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വാദം (REASON)
വരുവിന്, നമുക്കു തമ്ില് വാദികാാം എന്ന് യഹ�ാവ അരുളി ചെയ്യുന്നു – ചയശയ്ാവന് 1:18

നമ്ു ന് െ  വ തി
ഷയത്തില�

ക്ു കെക്ുന്നതതിനു 
മുന്ായതി യല�ാ
വയുന്െ വാസസ്ഥ
�ന്ത്ക്ുറതിച്ഡ് ്റ
യുവാന ഞങ്ങള് 
ആഗ്ര�തിക്ുന്നു. പ്ര
്ഞ്ചത്തിന്റെ നാം 
അറതിഞ്തിരതിക്ുന്ന 
അതതിരുകള്ക്ും അപ്പുറം, സമയത്തിന്റെലയാ 
സ്ഥ�ത്തിന്റെലയാ ്രതിമതിതതികളതില് ഒതുങ്ങാത്, 
മനുഷ്ന്റെ ഗ�നമായ അവലൈാധത്തിന്റെ വ്ാ
്ഡ്തതിക്ും അപ്പുറത്ഡ് നാം ആരാധതിക്ുന്ന ബദവം 
വസതിക്ുന്നു. കാണാനാകാത്തും അളക്ാനാ
കാത്തുമായ നമ്ുലെതതി�ും അ്രതിലമയമായ 
ഉയര്ന്ന ഒരു ്െതിയതി�ാണഡ് അവന വസതിക്ുന്നതഡ്. 
എന്നു വരതികതി�ും “അവനതി�ല്ാ നാം ജീവതിക്ു
കയും ചരതിക്ുകയും ഇരതിക്ുകയും ന്ചയ്ുന്നതഡ്... 
നാം അവന്റെ സന്ാനമല്ാ” (അന്പ്പാ. 17:28). 
ഇവതിന്െ ്ൗന്�ാസഡ് അലേനക്ാന്ര സംലൈാധന 
ന്ചയഡ്തുന്കാണ്ഡ് അവര്ക്ുണ്ായതിരുന്ന അന്ധ
വതിശ്ാസത്തിന്റെ അലത മലനാഗതതിയതില്ത്ന്ന്ന 
അവന്ര സൃഷ്തിച് ബദവന്ത്ക്ുറതിച്ഡ് അറതിയു
വാന അവന്ര ലപ്രാത്ാ�തിപ്പതിക്ുന്നു.

ക്തിസഡ്തുവതിന്റെ അനുയായതികള് എന്ന നതി�യതില് 
നാം ഒരതിക്�ും ബദവത്തിന്റെ അസഡ്തതിത്ന്ത് സംശ
യതിക്ുവാന ്ാെുള്ളത്. എന്നതിരുന്നാല് തന്ന്നയും 
അവന ആന്രലന്നാ, അവന എവതിന്െന്യലന്നാ ഉള്ള
തായ ലചാദ്ങ്ങള് അവന്ന അലന്ഷതിക്ുന്നവരുന്െ 
ചതിന്ന്യ കുഴയഡ്ക്ുന്നതാണഡ്. സക� ജീവജാ�ങ്ങ
ളതി�ും വ്ാ്രതിക്ുന്ന ഊര്ജ്ജസ്�മായ ശക്തിപ്ര
ഭാവമായതി ആലരാ്തിക്ന്പ്പെുന്ന ഒരു അതു�്മായ 
സര്ഗ്ഗശക്തിയുള്ള അസഡ്തതിത്ം അതായതഡ് ഒരു ്ര

ലമാന്നത ജീവതി എന്ന 
ആശയം മനുഷ്ന്റെ 
മനസ്തില് ്ണതിയന്പ്പ
ട്തിരതിക്ുന്നതായതി കാ
ണന്പ്പെുന്നു. എന്നാല് 
അലനകരും ഈ അ്രതി
ലമയമായ ആശയന്ത് 
അെക്തി നതിര്ത്ുകയും 
അലനകം സരൂത്രങ്ങന്ള 
അലന്ഷതിച്ു വരതികയും 

ന്ചയ്ുന്നു (സഭാ. 7:29).
ഭരൂമതി ഒരു സ്ഥ�മായതിരതിക്ുന്നതുല്ാന്� സ്ര്ഗ്ഗവും 

ഒരു സ്ഥ�മാണഡ് എന്ന തീരുമാനത്തില�ക്ഡ് എത്തി
ലച്രുവാന സുൈുദ്ധമായ യുക്തിയും ചതിന്യും പ്ര
കാശതിതമായ മനസ്തിന്ന അനുവദതിക്ുന്നു. അതതിന്റെ 
സ്ഥാനന്ത്ക്ുറതിച്ുള്ള ഏറ്റവും യുക്തിയുക്മായ 
സരൂചനകള് “നതിന്റെ രാജ്ം വലരണലമ” P. 327, “സൃഷ്തി” 
P. 171 എന്നതിവയതില് �ഭ്മാണഡ്. അതായതഡ് സരൂര്ന്ാ
രും അവയുന്െ ഗ്ര�ങ്ങളും അെങ്ങുന്ന സൗരയരൂേ
ങ്ങള് ഒരു ന്്ാതുവായ ലകന്ദ്രത്തിനു ചുറ്റും വ�യം 
ന്ചയ്ുന്നു. കാര്ത്തിക (Pleiades) എന്നു നാമമുള്ള 
നക്ഷത്ര സമരൂ�ത്തിന്� അല്സതിലയാണ് (Alcyone) 
എന്ന നക്ഷത്രമാണഡ് ഈ ലകന്ദ്രന്മന്നഡ് വാന നതിരീക്ഷ
കര് കന്ണ്ത്തിയതിരതിക്ുന്നു. പ്ര്ഞ്ചന്ത് ബദവം 
നതിയന്തതിക്ുന്നതായ കാര്ത്തികയതില് നതിന്നുമാണഡ് 
അവന്റെ കൃ് നതിറഞ് ശക്തി വരുന്നതഡ് എന്നുള്ളതഡ് 
ബദവം നല്കതിയതിട്ുള്ള സരൂചനലയാെഡ് ഒത്ു ല്ാകുന്നു 
(ഇലയ്ാ. 38:31).

കാര്ത്തിക (Pleiades) സ്ഥതിതതി ന്ചയ്ുന്നതഡ് ഉത്ര 
ദതിക്തി�ാണഡ് എന്നഡ് ന്തളതിഞ്തിരതിക് ന്കാണ്ഡ് അവതി
ന്െയാണഡ് ബദവത്തിന്റെ വാസസ്ഥ�ന്മന്നഡ് മറ്റഡ് തതിരു
ന്വഴുത്ുകളും സാക്ഷ്ന്പ്പെുത്ുന്നു. സങ്ീ. 75:6,7 
ഇങ്ങന്ന വായതിക്ുന്നു: “കതിഴക്ു നതിന്ന്, ്െതിഞ്ാറു 
നതിന്ന്, ന്തക്ു നതിന്നുമ് ഉയര്ച് വരുന്നതഡ്. ബദവം 
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ന്ായാധതി്തതിയാകുന്നു; അവന ഒരുത്ന്ന താഴഡ്ത്ു
കയും മന്റ്റാരുത്ന്ന ഉയര്ത്ുകയും ന്ചയ്ുന്നു”. 
വെക്ുലനാക്തി യന്തത്തിന്റെ പ്രധാന �ക്ഷ്ത്ാല് 
അെയാളന്പ്പെുത്ുന്നതായ ഉത്ര ദതിക്തിന്ന ഇവതിന്െ 
സരൂചതിപ്പതിക്ുന്നതി്ാന്യങ്തില് കരൂെതിയും ബദവത്തി
ന്റെ വാസസ്ഥ�മായതിരതിക്ുന്ന അവതിന്െ നതിന്നുമാ
ണഡ് അവന്റെ ഉയര്ച് വരുന്നതഡ്. മന്റ്റാരു ലവദഭാഗം 
ന്യശ. 14:13 ആണഡ്. ഇലയ്ാൈഡ് 38:31 ലചാദതിക്ുന്നു 
“കാര്ത്തികയുന്െ ചങ്ങ� നതിനക്ഡ് ൈന്ധതിക്ാലമാ?” 
തന്റെ നതിയന്തണത്തില് പ്ര്ഞ്ചത്തിന്� എണ്ണമറ്റ 
നക്ഷത്രങ്ങന്ളയും ഗ്ര�ങ്ങന്ളയും ക്മമായതി ഒന്നതിച്ു 
നതിര്ത്ുന്നതതിന്നയും തമ്തില് ഒരതിക്�ും സംഘര്ഷമു
ണ്ാകാന്ത അവന്യ സരൂക്ഷതിക്ുന്നതതിന്നയും അവന്യ 
്രൂര്ണ്ണമായ ന്്ാരുത്ലത്ാെും വതിസഡ്തൃതതിലയാെും 
തമ്തില് അ്കെകരമ്ാത് തരത്തില് സംരക്ഷതിക്ു
ന്നതതിന്നയും കുറതിച്ഡ് പ്രസഡ്താവതിച്ുന്കാണ്ഡ് കര്ത്ാ
വഡ് തന്റെ ഉന്നതമായ ശക്തിലയയും കൃ്ലയയും 
കുറതിച്ഡ് ഇലയ്ാൈതിനഡ് ഉറപ്പു ന്കാെുക്ുന്നതതിനഡ് ആഗ്ര
�തിച്ു. നമ്ുന്െ സൗരയരൂേത്തിന്� ഗ്ര�ങ്ങള് നമ്ുന്െ 
സരൂര്ന്ന ചുറ്റുല്ാല് തന്ന്നയും അതതിലനക്ാള് 
വളന്രയധതികം ഊര്ജ്ജസ്�മായ ഒരു ലകന്ദ്രന്ത് 
എണ്ണമറ്റ �ലക്ഷാ്�ക്ഷം സരൂര്ന്ാര് ചുറ്റതിന്ക്ാണ്തി
രതിക്ുന്നു. ആ ലകന്ദ്രം കാര്ത്തികലയാെഡ് (Pleiades) 
ലയാജതിച്ു കാണന്പ്പെുന്നുന്വങ്തി�ും പ്രലത്കമായതി 
അതഡ് അല്സതിലയാണ് (Alcyone) എന്ന ലകന്ദ്ര നക്ഷത്ര
മാന്ണന്നഡ് കാണുവാന സാധതിക്ുന്നു. ആ നക്ഷത്രമാ
ണഡ് യല�ാവയുന്െ വാസസ്ഥ�മായും ദതിവ് സാമ്ാ
ജ്ത്തിന്റെ സതിം�ാസനമായും കഴതിയുന്നതിെലത്ാളം 
സരൂചതിപ്പതിക്ന്പ്പട്തിരതിക്ുന്നതഡ് (R 5710:2).

സ്ര്ഗ്ഗം ഒരു സ്ഥ�മാന്ണന്നും അതഡ് ഭരൂമതിയതില് 
നതിന്നും ദരൂരത്ാണഡ് സ്ഥതിതതി ന്ചയ്ുന്നതഡ് എന്നും 
അവതിന്െ ല്ാകുന്നതതിനും വരുന്നതതിനും സമയം 
ആവശ്മാണഡ് എന്നുള്ളതതിനും ന്തളതിവാണഡ് “ഞാന 
ല്ാകുന്നു” എന്നും “്തിന്ന്നയും തതിരതിന്ക വരും” 
എന്നും കര്ത്ാവഡ് ്റഞ്തിട്ുള്ളതഡ് (ലയാ�. 14:3). 
സ്ര്ഗ്ഗത്തില് എത്ുക എന്നുള്ളതുന്കാണ്ഡ് മാനുഷതിക 
അവസ്ഥയതില് നതിന്നും ആതഡ്മീയ അവസ്ഥയതില�ക്ുള്ള 
ഒരു മാറ്റം മാത്രമ് അര്ത്ഥമാക്ുന്നതഡ്. എന്ുന്കാ
ന്ണ്ന്നാല് അവന്റെ ഒന്നാം വരവതിന്�ന്നല്ാന്� 
ഇനതി ഒരതിക്�ും അവന മാനുഷതിക അവസ്ഥകളതി

ല് ഒരതിക്ല് കരൂെതി വരതികയതി്. “അവന ദാസരരൂ്ം 
എെുത്ു” “എങ്തി�ും എ്ാവര്ക്ും ലവണ്തി മരണം 
ആസ്ദതിക്ുകയാല് ദരൂതന്ാരതി�ും അല്്ം മാത്രം 
താഴഡ്ന്നവനായ ലയശു മരണം അനുഭവതിച്ു” (ഫതി�തി. 
2:7-10; എബ്ാ. 2:9). അവന ആ ലവ� ്രൂര്ത്ീകരതിച്തതി
നാല് ഇനതിയും അ്മാനത്തിന്റെ ആ ശരീരം അവനഡ് 
ആവശ്മതി്. അതു മാത്രവുമ്, അവന മ�ത്്ീക
രതിക്ന്പ്പട്ു അവന്ന “ഏറ്റവും ഉയര്ത്തി” അങ്ങന്ന 
്തിതാവതിന്റെ തത്്ന്ത് സരൂചതിപ്പതിക്ുന്ന പ്രതതിശ്ായ
യായതിത്ീര്ന്നു (എബ്ാ. 1:3).

ശാസഡ്ത്രത്തിന്റെ ആശ്ര്കരമായ മുലന്നറ്റങ്ങളാ�ും 
വതിലവചനൈുദ്ധതിയാല് സമര്ത്ഥതിക്ന്പ്പെുന്നതുമായ 
ന്ായമായ ആശയത്തിനു മാത്രം ബദവവതിശ്ാസ
ത്തില് സങ്ീര്ണ്ണമായ സ്ാധീനമുണ്ഡ്. പ്ര്ഞ്ചഘെനാ 
ശാസഡ്ത്രജ്ഞന്ാര് പ്ര്ഞ്ചത്തിന്റെ പ്രായന്ത്ക്ുറതിച്ഡ് 
അവരുന്െ ഊ�ങ്ങള് നതിരത്ുകയും അതതിലനാന്ൊപ്പം 
പ്ര്ഞ്ചത്തില് അധതികവും ശരൂന്മായ സ്ഥ�മാണു
ള്ളതഡ് എന്നഡ് നലമ്ാെു ്റഞ്ു തരതികയും ന്ചയ്ുന്നു. 
പ്ര്ഞ്ചത്തില് ന്്ാട്ു ല്ാന്�യുള്ള സൗരയരൂേങ്ങള് 
ദരൂരദര്ശതിനതികളാല് മാത്രം കാണുവാന സാധതിക്ുന്നു. 
നമുക്ഡ് ഈ പ്ര്ഞ്ചത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളും അലന്
ഷതിച്ഡ് കന്ണ്ത്ുവാന ധാരാളം അതതിഭയങ്രമായ 
സാലങ്തതിക വതിദ്കളുന്െ അസ്ഥാനമുന്ണ്ങ്തി�ും 
ബദവന്ത് ഇതുവന്ര കന്ണ്ത്ുവാന സാധതിച്തിട്തി്!

മനുഷ്വര്ഗ്ഗം കൃ്യതില് നതിന്നും വീണു ല്ായതി്ാ
യതിരുന്നുന്വങ്തില് ബദവത്തിനായുള്ള അലന്ഷണം 
കരൂെുതല് വതിജയകരമായതി നതിര്വ്വ�തിക്ാമായതിരുന്നു. 
നമ്ുന്െ ആദ്മാതാ്തിതാക്ള് ആദതിയതില് ആസ്ദതി
ച്തിരുന്ന തങ്ങളുന്െ സ്രഷ്ാവതിലനാെുള്ള സഡ്ലന�ൈ
ന്ധത്തിന്റെ അവകാശം അവരുന്െ അനുസരണലക്
െതിനാ�ും തല്ഫ�മായ മരണശതിക്ഷയാ�ും അവരതില് 
നതിന്നും നീക്തി കളഞ്ു. അവരുന്െ ന്തറ്റഡ് അവര് 
തന്ന്ന തതിരതിച്റതിഞ്തതിനാല് ന്വയതി�ാറതിയലപ്പാള് 
ശബ്ം ലകട്ു അതഡ് ബദവത്തിലറെന്തന്നഡ് തതിരതിച്റതിഞ്ഡ് 
ഭയന്പ്പട്ഡ് അവര് ഒളതിച്തിരുന്നു എന്നഡ് വളന്ര �ളതിതമായതി 
ബൈൈതിളതിന്റെ വതിശദീകരണം നലമ്ാെു ്റയുന്നു 
(ഉല്്. 3:8-10). അതതിനു ലശഷം മ�ാനായ സ്രഷ്ാവും 
അവന്റെ ഭൗമതിക സന്തതിയും തമ്തി�ുള്ള അകല്ച് 
നാള്ക്ുനാള് വളര്ച് പ്രാ്തിക്ുകയും “പ്രത്ാശ 
ഇ്ാത്വരും ല�ാകത്തില് ബദവമതി്ാത്വരും” 
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(എന്ഫ. 2:12) എന്ന നതി�യതില് ബദവം ഇ്ാ എന്നഡ് 
്റയുലവാളം ൈ�ുഭരൂരതി്ക്ഷവും വശംവദരാകുക
യും ന്ചയഡ്തു എന്നതഡ് ഒഴതിവാക്ാന സാധതിക്ാത് 
ഒന്നായതിരുന്നു.

മനുഷ്വര്ഗ്ഗത്തിന്� ഭരൂരതിഭാഗവും ഇന്നഡ് പ്രത്ാശ 
ഇ്ാത്വരും അസന്ുഷ്രും ഭാരന്പ്പെുന്നവരും 
ദുഃഖതിതരും ദുരതിതമനുഭവതിക്ുന്നവരുമായതി നാം 
കാണുന്നു. അവര്ക്ഡ് സ്ന്മായതി പ്രത്ാശയുന്ണ്
ങ്തില് തന്ന്നയും അന്താരതിക്�ും ബൈൈതിളതിന്റെ 
അെതിസ്ഥാനത്തി�ുള്ള ശരതിയായ പ്രത്ാശയ്. ്� 
ദുഷഡ്പ്രവര്ത്തികളാ�ും ലസ്ചഡ്ഛയാ�ും ബദവത്തില് 
നതിന്നും മാനവകു�ം ന്്ാതുവായതി അകറ്റതി നതിര്ത്
ന്പ്പട്തിരതിക്ുന്നു. അങ്ങന്ന അധതികം ല്രും ബദവം 
ഉന്ണ്ന്നുതന്ന്ന അറതിയുന്നതി്. ല�ാകം ലദാഷത്തി�തി
രതിക്ുന്നു. എന്നു മാത്രമ് പ്രകൃതതിയുന്െ യോര്ത്ഥ 
തതികഞ് നതിയമമായ മനഃസാക്ഷതിയുന്െ നതിയമന്മാഴതിച്ഡ് 
ല�ാകത്തില് ഇനതിന്യാരു നതിയമവും ഇ്ാതായതിരതി
ക്ുന്നു. ബദവീകമായ ശതിക്ഷയും ശാ്വും മരണ 
ശതിക്ഷാവതിധതിയും അതതിന്റെ ലശഷതിപ്പുകളും ല�ാക
ത്തില് ഉള്ളതിെലത്ാളം നാള് ബദവം ല�ാകലത്ാെഡ് 
ഐക്തയതിന്�ത്തിന്യലന്നാ, ല�ാകം ബദവലത്ാെഡ് 
ഐക്തയതിന്�ത്തിന്യലന്നാ ്റയാന സാധതിക്ുകയതി
.് അവന്റെ കൃ്കന്ള ഉചതിതമായതി മനസ്തി�ാക്ുവാനു

ള്ള എത്ര മ�ത്ായ അനുഗ്ര�മാണഡ് ബദവത്തിന്റെ 
സമര്പ്പതിത ബ്തങ്ങള്ക്ുള്ളതഡ്. “ഇങ്ങന്ന ബദവ
ത്തിനു നലമ്ാെുള്ള സഡ്ലന�ന്ത് നാം അറതിഞ്ും 
വതിശ്സതിച്ുമതിരതിക്ുന്നു. ബദവം സഡ്ലന�ം തന്ന്ന; 
സഡ്ലന�ത്തില് വസതിക്ുന്നവന ബദവത്തില് വസതി
ക്ുന്നു; ബദവം അവനതി�ും വസതിക്ുന്നു (1 ലയാ�. 
4:16 KJV).

മതപ്രവര്ത്ന രംഗത്ഡ് എ്ാറ്റതിന്നയും മറച്ു 
വയഡ്ക്ുവാനുള്ള പ്രവണത എലപ്പാഴും ഉണ്ഡ്. മതപ്ര
വര്ത്നത്തിന്റെ ഫ�മായതി വലരണ്തഡ് വതിശ്ാസത്തി
ന്റെ ഉചതിതമായതും പ്രശംസാര്�വുമായ ്രതിശീ�
നമാന്ണങ്തി�ും ലനന്രമറതിച്ഡ് വതിലവകമുള്ള മനുഷ്ര് 
അവരുന്െ യുക്തിയുന്െ ഉ്ലയാഗം ഉല്ക്ഷതിക്ുകയും 
തതഡ്ഫ�മായതി അവരുന്െ വതിശ്ാസം ലകവ�മായ 
എന്ും വതിശ്സതിക്ുന്ന അവസ്ഥയതില�ക്ഡ് ചുരുങ്ങു
ന്നതായും കാണന്പ്പെുന്നു. ബദവം നല്കതിയതിരതിക്ുന്ന 
യുക്തി്രമായ കഴതിവുകളാല് ഒന്നതിന്നയും ലചാദ്ം 
ന്ചയ്ാന്ത അംഗീകരതിക്ുന്ന സ്ഭാവം നമ്തി�ുണ്ാ
കണന്മന്നഡ് സ്രഷ്ാവഡ് അവകാശന്പ്പെുന്നതി്. ഭരൂമതിയതി
�ുള്ള ബദവത്തിന്റെ സക� സൃഷ്തികളതി�ും വച്ഡ് 
മനുഷ്ന്ന ലനാക്തി മാത്രമാണഡ് അവന ഇങ്ങന്ന 
്റഞ്തഡ് : “നാം നമ്ുന്െ സ്രരൂ്ത്തില് നമ്ുന്െ 
സാദൃശ്പ്രകാരം മനുഷ്ന്ന ഉണ്ാക്ുക” (ഉ�ഡ്്. 
1:26). നമ്ുന്െയും സ്രഷ്ാവതിന്റെയും ഇെയതില് ജ്ഞാ
നമുള്ളതും ്ുനര്വതിചതിന്ന്രവുമായ നതി�യതി�ുള്ള 
പ്രതതികരണാതഡ്മക ആശയവതിനതിമയം സാധ്മാക്തിയതഡ് 
്ുരുഷനും സഡ്ത്രീക്ും നല്കതിയ വതിശതിഷ്മായ ബദവ 
സാദൃശ്ത്തി�ുള്ള കഴതിവായ വതിലവചന ശക്തിയാണഡ്. 
ഈ ചതിന് അനതിവാര്മായ ഒരു ലചാദ്ന്ത് നമ്ുന്െ 
മുന്തില് ന്കാണ്ു വരുന്നു: നതിങ്ങള് ബദവലത്ാെഡ് 
എലപ്പാന്ളങ്തി�ും സംസാരതിച്തിട്ുലണ്ാ?

