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ഭൂമിയുടെ ഏതൽക്കാല അവസ്ഥ തകാത്കക്കാലികം
EARTH'S PRESENT CONDITION TEMPORARY 

“ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ിരിക്കുന്നു.” (ഉല്പ. 3:17)

പാഴം വ്കാസമേ്കാഗ്യമല്്കാതിരുന്നതുമ്കാേ ഭൂമിടേ മനു
ഷ്യന്ക ഉപമേ്കാഗപ്രദമ്കാേ അവസ്ഥേിമലക്ക ദദവിക 
ശക്ിേ്കാല് പൂര്ത്തീകരിച്ിരിക്കുന്ന ദദവത്ിടറെ 
ഒരു സൃഷ്ടിമവലേ്കാണ്ക ന്കാം ഇന്ന്ക ക്കാണുന്ന ഭൂമി. 
ഇതിനു വിരുദ്ധമ്കാേി ദദവം തടറെ പദ്ധതിേില് 
േ്കാടത്കാരു മ്കാറ്റവം വരുത്ിേി
ട്ില്. ആ സമേത്്ക പര്വ്വതങ്ങ
മള്കാ, ത്കാഴ്വരകമള്കാ, മരങ്ങമള്കാ, 
കുറ്റിടച്െികമള്കാ, നദികമള്കാ, 
സമുദ്രങ്ങമള്കാ അതില് ഉണ്്കാ
േിരുന്നില്. മുമ്പുണ്്കാേിരുന്ന 
ഉരുകിേ അവസ്ഥേില് നിന്നും 
അതിടറെ ഭൂവല്കം മ്കാത്ം 
തണുത് ഒരു വസ്തുവ്കാടണന്നു 
ഭൂമി തടന്ന ടതളിവ നല്കു
ന്നു. ഭൂമിയുടെ അന്തര്ഭ്കാഗത്തു 
നിന്നും അഗ്ി പര്വ്വതങ്ങള് 
ഇെയ്കിടെ പുറമത്ക്കു വിടുന്ന 
ഉരുകിേ ദ്ര്കാവകം ഇതിനു 
ശക്മ്കാേ വസ്തുത്കാപരമ്കാേ ടത
ളിവകളില് ഒന്ന്കാണ്ക. ഭൂമിയുടെ 
ഭൂവല്കത്ിനു കതീഴില് ഈ ഉരുകിേ ദ്ര്കാവകം ഉണ്്ക 
എന്നു ഇതു ടതളിേിക്കുന്നു. കൂെ്കാടത ശക്മ്കാേ മര്ദ്ദ
ത്്കാല് അതില് കുറച്്ക അഗ്ിപര്വ്വതങ്ങളുടെ ഗര്ത്
ങ്ങളിലൂടെ പുറമത്ക്കു വമിക്കുകയും ടെയ്യുന്നു.

ഭൂമിക്ക ന്കാല്ക പ്രധ്കാന പ്കാളികള്കാണുള്ളത്ക: അക
ക്കാമ്്ക, പുറക്കാമ്്ക, മ്കാറെില്, ഭൂവല്കം. ഭൂവല്
കവം മ്കാറെിലിടറെ ഉപരിഭ്കാഗവം മെര്ന്ന്ക നമ്മുടെ 
ഗ്രഹത്ിടറെ ഉപരിതലത്ില് മനര്ത് ആവരണം 
ഉണ്്കാക്കുന്നു. എന്ന്കാല് ഈ ആവരണം ഒരു ഭ്കാഗമ്കാ
േിട്ല് ഇരിക്കുന്നത്ക – നിരവധി ഭ്കാഗങ്ങള് ഭൂമിയുടെ 
ഉപരിഭ്കാഗടത് മൂടുന്ന രതീതിേില്കാണ്ക നിര്മ്ിക
ടപെട്ിരിക്കുന്നത്ക. അതു മ്കാത്മല്, ഈ ഭ്കാഗങ്ങള് 
പരസ്പരം കൂട്ി ഇെിച്ം ടക്കാണ്്ക സ്കാവധ്കാനം ചുറ്ം 
നതീങ്ങുന്നു. ഈ ഭ്കാഗങ്ങടള ടെടറ്്കാണിക്ക (tectonic) 
ഫലകങ്ങള് എന്നും, ഈ ഫലകങ്ങളുടെ അഗ്രഭ്കാ
ഗങ്ങടള ഫലക അതിരുകള് എന്നും വിളിക്കുന്നു. 
ഫലക അതിരുകള് അമനകം മെക്കുകള് (faults) 
ടക്കാണ്്ക നിര്മ്ികടപെട്ത്കാണ്ക. മല്കാകടമമ്്കാടുമുള്ള 

ഭൂകമ്ങ്ങളില് ഭൂരിഭ്കാഗവം ഈ മെക്കുകളില്കാണ്ക 
സംഭവിക്കുന്നത്ക.

കെലിനെിേിലുണ്്കാകുന്ന ഭൂകമ്ങ്ങള്കാണ്ക പല
മപെ്കാഴം സുന്കാമികള്ക്ക ക്കാരണമ്കാേിത്തീരുന്നത്ക. 
ഇത്രം ഭൂകമ്ങ്ങളില് വലിേ ശക്ിേില് നിരവധി 

പ്കാറകടള മുകളിമലക്ക ഉന്തിവി
ടുന്നു. ഇതിടറെ ശക്ിേ്കാലുള്ള 
ഊര്ജം ജലത്ിമലക്കു മ്കാറ്റ
ടപെടുന്നു. ക്കാറ്റിടറെ ശക്ിേ്കാല് 
ഉളവ്കാകന്ന സ്കാധ്കാരണമ്കാേ 
തിരമ്കാലകള്ക്ക വ്യത്യസ്തമ്കാ
േി സുന്കാമികള്ക്ക ക്കാരണ
മ്കാകുന്ന ഊര്ജം ജലത്ിടറെ 
ഉപരിതലത്ിലല് മറിച്്ക ജല
ത്ിലൂടെേ്കാണ്ക െലിക്കുന്നത്ക. 
അതിന്കാല്, സുന്കാമി ടവള്ള
ത്ിടറെ ആഴത്ില് കൂെി 
(മണിക്കൂറില് 500 അടല്ങ്ില് 
600 ദമല്) സഞ്ചരിക്കുന്ന
തിന്കാല് അവടേ ജലത്ിനു 
മതീടത ദര്ശിക്കുവ്കാന് സ്കാധിക്കു

കേില്. സുന്കാമിക്ക സ്കാധ്കാരണേ്കാേി മൂന്ന്ക അെിേില് 
(1 മതീറ്റര്) കൂടുതല് ഉേരം ഇല്. എന്ന്കാല് അത്ക തതീര
മത്ക്ക അടുക്കുമന്ത്കാറം ഇതിനു വ്യത്യ്കാസം വരുന്നു. 
അമപെ്കാഴ്കാണ്ക അവ ഭേങ്രമ്കാേ ഉേരങ്ങള് ദകവരിച്്ക 
കൂടുതല് തിരിച്റിേ്കാന് സ്കാധിക്കുന്ന വിധവം വിന്കാ
ശകരവമ്കാേ രൂപം മനടുന്നത്ക. മല്കാകത്ില് ഇന്നും 
പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള് തുെര്ന്നു മപ്കാരുന്നു. 2017 ല് യു
.എസ്ക.എ േില് മ്കാത്ം 306 െില്യന് മ�്കാളറിടറെ 
ന്കാശനഷ്ടമുണ്്കാേി.

മനുഷ്യന്ക അധിവ്കാസമേ്കാഗ്യമ്കാകിത്തീര്ക്കുന്ന
തിന്കാേി ഭൂമി എന്ന ഈ ഗ്രഹം ആറ്ക ഘട്ങ്ങളിടല 
തയ്്കാടറടുപ്പുകള് പൂര്ത്ികരിച്ിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യര്കാ
ശി ഭൂമിേിടല നിവ്കാസികള് എന്ന നിലേില് 6000 
വര്ഷങ്ങള് പിന്നിട്ിരിക്കുന്നു എന്നും, ന്കാം ഇമപെ്കാള് 
ഭൂമിയുടെ തയ്്കാടറടുപെിടറെ ഏഴ്കാമടത്യും അവസ്കാ
നടത്യും ഘട്ത്ില്കാേിരിക്കുന്നു എന്നുമുള്ളതിന്ക 
നിരവധി ടതളിവകള് ഉണ്്ക. ഏദന് മത്കാട്ം എന്നു 
വിളികപെടുന്ന ഭൂമിേിടല ഒരു ടെറിേ ഭ്കാഗം ദദവം 
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എങ്ങടനേ്കാണ്ക മനുഷ്യടറെ നിവ്കാസത്ിന്കാേി ഒരുകി
േടതന്ന്ക ന്കാടമ്കാന്ന്ക ഓര്ത്തു മന്കാക്കുക. എന്നിരുന്ന്കാലും 
അനുസരണമകെിന്കാല് മനുഷ്യന് ഈ ഒരുകടപെട് 
മത്കാട്ത്ില് നിന്നും പുറത്്കാകടപെട്ടു (ഉല്പ. 3:23). 
ദദവത്ിടറെ തക സമേത്്ക മനുഷ്യടറെ നിവ്കാസ
ത്ിന്കാേി ഭൂമി പൂര്ണ്ണമ്കാേി ഒരുകടപെടുകയും ഏഴ്കാ
മടത് സൃഷ്ടിദിനം പൂര്ത്ിേ്കാകുന്നതുവടര മനുഷ്യര് 
പൂര്ണ്ണര്കാകടപെടുന്നത്ക തുെരുകയും ടെയ്യും. പൂര്ണ്ണമ്കാ
കടപെടുന്ന ഭൂമി പൂര്ണ്ണര്കാേ മനുഷ്യര്കാശിയുടെ വ്കാസ
സ്ഥലമ്കാേിരിക്കും. അവര് എമന്നക്കും അതില് വ്കാഴം. 
ഇത്ക മത്്കാ. 25:34 മന്കാെ്ക മെര്ന്നു മപ്കാകുന്നു: "എന്റെ 
പിതാവിനാല് അനുഗ്രഹിക്കന്പെട്ടവന്െ, [നിത്യ ജീവന് 
അര്ഹന്െന്നു സഹസ്ാബ്ദയുഗം കന്ടെത്തുന്നവര്] 
വരുവിൻ; ല�ാക സ്ാപനം മുതല് നിങ്ങൾക്കായി 
ഒരുക്കിയിെിക്കുന്ന ൊജ്യം അവകാശമാക്കിന്ക്കാൾവി
ൻ” (BS 1978, p. 21).

“എന്റെ വായില് നിന്നു പുറന്പെടുന്ന എന്റെ വചനം 
ആയിെിക്കും; അത് ന്വറുന്ത എന്റെ അടുക്കല�ക്കു 
മടങ്ങി വൊന്ത എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിവര്ത്ി
ക്കുകയും ഞാൻ അയച്ച കാെ്യം സാധിപെിക്കുകയും 
ന്ചയ്ം” എന്ന്ക േമഹ്കാവ പറയുന്നതുമപ്കാടല ആ വ്കാ
ഗ്ദത് ദിവസം വരിക തടന്ന ടെയ്യും (ടേശ. 55:11). 
ഒരികല് വിശുദ്ധ ദൂതന്കാേിരുന്നവനും എന്ന്കാല് തടറെ 
അഹങ്്കാരത്്കാലും അതിമമ്കാഹത്്കാലും ദദവത്ിടറെ 
എതിര്കാളിേ്കാേിത്തീര്ന്നവനുമ്കാേ സ്കാത്്കാടറെ സ്്കാധതീ
നത്ിനു കതീഴിലുള്ള 6000 വര്ഷടത് മലേശങ്ങള്ക്ക 
ഇത്ക അന്ത്യമിടും. മ്കാത്മല് “ആക്കാശങ്ങള്” എന്ന്ക 
െിലേിെങ്ങളില് പ്രതതീക്കാത്മകമ്കാേി െിത്തീകരിച്ി
രിക്കുന്നത്കാേ ഭൂമിേിടല മതപരമ്കാേ വ്യവസ്ഥകളു
ടെ പ്രഭുവ്കാണ്ക സ്കാത്്കാന്. സമതീപക്കാലടത് വലിേ 
ടവള്ളടപെ്കാകങ്ങള്, ചുഴലിക്കാറ്കള്, ടക്കാടുങ്്കാറ്കള് 
എന്നിവ ഈ മലേശങ്ങളുടെ കണകില്ടപെടുത്്കാവന്ന
ത്കാണ്ക. നമ്മുടെ കര്ത്്കാവിടന ടകടുങ്്കാറ്റിന്കാല് ഗലതീല്കാ 
കെലില് മുകികളയുവ്കാന് ശ്രമിച്ത്ക ഇതിടന്കാരു 
ഉദ്കാഹരണമ്കാണ്ക.

ദദവടത് മസവിക്കുന്ന സമര്പെിതര്കാേ മകള് 
ഒഴിച്്ക ദുഷ്ടര്കാേ മനുഷ്യര്കാശിയും, അനുസരണമക
െിടറെ മകളും, സ്്കാര്തതയുടെ നിേന്ത്രണത്ിന് 
കതീഴില്കാേിരിക്കുകയും അവരറിേ്കാടതതടന്ന അവര് 
സ്കാത്്കാടറെ ഉപകരണങ്ങള്കാേിരിക്കുകയും ടെയ്യുന്നു. 
എല്്കാവരും കുറഞ്ഞമത്കാ കുെിേമത്കാ ആേ അളവില് 
അനുസരണമകെിടറെ ആത്മ്കാവിന് നിേന്ത്രണത്ി
ല്കാേി ടപ്കാതുവ്കാേി മുഴമല്കാക മ്കാനവര്കാശിയുമ്കാേി
ത്തീര്ന്നിരിക്കുന്നു. ഇത്ക തലമുറകള്ക്കും, മതപരമ്കാേ 

ആദര്ശവ്കാദങ്ങള്ക്കും ഗവൺടമറെിനും ജനങ്ങള്ക്കും 
ഇെേിലുള്ള എതിര്പെിടറെയും മപ്കാര്കാട്ത്ിടറെയും ഒരു 
ടപ്കാതുവ്കാേ അന്തരതീക്ം സൃഷ്ടിടച്ടുക്കുന്നു. അടത, 
ഓമര്കാ ദിവസവം കെന്നു മപ്കാകുന്നതിന്കാേി മനുഷ്യ
ര്കാശിേില് അമനകരും മദ്യത്ിനും മേക്കുമരുന്നിനും 
പിന്ന്കാടല ടെല് ുവ്കാന് ക്കാരണമ്കാകുന്ന തകര്ച്േിമലക്ക 
ഇന്നു മല്കാകം മ്കാറിേിരിക്കുന്നു. മദ്യം തലമച്്കാറിടല 
ര്കാസപദ്കാര്തങ്ങളില് മ്കാറ്റം വരുത്ിടക്കാണ്്ക ആന
ന്ദത്ിടറെ ഒരു അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അങ്ങടന അത്ക 
മദ്കാഷടത് എതിര്ക്കുന്നതിടന വിലക്കുന്നു. ടക്കാ
ടകേ്ക ന് (Cocaine) തലമച്്കാറില് സ്്കാഭ്കാവികമ്കാേി 
ഉണ്്കാകുന്ന മ�്കാപ്കാമിടറെ (ഒരു മഹ്കാര്മമ്കാൺ)  അളവ 
കൂട്ി തതീവ്രമ്കാേ സമന്ത്കാഷ വിക്കാരങ്ങടള ജനിപെിക്കുന്നു. 
തലമച്്കാറിടല മക്കാശങ്ങളുടെ ആശേ വിനിമേടത് 
കഞ്ച്കാവ്ക (Marijuana) െ്കാധിക്കുന്നു. ഇത്ക ക്കാര്യങ്ങള് 
മന്ദഗതിേില്കാക്കുകയും, ഇന്ദിേമെ്കാധത്ില് മ്കാറ്റം 
വരുത്തുകയും അമിതമ്കാേ ഉമമേഷം നല്കുകയും ടെ
യ്യുന്നു. സ്കാമൂഹികമ്കാേ ആശ്്കാസം ലഭിക്കുവ്കാന്കാേി 
പലരും ഇത്രം ലഹരിവസ്തുകള് ഉപമേ്കാഗിക്കുന്നുണ്്ക. 
ഏതുവിധമ്കാേ്കാലും അവയുടെ നിരന്തരമ്കാേ ഉപമേ്കാഗം 
അതിമലക്കുള്ള ആശ്രേത്ത്ിമലക്കും പതീന്നിെ്ക ആസ
ക്ിേിമലക്കും അവടര എത്ിക്കുന്നു!

