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മ്മുടെ സമര്പ്പണ നടത്തയുടെ പുലരിയി
ഇതില് നടന്നുക�ൊള്വിന്” എന്ന ദൈവവചന
ല് നമ്മിലേക്കെത്തിയ സന്തോഷത്തിനായി
ത്തിന്റെ നിര്ദ്ദേശം കാണുവാനും കേള്ക്കുവാനും
സ്വര്ഗ്ഗീയ പിതാവിന്റെ
അതില് സന്തോഷിക്കു
നിങ്ങളുടെ കണ്ണു കാണുന്നതുക�ൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ ചെവി
സമര്പ്പിത മക്കള് എന്ന
വാനും നമുക്കു സാധി
കേള്ക്കുന്നതുക�ൊണ്ടും ഭാഗ്യമുള്ളവ. ഏറിയ പ്രവാചകന്മാരും
നീതിമാന്മാരും
നിങ്ങള്
കാണുന്നതു
കാണ്മാന്
ആഗ്രഹിച്ചി
ട്
ടും
ന ില യ ി ല് ന മു ക്ക്
ക്കുന്നു. ല�ോകത്തിലെ
കണ്ടില്ല; നിങ്ങള് കേള്ക്കുന്നതു കേള്പ്പാന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും
നന്ദിയുള്ളവരായിരി
ദൈവങ്ങള് തങ്ങളു
കേട്ടില്ല എന്നു ഞാന് സത്യമായിട്ടു നിങ്ങള�ോടു പറയുന്നു.
മത്താ. 13:16,17
ക്കാം. നാം തിരഞ്ഞെ
ടെ പ്രജകളെ എന്തും
ടുക്കേണ്ട പാതയെ
ചെയ്യാം എന്ന ഭയത്താ
ക ാ ട് ടിത്ത രു ന്ന ത ി നു
ല് ല�ോകം അവയെ
അത്ഭുതങ്ങള�ോ, സ്വപ്ന
പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയും
ങ്ങള�ോ, ദര്ശനങ്ങള�ോ
(പരിപൂര്ണ്ണമായ വഴ
2020
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേ
ങ്ങല്) ആരാധിക്കയും
ക്കാള്, ഏക യഥാര്ത്ഥ
ചെയ്യേണ്ടി വ രുന്നു .
സഭയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നവര് അവരുടെ പിറകില്
ഇതിനു വിപരീതമായി ബൈബിളിലെ ദൈവമായ
“നിങ്ങള് വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ തിരിയുമ്പോ
യഹ�ോവ നമുക്ക് ഉറപ്പുനല്കുന്നു: “യഹ�ോവ
ള് : വഴി ഇതാകുന്നു, ഇതില് നടന്നുക�ൊള്വിന്”

(യെശ. 30:21) എന്ന ദൈവവചനത്തിന്റെ ശബ്ദം
കേള്ക്കുവാന് “കാഴ്ചയാലല്ല, വിശ്വാസത്താല്”
(2 ക�ൊരി. 5:7) നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. വിശുദ്ധ
തിരുവെഴുത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് വിവേകത്തിന്റെ
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാ
ലും വഴിനടത്തലുകളാലും ദൈവത്തിന്റെ സമര്പ്പിത
പൈതലിനു ഈ വഴി വെളിപ്പെടുന്നു. ഇവയ�ോട്
വേഗത്തില് പ്രതികരിക്കേണ്ടതിന് വിശ്വാസത്തിന്റെ
ചെവികള് വളര്ത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. (മത്താ.
13:16; റ�ോമ. 10:17; ഗലാ. 3:2; BS 1963 P. 74 താ
രതമ്യപ്പെടുത്തുക).
ദൈവവചനം എത്ര അനുഗ്രഹീതമാണ്; ബൈബിള്
പ�ോലെ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥവും മനുഷ്യന്റെ നാശത്തെയും
ക്ലേശത്തെയും ജ്ഞാനവും, വാത്സല്യവും, സഹ
താപവും, സഹായമനസ്കതയുമുള്ള രീതിയില്
കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല. നാം നല്ല കാര്യങ്ങള് പ്ര
തീക്ഷിക്കുന്ന ല�ോകവും, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളും,
ബന്ധുമിത്രാദികളും മറ്റുള്ളവരും തണുത്തവരും, ഹൃ
ദയശൂന്യരും, നിരാശപ്പെടുത്തുന്നവരുമായിരുന്നാലും
നമുക്കു സഹതാപത്തിന്റെ ദൈവം – സ്നേഹത്തിന്റെ
ദൈവം, “മനസ്സലിവുള്ള പിതാവും സര്വാശ്വാസ

വും നല്കുന്ന ദൈവവുമായി; കഷ്ടത്തിലുള്ളവരെ
ആശ്വസിപ്പിപ്പാനായി ഉണ്ടെന്ന് ബൈബിള് നമു
ക്കുറപ്പുനല്കുന്നു” (2 ക�ൊരി. 1:3,4).
സമര്പ്പിതരെന്ന നിലയില്, “വഴി ഇതാകുന്നു,

ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

നിന്റെ വ്യസനവും നിന്റെ ഭയവും... നീക്കി നിനക്കു
വിശ്രാമം നല്കും” (യെശ. 14:3). നമ്മുടെ ദുരിതങ്ങ

ളില് അവന്റെ സ്നേഹവും സഹതാപവും, അവന്റെ
ജനം എന്ന നിലയില് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിലുള്ള
അവന്റെ താല്പര്യവും, ഹൃദയത്തിന്റെ ശരിയായ
ഏകമന�ോഭാവവും, അവന് അംഗീകരിക്കാനാവുന്ന
തും, നിത്യജീവനാല് അനുഗ്രഹിക്കാനാവുന്നതുമായ
ഏക മന�ോഭാവവുമായ നീതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നതും
അനീതിയെ വെറുക്കുന്നതുമായ സ്വഭാവത്തിലേക്ക്
ക്രിസ്തുവിലൂടെ വരുന്നവര്ക്കും അതില് നിലനില്ക്കു
ന്നവര്ക്കും ഉള്ളതായ പരമമായ ക്ഷേമത്തിനായുള്ള
അവന്റെ കരുതല് നടപടികളും ഉറപ്പുനല്കുന്നു.
“എന്നാല് നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് കാണുന്നതുക�ൊ
ണ്ടും ചെവി കേള്ക്കുന്നതുക�ൊണ്ടും ഭാഗ്യമുള്ളവ”.
ആറായിരം വര്ഷത്തിലേറെയായി ല�ോകം ഒരു
മേഘത്തിന്, ഒരു വരള്ച്ചയ്ക്ക്, മരണശാപത്തിന്
കീഴിലാണ് എന്ന സത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാ
ക്കുന്നതിന് ഒരു സമര്പ്പിത വിശ്വാസിക്ക് തിരുവെ
ഴുത്തുകള് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുക�ൊടുക്കുന്നു.
നമ്മുടെ വേദഭാഗം ഈ കാലയളവിനെ ഉചിതമാ
യി കഠിനവും, നാശകരവുമായ അനുഭവങ്ങളുടെ
ഇരുണ്ട കാലമെന്നും, കരച്ചിലിന്റെയും വിലാപ
ത്തിന്റെയും രാത്രിയെന്നും വിവരിക്കുന്നു. ഈ ചി
ത്രത്തോട് പ�ൊരുത്തപ്പെട്ട് യെശ. 60:2 ഇങ്ങനെ
നാം വായിക്കുന്നു- “അന്ധകാരം ഭൂമിയെയും കൂരി
രുട്ടു ജാതികളെയും മൂടുന്നു.” അറിവില്ലായ്മയാലും,
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അന്ധവിശ്വാസത്താലും, പാപത്തി
ന്റെ ശക്തിയാലും ദൈവത്തോട്
അന്യരായിരിക്കുന്നവര്ക്കു മാത്ര
മല്ല, പാപത്തില് നിന്നും മുഖം
തിരിച്ചവരെയും, ദൈവകൃപയെ
സ്വീകരിച്ച്, യേശുവിന്റെ കാലടിക
ളെ പിന്തുടരുവാന് ആഗ്രഹിക്കു
ന്നവരെയും ഈ അവസ്ഥ ബാധി
ക്കുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധ പൗല�ൊസ്
പറയുന്നു, “സര്വ്വസൃഷ്ടിയും ഇന്നു

വിശ്വാസം
കേള്വിയാലും
കേള്വി ദൈവ
വചനത്താലും
വരുന്നു.

വരെ ഒരുപ�ോലെ ഞരങ്ങി ഈറ്റു
ന�ോവ�ോടിരിക്കുന്നു എന്നു നാം
അറിയുന്നുവല്ലോ. ആത്മാവെന്ന
ആദ്യദാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാമും
നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടു
പ്പായ പുത്രത്വത്തിനു [വിടുതല്] കാ
ത്തുക�ൊണ്ട് ഉള്ളില് ഞരങ്ങുന്നു” – ഈ ശരീരത്തിന്റെ

റ�ോമ. 10:17

ശിരസ്സ് യേശുവാണ് അഥവാ മഹാപുര�ോഹിതന്
യേശുവാണ്; അവന്റെ ചെറിയാട്ടിന്കൂട്ടമാണ് പ്ര
തീകാത്മക അംഗങ്ങള് അഥവാ അവനു കീഴിലുള്ള
പുര�ോഹിതന്മാര് (റ�ോമ. 8:22,23).
അപ്പൊസ്തലന്റെ വാക്കുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപ�ോ
ലെ സഭയുടെ ഞരക്കവും ല�ോകത്തിന്റെ ഞരക്കവും
തമ്മില് വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. ല�ോകം ശമനമില്ലാതെ
ഉച്ചത്തില് ഞരങ്ങുന്നു. യഹ�ോവയ�ോട് യാത�ൊരു
ബന്ധവുമില്ലാത്തതിനാല് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാ
രുടെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായി അവരുടെ കാത്തിരി
പ്പ് അജ്ഞതയിലുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ്. അവന്റെ
മഹത്തായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ക്രമീകരണങ്ങ
ളെക്കുറിച്ചും അവര്ക്ക് അറിവില്ല. എന്തെന്നാല്
അവ അവന്റെ വിശുദ്ധരല്ലാത്ത ഏവര്ക്കും മറച്ചു
വച്ചിരിക്കുന്നു. “യഹ�ോവയുടെ സഖിത്വം തന്റെ
ഭക്തന്മാര്ക്ക് ഉണ്ടാകും; അവന് തന്റെ നിയമം
അവരെ അറിയിക്കുന്നു” (സങ്കീ. 25:14). കര്ത്താ
വിന്റെ രഹസ്യങ്ങളെ അറിയുന്നവരെ, “നിങ്ങള്
പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ ദുഃഖിക്കരുത്”
(1 തെസ്സ. 4:13). അവര് “ഉള്ളില് ഞരങ്ങു”കയും

അവരുടെ പ്രത്യാശകളുടെ പരിസമാപ്തിക്കായി കാ
ത്തിരിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ഞരങ്ങുന്ന സൃഷ്ടികളിലേ
ക്ക് പ�ൊതുവായി അനുഗ്രഹങ്ങള് വരുന്നതിനു മുന്പ്
ഈ പ്രത്യാശകളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. രണ്ടാമതു
പിന്നീട് പറയുന്നവര�ോ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ
പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായി, അതായത്, മഹത്ത്വത്തിലുള്ള
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സഭയെ, രാജാക്കന്മാരും പുര�ോഹി
തന്മാരുമായി ക്രിസ്തുവിന�ോടുകൂടെ
സകല മനുഷ്യരെയും തങ്ങളുടെ
പ്രജകളാക്കി ഭൂമിയില് വാഴുന്നത്
കാണുവാനായി കാത്തിരിക്കുന്നു
(വെളി. 5:9,10; 20:4,6).
കര്ത്താവിന്റെ ദീപമായും, ദിവ്യ
സത്യത്തിന്റെയും പ്രകാശിപ്പിക്കലി
ന്റെയും വിളക്കായും ബൈബിള്
സ്വയ ം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
എന്നാല് ഇതിന്റെ വെളിച്ചം ഈ
കാലത്തില് ല�ോകത്തിനു വേണ്ടി
യുള്ളതല്ല എന്നു ഇത് നമ്മോട്
പറയുന്നു. “നിങ്ങളുടെ കണ്ണു

കാണുന്നതുക�ൊണ്ടും ചെവി കേ
ള്ക്കുന്നതുക�ൊണ്ടും ഭാഗ്യമുള്ളവ.”

ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വാസത്താലും അനുസരണ
ത്താലും ഉളവാകുന്ന സമര്പ്പണം അഥവാ പ്രതിഷ്ഠ
ഉള്ളവരാണിവര്. അവര്ക്ക് വെളിച്ചം ആവശ്യമാണ്,
ദൈവം അവര്ക്കായി അത് നല്കുകയും ചെയ്യുന്നു
(സദൃ. 4:18) കര്ത്താവിന�ോട് പറയുന്നതുപ�ോലെ
പ്രവാചകനാല് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
“നിന്റെ വചനം എന്റെ കാലിനു ദീപവും എന്റെ പാ
തയ്ക്ക് പ്രകാശവുമാകുന്നു” (സങ്കീ. 119:105). ഈ

വെളിച്ചം ഭാവിയിലേക്ക് കൂടുതല് പ്രകാശിക്കുന്നി
ല്ല. എന്നാല് മുന്നോട്ടുള്ള ഓര�ോ ചുവടിലും, അത്
തക്കസമയത്ത് നമുക്കു വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നു.
വിശുദ്ധ പത്രൊസും ഇതേ ചിന്തയെ വിവരിക്കു
ന്നു. കര്ത്താവിന്റെ അതിശയകരമായ രൂപാന്ത
രീകരണവും അവന�ോടുകൂടെ മ�ോശെയുടെയും
ഏലിയാവിന്റെയും പ്രത്യക്ഷതയും, സ്വര്ഗ്ഗത്തില്
നിന്നുള്ള ശബ്ദവും നിറഞ്ഞ “ദര്ശനം” (മത്താ.
17:1-9) അവര് കണ്ടപ്പോള് മറുരൂപ മലയില് വച്ചു
അവനും അവന്റെ കൂട്ടാളികള്ക്കുമുണ്ടായ ഉറപ്പി
നെക്കുറിച്ച് അവന് പറയുന്നു; തക്കസമയത്തുള്ള
നമ്മുടെ കര്ത്താവിന്റെ മഹത്ത്വത്തിലുള്ള വരവി
നെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു അവരുടെ മനസ്സിന്
അവ ശക്തിയേകി.
എന്നാല് യഹൂദാജാതിയാല് കുഞ്ഞാടിന്റെ സ്ഥാ
നത്തു നിന്നും, രാജാവിന്റെ സ്ഥാനത്തു നിന്നും
നമ്മുടെ കര്ത്താവ് തള്ളിക്കളയപ്പെട്ടപ്പോള്, അവിടെ
ചില വ്യക്തിഗത വ്യത്യസ്ഥതകളുമുണ്ടായിരുന്നു.
കപടം ഇല്ലാത്ത സകല “സാക്ഷാല് യിസ്രായേ
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ല്യ”ര്ക്കും (യ�ോഹ. 1:47), അവരുടെ വിവേകത്തി
ന്റെ കണ്ണുകള്ക്ക് പ്രത്യേകമായ പ്രകാശം നല്കി.
അവര് യേശുവിനെ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടെ
ന്നും, അവരുടെ രക്ഷകനെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
അങ്ങനെ മാത്രമല്ല, മഹാരാജാവായും, മഹത്വത്തി
ന്റെ രാജാവായും, മശിഹായായും അവര് അവനെ
കണക്കാക്കി. ദേശത്തിന്റെ അന്ധതയെയും, അവനെ
സ്വീകരിച്ച ചെറിയ ശേഷിപ്പിന്റെ ആത്മീയകാഴ്ചയെ
യും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുക�ൊണ്ട് നമ്മുടെ കര്ത്താവ്
പറഞ്ഞു, “നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് കാണുന്നതുക�ൊണ്ടും,
ചെവി കേള്ക്കുന്നതുക�ൊണ്ടും ഭാഗ്യമുള്ളവ” (മത്താ.
13:16). ഇന്ന് തങ്ങളുടെ രക്ഷകനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്,
തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളുടെ പൂര്ണ സമര്പ്പണത്താല്
അവനു സ്വമേധയാ വിധേയത്വമുള്ളവരുമായിത്തീരു
ന്നവര്, അസാധാരണവും, തീര്ത്തും ചെറിയതുമായ
ഒരു ഗണമായിരിക്കും. ആരംഭം മുതല്ക്കെ അവന്റെ
പ്രവര്ത്തികള് ജനപ്രീതിയില്ലാത്തവയായിരുന്നു.
അങ്ങനെയെങ്കില് നല്ല ഭടന്മാരായി കഷ്ടത സഹി
ക്കുവാന് തയ്യാറാകുന്നവര്ക്കു മാത്രമെ ക്രൂശിന്റെ
പടയാളികളായി സേവിക്കുവാന് ധൈര്യം ഉണ്ടാകൂ.
നമ്മുടെ കര്ത്താവിന്റെ കാലത്ത് ഒരു ബാഹ്യമായ
മതം പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നതുപ�ോലെ ഇന്നും
ഒരു ബാഹ്യമായ മതം പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. എന്നാല്
അവന്റെ ഒന്നാം വരവില് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാര് ചെയ്ത
തുപ�ോലെ യേശുവിന്റെ അനുയായികള് അതായത്
അവന്റെ യഥാര്ത്ഥ ശിഷ്യന്മാര്, അവന്റെ കാല്ചു
വടുകളിലൂടെ നടക്കുകയും, ല�ോകത്തെ മറന്ന്
അവനെ പിന്പറ്റുകയും ചെയ്യേണം. അതായത്,
അകല്ച്ചയും വേര്പാടും അനുഷ്ഠിക്കണം.

“അവനില് വിശ്വസിക്കുന്നവന്”

ഒരുവന് വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ ക്രിസ്തുവിന�ോടു
കൂടെയുള്ള വ്യക്തിഗതമായ ബന്ധവും, അവന്റെ
വീണ്ടെടുപ്പിന് രക്തപുണ്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസ
ത്തിന്റെ പരിശീലനവും അവന്റെ ഉപദേശങ്ങള�ോ
ടുള്ള അനുസരണയും, ദൈവത്തോടുള്ള പൂര്ണ്ണ
സമര്പ്പണവുമില്ലാതെ ആര്ക്കും നിത്യജീവന്
നേടുവാന് കഴിയാത്തവിധമാണ് ദൈവികപദ്ധതി
ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. “നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാന്

ആകാശത്തിന് കീഴില് മനുഷ്യരുടെ ഇടയില്
നല്കപ്പെട്ട വേറ�ൊരു നാമവും ഇല്ല” (അപ്പൊ.

4:12). അജ്ഞതയാല് ആരും രക്ഷ നേടുകയില്ല.
ഇത് സത്യമാകക�ൊണ്ട്, ജാതികള് ഇതുവരെ
രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. യേശു ല�ോകത്തിലേക്ക് വരു
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

ന്നതിനു മുന്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ആരും രക്ഷിക്കപ്പെ
ട്ടിട്ടില്ല. കൂടാതെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും,
അയല്ക്കാരുടെയും വലിയ കുറവും, എന്തിന്
നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങള് പ�ോലും ഇന്നും രക്ഷി
ക്കപ്പെട്ടില്ല. എന്തുക�ൊണ്ടെന്നാല്, അവര് രക്ഷ
കനിലൂടെ ദൈവത്തോടുള്ള ജീവധാരണമായ
ബന്ധത്തില് ഏര്പ്പെട്ടില്ല. “പുത്രനുള്ളവനു ജീവന്
ഉണ്ട്”; “പുത്രനെ വിശ്വസിക്കാത്തവന�ോ ജീവനെ
കാണുകയില്ല” (1 യ�ോഹ. 5:12; യ�ോഹ. 3:36).

