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യഹ�ോവയുടെ രണ്ട് രക്ഷാനാളുകള്
JEHOVAH’S TWO DAYS OF SALVATION
യെശയ്യാവ് 49

യെശയ്യാവിന്റെ മറ്റു പ്രവചനങ്ങള് പ�ോലെ 49-ാം
അദ്ധ്യായത്തിലെ ഈ പ്രവചനത്തിനും ദേശത്തെ
70 വര്ഷത്തെ (BC 607-537) ശൂന്യകാലത്തിന്റെ ഒരു
നിവൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു (2 ദിന. 36:21). എങ്കിലും
യഹൂദയുഗക�ൊയ്ത്തില് ആരംഭിച്ച് സുവിശേഷയു
ഗത്തിലും സഹസ്രാബ്ദയുഗത്തിലും തുടര്ന്നുക�ൊണ്ട്
സഹസ്രാബ്ദാനന്തരകാലത്തിലേക്ക് നീണ്ടുകിടക്കുന്ന
വലിയതും വളരെ സുന്ദരവുമായ മശിഹായ്ക (രക്ഷാ)
നിവൃത്തികൂടി അതിനുണ്ട്.
സഹസ്രാബ്ദ മദ്ധ്യസ്ഥ വാഴ്ചയില് മനുഷ്യരാശി
യെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യു
ന്ന “ക്രിസ്തു [അഭിഷിക്തന്,
മഹാരക്ഷകന്] ഒരു വ്യ
ക്തിയല്ല, വ്യക്തികളുടെ
ഒരു കൂട്ടമാണ്” – എന്ന
മര്മ്മമാണ് (ക�ൊല�ൊ. 1:26)
ഈ പ്രവചനത്തെയും ബൈബിളിലെ
മറ്റനേകം പ്രവചനങ്ങളെയും നിഴലുകളെയും തുറ
ക്കുന്ന താക്കോല് (E Vol pp. 474, 496, 497; SITS 1 pp.
81-88 ന�ോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുക). ഉദാ. മഹാപാപപ
രിഹാര ദിവസത്തിലെ (ലേവ്യ. 16; TS p. 49) യാഗങ്ങ
ളുടെ നിഴലും പ�ൊരുളും പൂര്ണ്ണമായും വ്യക്തമായും
ഒരുവന് മനസ്സിലാകണമെങ്കില് മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന
മര്മ്മത്തെ അവന് മനസ്സില് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്
(യഥാര്ത്ഥ സമര്പ്പിതരല്ലാത്ത ഏവര്ക്കും ഇപ്പോഴും
മറഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് ഈ മര്മ്മം).
നിഴലിലെ മഹാപാപപരിഹാരദിവസത്തില്
അഹര�ോന് ല�ോകത്തിന്റെ മഹാപുര�ോഹിതനെ
പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. (1) കാളയെ യാഗം കഴിക്കുന്ന
തിലൂടെ അവന് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ശിരസ്സായ
ല�ോകത്തിന്റെ മഹാപുര�ോഹിതന് തന്റെ മനുഷ്യപ്രകൃ
തിയെ സമര്പ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് (2) കര്ത്താവിന്റെ
കുഞ്ഞാടിനെ യാഗമര്പ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും (3) ആ
ദിവസത്തെ മറ്റു ശുശ്രൂഷകളിലൂടെയും അപ്പൊസ്തല
നായ പൗല�ൊസ് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നതുപ�ോലെ
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

(എബ്രാ. 7:26, 27; 13:11-14; 10:4-10,19) ശിരസ്സും ശരീരവു
മാകുന്ന ല�ോകത്തിന്റെ മഹാപുര�ോഹിതനെ അവന്
പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അഹര�ോന് മഹത്വത്തിന്റെയും
അലങ്കാരത്തിന്റേതുമായ വിശുദ്ധവസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന
മറ്റ് ശുശ്രൂഷകള�ോട�ൊപ്പമുള്ള ഇവിടെ പറയുന്ന
കാര്യം ശിരസ്സും ശരീരവും തങ്ങളുടെ മഹത്വമേ
റിയ സഹസ്രാബ്ദ മദ്ധ്യസ്ഥ അധികാരങ്ങളും വിശേ
ഷാധികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും ഉടമസ്ഥതയും
ശുശ്രൂഷയും ധരിക്കുന്നതിനെ ചിത്രപ്പെടുത്തുന്നു.
മഹാപുര�ോഹിതന് പുറത്തുവന്ന് ജനത്തെ ആശി
ര്വദിക്കുന്നതും ജനം ആര്ത്തുക�ൊണ്ട് സാഷ്ടാംഗം
വീഴുന്നതും ലേവ്യ. 9:23,24 ല്
പ്രത ി പാദ ി ച് ചി ര ി ക്കുന്നു .
ഇത് സഹസ്രാബ്ദത്തില്
ശിരസ്സും ശരീരവും മനു
ഷ്യരാശിയെ അനുഗ്രഹിക്കു
ന്നതും അവര് യഥാസ്ഥാപനാനുഗ്രഹങ്ങള്
സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നതും കാണിക്കുന്നു
(TS. Pp. 82-84).
സഭയുടെ സ്വര്ഗ്ഗീയരക്ഷയും ല�ോകത്തിന്റെ ഭൗ
മിക(യഥാസ്ഥാപന)രക്ഷയും അന്തര്ഭവിച്ചിരിക്കുന്ന
രക്ഷയുടെ മഹത്തായ സുവിശേഷമായ "ദൈവരാജ്യ
ത്തിന്റെ സുവിശേഷം” നമ്മുടെ കര്ത്താവ് അവന്റെ
ഒന്നാം വരവില് പ്രസംഗിച്ചു. അതു സകല ജാതിക
ള�ോടും പ്രസംഗിക്കുവാന് തന്റെ ആര�ോഹണത്തി
നു മുന്പ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാര�ോടവന് പറയുകയും
ചെയ്തു (മത്താ. 9:35; 24:14; 28:18-20; അപ്പൊ. 1:8; 2
തിമ�ൊ. 1:10).
പരമവിളിയുടെ രക്ഷയും, ശിരസ്സും ശരീരവു
മാകുന്ന ക്രിസ് തു എന്ന വലിയ രക്ഷകന് യഥാ
സ്ഥാപനാനുഗ്രഹങ്ങള് ക�ൊണ്ടു മനുഷ്യരാശിയെ
എങ്ങനെയാണു രക്ഷിക്കുന്നതെന്നും, ഹൃദയത്തില്
ആഗ്രഹവും അനുസരണവുമുള്ളവരായിരിക്കുന്ന
വര്ക്കു ഭൂമിയില് നിത്യജീവന് നല്കുന്നതെന്നും
അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ മശിഹായ്ക
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(രക്ഷാ) നിവൃത്തി മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മര്മ്മത്തിന്റെ
വെളിച്ചത്തില് എങ്ങനെ സാക്ഷാത്ക്കരിക്കപ്പെടു
ന്നു എന്നു യെശ. 49ന്റെ പഠനത്തിലൂടെ നമുക്കു
കാണുവാന് സാധിക്കും. യെശ. 49ന്റെ, പ്രത്യേകിച്ച്
1-9 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും 42ന്റെ 1-7 വരെയുള്ള
വാക്യങ്ങളിലും (മത്താ. 12:18-20 കാണുക) ജഡിക
യിസ്രായേലിനെ അല്ല മശിഹായെയാണ് (ക്രിസ്തു
വിനെ) “എന്റെ ദാസന്” (3, 6 വാക്യങ്ങള്) എന്നു
ദൈവം പരാമര്ശിക്കുന്നത്.
ഇതിന�ോടനുബന്ധിച്ച മറ്റൊരു പ്രവചനം യെശ.
44:28ലും 45:1ലും നല്കിയിരിക്കുന്നു. എഴുപതു വര്ഷ
ത്തെ ശൂന്യകാലത്തിന്റെ അന്ത്യത്തില് ദൈവത്തിന്റെ
അഭിഷിക്തനായ ഇടയന് ക�ോരേശിനാല് ജഡീക
യിസ്രായേല് വിടുവിക്കപ്പെടുന്നു എന്നു ഇവിടെ
പറയുന്നു. ക�ോരേശ് (സൂര്യന്) നീതിയിന് സൂര്യനെ,
ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തനായ ഇടയനെ, വലിയവ
നായ മശിഹായെ, രക്ഷകനെ, പ്രഥമമായി കര്ത്താ
വായ യേശുവിനെയും രണ്ടാമതായി മനുഷ്യരാശിക്കു
സഹസ്രാബ്ദത്തില് മഹാവിടുതല് നല്കുന്ന ശിരസ്സും
ശരീരവുമായ (മലാ. 4:2; മത്താ. 13:43; SITS p. 322)
ക്രിസ്തുവിനെയും കാണിക്കുന്നു.

ഹായായുള്ള തന്റെ കര്ത്തവ്യത്തെക്കുറിച്ച് അവന്
പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു (മത്താ. 1:18-23; സങ്കീ. 22:9,10; 71:6
താരതമ്യപ്പെടുത്തുക).
യേശുവിന്റെ മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ അമ്മയായിരു
ന്നു മറിയ. അനന്തരം സാറാ ഉടമ്പടി അവനെ പ�ോറ്റി
വളര്ത്തി പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കിത്തീര്ത്തു. ജഡീക
യിസ്രായേലിനു മാത്രമല്ല, മുഴുല�ോകത്തിനും രക്ഷ
നല്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് അവന് നിയ�ോഗിക്ക
പ്പെട്ടത് (ലൂക്കൊ. 1:28-33; 2:10-14; യ�ോഹ. 1:9,29; 1
യ�ോഹ. 2:2; 4:14). ഇങ്ങനെ ഒരു പരിസമാപ്തിക്കാ
യി അവന് തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യപ്രകൃതിക്കു
മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പ്രകൃതിയും അതിന്റെ മഹത്വവും
ഒഴിവാക്കി ജഡമായിത്തീര്ന്നു (യ�ോഹ. 1:4; 2 ക�ൊരി.
8:9; ഫിലി. 2:5-11; എബ്രാ. 2:14-17).

ക്രിസ്തു യഹ�ോവയാല് വിളിക്കപ്പെട്ടു

യെശ. 49:1: ഇവിടെ ശിരസ്സും ശരീരവുമാകുന്ന
ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രധാന അംഗവും വക്താവുമായ,
വലിയ വിമ�ോചകനായ, യഹ�ോവയുടെ ദാസനായ
യേശു യഹൂദയുഗത്തില് ദൈവത്തിനു വേണ്ടി
സംസാരിക്കുന്നു. എല്ലാവര�ോടും എല്ലായിടത്തും
കേള്ക്കുവാനും അനുസരിപ്പാനും അവന് പറയുന്നു
(ദ്വീപുകളെ [തീരപ്രദേശങ്ങളെ, റ�ോതര്ഹാം; ദൂരെയു
ള്ള പ്രദേശം] എന്റെ വാക്കു കേള്പ്പിന്; ദൂരത്തുള്ള
വംശങ്ങളെ [എബ്രായ ഭാഷയില് ബഹുവചനം]
ഗ്രഹിപ്പിന്). തനിക്ക് ശ്രോതാക്കളെയും വിശ്വാസ
ത്തെയും അനുസരണത്തെയും ആവശ്യപ്പെടുവാ
നുള്ള അധികാരം ഉള്ളതിന്റെ തെളിവ് പിന്നീടവന്
പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഒരു ഭൗമിക പിതാവിന്റെ കടിപ്ര
ദേശത്തു നിന്നല്ല, തന്റെ അമ്മയായ കന്യകയായ
മറിയയുടെ ഉദരത്തില് നിന്നാണ് യഹ�ോവ തന്നെ
മനുഷ്യനായി പേര് ച�ൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും
സകലര്ക്കും മറുവില നല്കുന്നതിനും യഹ�ോവയു
ടെ രക്ഷ മനുഷ്യരാശിക്കു നല്കുന്നതിനുമുള്ള മശി
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യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ച ഈ മഹത്വമേ റിയ
സുവിശേഷം ശരീരാംഗങ്ങള് ല�ോകമെമ്പാടും അറി
യിച്ചു. സാറാ ഉടമ്പടിയുടെ ഉദരത്തില് നിന്നും വന്ന
പ�ൊരുളായ യിസ്ഹാക്കിന്റെ ഭാഗമായ (ഉല്പ. 21:1-3;
ഗലാ. 4:28; PT’ 60, pp. 37-39) പുതിയ സൃഷ്ടിയെന്നു
യഹ�ോവ അവരെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യരാശിക്കു
വേണ്ടിയുള്ള യഹ�ോവയുടെ രക്ഷ അവരിലേക്കെ
ത്തിക്കുന്നതില് അവര്ക്കുള്ള കര്ത്തവ്യത്തോടു
കൂടി അവരെക്കുറിച്ച് തിരുവെഴുത്തുകള് പ്രസ്താ
വിക്കുന്നു (എഫെ. 1:4; 2:7). അവരുടെ പ്രത്യേക
സഹായികളായ പുരാതന വീരന്മാരിലൂടെയും യുവ
വീരന്മാരിലൂടെയും അവരുടെ പ്രത്യേക സഹായിക
ളായ എപ്പിഫനി പാളയ സമര്പ്പിതരിലൂടെയും ഈ
പ്രവര്ത്തനം ഇന്നും തുടര്ന്നു പ�ോരുന്നു. യെശ.
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49:23 “രാജാക്കന്മാര് നിന്റെ പ�ോറ്റപ്പന്മാരും അവരുടെ
രാജ്ഞികള് നിന്റെ പ�ോറ്റമ്മമാരും ആയിരിക്കും”.
വീരന്മാര് (രാജാക്കന്മാര്) ശാരീരികവും മാനസ്സിക
വും സാന്മാര്ഗ്ഗികവും മതപരവുമായ കഴിവുകളില്
പൂര്ണ്ണരായി കല്ലറകളില് നിന്നും എഴുന്നേല്ക്കും
(എബ്രാ. 11:40; 12:23, “സിദ്ധന്മാരായ നീതിമാന്മാര്”).
“നീതിയുള്ള ആത്മാവുള്ള പൂര്ണ്ണ മനുഷ്യരായി നാം
എത്തിച്ചേരുന്നു” എന്ന് ബ്രദര് റസ്സല് പ്രസ്താവിക്കു
ന്നു (R 5294). തക്കസമയത്തുള്ള സത്യവും അതിന്റെ
ആത് മ ാവും ക�ൊണ്ടു യഥാസ്ഥാപന വര്ഗ്ഗത്തെ
പ്രത്യേകമായി പരിപ�ോഷിപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കും
വീരന്മാര് (വെളി. 21:24, ബെറിയന് വ്യാഖ്യാനം). എപ്പി
ഫനി പാളയ സമര്പ്പിതരും (അവരുടെ രാജ്ഞികള്)
ഈ വേലയില് അവരെ സഹായിക്കാനുണ്ടാകും
(PT’ 77, p. 38).
വാക്യം 2. യഹൂദയുഗ ക�ൊയ്ത്തില് യിസ്രായേ
ലിലെ ഗ�ോതമ്പിനെയും (യഥാര്ത്ഥ യിസ്രായേല്യര്)
പതിരിനേയും (അയ�ോഗ്യരായ യിസ്രായേല്യര്) വേ
ര്തിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിരസ്സായ നമ്മുടെ
കര്ത്താവിന്റെ (എന്റെ വായ്; യെശ. 51:16; യ�ോഹ. 3:34
താരതമ്യപ്പെടുത്തുക) മൂര്ച്ചയേറിയതും ശക്തവും (മൂ
ര്ച്ചയുള്ള വാള് പ�ോലെ; മതപരവും മതേതരവുമായ
വിഷയങ്ങളിലെ സത്യത്തെ ഇതിന്റെ ഇരുവായ്ത്തല
സൂചിപ്പിക്കുന്നു) ആയ യഹ�ോവയുടെ വചനത്താലാ
ണെന്നു യേശു ഇവിടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു (മത്താ.
3:7-12; എബ്രാ. 4:12; ഹ�ോശ. 6:5,6; വെളി. 1:16; 19:11-16
താരതമ്യപ്പെടുത്തുക). അത്രയുമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ
ശത്രുക്കളിന്മേലുള്ള (സങ്കീ. 45:5) ആക്രമണത്തില്
ഉന്നം പിഴയ്ക്കാത്തതും ചെറുക്കാനാവാത്തതുമായ
മിനുക്കിയ അസ്ത്രം ആക്കി അവനെ മാറ്റി (മിനുക്കിയ
അസ്ത്രം അതായത് ദൂഷണത്തില് നിന്നും മുക്തമായ
ത്). വാളിനെയും അസ്ത്രത്തെയും തന്റെ കൈകളുടെ
നിഴലിന് കീഴിലും തന്റെ പൂണിയിലും മറച്ചതുപ�ോലെ
ദൈവം യേശുവിനെ തന്റെ അതിശക്തമായ കരങ്ങളു
ടെ നിഴലില് മറച്ച് യേശു ജഡമായി തന്റെ ശുശ്രൂഷ
ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം പൂര്ത്തിയാകുന്നതു
വരെ തന്റെ സ്നേഹമാര്ന്ന കല്പനയില് അവനെ
ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചു (ഗലാ. 4:4,5).
യേശുവില് നിന്നു സത്യവചനം സ്വീകരിച്ചതിനാല്
ശരീരാംഗങ്ങളുടെ വാക്കുകളും മൂര്ച്ചയേറിയ വാളു
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

പ�ോലെയും മിനുക്കിയ അമ്പുപ�ോലെയും ആയിരു
ന്നു. ഒരു ഗണമെന്ന നിലയില് അവരുടെ ശുശ്രൂഷ
ആരംഭിക്കുന്നതുവരെ അവര് ദൈവത്തിന്റെ സംര
ക്ഷണത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു.

