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ആദര്ശവാക്യം 2020 - MOTTO TEXT 2020

നമ്കുന്െ സമര്പ്ണ നെത്യകുന്െ പകുേരതിയതി
ല് നമ്തിലേന്ക്ത്തിയ സല്ാഷത്തിനായതി 

സ്ര്ഗ്ഗീയ പതിതാവതിന്റെ 
സമര്പ്തിത മക്ള് എന്ന 
ന തിേയ തില് നമകുക്ക് 
നന്തിയകുള്ളവരായതിരതി
ക്ായം. നായം തതിരന്ഞ്ഞ
െകുലക്ണ്ട പാതന്യ 
കാട് തിത്രകുന്നതതിനു 
അത്കുതങ്ങല�ാ, സ്പ്ന
ങ്ങല�ാ, ദര്ശനങ്ങല�ാ 
പ്രത്ഗീക്തിക്കുന്നതതിലന
ക്ാള്, ഏക യഥാര്ത്ഥ 
സഭയകുന്െ ഭാഗമായതിരതിക്കുന്നവര് അവരകുന്െ പതി�കതില് 
“നിങ്ങള് വലത്തോത്തോ ഇടത്തോത്തോ തിരിയ ുത്തോ
ള് : വഴി ഇതതോക ുന്നു, ഇതില് നടന് ുകകതോള്വിന്” 
(ന്യശ. 30:21) എന്ന ദദവവചനത്തിന്റെ ശബ്യം 
ലകള്ക്കുവാന് “കതോഴ്ചയതോലല്ല, വിശ്തോസ്തോല്” 
(2 ന്കാരതി. 5:7) നെലക്ണ്ടതായതിട്കുണ്ടക്. വതിശകുദ്ധ 
തതിരകുന്വഴകുത്കുകന്� സയംബന്തിച്ക് വതിലവകത്തിന്റെ 
പരതിശകുദ്ധാത്ാവതിനാേകുയം, ദദവത്തിന്റെ ആത്ാവതിനാ
േകുയം വഴതിനെത്േകുക�ാേകുയം ദദവത്തിന്റെ സമര്പ്തിത 
ദപതേതിനു ഈ വഴതി ന്വ�തിന്പ്െകുന്നകു. ഇവലയാെക് 
ലവഗത്തില് പ്രതതികരതിലക്ണ്ടതതിനക് വതിശ്ാസത്തിന്റെ 
ന്ചവതികള് വ�ര്ത്തിന്യെകുലക്ണ്ടതാണക്. (മത്ാ. 
13:16; ല�ാമ. 10:17; ഗോ. 3:2; BS 1963 P. 74 താ
രതമ്ന്പ്െകുത്കുക).

ദദവവചനയം എത്ര അനുഗ്രഹ്ഗീതമാണക്; ദബബതിള് 
ലപാന്േ മന്്ാരകു ഗ്രന്ഥവകുയം മനുഷ്ന്റെ നാശന്ത്യകുയം 
ലലേശന്ത്യകുയം ജ്ഞാനവകുയം, വാത്സേ്വകുയം, സഹ
താപവകുയം, സഹായമനസക് കതയകുമകുള്ള ര്ഗീതതിയതില് 
ദകകാര്യം ന്ചയ്കുന്നതില്ല. നായം നല്ല കാര്ങ്ങള് പ്ര
ത്ഗീക്തിക്കുന്ന ലോകവകുയം, നമ്കുന്െ സകുഹൃത്കുക്�കുയം, 
ബന്കുമതിത്രാദതിക�കുയം മ്കുള്ളവരകുയം തണകുത്വരകുയം, ഹൃ
ദയശൂന്രകുയം, നതിരാശന്പ്െകുത്കുന്നവരകുമായതിരകുന്നാേകുയം 
നമകുക്കു സഹതാപത്തിന്റെ ദദവയം – ലനേഹത്തിന്റെ 
ദദവയം, “മനസ്സലിവ ുള്ള പിതതോവ ും സരവതോശ്തോസ
വ ും നല്ക ുന് ദൈവവ ുമതോയി; കഷ്ട ി്ല ുള്ളവകര 
ആശ്സിപ്ിപ്തോനതോയി ഉകടെന്ന് ദൈൈിള് നമ ു
ക് ുറപ് ുനല്ക ുന്നു” (2 ന്കാരതി. 1:3,4).

സമര്പ്തിതന്രന്ന നതിേയതില്, “വഴി ഇതതോകുന്നു, 

ഇതില് നടന്നുകകതോള്വിന്” എന്ന ദദവവചന
ത്തിന്റെ നതിര്ല്ദേശയം കാണകുവാനുയം ലകള്ക്കുവാനുയം 

അതതില് സല്ാഷതിക്കു
വാനുയം നമകുക്കു സാധതി
ക്കുന്നകു. ലോകത്തിന്േ 
ദദവങ്ങള് തങ്ങ�കു
ന്െ പ്രജകന്� എ്കുയം 
ന്ചയ്ായം എന്ന ഭയത്ാ
ല് ലോകയം അവന്യ 
പ്ര്ഗീതതിന്പ്െകുത്കുകയകുയം 
(പരതിപൂര്ണ്ണമായ വഴ
ങ്ങല്) ആരാധതിക്യകുയം 
ന്ചലയ്ണ്ടതിവരകുന്നകു . 

ഇതതിനു വതിപര്ഗീതമായതി ദബബതി�തിന്േ ദദവമായ 
യലഹാവ നമകുക്ക് ഉ�പ്കുനല്കകുന്നകു: “യത�തോവ 
നികറെ വ്യസനവം നികറെ ഭയവം... നീക്ി നിനക്കു 
വിശ്തോമം നല്കും” (ന്യശ. 14:3). നമ്കുന്െ ദകുരതിതങ്ങ
�തില് അവന്റെ ലനേഹവകുയം സഹതാപവകുയം, അവന്റെ 
ജനയം എന്ന നതിേയതില് നമ്കുന്െ കാര്ങ്ങ�തിേകുള്ള 
അവന്റെ താല്പര്വകുയം, ഹൃദയത്തിന്റെ ശരതിയായ 
ഏകമലനാഭാവവകുയം, അവനക് അയംഗ്ഗീകരതിക്ാനാവകുന്ന
തകുയം, നതിത്ജ്ഗീവനാല് അനുഗ്രഹതിക്ാനാവകുന്നതകുമായ 
ഏക മലനാഭാവവകുമായ ന്ഗീതതിന്യ ലനേഹതിക്കുന്നതകുയം 
അന്ഗീതതിന്യ ന്വ�കുക്കുന്നതകുമായ സ്ഭാവത്തിലേക്ക് 
ക്തിസ്കുവതിേൂന്െ വരകുന്നവര്ക്കുയം അതതില് നതിേനതില്ക്കു
ന്നവര്ക്കുയം ഉള്ളതായ പരമമായ ലക്മത്തിനായകുള്ള 
അവന്റെ കരകുതല് നെപെതിക�കുയം ഉ�പ്കുനല്കകുന്നകു.

“എന്നാല് നതിങ്ങ�കുന്െ കണ്ണക് കാണകുന്നതകുന്കാ
ണ്ടകുയം ന്ചവതി ലകള്ക്കുന്നതകുന്കാണ്ടകുയം ഭാഗ്മകുള്ളവ”. 
ആ�ായതിരയം വര്ഷത്തിലേന്�യായതി ലോകയം ഒരകു 
ലമഘത്തിനക്, ഒരകു വരള്ച്യക് ക്ക്, മരണശാപത്തിനക് 
ക്ഗീഴതിോണക് എന്ന സത്യം എ്ാന്ണന്നക് മനസ്തിോ
ക്കുന്നതതിനക് ഒരകു സമര്പ്തിത വതിശ്ാസതിക്ക് തതിരകുന്വ
ഴകുത്കുകള് അതക് ചൂണ്ടതിക്ാണതിച്കുന്കാെകുക്കുന്നകു. 
നമ്കുന്െ ലവദഭാഗയം ഈ കാേയ�വതിന്ന ഉചതിതമാ
യതി കഠതിനവകുയം, നാശകരവകുമായ അനുഭവങ്ങ�കുന്െ 
ഇരകുണ്ട കാേന്മന്നകുയം, കരച്തിേതിന്റെയകുയം വതിോപ
ത്തിന്റെയകുയം രാത്രതിന്യന്നകുയം വതിവരതിക്കുന്നകു. ഈ ചതി
ത്രലത്ാെക് ന്പാരകുത്ന്പ്ട്ക് ന്യശ. 60:2 ഇങ്ങന്ന 
നായം വായതിക്കുന്നകു- “അന്ധകതോരം ഭൂമികയയം കൂരി
രുട്ടു ജതോതികകെയം മൂടുന്നു.” അ�തിവതില്ലായക് മയാേകുയം, 

നിങ്ങളുടെ കണ്ണു കാണുന്നതുടകാണ്ടും നിങ്ങളുടെ ടെവി 
കകള്ക്കുന്നതുടകാണ്ടും ഭാഗ്യമുള്ളവ. ഏറിയ പ്രവാെകന്ാരടും 
നീതിമാന്ാരടും നിങ്ങള് കാണുന്നതു കാണ്ാന് ആഗ്രഹിച്ിട്ടും 
കണ്ില്ല; നിങ്ങള് കകള്ക്കുന്നതു കകള്പാന് ആഗ്രഹിച്ിട്ടും 
കകട്ില്ല എന്നു ഞാന് സത്യമായിട് നിങ്ങക�ാടു പറയുന്നു.

                                  മത്ാ. 13:16,17
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അന്വതിശ്ാസത്ാേകുയം, പാപത്തി
ന്റെ ശക്തിയാേകുയം ദദവലത്ാെക് 
അന്രായതിരതിക്കുന്നവര്ക്കു മാത്ര
മല്ല, പാപത്തില് നതിന്നകുയം മകുഖയം 
തതിരതിച്വന്രയകുയം, ദദവകൃപന്യ 
സ്്ഗീകരതിച്ക്, ലയശകുവതിന്റെ കാേെതിക
ന്� പതിന്തകുെരകുവാന് ആഗ്രഹതിക്കു
ന്നവന്രയകുയം ഈ അവസ്ഥ ബാധതി
ക്കുന്നകുണ്ടക്. വതിശകുദ്ധ പൗന്ോസക് 
പ�യകുന്നകു, “സരവ്വസൃഷ്ടിയം ഇന്നു
വകര ഒരുതപതോകല ഞരങ്ങി ഈറ്റു
തനതോതവതോടിരിക്കുന്നു എന്നു നതോം 
അറിയന്നുവതല്ലതോ. ആത്തോകവന് 
ആൈ്യൈതോനം ലഭിച്ിരിക്കുന് നതോമം 
നമ്മുകട ശരീര്ികറെ വീകടെടു
പ്തോയ പുത്രത് ി്നു [വിടുതല്] കതോ
ത്തുകകതോടെന് ഉള്ളില് ഞരങ്ങുന്നു” – ഈ ശര്ഗീരത്തിന്റെ 
ശതിരസ്ക് ലയശകുവാണക് അഥവാ മഹാപകുലരാഹതിതന് 
ലയശകുവാണക്; അവന്റെ ന്ച�തിയാട്തിന്കൂട്മാണക് പ്ര
ത്ഗീകാത്ക അയംഗങ്ങള് അഥവാ അവനു ക്ഗീഴതിേകുള്ള 
പകുലരാഹതിതന്ാര് (ല�ാമ. 8:22,23).

അന്പ്ാസ്േന്റെ വാക്കുകള് സൂചതിപ്തിക്കുന്നതകുലപാ
ന്േ സഭയകുന്െ ഞരക്വകുയം ലോകത്തിന്റെ ഞരക്വകുയം 
തമ്തില് വ്ത്ാസയം ഉണ്ടക്. ലോകയം ശമനമതില്ലാന്ത 
ഉച്ത്തില് ഞരങ്ങകുന്നകു. യലഹാവലയാെക് യാന്താരകു 
ബന്വകുമതില്ലാത്തതിനാല് ദദവത്തിന്റെ പകുത്രന്ാ
രകുന്െ പ്രത്ക്തയക് ക്ായതി അവരകുന്െ കാത്തിരതി
പ്ക് അജ്ഞതയതിേകുള്ള കാത്തിരതിപ്ാണക്. അവന്റെ 
മഹത്ായ ഉല്ദേശ്ങ്ങന്�ക്കു�തിച്കുയം ക്മ്ഗീകരണങ്ങ
ന്�ക്കു�തിച്കുയം അവര്ക്ക് അ�തിവതില്ല. എന്്ന്നാല് 
അവ അവന്റെ വതിശകുദ്ധരല്ലാത് ഏവര്ക്കുയം മ�ച്കു
വച്തിരതിക്കുന്നകു. “യത�തോവയകട സഖിത്ം തകറെ 
ഭക്തന്തോരക്ന് ഉടെതോകും; അവന് തകറെ നിയമം 
അവകര അറിയിക്കുന്നു” (സങ്്ഗീ. 25:14). കര്ത്ാ
വതിന്റെ രഹസ്ങ്ങന്� അ�തിയകുന്നവന്ര, “നിങ്ങള് 
പ്രത്യതോശയില്ലതോ് മറ്റുള്ളവകരതപ്തോകല ദുഃഖിക്രുതന്” 
(1 ന്തസ്. 4:13). അവര് “ഉള്ളില് ഞരങ്ങു”കയകുയം 
അവരകുന്െ പ്രത്ാശക�കുന്െ പരതിസമാപ്തിക്ായതി കാ
ത്തിരതിക്യകുയം ന്ചയ്കുന്നകു. ഞരങ്ങകുന്ന സൃഷ്തിക�തിലേ
ക്ക് ന്പാതകുവായതി അനുഗ്രഹങ്ങള് വരകുന്നതതിനു മകുന്പക് 
ഈ പ്രത്ാശകന്� തതിരതിച്�തിലയണ്ടതാണക്. രണ്ടാമതകു 
പതിന്ന്ഗീെക് പ�യകുന്നവലരാ ദദവത്തിന്റെ പകുത്രന്ാരകുന്െ 
പ്രത്ക്തയക് ക്ായതി, അതായതക്, മഹത്്ത്തിേകുള്ള 

സഭന്യ, രാജാക്ന്ാരകുയം പകുലരാഹതി
തന്ാരകുമായതി ക്തിസ്കുവതിലനാെകുകൂന്െ 
സകേ മനുഷ്ന്രയകുയം തങ്ങ�കുന്െ 
പ്രജക�ാക്തി ഭൂമതിയതില് വാഴകുന്നതക് 
കാണകുവാനായതി കാത്തിരതിക്കുന്നകു 
(ന്വ�തി. 5:9,10; 20:4,6).

കര്ത്ാവതിന്റെ ദ്ഗീപമായകുയം, ദതിവ്
സത്ത്തിന്റെയകുയം പ്രകാശതിപ്തിക്േതി
ന്റെയകുയം വതി�ക്ായകുയം ദബബതിള് 
സ്യയം പ്രതതിനതിധ്ഗീകരതിക്കുന്നകു. 
എന്നാല് ഇതതിന്റെ ന്വ�തിച്യം ഈ 
കാേത്തില് ലോകത്തിനു ലവണ്ടതി
യകുള്ളതല്ല എന്നകു ഇതക് നലമ്ാെക് 
പ�യകുന്നകു. “നിങ്ങളുകട കണ്ണു 
കതോണുന്തുകകതോണ്ം കെവി തക
ള്ക്കുന്തുകകതോണ്ം ഭതോഗ്യമള്ളവ.” 

ദദവലത്ാെകുള്ള വതിശ്ാസത്ാേകുയം അനുസരണ
ത്ാേകുയം ഉ�വാകകുന്ന സമര്പ്ണയം അഥവാ പ്രതതിഷ്ഠ 
ഉള്ളവരാണതിവര്. അവര്ക്ക് ന്വ�തിച്യം ആവശ്മാണക്, 
ദദവയം അവര്ക്ായതി അതക് നല്കകുകയകുയം ന്ചയ്കുന്നകു 
(സദൃ. 4:18) കര്ത്ാവതിലനാെക് പ�യകുന്നതകുലപാന്േ 
പ്രവാചകനാല് ഇതക് ന്വ�തിന്പ്െകുത്തിയതിരതിക്കുന്നകു. 
“നികറെ വെനം എകറെ കതോലിനു ൈീപവം എകറെ പതോ
തയ്ക്ന് പ്രകതോശവമതോകുന്നു” (സങ്്ഗീ. 119:105). ഈ 
ന്വ�തിച്യം ഭാവതിയതിലേക്ക് കൂെകുതല് പ്രകാശതിക്കുന്നതി
ല്ല. എന്നാല് മകുലന്നാട്കുള്ള ഓലരാ ചകുവെതിേകുയം, അതക് 
തക്സമയത്ക് നമകുക്കു ന്വ�തിന്പ്െകുത്തി തരകുന്നകു.

വതിശകുദ്ധ പന്ത്രാസകുയം ഇലത ചതി്ന്യ വതിവരതിക്കു
ന്നകു. കര്ത്ാവതിന്റെ അതതിശയകരമായ രൂപാ്
ര്ഗീകരണവകുയം അവലനാെകുകൂന്െ ലമാന്ശയകുന്െയകുയം 
ഏേതിയാവതിന്റെയകുയം പ്രത്ക്തയകുയം, സ്ര്ഗത്തില് 
നതിന്നകുള്ള ശബ്വകുയം നതി�ഞ്ഞ “ൈരശനം” (മത്ാ. 
17:1-9) അവര് കണ്ടലപ്ാള് മ�കുരൂപ മേയതില് വച്കു 
അവനുയം അവന്റെ കൂട്ാ�തികള്ക്കുമകുണ്ടായ ഉ�പ്തി
ന്നക്കു�തിച്ക് അവന് പ�യകുന്നകു; തക്സമയത്കുള്ള 
നമ്കുന്െ കര്ത്ാവതിന്റെ മഹത്്ത്തിേകുള്ള വരവതി
ന്നക്കു�തിച്ക് പഠതിപ്തിക്കുന്നതതിനു അവരകുന്െ മനസ്തിനക് 
അവ ശക്തിലയകതി.

എന്നാല് യഹൂദാജാതതിയാല് കകുഞ്ഞാെതിന്റെ സ്ഥാ
നത്കു നതിന്നകുയം, രാജാവതിന്റെ സ്ഥാനത്കു നതിന്നകുയം 
നമ്കുന്െ കര്ത്ാവക് തള്ളതിക്�യന്പ്ട്ലപ്ാള്, അവതിന്െ 
ചതിേ വ്ക്തിഗത വ്ത്സ്ഥതക�കുമകുണ്ടായതിരകുന്നകു. 
കപെയം ഇല്ലാത് സകേ “സാക്ാല് യതിസ്ാലയ

വിശ്ാസടും 
കകള്വിയാലടും 
കകള്വി ദൈവ
വെനത്ാലടും 

വരന്നു.

കറാമ. 10:17
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േ്”ര്ക്കുയം (ലയാഹ. 1:47), അവരകുന്െ വതിലവകത്തി
ന്റെ കണ്ണകുകള്ക്ക് പ്രലത്കമായ പ്രകാശയം നല്കതി. 
അവര് ലയശകുവതിന്ന ദദവത്തിന്റെ കകുഞ്ഞാന്െ
ന്നകുയം, അവരകുന്െ രക്കന്നന്നകുയം തതിരതിച്�തിഞ്ഞകു. 
അങ്ങന്ന മാത്രമല്ല, മഹാരാജാവായകുയം, മഹത്ത്തി
ന്റെ രാജാവായകുയം, മശതിഹായായകുയം അവര് അവന്ന 
കണക്ാക്തി. ലദശത്തിന്റെ അന്തന്യയകുയം, അവന്ന 
സ്്ഗീകരതിച് ന്ച�തിയ ലശഷതിപ്തിന്റെ ആത്്ഗീയകാഴ്ചന്യ
യകുയം ചൂണ്ടതിക്ാണതിച്കുന്കാണ്ടക് നമ്കുന്െ കര്ത്ാവക് 
പ�ഞ്ഞകു, “നിങ്ങളുകട കണ്ന് കതോണുന്തുകകതോണ്ം, 
കെവി തകള്ക്കുന്തുകകതോണ്ം ഭതോഗ്യമള്ളവ” (മത്ാ. 
13:16). ഇന്നക് തങ്ങ�കുന്െ രക്കന്ന തതിരതിച്�തിഞ്ഞക്, 
തങ്ങ�കുന്െ ഹൃദയങ്ങ�കുന്െ പൂര്ണ സമര്പ്ണത്ാല് 
അവനു സ്ലമധയാ വതിലധയത്മകുള്ളവരകുമായതിത്്ഗീരകു
ന്നവര്, അസാധാരണവകുയം, ത്ഗീര്ത്കുയം ന്ച�തിയതകുമായ 
ഒരകു ഗണമായതിരതിക്കുയം. ആരയംഭയം മകുതല്ന്ക് അവന്റെ 
പ്രവര്ത്തികള് ജനപ്ര്ഗീതതിയതില്ലാത്വയായതിരകുന്നകു. 
അങ്ങന്നന്യങ്തില് നല്ല ഭെന്ാരായതി കഷ്ത സഹതി
ക്കുവാന് തയ്ാ�ാകകുന്നവര്ക്കു മാത്രന്മ ക്ൂശതിന്റെ 
പെയാ�തിക�ായതി ലസവതിക്കുവാന് ദധര്യം ഉണ്ടാകൂ.

നമ്കുന്െ കര്ത്ാവതിന്റെ കാേത്ക് ഒരകു ബാഹ്മായ 
മതയം പ്രചാരത്തിേകുണ്ടായതിരകുന്നതകുലപാന്േ ഇന്നകുയം 
ഒരകു ബാഹ്മായ മതയം പ്രചാരത്തിേകുണ്ടക്. എന്നാല് 
അവന്റെ ഒന്നായം വരവതില് അവന്റെ ശതിഷ്ന്ാര് ന്ചയ്ത
തകുലപാന്േ ലയശകുവതിന്റെ അനുയായതികള് അതായതക് 
അവന്റെ യഥാര്ത്ഥ ശതിഷ്ന്ാര്, അവന്റെ കാല്ചകു
വെകുക�തിേൂന്െ നെക്കുകയകുയം, ലോകന്ത് മ�ന്നക് 
അവന്ന പതിന്പ്കുകയകുയം ന്ചലയ്ണയം. അതായതക്, 
അകല്ച്യകുയം ലവര്പാെകുയം അനുഷ്ഠതിക്ണയം.

“അവനില് വിശ്വസിക്കുന്നവന്”
ഒരകുവനക് വ്ഗീന്ണ്ടെകുപ്കുകാരനായ ക്തിസ്കുവതിലനാെകു

കൂന്െയകുള്ള വ്ക്തിഗതമായ ബന്വകുയം, അവന്റെ 
വ്ഗീന്ണ്ടെകുപ്തിന് രക്പകുണ്ത്തിേകുള്ള വതിശ്ാസ
ത്തിന്റെ പരതിശ്ഗീേനവകുയം അവന്റെ ഉപലദശങ്ങല�ാ
െകുള്ള അനുസരണയകുയം, ദദവലത്ാെകുള്ള പൂര്ണ്ണ 
സമര്പ്ണവകുമതില്ലാന്ത ആര്ക്കുയം നതിത്ജ്ഗീവന് 
ലനെകുവാന് കഴതിയാത്വതിധമാണക് ദദവതികപദ്ധതതി 
ക്മ്ഗീകരതിച്തിരതിക്കുന്നതക്. “നതോം രക്ിക്കപ്ടുവതോന് 
ആകതോശ്ിന് കീഴില് മനുഷ്യരുകട ഇടയില് 
നല്കകപ്് തവകറതോരു നതോമവം ഇല്ല” (അന്പ്ാ. 
4:12). അജ്ഞതയാല് ആരകുയം രക് ലനെകുകയതില്ല. 
ഇതക് സത്മാകന്കാണ്ടക്, ജാതതികള് ഇതകുവന്ര 
രക്തിക്ന്പ്ട്തിട്തില്ല. ലയശകു ലോകത്തിലേക്ക് വരകു

ന്നതതിനു മകുന്പക് ജ്ഗീവതിച്തിരകുന്ന ആരകുയം രക്തിക്ന്പ്
ട്തിട്തില്ല. കൂൊന്ത നമ്കുന്െ സകുഹൃത്കുക്�കുന്െയകുയം, 
അയല്ക്ാരകുന്െയകുയം വേതിയ കകു�വകുയം, എ്തിനക് 
നമ്കുന്െ കകുെകുയംബങ്ങള് ലപാേകുയം ഇന്നകുയം രക്തി
ക്ന്പ്ട്തില്ല. എ്കുന്കാന്ണ്ടന്നാല്, അവര് രക്
കനതിേൂന്െ ദദവലത്ാെകുള്ള ജ്ഗീവധാരണമായ 
ബന്ത്തില് ഏര്ന്പ്ട്തില്ല. “പുത്രനുള്ളവനു ജീവന് 
ഉടെന്”; “പുത്രകന വിശ്സിക്തോ്വതനതോ ജീവകന 
കതോണുകയില്ല” (1 ലയാഹ. 5:12; ലയാഹ. 3:36).

