
VOL - XII, ISSUE 4 ജൂലൈ-ആഗസ്റ്്റ2019

ENGLISH B.S. No. 913

യഹ�ോവയുടെ രണ്ട് രക്ോനോളുകള് ............. 2

തീരുമോനങ്ങള് എെുക്ുന്നതിലുള്ള ദൈവ 
 �ിതം ഞോന് എങ്ങടന നിര്ണ്ണയിക്ും? ....14

ദൈവത്ിടറെ ഹവലക്ോര്ക്ുള്ള  
  നിര്ഹ്ദേശങ്ങള് ...................................................... 22

അറിയിപ്ുകള് .........................................................24



ദൈൈിള് സ്റോന്്ോര്്ട്  2

യെശയ്ോവിടറെ മറ്ു പ്രവചനങ്ങള് ഹ�ോടല 49-ോം 
അദ്ധ്ോയത്ിടല ഈ പ്രവചനത്ിനും ഹൈശടത് 
70 വര്ഷടത് (BC 607-537) ശൂനധ്കോലത്ിടറെ ഒരു 
നിവൃത്ി ഉണ്ോയിരുന്നു (2 ൈിന. 36:21). എങ്ിലും 
യ�ൂൈയുഗടകോയട്ത്ില് ആരംഭിച്ട് സുവിഹശഷയു
ഗത്ിലും സ�സ്ോബ്ദയുഗത്ിലും തുെര്ന്നുടകോണ്ട് 
സ�സ്ോബ്ദോനന്തരകോലത്ിഹലക്ട് നീണ്ുകിെക്ുന്ന 
വലിയതും വളടര സുന്ദരവുമോയ മശി�ോയട്ക (രക്ോ) 
നിവൃത്ികൂെി അതിനുണ്ട്.

സ�സ്ോബ്ദ മദ്ധ്സ്ഥ വോഴട്ചയില് മനുഷധ്രോശി
ടയ അനുഗ്ര�ിക്ുകയും രക്ിക്ുകയും ടചയ്ു
ന്ന “ക്ിസട്തു [അഭിഷിക്തന്, 
മ�ോരക്കന്] ഒരു വധ്
ക്തിയല്ല, വധ്ക്തികളുടെ 
ഒരു കൂട്ടമോണട്” – എന്ന 
മര്മ്മമോണട് (ടകോടലോ. 1:26) 
ഈ പ്രവചനടത്യും ദൈൈിളിടല 
മറ്ഹനകം പ്രവചനങ്ങടളയും നിഴലുകടളയും തുറ
ക്ുന്ന തോഹക്ോല് (E Vol pp. 474, 496, 497; SITS 1 pp. 
81-88 ഹനോെട് തോരതമധ്ടപ്െുത്ുക). ഉൈോ. മ�ോ�ോ��
രി�ോര ൈിവസത്ിടല (ഹലവധ്. 16; TS p. 49) യോഗങ്ങ
ളുടെ നിഴലും ട�ോരുളും �ൂര്ണ്ണമോയും വധ്ക്തമോയും 
ഒരുവനട് മനസ്ിലോകണടമങ്ില് മറഞ്ുകിെക്ുന്ന 
മര്മ്മടത് അവന് മനസ്ില് സൂക്ിഹക്ണ്തോണട് 
(യഥോര്ത്ഥ സമര്പ്ിതരല്ലോത് ഏവര്ക്ും ഇഹപ്ോഴും 
മറഞ്ുകിെക്ുകയോണട് ഈ മര്മ്മം).

നിഴലിടല മ�ോ�ോ��രി�ോരൈിവസത്ില് 
അ�ഹരോന് ഹലോകത്ിടറെ മ�ോ�ുഹരോ�ിതടന 
പ്രതിനിധീകരിക്ുന്നു. (1) കോളടയ യോഗം കഴിക്ുന്ന
തിലൂടെ അവന് പ്രതിനിധീകരിക്ുന്നതട് ശിരസ്ോയ 
ഹലോകത്ിടറെ മ�ോ�ുഹരോ�ിതന് തടറെ മനുഷധ്പ്രകൃ
തിടയ സമര്പ്ിക്ുന്നതിടനയോണട് (2) കര്ത്ോവിടറെ 
കുഞ്ോെിടന യോഗമര്പ്ിക്ുന്നതിലൂടെയും (3) ആ 
ൈിവസടത് മറ്ു ശുശ്ൂഷകളിലൂടെയും അടപ്ോസട്തല
നോയ �ൗടലോസട് വധ്ക്തമോയി �ഠിപ്ിക്ുന്നതുഹ�ോടല 

(എബ്ോ. 7:26, 27; 13:11-14; 10:4-10,19) ശിരസ്ും ശരീരവു
മോകുന്ന ഹലോകത്ിടറെ മ�ോ�ുഹരോ�ിതടന അവന് 
പ്രതിനിധീകരിക്ുന്നു. അ�ഹരോന് മ�ത്വത്ിടറെയും 
അലങ്ോരത്ിഹറെതുമോയ വിശുദ്വസട് ം ധരിക്ുന്ന 
മറ്ട് ശുശ്ൂഷകഹളോടെോപ്മുള്ള ഇവിടെ �റയുന്ന 
കോരധ്ം ശിരസ്ും ശരീരവും തങ്ങളുടെ മ�ത്വഹമ
റിയ സ�സ്ോബ്ദ മദ്ധ്സ്ഥ അധികോരങ്ങളും വിഹശ
ഷോധികോരങ്ങളും അവകോശങ്ങളും ഉെമസ്ഥതയും 
ശുശ്ൂഷയും ധരിക്ുന്നതിടന ചി്ടപ്െുത്ുന്നു. 
മ�ോ�ുഹരോ�ിതന്  �ുറത്ുവന്നട് ജനടത് ആശി
ര്വൈിക്ുന്നതും ജനം ആര്ത്ുടകോണ്ട് സോഷോംഗം 

വീഴുന്നതും ഹലവധ്. 9:23,24 ല് 
പ്രതി�ോൈ ിച് ിര ിക്ുന്നു . 
ഇതട് സ�സ്ോബ്ദത്ില് 
ശിരസ്ും ശരീരവും മനു

ഷധ്രോശിടയ അനുഗ്ര�ിക്ു
ന്നതും അവര് യഥോസ്ഥോ�നോനുഗ്ര�ങ്ങള് 

സഹന്തോഷഹത്ോടെ സ്വീകരിക്ുന്നതും കോണിക്ുന്നു 
(TS. Pp. 82-84).

സഭയുടെ സ്വര്ഗീയരക്യും ഹലോകത്ിടറെ ഭൗ
മിക(യഥോസ്ഥോ�ന)രക്യും അന്തര്ഭവിച്ിരിക്ുന്ന 
രക്യുടെ മ�ത്ോയ സുവിഹശഷമോയ "ദൈവരോജധ്
ത്ിടറെ സുവിഹശഷം” നമ്മുടെ കര്ത്ോവട് അവടറെ 
ഒന്നോം വരവില് പ്രസംഗിച്ു. അതു സകല ജോതിക
ഹളോെും പ്രസംഗിക്ുവോന് തടറെ ആഹരോ�ണത്ി
നു മുന്�ട് തടറെ ശിഷധ്ന്ോഹരോെവന് �റയുകയും 
ടചയട്തു (മത്ോ. 9:35; 24:14; 28:18-20; അടപ്ോ. 1:8; 2 
തിടമോ. 1:10).

�രമവിളിയുടെ രക്യും, ശിരസ്ും ശരീരവു
മോകുന്ന ക്ിസട്തു എന്ന വലിയ രക്കന് യഥോ
സ്ഥോ�നോനുഗ്ര�ങ്ങള് ടകോണ്ു മനുഷധ്രോശിടയ 
എങ്ങടനയോണു രക്ിക്ുന്നടതന്നും, �ൃൈയത്ില് 
ആഗ്ര�വും അനുസരണവുമുള്ളവരോയിരിക്ുന്ന
വര്ക്ു ഭൂമിയില് നിതധ്ജീവന് നല്കുന്നടതന്നും 
അെങ്ങിയിരിക്ുന്ന ഈ പ്രവചനത്ിടറെ മശി�ോയട്ക 
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(രക്ോ) നിവൃത്ി മറഞ്ുകിെക്ുന്ന മര്മ്മത്ിടറെ 
ടവളിച്ത്ില് എങ്ങടന സോക്ോതട്ക്രിക്ടപ്െു
ന്നു എന്നു ടയശ. 49ടറെ �ഠനത്ിലൂടെ നമുക്ു 
കോണുവോന് സോധിക്ും. ടയശ. 49ടറെ, പ്രഹതധ്കിച്ട് 
1-9 വടരയുള്ള വോകധ്ങ്ങളിലും 42ടറെ 1-7 വടരയുള്ള 
വോകധ്ങ്ങളിലും (മത്ോ. 12:18-20 കോണുക) ജ്ിക 
യിസ്ോഹയലിടന അല്ല മശി�ോടയയോണട് (ക്ിസട്തു
വിടന) “എടറെ ൈോസന്” (3, 6 വോകധ്ങ്ങള്) എന്നു 
ദൈവം �രോമര്ശിക്ുന്നതട്.

ഇതിഹനോെനുൈന്ിച് മടറ്ോരു പ്രവചനം ടയശ. 
44:28ലും 45:1ലും നല്കിയിരിക്ുന്നു. എഴു�തു വര്ഷ
ടത് ശൂനധ്കോലത്ിടറെ അന്തധ്ത്ില് ദൈവത്ിടറെ 
അഭിഷിക്തനോയ ഇെയന് ഹകോഹരശിനോല് ജ്ീക 
യിസ്ോഹയല് വിെുവിക്ടപ്െുന്നു എന്നു ഇവിടെ 
�റയുന്നു. ഹകോഹരശട് (സൂരധ്ന്) നീതിയിന് സൂരധ്ടന, 
ദൈവത്ിടറെ അഭിഷിക്തനോയ ഇെയടന, വലിയവ
നോയ മശി�ോടയ, രക്കടന, പ്രഥമമോയി കര്ത്ോ
വോയ ഹയശുവിടനയും രണ്ോമതോയി മനുഷധ്രോശിക്ു 
സ�സ്ോബ്ദത്ില് മ�ോവിെുതല് നല്കുന്ന ശിരസ്ും 
ശരീരവുമോയ (മലോ. 4:2; മത്ോ. 13:43; SITS p. 322) 
ക്ിസട്തുവിടനയും കോണിക്ുന്നു.

ക്രിസ്തു െഹ�ോവെോല് വരിളരിക്കയപെട്ടു
ടയശ. 49:1: ഇവിടെ ശിരസ്ും ശരീരവുമോകുന്ന 

ക്ിസട്തുവിടറെ പ്രധോന അംഗവും വക്തോവുമോയ, 
വലിയ വിഹമോചകനോയ, യഹ�ോവയുടെ ൈോസനോയ 
ഹയശു യ�ൂൈയുഗത്ില് ദൈവത്ിനു ഹവണ്ി 
സംസോരിക്ുന്നു. എല്ലോവഹരോെും എല്ലോയിെത്ും 
ഹകള്ക്ുവോനും അനുസരിപ്ോനും അവന് �റയുന്നു 
(ൈ്വീ�ുകടള [തീരപ്രഹൈശങ്ങടള, ഹറോതര്�ോം; ൈൂടരയു
ള്ള പ്രഹൈശം] എടറെ വോക്ു ഹകള്പ്ിന്; ൈൂരത്ുള്ള 
വംശങ്ങടള [എബ്ോയ ഭോഷയില് ൈ�ുവചനം] 
ഗ്ര�ിപ്ിന്). തനിക്ട് ഹശ്ോതോക്ടളയും വിശ്വോസ
ടത്യും അനുസരണടത്യും ആവശധ്ടപ്െുവോ
നുള്ള അധികോരം ഉള്ളതിടറെ ടതളിവട് �ിന്നീെവന് 
പ്രസട്തോവിക്ുന്നു. ഒരു ഭൗമിക �ിതോവിടറെ കെിപ്ര
ഹൈശത്ു നിന്നല്ല, തടറെ അമ്മയോയ കനധ്കയോയ 
മറിയയുടെ ഉൈരത്ില് നിന്നോണട് യഹ�ോവ തടന്ന 
മനുഷധ്നോയി ഹ�ര് ടചോല്ലി വിളിച്ിരിക്ുന്നടതന്നും 
സകലര്ക്ും മറുവില നല്കുന്നതിനും യഹ�ോവയു
ടെ രക് മനുഷധ്രോശിക്ു നല്കുന്നതിനുമുള്ള മശി

�ോയോയുള്ള തടറെ കര്ത്വധ്ടത്ക്ുറിച്ട് അവന് 
പ്രഖധ്ോ�ിക്ുന്നു (മത്ോ. 1:18-23; സങ്ീ. 22:9,10; 71:6 
തോരതമധ്ടപ്െുത്ുക).

ഹയശുവിടറെ മനുഷധ്പ്രകൃതിയുടെ അമ്മയോയിരു
ന്നു മറിയ. അനന്തരം സോറോ ഉെമ്പെി അവടന ഹ�ോറ്ി 
വളര്ത്ി �ുതിയ സൃഷിയോക്ിത്ീര്ത്ു. ജ്ീക 
യിസ്ോഹയലിനു മോ്മല്ല, മുഴുഹലോകത്ിനും രക് 
നല്കുന്നതിനു ഹവണ്ിയോണട് അവന് നിഹയോഗിക്
ടപ്ട്ടതട് (ലൂടക്ോ. 1:28-33; 2:10-14; ഹയോ�. 1:9,29; 1 
ഹയോ�. 2:2; 4:14). ഇങ്ങടന ഒരു �രിസമോ�ട്തിക്ോ
യി അവന് തനിക്ുണ്ോയിരുന്ന മനുഷധ്പ്രകൃതിക്ു 
മുമ്പുണ്ോയിരുന്ന പ്രകൃതിയും അതിടറെ മ�ത്വവും 
ഒഴിവോക്ി ജ്മോയിത്ീര്ന്നു (ഹയോ�. 1:4; 2 ടകോരി. 
8:9; ഫിലി. 2:5-11; എബ്ോ. 2:14-17).

ഹയശുവിടന സംൈന്ിച് ഈ മ�ത്വഹമറിയ 
സുവിഹശഷം ശരീരോംഗങ്ങള് ഹലോകടമമ്പോെും അറി
യിച്ു. സോറോ ഉെമ്പെിയുടെ ഉൈരത്ില് നിന്നും വന്ന 
ട�ോരുളോയ യിസട്�ോക്ിടറെ ഭോഗമോയ (ഉല്�. 21:1-3; 
ഗലോ. 4:28; PT’ 60, pp. 37-39) �ുതിയ സൃഷിടയന്നു 
യഹ�ോവ അവടര വിളിച്ിരിക്ുന്നു. മനുഷധ്രോശിക്ു 
ഹവണ്ിയുള്ള യഹ�ോവയുടെ രക് അവരിഹലടക്
ത്ിക്ുന്നതില് അവര്ക്ുള്ള കര്ത്വധ്ഹത്ോെു 
കൂെി അവടരക്ുറിച്ട് തിരുടവഴുത്ുകള് പ്രസട്തോ
വിക്ുന്നു (എടഫ. 1:4; 2:7). അവരുടെ പ്രഹതധ്ക 
സ�ോയികളോയ �ുരോതന വീരന്ോരിലൂടെയും യുവ
വീരന്ോരിലൂടെയും അവരുടെ പ്രഹതധ്ക സ�ോയിക
ളോയ എപ്ിഫനി �ോളയ സമര്പ്ിതരിലൂടെയും ഈ 
പ്രവര്ത്നം ഇന്നും തുെര്ന്നു ഹ�ോരുന്നു. ടയശ. 
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49:23 “രോജോക്ന്ോര് നിടറെ ഹ�ോറ്പ്ന്ോരും അവരുടെ 
രോജ്ികള് നിടറെ ഹ�ോറ്മ്മമോരും ആയിരിക്ും”. 
വീരന്ോര് (രോജോക്ന്ോര്) ശോരീരികവും മോനസ്ിക
വും സോന്ോര്ഗികവും മത�രവുമോയ കഴിവുകളില് 
�ൂര്ണ്ണരോയി കല്ലറകളില് നിന്നും എഴുഹന്നല്ക്ും 
(എബ്ോ. 11:40; 12:23, “സിദ്ന്ോരോയ നീതിമോന്ോര്”). 
“നീതിയുള്ള ആതട്മോവുള്ള �ൂര്ണ്ണ മനുഷധ്രോയി നോം 
എത്ിഹച്രുന്നു” എന്നട് ബ്ൈര് റസ്ല് പ്രസട്തോവിക്ു
ന്നു (R 5294). തക്സമയത്ുള്ള സതധ്വും അതിടറെ 
ആതട്മോവും ടകോണ്ു യഥോസ്ഥോ�ന വര്ഗടത് 
പ്രഹതധ്കമോയി �രിഹ�ോഷിപ്ിക്ുന്നവരോയിരിക്ും 
വീരന്ോര് (ടവളി. 21:24, ടൈറിയന് വധ്ോഖധ്ോനം). എപ്ി
ഫനി �ോളയ സമര്പ്ിതരും (അവരുടെ രോജ്ികള്) 
ഈ ഹവലയില് അവടര സ�ോയിക്ോനുണ്ോകും 
(PT’ 77, p. 38).

വോകധ്ം 2. യ�ൂൈയുഗ ടകോയട്ത്ില് യിസ്ോഹയ
ലിടല ഹഗോതമ്പിടനയും (യഥോര്ത്ഥ യിസ്ോഹയലധ്ര്) 
�തിരിഹനയും (അഹയോഗധ്രോയ യിസ്ോഹയലധ്ര്) ഹവ
ര്തിരിക്ുന്നതട് ക്ിസട്തുവിടറെ ശിരസ്ോയ നമ്മുടെ 
കര്ത്ോവിടറെ (എടറെ വോയട്; ടയശ. 51:16; ഹയോ�. 3:34 
തോരതമധ്ടപ്െുത്ുക) മൂര്ച്ഹയറിയതും ശക്തവും (മൂ
ര്ച്യുള്ള വോള് ഹ�ോടല; മത�രവും മഹതതരവുമോയ 
വിഷയങ്ങളിടല സതധ്ടത് ഇതിടറെ ഇരുവോയട്ത്ല 
സൂചിപ്ിക്ുന്നു) ആയ യഹ�ോവയുടെ വചനത്ോലോ
ടണന്നു ഹയശു ഇവിടെ സോക്ധ്ടപ്െുത്ുന്നു (മത്ോ. 
3:7-12; എബ്ോ. 4:12; ഹ�ോശ. 6:5,6; ടവളി. 1:16; 19:11-16 
തോരതമധ്ടപ്െുത്ുക). അ്യുമല്ല, ദൈവത്ിടറെ 
ശ്ുക്ളിഹന്ലുള്ള (സങ്ീ. 45:5) ആക്മണത്ില് 
ഉന്നം �ിഴയട്ക്ോത്തും ടചറുക്ോനോവോത്തുമോയ 
മിനുക്ിയ അസട് ം ആക്ി അവടന മോറ്ി (മിനുക്ിയ 
അസട് ം അതോയതട് ൈൂഷണത്ില് നിന്നും മുക്തമോയ
തട്). വോളിടനയും അസട് ടത്യും തടറെ ദകകളുടെ 
നിഴലിന് കീഴിലും തടറെ �ൂണിയിലും മറച്തുഹ�ോടല 
ദൈവം ഹയശുവിടന തടറെ അതിശക്തമോയ കരങ്ങളു
ടെ നിഴലില് മറച്ട് ഹയശു ജ്മോയി തടറെ ശുശ്ൂഷ 
ആരംഭിക്ുന്നതിനുള്ള സമയം �ൂര്ത്ിയോകുന്നതു
വടര തടറെ സട്ഹന�മോര്ന്ന കല്�നയില് അവടന 
ഒളിപ്ിച്ുടവച്ു (ഗലോ. 4:4,5).

ഹയശുവില് നിന്നു സതധ്വചനം സ്വീകരിച്തിനോല് 
ശരീരോംഗങ്ങളുടെ വോക്ുകളും മൂര്ച്ഹയറിയ വോളു

ഹ�ോടലയും മിനുക്ിയ അമ്പുഹ�ോടലയും ആയിരു
ന്നു. ഒരു ഗണടമന്ന നിലയില് അവരുടെ ശുശ്ൂഷ 
ആരംഭിക്ുന്നതുവടര അവര് ദൈവത്ിടറെ സംര
ക്ണത്ിന് കീഴിലോയിരുന്നു.

െഹ�ോവയുയെ ദോസന് - ഹെശുവും സഭയുും
വോകധ്ം 3: “യിസ്ോഹയഹല, നീ എടറെ ൈോസന്; 

ഞോന് നിന്നില് മ�ത്വീകരിക്ടപ്െും” എന്നു �റഞ്ി
രിക്ുന്നതു ശിരസ്ും ശരീരവുമോകുന്ന ക്ിസട്തുവി
ഹനോെോടണന്നു ഹയശു ഇവിടെ സോക്ധ്ടപ്െുത്ുന്നു. 
“യിസ്ോഹയല്” എന്ന ഹ�രട് വോസട്തവത്ില് ഒരു 
വധ്ക്തിക്ട് – യോഹക്ോൈിനു (ഉലട്�. 32:28; 35:10; 
ദൈവടത് ജയിക്ുന്നവന്, ദൈവത്ിടറെ പ്രഭു, 
ദൈവത്ിടറെ വീരന്) നല്കിയതോണട്. എങ്ിലും 
ഹയശുവിടന വധ്ക്തി�രമോയി യിസ്ോഹയല് എന്നു 
വിളിക്ുന്നതട് വിചി്മോയി ഹതോഹന്നണ്തില്ല. യോ
ടക്ോൈിടറെ മരണഹശഷം യിസ്ോഹയല് എന്ന ഹ�രട് 
അവടറെ മക്ള്ക്ു നല്കി (�ുറ. 3:16,18). ദൈവത്ി
ടറെ “രോജകീയ �ുഹരോ�ിതര്” അതോയതട് ടചറിയോ
ട്ടിന് കൂട്ടം ആകുന്നതിനു ജ്ീക യിസ്ോഹയലിനു 
ലഭിച് 1845 വര്ഷടത് ട�ോതുവോയ പ്രീതിയില് 
അവര് അഹയോഗധ്രോടണന്നു ടതളിഞ്ഹപ്ോള് ഈ 
അവകോശം അവരില് നിന്നും എെുത്ട് ക്ിസട്തുവിടറെ 
ശരീരമോയ, രോജകീയ �ുഹരോ�ിതവര്ഗമോയ, വിശു
ദ്ജനമോയ, ആതട്മീയ യിസ്ോഹയലിനു ടകോെുത്ു 
(�ുറ. 19:5,6; മത്ോ. 21:42,43; 1 �ട്ോ. 2:5-10; SITS 
2, p. 214, ഖണ്ിക 1; p. 216 ഖണ്ിക 1) അതിനോല് 
ഇവര്ക്ും “ദൈവത്ിടറെ യിസ്ോഹയല്” എന്ന 
�ൈവി ടകോെുക്ോവുന്നതോണട് (ഗലോ. 6:16).

