 
തക്കകാെം ആെിരുന്ില്ല. ആ ൈൂത് എപെിഫനി 
ൈൂതന് നല്യകണ്താെിരുന്ു. “ഞാന് അവടന 
(ബ്ൈര് യജാണ്സടന) നമസ്ക്കരിയക്കണ്തിനു അവടറെ 
(എപെിഫനി ൈൂതടറെ) കാല്ക്കല് വീണു. അയപൊള് 
അവന് എയന്ാെ്: അതു അരുത്: ഞാന് നിനക്കും 
യെശുവിടറെ സാക്ഷ്ര്യമുള്ള നിടറെ സയഹാൈരങ്ങ
ള്ക്കും സഹഭൃത്ര്യനടത്ര!” എപെിഫനി ൈൂതന് നമ്മുടെ 

സയഹാൈരന്ാരില് ഒരുവനാെിരുന്ു. ദൈവത്ിനു 
മഹത്ം! അയദേഹത്ിടറെ അവസാന സയന്ശങ്ങളി
ല് ഒന്് ൈൂതാരാധനടക്കതിടര നമുക്കു താക്കീതു 
നല്കുന്താണ്. നാം പറൂസ്ര്യാ ൈൂതടനയൊ എപെി
ഫനി ൈൂതടനയൊ ആരാധിക്കുവാന് പാെുള്ളതല്ല. 
എങ്ിെും നാം അവരുടെ ഉപയൈശങ്ങടള പാെിക്കണം 
(PT’ 52, p. 72; PT’ 50, pp. 192,193).

അവസാനടത് മാനുഷപ്രഭു തടറെ ഭൂമിെിടെ 
പ്രവാസകാെം ഒയ്ാബര് 22, 1950 ല് അവസാനി
പെിച്ചു. അങ്ങടന നാം ഇയപൊള് നാല്പെത്ി ഒന്പത് 
നക്ഷത്രാംഗങ്ങളുടെ കാെങ്ങടളെും അവരുടെ ശു
ശ്രൂഷകടളെും കെന്ിരിക്കുന്ു. എന്ിരുന്ാെും 
െയഹാവ തടറെ വെതു ദകയില് വഹിച്ചു ആ 
നക്ഷത്രാംഗങ്ങളിെൂടെ നല്കിെ സത്ര്യടത് ഞങ്ങള് 
മുറുടക പിെിക്കുന്ു. അവര്ക്കും അപൂര്ണ്ണതകള് 
ഉണ്ാെിരുന്ു. അവര് പൂര്ണ്ണത ഉള്ളവരാെിരുന്ി
ല്ല. എന്ിരുന്ാെും പഴെ ബയരാവെില് ഉള്ളവടര
യപൊടെ അവര് തിരുടവഴുത്ുകടള പരിയശാധിച്ച് 
തയാറാക്കിെ എഴുത്ുകള് ദൈവവചനത്ാല് 
പിതെുണയ്കടപെെുന്താെി കാണുന്തുടകാണ്്, 
ഏതു പരിതസ്ിതികളിെും പ്രൊസങ്ങളിെും 
നമുക്ക് ഇവടെ മുറുടക പിെിക്കാം. അങ്ങടനടെ
ങ്ില് നമുക്കു വിജെം നല്കാന് െയഹാവ ബാധ്ര്യ
സ്നാണ്. മണ്ണിയെക്കു എത്ര അമര്ത്ടപെടൊെും 
സത്ര്യം വീണ്ും ഉെര്ത്ടപെെും.

അവരുടെ ഓര്മ്മടെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കടടെ 
എന് നമ്മുടെ പ്രാര്ത്ഥന വാക്കുകളില് മാത്രം ഒതു
ങ്ങുന്തല്ല. അതു പ്രവൃത്ിെിയെക്കും മാറ്റടപെയെ
ണ്താണ്. അവരുടെ ഓര്മ്മെുടെ അനുഗ്രഹീതമാെ 
സ്ാധീനടത് വര്ദ്ിപെിക്കുന്തിനു നാം കര്ത്ാ
വിയനാെു കൂടെ എങ്ങടന സഹകരിച്ചു പ്രവൃത്ി
ക്കണം? ഒന്ാമത് അവടര അനുകരിക്കുന്തിെും 
അവരുടെ സ്ഭാവങ്ങടള മറ്റുള്ളവടര അനുകരി
ക്കുവാന് യപ്രാത്ാഹിപെിക്കുന്തിെൂടെെുമാണ് 
നമുക്കിതു സാധിക്കുക. അവരുടെ ജീവിതത്ിെും 
പ്രവൃത്ിെിെും ടവളിടപെടെിരിക്കുന് അവരുടെ സ്
ഭാവങ്ങടള സാനുക്ം വീക്ഷിച്ചുടകാണ്് യവണ്
വിധം വികസിപെിച്ചും, ബെടപെെുത്ിെും, നവീകരി
ച്ചും, സ്ഫെികവത്ക്കരിച്ചും അവരുടെ സ്ഭാവത്ിടറെ 
ഉത്കൃഷ്ടമാെ ഗുണങ്ങളുടെ ചിതെ നമ്മുടെ ഹൃൈ
െത്ിെും മനസ്സിെും പിെിച്ചുടകാള്ളണം. എന്ാല് 
ഇത് ൈൂതാരാധന എന് രീതിെില് നാം ടചയാതി
രിക്കണം!
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ഭക്ഷണമടോെിരിക്കണറം ആകര്ഷണറം
“ശവം (ഇര, ഭക്ഷണം) ഉള്ളിെത്ു കഴുക്കള് കൂെും 

എന്ു അവന് പറഞ്ഞു” (മത്ാ. 24:28; െൂടക്കാ. 
17:37).

ആ ൈിവസത്ില് കര്ത്ാവു തടറെ ജനടത് 
ആകാശത്ിടെ നാെു കാറ്റില് നിന്ും സഭെുടെ 
എല്ലാ ൈിക്കില് നിന്ും യശഖരിക്കുവാന് - കഴുക്കള് 
ഭക്ഷണയത്ാെു തങ്ങളുടെ കാഴ്ചെുടെ തീക്ഷ്ണതൊ
െും വിശപെിനാെും ആകര്ഷിക്കടപെെുന്തുയപാടെ 
– അവിെുന്് അവടര ആകര്ഷിക്കും. തക്കസമ
െത്് കര്ത്ാവ് ഉചിതമാെ ഭക്ഷണം നല്കും. 
അങ്ങടന ഒരുക്കമുള്ളവരും യൊഗ്ര്യരുമാെ െഥാ
ര്ത്ഥ ദൈവജനം അതു തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനു ചുറ്റും 
കൂെും. മറ്റുള്ളവര് അതു ഉയപക്ഷിച്ചു യപാകും.

കര്ത്ാവ് ഇയപൊള് നല്കുന് “െഥാകാെ സത്ര്യ
ത്ിടറെ” (ശവത്ിടറെ അഥവാ ഇരെുടെ) ഭക്ഷണ
വും അതിനു ചുറ്റും തടറെ ജനം കൂെുന്തുമാെ ചിത്രം 
ഈ പ്രവചനത്ിടറെ വിശൈീകരണത്ിനു കൃത്ര്യമാെി 
യൊജിക്കുന്ു. ഒരു “തിരികല്ലില് നിന്ും” മടറ്റാരു 
“തിരികല്ലിയെയക്കാ” ഒരു “കിെക്കെില് നിന്ും” 
അയത അളവിെുള്ള മടറ്റാരു “കിെക്കെിയെയക്കാ” 
ഉള്ള വിളിെല്ല ഇയപൊള് ഉള്ളത്. ഒരു വ്ര്യക്ിൊയൊ 
അയനകം വ്ര്യക്ികളായൊ അവനിയെക്കു തടന്യൊ 
അഥവാ അവരിയെയക്കാ അതാെത് പുതിെ വിശ്ാ
സത്ിയെയക്കാ ഉള്ള വിളിെല്ല ഇത്. മറിച്ച് െഥാര്ത്ഥ 
ഏക ഗുരുവും ഉപയൈഷ്ടാവുമാെ ക്ിസ്ുവിയെക്കുള്ള 
കൂടെുയചരല് ആണ്.

വിശ്ാസത്ിടറെ ഒരു ഗൃഹടമന് നിെെില് എല്ലാ 
സയഹാൈരങ്ങളും, ഒയരടൊരു നിെമനിര്മ്മാതാവാെ 
ക്ിസ്ുവും, മനുഷ്ര്യരുടെ വിശ്ാസപ്രമാണങ്ങളും മറ്റു 
വിഷെങ്ങളിടെ സിദ്ാതെങ്ങളും പരിഗണിക്കാടത 
ക്ിസ്ുവിടറെ അമൂെ്ര്യമാെ രക്ത്ില് വിശ്സിക്കുന്
വരും തനിക്കുയവണ്ി സമര്പെിക്കടപെടെവരുമാെ എല്ലാവ
രുടെെും ടപാതുവാെ അംഗീകാരം എവിടെ, എയപൊള് 
ആെിരുന്ു? നമുക്കു ഗണിക്കുവാന് കഴിെുന്ിെയത്ാ
ളം അടപൊസ്െന്ാരുടെ കാെം വടര അല്ലാടത ഒരിക്ക
െും ഒരിെത്ും ഉണ്ാെിടെില്ല എന്ു പറൊം.

മാത്രമല്ല, മഹത്ാെ മാനുഷിക കഴിവ്, പ്രസംഗം 
മുതൊെവ മറ്റു പ്രസ്ാനങ്ങളുമാെി പ്രയത്ര്യകിച്ചു 
ബന്ടപെടെിരിക്കുന്ു. പയക്ഷ കര്ത്ാവിയെക്കുള്ള 
ഈ ഒത്ുയചരെുമാെി ബന്ടപെടെിടെില്ല എന്ത് ശ്ര
ദ്ിയക്കണ്താണ്. ഇവിടെ യെശു വിതരണം ടചയുന് 
ആത്ീെ ആഹാരമാെ സത്ര്യമാണ് ആകര്ഷണം. 

മാനുഷ അഭിവൃദ്ിെും വാഗ് ദവഭവവും ഇവിടെ പ്ര
വര്ത്നത്ിനു ടചറിെ ഇെം കടണ്ത്ുന്ു. അവയ്ക് 
അപര്ര്യാപ്തത ഉടണ്ങ്ിെും ടമച്ചടപെടെ ചിെത് കടണ്
ത്ുവാനുണ്്. യശഖരിക്കടപെടെവരും യശഖരിക്കടപെടെു
ടകാണ്ിരിക്കുന്വരും ഒന്ിച്ചു കൂെും. എടതെന്ാല് 
അവര് നീതിക്കുയവണ്ി വിശക്കുകെും ൈാഹിക്കുക
െും ടചയുന്ു. അവര് കര്ത്ാവിനാെുള്ള സതെുഷ്ടി 
നല്കുന് ഓഹരി കടണ്ത്ുകെും ഓയരാ വ്ര്യക്ി
കളും അതില് നിന്ും ഭക്ഷിക്കുകെും ടചയുന്ു.

സമര്പെിതരാെവര്ക്ക് തങ്ങളുടെ വിശ്സ്തൊ
െും വിശ്ാസത്ാെും ദൈവവചനത്ിെൂടെെും, 
ആത്ാവിെൂടെെും, വഴിനെത്െുകളിെൂടെെും 
പ്രാര്ത്ഥനൊല് െഭ്ര്യമാക്കുന് പരിമിതികളില്ലാത് 
ശക്ി ദൈവയത്ാെും യെശുവിയനാെും യചര്ന്ു 
വസിക്കാത്വര്ക്കു അറിൊയനാ അഭിനന്ിക്കായനാ 
കഴിെില്ല.

“നിനക്ക് അറിഞ്ഞു കൂടെയൊ? നീ യകടെിടെില്ലയൊ? 
െയഹാവ നിത്ര്യദൈവം; ഭൂമിെുടെ അറുതികടള സൃ
ഷ്ടിച്ചവന് തടന്; അവന് ക്ഷീണിക്കുന്ില്ല; തളര്ന്ു 
യപാകുന്തുമില്ല; അവടറെ ബുദ്ി അപ്രയമെമടത്ര. 
അവന് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്വനു ശക്ി നല്കുന്ു; 
ബെമില്ലാത്വനു ബെം വര്ദ്ിപെിക്കുന്ു. ബാെ്ര്യക്കാ
ര് [യൊകത്ില് ഉള്ളവര്, ദൈവശക്ി അയന്ഷി
ക്കാത്വര്] ക്ഷീണിച്ചു തളര്ന്ു യപാകും; ൌവന
ക്കാരും [അവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രാെത്ില് യൊകം 
നല്കുന് ശക്ിെില് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്വര്] ഇെറി 
വീഴും. എങ്ിെും െയഹാവടെ കാത്ിരിക്കുന്വര് 
ശക്ിടെ പുതുക്കും; അവര് കഴുകന്ാടരയപൊടെ 
ചിറകെിച്ചു കെറും; അവര് തളര്ന്ു യപാകാടത 
ഓെുകെും [ദൈവം നല്കുന് തളര്ന്ു യപാകാത് 
ശക്ിെില്] ക്ഷീണിച്ചു യപാകാടത [ഗൊ. 6:9] നെ
ക്കുകെും [നീതി പാതകളില്, ദൈവം കാണിക്കുന് 
വഴിെില് - സങ്ീ. 23:3] ടചയും” (ടെശ. 40:28-
31). കര്ത്ാവിടന കാത്ിരിക്കുന്വരാെ നമുക്ക് 
നമ്മുടെ ശക്ിടെ പുതുക്കുവാനും, കഴുകന്ാടര
യപൊടെ ചിറകെിച്ച് ഉെരുന്തിനുമുള്ള എത്ര മഹ
ത്ാെ അവകാശമാണുള്ളത്.

സത്ര്യം ശക്ിെുള്ളതാണ്, അത് എയന്ക്കും നി
െനില്ക്കും. അതിടറെ ശക്ിടെ തെെുകയൊ എതി
ര്ക്കുകയൊ ടചയുന്തിനു പകരം നമുക്ക് അതിടന 
തീക്ഷ്ണതയൊടെ മുന്യപാടെു ടകാണ്ുയപാകാം! 
കൂൊടത അതിനു പുയരാഗതി ഉണ്ാക്കി നമ്മുടെ 
ദകടകാണ്് മഹത്വത്ക്കരിക്കുകെും ടചയാം!



ബൈൈിള് സ്റ്റാന്്റാര്ഡ്  6

�ീവനുള്ള െടോഗങ്ങള
LIVING SACRIFICES

“െകഹടോൈരന്ടോകര, ഞടോന് ദൈവത്തിസറെ മനസ്സലിവ്റ ഓര്പിച്ു നിങ്ങസെ പ്രകബടോധിപിക്കുനേതു:  
നിങ്ങള ബുദ്ിെുള്ള ആരടോധനെടോെി നിങ്ങെുസെ ശരീരങ്ങസെ �ീവനുറം വിശുദ്ിെുറം ദൈവത്തിനു  

പ്രെടോൈവുമുള്ള െടോഗമടോെി െമര്പിപിന്, ഇതു നിങ്ങെുസെ ന്യടോെമടോെ ശുശ്രൂഷെക്ടോ” കറടോമര് 12:1

ക്ിസ്ുവിടറെ “ശരീരാംഗങ്ങള്” ക്ിസ്ുവിയനാെു
കൂടെ ൊഗപരമാെി (“അവിെുടത് രക്ത്ിെുള്ള 
വിശ്ാസത്ാല് നീതീകരിക്കടപെടെതിനു” യശഷം) പീ
ഡെനുഭവിക്കും എന്ു മനസ്സിൊ
ക്കുന്തില് പരാജെടപെെുന്വര് 
ൊഗങ്ങടളെും പീഡകടളെും 
മയറ്റടതങ്ിെും രീതിെില് വ്ര്യാഖ്ര്യാ
നിക്കുവാന് ഇെെുണ്്. തക്കകാെ 
സത്ര്യടത്ക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത് 
ചിെ അജ്ാനികള് ഇങ്ങടന 
ടചയുന്ു. നാം ടവറും “യസ്ാത്രൊഗ”മാണ് (സങ്ീ. 
116:17), “ദൈവത്ിനു യസ്ാത്രൊഗമാണ്” അര്പെി
ക്കുന്ത് (എബ്ാ. 13:15) എന്ു അവര് പറെുന്ു. 
ൊഗം എന് പൈം ഇന്ു ടപാതുവാെി ഉപയൈശി
ക്കടപെെുന്ത് യമല്പെറഞ്ഞ വിശാെമാെ അര്ത്ഥ
ത്ിൊണ് എന്ത് സത്ര്യമാണ്. അതു ദൈവടത് 
സ്ുതിക്കുവാനുള്ള ൊഗടമന്തിെുപരി ഒരു ആനന്ം 
കൂെിൊണ്. ന്ര്യാെപ്രമാണത്ിനു കീഴിെുള്ള ഈ 
ൊഗങ്ങടള “സമാധാന ൊഗങ്ങളാെും” “യസ്ാത്ര
ൊഗങ്ങളാെും” ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ു.

ക്ിസ്ുവിടറെ അവെവങ്ങള് എന് നിെെില് 
ടചറിെ ആടെിന്കൂടെവും ക്ിസ്ുവിയനാെു കൂടെ ൊ
ഗപരമാെി (വിശ്ാസത്ാല് തടറെ രക്ത്ാല് 
നീതീകരിക്കടപെടെതിനു യശഷം) പീഡകള്ക്കു പങ്ാ
ളികളാകുടമന്ു നാം മനസ്സിൊക്കുന്ു. “നിങ്ങളുടെ 
ശരീരങ്ങടള ജീവനും വിശുദ്ിെും ദൈവത്ിനു പ്ര
സാൈവുമുള്ള ൊഗമാെി സമര്പെിക്കുവാന്” വിശുദ് 
പൗടൊസ് നടമ്മ യപ്രാത്ാഹിപെിക്കുന്ു (യറാമ. 
12:1). നാം സകെവും ഉയപക്ഷിച്ച് കര്ത്ാവിടന 
ഇെുക്കു വഴിെിെൂടെ നമ്മുടെ ക്ൂശും വഹിച്ചു അുനു
ഗമിക്കുന്തില് യസ്ാത്രൊഗത്ിെും വളടര പ്രൊസ
യമറിെ ൊഗമെങ്ങിെിരിക്കുന്ു എന്ു പൗടൊസും 
നമ്മുടെ ഗുരുവും പറെുന്ു. “നാം അവടറെ നിന് 
ചുമന്ുടകാണ്ു പാളെത്ിനു പുറത്് ടചല്ലുവാ
ന്” എന്് വിശുദ് പൗടൊസ് നയമ്മാെു പറെുന്ു. 
അയദേഹം ഈ വാക്കുകള് പാപൊഗടത്ക്കുറിച്ചു
ള്ള ബന്ടത്ക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ത്. 

എങ്ങടനടെന്ാല് പാപൊഗത്ിടെ കാളകളു
ടെെും ആടെുടകാറ്റടറെെും രക്ം പുയരാഹിതന് 
രണ്ാം തിരശ്ീെെും കെന്ു അതിവിശുദ്ത്ിയെ

ക്കു ടകാണ്ുയപാകുന്തിയെക്കു 
അയദേഹം ശ്രദ് ടകാണ്ുവരുന്ു. 
പാളെത്ിനു പുറത്് “അവെുടെ 
ഉെല് ചുടെുകളെുന്തിടനെും” 
അയദേഹം ഈ വാക്കുകളില് പരാ
മര്ശിക്കുന്ു. എബ്ാ. 13:11-13; 
യെവ്ര്യ. 16:27 മാെി താരതമ്ര്യടപെ

െുത്ുക. ഒരിക്കല് നിങ്ങള് ഈ നല്ലൊഗങ്ങളുടെ 
പ്രയൊജനത്ിടറെ സൗന്ര്ര്യടത് കണ്റിഞ്ഞിടെ് 
പിടന് കാണാതിരുന്ാല് നിങ്ങള്ക്കു വന്ുകൂെിെ 
അന്തടെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ്, കണ്ണിനു യവണ്താെ 
ദൈവീക സഹാെത്ിടറെ അമൂെ്ര്യമാെ യെപടത് 
അയന്ഷിക്കുക. നാം ഇന്് അനുഭവിക്കുന് പീഡകള് 
നമ്മുടെ പാപങ്ങള്ക്കു യവണ്ിെുള്ളതല്ല എന്ു 
നമുക്കു “ക്ിസ്ുവിടറെ പീഡകളില്” നിന്ും മന
സ്സിൊക്കാം. മഹാപുരുഷാരം യപാെും തങ്ങളുടെ 
പാപങ്ങള്ക്കുയവണ്ിെല്ല, അവരുടെ ജീവടന ബെി
െര്പെിക്കുവാന് അവര് പരാജെടപെെുന്തിനാല് നീ
തീകരിക്കടപെടെ ജഡത്ിനു യവണ്ിൊണ് (അസ്സയസ
െിടറെ ആെിടനയപൊടെ) “നാശം” അനുഭവിക്കുന്ത്.

