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ഭൂമിയുടെ ഏതൽക്കാല അവസ്ഥ താത്ക്കാലികം
EARTH'S PRESENT CONDITION TEMPORARY
“ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.” (ഉല്പ. 3:17)

പാഴും വാസയ�ോഗ്യമല്ലാതിരുന്നതുമായ ഭൂമിയെ മനു

ഷ്യന് ഉപയ�ോഗപ്രദമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ദൈവിക
ശക്തിയാൽ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ
ഒരു സൃഷ്ടിവേലയാണ് നാം ഇന്ന് കാണുന്ന ഭൂമി.
ഇതിനു വിരുദ്ധമായി ദൈവം തന്റെ പദ്ധതിയിൽ
യാത�ൊരു മാറ്റവും വരുത്തിയി
ട്ടില്ല. ആ സമയത്ത് പർവ്വതങ്ങ
ള�ോ, താഴ്വരകള�ോ, മരങ്ങള�ോ,
കുറ്റിച്ചെടികള�ോ, നദികള�ോ,
സമുദ്രങ്ങള�ോ അതിൽ ഉണ്ടാ
യിരുന്നില്ല. മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന
ഉരുകിയ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും
അതിന്റെ ഭൂവൽക്കം മാത്രം
തണുത്ത ഒരു വസ്തുവാണെന്നു
ഭൂമി തന്നെ തെളിവു നൽകു
ന്നു. ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗത്തു
നിന്നും അഗ്നി പർവ്വതങ്ങൾ
ഇടയ്ക്കിടെ പുറത്തേക്കു വിടുന്ന
ഉരുകിയ ദ്രാവകം ഇതിനു
ശക്തമായ വസ്തുതാപരമായ തെ
ളിവുകളിൽ ഒന്നാണ്. ഭൂമിയുടെ
ഭൂവല്ക്കത്തിനു കീഴിൽ ഈ ഉരുകിയ ദ്രാവകം ഉണ്ട്
എന്നു ഇതു തെളിയിക്കുന്നു. കൂടാതെ ശക്തമായ മർദ്ദ
ത്താല് അതിൽ കുറച്ച് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുടെ ഗർത്ത
ങ്ങളിലൂടെ പുറത്തേക്കു വമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഭൂമിക്ക് നാല് പ്രധാന പാളികളാണുള്ളത്: അക
ക്കാമ്പ്, പുറക്കാമ്പ്, മാന്റിൽ, ഭൂവല്ക്കം. ഭൂവൽ
ക്കവും മാന്റിലിന്റെ ഉപരിഭാഗവും ചേർന്ന് നമ്മുടെ
ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നേർത്ത ആവരണം
ഉണ്ടാക്കുന്നു. എന്നാല് ഈ ആവരണം ഒരു ഭാഗമാ
യിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത് – നിരവധി ഭാഗങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ
ഉപരിഭാഗത്തെ മൂടുന്ന രീതിയിലാണ് നിർമ്മിക്ക
പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതു മാത്രമല്ല, ഈ ഭാഗങ്ങൾ
പരസ്പരം കൂട്ടി ഇടിച്ചും ക�ൊണ്ട് സാവധാനം ചുറ്റും
നീങ്ങുന്നു. ഈ ഭാഗങ്ങളെ ടെക്റ്റൊണിക് (tectonic)
ഫലകങ്ങൾ എന്നും, ഈ ഫലകങ്ങളുടെ അഗ്രഭാ
ഗങ്ങളെ ഫലക അതിരുകൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു.
ഫലക അതിരുകള് അനേകം മടക്കുകൾ (faults)
ക�ൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ല�ോകമെമ്പാടുമുള്ള
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

ഭൂകമ്പങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഈ മടക്കുകളിലാണ്
സംഭവിക്കുന്നത്.
കടലിനടിയിലുണ്ടാകുന്ന ഭൂകമ്പങ്ങളാണ് പല
പ്പോഴും സുനാമികള്ക്ക് കാരണമായിത്തീരുന്നത്.
ഇത്തരം ഭൂകമ്പങ്ങളിൽ വലിയ ശക്തിയില് നിരവധി
പാറകളെ മുകളിലേക്ക് ഉന്തിവി
ടുന്നു. ഇതിന്റെ ശക്തിയാലുള്ള
ഊര്ജ്ജം ജലത്തിലേക്കു മാറ്റ
പ്പെടുന്നു. കാറ്റിന്റെ ശക്തിയാൽ
ഉളവാകന്ന സാധാരണമായ
തിരമാലകൾക്ക് വ്യത്യസ്തമാ
യി സുനാമികള്ക്ക് കാരണ
മാകുന്ന ഊർജ്ജം ജലത്തിന്റെ
ഉപരിതലത്തിലല്ല മറിച്ച് ജല
ത്തിലൂടെയാണ് ചലിക്കുന്നത്.
അതിനാൽ, സുനാമി വെള്ള
ത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ കൂടി
(മണിക്കൂറിൽ 500 അല്ലെങ്കിൽ
600 മൈല്) സഞ്ചരിക്കുന്ന
തിനാൽ അവയെ ജലത്തിനു
മീതെ ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കു
കയില്ല. സുനാമിക്ക് സാധാരണയായി മൂന്ന് അടിയിൽ
(1 മീറ്റർ) കൂടുതൽ ഉയരം ഇല്ല. എന്നാൽ അത് തീര
ത്തേക്ക് അടുക്കുന്തോറും ഇതിനു വ്യത്യാസം വരുന്നു.
അപ്പോഴാണ് അവ ഭയങ്കരമായ ഉയരങ്ങൾ കൈവരിച്ച്
കൂടുതൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന വിധവും വിനാ
ശകരവുമായ രൂപം നേടുന്നത്. ല�ോകത്തിൽ ഇന്നും
പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ തുടര്ന്നു പ�ോരുന്നു. 2017 ൽ യു
.എസ്.എ യിൽ മാത്രം 306 ബില്യന് ഡ�ോളറിന്റെ
നാശനഷ്ടമുണ്ടായി.
മനുഷ്യന് അധിവാസയ�ോഗ്യമാക്കിത്തീര്ക്കുന്ന
തിനായി ഭൂമി എന്ന ഈ ഗ്രഹം ആറ് ഘട്ടങ്ങളിലെ
തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പൂർത്തികരിച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യരാ
ശി ഭൂമിയിലെ നിവാസികൾ എന്ന നിലയിൽ 6000
വർഷങ്ങള് പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും, നാം ഇപ്പോൾ
ഭൂമിയുടെ തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ ഏഴാമത്തെയും അവസാ
നത്തെയും ഘട്ടത്തിലായിരിക്കുന്നു എന്നുമുള്ളതിന്
നിരവധി തെളിവുകൾ ഉണ്ട്. ഏദൻ ത�ോട്ടം എന്നു
വിളിക്കപ്പടുന്ന ഭൂമിയിലെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ദൈവം
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എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ നിവാസത്തിനായി ഒരുക്കി
യതെന്ന് നാമ�ൊന്ന് ഓര്ത്തു ന�ോക്കുക. എന്നിരുന്നാലും
അനുസരണക്കേടിനാൽ മനുഷ്യന് ഈ ഒരുക്കപ്പെട്ട
ത�ോട്ടത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടു (ഉല്പ. 3:23).
ദൈവത്തിന്റെ തക്ക സമയത്ത് മനുഷ്യന്റെ നിവാസ
ത്തിനായി ഭൂമി പൂർണ്ണമായി ഒരുക്കപ്പെടുകയും ഏഴാ
മത്തെ സൃഷ്ടിദിനം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ മനുഷ്യർ
പൂർണ്ണരാക്കപ്പെടുന്നത് തുടരുകയും ചെയ്യും. പൂർണ്ണമാ
ക്കപ്പെടുന്ന ഭൂമി പൂർണ്ണരായ മനുഷ്യരാശിയുടെ വാസ
സ്ഥലമായിരിക്കും. അവർ എന്നേക്കും അതിൽ വാഴും.
ഇത് മത്താ. 25:34 ന�ോട് ചേർന്നു പ�ോകുന്നു: "എന്റെ

പിതാവിനാല് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, [നിത്യ ജീവന്
അര്ഹരെന്നു സഹസ്രാബ്ദയുഗം കണ്ടെത്തുന്നവർ]
വരുവിൻ; ല�ോക സ്ഥാപനം മുതൽ നിങ്ങൾക്കായി
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശമാക്കിക്കൊള്വി
ന്” (BS 1978, p. 21).
“എന്റെ വായിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന എന്റെ വചനം
ആയിരിക്കും; അത് വെറുതെ എന്റെ അടുക്കലേക്കു
മടങ്ങി വരാതെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിവർത്തി
ക്കുകയും ഞാൻ അയച്ച കാര്യം സാധിപ്പിക്കുകയും
ചെയ്യും” എന്ന് യഹ�ോവ പറയുന്നതുപ�ോലെ ആ വാ

ഗ്ദത്ത ദിവസം വരിക തന്നെ ചെയ്യും (യെശ. 55:11).
ഒരിക്കൽ വിശുദ്ധ ദൂതനായിരുന്നവനും എന്നാല് തന്റെ
അഹങ്കാരത്താലും അതിമ�ോഹത്താലും ദൈവത്തിന്റെ
എതിരാളിയായിത്തീർന്നവനുമായ സാത്താന്റെ സ്വാധീ
നത്തിനു കീഴിലുള്ള 6000 വർഷത്തെ ക്ലേശങ്ങള്ക്ക്
ഇത് അന്ത്യമിടും. മാത്രമല്ല “ആകാശങ്ങൾ” എന്ന്
ചിലയിടങ്ങളില് പ്രതീകാത്മകമായി ചിത്രീകരിച്ചി
രിക്കുന്നതായ ഭൂമിയിലെ മതപരമായ വ്യവസ്ഥകളു
ടെ പ്രഭുവാണ് സാത്താൻ. സമീപകാലത്തെ വലിയ
വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾ, ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ, ക�ൊടുങ്കാറ്റുകൾ
എന്നിവ ഈ ക്ലേശങ്ങളുടെ കണക്കിൽപ്പെടുത്താവുന്ന
താണ്. നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കെടുങ്കാറ്റിനാൽ ഗലീലാ
കടലിൽ മുക്കിക്കളയുവാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇതിന�ൊരു
ഉദാഹരണമാണ്.
ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന സമർപ്പിതരായ മക്കള്
ഒഴിച്ച് ദുഷ്ടരായ മനുഷ്യരാശിയും, അനുസരണക്കേ
ടിന്റെ മക്കളും, സ്വാര്ത്ഥതയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന്
കീഴിലായിരിക്കുകയും അവരറിയാതെതന്നെ അവര്
സാത്താന്റെ ഉപകരണങ്ങളായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
എല്ലാവരും കുറഞ്ഞത�ോ കുടിയത�ോ ആയ അളവിൽ
അനുസരണക്കേടിന്റെ ആത്മാവിൻ നിയന്ത്രണത്തി
ലായി പ�ൊതുവായി മുഴുല�ോക മാനവരാശിയുമായി
ത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് തലമുറകൾക്കും, മതപരമായ
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ആദർശവാദങ്ങള്ക്കും ഗവൺമെന്റിനും ജനങ്ങള്ക്കും
ഇടയിലുള്ള എതിര്പ്പിന്റെയും പ�ോരാട്ടത്തിന്റെയും ഒരു
പ�ൊതുവായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നു. അതെ,
ഓര�ോ ദിവസവും കടന്നു പ�ോകുന്നതിനായി മനുഷ്യ
രാശിയിൽ അനേകരും മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും
പിന്നാലെ ചെല്ലുവാൻ കാരണമാകുന്ന തകർച്ചയിലേക്ക്
ഇന്നു ല�ോകം മാറിയിരിക്കുന്നു. മദ്യം തലച്ചോറിലെ
രാസപദാർത്ഥങ്ങളില് മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ആന
ന്ദത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അത്
ദ�ോഷത്തെ എതിര്ക്കുന്നതിനെ വിലക്കുന്നു. ക�ൊ
ക്കെയ്ന് (Cocaine) തലച്ചോറില് സ്വാഭാവികമായി
ഉണ്ടാകുന്ന ഡ�ോപാമിന്റെ (ഒരു ഹ�ോര്മോണ്) അളവു
കൂട്ടി തീവ്രമായ സന്തോഷ വികാരങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്നു.
തലച്ചോറിലെ ക�ോശങ്ങളുടെ ആശയ വിനിമയത്തെ
കഞ്ചാവ് (Marijuana) ബാധിക്കുന്നു. ഇത് കാര്യങ്ങള്
മന്ദഗതിയിലാക്കുകയും, ഇന്ദ്രിയബ�ോധത്തിൽ മാറ്റം
വരുത്തുകയും അമിതമായ ഉന്മേഷം നൽകുകയും ചെ
യ്യുന്നു. സാമൂഹികമായ ആശ്വാസം ലഭിക്കുവാനായി
പലരും ഇത്തരം ലഹരിവസ്തുക്കള് ഉപയ�ോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
ഏതുവിധമായാലും അവയുടെ നിരന്തരമായ ഉപയ�ോഗം
അതിലേക്കുള്ള ആശ്രയത്വത്തിലേക്കും പീന്നിട് ആസ
ക്തിയിലേക്കും അവരെ എത്തിക്കുന്നു!
ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ഉപയ�ോഗം അല്ലെങ്കിൽ രാസ
വസ്തുക്കളുടെ ഉപയ�ോഗം എന്ന വിഭ്രമം, കാര്യമായ
വൈഷമ്യങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കില് വിപത്തിലേക്ക്
നയിക്കുന്ന നാശകരമായ രീതിയിൽ ലഹരി ഉപയ�ോ
ഗിക്കുന്ന ഒരു ര�ോഗമാണ്. ദ�ോഷകരമായ പ്രത്യാഘാ
തങ്ങൾക്കിടയിൽ പ�ോലും മയക്കു മരുന്നു തേടുന്ന
വിട്ടുമാറാത്ത ഒരു ര�ോഗമാണ് ആസക്തി. മയക്കു മരുന്ന്
എടുക്കുവാനുള്ള തീരുമാനം പ്രാരംഭത്തിൽ സ്വതവേ
ത�ോന്നുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ നിരന്തരമായ
ഉപയ�ോഗം അതിന് അടിമയായ വ്യക്തിയുടെ ആത്മ
നിയന്ത്രണത്തെയും മയക്കുമരുന്ന് എടുക്കുവാനുള്ള തീവ്ര
മായ പ്രേരണകളെ തടയുവാനുള്ള അവന്റെ ശേഷിയെ
എതിർക്കുന്നതുമായ മസ്തിഷ്ക മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് അവനെ
എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മയക്കുമരുന്ന് ഉപയ�ോഗ ഭ്രമം
സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ സാരമായ ഒന്നായിരിക്കുന്നു.
എല്ലാത്തിന�ോടും ഒപ്പം ചികിത്സക്കായും, വ്യവഹാര
ത്തിനായും മാനസികാര�ോഗ്യത്തിനായും ഏകദേശം
215 ബില്യന് ഡ�ോളര് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വരുത്തി
വയ്ക്കുന്നു. അനേകം ആളുകള്ക്ക് സാമൂഹിക പരിഷ്ക്കാ
രങ്ങള�ോട് ആസക്തി ഉണ്ട് . അവ സാമൂഹികമായ
കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരുത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ
അവർ പ്രതിഷേധ മാർച്ചുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു.
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ദൈവം തന്റെ ന്യായത്താൽ പരീക്ഷിച്ചതും
നീതിയില് ന്യായം വിധിച്ചതുമായ തന്റെ സൃഷ്ടിക
ളെ മുള്ളുകൾക്കും പറക്കാരകള്ക്കും ഇടയില് അധ്വാ
നിക്കുന്നതിനും വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും വ്യാധികളും
അറിഞ്ഞ് പ്രകൃതിയുടെ അപൂര്ണ്ണ പ്രവർത്തികളായ
ദുരന്തങ്ങള്ക്കും വിപത്തുകൾക്കും പാത്രമായിത്തീരു
വാനും അനുവദിച്ചതിലുള്ള സ്രഷ്ടാവിന്റെ വാക്കുകളുടെ
അര്ത്ഥത്തിന്റെ ആഴം ദൈവത്തിന്റെ സമർപ്പിതമക്കള്
എന്ന നിലയിൽ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണം. അവൻ
പറഞ്ഞു: “നിന്റെ നിമിത്തം ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കു
ന്നു” (ഉല്പ. 3:17-19). അതായത് നിനക്ക് അംഗീക
രിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലായെങ്കിലും ഭൂമിയുടെ ഇപ്പോ
ഴത്തെ അപൂർണ്ണമായ അവസ്ഥ നമ്മുടെ ലാഭത്തിനും
അനുഭവ പരിജ്ഞാനം നേടേണ്ടതിനും വേണ്ടിയാണ്.
അതികഠിനമായ അധ്വാനം ഒഴിവാക്കി ജീവശക്തി
നിലനിര്ത്തുവാൻ വേണ്ടിയും എന്നേക്കും ജീവിച്ചി
രിക്കേണ്ടതിനുമായി ത�ോട്ടത്തിലെ ഫലത്തിനായി
നിരന്തരമായി പ്രവേശിക്കുന്നതിനു ആദാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടി
രിക്കാം. എന്നാല് അവന�ോടുള്ള സ്നേഹപൂർണ്ണ മായ
പരിഗണന നിമിത്തം അവന്റെ ആത്യന്തിക നന്മയ്ക്കായും
നീതിക്ക് യാത�ൊരു ക�ോട്ടവും വരാതെ ദൈവത്താലു
ള്ള മരണശിക്ഷാവിധി സംബന്ധിച്ച് അത് ഒരിക്കലും
നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടാതിരിക്കുവാനും
പാപികൾ എന്നേക്കും ജീവിച്ച് പാപം പെരുകാതിരി
ക്കുവാനും ത�ോട്ടത്തിലേക്കുള്ള വഴി ദൈവം തടയുകയും
കാക്കുകയും ചെയ്തു (ഉല്പ. 3:22-24).
ശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ മക്കളിലേക്ക് അവരുടെ
വീഴ്ചയുടെയും അപൂർണ്ണതകളുടെയും ദൗർബല്യങ്ങളു
ടെയും ശിക്ഷകളുടെയും ഫലങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമായി
പ്രവേശിച്ചു. എന്തെന്നാൽ “അശുദ്ധനിൽ നിന്നു ജനിച്ച
വിശുദ്ധൻ ഉണ്ടോ?” ആയതിനാൽ മുഴു മാനവരാശി
യും കുറ്റവാളികൾ എന്ന നിലയിൽ പാപവും തിന്മയും
എന്തെന്നും അതിന്റെ അഭികാമ്യമല്ലാത്ത ഫലങ്ങൾ
എന്തെല്ലാമെന്നും പഠിച്ചു പ�ോരുന്നു. ഈ അവസ്ഥ
യിൽ ഏദേന്യ അവസ്ഥയിലൂടെ ചിത്രീകരിച്ചതായ
ദൈവത്തിന്റെ മറ്റൊരു പദ്ധതിയായ ഭൂമിയിൽ ദൈ
വരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഭൂമിയെ ഒരുക്കുന്ന
തിനും പൂര്ണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുമായി
അവന് പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ
സ്ഥാപിക്കാനിരിക്കുന്നതായ ഭൂമിയിലെ മഹത്തര
മായ രാജ്യത്തില് “എന്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ

എങ്ങും ഒരു ദ�ോഷമ�ോ നാശമ�ോ ആരും ചെയ്കയില്ല
എന്നു യഹ�ോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു” (യെശ. 65:25).

തിരുവെഴുത്തിലെ പ്രതീകങ്ങളില് “പർവ്വതങ്ങൾ”

ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭരണകൂടങ്ങളെയാണെങ്കിലും ഇവിടെ
പറയുന്നത് ഈ ദുഷ്ട ല�ോകത്തിലെ ഭരണകൂടങ്ങളെ
മാറ്റുന്നതായ ദൈവത്തിന്റെ വരുവാനിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ
ഭരണകൂടത്തെയാണ്.

