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വാദം (REASON)
വരുവിന്, നമുക്കു തമ്മില് വാദിക്കാം എന്ന് യഹ�ോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു – യെശയ്യാവ് 1:18

ന

മ്മുട െ വ ി
ഷ യ ത് തി ല േ
ക്കു കടക്കുന്നതിനു
മുന്പായി യഹ�ോ
വയുടെ വാസസ്ഥ
ലത്തെക്കുറിച്ച് പറ
യു വ ാ ന് ഞ ങ്ങ ള്
ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്ര
പഞ്ചത്തിന്റെ നാം
അ റ ി ഞ് ഞി ര ി ക്കു ന്ന
അതിരുകള്ക്കും അപ്പുറം, സമയത്തിന്റെയ�ോ
സ്ഥലത്തിന്റെയ�ോ പരിമിതികളില് ഒതുങ്ങാത്ത,
മനുഷ്യന്റെ ഗഹനമായ അവബ�ോധത്തിന്റെ വ്യാ
പ്തിക്കും അപ്പുറത്ത് നാം ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം
വസിക്കുന്നു. കാണാനാകാത്തതും അളക്കാനാ
കാത്തതുമായ നമ്മുടേതിലും അപരിമേയമായ
ഉയര്ന്ന ഒരു പടിയിലാണ് അവന് വസിക്കുന്നത്.
എന്നു വരികിലും “അവനിലല്ലോ നാം ജീവിക്കു
കയും ചരിക്കുകയും ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്...
നാം അവന്റെ സന്താനമല്ലോ” (അപ്പൊ. 17:28).
ഇവിടെ പൗല�ൊസ് അഥേനക്കാരെ സംബ�ോധന
ചെയ്തുക�ൊണ്ട് അവര്ക്കുണ്ടായിരുന്ന അന്ധ
വിശ്വാസത്തിന്റെ അതേ മന�ോഗതിയില്ത്തന്നെ
അവരെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയു
വാന് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികള് എന്ന നിലയില്
നാം ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ സംശ
യിക്കുവാന് പാടുള്ളതല്ല. എന്നിരുന്നാല് തന്നെയും
അവന് ആരെന്നോ, അവന് എവിടെയെന്നോ ഉള്ള
തായ ച�ോദ്യങ്ങള് അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ
ചിന്തയെ കുഴയ്ക്കുന്നതാണ്. സകല ജീവജാലങ്ങ
ളിലും വ്യാപരിക്കുന്ന ഊര്ജ്ജസ്വലമായ ശക്തിപ്ര
ഭാവമായി ആര�ോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അതുല്യമായ
സര്ഗ്ഗശക്തിയുള്ള അസ്തിത്വം അതായത് ഒരു പര
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

മ�ോന്നത ജീവി എന്ന
ആശയം മനുഷ്യന്റെ
മനസ്സില് പണിയപ്പെ
ട്ടിരിക്കുന്നതായി കാ
ണപ്പെടുന്നു. എന്നാല്
അനേകരും ഈ അപരി
മേയമായ ആശയത്തെ
അടക്കി നിര്ത്തുകയും
അനേകം സൂത്രങ്ങളെ
അന്വേഷിച്ചു വരികയും
ചെയ്യുന്നു (സഭാ. 7:29).
ഭൂമി ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കുന്നതുപ�ോലെ സ്വര്ഗ്ഗവും
ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തി
ച്ചേരുവാന് സുബുദ്ധമായ യുക്തിയും ചിന്തയും പ്ര
കാശിതമായ മനസ്സിനെ അനുവദിക്കുന്നു. അതിന്റെ
സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും യുക്തിയുക്തമായ
സൂചനകള് “നിന്റെ രാജ്യം വരേണമേ” P. 327, “സൃഷ്ടി”
P. 171 എന്നിവയില് ലഭ്യമാണ്. അതായത് സൂര്യന്മാ
രും അവയുടെ ഗ്രഹങ്ങളും അടങ്ങുന്ന സൗരയൂഥ
ങ്ങള് ഒരു പ�ൊതുവായ കേന്ദ്രത്തിനു ചുറ്റും വലയം
ചെയ്യുന്നു. കാര്ത്തിക (Pleiades) എന്നു നാമമുള്ള
നക്ഷത്ര സമൂഹത്തിലെ അല്സിയ�ോണ് (Alcyone)
എന്ന നക്ഷത്രമാണ് ഈ കേന്ദ്രമെന്ന് വാന നിരീക്ഷ
കര് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തെ ദൈവം
നിയന്ത്രിക്കുന്നതായ കാര്ത്തികയില് നിന്നുമാണ്
അവന്റെ കൃപ നിറഞ്ഞ ശക്തി വരുന്നത് എന്നുള്ളത്
ദൈവം നല്കിയിട്ടുള്ള സൂചനയ�ോട് ഒത്തു പ�ോകുന്നു
(ഇയ്യോ. 38:31).
കാര്ത്തിക (Pleiades) സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തര
ദിക്കിലാണ് എന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്ക ക�ൊണ്ട് അവി
ടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വാസസ്ഥലമെന്ന് മറ്റ് തിരു
വെഴുത്തുകളും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. സങ്കീ. 75:6,7
ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: “കിഴക്കു നിന്നല്ല, പടിഞ്ഞാറു
നിന്നല്ല, തെക്കു നിന്നുമല്ല ഉയര്ച്ച വരുന്നത്. ദൈവം
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ന്യായാധിപതിയാകുന്നു; അവന് ഒരുത്തനെ താഴ്ത്തു
കയും മറ്റൊരുത്തനെ ഉയര്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു”.
വടക്കുന�ോക്കി യന്ത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യത്താല്
അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതായ ഉത്തര ദിക്കിനെ ഇവിടെ
സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ലായെങ്കില് കൂടിയും ദൈവത്തി
ന്റെ വാസസ്ഥലമായിരിക്കുന്ന അവിടെ നിന്നുമാ
ണ് അവന്റെ ഉയര്ച്ച വരുന്നത്. മറ്റൊരു വേദഭാഗം
യെശ. 14:13 ആണ്. ഇയ്യോബ് 38:31 ച�ോദിക്കുന്നു
“കാര്ത്തികയുടെ ചങ്ങല നിനക്ക് ബന്ധിക്കാമ�ോ?”
തന്റെ നിയന്ത്രണത്തില് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എണ്ണമറ്റ
നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഗ്രഹങ്ങളെയും ക്രമമായി ഒന്നിച്ചു
നിര്ത്തുന്നതിനെയും തമ്മില് ഒരിക്കലും സംഘര്ഷമു
ണ്ടാകാതെ അവയെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെയും അവയെ
പൂര്ണ്ണമായ പ�ൊരുത്തത്തോടും വിസ്തൃതിയ�ോടും
തമ്മില് അപകടകരമല്ലാത്ത തരത്തില് സംരക്ഷിക്കു
ന്നതിനെയും കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചുക�ൊണ്ട് കര്ത്താ
വ് തന്റെ ഉന്നതമായ ശക്തിയേയും കൃപയേയും
കുറിച്ച് ഇയ്യോബിന് ഉറപ്പു ക�ൊടുക്കുന്നതിന് ആഗ്ര
ഹിച്ചു. നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങള് നമ്മുടെ
സൂര്യനെ ചുറ്റുമ്പോല് തന്നെയും അതിനേക്കാള്
വളരെയധികം ഊര്ജ്ജസ്വലമായ ഒരു കേന്ദ്രത്തെ
എണ്ണമറ്റ ലക്ഷോപലക്ഷം സൂര്യന്മാര് ചുറ്റിക്കൊണ്ടി
രിക്കുന്നു. ആ കേന്ദ്രം കാര്ത്തികയ�ോട് (Pleiades)
യ�ോജിച്ചു കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും പ്രത്യേകമായി
അത് അല്സിയ�ോണ് (Alcyone) എന്ന കേന്ദ്ര നക്ഷത്ര
മാണെന്ന് കാണുവാന് സാധിക്കുന്നു. ആ നക്ഷത്രമാ
ണ് യഹ�ോവയുടെ വാസസ്ഥലമായും ദിവ്യ സാമ്രാ
ജ്യത്തിന്റെ സിംഹാസനമായും കഴിയുന്നിടത്തോളം
സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് (R 5710:2).
സ്വര്ഗ്ഗം ഒരു സ്ഥലമാണെന്നും അത് ഭൂമിയില്
നിന്നും ദൂരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നും
അവിടെ പ�ോകുന്നതിനും വരുന്നതിനും സമയം
ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതിനും തെളിവാണ് “ഞാന്
പ�ോകുന്നു” എന്നും “പിന്നെയും തിരികെ വരും”
എന്നും കര്ത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് (യ�ോഹ. 14:3).
സ്വര്ഗ്ഗത്തില് എത്തുക എന്നുള്ളതുക�ൊണ്ട് മാനുഷിക
അവസ്ഥയില് നിന്നും ആത്മീയ അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള
ഒരു മാറ്റം മാത്രമല്ല അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്. എന്തുക�ൊ
ണ്ടെന്നാല് അവന്റെ ഒന്നാം വരവിലെന്നപ�ോലെ
ഇനി ഒരിക്കലും അവന് മാനുഷിക അവസ്ഥകളി
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ല് ഒരിക്കല് കൂടി വരികയില്ല. “അവന് ദാസരൂപം
എടുത്തു” “എങ്കിലും എല്ലാവര്ക്കും വേണ്ടി മരണം
ആസ്വദിക്കുകയാല് ദൂതന്മാരിലും അല്പം മാത്രം
താഴ്ന്നവനായ യേശു മരണം അനുഭവിച്ചു” (ഫിലി.
2:7-10; എബ്രാ. 2:9). അവന് ആ വേല പൂര്ത്തീകരിച്ചതി
നാല് ഇനിയും അപമാനത്തിന്റെ ആ ശരീരം അവന്
ആവശ്യമില്ല. അതു മാത്രവുമല്ല, അവന് മഹത്ത്വീക
രിക്കപ്പെട്ടു അവനെ “ഏറ്റവും ഉയര്ത്തി” അങ്ങനെ
പിതാവിന്റെ തത്ത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിശ്ചായ
യായിത്തീര്ന്നു (എബ്രാ. 1:3).
ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആശ്ചര്യകരമായ മുന്നേറ്റങ്ങളാലും
വിവേചനബുദ്ധിയാല് സമര്ത്ഥിക്കപ്പെടുന്നതുമായ
ന്യായമായ ആശയത്തിനു മാത്രം ദൈവവിശ്വാസ
ത്തില് സങ്കീര്ണ്ണമായ സ്വാധീനമുണ്ട്. പ്രപഞ്ചഘടനാ
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രായത്തെക്കുറിച്ച്
അവരുടെ ഊഹങ്ങള് നിരത്തുകയും അതിന�ോട�ൊപ്പം
പ്രപഞ്ചത്തില് അധികവും ശൂന്യമായ സ്ഥലമാണു
ള്ളത് എന്ന് നമ്മോടു പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യുന്നു.
പ്രപഞ്ചത്തില് പ�ൊട്ടു പ�ോലെയുള്ള സൗരയൂഥങ്ങള്
ദൂരദര്ശിനികളാല് മാത്രം കാണുവാന് സാധിക്കുന്നു.
നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളും അന്വേ
ഷിച്ച് കണ്ടെത്തുവാന് ധാരാളം അതിഭയങ്കരമായ
സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ അസ്ഥാനമുണ്ടെങ്കിലും
ദൈവത്തെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തുവാന് സാധിച്ചിട്ടില്ല!
മനുഷ്യവര്ഗ്ഗം കൃപയില് നിന്നും വീണു പ�ോയില്ലാ
യിരുന്നുവെങ്കില് ദൈവത്തിനായുള്ള അന്വേഷണം
കൂടുതല് വിജയകരമായി നിര്വ്വഹിക്കാമായിരുന്നു.
നമ്മുടെ ആദ്യമാതാപിതാക്കള് ആദിയില് ആസ്വദി
ച്ചിരുന്ന തങ്ങളുടെ സ്രഷ്ടാവിന�ോടുള്ള സ്നേഹബ
ന്ധത്തിന്റെ അവകാശം അവരുടെ അനുസരണക്കേ
ടിനാലും തല്ഫലമായ മരണശിക്ഷയാലും അവരില്
നിന്നും നീക്കി കളഞ്ഞു. അവരുടെ തെറ്റ് അവര്
തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനാല് വെയിലാറിയപ്പോള്
ശബ്ദം കേട്ടു അത് ദൈവത്തിന്റേതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ്
ഭയപ്പെട്ട് അവര് ഒളിച്ചിരുന്നു എന്ന് വളരെ ലളിതമായി
ബൈബിളിന്റെ വിശദീകരണം നമ്മോടു പറയുന്നു
(ഉല്പ. 3:8-10). അതിനു ശേഷം മഹാനായ സ്രഷ്ടാവും
അവന്റെ ഭൗമിക സന്തതിയും തമ്മിലുള്ള അകല്ച്ച
നാള്ക്കുനാള് വളര്ച്ച പ്രാപിക്കുകയും “പ്രത്യാശ
ഇല്ലാത്തവരും ല�ോകത്തില് ദൈവമില്ലാത്തവരും”
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(എഫെ. 2:12) എന്ന നിലയില് ദൈവം ഇല്ലാ എന്ന്
പറയുവ�ോളം ബഹുഭൂരിപക്ഷവും വശംവദരാകുക
യും ചെയ്തു എന്നത് ഒഴിവാക്കാന് സാധിക്കാത്ത
ഒന്നായിരുന്നു.
മനുഷ്യവര്ഗ്ഗത്തിലെ ഭൂരിഭാഗവും ഇന്ന് പ്രത്യാശ
ഇല്ലാത്തവരും അസന്തുഷ്ടരും ഭാരപ്പെടുന്നവരും
ദുഃഖിതരും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരുമായി നാം
കാണുന്നു. അവര്ക്ക് സ്വന്തമായി പ്രത്യാശയുണ്ടെ
ങ്കില് തന്നെയും അത�ൊരിക്കലും ബൈബിളിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ശരിയായ പ്രത്യാശയല്ല. പല
ദുഷ്പ്രവര്ത്തികളാലും സ്വേച്ഛയാലും ദൈവത്തില്
നിന്നും മാനവകുലം പ�ൊതുവായി അകറ്റി നിര്ത്ത
പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അധികം പേരും ദൈവം
ഉണ്ടെന്നുതന്നെ അറിയുന്നില്ല. ല�ോകം ദ�ോഷത്തിലി
രിക്കുന്നു. എന്നു മാത്രമല്ല പ്രകൃതിയുടെ യഥാര്ത്ഥ
തികഞ്ഞ നിയമമായ മനഃസാക്ഷിയുടെ നിയമമ�ൊഴിച്ച്
ല�ോകത്തില് ഇനിയ�ൊരു നിയമവും ഇല്ലാതായിരി
ക്കുന്നു. ദൈവീകമായ ശിക്ഷയും ശാപവും മരണ
ശിക്ഷാവിധിയും അതിന്റെ ശേഷിപ്പുകളും ല�ോക
ത്തില് ഉള്ളിടത്തോളം നാള് ദൈവം ല�ോകത്തോട്
ഐക്യതയിലെത്തിയെന്നോ, ല�ോകം ദൈവത്തോട്
ഐക്യതയിലെത്തിയെന്നോ പറയാന് സാധിക്കുകയി
ല്ല. അവന്റെ കൃപകളെ ഉചിതമായി മനസ്സിലാക്കുവാനു
ള്ള എത്ര മഹത്തായ അനുഗ്രഹമാണ് ദൈവത്തിന്റെ
സമര്പ്പിത പൈതങ്ങള്ക്കുള്ളത്. “ഇങ്ങനെ ദൈവ
ത്തിനു നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ നാം അറിഞ്ഞും
വിശ്വസിച്ചുമിരിക്കുന്നു. ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ;
സ്നേഹത്തില് വസിക്കുന്നവന് ദൈവത്തില് വസി
ക്കുന്നു; ദൈവം അവനിലും വസിക്കുന്നു (1 യ�ോഹ.
4:16 KJV).
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മതപ്രവര്ത്തന രംഗത്ത് എല്ലാറ്റിനെയും മറച്ചു
വയ്ക്കുവാനുള്ള പ്രവണത എപ്പോഴും ഉണ്ട്. മതപ്ര
വര്ത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി വരേണ്ടത് വിശ്വാസത്തി
ന്റെ ഉചിതമായതും പ്രശംസാര്ഹവുമായ പരിശീല
നമാണെങ്കിലും നേരെമറിച്ച് വിവേകമുള്ള മനുഷ്യര്
അവരുടെ യുക്തിയുടെ ഉപയ�ോഗം ഉപേക്ഷിക്കുകയും
തത് ഫ ലമായി അവരുടെ വിശ്വാസം കേവലമായ
എന്തും വിശ്വസിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ചുരുങ്ങു
ന്നതായും കാണപ്പെടുന്നു. ദൈവം നല്കിയിരിക്കുന്ന
യുക്തിപരമായ കഴിവുകളാല് ഒന്നിനെയും ച�ോദ്യം
ചെയ്യാതെ അംഗീകരിക്കുന്ന സ്വഭാവം നമ്മിലുണ്ടാ
കണമെന്ന് സ്രഷ്ടാവ് അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. ഭൂമിയി
ലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സകല സൃഷ്ടികളിലും വച്ച്
മനുഷ്യനെ ന�ോക്കി മാത്രമാണ് അവന് ഇങ്ങനെ
പറഞ്ഞത് : “നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തില് നമ്മുടെ
സാദൃശ്യപ്രകാരം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക” (ഉല്പ.
1:26). നമ്മുടെയും സ്രഷ്ടാവിന്റെയും ഇടയില് ജ്ഞാ
നമുള്ളതും പുനര്വിചിന്തനപരവുമായ നിലയിലുള്ള
പ്രതികരണാത്മക ആശയവിനിമയം സാധ്യമാക്കിയത്
പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും നല്കിയ വിശിഷ്ടമായ ദൈവ
സാദൃശ്യത്തിലുള്ള കഴിവായ വിവേചന ശക്തിയാണ്.
ഈ ചിന്ത അനിവാര്യമായ ഒരു ച�ോദ്യത്തെ നമ്മുടെ
മുന്പില് ക�ൊണ്ടു വരുന്നു: നിങ്ങള് ദൈവത്തോട്
എപ്പോളെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
തീര്ച്ചയായും ഉണ്ട്! ദൈവത്തില് വിശ്വസിക്കുക
യും അവന�ോട് ഏതാനും അളവില് ബന്ധത്തില്
വന്നവരും ഒരു അഭിവന്ദ്യ സുഹൃത്തെന്ന പ�ോലെ
അവന�ോട് കാര്യങ്ങള് പറയുന്നതിന്റെ ആവശ്യത്തെ
മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എത്ര വലിയ അവകാശമാണത്!
ഇങ്ങനെ മഹത്വവും പ്രതാപവും സകലത്തിന്റെയും
സ്രഷ്ടാവെന്ന നിലയില് സങ്കല്പ്പിക്കാനാവാത്ത മഹിമ
യുള്ള ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുവാന് മുതിരുമ്പോള്
നാം ഭയപരവശരാവുകയും അമ്പരക്കുകയും ചെയ്യും.
അവന�ോ, തന്റെ സുഹൃത്ത്ബന്ധത്തിന്റെ കരങ്ങള്
നീട്ടുകയും നമ്മളുമ�ൊത്തുള്ള സംഭാഷണത്തിലേ
ര്പ്പെടുവാന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനും ഇടയിലുള്ള അകല്ച്ച
യെ പരിഹരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി യഹ�ോവ ഇപ്പോഴും
തന്റെ മഹാമനസ്കതയാല് തന്റെ കരങ്ങള് നീട്ടുന്നു:
“വരുവിന്, നമുക്കു തമ്മില് വാദിക്കാം”, ഇത് നമുക്ക്
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പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ചതും നാം സമ്പാദിച്ചതുമായ തെ
റ്റുകള്ക്കും കുറവുകള്ക്കും മാപ്പു നല്കി അവന�ോടു
ള്ള കൂട്ടായ്മയിലേക്കു നമ്മെ തിരികെ സ്വീകരിക്കാന്
അവന് തയ്യാറായതുക�ൊണ്ട് ആയിരിക്കില്ലേ? നമ്മുടെ
സ്വര്ഗ്ഗീയ പിതാവ് നമുക്കായി വ്യസനിക്കുകയും
യേശുവിന്റെ ഉപമയിലെ മുടിയനായ പുത്രന്റെ പി
താവിനെപ്പോലെ നമ്മുടെ ബലഹീനതയില് നമ്മോട്
അനുകമ്പ ത�ോന്നുകയും അവന്റെ വഴിയില് നടക്കു
മ്പോള് നമ്മെ ദൂരത്തുനിന്നു ന�ോക്കിക്കാണുന്നതില്
അവന് സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ലേ?
അതങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. എന്നാല് നമുക്ക്
വാദിക്കാം എന്നുള്ളതുക�ൊണ്ട് ആദാമിനും അവന്റെ
സന്തതി പരമ്പരകള്ക്കും അവന് വിധിച്ചിരിക്കുന്ന
തായ അവന്റെ ശിക്ഷാവിധിയെ അവനു തീര്ച്ചയായും
പിന്വലിക്കാമായിരുന്നില്ലേ? ദൈവിക സ്നേഹം
അവന്റെ സ്വഭാവമായ നീതിയെ റദ്ദാക്കി കളയുമ�ോ?
ഇല്ല! ദൈവം ഒരിക്കലും തന്റെ സ്വന്തമായ നീതിയെ
ലംഘിക്കുകയില്ലായെന്നുള്ള നമ്മുടെ ജന്മവാസനയെ
തിരുവെഴുത്തും യുക്തിയും ഉറപ്പിക്കുന്നു. സങ്കീര്ത്ത
നക്കാരന് പറയുന്നതുപ�ോലെ : “നീതിയും ന്യായവും
നിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാകുന്നു”
(സങ്കീ. 89:14 ASV;RV). “എന്റെ ദൈവമായ യഹ�ോവേ...
ദ�ോഷം കണ്ടു കൂടാതെവണ്ണം നിര്മ്മല ദൃഷ്ടിയുള്ള
വനും പീഢനം കാണ്മാന് കഴിയാത്തവനുമായു
ള്ളോവേ” (ഹബ. 1:13). ദിവ്യ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും
നിയമങ്ങളുടെയും തത്ത്വങ്ങള് അനുസരിച്ച് ദൈവം
ഒരളവിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുകയില്ല. അവന് പാപ
ത്തിനെതിരെ കണ്ണടയ്ക്കുവാന�ോ അതിനെ ഒരളവിലെ
ങ്കിലും കൈക്കൊള്ളുവാന�ോ സാധിക്കുകയും ഇല്ല.
പിന്നെ, എങ്ങനെ, നമുക്കവന�ോട്
അടുക്കുവാന് സാധിക്കും?
നമുക്കവന�ോട് അടുക്കുവാന് സാധിക്കും. എന്തു
ക�ൊണ്ടെന്നാല് അവന് നമ്മോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:
“നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങള് കടുഞ്ചുവപ്പായിരുന്നാലും
പഞ്ഞിപ�ോലെ ആയിത്തീരും”. എന്നാല് നാം പാ
പത്തില് ജനിച്ചവരും അനീതിയില് രൂപപ്പെട്ടവരും
ആയിരിക്കയാല് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ നേടുവാന്
കഴിയും? ഇതിനുത്തരും ഗൂഢമായ ഒന്നല്ല. അത്
യുക്തിയുക്തവും ഉചിതവുമാണ് . ദൈവം തന്റെ
മഹത്തായ സ്നേഹത്താല് ല�ോകത്തെ പാപത്തിന്റെ
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പരിണിത ഫലത്തില് നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കുവാന് ഒരു
വഴി ഏര്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. സകലരും ദൈവത്തി
ല് നിന്ന് അകന്നതും മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടതും
ഒരുവന്റെ അതായത് ആദാമിന്റെ ലംഘനത്താലാണ്.
എന്നാല് ഇതിനു പകരമായി മറ്റൊരുവന്റെ അതായത്
യേശുവിന്റെ യാഗത്താലാണ് ആദാമും അവന്റെ പി
ന്ഗാമികളും സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെടേണ്ടത്. ദിവ്യനീതിയെ
നിറവേറ്റുവാന് സാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരുവനായ യേശു
എന്ന പൂര്ണ്ണ മനുഷ്യന്റെ നിര്മ്മലമായ രക്തത്തെ
തന്നില് പുരട്ടുന്നവര്ക്കു മാത്രമേ പാപത്തിന്റെ കടു
ഞ്ചുവപ്പു നിറത്തെ മായിച്ചു കളയാനാകൂ. അപ്പോള്
ദൈവം നമ്മിലേക്ക് ന�ോക്കുമ്പോള് പാപത്തിന്റെ കറ
കളല്ല നമ്മുടെ കളങ്കങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ
നീതിയിന് വസ്ത്രമായ വെള്ള അങ്കിയാണ് കാണുന്ന
ത്. അനന്തരം അവന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു : “വരുവിന്
നമുക്കു തമ്മില് വാദിക്കാം!” ഹാ, ദൈവത്തെ നാം
മാനിച്ചാല് നമ്മെ അവനും മാനിക്കുമെന്ന് നിങ്ങള്
കാണുന്നില്ലേ!
ബഹുമാനത്തിലും, സ്നേഹത്തിലും വിശ്വസ്തത
യിലും കെട്ടുപണി ചെയ്തുക�ൊണ്ട് ഹൃദയങ്ങളും
മനസ്സുകളും സന്ധിക്കുന്നതാണ് ശരിയായ സുഹൃ
ത്ത്ബന്ധം. തന്റെ മക്കള് സകലതും തന്നോട് പറ
യുന്നതിനായി ഉടനടി തന്നോടടുത്ത് വരുന്നതിലും
ആശ്രയബ�ോധമുള്ളവരാവുന്നതിലും ഒരു ഭൗമിക
പിതാവ് സന്തോഷിക്കുന്നു, അതുകൂടാതെ ധാരാളം
പിതാക്കന്മാര് കുടുംബപ്രശ് ന പരിഹാരകരാണ് ;
കുറഞ്ഞപക്ഷം കുട്ടികളുടെ ചാപല്യം മാറുന്നതുവ
രെയുള്ള ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് അവര് മതിയായവരാണ്!
അതിനാല് ദിവസേനെയുള്ള നമ്മുടെ വിഷയങ്ങള്,
നമ്മുടെ വിജയങ്ങളും പരാജയങ്ങളും, നമ്മുടെ പ്ര
ത്യാശകളും ഭയങ്ങളുമെല്ലാം തന്നോടു പറയേണ്ടതിന്
സ്വര്ഗ്ഗീയ പിതാവ് നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒരു
പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കില്, ഒരുപക്ഷെ ബൈബിള് ഉപദേശ
ത്തില�ോ, ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ വിഷയങ്ങളില്
നിന്നും ഉയര്ന്നുവന്നത�ോ ഒക്കെയായ ഒരു പ്രശ്നം
നമുക്കുണ്ടെങ്കില്, നാം സ്വാഭാവികമായും അവലം
ബിക്കുന്നതായ കാര്യം പിതാവിന�ോട് അഭിപ്രായം
ആരായുക എന്നതാണ്. നാം സമീപിക്കുന്നത് താ
ഴ്മയ�ോടെയും, അത്ര മഹത്തായ അംഗീകാരമാണ്
നമുക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയുമ�ൊക്കെയാണ്.
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എന്നാല് അവന്റെ ക്ഷണം നിരസിക്കുന്നത് നാം അന
ര്ഹരാണെന്ന് ത�ോന്നുന്നതു ക�ൊണ്ടോ അല്ലെങ്കില്
ഒരുപക്ഷെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ചില അടക്കമില്ലായ്മ
കള് അവനില്നിന്നും മറയ്ക്കുവാനാഗ്രഹിക്കുന്നതു
ക�ൊണ്ടുമായിരിക്കാം. അവന്റെ മഹാസ്നേഹത്തെ
അധിക്ഷേപിക്കുകയും ഒരു പിതാവിന് സൗഹൃദകര
ത്തെ തിരസ്ക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ�ോ എന്ന്
പരിശ�ോധിക്കുന്നതിലും നാം വൈമനസ്യമുള്ളവരാ
ണ്. അവനുമായി നിരന്തരമായ ചര്ച്ചകള് ആവശ്യമി
ല്ലാത്തവിധം നാം വളര്ന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ച്
അവനുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയില് നിന്നും പൂര്ണ്ണമായി
പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാത്തിലും സങ്കടക
രമായിട്ടുള്ളത്.
“യഹ�ോവയുടെ സഖിത്വം തന്റെ ഭക്തന്മാര്ക്കുണ്ടാ
കും; അവന് തന്റെ നിയമം അവരെ അറിയിക്കുന്നു”
(സങ്കീ. 25:14). ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയില് പ്രീതി
പാത്രങ്ങളായി തീര്ന്നവരുടെയും അവന്റെ
സ്നേഹിതന്മാരായി തീര്ന്നവരുടെയും
താരതമ്യേന വളരെ ചെറിയ കൂട്ടത്തി
ല് ഒരുവനായി നാം തീരുക എന്നത്
അഹങ്കരിക്കുവാനുള്ള കാര്യമല്ല
മറിച്ച് ഇത�ൊരു താഴ്മയേറിയ കൃ
തജ്ഞതയുടെ കാര്യമാണ്. നാം
വളരെ നല്ല ഒരു കൂട്ടായ്മയിലാണി
രിക്കുന്നത്. ന�ോഹ നീതിമാനായ
ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അവന്
“യഹ�ോവയുടെ കൃപ ലഭിച്ചു”
(ഉല്പ. 6:8,9). ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന
ദുഷിച്ച സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനു
ള്ള ദൈവീക പദ്ധതി അവന് ന�ോഹയെ
അറിയിച്ചു.
അബ്രഹാം ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുകയും “അത്
അവന് നീതിയായി കണക്കിടപ്പെടുകയും ചെയ്തു”
(യാക്കോ. 2:23). “ഞാന് ചെയ്വാനിരിക്കുന്നത് അബ്ര
ഹാമിന�ോട് മറച്ചുവയ്ക്കുമ�ോ? അബ്രഹാം വലിയതും
ബലമുള്ളതുമായ ജാതിയായി തീരുകയും അവനില്
ഭൂമിയിലെ ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും
ചെയ്യുമല്ലോ” (ഉല്പ. 18:17,18).
“യഹ�ോവയായ കര്ത്താവ് പ്രവാചകന്മാരായ
തന്റെ ദാസന്മാര്ക്ക് തന്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്താ
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

തെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്കയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞുക�ൊ
ണ്ട് ആമ�ോസ് ഒരു പ�ൊതുവായ സത്യത്തെയാണ്
പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് (ആമ�ോ. 3:7). തങ്ങള് രേഖപ്പെ
ടുത്തിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം ദൈവവചനമാണെന്ന് പ്ര
വാചകന്മാരെല്ലാവരും സ്പഷ്ടമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.
കര്ത്താവായ യേശു ശിഷ്യന്മാര�ോട് പറഞ്ഞു:
“ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മര്മ്മങ്ങളെ നിങ്ങള്ക്കു നല്ക
പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; പുറത്തുള്ളവര്ക്കോ സകലവും ഉപ
മകളാല് ലഭിക്കുന്നു” “ഞാന് ഉപമ പ്രസ്താവിക്കാന്
വായ് തുറക്കും; ല�ോകസ്ഥാപനം മുതല് ഗൂഢമായത്
ഉച്ചരിക്കും (മര്ക്കൊ. 4:11; മത്താ. 13:35).
രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള വിവരം
ല�ോകത്തിലെ ഭരണ വ്യവസ്ഥിതിയില് സുരക്ഷാ
കാരണങ്ങള്ക്കൊണ്ട് ചില വിവരങ്ങള് ഒരു ചെറിയ
സംഘത്തിനു പുറത്തേക്ക് ലഭ്യമല്ല. സുരക്ഷയുടെ
യും രഹസ്യാന്വേഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെയും
ജീവനക്കാര് അവരുടെ ജ�ോലി സംബന്ധ
മായ വിവരങ്ങള് പരസ്യമാക്കുന്നത്
ഒരു ശിക്ഷാര്ഹമായ കുറ്റമാക്കിയുള്ള
ചില ഔദ്യോഗിക രഹസ്യ നിയമനി
ര്മ്മാണങ്ങള് ചില ഗവണ്മെന്റുകള്
നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ഗവണ്മെന്റി
ന്റെ എല്ലാ ഇടപാടുകളിലും തുറന്ന
ചര്ച്ചയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായ
ചില സമ്മര്ദ്ദ തന്ത്രക്കാര് എപ്പോഴും
സജ്ജീവമാണ് . എന്നിരുന്നാലും
രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള വിവരങ്ങളില്
പ�ോലും അനിവാര്യമായവ അതിനു
വിര�ോധമായി പരസ്യമാക്കപ്പെടുന്നു
എന്നത് മാറ്റിനിര്ത്താനാവാത്തതായ കാ
ര്യമാണ്.
ഇന്നത്തെ ല�ോകത്തില് ഏത് കാര്യവും രഹസ്യമാ
ക്കി വയ്ക്കുക വളരെ പ്രയാസമേറിയതും ഒരുവേള
അസാധ്യവുമായ ഒന്നാണ്. രഹസ്യാന്വേഷണ നിയമ
നിര്വ്വഹണ വകുപ്പുകള്ക്കും അന്വേഷണ കാര്യാലയ
ങ്ങള്ക്കും രഹസ്യപ�ോലീസുകള്ക്കും വിര�ോധമായി
കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലെ വിവരങ്ങള് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും
എത്തിക്കുന്ന പ്രക്രിയയായ “ഇന്ഫര്മേഷന് സൂപ്പര്
ഹൈവേ” (Information Super highway) എല്ലാ തരത്തി
ലുമുള്ള വിവരങ്ങള് വകതിരിവില്ലാതെ ഭൂമിയുടെ
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ഒരറ്റത്തു നിന്നും മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് അയച്ചുക�ൊണ്ട്
ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെയും ട്വിറ്ററുകളിലൂടെയും പ്രചാ
രണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയും തെറ്റായ സന്ദേശങ്ങ
ളിലൂടെയും കിംവദന്തികളായും അപവാദങ്ങളായും
നിസ്സാരവാക്കുകളായും പലതരം വസ്തുതകളാലും
ഇന്ന് സമൂഹത്തില് നിറഞ്ഞു വരുന്നു. ഇത്തരമ�ൊരു
അത്യാശ്ചര്യകരമായ സന്ദേശമാര്ഗ്ഗം പ�ോലീസിന്
ദുഷ്ക്കരമായ ഒന്നാണ്.
പരസ്യ സ്വഭാവമുള്ള വിവരം
ഭൂമിക്കു വേണ്ടിയുള്ള തന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെ
അത്യന്തം സംരക്ഷിതമാക്കപ്പെട്ട ഒരു രഹസ്യമാക്കി
വയ്ക്കുക എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ആയിരു
ന്നില്ല. പാപത്താല് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള
പിതൃപുത്രബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നു നമ്മള് കണ്ടി
രുന്നു. ദൈവം തന്റെ മഹാമനസ്കതയാല് തന്നെ
അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ നല്ല ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെ അംഗീ
കരിക്കുകയും അവര്ക്ക് പ്രതിഫലം നല്കുകയും
ചെയ്യും. അവന് അവരെ തന്റെ രഹസ്യത്തിലേക്ക്
പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു.
അറിയിക്കപ്പെട്ട രഹസ്യങ്ങളിലെ സൂചനകളെയും
പ്രത്യാശയെയും വാഗ്ദത്തങ്ങളെയും ബഹു മാനവരാ
ശിയേയും അന്ധതയിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് മറച്ചുവയ്ക്കു
കയ�ോ അഥവാ നിയന്ത്രിക്കുകയ�ോ ചെയ്യുന്നതിന് ദിവ്യ
നിയമ നിര്മ്മാണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും
വളരെ പരസ്യമായി ലഭ്യമാകുന്നു എന്ന് ത�ോന്നിക്കു
ന്ന അറിവുകള് അയ�ോഗ്യരായവരുടെ കാഴ്ചയില്
നിന്നും കേള്വിയില് നിന്നും ചില ഉദ്ദേശ്യങ്ങളാല്
സംരക്ഷിക്കുന്നു. വിശുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളെ തങ്ങളുടെ
സ്വന്ത അഭിപ്രായപ്രകാരം “ജ്ഞാനികളും വിവേകിക
ളും” ആയവര്ക്ക് മറച്ചുക�ൊണ്ട് “ശിശുക്കള്ക്ക്” വെ
ളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുക�ൊണ്ട് നമ്മുടെ കര്ത്താവ്
പിതാവിന�ോട് നന്ദി പറയുന്നു (മത്താ. 11:25). അനര്ഹ
മായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ സാക്ഷാല് ജിജ്ഞാസുക്കളാ
യവര് കൈക്കലാക്കേണ്ടതിന് അവന് ഉപമകളാലും
ഗൂഢമായും സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാല് അവന്
ഇങ്ങനെ പറയുന്നു “എന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ നിങ്ങ
ള്ക്ക് അറിയുവാനുള്ള വരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു”. ദാവീദ്
നമ്മോടു പറയുന്നു “യഹ�ോവയുടെ സഖിത്വം തന്നെ
ഭയപ്പെടുന്നവര്ക്ക് (ഭക്തന്മാര്ക്ക്) ഉണ്ടാകും; അവന്
തന്റെ നിയമം അവര�ോട് അറിയിക്കുന്നു” (സങ്കീ. 25:14).
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ഇവിടെ ഭയം എന്ന പദത്തിന്റെ എബ്രായ മൂലപദം
“യാരേ” (yare) എന്നാണ്. ദൈവത്തിന്റെ വല്ലഭത്വത്തെ
തിരിച്ചറിയുന്നതും അവന്റെ അനുമതിയുടെ അംഗീ
കാരത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതുമായ ഭയപരവശമായ
ഭക്തിയെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മര്മ്മങ്ങളെ
(രഹസ്യങ്ങളെ) തുറക്കുന്നതിനുള്ള താക്കോലാണ്
ഭക്തി. ആ താക്കോല് കൂടാതെ ആര്ക്കും പ്രവേശനം
സാധ്യമല്ല.