യഹ�ോവയുടെ ദാസന് - യേശുവും സഭയും

വാക്യം 3: “യിസ്രായേലേ, നീ എന്റെ ദാസന്;
ഞാന് നിന്നില് മഹത്വീകരിക്കപ്പെടും” എന്നു പറഞ്ഞി
രിക്കുന്നതു ശിരസ്സും ശരീരവുമാകുന്ന ക്രിസ്തുവി
ന�ോടാണെന്നു യേശു ഇവിടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
“യിസ്രായേല്” എന്ന പേര് വാസ്തവത്തില് ഒരു
വ്യക്തിക്ക് – യാക്കോബിനു (ഉല്പ. 32:28; 35:10;
ദൈവത്തെ ജയിക്കുന്നവന്, ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭു,
ദൈവത്തിന്റെ വീരന്) നല്കിയതാണ് . എങ്കിലും
യേശുവിനെ വ്യക്തിപരമായി യിസ്രായേല് എന്നു
വിളിക്കുന്നത് വിചിത്രമായി ത�ോന്നേണ്ടതില്ല. യാ
ക്കൊബിന്റെ മരണശേഷം യിസ്രായേല് എന്ന പേര്
അവന്റെ മക്കള്ക്കു നല്കി (പുറ. 3:16,18). ദൈവത്തി
ന്റെ “രാജകീയ പുര�ോഹിതര്” അതായത് ചെറിയാ
ട്ടിന് കൂട്ടം ആകുന്നതിനു ജഡീക യിസ്രായേലിനു
ലഭിച്ച 1845 വര്ഷത്തെ പ�ൊതുവായ പ്രീതിയില്
അവര് അയ�ോഗ്യരാണെന്നു തെളിഞ്ഞപ്പോള് ഈ
അവകാശം അവരില് നിന്നും എടുത്ത് ക്രിസ്തുവിന്റെ
ശരീരമായ, രാജകീയ പുര�ോഹിതവര്ഗ്ഗമായ, വിശു
ദ്ധജനമായ, ആത്മീയ യിസ്രായേലിനു ക�ൊടുത്തു
(പുറ. 19:5,6; മത്താ. 21:42,43; 1 പത്രൊ. 2:5-10; SITS
2, p. 214, ഖണ്ഡിക 1; p. 216 ഖണ്ഡിക 1) അതിനാല്
ഇവര്ക്കും “ദൈവത്തിന്റെ യിസ്രായേല്” എന്ന
പദവി ക�ൊടുക്കാവുന്നതാണ് (ഗലാ. 6:16).
“ യ ി സ്രായേ ല് ” എ ന്ന ന ാ മ ം പ്രഥ മ മ ാ യ ി
യേശുവിനും മറ്റു വീക്ഷണക�ോണുകളില് രണ്ടാ
മതായി സഭയ്ക്കും യ�ോജിക്കുന്നു. ഉദാ. ജഡീക
യിസ്രായേല് മിസ്രയീമില് നിന്നും വിളിച്ചു വേര്തി
രിക്കപ്പെട്ടു (ഹ�ോശെ. 11:1). അങ്ങനെതന്നെ ദൈ
വത്തിന്റെ യഥാര്ത്ഥ യിസ്രായേലായ ആത് മ ീയ
യിസ്രായേലിനെ സുവിശേഷയുഗത്തില് പ്രതീകാ
ത്മകമായ മിസ്രയീമില് നിന്നും വിളിച്ചു വേര്തിരിച്ചു
– ശിരസ്സാകുന്ന യേശു അക്ഷരാര്ത്ഥ മിസ്രയീമില്
നിന്നും (മത്താ. 2:15) പ്രതീകാത് മ ക മിസ്രയീമായ
ല�ോകത്തില് നിന്നും വിളിച്ചു വേര്തിരിക്കപ്പെട്ടു. ഈ
പ്രതീകാത്മക മിസ്രയീമില് നിന്നുതന്നെ അവന്റെ ശരീ
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രമാകുന്ന സഭയും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (യ�ോഹ.
15:19; 17:6; SITS. 3, p. 316). അബ്രഹാമിന്റെ ജഡീയ
സന്തതി എന്ന നിലയില് യാക്കോബിനും അവന്റെ
കുടുംബത്തിനും കഴിയാതെ പ�ോയ നിയമം നി
റവേറ്റുന്നതും ഭൂമിയിലെ സകല ജാതികളെയും
അനുഗ്രഹിക്കുന്നതും ആയ ശിരസ്സും ശരീരവുമായ
വലിയ വിമ�ോചകനെ ആണെങ്കിലും, മുഖ്യമായും
ശിരസ്സിനെയാണ് ദൈവം ഇവിടെ “യിസ്രായേലേ,
നീ എന്റെ ദാസന്” എന്നു വിളിക്കുന്നത്.
ദൈവത്തിന്റെ ശക്തനായ പ്രഭുവായ, യഥാര്ത്ഥ
യിസ്രായേലായ യേശുവിനാല് അതായത് ശിരസ്സി
നാല് മറ്റുള്ള എല്ലാത്തിനെക്കാളും ദൈവം മഹത്വ
പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി എന്നേക്കും മഹത്വപ്പെടുകയും
ചെയ്യും (യ�ോഹ. 13:31; 14:18; 17:1-14). രണ്ടാമതായി
അവന്റെ ശരീരാംഗങ്ങള് യേശുവിലൂടെ, ശിരസ്സിലൂടെ
ദൈവത്തിനു മഹത്വം ക�ൊണ്ടുവരും (1 തെസ്സ. 2:12;
1 പത്രൊ. 4:11). പ്രഥമമായി കര്ത്താവായ യേശുവി
നെയും രണ്ടാമത് അവന്റെ ശരീരാംഗങ്ങളെയും കാ
ണിക്കുന്ന “മുള”യാല്, അവന്റെ പ്രത്യേക ദാസനാല്
ദൈവം മഹത്വപ്പെടും എന്ന് നിഴലിലും മറ്റു തരത്തിലും
ദൈവം ഉറപ്പുനല്കി. തുടര്ന്നു വരുന്ന വേദഭാഗങ്ങ
ള് അധികം ശ്രദ്ധിക്കുക: യെശ. 4:2; 44:1,2,21,23; 48:20;
യിര. 23:5-8; സെഖ. 3:8; 6:12; മത്താ. 5:16; യ�ോഹ.
12:27,28; 15:8; ഫിലി. 1:11.
വാക്യം 4: ജഡീക യിസ്രായേല്യരില് ഭൂരിഭാഗവും
ദുശ്ശാഠ്യമുള്ളവര് - ധാര്ഷ്ട്യമുള്ളവര് - ആയിരുന്നതി
നാല് അവരുടെ മശിഹ എന്ന നിലയില് നിന്നും അവര്
യേശുവിനെ നിരസ്സിക്കുകയും, പുച്ഛിക്കുകയും
പീഢിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു (യെശ. 53:3; 65:2; മത്താ.
13:14,15; 17:17; 23:27; റ�ോമ. 10:21). “അവന് സ്വന്തത്തിലേ
ക്കു വന്നു; സ്വന്തമായവര�ോ അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല”
(യ�ോഹ. 1:11; 7:5). യേശുവും യഹൂദയുഗക�ൊയ്ത്തിലെ
അവന്റെ സഹവേലക്കാരും മൂന്നര വര്ഷക്കാലം ദൈ
വരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തെ പ്രസംഗിച്ചുക�ൊണ്ടും
അത്ഭുതങ്ങളാലും ര�ോഗശാന്തികളാലും വളരെ വിശാ
ലമായ വേല ചെയ്തുവെങ്കിലും അതിന്റെ ദൃശ്യമായ
ഫലം താരതമ്യേന കുറവാണെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
കാരണം വളരെ കുറച്ചു ശിഷ്യന്മാരെ നേടുവാനേ
അവര്ക്കു കഴിഞ്ഞുള്ളു. വെറുതെ തങ്ങള് അദ്ധ്വാനിച്ചു
എന്നും തങ്ങളുടെ ശക്തി ക്ഷയിപ്പിച്ചു എന്നും അവര്
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പറയുവാന് മതിയായ കാരണമായിത്തീര്ന്നു അത്.
എന്നാല് വാഗ്ദത്തങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ
ഉറപ്പ് യേശുവിനെയും അവന്റെ യഹൂദയുഗ ക�ൊ
യ്ത്തിലെ വിശ്വസ്തരായ ശരീരാംഗങ്ങളെയും നിരു
ത്സാഹപ്പെടുത്തുകയ�ോ അവരുടെ പ്രയത്നത്തില്
വിശ്രമിക്കുന്നതിന�ോ, അത് ത്യജിച്ചു കളയുന്നതിന�ോ
അവരെ അനുവദിച്ചില്ല (യെശ. 42:4; 50:7,10; 53:10-12;
മത്താ. 24:13; എബ്രാ. 10:36). പിതാവ് നീതിയ�ോടെ
ന്യായം വിധിക്കുമെന്നും തങ്ങളുടെ അനുസരണത്തി
നും സ്നേഹനിര്ഭരമായ വേലയ്ക്കും അവനായും
അവനെ സേവിക്കുന്നതുമൂലമുള്ള കഷ്ടങ്ങള്ക്കും
(എന്റെ ന്യായം... എന്റെ പ്രതിഫലം [മാര്ജിന്; പ്രത്യു
പകാരം ASV] ദൈവത്തിന്റെ പക്കല് ഇരിക്കുന്നു 1
പത്രൊ. 2:23; 4:19; യ�ോഹ. 8:29; മത്താ. 19:29; എബ്രാ.
6:10) തക്കതായ പ്രതിഫലം സമൃദ്ധമായി നല്കുമെന്നു
തിരിച്ചറിഞ്ഞു ക�ൊണ്ട് അവര് തങ്ങളുടെ ന്യായവിധി
സ്വര്ഗ്ഗീയ പിതാവിനു സമര്പ്പിച്ചു.
വാക്യം 5: “യാക്കോബിനെ തന്റെ അടുക്കലേക്കു
തിരിച്ചു വരുത്തുവാനാണ്” തങ്ങളെ പ്രത്യേക ദാ
സന്മാര് എന്നു ദൈവം വിളിച്ചതിന്റെ സാരം എന്നു
ക്രിസ്തു, പ്രത്യേകമായും യേശു അനുസ്മരിക്കുകയും,
“ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിങ്കല് അവിശ്വാസത്താല്
സംശയിക്കാതിരിക്കുകയും” ചെയ്തു (റ�ോമ. 4:20-24
താരതമ്യപ്പെടുത്തുക). ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒന്നാം വരവില്
ജഡിയ യിസ്രായേല് പ�ൊതുവായി ശേഖരിക്കപ്പെ
ട്ടില്ലായെന്നും, ദൈവം ക്രമേണ അവന്റെ പദ്ധതി
നിറവേറ്റുമെന്നും, ജഡീക യിസ്രായേലിനെ അവന്റെ
അടുക്കലേക്കു മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുമെന്നതിനാല്
അവന്റെ ദാസന് മഹത്വീകരിക്കപ്പെടുമെന്നും വിശ്വാ
സത്തിന്റെ പൂര്ണ്ണ ഉറപ്പിനാല് (ദൈവം എന്റെ ബലം
ആകുന്നു) അവര്ക്കു അറിയാമായിരുന്നു (യെശ.
11:11-13; യെഹെ. 11:17-20; റ�ോമ. 11:25-29).

മശിഹായുടെ വിശാലമായ വേല

വാക്യം 6: വരുവാനിരിക്കുന്ന വളരെ മഹത്തരമായ
അനുഗ്രഹങ്ങളാല് ദൈവം തന്റെ ദാസനു കൂടുതല്
ഉറപ്പു നല്കി: നീ യാക്കോബിന്റെ ഗ�ോത്രങ്ങളെ എഴു
ന്നേല്പ്പിക്കേണ്ടതിനും യിസ്രായേലില് സൂക്ഷിക്കപ്പെ
ട്ടവരെ തിരിച്ചുവരുത്തേണ്ടതിനും (കൂടെ) എനിക്കു
ദാസനായിരുന്നാല് പ�ോരാ; [വളരെ ചെറിയ ഒരു
കാര്യം, റ�ോതര്ഹാം, RSV, ലീസര് എന്നിവ താരതമ്യ
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പ്പെടുത്തുക] എന്റെ രക്ഷ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം
എത്തേണ്ടതിനു ഞാന് നിന്നെ ജാതികള്ക്കു പ്രകാ
ശമായി (യെശ. 11:10; 42:6,7; 60:3-5; 62:1,2; യ�ോഹ.
8:12; അപ്പൊ. 13:47,48) വച്ചുമിരിക്കുന്നു എന്നു അവന്
അരുളിച്ചെയ്യുന്നു (സങ്കീ. 22:27-29; 72; ലൂക്കൊ. 2:10-14,
30-34; യ�ോഹ. 1:9; 12:32; അപ്പൊ. 3:19-21; 15:14-17; 17:31;
റ�ോമ. 8:19-21; എഫെ. 1:3-12; ഫിലി. 2:8-11; 1 തിമ�ൊ.
2:4-6; 4:10; 1 യ�ോഹ. 2:2).
വാക്യം 7: ഇവിടെ സര്വ്വശക്തനായ വീണ്ടെടുപ്പു
കാരനായ യഹ�ോവ തന്റെ ദാസനായ യേശുവിന�ോട്
അവന്റെ കടുത്ത അപമാനത്തിന്റെ സമയത്തു പറ
യുന്നതാണ് (ജനത്താല് നിന്ദിതനായവന�ോട്, സങ്കീ.
22:6-8; യെശ. 52:13,14; 53:2-4; മര്ക്കൊ. 9:12; ലൂക്കൊ.
23:11; സ്വന്തജനം കൈക്കൊള്ളാത്തവന�ോട് യ�ോഹ.
1:11; വെറുക്കപ്പെട്ടവന�ോട് ലൂക്കൊ. 23:18-23; അധി
പതികളുടെ ദാസനുമായവന�ോട് മത്താ. 17:24-27;
അവന�ൊരിക്കലും അധിപതികള്ക്കു നേരെ തന്റെ
ശക്തി ഉപയ�ോഗിക്കില്ല എന്നു പറയുന്നു മത്താ.
26:52,53; റ�ോമ. 13:1; തീത്തൊ. 3:1).
ശിരസ്സും ശരീരവുമായ തന്റെ ദാസനെ ധൈര്യ
പ്പെടുത്തുന്നതിനായി എന്ത് സന്ദേശമാണ് ദൈവം
നല്കുന്നത്? ജഡീയ യിസ്രായേലിനു മാത്രമല്ല, ജാ
തികള്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആത്മപ്രകാശനത്തോടും
രക്ഷയ�ോടും കൂടിയുള്ള മഹത്തരമായ യഥാസ്ഥാപന
സന്ദേശമാണ് അവന് നല്കുന്നത്. മനുഷ്യരാശിക്കു
വേണ്ടിയുള്ള യേശുവിന്റെയും അവന്റെ വിശ്വസ്ത
രായ അനുയായികളുടെയും പീഢകളെയും ക്രിസ്തു
വിന്റെ മഹത്വീകരണത്തെയും (ഫിലി. 2:5-11; യെശ.
66:5; യ�ോഹ. 15:18,19; 2 തിമ�ൊ. 2:12; 1 പത്രൊ. 2:21;
1 യ�ോഹ. 3:1,2) അവര് മനസ്സിലാക്കുമ്പോള് (യെശ.
52:15 കാണുക) അവരുടെ രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള
ദൈവത്തിന്റെ മഹാപദ്ധതിയെ അവര് തിരിച്ചറിയു
കയും സമര്പ്പണത്തിനായി (എഴുന്നേല്ക്കുകയും)
വിശുദ്ധിയിന് പെരുവഴിയിലേക്കു വരികയും ചെയ്യും.
അവര് മശിഹായെ (സങ്കീ. 72:10,11; യെശ. 60:1-15;
വെളി. 21:24) ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും
(ആരാധിക്കുകയും) ചെയ്യും.
എന്തുക�ൊണ്ടാണ് മനുഷ്യവര്ഗ്ഗത്തിനു ഈ മഹ
ത്തായ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത്? 7-ാം വാക്യത്തിന്റെ
ബാക്കി ഭാഗം ഇതിനുത്തരം നല്കുന്നു. “വാഗ്ദത്തം
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

ചെയ്തവന് വിശ്വസ്തനല്ലോ” (എബ്രാ. 10:23; വിലാ.
3:23). യഹ�ോവ തന്റെ രക്ഷയുടെ പദ്ധതിയെ വിശ്വ
സ്തതയ�ോടെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാലും അവന്റെ
വാഗ്ദത്തം നിറവേറ്റുന്നതിനാലുമാണ് ഈ അനുഗ്ര
ഹങ്ങള് നമുക്കു ലഭിക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാ
ത്ത മനുഷ്യരാശിയെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി
അവന് തിരഞ്ഞെടുത്ത (നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തി
രിക്കുന്നു – ASV, ത�ോതര്ഹാം, ലീസര് കാണുക)
തന്റെ ദാസനില്, അവന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരില്,
ശിരസ്സും ശരീരവുമാകുന്ന അവന്റെ ദാസനില് അവന്
സന്തോഷിക്കുകയും അവനെ ഉയര്ത്തുകയും ചെ
യ്യുന്നു (യെശ. 42:1; 61:1-3; മത്താ. 12:18).

സ്വര്ഗ്ഗീയ രക്ഷയുടെ ദിവസം
വാക്യം 8 : ആദ്യം വരുന്ന രക്ഷാദിവസമായ സ്വ
ര്ഗ്ഗീയ രക്ഷാദിവസം സുവിശേഷ യുഗമാണ്. ആദ്യ
മായി യേശുവിനാല് വെളിച്ചത്തിലേക്കു ക�ൊണ്ടുവ
രപ്പെട്ട “മഹാരക്ഷയുടെ”, “പരമവിളിയുടെ” (എബ്രാ.
2:3; 3:1) കാലമാണ് ഇത്. ഒന്നാം പുനരുത്ഥാനത്തിലൂ
ടെയുള്ള മഹത്വവും, ബഹുമാനവും, അമര്ത്യതയും
ദിവ്യപ്രകൃതിയും ആണ് അതിന്റെ ഫലം (1 ക�ൊരി.
15:53,54; 2 തിമ�ൊ. 1:10; 2 പത്രൊ. 1:4; വെളി. 20:4-6).
സുവിശേഷയുഗത്തില് (ഒരു പ്രസാദകാലത്തില്...
ഒരു രക്ഷാദിവസത്തില്) അവന്റെ പരമവിളിയ�ോടു
സമുചിതമായി പ്രതികരിച്ചവരായ ശിരസ്സും ശരീരവു
മായ ക്രിസ്തുവിനെ അവന്റെ വചനത്താലും വഴിനട
ത്തലുകളാലും അവരുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും
ഉറപ്പാക്കുവാന് സഹായിച്ചു (യെശ. 61:2; ലൂക്കൊ.
4:19; 2 ക�ൊരി. 6:1,2; 12:9; എബ്രാ. 3:13; 4:7; E Vol. 6
pp. 430, 688 ന�ോക്കുക).
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“ജനത്തിന്റെ നിയമമാക്കി” വെച്ചു