തീര്ച്യായും ഉണ്ഡ്! ബദവത്തില് വതിശ്സതിക്ുക
യും അവലനാെഡ് ഏതാനും അളവതില് ൈന്ധത്തില് 
വന്നവരും ഒരു അഭതിവന്് സു�ൃന്ത്ന്ന ല്ാന്� 
അവലനാെഡ് കാര്ങ്ങള് ്റയുന്നതതിന്റെ ആവശ്ന്ത് 
മനസ്തി�ാക്തിയതിട്ുണ്ഡ്. എത്ര വ�തിയ അവകാശമാണതഡ്! 
ഇങ്ങന്ന മ�ത്വും പ്രതാ്വും സക�ത്തിന്റെയും 
സ്രഷ്ാന്വന്ന നതി�യതില് സങ്ല്പ്പതിക്ാനാവാത് മ�തിമ
യുള്ള ബദവലത്ാെഡ് സംസാരതിക്ുവാന മുതതിരുല്ാള് 
നാം ഭയ്രവശരാവുകയും അ്രക്ുകയും ന്ചയ്ും. 
അവലനാ, തന്റെ സു�ൃത്ഡ്ൈന്ധത്തിന്റെ കരങ്ങള് 
നീട്ുകയും നമ്ളുന്മാത്ുള്ള സംഭാഷണത്തില�
ര്ന്പ്പെുവാന ആഗ്ര�തിക്ുകയും ന്ചയ്ുന്നു.

ബദവത്തിനും മനുഷ്നും ഇെയതി�ുള്ള അകല്ച്
ന്യ ്രതി�രതിക്ുന്നതതിനും ലവണ്തി യല�ാവ ഇലപ്പാഴും 
തന്റെ മ�ാമനസഡ്കതയാല് തന്റെ കരങ്ങള് നീട്ുന്നു: 
“വരുവതിന, നമുക്ു തമ്തില് വാദതിക്ാം”, ഇതഡ് നമുക്ഡ് 
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്ാര്ര്മായതി �ഭതിച്തും നാം സ്ാദതിച്തുമായ ന്ത
റ്റുകള്ക്ും കുറവുകള്ക്ും മാപ്പു നല്കതി അവലനാെു
ള്ള കരൂട്ായഡ്മയതില�ക്ു നന്മ് തതിരതിന്ക സ്ീകരതിക്ാന 
അവന തയ്ാറായതുന്കാണ്ഡ് ആയതിരതിക്തില്? നമ്ുന്െ 
സ്ര്ഗ്ഗീയ ്തിതാവഡ് നമുക്ായതി വ്സനതിക്ുകയും 
ലയശുവതിന്റെ ഉ്മയതിന്� മുെതിയനായ ്ുത്രന്റെ ്തി
താവതിന്നലപ്പാന്� നമ്ുന്െ ൈ��ീനതയതില് നലമ്ാെഡ് 
അനുക് ലതാന്നുകയും അവന്റെ വഴതിയതില് നെക്ു
ല്ാള് നന്മ് ദരൂരത്ുനതിന്നു ലനാക്തിക്ാണുന്നതതില് 
അവന സലന്ാഷതിക്ുകയും ന്ചയ്ുന്നുണ്ാവതില്? 
അതങ്ങന്ന തന്ന്ന ആയതിരതിക്ും. എന്നാല് നമുക്ഡ് 
വാദതിക്ാം എന്നുള്ളതുന്കാണ്ഡ് ആദാമതിനും അവന്റെ 
സന്തതി ്ര്രകള്ക്ും അവന വതിധതിച്തിരതിക്ുന്ന
തായ അവന്റെ ശതിക്ഷാവതിധതിന്യ അവനു തീര്ച്യായും 
്തിനവ�തിക്ാമായതിരുന്നതില്? ബദവതിക സഡ്ലന�ം 
അവന്റെ സ്ഭാവമായ നീതതിന്യ റദ്ാക്തി കളയുലമാ? 
ഇ്! ബദവം ഒരതിക്�ും തന്റെ സ്ന്മായ നീതതിന്യ 
�ംഘതിക്ുകയതി്ാന്യന്നുള്ള നമ്ുന്െ ജന്വാസനന്യ 
തതിരുന്വഴുത്ും യുക്തിയും ഉറപ്പതിക്ുന്നു. സങ്ീര്ത്
നക്ാരന ്റയുന്നതുല്ാന്� : “നീതതിയും ന്ായവും 
നതിന്റെ സതിം�ാസനത്തിന്റെ അെതിസ്ഥാനമാകുന്നു” 
(സങ്ീ. 89:14 ASV;RV). “എന്റെ ബദവമായ യല�ാലവ... 
ലദാഷം കണ്ു കരൂൊന്തവണ്ണം നതിര്മ്� ദൃഷ്തിയുള്ള
വനും ്ീഢനം കാണ്മാന കഴതിയാത്വനുമായു
ലള്ളാലവ” (�ൈ. 1:13). ദതിവ് ഭരണകരൂെത്തിന്റെയും 
നതിയമങ്ങളുന്െയും തത്്ങ്ങള് അനുസരതിച്ഡ് ബദവം 
ഒരളവതി�ും വതിട്ുവീഴഡ്ച ന്ചയ്ുകയതി്. അവനഡ് ്ാ്
ത്തിന്നതതിന്ര കണ്ണെയഡ്ക്ുവാലനാ അതതിന്ന ഒരളവതിന്�
ങ്തി�ും ബകന്ക്ാള്ളുവാലനാ സാധതിക്ുകയും ഇ്.

പിചന്, എങ്ങചന, നമുകവഹനാടന്  
അടുക്കുവാന് സാധിക്കുാം?

നമുക്വലനാെഡ് അെുക്ുവാന സാധതിക്ും. എന്ു
ന്കാന്ണ്ന്നാല് അവന നലമ്ാെഡ് ഇങ്ങന്ന ്റയുന്നു: 
“നതിങ്ങളുന്െ ്ാ്ങ്ങള് കെുഞ്ചുവപ്പായതിരുന്നാ�ും 
്ഞ്തില്ാന്� ആയതിത്ീരും”. എന്നാല് നാം ്ാ
്ത്തില് ജനതിച്വരും അനീതതിയതില് രരൂ്ന്പ്പട്വരും 
ആയതിരതിക്യാല് നമുക്ഡ് ഇന്തങ്ങന്ന ലനെുവാന 
കഴതിയും? ഇതതിനുത്രും ഗരൂഢമായ ഒന്ന്. അതഡ് 
യുക്തിയുക്വും ഉചതിതവുമാണഡ്. ബദവം തന്റെ 
മ�ത്ായ സഡ്ലന�ത്ാല് ല�ാകന്ത് ്ാ്ത്തിന്റെ 

്രതിണതിത ഫ�ത്തില് നതിന്നും സ്തന്തമാക്ുവാന ഒരു 
വഴതി ഏര്ന്പ്പെുത്തിയതിരതിക്ുന്നു. സക�രും ബദവത്തി
ല് നതിന്നഡ് അകന്നതും മരണത്തിനഡ് വതിധതിക്ന്പ്പട്തും 
ഒരുവന്റെ അതായതഡ് ആദാമതിന്റെ �ംഘനത്ാ�ാണഡ്. 
എന്നാല് ഇതതിനു ്കരമായതി മന്റ്റാരുവന്റെ അതായതഡ് 
ലയശുവതിന്റെ യാഗത്ാ�ാണഡ് ആദാമും അവന്റെ ്തി
നഗാമതികളും സ്തന്തരാക്ന്പ്പലെണ്തഡ്. ദതിവ്നീതതിന്യ 
നതിറലവറ്റുവാന സാധതിക്ുന്ന ഒലര ഒരുവനായ ലയശു 
എന്ന ്രൂര്ണ്ണ മനുഷ്ന്റെ നതിര്മ്�മായ രക്ന്ത് 
തന്നതില് ്ുരട്ുന്നവര്ക്ു മാത്രലമ ്ാ്ത്തിന്റെ കെു
ഞ്ചുവപ്പു നതിറന്ത് മായതിച്ു കളയാനാകരൂ. അലപ്പാള് 
ബദവം നമ്തില�ക്ഡ് ലനാക്ുല്ാള് ്ാ്ത്തിന്റെ കറ
കള് നമ്ുന്െ കളങ്ങ്ങന്ള മറയഡ്ക്ുന്ന ക്തിസഡ്തുവതിന്റെ 
നീതതിയതിന വസഡ്ത്രമായ ന്വള്ള അങ്തിയാണഡ് കാണുന്ന
തഡ്. അനന്രം അവന ഇങ്ങന്ന ്റയുന്നു : “വരുവതിന 
നമുക്ു തമ്തില് വാദതിക്ാം!” �ാ, ബദവന്ത് നാം 
മാനതിച്ാല് നന്മ് അവനും മാനതിക്ുന്മന്നഡ് നതിങ്ങള് 
കാണുന്നതില്!

ൈ�ുമാനത്തി�ും, സഡ്ലന�ത്തി�ും വതിശ്സഡ്തത
യതി�ും ന്കട്ു്ണതി ന്ചയഡ്തുന്കാണ്ഡ് �ൃദയങ്ങളും 
മനസ്ുകളും സന്ധതിക്ുന്നതാണഡ് ശരതിയായ സു�ൃ
ത്ഡ്ൈന്ധം. തന്റെ മക്ള് സക�തും തലന്നാെഡ് ്റ
യുന്നതതിനായതി ഉെനെതി തലന്നാെെുത്ഡ് വരുന്നതതി�ും 
ആശ്യലൈാധമുള്ളവരാവുന്നതതി�ും ഒരു ഭൗമതിക
്തിതാവഡ് സലന്ാഷതിക്ുന്നു, അതുകരൂൊന്ത ധാരാളം 
്തിതാക്ന്ാര് കുെുംൈപ്രശഡ്ന ്രതി�ാരകരാണഡ്; 
കുറഞ്്ക്ഷം കുട്തികളുന്െ ചാ്�്ം മാറുന്നതുവ
ന്രയുള്ള ആവശ്ങ്ങള്ക്ഡ് അവര് മതതിയായവരാണഡ്! 
അതതിനാല് ദതിവലസന്നയുള്ള നമ്ുന്െ വതിഷയങ്ങള്, 
നമ്ുന്െ വതിജയങ്ങളും ്രാജയങ്ങളും, നമ്ുന്െ പ്ര
ത്ാശകളും ഭയങ്ങളുന്മ്ാം തലന്നാെു ്റലയണ്തതിനഡ് 
സ്ര്ഗ്ഗീയ ്തിതാവഡ് നന്മ് ക്ഷണതിക്ുന്നു. നമുക്ഡ് ഒരു 
പ്രശഡ്നമുന്ണ്ങ്തില്, ഒരു്ന്ക്ഷ ബൈൈതിള് ഉ്ലദശ
ത്തില�ാ, ക്തിസഡ്തീയ ജീവതിതത്തിന്� വതിഷയങ്ങളതില് 
നതിന്നും ഉയര്ന്നുവന്നലതാ ഒന്ക്യായ ഒരു പ്രശഡ്നം 
നമുക്ുന്ണ്ങ്തില്, നാം സ്ാഭാവതികമായും അവ�ം
ൈതിക്ുന്നതായ കാര്ം ്തിതാവതിലനാെഡ് അഭതിപ്രായം 
ആരായുക എന്നതാണഡ്. നാം സമീ്തിക്ുന്നതഡ് താ
ഴഡ്മലയാന്െയും, അത്ര മ�ത്ായ അംഗീകാരമാണഡ് 
നമുക്ഡ് �ഭതിച്ന്തന്നഡ് മനസ്തി�ാക്തിയുന്മാന്ക്യാണഡ്. 
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എന്നാല് അവന്റെ ക്ഷണം നതിരസതിക്ുന്നതഡ് നാം അന
ര്�രാന്ണന്നഡ് ലതാന്നുന്നതു ന്കാലണ്ാ അന്്ങ്തില് 
ഒരു്ന്ക്ഷ സ്ഭാവത്തി�ുള്ള ചതി� അെക്മതി്ായഡ്മ
കള് അവനതില്നതിന്നും മറയഡ്ക്ുവാനാഗ്ര�തിക്ുന്നതു
ന്കാണ്ുമായതിരതിക്ാം. അവന്റെ മ�ാസഡ്ലന�ന്ത് 
അധതിലക്ഷ്തിക്ുകയും ഒരു ്തിതാവതിന സൗ�ൃദകര
ന്ത് തതിരസഡ്ക്രതിക്ുകയും ന്ചയ്ുകയാലണാ എന്നഡ് 
്രതിലശാധതിക്ുന്നതതി�ും നാം ബവമനസ്മുള്ളവരാ
ണഡ്. അവനുമായതി നതിരന്രമായ ചര്ച്കള് ആവശ്മതി
്ാത്വതിധം നാം വളര്ന്നതിരതിക്ുന്നു എന്നഡ് ചതിന്തിച്ഡ് 
അവനുമായുള്ള കരൂട്ായഡ്മയതില് നതിന്നും ്രൂര്ണ്ണമായതി 
്ന്ങ്െുക്ാതതിരതിക്ുന്നതാണഡ് എ്ാത്തി�ും സങ്െക
രമായതിട്ുള്ളതഡ്.

“യല�ാവയുന്െ സഖതിത്ം തന്റെ ഭക്ന്ാര്ക്ുണ്ാ
കും; അവന തന്റെ നതിയമം അവന്ര അറതിയതിക്ുന്നു” 
(സങ്ീ. 25:14). ബദവത്തിന്റെ ദൃഷ്തിയതില് പ്രീതതി 
്ാത്രങ്ങളായതി തീര്ന്നവരുന്െയും അവന്റെ 
സഡ്ലന�തിതന്ാരായതി തീര്ന്നവരുന്െയും 
താരതലമ്ന വളന്ര ന്ചറതിയ കരൂട്ത്തി
ല് ഒരുവനായതി നാം തീരുക എന്നതഡ് 
അ�ങ്രതിക്ുവാനുള്ള കാര്മ് 
മറതിച്ഡ് ഇന്താരു താഴഡ്മലയറതിയ കൃ
തജ്ഞതയുന്െ കാര്മാണഡ്. നാം 
വളന്ര ന് ഒരു കരൂട്ായഡ്മയതി�ാണതി
രതിക്ുന്നതഡ്. ലനാ� നീതതിമാനായ 
ഒരു മനുഷ്നായതിരുന്നു അവനഡ് 
“യല�ാവയുന്െ കൃ് �ഭതിച്ു” 
(ഉ�ഡ്്. 6:8,9). ആ കാ�ത്ുണ്ായതിരുന്ന 
ദുഷതിച് സമരൂ�ന്ത് നശതിപ്പതിക്ുന്നതതിനു
ള്ള ബദവീക ്ദ്ധതതി അവന ലനാ�ന്യ 
അറതിയതിച്ു.

അബ്�ാം ബദവന്ത് വതിശ്സതിക്ുകയും “അതഡ് 
അവനഡ് നീതതിയായതി കണക്തിെന്പ്പെുകയും ന്ചയഡ്തു” 
(യാലക്ാ. 2:23). “ഞാന ന്ചയഡ് വാനതിരതിക്ുന്നതഡ് അബ്
�ാമതിലനാെഡ് മറച്ുവയഡ്ക്ുലമാ? അബ്�ാം വ�തിയതും 
ൈ�മുള്ളതുമായ ജാതതിയായതി തീരുകയും അവനതില് 
ഭരൂമതിയതിന്� ജാതതികളും അനുഗ്ര�തിക്ന്പ്പെുകയും 
ന്ചയ്ുമല്ാ” (ഉ�ഡ്്. 18:17,18).

“യല�ാവയായ കര്ത്ാവഡ് പ്രവാചകന്ാരായ 
തന്റെ ദാസന്ാര്ക്ഡ് തന്റെ ര�സ്ം ന്വളതിന്പ്പെുത്ാ

ന്ത ഒരു കാര്വും ന്ചയഡ്കയതി്” എന്നു ്റഞ്ുന്കാ
ണ്ഡ് ആലമാസഡ് ഒരു ന്്ാതുവായ സത്ന്ത്യാണഡ് 
പ്രതതി്ാദതിച്തിരതിക്ുന്നതഡ് (ആലമാ. 3:7). തങ്ങള് ലരഖന്പ്പ
െുത്തിയതിരതിക്ുന്നന്ത്ാം ബദവവചനമാന്ണന്നഡ് പ്ര
വാചകന്ാന്ര്ാവരും സഡ്്ഷ്മായതി പ്രഖ്ാ്തിക്ുന്നു.

കര്ത്ാവായ ലയശു ശതിഷ്ന്ാലരാെഡ് ്റഞ്ു: 
“ബദവരാജ്ത്തിന്റെ മര്മ്ങ്ങന്ള നതിങ്ങള്ക്ു നല്ക
ന്പ്പട്തിരതിക്ുന്നു; ്ുറത്ുള്ളവര്ലക്ാ സക�വും ഉ്
മകളാല് �ഭതിക്ുന്നു” “ഞാന ഉ്മ പ്രസഡ്താവതിക്ാന 
വായഡ് തുറക്ും; ല�ാകസ്ഥാ്നം മുതല് ഗരൂഢമായതഡ് 
ഉച്രതിക്ും (മര്ന്ക്ാ. 4:11; മത്ാ. 13:35).

ര�സ്യ സ്വഭാവമുള്ള വിവരാം
ല�ാകത്തിന്� ഭരണ വ്വസ്ഥതിതതിയതില് സുരക്ഷാ 

കാരണങ്ങള്ന്ക്ാണ്ഡ് ചതി� വതിവരങ്ങള് ഒരു ന്ചറതിയ 
സംഘത്തിനു ്ുറലത്ക്ഡ് �ഭ്മ്. സുരക്ഷയുന്െ

യും ര�സ്ാലന്ഷണ പ്രവര്ത്നങ്ങളുന്െയും 
ജീവനക്ാര് അവരുന്െ ലജാ�തി സംൈന്ധ

മായ വതിവരങ്ങള് ്രസ്മാക്ുന്നതഡ് 
ഒരു ശതിക്ഷാര്�മായ കുറ്റമാക്തിയുള്ള 
ചതി� ഔലദ്ാഗതിക ര�സ് നതിയമനതി
ര്മ്ാണങ്ങള് ചതി� ഗവണ്ന്മറെുകള് 
നെത്തിയതിരതിക്ുന്നു. ഗവണ്ന്മറെതി
ന്റെ എ്ാ ഇെ്ാെുകളതി�ും തുറന്ന 
ചര്ച്യഡ്ക്ഡ് ലപ്രരതിപ്പതിക്ുന്നതായ 
ചതി� സമ്ര്ദ് തന്തക്ാര് എലപ്പാഴും 
സജ്ജീവമാണഡ്. എന്നതിരുന്നാ�ും 

ര�സ്സ്ഭാവമുള്ള വതിവരങ്ങളതില് 
ല്ാ�ും അനതിവാര്മായവ അതതിനു 

വതിലരാധമായതി ്രസ്മാക്ന്പ്പെുന്നു 
എന്നതഡ് മാറ്റതിനതിര്ത്ാനാവാത്തായ കാ

ര്മാണഡ്.
ഇന്നന്ത് ല�ാകത്തില് ഏതഡ് കാര്വും ര�സ്മാ

ക്തി വയഡ്ക്ുക വളന്ര പ്രയാസലമറതിയതും ഒരുലവള 
അസാധ്വുമായ ഒന്നാണഡ്. ര�സ്ാലന്ഷണ നതിയമ 
നതിര്വ്വ�ണ വകുപ്പുകള്ക്ും അലന്ഷണ കാര്ാ�യ
ങ്ങള്ക്ും ര�സ്ല്ാ�ീസുകള്ക്ും വതിലരാധമായതി 
ക്്രൂട്റുകളതിന്� വതിവരങ്ങള് അലങ്ങാട്ും ഇലങ്ങാട്ും 
എത്തിക്ുന്ന പ്രക്തിയയായ “ഇനഫര്ലമഷന സരൂപ്പര് 
ബ�ലവ” (Information Super highway) എ്ാ തരത്തി
�ുമുള്ള വതിവരങ്ങള് വകതതിരതിവതി്ാന്ത ഭരൂമതിയുന്െ 



7  മാര്ച്ഡ് - ഏപ്രതില് 2019

ഒരറ്റത്ു നതിന്നും മലറ്റ അറ്റലത്ക്ഡ് അയച്ുന്കാണ്ഡ് 
ന്ഫയഡ്സഡ്ൈുക്തി�രൂന്െയും െ്തിറ്ററുകളതി�രൂന്െയും പ്രചാ
രണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളതി�രൂന്െയും ന്തറ്റായ സലന്ശങ്ങ
ളതി�രൂന്െയും കതിംവദന്തികളായും അ്വാദങ്ങളായും 
നതിസ്ാരവാക്ുകളായും ്�തരം വസഡ്തുതകളാ�ും 
ഇന്നഡ് സമരൂ�ത്തില് നതിറഞ്ു വരുന്നു. ഇത്രന്മാരു 
അത്ാശ്ര്കരമായ സലന്ശമാര്ഗ്ഗം ല്ാ�ീസതിനഡ് 
ദുഷഡ്ക്രമായ ഒന്നാണഡ്.

പരസ്യ സ്വഭാവമുള്ള വിവരാം
ഭരൂമതിക്ു ലവണ്തിയുള്ള തന്റെ ഉലദ്ശ്ങ്ങന്ള 

അത്ന്ം സംരക്ഷതിതമാക്ന്പ്പട് ഒരു ര�സ്മാക്തി 
വയഡ്ക്ുക എന്നതഡ് ബദവത്തിന്റെ ഉലദ്ശ്ം ആയതിരു
ന്നതി്. ്ാ്ത്ാല് ബദവവും മനുഷ്നും തമ്തി�ുള്ള 
്തിതൃ്ുത്രൈന്ധം നഷ്ന്പ്പട്ു എന്നു നമ്ള് കണ്തി
രുന്നു. ബദവം തന്റെ മ�ാമനസഡ്കതയാല് തന്ന്ന 
അലന്ഷതിക്ുന്നവരുന്െ ന് ഉലദ്ശ്ങ്ങന്ള അംഗീ
കരതിക്ുകയും അവര്ക്ഡ് പ്രതതിഫ�ം നല്കുകയും 
ന്ചയ്ും. അവന അവന്ര തന്റെ ര�സ്ത്തില�ക്ഡ് 
പ്രലവശതിപ്പതിക്ുന്നു.

അറതിയതിക്ന്പ്പട് ര�സ്ങ്ങളതിന്� സരൂചനകന്ളയും 
പ്രത്ാശന്യയും വാഗഡ്ദത്ങ്ങന്ളയും ൈ�ു മാനവരാ
ശതിലയയും അന്ധതയതി�ാഴഡ്ത്തിന്ക്ാണ്ഡ് മറച്ുവയഡ്ക്ു
കലയാ അേവാ നതിയന്തതിക്ുകലയാ ന്ചയ്ുന്നതതിനഡ് ദതിവ് 
നതിയമ നതിര്മ്ാണം ഉലദ്ശതിക്ുന്നതി്. എന്നതിരുന്നാ�ും 
വളന്ര ്രസ്മായതി �ഭ്മാകുന്നു എന്നഡ് ലതാന്നതിക്ു
ന്ന അറതിവുകള് അലയാഗ്രായവരുന്െ കാഴഡ്ചയതില് 
നതിന്നും ലകള്വതിയതില് നതിന്നും ചതി� ഉലദ്ശ്ങ്ങളാല് 
സംരക്ഷതിക്ുന്ന .ു വതിശുദ്ധമായ കാര്ങ്ങന്ള തങ്ങളുന്െ 
സ്ന് അഭതിപ്രായപ്രകാരം “ജ്ഞാനതികളും വതിലവകതിക
ളും” ആയവര്ക്ഡ് മറച്ുന്കാണ്ഡ് “ശതിശുക്ള്ക്ഡ്” ന്വ
ളതിന്പ്പെുത്തിയതിരതിക്ുന്നതുന്കാണ്ഡ് നമ്ുന്െ കര്ത്ാവഡ് 
്തിതാവതിലനാെഡ് നന്തി ്റയുന്നു (മത്ാ. 11:25). അനര്�
മായ അനുഗ്ര�ങ്ങന്ള സാക്ഷാല് ജതിജ്ഞാസുക്ളാ
യവര് ബകക്�ാലക്ണ്തതിനഡ് അവന ഉ്മകളാ�ും 
ഗരൂഢമായും സംസാരതിച്തിരതിക്ുന്നു. എന്നാല് അവന 
ഇങ്ങന്ന ്റയുന്നു “എന്റെ ശതിഷ്ന്ാരായ നതിങ്ങ
ള്ക്ഡ് അറതിയുവാനുള്ള വരം �ഭതിച്തിരതിക്ുന്നു”. ദാവീദഡ് 
നലമ്ാെു ്റയുന്നു “യല�ാവയുന്െ സഖതിത്ം തന്ന്ന 
ഭയന്പ്പെുന്നവര്ക്ഡ് (ഭക്ന്ാര്ക്ഡ്) ഉണ്ാകും; അവന 
തന്റെ നതിയമം അവലരാെഡ് അറതിയതിക്ുന്നു” (സങ്ീ. 25:14). 