പണ്ടുള്ള പ്രവാചകന്മാര്ക്ക് നല്കിയ കര്ത്താവി
ന്റെ വചനം അവരുടെ സ്വാര്ത്ഥപരമായ ക്ഷേമത്തിനു
വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല. മറിച്ച് എല്ലാ കാലത്തെയും
വിശ്വസ്തരായവര്ക്ക് നല്കിയ അറിവിന്റെ നിക്ഷേ
പമായിരുന്നു അവ. അവയുടെ അടിയന്തിര ഉദ്ദേശ്യം
മനുഷ്യരാശിയെ അവരുടെ സ്രഷ്ടാവുമായുള്ള കൂട്ടാ
യ്മയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതായതുക�ൊണ്ട് ഈ
ദൂത് തലമുറയില് നിന്നും തലമുറയിലേക്ക് നല്കപ്പെ
ടും എന്നത് അവരെ കൂടുതല് പ്രച�ോദിപ്പിച്ചിരിക്കാം.
എന്നാല് ഈ “മര്മ്മ” ത്തിലുള്ളവര്ക്ക് അവരുടെ
അറിവിനാല് മഹത്വമേറിയ അന്ത്യത്തിലെത്തുന്ന ദി
വ്യനടപടിയുടെ പുര�ോഗതിയെ തിരിച്ചറിയാനാകും.
അങ്ങനെ നമുക്ക് പൗല�ൊസിന�ോടു കൂടെ ഉറപ്പായും
ഇങ്ങനെ പറയാം “നാം വിശ്വസിച്ച സമയത്തേക്കാള്
രക്ഷ ഇപ്പോള് നമുക്ക് അധികം അടുത്തിരിക്കുന്നു”
(റ�ോമ. 13:11).
ദൈവജനത്തിന്റെ ശരിയായ പ്രതികരണം
ദൈവത്തിന്റെ സമര്പ്പിത മക്കളായ അബ്രഹാമി
ന്റെ സഹസ്രാബ്ദ പൂര്വ്വ സന്തതികള് എന്ന നില
യ്ക്ക് ഈ കാലത്ത് നമുക്കു നല്കിയ ആഴമേറിയ
അറിവിന് യഹ�ോവയ്ക്ക് കീര്ത്തിയും ബഹുമാനവും
നന്ദിയും ആരാധനയും അര്പ്പിക്കാം. ഇത്തരം കാ
ര്യങ്ങളെ അറിയുന്നതിന് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങള് സ്വ
ര്ഗ്ഗീയ പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ക�ൊണ്ടുവരണം.
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ഇവയെ ല�ോകം പ�ൊതുവായി വിലമതിക്കണമെന്ന്
നാം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുവാന് പാടില്ല. അവര്
ഇപ്പോള് രക്ഷയുടെ പദ്ധതി അറിയുക എന്നത്
ദൈവീക ഉദ്ദേശ്യമല്ല. നമ്മുടെ നായകന് തന്റെ
വിശ്വസ്തരായ ശിക്ഷ്യന്മാര�ോട് പറഞ്ഞതുപ�ോലെ
നമ്മോടും പറയുന്നു, “സ്വര്ഗ്ഗ രാജ്യത്തിന്റെ മര്മ്മ
ങ്ങളെ അറിവാന് നിങ്ങള്ക്കു വരം ലഭിച്ചിരിക്കു
ന്നു; അവര്ക്കോ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതുക�ൊണ്ട് അവര്
കണ്ടിട്ടും കാണാതെയും കേട്ടിട്ടും കേള്ക്കാതെയും
ഗ്രഹിക്കാതെയും ഇരിക്കയാല് ഞാന് ഉപമകളാ
ല് അവര�ോടു സംസാരിക്കുന്നു” (മത്താ. 13:11,13).
അവര് അത് തക്ക സമയത്ത് കേള്ക്കുകയും ഗ്ര
ഹിക്കുകയും ചെയ്യും (സംഖ്യ. 14:21; യെശ. 11:9;
1 തിമ�ൊ. 2:3-6) എന്നാല് ദൈവം ഇപ്പോള് തന്റെ
തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഗണങ്ങളെയും (ചെറിയാട്ടിന് കൂട്ടം,
മഹാപുരുഷാരം, യുവവീരന്മാര് എന്നിവരെ ഒഴിച്ച്)
സഹസ്രാബ്ദ പൂര്വ്വ അബ്രഹാമ്യ സന്തതിയുടെ
ഭാഗമായ ക്വാസി ഇലക്റ്റുകളെയും (quasi elect) തി
രഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്തവരെ വരുവാനുള്ള രാജ്യത്തി
ല് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശത്തിനായി
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
സത്യത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും വാഴ്ചയുള്ള
തും കര്ത്താവിനാല് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കണ്ണുക
ളും ചെവികളും ഉള്ള നമുക്ക് വളരെ നന്ദിയ�ോടും
താഴ് മ യ�ോടും കൂടെ പെരുമാറാം. പുറമേയുള്ള
ആരാധനയാല് മാത്രമല്ല ഹൃദയംഗമമായ നന്ദിയാ
ലും നമുക്കവന്റെ സ്നേഹാര്ദ്രമായ നന്ദിയേയും
വാത്സല്യമുള്ള കരുണയേയും ഏറ്റുപറയാം. നമ്മുടെ
നന്ദിയും വിലമതിപ്പും നമ്മെ സ്വാര്ത്ഥതയില് നിന്നും
നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ല�ോകത്തില്
നിന്നും അതിന്റെ താത്പര്യങ്ങളില് നിന്നും നമ്മെ
അകറ്റി നിര്ത്തട്ടെ. നശ്വരമായ നമ്മുടെ ഈ ശരീ
രത്തില് നിന്നുക�ൊണ്ട് നമുക്ക് പാപത്തിനെതിരെ
നല്ല പ�ോര് പ�ൊരുതാം. എന്തെന്നാല് ജഡത്താ
ലല്ല ആത് മ ാവിനാല് നടക്കുന്നവരായ ക്രിസ്തു
വിന് നീതിയിന് വസ്ത്രത്തിന് കീഴിലുള്ളവരുടെ
ജഡത്തിലെ പാപങ്ങളെ എണ്ണുന്നില്ല (റ�ോമ. 8:1).
എങ്കിലും നമ്മിലുള്ള കര്ത്താവിന്റെ ആത്മാവ്
അവന് ഏറ്റവും ഹൃദ്യവും സ്വീകാര്യവുമായ പൂ
ര്ണ്ണതയിലേക്ക് നമ്മെ എത്തിക്കുവാന് കൂടുതല്
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

ആഗ്രഹിക്കുകയും പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
അതുക�ൊണ്ട് വീഴ്ചഭവിച്ച ജഡത്തിന്റെ പൂര്ണ്ണത
പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരിക്കലായി മുഴു ല�ോകത്തിന്റെ
യും പാപങ്ങള്ക്കായി അര്പ്പിക്കപ്പെട്ട മഹാപാപ
പരിഹാരബലിയുടെ പുണ്യത്തില് ആശ്രയിച്ചുക�ൊ
ണ്ട് ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളെ വളര്ത്തുന്നതിനും
പൂര്ണ്ണതപ്പെടുത്തുന്നതിനും നമുക്ക് നമ്മെ കാത്തു
സൂക്ഷിക്കാം.
അപ്പൊസ് ത ലനായ പൗല�ൊസ് റ�ോമ. 12:1 ല്
സമര്പ്പിതനായ വിശ്വാസിയെ തന്റെ തന്നെ ക്രൂ
ശെടുത്തുക�ൊണ്ട് കര്ത്താവിന്റെ ശിക്ഷ്യനായി
സേവിക്കുവാന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുക
യും ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താല്
മുന്പേതന്നെ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരും വിശ്വാസഭ
വനത്തിലെ സഹ�ോദരന്മാരായിത്തീര്ന്നവര്ക്കും
മാത്രമാണ് ഈ ക്ഷണം നല്കുന്നത് . കര്ത്താവി
നായി സമര്പ്പിക്കപ്പെട്ടവര് യ�ോഹ. 2:5 നെ മുറുകെ
പിടിക്കുന്നു. “അവന് നിങ്ങള�ോട് എന്തെങ്കിലും
കല്പിച്ചാല് അത് ചെയ്വിന്” നമ്മുടെ സമര്പ്പ
ണം ദൈവത്തിനു സ്വീകാര്യമാകണമെങ്കില് “ഒന്നും
എന്റേതല്ല സര്വ്വവും നിന്റേത് ” എന്ന ചിന്തയെ
നാം വഹിക്കണം. അതെ, ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ
വിവേകികളായ സൃഷ്ടികളുടെയും പ�ൊതുവായ
മന�ോഭാവം സമര്പ്പണം ആയിരിക്കണം. സഹ�ോദ
രന്മാരേ, ഞാന് ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സലിവ് ഓര്പ്പിച്ച്
നിങ്ങളെ പ്രബ�ോധിപ്പിക്കുന്നത്: നിങ്ങള് ബുദ്ധി
യുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ
ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിനു പ്രസാദവുമുള്ള
യാഗമായി സമര്പ്പിപ്പിന്. ഇതു നിങ്ങളുടെ ന്യായ
മായ ശുശ്രൂഷയാകുന്നു.
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പാ

സ്റ്റര് റസ്സല് R 4836 ലെ ബ്രാക്കറ്റില്
നല്കിയിരിക്കുന്ന ചില പ്രസ്താവ
നകളെ ഉദ്ധരിച്ചുക�ൊണ്ട് ഞങ്ങള് ഈ വിഷ
യ ത് തി ന് റെ പ ഠ ന ം
ആ ര ം ഭ ി ക്കുന്നു .
“അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരി
ക്കുന്ന സ്വീകാര്യമായ
സമയത്തിനു ശേഷം
ചിലര് തങ്ങളെ സമ
ര്പ്പിക്കുന്നു എന്നിരി
ക്കട്ടെ [ചെറിയാട്ടിന്
കൂട്ടത്തിന്റെ അംഗങ്ങ
ളാകുവാന്]; എങ്കില്
അവരുടെ അവസ്ഥ
എ ന് താ യ ി ര ിക്കും ?
ദൈവവും അവരു
മായുള്ള സംസര്ഗ്ഗം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും?”
ദൈവം മാറ്റമില്ലാത്തവനായതിനാല് സമര്പ്പണ
(ബലിപരമായ) ഉടമ്പടി പ്രാബല്യത്തില് വരു
ന്നതിനു മുന്പേ തങ്ങളുടെ ജീവനെ അര്പ്പിച്ച
വിശ്വസ്തരായ പുരാതന വീരന്മാരില് അവന്
പ്രസാദിച്ചതുപ�ോലെ, തങ്ങളുടെ ജീവനെ പൂര്ണ്ണ
മായും നിഷ്കപടമായും അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിനായി
സമര്പ്പിക്കുന്ന അവന്റെ സൃഷ്ടികളിലും അവന്
പ്രസാദിക്കും എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. തങ്ങ
ളുടെ ജീവനെ സമര്പ്പിച്ച പുരാതന വീരന്മാര്ക്ക്
പൂര്ണ്ണ മനുഷ്യത്വം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതുപ�ോ
ലെ, സഭയുടെ പൂര്ത്തീകരണത്തിനു ശേഷവും
അതായത് സമര്പ്പണത്തിനു വേണ്ടി (ബലി ചെ
യ്യുന്നതിനു വേണ്ടി) അനുവദിച്ച സ്വീകാര്യമായ
കാലത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിനു ശേഷവും ഇതേ
രീതി പിന്തുടരുന്നവര്ക്കും പുരാതന വീരന്മാ
രുടെ അതേ പ്രതിഫലം നല്കുവാന് അവന്
തയ്യാറാകുമ�ോ എന്നു നാം വാദിച്ചെന്നു വരാം.
“ഈ യുഗത്തിന്റെ അന്ത്യത്തില് പരിശുദ്ധാത�്മോ
ത്പാദനം പ്രാപിക്കാത്തവരും ഉയിര്ത്തെഴുന്നേല്പ്പില്
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ആത്മപ്രകൃതി കൈവരിക്കാന് സാധിക്കാത്തവരുമാ
ണെങ്കില് കൂടിയും മരണപര്യന്തം വിശ്വസ്തരായ
ചിലര് പുരാതന വീരന്മാരുടേതു പ�ോലെയുള്ള ഒരു
ഗണത്തിലേക്ക് കടന്നു
വരും. ഈ യുഗത്തിന്റെ
ആരംഭത്തില് തന്നെ
അവര് വളര്ച്ച പ്രാപി
ച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
[‘യുഗങ്ങളുടെ മദ്ധ്യ
ത് തി ല് സ മ ര് പ്പ ണ ം
ചെയ്യുന്നവര്’ പുരാതന
വീരന്മാരെപ്പോലെ മദ്ധ്യ
സ്ഥവാഴ്ചയില് അബ്ര
ഹാമിന്റെ സഹസ്രാബ്ദ
പൂര്വ്വ സന്തതിയായ
സാമാന്യഗണമായിത്തീ
രും. എന്നാല് പുരാതന വീരന്മാര്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന വലിയ
പ്രതിഫലത്തിനും ശുശ്രൂഷക്കും അടുത്തെത്തുകയില്ല
ഇവര്ക്കുള്ള പ്രതിഫലവും ശുശ്രൂഷയും].
“ഈ വസ്തുതകളെ കണക്കിലെടുത്തുക�ൊണ്ട്,
കര്ത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും അവനുമായി
സമ്പൂര്ണ്ണ കൂട്ടായ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായ എല്ലാ
വര്ക്കുമുള്ളത് ഈ യുഗം ഉടനീളം മുന്നോട്ടു വച്ച
സന്ദേശം തന്നെയാണ് – ‘സഹ�ോദരന്മാരേ, ഞാന്
ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സലിവ് ഓര്പ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബ�ോ
ധിപ്പിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനുള്ള
യാഗമായി സമര്പ്പിപ്പിന്’. തങ്ങളെ യാഗമായി സമര്പ്പി
ച്ചതിനു ശേഷം ദൈവം അവരെ അങ്ങനെ തന്നെ സ്വീ
കരിക്കുമെന്നോ ആത�്മോത്പാദനത്താല് ഒരു പുതിയ
പ്രകൃതി നല്കുമെന്നോ ഞങ്ങള്ക്ക് ഇപ്പോള് ഉറപ്പു
നല്കാനാവില്ല. എന്നാല് ഇത് അവരുടെ ന്യായമായ
ശുശ്രൂഷ [‘സമര്പ്പണം എപ്പോഴും ക്രമത്തിലാണ് നട
ക്കുക’] ആയിരിക്കുമെന്നും ദൈവത്തോടും അവന്റെ
ഉദ്ദേശ്യങ്ങള�ോടും വിശ്വാസവും ആത്മാര്ത്ഥതയും
പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവര്ക്ക് ദൈവം എല്ലായ്പ്പോഴും വലിയ
മാര്ച്ച് - ഏപ്രില് 2019

പ്രതിഫലം നല്കുമെന്നും ഞങ്ങള് ഉറപ്പുനല്കാം.
പുരാതന വീരന്മാരുടെ ക്ലാസിനെ ദൈവം ‘സര്വ്വ
ഭൂമിയിലും പ്രഭുക്കന്മാരാക്കി’ മാനുഷികതലത്തില്
വലുതായി മാനിക്കും എന്ന് വേദം പഠിപ്പിക്കുന്നതായി
നാം മനസിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടെ നമുക്കു
പറയാന് കഴിയണം. ഈ ഗണത്തില് പെട്ടവരാകാന്
മറ്റാര്ക്കും കഴിയുകയില്ല. എന്നാല് ‘യുഗങ്ങള്ക്കിട
യില് സമര്പ്പിക്കുന്നവര്’ സഹസ്രാബ്ദത്തിലും സഹ
സ്രാബ്ദാനന്തരവും യുവവീരന്മാരായി അവര�ോട�ൊത്ത്
ഒന്നിച്ചു ചേരും. [യുവവീരന്മാരുടെ ഗണവും എപ്പിഫനി
പാളയസമര്പ്പിതരുടെ ഗണവും സഹസ്രാബ്ദത്തില്
അവര്ക്കു കീഴിലുള്ള പ്രഭുക്കന്മാരായിരിക്കും. യു
വവീരന്മാര് എപ്പിഫനി പാളയസമര്പ്പിതരെക്കാള്
വളരെയേറെ ഔന്നത്യമുള്ളവരായിരിക്കും (സംഖ്യ
31:14; E 8 p. 665; p’ 78, p 54). നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത
നുസരിച്ച് അദൃശ്യമായ മശിഹാഗണത്തിന്റെ പ്രത്യേക
പ്രതിനിധികളായി ആയിരം വര്ഷത്തില് ശേഷിക്കുന്ന
മനുഷ്യരാശിയുടെ മേല് ഈ പ്രഭുക്കന്മാര്ക്ക് വലിയ
അവകാശം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവര്ക്ക് ഉറപ്പു നല്കു
വാന് നമുക്ക് സാധിക്കും. നാം മനസ്സിലാക്കുന്നതനു
സരിച്ച് ഈ മഹത്തായ വേലയില് പങ്കുക�ൊണ്ടതിനു
ശേഷം സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ അന്ത്യത്തില് നിഴലായ
ലേവ്യരുടെ ഭാഗമായ [നിഴലായ ഗെര്ശോന്യന് - E
4, pp. 321-324] ഈ പ്രഭുക്കന്മാര് [അവരില് യുവവീ
രന്മാര്] ആത്മജീവികളുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയര്ത്ത
പ്പെടും എന്ന് അവര്ക്ക് ഉറപ്പു നല്കുവാന് നമുക്ക്
സാധിക്കും”
എല്ലാ കാലത്തെയും പ�ോലെ ഇന്നും (2018) കെ
ട്ടിപടുക്കപ്പെടുന്ന വളര്ച്ച പ്രാപിക്കുന്ന സത്യത്തെ
അരിക്കല് വേലക്കാരായ അസത്യവാദികള് എതി
ര്ത്തുക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാകുന്നു. മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന
അസത്യവാദികളായ എതിര്പ്പുകാരെപ്പോലെതന്നെ R
5761 ല് സൂചിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് എപ്പിഫനി പാളയ
സമര്പ്പിതരെ “യുഗങ്ങളുടെ മദ്ധ്യേ സമര്പ്പണം ചെയ്യു
ന്നവരുടെ” കൂടെ ഉള്പ്പെടുത്തുന്നതില് ഇവര് എതി
ര്ക്കുന്നു. R 5761 ല് നിന്നും ഞങ്ങള് ഉദ്ധരിക്കുന്നു:
“സുവിശേഷ യുഗത്തിന്റെ ‘വാതില്’ അടയുന്ന
ത�ോടെ ആത്മപ്രകൃതിയിലേക്കുള്ള പരിശുദ്ധാത�്മോ
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