“യിസ്ോഹയല്” എന്ന നോമം പ്രഥമമോയി 
ഹയശുവിനും മറ്ു വീക്ണഹകോണുകളില് രണ്ോ
മതോയി സഭയട്ക്ും ഹയോജിക്ുന്നു. ഉൈോ. ജ്ീക 
യിസ്ോഹയല് മിസ്യീമില് നിന്നും വിളിച്ു ഹവര്തി
രിക്ടപ്ട്ടു (ഹ�ോടശ. 11:1). അങ്ങടനതടന്ന ദൈ
വത്ിടറെ യഥോര്ത്ഥ യിസ്ോഹയലോയ ആതട്മീയ 
യിസ്ോഹയലിടന സുവിഹശഷയുഗത്ില് പ്രതീകോ
തട്മകമോയ മിസ്യീമില് നിന്നും വിളിച്ു ഹവര്തിരിച്ു 
– ശിരസ്ോകുന്ന ഹയശു അക്രോര്ത്ഥ മിസ്യീമില് 
നിന്നും (മത്ോ. 2:15) പ്രതീകോതട്മക മിസ്യീമോയ 
ഹലോകത്ില് നിന്നും വിളിച്ു ഹവര്തിരിക്ടപ്ട്ടു. ഈ 
പ്രതീകോതട്മക മിസ്യീമില് നിന്നുതടന്ന അവടറെ ശരീ
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രമോകുന്ന സഭയും വിളിക്ടപ്ട്ടിരിക്ുന്നു (ഹയോ�. 
15:19; 17:6; SITS. 3, p. 316). അബ്�ോമിടറെ ജ്ീയ 
സന്തതി എന്ന നിലയില് യോഹക്ോൈിനും അവടറെ 
കുെുംൈത്ിനും കഴിയോടത ഹ�ോയ നിയമം നി
റഹവറ്ുന്നതും ഭൂമിയിടല സകല ജോതികടളയും 
അനുഗ്ര�ിക്ുന്നതും ആയ ശിരസ്ും ശരീരവുമോയ 
വലിയ വിഹമോചകടന ആടണങ്ിലും, മുഖധ്മോയും 
ശിരസ്ിടനയോണട് ദൈവം ഇവിടെ “യിസ്ോഹയഹല, 
നീ എടറെ ൈോസന്” എന്നു വിളിക്ുന്നതട്.

ദൈവത്ിടറെ ശക്തനോയ പ്രഭുവോയ, യഥോര്ത്ഥ 
യിസ്ോഹയലോയ ഹയശുവിനോല് അതോയതട് ശിരസ്ി
നോല് മറ്ുള്ള എല്ലോത്ിടനക്ോളും ദൈവം മ�ത്വ
ടപ്ട്ടിരിക്ുന്നു. ഇനി എഹന്നക്ും മ�ത്വടപ്െുകയും 
ടചയ്ും (ഹയോ�. 13:31; 14:18; 17:1-14). രണ്ോമതോയി 
അവടറെ ശരീരോംഗങ്ങള് ഹയശുവിലൂടെ, ശിരസ്ിലൂടെ 
ദൈവത്ിനു മ�ത്വം ടകോണ്ുവരും (1 ടതസ്. 2:12; 
1 �ട്ോ. 4:11). പ്രഥമമോയി കര്ത്ോവോയ ഹയശുവി
ടനയും രണ്ോമതട് അവടറെ ശരീരോംഗങ്ങടളയും കോ
ണിക്ുന്ന “മുള”യോല്, അവടറെ പ്രഹതധ്ക ൈോസനോല് 
ദൈവം മ�ത്വടപ്െും എന്നട് നിഴലിലും മറ്ു തരത്ിലും 
ദൈവം ഉറപ്ുനല്കി. തുെര്ന്നു വരുന്ന ഹവൈഭോഗങ്ങ
ള് അധികം ശ്ദ്ിക്ുക: ടയശ. 4:2; 44:1,2,21,23; 48:20; 
യിര. 23:5-8; ടസഖ. 3:8; 6:12; മത്ോ. 5:16; ഹയോ�. 
12:27,28; 15:8; ഫിലി. 1:11.

വോകധ്ം 4: ജ്ീക യിസ്ോഹയലധ്രില് ഭൂരിഭോഗവും 
ൈുശ്ോഠധ്മുള്ളവര് - ധോര്ഷധ്മുള്ളവര് - ആയിരുന്നതി
നോല് അവരുടെ മശി� എന്ന നിലയില് നിന്നും അവര് 
ഹയശുവിടന നിരസ്ിക്ുകയും, �ുചട്ഛിക്ുകയും 
�ീഢിപ്ിക്ുകയും ടചയട്തു (ടയശ. 53:3; 65:2; മത്ോ. 
13:14,15; 17:17; 23:27; ഹറോമ. 10:21). “അവന് സ്വന്തത്ിഹല
ക്ു വന്ന ;ു സ്വന്തമോയവഹരോ അവടന ദകടക്ോണ്ില്ല” 
(ഹയോ�. 1:11; 7:5). ഹയശുവും യ�ൂൈയുഗടകോയട്ത്ിടല 
അവടറെ സ�ഹവലക്ോരും മൂന്നര വര്ഷക്ോലം ദൈ
വരോജധ്ത്ിടറെ സുവിഹശഷടത് പ്രസംഗിച്ുടകോണ്ും 
അതട്ഭുതങ്ങളോലും ഹരോഗശോന്തികളോലും വളടര വിശോ
ലമോയ ഹവല ടചയട്തുടവങ്ിലും അതിടറെ ൈൃശധ്മോയ 
ഫലം തോരതഹമധ്ന കുറവോടണന്നു തിരിച്റിഞ്ു. 
കോരണം വളടര കുറച്ു ശിഷധ്ന്ോടര ഹനെുവോഹന 
അവര്ക്ു കഴിഞ്ുള്ള .ു ടവറുടത തങ്ങള് അദ്്വോനിച്ു 
എന്നും തങ്ങളുടെ ശക്തി ക്യിപ്ിച്ു എന്നും അവര് 

�റയുവോന് മതിയോയ കോരണമോയിത്ീര്ന്നു അതട്.
എന്നോല് വോഗട്ൈത്ങ്ങളിലുള്ള വിശ്വോസത്ിടറെ 

ഉറപ്ട് ഹയശുവിടനയും അവടറെ യ�ൂൈയുഗ ടകോ
യട്ത്ിടല വിശ്വസട്തരോയ ശരീരോംഗങ്ങടളയും നിരു
ത്ോ�ടപ്െുത്ുകഹയോ അവരുടെ പ്രയതട്നത്ില് 
വിശ്മിക്ുന്നതിഹനോ, അതട് തധ്ജിച്ു കളയുന്നതിഹനോ 
അവടര അനുവൈിച്ില്ല (ടയശ. 42:4; 50:7,10; 53:10-12; 
മത്ോ. 24:13; എബ്ോ. 10:36). �ിതോവട് നീതിഹയോടെ 
നധ്ോയം വിധിക്ുടമന്നും തങ്ങളുടെ അനുസരണത്ി
നും സട്ഹന�നിര്ഭരമോയ ഹവലയട്ക്ും അവനോയും 
അവടന ഹസവിക്ുന്നതുമൂലമുള്ള കഷങ്ങള്ക്ും 
(എടറെ നധ്ോയം... എടറെ പ്രതിഫലം [മോര്ജിന്; പ്രതധ്ു
�കോരം ASV] ദൈവത്ിടറെ �ക്ല് ഇരിക്ുന്നു 1 
�ട്ോ. 2:23; 4:19; ഹയോ�. 8:29; മത്ോ. 19:29; എബ്ോ. 
6:10) തക്തോയ പ്രതിഫലം സമൃദ്മോയി നല്കുടമന്നു 
തിരിച്റിഞ്ു ടകോണ്ട് അവര് തങ്ങളുടെ നധ്ോയവിധി 
സ്വര്ഗീയ �ിതോവിനു സമര്പ്ിച്ു.

വോകധ്ം 5: “യോഹക്ോൈിടന തടറെ അെുക്ഹലക്ു 
തിരിച്ു വരുത്ുവോനോണട്” തങ്ങടള പ്രഹതധ്ക ൈോ
സന്ോര് എന്നു ദൈവം വിളിച്തിടറെ സോരം എന്നു 
ക്ിസട്ത ,ു പ്രഹതധ്കമോയും ഹയശു അനുസട്മരിക്ുകയും, 
“ദൈവത്ിടറെ വോഗട്ൈത്ത്ിങ്ല് അവിശ്വോസത്ോല് 
സംശയിക്ോതിരിക്ുകയും” ടചയട്തു (ഹറോമ. 4:20-24 
തോരതമധ്ടപ്െുത്ുക). ക്ിസട്തുവിടറെ ഒന്നോം വരവില് 
ജ്ിയ യിസ്ോഹയല് ട�ോതുവോയി ഹശഖരിക്ടപ്
ട്ടില്ലോടയന്നും, ദൈവം ക്ഹമണ അവടറെ �ദ്തി 
നിറഹവറ്ുടമന്നും, ജ്ീക യിസ്ോഹയലിടന അവടറെ 
അെുക്ഹലക്ു മെക്ിടക്ോണ്ുവരുടമന്നതിനോല് 
അവടറെ ൈോസന് മ�ത്വീകരിക്ടപ്െുടമന്നും വിശ്വോ
സത്ിടറെ �ൂര്ണ്ണ ഉറപ്ിനോല് (ദൈവം എടറെ ൈലം 
ആകുന്നു) അവര്ക്ു അറിയോമോയിരുന്നു (ടയശ. 
11:11-13; ടയട�. 11:17-20; ഹറോമ. 11:25-29).

മശരി�ോയുയെ വരിശോലമോെ ഹവല
വോകധ്ം 6: വരുവോനിരിക്ുന്ന വളടര മ�ത്രമോയ 

അനുഗ്ര�ങ്ങളോല് ദൈവം തടറെ ൈോസനു കൂെുതല് 
ഉറപ്ു നല്കി: നീ യോഹക്ോൈിടറെ ഹഗോ്ങ്ങടള എഴു
ഹന്നല്പ്ിഹക്ണ്തിനും യിസ്ോഹയലില് സൂക്ിക്ടപ്
ട്ടവടര തിരിച്ുവരുഹത്ണ്തിനും (കൂടെ) എനിക്ു 
ൈോസനോയിരുന്നോല് ഹ�ോരോ; [വളടര ടചറിയ ഒരു 
കോരധ്ം, ഹറോതര്�ോം, RSV, ലീസര് എന്നിവ തോരതമധ്
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ടപ്െുത്ുക] എടറെ രക് ഭൂമിയുടെ അറ്ഹത്ോളം 
എഹത്ണ്തിനു ഞോന് നിടന്ന ജോതികള്ക്ു പ്രകോ
ശമോയി (ടയശ. 11:10; 42:6,7; 60:3-5; 62:1,2; ഹയോ�. 
8:12; അടപ്ോ. 13:47,48) വച്ുമിരിക്ുന്നു എന്നു അവന് 
അരുളിടച്യ്ുന്നു (സങ്ീ. 22:27-29; 72; ലൂടക്ോ. 2:10-14, 
30-34; ഹയോ�. 1:9; 12:32; അടപ്ോ. 3:19-21; 15:14-17; 17:31; 
ഹറോമ. 8:19-21; എടഫ. 1:3-12; ഫിലി. 2:8-11; 1 തിടമോ. 
2:4-6; 4:10; 1 ഹയോ�. 2:2).

വോകധ്ം 7: ഇവിടെ സര്വ്വശക്തനോയ വീടണ്െുപ്ു
കോരനോയ യഹ�ോവ തടറെ ൈോസനോയ ഹയശുവിഹനോെട് 
അവടറെ കെുത് അ�മോനത്ിടറെ സമയത്ു �റ
യുന്നതോണട് (ജനത്ോല് നിന്ദിതനോയവഹനോെട്, സങ്ീ. 
22:6-8; ടയശ. 52:13,14; 53:2-4; മര്ടക്ോ. 9:12; ലൂടക്ോ. 
23:11; സ്വന്തജനം ദകടക്ോള്ളോത്വഹനോെട് ഹയോ�. 
1:11; ടവറുക്ടപ്ട്ടവഹനോെട് ലൂടക്ോ. 23:18-23; അധി
�തികളുടെ ൈോസനുമോയവഹനോെട് മത്ോ. 17:24-27; 
അവടനോരിക്ലും അധി�തികള്ക്ു ഹനടര തടറെ 
ശക്തി ഉ�ഹയോഗിക്ില്ല എന്നു �റയുന്നു മത്ോ. 
26:52,53; ഹറോമ. 13:1; തീടത്ോ. 3:1).

ശിരസ്ും ശരീരവുമോയ തടറെ ൈോസടന ദധരധ്
ടപ്െുത്ുന്നതിനോയി എന്തട് സഹന്ദശമോണട് ദൈവം 
നല്കുന്നതട്? ജ്ീയ യിസ്ോഹയലിനു മോ്മല്ല, ജോ
തികള്ക്ും ഹവണ്ിയുള്ള ആതട്മപ്രകോശനഹത്ോെും 
രക്ഹയോെും കൂെിയുള്ള മ�ത്രമോയ യഥോസ്ഥോ�ന 
സഹന്ദശമോണട് അവന് നല്കുന്നതട്. മനുഷധ്രോശിക്ു 
ഹവണ്ിയുള്ള ഹയശുവിടറെയും അവടറെ വിശ്വസട്ത
രോയ അനുയോയികളുടെയും �ീഢകടളയും ക്ിസട്തു
വിടറെ മ�ത്വീകരണടത്യും (ഫിലി. 2:5-11; ടയശ. 
66:5; ഹയോ�. 15:18,19; 2 തിടമോ. 2:12; 1 �ട്ോ. 2:21; 
1 ഹയോ�. 3:1,2) അവര് മനസ്ിലോക്ുഹമ്പോള് (ടയശ. 
52:15 കോണുക) അവരുടെ രക്യട്ക്ു ഹവണ്ിയുള്ള 
ദൈവത്ിടറെ മ�ോ�ദ്തിടയ അവര് തിരിച്റിയു
കയും സമര്പ്ണത്ിനോയി (എഴുഹന്നല്ക്ുകയും) 
വിശുദ്ിയിന് ട�രുവഴിയിഹലക്ു വരികയും ടചയ്ും. 
അവര് മശി�ോടയ (സങ്ീ. 72:10,11; ടയശ. 60:1-15; 
ടവളി. 21:24) ൈ�ുമോനിക്ുകയും ആൈരിക്ുകയും 
(ആരോധിക്ുകയും) ടചയ്ും.

എന്തുടകോണ്ോണട് മനുഷധ്വര്ഗത്ിനു ഈ മ�
ത്ോയ അനുഗ്ര�ം ലഭിക്ുന്നതട്? 7-ോം വോകധ്ത്ിടറെ 
ൈോക്ി ഭോഗം ഇതിനുത്രം നല്കുന്നു. “വോഗട്ൈത്ം 

ടചയട്തവന് വിശ്വസട്തനഹല്ലോ” (എബ്ോ. 10:23; വിലോ. 
3:23). യഹ�ോവ തടറെ രക്യുടെ �ദ്തിടയ വിശ്വ
സട്തതഹയോടെ നെപ്ിലോക്ുന്നതിനോലും അവടറെ 
വോഗട്ൈത്ം നിറഹവറ്ുന്നതിനോലുമോണട് ഈ അനുഗ്ര
�ങ്ങള് നമുക്ു ലഭിക്ുന്നതട്. തിരടഞ്െുക്ടപ്െോ
ത് മനുഷധ്രോശിടയ അനുഗ്ര�ിക്ുന്നതിനു ഹവണ്ി 
അവന് തിരടഞ്െുത് (നിടന്ന തിരടഞ്െുത്ി
രിക്ുന്നു – ASV, ഹതോതര്�ോം, ലീസര് കോണുക) 
തടറെ ൈോസനില്, അവടറെ തിരടഞ്െുക്ടപ്ട്ടവരില്, 
ശിരസ്ും ശരീരവുമോകുന്ന അവടറെ ൈോസനില് അവന് 
സഹന്തോഷിക്ുകയും അവടന ഉയര്ത്ുകയും ടച
യ്ുന്നു (ടയശ. 42:1; 61:1-3; മത്ോ. 12:18).

സ്വര്ഗ്ഗീെ രക്യുയെ ദരിവസും
വോകധ്ം 8 : ആൈധ്ം വരുന്ന രക്ോൈിവസമോയ സ്വ

ര്ഗീയ രക്ോൈിവസം സുവിഹശഷ യുഗമോണട്. ആൈധ്
മോയി ഹയശുവിനോല് ടവളിച്ത്ിഹലക്ു ടകോണ്ുവ
രടപ്ട്ട “മ�ോരക്യുടെ”, “�രമവിളിയുടെ” (എബ്ോ. 
2:3; 3:1) കോലമോണട് ഇതട്. ഒന്നോം �ുനരുത്ഥോനത്ിലൂ
ടെയുള്ള മ�ത്വവും, ൈ�ുമോനവും, അമര്തധ്തയും 
ൈിവധ്പ്രകൃതിയും ആണട് അതിടറെ ഫലം (1 ടകോരി. 
15:53,54; 2 തിടമോ. 1:10; 2 �ട്ോ. 1:4; ടവളി. 20:4-6). 
സുവിഹശഷയുഗത്ില് (ഒരു പ്രസോൈകോലത്ില്... 
ഒരു രക്ോൈിവസത്ില്) അവടറെ �രമവിളിഹയോെു 
സമുചിതമോയി പ്രതികരിച്വരോയ ശിരസ്ും ശരീരവു
മോയ ക്ിസട്തുവിടന അവടറെ വചനത്ോലും വഴിനെ
ത്ലുകളോലും അവരുടെ വിളിയും തിരടഞ്െുപ്ും 
ഉറപ്ോക്ുവോന് സ�ോയിച്ു (ടയശ. 61:2; ലൂടക്ോ. 
4:19; 2 ടകോരി. 6:1,2; 12:9; എബ്ോ. 3:13; 4:7; E Vol. 6 
pp. 430, 688 ഹനോക്ുക).



7  ജൂദല - ആഗസ്റട് 2019

സന്ദര്ഭവശോല്, നോമഹഥയ ദക്സട്തവരില് 
അഹനകം ഹ�ര്, വിഹശഷോല് ഹനതോക്ന്ോര്, രക്
യുടെ സകല അവസരവും “ഇഹപ്ോള്” എന്നു 
�റയുന്ന ഈ ജീവിതത്ില് ചുരുങ്ങിയിരിക്ുന്നു 
എന്നു തീര്ച്ടപ്െുത്ിടക്ോണ്ട് 2 ടകോരി. 6:2ടന 
ടതറ്ോയി �രിഭോഷടപ്െുത്ിയിരിക്ുന്ന (ഉൈോ. KJV 
ല്) “ഇഹപ്ോഴോകുന്നു സുപ്രസോൈകോലം, ഇഹപ്ോഴോ
കുന്നു രക്ോൈിവസം” എന്നതട് ടതളിവോയി എെു
ത്ിരിക്ുന്നു. ഈ ടതറ്ോയ �രിഭോഷയില് അവര് 
തങ്ങളുടെ അൈദ്ധോരണയട്ക്ട് അറിവില്ലോയട്മയോല് 
അടല്ലങ്ില് മനഃ�ൂര്വ്വം അെിസ്ഥോനമിട്ടിരിക്ുന്നു. 2 
ടകോരി. 6:2 ടറെ ഗ്രീക്ു മൂലത്ില് ഒരിക്ല് ഹ�ോലും 
definite article വരുന്നില്ല. വിശുദ് �ൗടലോസട് 2 
ടകോരി. 6:2 ല് ഉദ്രിച്ിരിക്ുന്നതോയ ടയശ. 49:8 
(KJV) ല് ഇങ്ങടന വോയിക്ുന്നു: “പ്രസോൈകോലത്ു 
ഞോന് നിനക്ു ഉത്രമരുളി; രക്ോൈിവസത്ില് 
ഞോന് നിടന്ന സ�ോയിച്ു”. ഒരു definite article 
ഹചര്ക്ോടത ഗ്രീക്ില് ഈ വചനടത് ടയശ. 49:8 
ല് നിന്നും ഉദ്രിക്ുഹമ്പോള് ഈ പ്രവചനം സുവി
ഹശഷയുഗത്ില് നിവൃത്ിയോടയന്നു കോണുവോന് 
സോധിക്ുന്നു. ഇഹപ്ോള് എന്നു �റയുന്നതട് ട�ോ
തുഹലോകടത്ക്ുറിച്ല്ലോടയന്നും സുവിഹശഷയു
ഗത്ില് സ്വര്ഗീയരക് ഹനെുന്ന ആതട്മീയമോയി 
തിരടഞ്െുത്വര്ക്ോടണന്നും മനസ്ിലോക്ോം. 
“ഇതോ, ഇഹപ്ോഴോകുന്നു സുപ്രസോൈകോലം; ഇതോ, 
ഇഹപ്ോഴോകുന്നു രക്ോൈിവസം (ഹറോതര്�ോം, യംങട്, 
്യഹ്ോട്ടട്, �ോനിന് ആറെട് ടൈര്കട് ലി ഇവടരോന്നും 
ഗ്രീക്ട് വചനത്ില് definite article ഹചര്ക്ുന്നില്ല).

“ജനത്രിയറെ നരിെമമോക്കരി” യവച്ചു
(1) ഭൗമിക ജീവിതകോലത്ിടല കഠിനമോയ �രി

ഹശോധനകള്ക്ും സോത്ോടറെയും അവടറെ അനുയോ
യികളുടെയും (�ുറ. 3:2; R 3989, ടകോടലോ. 2; മത്ോ. 
16:18; ഹയോ�. 10:27-29; അടപ്ോ. 2:24; ഹറോമ. 8:31-39; 1 
�ട്ോ. 1:5) ശക്തിയോര്ന്ന എതിര്പ്ുകളുടെ നെുവിലും 
ശിരസ്ും ശരീരവുമോയ ക്ിസട്തുവിടന രോജധ്ത്ിഹലക്ട് 
സൂക്ിക്ുടമന്നും (2) ക്ിസട്തുവിടന (�ോ��രി�ോര 
ൈിവസത്ിടല കോളയോലും കര്ത്ോവിടറെ ആെിനോലും 
ചി്ീകരിക്ുന്ന – ഹലവധ്. 16:15; TS, p. 61 ഖണ്ിക 2) 
“ജനത്ിടറെ ഉെമ്പെിയോയി” [തോതട്�രധ്ത്ോല്, മുദ്രയി
ട്ടട്] നല്കുടമന്നും ദൈവം ഉറപ്ു നല്കുന്ന .ു അതോയതട് 
ജ്ീയ യിസ്ോഹയലും ഹശഷമുള്ള മനുഷധ്രോശിയും 
ജീവടറെ �രിഹശോധനയില് അല്ല എന്നും അവരുടെ 
രക്യട്ക്ുള്ള അവസരം �ുതിയ ഉെമ്പെിയിന് കീഴില് 
ആയിരിക്ുടമന്നും ഇതട് കോണിക്ുന്നു (ടയശ. 42:6; 
യിടര. 31:31-34; ടയട�. 16:60-63; 37:20-28).