ലഹരിവസ്തുകളുടെ ഉപമേ്കാഗം അടല്ങ്ില് ര്കാസ
വസ്തുകളുടെ ഉപമേ്കാഗം എന്ന വിഭ്രമം, ക്കാര്യമ്കാേ 
ദവഷമ്യങ്ങളിമലക്ക അടല്ങ്ില് വിപത്ിമലക്ക 
നേിക്കുന്ന ന്കാശകരമ്കാേ രതീതിേില് ലഹരി ഉപമേ്കാ
ഗിക്കുന്ന ഒരു മര്കാഗമ്കാണ്ക. മദ്കാഷകരമ്കാേ പ്രത്യ്കാഘ്കാ
തങ്ങള്കിെേില് മപ്കാലും മേക്കു മരുന്നു മതടുന്ന 
വിട്ടുമ്കാറ്കാത് ഒരു മര്കാഗമ്കാണ്ക ആസക്ി. മേക്കു മരുന്ന്ക 
എടുക്കുവ്കാനുള്ള തതീരുമ്കാനം പ്ര്കാരംഭത്ില് സ്തമവ 
മത്കാന്നുന്നത്കാണ്ക. എന്ന്കാല് ഇതിടറെ നിരന്തരമ്കാേ 
ഉപമേ്കാഗം അതിന്ക അെിമേ്കാേ വ്യക്ിയുടെ ആത്മ 
നിേന്ത്രണടത്യും മേക്കുമരുന്ന്ക എടുക്കുവ്കാനുള്ള തതീവ്ര
മ്കാേ മപ്രരണകടള തെയുവ്കാനുള്ള അവടറെ മശഷിടേ 
എതിര്ക്കുന്നതുമ്കാേ മസ്തിഷ്ക മ്കാറ്റങ്ങളിമലക്ക അവടന 
എത്ിക്കുകയും ടെയ്യുന്നു. മേക്കുമരുന്ന്ക ഉപമേ്കാഗ ഭ്രമം 
സമൂഹത്ില് ഇമപെ്കാള് സ്കാരമ്കാേ ഒന്ന്കാേിരിക്കുന്നു. 
എല്്കാത്ിമന്കാടും ഒപെം െികിത്സക്കായും, വ്യവഹ്കാര
ത്ിന്കായും മ്കാനസിക്കാമര്കാഗ്യത്ിന്കായും ഏകമദശം 
215 െില്യന് മ�്കാളര് സ്കാമ്ത്ിക നഷ്ടം വരുത്ി 
വയ്ക്കുന്നു. അമനകം ആളുകള്ക്ക സ്കാമൂഹിക പരിഷ്ക്കാ
രങ്ങമള്കാെ്ക ആസക്ി ഉണ്്ക. അവ സ്കാമൂഹികമ്കാേ 
ക്കാല്കാവസ്ഥേില് മ്കാറ്റം വരുത്തുടമന്ന പ്രതതീക്േില് 
അവര് പ്രതിമഷധ മ്കാര്ച്കളില് പടങ്ടുക്കുന്നു.
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ദദവം തടറെ ന്യ്കാേത്്കാല് പരതീക്ിച്തും 
നതീതിേില് ന്യ്കാേം വിധിച്തുമ്കാേ തടറെ സൃഷ്ടിക
ടള മുള്ളുകള്ക്കും പറക്കാരകള്ക്കും ഇെേില് അധ്്കാ
നിക്കുന്നതിനും മവദനകളും ദുുഃഖങ്ങളും വ്യ്കാധികളും 
അറിഞ്ഞ്ക പ്രകൃതിയുടെ അപൂര്ണ്ണ പ്രവര്ത്ികള്കാേ 
ദുരന്തങ്ങള്ക്കും വിപത്തുകള്ക്കും പ്കാത്മ്കാേിത്തീരു
വ്കാനും അനുവദിച്തിലുള്ള സ്രഷ്ട്കാവിടറെ വ്കാക്കുകളുടെ 
അര്തത്ിടറെ ആഴം ദദവത്ിടറെ സമര്പെിതമകള് 
എന്ന നിലേില് ന്കാം അറിഞ്ഞിരിമകണം. അവന് 
പറഞ്ഞു: “നിന്റെ നിമിത്ം ഭൂമി ശപിക്കന്പെട്ടിെിക്കു
ന്നു” (ഉല്പ. 3:17-19). അത്കാേത്ക നിനക്ക അംഗതീക
രിക്കുവ്കാന് കഴിയുന്നില്്കാടേങ്ിലും ഭൂമിയുടെ ഇമപെ്കാ
ഴടത് അപൂര്ണ്ണമ്കാേ അവസ്ഥ നമ്മുടെ ല്കാഭത്ിനും 
അനുഭവ പരിജ്്കാനം മനമെണ്തിനും മവണ്ിേ്കാണ്ക. 
അതികഠിനമ്കാേ അധ്്കാനം ഒഴിവ്കാകി ജതീവശക്ി 
നിലനിര്ത്തുവ്കാന് മവണ്ിയും എമന്നക്കും ജതീവിച്ി
രിമകണ്തിനുമ്കാേി മത്കാട്ത്ിടല ഫലത്ിന്കാേി 
നിരന്തരമ്കാേി പ്രമവശിക്കുന്നതിനു ആദ്കാം ഇഷ്ടടപെട്ി
രിക്കാം. എന്ന്കാല് അവമന്കാടുള്ള മനേഹപൂര്ണ്ണ മ്കാേ 
പരിഗണന നിമിത്ം അവടറെ ആത്യന്തിക നമേയ്ക്കായും 
നതീതിക്ക േ്കാടത്കാരു മക്കാട്വം വര്കാടത ദദവത്്കാലു
ള്ള മരണശിക്്കാവിധി സംെന്ിച്്ക അത്ക ഒരികലും 
നെപെില്കാക്കുന്നതില് പര്കാജേടപെെ്കാതിരിക്കുവ്കാനും 
പ്കാപികള് എമന്നക്കും ജതീവിച്്ക പ്കാപം ടപരുക്കാതിരി
ക്കുവ്കാനും മത്കാട്ത്ിമലക്കുള്ള വഴി ദദവം തെയുകയും 
ക്കാക്കുകയും ടെയ്തു (ഉല്പ. 3:22-24).

ശിക് വിധികടപെട്വരുടെ മകളിമലക്ക അവരുടെ 
വതീഴ്ചയുടെയും അപൂര്ണ്ണതകളുടെയും ദൗര്െല്യങ്ങളു
ടെയും ശിക്കളുടെയും ഫലങ്ങള് പരമ്ര്കാഗതമ്കാേി 
പ്രമവശിച്. എടന്തന്ന്കാല് “അശുദ്ധനില് നിന്നു ജനിച്ച 
വിശുദ്ധൻ ഉലടൊ?” ആേതിന്കാല് മുഴ മ്കാനവര്കാശി
യും കുറ്റവ്കാളികള് എന്ന നിലേില് പ്കാപവം തിമേയും 
എടന്തന്നും അതിടറെ അഭിക്കാമ്യമല്്കാത് ഫലങ്ങള് 
എടന്തല്്കാടമന്നും പഠിച് മപ്കാരുന്നു. ഈ അവസ്ഥ
േില് ഏമദന്യ അവസ്ഥേിലൂടെ െിത്തീകരിച്ത്കാേ 
ദദവത്ിടറെ മടറ്റ്കാരു പദ്ധതിേ്കാേ ഭൂമിേില് ദദ
വര്കാജ്യം സ്ഥ്കാപിക്കുന്നതിന്കാേി ഭൂമിടേ ഒരുക്കുന്ന
തിനും പൂര്ണ്ണതേിമലക്ക എത്ിക്കുന്നതിനുമ്കാേി 
അവന് പ്രകൃതിമക്്കാഭങ്ങടള അനുവദിക്കുന്നു. ഭൂമിേില് 
സ്ഥ്കാപിക്കാനിരിക്കുന്നത്കാേ ഭൂമിേിടല മഹത്ര
മ്കാേ ര്കാജ്യത്ില് “എന്റെ വിശുദ്ധ പര്വ്വതത്ില് 
എങ്ം ഒരു ല�ാഷലമാ നാശലമാ ആരും ന്ചയ്കയില്ല 
എന്നു യലഹാവ അരുളിന്ച്ചയ്ന്നു” (ടേശ. 65:25). 
തിരുടവഴത്ിടല പ്രതതീകങ്ങളില് “പര്വ്വതങ്ങള്” 

സൂെിപെിക്കുന്നത്ക ഭരണകൂെങ്ങടളേ്കാടണങ്ിലും ഇവിടെ 
പറയുന്നത്ക ഈ ദുഷ്ട മല്കാകത്ിടല ഭരണകൂെങ്ങടള 
മ്കാറ്ന്നത്കാേ ദദവത്ിടറെ വരുവ്കാനിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ 
ഭരണകൂെടത്േ്കാണ്ക.

ഒരു പ്രമത്യകമ്കാേ പ്രകൃതി ദുരന്തത്ിടറെ പുറകിടല 
സകല ക്കാരണടത്ക്കുറിച്ം നമുക്ക ഒരികലും അറി
വില്്കാടേങ്ിലും ദെെിള് നമുക്ക െില ഉള്ക്കാഴ്ച 
നല്കുന്നു.  ഒന്ന്കാമത്കാേി, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള് നമ്മുടെ 
മല്കാകത്ിടല പ്രകൃതി നിേമങ്ങളുടെ ഫലമ്കാേതി
ന്കാല് "പ്രകൃത്യ്കാല്” ഉള്ളത്കാണ്ക. ആക്കാശങ്ങടളയും 
ഭൂമിമേയും നിര്മ്ിച് ദദവം (ഉല്പ. 1:1) ആണ്ക പ്ര
കൃതിയുടെ നിേമവം രൂപകല്പനയും ടെയ്ിട്ടുള്ളത്ക. 
അവ ആനുക്കാലികമ്കാേ ഭൂകമ്ങ്ങളിമലക്കും ടക്കാടുങ്്കാ
റ്റിമലക്കും സുന്കാമികളിമലക്കും നേിക്കുന്നു.

ദദവമ്കാണ്ക പ്രകൃതി നിേമങ്ങള് ഒരുകിേടതങ്ില് 
എന്തുടക്കാണ്്കാണ്ക അവന് പ്രകൃതിടേ നിേന്ത്രിക്കാ
ത്ത്ക? ഇതിനു പല ക്കാരണങ്ങളും ഉണ്്കാക്കാം. െില 
സ്കാഹെര്യങ്ങളില് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അവനിലും അവടറെ 
ശക്ിയുടെ വല്ഭത്ത്ിലും മകന്ദതീകരിക്കുന്നതിനു 
മവണ്ി പ്രകൃതിമക്്കാഭങ്ങടള ദദവം അനുവദിച്ടവന്നു 
വര്കാം (മര്ടക്കാ. 4:35-41). എന്നിരുന്ന്കാലും മറ് സംഭവ
ങ്ങള് മഹത്്കാേ നമേക്കാേി പരിണമിപെിക്കുന്നതിനു 
മവണ്ി അനുവദിക്കുന്നത്കാേ പ്രകൃതി മക്്കാഭങ്ങള് 
ആേിരിക്കും അത്ക (മറ്കാമ. 8:28).

പ്രകൃതിശ്കാസ്തതീേ വിഷേകമ്കാേി  മല്കാകം 
എങ്ങടന പ്രവര്ത്ിക്കുന്നുടവന്നു അറിയുവ്കാനുള്ള 
ആഗ്രഹത്്കാല് ഈ വിഷേം പഠിക്കുമമ്്കാള് പ്രകൃതി 
മക്്കാഭങ്ങള് ക്കാല്കാവസ്ഥ്കാ ക്രമങ്ങളുടെയും ഭൂഭൗതതീക 
സംഭവങ്ങളുടെയും ഫലമ്കാടണന്നു മനസ്ില്കാക്കാം. 
നതീതിമ്കാമേ്കാരുടെ മമലും നതീതി ടകട്വരുടെ മമലും 
മഴ ടപയ്യുടമന്നു ദെെിള് പറയുന്നു. അങ്ങടന 
പ്രേ്കാസകരമ്കാേ സന്ദര്ഭങ്ങളില് നടമ് ദദവം 
എത്മ്കാത്ം തടറെ കരങ്ങളില് വഹിക്കുന്നു. മേശു 
ഒരു അന്ന്കാേ മനുഷ്യടന കണ്ടു മുട്ിേമപെ്കാള് ജനം 
അവമന്കാടു മെ്കാദിച്, ഇവന് ടെയ് ടതറ്റിന്കാമല്കാ 
അമത്കാ അവടറെ അമ്േപെന്മ്കാര് ടെയ് ടതറ്റിന്കാമല്കാ 
അവന് ഈ വിധം ശപികടപെട്്ക അന്ന്കാേിരിക്കുന്ന
ത്ക? അതിന്ക  ദദവ മഹത്ം അവടറെ ജിവിതത്ില് 
ടവളിവ്കാമകണ്തിനമത് എന്ന്കാേിരുന്നു മേശുവിടറെ 
ഉത്രം. ദദവം ഒരികലും ആടരയും ദുരന്തത്്കാല് 
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ശപികേില്. അങ്ങടന സംഭവിടച്ങ്ില്ത്ടന്നയും 
അതിടന നമേക്കാേി മ്കാറ്ടമന്നതിന്കാല് നമുക്ക 
അവനില് വിശ്്കാസമര്പെിക്കാം.

ദദവത്ിടറെ മകള്കാല്കാകടട് മനുഷ്യര്കാശിേ്കാല്കാ
കടട് ഉണ്്കാകുന്ന നമേമേറിേ എല്്കാ പ്രവര്ത്ിേിലും 
അവര് ദദവടത്േ്കാണ്ക പ്രതിനിധതീകരിക്കുന്നത്ക 
എന്നു നമുക്ക പരിഗണിക്കാം. എടന്തന്ന്കാല് അത്രം 
സ്കാഹെര്യങ്ങളിടല അവരുടെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഒരു 
പരിധിവടര അവടറെ സ്ഭ്കാവത്ിടറെയും മമന്കാഭ്കാ
വത്ിടറെയും ഫലങ്ങള്കാണ്ക. എന്നിരുന്ന്കാലും ഈ 
ഉത്രം തൃപ്ികരമല്. എന്ന്കാലും അവടറെ വെനത്ി
ടറെ ടവളിച്ത്ിലുള്ള പൂര്ണ്ണമ്കാേ പരിമശ്കാധന ഉെന് 
ടവളിടപെെ്കാനിരിക്കുന്ന സമൃദ്ധമ്കാേ സഹ്കാേമത്്കാടു 
കൂെിേ ദദവത്ിടറെ ഭ്കാഗത്തുനിന്നുള്ള അതിരുകളി
ല്്കാത് സഹത്കാപടത് ടവളിടപെടുത്ി തരുന്നതിനു 
ദദവത്ിനു നന്ദി.

പടക് എന്തുടക്കാണ്്കാണ്ക അത്യ്കാഹിതങ്ങളില് നിന്നും 
അവന് തടറെ സൃഷ്ടികള്ക്ക  ഒഴികഴിവ്ക നല്ക്കാത്ത്ക? 
അടല്ങ്ില് കുറച് കൂെി പിമന്ന്കാട്ടു മപ്കാേ്കാല്, എല്്കാമറിയു
ന്നതിനുള്ള ജ്്കാനവം എല്്കാടത്യും ഒഴിവ്കാക്കുന്നതിനു 
ശക്ിയുമുള്ള ദദവം ദുരന്തങ്ങളും, ചുഴലിക്കാറ്കളും, 
ഭൂകമ്ങ്ങളും, തിരമ്കാലകളും, ന്കാശകരമ്കാേ ടവള്ളടപെ്കാ
കങ്ങളും പകര്ച്വ്യ്കാധികളും എന്തുടക്കാണ്്ക അനുവ
ദിക്കുന്നു? അങ്ങടന, കഴിയുമ്കാേിരുടന്നങ്ില് നമുക്കും 
പിെിടപെട്ടുടക്കാണ്ിരിക്കുന്നതും ദദവം അനുവദിച്ിട്ടു 
വരുന്നുടവന്നു പറേടപെടുന്നതുമ്കാേ മദ്കാഷങ്ങള്കാേ മര്കാഗം, 
മവദന, മരണം, ന്കാശത്ിടറെ രൂപങ്ങള്കാേ യുദ്ധങ്ങള്, 
ടക്കാലപ്കാതകങ്ങള് തുെങ്ങി ദദവമത്്കാടു മേ്കാജിപെില് 
ഇരിക്കുന്നവര്ക്കും അവടറെ ഇഷ്ടങ്ങള് അനുസരിച്്ക 
ജതീവിക്കുന്നവര്ക്കും വരുന്ന മവദനയും കഷ്ടപെ്കാടുക
ളും ഉണ്്കാക്കുന്ന സകലടത്യും അവനു 
തടുക്കാമ്കാേിരുന്നിമല്? പ്രകൃതിേി
ലും മനുഷ്യര്കാശിേിലും നെക്കുന്ന 
വിന്കാശടത് കുറിച്്ക അറിയുന്ന
തിന്ക ദിവമസന വ്കാര്ത്കള് 
മന്കാകിേ്കാല് മതിേ്കാവം: കവര്
ച്, ആകസ്ികമ്കാേ ടവെിവയ്കപ്ക, 
മേക്കു മരുന്ന്ക ദുരുപമേ്കാഗം, അന
ധികൃതമ്കാേ ദലംഗിക ടപരുമ്കാറ്റം 
എന്നു തുെങ്ങി ഇന്നുവടര ഉണ്്കാേിട്ില്്കാത് 
ഒരു ക്കാലടത്ക്കുറിച്്ക ദ്കാനി. 12.1 പറയുന്നു. അടത, ദദ
വത്ിടറെ കല്പനകളുടെ നിരന്തരമ്കാേ ലംഘനത്്കാല് 
മനുഷ്യര്കാശി അധ:പതിച്ടക്കാണ്ിരിക്കുന്നു.

ദദവം പ്കാപവം തിമേയും അനുവദിച്ിരിക്കുന്ന 

ഇമപെ്കാഴടത് ദുഷ്ട മല്കാകടത്ക്കുറിച്ള്ള ഈ മെ്കാദ്യ
ങ്ങള്ക്കുള്ള ഉത്രങ്ങള് തിരുടവഴത്തുകളില്  കടണ്
ത്്കാന്കാകും. മ്കാനുഷ കുടുംെത്ിടറെ ഇത്രം അനുഭവ
ങ്ങള്   ദദവത്ിടറെ മഹത്മമറിേ ര്കാജ്യത്ിമലക്കുള്ള 
ഒരുകങ്ങള്കാണ്ക. ദദവം ഭൂമിടേ പുര്ണ്ണമ്കാകി കഴിയു
മമ്്കാള് അത്ക പറദതീസേ്കാേിത്തീരും. പ്കാപടത്യും 
തിമേടേയും അതില് നിന്നും പുറന്തള്ളി കളയുകയും 
അത്ക ഏദന് മത്കാട്ം മപ്കാടലേ്കാവകയും ടെയ്യും. 

െില ആളുകളുടെ നതീതിയുക്മ്കാേ പ്രേത്നങ്ങള് 
മ്കാറ്റി നിര്ത്ിേ്കാല് അത്യ്കാഗ്രഹത്്കാലും വഷളത്
ത്്കാലും തടറെ പ്രശ്നങ്ങടള പരിഹരിച്്ക അവടനത്
ടന്നയും അവടറെ ചുറ്പ്കാടുകടളയും ആദര്ശപരമ്കാേ 
അവസ്ഥേിമലക്ക പുന:സ്ഥ്കാപിക്കുവ്കാന് മനുഷ്യന്ക 
കഴിയുന്നില് (സങ്തീ. 82:1-5; 107:27; ലൂടക്കാ. 21:25-
27). എന്നിരുന്ന്കാലും ദദവത്ിടറെ തകസമേത്്ക 
വഷളത്ത്ിനു പകരം ശ്കാരതീരികവം, മ്കാനസികവം, 
കല്കാപരവം, സ്കാമേ്കാര്ഗ്ികവം, മതപരവമ്കാേ നിലേില് 
മനുഷ്യരക്യ്ക്ക ദദവം പദ്ധതിേിട്ിരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക 
ആവശ്യമ്കാേ മ്കാറ്റങ്ങള് ഉണ്്കാകും.

സ്കാത്്കാനും പ്കാപത്ിനും വഷളത്ത്ിനും മര
ണത്ിനും അവയുടെ സ്്കാഭ്കാവിക വിക്കാസം അനു
വദിക്കുമമ്്കാഴം ദദവം നിഷ്കിേന്കാേി ഇരുന്നിട്ില്. 
മനുഷ്യര്കാശിയുടെ രക്യ്ക്കാേി മഹത്്കാേ ഒരു പദ്ധതി 
അവനുണ്്കാേിരുന്നു. ഇമപെ്കാഴം അവന് അത്ക നെപെില്കാ
ക്കുന്നു. മനുഷ്യടന പ്കാപത്ില് നിന്നും മരണത്ില് 
നിന്നും വതീഴ്ച ഭവിച് അവസ്ഥകളില് നിന്നും വതീടണ്ടു
ക്കുക എന്ന പദ്ധതിയും അവനുണ്്ക. ആലങ്്കാരികമ്കാേി 
സ്തതീയുടെ സന്തതി സര്പെത്ിടറെ തല തകര്ക്കുന്ന 
അടല്ങ്ില് സ്കാത്്കാടറെ വലിേ േഥ്കാര്ത ദുഷ്പ്രവര്ത്ി

േ്കാേ മനുഷ്യടറെ പ്ര്കാണഹത്യേില് നിന്നും അവടറെ 
പതിത്കാവസ്ഥേില് നിന്നും ഏതല്ക്കാല 

ജതീവിതത്ിടല അറിവം അനുഭവ
പരിജ്്കാനവം കൂട്ിടക്കാണ്ടും 
അവടറെ ഉേര്ച്േില് േ്കാദൃശ്ി
കമ്കാേി ലഭിച് അനുഭവപരി
ജ്്കാനം കൂട്ിടക്കാണ്ടും മശി
ഹ്കായുടെ വ്കാഴ്ചേില് അവടന 

അവന്റ ആദിമ അവസ്ഥേില് 
എത്ിക്കുക എന്ന പദ്ധതിയും ദദ

വത്ിനുണ്്ക. “നിന്റെ ൊജ്യം വലെണലമ” 
എന്നു ന്കാം പ്ര്കാര്തിക്കുന്നത്ക അതിന്കാണ്ക.

കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്കാേി “മനേഹവ്കാന്കാേ ദദവം 
എന്തുടക്കാണ്്ക തിമേ അനുവദിച്ിരിക്കുന്നു” എന്ന ഞങ്ങ
ളുടെ ടെറപുസ്തകം ക്കാണുക.

ലനേഹവാനായ 
ദ�വലമ, 

ഞാന്നാരു നിമിഷം എടുക്കുവാൻ 
ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അത് അങ്ങലയാട് 

എന്തെങ്ിലം ലചാ�ിക്കുവാനല്ല, എനിക്കുള്ള 
സക�ത്ിനും അങ്ങലയാട്

ല്ാത്ം ന്ചാല്ല ുവാനന്ത്.
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കഷ്ടത – നമുക്്ക അതിൽ പ്രശംസിക്കുവകാന് കഴിയുമമകാ?
TRIBULATION – CAN WE GLORY IN?

“അതുതപ്നെയല്ല, കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയയയും സഹിഷ്ണുത സിദ്ധതയയയും സിദ്ധത  
പ്രത്യാശയയയും ഉളവയാക്കുന്നു എനെറിഞ്ഞ് നയാും കഷ്ടങ്ങളിലും പ്രശുംസിക്കുന്നു.  
പ്രത്യാശയഞ്യക്കയാ ഭുംഗും വരുനെില്ല; ദൈവത്ിപ്റെ യനേഹും നമുക്കു നല്കപ്പെട്  

പരിശുദ്ധയാത്യാവിനയാല് നമ്മുപ്െ ഹൃൈയങ്ങളില് പകര്നെിരിക്കുന്നുവയല്ലയാ” (യറയാമ. 5:3-5).

അടപെ്കാ. 14:22 ല് “നാം അലനകം കഷ്ടങ്ങളില് 
കൂടി ദ�വൊജ്യത്ില് കടലക്കടെതാകുന്നു” എന്ന്ക 
അറിേികടപെട്ിരിക്കുന്നു. കൂെ്കാടത “ല�ാകത്ില് 
നിങ്ങൾക്കു കഷ്ടം ഉടെ്” എങ്ിലും തടറെ വിലമേറിേ 
സമ്കാധ്കാനത്ിലൂടെ നടമ് അവന് ത്കാങ്ങി നിര്ത്തുന്നു 
എന്ന്ക നമ്മുടെ കര്ത്്കാവ്കാേ മേശു നമമ്്കാടു പറയുന്നു 
(മേ്കാഹ. 16:33; 14:27). “എന്നാല് സക� ബുദ്ധി
ലയയും കവിയുന്ന ദ�വസമാധാനം നിങ്ങളുന്ട ഹൃ
�യങ്ങന്ളയും നിനവുകന്ളയും ക്ിസ്തുലയശുവിങ്ല് 
കാക്കും" (ഫിലി. 4:7).

തിരുടവഴത്തുകളും ജതീവിത്കാനുഭവങ്ങളും നമ്മുടെ 
ക്രിസ്തതീേ നെത്േില് നമുക്ക കഷ്ടത ഉറപ്പു നല്കുന്നു. 
വതീഴ്ചഭവിച് ജ�ത്ിടറെ പ്രകൃത്യ്കാലുള്ള ക്കാരണങ്ങള്കാല് 
അല് ഈ കഷ്ടങ്ങള് ഉെടലടുക്കുന്നത്ക എന്ന്ക ഉറപ്പുവ
രുമത്ണ്ത്ക നമ്മുടെ കെമയും അവക്കാശവമ്കാണ്ക. 
െിലമപെ്കാള് ഇത്ക നിങ്ങളുടെ നിമക്പങ്ങള്ക്കുള്ള 
പ്രതിഫലമ്കാക്കാം (ഗല്കാ. 6:7,8), െിലമപെ്കാള് നിങ്ങള് 
അര്ഹിക്കുന്ന കഷ്ടത നിങ്ങള്ക്കു വമന്നക്കാം. അങ്ങ
ടനടേങ്ില്, നിങ്ങള് പശ്്കാത്പിക്കുന്നുടവന്നും 
തിരുത്തുന്നുടവന്നും ഉറപ്പു വരുത്തുക. “കര്ത്ാവി
ന്റെ കണ്് നീതിമാന്ാരുന്ട ലമലം അവന്റെ ന്ചവി 
അവരുന്ട പ്ാര്ത്ഥനയ്കം തുറന്നിെിക്കുന്നു; എന്നാല് 
കര്ത്ാവിന്റെ മുഖം ദുഷ്പ്രവര്ത്ിക്കാര്ക്കു പ്തികൂ�
മായിെിക്കുന്നു" (1 പടത്്കാ. 3:12).

ദദവവെനം പറയുന്നു “നിങ്ങളില് ആരും... ദുഷ്പ്ര
വര്ത്ിക്കാെലനാ ആയിട്ടല്ല കഷ്ടം സഹിലക്കടെ
ത്... ക്ി്്യാനിയായി കഷ്ടം സഹിലക്കടെി വന്നാല�ാ 
�ജ്ിക്കരുത്; ഈ നാമം ധെിച്ചിട്ട് ദ�വന്ത് മഹ
ത്വന്പെടുത്തുകയന്ത് ലവടെത്” (1 പടത്്കാ. 4:14-16; 
3:12-17). മത്്കാ. 5:11,12 ലും നമ്മുടെ കര്ത്്കാവ്ക 
നമുക്കു വലിേ പ്രമെ്കാദനം നല്കുന്നു "എന്റെ നിമിത്ം 
നിങ്ങന്ള പഴിക്കയും ഉപദ്രവിക്കയും നിങ്ങന്ളന്ക്കാടെ് 
എല്ലാ തിന്യും കളവായി പറകയും ന്ചയ്ല്ാൾ 
നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്ാര് സ്വര്ഗ്ഗത്ില് നിങ്ങളുന്ട പ്

തിഫ�ം വലതാകന്കാടെ് സലതൊഷിച്ചുല്ലസിപെിൻ”. 
ക്രിസ്തുവിനും അവടറെ വെനത്ിനും മവണ്ി ന്കാം 
കഷ്ടം അനുഭവിക്കുകേ്കാടണങ്ില്, നമുക്ക ദദവത്ിനു 
നന്ദി അര്പെിച്്ക നമ്മുടെ കര്ത്്കാവിടറെ ഈ വ്കാക്കുക
ടള ഓര്മ്ിച്ടക്കാണ്്ക ദധര്യടപെെ്കാം. “മനുഷ്യരുന്ട 
മുൻപില് എന്ന്ന ഏറ്റു പറയുന്ന ഏവന്നയും സ്വര്ഗ്ഗ
സ്നായ എന്റെ പിതാവിനു മുൻപില് ഞാനും ഏറ്റു 
പറയും. മനുഷ്യരുന്ട മുൻപില് എന്ന്ന തള്ളിപെറയു
ന്നവന്നലയാ എന്റെ പിതാവിന്റെ മുൻപില് ഞാനും 
തള്ളിപെറയും" (മത്്കാ. 10:32,33).

ദദവത്ിനു സമര്പെികടപെട് ന്കാം എല്്കാവരും 
നമ്മുടെ പ്രതിഫലത്ിടറെ ഭ്കാഗടമന്ന നിലേില് സത്യ
ത്ിനും നതീതിക്കും മവണ്ി വര്ത്മ്കാന ക്കാലത്ില് 
കഷ്ടങ്ങടള സമന്ത്കാഷമത്്കാടെ സ്തീകരിമകണ്ത്കാണ്ക. 
എന്തുടക്കാടണ്ന്ന്കാല് ന്കാം എല്്കാവരും സമര്പെിതരും 
നമ്മുടെ കര്ത്്കാവിടറെ ക്കാലെികടള പിന് ടെല് ുന്ന
വരുമ്കാകടക്കാണ്്ക (1 പടത്്കാ. 2:21) നമ്മുടെ വിശ്സ്ത
തയുടെ ടതളിവ്കാേി ഈ പ്രതിഫലം ന്കാം അമന്
ഷികണം. ക്രിസ്തുവിനു മവണ്ിയുള്ള കഷ്ടപെ്കാടുകള് 
ഒരളവില് നിങ്ങള് ഇമപെ്കാള് അനുഭവിക്കുന്നുമണ്്കാ? 
അടല്ങ്ില് ഒട്ടും തടന്ന അനുഭവിക്കുന്നില്മേ്കാ? നി
ങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞുമപ്കാേ കഷ്ടതയുടെ സമേം നിങ്ങള് 
കണക്കുകൂട്ടുവ്കാന് തുെങ്ങിേിരിക്കുന്നുമവ്കാ, അങ്ങടന 
കഴിഞ്ഞക്കാലങ്ങളില് നിങ്ങള് അനുഭവിച് കഷ്ടങ്ങളില് 
നിങ്ങളുടെ പ്രത്യ്കാശടേ വളര്ത്ിടക്കാണ്ിരിക്കുകേ്കാ
മണ്കാ? അത്ക ഗുരുതരമ്കാേ ഒരു ടതറ്റ്കാണ്ക. ശത്രുവിടറെ 
ര്കാജ്യത്ില്കാേിരിക്കുന്ന ദദവത്ിടറെ ദ്കാസമേ്കാര്കാേ 
നടമ് സമ്കാധ്കാനം, സമ്കാധ്കാനം എന്നു പറ ഞ്ഞ്ക ഉറക്കു
ന്നതിനു മവണ്ിയുള്ള പ്രതിമേ്കാഗിയുടെ അെവകളില് 
ഒന്ന്കാണത്ക. നമ്മുടെ സമര്പെണം മരണമത്്കാളവം 
മരണപര്യന്തവമ്കാണ്ക.

എപെിഫനി പ്കാളേ സമര്പെിതര് എന്ന നിലയ്ക്ക 
നമ്മുടെ ഹൃദേങ്ങടള നിേന്ത്രിക്കുവ്കാന് തകത്കാേ 
ദദവസമ്കാധ്കാനം നമ്ിലുമണ്്കാ? അടത, ഉണ്്ക; നമ്മുടെ 
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ഹൃദേങ്ങളില് വ്കാഴന്ന ദദവസമ്കാധ്കാനം (ടക്കാടല്കാ. 
3:15), കഷ്ടതേിലും നമ്മുടെ ഹൃദേത്ിനും മനസ്ിനും 
പ്രശ്കാന്തത നല്കുന്ന, ജതീവനുള്ള സമ്കാധ്കാനമ്കാണത്ക. 
അത്ക ഉറകം തൂങ്ങുന്ന സമ്കാധ്കാനമല്. “ആകയാല് 
നാം ലശഷമുള്ളവന്െലപൊ
ന്� ഉറങ്ങാന്ത ഉണര്ന്നും 
സുല�ാധവുമായിെിക്ക" (1 
ടതസ്. 5:6). െിലര് “ക്ഷ
ണികന്ാൊകുന്നു, വചനം 
നിമ ിത്ം ഉപദ്രവലമാ 
പീഢലയാ ഉടൊയാല് 
ക്ഷണത്ില് ഇടറിലപൊകു
ന്നു” (മര്ടക്കാ. 4:17; ഗല്കാ. 
5:7,8). “ക്ിസ്തുലയശുവിന്റെ 
നല്ല ഭടനായി നീയും എലന്നാടു കൂന്ട കഷ്ടം സഹിക്ക” 
(2 തിടമ്കാ. 2:3). “അധര്മം ന്പരുകുന്നതുന്കാടെ് 
അലനകരുന്ട ലനേഹം തണുത്തുലപാകും. എന്നാല് 
അവസാനലത്ാളം സഹിച്ചു നില്ക്കുന്നവൻ െക്ഷി
ക്കന്പെടും” (മത്്കാ. 24:12,13).

അതുടക്കാണ്്ക പ്രിേ സമഹ്കാദരമേ്കാടര, നിങ്ങള് 
ക്രിസ്തുവിനു മവണ്ി കഷ്ടം സഹിക്കുന്നില്്കാടേങ്ില് 
നിങ്ങള് സമര്പെണ ഉെമ്െിക്ക അനുസൃതമ്കാേി അല് 
ജതീവിക്കുന്നടതന്നതിടന സംെന്ിക്കുന്ന വളടര വലിേ 
ക്കാരണമ്കാണത്ക. അത്കാേത്ക നിങ്ങള് ടെമയ്ണ്ത്കാേ, 
മനുഷ്യരുടെ മുന്നില് ദദവടത്യും അവടറെ വെനടത്
യും നിങ്ങളുടെ വ്കാകിലൂടെയും പ്രവര്ത്ിേിലൂടെയും 
ഏറ്പറയുന്നില് എന്നുതടന്ന. ഇത്കാണ്ക നിങ്ങളുടെ അവ
സ്ഥടേങ്ില്, നിങ്ങള് മല്കാകടത്യും ജ�ടത്യും 
പിശ്കാെിടനയും ജേിക്കുകേല്, മറിച്്ക അവ നിങ്ങടള 
ജേികയും അവേ്കാല് നിങ്ങള് നിശബ്ദര്കാകടപെടുകയു
മ്കാണ്ക ടെയ്യുന്നത്ക. ന്കാം ഇങ്ങടനേ്കാടണങ്ില് മേശു 
നമമ്്കാടു പറയുന്നു: “വ്യഭിചാെവും പാപവും ഉള്ള ഈ 
ത�മുറയില് ആന്െങ്ിലം എന്ന്നയും എന്റെ വചന
ങ്ങന്ളയും കുറിച്ച് നാണിച്ചാല് അവന്നക്കുറിച്ച് മനു
ഷ്യപുത്നും തന്റെ പിതാവിന്റെ ലതജസ്ില് വിശുദ്ധ 
ദൂതന്ാരുമായി വരുല്ാൾ നാണിക്കും” (മര്ടക്കാ. 
8:38).

വെളിച്ചത്ില് നടക്കുക
നമ്മുടെ കര്ത്്കാവ്ക നമമ്്കാടു പറഞ്ഞു “ല�ാകത്ില് 

നിങ്ങൾക്കു കഷ്ടം ഉടെ്” (മേ്കാഹ. 16:33). എല്്കാ
യ്കമപ്കാഴം കെന്നു വരുന്നതുമപ്കാടല തടന്ന പ്രധ്കാനമ്കായും 
ടതറ്റിലും ടതറ്റ്കാേ പ്രവര്ത്ികളിലും മുങ്ങികിെക്കുന്ന 

ലൗകിക സഭകളിലൂടെയും ലൗകതീക ഇച്ഛകളിലൂടെയും 
ഇവ വരുടമന്നു നമുക്കു പ്രതതീക്ിക്കാം. കൂടുതല് പ്രക്കാ
ശിതമ്കാേ സമേമ്കാടണങ്ില് മപ്കാലും മേശുവിനും 
ആദിമ സഭയ്ക്കും ഉണ്്കാേതുമപ്കാടല ഇമപെ്കാഴം ദദവത്ി

ടറെ സമര്പെിതമകള്ക്ക 
ഏത്കാണ്്ക ഇമത അനുഭവ
മ്കാടണന്നു നമുക്കു മനസ്ി
ല്കാക്കാം. ഇരുട്്ക ടവളിച്
ടത് പകയ്ക്കുന്നു. “ന്വളിച്ചം 
ഇരുളില് പ്കാശിക്കുന്നു; 
ഇരുലളാ അതിന്ന പിടിച്ച
ടക്കയില്ല”. “ന്യായവിധി 
എന്നലതാ, ന്വളിച്ചം ല�ാ
കത്ില് വന്നിട്ം മനുഷ്യ

രുന്ട പ്വര്ത്ി ല�ാഷമുള്ളത് ആകയാല് അവര് 
ന്വളിച്ചന്ത്ക്കാൾ ഇരുളിന്ന ലനേഹിച്ചതു തന്ന്ന” 
മേ്കാഹ. 1:5; 3:19,20. മേശുവിടറെ ക്കാലത്്ക അത്ക 
ഈ രതീതിേില്കാേിരുന്നു, ഇന്നും േഥ്കാര്തത്ില് 
അങ്ങടന തടന്ന.

വിശുദ്ധമേ്കാടര്കാഴിടക മടറ്റല്്കാവരും ദുഷ്ടമേ്കാരും, 
ക്രൂരമേ്കാരും ക്രിസ്തുവിടറെ ഉപമദശങ്ങടള എതിര്ത്്ക 
അവടറെ േഥ്കാര്ത അനുേ്കാേികടള ഉപദ്രവിക്കുന്ന
തില് വ്യ്കാപൃതര്കാേിരിക്കുന്നവരുമ്കാടണന്നു പറേ്കാന് 
ഞങ്ങള് ഉമദ്ദശിക്കുന്നില്. ഈ മല്കാകത്ില് നല് 
ഉമദ്ദശ്യശുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യരുടണ്ന്നു ഞങ്ങള്കറിേ്കാം. 
ദദവവെനത്ിടല സത്യടത് വിശ്സ്തതമേ്കാടെ 
മുറടക പിെിച്ിരിക്കുന്നവരും മല്കാകത്ിലുള്ളവരും 
തമ്ില് വളടര വലിേ ടപ്കാരുത്മകടുണ്്ക എന്നുള്ള
ത്കാണ്ക ഇവിടുടത് െിന്ത്കാശകലം. പ്രമത്യകമ്കായും 
സത്യത്ിടറെ പ്രക്കാശമുള്ള ഈ ന്കാളില് പഴേക്കാല 
ടതറ്കടള പിെിച്ിരിക്കുന്നവരുമ്കായും സ്ന്തപ്രമ്കാണമു
ള്ള മല്കാകത്ില് ജതീവിക്കുവ്കാന്കാഗ്രഹിക്കുന്നവരുമ്കായും, 
ഏടത്കാരു അധിക്കാരത്ിനും എതിര്കാേി നില്ക്കുന്നവ
രുമ്കായും ദദവവെനടത് പിെിച്ിരിക്കുന്നവരുമ്കാേി 
സ്രമച്ര്ച് ഇല് എന്നു തടന്ന. അമതസമേം മറ് 
െിലര് ടവളിച്മത്്കാടുള്ള മമത വിട്ിട്്ക ദദവവെന
ടത്യും നിര്മ്ലമ്കാേ സത്യടത് നല്കുന്നവടരയും 
നിമഷധിക്കുന്നു.