ഒരു പ്രത്യേകമായ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിന്റെ പുറകിലെ
സകല കാരണത്തെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ഒരിക്കലും അറി
വില്ലായെങ്കിലും ബൈബിൾ നമുക്ക് ചില ഉള്ക്കാഴ്ച
നൽകുന്നു. ഒന്നാമതായി, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മുടെ
ല�ോകത്തിലെ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളുടെ ഫലമായതി
നാൽ "പ്രകൃത്യാൽ” ഉള്ളതാണ്. ആകാശങ്ങളെയും
ഭൂമിയേയും നിർമ്മിച്ച ദൈവം (ഉല്പ. 1:1) ആണ് പ്ര
കൃതിയുടെ നിയമവും രൂപകൽപനയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
അവ ആനുകാലികമായ ഭൂകമ്പങ്ങളിലേക്കും ക�ൊടുങ്കാ
റ്റിലേക്കും സുനാമികളിലേക്കും നയിക്കുന്നു.
ദൈവമാണ് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ ഒരുക്കിയതെങ്കിൽ
എന്തുക�ൊണ്ടാണ് അവൻ പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കാ
ത്തത്? ഇതിനു പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. ചില
സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അവനിലും അവന്റെ
ശക്തിയുടെ വല്ലഭത്വത്തിലും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനു
വേണ്ടി പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളെ ദൈവം അനുവദിച്ചുവെന്നു
വരാം (മർക്കൊ. 4:35-41). എന്നിരുന്നാലും മറ്റു സംഭവ
ങ്ങൾ മഹത്തായ നന്മക്കായി പരിണമിപ്പിക്കുന്നതിനു
വേണ്ടി അനുവദിക്കുന്നതായ പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾ
ആയിരിക്കും അത് (റ�ോമ. 8:28).
പ്രകൃ ത ി ശ ാ സ്ത്രീയ വ ി ഷ യ ക മ ായ ി ല�ോ ക ം
എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നു അറിയുവാനുള്ള
ആഗ്രഹത്താൽ ഈ വിഷയം പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതി
ക്ഷോഭങ്ങൾ കാലാവസ്ഥാ ക്രമങ്ങളുടെയും ഭൂഭൗതീക
സംഭവങ്ങളുടെയും ഫലമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാം.
നീതിമാന്മാരുടെ മേലും നീതി കെട്ടവരുടെ മേലും
മഴ പെയ്യുമെന്നു ബൈബിൾ പറയുന്നു. അങ്ങനെ
പ്രയാസകരമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മെ ദൈവം
എത്രമാത്രം തന്റെ കരങ്ങളിൽ വഹിക്കുന്നു. യേശു
ഒരു അന്ധനായ മനുഷ്യനെ കണ്ടു മുട്ടിയപ്പോൾ ജനം
അവന�ോടു ച�ോദിച്ചു, ഇവൻ ചെയ്ത തെറ്റിനാല�ോ
അത�ോ അവന്റെ അമ്മയപ്പൻമാർ ചെയ്ത തെറ്റിനാല�ോ
അവന് ഈ വിധം ശപിക്കപ്പെട്ട് അന്ധനായിരിക്കുന്ന
ത്? അതിന് ദൈവ മഹത്വം അവന്റെ ജിവിതത്തിൽ
വെളിവാകേണ്ടതിനത്രേ എന്നായിരുന്നു യേശുവിന്റെ
ഉത്തരം. ദൈവം ഒരിക്കലും ആരെയും ദുരന്തത്താൽ
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ഇപ്പോഴത്തെ ദുഷ്ട ല�ോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ച�ോദ്യ
ശപിക്കയില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചെങ്കിൽത്തന്നെയും
ങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകളില് കണ്ടെ
അതിനെ നന്മക്കായി മാറ്റുമെന്നതിനാൽ നമുക്ക്
ത്താനാകും. മാനുഷ കുടുംബത്തിന്റെ ഇത്തരം അനുഭവ
അവനിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കാം.
ങ്ങള് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമേറിയ രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള
ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാലാകട്ടെ മനുഷ്യരാശിയാലാ
ഒരുക്കങ്ങളാണ്. ദൈവം ഭൂമിയെ പുർണ്ണമാക്കി കഴിയു
കട്ടെ ഉണ്ടാകുന്ന നന്മയേറിയ എല്ലാ പ്രവർത്തിയിലും
മ്പോള് അത് പറുദീസയായിത്തീരും. പാപത്തെയും
അവര് ദൈവത്തെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്
തിന്മയെയും അതിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളി കളയുകയും
എന്നു നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം. എന്തെന്നാൽ അത്തരം
അത് ഏദൻ ത�ോട്ടം പ�ോലെയാവുകയും ചെയ്യും.
സാഹചര്യങ്ങളിലെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു
ചില ആളുകളുടെ നീതിയുക്തമായ പ്രയത്നങ്ങൾ
പരിധിവരെ അവന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെയും മന�ോഭാ
മാറ്റി നിര്ത്തിയാൽ അത്യാഗ്രഹത്താലും വഷളത്വ
വത്തിന്റെയും ഫലങ്ങളാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഈ
ത്താലും
തന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിച്ച് അവനെത്ത
ഉത്തരം തൃപ്തികരമല്ല. എന്നാലും അവന്റെ വചനത്തി
ന്നെയും അവന്റെ ചുറ്റുപാടുകളെയും ആദര്ശപരമായ
ന്റെ വെളിച്ചത്തിലുള്ള പൂര്ണ്ണമായ പരിശ�ോധന ഉടൻ
അവസ്ഥയിലേക്ക് പുന:സ്ഥാപിക്കുവാൻ മനുഷ്യന്
വെളിപ്പെടാനിരിക്കുന്ന സമൃദ്ധമായ സഹായത്തോടു
കഴിയുന്നില്ല (സങ്കീ. 82:1-5; 107:27; ലൂക്കൊ. 21:25കൂടിയ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള അതിരുകളി
27). എന്നിരുന്നാലും ദൈവത്തിന്റെ തക്കസമയത്ത്
ല്ലാത്ത സഹതാപത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നതിനു
വഷളത്വത്തിനു പകരം ശാരീരികവും, മാനസികവും,
ദൈവത്തിനു നന്ദി.
കലാപരവും, സാന്മാർഗ്ഗികവും, മതപരവുമായ നിലയിൽ
പക്ഷെ എന്തുക�ൊണ്ടാണ് അത്യാഹിതങ്ങളിൽ നിന്നും
മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്ക് ദൈവം പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്
അവൻ തന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് ഒഴികഴിവ് നൽകാത്തത്?
ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.
അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു കൂടി പിന്നോട്ടു പ�ോയാൽ, എല്ലാമറിയു
സാത്താനും പാപത്തിനും വഷളത്വത്തിനും മര
ന്നതിനുള്ള ജ്ഞാനവും എല്ലാത്തെയും ഒഴിവാക്കുന്നതിനു
ണത്തിനും അവയുടെ സ്വാഭാവിക വികാസം അനു
ശക്തിയുമുള്ള ദൈവം ദുരന്തങ്ങളും, ചുഴലിക്കാറ്റുകളും,
വദിക്കുമ്പോഴും ദൈവം നിഷ്ക്രിയനായി ഇരുന്നിട്ടില്ല.
ഭൂകമ്പങ്ങളും, തിരമാലകളും, നാശകരമായ വെള്ളപ്പൊ
മനുഷ്യരാശിയുടെ രക്ഷയ്ക്കായി മഹത്തായ ഒരു പദ്ധതി
ക്കങ്ങളും പകർച്ചവ്യാധികളും എന്തുക�ൊണ്ട് അനുവ
അവനുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അവൻ അത് നടപ്പിലാ
ദിക്കുന്നു? അങ്ങനെ, കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കും
ക്കുന്നു. മനുഷ്യനെ പാപത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിൽ
പിടിപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടു
നിന്നും വീഴ്ച ഭവിച്ച അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും വീണ്ടെടു
വരുന്നുവെന്നു പറയപ്പെടുന്നതുമായ ദ�ോഷങ്ങളായ ര�ോഗം,
ക്കുക എന്ന പദ്ധതിയും അവനുണ്ട്. ആലങ്കാരികമായി
വേദന, മരണം, നാശത്തിന്റെ രൂപങ്ങളായ യുദ്ധങ്ങൾ,
സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സർപ്പത്തിന്റെ തല തകർക്കുന്ന
ക�ൊലപാതകങ്ങൾ തുടങ്ങി ദൈവത്തോടു യ�ോജിപ്പിൽ
അല്ലെങ്കിൽ സാത്താന്റെ വലിയ യഥാര്ത്ഥ ദുഷ്പ്രവർത്തി
ഇരിക്കുന്നവര്ക്കും അവന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച്
യായ മനുഷ്യന്റെ പ്രാണഹത്യയില് നിന്നും അവന്റെ
ജീവിക്കുന്നവർക്കും വരുന്ന വേദനയും കഷ്ടപ്പാടുക
പതിതാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഏതൽക്കാല
ളും ഉണ്ടാക്കുന്ന സകലത്തെയും അവനു
സ്നേഹവാനായ
ജീവിതത്തിലെ അറിവും അനുഭവ
തടുക്കാമായിരുന്നില്ലേ? പ്രകൃതിയി
ദൈവമേ,
പരിജ്ഞാനവും കൂട്ടിക്കൊണ്ടും
ലും മനുഷ്യരാശിയിലും നടക്കുന്ന
ഞാന�ൊരു
നിമിഷം
എടുക്കുവാൻ
അവന്റെ ഉയര്ച്ചയില് യാദൃശ്ചി
വിനാശത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന
ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അത് അങ്ങയ�ോട്
കമായി ലഭിച്ച അനുഭവപരി
തിന് ദിവസേന വാർത്തകള്
എന്തെങ്കിലും ച�ോദിക്കുവാനല്ല, എനിക്കുള്ള
ജ്ഞാനം കൂട്ടിക്കൊണ്ടും മശി
ന�ോക്കിയാൽ മതിയാവും: കവർ
സകലത്തിനും അങ്ങയ�ോട്
ഹായുടെ വാഴ്ചയില് അവനെ
ച്ച, ആകസ്മികമായ വെടിവയ്പ്പ്,
സ്തോത്രം
ച�ൊല്ല
ു
വാനത്രെ.
അവൻറ ആദിമ അവസ്ഥയിൽ
മയക്കു മരുന്ന് ദുരുപയ�ോഗം, അന
എത്തിക്കുക എന്ന പദ്ധതിയും ദൈ
ധികൃതമായ ലൈംഗിക പെരുമാറ്റം
വത്തിനുണ്ട്. “നിന്റെ രാജ്യം വരേണമേ”
എന്നു തുടങ്ങി ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത
ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ച് ദാനി. 12.1 പറയുന്നു. അതെ, ദൈ
എന്നു നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതിനാണ്.
വത്തിന്റെ കൽപനകളുടെ നിരന്തരമായ ലംഘനത്താൽ
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി “സ്നേഹവാനായ ദൈവം
മനുഷ്യരാശി അധ:പതിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
എന്തുക�ൊണ്ട് തിന്മ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന ഞങ്ങ
ദൈവം പാപവും തിന്മയും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന
ളുടെ ചെറുപുസ്തകം കാണുക.
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കഷ്ടത – നമുക്ക് അതില് പ്രശംസിക്കുവാന് കഴിയുമ�ോ?
TRIBULATION – CAN WE GLORY IN?

“അതുതന്നെയല്ല, കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയേയും സഹിഷ്ണുത സിദ്ധതയേയും സിദ്ധത
പ്രത്യാശയേയും ഉളവാക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് നാം കഷ്ടങ്ങളിലും പ്രശംസിക്കുന്നു.
പ്രത്യാശയ്ക്കോ ഭംഗം വരുന്നില്ല; ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമുക്കു നല്കപ്പെട്ട
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാല് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളില് പകര്ന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ” (റ�ോമ. 5:3-5).

അപ്പൊ. 14:22 ല് “നാം അനേകം കഷ്ടങ്ങളില്

കൂടി ദൈവരാജ്യത്തില് കടക്കേണ്ടതാകുന്നു” എന്ന്
അറിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ “ല�ോകത്തില്
നിങ്ങള്ക്കു കഷ്ടം ഉണ്ട്” എങ്കിലും തന്റെ വിലയേറിയ

സമാധാനത്തിലൂടെ നമ്മെ അവന് താങ്ങി നിര്ത്തുന്നു
എന്ന് നമ്മുടെ കര്ത്താവായ യേശു നമ്മോടു പറയുന്നു
(യ�ോഹ. 16:33; 14:27). “എന്നാല് സകല ബുദ്ധി

യേയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃ
ദയങ്ങളെയും നിനവുകളെയും ക്രിസ്തുയേശുവിങ്കല്
കാക്കും" (ഫിലി. 4:7).

തിരുവെഴുത്തുകളും ജീവിതാനുഭവങ്ങളും നമ്മുടെ
ക്രിസ്തീയ നടത്തയില് നമുക്ക് കഷ്ടത ഉറപ്പു നല്കുന്നു.
വീഴ്ചഭവിച്ച ജഡത്തിന്റെ പ്രകൃത്യാലുള്ള കാരണങ്ങളാല്
അല്ല ഈ കഷ്ടങ്ങള് ഉടലെടുക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുവ
രുത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയും അവകാശവുമാണ്.
ചിലപ്പോള് ഇത് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങള്ക്കുള്ള
പ്രതിഫലമാകാം (ഗലാ. 6:7,8), ചിലപ്പോള് നിങ്ങള്
അര്ഹിക്കുന്ന കഷ്ടത നിങ്ങള്ക്കു വന്നേക്കാം. അങ്ങ
നെയെങ്കില്, നിങ്ങള് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നുവെന്നും
തിരുത്തുന്നുവെന്നും ഉറപ്പു വരുത്തുക. “ കര്ത്താവി

ന്റെ കണ്ണ് നീതിമാന്മാരുടെ മേലും അവന്റെ ചെവി
അവരുടെ പ്രാര്ത്ഥനയ്ക്കും തുറന്നിരിക്കുന്നു; എന്നാല്
കര്ത്താവിന്റെ മുഖം ദുഷ്പ്രവര്ത്തിക്കാര്ക്കു പ്രതികൂല
മായിരിക്കുന്നു" (1 പത്രൊ. 3:12).
ദൈവവചനം പറയുന്നു “നിങ്ങളില് ആരും... ദുഷ്പ്ര
വര്ത്തിക്കാരന�ോ ആയിട്ടല്ല കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ട
ത്... ക്രിസ്ത്യാനിയായി കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാല�ോ
ലജ്ജിക്കരുത്; ഈ നാമം ധരിച്ചിട്ട് ദൈവത്തെ മഹ
ത്വപ്പെടുത്തുകയത്രെ വേണ്ടത്” (1 പത്രൊ. 4:14-16;

3:12-17). മത്താ. 5:11,12 ലും നമ്മുടെ കര്ത്താവ്
നമുക്കു വലിയ പ്രച�ോദനം നല്കുന്നു "എന്റെ നിമിത്തം

നിങ്ങളെ പഴിക്കയും ഉപദ്രവിക്കയും നിങ്ങളെക്കൊണ്ട്
എല്ലാ തിന്മയും കളവായി പറകയും ചെയ്യുമ്പോള്
നിങ്ങള് ഭാഗ്യവാന്മാര് സ്വര്ഗ്ഗത്തില് നിങ്ങളുടെ പ്ര
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

തിഫലം വലുതാകക�ൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചുല്ലസിപ്പിന്”.

ക്രിസ്തുവിനും അവന്റെ വചനത്തിനും വേണ്ടി നാം
കഷ്ടം അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കില്, നമുക്ക് ദൈവത്തിനു
നന്ദി അര്പ്പിച്ച് നമ്മുടെ കര്ത്താവിന്റെ ഈ വാക്കുക
ളെ ഓര്മ്മിച്ചുക�ൊണ്ട് ധൈര്യപ്പെടാം. “മനുഷ്യരുടെ

മുന്പില് എന്നെ ഏറ്റു പറയുന്ന ഏവനെയും സ്വര്ഗ്ഗ
സ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിനു മുന്പില് ഞാനും ഏറ്റു
പറയും. മനുഷ്യരുടെ മുന്പില് എന്നെ തള്ളിപ്പറയു
ന്നവനെയ�ോ എന്റെ പിതാവിന്റെ മുന്പില് ഞാനും
തള്ളിപ്പറയും" (മത്താ. 10:32,33).

ദൈവത്തിനു സമര്പ്പിക്കപ്പെട്ട നാം എല്ലാവരും
നമ്മുടെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ ഭാഗമെന്ന നിലയില് സത്യ
ത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടി വര്ത്തമാന കാലത്തില്
കഷ്ടങ്ങളെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
എന്തുക�ൊണ്ടെന്നാല് നാം എല്ലാവരും സമര്പ്പിതരും
നമ്മുടെ കര്ത്താവിന്റെ കാലടികളെ പിന് ചെല്ലുന്ന
വരുമാകക�ൊണ്ട് (1 പത്രൊ. 2:21) നമ്മുടെ വിശ്വസ്ത
തയുടെ തെളിവായി ഈ പ്രതിഫലം നാം അന്വേ
ഷിക്കണം. ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടിയുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകള്
ഒരളവില് നിങ്ങള് ഇപ്പോള് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ?
അല്ലെങ്കില് ഒട്ടും തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നില്ലയ�ോ? നി
ങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞുപ�ോയ കഷ്ടതയുടെ സമയം നിങ്ങള്
കണക്കുകൂട്ടുവാന് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവ�ോ, അങ്ങനെ
കഴിഞ്ഞകാലങ്ങളില് നിങ്ങള് അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളില്
നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയെ വളര്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ
ണ�ോ? അത് ഗുരുതരമായ ഒരു തെറ്റാണ്. ശത്രുവിന്റെ
രാജ്യത്തിലായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരായ
നമ്മെ സമാധാനം, സമാധാനം എന്നു പറഞ്ഞ് ഉറക്കു
ന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രതിയ�ോഗിയുടെ അടവുകളില്
ഒന്നാണത്. നമ്മുടെ സമര്പ്പണം മരണത്തോളവും
മരണപര്യന്തവുമാണ്.
എപ്പിഫനി പാളയ സമര്പ്പിതര് എന്ന നിലയ്ക്ക്
നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാന് തക്കതായ
ദൈവസമാധാനം നമ്മിലുണ്ടോ? അതെ, ഉണ്ട്; നമ്മുടെ
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ഹൃദയങ്ങളില് വാഴുന്ന ദൈവസമാധാനം (ക�ൊല�ൊ.
3:15), കഷ്ടതയിലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനും മനസ്സിനും
പ്രശാന്തത നല്കുന്ന, ജീവനുള്ള സമാധാനമാണത്.
അത് ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന സമാധാനമല്ല. “ആകയാല്

നാം ശേഷമുള്ളവരെപ്പോ
ലെ ഉറങ്ങാതെ ഉണര്ന്നും
സുബ�ോധവുമായിരിക്ക" (1
തെസ്സ. 5:6). ചിലര് “ക്ഷ
ണികന്മാരാകുന്നു, വചനം
ന ി മ ി ത് തം ഉ പ ദ്രവ മ�ോ
പീഢയ�ോ ഉണ്ടായാല്
ക്ഷണത്തില് ഇടറിപ്പോകു
ന്നു” (മര്ക്കൊ. 4:17; ഗലാ.
5:7,8). “ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ
നല്ല ഭടനായി നീയും എന്നോടു കൂടെ കഷ്ടം സഹിക്ക”
(2 തിമ�ൊ. 2:3). “അധര്മ്മം പെരുകുന്നതുക�ൊണ്ട്
അനേകരുടെ സ്നേഹം തണുത്തുപ�ോകും. എന്നാല്
അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നില്ക്കുന്നവന് രക്ഷി
ക്കപ്പെടും” (മത്താ. 24:12,13).