സന്ദര്ഭവശാല്, നാമഥേയ ക്രൈസ്തവരില്
അനേകം പേര്, വിശേഷാല് നേതാക്കന്മാര്, രക്ഷ
യുടെ സകല അവസരവും “ഇപ്പോള്” എന്നു
പറയുന്ന ഈ ജീവിതത്തില് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു
എന്നു തീര്ച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് 2 ക�ൊരി. 6:2നെ
തെറ്റായി പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന (ഉദാ. KJV
ല്) “ഇപ്പോഴാകുന്നു സുപ്രസാദകാലം, ഇപ്പോഴാ
കുന്നു രക്ഷാദിവസം” എന്നത് തെളിവായി എടു
ത്തിരിക്കുന്നു. ഈ തെറ്റായ പരിഭാഷയില് അവര്
തങ്ങളുടെ അബദ്ധധാരണയ്ക്ക് അറിവില്ലായ്മയാല്
അല്ലെങ്കില് മനഃപൂര്വ്വം അടിസ്ഥാനമിട്ടിരിക്കുന്നു. 2
ക�ൊരി. 6:2 ന്റെ ഗ്രീക്കു മൂലത്തില് ഒരിക്കല് പ�ോലും
definite article വരുന്നില്ല. വിശുദ്ധ പൗല�ൊസ് 2
ക�ൊരി. 6:2 ല് ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നതായ യെശ. 49:8
(KJV) ല് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: “പ്രസാദകാലത്തു
ഞാന് നിനക്കു ഉത്തരമരുളി; രക്ഷാദിവസത്തില്
ഞാന് നിന്നെ സഹായിച്ചു”. ഒരു definite article
ചേര്ക്കാതെ ഗ്രീക്കില് ഈ വചനത്തെ യെശ. 49:8
ല് നിന്നും ഉദ്ധരിക്കുമ്പോള് ഈ പ്രവചനം സുവി
ശേഷയുഗത്തില് നിവൃത്തിയായെന്നു കാണുവാന്
സാധിക്കുന്നു. ഇപ്പോള് എന്നു പറയുന്നത് പ�ൊ
തുല�ോകത്തെക്കുറിച്ചല്ലായെന്നും സുവിശേഷയു
ഗത്തില് സ്വര് ഗ്ഗീയരക്ഷ നേടുന്ന ആത് മ ീയമായി
തിരഞ്ഞെടുത്തവര്ക്കാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാം.
“ഇതാ, ഇപ്പോഴാകുന്നു സുപ്രസാദകാലം; ഇതാ,
ഇപ്പോഴാകുന്നു രക്ഷാദിവസം (റ�ോതര്ഹാം, യംങ്,
ഡയഗ്ലോട്ട്, പാനിന് ആന്റ് ബെര്ക് ലി ഇവര�ൊന്നും
ഗ്രീക്ക് വചനത്തില് definite article ചേര്ക്കുന്നില്ല).
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(1) ഭൗമിക ജീവിതകാലത്തിലെ കഠിനമായ പരി
ശ�ോധനകള്ക്കും സാത്താന്റെയും അവന്റെ അനുയാ
യികളുടെയും (പുറ. 3:2; R 3989, ക�ൊല�ൊ. 2; മത്താ.
16:18; യ�ോഹ. 10:27-29; അപ്പൊ. 2:24; റ�ോമ. 8:31-39; 1
പത്രൊ. 1:5) ശക്തിയാര്ന്ന എതിര്പ്പുകളുടെ നടുവിലും
ശിരസ്സും ശരീരവുമായ ക്രിസ്തുവിനെ രാജ്യത്തിലേക്ക്
സൂക്ഷിക്കുമെന്നും (2) ക്രിസ്തുവിനെ (പാപപരിഹാര
ദിവസത്തിലെ കാളയാലും കര്ത്താവിന്റെ ആടിനാലും
ചിത്രീകരിക്കുന്ന – ലേവ്യ. 16:15; TS, p. 61 ഖണ്ഡിക 2)
“ജനത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയായി” [താത്പര്യത്താല്, മുദ്രയി
ട്ട്] നല്കുമെന്നും ദൈവം ഉറപ്പു നല്കുന്നു. അതായത്
ജഡീയ യിസ്രായേലും ശേഷമുള്ള മനുഷ്യരാശിയും
ജീവന്റെ പരിശ�ോധനയില് അല്ല എന്നും അവരുടെ
രക്ഷയ്ക്കുള്ള അവസരം പുതിയ ഉടമ്പടിയിന് കീഴില്
ആയിരിക്കുമെന്നും ഇത് കാണിക്കുന്നു (യെശ. 42:6;
യിരെ. 31:31-34; യെഹെ. 16:60-63; 37:20-28).
ക്രിസ്തു “ദേശത്തെ ഉയര്ത്തുകയും [ദേശത്തെ
പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക – ASV] ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന
അവകാശത്തെ കൈവശമാക്കി ക�ൊടുക്കുകയും
ചെയ്യും” എന്നതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹസ്രാബ്ദ
മദ്ധ്യസ്ഥ വാഴ്ചയിലെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്നു
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പുതിയ ഉടമ്പടിയിന് കീഴില് വി
ശുദ്ധിയിന് പെരുവഴിയിലേക്കു യിസ്രായേലും ശേ
ഷമുള്ള മനുഷ്യരാശിയും വരുമ്പോള് ഇത് അവ
ര്ക്കായി നല്കപ്പെടും. ഗഹനമായ അര്ത്ഥത്തില്
പറഞ്ഞാല്, സഹസ്രാബ്ദത്തില് ക്രിസ്തു എഴുന്നേറ്റ്
പുതിയ മാനുഷ സാമൂഹിക ക്രമം സ്ഥാപിക്കുക
യും യഥാസ്ഥാപന പദ്ധതിയിന് കീഴില് എന്നേക്കും
നിലനില്ക്കുന്നതായ ഭൂമിക്കുമേലുള്ള മനുഷ്യന്റെ
ആധിപത്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും,
അല്പകാലത്തിന്റെ അന്ത്യത്തില് പൂര്ണ്ണരാക്കപ്പെ
ട്ടതും മനുഷ്യരാശിയില് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും അം
ഗീകരിക്കപ്പെട്ടവരുമായ ചെമ്മരിയാട് ഗണം ഭൗമീക
രാജ്യത്തെ അവകാശമാക്കുമെന്നും മനസ്സിലാക്കാം
(മത്താ. 25:34,46). ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയുടെ മഹത്തായ
പദ്ധതി സഭയ്ക്ക് രക്ഷയുടെ ഒരു മഹാദിവസവും
(സുവിശേഷയുഗം) ല�ോകത്തിനു രക്ഷയുടെ ഒരു
അത്ഭുതകരമായ ദിവസവും (സഹസ്രാബ്ദ യുഗം)
കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു.
ജൂലൈ - ആഗസ്റ്റ് 2019

ഭൗമിക രക്ഷയുടെ ദിവസം
വാക്യം 9: എല്ലാവര്ക്കും മറുവില നല്കിയ യേ
ശുവിന്റെ പുണ്യത്തിന്റെ (1 തിമ�ൊ. 2:3-6; എബ്രാ. 2:9)
അടിസ്ഥാനത്തില് പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ മദ്ധ്യസ്ഥ
നായ ക്രിസ്തു മനുഷ്യരാശിയുടെ മേല് ന്യായവിധി
നടപ്പിലാക്കുവാനുള്ള അധികാരം സ്വീകരിച്ചുക�ൊണ്ട്
(അപ്പൊ. 17:31; ലൂക്കൊ. 22:30; റ�ോമ. 2:16; 1 ക�ൊരി. 6:2;
വെളി. 20:12) മരണത്തിന്റെ കാരാഗ്രഹത്തില് നിന്നും
ആദാമിന്റെ ശിക്ഷയില് നിന്നും സുവിശേഷയുഗത്തി
ല് ജീവനുവേണ്ടി പരിശ�ോധിക്കപ്പെട്ടവരെ ഒഴികെ
അറിവില്ലായ്മയിലായിരുന്ന എല്ലാവരെയും വിളിക്കും
(ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവര�ോട് : ഇറങ്ങി പ�ൊയ്ക്കൊള്വി
ന് എന്നും; അന്ധകാരത്തില് ഇരിക്കുന്നവര�ോട്:
വെളിയില് വരുവിന് എന്നും പറയും യ�ോഹ. 5:2029). മരണനിദ്രയില് നിന്നും അവര് ഉണര്ത്തപ്പെടും.
പുരാതനവീരന്മാര്, യുവവീരന്മാര് തുടങ്ങി ഓര�ോ
ഗണങ്ങളും കൃത്യമായ ക്രമത്തില് പുതിയ ഉടമ്പടി
യിന് കീഴില് വരപ്പെടും (PT’ 73, pp 25-30).
യ�ോഹ. 10:16ല് സുവിശേഷയുഗത്തില് ആത്മീയ
രായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരായ അവന്റെ സുവിശേ
ഷയുഗത്തിലെ ആടിനെയും ആട്ടിന്തൊഴുത്തിനെയും
കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിനുശേഷം യേശു പറയുന്നു, “ഈ
ത�ൊഴുത്തില് ഉള്പ്പെടാത്ത വേറെ ആടുകള് എനിക്ക്
ഉണ്ട്, അവയെയും ഞാന് നടത്തേണ്ടതാകുന്നു”.
മനുഷ്യരാശിയിലെ മനസ്സുക�ൊണ്ടു സന്നദ്ധരായവ
രും അനുസരണമുള്ളവരുമായ “വേറെ ആടുകളെ”
യേശുവും അവന്റെ വിശ്വസ്തരായ സുവിശേഷയുഗ
ആട്ടിന്പറ്റവും മദ്ധ്യസ്ഥവാഴ്ചയുടെ ആരഭത്തില്
തന്നെ നടപ്പിലാക്കുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയിന് കീഴിലുള്ള
വിശുദ്ധിയിന് പെരുവഴിയില് പൂര്ണ്ണ മനുഷ്യത്വത്തി
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

ലേക്കും ദൈവത്തോടുള്ള പൂര്ണ്ണമായ പ�ൊരുത്ത
ത്തിലേക്കും ക�ൊണ്ടുവരും (യെശ. 35:8-10; വെളി.
22:17). “സമുദ്രം വെള്ളംക�ൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
തുപ�ോലെ ഭൂമി യഹ�ോവയുടെ പരിജ്ഞാനംക�ൊണ്ട്
പൂര്ണ്ണമാകുമ്പോള്” “വേറെ ആടുകള്” സമൃദ്ധമായ
“പച്ച മേച്ചില്പ്പുറങ്ങളും” “നിശ്ചല ജലവും” എല്ലായി
ടത്തും കണ്ടെത്തും. അതായത് അവര്ക്ക് അറിവിനു
യാത�ൊരു കുറവും ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല (യിരെ. 31:34).
ആലങ്കാരികമായി പറഞ്ഞാല്, സാധാരണയായി പുല്ലു
മുളക്കാത്ത ഇടങ്ങളായ നടപ്പാതകളിലും (വഴികള്)
മലകളിലും ഉയര്ന്ന പ്രദേശങ്ങളില് (യെശ. 35:1,2; E
Vol 17, p. 330) ദൈവം ക്രിസ്തുവിലൂടെ പുല്ലു മുള
പ്പിച്ചുക�ൊണ്ടു ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ നികത്തും. അവരുടെ
നിത്യമായ അവകാശം തീര്ച്ചയായും “പുതിയ ഭൂമി”
യിലായിരിക്കും (സങ്കീ. 37:9.11,22,29,34; സഭാ. 1:4; യെശ.
45:18; 2 പത്രൊ. 3:13).
വാക്യം 10: യഥാസ്ഥാപന വര്ഗ്ഗത്തിനു നല്ലതായ
ആത്മീയ ആഹാരത്തിനും പാനീയത്തിനും കുറവു
ണ്ടാകയില്ല. ഇപ്പോഴുള്ളതുപ�ോലെ ദൈവത്തിന്റെ
സത്യം കേള്ക്കുവാന് അവിടെ ഒരു ക്ഷാമവും ഉണ്ടാ
വുകയില്ല (ആമ�ോ. 8:11). പകരം യഥാകാല സത്യം
ധാരാളമായും തൃപ്തിവരുന്ന രീതിയിലും അവര്ക്കു
സമൃദ്ധമായി നല്കപ്പെടും (യെശ. 11:9; 25:6). ആ
കാലത്തു വിശ്വസ്തരായിരിക്കുന്നവര് ഒരിക്കലും ഉപ
ദ്രവം നേരിടുകയ�ോ, ആലങ്കാരികമായി പറഞ്ഞാല്
സത്യം മുഖേന അടിക�ൊള്ളുകയ�ോ ചെയ്യുകയില്ല
(മത്താ. 13:6,21). എന്തുക�ൊണ്ടെന്നാല് കാരുണ്യവാ
നും ശ്രദ്ധാലുവുമായ ക്രിസ്തു സഹസ്രാബ്ദത്തില്
നിശ്ചല ജലത്താല് അവരെ മേയിക്കും സങ്കീ. 107:1,
31-38; എബ്രാ. 2:17; വെളി. 22:1,2). സഹസ്രാബ്ദത്തിനു
ശേഷം എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു രക്ഷിതഗണങ്ങളും തി
രഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്തവരും മഹാഇടയനായ യഹ�ോ
വയുടെ കീഴില് ക്രിസ്തുവിന്റെ അധീനതയില് ഒരു
ത�ൊഴുത്തില് ആയിത്തീരും (യ�ോഹ. 10:16; എഫെ.
1:10; ക�ൊല�ൊ. 1:20).
വാക്യം 11 : 10-ാം വാക്യത്തില് പ്രതിപാദിക്കുന്ന
യഥാസ്ഥാപന വര്ഗ്ഗത്തെയും മഹാപുരുഷാരത്തെയും
അതുപ�ോലെ മറ്റു യഥാസ്ഥാപന പൂര്വ്വ സമര്പ്പിത
ഗണങ്ങളെയും കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു വിവേചനം
ഇവിടെ നല്കിയിരിക്കുന്നു. സീയ�ോന്, മ�ോറിയ,
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അക്ര, ബസീത്ത, ഓഫേല് എന്നിവയാല് ചിത്രീക
രിക്കുന്ന ചെറിയാട്ടിന് കൂട്ടം, പുരാതന വീരന്മാര്,
മഹാപുരുഷാരം, യുവവീരന്മാര്, എപ്പിഫനി പാളയ
സമര്പ്പിതര് എന്നീ അഞ്ച് യഥാസ്ഥാപന പൂര്വ്വ
സമര്പ്പിതഗണങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്തവരെ
വിശുദ്ധിയിന് പെരുവഴിയിലൂടെ നയിക്കുന്നതിനുള്ള
പ്രത്യേക സഹായികളാക്കി ദൈവം ഒരുക്കും (സങ്കീ.
72:3 താരതമ്യം ചെയ്യുക). അടിസ്ഥാന സത്യങ്ങള�ോടു
കൂടി നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ആവശ്യങ്ങള്ക്കു തക്ക
തായ ബ്രദര് റസ്സലിന്റെയും ബ്രദര് ജ�ോണ്സന്റെയും
എഴുത്തുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്ത യഥാസ്ഥാപന
വര്ഗ്ഗത്തിലേക്കു ദൈവവചനം എത്തിക്കുവാന് ഈ
അഞ്ചു ഗണങ്ങള്ക്കും മാര്ഗ്ഗദര്ശകമായിരിക്കും.
വാക്യം 12: ക്രിസ്തുവിലൂടെ നല്കപ്പെടുന്ന അനു
ഗ്രഹങ്ങളെ (യെശ. 60) സ്വീകരിക്കുവാനായി മറ്റു
യഥാസ്ഥാപന പൂര്വ്വ സമര്പ്പിത ഗണങ്ങ
ളുടെ സഹായത്താല് തിരഞ്ഞെ
ടുക്കപ്പെടാത്തവര് ഭൂമിയുടെ
വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് നിന്നും
വരും (യെശ. 2:3; യ�ോവേ.
2:32; മീഖാ. 4:2 താരതമ്യപ്പെ
ടുത്തുക; വിശുദ്ധ ദേശത്തി
ലെ കിഴക്കും തെക്കുമുള്ള
“ദൂരത്തുള്ള” ദേശത്തെ സീനീം
അര്ത്ഥമാക്കുന്നു).
വാക്യം 13: പുതിയ ആകാശങ്ങളുടെ
യും പുതിയ ഭൂമിയുടെയും (2 പത്രൊ. 3:13) ശ�ോഭ
യാര്ന്ന വീക്ഷണത്തിലും മനുഷ്യരാശിയുടെ അനു
ഗ്രഹത്തിനായുള്ള സത്യത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും
വിസ്മയകരമായ രാജ്യത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിലും വരുവാ
നിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ആത്മീയ വശത്തെ ഭരി
ക്കുവാന്, സുവാര്ത്തയെ, സുവിശേഷ സന്ദേശത്തെ
(ആകാശമെ ഘ�ോഷിച്ചുല്ലസിക്ക) ആനന്ദത്തോടെ
പ്രഖ്യാപിക്കുവാന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരമ
വിളിയുടെ അല്ലെങ്കില് സ്വര്ഗ്ഗീയ വിളിയുടെ (എബ്രാ.
3:1) ഓഹരിക്കാരായ സുവിശേഷയുഗ വിശ്വാസികളെ
വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യസമൂഹത്തിലുള്ള
പ്രകാശിതരായവരെയും അവര്ക്കു വരുവാനിരിക്കു
ന്നതായ യഥാസ്ഥാപന രക്ഷയെക്കുറിച്ചു ആനന്ദിക്കു
വാന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ
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അഞ്ച് യഥാസ്ഥാപനപൂര്വ്വ സമര്പ്പിത ഗണങ്ങളും
(പര്വ്വതങ്ങളും കുന്നുകളും) ഈ മഹാ ജയഘ�ോ
ഷത്തില് പങ്കു ചേരുവാന് (പ�ൊട്ടി ആര്ക്കുവാന്)
പ്രത്യേകമായി ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യഹ�ോവ
തന്റെ ആണയാല് ഉറപ്പിച്ച ഉടമ്പടിയുടെ വാഗ്ദത്ത
ങ്ങള് മുഖാന്തരവും മറ്റൊരു തരത്തില് പറഞ്ഞാല്
അവന്റെ ജനത്തിനു സാന്ത്വനം നല്കിയതിനാലും,
ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടവരുടെ നേരെ കരുണ കാണിക്കു
ന്നതിനാലും അവനെ എല്ലാവരും സ്തുതിക്കണം.
“നീതിമാന്റെ അനര്ത്ഥങ്ങള് അസംഖ്യമാകുന്നു;
അവ എല്ലാറ്റില് നിന്നും യഹ�ോവ അവനെ വിടുവി
ക്കുന്നു”. “അവന്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത് ” (സങ്കീ.
34:19; 106:1; 96:98).

സഭയുടെ സുവിശേഷയുഗത്തിലെ അവസ്ഥ

സുവിശേഷ യുഗത്തില്, പ്രത്യേകമായി വലിയ
പരീക്ഷയുടെയും പീഢനത്തിന്റെയും
കാലത്തില് യഹ�ോവ തങ്ങളെ
ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും
ത ങ്ങ ളെ ക രു തു ന്നി ല്ല
എ ന്നും ക്രി സ് തു ഗ ണ ം
തങ്ങളുടെ മാനുഷപ്രകൃ
തിയില് നിന്നുക�ൊണ്ടു
ചിന്തിക്കുവാന് ഇടയായി
ത്തീര്ന്നു. ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ
കുഞ്ഞിനെ മറന്നാലും ഞാന്
നിന്നെ മറക്കുകയില്ല എന്ന ശക്തിയാര്ന്ന
സാന്ത്വനം ഉറപ്പോടെ ദൈവം അവര്ക്കു നല്കി
(വാക്യം 15; എബ്രാ. 13:5).
വാക്യം 16: പുതിയ യെരുശലേം എന്ന രീതിയില്
അവര്ക്കു കൈവരുന്ന ശക്തികള് (മതിലുകള്)
എപ്പോഴും അവന്റെ മുമ്പിലുണ്ടെന്നും അതിനാല്
അവര്ക്കു വേണ്ടി തെറ്റുപറ്റാതെ നിരന്തരം പ്രവ
ര്ത്തിക്കുന്ന അവന്റെ മഹത്തായ ശക്തിയാലും പ്രാ
പ്തിയാലും (ഉള്ളം കൈ) പുതിയ യെരുശലേമില്
അവരെ മായാതെ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു
എന്നു തന്റെ വാക്കിലൂടെ യഹ�ോവ അവരെ വലിയ
അളവില് ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹസ്രാബ്ദ മക്കള്

രാജ്യത്തിന്റെ ഭൗമിക തലത്തിന്റെ സ്ഥാപനയ്ക്കു
ശേഷം ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹസ്രാബ്ദ മക്കളായ യഥാ
ജൂലൈ - ആഗസ്റ്റ് 2019

സ്ഥാപനവര്ഗ്ഗം വേഗത്തില് വരും എന്നു ദൈവം
ക്രിസ്തുവിന് ഉറപ്പു നല്കുന്നു (സങ്കീ. 68:31; 110;3).
അത്രയുമല്ല, ക്രിസ്തു ഗണത്തിന്റെ ഭൗമിക കാലഗതി
യില് അവരെ പരിഹസിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും
നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തവര് യഥാസ്ഥാപനത്തിങ്കല്
അവരുടെ എതിര്പ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും ഉറപ്പു
നല്കുന്നു (നിന്റെ അടുക്കല് നിന്നു പ�ോകും; ലീസര്;
ASV, യംഗ് എന്നിവയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുക).
അന്ന് ക്രിസ്തുവിലേക്കു വരുന്ന ഏവരെയും ശ്രദ്ധി
ക്കുവാന് ക്രിസ്തുവിനെ ഉത�്ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
(യെശ. 60:3,5). ഇവയെ ഒരു ആഭരണമായി ധരിക്കു
മെന്നും, ഒരു മണവാട്ടി അവളുടെ അലങ്കാരത്തില്
കെട്ടുന്നതുപ�ോലെ സമര്പ്പണത്തില് അവ അവര�ോടു
കൂട്ടികെട്ടപ്പെടുന്നു.
വാക്യം 19,20; സഭയുടെ ഒരു യ�ോദ്ധാവ് എന്ന
നിലയില് അവരുടെ തലം സഹസ്രാബ്ദ കുടുംബ
ത്തിലേക്കു പരിമിതപ്പെട്ടിരിക്കും (യെശ. 54:2,3 താര
തമ്യപ്പെടുത്തുക). അവരെ നശിപ്പിക്കുവാന് ശ്രമിച്ച
സാത്താനും അവന്റെ അനുയായികളും അതിദൂ
രത്തായിരിക്കും (E. Vol. 2, p. 145). അവര് മുന്പ്
വശീകരിച്ചിരുന്ന മക്കള് (നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ മക്കള്
റ�ോതര്ഹാം വാക്യം 20) വന്നിട്ട്, സുവിശേഷ യുഗ
ത്തില് സഭയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന തലം വളരെ പരിമി
തപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നും തങ്ങള്ക്ക് വിശാലമായ ഒരു
തലം വേണമെന്നും പറയും.
വാക്യം 21: ഈ പുതിയ ഉടമ്പടിയിന് മക്കള് എവിടെ
നിന്നു വന്നു, ഞങ്ങള് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെട്ടവരും വന്ധ്യ
യുമായിരുന്നു (നിരാശ്രയരും വന്ധ്യരും റ�ോതര്ഹാം),
ബാബില�ോണില് ബന്ധിതരുമായിരുന്നല്ലോ? അന്ന്
അവര് എവിടെ ആയിരുന്നു? എന്നും ക്രിസ്തു അവ
ര�ോടുതന്നെ ച�ോദിക്കും.
വാക്യം 22: യഹ�ോവയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേല
പൂര്ത്തിയായതിനു ശേഷം മനുഷ്യരാശിയിന് മേല്
പ�ൊതുവായി (ജാതികളും... വംശങ്ങളും) തന്റെ മഹാശ
ക്തി ഉപയ�ോഗിക്കുമെന്നും നീതിയും വിശുദ്ധിയുമായ
അവന്റെ സത്യത്തിന്റെ ക�ൊടി (നിലവാരം) അവര്ക്കു
നല്കുമെന്നും യഹ�ോവ ഉറപ്പു നല്കുന്നു (യെശ.
11:10,12; 52:10; 62:10; അപ്പൊ. 15:14-17).
യുവവീരന്മാരുടെയും എപ്പിഫനിപാളയ സമ
ര്പ്പിതരുടെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വേലയുടെ
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