ലയശകു സകേര്ക്കുയം ലവണ്ടതി മരതിച്കു എന്ന വസ്കു
തയകുമായകുള്ള ബന്ത്തില് - “എല്ലതോവരക്കും തവടെി 
മറുവിലയതോയി [തുല്യവില]” – എന്നകു പ�യകുല്ാ
ള്, അതക് തക്സമയത്ക് നെലക്ണ്ടതാന്ണന്നകു 
പ്രഖ്ാപതിക്കുന്നകു (1 തതിന്മാ. 2:4-6). ഈ സാക്്യം 
ലോകത്തിലേന്ക്ത്തിക്കുവാന് ദദവയം ക്മ്ഗീകരതിച്തി
രതിക്കുന്ന തക്സമയയം ആയതിട്തില്ല. എന്നാല് സഭയകുന്െ 
ആ സമയയം വന്നതിരതിക്കുന്നകു. ലയശകു “സകുവതിലശഷയം 
ന്കാണ്ടകു ജ്ഗീവനുയം അക്യതയകുയം ന്വ�തിന്പ്െകുത്തിയ
ലപ്ാള് (2 തതിന്മാ. 1:10) ഈ സാക്്യം ആരയംഭതിച്കു 
– “കര്ത്ാവകു താന് പ�ഞ്ഞകു തകുെങ്ങതിയതകുയം ... 
ലകട്വര് നമകുക്കു ഉ�പ്തിച്കു തന്നതകുമായ ഇത്ര വേതിയ 
രക്” ആണക് അതക് (എബ്ാ. 2:3). അന്നകു മകുതല്, 
അവതിെതിവതിൊയതി കകു�ച്കു ലപര്ക്ക് ലകള്ക്കുവാന് 
ന്ചവതിയകുണ്ടാവകുകയകുയം, ദദവത്തിന്റെ കൃപകന്� 
കകു�തിച്കു ലകള്ക്കുകയകുയം, അവന്റെ ലനേഹയം നതി�ഞ്ഞ 
കരകുതേതിന്റെ ചതിേന്തങ്തിേകുയം കാണകുകയകുയം ന്ചയ്തതി
ട്കുണ്ടക്. “നതിങ്ങ�കുന്െ കണ്ണകു കാണകുന്നതകുന്കാണ്ടകുയം, 
ന്ചവതി ലകള്ക്കുന്നതകു ന്കാണ്ടകുയം ഭാഗ്മകുള്ളവ” എന്നകു 
പ�ഞ്ഞകുന്കാണ്ടക് ഈ ഗണന്ത് ലയശകു അഭതിനന്തി
ച്കു (മത്ാ. 13:16). മനുഷ്രാശതിയകുന്െ ഏ�തിയപങ്കുയം 
കാണകുകലയാ ലകള്ക്കുകലയാ ന്ചയ്തതിട്തില്ല. എന്്
ന്നാല് നമ്കുന്െ ക്തിസ്കുലയശകുവതിന്റെ മകുഖത്കുള്ള ദദ
വലതജസ്തിന്റെ പ്രകാശയം കാണാതതിരതിലക്ണ്ടതതിനക്, 
“ഈ തലതോക്ികറെ ദൈവം അവിശ്തോസികളുകട 
മനസ്സു കുരുടതോക്ി” (2 ന്കാരതി. 4:4-6)

ദദവവയം യേശുവയം  
ശാരീരിക കണ്ണുകള്ക്ക് അദൃശ്രാണ്ക്

ശാര്ഗീരതിക കണ്ണകുകള്ന്കാണ്ടക് ആര്ക്കുയം ദദവന്ത് 
കാണകുവാന് കഴതിയകുകയതില്ല. ലമാന്ശലയാെക് ദദവയം 
പ�ഞ്ഞകു, “നതിനക്ക് എന്റെ മകുഖയം കാണമാന് കഴതിയകുക
യതില്ല: ഒരകു മനുഷ്നുയം എന്ന്ന കണ്ടകു ജ്ഗീവലനാന്െ ഇരതി
ക്യതില്ല.” ദദവത്തിന്റെ ഒരകു ദര്ശനയം, അഥവാ ഒരകു 
പ്രതതിരൂപമാണക് അവന് കണ്ടതക്. എന്നാല് ന്മാന്ശ 
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അവന്ന യഥാര്ത്ഥത്തില് കണ്ടതില്ല (പകു�. 33:20-
23). നായം ഇങ്ങന്ന വായതിക്കുന്നകു, “ദൈവക് 
ആരും ഒരുനതോളും കടെി്ില്ല.” “നിങ്ങള് അവകറെ 
ശബ്ം ഒരുനതോളും തക്ി്ില്ല, അവകറെ രൂപം കടെി
്ില്ല” (ലയാഹ. 1:18; 5:37; 1 ലയാഹ. 4:12). അവന് 
“നിത്യരതോജതോവം അക്യനും, അദൃശ്യനും” ആണക് 
(1 തതിന്മാ. 1:17).

ലയശകു ഉയര്ന്ത്ഴകുലന്ന
്തതിനു ലശഷയം “അവന് 
അവകറെ [ദൈവ്ി
കറെ] തതജസ്സികറെ പ്രഭയം 
ത്്്ികറെ മദ്രയം” 
ആണക് എന്നക് എബ്ാ. 1:3 ല് 
വായതിക്കുന്നകു. അതതിന്പ്രകാരയം, ലയശകു 
തന്റെ ലതജസ്ാര്ന്ന ഉയതിര്പ്ാന്േ ആത്്ഗീയശര്ഗീര
ത്തില്, പതിതാവതിന്നലപ്ാന്േ, ശാര്ഗീരതിക കണ്ണകുക
ള്ക്ക് അദൃശ്നാണക്. 1 തതിന്മാ. 6:14-16 ല് ലയശകു 
തന്റെ പകുനരകുത്ഥാനത്തിങ്ല് “അടുത്തുകൂടതോ് 
കവെിച്്ില് വസിക്കുന്വനും മനുഷ്യര ആരും 
കതോണതോ്വനും കതോണമതോന് കഴിയതോ്വനുമതോയി” 
അമര്ത്പ്രകൃതതിയതിോണക് എന്നകു സാക്്ന്പ്െകുത്കു
ന്നകു. യലഹാവയ്കകു ക്ഗീഴതില് അവന് “രതോജതോധിരതോജതോവം 
കര്തോധികര്തോവമതോണന്” (ന്വ�തി. 17:1 4; 19:16 
എന്നതിവ താരതമ്യം ന്ചയ്കുക).

എന്നാല് ലയശകുവതിന്റെ രണ്ടായംവരവതില് അവന്ന 
കാണകുവാന് സാധതിക്കുയം എന്നകു പ�യകുന്നതായ 
തതിരകുന്വഴകുത്കുകന്�ക്കു�തിച്ക് ; 
ഉദാഹരണത്തിനു ന്വ�തി. 
1:7, “ഇതതോ അവന് തമ
ഘതോരൂഢനതോയി വരുന്നു; 
ഏതു കണ്ണും... അവകന 
കതോണും”, ന്സഖ. 12:10, 
“തങ്ങള് കു്ീട്ടുള്ളവങ്കതലക്ന് 
അവര തനതോക്കും” എന്നതിവന്യ കകു�തിച്ക് എ്ാണക് 
പ�യകുക. ദബബതിള് കൂന്െക്ൂന്െ പ�യകുന്നതക് 
മാനസതിക കാഴ്ചന്യക്കു�തിച്ാണക്, വതിലവകത്തിന്റെ 
കണ്ണകുകള് ന്കാണ്ടക് കാണകുന്നതതിന്നയാണക് എന്നകു 
നായം ഓര്ക്ണയം. ഉദാഹരണത്തിനക് ലയശകു തന്റെ 
ശതിഷ്ന്ാലരാെക് മത്ാ. 13:16 ല് ഇങ്ങന്ന പ�യകു
ന്നകു, “നിങ്ങളുകട കണ്ണു കതോണുന്തുകകതോണ്ം കെവി 
തകള്ക്കുന്തുകകതോണ്ം ഭതോഗ്യമള്ളവ” . ഇവതിന്െ 
അവന് ശാര്ഗീരതികമായ കാഴ്ചന്യക്കു�തിച്ല്ല മാനസതിക 
കാഴ്ചന്യക്കു�തിച്ാണക് പ�യകുന്നതക്. എബ്ാ. 2:9 ല് 

ഇങ്ങന്ന പ�യകുന്നകു, “തയശുവികന...കതോണുന്നു” 
ഇവതിന്െയകുയം അവര് അക്രാര്ത്ഥത്തില് കാണകുന്നതതി
ന്നക്കു�തിച്ല്ല, മാനസതികമായ കാഴ്ചന്യക്കു�തിച്ാണക് 
പ�യകുന്നതക്.

യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതയം ദൃഷ്ാന്തമാണ്ക്
അന്നക് കര്ത്ാവകു കാഴ്ചലയകതിയതക് തതികച്കുയം 

ദൃഷ്ാ്മാന്ണന്നക് ഞങ്ങള് കരകു
തകുന്നകു. അതായതക്, ഈ 

ചതിത്രത്തിന്റെ പതിന്നതില് 
ഒരകു പാഠമകുണ്ടക്. നതിേത്ക് 
തകുപ്തി, തകുപ്ല് ന്കാണ്ടകു 

ലച�കുണ്ടാക്തി, ലച�ക് അന്
നായ മനുഷ്ന്റെ കണ്ണതില് 

പകുരട്കുകയകുയം, ന്ചന്നകു ശ്ഗീലോഹായം 
കകു�ത്തില് കഴകുകകുവാന് പ�ഞ്ഞതതിന്നയകുയം തന്റെ 
ഈ പ്രവര്ത്തികന്�ക്കു�തിച്ക് ലയശകു യാന്താരകു വതി
ശദ്ഗീകരണവകുയം നല്കതിയതിട്തില്ലാത്തകുന്കാണ്ടകുയം ഈ 
വതിവതിധകാര്ങ്ങള് എ്തിന്ന സൂചതിപ്തിക്കുന്നകു എന്നക് 
ചതി്തിക്കുന്നതതിനു നമ്കുന്െ മാനസതികശക്തി ഉപ
ലയാഗതിക്ായം എന്നതിരകുന്നാല് തന്ന്നയകുയം നമ്കുന്െ 
യകുക്തി പരതിമതിതമാണക്. നായം കാെകുകയ�തി ലപാലകണ്ട
തതില്ല, പതിന്ന്നലയാ, ദദവത്തിന്റെ രക്യകുന്െ പദ്ധ
തതിന്യക്കു�തിച്കുള്ള ദദവവചനത്തിന്റെ വ്ക്മായ 
പ്രസ്ാവനക�കുന്െ പരതിധതിക�തില് ഒതകുങ്ങതിനതില്ലക്
ണ്ടതാണക്. ഈ ചതി്ന്യ ദൃഢ്ഗീകരതിക്കുന്നതതിനു 
ലവണ്ടതിയകുള്ള സഹായകരമായ ഒരകു തതിരകുന്വഴകു

ത്കുയം അഭതിപ്രായങ്ങ�കുയം നമകുക്ക് 
1 ന്കാരതി. 9:24 ല് കാണായം, 

“ഓ്ക്െ്ില് ഓടുന്
വര എല്ലതോവരും ഓടുന്നു 
എങ്കിലം ഒരുവകന വിരുതു 

പ്രതോപിക്കുന്നുള്ളു എന്ന് അറി
യന്ില്ലതയതോ? നിങ്ങളും പ്രതോപിപ്തോ

ന് തക്വണ്ം ഓടുവിന്.” ക്തിസ്്ഗീയ ജ്ഗീവതിതയം ഒരകു 
മത്സരഓട്ലത്ാെക് താരതമ്ന്പ്െകുത്തിയതിരതിക്കുന്നകു. 
ഈ മത്സരയം വതിജയതിക്കുന്നതതിനു ശ്രദ്ധലയാെകുകൂെതിയ 
തയ്ാന്�െകുപ്കുയം, മതികച് പ്രയത്നവകുയം, ഒട്കുയം കകു�യാത് 
സ്ഥതിലരാത്സാഹവകുയം, വ്തതിചേതിക്ാത് പരതിശ്രമ
വകുയം ചട്ങ്ങല�ാെക് അെകുത്കുനതിന്നക് അവന്യ പാേതി
ലക്ണ്ടതകുയം ആവശ്മാണക്. ഇവന്യ മ�ക്കുന്നവര് 
ലതാല്ക്കുന്നകു. എന്നാല് അ്്യംവന്രയകുയം ഇവന്യ 
മകു�കുന്കപതിെതിക്കുന്നവലനാ ത്ഗീര്ച്യായകുയം വതിജയതിക്കുയം. 
ഓെകുന്നതതിനുയം, ഓട്ത്തില് വതിജയതിക്കുന്നതതിേകുമായതിരതി

എന്റെ പ്രിയ മകനേ,  
വിശ്തോസമടെതോതകടെതിനന് നിനക്ന് 
ആത്ീയതനത്രങ്ങള് ആവശ്യമതോണന്

"നതോം കതോഴ്ചയതോലല്ല വിശ്തോസ്തോലതത്ര  
നടക്കുന്തന് "
2 കകതോരി. 5:7

ഉപമകളുന്െ മനേോഹോരരിത!
"നിങ്ങളുകട കണ്ണു കതോണുന്തുകകതോണ്ം കെവി 

തകള്ക്കുുന്തുകകതോണ്ം ഭതോഗ്യമള്ളവ." 
മ്തോ. 13:16
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ക്ണയം നമ്കുന്െ പരതിശ്രമയം മകുഴകുവനുയം. യലഹാവയകുന്െ 
വതിശകുദ്ധന്ാര് എന്ന നതിേയതില് കര്ത്ാവതിലനാെകുയം 
സത്ലത്ാെകുയം ന്ഗീതതിലയാെകുമകുള്ള ലനേഹയം നമ്കുന്െ ഹൃ
ദയത്തില് വാഴകുകയകുയം, നന്മ് പ്രലചാദതിപ്തിക്കുകയകുയം 
ലവണയം. അന്ല്ലങ്തില് നമകുന്ക്ാരതിക്േകുയം ജയാ�തിക�ാ
കകുവാന് കഴതിയകുകയതില്ല. എവതിന്െയാലണാ ത്ഗീക്ഷ്ണത
യകുള്ള ലനേഹയം ഹൃദയന്ത് ഭരതിക്കുന്നതക് ആ ഹൃദയയം 
പൂര്ണമായകുയം കര്ത്ാവതിനു സമര്പ്തിക്ന്പ്ട്താണക്. 
അന്പ്ാസ്േന് പ�യകുന്നതകുലപാന്േ (യൂദാ 21) ജാ
ഗരണത്തിേകുയം, പ്രാര്ത്ഥനയതിേകുയം ഉത്സാഹത്തിേകുയം 
നന്മ് ദദവലനേഹത്തില് സൂക്തിലക്ണയം; ലനേഹയം 
ന്പരകുകകുന്നതിെത്ക് അനുഗ്രഹങ്ങ�കുയം ന്പരകുകകുന്നകു.

ഈ വ്ക്മായ പ്രസ്ാവനക�കുമായതി ഒത്കുലച
ര്ന്നക് ഇനതി നമകുക്ക് നമ്കുന്െ കര്ത്ാവതിന്റെ ദൃഷ്ാ്
മായ പ്രവര്ത്തിന്യ ഈ ര്ഗീതതിയതില് വ്ാഖ്ാനതിക്ായം: 
ഈ ജ്ഗീവതിതത്തില് മാനസതികമായതി അന്രായതിരതിക്കു
ന്ന, ദദവത്തിന്റെ നന്യകുയം കരകുണയകുയം ലനേഹവകുയം 
ദര്ശതിക്കുവാന് കഴതിയാത്, എന്നാല് ഇവന്യ ഇന്നക് 
ദര്ശതിക്ാന് കഴതിയകുന്നവരതിേൂന്െ തതിരതിച്�തിയകുന്നവരകു
മായ ന്പാതകുമനുഷ്രാശതിന്യയാണക് ഉചതിതമായകുയം 
കാണതിക്കുന്നതക്. അവന് അന്നായതി ജനതിച്കു എന്ന 
വസ്കുത പാര്ര്മായതി ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന അന്
തലയാെക് ഒക്കുന്നകു. ദദവത്തിന്റെ വചനത്തിേകുയം പദ്ധ
തതിയതിേകുയം നതിഴേതിട് ദദവകൃപന്യ ഒരതിക്ല് ദര്ശതിച്തിട്ക് 
പതിന്ന്ഗീെക് അന്രായതിത്്ഗീര്ന്നവന്ര, അന്പ്ാസ്േന്റെ 
വാക്തില് പ�ഞ്ഞാല് ഒരതിക്ല് പ്രകാശനയം േഭതിച്തിട്ക് 
പ്രകാശനയം നഷ്ന്പ്ട്കുലപായവന്ര (എബ്ാ. 6:4-6) 
അല്ല ഈ അന്നായ മനുഷ്ന് ചതിത്ര്ഗീകരതിക്കുന്നതക്.

അങ്ങന്ന അന്നായ മനുഷ്ന് അന്മായ 
ലോകന്ത് കാണതിക്കുന്നകുന്വങ്തില് (“നതിങ്ങ�കുന്െ 
കണ്ണകുകാണകുന്നതക് ന്കാണ്ടകുയം... ഭാഗ്മകുള്ളവ" (മത്ാ. 
13:16) എന്നകു കര്ത്ാവക് പ�ഞ്ഞ യഥാര്ത്ഥ ഏക
സഭന്യ അനുസരതിച്ക് ലനാക്കുല്ാള് കാഴ്ചയതില്ലാത് 
ലോകയം), തതിരകുന്വഴകുത്തിേൂന്െ ചൂണ്ടതിക്ാട്കുന്നതായ 
കകുരകുെന്ാരകുന്െ കണ്ണകു തകു�ക്കുന്നതകുയം, ന്ചകതിെന്ാ
രകുന്െ ന്ചവതി തകു�ക്കുന്നതകുമായ, സഹസ്ാബ്യകു
ഗന്ത്യാണക് ഈ അന്തന്യ സകുഖന്പ്െകുത്കുന്ന 
കാേയം കാണതിക്കുന്നതക് (ന്യശ. 35:5). ഇതക് നമ്കുന്െ 
കര്ത്ാവക് ന്ചയ്ത അത്കുതത്തിന്റെ അവസ്ഥകല�ാെക് 
ഒക്കുന്നകു. എങ്ങന്നന്യന്നാല് ഈ അത്കുതയം ശാബതക് 
ദതിവസത്തില് അഥവാ ഏഴായം നാ�ാണക് നെന്നന്തന്നക് 
നമകുക്ക് അ�തിവകുണ്ടക്, അതകുന്കാണ്ടക് ഇതക് സഹസ്ാ
ബ് നാ�തിലനാെക് ഏഴാമന്ത് ആയതിരമാണ്ടതിലനാെക് 

ലയാജതിക്കുകയകുയം അങ്ങന്ന ഇതക് അതതിന്ന നതിഴേതി
ക്കുകയകുയം ന്ചയ്കുന്നകു.

എപ്തിഫനതി പാ�യ സമര്പ്തിത പ്രത്ാശയകുള്ളവന്ര
ന്ന നതിേയതില് അബ്ഹാമതിന്റെ സഹസ്ാബ് പൂര്വ്വ 
സ്തതിയായതി രക് ലനെകുന്നതതിനക് പ്രവര്ത്തിലക്
ണ്ടതതിനക് നമ്കുന്െ ഹൃദയനതിേന്യക്കു�തിച്കുയം, ദതിവ്സ
ത്ന്ത് കാണകുന്നതതിലനാ കാണാതതിരതിക്കുന്നതതിലനാ 
ആ ഹൃദയനതിേയക് ക്ക് നമ്കുന്െ കഴതിവകുന്കാണ്ടക് എ്ക് 
ന്ചയ്ാനാകകുന്മന്നതതിന്നക്കു�തിച്കുയം മത്ാ. 6:22,23 
േകുയം കര്ത്ാവകു നമകുക്കു നതിര്ല്ദേശയം നല്കകുന്നകു. 
“കണ്ണു കെതോവ്വുള്ളകതങ്കില് നികറെ ശരീരം മഴുവനും 
പ്രകതോശിതമതോയിരിക്കും. കണ്ന് തകടുള്ളകതങ്കിതലതോ 
നികറെ ശരീരം മഴുവനും ഇരുടെതതോയിരിക്കും.” പതിന്ന്ന 
അവന് ഒന്നകുകൂെതി കൂട്തിലച്ര്ക്കുന്നകു, “എന്തോല് 
നിന്ിലള്ള കവെിച്ം ഇരു്തോയതോല് ആ ഇരു്ന് എത്ര 
വലിയതന്!” ബൗദ്ധ്ഗീക അവലബാധത്തിന്റെയകുയം ഭയഭ
ക്തിയകുന്െയകുയം ലശ്രഷ്ഠമായ കണ്ണകുക�തിലേക്കുയം, ശര്ഗീര
ത്തിന്റെ ഇച്ഛകന്� അനുഗ്രഹതിക്കുന്നതതിനുയം വഴതിനെത്കു
ന്നതതിനുള്ള അവയകുന്െ ശക്തിന്യയകുയം കകു�തിച്ക് നന്മ് 
മനസതിോക്തി തരകുന്നതതിനു ലവണ്ടതിയാണക് സ്ാഭാവതിക 
കണ്ണതിന്നയകുയം സ്ാഭാവതിക ശര്ഗീരന്ത്യകുയം നമ്കുന്െ 
കര്ത്ാവക് ഉദാഹരണമായതി ഉപലയാഗതിച്തിരതിക്കുന്നതക്.

ഏകദൃഷ്തി, അതക് ഉല്ദേശ്ത്തിന്റെ ഏകത്ന്ത് 
അന്ല്ലങ്തില്, പതിന്ന്ഗീെകുള്ള വാക്ത്തില് നമ്കുന്െ 
കര്ത്ാവക് രണ്ടക് യജമാനന്ാന്ര അതായതക് – നന്
ന്യയകുയം തതിന്ലയയകുയം, ന്ഗീതതിലയയകുയം പാപന്ത്യകുയം, 
ദദവന്ത്യകുയം സാത്ാന്നയകുയം കകു�തിച്ക് പ�യകുന്നതകു
ന്കാണ്ടക് ഏക ദൃഷ്തി ദദവലത്ാെകുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ 
താല്പര്ന്ത് സൂചതിപ്തിക്കുന്നകു എന്നകുയം പ�യായം. സാ
ത്ാന്റെ അധതികാരത്തിനു ക്ഗീഴതിേകുള്ളവര് പൂര്ണമാ
യകുയം അന്രാക്ന്പ്ട്തിരതിക്കുകയാണക്; “ദൈവപ്രതിമ
യതോയ ക്ിസന്തുവികറെ തതജസ്സുള്ള സുവിതശഷ ി്കറെ 
പ്രകതോശനം തശതോഭിക്തോതിരിപ്തോന് ഈ തലതോക ി്കറെ 
ദൈവം അവിശ്തോസികളുകട മനസ്സു കുരുടതോക്ി” (2 
ന്കാരതി. 4:4). ദദവത്തിന്റെ ദാസന്ാര് അന്രാക്
ന്പ്ൊത്വരായതി ലശഷതിച്തിരതിക്കുന്നവര്. അവരകുന്െ 
കാഴ്ചയകുന്െ വ്ക്ത അവരകുന്െ കണ്ണകുക�കുന്െ ഏക
ത്ലത്ാെകുയം, ഹൃദയത്തിന്റെ ഏകത്ലത്ാെകുയം, ഉല്ദേ
ശ്ത്തിന്റെ ഏകത്ലത്ാെകുയം, ഏക യജമാനലനാെകുയം 
അവന്റെ ഭരണകൂെത്തിന്റെ തത്്ങ്ങല�ാെകുയം ഉള്ള 
സത്സന്തലയാെകുയം ബന്ന്പ്ട്തിരതിക്കുന്നകു.