ത്പാദനവും ഉണ്ടാകുകയില്ലായെന്നും ഞങ്ങള് നിരൂ
പിക്കുന്നു. അതിനു ശേഷം യഥാസ്ഥാപന വേലയുടെ
ഉദ്ഘാടനത്തിനു മുന്പ് സമര്പ്പണം വഴി ദൈവ
ത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഏവരെയും ആത്മജീവികളുടെ
തലത്തിലേക്കല്ല ഭൗമീക തലത്തിലേക്ക് (ഊന്നല്
ക�ൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മുടേത്) അവന് അംഗീ
കരിക്കും. ദൈവത്താല് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട പുരാതന
വീരന്മാരുടെ അതേ അവസ്ഥകളില് തന്നെ [എപ്പി
ഫനി പാളയ സമര്പ്പിതരും] വരും. പരമവിളിയ�ോ,
യഥാസ്ഥാപനാവസരങ്ങള�ോ തുടങ്ങി യാത�ൊരു
വിളിയും തുറക്കുന്നതിനു മുമ്പാണ് പുരാതന വീരന്മാര്
വന്നത്. ല�ോകത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവരേക്കാള് ‘നല്ലൊരു
ഉയിര്ത്തെഴുന്നേല്പ്പ്’ ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഭാവി ജീ
വിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനയ�ൊഴികെ അവരുടെ
സമര്പ്പണം എന്ത് അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് നല്കുക
എന്ന് അറിയാതെയാണ് അവര് തങ്ങളെത്തന്നെ
ദൈവത്തിന് മടികൂടാതെ സമര്പ്പിച്ചത് [അതേ സമയം
എബ്രാ. 11:35 ല് പറയും പ�ോലെയുള്ള ‘നല്ലൊരു ഉയി
ര്ത്തെഴുന്നേല്പ്പില്’ (12:23 ആയി താരതമ്യം ചെയ്യുക)
വരുന്ന മറ്റെല്ലാ വീരന്മാരെയും പ�ോലെ മാനുഷിക
പൂര്ണ്ണതയില് എപ്പിഫനി പാളയ സമര്പ്പിതര് കല്ലറ
യില് നിന്നും ഉയിര്ത്തെഴുന്നേല്ക്കുകയില്ല. അവര്
ഉണര്ത്തപ്പെടുന്നത് നിഴലായ മെദാനെന്നപ�ോലെ
ആയിരിക്കും. അവര്ക്ക് അവശേഷിക്കുന്ന ക്വാസി
ഇലക്റ്റിനും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്തവരിലും അധി
കമായ അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും – PT’ 73, p. 28;
PT’ 84, p. 45]”.
1954 ന്റെ അന്ത്യം മുതല് ല�ോകത്തിന്റെ മഹാ
പുര�ോഹിതന് എപ്പിഫനി പാളയ സമര്പ്പിതര�ോടു
കൂടിയാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. സഹസ്രാബ്ദ മദ്ധ്യസ്ഥ
വാഴ്ച തുടങ്ങുന്നതിനു മുന്പ് സമര്പ്പണം ചെയ്യുന്ന
എല്ലാ സമര്പ്പിതരും അബ്രഹാമിന്റെ സഹസ്രാബ്ദ
പൂര്വ്വ സന്തതിയാകുന്നു (E 11, p. 293). പ്രാകാരത്തി
ന്റെ വാതില്ക്കല് ല�ോകത്തിന്റെ മഹാപുര�ോഹിതനു
മുമ്പില് യാഗങ്ങളെ “ക�ൊണ്ടുവരുവാന്” അല്ലെങ്കില്
അര്പ്പിക്കുവാന് എപ്പിഫനി പാളയ സമര്പ്പിതരെ
ദൈവം മുമ്പേ തന്നെ കണക്കാക്കിയിരുന്നു. എന്നിരു
ന്നാലും സഹസ്രാബ്ദ മദ്ധ്യസ്ഥ വാഴ്ചയ്ക്കു മുമ്പായും
പ�ൊരുളിലെ എല്ലാ യിസ്രായേല്യരും അവരുടെ യാ
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ഗങ്ങളെ അര്പ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പായും ഈ നിഴല്
അതിന്റെ പൂര്ത്തീകരണത്തില് എത്തുന്നില്ല. യുവ
വീരന്മാര്ക്കും പുരാതന വീരന്മാര്ക്കും (PT’ 73, pp. 60
മുതല് 61 ന്റെ ഒടുക്കം വരെ) മാത്രമുള്ള “നല്ലൊരു
ഉയിര്ത്തെഴുന്നേല്പ്പില്” ഇവര് പങ്കാളികളാകുക
യില്ല. എന്നാല് അവര് വിശ്വാസത്താല് നീതീകരിക്ക
പ്പെട്ടിരിക്കയാല് നീതിമാന്മാരുടെ പുനരുത്ഥാനത്തി
ല് പങ്കാളികളാകും. എപ്പഫനി പാളയ സമര്പ്പിതര്
പ�ൊരുളായ മിര്യാമിന്റെ മുഖ്യഭാഗമായിത്തീരും. അതു
കൂടാതെ സഹസ്രാബ്ദത്തിനു ശേഷം യഥാസ്ഥാപന
വര്ഗ്ഗത്തിന്റെ ഇടയില് പൂര്ണ്ണമാക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയില്
അവര്ക്കും ആദരണീയമായ പദവി ലഭിക്കും (E 11,
p. 293; PT’ 99, p. 87).
“ഇവരെപ്പോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യ
ങ്ങളില് എല്ലാറ്റിനെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ
വഴികളെ പിന്പറ്റുന്നതിനു പൂര്ണ്ണമായ സമര്പ്പണം
ചെയ്യുന്നവര്ക്കും അങ്ങനെ വിശ്വസ്തതയ�ോടെയും
വിധേയത്വത്തോടെയും ജീവിക്കുന്നവര്ക്കും ഇതിന്
സമാനമായ ഗണമായി എണ്ണപ്പെടുവാന് അവകാശം
ലഭിക്കുന്നു [എന്നാല് ഇത് മുന്പ് പറഞ്ഞ അതേ
ഗണമല്ല, സമാനമായ മറ്റൊരു ഗണമാണ് അഥവാ
സമാനമായ പ�ൊതുഗണം – മനശ്ശെ ഗ�ോത്രത്തിന്റെ
പ�ൊരുളാകുന്ന അബ്രഹാമിന്റെ സഹസ്രാബ്ദ പൂര്വ്വ
സന്തതി – സംഖ്യ. 32; E 4, pp. 450, 451; PT’ 63, pp. 45,
46; PT’ 78, pp. 56,57]. സുവിശേഷ യുഗത്തിലെ പ�ൊ
തുവിളിയുടെ പൂര്ത്തീകരണത്തിനു ശേഷം സഹസ്രാ
ബ്ദത്തിന്റെ പൂര്ണ്ണമായ വരവിനു മുന്പ് സമര്പ്പണം
ചെയ്യുന്നവരുടെ സമര്പ്പണത്തെ ദൈവം നിഷേധിക്കു
വാന് തക്കവണ്ണമുള്ള യാത�ൊരു കാരണവും ഞങ്ങള്
കാണുന്നില്ല”. അതേ, അതുക�ൊണ്ടവര് സഹസ്രാബ്ദ
പ്രഭുക്കന്മാര് തന്നെ!
സഹസ്രാബ്ദ പ്രഭുക്കന്മാരെക്കുറിച്ച് അനവധി വേ
ദഭാഗങ്ങള് ഉണ്ട്. അവയില് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്
സങ്കീ. 45:16. 13, 14 വാക്യങ്ങളില് ക്രിസ്തുവിന്റെ
ശരീരമാകുന്ന മണവാട്ടി ഗണത്തെ “ശ�ോഭ പരിപൂര്ണ്ണ
മായും”, “പ�ൊന് കസവുക�ൊണ്ടുള്ള [ദിവ്യപ്രകൃതി]
വസ്ത്രം ധരിച്ചവളായ” “രാജ[യഹ�ോവയുടെ]കുമാ
രിയ�ോട്” ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവളെ “ചിത്രത്തയ്യ
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ലുള്ള വസ്ത്രം [സ്ഫടികവത്ക്കരിച്ച് ക�ൊണ്ടുവരുന്ന
ആത്മാവിന്റെ കൃപകളാകുന്ന സ്വഭാവങ്ങള് - ഗലാ.
5:22,23; 2 പത്രൊ. 1:6,7] ധരിപ്പിച്ച് രാജ[രാജകീയ സ്വ
ര്ഗ്ഗീയ മണവാളനായ നമ്മുടെ കര്ത്താവായ യേശു
വിന്റെ അടുക്കലേക്ക്] സന്നിധിയില് ക�ൊണ്ടുവരും”.
ഈ ശരീരാംഗങ്ങളായ മണവാട്ടി ഗണം യേശുവി
ന�ോടു കൂടി സഹസ്രാബ്ദത്തിലും സഹസ്രാബ്ദത്തിനു
ശേഷവും രാജാക്കന്മാരും പുര�ോഹിതന്മാരും എന്ന
പദവികള് പങ്കിടും (വെളി. 5:9,10; 11:15; 20:4,6; ദാനി.
7:13,14,18,22,27).
ക്രമത്തില് അടുത്തതായി മഹാപുരുഷാരത്തെ
(വെളി. 7:9-17) 14,15 വാക്യങ്ങളില് അവളുടെ ത�ോഴിമാരാ
യി [സഖികളായി] കൂടെ നടക്കുന്ന “കന്യകമാരെയും”
[ചെറിയാട്ടിന് കൂട്ടത്തെയും മഹാപുരുഷാരത്തെയും
മത്താ. 25 ല് കന്യകമാരായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു]
കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണ സദ്യയ്ക്ക് സന്തോഷത്തോടെ
യും ഉല്ലാസത്തോടെയും യഹ�ോവയുടെ രാജസന്നി
ധിയില് എത്തിക്കും (വെളി. 19:7-9). സഹസ്രാബ്ദത്തി
ലും, സഹസ്രാബ്ദത്തിനു ശേഷവുമുള്ള ശ്രേഷ്ഠരും
പ�ൊരുളായ ലേവ്യരുമാണ് ഇവര്.
ഈ ക്രമത്തില് തുടര്ന്നു വരുന്നത് തക്കകാലത്ത്
പുത്രന്മാരായി വരും എന്നു പറയുന്ന സഹസ്രാബ്ദ
ത്തിലെ വിഭിന്ന യഥാസ്ഥാപനഗണങ്ങളില് ആദ്യത്തേ
തായ പുരാതന വീരന്മാരുടെ പുനരുത്ഥാനമായിരിക്കു
മെന്ന് സങ്കീ. 45:16 പറയുന്നു. “നിന്റെ പുത്രന്മാര് നിന്റെ
പിതാക്കന്മാര്ക്കു പകരം ഇരിക്കും; സര്വ്വ ഭൂമിയിലും
നീ അവരെ പ്രഭുക്കന്മാരാക്കും” “പിതാക്കന്മാര്” ആയി
രുന്ന പുരാതന വീരന്മാര്, ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിരസ്സിന്റെ
യും ശരീരത്തിന്റെയും അതായത് മണവാളന്റെയും
മണവാട്ടിയുടെയും സഹസ്രാബ്ദ പുത്രന്മാരായിത്തീ
രും. സഹസ്രാബ്ദ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ പ്രഥമ ഗണമായ
പുരാതന വീരന്മാരാണ് “പിതാക്കന്മാര്”. അതിനാല്
സങ്കീ. 45:16 ല് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സഹസ്രാബ്ദ പ്രഭു
ക്കന്മാര് ഇവര് മാത്രമാണ്. മറ്റു തിരുവെഴുത്തുകള്
പറയുന്നതുപ�ോലെ യുവവീരന്മാരും ഇവരുടെ കൂടെ
വേലയും പ്രകൃതിയും പ്രതിഫലവും പങ്കിടുമെങ്കിലും
അവരെക്കുറിച്ച് സങ്കീ. 45:16 ല് പറയുന്നില്ല.
17-ാം വാക്യത്തില് പറയുന്നതായ ദൈവത്തി
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ന് സ�്ത ോത്രം ചെ യ്യു ന്ന
ജാതികള് എപ്പിഫനി പാളയ
സ മ ര്പ്പി ത രേ യു ം ര ക്ഷി
ക്കപ്പെട്ട ക്വാസി ഇലക്ടിലെ
ശേഷിക്കുന്നവരേയും പ�ൊ
തുമാനവരാശിയിലെ തിര
ഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്തവരായ
രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെയും സൂചി
പ്പിക്കുന്നു. സഹസ്രാബ്ദത്തിനു
മുന്പും സഹസ്രാബ്ദത്തിലും
സഹസ്രാബ്ദത്തിനു ശേഷവും
മനുഷ്യവര്ഗ്ഗത്തില് നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഏഴ് രക്ഷിത
ഗണങ്ങളില് പങ്കാളികളാകുന്നവരെ 13-17 വരെയുള്ള
വാക്യങ്ങളില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
മറ്റൊരു ബലവത്തായ വേദഭാഗമാണ് യെശ. 32:1,
അവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു, “ഒരു രാജാവു
നീതിയ�ോടെ വാഴും; പ്രഭുക്കന്മാര് ന്യായത്തോടെ
അധികാരം നടത്തും”. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ
രാജാവ് ക്രിസ്തുവാണെന്ന് തികച്ചും സ്പഷ്ടമാണ്.
പ�ൊരുളിലെ മഹാനായ ശല�ോമ�ോനെന്ന പ�ോലെ
അവന്റെ സഹസ്രാബ്ദ മദ്ധ്യസ്ഥ ഭരണകാലം സാര്വ്വ
ത്രികമായ നീതിയ�ോടും സമാധാനത്തോടുമുള്ള ഭര
ണമായിരിക്കും (സങ്കീ. 72:1,2,7). എല്ലാ കഴിവുകള�ോടും
കൂടി പൂര്ണ്ണ മനുഷ്യരായി മരണത്തില് നിന്നു എഴു
ന്നേല്പ്പിക്കപ്പെടുന്ന പുരാതന വീരന്മാരും യുവവീര
ന്മാരും (പ�ൊരുളായ ലേവ്യര്) ഭൂമിയെ ന്യായത്തോടെ
ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളായ പ്രഭുക്കന്മാരായി
ആത്മജീവികളായ ക്രിസ്തുവിന്റെ കീഴില് ഭൂമിയില്
വാഴും. “ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രഭുക്കന്മാര് പുരാതന വീര
ന്മാരും യുവവീരന്മാരുമാണ്” (E 17, pp. 111, 329). സംഖ്യ.
1:5-16; 31:48,52,54; പുറ. 18:21-26. ഈ വേദഭാഗങ്ങള്
ഈ വിഷയത്തില് കൂടുതല് വെളിച്ചം വിതറുന്നു. 12
യിസ്രായേല് ഗ�ോത്രങ്ങളിലെ പ്രഭുക്കന്മാര് അഥവാ
നായകന്മാരെക്കുറിച്ചും അവര്ക്കു കീഴിലുള്ള കൂട്ടു
പ്രഭുക്കന്മാര് അഥവാ സഹസ്രാധിപന്മാര്, ശതാധിപ
ന്മാര് എന്നിവരെക്കുറിച്ചും ഇവിടെ പറയുന്നു. “പാപ
ത്തില് കിടക്കുന്ന, പ്രായശ്ചിത്തം ആവശ്യപ്പെടുകയും
അതിനായും അതിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കു
കയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യവര്ഗ്ഗത്തെയും” അതായത്
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