ക്ിസട്തു “ഹൈശടത് ഉയര്ത്ുകയും [ഹൈശടത് 
�ുനരുജ്ീവിപ്ിക്ുക – ASV] ശൂനധ്മോയി കിെക്ുന്ന 
അവകോശടത് ദകവശമോക്ി ടകോെുക്ുകയും 
ടചയ്ും” എന്നതോണട് ക്ിസട്തുവിടറെ സ�സ്ോബ്ദ 
മദ്ധ്സ്ഥ വോഴട്ചയിടല ദൈവത്ിടറെ �ദ്തി എന്നു 
�റഞ്ിരിക്ുന്നു. �ുതിയ ഉെമ്പെിയിന് കീഴില് വി
ശുദ്ിയിന് ട�രുവഴിയിഹലക്ു യിസ്ോഹയലും ഹശ
ഷമുള്ള മനുഷധ്രോശിയും വരുഹമ്പോള് ഇതട് അവ
ര്ക്ോയി നല്കടപ്െും. ഗ�നമോയ അര്ത്ഥത്ില് 
�റഞ്ോല്, സ�സ്ോബ്ദത്ില് ക്ിസട്തു എഴുഹന്നറ്ട് 
�ുതിയ മോനുഷ സോമൂ�ിക ക്മം സ്ഥോ�ിക്ുക
യും യഥോസ്ഥോ�ന �ദ്തിയിന് കീഴില് എഹന്നക്ും 
നിലനില്ക്ുന്നതോയ ഭൂമിക്ുഹമലുള്ള മനുഷധ്ടറെ 
ആധി�തധ്ം �ുനഃസ്ഥോ�ിക്ുകയും ടചയ്ുടമന്നും, 
അല്�കോലത്ിടറെ അന്തധ്ത്ില് �ൂര്ണ്ണരോക്ടപ്
ട്ടതും മനുഷധ്രോശിയില് �രീക്ിക്ടപ്ട്ടവരും അം
ഗീകരിക്ടപ്ട്ടവരുമോയ ടചമ്മരിയോെട് ഗണം ഭൗമീക 
രോജധ്ടത് അവകോശമോക്ുടമന്നും മനസ്ിലോക്ോം 
(മത്ോ. 25:34,46). ദൈവത്ിടറെ രക്യുടെ മ�ത്ോയ 
�ദ്തി സഭയട്ക്ട് രക്യുടെ ഒരു മ�ോൈിവസവും 
(സുവിഹശഷയുഗം) ഹലോകത്ിനു രക്യുടെ ഒരു 
അതട്ഭുതകരമോയ ൈിവസവും (സ�സ്ോബ്ദ യുഗം) 
കരുതി ടവച്ിരിക്ുന്നു.
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ഭൗമരിക രക്യുയെ ദരിവസും
വോകധ്ം 9: എല്ലോവര്ക്ും മറുവില നല്കിയ ഹയ

ശുവിടറെ �ുണധ്ത്ിടറെ (1 തിടമോ. 2:3-6; എബ്ോ. 2:9) 
അെിസ്ഥോനത്ില് �ുതിയ ഉെമ്പെിയുടെ മദ്ധ്സ്ഥ
നോയ ക്ിസട്തു മനുഷധ്രോശിയുടെ ഹമല് നധ്ോയവിധി 
നെപ്ിലോക്ുവോനുള്ള അധികോരം സ്വീകരിച്ുടകോണ്ട് 
(അടപ്ോ. 17:31; ലൂടക്ോ. 22:30; ഹറോമ. 2:16; 1 ടകോരി. 6:2; 
ടവളി. 20:12) മരണത്ിടറെ കോരോഗ്ര�ത്ില് നിന്നും 
ആൈോമിടറെ ശിക്യില് നിന്നും സുവിഹശഷയുഗത്ി
ല് ജീവനുഹവണ്ി �രിഹശോധിക്ടപ്ട്ടവടര ഒഴിടക 
അറിവില്ലോയട്മയിലോയിരുന്ന എല്ലോവടരയും വിളിക്ും 
(ൈന്ിക്ടപ്ട്ടവഹരോെട് : ഇറങ്ങി ട�ോയട്ടക്ോള്വി
ന് എന്നും; അന്കോരത്ില് ഇരിക്ുന്നവഹരോെട്: 
ടവളിയില് വരുവിന് എന്നും �റയും ഹയോ�. 5:20-
29). മരണനിദ്രയില് നിന്നും അവര് ഉണര്ത്ടപ്െും. 
�ുരോതനവീരന്ോര്, യുവവീരന്ോര് തുെങ്ങി ഓഹരോ 
ഗണങ്ങളും കൃതധ്മോയ ക്മത്ില് �ുതിയ ഉെമ്പെി
യിന് കീഴില് വരടപ്െും (PT’ 73, pp 25-30).

ഹയോ�. 10:16ല് സുവിഹശഷയുഗത്ില് ആതട്മീയ
രോയി തിരടഞ്െുക്ടപ്ട്ടവരോയ അവടറെ സുവിഹശ
ഷയുഗത്ിടല ആെിടനയും ആട്ടിന്ടതോഴുത്ിടനയും 
കുറിച്ട് �റഞ്തിനുഹശഷം ഹയശു �റയുന്നു, “ഈ 
ടതോഴുത്ില് ഉള്ടപ്െോത് ഹവടറ ആെുകള് എനിക്ട് 
ഉണ്ട്, അവടയയും ഞോന് നെഹത്ണ്തോകുന്നു”. 
മനുഷധ്രോശിയിടല മനസ്ുടകോണ്ു സന്നദ്രോയവ
രും അനുസരണമുള്ളവരുമോയ “ഹവടറ ആെുകടള” 
ഹയശുവും അവടറെ വിശ്വസട്തരോയ സുവിഹശഷയുഗ 
ആട്ടിന്�റ്വും മദ്ധ്സ്ഥവോഴട്ചയുടെ ആരഭത്ില് 
തടന്ന നെപ്ിലോക്ുന്ന �ുതിയ ഉെമ്പെിയിന് കീഴിലുള്ള 
വിശുദ്ിയിന് ട�രുവഴിയില് �ൂര്ണ്ണ മനുഷധ്ത്വത്ി

ഹലക്ും ദൈവഹത്ോെുള്ള �ൂര്ണ്ണമോയ ട�ോരുത്
ത്ിഹലക്ും ടകോണ്ുവരും (ടയശ. 35:8-10; ടവളി. 
22:17). “സമുദ്രം ടവള്ളംടകോണ്ു നിറഞ്ിരിക്ുന്ന
തുഹ�ോടല ഭൂമി യഹ�ോവയുടെ �രിജ്ോനംടകോണ്ട് 
�ൂര്ണ്ണമോകുഹമ്പോള്” “ഹവടറ ആെുകള്” സമൃദ്മോയ 
“�ച് ഹമച്ില്പ്ുറങ്ങളും” “നിശ്ചല ജലവും” എല്ലോയി
െത്ും കടണ്ത്ും. അതോയതട് അവര്ക്ട് അറിവിനു 
യോടതോരു കുറവും ഉണ്ോയിരിക്യില്ല (യിടര. 31:34). 
ആലങ്ോരികമോയി �റഞ്ോല്, സോധോരണയോയി �ുല്ലു 
മുളക്ോത് ഇെങ്ങളോയ നെപ്ോതകളിലും (വഴികള്) 
മലകളിലും ഉയര്ന്ന പ്രഹൈശങ്ങളില് (ടയശ. 35:1,2; E 
Vol 17, p. 330) ദൈവം ക്ിസട്തുവിലൂടെ �ുല്ല ു മുള
പ്ിച്ുടകോണ്ു ൈുദ്ിമുട്ടുകടള നികത്ും. അവരുടെ 
നിതധ്മോയ അവകോശം തീര്ച്യോയും “�ുതിയ ഭൂമി”
യിലോയിരിക്ും (സങ്ീ. 37:9.11,22,29,34; സഭോ. 1:4; ടയശ. 
45:18; 2 �ട്ോ. 3:13).

വോകധ്ം 10: യഥോസ്ഥോ�ന വര്ഗത്ിനു നല്ലതോയ 
ആതട്മീയ ആ�ോരത്ിനും �ോനീയത്ിനും കുറവു
ണ്ോകയില്ല. ഇഹപ്ോഴുള്ളതുഹ�ോടല ദൈവത്ിടറെ 
സതധ്ം ഹകള്ക്ുവോന് അവിടെ ഒരു ക്ോമവും ഉണ്ോ
വുകയില്ല (ആഹമോ. 8:11). �കരം യഥോകോല സതധ്ം 
ധോരോളമോയും തൃ�ട്തിവരുന്ന രീതിയിലും അവര്ക്ു 
സമൃദ്മോയി നല്കടപ്െും (ടയശ. 11:9; 25:6). ആ 
കോലത്ു വിശ്വസട്തരോയിരിക്ുന്നവര് ഒരിക്ലും ഉ�
ദ്രവം ഹനരിെുകഹയോ, ആലങ്ോരികമോയി �റഞ്ോല് 
സതധ്ം മുഹഖന അെിടകോള്ളുകഹയോ ടചയ്ുകയില്ല 
(മത്ോ. 13:6,21). എന്തുടകോടണ്ന്നോല് കോരുണധ്വോ
നും ശ്ദ്ോലുവുമോയ ക്ിസട്തു സ�സ്ോബ്ദത്ില് 
നിശ്ചല ജലത്ോല് അവടര ഹമയിക്ും സങ്ീ. 107:1, 
31-38; എബ്ോ. 2:17; ടവളി. 22:1,2). സ�സ്ോബ്ദത്ിനു 
ഹശഷം എല്ലോ തിരടഞ്െുപ്ു രക്ിതഗണങ്ങളും തി
രടഞ്െുക്ടപ്െോത്വരും മ�ോഇെയനോയ യഹ�ോ
വയുടെ കീഴില് ക്ിസട്തുവിടറെ അധീനതയില് ഒരു 
ടതോഴുത്ില് ആയിത്ീരും (ഹയോ�. 10:16; എടഫ. 
1:10; ടകോടലോ. 1:20).

വോകധ്ം 11 : 10-ോം വോകധ്ത്ില് പ്രതി�ോൈിക്ുന്ന 
യഥോസ്ഥോ�ന വര്ഗടത്യും മ�ോ�ുരുഷോരടത്യും 
അതുഹ�ോടല മറ്ു യഥോസ്ഥോ�ന �ൂര്വ്വ സമര്പ്ിത 
ഗണങ്ങടളയും കുറിച്ട് വധ്ക്തമോയ ഒരു വിഹവചനം 
ഇവിടെ നല്കിയിരിക്ുന്നു. സീഹയോന്, ഹമോറിയ, 
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അക്, ൈസീത്, ഓഹഫല് എന്നിവയോല് ചി്ീക
രിക്ുന്ന ടചറിയോട്ടിന് കൂട്ടം, �ുരോതന വീരന്ോര്, 
മ�ോ�ുരുഷോരം, യുവവീരന്ോര്, എപ്ിഫനി �ോളയ 
സമര്പ്ിതര് എന്നീ അഞ്ട് യഥോസ്ഥോ�ന �ൂര്വ്വ 
സമര്പ്ിതഗണങ്ങടള തിരടഞ്െുക്ടപ്െോത്വടര 
വിശുദ്ിയിന് ട�രുവഴിയിലൂടെ നയിക്ുന്നതിനുള്ള 
പ്രഹതധ്ക സ�ോയികളോക്ി ദൈവം ഒരുക്ും (സങ്ീ. 
72:3 തോരതമധ്ം ടചയ്ുക). അെിസ്ഥോന സതധ്ങ്ങഹളോെു 
കൂെി നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ആവശധ്ങ്ങള്ക്ു തക്
തോയ ബ്ൈര് റസ്ലിടറെയും ബ്ൈര് ഹജോണ്സടറെയും 
എഴുത്ുകളും തിരടഞ്െുക്ടപ്െോത് യഥോസ്ഥോ�ന 
വര്ഗത്ിഹലക്ു ദൈവവചനം എത്ിക്ുവോന് ഈ 
അഞ്ു ഗണങ്ങള്ക്ും മോര്ഗൈര്ശകമോയിരിക്ും.

വോകധ്ം 12: ക്ിസട്തുവിലൂടെ നല്കടപ്െുന്ന അനു
ഗ്ര�ങ്ങടള (ടയശ. 60) സ്വീകരിക്ുവോനോയി മറ്ു 
യഥോസ്ഥോ�ന �ൂര്വ്വ സമര്പ്ിത ഗണങ്ങ
ളുടെ സ�ോയത്ോല് തിരടഞ്
െുക്ടപ്െോത്വര് ഭൂമിയുടെ 
വിവിധ ഭോഗങ്ങളില് നിന്നും 
വരും (ടയശ. 2:3; ഹയോഹവ. 
2:32; മീഖോ. 4:2 തോരതമധ്ടപ്
െുത്ുക; വിശുദ് ഹൈശത്ി
ടല കിഴക്ും ടതക്ുമുള്ള 
“ൈൂരത്ുള്ള” ഹൈശടത് സീനീം 
അര്ത്ഥമോക്ുന്നു).

വോകധ്ം 13: �ുതിയ ആകോശങ്ങളുടെ
യും �ുതിയ ഭൂമിയുടെയും (2 �ട്ോ. 3:13) ഹശോഭ
യോര്ന്ന വീക്ണത്ിലും മനുഷധ്രോശിയുടെ അനു
ഗ്ര�ത്ിനോയുള്ള സതധ്ത്ിടറെയും നീതിയുടെയും 
വിസട്മയകരമോയ രോജധ്ത്ിടറെ ൈൃഷിയിലും വരുവോ
നിരിക്ുന്ന രോജധ്ത്ിടറെ ആതട്മീയ വശടത് ഭരി
ക്ുവോന്, സുവോര്ത്ടയ, സുവിഹശഷ സഹന്ദശടത് 
(ആകോശടമ ഹ�ോഷിച്ുല്ലസിക്) ആനന്ദഹത്ോടെ 
പ്രഖധ്ോ�ിക്ുവോന് ഉ�ഹൈശിക്ടപ്ട്ടിരിക്ുന്ന �രമ
വിളിയുടെ അടല്ലങ്ില് സ്വര്ഗീയ വിളിയുടെ (എബ്ോ. 
3:1) ഓ�രിക്ോരോയ സുവിഹശഷയുഗ വിശ്വോസികടള 
വിളിച്ിരിക്ുന്നു. ഭൂമിയിടല മനുഷധ്സമൂ�ത്ിലുള്ള 
പ്രകോശിതരോയവടരയും അവര്ക്ു വരുവോനിരിക്ു
ന്നതോയ യഥോസ്ഥോ�ന രക്ടയക്ുറിച്ു ആനന്ദിക്ു
വോന് ഹപ്രോത്ോ�ിപ്ിക്ടപ്ട്ടിരിക്ുന്നു. അങ്ങടന ഈ 

അഞ്ട് യഥോസ്ഥോ�ന�ൂര്വ്വ സമര്പ്ിത ഗണങ്ങളും 
(�ര്വ്വതങ്ങളും കുന്നുകളും) ഈ മ�ോ ജയഹ�ോ
ഷത്ില് �ങ്ു ഹചരുവോന് (ട�ോട്ടി ആര്ക്ുവോന്) 
പ്രഹതധ്കമോയി ഉ�ഹൈശിക്ടപ്ട്ടിരിക്ുന്നു. യഹ�ോവ 
തടറെ ആണയോല് ഉറപ്ിച് ഉെമ്പെിയുടെ വോഗട്ൈത്
ങ്ങള് മുഖോന്തരവും മടറ്ോരു തരത്ില് �റഞ്ോല് 
അവടറെ ജനത്ിനു സോന്ത്വനം നല്കിയതിനോലും, 
ഉ�ദ്രവിക്ടപ്ട്ടവരുടെ ഹനടര കരുണ കോണിക്ു
ന്നതിനോലും അവടന എല്ലോവരും സട്തുതിക്ണം. 
“നീതിമോടറെ അനര്ത്ഥങ്ങള് അസംഖധ്മോകുന്നു; 
അവ എല്ലോറ്ില് നിന്നും യഹ�ോവ അവടന വിെുവി
ക്ുന്നു”. “അവടറെ ൈയ എഹന്നക്ുമുള്ളതട് ” (സങ്ീ. 
34:19; 106:1; 96:98).

സഭയുയെ സുവരിഹശഷയുഗത്രിയല അവസ്ഥ
സുവിഹശഷ യുഗത്ില്, പ്രഹതധ്കമോയി വലിയ 

�രീക്യുടെയും �ീഢനത്ിടറെയും 
കോലത്ില് യഹ�ോവ തങ്ങടള 

ഉഹ�ക്ിച്ിരിക്ുന്നു എന്നും 
ത ങ്ങ ട ള  ക രു തു ന്ന ി ല്ല 
എന്നും ക്ിസട്തുഗണം 
തങ്ങളുടെ മോനുഷപ്രകൃ
തിയില് നിന്നുടകോണ്ു 
ചിന്തിക്ുവോന് ഇെയോയി

ത്ീര്ന്നു. ഒരു സട്്ീ തടറെ 
കുഞ്ിടന മറന്നോലും ഞോന് 

നിടന്ന മറക്ുകയില്ല എന്ന ശക്തിയോര്ന്ന 
സോന്ത്വനം ഉറഹപ്ോടെ ദൈവം അവര്ക്ു നല്കി 
(വോകധ്ം 15; എബ്ോ. 13:5).

വോകധ്ം 16: �ുതിയ ടയരുശഹലം എന്ന രീതിയില് 
അവര്ക്ു ദകവരുന്ന ശക്തികള് (മതിലുകള്) 
എഹപ്ോഴും അവടറെ മുമ്പിലുടണ്ന്നും അതിനോല് 
അവര്ക്ു ഹവണ്ി ടതറ്ു�റ്ോടത നിരന്തരം പ്രവ
ര്ത്ിക്ുന്ന അവടറെ മ�ത്ോയ ശക്തിയോലും പ്രോ
�ട്തിയോലും (ഉള്ളം ദക) �ുതിയ ടയരുശഹലമില് 
അവടര മോയോടത ആഹലഖനം ടചയട്തിരിക്ുന്നു 
എന്നു തടറെ വോക്ിലൂടെ യഹ�ോവ അവടര വലിയ 
അളവില് ദധരധ്ടപ്െുത്ുന്നു.

ക്രിസ്തുവരിയറെ സ�സ്ോബ്ദ മക്കള്
രോജധ്ത്ിടറെ ഭൗമിക തലത്ിടറെ സ്ഥോ�നയട്ക്ു 

ഹശഷം ക്ിസട്തുവിടറെ സ�സ്ോബ്ദ മക്ളോയ യഥോ



ദൈൈിള് സ്റോന്്ോര്്ട്  10

സ്ഥോ�നവര്ഗം ഹവഗത്ില് വരും എന്നു ദൈവം 
ക്ിസട്തുവിനട് ഉറപ്ു നല്കുന്നു (സങ്ീ. 68:31; 110;3). 
അ്യുമല്ല, ക്ിസട്തു ഗണത്ിടറെ ഭൗമിക കോലഗതി
യില് അവടര �രി�സിക്ുകയും ഉ�ദ്രവിക്ുകയും 
നശിപ്ിക്ുകയും ടചയട്തവര് യഥോസ്ഥോ�നത്ിങ്ല് 
അവരുടെ എതിര്പ്ട് അവസോനിപ്ിക്ുടമന്നും ഉറപ്ു 
നല്കുന്നു (നിടറെ അെുക്ല് നിന്നു ഹ�ോകും; ലീസര്; 
ASV, യംഗട് എന്നിവയുമോയി തോരതമധ്ടപ്െുത്ുക). 
അന്നട് ക്ിസട്തുവിഹലക്ു വരുന്ന ഏവടരയും ശ്ദ്ി
ക്ുവോന് ക്ിസട്തുവിടന ഉതട്ഹൈോധിപ്ിച്ിരിക്ുന്നു 
(ടയശ. 60:3,5). ഇവടയ ഒരു ആഭരണമോയി ധരിക്ു
ടമന്നും, ഒരു മണവോട്ടി അവളുടെ അലങ്ോരത്ില് 
ടകട്ടുന്നതുഹ�ോടല സമര്പ്ണത്ില് അവ അവഹരോെു 
കൂട്ടിടകട്ടടപ്െുന്നു.

വോകധ്ം 19,20; സഭയുടെ ഒരു ഹയോദ്ോവട് എന്ന 
നിലയില് അവരുടെ തലം സ�സ്ോബ്ദ കുെുംൈ
ത്ിഹലക്ു �രിമിതടപ്ട്ടിരിക്ും (ടയശ. 54:2,3 തോര
തമധ്ടപ്െുത്ുക). അവടര നശിപ്ിക്ുവോന് ശ്മിച് 
സോത്ോനും അവടറെ അനുയോയികളും അതിൈൂ
രത്ോയിരിക്ും (E. Vol. 2, p. 145). അവര് മുന്�ട് 
വശീകരിച്ിരുന്ന മക്ള് (നീ നഷടപ്െുത്ിയ മക്ള് 
ഹറോതര്�ോം വോകധ്ം 20) വന്നിട്ടട്, സുവിഹശഷ യുഗ
ത്ില് സഭയട്ക്ുണ്ോയിരുന്ന തലം വളടര �രിമി
തടപ്ട്ടിരുന്നു എന്നും തങ്ങള്ക്ട് വിശോലമോയ ഒരു 
തലം ഹവണടമന്നും �റയും.

വോകധ്ം 21: ഈ �ുതിയ ഉെമ്പെിയിന് മക്ള് എവിടെ 
നിന്നു വന്ന ,ു ഞങ്ങള് ഇല്ലോയട്മ ടചയ്ടപ്ട്ടവരും വന്ധ്
യുമോയിരുന്നു (നിരോശ്യരും വന്ധ്രും ഹറോതര്�ോം), 
ൈോൈിഹലോണില് ൈന്ിതരുമോയിരുന്നഹല്ലോ? അന്നട് 
അവര് എവിടെ ആയിരുന്നു? എന്നും ക്ിസട്തു അവ
ഹരോെുതടന്ന ഹചോൈിക്ും.

വോകധ്ം 22: യഹ�ോവയുടെ തിരടഞ്െുപ്ിന് ഹവല 
�ൂര്ത്ിയോയതിനു ഹശഷം മനുഷധ്രോശിയിന് ഹമല് 
ട�ോതുവോയി (ജോതികളും... വംശങ്ങളും) തടറെ മ�ോശ
ക്തി ഉ�ഹയോഗിക്ുടമന്നും നീതിയും വിശുദ്ിയുമോയ 
അവടറെ സതധ്ത്ിടറെ ടകോെി (നിലവോരം) അവര്ക്ു 
നല്കുടമന്നും യഹ�ോവ ഉറപ്ു നല്കുന്നു (ടയശ. 
11:10,12; 52:10; 62:10; അടപ്ോ. 15:14-17).