ലൗകിക സഭകളിലൂടെയും ലൗകീക ഇച്ഛകളിലൂടെയും
ഇവ വരുമെന്നു നമുക്കു പ്രതീക്ഷിക്കാം. കൂടുതല് പ്രകാ
ശിതമായ സമയമാണെങ്കില് പ�ോലും യേശുവിനും
ആദിമ സഭയ്ക്കും ഉണ്ടായതുപ�ോലെ ഇപ്പോഴും ദൈവത്തി
ന്റെ സമര്പ്പിതമക്കള്ക്ക്
ഏതാണ്ട് ഇതേ അനുഭവ
മാണെന്നു നമുക്കു മനസ്സി
ലാക്കാം. ഇരുട്ട് വെളിച്ച
ത്തെ പകയ്ക്കുന്നു. “വെളിച്ചം

ഇരുളില് പ്രകാശിക്കുന്നു;
ഇരുള�ോ അതിനെ പിടിച്ച
ടക്കയില്ല ”. “ ന്യായവിധി
എന്നത�ോ, വെളിച്ചം ല�ോ
കത്തില് വന്നിട്ടും മനുഷ്യ
രുടെ പ്രവര്ത്തി ദ�ോഷമുള്ളത് ആകയാല് അവര്
വെളിച്ചത്തെക്കാള് ഇരുളിനെ സ്നേഹിച്ചതു തന്നെ”

വെളിച്ചത്തില് നടക്കുക

യ�ോഹ. 1:5; 3:19,20. യേശുവിന്റെ കാലത്ത് അത്
ഈ രീതിയിലായിരുന്നു, ഇന്നും യഥാര്ത്ഥത്തില്
അങ്ങനെ തന്നെ.
വിശുദ്ധന്മാര�ൊഴികെ മറ്റെല്ലാവരും ദുഷ്ടന്മാരും,
ക്രൂരന്മാരും ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ എതിര്ത്ത്
അവന്റെ യഥാര്ത്ഥ അനുയായികളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന
തില് വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നവരുമാണെന്നു പറയാന്
ഞങ്ങള് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഈ ല�ോകത്തില് നല്ല
ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യരുണ്ടെന്നു ഞങ്ങള്ക്കറിയാം.
ദൈവവചനത്തിലെ സത്യത്തെ വിശ്വസ്തതയ�ോടെ
മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നവരും ല�ോകത്തിലുള്ളവരും
തമ്മില് വളരെ വലിയ പ�ൊരുത്തക്കേടുണ്ട് എന്നുള്ള
താണ് ഇവിടുത്തെ ചിന്താശകലം. പ്രത്യേകമായും
സത്യത്തിന്റെ പ്രകാശമുള്ള ഈ നാളില് പഴയകാല
തെറ്റുകളെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായും സ്വന്തപ്രമാണമു
ള്ള ല�ോകത്തില് ജീവിക്കുവാനാഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായും,
ഏത�ൊരു അധികാരത്തിനും എതിരായി നില്ക്കുന്നവ
രുമായും ദൈവവചനത്തെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായി
സ്വരച്ചേര്ച്ച ഇല്ല എന്നു തന്നെ. അതേസമയം മറ്റു
ചിലര് വെളിച്ചത്തോടുള്ള മമത വിട്ടിട്ട് ദൈവവചന
ത്തെയും നിര്മ്മലമായ സത്യത്തെ നല്കുന്നവരെയും
നിഷേധിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ കര്ത്താവ് നമ്മോടു പറഞ്ഞു “ല�ോകത്തില്
നിങ്ങള്ക്കു കഷ്ടം ഉണ്ട്” (യ�ോഹ. 16:33). എല്ലാ
യ്പ്പോഴും കടന്നു വരുന്നതുപ�ോലെ തന്നെ പ്രധാനമായും
തെറ്റിലും തെറ്റായ പ്രവര്ത്തികളിലും മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന

എല്ലാ യുഗങ്ങളിലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും വി
ശ്വസ്തരുമായിരുന്നവരിലൂടെ യഹ�ോവയുടെ വചനം
നല്കപ്പെട്ടതുപ�ോലെ നമ്മുടെ ഈ കാലത്തും വിളി

അതുക�ൊണ്ട് പ്രിയ സഹ�ോദരന്മാരെ, നിങ്ങള്
ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിക്കുന്നില്ലായെങ്കില്
നിങ്ങള് സമര്പ്പണ ഉടമ്പടിക്ക് അനുസൃതമായി അല്ല
ജീവിക്കുന്നതെന്നതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വളരെ വലിയ
കാരണമാണത്. അതായത് നിങ്ങള് ചെയ്യേണ്ടതായ,
മനുഷ്യരുടെ മുന്നില് ദൈവത്തെയും അവന്റെ വചനത്തെ
യും നിങ്ങളുടെ വാക്കിലൂടെയും പ്രവര്ത്തിയിലൂടെയും
ഏറ്റുപറയുന്നില്ല എന്നുതന്നെ. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ അവ
സ്ഥയെങ്കില്, നിങ്ങള് ല�ോകത്തെയും ജഡത്തെയും
പിശാചിനെയും ജയിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് അവ നിങ്ങളെ
ജയിക്കയും അവയാല് നിങ്ങള് നിശബ്ദരാക്കപ്പെടുകയു
മാണ് ചെയ്യുന്നത്. നാം ഇങ്ങനെയാണെങ്കില് യേശു
നമ്മോടു പറയുന്നു: “വ്യഭിചാരവും പാപവും ഉള്ള ഈ

തലമുറയില് ആരെങ്കിലും എന്നെയും എന്റെ വചന
ങ്ങളെയും കുറിച്ച് നാണിച്ചാല് അവനെക്കുറിച്ച് മനു
ഷ്യപുത്രനും തന്റെ പിതാവിന്റെ തേജസ്സില് വിശുദ്ധ
ദൂതന്മാരുമായി വരുമ്പോള് നാണിക്കും” (മര്ക്കൊ.
8:38).
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ക്കപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാത്രങ്ങളിലൂടെ വചനം
നല്കപ്പെടുന്നു. ആ ഒരു കീഴ്വഴക്കം എപ്പിഫനി പാളയ
സമര്പ്പിതര്ക്ക് നല്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കഷ്ട
ങ്ങളിലും, വരുവാനിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ അന്വേഷിച്ച്
അതിന്റെ താത്പര്യങ്ങള്ക്കായി വേല ചെയ്തുക�ൊണ്ട്
നമ്മുടെ സമാധാനം ല�ോകത്തില് നിന്നല്ല ദൈവത്തില്
നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് തികച്ചും യഥാര്ത്ഥ
മാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുക�ൊള്ളണം. ആത്മോത്പാദനം
പ്രാപിക്കാത്ത സമര്പ്പിതരിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ്
ഉണ്ട്. എന്തുക�ൊണ്ടെന്നാല് : തങ്ങളുടെ കാലത്തുള്ള
തക്കകാല സത്യം ഗ്രഹിക്കുക എന്നത് സമര്പ്പിതന്റെ
അവകാശമാണ് (PT’ 84 p. 23). തക്കകാല സത്യം സമ
ര്പ്പിതര്ക്കുള്ളതാണ് എന്ന് തിരുവെഴുത്ത് എപ്പോഴും
പഠിപ്പിക്കുന്നു (E. 15 p. 652).
ജാതീയ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള (ദൈവം യിസ്രായേല്
എന്നു എണ്ണിയിരിക്കുന്ന) ഏതല്ക്കാല സമര്പ്പിത
രായ വിശ്വാസികള്ക്ക് രാജ്യത്തില് പ�ൊതുവായ
യിസ്രായേല്യരേക്കാള് പ്രാധാന്യം നല്കുമെന്നത്
റസ്സല് സഹ�ോദരന്റെയും ജ�ോണ്സന് സഹ�ോദരന്റെ
യും ഉപദേശമായിരുന്നു എന്ന് ഈ അവസരത്തില്
ഊന്നിപ്പറയുന്നു. അതുക�ൊണ്ടു തന്നെ ഈ നാളുകളില്
ഈ പഠിപ്പിക്കലിനെതിരായി വരുന്നവയെ പ്രതിര�ോ
ധിക്കുന്നതും ഈ പഠിപ്പിക്കലിനെ ഉറപ്പിക്കുന്നതും PT
യിലൂടെയും മറ്റ് മാര്ഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയുമാണ്. അരിക്കല്
വേലക്കാരായ തെറ്റുകാരാണ് റസ്സല് സഹ�ോദരനും
ജ�ോണ്സന് സഹ�ോദരനും എതിരെ അപവാദം
പറയുന്നത്. PT’ 72, p. 15 ല് സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപ�ോ
ലെ “ ആദ്യം യഹൂദനും ” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
പ�ൊതുവായ തത്ത്വത്തിനു വ്യത്യസ്ഥമായി ദൈവം
ജാതീയ പാരമ്പര്യത്തില് നിന്നും പുതിയ ഉടമ്പടിയിന്
കീഴില് വരുന്ന യുവവീരന്മാരുടെ ഗണത്തെ സജ്ജ
മാക്കിയെങ്കില് ജാതീയ പാരമ്പര്യത്തില്പ്പെട്ടവരും
സമര്പ്പിതരും പുതിയ നിയമ ഉടമ്പടിയിന് കീഴില്
വരുന്നവരുമായ എപ്പിഫനി പാളയ സമര്പ്പിതര് എന്ന
മറ്റൊരു ഗണത്തെ എന്തുക�ൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചു കാര
ണമ�ൊന്നും കൂടാതെ ദൈവത്തിനു സജ്ജമാക്കി മാറ്റി
നിര്ത്തിക്കൂടാ.
നാം കൂടുതല് കൂടുതല് നമ്മുടെ മനസ്സു പുതുക്കി രൂ
പാന്തരപ്പെടുന്നതിനാണ് ല�ോകത്തില് നമുക്ക് കഷ്ട
ങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം
(റ�ോമ. 12:2). ഈ ല�ോകത്തില് നിന്നും മറ്റുള്ളവര്
സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാല് ഈ ല�ോ
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

കത്തില് നിന്നും മറ്റൊരു പ്രകാരേണയും ഞങ്ങള്ക്ക്
സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നില്ല. സ്വാഭാവിക താത്പര്യങ്ങളെ
നിയന്ത്രിച്ച് അവയെ കീഴ്പ്പെടുത്തി, നാം സേവിക്കേ
ണ്ട ഏകഗുരുവായ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട
വേലയ്ക്കായി പൂര്ണ്ണമായി ഉപയ�ോഗിക്കുവാന് പുതിയ
ഹൃദയത്തെയും മനസ്സിനെയും ഇച്ഛയെയും കീഴ്പ്പ്പെ
ടുത്തണമെന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന പ്രവര്ത്തി (1
ക�ൊരി. 9:27; ലൂക്കൊ. 16:13; റ�ോമ. 6:16; എഫെ.
5:1,2). നമ്മളിലുള്ള എതിര്പ്പ്, അതായത് നമ്മുടെ
പുതിയ ഹൃദയത്തിനും മനസ്സിനുമെതിരെ നമ്മുടെ തന്നെ
പാപകരവും സ്വാര്ത്ഥപരവുമായ മാനുഷപ്രകൃതിയുടെ
യുദ്ധം (റ�ോമ. 7:14-25) പരീക്ഷണാത്മകമാണ്. ഈ
എതിര്പ്പിന്റെ കൂടെ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളും
മറ്റുള്ളവരില് നിന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളും എതിര്പ്പുകളും
ഉപദ്രവങ്ങളും കൂടിക്കലര്ന്നതാണ് ഈ ല�ോകത്തില്
നമുക്കുള്ള കഷ്ടങ്ങള്.
ക്രിസ്തുവിന�ോടു കൂടെ അവന്റെ മണവാട്ടിയായി സിം
ഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന 144000 വരുന്ന ചെറിയാട്ടിന്
കൂട്ടത്തിന് (ലൂക്കൊ. 12:32; വെളി. 14:1; 19:7; 21:9) മാ
ത്രമാണ് കഷ്ടപ്പാടുകള് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് നാം വി
ചാരിക്കാന് പാടില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി ആകുവാന്
വിളിക്കപ്പെട്ടിട്ട് വീണുപ�ോയ മണവാട്ടിയുടെ ത�ോഴിമാ
രായ (ഉല്പ. 24:61) “മഹാപുരുഷാരം”, കഷ്ടത്തില്

നിന്നു വന്ന വിശുദ്ധര്, “അവളുടെ ത�ോഴിമാരായി കൂടെ
നടക്കുന്ന കന്യകമാര്” (സങ്കീ. 45:14,15) - ഇവര്ക്കും
കഷ്ടങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നു. “ഇവര് മഹാകഷ്ടത്തില്
നിന്നു വന്നവര്, കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തില് തങ്ങളു
ടെ അങ്കി അലക്കി വെളുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുക�ൊണ്ട്
അവര് ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പില്
ഇരുന്ന് [സിംഹാസനത്തിലല്ല, എന്തെന്നാല് സിംഹാ
സനത്തില് മണവാട്ടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്] അവന്റെ
ആലയത്തില് രാപ്പകല് അവനെ ആരാധിക്കുന്നു...
ദൈവം താന് അവരുടെ കണ്ണില് നിന്ന് കണ്ണുനീര്
[നിരാശയുടെയും ദുഃഖത്തിന്റെയും കണ്ണുനീര്] എല്ലാം
തുടച്ചു കളയുകയും ചെയ്യും” (വെളി. 7:9-17).

എന്നാല് പുനരുത്ഥാനത്തില് സ്വര്ഗ്ഗീയവും ഭൗമീക
വുമായ മഹത്വമുള്ളവരും പുതിയ ഭൂമിയില് നിത്യമായ
അവകാശമുള്ളവരുമായ ദൈവത്തിന്റെ സമര്പ്പിത
ദാസന്മാരായ എപ്പിഫനി പാളയ സമര്പ്പിതരുടെ കാ
ര്യത്തില് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും (1 ക�ൊരി. 15:40; 2
പത്രൊ. 3:13)? നീതിമാന്മാര്ക്കുള്ള ഭൗമീക അവകാ
ശത്തെ പഴയ നിയമം വ്യക്തമായി മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നു
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(സങ്കീ. 37:9,11,22,29,34). ഹാബേല് മുതല് യ�ോ
ഹന്നാന് സ്നാപകന് വരെയുള്ള പുരാതനവീരന്മാര്
വിശ്വസ്തരെന്നും പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കേണ്ടവരെന്നും
തെളിയിക്കപ്പെടണമായിരുന്നുവെങ്കില് കഷ്ടത അനുഭ
വിക്കേണ്ടിയിരുന്നു (എബ്രാ. 11). രാജ്യത്തിന്റെ ഭൗമീക
തലത്തില് ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിനിധികളായി അവര്
മാറും (ലൂക്കൊ. 13:28; മത്താ. 11:11).
താമസംവിനാ വരുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്തില്
മഹത്വമേറിയ ഒരു അവകാശം പ്രാപിക്കേണ്ടതിനു
വേണ്ടി വളര്ച്ച പ്രാപിക്കേണ്ടതിനും യ�ോഗ്യത തെ
ളിയിക്കേണ്ടതിനും ഇന്നേവരെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ
സകല സമര്പ്പിത ജനങ്ങള്ക്കും കഷ്ടപ്പാടുകള് ആവ
ശ്യമാണ്. “എന്നാല് ക്രിസ്തുയേശുവില് ഭക്തിയ�ോ

ടെ ജീവിപ്പാന് മനസ്സുള്ളവര്ക്ക് എല്ലാം ഉപദ്രവം
ഉണ്ടാകും” (2 തിമ�ൊ. 3:12). “ഭക്തികേടും പ്രാപഞ്ചിക
മ�ോഹങ്ങളും വര്ജ്ജിച്ചിട്ട് ഈ [ദുഷ്ട] ല�ോകത്തില്
സുബ�ോധത്തോടും നീതിയ�ോടും ദൈവഭക്തിയ�ോടും
കൂടെ ജീവിക്കണമെന്ന്” നമ്മോടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു
(തീത്തൊ. 2:12; ഗലാ. 1:4). കഷ്ടതയില് വിശ്വസ്ത
തയ�ോടെ ഉറച്ചു നില്ക്കുന്നിടത്തോളം ദൈവജനം
ശക്തരായി വളരുന്നു.
“നാം അനേകം കഷ്ടങ്ങളില് കൂടി ദൈവരാജ്യ
ത്തില് കടക്കേണ്ടതാകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
തുപ�ോലെ, എന്തുക�ൊണ്ടാണ് ഈ കഷ്ടം അനിവാര്യ
മാകുന്നത്. ഈ കഷ്ടങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും എങ്ങനെയാണ്
അഭ്യസിക്കേണ്ടത് എന്നു നമുക്കു പരിശ�ോധിക്കാം.
“ കഷ്ടതയില് പ്രശംസിക്കുക ” എന്നാണ് നമ്മുടെ
വേദവാക്യം നമ്മോടു പറയുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം.
നമുക്കെങ്ങനെ കഷ്ടതയില് പ്രശംസിക്കുവാനാകും?
ഉപദ്രവങ്ങള്, തെറ്റിദ്ധാരണകള്, അപവാദങ്ങള്,
ദുരിതങ്ങള്, ര�ോഗങ്ങള്, ശാരീരികവും മാനസികവും
സാന്മാര്ഗ്ഗികവുമായ അപൂര്ണ്ണതകള് എന്നീ കഷ്ടപ്പാടു
കളില് നമുക്ക് പ്രശംസിക്കുവാന് കഴിയില്ല. എന്നാല്
ഇവയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളായ കൃപയിലുള്ള വളര്ച്ച നമ്മില്
ക്രിസ്താനുരൂപതയുടെ വികാസം വരുത്തുകയും അന
ന്തരം “അത്യന്തം അനവധിയായി തേജസ്സിന്റെ നി
ത്യഘനം” എന്നും “കാണുന്നതിനെ അല്ല കാണാ
ത്തതിനെ ഞങ്ങള് ന�ോക്കി കാണുന്നു” (2 ക�ൊരി.
4:17,18) എന്നും പറയുന്നത് കിട്ടുവാന് ഹേതുവാകു
ന്നു എന്നതും മനസ്സില് പിടിച്ചുക�ൊണ്ടാല് ഇവയില്
ശരിയായി സന്തോഷിക്കുവാനും പ്രശംസിക്കുവാനും
നമുക്കു സാധിക്കും.
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കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയെ വളര്ത്തുന്നു

ശരിയായ രീതിയില് പരിശീലിച്ചാല് കഷ്ടതയ്ക്ക്
ചില അതിമഹത്തരമായ ഫലങ്ങള് നല്കുവാന് കഴി
യുമെന്ന് അറിഞ്ഞുക�ൊണ്ടാണ് നാം കഷ്ടതയില് പ്ര
ശംസിക്കുന്നത് എന്നു നമ്മുടെ വേദഭാഗം പറഞ്ഞു
തരുന്നു. ഒന്നാമതായി അത് നമ്മില് സഹിഷ്ണുത വള
ര്ത്തുന്നതിനാല് നാം കഷ്ടതയില് പ്രശംസിക്കുന്നു.
“പ്രശംസ” എന്നുള്ള ഗ്രീക്ക് പദം 2-ാം വാക്യത്തില്
“സന്തോഷം” എന്നും 11-ാം വാക്യത്തില് “ആനന്ദം”
എന്നും പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വളരെ സന്തോ
ഷിക്കുക, ഉല്ലസിക്കുക, പ്രശംസിക്കുക എന്നൊക്കെ
യാണ് ഇതിനര്ത്ഥം. 3-ാം വാക്യത്തില് സഹിഷ്ണുത
എന്ന പദം സഹനശീലം, സ്ഥിരപരിശ്രമം എന്നാണ്
അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്. അത് ASV ല് “സ്ഥിരത” എന്നും,
റ�ോതര്ഹാമിലും മറ്റുള്ളവയിലും “സഹനശീലം” എന്നും
പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സഹനശീലം
ഒരിക്കലും വിസമ്മതത്തോടെ ആയിരിക്കരുത്. മറിച്ച്
അത് ഉത്സാഹഭരിതവും ആനന്ദഭരിതവുമായ സഹിഷ്ണുത
ആയിരിക്കണം.
സഹിഷ്ണുത ഒരു സാര്വ്വത്രികമായ കൃപാവരമാണ്. മറ്റു
കൃപാവരങ്ങളെ എല്ലാ അവസ്ഥകളിലും വികസിപ്പിച്ച്
നിലനിര്ത്തി പൂര്ണ്ണതയിലെത്തിക്കുവാന് ഇത് കൃത്യ
തയ�ോടെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. നാം “ക്ഷമയ�ോടെ ഫലം
ക�ൊടുക്കുന്നവര്” ആയിരിക്കുന്നു (ലൂക്കൊ. 8:15). നാം
ജയാളികളായിത്തീരണമെങ്കില് “നമുക്കു മുന്പില്
വച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം [നമുക്കുവേണ്ടി കരുതിയിരിക്കുന്ന
ജീവിതഗതി – ഡയഗ്ലോട്ട്] സ്ഥിരതയ�ോടു കൂടെ [ഉത്സാ
ഹഭരിതമായ സഹനശീലം, സ്ഥിരപരിശ്രമം, സ്ഥിരത]
ഓടണം”. ജയത്തിലേക്കു നമ്മെ നയിക്കാന് കഴിയുന്ന
ഒരു മഹത്തായ ഉദാഹരണം യേശു നമുക്കു നല്കിയി
ട്ടുണ്ട് (എബ്രാ. 12:1,2; സങ്കീ. 40:8; യ�ോഹ. 4:34).
സെപ്റ്റംബര് - ഒക്ടോബര് 2019

“ദൈവേഷ്ടം [തികഞ്ഞ സ്നേഹ

ത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തില് എത്തി]
ചെയ്തു വാഗ്ദത്ത നിവര്ത്തി പ്രാ
പിപ്പാന് സഹിഷ്ണുത നിങ്ങള്ക്ക്
ആവശ്യം” (എബ്രാ. 10:36). മറ്റു

കൃപാവരങ്ങളെ വികസിപ്പിക്കുന്ന
തിനും, ശക്തീകരിക്കുന്നതിനും
സ്ഫടികവത്ക്കരിക്കുന്നതിനും
സഹിഷ്ണുത അനിവാര്യമായതി
നാലും അത് കഷ്ടതയാല് ഉളവാ
കുന്നതിനാലും നാം തീര്ച്ചയായും
കഷ്ടതയില് പ്രശംസിക്കേണ്ടതാ
ണ്. നമുക്ക് അപ്പൊസ്തലനായ
പൗല�ൊസിന�ോട് ചേര്ന്ന്
ഇങ്ങനെ പറയാം, “ഞങ്ങളുടെ

സകല കഷ്ടതയിലും സന്തോഷം [സന്തോഷം കരക
വിഞ്ഞൊഴുകുന്നു-ഡയഗ്ലോട്ട്; നമ്മുടെ വേദഭാഗങ്ങള്
പ്രശംസ എന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അതേ
പദം] എനിക്കു കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു” (2 ക�ൊരി. 7:4).

സഹിഷ്ണുതയിലൂടെ (ഉത്സാഹമുള്ള സഹനശീലം)
നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അംഗീകാരം വാങ്ങിച്ചു തരുന്ന
ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാനം കഷ്ടത ആയതിനാല് നാം
കഷ്ടതയിലും പ്രശംസിക്കുന്നു. റ�ോമ. 5:4 ലെ സിദ്ധത
എന്ന പദം അനുഭവം എന്നു KJV ലും, പരിശ�ോധന
എന്നു റ�ോതര്ഹാം വേര്ഷനിലും, അംഗീകാരം എന്നു
ASV ലും, തെളിയിക്കപ്പെട്ട സ്വഭാവം എന്നു New ASV
ലും, അനുമതി എന്നു ഡയഗ്ലോട്ടിലും തര്ജ്ജമ ചെയ്തി
രിക്കുന്നു. ഇതില് അവസാനത്തെ മൂന്ന് തര്ജ്ജമകള്
ശരിയായ ചിന്താശകലം ഉള്ക്കൊള്ളുന്നു. തായറുടെ
ഗ്രീക്ക് – ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു ഈ പദത്തിന് തെളി
യിക്കല്, പരിശ�ോധന, അംഗീകാരം, മഹത്വമുള്ള
സ്വഭാവം, തെളിവ്, ശ്രേഷ്ഠമായ മാതൃക എന്നൊക്കെ
അര്ത്ഥം നല്കുന്നു. ഇവിടെ പരാമര്ശിച്ചിരിക്കുന്ന
തിരുവെഴുത്തുകളില് വിവിധ അര്ത്ഥത്തിലാണ് ഈ
വാക്കിനെ ഉപയ�ോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സഹിഷ്ണുത സിദ്ധതയെയും പ്രത്യാശയെയും
ഉളവാക്കുന്നു.