അന്ത്യനാളുകളിലാണ് നാം ഇപ്പോള്. വികാസം
പ്രാപിക്കുവാന് എപ്പിഫനി പാളയ സമര്പ്പിതര്ക്കു
പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ [സഹസ്രാബ്ദത്തിനു മുന്പ്
തന്നെ] ആവശ്യമില്ല. നാലാമത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു
ഗണവും അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയില് നാലാമതു
വരുന്നതുമായ യുവവീരന്മാരെപ്പോലെ “അഞ്ചാമ
ത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഗണവും” “അബ്രഹാമിന്റെ
സന്തതിയില് അഞ്ചാമത്തെയും” എന്ന നിലയില്
ഇവരും ആണയാല് ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉടമ്പടിയുടെ
ഭൗമിക വശത്തിന്റെ കീഴില് പരിപ�ോഷിപ്പിക്കപ്പെ
ട്ടും വളര്ച്ച പ്രാപിച്ചും പ�ോരുന്നു (ഉല്പ. 22:16-18).
അങ്ങനെയെങ്കില് അവര്ക്കും ഒരു അമ്മയുണ്ട് .
യുവവീരന്മാര�ോടു കൂടി തന്നെ എപ്പിഫനി പാളയ
സമര്പ്പിതരെ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള ബ്രദര് ജ�ോണ്സന്റെ
ഒരു പ്രസ്താവന ഞങ്ങള് ഇവിടെ ചേര്ക്കുന്നു. (E
Vol. 4, pp. 355, 356) : “ഈ വിഷയത്തില് ഇനിയും
ഏതെങ്കിലും സംശയം നിലനില്ക്കുന്നുവെങ്കില്
ഗലാ. 3:6-9; റ�ോമ. 4:16 അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു.
എന്തുക�ൊണ്ടെന്നാല് അബ്രഹാമിനുണ്ടായിരുന്ന
തുപ�ോലുള്ള വിശ്വാസമുള്ള ഏവര്ക്കും അബ്രഹാ
മിന�ോടു കൂടെ ഭൂമിയിലെ സകല ജാതികളെയും
അനുഗ്രഹിക്കുവാന് അവകാശം ലഭിക്കും! ഈ
വാഗ്ദത്തമാണ് ഉടമ്പടി! ഇത് ഇപ്പോള് യുവവീരന്മാ
രില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു [അതേവിധത്തില് എപ്പിഫനി
പാളയ സമര്പ്പിതരിലും]. എന്തുക�ൊണ്ടെന്നാല്
അവര് അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസമുള്ളവരാകുന്നു.
“അവര് കാണാത്തതിനെ വിശ്വസിച്ചു” (2 ക�ൊരി.
4:13; 5:7). “അങ്ങനെ വിശ്വാസിയായ അബ്രഹാമി
ന�ോടു കൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും”.
ആണയാല് ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉടമ്പടിയുടെ ഭൗമിക
സവിശേഷതകള്ക്ക് ഇപ്പോള് ജീവന് നല്കുവാന്
കഴിയില്ല എന്നത് സത്യമാണ്. എന്നാല് കെതൂറാ
ഉടമ്പടിയാല് ഈ രണ്ട് ഗണങ്ങള്ക്കും ജീവന്
നല്കും. എന്നിട്ടും ഇത് അവര്ക്ക് ദൈവത്തിനു
മുന്പില് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം നല്കുന്നു” (PT’
81, p. 14).
ക്വാസി ഇലക്റ്റില് ഉള്പ്പെടുന്ന വിശ്വാസമുള്ള
യഹൂദന്മാരും ജാതികളുമാകുന്ന യഥാസ്ഥാപന “പുത്ര
ന്മാര്” (യ�ോവേ. 2:28), പ്രത്യേകമായി സ്നേഹിക്കപ്പെടു
കയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും (കൈകളില്;
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മാര്വ്വില് അണയ്ക്കും. ഹൃദയത്തോടു ചേര്ത്തു
വയ്ക്കും; ASV, റ�ോതര്ഹാം, യങ്ങ് എന്നിവയുടെ
മാര്ജിന് ന�ോക്കുക). ഈ പുത്രന്മാര് ക്രിസ്തുവിന്റെ
അടുക്കലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്തവരായ “പു
ത്രിമാരെ” അവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായി
ക�ൊണ്ടുവരും (യെശ. 60:4).

പ്രത്യേക പരിപ�ോഷകരായ വീരന്മാര്
വാക്യം 23: കല്ലറയില് നിന്നും ശാരീരികവും, മാ
നസികവും, സാന്മാര്ഗ്ഗികവും, മതപരവുമായ കഴി
വുകളുടെ പൂര്ണ്ണതയില് വീരന്മാര് (രാജാക്കന്മാര്)
എഴുന്നേറ്റു വരികയും (എബ്ര. 11:35,40; 12:23 “നീതിമാ
ന്മാര് തങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തില് പൂര്ണ്ണതപ്പെടുന്നു”)
യഥാകാല സത്യവും അതിന്റെ ആത്മാവും ക�ൊണ്ട്
യഥാസ്ഥാപന വര്ഗ്ഗത്തെ പരിപ�ോഷിപ്പിക്കുന്നവര്
ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും (മാര്ജിന്; യ�ോവേ. 2:28;
വെളി. 21:24; ബെറിയന് വ്യാഖ്യാനം). ഈ വേലയില്
അവരെ എപ്പിഫനി പാളയ സമര്പ്പിതര് പ്രത്യേകമായി
സഹായിക്കും (അവരുടെ രാജ്ഞിമാര്, മാര്ജിനില്,
രാജകുമാരിമാര് എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു).
ഇവരെല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിനെ വണങ്ങും.
അതുപ�ോലെ ക്രമേണ മറ്റെല്ലാ മനുഷ്യരും ചെയ്യും
(യെശ. 60:14; ഫിലി. 2:9-11; സങ്കീ. 72:9). മനുഷ്യ
രാശിക്കു വേണ്ടിയുള്ള മഹത്തായ സഹസ്രാബ്ദ
മദ്ധ്യസ്ഥ വാഴ്ച നിറവേറുമ്പോള് യഹ�ോവ സ്വയം
നിലനില്ക്കുന്നവനും സര്വ്വശക്തനുമെന്നു ക്രി
സ് തുവിലൂടെ (മറ്റുള്ളവരിലൂടെയും) എന്നെത്തെ
ക്കാളും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകും. അതുപ�ോലെ
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവര്ക്കും ക്വാസി ഇലക്ടിനും
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്തവര്ക്കുമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ
മഹാവിമ�ോചനത്തിന്റെ പൂര്ത്തീകരണത്തിനായി
കാത്തിരിക്കുന്നവര് ലജ്ജിച്ചു പ�ോകാന് ഇടവരില്ല
(സങ്കീ. 27:14; യെശ. 25:9).
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സാത്താന്റെയും അവന്റെ ദൂതന്മാരുടെയും
നശീകരണം
വാക്യം 24: അല്പകാലത്തില് സാത്താനെ അഴിച്ചു
വിടുകയും അവന് ജാതികളെ വശീകരിപ്പാന് പുറ
പ്പെടുകയും (വെളി. 20:7,8) അനേകര് അവന്റെ ദു
ര്ഗ്രഹമായ പ്രല�ോഭനത്തില് തെറ്റായി സ്വാധീനി
ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ളതുക�ൊണ്ടുതന്നെ
മനുഷ്യരാശിയിലെ സത്യസന്ധരായവര് അവനില്
നിന്നും അവന്റെ അനുയായികളില് നിന്നും രക്ഷപെ
ടുമ�ോ എന്നത് ഒരു ന്യായമായ ച�ോദ്യമായിരിക്കും.
വാക്യം 25,26 എന്നാല് സര്വ്വശക്തനായ യഹ�ോവ
ക്രിസ് തുവിലൂടെ സാത്താന�ോടു പ�ോരാടുകയും
അവര് ശക്തനും ഭയങ്കരനുമായ ശത്രുവായ സാത്താ
നില് നിന്നും ചെമ്മരിയാട്ടിന് ഗണത്തെ വിടുവിക്കു
കയും ചെയ്യുമെന്നു ഉറപ്പു നല്കുന്നതുമാകുന്നു.
മനുഷ്യരാശിയുടെ അല്പകാലത്തെ പരിശ�ോധന
യ്ക്കു ശേഷം സാത്താനെയും അവന്റെ ദൂതന്മാ
രെയും മനുഷ്യരാശിയിലെ നന്നാക്കുവാനാകാത്ത
ദുഷ്ടന്മാരെയും അവന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യും – ഇത്
അവര്ക്കുള്ള നീതിയായ ശിക്ഷയായിരിക്കും. (നിന്നെ
ഞെരുക്കുന്നവരെ ഞാന് അവരുടെ സ്വന്ത മാംസം
തീറ്റിക്കും, വീഞ്ഞുപ�ോലെ സ്വന്ത രക്തം കുടിപ്പിക്കും...
സങ്കീ. 37:1,2,9,10,20,35,36,38; 145:20; യെശ. 14:15; 27:1;
യെഹെ. 28:18,19; മത്താ. 25:41; എബ്രാ. 2:14; വെളി.
20:9,10,14,15). വെളി 21:8 നമുക്കു വിശദമായി പരിശ�ോ
ധിക്കാം. ല�ോകത്തില് വരുവാനിരിക്കുന്ന ന്യായവി
ധിയുടെ സമാപ്തിയെക്കുറിച്ചാണ് (AD 2914) ഈ
വചനം പറയുന്നത്. “എന്നാല് ഭീരുക്കള് [ക�ോലാട്ടു
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ഗണത്തിന്റെ യഥാര്ത്ഥ സ്വഭാവം] അവിശ്വാസികള്
[ദൈവത്തെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാത്തവര്] അറ
യ്ക്കപ്പെട്ടവര് [ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടും അനീതി
ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര്] കുലപാതകന്മാര് [സഹ�ോദരന്മാരെ
വെറുക്കുന്നവര്] ദുര്ന്നടപ്പുകാര് [നിയമവിരുദ്ധമായ
ഐക്യത്തില് സന്തോഷിക്കുന്നവര്] ക്ഷുദ്രക്കാര്
[മന്ത്രങ്ങള് വഴി അത്ഭുതങ്ങള് ചെയ്യുന്നവര്, ചെമ്മ
രിയാടുകള്ക്കു ഇവര�ോടു യാത�ൊരു സംസര്ഗ്ഗവും
ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല] ബിംബാരാധികള് [ദൈവീക
കൃപകള് ദുരുപയ�ോഗിച്ച് ദൈവത്തിനു നല്കേണ്ട
ബഹുമാനം സ്വയമായി പിടിച്ചടക്കുന്നവര്] എന്നിവ
ര്ക്കും ഭ�ോഷ്ക്കു പറയുന്ന [സത്യവചനത്തെ സ്നേ
ഹിക്കുകയ�ോ അന്വേഷിക്കുകയ�ോ ചെയ്യാതെ അതിനു
യാത�ൊരു വിലയും ക�ൊടുക്കാതെ എതിര്ക്കുകയും
ആ നിലപാടില് നിലനില്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര്]
ഏവര്ക്കുമുള്ള ഓഹരി [അനുസരണമില്ലാത്തവര് ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതിയെ മനഃപൂര്വ്വമായി പുച്ഛിച്ചു
പാപത്തോടു കൂട്ടു ചേരുന്നവര്]. തീയും ഗന്ധകവും
കത്തുന്ന പ�ൊയ്കയിലത്രെ; അതു രണ്ടാമത്തെ മരണം
[അവിടെ നിന്നൊരു മടങ്ങിവരവില്ല].
യഹ�ോവ തന്റെ മഹാജ്ഞാനത്തിലും നീതിയിലും
സ്നേഹത്തിലും ശക്തിയിലും മനുഷ്യരാശിക്കു
വേണ്ടിയുള്ള രക്ഷയുടെ മഹാപദ്ധതി മഹത്തായി
പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിലൂടെ യഹ�ോവ തന്നെയാണ്
സഭയുടെയും ല�ോകത്തിന്റെയും അതിശക്തനായ
രക്ഷിതാവും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമെന്നു ല�ോകം
തിരിച്ചറിയും. സകല അനീതിയും നിഷ്ക്രിയമായി
തീരുകയും (സങ്കീ. 107:42) അങ്ങനെ സ്വര്ഗ്ഗത്തിലും
ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല സൃഷ്ടിയും മഹാരാജാവായ
യഹ�ോവയ്ക്കും ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടായ കര്ത്താ
വായ യേശുവിനും ഹൃദയംഗമമായി എന്നേക്കും
സ്തുതി കരേറ്റും (വെളി. 5:13)!
ദൈവം ക്രിസ്തുവിലൂടെ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരാശി
യുടെ വിടുതലിനു കൂടുതല് ഊന്നല് നല്കുന്നതും
യഹൂദയുഗത്തില് ആരംഭിച്ച് സഹസ്രാബ്ദാനന്തര
കാലത്ത് എത്തുന്നതുമായ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയു
ടെ മന�ോഹരവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ കാഴ്ച യെശ. 49
നമുക്കു നല്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്തായ പദ്ധതി
ക്കും പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുമായി ഞങ്ങള് ദൈവത്തെ
സ്തുതിക്കുന്നു!
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

ക്രൂരന്മാരായ ഭരണകര്ത്താക്കളും വ്യാജ മത�ോപ
ദേഷ്ടാക്കളും കവര്ച്ചാ സ്വഭാവമുള്ള പ്രഭുക്കന്മാരുമായ
സാത്താന്റെയും അവന്റെ ദൂതന്മാരുടെയും മാനുഷ
ദൃശ്യപ്രതിനിധികളിലൂടെ അവര് ഭരണം നടത്തിയ
തുപ�ോലെ രാജ്യഗണമെന്ന വിശേഷണം ശരിയായി
യ�ോജിക്കുന്നവരായ യേശുവും സഭയും അദൃശ്യരാ
യിരുന്നുക�ൊണ്ട് പുരാതനവീരന്മാരും യുവവീരന്മാരു
മാകുന്ന മാനുഷദൃശ്യപ്രതിനിധികളിലൂടെ തങ്ങളുടെ
ഭരണം നടത്തും. പുരാതന വീരന്മാരും യുവവീരന്മാരും
ഭൂമിയിലെ സ്വര്ഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ ദൃശ്യപ്രതിനിധികളാകു
ന്നതിനു മുന്പ് (ഉല്പ. 13:14,15; അപ്പൊ. 7:5; എബ്രാ.
11:39,40) തങ്ങള്ക്കു സത്യത്തോടും നീതിയ�ോടുമുള്ള
വിധേയത്വം അവര് തങ്ങളുടെ ഈ ജീവിതത്തിലെ
പരിശ�ോധനയില് തെളിയിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെ വരും
യുഗത്തില് അദൃശ്യഭരണകര്ത്താക്കള്ക്കു അനുയ�ോ
ജ്യരും വിശ്വസ്തരുമായി അവര് തീരും.
പുരാതനവീരന്മാരും യുവവീരന്മാരും ക്രിസ്തു
വിനു കീഴിലുള്ള ഭരണാധികാരികളായിരിക്കും. ഈ
വീരന്മാരുമായി കൂടുതല് അടുത്തു നില്ക്കുന്നവരും
അവരുടെ കീഴിലുള്ളവരും സംഖ്യ. 1:5-16ല് ചിത്രീക
രിച്ചിരിക്കുന്നതായ പ്രഭുക്കന്മാരും അധിപതിമാരും
ആയിരിക്കും. ഈ രണ്ടാമതു പറഞ്ഞ പ്രഭുക്കന്മാരും
അധിപതിമാരും ക്വാസി ഇലക്റ്റിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു.
ഇവരില് എപ്പിഫനി പാളയ സമര്പ്പിതര് അവരുടെ
നിരവധി കഴിവുകള് അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ
വചനത്തിലേക്കും വേലയിലേക്കും ആളുകളുടെ മനം
തിരിക്കുവാന് എല്ലായിടത്തും പ�ോവുക വഴിയായി
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്തവരെ വിശുദ്ധിയിന് പെരുവ
ഴിയില് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുവാന് സഹായിക്കും. അന്നു
ല�ോകം ഭരിക്കപ്പെടുകയല്ല, കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരി
ക്കും. യേശുവിന്റെയും സഭയുടെയും ദൃശ്യ ഭരണാ
ധികാരികളായി ല�ോകത്തിനു മുന്പില് പുരാതനവീര
ന്മാരും യുവവീരന്മാരും നില്ക്കും. അങ്ങനെ ല�ോകം
അവരെ അംഗീകരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും
ചെയ്യും. ജനത്തിനു സമാധാനം നല്കുവാന് ഈ
ദാസന്മാര് സഹായിക്കും (സങ്കീ. 72:3). ഇത് ആഗ്ര
ഹിക്കാവുന്നതിലും വലിയ ഭക്തിനിര്ഭരമായ ഒരു
പരിണിതഫലമാണ്!
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്ത യഥാസ്ഥാപന വര്ഗ്ഗത്തി
നു തക്കകാലസത്യം എത്തിച്ചു ക�ൊടുക്കുന്നതിന്
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വീരന്മാരുടെ (ദൃശ്യഭരണാധികാരികള്) തയ്യാറെടുപ്പു
കളില് അവര്ക്കു പ്രത്യേക സഹായികളായിത്തീരുന്ന
എപ്പിഫനി പാളയ സമര്പ്പിതരെ വിശാലമാക്കപ്പെ
ട്ട സുവിശേഷയുഗ ക�ൊയ്ത്തില് എങ്ങനെയാണ്
അത്ഭുതകരമായ വാഗ്ദത്തങ്ങള�ോടു കൂടെ യഹ�ോ
വയുടെ കരുതല് നല്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനു ചില
നേരിട്ടുള്ള തെളിവുകള് നല്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങള്
ഉപസംഹരിക്കുന്നു. സമാഗമന കൂടാരത്തിലുള്ള രണ്ടു
പ്രവേശന പാതകളും (വാതില് അഥവാ പ്രവേശന
കവാടം) ഇടുങ്ങിയ സമര്പ്പണ പാതയിലേക്കുള്ള
യുവവീരന്മാരുടെ പ്രവേശനം ചിത്രീകരിക്കുന്നില്ലാ
എന്നതുപ�ോലെ എപ്പിഫനിയിലെ 1954 നു ശേഷം
സമര്പ്പിതരായ എപ്പിഫനി പാളയ സമര്പ്പിതരെയും
ഈ ചിത്രത്തില് കാണുന്നില്ല. സമര്പ്പണത്തിലേക്കുള്ള
അവരുടെ പ്രവേശനത്തെ വിശുദ്ധത്തിലേക്കുള്ള വാ
തിലിലൂടെയ�ോ പ്രാകാരത്തിലേക്കുള്ള വാതിലിലൂടെ
യ�ോ ചിത്രീകരിക്കുന്നില്ല. ഭാവിയില് തുറക്കുമെങ്കിലും
ഇപ്പോള് തുറക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാല് അവര്ക്കു
വിശുദ്ധിയിന് പെരുവഴിയിലൂടെയും കടക്കാനാവു
ന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും യുവവീരന്മാരുടെ കാര്യത്തില്
എന്നതുപ�ോലെ സമര്പ്പണത്തില് ഒരു ഇടുങ്ങിയ പാ
തയിലൂടെ ആയിരിക്കാം ഇവരും പ്രവേശിക്കുക എന്നു
പറയേണ്ടിവരുന്നു. എന്തുക�ൊണ്ടെന്നാല് അവരും
പാപത്തിനു ആധിപത്യമുള്ളപ്പോള് സമര്പ്പണം ചെ
യ്തവരും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെയും എതിര്പ്പുകളിലൂ
ടെയും അവര് തങ്ങളുടെ സമര്പ്പണം വിശ്വസ്തത
യ�ോടെ പാലിക്കുന്നവരുമാകുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കില്
അവര് ആത്യന്തികമായി ഈ ഗണത്തിന്റെ ഭാഗമാ
യിത്തീരും. ബാസിലിയ കാലത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം
പ്രത്യക്ഷമായതിനു ശേഷം, 1954 കഴിഞ്ഞ് സമര്പ്പണം
ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാല് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ
കൂടെ അവര്ക്കു അന്തിമ അവകാശം ലഭിക്കയില്ല.
എന്നിരുന്നാലും ക്വാസി ഇലക്റ്റിലെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന
ഗണമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഈ സമര്പ്പിതരായ ദാസ
ന്മാരും എന്ന് ഞങ്ങള് കാണിച്ചുതരുന്നതുപ�ോലെ
തിരുവെഴുത്തും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
യുഗാവസാനം യുവവീരന്മാരുടെ അനുഭവത്തോടു
അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരും അവരുമായി സഹവര്ത്തി
ക്കുന്നതുമായ ഒരു ഗണം ഉണ്ടാകുമെന്നും എങ്കിലും
അവരുടെ അന്തിമ അവകാശം യുവവീരന്മാരുടേതു
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പ�ോലെയ�ോ മറ്റു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരായവരുടെ
കൂടെയ�ോ ആയിരിക്കയില്ലാ എന്നും തിരുവെഴുത്ത്
വ്യക്തമായി അവതരിപ്പിക്കയും ബ്രദര് ജ�ോണ്സന്
തിരുവെഴുത്തുകളില് നിന്നും പ്രതിപാദിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നു.
ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹസ്രാബ്ദ മദ്ധ്യസ്ഥ വാഴ്ചയ�ോടു
അടുക്കുന്തോറും യുവവീരന്മാര�ോടു അടുത്ത ബന്ധ
മുള്ളവരും അവരുമായി സഹവര്ത്തിക്കുന്നവരുമായ
(പ�ൊരുളിലെ മനശ്ശെ ഗ�ോത്രത്തിലെ സഹ�ോദരന്മാര്),
യുവവീരന്മാരല്ലാതിരിക്കില് തന്നെയും യുവവീര
ന്മാരെന്നു ത�ോന്നാവുന്ന ഒരു ഗണം ഉണ്ടാകുമെ
ന്നും, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ പ�ൊരുളായ രണ്ടര
ഗ�ോത്രം ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന യ�ോര്ദ്ദാന്റെ കിഴക്കു ഭാഗ
ത്തായിരിക്കയില്ല ഇവര്ക്കുള്ള അവകാശമെന്നും,
മറിച്ച് ക്വാസി ഇലക്ടിനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാ
ത്തവരെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പ�ൊരുളിലെ മറ്റ്
ഒന്പതു യഥാസ്ഥാപന വര്ഗ്ഗം അവകാശമാക്കുന്ന
പ�ൊരുളിലെ പടിഞ്ഞാറു വശമായിരിക്കും ഇവരുടെ
അവകാശമെന്നും ബ്രദര് ജ�ോണ്സന് വ്യക്തമായി
കാണിച്ചുതരുന്നു.