നമ്മുവട സത്യത്ിവറെ ഉറെിടം ഏത്?
എല്്കാ യുഗങ്ങളിലും തിരടഞ്ഞടുകടപെട്വരും വി

ശ്സ്തരുമ്കാേിരുന്നവരിലൂടെ േമഹ്കാവയുടെ വെനം 
നല്കടപെട്തുമപ്കാടല നമ്മുടെ ഈ ക്കാലത്തും വിളി
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കടപെട് തിരടഞ്ഞടുകടപെട് പ്കാത്ങ്ങളിലൂടെ വെനം 
നല്കടപെടുന്നു. ആ ഒരു കതീഴ്വഴകം എപെിഫനി പ്കാളേ 
സമര്പെിതര്ക്ക നല്കടപെട്ിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കഷ്ട
ങ്ങളിലും, വരുവ്കാനിരിക്കുന്ന ര്കാജ്യടത് അമന്ഷിച്്ക 
അതിടറെ ത്കാത്കപര്യങ്ങള്ക്കാേി മവല ടെയ്തുടക്കാണ്്ക 
നമ്മുടെ സമ്കാധ്കാനം മല്കാകത്ില് നിന്നല് ദദവത്ില് 
നിന്ന്കാണ്ക വരുന്നത്ക എന്നുള്ളത്ക തികച്ം േഥ്കാര്ത
മ്കാടണന്ന്ക െിന്തിച്ടക്കാള്ളണം. ആമത്മ്കാത്കപ്കാദനം 
പ്ര്കാപിക്കാത് സമര്പെിതരിലും പരിശുദ്ധ്കാത്മ്കാവ്ക 
ഉണ്്ക. എന്തുടക്കാടണ്ന്ന്കാല് : തങ്ങളുടെ ക്കാലത്തുള്ള 
തകക്കാല സത്യം ഗ്രഹിക്കുക എന്നത്ക സമര്പെിതടറെ 
അവക്കാശമ്കാണ്ക (PT’ 84 p. 23). തകക്കാല സത്യം സമ
ര്പെിതര്ക്കുള്ളത്കാണ്ക എന്ന്ക തിരുടവഴത്്ക എമപെ്കാഴം 
പഠിപെിക്കുന്നു (E. 15 p. 652).

ജ്കാതതീേ പ്കാരമ്ര്യത്ിലുള്ള (ദദവം േിസ്ര്കാമേല് 
എന്നു എണ്ണിേിരിക്കുന്ന) ഏതല്ക്കാല സമര്പെിത
ര്കാേ വിശ്്കാസികള്ക്ക ര്കാജ്യത്ില് ടപ്കാതുവ്കാേ 
േിസ്ര്കാമേല്യമരക്കാള് പ്ര്കാധ്കാന്യം നല്കുടമന്നത്ക 
റസ്ല് സമഹ്കാദരടറെയും മജ്കാൺസന് സമഹ്കാദരടറെ
യും ഉപമദശമ്കാേിരുന്നു എന്ന്ക ഈ അവസരത്ില് 
ഊന്നിപെറയുന്നു. അതുടക്കാണ്ടു തടന്ന ഈ ന്കാളുകളില് 
ഈ പഠിപെികലിടനതിര്കാേി വരുന്നവടേ പ്രതിമര്കാ
ധിക്കുന്നതും ഈ പഠിപെികലിടന ഉറപെിക്കുന്നതും PT 
േിലൂടെയും മറ്റ്ക മ്കാര്ഗ്ങ്ങളിലൂടെയുമ്കാണ്ക. അരികല് 
മവലക്കാര്കാേ ടതറ്ക്കാര്കാണ്ക റസ്ല് സമഹ്കാദരനും 
മജ്കാൺസന് സമഹ്കാദരനും എതിടര അപവ്കാദം 
പറയുന്നത്ക. PT’ 72, p. 15 ല് സൂെിപെിക്കുന്നതുമപ്കാ
ടല “ആദ്യം േഹൂദനും” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 
ടപ്കാതുവ്കാേ തത്്ത്ിനു വ്യത്യസ്ഥമ്കാേി ദദവം 
ജ്കാതതീേ പ്കാരമ്ര്യത്ില് നിന്നും പുതിേ ഉെമ്െിേിന് 
കതീഴില് വരുന്ന യുവവതീരമേ്കാരുടെ ഗണടത് സജ
മ്കാകിടേങ്ില് ജ്കാതതീേ പ്കാരമ്ര്യത്ില്ടപെട്വരും 
സമര്പെിതരും പുതിേ നിേമ ഉെമ്െിേിന് കതീഴില് 
വരുന്നവരുമ്കാേ എപെിഫനി പ്കാളേ സമര്പെിതര് എന്ന 
മടറ്റ്കാരു ഗണടത് എന്തുടക്കാണ്്ക പ്രമത്യകിച് ക്കാര
ണടമ്കാന്നും കൂെ്കാടത ദദവത്ിനു സജമ്കാകി മ്കാറ്റി 
നിര്ത്ിക്കൂെ്കാ.

ന്കാം കൂടുതല് കൂടുതല് നമ്മുടെ മനസ്സു പുതുകി രൂ
പ്കാന്തരടപെടുന്നതിന്കാണ്ക മല്കാകത്ില് നമുക്ക കഷ്ട
ങ്ങള് ഉണ്്കാകുന്നത്ക എന്ന്ക നമുക്ക മനസ്ില്കാക്കാം 
(മറ്കാമ. 12:2). ഈ മല്കാകത്ില് നിന്നും മറ്ള്ളവര് 
സംതൃപ്ി കടണ്ത്ിേിരിക്കുന്നു. എന്ന്കാല് ഈ മല്കാ

കത്ില് നിന്നും മടറ്റ്കാരു പ്രക്കാമരണയും ഞങ്ങള്ക്ക 
സംതൃപ്ി ലഭിക്കുന്നില്. സ്്കാഭ്കാവിക ത്കാത്കപര്യങ്ങടള 
നിേന്ത്രിച്്ക അവടേ കതീഴ്കടപടുത്ി, ന്കാം മസവിമക
ണ് ഏകഗുരുവ്കാേ ദദവത്ിടറെ അനുഗ്രഹികടപെട് 
മവലയ്ക്കാേി പൂര്ണ്ണമ്കാേി ഉപമേ്കാഗിക്കുവ്കാന് പുതിേ 
ഹൃദേടത്യും മനസ്ിടനയും ഇച്ഛടേയും കതീഴ്കടപെ
ടുത്ണടമന്നത്കാണ്ക നമ്മുടെ പ്രധ്കാന പ്രവര്ത്ി (1 
ടക്കാരി. 9:27; ലൂടക്കാ. 16:13; മറ്കാമ. 6:16; എടഫ. 
5:1,2). നമ്ളിലുള്ള എതിര്പെ്ക, അത്കാേത്ക നമ്മുടെ 
പുതിേ ഹൃദേത്ിനും മനസ്ിനുടമതിടര നമ്മുടെ തടന്ന 
പ്കാപകരവം സ്്കാര്തപരവമ്കാേ മ്കാനുഷപ്രകൃതിയുടെ 
യുദ്ധം (മറ്കാമ. 7:14-25) പരതീക്ണ്കാത്മകമ്കാണ്ക. ഈ 
എതിര്പെിടറെ കൂടെ പ്രതികൂലമ്കാേ സ്കാഹെര്യങ്ങളും 
മറ്ള്ളവരില് നിന്നുള്ള ടതറ്റിദ്ധ്കാരണകളും എതിര്പ്പുകളും 
ഉപദ്രവങ്ങളും കൂെികലര്ന്നത്കാണ്ക ഈ മല്കാകത്ില് 
നമുക്കുള്ള കഷ്ടങ്ങള്.

ക്രിസ്തുവിമന്കാടു കൂടെ അവടറെ മണവ്കാട്ിേ്കാേി സിം
ഹ്കാസനത്ിലിരിക്കുന്ന 144000 വരുന്ന ടെറിേ്കാട്ിന് 
കൂട്ത്ിന്ക (ലൂടക്കാ. 12:32; ടവളി. 14:1; 19:7; 21:9) മ്കാ
ത്മ്കാണ്ക കഷ്ടപെ്കാടുകള് ഉണ്്കാേിരുന്നത്ക എന്ന്ക ന്കാം വി
െ്കാരിക്കാന് പ്കാെില്. ക്രിസ്തുവിടറെ മണവ്കാട്ി ആകുവ്കാന് 
വിളികടപെട്ിട്്ക വതീണുമപ്കാേ മണവ്കാട്ിയുടെ മത്കാഴിമ്കാ
ര്കാേ (ഉല്പ. 24:61) “മഹാപുരുഷാെം”, കഷ്ടത്ില് 
നിന്നു വന്ന വിശുദ്ധര്, “അവളുന്ട ലതാഴിമാൊയി കൂന്ട 
നടക്കുന്ന കന്യകമാര്” (സങ്തീ. 45:14,15) - ഇവര്ക്കും 
കഷ്ടങ്ങള് ഉണ്്കാേിരുന്നു. “ഇവര് മഹാകഷ്ടത്ില് 
നിന്നു വന്നവര്, കുഞ്ാടിന്റെ െക്തത്ില് തങ്ങളു
ന്ട അങ്ി അ�ക്കി ന്വളുപെിച്ചിെിക്കുന്നു. അതുന്കാടെ് 
അവര് ദ�വത്ിന്റെ സിംഹാസനത്ിൻ മു്ില് 
ഇരുന്ന ്[സിംഹാസനത്ി�ല്ല, എന്തെന്നാല് സിംഹാ
സനത്ില് മണവാട്ടിയാണ് ഇെിക്കുന്നത്] അവന്റെ 
ആ�യത്ില് ൊപെകല് അവന്ന ആൊധിക്കുന്നു... 
ദ�വം താൻ അവരുന്ട കണ്ില് നിന്ന് കണ്ണുനീര് 
[നിൊശയുന്ടയും ദുുഃഖത്ിന്റെയും കണ്ണുനീര്] എല്ലാം 
തുടച്ചു കളയുകയും ന്ചയ്ം” (ടവളി. 7:9-17).

എന്ന്കാല് പുനരുത്കാനത്ില് സ്ര്ഗ്തീേവം ഭൗമതീക
വമ്കാേ മഹത്മുള്ളവരും പുതിേ ഭൂമിേില് നിത്യമ്കാേ 
അവക്കാശമുള്ളവരുമ്കാേ ദദവത്ിടറെ സമര്പെിത 
ദ്കാസമേ്കാര്കാേ എപെിഫനി പ്കാളേ സമര്പെിതരുടെ ക്കാ
ര്യത്ില് എങ്ങടന ആേിരിക്കും (1 ടക്കാരി. 15:40; 2 
പടത്്കാ. 3:13)? നതീതിമ്കാമേ്കാര്ക്കുള്ള ഭൗമതീക അവക്കാ
ശടത് പഴേ നിേമം വ്യക്മ്കാേി മുമന്ന്കാട്ടു വയ്ക്കുന്നു 
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(സങ്തീ. 37:9,11,22,29,34). ഹ്കാമെല് മുതല് മേ്കാ
ഹന്ന്കാന് നേ്കാപകന് വടരയുള്ള പുര്കാതനവതീരമേ്കാര് 
വിശ്സ്തടരന്നും പ്രതിഫലം പ്ര്കാപിമകണ്വടരന്നും 
ടതളിേികടപെെണമ്കാേിരുന്നുടവങ്ില് കഷ്ടത അനുഭ
വിമകണ്ിേിരുന്നു (എബ്്കാ. 11). ര്കാജ്യത്ിടറെ ഭൗമതീക 
തലത്ില് ക്രിസ്തുവിടറെ പ്രതിനിധികള്കാേി അവര് 
മ്കാറം (ലൂടക്കാ. 13:28; മത്്കാ. 11:11).

ത്കാമസംവിന്കാ വരുന്ന ക്രിസ്തുവിടറെ ര്കാജ്യത്ില് 
മഹത്മമറിേ ഒരു അവക്കാശം പ്ര്കാപിമകണ്തിനു 
മവണ്ി വളര്ച് പ്ര്കാപിമകണ്തിനും മേ്കാഗ്യത ടത
ളിേിമകണ്തിനും ഇമന്നവടരയുള്ള ദദവത്ിടറെ 
സകല സമര്പെിത ജനങ്ങള്ക്കും കഷ്ടപെ്കാടുകള് ആവ
ശ്യമ്കാണ്ക. “എന്നാല് ക്ിസ്തുലയശുവില് ഭക്തിലയാ
ന്ട ജീവിപൊൻ മനസ്സുള്ളവര്ക്ക് എല്ലാം ഉപദ്രവം 
ഉടൊകും” (2 തിടമ്കാ. 3:12). “ഭക്തിലകടും പ്ാപഞ്ിക 
ലമാഹങ്ങളും വര്ജ്ിച്ചിട്ട് ഈ [ദുഷ്ട] ല�ാകത്ില് 
സുല�ാധലത്ാടും നീതിലയാടും ദ�വഭക്തിലയാടും 
കൂന്ട ജീവിക്കണന്മന്ന്” നമമ്്കാടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 
(തതീടത്്കാ. 2:12; ഗല്കാ. 1:4). കഷ്ടതേില് വിശ്സ്ത
തമേ്കാടെ ഉറച് നില്ക്കുന്നിെമത്്കാളം ദദവജനം 
ശക്ര്കാേി വളരുന്നു.

“നാം അലനകം കഷ്ടങ്ങളില് കൂടി ദ�വൊജ്യ
ത്ില് കടലക്കടെതാകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
തുമപ്കാടല, എന്തുടക്കാണ്്കാണ്ക ഈ കഷ്ടം അനിവ്കാര്യ
മ്കാകുന്നത്ക. ഈ കഷ്ടങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും എങ്ങടനേ്കാണ്ക 
അഭ്യസിമകണ്ത്ക എന്നു നമുക്കു പരിമശ്കാധിക്കാം. 
“കഷ്ടതയില് പ്ശംസിക്കുക” എന്ന്കാണ്ക നമ്മുടെ 
മവദവ്കാക്യം നമമ്്കാടു പറയുന്ന ആദ്യടത് ക്കാര്യം. 
നമുടകങ്ങടന കഷ്ടതേില് പ്രശംസിക്കുവ്കാന്കാകും? 
ഉപദ്രവങ്ങള്, ടതറ്റിദ്ധ്കാരണകള്, അപവ്കാദങ്ങള്, 
ദുരിതങ്ങള്, മര്കാഗങ്ങള്, ശ്കാരതീരികവം മ്കാനസികവം 
സ്കാമേ്കാര്ഗ്ികവമ്കാേ അപൂര്ണ്ണതകള് എന്നതീ കഷ്ടപെ്കാടു
കളില് നമുക്ക പ്രശംസിക്കുവ്കാന് കഴിേില്. എന്ന്കാല് 
ഇവയുടെ ലക്്യങ്ങള്കാേ കൃപേിലുള്ള വളര്ച് നമ്ില് 
ക്രിസ്ത്കാനുരൂപതയുടെ വിക്കാസം വരുത്തുകയും അന
ന്തരം “അത്യതെം അനവധിയായി ലതജസ്ിന്റെ നി
ത്യഘനം” എന്നും “കാണുന്നതിന്ന അല്ല കാണാ
ത്തിന്ന ഞങ്ങൾ ലനാക്കി കാണുന്നു” (2 ടക്കാരി. 
4:17,18) എന്നും പറയുന്നത്ക കിട്ടുവ്കാന് മഹതുവ്കാകു
ന്നു എന്നതും മനസ്ില് പിെിച്ടക്കാണ്്കാല് ഇവേില് 
ശരിേ്കാേി സമന്ത്കാഷിക്കുവ്കാനും പ്രശംസിക്കുവ്കാനും 
നമുക്കു സ്കാധിക്കും.

കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതവെ െളര്ത്തുന്നു

ശരിേ്കാേ രതീതിേില് പരിശതീലിച്്കാല് കഷ്ടതയ്ക്ക 
െില അതിമഹത്രമ്കാേ ഫലങ്ങള് നല്കുവ്കാന് കഴി
യുടമന്ന്ക അറിഞ്ഞുടക്കാണ്്കാണ്ക ന്കാം കഷ്ടതേില് പ്ര
ശംസിക്കുന്നത്ക എന്നു നമ്മുടെ മവദഭ്കാഗം പറഞ്ഞു 
തരുന്നു. ഒന്ന്കാമത്കാേി അത്ക നമ്ില് സഹിഷ്ണുത വള
ര്ത്തുന്നതിന്കാല് ന്കാം കഷ്ടതേില് പ്രശംസിക്കുന്നു. 
“പ്രശംസ” എന്നുള്ള ഗ്രതീക്ക പദം 2-്കാം വ്കാക്യത്ില് 
“സമന്ത്കാഷം” എന്നും 11-്കാം വ്കാക്യത്ില് “ആനന്ദം” 
എന്നും പരിഭ്കാഷടപെടുത്ിേിരിക്കുന്നു. വളടര സമന്ത്കാ
ഷിക്കുക, ഉല്സിക്കുക, പ്രശംസിക്കുക എടന്ന്കാടക
േ്കാണ്ക ഇതിനര്തം. 3-്കാം വ്കാക്യത്ില് സഹിഷ്ണുത 
എന്ന പദം സഹനശതീലം, സ്ഥിരപരിശ്രമം എന്ന്കാണ്ക 
അര്തമ്കാക്കുന്നത്ക. അത്ക ASV ല് “സ്ഥിരത” എന്നും, 
മറ്കാതര്ഹ്കാമിലും മറ്ള്ളവേിലും “സഹനശതീലം” എന്നും 
പരിഭ്കാഷടപെടുത്ിേിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സഹനശതീലം 
ഒരികലും വിസമ്തമത്്കാടെ ആേിരികരുത്ക. മറിച്്ക 
അത്ക ഉത്സ്കാഹഭരിതവം ആനന്ദഭരിതവമ്കാേ സഹിഷ്ണുത 
ആേിരികണം.