“യഥാകാേ സത്ത്തിന്റെ” ന്വ�തിച്യം കണ്ടതിട്കു
ള്ളവന്രല്ലാവരകുയം, അവര് ഇരകുട്തില് നതിന്നകുയം ന്വ�തിച്
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ത്തിലേക്ക് കെന്നതതിനാേകുയം, ഇരകുട്തിന്റെ രാജ്ത്തില് 
സാത്ാന്റെ ആധതിപത്ത്തിന് ക്ഗീഴതില് അവന്റെ 
ദാസന്ാരായതിരകുന്നതതില് നതിന്നകുയം വതിെകുവതിക്ന്പ്ട്ക് 
ദദവത്തിന്റെ പ്രതിയപകുത്രന്റെ രാജ്ത്തില് വന്നതതി
നാേകുയം, സാത്ാന്റെയകുയം അവന്റെ ലസവകരകുന്െയകുയം 
ആധതിപത്ത്തില് നതിന്നകുയം ക്തിസ്കുവതിന്റെ ശതിഷ്ന്ാരകുയം 
ദദവത്തിന്റെ ദാസന്ാരകുയം ആയതിത്്ഗീര്ന്നതതിനാേകുയം 
അവര് പ്രശയംസയക് ക്കു ലയാഗ്രാണക്. വതി. പന്ത്രാസക് 
അന്കാരത്തില് നതിന്നകുയം അത്കുതപ്രകാശത്തിലേക്കു
ള്ള നമ്കുന്െ മാ്ന്ത്ക്കു�തിച്ക് സയംസാരതിക്കുന്നകു. വതി. 
പൗന്ോസക് പ�യകുന്നകു, “നതോം രതോത്രിക്കും ഇരുെിനും 
ഉള്ളവരല്ല”. വതി. ലയാഹന്നാന് ഇങ്ങന്ന പ�യകുന്നകു, 
“അവനില് ഇരു്ന് ഒട്ടും ഇല്ല... ഇരു്ന് നീങ്ങിതപ്തോകുന്നു; 
സത്യകവെിച്ം ഇതതോ പ്രകതോശിക്കുന്നു. കവെിച്്ി
ല് ഇരിക്കുന്നു എന്നു പറയകയം സത�തോൈരകന 
പകയന്ക്യം കെയ്യുന്വന് ഇന്തയതോെം ഇരു്ില് 
ഇരിക്കുന്നു”

യ�ാകത്ിചറെ നി�വാരവയം  
നി�വാരമില്ായ്മയയം യനര്ക്കുയനര്

ഒരകു സാധാരണ മനുഷ്ന്റെ സ്ഭാവവകുയം വാക്കു
ക�കുയം ചതി്ക�കുയം നയതിക്ന്പ്
െകുന്നതക് തന്റെ സകുഹൃത്കുക്
�കുന്െ സ്ഭാവവകുയം വാക്കുക�കുയം 
അനുസരതിച്ാണക്. സാധാരണ 
മനുഷ്ന് ഏ്വകുയം ശക്മായതി 
ആകര്ഷതിക്ന്പ്െകുന്നതക് സമൂഹയം 
അത്രയം വാക്കുകന്�ക്കു�തിച്കുയം, 
അത്രയം സ്ഭാവന്ത്ക്കു�തിച്കുയം 
എ്കുപ�യകുയം എന്നകുള്ളതതിന്ന 
ആധാരമാക്തിയാണക്. ഇങ്ങന്ന 
തകുേ്സ്ഭാവവകുയം നതിേപാെകുയം 
ഉള്ളവലരാെകുകൂന്െ തങ്ങന്� 
ഗണതിക്കുന്നതതിേകുയം, അവര് ബഹകു
മാനതിക്കുന്നവരകുമായതി തങ്ങ�കുന്െ 
ന്പരകുമാ്ന്ത് അ�ന്നകു ലനാ
ക്കുന്നതകുമാണക് ഇന്നക് ലോകയം 
ലനാക്കുന്ന ഏക നതിേവാരയം. എന്നാല് ഇതക് ന്ഗീ
തതിയകുന്െലയാ, ന്ായത്തിന്റെലയാ, സത്ത്തിന്റെ
ലയാ, ലനേഹത്തിന്റെലയാ തത്ങ്ങന്� വ്ക്മായതി 
പരതിഗണതിക്കുന്നതില്ല. എന്നാല് കര്ത്ാവതിലനാെകുള്ള 
ശരതിയായ സയംവാദയം നെക്കുല്ാള്, വതിലവകത്തിന്റെ 
കണ്ണകുകള് തകു�ക്കുല്ാള് ആ കണ്ണകുകള്ക്കു മകു്തില് 
പകുതതിയ നതിേവാരങ്ങള് തകു�ക്ന്പ്െകുന്നകു. യജമാനന് 

ഇങ്ങന്ന പ�യകുന്നതായതി ലകള്ക്കുന്നകു, “ആകയതോല് 
നിങ്ങളുകട സ്രഗീയ പിതതോവന്... ആയിരിക്കുന്തുതപതോ
കല” ആകകുവതിന്, “നിങ്ങളും എകറെ അനുകതോരികള് 
ആകുവിന്”, “എകറെ നുകം ഏറ്റുകകതോടെന് എതന്തോടന് 
പഠിപ്ിന്”. എന്നാല് ലകാങ്ണ്ണകുള്ള ചതിേര്, രണ്ടക് യജ
മാനന്മാന്ര ലസവതിക്കുന്നതതിനായതി പ്രയത്നതിക്കുകയകുയം, 
രണ്ടക് നതിേവാരങ്ങള്ന്ക്ാത്ക് നെക്കുകയകുയം ന്ചയ്കു
ന്നകു. ഒന്നക് കര്ത്ാവതിനക് പ്രസാദകരമായ ര്ഗീതതിയതിേകുയം 
അതതിലനാന്ൊപ്യം മകുന്്ന്നലപാന്േ ലോകത്തിന്റെ 
നതിേവാരത്തിന്നാത്കുയം നെക്കുന്നകു. ഇതക് ഒട്കുയം തൃപ്തി
കരമായ ജ്ഗീവതിതഗതതിയല്ല എന്നകു കാണകുന്നകു. ഇതതിനു 
ദതിവ് അനുമതതിലയാ ലോകത്തിന്േ സകുഹൃത്കുക്
�കുന്െ അനുമതതിലയാ ഇല്ല. എന്നാല് ഏക ദൃഷ്തിയകു
ള്ളവര്, ഒന്രാ് ഉല്ദേശ്മകുള്ളവര് ഇവരതില് നതിന്നകുയം 
വ്ത്സ്രാണക്.

ലോകയം ഇരകുട്തിോന്ണന്നകുയം ലോകലത്ാന്ൊത്ക് 
അതതിന്റെ നതിേവാരത്തില് നെക്കുക എന്നാല് തന്റെ 
കാല്ച്കുവെക് പതിന്തകുെരകുവാന് നന്മ് നതിര്ല്ദേശതിച് 
യജമാനനു ക്ഗീഴതില് കൃപയതില് നതിന്നകുയം കൃപയതിലേക്ക് 
പകുലരാഗമതിക്കുന്നതതിേകുയം, ജ്ഞാനത്തില് നതിന്നകു ജ്ഞാ

നത്തിലേക്ക് പകുലരാഗമതിക്കുന്ന
തതിേകുയം, മഹത്ത്തില് നതിന്നകുയം 
മഹത്ത്തിലേക്ക് പകുലരാഗമതിക്കു
ന്നതതിേകുയം പരാജയന്പ്െകുയം എന്നകു
ള്ളതക് ഇതതിനാല് താമസതിയാന്ത 
പഠതിക്കുയം. ഈ ഏക ദൃഷ്തിയകുള്ള
വര് അവരകുന്െ പതില്ക്ാേന്ത് 
വഴതികാട്തിയായതിരകുന്ന ലോകത്തി
ന്റെ നതിേവാരത്തില് നതിന്നകുയം 
അപ്ാന്െ തങ്ങന്� അഴതിക്കു
കയകുയം കര്ത്ാവതിലേക്ക് ലനാ
ക്കുകയകുയം ന്ചയ്കുയം. അങ്ങന്ന 
അവങ്ലേക്ക് ലനാക്കുന്നതതിേൂ
ന്െ അവര്ക്ക് ഏ്വകുയം മതികച് 
മാര്ഗ നതിര്ല്ദേശയം േഭതിക്കുക
യകുയം, സങ്ല്പ്തിക്ാവകുന്നതതില് 

ഏ്വകുയം ഉയര്ന്ന നതിേവാരയം േഭതിക്കുകയകുയം ന്ചയ്കുന്നകു. 
അവങ്ലേക്കു ലനാക്കുകയകുയം ലയശകുവതിന്ന അനുക
രതിക്കുകയകുയം ന്ചയ്കുന്നതതിേൂന്െ ദദവലനേഹത്തിന്റെ
യകുയം ന്ായത്തിന്റെയകുയം ന്ഗീ�വകുയം വ്ഗീതതിയകുയം ഉയരവകുയം 
ആഴവകുയം കൂെകുതോയതി വതിേമതതിക്കുവാനുയം തങ്ങ�കുന്െ 
വാക്കുക�തിേകുയം ചതി്ക�തിേകുയം പ്രവര്ത്തിക�തിേകുയം 
മഹത്ലമ�തിയ മാതൃകലയാെക് അനുരൂപന്പ്െകുന്നതതിനുയം 
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വ്ക്മായ കാഴ്ചലയകകുന്നതതിനക് ഈ ഏക ദൃഷ്തി 
അവന്ര ലയാഗ്രകുയം പ്രാപ്രകുമാക്കുന്നകു. അവരകുന്െ 
നതിേ എത്ര അനുഗ്രഹതിക്ന്പ്ട്താണക്! കര്ത്ാവതി
ന്റെ മാതൃകയതിേൂന്െയകുയം അവന്റെ വചനത്തിേൂന്െ 
കൃപയതിേകുയം സത്ത്തിേകുമകുള്ള അഭ്ാസത്തിേൂന്െ
യകുയം അവരകുന്െ വ്ഗീന്ണ്ടെകുപ്കുകാരന്റെ സ്ഭാവസാദൃ
ശ്ത്തില് പകുതതിയ ജ്ഗീവതിതത്തിലേക്ക് ഉയരകുകയകുയം 
രാജ്ത്തിനുയം രാജ്ത്തിന്േ അവരകുന്െ ഉയതിര്പ്തിനുയം 
ലയാഗ്രാക്ന്പ്െകുകയകുയം ന്ചയ്കുന്നകു. അന്ത, ഉയതി
ര്ന്ത്ഴകുലന്നല്ക്കുന്ന സകേ മനുഷ്രാശതിയകുയം ദദ
വത്തിന്റെ നതിേവാരമാണക് ഏക നതിേവാരയം എന്നക് 
മനസ്തിോക്കുയം.
നമ്മുചെ കര്ത്ാവിചറെ മെങ്ിവരവിചറെ സമേയം

നമ്കുന്െ കര്ത്ാവതിന്റെ മെങ്ങതിവരവതിന്റെ സമയ
ന്ത് സയംബന്തിച്ക് അഥവാ സാന്നതിദ്ധ്ന്ത് (ഗ്ര്ഗീക്ക്, 
പ�ൂസതിയ) സയംബന്തിച്ക് അതക് സാമൂഹതികമായ പ്ര
ക്കുബ്തയകുന്െ സമയത്ക് രഹസ്ത്തിോയതിരതിക്കുയം 
പ്രത്ക്മാവകുക എന്നക് നതിരവധതി തതിരകുന്വഴകുത്കുകള് 
ന്ത�തിവായതി ഉണ്ടക് (1 ന്തസ്. 5:1-4). ന്പാതകുവായതി 
പ�ഞ്ഞാല്, ക്തിസ്കു മകുഖ്പ്രതതിനതിധതിയായതിരതിക്കുന്ന 
ദദവരാജ്യം, ആദാമതിന്റെ പാപവ്ഗീഴ്ചയക് ക്കു ലശഷയം 
ഏഴാമന്ത് ആയതിരാമാണ്ടതില് സയംഭവതിക്കുന്മന്നക് 
ദബബതിള് പഠതിപ്തിക്കുന്നകു.

ന്യശ. 2:2 ല് ഇങ്ങന്ന പ�യകുന്നകു, “അന്്യകതോല
്ന് യത�തോവയകട ആലയമള്ള പരവ്വതം പരവ്വതങ്ങ
ളുകട ശിഖര്ില് സ്തോപിതവം കുന്നുകള്ക്കു മീകത 
ഉന്തവമതോയിരിക്കും; സകല ജതോതികളും അതിതലക്ന് 
ഒഴുകികച്ല്ം.” എബ്ായ ഭാഷയതില് 
അ്്കാേത്ക് എന്ന പദപ്രലയാഗയം 
നാ�കുക�കുന്െ അ്്നാ�തില് എന്നകുയം 
അര്ത്ഥയം നല്കകുന്നകു. ആയതിരയം 
വര്ഷയം അെങ്ങകുന്ന ദദവത്തിന്റെ 
ദതിവസങ്ങ�തില് അവസാന നാള് 
എന്നാല്, ഏഴായം നാള് അഥവാ 
ഏഴാമന്ത് ആയതിരയം വര്ഷ കാേ
യ�വക് ആകായം (2 പന്ത്രാ. 3:8). ദദവത്തിന്റെ ഈ 
നാ�കുക�തില് ഒരകു നാള് നമ്കുന്െ ആയതിരയം വര്ഷ 
കാേയ�വാണക്. ദദവത്തിന്റെ സയംഖ്ാ വ്വസ്ഥ 
ഏഴക് എന്ന സയംഖ്ന്യ പേലപ്ാഴകുയം അവതരതിപ്തി
ക്കുന്നകു. “നാ�കുക�കുന്െ അ്്നാ�തില്” എന്നതക് 
ഏഴാമന്ത് ദതിവസമായ ആഴ്ചയതിന്േ അവസാന
ന്ത് ദതിവസമാണക്. ദദവത്തിന്റെ നാ�കുക�തില് ഒരകു 
ആഴ്ചന്യന്നാല് നമ്കുന്െ 7000 വര്ഷങ്ങള്ക്കു തകു

േ്മാണക്. അങ്ങന്ന ന്യശ. 2:2 സൂചതിപ്തിക്കുന്നതക് 
ഏഴാമന്ത് ആയതിരാമാണ്ടതില് ആയതിരതിക്കുയം ദദവയം 
ഭൂമതിയതില് തന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപതിക്കുന്നതക് എന്നാണക്. 
ഭൂമതിയകുന്െ ചരതിത്രയം ലകാെതിക്ണക്തിനക് വര്ഷങ്ങ
�കുലെതാന്ണങ്തിേകുയം ഭൂമതിയതില് മനുഷ്ന്റെ ചരതിത്രയം 
ആദാമതിന്റെ സൃഷ്തി മകുതല് 6000 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് 
അല്പയം മാത്രന്മ കൂെകുതേകുള്ളകു എന്നകു ദബബതിള് 
കാേക്ണക്കുകള് ലബാധ്ന്പ്െകുത്കുന്നതായതി നായം 
വതിശ്സതിക്കുന്നകു. ആദാമതിന്റെ പാപവ്ഗീഴ്ചയതില് തകുെങ്ങതി, 
അവന്റെ യഥാര്ത്ഥ മരണശതിക്ാവതിധതിയതില് തകുെങ്ങതി 
ഏഴാമന്ത്താണക് ഈ ദതിവസയം അതായതക് ദദവയം 
യതിസ്ാലയേതിനക് ശാബ്ബത്ക് ദതിവസമായതി ക്മ്ഗീകരതിച്തി
രതിക്കുന്ന ഏഴായം നാ�തിനക് തകുേ്യം. അവരകുന്െ ആ�ക് ദതി
വസന്ത് കഠതിനാധ്ാനത്തിനു ലശഷയം ഏഴായം ദതിവസയം 
വതിശ്രമതിച്കുന്കാണ്ടക് അതതിന്ന അവര് വതിശകുദ്ധമായതി 
കാലക്ണമായതിരകുന്നകു.

മനുഷ്വര്ഗയം പാപത്തിന് ക്ഗീഴതില്, ശാപത്തിന് 
ക്ഗീഴതില് പ്രതതിരൂപമായ ആ�ക് ദതിവസങ്ങ�തിേകുയം കഠതിന
മായതി അദ്ധ്ാനതിച്കുയം കനത് ഭാരയം ചകുമന്നകുയം ഇരകുന്നകു 
(മത്ാ. 11:28; ല�ാമ. 8:20-22). ഇതക് അദ്ധ്ാനത്തിന്റെ 
ആ�ക് ദതിവസങ്ങ�ാല് ചതിത്ര്ഗീകരതിച്തിരതിക്കുന്നകു. ഈ 
ഓലരാ ദതിവസവകുയം ആയതിരയം വര്ഷങ്ങള് അെങ്ങകുന്ന
താണക്. എന്നാല് ശാപത്തില് നതിന്നകുള്ള സ്സ്ഥത
യകുന്െ ദതിവസമായതി, മഹാ ശബ്ബത്ക് ദതിനമായതി കഷ്
പ്ാെകുക�കുന്െയകുയം കഠതിനാധ്ാനങ്ങ�കുന്െയകുയം പതിന്നാന്േ 
സഹസ്ാബ്യം വന്ന്നത്കുയം. ഈ ദതിനത്തില് മാനവകകു
േയം അവരകുന്െ അനതിവാര്മായ ലവദനകല�ാന്ൊപ്യം 

പാപയം, ന്ത്ക്, മരണയം എന്നതിവയതില് നതിന്നകുയം സ്സ്ഥത 
ലനെകുയം. ന്യശ. 2:2-4 വന്ര സൂചതിപ്തിക്കുന്നതായ, 
നാ�കുക�കുന്െ അ്്നാ�ായ, ഏഴാമന്ത് ആയതി
രാമാണ്ടായ, പ്രതതിരൂപാത്ക ശബ്ബത്ക് ദതിനയം ഇതകു 
തന്ന്ന. ആദാമതിന്റെ വ്ഗീഴ്ചയതില് നതിന്നകു തകുെങ്ങതി ഏഴാമ
ന്ത് ആയതിരമാണ്ടതിോണക് രാജ്യം സ്ഥാപതിലക്ണ്ടതക് 
എന്നക് പഠതിപ്തിക്കുന്ന ഈ തതിരകുന്വഴകുത്ക്, രാജ്യം 
സ്ഥാപതിച്ക്, മരതിച്വരകുയം ജ്ഗീവതിച്തിരതിക്കുന്നവരകുമായ 

ലോകാരയംഭയം മകുതല് ഇന്നകുവന്രയകുയം സയംഭവതിച്തി
ട്തില്ലാത്തകുയം ഇനതി ലമല് സയംഭവതിക്ാത്തകുമായ 

വേതിയ കഷ്യം അന്നകുണ്ടാകകുയം. ആ നാ�കുകള് 
ചകുരകുങ്ങാതതിരകുന്നാല് ഒരകു ജഡവകുയം രക്തിക്ന്പ്
െകുകയതില്ല; വൃതന്ാര് നതിമതിത്ലമാ ആ നാ�കുകള് 

ചകുരകുങ്ങകുയം. മത്ായതി 24:21-22
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മനുഷ്കകുേത്തിനക് യഥാസ്ഥാപനയം നല്കകുവാന് 
ക്തിസ്കു മെങ്ങതിവരകുന്ന കാേവകുയം ഇതാന്ണന്നക് സൂചതി
പ്തിക്കുന്നകു (അന്പ്ാ. 3:19-21; 15:14-17; ദാനതി. 7:13,14; 
ന്യശ. 35:1-10)

പ്രതതിരൂപാത്ക ശബ്ബത്തിന്റെ ആരയംഭത്തില് തന്ന്ന 
ഭൂമതിയതില് തന്റെ ആധതിപത്യം സ്ഥാപതിക്കുവാനുയം, 
ലോകയം ഇലന്നവന്ര അ�തിഞ്ഞതിട്തില്ലാത് മഹാസമാ
ധാനയം വരകുത്കുവാനുയം ശബ്ബത്തിന്റെ കര്ത്ാവായകുയം, 
സ്സ്ഥത വരകുത്കുന്നവനായകുയം ലയശകു മെങ്ങതി വലര
ണ്ടതകുണ്ടക് (േൂന്ക്ാ. 6:5; മത്ാ. 11:28). ദദവവകുയം 
മനുഷ്നുയം, മനുഷ്നുയം മനുഷ്നുയം തമ്തിേകുള്ള ലലേ
ശകരവകുയം അസ്സ്ഥജനകവകുമായ ശത്രകുതയകുന്െ 
അനുഭവത്തിന്റെ ആ�ായതിരയം വര്ഷങ്ങള്ക്കു ലശഷയം 
പാപത്തിന്റെ ശക്തികള് ന്വല്ലകുവതി�തിക്ന്പ്െകുകയകുയം 
പ�തിച്കു മാ്ന്പ്െകുകയകുയം ന്ചയ്ന്പ്െകുല്ാള് കൂെകുതല് 
പ്രലക്ാഭങ്ങ�തിേൂന്െ യകുയം ലപാരാട്ങ്ങ�തിേൂന്െയകുയം 
മാത്രന്മ സമാധാനയം ദകവരതികയകുള്ളകു. പൂര്ണ്ണ 
സമാധാനയം ലനെകുക എന്നതക് ത്ഗീര്ച്യായകുയം ഒരകു 
നെപെതിക്മമാണക്. അതക് പൂര്ത്്ഗീകരതിക്കുവാന് രാജ്
ത്തില് ആയതിരമാണ്ടക് ന്ഗീണ്ടകുനതില്ക്കുന്ന ക്തിസ്കുവതിന്റെ 
മാദ്ധ്സ്ഥ വാഴ്ച അനതിവാര്മാണക്.

രണ്ടായം വരവതിന്റെ കാേത്ക് നെക്കുന്ന മഹാകോ
പങ്ങള് ദബബതിള് വ്ക്മായതി മകുലന്നാട്കു വച്തിട്കുള്ള 
ആശയമാണക്. ഇതക് ദാനതി. 12:1 ല് മനുഷ്രകുന്െ മഹാ
പ്രഭകുവായ മ്ഗീഖാലയോയതി ലയശകുവതിന്ന ചതിത്ര്ഗീകരതിച്കു
ന്കാണ്ടക് പ്രസ്ാവതിച്തിരതിക്കുന്നകു. കൂൊന്ത ലയശകുവകുയം 
ഈ കകുഴപ്ന്ത് ഇതകുവന്ര സയംഭവതിച്തിട്തില്ലാത് വേതിയ 
കഷ്ന്മന്നക് വതിവരതിക്കുന്നകു (മത്ാ. 24:21).

പാപത്തിന്റെ ശക്തികന്�ല്ലായം വേതിയ പ്രതതിലയാ
ഗതിയായ സാത്ാനാല് നയതിക്ന്പ്െകുന്നകു. അവന്റെ 
സ്ാധ്ഗീനന്ത് മകു�കുന്ക പതിെതിക്കുവാനുയം, വരകുവാനതിരതി
ക്കുന്ന രാജ്ന്ത് തെകുക്കുവാനുയം തന്റെ ശക്തിന്യ 
അവന് ഉപലയാഗതിക്കുന്നകു. “എതന്തോടന് തെതോൈിച്ചു 
കകതോള്ക; ഞതോന് നിനക്ന് ജതോതികകെ അവകതോശ
മതോയം ഭൂമിയകട അറ്റങ്ങകെ ദകവശമതോയം തരും” 
എന്നക് സങ്്ഗീ. 2:8 ല് പ്രവാചകന് സയംലബാധന ന്ച
യക് തതിരതിക്കുന്ന നമ്കുന്െ കര്ത്ാവായ ലയശകു ന്ഗീതതിയകു
ള്ള അവകാശതിയായതി ഭൂമതിയകുന്െ ആധതിപത്ത്തിലേക്ക് 
മെങ്ങതിവരകുല്ാള് ഈ ന്കാള്ളക്ാരന്ന നതിഷക് ക്ാസ
നയം ന്ചയ്കുക എന്നതാവകുയം പ്രഥമ േക്്യം. രാജ്ങ്ങന്� 
ഈ കാേത്ക് ഭരതിക്കുന്ന നതിയമവതിരകുദ്ധ സ്ഥാനത്കു
ള്ളവനായ സാത്ാന്റെ കകുെതിയതി�ക്േതിന്നക്കു�തിച്ക് 
പ്രത്ഗീകാത്കമായതി പ�യകുല്ാള് വ്ഗീെകുയം ലകാപ്കുയം 

കവരകുന്നതതിനു മകുന്പക് പതിെതിച്കുന്കലട്ണ്ടതായ ഒരകു 
“ബേവാനായതി” അവന്ന ലയശകു ചതിത്ര്ഗീകരതിച്തിരതിക്കു
ന്നകു (മര്ന്ക്ാ. 3:27). അങ്ങന്ന അവരകുന്െ ലനതാവക് 
തെവതിോയതതിനു ലശഷയം സാത്ാന്റെ ദാസന്ാരകുന്െ 
ഇെയതില് പരതിണതിതഫേമായതി ശക്തിവതിഷമതകള് 
ഉണ്ടാകകുകയകുയം – “രാജ്യം തന്നതില് തന്ന്ന ഛതിദ്തിക്കു
കയകുയം” – അതക് അവന്റെ പകയകുള്ള വതിശാേമായ 
വ്വസ്ഥയകുന്െ അധഃപതനത്തിനു കാരണമാവകുക
യകുയം ന്ചയ്കുയം.

രാജ്യം വളചര അടുചത്ത്ിേിരിക്കുന്നു
നമ്കുന്െ കര്ത്ാവതിന്റെ വരവതിന്ന അെയാ�ന്പ്

െകുത്കുന്ന മന്്ാരകു പ്രലത്കതയാണക് പ്രവചതിച്തിട്കു
ള്ളതകുലപാന്േ അലനകര് അലങ്ങാട്കുയം ഇലങ്ങാട്കുയം 
ഓെകുയം (ദാനതി. 12:4) എന്നതതിന്ന അന്ര്ത്ഥമാക്കുന്ന 
തരത്തില് സഞ്ാരത്തിന്റെയകുയം സയംസാര ലവഗതയകു
ന്െയകുയം വര്ദ്ധനവതിന്നാപ്യം ശാസ്സ്ത്തിേകുയം സാലങ്തതി
കവതിദ്യതിേകുമകുള്ള ദവജ്ഞാനതിക വതിപ്ലവയം. നമ്കുന്െ 
ഈ കാേത്തിന്േ സഞ്ാര വതിപ്ലവയം കാേക്ലമണ 
“സമദ്രം കവള്ളം കകതോണ് നിറഞ്ിരിക്കുന്തുതപതോ
കല ഭൂമി യത�തോവയകട പരിജ്തോനം കകതോടെന് 
പൂരണ്മതോയി്ീരുന്” “ആതഗതോെ ഗ്തോമം” എന്ന 
ആശയന്ത് വതിശ്ാസലയാഗ്മാക്കുന്നകു (ന്യശ. 11:9).