ജീവിതത്തിലെ സമര്പ്പണത്തിന്റെ എല്ലാ അനുഭവ
ങ്ങളിലും, പാപത്തോടും തെറ്റിന�ോടും സ്വര്ത്ഥതയ�ോ
ടും ല�ോകമയത്വത്തോടുമുള്ള യുദ്ധത്തിലും ഉള്പ്പെടെ
യുവവീരന്മാരുമായി എപ്പിഫനി പാളയ സമര്പ്പിതര്
അടുത്ത ബന്ധം പുലര്ത്തുകയും സ്വാഭാവിക സാമ്യം
ജൂലൈ - ആഗസ്റ്റ് 2019

പുലര്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പാപത്തിന്റെ പ്രാബ
ല്യത്തിലും ഈ ജീവിതത്തിലെ സമര്പ്പണത്തിന്റെ
അനുഭവങ്ങളെ ഈ പാളയക്കാര് അനുഭവിച്ചിരിക്ക
യാല് രാജ്യത്തില് സഹസ്രാബ്ദവേലയില് പുരാത
നവീരന്മാരുടെയും യുവവീരന്മാരുടെയും പ്രധാന
സഹായികളായിരിക്കുവാന് മറ്റാരെക്കാളും ഇവര്
യ�ോഗ്യരായിരിക്കും (സങ്കീ. 107:21,22; PT’ 41, p. 50,
col. 1 താഴെ ഭാഗം താരതമ്യം ചെയ്യുക; E Vol, 11, p.
293; E Vol. 15, p. 547, top). ഈ അടിസ്ഥാനങ്ങളുടെ
വെളിച്ചത്തില് യ�ോര്ദ്ദാന്റെ പടിഞ്ഞാറ് അവകാശ
മാക്കിയ മനശ്ശെയുടെ പാതിഗ�ോത്രത്തെയാണ് എപ്പി
ഫനി പാളയ സമര്പ്പിതര് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എന്നു
വിശ്വസിക്കുവാന് നമുക്ക് മതിയായ കാരണങ്ങളുണ്ട്.
E Vol. 12, pp. 187, 188 ല് ബ്രദര് ജ�ോണ്സന് ക്വാസി
ഇലക്ടിനെ “അഞ്ചാമത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഗണമായി”
പരാമര്ശിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല് തിരഞ്ഞെടുപ്പുഗണ
ത്തോടു അവര് വളരെ അടുത്ത ബന്ധത്തിലിരിക്കു
ന്നു. ശല�ോമ�ോന്റെ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചറിയുവാന്
വന്ന ശേബാ രാജ്ഞിയാല് ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന

എപ്പിഫനി പാളയ സമര്പ്പിതരുടെ കാര്യത്തില് ഇത്
പ്രത്യേകിച്ചും ശരിയാണ്.
അത്തരം മഹത്തായ ഭരണാധികാരികളുടെ കരങ്ങ
ളിലൂടെയുള്ള ഏകാധിപത്യ ഭരണത്തെ ആര്ക്കാണ്
ഭയക്കേണ്ടി വരിക? ഇത്തരം ഒരു ഭരണമാണ് ല�ോ
കത്തില് കിട്ടാവുന്നതില് ഏറ്റവും സഹായകരവും
ഫലപ്രദവും – ജ്ഞാനമുള്ളതും നീതിപരവും സ്നേ
ഹമാര്ന്നതും സഹായകരവും! (BS’ 98, p. 54).

തീരുമാനങ്ങള് എടുക്കുന്നതിലുള്ള ദൈവഹിതം
ഞാന് എങ്ങനെ നിര്ണ്ണയിക്കും?

HOW DO I DECIDE GOD’S WILL IN MAKING DECISIONS?
“അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ് വാന് ഇച്ഛിക്കുന്നവന്, ഈ ഉപദേശം ദൈവത്തില് നിന്നുള്ളത�ോ
ഞാന് സ്വയമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നത�ോ എന്ന് അറിയും” യ�ോഹ. 7:17.

ജീവിതത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ട ഏതു പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലും
തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോള് ആ ജീവിത പാതയിലെ ഓര�ോ
ചുവടു വയ്പ്പിലും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്
ദൈവവചനത്തിലൂടെ ച�ൊരിയപ്പെടുമായിരിക്കും
എന്നുള്ള ഒരു ഹൃദയാഭിലാഷം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്ക
ട്ടെ. നാം കര്ത്താവിന്റെ കാല് ചുവട് പിന്പറ്റുന്നവ
രായി തുടരുകയാണെങ്കില് “അവന് നമ്മെ നയിക്കു
ന്നു” എന്നതിന് സാക്ഷ്യമായി നമ്മുടെ കാലടികളെ
അവന് ക്രമപ്പെടുത്തും. നമ്മുടെ ഈ വചനത്തില്
സകലത്തിനും ഉപരിയായ പരമഗുരുവായ സ്വര്ഗ്ഗീയ
പിതാവിനാല് നിയമിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ കര്ത്താവായ
യേശു മനുഷ്യന്റെ മഹാനായ ഗുരുവായിരുന്നുവെന്നും
അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുവെന്നും കാണപ്പെടുന്നു.
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന് നമ്മെ സസൂക്ഷ്മം പഠി
പ്പിച്ചതും ഇതാണ്. “പിതാവിന്റെ അടുക്കല് കണ്ടിട്ടു
ള്ളത് ഞാന് സംസാരിക്കുന്നു”. “എന്റെ ഉപദേശം

[പഠിപ്പിക്കലുകള്] എന്റേതല്ല എന്നെ അയച്ചവന്റേത
ത്രെ. അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്വാന് ഇച്ഛിക്കുന്നന്: ഈ
ഉപദേശം ദൈവത്തില് നിന്നുള്ളത�ോ ഞാന് സ്വയ
മായി പ്രസ്താവിക്കുന്നത�ോ എന്ന് അറിയും... തന്നെ
അയച്ചവന്റെ മഹത്വം അന്വേഷിക്കുന്നവന് സത്യവാന്
ആകുന്നു” ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിലൂടെ തന്റെ ഉപദേ

ശങ്ങള് താന് പിതാവില് നിന്നു പഠിച്ചവയാണെന്നു
അവന് പരസ്യമായി പ്രസ്താവിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ.
ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞ് അതു അനുസര
ണയ�ോടെ ചെയ്യുവാന് ആഗ്രഹിച്ചുക�ൊണ്ട് ഈ ജീ
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വിതത്തോട് അനുബന്ധമായ
സകലവും “പ്രാര്ത്ഥനയാല്
ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുന്ന
തിന്റെ” ഫലമായി, വെയിലാറി
യപ്പോള് ദൈവം ത�ോട്ടത്തില്
നടക്കുന്ന ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞ
മനുഷ്യവര്ഗ്ഗത്തിന്റെ ആദ്യപി
താവിനെപ്പോലെ ചെറിയ�ൊരു
ശബ്ദം മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള
ഗ്രഹണശക്തി (ആര്ദ്രത) നി
ങ്ങള്ക്കും ഉളവാകും.
വിവേകത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാ
ത്മാവിനാല് ദൈവത്തിന്റെ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശത്തെക്കു
റിച്ച് നമുക്ക് 143-ാം സങ്കീര്ത്തനത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ
യും പത്താമത്തെയും വാക്യങ്ങള് വായിച്ചുക�ൊണ്ട്
പഠിക്കാം. ഈ വചനങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ അധരങ്ങളി
ലെടുത്തുക�ൊണ്ട് ദൈവത്തെ അറിയിക്കണമെന്നു
ത�ോന്നുന്ന കാര്യങ്ങള് നിങ്ങള് അവനെ ഭരമേല്പി
ക്കുക. സ്വന്തഹിതമ�ൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ, സ്വയ
മായി പാതയ�ൊന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ, സകല
ത്തിലും ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചുക�ൊണ്ട് നിങ്ങളെ
നയിക്കുവാന് അവന�ോട് ആവശ്യപ്പെടുക. അങ്ങനെ
ചെയ്താല് അവന്റെ ഹിതം അറിയുവാന് അത് നിങ്ങ
ള്ക്ക് നല്കപ്പെടും. അങ്ങനെ നിങ്ങള് അവന്റെ ഹിതം
പ്രവര്ത്തിക്കുവാന് തുടങ്ങുമ്പോള്, പ്രതികൂലങ്ങള്
അപ്രത്യക്ഷമാകും. എന്തെന്നാല് ദൈവത്തിന്റെ വഴി
നടത്തലിന്റെ സ്വരം [അക്ഷരാര്ത്ഥസ്വരമല്ല] ആത്മാ
വിന�ോടും വചനത്തോടും ഏകതാനതയിലിരിക്കുന്നു
[യ�ോജിപ്പിലിരിക്കുന്നു].
സത്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഏത�ൊരു ശുശ്രൂഷയും
മഹാരാജാവിനെ സേവിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശ
മാക്കിത്തീര്ത്തുക�ൊണ്ട് അവന് സ�്തോത്രയാഗം
അര്പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമാക്കിത്തീര്ക്കുക.
എന്നുമാത്രമല്ല, അത് ഒരളവില് അവന് നിമിത്തം കഷ്ടം
അനുഭവിക്കുന്നതിനും അനന്തരം ശുശ്രൂഷയ്ക്കു
അപേക്ഷിക്കാനുള്ള കാരണവും ആ അവസരങ്ങള്
ബുദ്ധിപൂര്വ്വം ഉപയ�ോഗിക്കാനുള്ള കൃപയ്ക്കുവേ
ണ്ടിയുള്ള അവസരവുമാക്കിത്തീര്ക്കുക. നമുക്കു
വേണ്ടി കര്ത്താവ് പ്രാര്ത്ഥനയുടെ ഏഴു ഭാഗങ്ങള്,
അഥവാ പ്രാര്ത്ഥനയുടെ ഏഴ് സവിശേഷതകള്
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നല്കിയിട്ടുണ്ട് . അവയില്
ഒന്നുപ�ോലും ഒഴിച്ചുകൂടാനാ
വാത്തവയാണ് . പ്രാര്ത്ഥന
യില് അതിന്റെ വിശാലമായ
അര്ത്ഥത്തില് സംബ�ോധന,
സ്തുതി, കൃതജ്ഞതാ പ്രകാ
ശനം, ഏറ്റുപറച്ചില്, യാചന,
സംസര്ഗ്ഗം, ഉറപ്പ് എന്നിവ
ഉള്ക്കൊള്ളുന്നു.
നമ്മുടെ പ്രാര്ത്ഥന സാ
ധാരണയായി സംബ�ോധ
നയിലൂടെ ആരംഭിക്കുന്നു.
അതിലൂടെ നാം ദൈവത്തെ അല്ലെങ്കില് യേശുവിനെ
വിളിക്കുന്നു. സാധാരണയായി സമര്പ്പിതര് പിതാവി
ന�ോടാണ് പ്രാര്ത്ഥിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, നമ്മുടെ
കര്ത്താവായ യേശുവിനെ അവര് പ്രാര്ത്ഥനയില്
അഭിസംബ�ോധന ചെയ്യുന്നതും ഉചിതം തന്നെയാ
ണ് (2 തെസ്സ. 3:5; വെളി. 22:20). എങ്ങനെയാണ് പ്രാ
ര്ത്ഥനയില് ദൈവത്തെ സംബ�ോധന ചെയ്യേണ്ടതെ
ന്നുള്ളതിന് നമ്മുടെ കര്ത്താവ് ഉത്തമ നിര്ദ്ദേശം
നല്കിയിരിക്കുന്നു: "നിങ്ങള് പ്രാര്ത്ഥിക്കുമ്പോള്
ച�ൊല്ലേണ്ടത് : പിതാവേ...” (മത്താ. 6:9; ലൂക്കൊ.
11:2). നമ്മുടെ സ്വര്ഗ്ഗീയ പിതാവിനെ ഇത്തരത്തില്
സംബ�ോധന ചെയ്യുന്നത് അവനുമായുള്ള നമ്മുടെ
അടുത്ത ബന്ധത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ ബ�ോധത്തിലേക്ക്
അതായത് അന്തര്ബോധത്തിലേക്ക് നമ്മെ ക�ൊണ്ടു
ചെല്ലുന്നു. അവന�ോടുള്ള എത്ര അമൂല്യമായ ബന്ധ
മാണ് ഇത് നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്!
ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിന്നില് ഉറച്ചുക�ൊ
ണ്ട്, പൂര്ണ്ണ സമാധാനത്തില് ഞങ്ങളെ കാക്കുവാന്
വേണ്ടി പ്രാര്ത്ഥിക്കാന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണമേ!
സമാധാനം എന്നാല് മനസ്സിന്റെയും ഹൃദയത്തിന്റെ
യും സ്വസ്ഥമായ ഒരവസ്ഥയാണ്. അസ്വാസ്ഥ്യത്തില്
നിന്നോ അല്ലെങ്കില് വ്യാകുലതയില് നിന്നോ മുക്ത
മായ ഹൃദയത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും സമാധാനം
അല്ലെങ്കില് ശാന്തതയാണത്. ശാന്തതയുടെയും സ്വ
സ്ഥതയുടെയും ഒരു അവസ്ഥയാണത്. ക്രിസ്തുവിലൂ
ടെ നമ്മെ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതിന്റെയും
അവന�ോടും അവന്റെ പ്രവര്ത്തികള�ോടും യ�ോജിച്ചു
നില്ക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ സുബ�ോധത്തി
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ന്റെയും ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന മനസ്സിന്റെയും ഹൃ
ദയത്തിന്റെയും സ്വസ്ഥ തയാണ് ദൈവം നമുക്കു
നല്കിയിട്ടുള്ള സമാധാനം.
ഇതില് ആദ്യത്തെ സംഗതി ക്രിസ്തുവിന്റെ പുണ്യ
ത്താല് നമ്മുടെ പാപങ്ങള് ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
എന്ന അറിവിനാല് ഉളവാകുന്ന സമാധാനമാണ്.
ഇത് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനം നല്കുന്നു
(റ�ോമ. 5:1). ഇത് പ്രഥമമായി നമ്മുടെ പരീക്ഷാര്ത്ഥ
നീതീകരണാവസ്ഥയില് കൈവരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ
സംഗതി ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന�ോടുള്ള നമ്മുടെ
യ�ോജിപ്പിന്റെ ബ�ോധ്യത്താല് ഉളവാകുന്നതാണ് .
ഇത് നമുക്ക് ദൈവസമാധാനം നല്കുന്നു (ഫിലി.
4:7). ഇതാകട്ടെ നാം പൂര്ണ്ണമായും സ്വയത്തിന്റെയും
ല�ോകത്തിന്റെയും ഇച് ഛ കളെ ത്യജിച്ചുകളഞ്ഞ്
ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തില് സംതൃപ്തമായ വിശ്രാമം
പൂര്ണ്ണമായും സ്വീകരിച്ച ശേഷം നമ്മുടെ സമര്പ്പിത
മായ അഥവാ വിശുദ്ധീകരിച്ച അവസ്ഥയില് കൈ
വരുന്നതാണ്. യാത�ൊരു അര്ത്ഥത്തിലും നമ്മുടെ
ഹൃദയത്തില് നിന്നും മനസ്സില് നിന്നും അതിനെ
അകറ്റുവാന് ഒന്നിനെയും അനുവദിക്കരുത്. മറിച്ച്
ദൈവത്തോടും ദൈവത്തിലുമുള്ള സമാധാനത്തില്
നമ്മെത്തന്നെ കാത്തുക�ൊള്ളുക.
ദൈവത്തോട് സമാധാനമുള്ള അവസ്ഥയില്
എത്തുക എന്നാല് ഒരുവന് ദൈവത്തോട് അനുര
ജ്ഞനത്തിലെത്തുക എന്നാണ് അര്ത്ഥം. ഇത് ദുഷ്പ്ര
വര്ത്തികള് മൂലം മുമ്പ് മനസ്സുക�ൊണ്ട് ദൈവത്തോട്
അകന്നിരുന്നതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു (ക�ൊല�ൊ. 1:21).
അങ്ങനെയെങ്കില് ദൈവത്തോടുള്ള ഈ വേര്പാട്
പഴയ കാലത്തിലെ ഒരു സംഭവമാണെന്നും പാപ
ത്തില് നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞ് നീതിയുടെ പാതയില്
നടക്കുന്നതിനെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനാല് ഈ വേര്പാട്
അനുഷ്ഠിച്ചവന് ഇപ്പോള് ദൈവത്തോട് ഐക്യ
ത്തിലിരിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത് .
ഇത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു പടിയാണ്. ഇത�ോടുകൂ
ടി ജീവിതത്തിന്റെ നവീകരണം ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ
പടിയ�ോളമെത്തി പരീക്ഷാര്ത്ഥ നീതീകരണം പ്രാപി
ച്ചവര�ോട�ൊത്ത് ഞങ്ങള് സന്തോഷിക്കുന്നു. ദൈവ
ത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമ�ോ, അവന�ോടുള്ള സമാധാനത്തിന്റെ
ആകര്ഷകത്വമ�ോ ദര്ശിക്കാന് കഴിയാത്ത വിധം ഈ
ല�ോകത്തിന്റെ പ്രഭുവായ (2 ക�ൊരി. 4:4) സാത്താന്
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