സുവിയശഷ െുഗടത് അതിനു മു്ുള്ള െുഗങ്ങ
ളില് നിന്ും യശഷം വരുന് െുഗങ്ങളില് നിന്ും വ്ര്യ
ത്ര്യസ്മാക്കുന്ത് ഈ ഒരു സവിയശഷതെും പ്രയത്ര്യ
കതെുമാര്ന് സുവിയശഷ വിളിൊണ്! ഹായനാക്കു 
മുതല് യൊഹന്ാന് വടരെുള്ളവര്ക്കു ബെിെര്പെ
ണത്ിടറെ ആത്ാവുണ്ാെിരുന്ു. അവര് കര്ത്ാ
വിനും നീതിക്കും യവണ്ിെുള്ള യവെയ്കാെി തങ്ങളുടെ 
ജീവടന അര്പെിക്കുകെും ടചയ്ു. എങ്ിെും ദൈവം 
അവടെ ബെിൊെി സ്ീകരിച്ചില്ല. ദൈവത്ിനു 
മുന്പില് നമ്മുടെ െഥാര്ത്ഥ നീതീകരണത്ിനു 
മുന്പാെി ക്ിസ്ുവിടറെ മഹാൊഗം ആവശ്ര്യമാെി
രുന്ു. അന്ുമുതല് 1914 വടര ബെിെുടെ അയത 
ആത്ാവുള്ളവര്ക്ക് തങ്ങളുടെ – “ശരീരങ്ങടള ജീവനും 
വിശുദ്ിെും ദൈവത്ിനു പ്രസാൈവുമുള്ള ൊഗമാെി 

രൂപാതെരീകരണം രൂപാതെരീകരണം 
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സമര്പെിപൊന്” അവസരം 
ഉണ്ാെിരുന്ു. “ഇയപൊള് 
ആകുന്ു സുപ്രസാൈകാെം” 
– “കര്ത്ാവിടറെ സുപ്രസാൈ 
വര്ഷം” – മഹാപുയരാഹിത
നാെ പുതിെ ഉെ്െിെുടെ 
വെിെ മദ്്ര്യസ്നാെ ക്ിസ്ു
വിടറെ ശരീരത്ിടെ “അവ
െവമാെി” നിങ്ങടള സ്ീക
രിച്ചിരിക്കൊല് നിങ്ങളുടെ 
ൊഗടത് ദൈവം സ്ീകരിച്ച 
സമെമാകുന്ു ഇത് (ടെശ. 61:2; െൂടക്കാ. 4:19; 2 
ടകാരി. 6:2; 1 പടത്രാ. 2:5; എടഫ. 1:6; യറാമ. 12:1). ഭാ
വിെുഗത്ില് “സുപ്രസാൈകാെം”കഴിഞ്ഞുയപാെിടെു
ണ്ാകും, ടപാരുളിടെ പാപപരിഹാര ൈിവസത്ിടെ 
ൊഗം അതിടറെ അതെ്ര്യത്ിയെക്കു എത്ിെിടെുണ്ാ
കും. സാത്ാന് ബന്നസ്നാകുകെും നീതിക്കു
യവണ്ി ഇനി ആരും പീഡിപെിക്കടപെൊതിരിക്കുകെും 
ടചയും. ഇനി ഇതിടറെ സാരം മനസ്സിൊക്കുക. യൊ
കത്ിടറെ ഭാഗടമന് നിെെില് പുരാതനവീരന്ാ
ര്ക്ക് െഥാസ്ാപനാനുഗ്രഹങ്ങള് െഭിക്കും. “നിടറെ 
പുത്രന്ാര് നിടറെ പിതാക്കന്ാര്ക്കു പകരം ഇരിക്കും” 
(സങ്ീ. 45:16). അവരാെിരിക്കും “നിത്ര്യപിതാവിടറെ” 
ആൈ്ര്യജാതന്ാര്, പുതിെ വ്ര്യവസ്ിതികള്ക്കു കീഴില് 
രാജ്ര്യത്ിടറെ ഭൗമിക പ്രവര്ത്കയരാ പ്രതിനിധിക
യളാ ആക്കി അവടര ടവക്കും. പുതിെ ഉെ്െിെിന് 
കീഴില് മഹാനാെ മദ്്ര്യസ്ടന അനുസരിക്കെില് 
െഥാസ്ാപനാനുഗ്രഹങ്ങടള യൊകം സ്ീകരിക്കും. 
എന്ാല് എതെുടകാണ്ാണ് ഇങ്ങടന? സുവിയശഷ
െുഗത്ില് ആത്ീെ പാര്ര്ര്യത്ിനുള്ള അവകാശം 
നമുക്കു മാത്രം നല്കിടക്കാണ്ു ദൈവം പക്ഷായഭൈം 
കാണിക്കുന്ുയവാ?

ഇല്ല, എന്ു ഞങ്ങള് പറെുന്ു! എല്ലാ സ്ിതിെി
െും െഭിക്കുന് ൈാനം ഒന്ുതടന്ൊണ്. പ്രയത്ര്യകിച്ച് 
നമ്മുടെ കര്ത്ാവ് തടറെ ഭൗമിക അവകാശങ്ങള് 
ബെിെര്പെിക്കവഴി സുനിശ്ചിതമാക്കടപെടെ ഭൗമിക 
അവകാശങ്ങളുടെ െഥാസ്ാപനം. നാം “കര്ത്ാ
വിടറെ സുപ്രസാൈ വര്ഷത്ില് (കാെത്ില്)” ജീ
വിച്ചിരിക്കുന്ുടവന്തും അനുവൈിച്ചിരിക്കുന് അവ
കാശടത് മനഃപൂര്വ്വമാെി പ്രയൊജനടപെെുത്ി 
എന്തുമാണ് വ്ര്യത്ര്യാസം. ആ അവകാശം എന്ത് 
“മഹാസയതൊഷടത്” യകടെു വിശ്സിക്കുന്വര്ക്കും 
പാപടത് വിടെു പിരിഞ്ഞ് നീതിെുടെ ൈാസന്ാരാ

െി തങ്ങളുടെ “ശരീരങ്ങടള 
ജീവനും വിശുദ്ിെും ദൈ
വത്ിനു പ്രസാൈവുമുള്ള 
ൊഗമാെി” സമര്പെിച്ചവ
ര്ക്കും പരിമിതടപെെുത്ിെ
താെിരുന്ു.

സമര്പെിതരാെ ടചറിെ 
ആടെിന്കൂടെത്ിടെ പരീക്ഷാ
ര്ത്ഥികള് നമ്മുടെ രക്ഷക
നില് നിന്ും വിശ്ാസത്ാ
ല് ഭൗമിക െഥാസ്ാപന 

അവകാശങ്ങള് സ്ീകരിക്കുകെും അവരുടെ ഭൗമിക 
യനടെങ്ങയളാെു കൂടെ അവടെ ബെിെര്പെിക്കുകെും 
ടചയ്ു. അങ്ങടനെുള്ളവരാെ ഏവരും അവരുടെ 
ശിരസ്സും, യൊകത്ിനു പ്രവാചകനും, പുയരാഹിത
നും, മദ്്ര്യസ്നും, രാജാവും ആെ രക്ഷിതാവാെ 
ക്ിസ്ുവിടറെ “അവെവങ്ങളാെി” സ്ീകരിക്കടപെടെിരു
ന്ു. ഇതു കാണുന്വയരവരും “പൂര്വ്വകാെങ്ങള്ക്കും 
തെമുറകള്ക്കും മറഞ്ഞു കിെന് മര്മ്മം എങ്ിെും 
ഇയപൊള് തടറെ വിശുദ്ന്ാര്ക്കു ടവളിടപെെുത്ിെി
രിക്കുന്ു. ആ മര്മ്മം മഹത്ത്ിടറെ പ്രത്ര്യാശൊെ 
ക്ിസ്ു നിങ്ങളില് [നിങ്ങള് ക്ിസ്ുവിടറെ “അവെവ
ങ്ങള്” ആകുന്ു, അതു നിങ്ങളുടെ പ്രത്ര്യാശെുടെ 
ഏക അെിസ്ാനമാണ്] ഇരിക്കുന്ു എന്ുള്ളതു 
തടന്” (ടകാടൊ. 1:26,27). ഈ മഹത്ാെ “െയഹാ
വെുടെ രഹസ്ര്യം” (സങ്ീ. 25:14), ഒരിക്കല് ൈര്ശി
ച്ചവടര അന്രാക്കുവാന് ഇെൊക്കിെവര്, തങ്ങള് 
ടചയുന്ടതടതെന്ു അറിയഞ്ഞാ അറിൊടതയൊ 
പ്രതിഫെം കിടൊതിരിക്കുവാന് അവടര വഞ്ിച്ചു 
(2 ടകാരി. 11:3). വസ്ുതെുടെ െഥാര്ത്ഥ ൈര്ശനം 
നഷ്ടടപെെുന്വയരവരും അതിനാെി അദ്്ാനിക്കുന്
ത് അവസാനിപെിക്കും. നടമ്മ പുതിെ സൃഷ്ടി എന് 
നിെെില് കര്ത്ാവ് “െഥാകാെസത്ര്യത്ിടറെ” ടവ
ളിച്ചത്ിയെക്കു നെിക്കുകെും ആ “രഹസ്ര്യടത്” 
അതാെത് ആ “മര്മ്മടത്” നമുക്കു കാണിച്ചു 
തരികെും ടചയ്ിരിക്കുന്ത് നമ്മുടെ ഹൃൈെം ടത
റ്റിെകടപെൊടതവണ്ണം ഒരിക്കെും തടറെ കയില് 
നിന്ും തടറെ യനതൃത്ത്ില് നിന്ും പറിടച്ചെുക്കു
വാന് കഴിെുന്തല്ല എന്ു ടതളിെിയക്കണ്തിനാണ് 
എന്ുള്ളതാണ് ആ വസ്ുത. നാം ഇന്ു കാണുന്തി
യനക്കാള് വ്ര്യക്മാെി കാഴ്ചെുണ്ാെിരുന്വര് എന്ു 
അവകാശടപെടെവരും എന്ാല് ഇന്് കാഴ്ച നഷ്ടടപെടെ
വരുമാെവരുടെ ഹൃൈെങ്ങടള ശിക്ഷ വിധിക്കുന്ത് 

നമ്മുസെ െുദ്റം നമ്മുസെ 
ചിന്തകെില് നിനേുറം  

ആരറംഭിക്കുനേു.

“െത്യവചനസത്ത െഥടോര്ത്ഥമടോെി 
വിഭ�ിച്ുസകടോണ്്റ... ദൈവത്തിനു സകടോ
ള്ളടോകുനേവനടോെി നില്പടോന് പഠിക്ക.”

 2 തിസമടോ. 2:15



ബൈൈിള് സ്റ്റാന്്റാര്ഡ്  8

നമുക്കു അനിവാര്ര്യമാെ കാര്ര്യമല്ല. അവരില് ചിെര് 
ടപാെിപെെത്ാല് അന്രാെിരിക്കാം, വീടണ്െു
ക്കടപെയടെക്കാം. അവടര വീടണ്െുക്കുകെും ടചയും. 
അങ്ങടനെുള്ളവരുടെ ടതറ്റ് മനസ്സിൊക്കി ടകാ
െുയക്കണ്തിനു വിനെയത്ാടെ അവരുടെ പ്രധാന 
പരിയശാധന എടതെന്ു കടണ്ത്ുക. അവര്ക്കു 
തിരിടക വരുവാനുള്ള വഴി കൂെുതല് പ്രൊസകരമാ
യകണ്തിനു എടതെങ്ിെും ടചയുകയൊ പറെുകയൊ 
ടചയുന്ത് നമ്മുടെ യവെെല്ല. ഈ തത്ം നമ്മില് 
തടന് നമുക്കു പ്രയൊഗിക്കാം. നമ്മുടെ ഹൃൈെം 
വിശ്സ്മാടണങ്ില് എണ്ണമറ്റ തടറെ പ്രവര്ത്ക 
സംഘങ്ങളിെൂടെ ദൈവം നമ്മുടെ അശക്മാെ 
ശിരസ്സുകടള സംരക്ഷിക്കുവാന് പ്രാപ്തനും സന്ദ്
നുമാടണന് ഉറപെില്, നമുക്കു ആശ്ാസവും, സമാ
ധാനവും, സയതൊഷവും, ജാഗ്രതെും കടണ്ത്ാം!

“ഇതാ, ഞാന് അകൃത്ര്യത്ില് ഉരുവാെി; പാപ
ത്ില് എടറെ അമ്മ എടന് ഗര്ഭം ധരിച്ചു” (സങ്ീ. 
51:5). സകെ മനു ഷ്ര്യരാശിെും പാപത്ിടറെ അവസ്
െിൊെിരുന്ു ജനിച്ചത്. ഈ വസ്ുത ഒരു യചാൈ്ര്യ
ത്ിയെക്കു നടമ്മ നെിക്കുന്ു. ഈ അവസ്െില് 
നിന്ും മനുഷ്ര്യരാശിടെ ഉെര്ത്ുവാന് അവിെുന്് 
എതൊണ് സ്െം ടചയ്ത്, എതൊണ് ടചയുവാന് 
ആകുന്ത്? ഇത് മടറ്റാരു യചാൈ്ര്യത്ിനു വഴിടത
ളിക്കുന്ു: ഒരു പാപി, ദൈവത്ിടറെ സമര്പെിത 
ദപതല് ആകുന്തിനു മുന്പ് ദൈവത്ിടറെ ൈൃ
ഷ്ടിെില് നീതീകരിക്കടപെെുന്താെി തിരുടവഴുത്് 
ഉപയൈശിക്കുന്ുയണ്ാ? അടത, വിശ്ാസത്ിയെക്ക് 
വരുന് പാപി അവടറെ സമര്പെണത്ിയെക്കു വരു
ന്തിനു മുന്യപ നീതീകരിക്കടപെെുന്ു. നീതീകര
ണവും വിശുദ്ീകരണവും സുവിയശഷെുഗത്ിടെ 
അഥവാ വിശ്ാസെുഗത്ിടെ ദൈവീക അനുഗ്രഹ
ടത് പൂര്ണ്ണമാെി സ്ീകരിച്ച് അതിയനാെു പ്രതികരി
ക്കുന്വര്ക്കു അനിവാര്ര്യമാെ രണ്് വ്ര്യത്ര്യസ്മാെ 
പെികളാടണന്ു തിരിച്ചറിെുന്തിെുള്ള പരാജെം 
മൂെമാണ് ഈ ആശെം മനസ്സിൊക്കുവാന് പ്രൊസം 
യനരിെുന്ത് (യറാമ. 12:1). പാപികടള അങ്ങടനത
ടന് വിശുദ്ീകരിക്കുവാനാകില്ല. നീതീകരിക്കടപെൊ
ത് പാപികള് തങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങടള ദൈവത്ിനു 
ജീവനുള്ള ൊഗമാെി സമര്പെിക്കുവാന് ക്ഷണിക്ക
ടപെടെിടെില്ല. ആൈ്ര്യമാെി അവടര മാനസാതെരത്ിനാ
െി ക്ഷണിക്കുകെും അവര്ക്കു ദൈവത്ിങ്യെക്ക് 
എത്ുവാനുള്ള ഏക വഴിൊെ വീടണ്െുപെുകാര
നാെ ക്ിസ്ുവില് വിശ്ാസം അര്പെിക്കുവാന് ക്ഷ

ണിക്കുകെും ടചയുന്ു. ദൈവത്ിങ്യെക്ക് എത്ു
വാനുള്ള ആഗ്രഹത്ാല് വിശ്ാസത്ാല് ഒരു പാപി 
ക്ിസ്ുവിടന അംഗീകരിക്കുന് നിമിഷം അവര് വിശ്ാ
സത്ാല് നീതീകരിക്കടപെെുകെും നീതിമാനാെ ഒരു 
വ്ര്യക്ി എന് അവകാശം അവനു െഭിക്കുകെും ടച
യുന്ു. ആയത്ാത്പാൈനം അവസാനിച്ചു എങ്ിെും 
ഈ ഉപയൈശം ഇന്ും സത്ര്യമാെി നിെനില്ക്കുന്ു. 

സ്തെ ഇഷ്ടം ത്ര്യജിച്ച്, എതെുതടന് സംഭവിച്ചാ
െും സകെത്ിെും ദൈവത്ിടറെ ഇഷ്ടം സ്ീകരിച്ചു
ടകാണ്് നമ്മുടെ ജീവടന ദൈവത്ിനു [ആയത്ാ
ത്പാൈിതരല്ലാത് നാം] സമര്പെണം ടചയുയ്ാള് 
അവിെുന്് നമ്മില് പ്രസാൈിക്കുകെും, ക്ിസ്ുവിന് 
നീതിെിന് വസ്സ്ം നടമ്മ ധരിപെിക്കുവാന് പ്രിെടപെെുക
െും, ക്ിസ്ുവിടറെ മറുവിെെുടെ പുണ്ര്യം നമ്മില് ചാ
ര്ത്ുകെും ടചയും. ടചറിെ ആടെിന് കൂടെത്ിടറെയൊ 
മഹാപുരുഷാരത്ിടറെയൊ യപാടെ െഥാര്ത്ഥമാെി 
അഥവാ െുവവീരന്ാരുടെയൊ എപെിഫനി പാളെ 
സമര്പെിതരുടെയൊ യപാടെ പരീക്ഷാര്ത്ഥമാെി 
തടറെ പ്രിെ പുത്രന്ാരാെി (യൊഹ. 1:12; യറാമ. 8:15; 
1 യൊഹ. 3:1) അവിെുന്് നടമ്മ അംഗീകരിക്കുന്ു. 
ദൈവം നമുക്കു തടറെ പരിശുദ്ാത്ാവിടന നല്കു
കെും തടറെ രഹസ്ര്യങ്ങടള തടറെ െുഗങ്ങളുടെ നി
ര്ണ്ണെടത് നമുക്കു ടവളിടപെെുത്ുകെും ടചയുന്ു 
(സങ്ീ. 25:14; സൈൃ. 3:32; ആയമാ. 3:7). അവന് നടമ്മ 
തടറെ വചനത്ാെും ആത്ാവിനാെും വഴിനെത്
െുകളാെും നെിക്കുന്ു. “ദൈവാത്ാവു നെത്ുന് 
ഏവരും ദൈവത്ിടറെ മക്കള് ആകുന്ു” (യറാമ. 
8:14). നിങ്ങള് പിതാവിടറെ നെിക്കെിടന വിശ്സ്
തയൊടെ അനുഗമിക്കുന്വരാടണങ്ില് യെശുവിനു 
ടചയ്തുയപാടെ അവന് നിങ്ങള്ക്കും ടചയ്ുതരും. 
എതെുടകാടണ്ന്ാല് “ഇച്ിക്ക എന്തും പ്രവൃത്ി
ക്ക എന്തും നിങ്ങളില് ദൈവമയല്ലാ തിരുവുള്ളം 
ഉണ്ാെിടെു പ്രവൃത്ിക്കുന്ത്” (ഫിെി. 2:13). നാം 
ദൈവത്ിടറെ ദകയവെെയല്ലാ (PT’ 71, p. 36).

തടറെ യവെക്കാര് എന് നിെെില് െയഹാവ സമ
ര്പെിതയരാെു തികഞ്ഞ നീതിെുള്ളവരാെിരിപൊന് 
“സല്ഗുണ സ്ൂര്ണ്ണരാകുവാന്” അഭ്ര്യര്ത്ഥിക്കു
ന്ു (മത്ാ. 5:48). ദൈവം തടറെ ഏതു മക്കടളെും 
തിരിച്ചറിെുകെും അവയരാെു ഇെടപെുകെും ടചയു
ന്തിനുള്ള ഉപാധി ഇതാെിരുന്ു. വ്ര്യക്ിപരമാെി 
അപൂര്ണ്ണരാെ സുവിയശഷെുഗത്ിടെ ദക്സ്വ
ടര യെശുവിടറെ മറുവിൊൊഗത്ിടറെ പുണ്ര്യത്ാ
ല് ക്ിസ്ുവില് മറ ഞ്ഞിരിക്കുകെും അവിെുടത് 
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നീതിെിന് അങ്ിൊല് മൂെുകെും ടചയ്ിരിക്കൊല് 
പൂര്ണ്ണരാെി അവര് എണ്ണടപെെുന്ു. അവിെുടത് 
നീതി അവരില് കണക്കിടെു ടകാെുക്കുന്ു. യെശുവി
ടറെ പുണ്ര്യം മുഴു യൊകത്ിനും യവണ്ി നല്കിെതി
നു യശഷം ഇനി വരുവാനുള്ള കാെത്ില് (1 യൊഹ. 
2:2) അവിെുടത് നീതി കണക്കിടെു നല്കുകെില്ല. 
“യശഷം ഓയരാരുത്ന് താതൊടറെ സ്തെം പാപം 
(ആൈാമിടറെ പാപത്ാല് അല്ല) നിമിത്ം മരിക്കും” 
അടല്ലങ്ില് ഇതിനു വിരുദ്മാെി സ്തെം നീതിൊല് 
(പൂര്ണ്ണ അനുസരണത്ില്: ടെടഹ. 18) ജീവിക്കും. 
ക്ിസ്ുവിെുള്ള വിശ്ാസം ആവശ്ര്യമാടണങ്ിെും 
“സ്തെം പ്രവൃത്ിടകാണ്ു” ഓയരാരുത്രും വിധി
ക്കടപെെും (ടവളി. 20:12; PT’ 85, p. 42).
ഹടോകനടോക്കു മുതല് കെടോഹനേടോന് വസര: വിശൈീകരണറം

ഹായനാക്കിടനക്കുറിച്ചു എബ്ാ. 11:5 ല് നാം 
ഇങ്ങടന വാെിക്കുന്ു: “വിശ്ാസത്ാല് ഹായനാക്കു 
മരണം കാണാടത [അനുഭവിക്കാടത] എെുക്കടപെടെു; 
ദൈവം അവടന എെുത്ുടകാണ്തിനാല് കാണാ
ടതൊെി”. അവന് തടറെ ജീവിതത്ിടെ ഏറ്റവും 
ഉന്തമാെ കൃത്ര്യം നിറയവറ്റിെിരുന്ു. അവന് സര്വ്വ
ശക്നാെ ദൈവത്ിടറെ ഹൃൈെത്ില് ആനന്ം 
നല്കിെിരുന്ു. അവന് വിശ്ാസത്ില് നെന്ു; 
“വിശ്ാസം കൂൊടത ദൈവടത് പ്രസാൈിപെിപൊന് 
കഴിെുന്തല്ല” (എബ്ാ. 11:6).