ഇങ്ങന്ന വേതിയ അ�വതില് സഞ്ാരലവഗതയകുയം 
ആശയവതിനതിമയത്തിന്റെ സൗകര്വകുയം വര്ധതിച്തിരതിക്കു
കയകുയം ന്ചയക് തതകുമൂേയം സമൂഹയം വേതിയ അ�വതില് 
അസ്സ്ഥമാണക്. കൂൊന്ത ഈ ലോകരാജ്ങ്ങ�കു
ന്െ നതിഷക് ക്ാസനത്തിന്റെ തയ്ാന്�െകുപ്ക് ഘട്ങ്ങള് 
നായം കാണകുന്നകു. ഭൂമതിയകുന്െ ഒര്ത്കു നതിന്നകുയം മല് 
അ്ത്തിലേക്കുള്ള പരതിധതിയതില്ലാത് ആശയവതിനതിമ
യത്തിന്റെ ഈ കാേത്ക് ദകുഷക് പ്രവര്ത്തിക�കുന്െയകുയം, 
രാഷക് ് ്ഗീയ നുഴഞ്ഞകുകയ്ങ്ങ�കുലെയകുയം, സാമൂഹതിക 
അന്ഗീതതിയകുന്െയകുയം, സാ്ത്തിക വഞ്നയകുന്െയകുയം, 
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മതപരമായ കാപെ്ങ്ങ�കുന്െയകുയം ദതിനയംപ്രതതിയകുള്ള 
ന്വ�തിന്പ്െകുത്േകുക�ാല് നായം ആക്മതിക്ന്പ്ട്കുന്കാ
ണ്ടതിരതിക്കുന്നകു. ഈ കാേത്തിന്േ അവസ്ഥകന്� 
– ജാതതിക�കുന്െ ദകുരതിതയം, ഭൂമതിയതില് സയംഭവതിക്കുന്ന 
കാര്ങ്ങ�ാല് മനുഷ്ന്റെ ഹൃദയങ്ങള് തകരകുന്നതക് 
– മകുന്കൂട്തി സകുചതിപ്തിച്കുന്കാണ്ടക് നമ്കുന്െ കര്ത്ാവക് 
ഈ അനുഭവങ്ങ�തില് ജ്ഗീവതിക്കുന്നവലരാെക് പ്രത്ക്ത
ലയാന്െ സയംസാരതിച്കു : “ഇതു സംഭവിച്ചു തുടങ്ങത്തോള് 
നിങ്ങളുകട വീകടെടുപ്ന് അടുത്തുവരുന്തുകകതോണ് 
നിവരന്നു തല കപതോക്കുവിന്” (േൂന്ക്ാ. 21:25-28).

വരകുവാനതിരതിക്കുന്ന രാജ്ത്തിന്റെ സ്ഥാപനയകുന്െ 
നതിശ്തിതത്ഗീയതതിന്യകകു�തിച്ക് നമകുക്�തിവതിന്ല്ലങ്തിേകുയം, 
ഈ നാ�തിന്േ സയംഭവങ്ങ�നുസരതിച്കു വതിേയതിരകുത്കു
ല്ാള് ദദവ്ഗീകപദ്ധതതി ശരതിയായ സമയക്മത്തി
ോന്ണന്നകു നമകുക്ക് മനസ്തിോക്ായം.  കാേേക്ണ
ങ്ങ�തില് പ്രധാനമായവയാണക്, യഹൂദജനതയകുന്െ 
പാേസ്്ഗീനതിലേക്കുള്ള മെങ്ങതിവരവകുയം, 1948 ല് യതി
സ്ാലയല് എന്ന രാസ്ഷ്ത്തിന്റെ രൂപ്ഗീകരണവകുയം. 
മന്്ാരകു ചരതിത്രപരവകുയം വ്ക്വകുമായ കരകുന്ഗീക്യം 
ന്മയക് 14, 2018 ല് പ്രസതിഡറെക് ന്ഡാനാള്ഡക് ്യംപക് 
യതിസ്ാലയേതിന്റെ തേസ്ഥാനമായതി ന്യരകുശലേമതിന്ന 
അയംഗ്ഗീകരതിച്തകുയം അവതിന്െ US നയതന്തകാര്ാേയയം 
തകു�ന്നതകുമാണക്.

പാസ്റ്റര് �സ്േതിന്റെയകുയം, ലജാണസന്റെയകുയം, ലജാ�തി
യകുന്െയകുയം കൂൊന്ത അവരകുന്െ പ്രലത്ക സഹായതിക
�കുന്െയകുയം നതിര്ല്ദേശത്തിനു ക്ഗീഴതില് നമകുക്ക് ദബബതിള് 
ചരതിത്രത്തിന്റെയകുയം കാേയ�വകുക�കുന്െയകുയം യകുക്മായ 
ഉപലദശങ്ങ�കുണ്ടക്. ഇപ്രകാരയം തന്ന്ന പകുരാതന വ്ഗീര
ന്ാരകുന്െയകുയം, ന്ച�തിയാട്തിന്കൂട്ത്തിന്റെയകുയം, മഹാപകുരകു
ഷാരത്തിന്റെയകുയം, യകുവവ്ഗീരന്ാരകുന്െയകുയം ഗണങ്ങ�കുന്െ 
പൂര്ണ സയംഖ് തതികഞ്ഞതിരതിക്കുന്നതായതി നമകുക്ക് 
മനസതിോക്കുവാന് സാധതിക്കുന്നകു. മകുലന്ന്മെഞ്ഞക് 
വ�ര്ച് പ്രാപതിക്കുന്ന സത്ത്തിേൂന്െ സലഹാദരന് 
ലജാ�തി ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാവതിന്യക്കു�തിച്ക് 
ഈ പ്രസ്ാവനയതിേൂന്െ പ�യകുന്നകു: “മഹാപകുരകുഷാ
രത്തിന്റെ ഭൂമതിയതിന്േ വാഴ്ചയക് ക്കു ലശഷയം, തന്റെ 
ജനങ്ങ�കുന്െ ആവശ്ത്തിന്നാത്ക് ഒരകു ലനതാവതിന്റെ 
അഭാവത്തില് യഥാകാേസത്ത്തിന്റെ പ്രകാശനയം 
ഇല്ലാന്ത ഇരകുട്തില് അേഞ്ഞകുതതിരതിയകുവാന് തന്റെ 
ജനന്ത് അനുവദതിക്യതില്ല. അരതിക്ല്ലവേക്ാരകു
ന്െ കാരകുണ്ത്തിനായതി സകുരക്തിതരല്ലാന്ത അവന് 
അവന്ര ഉലപക്തിക്യതില്ല. നമ്കുന്െ ലവേയതില് മാ്യം 
വരകുത്കുവാന് അവന് അനുവദതിക്യകുമതില്ല."

എപ്തിഫനതി പാ�യ സമര്പ്തിതര് എന്ന ഗണയം 
ആലത്ാതക്പാദതിതരായ ഒരകു ഗണയം അല്ലാന്യന്നകുയം 
എന്നാല് ആത്പ്രകാശതിതരായ യഥാസ്ഥാപനപൂര്വ്വ 
ബസതിേതിയ (രാജ്സ്ഥാപന) സമര്പ്തിത ഗണമാന്ണ
ന്നകുയം നായം മനസതിോക്കുന്നകു (PT ’70, pp. 59,60) 
അവര് “ക്തിസ്കുലയശകുവതിന്േ വതിശ്ാസത്ാല്" “ദദ
വമക്ള്” ആയതി കരകുതന്പ്ട്തിരതിക്കുന്നവരകുയം (ഗോ. 
3:26); മരണത്തില് നതിന്നകു ജ്ഗീവങ്ലേക്ക് കെന്നവ
രായതി” താല്ക്ാേതികമായതി കരകുതന്പ്ട്വരകുമാണക് 
(ലയാഹ. 5:24). ക്ാസതി ഇേക്തിന്േ ഏ്വകുയം ഉയര്ന്ന 
ഗണയം എന്ന നതിേയതില് അബ്ഹാമതിന്റെ സഹസ്ാബ് 
പൂര്വ്വ സ്തതിയതില് അവന്ര ഉള്ന്പ്െകുത്തിയതിട്കുണ്ടക്. 
ഓലഫല് കകുന്നതിനാല് ചതിത്ര്ഗീകരതിക്ന്പ്െകുന്ന എപ്തിഫ
നതി പാ�യ സമര്പ്തിതര്, ന്യരകുശലേമതിന്േ താഴക് വര
യാല് ചതിത്ര്ഗീകരതിക്കുന്ന ലശഷതിക്കുന്ന ക്ാസതി ഇേ
ക്തിലനക്ാ�കുയം, തതിരന്ഞ്ഞെകുക്ന്പ്ൊത്വന്രക്ാ�കുയം 
ഉയര്ന്ന ഗണമാണക്. സലഹാദരന് ലജാണസന്  ഇതക് 
E 16, p. 283 ല് (E4, p 321 താരതമ്യം ന്ചയ്കുക). സൂ
ചതിപ്തിക്കുന്നകു; അവതിന്െ നായം ഇങ്ങന്ന വായതിക്കുന്നകു: 
“പട്ണത്തിന്റെ താഴക് വരകള് രാജ്ത്തിന്റെ പ്രജകന്� 
– യഥാസ്ഥാപനവര്ഗന്ത് – പ്രതതിനതിധ്ഗീകരതിക്കുന്നകു.”

എപ്തിഫനതി പാ�യ സമര്പ്തിതന്രക്കു�തിച്കുള്ള വ�
ര്ച് പ്രാപതിക്കുന്ന സത്ത്തിന്റെ അധതികമായ കാര്
ങ്ങള്, തന്റെ സമര്പ്തിത ജനത്തിന്റെ അഞ്ാമന്ത് 
ഗണത്തിനുള്ള തന്റെ കരകുതന്േന്നലപാന്േ തന്റെ 
ജനത്തിന്റെ വതിശ്ാസത്തിന്റെ ശക്്ഗീകരണത്തിനായതി 
തക്സമയത്ക് നല്കതിയതിട്കുള്ളതതിനായതി ദദവത്തിനു 
നന്തി പ�യകുന്നകു. വ�ര്ച് പ്രാപതിക്കുന്ന സത്ത്തിന്റെ 
മന്്ല്ലാ ഭാഗങ്ങന്�യകുയം ലപാന്േ ഇതകുയം പ്രതതിലയാഗതിയകു
ന്െ ആക്മണത്തിനു ക്ഗീഴതില് വരകുന്മന്നക് ഞങ്ങള് അ�തി
യകുന്നകു. തന്റെ ജനത്തിന്റെ ആവശ്ങ്ങള്ന്ക്ാത്ക് 
നമ്കുന്െ കര്ത്ാവക് എത്തിച്കുനല്കകുന്ന "തക്കാേ 
ആഹാരന്ത്” സാത്ാന്നന്നകുയം എതതിര്ക്കുന്നകുണ്ടക്.

 

നിടറെ രാജ്യടും വകരണകമ, നിടറെ ഇഷ്ടും  

സ്ര്ഗ്ഗത്ികേകപാടേ

ഭൂമിയിലടും ആകകണകമ
മത്ായി 6:10
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2020 ചറെ പ്രഭാതത്ിയ�ക്കുള്ള പ്രതിജ്ഞ
RESOLVE FOR THE MORNING OF 2020

“നീ സംവത്സരക് നികറെ നന്കകതോടെന് കിരീടം ചൂടിക്കുന്നു”

ഓലരാ വര്ഷാ്്ത്തിേകുയം കര്ത്ാവതിന്റെ 
ജനങ്ങള് തങ്ങള് അനുഭവതിക്കുന്നതായ 

കാരകുണ്ങ്ങന്�യകുയം അനുഗ്രഹങ്ങന്�യകുയം സ്യയം 
വതിേയതിരകുലത്ണ്ടതകുയം, ഓലരാ വര്ഷാ്്ത്തിേകുയം 
അനുഭവങ്ങ�കുന്െ താരതമ്പഠനയം നെലത്ണ്ടതകുയം 
അനതിവാര്മാണക്. അന്ത, ജ്ഗീവതിതത്തിന്േ സൂര്പ്ര
കാശന്ത് എന്നതകുലപാന്േ ന്കാെകുങ്ാ്കുകന്�യകുയം 
സല്ാഷങ്ങന്�ന്യന്നലപാന്േ ദകുഃഖങ്ങന്�യകുയം, 
പകുഞ്തിരതികന്�ന്യന്നലപാന്േ കണ്ണകുന്ഗീരകുകന്�യകുയം 
നമകുക്ക് ഓര്മ്തിക്ായം. പകുതകുവത്സരയം ഉത്സാഹലത്ാന്െ 
ആരയംഭതിക്കുവാന് അതകു നന്മ് സഹായതിക്കുയം. നമ്കുന്െ 
ഭാഗത്കു നതിന്നകുമകുള്ള ശരതിയായ തതിരതിഞ്ഞകുലനാട്യം 
കഴതിഞ്ഞകാേ അനുഗ്രഹങ്ങള്ക്കുള്ള ഹൃദയയംഗമമായ 
കൃതജ്ഞതയകുയം ജ്ഗീവന്റെ പകുതകുക്ത്തില് നെക്കുന്ന
തതിനുള്ള അവസരമായതി ഭാവതിയതില് കൂെകുതല് പ്രത്ാ
ശയതില് നെക്കുന്നതതിനക് നന്മ് ഉത്സാഹതിപ്തിക്കുന്നതകുയം 
ആയതിരതിലക്ണയം. ല�ാമ. 12:2 ഇതതിനു നമകുക്ക് പ്രലചാ
ദനയം നല്കകുന്നകു, “നന്യം പ്രസതോൈവം പൂരണ്തയമ
ള്ള ദൈവ�ിതം ഇന്കതന്നു തിരിച്റിതയടെതിനു 
മനസ്സു പുതുക്ി രൂപതോന്രകപ്ടുവിന്.”

ഓലരാ വര്ഷാരയംഭത്തിേകുയം പ്രതതിജ്ഞകള് എെകു
ക്കുന്നതക് ഒരകു നല്ല പ്രവര്ത്തിയാന്ണന്നക് ഞങ്ങള് 
ദബബതിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡക് മതിനതിസ്ട്്ഗീസക് (LHMM) 
വതിശ്സതിക്കുന്നകു. എന്നതിരകുന്നാേകുയം ദതിനയംപ്രതതി ശ്രദ്ധ
ലയാന്െ പാേതിലക്ണ്ടതായ ചതിേ ലനര്ച്കള്, നായം 
ദതിവലസന പ്രഭാതനതിര്ണ്ണയയം വായതിക്കുന്നതതില് നമകു
ക്കുണ്ടക്. രാത്രതിയകു�ക്ത്തിനു ലശഷയം ദദവന്ത്യകുയം 
അവന്റെ സമര്പ്തിതരായ മക്ന്�യകുയം ലസവതിക്കുവാ

നുള്ള മന്്ാരകു ദതിവസത്തിനായതി ഉലന്ഷലത്ാന്െ 
ഉണരകുയം എന്നകുള്ള ന്ായമായ പ്രത്ഗീക്ലയാെകു കൂെതിയ 
ഉ�ക്യം യലഹാവ നല്കകുന്മന്ന പ്രത്ാശലയാന്െയാ
ണക് നായം ഉ�ങ്ങാന് ലപാകകുന്നതക്. പകുതതിയ ദതിവസയം 
“യത�തോവ എനിക്കു കെയന്ത സകല ഉപകതോരങ്ങ
ള്ക്കും ഞതോന് അവനന് എന്തു പകരം കകതോടുക്കും?” 
എന്ന ലചാദ്ലത്ാന്െ ആരയംഭതിക്കുല്ാള് പ്രഭാത
നതിര്ണ്ണയത്തില് ഉള്ളതായ പ്രതതിജ്ഞകള് നമ്കുന്െ 
മനസ്കുക�തില് പ്രഥമസ്ഥാനത്കുണ്ടായതിരതിക്ണയം. 
നമകുക്കുള്ള സകേവകുയം കര്ത്ാവതിനു സമര്പ്തിക്കുവാന് 
നായം പ്രതതിജ്ഞ ന്ചയ്ണയം. നമ്കുന്െ സമയയം, നമ്കുന്െ 
താേ്ക്, നമ്കുന്െ സ്ാധ്ഗീനയം, നമ്കുന്െ സ്ത്ക്, 
നമ്കുന്െ ആലരാഗ്യം, നമകുക്കുള്ള സകേവകുയം കര്ത്ാ
വതിനര്പ്തിക്ണയം. നമകുക്കുള്ള ഉത്മ മാതൃകയായ 
കര്ത്ാവായ ലയശകു തനതിക്കുള്ളന്തല്ലായം സ്ര്ഗ
സ്ഥനായ പതിതാവതിനക് അര്പ്തിച്കു; നാമകുയം അങ്ങന്ന 
ആയതിരതിലക്ലണ്ട!

“ഞതോന് രക്യകട പതോനപതോത്രം എടുക്കും” എന്നക് 
നമ്കുന്െ പ്രതതിജ്ഞയതില് പ�യകുന്നകു. അങ്ങന്ന സങ്്ഗീ
ര്ത്നക്ാരനായ ദാവ്ഗീദക് ദദവത്തിന്റെ നന്യകുന്െ 
മഹത്ായ വതിേമതതിപ്കു ദകന്ക്ാണ്ടകു. കര്ത്ാവതി
ങ്ല് നതിന്നകു േഭതിച് അനുഗ്രഹങ്ങള്ക്ക് നന്തിയകുള്ള 
വതിേമതതിപ്കുള്ള ഒരകു ഹൃദയയം അവനുണ്ടായതിരകുന്നകു
ന്വന്നക് അവന്റെ സങ്്ഗീര്ത്നങ്ങ�തില് നതിന്നകുയം വ്
ക്മാണക്. “രക്യകട പതോനപതോത്രം” എെകുക്കുവാന് 
ദാവ്ഗീദക് ത്ഗീരകുമാനതിക്കുല്ാള് കര്ത്ാവക് തനതിന്ക്
്ാലണാ അനുലയാജ്മായതി കരകുതതിയതിരതിക്കുന്നതക് 
അവ എന്്ല്ലായം അനുഭവങ്ങ�ായതിരകുന്നാേകുയം ഞാന് 
അതക് സ്്ഗീകരതിക്കുന്മന്നാണക് അവന് ത്ഗീരകുമാനതിച്തക് 
എന്നകു നമകുക്കു മനസ്തിോക്ായം. താന് യലഹാവയകു
ന്െ വതിശ്സ്നായ ദാസനായതി തകുെരകുവാന് അവന് 
കര്ത്ാവതിലനാെക് ആത്വതിശ്ാസലത്ാന്െ അലപക്തി
ച്കുന്കാണ്ടതിരകുന്നകു! “കര്തോവികറെ സകല ജനവം 
കതോണകക" യലഹാവയക് ക്ക് തന്റെ ലനര്ച്കന്� 
അര്പ്തിക്കുവാന് ദാവ്ഗീദക് ഒരകുക്മകുള്ളവനായതിരകുന്നകു. 
മാത്രവകുമല്ല ദദവഹതിതയം നതി�ലവ്കുന്നതതില് തന്ന്ന 
സല്ാഷതിപ്തിക്കുവാന് അനുവദതിക്കുന്ന ഒരവകാശ
മായതിട്ാണക് അവന് ഇതതിന്ന കരകുതതിയതിരകുന്നതക്. ഒരകു 

സങ്ീ. 65:11
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രക്കര്ത്ാവക് താന് ന്ചയ്ത ഉപകാരങ്ങള്ക്ക് തന്റെ 
കകുട്തിയതില് നതിന്നകുയം നന്തിയകുയം വതിേമതതിപ്കുയം സ്്ഗീകരതി
ക്കുവാന് ആഗ്രഹതിക്കുന്നതകുലപാന്േയാണക് തന്റെ 
മഹത്ായ രക്ന്യയകുയം നമകുക്കുലവണ്ടതി വേതിയ 
വതിേന്കാെകുത്ക് സ്ാദതിച് തന്റെ ലനേഹത്തിന്റെ 
സമ്ാനന്ത്യകുയം നായം സ്്ഗീകരതിക്കുന്നതതിന്ന ദദവയം 
ലനാക്തിക്ാണകുന്നതക്. അതതിനാല് വ്ഗീന്ണ്ടെകുപ്കുകാര
നായ ക്തിസ്കുവതിേകുള്ള വതിശ്ാസത്ാല് നായം അവന്റെ 
വതി�തി അനുസരതിക്കുകയകുയം രക്യകുന്െ പാനപാത്രയം 
എെകുക്കുകയകുയം ന്ചയ്കുയം.

നമ്ള് ദാവ്ഗീദതിന്നലപ്ാന്േ നമ്കുന്െ ശര്ഗീരങ്ങന്� 
ജ്ഗീവനുള്ള യാഗമായതി സമര്പ്തിക്ണയം. ഇതാണക് നായം 
ന്ചലയ്ണ്ടതായ ന്ായമായ ഒലരന്യാരകു കാര്യം. 
എല്ലാ യഥാര്ത്ഥ ഉത്മ ഹൃദയത്തിന്േയകുയം ദയയകു
ന്െയകുയം ലനേഹത്തിന്റെയകുയം ഫേയം ന്വ�തിവാക്കുന്ന 
തന്തതിയാണക് നന്തിയര്പ്ണയം. അലതാന്ൊപ്യം കകുേ്ഗീ
നമായ പ്രവര്ത്തിന്യക്ാ�കുയം ഉന്നതമായ ഉല്ദേശ്
ങ്ങന്�ക്ാ�കുയം മാധകുര്ലമ�തിയതകുയം പ്രലചാദതിപ്തിക്കു
ന്നതകുമായ മന്്ാരകു സയംഗ്ഗീതവകുമതില്ല. തങ്ങള്ക്കു 
ലവണ്ടതിയകുയം മ്കുള്ളവര്ക്കു ലവണ്ടതിയകുയം യഥാര്ത്ഥ 
കകുേ്ഗീനതയകുന്െയകുയം സാന്ാര്ഗതിക ലശ്രഷ്ഠതയകുന്െയകുയം 
സകേ കൃപക�കുയം വ�ര്ത്തിന്യെകുക്കുവാന് ദദവയം 
തന്റെ മക്ന്� അനുവദതിക്കുയം. ആയതതിനാല് നമകുക്കു 
ലനന്രയകുള്ള ലനേഹത്തിന്റെയകുയം കരകുണയകുന്െയകുയം 
സകേ പ്രവര്ത്തികന്�യകുയം നായം ശ്രദ്ധതിലക്ണ്ടതക് 
അനുലയാജ്മായ കാര്മാണക്. അതതിലനാന്ൊപ്യം 
നന്തിയകുയം വതിേമതതിപ്കുയം യഥാസമയയം മെക്തി നല്കകുവാ
നുയം കരകുതതിയതിരതിക്ണയം. അന്പ്ാസ്േനായ പൗന്ോസക് 
നന്മ് ഇങ്ങന്ന പ്രലബാധതിപ്തിക്കുന്നകു: “സത�തോൈര
ന്തോതര, ഞതോന് ദൈവ്ികറെ മനസ്സലിവന് ഓരപ്ിച്ചു 
നിങ്ങകെ പ്രതൈതോധിപ്ിക്കുന്തന്: നിങ്ങള് ബുദ്ിയള്ള 
ആരതോധനയതോയി നിങ്ങളുകട ശരീരങ്ങകെ ജീവനും 
വിശുദ്ിയം ദൈവ്ിനു പ്രസതോൈവമള്ള ജീവൈലി
യതോയി സമരപ്ിപ്ിന്. അതന് നിങ്ങളുകട ന്യതോയമള്ള 
ശുശ്രൂഷയതോകുന്നു” (ല�ാമ. 12:1).

പതിതാവതിനക് പൂര്ണ്ണമായതി സ്യയം അര്പ്തിക്കുന്ന
വര്ക്ായതി അവന് ഒരകു പ്രലത്ക വ്വസ്ഥ ഉണ്ടാ
ക്തിയതിട്കുണ്ടക്. അവന് അവര്ക്ായതി ഒരകുക്തിയതിട്കുള്ള 
അനുഭവങ്ങ�തില് ഒന്നാണക് “രക്യകുന്െ പാനപാത്രയം”. 
ഈ പാനപാത്രയം സ്്ഗീകരതിക്കുക വഴതിയായതി അവന്റെ 
പരതിപാേനത്തിേൂന്െ നമകുക്കു വരകുന്ന അനുഭവങ്ങ
ന്� നായം സ്്ഗീകരതിക്കുകയാണക് ന്ചയ്കുന്നതക്. അതക് 
സല്ാഷകരലമാ, ദകുഃഖകരലമാ, ലവദനാജനകലമാ, 

സകുഖദായകലമാ എ്കുതന്ന്നയകുയം ആയതിരതിക്ായം. 
അതക് നമ്കുന്െ വ്ക്തിപരമായ പാനപാത്രയം ആയതി
രതിക്കുല്ാള് തന്ന്നയകുയം അതക് അവന്റെ പാനപാത്ര
മാണക്. നായം യഥാര്ത്ഥത്തില് വതിശ്സ്രായതിരതിക്കുന്നകു
ന്വങ്തില് നന്തിലയാന്െയകുയം സല്ാഷലത്ാന്െയകുയം 
നായം നമ്കുന്െ പാനപാത്രത്തിന്റെ പങ്ക് സ്്ഗീകരതിക്കുയം.