യേശു സകലര്ക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന വസ്തു
തയുമായുള്ള ബന്ധത്തില് - “എല്ലാവര്ക്കും വേണ്ടി
മറുവിലയായി [തുല്യവില]” – എന്നു പറയുമ്പോ
ള്, അത് തക്കസമയത്ത് നടക്കേണ്ടതാണെന്നു
പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു (1 തിമ�ൊ. 2:4-6). ഈ സാക്ഷ്യം
ല�ോകത്തിലേക്കെത്തിക്കുവാന് ദൈവം ക്രമീകരിച്ചി
രിക്കുന്ന തക്കസമയം ആയിട്ടില്ല. എന്നാല് സഭയുടെ
ആ സമയം വന്നിരിക്കുന്നു. യേശു “സുവിശേഷം
ക�ൊണ്ടു ജീവനും അക്ഷയതയും വെളിപ്പെടുത്തിയ
പ്പോള് (2 തിമ�ൊ. 1:10) ഈ സാക്ഷ്യം ആരംഭിച്ചു
– “കര്ത്താവു താന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതും ...
കേട്ടവര് നമുക്കു ഉറപ്പിച്ചു തന്നതുമായ ഇത്ര വലിയ
രക്ഷ” ആണ് അത് (എബ്രാ. 2:3). അന്നു മുതല്,
അവിടിവിടായി കുറച്ചു പേര്ക്ക് കേള്ക്കുവാന്
ചെവിയുണ്ടാവുകയും, ദൈവത്തിന്റെ കൃപകളെ
കുറിച്ചു കേള്ക്കുകയും, അവന്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ
കരുതലിന്റെ ചിലതെങ്കിലും കാണുകയും ചെയ്തി
ട്ടുണ്ട്. “നിങ്ങളുടെ കണ്ണു കാണുന്നതുക�ൊണ്ടും,
ചെവി കേള്ക്കുന്നതു ക�ൊണ്ടും ഭാഗ്യമുള്ളവ” എന്നു
പറഞ്ഞുക�ൊണ്ട് ഈ ഗണത്തെ യേശു അഭിനന്ദി
ച്ചു (മത്താ. 13:16). മനുഷ്യരാശിയുടെ ഏറിയപങ്കും
കാണുകയ�ോ കേള്ക്കുകയ�ോ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്തെ
ന്നാല് നമ്മുടെ ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ മുഖത്തുള്ള ദൈ
വതേജസ്സിന്റെ പ്രകാശം കാണാതിരിക്കേണ്ടതിന്,

“ഈ ല�ോകത്തിന്റെ ദൈവം അവിശ്വാസികളുടെ
മനസ്സു കുരുടാക്കി” (2 ക�ൊരി. 4:4-6)

ദൈവവും യേശുവും
ശാരീരിക കണ്ണുകള്ക്ക് അദൃശ്യരാണ്

ശാരീരിക കണ്ണുകള്കൊണ്ട് ആര്ക്കും ദൈവത്തെ
കാണുവാന് കഴിയുകയില്ല. മ�ോശെയ�ോട് ദൈവം
പറഞ്ഞു, “നിനക്ക് എന്റെ മുഖം കാണ്മാന് കഴിയുക
യില്ല: ഒരു മനുഷ്യനും എന്നെ കണ്ടു ജീവന�ോടെ ഇരി
ക്കയില്ല.” ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ദര്ശനം, അഥവാ ഒരു
പ്രതിരൂപമാണ് അവന് കണ്ടത്. എന്നാല് മ�ൊശെ
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അവനെ യഥാര്ത്ഥത്തില് കണ്ടില്ല (പുറ. 33:2023). നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, “ദൈവത്തെ

ആരും ഒരുനാളും കണ്ടിട്ടില്ല.” “നിങ്ങള് അവന്റെ
ശബ്ദം ഒരുനാളും കേട്ടിട്ടില്ല, അവന്റെ രൂപം കണ്ടി
ട്ടില്ല” (യ�ോഹ. 1:18; 5:37; 1 യ�ോഹ. 4:12). അവന്
“നിത്യരാജാവും അക്ഷയനും, അദൃശ്യനും” ആണ്

ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, “യേശുവിനെ...കാണുന്നു”
ഇവിടെയും അവര് അക്ഷരാര്ത്ഥത്തില് കാണുന്നതി
നെക്കുറിച്ചല്ല, മാനസികമായ കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചാണ്
പറയുന്നത്.

യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതം ദൃഷ്ടാന്തമാണ്

അന്ധന് കര്ത്താവു കാഴ്ചയേകിയത് തികച്ചും
(1 തിമ�ൊ. 1:17).
ദൃഷ്ടാന്തമാണെന്ന് ഞങ്ങള് കരു
എന്റെ പ്രിയ മകനേ,
യേശു ഉയര്ത്തെഴുന്നേ
തുന്നു. അതായത്, ഈ
വിശ്വാസമുണ്ടാകേണ്ടതിന്
നിനക്ക്
റ്റതിനു ശേഷം “അവന്
ചിത്രത്തിന്റെ പിന്നില്
ആത്മീ
യ
നേത്രങ്ങള്
ആവശ്യമാണ്
അവന്റെ [ദൈവത്തി
ഒരു പാഠമുണ്ട്. നിലത്ത്
"നാം കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസത്താലത്രേ
ന്റെ] തേജസ്സിന്റെ പ്രഭയും
തുപ്പി, തുപ്പല് ക�ൊണ്ടു
നടക്കുന്നത് "
തത്ത്വത്തിന്റെ മുദ്രയും”
ചേറുണ്ടാക്കി, ചേറ് അന്ധ
2 ക�ൊരി. 5:7
ആണ് എന്ന് എബ്രാ. 1:3 ല്
നായ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണില്
വായിക്കുന്നു. അതിന്പ്രകാരം, യേശു
പുരട്ടുകയും, ചെന്നു ശീല�ോഹാം
തന്റെ തേജസ്സാര്ന്ന ഉയിര്പ്പാലെ ആത്മീയശരീര
കുളത്തില് കഴുകുവാന് പറഞ്ഞതിനെയും തന്റെ
ത്തില്, പിതാവിനെപ്പോലെ, ശാരീരിക കണ്ണുക
ഈ പ്രവര്ത്തികളെക്കുറിച്ച് യേശു യാത�ൊരു വി
ള്ക്ക് അദൃശ്യനാണ്. 1 തിമ�ൊ. 6:14-16 ല് യേശു
ശദീകരണവും നല്കിയിട്ടില്ലാത്തതുക�ൊണ്ടും ഈ
തന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിങ്കല് “അടുത്തുകൂടാത്ത
വിവിധകാര്യങ്ങള് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന്
വെളിച്ചത്തില് വസിക്കുന്നവനും മനുഷ്യര് ആരും
ചിന്തിക്കുന്നതിനു നമ്മുടെ മാനസികശക്തി ഉപ
കാണാത്തവനും കാണ്മാന് കഴിയാത്തവനുമായി”
യ�ോഗിക്കാം എന്നിരുന്നാല് തന്നെയും നമ്മുടെ
അമര്ത്യപ്രകൃതിയിലാണ് എന്നു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തു
യുക്തി പരിമിതമാണ്. നാം കാടുകയറി പ�ോകേണ്ട
ന്നു. യഹ�ോവയ്ക്കു കീഴില് അവന് “രാജാധിരാജാവും
തില്ല, പിന്നെയ�ോ, ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയുടെ പദ്ധ
കര്ത്താധികര്ത്താവുമാണ്” (വെളി. 17:14; 19:16
തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവവചനത്തിന്റെ വ്യക്തമായ
എന്നിവ താരതമ്യം ചെയ്യുക).
പ്രസ്താവനകളുടെ പരിധികളില് ഒതുങ്ങിനില്ക്കേ
എന്നാല് യേശുവിന്റെ രണ്ടാംവരവില് അവനെ
ണ്ടതാണ്. ഈ ചിന്തയെ ദൃഢീകരിക്കുന്നതിനു
കാണുവാന് സാധിക്കും എന്നു പറയുന്നതായ
വേണ്ടിയുള്ള സഹായകരമായ ഒരു തിരുവെഴു
തിരുവെഴുത്തുകളെക്കുറിച്ച്;
ത്തും അഭിപ്രായങ്ങളും നമുക്ക്
ഉദാഹരണത്തിനു വെളി.
1 ക�ൊരി. 9:24 ല് കാണാം,
ഉപമകളുടെ മന�ോഹാരിത!
“ഓട്ടക്കളത്തില് ഓടുന്ന
1:7, “ഇതാ അവന് മേ
"നിങ്ങളുടെ കണ്ണു കാണുന്നതുക�ൊണ്ടും ചെവി
ഘാരൂഢനായി വരുന്നു;
വര് എല്ലാവരും ഓടുന്നു
കേള്ക്കുുന്നതുക�ൊണ്ടും ഭാഗ്യമുള്ളവ."
ഏതു കണ്ണും... അവനെ
എങ്കിലും ഒരുവനെ വിരുതു
മത്താ. 13:16
കാണും” , സെഖ. 12:10,
പ്രാപിക്കുന്നുള്ളു എന്ന് അറി
യുന്നില്ലയ�ോ? നിങ്ങളും പ്രാപിപ്പാ
“തങ്ങള് കുത്തീട്ടുള്ളവങ്കലേക്ക്
ന് തക്കവണ്ണം ഓടുവിന്.” ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഒരു
അവര് ന�ോക്കും” എന്നിവയെ കുറിച്ച് എന്താണ്

പറയുക. ബൈബിള് കൂടെക്കൂടെ പറയുന്നത്
മാനസിക കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചാണ്, വിവേകത്തിന്റെ
കണ്ണുകള് ക�ൊണ്ട് കാണുന്നതിനെയാണ് എന്നു
നാം ഓര്ക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് യേശു തന്റെ
ശിഷ്യന്മാര�ോട് മത്താ. 13:16 ല് ഇങ്ങനെ പറയു
ന്നു, “നിങ്ങളുടെ കണ്ണു കാണുന്നതുക�ൊണ്ടും ചെവി
കേള്ക്കുന്നതുക�ൊണ്ടും ഭാഗ്യമുള്ളവ” . ഇവിടെ
അവന് ശാരീരികമായ കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചല്ല മാനസിക
കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എബ്രാ. 2:9 ല്
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മത്സരഓട്ടത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ഈ മത്സരം വിജയിക്കുന്നതിനു ശ്രദ്ധയ�ോടുകൂടിയ
തയ്യാറെടുപ്പും, മികച്ച പ്രയത്നവും, ഒട്ടും കുറയാത്ത
സ്ഥിര�ോത്സാഹവും, വ്യതിചലിക്കാത്ത പരിശ്രമ
വും ചട്ടങ്ങള�ോട് അടുത്തുനിന്ന് അവയെ പാലി
ക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്. ഇവയെ മറക്കുന്നവര്
ത�ോല്ക്കുന്നു. എന്നാല് അന്ത്യംവരെയും ഇവയെ
മുറുകെപിടിക്കുന്നവന�ോ തീര്ച്ചയായും വിജയിക്കും.
ഓടുന്നതിനും, ഓട്ടത്തില് വിജയിക്കുന്നതിലുമായിരി
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ക്കണം നമ്മുടെ പരിശ്രമം മുഴുവനും. യഹ�ോവയുടെ
വിശുദ്ധന്മാര് എന്ന നിലയില് കര്ത്താവിന�ോടും
സത്യത്തോടും നീതിയ�ോടുമുള്ള സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃ
ദയത്തില് വാഴുകയും, നമ്മെ പ്രച�ോദിപ്പിക്കുകയും
വേണം. അല്ലെങ്കില് നമുക്കൊരിക്കലും ജയാളികളാ
കുവാന് കഴിയുകയില്ല. എവിടെയാണ�ോ തീക്ഷ്ണത
യുള്ള സ്നേഹം ഹൃദയത്തെ ഭരിക്കുന്നത് ആ ഹൃദയം
പൂര്ണമായും കര്ത്താവിനു സമര്പ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ്.
അപ്പൊസ്തലന് പറയുന്നതുപ�ോലെ (യൂദാ 21) ജാ
ഗരണത്തിലും, പ്രാര്ത്ഥനയിലും ഉത്സാഹത്തിലും
നമ്മെ ദൈവസ്നേഹത്തില് സൂക്ഷിക്കേണം; സ്നേഹം
പെരുകുന്നിടത്ത് അനുഗ്രഹങ്ങളും പെരുകുന്നു.
ഈ വ്യക്തമായ പ്രസ്താവനകളുമായി ഒത്തുചേ
ര്ന്ന് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കര്ത്താവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്ത
മായ പ്രവര്ത്തിയെ ഈ രീതിയില് വ്യാഖ്യാനിക്കാം:
ഈ ജീവിതത്തില് മാനസികമായി അന്ധരായിരിക്കു
ന്ന, ദൈവത്തിന്റെ നന്മയും കരുണയും സ്നേഹവും
ദര്ശിക്കുവാന് കഴിയാത്ത, എന്നാല് ഇവയെ ഇന്ന്
ദര്ശിക്കാന് കഴിയുന്നവരിലൂടെ തിരിച്ചറിയുന്നവരു
മായ പ�ൊതുമനുഷ്യരാശിയെയാണ് ഉചിതമായും
കാണിക്കുന്നത്. അവന് അന്ധനായി ജനിച്ചു എന്ന
വസ്തുത പാരമ്പര്യമായി ല�ോകത്തിലേക്ക് വന്ന അന്ധ
തയ�ോട് ഒക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലും പദ്ധ
തിയിലും നിഴലിട്ട ദൈവകൃപയെ ഒരിക്കല് ദര്ശിച്ചിട്ട്
പിന്നീട് അന്ധരായിത്തീര്ന്നവരെ, അപ്പൊസ്തലന്റെ
വാക്കില് പറഞ്ഞാല് ഒരിക്കല് പ്രകാശനം ലഭിച്ചിട്ട്
പ്രകാശനം നഷ്ടപ്പെട്ടുപ�ോയവരെ (എബ്രാ. 6:4-6)
അല്ല ഈ അന്ധനായ മനുഷ്യന് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്.
അങ്ങനെ അന്ധനായ മനുഷ്യന് അന്ധമായ
ല�ോകത്തെ കാണിക്കുന്നുവെങ്കില് (“നിങ്ങളുടെ
കണ്ണുകാണുന്നത് ക�ൊണ്ടും... ഭാഗ്യമുള്ളവ" (മത്താ.
13:16) എന്നു കര്ത്താവ് പറഞ്ഞ യഥാര്ത്ഥ ഏക
സഭയെ അനുസരിച്ച് ന�ോക്കുമ്പോള് കാഴ്ചയില്ലാത്ത
ല�ോകം), തിരുവെഴുത്തിലൂടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതായ
കുരുടന്മാരുടെ കണ്ണു തുറക്കുന്നതും, ചെകിടന്മാ
രുടെ ചെവി തുറക്കുന്നതുമായ, സഹസ്രാബ്ദയു
ഗത്തെയാണ് ഈ അന്ധതയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന
കാലം കാണിക്കുന്നത് (യെശ. 35:5). ഇത് നമ്മുടെ
കര്ത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുതത്തിന്റെ അവസ്ഥകള�ോട്
ഒക്കുന്നു. എങ്ങനെയെന്നാല് ഈ അത്ഭുതം ശാബത്
ദിവസത്തില് അഥവാ ഏഴാം നാളാണ് നടന്നതെന്ന്
നമുക്ക് അറിവുണ്ട്, അതുക�ൊണ്ട് ഇത് സഹസ്രാ
ബ്ദ നാളിന�ോട് ഏഴാമത്തെ ആയിരമാണ്ടിന�ോട്
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

യ�ോജിക്കുകയും അങ്ങനെ ഇത് അതിനെ നിഴലി
ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
എപ്പിഫനി പാളയ സമര്പ്പിത പ്രത്യാശയുള്ളവരെ
ന്ന നിലയില് അബ്രഹാമിന്റെ സഹസ്രാബ്ദ പൂര്വ്വ
സന്തതിയായി രക്ഷ നേടുന്നതിന് പ്രവര്ത്തിക്കേ
ണ്ടതിന് നമ്മുടെ ഹൃദയനിലയെക്കുറിച്ചും, ദിവ്യസ
ത്യത്തെ കാണുന്നതിന�ോ കാണാതിരിക്കുന്നതിന�ോ
ആ ഹൃദയനിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ കഴിവുക�ൊണ്ട് എന്ത്
ചെയ്യാനാകുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും മത്താ. 6:22,23
ലും കര്ത്താവു നമുക്കു നിര്ദ്ദേശം നല്കുന്നു.

“കണ്ണു ച�ൊവ്വുള്ളതെങ്കില് നിന്റെ ശരീരം മുഴുവനും
പ്രകാശിതമായിരിക്കും. കണ്ണ് കേടുള്ളതെങ്കില�ോ
നിന്റെ ശരീരം മുഴുവനും ഇരുണ്ടതായിരിക്കും.” പിന്നെ
അവന് ഒന്നുകൂടി കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു, “എന്നാല്
നിന്നിലുള്ള വെളിച്ചം ഇരുട്ടായാല് ആ ഇരുട്ട് എത്ര
വലിയത്!” ബൗദ്ധീക അവബ�ോധത്തിന്റെയും ഭയഭ

ക്തിയുടെയും ശ്രേഷ്ഠമായ കണ്ണുകളിലേക്കും, ശരീര
ത്തിന്റെ ഇച്ഛകളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനും വഴിനടത്തു
ന്നതിനുള്ള അവയുടെ ശക്തിയെയും കുറിച്ച് നമ്മെ
മനസിലാക്കി തരുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് സ്വാഭാവിക
കണ്ണിനെയും സ്വാഭാവിക ശരീരത്തെയും നമ്മുടെ
കര്ത്താവ് ഉദാഹരണമായി ഉപയ�ോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഏകദൃഷ്ടി, അത് ഉദ്ദേശ്യത്തിന്റെ ഏകത്വത്തെ
അല്ലെങ്കില്, പിന്നീടുള്ള വാക്യത്തില് നമ്മുടെ
കര്ത്താവ് രണ്ട് യജമാനന്മാരെ അതായത് – നന്മ
യെയും തിന്മയേയും, നീതിയേയും പാപത്തെയും,
ദൈവത്തെയും സാത്താനെയും കുറിച്ച് പറയുന്നതു
ക�ൊണ്ട് ഏക ദൃഷ്ടി ദൈവത്തോടുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ
താല്പര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നും പറയാം. സാ
ത്താന്റെ അധികാരത്തിനു കീഴിലുള്ളവര് പൂര്ണമാ
യും അന്ധരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്; “ദൈവപ്രതിമ

യായ ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷത്തിന്റെ
പ്രകാശനം ശ�ോഭിക്കാതിരിപ്പാന് ഈ ല�ോകത്തിന്റെ
ദൈവം അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സു കുരുടാക്കി” (2

ക�ൊരി. 4:4). ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാര് അന്ധരാക്ക
പ്പെടാത്തവരായി ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നവര്. അവരുടെ
കാഴ്ചയുടെ വ്യക്തത അവരുടെ കണ്ണുകളുടെ ഏക
ത്വത്തോടും, ഹൃദയത്തിന്റെ ഏകത്വത്തോടും, ഉദ്ദേ
ശ്യത്തിന്റെ ഏകത്വത്തോടും, ഏക യജമാനന�ോടും
അവന്റെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തത്ത്വങ്ങള�ോടും ഉള്ള
സത്യസന്ധതയ�ോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
“യഥാകാല സത്യത്തിന്റെ” വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടു
ള്ളവരെല്ലാവരും, അവര് ഇരുട്ടില് നിന്നും വെളിച്ച

6

ത്തിലേക്ക് കടന്നതിനാലും, ഇരുട്ടിന്റെ രാജ്യത്തില്
സാത്താന്റെ ആധിപത്യത്തിന് കീഴില് അവന്റെ
ദാസന്മാരായിരുന്നതില് നിന്നും വിടുവിക്കപ്പെട്ട്
ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപുത്രന്റെ രാജ്യത്തില് വന്നതി
നാലും, സാത്താന്റെയും അവന്റെ സേവകരുടെയും
ആധിപത്യത്തില് നിന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും
ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരും ആയിത്തീര്ന്നതിനാലും
അവര് പ്രശംസയ്ക്കു യ�ോഗ്യരാണ്. വി. പത്രൊസ്
അന്ധകാരത്തില് നിന്നും അത്ഭുതപ്രകാശത്തിലേക്കു
ള്ള നമ്മുടെ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. വി.
പൗല�ൊസ് പറയുന്നു, “നാം രാത്രിക്കും ഇരുളിനും
ഉള്ളവരല്ല”. വി. യ�ോഹന്നാന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു,