ഹടോകനടോക്കു ഒരു നിഴല്
മരണ നിദ്രെില് കെക്കാടത പുനരുത്ഥാനത്ി

നാെി കാത്ിരിക്കുന് സഭെുടെ ഒരു അംശടത് 
അതാെത്, നീസാന് 16, 1878 ല് നിദ്രെിെുള്ള വിശുദ്
ന്ാര് ഉണര്ത്ടപെടെ സമെത്ിനു യശഷം “ജീവയനാടെ 
യശഷിക്കുന്” (1 ടതസ്സ. 4:17) ടചറിെ ആടെിന്കൂടെ
ത്ിടെ അംഗങ്ങടള അതാെത് െയവാൈിക്ര്യന് വിശു
ദ്ന്ാടരൊണ് ഹായനാക്ക് നിഴെിപെിക്കുന്ത്. നാം 
ഹായനാക്കിടന നിഴൊക്കുവാനുള്ള പ്രധാന കാരണം 
എബ്ാ. 11:5 ല് ഹായനാക്കിടന അത്രത്ില് പരിച
െടപെെുത്ുന്തുടകാണ്ാണ്. െയവാൈിക്ര്യന് കാെഘ
ടെത്ിടെ ടചറിെ ആടെിന്കൂടെത്ിടെ അംഗങ്ങള് പ്രതി
കാര ൈിവസം (ടെശ. 61:2; 63:4 താരതമ്ര്യം ടചയുക) 
പ്രസംഗിക്കുന്തുയപാടെ “ഇതാ കര്ത്ാവ് എല്ലാവ
ടരെും വിധിപൊന് ആെിരമാെിരം വിശുദ്ന്ായരാെു
കൂടെ വന്ിരിക്കുന്ു” (െൂൈാ. 14,15) എന്ു അയദേഹം 
പ്രവചിച്ചു (മഹാ പിരമിഡിടെ സാക്ഷ്ര്യങ്ങളിെൂടെ 
പ്രയത്ര്യകിച്ച് അതിടെ അെിത്ടെില്ലാത് കുഴി (Pit) 
വിശൈീകരിക്കുന്തിെൂടെ – E 6, pp. 272, 273, 399).

ഹായനാക്കു എന് യപരിടറെ അര്ത്ഥം അദ്്ര്യാപനം 
എന്ാണ്. ഇത് െയവാൈിക്ര്യന് വിശുദ്ന്ാടരക്കു
റിച്ചുള്ള ദബബിള് വിവരണടത് സൂചിപെിക്കുന്
താെി യതാന്ുന്ു. ഉല്പ. 5:22,24 ല് എബ്ാെ 
ഭാ ഷെില്, ഹായനാക്കു ദൈവയത്ാെുകൂടെ നെക്കു
വാന് ആഗ്രഹിച്ചതാെി പറെുന്തിെൂടെ ഈ വി
ശുദ്ന്ാര് കര്ത്ാവിടറെ മെങ്ങിവരവിനു യശഷവും 
ദൈവത്ിടറെ കായൊചിതമാെ സത്ര്യടത് പഠിക്കു
ന്തിനും അഭ്ര്യസിക്കുന്തിനും പ്രചരിപെിക്കുന്തിനും 
അദ്്ാനിക്കുന്വരാെിരുന്ു എന്ും ദൈവയത്ാെു
ള്ള കൂടൊയ്മെില് വന്ുകൂെുന് അനതെരഫെങ്ങടള 
വിശ്സ്തയൊടെ സഹിക്കുന്വരാെിരുന്ു എന്ും 
കാണിക്കുന്ു. ഹായനാക്കു താന് എെുത്ുടകാ
ള്ളടപെെുന്തിനു മുന്പ് ദൈവടത് പ്രസാൈിപെിച്ചു 
എന്ു സാക്ഷ്ര്യം പ്രാപിച്ചത്, ദൈവടത് പ്രസാൈിപെി
ച്ചതിനാല് വിശുദ്ന്ാര്ക്കു കായൊചിതമാെ സത്ര്യം 
നല്കടപെടെതിടനെും അത് അഭ്ര്യസിക്കുന്തിനും 
അതുപയൊഗിച്ചു ശുശ്രൂഷ ടചയുന്തിനു അവര്ക്കു 
അവകാശം നല്കടപെടെതിടനെും കാണിക്കുന്ു.

ഹായനാക്കു മരിച്ചു എങ്ില്, അയദേഹം നിദ്ര പ്രാപി
ച്ചിരുന്ു എങ്ില്, മരണത്ില് നിദ്ര പ്രാപിക്കാത് വി
ശുദ്ന്ാടര ഹായനാക്കിടറെ ചിത്രത്ാല് സൂചിപെിക്കു
വാന് സാധിക്കില്ലാെിരുന്ു. അവന് മരണം കാണാടത 
എെുക്കടപെടെതില്, നിദ്ര പ്രാപിക്കാത് അവസ്ൊണ് 
ഇവിടെ വിവക്ഷിതം. അവടറെ എെുത്ുടകാള്ളടപെെല് 
ൈിവ്ര്യപ്രകൃതിെിയെക്കുള്ള അവരുടെ രൂപാതെരീകരണ
ടത് കാണിക്കുന്ു. ജീവയനാടെ ഇരിക്കുന്ുടവങ്ി
െും അവടന ജനം അതിനു യശഷം കാണാതിരുന്ത് 
ടപാരുളില് എെുത്ുടകാള്ളടപെെുന്വര് ജീവനുള്ള
വരാെിരിക്കുടമങ്ിെും എയന്ക്കും മനുഷ്ര്യരാശിക്കു 
അൈൃശ്ര്യരാെ ആത്ീെ ജീവികളാെിരിക്കും (PT’ 73, 
p. 92) എന്തിടന നിഴെിപെിക്കുന്ു.
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ക്ിെ്റതീെ വെര്ച്െിസല ചില പെികള
SOME STEPS IN CHRISTIAN GROWTH

“എനേടോല് അല്പകടോലകത്തക്കു കഷ്റം െഹിക്കുനേ നിങ്ങസെ ക്ിെ്റതുവില് തസറെ നിത്യകത�സ്സിനടോെി  
വിെിച്ിരിക്കുനേ െര്വ്വകൃപടോലുവടോെ ദൈവറം തസനേ െഥടോസ്ടോനസപെുത്തി ഉറപിച്ു ശക്ീകരിക്കുറം”  

(1 പസ്ടോ. 5:10 NKJV).

യമല്പെറഞ്ഞ വാക്കുകള് എഴുതിെത് അടപൊ
സ്െനാെ പടത്രാസ് 
ആെിരുന്ു. ഗുരു
വിടറെ ശുശ്രൂഷെും 
ശിക്ഷണവും വളടര 
ക ഷ്ട ത ക ള ി െൂ ട െ 
വര്ഷങ്ങയളാളം പരി
ചെിച്ചതിനു യശഷം 
വ ി ശ ്ാ സ ത് ി െു ം 
സുവിയശഷത്ിടറെ 
തത്ങ്ങള് പരിചെി
ച്ച്, സ്ിരടപെെുത്ി, 
ഉറപെിച്ചു ശക്ീക
രിക്കടപെെുക എന് 
അനുഗ്രഹീതമാെ പരിജ്ാനത്ില് സ്പഷ്ടമാെി 
എത്ിയച്ചര്ന്ു. വിജെിക്കുവാനുള്ള തടറെ നിര
തെര പരിശ്രമത്ില് പൗടൊസിനു വളടര അധികം 
സഹിയക്കണ്ിെും അനുഭവിയക്കണ്ിെും വന്ിരുന്ു. 
കര്ത്ാവിടറെ എല്ലാ ശിഷ്ര്യന്ാടരെും യപാടെ സത്ര്യ
ത്ിനു യവണ്ി പുറയമ നിന്ും കുറ്റടപെെുത്െിടറെെും 
ചിെ സമെങ്ങളില് പീഡനങ്ങളുടെെും രീതിെില് 
വളടര അധികം സഹിയക്കണ്ി വന്ിരുന്ു. എങ്ിെും 
അകത്ു നിന്ുള്ള യപാരാടെങ്ങടള മിക്കവാറും അയദേ
ഹത്ിനു അതിെധികം എതിര്ക്കണമാെിരുന്ു. 
സത്ര്യം അയദേഹത്ിടറെ മനസ്സില് വ്ര്യക്മാക്കടപെടെി
രിക്കുയ്ാഴും അയദേഹത്ിടറെ യനേഹം കര്ത്ാവില് 
ഉറപെിക്കടപെടെിരുന്യപൊഴും, അയദേഹത്ിടറെ സ്ഭാവം 
പ്രകൃത്ര്യാ ആയവശമുള്ളതും, പതറുന്തും, നിെന്ത
ണത്ിനു കീഴില് ടകാണ്ുവരുവാന് പ്രൊസമുള്ളതു
മാെിരുന്ു. വിശ്ാസത്ിടറെ ഈ അഭിെക്ഷണീെ
മാെ അവസ്െിയെക്കും െഥാസ്ാപനത്ിയെക്കും 
എത്ിയച്ചരുക എന്താണ് െഥാര്ത്ഥത്ില് ഓയരാ 
സമര്പെിത ദപതെിടറെെും െക്ഷ്ര്യം. ഈ അവസ്
െിയെക്കു ഒറ്റക്കുതിപെില് എത്ിയച്ചരാനാകില്ല. 
എന്ാല് “ഇയപൊള്” “അല്പെകാെയത്ക്കു കഷ്ടം 
സഹിക്കുന്ു” എന്ു അടപൊസ്െന് പറെുന്തു 

യപാടെ ഇതു പീഡാനുഭവത്ിടറെ ശിക്ഷണത്ില് 
ക്മാനുഗതമാെ ഒരു 
സ്ിരവളര്ച്ചെിെൂടെ 
മാത്രടമ യനെിടെെു
ക്കുവാനാകൂ. വിശുദ് 
പൗടൊസ് പറെുന്
തുയപാടെ (എബ്ാ. 
12:11, 12, 13) “ഏതു 
ശിക്ഷെും തല്ക്കാ
െം സയതൊഷകരമല്ല 
ൈുഃഖകരമടത്ര എന്ു 
യതാന്ും; പിന്യത്
തിയൊ അതിനാല് 
അഭ്ര്യാസം വന്വര്ക്കു 

നീതി എന് സമാധാന ഫെം െഭിക്കും”. “ആകൊല് 
തളര്ന് ദകയും കുഴഞ്ഞ മുഴങ്ാെും നിവര്ത്ുവി
ന്: മുെതെുള്ളത് ഉളുക്കിയപൊകാടത യഭൈമായകണ്തി
നു നിങ്ങളുടെ കാെിനു പാത നിരത്ുവിന്”.

പ്രൊണത്ില് നിങ്ങള് ക്ഷീണിതരും ഉത്ാഹമി
ല്ലാത്വരും മന്ഗതിെിെുള്ള നിങ്ങളുടെ വളര്ച്ചെില് 
നിരുത്ാഹവാന്ാരും ഈ ജീവിതത്ിടെ ചിതെകളാ
െും വിവിധ ബുദ്ിമുടെുകളാെും പരവശരും ആയണാ? 
ഗുരുവിടറെ ശുശ്രൂഷെിെുള്ള നിങ്ങളുടെ തീക്ഷ്ണതടെ 
തണുപെിച്ചുടകാണ്ും ആ പാതെിെുള്ള നിങ്ങളുടെ 
ഊര്ജ്ജടത് ഉൈാസീനമാക്കിടക്കാണ്ും നിങ്ങളുടെ 
താത്പര്ര്യങ്ങളില് മറ്റു കാര്ര്യങ്ങടള അധികമധിക
മാെി യചര്ക്കുന് ഒരു ആെസ്ര്യവും അെംഭാവവും 
നിങ്ങളില് ഉയണ്ാ? എങ്ില് സൂക്ഷിക്കുക! ഇത് ഉണ
ര്ടന്ഴുയന്ല്ക്കുവാനുള്ള വിെയെറിെ സമെമാണ്. 
കരുതയൊടെ ജാഗരൂകരാെിരിക്കുക. എതെുടകാ
ടണ്ന്ാല് നിങ്ങളുടെ പ്രതിയൊഗിൊെ പിശാച് 
അെറുന് സിംഹം എന്യപാടെ ആടര വിഴുയങ്ങണ്ു 
എന്ു തിരഞ്ഞു ചുറ്റി നെക്കുന്ു. ചിെ സമെങ്ങ
ളില് അവന് അെറുന് സിംഹം യപാടെെും ചിെ 
സമെങ്ങളില് പുല്ലില് മെങ്ങിക്കിെക്കുന് സര്പെടത്
യപൊടെെും ആകുന്ു. നാം ജാഗ്രതെില്ലാതിരിക്കുന് 
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ചിെ സമെങ്ങളില് ഒരു സിംഹടത്യപൊടെ നാം 
അറിൊടത നമുക്കുയമല് കുതിച്ചുചാെി, പഴെ പ്ര
കൃതിെിെുള്ള ൈുഷ്ടതടെ ഇളക്കി വിെുന്ു. അതിടന 
നാം തീവ്രമാെി എതിര്ക്കാത്പക്ഷം അവന് പൂര്ണ്ണ 
നിെന്തണം ഏടറ്റെുത്് നടമ്മ നാശത്ിയെക്കു 
നെിക്കുകയൊ അടല്ലങ്ില് ചുരുങ്ങിെത് ഇെുങ്ങിെ 
വഴിെില് നിന്ു നടമ്മ ൈിശമാറ്റി വിെുകടെങ്ിെും 
ടചയും. ചിെ സമെങ്ങളില് സര്പെടത്യപൊടെ 
(2 ടകാരി. 11:3) ഹൃൈ്ര്യമാെതും കാഴ്ചെില് െുക്ി
പരവുടമന്ും യതാന്ിപെിച്ച് ആ വഴിെില് നടമ്മ 
ചതിക്കുവാന് പരിശ്രമിക്കും. സത്ര്യടത് ഭക്ഷിക്കു
ന്ത് അവഗണിക്കുകയൊ അതിടറെ ആത്ാവിടന 
സ്ീകരിക്കുന്തിയനാ വളര്ത്ിടെെുക്കുന്തിയനാ 
ദവമുഖ്ര്യം കാണിക്കുകയൊ ടചയ്ുടകാണ്് ജാ
ഗരിക്കാടതയൊ ഇരുന്ാല് എയപൊഴും ശ്രദ്ാെു
വാെിരിക്കുന് നമ്മുടെ പ്രതിയൊഗി നമുക്കുയമല് 
പ്രയൊജനം യനെിടെെുക്കുടമന്ു നമുക്കറിൊം. 
അതിടന തെുക്കുവാന് നമുക്കു കഴിെുന്തല്ല.

അടപൊസ്െടറെ ഉപയൈശത്ിനു ഗൗരവാവഹമാെ 
ശ്രദ് ടകാെുക്കുന്താണ് നമ്മുടെ ഏക സുരക്ഷി
തത്ം. ഉണര്ന്ും വിശ്ാസത്ില് സ്ിരതെുള്ള
വരാെും ജാഗരിച്ചും പ്രതിയൊഗിടെ എതിര്ത്ും 
നില്ക്കുക. സൗമ്ര്യമാെി ദകകാര്ര്യം ടചയുവാ
നാകാത് ശത്രുക്കടള നമ്മിെും നമുക്കു ചുറ്റിെും 
കാണുവാന് സാധിക്കും. മറ്റുള്ളവയരാെുള്ള ഇെടപ
െെുകളില് നാം വളടര ശ്രദ്ാെുക്കളും വിചാരമുള്ള
വരും ആെിരിക്കണടമങ്ിെും ക്ൂശിക്കും എന്ു നാം 
നിശ്ചെം ടചയ് പഴെ പ്രകൃതിടെ നാം ഒരിക്കെും 
യൊെമാെി കാണരുത്. പുതിെ മനസ്സും ഹൃൈെവും 
പഴെ പ്രകൃതിെുടെ യമല് ജെം പ്രാപിക്കണടമങ്ില് 
നാം പഴെതിടന മരിക്കുവാന് അനുവൈിക്കണം. നാം 
നമ്മുടെ പഴെ പ്രകൃതിടെ വ്ര്യക്മാെി പരിയശാ
ധിക്കണം. അതിടറെ സകെ ദവകെ്ര്യങ്ങടളെും 
കാണുവാന് ഉത്ുകരാകണം. അവടെ കാണിച്ചു 
തരുന് സയഹാൈരയനായൊ സയഹാൈരിയൊയൊ നന്ി
െുള്ളവരാെിരിക്കണം. എതെുടകാടണ്ന്ാല് ഒരു 
ശത്രുവില് നിന്ുള്ള നിഷ്ക്കരുണമാെ ശാസനയൊ 
അവിയവകിൊെ സുഹൃത്ില് നിന്ുമുള്ള അസ്സഹ
നീെമാെ വിമര്ശനയമാ നമ്മുടെ സ്ിരതെില്ലാടത 
ചഞ്െിച്ചുടകാണ്ിരിക്കുന് ജഡടത് ആഴത്ില് 
മുറിയവല്പെിച്ചാല്ത്ടന്െും അവടെ സമചിത്
തയൊടെ പരിഗണിക്കുകെും അതില് പ്രയൊജനം 
കടണ്ത്ുകെും യവണം. ഇവടെല്ലാം ദൈവത്ിടറെ 

ശക്ിൊര്ന് കരങ്ങള്ക്കു കീഴില്, അവിെുടത് 
വചനത്ിടറെ ഉപയൈശത്ിനു കീഴില് നടമ്മ ക്ൂശി
ക്കുന് യവെെുടെ, നടമ്മ കീഴ് ടപെെുത്ുന്തിടറെ 
ഭാഗമാണ്. അതിനു വിയരാധമാെ സകെടത്െും 
പുറതെള്ളുവാന് നിരതെരം ശ്രമിച്ചുടകാണ്് അതിടറെ 
ആത്ാവിടന ൈിനംപ്രതി വളര്ത്ുവാന് പഠിച്ചാല് 
നമുക്കു മാതൃകയ്കാെി തന്ിരിക്കുന് മഹത്ാെ 
ഉൈാഹരണടത്യപൊടെ നമ്മുടെ സ്ഭാവടത് പക്
തടപെെുത്ുന്തിനും പാകമാക്കുന്തിനും കൂെുതല് 
വളരുന്തിനും അതു ഇെൊക്കും. സത്ര്യടത്ക്കുറി
ച്ചുള്ള നമ്മുടെ വിശ്ാസം കൂെുതല് ഉറപെുള്ളതും 
വ്ര്യക്വും ആകും. ദൈവത്ിെും അവിെുടത് യനേ
ഹത്ിെും കൃപെിെും ശക്ിെിെും ഉള്ള വിശ്ാസം 
അധികമധികം ൈൃഢടപെെും. ദൈവത്ിടറെ ഇഷ്ടം 
പഠിക്കുവാനും പ്രവൃത്ിക്കുവാനുമുള്ള നമ്മുടെ നിര
തെര പരിശ്രമം ഒരു ശീെമാെി ൈൃഢമാകും. അങ്ങടന 
നാം കര്ത്ാവില് ശക്ിെുള്ളവരാെി വളര്ന്ു മറ്റു
ള്ളവരുടെ വിശ്ാസടത് ബെടപെെുത്ുന്തിനും 
ഉറപെിക്കുന്തിനും ശക്രാെിത്ീരുകെും ടചയും.

നമുക്കു ചിതൊകുെങ്ങള് ഉടണ്ങ്ില് നമ്മുടെ 
സകെ ചിതൊകുെങ്ങടളെും കര്ത്ാവു കരുതു
ന്താകൊല് അവ തടറെ യമല് ഇടെുടകാള്ളുവാന് 
നടമ്മ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്ു. ക്ിസ്ുവിടറെ വിെയെറിെ 
രക്ത്ാല് ആൈ്ര്യം വീടണ്െുക്കടപെടെിരിക്കൊെും 
ഭെത്ിനും വിറെെിനും നെുവിെും രക്ഷടെ നെപെി
ൊക്കുവാനുള്ള അവകാശം വിശ്ാസത്ാല് പ്രാ
പിച്ചിരിക്കടകാണ്ും ഇയപൊഴടത് പരീക്ഷകള്ക്കു 
നെുവിെും നമുക്കു സ്ിരതെുള്ള സുയബാധയത്ാ
ടെെും വിനെയത്ാടെെും നമ്മുടെ രക്ഷടെ നെപെി
ൊക്കുവാനുള്ള പ്രയചാൈനമാര്ന് ഉറപെും നമുക്കുണ്്.

ദൈവം നിഗളികയളാെു എതിര്ത്ു നില്ക്കുക
െും താഴ് മെുള്ളവര്ക്കു കൃപ നല്കുകെും ടചയു
ന്ു എന് അനുഗ്രഹീതമാെ ഉറപെും പരീക്ഷകള്ക്കു 
നെുവില് ആശ്ാസമാെി ദൈവം നമുക്കു നല്കിെിരി
ക്കുന്ു. തക്കസമെത്് അവിെുന്് നടമ്മ ഉെര്ത്ു
വാന് ദൈവത്ിടറെ സമര്പെിത മക്കളാെ നമുക്ക് 
തടറെ ബെമുള്ള ദകക്കീഴില് താണിരിക്കാം. എല്ലാ 
പീഡകളും ക്ൂശുവഹിക്കെും സത്ര്യടത് യൊകം 
എതിര്ക്കുന്തില് നിന്ല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്സ്
തെില് നിന്ുകൂെി ആണ്. എന്ാല് കര്ത്ാവിടറെ 
യവെെില് യൊഗ്ര്യരാകുന്തിനു നമ്മുടെ വീഴ്ച ഭവിച്ച 
പ്രകൃതിെിടെ തിന്യ്കുള്ള പ്രവണതകടള ഒഴികഴി
വുകള് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിര്ത്ുന്തിയൊ വളര്ത്ു
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ന്തിയൊ അല്ല മറിച്ച് താഴ് ത്ുന്തിെും കീഴെക്കു
ന്തിെുമാണ് എന്ു മനസ്സിൊക്കണം.

“ഒരുത്ന് വചനം യകള്ക്കുന്വന് എങ്ിെും ടച
യാത്വനാെിരുന്ാല് അവന് തടറെ സ്ാഭാവിക 
മുഖം കണ്ണാെിെില് യനാക്കുന് ആയളാെു ഒക്കുന്ു. 
അവന് തന്ത്ാന് കണ്ു പുറടപെടെു താന് ഇന് 
രൂപം ആെിരുന്ു എന്ു ഉെടന മറന്ു യപാകുന്ു” 
(ൊയക്കാ. 1:23,24). െയഹാവെുടെ സമര്പെിത 
മക്കള് എന് നിെെില് നമുക്കു ദൈവവചനടത് 

യകള്ക്കുന്വരും പ്രവൃത്ിക്കുന്വരും ആെിരിക്കാം. 
താഴ് മയൊെും പ്രാര്ത്ഥനെുടെ ആത്ായവാെും തിരു
ടവഴുത്ിടറെ താളുകളിയെക്കു നിര്യദേശത്ിനാെി 
വരാത്വര്ക്കു ദൈവവചനം പ്രയൊജനടപെെുകെില്ല!