ദിനംത�ോറും, അതിന്റെ അന്ത്യത്തിലും “ക�ൊള്ളാം”
എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അംഗീകാരം നമുക്ക് തീര്ച്ച
യായും ആവശ്യമാണ്. വിവിധ തരത്തിലുള്ള കഷ്ടതക
ളാല് ഉളവാകുന്ന പരീക്ഷകളില് നാം വിശ്വസ്തരെന്നു
തെളിയിക്കപ്പെട്ടാല് മാത്രമേ നമുക്കത് പ്രാപിക്കാന്
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

കഴിയൂ. വൈഷമ്യങ്ങളില് ഉറച്ചു
നില്ക്കാത്ത പക്ഷം ക്രിസ്തുയേ
ശുവിന്റെ നല്ല ഭടനായി ഒരി
ക്കലും “കഷ്ടം സഹിക്കുവാന്”
സാധിക്കില്ല (2 തിമ�ൊ. 2:3).
നമുക്ക് ഓര�ോരുത്തര്ക്കും പാനം
ചെയ്വാന് നല്ലതായ പാനപാ
ത്രമാണ് നമ്മുടെ സ്വര്ഗ്ഗീയ
പിതാവ് അവന്റെ അനന്തമായ
ജ്ഞാനത്തിലും സ്നേഹത്തിലും
നമുക്ക് പകര്ന്നു നല്കുന്നത്.
അവന്റെ അംഗീകാരം ലഭിക്കണ
മെങ്കില് നാം പരിശ�ോധിക്കപ്പെ
ടേണ്ടതിന്റെയും വിശ്വസ്തരെന്നു
തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്റെയും

ആവശ്യമുണ്ട്.
ഒരുവന് സമര്പ്പണം ചെയ്ത്, കലപ്പയ്ക്കു കൈവച്ചശേ
ഷം പുറക�ോട്ടു തിരിഞ്ഞു ന�ോക്കിയാല് അല്ലെങ്കില്
പിന്തിരിഞ്ഞാല്, അവന് രാജ്യത്തിനു യ�ോഗ്യനല്ല
(ലൂക്കൊ. 9:62; 17:31,32; എബ്രാ. 10:38). ദൈവത്തി
ന്റെ അംഗീകാരം വേണമെങ്കില് നാം മരണത്തോളവും
മരണപര്യന്തവും വിശ്വസ്തരായി നിലനില്ക്കേണം.
“ വിശ്വാസത്തില് സ്ഥിരമുള്ളവരായി അവന�ോട്
എതിര്ത്തു നില്പ്പിന്” (1 പത്രൊ. 5:9) എന്നതിനു
പകരം പ്രതിയ�ോഗിയില് നിന്നും നിരുത്സാഹവും
“വിശ്വാസത്തിന്റെ നല്ലപ�ോര്” ഉപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള
പ്രല�ോഭനങ്ങളും ഉണ്ടാകും.
ക്രിസ്താനുരൂപതയുടെ വികാസത്തിനായി ക്ലേശങ്ങ
ള് നാം ഉത്സാഹത്തോടെ സഹിക്കുന്നു. “അഴിഞ്ഞു

പ�ോകുന്നതും തീയില് ശ�ോധന കഴിക്കുന്നതുമായ
പ�ൊന്നിനെക്കാള് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരി
ശ�ോധന വിലയേറിയത് എന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ
പ്രത്യക്ഷതയില് പുകഴ്ചക്കും തേജസ്സിനും മാനത്തി
നുമായി കാണ്മാന് അങ്ങനെ ഇടവരും” (1 പത്രൊ.

1:7) എന്നതിനാല് അന്ത്യത്തോളം അവയില് സന്തോ
ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതെ, സഹിഷ്ണുത സിദ്ധതയെ
ഉളവാക്കുന്നു.
ദൈവത്തിന്റെ സമര്പ്പിതനായ പൈതല് ദൈവത്തി
ന്റെ അംഗീകാരത്തില് അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട സ്ഥിരമായ
തത്ത്വത്തിലും പടിപടിയായി പുര�ോഗമിച്ചു വരുന്ന
സത്യത്തിലും എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു
മനസ്സിലാക്കാന് തുടങ്ങുമ്പോള് ദൈവത്തിന് അംഗീ
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കാരയ�ോഗ്യമായ ജീവിതഗതി അവന് പിന്തുടരുന്നു.
ഗലാ. 6:7-9 വരെയുള്ള ഭാഗം സമര്പ്പിതന്റെ നടത്തയെ
വ്യക്തമാക്കുന്നു. “വഞ്ചനപ്പെടാതിരിപ്പിന്... ജഡത്തില്

സകല ദൈവമക്കളും കഷ്ടത അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് .
അവയ്ക്കു നടുവിലും ആത്മാവിന്റെയും ദൈവവചനത്തി
ന്റെയും വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയ ഉപയ�ോഗത്താല്
വിതയ്ക്കുന്നവന് ജഡത്തില് നിന്നു നാശം ക�ൊയ്യും. വീഴ്ചകളെ നീക്കി നിര്ത്തി സ്വഭാവത്തിലെ നല്ല ലക്ഷ
ആത്മാവില് വിതയ്ക്കുന്നവന് ആത്മാവില് നിന്നു നി ണങ്ങളെ വളര്ത്തിയെടുക്കുവാന് അവര്ക്കു സാധിച്ചു.
ത്യജീവനെ ക�ൊയ്യും. നന്മ ചെയ്കയില് നാം മടുത്തു തിരുവചനം ഈ ആല�ോചനയെ നമ്മെ ഊന്നി
പ�ോകരുത്. തളര്ന്നു പ�ോകാഞ്ഞാല് [സഹിഷ്ണുത ഊന്നി പഠിപ്പിക്കുന്നു. “കഷ്ടങ്ങളാല് അനുസരണം
യ�ോടെ സഹിച്ചാല്] തക്ക സമയത്തു നാം ക�ൊയ്യും”. പഠിച്ചു തികഞ്ഞവനും” (എബ്രാ. 5:8,9), കരുണയും
ഉത്സാഹത്തോടെ സഹിക്കുന്ന കഷ്ടതകള് നമുക്ക്
വിശ്വസ്തതയും ഉള്ളവനും (എബ്രാ. 2:17,18), സ്വഭാവ
ദൈവത്തിന്റെ അംഗീകാരം ഉറപ്പാക്കുകയും “നിശ്ചയ
ത്തിന്റെ മറ്റെല്ലാ നല്ല ഗുണങ്ങളും ഉള്ളവനും (എബ്രാ.
വും സ്ഥിരവുമായ” അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മഹത്വമേറിയ 2:10; 4:15) പാപമില്ലാത്തവനായ യേശു മാത്രമായി
രുന്നു. അന്തിമമായി ജയം വരിക്കുന്ന (എബ്രാ. 10:36)
പ്രത്യാശയെ നല്കുകയും ചെയ്യുന്നു (എബ്രാ. 6:19).
സ്വഭാവഗുണമായ സഹിഷ്ണുത കഷ്ടതയാല് ഉളവാകുന്നു
ഈ “പ്രത്യാശയ്ക്കോ ഭംഗം വരുന്നില്ല; എന്തെന്നാ
വെന്നു (ദൈവജനങ്ങളിലാണത് വളര്ച്ച പ്രാപിക്കു
ല് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമുക്കു നല്കപ്പെട്ട
ന്നത്) നമ്മുടെ വേദഭാഗം പറയുന്നു. നമ്മുടെ
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാല് [ദൈവത്തിന്റെയും
“ദൈവേഷ്ടം
കര്ത്താവിന്റെ സഹിഷ്ണുതയെക്കുറിച്ചുള്ള
ക്രിസ്തുവിന്റെയും വിശുദ്ധമായ സ്വഭാവം]
ചെയ്തു വാഗ്ദത്തം
വചനം സന്തോഷത്തോടെ കാക്കുന്നവ
നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളില് പകര്ന്നിരിക്കുന്നു
പ്രാപിപ്പാന്
രെ നമ്മുടെ കര്ത്താവ് പ്രശംസിക്കുന്നു
വല്ലോ”. നിത്യമായ ജീവിതത്തിന്റെയും
സഹിഷ്ണുത
നിങ്ങള്ക്ക്
(വെളി. 3:10).
ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വമേറിയ രാജ്യത്തിലെ
ആവശ്യം”
നമുക്ക് കഷ്ടതയിലും പ്രശംസിക്കുവാ
ഓഹരിയുടെയും പ്രത്യാശയാല് പ്രച�ോ
എബ്രായര് 10:36
നും വലിയ അളവില് സന്തോഷിക്കുവാ
ദിതരായവര് തങ്ങള് സഹിക്കേണ്ടതായ
നും പഠിക്കാം. കൂടാതെ അതിലൂടെ ദൈവം
ശിക്ഷണം, പരിശ�ോധനകള്, കഷ്ടതകള്
ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗുണപാഠവും ഗ്രഹിക്കാം.
എന്നിവയില് ലജ്ജിക്കാതെ പ്രശംസിക്കയും
എന്തെന്നാല് അവനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവര്ക്കും
അവനുവേണ്ടി സഹിക്കാന് യ�ോഗ്യരെന്ന് എണ്ണി
നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നതായ “സകലത്തി
യിരിക്കയാല് അവയില് ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ന്റെയും” ഒരു ഭാഗമായി ദൈവം ഉറപ്പു നല്കുന്നതാ
അപ്പൊസ്തലനായ യാക്കോബ് നമ്മെ ഇങ്ങനെ
ണ് കഷ്ടതകള്. ക്രിസ്താനുരൂപത എന്നതാണ് ആ
ഉപദേശിക്കുന്നു (1:2-4): “എന്റെ സഹ�ോദരന്മാരെ,
നിങ്ങള് വിവിധ പരീക്ഷകളില് [നമ്മുടെ വികാസത്തി നന്മ എന്നവന് വിശദമാക്കുന്നു (റ�ോമ. 8:28,29).
നു വേണ്ടി ദൈവത്തിങ്കല് നിന്നുള്ള പ്രീതിയുടെയും കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയെ ഉളവാക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ്
അവസരങ്ങളുടെയും തെളിവായ വിവിധ പരിശ�ോധ നാം കഷ്ടതയിലും സന്തോഷിക്കുന്നു; ഇത്തരം നല്ല
നകളും പരീക്ഷകളും] അകപ്പെടുമ്പോള് നിങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തിക്കുള്ള സ്ഥിര�ോത്സാഹത്തിനു ദൈവത്തി
വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശ�ോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു ന്റെ അംഗീകാരം എന്ന ബഹുമതി ലഭിക്കുകയും
എന്നറിഞ്ഞ് അത് അശേഷം സന്തോഷം എന്ന് ആ അംഗീകാരം തിരിച്ചറിയുമ്പോള് ആത്യന്തിക
എണ്ണുവിന്. എന്നാല് നിങ്ങള് ഒന്നിലും കുറവില്ലാതെ വിജയമെന്ന പ്രത്യാശ ഹൃദയത്തില് നിറയുകയും
തികഞ്ഞവരും സമ്പൂര്ണ്ണരും അകേണ്ടതിനു സ്ഥിര ചെയ്യുന്നു.
ഈ വിജയം ക്രിസ്തുയേശുവിലൂടെ ദൈവത്താല്
തയ്ക്കു തികഞ്ഞ പ്രവര്ത്തി ഉണ്ടാകട്ടെ”.
നമുക്കു നല്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രഥമ
ഫലമായ ദൈവീക സ്നേഹത്താല് ഹൃദയം നിറച്ചിരി
വിശ്വാസത്തിന്റെ ജയഘ�ോഷം
ക്കുന്നവര്ക്ക് സന്തോഷത്തോടെ നല്കുവാന് ദൈവം
എബ്രായര് 11:1
ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതാകയാല് ഇത�ൊരു വ്യര്ത്ഥമായ
വിശ്വാസം എന്നത�ോ, ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പും
പ്രത്യാശയല്ല.
കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവും ആകുന്നു.
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“അരിയേലിനു വരുന്ന നാശം”
“WOE TO ARIEL”

“അയ്യോ, അരിയേലേ, അരീയേലേ! ദാവീദ് പാളയമിറങ്ങിയിരുന്ന നഗരമേ! ആണ്ടോടു ആണ്ടു കൂട്ടുവിന്;
ഉത്സവങ്ങള് മുറയ്ക്കു വന്നു ക�ൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. എന്നാല് ഞാന് അരിയേലിനെ ഞെരുക്കും; ദുഃഖവും വിലാപവും
ഉണ്ടാകും; അതു എനിക്കു അരിയേലായിത്തന്നെ ഇരിക്കും. ഞാന് നിനക്കു വിര�ോധമായി ചുറ്റും പാളയമിറ
ങ്ങി വാടക�ോരി നിന്നെ നിര�ോധിക്കുകയും നിന്റെ നേരെ ക�ൊത്തളം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോള് നീ
താണു, നിലത്തു നിന്നു സംസാരിക്കും; നിന്റെ വാക്കു പ�ൊടിയില് നിന്നു പതുക്കെ വരും; വെളിച്ചപ്പാടന്റേ
തുപ�ോലെ നിന്റെ ഒച്ച നിലത്തുനിന്നു വരും; നിന്റെ വാക്കു പ�ൊടിയില് നിന്നു ചിലെക്കും. നിന്റെ ശത്രുക്ക
ളുടെ സംഘം നേരിയ പ�ൊടി പ�ോലെയും നിഷ്കണ്ടകന്മാരുടെ കൂട്ടം, പാറിപ്പോകുന്ന പതിര് പ�ോലെയും
ഇരിക്കും; അതു ഒരു ക്ഷണമാത്രക�ൊണ്ടു പെട്ടെന്നു സംഭവിക്കും. ഇടിമുഴക്കത്തോടും ഭൂകമ്പത്തോടും മഹാ
നാദത്തോടും കൂടെ ചുഴലിക്കാറ്റും ക�ൊടുങ്കാറ്റും ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിജ്വാലയുമായി അതു സൈന്യങ്ങളുടെ
യഹ�ോവയാല് സന്ദര്ശിക്കപ്പെടും. അരിയേലിന്റെ നേരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സകല ജാതികളുടെയും കൂട്ടം
അതിനും അതിന്റെ ക�ോട്ടക്കും നേരെ യുദ്ധം ചെയ്തു അതിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഏവരും തന്നെ, ഒരു സ്വപ്നം
പ�ോലെ, ഒരു രാത്രി ദര്ശനംപ�ോലെ ആകും. വിശന്നിരിക്കുന്നവന് താന് ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്നു സ്വപ്നം കണ്ടി
ട്ടു ഉണരുമ്പോള് വിശന്നിരിക്കുന്നതുപ�ോലെയും ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നവന് താന് പാനം ചെയ്യുന്നു എന്നു സ്വപ്നം
കണ്ടിട്ടു ഉണരുമ്പോള് ക്ഷീണിച്ചും ദാഹിച്ചും ഇരിക്കുന്നതുപ�ോലെയും സീയ�ോന് പര്വ്വതത്തോടു യുദ്ധം
ചെയ്യുന്ന സകല ജാതികളുടെയും കൂട്ടം ഇരിക്കും” (യെശ. 29:1-8).

1961 എന്ന സംഖ്യയെ തലകീഴായി ശ്രദ്ധിച്ചു ന�ോ

ക്കിയാൽ, അതേ സംഖ്യ തന്നെയാണ് വരുന്നതെന്നു
കാണാം. ഇത് അടുത്ത കാലത്തെ ല�ോകത്തിന്റെ അവ
സ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എന്തുക�ൊണ്ടെന്നാൽ,
ഇപ്പോഴത്തെ ല�ോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ ശരിയായ
രീതിയിലാണ�ോ അത�ോ തലകീഴായി ആണ�ോ
എന്ന് അനേകരും ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ
സാമൂഹികം, രാഷ്ട്രീയം, സാമ്പത്തികം, മതപരം തുടങ്ങി
പല വിഷയങ്ങളിലും അവ തലകീഴായി കിടക്കുന്നു.
ഇത് എന്തുക�ൊണ്ടെന്നാൽ “യഹ�ോവ ഭൂമിയെ [ഇപ്പോ

ഴത്തെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥ] നിര്ജ്ജനവും ശൂന്യവു
മാക്കി കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്ന” “യഹ�ോവ പ്രതികാരം
നടത്തുന്ന ദിവസമായ” യഹ�ോവയുടെ ക�ോപനാളിലാ

ണ് നാം ഇപ്പോള് (യെശ. 34:8) എന്നതുക�ൊണ്ടാണ്.
യെശ. 24:1 ലെ സന്ദർഭം പരിശ�ോധിക്കുക.
“ യഹ�ോവ ഭൂമിയെ നിർജ്ജനവും ശൂന്യവുമാക്കി

കീഴ്മേൽ മറിക്കുകയും അതിലെ നിവാസികളെ ചിത
റിക്കുകയും ചെയ്യും”. യഹ�ോവ മാത്രമല്ല കാര്യങ്ങളെ

കീഴ്മേല് മറിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ല�ോകത്തോട്
ഒരുമയിലിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചു ഭരണാ
ധികാരികൾ ഇതേകാര്യം മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ
രീതിയിൽ നിർവ്വഹിക്കുന്നു. യെശ. 29 ല് അരിയേല്
എന്ന നാമത്തിൽ “കൈസ്തവല�ോകത്തെയും” “അത്ഭു
തപ്രവർത്തിയെയും” (ക�ൊയ്ത്തിൻ വേലയേയും, വ്യ
വസ്ഥാകാലത്തിന്റെ മാറ്റത്തിൽ പിൻവരുന്ന സവി
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

ശേഷതകളെയും പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ നടുവിൽ
ദൈവം നിർവ്വഹിക്കുവാൻ പ�ോകുന്ന സാത്താന്യ
സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നിഷ്ക്കാസനത്തെയും) കുറിച്ച് പറ
ഞ്ഞതിനു ശേഷം ദൈവം ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു
(വാക്യം 15) : “തങ്ങളുടെ ആല�ോചനയെ യഹ�ോവയ്ക്കു
മറച്ചു വയ്ക്കുവാന് ന�ോക്കുകയും [അവർക്കു തങ്ങളുടെ
കപടമുള്ള പദ്ധതികളും, ഗൂഢാല�ോചനകളും, ദുഷിച്ച
ഉപായങ്ങളും മറച്ചു വച്ച് മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനാകും,
എന്നാല് ദൈവത്തെ വഞ്ചിക്കാനാവില്ല] തങ്ങളുടെ
പ്രവർത്തികളെ [പാപത്തിന്റെയും സ്വാർത്ഥതയുടെ
യും പ്രവർത്തികളെ] അന്ധകാരത്തിൽ ചെയ്കയും :

ഞങ്ങളെ ആർ കാണുന്നു? ഞങ്ങളെ ആർ അറിയുന്നു
എന്നു പറകയും ചെയ്യുന്നവർക്കു അയ്യോ കഷ്ടം!”
“രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന” “ദൈവത്തിന്റെ “ദൃഷ്ടി
മനുഷ്യന്റെ വഴികളിന്മേലിരിക്കുന്നു. അവന്റെ നട
പ്പൊക്കെയും അവൻ കാണുന്നു. ദുഷ്പ്രവര്ത്തിക്കാര്ക്ക്
ഒളിച്ചുക�ൊള്ളേണ്ടതിനു അവിടെ ഇരുട്ടുമില്ല അന്ധ
തമസ്സുമില്ല” (മത്താ. 6:4,6,18: ഇയ്യോ. 34:21,22).
“അവർ ഗൂഢമായി ചെയ്യുന്നത് പറവാന് പ�ോലും
ലജ്ജയാകുന്നു”. എന്നാല് “മൂടി വച്ചത് ഒന്നും വെളിച്ച
ത്തു വരാതെയും ഗൂഢമായത് ഒന്നും അറിയാതെയും
ഇരിക്കയില്ല. ആകയാല് നിങ്ങൾ ഇരുട്ടത്തു പറഞ്ഞ
ത് എല്ലാം വെളിച്ചത്തു കേൾക്കും; അറകളില് വച്ച്
ചെവിയില് മന്ത്രിച്ചത് പുരമുകളിൽ ഘ�ോഷിക്കും”
(എഫെ. 5:12; ലൂക്കൊ. 12:2,3; 1 ക�ൊരി. 4:5).
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പറൂസിയ വാല്യം 3, p 21-22 ല് നിന്ന് ഞങ്ങൾ
ഉദ്ധരിച്ചുക�ൊള്ളട്ടെ: “ഞാൻ ഭൂതലത്തെ ദ�ോഷം നിമി

ത്തവും ദുഷ്ടന്മാരെ അവരുടെ അകൃത്യം നിമിത്തവും
സന്ദർശിക്കും; അഹങ്കാരികളുടെ ഗർവ്വത്തെ ഞാൻ
ഇല്ലാതെയാക്കും; ഉഗ്രന്മാരുടെ നിഗളത്തെ ഞാൻ
താഴ്ത്തും. ഞാൻ ഒരു പുരുഷനെ തങ്കത്തെക്കാളും ഒരു
മനുഷ്യനെ ഓഫീര് തങ്കത്തെക്കാളും ദുര്ലഭമാക്കും.
അങ്ങനെ ഞാൻ ആകാശത്തെ നടുങ്ങുമാറാക്കും;
സൈന്യങ്ങളുടെ യഹ�ോവയുടെ ക്രോധത്തിലും
അവന്റെ ഉഗ്രക�ോപത്തിന്റെ നാളിലും ഭൂമി അതിന്റെ
സ്ഥാനത്തുനിന്നു ഇളകിപ്പോകും”. (യെശ. 13:11-13
നെ വെളി. 16:14; എബ്രാ. 12:26-29 എന്നിവയ�ോടു
താരതമ്യപ്പെടുത്തുക). "ഞാൻ ന്യായത്തെ അളവു

ചരടും നീതിയെ തൂക്കുകട്ടയും ആക്കിവയ്ക്കും; കന്മഴ
വ്യാജശരണത്തെ നീക്കിക്കളയും; വെള്ളം ഒളിപ്പി
ടത്തെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടു പ�ോകും” (യെശ. 28:17).