യലഹാവ നമകുക്ക് പകര്ന്നകു നല്കതിയതിരതിക്കുന്ന 
പാനപാത്രയം നായം സ്്ഗീകരതിച്തിരതിക്കുന്നതതിേൂന്െ, വേതിയ 
വതിേ ന്കാെകുത്ക് നന്മ് വ്ഗീന്ണ്ടെകുത്തിരതിക്കുന്നവന്ന
ന്ന നതിേയതിേകുയം, അവന്റെ വേതിയ രക്ന്യ നമകുക്ക് 
പൂര്ണ്ണമായതി നെപ്ാക്തിത്രകുവാനുയം പൂര്ണ്ണമായതി 
നല്കകുവാനുയം ലയാഗ്ന്നന്ന നതിേയതിേകുയം “യത�തോവ
യകട നതോമം വിെിച്തപക്ിക്കുവതോന്” നായം അവകാശയം 
ലനെതിയതിരതിക്കുന്നകു. അന്ത, നമകുക്ക് നമ്കുന്െ സ്ൂര്ണ്ണ 
ദൃഢവതിശ്ാസയം അവനു നല്കായം. “യത�തോവയന്ക്കു 
ഞതോന് എകറെ തനരച്കകെ ഇതപ്തോള് അവകറെ 
സകല ജനവം കതോണകക കഴിക്കും”. ഇതതിന്നയകുയം 
ദദവയം ഒരകു നന്തിപ്രകാശനമായതി കണക്ാക്കുയം.  
സല്ാഷവകുയം ഉത്സാഹവകുമകുള്ള ലസവയായതി നമ്കുന്െ 
ഹൃദയങ്ങന്�യകുയം താേ്കുകന്�യകുയം ദദവത്തിനര്പ്തി
ക്കുക എന്നതക് അവന് ന്ചയ്ത സകേ നന്കള്ക്കുമകുള്ള 
ന്ായമായ പ്രതതിഫേമല്ല എന്നകുലണ്ടാ? അതതിനാല് 
അതക് നമകുക്ക് സല്ാഷലത്ാന്െയകുയം അലതാന്ൊപ്യം 
ത്ഗീക്ഷ്ണതലയാെകുയം ഉത്സാഹലത്ാെകുയം കൂന്െ ന്ചയ്ായം. 
എങ്തിേകുയം ഇതക് ഒരകു ന്ച�തിയ പ്രത്കുപകാരന്മ ആയതി
ത്്ഗീരകുകയകുള്ളകു. എന്നാേകുയം അതതിലനാന്ൊപ്മകുള്ള 
ലനേഹത്തിന്റെയകുയം ത്ഗീക്ഷ്ണതയകുന്െയകുയം അ�വക് നമ്കുന്െ 
നന്തിയകുന്െ അ�വതിന്ന സൂചതിപ്തിക്കുന്നവയായതിരതി
ക്കുയം. ആയതതിനാല്, ഇലപ്ാള്, ഇന്നകുതന്ന്ന, ഇത്ര 
നല്ല ഒരവസരയം ഇനതി വരതില്ല എന്നതതിനാല്, നാ�
ലത്ക്ക് മാ്തി വയക് ക്ാന്ത ചകു�കുചകു�കുലക്ാന്െ ഇതക് 

ന്ചയ്ായം. കര്ത്ാവതി
ന്റെ ജനയം പ്രലത്കമാ
യകുയം “അവന്റെ സകേ 
ജനവകുയം കാണന്ക” 
അവര് തതിരതിച്�തിയകുന്ന 
ര്ഗീതതിയതില് നമകുക്തിതക് 
നതിര്വ്വഹതിക്ായം.

നമ്കുന്െ ലനര്ച്ക
ന്� നതി�ലവ ത്ിന്ക്ാണ്ടകു 
തന്ന്ന സമര്പ്ണത്തി
ന്റെ പ്രയത്നങ്ങള് നായം 
തകുെരകുന്നകു. എങ്ങന്ന? 
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ജഡന്ത്യകുയം അതതിന്റെ താതക്പര്ങ്ങന്�യകുയം ബേതി
കഴതിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തി തകുെരകുന്നതതിനാല് തന്ന്ന. 
എല്ലാവലരാെകുയം എ�തിമയകുയം സത്സന്തയകുയം ഉള്ള
വരായതിരതിക്കുന്നതതിേൂന്െത്ന്ന്ന. നമ്കുന്െ സ്യ
ന്ത്യല്ല, കര്ത്ാവതിന്ന പ്ര്ഗീതതിന്പ്െകുത്കുവാനുയം 
ആദരതിക്ാനുമാണക് നായം ശ്രമതിലക്ണ്ടതക്. നമ്കുന്െ 
പ്രഭാത നതിര്ണ്ണയയം ഇങ്ങന്ന തകുെര്ന്നകു വായതിക്കുന്നകു; 
എന്റെ അധരങ്ങ�ാല് കര്ത്ാവതിന്ന ബഹകുമാനതി
ലക്ണ്ടതതിനക് ഞാന് ശ്രദ്ധയകുള്ളവനായതിരതിക്കുയം. ഈ 
ചതി്ലയാെക് ന്പാരകുത്ന്പ്ട്ക് ദദവത്തിന്റെ സമര്പ്തി
തരകുന്െയകുയം അതതിനുലവണ്ടതി പരതിശ്രമതിച്വരകുന്െയകുയം 
നാവതില് സകുസ്ഥതിര ലനര്ച്യകുന്െ ഈ വാക്കുകന്� 
നല്കകുന്നകു: “നതോവകകതോടെന് പതോപം കെയ്തോതിരിപ്തോന് 
ഞതോന് എകറെ വഴികകെ സൂക്ിക്കുകമന്നും ദഷ്ടന് 
എകറെ മ്ില് ഇരിക്കുത്തോള് എകറെ വതോയന് കടി
ഞ്തോണിട്ടു കതോക്കുകമന്നും ഞതോന് പറഞ്ഞു” (സങ്്ഗീ. 
39:1). ക്തിസ്്ഗീയ സ്ഭാവത്തിന്റെ സ്ഥതിരതയക് ക്കുയം 
അതതിലനാെക് ഒത്കുലചര്ന്നകു വതികാസയം പ്രാപതിക്കുന്ന 
ആത്നതിയന്തണത്തിനുയം ഈ ഒരകു പ്രതതിജ്ഞ എത്ര 
അനതിവാര്മാണക്! നമ്കുന്െ സ്ഭാവന്ത്യകുയം, ചതി
്കന്�യകുയം, ഉല്ദേശ്ങ്ങന്�യകുയം, വാക്കുകന്�യകുയം, 
പ്രവര്ത്തികന്�യകുയം, നന്മ് സ്ാധ്ഗീനതിക്കുന്ന ചകു്കു
പാെകുകന്�യകുയം, അതതിലനാന്ൊപ്യം ശരതിയായ കാര്യം 
തക്സമയത്കു പ�യകുവാനുയം, ന്ത്ായ കാര്ങ്ങന്� 
അവഗണതിക്കുവാനുയം ഇതക് വ�ന്ര ആവശ്ലമ�തിയ 
ഒരകു കാര്മാണക്. ദദവജനയം എല്ലാ സമയത്കുയം 
തങ്ങ�കുന്െ നാവതിന്ന നതിയന്തതിക്കുന്നതതില് ശ്രദ്ധതിലക്
ണയം (യാലക്ാ. 3:2-12); പ്രലത്കമായകുയം, ചരതിത്രയം 
ന്ത�തിയതിക്കുന്നതകുലപാന്േ നമ്കുന്െ വായതില് നതിന്നകു 
വരകുന്നതായ വാക്കുകന്� സ്ാര്ത്ഥതാതക്പര്ങ്ങ
ള്ക്കുയം ദകുഷ്േക്്ങ്ങള്ക്കുമായതി വ�ന്ച്ാെതിലച്ക്ാ
വകുന്ന ദകുഷ്ന്ാരകുന്െ മകു്ാന്ക ഇതക് നതിര്ബന്മായകുയം 
ശ്രദ്ധതിലക്ണ്ടതാണക്.

കര്ത്ാവതിലനാെകുയം, സത്ലത്ാെകുയം, സലഹാദര
ങ്ങല�ാെകുയം ഇെന്പെകുന്ന സകേലരാെകുയം തന്ന്ന വതി
ശ്സ്നായതിരതിപ്ാന് ശ്രദ്ധതിക്കുക. സകേ ആകകുേചതി
്യകുയം എല്ലാ അതൃപ്തിയകുയം സകേ അദധര്വകുയം 
വതിന്ട്ാഴതിഞ്ഞക് ശകുദ്ധഹൃദയലത്ാന്െ ഇരതിക്കുവാന് 
ശ്രദ്ധതിക്കുക. ശാര്ഗീരതികലമാ മാനസതികലമാ ആയ രകുപ
ത്തില് കാോകാേങ്ങ�തില് നായം എല്ലാവരകുയം ആകകുേത 
അനുഭവതിക്കുന്നവരാന്ണന്നക് പ�യായം. എന്്ന്നാല് 
നായം ജ്ഗീവതിക്കുന്ന ഈ ലോകയം ഒരകു അസ്ഥതിരമായ സ്ഥ
േമാണക്. നായം അതൃപ്രായതിരതിക്കുന്ന അവസരങ്ങള് 

വരാ�കുണ്ടക്, എങ്തിേകുയം ഉള്ളതകുന്കാണ്ടക് തൃപ്തിന്പ്െകുവതി
ന് എന്നക് നമ്കുന്െ കര്ത്ാവക് നലമ്ാെകു പ�യകുന്നകു. 
സയംതൃപ്തി എന്നതക് ഒരകു ന്ായമായ കൃപാവരമാണക്. 
ഒരകു മാ്യം വരകുത്കുന്നതതിനുള്ള സമയയം കര്ത്ാവക് 
സൂചതിപ്തിക്കുന്നതകുവന്ര, നായം ആയതിരതിക്കുന്നതതില് നായം 
തൃപ്രായതിരതിലക്ണയം. കര്ത്ാവതിന്റെ ജനത്തിന്നതതി
ന്ര പ്രതതിലയാഗതി ഉപലയാഗതിക്കുന്ന മഹാവേതിയ ആയകു
ധമാണക് അദധര്യം. ആയതതിനാല് സത്ത്ാലോ, 
രാജ്യം സ്ഥാപതിക്ന്പ്െകുവാന് ദവകകുന്നതതിനാലോ, 
നായം നമ്തിലോ മ്കുള്ളവരതിലോ കാണകുന്ന വ്ഗീഴ്ചക
�ാലോ ഒരതിക്േകുയം അദധര്ന്പ്െകുവാന് പാെതില്ല. 
കര്ത്ാവക് സകേവകുയം അ�തിയകുന്നവനാകകുന്നകു. തന്റെ 
ജ്ഞാനത്തിനുയം മഹത്ായ പദ്ധതതിക്കുമനുസരതിച്ക് 
സകേകാര്ങ്ങന്�യകുയം അവന് നെപ്തിോക്കുയം.

പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നതിയ�ക്ക് സഹാേിക്കുന്ന 
പത്്ക് കാര്ങ്ള്
1. ആവശ്മകുള്ള സന്ര്ഭങ്ങ�തില്, 

“എനതിക്ക് ന്ത്കുപ്തിലപ്ായതിരതിക്കു
ന്നകു എന്നകു ഞാന് മനസ്തിോക്കു
ന്നകു, ഞാന് ത്ഗീര്ച്യായകുയം ഇതതില് 
പശ്ാത്പതിക്കുന്നകു, എലന്നാെക് ന്ഗീ 

ക്മതിക്കുലമാ?” എന്നകു പ�യകുവാന് കഴതിയകുന്നവ
രകുയം, തയ്ാ�ായവരകുയം ആകകുവാന് ലവണ്ടതി നമകുക്ക് 
പ്രതതിജ്ഞ ന്ചയ്ായം. ഒരകുവനാകന്ട് ഒരകുവ�ാകന്ട് 
താന് ന്ത്കു ന്ചയ്തകുന്വന്നകു സമ്തതിക്കുവാന് വേതിയ 
വ്ക്തികള്ക്കു മാത്രന്മ സാധതിക്ൂ എന്നകു ഞാന് 
അനുഭവങ്ങ�തിേൂന്െ മനസ്തിോക്തിയതിട്കുള്ളതാണക്. 
ഇന്നന്ത് ലോകത്ക്, അല്പയം ലപര് മാത്രന്മ ഞാന് 
ന്ത്കു ന്ചയ്തതിട്കുള്ളകു എന്നകുയം, ന്ത്ായ മാര്ഗത്തില് 
സഞ്രതിച്തിട്കുണ്ടക് എന്നകുയം അയംഗ്ഗീകരതിക്കുകയകുള്ളകു. 
എന്നാല് ഇതതിേകുയം വേതിയ ഹൃദയമകുള്ളവര് മാത്രന്മ 
“എലന്നാെകു ക്മതിക്ണയം” എന്നകു പ�യകുകയകുള്ളകു. 
എന്നാേകുയം, എത്രലപരാണക് ക്മ ലചാദതിക്കുകയകുയം 
എത്ര ലപരാണക് ക്മതിക്കുകയകുയം ന്ചയ്കുക. ക്മതി
ക്കുന്നതതിന്നക്കു�തിച്ക് നതിരവധതി തതിരകുന്വഴകുത്കുകള് 
പ�യകുന്നകു. സങ്്ഗീ. 86:5, “കര്തോതവ, നീ നല്ലവനും 
ക്മിക്കുന്വനും നിതന്തോടന് അതപക്ിക്കുന്വതരതോ
കടതോകക്യം മ�തോൈയതോലവമതോകുന്നു”. മത്ാ. 6:15, 
“നിങ്ങള് മനുഷ്യതരതോടന് പിഴകകെ ക്മിക്തോഞ്തോതലതോ 
നിങ്ങളുകട പിതതോവന് നിങ്ങളുകട പിഴകകെയം ക്മി
ക്യില്ല”. “ക്മിപ്ിന്, എന്തോല് നിങ്ങള്ക്കും ക്മ 
ലഭിക്കും” എന്നകു േൂന്ക്ാ. 6:37 പ�യകുന്നകു. മത്ാ. 
18:21-35 ല് ലയശകു ക്മന്യക്കു�തിച്കു പ�യകുന്നകു.

ക്മിക്കുക 
ക്മ 

പറയക



ബൈൈിള് സ്റ്റാന്്റാര്ഡ്  14

2. നമ്കുലെതകുള്ന്പ്ന്െ മ്കുള്ളവ
രകുലെതതിലനക്ാ�കുയം മ്ഗീന്ത ദദവത്തി
ന്റെ പ്രവൃത്തിക�തില് വ്ാപൃതരാകകു
വാന് നമകുക്ക് പ്രതതിജ്ഞ ന്ചയ്ായം. 
സല്ാഷയം – എന്ന വാക്ക് ഓര്ക്കു

വാന് പതിന്ന്ന അവന് നലമ്ാെക് പ�യകുന്നകു. ഒന്നാമ
തായതി ലയശകു, രണ്ടാമതായതി മ്കുള്ളവര്, അവസാനയം 
നായം. എന്നതിരകുന്നാേകുയം ദദവന്ത് ഒന്നാമതായതി, 
രണ്ടാമതക് ലയശകുവതിന്ന, മൂന്നാമതക് നമ്കുന്െ കകുെകുയംബ
ന്ത്, പതിന്ന്ഗീെക് സലഹാദരങ്ങന്�, പതിന്ന്ന ലോകന്ത്, 
അവസാനയം നന്മ്ത്ന്ന്നയകുയം പരതിഗണതിക്കുന്ന കാ
ഴ്ചപ്ാെതില് നതിന്നകുന്കാണ്ടക് വ്ഗീക്തിക്കുവാന് ഞങ്ങള് 
ഇഷ്ന്പ്െകുന്നകു. അന്ത നായം നമ്കുന്െ സകേ ഇെപാ
െകുക�തിേകുയം ദദവന്ത്യകുയം ലയശകുവതിന്നയകുയം പ്രഥമമാ
യതി കാണകുകയകുയം അവസരയം കതിട്കുയം ലപാന്േ സകേ 
മനുഷ്ര്ക്കുയം നന് ന്ചയ്കുകയകുയം ലവണയം.

3. മ്കുള്ളവരകുന്െ ന്ത്കുകള് കണ്ടകു
പതിെതിച്ക് അവന്യ തതിരകുത്കുന്നതതിനു 
മകുന്ന്പ സ്്യം ന്ത്കുകന്� തതിരതിച്�തി
ഞ്ഞക് അവന്യ തതിരകുത്കുന്നവരായതിരതി
ക്കുവാന് നമകുക്ക് പ്രതതിജ്ഞ ന്ചയ്ായം. 
നമ്തില് ശാപത്ാല് വന്നകു ലചര്ന്നതി
രതിക്കുന്ന വ്ഗീഴ്ചഭവതിച് അവസ്ഥയാല് 

നമ്തിന്േല്ലാവരതിേകുയം ന്ത്കുകള് ഉണ്ടക്. മ്കുള്ളവര്ക്ക് 
നമ്കുന്െ ന്ത്കുകള് കാണകുവാന് സാധതിക്കുന്നതതി
േകുയം പ്രയാസലമ�തിയതാണക് നമ്കുന്െ ന്ത്കുകള് നായം 
തന്ന്ന കണ്ടകുപതിെതിക്കുക എന്നതക്. ഒരകുവന്റെ ന്ത
്കുകള് കാണതിച്കു ന്കാെകുക്കുക എന്നതക് വ�ന്ര 
തന്തപരമായ ഏര്പ്ാൊണക്. ഇതകുമൂേയം അവര്ക്ക് 
നമ്കുന്െ ലനന്ര ലകാപയം ഉണ്ടാകകുവാന് സാധ്ത
യകുണ്ടക്. ഇതതില് ഉള്ന്പ്െകുന്ന രണ്ടക് കക്തികള്ക്കുയം 
തമ്തില് ഒരകു ലവര്തതിരതിവക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വതിധത്തിേകുള്ള 
ചതിേ ലവദനതിപ്തിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങള് ഉണ്ടാകകുവാ
നുയം സാധ്തയകുണ്ടക്. ജനുവരതി 7-ായം ത്ഗീയതതിയതിന്േ 
മന്നായതില് അന്രകുന്െ മകു്യം തൂക്ാന് ഉദ്മതിക്കുയം 
മകുന്പക് സ്്യം മകു്യം തൂത്കു വൃത്തിയാക്ണയം എന്നക് 
ബ്ദര് ലജാണസന് പ�യകുന്നകു. ഇവതിന്െ മ്കുള്ളവന്ര
ക്കു�തിച്ക് തതിന് പ�യകുന്നതതിന്നക്കു�തിച്ാണക് നമ്കുന്െ 
സലഹാദരന് പ�യകുന്നന്തങ്തിേകുയം മ്കുള്ളവരതിന്േ 
ന്ത്ക് കണ്ടകുപതിെതിക്കുന്ന കാര്ത്തിേകുയം ഇതകു നന്നായതി 
ബാധകമാകകുന്നകു. “എന്തോല് നീതിമതോന് ആരും 
ഇല്ല, ഒരു്ന് തപതോലം ഇല്ല” എന്നക് ല�ാമ. 3:10 
പ�യകുന്നകു.

4. പ്രലോഭനത്തിന്റെ കണ്ണകുക�തിലേ
ക്കു സക് പഷ്മായതി ലനാക്തി യാന്താരകു 
സയംശയലമാ മെതിലയാ ഇല്ലാന്ത ഉ�
ലപ്ാെകുയം ദൃഢവകുമായതി “പ്തില്ല” എന്നകു 
പ�യാന് കഴതിയകുന്നവരാകകുവാന് 
നമകുക്ക് പ്രതതിജ്ഞ ന്ചയ്ായം. നമ്കുന്െ 
കര്ത്ാവക് തന്റെ നോനത്തിനു ലശഷയം 

നാല്പതക് ദതിവസയം മരകുഭൂമതിയതിോയതിരകുന്നകു. നമകുക്ാ
ര്ക്കുയം ലനരതിെകുവാന് സാധതിക്ാത് കൂെകുതല് വതി
ഷമകരവകുയം ലലേശകരവകുമായ മൂന്നക് തരത്തിേകുള്ള 
പര്ഗീക്ക�തിേൂന്െ കെന്നകുലപായതി. എന്നതിട്കുയം അവന് 
എല്ലാ്തിന്നയകുയം ജയതിച്കു. എത്ര പരതിശ്രമതിച്ാേകുയം നായം 
ബേഹ്ഗീനരകുയം വ്ഗീഴക് ചഭവതിച് ജ്ഗീവതിക�കുമാണക്. ഇതക് 
മനസ്തിോക്തിന്ക്ാണ്ടക് അന്പ്ാസ്േനായ പൗന്ോസക് 
“ഞതോന് പ്രവര്ിക്കുന്തന് ഞതോന് അറിയന്ില്ല; 
ഞതോന് ഇച്ിക്കുന്തികനയല്ല പകയന്ക്കുന്തികനയ
കത്ര കെയ്യുന്തന്” എന്നകു പ�യകുന്നകു. നായം ജഡത്തിനുയം, 
ലോകത്തിനുയം, പ്രതതിലയാഗതിക്കുയം എതതിന്ര ലപാരാെകു
ന്നകു. എന്നാേകുയം ഏതക് ര്ഗീതതിയതിേകുള്ള പ്രലോഭനങ്ങള് 
വന്നാേകുയം നായം അവന്യ എതതിര്ക്ണയം.

5. മക്ന്�യകുയം ന്കാച്കുമക്
ന്�യകുയം മ്കുപേരകുന്െയകുയം കൂന്െ 
വതിൊന്ത അവരകുന്െ പ്രവര്ത്നങ്ങ
�തില് പങ്കുന്കാള്ളകുന്നവരായതിരതിക്കു
വാന് നമകുക്ക് പ്രതതിജ്ഞ ന്ചയ്ായം. 
ഇന്നക് അലനകയം മാതാപതിതാക്
ള് കാട്കുന്ന കാര്ത്തില് ഞാന് 
ആശ്ര്ന്പ്െകുന്നകു. കകുട്തികള്ക്ക് 

പന്ങ്െകുക്ാവകുന്ന വതിവതിധ ക�തികള്, ഫകുെക്് ബാള് 
പരതിശ്ഗീേനയം, പതിയാലനാ ലോസകുകള്, ബാറെക് പരതിശ്ഗീ
േനങ്ങള്, ലബസക്ലബാള് വതിലനാദങ്ങള് എന്നതിവയകുയം 
മ്ക് നതിരവധതി പ്രവര്ത്നങ്ങ�കുയം ഇന്നക് കാണാന് 
സാധതിക്കുന്നകു. ഇവ കാണകുല്ാള് മാതാപതിതാക്ള് 
വ�ന്ര ഊര്ജ്ജസ്േരായതി അവതിശ്രാ്യം പ്രവര്ത്തി
ക്കുന്നകുന്വന്നകു ലതാന്നതിപ്തിക്കുന്നകു. കകു�ച്ക് മണതിക്ൂ
�കുക�തിലേക്ക് ആശ്ാസത്തിനക് കകുട്തികന്� തങ്ങ�കുന്െ 
അെകുക്ല് നതിന്നക് മ്കുള്ളവരകുന്െ കൂന്െ അയയക് ക്കു
ന്നതക് എത്ര എ�കുപ്മകുള്ള കാര്മാന്ണന്നക് എനതിക്ക് 
കാണാന് കഴതിയകുന്നകുണ്ടക്. എന്നാല് പേലപ്ാഴകുയം 
മകുഴകുസമയവകുയം കകുട്തികന്� പരതിപാേതിക്കുന്നതതിനായതി 
മാതാപതിതാക്ള് മ്കുള്ളവന്ര ഏര്പ്ാെക് ന്ചയ്കുന്നകു. 
മാതാപതിതാക്�കുന്െ ആദ്ന്ത് കെമ അവരകുന്െ 
മക്ല�ാൊണക്. അവന്ര ശരതിയായ പാതയതില്, പ്രധാ

മറ്റുള്ളവ
കരക്തോള് 

മന്പന് 
നകമെ  

തിരുത്തുക

പ്രതലതോഭ
നങ്ങകെ 

എതിര്ന് 
ഇല്ല എന്ന് 

പറയക

ദൈവവെന
്ിനന് അനു
സൃതമതോയി 
നിങ്ങളുകട 

മക്കെ പഠി
പ്ിക്കുക

ആൈ്യം 
ദൈവീക 
പ്രവൃ്ി
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നമായകുയം ദദവവചനത്തിനനുസൃതമായതി നെക്കുവാന് 
പഠതിപ്തിലക്ണ്ടതക് മാതാപതിതാക്�കുന്െ കെമയാണക്.