ഇവതിന്െ ഭയം എന്ന ്ദത്തിന്റെ എബ്ായ മരൂ�്ദം 
“യാലര” (yare) എന്നാണഡ്. ബദവത്തിന്റെ വ്ഭത്ന്ത് 
തതിരതിച്റതിയുന്നതും അവന്റെ അനുമതതിയുന്െ അംഗീ
കാരന്ത് അലന്ഷതിക്ുന്നതുമായ ഭയ്രവശമായ 
ഭക്തിന്യയാണഡ് ഇതഡ് സരൂചതിപ്പതിക്ുന്നതഡ്. മര്മ്ങ്ങന്ള 
(ര�സ്ങ്ങന്ള) തുറക്ുന്നതതിനുള്ള താലക്ാ�ാണഡ് 
ഭക്തി. ആ താലക്ാല് കരൂൊന്ത ആര്ക്ും പ്രലവശനം 
സാധ്മ്.

്ണ്ുള്ള പ്രവാചകന്ാര്ക്ഡ് നല്കതിയ കര്ത്ാവതി
ന്റെ വചനം അവരുന്െ സ്ാര്ത്ഥ്രമായ ലക്ഷമത്തിനു 
ലവണ്തി ആയതിരുന്നതി്. മറതിച്ഡ് എ്ാ കാ�ന്ത്യും 
വതിശ്സഡ്തരായവര്ക്ഡ് നല്കതിയ അറതിവതിന്റെ നതിലക്ഷ
്മായതിരുന്നു അവ. അവയുന്െ അെതിയന്തിര ഉലദ്ശ്ം 
മനുഷ്രാശതിന്യ അവരുന്െ സ്രഷ്ാവുമായുള്ള കരൂട്ാ
യഡ്മയതില�ക്ഡ് എത്തിക്ുക എന്നതായതുന്കാണ്ഡ് ഈ 
ദരൂതഡ് ത�മുറയതില് നതിന്നും ത�മുറയതില�ക്ഡ് നല്കന്പ്പ
െും എന്നതഡ് അവന്ര കരൂെുതല് പ്രലചാദതിപ്പതിച്തിരതിക്ാം. 
എന്നാല് ഈ “മര്മ്” ത്തി�ുള്ളവര്ക്ഡ് അവരുന്െ 
അറതിവതിനാല് മ�ത്ലമറതിയ അന്്ത്തിന്�ത്ുന്ന ദതി
വ്നെ്െതിയുന്െ ്ുലരാഗതതിന്യ തതിരതിച്റതിയാനാകും. 
അങ്ങന്ന നമുക്ഡ് ്ൗന്�ാസതിലനാെു കരൂന്െ ഉറപ്പായും 
ഇങ്ങന്ന ്റയാം “നാം വതിശ്സതിച് സമയലത്ക്ാള് 
രക്ഷ ഇലപ്പാള് നമുക്ഡ് അധതികം അെുത്തിരതിക്ുന്നു” 
(ലറാമ. 13:11).
ദദവജനത്ിചറെ ശരിയായ പ്രതികരണാം
ബദവത്തിന്റെ സമര്പ്പതിത മക്ളായ അബ്�ാമതി

ന്റെ സ�സ്രാബ് ്രൂര്വ്വ സന്തതികള് എന്ന നതി�
യഡ്ക്ഡ് ഈ കാ�ത്ഡ് നമുക്ു നല്കതിയ ആഴലമറതിയ 
അറതിവതിനഡ് യല�ാവയഡ്ക്ഡ് കീര്ത്തിയും ൈ�ുമാനവും 
നന്തിയും ആരാധനയും അര്പ്പതിക്ാം. ഇത്രം കാ
ര്ങ്ങന്ള അറതിയുന്നതതിനഡ് നമ്ുന്െ �ൃദയങ്ങള് സ്
ര്ഗ്ഗീയ ്തിതാവതിന്റെ അെുക്ല�ക്ഡ് ന്കാണ്ുവരണം. 
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ഇവന്യ ല�ാകം ന്്ാതുവായതി വതി�മതതിക്ണന്മന്നഡ് 
നാം ഒരതിക്�ും പ്രതീക്ഷതിക്ുവാന ്ാെതി്. അവര് 
ഇലപ്പാള് രക്ഷയുന്െ ്ദ്ധതതി അറതിയുക എന്നതഡ് 
ബദവീക ഉലദ്ശ്മ്. നമ്ുന്െ നായകന തന്റെ 
വതിശ്സഡ്തരായ ശതിക്ഷ്ന്ാലരാെഡ് ്റഞ്തുല്ാന്� 
നലമ്ാെും ്റയുന്നു, “സ്ര്ഗ്ഗ രാജ്ത്തിന്റെ മര്മ്
ങ്ങന്ള അറതിവാന നതിങ്ങള്ക്ു വരം �ഭതിച്തിരതിക്ു
ന്നു; അവര്ലക്ാ �ഭതിച്തിട്തി്. അതുന്കാണ്ഡ് അവര് 
കണ്തിട്ും കാണാന്തയും ലകട്തിട്ും ലകള്ക്ാന്തയും 
ഗ്ര�തിക്ാന്തയും ഇരതിക്യാല് ഞാന ഉ്മകളാ
ല് അവലരാെു സംസാരതിക്ുന്നു” (മത്ാ. 13:11,13). 
അവര് അതഡ് തക് സമയത്ഡ് ലകള്ക്ുകയും ഗ്ര
�തിക്ുകയും ന്ചയ്ും (സംഖ്. 14:21; ന്യശ. 11:9; 
1 തതിന്മാ. 2:3-6) എന്നാല് ബദവം ഇലപ്പാള് തന്റെ 
തതിരന്ഞ്െുപ്പു ഗണങ്ങന്ളയും (ന്ചറതിയാട്തിന കരൂട്ം, 
മ�ാ്ുരുഷാരം, യുവവീരന്ാര് എന്നതിവന്ര ഒഴതിച്ഡ്) 
സ�സ്രാബ് ്രൂര്വ്വ അബ്�ാമ് സന്തതിയുന്െ 
ഭാഗമായ ക്ാസതി ഇ�കഡ്റ്റുകന്ളയും (quasi elect) തതി
രന്ഞ്െുക്ന്പ്പൊത്വന്ര വരുവാനുള്ള രാജ്ത്തി
ല് അനുഗ്ര�തിക്ുന്നതതിനുള്ള അവകാശത്തിനായതി 
അഭതിവൃദ്ധതിന്പ്പെു ത്തിന്ക്ാണ്തിരതിക്ുന്നു.

സത്ത്തിന്റെയും നീതതിയുന്െയും വാഴഡ്ചയുള്ള
തും കര്ത്ാവതിനാല് അനുഗ്ര�തിക്ന്പ്പട് കണ്ണുക
ളും ന്ചവതികളും ഉള്ള നമുക്ഡ് വളന്ര നന്തിലയാെും 
താഴഡ്മലയാെും കരൂന്െ ന്്രുമാറാം. ്ുറലമയുള്ള 
ആരാധനയാല് മാത്രമ് �ൃദയംഗമമായ നന്തിയാ
�ും നമുക്വന്റെ സഡ്ലന�ാര്ദ്രമായ നന്തിലയയും 
വാത്�്മുള്ള കരുണലയയും ഏറ്റു്റയാം. നമ്ുന്െ 
നന്തിയും വതി�മതതിപ്പും നന്മ് സ്ാര്ത്ഥതയതില് നതിന്നും 
നമ്ുന്െ �ൃദയങ്ങന്ള ശുദ്ധീകരതിച്ഡ് ല�ാകത്തില് 
നതിന്നും അതതിന്റെ താതഡ്്ര്ങ്ങളതില് നതിന്നും നന്മ് 
അകറ്റതി നതിര്ത്ന്ട്. നശ്രമായ നമ്ുന്െ ഈ ശരീ
രത്തില് നതിന്നുന്കാണ്ഡ് നമുക്ഡ് ്ാ്ത്തിന്നതതിന്ര 
ന് ല്ാര് ന്്ാരുതാം. എന്ന്ന്നാല് ജ്ത്ാ
�് ആതഡ്മാവതിനാല് നെക്ുന്നവരായ ക്തിസഡ്തു
വതിന നീതതിയതിന വസഡ്ത്രത്തിന കീഴതി�ുള്ളവരുന്െ 
ജ്ത്തിന്� ്ാ്ങ്ങന്ള എണ്ണുന്നതി് (ലറാമ. 8:1). 
എങ്തി�ും നമ്തി�ുള്ള കര്ത്ാവതിന്റെ ആതഡ്മാവഡ് 
അവനഡ് ഏറ്റവും �ൃദ്വും സ്ീകാര്വുമായ ്രൂ
ര്ണ്ണതയതില�ക്ഡ് നന്മ് എത്തിക്ുവാന കരൂെുതല് 

ആഗ്ര�തിക്ുകയും ്രതിശ്മതിക്ുകയും ന്ചയ്ുന്നു. 
അതുന്കാണ്ഡ് വീഴഡ്ചഭവതിച് ജ്ത്തിന്റെ ്രൂര്ണ്ണത 
പ്രതീക്ഷതിക്ാന്ത ഒരതിക്�ായതി മുഴു ല�ാകത്തിന്റെ
യും ്ാ്ങ്ങള്ക്ായതി അര്പ്പതിക്ന്പ്പട് മ�ാ്ാ് 
്രതി�ാരൈ�തിയുന്െ ്ുണ്ത്തില് ആശ്യതിച്ുന്കാ
ണ്ഡ് ആതഡ്മാവതിന്റെ ഫ�ങ്ങന്ള വളര്ത്ുന്നതതിനും 
്രൂര്ണ്ണതന്പ്പെുത്ുന്നതതിനും നമുക്ഡ് നന്മ് കാത്ു 
സരൂക്ഷതിക്ാം.

അന്പ്പാസഡ്ത�നായ ്ൗന്�ാസഡ് ലറാമ. 12:1 ല് 
സമര്പ്പതിതനായ വതിശ്ാസതിന്യ തന്റെ തന്ന്ന ക്രൂ
ന്ശെുത്ുന്കാണ്ഡ് കര്ത്ാവതിന്റെ ശതിക്ഷ്നായതി 
ലസവതിക്ുവാന ലപ്രരതിപ്പതിക്ുകയും ഉ്ലദശതിക്ുക
യും ന്ചയ്ുന്നു. ക്തിസഡ്തുവതി�ുള്ള വതിശ്ാസത്ാല് 
മുനല്തന്ന്ന നീതീകരതിക്ന്പ്പട്വരും വതിശ്ാസഭ
വനത്തിന്� സല�ാദരന്ാരായതിത്ീര്ന്നവര്ക്ും 
മാത്രമാണഡ് ഈ ക്ഷണം നല്കുന്നതഡ്. കര്ത്ാവതി
നായതി സമര്പ്പതിക്ന്പ്പട്വര് ലയാ�. 2:5 ന്ന മുറുന്ക 
്തിെതിക്ുന്നു. “അവന നതിങ്ങലളാെഡ് എന്ന്ങ്തി�ും 
കല്്തിച്ാല് അതഡ് ന്ചയഡ് വതിന” നമ്ുന്െ സമര്പ്പ
ണം ബദവത്തിനു സ്ീകാര്മാകണന്മങ്തില് “ഒന്നും 
എലറെത് സര്വ്വവും നതിലറെതഡ്” എന്ന ചതിന്ന്യ 
നാം വ�തിക്ണം. അന്ത, ബദവത്തിന്റെ എ്ാ 
വതിലവകതികളായ സൃഷ്തികളുന്െയും ന്്ാതുവായ 
മലനാഭാവം സമര്പ്പണം ആയതിരതിക്ണം. സല�ാദ
രന്ാലര, ഞാന ബദവത്തിന്റെ മനസ്�തിവഡ് ഓര്പ്പതിച്ഡ് 
നതിങ്ങന്ള പ്രലൈാധതിപ്പതിക്ുന്നതഡ്: നതിങ്ങള് ൈുദ്ധതി
യുള്ള ആരാധനയായതി നതിങ്ങളുന്െ ശരീരങ്ങന്ള 
ജീവനും വതിശുദ്ധതിയും ബദവത്തിനു പ്രസാദവുമുള്ള 
യാഗമായതി സമര്പ്പതിപ്പതിന. ഇതു നതിങ്ങളുന്െ ന്ായ
മായ ശുശ്രൂഷയാകുന്നു.
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്ാസ്റര് റസ്ല് R 4836 ന്� ബ്ാക്റ്റതില് 
നല്കതിയതിരതിക്ുന്ന ചതി� പ്രസഡ്താവ

നകന്ള ഉദ്ധരതിച്ുന്കാണ്ഡ് ഞങ്ങള് ഈ വതിഷ
യത്തിന്റെ ്ഠനം 
ആ ര ം ഭ തി ക്ു ന്നു . 
“അനുവദതിക്ന്പ്പട്തിരതി
ക്ുന്ന സ്ീകാര്മായ 
സമയത്തിനു ലശഷം 
ചതി�ര് തങ്ങന്ള സമ
ര്പ്പതിക്ുന്നു എന്നതിരതി
ക്ന്ട് [ന്ചറതിയാട്തിന 
കരൂട്ത്തിന്റെ അംഗങ്ങ
ളാകുവാന]; എങ്തില് 
അവരുന്െ അവസ്ഥ 
എന്ായതിര തിക്ും ? 
ബദവവും അവരു
മായുള്ള സംസര്ഗ്ഗം എങ്ങന്ന ആയതിരതിക്ും?” 
ബദവം മാറ്റമതി്ാത്വനായതതിനാല് സമര്പ്പണ 
(ൈ�തി്രമായ) ഉെ്െതി പ്രാൈ�്ത്തില് വരു
ന്നതതിനു മുനല് തങ്ങളുന്െ ജീവന്ന അര്പ്പതിച് 
വതിശ്സഡ്തരായ ്ുരാതന വീരന്ാരതില് അവന 
പ്രസാദതിച്തുല്ാന്�, തങ്ങളുന്െ ജീവന്ന ്രൂര്ണ്ണ
മായും നതിഷഡ്ക്െമായും അവന്റെ ഇഷ്ത്തിനായതി 
സമര്പ്പതിക്ുന്ന അവന്റെ സൃഷ്തികളതി�ും അവന 
പ്രസാദതിക്ും എന്നഡ് നമുക്ഡ് അനുമാനതിക്ാം. തങ്ങ
ളുന്െ ജീവന്ന സമര്പ്പതിച് ്ുരാതന വീരന്ാര്ക്ഡ് 
്രൂര്ണ്ണ മനുഷ്ത്ം വാഗഡ്ദത്ം ന്ചയഡ്തതുല്ാ
ന്�, സഭയുന്െ ്രൂര്ത്ീകരണത്തിനു ലശഷവും 
അതായതഡ് സമര്പ്പണത്തിനു ലവണ്തി (ൈ�തി ന്ച
യ്ുന്നതതിനു ലവണ്തി) അനുവദതിച് സ്ീകാര്മായ 
കാ�ത്തിന്റെ അന്്ത്തിനു ലശഷവും ഇലത 
രീതതി ്തിനതുെരുന്നവര്ക്ും ്ുരാതന വീരന്ാ
രുന്െ അലത പ്രതതിഫ�ം നല്കുവാന അവന 
തയ്ാറാകുലമാ എന്നു നാം വാദതിന്ച്ന്നു വരാം.

“ഈ യുഗത്തിന്റെ അന്്ത്തില് ്രതിശുദ്ധാതഡ്ലമാ
തഡ്്ാദനം പ്രാ്തിക്ാത്വരും ഉയതിര്ന്ത്ഴുലന്നല്പ്പതില് 

ആതഡ്മപ്രകൃതതി ബകവരതിക്ാന സാധതിക്ാത്വരുമാ
ന്ണങ്തില് കരൂെതിയും മരണ്ര്ന്ം വതിശ്സഡ്തരായ 
ചതി�ര് ്ുരാതന വീരന്ാരുലെതു ല്ാന്�യുള്ള ഒരു 

ഗണത്തില�ക്ഡ് കെന്നു
വരും. ഈ യുഗത്തിന്റെ 
ആരംഭത്തില് തന്ന്ന 
അവര് വളര്ച് പ്രാ്തി
ച്ുന്കാണ്തിരതിക്ുന്നു. 
[‘യുഗങ്ങളുന്െ മദ്ധ്
ത്തില് സമര്പ്പണം 
ന്ചയ്ുന്നവര്’ ്ുരാതന 
വീരന്ാന്രലപ്പാന്� മദ്ധ്
സ്ഥവാഴഡ്ചയതില് അബ്
�ാമതിന്റെ സ�സ്രാബ് 
്രൂര്വ്വ സന്തതിയായ 
സാമാന്ഗണമായതിത്ീ

രും. എന്നാല് ്ുരാതന വീരന്ാര്ക്ഡ് �ഭതിക്ുന്ന വ�തിയ 
പ്രതതിഫ�ത്തിനും ശുശ്രൂഷക്ും അെുന്ത്ത്ുകയതി് 
ഇവര്ക്ുള്ള പ്രതതിഫ�വും ശുശ്രൂഷയും].

“ഈ വസഡ്തുതകന്ള കണക്തിന്�െുത്ുന്കാണ്ഡ്, 
കര്ത്ാവതിന്ന സഡ്ലന�തിക്ുന്നവരും അവനുമായതി 
സ്രൂര്ണ്ണ കരൂട്ായഡ്മ ആഗ്ര�തിക്ുന്നവരുമായ എ്ാ
വര്ക്ുമുള്ളതഡ് ഈ യുഗം ഉെനീളം മുലന്നാട്ു വച് 
സലന്ശം തന്ന്നയാണഡ് – ‘സല�ാദരന്ാലര, ഞാന 
ബദവത്തിന്റെ മനസ്�തിവഡ് ഓര്പ്പതിച്ഡ് നതിങ്ങന്ള പ്രലൈാ
ധതിപ്പതിക്ുന്നതഡ്, നതിങ്ങളുന്െ ശരീരങ്ങന്ള ജീവനുള്ള 
യാഗമായതി സമര്പ്പതിപ്പതിന’. തങ്ങന്ള യാഗമായതി സമര്പ്പതി
ച്തതിനു ലശഷം ബദവം അവന്ര അങ്ങന്ന തന്ന്ന സ്ീ
കരതിക്ുന്മലന്നാ ആതഡ്ലമാതഡ്്ാദനത്ാല് ഒരു ്ുതതിയ 
പ്രകൃതതി നല്കുന്മലന്നാ ഞങ്ങള്ക്ഡ് ഇലപ്പാള് ഉറപ്പു 
നല്കാനാവതി്. എന്നാല് ഇതഡ് അവരുന്െ ന്ായമായ 
ശുശ്രൂഷ [‘സമര്പ്പണം എലപ്പാഴും ക്മത്തി�ാണഡ് നെ
ക്ുക’] ആയതിരതിക്ുന്മന്നും ബദവലത്ാെും അവന്റെ 
ഉലദ്ശ്ങ്ങലളാെും വതിശ്ാസവും ആതഡ്മാര്ത്ഥതയും 
പ്രകെതിപ്പതിക്ുന്നവര്ക്ഡ് ബദവം എ്ായഡ്ലപ്പാഴും വ�തിയ 
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പ്രതതിഫ�ം നല്കുന്മന്നും ഞങ്ങള് ഉറപ്പുനല്കാം. 

്ുരാതന വീരന്ാരുന്െ ക്ാസതിന്ന ബദവം ‘സര്വ്വ
ഭരൂമതിയതി�ും പ്രഭുക്ന്ാരാക്തി’ മാനുഷതികത�ത്തില് 
വ�ുതായതി മാനതിക്ും എന്നഡ് ലവദം ്ഠതിപ്പതിക്ുന്നതായതി 
നാം മനസതി�ാക്ുന്നു എന്നുള്ളതും കരൂന്െ നമുക്ു 
്റയാന കഴതിയണം. ഈ ഗണത്തില് ന്്ട്വരാകാന 
മറ്റാര്ക്ും കഴതിയുകയതി്. എന്നാല് ‘യുഗങ്ങള്ക്തിെ
യതില് സമര്പ്പതിക്ുന്നവര്’ സ�സ്രാബ്ത്തി�ും സ�
സ്രാബ്ാനന്രവും യുവവീരന്ാരായതി അവലരാന്ൊത്ഡ് 
ഒന്നതിച്ു ലചരും. [യുവവീരന്ാരുന്െ ഗണവും എപ്പതിഫനതി 
്ാളയസമര്പ്പതിതരുന്െ ഗണവും സ�സ്രാബ്ത്തില് 
അവര്ക്ു കീഴതി�ുള്ള പ്രഭുക്ന്ാരായതിരതിക്ും. യു
വവീരന്ാര് എപ്പതിഫനതി ്ാളയസമര്പ്പതിതന്രക്ാള് 
വളന്രലയന്റ ഔന്നത്മുള്ളവരായതിരതിക്ും (സംഖ് 
31:14; E 8 p. 665; p’ 78, p 54). നാം മനസ്തി�ാക്ുന്നത
നുസരതിച്ഡ് അദൃശ്മായ മശതി�ാഗണത്തിന്റെ പ്രലത്ക 
പ്രതതിനതിധതികളായതി ആയതിരം വര്ഷത്തില് ലശഷതിക്ുന്ന 
മനുഷ്രാശതിയുന്െ ലമല് ഈ പ്രഭുക്ന്ാര്ക്ഡ് വ�തിയ 
അവകാശം ഉണ്ാകുന്മന്നഡ് അവര്ക്ഡ് ഉറപ്പു നല്കു
വാന നമുക്ഡ് സാധതിക്ും. നാം മനസ്തി�ാക്ുന്നതനു
സരതിച്ഡ് ഈ മ�ത്ായ ലവ�യതില് ്ങ്ുന്കാണ്തതിനു 
ലശഷം സ�സ്രാബ്ത്തിന്റെ അന്്ത്തില് നതിഴ�ായ 
ല�വ്രുന്െ ഭാഗമായ [നതിഴ�ായ ന്ഗര്ലശാന്ന - E 
4, pp. 321-324] ഈ പ്രഭുക്ന്ാര് [അവരതില് യുവവീ
രന്ാര്] ആതഡ്മജീവതികളുന്െ ത�ത്തില�ക്ഡ് ഉയര്ത്
ന്പ്പെും എന്നഡ് അവര്ക്ഡ് ഉറപ്പു നല്കുവാന നമുക്ഡ് 
സാധതിക്ും”

എ്ാ കാ�ന്ത്യും ല്ാന്� ഇന്നും (2018) ന്ക
ട്തി്െുക്ന്പ്പെുന്ന വളര്ച് പ്രാ്തിക്ുന്ന സത്ന്ത് 
അരതിക്ല് ലവ�ക്ാരായ അസത്വാദതികള് എതതി
ര്ത്ുന്കാണ്തിരതിക്ുകയാകുന്നു. മു്ുണ്ായതിരുന്ന 
അസത്വാദതികളായ എതതിര്പ്പുകാന്രലപ്പാന്�തന്ന്ന R 
5761 ല് സരൂചതിപ്പതിക്ുന്നതനുസരതിച്ഡ് എപ്പതിഫനതി ്ാളയ 
സമര്പ്പതിതന്ര “യുഗങ്ങളുന്െ മലദ്ധ് സമര്പ്പണം ന്ചയ്ു
ന്നവരുന്െ” കരൂന്െ ഉള്ന്പ്പെുത്ുന്നതതില് ഇവര് എതതി
ര്ക്ുന്നു. R 5761 ല് നതിന്നും ഞങ്ങള് ഉദ്ധരതിക്ുന്നു:

“സുവതിലശഷ യുഗത്തിന്റെ ‘വാതതില്’ അെയുന്ന
ലതാന്െ ആതഡ്മപ്രകൃതതിയതില�ക്ുള്ള ്രതിശുദ്ധാതഡ്ലമാ

തഡ്്ാദനവും ഉണ്ാകുകയതി്ാന്യന്നും ഞങ്ങള് നതിരരൂ
്തിക്ുന്നു. അതതിനു ലശഷം യോസ്ഥാ്ന ലവ�യുന്െ 
ഉദഡ്ഘാെനത്തിനു മുന്ഡ് സമര്പ്പണം വഴതി ബദവ
ത്തില�ക്ഡ് വരുന്ന ഏവന്രയും ആതഡ്മജീവതികളുന്െ 
ത�ത്തില�ക്് ഭൗമീക ത�ത്തില�ക്ഡ് (ഊന്നല് 
ന്കാെുത്തിരതിക്ുന്ന ഭാഗം നമ്ുലെതഡ്) അവന അംഗീ
കരതിക്ും. ബദവത്ാല് അംഗീകരതിക്ന്പ്പട് ്ുരാതന 
വീരന്ാരുന്െ അലത അവസ്ഥകളതില് തന്ന്ന [എപ്പതി
ഫനതി ്ാളയ സമര്പ്പതിതരും] വരും. ്രമവതിളതിലയാ, 
യോസ്ഥാ്നാവസരങ്ങലളാ തുെങ്ങതി യാന്താരു 
വതിളതിയും തുറക്ുന്നതതിനു മു്ാണഡ് ്ുരാതന വീരന്ാര് 
വന്നതഡ്. ല�ാകത്തി�ുള്ള മറ്റുള്ളവലരക്ാള് ‘നന്്ാരു 
ഉയതിര്ന്ത്ഴുലന്നല്പ്പഡ്’ �ഭതിക്ുന്മന്നുള്ള ഭാവതി ജീ
വതിതന്ത്ക്ുറതിച്ുള്ള സരൂചനന്യാഴതിന്ക അവരുന്െ 
സമര്പ്പണം എന്ഡ് അനുഗ്ര�ങ്ങളാണഡ് നല്കുക 
എന്നഡ് അറതിയാന്തയാണഡ് അവര് തങ്ങന്ളത്ന്ന്ന 
ബദവത്തിനഡ് മെതികരൂൊന്ത സമര്പ്പതിച്തഡ് [അലത സമയം 
എബ്ാ. 11:35 ല് ്റയും ല്ാന്�യുള്ള ‘നന്്ാരു ഉയതി
ര്ന്ത്ഴുലന്നല്പ്പതില്’ (12:23 ആയതി താരതമ്ം ന്ചയ്ുക) 
വരുന്ന മന്റ്റ്ാ വീരന്ാന്രയും ല്ാന്� മാനുഷതിക 
്രൂര് ണ്ണതയതില് എപ്പതിഫനതി ്ാളയ സമര്പ്പതിതര് ക്റ
യതില് നതിന്നും ഉയതിര്ന്ത്ഴുലന്നല്ക്ുകയതി്. അവര് 
ഉണര്ത്ന്പ്പെുന്നതഡ് നതിഴ�ായ ന്മദാന്നന്നല്ാന്� 
ആയതിരതിക്ും. അവര്ക്ഡ് അവലശഷതിക്ുന്ന ക്ാസതി 
ഇ�കഡ്റ്റതിനും തതിരന്ഞ്െുക്ന്പ്പൊത്വരതി�ും അധതി
കമായ അവകാശം ഉണ്ായതിരതിക്ും – PT’ 73, p. 28; 
PT’ 84, p. 45]”.

1954 ന്റെ അന്്ം മുതല് ല�ാകത്തിന്റെ മ�ാ
്ുലരാ�തിതന എപ്പതിഫനതി ്ാളയ സമര്പ്പതിതലരാെു 
കരൂെതിയാണഡ് പ്രവര്ത്തിക്ുന്നതഡ്. സ�സ്രാബ് മദ്ധ്സ്ഥ 
വാഴഡ്ച തുെങ്ങുന്നതതിനു മുന്ഡ് സമര്പ്പണം ന്ചയ്ുന്ന 
എ്ാ സമര്പ്പതിതരും അബ്�ാമതിന്റെ സ�സ്രാബ് 
്രൂര്വ്വ സന്തതിയാകുന്നു (E 11, p. 293). പ്രാകാരത്തി
ന്റെ വാതതില്ക്ല് ല�ാകത്തിന്റെ മ�ാ്ുലരാ�തിതനു 
മു്തില് യാഗങ്ങന്ള “ന്കാണ്ുവരുവാന” അന്്ങ്തില് 
അര്പ്പതിക്ുവാന എപ്പതിഫനതി ്ാളയ സമര്പ്പതിതന്ര 
ബദവം മുല് തന്ന്ന കണക്ാക്തിയതിരുന്നു. എന്നതിരു
ന്നാ�ും സ�സ്രാബ് മദ്ധ്സ്ഥ വാഴഡ്ചയഡ്ക്ു മു്ായും 
ന്്ാരുളതിന്� എ്ാ യതിസ്രാലയ�്രും അവരുന്െ യാ
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ഗങ്ങന്ള അര്പ്പതിക്ുന്നതതിനു മു്ായും ഈ നതിഴല് 
അതതിന്റെ ്രൂര്ത്ീകരണത്തില് എത്ുന്നതി്. യുവ
വീരന്ാര്ക്ും ്ുരാതന വീരന്ാര്ക്ും (PT’ 73, pp. 60 
മുതല് 61 ന്റെ ഒെുക്ം വന്ര) മാത്രമുള്ള “നന്്ാരു 
ഉയതിര്ന്ത്ഴുലന്നല്പ്പതില്” ഇവര് ്ങ്ാളതികളാകുക
യതി്. എന്നാല് അവര് വതിശ്ാസത്ാല് നീതീകരതിക്
ന്പ്പട്തിരതിക്യാല് നീതതിമാന്ാരുന്െ ്ുനരുത്ഥാനത്തി
ല് ്ങ്ാളതികളാകും. എപ്പഫനതി ്ാളയ സമര്പ്പതിതര് 
ന്്ാരുളായ മതിര്ാമതിന്റെ മുഖ്ഭാഗമായതിത്ീരും. അതു
കരൂൊന്ത സ�സ്രാബ്ത്തിനു ലശഷം യോസ്ഥാ്ന 
വര്ഗ്ഗത്തിന്റെ ഇെയതില് ്രൂര്ണ്ണമാക്ന്പ്പട് ഭരൂമതിയതില് 
അവര്ക്ും ആദരണീയമായ ്ദവതി �ഭതിക്ും (E 11, 
p. 293; PT’ 99, p. 87).

“ഇവന്രലപ്പാന്� ഇത്രത്തി�ുള്ള സാ�ചര്
ങ്ങളതില് എ്ാറ്റതിന്നയും ഉല്ക്ഷതിച്ഡ് ബദവത്തിന്റെ 
വഴതികന്ള ്തിന്റ്റുന്നതതിനു ്രൂര്ണ്ണമായ സമര്പ്പണം 
ന്ചയ്ുന്നവര്ക്ും അങ്ങന്ന വതിശ്സഡ്തതലയാന്െയും 
വതിലധയത്ലത്ാന്െയും ജീവതിക്ുന്നവര്ക്ും ഇതതിനഡ് 
സമാനമായ ഗണമായതി എണ്ണന്പ്പെുവാന അവകാശം 
�ഭതിക്ുന്നു [എന്നാല് ഇതഡ് മുന്ഡ് ്റഞ് അലത 
ഗണമ്, സമാനമായ മന്റ്റാരു ഗണമാണഡ് അേവാ 
സമാനമായ ന്്ാതുഗണം – മനന്ശെ ലഗാത്രത്തിന്റെ 
ന്്ാരുളാകുന്ന അബ്�ാമതിന്റെ സ�സ്രാബ് ്രൂര്വ്വ 
സന്തതി – സംഖ്. 32; E 4, pp. 450, 451; PT’ 63, pp. 45, 
46; PT’ 78, pp. 56,57]. സുവതിലശഷ യുഗത്തിന്� ന്്ാ
തുവതിളതിയുന്െ ്രൂര്ത്ീകരണത്തിനു ലശഷം സ�സ്രാ
ബ്ത്തിന്റെ ്രൂര്ണ്ണമായ വരവതിനു മുന്ഡ് സമര്പ്പണം 
ന്ചയ്ുന്നവരുന്െ സമര്പ്പണന്ത് ബദവം നതിലഷധതിക്ു
വാന തക്വണ്ണമുള്ള യാന്താരു കാരണവും ഞങ്ങള് 
കാണുന്നതി്”. അലത, അതുന്കാണ്വര് സ�സ്രാബ് 
പ്രഭുക്ന്ാര് തന്ന്ന!

സ�സ്രാബ് പ്രഭുക്ന്ാന്രക്ുറതിച്ഡ് അനവധതി ലവ
ദഭാഗങ്ങള് ഉണ്ഡ്. അവയതില് പ്രധാനന്പ്പട് ഒന്നാണഡ് 
സങ്ീ. 45:16. 13, 14 വാക്ങ്ങളതില് ക്തിസഡ്തുവതിന്റെ 
ശരീരമാകുന്ന മണവാട്തി ഗണന്ത് “ലശാഭ ്രതി്രൂര്ണ്ണ
മായും”, “ന്്ാന കസവുന്കാണ്ുള്ള [ദതിവ്പ്രകൃതതി] 
വസഡ്ത്രം ധരതിച്വളായ” “രാജ[യല�ാവയുന്െ]കുമാ
രതിലയാെഡ്” ചതിത്രീകരതിച്തിരതിക്ുന്നു. അവന്ള “ചതിത്രത്യ്

�ുള്ള വസഡ്ത്രം [സഡ്ഫെതികവതഡ്ക്രതിച്ഡ് ന്കാണ്ുവരുന്ന 
ആതഡ്മാവതിന്റെ കൃ്കളാകുന്ന സ്ഭാവങ്ങള് - ഗ�ാ. 
5:22,23; 2 ്ന്ത്രാ. 1:6,7] ധരതിപ്പതിച്ഡ് രാജ[രാജകീയ സ്
ര്ഗ്ഗീയ മണവാളനായ നമ്ുന്െ കര്ത്ാവായ ലയശു
വതിന്റെ അെുക്ല�ക്ഡ്] സന്നതിധതിയതില് ന്കാണ്ുവരും”. 
ഈ ശരീരാംഗങ്ങളായ മണവാട്തി ഗണം ലയശുവതി
ലനാെു കരൂെതി സ�സ്രാബ്ത്തി�ും സ�സ്രാബ്ത്തിനു 
ലശഷവും രാജാക്ന്ാരും ്ുലരാ�തിതന്ാരും എന്ന 
്ദവതികള് ്ങ്തിെും (ന്വളതി. 5:9,10; 11:15; 20:4,6; ദാനതി. 
7:13,14,18,22,27).

ക്മത്തില് അെുത്തായതി മ�ാ്ുരുഷാരന്ത് 
(ന്വളതി. 7:9-17) 14,15 വാക്ങ്ങളതില് അവളുന്െ ലതാഴതിമാരാ
യതി [സഖതികളായതി] കരൂന്െ നെക്ുന്ന “കന്കമാന്രയും” 
[ന്ചറതിയാട്തിന കരൂട്ന്ത്യും മ�ാ്ുരുഷാരന്ത്യും 
മത്ാ. 25 ല് കന്കമാരായതി ചതിത്രീകരതിച്തിരതിക്ുന്നു] 
കുഞ്ാെതിന്റെ ക�്ാണ സദ്യഡ്ക്ഡ് സലന്ാഷലത്ാന്െ
യും ഉ്ാസലത്ാന്െയും യല�ാവയുന്െ രാജസന്നതി
ധതിയതില് എത്തിക്ും (ന്വളതി. 19:7-9). സ�സ്രാബ്ത്തി
�ും, സ�സ്രാബ്ത്തിനു ലശഷവുമുള്ള ലശ്ഷഡ്ഠരും 
ന്്ാരുളായ ല�വ്രുമാണഡ് ഇവര്.

ഈ ക്മത്തില് തുെര്ന്നു വരുന്നതഡ് തക്കാ�ത്ഡ് 
്ുത്രന്ാരായതി വരും എന്നു ്റയുന്ന സ�സ്രാബ്
ത്തിന്� വതിഭതിന്ന യോസ്ഥാ്നഗണങ്ങളതില് ആദ്ലത്
തായ ്ുരാതന വീരന്ാരുന്െ ്ുനരുത്ഥാനമായതിരതിക്ു
ന്മന്നഡ് സങ്ീ. 45:16 ്റയുന്നു. “നതിന്റെ ്ുത്രന്ാര് നതിന്റെ 
്തിതാക്ന്ാര്ക്ു ്കരം ഇരതിക്ും; സര്വ്വ ഭരൂമതിയതി�ും 
നീ അവന്ര പ്രഭുക്ന്ാരാക്ും” “്തിതാക്ന്ാര്” ആയതി
രുന്ന ്ുരാതന വീരന്ാര്, ക്തിസഡ്തുവതിന്റെ ശതിരസ്തിന്റെ
യും ശരീരത്തിന്റെയും അതായതഡ് മണവാളന്റെയും 
മണവാട്തിയുന്െയും സ�സ്രാബ് ്ുത്രന്ാരായതിത്ീ
രും. സ�സ്രാബ് പ്രഭുക്ന്ാരുന്െ പ്രേമ ഗണമായ 
്ുരാതന വീരന്ാരാണഡ് “്തിതാക്ന്ാര്”. അതതിനാല് 
സങ്ീ. 45:16 ല് ്റഞ്തിരതിക്ുന്ന സ�സ്രാബ് പ്രഭു
ക്ന്ാര് ഇവര് മാത്രമാണഡ്. മറ്റു തതിരുന്വഴുത്ുകള് 
്റയുന്നതുല്ാന്� യുവവീരന്ാരും ഇവരുന്െ കരൂന്െ 
ലവ�യും പ്രകൃതതിയും പ്രതതിഫ�വും ്ങ്തിെുന്മങ്തി�ും 
അവന്രക്ുറതിച്ഡ് സങ്ീ. 45:16 ല് ്റയുന്നതി്.

17-ാം വാക്ത്തില് ്റയുന്നതായ ബദവത്തി
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നഡ്  സഡ്ലതാത്രം ന്ചയ്ുന്ന 
ജാതതികള് എപ്പതിഫനതി ്ാളയ 
സമര്പ്പതിതലരയും  രക്ഷതി
ക്ന്പ്പട് ക്ാസതി ഇ�ക്തിന്� 
ലശഷതിക്ുന്നവലരയും ന്്ാ
തുമാനവരാശതിയതിന്� തതിര
ന്ഞ്െുക്ന്പ്പൊത്വരായ 
രക്ഷതിക്ന്പ്പട്വന്രയും സരൂചതി
പ്പതിക്ുന്ന .ു സ�സ്രാബ്ത്തിനു 
മുന്ും സ�സ്രാബ്ത്തി�ും 
സ�സ്രാബ്ത്തിനു ലശഷവും 
മനുഷ്വര്ഗ്ഗത്തില് നതിന്നഡ് രക്ഷതിക്ന്പ്പട് ഏഴഡ് രക്ഷതിത 
ഗണങ്ങളതില് ്ങ്ാളതികളാകുന്നവന്ര 13-17 വന്രയുള്ള 
വാക്ങ്ങളതില് ഉള്ന്പ്പെുത്തിയതിരതിക്ുന്നു.

മന്റ്റാരു ൈ�വത്ായ ലവദഭാഗമാണഡ് ന്യശ. 32:1, 
അവതിന്െ ഇങ്ങന്ന പ്രതതി്ാദതിക്ുന്നു, “ഒരു രാജാവു 
നീതതിലയാന്െ വാഴും; പ്രഭുക്ന്ാര് ന്ായലത്ാന്െ 
അധതികാരം നെത്ും”. ഇവതിന്െ ്റഞ്തിരതിക്ുന്നതായ 
രാജാവഡ് ക്തിസഡ്തുവാന്ണന്നഡ് തതികച്ും സഡ്്ഷ്മാണഡ്. 
ന്്ാരുളതിന്� മ�ാനായ ശല�ാലമാന്നന്ന ല്ാന്� 
അവന്റെ സ�സ്രാബ് മദ്ധ്സ്ഥ ഭരണകാ�ം സാര്വ്വ
ത്രതികമായ നീതതിലയാെും സമാധാനലത്ാെുമുള്ള ഭര
ണമായതിരതിക്ും (സങ്ീ. 72:1,2,7). എ്ാ കഴതിവുകലളാെും 
കരൂെതി ്രൂര്ണ്ണ മനുഷ്രായതി മരണത്തില് നതിന്നു എഴു
ലന്നല്പ്പതിക്ന്പ്പെുന്ന ്ുരാതന വീരന്ാരും യുവവീര
ന്ാരും (ന്്ാരുളായ ല�വ്ര്) ഭരൂമതിന്യ ന്ായലത്ാന്െ 
ഭരതിക്ുന്ന ഭരണാധതികാരതികളായ പ്രഭുക്ന്ാരായതി 
ആതഡ്മജീവതികളായ ക്തിസഡ്തുവതിന്റെ കീഴതില് ഭരൂമതിയതില് 
വാഴും. “ഇവതിന്െ ്റയുന്ന പ്രഭുക്ന്ാര് ്ുരാതന വീര
ന്ാരും യുവവീരന്ാരുമാണഡ്” (E 17, pp. 111, 329). സംഖ്. 
1:5-16; 31:48,52,54; ്ുറ. 18:21-26. ഈ ലവദഭാഗങ്ങള് 
ഈ വതിഷയത്തില് കരൂെുതല് ന്വളതിച്ം വതിതറുന്നു. 12 
യതിസ്രാലയല് ലഗാത്രങ്ങളതിന്� പ്രഭുക്ന്ാര് അേവാ 
നായകന്ാന്രക്ുറതിച്ും അവര്ക്ു കീഴതി�ുള്ള കരൂട്ു 
പ്രഭുക്ന്ാര് അേവാ സ�സ്രാധതി്ന്ാര്, ശതാധതി്
ന്ാര് എന്നതിവന്രക്ുറതിച്ും ഇവതിന്െ ്റയുന്നു. “്ാ്
ത്തില് കതിെക്ുന്ന, പ്രായശ്തിത്ം ആവശ്ന്പ്പെുകയും 
അതതിനായും അതതിന്റെ അനുഗ്ര�ങ്ങന്ള ആഗ്ര�തിക്ു
കയും ന്ചയ്ുന്ന മനുഷ്വര്ഗ്ഗന്ത്യും” അതായതഡ് 

“യോസ്ഥാ്നത്തില�ക്ഡ് 
നയതിക്ന്പ്പെുന്ന ല�ാകത്തി
ന്റെ അവസ്ഥലയയുമാണഡ്” 
സ�സ്രാബ്ത്തിന്� സമാഗ
മന കരൂൊരത്തിന്� ്ാളയം 
കാണതിക്ുന്നതഡ് (T, p. 18; PT 
’40, p. 14; PT ’55, p. 22; PT 
’78, p. 54). ഈ ്ാളയം “ബദ
വത്തിന്റെ സ�സ്രാബ് യതി
സ്രാലയ�ായ” യോസ്ഥാ്ന 
വര്ഗ്ഗത്തിന്റെ ന്്ാരുളതിന്� 12 

ലഗാത്രങ്ങളായതി വതിഭജതിക്ന്പ്പെും (E 17, pp. 360-363 
കാണുക).

്ുരാതന വീരന്ാരും (സങ്ീ. 45:16) യുവവീരന്ാരും 
(ന്യശ. 32:1) ഈ 12 ലഗാത്രങ്ങന്ളയും നയതിക്ുന്ന 
പ്രഭുക്ന്ാരാന്ണന്നതഡ് സഡ്്ഷ്മാണഡ്. “ഈ ്ുരാതന 
വീരന്ാരും യുവവീരന്ാരും ക്തിസഡ്തുവതിനു കീഴതി�ുള്ള 
കരൂട്ഡ് ഭരണാധതികാരതികളായതിരതിക്ും. അലതസമയം 
ല�ാകം [നതിഴ�ായ യതിസ്രാലയ�തിന്� 12 ലഗാത്രങ്ങ
ള്; മത്ാ. 19:28] അവരാല് ഭരതിക്ന്പ്പെുക മാത്രമ്, 
അവര് ഈ വീരന്ാര്ക്ഡ് കീഴഡ്ന്പ്പട്തിരതിലക്ണ്തിയും വരും. 
്ുരാതനവീരന്ാരും യുവവീരന്ാരും ല�ാകത്തിനു 
മുന്തില് അവരുന്െ ദൃശ്മായ ഭരണകര്ത്ാക്ളായതി 
നല്കും. അങ്ങന്ന ആയതതിനാല് ല�ാകം അവന്ര 
അംഗീകരതിക്ുകയും അനുസരതിക്ുകയും ന്ചയ്ും” 
(E 17, p. 107).

ഈ ഓലരാ ലഗാത്രത്തിനും ഓലരാ പ്രഭുവാണഡ് ത�
യായതിരുന്നതഡ് (സംഖ്. 1:5-16) എന്നുതുന്കാണ്ഡ് ഓലരാ 
ലഗാത്രത്തിന്റെയും ത�യായതി ഒരു വീരന മാത്രലമ 
ഉണ്ാകുവാന ്ാെുള്ളു എന്നതഡ് ഒഴതിച്ുകരൂൊനാവാ
ത്താന്ണന്നഡ് അര്ത്ഥമതി്. സുവതിലശഷയുഗത്തില് 
ഓലരാ പ്രഭുക്ന്ാരും കാണതിക്ുന്നതഡ് ന്്ാരുളായ 
ലഗാത്രങ്ങളതിന്� (E 8, p. 12) “ലനതാക്ന്ാന്രയാണഡ് 
(ഒരാള്, ഒന്നതി�ധതികം ല്ര്)”. നതിഴ�തില് ഈ ലനതാ
ക്ന്ാര്ക്ഡ് അേവാ പ്രഭുക്ന്ാര്ക്ഡ് സ�ായതികളായതി 
“കീഴുലദ്ാഗസ്ഥരായ” പ്രഭുക്ന്ാരും അേവാ അധതി
്തതിമാരും ഉണ്ായതിരുന്നു (E 8, p. 665 ന്റെ അവസാന 
ഭാഗം). അവര് നരൂറുല്ര്ക്ഡ് അേവാ അ്തുല്ര്ക്ഡ് 
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അേവാ ്ത്ുല്ര്ക്ഡ് അധതി്തതിമാരായതിരുന്നു. ഒരു 
ലഗാത്രത്തിന്� ഓലരാ കുെുംൈങ്ങള്ക്ും പ്രഭുക്ന്ാ
രുണ്ായതിരുന്നു. ഉദാ�രണത്തിനഡ്, സതിമ്തിയുന്െ കാര്
ത്തില് അതഡ് സരൂചതിപ്പതിക്ുന്നുണ്ഡ്. അവന “ശതിലമ്ാന 
ലഗാത്രത്തിന്� മുഖ് കുെുംൈത്തിന്� ഒരു പ്രഭുവാ
യതിരുന്നു” (സംഖ്. 25:14).