“അവനില് ഇരുട്ട് ഒട്ടും ഇല്ല... ഇരുട്ട് നീങ്ങിപ്പോകുന്നു;
സത്യവെളിച്ചം ഇതാ പ്രകാശിക്കുന്നു. വെളിച്ചത്തി
ല് ഇരിക്കുന്നു എന്നു പറയുകയും സഹ�ോദരനെ
പകയ്ക്കയും ചെയ്യുന്നവന് ഇന്നയ�ോളം ഇരുട്ടില്
ഇരിക്കുന്നു”

ല�ോകത്തിന്റെ നിലവാരവും
നിലവാരമില്ലായ്മയും നേര്ക്കുനേര്

ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവവും വാക്കു
കളും ചിന്തകളും നയിക്കപ്പെ
ടുന്നത് തന്റെ സുഹൃത്തുക്ക
ളുടെ സ്വഭാവവും വാക്കുകളും
അനുസരിച്ചാണ്. സാധാരണ
മനുഷ്യന് ഏറ്റവും ശക്തമായി
ആകര്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സമൂഹം
അത്തരം വാക്കുകളെക്കുറിച്ചും,
അത്തരം സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും
എന്തുപറയും എന്നുള്ളതിനെ
ആധാരമാക്കിയാണ്. ഇങ്ങനെ
തുല്യസ്വഭ ാവവും നിലപാടും
ഉള്ളവര�ോടുകൂടെ തങ്ങളെ
ഗണിക്കുന്നതിലും, അവര് ബഹു
മാനിക്കുന്നവരുമായി തങ്ങളുടെ
പെരുമാറ്റത്തെ അളന്നു ന�ോ
ക്കുന്നതുമാണ് ഇന്ന് ല�ോകം
ന�ോക്കുന്ന ഏക നിലവാരം. എന്നാല് ഇത് നീ
തിയുടെയ�ോ, ന്യായത്തിന്റെയ�ോ, സത്യത്തിന്റെ
യ�ോ, സ്നേഹത്തിന്റെയ�ോ തത്വങ്ങളെ വ്യക്തമായി
പരിഗണിക്കുന്നില്ല. എന്നാല് കര്ത്താവിന�ോടുള്ള
ശരിയായ സംവാദം നടക്കുമ്പോള്, വിവേകത്തിന്റെ
കണ്ണുകള് തുറക്കുമ്പോള് ആ കണ്ണുകള്ക്കു മുമ്പില്
പുതിയ നിലവാരങ്ങള് തുറക്കപ്പെടുന്നു. യജമാനന്
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ഇങ്ങനെ പറയുന്നതായി കേള്ക്കുന്നു, “ആകയാല്

നിങ്ങളുടെ സ്വര്ഗ്ഗീയ പിതാവ്... ആയിരിക്കുന്നതുപ�ോ
ലെ” ആകുവിന്, “നിങ്ങളും എന്റെ അനുകാരികള്
ആകുവിന്”, “എന്റെ നുകം ഏറ്റുക�ൊണ്ട് എന്നോട്
പഠിപ്പിന്”. എന്നാല് ക�ോങ്കണ്ണുള്ള ചിലര്, രണ്ട് യജ

മാനന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിനായി പ്രയത്നിക്കുകയും,
രണ്ട് നിലവാരങ്ങള്ക്കൊത്ത് നടക്കുകയും ചെയ്യു
ന്നു. ഒന്ന് കര്ത്താവിന് പ്രസാദകരമായ രീതിയിലും
അതിന�ോട�ൊപ്പം മുമ്പെന്നപ�ോലെ ല�ോകത്തിന്റെ
നിലവാരത്തിന�ൊത്തും നടക്കുന്നു. ഇത് ഒട്ടും തൃപ്തി
കരമായ ജീവിതഗതിയല്ല എന്നു കാണുന്നു. ഇതിനു
ദിവ്യ അനുമതിയ�ോ ല�ോകത്തിലെ സുഹൃത്തുക്ക
ളുടെ അനുമതിയ�ോ ഇല്ല. എന്നാല് ഏക ദൃഷ്ടിയു
ള്ളവര്, ഒര�ൊറ്റ ഉദ്ദേശ്യമുള്ളവര് ഇവരില് നിന്നും
വ്യത്യസ്തരാണ്.
ല�ോകം ഇരുട്ടിലാണെന്നും ല�ോകത്തോട�ൊത്ത്
അതിന്റെ നിലവാരത്തില് നടക്കുക എന്നാല് തന്റെ
കാല്ച്ചുവട് പിന്തുടരുവാന് നമ്മെ നിര്ദ്ദേശിച്ച
യജമാനനു കീഴില് കൃപയില് നിന്നും കൃപയിലേക്ക്
പുര�ോഗമിക്കുന്നതിലും, ജ്ഞാനത്തില് നിന്നു ജ്ഞാ
നത്തിലേക്ക് പുര�ോഗമിക്കുന്ന
തിലും, മഹത്വത്തില് നിന്നും
മഹത്വത്തിലേക്ക് പുര�ോഗമിക്കു
ന്നതിലും പരാജയപ്പെടും എന്നു
ള്ളത് ഇതിനാല് താമസിയാതെ
പഠിക്കും. ഈ ഏക ദൃഷ്ടിയുള്ള
വര് അവരുടെ പില്ക്കാലത്തെ
വഴികാട്ടിയായിരുന്ന ല�ോകത്തി
ന്റെ നിലവാരത്തില് നിന്നും
അപ്പാടെ തങ്ങളെ അഴിക്കു
കയും കര്ത്താവിലേക്ക് ന�ോ
ക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ
അവങ്കലേക്ക് ന�ോക്കുന്നതിലൂ
ടെ അവര്ക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച
മാര്ഗ്ഗ നിര്ദ്ദേശം ലഭിക്കുക
യും, സങ്കല്പ്പിക്കാവുന്നതില്
ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിലവാരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
അവങ്കലേക്കു ന�ോക്കുകയും യേശുവിനെ അനുക
രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ
യും ന്യായത്തിന്റെയും നീളവും വീതിയും ഉയരവും
ആഴവും കൂടുതലായി വിലമതിക്കുവാനും തങ്ങളുടെ
വാക്കുകളിലും ചിന്തകളിലും പ്രവര്ത്തികളിലും
മഹത്വമേറിയ മാതൃകയ�ോട് അനുരൂപപ്പെടുന്നതിനും
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വ്യക്തമായ കാഴ്ചയേകുന്നതിന് ഈ ഏക ദൃഷ്ടി
അവരെ യ�ോഗ്യരും പ്രാപ്തരുമാക്കുന്നു. അവരുടെ
നില എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാണ്! കര്ത്താവി
ന്റെ മാതൃകയിലൂടെയും അവന്റെ വചനത്തിലൂടെ
കൃപയിലും സത്യത്തിലുമുള്ള അഭ്യാസത്തിലൂടെ
യും അവരുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ സ്വഭാവസാദൃ
ശ്യത്തില് പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയരുകയും
രാജ്യത്തിനും രാജ്യത്തിലെ അവരുടെ ഉയിര്പ്പിനും
യ�ോഗ്യരാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതെ, ഉയി
ര്ത്തെഴുന്നേല്ക്കുന്ന സകല മനുഷ്യരാശിയും ദൈ
വത്തിന്റെ നിലവാരമാണ് ഏക നിലവാരം എന്ന്
മനസ്സിലാക്കും.

നമ്മുടെ കര്ത്താവിന്റെ മടങ്ങിവരവിന്റെ സമയം

നമ്മുടെ കര്ത്താവിന്റെ മടങ്ങിവരവിന്റെ സമയ
ത്തെ സംബന്ധിച്ച് അഥവാ സാന്നിദ്ധ്യത്തെ (ഗ്രീക്ക്,
പറൂസിയ) സംബന്ധിച്ച് അത് സാമൂഹികമായ പ്ര
ക്ഷുബ്ദതയുടെ സമയത്ത് രഹസ്യത്തിലായിരിക്കും
പ്രത്യക്ഷമാവുക എന്ന് നിരവധി തിരുവെഴുത്തുകള്
തെളിവായി ഉണ്ട് (1 തെസ്സ. 5:1-4). പ�ൊതുവായി
പറഞ്ഞാല്, ക്രിസ്തു മുഖ്യപ്രതിനിധിയായിരിക്കുന്ന
ദൈവരാജ്യം, ആദാമിന്റെ പാപവീഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം
ഏഴാമത്തെ ആയിരാമാണ്ടില് സംഭവിക്കുമെന്ന്
ബൈബിള് പഠിപ്പിക്കുന്നു.
യെശ. 2:2 ല് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, “അന്ത്യകാല

ത്ത് യഹ�ോവയുടെ ആലയമുള്ള പര്വ്വതം പര്വ്വതങ്ങ
ളുടെ ശിഖരത്തില് സ്ഥാപിതവും കുന്നുകള്ക്കു മീതെ
ഉന്നതവുമായിരിക്കും; സകല ജാതികളും അതിലേക്ക്
ഒഴുകിച്ചെല്ലും.” എബ്രായ ഭാഷയില്

അന്ത്യകാലത്ത് എന്ന പദപ്രയ�ോഗം
നാളുകളുടെ അന്ത്യനാളില് എന്നും
അര്ത്ഥം നല്കുന്നു. ആയിരം
വര്ഷം അടങ്ങുന്ന ദൈവത്തിന്റെ
ദിവസങ്ങളില് അവസാന നാള്
എന്നാല്, ഏഴാം നാള് അഥവാ
ഏഴാമത്തെ ആയിരം വര്ഷ കാല
യളവ് ആകാം (2 പത്രൊ. 3:8). ദൈവത്തിന്റെ ഈ
നാളുകളില് ഒരു നാള് നമ്മുടെ ആയിരം വര്ഷ
കാലയളവാണ്. ദൈവത്തിന്റെ സംഖ്യാ വ്യവസ്ഥ
ഏഴ് എന്ന സംഖ്യയെ പലപ്പോഴും അവതരിപ്പി
ക്കുന്നു. “നാളുകളുടെ അന്ത്യനാളില്” എന്നത്
ഏഴാമത്തെ ദിവസമായ ആഴ്ചയിലെ അവസാന
ത്തെ ദിവസമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ നാളുകളില് ഒരു
ആഴ്ചയെന്നാല് നമ്മുടെ 7000 വര്ഷങ്ങള്ക്കു തു
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

ല്യമാണ്. അങ്ങനെ യെശ. 2:2 സൂചിപ്പിക്കുന്നത്
ഏഴാമത്തെ ആയിരാമാണ്ടില് ആയിരിക്കും ദൈവം
ഭൂമിയില് തന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്നാണ്.
ഭൂമിയുടെ ചരിത്രം ക�ോടിക്കണക്കിന് വര്ഷങ്ങ
ളുടേതാണെങ്കിലും ഭൂമിയില് മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രം
ആദാമിന്റെ സൃഷ്ടി മുതല് 6000 വര്ഷങ്ങള്ക്ക്
അല്പം മാത്രമെ കൂടുതലുള്ളു എന്നു ബൈബിള്
കാലക്കണക്കുകള് ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതായി നാം
വിശ്വസിക്കുന്നു. ആദാമിന്റെ പാപവീഴ്ചയില് തുടങ്ങി,
അവന്റെ യഥാര്ത്ഥ മരണശിക്ഷാവിധിയില് തുടങ്ങി
ഏഴാമത്തെതാണ് ഈ ദിവസം അതായത് ദൈവം
യിസ്രായേലിന് ശാബ്ബത്ത് ദിവസമായി ക്രമീകരിച്ചി
രിക്കുന്ന ഏഴാം നാളിന് തുല്യം. അവരുടെ ആറ് ദി
വസത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിനു ശേഷം ഏഴാം ദിവസം
വിശ്രമിച്ചുക�ൊണ്ട് അതിനെ അവര് വിശുദ്ധമായി
കാക്കേണമായിരുന്നു.
മനുഷ്യവര്ഗ്ഗം പാപത്തിന് കീഴില്, ശാപത്തിന്
കീഴില് പ്രതിരൂപമായ ആറ് ദിവസങ്ങളിലും കഠിന
മായി അദ്ധ്വാനിച്ചും കനത്ത ഭാരം ചുമന്നും ഇരുന്നു
(മത്താ. 11:28; റ�ോമ. 8:20-22). ഇത് അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ
ആറ് ദിവസങ്ങളാല് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ
ഓര�ോ ദിവസവും ആയിരം വര്ഷങ്ങള് അടങ്ങുന്ന
താണ്. എന്നാല് ശാപത്തില് നിന്നുള്ള സ്വസ്ഥത
യുടെ ദിവസമായി, മഹാ ശബ്ബത്ത് ദിനമായി കഷ്ട
പ്പാടുകളുടെയും കഠിനാധ്വാനങ്ങളുടെയും പിന്നാലെ
സഹസ്രാബ്ദം വന്നെത്തും. ഈ ദിനത്തില് മാനവകു
ലം അവരുടെ അനിവാര്യമായ വേദനകള�ോട�ൊപ്പം
ല�ോകാരംഭം മുതല് ഇന്നുവരെയും സംഭവിച്ചി
ട്ടില്ലാത്തതും ഇനി മേല് സംഭവിക്കാത്തതുമായ
വലിയ കഷ്ടം അന്നുണ്ടാകും. ആ നാളുകള്
ചുരുങ്ങാതിരുന്നാല് ഒരു ജഡവും രക്ഷിക്കപ്പെ
ടുകയില്ല; വൃതന്മാര് നിമിത്തമ�ോ ആ നാളുകള്
ചുരുങ്ങും. മത്തായി 24:21-22
പാപം, തെറ്റ്, മരണം എന്നിവയില് നിന്നും സ്വസ്ഥത
നേടും. യെശ. 2:2-4 വരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായ,
നാളുകളുടെ അന്ത്യനാളായ, ഏഴാമത്തെ ആയി
രാമാണ്ടായ, പ്രതിരൂപാത്മക ശബ്ബത്ത് ദിനം ഇതു
തന്നെ. ആദാമിന്റെ വീഴ്ചയില് നിന്നു തുടങ്ങി ഏഴാമ
ത്തെ ആയിരമാണ്ടിലാണ് രാജ്യം സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്
എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ തിരുവെഴുത്ത് , രാജ്യം
സ്ഥാപിച്ച്, മരിച്ചവരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായ
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മനുഷ്യകുലത്തിന് യഥാസ്ഥാപനം നല്കുവാന്
ക്രിസ്തു മടങ്ങിവരുന്ന കാലവും ഇതാണെന്ന് സൂചി
പ്പിക്കുന്നു (അപ്പൊ. 3:19-21; 15:14-17; ദാനി. 7:13,14;
യെശ. 35:1-10)
പ്രതിരൂപാത്മക ശബ്ബത്തിന്റെ ആരംഭത്തില് തന്നെ
ഭൂമിയില് തന്റെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുവാനും,
ല�ോകം ഇന്നേവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മഹാസമാ
ധാനം വരുത്തുവാനും ശബ്ബത്തിന്റെ കര്ത്താവായും,
സ്വസ്ഥത വരുത്തുന്നവനായും യേശു മടങ്ങി വരേ
ണ്ടതുണ്ട് (ലൂക്കൊ. 6:5; മത്താ. 11:28). ദൈവവും
മനുഷ്യനും, മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ക്ലേ
ശകരവും അസ്വസ്ഥ ജനകവുമായ ശത്രുതയുടെ
അനുഭവത്തിന്റെ ആറായിരം വര്ഷങ്ങള്ക്കു ശേഷം
പാപത്തിന്റെ ശക്തികള് വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടുകയും
പറിച്ചു മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യപ്പെടുമ്പോള് കൂടുതല്
പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലൂടെയും പ�ോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയും
മാത്രമെ സമാധാനം കൈവരികയുള്ളു. പൂര്ണ്ണ
സമാധാനം നേടുക എന്നത് തീര്ച്ചയായും ഒരു
നടപടിക്രമമാണ്. അത് പൂര്ത്തീകരിക്കുവാന് രാജ്യ
ത്തില് ആയിരമാണ്ട് നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ
മാദ്ധ്യസ്ഥ വാഴ്ച അനിവാര്യമാണ്.
രണ്ടാം വരവിന്റെ കാലത്ത് നടക്കുന്ന മഹാകലാ
പങ്ങള് ബൈബിള് വ്യക്തമായി മുന്നോട്ടു വച്ചിട്ടുള്ള
ആശയമാണ്. ഇത് ദാനി. 12:1 ല് മനുഷ്യരുടെ മഹാ
പ്രഭുവായ മീഖായേലായി യേശുവിനെ ചിത്രീകരിച്ചു
ക�ൊണ്ട് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ യേശുവും
ഈ കുഴപ്പത്തെ ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വലിയ
കഷ്ടമെന്ന് വിവരിക്കുന്നു (മത്താ. 24:21).
പാപത്തിന്റെ ശക്തികളെല്ലാം വലിയ പ്രതിയ�ോ
ഗിയായ സാത്താനാല് നയിക്കപ്പെടുന്നു. അവന്റെ
സ്വാധീനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുവാനും, വരുവാനിരി
ക്കുന്ന രാജ്യത്തെ തടുക്കുവാനും തന്റെ ശക്തിയെ
അവന് ഉപയ�ോഗിക്കുന്നു. “എന്നോട് ച�ോദിച്ചു
ക�ൊള്ക; ഞാന് നിനക്ക് ജാതികളെ അവകാശ
മായും ഭൂമിയുടെ അറ്റങ്ങളെ കൈവശമായും തരും”

എന്ന് സങ്കീ. 2:8 ല് പ്രവാചകന് സംബ�ോധന ചെ
യ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കര്ത്താവായ യേശു നീതിയു
ള്ള അവകാശിയായി ഭൂമിയുടെ ആധിപത്യത്തിലേക്ക്
മടങ്ങിവരുമ്പോള് ഈ ക�ൊള്ളക്കാരനെ നിഷ്ക്കാസ
നം ചെയ്യുക എന്നതാവും പ്രഥമ ലക്ഷ്യം. രാജ്യങ്ങളെ
ഈ കാലത്ത് ഭരിക്കുന്ന നിയമവിരുദ്ധ സ്ഥാനത്തു
ള്ളവനായ സാത്താന്റെ കുടിയിറക്കലിനെക്കുറിച്ച്
പ്രതീകാത്മകമായി പറയുമ്പോള് വീടും ക�ോപ്പും
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കവരുന്നതിനു മുന്പ് പിടിച്ചുകെട്ടേണ്ടതായ ഒരു
“ബലവാനായി” അവനെ യേശു ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കു
ന്നു (മര്ക്കൊ. 3:27). അങ്ങനെ അവരുടെ നേതാവ്
തടവിലായതിനു ശേഷം സാത്താന്റെ ദാസന്മാരുടെ
ഇടയില് പരിണിതഫലമായി ശക്തിവിഷമതകള്
ഉണ്ടാകുകയും – “രാജ്യം തന്നില് തന്നെ ഛിദ്രിക്കു
കയും” – അത് അവന്റെ പകയുള്ള വിശാലമായ
വ്യവസ്ഥയുടെ അധഃപതനത്തിനു കാരണമാവുക
യും ചെയ്യും.