യുവവീരന്ോരുടെയും എപ്ിഫനി�ോളയ സമ
ര്പ്ിതരുടെയും തിരടഞ്െുപ്ിടറെ ഹവലയുടെ 

അന്തധ്നോളുകളിലോണട് നോം ഇഹപ്ോള്. വികോസം 
പ്രോ�ിക്ുവോന് എപ്ിഫനി �ോളയ സമര്പ്ിതര്ക്ു 
�ുതിയ ഉെമ്പെിയുടെ [സ�സ്ോബ്ദത്ിനു മുന്�ട് 
തടന്ന] ആവശധ്മില്ല. നോലോമടത് തിരടഞ്െുപ്ു 
ഗണവും അബ്�ോമിടറെ സന്തതിയില് നോലോമതു 
വരുന്നതുമോയ യുവവീരന്ോടരഹപ്ോടല “അഞ്ോമ
ടത് തിരടഞ്െുപ്ു ഗണവും” “അബ്�ോമിടറെ 
സന്തതിയില് അഞ്ോമടത്യും” എന്ന നിലയില് 
ഇവരും ആണയോല് ഉറപ്ിക്ടപ്ട്ട ഉെമ്പെിയുടെ 
ഭൗമിക വശത്ിടറെ കീഴില് �രിഹ�ോഷിപ്ിക്ടപ്
ട്ടും വളര്ച് പ്രോ�ിച്ും ഹ�ോരുന്നു (ഉലട്�. 22:16-18). 
അങ്ങടനടയങ്ില് അവര്ക്ും ഒരു അമ്മയുണ്ട്. 
യുവവീരന്ോഹരോെു കൂെി തടന്ന എപ്ിഫനി �ോളയ 
സമര്പ്ിതടര സംൈന്ിച്ുമുള്ള ബ്ൈര് ഹജോണ്സടറെ 
ഒരു പ്രസട്തോവന ഞങ്ങള് ഇവിടെ ഹചര്ക്ുന്നു. (E 
Vol. 4, pp. 355, 356) : “ഈ വിഷയത്ില് ഇനിയും 
ഏടതങ്ിലും സംശയം നിലനില്ക്ുന്നുടവങ്ില് 
ഗലോ. 3:6-9; ഹറോമ. 4:16 അതിടന ഇല്ലോതോക്ുന്നു. 
എന്തുടകോടണ്ന്നോല് അബ്�ോമിനുണ്ോയിരുന്ന
തുഹ�ോലുള്ള വിശ്വോസമുള്ള ഏവര്ക്ും അബ്�ോ
മിഹനോെു കൂടെ ഭൂമിയിടല സകല ജോതികടളയും 
അനുഗ്ര�ിക്ുവോന് അവകോശം ലഭിക്ും! ഈ 
വോഗട്ൈത്മോണട് ഉെമ്പെി! ഇതട് ഇഹപ്ോള് യുവവീരന്ോ
രില് പ്രവര്ത്ിക്ുന്നു [അഹതവിധത്ില് എപ്ിഫനി 
�ോളയ സമര്പ്ിതരിലും]. എന്തുടകോടണ്ന്നോല് 
അവര് അബ്�ോമിടറെ വിശ്വോസമുള്ളവരോകുന്നു. 
“അവര് കോണോത്തിടന വിശ്വസിച്ു” (2 ടകോരി. 
4:13; 5:7). “അങ്ങടന വിശ്വോസിയോയ അബ്�ോമി
ഹനോെു കൂടെ അനുഗ്ര�ിക്ടപ്െുകയും ടചയ്ും”. 
ആണയോല് ഉറപ്ിക്ടപ്ട്ട ഉെമ്പെിയുടെ ഭൗമിക 
സവിഹശഷതകള്ക്ട് ഇഹപ്ോള് ജീവന് നല്കുവോന് 
കഴിയില്ല എന്നതട് സതധ്മോണട്. എന്നോല് ടകതൂറോ 
ഉെമ്പെിയോല് ഈ രണ്ട് ഗണങ്ങള്ക്ും ജീവന് 
നല്കും. എന്നിട്ടും ഇതട് അവര്ക്ട് ദൈവത്ിനു 
മുന്�ില് ഒരു പ്രഹതധ്ക സ്ഥോനം നല്കുന്നു” (PT’ 
81, p. 14).

ക്വോസി ഇലകട്റ്ില് ഉള്ടപ്െുന്ന വിശ്വോസമുള്ള 
യ�ൂൈന്ോരും ജോതികളുമോകുന്ന യഥോസ്ഥോ�ന “�ു്
ന്ോര്” (ഹയോഹവ. 2:28), പ്രഹതധ്കമോയി സട്ഹന�ിക്ടപ്െു
കയും അനുഗ്ര�ിക്ടപ്െുകയും ടചയ്ും (ദകകളില്; 
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മോര്വ്വില് അണയട്ക്ും. �ൃൈയഹത്ോെു ഹചര്ത്ു 
വയട്ക്ും; ASV, ഹറോതര്�ോം, യങ്ങട് എന്നിവയുടെ 
മോര്ജിന് ഹനോക്ുക). ഈ �ു്ന്ോര് ക്ിസട്തുവിടറെ 
അെുക്ഹലക്ട് തിരടഞ്െുക്ടപ്െോത്വരോയ “�ു
്ിമോടര” അവരും അനുഗ്ര�ിക്ടപ്ഹെണ്തിനോയി 
ടകോണ്ുവരും (ടയശ. 60:4).

പ്രഹ്യേക പരരിഹപോഷകരോെ വ്ഗീരന്ോര്
വോകധ്ം 23: കല്ലറയില് നിന്നും ശോരീരികവും, മോ

നസികവും, സോന്ോര്ഗികവും, മത�രവുമോയ കഴി
വുകളുടെ �ൂര്ണ്ണതയില് വീരന്ോര് (രോജോക്ന്ോര്) 
എഴുഹന്നറ്ു വരികയും (എബ്. 11:35,40; 12:23 “നീതിമോ
ന്ോര് തങ്ങളുടെ സ്വഭോവത്ില് �ൂര്ണ്ണതടപ്െുന്നു”) 
യഥോകോല സതധ്വും അതിടറെ ആതട്മോവും ടകോണ്ട് 
യഥോസ്ഥോ�ന വര്ഗടത് �രിഹ�ോഷിപ്ിക്ുന്നവര് 
ആയിരിക്ുകയും ടചയ്ും (മോര്ജിന്; ഹയോഹവ. 2:28; 
ടവളി. 21:24; ടൈറിയന് വധ്ോഖധ്ോനം). ഈ ഹവലയില് 
അവടര എപ്ിഫനി �ോളയ സമര്പ്ിതര് പ്രഹതധ്കമോയി 
സ�ോയിക്ും (അവരുടെ രോജ്ിമോര്, മോര്ജിനില്, 
രോജകുമോരിമോര് എന്നു �റഞ്ിരിക്ുന്നു).

ഇവടരല്ലോവരും ക്ിസട്തുവിടന വണങ്ങും. 
അതുഹ�ോടല ക്ഹമണ മടറ്ല്ലോ മനുഷധ്രും ടചയ്ും 
(ടയശ. 60:14; ഫിലി. 2:9-11; സങ്ീ. 72:9). മനുഷധ്
രോശിക്ു ഹവണ്ിയുള്ള മ�ത്ോയ സ�സ്ോബ്ദ 
മദ്ധ്സ്ഥ വോഴട്ച നിറഹവറുഹമ്പോള് യഹ�ോവ സ്വയം 
നിലനിലട്ക്ുന്നവനും സര്വ്വശക്തനുടമന്നു ക്ി
സട്തുവിലൂടെ (മറ്ുള്ളവരിലൂടെയും) എടന്നടത്
ക്ോളും വധ്ക്തമോയി മനസ്ിലോകും. അതുഹ�ോടല 
തിരടഞ്െുക്ടപ്ട്ടവര്ക്ും ക്വോസി ഇലക്ിനും 
തിരടഞ്െുക്ടപ്െോത്വര്ക്ുമുള്ള ദൈവത്ിടറെ 
മ�ോവിഹമോചനത്ിടറെ �ൂര്ത്ീകരണത്ിനോയി 
കോത്ിരിക്ുന്നവര് ലജ്ിച്ു ഹ�ോകോന് ഇെവരില്ല 
(സങ്ീ. 27:14; ടയശ. 25:9).

സോത്ോയറെയുും അവയറെ ദൂ്ന്ോരുയെയുും  
നശ്ഗീകരണും

വോകധ്ം 24: അല്�കോലത്ില് സോത്ോടന അഴിച്ു 
വിെുകയും അവന് ജോതികടള വശീകരിപ്ോന് �ുറ
ടപ്െുകയും (ടവളി. 20:7,8) അഹനകര് അവടറെ ൈു
ര്ഗ്ര�മോയ പ്രഹലോഭനത്ില് ടതറ്ോയി സ്വോധീനി
ക്ടപ്െുകയും ടചയ്ുടമന്നുള്ളതുടകോണ്ുതടന്ന 
മനുഷധ്രോശിയിടല സതധ്സന്രോയവര് അവനില് 
നിന്നും അവടറെ അനുയോയികളില് നിന്നും രക്ട�
െുഹമോ എന്നതട് ഒരു നധ്ോയമോയ ഹചോൈധ്മോയിരിക്ും.

വോകധ്ം 25,26 എന്നോല് സര്വ്വശക്തനോയ യഹ�ോവ 
ക്ിസട്തുവിലൂടെ സോത്ോഹനോെു ഹ�ോരോെുകയും 
അവര് ശക്തനും ഭയങ്രനുമോയ ശ്ുവോയ സോത്ോ
നില് നിന്നും ടചമ്മരിയോട്ടിന് ഗണടത് വിെുവിക്ു
കയും ടചയ്ുടമന്നു ഉറപ്ു നല്കുന്നതുമോകുന്നു. 
മനുഷധ്രോശിയുടെ അല്�കോലടത് �രിഹശോധന
യട്ക്ു ഹശഷം സോത്ോടനയും അവടറെ ൈൂതന്ോ
ടരയും മനുഷധ്രോശിയിടല നന്നോക്ുവോനോകോത് 
ൈുഷന്ോടരയും അവന് ഇല്ലോയട്മ ടചയ്ും – ഇതട് 
അവര്ക്ുള്ള നീതിയോയ ശിക്യോയിരിക്ും. (നിടന്ന 
ടഞരുക്ുന്നവടര ഞോന് അവരുടെ സ്വന്ത മോംസം 
തീറ്ിക്ും, വീഞ്ുഹ�ോടല സ്വന്ത രക്തം കുെിപ്ിക്ും... 
സങ്ീ. 37:1,2,9,10,20,35,36,38; 145:20; ടയശ. 14:15; 27:1; 
ടയട�. 28:18,19; മത്ോ. 25:41; എബ്ോ. 2:14; ടവളി. 
20:9,10,14,15). ടവളി 21:8 നമുക്ു വിശൈമോയി �രിഹശോ
ധിക്ോം. ഹലോകത്ില് വരുവോനിരിക്ുന്ന നധ്ോയവി
ധിയുടെ സമോ�ട്തിടയക്ുറിച്ോണട് (AD 2914) ഈ 
വചനം �റയുന്നതട്. “എന്നോല് ഭീരുക്ള് [ഹകോലോട്ടു 
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ഗണത്ിടറെ യഥോര്ത്ഥ സ്വഭോവം] അവിശ്വോസികള് 
[ദൈവടത് ഒരിക്ലും വിശ്വസിക്ോത്വര്] അറ
യട്ക്ടപ്ട്ടവര് [ദൈവടത് അറിഞ്ിട്ടും അനീതി 
ഇഷടപ്െുന്നവര്] കുല�ോതകന്ോര് [സഹ�ോൈരന്ോടര 
ടവറുക്ുന്നവര്] ൈുര്ന്നെപ്ുകോര് [നിയമവിരുദ്മോയ 
ഐകധ്ത്ില് സഹന്തോഷിക്ുന്നവര്] ക്ുദ്രക്ോര് 
[മന്ത്രങ്ങള് വഴി അതട്ഭുതങ്ങള് ടചയ്ുന്നവര്, ടചമ്മ
രിയോെുകള്ക്ു ഇവഹരോെു യോടതോരു സംസര്ഗവും 
ഉണ്ോയിരിക്ുകയില്ല] ൈിംൈോരോധികള് [ദൈവീക 
കൃ�കള് ൈുരു�ഹയോഗിച്ട് ദൈവത്ിനു നല്ഹകണ് 
ൈ�ുമോനം സ്വയമോയി �ിെിച്െക്ുന്നവര്] എന്നിവ
ര്ക്ും ഹഭോഷട്ക്ു �റയുന്ന [സതധ്വചനടത് സട്ഹന
�ിക്ുകഹയോ അഹന്വഷിക്ുകഹയോ ടചയ്ോടത അതിനു 
യോടതോരു വിലയും ടകോെുക്ോടത എതിര്ക്ുകയും 
ആ നില�ോെില് നിലനില്ക്ുകയും ടചയ്ുന്നവര്] 
ഏവര്ക്ുമുള്ള ഓ�രി [അനുസരണമില്ലോത്വര് - 
ദൈവത്ിടറെ പ്രീതിടയ മനഃ�ൂര്വ്വമോയി �ുചട്ഛിച്ു 
�ോ�ഹത്ോെു കൂട്ടു ഹചരുന്നവര്]. തീയും ഗന്കവും 
കത്ുന്ന ട�ോയട്കയിലട്; അതു രണ്ോമടത് മരണം 
[അവിടെ നിടന്നോരു മെങ്ങിവരവില്ല].

യഹ�ോവ തടറെ മ�ോജ്ോനത്ിലും നീതിയിലും 
സട്ഹന�ത്ിലും ശക്തിയിലും മനുഷധ്രോശിക്ു 
ഹവണ്ിയുള്ള രക്യുടെ മ�ോ�ദ്തി മ�ത്ോയി 
�ൂര്ത്ീകരിക്ുന്നതിലൂടെ യഹ�ോവ തടന്നയോണട് 
സഭയുടെയും ഹലോകത്ിടറെയും അതിശക്തനോയ 
രക്ിതോവും വീടണ്െുപ്ുകോരനുടമന്നു ഹലോകം 
തിരിച്റിയും. സകല അനീതിയും നിഷട്ക്ിയമോയി 
തീരുകയും (സങ്ീ. 107:42) അങ്ങടന സ്വര്ഗത്ിലും 
ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല സൃഷിയും മ�ോരോജോവോയ 
യഹ�ോവയട്ക്ും ദൈവത്ിടറെ കുഞ്ോെോയ കര്ത്ോ
വോയ ഹയശുവിനും �ൃൈയംഗമമോയി എഹന്നക്ും 
സട്തുതി കഹരറ്ും (ടവളി. 5:13)!

ദൈവം ക്ിസട്തുവിലൂടെ ടചയ്ുന്ന മനുഷധ്രോശി
യുടെ വിെുതലിനു കൂെുതല് ഊന്നല് നല്കുന്നതും 
യ�ൂൈയുഗത്ില് ആരംഭിച്ട് സ�സ്ോബ്ദോനന്തര 
കോലത്ട് എത്ുന്നതുമോയ ദൈവത്ിടറെ �ദ്തിയു
ടെ മഹനോ�രവും ഹശ്ഷട്ഠവുമോയ കോഴട്ച ടയശ. 49 
നമുക്ു നല്കുന്നു. ദൈവത്ിടറെ മ�ത്ോയ �ദ്തി
ക്ും പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ുമോയി ഞങ്ങള് ദൈവടത് 
സട്തുതിക്ുന്നു!

ക്ൂരന്ോരോയ ഭരണകര്ത്ോക്ളും വധ്ോജ മഹതോ�
ഹൈഷോക്ളും കവര്ച്ോ സ്വഭോവമുള്ള പ്രഭുക്ന്ോരുമോയ 
സോത്ോടറെയും അവടറെ ൈൂതന്ോരുടെയും മോനുഷ 
ൈൃശധ്പ്രതിനിധികളിലൂടെ അവര് ഭരണം നെത്ിയ
തുഹ�ോടല രോജധ്ഗണടമന്ന വിഹശഷണം ശരിയോയി 
ഹയോജിക്ുന്നവരോയ ഹയശുവും സഭയും അൈൃശധ്രോ
യിരുന്നുടകോണ്ട് �ുരോതനവീരന്ോരും യുവവീരന്ോരു
മോകുന്ന മോനുഷൈൃശധ്പ്രതിനിധികളിലൂടെ തങ്ങളുടെ 
ഭരണം നെത്ും. �ുരോതന വീരന്ോരും യുവവീരന്ോരും 
ഭൂമിയിടല സ്വര്ഗരോജധ്ത്ിടറെ ൈൃശധ്പ്രതിനിധികളോകു
ന്നതിനു മുന്�ട് (ഉലട്�. 13:14,15; അടപ്ോ. 7:5; എബ്ോ. 
11:39,40) തങ്ങള്ക്ു സതധ്ഹത്ോെും നീതിഹയോെുമുള്ള 
വിഹധയത്വം അവര് തങ്ങളുടെ ഈ ജീവിതത്ിടല 
�രിഹശോധനയില് ടതളിയിച്ിരിക്ും. അങ്ങടന വരും 
യുഗത്ില് അൈൃശധ്ഭരണകര്ത്ോക്ള്ക്ു അനുഹയോ
ജധ്രും വിശ്വസട്തരുമോയി അവര് തീരും.

�ുരോതനവീരന്ോരും യുവവീരന്ോരും ക്ിസട്തു
വിനു കീഴിലുള്ള ഭരണോധികോരികളോയിരിക്ും. ഈ 
വീരന്ോരുമോയി കൂെുതല് അെുത്ു നില്ക്ുന്നവരും 
അവരുടെ കീഴിലുള്ളവരും സംഖധ്. 1:5-16ല് ചി്ീക
രിച്ിരിക്ുന്നതോയ പ്രഭുക്ന്ോരും അധി�തിമോരും 
ആയിരിക്ും. ഈ രണ്ോമതു �റഞ് പ്രഭുക്ന്ോരും 
അധി�തിമോരും ക്വോസി ഇലകട്റ്ിടന ചി്ീകരിക്ുന്നു. 
ഇവരില് എപ്ിഫനി �ോളയ സമര്പ്ിതര് അവരുടെ 
നിരവധി കഴിവുകള് അനുസരിച്ട് ദൈവത്ിടറെ 
വചനത്ിഹലക്ും ഹവലയിഹലക്ും ആളുകളുടെ മനം
തിരിക്ുവോന് എല്ലോയിെത്ും ഹ�ോവുക വഴിയോയി 
തിരടഞ്െുക്ടപ്െോത്വടര വിശുദ്ിയിന് ട�രുവ
ഴിയില് അഭിവൃദ്ിടപ്െുവോന് സ�ോയിക്ും. അന്നു 
ഹലോകം ഭരിക്ടപ്െുകയല്ല, കീഴട്ടപ്ട്ടിരിക്ുകയോയിരി
ക്ും. ഹയശുവിടറെയും സഭയുടെയും ൈൃശധ് ഭരണോ
ധികോരികളോയി ഹലോകത്ിനു മുന്�ില് �ുരോതനവീര
ന്ോരും യുവവീരന്ോരും നില്ക്ും. അങ്ങടന ഹലോകം 
അവടര അംഗീകരിക്ുകയും അനുസരിക്ുകയും 
ടചയ്ും. ജനത്ിനു സമോധോനം നല്കുവോന് ഈ 
ൈോസന്ോര് സ�ോയിക്ും (സങ്ീ. 72:3). ഇതട് ആഗ്ര
�ിക്ോവുന്നതിലും വലിയ ഭക്തിനിര്ഭരമോയ ഒരു 
�രിണിതഫലമോണട്!

തിരടഞ്െുക്ടപ്െോത് യഥോസ്ഥോ�ന വര്ഗത്ി
നു തക്കോലസതധ്ം എത്ിച്ു ടകോെുക്ുന്നതിനട് 
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വീരന്ോരുടെ (ൈൃശധ്ഭരണോധികോരികള്) തയ്ോടറെുപ്ു
കളില് അവര്ക്ു പ്രഹതധ്ക സ�ോയികളോയിത്ീരുന്ന 
എപ്ിഫനി �ോളയ സമര്പ്ിതടര വിശോലമോക്ടപ്
ട്ട സുവിഹശഷയുഗ ടകോയട്ത്ില് എങ്ങടനയോണട് 
അതട്ഭുതകരമോയ വോഗട്ൈത്ങ്ങഹളോെു കൂടെ യഹ�ോ
വയുടെ കരുതല് നല്കുന്നതട് എന്നുള്ളതിനു ചില 
ഹനരിട്ടുള്ള ടതളിവുകള് നല്കിടക്ോണ്ട് ഞങ്ങള് 
ഉ�സം�രിക്ുന്ന .ു സമോഗമന കൂെോരത്ിലുള്ള രണ്ു 
പ്രഹവശന �ോതകളും (വോതില് അഥവോ പ്രഹവശന 
കവോെം) ഇെുങ്ങിയ സമര്പ്ണ �ോതയിഹലക്ുള്ള 
യുവവീരന്ോരുടെ പ്രഹവശനം ചി്ീകരിക്ുന്നില്ലോ 
എന്നതുഹ�ോടല എപ്ിഫനിയിടല 1954 നു ഹശഷം 
സമര്പ്ിതരോയ എപ്ിഫനി �ോളയ സമര്പ്ിതടരയും 
ഈ ചി് ത്ില് കോണുന്നില്ല. സമര്പ്ണത്ിഹലക്ുള്ള 
അവരുടെ പ്രഹവശനടത് വിശുദ്ത്ിഹലക്ുള്ള വോ
തിലിലൂടെഹയോ പ്രോകോരത്ിഹലക്ുള്ള വോതിലിലൂടെ
ഹയോ ചി്ീകരിക്ുന്നില്ല. ഭോവിയില് തുറക്ുടമങ്ിലും 
ഇഹപ്ോള് തുറക്ടപ്ട്ടിട്ടില്ലോത്തിനോല് അവര്ക്ു 
വിശുദ്ിയിന് ട�രുവഴിയിലൂടെയും കെക്ോനോവു
ന്നില്ല. എന്നിരുന്നോലും യുവവീരന്ോരുടെ കോരധ്ത്ില് 
എന്നതുഹ�ോടല സമര്പ്ണത്ില് ഒരു ഇെുങ്ങിയ �ോ
തയിലൂടെ ആയിരിക്ോം ഇവരും പ്രഹവശിക്ുക എന്നു 
�റഹയണ്ിവരുന്നു. എന്തുടകോടണ്ന്നോല് അവരും 
�ോ�ത്ിനു ആധി�തധ്മുള്ളഹപ്ോള് സമര്പ്ണം ടച
യട്തവരും ൈുദ്ിമുട്ടുകളിലൂടെയും എതിര്പ്ുകളിലൂ
ടെയും അവര് തങ്ങളുടെ സമര്പ്ണം വിശ്വസട്തത
ഹയോടെ �ോലിക്ുന്നവരുമോകുന്നു. അങ്ങടനടയങ്ില് 
അവര് ആതധ്ന്തികമോയി ഈ ഗണത്ിടറെ ഭോഗമോ
യിത്ീരും. ൈോസിലിയ കോലത്ിടറെ ഒന്നോം �ട്ടം 
പ്രതധ്ക്മോയതിനു ഹശഷം, 1954 കഴിഞ്ട് സമര്പ്ണം 
ടചയട്തിരിക്ുന്നതിനോല് തിരടഞ്െുക്ടപ്ട്ടവരുടെ 
കൂടെ അവര്ക്ു അന്തിമ അവകോശം ലഭിക്യില്ല. 
എന്നിരുന്നോലും ക്വോസി ഇലകട്റ്ിടല ഏറ്വും ഉയര്ന്ന 
ഗണമോണട് ദൈവത്ിടറെ ഈ സമര്പ്ിതരോയ ൈോസ
ന്ോരും എന്നട് ഞങ്ങള് കോണിച്ുതരുന്നതുഹ�ോടല 
തിരുടവഴുത്ും സൂചിപ്ിക്ുന്നു.