ഏതുമില്ല, എനിടക്കാന്ുമില്ല
യവൈനാജനകമാെ താഴ്ചകള് വന്ാെും
ടപാെിെിയെക്കു ഞാന് വീണുയപാൊെും
അവിടെെും എടറെ രക്ഷകന് 
എടന് കാണുന്ുണ്ാവാം.

െ്ടോതന്ത്യത്തിസറെ തികഞ്ഞ ന്യടോെപ്രമടോണറം
THE PERFECT LAW OF LIBERTY

“െ്ടോതന്ത്യത്തിസറെ തികഞ്ഞ ന്യടോെപ്രമടോണറം ഉ്ുകനടോക്കി അതിൽ നിലനിൽക്കുനേവകനടോ കകടെുമറക്കുനേവന്,  
പ്രവൃത്തി സചയ്ുനേവനടോെി തടോൻ സചയ്ുനേതിൽ അനുഗ്രഹീതനടോകുറം” െടോകക്കടോബ്റ 1:25 (ഡടോർബി ഭടോഷടോന്തരറം)

നമ്മുടെ ഈ കാെത്്' ഏറ്റവും വ്ര്യക്മാെിരി
ക്കുന് അതെ്ര്യകാെത്ിടെ ജാതികളുടെ കഷ്ടടത്
ക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുടകാണ്് നമുക്കാനന്ിക്കുവാൻ 
നമ്മുടെ കർത്ാവാെ യെശു ഒരു കാരണം നൽകു
ന്ു: “ഇതു സംഭവിച്ചു തുെങ്ങുയ്ാൾ നിങ്ങളുടെ 
വീടണ്െുപെ് അെുത്ു വരുന്തുടകാണ്് നിവർന്ു 
തെടപാക്കുവിൻ” ( െൂടക്കാ. 21:28). യെശുവിടറെ 
സയന്ശത്ിടറെ അർത്ഥം എതൊണ് ? ഈ യൊക
രാജ്ര്യങ്ങൾ ഉെടന തടന് നമ്മുടെ കർത്ാവാെ 
യെശുക്ിസ്ുവിനാെിത്ീരുവാൻ ഉള്ളതാകൊൽ 
സാത്ാടറെ ക്ൂരമാെ ഭരണവ്ര്യവസ്െുടെ യവൈ
നാജനകമാെ മരണയവൈന, ഒരു പുതിെ വ്ര്യവസ്ി
തിെുടെ ഈറ്റുയനാവു കൂെിൊെിരിക്കും എന്ാണ് 
അവിെുന്് വ്ര്യക്മാക്കുന്ത്. നിങ്ങളുടെ വീടണ്െു
പെ് അെുത്ിരിക്കുന്ു! അടത, സ്തന്ത്ര്യം വാഗ്ദത്ം 
ടചയ്ിരിക്കുന്ു!

അങ്ങടനടെങ്ിൽ നാം തെവിൊക്കടപെടെിരിക്കു
ന്ുയവാ? നമ്മുടെ സ്ാതന്ത്ര്യടത് നിെന്തിക്കുന്, 
നമ്മുടെ ചിതെകടള ഭരിക്കുന്, നമ്മുടെ പ്രവൃത്ിക
ടള നിെന്തിക്കുന്, ഇങ്ങടന നമ്മുടെ ജീവിതടത് 
ഭരിക്കുന് ശക്ിക്ക് നാം അധീനരാെിരിക്കുന്ുയവാ? 
മനുഷ്ര്യരാശിെിടെ ഭൂരിഭാഗത്ിടറെെം നിെ ഇതു
തടന് എന്ത് ൈുഃഖകരമാെ സത്ര്യമാണ്. ക്ിസ്ു
വിടറെ സുവിയശഷത്ിടറെ പ്രകാശമുള്ള നമ്മൾ 
യപാെും ചിെ അളവിടെങ്ിെും ആൈാമ്ര്യശാപത്ി
നു കീഴിൽ വീഴ് ചഭവിച്ച ജഡത്ിടറെ പിഴകളാെും 
കുറവുകളാെും ബന്ിതരാണ്.

താൻ വളർന് നസടറത്ിൽ ആരാധനെിൽ 

പടങ്െുക്കുയ്ാൾ യെശു ടെശയാവിടറെ പ്രവച
നത്ിൽ നിന്ു വാെിച്ച ഭാഗം െൂടക്കാ. 4:16-19 ൽ 
ടകാെുത്ിരിക്കുന്ു: “ൈരിദ്രന്ായരാെു സുവിയശഷം 
അറിെിപൊൻ കർത്ാവു എടന് അഭിയഷകം ടച
യ്കൊൽ അവടറെ ആത്ാവ് എടറെ യമൽ ഉണ്്; 
ബദ്ന്ാർക്ക് വിെുതെും കുരുെന്ാർക്ക് കാഴ്ചെും 
പ്രസംഗിപൊനും പീഡിതന്ാടര വിെുവിപൊനും കർ
ത്ാവിടറെ പ്രസാൈവർഷം പ്രസംഗിപൊനും എടന് 
അെച്ചിരിക്കുന്ു”. പിടന് യെശു പുസ്കം മെക്കി, 
പള്ളിെിടെ എല്ലാവരുടെെും കണ്ണ് അവങ്ൽ പതി
ഞ്ഞയപൊൾ ഉള്ള പ്രത്ര്യാശെുടെ ഇര്ൽ നമുക്ക് 
ഊഹിക്കാവുന്താണ്. യെശു അവയരാെ് പറഞ്ഞു: 
“ഇന്ു നിങ്ങൾ എടറെ വചനം യകൾക്കെിൽ ഈ തി
രുടവഴുത്ിനു നിവൃത്ി വന്ിരിക്കുന്ു" ( െൂടക്കാ. 
4:20,21).

ഈ നടോെിൽ അതിനു നിവർത്തിവനേുകവടോ?
അടത - ആ സമെത്് മനുഷ്ര്യരാശിെുടെ വീ

ടണ്െുപെുയവെയ്കാെി നമ്മുടെ കർത്ാവാെ യെശു 
അഭിയഷകം ടചയടപെടെിരുന്ു. െിസ്ായെെിടറെെും 
മുഴുയൊകത്ിടറെെും വീടണ്െുപൊെിടൊണ് തടറെ 
ജനനടത് ചിെർ കണ്ത്. നീതിമാനും ഭക്നുമാെി
രുന് ശിമയൊൻ ആ ശിശുവിടന ഒരു രക്ഷകനാെി 
കണ്ു, “ജാതികൾക്കു ടവളിടപെെുവാനുള്ള പ്രകാശ
വും നിടറെ ജനമാെ െിസ്ായെെിടറെ മഹത്വുമാ
െി” തടന്. ഹന്ാ എന് പ്രവാചകി, “ടെരുശയെമി
ടറെ വീടണ്െുപെിടന കാത്ിരിക്കുന് എല്ലാവയരാെും 
അവടനക്കുറിച്ച് പ്രസ്ാവിച്ചു” (െൂടക്കാ. 2:32,38).

എന്ാൽ വീടണ്െുപെിടറെ പൂർണ്ണമാെ യവെ 
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കുറച്ചു വർഷങ്ങൾ ടകാണ്് പൂർത്ീകരിക്കാവുന്
തല്ല. യകവെം പാപത്ിടറെ വിെ നൽകിടക്കാണ്് 
അതിടന തുെർന്് സകെ മനുഷ്ര്യവർഗടത്െും 
ടപടടെന്ു തടന് മരണശിക്ഷാവിധിെിൽ നിന്ും 
വിെുവിക്കുന്ു എന്തല്ല വീടണ്െുപെിടറെ അർത്ഥം. 
ഇത്രെും യവഗത്ിൽ സ്ാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ത് അപ
കെകരമാെ ൈാനമാണ്. ഇന്ടത് അപൂർണ്ണമാെ 
സാമൂഹിക വ്ര്യവസ്െിൽ, തെവറയ്ക് പുറത്ുള്ള 
ജീവിതത്ിടറെ ഉത്രവാൈിത്ങ്ങൾ നിറയവറ്റു
വാൻ പ്രാപ്തരാക്കുവാനുള്ള പുനരധിവാസം തെ
വുകാർക്കു നൽകുവാൻ മനുഷ്ര്യസമൂഹത്ിടെ 
ഏറ്റവും ഉന്തരാെവർ ആസൂത്രണം ടചയുന്ു; 
നിർഭാഗ്ര്യകരടമന്ു പറെടടെ ഇങ്ങടന യമാചിതരാ
െവരിൽ 76% ആളുകളും 5 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 
വീണ്ും ജെിെിൽ അെയ്കടപെടെു. (ഇതു മനുഷ്ര്യടറെ 
പദ്തി)

തത്്ശാസ്സ്പരമാെി പറെുയ്ാൾ പ്രയൊജന
കരമല്ലാത് സ്ാതന്ത്ര്യമാണ് തെവറെിൽ നിന്ുള്ള 
യമാചനം പ്രൈാനം ടചയുന്ത്. സ്െത്ിനുയമെുള്ള 
ഒരുവടറെ യമൽദക്കടയൊണ്, ജീവിതഗതിടെ 
തിരടഞ്ഞെുക്കുവാനും നെപെിൊക്കുവാനുമുള്ള ഒരുവ
ടറെ ശക്ിടെൊണ് െഥാർത്ഥ സ്ാതന്ത്ര്യം എന്ു 
നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്ത്. വെിെ പ്രയൊഭകനാെ 
സാത്ാൻ ആൈ്ര്യമാതാപിതാക്കളാെ ആൈാമിടറെെും 
ഹൗവ്വെുടെെും വിശ്സ്തടെ വഞ്ിച്ച് അതുവഴി 
അവരുടെ സതെതി പര്രകയളെും പാര്ര്ര്യമാെി 
അെിമത്ത്ിയെക്കു തള്ളിവിെും വടര െഥാർത്ഥ 
സ്ാതന്ത്ര്യം അവർക്കുണ്ാെിരുന്ു.

ഈ തെങ്െിൽ നിന്ുമുള്ള യമാചനം മാത്രമ
ല്ല, പൂർണ്ണമാെ സ്തന്തചിത്ത്ിടറെ െഥാർത്ഥ 
െഥാസ്ാപനം കൂെിൊണ് ദൈവം വാഗ്ദത്ം 
ടചയ്ിരിക്കുന്ത്. അടപൊസ്െനാെ പൗടൊസ് 
വഴി അവിെുന്് ഈ ഉറപെ് നൽകിടക്കാണ്ിരിക്കു
ന്ു. സകെ സൃഷ്ടിെും - മനുഷ്ര്യരാശിെുടെ എല്ലാ 
അംഗങ്ങളും - ഈ യൊകത്ിടറെ ദൈവമാെ സാ
ത്ാടറെ അെിമത്ത്ിൽ നിന്ും യമാചിതരാക്ക
ടപെടെിരിക്കും. മനുഷ്ര്യചരിത്രത്ിടറെ ഉൈെം മുതൽ 
മനുഷ്ര്യരാശിക്കാെുള്ള ദൈവത്ിടറെ രക്ഷെുടെ 
പദ്തി - താൻ ജീവശ്ാസം നൽകിെ മനുഷ്ര്യരാ
ശിക്ക് - അവർ ആനന്ിക്കുന്താെ െഥാർത്ഥമാെ 
മഹത്ാെ സ്ാതന്ത്ര്യം നൽകുക എന്താെിരുന്ു 
(2 ടകാരി. 4:4; യറാമ. 8:21). (ഇതു ദൈവത്ിടറെ 
പദ്തി)

അവിെുനേ്റ എകപടോൾ അവിെുസത്ത �നസത്ത രക്ഷിക്കുറം?
“അവൻ െയഹാവാ ഭക്ന്ാരാെ ടചറിെവടര

െും വെിെവടരെും അനുഗ്രഹിക്കും” എന് സങ്ീ. 
115:13 ടന അെിസ്ാനമാക്കി ആഗ്രഹിക്കത്ക്കതാെ 
വാക്കുകയളാടെ എബയനസർ എെിെറ്റിടറെ ഒരു 
യസ്ാത്രഗീതം ആരംഭിക്കുന്ു. എന്ാൽ എയപൊൾ 
രക്ഷിക്കടപെെും? അയനകരും ഇയപൊൾ തടന് രക്ഷി
ക്കടപെടെിരിക്കുന്ു എന്താണ് ഈ യചാൈ്ര്യത്ിടറെ 
ഉത്രം. “കൃപൊെയല്ലാ നിങ്ങൾ വിശ്ാസംമൂെം 
രക്ഷിക്കടപെടെിരിക്കുന്ത്; അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമ
ല്ല; ദൈവത്ിടറെ ൈാനമയത്ര ആകുന്ു” (എടഫ. 2:8).

വിശ്ാസത്ാൽ രക്ഷിക്കടപെടെിരിക്കുന്ു! െഥാർ
ത്ഥത്ിൽ ഇയപൊഴും അപൂർണ്ണരാെിരിക്കുന് നടമ്മ 
ആ വിശ്ാസത്ാൽ നീതിമാന്ാരാെി കണക്കിടെ് 
ദൈവത്ിന് സ്ീകാര്ര്യരാക്കിെിരിക്കുന്ു. അങ്ങടന 
അവർ നടമ്മ അവിെുടത് സമർപെിത മക്കളാെി 
ൈടത്െുത്ിരിക്കുന്ു. “നിങ്ങൾ... ൈാസ്ര്യത്ിടറെ 
ആത്ാവിടന അല്ല... പുത്രത്ത്ിടറെ ആത്ാവിടന 
അടത്ര പ്രാപിച്ചത്” (യറാമ. 8:15). പുത്രൻ നടമ്മ 
സ്തന്തരാക്കുകെും, നമ്മുടെ ഹൃൈെത്ിടറെ ഇച്
കൾക്കും താത്പര്ര്യങ്ങൾക്കും അനുസൃതമാെി നാം 
സ്തന്തരാക്കടപെെുകെും ടചയ്ിരിക്കുന്ു. യനേഹം 
എന് പ്രമാണമാെി വിളിക്കടപെെുന് “സ്ാതന്ത്ര്യ
ത്ിടറെ തികഞ്ഞ ന്ര്യാെപ്രമാണത്ിനു” കീഴിൽ 
നടമ്മ ഗണിച്ചിരിക്കുന്ു. യനേഹടമന് പ്രമാണം 
അെൽക്കാരനു യൈാഷം പ്രവൃത്ിക്കുന്യതാ, ദൈ
വത്ിനു യനടര നന്ിെില്ലായ്മയൊ, ഭക്ിെില്ലായ്മയൊ 
പ്രവൃത്ിക്കുന്തല്ല, മറിച്ച് വിശുദ്വും, നീതിെും, 
നന്െുമാണത്.

നാം ടതറ്റുകൾ ടചയുകെില്ല എന്ായണാ ഇതി
നർത്ഥം? നാം കീഴെക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്താെ പഴെ 
സ്ഭാവത്ിടറെ അതാെത് ബെഹീനമാെ മനുഷ്ര്യ
പ്രകൃതിെുടെ ടതറ്റുകടളെും, കുറവുകടളെും, ഭെ
ങ്ങടളെും, സംശെങ്ങടളെും നമ്മുടെ സ്ഭാവത്ിൽ 
നിന്ും ഈ സ്ാതന്ത്ര്യത്ിടറെ പ്രമാണം ഇല്ലാതാ
ക്കുയമാ? അയയാ ഇല്ല! അടപൊസ്െന്ാരും മറ്റു പഴ
െകാെ ശിക്ഷ്ര്യന്ാരും മുതൽടക്ക ദൈവജനത്ിടറെ 
അനുഭവം അകടമെും പുറടമെും ൈുഷ്ടശക്ികടള 
ജെിക്കാനുള്ള ആജീവനാതെമുള്ള യപാരാടെമാെിരു
ന്ു. യൊകത്ിടറെ ടതറ്റുകടള ശരിൊക്കുവാൻ 
ഈ കാെത്് കഴിെുകെില്ല എന്ു നമുക്കറിൊം. 
അത് രാജ്ര്യത്ിടെ യവെൊണ്. എന്ാൽ ആ രാജ്ര്യ
ത്ിടെ യസവനത്ിനാെുള്ള ഒരുക്കമാണ് നമ്മുടെ 



ബൈൈിള് സ്റ്റാന്്റാര്ഡ്  14

ഇയപൊഴടത് ഉയദേശ്ര്യം. അത് സ്യമധൊ എെുയക്കണ് 
ഒരു ശിക്ഷണമാണ്, നിർബന്ത്ാെല്ല. എന്ിരു
ന്ാെും സ്ാതന്ത്ര്യത്ിന് അതിയറെതാെ നിെമങ്ങൾ 
ഉണ്്. കൂൊടത സ്ാതന്ത്ര്യത്ിടറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ 
ആ നിെമങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ ഹൃൈെത്ാെുള്ള അം
ഗീകരണടത്െും പരിശീെനടത്െും ആശ്രെിച്ചി
രിക്കുന്ു.

കർത്ാവിനും അവിെുടത് അടപൊസ്െന്ാർക്കും 
സ്ിരമാെ സമാധാനമുണ്ാെിരുന്ു. എതെുടകാ
ടണ്ന്ാൽ ദൈവം വാഗ്ദത്ം ടചയ്ത് നിവർത്ി
പൊൻ യൊഗ്ര്യനാടണന്ും, അവിെുടത് നീതിെു
ക്വും കരുണാപുരസരവുമാെ പദ്തി ഒരിക്കെും 
പരാജെടപെെുകെിടല്ലന്ും അവർ വിശ്സിച്ചിരുന്ു. 
ദൈവത്ിടറെ െഥാർത്ഥ പദ്തി ഇയപൊഴും പുയരാഗ
മിച്ചുടകാണ്ിരിക്കുന്ു. െയഹാവ ടെശ. 46:9,11 ൽ 
ഇങ്ങടന പ്രസ്ാവിക്കുന്ു : “ഞാൻ തടന് ദൈവം, 
എടന്യപൊടെ ഒരുത്നും ഇല്ല. ഞാൻ പ്രസ്ാവിച്ചി
രിക്കുന്ു; ഞാൻ നിവർത്ിക്കും; ഞാൻ നിരൂപി
ച്ചിരിക്കുന്ു; ഞാൻ അനുഷ്ിക്കും.” രക്ഷയ്കുയവണ്ി
െുള്ള ദൈവപദ്തി പാപത്ിടറെ പരിഹാരത്ിനു 
യവണ്ിെുള്ള നല്ല ഔഷധ യെപനമാകുന്ു.

കർത്തടോകവ, എനേിൽ മടോ്റം വരുകത്തണകമ!
ഏടൈൻ മുതൽ വ്ര്യക്ിപരമാെ പാപത്ിടറെ 

കാഠിന്ര്യം അതിടറെ ഇരകളുടെ ഹൃൈെടത് തകർ
ത്ു. ആൈ്ര്യജാതനാെ പുത്രൻ അവടറെ സയഹാൈര
ടറെ ജീവടനെുത്യപൊൾ എത്രമാത്രം ൈുഃഖമാെിരി
ക്കും അമ്മൊെ ഹൗവ്വ അനുഭവിച്ചത്. സ്തെം ടതറ്റ് 
നിമിത്ം ൈാവീൈ് തടറെ പ്രാർത്ഥനെിൽ എതെുമാത്രം 
കരെുകെും എത്രമാത്രം നിരാശടപെെുകെും ടചയ്ു! 
“ദൈവയമ, നിർമ്മെമാടൊരു ഹൃൈെം എന്ിൽ സൃ
ഷ്ടിച്ചു സ്ിരമാടൊരാത്ാവിടന എന്ിൽ പുതുയക്ക
ണയമ” (സങ്ീ. 51:10).

യജാൺ ബനിെൻ എന് എഴുത്ുകാരൻ ദൈ
വത്ിടറെ വെിെ കൃപടെക്കുറിച്ച് എഴുതുയ്ാൾ 
“പാപികളിൽ പ്രധാനി” എന്് തടന് വിയശഷി
പെിക്കുകെും , “പരയൈശി യമാക്ഷൊത്ര (Pilgrim 
progress) എന് തടറെ കൃതിെിൽ ക്ിസ്്ര്യാനിെുടെ 
യലേശം നീങ്ങിയപൊകുന്താെ പാപത്ിടറെ യൈാഷ
ത്ിൽ നിന്ുമുള്ള നമ്മുടെ യമാചനടത്ക്കുറിച്ച് 
ൈൃശ്ര്യവത്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്ു. നിപുണനാെ അടപൊ
സ്െനാെ പൗടൊസ് യപാെും പഴെ സ്ാർത്ഥമാെ 
പ്രകൃതിെുടെ കീഴെക്കെിടന തീവ്രമാെ ഒരു യപാരാ
ടെമാെി കണക്കാക്കി. “ഞാൻ ഇച്ിക്കുന്തിടനെല്ല, 
പകയ്കുന്തിടനെത്ര ടചയുന്ത്.” “അയയാ, ഞാൻ 
അരിഷ്ട മനുഷ്ര്യൻ! ഈ മരണത്ിന് അധീനമാെ 
ശരീരത്ിൽ നിന്് എടന് ആർ വിെുവിക്കും” (യറാമ. 
7:15,24)?

പുറടമെുള്ള യപാരാടെങ്ങടളക്കുറിച്ചും ഉള്ളിടെ 
ഭെങ്ങടളക്കുറിച്ചും പൗടൊസ് സംസാരിച്ചു. ഭെ
ങ്ങയളാ? നാമും ഇതിൽ നിന്ും ഒഴിവാക്കടപെടെിടെില്ല. 
യൊകത്ിടറെ ബെഹീനതകടള അറിഞ്ഞുടകാണ്
ല്ലാടത എങ്ങടന അവടെ അനുഭവയവൈ്ര്യമാക്കും? 
“ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂെം എങ്ിൽ പ്രതികൂെം 
ആർ?” എന് യചാൈ്ര്യം തിരുടവഴുത്ും െുക്ിെും 
നയമ്മാെുന്െിക്കുയ്ാൾ, ഉത്രം വളടര സ്പഷ്ടമാ
ടണങ്ിൽത്ടന്െും, നാം പെയപൊഴും ഭെടപെെുന്ു 
(യറാമ. 8:31).