രാജ്യം വളരെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു

നമ്മുടെ കര്ത്താവിന്റെ വരവിനെ അടയാളപ്പെ
ടുത്തുന്ന മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പ്രവചിച്ചിട്ടു
ള്ളതുപ�ോലെ അനേകര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും
ഓടും (ദാനി. 12:4) എന്നതിനെ അന്വര്ത്ഥമാക്കുന്ന
തരത്തില് സഞ്ചാരത്തിന്റെയും സംസാര വേഗതയു
ടെയും വര്ദ്ധനവിന�ൊപ്പം ശാസ്ത്രത്തിലും സാങ്കേതി
കവിദ്യയിലുമുള്ള വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവം. നമ്മുടെ
ഈ കാലത്തിലെ സഞ്ചാര വിപ്ലവം കാലക്രമേണ

“സമുദ്രം വെള്ളം ക�ൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപ�ോ
ലെ ഭൂമി യഹ�ോവയുടെ പരിജ്ഞാനം ക�ൊണ്ട്
പൂര്ണ്ണമായിത്തീരുന്ന” “ആഗ�ോള ഗ്രാമം” എന്ന

ആശയത്തെ വിശ്വാസയ�ോഗ്യമാക്കുന്നു (യെശ. 11:9).
ഇങ്ങനെ വലിയ അളവില് സഞ്ചാരവേഗതയും
ആശയവിനിമയത്തിന്റെ സൗകര്യവും വര്ധിച്ചിരിക്കു
കയും ചെയ്തതുമൂലം സമൂഹം വലിയ അളവില്
അസ്വസ്ഥമാണ്. കൂടാതെ ഈ ല�ോകരാജ്യങ്ങളു
ടെ നിഷ്ക്കാസനത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് ഘട്ടങ്ങള്
നാം കാണുന്നു. ഭൂമിയുടെ ഒരറ്റത്തു നിന്നും മറ്റേ
അറ്റത്തിലേക്കുള്ള പരിധിയില്ലാത്ത ആശയവിനിമ
യത്തിന്റെ ഈ കാലത്ത് ദുഷ്പ്രവര്ത്തികളുടെയും,
രാഷ്ട്രീയ നുഴഞ്ഞുകയറ്റങ്ങളുടേയും, സാമൂഹിക
അനീതിയുടെയും, സാമ്പത്തിക വഞ്ചനയുടെയും,
ജനുവരി - ഫെബ്രുവരി 2020

മതപരമായ കാപട്യങ്ങളുടെയും ദിനംപ്രതിയുള്ള
വെളിപ്പെടുത്തലുകളാല് നാം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടുക�ൊ
ണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ കാലത്തിലെ അവസ്ഥകളെ
– ജാതികളുടെ ദുരിതം, ഭൂമിയില് സംഭവിക്കുന്ന
കാര്യങ്ങളാല് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയങ്ങള് തകരുന്നത്
– മുന്കൂട്ടി സുചിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് നമ്മുടെ കര്ത്താവ്
ഈ അനുഭവങ്ങളില് ജീവിക്കുന്നവര�ോട് പ്രത്യക്ഷത
യ�ോടെ സംസാരിച്ചു : “ഇതു സംഭവിച്ചു തുടങ്ങമ്പോള്
നിങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് അടുത്തുവരുന്നതുക�ൊണ്ടു
നിവര്ന്നു തല പ�ൊക്കുവിന്” (ലൂക്കൊ. 21:25-28).

വരുവാനിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപനയുടെ
നിശ്ചിതതീയതിയെകുറിച്ച് നമുക്കറിവില്ലെങ്കിലും,
ഈ നാളിലെ സംഭവങ്ങളനുസരിച്ചു വിലയിരുത്തു
മ്പോള് ദൈവീകപദ്ധതി ശരിയായ സമയക്രമത്തി
ലാണെന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാലലക്ഷണ
ങ്ങളില് പ്രധാനമായവയാണ്, യഹൂദജനതയുടെ
പാലസ്തീനിലേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവും, 1948 ല് യി
സ്രായേല് എന്ന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ രൂപീകരണവും.
മറ്റൊരു ചരിത്രപരവും വ്യക്തവുമായ കരുനീക്കം
മെയ് 14, 2018 ല് പ്രസിഡന്റ് ഡ�ൊനാള്ഡ് ട്രംപ്
യിസ്രായേലിന്റെ തലസ്ഥാനമായി യെരുശലേമിനെ
അംഗീകരിച്ചതും അവിടെ US നയതന്ത്രകാര്യാലയം
തുറന്നതുമാണ്.
പാസ്റ്റര് റസ്സലിന്റെയും, ജ�ോണ്സന്റെയും, ജ�ോളി
യുടെയും കൂടാതെ അവരുടെ പ്രത്യേക സഹായിക
ളുടെയും നിര്ദ്ദേശത്തിനു കീഴില് നമുക്ക് ബൈബിള്
ചരിത്രത്തിന്റെയും കാലയളവുകളുടെയും യുക്തമായ
ഉപദേശങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്രകാരം തന്നെ പുരാതന വീര
ന്മാരുടെയും, ചെറിയാട്ടിന്കൂട്ടത്തിന്റെയും, മഹാപുരു
ഷാരത്തിന്റെയും, യുവവീരന്മാരുടെയും ഗണങ്ങളുടെ
പൂര്ണ സംഖ്യ തികഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക്
മനസിലാക്കുവാന് സാധിക്കുന്നു. മുന്നേറ്റമടഞ്ഞ്
വളര്ച്ച പ്രാപിക്കുന്ന സത്യത്തിലൂടെ സഹ�ോദരന്
ജ�ോളി ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച്
ഈ പ്രസ്താവനയിലൂടെ പറയുന്നു: “മഹാപുരുഷാ
രത്തിന്റെ ഭൂമിയിലെ വാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം, തന്റെ
ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന�ൊത്ത് ഒരു നേതാവിന്റെ
അഭാവത്തില് യഥാകാലസത്യത്തിന്റെ പ്രകാശനം
ഇല്ലാതെ ഇരുട്ടില് അലഞ്ഞുതിരിയുവാന് തന്റെ
ജനത്തെ അനുവദിക്കയില്ല. അരിക്കല്വേലക്കാരു
ടെ കാരുണ്യത്തിനായി സുരക്ഷിതരല്ലാതെ അവന്
അവരെ ഉപേക്ഷിക്കയില്ല. നമ്മുടെ വേലയില് മാറ്റം
വരുത്തുവാന് അവന് അനുവദിക്കയുമില്ല."
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

എപ്പിഫനി പാളയ സമര്പ്പിതര് എന്ന ഗണം
ആത്മോത്പാദിതരായ ഒരു ഗണം അല്ലായെന്നും
എന്നാല് ആത്മപ്രകാശിതരായ യഥാസ്ഥാപനപൂര്വ്വ
ബസിലിയ (രാജ്യസ്ഥാപന) സമര്പ്പിത ഗണമാണെ
ന്നും നാം മനസിലാക്കുന്നു (PT ’70, pp. 59,60)
അവര് “ക്രിസ്തുയേശുവിലെ വിശ്വാസത്താല്" “ദൈ
വമക്കള്” ആയി കരുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരും (ഗലാ.
3:26); മരണത്തില് നിന്നു ജീവങ്കലേക്ക് കടന്നവ
രായി” താല്ക്കാലികമായി കരുതപ്പെട്ടവരുമാണ്
(യ�ോഹ. 5:24). ക്വാസി ഇലക്ടിലെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന
ഗണം എന്ന നിലയില് അബ്രഹാമിന്റെ സഹസ്രാബ്ദ
പൂര്വ്വ സന്തതിയില് അവരെ ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഓഫേല് കുന്നിനാല് ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന എപ്പിഫ
നി പാളയ സമര്പ്പിതര്, യെരുശലേമിലെ താഴ്വര
യാല് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ശേഷിക്കുന്ന ക്വാസി ഇല
ക്ടിനേക്കാളും, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്തവരെക്കാളും
ഉയര്ന്ന ഗണമാണ്. സഹ�ോദരന് ജ�ോണ്സന്ഇത്
E 16, p. 283 ല് (E4, p 321 താരതമ്യം ചെയ്യുക). സൂ
ചിപ്പിക്കുന്നു; അവിടെ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു:
“പട്ടണത്തിന്റെ താഴ്വരകള് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രജകളെ
– യഥാസ്ഥാപനവര്ഗത്തെ – പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.”
എപ്പിഫനി പാളയ സമര്പ്പിതരെക്കുറിച്ചുള്ള വള
ര്ച്ച പ്രാപിക്കുന്ന സത്യത്തിന്റെ അധികമായ കാര്യ
ങ്ങള്, തന്റെ സമര്പ്പിത ജനത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ
ഗണത്തിനുള്ള തന്റെ കരുതലെന്നപ�ോലെ തന്റെ
ജനത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തീകരണത്തിനായി
തക്കസമയത്ത് നല്കിയിട്ടുള്ളതിനായി ദൈവത്തിനു
നന്ദി പറയുന്നു. വളര്ച്ച പ്രാപിക്കുന്ന സത്യത്തിന്റെ
മറ്റെല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും പ�ോലെ ഇതും പ്രതിയ�ോഗിയു
ടെ ആക്രമണത്തിനു കീഴില് വരുമെന്ന് ഞങ്ങള് അറി
യുന്നു. തന്റെ ജനത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്ക്കൊത്ത്
നമ്മുടെ കര്ത്താവ് എത്തിച്ചുനല്കുന്ന "തക്കകാല
ആഹാരത്തെ” സാത്താനെന്നും എതിര്ക്കുന്നുണ്ട്.

നിന്റെ രാജ്യം വരേണമേ, നിന്റെ ഇഷ്ടം

സ്വര്ഗ്ഗത്തിലേപ്പോലെ
ഭൂമിയിലും ആകേണമേ
മത്തായി 6:10
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2020 ന്റെ പ്രഭാതത്തിലേക്കുള്ള പ്രതിജ്ഞ
സങ്കീ. 65:11
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“നീ സംവത്സരത്തെ നിന്റെ നന്മക�ൊണ്ട് കിരീടം ചൂടിക്കുന്നു”

ഓ

ര�ോ വര്ഷാന്ത്യത്തിലും കര്ത്താവിന്റെ
ജനങ്ങള് തങ്ങള് അനുഭവിക്കുന്നതായ
കാരുണ്യങ്ങളെയും അനുഗ്രഹങ്ങളെയും സ്വയ ം
വിലയിരുത്തേണ്ടതും, ഓര�ോ വര്ഷാന്ത്യത്തിലും
അനുഭവങ്ങളുടെ താരതമ്യപഠനം നടത്തേണ്ടതും
അനിവാര്യമാണ്. അതെ, ജീവിതത്തിലെ സൂര്യപ്ര
കാശത്തെ എന്നതുപ�ോലെ ക�ൊടുങ്കാറ്റുകളെയും
സന്തോഷങ്ങളെയെന്നപ�ോലെ ദുഃഖങ്ങളെയും,
പുഞ്ചിരികളെയെന്നപ�ോലെ കണ്ണുനീരുകളെയും
നമുക്ക് ഓര്മ്മിക്കാം. പുതുവത്സരം ഉത്സാഹത്തോടെ
ആരംഭിക്കുവാന് അതു നമ്മെ സഹായിക്കും. നമ്മുടെ
ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള ശരിയായ തിരിഞ്ഞുന�ോട്ടം
കഴിഞ്ഞകാല അനുഗ്രഹങ്ങള്ക്കുള്ള ഹൃദയംഗമമായ
കൃതജ്ഞതയും ജീവന്റെ പുതുക്കത്തില് നടക്കുന്ന
തിനുള്ള അവസരമായി ഭാവിയില് കൂടുതല് പ്രത്യാ
ശയില് നടക്കുന്നതിന് നമ്മെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും
ആയിരിക്കേണം. റ�ോമ. 12:2 ഇതിനു നമുക്ക് പ്രച�ോ
ദനം നല്കുന്നു, “നന്മയും പ്രസാദവും പൂര്ണ്ണതയുമു

ള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്നു തിരിച്ചറിയേണ്ടതിനു
മനസ്സു പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവിന്.”

ഓര�ോ വര്ഷാരംഭത്തിലും പ്രതിജ്ഞകള് എടു
ക്കുന്നത് ഒരു നല്ല പ്രവര്ത്തിയാണെന്ന് ഞങ്ങള്
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ് മിനിസ്ട്രീസ് (LHMM)
വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ദിനംപ്രതി ശ്രദ്ധ
യ�ോടെ പാലിക്കേണ്ടതായ ചില നേര്ച്ചകള്, നാം
ദിവസേന പ്രഭാതനിര്ണ്ണയം വായിക്കുന്നതില് നമു
ക്കുണ്ട്. രാത്രിയുറക്കത്തിനു ശേഷം ദൈവത്തെയും
അവന്റെ സമര്പ്പിതരായ മക്കളെയും സേവിക്കുവാ
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നുള്ള മറ്റൊരു ദിവസത്തിനായി ഉന്മേഷത്തോടെ
ഉണരും എന്നുള്ള ന്യായമായ പ്രതീക്ഷയ�ോടു കൂടിയ
ഉറക്കം യഹ�ോവ നല്കുമെന്ന പ്രത്യാശയ�ോടെയാ
ണ് നാം ഉറങ്ങാന് പ�ോകുന്നത്. പുതിയ ദിവസം

“യഹ�ോവ എനിക്കു ചെയ്ത സകല ഉപകാരങ്ങ
ള്ക്കും ഞാന് അവന് എന്തു പകരം ക�ൊടുക്കും?”

എന്ന ച�ോദ്യത്തോടെ ആരംഭിക്കുമ്പോള് പ്രഭാത
നിര്ണ്ണയത്തില് ഉള്ളതായ പ്രതിജ്ഞകള് നമ്മുടെ
മനസ്സുകളില് പ്രഥമസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരിക്കണം.
നമുക്കുള്ള സകലവും കര്ത്താവിനു സമര്പ്പിക്കുവാന്
നാം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ സമയം, നമ്മുടെ
താലന്ത്, നമ്മുടെ സ്വാധീനം, നമ്മുടെ സമ്പത്ത്,
നമ്മുടെ ആര�ോഗ്യം, നമുക്കുള്ള സകലവും കര്ത്താ
വിനര്പ്പിക്കണം. നമുക്കുള്ള ഉത്തമ മാതൃകയായ
കര്ത്താവായ യേശു തനിക്കുള്ളതെല്ലാം സ്വര്ഗ്ഗ
സ്ഥനായ പിതാവിന് അര്പ്പിച്ചു; നാമും അങ്ങനെ
ആയിരിക്കേണ്ടേ!
“ഞാന് രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം എടുക്കും” എന്ന്
നമ്മുടെ പ്രതിജ്ഞയില് പറയുന്നു. അങ്ങനെ സങ്കീ
ര്ത്തനക്കാരനായ ദാവീദ് ദൈവത്തിന്റെ നന്മയുടെ
മഹത്തായ വിലമതിപ്പു കൈക്കൊണ്ടു. കര്ത്താവി
ങ്കല് നിന്നു ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങള്ക്ക് നന്ദിയുള്ള
വിലമതിപ്പുള്ള ഒരു ഹൃദയം അവനുണ്ടായിരുന്നു
വെന്ന് അവന്റെ സങ്കീര്ത്തനങ്ങളില് നിന്നും വ്യ
ക്തമാണ്. “രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം” എടുക്കുവാന്
ദാവീദ് തീരുമാനിക്കുമ്പോള് കര്ത്താവ് തനിക്കെ
ന്താണ�ോ അനുയ�ോജ്യമായി കരുതിയിരിക്കുന്നത്
അവ എന്തെല്ലാം അനുഭവങ്ങളായിരുന്നാലും ഞാന്
അത് സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് അവന് തീരുമാനിച്ചത്
എന്നു നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാം. താന് യഹ�ോവയു
ടെ വിശ്വസ്തനായ ദാസനായി തുടരുവാന് അവന്
കര്ത്താവിന�ോട് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അപേക്ഷി
ച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്നു! “കര്ത്താവിന്റെ സകല ജനവും
കാണ്കെ" യഹ�ോവയ്ക്ക് തന്റെ നേര്ച്ചകളെ
അര്പ്പിക്കുവാന് ദാവീദ് ഒരുക്കമുള്ളവനായിരുന്നു.
മാത്രവുമല്ല ദൈവഹിതം നിറവേറ്റുന്നതില് തന്നെ
സന്തോഷിപ്പിക്കുവാന് അനുവദിക്കുന്ന ഒരവകാശ
മായിട്ടാണ് അവന് ഇതിനെ കരുതിയിരുന്നത്. ഒരു
ജനുവരി - ഫെബ്രുവരി 2020

രക്ഷകര്ത്താവ് താന് ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങള്ക്ക് തന്റെ
കുട്ടിയില് നിന്നും നന്ദിയും വിലമതിപ്പും സ്വീകരി
ക്കുവാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപ�ോലെയാണ് തന്റെ
മഹത്തായ രക്ഷയെയും നമുക്കുവേണ്ടി വലിയ
വിലക�ൊടുത്ത് സമ്പാദിച്ച തന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ
സമ്മാനത്തെയും നാം സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ ദൈവം
ന�ോക്കിക്കാണുന്നത്. അതിനാല് വീണ്ടെടുപ്പുകാര
നായ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താല് നാം അവന്റെ
വിളി അനുസരിക്കുകയും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം
എടുക്കുകയും ചെയ്യും.
നമ്മള് ദാവീദിനെപ്പോലെ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ
ജീവനുള്ള യാഗമായി സമര്പ്പിക്കണം. ഇതാണ് നാം
ചെയ്യേണ്ടതായ ന്യായമായ ഒരേയ�ൊരു കാര്യം.
എല്ലാ യഥാര്ത്ഥ ഉത്തമ ഹൃദയത്തിലെയും ദയയു
ടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ഫലം വെളിവാക്കുന്ന
തന്ത്രിയാണ് നന്ദിയര്പ്പണം. അത�ോട�ൊപ്പം കുലീ
നമായ പ്രവര്ത്തിയെക്കാളും ഉന്നതമായ ഉദ്ദേശ്യ
ങ്ങളെക്കാളും മാധുര്യമേറിയതും പ്രച�ോദിപ്പിക്കു
ന്നതുമായ മറ്റൊരു സംഗീതവുമില്ല. തങ്ങള്ക്കു
വേണ്ടിയും മറ്റുള്ളവര്ക്കു വേണ്ടിയും യഥാര്ത്ഥ
കുലീനതയുടെയും സാന്മാര്ഗ്ഗിക ശ്രേഷ്ഠതയുടെയും
സകല കൃപകളും വളര്ത്തിയെടുക്കുവാന് ദൈവം
തന്റെ മക്കളെ അനുവദിക്കും. ആയതിനാല് നമുക്കു
നേരെയുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെയും കരുണയുടെയും
സകല പ്രവര്ത്തികളെയും നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്
അനുയ�ോജ്യമായ കാര്യമാണ്. അതിന�ോട�ൊപ്പം
നന്ദിയും വിലമതിപ്പും യഥാസമയം മടക്കി നല്കുവാ
നും കരുതിയിരിക്കണം. അപ്പൊസ്തലനായ പൗല�ൊസ്
നമ്മെ ഇങ്ങനെ പ്രബ�ോധിപ്പിക്കുന്നു: “സഹ�ോദര

ന്മാരേ, ഞാന് ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സലിവ് ഓര്പ്പിച്ചു
നിങ്ങളെ പ്രബ�ോധിപ്പിക്കുന്നത്: നിങ്ങള് ബുദ്ധിയുള്ള
ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും
വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിനു പ്രസാദവുമുള്ള ജീവബലി
യായി സമര്പ്പിപ്പിന്. അത് നിങ്ങളുടെ ന്യായമുള്ള
ശുശ്രൂഷയാകുന്നു” (റ�ോമ. 12:1).