ബാബില�ോണിനെക്കുറിച്ചുള്ള യെശയ്യാവിലെയും,
യിരെമ്യാവിലെയും, ദാനിയേലിലെയും വിവിധങ്ങളായ
പ്രവചനങ്ങളും അവയിൽ കുറിക്കുന്ന ബാബില�ോണി
ന്റെ നാശവും പൂർണ്ണമായി പ�ൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
വെങ്കിലും അവ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വലിയ പട്ടണ
ത്തെക്കുറിച്ചു (നാമധേയ സഭ)
തന്നെയാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്.
പുരാതനമായ ബാബില�ോണ്
പട്ടണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചന
ത്തിന്റെ തികച്ചും പരിമിതമായ
ഒരു പൂര്ത്തീകരണം മാത്രമെ ഈ
പ്രവചനങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ
കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു എന്നതും അക്ഷ
രാർത്ഥത്തിലെ ബാബില�ോണി
ന്റെ നാശത്തിനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു
ശേഷം ഈ നാശത്തെക്കുറിച്ച്
എഴുതി എന്നതുക�ൊണ്ടും ഈ
സകല പ്രവാചകന്മാരും പുരാതന
ബാബില�ോണിനെ ഉദാഹരണമാ
ക്കി നൽകിയിരിക്കുന്ന പരാമർശ
ങ്ങൾ മറ്റെന്തിനെയ�ോ ആയിരുന്നു
ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് എന്നത് വ്യക്ത
മാണ്. യെശയ്യാ പ്രവചനത്തിലും
യിരെമ്യാ പ്രവചനത്തിലും അവത
രിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഈ
അക്ഷരാര്ത്ഥ നഗരത്തിനു വരുന്ന വീഴ്ച പ്രതീകാത്മക
ശൈലിയില് വെളിപ്പാടുകാരന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതും
(വെളി. അദ്ധ്യായങ്ങള് 17, 18) മറ്റു പ്രവാചകന്മാര്
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പരാമര്ശിക്കുന്നതായ മഹാനഗരത്തിന്റെ വീഴ്ചയ�ോടും
അതിന്റെ സവിശേഷതകള�ോടും ഒക്കുന്നവയാണ്.
മുന്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപ�ോലെ ഇന്നു ക്രൈസ്തവല�ോകം
എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നതെന്താണ�ോ അത് ബാബി
ല�ോണിന്റെ പ�ൊരുളാണ്. അതായത് ബാബില�ോ
ണിനു നേരെ അതായത് ക്രൈസ്തവ ല�ോകത്തിനു
നേരെ പ്രവാചകന്മാര് ഉയര്ത്തുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകളും
പ്രവചനങ്ങളും ഇന്നത്തെ തലമുറയില് ആഴമേറിയ
താത്പര്യം ഉണര്ത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇവയെ
മനസ്സിലാക്കുവാന് മനുഷ്യര് ബുദ്ധിമാന്മാരാണ�ോ!
ഏദ�ോം, എഫ്രയിം, അരിയേല് എന്നിങ്ങനെ പല
പേരുകളും ക്രൈസ്തവ ല�ോകത്തെ കാണിക്കുവാന് തി
രുവെഴുത്തുകളില് ഉപയ�ോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് തന്നെയും,
ബാബില�ോണ് എന്ന ഈ പദമാണ് സാധാരണയായി
ഉപയ�ോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പദത്തിന്റെ അര്ത്ഥമായ
“കലക്കം” എന്ന പദം ഇതിനു വിശേഷാല് യ�ോജിക്കു
ന്നതാണ്. അത്രയുമല്ല അപ്പൊസ്തലനായ പൗല�ൊസ്
ഒരു നാമഥേയ ആത്മീയ യിസ്രായേലും നാമഥേയ
ജഡീയ യിസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യ സ്വഭാവം
എടുത്തു കാണിക്കുന്നു (1 ക�ൊരി. 10:18; ഗലാ. 6:16;
റ�ോമ. 9:8); കൂടാതെ അപ്രകാരം തന്നെ ഒരു നാമഥേയ
ആത്മീയ സീയ�ോനും നാമഥേയ
ജഡീയ സീയ�ോനും ഉണ്ട് (യെശ.
33:14; ആമ�ൊ. 6:1).
ഇനി യെശ. 29:1-8 വരെയുള്ള
ഓര�ോ വാക്യങ്ങളും ധ്യാനിച്ചുക�ൊ
ണ്ട് നമുക്ക് പരിചിന്തനം ചെയ്യാം.
ഈ വേദഭാഗത്തില് നാമധേയ
ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കു വരുവാന്
പ�ോകുന്ന ദുരിതത്തെ ചിത്രീകരി
ക്കുന്നു, അതിന്റെ ആവശ്യകതയേ
യും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ
പിന്നീട് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ
യെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. “അയ്യോ

അരിയേലേ, അരിയേലേ ദാവീദ്
പാളയമിറങ്ങിയിരുന്ന നഗരമേ!
ആണ്ടോട് ആണ്ടു കൂട്ടുവിന്; ഉത്സ
വങ്ങള് മുറയ്ക്കു വന്നു ക�ൊണ്ടിരി
ക്കട്ടെ” (വാക്യം 1). യെരുശലേം

ദാവീദിന്റെ പട്ടണമായിരുന്നു.
യെരുശലേമിനെ ചില ഭാഗങ്ങ
ളില് നാമധേയ ക്രൈസ്തവ സഭയെ ചിത്രീകരിക്കുവാന്
ഉപയ�ോഗിച്ചിരിക്കുന്നതുപ�ോലെ ഈ ഭാഗത്ത് അരി
യേലിനെയും 8-ാം വാക്യത്തില് സീയ�ോനെയും ഇതേ
സെപ്റ്റംബര് - ഒക്ടോബര് 2019

കാര്യം (നാമധേയ ക്രൈസ്തവ സഭ) ചിത്രീകരിക്കുവാന്
ഉപയ�ോഗിക്കുന്നു. നാമഥേയ ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കു വരുവാന്
പ�ോകുന്ന നാശം, വിപത്ത്, കഷ്ടത തുടങ്ങിയവയെ പ്ര
വാചകന് ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ
യഥാര്ത്ഥ സമര്പ്പിത മക്കളായ യുവവീരന്മാരും എപ്പിഫ
നി പാളയ സമര്പ്പിതരും തങ്ങളുടെ സമര്പ്പണ നേര്ച്ച
കള് പൂര്ത്തീകരിക്കേണ്ടതാകയാല് കുറച്ച് വര്ഷങ്ങള്
കൂടി അവളുടെ നിലനില്പ് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പ�ോകുവാന്
ദൈവം അവളെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തോടുള്ള
പൂര്ണ്ണ ഭക്തിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗമാണ് അവന്റെ
യഥാര്ത്ഥ സമര്പ്പിതമക്കള് തങ്ങളെതന്നെ നാമധേയ
സംവിധാനങ്ങളില് നിന്നും വേര്തിരിക്കുക എന്നത്,
അതായത് ബ�ോബില�ോണില് നിന്നും പുറത്തു വരിക
എന്നത് (2 ക�ൊരി. 6:14-18; വെളി. 18:4).
“പിന്നെയും” യഹ�ോവ പറയുന്നു, “ഞാന് അരിയേ
ലിനെ ഞെരുക്കും; ദുഃഖവും വിലാപവും ഉണ്ടാകും”
(യെശ. 29:2). അവന് അരിയേലിനെ അതായത്
നാമഥേയ സഭയെ ഞെരുക്കുമെങ്കില് തന്നെയും
അവളില് ഉള്ള അനേകരും അവന്റെ പ്രിയമക്കള്
ആയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഓര്ക്കും. അവരെ അവളുടെ
ബന്ധനത്തില് നിന്നും ല�ോകസാദൃശ്യത്തില് നിന്നും
ഉണര്ത്തുകയും സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാ
ണ് ഈ കഷ്ടത്തിന്റെ യഥാര്ത്ഥ ഉദ്ദേശ്യം. ദൈവം
തനിക്കുള്ളവയെ ഓര്ക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത നിരവധി തി
രുവെഴുത്തുകള് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ
ഈ വാക്യത്തിന്റെ പിന്നീട് വരുന്ന ഭാഗത്തും നമുക്കത്
കാണാം – “അത് [ഞാന് അതിനെ ഞെരുക്കിയാ

ലും] എനിക്ക് അരിയേലായിത്തന്നെ [യഥാര്ത്ഥ
യെറുശലേം അഥവാ സീയ�ോന്] ഇരിക്കും”. അവന്റെ

സ്വന്തം മക്കള് ഇപ്പോള് ശിക്ഷാവിധി കല്പ്പിക്ക
പ്പെട്ട സംവിധാനത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിലാണെങ്കി
ല് തന്നെയും അവര് അവനു പ്രിയപ്പെട്ടവര്ത്തന്നെ;
“അവന് അവരെ രക്ഷിക്കും”. അനേകരും “തീയിലൂടെ”
എന്നതുപ�ോലെ രക്ഷിക്കപ്പെടും. അതായത് “മഹാക
ഷ്ടകാലത്തില്” രക്ഷിക്കപ്പെടും (1 ക�ൊരി. 3:13-15;
വെളി. 7:13,14).
ല�ോകത്തില് നിന്നും വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെടാതെ
അരിയേല് തന്റെ മക്കളായി സ്വീകരിച്ച അനേക
രില് നിന്നും യഥാര്ത്ഥ അരിയേലിനെ അതായത്
യെരുശലേമിനെ അഥവാ സീയ�ോനെ വേര്തിരിക്കു
ന്നതിനാവശ്യമായ അവളുടെ നശീകരണത്തെയാണ്
ദൈവം ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. ഇവളില് ഇപ്രകാരം
ല�ോകത്തില് നിന്നും വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെടാത്തവര്
അനേകം പേര് ഉള്ളതിനാലാണ് ചില സന്ദര്ഭങ്ങളി
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

ല് ബാബില�ോണ് അഥവാ കലക്കം എന്ന് അവളെ
നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. “ഞാന് നിനക്കു വി
ര�ോധമായി [ജല്പനം ചെയ്യുന്നവളേ – Young] ചുറ്റും

പാളയമിറങ്ങി വാടക�ോരി നിന്നെ നിര�ോധിക്കയും
നിന്റെ നേരെ ക�ൊത്തളം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.
അപ്പോള് നീ താണു നിലത്തു നിന്നു സംസാരിക്കും;
നിന്റെ വാക്ക് പ�ൊടിയില് നിന്നു പതുക്കെ വരും;
വെളിച്ചപ്പാടിന്റേതു പ�ോലെ നിന്റെ ഒച്ച നിലത്തുനിന്നു
വരും; നിന്റെ വാക്കു പ�ൊടിയില് നിന്നു ചിലയ്ക്കും”

(യെശ. 29:3,4).
നാമഥേയ സഭയുടെ അഹങ്കാരം ഇപ്പോള് താഴ്ത്തപ്പെട്ടി
രിക്കുന്നു. ഒരിക്കല് അവര് അവളുടെ ഉപദേശങ്ങളായ നി
ത്യദണ്ഡനത്തെയും, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്ത ശിശുക്കളുടെ
നരകശിക്ഷയെയും കുറിച്ച് ഉച്ചത്തിലും ധൈര്യസമേതവും
പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ഇപ്പോള് അവളുടെ ശബ്ദം താ
ഴ്ന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് അവളുടെ എഴുത്തുകളിലൂടെയ�ോ അഥവാ
ദേവാലയത്തിലെ പ്രസംഗപീഠത്തിലൂടെയ�ോ മാത്രമേ ഇവ
മന്ത്രിക്കുന്നുള്ളു. അവളെന്താണ�ോ തന്റെ വിജയമെന്ന്
കണക്കാക്കിയത് – അത് അവളുടെ സമ്പത്തും അംഗ
ങ്ങളും ആകുന്നു – അവയാല് അവള് ചീര്ത്തിരിക്കുന്നു.
ല�ോകമയത്വം അവളുടെ ഹൃദയത്തില് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് അവളെ ഞെരുക്കുന്നു. കര്ത്താവ്
അവള്ക്കെതിരെ പാളയമിറങ്ങിയെന്നും അവള് മനസ്സി
ലാക്കും. തദനുസരണമായി സീയ�ോനു കഷ്ടം. അപ്രകാരം
അവന് അവളുടെ അഹങ്കാരത്തെ ഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്ത്തി
ക�ൊണ്ടുവരികയും അവള് താഴ്ത്തപ്പെടുകയും പ�ൊടിയില്
നിന്നു കര്ത്താവിന�ോടു നിലവിളിക്കുകയും ചെയ്യും (PT’
77, p. 73).

കഷ്ടകാലം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു

“നിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ സംഘം നേരിയ പ�ൊടി
പ�ോലെയും നിഷ്കണ്ടകന്മാരുടെ [സ്വേച്ഛാധിപതികള്,
Leeser] കൂട്ടം പാറിപ്പോകുന്ന പതിര് പ�ോലെയും

ഇരിക്കും; അത് ഒരു ക്ഷണമാത്രക�ൊണ്ട് പെട്ടെന്ന്
സംഭവിക്കും” (യെശ. 29:5, Leeser). അവളുടെ എണ്ണ

ത്തില് ഏറെയും വരുന്ന ഈ ല�ോകത്തിന്റെ മക്കളായ
അഥവാ വീണ്ടും ജനിക്കാത്തവരായ സ്വന്തമല്ലാത്ത
മക്കളുടെ കൂട്ടങ്ങളാണ് നാമഥേയ സീയ�ോന്റെ വിപ
ത്തിനുള്ള മൂലകാരണം. എന്നാല് അവള് ഇതിനെ
തന്റെ ശക്തിയും ബലവുമായി കാണുന്നു. അവരുടെ
ഈ ല�ോകത്തിലെ സ്ഥാനം, സമ്പത്ത്, സ്വാധീനം
എന്നിവയില് അവള് ആശ്രയിക്കുകയും അങ്ങനെ
അവള് ചീര്ക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
“ഇടിമുഴക്കത്തോടും ഭൂകമ്പത്തോടും മഹാനാദ

ത്തോടും ചുഴലിക്കാറ്റും ക�ൊടുങ്കാറ്റും ദഹിപ്പിക്കുന്ന
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അഗ്നിജ്വാലയുമായി അതു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹ�ോ
വയാല് സന്ദര്ശിക്കപ്പെടും” (യെശ. 29:6). ഇപ്പോള്

നാമധേയ സീയ�ോനെ ബലാല്ക്കാരേണ തകര്ക്കുന്ന
കഷ്ടകാലത്തിന്റെ മഹാചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റിനെയാണ്
ഈ പ്രതീകങ്ങള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇടിമുഴക്കവും
നാദവും കാണിക്കുന്നത് വിവാദങ്ങളെയാണ്. നാമധേയ
സഭയുടെ നടുവില് നിന്നും അവിശ്വാസം സൂക്ഷ്മമായ
തരത്തില് മുളച്ചുവരുന്നത് കാണുവാന് നമുക്ക് സാധി
ക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ലക്ഷണമാണ്
നമ്മുടെ കര്ത്താവായ ക്രിസ്തു നല്കിയ മറുവിലയുടെ
നിഷേധം. ദൈവീക സത്യത്തി
ന്റെ യഥാര്ത്ഥ അടിസ്ഥാനത്തി
ല് പ്രഹരമേല്പ്പിക്കുന്നതായ
ഈ തെറ്റ് നാമധേയ സഭകളില്
പ്രമുഖമായവയില് ചിലത് വ്യ
ക്തമായി ഉദ�്ഘോഷിക്കുകയും
പല സഭകളും അവയുടെ മാര്ഗ്ഗദ
ര്ശനത്തെ പിന്തുടരുകയും ചെ
യ്യുന്നു.സംശയത്തിന്റെയും അവി
ശ്വാസത്തിന്റെയും പ�ൊതുവും
വ്യാപകവുമായ അത്മാവില്
ഇരിക്കുന്നതിനാല് അവരുടെ
പ്രത്യാശയ്ക്ക് അനുസരണമായി
കൃത്യമായി ന്യായംപറയാന്
ആര്ക്കും കഴിയാതെ വരികയും
ഇവയെല്ലാം തിരുവെഴുത്തിന്റെ
അടിസ്ഥാനമില്ലാതെയാണ്
ഉപദേശിച്ചിരുന്നതെന്നും മന
സ്സിലാകും.
മുമ്പെങ്ങും യുക്തിയുടെ പരിശ�ോധനക്കായി ക�ൊണ്ടു
വരപ്പെട്ട് ച�ോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതിരുന്ന തിരുവെഴുത്തു
കളുടെ ശരിയായ ധാരണയില് അല്ലാത്ത സഭയുടെ
ഉപദേശങ്ങളും തത്വങ്ങളും സ്പഷ്ടമായ അവിശ്വാസത്തിനു
കാരണമായിത്തീരുകയും നാമധേയ സംവിധാനങ്ങള്
അവയുടെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങള്
വേഗത്തില് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് മനുഷ്യര് അന്ധവി
ശ്വാസത്തിന്റെ നുകത്തിന് കീഴിലേക്ക് എറിയപ്പെടുകയും
അങ്ങനെ ദൈവവചനത്തെ പരിശ�ോധിക്കുന്നതില്
പരാജയപ്പെടുക വഴിയായി സത്യം തിരിച്ചറിയാത്ത
നിലയിലായിത്തീരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ചുഴലി
ക്കാറ്റും ക�ൊടുങ്കാറ്റും ഇതിനെ തകര്ക്കുകയും നാമധേയ
സഭയിലെ സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ ബാധിക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന ഇതിന്റെ പൂര്ണ്ണമായ ശിഥിലീകരണത്തെയാ
ണ് ഇവിടെ “ഭൂകമ്പം” എന്ന് ഉചിതമായി ചിത്രീകരി
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ച്ചിരിക്കുന്നത്. “ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിജ്വാല” എന്നാല്
ഇത്തരം തെറ്റായ സംവിധാനങ്ങളെ അന്ത്യത്തില്
ഇല്ലാതാക്കുന്നതായ നശീകരണത്തെ കൃത്യമായി കാ
ണിക്കുന്നതിനുള്ള അടയാളമാണ്.
ഈ ഭയങ്കരമായ ചുഴലിക്കാറ്റിനാല് ആദരണീയത
ക്കോ സാമൂഹികമ�ോ സാമ്പത്തികമ�ോ ആയ താത്പ
ര്യങ്ങള്ക്കു വേണ്ടിയ�ോ നാമധേയ സഭയില് എത്തിയി
രിക്കുന്ന ശത്രുക്കള് അഥവാ ലൗകീകരുടെ കൂട്ടം യെശ.
29:5 ല് കാണിക്കുന്നതുപ�ോലെ പ�ൊടിപ�ോലെ ചിത
റിപ്പോകും. “നിഷ്കണ്ടകന്മാരുടെ കൂട്ടം [സ്വേച്ഛാധിപതി
കള് അതായത് നേതാക്കന്മാര്,
പുര�ോഹിതന്മാര്, ഭരണകര്ത്താ
ക്കള് അല്ലെങ്കില് പൗര�ോഹി
ത്യം] പാറിപ്പോകുന്ന പതിര്പ്പോ
ലെ ഇരിക്കും”. അനേകം പേര്
പ്രശസ്തിക്കും, സുഖസൗകര്യ
ത്തിനും, പണത്തിനും, ആദര
ണീയതകള്ക്കും വേണ്ടിയാണ്
നാമധേയ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷയി
ല് കയറുന്നത്. അങ്ങനെ അവര്
ദൈവത്തിന്റെ കാര്യക്രമങ്ങളില്
കൈകടത്തുകയും ഭയത്തിന്റെ
ബന്ധനത്തെ ശക്തീകരിക്കുക
യും ചിന്തകള്ക്ക് വിലങ്ങിടുക
യും കൃപയിലും ജ്ഞാനത്തിലും
വളരുന്നത് മന്ദഗതിയിലാക്കു
കയും ചെയ്യുന്നു. അത�ോട�ൊപ്പം
അവര് ആദായത്തെ നിര്ബന്ധി
ച്ചു വാങ്ങുകയും ആര്ത്തിയ�ോടെ
വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാല് ഈ സംവിധാനം
ജനപ്രീതിയും സാമ്പത്തികലാഭവും നഷ്ടപ്പെട്ട് നിന്നു
പ�ോകുമ്പോള് ഇവര് പതിര്പ്പോലെ പാറിപ്പോകും.
പ്രവാചകന് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നതുപ�ോലെ പൗര�ോ
ഹിത്യങ്ങളില് പലതിനും പലതും സംഭവിക്കുമ്പോഴും
ഇതിനിടയിലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാര്ത്ഥ ശിക്ഷ്യ
ന്മാരായ സാധാരണ ജനങ്ങള് നിലനില്ക്കുമെന്ന്
അറിയുന്നതില് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം.
ക�ൊയ്ത്തിന്റെയും വേര്തിരിക്കലിന്റെയും ഈ നാളില്
കര്ത്താവിന്റെ കൃത്യതയാര്ന്ന പതിര്പ്പാറ്റുന്ന ഉപക
രണങ്ങളാല് ധാന്യമണികളില് നിന്നും പതിരിനെ
വേര്തിരിക്കുമ്പോള് ദൈവത്തിന്റെ യഥാര്ത്ഥ മക്കള
ല്ലാത്തവര് തീക്ഷ്ണമായ ചുഴലിക്കാറ്റില്പ്പെട്ട് മാറ്റപ്പെടും.
ഈ പതിരും പ�ൊടിയും കര്ത്താവിന്റെ ശിക്ഷണത്തില്
നിന്നും വേഗത്തില് മാറ്റപ്പെടുകയും അവര് അകന്നു
സെപ്റ്റംബര് - ഒക്ടോബര് 2019

പ�ോന്നതായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റപ്പെ
ടാതെ വിനയവും താഴ്മയും ഉള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക്
അവര് ക�ൊണ്ടുവരപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

ക�ോട്ടയും ദുര്ഗ്ഗവും ആയ ബൈബിള്

“അരിയേലിന്റെ നേരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സകല ജാ

തികളുടെയും കൂട്ടം അതിനും അതിന്റെ ക�ോട്ടയ്ക്കും നേരെ
യുദ്ധം ചെയ്തു അതിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഏവരും തന്നെ,
ഒരു സ്വപ്നം പ�ോലെ, ഒരു രാത്രി ദര്ശനം പ�ോലെ ആകും.
വിശന്നിരിക്കുന്നവന് താന് ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്നു സ്വപ്നം
കണ്ടിട്ടു ഉണരുമ്പോള് വിശന്നിരിക്കുന്നതു പ�ോലെയും ദാ
ഹിച്ചിരിക്കുന്നവന് താന് പാനം ചെയ്യുന്നു എന്നു സ്വപ്നം
കണ്ടിട്ടു ഉണരുമ്പോള് ക്ഷീണിച്ചും ദാഹിച്ചും ഇരിക്കുന്നതു
പ�ോലെയും സീയ�ോന് പര്വ്വതത്തോടു യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന
സകല ജാതികളുടെയും കൂട്ടം ഇരിക്കും” (യെശ. 29:7,8).