പഴെ പ്രകൃതി നമ്മുടെ പെവിധ ഭെങ്ങടള പു
നർജ്ജനിപെിക്കുകെും സ്െം ഉറപെിക്കുകെും വീണ്ും 
സ്ാപിക്കുകെും ടചയുന്ു: ആളുകടളക്കുറിച്ചു. 
ള്ള, ഭാവിടെക്കുറിച്ചുള്ള, യവൈനടെക്കുറിച്ചുള്ള, 
യരാഗടത്ക്കുറിച്ചുള്ള, ൈാരിദ്ര്ര്യടത്ക്കുറിച്ചുള്ള, 
മരണടത്ക്കുറിച്ചുള്ള, യനേഹത്ിടറെെും അംഗീ
കാരത്ിടറെെും കുറവിടനക്കുറിച്ചുള്ള ഭെങ്ങടള 
ഉണർത്ുന്ു. ദൈവജനങ്ങളിൽ ചിെടരങ്ിെും 
അവരുടെ പാപങ്ങളുടെ ടവളിടപെെെിടന ഭെക്കു
കെും, നീതിമാനാെ ദൈവത്ിടറെ നിരാകരണ
ടത്െും അതെ്ര്യത്ിൽ ടവച്ചിരിക്കുന് നിത്ര്യജീവ
ടറെ അർഹതയ്കാെി പരാജെടപെെുന്തിടനക്കുറിച്ച് 
ഭെക്കുകെും ടചയുന്വരാണ്.

“മനസ്സു പുതുക്കി” രൂപാതെരടപെെുവാൻ - 
മാറുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന് എല്ലാവർക്കുമുള്ള 
ടപാതുവാെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇത്രം ശങ്കൾ 
(യറാമ. 12:2). ഈ രീതിെിൽ, മാറ്റമാഗ്രഹിക്കുന് ഒരു 
യൊകത്ിടറെ തീക്ഷ്ണമാെ ആവശ്ര്യങ്ങടളക്കുറിച്ച് 

ഈ കലടോകത്തിസല �നങ്ങസെകപടോസല നിങ്ങസെത്തഈ കലടോകത്തിസല �നങ്ങസെകപടോസല നിങ്ങസെത്ത
സനേ മടോ്രുത്റ, എനേടോല് നിങ്ങെുസെെുള്ളില് പുതിെ സനേ മടോ്രുത്റ, എനേടോല് നിങ്ങെുസെെുള്ളില് പുതിെ 
രീതിെില് ചിന്തിക്കുവടോനുള്ള മടോ്റം വരുത്തുവടോന് രീതിെില് ചിന്തിക്കുവടോനുള്ള മടോ്റം വരുത്തുവടോന് 
ദൈവസത്ത അനുവൈിക്കുക. അകപടോള ദൈവറം ദൈവസത്ത അനുവൈിക്കുക. അകപടോള ദൈവറം 
നിങ്ങെില് നിനേ്റ ആഗ്രഹിക്കുനേത്റ എസന്തനേു ഗ്രഹിനിങ്ങെില് നിനേ്റ ആഗ്രഹിക്കുനേത്റ എസന്തനേു ഗ്രഹി
ക്കുവടോനുറം െ്ീകരിക്കുവടോനുറം നിങ്ങള പ്രടോപ്റതരടോവുറം. ക്കുവടോനുറം െ്ീകരിക്കുവടോനുറം നിങ്ങള പ്രടോപ്റതരടോവുറം. 
ന്സതസന്തനേുറം ദൈവത്തിന്റ പ്രെടോൈകരമടോെസതന്സതസന്തനേുറം ദൈവത്തിന്റ പ്രെടോൈകരമടോെസത
സന്തനേുറം, പിസനേ എന്തടോണ്റ തികവുള്ളസതനേുറം സന്തനേുറം, പിസനേ എന്തടോണ്റ തികവുള്ളസതനേുറം 
നിങ്ങളക്ക്റ അറിെുവടോന് കഴിെുറം നിങ്ങളക്ക്റ അറിെുവടോന് കഴിെുറം - കറടോമര് 12:2
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ആഴമാെി അറിൊൻ നാം പ്രാപ്തരാകുന്ു. ഭൂമിെിടെ 
സകെ ജാതികൾക്കും അനുഗ്രഹം നൽകുക എന് 
യവെെിൽ നാം കർത്ാവിയനാെു കൂടെ പങ്ുയചരു
യ്ാൾ, ഭാവിെിൽ ടചയുവാനുള്ള ഒരു വെിെ യവെ 
ബാക്കിെുണ്്. ഇയപൊഴടത് യൊകമാണ് നമ്മുടെ 
പരിശീെനസ്െം.

പുനരധിവടോെ കവല
വിയമാചിതരാക്കടപെടെ തെവുകാരുടെ സഹക

രണമില്ലാടത പുനരധിവാസം സാധ്ര്യമല്ല. യെശു 
എല്ലാവർക്കും യവണ്ിൊണ് സ്െം മറുവിെൊെി
ത്ീർന്ത്. ഈ സത്ര്യത്ിടറെ പരിജ്ാനത്ിൽ 
സകെ മനുഷ്ര്യരും എത്ുക എന്ത് ദൈവത്ിടറെ 
ഇച്ൊണ് (1 തിടമാ. 2:4-6). ശവക്കുഴിെിൽ, തീർ
ച്ചൊെും അറിവില്ലയല്ലാ (സഭാ. 9:10). ആ അന്
കാരം നിറഞ്ഞ തെങ്െിൽ നിന്ു ക്ിസ്ുവിടറെ രാ
ജ്ര്യത്ിടറെ പൗരന്ാരാെി മാറുവാൻ യമാചിതരാെ 
ഏവർക്കും അവിെുടത് നീതിൊർന് ഭരണയത്ാെ് 
ഐക്ര്യമത്ര്യടപെെുവാൻ പൂർണ്ണമാെതും ഉചിതവു
മാെ അവസരം െഭിക്കും.

രാജ്ര്യം എയന്ക്കും നിെനിൽക്കുന്താടണന്ിരി
ടക്ക, അതിടറെ ആരംഭത്ിൽ ഒരു പരീക്ഷാർത്ഥമാെ 
കാെം ഉണ്ാകുടമന്ും ആ സമെത്ാണ് പുനരധി
വാസത്ിടറെ പദ്തികൾ നെപെിൊകുന്ടതന്ും 
ദബബിൾ വ്ര്യക്മാെി പറെുന്ു. ക്ിസ്ുവും വി
ശുദ്ന്ാരും ആ യവെയ്കുയവണ്ി മുയ്തടന് നി
െമിക്കടപെെുകെും അഭിയഷകം ടചയടപെെുകെും 
ടചയ്ിരിക്കുന്ു (ടെശ. 19:7; ൈാനി. 7:22; 1 ടകാരി. 
6:2). “ഒരു രാജാവ് നീതിയൊടെ വാഴും; പ്രഭുക്കന്ാർ 
ന്ര്യാെയത്ാടെ അധികാരം നെത്ും” (ടെശ. 32:1).

ന്ര്യാെവിധി എന്ാൽ ഒരു വിധി നെപെിൊക്കുക 
മാത്രമല്ല. ദബബിളിടറെ ആശെത്ിൽ പറഞ്ഞാൽ 
അതിൽ പഠിപെിക്കെും, പരിശീെനവും, പരിയശാധന
െും, ടതറ്റുതിരുത്െും ഉൾടപെെുന്ു. നിത്ര്യജീവനുള്ള 
അവകാശം ശരിൊെ ജീവിതത്ിടറെ പ്രമാണങ്ങയളാ
െ് ടപാരുത്ടപെെുന് ഹൃൈെത്ിടറെ അവസ്യ്ക് 
അനുസരിച്ചാെിരിക്കണം. യെശു ഈ വിഷെടത്ക്കു
റിച്ച് പറെുന്ു: “നിടറെ ദൈവമാെ കർത്ാവിടന 
നീ പൂർണ്ണ ഹൃൈെയത്ാെും പൂർണ്ണ ആത്ായവാെും 
പൂർണ്ണ മനയസ്സാെും പൂര്ണ്ണ ശക്ിയൊെും കൂടെ 
യനേഹിയക്കണം. കൂടെുകാരടന നിടന്യപൊടെ തടന് 
യനേഹിക്കണം” (മത്ാ. 22:37,39). “മനുഷ്ര്യർ നിങ്ങൾ
ക്ക് ടചയയണടമന്് നിങ്ങൾ ഇച്ിക്കുന്ടതാടക്കെും 
നിങ്ങൾ അവർക്കും ടചയുവിൻ” (മത്ാ. 7:12). ഇതി

ടനൊണ് ചിെെിെങ്ങളിൽ “തങ് പ്രമാണം” എന്ു 
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ത്.

മനുഷ്യടോവകടോശങ്ങൾ പുനഃസ്ടോപിക്കുറം
ജീവിക്കുവാനുള്ള അവകാശടത് അതാെത് ൈി

വ്ര്യനിെമവുമാെുള്ള ടപാരുത്ത്ിൽ പൂർണ്ണനാ
െി നിെനിൽക്കുവാനുള്ള അവകാശടത് അവൻ 
പുനഃസ്ാപിക്കും. അവടറെ മഹത്ാെ ൈാനമാെ 
ജീവാവകാശങ്ങയളാെു ബന്ടപെടെ പൂർണ്ണമാെ 
പാരിസ്ിതിക അവകാശങ്ങളാെ ജീവൻ നിെനിർ
ത്ുവാനുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും, ശുദ്മാെ വാെുവും, 
ജെവും, സുന്രമാെ ഭവനവും ദൈവം പുനഃസ്ാ
പിക്കും (ടെശ. 65:21,22). ദൈവയത്ാെുള്ള കൂടൊ
യ്മ വീടണ്െുക്കടപെെും. ആൈാമിൽ നഷ്ടടപെടെടതല്ലാം 
ക്ിസ്ുവിൽ വീടണ്െുപെു യവെെിെൂടെ പുനഃസ്ാ
പിക്കടപെടെിരിക്കുന്ു എന്ു സാർവ്വത്രികമാെി അം
ഗീകരിക്കടപെെും.

ഒരു ആകർഷണമുള്ള രാജത്ത്ിനാൽ അെി
യച്ചൽപെിക്കടപെെുന് ഒരു അസ്സ്ജനകമാെ 
ബന്നമാെിരിക്കെില്ല അത്. മറിച്ച് ഒരിക്കൽ ഉയപ
ക്ഷിക്കടപെടെവരും എന്ാൽ ഇയപൊൾ ഇണങ്ങിയച്ചർ
ന്ിരിക്കുന്തുമാെ മക്കളുടെ യനേയഹാൈാരമാെ 
പ്രതികരണങ്ങൾക്കാെി കാംക്ഷിക്കുന്, നടമ്മ യനേ
ഹിക്കുന് ഒരു പിതാവിടറെ കരങ്ങളിയെക്കാണ് 
നാം ടചല്ലുന്ത്. ക്ിസ്ു നടമ്മ സ്തന്തരാക്കിെി
രിക്കുന്ു!

“സ്ാതന്ത്ര്യത്ിടറെ തികഞ്ഞ ന്ര്യാെപ്രമാണം 
ഉറ്റുയനാക്കി അതിൽ നിെനിൽക്കുന്വയനാ യകടെു 
മറക്കുന്വനല്ല, പ്രവൃത്ി ടചയുന്വനാെി താൻ 
ടചയുന്തിൽ ഭാഗ്ര്യവാനാകും.”

ഞടോന് പുതിെ ആകടോശവുറം പുതിെ ഞടോന് പുതിെ ആകടോശവുറം പുതിെ 
ഭരൂമിെുറം െൃഷ്ിക്കുനേു; മുമ്ിലത്തവ ഇനി ഭരൂമിെുറം െൃഷ്ിക്കുനേു; മുമ്ിലത്തവ ഇനി 

ആരുറം ഓര്ക്കെി്, ആരുസെെുറം മനസ്സില് ആരുറം ഓര്ക്കെി്, ആരുസെെുറം മനസ്സില് 
വരികെുറം ഇ്. വരികെുറം ഇ്. 
സെശയ്ടോവ്റ  65:17.സെശയ്ടോവ്റ  65:17.

നടോറം അവസറെ വടോഗ്റൈത്തപ്രകടോരറം നീതി നടോറം അവസറെ വടോഗ്റൈത്തപ്രകടോരറം നീതി 
വെിക്കുനേ പുതിെ ആകടോശത്തിനുറം പുതിെ വെിക്കുനേ പുതിെ ആകടോശത്തിനുറം പുതിെ 

ഭരൂമിക്കുമടോെി കടോത്തിരിക്കുനേു. ഭരൂമിക്കുമടോെി കടോത്തിരിക്കുനേു. 
2  പസ്ടോെ്റ  3:13.2  പസ്ടോെ്റ  3:13.
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പിെര്ക്കസപടെ പര്വ്വതറം
DIVIDED MOUNTAIN

“അനേടോെില് അവസറെ കടോല് സെരുശകലമിസനതിസര കിഴക്കുള്ള ഒലിവുമലെില് നില്ക്കുറം; ഒലിവുമല കിഴക്കു
പെിഞ്ഞടോറടോെി നെുകവ പിെര്നേു കപടോകുറം; ഏ്വുറം വലിസെടോരു തടോഴ്റ വര ഉെവടോെ്റ വരുറം; മലെുസെ ഒരു പടോതി 

വെകക്കടോടെുറം മക് പടോതി സതകക്കടോടെുറം വടോങ്ങി കപടോകുറം” (സെഖ. 14:4).

“അവര് ടെരുശയെമിനു സമീപത്് ഒരു ശബ്ബത്ു 
ൈിവസടത് വഴിൈൂരമുള്ള ഒെിവുമെ വിടെു ടെരുശയെ
മിയെക്കു മെങ്ങി യപാന്ു” (അടപൊ. 1:12). ശബ്ബത്് 
ആചരണയത്ാെു അനുബന്ിച്ച് കെുത് നിെമ
ങ്ങളില് ഒന്ാെിരുന്ു ശബ്ബത്ില് െിസ്ായെല് 
ജനം “ഒരു ശബ്ബത്് ൈിവസടത് ൈൂരത്ില് അധികം 
സഞ്രിക്കരുത് എന്ുള്ളത് [ഏകയൈശം ¾ ദമല്].

യെശു ഒെിവു മെെില് പെയപൊഴും യപാെിരു
ന്ു എന്ു തിരുടവഴുത്ുകള് സൂചിപെിക്കുന്ു: 
“അവന് ൈിവയസന പകല് യൈവാെെത്ില് ഉപ
യൈശിച്ചു യപാന്ു; രാത്രി ഒെിവു മെെില് യപാെി 
പാര്ക്കും” (െൂടക്കാ. 21:37; യൊഹ. 8:1). പുരുഷാരം 
യെശുവിടന നഗരത്ിയെക്കു ആനെിച്ചയപൊള് 
താന് ഒെിവുമെെുടെ ഇറക്കം ഇറങ്ങുകൊെി
രുന്ു. യെശു അതിടറെ ടകാെുമുെി കെന്യപൊള് 
ടെരുശയെം ൈൃശ്ര്യമാെി വന്ു. ആ നഗരം കാത്ിരി
ക്കുന് അതിടറെ വിധിടെ ഓര്ത്് താന് കരഞ്ഞു. 
“അവന് നഗരത്ിനു സമീപിച്ചയപൊള് അതിടന 
കണ്ു അതിടനക്കുറിച്ചു കരഞ്ഞു” (െൂടക്കാ. 19:41). 
യെശുവും ശിഷ്ര്യന്ാരും കിയദ്രാന് താഴ്വര ഉെനീളം 
നെന്് മയനാഹരമാെ യൈവാെെടത്െും നഗര
ടത്െും യനാക്കിക്കണ്ു അവെുടെ നാശടത് പ്ര
വചിച്ചു. യെശുവിടറെ അവസാനടത് ടപസഹയ്കു 
യശഷവും താന് ഒെിവുമെെുടെ ഏകാതെതെിയെ
ക്കു യപാെതാെി കാണാം (മത്ാ. 26:30). നമ്മുടെ 
കര്ത്ാവിടറെ വിൊപം ൈാവീൈു രാജാവു ഒെിവുമ
െെില് ഇരുന്ു കരെുന്തിടന ഓര്മ്മിപെിക്കുന്
താണ്, “ൈാവീൈു തെ മൂെിെും ടചരുപെിൊടതെും 
നെന്ും കരഞ്ഞും ടകാണ്ു ഒെിവുമെെുടെ കെറ്റം 
കെറി; കൂടെെുള്ള ജനടമാടക്കെും തെ മൂെി കര
ഞ്ഞുംടകാണ്ു കെറിടചന്ു (2 ശമു. 15:30).

അബ് ശയൊമിയനാെു തനിക്കുണ്ാെിരുന് അവ
ഗണനൊൊണ് ൈാവീൈു വിെപിച്ചത്. തടറെ ആര്ദ്ര
മാെ മയനാവികാരങ്ങടള അെക്കുവാന് ൈാവീൈു തടറെ 
സ്ഭാവത്ിടെ കഠിനവശടത് മറയ്കുവാന് അഞ്ു 
വര്ഷങ്ങള് അനുവൈിച്ചു. “എടറെ മകടന, അബ് ശ
യൊയമ, എടറെ മകടന, എടറെ മകടന, അബ് ശയൊ

യമ, ഞാന് നിനക്കു പകരം മരിടച്ചങ്ില് ടകാള്ളാ
െിരുന്ു; അബ് ശയൊയമ, എടറെ മകടന, എടറെ 
മകടന!” (2 ശമു. 18:33). ൈാവീൈു തടറെ കെഹപ്രി
െനാെ മകടറെ മരണത്ാെും യെശു ടെരുശയെ
മിടറെ നാശത്ാെും കരഞ്ഞു; അവരുടെ കരച്ചില് 
നമ്മില് അെിവു യതാന്ിപെിക്കുകെും സഹതാപം 
ജനിപെിക്കുകെും ടചയുന്ു. നമ്മുടെ പഠനത്ിടറെ 
പ്രതീക ശാസ്സ്ടത് മനസ്സിൊക്കുവാന് ഈ രണ്ു 
നിഴല്ചിത്രങ്ങള് ഞങ്ങള് പ്രസ്ാവിക്കുന്ു. ടെടഹ. 
11:22,23 ഇങ്ങടന പറെുന്ു, “അനതെരം ടകരൂബു
കള് ചിറകു വിെര്ത്ുന്ു; ചക്ങ്ങളും യചര്ന്ുത
ടന് ഉണ്ാെിരുന്ു; െിസ്ായെെിടറെ ദൈവത്ിടറെ 
മഹത്വും യമടെ, അവെ് ക്കു മീടത ഉണ്ാെിരുന്ു. 
െയഹാവെുടെ മഹത്ം നഗരത്ിടറെ നെുവില് 
നിന്ു യമയൊടെു ടപാങ്ങി നഗരത്ിനു കിഴക്കുവശ
ത്ുള്ള പര്വ്വതത്ിയന്ല് നിന്ു”.

ഈ തിരുടവഴുത്ുകളില് പ്രതീകങ്ങളാല് നിറഞ്ഞ 
ഒരു പ്രവചനമാണുള്ളത്. ഈ ൈര്ശനങ്ങള് വളടര 
ൊഥാര്ത്ഥ്ര്യവും വളടര ശക്മാെി വിശൈീകരിക്കടപെ
ടെുമിരിക്കുന്ു. ഇവിടെ പര്വ്വതങ്ങള് രാജ്ര്യങ്ങളുടെ 
ഇരുഭാഗങ്ങളാെി അവതരിപെിക്കടപെെുന്ു. നീതിെിന് 
സൂര്ര്യന് ൈിവ്ര്യസത്ര്യടത് എങ്ങടന നഗരത്ില് പ്ര
കാശിപെിക്കുടമന്ു ടെരുശയെമിടറെ കിഴക്കുഭാഗം 
ചിത്രീകരിക്കുന്ു. ഇയത ഒെിവു മെെില് െയഹാവ 
തടറെ ജനത്ിനിെെില് നില്ക്കുന്തിടന എത്ര 
മയനാഹരമാെത് ടസഖര്ര്യാവു പ്രാവചനികമാെി 
ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ത്. “അന്ാളില് അവടറെ കാല് 
ടെരുശയെമിടനതിടര കിഴക്കുള്ള ഒെിവു മെെില് 
നില്ക്കും; ഒെിവു മെ കിഴക്കു പെിഞ്ഞാറാെി നെുയവ 
പിളര്ന്ുയപാകും; ഏറ്റവും വെിടൊരു താഴ് വര ഉള
വാെ് വരും; മെെുടെ പാതി വെയക്കാടെും മയറ്റ പാതി 
ടതയക്കാടെും വാങ്ങിയപൊകും” (ടസഖ. 14:4).