പിതാവിന് പൂര്ണ്ണമായി സ്വയം അര്പ്പിക്കുന്ന
വര്ക്കായി അവന് ഒരു പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാ
ക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവന് അവര്ക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള
അനുഭവങ്ങളില് ഒന്നാണ് “രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം”.
ഈ പാനപാത്രം സ്വീകരിക്കുക വഴിയായി അവന്റെ
പരിപാലനത്തിലൂടെ നമുക്കു വരുന്ന അനുഭവങ്ങ
ളെ നാം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്
സന്തോഷകരമ�ോ, ദുഃഖകരമ�ോ, വേദനാജനകമ�ോ,
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

സുഖദായകമ�ോ എന്തുതന്നെയും ആയിരിക്കാം.
അത് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ പാനപാത്രം ആയി
രിക്കുമ്പോള് തന്നെയും അത് അവന്റെ പാനപാത്ര
മാണ്. നാം യഥാര്ത്ഥത്തില് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുന്നു
വെങ്കില് നന്ദിയ�ോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും
നാം നമ്മുടെ പാനപാത്രത്തിന്റെ പങ്ക് സ്വീകരിക്കും.
യഹ�ോവ നമുക്ക് പകര്ന്നു നല്കിയിരിക്കുന്ന
പാനപാത്രം നാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിലൂടെ, വലിയ
വില ക�ൊടുത്ത് നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നവനെ
ന്ന നിലയിലും, അവന്റെ വലിയ രക്ഷയെ നമുക്ക്
പൂര്ണ്ണമായി നടപ്പാക്കിത്തരുവാനും പൂര്ണ്ണമായി
നല്കുവാനും യ�ോഗ്യനെന്ന നിലയിലും “യഹ�ോവ
യുടെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവാന്” നാം അവകാശം
നേടിയിരിക്കുന്നു. അതെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ സമ്പൂര്ണ്ണ
ദൃഢവിശ്വാസം അവനു നല്കാം. “യഹ�ോവയ്ക്കു
ഞാന് എന്റെ നേര്ച്ചകളെ ഇപ്പോള് അവന്റെ
സകല ജനവും കാണ്കെ കഴിക്കും”. ഇതിനെയും

ദൈവം ഒരു നന്ദിപ്രകാശനമായി കണക്കാക്കും.
സന്തോഷവും ഉത്സാഹവുമുള്ള സേവയായി നമ്മുടെ
ഹൃദയങ്ങളെയും താലന്തുകളെയും ദൈവത്തിനര്പ്പി
ക്കുക എന്നത് അവന് ചെയ്ത സകല നന്മകള്ക്കുമുള്ള
ന്യായമായ പ്രതിഫലമല്ല എന്നുണ്ടോ? അതിനാല്
അത് നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെയും അത�ോട�ൊപ്പം
തീക്ഷ്ണതയ�ോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടെ ചെയ്യാം.
എങ്കിലും ഇത് ഒരു ചെറിയ പ്രത്യുപകാരമെ ആയി
ത്തീരുകയുള്ളു. എന്നാലും അതിന�ോട�ൊപ്പമുള്ള
സ്നേഹത്തിന്റെയും തീക്ഷ്ണതയുടെയും അളവ് നമ്മുടെ
നന്ദിയുടെ അളവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നവയായിരി
ക്കും. ആയതിനാല്, ഇപ്പോള്, ഇന്നുതന്നെ, ഇത്ര
നല്ല ഒരവസരം ഇനി വരില്ല എന്നതിനാല്, നാള
ത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാതെ ചുറുചുറുക്കോടെ ഇത്
ചെയ്യാം. കര്ത്താവി
ന്റെ ജനം പ്രത്യേകമാ
യും “അവന്റെ സകല
ജനവും കാണ്കെ”
അവര് തിരിച്ചറിയുന്ന
രീതിയില് നമുക്കിത്
നിര്വ്വഹിക്കാം.
നമ്മുടെ നേര്ച്ചക
ളെ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടു
തന്നെ സമര്പ്പണത്തി
ന്റെ പ്രയത്നങ്ങള് നാം
തുടരുന്നു. എങ്ങനെ?
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ജഡത്തെയും അതിന്റെ താത്പര്യങ്ങളെയും ബലി
കഴിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തി തുടരുന്നതിനാല് തന്നെ.
എല്ലാവര�ോടും എളിമയും സത്യസന്ധതയും ഉള്ള
വരായിരിക്കുന്നതിലൂടെത്തന്നെ. നമ്മുടെ സ്വയ
ത്തെയല്ല, കര്ത്താവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനും
ആദരിക്കാനുമാണ് നാം ശ്രമിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ
പ്രഭാത നിര്ണ്ണയം ഇങ്ങനെ തുടര്ന്നു വായിക്കുന്നു;
എന്റെ അധരങ്ങളാല് കര്ത്താവിനെ ബഹുമാനി
ക്കേണ്ടതിന് ഞാന് ശ്രദ്ധയുള്ളവനായിരിക്കും. ഈ
ചിന്തയ�ോട് പ�ൊരുത്തപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സമര്പ്പി
തരുടെയും അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചവരുടെയും
നാവില് സുസ്ഥിര നേര്ച്ചയുടെ ഈ വാക്കുകളെ
നല്കുന്നു: “നാവുക�ൊണ്ട് പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാന്
ഞാന് എന്റെ വഴികളെ സൂക്ഷിക്കുമെന്നും ദുഷ്ടന്
എന്റെ മുമ്പില് ഇരിക്കുമ്പോള് എന്റെ വായ് കടി
ഞ്ഞാണിട്ടു കാക്കുമെന്നും ഞാന് പറഞ്ഞു” (സങ്കീ.

39:1). ക്രിസ്തീയ സ്വഭ ാവത്തിന്റെ സ്ഥിരതയ്ക്കും
അതിന�ോട് ഒത്തുചേര്ന്നു വികാസം പ്രാപിക്കുന്ന
ആത്മനിയന്ത്രണത്തിനും ഈ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എത്ര
അനിവാര്യമാണ്! നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെയും, ചി
ന്തകളെയും, ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെയും, വാക്കുകളെയും,
പ്രവര്ത്തികളെയും, നമ്മെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ചുറ്റു
പാടുകളെയും, അതിന�ോട�ൊപ്പം ശരിയായ കാര്യം
തക്കസമയത്തു പറയുവാനും, തെറ്റായ കാര്യങ്ങളെ
അവഗണിക്കുവാനും ഇത് വളരെ ആവശ്യമേറിയ
ഒരു കാര്യമാണ്. ദൈവജനം എല്ലാ സമയത്തും
തങ്ങളുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതില് ശ്രദ്ധിക്കേ
ണം (യാക്കോ. 3:2-12); പ്രത്യേകമായും, ചരിത്രം
തെളിയിക്കുന്നതുപ�ോലെ നമ്മുടെ വായില് നിന്നു
വരുന്നതായ വാക്കുകളെ സ്വാര്ത്ഥതാത്പര്യങ്ങ
ള്ക്കും ദുഷ്ടലക്ഷ്യങ്ങള്ക്കുമായി വളച്ചൊടിച്ചേക്കാ
വുന്ന ദുഷ്ടന്മാരുടെ മുമ്പാകെ ഇത് നിര്ബന്ധമായും
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
കര്ത്താവിന�ോടും, സത്യത്തോടും, സഹ�ോദര
ങ്ങള�ോടും ഇടപെടുന്ന സകലര�ോടും തന്നെ വി
ശ്വസ്തനായിരിപ്പാന് ശ്രദ്ധിക്കുക. സകല ആകുലചി
ന്തയും എല്ലാ അതൃപ്തിയും സകല അധൈര്യവും
വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് ശുദ്ധഹൃദയത്തോടെ ഇരിക്കുവാന്
ശ്രദ്ധിക്കുക. ശാരീരികമ�ോ മാനസികമ�ോ ആയ രുപ
ത്തില് കാലാകാലങ്ങളില് നാം എല്ലാവരും ആകുലത
അനുഭവിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറയാം. എന്തെന്നാല്
നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ല�ോകം ഒരു അസ്ഥിരമായ സ്ഥ
ലമാണ്. നാം അതൃപ്തരായിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങള്
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വരാറുണ്ട്, എങ്കിലും ഉള്ളതുക�ൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുവി
ന് എന്ന് നമ്മുടെ കര്ത്താവ് നമ്മോടു പറയുന്നു.
സംതൃപ്തി എന്നത് ഒരു ന്യായമായ കൃപാവരമാണ്.
ഒരു മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനുള്ള സമയം കര്ത്താവ്
സൂചിപ്പിക്കുന്നതുവരെ, നാം ആയിരിക്കുന്നതില് നാം
തൃപ്തരായിരിക്കേണം. കര്ത്താവിന്റെ ജനത്തിനെതി
രെ പ്രതിയ�ോഗി ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന മഹാവലിയ ആയു
ധമാണ് അധൈര്യം. ആയതിനാല് സത്യത്താല�ോ,
രാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുവാന് വൈകുന്നതിനാല�ോ,
നാം നമ്മില�ോ മറ്റുള്ളവരില�ോ കാണുന്ന വീഴ്ചക
ളാല�ോ ഒരിക്കലും അധൈര്യപ്പെടുവാന് പാടില്ല.
കര്ത്താവ് സകലവും അറിയുന്നവനാകുന്നു. തന്റെ
ജ്ഞാനത്തിനും മഹത്തായ പദ്ധതിക്കുമനുസരിച്ച്
സകലകാര്യങ്ങളെയും അവന് നടപ്പിലാക്കും.

പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നതിലേക്ക് സഹായിക്കുന്ന
പത്ത് കാര്യങ്ങള്

1. ആവശ്യമുള്ള സന്ദര്ഭങ്ങളില്,
ക്ഷമിക്കുക “എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയിരിക്കു
ക്ഷമ
ന്നു എന്നു ഞാന് മനസ്സിലാക്കു
പറയുക ന്നു, ഞാന് തീര്ച്ചയായും ഇതില്
പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു, എന്നോട് നീ
ക്ഷമിക്കുമ�ോ?” എന്നു പറയുവാന് കഴിയുന്നവ
രും, തയ്യാറായവരും ആകുവാന് വേണ്ടി നമുക്ക്
പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം. ഒരുവനാകട്ടെ ഒരുവളാകട്ടെ
താന് തെറ്റു ചെയ്തുവെന്നു സമ്മതിക്കുവാന് വലിയ
വ്യക്തികള്ക്കു മാത്രമെ സാധിക്കൂ എന്നു ഞാന്
അനുഭവങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.
ഇന്നത്തെ ല�ോകത്ത്, അല്പം പേര് മാത്രമെ ഞാന്
തെറ്റു ചെയ്തിട്ടുള്ളു എന്നും, തെറ്റായ മാര്ഗ്ഗത്തില്
സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും അംഗീകരിക്കുകയുള്ളു.
എന്നാല് ഇതിലും വലിയ ഹൃദയമുള്ളവര് മാത്രമെ
“എന്നോടു ക്ഷമിക്കണം” എന്നു പറയുകയുള്ളു.
എന്നാലും, എത്രപേരാണ് ക്ഷമ ച�ോദിക്കുകയും
എത്ര പേരാണ് ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ക്ഷമി
ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിരവധി തിരുവെഴുത്തുകള്
പറയുന്നു. സങ്കീ. 86:5, “കര്ത്താവേ, നീ നല്ലവനും
ക്ഷമിക്കുന്നവനും നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നവര�ോ
ട�ൊക്കെയും മഹാദയാലുവുമാകുന്നു”. മത്താ. 6:15,
“നിങ്ങള് മനുഷ്യര�ോട് പിഴകളെ ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാല�ോ
നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിഴകളെയും ക്ഷമി
ക്കയില്ല”. “ക്ഷമിപ്പിന്, എന്നാല് നിങ്ങള്ക്കും ക്ഷമ
ലഭിക്കും” എന്നു ലൂക്കൊ. 6:37 പറയുന്നു. മത്താ.

18:21-35 ല് യേശു ക്ഷമയെക്കുറിച്ചു പറയുന്നു.
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2. നമ്മുടേതുള്പ്പെടെ മറ്റുള്ളവ
രുടേതിനേക്കാളും മീതെ ദൈവത്തി
ന്റെ പ്രവൃത്തികളില് വ്യാപൃതരാകു
വാന് നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം.
സന്തോഷം – എന്ന വാക്ക് ഓര്ക്കു
വാന് പിന്നെ അവന് നമ്മോട് പറയുന്നു. ഒന്നാമ
തായി യേശു, രണ്ടാമതായി മറ്റുള്ളവര്, അവസാനം
നാം. എന്നിരുന്നാലും ദൈവത്തെ ഒന്നാമതായി,
രണ്ടാമത് യേശുവിനെ, മൂന്നാമത് നമ്മുടെ കുടുംബ
ത്തെ, പിന്നീട് സഹ�ോദരങ്ങളെ, പിന്നെ ല�ോകത്തെ,
അവസാനം നമ്മെത്തന്നെയും പരിഗണിക്കുന്ന കാ
ഴ്ചപ്പാടില് നിന്നുക�ൊണ്ട് വീക്ഷിക്കുവാന് ഞങ്ങള്
ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതെ നാം നമ്മുടെ സകല ഇടപാ
ടുകളിലും ദൈവത്തെയും യേശുവിനെയും പ്രഥമമാ
യി കാണുകയും അവസരം കിട്ടും പ�ോലെ സകല
മനുഷ്യര്ക്കും നന്മ ചെയ്യുകയും വേണം.
3. മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകള് കണ്ടു
മറ്റുള്ളവ പിടിച്ച് അവയെ തിരുത്തുന്നതിനു
രെക്കാള് മുന്പെ സ്വന്തം തെറ്റുകളെ തിരിച്ചറി
മുന്പ്
ഞ്ഞ് അവയെ തിരുത്തുന്നവരായിരി
നമ്മെ
ക്കുവാന് നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം.
തിരുത്തുക നമ്മില് ശാപത്താല് വന്നു ചേര്ന്നി
രിക്കുന്ന വീഴ്ചഭവിച്ച അവസ്ഥയാല്
നമ്മിലെല്ലാവരിലും തെറ്റുകള് ഉണ്ട്. മറ്റുള്ളവര്ക്ക്
നമ്മുടെ തെറ്റുകള് കാണുവാന് സാധിക്കുന്നതി
ലും പ്രയാസമേറിയതാണ് നമ്മുടെ തെറ്റുകള് നാം
തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നത്. ഒരുവന്റെ തെ
റ്റുകള് കാണിച്ചു ക�ൊടുക്കുക എന്നത് വളരെ
തന്ത്രപരമായ ഏര്പ്പാടാണ്. ഇതുമൂലം അവര്ക്ക്
നമ്മുടെ നേരെ ക�ോപം ഉണ്ടാകുവാന് സാധ്യത
യുണ്ട്. ഇതില് ഉള്പ്പെടുന്ന രണ്ട് കക്ഷികള്ക്കും
തമ്മില് ഒരു വേര്തിരിവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള
ചില വേദനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങള് ഉണ്ടാകുവാ
നും സാധ്യതയുണ്ട്. ജനുവരി 7-ാം തീയതിയിലെ
മന്നായില് അന്യരുടെ മുറ്റം തൂക്കാന് ഉദ്യമിക്കും
മുന്പ് സ്വന്തം മുറ്റം തൂത്തു വൃത്തിയാക്കണം എന്ന്
ബ്രദര് ജ�ോണ്സന് പറയുന്നു. ഇവിടെ മറ്റുള്ളവരെ
ക്കുറിച്ച് തിന്മ പറയുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ
സഹ�ോദരന് പറയുന്നതെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരിലെ
തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഇതു നന്നായി
ബാധകമാകുന്നു. “എന്നാല് നീതിമാന് ആരും
ഇല്ല, ഒരുത്തന് പ�ോലും ഇല്ല” എന്ന് റ�ോമ. 3:10
പറയുന്നു.
ആദ്യം
ദൈവീക
പ്രവൃത്തി

ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

4. പ്രല�ോഭനത്തിന്റെ കണ്ണുകളിലേ
ക്കു സ്പഷ്ടമായി ന�ോക്കി യാത�ൊരു
സംശയമ�ോ മടിയ�ോ ഇല്ലാതെ ഉറ
പ്പോടും ദൃഢവുമായി “പറ്റില്ല” എന്നു
പറയാന് കഴിയുന്നവരാകുവാന്
നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ
കര്ത്താവ് തന്റെ സ്നാനത്തിനു ശേഷം
നാല്പത് ദിവസം മരുഭൂമിയിലായിരുന്നു. നമുക്കാ
ര്ക്കും നേരിടുവാന് സാധിക്കാത്ത കൂടുതല് വി
ഷമകരവും ക്ലേശകരവുമായ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള
പരീക്ഷകളിലൂടെ കടന്നുപ�ോയി. എന്നിട്ടും അവന്
എല്ലാറ്റിനെയും ജയിച്ചു. എത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും നാം
ബലഹീനരും വീഴ്ചഭവിച്ച ജീവികളുമാണ്. ഇത്
മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അപ്പൊസ്തലനായ പൗല�ൊസ്
പ്രല�ോഭ
നങ്ങളെ
എതിര്ത്ത്
ഇല്ല എന്ന്
പറയുക

“ഞാന് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത് ഞാന് അറിയുന്നില്ല;
ഞാന് ഇച്ഛിക്കുന്നതിനെയല്ല പകയ്ക്കുന്നതിനെയ
ത്രെ ചെയ്യുന്നത്” എന്നു പറയുന്നു. നാം ജഡത്തിനും,

ല�ോകത്തിനും, പ്രതിയ�ോഗിക്കും എതിരെ പ�ോരാടു
ന്നു. എന്നാലും ഏത് രീതിയിലുള്ള പ്രല�ോഭനങ്ങള്
വന്നാലും നാം അവയെ എതിര്ക്കണം.
5. മക്കളെയും ക�ൊച്ചുമക്ക
ദൈവവചന ളെയും മറ്റുപലരുടെയും കൂടെ
ത്തിന് അനു വിടാതെ അവരുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങ
സൃതമായി ളില് പങ്കുക�ൊള്ളുന്നവരായിരിക്കു
നിങ്ങളുടെ വാന് നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം.
മക്കളെ പഠി ഇന്ന് അനേകം മാതാപിതാക്ക
പ്പിക്കുക
ള് കാട്ടുന്ന കാര്യത്തില് ഞാന്
ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. കുട്ടികള്ക്ക്
പങ്കെടുക്കാവുന്ന വിവിധ കളികള്, ഫുട�്ബോള്
പരിശീലനം, പിയാന�ോ ക്ലാസുകള്, ബാന്റ് പരിശീ
ലനങ്ങള്, ബേസ�്ബോള് വിന�ോദങ്ങള് എന്നിവയും
മറ്റ് നിരവധി പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ഇന്ന് കാണാന്
സാധിക്കുന്നു. ഇവ കാണുമ്പോള് മാതാപിതാക്കള്
വളരെ ഊര്ജ്ജസ്വലരായി അവിശ്രാന്തം പ്രവര്ത്തി
ക്കുന്നുവെന്നു ത�ോന്നിപ്പിക്കുന്നു. കുറച്ച് മണിക്കൂ
റുകളിലേക്ക് ആശ്വാസത്തിന് കുട്ടികളെ തങ്ങളുടെ
അടുക്കല് നിന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ അയയ്ക്കു
ന്നത് എത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക്
കാണാന് കഴിയുന്നുണ്ട്. എന്നാല് പലപ്പോഴും
മുഴുസമയവും കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കുന്നതിനായി
മാതാപിതാക്കള് മറ്റുള്ളവരെ ഏര്പ്പാട് ചെയ്യുന്നു.
മാതാപിതാക്കളുടെ ആദ്യത്തെ കടമ അവരുടെ
മക്കള�ോടാണ്. അവരെ ശരിയായ പാതയില്, പ്രധാ
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നമായും ദൈവവചനത്തിനനുസൃതമായി നടക്കുവാന്
പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളുടെ കടമയാണ്.
6. വേദനിച്ചിരിക്കു
സ്നേഹനിര്ഭരമായ ഹൃ ന്ന വ ര് ക്ക് അ ഥ വ ാ
ദയത്തോടും കേള്ക്കു ആശ്വാസം ആവശ്യ
ന്ന ചെവിയ�ോടും കൂടി മു ള്ള വ ര് ക്കു നേരെ
ചിരിക്കുക
സ ൗ ഹ ാ ര്ദ്ദ പ ര മ ാ യ
ഒ രു പു ഞ് ചി ര ി യും
ആശ്വാസത്തിന്റെ സ്പര്ശനവും നല്കുവാന് കഴി
യുന്നവരായിരിക്കുവാന് നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം.
സഹ�ോദരന്മാരേ, ചില സമയങ്ങളില് ഒരുവന് സത്യ
വചനമായിരിക്കില്ല ആവശ്യം. ചില സമയങ്ങളില്
ഒരുവന് ഒരു സഞ്ചി പലവ്യജ്ഞന സാധനങ്ങള�ോ,
പണമ�ോ ആയിരിക്കില്ല ആവശ്യം. ഒരു നിറഞ്ഞ
പുഞ്ചിരിക്ക്, സ്നേഹമുള്ളതും തുറന്നതുമായ ഒരു
ഹൃദയത്തിന്, തന്നെ കേള്ക്കുവാനുള്ള ചെവിക്ക്,
വളരെ നന്മകള് ചെയ്യുവാന് കഴിയും. ആവശ്യമുള്ള
വര്ക്ക് അഥവാ വേദനിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്ക്ക്
നാം നല്ല സഹായിയായിത്തീരുവാന് എന്തു നമ്മെ
ക്കൊണ്ട് ചെയ്യുവാന് കഴിയും എന്ന് അറിയുവാന്
അവരുടെ ഹൃദയം നാം വായിക്കേണം. 2 ക�ൊരി.
9:7 ല് നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു “അവനവന്