യുഗോവസോനം യുവവീരന്ോരുടെ അനുഭവഹത്ോെു 
അെുത് ൈന്മുള്ളവരും അവരുമോയി സ�വര്ത്ി
ക്ുന്നതുമോയ ഒരു ഗണം ഉണ്ോകുടമന്നും എങ്ിലും 
അവരുടെ അന്തിമ അവകോശം യുവവീരന്ോരുഹെതു 

ഹ�ോടലഹയോ മറ്ു തിരടഞ്െുക്ടപ്ട്ടവരോയവരുടെ 
കൂടെഹയോ ആയിരിക്യില്ലോ എന്നും തിരുടവഴുത്ട് 
വധ്ക്തമോയി അവതരിപ്ിക്യും ബ്ൈര് ഹജോണ്സന് 
തിരുടവഴുത്ുകളില് നിന്നും പ്രതി�ോൈിക്ുകയും 
ടചയ്ുന്നു.

ക്ിസട്തുവിടറെ സ�സ്ോബ്ദ മദ്ധ്സ്ഥ വോഴട്ചഹയോെു 
അെുക്ുഹന്തോറും യുവവീരന്ോഹരോെു അെുത് ൈന്
മുള്ളവരും അവരുമോയി സ�വര്ത്ിക്ുന്നവരുമോയ 
(ട�ോരുളിടല മനടശ് ഹഗോ്ത്ിടല സഹ�ോൈരന്ോര്), 
യുവവീരന്ോരല്ലോതിരിക്ില് തടന്നയും യുവവീര
ന്ോടരന്നു ഹതോന്നോവുന്ന ഒരു ഗണം ഉണ്ോകുടമ
ന്നും, തിരടഞ്െുക്ടപ്ട്ടവരുടെ ട�ോരുളോയ രണ്ര 
ഹഗോ്ം ഉള്ടക്ോള്ളുന്ന ഹയോര്്ദേോടറെ കിഴക്ു ഭോഗ
ത്ോയിരിക്യില്ല ഇവര്ക്ുള്ള അവകോശടമന്നും, 
മറിച്ട് ക്വോസി ഇലക്ിടനയും തിരടഞ്െുക്ടപ്െോ
ത്വടരയും പ്രതിനിധീകരിക്ുന്ന ട�ോരുളിടല മറ്ട് 
ഒന്�തു യഥോസ്ഥോ�ന വര്ഗം അവകോശമോക്ുന്ന 
ട�ോരുളിടല �െിഞ്ോറു വശമോയിരിക്ും ഇവരുടെ 
അവകോശടമന്നും ബ്ൈര് ഹജോണ്സന് വധ്ക്തമോയി 
കോണിച്ുതരുന്നു.

ജീവിതത്ിടല സമര്പ്ണത്ിടറെ എല്ലോ അനുഭവ
ങ്ങളിലും, �ോ�ഹത്ോെും ടതറ്ിഹനോെും സ്വര്ത്ഥതഹയോ
െും ഹലോകമയത്വഹത്ോെുമുള്ള യുദ്ത്ിലും ഉള്ടപ്ടെ 
യുവവീരന്ോരുമോയി എപ്ിഫനി �ോളയ സമര്പ്ിതര് 
അെുത് ൈന്ം �ുലര്ത്ുകയും സ്വോഭോവിക സോമധ്ം 
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�ുലര്ത്ുകയും ടചയ്ുന്നു. �ോ�ത്ിടറെ പ്രോൈ
ലധ്ത്ിലും ഈ ജീവിതത്ിടല സമര്പ്ണത്ിടറെ 
അനുഭവങ്ങടള ഈ �ോളയക്ോര് അനുഭവിച്ിരിക്
യോല് രോജധ്ത്ില് സ�സ്ോബ്ദഹവലയില് �ുരോത
നവീരന്ോരുടെയും യുവവീരന്ോരുടെയും പ്രധോന 
സ�ോയികളോയിരിക്ുവോന് മറ്ോടരക്ോളും ഇവര് 
ഹയോഗധ്രോയിരിക്ും (സങ്ീ. 107:21,22; PT’ 41, p. 50, 
col. 1 തോടഴ ഭോഗം തോരതമധ്ം ടചയ്ുക; E Vol, 11, p. 
293; E Vol. 15, p. 547, top). ഈ അെിസ്ഥോനങ്ങളുടെ 
ടവളിച്ത്ില് ഹയോര്്ദേോടറെ �െിഞ്ോറട് അവകോശ
മോക്ിയ മനടശ്യുടെ �ോതിഹഗോ്ടത്യോണട് എപ്ി
ഫനി �ോളയ സമര്പ്ിതര് ചി്ീകരിക്ുന്നതട് എന്നു 
വിശ്വസിക്ുവോന് നമുക്ട് മതിയോയ കോരണങ്ങളുണ്ട്. 
E Vol. 12, pp. 187, 188 ല് ബ്ൈര് ഹജോണ്സന് ക്വോസി 
ഇലക്ിടന “അഞ്ോമടത് തിരടഞ്െുപ്ു ഗണമോയി” 
�രോമര്ശിക്ുന്നു. എടന്തന്നോല് തിരടഞ്െുപ്ുഗണ
ഹത്ോെു അവര് വളടര അെുത് ൈന്ത്ിലിരിക്ു
ന്നു. ശഹലോഹമോടറെ ജ്ോനടത്ക്ുറിച്റിയുവോന് 
വന്ന ഹശൈോ രോജ്ിയോല് ചി്ീകരിക്ടപ്െുന്ന 

എപ്ിഫനി �ോളയ സമര്പ്ിതരുടെ കോരധ്ത്ില് ഇതട് 
പ്രഹതധ്കിച്ും ശരിയോണട്.

അത്രം മ�ത്ോയ ഭരണോധികോരികളുടെ കരങ്ങ
ളിലൂടെയുള്ള ഏകോധി�തധ് ഭരണടത് ആര്ക്ോണട് 
ഭയഹക്ണ്ി വരിക? ഇത്രം ഒരു ഭരണമോണട് ഹലോ
കത്ില് കിട്ടോവുന്നതില് ഏറ്വും സ�ോയകരവും 
ഫലപ്രൈവും – ജ്ോനമുള്ളതും നീതി�രവും സട്ഹന
�മോര്ന്നതും സ�ോയകരവും! (BS’ 98, p. 54).

്്ഗീരുമോനങ്ങള് എടുക്കുന്ന്രിലുള്ള ദദവ�രി്ും  
ഞോന് എങ്ങയന നരിര്ണ്ണെരിക്കുും?

HOW DO I DECIDE GOD’S WILL IN MAKING DECISIONS?
“അവയറെ ഇഷ്ടം യെെ് വയാന് ഇച്ഛിക്കുന്നവന്, ഈ ഉപദേശടം ദേവത്ഛില് നഛിന്നുള്ളദ�യാ  

ഞയാന് സ്വെമയാെഛി പ്രസ്യാവഛിക്കുന്നദ�യാ എന്ന് അറഛിയടം” ദെയാഹ. 7:17.

ജ്ഗീവിതഹത്ോെു ൈന്ടപ്ട്ട ഏതു പ്രവര്ത്നങ്ങളിലും 
തീരുമോനടമെുക്ുഹമ്പോള് ആ ജീവിത �ോതയിടല ഓഹരോ 
ചുവെു വയട്പ്ിലും ദൈവത്ിടറെ �രിശുദ്ോതട്മോവട് 
ദൈവവചനത്ിലൂടെ ടചോരിയടപ്െുമോയിരിക്ും 
എന്നുള്ള ഒരു �ൃൈയോഭിലോഷം നമുക്ട് ഉണ്ോയിരിക്
ടട്ട. നോം കര്ത്ോവിടറെ കോല് ചുവെട് �ിന്�റ്ുന്നവ
രോയി തുെരുകയോടണങ്ില് “അവന് നടമ്മ നയിക്ു
ന്നു” എന്നതിനട് സോക്ധ്മോയി നമ്മുടെ കോലെികടള 
അവന് ക്മടപ്െുത്ും. നമ്മുടെ ഈ വചനത്ില് 
സകലത്ിനും ഉ�രിയോയ �രമഗുരുവോയ സ്വര്ഗീയ 
�ിതോവിനോല് നിയമിക്ടപ്ട്ട നമ്മുടെ കര്ത്ോവോയ 
ഹയശു മനുഷധ്ടറെ മ�ോനോയ ഗുരുവോയിരുന്നുടവന്നും 
അങ്ങടന തടന്ന ഇരിക്ുന്നുടവന്നും കോണടപ്െുന്നു. 

നമ്മുടെ വീടണ്െുപ്ുകോരന് നടമ്മ സസൂക്ട്മം �ഠി
പ്ിച്തും ഇതോണട്. “�ിതോവിടറെ അെുക്ല് കണ്ിട്ടു
ള്ളതട് ഞോന് സംസോരിക്ുന്നു”. “എയറെ ഉപദേശടം 
[പഠഛിപ്ഛിക്കലുകള്] എദറെ�ല്ല എയന്ന അെച്ചവദറെ�
യരെ. അവയറെ ഇഷ്ടം യെയവയാന് ഇച്ഛിക്കുന്നന്: ഈ 
ഉപദേശടം ദേവത്ഛില് നഛിന്നുള്ളദ�യാ ഞയാന് സ്വെ
മയാെഛി പ്രസ്യാവഛിക്കുന്നദ�യാ എന്ന് അറഛിയടം... �യന്ന 
അെച്ചവയറെ മഹ�്വടം അദന്വഷഛിക്കുന്നവന് സ�്യവയാന് 
ആകുന്നു” ഇങ്ങടന �റയുന്നതിലൂടെ തടറെ ഉ�ഹൈ
ശങ്ങള് തോന് �ിതോവില് നിന്നു �ഠിച്വയോടണന്നു 
അവന് �രസധ്മോയി പ്രസട്തോവിക്ുകയോയിരുന്നിഹല്ല.

ദൈവത്ിടറെ ഇഷം അറിഞ്ട് അതു അനുസര
ണഹയോടെ ടചയ്ുവോന് ആഗ്ര�ിച്ുടകോണ്ട് ഈ ജീ
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വിതഹത്ോെട് അനുൈന്മോയ 
സകലവും “പ്രോര്ത്ഥനയോല് 
ദൈവഹത്ോെട് അറിയിക്ുന്ന
തിടറെ” ഫലമോയി, ടവയിലോറി
യഹപ്ോള് ദൈവം ഹതോട്ടത്ില് 
നെക്ുന്ന ശബ്ദം തിരിച്റിഞ് 
മനുഷധ്വര്ഗത്ിടറെ ആൈധ്�ി
തോവിടനഹപ്ോടല ടചറിടയോരു 
ശബ്ദം മനസ്ിലോക്ുവോനുള്ള 
ഗ്ര�ണശക്തി (ആര്ദ്രത) നി
ങ്ങള്ക്ും ഉളവോകും.

വിഹവകത്ിടറെ �രിശുദ്ോ
തട്മോവിനോല് ദൈവത്ിടറെ മോര്ഗനിര്ഹ്ദേശടത്ക്ു
റിച്ട് നമുക്ട് 143-ോം സങ്ീര്ത്നത്ിടറെ എട്ടോമടത്
യും �ത്ോമടത്യും വോകധ്ങ്ങള് വോയിച്ുടകോണ്ട് 
�ഠിക്ോം. ഈ വചനങ്ങടള നിങ്ങളുടെ അധരങ്ങളി
ടലെുത്ുടകോണ്ട് ദൈവടത് അറിയിക്ണടമന്നു 
ഹതോന്നുന്ന കോരധ്ങ്ങള് നിങ്ങള് അവടന ഭരഹമല്�ി
ക്ുക. സ്വന്ത�ിതടമോന്നും ആഗ്ര�ിക്ോടത, സ്വയ
മോയി �ോതടയോന്നും തിരടഞ്െുക്ോടത, സകല
ത്ിലും ദൈവടത് വിശ്വസിച്ുടകോണ്ട് നിങ്ങടള 
നയിക്ുവോന് അവഹനോെട് ആവശധ്ടപ്െുക. അങ്ങടന 
ടചയട്തോല് അവടറെ �ിതം അറിയുവോന് അതട് നിങ്ങ
ള്ക്ട് നല്കടപ്െും. അങ്ങടന നിങ്ങള് അവടറെ �ിതം 
പ്രവര്ത്ിക്ുവോന് തുെങ്ങുഹമ്പോള്, പ്രതികൂലങ്ങള് 
അപ്രതധ്ക്മോകും. എടന്തന്നോല് ദൈവത്ിടറെ വഴി 
നെത്ലിടറെ സ്വരം [അക്രോര്ത്ഥസ്വരമല്ല] ആതട്മോ
വിഹനോെും വചനഹത്ോെും ഏകതോനതയിലിരിക്ുന്നു 
[ഹയോജിപ്ിലിരിക്ുന്നു].

സതധ്ത്ിനു ഹവണ്ിയുള്ള ഏടതോരു ശുശ്ൂഷയും 
മ�ോരോജോവിടന ഹസവിക്ുന്നതിനുള്ള അവകോശ
മോക്ിത്ീര്ത്ുടകോണ്ട് അവനട് സട്ഹതോ്യോഗം 
അര്പ്ിക്ുന്നതിനുള്ള അവസരമോക്ിത്ീര്ക്ുക. 
എന്നുമോ്മല്ല, അതട് ഒരളവില് അവന് നിമിത്ം കഷം 
അനുഭവിക്ുന്നതിനും അനന്തരം ശുശ്ൂഷയട്ക്ു 
അഹ�ക്ിക്ോനുള്ള കോരണവും ആ അവസരങ്ങള് 
ൈുദ്ി�ൂര്വ്വം ഉ�ഹയോഗിക്ോനുള്ള കൃ�യട്ക്ുഹവ
ണ്ിയുള്ള അവസരവുമോക്ിത്ീര്ക്ുക. നമുക്ു 
ഹവണ്ി കര്ത്ോവട് പ്രോര്ത്ഥനയുടെ ഏഴു ഭോഗങ്ങള്, 
അഥവോ പ്രോര്ത്ഥനയുടെ ഏഴട് സവിഹശഷതകള് 

നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അവയില് 
ഒന്നുഹ�ോലും ഒഴിച്ുകൂെോനോ
വോത്വയോണട്. പ്രോര്ത്ഥന
യില് അതിടറെ വിശോലമോയ 
അര്ത്ഥത്ില് സംഹൈോധന, 
സട്തുതി, കൃതജ്തോ പ്രകോ
ശനം, ഏറ്ു�റച്ില്, യോചന, 
സംസര്ഗം, ഉറപ്ട് എന്നിവ 
ഉള്ടക്ോള്ളുന്നു.

നമ്മുടെ പ്രോര്ത്ഥന സോ
ധോരണയോയി സംഹൈോധ
നയിലൂടെ ആരംഭിക്ുന്നു. 

അതിലൂടെ നോം ദൈവടത് അടല്ലങ്ില് ഹയശുവിടന 
വിളിക്ുന്നു. സോധോരണയോയി സമര്പ്ിതര് �ിതോവി
ഹനോെോണട് പ്രോര്ത്ഥിക്ുന്നതട്. എന്നിരുന്നോലും, നമ്മുടെ 
കര്ത്ോവോയ ഹയശുവിടന അവര് പ്രോര്ത്ഥനയില് 
അഭിസംഹൈോധന ടചയ്ുന്നതും ഉചിതം തടന്നയോ
ണട് (2 ടതസ്. 3:5; ടവളി. 22:20). എങ്ങടനയോണട് പ്രോ
ര്ത്ഥനയില് ദൈവടത് സംഹൈോധന ടചഹയ്ണ്ടത
ന്നുള്ളതിനട് നമ്മുടെ കര്ത്ോവട് ഉത്മ നിര്ഹ്ദേശം 
നല്കിയിരിക്ുന്നു: "നഛിങ്ങള് പ്രയാര്തഛിക്കുദ്യാള് 
യെയാദല്ലണ്ട�്: പഛി�യാദവ...” (മത്ോ. 6:9; ലൂടക്ോ. 
11:2). നമ്മുടെ സ്വര്ഗീയ �ിതോവിടന ഇത്രത്ില് 
സംഹൈോധന ടചയ്ുന്നതട് അവനുമോയുള്ള നമ്മുടെ 
അെുത് ൈന്ത്ിടറെ സൂക്ട്മ ഹൈോധത്ിഹലക്ട് 
അതോയതട് അന്തര്ഹൈോധത്ിഹലക്ട് നടമ്മ ടകോണ്ു
ടചല്ല ുന്നു. അവഹനോെുള്ള എ് അമൂലധ്മോയ ൈന്
മോണട് ഇതട് നമുക്ട് പ്രൈോനം ടചയ്ുന്നതട്!

ദൈവഹമ, ഞങ്ങളുടെ മനസ്ട് നിന്നില് ഉറച്ുടകോ
ണ്ട്, �ൂര്ണ്ണ സമോധോനത്ില് ഞങ്ങടള കോക്ുവോന്  
ഹവണ്ി പ്രോര്ത്ഥിക്ോന് ഞങ്ങടള �ഠിപ്ിഹക്ണഹമ! 
സമോധോനം എന്നോല് മനസ്ിടറെയും �ൃൈയത്ിടറെ
യും സ്വസ്ഥമോയ ഒരവസ്ഥയോണട്. അസ്വോസ്ഥധ്ത്ില് 
നിഹന്നോ അടല്ലങ്ില് വധ്ോകുലതയില് നിഹന്നോ മുക്ത
മോയ �ൃൈയത്ിടറെയും മനസ്ിടറെയും സമോധോനം 
അടല്ലങ്ില് ശോന്തതയോണതട്. ശോന്തതയുടെയും സ്വ
സ്ഥതയുടെയും ഒരു അവസ്ഥയോണതട്. ക്ിസട്തുവിലൂ
ടെ നടമ്മ ദൈവത്ിങ്ഹലക്ട് അെുപ്ിക്ുന്നതിടറെയും 
അവഹനോെും അവടറെ പ്രവര്ത്ികഹളോെും ഹയോജിച്ു 
നില്ക്ുന്നതിടനപ്റ്ിയുള്ള നമ്മുടെ സുഹൈോധത്ി
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ടറെയും ഫലമോയി ഉണ്ോകുന്ന മനസ്ിടറെയും �ൃ
ൈയത്ിടറെയും സ്വസ്ഥതയോണട് ദൈവം നമുക്ു 
നല്കിയിട്ടുള്ള സമോധോനം.

ഇതില് ആൈധ്ടത് സംഗതി ക്ിസട്തുവിടറെ �ുണധ്
ത്ോല് നമ്മുടെ �ോ�ങ്ങള് ക്മിക്ടപ്ട്ടിരിക്ുന്നു 
എന്ന അറിവിനോല് ഉളവോകുന്ന സമോധോനമോണട്. 
ഇതട് നമുക്ട് ദൈവഹത്ോെട് സമോധോനം നല്കുന്നു 
(ഹറോമ. 5:1). ഇതട് പ്രഥമമോയി നമ്മുടെ �രീക്ോര്ത്ഥ 
നീതീകരണോവസ്ഥയില് ദകവരുന്നു. രണ്ോമടത് 
സംഗതി ദൈവത്ിടറെ ഇഷത്ിഹനോെുള്ള നമ്മുടെ 
ഹയോജിപ്ിടറെ ഹൈോധധ്ത്ോല് ഉളവോകുന്നതോണട്. 
ഇതട് നമുക്ട് ദൈവസമോധോനം നല്കുന്നു (ഫിലി. 
4:7). ഇതോകടട്ട നോം �ൂര്ണ്ണമോയും സ്വയത്ിടറെയും 
ഹലോകത്ിടറെയും ഇചട്ഛകടള തധ്ജിച്ുകളഞ്ട് 
ദൈവത്ിടറെ ഇഷത്ില് സംതൃ�ട്തമോയ വിശ്ോമം 
�ൂര്ണ്ണമോയും സ്വീകരിച് ഹശഷം നമ്മുടെ സമര്പ്ിത
മോയ അഥവോ വിശുദ്ീകരിച് അവസ്ഥയില് ദക
വരുന്നതോണട്. യോടതോരു അര്ത്ഥത്ിലും നമ്മുടെ 
�ൃൈയത്ില് നിന്നും മനസ്ില് നിന്നും അതിടന 
അകറ്ുവോന് ഒന്നിടനയും അനുവൈിക്രുതട്. മറിച്ട് 
ദൈവഹത്ോെും ദൈവത്ിലുമുള്ള സമോധോനത്ില് 
നടമ്മത്ടന്ന കോത്ുടകോള്ളുക.

ദൈവഹത്ോെട് സമോധോനമുള്ള അവസ്ഥയില് 
എത്ുക എന്നോല് ഒരുവന് ദൈവഹത്ോെട് അനുര
ജ്നത്ിടലത്ുക എന്നോണട് അര്ത്ഥം. ഇതട് ൈുഷട്പ്ര
വര്ത്ികള് മൂലം മുമ്പട് മനസ്ുടകോണ്ട് ദൈവഹത്ോെട്  
അകന്നിരുന്നതോയി സൂചിപ്ിക്ുന്നു (ടകോടലോ. 1:21). 
അങ്ങടനടയങ്ില് ദൈവഹത്ോെുള്ള ഈ ഹവര്�ോെട് 
�ഴയ കോലത്ിടല ഒരു സംഭവമോടണന്നും �ോ�
ത്ില് നിന്നും �ിന്തിരിഞ്ട് നീതിയുടെ �ോതയില് 
നെക്ുന്നതിടന അഹന്വഷിക്ുന്നതിനോല് ഈ ഹവര്�ോെട് 
അനുഷട്ഠിച്വന് ഇഹപ്ോള് ദൈവഹത്ോെട് ഐകധ്
ത്ിലിരിക്ുന്നുടവന്നുമോണട് അര്ത്ഥമോക്ുന്നതട്. 
ഇതട് വിശ്വോസത്ിടറെ ഒരു �െിയോണട്. ഇഹതോെുകൂ
െി ജീവിതത്ിടറെ നവീകരണം ഉണ്ോകുന്നു. ഈ 
�െിഹയോളടമത്ി �രീക്ോര്ത്ഥ നീതീകരണം പ്രോ�ി
ച്വഹരോടെോത്ട് ഞങ്ങള് സഹന്തോഷിക്ുന്നു. ദൈവ
ത്ിടറെ സൗന്ദരധ്ഹമോ, അവഹനോെുള്ള സമോധോനത്ിടറെ 
ആകര്ഷകത്വഹമോ ൈര്ശിക്ോന് കഴിയോത് വിധം ഈ 
ഹലോകത്ിടറെ പ്രഭുവോയ (2 ടകോരി. 4:4) സോത്ോന് 

കുരുെോക്ിയിരിക്ുന്ന മനുഷധ്രോശിക്ിെയില് �ോ�
ത്ിടറെ കനിയുടെ കയട്പ്ട് അറിഞ്വരുടെ ഇെയില് 
നിന്നും ഹനട്ടത്ിടറെ ഈ സ്ഥോനത്ട് അവര് എത്ി
യതില് ഞങ്ങള് സഹന്തോഷിക്ുന്നു.