ഇനി നമുക്കു െയഹാവെുടെ കാെിടനക്കുറിച്ചു 
വ്ര്യക്മാെി പഠിക്കാം; “െയഹാവ ഇപ്രകാരം അരു
ളിടച്ചയുന്ു; സ്ര്ഗം എടറെ സിംഹാസനവും ഭൂമി 
എടറെ പാൈപീഠവും ആകുന്ു; നിങ്ങള് എനിക്കു 
പണിെുന് ആെെം ഏതുവിധം? എടറെ വിശ്രാമ
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സ്െവും ഏത്?” (ടെശ. 
66:1). പഴെ നിെമത്ില് 
കാല് എന് പൈം ചിെയപൊള് 
സ്ിരമാടൊരു വാസസ്െ
ടത് അഥവാ വിശ്രമ സ്െ
ടത് പ്രതിനിധീകരിക്കുവാ
ന് ഉപയൊഗിച്ചിരിക്കുന്ു. 
ഇയത ആശെമാണ് പുതിെ 
നിെമത്ില് പറെുന്ത്; 
“സ്ര്ഗം എനിക്കു സിംഹാ
സനവും ഭൂമി എടറെ പാൈ
പീഠവും ആകുന്ു; നിങ്ങള് 
എന ിക്കു  പണിെുന് 
ആെെം ഏതുവിധം? എടറെ 
വിശ്രാമസ്െവും ഏത്? 
(അടപൊ. 7:49). കഴിഞ്ഞ 
ആറാെിരം വര്ഷങ്ങളാെി 
െയഹാവെുടെ പാൈപീഠം 
അത്ര മഹത്രമാെിരുന്ി
ല്ല. പാപവും, യവൈനെും, കരച്ചിെും, മാനസികവും 
ശാരീരികവുമാെ പീഡകളും, മരണവും അതിടന 
ഒരു വെിെ ശവകുെീരമാക്കി മാറ്റി. അതില് ഇന്്, 
ഏകയൈശം അന്പതുെക്ഷം യകാെി മനുഷ്ര്യരാശി 
ദൈവീകനീതിെുടെ ശാപം നീങ്ങിയപൊകുന് സമെ
ത്ിനാെി കാത്ിരിക്കുന്ു. നമ്മുടെ കര്ത്ാവാെ 
യെശുക്ിസ്ുവിടറെ മുഖത്ു പ്രകാശിക്കുന് ൈിവ്ര്യ
കൃപെുടെ ടവളിച്ചം നീതിെിന് സൂര്ര്യടനയപൊടെ 
ഉൈിക്കുന്തിനാെി അവര് കാത്ിരിക്കുന്ു.

ഇതിനാെി ദൈവം ധാരാളമാെ കരുതല് നെപ
െികള് ടചയ്ു. ആൈാമിനും അവന് മൂെം മക്കടളന് 
നിെെില് നഷ്ടം അനുഭവിച്ച ഏവര്ക്കുമുള്ള മറുവിെ
ൊല് മുഴുയൊകടത്െും വിെയ്കു വാങ്ങി, നമ്മുടെ 
മനുഷ്ര്യരാശിെിടെ ഓയരാ വ്ര്യക്ിക്കും അനുകൂെ
മാെ സാഹചര്ര്യങ്ങള്ക്കു കീഴില് നിത്ര്യജീവനുയവ
ണ്ിെുള്ള പരിയശാധനയ്കു അവസരം ഉണ്ാക്കുകെും 
ടചയ്ു. അതുമാത്രമല്ല, ഇതു ആൈാമിടറെ പുറൈീസ 
ഭവനവും (അവടറെ െംഘനത്ാല് നഷ്ടടപെടെ), 
അവടറെ സ്ഷ്ടാവും പിതാവുമാെ ദൈവത്ിടറെ 
പ്രതിനിധിൊെ ഭൂമിെുടെ രാജാടവന് ആധിപത്ര്യം 
തിരിടക വിെയ്കു വാങ്ങി നല്കുകെും ടചയ്ു. 

നാം ഇങ്ങടന വാെിക്കുന്ു, “നീയൊ, ഏടൈര് 
യഗാപുരയമ [ക്ിസ്ു] സീയൊന് പുത്രിെുടെ ഗിരിയെ, 
നിനക്കു വരും: പൂര്വ്വാധിപത്ര്യം, ടെരുശയെം പുത്രിെു

ടെ രാജത്ം തടന്, നിനക്കു 
വരും” (മീഖാ. 4:8). അടപൊ
സ്െനാെ പൗടൊസും “വീ
ടണ്െുപെിനുയവണ്ിെുള്ള... 
അവകാശത്ിടറെ അച്ചാര
ടത്” കുറിച്ച് സംസാരിക്കു
ന്ു (എടഫ. 1:14). നമ്മുടെ 
കര്ത്ാവ് ഒരു ഉപമെില് 
ഇതിടനക്കുറിച്ച് പരാമര്ശി
ച്ചിടെുണ്്. അവന് മറഞ്ഞിരി
ക്കുന് നിധിൊെ മനുഷ്ര്യ
രാശിടെ മാത്രമല്ല നിധി 
ഒളിപെിച്ച നിെടത് അതാതു 
യൊകടത്, ശാപത്ിനു കീ
ഴിെുള്ള ഭൂമിടെ തടന് വി
െയ്കു വാങ്ങി. തടറെ കൂടെ 
യചരുന്വയരവരും ദൈവ
രാജ്ര്യത്ിടറെ ഗണടമന് 
നിെെില് വിെയ്കു വാങ്ങടപെടെ 

നിെടത്െും നിധിടെെും പങ്ുവയ്കും (മത്ാ. 13:44).
സഹസ്ാബ്ദത്ിടറെ സമസ് യവെെും ദൈവത്ി

ടറെ പാൈപീഠടത് പുനഃക്മീകരിക്കുന്തും അതിടന 
മഹത്ീകരിക്കുന്തുമാണ്. പാപത്ാല് നഷ്ടടപെടെ 
പറുൈീസ ഭൂമിെുടെ ഒരു മൂെെില് ഉണ്ാെിരുന് ഒരു 
“യതാടെം” ആെിരുന്ു. എന്ാല് ൈിയവ്ര്യായദേശ്ര്യാനുസര
ണം ആൈാമ്ര്യവംശാവെി ഭൂമി നിറഞ്ഞു ടപരുകിൊല് 
(ഉല്പ. 1:28), അത്രയത്ാളം അവയരവരും വീടണ്െു
ക്കടപെടൊല് അത്രയത്ാളം തടന് എല്ലാവടരെും പാ
ര്പെിക്കുവാന് തക്കതാെ ഒരു പറുൈീസ ഒരുയക്കണ്ത് 
അനിവാര്ര്യമാകും. സര്വ്വഭൂമിെും ഫെഭൂെിഷ്ടവും, 
മയനാഹരവും, പൂര്ണ്ണതെും നിറഞ്ഞ ഏൈന് പറു
ൈീസൊകും എന്ു ഇത് അര്ത്ഥമാക്കും. ദൈവീക 
നിര്ണ്ണെത്ിടറെ ഭാവിെിെുള്ള മഹത്ാെ പൂര്ത്ീ
കരണടമന് നിെെില് വാഗ്ദത്ം ടചയ്ിടെുള്ളതാണ് 
(അടപൊ. 3:20,21; ടവളി. 2:7; 2 ടകാരി. 12:4).

കര്ത്ാവിടറെ മഹത്ീകരിക്കടപെടെ പാൈപീഠത്ി
ടെ ഏറ്റവും വിെയെറിെ രത്നം സഹസ്ാബ്ദത്ിടറെ 
അതെ്ര്യത്ില് മനുഷ്ര്യരാശി ആെിരിക്കും. അവരിടെ 
പൂര്ണ്ണതെും, സ്ാതന്ത്ര്യവും, സാന്ാര്ഗികവും ബൗ
ദ്ികവുമാെ കൃപകളിെുള്ള അവരുടെ ദൈവസാൈൃ
ശ്ര്യവും ദൈവ സ്രൂപത്ിടറെ പ്രതിബിംബമാെിരിക്കും. 
അങ്ങടന പൂര്ണ്ണനാെ മനുഷ്ര്യന് തടറെ സ്ഷ്ടാവിനും, 
മനുഷ്ര്യടറെ സൃഷ്ടിക്കും, വീടണ്െുപെിനും, െഥാസ്ാപന

അടപൊ. 3:20,21 “നിങ്ങള്ക്കു മുന്നിെമി
ക്കടപെടെ ക്ിസ്ുവാെ യെശുവിടന അവന് 

അെയ്കുകെും ടചയും. ദൈവം യൊകാരംഭം 
മുതല് തടറെ വിശുദ് പ്രവാചകന്ാര് മുഖാ
തെരം അരുളിടച്ചയ്ടതാടക്കെും െഥാസ്ാ

നത്ാകുന് കാെം വരുയവാളം സ്ര്ഗം 
അവടന ദകടക്കായള്ളണ്താകുന്ു".

“...പറെുനേതു എസന്തനേു സചവിെുള്ള
വന് കകളക്കസടെ. 
�െിക്കുനേവനു ഞടോന് ദൈവത്തിസറെ 
പറുൈീെെില് ഉള്ള �ീവവൃക്ഷത്തിസറെ 
ഫലറം തിന്ടോന് സകടോെുക്കുറം”. 

സവെിപടോെ്റ 2:7
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ത്ിനും യവണ്ിെുള്ള മഹത്ാെ പദ്തിക്കും ഏറ്റവും 
യശ്രഷ്മാെ രീതിെില് ബഹുമാനം അര്പെിക്കും. ആ 
മഹത്ാെ പദ്തി അനുസരിച്ചു ആൈ്ര്യം െയഹാവെു
ടെ വചനമാകുന് കര്ത്ാവാെ യെശുവും, രണ്ാമതു 
മണവാടെിൊകുന് കുഞ്ഞാെിടറെ കാതെെും കൂടെവകാ
ശിെും മറുവിെൊല് ഉറപൊക്കടപെടെ അനുഗ്രഹങ്ങള് 
വിതരണം ടചയും (P. 4 p. 649).

സഹസ്ാബ്ദത്ിടറെ അതെ്ര്യത്ില് ദൈവരാജ്ര്യ
ത്ിടറെ പൂര്ത്ീകരണത്ിങ്ല് നമ്മുടെ കര്ത്ാ
വാെ യെശു, പിതാവിടറെ ആൈരണീെനാെ പ്രതിനി
ധി എന് നിെെില് “എല്ലാ വാഴ്ചയ്കും അധികാരത്ിനും 
ശക്ിക്കും നീക്കം വരുത്ീടെു രാജ്ര്യം പിതാവാെ 
ദൈവടത് ഏല്പെിക്കുകെും” “അവന് സകെ 
ശത്രുക്കടളെും കാല്ക്കീഴാക്കുയവാളം വാഴുകെും” 
ടചയാടത കര്ത്ാവിടറെ “പാൈപീഠത്ിടറെ” അെ
ങ്ാരവും മഹത്ീകരണവും പൂര്ത്ിൊവുകെില്ല (1 
ടകാരി. 15:24-28).

പാപത്ിടറെെും മരണത്ിടറെെും വാഴ്ചെുടെ 
കാെമാെ “തടറെ യകാപൈിവസത്ില് അവന് 
(ദൈവം) തടറെ പാൈപീഠടത് ഓര്ക്കാത്” 
കാെമാെി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ു (വിൊ. 2:1). 
സഹസ്ാബ്ദത്ിടറെ പുെരിടെ തുെര്ന്ു “നമ്മു ടെ 
ദൈവമാെ െയഹാവടെ പുകഴ് ത്ുവിന്; അവടറെ 
പാൈപീഠത്ിങ്ല് നമസ് ക്കരിപെിന്; അവന് പരിശുദ്
ന് ആകുന്ു" (സങ്ീ. 99:5) എന്ു പ്രാവചനീകമാെി 
ജനടത് ക്ഷണിക്കുന്ു. ഭൂമിെിടെ പുതിെ ഭരണ
കൂെമാെി മഹത്ീകരിക്കടപെടെ ദൈവസഭൊകുന് 
പുതിെ ടെരുശയെമിടറെ സ്ാപന െയഹാവെു
ടെ പാൈപീഠത്ിനു യനടരെുള്ള ദൈവപ്രീതിെുടെ 
െഥാസ്ാപനത്ിടറെ ആരംഭമാണ് എന്ു പ്രവാ
ചകനാെ ടസഖര്ര്യാവിെൂടെ വ്ര്യക്മാെി മുയന്ാടെു 
വയ്കുന്ു (14:4,5).

ഈ പ്രവചനം ടപാതുവാെി ടതറ്റിദ്രിക്കടപെടെി
രിക്കുന്ു. രണ്ാംവരവിങ്ല് നമ്മുടെ കര്ത്ാവാെ 
യെശുവിടറെ പാൈമാണ് ഇടതന്ു പരടക്ക പറെ
ടപെെുന്ു. ഇത്രത്ില് ഈ വിഷത്ില് പരാജ
െടപെടെവര് ഈ പ്രവചനം നമ്മുടെ കര്ത്ാവിടറെ 
കാല്വരിെിടെ ആണിപെഴുതുകയളാെുകൂടെെുള്ള, 
ജഡീെ പാൈങ്ങടളക്കുറിച്ചാണ് എന്ു വടര പറെു
ന്ു. നമ്മുടെ കര്ത്ാവ് തടറെ മനുഷ്ര്യപ്രകൃതിടെ 
പൂര്ണ്ണമാെും എടന്യന്ക്കുമാെി നമുക്കു മറു
വിെൊെി എന്ും മഹത്മുള്ള ആത്ജീവിൊെ 
“പിതാവിടറെ തത്ത്ിടറെ മുദ്രൊെ” യെശുവിടന 

പിതാവു തടറെ ശക്ിൊല് മരണത്ില് നിന്ും 
എഴുയന്ല്പെിച്ചു എന്ും അവര് അറിെുന്ില്ല.

കൂൊടത ഈ രണ്ു രാജ്ര്യങ്ങളില് നിന്ുമാണ് 
(മുഴു മനുഷ്ര്യരാശിടെെും അനുഗ്രഹിക്കുന്തിനുള്ള 
മാര്ഗങ്ങളാെി അവടര തീര്ക്കുവാന് െയഹാവെുടെ 
യതജസ് അവരില് വരുന്തിനു മുന്പ്) കഴിഞ്ഞ 
കാെടത് അന്കാരത്ിനിെെിെും “യൊകത്ിടറെ 
ടവളിച്ചം” പുയരാഗമിച്ചത്. ഇവര് പഴെ നിെമത്ി
ടറെെും പുതിെനിെമത്ിടറെെും പ്രതിനിധികളാക
െില്ലയൊ? പഴെ ഉെ്െിെുടെെും പുതിെ ഉെ്െി
െുടെെും പ്രതിനിധികളാകെില്ലയൊ? കര്ത്ാവിടറെ 
രണ്ു സാക്ഷികള്ക്കും ടസഖര്ര്യാവിടറെ പുസ്കത്ി
െും (4:3,11,12) ടവളിപൊെിെും (11:4) വ്ര്യക്മാെി 
സൂചിപെിക്കുന് രണ്ു ഒെിവു മരങ്ങള്ക്കും ഇതു 
യൊജിക്കുന്ുയണ്ാ? അങ്ങടന, പര്വ്വതത്ിടറെ ഇരു
ഭാഗങ്ങളും ആ ഉെ്െിെുടെ സ്ര്ഗീെ വശത്ും 
ഭൗമീകവശത്ുമുള്ള രാജ്ര്യത്ിടറെ സാക്ഷ്ര്യത്ിടറെ 
ഫെങ്ങള് ആണ് (P.4 p. 647-652).

പാപം കെന്ു വരുന്തിനു മുന്പ് െയഹാവ 
തടറെ പാൈപീഠടത് [ഭൂമിടെ] ഉപയൊഗിച്ചിരുന്ു. 
എന്ാല് പാപം ഭൂമിെില് കെന്തു മുതല് െയഹാവ 
തടറെ സാന്ിദ്്ര്യടത് ഭൂമിെില് നിന്ും നീക്കം 
ടചയ്ു, പാപടത് വാഴാന് അനുവൈിച്ചു. പിന്ീെ് 
അവിെുന്് തടറെ െിസ്ായെെിനു സമാഗമന കൂൊ
രത്ിെൂടെെും, യൈവാെെത്ിെൂടെെും കര്ത്ാവി
ടറെ ജ്ാനം സര്വ്വഭൂമിെിെും അറിെിക്കുവാനുള്ള 
മഹത്ീകരിക്കടപെടെ സഭെിെൂടെെും തടറെ സാന്ി
ദ്്ര്യം ടതളിെിച്ചു. അങ്ങടന തടറെ സാന്ിദ്്ര്യം െഥാ
സ്ാപിക്കടപെടെ വര്ഗത്ിയന്ല് വസിയക്കണ്തിനും 
അവര് സയതൊഷവും അനുഗ്രഹവും പ്രാപിയക്കണ്
തിനും െയഹാവ തടറെ പാൈം വെ് ക്കുവാന് തടറെ 
പാൈപീഠടത് തയാറാക്കുകെും ശുദ്ീകരിക്കുകെും 
ടചയുന്ു. നമുടക്കങ്ങടന ഇതു അറിൊം? നയമ്മാെു 
ദബബിള് അപ്രകാരം പറെുന്ു: “അങ്ങടന ഞാന് 
[െയഹാവ] എടറെ പാൈസ്ാനടത് മഹത്ീകരിക്കും” 
(ടെശ. 60:13). പുനഃസ്ാപിക്കടപെടെ പറുൈീസ ഇനി 
ഒരിക്കെും ഭൂമിെിടെ ഒരു ടചറിെ യതാടെം ആെിരി
ക്കെില്ല. മറിച്ച്, മുഴു ഭൂമിെും ആെിരിക്കും! അടത, 
പ്രൗഢിെുള്ളതും, മയനാഹരവും, ആഹ്ാൈൈാെക
വും, പ്രതാപമുള്ളതും ആെിരിക്കും അത്!

ദൈവം ഏൈനില് ടചറിെ യതാടെം “നടെതു”യപാ
ടെ തടന് സര്വ്വഭൂമിടെെും ദൈവത്ിനു പൂ
ര്ണ്ണമാക്കാമാെിരുന്ു. എന്ാല് ഭൂമി അങ്ങടന 
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പൂര്ണ്ണമാക്കടപെടെിരുന്ുടവങ്ില് മരണ-യപാരാടെം 
വളടര നീണ്തും, മനുഷ്ര്യടറെ അധഃപതനം വളടര 
വെിെതും ആകുമാെിരുന്ു. യൊകത്ിടെ ൈാരി
ദ്ര്ര്യം മനുഷ്ര്യരാശിടെ അനീതിെുടെ പെുകുഴിെി
യെക്കു വീഴിക്കുന്തില് നിന്ും തെഞ്ഞു. “നിടറെ 
മുഖടത് വിെര്യപൊടെ നീ ഉപജീവനം കഴിക്കും” 
എന് വചനം നിശ്ചെമാെും ഒരു അനുഗ്രഹമാൊ
ണ് കരുയതണ്ത്, എടതെന്ാല് അങ്ങടനെുള്ള 
മനുഷ്ര്യന് ജീവിക്കുന്തിനാെി ഭൂമിയൊെു യപാരാെു
ന്തിെൂടെ അനുഭവപാഠങ്ങള് പഠിക്കും. സ്ഷ്ടാവു 
മനുഷ്ര്യയനാെു ഭൂമിെുടെ ശാപടത്ക്കുറിച്ചു “നിടറെ 
[മനുഷ്ര്യടറെ] നിമിത്ം” എന്ു പറഞ്ഞു. അങ്ങടന 
“പാപത്ിടറെ ശ്ളം മരണമാടണന്ു” മനുഷ്ര്യന് 
പഠിച്ചു. എന്ിരുന്ാെും സ്ര്ഗീെ പിതാവു തടറെ 
പദ്തി മാറ്റിെില്ല. രാജ്ര്യം സ്ാപിക്കടപെെുയ്ാള് 
ഭൂമി അവളുടെ വിളവു വര്ദ്ിപെിക്കും. രാജ്ര്യം സ്ാ
പിക്കടപെെുയ്ാള് “ഞാന് എടറെ പൈസ്ാനടത് 
മഹത്ീകരിക്കും” എന്ു ദൈവം ഉറപെു നല്കുന്ു.

നാം വാെിച്ച ടസഖ. 14:4 ടെ ആശെയത്ാെു 
ബന്ടപെടെു െയഹാവ എയപൊഴാണ് എങ്ങടനൊണ് 
തടറെ പാൈടത് അഥവാ വാസസ്െടത് സ്ാപി
ക്കുന്ത് എന്തിടനപെറ്റി 3-ാം വാക്ര്യത്ില് ഇങ്ങടന 
പറെുന്ു, “എന്ാല് െയഹാവ പുറടപെടെു താന് 
െുദ്ൈിവസത്ില് ടപാരുതതുയപാടെ ആ ജാതി
കയളാെു ടപാരുതും”. 2-ാം വാക്ര്യത്ില് വിശൈീക
രിക്കുന്തുയപാടെ യപാരാടെം ആൈ്ര്യം െിസ്ായെെി
യനാെു ആെിരിക്കും. “ഞാന് സകെ ജാതികടളെും 
ടെരുശയെമിയനാെു െുദ്ത്ിനാെി കൂടെിവരുത്ും; 
നഗരം പിെിക്കടപെെുകെും വീെുകടള ടകാള്ളെിെുക
െും സ്സ്ീകടള വഷളാക്കുകെും നഗരത്ിടറെ പാതി 
പ്രവാസത്ിയെക്കു യപാകെും ടചയും. ജനത്ില് 
യശഷിപെുള്ളവയരാ നഗരത്ില് നിന്ു യേൈിക്കടപെ
െുകെില്ല” [ൊയക്കാബിടറെ കഷ്ടകാെം].

പിടന് െയഹാവ തടറെ ജനത്ിനു അനുകൂെമാെി 
പ്രീതി തിരിടക നല്കുന്തിനു മറ്റു ജാതികള്ടക്കതി
ടര തടറെ നീതിടെ പ്രൈര്ശിപെിക്കുന് കാെം വരും. ജാ
തികള്ടക്കതിടര അവിെുന്് എങ്ങടനൊണ് തടറെ 
ശക്ിയെെും യപാരാടെടത്െും പ്രകെിപെിക്കുക? തീ
ര്ച്ചൊെും അത് ജഡീെമാെ െുദ്ാെുധങ്ങയളാെു 
കൂടെ ഒെിവു മെെില് പ്രത്ര്യക്ഷടപെെുന് യെശുവി
യനാെും വിശുദ്ന്ായരാെും കൂടെയൊ അല്ല. അതു 
താന് “െുദ് ൈിവസത്ില് ടപാരുതതുയപാടെ” 
ആെിരിക്കും. “എന്ാല് െയഹാവെുടെ ൈൂതന് പുറ

ടപെടെു അശ്ൂര് പാളെത്ില് നൂറ്റി എണ്പത്ി അയാ
െിരം യപടര ടകാന്ു; ജനം രാവിടെ എഴുയന്റ്റയപൊള് 
അവര് എല്ലാവരും ശവങ്ങളാെി കിെക്കുന്തു കണ്ു” 
(ടെശ. 37:36). ന്ര്യാൊധിപന്ാര് 7:21 ല് “അവര് 
പാളെത്ിടറെ ചുറ്റും ഓയരാരുത്ന് താതൊടറെ നി
െെില്തടന് നിന്ു; പാളെടമല്ലാം പാച്ചല് തുെങ്ങി; 
അവര് നിെവിളിച്ചുടകാണ്ു ഓെിയപൊെി”. മിൈ്ര്യാന്ര്യ
ര് ഒരു വെിെ സംഖ്ര്യം ദസന്ര്യത്ാല് വളെടപെടെു 
എന്ു കരുതി ഓെുകെും നിെവിളിക്കുകെും ടചയ് 
ഈ സംഭവം കഷ്ടകാെത്ിടറെ ഒരു ചിത്രമാണ്.