നാമധേയ സീയ�ോന�ോടുളള ദൈവത്തിന്റെ വ്യവഹാര
ത്തില് അവളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളായി
സകല ജാതികളിലുമുള്ള അവിശ്വാസികളെയും ല�ോക
ക്കാരെയും തയ്യാറാക്കുകയും സമ്മതമുള്ളവരാക്കുകയും
ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അത് അവളിലെ തെറ്റുകളെ നിഷ്ക്കാസനം
ചെയ്യുന്നതിനാണ്. സാത്താന്റെ (യഹ�ോവയുടെ ആഗ്രഹ
പ്രകാരമല്ലാത്ത മറ്റ് ഉപകരണങ്ങള്, അവയുടെ ക�ോപം
യഹ�ോവയെ സ്തുതിക്കുന്നു) കാര്യത്തിലെന്നതുപ�ോലെ
നാമധേയ സീയ�ോന് ഇപ്പോള് വിജയം വരിക്കുന്നുവെന്ന്
ത�ോന്നിപ്പിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്തെന്നാല് യഥാര്ത്ഥ
സീയ�ോന് നാമധേയ സീയ�ോനില് നിന്നും ഉയിര്കൊ
ള്ളുന്നതിനും അവളുടെ സന്ദര്ശനവും ശുദ്ധീകരണവും
ശക്തവും മെച്ചപ്പെട്ടതും ആക്കുന്നതിനുമാണത്. യഥാര്ത്ഥ
സീയ�ോന്റെ ക�ോട്ടയും ദുര്ഗ്ഗവുമാകുന്ന ബൈബിളിനെതി
രെ യുദ്ധം ചെയ്തവര് അവളുടെ ഈ ദുര്ഗ്ഗത്തെ മുഴുവനായി
നശിപ്പിച്ചുവെന്ന് കുറച്ച് നാളേക്ക് വിചാരിക്കും. എന്നാല്
മാനുഷ പാരമ്പര്യങ്ങളാകുന്ന തടിയും, വൈക്കോലും,
കുറ്റിച്ചെടികളും മാത്രം അതിനാല് പ�ൊയ്പോയെന്നും
യഥാര്ത്ഥ ക�ോട്ട അപരാജിതമായി നിലനില്ക്കുന്നു
വെന്നും അവര് കാണും. അവരുടെ വിജയം ഒരു രാത്രി
ദര്ശനമായിരുന്നുവെന്നു തെളിയും. അവര് തങ്ങളുടെ
ഒരു ജ�ോലി പൂര്ത്തീകരിക്കുമ്പോള് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു
ഉപകരണമായി ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെടുന്നു.
നാമധേയ സീയ�ോനിലെ അവിശ്വസ്തരായ ദൈവ
ത്തിന്റെ മക്കള് തങ്ങളുടെ അന്ധതയാല് തങ്ങളുടെ
ഏറ്റവും വിശ്വസ്തരായ സുഹൃത്തുക്കളെ ശത്രുക്കള് എന്നു
തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതില് അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. എന്തുക�ൊണ്ടെ
ന്നാല് തന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവര�ോട് – “യഹ�ോവയ്ക്ക്
തന്റെ ജനത്തോട് ഒരു വ്യവഹാരം ഉണ്ട്” (മീഖാ. 6:2).
“ഉറക്കെ വിളിക്ക; അടങ്ങിയിരിക്കരുത്; കാഹളം പ�ോലെ
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

നിന്റെ ശബ്ദം ഉയര്ത്തി, എന്റെ ജനത്തിനു അവളുടെ
ലംഘനത്തെ അറിയിക്ക” എന്ന അവന്റെ ഉത്തരവ്

അങ്ങനെയുള്ളവര് അനുസരിക്കണം (യെശ. 58:1).
ഈ വിശ്വസ്തരായ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ടവര് ശത്രുക്കളാക്ക
പ്പെട്ട് അധിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയും യഥാര്ത്ഥ സീയ�ോനെ
തടുക്കുന്ന തെറ്റായ സംവിധാനങ്ങളെ എതിര്ക്കുന്നത്
ദൈവനിന്ദയായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇവിടെ പറയുന്ന യഥാര്ത്ഥ ശത്രുക്കള് ആരെന്ന്
വ്യക്തമായും സ്പഷ്ടമായും പ്രവാചകന് വരച്ചു കാട്ടുന്നു.
ദൈവമക്കള് എന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്ത ജാതികളു
ടെ കൂട്ടമാണ് ഈ ശത്രുക്കള്. അവര് സീയ�ോനെതിരെ
(അശക്തര�ോ ശക്തര�ോ ആയ ദൈവമക്കള്) പ�ോരാടുക
മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, അവളുടെ ക�ോട്ടയും ദുര്ഗ്ഗവുമായ
ബൈബിളിനെതിരെ നിര്ഭയമായി പ�ോരാടുന്നു. അവി
ശ്വാസികളായ ജനക്കൂട്ടവും പ്രയത്നിക്കുന്നത് ഇതിനു
തന്നെ. അവര് നാമധേയ ക്രൈസ്തവ സംവിധാനത്തെ
(അവരറിയാതെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങളാ
യി പ്രവര്ത്തിച്ചുക�ൊണ്ട്) നിഷ്ക്കാസനം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല
ദൈവത്തിന്റെ അശക്തരായ പൈതങ്ങള് പ�ോലും ആശ്ര
യിക്കുന്നതായ സത്യത്തിന്റെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ക�ോട്ട
യായ ബൈബിളിനെ തകര്ക്കുന്നതിന് പ്രയത്നിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നു. സീയ�ോന്റെയും ദൈവത്തിന്റെയും ശത്രുക്കള്ക്ക്
യെശ. 29:7,8 ല് പറയുന്ന നാശം വന്നു ഭവിക്കും.
സത്യത്തിനു വേണ്ടി ധീരരായി നിലനില്ക്കുന്നവരെ
നാമധേയ കൂട്ടം (ജാതികള്) ശത്രുക്കളായി കണക്കാക്കി
പ�ോന്നു. അതിനാല് ഏലിയാവെ കണ്ടിട്ട് അവന�ോട്
“ആര് ഇത്? യിസ്രായേലിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവന�ോ
എന്നു ച�ോദിച്ചു” (1 രാജാ. 18:17). യഹ�ോവയ�ോടുള്ള
അവന്റെ എരിവിനാലും ബാലിന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളെ വച്ച്
ആരാധിക്കുന്നതിലുള്ള എതിര്പ്പിനാലുമാണ് അവനെ
അവര് അപ്രകാരം കണ്ടത്. യേശുവിന്റെ കാലത്തിലെ
“മതാനുസാരികള്” എന്നു നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടവര്
അവനെ “ജാതികളെ മറിച്ചു കളയുന്നവന്” എന്നും
(ലൂക്കൊ. 23:2,5,14) ഇതേ ഗണങ്ങള് പൗല�ൊസിനെ
“ബാധ” എന്നും “കലഹമുണ്ടാക്കുന്നവന്” എന്നും
വിളിച്ചു (അപ്പൊ. 24:5). ജനകീയമായി തീര്ന്ന തെറ്റു
കളെ എതിര്ക്കുവാന് ശ്രമിക്കുന്നവര് ഇത്തരം ശകാരം
കേള്ക്കുവാന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം. യിസ്രായേലിനെ
വിഷമിപ്പിക്കുന്നവര് എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നതിനും അവര്
ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം.
പ്രിയ സഹ�ോദരന്മാരേ, ഏലിയാവും, നമ്മുടെ
കര്ത്താവായ യേശുവും, മറ്റ് വിശ്വസ്തരായ ദാസന്മാ
രും സഹിച്ചതുപ�ോലെ നീതിക്കുവേണ്ടി അത്തരം
അനുഭവങ്ങള് സഹിക്കുന്നത് നമുക്കു തുടരാം.
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“ദൈവസ്നേഹത്തില് നിങ്ങളെത്തന്നെ സൂക്ഷിച്ചുക�ൊള്വിന്... കരുണ ചെയ് വിന്;
ചിലരെ തീയില് നിന്നു വലിച്ചെടുത്ത് ഭയത്തോടെ രക്ഷിപ്പിന്” – യൂദാ. 21-23.

ക�ോപത്തിന് തികച്ചും ഉചിതമായ ഒരു ഗതി ഉണ്ട്

[നീതിയിന് ക�ോപം] എന്ന വസ്തുതയില് അടിസ്ഥാന
പ്പെടുത്തിയാണ് ഈ വിഷയം ഞങ്ങള് അവതരിപ്പി
ക്കുന്നത്. തിരുവെഴുത്തുകള് ആവര്ത്തിച്ചാവര്ത്തിച്ച്
ദൈവത്തിന്റെ ക�ോപത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാല്
അത് പകയുടെയ�ോ അനീതിയുടെയ�ോ അടിസ്ഥാന
ത്തിലുള്ളതല്ല, മറിച്ച് പാപത്തോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ
അപ്രീതിയുടെയും എതിര്പ്പിന്റെയും ആവിഷ്ക്കരണമാണ
ത്. യേശു ദേവാലയത്തില് പ�ൊന്വാണിഭക്കാരുടെ
മേശകളെ മറിച്ചു കളയുക വഴിയായി ദൈവത്തിന്റെ
വിശുദ്ധവസ്തുക്കളെ ദുര്വിനിയ�ോഗം ചെയ്തതിനെതി
രെ നീതിയിന് ക�ോപം പ്രകടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു
ചെയ്തത് (മത്താ. 21:12,13). അപ്പൊസ്തലന്മാരും ചില
സമയങ്ങളില് നീതിയിന് ക�ോപം സ്പഷ്ടമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നിരുന്നാലും സ്നേഹമായിരുന്നു അവരുടെ പ്രച�ോദ
നം. സത്യത്തോടും അവര് സ്ഥാനപതികളായിരുന്ന
ദൈവത്തോടുമുള്ള സ്നേഹം, ദുഷ്പ്രവര്ത്തിക്കാരാല് വഞ്ചി
തരാക്കപ്പെടുന്നവര�ോടുള്ള സ്നേഹം തന്നെ.
യഥാര്ത്ഥ പാപത്തിന്റെ ഫലമായി നമ്മുടെ അസ
ന്തുലിതമായ മനസ്സ് പലപ്പോഴും നമ്മില് തന്നെയ�ോ
ക്രിസ്തുവിലുള്ള മറ്റു സഹ�ോദരന്മാരില�ോ ദൈവവചന
ത്തിലൂടെ നിരത്തിയിരിക്കുന്ന ചില തത്ത്വങ്ങളുടെ
പ്രയ�ോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തില് കൂടിയത�ോ കുറഞ്ഞത�ോ
ആയ അളവില് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി കാണപ്പെടുന്ന
ത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യമല്ല. ഉദാഹരണത്തിന്
സ്നേഹം ദൈവീക നിയമത്തിന്റെ നിവൃത് തിയാണ്
എന്നും നാം മരണത്തില് നിന്നും ജീവനിലേക്ക് കടന്നി
രിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനു തെളിവാണ് സഹ�ോദര സ്നേഹ
മെന്നും, കണ്ടിട്ടുള്ള സഹ�ോദരനെ സ്നേഹിക്കാത്തവനു
കാണാത്ത ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാന് കഴിയുന്നതല്ല
എന്നും നമ്മോടു നിര്ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു (റ�ോമ. 13:10; 1
യ�ോഹ. 3:14; 4:20). ദൈവീക നിലവാരത്തിനുള്ള ഈ
അഭിലഷണീയ കാര്യങ്ങളെ അളക്കുന്നതിനുള്ള തങ്ങ
ളുടെ പരിശ്രമത്തില് ചിലര് വിപരീത ദിശയിലേക്ക്
തെറ്റിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ള അപകടത്തിലും സഹ�ോദര
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സ്നേഹം പ്രകടമാക്കേണ്ടിടത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാതെ അത്
പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്ന അപകടത്തിലുമാണ്. സ്വര്ഗ്ഗീയ പിതാവ്
പ്രയ�ോഗിക്കുകയും പ്രകടമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിവിധ
രീതികളും അല്ലെങ്കില് അളവുകളിലുമുള്ള സ്നേഹത്തെ
നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം.
ആദ്യമായി, ല�ോകത്തോടുള്ള ഈ സ്നേഹം നമുക്ക്
പരിശ�ോധിക്കാം. നമുക്കുവേണ്ടി മരണം വരിക്കുവാന്
“തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നല്കുവാന് തക്കവ
ണ്ണം ദൈവം ല�ോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യ�ോഹ. 3:16).
രണ്ടാമതായി, കൂടുതല് ഉന്നതവും പ്രത്യേകവുമായ
അര്ത്ഥത്തില് “പിതാവു താനും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കു
ന്നു”. ഇവിടെ നിങ്ങള് എന്നാല് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ
തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് അവന്റെ നാമ
ത്തിലും ശക്തിയിലും പുണ്യത്തിലും തങ്ങളെത്തന്നെ
ദൈവത്തിനു സമര്പ്പിച്ചവരാണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങള്
ഇപ്പോള് ജഡത്തെ അനുസരിച്ചല്ല ആത്മാവിനെ
അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നു (യ�ോഹ. 16:27). എന്നാല്
“ ദൈവസ്നേഹത്തില് നിങ്ങളെത്തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു
ക�ൊള്വിന്” (യൂദാ 21) എന്നുള്ള അപ്പൊസ്തലന്റെ
പ്രസ്താവനയില് വ്യക്തമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്
ഈ പ്രത്യേക സ്നേഹം ഭാഗികമായ�ോ അല്ലെങ്കില്
ആത്യന്തികമായി മുഴുവനായ�ോ നഷ്ടമാകാന് സാധ്യ
തയുണ്ടെന്നാണ്. ദൈവത്തിന്റെ നല്ല വചനം രുചി
ച്ചറിയുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുകയും
ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ചല്ലാതെ
ജഡത്തെ അനുസരിച്ചു നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കില്
അങ്ങനെയുള്ളവര് അതിനാനുപാതികമായി ദൈവ
സ്നേഹം നഷ്ടമാക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങള്ക്ക് ഉറപ്പാണ്.
ഇനി അവര് അതില് തന്നെ ഉറച്ചു നില്ക്കുന്നുവെങ്കില്
അവര് “അവനുള്ളവരല്ല” എന്നുള്ള പരമമായ ഫലം
പ്രാപിക്കും. എന്തെന്നാല് അങ്ങെയുള്ളവര് തങ്ങളുടെ
അറിവിനാലും നേട്ടങ്ങളാലും അനുസരണക്കേടിനാലും
ദുഷ്ടന്മാരാക്കപ്പെടുന്നതിനാല് അവന് അവരെ സ്നേഹി
ക്കുന്നതിനു പകരം “ദുഷ്ടന്മാര�ോട് ക�ോപിക്കുന്നുവെ
ന്നും” അതിനാല് “സകല ദുഷ്ടന്മാരെയും അവന്
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നശിപ്പിക്കുമെന്നും” കര്ത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു (സങ്കീ.
7:11; 145:20; എബ്രാ. 6:4-6; 10:26-29).
ക്രിസ്തുവിന്റെ ഇരുമ്പു ക�ോല് (സങ്കീ. 2:9; വെളി.
2:26,27) എന്നതുക�ൊണ്ട് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത് സാ
ത്താന്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സകല അവശിഷ്ടങ്ങള്ക്കും
ബാഹ്യമായ എല്ലാ ദുഷ്ട സ്വഭാവങ്ങള്ക്കും എതിരായി
അവന്റെ ആയിരം വര്ഷ യഥാസ്ഥാപന വാഴ്ചയില്
അവന് ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനശക്തിയാണ്. ഇപ്പോഴുള്ള
ഈ കുഴപ്പകാലത്തിന്റെ കാരണം ഈ ഇരുമ്പുക�ോല്
ആണ്. ഇതിന്റെ പ്രവര്ത്തനം 2874 ല് നിര്ത്തല്
ചെയ്യും. പിന്നീട് കുറച്ചു നാളേക്ക് ഓര�ോരുത്തര്ക്കും
നല്ലതെന്നു ത�ോന്നുന്നത് എന്താണ�ോ അത് ചെയ്യുവാ
ന് അനുവാദം ക�ൊടുക്കും. അത് ഇരുമ്പുക�ോലിന്റെ
യാത�ൊരു ഇടപെടലും ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കും. ഓര�ോ
രുത്തര്ക്കും നല്കപ്പെടുന്ന ഒരു പരിശ�ോധന എന്ന
നിലയിലായിരിക്കും ഈ നല്ല പ്രവര്ത്തികള് ചെയ്യേ
ണ്ടത്. അവരില് നന്നാക്കാന് സാധിക്കാത്തവരായ
ദുഷ്ടതയില് സന്തോഷിക്കുന്നവരെ ക്രിസ്തു “ഇരുമ്പു
ക�ോല്” പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാതെ തന്റെ ശക്തിപ്രഭാ
വത്താല് ഉന്മൂലനാശം ചെയ്യും (വെളി. 20:7-9).
പൂര്ണ്ണ സമര്പ്പിതര് എന്ന നിലയില് നമ്മുടെ സ്വര്ഗ്ഗ
സ്ഥ പിതാവിനെപ്പോലെ ആകുവാന് ശ്രമിക്കുന്നവരും
നമ്മുടെ കര്ത്താവും നമ്മുടെ സ്വര്ഗ്ഗസ്ഥ പിതാവിന്റെ
പ്രിയ പുത്രനുമായവന്റെ പകര്പ്പ് ആകുവാന് ശ്രമിക്കു
ന്നവരുമായവര് ദൈവീക പദ്ധതിക്കനുസരണമായി
അതിന്റെ സമയത്തും ക്രമീകരണത്തിനും അനുസരണ
മായി വിശാലമായ കരുണയ�ോടും ആര്ദ്രതയ�ോടും കൂടെ
പ�ൊതുവായ ല�ോകത്തെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിന്
തങ്ങളാല് ആകുന്നത് എന്തും ചെയ്യുന്നതില് സന്തോഷി
ക്കും. നമ്മുടെ പിതാവിനെപ്പോലെയും നമ്മുടെ ജ്യേഷ്ഠ
സഹ�ോദരനെപ്പോലെയും “ ശുദ്ധ മനസ്സോടെയും,
ഉത്സാഹത്തോടെയും” ആത്മാര്ത്ഥമായും നാം സഹ�ോ
ദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കണം. സഹ�ോദരന്മാര�ോടുള്ള ഈ
സ്നേഹം ഒരിക്കലും ല�ോകത്തോടു കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം
പ�ോലെ ആകരുത്. ഇത�ൊരിക്കലും കരുണാമസൃണ
മായ അല്ലെങ്കില് ഉദാരതയാലുള്ളത് ആകരുത്. ഇത്
അതിലുപരിയായ സഹ�ോദരസ്നേഹമാകുന്നു. ഈ സമ
ര്പ്പിത സഹ�ോദരങ്ങള്ക്ക് കര്ത്താവായ യേശുവിനാല്
ബന്ധപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പ്രത്യാശകളും, അഭിലാഷങ്ങളും,
താത്പര്യങ്ങളും, വാഗ്ദത്തങ്ങളും ഉണ്ട്. അവര് കൂട്ടവകാ
ശികളാണ്. അവരുടെ താത്പര്യങ്ങള് അന്യോന്യം
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