നമുക്ട് ഹയശുവിടന മോതൃകയോടയെുത്ട്, അവടന 
അനുകരിക്ോം. �ിടന്ന അവടനക്ുറിച്ുള്ള സ്വര്ഗീയ 
�ിതോവിടറെ ഇഷമോയി കണ്ട് അവന് വചനടത് 
അനുസരിച്തുഹ�ോടല നമുക്ും ആ വചനടത് 
അനുസരിച്ട് അവടന അനുഗമിക്ോം. അവടറെ ജീവി
തത്ിടല എല്ലോ സോ�ചരധ്ങ്ങളിലും അവന് ദൈവ
ത്ിടറെ നല്ല വചനടത് അനുസരിക്ുകയും തന്നി
മിത്ം സ്വഭോവരൂ�വതട്ക്രണത്ില് ദൈഹവഷം 
നിറഹവറ്ുവോന് അവനു സോധിക്ുകയും ടചയട്തു. 
പ്രഹതധ്കിച്ട്, തടറെ സ്വോര്ത്ഥ�രിതധ്ോഗത്ിടറെയും 
ക്ൂശട് വ�ിക്ലിടറെയും കൂട്ടത്ില് അവന് ദൈ
വത്ിടറെ �രിശുദ്ോതട്മോവിനോല് ജ്ോനം, ശക്തി, 
നീതി, സട്ഹന�ം എന്നിവ വളര്ത്ിടയെുക്ുകയും 
ടചയട്തു. മനടസ്ോരുക്ഹത്ോടെ, നമുക്ട് ലഭധ്മോയ 
വചനത്ിടറെ എല്ലോ ഭോഗങ്ങഹളോെും �ൃൈയ�ൂര്വ്വമോയ 
അനുസരണം കോണിച്ുടകോണ്ട് നോം അവടന അനു
ഗമിക്ണം. ലക്ധ്ത്ിലും ചിന്തയിലും വോക്ിലും 
പ്രവര്ത്ിയിലും അവടന അനുകരിച്ുടകോണ്ട് അവന് 
ടചയട്തതുഹ�ോടല ടചയ്ുകയും, നമ്മുടെ സ്ഥോന
ത്ട് അവനോയിരുന്നുടവങ്ില് വചനം �റയുന്നതു
ഹ�ോടല അവന് എപ്രകോരം ടചയ്ുമോയിരുന്നുഹവോ 
അതുഹ�ോടല നോമും ടചയ്ുവോനും ശ്മിക്ണം.

നമ്മുടെ പ്രോര്ത്ഥനോ ജീവിതത്ിലും സ്വയ�രി
ഹശോധനയിലും ജോഗരണത്ിലും നോം ഹയശുവിടന 
അനുഗമിഹക്ണം. അവന് തടറെ സ്വഭോവങ്ങളും ഉഹ്ദേ
ശധ്ലക്ധ്ങ്ങളും ചിന്തകളും വോക്ുകളും പ്രവര്ത്ി
കളും ചുറ്ു�ോെുകളും സ്വോധീനങ്ങളും സൂക്ട്മമോയി 
�രിഹശോധിച്തുഹ�ോടല നമുക്ു നമ്മുടെ സ്വഭോവടത്
യും ഉഹ്ദേശധ്ലക്ധ്ങ്ങടളയും ചിന്തകടളയും വോക്ു
കടളയും പ്രവര്ത്ികടളയും ചുറ്ു�ോെുകടളയും 
സ്വോധീനങ്ങടളയും �രിഹശോധിക്ോം. സമര്പ്ിതനോയ 
ദ�തലിഹനോെട് ദൈവം എന്തോണട് ആവശധ്ടപ്െുക? 
എന്ന ഹചോൈധ്ം ഉന്നയിക്ുവോന് പ്രോ�ട്തമോയ ഒരു 
സമയമോണിതട്. നമ്മുടെ എല്ലോ വികോരങ്ങളും അവഹനോ
െുള്ള നമ്മുടെ സട്ഹന�ടത്യും നല്ല ഇചട്ഛടയയും 
�ിന്തുണയട്ക്ുന്നുടവന്നോണട് ഇതട് അര്ത്ഥമോക്ുന്ന
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തട്. എന്നു മോ്മല്ല, നമുക്ട് അവ
ഹനോെുള്ള സട്ഹന�ത്ില് നിന്നോണട് 
ഇവ പ്രവര്ത്ിക്ുന്നതട് എന്നുമോണട് 
ഞങ്ങളുടെ ഉത്രം.

നോം നമുക്ുള്ള തുചട്ഛമോയ
ടതല്ലോം സമര്പ്ണം ടചയട്തഹപ്ോ
ള് സ്വയത്ിനും ഹലോകത്ിനും 
മരിച്ു ദൈവത്ിനോയി ജീവിച്ു 
ടകോള്ളോടമന്നു സമ്മതിച്ു അഥവോ 
മടറ്ോരു അര്ത്ഥത്ില് �റഞ്ോ
ല് സ്വന്തഇഷവും ഹലോകത്ിടറെ 
ഇഷവും തധ്ജിച്ട് എല്ലോ കോരധ്ങ്ങ
ളിലും ദൈഹവഷം സ്വീകരിച്ു ടകോള്ളോടമന്നു നോം 
സമ്മതിച് .ു അനോയോസവും സഹന്തോഷകരവും തൃ�ട്തി
കരവും �ുഹരോഗമന�രവും ഹപ്രോത്ോ�ജനകവും 
ഫലവത്ും ആഹ്ോൈകരവുമോയ അവസ്ഥകളില് 
മോ്ം അനുഷട്ഠിക്ുന്ന ഒന്നല്ല സമര്പ്ണം. മറിച്ട് 
ഈ അവസ്ഥകളുടെ ഹനര് വി�രീതമോയ കഠിനവും 
അഹരോചകവും അതൃ�ട്തികരവും പ്രതികൂലവും നി
രുത്ോ��രവും വധ്സനകവുമോയ അവസ്ഥകളിലും 
നോം ഇതട് �ോലിക്ണം. അനുകൂല സോ�ചരധ്ങ്ങളില് 
ഒരുവടറെ സമര്പ്ണം കോത്ു സൂക്ിക്ുവോന് വളടര 
എളുപ്മോയിരിക്ും, എന്നോല് പ്രതികൂല സോ�ചരധ്
ങ്ങളില് അതട് കഠിനമോണട്. എന്നിരുന്നോലും ഒഴിവോ
ക്ോനോകോത് കഠിനമോയ സന്ദര്ഭങ്ങളുടെ നെുവിലും 
നോം സമര്പ്ണം കോത്ുസൂക്ിക്ണം. പ്രതികൂലമോ
യതും ഒഴിവോക്ോനോവോത്തുമോയ സന്ദര്ഭങ്ങളിലും 
നമ്മുടെ സമര്പ്ണം നിലനിര്ത്ുന്നതട് �രിതധ്ോഗടത് 
�രിഹ�ോഷിപ്ിക്ുകയും �രിതധ്ോഗത്ിടറെ കൃ�ടയ 
സോധധ്മോക്ുകയും സമ്പുഷമോക്ുകയും ടചയ്ുന്നു.

നമ്മുടെ സമര്പ്ണ അവസ്ഥയില് നോം മുഹന്നോട്ടു 
നീങ്ങുഹമ്പോള് ഈ അവകോശം ടചലവുള്ളതോടണന്നു 
നമുക്ു മനസ്ിലോക്ുവോന് കഴിയും! ലൂടക്ോ. 14:27,33: 
“�യറെ ക്രൂശ് എടുത്തുയകയാണ്ട് എയറെ പഛിന്നയായെ വരയാ
ത്വനടം എയറെ ശഛിക്്യനയാെഛിരഛിപ്യാന് കഴഛികെഛില്ല”. 
“ആയരങ്ഛിലുടം �നഛിക്കുള്ളയ�യായക്കയടം വഛിട്ടു പഛിരഛിയ
ന്നഛില്ല എങ്ഛില് അവന എയറെ ശഛിക്്യനയാെഛിരഛിപ്യാന് 
കഴഛികെഛില്ല”. ക്ൂശട് എന്തിടനയോണട് സൂചിപ്ിക്ു
ന്നടതന്നും ഹയശു വധ്ക്തമോയി വിശൈീകരിക്ുന്നു. 
അവടറെ ശിക്ധ്ന്ോര് ആരുതടന്ന ആയോലും ഹലേശ

ങ്ങള് സ�ിഹക്ണ്ി വരും. ഇതോണട് 
ക്ൂശട്. ഈ വചനങ്ങള് ശ്ദ്ഹയോെു 
കൂെി വോയിക്ുഹമ്പോള്, ഹകവലം 
ക്ൂശട് എെുത്ോല് മോ്ം ഹ�ോരോ നോം 
അതിടന മരണ�രധ്ന്തം വ�ിഹക്ണം 
എന്നുകൂെി കോണോന് സോധിക്ുന്നു. 
സമര്പ്ിതനോയ ഒരുവന് ക്ിസട്തു
വിഹനോെട് അെുക്ും ഹതോറും യഹ�ോ
വയുമോയുള്ള അെുപ്ം കൂെുകയും 
അവടറെ പ്രീതി അഹന്വഷിക്ുവോന് 
അതട് സ�ോയിക്ുകയും ടചയ്ുന്നു.

നോം എന്തു തിന്നോലും എന്തു കുെി
ച്ോലും എന്തു ടചയട്തോലും ദൈവമ�ത്്വത്ിനോയി 
ടചഹയ്ണ്തോടണന്നു 1 ടകോരി. 10:31ല് അടപ്ോസട്തല
ന് �റയുന്നു. ടചറിയ കോരധ്ങ്ങളിലുള്ള വിശ്വസട്തത 
�ലഹപ്ോഴും അവഗണിക്ടപ്െുവോനും അനുചിതമോ
യി കോണുവോനും സോധധ്തയുള്ളതോണട്. എന്നോല് 
“അതധ്ലട്�ത്ില് വിശ്വസട്തനോയവന് അധികത്ിലും 
വിശ്വസട്തന്” എന്നട് നമ്മുടെ കര്ത്ോവട് നടമ്മ ഓര്മ്മ
ടപ്െുത്ുന്നു (ലൂടക്ോ. 16:10). നോം എന്തട് ചിന്തിച്ോലും 
�റഞ്ോലും പ്രവര്ത്ിച്ോലും നോം നഹമ്മോെു തടന്ന 
ഹചോൈിക്ണം, ഞോന് ഇങ്ങടന ചിന്തിക്ുവോനോഹണോ, 
�റയുവോനോഹണോ, പ്രവര്ത്ിക്ുവോനോഹണോ കര്ത്ോ
വട് ആഗ്ര�ിക്ുന്നതട്? ഇതട് അവടറെ മ�ത്വത്ിനട് 
ഉതകുഹമോ? ദൈവം വസിക്ുന്നതോയ നമ്മുടെ ഈ 
ശരീരടത് �രി�ോലിക്ുന്നതിനട് ഈ ചിന്ത പ്രഹയോ
ജനടപ്െുന്നു. ഈ വിഷയത്ില് വി. �ൗടലോസിടറെ 
മ�ത്ോയ ഉ�ഹൈശടമടന്തന്നട് നമുക്ട് ശ്ദ്ിക്ോം.

ഈ വിഷയത്ില് �രിഗണന ആവശധ്ടപ്െുന്ന 
�ല തിരുടവഴുത്ുകളുള്ളതില് ഒന്നോണട് ഹയോശു. 
24:15, “ആയര ദസവഛിക്കുടം എന്നു ഇന്നു �ഛിരയഞെടുത്തു 
യകയാള്വഛിന്. ഞയാനടം എയറെ കുടുടംബവുദമയാ, ഞങ്ങള് 
െദഹയാവയെ ദസവഛിക്കുടം”. ഇവിടെ യിസ്ോഹയല് മക്ള് 
ഹയോര്്ദേോന് കെന്നിരുന്നു. ഹമോശ മരണമെയുകയും 
ഹയോശുവ അവരുടെ നോയകനോവുകയും ടചയട്തു. 
ഹയോശുവ ഈ ഹവൈവോകധ്ത്ിടല വോക്ുകള് സംസോ
രിക്ുഹമ്പോള് അവര്ക്ട് പ്രഹതധ്കമോയും യോടതോരു 
ൈുദ്ിമുട്ടും ആ സമയത്ട് ഉണ്ോയിരുന്നില്ല. ദൈവ
ഹത്ോെു വിശ്വസട്തരോയി തുെരുഹമോ, അഹതോ കനോനില് 
ജീവിക്ുന്ന ജനങ്ങളുടെ വിഗ്ര�ോരോധനയോല് സ്വോ
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ധീനിക്ടപ്ട്ടു ഹ�ോകുഹമോ എന്നതില് ഒരു തീരുമോനം 
അവര് എെുക്ുന്നതട് ഉചിതമോയിരുന്നുടവന്നട് അവനു 
ഹതോന്നി. ഹയോശുവ അവടര വിളിച്ു കൂട്ടി, അവര് 
കുടറ നോളുകളോയി അനുഭവിച്ുഹ�ോന്ന ദൈവിക 
അനുഗ്ര�ങ്ങടളയും കൃ�കടളയും അവഹരോെട് വി
സട്തരിച്ു �റഞ്ു. �ിടന്ന അവന് ഈ ഹവൈവോകധ്
ത്ില് ഉദ്രിക്ുന്നതോയ മ�ത്ും ഹശ്ഷട്ഠവുമോയ 
തീവ്രഭോവടത് സ്വയം പ്രകെിപ്ിച്ു.

അതിനോല് കഴിഞ്കോലത്ട് ദൈവം തടന്ന അനു
ഗ്ര�ിക്ുകയും നയിക്ുകയും ആശ്വസിപ്ിക്ുകയും 
ടചയ്ുകയോയിരുന്നുടവന്നു തിരിച്റിയുന്ന ക്ിസട്തധ്ോ
നി ഇന്നു തടറെ ജീവിതത്ിടറെ ഗതിടയ സംൈന്ിച്ട് 
�ൂര്ണ്ണമോയതും മോതൃകോനുസരണവുമോയ തീരുമോ
നത്ില് എത്ിഹച്രണം. മോതൃകോനുസരണമോയ 
തീരുമോനത്ിടലത്ിഹച്രുന്നതോയ പ്രവര്ത്ി സ്വഭോവ
രൂ�ീകരണത്ിനു മ�ത്ോയ അനുഗ്ര�വും വലിയ 
സ�ോയവുമോണട്. ഏടതോരു സമയത്ുമുള്ള ഏതു 
ഹചോൈധ്ത്ിനും വിഹവക�രമോയ ഒരു തീരുമോനത്ി
ടലത്ുന്നതട് നമ്മുടെ മനസ്ിടനയും സ്വഭോവടത്യും 
ൈൃഢീകരിക്ുന്നതിനു സ�ോയകമോവുകയും മറ്ു 
വിധത്ിലുള്ള അെുത് �രിഹശോധനക്ോയി കൂെുത
ലോയി നടമ്മ ഒരുക്ുകയും ടചയ്ുന്നു.

ക്ിസട്തധ്ോനി ടചയ്ുന്നതോയ സമ്പൂര്ണ്ണ സമര്പ്
ണത്ോല് മോ്ം ഒന്നും ഹനെുവോന് നമുക്ട് കഴിയു
കയില്ല എന്നും ഹവഗത്ില് തീരുമോനടമെുഹക്ണ്
തിനു മനസ്ിടന പ്രോ�ട്തമോക്ുന്ന ഒരു മോനൈണ്ം 
ആവശധ്മോണട് എന്നും ഈ മോനൈണ്ം ദൈവത്ിടറെ 
ഇഷം ആയിരിക്ണടമന്നും ഏതു വിഷയത്ിലും 
ദൈവ�ിതം ഇന്നടതന്നട് അറിയുവോന് യോടതോരു 
കോലവിളംൈവുമില്ലോടത ഇതിനോല് സോധിക്ുക
യും ടചയ്ുടമന്നുമുള്ള വസട്തുത ഇതിനോല് നമുക്ട് 
മനസ്ിലോക്ോന് സോധിക്ും. അതുകൂെോടത, എല്ലോ 
കോരധ്ങ്ങളിലും ദൈവ�ിതം ടചയ്ുടമന്ന നമ്മുടെ 
ൈൃഢനിശ്ചയമോകുന്ന സമര്പ്ണടത് നോം ഊട്ടി ഉറ
പ്ിക്ണം. അങ്ങടന മറ്ുള്ളവരുടെ മുന്�ില് അതട് 
സട്�ഷമോക്ുക എന്നുളളതട് വളടര അനുഹയോജധ്മോയ 
ഒരു കോരധ്മോണട്. �ടക് അടതോരു �ുതിയ ഹനര്ച്
യോയിട്ടോയിരിക്രുതട്. മറിച്ട്, നോം മുന്നഹമ ടചയട്ത 
സമര്പ്ണ ഹനര്ച്യുടെ �ുതുക്ടപ്ട്ട ഒരു സ്വീകോ
രധ്മോയി ഹവണം ഇരിക്ുവോന് (ഹറോമ. 12:1).

ഹയശുവിടന അനുകരിക്ുന്നതിനുള്ള ഏഴു 
വഴികടള �രിഹശോധിക്ുന്നതിടറെ അെിസ്ഥോനമോയി 
നമുക്ട് എടഫ. 5:1 ഉ�ഹയോഗിക്ോം: “ആകെയാല് പ്രഛിെ 
മക്കള് എന്നദപയായെ ദേവയത് അനകരഛിപ്ഛിന്”. 
“ദേവടം ഉണ്ട് [ജീവിക്ുന്നു] എന്നുടം �യന്ന അദന്വ
ഷഛിക്കുന്നവര്ക്കു പ്ര�ഛിഫെടം യകയാടുക്കുന്നു എന്നുടം” 
(എബ്ോ. 11:6) വിശ്വസിക്ുന്നവരും, പ്രഹതധ്കമോയി 
സമര്പ്ണത്ിലൂടെ ക്ിസട്തുവിടറെ ശിക്ധ്ന്ോരോയി 
തീര്ന്നിട്ടട് ദൈവടത് അഭിനന്ദിക്ുകയും അനുകരി
ക്ുകയും ടചഹയ്ണ്വര് തീരുമോനങ്ങള് എെുക്ു
ന്നതില് ദൈവ�ിതം എടന്തന്നു മനസ്ിലോക്ുന്ന
തിനുള്ള ഏറ്വും നല്ല മോര്ഗം അവടറെ ജ്ോനവും 
നീതിയും സട്ഹന�വും ശക്തിയുമോകുന്ന (ആതട്മ 
നിയന്ത്രണവും പ്രസോധകരമോയ സ�ിഷട്ണുതയും) 
അവടറെ മ�ത്ും ഹശ്ഷട്ഠവുമോയ സ്വഭോവഗുണങ്ങ
ടള അനുകരിക്ുവോന് കഴിയുന്ന വിധം ദൈവടത് 
അറിയുക എന്നുള്ളതോണട്. “ഞങ്ങളുയെ കര്ത്യാവയാെ 
െദഹയാദവ, നഛിയറെ നയാമടം ഭൂമഛിെഛിയെയായക്കയടം എരെ 
ദരേഷ്ഠമയാെഛിരഛിക്കുന്നു” എന്നുള്ള സങ്ീ. 8:1 ടല മഹനോ�
രമോയ വചനങ്ങള് പ്രകെിപ്ിച്ിരിക്ുന്നതില് നിന്നും 
ൈോവീൈിനും അത്രം ചിന്തയുണ്ോയിരുന്നുടവന്നു 
കോണോം. സമര്പ്ിതരോയ മക്ള് എന്ന നിലയില് �ി
തോവിടറെയും �ു്ടറെയും സ്വഭോവസോൈൃശധ്ത്ില് 
ആകുവോന് കഴിയണം. എടന്തന്നോല് നോമം എന്ന 
�ൈത്ിടറെ ഒരര്ത്ഥം സ്വഭോവം എന്നോണട്.

ദൈവത്ിടറെ സ്വഭോവ സവിഹശഷതകളുടെ അഹത 
�തിപ്ോയ ഹയശുക്ിസട്തുവിടറെ സ്വഭോവ സവിഹശ
ഷതകടളക്ുറിച്ോണട് തിരുടവഴുത്ുകള് നഹമ്മോെു 
�റഞ്ു തരുന്നതട്. അവന് �ിതോവിടറെ സ്വഭോവ
ത്ിടറെ പ്രതിശ്ചോയയോണട് (ടകോടലോ. 1:15; എബ്ോ. 
1:3). അങ്ങടന ക്ിസട്തുവിടറെ സ്വഭോവം അനുകരി
ക്ുഹമ്പോള് നോം ദൈവത്ിടറെ സ്വഭോവമോണട് യഥോ
ര്ത്ഥത്ില് അനുകരിക്ുന്നതട്. എടന്തന്നോല് അവന് 
ദൈവത്ിടറെ സ്വഭോവടത് നമുക്ട് പ്രകോശിപ്ിച്ു 
തന്നിരിക്ുന്നു. “ഒരുവന് എയറെ പഛിന്നയായെ വരുവയാന് 
ഇച്ഛിച്ചയാല് �യന്നത്യാന് �്യജഛിച്ച് �യറെ ക്രൂയശടുത്് 
എയന്ന അനഗമഛിക്കയടെ” (മത്ോ. 16:24) എന്നു ഹയശു 
തടറെ ശിഷധ്ന്ോഹരോെു �റഞ്ിട്ടിഹല്ല. ഹയശുവിടന 
ഇങ്ങടന അനുഗമിക്ുക എന്നോല് അവടന നോം 
മോതൃകയോയി സ്വീകരിച്ട് അവടന അനുഗമിക്ുക 
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എന്നോണട്.
ദൈവടത്ക്ുറിച്ും, ആതട്മോ

വിടനക്ുറിച്ും, ദൈൈിളിടന
ക്ുറിച്ും, മറുവിലടയക്ുറി
ച്ും, നീതീകരണടത്ക്ുറിച്ും, 
വിശുദ്ീകരണടത്ക്ുറിച്ും, 
വീടണ്െുപ്ിടനക്ുറിച്ും, രോ
ജധ്ടത്ക്ുറിച്ും കര്ത്ോവട് 
വിചിന്തനം ടചയട്തതുഹ�ോടല 
ചിന്തിച്ട് ദൈവവചനടത് ധധ്ോ
നിക്ുന്നതിലൂടെ കര്ത്ോവിടന 
അനുകരിക്ുന്നതിലുള്ള പ്രഹയോ
ജനടത്ക്ുറിച്ട് നോം ആൈധ്മോയി 
�രധ്ോഹലോചിക്ുന്നു.