ഇനി നാം ടസഖ. 4:6 ടെ തിരുടവഴുത്ിടറെ ആശ
െത്ിനു കീഴില് ഗിടൈയൊടറെ മന്ൂറു ദധര്ര്യശാെി
കളുടെ കഥ പരിഗണിക്കുന്ു, “ദസന്ര്യത്ാെല്ല, 
ശക്ിൊെുമല്ല, എടറെ ആത്ാവിനാെടത്ര എന്ു 
ദസന്ര്യങ്ങളുടെ െയഹാവ അരുളിടച്ചയുന് .ു െയഹാവ 
വാഗ്ദത്ം ടചയ്ിരുന് വിജെത്ില് പ്രയചാൈിതനാ
െി ഗിടൈയൊന് െിസ്ായെെിടറെ വിവിധ യഗാത്രങ്ങ
ളിയെക്കു ൈൂതന്ാടര അെച്ചു. ഗിടൈയൊന് അെങ്ങുന് 
32000 യപരുടെ ദസന്ര്യം ഹയരാൈ് ഉറടവന്, കിഴ
യക്കാടെു യൊര്ദോനിയെക്കു ഒഴുകുന് ഒരു ടചറിെ തൊ
കത്ിന്രിടക, ഗില്യബാവ പര്വ്വതത്ിനു ചുവടെില് 
പാളെമിറങ്ങി എന്ു തൊകത്ിടറെ അയങ്ങ കരയ്കു 
135000 യപരെങ്ങുന് മിൈ്ര്യാന്ര്യരും പാളെമെിടച്ചന്ും 
ഇന്ുള്ള പഠനം സൂചിപെിക്കുന് .ു ആക്മിച്ചുടകാണ്ിരി
ക്കുന് ഈ ദസന്ര്യം കുറച്ചു സമെം െിസ്ായെെ്ര്യടര 
പീഡിപെിക്കാടത ടകാള്ളെെിച്ചു. എന്ാല് ഗിടൈയൊ
ടറെ ദസന്ര്യം കൂെിവരുന്തു മനസ്സിൊക്കി അവടര 
ടഞരുക്കുവാന് ഒരുമിച്ചു കൂെി. ന്ര്യാൊ. 7 യനാക്കുക.

അത്രത്ില് ഒരു െുദ്ത്ിനു ദസന്ര്യബെം 
വളടര കുറവാണ് – നാെില് ഒന്ു ദസന്ര്യബെം 
– എന്ു ഗിടൈയൊനു യതാന്ിെയപൊള്, ദസന്ര്യം 
വളടര കൂെുതൊണ് എന്ു െയഹാവ അവടന അറി
െിച്ചു. അങ്ങടന ആൊല് െയഹാവ ഒരുക്കിെിരി
ക്കുന് വിജെം െയഹാവെിങ്ല് നിന്ും ഉള്ളതാെി 
മനസ്സിൊക്കാടത, അതു െിസ്ായെെ്ര്യ യൊദ്ാക്ക
ന്ാരുടെ ദകക്കരുത്ാെി കരുതിയെക്കാനിെെുള്ള 
സാധ്ര്യതെും അറിെിച്ചു. അതിന്പ്രകാരം ഗിടൈയൊന് 
32,000 യപരെങ്ങിെ ദസന്ര്യയത്ാെു, ഭെവും ഭീരുത്
വും ഉള്ളവര് മെങ്ങി യപാകുവാന് കല്പെിച്ചു. 22,000 
യപര് ഭീരുക്കളാെിരുന്ു. ടഹയരാൈ് എന് ഉറവെുടെ 
യപരിടറെ അര്ത്ഥം ഭീരു എന്ാണ്. തിരിച്ചു വീടെിയെ
ക്കു മെങ്ങിെ 22,000 ദസനികരുടെ ഭെടത്ൊണ് 
ഈ യപരു സൂചിപെിക്കുന്ടതന്ു കരുതുന്ു.
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ഗിടൈയൊടറെ ടചറിെ ദസന്ര്യം 10,000 ത്ിയെ
ക്കു ചുരുങ്ങിെയപൊള് അവടറെ വിശ്ാസം തീര്ച്ച
ൊെും പരീക്ഷിക്കടപെടെിടെുണ്്! എങ്ിെും െയഹാവ 
അവയനാെു പറഞ്ഞു “ജനം അധികമാകുന്ു”. 
അങ്ങടന അവടര ടവള്ളം കുെിക്കുവാന് ഉറവിങ്
യെക്കു മുടെുകുത്ി കുനിഞ്ഞവടരെും നാെ നക്കി
ക്കുെിക്കും യപാടെ ടവള്ളം ദകയിടെെുത്ു കുെി
ച്ചവടരെും തമ്മില് യവര്തിരിച്ചു.

ഇതില് 300 യപര് മാത്രമാണ് രണ്ാമതു പറഞ്ഞ 
കൂടെത്ില് ടപടെത്. ഇവരാണ് വിജെം വരിക്കുന്
തിനു ഉത്മ ഗണടമന്ു െയഹാവ പറഞ്ഞു. യശ
ഷിക്കുന് 9700 യപര് ശത്രുവിടന തകര്ക്കുവാന് 
അവരുടെ കൂടെ യചരും.

ദക വായ്കുവച്ച് നക്കികുെിക്കുന് രീതി ഇെെന്ാ
രുയെതാെിരുന്ു. അവര് അതില് വളടര പരിചെമു
ള്ളവരാെിരുന്ു. ഈ പ്രവൃത്ി പ്രതീകാത്കമാെി 
ജാഗ്രതടെെും അനുസരണടെെും കാണിക്കുന്ു. 
ൈാഹിക്കുയ്ാള് ഒരു കാള അതിടറെ വാെ് ടവള്ളത്ി
ല് മുക്കി ടവള്ളം വെിച്ചു കുെിക്കുന്ു. ടവള്ളം വെിച്ചു 
കുെിക്കുന്തിൊെിരിക്കും അതിടറെ മുഴു ശ്രദ്െും. 
അതു തടറെ െജമാനടറെ ആജ്ക്കു ടചവി ടകാെു
ക്കുകയൊ അതിടറെ ശരീരത്ില് ടകാള്ളുന് അെി 
തെുക്കുവാന് ശ്രമിക്കുന്യതാ ഇല്ല. യനടരമറിച്ച് ഒരു 
നാെ നാവുടകാണ്ു ടവള്ളം നക്കി കുെിക്കുയ്ാള് 
അതു വളടര ശ്രദ്െുള്ളതാെിരിക്കും. അതിടറെ കണ്ണു
കള് എല്ലാ ൈിശെും യനാക്കിടക്കാണ്് തടറെ കെമെി
െുള്ള അനുസരണത്ില് എയപൊള് യവണടമങ്ിെും 
ടവള്ളം ഉയപക്ഷിച്ചു യപാകുവാന് തയാറുമാെിരിക്കും.

ദബബിളില് മടറ്റല്ലാ ഇെടത്െും യപാടെ 
ഇവിടെെും ടവള്ളം സത്ര്യടത്ൊണ് സൂചിപെിക്കു
ന്ടതങ്ില്, ഗിടൈയൊടറെ ദസന്ര്യത്ിടെ ഈ രണ്് 
കൂടെങ്ങളും സത്ര്യടത് യനേഹിക്കുകെും വിെമതിക്കു
കെും ടചയുന് രണ്് ഗണങ്ങടള കാണിക്കുന്ു. 
രണ്ു ഗണങ്ങളും സത്ര്യത്ിടറെ ജെം പാനം ടചയു
ന്ുടവങ്ിെും, അതില് ഒരു ഗണം അവരുടെ സ്തെം 
തൃ പ്തിക്കു യവണ്ി മാത്രമാണ് കുെിക്കുന്ത്. മയറ്റ 
ഗണയമാ വളടര ജാഗ്രതയൊെും ശ്രദ്യൊെും കൂടെ 
എല്ലാ സമെത്ും ദൈവീക ഇെടപെെുകളുടെ മാര്ഗ 
നിര്യദേശത്ിനു തങ്ങളുടെ കണ്ണുകളും ടചവികളും 
തുറന്ു ടവച്ചുടകാണ്് ഗുരുവിടറെ യവെെിെുള്ള 
ജാഗ്രത ഉയപക്ഷിക്കാടത തടന് അവരുടെ ആവശ്ര്യ
ത്ിടനാത്വണ്ണം കുെിക്കുന്ു. ഇതില് 300 യപര് 
വിയവകികളാെ ഗണടത് ചിത്രീകരിക്കുന്ു. അതില് 

ഗിടൈയൊന് രക്ഷാനാെകനാെ യെശുവിയനെും 
ചിത്രീകരിക്കുന്ു (R 5606 ടെ മു്ിെടത് നാെു 
ഖണ്ഡികകള്).

എല്ലാ അവസരങ്ങളിെും, ഗിടൈയൊനും അവടറെ 
വിശ്സ്നാെ കൂടൊളിക്കും രാത്രിെുടെ ഇരുടെില് മി
ൈ്ര്യാനരുടെ പാളെങ്ങളില് നുഴഞ്ഞു കെറുവാനാെി. 
അങ്ങടന ഒരുവന് മടറ്റാരുവയനാെു ഒരു െവെപെം 
ഒരു മെെില് നിന്ു ഉരുണ്ു വന്ു നാശം വരുത്ി
െതിടനക്കുറിച്ചുള്ള സ്പ്ം വിവരിക്കുന്ത് അവര് 
യകടെു. അതു ഗിടൈയൊടറെെും അവടറെ ടചറിെ 
ദസന്ര്യടത്െും കുറിച്ചാണ് എന്ു മറ്റവന് വ്ര്യാ
ഖ്ര്യാനം നല്കി. അത് അവരുടെ നാശത്ിനു തടന് 
ആെിരുന്ു. മിൈ്ര്യാന്ര്യര് ഭീരുക്കളും ആശങ്െുള്ളവ
രും ആെിരുന്ുടവന്ു ഈ സംഭവം കാണിക്കുന്ു. 
ഗിടൈയൊന് ആത്വിശ്ാസമുള്ളവന് ആെിരുന്ു. 
അവടറെ വിശ്ാസം െയഹാവ അവനു നല്കിെ 
ടചറിെ അനുഭവങ്ങളാല് ശക്ീകരിക്കടപെടെു.

മധ്ര്യൊമത്ിടറെ ആരംഭത്ില് മിൈ്ര്യാന്ര്യര് കാവല് 
മാറി നിര്ത്ിെ സമെമാെിരുന്ു ഗിടൈയൊന് ആക്മ
ണത്ിനാെി ഒരുക്കിെ സമെം. ഈ െുദ് സമ്പ്രൈാെം 
പുതുമെുള്ളതാെിരുന്ു. മുന്ൂറു യപടരെും മൂന്ു 
കൂടെങ്ങളാെി മിൈ്ര്യാന്ര്യരാെി സ്െങ്ങളില് നില്ക്കു
വാന് യവര്തിരിച്ചു. അവരുടെ പതിവ് ആെുധങ്ങ
ള്ക്കും, വാളുകള്ക്കും പുറടമ, ഗിടൈയൊനും അവടറെ 
മുന്ൂറു പെൊളികള്ക്കും പുതിെ ഉപകരണങ്ങള് 
ഉണ്ാെിരുന്ു. ഓയരാരുത്ടറെെും ഇെങ്യില് ഓയരാ 
കുെവും, ഓയരാ കുെത്ിനകത്ും ഓയരാ പതെവും 
അെുത് കയില് ഓയരാ കാഹളവും ഉണ്ാെിരുന്ു. 
ഗിടൈയൊന് ടചയുന്തുയപാടെതടന് ടചയണടമ
ന്ാെിരുന്ു മൂന്ു കൂടെങ്ങള്ക്കും നല്കിെ നിര്യദേ
ശം. മറ്റു കൂടെങ്ങള് അതു യകടെു കയിെുള്ള കുെങ്ങള് 
തുെച്ചു ടവളിച്ചം കാണിച്ചുടകാണ്് “െയഹാവയ്കും 
ഗിടൈയൊനും” എന്ു ഉറടക്ക പറെണമാെിരുന്ു.

ഉറക്കത്ില് നിന്ുണര്ന് മിൈ്ര്യാന്ര്യര് ടവളിച്ചം 
കണ്ു, കവചത്ിടറെ ശബ്ദം യപാടെ കുെങ്ങള് ഉെ
െുന് ശബ്ദവും, ആര്പെുവിളിെും, കാഹളധ്നിെും 
യകടെു അവര് മഹാ ദസന്ര്യത്ാല് വളെടപെടെു 
എന്ു കരുതി തിരിഞ്ഞു െുദ്ം ടചയ്ു. ഗിടൈയൊ
ടനെും മുന്ൂറു യപടരെും യശഷിച്ച 9700 യപര് 
പിന്തുെര്ന്ു വന്ു സഹാെിച്ചു. കര്ത്ാവിടന 
വീടണ്െുപെുകാരനാെി അംഗീകരിക്കുകെും അവി
െുടത് ൈാസനാെ ഗിടൈയൊടന തൈനുസരണമാെി 
ബഹുമാനിക്കെും ടചയ്ു.
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തങ്ങള് വെിെ ദസന്ര്യത്ാല് വളെടപെടെിരിക്കു
ന്ു എന്ു ചിതെിച്ച് ഓെുകെും കരെുകെും ടചയ് 
മിൈ്ര്യാനരുടെ ഈ ചിത്രം കഷ്ടകാെത്ിടറെ ഒരു ചി
ത്രമാണ്. െയഹാവ അന്ു െിസ്ായെെിനു യവണ്ി 
യപാരാെിെതുയപാടെ തടന്ൊെിരിക്കും അവരുടെ 
വീടണ്െുപെിടറെ സമെത്ും. ഈ വീടണ്െുപെു വളടര 
വെിെതും ശ്രയദ്െവുമാെിരിക്കും. എതെുടകാടണ്
ന്ാല് െഹൂൈന്ാര് ദൈവത്ിടറെ ശക്ിടെെും 
കൃപടെെും തിരിച്ചറിെുകെും അവര് തങ്ങളുടെ 
വീടണ്െുപെുകാരടന തള്ളിക്കളഞ്ഞുടവന്ും, കുത്ി
ടെന്ും ഉള്ള തിരിച്ചറിവിയെക്കു പ്രാര്ത്ഥനൊെും 
അഭ്ര്യര്ത്ഥനൊെും കെന്ു വരും.

ടസഖ. 12:8-10 ല് നാം ഇങ്ങടന വാെിക്കുന്ു 
“അന്ാളില് െയഹാവ ടെരുശയെം നിവാസികടള 
പരിചടകാണ്ു മറയ്കും; അവരുടെ ഇെെില് ഇെറി 
നെക്കുന്വന് അന്ാളില് ൈാവീൈിടനയപൊടെ ആെിരി
ക്കും; ൈാവീൈു ഗൃഹം ദൈവടത്യപൊടെെും അവരുടെ 
മു്ിെുള്ള െയഹാവെുടെ ൈൂതടനയപൊടെെും ആെി
രിക്കും. അന്ാളില് ഞാന് ടെരുശയെമിടറെ യനടര 
വരുന് സകെ ജാതികടളെും നശിപെിപൊന് യനാക്കും. 
ഞാന് ൈാവീൈു ഗൃഹത്ിയന്െും ടെരുശയെം നിവാ
സികളുടെ യമെും കൃപെുടെെും ൊചനകളുടെ
െും ആത്ാവിടന പകരും [പരിശുദ്ാത്ാവിടന]; 
തങ്ങള് കുത്ിെിടെുള്ളവങ്യെക്കു അവര് [െിസ്ാ
യെല് യെശുവിടന വിശ്ാസക്കണ്ണുകളാല് യനാക്കും] 
യനാക്കും; ഏക ജാതടനക്കുറിച്ചു വിെപിക്കുന്തു
യപാടെ അവര് അവടനക്കുറിച്ചു [അവരുടെ അന്ത 
നീക്കടപെെുകെും, ടെശ. 25:9 ടെ സയന്ശം വിളിച്ചു
പറഞ്ഞുടകാണ്ു െയഹാവെുടെെും യെശുവിടറെ
െും യനേഹം തിരിച്ചറിെുകെും ടചയും] വിെപിക്കും; 
ആൈ്ര്യജാതടനക്കുറിച്ചു വ്ര്യസനിക്കുന്തുയപാടെ 
അവര് അവടനക്കുറിച്ചു വ്ര്യസനിക്കും”.

ടെശ. 25:9 “ഇതാ നമ്മുടെ ദൈവം; അവടനെ
യത്ര നാം കാത്ിരുന്ത്; അവന് നടമ്മ രക്ഷിക്കും; 
അവന് തടന് െയഹാവ; അവടനെയത്ര നാം കാ
ത്ിരുന്ത്; അവടറെ രക്ഷെില് നമുക്കു ആനന്ിച്ചു 
സയതൊഷിക്കാം എന്ു അവര് പറെും”. ആ രക്ഷ 
അന്തെുടെ മൂെുപെത്ില് നിന്ും ആൈാമ്ര്യമരണ
ത്ില് നിന്ുമുള്ള രക്ഷൊെിരിക്കും. ഹാ, അത് 
സയതൊഷമുള്ള വിരുന്ാെിരിക്കും!

െയഹാവെുടെ കരം വാഴുന്ു എന്ു െിസ്ായെ
െിനു എങ്ങടന ടവളിടപെെും [െയഹാവ യമാശയൊെു: 
െയഹാവെുടെ ദക കുറുതാെിയപൊയൊ? സംഖ്ര്യ. 

11:23] എന്ും രാജ്ര്യത്ിടറെ സ്ാപനെുടെ ആത്ീ
െമാെ കാഴ്ചപൊെ് അെൊളങ്ങളിെൂടെ ഇയപൊള് 
െഭിക്കുന്ു എന്ും ഈ പാഠം നമുക്കു കാണിച്ചു 
തന്ു. ഒെിവു മെ ടവളിച്ചത്ിടറെെും സമാധാനത്ി
ടറെെും ദൈവീക അനുഗ്രഹത്ിടറെെും രാജ്ര്യടത് 
പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ു. ഒെിവില് നിന്ും ടവളിച്ചത്ി
നാെി നമുക്കു എണ്ണ െഭിക്കുകെും ഒെിവ് ടകാ്് 
സമാധാനടത് പ്രതിനിധീകരിക്കുകെും ടചയുന്ു. 
അതിടറെ പ്രതീകാത്കമാെി നമുക്കു ടവളിച്ചത്ി
ടറെെും സമാധാനത്ിടറെെും ഒരു രാജ്ര്യമുണ്്.

െയഹാവെുടെ ഈ പ്രയത്ര്യക ൈിവസത്ില് 
അവിെുടത് പ്രതിനിധിൊെ യെശുവിനും തടറെ 
സഭയ്കും തിന്െുടെ സംവിധാനങ്ങടളെും ഭരണ
കൂെങ്ങടളെും അൈൃശ്ര്യമാെി പ്രഹരിക്കുന്തിനും 
ഇല്ലാതാക്കുന്തിനുമുള്ള ഉെര്ച്ചെും അധികാര
വും നല്കിടക്കാണ്് അവരിെൂടെ െയഹാവ തടന് 
തടന് ടതളിെിക്കും. ഒരിക്കല് സ്ാപിക്കടപെെുന് 
ഈ രാജ്ര്യം െയഹാവെുടെ പാൈപീഠവും മനുഷ്ര്യരാ
ശിടെ വഴികാടെുന്തിനും അനുഗ്രഹിക്കുന്തിനുമുള്ള 
ഭരണക്മത്ിടറെ ഉറവിെവും ആെിരിക്കും.

പര്വ്വതത്ിടറെ ഇരുവശങ്ങളും ദൈവരാജ്ര്യത്ി
ടറെ ഇരുവശങ്ങടള പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ു. ഒന്് - 
ഉന്തമാെ അൈൃശ്ര്യ ആത്ീെ വശമാകുന് ക്ിസ്ു
വും രണ്് - ദൈവരാജ്ര്യത്ിടറെ ൈൃശ്ര്യവും ഭൗമികവും, 
മനുഷ്ര്യരാശിക്കു ൈൃശ്ര്യരാെ പൂര്ണ്ണരാക്കടപെടെ ജഡീക 
ജീവികള് ഉള്ടപെെുന്തുമാെിരിക്കും – അബ്ഹാം, 
ഇസ്ഹാക്ക്, ൊയക്കാബ് എന്ിവയരാെു കൂടെ 
സകെ പ്രവാചകന്ാരും കഴിഞ്ഞ െുഗത്ിടെ വി
ശ്ാസത്ാല് നീതീകരിക്കടപെടെവരും ഉണ്ാെിരിക്കും. 
അവിടെെുണ്ാകുന് താഴ് വരെില് പൂര്ണ്ണമാെും 
ടവളിച്ചമാെിരിക്കുടമയന്ാ, നിഴെില് നിന്ും ആ 
താഴ് വര മുക്മാെിരിക്കുടമയന്ാ ഈ യവര്തിരിവു 
സൂചിപെിക്കുന്ില്ല. എടതെന്ാല് സൂര്ര്യന് കിഴക്കു 
നിന്ു പെിഞ്ഞായറക്കു പ്രവഹിക്കും ഇതു നീതിെിന് 
സൂര്ര്യടനെും ൈിവ്ര്യസത്ര്യവും അനുഗ്രഹവും ആകുന് 
അതിടറെ പൂര്ണ്ണ ടവളിച്ചടത്െും കാണിക്കുന്ു.