6. ലവദനതിച്തിരതിക്കു
ന്നവര്ക്ക്  അഥവാ 
ആശ്ാസയം ആവശ്
മകുള്ളവര്ക്കു ലനന്ര 
സൗഹാര്്ദേപരമായ 
ഒ രകു  പകു ഞ് തി ര തി യകു യം 

ആശ്ാസത്തിന്റെ സ്പര്ശനവകുയം നല്കകുവാന് കഴതി
യകുന്നവരായതിരതിക്കുവാന് നമകുക്ക് പ്രതതിജ്ഞ ന്ചയ്ായം. 
സലഹാദരന്ാലര, ചതിേ സമയങ്ങ�തില് ഒരകുവനക് സത്
വചനമായതിരതിക്തില്ല ആവശ്യം. ചതിേ സമയങ്ങ�തില് 
ഒരകുവനക് ഒരകു സഞ്തി പേവ്ജ്ഞന സാധനങ്ങല�ാ, 
പണലമാ ആയതിരതിക്തില്ല ആവശ്യം. ഒരകു നതി�ഞ്ഞ 
പകുഞ്തിരതിക്ക്, ലനേഹമകുള്ളതകുയം തകു�ന്നതകുമായ ഒരകു 
ഹൃദയത്തിനക്, തന്ന്ന ലകള്ക്കുവാനുള്ള ന്ചവതിക്ക്, 
വ�ന്ര നന്കള് ന്ചയ്കുവാന് കഴതിയകുയം. ആവശ്മകുള്ള
വര്ക്ക് അഥവാ ലവദനതിച്കുന്കാണ്ടതിരതിക്കുന്നവര്ക്ക് 
നായം നല്ല സഹായതിയായതിത്്ഗീരകുവാന് എ്കു നന്മ്
ന്ക്ാണ്ടക് ന്ചയ്കുവാന് ക ഴതിയകുയം എന്നക് അ�തിയകുവാന് 
അവരകുന്െ ഹൃദയയം നായം വായതിലക്ണയം. 2 ന്കാരതി. 
9:7 ല് നായം ഇങ്ങന്ന വായതിക്കുന്നകു “അവനവന് 
ഹൃൈയ്ില് നിശ്ചയിച്തുതപതോകല കകതോടുക്ക്. 
സങ്കടത്തോകട അരുതന്; നിരൈന്ധ്തോലം അരുതന്; 
സതന്തോഷത്തോകട കകതോടുക്കുന്വകന ദൈവം 
തനേ�ിക്കുന്നു.” ചതിേലപ്ാള് നമ്ള് നല്കകുന്നതതി
േകുയം അധതികയം ആവശ്ങ്ങള് ഉള്ളവരകുന്ണ്ടന്നകുവരായം, 
എന്നതിരകുന്നാേകുയം ദകുഃഖതിക്കുന്ന ഒരകു ഹൃദയന്ത് ലനേ
ഹനതിര്ഭരമാക്കുവാന് ഒരകു നതി�ഞ്ഞ പകുഞ്തിരതിക്ാകകുയം. 
നായം കകുന്�ക്ാേമായതി കാണാത് ഒരകുവന്ന ആശകുപ
ത്രതിയതില് ന്ചന്നകു കാണകുവാന് ഇെയായതി എന്നതിരതിക്
ന്ട്. അവരകുന്െ ശബ്യം ലകള്ക്കുന്നതതിേൂന്െയകുയം ചതിരതി 
കാണകുന്നതതിേൂന്െയകുയം എത്ര നല്ല അനുഗ്രഹമാണക് 
നമകുക്ക് േഭതിച്തിരതിക്കുന്നതക്. നമ്കുന്െ ദതിവസത്തിന്റെ 
കകു�ച്കു സമയയം മാ്തിവച്ക് അവന്ന ആശ്സതിപ്തിക്കുന്ന 
വാക്കുകള് സയംസാരതിക്കുന്നതതിേൂന്െ അവനുലവണ്ടതി 
നായം കരകുതകുന്നകുണ്ടക് എന്നക് അവന്ന അ�തിയതിക്കുവാന് 
സാധതിക്കുകയകുയം അവന് ഈ പ്രവര്ത്തിയാല് ഉത്സാ

ഹഭരതിതനാവകുകയകുയം ന്ചയ്കുന്നകു.
7. എലപ്ാഴകുയം സഹായതിക്ന്പ്

ട്കുന്കാണ്ടതിരതിക്ാന്ത മ്കുള്ളവന്ര 
സഹായതിക്കുവാനുള്ള സത്സന്
മായ ആഗ്രഹമകുള്ളവരായതിരതിക്കുവാന് 

നമകുക്ക് പ്രതതിജ്ഞ ന്ചയ്ായം. മ്കുള്ളവര്ക്ക് സഹാ
യതിക�ായതിത്്ഗീരകുവാന് നതിരവധതി വഴതിക�കുണ്ടക്. നായം 
നല്കകുന്ന സഹായയം കരകുണ നതി�ഞ്ഞ, ആത്ാ
ര്ത്ഥമായ ഹൃദയത്തില് നതിന്നാണക് വരകുന്നന്തങ്തില് 
നമ്കുന്െ ഈ കാരകുണ്ത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തി കര്ത്ാവക് 
ശ്രദ്ധതിക്കുയം.

8. അവന് അന്ല്ലങ്തില് അവള് 
എ്കു ന്ചലയ്ണയം എന്നക് കല്പന 
ന്കാെകുക്ാന്ത കഴതിയകുന്ന വതിധത്തില് 
മനുഷ്ത്പരമായതി ചകു്കുമകുള്ള അവനക് 
അഥവാ അവര്ക്ക് നല്ല മാതൃക 
ആയതിരതിക്കുവാന് നമകുക്ക് പ്രതതിജ്ഞ 
ന്ചയ്ായം. ഒരകു കാര്യം ന്ചയ്കുയം എന്നകു 

മ്കുള്ളവലരാെകു പ�ഞ്ഞ ലശഷയം, അതക് ന്ചയ്ാതതിരകുന്ന 
വ്ക്തിക�ാലണാ നതിങ്ങള്? നായം പ�യകുന്നതക് പ്രവ
ര്ത്തിക്കുന്നവരായതിരതിലക്ണയം. നായം നമ്കുന്െ ജ്ഗീവതിതയം 
ദദവത്തിനു സമര്പ്തിച്തിരതിക്കുന്നതകുന്കാണ്ടക്, മ്കുള്ള
വര്ക്ക് നല്ല മാതൃകയായതിത്്ഗീരകുക എന്നതാവണയം 
നമ്കുന്െ േക്്യം. മത്ാ. 5:16 “അങ്ങകന തകന് 
മനുഷ്യര നിങ്ങളുകട നല്ല പ്രവര്ികകെ കണ്, 
സ്രഗസ്നതോയ നിങ്ങളുകട പിതതോവികന മ�ത്
കപ്ടുത്ടെ തിനു നിങ്ങളുകട കവെിച്ം അവരുകട 
മ്ില് പ്രകതോശിക്ക്”.

9 .  നമ്തില് അധതിഷ്ഠതിതമാ
യതിരതിക്കുന്ന ലവേ ന്ചയ്തക് ആ 
ലവേയതില് സഹായതിക്കുന്നവ
ര്ക്ക് ലവണ്ടകുന്ന ബഹകുമാനയം 
നല്കകുന്നവരായതിര തിക്കുവാന് 
നമകുക്ക്  പ്രതതിജ്ഞ ന്ചയ്ായം . 
ബഹകുമാനയം അര്പ്തിലക്ണ്ട അവ
സരങ്ങ�തില് നായം ബഹകുമാനയം 

അര്പ്തിക്ാ�കുലണ്ടാ? ചതിേലപ്ാള്, 
നമ്കുന്െ ലവേയകുന്െ കാഠതിന്യം കകു�യക് ക്കുന്ന 
സഹായങ്ങള് നമ്കുന്െ ജ്ഗീവതിത പങ്ാ�തിലയാ, 
സഹായതികല�ാ ന്ചയക് തകു തന്നാേകുയം നായം അവ
ര്ക്ക് ലവണ്ടകുന്ന ബഹകുമാനയം നല്കാന്ത അവന്ര 
മ�ന്നകു ക�ലഞ്ഞക്ായം. അവന് ന്ചയക് തകു തരകുന്ന 
സഹായയം ചതിേ സമയത്ക് വ�ന്ര തകുചക് ഛവകുയം 
വ�ന്ര മൂേ്യം കകു�ഞ്ഞതകുമാന്ണന്നകു ലതാന്നതിയാ
േകുയം, കര്ത്ാവക് ഇത്രയം പ്രവര്ത്തികന്� വ�ന്ര 
നന്തിലയാെകു കൂെതിയാണക് ലനാക്തിക്ാണകുന്നന്തന്നക് 
തതിരതിച്�തിലയണയം. അങ്ങന്ന നാമകുയം അവലരാെക് 
നന്തിയകുള്ളവരായതിരതിലക്ണയം.

തനേ�നിരഭരമതോയ ഹൃ
ൈയത്തോടും തകള്ക്കു
ന് കെവിതയതോടും കൂടി 

െിരിക്കുക

സത്യസ
ന്ധത ഉള്ള
വരതോയിരി

ക്കുക

മറ്റുള്ളവ
രക്ന് ഒരു 

നല്ല മതോതൃക 
ആയിരി

ക്കുക

മറ്റുള്ളവര 
നിനക്കു കെ
യ്യുന്തികന 

വിലമതിക്കുക. 
നന്ിയള്ളവ

നതോയിരിക്കുക.
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10. ഒരകു അയംഗ്ഗീകരണലമാ പ്രതതി
ഫേലമാ ആഗ്രഹതിക്ാന്ത നമ്കുന്െ 
താേ്കുക�കുയം സമയവകുയം സ്
ത്കുയം ദദവത്തിനുയം മ്കുള്ളവര്ക്കുയം 
ഉള്ള ലസവയക് ക്ായതി നല്കകുവാന് 
നമകുക്കു പ്രതതിജ്ഞ ന്ചയ്ായം. അന്ത 
നമ്കുന്െ സകേവകുയം ദദവത്തിനുയം 

ക്തിസ്കുവതിനുയം നല്കകുവാന് നായം പ്രതതിജ്ഞ ന്ചയ്ണയം. 
എന്നകു പ�ഞ്ഞാല് ഇതകു നമ്കുന്െ സമര്പ്ണ ലനര്ച്
യാണക്. നമ്കുന്െ സമര്പ്ണന്ത് പകുതകുക്കുന്നതതിനുയം 
അതതിന്ന ദദനയംദതിനാെതിസ്ഥാനത്തില് നതി�ലവ്കുന്ന
തതിനുമകുള്ള ഒരകു നല്ല അവസരമാണക് പകുതകുവത്സരയം. 
ദദവന്ത്യകുയം അവസരയം കതിട്കുയം ലപാന്േ മ്കുള്ളവന്ര
യകുയം ലസവതിക്കുക എന്നതകു മാത്രമല്ല, ഒന്നകുയം തതിരതിന്ക 
പ്രതതിക്തിക്ാന്ത നതിസ്ാര്ത്ഥ ലനേഹത്തിോയതിരതി
ലക്ണയം നായം അവന്ര ലസവതിലക്ണ്ടതക്. ദദവത്തിനു 
നലമ്ാെകുള്ള മഹാലനേഹത്ാേകുയം നമകുക്വലനാെകുള്ള 
ലനേഹത്ാേകുമാണക് നായം ഇവ ന്ചയ്കുവാന് പ്രാപ്രാ
കകുന്നതക് (ല�ാമ. 12:1).

പ്രതിയ സലഹാദരന്ാലര, നമ്കുന്െ കര്ത്ാവതിലനാെകു
ള്ള കൂട്ായക് മയതില് നായം എ്ായതിത്്ഗീരകുവാനുയം, എ്കു 
പ്രവര്ത്തിക്കുവാനുയം, എ്ക് സഹതിക്കുവാനുമാലണാ, 
തയ്ാന്�െകുത്തിരതിക്കുന്നതക് അതതിന്നക്കു�തിച്ക് ഇനതി 
നമകുക്ക് വ�ന്രയധതികയം പ്രതതിജ്ഞകള് എെകുക്ായം. 
അവന്റെ കൃപന്കാണ്ടക് ഈ വര്ഷന്ത് നമ്കുന്െ ജ്ഗീ
വതിതത്തിന്േ ഏ്വകുയം മതികച് വര്ഷമാക്തി മാ്ായം. വേതിയ 
പ്രത്ാശക�കുന്െയകുയം, വേതിയ പരതിശ്രമങ്ങ�കുന്െയകുയം, 
കര്ത്ാവതിന്റെ കൃപയാേകുള്ള സ്യ-ത്ാഗത്ാേകു
�വാകകുന്ന വേതിയ വതിജയങ്ങ�കുന്െയകുയം, ലോകന്ത്
യകുയം അതതിന്റെ ആത്ാവതിന്നയകുയം ജയതിച്തതിന്റെയകുയം 
വര്ഷമാകന്ട്. പ്രതതിലയാഗതിന്യ എതതിര്ത്കുന്കാണ്ടക് 
സ്യന്ത്യകുയം ജഡന്ത്യകുയം അതതിന്റെ അഭതിോഷ
ങ്ങന്�യകുയം നതിയന്തതിക്കുന്നതതിേൂന്െ നമ്കുന്െ കര്ത്ാ
വതിന്ന മഹത്ന്പ്െകുത്കുന്നതതിനുയം അവന്റെ ജനന്ത് 
അനുഗ്രഹതിക്കുന്നതതിനുയം നമകുക്ക് പ്രതതിജ്ഞ ന്ചയ്ായം. 
ലയശകുവതിന്റെ കാല്ച്കുവെകുകന്� പതിന്തകുെരകുവാന് ശ്ര
മതിച്കു എന്നകു ലതാന്നകുകയാന്ണങ്തില് നമകുക്കു സല്ാ
ഷതിക്കുവാന് വകയകുണ്ടക്. എന്നാല് ഏന്തങ്തിേകുയം ചതിേ 
പാതയതില് നമ്കുന്െ കാേെതികള് ഇെ�തിയതതിനാല്, 
ഇെകുങ്ങതിയ പാതയതില് നതിന്നകുമകുള്ള നമ്കുന്െ വ്തതിയാ
നത്തിങ്ല് നായം വതിേപതിക്കുകയാന്ണങ്തില് നമ്കുന്െ 
ഈ അവസ്ഥലയാെക് കര്ത്ാവക് വ�ന്ര സഹതാപയം 
കാട്കുവാനുയം, ആര്ദ്മായ അനുക്യാല് നലമ്ാെക് ക്

മതിക്കുവാനുയം, സകുഖന്പ്െകുത്കുവാനുയം, സഹായതിക്കുവാനുയം 
തയ്ാ�ാന്ണന്നകുള്ള ഉ�പ്ക് നമ്തില് ഉണ്ടായതിരതിലക്ണയം. 
ഭാവതിലയക്കു�തിച്കുള്ള വതിശ്ാസലത്ാെനുബന്മായ 
നമ്കുന്െ നന്മ നതി�ഞ്ഞ ഇച്ഛകന്�യകുയം ഉല്ദേശ്ങ്ങന്�യകുയം 
ദദവലത്ാെക് പ�യകുന്നതതിേൂന്െ നായം നന്മ്ത്ന്ന്ന 
ഉ�പ്തിക്കുന്നകു. വതിശ്സ്തയാല് നമ്കുന്െ ആത്ാര്ത്ഥ
തന്യയകുയം നമ്കുന്െ ആത്വതിശ്ാസന്ത്യകുയം വ്ഗീണ്ടകുയം 
ഉ�പ്തിക്കുവാനുള്ള എത്ര മഹത്ായ അവസരമാണക് 
മന്്ാരകു വര്ഷാരയംഭത്തിേകുയം നമകുക്ക് േഭതിച്തിരതിക്കുന്നതക്.

ദിനയംയതാറുമുള്ള പ്രതിജ്ഞ  
വളചര സഹാേകരമാണ്ക്

പ്രഭാതനതിര്ണ്ണയത്തിന്റെ ഉപലയാഗന്ത്ക്കു�തിച്ക് 
ചതിേ പ്രസക്മായ അനുശാസനയം നല്കതിന്കാണ്ടക് 
ഈ പഠനസഹായതി ഞങ്ങള് ചകുരകുക്കുന്നകു. നമ്കുന്െ 
പ്രാരയംഭ ചതി്ാശകേയം ലപാന്േ, ആദ്ന്ത് വാചക
ലത്ാെകുള്ള ന്പാരകുത്ത്തില് അതതിന്റെ ദതിനയംലതാ�കുമകു
ള്ള ഉപലയാഗത്തിനു ഞങ്ങള് നതിര്ല്ദേശതിക്കുന്നകു. അതക് 
മനഃപാഠമാക്ണന്മന്നക് ഞങ്ങള് പ�യകുന്നതില്ല, മ�തിച്ക് 
അതതില് അെങ്ങതിയതിരതിക്കുന്നതായ സലന്ശലത്ാെക് 
ആഴത്തിേകുയം മനസ്�തിഞ്ഞകുയം അെകുത്കുന്ചല്ലകുവാന് 
അനുവദതിക്ത്ക് തരത്തില് സാവധാനയം വായതി
ലക്ണയം. ദതിവസത്തിന്റെ ആരയംഭത്തില് തന്ന്ന മന
സ്തിന്നയകുയം, ഹൃദയന്ത്യകുയം, ഇച്ഛന്യയകുയം അതതിന്റെ 
ദതിനയംപ്രതതിയകുള്ള ഉപലയാഗത്തില് ഉള്ന്ക്ാള്ളതിക്കു
കയാന്ണങ്തില് ദദവ്ഗീകത അഭ്സതിക്കുവാന് അതകു 
നന്മ് സഹായതിക്കുയം.

നമകുക്ക് ആഴത്തിേകുയം മനസ്�തിഞ്ഞകുയം മനലസ്ാെകുയം 
ഹൃദയയംഗമമായകുയം ഇച്ഛലയാെകുയം കൂന്െ അതതിന്റെ ദതിനയംപ്ര
തതിയകുള്ള ഉപലയാഗത്തിലേക്ക് കെക്ായം. നമ്കുന്െ ചതി
കന്�യകുയം, ഉല്ദേശ്ങ്ങന്�യകുയം, ആഗ്രഹങ്ങന്�യകുയം ദദവ്ഗീ
കതയകുന്െ പാതയതിലേക്കു നയതിക്കുവാന് ഒരകു വേതിയ 
സ്ാധ്ഗീനയം അതതിനുണ്ടക്. അതതിനായതി നമ്കുന്െ മനസ്കു
ക�കുയം ഹൃദയങ്ങ�കുയം ഇച്ഛക�കുയം കൂെതിലയാ കകു�ലഞ്ഞാ 
ആയ അ�വതില് ക്്ഗീണതിതമാവകുകയകുയം ഫേപ്രദമായ 
സ്ാധ്ഗീനത്തിേൂന്െ സ്ഭാവന്ത് ഫേവത്ായ വഴതി
യതിലേക്ക് ന്കാണ്ടകുലപാകകുവാനുയം കഴതിയാന്ത വരകുന്ന 
ദതിവസത്തിന്റെ അ്്ലത്ക്ാള് നമ്കുന്െ സ്ഭാവ
ന്ത് സ്ാധ്ഗീനതിച്ക് അഭതിവൃദ്ധതിന്പ്െകുത്കുന്നതതിലനാന്ൊ
പ്യം അതതിന്റെ ചായക് വക് ശാശ്തമായകുയം ഫേപ്രദമായകുയം 
വയക് ക്കുന്നതതിനക് മനസ്തിന്റെയകുയം ഹൃദയത്തിന്റെയകുയം 
ഇച്ഛയകുന്െയകുയം ഏ്വകുയം ഉത്മമായ സമയത്ക് അതക് 
പരതിശ്ഗീേതിക്ന്പ്െണയം. “ഏ്വകുയം അധതികയം ഊര്ജ്ജയം 
പ്രഭാത സമയത്ാണക്" എന്നകു ന്ചാല്ലതിന്ക്ാണ്ടക് 

തതോലന്ിലം 
സമയ്ിലം 
സ്്ിലം 
ദൈവക് 

ശുശ്രൂഷിക്കുക
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ഈ ഭാഗത്തിന്റെ പരതിസമാപ്തി
യതിലേക്ക് നായം എത്കുന്നകു. ഒരകു 
ഉത്സാഹജനകമായ ഉ�ക്ത്തിനു 
ലശഷയം നമ്കുന്െ മനസ്തിന്റെയകുയം 
ഹൃദയത്തിന്റെയകുയം ഇച്ഛയകുന്െ
യകുയം ശക്തികള് ഉന്നതതിയതിോയതി
രതിക്കുയം. അലപ്ാള് അവ ഏ്വകുയം 
ഫേപ്രദമായ പ്രവര്ത്നങ്ങ
ള്ക്ക് കഴതിവകു്തകുമായതിരതിക്കുയം.

ദദവത്തിന്റെ സമര്പ്തിതമ
ക്ള് എന്ന നതിേയതില് സങ്്ഗീ. 50:5 ന്ന ഉപലയാഗതി
ക്കുവാന് നമകുക്ക് അവകാശമകുണ്ടക് “യതോഗം കഴിച്ന് 
എതന്തോടന് നിയമം കെയന്തവരതോയ എകറെ വിശുദ്
ന്തോകര എകറെ അടുക്ല് കൂട്ടുവിന്”. അന്ത സമ
ര്പ്തിതരായ എല്ലാവരകുയം ശകുദ്ധ്ഗീകരതിക്ന്പ്ട്വരാണക്. 
ദദവത്തിനക് അവര് വതിശകുദ്ധരാണക്. അതായതക് ഈ 
വതിശാേമായ അര്ത്ഥത്തില് അവര് വതിശകുദ്ധരാണക്. 
വതിശകുദ്ധര് എന്ന പദയം ഉന്ലമഷദായകവകുയം ഊര്ജ്ജ
സ്േവകുമായ വതിലവകത്തിന്റെ പരതിശകുദ്ധാത്ാവകുള്ള 
വതിശകുദ്ധന്, അര്പ്തിക്ന്പ്ട്വന്, സമര്പ്തിക്ന്പ്ട്വന് 
എന്നക് അര്ത്ഥയം വരകുന്ന ഹാഗതിലയാസക് എന്ന പദത്തില് 
നതിന്നകുമാണക് ഉത്വതിച്തിരതിക്കുന്നതക്. “ലോകത്തിന്േ പാ
പവാഴക് ചയകുന്െ കാേത്ക് സമര്പ്ണയം ന്ചയ്കുന്നവര്ക്ക് 
സ്ാര്ത്ഥതയകുയം ലോകമയത്വകുയം ത്ജതിച്കുന്കാണ്ടല്ലാ
ന്ത തങ്ങ�കുന്െ സമര്പ്ണയം നതി�ലവ്കുവാന് കഴതിയകുന്ന
തല്ല” എന്നക് ബ്ദര് ലജാണസന് വതിശദ്ഗീകരതിക്കുന്നകു. 
E6, p 303 ല് അല്ദേഹയം “പകുരാതനവ്ഗീരന്ാരകുന്െ, 
മഹാപകുരകുഷാരത്തിന്റെ, യകുവവ്ഗീരന്ാരകുന്െ, യഥാ
സ്ഥാപനവര്ഗത്തിന്റെ ബേതിന്യക്കു�തിച്ക് – സമര്പ്ണ 
ലവേന്യക്കു�തിച്ക്” സയംസാരതിക്കുന്നകു. അതകുന്കാണ്ടകു 
തന്ന്ന സമര്പ്ണയം ന്ചയ്തക് തങ്ങ�കുന്െ ശര്ഗീരങ്ങന്� 
ജ്ഗീവബേതിക�ായതി സമര്പ്തിക്കുന്നവര്ക്കു ല�ാമ. 12:1 
ബാധകമാകകുന്നകു. തന്ന്നത്ാന് ത്ജതിച്ക് തന്റെ ക്ൂ
ന്ശെകുത്ക് യജമാനന്ന പതിന്ന്ചല്ലകുന്നവര്ക്കു മാത്രന്മ 
അവന്റെ ശതിഷ്നാകകുവാന് കഴതിയകുകയകുള്ളകു എന്നക് 
മത്ാ. 16:24 ല് പ�യകുന്നകു. ഇങ്ങന്ന വതിശാേമായ 
അര്ത്ഥത്തില് ഉപലയാഗതിക്കുല്ാള് പ്രഭാതനതിര്ണ്ണ
യത്തിന്േ വാചകങ്ങ�കുയം ഇതതിലനാന്ൊക്കുന്നകു.

ശരതിയായ എ�തിമയകുള്ള സകേ ഹൃദയത്തിന്റെ
യകുയം ഉത്രവാദതിത്ന്പ്ട് ചരൊണക് നന്തിപ്രകാശ
നയം. കകുേ്ഗീനമായ പ്രവര്ത്തിക�തിലേക്കുയം ഉന്നതമായ 
ഉല്ദേശ്ങ്ങ�തിലേക്കുയം മധകുരതരമായകുയം അധതികമായകുയം 
ഉലത്ജതിപ്തിക്കുന്ന മന്്ാരകു കൃപാവരവകുയം ഇല്ല. ഈ 

കൃപാവരത്തിന്റെ അഭ്സന
ത്തിനായതി മാനുഷതിക ദയാവാ
യക് പകുകള് ഇത്രയധതികയം ശ്രമതി
ക്കുന്മങ്തില് നമ്കുന്െ സ്ര്ഗ്ഗീയ 
പതിതാവതിന്റെ മാ്മതില്ലാത്തകുയം 
നതിസ്ാര്ത്ഥവകുമായ ദയാശ്ഗീേയം 
ഇതതിന്ന എത്രയധതികയം ലപ്രരതിപ്തി
ക്കുയം. നമ്തിേകുള്ള സകേ നന്
ക്ായകുയം നായം അവലനാെക് കെന്പ്
ട്തിരതിക്കുന്നകു. അവന്റെ സമര്പ്തിത 

മക്ള് എന്ന നതിേയതില് നായം അവന്റെ കൃപയക് ക്ക് 
പ്രലത്കമായതി പാത്രമായതിരതിക്കുന്നകു. നമകുക്കുലവണ്ടതി 
ഒരകുക്തിയതിട്കുള്ള കരകുതേതിന്റെ ഒരകു ന്ഗീണ്ട നതിരകള് 
കന്ണ്ടത്കുവാന് കഴതിയാത്തക് നമ്തില് ആര്ക്ാണക്? 
മരണശതിക്യായ “നാശകരമായ കകുഴതിയതില് നതിന്നകുയം” 
വ്ക്തിപരമായ പാപമായ “കകുഴഞ്ഞ ലച ത്ില് നതിന്നകുയം” 
ലയശകുക്തിസ്കുവാകകുന്ന “പാ�ലമല് നമ്കുന്െ കാേകുകന്� 
നതിര്ത്തി” അവന്റെ സത്ത്ാല് “നമ്കുന്െ ഗമനന്ത് 
സ്ഥതിരമാക്തി”യതതിന്നയകുയം നമകുക്ക് ഓര്മ്തിക്ായം. 