കുരുടാക്കിയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരാശിക്കിടയില് പാപ
ത്തിന്റെ കനിയുടെ കയ്പ്പ് അറിഞ്ഞവരുടെ ഇടയില്
നിന്നും നേട്ടത്തിന്റെ ഈ സ്ഥാനത്ത് അവര് എത്തി
യതില് ഞങ്ങള് സന്തോഷിക്കുന്നു.
നമുക്ക് യേശുവിനെ മാതൃകയായെടുത്ത്, അവനെ
അനുകരിക്കാം. പിന്നെ അവനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വര്ഗ്ഗീയ
പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടമായി കണ്ട് അവന് വചനത്തെ
അനുസരിച്ചതുപ�ോലെ നമുക്കും ആ വചനത്തെ
അനുസരിച്ച് അവനെ അനുഗമിക്കാം. അവന്റെ ജീവി
തത്തിലെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും അവന് ദൈവ
ത്തിന്റെ നല്ല വചനത്തെ അനുസരിക്കുകയും തന്നി
മിത്തം സ്വഭാവരൂപവത്ക്കരണത്തില് ദൈവേഷ്ടം
നിറവേറ്റുവാന് അവനു സാധിക്കുകയും ചെയ്തു.
പ്രത്യേകിച്ച്, തന്റെ സ്വാര്ത്ഥപരിത്യാഗത്തിന്റെയും
ക്രൂശ്വഹിക്കലിന്റെയും കൂട്ടത്തില് അവന് ദൈ
വത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാല് ജ്ഞാനം, ശക്തി,
നീതി, സ്നേഹം എന്നിവ വളര്ത്തിയെടുക്കുകയും
ചെയ്തു. മനസ്സൊരുക്കത്തോടെ, നമുക്ക് ലഭ്യമായ
വചനത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങള�ോടും ഹൃദയപൂര്വ്വമായ
അനുസരണം കാണിച്ചുക�ൊണ്ട് നാം അവനെ അനു
ഗമിക്കണം. ലക്ഷ്യത്തിലും ചിന്തയിലും വാക്കിലും
പ്രവര്ത്തിയിലും അവനെ അനുകരിച്ചുക�ൊണ്ട് അവന്
ചെയ്തതുപ�ോലെ ചെയ്യുകയും, നമ്മുടെ സ്ഥാന
ത്ത് അവനായിരുന്നുവെങ്കില് വചനം പറയുന്നതു
പ�ോലെ അവന് എപ്രകാരം ചെയ്യുമായിരുന്നുവ�ോ
അതുപ�ോലെ നാമും ചെയ്യുവാനും ശ്രമിക്കണം.
നമ്മുടെ പ്രാര്ത്ഥനാ ജീവിതത്തിലും സ്വയപരി
ശ�ോധനയിലും ജാഗരണത്തിലും നാം യേശുവിനെ
അനുഗമിക്കേണം. അവന് തന്റെ സ്വഭാവങ്ങളും ഉദ്ദേ
ശ്യലക്ഷ്യങ്ങളും ചിന്തകളും വാക്കുകളും പ്രവര്ത്തി
കളും ചുറ്റുപാടുകളും സ്വാധീനങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി
പരിശ�ോധിച്ചതുപ�ോലെ നമുക്കു നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ
യും ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും വാക്കു
കളെയും പ്രവര്ത്തികളെയും ചുറ്റുപാടുകളെയും
സ്വാധീനങ്ങളെയും പരിശ�ോധിക്കാം. സമര്പ്പിതനായ
പൈതലിന�ോട് ദൈവം എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുക?
എന്ന ച�ോദ്യം ഉന്നയിക്കുവാന് പ്രാപ്തമായ ഒരു
സമയമാണിത്. നമ്മുടെ എല്ലാ വികാരങ്ങളും അവന�ോ
ടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹത്തെയും നല്ല ഇച്ഛയെയും
പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇത് അര്ത്ഥമാക്കുന്ന
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ത്. എന്നു മാത്രമല്ല, നമുക്ക് അവ
ന�ോടുള്ള സ്നേഹത്തില് നിന്നാണ്
ഇവ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത് എന്നുമാണ്
ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരം.
നാം നമുക്കുള്ള തുച് ഛ മായ
തെല്ലാം സമര്പ്പണം ചെയ്തപ്പോ
ള് സ്വയ ത്തിനും ല�ോകത്തിനും
മരിച്ചു ദൈവത്തിനായി ജീവിച്ചു
ക�ൊള്ളാമെന്നു സമ്മതിച്ചു അഥവാ
മറ്റൊരു അര്ത്ഥത്തില് പറഞ്ഞാ
ല് സ്വന്തഇഷ്ടവും ല�ോകത്തിന്റെ
ഇഷ്ടവും ത്യജിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങ
ളിലും ദൈവേഷ്ടം സ്വീകരിച്ചു ക�ൊള്ളാമെന്നു നാം
സമ്മതിച്ചു. അനായാസവും സന്തോഷകരവും തൃപ്തി
കരവും പുര�ോഗമനപരവും പ്രോത്സാഹജനകവും
ഫലവത്തും ആഹ്ലാദകരവുമായ അവസ്ഥകളില്
മാത്രം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒന്നല്ല സമര്പ്പണം. മറിച്ച്
ഈ അവസ്ഥകളുടെ നേര് വിപരീതമായ കഠിനവും
അര�ോചകവും അതൃപ്തികരവും പ്രതികൂലവും നി
രുത്സാഹപരവും വ്യസനകവുമായ അവസ്ഥകളിലും
നാം ഇത് പാലിക്കണം. അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളില്
ഒരുവന്റെ സമര്പ്പണം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാന് വളരെ
എളുപ്പമായിരിക്കും, എന്നാല് പ്രതികൂല സാഹചര്യ
ങ്ങളില് അത് കഠിനമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഒഴിവാ
ക്കാനാകാത്ത കഠിനമായ സന്ദര്ഭങ്ങളുടെ നടുവിലും
നാം സമര്പ്പണം കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം. പ്രതികൂലമാ
യതും ഒഴിവാക്കാനാവാത്തതുമായ സന്ദര്ഭങ്ങളിലും
നമ്മുടെ സമര്പ്പണം നിലനിര്ത്തുന്നത് പരിത്യാഗത്തെ
പരിപ�ോഷിപ്പിക്കുകയും പരിത്യാഗത്തിന്റെ കൃപയെ
സാധ്യമാക്കുകയും സമ്പുഷ്ടമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
നമ്മുടെ സമര്പ്പണ അവസ്ഥയില് നാം മുന്നോട്ടു
നീങ്ങുമ്പോള് ഈ അവകാശം ചെലവുള്ളതാണെന്നു
നമുക്കു മനസ്സിലാക്കുവാന് കഴിയും! ലൂക്കൊ. 14:27,33:
“തന്റെ ക്രൂശ് എടുത്തുക�ൊണ്ട് എന്റെ പിന്നാലെ വരാ
ത്തവനും എന്റെ ശിക്ഷ്യനായിരിപ്പാന് കഴികയില്ല”.
“ആരെങ്കിലും തനിക്കുള്ളത�ൊക്കെയും വിട്ടു പിരിയു
ന്നില്ല എങ്കില് അവനു എന്റെ ശിക്ഷ്യനായിരിപ്പാന്
കഴികയില്ല”. ക്രൂശ് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കു

ന്നതെന്നും യേശു വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുന്നു.
അവന്റെ ശിക്ഷ്യന്മാര് ആരുതന്നെ ആയാലും ക്ലേശ
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ങ്ങള് സഹിക്കേണ്ടി വരും. ഇതാണ്
ക്രൂശ്. ഈ വചനങ്ങള് ശ്രദ്ധയ�ോടു
കൂടി വായിക്കുമ്പോള്, കേവലം
ക്രൂശ് എടുത്താല് മാത്രം പ�ോരാ നാം
അതിനെ മരണപര്യന്തം വഹിക്കേണം
എന്നുകൂടി കാണാന് സാധിക്കുന്നു.
സമര്പ്പിതനായ ഒരുവന് ക്രിസ്തു
വിന�ോട് അടുക്കും ത�ോറും യഹ�ോ
വയുമായുള്ള അടുപ്പം കൂടുകയും
അവന്റെ പ്രീതി അന്വേഷിക്കുവാന്
അത് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
നാം എന്തു തിന്നാലും എന്തു കുടി
ച്ചാലും എന്തു ചെയ്താലും ദൈവമഹത്ത്വത്തിനായി
ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നു 1 ക�ൊരി. 10:31ല് അപ്പൊസ്തല
ന് പറയുന്നു. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലുള്ള വിശ്വസ്തത
പലപ്പോഴും അവഗണിക്കപ്പെടുവാനും അനുചിതമാ
യി കാണുവാനും സാധ്യതയുള്ളതാണ്. എന്നാല്
“അത്യല്പത്തില് വിശ്വസ്തനായവന് അധികത്തിലും
വിശ്വസ്തന്” എന്ന് നമ്മുടെ കര്ത്താവ് നമ്മെ ഓര്മ്മ
പ്പെടുത്തുന്നു (ലൂക്കൊ. 16:10). നാം എന്ത് ചിന്തിച്ചാലും
പറഞ്ഞാലും പ്രവര്ത്തിച്ചാലും നാം നമ്മോടു തന്നെ
ച�ോദിക്കണം, ഞാന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുവാനാണ�ോ,
പറയുവാനാണ�ോ, പ്രവര്ത്തിക്കുവാനാണ�ോ കര്ത്താ
വ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഇത് അവന്റെ മഹത്വത്തിന്
ഉതകുമ�ോ? ദൈവം വസിക്കുന്നതായ നമ്മുടെ ഈ
ശരീരത്തെ പരിപാലിക്കുന്നതിന് ഈ ചിന്ത പ്രയ�ോ
ജനപ്പെടുന്നു. ഈ വിഷയത്തില് വി. പൗല�ൊസിന്റെ
മഹത്തായ ഉപദേശമെന്തെന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം.
ഈ വിഷയത്തില് പരിഗണന ആവശ്യപ്പെടുന്ന
പല തിരുവെഴുത്തുകളുള്ളതില് ഒന്നാണ് യ�ോശു.
24:15, “ആരെ സേവിക്കും എന്നു ഇന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തു
ക�ൊള്വിന്. ഞാനും എന്റെ കുടുംബവുമ�ോ, ഞങ്ങള്
യഹ�ോവയെ സേവിക്കും”. ഇവിടെ യിസ്രായേല് മക്കള്

യ�ോര്ദ്ദാന് കടന്നിരുന്നു. മ�ോശ മരണമടയുകയും
യ�ോശുവ അവരുടെ നായകനാവുകയും ചെയ്തു.
യ�ോശുവ ഈ വേദവാക്യത്തിലെ വാക്കുകള് സംസാ
രിക്കുമ്പോള് അവര്ക്ക് പ്രത്യേകമായും യാത�ൊരു
ബുദ്ധിമുട്ടും ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദൈവ
ത്തോടു വിശ്വസ്തരായി തുടരുമ�ോ, അത�ോ കനാനില്
ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ വിഗ്രഹാരാധനയാല് സ്വാ
ജൂലൈ - ആഗസ്റ്റ് 2019

ധീനിക്കപ്പെട്ടു പ�ോകുമ�ോ എന്നതില് ഒരു തീരുമാനം
അവര് എടുക്കുന്നത് ഉചിതമായിരുന്നുവെന്ന് അവനു
ത�ോന്നി. യ�ോശുവ അവരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി, അവര്
കുറെ നാളുകളായി അനുഭവിച്ചുപ�ോന്ന ദൈവിക
അനുഗ്രഹങ്ങളെയും കൃപകളെയും അവര�ോട് വി
സ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവന് ഈ വേദവാക്യ
ത്തില് ഉദ്ധരിക്കുന്നതായ മഹത്തും ശ്രേഷ്ഠവുമായ
തീവ്രഭാവത്തെ സ്വയം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
അതിനാല് കഴിഞ്ഞകാലത്ത് ദൈവം തന്നെ അനു
ഗ്രഹിക്കുകയും നയിക്കുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും
ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നു തിരിച്ചറിയുന്ന ക്രിസ്ത്യാ
നി ഇന്നു തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതിയെ സംബന്ധിച്ച്
പൂര്ണ്ണമായതും മാതൃകാനുസരണവുമായ തീരുമാ
നത്തില് എത്തിച്ചേരണം. മാതൃകാനുസരണമായ
തീരുമാനത്തിലെത്തിച്ചേരുന്നതായ പ്രവര്ത്തി സ്വഭാവ
രൂപീകരണത്തിനു മഹത്തായ അനുഗ്രഹവും വലിയ
സഹായവുമാണ്. ഏത�ൊരു സമയത്തുമുള്ള ഏതു
ച�ോദ്യത്തിനും വിവേകപരമായ ഒരു തീരുമാനത്തി
ലെത്തുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും സ്വഭാവത്തെയും
ദൃഢീകരിക്കുന്നതിനു സഹായകമാവുകയും മറ്റു
വിധത്തിലുള്ള അടുത്ത പരിശ�ോധനക്കായി കൂടുത
ലായി നമ്മെ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ക്രിസ്ത്യാനി ചെയ്യുന്നതായ സമ്പൂര്ണ്ണ സമര്പ്പ
ണത്താല് മാത്രം ഒന്നും നേടുവാന് നമുക്ക് കഴിയു
കയില്ല എന്നും വേഗത്തില് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട
തിനു മനസ്സിനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒരു മാനദണ്ഡം
ആവശ്യമാണ് എന്നും ഈ മാനദണ്ഡം ദൈവത്തിന്റെ
ഇഷ്ടം ആയിരിക്കണമെന്നും ഏതു വിഷയത്തിലും
ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് അറിയുവാന് യാത�ൊരു
കാലവിളംബവുമില്ലാതെ ഇതിനാല് സാധിക്കുക
യും ചെയ്യുമെന്നുമുള്ള വസ്തുത ഇതിനാല് നമുക്ക്
മനസ്സിലാക്കാന് സാധിക്കും. അതുകൂടാതെ, എല്ലാ
കാര്യങ്ങളിലും ദൈവഹിതം ചെയ്യുമെന്ന നമ്മുടെ
ദൃഢനിശ്ചയമാകുന്ന സമര്പ്പണത്തെ നാം ഊട്ടി ഉറ
പ്പിക്കണം. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്പില് അത്
സ്പഷ്ടമാക്കുക എന്നുളളത് വളരെ അനുയ�ോജ്യമായ
ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അത�ൊരു പുതിയ നേര്ച്ച
യായിട്ടായിരിക്കരുത്. മറിച്ച്, നാം മുന്നമേ ചെയ്ത
സമര്പ്പണ നേര്ച്ചയുടെ പുതുക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്വീകാ
ര്യമായി വേണം ഇരിക്കുവാന് (റ�ോമ. 12:1).
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

യേശുവിനെ അനുകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏഴു
വഴികളെ പരിശ�ോധിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി
നമുക്ക് എഫെ. 5:1 ഉപയ�ോഗിക്കാം: “ആകയാല് പ്രിയ
മക്കള് എന്നപ�ോലെ ദൈവത്തെ അനുകരിപ്പിന്”.
“ദൈവം ഉണ്ട് [ജീവിക്കുന്നു] എന്നും തന്നെ അന്വേ
ഷിക്കുന്നവര്ക്കു പ്രതിഫലം ക�ൊടുക്കുന്നു എന്നും”

(എബ്രാ. 11:6) വിശ്വസിക്കുന്നവരും, പ്രത്യേകമായി
സമര്പ്പണത്തിലൂടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിക്ഷ്യന്മാരായി
തീര്ന്നിട്ട് ദൈവത്തെ അഭിനന്ദിക്കുകയും അനുകരി
ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടവര് തീരുമാനങ്ങള് എടുക്കു
ന്നതില് ദൈവഹിതം എന്തെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്ന
തിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാര്ഗ്ഗം അവന്റെ ജ്ഞാനവും
നീതിയും സ്നേഹവും ശക്തിയുമാകുന്ന (ആത്മ
നിയന്ത്രണവും പ്രസാധകരമായ സഹിഷ്ണുതയും)
അവന്റെ മഹത്തും ശ്രേഷ്ഠവുമായ സ്വഭാവഗുണങ്ങ
ളെ അനുകരിക്കുവാന് കഴിയുന്ന വിധം ദൈവത്തെ
അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. “ഞങ്ങളുടെ കര്ത്താവായ
യഹ�ോവേ, നിന്റെ നാമം ഭൂമിയില�ൊക്കെയും എത്ര
ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്നു” എന്നുള്ള സങ്കീ. 8:1 ലെ മന�ോഹ

രമായ വചനങ്ങള് പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതില് നിന്നും
ദാവീദിനും അത്തരം ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു
കാണാം. സമര്പ്പിതരായ മക്കള് എന്ന നിലയില് പി
താവിന്റെയും പുത്രന്റെയും സ്വഭാവസാദൃശ്യത്തില്
ആകുവാന് കഴിയണം. എന്തെന്നാല് നാമം എന്ന
പദത്തിന്റെ ഒരര്ത്ഥം സ്വഭാവം എന്നാണ്.
ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുടെ അതേ
പതിപ്പായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേ
ഷതകളെക്കുറിച്ചാണ് തിരുവെഴുത്തുകള് നമ്മോടു
പറഞ്ഞു തരുന്നത് . അവന് പിതാവിന്റെ സ്വഭ ാവ
ത്തിന്റെ പ്രതിശ്ചായയാണ് (ക�ൊല�ൊ. 1:15; എബ്രാ.
1:3). അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം അനുകരി
ക്കുമ്പോള് നാം ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് യഥാ
ര്ത്ഥത്തില് അനുകരിക്കുന്നത്. എന്തെന്നാല് അവന്
ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ നമുക്ക് പ്രകാശിപ്പിച്ചു
തന്നിരിക്കുന്നു. “ഒരുവന് എന്റെ പിന്നാലെ വരുവാന്
ഇച്ഛിച്ചാല് തന്നെത്താന് ത്യജിച്ച് തന്റെ ക്രൂശെടുത്ത്
എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ” (മത്താ. 16:24) എന്നു യേശു