പാപത്ിടറെെും, അജ്തെുടെെും, അന്വി
ശ്ാസത്ിടറെെും, മരണത്ിടറെെും നിഴല് തക്ക
സമെത്ു മാറിയപൊകും. രാജ്ര്യത്ിടറെ സ്ര്ഗീെവും 
ഭൗമീകവുമാെ വശങ്ങളാല് പണിെടപെടെതും ഉറ
പെിക്കടപെടെതുമാെ പ്രീതിെുടെെും, അനുഗ്രഹങ്ങളു
ടെെും, സംരക്ഷണെുടെെും ഒരു സ്െടത്ൊ
ണ് താഴ് വര ചിത്രീകരിക്കുന്ത്. െിസ്ായെല് ഈ 
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സംരക്ഷണെുടെ 
താഴ് വരെിയെക്കു 
ഓെിെെുക്കുയ്ാള് 
അവര് ആടരൊണു 
കുത്ിെടതന്ു തി
രിച്ചറിെും. ദൈവത്ി
ടറെ വാഗ്ദത്ങ്ങള് 
അനുസരിച്ച് അഭക്ി 
െ ി സ്ാ യ െ െ ി ല് 
നിന്ു മാറ്റുകെും, അബ്ഹാമിനു വാഗ്ദത്ം ടചയ് 
യൈശത്ിടറെ അവകാശം അവര് പ്രാപിക്കുകെും 
ടചയും. പിടന് അബ്ഹാമിടറെ ജഡീെ സതെതിടെ 
ക്ിസ്ു വിെക്കുവാങ്ങിെ അനുഗ്രഹം യൊകത്ിയെ
ക്കു ടകാണ്ുവരുന്തിനാെി െയഹാവെുടെ കാര്ര്യ
കര്ത്ാടവന്തുയപാടെ ഉപയൊഗിക്കും. “ഇങ്ങടന 
െിസ്ായെല് മുഴുവനും രക്ഷിക്കടപെെും. “വിെുവിക്കു
ന്വന് സീയൊനില് നിന്ു വരും; അവന് ൊയക്കാ
ബില് നിന്ു അഭക്ിടെ മാറ്റും”. ഞാന് അവരുടെ 
പാപങ്ങടള നീക്കുയ്ാള് ഇതു ഞാന് അവയരാെു 
ടചയുന് നിെമം എന്ു എഴുതിെിരിക്കുന്ുവയല്ലാ” 
(യറാമ. 11:26,27).

രാജ്ര്യത്ിടറെ ഭൗമീകവശം മുഴുഭൂമിെിെും സ്ര്ഗ
ത്ിനു കീഴില് പരയക്കണ്താണ്. യശഷം ഭൂമിെിടെ 
രാജാക്കന്ാര് അവരുടെ യതജസ്സും, ബഹുമാനവും, 
അതിടെ നിെമങ്ങടള പാെിച്ചുടകാണ്ു അതിയെ
ക്കു ടകാണ്ുവരണം. രണ്ു വശങ്ങളും, വെക്കും [സ്
ര്ഗീെം] ടതക്കും [ഭൗമീകം] പൂര്ണ്ണ യചര്ച്ചെിൊെിരി
ക്കും. ടെശ. 2:3, “അയനക വംശങ്ങളും [ടപാതുവാെ 
യൊകം] ടചന്് വരുവിന്, നമുക്കു െയഹാവെുടെ 
പര്വ്വതത്ിയെക്കു [െയഹാവെുടെ യൈവാെെം] 
ൊയക്കാബിന് ദൈവത്ിടറെ ആെെത്ിയെക്കു 
കെറിടച്ചല്ലാം; അവന് നമുക്കു [െഹൂൈന്ാര്ക്കും 
കൂെി] തടറെ വഴികടള ഉപയൈശിച്ചു തരികെും നാം 
അവടറെ പാതകളില് നെക്കെും ടചയും എന്ു 
പറെും. സീയൊനില് നിന്ു ഉപയൈശവും ടെരുശ
യെമില് നിന്ു െയഹാവെുടെ വചനവും [പ്രഭുക്ക
ന്ാരിെൂടെ ൈിവ്ര്യ സത്ര്യവും] പുറടപെെും”. അവടറെ 
വഴികളില് നെക്കുവാന് എല്ലാവരും ക്ഷണിക്കടപെെും: 
“െയഹാവെുടെ നിെമവും സാക്ഷ്ര്യങ്ങളും പ്രമാണി
ക്കുന്വര്ക്കു അവടറെ പാതകടളാടക്കെും ൈെെും 
സത്ര്യവും ആകുന്ു” (സങ്ീ. 25:10).

അബ്ഹാമിടറെ വിശ്ാസവും അനുസരണവും 
പരിശീെിക്കുക വഴി മുഴുമാനവരാശിെും െിസ്ാ

യെെ്ര്യര് അതാെത് 
“ദൈവജനം” ആെി
ത്ീരും. “എടറെ നാ
മത്ില് വിളിച്ചും 
എടറെ മഹത്ത്ിനാ
െി സൃഷ്ടിച്ചു നിര്മ്മി
ച്ചുണ്ാക്കിെും ഇരി
ക്കുന് ഏവയരെും 
ട ക ാ ണ്ു വ ര ി ക 

എന്ു ഞാന് കല്പെിക്കും” എന്ു ടെശയാ പ്രവാ
ചകന് പ്രസ്ാവിച്ചിരിക്കുന്ു. കര്ത്ാവിടറെ മഹത്ീ
കരിക്കടപെടെ പാൈപീഠത്ിടറെ ഏറ്റവും വിെയെറിെ 
രത്നം സഹസ്ാബ്ദത്ിടറെ അതെ്ര്യത്ില് മനുഷ്ര്യരാ
ശി ആെിരിക്കും. അവരിടെ പൂര്ണ്ണതെും പൂര്ണ്ണ 
സ്ാതന്ത്ര്യവും ദൈവസാൈൃശ്ര്യവും ദൈവത്ിടറെ 
സ്രൂപത്ിടറെ പ്രതിബിംബമാെിരിക്കും. അങ്ങടന 
പൂര്ണ്ണനാെ മനുഷ്ര്യന് തടറെ സ്ഷ്ടാവിനും മനുഷ്ര്യടറെ 
സൃഷ്ടിക്കും വീടണ്െുപെിനും െഥാസ്ാപനത്ിനും 
യവണ്ിെുള്ള മഹത്ാെ പദ്തിക്കാെി ഏറ്റവും യശ്ര
ഷ്മാെ രീതിെില് ബഹുമാനമര്പെിക്കും.

പാപത്ിടറെെും മരണത്ിടറെെും വാഴ്ചെുടെ 
കാെത്്, ദൈവം തടറെ “യകാപൈിവസത്ില് അവന് 
തടറെ പാൈപീഠടത് ഓര്ത്തുമില്ല” എന്ു വിൊ. 
2:1 ല് പറെുന്ു. നാം ജീവിക്കുന്ത് മഹത്ാെ 
ഒരു കാെത്ാണ്. ദൈവരാജ്ര്യത്ിടറെ ആൈ്ര്യടത് 
വശം സ്ാപിക്കടപെടെിരിക്കുന്ു. െയഹാവെുടെ 
പാൈം ഒെിവു മെെില് ടവച്ചിരിക്കുന്ു “നിടറെ രാജ്ര്യം 
വയരണയമ നിടറെ ഇഷ്ടം സ്ര്ഗത്ിയെതുയപാടെ 
ഭൂമിെിെും ആയകണയമ” എന്ു പ്രാര്ത്ഥിക്കുവാന് 
നമുക്കു അവകാശം െഭിച്ചിരിക്കുന്ു. അങ്ങടന രാ
ജ്ര്യത്ിടറെ രണ്ാമടത് വശമാെ െയഹാവെുടെ 
പാൈപീഠം മഹത്ീകരിക്കടപെെും. അഞ്് െഥാസ്ാ
പന പൂര്വ്വ ഗണങ്ങളിടെ അവസാന ഗണമാെ 
എപെിഫനി പാളെ സമര്പെിതര് എന് നിെെില്, 
ആ യവെെില് പങ്ുകാരാകുവാന് നടമ്മെും പ്രാവ
ചനികമാെി വിളിച്ചിരിക്കുന്ു: “നമ്മുടെ ദൈവമാെ 
െയഹാവടെ പുകഴ് ത്ുവിന്; അവടറെ പാൈപീഠത്ി
ങ്ല് നമസ്ക്കരിപെിന്; അവന് പരിശുദ്ന് ആകുന്ു”. 
നമുക്ക് പൂര്ണ്ണ ആത്വിശ്ാസയത്ാടെ ഇങ്ങടന 
പറൊം: “മരണ നിഴെിന് താഴ് വരെില് കൂെി നെന്ാ
െും ഞാന് ഒരു അനര്ത്ഥവും ഭെടപെെുകെില്ല; നീ 
എയന്ാെു കൂടെ ഇരിക്കുന്ുവയല്ലാ; നിടറെ വെിെും 
യകാെും എടന് ആശ്സിപെിക്കുന്ു”.

കു്മ് ദൈവത്തിസറെ പദ്തികു്മ് ദൈവത്തിസറെ പദ്തി
അനേടോെില്: ഇതടോ, നമ്മുസെ ദൈവറം; അവസനെക് നടോറം കടോഅനേടോെില്: ഇതടോ, നമ്മുസെ ദൈവറം; അവസനെക് നടോറം കടോ

ത്തിരുനേത്റ; അവന് നസമ്മ രക്ഷിക്കുറം; അവന് തസനേ െകഹടോവ; ത്തിരുനേത്റ; അവന് നസമ്മ രക്ഷിക്കുറം; അവന് തസനേ െകഹടോവ; 
അവസനെക് നടോറം കടോത്തിരുനേതു; അവസറെ രക്ഷെില് അവസനെക് നടോറം കടോത്തിരുനേതു; അവസറെ രക്ഷെില് 

നമുക്കു ആനന്ിച്ു െകന്തടോഷിക്കടോറം എനേു അവര് പറെുറം”  നമുക്കു ആനന്ിച്ു െകന്തടോഷിക്കടോറം എനേു അവര് പറെുറം”  
–  സെശ. 25:9–  സെശ. 25:9
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നിരരൂപകരുസെ മെെില് ൈടോനികെല്
Daniel in the Critics Den

നമ്മുടെ ഈ കാെടത് അനുഭവങ്ങടളെും, എടതൊടക്ക
ൊണ് പ്രതീക്ഷിയക്കണ്ത് എന്തിടനെും വളടര വ്ര്യക്മാെി 
കാണിക്കുന് ൈാനിയെെിടറെ പുസ്കടത്െും അതിടെ മഹ
ത്ാെ പ്രവചനങ്ങടളെും കുറിച്ചുള്ള വെിെ വിമര്ശകരുടെ 
മയനാഭാവടത് പ്രൈര്ശിപെിക്കുന് ഒരു ചിത്രടത് വെിെ ഒരു 
കൊകാരന് നമുക്കു നല്കിെിരിക്കുന്ു. ൈാനിയെെിടനെും 
പ്രവാചകന്ാടരെും പഴെനിെമത്ിടെ സങ്ീര്ത്നങ്ങടളെും 
അപകീര്ത്ിടപെെുത്ുന്തിെൂടെ വാസ്വത്ില് അപകീര്ത്ി
ടപെെുത്ുന്ത് യെശുവിടനെും അടപൊസ്െന്ാടരെും ആണ്. 
എല്ലാ വെിെ വിൈ്ര്യാഭ്ര്യാസ സ്ാപനങ്ങളിടെ മഹാന്ാരാെ 
ഇത്രം വിമര്ശകര് ദൈവവചനടമന് നിെെില് നിന്ു ദബ
ബിളിെുള്ള വിശ്ാസടത് നശിപെിക്കുകെും അങ്ങടന നിരവ
ധിയപെര്ക്കു സ്ഷ്ടാവില് ഉണ്ാെിരുന് വിശ്ാസടത് അവര് 
ക്ഷെിപെിക്കുകെും ടചയ്ു.

ഇയന്വടര ഒരു മനുഷ്ര്യനും സംസാരിച്ചിടെില്ലാത്തു യപാടെ 
സംസാരിച്ചവടനതിടര ഈ വിമര്ശകര്ക്കു ഒന്ും പറൊനുണ്ാ
െിരുന്ില്ല. യെശുവും അടപൊസ്െന്ാരും ൈാനിയെെിടനെും 
പ്രവാചകന്ാടരെും ദൈവീകമാെി സ്ാധീനിക്കടപെടെവരാെി 
ഉദ്രിക്കുയ്ാള് നമ്മുടെ ഈ കാെടത് സൂക്ഷ്മബുദ്ിെുള്ളവ
ര് അവരില് ഒരു കൂടെടര തള്ളിക്കളെുന്തിെൂടെ മറ്റുള്ളവടരെും 
നിരസിക്കുകൊണ്. കഴിഞ്ഞ കാെങ്ങളിടെ പ്രവചനങ്ങടള
ക്കുറിച്ച് യെശുവിനും അടപൊസ്െന്ാര്ക്കും ടതറ്റുപറ്റി എങ്ില് 
മറ്റു കാര്ര്യങ്ങളിെുള്ള അവരുടെ സാക്ഷ്ര്യടത് നാം എങ്ങടന 
ആശ്രെിക്കും?

ഇന്ു ക്ിസ്ുമതത്ിടറെ അവസ് വളടര പരിതാപകരമാണ്. 
അയതാടൊപെം നമുക്ക് അതിടറെ അവസ് ഇയപൊള് മനസിൊ
ക്കുവാന് സാധിക്കുന്ുമുണ്്. ഒരിക്കല് നഷ്ടടപെടെ വിശ്ാസടത് 
പുനഃസ്ാപിക്കുവാന് ഇതിനാല് അസാധ്ര്യടമന്ു യതാന്ുന്ു. 
വളടര അധികം വിശ്സ് ഹൃൈെമുള്ളവര്ക്കു മാത്രയമ അതില് 
നിന്ു തിരിടക വരുവാന് കഴിെൂ എന്ു നമുക്കു പ്രതീക്ഷിക്കാം. 
ദൈവം യൊകത്ിനു അെിസ്ാനം ഇെുന്തിനു മു്ു തടന് കാ
ര്ര്യങ്ങടള ക്മീകരിച്ചിരിക്കുന്താകൊല് ഒരുപറ്റം ജനസമൂഹം 
നിത്ര്യമാെി അഗ്ി ബാധിക്കാത് പിശാചുക്കളുടെ കരങ്ങളില് 
പീഡിപെിക്കടപെെും എന് അസംഭവ്ര്യമാെ ചിതെെില് നിന്ുമാണ് 
അവരുടെ ഭ്ംശത്ിടറെ ആരംഭം. ഇത്രം സകെ മതവിശ്ാസ 
ടതറ്റുകളുടെെും അെിസ്ാനമാെ അബദ് കാഴ് ച്ചപൊെുകള് 
കാരണം അവര് ദബബിളിടന ൈുരുപയൊഗടപെെുത്ി.

ഈ അവിശ്ാസം ശക്ിയെറിെ ഒരു തിരമാെ യപാടെ 
അെിക്കെി പുയരാഗമിച്ചു, അതിടറെ സ്ാധീനയമാ ഭാവി ജീവിത
ടത്ക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ പ്രത്ര്യാശെും തുെച്ചു നീക്കുന്ു. അതു 
യൊകടത് അരാജകത്ത്ിനാെി ഒരുക്കുന്ു. ഇതില് അതി
ശെടമടതെന്ാല് ഈ ഉന്ത വിൈ്ര്യാഭ്ര്യാസ സ്ാപനങ്ങടള 
പിന്താങ്ങുന് മഹാന്ാരും ധനികരും അവര് യൊകത്ിയെക്കു 
അരാജകത്ടത് ടകാണ്ുവരുന്ു എന്് അറിെുന്ില്ല.

ഇയപൊള് യപാെും അതികാെനും കുരുെനുമാെ ശിംയശാടന
യപൊടെെുള്ള ടതാഴിൊളിത്ം തൂണുകടള പരതി നെക്കുന്ു. 
അവെുടെ വീഴ്ചയൊ ഇയപൊഴുള്ള അവസ്കടള തച്ചുെക്കും.
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1. ൈാനിയെെിടറെ പുസ്കടത്ക്കുറിച്ചുള്ള മഹാന്ാ

രാെ വിമര്ശകരുടെ മയനാഭാവടത് പ്രൈര്ശിപെി
ക്കുന് ഒരു ചിത്രടത് നമുക്കു നല്കിെതാരാണ്? 
ഖണ്ഡിക 1

2. ൈാനിയെെിടറെ പുസ്കവും അതിടെ മഹത്ാെ 
പ്രവചനങ്ങളും എതൊണ് വ്ര്യക്മാെി സൂചിപെി
ക്കുന്ത്?

3. ആടരൊണ് ഉെര്ന് വിമര്ശകര് അപകീര്ത്ി
ടപെെുത്ിെത്?

4. ആരാണ് വാസ്വത്ില് ഈ ഉെര്ന് വിമര്ശക
രാല് അപകീര്ത്ിടപെെുന്ത്?

5. വെിെ വിൈ്ര്യാഭ്ര്യാസ സ്ാപനങ്ങളിടെ മഹാന്ാ
രാെ വിമര്ശകര് എതെിെുള്ള വിശ്ാസടത്ൊണ് 
ൈുര്ബെമാക്കിെത്?

6. ഒരു മനുഷ്ര്യനും സംസാരിച്ചിടെില്ലാത്തുയപാടെ 
സംസാരിച്ചതാര്? യൊഹ. 7:46 ഖണ്ഡിക 2

7. എതൊണ് ഈ വിമര്ശകര്ക്കു യെശുവിടനക്കുറി
ച്ചു പറെുവാനുള്ളത്?

8. യെശുവും അടപൊസ്െന്ാരും ആടരൊണ് ദൈ
വീകമാെി പ്രയചാൈിപെിക്കടപെടെവരാെി ഉദ്രിച്ചിരി
ക്കുന്ത്?

9. ഒന്ിടന അപകീര്ത്ിടപെെുത്ുന്ത് മടറ്റാന്ിടന 
നിരസിക്കുന്തിനു തുെ്ര്യമാകുയമാ?

10. പഴെ പ്രവചനങ്ങടളക്കുറിച്ച് യെശുവിനും അടപൊ
സ്െന്ാര്ക്കും ടതറ്റുപറ്റിടെങ്ില് അവരുടെ സാ
ക്ഷ്ര്യങ്ങടള നമുക്ക് ആശ്രെിക്കാനാകുയമാ?

11. ക്ിസ്ുമതത്ിടറെ ഇന്ടത് അവസ് എതൊണ്? 
ഖണ്ഡിക 3

12. ഈ അവസ്െില് നിന്ും ആര്ക്കു മാത്രമാണ് 
യമാചനമുള്ളത്?

13. അവരുടെ ഭ്ംശം എവിടെ നിന്ുമാണ് ആരംഭിച്ച
ത്?

14. അവര് എതെുടകാണ്ാണ് ദബബിള് ൈുരുപയൊ
ഗം ടചയ്ത്? 

15. ഈ അവിശ്ാസത്ാല് എതൊണ് പുയരാഗമിച്ച
തും തുെച്ചുമാറ്റിെതും? ഖണ്ഡിക 4

16. അതു യൊകടത് എതെിനുയവണ്ിൊണ് ഒരുക്കു
ന്ത്?

17. തങ്ങള് യൊകത്് അരാജകത്ം ടകാണ്ുവരുന്ു 
എന്ു തിരിച്ചറിൊത്വര് ആടരാടക്ക?

18. ടതാഴിൊളിത്ടത് ആയരാൊണ് താരതമ്ര്യം ടച
യ്ിരിക്കുന്ത്? അടതങ്ങടന ഇയപൊഴുള്ള അവ
സ്കടള ബാധിക്കും? ഖണ്ഡിക 5

*നക്ഷത്ര ചിഹ്നത്ാല് അെൊളടപെെുത്ിെിരിക്കുന് 
യചാൈ്ര്യങ്ങള് പ്രയത്ര്യകമാെി കുടെികള്ക്കുള്ളവൊണ്.
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ചരമ അറിയിപ്പ്

 പിറവം:- LHMM പിറവം സഭാംഗവും മുന് 

എല്ഡറുമാെിരുന് ശീമാന് കുയന്ല്പെി 

പുളിഞ്ുവടെില് പി.എസ്സ്. യജാണ് (തങ്

പെന് സയഹാൈരന്, 81 വെസ്സ്) 5/11/2021 

ടവള്ളിൊഴ് ച അതെരിച്ചു. പിറവം LHMM 

സഭെുടെ യനതൃത്ത്ില് സംസ്ക്കാരം 

നെത്ി. െഭിച്ച സത്ര്യത്ില് ഉറച്ചുനിന്്

വിശ്സ്തയൊടെ മരിച്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രിെ സയഹാൈരടറെ 

മരണത്ിെുള്ള ഞങ്ങളുടെ അനുയശാചനവും ൈുഃഖവും അറി

െിച്ചുടകാള്ളുന്ു. തടറെ ഭക്ന്ാരുടെ മരണം െയഹാടവക്കു 

വിെയെറിെതാകുന്ു (സങ്ീ. 116:15).

 പിറവം:- LHMM പിറവം സഭാംഗവും 

മുന് എല്ഡര് തങ്പെന് സയഹാൈരടറെ 

ഭാര്ര്യെുമാെിരുന് തങ്മ്മ സയഹാൈരി 

7/9/2021 ടചാവ്വാഴ്ച നിര്ര്യാതൊെി. പിറവം 

LHMM സഭെുടെ യനതൃത്ത്ില് സംസ്ക്കാ

രം നെത്ി. സമീപഭാവിെില് ഭൂമിെില് 

സ്ാപിക്കുന് ദൈവത്ിടറെ രാജ്ര്യത്ില്

അവകാശം പ്രാപിക്കുന്തിന് സയഹാൈരി ഉെിര്ടത്ഴുയന്

റ്റുവരും എന്ുള്ള പ്രത്ര്യാശെില് നമുക്ക് ആശ്സിക്കാം.