ഹയശു ദൈവത്ിടറെ നന്
നിറഞ് വചനങ്ങടള അനു
സരിച്ുടകോണ്ട് സ്വഭോവരൂ�വ
തട്ക്രണത്ിലൂടെ ദൈഹവഷം 
നിറഹവറ്ുവോന് പ്രോ�ട്തനോയതുഹ�ോടല പ്രഹതധ്കമോയി 
തടറെ സ്വോര്ത്ഥ�രിതധ്ോഗത്ിടറെയും ക്ൂശുവ�ിക്ലി
ടറെയും നെുവിലും ദൈവത്ിടറെ �രിശുദ്ോതട്മോവില് 
ജ്ോനം, നീതി, ശക്തി, സട്ഹന�ം എന്നിവ വളര്ത്ി 
എെുത്തുഹ�ോടല ഹയശുവിടന അനുകരിക്ുക 
എന്നുള്ളതോണട് നമ്മുടെ രണ്ോമടത് അവകോശം. 
നടമ്മക്ുറിക്ുന്ന വചനത്ിടറെ എല്ലോ ഭോഗങ്ങഹളോ
െും �ൃൈയംഗമമോയ അനുസരണം കോണിച്ുടകോണ്ട് 
നടമ്മ വിട്ടുടകോെുത്ട് ലക്ധ്ത്ിലും ചിന്തയിലും 
വോക്ിലും പ്രവര്ത്ിയിലും അവടന അനുകരിക്ണം. 
അങ്ങടന അവടന നോം അനുഗമിക്ണം. അവന് 
ടചയട്തതുഹ�ോടല തടന്ന ടചയ്ണം!

ഹയശു ടചയട്തതുഹ�ോടല ശുശ്ൂഷ ടചയ്ിപ്ോനല്ല 
ശുശ്ൂഷിപ്ോനും ദൈവത്ിടറെ �ദ്തിക്ുഹവണ്ി 
തടറെ ജീവന് അര്പ്ിക്ുവോനും ആണട് എന്നുള്ള
തിലൂടെ ഹയശുവിടന അനുകരിക്ുക എന്നതോണട് 
നമ്മുടെ മൂന്നോമടത് അവകോശം. അതുതടന്നയോണട് 
അവന് ടചയട്തതട് (മത്ോ. 20:28). അവടറെ അെുക്
ല് വന്ന എല്ലോ ഹകള്ക്ുന്ന ടചവി ഉള്ളവര്ക്ും, 
വിറയട്ക്ുന്ന �ൃൈയമുള്ളവര്ക്ും എല്ലോ സമയ
ത്ും, എല്ലോ അവസരങ്ങളിലും ദൈവവചനടത് 
സോക്ീകരിച്ു. അവന് ഇതട് തടറെ സമയത്ിലും 

അസമയത്ിലും, സ്വസ്ഥതയി
ലും ദവഷമധ്ത്ിലും, രോ്ിയും 
�കലും, സു�ൃത്ിനും ശ്ുവി
നും, ടചറുപ്ക്ോര്ക്ും വൃദ്ന്ോ
ര്ക്ും, ധനവോനും ൈരിദ്രനും, വലി
യവനും ടചറിയവനും ടചയട്തു 
ടകോെുത്ു.

ഹയശുവിടന അനുകരിക്ുവോ
നുള്ള നോലോമടത് അവകോശം 
സ്വയ�രിഹശോധനയിലും ജോഗര
ണത്ിലുമോണട്. അവന് തടറെ 
സ്വഭോവവും ,  ഉഹ്ദേശധ്ങ്ങളും , 
ചിന്തകളും, വോക്ുകളും, പ്ര
വര്ത്ികളും, ചുറ്ു�ോെുകളും, 
സ്വോധീനങ്ങളും സൂക്ട്മ �രി
ഹശോധന നെത്ിയതുഹ�ോടല 
നമുക്ട് നമ്മുടെ സ്വഭോവങ്ങളും, 
ഉഹ്ദേശധ്ങ്ങളും, ചിന്തകളും, വോ

ക്ുകളും, പ്രവര്ത്ികളും, ചുറ്ു�ോെുകളും, സ്വോ
ധീനങ്ങളും �രിഹശോധിക്ോം. അവന് തടന്നതടന്ന 
ൈുഷതയില് നിന്നു കോത്ുടകോണ്ട് സ്വഭോവത്ിലും 
ഉഹ്ദേശധ്ത്ിലും ചിന്തയിലും വോക്ിലും പ്രവര്ത്ി
യിലും തടന്നത്ടന്ന നിയന്ത്രിച്തുഹ�ോടല നമുക്ും 
നടമ്മ ൈുഷതയില് നിന്നും കോത്ട് സ്വഭോവത്ിലും 
ഉഹ്ദേശധ്ത്ിലും ചിന്തയിലും വോക്ിലും പ്രവര്ത്ി
യിലും നിയന്ത്രിക്ോം. ഇതട് വിശ്വസട്തതഹയോടെ നോം 
ടചയ്ുന്നുടവങ്ില്, ഇവടയ സൂക്ട്മ �രിഹശോധന 
ടചയ്ുന്നതില് �രോജയടപ്ട്ടട് അതുവഴി �ിശോചി
ടറെയും ഹലോകത്ിടറെയും ജ്ത്ിടറെയും ആക്
മണത്ില് നിന്നും സംരക്ിക്ടപ്െോടത സ്വന്ത 
സ്ഥിരത വിട്ടു വീണു ഹ�ോയവടരഹപ്ോടല സ്ഥിരത 
വിട്ടു വീണു ഹ�ോകോടത നടമ്മ അതു നിലനിര്ത്ും. 
നോം നമ്മുടെ സമര്പ്ണത്ില് ഉത്ോ�മുള്ളവരും 
കര്ത്ോവിഹനോെു ഹചര്ന്നും ജീവിക്ുകയോടണങ്ില് 
നമുക്ട് ഇത്രം സ്വയ�രിഹശോധനയും ജോഗരണവും 
ടചയ്ോന് കഴിയും.

ഹയശുവിടന അനുകരിക്ുന്നതിടല നമ്മുടെ 
അഞ്ോമടത് അവകോശം നമ്മുടെ പ്രോര്ത്ഥനോ ജീ
വിതത്ില് അവടന അനുകരിക്ുക എന്നതോണട്. 
�ൂര്ണ്ണനോയിരുന്നുടവങ്ില് തടന്നയും കൃ�ോസന
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ത്ിന് മുന്�ില് അധിക സമയം ചിലവഴിക്ുന്നതട് 
കൂടെക്ൂടെ അവനു ആവശധ്ടമന്നു ഹതോന്നിയിരുന്നു. 
നോമഹധയ യ�ൂൈ ജനതയുടെ അവിശ്വോസടത്ക്ു
റിച്ും യിസ്ോഹയലിനുള്ള ആതട്മോവിടനക്ുറിച്ും 
�രധ്ോഹലോചിച്ുംടകോണ്ട് (മത്ോ. 11:25,26) അവന് 
�ലഹപ്ോഴും രോ്ിമുഴുവനും പ്രോര്ത്ഥനയട്ക്ു ഹവണ്ി 
ചിലവഴിച്ു. കൂെോടത അവടറെ ഒറ്ുടകോെുക്ലിനു 
മുന്�ട് മോളികമുറിയിലും, ഗതസമനയിലും അതിനു 
ഹശഷം ക്ൂശില് ഹ�ോലും ഇതു നമുക്ട് കോണുവോന് 
സോധിക്ും. ൈിനംപ്രതി, മണിക്ൂര് ഹതോറും അവന് 
കൃ�ോസനത്ിനു അെുക്ല് വന്നു. അവിടെ അവന് 
സട്ഹന�വും, സ�തോ�വും, ജ്ോനവും, ൈലവും 
കടണ്ത്ി എന്നതട് നിസ്ംശയമോണട്.

ക്ിസട്തുവിടറെ പ്രഹതധ്ക സട്ഹന�ത്ില് വസിക്ു
ന്നതിനുള്ള പ്രതധ്ോശയോണട് ഹയശുവിടന അനുകരി
ക്ുന്നതിലുള്ള നമ്മുടെ ആറോമടത് അവകോശം. ഈ 
പ്രതധ്ോശയുടെ അെിസ്ഥോനം ദൈവവചനം തടന്ന. നോം 
നമ്മുടെ പ്രതധ്ോശടയ വിട്ടു ഹ�ോവുക എന്നോല് സര്വ്വ
വും വിട്ടുഹ�ോവുക എന്നോണട്. ഇഹപ്ോള് യഥോവിധി 
എപ്ിഫനി �ോളയ സമര്പ്ിതരിലും വരുവോനുള്ള 
തക്കോലത്ട് ഹലോകത്ിനും ലഭിഹക്ണ്തോയ ദൈ
വവചനത്ില് ഹചര്ക്ടപ്ട്ടിരുന്നതോയ മ�ോവലിയ 
അനുഗ്ര�ങ്ങഹളോെു കൂെിയ നധ്ോയവിധി മോനുഷിക 
�ോരമ്പരധ്ങ്ങളോല് വളടരക്ോലം നമ്മില് �ലരുടെ
യും മുന്നില് മറയട്ക്ടപ്െോന് അനുവൈിച്ു. എന്നോല് 
ദൈവഹത്ോെും അയല്ക്ോഹരോെും ശ്ുക്ഹളോെും 
�ോലിഹക്ണ് ൈിവധ്നിയമത്ിടറെ ഐകധ്തയില് ജീവി
ക്ുവോന് ആഗ്ര�ിക്ുന്നവരും സങ്ല്�ിക്ുന്നതിലും 
ഏറ്വും വലിയ മഹനോ�ര വസട്തുവോയ ഭൂമിയില് 
വരുവോനുള്ള ദൈവരോജധ്ടത് സഹന്തോഷഹത്ോെു 
കൂടെ ഹനോക്ി�ോര്ത്ട് അതിനോയി പ്രതധ്ോശിക്ുന്നവ
രുമോണട് യഥോര്ത്ഥ ക്ിസട്തധ്ോനികള്! ദൈൈിളിടറെ 
ഭോഷയില് വിശൈീകരിക്ുന്നതുഹ�ോടല “സകല ജോ
തികളുടെയും മഹനോ�ര വസട്തു വരികയും ടചയ്ും” 
(�ഗോ. 2:7).

ദൈവടത്യും ക്ിസട്തുവിടനയും പ്രസോൈിപ്ി
ക്ുക എന്നതിലുള്ള പ്രതധ്ോശ മറ്ുള്ളവടര അനുഗ്ര
�ിക്ുക എന്നതും അതുവഴി നോം ഇഹപ്ോഴുള്ളതും 
വരുവോനുള്ളതുമോയ നമ്മുടെ അനുഗ്ര�ങ്ങടള സ്വീ
കരിക്ുക എന്നതുമോണട്. അതട് അനുസരണത്ി

ടറെ ഒരു ഉഹ്ദേശധ്വുമോണട്. നമുക്ട് �ോലിക്ുവോനുള്ള 
ദൈൈിളിടല അഭധ്ര്ത്ഥനകളില് �ലഹപ്ോഴും ഇത്രം 
പ്രതധ്ോശയുടെ പ്രഹയോജനങ്ങടള അനുസരണത്ില് 
അെിസ്ഥോനടപ്െുത്ിയിരിക്ുന്നു. ഉെമ്പെിഹയോെു
ള്ള തങ്ങളുടെ അനുസരണം വധ്ക്തമോക്ുന്നതിനും 
�ുഹരോ�ിത രോജത്വത്ിടറെ പ്രതധ്ോശ യിസ്ോഹയലിനു 
നല്കിയിരുന്നു (�ുറ. 19:5,6). അനുസരണത്ിനു ഹപ്ര
രിപ്ിക്ുന്നതിനു ഹവണ്ി ശഹലോഹമോനട് ൈീര്�ോയുസ്ട് 
ഉറപ്ു നല്കുന്ന പ്രതധ്ോശ നല്കിയിരുന്നു (1 രോജോ. 
3:14). അനുസരണയുടെ ഹപ്രരണയോയി ദൈവകൃ
�ടയയും സതധ്ടത്യും ലഭിക്ുടമന്ന പ്രതധ്ോശ 
നല്കടപ്ട്ടിരിക്ുന്നു (സങ്ീ. 25:10). അനുസരണം മൂലം 
ഉളവോകുന്ന പ്രതധ്ോശയോണട് സമോധോനവും (സൈൃ. 
1:33). ഇപ്രകോരം തടന്ന സമൃദ്ിയുടെ പ്രതധ്ോശയും 
അനുസരണത്ിടറെ അംഗീകോരമോയോണട് വച്ിരിക്ു
ന്നതട് (ടയശ. 1:19) [PT ’80 p. 86].

ഹയശുവിടന അനുകരിക്ുന്നതിലുള്ള നമ്മുടെ 
ഏഴോമടത് അവകോശം അനുസരണമോണട്; അഹത, 
“അനസരഛിക്കുന്ന�് െയാഗയത്ക്കയാളുടം നല്ല�് ” (1 
ശമു. 15:22). മടറ്ോരോളുടെ ഇഷടത് ആതട്മോര്ത്ഥമോ
യി അംഗീകരിച്ട് അതട് നിര്വ്വ�ിക്ുക എന്നതോണട് 
അനുസരണം എന്നട് �റയോം. യഹ�ോവയുടെ ഇഷം 
നോം നിറഹവറ്ണം, അതട് നിറഹവറ്ടപ്െുഹമ്പോള്, അനു
സരണം അവിടെ ഉണ്ട്. ശരിയോയ അനുസരണത്ില് 
അനുസരിക്ുവോനുള്ള സന്നദ്ത അെങ്ങിയിരിക്ുന്ന .ു 
വിശുദ്ടരന്ന നിലയില് ദൈവത്ിടറെ സൈട്ഗുണങ്ങള് 
നമ്മില് ഉണ്ോക്ുവോന് നോം �ഠിക്ണം.

സമര്പ്ണം ടചയ്ുന്നതിഹനോെും അതു നിറഹവ
റ്ുന്നതിഹനോെും അനുസരണം വളടര അഗോധമോയി 
ൈന്ടപ്ട്ടിരിക്ുന്നു. എടന്തന്നോല് സമര്പ്ണടത്
യും അതിടറെ നിറഹവറ്ലിടനയും ഉളവോക്ുന്ന പ്ര
ഹതധ്കമോയ ഗുണവിഹശഷമോണട് അതട്. അതുഹ�ോടല 
അതട് നടമ്മ മോനസോന്തരത്ിഹലക്ും നീതിയുള്ള ഒരു 
ജീവിതം ജീവിക്ുന്നതിഹലക്ും നയിക്ുന്നു. മോ്വു
മല്ല എല്ലോ കൃ�ോവരങ്ങളിലും ഏറ്വും അെിസ്ഥോന
�രമോയവയില് ഒന്നട് ഇതു തടന്ന – വിശ്വസട്തതയോ
ണട് ഏറ്വും പ്രോധോനധ്മുള്ള ഒഹരടയോരു കൃ�ോവരം. 
അതുടകോണ്ോണട് ഒരുവന് ൈലി ടചയട്തിടല്ലങ്ില് 
കൂെിയും അനുസരണം എഹപ്ോഴും �രിശീലിക്ണ
ടമന്നു സൂചിപ്ിക്ുന്നതട്. അനുസരണമില്ലോടത ൈലി 
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സോദ്ധ്മോവുകയില്ല എങ്ില് സോ�ചരധ്ങ്ങടള കണക്ി
ടലെുത്ുടകോണ്ട് അനുസരണത്ിടറെ വഴിയിഹലക്ട് 
ൈലിടയ ടകോണ്ുവഹന്ന തീരു. മടറ്ോരു അര്ത്ഥത്ില് 
�റഞ്ോല് ൈലി ഉഹ�ക്ിച്ിട്ടോടണങ്ില് ഹ�ോലും 
നീതി നെപ്ോക്ടപ്െണം. ഉൈോ. മോനുഷികമോയി നമു
ക്ുള്ളടതല്ലോം മടറ്ോരോള്ക്ട് അവകോശടപ്െോന് 
തക്തോടണങ്ില്ഹപ്ോലും നീതിയുടെ കല്�നകടള 
വിട്ടുകളയുന്ന വിധത്ില് നോം അതട് ൈലി ടചയ്ണ
ടമന്നില്ല – എന്നു �റഞ്ോല് സ്വീകോരധ്മോയി ൈലി 
ടചയ്ുന്നതിനു മുന്�ട് നോം അനുസരിക്ണം.

�ൂര്ണ്ണനോയിരുന്ന അവന് �ിതോവിടറെ കൃ� 
അഹന്വഷിച്ു എങ്ില് ൈല�ീനതകളോല് ചുറ്ടപ്ട്ട 
നോം വളടര അധികം �രിശ്മിക്ണം എന്നുള്ളതട് 
ആവശധ്മോണട്. നമ്മുടെ �ോ�ങ്ങള്ക്ും ൈൗര്ൈലധ്
ങ്ങള്ക്ും ൈയ ലഭിക്ുന്നതിനും ആവശധ്മുള്ള ഏതു 
സമയത്ും കൃ� ലഭിഹക്ണ്തിനും ഇതു നമുക്ട് 
ആവശധ്മോണട്. ഈ അവകോശടത് പ്രഹയോജനടപ്െു
ത്ുന്നതിനോയി നടമ്മ ഹപ്രോത്ോ�ിപ്ിക്ുന്നതിനോയി 
�ിതോവിടറെ ശക്തിയും ക്ണവും വോഗട്ൈത്വും 
നമുക്ുണ്ട്. ഹയശുവിടറെ നോമത്ിലും �ുണധ്ത്ിലും 
നോം അര്പ്ിക്ുന്ന ഉചിതമോയ അഹ�ക്കള്ക്ു 
അവങ്ല് നിന്നുള്ള മറു�െികള് തടറെ കൃ�ഹയയും, 
ൈയഹയയും, സതധ്ഹത്യും അഹന്വഷിക്ുവോനുള്ള 
സ്ഥിരമോയ ഹപ്രോത്ോ�നമോണട്. ഹയശുവിടനഹപ്ോടല 
ദൈവത്ിടറെ വചനടത് നമ്മുടെ അഹ�ക്കടള 
നിയന്ത്രിക്ുവോനും നമ്മുടെ സമര്പ്ണത്ില് വിശ്വ
സട്തതഹയോടെ നിലനില്ക്ുവോനും അനുവൈിച്ുടകോ
ണ്ട് നിലവിലുള്ള പ്രോര്ത്ഥനയുടെ വധ്വസ്ഥകടള 
നിറഹവറ്ുകയോടണങ്ില് (ഹയോ�. 15:7) – നമ്മുടെ 
പ്രോര്ത്ഥനകള്ക്ട് ഉത്രം ലഭിക്ുന്നതിനട് നോം �ോ
്ീഭൂതരോകും. അതിനോല് സട്ഹതോ്ഹത്ോടെയും 
(ഫിലി. 4:6) വിശ്വോസത്ില് �ൂര്ണ്ണ ഉറഹപ്ോടെയും 
ആതട്മവിശ്വോസഹത്ോടെയും നമ്മുടെ സര്വ്വ കൃ�ോ
ലുവോയ സ്വര്ഗീയ �ിതോവിഹനോെട് അെുത്ുടചല്ലോം. 
അങ്ങടന ഉചിതമോയി അര്പ്ിക്ടപ്െുന്ന നമ്മുടെ പ്രോ
ര്ത്ഥനകള്ക്ട് ഉത്രം ലഭിക്ും. ഇപ്രകോരം ഇതിലും 
നോം ഹയശുവിടന അനുകരിക്ും.

ജീവിതത്ിലുെനീളം ൈിവധ്മോര്ഗനിര്ഹ്ദേശടത് �രി
ഹശോധിക്ുന്ന എല്ലോ മനസ്ിടനയും തൃ�ട്തിടപ്െുത്ു
വോന് ദൈവവചനത്ില് നിന്നുള്ള അഞ്ട് വചനങ്ങ

ടള അണിനിരത്ുന്നതിനുള്ള അവകോശം ഞങ്ങള് 
എെുക്ുന്നു. “നഛിയറെ എല്ലയാ വഴഛികളഛിലുടം അവയന 
നഛിനച്ചു യകയാള്ക, അവന് നഛിയറെ പയാ�കയള ദനയര
െയാക്കുടം” (സൈ .ൃ 3:6). “െദഹയാവ നഛിയന്ന എല്ലയാെ്ദപ്യാഴടം 
നെത്തുടം” (ടയശ. 58:11). "അവന് നയമെ ജീവപര്യന്ടം 
വഴഛിനെത്തുടം” (സങ്ീ. 48:14). “നഛിയറെ ആദെയാെനെയാല് 
നീ എയന്ന നെത്തുടം” (സങ്ീ. 73:24). “സൗമ്യ�യള്ള
വയര അവന് ന്യയാെത്ഛില് നെത്തുന്നു” (സങ്ീ. 25:9). 
നീതിയിലുള്ള ഈ വഴി നെത്ിപ്ട് ദൈവത്ിടറെ ഇഷം 
അറിയുന്നതിനുള്ള അവടറെ വഴിനെത്ലോയിരിക്ും. 
�ൂര്ണ്ണ അനുസരണത്ിലും ആതട്മസമര്പ്ണത്ിലും 
അവടന നോം ആൈരിക്ുഹമ്പോള് നോം നയിക്ടപ്ഹെ
ണ് �ോതയില് അവന് നടമ്മ അവടറെ ദക�ിെിച്ു 
നെത്ുകയും നമ്മുടെ യോ്യില് ഉെനീളം നമ്മുടെ 
കോലുകള്ക്ട് �ോത നിരപ്ോക്ുന്നവനോയ നമ്മുടെ 
നോയകടന മോ്ം �ിന്ടചല്ല ുവോന് നടമ്മ വിളിക്ു
കയും ടചയ്ുന്നു.