സഹിഷ്ണുത ഒരു സ്കാര്വ്വത്ികമ്കാേ കൃപ്കാവരമ്കാണ്ക. മറ് 
കൃപ്കാവരങ്ങടള എല്്കാ അവസ്ഥകളിലും വികസിപെിച്്ക 
നിലനിര്ത്ി പൂര്ണ്ണതേിടലത്ിക്കുവ്കാന് ഇത്ക കൃത്യ
തമേ്കാടെ പ്രവര്ത്ിക്കുന്നു. ന്കാം “ക്മമേ്കാടെ ഫലം 
ടക്കാടുക്കുന്നവര്” ആേിരിക്കുന്നു (ലൂടക്കാ. 8:15). ന്കാം 
ജേ്കാളികള്കാേിത്തീരണടമങ്ില് “നമുക്കു മുൻപില് 
വച്ചിെിക്കുന്ന ഓട്ടം [നമുക്കുമവണ്ി കരുതിേിരിക്കുന്ന 
ജതീവിതഗതി – �േമ്്കാട്്ക] സ്ിെതലയാടു കൂന്ട [ഉത്സ്കാ
ഹഭരിതമ്കാേ സഹനശതീലം, സ്ഥിരപരിശ്രമം, സ്ഥിരത] 
ഓടണം”. ജേത്ിമലക്കു നടമ് നേിക്കാന് കഴിയുന്ന 
ഒരു മഹത്്കാേ ഉദ്കാഹരണം മേശു നമുക്കു നല്കിേി
ട്ടുണ്്ക (എബ്്കാ. 12:1,2; സങ്തീ. 40:8; മേ്കാഹ. 4:34). 
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“ദ�ലവഷ്ടം [തികഞ് ലനേഹ
ത്ിന്റെ �ക്ഷ്യത്ില് എത്ി] 
ന്ചയ്തു വാഗ്ദത് നിവര്ത്ി പ്ാ
പിപൊൻ സഹിഷ്ണുത നിങ്ങൾക്ക് 
ആവശ്യം” (എബ്്കാ. 10:36). മറ് 
കൃപ്കാവരങ്ങടള വികസിപെിക്കുന്ന
തിനും, ശക്തീകരിക്കുന്നതിനും 
സ്ഫെികവത്കകരിക്കുന്നതിനും 
സഹിഷ്ണുത അനിവ്കാര്യമ്കാേതി
ന്കാലും അത്ക കഷ്ടതേ്കാല് ഉളവ്കാ
കുന്നതിന്കാലും ന്കാം തതീര്ച്േ്കായും 
കഷ്ടതേില് പ്രശംസിമകണ്ത്കാ
ണ്ക. നമുക്ക അടപെ്കാസ്തലന്കാേ 
പൗടല്കാസിമന്കാെ്ക  മെര്ന്ന്ക 
ഇങ്ങടന പറേ്കാം, “ഞങ്ങളുന്ട 
സക� കഷ്ടതയിലം സലതൊഷം [സലതൊഷം കെക
വിന്ഞ്ാഴുകുന്നു-ഡയല്ാട്ട്; നമ്മുന്ട ലവ�ഭാഗങ്ങൾ 
പ്ശംസ എന്ന് പെിഭാഷന്പെടുത്ിയിെിക്കുന്ന അലത 
പ�ം] എനിക്കു കവിഞ്ിെിക്കുന്നു” (2 ടക്കാരി. 7:4).

സഹിഷ്ണുതേിലൂടെ (ഉത്സ്കാഹമുള്ള സഹനശതീലം) 
നമുക്ക ദദവത്ിടറെ അംഗതീക്കാരം വ്കാങ്ങിച് തരുന്ന 
ആവശ്യമ്കാേ അെിസ്ഥ്കാനം കഷ്ടത ആേതിന്കാല് ന്കാം 
കഷ്ടതേിലും പ്രശംസിക്കുന്നു. മറ്കാമ. 5:4 ടല സിദ്ധത 
എന്ന പദം അനുഭവം എന്നു KJV ലും, പരിമശ്കാധന 
എന്നു മറ്കാതര്ഹ്കാം മവര്ഷനിലും, അംഗതീക്കാരം എന്നു 
ASV ലും, ടതളിേികടപെട് സ്ഭ്കാവം എന്നു New ASV 
ലും, അനുമതി എന്നു �േമ്്കാട്ിലും തര്ജമ ടെയ്ി
രിക്കുന്നു. ഇതില് അവസ്കാനടത് മൂന്ന്ക തര്ജമകള് 
ശരിേ്കാേ െിന്ത്കാശകലം ഉള്ടക്കാള്ളുന്നു. ത്കാേറടെ 
ഗ്രതീക്ക – ഇം്തീഷ്ക നിഘണ്ടു ഈ പദത്ിന്ക ടതളി
േികല്, പരിമശ്കാധന, അംഗതീക്കാരം, മഹത്മുള്ള 
സ്ഭ്കാവം, ടതളിവ്ക, മശ്രഷ്ഠമ്കാേ മ്കാതൃക എടന്ന്കാടക 
അര്തം നല്കുന്നു. ഇവിടെ പര്കാമര്ശിച്ിരിക്കുന്ന 
തിരുടവഴത്തുകളില് വിവിധ അര്തത്ില്കാണ്ക ഈ 
വ്കാകിടന ഉപമേ്കാഗിച്ിരിക്കുന്നത്ക.

സഹിഷ്ണുത സിദ്ധതവെയം പ്രത്യയാശവെയം 
ഉളെയാക്കുന്നു.

ദിനംമത്കാറം, അതിടറെ അന്ത്യത്ിലും “ടക്കാള്ള്കാം” 
എന്നുള്ള ദദവത്ിടറെ അംഗതീക്കാരം നമുക്ക തതീര്ച്
േ്കായും ആവശ്യമ്കാണ്ക. വിവിധ തരത്ിലുള്ള കഷ്ടതക
ള്കാല് ഉളവ്കാകുന്ന പരതീക്കളില് ന്കാം വിശ്സ്തടരന്നു 
ടതളിേികടപെട്്കാല് മ്കാത്മമ നമുകത്ക പ്ര്കാപിക്കാന് 

കഴിയൂ. ദവഷമ്യങ്ങളില് ഉറച് 
നില്ക്കാത് പക്ം ക്രിസ്തുമേ
ശുവിടറെ നല് ഭെന്കാേി ഒരി
കലും “കഷ്ടം സഹിക്കുവ്കാന്” 
സ്കാധികില് (2 തിടമ്കാ. 2:3). 
നമുക്ക ഓമര്കാരുത്ര്ക്കും പ്കാനം 
ടെേ്ക വ്കാന് നല്ത്കാേ പ്കാനപ്കാ
ത്മ്കാണ്ക നമ്മുടെ സ്ര്ഗ്തീേ 
പിത്കാവ്ക അവടറെ അനന്തമ്കാേ 
ജ്്കാനത്ിലും മനേഹത്ിലും 
നമുക്ക പകര്ന്നു നല്കുന്നത്ക. 
അവടറെ അംഗതീക്കാരം ലഭികണ
ടമങ്ില് ന്കാം പരിമശ്കാധികടപെ
മെണ്തിടറെയും വിശ്സ്തടരന്നു 
ടതളിേികടപെമെണ്തിടറെയും 

ആവശ്യമുണ്്ക.
ഒരുവന് സമര്പെണം ടെയ്്ക, കലപെയ്ക്കു ദകവച്മശ

ഷം പുറമക്കാട്ടു തിരിഞ്ഞു മന്കാകിേ്കാല് അടല്ങ്ില് 
പിന്തിരിഞ്ഞ്കാല്, അവന് ര്കാജ്യത്ിനു മേ്കാഗ്യനല് 
(ലൂടക്കാ. 9:62; 17:31,32; എബ്്കാ. 10:38). ദദവത്ി
ടറെ അംഗതീക്കാരം മവണടമങ്ില് ന്കാം മരണമത്്കാളവം 
മരണപര്യന്തവം വിശ്സ്തര്കാേി നിലനില്മകണം. 
“വിശ്വാസത്ില് സ്ിെമുള്ളവൊയി അവലനാട് 
എതിര്ത്തു നില്പെിൻ” (1 പടത്്കാ. 5:9) എന്നതിനു 
പകരം പ്രതിമേ്കാഗിേില് നിന്നും നിരുത്സ്കാഹവം 
“വിശ്വാസത്ിന്റെ നല്ലലപാര്” ഉമപക്ിക്കുവ്കാനുള്ള 
പ്രമല്കാഭനങ്ങളും ഉണ്്കാകും.

ക്രിസ്ത്കാനുരൂപതയുടെ വിക്കാസത്ിന്കാേി മലേശങ്ങ
ള് ന്കാം ഉത്സ്കാഹമത്്കാടെ സഹിക്കുന്നു. “അഴിഞ്ഞു 
ലപാകുന്നതും തീയില് ലശാധന കഴിക്കുന്നതുമായ 
ന്പാന്നിന്നക്കാൾ നിങ്ങളുന്ട വിശ്വാസത്ിന്റെ പെി
ലശാധന വി�ലയറിയത് എന്ന് ലയശുക്ിസ്തുവിന്റെ 
പ്ത്യക്ഷതയില് പുകഴ്ചക്കും ലതജസ്ിനും മാനത്ി
നുമായി കാണമാൻ അങ്ങന്ന ഇടവരും” (1 പടത്്കാ. 
1:7) എന്നതിന്കാല് അന്ത്യമത്്കാളം അവേില് സമന്ത്കാ
ഷിക്കുകയും ടെയ്യുന്നു. അടത, സഹിഷ്ണുത സിദ്ധതടേ 
ഉളവ്കാക്കുന്നു.

ദദവത്ിടറെ സമര്പെിതന്കാേ ദപതല് ദദവത്ി
ടറെ അംഗതീക്കാരത്ില് അെിസ്ഥ്കാനടപെട് സ്ഥിരമ്കാേ 
തത്്ത്ിലും പെിപെിേ്കാേി പുമര്കാഗമിച് വരുന്ന 
സത്യത്ിലും എടന്ത്കാടക അെങ്ങിേിരിക്കുന്നു എന്നു 
മനസ്ില്കാക്കാന് തുെങ്ങുമമ്്കാള് ദദവത്ിന്ക അംഗതീ
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ക്കാരമേ്കാഗ്യമ്കാേ ജതീവിതഗതി അവന് പിന്തുെരുന്നു. 
ഗല്കാ. 6:7-9 വടരയുള്ള ഭ്കാഗം സമര്പെിതടറെ നെത്ടേ 
വ്യക്മ്കാക്കുന്നു. “വഞ്നന്പെടാതിെിപെിൻ... ജഡത്ില് 
വിതയ്കന്നവൻ ജഡത്ില് നിന്നു നാശം ന്കായ്ം. 
ആത്ാവില് വിതയ്കന്നവൻ ആത്ാവില് നിന്നു നി
ത്യജീവന്ന ന്കായ്ം. നന് ന്ചയ്കയില് നാം മടുത്തു 
ലപാകരുത്. തളര്ന്നു ലപാകാഞ്ാല് [സഹിഷ്ണുത
ലയാന്ട സഹിച്ചാല്] തക്ക സമയത്തു നാം ന്കായ്ം”.

ഉത്സ്കാഹമത്്കാടെ സഹിക്കുന്ന കഷ്ടതകള് നമുക്ക 
ദദവത്ിടറെ അംഗതീക്കാരം ഉറപെ്കാക്കുകയും “നിശ്ചയ
വും സ്ിെവുമായ” അനുഗ്രഹികടപെട് മഹത്മമറിേ 
പ്രത്യ്കാശടേ നല്കുകയും ടെയ്യുന്നു (എബ്്കാ. 6:19). 
ഈ “പ്ത്യാശലക്ാ ഭംഗം വരുന്നില്ല; എന്തെന്നാ
ല് ദ�വത്ിന്റെ ലനേഹം നമുക്കു നല്കന്പെട്ട 
പെിശുദ്ധാത്ാവിനാല് [ദ�വത്ിന്റെയും 
ക്ിസ്തുവിന്റെയും വിശുദ്ധമായ സ്വഭാവം] 
നമ്മുന്ട ഹൃ�യങ്ങളില് പകര്ന്നിെിക്കുന്നു
വലല്ലാ”. നിത്യമ്കാേ ജതീവിതത്ിടറെയും 
ക്രിസ്തുവിടറെ മഹത്മമറിേ ര്കാജ്യത്ിടല 
ഓഹരിയുടെയും പ്രത്യ്കാശേ്കാല് പ്രമെ്കാ
ദിതര്കാേവര് തങ്ങള് സഹിമകണ്ത്കാേ 
ശിക്ണം, പരിമശ്കാധനകള്, കഷ്ടതകള് 
എന്നിവേില് ലജിക്കാടത പ്രശംസികയും 
അവനുമവണ്ി സഹിക്കാന് മേ്കാഗ്യടരന്ന്ക എണ്ണി
േിരികേ്കാല് അവേില് ആനന്ദിക്കുകയും ടെയ്യുന്നു.

അടപെ്കാസ്തലന്കാേ േ്കാമക്കാെ്ക നടമ് ഇങ്ങടന 
ഉപമദശിക്കുന്നു (1:2-4): “എന്റെ സലഹാ�െന്ാന്െ, 
നിങ്ങൾ വിവിധ പെീക്ഷകളില് [നമ്മുന്ട വികാസത്ി
നു ലവടെി ദ�വത്ിങ്ല് നിന്നുള്ള പ്ീതിയുന്ടയും 
അവസെങ്ങളുന്ടയും ന്തളിവായ വിവിധ പെിലശാധ
നകളും പെീക്ഷകളും] അകന്പെടുല്ാൾ നിങ്ങളുന്ട 
വിശ്വാസത്ിന്റെ പെിലശാധന സ്ിെത ഉളവാക്കുന്നു 
എന്നറിഞ്് അത് അലശഷം സലതൊഷം എന്ന് 
എണ്ണുവിൻ. എന്നാല് നിങ്ങൾ ഒന്നിലം കുറവില്ലാന്ത 
തികഞ്വരും സമ്പൂര്ണ്രും അലകടെതിനു സ്ിെ
തയ്ക തികഞ് പ്വര്ത്ി ഉടൊകന്ട്ട”.

വിശ്വാസത്ിന്റെ ജയലഘാഷം  
എബ്ായര് 11:1

വിശ്വാസം എന്നലതാ, ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്ം 
കാണാത് കാെ്യങ്ങളുന്ട നിശ്ചയവും ആകുന്നു.

സകല ദദവമകളും കഷ്ടത അനുഭവിച്ിട്ടുണ്്ക. 
അവയ്ക്കു നടുവിലും ആത്മ്കാവിടറെയും ദദവവെനത്ി
ടറെയും വിശ്്കാസമത്്കാടുകൂെിേ ഉപമേ്കാഗത്്കാല് 
വതീഴ്ചകടള നതീകി നിര്ത്ി സ്ഭ്കാവത്ിടല നല് ലക്
ണങ്ങടള വളര്ത്ിടേടുക്കുവ്കാന് അവര്ക്കു സ്കാധിച്. 
തിരുവെനം ഈ ആമല്കാെനടേ നടമ് ഊന്നി 
ഊന്നി പഠിപെിക്കുന്നു. “കഷ്ടങ്ങളാല് അനുസെണം 
പഠിച്ചു തികഞ്വനും” (എബ്്കാ. 5:8,9), കരുണയും 
വിശ്സ്തതയും ഉള്ളവനും (എബ്്കാ. 2:17,18), സ്ഭ്കാവ
ത്ിടറെ മടറ്റല്്കാ നല് ഗുണങ്ങളും ഉള്ളവനും (എബ്്കാ. 
2:10; 4:15) പ്കാപമില്്കാത്വന്കാേ മേശു മ്കാത്മ്കാേി
രുന്നു. അന്തിമമ്കാേി ജേം വരിക്കുന്ന (എബ്്കാ. 10:36) 
സ്ഭ്കാവഗുണമ്കാേ സഹിഷ്ണുത കഷ്ടതേ്കാല് ഉളവ്കാകുന്നു

ടവന്നു (ദദവജനങ്ങളില്കാണത്ക വളര്ച് പ്ര്കാപിക്കു
ന്നത്ക) നമ്മുടെ മവദഭ്കാഗം പറയുന്നു. നമ്മുടെ 

കര്ത്്കാവിടറെ സഹിഷ്ണുതടേക്കുറിച്ള്ള 
വെനം സമന്ത്കാഷമത്്കാടെ ക്കാക്കുന്നവ
ടര നമ്മുടെ കര്ത്്കാവ്ക പ്രശംസിക്കുന്നു 
(ടവളി. 3:10).

നമുക്ക കഷ്ടതേിലും പ്രശംസിക്കുവ്കാ
നും വലിേ അളവില് സമന്ത്കാഷിക്കുവ്കാ

നും പഠിക്കാം. കൂെ്കാടത അതിലൂടെ ദദവം 
ഉമദ്ദശിക്കുന്ന ഗുണപ്കാഠവം ഗ്രഹിക്കാം. 

എടന്തന്ന്കാല് അവടന മനേഹിക്കുന്ന എല്്കാവര്ക്കും 
നമേയ്ക്കാേി കൂെി വ്യ്കാപരിക്കുന്നത്കാേ “സകലത്ി
ടറെയും” ഒരു ഭ്കാഗമ്കാേി ദദവം ഉറപ്പു നല്കുന്നത്കാ
ണ്ക കഷ്ടതകള്. ക്രിസ്ത്കാനുരൂപത എന്നത്കാണ്ക ആ 
നമേ എന്നവന് വിശദമ്കാക്കുന്നു (മറ്കാമ. 8:28,29). 
കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതടേ ഉളവ്കാക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ്ക 
ന്കാം കഷ്ടതേിലും സമന്ത്കാഷിക്കുന്നു; ഇത്രം നല് 
പ്രവര്ത്ിക്കുള്ള സ്ഥിമര്കാത്സ്കാഹത്ിനു ദദവത്ി
ടറെ അംഗതീക്കാരം എന്ന െഹുമതി ലഭിക്കുകയും 
ആ അംഗതീക്കാരം തിരിച്റിയുമമ്്കാള് ആത്യന്തിക 
വിജേടമന്ന പ്രത്യ്കാശ ഹൃദേത്ില് നിറയുകയും 
ടെയ്യുന്നു.

ഈ വിജേം ക്രിസ്തുമേശുവിലൂടെ ദദവത്്കാല് 
നമുക്കു നല്കടപെട് പരിശുദ്ധ്കാത്മ്കാവിടറെ പ്രഥമ 
ഫലമ്കാേ ദദവതീക മനേഹത്്കാല് ഹൃദേം നിറച്ിരി
ക്കുന്നവര്ക്ക സമന്ത്കാഷമത്്കാടെ നല്കുവ്കാന് ദദവം 
ഉമദ്ദശിച്ിരിക്കുന്നത്കാകേ്കാല് ഇടത്കാരു വ്യര്തമ്കാേ 
പ്രത്യ്കാശേല്.