ഹൃദയത്തില് നിശ്ചയിച്ചതുപ�ോലെ ക�ൊടുക്കട്ടെ.
സങ്കടത്തോടെ അരുത്; നിര്ബന്ധത്താലും അരുത്;
സന്തോഷത്തോടെ ക�ൊടുക്കുന്നവനെ ദൈവം
സ്നേഹിക്കുന്നു.” ചിലപ്പോള് നമ്മള് നല്കുന്നതി

ലും അധികം ആവശ്യങ്ങള് ഉള്ളവരുണ്ടെന്നുവരാം,
എന്നിരുന്നാലും ദുഃഖിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയത്തെ സ്നേ
ഹനിര്ഭരമാക്കുവാന് ഒരു നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരിക്കാകും.
നാം കുറെക്കാലമായി കാണാത്ത ഒരുവനെ ആശുപ
ത്രിയില് ചെന്നു കാണുവാന് ഇടയായി എന്നിരിക്ക
ട്ടെ. അവരുടെ ശബ്ദം കേള്ക്കുന്നതിലൂടെയും ചിരി
കാണുന്നതിലൂടെയും എത്ര നല്ല അനുഗ്രഹമാണ്
നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ദിവസത്തിന്റെ
കുറച്ചു സമയം മാറ്റിവച്ച് അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന
വാക്കുകള് സംസാരിക്കുന്നതിലൂടെ അവനുവേണ്ടി
നാം കരുതുന്നുണ്ട് എന്ന് അവനെ അറിയിക്കുവാന്
സാധിക്കുകയും അവന് ഈ പ്രവര്ത്തിയാല് ഉത്സാ
ഹഭരിതനാവുകയും ചെയ്യുന്നു.
സത്യസ
7. എപ്പോഴും സഹായിക്കപ്പെ
ന്ധത ഉള്ള ട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരെ
വരായിരി സഹായിക്കുവാനുള്ള സത്യസന്ധ
ക്കുക
മായ ആഗ്രഹമുള്ളവരായിരിക്കുവാന്
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നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം. മറ്റുള്ളവര്ക്ക് സഹാ
യികളായിത്തീരുവാന് നിരവധി വഴികളുണ്ട്. നാം
നല്കുന്ന സഹായം കരുണ നിറഞ്ഞ, ആത്മാ
ര്ത്ഥമായ ഹൃദയത്തില് നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കില്
നമ്മുടെ ഈ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തി കര്ത്താവ്
ശ്രദ്ധിക്കും.
8. അവന് അല്ലെങ്കില് അവള്
മറ്റുള്ളവ എന്തു ചെയ്യേണം എന്ന് കല്പന
ര്ക്ക് ഒരു ക�ൊടുക്കാതെ കഴിയുന്ന വിധത്തില്
നല്ല മാതൃക മനുഷ്യത്വപരമായി ചുറ്റുമുള്ള അവന്
ആയിരി അഥവാ അവര്ക്ക് നല്ല മാതൃക
ക്കുക
ആയിരിക്കുവാന് നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞ
ചെയ്യാം. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എന്നു
മറ്റുള്ളവര�ോടു പറഞ്ഞ ശേഷം, അത് ചെയ്യാതിരുന്ന
വ്യക്തികളാണ�ോ നിങ്ങള്? നാം പറയുന്നത് പ്രവ
ര്ത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കേണം. നാം നമ്മുടെ ജീവിതം
ദൈവത്തിനു സമര്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുക�ൊണ്ട്, മറ്റുള്ള
വര്ക്ക് നല്ല മാതൃകയായിത്തീരുക എന്നതാവണം
നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. മത്താ. 5:16 “അങ്ങനെ തന്നെ

മനുഷ്യര് നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവര്ത്തികളെ കണ്ടു,
സ്വര്ഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വ
പ്പെടുത്തേണ്ടതിനു നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ
മുമ്പില് പ്രകാശിക്കട്ടെ”.

9 . ന മ് മി ല് അ ധ ിഷ്ഠി ത മ ാ
മറ്റുള്ളവര് യിരിക്കുന്ന വേല ചെയ്ത് ആ
നിനക്കു ചെ വേലയ ില് സഹായി ക്കുന്നവ
യ്യുന്നതിനെ ര് ക്ക് വേണ്ടു ന്ന ബ ഹു മ ാ ന ം
വിലമതിക്കുക. ന ല്കു ന്ന വ ര ാ യ ി ര ി ക്കു വ ാ ന്
നന്ദിയുള്ളവ ന മു ക്ക് പ്രത ി ജ്ഞ ചെയ്യാം .
നായിരിക്കുക. ബഹുമാനം അര്പ്പിക്കേണ്ട അവ
സരങ്ങളില് നാം ബഹുമാനം
അര്പ്പിക്കാറുണ്ടോ? ചിലപ്പോള്,
നമ്മുടെ വേലയുടെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കുന്ന
സഹായങ്ങള് നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിയ�ോ,
സഹായികള�ോ ചെയ്തു തന്നാലും നാം അവ
ര്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ബഹുമാനം നല്കാതെ അവരെ
മറന്നു കളഞ്ഞേക്കാം. അവന് ചെയ്തു തരുന്ന
സഹായം ചില സമയത്ത് വളരെ തുച്ഛ വും
വളരെ മൂല്യം കുറഞ്ഞതുമാണെന്നു ത�ോന്നിയാ
ലും, കര്ത്താവ് ഇത്തരം പ്രവര്ത്തികളെ വളരെ
നന്ദിയ�ോടു കൂടിയാണ് ന�ോക്കിക്കാണുന്നതെന്ന്
തിരിച്ചറിയേണം. അങ്ങനെ നാമും അവര�ോട്
നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കേണം.
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10. ഒരു അംഗീകരണമ�ോ പ്രതി
ഫലമ�ോ ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മുടെ
താലന്തുകളും സമയവും സമ്പ
ത്തും ദൈവത്തിനും മറ്റുള്ളവര്ക്കും
ഉള്ള സേവയ്ക്കായി നല്കുവാന്
നമുക്കു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം. അതെ
നമ്മുടെ സകലവും ദൈവത്തിനും
ക്രിസ്തുവിനും നല്കുവാന് നാം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണം.
എന്നു പറഞ്ഞാല് ഇതു നമ്മുടെ സമര്പ്പണ നേര്ച്ച
യാണ്. നമ്മുടെ സമര്പ്പണത്തെ പുതുക്കുന്നതിനും
അതിനെ ദൈനംദിനാടിസ്ഥാനത്തില് നിറവേറ്റുന്ന
തിനുമുള്ള ഒരു നല്ല അവസരമാണ് പുതുവത്സരം.
ദൈവത്തെയും അവസരം കിട്ടും പ�ോലെ മറ്റുള്ളവരെ
യും സേവിക്കുക എന്നതു മാത്രമല്ല, ഒന്നും തിരികെ
പ്രതിക്ഷിക്കാതെ നിസ്വാര്ത്ഥ സ്നേഹത്തിലായിരി
ക്കേണം നാം അവരെ സേവിക്കേണ്ടത്. ദൈവത്തിനു
നമ്മോടുള്ള മഹാസ്നേഹത്താലും നമുക്കവന�ോടുള്ള
സ്നേഹത്താലുമാണ് നാം ഇവ ചെയ്യുവാന് പ്രാപ്തരാ
കുന്നത് (റ�ോമ. 12:1).
പ്രിയ സഹ�ോദരന്മാരേ, നമ്മുടെ കര്ത്താവിന�ോടു
ള്ള കൂട്ടായ്മയില് നാം എന്തായിത്തീരുവാനും, എന്തു
പ്രവര്ത്തിക്കുവാനും, എന്ത് സഹിക്കുവാനുമാണ�ോ,
തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി
നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രതിജ്ഞകള് എടുക്കാം.
അവന്റെ കൃപക�ൊണ്ട് ഈ വര്ഷത്തെ നമ്മുടെ ജീ
വിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വര്ഷമാക്കി മാറ്റാം. വലിയ
പ്രത്യാശകളുടെയും, വലിയ പരിശ്രമങ്ങളുടെയും,
കര്ത്താവിന്റെ കൃപയാലുള്ള സ്വയ-ത്യാഗത്താലു
ളവാകുന്ന വലിയ വിജയങ്ങളുടെയും, ല�ോകത്തെ
യും അതിന്റെ ആത്മാവിനെയും ജയിച്ചതിന്റെയും
വര്ഷമാകട്ടെ. പ്രതിയ�ോഗിയെ എതിര്ത്തുക�ൊണ്ട്
സ്വയത്തെയും ജഡത്തെയും അതിന്റെ അഭിലാഷ
ങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ കര്ത്താ
വിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിനും അവന്റെ ജനത്തെ
അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനും നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം.
യേശുവിന്റെ കാല്ച്ചുവടുകളെ പിന്തുടരുവാന് ശ്ര
മിച്ചു എന്നു ത�ോന്നുകയാണെങ്കില് നമുക്കു സന്തോ
ഷിക്കുവാന് വകയുണ്ട്. എന്നാല് ഏതെങ്കിലും ചില
പാതയില് നമ്മുടെ കാലടികള് ഇടറിയതിനാല്,
ഇടുങ്ങിയ പാതയില് നിന്നുമുള്ള നമ്മുടെ വ്യതിയാ
നത്തിങ്കല് നാം വിലപിക്കുകയാണെങ്കില് നമ്മുടെ
ഈ അവസ്ഥയ�ോട് കര്ത്താവ് വളരെ സഹതാപം
കാട്ടുവാനും, ആര്ദ്രമായ അനുകമ്പയാല് നമ്മോട് ക്ഷ
താലന്തിലും
സമയത്തിലും
സമ്പത്തിലും
ദൈവത്തെ
ശുശ്രൂഷിക്കുക

ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

മിക്കുവാനും, സുഖപ്പെടുത്തുവാനും, സഹായിക്കുവാനും
തയ്യാറാണെന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമ്മില് ഉണ്ടായിരിക്കേണം.
ഭാവിയേക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസത്തോടനുബന്ധമായ
നമ്മുടെ നന്മ നിറഞ്ഞ ഇച്ഛകളെയും ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെയും
ദൈവത്തോട് പറയുന്നതിലൂടെ നാം നമ്മെത്തന്നെ
ഉറപ്പിക്കുന്നു. വിശ്വസ്തതയാല് നമ്മുടെ ആത്മാര്ത്ഥ
തയെയും നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെയും വീണ്ടും
ഉറപ്പിക്കുവാനുള്ള എത്ര മഹത്തായ അവസരമാണ്
മറ്റൊരു വര്ഷാരംഭത്തിലും നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ദിനംത�ോറുമുള്ള പ്രതിജ്ഞ
വളരെ സഹായകരമാണ്

പ്രഭാതനിര്ണ്ണയത്തിന്റെ ഉപയ�ോഗത്തെക്കുറിച്ച്
ചില പ്രസക്തമായ അനുശാസനം നല്കിക�ൊണ്ട്
ഈ പഠനസഹായി ഞങ്ങള് ചുരുക്കുന്നു. നമ്മുടെ
പ്രാരംഭ ചിന്താശകലം പ�ോലെ, ആദ്യത്തെ വാചക
ത്തോടുള്ള പ�ൊരുത്തത്തില് അതിന്റെ ദിനംത�ോറുമു
ള്ള ഉപയ�ോഗത്തിനു ഞങ്ങള് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നു. അത്
മനഃപാഠമാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങള് പറയുന്നില്ല, മറിച്ച്
അതില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായ സന്ദേശത്തോട്
ആഴത്തിലും മനസ്സറിഞ്ഞും അടുത്തുചെല്ലുവാന്
അനുവദിക്കത്തക്ക തരത്തില് സാവധാനം വായി
ക്കേണം. ദിവസത്തിന്റെ ആരംഭത്തില് തന്നെ മന
സ്സിനെയും, ഹൃദയത്തെയും, ഇച്ഛയെയും അതിന്റെ
ദിനംപ്രതിയുള്ള ഉപയ�ോഗത്തില് ഉള്ക്കൊള്ളിക്കു
കയാണെങ്കില് ദൈവീകത അഭ്യസിക്കുവാന് അതു
നമ്മെ സഹായിക്കും.
നമുക്ക് ആഴത്തിലും മനസ്സറിഞ്ഞും മനസ്സോടും
ഹൃദയംഗമമായും ഇച്ഛയ�ോടും കൂടെ അതിന്റെ ദിനംപ്ര
തിയുള്ള ഉപയ�ോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മുടെ ചിന്ത
കളെയും, ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെയും, ആഗ്രഹങ്ങളെയും ദൈവീ
കതയുടെ പാതയിലേക്കു നയിക്കുവാന് ഒരു വലിയ
സ്വാധീനം അതിനുണ്ട്. അതിനായി നമ്മുടെ മനസ്സു
കളും ഹൃദയങ്ങളും ഇച്ഛകളും കൂടിയ�ോ കുറഞ്ഞോ
ആയ അളവില് ക്ഷീണിതമാവുകയും ഫലപ്രദമായ
സ്വാധീനത്തിലൂടെ സ്വഭാവത്തെ ഫലവത്തായ വഴി
യിലേക്ക് ക�ൊണ്ടുപ�ോകുവാനും കഴിയാതെ വരുന്ന
ദിവസത്തിന്റെ അന്ത്യത്തേക്കാള് നമ്മുടെ സ്വഭാവ
ത്തെ സ്വാധീനിച്ച് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിന�ോട�ൊ
പ്പം അതിന്റെ ചായ്വ് ശാശ്വതമായും ഫലപ്രദമായും
വയ്ക്കുന്നതിന് മനസ്സിന്റെയും ഹൃദയത്തിന്റെയും
ഇച്ഛയുടെയും ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സമയത്ത് അത്
പരിശീലിക്കപ്പെടണം. “ഏറ്റവും അധികം ഊര്ജ്ജം
പ്രഭാത സമയത്താണ്" എന്നു ച�ൊല്ലിക്കൊണ്ട്
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ഈ ഭാഗത്തിന്റെ പരിസമാപ്തി
യിലേക്ക് നാം എത്തുന്നു. ഒരു
ഉത്സാഹജനകമായ ഉറക്കത്തിനു
ശേഷം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെയും
ഹൃദയത്തിന്റെയും ഇച്ഛയുടെ
യും ശക്തികള് ഉന്നതിയിലായി
രിക്കും. അപ്പോള് അവ ഏറ്റവും
ഫലപ്രദമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങ
ള്ക്ക് കഴിവുറ്റതുമായിരിക്കും.
ദൈവത്തിന്റെ സമര്പ്പിതമ
ക്കള് എന്ന നിലയില് സങ്കീ. 50:5 നെ ഉപയ�ോഗി
ക്കുവാന് നമുക്ക് അവകാശമുണ്ട് “യാഗം കഴിച്ച്

എന്നോട് നിയമം ചെയ്തവരായ എന്റെ വിശുദ്ധ
ന്മാരെ എന്റെ അടുക്കല് കൂട്ടുവിന്”. അതെ സമ

ര്പ്പിതരായ എല്ലാവരും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണ്.
ദൈവത്തിന് അവര് വിശുദ്ധരാണ്. അതായത് ഈ
വിശാലമായ അര്ത്ഥത്തില് അവര് വിശുദ്ധരാണ്.
വിശുദ്ധര് എന്ന പദം ഉന്മേഷദായകവും ഊര്ജ്ജ
സ്വലവുമായ വിവേകത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവുള്ള
വിശുദ്ധന്, അര്പ്പിക്കപ്പെട്ടവന്, സമര്പ്പിക്കപ്പെട്ടവന്
എന്ന് അര്ത്ഥം വരുന്ന ഹാഗിയ�ോസ് എന്ന പദത്തില്
നിന്നുമാണ് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. “ല�ോകത്തിലെ പാ
പവാഴ്ചയുടെ കാലത്ത് സമര്പ്പണം ചെയ്യുന്നവര്ക്ക്
സ്വാര്ത്ഥതയും ല�ോകമയത്വവും ത്യജിച്ചുക�ൊണ്ടല്ലാ
തെ തങ്ങളുടെ സമര്പ്പണം നിറവേറ്റുവാന് കഴിയുന്ന
തല്ല” എന്ന് ബ്രദര് ജ�ോണ്സന് വിശദീകരിക്കുന്നു.
E6, p 303 ല് അദ്ദേഹം “പുരാതനവീരന്മാരുടെ,
മഹാപുരുഷാരത്തിന്റെ, യുവവീരന്മാരുടെ, യഥാ
സ്ഥാപനവര്ഗ്ഗത്തിന്റെ ബലിയെക്കുറിച്ച് – സമര്പ്പണ
വേലയെക്കുറിച്ച്” സംസാരിക്കുന്നു. അതുക�ൊണ്ടു
തന്നെ സമര്പ്പണം ചെയ്ത് തങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ
ജീവബലികളായി സമര്പ്പിക്കുന്നവര്ക്കു റ�ോമ. 12:1
ബാധകമാകുന്നു. തന്നെത്താന് ത്യജിച്ച് തന്റെ ക്രൂ
ശെടുത്ത് യജമാനനെ പിന്ചെല്ലുന്നവര്ക്കു മാത്രമെ
അവന്റെ ശിഷ്യനാകുവാന് കഴിയുകയുള്ളു എന്ന്
മത്താ. 16:24 ല് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ വിശാലമായ
അര്ത്ഥത്തില് ഉപയ�ോഗിക്കുമ്പോള് പ്രഭാതനിര്ണ്ണ
യത്തിലെ വാചകങ്ങളും ഇതിന�ോട�ൊക്കുന്നു.
ശരിയായ എളിമയുള്ള സകല ഹൃദയത്തിന്റെ
യും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ചരടാണ് നന്ദിപ്രകാശ
നം. കുലീനമായ പ്രവര്ത്തികളിലേക്കും ഉന്നതമായ
ഉദ്ദേശ്യങ്ങളിലേക്കും മധുരതരമായും അധികമായും
ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കൃപാവരവും ഇല്ല. ഈ
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കൃപാവരത്തിന്റെ അഭ്യസന
ത്തിനായി മാനുഷിക ദയാവാ
യ്പുകള് ഇത്രയധികം ശ്രമി
ക്കുമെങ്കില് നമ്മുടെ സ്വര്ഗ്ഗീയ
പിതാവിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്തതും
നിസ്വാര്ത്ഥവുമായ ദയാശീലം
ഇതിനെ എത്രയധികം പ്രേരിപ്പി
ക്കും. നമ്മിലുള്ള സകല നന്മ
ക്കായും നാം അവന�ോട് കടപ്പെ
ട്ടിരിക്കുന്നു. അവന്റെ സമര്പ്പിത
മക്കള് എന്ന നിലയില് നാം അവന്റെ കൃപയ്ക്ക്
പ്രത്യേകമായി പാത്രമായിരിക്കുന്നു. നമുക്കുവേണ്ടി
ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള കരുതലിന്റെ ഒരു നീണ്ട നിരകള്
കണ്ടെത്തുവാന് കഴിയാത്തത് നമ്മില് ആര്ക്കാണ്?
മരണശിക്ഷയായ “നാശകരമായ കുഴിയില് നിന്നും”
വ്യക്തിപരമായ പാപമായ “കുഴഞ്ഞ ചേറ്റില് നിന്നും”
യേശുക്രിസ്തുവാകുന്ന “പാറമേല് നമ്മുടെ കാലുകളെ
നിര്ത്തി” അവന്റെ സത്യത്താല് “നമ്മുടെ ഗമനത്തെ
സ്ഥിരമാക്കി”യതിനെയും നമുക്ക് ഓര്മ്മിക്കാം.