വീരന്ാര് പ്രഭുക്ന്ാരായതിരതിക്ുല്ാള് അവര്ക്ഡ് 
സ�ായതികളായതി പ്രാ്ഡ്തതിയുള്ള ക്ാസതി ഇ�കഡ്റ്റഡ് (quasi 
elect) ഉണ്ാകും (പ്രലത്കതിച്ഡ് എപ്പതിഫനതി ്ാളയ സമ
ര്പ്പതിതരതില് നതിന്നും). അതവരുന്െ വ്ത്സഡ്തങ്ങളായ 
കഴതിവതിനനുസരതിച്ായതിരതിക്ുകയും ന്ചയ്ും. അതു
ന്കാണ്ുതന്ന്ന ക്ാസതി ഇ�കഡ്റ്റഡ് കരൂട്ുപ്രഭുക്ന്ാര് 
അേവാ അധതി്തതിമാന്ര പ്രതതിനതിധീകരതിക്ുന്നു എന്നു
ള്ളതഡ് സഡ്്ഷ്മാണഡ്. സ�സ്രാബ്ത്തിന്� മ�ത്ായ 
സുവതിലശഷലവ� ഒന്നാമതായതി ക്തിസഡ്തുവതിന്റെയും 
സഭയുന്െയും ലനതൃത്ത്തി�ും, രണ്ാമതായതി ്ുരാ
തനവീരന്ാരുന്െ ലനതൃത്ത്തി�ും ആയതുന്കാണ്ഡ്, 
ക്ാസതി ഇ�കഡ്റ്റഡ് “്ുത്രതിമാര്” (ന്യശ. 60:4; ലയാലവ. 2:28) 
എന്നഡ് ചതിത്രീകരതിച്തിരതിക്ുന്ന തതിരന്ഞ്െുക്ന്പ്പൊത്
വന്ര വതിശുദ്ധതിയതിന ന്്രുവഴതിയതി�രൂന്െ നയതിക്ുകയും 
എ്ായതിെത്ും ല്ായതി ജാതതികന്ളയും വതിശ്ാസത്ാ
ഗതികളായ യ�രൂദന്ാന്രയും ബദവവചനത്ാ�ും ബദ
വലവ�യാ�ും മാനസാന്രന്പ്പെുത്ുകയും ന്ചയ്ും 
[ലയാലവ. 2:28 കാണുക]” (E 17, p. 339; PT ’78, p. 54).

സ�സ്രാബ് പ്രഭുക്ന്ാന്രക്ുറതിച്ഡ് സങ്ീ. 107:40 
�ും ്റയുന്നു. 32-42 വന്രയുള്ള വാക്ങ്ങളതില് 
സ�സ്രാബ്ാവസ്ഥകന്ളയാണഡ് ്രാമര്ശതിക്ുന്നതഡ്. 
സ�സ്രാബ്ത്തിന്� യോസ്ഥാ്ന ഗണന്ത് 33-36 
വന്രയുള്ള വാക്ങ്ങള് നമ്ുന്െ ശ്ദ്ധയതില് ന്കാ
ണ്ുവരുന്നു. മരുഭരൂമതിയാക്ന്പ്പട് നദതികളും, വരണ് 
നതി�മാക്ന്പ്പട് നീരുറവുകളും കാണതിക്ുന്നതഡ് ൈാ
ൈതില�ാണതിന്� അരുവതികന്ളയും നീരുറവുകന്ളയും 
ആണഡ്. അവ ബദവരാജ്ത്തിന്റെ സമയത്ഡ് വരണ്ു
ല്ാകും. ൈാൈതില�ാണ് നതിവാസതികള്ക്ഡ് അവതിെം 
ചതി� രീതതിയതില് ഫ�ഭരൂയതിഷ്തിയുള്ള ഭരൂമതിയായതിരുന്നാ
�ും ബദവം അവന്യ നശതിപ്പതിക്ും. അതതിന്റെ സ്ഥാ
നത്ഡ് സത്ത്തിന്റെയും അതതിന്റെ ആതഡ്മാവതിന്റെയും 
മണ്ഡ�വും ബദവത്തിന്റെ യോര്ത്ഥ ്രതിജ്ഞാനവും 

നല്കന്പ്പെും. അലപ്പാള് ആതഡ്മാവും മണവാട്തിയും 
വരതിക എന്നു ്റയുന്ന സമയം ആഗതമാകും. ദാ
�തിക്ുന്നവന വരന്ട് ഇചഡ്ഛതിക്ുന്നവന ജീവജ�ം 
സൗജന്മായതി വാങ്ങന്ട് (ന്വളതി. 22:17). 22-ാം വാക്
ത്തില് ്റയുന്നതുല്ാന്� മനുഷ്ര് ബദവത്തിന്റെ 
പ്രവര്ത്തികന്ള സലന്ാഷലത്ാന്െ വര്ണ്ണതിക്ും. 
അവര്ക്ഡ് ്ാര്പ്പതിെമായതി, ഒരു ്ട്ണന്ത്, യോര്ത്ഥ 
ഒരു മത്രമായ ഭരണകരൂെന്ത്, ്ുതതിയ ന്യരുശല�
മതിന്നത്ന്ന്ന നല്കും. 37ഉം 38ഉം വാക്ങ്ങള് സ�
സ്രാബ്ത്തിന്റെ സമൃദ്ധതിന്യ കാണതിക്ുന്നു. ്തിന്നീെഡ് 39, 
40 വാക്ങ്ങള് സ�സ്രാബ്ത്തിന്റെ അന്്ത്തി�ുള്ള 
്രതിലശാധനന്യ അതായതഡ് അല്്കാ�ന്ത് നമ്ുന്െ 
ശ്ദ്ധയതില�ക്ഡ് ന്കാണ്ു വരുന്ന .ു സാത്ാനും അവന്റെ 
അനുയായതികളും മനുഷ്രാശതിക്ു നല്കുന്ന ഉ്ദ്ര
വങ്ങളതില് നതിന്നും ്ീഢനങ്ങളതില് നതിന്നും വീന്ണ്െു
ക്ന്പ്പട് മുഴു മാനവരാശതിലയയും ്രതി്രൂര്ണ്ണമായതി 
്രീക്ഷതിക്ും. അവരതില് അവതിശ്സഡ്തരായവരുന്െ ലമല് 
ബദവം നതിന്ന്യ ്കരും. ഭരൂമതിയതിന്� രാജാക്ന്ാരാ
യതിത്ീരുവാന യാത്ര തുെങ്ങതിയ ഇങ്ങന്നയുള്ളവര് 
സ�സ്രാബ് യുഗത്തിന്റെ അന്്ത്തില് പ്രഭുക്
ന്ാരായതിത്ീരുന്നുന്വന്നഡ് ഇവതിന്െ സരൂചതിപ്പതിക്ുന്നു. 
അവന്ര വഴതിയതി്ാത് പ്രതീകാതഡ്മക മരുഭരൂമതിയതി�രൂന്െ 
(രണ്ാം മരണത്തില് ല്ാകും) അ�ഞ്ുഴ�ുമാറാകും. 
എന്നാല് ബദവജനത്തിനഡ് ്തിന്റ്റുവാന തക്തായ 
്ാത അവതിന്െ ഉണ്ാവുകയതി്. എന്നാല് ആ ്ാതന്യ 
്തിന്റ്റുന്നവര് ്രൂര്ണ്ണനാശത്തില�ക്ഡ് ല്ാകും (PT 
’50, p. 172 കാണുക).

ന്വളതി. 21:24-26 സരൂചതിപ്പതിക്ുന്നതുല്ാന്� സ�
സ്രാബ്ത്തിനു ലശഷം രാജാക്ന്ാരായതിത്ീലരണ് 
മനുഷ്രാശതി സ�സ്രാബ് യുഗത്തിന്റെ അന്്ത്തില് 
ന്്ാതുവായതി പ്രഭുക്ന്ാരായതിത്ീരും. SITS 1, p. 256 
ല് നതിന്നുമുള്ള ഭാഗം ശ്ദ്ധതിക്ുക: നാം കണ്ുകഴതിഞ് 
പ്രകാരം സ�സ്രാബ് യുഗത്തിന്റെ ്രതിസമാ്ഡ്തതി
യതില് മനുഷ്രാശതി ്രൂര്ണ്ണതയതില് എത്ുന്നലതാന്െ 
ബദവ രാജ്ത്തിന്� അംഗത്ത്തിനുള്ള അംഗീകാരം 
അവര്ക്ു നല്കന്പ്പെും. ഓലരാ മനുഷ്നും ഒരു 
സര്വ്വാധതികാരതി അേവാ ഒരു രാജാന്വന്നഡ് ആദതിയതില് 
വതിഭാവനം ന്ചയ്ന്പ്പട്തിരുന്ന പ്രകാരം ഭരൂമതിയുന്െ ്രൂര്ണ്ണ 
നതിയന്തണം അവനു നല്കന്പ്പെും. ലയാ�ന്നാന്റെ 
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പ്രതീകാതഡ്മക പ്രവചനത്തില് ഇതു ന്തളതിവായതി കാ
ണതിച്തിട്ുണ്ഡ് (ന്വളതി. 21:24-26). എന്ന്ന്നാല് മനുഷ്ര് 
അതതിന്റെ ന്വളതിച്ത്തില് നെക്ുന്നു എന്നു മാത്രമ് 
രാജാക്ന്ാര് അതതിന്റെ ലതജസ്തില് പ്രലവശതിക്ു
ന്നു എന്നും ദര്ശനത്തില് അവര് കണ്ു. എന്നാ�ും 
അതതിന്ന മ�തിനീകരതിക്ാന ഇെയുള്ള ഒരുവനും പ്ര
ലവശനം സാധ്മ്. മുല്തന്ന്ന ്രതി്രൂര്ണ്ണമായതി 
്രതിലശാധതിക്ന്പ്പൊത് ആര്ക്ും തന്ന്ന ആ നഗര
ത്തിനു (രാജ്ം) അനുലയാജ്രാകുവാന കഴതികയതി്. 
വഞ്ചനയും അനീതതിയും പ്രവര്ത്തിക്ലയാ പ്രവ
ര്ത്തിക്ാന പ്രതിയന്പ്പെുകലയാ ന്ചയ്ുന്ന ഒരുവനും 
അതഡ് സാധ്മ്. നതിത്ജീവനഡ് അര്�ന്രന്നഡ് കുഞ്ാെഡ് 
എഴുതുകലയാ “എന്റെ ്തിതാവതിനാല് അനുഗ്ര�തിക്
ന്പ്പട്വലര, നതിങ്ങള്ക്ഡ് ഒരുക്തിയതിരതിക്ുന്ന രാജ്ം അവ
കാശമാക്തിന്ക്ാള്വതിന” എന്നഡ് അവര് ്റയുകലയാ 
ന്ചയ്ുന്നവര്ക്ഡ് മാത്രലമ അതതിനു കഴതിയരൂ.

പ്രേമ സ്ഥാനത്ുള്ള സ�സ്രാബ് പ്രഭുക്ന്ാ
ര് ്ുരാതന വീരന്ാരും യുവവീരന്ാരും ആയതിരതി
ക്ുല്ാള് തന്ന്നയും വതിശാ�മായ അര്ത്ഥത്തില് 
എപ്പതിഫനതി ്ാളയ സമര്പ്പതിതരും ക്ാസതി ഇ�ക്തിന്� 
ലശഷതിക്ുന്നവരും പ്രഭുക്ന്ാരാണഡ്. എന്നാല് അതതി 
വതിശാ�മായ അര്ത്ഥത്തില് സ�സ്രാബ് യുഗത്തിന്റെ 
അന്്ത്തിന്� യോസ്ഥാ്ന വര്ഗ്ഗവും ന്്ാതുവായതി 
പ്രഭുക്നമാരാകുന്നു.

1954 ഒകന്ഹടാബറിനു ഹശഷാം സമര്പ്പണാം 
ചെയന്തവരുചട പ്രത്യാശ

ഇനതി നാം നമ്ുന്െ ്ഠനത്തിന്റെ വ്ാ്ഡ്തതി ബദവ
ത്ാല് വതിളതിക്ന്പ്പട് (ലയാ�. 6:44) 1954 നു ലശഷം 
സമര്പ്പണം ന്ചയഡ്തവരതില�ക്ഡ് ്രതിമതിതന്പ്പെുത്ുന്നു. 
1954 ഒലക്ാൈലറാെു കരൂെതി ന്്ാരുളതിന്� ല�വ്രായ യു
വവീരന്ാരുന്െ അവസരം അവസാനതിച്ു എന്നതുന്കാ
ണ്ഡ്, ബ്ദര് റസ്ല് നതിര്ലദ്ശതിച് “യുഗങ്ങളുന്െ മലദ്ധ് 
സമര്പ്പണം ന്ചയഡ്തവരുന്െ” (R 5761) എ്ാ അവസര
വും അവസാനതിച്തിരതിക്ുന്നു എന്നര്ത്ഥമതി്. അെുത്ു
തന്ന്ന ഭരൂമതിയതില് വരുവാനുള്ള ബദവരാജ്ത്തില�ക്ഡ് 
കെന്നുവലരണ്ുന്ന ്ുതതിയ സമര്പ്പതിതര്ക്ു ലവണ്തി
യുള്ള മ�ത്ായ അവസരം 1954 ഒലക്ാൈര് മുതല് 
എണ്ണന്പ്പട് കുറച്ഡ് വര്ഷങ്ങളതില�ക്ഡ് അതായതഡ് യോ

സ്ഥാ്നം പ്രത്ക്ഷന്പ്പെുന്നതതിനഡ് മുന്ഡ് വന്രയുള്ള 
കാ�ലത്ക്ഡ് തുറന്നതിെന്പ്പെുന്നു. അവര് ന്്ാരുളായ 
ല�വ്രാകുവാന്, മറതിച്ഡ് ന്്ാരുളായ നതിേനീമ്ര് 
ആകുവാന വതിളതിക്ന്പ്പെുന്നു. “ദാവീദും പ്രഭുക്
ന്ാരും ല�വ്ര്ക്ു ശുശ്രൂഷക്ാരായതി ന്കാെുത് 
ബദവാ�യ ദാസന്ാര് (നതിേതിനീമ്ര്)” (എസ്രാ. 8:17,20; 
2:43,56,70; 7:7,24; ന്ന�. 3:26,31; 7:46,60,73; 10:28; 11:3,21; 
PT Nos. 513, 521, 556).

1954 നു ലശ
ഷമുള്ള ഈ 
യോസ്ഥാ്ന 
്രൂ ര്വ്വ  സമ
ര്പ്പതിതന്ര നാം 
എ പ്പ തി ഫ ന തി 
്ാളയ സമ
ര്പ്പതിതര് എന്നഡ് 
വ തിള തിക്ുന്നു . 
എ ന്ു ന് ക ാ
ന് ണ് ന്ന ാ ല് 

ന്്ാരുളായ ല�വ്ര് എപ്പതിഫനതി പ്രാകാരത്തില് നതി
ല്ക്ുന്നതായതി ചതിത്രീകരതിക്ന്പ്പെുല്ാള് “അബ്�ാ
മതിന്റെ അഞ്ചാമന്ത് യോസ്ഥാ്ന ്രൂര്വ്വ സന്തതി
യായ” എപ്പതിഫനതി ്ാളയ സമര്പ്പതിതര് (E 12, p. 185) 
എപ്പതിഫനതി ്ാളയത്തില് നതില്ക്ുന്നതായാണഡ് ചതിത്രീ
കരതിക്ന്പ്പട്തിരതിക്ുന്നതഡ്. ഇവര് “യുവവീരന്ാരുന്െയും 
്ുരാതന വീരന്ാരുന്െയും പ്രലത്ക സ�ായതികളായതി
രതിക്ും” ഇവന്ര “ഉെ്െതിക്നുസൃതമായതി ഭരൂമതിയതിന്� 
ജാതതികന്ളയും വംശങ്ങന്ളയും ലഗാത്രങ്ങന്ളയും 
അനുഗ്ര�തിക്ുന്നതതിനുലവണ്തി ലശഷതിക്ുന്ന യോ
സ്ഥാ്ന വര്ഗ്ഗത്തിനഡ് അതീതരായതി പ്രലത്കമായതി 
ഉ്ലയാഗതിക്ും” (E 11, p. 293).

ന്യശ. 49:10 ല് നാം ഇങ്ങന്ന കാണുന്ന .ു “അവര്ക്ഡ് 
വതിശക്യതി്, ദാ�തിക്യുമതി്; മരീചതികയും ന്വയതി�ും 
അവന്ര ൈാധതിക്യതി്; അവലരാെു കരുണയുള്ളവന 
അവന്ര വഴതി നെത്ുകയും നീരുറവുകള്ക്രതിന്ക 
അവന്ര ന്കാണ്ുല്ാകയും ന്ചയ്ും”. ക്തിസഡ്തുവതിന്റെ 
സ�സ്രാബ് മദ്ധ്സ്ഥ വാഴഡ്ചയതിന്� യോസ്ഥാ്ന 
വര്ഗ്ഗന്ത്ക്ുറതിച്ാണഡ് ഈ വചനം ്റയുന്നതഡ്. 11-ാം 



15  മാര്ച്ഡ് - ഏപ്രതില് 2019

വാക്ത്തില് ്റയുന്നു “ഞാന എന്റെ മ�കന്ള
ന്യാന്ക്യും വഴതിയാക്ും. എന്റെ ന്്രുവഴതികള് 
ന്്ാങ്ങതിയതിരതിക്ും”. ഈ വാക്ം ്റയുന്നതഡ് യോ
സ്ഥാ്ന ്രൂര്വ്വ സമര്പ്പതിത ഗണങ്ങന്ളക്ുറതിച്ാണഡ്. 
വതിശുദ്ധതിയതിന ന്്രുവഴതിയതില് തതിരന്ഞ്െുക്ന്പ്പൊ
ത്വന്ര പ്രലത്കമായതി സ�ായതിക്ുന്നതതിനു ലവണ്തി 
യോക്മം സീലയാന, ലമാറതിയ, അക്, ൈസീത്, 
ഓലഫല് എന്നതിവയാല് ചതിത്രന്പ്പെുത്ുന്ന സ�സ്രാബ് 
്രൂര്വ്വ സമര്പ്പതിത ഗണങ്ങളായ ന്ചറതിയാട്തിന കരൂട്ം, 
്ുരാതനവീരന്ാര്, മ�ാ്ുരുഷാരം, യുവവീരന്ാര്, 
എപ്പതിഫനതി ്ാളയസമര്പ്പതിതര് എന്നതിവന്ര ബദവം 
ആകൃതതിന്പ്പെുത്ും. എപ്പതിഫനതി ്ാളയ സമര്പ്പതിത
ന്രയും ബദവം അലങ്ങയറ്റം ആദരതിക്ും. എന്ു
ന്കാന്ണ്ന്നാല് യോസ്ഥാ്ന വര്ഗ്ഗം ന്്ാതുവായതി 
അഭതിമുഖീകരതിക്ുന്നതതി�ും വ�തിയ ്രതിലശാധനകളതില് 
അവര് വതിശ്സഡ്തന്രന്നഡ് ന്തളതിയതിച്ുന്കാണ്തിരതിക്ുന്നു. 
ഇവര്ക്ഡ് വീരന്ാരുന്െ പ്രലത്ക സ�ായതികളായതിരതി
ക്ുവാന അവകാശം �ഭതിക്ുകയും ല�ാകമാകുന്ന 
മനുഷ്വര്ഗ്ഗന്ത് വതിശുദ്ധതിയതിന ന്്രുഴതിയതില�ക്ഡ് 
നയതിക്ുവാന പ്രാ്ഡ്തരായ സ�ായതികളായതിത്ീ
രുകയും ന്ചയ്ും. എത്രലത്ാളം അതഡ്ഭുതകരനായ 
്തിതാവാണഡ് നമുക്ുള്ളതഡ്! നലമ്ാെവന എത്രലത്ാ
ളം കൃ്ാ�ുവാണഡ്! ബദവ സഡ്ലന�ത്തില് നമുക്ഡ് 
നന്മ്ത്ന്ന്ന സരൂക്ഷതിക്ാം (യരൂദാ. 21)!

ശല�ാലമാന്റെ ജ്ഞാനന്ത് അലന്ഷതിക്ുന്ന ലശൈാ 
രാജ്ഞതിയായും (1 രാജാ. 10:1-13; 2 ദതിന. 9:1-12), ന്യ
രുശല�മതിന്� കുന്നായ ഓലഫ�തിലനാെും, സ�സ്രാ
ബ് കരൂട്ുപ്രഭുക്ന്ാരായും, ന്യശ. 56 ല് ്റയുന്ന 
ഷണ്ഡനായും തുെങ്ങതി ്� തരത്തില് വര്ത്മാന 
കാ�ത്തിന്� സമര്പ്പതിതന്ര അവതരതിപ്പതിച്തിരതിക്ുന്നു. 
്ുതതിയ ഉെ്െതിക്ു കീഴതി�ുള്ള രാജ്ത്തിന്റെ അവ
കാശതികന്ളന്ന നതി�യതില് ന്്ാരുളതിന്� ന്കതരൂറയുന്െ 
മരൂന്നാമന്ത് ്ുത്രനായ ന്മദാനായും (ഉ�ഡ്്. 25:2), 
ലജാര്ദ്ാന നദതിയുന്െ ്െതിഞ്ാറഡ് അവകാശമുള്ള 
മനന്ശെയുന്െ ്ാതതി ലഗാത്രമായും (സംഖ്. 32; ലയാശു. 
1:12-15), ഫറലവാന്നയും ബസന്ന്ത്യും ന്ചങ്െ�തില് 
തള്ളതിയതിട്ഡ് �ഭതിക്ുന്ന വതിെുത�തിന്നക്ുറതിച്ഡ് മ�ാഗാനം 
്ാെതി യതിസ്രാലയ�തിന്� സഡ്ത്രീകന്ള പ്രലത്കമായതി 
നയതിക്ുന്ന മതിര്മായും (്ുറ. 15; E 11. pp. 276-296), 

ഇവന്ര ചതിത്രീകരതിച്തിരതിക്ുന്നു. ന്്ാതുവതിന്� യോ
സ്ഥാ്നവര്ഗ്ഗത്തിനു്രതിയായതി ഇവര്ക്ഡ് വ�തിയതും 
മ�ത്രവുമായ പ്രത്ാശകളുണ്ഡ്. (ഈ ഗണന്ത്
ക്ുറതിച്ും ലശഷതിക്ുന്ന ക്ാസതി ഇ�കഡ്റ്റതിന്നക്ുറതിച്ും 
അറതിയാന PT ’78, p. 50 ലനാക്ുക).

യുവവീരന്ാര്ന്ക്ന്ന ല്ാന്�, “യുഗങ്ങളുന്െ മലദ്ധ് 
സമര്പ്പണം ന്ചയ്ുന്ന” ഏതല്ക്ാ� സമര്പ്പതിതര്ക്ും 
(അവര് വതിശ്സഡ്തരായതിരതിക്ുന്നുന്വങ്തില്) ്ുരാതന 
വീരന്ാരതില് ഉണ്ായതിരുന്നതുല്ാന്� തന്ന്ന (സങ്ീ. 
51:11 ശ്ദ്ധതിക്ുക) ്രതിശുദ്ധാതഡ്മാവതിനാ�ുള്ള �ൃദലയാ
ത്ാ�ജനകവും ഉലത്ജനകരവുമായ ബദവവചന
ത്തിന്� “ആഴങ്ങന്ളക്ുറതിച്ുള്ള” അറതിവഡ് ഉള്ന്പ്പെുന്ന 
അതതിശയകരമായ പ്രകാശനം �ഭതിക്ുന്നുണ്ഡ്. എന്നതിരു
ന്നാ�ും അവര്ക്ഡ് ആതഡ്ലമാതഡ്്ാദനം ഉണ്ാകുന്നതി്.