“യഥാസ്ഥാപനത്തിലേക്ക്
നയിക്കപ്പെടുന്ന ല�ോകത്തി
ന്റെ അവസ്ഥയേയുമാണ്”
സഹസ്രാബ്ദത്തിലെ സമാഗ
മന കൂടാരത്തിലെ പാളയം
കാണിക്കുന്നത് (T, p. 18; PT
’40, p. 14; PT ’55, p. 22; PT
’78, p. 54). ഈ പാളയം “ദൈ
വത്തിന്റെ സഹസ്രാബ്ദ യി
സ്രായേലായ” യഥാസ്ഥാപന
വര്ഗ്ഗത്തിന്റെ പ�ൊരുളിലെ 12
ഗ�ോത്രങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെടും (E 17, pp. 360-363
കാണുക).
പുരാതന വീരന്മാരും (സങ്കീ. 45:16) യുവവീരന്മാരും
(യെശ. 32:1) ഈ 12 ഗ�ോത്രങ്ങളെയും നയിക്കുന്ന
പ്രഭുക്കന്മാരാണെന്നത് സ്പഷ്ടമാണ്. “ഈ പുരാതന
വീരന്മാരും യുവവീരന്മാരും ക്രിസ്തുവിനു കീഴിലുള്ള
കൂട്ട് ഭരണാധികാരികളായിരിക്കും. അതേസമയം
ല�ോകം [നിഴലായ യിസ്രായേലിലെ 12 ഗ�ോത്രങ്ങ
ള്; മത്താ. 19:28] അവരാല് ഭരിക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല,
അവര് ഈ വീരന്മാര്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടിയും വരും.
പുരാതനവീരന്മാരും യുവവീരന്മാരും ല�ോകത്തിനു
മുന്പില് അവരുടെ ദൃശ്യമായ ഭരണകര്ത്താക്കളായി
നല്കും. അങ്ങനെ ആയതിനാല് ല�ോകം അവരെ
അംഗീകരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യും”
(E 17, p. 107).
ഈ ഓര�ോ ഗ�ോത്രത്തിനും ഓര�ോ പ്രഭുവാണ് തല
യായിരുന്നത് (സംഖ്യ. 1:5-16) എന്നുതുക�ൊണ്ട് ഓര�ോ
ഗ�ോത്രത്തിന്റെയും തലയായി ഒരു വീരന് മാത്രമേ
ഉണ്ടാകുവാന് പാടുള്ളു എന്നത് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാ
ത്തതാണെന്ന് അര്ത്ഥമില്ല. സുവിശേഷയുഗത്തില്
ഓര�ോ പ്രഭുക്കന്മാരും കാണിക്കുന്നത് പ�ൊരുളായ
ഗ�ോത്രങ്ങളിലെ (E 8, p. 12) “നേതാക്കന്മാരെയാണ്
(ഒരാളല്ല, ഒന്നിലധികം പേര്)”. നിഴലില് ഈ നേതാ
ക്കന്മാര്ക്ക് അഥവാ പ്രഭുക്കന്മാര്ക്ക് സഹായികളായി
“കീഴുദ്യോഗസ്ഥരായ” പ്രഭുക്കന്മാരും അഥവാ അധി
പതിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു (E 8, p. 665 ന്റെ അവസാന
ഭാഗം). അവര് നൂറുപേര്ക്ക് അഥവാ അമ്പതുപേര്ക്ക്
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അഥവാ പത്തുപേര്ക്ക് അധിപതിമാരായിരുന്നു. ഒരു
ഗ�ോത്രത്തിലെ ഓര�ോ കുടുംബങ്ങള്ക്കും പ്രഭുക്കന്മാ
രുണ്ടായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, സിമ്രിയുടെ കാര്യ
ത്തില് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവന് “ശിമ്യോന്
ഗ�ോത്രത്തിലെ മുഖ്യ കുടുംബത്തിലെ ഒരു പ്രഭുവാ
യിരുന്നു” (സംഖ്യ. 25:14).
വീരന്മാര് പ്രഭുക്കന്മാരായിരിക്കുമ്പോള് അവര്ക്ക്
സഹായികളായി പ്രാപ്തിയുള്ള ക്വാസി ഇലക്റ്റ് (quasi
elect) ഉണ്ടാകും (പ്രത്യേകിച്ച് എപ്പിഫനി പാളയ സമ
ര്പ്പിതരില് നിന്നും). അതവരുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ
കഴിവിനനുസരിച്ചായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതു
ക�ൊണ്ടുതന്നെ ക്വാസി ഇലക്റ്റ് കൂട്ടുപ്രഭുക്കന്മാര്
അഥവാ അധിപതിമാരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നു
ള്ളത് സ്പഷ്ടമാണ്. സഹസ്രാബ്ദത്തിലെ മഹത്തായ
സുവിശേഷവേല ഒന്നാമതായി ക്രിസ്തുവിന്റെയും
സഭയുടെയും നേതൃത്വത്തിലും, രണ്ടാമതായി പുരാ
തനവീരന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലും ആയതുക�ൊണ്ട്,
ക്വാസി ഇലക്റ്റ് “പുത്രിമാര്” (യെശ. 60:4; യ�ോവേ. 2:28)
എന്ന് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്ത
വരെ വിശുദ്ധിയിന് പെരുവഴിയിലൂടെ നയിക്കുകയും
എല്ലായിടത്തും പ�ോയി ജാതികളെയും വിശ്വാസത്യാ
ഗികളായ യഹൂദന്മാരെയും ദൈവവചനത്താലും ദൈ
വവേലയാലും മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും
[യ�ോവേ. 2:28 കാണുക]” (E 17, p. 339; PT ’78, p. 54).
സഹസ്രാബ്ദ പ്രഭുക്കന്മാരെക്കുറിച്ച് സങ്കീ. 107:40
ലും പറയുന്നു. 32-42 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളില്
സഹസ്രാബ്ദാവസ്ഥകളെയാണ് പരാമര്ശിക്കുന്നത്.
സഹസ്രാബ്ദത്തിലെ യഥാസ്ഥാപന ഗണത്തെ 33-36
വരെയുള്ള വാക്യങ്ങള് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയില് ക�ൊ
ണ്ടുവരുന്നു. മരുഭൂമിയാക്കപ്പെട്ട നദികളും, വരണ്ട
നിലമാക്കപ്പെട്ട നീരുറവുകളും കാണിക്കുന്നത് ബാ
ബില�ോണിലെ അരുവികളെയും നീരുറവുകളെയും
ആണ്. അവ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സമയത്ത് വരണ്ടു
പ�ോകും. ബാബില�ോണ് നിവാസികള്ക്ക് അവിടം
ചില രീതിയില് ഫലഭൂയിഷ്ടിയുള്ള ഭൂമിയായിരുന്നാ
ലും ദൈവം അവയെ നശിപ്പിക്കും. അതിന്റെ സ്ഥാ
നത്ത് സത്യത്തിന്റെയും അതിന്റെ ആത്മാവിന്റെയും
മണ്ഡലവും ദൈവത്തിന്റെ യഥാര്ത്ഥ പരിജ്ഞാനവും
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നല്കപ്പെടും. അപ്പോള് ആത്മാവും മണവാട്ടിയും
വരിക എന്നു പറയുന്ന സമയം ആഗതമാകും. ദാ
ഹിക്കുന്നവന് വരട്ടെ ഇച്ഛിക്കുന്നവന് ജീവജലം
സൗജന്യമായി വാങ്ങട്ടെ (വെളി. 22:17). 22-ാം വാക്യ
ത്തില് പറയുന്നതുപ�ോലെ മനുഷ്യര് ദൈവത്തിന്റെ
പ്രവര്ത്തികളെ സന്തോഷത്തോടെ വര്ണ്ണിക്കും.
അവര്ക്ക് പാര്പ്പിടമായി, ഒരു പട്ടണത്തെ, യഥാര്ത്ഥ
ഒരു മതപരമായ ഭരണകൂടത്തെ, പുതിയ യെരുശലേ
മിനെത്തന്നെ നല്കും. 37ഉം 38ഉം വാക്യങ്ങള് സഹ
സ്രാബ്ദത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയെ കാണിക്കുന്നു. പിന്നീട് 39,
40 വാക്യങ്ങള് സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിലുള്ള
പരിശ�ോധനയെ അതായത് അല്പകാലത്തെ നമ്മുടെ
ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ക�ൊണ്ടു വരുന്നു. സാത്താനും അവന്റെ
അനുയായികളും മനുഷ്യരാശിക്കു നല്കുന്ന ഉപദ്ര
വങ്ങളില് നിന്നും പീഢനങ്ങളില് നിന്നും വീണ്ടെടു
ക്കപ്പെട്ട മുഴു മാനവരാശിയേയും പരിപൂര്ണ്ണമായി
പരീക്ഷിക്കും. അവരില് അവിശ്വസ്തരായവരുടെ മേല്
ദൈവം നിന്ദയെ പകരും. ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരാ
യിത്തീരുവാന് യാത്ര തുടങ്ങിയ ഇങ്ങനെയുള്ളവര്
സഹസ്രാബ്ദ യുഗത്തിന്റെ അന്ത്യത്തില് പ്രഭുക്ക
ന്മാരായിത്തീരുന്നുവെന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
അവരെ വഴിയില്ലാത്ത പ്രതീകാത്മക മരുഭൂമിയിലൂടെ
(രണ്ടാം മരണത്തില് പ�ോകും) അലഞ്ഞുഴലുമാറാകും.
എന്നാല് ദൈവജനത്തിന് പിന്പറ്റുവാന് തക്കതായ
പാത അവിടെ ഉണ്ടാവുകയില്ല. എന്നാല് ആ പാതയെ
പിന്പറ്റുന്നവര് പൂര്ണ്ണനാശത്തിലേക്ക് പ�ോകും (PT
’50, p. 172 കാണുക).
വെളി. 21:24-26 സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപ�ോലെ സഹ
സ്രാബ്ദത്തിനു ശേഷം രാജാക്കന്മാരായിത്തീരേണ്ട
മനുഷ്യരാശി സഹസ്രാബ്ദ യുഗത്തിന്റെ അന്ത്യത്തില്
പ�ൊതുവായി പ്രഭുക്കന്മാരായിത്തീരും. SITS 1, p. 256
ല് നിന്നുമുള്ള ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക: നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞ
പ്രകാരം സഹസ്രാബ്ദ യുഗത്തിന്റെ പരിസമാപ്തി
യില് മനുഷ്യരാശി പൂര്ണ്ണതയില് എത്തുന്നത�ോടെ
ദൈവ രാജ്യത്തിലെ അംഗത്വത്തിനുള്ള അംഗീകാരം
അവര്ക്കു നല്കപ്പെടും. ഓര�ോ മനുഷ്യനും ഒരു
സര്വ്വാധികാരി അഥവാ ഒരു രാജാവെന്ന് ആദിയില്
വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രകാരം ഭൂമിയുടെ പൂര്ണ്ണ
നിയന്ത്രണം അവനു നല്കപ്പെടും. യ�ോഹന്നാന്റെ
മാര്ച്ച് - ഏപ്രില് 2019

പ്രതീകാത്മക പ്രവചനത്തില് ഇതു തെളിവായി കാ
ണിച്ചിട്ടുണ്ട് (വെളി. 21:24-26). എന്തെന്നാല് മനുഷ്യര്
അതിന്റെ വെളിച്ചത്തില് നടക്കുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല
രാജാക്കന്മാര് അതിന്റെ തേജസ്സില് പ്രവേശിക്കു
ന്നു എന്നും ദര്ശനത്തില് അവര് കണ്ടു. എന്നാലും
അതിനെ മലിനീകരിക്കാന് ഇടയുള്ള ഒരുവനും പ്ര
വേശനം സാധ്യമല്ല. മുമ്പേതന്നെ പരിപൂര്ണ്ണമായി
പരിശ�ോധിക്കപ്പെടാത്ത ആര്ക്കും തന്നെ ആ നഗര
ത്തിനു (രാജ്യം) അനുയ�ോജ്യരാകുവാന് കഴികയില്ല.
വഞ്ചനയും അനീതിയും പ്രവര്ത്തിക്കയ�ോ പ്രവ
ര്ത്തിക്കാന് പ്രിയപ്പെടുകയ�ോ ചെയ്യുന്ന ഒരുവനും
അത് സാധ്യമല്ല. നിത്യജീവന് അര്ഹരെന്ന് കുഞ്ഞാട്
എഴുതുകയ�ോ “എന്റെ പിതാവിനാല് അനുഗ്രഹിക്ക
പ്പെട്ടവരേ, നിങ്ങള്ക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവ
കാശമാക്കിക്കൊള്വിന്” എന്ന് അവര് പറയുകയ�ോ
ചെയ്യുന്നവര്ക്ക് മാത്രമേ അതിനു കഴിയൂ.
പ്രഥമ സ്ഥാനത്തുള്ള സഹസ്രാബ്ദ പ്രഭുക്കന്മാ
ര് പുരാതന വീരന്മാരും യുവവീരന്മാരും ആയിരി
ക്കുമ്പോള് തന്നെയും വിശാലമായ അര്ത്ഥത്തില്
എപ്പിഫനി പാളയ സമര്പ്പിതരും ക്വാസി ഇലക്ടിലെ
ശേഷിക്കുന്നവരും പ്രഭുക്കന്മാരാണ്. എന്നാല് അതി
വിശാലമായ അര്ത്ഥത്തില് സഹസ്രാബ്ദ യുഗത്തിന്റെ
അന്ത്യത്തിലെ യഥാസ്ഥാപന വര്ഗ്ഗവും പ�ൊതുവായി
പ്രഭുക്കന്മാരാകുന്നു.
1954 ഒക�്ടോബറിനു ശേഷം സമര്പ്പണം
ചെയ്തവരുടെ പ്രത്യാശ
ഇനി നാം നമ്മുടെ പഠനത്തിന്റെ വ്യാപ്തി ദൈവ
ത്താല് വിളിക്കപ്പെട്ട (യ�ോഹ. 6:44) 1954 നു ശേഷം
സമര്പ്പണം ചെയ്തവരിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു.
1954 ഒക്ടോബറ�ോടു കൂടി പ�ൊരുളിലെ ലേവ്യരായ യു
വവീരന്മാരുടെ അവസരം അവസാനിച്ചു എന്നതുക�ൊ
ണ്ട്, ബ്രദര് റസ്സല് നിര്ദ്ദേശിച്ച “യുഗങ്ങളുടെ മദ്ധ്യേ
സമര്പ്പണം ചെയ്തവരുടെ” (R 5761) എല്ലാ അവസര
വും അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നര്ത്ഥമില്ല. അടുത്തു
തന്നെ ഭൂമിയില് വരുവാനുള്ള ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക്
കടന്നുവരേണ്ടുന്ന പുതിയ സമര്പ്പിതര്ക്കു വേണ്ടി
യുള്ള മഹത്തായ അവസരം 1954 ഒക്ടോബര് മുതല്
എണ്ണപ്പെട്ട കുറച്ച് വര്ഷങ്ങളിലേക്ക് അതായത് യഥാ
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

സ്ഥാപനം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് മുന്പ് വരെയുള്ള
കാലത്തേക്ക് തുറന്നിടപ്പെടുന്നു. അവര് പ�ൊരുളായ
ലേവ്യരാകുവാനല്ല, മറിച്ച് പ�ൊരുളായ നിഥനീമ്യര്
ആകുവാന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. “ദാവീദും പ്രഭുക്ക
ന്മാരും ലേവ്യര്ക്കു ശുശ്രൂഷക്കാരായി ക�ൊടുത്ത
ദൈവാലയ ദാസന്മാര് (നിഥിനീമ്യര്)” (എസ്രാ. 8:17,20;
2:43,56,70; 7:7,24; നെഹ. 3:26,31; 7:46,60,73; 10:28; 11:3,21;
PT Nos. 513, 521, 556).
1954 നു ശേ
ഷ മു ള്ള ഈ
യഥാസ്ഥാപന
പൂ ര് വ്വ സ മ
ര്പ്പിതരെ നാം
എ പ്പി ഫ ന ി
പാളയ സമ
ര്പ്പിതര് എന്ന്
വ ി ള ി ക്കുന്നു .
എ ന്തുക�ൊ
ണ്ടെന്നാ ല്
പ�ൊരുളായ ലേവ്യര് എപ്പിഫനി പ്രാകാരത്തില് നി
ല്ക്കുന്നതായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോള് “അബ്രഹാ
മിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ യഥാസ്ഥാപന പൂര്വ്വ സന്തതി
യായ” എപ്പിഫനി പാളയ സമര്പ്പിതര് (E 12, p. 185)
എപ്പിഫനി പാളയത്തില് നില്ക്കുന്നതായാണ് ചിത്രീ
കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവര് “യുവവീരന്മാരുടെയും
പുരാതന വീരന്മാരുടെയും പ്രത്യേക സഹായികളായി
രിക്കും” ഇവരെ “ഉടമ്പടിക്കനുസൃതമായി ഭൂമിയിലെ
ജാതികളെയും വംശങ്ങളെയും ഗ�ോത്രങ്ങളെയും
അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ശേഷിക്കുന്ന യഥാ
സ്ഥാപന വര്ഗ്ഗത്തിന് അതീതരായി പ്രത്യേകമായി
ഉപയ�ോഗിക്കും” (E 11, p. 293).
യെശ. 49:10 ല് നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. “അവര്ക്ക്
വിശക്കയില്ല, ദാഹിക്കയുമില്ല; മരീചികയും വെയിലും
അവരെ ബാധിക്കയില്ല; അവര�ോടു കരുണയുള്ളവന്
അവരെ വഴി നടത്തുകയും നീരുറവുകള്ക്കരികെ
അവരെ ക�ൊണ്ടുപ�ോകയും ചെയ്യും”. ക്രിസ്തുവിന്റെ
സഹസ്രാബ്ദ മദ്ധ്യസ്ഥ വാഴ്ചയിലെ യഥാസ്ഥാപന
വര്ഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വചനം പറയുന്നത്. 11-ാം
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വാക്യത്തില് പറയുന്നു “ഞാന് എന്റെ മലകളെ
യ�ൊക്കെയും വഴിയാക്കും. എന്റെ പെരുവഴികള്
പ�ൊങ്ങിയിരിക്കും”. ഈ വാക്യം പറയുന്നത് യഥാ
സ്ഥാപന പൂര്വ്വ സമര്പ്പിത ഗണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്.
വിശുദ്ധിയിന് പെരുവഴിയില് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാ
ത്തവരെ പ്രത്യേകമായി സഹായിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി
യഥാക്രമം സീയ�ോന്, മ�ോറിയ, അക്ര, ബസീത്ത,
ഓഫേല് എന്നിവയാല് ചിത്രപ്പെടുത്തുന്ന സഹസ്രാബ്ദ
പൂര്വ്വ സമര്പ്പിത ഗണങ്ങളായ ചെറിയാട്ടിന് കൂട്ടം,
പുരാതനവീരന്മാര്, മഹാപുരുഷാരം, യുവവീരന്മാര്,
എപ്പിഫനി പാളയസമര്പ്പിതര് എന്നിവരെ ദൈവം
ആകൃതിപ്പെടുത്തും. എപ്പിഫനി പാളയ സമര്പ്പിത
രെയും ദൈവം അങ്ങേയറ്റം ആദരിക്കും. എന്തു
ക�ൊണ്ടെന്നാല് യഥാസ്ഥാപന വര്ഗ്ഗം പ�ൊതുവായി
അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിലും വലിയ പരിശ�ോധനകളില്
അവര് വിശ്വസ്തരെന്ന് തെളിയിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഇവര്ക്ക് വീരന്മാരുടെ പ്രത്യേക സഹായികളായിരി
ക്കുവാന് അവകാശം ലഭിക്കുകയും ല�ോകമാകുന്ന
മനുഷ്യവര്ഗ്ഗത്തെ വിശുദ്ധിയിന് പെരുഴിയിലേക്ക്
നയിക്കുവാന് പ്രാപ്തരായ സഹായികളായിത്തീ
രുകയും ചെയ്യും. എത്രത്തോളം അത്ഭുതകരനായ
പിതാവാണ് നമുക്കുള്ളത്! നമ്മോടവന് എത്രത്തോ
ളം കൃപാലുവാണ്! ദൈവ സ്നേഹത്തില് നമുക്ക്
നമ്മെത്തന്നെ സൂക്ഷിക്കാം (യൂദാ. 21)!
ശല�ോമ�ോന്റെ ജ്ഞാനത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ശേബാ
രാജ്ഞിയായും (1 രാജാ. 10:1-13; 2 ദിന. 9:1-12), യെ
രുശലേമിലെ കുന്നായ ഓഫേലിന�ോടും, സഹസ്രാ
ബ്ദ കൂട്ടുപ്രഭുക്കന്മാരായും, യെശ. 56 ല് പറയുന്ന
ഷണ്ഡനായും തുടങ്ങി പല തരത്തില് വര്ത്തമാന
കാലത്തിലെ സമര്പ്പിതരെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
പുതിയ ഉടമ്പടിക്കു കീഴിലുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ അവ
കാശികളെന്ന നിലയില് പ�ൊരുളിലെ കെതൂറയുടെ
മൂന്നാമത്തെ പുത്രനായ മെദാനായും (ഉല്പ. 25:2),
ജ�ോര്ദ്ദാന് നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് അവകാശമുള്ള
മനശ്ശെയുടെ പാതി ഗ�ോത്രമായും (സംഖ്യ. 32; യ�ോശു.
1:12-15), ഫറവ�ോനെയും സൈന്യത്തെയും ചെങ്കടലില്
തള്ളിയിട്ട് ലഭിക്കുന്ന വിടുതലിനെക്കുറിച്ച് മഹാഗാനം
പാടി യിസ്രായേലിലെ സ്ത്രീകളെ പ്രത്യേകമായി
നയിക്കുന്ന മിര്യമായും (പുറ. 15; E 11. pp. 276-296),
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ഇവരെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ�ൊതുവിലെ യഥാ
സ്ഥാപനവര്ഗ്ഗത്തിനുപരിയായി ഇവര്ക്ക് വലിയതും
മഹത്തരവുമായ പ്രത്യാശകളുണ്ട്. (ഈ ഗണത്തെ
ക്കുറിച്ചും ശേഷിക്കുന്ന ക്വാസി ഇലക്റ്റിനെക്കുറിച്ചും
അറിയാന് PT ’78, p. 50 ന�ോക്കുക).
യുവവീരന്മാര്ക്കെന്ന പ�ോലെ, “യുഗങ്ങളുടെ മദ്ധ്യേ
സമര്പ്പണം ചെയ്യുന്ന” ഏതല്ക്കാല സമര്പ്പിതര്ക്കും
(അവര് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുന്നുവെങ്കില്) പുരാതന
വീരന്മാരില് ഉണ്ടായിരുന്നതുപ�ോലെ തന്നെ (സങ്കീ.
51:11 ശ്രദ്ധിക്കുക) പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലുള്ള ഹൃദയ�ോ
ത്സാഹജനകവും ഉത്തേജനകരവുമായ ദൈവവചന
ത്തിലെ “ആഴങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള” അറിവ് ഉള്പ്പെടുന്ന
അതിശയകരമായ പ്രകാശനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിരു
ന്നാലും അവര്ക്ക് ആത�്മോത്പാദനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല.
യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുവാനും
അവനെ പിടിച്ചുക�ൊള്ളുവാനും അതുവഴി താത്ക്കാ
ലികമായി നീതീകരിക്കപ്പെടുവാനും അതില് നിലനി
ല്ക്കുവാനും പാപങ്ങളില് പശ്ചാത്തപിക്കാത്തവരെ
ഞങ്ങള് ഹൃദയപൂര്വ്വം പ്രച�ോദിപ്പിക്കുന്നു (അപ്പൊ.
20:21; റ�ോമ. 5:1). താത്ക്കാലികമായി നീതീകരിക്ക
പ്പെട്ടവരെ സമര്പ്പണം ചെയ്യുകവഴി യേശുവിനെ
കര്ത്താവായി സ്വീകരിക്കുവാനും പ്രതിഫലത്തിനാ
യല്ല ദൈവത്തോടുള്ള നന്ദിയാലും സ്നേഹത്താലും
യേശു ചെയ്തതുപ�ോലെ (സങ്കീ. 40:7,8; എബ്രാ. 10:7)
സ്വന്തം ഇഷ്ടം മറന്ന് ദൈവേഷ്ടം സ്വീകരിക്കുവാനും
പ്രച�ോദിപ്പിക്കുന്നു (റ�ോമ. 12:1; ഗലാ. 5:6). സ്വയത്തേ
യും ല�ോകത്തെയും ത്യജിച്ച് ദൈവവചനത്തിന്റെ
ധ്യാനത്തിലും ജാഗരണത്തിലും പ്രാര്ത്ഥനയിലും ദൈ
വവചനത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിലും ദൈവവചനത്തിന്
അനുസൃതമായ സ്വഭാവം വളര്ത്തിയെടുക്കുന്നതിലും
ദൈവത്തോടുള്ള വിധേയത്വം നിമിത്തം ആവശ്യം
നേരിടുമ്പോഴെല്ലാം നിന്ദകളെ സഹിക്കുവാന് തയ്യാ
റായ യേശുവിന്റെ മാതൃകയെ പിന്പറ്റിക്കൊണ്ട്
തിന്മയുടെ നടുവിലും സമര്പ്പണത്തെ സ്ഥിരതയ�ോ
ടെ നിറവേറ്റുവാന് എല്ലാ സമര്പ്പിതരെയും ഞങ്ങള്
പ്രച�ോദിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്നതിലും
പിതാവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിലും യേശുവിന്റെ
പാത പിന്പറ്റുവാന് യഹ�ോവ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ!
മാര്ച്ച് - ഏപ്രില് 2019