ഒരു പുതുവത്സര പ്രാര്ത്ഥന
ഈ പുതുവര്ഷം ഞങ്ങള്ക്കു തന്നതിനായി
കര്ത്താവേ നിനക്കു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ
വര്ഷം നിന്നില് നിലനില്ക്കുന്നതില് നിന്നും
ഞങ്ങളെ തടഞ്ഞ എല്ലാറ്റെയും കുറിച്ച് ഞങ്ങള്
ശരിയായി അനുതപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങള്
ചെയ്ത വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റാതിരുന്നതിനും പ്രാര്ത്ഥന
യില് കാണിച്ച ഉപേക്ഷക്കും നിന്റെ വചനത്തില്
ശ്രദ്ധ കാണിക്കാതിരുന്ന സമയങ്ങള്ക്കും ഞങ്ങള�ോട്
ക്ഷമിക്കേണമെ. പുലരുന്ന ഓര�ോ പുതിയ ദിനവും
ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും മനസ്സുകളിലും സ്നേഹവും
സന്തോഷവും – സകല നന്മകളാലും നിറയ്ക്കുവാന്
സഹായിക്കേണമേ. കൂട്ടുകാരനെ ആവശ്യത്തില്
സഹായിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങള്ക്ക് ബലവും ധൈര്യവും
തരേണമേ. ഞങ്ങള�ോടെന്ന പ�ോലെ മറ്റുള്ളവര�ോടും
ക്ഷമിക്കുവാന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കേണമെ കര്ത്താ
വേ. വരുംവര്ഷത്തില് അങ്ങയുടെ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശ
ത്തിനായും പാതയ്ക്കു പ്രകാശമായിരിക്കുവാനും
ഞങ്ങള് പ്രാര്ത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ നാമത്തില്
ഞങ്ങള് അപേക്ഷിക്കുന്നു. 		
ആമേന്

സ്നേഹത്തിലും പരിജ്ഞാനത്തിലും
അറിവിലും വളരുക.
ജനുവരി - ഫെബ്രുവരി 2020

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ തികഞ്ഞ ന്യായപ്രമാണം
THE PERFECT LAW OF LIBERTY

“സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ തികഞ്ഞ ന്യായപ്രമാണം ഉറ്റുന�ോക്കി അതില് നിലനില്ക്കുന്നവന�ോ
കേട്ടുമറക്കുന്നവനല്ല, പ്രവര്ത്തി ചെയ്യുന്നവനായി താന് ചെയ്യുന്നതില് അനുഗ്രഹീതനാകും”
യാക്കോബ് 1:25 (ഡാര്ബി ഭാഷാന്തരം)

ന

മ്മുടെ ഈ കാലത്ത്
ഏറ്റവും വ്യക്തമായി
രിക്കുന്ന അന്ത്യകാലത്തിലെ
ജാതികളുടെ കഷ്ടത്തെക്കുറി
ച്ച് സംസാരിച്ചുക�ൊണ്ട് നമു
ക്കാനന്ദിക്കുവാന് നമ്മുടെ
കര്ത്താവായ യേശു ഒരു
കാരണം നല്കുന്നു: “ഇതു

സംഭവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോള് നി
ങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് അടുത്തു
വരുന്നതുക�ൊണ്ട് നിവര്ന്നു തലപ�ൊക്കുവിന്”

(ലൂക്കൊ. 21:28). യേശുവിന്റെ സന്ദേശത്തിന്റെ
അര്ത്ഥം എന്താണ്? ഈ ല�ോകരാജ്യങ്ങള് ഉടനെ
തന്നെ നമ്മുടെ കര്ത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനായി
ത്തീരുവാന് ഉള്ളതാകയാല് സാത്താന്റെ ക്രൂരമായ
ഭരണവ്യവസ്ഥയുടെ വേദനാജനകമായ മരണവേ
ദന, ഒരു പുതിയ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഈറ്റുന�ോവു
കൂടിയായിരിക്കും എന്നാണ് അവന് വ്യക്തമാക്കു
ന്നത്. നിങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്നു!
അതെ, സ്വതന്ത്ര്യം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നു!
അങ്ങനെയെങ്കില് നാം തടവിലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കു
ന്നുവ�ോ? നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന,
നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ഭരിക്കുന്ന, നമ്മുടെ പ്രവര്ത്തി
കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന, ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിത
ത്തെ ഭരിക്കുന്ന ശക്തിക്ക് അധീനരായിരിക്കുന്നുവ�ോ
നാം? മനുഷ്യരാശിയിലെ ഭൂരിഭാഗത്തിന്റെയം നില
ഇതുതന്നെ എന്നത് ദുഃഖകരമായ സത്യമാണ്. ക്രി
സ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രകാശമുള്ള നമ്മള്
പ�ോലും ചില അളവിലെങ്കിലും ആദാമ്യശാപത്തിനു
കീഴില് വീഴ്ചഭവിച്ച ജഡത്തിന്റെ പിഴകളാലും കു
റവുകളാലും ബന്ധിതരാണ്.
താന് വളര്ന്ന നസറെത്തില് ആരാധനയില്
പങ്കെടുക്കുമ്പോള് യേശു യെശയ്യാവിന്റെ പ്രവ
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

ചനത്തില് നിന്നു വായിച്ച
ഭാഗം ലൂക്കൊ. 4:16-19 ല്
ക�ൊടുത്തിരിക്കുന്നു: “ദരിദ്ര

ന്മാര�ോടു സുവിശേഷം അറി
യിപ്പാന് കര്ത്താവു എന്നെ
അഭിഷേകം ചെയ്കയാല്
അവന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ
മേല് ഉണ്ട്; ബദ്ധന്മാര്ക്ക്
വ ി ടു ത ല ും കു രു ട ന് മാര്ക്ക്
കാഴ്ചയും പ്രസംഗിപ്പാനും പീ
ഢിതന്മാരെ വിടുവിപ്പാനും
കര്ത്താവിന്റെ പ്രസാദവര്ഷം പ്രസംഗിപ്പാനും
എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു”. പിന്നെ യേശു പുസ്തകം

മടക്കി, പള്ളിയിലെ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് അവങ്ക
ല് പതിഞ്ഞപ്പോള് ഉള്ള പ്രത്യാശയുടെ ഇരമ്പല്
നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. അവന് അവര�ോട്
പറഞ്ഞു: “ഇന്നു നിങ്ങള് എന്റെ വചനം കേള്ക്ക
യില് ഈ തിരുവെഴുത്തിനു നിവൃത്തി വന്നിരിക്കുന്നു”

(ലൂക്കൊ. 4:20,21).

ഈ നാളില് അതിനു നിവര്ത്തിവന്നുവ�ോ?

അതെ – ആ സമയത്ത് മനുഷ്യരാശിയുടെ വീണ്ടെ
ടുപ്പുവേലയ്ക്കായി നമ്മുടെ കര്ത്താവായ യേശു
അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. യിസ്രായേലിന്റെയും
മുഴുല�ോകത്തിന്റെയും വീണ്ടെടുപ്പായിട്ടാണ് അവന്റെ
ജനനത്തെ ചിലര് കണ്ടത്. നീതിമാനും ഭക്തനുമായി
രുന്ന ശിമയ�ോന് ആ ശിശുവിനെ ഒരു രക്ഷകനായി
കണ്ടു, “ജാതികള്ക്കു വെളിപ്പെടുവാനുള്ള പ്രകാശവും

നിന്റെ ജനമായ യിസ്രായേലിന്റെ മഹത്വവുമായി”

തന്നെ. ഹന്നാ എന്ന പ്രവാചകി, “യെരുശലേമി

ന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവര�ോടും
അവനെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചു” (ലൂക്കൊ. 2:32,38).

എന്നാല് വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പൂര്ണ്ണമായ വേല
കുറച്ചു വര്ഷങ്ങള് ക�ൊണ്ട് പൂര്ത്തീകരിക്കാവു
ന്നതല്ല. കേവലം പാപത്തിന്റ വില നല്കിക�ൊണ്ട്

18

അതിനെ തുടര്ന്ന് സകല മനുഷ്യവര്ഗ്ഗത്തെയും
പെട്ടെന്നു തന്നെ മരണശിക്ഷാവിധിയില് നിന്നും
വിടുവിക്കുന്നു എന്നതല്ല വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ അര്ത്ഥം.
ഇത്രയും വേഗത്തില് സ്വാതന്ത്ര്യം നല്കുന്നത് അപ
കടകരമായ ദാനമാണ്. ഇന്നത്തെ അപൂര്ണ്ണമായ
സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയില്, തടവറയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള
ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള് നിറവേറ്റുവാന്
പ്രാപ്തരാക്കുവാനുള്ള പുനരധിവാസം തടവുകാര്ക്കു
നല്കുവാന് മനുഷ്യസമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്ന
തരായവര് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു; നിര്ഭാഗ്യകര
മെന്നു പറയട്ടെ ഇങ്ങനെ മ�ോചിതരായവരില് 76%
ആളുകളും 5 വര്ഷങ്ങള്ക്കുള്ളില് വീണ്ടും ജയിലില്
അടയ്ക്കപ്പെട്ടു. [മനുഷ്യന്റെ പദ്ധതി]
തത്ത്വശാസ്ത്രപരമായി പറയുമ്പോള് പ്രയ�ോജന
കരമല്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് തടവറയില് നിന്നുള്ള
മ�ോചനം പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത്. സ്വയത്തിനുമേലു
ള്ള ഒരുവന്റെ മേല്ക്കൈയ്യെയാണ്, ജീവിതഗതി
യെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും നടപ്പിലാക്കുവാനുമുള്ള
ഒരുവന്റെ ശക്തിയെയാണ് യഥാര്ത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം
എന്നു നിര്വ്വചിച്ചിരിക്കുന്നത്. വലിയ പ്രല�ോഭകനായ
സാത്താന് ആദ്യമാതാപിതാക്കളായ ആദാമിന്റെയും
ഹൗവ്വയുടെയും വിശ്വസ്തതയെ വഞ്ചിച്ച് അതുവഴി
അവരുടെ സന്തതി പരമ്പരകളേയും പാരമ്പര്യമായി
അടിമത്തത്തിലേക്കു തള്ളിവിടും വരെ യഥാര്ത്ഥ
സ്വാതന്ത്ര്യം അവര്ക്കുണ്ടായിരുന്നു.
ഈ തടങ്കലില് നിന്നുമുള്ള മ�ോചനം മാത്രമ
ല്ല, പൂര്ണ്ണമായ സ്വതന്ത്രചിത്തത്തിന്റെ യഥാര്ത്ഥ
യഥാസ്ഥാപനം കൂടിയാണ് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെ
യ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊസ്തലനായ പൗല�ൊസ് വഴി
അവന്റെ ഈ ഉറപ്പ് നല്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സകല
സൃഷ്ടിയും – മനുഷ്യരാശിയുടെ എല്ലാ അംഗങ്ങ
ളും – ഈ ല�ോകത്തിന്റെ ദൈവമായ സാത്താന്റെ
അടിമത്വത്തില് നിന്നും മ�ോചിതരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കും.
മനുഷ്യചരിത്രത്തിന്റെ ഉദയം മുതല് മനുഷ്യരാശിക്കാ
യുള്ള ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയുടെ പദ്ധതി – താന്
ജീവശ്വാസം നല്കിയ മനുഷ്യരാശിക്ക് – അവര്
ആനന്ദിക്കുന്നതായ യഥാര്ത്ഥമായ മഹത്തായ
സ്വാതന്ത്ര്യം നല്കുക എന്നതായിരുന്നു (2 ക�ൊരി.
4:4; റ�ോമ. 8:21). [ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി]
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നീ എപ്പോള് നിന്റെ ജനത്തെ രക്ഷിക്കും?

“അവന് യഹ�ോവാ ഭക്തന്മാരായ ചെറിയവരെ
യും വലിയവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും” എന്ന സങ്കീ.

115:13 നെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആഗ്രഹിക്കത്തക്കതായ
വാക്കുകള�ോടെ എബനേസര് എലിയറ്റിന്റെ ഒരു
സ്തോത്രഗീതം ആരംഭിക്കുന്നു. എന്നാല് എപ്പോള്
രക്ഷിക്കപ്പെടും? അനേകരും ഇപ്പോള് തന്നെ രക്ഷി
ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ ച�ോദ്യത്തിന്റെ
ഉത്തരം. “കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങള് വിശ്വാസംമൂലം

രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്; അതിനും നിങ്ങള് കാ
രണമല്ല; ദൈവത്തിന്റെ ദാനമത്രെ ആകുന്നു”

(എഫെ. 2:8).
വിശ്വാസത്താല് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു! യഥാ
ര്ത്ഥത്തില് ഇപ്പോഴും അപൂര്ണ്ണരായിരിക്കുന്ന
നമ്മെ ആ വിശ്വാസത്താല് നീതിമാന്മാരായി കണ
ക്കിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യരാക്കിയിരിക്കുന്നു.
അങ്ങനെ അവര് നമ്മെ അവന്റെ സമര്പ്പിത മക്കളായി
ദത്തെടുത്തിരിക്കുന്നു. “നിങ്ങള്... ദാസ്യത്തിന്റെ

ആത്മാവിനെ അല്ല... പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ
അത്രെ പ്രാപിച്ചത്” (റ�ോമ. 8:15). പുത്രന് നമ്മെ

സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഇച്ഛ
കള്ക്കും താത്പര്യങ്ങള്ക്കും അനുസൃതമായി നാം
സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സ്നേഹം
എന്ന പ്രമാണമായി വിളിക്കപ്പെടുന്ന “സ്വാതന്ത്ര്യ
ത്തിന്റെ തികഞ്ഞ ന്യായപ്രമാണത്തിനു” കീഴില്
നമ്മെ ഗണിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്നേഹമെന്ന പ്രമാണം
അയല്ക്കാരനു ദ�ോഷം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത�ോ, ദൈവ
ത്തിനു നേരെ നന്ദിയില്ലായ്മയ�ോ, ഭക്തിയില്ലായ്മയ�ോ
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതല്ല, മറിച്ച് വിശുദ്ധവും, നീതിയും,
നന്മയുമാണ്.
നാം തെറ്റുകള് ചെയ്യുകയില്ല എന്നാണ�ോ ഇതി
നര്ത്ഥം? നാം കീഴടക്കുവാന് ശ്രമിക്കുന്നതായ പഴയ
സ്വഭാവത്തിന്റെ അതായത് ബലഹീനമായ മനുഷ്യ
പ്രകൃതിയുടെ തെറ്റുകളെയും, കുറവുകളെയും, ഭയ
ങ്ങളെയും, സംശയങ്ങളെയും നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തില്
നിന്നും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്രമാണം ഇല്ലാതാ
ക്കുമ�ോ? അയ്യോ ഇല്ല! അപ്പൊസ്തലന്മാരും മറ്റു പഴ
യകാല ശിക്ഷ്യന്മാരും മുതല്ക്കെ ദൈവജനത്തിന്റെ
അനുഭവം അകമെയും പുറമെയും ദുഷ്ടശക്തികളെ
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ജയിക്കാനുള്ള ആജീവനാന്തമുള്ള പ�ോരാട്ടമായിരു
ന്നു. ല�ോകത്തിന്റെ തെറ്റുകളെ ശരിയാക്കുവാന് ഈ
കാലത്ത് കഴിയുകയില്ല എന്നു നമുക്കറിയാം. അത്
രാജ്യത്തിലെ വേലയാണ്. എന്നാല് ആ രാജ്യത്തിലെ
സേവനത്തിനായുള്ള ഒരുക്കമാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴ
ത്തെ ഉദ്ദേശ്യം. അത് സ്വമേധയാ എടുക്കേണ്ട ഒരു
ശിക്ഷണമാണ്, നിര്ബന്ധത്താലല്ല. എന്നിരുന്നാലും
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അതിന്റേതായ നിയമങ്ങള് ഉണ്ട്.
കൂടാതെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള് ആ നി
യമങ്ങളുടെ പൂര്ണ്ണ ഹൃദയത്താലുള്ള അംഗീകരണ
ത്തെയും പരിശീലനത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

കര്ത്താവിനും അവന്റെ അപ്പൊസ്തലന്മാര്ക്കും
സ്ഥിരമായ സമാധാനമുണ്ടായിരുന്നു. എന്തുക�ൊ
ണ്ടെന്നാല് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് നിവര്ത്തി
പ്പാന് യ�ോഗ്യനാണെന്നും, അവന്റെ നീതിയുക്തവും
കരുണാപുരസരവുമായ പദ്ധതി ഒരിക്കലും പരാ
ജയപ്പെടുകയില്ലെന്നും അവര് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.
ദൈവത്തിന്റെ യഥാര്ത്ഥ പദ്ധതി ഇപ്പോഴും പുര�ോ
ഗമിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യഹ�ോവ യെശ. 46:9,11
ല് ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു : “ഞാന് തന്നെ
ദൈവം, എന്നെപ്പോലെ ഒരുത്തനും ഇല്ല. ഞാന്
പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാന് നിവര്ത്തിക്കും; ഞാന്
നിരൂപിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാന് അനുഷ്ഠിക്കും.” രക്ഷയ്ക്കു

വേണ്ടിയുള്ള ദൈവപദ്ധതി പാപത്തിന്റെ പരിഹാര
ത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള നല്ല ഔഷധ ലേപനമാകുന്നു.

കര്ത്താവേ, എന്നില് മാറ്റം വരുത്തേണമേ!

ഏദെന് മുതല് വ്യക്തിപരമായ പാപത്തിന്റെ
കാഠിന്യം അതിന്റെ ഇരകളുടെ ഹൃദയത്തെ തക
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

ര്ത്തു. ആദ്യജാതനായ പുത്രന് അവന്റെ സഹ�ോദ
രന്റെ ജീവനെടുത്തപ്പോള് എത്രമാത്രം ദുഃഖമായിരി
ക്കും അമ്മയായ ഹൗവ്വ അനുഭവിച്ചത്! സ്വന്തം തെറ്റ്
നിമിത്തം ദാവീദ് തന്റെ പ്രാര്ത്ഥനയില് എന്തുമാത്രം
കരയുകയും എത്രമാത്രം നിരാശപ്പെടുകയും ചെയ്തു!
“ദൈവമേ, നിര്മ്മലമായ�ൊരു ഹൃദയം എന്നില്
സൃഷ്ടിച്ചു സ്ഥിരമായ�ൊരാത്മാവിനെ എന്നില്
പുതുക്കേണമേ” (സങ്കീ. 51:10).

ജ�ോണ് ബനിയന് എന്ന എഴുത്തുകാരന് ദൈ
വത്തിന്റെ വലിയ കൃപയെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോള്
“പാപികളില് പ്രധാനി” എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കു
കയും, “പരദേശി മ�ോക്ഷയാത്ര (Pilgrim progress)”
എന്ന തന്റെ കൃതിയില് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ക്ലേശം
നീങ്ങിപ്പോകുന്നതായ പാപത്തിന്റെ ദ�ോഷത്തില്
നിന്നുമുള്ള നമ്മുടെ മ�ോചനത്തെക്കുറിച്ച് ദൃശ്യവ
ത്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. നിപുണനായ അപ്പൊസ്തലനായ
പൗല�ൊസ് പ�ോലും പഴയ സ്വാര്ത്ഥമായ പ്രകൃതി
യുടെ കീഴടക്കലിനെ തീവ്രമായ ഒരു പ�ോരാട്ടമായി
കണക്കാക്കി. “ഞാന് ഇച്ഛിക്കുന്നതിനെയല്ല, പക

യ്ക്കുന്നതിനെയത്രെ ചെയ്യുന്നത്.” “അയ്യോ, ഞാന്
അരിഷ്ട മനുഷ്യന്! ഈ മരണത്തിന് അധീനമായ
ശരീരത്തില് നിന്ന് എന്നെ ആര് വിടുവിക്കും” (റ�ോമ.