ലയശുവതിന്ന രക്ഷകനായതി സ്ീകരതിക്ുവാനും 
അവന്ന ്തിെതിച്ുന്കാള്ളുവാനും അതുവഴതി താതഡ്ക്ാ
�തികമായതി നീതീകരതിക്ന്പ്പെുവാനും അതതില് നതി�നതി
ല്ക്ുവാനും ്ാ്ങ്ങളതില് ്ശ്ാത്്തിക്ാത്വന്ര 
ഞങ്ങള് �ൃദയ്രൂര്വ്വം പ്രലചാദതിപ്പതിക്ുന്നു (അന്പ്പാ. 
20:21; ലറാമ. 5:1). താതഡ്ക്ാ�തികമായതി നീതീകരതിക്
ന്പ്പട്വന്ര സമര്പ്പണം ന്ചയ്ുകവഴതി ലയശുവതിന്ന 
കര്ത്ാവായതി സ്ീകരതിക്ുവാനും പ്രതതിഫ�ത്തിനാ
യ് ബദവലത്ാെുള്ള നന്തിയാ�ും സഡ്ലന�ത്ാ�ും 
ലയശു ന്ചയഡ്തതുല്ാന്� (സങ്ീ. 40:7,8; എബ്ാ. 10:7) 
സ്ന്ം ഇഷ്ം മറന്നഡ് ബദലവഷ്ം സ്ീകരതിക്ുവാനും 
പ്രലചാദതിപ്പതിക്ുന്നു (ലറാമ. 12:1; ഗ�ാ. 5:6). സ്യലത്
യും ല�ാകന്ത്യും ത്ജതിച്ഡ് ബദവവചനത്തിന്റെ 
ധ്ാനത്തി�ും ജാഗരണത്തി�ും പ്രാര്ത്ഥനയതി�ും ബദ
വവചനത്തിന്റെ പ്രചരണത്തി�ും ബദവവചനത്തിനഡ് 
അനുസൃതമായ സ്ഭാവം വളര്ത്തിന്യെുക്ുന്നതതി�ും 
ബദവലത്ാെുള്ള വതിലധയത്ം നതിമതിത്ം ആവശ്ം 
ലനരതിെുല്ാന്ഴ്ാം നതിന്കന്ള സ�തിക്ുവാന തയ്ാ
റായ ലയശുവതിന്റെ മാതൃകന്യ ്തിന്റ്റതിന്ക്ാണ്ഡ് 
തതിന്യുന്െ നെുവതി�ും സമര്പ്പണന്ത് സ്ഥതിരതലയാ
ന്െ നതിറലവറ്റുവാന എ്ാ സമര്പ്പതിതന്രയും ഞങ്ങള് 
പ്രലചാദതിപ്പതിക്ുന്നു. ഈ കാര്ങ്ങന്ള ന്ചയ്ുന്നതതി�ും 
്തിതാവതിന്ന പ്രസാദതിപ്പതിക്ുന്നതതി�ും ലയശുവതിന്റെ 
്ാത ്തിന്റ്റുവാന യല�ാവ നന്മ് അനുഗ്ര�തിക്ന്ട്!
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“ഈ ല�ാകത്തിന്റെ പ്രഭു”
“THE PRINCE OF THIS WORLD”

“ഈ ഹ�ാകത്ിചറെ പ്രഭു വരുന്നു; അവനു എഹന്ാടു ഒരു കാര്യവാം ഇല്ല” (ഹയാ�. 14:30)

പ്ര് ഞ്ച ത് തി ന് റെ 
മ�ാ ചക്വര്ത്തി

യായ സര്വ്വശക്നായ 
യല�ാവന്യ 6000 വര്ഷത്തി
�ധതികമായതി ക്മാനുഗതമായതി 
എതതിര്ത്ുന്കാണ്ും ധതിക്
രതിച്ുന്കാണ്ുമുള്ള മാര്ഗ്ഗം 
്തിനതുെരുന്ന ബദവത്തിന്റെ 
വ�തിയ എതതിരാളതിയും മനുഷ്
ന്ര വഞ്ചതിക്ുന്നവനുമായവ
ന്നക്ുറതിച്ാണഡ് കര്ത്ാവായ 
ലയശു ഇവതിന്െ ്രാമര്ശതിക്ുന്നതഡ്. അവന പ്രകൃതതി
യതി�ും ്ദവതിയതി�ും സക� ദരൂതന്ാലരക്ാളും ഉന്നത
നായ ഒരു ന്കരരൂൈായതിരുന്നു (ന്യ�. 28:14,16). അവന 
്ാ്ം ന്ചയ്ുന്നതതിനും മനുഷ്വര്ഗ്ഗന്ത് ്ാ്ത്തി
ല�ക്ഡ് നയതിക്ുന്നതതിനും മുന്ഡ് വന്ര അവന്റെ നാമം 
പ്രകാശ വാ�കന എന്നു അര്ത്ഥം വരുന്ന �രൂസതിഫര് 
(Lucifer) – ശുക്ന എന്നു മ�യാളം ബൈൈതിളതില് 
്രതിഭാഷന്പ്പെുത്തിയതിരതിക്ുന്നു (ന്യശ. 14:12) – എന്നാ
യതിരുന്നു. നാം സാത്ാന എന്നു വതിളതിക്ുന്ന (ഇലയ്ാ. 
1:6; അന്പ്പാ. 5:3; ലറാമ. 16:20) ആ ജീവതി യോര്ത്ഥത്തില് 
ന്വനായതിരുന്നു. സാത്ാന എന്ന ്ദം എബ്ായ 
ഭാഷയതി�ുള്ളതാണഡ്. ഗ്രീക്തില് അതതിനു തു�്മായ 
്ദം ്യലൈാളസഡ് (diabolos) എന്നും ഇംഗ്ീഷതില് 
പ്രതതിലയാഗതി, എതതിരാളതി എന്ന്നാന്ക് അര്ത്ഥം വരുന്ന 
്തിശാചഡ് (devil) എന്ന ്ദവുമാണുള്ളതഡ്. ന്യന്�. 
28:12-19 വന്രയുള്ള ഭാഗത്ഡ് അവന്ന ലസാരതിന്റെ 
രാജാവഡ് എന്നഡ് വതിളതിച്തിരതിക്ുന്നു. ലസാര് ഇലപ്പാഴന്ത് 
ദുഷ്ല�ാകന്ത് ചതിത്രീകരതിക്ുന്നു. ഈ ദുഷ്ല�ാക
ത്തിന്റെ ഭരണാധതികാരതി സാത്ാനാണഡ്. �രൂസതിഫര് 
്ാ്ം ന്ചയ്ുന്നതതിനു മുന്ും ്ാ്ം ന്ചയഡ്തതതിനു 
ലശഷവും, അവന്റെ അന്തിമമായ നാശന്ത്ക്ുറതിച്ും 
ഉള്ള സമഗ്രമായ വര്ണ്ണന ഇവതിന്െ നതിന്നും �ഭതിക്ുന്നു. 
13-ാം വാക്ത്തിന്റെ ആദ്ഭാഗത്ഡ് ആദാമതിന്റെയും 
�ൗവ്വയുന്െയും ്രതി്ാ�കനായതി ഏന്ദന ലതാട്ത്തി

�ുള്ള അവന്റെ ലവ�ന്യക്ുറതി
ച്ും 13ന്റെ അവസാനവും 14ഉം 
വാക്ങ്ങളതില് സ്ര്ഗ്ഗീയ വാസതി
കളുന്െ ഇെയതി�ുള്ള അവന്റെ 
സ്ഥാനന്ത്യും ലവ�ന്യയും 
വതിശദീകരതിക്ുന്നു. അവന സൃ
ഷ്തിക്ന്പ്പട്തു മുതല് �ലക്ഷാ
്�ക്ഷം വര്ഷത്തിനു ലശഷം 
ഏദനതില് വച്ഡ് ്ാ്ത്തി�കന്പ്പ
െുന്നതതിനു മുന്ു വന്ര അവന 
്രൂര്ണ്ണ നീതതിമാനും ന്വനു

മായതിരുന്നു എന്നഡ് 15-ാം വാക്ം സരൂചതിപ്പതിക്ുന്നു. 
അനന്രം അവന തന്ന്നത്ന്ന്ന മ�തിനമാക്ുന്നതതി
ന്നയാണഡ് 16 മുതല് 18 വന്രയുള്ള വാക്ങ്ങളതില് ഒരു 
ചതിത്രത്തിന്�ന്ന ല്ാന്� വതിവരതിച്തിരതിക്ുന്നതഡ്. 19-ാം 
വാക്ത്തില് സ�സ്രാബ്ന്ത് തുെര്ന്നു വരുന്ന 
അല്്കാ�ത്തി�ുള്ള അവന്റെ അന്തിമമായ സ്ാ
ധീനന്ത്യും ഉന്രൂ�നാശന്ത്യും കുറതിച്ഡ് ്റയു
ന്നു. അങ്ങന്ന ഈ തതിരുന്വഴുത്ഡ് ഈ ന്കരരൂൈതിന്റെ 
ചരതിത്രന്ത്ക്ുറതിച്ുള്ള സമഗ്രമായ വതിശദീകരണം 
നമുക്ു നല്കുന്നു (BS 1956, p. 62).

ഈ വ�തിയ എതതിരാളതിന്യ മറ്റു ഭാഗങ്ങളതില് “ആകാ
ശത്തിന്� അധതികാരത്തിന്റെ അധതി്തതി” (എന്ഫ. 
2:2); “ഭരൂതങ്ങളുന്െ ത�വനായ ന്ൈന്യന്ത്ൈരൂല്” 
(�രൂന്ക്ാ. 11:15); “ന്ൈ�തിയാല്” (അവന്റെ സ്ഭാവ
ത്തിന്� ദുഷ്തന്യ കാണതിക്ുന്നു; 2 ന്കാരതി. 6:15); 
്തിശാചഡ് (ബദവന്ത്യും സത്ന്ത്യും നീതതിന്യയും 
മനുഷ്രാശതിന്യയും ന്്ാതുവായും നന്ന്യ പ്ര
ലത്കമായും എതതിര്ക്ുന്ന എതതിരാളതി; മത്ാ. 4:1); 
ശത്രു (അവന്റെ വതിലദ്ഷം നതിറഞ് മാര്ഗ്ഗങ്ങന്ളയും 
്കയുന്െ സ്ഭാവന്ത്യും സരൂചതിപ്പതിക്ുന്നു; മത്ാ. 
13:39); ലഭാഷഡ്ക്ു ്റയുന്നവനും അതതിന്റെ അപ്പനും 
(അവന്റെ വഞ്ചനയും ന്തറ്റുണ്ാക്ുന്ന സ്ഭാവന്ത്
യും സരൂചതിപ്പതിക്ുന്നു; ലയാ�. 8:44); കു�്ാതകന 
(്ാ്ത്ാല് മുഴുമാനവരാശതിലയയും കു� ന്ചയഡ്ത
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തതിനാല്; ലയാ�. 8:44); ്ാ്ഡ്, ്ഴയ ്ാ്ഡ് (അവന 
സരൂത്രശാ�തിയും വതിഷമുള്ളവനും ആകയാല്; ഉ�ഡ്്. 
3:4,14); ഈ ല�ാകത്തിന്റെ പ്രഭു (രാജ്ാ്�രണത്ാല് 
മനുഷ്വര്ഗ്ഗത്തിന്റെ ഇെയതിന്� ഇലപ്പാഴുള്ള ദുഷതിച് 
ക്മീകരണങ്ങളുന്െ ഭരണകര്ത്ാവായതിരതിക്ുന്നതതി
നാല്; ലയാ�. 12:31; 14:30); ഭരൂതങ്ങളുന്െ ത�വന 
(വീഴഡ്ചഭവതിച് ദരൂതന്ാരുന്െ ഭരണകര്ത്ാവായതുന്കാ
ണ്ഡ്; മത്ാ. 12:24); അനുസരണലക്െതിന്റെ മക്ളതില് 
വ്ാ്രതിക്ുന്ന ആതഡ്മാവഡ് (അനുസരണമതി്ാത്വലര
യും ദുഷ്ന്ാന്രയും അവന തന്റെ ദാസന്ാരായും 
ഉ്കരണങ്ങളായും ഉ്ലയാഗതിക്ുന്നതുന്കാണ്ഡ്; 
എന്ഫ. 2:2); ്രീക്ഷകന (്ാ്ത്തില�ക്ും ന്തറ്റതി
ല�ക്ും സ്ാര്ത്ഥതയതില�ക്ും നയതിക്ുന്നതതിനാല്; 1 
ന്തസ്. 3:5); ഈ ല�ാകത്തിന്റെ ബദവം (മനുഷ്രാശതി
യുന്െ ഇെയതിന്� ഇലപ്പാഴുള്ള ദുഷ്വ്വസ്ഥതിതതിയുന്െ 
ഭരണാധതികാരതി എന്നതതിന്റെ വര്ണ്ണന, 2 ന്കാരതി. 4:4). 
ബൈൈതിളതില് അവനു നല്കതിയതിരതിക്ുന്ന ല്രുകള് 
അവന്റെ സ്ഭാവന്ത്യും അവന്റെ പ്രവര്ത്ന ലമ
ഖ�ന്യയും അധതികാരന്ത്യും വതിവരതിക്ുന്നവയാ
ണഡ് എന്നു നമുക്ു കാണാം. ഇത്രം നാമങ്ങളാല് 
സ്ഭാവം കൃത്മായതി വതിവരതിക്ന്പ്പട്തിരതിക്ുന്ന ഈ 
ജീവതി മുഴു ്ാ്തികളതി�ും ദുഷഡ്പ്രവര്ത്തിക്ാരതി�ും 
സര്വ്വ പ്രധാനതിയായതിരതിക്ും (BS 1974, p. 36).

സാത്ാന്നക്ുറതിച്ുള്ള ഓലരാ ്രാമര്ശങ്ങളതി�ും 
വ�തിയ ശക്തിയും സ്ാധീനവും ഉള്ള ൈുദ്ധതിമാനായ 
ഒരു ജീവതിയായും, അതതിലമാ�മുള്ള ഒരു ലനതാവായും 
പ്രതതി്ാദതിക്ുന്നു. സാത്ാന അവന്റെ ജീവതിതത്തി
ന്റെ ആരംഭത്തില് നതിഷഡ്കളങ്നും ്രൂര്ണ്ണനുമായ 
ബദവത്തിന്റെ ഒരു ൈുദ്ധതിമത്ായ സൃഷ്തിയായതിരുന്നു 
(ന്യന്�. 28:15). ഉളവായന്താന്നും തന്റെ ഏകജാത
നായ ്ുത്രന്ന കരൂൊന്ത ഉളവായത് എന്നു ്റ
ഞ്തിരതിക്ും പ്രകാരം (ലയാ�. 1:3) തന്റെ ഏകജാത
നായ ്ുത്രന്റെ കര്തൃത്്ത്ാല് സൃഷ്തിക്ന്പ്പട് ഒരു 
സൃഷ്തിയായതിരുന്നു അവന. അവന ്ാ്ത്തില�ക്ഡ് 
വീണു ല്ാകുന്നതതിനു മുന്ഡ് അവന്ന �രൂസതിഫര് 
അതായതഡ് ഒരു ഉദയ നക്ഷത്രമായതി (സൃഷ്തികളുന്െ 
പ്രാരംഭത്തിന്� ഏറ്റവും ലശ്ഷഡ്ഠമായ ഒരു ജീവതി) 
്റയന്പ്പട്തിരുന്നു. അവന്റെ വീഴഡ്ചന്യ ്രാമര്ശതിച്ു
ന്കാണ്ഡ്, ദുഷ്ന്റെ മരണത്തില് (നാശത്തില്) സലന്ാ
ഷതിക്ാത് ബദവം, “അരുലണാദയ ്ുത്രനായ ശുക്ാ, 

നീ എങ്ങന്ന ആകാശത്ു നതിന്നു വീണു!” എന്നു 
പ്രസഡ്താവതിക്ുന്നു. “ഞാന സ്ര്ഗ്ഗത്തില് [അധതികാര 
സ്ഥാനം] കയറും. എന്റെ സതിം�ാസനം ബദവത്തി
ന്റെ നക്ഷത്രങ്ങള്ക്ു [അരുലണാദയത്തിന്റെ മറ്റു 
്ുത്രന്ാര്] മീന്ത വയഡ്ക്ും; ഉത്ര ദതിക്തിന്റെ [വതിശ്
വതിശാ�മായ അേവാ സാര്വ്വത്രതികമായ ആധതി്ത്ം] 
അതതിര്ത്തിയതില് സമാഗമ ്ര്വ്വതത്തിലന്ല് ഞാന 
ഇരുന്നരുളും; ഞാന ലമലഘാന്നതങ്ങള്ക്ു മീന്ത 
കയറും; ഞാന അത്ുന്നതലനാെു സമനാകും [തു
�്നാകും] എന്നല്ാ നീ �ൃദയത്തില് ്റഞ്തു” 
ഇങ്ങന്നയുള്ള അലയാഗ്മായ താത്ര്ങ്ങളായതിരു
ന്നു അവന്റെ വീഴഡ്ചയഡ്ക്ു കാരണം എന്നഡ് ്തിന്നീെഡ് 
ഈ ലവദഭാഗം കാണതിച്ു തരുന്നു (ന്യശ. 14:12-14; 
BS 1956, p. 62).

അവനഡ് ഒരു അസഡ്തതിത്ം നല്കതിയതും സൃഷ്തിക
ളുന്െ പ്രാരംഭത്തില് തന്ന്ന അവന്ന ലശാഭലയറതിയ 
നക്ഷത്രമാക്തി കീര്ത്തി ന്കാണ്ും ൈ�ുമതതി ന്കാണ്ും 
കതിരീെമണതിയതിച്തുമായ ബദവത്തിന്റെ പ്രീതതിന്യ താഴഡ്മ
ലയാെും നന്തിലയാെും വതി�മതതിക്ുന്നതതിനും അവന്റെ 
സ്രഷ്ാവതിന്റെ നീതതിയുള്ള ഇചഡ്ഛയഡ്ക്ഡ് അര്�മായ 
്ുത്രാനുരരൂ്മായ ഭയഭക്തിയും സഡ്ലന�വും വതിലധ
യത്വും മെക്തിന്ക്ാെുക്ുന്നതതിനും ്കരം അവന 
ആദ്ം അരുലണാദയത്തിന്റെ മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളുന്െ 
നായകനും സമുന്നതനും ആകുവാനും (ബദവത്തി
ന്റെ ഏകജാതനായ ്ുത്രനാല് മുന്നലമ നതികത്ന്പ്പട് 
സ്ഥാനം – ലയാ�. 1:1-3; ന്കാന്�ാ. 1:15-17) അവസാനം 
പ്ര്ഞ്ചത്തിന്റെ രാജാന്വന്നല്ാന്� അത്ുന്നതന്ന
ത്ന്ന്ന എതതിരതിെുവാന തക് നതി�യതി�ുള്ള അ�ങ്ാര
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ത്തിന്റെ ആതഡ്മാവതിന്ന �രൂസതിഫര് വളര്ത്തി. അങ്ങന്ന 
ന്കരരൂൈുകളതില് ഒരുവനായതിരുന്ന �രൂസതിഫര് (ന്യന്�. 
28:14) ബദവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വ�തിയ പ്രതതിലയാഗതി 
എന്ന നതി�യതില് സാത്ാനായതി മാറതി.

സൃഷ്തിയുന്െ പ്രാരംഭത്തിന്� എ്ാ ബദവദരൂതന്ാ
രായ ്ുത്രന്ാരതി�ും അതായതഡ് പ്രഭാതനക്ഷത്രങ്ങളതി�ും 
ഉയര്ന്നവനും ്തിതാവതിന്റെ ഏക ജാതനായ ്ുത്രനും 
“ബദവസൃഷ്തിയുന്െ ആരംഭവും” (ന്വളതി. 3:14) ഭൗമീക 
പ്ര്ഞ്ചത്തിന്റെ മാത്രമ് എ്ാ ൈുദ്ധതിയുള്ള സൃഷ്തി
കളുന്െയും ൈ�ുമാന്നായ കാരണഭരൂതനുമായ 
ലയശുവതിന്റെ നെത് എത്രയധതികം വ്ത്സഡ്തമാണഡ്! 
നാം ഇങ്ങന്ന വായതിക്ുന്ന ,ു “അവന ബദവരരൂ്ത്തില് 
[ഒരു ആതഡ്മജീവതിയായതി – ലയാ�. 4:24] ഇരതിന്ക് ബദ
വലത്ാെുള്ള സമത്ം മുറുന്ക ്തിെതിച്ു ന്കാലള്ളണം 
[�രൂസതിഫര് ന്ചയഡ്തതുല്ാന്�] എന്നു വതിചാരതിക്ാന്ത 
[അതതിനു വതി്രീതമായതി] ദാസരരൂ്ം എെുത്ഡ് മനുഷ്
സാദൃശ്ത്തി�ായതി [ഒരു മനുഷ്ജീവതിയായതി – ‘വചനം 
ജ്മായതിത്ീര്ന്നു’ ലയാ�. 1:14] തന്ന്നത്ാന ഒഴതിച്ു 
[ല�ാകം ഉണ്ാകുന്നതതിനും മുല് തനതിക്ഡ് ്തിതാവതി
ലനാന്ൊപ്പമുണ്ായതിരുന്ന മ�തിമ – ലയാ�. 17:5) ലവഷ
ത്തില് മനുഷ്നായതി വതിളങ്ങതി തന്ന്നത്ാന താഴഡ്ത്തി 
[കരൂെുതല്] മരണലത്ാളം ക്രൂശതിന്� മരണലത്ാളം 
[ലറാമന നതിയമ സം�തിതയതിന്� ഏറ്റവും ലവദനാജനക
വും നതിന്തിതവുമായ മരണം, ലമാബശക നതിയമത്തിന്� 
(ന്ായപ്രമാണത്തിന്�) ്രമാവധതി ശതിക്ഷ – ഗ�ാ. 3:13] 
തന്ന്ന അനുസരണമുള്ളവനായതിത്ീര്ന്നു.” “അവന 
ബദവരരൂ്ത്തില് ഇരതിന്ക് ബദവലത്ാെുള്ള സമത്ം 
മുറുന്ക്തിെതിച്ു ന്കാലള്ളണം എന്നു വതിചാരതിക്ാന്ത 
ദാസരരൂ്ം എെുത്ഡ് മനുഷ്സാദൃശ്ത്തി�ായതി തന്ന്ന
ത്ാന ഒഴതിച്ു ലവഷത്തില് മനുഷ്നായതി വതിളങ്ങതി 
തന്ന്നത്ാന താഴഡ്ത്തി മരണലത്ാളം ക്രൂശതിന്� മര
ണലത്ാളം തന്ന്ന അനുസരണമുള്ളവനായതിത്ീര്ന്ന .ു 
അതുന്കാണ്ഡ് ബദവവും അവന്ന ഏറ്റവും ഉയര്ത്തി 
സക� നാമത്തിനും ലമ�ായ നാമം നല്കതി; അങ്ങന്ന 
ലയശുവതിന്റെ നാമത്തിങ്ല് സ്ര്ല�ാകരുന്െയും ഭരൂ
ല�ാകരുന്െയും അലധാല�ാകരുന്െയും മുഴങ്ാന്�ാ
ന്ക്യും മെങ്ങുകയും എ്ാ നാവും ക്തിസഡ്തുലയശു 
കര്ത്ാവു എന്നു ്തിതാവായ ബദവത്തിന്റെ മ�ത്
ത്തിനായതി ഏറ്റു്റയുകയും ന്ചലയ്ണ്തിവരും (ഫതി�തി. 
2:6-11 ്യലഗ്ാട്ഡ്).