“ദ�ലവഷ്ടം 
ന്ചയ്തു വാഗ്ദത്ം 

പ്ാപിപൊൻ 
സഹിഷ്ണുത നിങ്ങൾക്ക് 

ആവശ്യം” 
എബ്ായര് 10:36
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“അരിമേലിനു വരുന്ന നകാശം”
“WOE TO ARIEL”

“അമയ്്കാ, അരിമേമല, അരതീമേമല! ദ്കാവതീദ്ക പ്കാളേമിറങ്ങിേിരുന്ന നഗരമമ! ആമണ്്കാടു ആണ്ടു കൂട്ടുവിന്; 
ഉത്സവങ്ങള് മുറയ്ക്കു വന്നു ടക്കാണ്ിരികടട്. എന്ന്കാല് ഞ്കാന് അരിമേലിടന ടഞരുക്കും; ദുുഃഖവം വില്കാപവം 
ഉണ്്കാകും; അതു എനിക്കു അരിമേല്കാേിത്ടന്ന ഇരിക്കും. ഞ്കാന് നിനക്കു വിമര്കാധമ്കാേി ചുറ്ം പ്കാളേമിറ
ങ്ങി വ്കാെമക്കാരി നിടന്ന നിമര്കാധിക്കുകയും നിടറെ മനടര ടക്കാത്ളം ഉണ്്കാക്കുകയും ടെയ്യും. അമപെ്കാള് നതീ 
ത്കാണു, നിലത്തു നിന്നു സംസ്കാരിക്കും; നിടറെ വ്കാക്കു ടപ്കാെിേില് നിന്നു പതുടക വരും; ടവളിച്പെ്കാെമറെ
തുമപ്കാടല നിടറെ ഒച് നിലത്തുനിന്നു വരും; നിടറെ വ്കാക്കു ടപ്കാെിേില് നിന്നു െിടലക്കും. നിടറെ ശത്രുക
ളുടെ സംഘം മനരിേ ടപ്കാെി മപ്കാടലയും നിഷ്കണ്കമേ്കാരുടെ കൂട്ം, പ്കാറിമപെ്കാകുന്ന പതിര് മപ്കാടലയും 

ഇരിക്കും; അതു ഒരു ക്ണമ്കാത്ടക്കാണ്ടു ടപടട്ന്നു സംഭവിക്കും. ഇെിമുഴകമത്്കാടും ഭൂകമ്മത്്കാടും മഹ്കാ
ന്കാദമത്്കാടും കൂടെ ചുഴലിക്കാറ്ം ടക്കാടുങ്്കാറ്ം ദഹിപെിക്കുന്ന അഗ്ിജ്്കാലയുമ്കാേി അതു ദസന്യങ്ങളുടെ 
േമഹ്കാവേ്കാല് സന്ദര്ശികടപെടും. അരിമേലിടറെ മനടര യുദ്ധം ടെയ്യുന്ന സകല ജ്കാതികളുടെയും കൂട്ം 

അതിനും അതിടറെ മക്കാട്ക്കും മനടര യുദ്ധം ടെയ്തു അതിടന വിഷമിപെിക്കുന്ന ഏവരും തടന്ന, ഒരു സ്പ്ം 
മപ്കാടല, ഒരു ര്കാത്ി ദര്ശനംമപ്കാടല ആകും. വിശന്നിരിക്കുന്നവന് ത്കാന് ഭക്ിക്കുന്നു എന്നു സ്പ്ം കണ്ി
ട്ടു ഉണരുമമ്്കാള് വിശന്നിരിക്കുന്നതുമപ്കാടലയും ദ്കാഹിച്ിരിക്കുന്നവന് ത്കാന് പ്കാനം ടെയ്യുന്നു എന്നു സ്പ്ം 

കണ്ിട്ടു ഉണരുമമ്്കാള് ക്തീണിച്ം ദ്കാഹിച്ം ഇരിക്കുന്നതുമപ്കാടലയും സതീമേ്കാന് പര്വ്വതമത്്കാടു യുദ്ധം 
ടെയ്യുന്ന സകല ജ്കാതികളുടെയും കൂട്ം ഇരിക്കും” (ടേശ. 29:1-8).

1961 എന്ന സംഖ്യടേ തലകതീഴ്കാേി ശ്രദ്ധിച് മന്കാ
കിേ്കാല്, അമത സംഖ്യ തടന്നേ്കാണ്ക വരുന്നടതന്നു 
ക്കാണ്കാം. ഇത്ക അടുത് ക്കാലടത് മല്കാകത്ിടറെ അവ
സ്ഥടേ സൂെിപെിക്കുന്നത്കാണ്ക. എന്തുടക്കാടണ്ന്ന്കാല്, 
ഇമപെ്കാഴടത് മല്കാകത്ിടറെ അവസ്ഥ ശരിേ്കാേ 
രതീതിേില്കാമണ്കാ അമത്കാ തലകതീഴ്കാേി ആമണ്കാ 
എന്ന്ക അമനകരും ആശ്ര്യടപെടുന്നു. വ്കാസ്തവത്ില് 
സ്കാമൂഹികം, ര്കാഷ്ടതീേം, സ്കാമ്ത്ികം, മതപരം തുെങ്ങി 
പല വിഷേങ്ങളിലും അവ തലകതീഴ്കാേി കിെക്കുന്നു. 
ഇത്ക എന്തുടക്കാടണ്ന്ന്കാല് “യലഹാവ ഭൂമിന്യ [ഇലപൊ
ഴന്ത് സാമൂഹിക വ്യവസ്] നിര്ജ്നവും ശൂന്യവു
മാക്കി കീലമേല് മറിക്കുന്ന” “യലഹാവ പ്തികാെം 
നടത്തുന്ന �ിവസമായ” േമഹ്കാവയുടെ മക്കാപന്കാളില്കാ
ണ്ക ന്കാം ഇമപെ്കാള് (ടേശ. 34:8) എന്നതുടക്കാണ്്കാണ്ക.

ടേശ. 24:1 ടല സന്ദര്ഭം പരിമശ്കാധിക്കുക. 
“യലഹാവ ഭൂമിന്യ നിര്ജ്നവും ശൂന്യവുമാക്കി 
കീലമേല് മറിക്കുകയും അതിന്� നിവാസികന്ള ചിത
റിക്കുകയും ന്ചയ്ം”. േമഹ്കാവ മ്കാത്മല് ക്കാര്യങ്ങടള 
കതീമമേല് മറിക്കുന്നത്ക. ഇമപെ്കാഴടത് മല്കാകമത്്കാെ്ക 
ഒരുമേിലിരിക്കുന്ന ജനങ്ങള്, പ്രമത്യകിച് ഭരണ്കാ
ധിക്കാരികള് ഇമതക്കാര്യം മടറ്റ്കാരു വ്യത്യസ്തമ്കാേ 
രതീതിേില് നിര്വ്വഹിക്കുന്നു. ടേശ. 29 ല് അരിമേല് 
എന്ന ന്കാമത്ില് “ദക്വല�ാകന്ത്യും” “അത്ഭു
തപ്വര്ത്ിന്യയും” (ടക്കായ്തിന് മവലമേയും, വ്യ
വസ്ഥ്കാക്കാലത്ിടറെ മ്കാറ്റത്ില് പിന്വരുന്ന സവി

മശഷതകടളയും പ്രമത്യകിച്്ക അവരുടെ നടുവില് 
ദദവം നിര്വ്വഹിക്കുവ്കാന് മപ്കാകുന്ന സ്കാത്്കാന്യ 
സ്കാമ്്കാജ്യത്ിടറെ നിഷ്ക്കാസനടത്യും) കുറിച്്ക പറ
ഞ്ഞതിനു മശഷം ദദവം ഇങ്ങടന പ്രസ്ത്കാവിക്കുന്നു 
(വ്കാക്യം 15) : “തങ്ങളുന്ട ആല�ാചനന്യ യലഹാവയ്ക 
മറച്ചു വയ്കവാൻ ലനാക്കുകയും [അവര്ക്കു തങ്ങളുടെ 
കപെമുള്ള പദ്ധതികളും, ഗൂഢ്കാമല്കാെനകളും, ദുഷിച് 
ഉപ്കാേങ്ങളും മറച് വച്്ക മറ്ള്ളവടര വഞ്ചിക്കാന്കാകും, 
എന്ന്കാല് ദദവടത് വഞ്ചിക്കാന്കാവില്] തങ്ങളുന്ട 
പ്വര്ത്ികന്ള [പ്കാപത്ിടറെയും സ്്കാര്തതയുടെ
യും പ്രവര്ത്ികടള] അന്ധകാെത്ില് ന്ചയ്കയും : 
ഞങ്ങന്ള ആര് കാണുന്നു? ഞങ്ങന്ള ആര് അറിയുന്നു 
എന്നു പറകയും ന്ചയ്ന്നവര്ക്കു അല്ാ കഷ്ടം!” 
“െഹസ്യത്ില് കാണുന്ന” “ദ�വത്ിന്റെ “ദൃഷ്ടി 
മനുഷ്യന്റെ വഴികളിലന്�ിെിക്കുന്നു. അവന്റെ നട
ന്പൊന്ക്കയും അവൻ കാണുന്നു. ദുഷ്പ്രവര്ത്ിക്കാര്ക്ക് 
ഒളിച്ചുന്കാലള്ളടെതിനു അവിന്ട ഇരുട്മില്ല അന്ധ
തമസ്സുമില്ല”  (മത്്കാ. 6:4,6,18: ഇമയ്്കാ. 34:21,22). 
“അവര് ഗൂഢമായി ന്ചയ്ന്നത് പറവാൻ ലപാലം 
�ജ്യാകുന്നു”. എന്ന്കാല് “മൂടി വച്ചത് ഒന്നും ന്വളിച്ച
ത്തു വൊന്തയും ഗൂഢമായത് ഒന്നും അറിയാന്തയും 
ഇെിക്കയില്ല. ആകയാല് നിങ്ങൾ ഇരുട്ടത്തു പറഞ്
ത് എല്ലാം ന്വളിച്ചത്തു ലകൾക്കും; അറകളില് വച്ച് 
ന്ചവിയില് മന്തിച്ചത് പുെമുകളില് ലഘാഷിക്കും” 
(എടഫ. 5:12; ലൂടക്കാ. 12:2,3; 1 ടക്കാരി. 4:5).
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പറൂസിേ വ്കാല്യം 3, p 21-22 ല് നിന്ന്ക ഞങ്ങള് 
ഉദ്ധരിച്ടക്കാള്ളടട്: “ഞാൻ ഭൂത�ന്ത് ല�ാഷം നിമി
ത്വും ദുഷ്ടന്ാന്െ അവരുന്ട അകൃത്യം നിമിത്വും 
സന്ദര്ശിക്കും; അഹങ്ാെികളുന്ട ഗര്വ്വന്ത് ഞാൻ 
ഇല്ലാന്തയാക്കും; ഉഗ്രന്ാരുന്ട നിഗളന്ത് ഞാൻ 
താഴ്തം. ഞാൻ ഒരു പുരുഷന്ന തങ്ന്ത്ക്കാളും ഒരു 
മനുഷ്യന്ന ഓഫീര് തങ്ന്ത്ക്കാളും ദുര്�ഭമാക്കും. 
അങ്ങന്ന ഞാൻ ആകാശന്ത് നടുങ്മാറാക്കും; 
ദസന്യങ്ങളുന്ട യലഹാവയുന്ട ലക്ാധത്ിലം 
അവന്റെ ഉഗ്രലകാപത്ിന്റെ നാളിലം ഭൂമി അതിന്റെ 
സ്ാനത്തുനിന്നു ഇളകിലപൊകും”. (ടേശ. 13:11-13 
ടന ടവളി. 16:14; എബ്്കാ. 12:26-29 എന്നിവമേ്കാടു 
ത്കാരതമ്യടപെടുത്തുക). "ഞാൻ ന്യായന്ത് അളവു 
ചെടും നീതിന്യ തൂക്കുകട്ടയും ആക്കിവയ്കം; കന്ഴ 
വ്യാജശെണന്ത് നീക്കിക്കളയും; ന്വള്ളം ഒളിപെി
ടന്ത് ഒഴുക്കിന്ക്കാണ്ടു ലപാകും” (ടേശ. 28:17).

െ്കാെിമല്കാണിടനക്കുറിച്ള്ള ടേശയ്്കാവിടലയും, 
േിടരമ്യ്കാവിടലയും, ദ്കാനിമേലിടലയും വിവിധങ്ങള്കാേ 
പ്രവെനങ്ങളും അവേില് കുറിക്കുന്ന െ്കാെിമല്കാണി 
ടറെ ന്കാശവം പൂര്ണ്ണമ്കാേി ടപ്കാരുത്ടപെട്ിരിക്കുന്നു
ടവങ്ിലും അവ േഥ്കാര്തത്ില് ഈ വലിേ പട്ണ
ടത്ക്കുറിച് (ന്കാമമധേ സഭ) 
തടന്നേ്കാണ്ക പര്കാമര്ശിക്കുന്നത്ക. 
പുര്കാതനമ്കാേ െ്കാെിമല്കാൺ 
പട്ണടത്ക്കുറിച്ള്ള പ്രവെന
ത്ിടറെ തികച്ം പരിമിതമ്കാേ 
ഒരു പൂര്ത്തീകരണം മ്കാത്ടമ ഈ 
പ്രവെനങ്ങള്ക്ക നല്കുവ്കാന് 
കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു എന്നതും അക്
ര്കാര്തത്ിടല െ്കാെിമല്കാണി
ടറെ ന്കാശത്ിനും നൂറ്റ്കാണ്ടുകള്ക്കു 
മശഷം ഈ ന്കാശടത്ക്കുറിച്്ക 
എഴതി എന്നതുടക്കാണ്ടും ഈ 
സകല പ്രവ്കാെകമേ്കാരും പുര്കാതന 
െ്കാെിമല്കാണിടന ഉദ്കാഹരണമ്കാ
കി നല്കിേിരിക്കുന്ന പര്കാമര്ശ
ങ്ങള് മടറ്റന്തിടനമേ്കാ ആേിരുന്നു 
ഉമദ്ദശിച്ിരുന്നത്ക എന്നത്ക വ്യക്
മ്കാണ്ക. ടേശയ്്കാ പ്രവെനത്ിലും 
േിടരമ്യ്കാ പ്രവെനത്ിലും അവത
രിപെിച്ിരിക്കുന്നതനുസരിച്്ക ഈ 
അക്ര്കാര്ത നഗരത്ിനു വരുന്ന വതീഴ്ച പ്രതതീക്കാത്മക 
ദശലിേില് ടവളിപെ്കാടുക്കാരന് ചൂണ്ിക്കാണിക്കുന്നതും 
(ടവളി. അദ്ധ്യ്കാേങ്ങള് 17, 18) മറ് പ്രവ്കാെകമേ്കാര് 

പര്കാമര്ശിക്കുന്നത്കാേ മഹ്കാനഗരത്ിടറെ വതീഴ്ചമേ്കാടും 
അതിടറെ സവിമശഷതകമള്കാടും ഒക്കുന്നവേ്കാണ്ക.

മുന്പ്ക സൂെിപെിച്തുമപ്കാടല ഇന്നു ദക്രസ്തവമല്കാകം 
എന്നു വിളികടപെടുന്നടതന്ത്കാമണ്കാ അത്ക െ്കാെി
മല്കാണിടറെ ടപ്കാരുള്കാണ്ക. അത്കാേത്ക െ്കാെിമല്കാ
ണിനു മനടര അത്കാേത്ക ദക്രസ്തവ മല്കാകത്ിനു 
മനടര പ്രവ്കാെകമേ്കാര് ഉേര്ത്തുന്ന മുന്നറിേിപ്പുകളും 
പ്രവെനങ്ങളും ഇന്നടത് തലമുറേില് ആഴമമറിേ 
ത്കാത്കപര്യം ഉണര്ത്തുന്ന ക്കാര്യങ്ങള്കാണ്ക. ഇവടേ 
മനസ്ില്കാക്കുവ്കാന് മനുഷ്യര് ബുദ്ധിമ്കാമേ്കാര്കാമണ്കാ! 
ഏമദ്കാം, എഫ്രേിം, അരിമേല് എന്നിങ്ങടന പല 
മപരുകളും ദക്രസ്തവ മല്കാകടത് ക്കാണിക്കുവ്കാന് തി
രുടവഴത്തുകളില് ഉപമേ്കാഗിച്ിട്ടുടണ്ങ്ില് തടന്നയും, 
െ്കാെിമല്കാൺ എന്ന ഈ പദമ്കാണ്ക സ്കാധ്കാരണേ്കാേി 
ഉപമേ്കാഗിച്ിരിക്കുന്നത്ക. ഈ പദത്ിടറെ അര്തമ്കാേ 
“ക�ക്കം” എന്ന പദം ഇതിനു വിമശഷ്കാല് മേ്കാജിക്കു
ന്നത്കാണ്ക. അത്യുമല് അടപെ്കാസ്തലന്കാേ പൗടല്കാസ്ക 
ഒരു ന്കാമമഥേ ആത്മതീേ േിസ്ര്കാമേലും ന്കാമമഥേ 
ജ�തീേ േിസ്ര്കാമേലും തമ്ിലുള്ള ദവരുദ്ധ്യ സ്ഭ്കാവം 
എടുത്തു ക്കാണിക്കുന്നു (1 ടക്കാരി. 10:18; ഗല്കാ. 6:16; 
മറ്കാമ. 9:8); കൂെ്കാടത അപ്രക്കാരം തടന്ന ഒരു ന്കാമമഥേ 

ആത്മതീേ സതീമേ്കാനും ന്കാമമഥേ 
ജ�തീേ സതീമേ്കാനും ഉണ്്ക (ടേശ. 
33:14; ആടമ്കാ. 6:1).

ഇനി ടേശ. 29:1-8 വടരയുള്ള 
ഓമര്കാ വ്കാക്യങ്ങളും ധ്യ്കാനിച്ടക്കാ
ണ്്ക നമുക്ക പരിെിന്തനം ടെയ്്കാം. 
ഈ മവദഭ്കാഗത്ില് ന്കാമമധേ 
ദക്രസ്തവ സഭയ്ക്കു വരുവ്കാന് 
മപ്കാകുന്ന ദുരിതടത് െിത്തീകരി
ക്കുന്നു, അതിടറെ ആവശ്യകതമേ
യും ക്കാണിച്ിരിക്കുന്നു. കൂെ്കാടത 
പിന്നതീെ്ക ദദവത്ിടറെ കരുണ
ടേയും സൂെിപെിക്കുന്നു. “അല്ാ 
അെിലയല�, അെിലയല� �ാവീ�് 
പാളയമിറങ്ങിയിരുന്ന നഗെലമ! 
ആലടൊട ്ആണ്ടു കൂട്വിൻ; ഉത്സ
വങ്ങൾ മുറയ്ക വന്നു ന്കാടെിെി
ക്കന്ട്ട” (വ്കാക്യം 1). ടേരുശമലം 
ദ്കാവതീദിടറെ പട്ണമ്കാേിരുന്നു. 
ടേരുശമലമിടന െില ഭ്കാഗങ്ങ

ളില് ന്കാമമധേ ദക്രസ്തവ സഭടേ െിത്തീകരിക്കുവ്കാന് 
ഉപമേ്കാഗിച്ിരിക്കുന്നതുമപ്കാടല ഈ ഭ്കാഗത്്ക അരി
മേലിടനയും 8-്കാം വ്കാക്യത്ില് സതീമേ്കാടനയും ഇമത 
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ക്കാര്യം (ന്കാമമധേ ദക്രസ്തവ സഭ) െിത്തീകരിക്കുവ്കാന് 
ഉപമേ്കാഗിക്കുന്നു. ന്കാമമഥേ ദക്രസ്തവ സഭയ്ക്കു വരുവ്കാന് 
മപ്കാകുന്ന ന്കാശം, വിപത്്ക, കഷ്ടത തുെങ്ങിേവടേ പ്ര
വ്കാെകന് ഇവിടെ പ്രസ്ത്കാവിച്ിരിക്കുന്നു. ദദവത്ിടറെ 
േഥ്കാര്ത സമര്പെിത മകള്കാേ യുവവതീരമേ്കാരും എപെിഫ
നി പ്കാളേ സമര്പെിതരും തങ്ങളുടെ സമര്പെണ മനര്ച്
കള് പൂര്ത്തീകരിമകണ്ത്കാകേ്കാല് കുറച്്ക വര്ഷങ്ങള് 
കൂെി അവളുടെ നിലനില്പ്ക നതീട്ിടക്കാണ്ടു മപ്കാകുവ്കാന് 
ദദവം അവടള അനുവദിച്ിരിക്കുന്നു. ദദവമത്്കാടുള്ള 
പൂര്ണ്ണ ഭക്ിയുടെ ഒരു പ്രമത്യക ഭ്കാഗമ്കാണ്ക അവടറെ 
േഥ്കാര്ത സമര്പെിതമകള് തങ്ങടളതടന്ന ന്കാമമധേ 
സംവിധ്കാനങ്ങളില് നിന്നും മവര്തിരിക്കുക എന്നത്ക, 
അത്കാേത്ക മെ്കാെിമല്കാണില് നിന്നും പുറത്തു വരിക 
എന്നത്ക (2 ടക്കാരി. 6:14-18; ടവളി. 18:4).