“ഈ ല�ോകത്തിന്റെ പ്രഭു”

“THE PRINCE OF THIS WORLD”
“ഈ ല�ോകത്തിന്റെ പ്രഭു വരുന്നു; അവനു എന്നോടു ഒരു കാര്യവും ഇല്ല” (യ�ോഹ. 14:30)

പ്ര

പ ഞ്ച ത് തി ന് റെ
മഹാ ചക്രവര്ത്തി
യ ാ യ സ ര് വ്വ ശ ക്ത ന ാ യ
യഹ�ോവയെ 6000 വര്ഷത്തി
ലധികമായി ക്രമാനുഗതമായി
എതിര്ത്തുക�ൊണ്ടും ധിക്ക
രിച്ചുക�ൊണ്ടുമുള്ള മാര്ഗ്ഗം
പിന്തുടരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ
വലിയ എതിരാളിയും മനുഷ്യ
രെ വഞ്ചിക്കുന്നവനുമായവ
നെക്കുറിച്ചാണ് കര്ത്താവായ
യേശു ഇവിടെ പരാമര്ശിക്കുന്നത്. അവന് പ്രകൃതി
യിലും പദവിയിലും സകല ദൂതന്മാരേക്കാളും ഉന്നത
നായ ഒരു കെരൂബായിരുന്നു (യെഹ. 28:14,16). അവന്
പാപം ചെയ്യുന്നതിനും മനുഷ്യവര്ഗ്ഗത്തെ പാപത്തി
ലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനും മുന്പ് വരെ അവന്റെ നാമം
പ്രകാശ വാഹകന് എന്നു അര്ത്ഥം വരുന്ന ലൂസിഫര്
(Lucifer) – ശുക്രന് എന്നു മലയാളം ബൈബിളില്
പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു (യെശ. 14:12) – എന്നാ
യിരുന്നു. നാം സാത്താന് എന്നു വിളിക്കുന്ന (ഇയ്യോ.
1:6; അപ്പൊ. 5:3; റ�ോമ. 16:20) ആ ജീവി യഥാര്ത്ഥത്തില്
നല്ലവനായിരുന്നു. സാത്താന് എന്ന പദം എബ്രായ
ഭാഷയിലുള്ളതാണ്. ഗ്രീക്കില് അതിനു തുല്യമായ
പദം ഡയബ�ോളസ് (diabolos) എന്നും ഇംഗ്ലീഷില്
പ്രതിയ�ോഗി, എതിരാളി എന്നൊക്കെ അര്ത്ഥം വരുന്ന
പിശാച് (devil) എന്ന പദവുമാണുള്ളത്. യെഹെ.
28:12-19 വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് അവനെ സ�ോരിന്റെ
രാജാവ് എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. സ�ോര് ഇപ്പോഴത്തെ
ദുഷ്ടല�ോകത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഈ ദുഷ്ടല�ോക
ത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി സാത്താനാണ്. ലൂസിഫര്
പാപം ചെയ്യുന്നതിനു മുന്പും പാപം ചെയ്തതിനു
ശേഷവും, അവന്റെ അന്തിമമായ നാശത്തെക്കുറിച്ചും
ഉള്ള സമഗ്രമായ വര്ണ്ണന ഇവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു.
13-ാം വാക്യത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗത്ത് ആദാമിന്റെയും
ഹൗവ്വയുടെയും പരിപാലകനായി ഏദെന് ത�ോട്ടത്തി
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

ലുള്ള അവന്റെ വേലയെക്കുറി
ച്ചും 13ന്റെ അവസാനവും 14ഉം
വാക്യങ്ങളില് സ്വര്ഗ്ഗീയ വാസി
കളുടെ ഇടയിലുള്ള അവന്റെ
സ്ഥാനത്തെയും വേലയെയും
വിശദീകരിക്കുന്നു. അവന് സൃ
ഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതു മുതല് ലക്ഷോ
പലക്ഷം വര്ഷത്തിനു ശേഷം
ഏദനില് വച്ച് പാപത്തിലകപ്പെ
ടുന്നതിനു മുന്പു വരെ അവന്
പൂര്ണ്ണ നീതിമാനും നല്ലവനു
മായിരുന്നു എന്ന് 15-ാം വാക്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
അനന്തരം അവന് തന്നെത്തന്നെ മലിനമാക്കുന്നതി
നെയാണ് 16 മുതല് 18 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളില് ഒരു
ചിത്രത്തിലെന്ന പ�ോലെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 19-ാം
വാക്യത്തില് സഹസ്രാബ്ദത്തെ തുടര്ന്നു വരുന്ന
അല്പകാലത്തിലുള്ള അവന്റെ അന്തിമമായ സ്വാ
ധീനത്തെയും ഉന്മൂലനാശത്തെയും കുറിച്ച് പറയു
ന്നു. അങ്ങനെ ഈ തിരുവെഴുത്ത് ഈ കെരൂബിന്റെ
ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ വിശദീകരണം
നമുക്കു നല്കുന്നു (BS 1956, p. 62).
ഈ വലിയ എതിരാളിയെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളില് “ആകാ
ശത്തിലെ അധികാരത്തിന്റെ അധിപതി” (എഫെ.
2:2); “ഭൂതങ്ങളുടെ തലവനായ ബെയെത്സെബൂല്”
(ലൂക്കൊ. 11:15); “ബെലിയാല്” (അവന്റെ സ്വഭാവ
ത്തിലെ ദുഷ്ടതയെ കാണിക്കുന്നു; 2 ക�ൊരി. 6:15);
പിശാച് (ദൈവത്തെയും സത്യത്തെയും നീതിയെയും
മനുഷ്യരാശിയെയും പ�ൊതുവായും നന്മയെ പ്ര
ത്യേകമായും എതിര്ക്കുന്ന എതിരാളി; മത്താ. 4:1);
ശത്രു (അവന്റെ വിദ്വേഷം നിറഞ്ഞ മാര്ഗ്ഗങ്ങളെയും
പകയുടെ സ്വഭാവത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു; മത്താ.
13:39); ഭ�ോഷ്ക്കു പറയുന്നവനും അതിന്റെ അപ്പനും
(അവന്റെ വഞ്ചനയും തെറ്റുണ്ടാക്കുന്ന സ്വഭാവത്തെ
യും സൂചിപ്പിക്കുന്നു; യ�ോഹ. 8:44); കുലപാതകന്
(പാപത്താല് മുഴുമാനവരാശിയേയും കുല ചെയ്ത
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തിനാല്; യ�ോഹ. 8:44); പാമ്പ്, പഴയ പാമ്പ് (അവന്
സൂത്രശാലിയും വിഷമുള്ളവനും ആകയാല്; ഉല്പ.
3:4,14); ഈ ല�ോകത്തിന്റെ പ്രഭു (രാജ്യാപഹരണത്താല്
മനുഷ്യവര്ഗ്ഗത്തിന്റെ ഇടയിലെ ഇപ്പോഴുള്ള ദുഷിച്ച
ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭരണകര്ത്താവായിരിക്കുന്നതി
നാല്; യ�ോഹ. 12:31; 14:30); ഭൂതങ്ങളുടെ തലവന്
(വീഴ്ചഭവിച്ച ദൂതന്മാരുടെ ഭരണകര്ത്താവായതുക�ൊ
ണ്ട്; മത്താ. 12:24); അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കളില്
വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവ് (അനുസരണമില്ലാത്തവരേ
യും ദുഷ്ടന്മാരെയും അവന് തന്റെ ദാസന്മാരായും
ഉപകരണങ്ങളായും ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതുക�ൊണ്ട് ;
എഫെ. 2:2); പരീക്ഷകന് (പാപത്തിലേക്കും തെറ്റി
ലേക്കും സ്വാര്ത്ഥതയിലേക്കും നയിക്കുന്നതിനാല്; 1
തെസ്സ. 3:5); ഈ ല�ോകത്തിന്റെ ദൈവം (മനുഷ്യരാശി
യുടെ ഇടയിലെ ഇപ്പോഴുള്ള ദുഷ്ടവ്യവസ്ഥിതിയുടെ
ഭരണാധികാരി എന്നതിന്റെ വര്ണ്ണന, 2 ക�ൊരി. 4:4).
ബൈബിളില് അവനു നല്കിയിരിക്കുന്ന പേരുകള്
അവന്റെ സ്വഭാവത്തെയും അവന്റെ പ്രവര്ത്തന മേ
ഖലയെയും അധികാരത്തെയും വിവരിക്കുന്നവയാ
ണ് എന്നു നമുക്കു കാണാം. ഇത്തരം നാമങ്ങളാല്
സ്വഭാവം കൃത്യമായി വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ
ജീവി മുഴു പാപികളിലും ദുഷ്പ്രവര്ത്തിക്കാരിലും
സര്വ്വ പ്രധാനിയായിരിക്കും (BS 1974, p. 36).
സാത്താനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓര�ോ പരാമര്ശങ്ങളിലും
വലിയ ശക്തിയും സ്വാധീനവും ഉള്ള ബുദ്ധിമാനായ
ഒരു ജീവിയായും, അതിമ�ോഹമുള്ള ഒരു നേതാവായും
പ്രതിപാദിക്കുന്നു. സാത്താന് അവന്റെ ജീവിതത്തി
ന്റെ ആരംഭത്തില് നിഷ്കളങ്കനും പൂര്ണ്ണനുമായ
ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമത്തായ സൃഷ്ടിയായിരുന്നു
(യെഹെ. 28:15). ഉളവായത�ൊന്നും തന്റെ ഏകജാത
നായ പുത്രനെ കൂടാതെ ഉളവായതല്ല എന്നു പറ
ഞ്ഞിരിക്കും പ്രകാരം (യ�ോഹ. 1:3) തന്റെ ഏകജാത
നായ പുത്രന്റെ കര്തൃത്ത്വത്താല് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു
സൃഷ്ടിയായിരുന്നു അവന്. അവന് പാപത്തിലേക്ക്
വീണു പ�ോകുന്നതിനു മുന്പ് അവനെ ലൂസിഫര്
അതായത് ഒരു ഉദയ നക്ഷത്രമായി (സൃഷ്ടികളുടെ
പ്രാരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ജീവി)
പറയപ്പെട്ടിരുന്നു. അവന്റെ വീഴ്ചയെ പരാമര്ശിച്ചു
ക�ൊണ്ട്, ദുഷ്ടന്റെ മരണത്തില് (നാശത്തില്) സന്തോ
ഷിക്കാത്ത ദൈവം, “അരുണ�ോദയ പുത്രനായ ശുക്രാ,
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നീ എങ്ങനെ ആകാശത്തു നിന്നു വീണു!” എന്നു
പ്രസ്താവിക്കുന്നു. “ഞാന് സ്വര്ഗ്ഗത്തില് [അധികാര
സ്ഥാനം] കയറും. എന്റെ സിംഹാസനം ദൈവത്തി
ന്റെ നക്ഷത്രങ്ങള്ക്കു [അരുണ�ോദയത്തിന്റെ മറ്റു
പുത്രന്മാര്] മീതെ വയ്ക്കും; ഉത്തര ദിക്കിന്റെ [വിശ്വ
വിശാലമായ അഥവാ സാര്വ്വത്രികമായ ആധിപത്യം]
അതിര്ത്തിയില് സമാഗമ പര്വ്വതത്തിന്മേല് ഞാന്
ഇരുന്നരുളും; ഞാന് മേഘ�ോന്നതങ്ങള്ക്കു മീതെ
കയറും; ഞാന് അത്യുന്നതന�ോടു സമനാകും [തു
ല്യനാകും] എന്നല്ലോ നീ ഹൃദയത്തില് പറഞ്ഞതു”
ഇങ്ങനെയുള്ള അയ�ോഗ്യമായ താതപര്യങ്ങളായിരു
ന്നു അവന്റെ വീഴ്ചയ്ക്കു കാരണം എന്ന് പിന്നീട്
ഈ വേദഭാഗം കാണിച്ചു തരുന്നു (യെശ. 14:12-14;
BS 1956, p. 62).

അവന് ഒരു അസ്തിത്വം നല്കിയതും സൃഷ്ടിക
ളുടെ പ്രാരംഭത്തില് തന്നെ അവനെ ശ�ോഭയേറിയ
നക്ഷത്രമാക്കി കീര്ത്തി ക�ൊണ്ടും ബഹുമതി ക�ൊണ്ടും
കിരീടമണിയിച്ചതുമായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതിയെ താഴ്മ
യ�ോടും നന്ദിയ�ോടും വിലമതിക്കുന്നതിനും അവന്റെ
സ്രഷ്ടാവിന്റെ നീതിയുള്ള ഇച്ഛയ്ക്ക് അര്ഹമായ
പുത്രാനുരൂപമായ ഭയഭക്തിയും സ്നേഹവും വിധേ
യത്വവും മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതിനും പകരം അവന്
ആദ്യം അരുണ�ോദയത്തിന്റെ മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളുടെ
നായകനും സമുന്നതനും ആകുവാനും (ദൈവത്തി
ന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനാല് മുന്നമേ നികത്തപ്പെട്ട
സ്ഥാനം – യ�ോഹ. 1:1-3; ക�ൊല�ൊ. 1:15-17) അവസാനം
പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രാജാവെന്നപ�ോലെ അത്യുന്നതനെ
ത്തന്നെ എതിരിടുവാന് തക്ക നിലയിലുള്ള അഹങ്കാര
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ത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ലൂസിഫര് വളര്ത്തി. അങ്ങനെ
കെരൂബുകളില് ഒരുവനായിരുന്ന ലൂസിഫര് (യെഹെ.
28:14) ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിയ�ോഗി
എന്ന നിലയില് സാത്താനായി മാറി.
സൃഷ്ടിയുടെ പ്രാരംഭത്തിലെ എല്ലാ ദൈവദൂതന്മാ
രായ പുത്രന്മാരിലും അതായത് പ്രഭാതനക്ഷത്രങ്ങളിലും
ഉയര്ന്നവനും പിതാവിന്റെ ഏക ജാതനായ പുത്രനും
“ദൈവസൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭവും” (വെളി. 3:14) ഭൗമീക
പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാ ബുദ്ധിയുള്ള സൃഷ്ടി
കളുടെയും ബഹുമാന്യനായ കാരണഭൂതനുമായ
യേശുവിന്റെ നടത്ത എത്രയധികം വ്യത്യസ്തമാണ്!
നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, “അവന് ദൈവരൂപത്തില്
[ഒരു ആത്മജീവിയായി – യ�ോഹ. 4:24] ഇരിക്കെ ദൈ
വത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു ക�ൊള്ളേണം
[ലൂസിഫര് ചെയ്തതുപ�ോലെ] എന്നു വിചാരിക്കാതെ
[അതിനു വിപരീതമായി] ദാസരൂപം എടുത്ത് മനുഷ്യ
സാദൃശ്യത്തിലായി [ഒരു മനുഷ്യജീവിയായി – ‘വചനം
ജഡമായിത്തീര്ന്നു’ യ�ോഹ. 1:14] തന്നെത്താന് ഒഴിച്ചു
[ല�ോകം ഉണ്ടാകുന്നതിനും മുമ്പേ തനിക്ക് പിതാവി
ന�ോട�ൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മഹിമ – യ�ോഹ. 17:5) വേഷ
ത്തില് മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താന് താഴ്ത്തി
[കൂടുതല്] മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം
[റ�ോമന് നിയമ സംഹിതയിലെ ഏറ്റവും വേദനാജനക
വും നിന്ദിതവുമായ മരണം, മ�ോശൈക നിയമത്തിലെ
(ന്യായപ്രമാണത്തിലെ) പരമാവധി ശിക്ഷ – ഗലാ. 3:13]
തന്നെ അനുസരണമുള്ളവനായിത്തീര്ന്നു.” “അവന്
ദൈവരൂപത്തില് ഇരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം
മുറുകെപിടിച്ചു ക�ൊള്ളേണം എന്നു വിചാരിക്കാതെ
ദാസരൂപം എടുത്ത് മനുഷ്യസാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെ
ത്താന് ഒഴിച്ചു വേഷത്തില് മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി
തന്നെത്താന് താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മര
ണത്തോളം തന്നെ അനുസരണമുള്ളവനായിത്തീര്ന്നു.
അതുക�ൊണ്ട് ദൈവവും അവനെ ഏറ്റവും ഉയര്ത്തി
സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമം നല്കി; അങ്ങനെ
യേശുവിന്റെ നാമത്തിങ്കല് സ്വര്ലോകരുടെയും ഭൂ
ല�ോകരുടെയും അധ�ോല�ോകരുടെയും മുഴങ്കാല�ൊ
ക്കെയും മടങ്ങുകയും എല്ലാ നാവും ക്രിസ്തുയേശു
കര്ത്താവു എന്നു പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വ
ത്തിനായി ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യേണ്ടിവരും (ഫിലി.
2:6-11 ഡയഗ്ലോട്ട്).
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