7:15,24)?
പുറമെയുള്ള പ�ോരാട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉള്ളിലെ
ഭയങ്ങളെക്കുറിച്ചും പൗല�ൊസ് സംസാരിച്ചു. ഭയ
ങ്ങള�ോ? നാമും ഇതില് നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
ല�ോകത്തിന്റെ ബലഹീനതകളെ അറിഞ്ഞുക�ൊണ്ട
ല്ലാതെ എങ്ങനെ അവയെ അനുഭവവേദ്യമാക്കും?

“ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലം എങ്കില് പ്രതികൂലം
ആര്?” എന്ന ച�ോദ്യം തിരുവെഴുത്തും യുക്തിയും

നമ്മോടുന്നയിക്കുമ്പോള്, ഉത്തരം വളരെ സ്പഷ്ടമാ
ണെങ്കില്ത്തന്നെയും, നാം പലപ്പോഴും ഭയപ്പെടുന്നു
(റ�ോമ. 8:31).
പഴയ പ്രകൃതി നമ്മുടെ പലവിധ ഭയങ്ങളെ പുന
ര്ജ്ജനിപ്പിക്കുകയും സ്വയം ഉറപ്പിക്കുകയും വീണ്ടും
സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു: ആളുകളെക്കുറിച്ചു
ള്ള, ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള, വേദനയെക്കുറിച്ചുള്ള,
ര�ോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള, ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള,
മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള, സ്നേഹത്തിന്റെയും അംഗീ
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കാരത്തിന്റെയും കുറവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയങ്ങളെ
ഉണര്ത്തുന്നു. ദൈവജനങ്ങളില് ചിലരെങ്കിലും
അവരുടെ പാപങ്ങളുടെ വെളിപ്പെടലിനെ ഭയക്കു
കയും, നീതിമാനായ ദൈവത്തിന്റെ നിരാകരണ
ത്തെയും അന്ത്യത്തില് വച്ചിരിക്കുന്ന നിത്യജീവന്റെ
അര്ഹതയ്ക്കായി പരാജയപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച്
ഭയക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്.
“മനസ്സു പുതുക്കി” രൂപാന്തരപ്പെടുവാന് മാറുവാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവര്ക്കുമുള്ള
പ�ൊതുവായ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇത്തരം ശങ്കകള്
(റ�ോമ. 12:2). ഈ രീതിയില്, മാറ്റമാഗ്രഹിക്കുന്ന
ഒരു ല�ോകത്തിന്റ തീക്ഷ്ണമായ ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ച്
ആഴമായി അറിയാന് നാം പ്രാപ്തരാകുന്നു. ഭൂമിയിലെ
സകല ജാതികള്ക്കും അനുഗ്രഹം നല്കുക എന്ന
വേലയില് നാം കര്ത്താവിന�ോടു കൂടെ പങ്കുചേരു
മ്പോള്, ഭാവിയില് ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു വലിയ വേല
ബാക്കിയുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ല�ോകമാണ് നമ്മുടെ
പരിശീലനസ്ഥലം.

6:2). “ഒരു രാജാവ് നീതിയ�ോടെ വാഴും; പ്രഭുക്കന്മാര്
ന്യായത്തോടെ അധികാരം നടത്തും” (യെശ. 32:1).
ന്യായവിധി എന്നാല് ഒരു വിധി നടപ്പിലാക്കുക
മാത്രമല്ല. ബൈബിളിന്റെ ആശയത്തില് പറഞ്ഞാല്
അതില് പഠിപ്പിക്കലും, ഗുണദ�ോഷവും, പരിശ�ോ
ധനയും, തെറ്റുതിരുത്തലും ഉള്പ്പെടുന്നു. നിത്യ
ജീവനുള്ള അവകാശം ശരിയായ ജീവിതത്തിന്റെ
പ്രമാണങ്ങള�ോട് പ�ൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ
അവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം. യേശു ഈ
വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു: “നിന്റെ ദൈവമായ
കര്ത്താവിനെ നീ പൂര്ണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂര്ണ്ണ
ആത്മാവ�ോടും പൂര്ണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കേ
ണം... കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ സ്നേഹി
ക്കണം” (മത്താ. 22:37,39). “മനുഷ്യര് നിങ്ങള്ക്ക്
ചെയ്യേണമെന്ന് നിങ്ങള് ഇച്ഛിക്കുന്നത�ൊക്കെയും
നിങ്ങള് അവര്ക്കും ചെയ്വ
 ിന്” (മത്താ. 7:12).

ഇതിനെയാണ് ചിലയിടങ്ങളില് “തങ്ക പ്രമാണം”
എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

പുനരധിവാസ വേല

വിമ�ോചിതരാക്കപ്പെട്ട തടവുകാരുടെ സഹക
രണമില്ലാതെ പുനരധിവാസം സാധ്യമല്ല. യേശു
എല്ലാവര്ക്കും വേണ്ടിയാണ് സ്വയം മറുവിലയായി
ത്തീര്ന്നത്. ഈ സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തില്
സകല മനുഷ്യരും എത്തുക എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ
ഇച്ഛയാണ് (1 തിമ�ൊ. 2:4-6). ശവക്കുഴിയില്, തീര്ച്ച
യായും അറിവില്ലല്ലോ (സഭാ. 9:10). ആ അന്ധകാരം
നിറഞ്ഞ തടങ്കലില് നിന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ
പൗരന്മാരായി മാറുവാന് മ�ോചിതരായ ഏവര്ക്കും
അവന്റെ നീതിയാര്ന്ന ഭരണത്തോട് ഐക്യമത്യപ്പെ
ടുവാന് പൂര്ണ്ണമായതും ഉചിതവുമായ അവസരം
ലഭിക്കും.
രാജ്യം എന്നേക്കും നിലനില്ക്കുന്നതാണെന്നിരി
ക്കെ, അതിന്റെ ആരംഭത്തില് ഒരു പരീക്ഷാര്ത്ഥമായ
കാലം ഉണ്ടാകുമെന്നും ആ സമയത്താണ് പുന
രധിവാസത്തിന്റെ പദ്ധതികള് നടപ്പിലാകുന്നതെ
ന്നും ബൈബിള് വ്യക്തമായി പറയുന്നു. ക്രിസ്തുവും
വിശുദ്ധന്മാരും ആ വേലയ്ക്കുവേണ്ടി മുമ്പതന്നെ
നിയമിക്കപ്പെടുകയും അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുകയും
ചെയ്തിരിക്കുന്നു (യെശ. 19:7; ദാനി. 7:22; 1 ക�ൊരി.
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മനുഷ്യാവകാശങ്ങള് പുനഃസ്ഥാപിക്കും
ആ രാജ്യത്തില് മനുഷ്യാവകാശങ്ങള് പൂര്ണ്ണ
മായി വ്യക്തമാക്കപ്പെടുകയും, പുനഃസ്ഥാപിക്ക
പ്പെടുകയും, മനസ്സിലാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
ഒരു കാഴ്ചപ്പാടില് നിന്നു ന�ോക്കുമ്പോള് നമുക്ക്
സഹജമായ യാത�ൊരു അവകാശങ്ങളും ഇല്ല.
സ്രഷ്ടാവ് നമുക്കു തന്ന അനുഗ്രഹീത ദാനമായ
ജീവനും അതിന�ോടു ബന്ധപ്പെട്ട ജീവാവകാശ
ങ്ങളും അവന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും
ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും യഥാസ്ഥാനപ്പെ
ടുത്തുന്നതും എല്ലാം അവന് എല്ലാവര്ക്കുമായി
സമ്മാനിക്കുന്നതാണ്. അത്തരം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട
അവകാശങ്ങളെ അവന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്ത നിധിയായി
നാം പരിഗണിക്കണം.
ജനുവരി - ഫെബ്രുവരി 2020

ജീവിക്കുവാനുള്ള അവകാശത്തെ അതായത്
ദിവ്യനിയമവുമായുള്ള പ�ൊരുത്തത്തില് പൂര്ണ്ണ
നായി നിലനില്ക്കുവാനുള്ള അവകാശത്തെ
അവന് പുനഃസ്ഥാപിക്കും. അവന്റെ മഹത്തായ
ദാനമായ ജീവാവകാശങ്ങള�ോടു ബന്ധപ്പെട്ട പൂ
ര്ണ്ണമായ പാരിസ്ഥിതിക അവകാശങ്ങളായ ജീവന്
നിലനിര്ത്തുവാനുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും, ശുദ്ധമായ
വായുവും, ജലവും, സുന്ദരമായ ഭവനവും ദൈവം
പുനഃസ്ഥാപിക്കും (യെശ. 65:21,22). ദൈവത്തോ
ടുള്ള കൂട്ടായ്മ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടും. ആദാമില്
നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം ക്രിസ്തുവില് വീണ്ടെടുപ്പു വേല
യിലൂടെ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു
സാര്വ്വത്രികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടും.
ദിവ്യനിയമമായ സ്നേഹത്തോടും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോ
ടുമുള്ള യ�ോജിപ്പാണ് സാരാംശം. ഒരു ആകര്ഷണ
മുള്ള രാജത്വത്തിനാല് അടിച്ചേല്പ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു
അസ്വസ്ഥജനകമായ ബന്ധനമായിരിക്കയില്ല അത്.
മറിച്ച് ഒരിക്കല് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും എന്നാല്
ഇപ്പോള് ഇണങ്ങിച്ചേര്ന്നിരിക്കുന്നതുമായ മക്കളു
ടെ സ്നേഹ�ോദാരമായ പ്രതികരണങ്ങള്ക്കായി കാം
ക്ഷിക്കുന്ന, നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പിതാവിന്റെ
കരങ്ങളിലേക്കാണ് നാം ചെല്ലുന്നത്. ക്രിസ്തു നമ്മെ
സ്വത ന്ത്രരാക്കിയിരിക്കുന്നു! “സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ

തികഞ്ഞ ന്യായപ്രമാണം ഉറ്റുന�ോക്കി അതില്
നിലനില്ക്കുന്നവന�ോ കേട്ടു മറക്കുന്നവനല്ല, പ്ര
വര്ത്തി ചെയ്യുന്നവനായി താന് ചെയ്യുന്നതില്
ഭാഗ്യവാനാകും”

ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

പരദേശി മ�ോക്ഷയാത്രയില് നിന്നും

ഒരു ഉദ്ധരണി ജ�ോണ് ബനിയന് (1628-1688)

ഞാന് എന്റെ സ്വപ്നത്തില്, ക്രിസ്ത്യാനി പ�ോകേണ്ട
തായ ഒരു പ്രധാന പാത കണ്ടു. അതിന്റെ ഇരുവശ
ങ്ങളിലും മതില് തീര്ത്തിരുന്നു. ആ മതിലിന് രക്ഷ
എന്നു പേര്. ഈ പാതയിലൂടെയാണ് ഭാരം ചുമ
ക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി ഓടേണ്ടത്. അവന്റെ മുതുകിലെ
ചുമടിനാല് അവന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെയാണ്
സഞ്ചരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ആ പാത കയറ്റമുള്ളതാ
കും വരെ അവന് ഓടി. ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു കുരിശ്
ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് അല്പം താഴെയായി ഒരു
ശവക്കുഴിയും കാണായി. ക്രിസ്ത്യാനി ആ കുരിശ് എടു
ത്തുക�ൊണ്ടപ്പോള്, അവന്റെ ത�ോളുകളില് നിന്നും ആ
ഭാരം അഴിഞ്ഞു അവന്റെ പുറകിലേക്ക് വീണുപ�ോയി.
അത് ഉരുണ്ട് ശവക്കുഴിയുടെ വായ്ക്കല് വരെ എത്തി.
അതിലേക്ക് അത് വീണു. പിന്നെ അതിനെ കണ്ടില്ല.
പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനി സന്തോഷത്തോടെ പ്രശ�ോഭി
തനായിക്കൊണ്ട്, ആനന്ദമാര്ന്ന ഹൃദയത്തോടെ
പറഞ്ഞു, അവന്റെ കണ്ണുനീരിനാല് എനിക്ക് സ്വ
സ്ഥതയും അവന്റെ മരണത്താല് എനിക്കു ജീവനും
അവന് നല്കിയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് സമയ
ത്തേക്ക്, ക്രൂശിന്റെ ഈ ദൃശ്യം തന്റെ ഭാരത്തില്
നിന്നും അവനെ മ�ോചിതനാക്കി എന്ന ആശ്ചര്യത്തോ
ടെ അവന് അതിനെ അതിശയത്തോടെ ന�ോക്കി
നിന്നു. അവന് അതിലേക്ക് ന�ോക്കി, തന്റെ ശിരസ്സിലെ
ഉറവകള് തന്റെ കവിളുകളിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുക്കി
വിടുന്നതുവരെ അവന് അതിനെ വീണ്ടും ന�ോക്കി
നിന്നു. അവന് കണ്ണുനീര് വാര്ത്തുക�ൊണ്ടു ന�ോക്കി
നില്ക്കുമ്പോള് പ്രകാശിതരായ മൂന്നുപേര് അവന്റെ
അടുക്കല് വന്ന് നിനക്കു സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ
എന്നു പറഞ്ഞു. നിന്റെ പാപങ്ങള് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു അതില് ആദ്യത്തവന് അവന�ോടു പറഞ്ഞു.
രണ്ടാമത്തവന് അവന്റെ കീറിയ വസ്ത്രങ്ങള് അവനില്
നിന്നും നീക്കം ചെയ്ത് അവനെ പുതിയ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു.
മൂന്നാമത്തവന് അവന്റെ നെറ്റിയില് ഒരു അടയാളം
ഇട്ട്, മുദ്രയിട്ട ഒരു ചുരുളവനു ക�ൊടുത്തു. അവന്
ഓടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിലേക്ക് ന�ോക്കുവാനും സ്വ
ര്ഗ്ഗീയ കവാടത്തില് ഏല്പ്പിക്കുവാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പിന്നെ അവര് യാത്രയായി.
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വിശുദ്ധ റ�ോമാ സാമ്രാജ്യം
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ക്രിസ്തുമതം എന്ന നാമം അതിന്റെ ഗുരുവിന്റെ

ആത്മാവില്ലാതെ യൂറ�ോപ്യന് ജനങ്ങളുടെ
ഇടയില് ക്രമേണ വ്യാപിച്ചു. ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന
നാമം ജനകീയമായിത്തീര്ന്നു. ചാര്ളിമാന് ചക്ര
വര്ത്തിയുടെ കാലത്തായിരുന്നു “വിശുദ്ധ റ�ോമാ
സാമ്രാജ്യം” എന്ന ഔദ്യോഗിക നാമം നിലവില്
വന്നത്. ഇറ്റലിയിലെ ഫ്ലോറന്സിലുള്ള ചാപ്റ്റര്
ഹൗസില് ഒരു പ്രശസ്ത ചിത്രത്തില് ഈ ശീര്ഷ
കത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ
ചിത്രത്തില് ചക്രവര്ത്തിയും പ�ോപ്പും സിംഹാ
സനത്തില് ഇരുവശങ്ങളില് ഇരിക്കുന്നതായും
താഴേക്ക് പടിപടിയായി ചക്രവര്ത്തിയുടെ മറ്റ്
ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് ഇരിക്കുന്നതായും ചിത്രീക
രിച്ചിരിക്കുന്നു. ചക്രവര്ത്തിയുടെ വശത്ത് സേ
നാധിപതികളും മറ്റുള്ളവരും പ�ോപ്പിന്റെ വശത്ത്
മെത്രാന്മാരും പുര�ോഹിതവര്ഗ്ഗവും മറ്റുള്ളവ
രും ഇരുന്നിരുന്നു. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തില്
വേശ്യാവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗത്ത്
പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ കന്യക ആഭ്യ
ന്തര അധികാരത്തെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിന്റെ
പരസ്യമായ അംഗീകാരമാണ് ഇതെന്ന് ചിലര്
അവകാശപ്പെടുന്നു – വെളിപ്പാട് 17:1-5.
ആയിരം വര്ഷത്തേക്ക് ല�ോകത്തെ ഭരിക്കു
വാന് മശിഹായായി ക്രിസ്തു രണ്ടാമതു വരുമെന്ന
വാഗ്ദത്തം ഇതുവഴി നിറവേറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന
ഉപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഈ
സഖ്യം. ഭൂമിയില് പാപ്പാത്വത്തിലൂടെ ക്രിസ്തു പ്ര
തിനിധീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നും അവന്റെ ഭരണം
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ഭൗമികമായ പ്രഭുക്കന്മാരാല് നടത്തപ്പെടുന്നു
എന്നുമുള്ളത് ദൈവിക ഉദ്ദേശ്യമാണെന്ന വാദങ്ങ
ള് അവന് മുന്നോട്ടു വച്ചു. ഈ അവസ്ഥ യൂറ�ോ
പ്പില് നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്നു. പതിനാറാം
നൂറ്റാണ്ടില് നവീകരണ പ്രസ്ഥാനം ഉടലെടുത്തു.
റ�ോമാ സഭയുടെ ഈ പുത്രിമാര് ഭൗമിക അധി
കാരങ്ങളെ വിവാഹം ചെയ്ത് അവരുടെ തന്നെ
“വിശുദ്ധ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ” സ്ഥാപിച്ചു.
നെപ്പോളിയന് ബ�ോണപ്പാര്ട്ട് പ�ോപ്പിനെ
ഫ്രാന്സിലേക്ക് തടവുകാരനായി ക�ൊണ്ടു
പ�ോയപ്പോള് ഈ സിദ്ധാന്തത്തിനും അതിന്റെ
സമ്പ്രദായങ്ങള്ക്കും കനത്ത തിരിച്ചടിയുണ്ടായി.
പൗര�ോഹിത്യപരമായ നിയമത്തിന്റെ കാലയള
വ് തടയപ്പെട്ടു. 1870 സെപ്റ്റംബറില് റ�ോമിന്റെ
അധികാരം വിക്ടര് ഇമ്മാനുവേല് ഏറ്റെടുത്തു.
അത് മാരകമായ ഒരു പ്രഹരമായിരുന്നു.
സഭയും ദേശീയ ഐക്യവും ബൈബിളിന്റെ
ആത്മാവിന് എതിരാണെന്നും അന്ധകാര യു
ഗങ്ങളിലെ ഒരു തെറ്റായിരുന്നു അതെന്നും
ബൈബിള് വിദ്യാര്ത്ഥികള് സാമാന്യമായി അം
ഗീകരിക്കുന്നു. അതായത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ
ഭൂമിയിലെ പ്രഭുക്കന്മാര�ോട�ൊത്ത് വാഴേണ്ടവരല്ല
എന്നും, അവരുമായി വിവാഹം ചെയ്യേണ്ടവരല്ല
എന്നും, അവളുടെ വിവാഹത്തിനായി വീണ്ടെ
ടുപ്പുകാരന്റെ രണ്ടാം വരവ�ോളം ഒന്നാം പുനരു
ത്ഥാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കേണ്ടവരാണെന്നും
വ്യക്തമാണ്. അങ്ങനെ അവള് അവന�ോടുകൂടെ
എന്നേക്കും വാഴും – വെളിപ്പാട് 19:7; 20:6.
ജനുവരി - ഫെബ്രുവരി 2020

2020 ലെ നമ്മുടെ
കര്ത്താവിന്റെ
മരണത്തിന്റെ സ്മാരകം
ഏപ്രില് 5 ഞായര്
6.00 pm ന് ശേഷം

ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്
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