“പിടന്നയും” േമഹ്കാവ പറയുന്നു, “ഞാൻ അെിലയ
�ിന്ന ന്ഞരുക്കും; ദുുഃഖവും വി�ാപവും ഉടൊകും” 
(ടേശ. 29:2). അവന് അരിമേലിടന അത്കാേത്ക 
ന്കാമമഥേ സഭടേ ടഞരുക്കുടമങ്ില് തടന്നയും 
അവളില് ഉള്ള അമനകരും അവടറെ പ്രിേമകള് 
ആേിരിക്കുന്നുടവന്ന്ക ഓര്ക്കും. അവടര അവളുടെ 
െന്നത്ില് നിന്നും മല്കാകസ്കാദൃശ്യത്ില് നിന്നും 
ഉണര്ത്തുകയും സ്തന്ത്രര്കാക്കുകയും ടെയ്യുക എന്നത്കാ
ണ്ക ഈ കഷ്ടത്ിടറെ േഥ്കാര്ത ഉമദ്ദശ്യം. ദദവം 
തനിക്കുള്ളവടേ ഓര്ക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത നിരവധി തി
രുടവഴത്തുകള് വ്യക്മ്കാേി പഠിപെിക്കുന്നുണ്്ക. കൂെ്കാടത 
ഈ വ്കാക്യത്ിടറെ പിന്നതീെ്ക വരുന്ന ഭ്കാഗത്തും നമുകത്ക 
ക്കാണ്കാം – “അത് [ഞാൻ അതിന്ന ന്ഞരുക്കിയാ
ലം] എനിക്ക് അെിലയ�ായിത്ന്ന്ന [യഥാര്ത്ഥ 
ന്യറുശല�ം അഥവാ സീലയാൻ] ഇെിക്കും”. അവടറെ 
സ്ന്തം മകള് ഇമപെ്കാള് ശിക്്കാവിധി കല്പെിക
ടപെട് സംവിധ്കാനത്ിടറെ െന്നത്ില്കാടണങ്ി
ല് തടന്നയും അവര് അവനു പ്രിേടപെട്വര്ത്ടന്ന; 
“അവൻ അവന്െ െക്ഷിക്കും”. അമനകരും “തീയിലൂന്ട” 
എന്നതുമപ്കാടല രക്ികടപെടും. അത്കാേത്ക “മഹാക
ഷ്ടകാ�ത്ില്” രക്ികടപെടും (1 ടക്കാരി. 3:13-15; 
ടവളി. 7:13,14).

മല്കാകത്ില് നിന്നും വതീണ്ടും ജനികടപെെ്കാടത 
അരിമേല് തടറെ മകള്കാേി സ്തീകരിച് അമനക
രില് നിന്നും േഥ്കാര്ത അരിമേലിടന അത്കാേത്ക 
ടേരുശമലമിടന അഥവ്കാ സതീമേ്കാടന മവര്തിരിക്കു
ന്നതിന്കാവശ്യമ്കാേ അവളുടെ നശതീകരണടത്േ്കാണ്ക 
ദദവം ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്ക. ഇവളില് ഇപ്രക്കാരം 
മല്കാകത്ില് നിന്നും വതീണ്ടും ജനികടപെെ്കാത്വര് 
അമനകം മപര് ഉള്ളതിന്കാല്കാണ്ക െില സന്ദര്ഭങ്ങളി

ല് െ്കാെിമല്കാൺ അഥവ്കാ കലകം എന്ന്ക അവടള 
ന്കാമകരണം ടെയ്ിരിക്കുന്നത്ക. “ഞാൻ നിനക്കു വി
ലൊധമായി [ജല്പനം ടെയ്യുന്നവമള – Young] ചുറ്റും 
പാളയമിറങ്ങി വാടലകാെി നിന്ന്ന നിലൊധിക്കയും 
നിന്റെ ലനന്െ ന്കാത്ളം ഉടൊക്കുകയും ന്ചയ്ം. 
അലപൊൾ നീ താണു നി�ത്തു നിന്നു സംസാെിക്കും; 
നിന്റെ വാക്ക് ന്പാടിയില് നിന്നു പതുന്ക്ക വരും; 
ന്വളിച്ചപൊടിലറെതു ലപാന്� നിന്റെ ഒച്ച നി�ത്തുനിന്നു 
വരും; നിന്റെ വാക്കു ന്പാടിയില് നിന്നു ചി�യ്കം” 
(ടേശ. 29:3,4).

ന്കാമമഥേ സഭയുടെ അഹങ്്കാരം ഇമപെ്കാള് ത്കാഴ്ത്തടപെട്ി
രിക്കുന്നു. ഒരികല് അവര് അവളുടെ ഉപമദശങ്ങള്കാേ നി
ത്യദണ്ഡനടത്യും, തിരടഞ്ഞടുകടപെെ്കാത് ശിശുകളുടെ 
നരകശിക്ടേയും കുറിച്്ക ഉച്ത്ിലും ദധര്യസമമതവം 
പ്രഖ്യ്കാപിച്ിരുന്നു. എന്ന്കാല് ഇമപെ്കാള് അവളുടെ ശബ്ദം ത്കാ
ഴ്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ന്ക അവളുടെ എഴത്തുകളിലൂടെമേ്കാ അഥവ്കാ 
മദവ്കാലേത്ിടല പ്രസംഗപതീഠത്ിലൂടെമേ്കാ മ്കാത്മമ ഇവ 
മന്ത്രിക്കുന്നുള്ളു. അവടളന്ത്കാമണ്കാ തടറെ വിജേടമന്ന്ക 
കണക്കാകിേത്ക – അത്ക അവളുടെ സമ്ത്തും അംഗ
ങ്ങളും ആകുന്നു – അവേ്കാല് അവള് െതീര്ത്ിരിക്കുന്നു. 
മല്കാകമേത്ം അവളുടെ ഹൃദേത്ില് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 
ക്രിസ്തുവിടറെ ആത്മ്കാവ്ക അവടള ടഞരുക്കുന്നു. കര്ത്്കാവ്ക 
അവള്ടകതിടര പ്കാളേമിറങ്ങിടേന്നും അവള് മനസ്ി
ല്കാക്കും. തദനുസരണമ്കാേി സതീമേ്കാനു കഷ്ടം. അപ്രക്കാരം 
അവന് അവളുടെ അഹങ്്കാരടത് ഭൂമിേിമലക്ക ത്കാഴ്ത്തി 
ടക്കാണ്ടുവരികയും അവള് ത്കാഴ്ത്തടപെടുകയും ടപ്കാെിേില് 
നിന്നു കര്ത്്കാവിമന്കാടു നിലവിളിക്കുകയും ടെയ്യും (PT’ 
77, p. 73).

കഷ്ടകയാലം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
“നിന്റെ ശത്രുക്കളുന്ട സംഘം ലനെിയ ന്പാടി 

ലപാന്�യും നിഷ്കടെകന്ാരുന്ട [മസ്ച്ഛ്കാധിപതികള്, 
Leeser] കൂട്ടം പാറിലപൊകുന്ന പതിര് ലപാന്�യും 
ഇെിക്കും; അത് ഒരു ക്ഷണമാത്ന്കാടെ് ന്പന്ട്ടന്ന് 
സംഭവിക്കും” (ടേശ. 29:5, Leeser). അവളുടെ എണ്ണ
ത്ില് ഏടറയും വരുന്ന ഈ മല്കാകത്ിടറെ മകള്കാേ 
അഥവ്കാ വതീണ്ടും ജനിക്കാത്വര്കാേ സ്ന്തമല്്കാത് 
മകളുടെ കൂട്ങ്ങള്കാണ്ക ന്കാമമഥേ സതീമേ്കാടറെ വിപ
ത്ിനുള്ള മൂലക്കാരണം. എന്ന്കാല് അവള് ഇതിടന 
തടറെ ശക്ിയും െലവമ്കാേി ക്കാണുന്നു. അവരുടെ 
ഈ മല്കാകത്ിടല സ്ഥ്കാനം, സമ്ത്്ക, സ്്കാധതീനം 
എന്നിവേില് അവള് ആശ്രേിക്കുകയും അങ്ങടന 
അവള് െതീര്ക്കുകയും ടെയ്ിരിക്കുന്നു.

“ഇടിമുഴക്കലത്ാടും ഭൂക്ലത്ാടും മഹാനാ�
ലത്ാടും ചുഴ�ിക്കാറ്റും ന്കാടുങ്ാറ്റും �ഹിപെിക്കുന്ന 
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അഗ്ിജ്വാ�യുമായി അതു ദസന്യങ്ങളുന്ട യലഹാ
വയാല് സന്ദര്ശിക്കന്പെടും” (ടേശ. 29:6). ഇമപെ്കാള് 
ന്കാമമധേ സതീമേ്കാടന െല്കാല്ക്കാമരണ തകര്ക്കുന്ന 
കഷ്ടക്കാലത്ിടറെ മഹ്കാചുഴലിടക്കാടുങ്്കാറ്റിടനേ്കാണ്ക 
ഈ പ്രതതീകങ്ങള് സൂെിപെിക്കുന്നത്ക. ഇെിമുഴകവം 
ന്കാദവം ക്കാണിക്കുന്നത്ക വിവ്കാദങ്ങടളേ്കാണ്ക. ന്കാമമധേ 
സഭയുടെ നടുവില് നിന്നും അവിശ്്കാസം സൂക്ഷ്മമ്കാേ 
തരത്ില് മുളച്വരുന്നത്ക ക്കാണുവ്കാന് നമുക്ക സ്കാധി
ക്കുന്നു. ഇതിടറെ ഏറ്റവം ശ്രമദ്ധേമ്കാേ ലക്ണമ്കാണ്ക 
നമ്മുടെ കര്ത്്കാവ്കാേ ക്രിസ്തു നല്കിേ മറവിലയുടെ 
നിമഷധം. ദദവതീക സത്യത്ി
ടറെ േഥ്കാര്ത അെിസ്ഥ്കാനത്ി
ല് പ്രഹരമമല്പെിക്കുന്നത്കാേ 
ഈ ടതറ്റ്ക ന്കാമമധേ സഭകളില് 
പ്രമുഖമ്കാേവേില് െിലത്ക വ്യ
ക്മ്കാേി ഉദ്കമഘ്കാഷിക്കുകയും 
പല സഭകളും അവയുടെ മ്കാര്ഗ്ദ
ര്ശനടത് പിന്തുെരുകയും ടെ
യ്യുന്നു.  സംശേത്ിടറെയും അവി
ശ്്കാസത്ിടറെയും ടപ്കാതുവം 
വ്യ്കാപകവമ്കാേ അത്മ്കാവില് 
ഇരിക്കുന്നതിന്കാല് അവരുടെ 
പ്രത്യ്കാശയ്ക്ക അനുസരണമ്കാേി 
കൃത്യമ്കാേി ന്യ്കാേംപറേ്കാന് 
ആര്ക്കും കഴിേ്കാടത വരികയും 
ഇവടേല്്കാം തിരുടവഴത്ിടറെ 
അെിസ്ഥ്കാനമില്്കാടതേ്കാണ്ക 
ഉപമദശിച്ിരുന്നടതന്നും മന
സ്ില്കാകും.

മുടമ്ങ്ങും യുക്ിയുടെ പരിമശ്കാധനക്കാേി ടക്കാണ്ടു
വരടപെട്്ക മെ്കാദ്യം ടെയ്ടപെെ്കാതിരുന്ന തിരുടവഴത്തു
കളുടെ ശരിേ്കാേ ധ്കാരണേില് അല്്കാത് സഭയുടെ 
ഉപമദശങ്ങളും തത്ങ്ങളും സ്പഷ്ടമ്കാേ അവിശ്്കാസത്ിനു 
ക്കാരണമ്കാേിത്തീരുകയും ന്കാമമധേ സംവിധ്കാനങ്ങള് 
അവയുടെ പരസ്പര വിരുദ്ധമ്കാേ വിശ്്കാസപ്രമ്കാണങ്ങള് 
മവഗത്ില് അംഗതീകരികടപെട്ിട്്ക മനുഷ്യര് അന്വി
ശ്്കാസത്ിടറെ നുകത്ിന് കതീഴിമലക്ക എറിേടപെടുകയും 
അങ്ങടന ദദവവെനടത് പരിമശ്കാധിക്കുന്നതില് 
പര്കാജേടപെടുക വഴിേ്കാേി സത്യം തിരിച്റിേ്കാത് 
നിലേില്കാേിത്തീരുകയും ടെയ്ിട്ടുണ്്ക. എന്ന്കാല് ചുഴലി
ക്കാറ്ം ടക്കാടുങ്്കാറ്ം ഇതിടന തകര്ക്കുകയും ന്കാമമധേ 
സഭേിടല സമൂഹത്ിടറെ അവസ്ഥടേ െ്കാധിക്കുകയും 
ടെയ്യുന്ന ഇതിടറെ പൂര്ണ്ണമ്കാേ ശിഥിലതീകരണടത്േ്കാ
ണ്ക ഇവിടെ “ഭൂക്ം” എന്ന്ക ഉെിതമ്കാേി െിത്തീകരി

ച്ിരിക്കുന്നത്ക. “�ഹിപെിക്കുന്ന അഗ്ിജ്വാ�” എന്ന്കാല് 
ഇത്രം ടതറ്റ്കാേ സംവിധ്കാനങ്ങടള അന്ത്യത്ില് 
ഇല്്കാത്കാക്കുന്നത്കാേ നശതീകരണടത് കൃത്യമ്കാേി ക്കാ
ണിക്കുന്നതിനുള്ള അെേ്കാളമ്കാണ്ക.

ഈ ഭേങ്രമ്കാേ ചുഴലിക്കാറ്റിന്കാല് ആദരണതീേത
മക്കാ സ്കാമൂഹികമമ്കാ സ്കാമ്ത്ികമമ്കാ ആേ ത്കാത്കപ
ര്യങ്ങള്ക്കു മവണ്ിമേ്കാ ന്കാമമധേ സഭേില് എത്ിേി
രിക്കുന്ന ശത്രുകള് അഥവ്കാ ലൗകതീകരുടെ കൂട്ം ടേശ. 
29:5 ല് ക്കാണിക്കുന്നതുമപ്കാടല ടപ്കാെിമപ്കാടല െിത
റിമപെ്കാകും. “നിഷ്കടെകന്ാരുന്ട കൂട്ടം [മസ്ച്ഛ്കാധിപതി

കള് അത്കാേത്ക മനത്കാകമേ്കാര്, 
പുമര്കാഹിതമേ്കാര്, ഭരണകര്ത്്കാ
കള് അടല്ങ്ില് പൗമര്കാഹി
ത്യം] പാറിലപൊകുന്ന പതിര്ലപൊ
ന്� ഇെിക്കും”. അമനകം മപര് 
പ്രശസ്തിക്കും, സുഖസൗകര്യ
ത്ിനും, പണത്ിനും, ആദര
ണതീേതകള്ക്കും മവണ്ിേ്കാണ്ക 
ന്കാമമധേ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷേി
ല് കേറന്നത്ക. അങ്ങടന അവര് 
ദദവത്ിടറെ ക്കാര്യക്രമങ്ങളില് 
ദകകെത്തുകയും ഭേത്ിടറെ 
െന്നടത് ശക്തീകരിക്കുക
യും െിന്തകള്ക്ക വിലങ്ങിടുക
യും കൃപേിലും ജ്്കാനത്ിലും 
വളരുന്നത്ക മന്ദഗതിേില്കാക്കു
കയും ടെയ്യുന്നു. അമത്കാടെ്കാപെം 
അവര് ആദ്കാേടത് നിര്െന്ി
ച് വ്കാങ്ങുകയും ആര്ത്ിമേ്കാടെ 

വിഴങ്ങുകയും ടെയ്യുന്നു. എന്ന്കാല് ഈ സംവിധ്കാനം 
ജനപ്രതീതിയും സ്കാമ്ത്ികല്കാഭവം നഷ്ടടപെട്്ക നിന്നു
മപ്കാകുമമ്്കാള് ഇവര് പതിര്മപെ്കാടല പ്കാറിമപെ്കാകും. 
പ്രവ്കാെകന് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നതുമപ്കാടല പൗമര്കാ
ഹിത്യങ്ങളില് പലതിനും പലതും സംഭവിക്കുമമ്്കാഴം 
ഇതിനിെേിലുള്ള ക്രിസ്തുവിടറെ േഥ്കാര്ത ശിക്്യ
മേ്കാര്കാേ സ്കാധ്കാരണ ജനങ്ങള് നിലനില്ക്കുടമന്ന്ക 
അറിയുന്നതില് നമുക്ക സമന്ത്കാഷിക്കാം.

ടക്കായ്തിടറെയും മവര്തിരികലിടറെയും ഈ ന്കാളില് 
കര്ത്്കാവിടറെ കൃത്യതേ്കാര്ന്ന പതിര്പെ്കാറ്ന്ന ഉപക
രണങ്ങള്കാല് ധ്കാന്യമണികളില് നിന്നും പതിരിടന 
മവര്തിരിക്കുമമ്്കാള് ദദവത്ിടറെ േഥ്കാര്ത മകള
ല്്കാത്വര് തതീക്ഷ്ണമ്കാേ ചുഴലിക്കാറ്റില്ടപെട്്ക മ്കാറ്റടപെടും. 
ഈ പതിരും ടപ്കാെിയും കര്ത്്കാവിടറെ ശിക്ണത്ില് 
നിന്നും മവഗത്ില് മ്കാറ്റടപെടുകയും അവര് അകന്നു 
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മപ്കാന്നത്കാേ അവസ്ഥേിമലക്ക ഒരികലും മ്കാറ്റടപെ
െ്കാടത വിനേവം ത്കാമേയും ഉള്ള അവസ്ഥേിമലക്ക 
അവര് ടക്കാണ്ടുവരടപെടുകയും ടെയ്യും.