ബന്ധപ്പെട്ടതും സമാനവുമായിരിക്കുന്നു.
സമര്പ്പിതര്ക്കായി (പുതിയ ഹൃദയവും മനസ്സും
ഇച്ഛയും ഉള്ളവര്ക്കായി) : ദൈവത്തിന്റെ സമര്പ്പിത
ര്ക്ക് പ്രത്യേകമായി ഒരു പ�ൊതുവായ ആര്ദ്രകരുണ
ഉണ്ട്. ജഡസംബന്ധമായി അവര്ക്ക് കാര്യമായ ബല
ഹീനതകള് (കുറവുകള്) ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോള്ത്തന്നെ
യും അവര് ദൈവീക പ്രീതിയാലും വാഗ്ദത്തങ്ങളാലും
നിറഞ്ഞവരായിരിക്കുന്നു. കര്ത്താവ് അവരെ ജഡ
സംബന്ധമായല്ല മറിച്ച് അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യവും
ഹൃദയാഭിലാഷങ്ങളുമാകുന്ന ആത്മാവിനെയാണ്
കണക്കിടുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഈ ഭൗമീക കൂടാര
ത്തിന്റെ ബലഹീനതകളും അപൂര്ണ്ണതകളും നിമിത്തം
ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയും അവര് “ഞരങ്ങുകയും” ചെയ്യുന്നു.
അവര് ഓര�ോരുത്തരും തങ്ങളുടെ ഈ ഞരക്കത്തില്
സഹതപിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ സംബന്ധിച്ച്
കുറെക്കൂടി അധികം പരസ്പര സഹതാപവും സ്നേഹവും
കരുതലും ഉണ്ട്. തമ്മില് തമ്മില് പ്രതിപത്തിയുണ്ട്,
ഓര�ോരുത്തരും തമ്മില് സഹാനുഭൂതി ഉണ്ട്. അത് മറ്റ്
ഏത�ൊരു മന�ോവികാരങ്ങള്ക്കും തികച്ചും ഉപരിയും
അതീതവും പുറമെയും ഉള്ളതുമായിരിക്കുന്നു. അത്
കഴിയുന്നിടത്തോളം ല�ോകത്തിനു വിലമതിക്കാവുന്നതും
അല്ലെങ്കില് നിര്വ്വഹിക്കാവുന്നതും ആയിത്തീരണം.
എന്തെന്നാല് ല�ോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് പഴയ ഇച്ഛയും
പുതിയ ഇച്ഛയും തമ്മില് അത്തരമ�ൊരു ഏറ്റുമുട്ടല്
ഇല്ല, അത്തരമ�ൊരു സമര്പ്പണ ഉടമ്പടി ഇല്ല, ദൈ
വത്താല് അവര്ക്ക് അംഗീകാരമില്ല, ഹൃദയത്തിലും
ഉദ്ദേശ്യത്തിലും, ലക്ഷ്യത്തിലും ആത്മാവിലും അത്ത
രമ�ൊരു ഐക്യമില്ല. ഹാ, അതെ! സഹ�ോദരന്മാരെ
ഉത്സാഹത്തോടെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ�്ബോധനം
നമ്മോടുള്ള പ്രത്യേക അപേക്ഷയാകുന്നു.
ഞങ്ങള് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധയില് പെടുത്താം.
സഹ�ോദരന്മാര�ോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹം എല്ലാവര�ോടും
കൃത്യമായി ഒരേ അളവില�ോ ഒരേ തീവ്രതയില�ോ അല്ലെ
ങ്കില് ഉത്സാഹത്തില�ോ ഉള്ളതായിരിക്കുകയില്ല. ഇവിടെ
ഇതിനെ അളക്കുന്നത�ോ അല്ലെങ്കില് നിയന്ത്രിക്കുന്നത�ോ
ആയ എന്തോ ഒന്ന് ഉണ്ട്. ഇനി പറയുന്നവയാണ് അത്
: നമ്മള് ദൈവത്തെയും മഹത്വമേറിയ നീതിയുടെ
തത്ത്വങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്നു. ഈ നീതിയുടെ തത്ത്വ
ങ്ങള് അവന്റെ സ്വഭാവത്തില് പ്രദര്ശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
നാം നമ്മുടെ കര്ത്താവായ യേശുവിനെ ഇതേ നി
ലപാടില് നിന്നുക�ൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു. അപ്രകാരം
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നമ്മുടെ കര്ത്താവിന്റെ പകര്പ്പുകളായി കാണപ്പെടു
ന്നതിന്റെ അളവിനും ആവശ്യകതയും അനുസരിച്ച്
സഹ�ോദരന്മാരെ നാം നമ്മുടെ കര്ത്താവിനു നല്കുന്ന
അതേ നന്മയിലും ശ്രേഷ്ഠതയിലും പരമാര്ത്ഥതയിലും
നീതിയിലും ആഭിജാത്യത്തിലും സ്നേഹിക്കണം. ജഡ
ത്തിലുള്ള പകര്പ്പ് എന്നല്ല ഞങ്ങള് ഇവിടെ അര്ത്ഥമാ
ക്കുന്നത്, മറിച്ച് കര്ത്താവ് വീക്ഷിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടായ
ആത്മാവിന്റെ പകര്പ്പുകള്, ഹൃദയത്തിന്റെ പകര്പ്പുകള്,
ലക്ഷ്യത്തിലുള്ള പകര്പ്പുകള്, ഉദ്ദേശ്യത്തിലുള്ള പക
ര്പ്പുകള്, നീതിയിലും സത്യത്തിലുമുള്ള സ്നേഹാര്ദ്രമായ
ഉത്സാഹം തുടങ്ങിയവയാലുള്ള സ്നേഹമായിരിക്കണം
അത്. ദൈവസ്നേഹത്തിലും ക്രിസ്തുവിന് സ്നേഹത്തി
ലും അവര് പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്നതായ തത്ത്വത്തോടുള്ള
സ്നേഹത്തിലും നാം വളര്ച്ച പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസര
ണമായി സകല മനുഷ്യര�ോടും സഹ�ോദരങ്ങള�ോടും
പ്രത്യേകാല് കര്ത്തൃസാദൃശ്യത്തില് കൂടുതല് വളര്ച്ച
പ്രാപിച്ചവര�ോടും ഉള്ള സ്നേഹത്തിലും നാം വളരണം.
ഇത�ൊരു വേര്തിരിവല്ല. മറ്റുള്ളവര് നമ്മോട് ചെയ്യണം
എന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിനു വിഭിന്നമായി
നാം മറ്റുള്ളവര്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ല ഇത്. ഇത് നമ്മുടെ
കര്ത്താവായ യേശു കാണിച്ച മാതൃകയെ പിന്പറ്റുന്ന
താണ്. തന്റെ അപ്പൊസ്തലന്മാരില് എല്ലാവരും തിര
ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നുവെങ്കില് കൂടിയും “യേശു
താന് സ്നേഹിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാര്” എന്നു പ്രത്യേകം
സൂചിപ്പിച്ചു ക�ൊണ്ട് മൂന്നു പേര് പ്രത്യേകാല് സ്നേഹി
ക്കപ്പെടുന്നവരെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാന് സാധിക്കുന്നു.
അവന് പ്രത്യേകം സ്നേഹിച്ചിരുന്നതുക�ൊണ്ട്, അങ്ങനെ
യുള്ളവര് പ്രത്യേകാല് സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരും നമ്മോടു
കൂടെ ആയിരിക്കുന്നവരും നമ്മുടെ സഹ�ോദരങ്ങളും
ആയിരിക്കുന്നു. നാം അവരെ എല്ലാവരെയും തീക്ഷ്ണത
യ�ോടെയും ഉത്സാഹത്തോടെയും ആവശ്യകതയ്ക്കനുസരി
ച്ച് വ്യത്യസ്തമായ അളവിലുള്ള ആവേശത്തോടും അവരെ
സ്നേഹിക്കണം. അവരിലുള്ള നമ്മുടെ കര്ത്താവിന്റെ
ഹൃദയസാദൃശ്യത്തിന്റെ അനുപാതത്തിനനുസരണമാ
യിരിക്കണം ഈ ആവേശം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുവാന്.
ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ച സത്യത്തോട് ബന്ധിപ്പിച്ച്,
സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിലെത്തുകയും അതിന്റെ
നന്മകളെ രുചിച്ചറിയുകയും വിലമതിക്കുകയും ചെയ്തതി
നു ശേഷം പാപത്തിലേക്ക് വീണു പ�ോയവരെക്കുറിച്ച്
നമ്മള് എന്ത് പറയേണം? ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ചു
നടക്കുന്നത് നിര്ത്തല് ചെയ്തിട്ട് ജഡത്തെ അനുസരിച്ച്
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നടക്കുന്നവരുടെ കാര്യം എന്താണ്? നമുക്ക് അവര�ോ
ടുള്ള സ്നേഹം മുമ്പുള്ളതുപ�ോലെയുള്ള തീക്ഷ്ണതയ�ോടെ
ജ്വലിക്കേണമ�ോ? യാത�ൊരര്ത്ഥത്തിലും അങ്ങനെ
ചെയ്യുവാന് പാടുള്ളതല്ല. അപ്പൊസ്തലന് നമ്മുടെ പാ
ഠഭാഗത്തു പറയുന്നതുപ�ോലെ നാം നമ്മില�ൊരു മാറ്റം
ഉണ്ടാക്കണം. നാം അങ്ങനെ ചെ്യതാല് നമ്മുടെ
സ്വര്ഗ്ഗീയ പിതാവിന്റെ ഒരു മാതൃക നാം പിന്പറ്റുക
യാണ്. അതിനായി നാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു
കാര്യം, ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നവര്ക്കു
മാത്രമെ ദൈവസ്നേഹത്തില് തങ്ങളെത്തന്നെ സൂക്ഷി
ക്കുവാന് കഴിയൂ. ഈ ഒരു മാര്ഗ്ഗം പിന്തുടരുന്നവര്ക്കു
മാത്രമെ തങ്ങളെത്തന്നെ സഹ�ോദര സ്നേഹത്തില്
സൂക്ഷിക്കുവാനും കഴിയൂ. ഇതില് നിന്നുമുള്ള ഏത�ൊരു
വ്യതിയാനവും സഹ�ോദര സ്നേഹത്തിലും കൂട്ടായ്മയിലും
തക്കതായ ക്ഷയം വരുത്തും.
ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ചു നടക്കുന്ന സഹ�ോദര
ന്മാരും ക്രമം കെട്ടു നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കില് ജഡത്തെ
അനുസരിച്ചു നടക്കുന്ന സഹ�ോദരന്മാരും തമ്മില് ഒരു
വിവേചനം നാം നടത്തിയില്ലെങ്കില് ആത്മാവിനെ
അനുസരിച്ചു നടക്കുന്നവര്ക്ക് ദൈവം നല്കുവാന്
ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ബഹുമതിയേയും അനുഗ്രഹങ്ങളെയും
നാം അവരില് നിന്നും എടുത്തു കളയുകയാണ്. അതു
മാത്രമല്ല, ദൈവം ഇതു നല്കുവാന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത
അവന്റെ വചനത്തിനു വിരുദ്ധമായി ജഡത്തെ അനുസ
രിച്ചു നടക്കുന്നവര്ക്ക് നാം ബഹുമതിയും അനുഗ്രഹവും
നല്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യേശുവിന്റെ കാല്ച്ചുവടുകളെ
പിന്പറ്റുന്നവര�ോട് ഉത്സാഹത്തോടുകൂടെ കൂട്ടായ്മ ആച
രിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കടമയാണെന്നതുപ�ോലെ
തന്നെ അതിന് അയ�ോഗ്യരായവര�ോട് കൂട്ടായ്മ പ്രക
ടമാക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ കടമയാണ്.
തെറ്റുചെയ്യുന്നവരെ പ്രച�ോദിപ്പിക്കുന്ന തെറ്റായ പാത
തിരഞ്ഞെടുക്കുവാന് നാം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് സ്നേഹമാണ്
എന്നു നാം ചിന്തിക്കരുത്. മറിച്ച് അതിനു കാരണം
അജ്ഞതയാണ്. കര്ത്താവില് നിന്നും അവന്റെ വച
നത്തിലൂടെയും അവന്റെ മാതൃകയിലൂടെയും പഠിക്കുക
എന്നുള്ളതാണ് അജ്ഞത മാറ്റുന്നതിനുള്ള പ്രതിവിധി.
ഇവിടെ നാം അച്ചടക്കമില്ലാത്ത സഹ�ോദരന്മാര�ോ
ട് കാണിക്കേണ്ട ഉചിതമായ നിലപാടിനെക്കുറിച്ചാ
ണ് പ്രത്യേകമായി പരാമര്ശിക്കുന്നത്. അവരുടെ
പ്രവര്ത്തിയെ അഗാധമായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെപ്പോ
ലെയല്ല ഇവര�ോട് പെരുമാറേണ്ടത്, അത് അവരെ
സെപ്റ്റംബര് - ഒക്ടോബര് 2019

പ്രച�ോദിപ്പിക്കുന്നതുപ�ോലെ ആകും. മറിച്ച് അവര്ക്ക്
മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുകയും സ്നേഹത്തോടും ക്ഷമയ�ോടും
കൂടി താക്കീത് നല്കേണ്ടതുമാണ്. എന്നു മാത്രമല്ല
യേശുവിന്റെ കാല്ച്ചുവടുകള് പിന്തുടരുന്ന, ദൈവവച
നത്തിന്റെ ലാക്കിനനുസൃതമായി സഞ്ചരിക്കുന്നവര�ോട്
പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെയും ആദരവിന്റെ അതേ
അളവില് അവര�ോട് പെരുമാറുകയും അരുത്. സത്യ
ത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുവാനുള്ള
സഹ�ോദരന്മാരുടെ മനസ്സിന്റെ ശരിയായ ആഗ്രഹത്തി
ന്റെ അടയാളങ്ങള്ക്കും തെളിവുകള്ക്കും ആനുപാതി
കമായിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്നേഹവും ആദരവും നാം
പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത്. എതിര്പ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ആവ
ശ്യമാകുന്ന സന്ദര്ഭങ്ങളില് നമ്മുടെ നിര്ണ്ണയത്തില്
എങ്ങനെ അത് പ്രകടിപ്പിക്കേണമെന്ന് അപ്പൊസ്തലന്
നമ്മെ ഉത�്ബോധിപ്പിക്കുന്നു.
ഹൃദയ�ോദ്ദേശ്യമാകാത്തവ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാം ജഡത്തി
ന്റെ ബലഹീനതയെന്ന നിലയില് നിസ്സാര കാര്യങ്ങള്
എന്ന നിലയില് പൂര്ണ്ണമായും നീങ്ങി പ�ോകുമെന്ന്
ഞങ്ങള് മനസ്സിലാക്കുന്നു. കര്ത്താവിന് അപ്രീതി
ഉളവാക്കുന്നതും സഹ�ോദരങ്ങള്ക്കോ അല്ലെങ്കില്
വിശ്വാസഭവനത്തിന�ോ മുറിവേല്പ്പിക്കുന്ന തരത്തില്
സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാന് കഴിയുന്നതുമായ, ച�ോദ്യം
ചെയ്യാനാവാത്തവിധം നഗ്നവും പ്രത്യക്ഷവുമായ കാ
ര്യങ്ങളാണ് ഇഷ്ടക്കേടിനും മുന്നറിയിപ്പിനും യ�ോഗ്യ
മായി കരുതേണ്ടത്. ഹൃദയപരമായും വ്യക്തിപരമായും
മറ്റുള്ളവരിലുള്ള തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതിന്റെയ�ോ,
വിധിക്കേണ്ടതിന്റെയ�ോ ആത്മാവിനെ നമ്മളില് വള
ര്ത്തിയെടുക്കുവാന് യാത�ൊരു ഉദ്ദേശ്യവും അപ്പൊ
സ്തലനുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നത് സ്പഷ്ടമാണ്. ഇതില്
നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യവിചാരകത്വമാണുള്ള
ത്. ഓര�ോരുത്തര്ക്കും കര്ത്താവു നല്കിയിരിക്കു
ന്ന വിവേചന ശക്തിയുടെയും പെരുമാറ്റത്തിന്റെയും
ശരിയായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തില് ആരും ഇടപെടുവാന്
ശ്രമിക്കരുത്. പലപ്പോഴും വല്ല കൈപ്പുള്ള വേരും മു
ളപ്പിക്കും എന്നുള്ളതുക�ൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വകാര്യ
കാര്യങ്ങളില് അപരാധ നിര്ണ്ണയം നടത്തി വിധി
പറയുന്നതില് അപ്പൊസ്തലന് വളരെ കൃത്യതയുള്ളവ
നായിരുന്നു.
വിശ്വസ്തരായ സഹ�ോദരന്മാരെ അവരുടെ വേല
നിമിത്തം കൂടുതല് സ്നേഹത്തോടെ കരുതുകയും സത്യ
ത്തോടുള്ള മാനസിക വ്യാപാരശക്തി ദുര്ബ്ബലമാക്കപ്പെട്ട്
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

ക്രമം കെട്ടു നടക്കുന്നവരെ ഗുണദ�ോഷിച്ച് ബലപ്പെടുത്തു
കയും, അങ്ങനെ തന്നെ ബലഹീനരെ സഹായിക്കുകയും
താങ്ങുകയും അങ്ങനെ എല്ലാവര�ോടും ക്ഷമ കാണിക്കു
കയും ചെയ്യുവിന് എന്നു അപ്പൊസ്തലനായ പൗല�ൊസ്
പറയുന്നതിന�ോട് ഞങ്ങള് പൂര്ണ്ണമായും യ�ോജിക്കുന്നു
(1 തെസ്സ. 5:12-14). 2 തെസ്സ. 3:14,15 ലും നമുക്ക്
വളരെ ശക്തമായ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് നല്കിയിരിക്കുന്നു,
“നാണിക്കേണ്ടതിന് അവന�ോടുള്ള സംസര്ഗ്ഗം വിട്ടു
അവനെ വേര്തിരിപ്പിന്”. എന്നിരുന്നാലും വീഴ്ചഭവിച്ച
മനസ്സ് തീവ്രമായ ഒരു അതിരില് നിന്നും മറ്റൊരു തീവ്ര
മായ അതിരിലേക്ക് പ�ോകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊ
ണ്ട് വളരെ വലിയ കരുണയ�ോടും അല്ലെങ്കില് വളരെ
വലിയ കാര്ക്കശ്യത്തോടും അപ്പൊസ്തലന് തുടരുന്നു:
“എങ്കിലും ശത്രു എന്നു വിചാരിക്കാതെ സഹ�ോദരന്