ഒരു പുതുവത്സര പ്രാര്ത്ഥന
ഈ പകുതകുവര്ഷയം ഞങ്ങള്ക്കു തന്നതതിനായതി 

കര്ത്ാലവ നതിനക്കു ലസ്ാത്രയം ന്ചയ്കുന്നകു. കഴതിഞ്ഞ 
വര്ഷയം നതിന്നതില് നതിേനതില്ക്കുന്നതതില് നതിന്നകുയം 
ഞങ്ങന്� തെഞ്ഞ എല്ലാന്്യകുയം കകു�തിച്ക് ഞങ്ങള് 
ശരതിയായതി അനുതപതിക്കുകയകുയം ന്ചയ്കുന്നകു. ഞങ്ങള് 
ന്ചയ്ത വാഗ്ാനയം നതി�ലവ്ാതതിരകുന്നതതിനുയം പ്രാര്ത്ഥന
യതില് കാണതിച് ഉലപക്ക്കുയം നതിന്റെ വചനത്തില് 
ശ്രദ്ധ കാണതിക്ാതതിരകുന്ന സമയങ്ങള്ക്കുയം ഞങ്ങല�ാെക് 
ക്മതിലക്ണന്മ. പകുേരകുന്ന ഓലരാ പകുതതിയ ദതിനവകുയം 
ഞങ്ങ�കുന്െ ഹൃദയങ്ങ�തിേകുയം മനസ്കുക�തിേകുയം ലനേഹവകുയം 
സല്ാഷവകുയം – സകേ നന്ക�ാേകുയം നതി�യക് ക്കുവാന് 
സഹായതിലക്ണലമ. കൂട്കുകാരന്ന ആവശ്ത്തില് 
സഹായതിലക്ണ്ടതതിനക് ഞങ്ങള്ക്ക് ബേവകുയം ദധര്വകുയം 
തലരണലമ. ഞങ്ങല�ാന്െന്ന ലപാന്േ മ്കുള്ളവലരാെകുയം 
ക്മതിക്കുവാന് ഞങ്ങന്� സഹായതിലക്ണന്മ കര്ത്ാ
ലവ. വരകുയംവര്ഷത്തില് അങ്ങയകുന്െ മാര്ഗനതിര്ല്ദേശ
ത്തിനായകുയം പാതയക് ക്കു പ്രകാശമായതിരതിക്കുവാനുയം 
ഞങ്ങള് പ്രാര്ത്ഥതിക്കുന്നകു. അങ്ങയകുന്െ നാമത്തില് 
ഞങ്ങള് അലപക്തിക്കുന്നകു.       ആയമന് 

യനേഹത്ിലയം പരിജ്ഞാനത്ിലയം  
അറിവിലയം വളരുക.
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സ്വാതന്ത്ത്ിചറെ തികഞ്ഞ ന്ാേപ്രമാണയം
THE PERFECT LAW OF  LIBERTY

“സ്തോതന്ത്യ്ികറെ തികഞ് ന്യതോയപ്രമതോണം ഉറ്റുതനതോക്ി അതില് നിലനില്ക്കുന്വതനതോ 
തകട്ടുമറക്കുന്വനല്ല, പ്രവര്ി കെയ്യുന്വനതോയി തതോന് കെയ്യുന്തില് അനുഗ്�ീതനതോകും” 

യതോതക്തോൈന് 1:25 (ഡതോരൈി ഭതോഷതോന്രം)

നമ്കുന്െ ഈ കാേത്ക് 

ഏ്വകുയം വ്ക്മായതി

രതിക്കുന്ന അ്്കാേത്തിന്േ 

ജാതതിക�കുന്െ കഷ്ന്ത്ക്കു�തി

ച്ക് സയംസാരതിച്കുന്കാണ്ടക് നമകു

ക്ാനന്തിക്കുവാന് നമ്കുന്െ 

കര്ത്ാവായ ലയശകു ഒരകു 

കാരണയം നല്കകുന്നകു: “ഇതു 
സംഭവിച്ചു തുടങ്ങുത്തോള് നി
ങ്ങളുകട വീകടെടുപ്ന് അടുത്തു 
വരുന്തുകകതോടെന് നിവരന്നു തലകപതോക്കുവിന്” 
(േൂന്ക്ാ. 21:28). ലയശകുവതിന്റെ സലന്ശത്തിന്റെ 

അര്ത്ഥയം എ്ാണക്? ഈ ലോകരാജ്ങ്ങള് ഉെന്ന 

തന്ന്ന നമ്കുന്െ കര്ത്ാവായ ലയശകുക്തിസ്കുവതിനായതി

ത്്ഗീരകുവാന് ഉള്ളതാകയാല് സാത്ാന്റെ ക്ൂരമായ 

ഭരണവ്വസ്ഥയകുന്െ ലവദനാജനകമായ മരണലവ

ദന, ഒരകു പകുതതിയ വ്വസ്ഥതിതതിയകുന്െ ഈ്കുലനാവകു 

കൂെതിയായതിരതിക്കുയം എന്നാണക് അവന് വ്ക്മാക്കു

ന്നതക്. നതിങ്ങ�കുന്െ വ്ഗീന്ണ്ടെകുപ്ക് അെകുത്തിരതിക്കുന്നകു! 

അന്ത, സ്തന്ത്യം വാഗ്ത്യം ന്ചയ്തതിരതിക്കുന്നകു!

അങ്ങന്നന്യങ്തില് നായം തെവതിോക്ന്പ്ട്തിരതിക്കു

ന്നകുലവാ? നമ്കുന്െ സ്ാതന്ത്ന്ത് നതിയന്തതിക്കുന്ന, 

നമ്കുന്െ ചതി്കന്� ഭരതിക്കുന്ന, നമ്കുന്െ പ്രവര്ത്തി

കന്� നതിയന്തതിക്കുന്ന, ഇങ്ങന്ന നമ്കുന്െ ജ്ഗീവതിത

ന്ത് ഭരതിക്കുന്ന ശക്തിക്ക് അധ്ഗീനരായതിരതിക്കുന്നകുലവാ 

നായം? മനുഷ്രാശതിയതിന്േ ഭൂരതിഭാഗത്തിന്റെയയം നതിേ 

ഇതകുതന്ന്ന എന്നതക് ദകുഃഖകരമായ സത്മാണക്. ക്തി

സ്കുവതിന്റെ സകുവതിലശഷത്തിന്റെ പ്രകാശമകുള്ള നമ്ള് 

ലപാേകുയം ചതിേ അ�വതിന്േങ്തിേകുയം ആദാമ്ശാപത്തിനു 

ക്ഗീഴതില് വ്ഗീഴക് ചഭവതിച് ജഡത്തിന്റെ പതിഴക�ാേകുയം കകു

�വകുക�ാേകുയം ബന്തിതരാണക്.

താന് വ�ര്ന്ന നസന്�ത്തില് ആരാധനയതില് 

പന്ങ്െകുക്കുല്ാള് ലയശകു ന്യശയ്ാവതിന്റെ പ്രവ

ചനത്തില് നതിന്നകു വായതിച് 

ഭാഗയം േൂന്ക്ാ. 4:16-19 ല് 

ന്കാെകുത്തിരതിക്കുന്നകു: “ൈരിദ്ര
ന്തോതരതോടു സുവിതശഷം അറി
യിപ്തോന് കര്തോവ എകന് 
അഭിതഷകം കെയന്കയതോല് 
അവകറെ ആത്തോവന് എകറെ 
തമല് ഉടെന്; ൈദ്ന്തോരക്ന് 
വ ിടുതലം  കുരുടന്തോരക്ന് 
കതോഴ്ചയം പ്രസംഗിപ്തോനും പീ
ഢിതന്തോകര വിടുവിപ്തോനും 

കര്തോവികറെ പ്രസതോൈവരഷം പ്രസംഗിപ്തോനും 
എകന് അയച്ിരിക്കുന്നു”. പതിന്ന്ന ലയശകു പകുസ്കയം 

മെക്തി, പള്ളതിയതിന്േ എല്ലാവരകുന്െയകുയം കണ്ണക് അവങ്

ല് പതതിഞ്ഞലപ്ാള് ഉള്ള പ്രത്ാശയകുന്െ ഇര്ല് 

നമകുക്ക് ഊഹതിക്ാവകുന്നതാണക്. അവന് അവലരാെക് 

പ�ഞ്ഞകു: “ഇന്നു നിങ്ങള് എകറെ വെനം തകള്ക്
യില് ഈ തിരുകവഴു്ിനു നിവൃ്ി വന്ിരിക്കുന്നു” 
(േൂന്ക്ാ. 4:20,21).

ഈ നാളില് അതിനു നിവര്ത്ിവന്നുയവാ?
അന്ത – ആ സമയത്ക് മനുഷ്രാശതിയകുന്െ വ്ഗീന്ണ്ട

െകുപ്കുലവേയക് ക്ായതി നമ്കുന്െ കര്ത്ാവായ ലയശകു 

അഭതിലഷകയം ന്ചയ്ന്പ്ട്തിരകുന്നകു. യതിസ്ാലയേതിന്റെയകുയം 

മകുഴകുലോകത്തിന്റെയ കുയം വ്ഗീന്ണ്ടെകുപ്ായതിട്ാണക് അവന്റെ 

ജനനന്ത് ചതിേര് കണ്ടതക്. ന്ഗീതതിമാനുയം ഭക്നുമായതി

രകുന്ന ശതിമലയാന് ആ ശതിശകുവതിന്ന ഒരകു രക്കനായതി 

കണ്ടകു, “ജതോതികള്ക്കു കവെികപ്ടുവതോനുള്ള പ്രകതോശവം 
നികറെ ജനമതോയ യിസ്തോതയലികറെ മ�ത്വമതോയി” 
തന്ന്ന. ഹന്നാ എന്ന പ്രവാചകതി, “കയരുശതലമി
കറെ വീകടെടുപ്ികന കതോ്ിരിക്കുന് എല്ലതോവതരതോടും 
അവകനക്കുറിച്ന് പ്രസ്തോവിച്ചു” (േൂന്ക്ാ. 2:32,38).

എന്നാല് വ്ഗീന്ണ്ടെകുപ്തിന്റെ പൂര്ണ്ണമായ ലവേ 

കകു�ച്കു വര്ഷങ്ങള് ന്കാണ്ടക് പൂര്ത്്ഗീകരതിക്ാവകു

ന്നതല്ല. ലകവേയം പാപത്തിറെ വതിേ നല്കതിന്കാണ്ടക് 
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അതതിന്ന തകുെര്ന്നക് സകേ മനുഷ്വര്ഗന്ത്യകുയം 

ന്പന്ട്ന്നകു തന്ന്ന മരണശതിക്ാവതിധതിയതില് നതിന്നകുയം 

വതിെകുവതിക്കുന്നകു എന്നതല്ല വ്ഗീന്ണ്ടെകുപ്തിന്റെ അര്ത്ഥയം. 

ഇത്രയകുയം ലവഗത്തില് സ്ാതന്ത്യം നല്കകുന്നതക് അപ

കെകരമായ ദാനമാണക്. ഇന്നന്ത് അപൂര്ണ്ണമായ 

സാമൂഹതിക വ്വസ്ഥയതില്, തെവ�യക് ക്ക് പകു�ത്കുള്ള 

ജ്ഗീവതിതത്തിന്റെ ഉത്രവാദതിത്ങ്ങള് നതി�ലവ്കുവാന് 

പ്രാപ്രാക്കുവാനുള്ള പകുനരധതിവാസയം തെവകുകാര്ക്കു 

നല്കകുവാന് മനുഷ്സമൂഹത്തിന്േ ഏ്വകുയം ഉന്ന

തരായവര് ആസൂത്രണയം ന്ചയ്കുന്നകു; നതിര്ഭാഗ്കര

ന്മന്നകു പ�യന്ട് ഇങ്ങന്ന ലമാചതിതരായവരതില് 76% 

ആ�കുക�കുയം 5 വര്ഷങ്ങള്ക്കുള്ളതില് വ്ഗീണ്ടകുയം ജയതിേതില് 

അെയക് ക്ന്പ്ട്കു. [മനുഷ്ന്റെ പദ്ധതതി]

തത്്ശാസ്സ്പരമായതി പ�യകുല്ാള് പ്രലയാജന

കരമല്ലാത് സ്ാതന്ത്മാണക് തെവ�യതില് നതിന്നകുള്ള 

ലമാചനയം പ്രധാനയം ന്ചയ്കുന്നതക്. സ്യത്തിനുലമേകു

ള്ള ഒരകുവന്റെ ലമല്ദക്ന്യ്യാണക്, ജ്ഗീവതിതഗതതി

ന്യ തതിരന്ഞ്ഞെകുക്കുവാനുയം നെപ്തിോക്കുവാനുമകുള്ള 

ഒരകുവന്റെ ശക്തിന്യയാണക് യഥാര്ത്ഥ സ്ാതന്ത്യം 
എന്നകു നതിര്വ്വചതിച്തിരതിക്കുന്നതക്. വേതിയ പ്രലോഭകനായ 

സാത്ാന് ആദ്മാതാപതിതാക്�ായ ആദാമതിന്റെയകുയം 

ഹൗവ്വയകുന്െയകുയം വതിശ്സ്തന്യ വഞ്തിച്ക് അതകുവഴതി 

അവരകുന്െ സ്തതി പര്രകല�യകുയം പാര്ര്മായതി 

അെതിമത്ത്തിലേക്കു തള്ളതിവതിെകുയം വന്ര യഥാര്ത്ഥ 

സ്ാതന്ത്യം അവര്ക്കുണ്ടായതിരകുന്നകു.

ഈ തെങ്േതില് നതിന്നകുമകുള്ള ലമാചനയം മാത്രമ

ല്ല, പൂര്ണ്ണമായ സ്തന്തചതിത്ത്തിന്റെ യഥാര്ത്ഥ 

യഥാസ്ഥാപനയം കൂെതിയാണക് ദദവയം വാഗ്ത്യം ന്ച

യക് തതിരതിക്കുന്നതക്. അന്പ്ാസ്േനായ പൗന്ോസക് വഴതി 

അവന്റെ ഈ ഉ�പ്ക് നല്കതിന്ക്ാണ്ടതിരതിക്കുന്നകു. സകേ 

സൃഷ്തിയകുയം – മനുഷ്രാശതിയകുന്െ എല്ലാ അയംഗങ്ങ

�കുയം – ഈ ലോകത്തിന്റെ ദദവമായ സാത്ാന്റെ 

അെതിമത്ത്തില് നതിന്നകുയം ലമാചതിതരാക്ന്പ്ട്തിരതിക്കുയം. 

മനുഷ്ചരതിത്രത്തിന്റെ ഉദയയം മകുതല് മനുഷ്രാശതിക്ാ

യകുള്ള ദദവത്തിന്റെ രക്യകുന്െ പദ്ധതതി – താന് 

ജ്ഗീവശ്ാസയം നല്കതിയ മനുഷ്രാശതിക്ക് – അവര് 

ആനന്തിക്കുന്നതായ യഥാര്ത്ഥമായ മഹത്ായ 

സ്ാതന്ത്യം നല്കകുക എന്നതായതിരകുന്നകു (2 ന്കാരതി. 

4:4; ല�ാമ. 8:21). [ദദവത്തിന്റെ പദ്ധതതി]

നീ എയ്ാള് നിചറെ ജനചത് രക്ിക്കുയം?
“അവന് യത�തോവതോ ഭക്തന്തോരതോയ കെറിയവകര

യം വലിയവകരയം അനുഗ്�ിക്കും” എന്ന സങ്്ഗീ. 

115:13 ന്ന അെതിസ്ഥാനമാക്തി ആഗ്രഹതിക്ത്ക്തായ 

വാക്കുകല�ാന്െ എബലനസര് എേതിയ്തിന്റെ ഒരകു 

ലസ്ാത്രഗ്ഗീതയം ആരയംഭതിക്കുന്നകു. എന്നാല് എലപ്ാള് 

രക്തിക്ന്പ്െകുയം? അലനകരകുയം ഇലപ്ാള് തന്ന്ന രക്തി

ക്ന്പ്ട്തിരതിക്കുന്നകു എന്നതാണക് ഈ ലചാദ്ത്തിന്റെ 

ഉത്രയം. “കൃപയതോലതല്ലതോ നിങ്ങള് വിശ്തോസംമൂലം 
രക്ിക്കപ്്ിരിക്കുന്തന്; അതിനും നിങ്ങള് കതോ
രണമല്ല; ദൈവ്ികറെ ൈതോനമകത്ര ആകുന്നു” 
(എന്ഫ. 2:8).

വതിശ്ാസത്ാല് രക്തിക്ന്പ്ട്തിരതിക്കുന്നകു! യഥാ

ര്ത്ഥത്തില് ഇലപ്ാഴകുയം അപൂര്ണ്ണരായതിരതിക്കുന്ന 

നന്മ് ആ വതിശ്ാസത്ാല് ന്ഗീതതിമാന്ാരായതി കണ

ക്തിട്ക് ദദവത്തിനക് സ്്ഗീകാര്രാക്തിയതിരതിക്കുന്നകു. 

അങ്ങന്ന അവര് നന്മ് അവന്റെ സമര്പ്തിത മക്�ായതി 

ദന്ത്െകുത്തിരതിക്കുന്നകു. “നിങ്ങള്... ൈതോസ്യ്ികറെ 
ആത്തോവികന അല്ല... പുത്രത് ി്കറെ ആത്തോവികന 
അകത്ര പ്രതോപിച്തന്” (ല�ാമ. 8:15). പകുത്രന് നന്മ് 

സ്തന്തരാക്കുകയകുയം, നമ്കുന്െ ഹൃദയത്തിന്റെ ഇച്ഛ

കള്ക്കുയം താതക്പര്ങ്ങള്ക്കുയം അനുസൃതമായതി നായം 

സ്തന്തരാക്ന്പ്െകുകയകുയം ന്ചയ്തതിരതിക്കുന്നകു. ലനേഹയം 

എന്ന പ്രമാണമായതി വതി�തിക്ന്പ്െകുന്ന “സ്തോതന്ത്യ
്ികറെ തികഞ് ന്യതോയപ്രമതോണ്ിനു” ക്ഗീഴതില് 

നന്മ് ഗണതിച്തിരതിക്കുന്നകു. ലനേഹന്മന്ന പ്രമാണയം 

അയല്ക്ാരനു ലദാഷയം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നലതാ, ദദവ

ത്തിനു ലനന്ര നന്തിയതില്ലായക് മലയാ, ഭക്തിയതില്ലായക് മലയാ 

പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതല്ല, മ�തിച്ക് വതിശകുദ്ധവകുയം, ന്ഗീതതിയകുയം, 

നന്യകുമാണക്.

നായം ന്ത്കുകള് ന്ചയ്കുകയതില്ല എന്നാലണാ ഇതതി

നര്ത്ഥയം? നായം ക്ഗീഴെക്കുവാന് ശ്രമതിക്കുന്നതായ പഴയ 

സ്ഭാവത്തിന്റെ അതായതക് ബേഹ്ഗീനമായ മനുഷ്

പ്രകൃതതിയകുന്െ ന്ത്കുകന്�യകുയം, കകു�വകുകന്�യകുയം, ഭയ

ങ്ങന്�യകുയം, സയംശയങ്ങന്�യകുയം നമ്കുന്െ സ്ഭാവത്തില് 

നതിന്നകുയം ഈ സ്ാതന്ത്ത്തിന്റെ പ്രമാണയം ഇല്ലാതാ

ക്കുലമാ? അലയ്ാ ഇല്ല! അന്പ്ാസ്േന്ാരകുയം മ്കു പഴ

യകാേ ശതിക്്ന്ാരകുയം മകുതല്ന്ക് ദദവജനത്തിന്റെ 

അനുഭവയം അകന്മയകുയം പകു�ന്മയകുയം ദകുഷ്ശക്തികന്� 
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ജയതിക്ാനുള്ള ആജ്ഗീവനാ്മകുള്ള ലപാരാട്മായതിരകു

ന്നകു. ലോകത്തിന്റെ ന്ത്കുകന്� ശരതിയാക്കുവാന് ഈ 

കാേത്ക് കഴതിയകുകയതില്ല എന്നകു നമകുക്�തിയായം. അതക് 

രാജ്ത്തിന്േ ലവേയാണക്. എന്നാല് ആ രാജ്ത്തിന്േ 

ലസവനത്തിനായകുള്ള ഒരകുക്മാണക് നമ്കുന്െ ഇലപ്ാഴ

ന്ത് ഉല്ദേശ്യം. അതക് സ്ലമധയാ എെകുലക്ണ്ട ഒരകു 

ശതിക്ണമാണക്, നതിര്ബന്ത്ാേല്ല. എന്നതിരകുന്നാേകുയം 

സ്ാതന്ത്ത്തിനക് അതതിലറെതായ നതിയമങ്ങള് ഉണ്ടക്. 

കൂൊന്ത സ്ാതന്ത്ത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള് ആ നതി

യമങ്ങ�കുന്െ പൂര്ണ്ണ ഹൃദയത്ാേകുള്ള അയംഗ്ഗീകരണ

ന്ത്യകുയം പരതിശ്ഗീേനന്ത്യകുയം ആശ്രയതിച്തിരതിക്കുന്നകു.

കര്ത്ാവതിനുയം അവന്റെ അന്പ്ാസ്േന്ാര്ക്കുയം 

സ്ഥതിരമായ സമാധാനമകുണ്ടായതിരകുന്നകു. എ്കുന്കാ

ന്ണ്ടന്നാല് ദദവയം വാഗ്ത്യം ന്ചയ്തതക് നതിവര്ത്തി

പ്ാന് ലയാഗ്നാന്ണന്നകുയം, അവന്റെ ന്ഗീതതിയകുക്വകുയം 

കരകുണാപകുരസരവകുമായ പദ്ധതതി ഒരതിക്േകുയം പരാ

ജയന്പ്െകുകയതിന്ല്ലന്നകുയം അവര് വതിശ്സതിച്തിരകുന്നകു. 

ദദവത്തിന്റെ യഥാര്ത്ഥ പദ്ധതതി ഇലപ്ാഴകുയം പകുലരാ

ഗമതിച്കുന്കാണ്ടതിരതിക്കുന്നകു. യലഹാവ ന്യശ. 46:9,11 

ല് ഇങ്ങന്ന പ്രസ്ാവതിക്കുന്നകു : “ഞതോന് തകന് 
ദൈവം, എകന്തപ്തോകല ഒരു്നും ഇല്ല. ഞതോന് 
പ്രസ്തോവിച്ിരിക്കുന്നു; ഞതോന് നിവര്ിക്കും; ഞതോന് 
നിരൂപിച്ിരിക്കുന്നു; ഞതോന് അനുഷ്ിക്കും.” രക്യക് ക്കു 

ലവണ്ടതിയകുള്ള ദദവപദ്ധതതി പാപത്തിന്റെ പരതിഹാര

ത്തിനു ലവണ്ടതിയകുള്ള നല്ല ഔഷധ ലേപനമാകകുന്നകു.

കര്ത്ായവ, എന്നില് മാറ്യം വരുയത്ണയമ!
ഏന്ദന് മകുതല് വ്ക്തിപരമായ പാപത്തിന്റെ 

കാഠതിന്യം അതതിന്റെ ഇരക�കുന്െ ഹൃദയന്ത് തക

ര്ത്കു. ആദ്ജാതനായ പകുത്രന് അവന്റെ സലഹാദ

രന്റെ ജ്ഗീവന്നെകുത്ലപ്ാള് എത്രമാത്രയം ദകുഃഖമായതിരതി

ക്കുയം അമ്യായ ഹൗവ്വ അനുഭവതിച്തക്! സ്്യം ന്ത്ക് 

നതിമതിത്യം ദാവ്ഗീദക് തന്റെ പ്രാര്ത്ഥനയതില് എ്കുമാത്രയം 

കരയകുകയകുയം എത്രമാത്രയം നതിരാശന്പ്െകുകയകുയം ന്ചയ്തകു! 
“ദൈവതമ, നിരമെലമതോകയതോരു ഹൃൈയം എന്ില് 
സൃഷ്ടിച്ചു സ്ിരമതോകയതോരതോത്തോവികന എന്ില്  
പുതുതക്ണതമ” (സങ്്ഗീ. 51:10).

ലജാണ ബനതിയന് എന്ന എഴകുത്കുകാരന് ദദ

വത്തിന്റെ വേതിയ കൃപന്യക്കു�തിച്ക് എഴകുതകുല്ാള് 

“പാപതിക�തില് പ്രധാനതി” എന്നക് തന്ന്ന വതിലശഷതിപ്തിക്കു

കയകുയം, “പരലദശതി ലമാക്യാത്ര (Pilgrim progress)” 
എന്ന തന്റെ കൃതതിയതില് ക്തിസ്്ാനതിയകുന്െ ലലേശയം 

ന്ഗീങ്ങതിലപ്ാകകുന്നതായ പാപത്തിന്റെ ലദാഷത്തില് 

നതിന്നകുമകുള്ള നമ്കുന്െ ലമാചനന്ത്ക്കു�തിച്ക് ദൃശ്വ

തക് ക്രതിച്തിരതിക്കുന്നകു. നതിപകുണനായ അന്പ്ാസ്േനായ 

പൗന്ോസക് ലപാേകുയം പഴയ സ്ാര്ത്ഥമായ പ്രകൃതതി

യകുന്െ ക്ഗീഴെക്േതിന്ന ത്ഗീവ്രമായ ഒരകു ലപാരാട്മായതി 

കണക്ാക്തി. “ഞതോന് ഇച്ിക്കുന്തികനയല്ല, പക
യന്ക്കുന്തികനയകത്ര കെയ്യുന്തന്.” “അതയ്തോ, ഞതോന് 
അരിഷ്ട മനുഷ്യന്! ഈ മരണ്ിനന് അധീനമതോയ 
ശരീര ി്ല് നിന്ന് എകന് ആര വിടുവിക്കും” (ല�ാമ. 

7:15,24)?