നതിഗളതികന്ള താഴഡ്ത്ുകയും താഴഡ്മയുള്ളവന്ര ഉയ
ര്ത്ുകയും ന്ചയ്ും (മത്ാ. 23:12; യാന്ക്ാ. 4:6; 1 
്ന്ത്രാ. 5:5,6) എന്നുള്ള ബദവത്തിന്റെ എഴുതന്പ്പട് 
തത്്മനുസരതിച്ഡ് നമ്ുന്െ കര്ത്ാവായ ലയശുവതിന്ന 
ഇലപ്പാള് ബദവത്തിന്റെ വ�തു ഭാഗലത്ക്ഡ് ഉയര്ത്തി 
എന്നും അലതസമയം സാത്ാന്ന താഴഡ്ത്ുകയും “ന്വ
ലട്റ്റു നതി�ത്ു വീഴഡ്ത്ുകയും [അവന്റെ പ്രവര്ത്ന 
ലമഖ� ്രതിമതിതന്പ്പെുത്തി]” (ന്യശ. 14:2; �രൂന്ക്ാ. 10:18) 
അന്തിമമായ നാശത്തിനഡ് (ന്യന്�. 28:19; എബ്ാ. 2:14) 
വതിധതിക്ുകയും ന്ചയഡ്തു എന്നും നാം കാണുന്നു. ബദ
വത്തിന്റെ ശക്തിയതില�ാ അേവാ ഒരു്ന്ക്ഷ അവന്ന 
തകര്ക്ുവാനുള്ള ബദവതിക �തിതത്തില�ാ സാത്ാനഡ് 
വതിശ്ാസം ഉണ്ായതിരുന്നതി് എന്നതു സഡ്്ഷ്മാണഡ്. 
അവന്റെ ബദര്ഘ്ലമറതിയ അസഡ്തതിത്ത്തിന്റെയും 
അക്ഷയമായ അവന്റെ അധതികാരങ്ങളതില് ഒന്നും നഷ്
ന്പ്പെുന്നതതിന്റെ യാന്താരു ന്തളതിവും ഇ്ാത്തതിന്റെ 
വസഡ്തുതന്യ വതിചതിന്നം ന്ചയഡ്തതതില് നതിന്നഡ് തന്റെ 
ജീവനഡ് അന്്ം കുറതിക്ുവാന സാധ്മ് എന്നവന 
അനുമാനതിച്ു. തതഡ്ഫ�മായതി അവന വതിചാരതിച്തുല്ാ
ന്� കരൂെുതല് ആഴത്തി�ും ദരൂരവ്ാ്കമായ രീതതിയതി�ും 
തന്റെ അധതികാരവും ആധതി്ത്വും ഉറപ്പതിക്ുന്നതതിനു
ള്ള അവന്റെ ്ദ്ധതതികളുന്െ ്രൂര്ണ്ണ വതികാസത്തിനഡ് 
മതതിയായ സമയവും ആയതിത്ീര്ന്നു ഇതഡ്.

മനുഷ്ന്റെ സൃഷ്തിക്ു ലശഷം ന്്ന്ട്ന്നു തന്ന്ന 
സാത്ാന അവന്റെ അതതിലമാ�്രമായ കൗശ�ങ്ങള് 
തുെങ്ങതി വച്തായതി കാണുവാന കഴതിയും. മനുഷ്ന്റെ 
വര്ദ്ധനവതിന്നയും എന്നുമാത്രമ് അവര്ക്ുണ്ാകാ
വുന്ന മ�ത്ായ സാധ്തകന്ളയും അവന മുന 
കണ്തിട്ഡ് തന്റെ ആഗ്ര�മായ ഭാവതി ആധതി്ത്ത്തിനുള്ള 
അെതിസ്ഥാന അവസരമായതി അവന്യ സങ്ല്പ്പതിച്ു. 
അതുല്ാന്� അവന്റെ സ്ാധീനന്ത് ഭരൂമതിയതില് മാത്രം 
്രതിമതിതന്പ്പെുത്തിന്ക്ാണ്ുള്ള നതിയന്തണം അവന്റെ 
ലമല് വച്തിരതിക്ുന്നു എന്നു അവന തതിരതിച്റതിഞ്ലപ്പാള് 
മനുഷ്രുന്െ ഇെയതില് അനുകരൂ�ാവസരങ്ങന്ള സൃഷ്തി
ക്ുവാന അവന തീരുമാനതിച് .ു വരുവാനതിരതിക്ുന്ന രക്ഷ
കനതി�രൂന്െ മനുഷ്രാശതിയുന്െ വതിെുത�തിന്റെ വാഗഡ്ദത് 
്ദ്ധതതി ലനരന്ത് തന്ന്ന രരൂ്ീകരതിച്തിരതിക്ുന്ന  ുഎന്നവന 
മനസ്തി�ാക്തി. ഈ വാഗഡ്ദത് ്ദ്ധതതിയുന്െ അനന്രഫ
�ന്മന്നതഡ് അവന തന്റെ ശക്നായ എതതിരാളതിയായതി 
അസരൂയലയാന്െയും ന്വറുലപ്പാന്െയും കണക്ാക്തിയതി
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രുന്ന ബദവ്ുത്രന്റെ വതിജയമായതിത്ീരുകയും ന്ചയ്ും.
മനുഷ്രാശതിന്യ മരണത്ാല് ്രതിക്ഷീണതിതരാ

ക്ുക എന്നതഡ് സാത്ാന്റെ യോര്ത്ഥ ്ദ്ധതതിയുന്െ 
ഭാഗമായതിരുന്നതി്. “നതിങ്ങള് മരതിക്യതി് നതിശ്യം” 
എന്നഡ് യല�ാവയുന്െ വാക്ുകള്ക്ഡ് വതിരുദ്ധമായതി 
അവന �ൗവ്വലയാെഡ് ്റയുല്ാള് മറ്റഡ് വഞ്ചകന്ാന്ര
ലപ്പാന്� ആദ്ം സ്യമായതി വഴതിന്തറ്റതിയതിരതിക്ുകയാല് 
അവനും ഈ നുണയതില് വതിശ്സതിച്തിരതിക്ാം. ബദ
വത്തില് നതിന്നും മനുഷ്ന്റെ ഭയഭക്തി ൈന്ധന്ത് 
തന്നതില�ക്ഡ് മാറ്റതി സ്ഥാ്തിക്ുക എന്നതായതിരുന്നു 
പ്രത്ക്ഷമായ അവന്റെ �ക്ഷ്ം. അവലനാ ബദവന്ത് 
ഒരു ലസ്ചഡ്ഛാധതി്തതിയായും ബദവത്തിനഡ് എതതിരാളതി 
ഇ്ാത്തതിനാല് അവന്റെ സൃഷ്തികളുന്െ സുഖങ്ങന്ള
യും അധതികാരങ്ങന്ളയും ന്വട്തിച്ുരുക്ുന്നവനായും 
ചതിത്രീകരതിച്ു. “അതു തതിന്നുന്ന നാളതില് നതിങ്ങളുന്െ 
കണ്ണു തുറക്ുകയും നതിങ്ങള് നന്തതിന്കന്ള അറതിയുന്ന
വരായതി ബദവന്ത്ലപ്പാന്� [ദരൂതന്ാന്രലപ്പാന്� – സങ്ീ. 
97:7,9] ആകുകയും ന്ചയ്ും എന്നഡ് ബദവം അറതിയുന്നു” 
എന്നാണഡ് അവന �ൗവ്വലയാെഡ് ്റഞ്തഡ്. അന്നു മുത
ല്ക്ഡ് അവന മനുഷ്രുന്െ ഉ്കാരതിയായും വതിലമാച
കനായും അഭതിനയതിച്ുല്ാരുന്നു. അനന്രം ബദവം 
ഒരു അത്ാഗ്ര�തിയായ ലസ്ചഡ്ഛാധതി്തതിയും താന 
സ്ാതന്ത്ത്തിന്റെയും ്ുലരാഗതതിയുന്െയും യോര്ത്ഥ 
സഡ്ലന�തിതനും ആന്ണന്നുമുള്ള അനുമാനത്തില�ക്ഡ് 
സാത്ാന്റെ വീഴഡ്ച ഭവതിച് �ൃദയം എത്തിലച്ര്ന്നതി
രതിക്ാം. മനുഷ്രാശതിയുന്െ ലമല് വതിധതിക്ന്പ്പട്തും 
നെപ്പതി�ാക്ന്പ്പട്തുമായ മരണശതിക്ഷയാണഡ് എ്ാ 
സംഭവങ്ങളതി�ും വച്ഡ് സാത്ാന്റെ ്ദ്ധതതികളതില് വന്ന 
അപ്രതീക്ഷതിതമായ നതിരാശെ എന്നു ഞങ്ങള് വതിശ്സതി
ക്ുന്നു. ഈ ചതിന്ാശക�ം മനസ്തില് ്തിെതിച്ുന്കാണ്ഡ് 
ചതിന്തിക്ുല്ാള് സര്വ്വശക്ന്നത്ന്ന്ന കൗശ�ത്തില് 
ലതാല്പ്പതിലക്ണ്തതിനു ഇലത പ്രവര്ത്ലനാ്ായത്തി
ന്റെ തുെര്ച് എന്നവണ്ണം സാത്ാന്റെ മന്റ്റാരു ശ്മം 
നമുക്ഡ് കാണുവാന കഴതിയുന്നു. അതായതഡ് മനുഷ്
രുന്െ ഇെയതില് അവന ്ുതതിന്യാരു തത്്ം അവതരതി
പ്പതിക്ുന്നു. എന്ന്ന്നാല് അവന്റെ വശീകരണ സ്ാധീ
നശക്തിയാല് ചതി� ദരൂതന്ാര് തങ്ങളുന്െ ആദ്വാഴഡ്ച 
കാത്ുന്കാള്ളാന്ത മനുഷ്രരൂ്ം എെുക്ുന്നതതിനും 
അതു നതി�നതിര്ത്ുന്നതതിനും അങ്ങന്ന മനുഷ്രുന്െ 
്ുത്രതിമാന്ര തങ്ങളുന്െ ഭാര്മാരാക്ുന്നതതിനും (ഉ�ഡ്്. 

6:1,2,4; യരൂദാ. 6,7) അതതി�രൂന്െ ആദാമ്്ാര്ര്ത്തി
ല�ക്ഡ് ്ുതതിന്യാരു ജീവതത്ം ്കരുന്നതതിനും ഈ 
ദരൂതന്ാന്ര അവന ലപ്രരതിപ്പതിച്ു. അതതിന്റെ ഫ�മായതി 
അവന കണ്തഡ് എന്ന്നന്നും ജീവതിക്ത്ക് ശക്തി
യുള്ള “കീര്ത്തിന്പ്പട് വീരന്ാരായ മനുഷ്രുന്െ” ഒരു 
വര്ഗ്ഗന്ത് സൃഷ്തിക്ുക എന്നുള്ളതായതിരുന്നു എന്നഡ് വതി
ശ്സതിലക്ണ്തിയതിരതിക്ുന്നു. ഇതഡ് എന്തിനും ല്ാന്നതും 
സമര്ത്ഥവുമായ ഒരു ഇെന്്െല് തന്ന്നയായതിരുന്നു. 
എന്നാല് ജ�പ്രളയത്ാല് മുഴു സങ്രവര്ഗ്ഗന്ത്
യും നശതിപ്പതിക്ുകയും ആദാമതിക ്ാര്ര്പ്രകാരം 
ശുദ്ധവും അതായതഡ് ക�ര്പ്പതി്ാത്തും “തന്റെ ത�മു
റയതില് നതിഷഡ്കളങ്നുമായതിരുന്ന” ലനാ�ന്യ അവന്റെ 
കുെുംൈലത്ാെുകരൂെതി കാത്ു സരൂക്ഷതിക്ുകയും (ഉ�ഡ്്. 
6:9) ന്ചയഡ്തുന്കാണ്ഡ് ബദവം വീണ്ും ഈ ്ദ്ധതതിക്ഡ് 
ഇചഡ്ഛാഭംഗം വരുത്തിക്ളഞ്ു.

എന്നാല് ഇവന്യാന്നും തന്ന്ന സാത്ാന്ന 
അതായതഡ് ധതിക്ാരതിയായ എതതിരാളതിന്യ ഭയന്പ്പെുത്തി
യതി . പ്രളയത്തിനു ലശഷം ലനാ�യുന്െ ്ുത്രന്ാരുന്െ 
ഇെയതില് അതായതഡ് ഈ ല�ാകരാജ്ങ്ങളതില് ്�വതിധ 
ഫ�സതിദ്ധതികരമായ പ്രവര്ത്നങ്ങളതി�രൂന്െയും അവന്റെ 
തന്തങ്ങന്ള ഈ ല�ാകരാജ്ങ്ങള് ്തിനതുെര്ന്നുന്കാ
ണ്തിരതിക്ുന്ന .ു ഇലപ്പാഴന്ത് ദുഷ്ല�ാകത്തിന്റെ അന്്ം 
വന്ര അതായതഡ് ക്തിസഡ്തുവതിന്റെ രാജ്ത്തിന്റെ സ്ഥാ്
നലത്ാളം ബദവം പ്രലത്കമായതി ഈ കാര്ങ്ങളതില് 
ഇെന്്െുന്നതുമതി്, ഇെന്്െുകയുമതി്. ്തിന്നീെഡ് ആയതി
രമാലണ്ക്ഡ് സാത്ാന്ന ൈന്ധതിലക്ണ്തും തെവതി�ാ
ലക്ണ്തുമാന്ണന്നു ബദവം പ്രസഡ്താവതിക്ുന്നു (ന്വളതി. 
20:2,3). ജ�പ്രളയം മുതല് “യോസ്ഥാ്നകാ�ം” 
(അന്പ്പാ. 3:21) വന്രയും “ഇലപ്പാഴന്ത് ദുഷ്ല�ാകം” 
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(ഗ�ാ. 1:4) എന്നു ്റഞ്തിരതിക്ുന്ന കാ�ഘട്ത്തിന്� 
അവന്റെ തന്തം തന്റെ സ്ാധീനന്ത് ്െുത്ുയര്ത്ു
ന്നതതിനുള്ള അലത പ്രവര്ത്നക്മങ്ങളതി�രൂന്െ തന്ന്നയാ
ണഡ്. ചരതിത്രത്ാളുകള് സാക്ഷ്ന്പ്പെുത്ുന്നതു ല്ാന്� 
ബദവത്തിന്റെയും നീതതിയുന്െയും സഡ്ലന�തിതര്ാത് 
ൈ�ുഭരൂരതി്ക്ഷം അനുസരണലക്െതിന്റെ മക്ളുന്െ �ൃ
ദയങ്ങളതില് എലപ്പാഴും പ്രവര്ത്തിച്ുന്കാണ്ഡ് (എന്ഫ. 
2:2) അവന്ര തന്റെ നതിയന്തണത്തിന കീഴതില് അവന 
എലപ്പാഴും സരൂക്ഷതിച്ുല്ാന്നു. മനുഷ്രുന്െ അധതി
കാരാസക്തികളതി�രൂന്െയും സ്ാര്ത്ഥതയതി�രൂന്െയും 
പ്രവര്ത്തിച്ുന്കാണ്ഡ് “ഈ ല�ാകത്തിന്റെ പ്രഭു” എന്ന 
അവന്റെ ആധതി്ത്ം സ്ഥാ്തിക്ുന്നതതിനു ലവണ്തി 
മനുഷ്രുന്െ കഷ്പ്പാെുകളതില് നതിര്വതിചാരതിയായതി രാ
ജ്ങ്ങന്ളയും വതിപ്ലവാതഡ്മക സമരൂ�ന്ത്യും അവന 
കീഴഡ്ലമല് മറതിച്തിരതിക്ുന്നു.

ഗ�ീ� തൊകത്തില് വച്ഡ് അന്പ്പാസഡ്ത�ന്ാര്ക്ഡ് 
ഉണ്ായ ഒരനുഭവന്ത് മത്ാ. 8:25-27 വന്രയുള്ള 
ഭാഗത്ഡ് നാം വായതിക്ുന്നു. കെല്ക്രയതില് ജനന്ത് 
ഉ്ലദശതിക്ുന്നതും ലരാഗതികന്ള സൗഖ്മാക്ുന്ന
തുമായ ദൗത്ങ്ങളതില് വ്ാ്ൃതനായതിരുന്നതതിനാല് 
അ�ഡ്്സമയം വതിശ്മതിക്ുന്നതതിനും ശാന്ത �ഭതിക്ു
ന്നതതിനുമായതി ഗുരു വ്ലപ്പാഴും അവരുന്െന്യാപ്പം 
്െകതില് ല്ാകുമായതിരുന്നു. അവന്റെ തതിരലക്റതിയ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളതില് നതിന്നും മാറ്റതിവച് അങ്ങന്നയുള്ള 
ഒരു അവസരന്ത്യാണഡ് നമ്ുന്െ ലവദവാക്ത്തി
ല് പ്രതതി്ാദതിച്തിരതിക്ുന്നതഡ്. അവന ക്ഷീണതിതനായതി 
്െകതിന്റെ അമരത്ഡ് ഉറങ്ങുകയായതിരുന്നു. ന്്ന്ട്ന്നഡ് 
ഒരു വ�തിയ ന്കാെുംങ്ാറ്റഡ് ഉണ്ായതി (ആ തൊകത്തി
ല് അങ്ങന്ന ഇെക്തിെയഡ്ക്ഡ് ഉണ്ാകുമായതിരുന്നു). 
ശക്മായ തതിരകള് കപ്പ�തിന്റെ നാശത്തിനഡ് ഭീക്ഷണതി 
ഉയര്ത്തി. അന്പ്പാസഡ്ത�ന്ാര് ഇതഡ് മുന്ഡ് അനുഭവതിച്തി

ട്ുന്ണ്ങ്തില് തന്ന്നയും ഈ ന്കാെുംങ്ാറ്റഡ് കണ്ഡ് അവര് 
അ്രന്നു എന്നതഡ് ഈ ന്കാെുങ്ാറ്റതിന്റെ തീക്ഷഡ്ണതന്യ 
ന്വളതിവാക്ുന്ന വസഡ്തുതയാണഡ് (BS 1993, p. 82-84).

“കര്ത്ാലവ രക്ഷതിലക്ണന്മ; ഞങ്ങള് നശതിച്ു
ല്ാകുന്നു” (വാക്ം 25) എന്നു ്റഞ്ുന്കാണ്ഡ് 
ശതിക്ഷ്ന്ാര് ഗുരുവതിന്ന വതിളതിച്ുണര്ത്തിയതതിന്ന തു
െര്ന്നഡ് അവന എഴുലന്നറ്റഡ് കാറ്റതിന്നയും കെ�തിന്നയും 
ശാസതിച്ലപ്പാള് വ�തിയ ശാന്ത ഉണ്ായതി എന്നഡ് വളന്ര 
സംക്ഷതി്ഡ്തമായതി ഈ വതിവരണം നലമ്ാെു ്റയുന്നു. 
്തിന്ന്ന അവന “അ�ഡ്് വതിശ്ാസതികന്ള, നതിങ്ങള് ഭീരു
ക്ളാകുവാന എന്ഡ്?” എന്നഡ് ലചാദതിച്ുന്കാണ്ഡ് ശതിക്ഷ്
ന്ാന്ര ശാസതിച്ു. ്�രും ഈ വചനന്ത് അതുമുതല് 
വളന്ര അധതികം സാന്്നത്തിനായും ഫ�പ്രാ്ഡ്തതിക്ാ
യും വായതിക്ാറുണ്ഡ്. എന്നാല് അലനകരും കെ�തിന്� 
ആ്ത്ുകളാല് അ്, മറതിച്ഡ് എ്ാവരും തങ്ങളു
ന്െ ജീവതിതത്തിന്� ന്കാെുങ്ാറ്റുകള്ക്ും അവയാല് 
ഉണ്ാകുന്ന നന്മ് തകര്ക്ാന തക് ഭീക്ഷണതി ഉയ
ര്ത്ുന്ന തതിരമാ�കള്ക്ും വതിലധയരായതിരതിക്ുന്നു. 
അക്ഷരാര്ത്ഥത്തി�ുള്ള തതിരമാ�കളതില് നതിന്നു വതിെു
വതിക്ാന ശക്തി പ്രത്ക്ഷമാക്തിയ ആ ശക്നായവന 
എ്ാ കഷ്ങ്ങളതില് നതിന്നും നന്മ് വീന്ണ്െുക്ുവാന 
കഴതിവുള്ളവനാണഡ്. വതിശ്ാസത്തിന്റെ കുറവു മരൂ�ം 
ശതിക്ഷ്ന്ാന്ര ശാസതിച്തഡ് അലനകം കര്ത്ൃജനങ്ങ
ളുന്െ �ൃദയങ്ങന്ളയും നമ്ുന്െ സര്വ്വശക്നായ 
സു�ൃത്തിന്റെ ്രതി്ാ�നത്തില് വതിശ്സതിക്ുന്നതതിനും 
അവന്ര ബധര്ന്പ്പെുത്ുന്നതതിനും ആശ്യലൈാധ
മുള്ളവരായതിരതിക്ുന്നതതിനും ലപ്രാത്ാ�തിപ്പതിക്ുന്നു.

“ഇവന എങ്ങന്നയുള്ളവന, കാറ്റും കെ�ും കരൂന്െ 
ഇവന്ന അനുസരതിക്ുന്നുവല്ാ” (വാക്ം 27) എന്നു 
്റഞ്ഡ് അന്പ്പാസഡ്ത�ന്ാര് അതതിങ്ല് അതതിശയതിച്ു 
ല്ായതി! അവര്ക്ുണ്ാകാവുന്ന എ്ാ ്രതിലശാധനക
ളതി�ും ൈുദ്ധതിമുട്ുകളതി�ും അവന്ന ആശ്യതിക്ുവാനു
ള്ള ്ാഠം അതുവന്രയും അവര് ്ഠതിച്തിരുന്നതി്. അപ്ര
കാരം തന്ന്ന ലയശുവതിന്റെ ഉയതിര്ന്ത്ഴുലന്നല്പ്പതില് 
“സ്ര്ഗ്ഗത്തി�ും ഭരൂമതിയതി�ുമുള്ള സക� അധതികാരവും” 
അവനഡ് നല്കന്പ്പട്തിരതിക്ുന്നു എന്നുള്ള ലയശുവതിന്റെ 
മശതി�ാത്ത്തിന്റെ മ�ത്ായ ഉ്ലദശം ്ഠതിക്ുന്ന
തുവന്ര അവന്ന ്രൂര്ണ്ണമായും വതിശ്സതിക്ുവാനും 
അവന്റെ സഡ്ലനല�ാദരമായ കരുത�തില് വതിശ്മതിക്ു
വാനും നമുക്ും സാധതിച്തിരുന്നതി്.
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ഗ�ീ�ാ തൊകത്തില് ന്കാെുംങ്ാറ്റഡ് ഉണ്ാക്ുവാന 
എതതിരാളതിന്യ അനുവദതിച്തഡ് ഒരുലവള ഈ ്ാഠം ശതിക്ഷ്
ന്ാര്ക്ഡ് നല്കണം എന്നുള്ള താതഡ്്ര്ാര്ത്ഥം ആകാം. 
രക്ഷകന്ന അവന്റെ ക്രൂശീകരണത്തില് ന്കാന്നു 
കളഞ്തുല്ാന്�യാണഡ് ഈ സന്ര്ഭത്തില് “ആകാശ
ത്തിന്� അധതികാരത്തിന്റെ അധതി്തതി അവന്ന നശതിപ്പതി
ക്ാന്മന്നാണഡ് കരുതതിയതഡ്. ഇതതില് ഒരു സംഭവത്തില് 
അവന്റെ പ്രയതഡ്നം ലയശുവതിന്റെ വാക്തിനാല് വതിഫ�
മാക്ന്പ്പട്ു. മന്റ്റാരു സംഭവത്തില് വതിജയം ബകവരു
വാന അനുവദതിച്ു – എന്ുന്കാന്ണ്ന്നാല് “അവന്റെ 
നാഴതിക വന്നതിരുന്നു”. മുല് തന്ന്ന യരൂദായതില് 
പ്രവര്ത്തിച്ുന്കാണ്തിരുന്ന സാത്ാന 
നമ്ുന്െ രക്ഷകന ഒറ്റതിന്ക്ാെുക്ന്പ്പട് 
രാത്രതിയതില് യരൂദായതില് ്രൂര്ണ്ണമായതി 
കെന്നു എന്ന പ്രസഡ്താവന നമുക്ഡ് 
നന്നായതി ഓര്മ്തിക്ുന്നുണ്ാവാം 
(�രൂന്ക്ാ. 22:3; ലയാ�. 13:27).