എന്നു വച്ചു അവനെ ബുദ്ധിയുപദേശിക്കുകയത്രെ
വേണ്ടത്”. നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും തിന്മ ഒന്നും
കവിയുന്നില്ല എന്നു ഉറപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് ആ സഹ�ോദര
നെ അവന്റെ തെറ്റ് കാണുന്നതിന് ആത്മാര്ത്ഥമായി
സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി അവനെ
സ്നേഹത്തിന്റെ ആത്മാവില്, സൗമ്യതയ�ോടെ, വിന
യത്തോടെ, ദീര്ഘക്ഷമയ�ോടെ ഉപദേശിക്കുക എന്ന
താണ് ഇതിന്റെ അര്ത്ഥം.
നാം കരുതേണ്ട സഹ�ോദരന്മാരും നാം ഗുണദ�ോ
ഷിക്കേണ്ടതായ സഹ�ോദരന്മാരും തമ്മില് വേര്തി
രിച്ചു കാണേണ്ടത് പെരുമാറ്റത്തില് മാത്രമല്ല ഉപദേ
ശപരമായ കാര്യങ്ങളിലും ആയിരിക്കേണം എന്ന്
അപ്പൊസ്തലനായ യ�ോഹന്നാന് കാണിച്ചുതരുന്നു.
എന്നിരുന്നാല് തന്നെയും അടിസ്ഥാനപരമല്ലാത്ത
തര്ക്കവിഷയങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ വ്യത്യാസത്തില്
ഒരു സഹ�ോദരനുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ ഉപേക്ഷിക്കേണം
എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് നാം അര്ത്ഥ
മാക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടാകേണം. അവന്റെ
വാക്കുകളെ കൃത്യമായും ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശത്തിന്റെ
അടിസ്ഥാനങ്ങളില്, അതിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തത്തില്, ദൈവവ
ചനത്തിലെ വാഗ്ദത്തങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസത്തില് മാത്രം
സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണെന്ന് നാം ഉറപ്പു വരുത്തണം.
ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തില് പിന്തുണക്കപ്പെട്ട് സത്യവ
ചനത്തിന്റെ ആത്മാവിനനുസരിച്ച് നടക്കുന്നുവെങ്കില്
ഇവയായിരിക്കും ഒരു “സഹ�ോദരന്റെ” അടയാളങ്ങള്.
ക്രിസ്തുവിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളില് നിന്നും
ഉപദേശപരമായി വഴിതെറ്റി എന്നു നമുക്കു മനസ്സി
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ലായവര�ോട് പീഢനമല്ല,
നിന്നും ഉണര്ത്തുന്നതിനു
വീര്യമുള്ളവനാകുക;
എന്നാല്
പ്രാകൃതനാകരുത്
ശകാരമല്ല, കയ്പേറിയത�ോ
പ്രയ�ോജനം ചെയ്യുന്നില്ലാ
ദയവുള്ളവനാകുക;
എന്നാല്
ബലഹീനനാകരുത്
പരുഷമായത�ോ ആയ വാ
എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി
ധീരതയുള്ളവനാകുക; എന്നാല് വഴക്കാളിയാകരുത്
ക്കുകള് അല്ല, പരസ്യമ�ോ
യാല് അവര�ോട് അവരുടെ
വിനയമുള്ളവനാകുക; എന്നാല് ഭീരുവാകരുത്
രഹസ്യമ�ോ ആയ പകയ
ആപത്ക്കരമായ പ്രവര്ത്തി
അഭിമാനമുള്ളവനാകുക; എന്നാല്
ല്ല മറിച്ച് അവര് പഠിപ്പിക്കു
കളെ വളരെ സ്പഷ്ടമായി
അഹങ്കാരിയാകരുത്
ന്നതായ തെറ്റായ തത്വങ്ങ
അതായത് വിവേചിച്ചും
ള്ക്കു നേരെ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയെ,
അവരുടെ കണ്ണു തുറക്കുന്ന രീതിയിലും അവര്ക്ക്
ഒരു കൃത്യമായ പ്രതിര�ോധം നാം പ്രകടിപ്പിക്കണം.
കാണിച്ചു ക�ൊടുക്കുന്നതിന് നാം നിര്ബന്ധിതരാകും.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാധീനങ്ങളെ സുവിശേഷത്തി
പാപത്തില് നിന്നും അവരെ വലിച്ചെടുക്കുന്നതാകയാ
ന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളെ നിരസിക്കുന്ന
ല് അതായത് ഈ പാപം രണ്ടാം മരണത്തിലേക്ക്
ഏതെങ്കിലും തരത്തില�ോ അളവില�ോ ഉപയ�ോഗിക്കാ
നയിക്കുന്നതാകയാല് അപ്പൊസ്തലനായ യാക്കോബ്
തിരിക്കണം. ഇത്തരം കടുത്ത പ്രവര്ത്തിയെ സൂചി
പറയുന്നു “അവരെ തീയില് നിന്നു വലിച്ചെടുക്കുവിന്”.
തിന്മ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവര�ോട് വീണ്ടും അപ്പൊസ്തല
പ്പിച്ചു ക�ൊണ്ട് അപ്പൊസ്തലന് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു :
ന് പറയുന്നു “പാപിയെ നേര്വഴിക്കു ആക്കുന്നവന്
“ഒരുത്തന് ഈ ഉപദേശവും ക�ൊണ്ടല്ലാതെ [നമ്മുടെ
അവന്റെ പ്രാണനെ മരണത്തില് നിന്നു രക്ഷിക്കുക
വര്ഗ്ഗത്തെ വീണ്ടെടുക്കാനായി ക്രിസ്തു ജഡത്തില് ഈ
യും പാപങ്ങളുടെ ബഹുത്വം മറയ്ക്കയും ചെയ്യും എന്നു
ല�ോകത്തിലേക്കു വന്നു] നിങ്ങളുടെ അടുക്കല് വന്നു
എങ്കില് അവനെ വീട്ടില് കൈക്കൊള്ളരുത്; അവനു അവന് അറിഞ്ഞു ക�ൊള്ളട്ടെ” – ഇവിടെ അപ്പൊ
കുശലം പറകയും അരുത്. അവനു കുശലം പറയുന്ന സ്തലന് പാപിയായ ഒരു സഹ�ോദരനെ സഹ�ോദരന്
വന് അവന്റെ ദുഷ്പ്രവര്ത്തികള്ക്കു കൂട്ടാളിയല്ലോ” (2 എന്നും സത്യം വിട്ടു തെറ്റിപ്പോയി എന്നും വിവരിക്കുന്നു
യ�ോഹ. 10,11).
(യാക്കോ. 5:19,20).
നമ്മുടെ വേദഭാഗം കാണിച്ചു തരുന്നതുപ�ോലെ “സം
മാനസാന്തരത്തിന്റെയും നവീകരണത്തിന്റെയും
ശയിക്കുന്നവരായ ചിലര�ോട് കരുണ ചെയ്വിന്” തെളിവിനു മതിയായത് എന്തായിരിക്കുമ�ോ ആ
എന്നുള്ളതില് നാം നമ്മുടെ വിവേചനാധികാരവും
അളവില് അവ നിര്ണ്ണയിക്കേണ്ടതിന് ജ്ഞാനവും
ന്യായവും ഉപയ�ോഗിക്കേണം. മനഃപൂര്വ്വമ�ോ, ബുദ്ധിപ
കൃപയും ആവശ്യമായി വരും. സഹ�ോദര സ്നേഹം ധാ
രമ�ോ, തങ്ങളുടെ താത്പര്യത്തിന�ോ അനുസരിച്ചല്ലാതെ
രാളമായി അധിവസിക്കുന്നതും, അനീതിയെ വെറുത്ത്
പാപത്താല�ോ അല്ലെങ്കില് തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങളില�ോ
നീതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നതും അതിന്റെ കുറവുകളെ തി
എതിരാളിയാല് ചിലര് അകപ്പെട്ടു പ�ോയതാണെന്ന്
രിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നതും, പ്രിയനിലൂടെയും പുതിയ
നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാന് കഴിയും. ഇത്തരത്തിലുള്ളവ
ഉടമ്പടിയിലൂടെയും മാത്രമെ സ്വീകാര്യത സാധ്യമാകൂ
ര�ോട് കടുപ്പമേറിയ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമ്പോള്
എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നതുമായ ഹൃദയത്തിനു മാത്രമെ
തന്നെയും അവരിലുള്ള ഉപദേശപരമ�ോ അല്ലെങ്കില്
വഴിതെറ്റിയ സഹ�ോദരന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന
വഴിപിഴച്ച സാന്മാര്ഗ്ഗിക പ്രവര്ത്തികള�ോ കാരണം
പശ്ചാത്താപത്തിന്റെയും മാനസാന്തരത്തിന്റെയും
അവര് താത്ക്കാലികമായി മാത്രം തെറ്റിലാണെന്നു
ആദ്യ തെളിവില് സന്തോഷിക്കാന് കഴിയൂ. സ്നേഹ
ള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസവും അവരെ കര്ത്താവിന്റെ കൂ
ത്താല് നിറയപ്പെട്ട ഒരു ഹൃദയമാണെങ്കില് അവനില്
ട്ടായ്മയിലേക്കും അവരുമായി കൂട്ടായ്മയിലിരിക്കുന്ന
നിന്നും അത് പെട്ടെന്നു പുറത്തു വരികയും, ഇത് അവന്
മറ്റെല്ലാ സഹ�ോദരന്മാരുമായും ഉള്ള കൂട്ടായ്മയിലേക്കും
രണ്ടാമത�ോ മൂന്നാമത�ോ ചെയ്യുന്ന കുറ്റമാണെങ്കില്
വീണ്ടുക�ൊള്ളുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹവും നാം നിര്ബ്ബാധം
അതുമല്ല സാഹചര്യങ്ങള് വളരെ ദ�ോഷകരമാകുന്നു
പ്രകടിപ്പിക്കേണം. മറ്റുള്ളവരായ നാം “ഭയത്തോടെ
വെങ്കില് അവന് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതായി വരും.
അവരെ തീയില് നിന്നു വലിച്ചെടുത്തു രക്ഷിപ്പിന്”. മാനസാന്തരത്തിനു അനുയ�ോജ്യമായ പ്രവര്ത്തന
ചുരുങ്ങിയ നിലയിലുള്ള ഒന്നും തന്നെ അവരെ തങ്ങ
ങ്ങളെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതും തിന്മ പ്രവര്ത്തിച്ചവരു
ളുടെ പാപത്തിന്റെ കാഠിന്യമാകുന്ന മയക്കത്തില്
ടെ യഥാസ്ഥാപനത്തിന്റെ രീതിയുടെ ചില മാതൃക
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കാണുവാന് കാത്തിരിക്കേണ്ടതും
അഥവാ ഹൃദയം ദൈവത്തോടുള്ള
വിധേയത്വത്തിലേക്കും, സത്യത്തി
ലേക്കും, നീതിയിലേക്കും തിരികെ
ക�ൊണ്ടുവന്ന് സ്വഭാവത്തിലെ
ഇത്തരത്തിലുള്ള തുറന്നതും പരി
ഷ്ക്കരിക്കപ്പെട്ടതുമായ മാറ്റത്തിനാ
യി കാത്തിരിക്കേണ്ടതും അവന്റെ
കടമയാണ്.
തെറ്റുപറ്റിയ, യഥാര്ത്ഥ പശ്ചാത്താപമുള്ള സഹ�ോ
ദരന് ഇത്തരം തെളിവുകള് നല്കുന്നതില് വിമുഖനാ
വുകയ�ോ അവന്റെ ഈ സ്പഷ്ടമായ മാറ്റത്തെ സാക്ഷ്യ
പ്പെടുത്തുന്നത് യുക്തിരഹിതമാണെന്ന് കരുതുകയ�ോ
അരുത്. ഇത്തരം ആളുകള്ക്ക് അവരുടെ മന�ോഭാവ
വുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതല് വിനയം ത�ോന്നുകയും,
അവന് ഈ കാരണത്താല് നേടിയേക്കാവുന്ന കളങ്കം
മനസ്സിലാക്കുകയും പ്രായശ്ചിത്തമെന്ന രീതിയില്
കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് സഹ�ോദരന്മാരുടെ സംസര്ഗ്ഗ
ത്തില് നിന്നു അസന്നിഹിതനാവുകയ�ോ അഥവാ
അവരുടെ സംസര്ഗ്ഗത്തില് പങ്കു ചേരുന്നു എങ്കില്
തന്നെയും സഹ�ോദരന്മാരുടെ ഇടയിലെ ഏറ്റവും വി
നയമുള്ള സ്ഥാനം – ഏറ്റവും പിന്നിലെ ഇരിപ്പിടം
സ്വീകരിക്കുകയ�ോ ചെയ്യുവാന് താത്പര്യപ്പെട്ടേക്കാം.
മാനസാന്തരപ്പെട്ട കുറ്റക്കാരന് മുന്പ് കൂട്ടത്തില് നേതൃ
സ്ഥാനത്തുള്ളവനായിരുന്നുവെങ്കില് തന്നെയും താഴ്മ
അവന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കില് തന്നെയും അവന്റെ നവീക
രണത്തിനുള്ള ആത്മാര്ത്ഥതയുടെ മതിയായ തെളിവു
ലഭിക്കുന്നതുവരെ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് സഭായ�ോഗത്തി
ന്റെ ഏതെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനത്തേക്കോ അല്ലെ
ങ്കില് നേതൃസ്ഥാനത്തേക്കോ മടക്കി ക�ൊണ്ടുവരുവാന്
പാടുള്ളതല്ല എന്നുള്ളത് സഹ�ോദരന്മാരുടെ ഭാഗത്തുള്ള
വിവേചനാധികാരത്തില്പ്പെട്ട കാര്യമാണ്.
ഞങ്ങള് ആരംഭിച്ചതുപ�ോലെ, ദ�ോഷകരമായ അനു
മാനങ്ങളാല�ോ, അറിവിനാല�ോ, കിംവദന്തികളാല�ോ
അല്ല മറിച്ച് ദുഷ്പ്രവര്ത്തികള�ോ, ദുഷിച്ച ഉപദേശങ്ങള�ോ
ആണ് കൂട്ടായ്മ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് തിരുവെഴുത്തിന്
പ്രകാരമുള്ള അടിസ്ഥാനം എന്നു പറഞ്ഞുക�ൊണ്ട്
നിര്ത്തട്ടെ. കര്ത്താവിന്റെ നിയമത്തിന്റെ ആചരണം
അനിവാര്യമാണ് (മത്താ. 18:15). ഒരു സഹ�ോദര
ന്റെ തെറ്റിനു നേരെ നാം കണ്ണടക്കാതിരിക്കുമ്പോള്
തന്നെയും പരസ്യമായി പ്രകടമാക്കാത്ത തെറ്റുകളെ
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

കണ്ടെത്തുന്നതില് നിന്നും സ്നേഹം
നമ്മെ തടയും. തെറ്റ് പ്രത്യക്ഷ
ത്തില് കണ്ടെത്തുന്നുവെങ്കില്
തന്നെയും അത് “സഹ�ോദരന്മാ
രുടെ കൂട്ടത്തില്” ചര്ച്ച ചെയ്യരുത്.
മറിച്ച് കര്ത്താവ് നിര്ദ്ദേശിക്കു
ന്നതുപ�ോലെ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച
ആള് അത് തെറ്റ് ചെയ്ത ആളിന്റെ
ശ്രദ്ധയില് ക�ൊണ്ടുവരണം. അയാള് അതിനു ചെവി
ക�ൊടുക്കുന്നതിനു വിസമ്മതിക്കുന്നുവെങ്കില് മാത്രമെ,
തെറ്റു തിരുത്തുവാന് തയ്യാറാകാത്തപ്പോള് മാത്രമെ
മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഈ വിഷയത്തെ ക�ൊ
ണ്ടുചെല്ലേണ്ടതുള്ളു. ഹാ, ഈ നിയമങ്ങള് ശരിയായ
രീതിയില് പാലിക്കുകയാണെങ്കില് എത്ര പ്രശ്നങ്ങ
ളാണ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക, എത്ര പിഴകളും, എത്ര
മന�ോവ്യഥകളുമാണ് ഒഴിവാക്കാനാകുക!
അവസാനമായി, തെറ്റുചെയ്ത സഹ�ോദരന�ോടുള്ള
പെരുമാറ്റം ശിക്ഷയുടെ രീതിയില് ആകരുത്, എന്തെ
ന്നാല് ശിക്ഷിക്കുവാനുള്ള അവകാശം നമ്മുടേതല്ല:
“പ്രതികാരം എനിക്കുള്ളത്, ഞാന് പകരം ചെയ്യും
എന്നു കര്ത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു”. നമ്മുടെ മുന്ന
റിയിപ്പുകളും ശകാരങ്ങളും അവന�ോടുളള കൂട്ടായ്മയില്
നിന്നുള്ള പിന്മാറ്റവും അപ്പൊസ്തലന് പറയുന്നതുപ�ോ
ലെ, അവനെ തിരിച്ചു ക�ൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയില്
ഒരു തിരുത്തലിന്റെ സ്വഭാവമുള്ളതായിരിക്കണം.
“ആത്മീയരായ നിങ്ങള് അങ്ങനെയുള്ളവനെ സൗ
മ്യതയുടെ ആത്മാവില് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവിന്;
നിങ്ങളും പരീക്ഷയില് അകപ്പെടാതിരിക്കുവാന് സൂ
ക്ഷിച്ചു ക�ൊള്ക” (ഗലാ. 6:1). നിങ്ങളും ബലഹീന
രാണെന്ന് ഓര്ത്തുക�ൊണ്ട് അതേ രീതിയില് അല്ല
കഴിയുന്നിടത്തോളം മറ്റൊരു തരത്തില് അവനെ
യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊള്വിന്.
സ്നേഹവാനും സ്വര്ഗ്ഗസ്ഥനുമായ പിതാവേ,
ഞാന് നിനക്കായി കാത്തിരിക്കും. എന്റെ
ഹൃദയത്തെ ബലപ്പെടുത്തുവിന്. അങ്ങനെ
എന്നില് ദീര്ഘക്ഷമ നിറയ്ക്കുവിന്.
നിന്റെ ദാസനായിരിക്കുവാന് എന്നെ
സഹായിക്കേണമേ. നീ എന്നെ വിളിക്കുമ്പോള്
ഏതു നിമിഷവും അടുത്തുവരുവാന് തക്കവണ്ണം
എന്റെ ഹൃദയത്തെ ഒരുക്കേണമേ. നിന്റെ
പരിജ്ഞാനത്തിനായും നിന്റെ മാര്ഗ്ഗ
നിര്ദ്ദേശത്തിനായും
അനുസരണയ�ോടെ ഞാന് കാത്തിരിക്കും.
യേശുവിന്റെ നാമത്തില് ആമേന്.
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വി. പൗല�ൊസിന്റെ പ്രഖ്യാപനം മൂലം ബെര�ോവയിലു
ള്ള വിശ്വാസികളുടെ ചെറിയ കൂട്ടം ദൈവജനങ്ങള്ക്കി
ടയില് പ്രശസ്തരായി: “അവര് തെസ്സല�ൊനീക്യയിലു
ള്ളവരെക്കാള് ഉത്തമന്മാരായിരുന്നു. അവര് വചനം
പൂര്ണ്ണ ജാഗ്രതയ�ോടെ കൈക്കൊണ്ടതല്ലാതെ അത്
അങ്ങനെ തന്നെയ�ോ [വി. പൗല�ൊസ് പ്രസംഗിച്ചത്]
എന്ന് ദിനംപ്രതി തിരുവെഴുത്തുകളെ പരിശ�ോധിച്ചു
പ�ോന്നു” (അപ്പൊ. 17:11). അവര് ഒരു ചെറിയ കൂട്ടമാ
യിരുന്നാല് കൂടി, ദൈവ വചനത്തോടുള്ള അവരുടെ
വിശ്വസ്തത അവരെ ബെര�ോവയിലെ വേദ വിദ്യാര്ത്ഥി
കള് എന്ന് അറിയപ്പെടുവാന് ഇടയാക്കി. ആദിമസഭ
കൂടിയിരുന്നത് വിലയേറിയ ആലയങ്ങളിലായിരുന്നില്ല,
അവരുടെ മൂപ്പന്മാര്ക്കും ഡീക്കന്മാര്ക്കും ശ്രേഷ്ഠമായ
ഔദ്യോഗിക വസ്ത്രങ്ങള് ഇല്ലായിരുന്നു, അവരുടെ
ശുശ്രൂഷകള് മ�ോടിയായ പ്രദര്ശനങ്ങള�ോടു കൂടിയ
തായിരുന്നുമില്ല. അവര് ഒരേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാല്
ഉല്പാദിതരാവുകയും, വിശുദ്ധന്മാര്ക്ക് ഒരിക്കലായി
ഭരമേല്പിച്ച ഒരേ വിശ്വാസത്താല് പ്രച�ോദിതരായി,
ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി സാധാരണ മട്ടിലാണ് അവര്
കൂട്ടായ്മയാചരിച്ചത്. “നിങ്ങള�ോ എല്ലാവരും സഹ�ോദ
രന്മാര്; ഒരുത്തന് അത്രേ നിങ്ങളുടെ നായകന്, ക്രിസ്തു
തന്നെ” എന്ന് യേശു പ്രഖ്യാപിച്ചതുപ�ോലെ സഭയുടെ
ഏക ശിരസ്സെന്ന നിലയില് അവന്റെ നിയന്ത്രണ
ത്തിനും കരുതലിനും കീഴില് അവന് ആകേണ്ടതിനു
അവര് യേശുവിന്റെ സഹ�ോദരങ്ങള് എന്ന നിലയില്
കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചു.
നമ്മുടെ നാളിലുള്ള വേദ വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് ഇതിനേ
ക്കാളും വളരെ ആനുകൂല്യമുണ്ട്. നമുക്ക് സൗകര്യപ്രദമാ
യി വിലകുറഞ്ഞ ബൈബിള് ഉണ്ട്. അവ വായിക്കാന്
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കഴിയും, അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ പൂര്വ്വപിതാക്കന്മാര്
തങ്ങള്ക്ക് സാധ്യമാകും എന്ന് ലേശം പ�ോലും ചിന്തി
ക്കാത്തതുപ�ോലുള്ള നല്ല വെളിച്ചങ്ങളും ഉണ്ട്.
മനുഷ്യര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുകയും ല�ോ
കമെങ്ങും ജ്ഞാനം വര്ദ്ധിക്കുകയും, അപ്പോള്
ബുദ്ധിയുള്ള കന്യകമാര്, കര്ത്താവിന്റെ ജനങ്ങള്
ദൈവികപദ്ധതിയില് ഇതിനു മുമ്പ് ദിവ്യഉദ്ദേശ
ത്താല് മറച്ചുവച്ചിരുന്ന ചില വിശേഷ കാര്യങ്ങ
ള് മനസ്സിലാക്കും എന്ന് ബൈബിള് വിശദമായി
പഠിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ഇന്നുള്ള വേദവിദ്യാര്ത്ഥികള്
പരിഗണിക്കുമ്പോള് അവര് ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.
എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങള് മൂലം
അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്ന നാളിലാണ് നാമി
ന്നെന്നും, അതുകൂടാതെ സൗജന്യ വിദ്യാലയങ്ങള്,
നിര്ബ്ബന്ധിത വിദ്യാഭ്യാസം മുതലായവ ബൈബിള്
പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നതായ ജ്ഞാനവര്ദ്ധനവ് ക�ൊ
ണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നു.
ദൈവജനങ്ങളിലെ ബുദ്ധിമാന്മാര്ക്ക് ബൈബിള്
ഗ്രഹിക്കുന്നതിനുള്ള സമയത്തെയാണ് ഈ കാര്യ
ങ്ങള് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. ബൈബിള് ദിവ്യ
പ്രച�ോദിതമായ ദൈവിക ദൂതാണെന്ന് നിരാകരി
ക്കുന്ന ഉയര്ന്ന-നിരൂപണം (Higher Criticism)
എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പഠിപ്പിക്കലുകള്ക്കു കീഴില്
ബൈബിളിലുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസത്തില് നിന്നും
അനേകര് വീണു പ�ോവുമ്പോള് ഈ വിശേഷപ്പെട്ട
വെളിച്ചം എത്ര ആവശ്യമാണ്! (ദാനി. 12:1-10).
നാം ഉണര്ന്നിരിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, മറിച്ച്
"ദൈവത്തിന്റെ സര്വ്വായുധവര്ഗം എടുത്തു” ക�ൊള്ളു
കയും വേണം.
സെപ്റ്റംബര് - ഒക്ടോബര് 2019

സങ്കീര്ത്തനം 69:30

“ഞാന് പാട്ടോടെ ദൈവത്തിന്റെ
നാമത്തെ സ്തുതിക്കും;
സ്തോത്രത്തോടെ അവനെ
മഹത്വപ്പെടുത്തും”

ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്
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