തന്റെ ശിഷ്യന്മാര�ോടു പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ. യേശുവിനെ
ഇങ്ങനെ അനുഗമിക്കുക എന്നാല് അവനെ നാം
മാതൃകയായി സ്വീകരിച്ച് അവനെ അനുഗമിക്കുക
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എന്നാണ്.
ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും, ആത്മാ
വിനെക്കുറിച്ചും, ബൈബിളിനെ
ക്കുറിച്ചും, മറുവിലയെക്കുറി
ച്ചും, നീതീകരണത്തെക്കുറിച്ചും,
വിശുദ്ധീകരണത്തെക്കുറിച്ചും,
വീണ്ടെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചും, രാ
ജ്യത്തെക്കുറിച്ചും കര്ത്താവ്
വിചിന്തനം ചെയ്തതുപ�ോലെ
ചിന്തിച്ച് ദൈവവചനത്തെ ധ്യാ
നിക്കുന്നതിലൂടെ കര്ത്താവിനെ
അനുകരിക്കുന്നതിലുള്ള പ്രയ�ോ
ജനത്തെക്കുറിച്ച് നാം ആദ്യമായി
പര്യാല�ോചിക്കുന്നു.
യേശു ദൈവത്തിന്റെ നന്മ
നിറഞ്ഞ വചനങ്ങളെ അനു
സരിച്ചുക�ൊണ്ട് സ്വഭാവരൂപവ
ത്ക്കരണത്തിലൂടെ ദൈവേഷ്ടം
നിറവേറ്റുവാന് പ്രാപ്തനായതുപ�ോലെ പ്രത്യേകമായി
തന്റെ സ്വാര്ത്ഥപരിത്യാഗത്തിന്റെയും ക്രൂശുവഹിക്കലി
ന്റെയും നടുവിലും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവില്
ജ്ഞാനം, നീതി, ശക്തി, സ്നേഹം എന്നിവ വളര്ത്തി
എടുത്തതുപ�ോലെ യേശുവിനെ അനുകരിക്കുക
എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ അവകാശം.
നമ്മെക്കുറിക്കുന്ന വചനത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങള�ോ
ടും ഹൃദയംഗമമായ അനുസരണം കാണിച്ചുക�ൊണ്ട്
നമ്മെ വിട്ടുക�ൊടുത്ത് ലക്ഷ്യത്തിലും ചിന്തയിലും
വാക്കിലും പ്രവര്ത്തിയിലും അവനെ അനുകരിക്കണം.
അങ്ങനെ അവനെ നാം അനുഗമിക്കണം. അവന്
ചെയ്തതുപ�ോലെ തന്നെ ചെയ്യണം!
യേശു ചെയ്തതുപ�ോലെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യിപ്പാനല്ല
ശുശ്രൂഷിപ്പാനും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി
തന്റെ ജീവന് അര്പ്പിക്കുവാനും ആണ് എന്നുള്ള
തിലൂടെ യേശുവിനെ അനുകരിക്കുക എന്നതാണ്
നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ അവകാശം. അതുതന്നെയാണ്
അവന് ചെയ്തത് (മത്താ. 20:28). അവന്റെ അടുക്ക
ല് വന്ന എല്ലാ കേള്ക്കുന്ന ചെവി ഉള്ളവര്ക്കും,
വിറയ്ക്കുന്ന ഹൃദയമുള്ളവര്ക്കും എല്ലാ സമയ
ത്തും, എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും ദൈവവചനത്തെ
സാക്ഷീകരിച്ചു. അവന് ഇത് തന്റെ സമയത്തിലും
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അസമയത്തിലും, സ്വസ്ഥ തയി
ലും വൈഷമ്യത്തിലും, രാത്രിയും
പകലും, സുഹൃത്തിനും ശത്രുവി
നും, ചെറുപ്പക്കാര്ക്കും വൃദ്ധന്മാ
ര്ക്കും, ധനവാനും ദരിദ്രനും, വലി
യവനും ചെറിയവനും ചെയ്തു
ക�ൊടുത്തു.
യേശുവിനെ അനുകരിക്കുവാ
നുള്ള നാലാമത്തെ അവകാശം
സ്വയപരിശ�ോധനയിലും ജാഗര
ണത്തിലുമാണ്. അവന് തന്റെ
സ്വഭ ാവവും, ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും,
ചിന്തകളും, വാക്കുകളും, പ്ര
വര്ത്തികളും, ചുറ്റുപാടുകളും,
സ്വാധീനങ്ങളും സൂക്ഷ്മ പരി
ശ�ോധന നടത്തിയതുപ�ോലെ
നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങളും,
ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും, ചിന്തകളും, വാ
ക്കുകളും, പ്രവര്ത്തികളും, ചുറ്റുപാടുകളും, സ്വാ
ധീനങ്ങളും പരിശ�ോധിക്കാം. അവന് തന്നെതന്നെ
ദുഷ്ടതയില് നിന്നു കാത്തുക�ൊണ്ട് സ്വഭാവത്തിലും
ഉദ്ദേശ്യത്തിലും ചിന്തയിലും വാക്കിലും പ്രവര്ത്തി
യിലും തന്നെത്തന്നെ നിയന്ത്രിച്ചതുപ�ോലെ നമുക്കും
നമ്മെ ദുഷ്ടതയില് നിന്നും കാത്ത് സ്വഭാവത്തിലും
ഉദ്ദേശ്യത്തിലും ചിന്തയിലും വാക്കിലും പ്രവര്ത്തി
യിലും നിയന്ത്രിക്കാം. ഇത് വിശ്വസ്തതയ�ോടെ നാം
ചെയ്യുന്നുവെങ്കില്, ഇവയെ സൂക്ഷ്മ പരിശ�ോധന
ചെയ്യുന്നതില് പരാജയപ്പെട്ട് അതുവഴി പിശാചി
ന്റെയും ല�ോകത്തിന്റെയും ജഡത്തിന്റെയും ആക്ര
മണത്തില് നിന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടാതെ സ്വന്ത
സ്ഥിരത വിട്ടു വീണു പ�ോയവരെപ്പോലെ സ്ഥിരത
വിട്ടു വീണു പ�ോകാതെ നമ്മെ അതു നിലനിര്ത്തും.
നാം നമ്മുടെ സമര്പ്പണത്തില് ഉത്സാഹമുള്ളവരും
കര്ത്താവിന�ോടു ചേര്ന്നും ജീവിക്കുകയാണെങ്കില്
നമുക്ക് ഇത്തരം സ്വയപരിശ�ോധനയും ജാഗരണവും
ചെയ്യാന് കഴിയും.
യേശുവിനെ അനുകരിക്കുന്നതിലെ നമ്മുടെ
അഞ്ചാമത്തെ അവകാശം നമ്മുടെ പ്രാര്ത്ഥനാ ജീ
വിതത്തില് അവനെ അനുകരിക്കുക എന്നതാണ്.
പൂര്ണ്ണനായിരുന്നുവെങ്കില് തന്നെയും കൃപാസന
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ത്തിന് മുന്പില് അധിക സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത്
കൂടെക്കൂടെ അവനു ആവശ്യമെന്നു ത�ോന്നിയിരുന്നു.
നാമധേയ യഹൂദ ജനതയുടെ അവിശ്വാസത്തെക്കു
റിച്ചും യിസ്രായേലിനുള്ള ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചും
പര്യാല�ോചിച്ചുംക�ൊണ്ട് (മത്താ. 11:25,26) അവന്
പലപ്പോഴും രാത്രിമുഴുവനും പ്രാര്ത്ഥനയ്ക്കു വേണ്ടി
ചിലവഴിച്ചു. കൂടാതെ അവന്റെ ഒറ്റുക�ൊടുക്കലിനു
മുന്പ് മാളികമുറിയിലും, ഗതസമനയിലും അതിനു
ശേഷം ക്രൂശില് പ�ോലും ഇതു നമുക്ക് കാണുവാന്
സാധിക്കും. ദിനംപ്രതി, മണിക്കൂര് ത�ോറും അവന്
കൃപാസനത്തിനു അടുക്കല് വന്നു. അവിടെ അവന്
സ്നേഹവും, സഹതാപവും, ജ്ഞാനവും, ബലവും
കണ്ടെത്തി എന്നത് നിസ്സംശയമാണ്.
ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യേക സ്നേഹത്തില് വസിക്കു
ന്നതിനുള്ള പ്രത്യാശയാണ് യേശുവിനെ അനുകരി
ക്കുന്നതിലുള്ള നമ്മുടെ ആറാമത്തെ അവകാശം. ഈ
പ്രത്യാശയുടെ അടിസ്ഥാനം ദൈവവചനം തന്നെ. നാം
നമ്മുടെ പ്രത്യാശയെ വിട്ടു പ�ോവുക എന്നാല് സര്വ്വ
വും വിട്ടുപ�ോവുക എന്നാണ്. ഇപ്പോള് യഥാവിധി
എപ്പിഫനി പാളയ സമര്പ്പിതരിലും വരുവാനുള്ള
തക്കകാലത്ത് ല�ോകത്തിനും ലഭിക്കേണ്ടതായ ദൈ
വവചനത്തില് ചേര്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നതായ മഹാവലിയ
അനുഗ്രഹങ്ങള�ോടു കൂടിയ ന്യായവിധി മാനുഷിക
പാരമ്പര്യങ്ങളാല് വളരെക്കാലം നമ്മില് പലരുടെ
യും മുന്നില് മറയ്ക്കപ്പെടാന് അനുവദിച്ചു. എന്നാല്
ദൈവത്തോടും അയല്ക്കാര�ോടും ശത്രുക്കള�ോടും
പാലിക്കേണ്ട ദിവ്യനിയമത്തിന്റെ ഐക്യതയില് ജീവി
ക്കുവാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും സങ്കല്പിക്കുന്നതിലും
ഏറ്റവും വലിയ മന�ോഹര വസ്തുവായ ഭൂമിയില്
വരുവാനുള്ള ദൈവരാജ്യത്തെ സന്തോഷത്തോടു
കൂടെ ന�ോക്കിപാര്ത്ത് അതിനായി പ്രത്യാശിക്കുന്നവ
രുമാണ് യഥാര്ത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികള്! ബൈബിളിന്റെ
ഭാഷയില് വിശദീകരിക്കുന്നതുപ�ോലെ “സകല ജാ
തികളുടെയും മന�ോഹര വസ്തു വരികയും ചെയ്യും”
(ഹഗ്ഗാ. 2:7).
ദൈവത്തെയും ക്രിസ്തുവിനെയും പ്രസാദിപ്പി
ക്കുക എന്നതിലുള്ള പ്രത്യാശ മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്ര
ഹിക്കുക എന്നതും അതുവഴി നാം ഇപ്പോഴുള്ളതും
വരുവാനുള്ളതുമായ നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ സ്വീ
കരിക്കുക എന്നതുമാണ് . അത് അനുസരണത്തി
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

ന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശ്യവുമാണ്. നമുക്ക് പാലിക്കുവാനുള്ള
ബൈബിളിലെ അഭ്യര്ത്ഥനകളില് പലപ്പോഴും ഇത്തരം
പ്രത്യാശയുടെ പ്രയ�ോജനങ്ങളെ അനുസരണത്തില്
അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഉടമ്പടിയ�ോടു
ള്ള തങ്ങളുടെ അനുസരണം വ്യക്തമാക്കുന്നതിനും
പുര�ോഹിത രാജത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശ യിസ്രായേലിനു
നല്കിയിരുന്നു (പുറ. 19:5,6). അനുസരണത്തിനു പ്രേ
രിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ശല�ോമ�ോന് ദീര്ഘായുസ്സ്
ഉറപ്പു നല്കുന്ന പ്രത്യാശ നല്കിയിരുന്നു (1 രാജാ.
3:14). അനുസരണയുടെ പ്രേരണയായി ദൈവകൃ
പയെയും സത്യത്തെയും ലഭിക്കുമെന്ന പ്രത്യാശ
നല്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (സങ്കീ. 25:10). അനുസരണം മൂലം
ഉളവാകുന്ന പ്രത്യാശയാണ് സമാധാനവും (സദൃ.
1:33). ഇപ്രകാരം തന്നെ സമൃദ്ധിയുടെ പ്രത്യാശയും
അനുസരണത്തിന്റെ അംഗീകാരമായാണ് വച്ചിരിക്കു
ന്നത് (യെശ. 1:19) [PT ’80 p. 86].
യേശുവിനെ അനുകരിക്കുന്നതിലുള്ള നമ്മുടെ
ഏഴാമത്തെ അവകാശം അനുസരണമാണ്; അതേ,
“അനുസരിക്കുന്നത് യാഗത്തെക്കാളും നല്ലത് ” (1
ശമു. 15:22). മറ്റൊരാളുടെ ഇഷ്ടത്തെ ആത്മാര്ത്ഥമാ
യി അംഗീകരിച്ച് അത് നിര്വ്വഹിക്കുക എന്നതാണ്
അനുസരണം എന്ന് പറയാം. യഹ�ോവയുടെ ഇഷ്ടം
നാം നിറവേറ്റണം, അത് നിറവേറ്റപ്പെടുമ്പോള്, അനു
സരണം അവിടെ ഉണ്ട്. ശരിയായ അനുസരണത്തില്
അനുസരിക്കുവാനുള്ള സന്നദ്ധത അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
വിശുദ്ധരെന്ന നിലയില് ദൈവത്തിന്റെ സദ്ഗുണങ്ങള്
നമ്മില് ഉണ്ടാക്കുവാന് നാം പഠിക്കണം.
സമര്പ്പണം ചെയ്യുന്നതിന�ോടും അതു നിറവേ
റ്റുന്നതിന�ോടും അനുസരണം വളരെ അഗാധമായി
ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല് സമര്പ്പണത്തെ
യും അതിന്റെ നിറവേറ്റലിനെയും ഉളവാക്കുന്ന പ്ര
ത്യേകമായ ഗുണവിശേഷമാണ് അത്. അതുപ�ോലെ
അത് നമ്മെ മാനസാന്തരത്തിലേക്കും നീതിയുള്ള ഒരു
ജീവിതം ജീവിക്കുന്നതിലേക്കും നയിക്കുന്നു. മാത്രവു
മല്ല എല്ലാ കൃപാവരങ്ങളിലും ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന
പരമായവയില് ഒന്ന് ഇതു തന്നെ – വിശ്വസ്തതയാ
ണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരേയ�ൊരു കൃപാവരം.
അതുക�ൊണ്ടാണ് ഒരുവന് ബലി ചെയ്തില്ലെങ്കില്
കൂടിയും അനുസരണം എപ്പോഴും പരിശീലിക്കണ
മെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അനുസരണമില്ലാതെ ബലി
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സാദ്ധ്യമാവുകയില്ല എങ്കില് സാഹചര്യങ്ങളെ കണക്കി
ലെടുത്തുക�ൊണ്ട് അനുസരണത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക്
ബലിയെ ക�ൊണ്ടുവന്നേ തീരു. മറ്റൊരു അര്ത്ഥത്തില്
പറഞ്ഞാല് ബലി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണെങ്കില് പ�ോലും
നീതി നടപ്പാക്കപ്പെടണം. ഉദാ. മാനുഷികമായി നമു
ക്കുള്ളതെല്ലാം മറ്റൊരാള്ക്ക് അവകാശപ്പെടാന്
തക്കതാണെങ്കില്പ്പോലും നീതിയുടെ കല്പനകളെ
വിട്ടുകളയുന്ന വിധത്തില് നാം അത് ബലി ചെയ്യണ
മെന്നില്ല – എന്നു പറഞ്ഞാല് സ്വീകാര്യമായി ബലി
ചെയ്യുന്നതിനു മുന്പ് നാം അനുസരിക്കണം.
പൂര്ണ്ണനായിരുന്ന അവന് പിതാവിന്റെ കൃപ
അന്വേഷിച്ചു എങ്കില് ബലഹീനതകളാല് ചുറ്റപ്പെട്ട
നാം വളരെ അധികം പരിശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളത്
ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ പാപങ്ങള്ക്കും ദൗര്ബല്യ
ങ്ങള്ക്കും ദയ ലഭിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമുള്ള ഏതു
സമയത്തും കൃപ ലഭിക്കേണ്ടതിനും ഇതു നമുക്ക്
ആവശ്യമാണ്. ഈ അവകാശത്തെ പ്രയ�ോജനപ്പെടു
ത്തുന്നതിനായി നമ്മെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി
പിതാവിന്റെ ശക്തിയും ക്ഷണവും വാഗ്ദത്തവും
നമുക്കുണ്ട്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിലും പുണ്യത്തിലും
നാം അര്പ്പിക്കുന്ന ഉചിതമായ അപേക്ഷകള്ക്കു
അവങ്കല് നിന്നുള്ള മറുപടികള് തന്റെ കൃപയേയും,
ദയയേയും, സത്യത്തേയും അന്വേഷിക്കുവാനുള്ള
സ്ഥിരമായ പ്രോത്സാഹനമാണ്. യേശുവിനെപ്പോലെ
ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ നമ്മുടെ അപേക്ഷകളെ
നിയന്ത്രിക്കുവാനും നമ്മുടെ സമര്പ്പണത്തില് വിശ്വ
സ്തതയ�ോടെ നിലനില്ക്കുവാനും അനുവദിച്ചുക�ൊ
ണ്ട് നിലവിലുള്ള പ്രാര്ത്ഥനയുടെ വ്യവസ്ഥകളെ
നിറവേറ്റുകയാണെങ്കില് (യ�ോഹ. 15:7) – നമ്മുടെ
പ്രാര്ത്ഥനകള്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നതിന് നാം പാ
ത്രീഭൂതരാകും. അതിനാല് സ�്തോത്രത്തോടെയും
(ഫിലി. 4:6) വിശ്വാസത്തില് പൂര്ണ്ണ ഉറപ്പോടെയും
ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും നമ്മുടെ സര്വ്വ കൃപാ
ലുവായ സ്വര്ഗ്ഗീയ പിതാവിന�ോട് അടുത്തുചെല്ലാം.
അങ്ങനെ ഉചിതമായി അര്പ്പിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പ്രാ
ര്ത്ഥനകള്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കും. ഇപ്രകാരം ഇതിലും
നാം യേശുവിനെ അനുകരിക്കും.
ജീവിതത്തിലുടനീളം ദിവ്യമാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശത്തെ പരി
ശ�ോധിക്കുന്ന എല്ലാ മനസ്സിനെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തു
വാന് ദൈവവചനത്തില് നിന്നുള്ള അഞ്ച് വചനങ്ങ
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ളെ അണിനിരത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങള്
എടുക്കുന്നു. “നിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും അവനെ
നിനച്ചു ക�ൊള്ക, അവന് നിന്റെ പാതകളെ നേരെ
യാക്കും” (സദൃ. 3:6). “യഹ�ോവ നിന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും
നടത്തും” (യെശ. 58:11). "അവന് നമ്മെ ജീവപര്യന്തം
വഴിനടത്തും” (സങ്കീ. 48:14). “നിന്റെ ആല�ോചനയാല്
നീ എന്നെ നടത്തും” (സങ്കീ. 73:24). “സൗമ്യതയുള്ള
വരെ അവന് ന്യായത്തില് നടത്തുന്നു” (സങ്കീ. 25:9).