എപ്ിഫനി �ോളയ സമര്പ്ിതര് പ്രതധ്ോശയുള്ളവര് 
എന്ന നിലയില് നോം �രിശുദ്ോതട്മോവില് വളര്ച് 
പ്രോ�ിഹക്ണ്തിനും സ്വയ�രിഹശോധനയിലും, ജോ
ഗരണത്ിലും, പ്രോര്ത്ഥനയിലും ആ വചനത്ിനു 
സോക്ിയോയി അതിടറെ തത്്വങ്ങളില് ജീവിച്ുടകോ
ണ്ട് ഉചിതമോയ സ്വോര്ത്ഥ �രിതധ്ോഗത്ിലും, ഹലോ
ക�രിതധ്ോഗത്ിലും, വിശ്വസട്തരോയിരിക്ുകയും, 
സ്വോര്ത്ഥ�രിതധ്ോഗവും ഹലോക�രിതധ്ോഗവും സട്�
ഷമോക്ുകയും ഹവണം. നമ്മുടെ ക്ൂശട് വ�ിക്
ലിനിെയിലും അതട് �ോലിഹക്ണം. എടന്തന്നോല് 
സ�സ്ോബ്ദ ഹലോകം ദൈവവചനം �ഠിക്ുകയും, 
�രിശീലിക്ുകയും, �രസധ്മോക്ുകയും അഹതോടെോ
പ്ം സ്വയ�രിഹശോധനയും ജോഗരണവും പ്രോര്ത്ഥ
നയും നെത്ുന്നതട് വിശുദ്ിയിന് ട�രുവഴിയില് 
അനോയോസമോയ അവസ്ഥയിലോകുന്നു. എന്നോല് 
മരണ�രധ്ന്തം സമര്പ്ണം ടചയട്തിരിക്ുന്ന നോം ഈ 
കോരധ്ങ്ങള് ടചഹയ്ണ്തട് നമ്മുടെ ഇെുക്ു വഴിയിടല 
ക്ൂശട് വ�ിക്ലില് ഉള്ടപ്െുന്ന �രിഹശോധനകളുടെ 
നെുവിലോണട്. അങ്ങടന നോം വിശ്വസട്തരോയിരുന്നോല് 
ഏതല്ക്ോലം ദൈവപ്രീതിയോല് പ്രകോശിതമോവുക
യും അവന് നമുക്ട് നല്കിയിരിക്ുന്ന വോഗട്ൈത്ം 
ഹ�ോടല നമ്മുടെ ഭോവി ഹശോഭോ�ൂര്ണ്ണമോവുകയും 
ടചയ്ും.
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ദദവത്രിയറെ ഹവലക്കോര്ക്കുള്ള നരിര്ഹ്ദേശങ്ങള്
INSTRUCTIONS FOR GOD’S WORKMEN

“സ�്യവെനയത് ശരഛിെയാെഛി വഛിഭജഛിച്ചുയകയാണ്ട് െജ്ഛിപ്യാന് സടംഗ�ഛിെഛില്ലയാത് ദവെ 
ക്കയാരനയാെഛി ദേവത്ഛിന യകയാള്ളയാകുന്നവനയാെഛി നഛില്പ്യാന് പഠഛിക്ക” 2 �ഛിയമയാ. 2:15

സ്ഷോടവന്ന നിലയില് ദൈവത്ില് വിശ്വസിക്ുന്നുടവന്നു 
സട്�ഷമോക്ുന്നവരുടെയും പ്രഹതധ്കിച്ട് അവടന തങ്ങളുടെ 
�ിതോവോയി അംഗീകരിച്വരുടെയും മക്ടളന്ന നിലയില് 
അവനുമോയി വിലഹയറിയ ൈന്ം ഉടണ്ന്നു അവകോശടപ്െു
ന്നവരുടെയും ഏറ്വും �രഹമോന്നതമോയ ലക്ധ്മോയിരിക്ും 
ദൈവത്ിടറെ അംഗീകോരം ലഭിക്ുക എന്നതട്. അവടറെ 
ഇഷം അവരുടെ സര്വ്വപ്രധോനമോയ നിയമമോയിരിക്ും. 
അവടറെ ഇഷം ആരോഞ്ട് അതട് അറിയുന്നതും നിവര്ത്ി
ക്ുന്നതും അവരുടെ അവകോശമോയിരിക്ുന്നതിനോല്, അവ 
അവരുടെ ൈിനംപ്രതിയും നോഴികഹതോറുമുള്ള ആനന്ദത്ിടറെ 
ഭോഗമോയിരിക്ും. �ഠനവും മനനവും ആണിതട് അര്ത്ഥമോ
ക്ുന്നതട്. അതോയതട് ആഹലോചനോശൂനധ്മോയ വോയനയുടെ 
ടവറും ചെഹങ്ങോ അടല്ലങ്ില് ഉൈോസീനമോയ ആരോധനഹയോ 
അല്ല. അവടറെ ഇഷടത് �ഠിക്ുവോനുള്ള ലഭധ്മോയ സകല 
ഉ�ോധികളുടെയും ശ്ദ്ഹയോെു കൂെിയ ഉ�ഹയോഗമോണിതട്.

“സ�്യവെനയത് ശരഛിെയാെഛി വഛിഭജഛിച്ചുയകയാണ്ട് െജ്ഛി
പ്യാന് സടംഗ�ഛി ഇല്ലയാത് ദവെക്കയാരനയാെഛിരഛിക്കുക” എന്നു 
ഹപ്രോത്ോ�ിപ്ിച്ുടകോണ്ട് അടപ്ോസട്തലനോയ �ൗടലോസട് 
തിടമോടഥടയോസിനു ടകോെുക്ുന്ന ഒരു അനുശോസനമോണട് 
നമ്മുടെ ഹവൈഭോഗം. ദൈവവചനടത് ശരിയോയി വിഭജി
ക്ുവോനുള്ള കഴിവട് ദൈവവചനടത് �ഠിക്ുന്നതിലൂടെ 
സ്വോയത്മോക്ുവോന് കഴിയുടമന്നോണട് ഇതട് സൂചിപ്ിക്ുന്ന
തട്. ഹജധ്ോതിശോസട്്ടത്ക്ുറിച്ുള്ള സതധ്ത്ിനു നമുക്ു 
ചില അറിവുകള് നല്കുവോനോകുമോയിരിക്ോം. എന്നോല് 
ഹജധ്ോതിശോസട് ത്ിനു തങ്ങളുടെ മുഴു ജീവടനയും അര്പ്ി
ച് �ലരും ദൈവടത്ക്ുറിച്ുള്ള കോഴട്ചപ്ോെട് നഷടപ്ട്ടട് 
അവിശ്വോസികളും നിരീശ്വരവോൈികളും ആയിത്ീര്ന്നിട്ടു
ടണ്ന്നുള്ളതട് നമുക്ട് കോണുവോന് കഴിയുന്നു. ദൈവ വച
നത്ോല് നയിക്ടപ്െുന്നുടവങ്ില് ഏടതോരു നല്ല മഹതതര 
�ഠനവും നമുക്ട് സ�ോയകമോയിരിക്ോം. �ഹക് നോം 
അവടയ ദൈവത്ിടറെ ടവളിപ്ോെിടറെ കോഴട്ചപ്ോെില് നി
ന്നുടകോണ്ട് ഹനോക്ിക്ോണുകയും കണക്ിടലെുക്ുകയും 
സ്വീകരിക്ുകയും ടചയ്ണം.

ഹവലക്ോരന് എന്ന �ൈം ഒരുവന് ഹവലയില് ഏര്ടപ്
ട്ടിരിക്ുന്നതിടന ധ്വനിപ്ിക്ുന്നു. ക്ിസട്തധ്ോനികള് ആയിരി
ക്ുന്ന എല്ലോവര്ക്ും അടപ്ോസട്തലടറെ ഈ അനുശോസനം 
ൈോധകമോയിരിക്ുന്നു. നോം ദൈവത്ിടറെ ൈോസന്ോരോണട്, 
അവടറെ ഹവലക്ോരോണട്. ദൈവത്ിടറെ ഒരു മ�ത്ോയ 
നിര്മ്മോണഹവല �ുഹരോഗമിച്ുടകോണ്ിരിക്ുന്നു. അഹതോടെോ
പ്ം ചില സവിഹശഷതകള് ഇഹപ്ോഴും തുെര്ന്നു ഹ�ോരുന്നു. 
നിതധ്മോയ രോജധ്ത്ില് തങ്ങളുടെ സ്ഥോനം ഉറപ്ിഹക്ണ്തി
നു സുവിഹശഷ യുഗത്ിടല ദൈവജനടത് ഹലോകത്ില് 
നിന്നും വിളിച്ു ഹവര്തിരിക്ുന്ന കോരധ്മോണതട് (2 �ട്ോ. 

1:11). സഭ ദൈവത്ിടറെ ആലയമോടണന്നു �റയടപ്െുന്നു 
(2 ടകോരി. 6:10). ഈ ട�ോരുളോയ ആലയത്ിടറെ അതിവിശു
ദ്വും വിശുദ്വും �ൂര്ത്ിയോക്ടപ്ട്ടിരിക്ുന്നു. എന്നോല് 
അകടത് പ്രോകോരത്ിടലയും �ുറടത് പ്രോകോരം അഥവോ 
വലിയ പ്രോകോരത്ിടറെയും ഹവല തുെര്ന്നുടകോണ്ിരിക്ുന്നു 
(1 രോജോ. 6:36; 7:12). അതിടറെ “ജീവനള്ള കല്ല ുകള്” (2 �ട്ോ. 
2:15 തോരമതധ്ടപ്െുത്ുക) ടചത്ിമിനുക്ി തയ്ോറോക്ി ടക
ട്ടിെത്ിടല അതോതിടറെ സ്ഥോനത്ട് വയട്ക്ടപ്െണം. നോം 
ഹവലക്ോരോകുന്ന .ു ദൈവത്ിടറെ മ�ത്വഹമറിയ രോജധ്ത്ിനും 
അതിടറെ ഹവലയട്ക്ോയും നടമ്മത്ടന്ന ഒരുക്ുവോന് നോം ശ്
മിച്ുടകോണ്ിരിക്ുന്നു. ഈ തയ്ോടറെുപ്ട് നമ്മുടെ ആൈധ്ടത് 
കെമയോണട്. നോം നടമ്മത്ടന്ന ഒരുക്ുകയും മറ്ുള്ളവടര 
ഒരുങ്ങുവോന് സ�ോയിക്ുകയും ഹവണം. “മ�ോ�ുരുഷോരം 
തങ്ങളുടെ ഭൗമീക ജീവിതഗതി �ൂര്ത്ിയോക്ിയതിനു ഹശഷം 
[ഇഹപ്ോള് �ൂര്ത്ിയോക്ിയിരിക്ുന്നു] നമ്മുടെ കര്ത്ോവട് 
തടറെ ജനത്ിനു ഹവണ്ിയുള്ള പ്രഹതധ്ക ഇെയ�രി�ോലനം 
യുവവീരന്ോരിലൂടെ തുെരുടമന്നും, യുവവീരന്ോര് ഈ ജീവി
തത്ിടല തങ്ങളുടെ ഓട്ടം �ൂര്ത്ിയോക്ുഹമ്പോള് അവന് 
അതട് എപ്ിഫനി �ോളയ സമര്പ്ിതരിലൂടെ തുെരുടമന്നുമുള്ള 
ആതട്മവിശ്വോസം നമുക്ുണ്ട്” (PT ’77, p. 87).

അധരികും ഹപരുയെയുും പരോജെത്രിയറെ കോരണും
ഈ “ജീവനുള്ള കല്ല ുകളുടെ” ആകൃതിടപ്െുത്ല് 

എന്നു �റയുന്നതട് അവരുടെ സ്വഭോവത്ിടറെ വളര്ച്ടയ 
കോണിക്ുന്നു. ഉെമ്പെിയില് ഏര്ടപ്ട്ടിരിക്ുന്ന ഓഹരോ
രുത്രും തങ്ങളുടെ രക്യട്ക്ോയി പ്രവര്ത്ിക്ുന്നു 
(ഫിലി. 2:12). നമ്മില് തടന്ന ഈ ഹവല ടചയ്ുന്നതിനുള്ള 
ദൈവത്ിടറെ സ�പ്രവൃത്ിക്ോരോണട് നോം (2 ടകോരി. 6:1). 
നമുക്ട് ദൈവീക അംഗീകോരമുണ്ോകണടമങ്ില് ദൈവീക 
�രിജ്ോനം അതോയതട് “ഉെരത്ഛില് നഛിന്നുള്ള ജ്യാനടം” 
നമുക്ുണ്ോയിരിക്ണം. ദൈവവചനത്ില് നിന്നുമോണട് 
ഈ ജ്ോനം നോം �ഠിക്ുന്നതട് (യോഹക്ോ. 3:17).

ടസമിനോരികളില് വര്ഷങ്ങള് ചിലവഴിച്ട് തങ്ങളുടെ 
തലഹച്ോറിടന അഭിവൃദ്ിടപ്െുത്ിയ ക്ിസട്തധ്ോനികള് 
എന്നട് അവകോശടപ്െുന്ന അഹനകരും അവരില് കര്ത്ോ
വിടറെ ഹശ്ഷട്ഠത �ൂര്ത്ീകരിക്ുന്നതിലും മറ്ുള്ളവര്ക്ട് 
നന് ടചയ്ുന്നതിലും �രോജയടപ്ട്ടു ഹ�ോടയന്നു ആതധ്
ന്തികമോയി മനസ്ിലോക്ും. ദൈവവചനടത് ശരിയോയി 
വിഭജിക്ുന്നതില് വന്ന �രോജയത്ിടറെ ഫലമോയി ഇതു 
കോണടപ്െുന്നു. കര്ത്ോഹവ, കര്ത്ോഹവ നിടറെ നോമ
ത്ില് ഞങ്ങള് പ്രോര്ത്ഥിക്ുകയും �ഠിപ്ിക്ുകയും 
അഹനകം വീരധ്പ്രവര്ത്ികള് പ്രവര്ത്ിക്ുകയും ടച
യട്തില്ലഹയോ എന്നു �ലരും ആ നോളില് �റയും! ഞോന് 
ഒരു നോളും നിങ്ങടള എടറെ തിരടഞ്െുക്ടപ്ട്ടവരോയി 
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അംഗീകരിച്ിട്ടില്ല എന്നു കര്ത്ോവട് അന്നു 
ഇവരില് ചിലഹരോെു �റയും (മത്ോ. 
7:21-23). ഇവരില് ചിലടര, ഏടതങ്ിലും 
നോളില് ഉ�ഹയോഗിക്ുവോന് അവന് ഒരു 
സ്ഥോനം ഒരുക്ിയിട്ടുണ്ോവോം. എന്നോല് 
മനുഷധ്ടര എങ്ങടന പ്രസോൈിപ്ിക്ോം 
എന്നു അഹന്വഷിക്ുന്നവര്ക്ും എങ്ങടന 
മനുഷധ്രില് നിന്നും പ്രതിഫലവും ൈ�ു
മതിയും സ്വന്തമോക്ോടമന്നു അഹന്വഷിക്ു
ന്നവര്ക്ുമല്ല, ദൈവത്ിടറെ ഇഷടത് 
അറിയുവോനും പ്രവര്ത്ിക്ുവോനും 
ആഗ്ര�ിക്ുന്നവര്ക്ോയിട്ടുള്ളതോണട് 
ഈ പ്രഹതധ്ക സ്ഥോനം. അവടറെ ഇഷം 
അറിയുവോന് തോതട്�രധ്ടപ്െുന്നവര് അതു �ഠിക്ുകയും 
അവരില് അതിടന നിവര്ത്ിയോക്ുകയും ടചയ്ും.

്രിരുയവഴുത്തുകളുയെ ദുരുപഹെോഗും
“സ�്യവെനയത് ശരഛിെയാെഛി വഛിഭജഛിക്കുക” എന്ന 

പ്രഹയോഗം അര്ത്ഥമോക്ുന്നതട് ദൈവവചനം �ഠിഹക്ണ്
തും ദകകോരധ്ം ടചഹയ്ണ്തുമോടണന്നോണട്. തിരുടവഴു
ത്ുകടള പ്രഹയോഗിക്ുന്നതിടറെ അഥവോ വിഭജിഹക്ണ്തി
ടറെ വിവിധ രീതികള് നോം കോണുന്നുണ്ട്. കോലങ്ങള്ക്ു 
മുന്�ട് ൈോധകമോയിരുന്ന തിരുടവഴുത്ുകള് ഉചിതമോയ 
രീതിയില് ഇന്നട് ഉദ്രിക്ടപ്െുന്നു. അതുഹ�ോടല തടന്ന 
മറിച്ും. അതുഹ�ോടല ഭോവിയില് ൈോധകമോയി തീഹര
ണ്വ �ലതും ഈ കോലത്ിലും കഴിഞ് കോലത്ിലും 
ഉചിതമോയ രീതിയില് ഉദ്രിക്ടപ്ട്ടു. അവടയ എങ്ങടന 
ശരിയോംവണ്ണം വിഭജിക്ണടമന്നട് മനസ്ിലോക്ോത്തട് 
ട�ോതുവോയി ടതറ്ു�റ്ുവോന് കോരണമോകുന്നു.

സതധ്വചനടത് യഥോര്ത്ഥമോയി വിഭജിക്ുകടയ
ന്നോല് അതിടനക്ുറിച്ട് പ്രോര്ത്ഥനഹയോെുകൂെിയ �ഠനം 
നെത്ുക എന്നോണട്. അങ്ങടന ആയോല് കോരധ്ങ്ങടള 
അവയുടെ യഥോസ്ഥോനത്ട് വച്ട് മനസ്ിലോക്ുവോന് നോം 
പ്രോ�ട്തരോകും. ഉൈോ�രണത്ിനട്, �രിശുദ്ോതട്മോവിടറെ 
ഉതട്�ോൈനം, �രിശുദ്ോതട്മ വളര്ച്, ആതട്മജനനം എന്നി
വടയ ഹവര്തിരിച്റിയുന്നതില് �രോജയടപ്ട്ടോല് നോം 
മറ്ുള്ളവടര അ�ോയടപ്െുത്ുകയോയിരിക്ും. വിവിധ 
ഉ�ഹൈശങ്ങടള കോണിക്ുവോന് ശ്മിക്ുന്നതല്ല, മറ്ുള്ളവ
ര്ക്ട് നോം നല്കുന്നതട് വധ്ക്തമോക്ുവോന് ശ്മിക്ുന്നതോണട് 
�രിജ്ോനത്ിടറെ ദന�ുണധ്ം. ക്ിസട്തുവിടറെ സഭയുടെ 
മൂപ്ടനന്ന നിലയില് ദൈവവചനത്ിടറെ വിവിധ ഭോ
ഗങ്ങടള ഹകള്വിക്ോരില് ആശയക്ുഴപ്ം ഉണ്ോകുന്ന 
രീതിയില് അവതരിപ്ിക്ുഹമ്പോള് അവര് എന്തട് വിശ്വസി
ഹക്ണടമന്നു അവര്ക്ു തടന്ന മനസ്ിലോക്ുവോന് സോ
ധിക്ോത് അവസ്ഥയിലോകുവോന് സോധധ്തയുടണ്ന്നോണട് 
ഇവിടെ അടപ്ോസട്തലന് തിടമോടഥഹയോസിനു കോണിച്ു 
ടകോെുത്തട്. ആരട് എന്തട് �ഠനം അവരുടെ അെുക്ല് 
ടകോണ്ു വന്നോലും അവ തങ്ങളുടെ വിശ്വോസടത് �രി�
സിക്ുന്നതോയോല് ഹ�ോലും അവടയ സ്വീകരിക്ുവോനുള്ള 
അവസ്ഥയിലോയിരുന്നു അന്നു ജനം.

ഇതട് ഇന്നട് �ലരുടെയും അവസ്ഥ
യോയി ഹതോന്നുന്നു. “�ക്കസമെത്് 
ആഹയാരടം” നല്കോടതയും, സതധ് വച
നടത് കൂെുതല് ചിന്തോകുഴപ്ത്ിലോ
ക്ി നല്കുന്നവരുമോയി അഹനകം ഹ�ര് 
ദൈവടത് ഹസവിക്ുകയും ഹസവിക്ോന് 
ശ്മിക്ുകയും ടചയ്ുന്നു. അതിനോല്, 
“ദേവത്ഛിന യകയാള്ളയാകുന്നവനയാെഛി നഛി
ല്പ്യാന് പഠഛിക്ക” എന്ന അടപ്ോസട്തലടറെ 
നിര്ഹ്ദേശടത് �ോലിക്ുവോന് ജോഗ്രത �ോ
ലിഹക്ണ്തിടറെയും ശ്ദ്ഹയോടെ അഹന്വ
ഷിഹക്ണ്തിടറെയും കെമ നമ്മുഹെതോണട്. 
മനുഷധ്ര് �റയുന്നഹതോ ചിന്തിക്ുന്നഹതോ 

കോരധ്മോക്ോടത, ദൈവത്ിടറെ അംഗീകോരം ലഭിപ്ോന് 
ആൈധ്ം ശ്മിപ്ിന്.

�വി്മോയ അടല്ലങ്ില് വിശുദ്രുടെ അംഗീകോരം 
ഹനെുന്നതട് നമുക്ു നല്ലതുതടന്ന. എന്നോല് ദൈവത്ിടറെ 
അംഗീകോരം ഹനെുന്നതിലോയിരിക്ണം നമ്മുടെ മുന്ഗ
ണന. നോം ഹവലക്ോരോണട്, അല്ലോടത അലസന്ോഹരോ, 
മെിയന്ോഹരോ അല്ല. എടന്തന്നോല് ഇവര്ക്ട് ദൈവരോജധ്
ത്ില് സ്ഥോനം ഉണ്ോയിരിക്ുകയില്ല. പ്രോതികൂലധ്മോയ 
അവസ്ഥകളിലും അവടന ഹസവിക്ുവോന് തോതട്�രധ്
ടപ്െുന്നവടരയോണട് ദൈവം ഇന്നട് വിളിക്ുന്നതട്. നോം 
ൈോസന്ോരോയിരിഹക്ണം എന്ന കോരധ്ം നോം ഒരിക്ലും 
വിസട്മരിക്രുതട്. നോം ഹയോജിച് ഹവല കടണ്ത്ുന്നതു 
വടര ദൈവം �രിശീലിപ്ിക്ുന്ന ഈ സം�ത്ിഹലക്ട് 
നമുക്ട് സ്ഥോനം ലഭിക്ുകയില്ല.

അവടറെ വചനത്ില് പ്രകെമോക്ിയിരിക്ുന്നതുഹ�ോ
ടലയുള്ള അംഗീകോരം നോം അവനില് നിന്നും ആഗ്ര�ിക്ു
ന്നുടവങ്ില് അവിടെ നിരത്ിയിരിക്ുന്ന നിൈന്നകള് 
നോം കടണ്ത്ി നമ്മുടെ കോരധ്ത്ിലും �ൂര്ത്ീകരിക്
ണം. “ഒരുവന് ദെയാകയത് ദനേഹഛിക്കുന്നുയവങ്ഛില് അവനഛില് 
പഛി�യാവഛിയറെ ദനേഹടം ഇല്ല”. “ദെയാകയത്യടം ദെയാകത്ഛിലുള്ള
�ഛിയനയടം ദനേഹഛിക്കരു�് ” (1 ഹയോ�. 2:15) എന്നു നഹമ്മോെു 
�റഞ്ിരിക്ുന്നു. ഇത്രം കോരധ്ങ്ങളില് നോം നമ്മുടെ 
�ൃൈയങ്ങടള ഹകന്ദീകരിക്രുതട്. നമ്മുടെ കര്ത്ോവിടറെ 
ഇഷം പ്രവര്ത്ിക്ുന്നതില് നമ്മുടെ �ൃൈയം ഉറച്ിരി
ക്ണം.

കര്ത്ോവിഹനോെട് വിശ്വസട്തരോയിരിക്ുന്നവര്ക്ട് ഹലോക
ത്ിടറെ എതിര്പ്ട് ഉണ്ോകുടമന്നട് അവന് പ്രസട്തോവിക്ു
ന്നു. “അവര് എയന്ന ഉപദ്രവഛിച്ചുയവങ്ഛില് നഛിങ്ങയളയടം ഉപദ്രവഛി
ക്കുടം” (ഹയോ�. 15:20). അതുടകോണ്ട് നമുക്ു ഹലോകത്ില് 
നിന്നും എതിര്പ്ില്ലോടയങ്ില് അവടറെ അംഗീകോരത്ിടറെ 
ടതളിവുകള് നമ്മില് ഇല്ല. നോം വചനം ശരിയോയി വി
ഭജിച്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം അതിഹനോെു ട�ോരുത്ടപ്ട്ടു 
ഹ�ോകുന്നുഹവോ എന്നു �രിഹശോധിക്ണം. അഹതസമയം 
തടന്ന, മറ്ുള്ളവര്ക്ും ഇഹത അവകോശങ്ങളും, അുഗ്ര�
ങ്ങളും അനുഭവിക്ുവോനോയി ദൈവവചനം അവടരയും 
അറിയിക്ുവോന് ശ്മിക്ുകയും ടചയ്ണം.
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