സാത്ാന ഒരു ആതഡ്മജീ
വതിയാന്ണന്നും അവന അദൃ
ശ്നും ശക്നുമാന്ണന്നും 
ചതി� ബദവീകമായ ്രതിമതിതതിക
ളുന്െയും ചട്ങ്ങളുന്െയും ഉള്ളതില് 
നതിന്നുന്കാണ്ഡ് അവനഡ് മനുഷ്രുന്െ 
കാര്ങ്ങളതില് ഇെന്്െുവാന ശക്തിയു
ന്ണ്ന്നും അന്പ്പാസഡ്ത�ന്ാര് മനസ്തി�ാക്തിയതി
രുന്നു എന്നുള്ളതഡ് സഡ്്ഷ്മാണഡ്. വതിശുദ്ധ ്ൗന്�ാസഡ് 
അവന്ന “ആകാശത്തിന്� അധതികാരത്തിനും അനു
സരണലക്െതിന്റെ മക്ളതില് ഇലപ്പാള് വ്ാ്രതിക്ുന്ന 
ആതഡ്മാവതിനും അധതികാരതിയായുള്ളവന” (എന്ഫ. 2:2) 
എന്നു വതിലശഷതിപ്പതിക്ുന്നു.

ചകാടുങ്ാറ്റുകള് വിശ്വാസത്ിചറെ  
ഒരു പരിഹശാധനയാണന്

ന്കാെുങ്ാറ്റഡ് കഴതിയുന്നതിെലത്ാളം ശക്തിലയാന്െ 
വീശുവാന അനുവദതിക്ന്പ്പട്തതില് കര്ത്ാവതിന്റെ 
പ്രകെമായ ഉലദ്ശ്ം ശതിക്ഷ്ന്ാരുന്െ വതിശ്ാസന്ത് 
്രതിലശാധതിക്ുകയും നമുക്തിലപ്പാള് നല്കന്പ്പട്തുല്ാ
ന്� ഒരു ്ാഠം നല്കുന്നതതിനഡ് ലയശുവതിന്ന അതതിനാല് 
അനുവദതിക്ുകയും കരൂെതി ആയതിരുന്നു. അവര്ക്ഡ് ഭാ
വതികാ�ത്ുണ്ാകാവുന്ന എ്ാ ൈുദ്ധതിമുട്ുകളതി�ും 
(അവരുന്െ സ്ന്ം കുറവുകളതില് നതിലന്നാ മറ്റുള്ളവരതില് 

നതിലന്നാ സാത്ാന്റെലയാ അവന്റെ ദുഷ്ദാസന്ാരതില് 
നതിലന്നാ ഉണ്ാകാവുന്ന പ്രയാസങ്ങള്) അവര് ബദവീക 
ലമല്ലനാട്ത്തിന കീഴതി�ായതിരതിക്ും എന്നു ഓര്മ്ന്പ്പ
െുത്ുന്നതതിനുള്ള ഉലദ്ശ്ത്തി�ാണതഡ് സംഭവതിച്തഡ്. 
ഇവതിന്െ നാം ഒരു കാര്ം ഓര്മ്തിലക്ണം, സക�വും 
നമ്ുന്െ നന്ക്ായതി കരൂെതി വ്ാ്രതിക്ുന്മന്നും ്രീക്ഷ 
സ�തിക്ുവാന നമുക്ു കഴതിയുന്മങ്തില് ്രീക്ഷലയാെു 
കരൂെതി ല്ാക്ുവഴതിയും നല്കുന്മന്ന വാഗഡ്ദത്വും 
നമുക്ുണ്ഡ് (1 ന്കാരതി. 10:13).

കെ�തിന്� ന്കാെുങ്ാറ്റതിനാ�ും ന്കാെുങ്ാറ്റതിന്ന കര്ത്ാ
വഡ് ശാസതിക്ുന്ന പ്രവര്ത്തിയതി�രൂന്െയും ഇതു 

നമുക്ഡ് ലസാദാ�രണം വതിവരതിച്ു തന്നതിരതി
ക്ുന്ന .ു ്രതിലശാധനകളും പ്രയാസങ്ങ

ളും ലനരതിെുല്ാള് നാം കര്ത്ാവതി
ലനാെഡ് നതി�വതിളതിക്ണന്മന്നുലണ്ാ? 
ഉണ്ഡ്, അവലനാെഡ് നതി�വതിളതിക്ു
വാന മതതിയായ വതിശ്ാസം നാം 
്രതിശീ�തിക്ണം. വതിധതി നതിര്ണ്ണയതി
ച്തിട്ുള്ളന്തന്ും എന്റെ ഓ�രതി
യാണഡ്, ഞാന എന്ുന്ചയഡ്തതിട്ും 

കാര്മതി് എന്നു അന്ധവതിശ്ാസ
ത്തിന്റെ ബശ�തിയതില് ്റയാറുണ്ഡ്. 

അവതിശ്ാസതികളുന്െ അവസ്ഥയതി�ാണ
തഡ്. നമ്ുന്െ കാര്ത്തില് അങ്ങന്നയ്. 

നമുക്ഡ് കര്ത്ാവതിലനാെഡ് കരൂെുതല് നതി�വതിളതി
ക്ുവാന തക്വണ്ണം നന്മ് കരൂെുതല് ന്ഞരുക്ുവാന 
അവന ന്കാെുങ്ാറ്റതിന്ന അനുവദതിച്തിരതിക്ുന്നു. ്തിന്നീെഡ് 
അവന നമ്ുന്െ നതി�വതിളതി ലകള്ക്ുകയും നമുക്ാ
വശ്മുള്ള വതിെുതല് നല്കുകയും ന്ചയ്ും. എ്ാ
യഡ്ലപ്പാഴും ലവഗത്തില് അവന വതിെുതല് നല്കണന്മ
ന്നതി ,് എങ്തി�ും ല്ാക്ുവഴതി അവന നമുക്ുലവണ്തി 
നതിര്മ്തിക്ും. ്ുതതിയ മനസ്തിലനാെും �ൃദയലത്ാെും 
ഇചഡ്ഛലയാെുമാണഡ് അവന ഇെന്്െുന്നന്തന്ന കാര്ം 
നാം എലപ്പാഴും ഓര്മ്തിക്ണം. ഈ ന്കാെുങ്ാറ്റുകള് 
ചതി�ലപ്പാള് നമ്ുന്െ ഉള്ളതില് തന്ന്നയുള്ള വതികാരത്തി
ന്റെയും ലകാ്ത്തിന്റെയും നീരസത്തിന്റെയും ന്കാ
െുങ്ാറ്റുകള് ആകാം. ഇവന്യ മുലന്നാട്ു ല്ാകുവാന 
നാം അനുവദതിക്രുതഡ്. മറതിച്ഡ് ഈ ന്കാെുങ്ാറ്റുകളാകുന്ന 
്രതിലശാധനകന്ള ലനരതിെുവാനുള്ള സ�ായത്തിനായതി 
നാം നമ്ുന്െ കര്ത്ാവതിലനാെഡ് നതി�വതിളതിക്ണം.
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കര്ത്ാവഡ് തന്റെ ജനത്തിനു ലവണ്തി ഇലപ്പാള് 
എന്ാണഡ് ന്ചയ്ുന്നന്തന്നും, ല�ാകത്തിനു ലവണ്തി 
അവന ഭാവതിയതില് എന്ുന്ചയ്ുന്മന്നും കരൂെതി ഗ�ീ�ാ 
കെ�തിന്� ഈ സംഭവം ചതിത്രീകരതിക്ുന്നു. മുഴു ല�ാക
ന്ത്യും സംൈന്ധതിച്ഡ് ്ാ്ത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെ
യും 6000 വര്ഷം നീണ് വാഴഡ്ചയതില് നതിന്നും അതതിന്ന 
രക്ഷതിക്ുന്നതതിനഡ് അവന ഉലദ്ശതിച്തിരതിക്ുന്നു. ഈ കാ
�യളവതില് ഇെയഡ്ക്തിന്െ ശാന്മാകുന്ന തുെന്രയുള്ള 
ന്കാെുങ്ാറ്റുണ്ാകുന്നു. ഇതതിനതിെയതില് ബദവലത്ാെു 
ലയാജതിച്ു ല്ാകുവാന ആഗ്ര�തിക്ുന്ന ല�ാകം ചതി� 
വതി�ന്പ്പട് ്ാഠങ്ങള് സ്ീകരതിക്ുന്നു. താമസ്തിക്ാന്ത 
അവര് ബദവലത്ാെഡ് ്രൂര്ണ്ണ ലയാജതിപ്പതി�ും ബദവീക 
സംവതിധാനലത്ാെുള്ള ്രൂര്ണ്ണ അനുസരണത്തി�ും 
ഇരതിലക്ണ്തതിന്റെ പ്രാധാന്ന്ത് അത്ധതികം വതി�മ
തതിക്ും. അെുത് യുഗത്തി�ുള്ള അവരുന്െ ്രതിശീ�
നത്തിന്റെ തറക്്ഡ് ഇട്ുന്കാണ്തിരതിക്ുകയുമാകുന്നു.

അന്തിമമായതി, ഗ�ീ�തിയതിന്� ഈ ന്കാെുങ്ാറ്റഡ് വതിശാ�
മാക്ന്പ്പട് സുവതിലശഷ യുഗത്തിന്റെ അന്്ത്തി�ുള്ള 
മ�ാകഷ്കാ�ന്ത് വതിശദമായതി വരച്ു കാണതിക്ുന്ന .ു 
അലപ്പാള് സാത്ാന്റെ ഭരണം അവസാനതിക്ുകയും 
മശതി�ായുന്െ ഭരണം ആരംഭതിക്ുകയും ന്ചയ്ും. 
ലയശുവതിന്റെ രാജ്ം മ�ാകഷ്കാ�ന്ത് ന്കാണ്ു
വരുന്നു എന്നു നാം ഒരതിക്�ും ചതിന്തിക്രുതഡ്. മറതിച്ഡ് 
ഏതല്ക്ാ�ത്തില് ക്തിസഡ്തുവതിന്റെ ലവ� അവന്റെ 
ജനത്തിന്റെ കരൂന്െയായതിരതിക്ുന്മന്നാണഡ് തതിരുന്വഴുത്തി
ന്റെ ചതിന്ാശക�ം. അതതിനായതി സീലയാന, ലമാറതിയ, 
അക്ാ, ൈസീത്, ഓലഫല് എന്നതിവയാല് യോക്മം 
ചതിത്രീകരതിക്ുന്ന ന്ചറതിയ ആട്തിനകരൂട്ം, ്ുരാതനവീ
രന്ാര്, മ�ാ്ുരുഷാരം, യുവവീരന്ാര്, എപ്പതിഫനതി 
്ാളയ സമര്പ്പതിതര് എന്നീ അഞ്ചഡ് യോസ്ഥാ്ന 
്രൂര്വ്വ സമര്പ്പതിത ഗണങ്ങന്ള ക്തിസഡ്തുവതിന്റെ രാജ്ം 
സ്ഥാ്തിക്ന്പ്പെുല്ാള് തതിരന്ഞ്െുക്ന്പ്പൊത്വന്ര 
വതിശുദ്ധതിയതിന ന്്രുവഴതിയതില് സ�ായതിക്ുന്നതതിനായതി 
ഒരുക്തിന്ക്ാണ്തിരതിക്ുകയുമാകുന്നു.

ഈ പ്രസഡ്താവന ഉന്നയതിക്ുല്ാള് കര്ത്ാവായ 
ലയശുവതിന്ന ഇതതില് നതിന്നും ഒഴതിവാക്തിന്യന്നഡ് അര്ത്ഥ
മതി്. എന്ന്ന്നാല് ബദവത്തിന്റെ സക� പ്രവര്ത്ന
ങ്ങളുന്െയും മുഖ് ഘെകം അവനാണഡ്. മശതി�ായുന്െ 
സ�സ്രാബ് വാഴഡ്ചയതില് ഒരു നതിയന്തണ ശക്തി 
പ്രവര്ത്തി്ദത്തില് വരും. അവതിന്െ ഉന്നതമായതതിന്ന 

താഴഡ്ത്ുകയും മനുഷ്ന്റെ ലക്ാധം ബദവന്ത് സഡ്തു
തതിക്ുന്നതതിനഡ് കാരണമാക്തിത്ീര്ക്ുകയും ന്ചയ്ും. 
മനുഷ്ന്റെ ഈ ലക്ാധം “ഒരു ജാതതി ഉണ്ായതു 
മുതല് ഈ കാ�ം വന്ര സംഭവതിച്തിട്തി്ാത് കഷ്
കാ�ം” വതിളതിച്ു വരുത്ുന്നു. ചതി� ലവദഭാഗങ്ങളതില് 
ചുഴ�തിക്ാറ്റായും മറ്റു ചതി�തതില് വ�തിയ തതിരമാ�യാ
യും അതതിന്ന സരൂചതിപ്പതിച്തിരതിക്ുന്നു – “കെ�തിന്റെയും 
ഓളത്തിന്റെയും മുഴക്ം” (�രൂന്ക്ാ. 21:25). മനുഷ്ന്റെ 
സക� നതിര്മ്തിതതികന്ളയും നശതിപ്പതിക്ാന പ്രാ്ഡ്തതിയുള്ള 
ഈ ന്കാെുങ്ാറ്റതിന്റെ മലദ്ധ് മശതി�ായുന്െ രാജ്ം സ്ഥാ
്തിക്ന്പ്പെും. അതു യുദ്ധങ്ങള്ക്ു വതിരാമമതിെുന്നതതിനു 
കാരണമാകും. സാത്ാന ൈന്ധതിക്ന്പ്പെും. ബദവ
ത്തിന്റെ മ�ത്ന്ത്ക്ുറതിച്ുള്ള ്രതിജ്ഞാനത്തിന്റെ 
ന്വളതിച്ത്ാല് മുഴുല�ാകവും നതിറയും. മശതി�ായുന്െ 
രാജ്ത്തില് ന്കാെുങ്ാറ്റഡ് ശാന്മാകുല്ാള് “സക� 
ജാതതികളുന്െയും മലനാ�രവസഡ്തു വരതികയും ന്ചയ്ും” 
(�ഗ്ഗായതി 2:7) എന്നു ്റഞ്തിരതിക്ുന്നതഡ് ലൈാധ്ന്പ്പെും.

ഞാന് സകല ജാതരികളെയും ഇെക്ും; സകല 
ജാതരികളുളെയും മന�ാഹര വസ്ച്തു വരരികയും 

ളെയ്ും; ഞാന് ഈ ആലയളതെ മഹത്വപൂര്ണ്ണ
മാക്ും എന്നു സസ�്യങ്ങളുളെ യനഹാവ  

അരുെരിളചയ്ന്നു – ഹഗ്ായരി 2:7

സാത്ാചറെ സ�സ്ാബ്ാനന്തര  
പ്രവര്ത്നാം

ക്തിസഡ്തുവതിന്റെ സ�സ്രാബ്ത്തിനു ലശഷം 
സാത്ാനു തന്റെ മുനകാ� പ്രയതഡ്നങ്ങളുന്െ നതി
രര്ത്ഥകതന്യ ന്തളതിയതിച്ു കാണതിച്ുന്കാെുക്ുന്നു
ന്വങ്തി�ും അതതിനു ലശഷവും മനുഷ്രുന്െ ഇെയതില് 
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അധതികാരവും സ്ാധീനവും സ്ഥാ
്തിക്ുവാനുള്ള ശ്മങ്ങളതില�ക്ഡ് 
അവന്റെ അഭതി�ാഷങ്ങള് അവന്ന 
നയതിക്ും. ക്തിസഡ്തുവതിന്റെ ഭരണത്തി
ന കീഴതില് മരതിച്വരുന്െ ഉയതിര്പ്പും 
ഭരൂമതിയതിന്� സക� ജാതതികള്ക്ുമുള്ള 
അനുഗ്ര�വും ്രൂര്ത്തിയായതി കഴതി
ഞ്ാല് സാത്ാന്ന അഴതിച്ു വതിെും. 
ഇതഡ് അ�ഡ്്കാ�ലത്ക്ായതിരതിക്ും 
(ന്വളതി. 20:3,7). അവന്റെ മനസ്ഡ് മാറ്റമതി
്ാന്തതന്ന്ന അവലശഷതിക്ുന്നതതിനാ
ല് അവന ്രതില്ാഷതിപ്പതിച്ു ല്ാന്ന ആഗ്ര�ത്തിന്റെ 
വതിജയത്തിനു ലവണ്തി ലവഗത്തില് ്ുതതിയ ഉ്ായം 
അവന കാണും. അവന്റെ യോര്ത്ഥ ദൗത്ം നതിറലവറ്റ
ന്പ്പെും എന്നും വതിജയം താമസതിയാന്ത തലറെതാകുന്മ
ന്ന ്ുതതിയ പ്രതീക്ഷയതില് അവന പ്രലചാദതിതനാകും. 
എലന്നക്ും ജീവതിക്ാന വതിധതിക്ന്പ്പട് ശക്തിയുള്ള 
ഒരു വര്ഗ്ഗന്ത് ഉതഡ്്ാദതിപ്പതിക്ാന ലശഷതിയുള്ള ഒരു 
്രൂര്ണ്ണ മാനുഷ ഇണകളായതി മാത്രമ് ്രൂര്ണ്ണ ജീവനതി
ല�ക്ും ബചതന്ത്തില�ക്ും ്ുനഃസ്ഥാ്തിക്ന്പ്പട് 
ഒരു വര്ഗ്ഗന്ത്യാവും അവന അലപ്പാള് കാണുക. 
“ഈ ശക്തിലയറതിയ വര്ഗ്ഗന്ത് എന്റെ നതി�വാരത്തി
ല�ക്ഡ് എത്തിക്ുവാന സാധതിച്ാല് എന്റെ ജയവും 
ഉയര്ച്യും ലവഗത്തില് ്രൂര്ത്ീകരതിക്ും” എന്നാ
യതിരതിക്ും അവന്റെ ചതിന്. അക്ാരണത്ാല് മനു
ഷ്രാല് ഇലപ്പാഴും തതിരതിച്റതിയന്പ്പൊത്തുല്ാന്� 
അന്നും അവന വീണ്ും അധതി്തതിയായതി വതിളങ്ങും. 
ബദവത്തിന്റെ അംഗീകരതിക്ന്പ്പട് ്രമമായ ്രതിജ്ഞാ
നത്തിനനുസൃതമായതി അവന്റെ നന്യാല് താഴഡ്മയുന്െ 
ആതഡ്മാവതിന്നയും ്ുത്രാനുരരൂ്മായ കീഴെങ്ങ�ും 
രരൂ്ന്പ്പെുത്തി എെുക്ാന്ത അതതിനു വതിരുദ്ധമായതി ഈ 
കാരണങ്ങളാല് തങ്ങളതില് അ�ങ്ാരം നതിറയഡ്ക്ുകയും 
ന്ചയ്ുന്നവന്ര അതുന്കാണ്ുതന്ന്ന എളുപ്പത്തില് 
വഞ്ചതിക്ുന്നതതിനും ന്തറ്റതില�ക്ഡ് നയതിക്ുന്നതതിനും 
സാധതിക്ും. ഒര�ഡ്്കാ�ലത്ക്ു പ്രവര്ത്തിക്ാന 
ബദവം സാത്ാന്ന അനുവദതിക്ും. ക്ഷണത്തില് 
വതിജയം ബകവരതിക്ാന്മന്ന ചതിന് അവന്ന ന്്ാതുന്വ 
പ്രല�ാഭതിപ്പതിക്ുന്നതതിനാല് തന്റെ മുഴു തീഷഡ്ണതയതി�ും 
അവന പ്രവര്ത്തിക്ുന്മന്നുള്ളതതിനഡ് യാന്താരു സംശയ
വുമതി്. നതിത്ജീവനഡ് ആരാണഡ് ലയാഗ്ന്നന്നും അലയാ

ഗ്ന്നന്നും ന്തളതിയതിക്ുന്നതതിനുള്ള 
മനുഷ്രാശതിയുന്െ അവസാനന്ത് 
്രതിലശാധനയഡ്ക്പ്പുറം നതി�നതിന്നഡ് 
വതിജയം വരതിക്ുവാന ബദവം ഒരതിക്
�ും സാത്ാന്ന അനുവദതിക്യതി്. 
ഇതഡ് എലപ്പാള് ്രൂര്ത്തിയാകുന്നുലവാ 
അലപ്പാള് സാത്ാന്റെയും അവന്ന 
്തിന്റ്റുന്നവരുന്െയും നാശം സംഭ
വതിക്ും (എബ്ാ. 2:14; സങ്ീ. 145:20; 
ന്വളതി. 21:8; BS 1956 p. 63).

അവന്റെ ആഗ്ര�ങ്ങള്ക്ു തെ
സ്മായതി നതില്ക്ുന്ന ഏവര്ക്ും അവന ക്െലവ
ഷധാരതിയും വഞ്ചകനും ്ീഢകനും ദയയതി്ാത് 
ശത്രുവുമാകുന്നു. അവന്ന സരൂക്ഷതിക്ുക! അവന 
നതിങ്ങളുന്െ ്ാതകന്ള ്തിന്ുെരും; അവന്റെ ന്തറ്റു
കള് ന്കാണ്ഡ് നതിങ്ങളുന്െ കണ്ണുകന്ള അന്ധമാക്ും. 
സത്ം ലകള്ക്ുന്നതതില് നതിന്നഡ് നതിങ്ങളുന്െ ന്ചവതികന്ള 
തെയുവാന അവന മുനവതിധതി, വതിഭാഗീയത എന്നു 
തുെങ്ങതി ്� മാര്ഗ്ഗങ്ങളാല് ്രതിശ്മതിക്ും. ആന്ര 
വതിഴുലങ്ങണം എന്നു തതിരഞ്ുന്കാണ്ഡ് അ�റുന്ന 
സതിം�ം ല്ാന്� അവന നെക്ുന്നു (1 ്ന്ത്രാ. 5:8). 
ബദവത്തിന്റെ സമര്പ്പതിത മക്ള് എന്ന നതി�യതില് 
“സാത്ാന നന്മ് ലതാല്പ്പതിക്രുതഡ്; അവന്റെ തന്ത
ങ്ങന്ള നാം അറതിയാത്വര്ല്ാ” (2 ന്കാരതി. 2:11). 
എന്റെ പ്രതിയ സല�ാദരങ്ങന്ള നാം ബദവത്തിന്റെ 
സര്വ്വായുധവര്ഗ്ഗം ധരതിക്ുകയും നമ്ുന്െ നായകന്ന 
്തിനതുെരുകയും ന്ചയ്ുന്നുന്വങ്തില് നാം സുരക്ഷതിത
രാണഡ്. എന്ുന്കാന്ണ്ന്നാല് നമുന്ക്തതിരായതി വരുന്ന 
എന്തിന്നക്ാളും വ�തിയവനാണഡ് നമ്ുന്െ നായകന. 
ബദവത്തിന്റെ സമര്പ്പതിത മക്ളായതി അവലശഷതിക്ു
ന്നവര് പ്രൈ�ന്പ്പെും.
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NAZARETH - TAMIL NADU

OCTOBER 25, 26, 27

KERALA CONVENTION
THOTTACKAD - KERALA

MAY 11, 12