പകു�ന്മയകുള്ള ലപാരാട്ങ്ങന്�ക്കു�തിച്കുയം ഉള്ളതിന്േ 

ഭയങ്ങന്�ക്കു�തിച്കുയം പൗന്ോസക് സയംസാരതിച്കു. ഭയ

ങ്ങല�ാ? നാമകുയം ഇതതില് നതിന്നകുയം ഒഴതിവാക്ന്പ്ട്തിട്തില്ല. 

ലോകത്തിന്റെ ബേഹ്ഗീനതകന്� അ�തിഞ്ഞകുന്കാണ്ട

ല്ലാന്ത എങ്ങന്ന അവന്യ അനുഭവലവദ്മാക്കുയം? 
“ദൈവം നമക്ന് അനുകൂലം എങ്കില് പ്രതികൂലം 
ആര?” എന്ന ലചാദ്യം തതിരകുന്വഴകുത്കുയം യകുക്തിയകുയം 

നലമ്ാെകുന്നയതിക്കുല്ാള്, ഉത്രയം വ�ന്ര സ്പഷ്മാ

ന്ണങ്തില്ത്ന്ന്നയകുയം, നായം പേലപ്ാഴകുയം ഭയന്പ്െകുന്നകു 

(ല�ാമ. 8:31).

പഴയ പ്രകൃതതി നമ്കുന്െ പേവതിധ ഭയങ്ങന്� പകുന

ര്ജ്ജനതിപ്തിക്കുകയകുയം സ്യയം ഉ�പ്തിക്കുകയകുയം വ്ഗീണ്ടകുയം 

സ്ഥാപതിക്കുകയകുയം ന്ചയ്കുന്നകു: ആ�കുകന്�ക്കു�തിച്കു

ള്ള, ഭാവതിന്യക്കു�തിച്കുള്ള, ലവദനന്യക്കു�തിച്കുള്ള, 

ലരാഗന്ത്ക്കു�തിച്കുള്ള, ദാരതിദ്്ന്ത്ക്കു�തിച്കുള്ള, 

മരണന്ത്ക്കു�തിച്കുള്ള, ലനേഹത്തിന്റെയകുയം അയംഗ്ഗീ
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കാരത്തിന്റെയകുയം കകു�വതിന്നക്കു�തിച്കുള്ള ഭയങ്ങന്� 

ഉണര്ത്കുന്നകു. ദദവജനങ്ങ�തില് ചതിേന്രങ്തിേകുയം 

അവരകുന്െ പാപങ്ങ�കുന്െ ന്വ�തിന്പ്െേതിന്ന ഭയക്കു

കയകുയം, ന്ഗീതതിമാനായ ദദവത്തിന്റെ നതിരാകരണ

ന്ത്യകുയം അ്്ത്തില് വച്തിരതിക്കുന്ന നതിത്ജ്ഗീവന്റെ 

അര്ഹതയക് ക്ായതി പരാജയന്പ്െകുന്നതതിന്നക്കു�തിച്ക് 

ഭയക്കുകയകുയം ന്ചയ്കുന്നവരാണക്.

“മനസ്കു പകുതകുക്തി” രൂപാ്രന്പ്െകുവാന് - 

മാ�കുവാന് ആഗ്രഹതിക്കുന്ന എല്ലാവര്ക്കുമകുള്ള 

ന്പാതകുവായ അനുഭവങ്ങ�ാണക് ഇത്രയം ശങ്കള് 

(ല�ാമ. 12:2). ഈ ര്ഗീതതിയതില്, മാ്മാഗ്രഹതിക്കുന്ന 

ഒരകു ലോകത്തിറെ ത്ഗീക്ഷ്ണമായ ആവശ്ങ്ങന്� കകു�തിച്ക് 

ആഴമായതി അ�തിയാന് നായം പ്രാപ്രാകകുന്നകു. ഭൂമതിയതിന്േ 

സകേ ജാതതികള്ക്കുയം അനുഗ്രഹയം നല്കകുക എന്ന 

ലവേയതില് നായം കര്ത്ാവതിലനാെകു കൂന്െ പങ്കുലചരകു

ല്ാള്, ഭാവതിയതില് ന്ചയ്കുവാനുള്ള ഒരകു വേതിയ ലവേ 

ബാക്തിയകുണ്ടക്. ഇലപ്ാഴന്ത് ലോകമാണക് നമ്കുന്െ 

പരതിശ്ഗീേനസ്ഥേയം.

പുനരധിവാസ യവ�
വതിലമാചതിതരാക്ന്പ്ട് തെവകുകാരകുന്െ സഹക

രണമതില്ലാന്ത പകുനരധതിവാസയം സാധ്മല്ല. ലയശകു 

എല്ലാവര്ക്കുയം ലവണ്ടതിയാണക് സ്യയം മ�കുവതിേയായതി

ത്്ഗീര്ന്നതക്. ഈ സത്ത്തിന്റെ പരതിജ്ഞാനത്തില് 

സകേ മനുഷ്രകുയം എത്കുക എന്നതക് ദദവത്തിന്റെ 

ഇച്ഛയാണക് (1 തതിന്മാ. 2:4-6). ശവക്കുഴതിയതില്, ത്ഗീര്ച്

യായകുയം അ�തിവതില്ലലല്ലാ (സഭാ . 9:10). ആ അന്കാരയം 

നതി�ഞ്ഞ തെങ്േതില് നതിന്നകു ക്തിസ്കുവതിന്റെ രാജ്ത്തിന്റെ 

പൗരന്ാരായതി മാ�കുവാന് ലമാചതിതരായ ഏവര്ക്കുയം 

അവന്റെ ന്ഗീതതിയാര്ന്ന ഭരണലത്ാെക് ഐക്മത്ന്പ്

െകുവാന് പൂര്ണ്ണമായതകുയം ഉചതിതവകുമായ അവസരയം 

േഭതിക്കുയം.

രാജ്യം എലന്നക്കുയം നതിേനതില്ക്കുന്നതാന്ണന്നതിരതി

ന്ക്, അതതിന്റെ ആരയംഭത്തില് ഒരകു പര്ഗീക്ാര്ത്ഥമായ 

കാേയം ഉണ്ടാകകുന്മന്നകുയം ആ സമയത്ാണക് പകുന

രധതിവാസത്തിന്റെ പദ്ധതതികള് നെപ്തിോകകുന്നന്ത

ന്നകുയം ദബബതിള് വ്ക്മായതി പ�യകുന്നകു. ക്തിസ്കുവകുയം 

വതിശകുദ്ധന്ാരകുയം ആ ലവേയക് ക്കുലവണ്ടതി മകു്തന്ന്ന 

നതിയമതിക്ന്പ്െകുകയകുയം അഭതിലഷകയം ന്ചയ്ന്പ്െകുകയകുയം 

ന്ചയ്തതിരതിക്കുന്നകു (ന്യശ. 19:7; ദാനതി. 7:22; 1 ന്കാരതി. 

6:2 ). “ഒരു രതോജതോവന് നീതിതയതോകട വതോഴും; പ്രഭുക്ന്തോര 
ന്യതോയത്തോകട അധികതോരം നടത്തും” (ന്യശ. 32:1).

ന്ായവതിധതി എന്നാല് ഒരകു വതിധതി നെപ്തിോക്കുക 

മാത്രമല്ല. ദബബതി�തിന്റെ ആശയത്തില് പ�ഞ്ഞാല് 

അതതില് പഠതിപ്തിക്േകുയം, ഗകുണലദാഷവകുയം, പരതിലശാ

ധനയകുയം, ന്ത്കുതതിരകുത്േകുയം ഉള്ന്പ്െകുന്നകു. നതിത്

ജ്ഗീവനുള്ള അവകാശയം ശരതിയായ ജ്ഗീവതിതത്തിന്റെ 

പ്രമാണങ്ങല�ാെക് ന്പാരകുത്ന്പ്െകുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ 

അവസ്ഥയക് ക്ക് അനുസരതിച്ായതിരതിക്ണയം. ലയശകു ഈ 

വതിഷയന്ത്ക്കു�തിച്ക് പ�യകുന്നകു: “നികറെ ദൈവമതോയ 
കര്തോവികന നീ പൂരണ് ഹൃൈയത്തോടും പൂരണ് 
ആത്തോതവതോടും പൂരണ് മനതസ്സതോടും കൂകട തനേ�ിതക്
ണം... കൂട്ടുകതോരകന നികന്തപ്തോകല തകന് തനേ�ി
ക്ണം” (മത്ാ. 22:37,39). “മനുഷ്യര നിങ്ങള്ക്ന് 
കെതയ്ണകമന്ന് നിങ്ങള് ഇച്ിക്കുന്കതതോകക്യം 
നിങ്ങള് അവരക്കും കെയ് വിന്” (മത്ാ. 7:12). 

ഇതതിന്നയാണക് ചതിേയതിെങ്ങ�തില് “തങ്ക പ്രമതോണം” 
എന്നകു പ�ഞ്ഞതിരതിക്കുന്നതക്.

മനുഷ്ാവകാശങ്ള് പുനഃസ്ാപിക്കുയം
ആ രാജ്ത്തില് മനുഷ്ാവകാശങ്ങള് പൂര്ണ്ണ

മായതി വ്ക്മാക്ന്പ്െകുകയകുയം, പകുനഃസ്ഥാപതിക്

ന്പ്െകുകയകുയം, മനസ്തിോക്ന്പ്െകുകയകുയം ന്ചയ്കുയം. 

ഒരകു കാഴ്ചപ്ാെതില് നതിന്നകു ലനാക്കുല്ാള് നമകുക്ക് 

സഹജമായ യാന്താരകു അവകാശങ്ങ�കുയം ഇല്ല. 

സ്ഷ്ാവക് നമകുക്കു തന്ന അനുഗ്രഹ്ഗീത ദാനമായ 

ജ്ഗീവനുയം അതതിലനാെകു ബന്ന്പ്ട് ജ്ഗീവാവകാശ

ങ്ങ�കുയം അവന്റെ സാദൃശ്ത്തിേകുയം സ്രൂപത്തിേകുയം 

ആണതിന്നയകുയം ന്പണ്ണതിന്നയകുയം യഥാസ്ഥാനന്പ്

െകുത്കുന്നതകുയം എല്ലായം അവന് എല്ലാവര്ക്കുമായതി 

സമ്ാനതിക്കുന്നതാണക്. അത്രയം അനുഗ്രഹതിക്ന്പ്ട് 

അവകാശങ്ങന്� അവന് കൂട്തിലച്ര്ത് നതിധതിയായതി 

നായം പരതിഗണതിക്ണയം.
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ജ്ഗീവതിക്കുവാനുള്ള അവകാശന്ത് അതായതക് 

ദതിവ്നതിയമവകുമായകുള്ള ന്പാരകുത്ത്തില് പൂര്ണ്ണ

നായതി നതിേനതില്ക്കുവാനുള്ള അവകാശന്ത് 

അവന് പകുനഃസ്ഥാപതിക്കുയം. അവന്റെ മഹത്ായ 

ദാനമായ ജ്ഗീവാവകാശങ്ങല�ാെകു ബന്ന്പ്ട് പൂ

ര്ണ്ണമായ പാരതിസ്ഥതിതതിക അവകാശങ്ങ�ായ ജ്ഗീവന് 

നതിേനതിര്ത്കുവാനുള്ള ഭക്ണങ്ങ�കുയം, ശകുദ്ധമായ 

വായകുവകുയം, ജേവകുയം, സകുന്രമായ ഭവനവകുയം ദദവയം 

പകുനഃസ്ഥാപതിക്കുയം (ന്യശ. 65:21,22). ദദവലത്ാ

െകുള്ള കൂട്ായക് മ വ്ഗീന്ണ്ടെകുക്ന്പ്െകുയം. ആദാമതില് 

നഷ്ന്പ്ട്ന്തല്ലായം ക്തിസ്കുവതില് വ്ഗീന്ണ്ടെകുപ്കു ലവേ

യതിേൂന്െ പകുനഃസ്ഥാപതിക്ന്പ്ട്തിരതിക്കുന്നകു എന്നകു 

സാര്വ്വത്രതികമായതി അയംഗ്ഗീകരതിക്ന്പ്െകുയം.

ദതിവ്നതിയമമായ ലനേഹലത്ാെകുയം സ്ാതന്ത്ലത്ാ

െകുമകുള്ള ലയാജതിപ്ാണക് സാരായംശയം. ഒരകു ആകര്ഷണ

മകുള്ള രാജത്ത്തിനാല് അെതിലച്ല്പ്തിക്ന്പ്െകുന്ന ഒരകു 

അസ്സ്ഥജനകമായ ബന്നമായതിരതിക്യതില്ല അതക്. 

മ�തിച്ക് ഒരതിക്ല് ഉലപക്തിക്ന്പ്ട്വരകുയം എന്നാല് 

ഇലപ്ാള് ഇണങ്ങതിലച്ര്ന്നതിരതിക്കുന്നതകുമായ മക്�കു

ന്െ ലനേലഹാദാരമായ പ്രതതികരണങ്ങള്ക്ായതി കായം

ക്തിക്കുന്ന, നന്മ് ലനേഹതിക്കുന്ന ഒരകു പതിതാവതിന്റെ 

കരങ്ങ�തിലേക്ാണക് നായം ന്ചല്ലകുന്നതക്. ക്തിസ്കു നന്മ് 

സ്തന്തരാക്തിയതിരതിക്കുന്നകു! “സ്തോതന്ത്യ്ികറെ 
തികഞ് ന്യതോയപ്രമതോണം ഉറ്റുതനതോക്ി അതില് 
നിലനില്ക്കുന്വതനതോ തകട്ടു മറക്കുന്വനല്ല, പ്ര
വര്ി കെയ്യുന്വനതോയി തതോന് കെയ്യുന്തില് 
ഭതോഗ്യവതോനതോകും”

പരയദശി യമാക്ോത്രേില് നിന്നുയം 
ഒരു ഉദ്രണി തജതോണ ൈനിയന് (1628-1688)

ഞാന് എന്റെ സ്പ്നത്തില്, ക്തിസ്്ാനതി ലപാലകണ്ട
തായ ഒരകു പ്രധാന പാത കണ്ടകു. അതതിന്റെ ഇരകുവശ
ങ്ങ�തിേകുയം മതതില് ത്ഗീര്ത്തിരകുന്നകു. ആ മതതിേതിനക് രക് 
എന്നകു ലപര്. ഈ പാതയതിേൂന്െയാണക് ഭാരയം ചകുമ
ക്കുന്ന ക്തിസ്്ാനതി ഓലെണ്ടതക്. അവന്റെ മകുതകുകതിന്േ 
ചകുമെതിനാല് അവന് വേതിയ ബകുദ്ധതിമകുട്തിേൂന്െയാണക് 
സഞ്രതിലക്ണ്ടതിയതിരകുന്നതക്. ആ പാത കയ്മകുള്ളതാ
കകുയം വന്ര അവന് ഓെതി. ആ സ്ഥേത്ക് ഒരകു കകുരതിശക് 
ഉണ്ടായതിരകുന്നകു. അതതിനക് അല്പയം താന്ഴയായതി ഒരകു 
ശവക്കുഴതിയകുയം കാണായതി. ക്തിസ്്ാനതി ആ കകുരതിശക് എെകു
ത്കുന്കാണ്ടലപ്ാള്, അവന്റെ ലതാ�കുക�തില് നതിന്നകുയം ആ 
ഭാരയം അഴതിഞ്ഞകു അവന്റെ പകു�കതിലേക്ക് വ്ഗീണകുലപായതി. 
അതക് ഉരകുണ്ടക് ശവക്കുഴതിയകുന്െ വായ്കല് വന്ര എത്തി. 
അതതിലേക്ക് അതക് വ്ഗീണകു. പതിന്ന്ന അതതിന്ന കണ്ടതില്ല.

പതിന്ന്ന ക്തിസ്്ാനതി സല്ാഷലത്ാന്െ പ്രലശാഭതി
തനായതിന്ക്ാണ്ടക്, ആനന്മാര്ന്ന ഹൃദയലത്ാന്െ 
പ�ഞ്ഞകു, അവന്റെ കണ്ണകുന്ഗീരതിനാല് എനതിക്ക് സ്
സ്ഥതയകുയം അവന്റെ മരണത്ാല് എനതിക്കു ജ്ഗീവനുയം 
അവന് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നകു. പതിന്ന്ന കകു�ച്ക് സമയ
ലത്ക്ക്, ക്ൂശതിന്റെ ഈ ദൃശ്യം തന്റെ ഭാരത്തില് 
നതിന്നകുയം അവന്ന ലമാചതിതനാക്തി എന്ന ആശ്ര്ലത്ാ
ന്െ അവന് അതതിന്ന അതതിശയലത്ാന്െ ലനാക്തി 
നതിന്നകു. അവന് അതതിലേക്ക് ലനാക്തി, തന്റെ ശതിരസ്തിന്േ 
ഉ�വകള് തന്റെ കവതി�കുക�തിലേക്ക് ന്വള്ളയം ഒഴകുക്തി 
വതിെകുന്നതകുവന്ര അവന് അതതിന്ന വ്ഗീണ്ടകുയം ലനാക്തി 
നതിന്നകു. അവന് കണ്ണകുന്ഗീര് വാര്ത്കുന്കാണ്ടകു ലനാക്തി 
നതില്ക്കുല്ാള് പ്രകാശതിതരായ മൂന്നകുലപര് അവന്റെ 
അെകുക്ല് വന്നക് നതിനക്കു സമാധാനയം ഉണ്ടാകന്ട് 
എന്നകു പ�ഞ്ഞകു. നതിന്റെ പാപങ്ങള് ക്മതിച്തിരതിക്കുന്നകു 
എന്നകു അതതില് ആദ്ത്വന് അവലനാെകു പ�ഞ്ഞകു. 
രണ്ടാമത്വന് അവന്റെ ക്ഗീ�തിയ വസ്സ്ങ്ങള് അവനതില് 
നതിന്നകുയം ന്ഗീക്യം ന്ചയ്തക് അവന്ന പകുതതിയ വസ്സ്യം ധരതിപ്തിച്കു. 
മൂന്നാമത്വന് അവന്റെ ന്ന്തിയതില് ഒരകു അെയാ�യം 
ഇട്ക്, മകുദ്യതിട് ഒരകു ചകുരകു�വനു ന്കാെകുത്കു. അവന് 
ഓെകുന്നതതിനനുസരതിച്ക് അതതിലേക്ക് ലനാക്കുവാനുയം സ്
ര്ഗ്ഗീയ കവാെത്തില് ഏല്പ്തിക്കുവാനുയം ആവശ്ന്പ്ട്കു. 

പതിന്ന്ന അവര് യാത്രയായതി.                 
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വിശുദ്ധ യറാമാ സാമ്ാജ്യം
THE HOLY ROMAN EMPIRE

ക്ിസ്കുമതയം എന്ന നാമയം അതതിന്റെ ഗകുരകുവതിന്റെ 
ആത്ാവതില്ലാന്ത യൂല�ാപ്ന് ജനങ്ങ�കുന്െ 
ഇെയതില് ക്ലമണ വ്ാപതിച്കു. ക്തിസ്്ാനതി എന്ന 
നാമയം ജനക്ഗീയമായതിത്്ഗീര്ന്നകു. ചാര്�തിമാന് ചക്
വര്ത്തിയകുന്െ കാേത്ായതിരകുന്നകു “വതിശകുദ്ധ ല�ാമാ 
സാമ്ാജ്യം” എന്ന ഔലദ്ാഗതിക നാമയം നതിേവതില് 
വന്നതക്. ഇ്േതിയതിന്േ ല്ാ�ന്സതിേകുള്ള ചാപക് ര് 
ഹൗസതില് ഒരകു പ്രശസ് ചതിത്രത്തില് ഈ ശ്ഗീര്ഷ
കത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ചതിത്ര്ഗീകരതിച്തിരതിക്കുന്നകു. ആ 
ചതിത്രത്തില് ചക്വര്ത്തിയകുയം ലപാപ്കുയം സതിയംഹാ
സനത്തില് ഇരകുവശങ്ങ�തില് ഇരതിക്കുന്നതായകുയം 
താലഴക്ക് പെതിപെതിയായതി ചക്വര്ത്തിയകുന്െ മ്ക് 
ഉലദ്ാഗസ്ഥന്മാര് ഇരതിക്കുന്നതായകുയം ചതിത്ര്ഗീക
രതിച്തിരതിക്കുന്നകു. ചക്വര്ത്തിയകുന്െ വശത്ക് ലസ
നാധതിപതതിക�കുയം മ്കുള്ളവരകുയം ലപാപ്തിന്റെ വശത്ക് 
ന്മത്രാന്ാരകുയം പകുലരാഹതിതവര്ഗവകുയം മ്കുള്ളവ
രകുയം ഇരകുന്നതിരകുന്നകു. ന്വ�തിപ്ാെക് പകുസ്കത്തില് 
ലവശ്ാവൃത്തിന്യക്കു�തിച്ക് പ�യകുന്ന ഭാഗത്ക് 
പ്രസ്ാവതിച്തിരതിക്കുന്ന ക്തിസ്കുവതിന്റെ കന്ക ആഭ്
്ര അധതികാരന്ത്  വതിവാഹയം ന്ചയ്കുന്നതതിന്റെ 
പരസ്മായ അയംഗ്ഗീകാരമാണക് ഇന്തന്നക് ചതിേര് 
അവകാശന്പ്െകുന്നകു – ന്വ�തിപ്ാെക് 17:1-5.

ആയതിരയം വര്ഷലത്ക്ക് ലോകന്ത് ഭരതിക്കു
വാന് മശതിഹായായതി ക്തിസ്കു രണ്ടാമതകു വരകുന്മന്ന 
വാഗ്ത്യം ഇതകുവഴതി നതി�ലവ്ന്പ്ട്തിരതിക്കുന്നകു എന്ന 
ഉപലദശത്തിന്റെ അെതിസ്ഥാനത്തിോയതിരകുന്നകു ഈ 
സഖ്യം. ഭൂമതിയതില് പാപ്ാത്ത്തിേൂന്െ ക്തിസ്കു പ്ര
തതിനതിധ്ഗീകരതിക്ന്പ്െകുന്നകു എന്നകുയം അവന്റെ ഭരണയം 

ഭൗമതികമായ പ്രഭകുക്ന്ാരാല് നെത്ന്പ്െകുന്നകു 
എന്നകുമകുള്ളതക് ദദവതിക ഉല്ദേശ്മാന്ണന്ന വാദങ്ങ
ള് അവന് മകുലന്നാട്കു വച്കു. ഈ അവസ്ഥ യൂല�ാ
പ്തില് നൂ്ാണ്ടകുക�ായതി നതിേനതിന്നകു. പതതിനാ�ായം 
നൂ്ാണ്ടതില് നവ്ഗീകരണ പ്രസ്ഥാനയം ഉെന്േെകുത്കു. 
ല�ാമാ സഭയകുന്െ ഈ പകുത്രതിമാര് ഭൗമതിക അധതി
കാരങ്ങന്� വതിവാഹയം ന്ചയ്തക് അവരകുന്െ തന്ന്ന 
“വതിശകുദ്ധ സാമ്ാജ്ങ്ങന്�” സ്ഥാപതിച്കു.

ന്നലപ്ാ�തിയന് ലബാണപ്ാര്ട്ക് ലപാപ്തിന്ന 
ഫ്ാന്സതിലേക്ക് തെവകുകാരനായതി ന്കാണ്ടകു
ലപായലപ്ാള് ഈ സതിദ്ധാ്ത്തിനുയം അതതിന്റെ 
സമ്പ്രദായങ്ങള്ക്കുയം കനത് തതിരതിച്െതിയകുണ്ടായതി. 
പൗലരാഹതിത്പരമായ നതിയമത്തിന്റെ കാേയ�
വക് തെയന്പ്ട്കു. 1870 ന്സപക്്യംബ�തില് ല�ാമതിന്റെ 
അധതികാരയം വതിക്ര് ഇമ്ാനുലവല് ഏന്്െകുത്കു. 
അതക് മാരകമായ ഒരകു പ്രഹരമായതിരകുന്നകു.

സഭയകുയം ലദശ്ഗീയ ഐക്വകുയം ദബബതി�തിന്റെ 
ആത്ാവതിനക് എതതിരാന്ണന്നകുയം അന്കാര യകു
ഗങ്ങ�തിന്േ ഒരകു ന്ത്ായതിരകുന്നകു അന്തന്നകുയം 
ദബബതിള് വതിദ്ാര്ത്ഥതികള് സാമാന്മായതി അയം
ഗ്ഗീകരതിക്കുന്നകു. അതായതക് ക്തിസ്കുവതിന്റെ സഭ 
ഭൂമതിയതിന്േ പ്രഭകുക്ന്ാലരാന്ൊത്ക് വാലഴണ്ടവരല്ല 
എന്നകുയം, അവരകുമായതി വതിവാഹയം ന്ചലയ്ണ്ടവരല്ല 
എന്നകുയം, അവ�കുന്െ വതിവാഹത്തിനായതി വ്ഗീന്ണ്ട
െകുപ്കുകാരന്റെ രണ്ടായം വരലവാ�യം ഒന്നായം പകുനരകു
ത്ഥാനത്തിനായതി കാത്തിരതിലക്ണ്ടവരാന്ണന്നകുയം 
വ്ക്മാണക്. അങ്ങന്ന അവള് അവലനാെകുകൂന്െ 
എലന്നക്കുയം വാഴകുയം – ന്വ�തിപ്ാെക് 19:7; 20:6.



ബൈൈിള് സ്റ്റാന്്റാര്ഡ്  24

2020 ച� നമ്മുചെ 
കര്ത്ാവിചറെ  

മരണത്ിചറെ സ്ാരകയം

ഏപ്രതില് 5 ഞായര്  
6.00 pm നക് ലശഷയം