നിഗളികളെ താഴ്ത്തുകയും താഴ്മയുള്ളവരെ ഉയ
ര്ത്തുകയും ചെയ്യും (മത്താ. 23:12; യാക്കൊ. 4:6; 1
പത്രൊ. 5:5,6) എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ എഴുതപ്പെട്ട
തത്ത്വമനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കര്ത്താവായ യേശുവിനെ
ഇപ്പോള് ദൈവത്തിന്റെ വലതു ഭാഗത്തേക്ക് ഉയര്ത്തി
എന്നും അതേസമയം സാത്താനെ താഴ്ത്തുകയും “വെ
ട്ടേറ്റു നിലത്തു വീഴ്ത്തുകയും [അവന്റെ പ്രവര്ത്തന
മേഖല പരിമിതപ്പെടുത്തി]” (യെശ. 14:2; ലൂക്കൊ. 10:18)
അന്തിമമായ നാശത്തിന് (യെഹെ. 28:19; എബ്രാ. 2:14)
വിധിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നും നാം കാണുന്നു. ദൈ
വത്തിന്റെ ശക്തിയില�ോ അഥവാ ഒരുപക്ഷെ അവനെ
തകര്ക്കുവാനുള്ള ദൈവിക ഹിതത്തില�ോ സാത്താന്
വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതു സ്പഷ്ടമാണ്.
അവന്റെ ദൈര്ഘ്യമേറിയ അസ്തിത്വത്തിന്റെയും
അക്ഷയമായ അവന്റെ അധികാരങ്ങളില് ഒന്നും നഷ്ട
പ്പെടുന്നതിന്റെ യാത�ൊരു തെളിവും ഇല്ലാത്തതിന്റെ
വസ്തുതയെ വിചിന്തനം ചെയ്തതില് നിന്ന് തന്റെ
ജീവന് അന്ത്യം കുറിക്കുവാന് സാധ്യമല്ല എന്നവന്
അനുമാനിച്ചു. തത്ഫലമായി അവന് വിചാരിച്ചതുപ�ോ
ലെ കൂടുതല് ആഴത്തിലും ദൂരവ്യാപകമായ രീതിയിലും
തന്റെ അധികാരവും ആധിപത്യവും ഉറപ്പിക്കുന്നതിനു
ള്ള അവന്റെ പദ്ധതികളുടെ പൂര്ണ്ണ വികാസത്തിന്
മതിയായ സമയവും ആയിത്തീര്ന്നു ഇത്.
മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിക്കു ശേഷം പെട്ടെന്നു തന്നെ
സാത്താന് അവന്റെ അതിമ�ോഹപരമായ കൗശലങ്ങള്
തുടങ്ങി വച്ചതായി കാണുവാന് കഴിയും. മനുഷ്യന്റെ
വര്ദ്ധനവിനെയും എന്നുമാത്രമല്ല അവര്ക്കുണ്ടാകാ
വുന്ന മഹത്തായ സാധ്യതകളെയും അവന് മുന്
കണ്ടിട്ട് തന്റെ ആഗ്രഹമായ ഭാവി ആധിപത്യത്തിനുള്ള
അടിസ്ഥാന അവസരമായി അവയെ സങ്കല്പ്പിച്ചു.
അതുപ�ോലെ അവന്റെ സ്വാധീനത്തെ ഭൂമിയില് മാത്രം
പരിമിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നിയന്ത്രണം അവന്റെ
മേല് വച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു അവന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോള്
മനുഷ്യരുടെ ഇടയില് അനുകൂലാവസരങ്ങളെ സൃഷ്ടി
ക്കുവാന് അവന് തീരുമാനിച്ചു. വരുവാനിരിക്കുന്ന രക്ഷ
കനിലൂടെ മനുഷ്യരാശിയുടെ വിടുതലിന്റെ വാഗ്ദത്ത
പദ്ധതി നേരത്തെ തന്നെ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നവന്
മനസ്സിലാക്കി. ഈ വാഗ്ദത്ത പദ്ധതിയുടെ അനന്തരഫ
ലമെന്നത് അവന് തന്റെ ശക്തനായ എതിരാളിയായി
അസൂയയ�ോടെയും വെറുപ്പോടെയും കണക്കാക്കിയി
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രുന്ന ദൈവപുത്രന്റെ വിജയമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും.
മനുഷ്യരാശിയെ മരണത്താല് പരിക്ഷീണിതരാ
ക്കുക എന്നത് സാത്താന്റെ യഥാര്ത്ഥ പദ്ധതിയുടെ
ഭാഗമായിരുന്നില്ല. “നിങ്ങള് മരിക്കയില്ല നിശ്ചയം”
എന്ന് യഹ�ോവയുടെ വാക്കുകള്ക്ക് വിരുദ്ധമായി
അവന് ഹൗവ്വയ�ോട് പറയുമ്പോള് മറ്റ് വഞ്ചകന്മാരെ
പ്പോലെ ആദ്യം സ്വയമായി വഴിതെറ്റിയിരിക്കുകയാല്
അവനും ഈ നുണയില് വിശ്വസിച്ചിരിക്കാം. ദൈ
വത്തില് നിന്നും മനുഷ്യന്റെ ഭയഭക്തി ബന്ധത്തെ
തന്നിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു
പ്രത്യക്ഷമായ അവന്റെ ലക്ഷ്യം. അവന�ോ ദൈവത്തെ
ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയായും ദൈവത്തിന് എതിരാളി
ഇല്ലാത്തതിനാല് അവന്റെ സൃഷ്ടികളുടെ സുഖങ്ങളെ
യും അധികാരങ്ങളെയും വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്നവനായും
ചിത്രീകരിച്ചു. “അതു തിന്നുന്ന നാളില് നിങ്ങളുടെ
കണ്ണു തുറക്കുകയും നിങ്ങള് നന്മതിന്മകളെ അറിയുന്ന
വരായി ദൈവത്തെപ്പോലെ [ദൂതന്മാരെപ്പോലെ – സങ്കീ.
97:7,9] ആകുകയും ചെയ്യും എന്ന് ദൈവം അറിയുന്നു”
എന്നാണ് അവന് ഹൗവ്വയ�ോട് പറഞ്ഞത്. അന്നു മുത
ല്ക്ക് അവന് മനുഷ്യരുടെ ഉപകാരിയായും വിമ�ോച
കനായും അഭിനയിച്ചുപ�ോരുന്നു. അനന്തരം ദൈവം
ഒരു അത്യാഗ്രഹിയായ സ്വേച്ഛാധിപതിയും താന്
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും പുര�ോഗതിയുടെയും യഥാര്ത്ഥ
സ്നേഹിതനും ആണെന്നുമുള്ള അനുമാനത്തിലേക്ക്
സാത്താന്റെ വീഴ്ച ഭവിച്ച ഹൃദയം എത്തിച്ചേര്ന്നി
രിക്കാം. മനുഷ്യരാശിയുടെ മേല് വിധിക്കപ്പെട്ടതും
നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടതുമായ മരണശിക്ഷയാണ് എല്ലാ
സംഭവങ്ങളിലും വച്ച് സാത്താന്റെ പദ്ധതികളില് വന്ന
അപ്രതീക്ഷിതമായ നിരാശ്ശ എന്നു ഞങ്ങള് വിശ്വസി
ക്കുന്നു. ഈ ചിന്താശകലം മനസ്സില് പിടിച്ചുക�ൊണ്ട്
ചിന്തിക്കുമ്പോള് സര്വ്വശക്തനെത്തന്നെ കൗശലത്തില്
ത�ോല്പ്പിക്കേണ്ടതിനു ഇതേ പ്രവര്ത്തന�ോപായത്തി
ന്റെ തുടര്ച്ച എന്നവണ്ണം സാത്താന്റെ മറ്റൊരു ശ്രമം
നമുക്ക് കാണുവാന് കഴിയുന്നു. അതായത് മനുഷ്യ
രുടെ ഇടയില് അവന് പുതിയ�ൊരു തത്ത്വം അവതരി
പ്പിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല് അവന്റെ വശീകരണ സ്വാധീ
നശക്തിയാല് ചില ദൂതന്മാര് തങ്ങളുടെ ആദ്യവാഴ്ച
കാത്തുക�ൊള്ളാതെ മനുഷ്യരൂപം എടുക്കുന്നതിനും
അതു നിലനിര്ത്തുന്നതിനും അങ്ങനെ മനുഷ്യരുടെ
പുത്രിമാരെ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരാക്കുന്നതിനും (ഉല്പ.

19

6:1,2,4; യൂദാ. 6,7) അതിലൂടെ ആദാമ്യപാരമ്പര്യത്തി
ലേക്ക് പുതിയ�ൊരു ജീവതത്വം പകരുന്നതിനും ഈ
ദൂതന്മാരെ അവന് പ്രേരിപ്പിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമായി
അവന് കണ്ടത് എന്നെന്നും ജീവിക്കത്തക്ക ശക്തി
യുള്ള “കീര്ത്തിപ്പെട്ട വീരന്മാരായ മനുഷ്യരുടെ” ഒരു
വര്ഗ്ഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് വി
ശ്വസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത് എന്തിനും പ�ോന്നതും
സമര്ത്ഥവുമായ ഒരു ഇടപെടല് തന്നെയായിരുന്നു.
എന്നാല് ജലപ്രളയത്താല് മുഴു സങ്കരവര്ഗ്ഗത്തെ
യും നശിപ്പിക്കുകയും ആദാമിക പാരമ്പര്യപ്രകാരം
ശുദ്ധവും അതായത് കലര്പ്പില്ലാത്തതും “തന്റെ തലമു
റയില് നിഷ്കളങ്കനുമായിരുന്ന” ന�ോഹയെ അവന്റെ
കുടുംബത്തോടുകൂടി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും (ഉല്പ.
6:9) ചെയ്തുക�ൊണ്ട് ദൈവം വീണ്ടും ഈ പദ്ധതിക്ക്
ഇച്ഛാഭംഗം വരുത്തിക്കളഞ്ഞു.

എന്നാല് ഇവയ�ൊന്നും തന്നെ സാത്താനെ
അതായത് ധിക്കാരിയായ എതിരാളിയെ ഭയപ്പെടുത്തി
യില്ല. പ്രളയത്തിനു ശേഷം ന�ോഹയുടെ പുത്രന്മാരുടെ
ഇടയില് അതായത് ഈ ല�ോകരാജ്യങ്ങളില് പലവിധ
ഫലസിദ്ധികരമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലൂടെയും അവന്റെ
തന്ത്രങ്ങളെ ഈ ല�ോകരാജ്യങ്ങള് പിന്തുടര്ന്നുക�ൊ
ണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ദുഷ്ടല�ോകത്തിന്റെ അന്ത്യം
വരെ അതായത് ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപ
നത്തോളം ദൈവം പ്രത്യേകമായി ഈ കാര്യങ്ങളില്
ഇടപെടുന്നതുമില്ല, ഇടപെടുകയുമില്ല. പിന്നീട് ആയി
രമാണ്ടേക്ക് സാത്താനെ ബന്ധിക്കേണ്ടതും തടവിലാ
ക്കേണ്ടതുമാണെന്നു ദൈവം പ്രസ്താവിക്കുന്നു (വെളി.
20:2,3). ജലപ്രളയം മുതല് “യഥാസ്ഥാപനകാലം”
(അപ്പൊ. 3:21) വരെയും “ഇപ്പോഴത്തെ ദുഷ്ടല�ോകം”
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(ഗലാ. 1:4) എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ
അവന്റെ തന്ത്രം തന്റെ സ്വാധീനത്തെ പടുത്തുയര്ത്തു
ന്നതിനുള്ള അതേ പ്രവര്ത്തനക്രമങ്ങളിലൂടെ തന്നെയാ
ണ്. ചരിത്രത്താളുകള് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതു പ�ോലെ
ദൈവത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും സ്നേഹിതരല്ലാത്ത
ബഹുഭൂരിപക്ഷം അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കളുടെ ഹൃ
ദയങ്ങളില് എപ്പോഴും പ്രവര്ത്തിച്ചുക�ൊണ്ട് (എഫെ.
2:2) അവരെ തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴില് അവന്
എപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചുപ�ോന്നു. മനുഷ്യരുടെ അധി
കാരാസക്തികളിലൂടെയും സ്വാര്ത്ഥതയിലൂടെയും
പ്രവര്ത്തിച്ചുക�ൊണ്ട് “ഈ ല�ോകത്തിന്റെ പ്രഭു” എന്ന
അവന്റെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി
മനുഷ്യരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളില് നിര്വിചാരിയായി രാ
ജ്യങ്ങളെയും വിപ്ലവാത്മക സമൂഹത്തെയും അവന്
കീഴ്മേല് മറിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഗലീല തടാകത്തില് വച്ച് അപ്പൊസ്തലന്മാര്ക്ക്
ഉണ്ടായ ഒരനുഭവത്തെ മത്താ. 8:25-27 വരെയുള്ള
ഭാഗത്ത് നാം വായിക്കുന്നു. കടല്ക്കരയില് ജനത്തെ
ഉപദേശിക്കുന്നതും ര�ോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന
തുമായ ദൗത്യങ്ങളില് വ്യാപൃതനായിരുന്നതിനാല്
അല്പസമയം വിശ്രമിക്കുന്നതിനും ശാന്തത ലഭിക്കു
ന്നതിനുമായി ഗുരു വല്ലപ്പോഴും അവരുടെയ�ൊപ്പം
പടകില് പ�ോകുമായിരുന്നു. അവന്റെ തിരക്കേറിയ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് നിന്നും മാറ്റിവച്ച അങ്ങനെയുള്ള
ഒരു അവസരത്തെയാണ് നമ്മുടെ വേദവാക്യത്തി
ല് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവന് ക്ഷീണിതനായി
പടകിന്റെ അമരത്ത് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന്
ഒരു വലിയ ക�ൊടുംങ്കാറ്റ് ഉണ്ടായി (ആ തടാകത്തി
ല് അങ്ങനെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു).
ശക്തമായ തിരകള് കപ്പലിന്റെ നാശത്തിന് ഭീക്ഷണി
ഉയര്ത്തി. അപ്പൊസ്തലന്മാര് ഇത് മുന്പ് അനുഭവിച്ചി
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