നീതിയിലുള്ള ഈ വഴി നടത്തിപ്പ് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം
അറിയുന്നതിനുള്ള അവന്റെ വഴിനടത്തലായിരിക്കും.
പൂര്ണ്ണ അനുസരണത്തിലും ആത്മസമര്പ്പണത്തിലും
അവനെ നാം ആദരിക്കുമ്പോള് നാം നയിക്കപ്പെടേ
ണ്ട പാതയില് അവന് നമ്മെ അവന്റെ കൈപിടിച്ചു
നടത്തുകയും നമ്മുടെ യാത്രയില് ഉടനീളം നമ്മുടെ
കാലുകള്ക്ക് പാത നിരപ്പാക്കുന്നവനായ നമ്മുടെ
നായകനെ മാത്രം പിന്ചെല്ലുവാന് നമ്മെ വിളിക്കു
കയും ചെയ്യുന്നു.
എപ്പിഫനി പാളയ സമര്പ്പിതര് പ്രത്യാശയുള്ളവര്
എന്ന നിലയില് നാം പരിശുദ്ധാത്മാവില് വളര്ച്ച
പ്രാപിക്കേണ്ടതിനും സ്വയപരിശ�ോധനയിലും, ജാ
ഗരണത്തിലും, പ്രാര്ത്ഥനയിലും ആ വചനത്തിനു
സാക്ഷിയായി അതിന്റെ തത്ത്വങ്ങളില് ജീവിച്ചുക�ൊ
ണ്ട് ഉചിതമായ സ്വാര്ത്ഥ പരിത്യാഗത്തിലും, ല�ോ
കപരിത്യാഗത്തിലും, വിശ്വസ് ത രായിരിക്കുകയും,
സ്വാര്ത്ഥപരിത്യാഗവും ല�ോകപരിത്യാഗവും സ്പ
ഷ്ടമാക്കുകയും വേണം. നമ്മുടെ ക്രൂശ് വഹിക്ക
ലിനിടയിലും അത് പാലിക്കേണം. എന്തെന്നാല്
സഹസ്രാബ്ദ ല�ോകം ദൈവവചനം പഠിക്കുകയും,
പരിശീലിക്കുകയും, പരസ്യമാക്കുകയും അത�ോട�ൊ
പ്പം സ്വയപരിശ�ോധനയും ജാഗരണവും പ്രാര്ത്ഥ
നയും നടത്തുന്നത് വിശുദ്ധിയിന് പെരുവഴിയില്
അനായാസമായ അവസ്ഥയിലാകുന്നു. എന്നാല്
മരണപര്യന്തം സമര്പ്പണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നാം ഈ
കാര്യങ്ങള് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇടുക്കു വഴിയിലെ
ക്രൂശ് വഹിക്കലില് ഉള്പ്പെടുന്ന പരിശ�ോധനകളുടെ
നടുവിലാണ്. അങ്ങനെ നാം വിശ്വസ്തരായിരുന്നാല്
ഏതല്ക്കാലം ദൈവപ്രീതിയാല് പ്രകാശിതമാവുക
യും അവന് നമുക്ക് നല്കിയിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തം
പ�ോലെ നമ്മുടെ ഭാവി ശ�ോഭാപൂര്ണ്ണമാവുകയും
ചെയ്യും.
ജൂലൈ - ആഗസ്റ്റ് 2019

ദൈവത്തിന്റെ വേലക്കാര്ക്കുള്ള നിര്ദ്ദേശങ്ങള്
INSTRUCTIONS FOR GOD’S WORKMEN

“സത്യവചനത്തെ ശരിയായി വിഭജിച്ചുക�ൊണ്ട് ലജ്ജിപ്പാന് സംഗതിയില്ലാത്ത വേല
ക്കാരനായി ദൈവത്തിനു ക�ൊള്ളാകുന്നവനായി നില്പ്പാന് പഠിക്ക” 2 തിമ�ൊ. 2:15

സ്രഷ്ടാവെന്ന നിലയില് ദൈവത്തില് വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നു

സ്പഷ്ടമാക്കുന്നവരുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് അവനെ തങ്ങളുടെ
പിതാവായി അംഗീകരിച്ചവരുടെയും മക്കളെന്ന നിലയില്
അവനുമായി വിലയേറിയ ബന്ധം ഉണ്ടെന്നു അവകാശപ്പെടു
ന്നവരുടെയും ഏറ്റവും പരമ�ോന്നതമായ ലക്ഷ്യമായിരിക്കും
ദൈവത്തിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുക എന്നത്. അവന്റെ
ഇഷ്ടം അവരുടെ സര്വ്വപ്രധാനമായ നിയമമായിരിക്കും.
അവന്റെ ഇഷ്ടം ആരാഞ്ഞ് അത് അറിയുന്നതും നിവര്ത്തി
ക്കുന്നതും അവരുടെ അവകാശമായിരിക്കുന്നതിനാല്, അവ
അവരുടെ ദിനംപ്രതിയും നാഴികത�ോറുമുള്ള ആനന്ദത്തിന്റെ
ഭാഗമായിരിക്കും. പഠനവും മനനവും ആണിത് അര്ത്ഥമാ
ക്കുന്നത്. അതായത് ആല�ോചനാശൂന്യമായ വായനയുടെ
വെറും ചടങ്ങോ അല്ലെങ്കില് ഉദാസീനമായ ആരാധനയ�ോ
അല്ല. അവന്റെ ഇഷ്ടത്തെ പഠിക്കുവാനുള്ള ലഭ്യമായ സകല
ഉപാധികളുടെയും ശ്രദ്ധയ�ോടു കൂടിയ ഉപയ�ോഗമാണിത്.
“സത്യവചനത്തെ ശരിയായി വിഭജിച്ചുക�ൊണ്ട് ലജ്ജി
പ്പാന് സംഗതി ഇല്ലാത്ത വേലക്കാരനായിരിക്കുക” എന്നു

പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് അപ്പൊസ്തലനായ പൗല�ൊസ്
തിമ�ൊഥെയ�ൊസിനു ക�ൊടുക്കുന്ന ഒരു അനുശാസനമാണ്
നമ്മുടെ വേദഭാഗം. ദൈവവചനത്തെ ശരിയായി വിഭജി
ക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ദൈവവചനത്തെ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ
സ്വായത്തമാക്കുവാന് കഴിയുമെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന
ത്. ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യത്തിനു നമുക്കു
ചില അറിവുകള് നല്കുവാനാകുമായിരിക്കാം. എന്നാല്
ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിനു തങ്ങളുടെ മുഴു ജീവനെയും അര്പ്പി
ച്ച പലരും ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് നഷ്ടപ്പെട്ട്
അവിശ്വാസികളും നിരീശ്വരവാദികളും ആയിത്തീര്ന്നിട്ടു
ണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാന് കഴിയുന്നു. ദൈവ വച
നത്താല് നയിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കില് ഏത�ൊരു നല്ല മതേതര
പഠനവും നമുക്ക് സഹായകമായിരിക്കാം. പക്ഷേ നാം
അവയെ ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പാടിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടില് നി
ന്നുക�ൊണ്ട് ന�ോക്കിക്കാണുകയും കണക്കിലെടുക്കുകയും
സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം.
വേലക്കാരന് എന്ന പദം ഒരുവന് വേലയില് ഏര്പ്പെ
ട്ടിരിക്കുന്നതിനെ ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനികള് ആയിരി
ക്കുന്ന എല്ലാവര്ക്കും അപ്പൊസ്തലന്റെ ഈ അനുശാസനം
ബാധകമായിരിക്കുന്നു. നാം ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരാണ്,
അവന്റെ വേലക്കാരാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ഒരു മഹത്തായ
നിര്മ്മാണവേല പുര�ോഗമിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത�ോട�ൊ
പ്പം ചില സവിശേഷതകള് ഇപ്പോഴും തുടര്ന്നു പ�ോരുന്നു.
നിത്യമായ രാജ്യത്തില് തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കേണ്ടതി
നു സുവിശേഷ യുഗത്തിലെ ദൈവജനത്തെ ല�ോകത്തില്
നിന്നും വിളിച്ചു വേര്തിരിക്കുന്ന കാര്യമാണത് (2 പത്രൊ.

ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

1:11). സഭ ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു
(2 ക�ൊരി. 6:10). ഈ പ�ൊരുളായ ആലയത്തിന്റെ അതിവിശു
ദ്ധവും വിശുദ്ധവും പൂര്ത്തിയാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാല്
അകത്തെ പ്രാകാരത്തിലെയും പുറത്തെ പ്രാകാരം അഥവാ
വലിയ പ്രാകാരത്തിന്റെയും വേല തുടര്ന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു
(1 രാജാ. 6:36; 7:12). അതിന്റെ “ജീവനുള്ള കല്ലുകള്” (2 പത്രൊ.
2:15 താരമത്യപ്പെടുത്തുക) ചെത്തിമിനുക്കി തയ്യാറാക്കി കെ
ട്ടിടത്തിലെ അതാതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വയ്ക്കപ്പെടണം. നാം
വേലക്കാരാകുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമേറിയ രാജ്യത്തിനും
അതിന്റെ വേലയ്ക്കായും നമ്മെത്തന്നെ ഒരുക്കുവാന് നാം ശ്ര
മിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ തയ്യാറെടുപ്പ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ
കടമയാണ്. നാം നമ്മെത്തന്നെ ഒരുക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ
ഒരുങ്ങുവാന് സഹായിക്കുകയും വേണം. “മഹാപുരുഷാരം
തങ്ങളുടെ ഭൗമീക ജീവിതഗതി പൂര്ത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം
[ഇപ്പോള് പൂര്ത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു] നമ്മുടെ കര്ത്താവ്
തന്റെ ജനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഇടയപരിപാലനം
യുവവീരന്മാരിലൂടെ തുടരുമെന്നും, യുവവീരന്മാര് ഈ ജീവി
തത്തിലെ തങ്ങളുടെ ഓട്ടം പൂര്ത്തിയാക്കുമ്പോള് അവന്
അത് എപ്പിഫനി പാളയ സമര്പ്പിതരിലൂടെ തുടരുമെന്നുമുള്ള
ആത്മവിശ്വാസം നമുക്കുണ്ട്” (PT ’77, p. 87).

അധികം പേരുടെയും പരാജയത്തിന്റെ കാരണം

ഈ “ജീവനുള്ള കല്ലുകളുടെ” ആകൃതിപ്പെടുത്തല്
എന്നു പറയുന്നത് അവരുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ വളര്ച്ചയെ
കാണിക്കുന്നു. ഉടമ്പടിയില് ഏര്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഓര�ോ
രുത്തരും തങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു
(ഫിലി. 2:12). നമ്മില് തന്നെ ഈ വേല ചെയ്യുന്നതിനുള്ള
ദൈവത്തിന്റെ സഹപ്രവൃത്തിക്കാരാണ് നാം (2 ക�ൊരി. 6:1).
നമുക്ക് ദൈവീക അംഗീകാരമുണ്ടാകണമെങ്കില് ദൈവീക
പരിജ്ഞാനം അതായത് “ഉയരത്തില് നിന്നുള്ള ജ്ഞാനം”
നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ദൈവവചനത്തില് നിന്നുമാണ്
ഈ ജ്ഞാനം നാം പഠിക്കുന്നത് (യാക്കോ. 3:17).
സെമിനാരികളില് വര്ഷങ്ങള് ചിലവഴിച്ച് തങ്ങളുടെ
തലച്ചോറിനെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തിയ ക്രിസ്ത്യാനികള്
എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന അനേകരും അവരില് കര്ത്താ
വിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിലും മറ്റുള്ളവര്ക്ക്
നന്മ ചെയ്യുന്നതിലും പരാജയപ്പെട്ടു പ�ോയെന്നു ആത്യ
ന്തികമായി മനസ്സിലാക്കും. ദൈവവചനത്തെ ശരിയായി
വിഭജിക്കുന്നതില് വന്ന പരാജയത്തിന്റെ ഫലമായി ഇതു
കാണപ്പെടുന്നു. കര്ത്താവേ, കര്ത്താവേ നിന്റെ നാമ
ത്തില് ഞങ്ങള് പ്രാര്ത്ഥിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും
അനേകം വീര്യപ്രവര്ത്തികള് പ്രവര്ത്തിക്കുകയും ചെ
യ്തില്ലയ�ോ എന്നു പലരും ആ നാളില് പറയും! ഞാന്
ഒരു നാളും നിങ്ങളെ എന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരായി
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അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നു കര്ത്താവ് അന്നു
ഇവരില് ചിലര�ോടു പറയും (മത്താ.
7:21-23). ഇവരില് ചിലരെ, ഏതെങ്കിലും
നാളില് ഉപയ�ോഗിക്കുവാന് അവന് ഒരു
സ്ഥാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം. എന്നാല്
മനുഷ്യരെ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം
എന്നു അന്വേഷിക്കുന്നവര്ക്കും എങ്ങനെ
മനുഷ്യരില് നിന്നും പ്രതിഫലവും ബഹു
മതിയും സ്വന്തമാക്കാമെന്നു അന്വേഷിക്കു
ന്നവര്ക്കുമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തെ
അറിയുവാനും പ്രവര്ത്തിക്കുവാനും
ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്കായിട്ടുള്ളതാണ്
ഈ പ്രത്യേക സ്ഥാനം. അവന്റെ ഇഷ്ടം
അറിയുവാന് താത്പര്യപ്പെടുന്നവര് അതു പഠിക്കുകയും
അവരില് അതിനെ നിവര്ത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യും.

തിരുവെഴുത്തുകളുടെ ദുരുപയ�ോഗം

“സത്യവചനത്തെ ശരിയായി വിഭജിക്കുക” എന്ന
പ്രയ�ോഗം അര്ത്ഥമാക്കുന്നത് ദൈവവചനം പഠിക്കേണ്ട
തും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുമാണെന്നാണ്. തിരുവെഴു
ത്തുകളെ പ്രയ�ോഗിക്കുന്നതിന്റെ അഥവാ വിഭജിക്കേണ്ടതി
ന്റെ വിവിധ രീതികള് നാം കാണുന്നുണ്ട്. കാലങ്ങള്ക്കു
മുന്പ് ബാധകമായിരുന്ന തിരുവെഴുത്തുകള് ഉചിതമായ
രീതിയില് ഇന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു. അതുപ�ോലെ തന്നെ
മറിച്ചും. അതുപ�ോലെ ഭാവിയില് ബാധകമായി തീരേ
ണ്ടവ പലതും ഈ കാലത്തിലും കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലും
ഉചിതമായ രീതിയില് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു. അവയെ എങ്ങനെ
ശരിയാംവണ്ണം വിഭജിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തത്
പ�ൊതുവായി തെറ്റുപറ്റുവാന് കാരണമാകുന്നു.
സത്യവചനത്തെ യഥാര്ത്ഥമായി വിഭജിക്കുകയെ
ന്നാല് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രാര്ത്ഥനയ�ോടുകൂടിയ പഠനം
നടത്തുക എന്നാണ്. അങ്ങനെ ആയാല് കാര്യങ്ങളെ
അവയുടെ യഥാസ്ഥാനത്ത് വച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാന് നാം
പ്രാപ്തരാകും. ഉദാഹരണത്തിന്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ
ഉത്പാദനം, പരിശുദ്ധാത്മ വളര്ച്ച, ആത്മജനനം എന്നി
വയെ വേര്തിരിച്ചറിയുന്നതില് പരാജയപ്പെട്ടാല് നാം
മറ്റുള്ളവരെ അപായപ്പെടുത്തുകയായിരിക്കും. വിവിധ
ഉപദേശങ്ങളെ കാണിക്കുവാന് ശ്രമിക്കുന്നതല്ല, മറ്റുള്ളവ
ര്ക്ക് നാം നല്കുന്നത് വ്യക്തമാക്കുവാന് ശ്രമിക്കുന്നതാണ്
പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ നൈപുണ്യം. ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയുടെ
മൂപ്പനെന്ന നിലയില് ദൈവവചനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാ
ഗങ്ങളെ കേള്വിക്കാരില് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന
രീതിയില് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോള് അവര് എന്ത് വിശ്വസി
ക്കേണമെന്നു അവര്ക്കു തന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാന് സാ
ധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലാകുവാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ്
ഇവിടെ അപ്പൊസ്തലന് തിമ�ൊഥെയ�ോസിനു കാണിച്ചു
ക�ൊടുത്തത്. ആര് എന്ത് പഠനം അവരുടെ അടുക്കല്
ക�ൊണ്ടു വന്നാലും അവ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ പരിഹ
സിക്കുന്നതായാല് പ�ോലും അവയെ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള
അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അന്നു ജനം.
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ഇത് ഇന്ന് പലരുടെയും അവസ്ഥ
യായി ത�ോന്നുന്നു. “തക്കസമയത്ത്
ആഹാരം” നല്കാതെയും, സത്യ വച
നത്തെ കൂടുതല് ചിന്താകുഴപ്പത്തിലാ
ക്കി നല്കുന്നവരുമായി അനേകം പേര്
ദൈവത്തെ സേവിക്കുകയും സേവിക്കാന്
ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാല്,
“ദൈവത്തിനു ക�ൊള്ളാകുന്നവനായി നി
ല്പ്പാന് പഠിക്ക” എന്ന അപ്പൊസ്തലന്റെ

നിര്ദ്ദേശത്തെ പാലിക്കുവാന് ജാഗ്രത പാ
ലിക്കേണ്ടതിന്റെയും ശ്രദ്ധയ�ോടെ അന്വേ
ഷിക്കേണ്ടതിന്റെയും കടമ നമ്മുടേതാണ്.
മനുഷ്യര് പറയുന്നത�ോ ചിന്തിക്കുന്നത�ോ
കാര്യമാക്കാതെ, ദൈവത്തിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിപ്പാന്
ആദ്യം ശ്രമിപ്പിന്.
പവിത്രമായ അല്ലെങ്കില് വിശുദ്ധരുടെ അംഗീകാരം
നേടുന്നത് നമുക്കു നല്ലതുതന്നെ. എന്നാല് ദൈവത്തിന്റെ
അംഗീകാരം നേടുന്നതിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ മുന്ഗ
ണന. നാം വേലക്കാരാണ്, അല്ലാതെ അലസന്മാര�ോ,
മടിയന്മാര�ോ അല്ല. എന്തെന്നാല് ഇവര്ക്ക് ദൈവരാജ്യ
ത്തില് സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. പ്രാതികൂല്യമായ
അവസ്ഥകളിലും അവനെ സേവിക്കുവാന് താത്പര്യ
പ്പെടുന്നവരെയാണ് ദൈവം ഇന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നാം
ദാസന്മാരായിരിക്കേണം എന്ന കാര്യം നാം ഒരിക്കലും
വിസ്മരിക്കരുത്. നാം യ�ോജിച്ച വേല കണ്ടെത്തുന്നതു
വരെ ദൈവം പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഈ സംഘത്തിലേക്ക്
നമുക്ക് സ്ഥാനം ലഭിക്കുകയില്ല.
അവന്റെ വചനത്തില് പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്നതുപ�ോ
ലെയുള്ള അംഗീകാരം നാം അവനില് നിന്നും ആഗ്രഹിക്കു
ന്നുവെങ്കില് അവിടെ നിരത്തിയിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകള്
നാം കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ കാര്യത്തിലും പൂര്ത്തീകരിക്ക
ണം. “ഒരുവന് ല�ോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കില് അവനില്
പിതാവിന്റെ സ്നേഹം ഇല്ല”. “ല�ോകത്തെയും ല�ോകത്തിലുള്ള
തിനെയും സ്നേഹിക്കരുത് ” (1 യ�ോഹ. 2:15) എന്നു നമ്മോടു
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളില് നാം നമ്മുടെ
ഹൃദയങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിക്കരുത്. നമ്മുടെ കര്ത്താവിന്റെ
ഇഷ്ടം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതില് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഉറച്ചിരി
ക്കണം.
കര്ത്താവിന�ോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുന്നവര്ക്ക് ല�ോക
ത്തിന്റെ എതിര്പ്പ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവന് പ്രസ്താവിക്കു
ന്നു. “അവര് എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചുവെങ്കില് നിങ്ങളെയും ഉപദ്രവി
ക്കും” (യ�ോഹ. 15:20). അതുക�ൊണ്ട് നമുക്കു ല�ോകത്തില്
നിന്നും എതിര്പ്പില്ലായെങ്കില് അവന്റെ അംഗീകാരത്തിന്റെ
തെളിവുകള് നമ്മില് ഇല്ല. നാം വചനം ശരിയായി വി
ഭജിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം അതിന�ോടു പ�ൊരുത്തപ്പെട്ടു
പ�ോകുന്നുവ�ോ എന്നു പരിശ�ോധിക്കണം. അതേസമയം
തന്നെ, മറ്റുള്ളവര്ക്കും ഇതേ അവകാശങ്ങളും, അുഗ്രഹ
ങ്ങളും അനുഭവിക്കുവാനായി ദൈവവചനം അവരെയും
അറിയിക്കുവാന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം.
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