ട്ടുണ്ടെങ്കില് തന്നെയും ഈ ക�ൊടുംങ്കാറ്റ് കണ്ട് അവര്
അമ്പരന്നു എന്നത് ഈ ക�ൊടുങ്കാറ്റിന്റെ തീക്ഷ്ണതയെ
വെളിവാക്കുന്ന വസ്തുതയാണ് (BS 1993, p. 82-84).
“കര്ത്താവേ രക്ഷിക്കേണമെ; ഞങ്ങള് നശിച്ചു
പ�ോകുന്നു” (വാക്യം 25) എന്നു പറഞ്ഞുക�ൊണ്ട്
ശിക്ഷ്യന്മാര് ഗുരുവിനെ വിളിച്ചുണര്ത്തിയതിനെ തു
ടര്ന്ന് അവന് എഴുന്നേറ്റ് കാറ്റിനെയും കടലിനെയും
ശാസിച്ചപ്പോള് വലിയ ശാന്തത ഉണ്ടായി എന്ന് വളരെ
സംക്ഷിപ്തമായി ഈ വിവരണം നമ്മോടു പറയുന്നു.
പിന്നെ അവന് “അല്പ വിശ്വാസികളെ, നിങ്ങള് ഭീരു
ക്കളാകുവാന് എന്ത്?” എന്ന് ച�ോദിച്ചുക�ൊണ്ട് ശിക്ഷ്യ
ന്മാരെ ശാസിച്ചു. പലരും ഈ വചനത്തെ അതുമുതല്
വളരെ അധികം സാന്ത്വനത്തിനായും ഫലപ്രാപ്തിക്കാ
യും വായിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല് അനേകരും കടലിലെ
ആപത്തുകളാല് അല്ല, മറിച്ച് എല്ലാവരും തങ്ങളു
ടെ ജീവിതത്തിലെ ക�ൊടുങ്കാറ്റുകള്ക്കും അവയാല്
ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മെ തകര്ക്കാന് തക്ക ഭീക്ഷണി ഉയ
ര്ത്തുന്ന തിരമാലകള്ക്കും വിധേയരായിരിക്കുന്നു.
അക്ഷരാര്ത്ഥത്തിലുള്ള തിരമാലകളില് നിന്നു വിടു
വിക്കാന് ശക്തി പ്രത്യക്ഷമാക്കിയ ആ ശക്തനായവന്
എല്ലാ കഷ്ടങ്ങളില് നിന്നും നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുവാന്
കഴിവുള്ളവനാണ്. വിശ്വാസത്തിന്റെ കുറവു മൂലം
ശിക്ഷ്യന്മാരെ ശാസിച്ചത് അനേകം കര്ത്തൃജനങ്ങ
ളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നമ്മുടെ സര്വ്വശക്തനായ
സുഹൃത്തിന്റെ പരിപാലനത്തില് വിശ്വസിക്കുന്നതിനും
അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആശ്രയബ�ോധ
മുള്ളവരായിരിക്കുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
“ഇവന് എങ്ങനെയുള്ളവന്, കാറ്റും കടലും കൂടെ
ഇവനെ അനുസരിക്കുന്നുവല്ലോ” (വാക്യം 27) എന്നു
പറഞ്ഞ് അപ്പൊസ്തലന്മാര് അതിങ്കല് അതിശയിച്ചു
പ�ോയി! അവര്ക്കുണ്ടാകാവുന്ന എല്ലാ പരിശ�ോധനക
ളിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും അവനെ ആശ്രയിക്കുവാനു
ള്ള പാഠം അതുവരെയും അവര് പഠിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്ര
കാരം തന്നെ യേശുവിന്റെ ഉയിര്ത്തെഴുന്നേല്പ്പില്
“സ്വര്ഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല അധികാരവും”
അവന് നല്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള യേശുവിന്റെ
മശിഹാത്വത്തിന്റെ മഹത്തായ ഉപദേശം പഠിക്കുന്ന
തുവരെ അവനെ പൂര്ണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുവാനും
അവന്റെ സ്നേഹ�ോദരമായ കരുതലില് വിശ്രമിക്കു
വാനും നമുക്കും സാധിച്ചിരുന്നില്ല.
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ഗലീലാ തടാകത്തില് ക�ൊടുംങ്കാറ്റ് ഉണ്ടാക്കുവാന്
എതിരാളിയെ അനുവദിച്ചത് ഒരുവേള ഈ പാഠം ശിക്ഷ്യ
ന്മാര്ക്ക് നല്കണം എന്നുള്ള താത്പര്യാര്ത്ഥം ആകാം.
രക്ഷകനെ അവന്റെ ക്രൂശീകരണത്തില് ക�ൊന്നു
കളഞ്ഞതുപ�ോലെയാണ് ഈ സന്ദര്ഭത്തില് “ആകാശ
ത്തിലെ അധികാരത്തിന്റെ അധിപതി അവനെ നശിപ്പി
ക്കാമെന്നാണ് കരുതിയത്. ഇതില് ഒരു സംഭവത്തില്
അവന്റെ പ്രയത്നം യേശുവിന്റെ വാക്കിനാല് വിഫല
മാക്കപ്പെട്ടു. മറ്റൊരു സംഭവത്തില് വിജയം കൈവരു
വാന് അനുവദിച്ചു – എന്തുക�ൊണ്ടെന്നാല് “അവന്റെ
നാഴിക വന്നിരുന്നു”. മുമ്പേ തന്നെ യൂദായില്
പ്രവര്ത്തിച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്ന സാത്താന്
നമ്മുടെ രക്ഷകന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട
രാത്രിയില് യൂദായില് പൂര്ണ്ണമായി
കടന്നു എന്ന പ്രസ്താവന നമുക്ക്
നന്നായി ഓര്മ്മിക്കുന്നുണ്ടാവാം
(ലൂക്കൊ. 22:3; യ�ോഹ. 13:27).
സാത്താന് ഒരു ആത് മ ജീ
വിയാണെന്നും അവന് അദൃ
ശ്യനും ശക്തനുമാണെന്നും
ചില ദൈവീകമായ പരിമിതിക
ളുടെയും ചട്ടങ്ങളുടെയും ഉള്ളില്
നിന്നുക�ൊണ്ട് അവന് മനുഷ്യരുടെ
കാര്യങ്ങളില് ഇടപെടുവാന് ശക്തിയു
ണ്ടെന്നും അപ്പൊസ്തലന്മാര് മനസ്സിലാക്കിയി
രുന്നു എന്നുള്ളത് സ്പഷ്ടമാണ്. വിശുദ്ധ പൗല�ൊസ്
അവനെ “ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിനും അനു
സരണക്കേടിന്റെ മക്കളില് ഇപ്പോള് വ്യാപരിക്കുന്ന
ആത്മാവിനും അധികാരിയായുള്ളവന്” (എഫെ. 2:2)
എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.
ക�ൊടുങ്കാറ്റുകള് വിശ്വാസത്തിന്റെ
ഒരു പരിശ�ോധനയാണ്
ക�ൊടുങ്കാറ്റ് കഴിയുന്നിടത്തോളം ശക്തിയ�ോടെ
വീശുവാന് അനുവദിക്കപ്പെട്ടതില് കര്ത്താവിന്റെ
പ്രകടമായ ഉദ്ദേശ്യം ശിക്ഷ്യന്മാരുടെ വിശ്വാസത്തെ
പരിശ�ോധിക്കുകയും നമുക്കിപ്പോള് നല്കപ്പെട്ടതുപ�ോ
ലെ ഒരു പാഠം നല്കുന്നതിന് യേശുവിനെ അതിനാല്
അനുവദിക്കുകയും കൂടി ആയിരുന്നു. അവര്ക്ക് ഭാ
വികാലത്തുണ്ടാകാവുന്ന എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും
(അവരുടെ സ്വന്തം കുറവുകളില് നിന്നോ മറ്റുള്ളവരില്
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നിന്നോ സാത്താന്റെയ�ോ അവന്റെ ദുഷ്ടദാസന്മാരില്
നിന്നോ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രയാസങ്ങള്) അവര് ദൈവീക
മേല്നോട്ടത്തിന് കീഴിലായിരിക്കും എന്നു ഓര്മ്മപ്പെ
ടുത്തുന്നതിനുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തിലാണത് സംഭവിച്ചത്.
ഇവിടെ നാം ഒരു കാര്യം ഓര്മ്മിക്കേണം, സകലവും
നമ്മുടെ നന്മക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുമെന്നും പരീക്ഷ
സഹിക്കുവാന് നമുക്കു കഴിയുമെങ്കില് പരീക്ഷയ�ോടു
കൂടി പ�ോക്കുവഴിയും നല്കുമെന്ന വാഗ്ദത്തവും
നമുക്കുണ്ട് (1 ക�ൊരി. 10:13).
കടലിലെ ക�ൊടുങ്കാറ്റിനാലും ക�ൊടുങ്കാറ്റിനെ കര്ത്താ
വ് ശാസിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തിയിലൂടെയും ഇതു
നമുക്ക് സ�ോദാഹരണം വിവരിച്ചു തന്നിരി
ക്കുന്നു. പരിശ�ോധനകളും പ്രയാസങ്ങ
ളും നേരിടുമ്പോള് നാം കര്ത്താവി
ന�ോട് നിലവിളിക്കണമെന്നുണ്ടോ?
ഉണ്ട്, അവന�ോട് നിലവിളിക്കു
വാന് മതിയായ വിശ്വാസം നാം
പരിശീലിക്കണം. വിധി നിര്ണ്ണയി
ച്ചിട്ടുള്ളതെന്തും എന്റെ ഓഹരി
യാണ്, ഞാന് എന്തുചെയ്തിട്ടും
കാര്യമില്ല എന്നു അന്ധവിശ്വാസ
ത്തിന്റെ ശൈലിയില് പറയാറുണ്ട്.
അവിശ്വാസികളുടെ അവസ്ഥയിലാണ
ത്. നമ്മുടെ കാര്യത്തില് അങ്ങനെയല്ല.
നമുക്ക് കര്ത്താവിന�ോട് കൂടുതല് നിലവിളി
ക്കുവാന് തക്കവണ്ണം നമ്മെ കൂടുതല് ഞെരുക്കുവാന്
അവന് ക�ൊടുങ്കാറ്റിനെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നീട്
അവന് നമ്മുടെ നിലവിളി കേള്ക്കുകയും നമുക്കാ
വശ്യമുള്ള വിടുതല് നല്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ
യ്പ്പോഴും വേഗത്തില് അവന് വിടുതല് നല്കണമെ
ന്നില്ല, എങ്കിലും പ�ോക്കുവഴി അവന് നമുക്കുവേണ്ടി
നിര്മ്മിക്കും. പുതിയ മനസ്സിന�ോടും ഹൃദയത്തോടും
ഇച്ഛയ�ോടുമാണ് അവന് ഇടപെടുന്നതെന്ന കാര്യം
നാം എപ്പോഴും ഓര്മ്മിക്കണം. ഈ ക�ൊടുങ്കാറ്റുകള്
ചിലപ്പോള് നമ്മുടെ ഉള്ളില് തന്നെയുള്ള വികാരത്തി
ന്റെയും ക�ോപത്തിന്റെയും നീരസത്തിന്റെയും ക�ൊ
ടുങ്കാറ്റുകള് ആകാം. ഇവയെ മുന്നോട്ടു പ�ോകുവാന്
നാം അനുവദിക്കരുത്. മറിച്ച് ഈ ക�ൊടുങ്കാറ്റുകളാകുന്ന
പരിശ�ോധനകളെ നേരിടുവാനുള്ള സഹായത്തിനായി
നാം നമ്മുടെ കര്ത്താവിന�ോട് നിലവിളിക്കണം.
മാര്ച്ച് - ഏപ്രില് 2019

കര്ത്താവ് തന്റെ ജനത്തിനു വേണ്ടി ഇപ്പോള്
എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും, ല�ോകത്തിനു വേണ്ടി
അവന് ഭാവിയില് എന്തുചെയ്യുമെന്നും കൂടി ഗലീലാ
കടലിലെ ഈ സംഭവം ചിത്രീകരിക്കുന്നു. മുഴു ല�ോക
ത്തെയും സംബന്ധിച്ച് പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെ
യും 6000 വര്ഷം നീണ്ട വാഴ്ചയില് നിന്നും അതിനെ
രക്ഷിക്കുന്നതിന് അവന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ കാ
ലയളവില് ഇടയ്ക്കിടെ ശാന്തമാകുന്ന തുടരെയുള്ള
ക�ൊടുങ്കാറ്റുണ്ടാകുന്നു. ഇതിനിടയില് ദൈവത്തോടു
യ�ോജിച്ചു പ�ോകുവാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ല�ോകം ചില
വിലപ്പെട്ട പാഠങ്ങള് സ്വീകരിക്കുന്നു. താമസ്സിക്കാതെ
അവര് ദൈവത്തോട് പൂര്ണ്ണ യ�ോജിപ്പിലും ദൈവീക
സംവിധാനത്തോടുള്ള പൂര്ണ്ണ അനുസരണത്തിലും
ഇരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ അത്യധികം വിലമ
തിക്കും. അടുത്ത യുഗത്തിലുള്ള അവരുടെ പരിശീല
നത്തിന്റെ തറക്കല്ല് ഇട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുകയുമാകുന്നു.
അന്തിമമായി, ഗലീലിയിലെ ഈ ക�ൊടുങ്കാറ്റ് വിശാല
മാക്കപ്പെട്ട സുവിശേഷ യുഗത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിലുള്ള
മഹാകഷ്ടകാലത്തെ വിശദമായി വരച്ചു കാണിക്കുന്നു.
അപ്പോള് സാത്താന്റെ ഭരണം അവസാനിക്കുകയും
മശിഹായുടെ ഭരണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും.
യേശുവിന്റെ രാജ്യം മഹാകഷ്ടകാലത്തെ ക�ൊണ്ടു
വരുന്നു എന്നു നാം ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. മറിച്ച്
ഏതല്ക്കാലത്തില് ക്രിസ്തുവിന്റെ വേല അവന്റെ
ജനത്തിന്റെ കൂടെയായിരിക്കുമെന്നാണ് തിരുവെഴുത്തി
ന്റെ ചിന്താശകലം. അതിനായി സീയ�ോന്, മ�ോറിയ,
അക്രാ, ബസീത്ത, ഓഫേല് എന്നിവയാല് യഥാക്രമം
ചിത്രീകരിക്കുന്ന ചെറിയ ആട്ടിന്കൂട്ടം, പുരാതനവീ
രന്മാര്, മഹാപുരുഷാരം, യുവവീരന്മാര്, എപ്പിഫനി
പാളയ സമര്പ്പിതര് എന്നീ അഞ്ച് യഥാസ്ഥാപന
പൂര്വ്വ സമര്പ്പിത ഗണങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യം
സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമ്പോള് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്തവരെ
വിശുദ്ധിയിന് പെരുവഴിയില് സഹായിക്കുന്നതിനായി
ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാകുന്നു.
ഈ പ്രസ്താവന ഉന്നയിക്കുമ്പോള് കര്ത്താവായ
യേശുവിനെ ഇതില് നിന്നും ഒഴിവാക്കിയെന്ന് അര്ത്ഥ
മില്ല. എന്തെന്നാല് ദൈവത്തിന്റെ സകല പ്രവര്ത്തന
ങ്ങളുടെയും മുഖ്യ ഘടകം അവനാണ്. മശിഹായുടെ
സഹസ്രാബ്ദ വാഴ് ച യില് ഒരു നിയന്ത്രണ ശക്തി
പ്രവര്ത്തിപദത്തില് വരും. അവിടെ ഉന്നതമായതിനെ
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

താഴ്ത്തുകയും മനുഷ്യന്റെ ക്രോധം ദൈവത്തെ സ്തു
തിക്കുന്നതിന് കാരണമാക്കിത്തീര്ക്കുകയും ചെയ്യും.
മനുഷ്യന്റെ ഈ ക്രോധം “ഒരു ജാതി ഉണ്ടായതു
മുതല് ഈ കാലം വരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കഷ്ട
കാലം” വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു. ചില വേദഭാഗങ്ങളില്
ചുഴലിക്കാറ്റായും മറ്റു ചിലതില് വലിയ തിരമാലയാ
യും അതിനെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു – “കടലിന്റെയും
ഓളത്തിന്റെയും മുഴക്കം” (ലൂക്കൊ. 21:25). മനുഷ്യന്റെ
സകല നിര്മ്മിതികളെയും നശിപ്പിക്കാന് പ്രാപ്തിയുള്ള
ഈ ക�ൊടുങ്കാറ്റിന്റെ മദ്ധ്യേ മശിഹായുടെ രാജ്യം സ്ഥാ
പിക്കപ്പെടും. അതു യുദ്ധങ്ങള്ക്കു വിരാമമിടുന്നതിനു
കാരണമാകും. സാത്താന് ബന്ധിക്കപ്പെടും. ദൈവ
ത്തിന്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ
വെളിച്ചത്താല് മുഴുല�ോകവും നിറയും. മശിഹായുടെ
രാജ്യത്തില് ക�ൊടുങ്കാറ്റ് ശാന്തമാകുമ്പോള് “സകല
ജാതികളുടെയും മന�ോഹരവസ്തു വരികയും ചെയ്യും”
(ഹഗ്ഗായി 2:7) എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ�ോധ്യപ്പെടും.

ഞാന് സകല ജാതികളെയും ഇളക്കും; സകല
ജാതികളുടെയും മന�ോഹര വസ്തു വരികയും
ചെയ്യും; ഞാന് ഈ ആലയത്തെ മഹത്വപൂര്ണ്ണ
മാക്കും എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹ�ോവ
അരുളിച്ചെയ്യുന്നു – ഹഗ്ഗായി 2:7

സാത്താന്റെ സഹസ്രാബ്ദാനന്തര
പ്രവര്ത്തനം
ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹസ്രാബ്ദത്തിനു ശേഷം
സാത്താനു തന്റെ മുന്കാല പ്രയത്നങ്ങളുടെ നി
രര്ത്ഥകതയെ തെളിയിച്ചു കാണിച്ചുക�ൊടുക്കുന്നു
വെങ്കിലും അതിനു ശേഷവും മനുഷ്യരുടെ ഇടയില്
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അധികാരവും സ്വാധീനവും സ്ഥാ
പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലേക്ക്
അവന്റെ അഭിലാഷങ്ങള് അവനെ
നയിക്കും. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണത്തി
ന് കീഴില് മരിച്ചവരുടെ ഉയിര്പ്പും
ഭൂമിയിലെ സകല ജാതികള്ക്കുമുള്ള
അനുഗ്രഹവും പൂര്ത്തിയായി കഴി
ഞ്ഞാല് സാത്താനെ അഴിച്ചു വിടും.
ഇത് അല്പകാലത്തേക്കായിരിക്കും
(വെളി. 20:3,7). അവന്റെ മനസ്സ് മാറ്റമി
ല്ലാതെതന്നെ അവശേഷിക്കുന്നതിനാ
ല് അവന് പരിപ�ോഷിപ്പിച്ചു പ�ോന്ന ആഗ്രഹത്തിന്റെ
വിജയത്തിനു വേണ്ടി വേഗത്തില് പുതിയ ഉപായം
അവന് കാണും. അവന്റെ യഥാര്ത്ഥ ദൗത്യം നിറവേറ്റ
പ്പെടും എന്നും വിജയം താമസിയാതെ തന്റേതാകുമെ
ന്ന പുതിയ പ്രതീക്ഷയില് അവന് പ്രച�ോദിതനാകും.
എന്നേക്കും ജീവിക്കാന് വിധിക്കപ്പെട്ട ശക്തിയുള്ള
ഒരു വര്ഗ്ഗത്തെ ഉത്പാദിപ്പിക്കാന് ശേഷിയുള്ള ഒരു
പൂര്ണ്ണ മാനുഷ ഇണകളായി മാത്രമല്ല പൂര്ണ്ണ ജീവനി
ലേക്കും ചൈതന്യത്തിലേക്കും പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട
ഒരു വര്ഗ്ഗത്തെയാവും അവന് അപ്പോള് കാണുക.
“ഈ ശക്തിയേറിയ വര്ഗ്ഗത്തെ എന്റെ നിലവാരത്തി
ലേക്ക് എത്തിക്കുവാന് സാധിച്ചാല് എന്റെ ജയവും
ഉയര്ച്ചയും വേഗത്തില് പൂര്ത്തീകരിക്കും” എന്നാ
യിരിക്കും അവന്റെ ചിന്ത. അക്കാരണത്താല് മനു
ഷ്യരാല് ഇപ്പോഴും തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്തതുപ�ോലെ
അന്നും അവന് വീണ്ടും അധിപതിയായി വിളങ്ങും.
ദൈവത്തിന്റെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട പരമമായ പരിജ്ഞാ
നത്തിനനുസൃതമായി അവന്റെ നന്മയാല് താഴ്മയുടെ
ആത്മാവിനെയും പുത്രാനുരൂപമായ കീഴടങ്ങലും
രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കാതെ അതിനു വിരുദ്ധമായി ഈ
കാരണങ്ങളാല് തങ്ങളില് അഹങ്കാരം നിറയ്ക്കുകയും
ചെയ്യുന്നവരെ അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ എളുപ്പത്തില്
വഞ്ചിക്കുന്നതിനും തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനും
സാധിക്കും. ഒരല്പകാലത്തേക്കു പ്രവര്ത്തിക്കാന്
ദൈവം സാത്താനെ അനുവദിക്കും. ക്ഷണത്തില്
വിജയം കൈവരിക്കാമെന്ന ചിന്ത അവനെ പ�ൊതുവെ
പ്രല�ോഭിപ്പിക്കുന്നതിനാല് തന്റെ മുഴു തീഷ്ണതയിലും
അവന് പ്രവര്ത്തിക്കുമെന്നുള്ളതിന് യാത�ൊരു സംശയ
വുമില്ല. നിത്യജീവന് ആരാണ് യ�ോഗ്യനെന്നും അയ�ോ

23

ഗ്യനെന്നും തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള
മനുഷ്യരാശിയുടെ അവസാനത്തെ
പരിശ�ോധനയ്ക്കപ്പുറം നിലനിന്ന്
വിജയം വരിക്കുവാന് ദൈവം ഒരിക്ക
ലും സാത്താനെ അനുവദിക്കയില്ല.
ഇത് എപ്പോള് പൂര്ത്തിയാകുന്നുവ�ോ
അപ്പോള് സാത്താന്റെയും അവനെ
പിന്പറ്റുന്നവരുടെയും നാശം സംഭ
വിക്കും (എബ്രാ. 2:14; സങ്കീ. 145:20;
വെളി. 21:8; BS 1956 p. 63).
അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങള്ക്കു തട
സ്സമായി നില്ക്കുന്ന ഏവര്ക്കും അവന് കപടവേ
ഷധാരിയും വഞ്ചകനും പീഢകനും ദയയില്ലാത്ത
ശത്രുവുമാകുന്നു. അവനെ സൂക്ഷിക്കുക! അവന്
നിങ്ങളുടെ പാതകളെ പിന്തുടരും; അവന്റെ തെറ്റു
കള് ക�ൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ അന്ധമാക്കും.
സത്യം കേള്ക്കുന്നതില് നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ചെവികളെ
തടയുവാന് അവന് മുന്വിധി, വിഭാഗീയത എന്നു
തുടങ്ങി പല മാര്ഗ്ഗങ്ങളാല് പരിശ്രമിക്കും. ആരെ
വിഴുങ്ങേണം എന്നു തിരഞ്ഞുക�ൊണ്ട് അലറുന്ന
സിംഹം പ�ോലെ അവന് നടക്കുന്നു (1 പത്രൊ. 5:8).
ദൈവത്തിന്റെ സമര്പ്പിത മക്കള് എന്ന നിലയില്
“സാത്താന് നമ്മെ ത�ോല്പ്പിക്കരുത്; അവന്റെ തന്ത്ര
ങ്ങളെ നാം അറിയാത്തവരല്ലല്ലോ” (2 ക�ൊരി. 2:11).
എന്റെ പ്രിയ സഹ�ോദരങ്ങളെ നാം ദൈവത്തിന്റെ
സര്വ്വായുധവര്ഗ്ഗം ധരിക്കുകയും നമ്മുടെ നായകനെ
പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കില് നാം സുരക്ഷിത
രാണ്. എന്തുക�ൊണ്ടെന്നാല് നമുക്കെതിരായി വരുന്ന
എന്തിനെക്കാളും വലിയവനാണ് നമ്മുടെ നായകന്.
ദൈവത്തിന്റെ സമര്പ്പിത മക്കളായി അവശേഷിക്കു
ന്നവര് പ്രബലപ്പെടും.

മാര്ച്ച് - ഏപ്രില് 2019

LHMM CONVENTIONS

2019

ALL INDIA GENERAL
CONVENTION
NAZARETH - TAMIL NADU
OCTOBER 25, 26, 27

KERALA CONVENTION
THOTTACKAD - KERALA
MAY 11, 12

ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

24