കകയാട്ടയം ദുര്ഗ്ഗവം ആെ ബൈൈിള്
“അെിലയ�ിന്റെ ലനന്െ യുദ്ധം ന്ചയ്ന്ന സക� ജാ

തികളുന്ടയും കൂട്ടം അതിനും അതിന്റെ ലകാട്ടയ്കം ലനന്െ 
യുദ്ധം ന്ചയ്തു അതിന്ന വിഷമിപെിക്കുന്ന ഏവരും തന്ന്ന, 
ഒരു സ്വപ്ം ലപാന്�, ഒരു ൊത്ി �ര്ശനം ലപാന്� ആകും. 
വിശന്നിെിക്കുന്നവൻ താൻ ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്നു സ്വപ്ം 
കടെിട് ഉണരുല്ാൾ വിശന്നിെിക്കുന്നതു ലപാന്�യും �ാ
ഹിച്ചിെിക്കുന്നവൻ താൻ പാനം ന്ചയ്ന്നു എന്നു സ്വപ്ം 
കടെിട് ഉണരുല്ാൾ ക്ഷീണിച്ചും �ാഹിച്ചും ഇെിക്കുന്നതു
ലപാന്�യും സീലയാൻ പര്വ്വതലത്ാടു യുദ്ധം ന്ചയ്ന്ന 
സക� ജാതികളുന്ടയും കൂട്ടം ഇെിക്കും” (ടേശ. 29:7,8). 
ന്കാമമധേ സതീമേ്കാമന്കാടുളള ദദവത്ിടറെ വ്യവഹ്കാര
ത്ില് അവടള ശിക്ിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങള്കാേി 
സകല ജ്കാതികളിലുമുള്ള അവിശ്്കാസികടളയും മല്കാക
ക്കാടരയും തയ്്കാറ്കാക്കുകയും സമ്തമുള്ളവര്കാക്കുകയും 
ടെയ്ിരിക്കുന്നു. അത്ക അവളിടല ടതറ്കടള നിഷ്ക്കാസനം 
ടെയ്യുന്നതിന്കാണ്ക. സ്കാത്്കാടറെ (േമഹ്കാവയുടെ ആഗ്രഹ
പ്രക്കാരമല്്കാത് മറ്റ്ക ഉപകരണങ്ങള്, അവയുടെ മക്കാപം 
േമഹ്കാവടേ സ്തുതിക്കുന്നു) ക്കാര്യത്ിടലന്നതുമപ്കാടല 
ന്കാമമധേ സതീമേ്കാന് ഇമപെ്കാള് വിജേം വരിക്കുന്നുടവന്ന്ക 
മത്കാന്നിപെിക്കുക മ്കാത്ം ടെയ്യുന്നു. എടന്തന്ന്കാല് േഥ്കാര്ത 
സതീമേ്കാന് ന്കാമമധേ സതീമേ്കാനില് നിന്നും ഉേിര്ടക്കാ
ള്ളുന്നതിനും അവളുടെ സന്ദര്ശനവം ശുദ്ധതീകരണവം 
ശക്വം ടമച്ടപെട്തും ആക്കുന്നതിനുമ്കാണത്ക. േഥ്കാര്ത 
സതീമേ്കാടറെ മക്കാട്യും ദുര്ഗ്വമ്കാകുന്ന ദെെിളിടനതി
ടര യുദ്ധം ടെയ്വര് അവളുടെ ഈ ദുര്ഗ്ടത് മുഴവന്കാേി 
നശിപെിച്ടവന്ന്ക കുറച്്ക ന്കാമളക്ക വിെ്കാരിക്കും. എന്ന്കാല് 
മ്കാനുഷ പ്കാരമ്ര്യങ്ങള്കാകുന്ന തെിയും, ദവമക്കാലും, 
കുറ്റിടച്െികളും മ്കാത്ം അതിന്കാല് ടപ്കാമയ്കാടേന്നും 
േഥ്കാര്ത മക്കാട് അപര്കാജിതമ്കാേി നിലനില്ക്കുന്നു
ടവന്നും അവര് ക്കാണും. അവരുടെ വിജേം ഒരു ര്കാത്ി 
ദര്ശനമ്കാേിരുന്നുടവന്നു ടതളിയും. അവര് തങ്ങളുടെ 
ഒരു മജ്കാലി പൂര്ത്തീകരിക്കുമമ്്കാള് ദദവത്ിടറെ ഒരു 
ഉപകരണമ്കാേി ഉപമേ്കാഗികടപെടുന്നു.

ന്കാമമധേ സതീമേ്കാനിടല അവിശ്സ്തര്കാേ ദദവ
ത്ിടറെ മകള് തങ്ങളുടെ അന്തേ്കാല് തങ്ങളുടെ 
ഏറ്റവം വിശ്സ്തര്കാേ സുഹൃത്തുകടള ശത്രുകള് എന്നു 
ടതറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതില് അത്ഭുതടപെെ്കാനില്. എന്തുടക്കാടണ്
ന്ന്കാല് തടറെ തിരടഞ്ഞടുകടപെട്വമര്കാെ്ക – “യലഹാവക്് 
തന്റെ ജനലത്ാട ്ഒരു വ്യവഹാെം ഉടെ”് (മതീഖ്കാ. 6:2). 
“ഉറന്ക്ക വിളിക്ക; അടങ്ങിയിെിക്കരുത;് കാഹളം ലപാന്� 

നിന്റെ ശബ്ദം ഉയര്ത്ി, എന്റെ ജനത്ിനു അവളുന്ട 
�ംഘനന്ത് അറിയിക്ക” എന്ന അവടറെ ഉത്രവ്ക 
അങ്ങടനയുള്ളവര് അനുസരികണം (ടേശ. 58:1). 
ഈ വിശ്സ്തര്കാേ കുറ്റം ചുമത്ടപെട്വര് ശത്രുകള്കാക
ടപെട്്ക അധിമക്പികടപെടുകയും േഥ്കാര്ത സതീമേ്കാടന 
തടുക്കുന്ന ടതറ്റ്കാേ സംവിധ്കാനങ്ങടള എതിര്ക്കുന്നത്ക 
ദദവനിന്ദേ്കാേി ക്കാണുകയും ടെയ്യുന്നു.

ഇവിടെ പറയുന്ന േഥ്കാര്ത ശത്രുകള് ആടരന്ന്ക 
വ്യക്മ്കായും സ്പഷ്ടമ്കായും പ്രവ്കാെകന് വരച് ക്കാട്ടുന്നു. 
ദദവമകള് എന്ന്ക അംഗതീകരികടപെെ്കാത് ജ്കാതികളു
ടെ കൂട്മ്കാണ്ക ഈ ശത്രുകള്. അവര് സതീമേ്കാടനതിടര 
(അശക്മര്കാ ശക്മര്കാ ആേ ദദവമകള്) മപ്കാര്കാടുക 
മ്കാത്മല് ടെയ്യുന്നത്ക, അവളുടെ മക്കാട്യും ദുര്ഗ്വമ്കാേ 
ദെെിളിടനതിടര നിര്ഭേമ്കാേി മപ്കാര്കാടുന്നു. അവി
ശ്്കാസികള്കാേ ജനക്കൂട്വം പ്രേത്നിക്കുന്നത്ക ഇതിനു 
തടന്ന. അവര് ന്കാമമധേ ദക്രസ്തവ സംവിധ്കാനടത് 
(അവരറിേ്കാടത തടന്ന ദദവത്ിടറെ ഉപകരണങ്ങള്കാ
േി പ്രവര്ത്ിച്ടക്കാണ്്ക) നിഷ്ക്കാസനം ടെയ്യുക മ്കാത്മല് 
ദദവത്ിടറെ അശക്ര്കാേ ദപതങ്ങള് മപ്കാലും ആശ്ര
േിക്കുന്നത്കാേ സത്യത്ിടറെ അനുഗ്രഹികടപെട് മക്കാട്
േ്കാേ ദെെിളിടന തകര്ക്കുന്നതിന്ക പ്രേത്നിക്കുകയും 
ടെയ്യുന്നു. സതീമേ്കാടറെയും ദദവത്ിടറെയും ശത്രുകള്ക്ക 
ടേശ. 29:7,8 ല് പറയുന്ന ന്കാശം വന്നു ഭവിക്കും.

സത്യത്ിനു മവണ്ി ധതീരര്കാേി നിലനില്ക്കുന്നവടര 
ന്കാമമധേ കൂട്ം (ജ്കാതികള്) ശത്രുകള്കാേി കണക്കാകി 
മപ്കാന്നു. അതിന്കാല് ഏലിേ്കാടവ കണ്ിട്്ക അവമന്കാെ്ക 
“ആര് ഇത്? യിസ്ാലയ�ിന്ന കഷ്ടന്പെടുത്തുന്നവലനാ 
എന്നു ലചാ�ിച്ചു” (1 ര്കാജ്കാ. 18:17). േമഹ്കാവമേ്കാടുള്ള 
അവടറെ എരിവിന്കാലും െ്കാലിടറെ വിഗ്രഹങ്ങടള വച്്ക 
ആര്കാധിക്കുന്നതിലുള്ള എതിര്പെിന്കാലുമ്കാണ്ക അവടന 
അവര് അപ്രക്കാരം കണ്ത്ക. മേശുവിടറെ ക്കാലത്ിടല 
“മതാനുസാെികൾ” എന്നു ന്കാമകരണം ടെയ്ടപെട്വര് 
അവടന “ജാതികന്ള മറിച്ചു കളയുന്നവൻ” എന്നും 
(ലൂടക്കാ. 23:2,5,14) ഇമത ഗണങ്ങള് പൗടല്കാസിടന 
“�ാധ” എന്നും “ക�ഹമുടൊക്കുന്നവൻ” എന്നും 
വിളിച് (അടപെ്കാ. 24:5). ജനകതീേമ്കാേി തതീര്ന്ന ടതറ്
കടള എതിര്ക്കുവ്കാന് ശ്രമിക്കുന്നവര് ഇത്രം ശക്കാരം 
മകള്ക്കുവ്കാന് ഒരുങ്ങിേിരികണം. േിസ്ര്കാമേലിടന 
വിഷമിപെിക്കുന്നവര് എന്നു വിളികടപെടുന്നതിനും അവര് 
ഒരുങ്ങിേിരികണം.

പ്രിേ സമഹ്കാദരമേ്കാമര, ഏലിേ്കാവം, നമ്മുടെ 
കര്ത്്കാവ്കാേ മേശുവം, മറ്റ്ക വിശ്സ്തര്കാേ ദ്കാസമേ്കാ
രും സഹിച്തുമപ്കാടല നതീതിക്കുമവണ്ി അത്രം 
അനുഭവങ്ങള് സഹിക്കുന്നത്ക നമുക്കു തുെര്കാം.
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മനേഹം – ഒരു വ്യത്യസ്ഥത ഉളവകാക്കുന്നു
LOVE – MAKING A DIFFERENCE

“ദൈവയനേഹത്ില് നിങ്ങപ്ളത്പ്നെ സൂക്ിച്ചുപ്കയാളവിന്... കരുണ പ്െയഞ് വിന്;  
െിലപ്ര തീയില് നിന്നു വലിപ്ചെടുത്ഞ് ഭയയത്യാപ്െ രക്ിപെിന്” – യൂൈയാ. 21-23.

ലകാപത്ിന്ക തികച്ം ഉെിതമ്കാേ ഒരു ഗതി ഉണ്്ക 
[നതീതിേിന് മക്കാപം] എന്ന വസ്തുതേില് അെിസ്ഥ്കാന
ടപെടുത്ിേ്കാണ്ക ഈ വിഷേം ഞങ്ങള് അവതരിപെി
ക്കുന്നത്ക. തിരുടവഴത്തുകള് ആവര്ത്ിച്്കാവര്ത്ിച്്ക 
ദദവത്ിടറെ മക്കാപടത് സൂെിപെിക്കുന്നു. എന്ന്കാല് 
അത്ക പകയുടെമേ്കാ അനതീതിയുടെമേ്കാ അെിസ്ഥ്കാന
ത്ിലുള്ളതല്, മറിച്്ക പ്കാപമത്്കാടുള്ള ദദവത്ിടറെ 
അപ്രതീതിയുടെയും എതിര്പെിടറെയും ആവിഷ്കരണമ്കാണ
ത്ക. മേശു മദവ്കാലേത്ില് ടപ്കാന്വ്കാണിഭക്കാരുടെ 
മമശകടള മറിച് കളയുക വഴിേ്കാേി ദദവത്ിടറെ 
വിശുദ്ധവസ്തുകടള ദുര്വിനിമേ്കാഗം ടെയ്തിടനതി
ടര നതീതിേിന് മക്കാപം പ്രകെിപെിക്കുകേ്കാേിരുന്നു 
ടെയ്ത്ക (മത്്കാ. 21:12,13). അടപെ്കാസ്തലമേ്കാരും െില 
സമേങ്ങളില് നതീതിേിന് മക്കാപം സ്പഷ്ടമ്കാകിേിട്ടുണ്്ക. 
എന്നിരുന്ന്കാലും മനേഹമ്കാേിരുന്നു അവരുടെ പ്രമെ്കാദ
നം. സത്യമത്്കാടും അവര് സ്ഥ്കാനപതികള്കാേിരുന്ന 
ദദവമത്്കാടുമുള്ള മനേഹം, ദുഷ്പ്രവര്ത്ിക്കാര്കാല് വഞ്ചി
തര്കാകടപെടുന്നവമര്കാടുള്ള മനേഹം തടന്ന.

േഥ്കാര്ത പ്കാപത്ിടറെ ഫലമ്കാേി നമ്മുടെ അസ
ന്തുലിതമ്കാേ മനസ്്ക പലമപെ്കാഴം നമ്ില് തടന്നമേ്കാ 
ക്രിസ്തുവിലുള്ള മറ് സമഹ്കാദരമേ്കാരിമല്കാ ദദവവെന
ത്ിലൂടെ നിരത്ിേിരിക്കുന്ന െില തത്്ങ്ങളുടെ 
പ്രമേ്കാഗത്ിടറെ ക്കാര്യത്ില് കൂെിേമത്കാ കുറഞ്ഞമത്കാ 
ആേ അളവില് ആശേക്കുഴപെത്ില്കാേി ക്കാണടപെടുന്ന
ത്ക അത്ഭുതകരമ്കാേ ഒരു ക്കാര്യമല്. ഉദ്കാഹരണത്ിന്ക 
മനേഹം ദദവതീക നിേമത്ിടറെ നിവൃ ത്ിേ്കാണ്ക 
എന്നും ന്കാം മരണത്ില് നിന്നും ജതീവനിമലക്ക കെന്നി
രിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനു ടതളിവ്കാണ്ക സമഹ്കാദര മനേഹ
ടമന്നും, കണ്ിട്ടുള്ള സമഹ്കാദരടന മനേഹിക്കാത്വനു 
ക്കാണ്കാത് ദദവടത് മനേഹിക്കുവ്കാന് കഴിയുന്നതല് 
എന്നും നമമ്്കാടു നിര്മദ്ദശിച്ിരിക്കുന്നു (മറ്കാമ. 13:10; 1 
മേ്കാഹ. 3:14; 4:20). ദദവതീക നിലവ്കാരത്ിനുള്ള ഈ 
അഭിലഷണതീേ ക്കാര്യങ്ങടള അളക്കുന്നതിനുള്ള തങ്ങ
ളുടെ പരിശ്രമത്ില് െിലര് വിപരതീത ദിശേിമലക്ക 
ടതറ്റിമപെ്കാകുന്നു എന്നുള്ള അപകെത്ിലും സമഹ്കാദര 

മനേഹം പ്രകെമ്കാമകണ്ിെത്്ക പ്രകെിപെിക്കാടത അത്ക 
പിെിച് വയ്ക്കുന്ന അപകെത്ിലുമ്കാണ്ക. സ്ര്ഗ്തീേ പിത്കാവ്ക 
പ്രമേ്കാഗിക്കുകയും പ്രകെമ്കാക്കുകയും ടെയ്യുന്ന വിവിധ 
രതീതികളും അടല്ങ്ില് അളവകളിലുമുള്ള മനേഹടത് 
നമുക്ക ശ്രദ്ധിക്കാം.

ആദ്യമ്കാേി, മല്കാകമത്്കാടുള്ള ഈ മനേഹം നമുക്ക 
പരിമശ്കാധിക്കാം. നമുക്കുമവണ്ി മരണം വരിക്കുവ്കാന് 
“തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്ന്ന നല്കുവാൻ തക്കവ
ണ്ം ദ�വം ല�ാകന്ത് ലനേഹിച്ചു” (മേ്കാഹ. 3:16). 
രണ്്കാമത്കാേി, കൂടുതല് ഉന്നതവം പ്രമത്യകവമ്കാേ 
അര്തത്ില് “പിതാവു താനും നിങ്ങന്ള ലനേഹിക്കു
ന്നു”. ഇവിടെ നിങ്ങള് എന്ന്കാല് മേശു ക്രിസ്തുവിടന 
തങ്ങളുടെ രക്ിത്കാവ്കാേി സ്തീകരിച്്ക അവടറെ ന്കാമ
ത്ിലും ശക്ിേിലും പുണ്യത്ിലും തങ്ങടളത്ടന്ന 
ദദവത്ിനു സമര്പെിച്വര്കാണ്ക. അങ്ങടന നിങ്ങള് 
ഇമപെ്കാള് ജ�ടത് അനുസരിച്ല് ആത്മ്കാവിടന 
അനുസരിച്്ക നെക്കുന്നു (മേ്കാഹ. 16:27). എന്ന്കാല് 
“ദ�വലനേഹത്ില് നിങ്ങന്ളത്ന്ന്ന സൂക്ഷിച്ചു 
ന്കാൾവിൻ” (യൂദ്കാ 21) എന്നുള്ള അടപെ്കാസ്തലടറെ 
പ്രസ്ത്കാവനേില് വ്യക്മ്കാേി ചൂണ്ിക്കാണിക്കുന്നത്ക 
ഈ പ്രമത്യക മനേഹം ഭ്കാഗികമ്കാമേ്കാ അടല്ങ്ില് 
ആത്യന്തികമ്കാേി മുഴവന്കാമേ്കാ നഷ്ടമ്കാക്കാന് സ്കാധ്യ
തയുടണ്ന്ന്കാണ്ക. ദദവത്ിടറെ നല് വെനം രുെി
ച്റിയുകയും പരിശുദ്ധ്കാത്മ്കാവിടന പ്ര്കാപിക്കുകയും 
ടെയ് ആടരങ്ിലും ആത്മ്കാവിടന അനുസരിച്ല്്കാടത 
ജ�ടത് അനുസരിച് നെക്കുകയും ടെയ്യുന്നുടവങ്ില് 
അങ്ങടനയുള്ളവര് അതിന്കാനുപ്കാതികമ്കാേി ദദവ
മനേഹം നഷ്ടമ്കാക്കുന്നുടവന്ന്ക ഞങ്ങള്ക്ക ഉറപെ്കാണ്ക. 
ഇനി അവര് അതില് തടന്ന ഉറച് നില്ക്കുന്നുടവങ്ില് 
അവര് “അവനുള്ളവെല്ല” എന്നുള്ള പരമമ്കാേ ഫലം 
പ്ര്കാപിക്കും. എടന്തന്ന്കാല് അടങ്ങയുള്ളവര് തങ്ങളുടെ 
അറിവിന്കാലും മനട്ങ്ങള്കാലും അനുസരണമകെിന്കാലും 
ദുഷ്ടമേ്കാര്കാകടപെടുന്നതിന്കാല് അവന് അവടര മനേഹി
ക്കുന്നതിനു പകരം “ദുഷ്ടന്ാലൊട് ലകാപിക്കുന്നുന്വ
ന്നും” അതിന്കാല് “സക� ദുഷ്ടന്ാന്െയും അവൻ 
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നശിപെിക്കുന്മന്നും” കര്ത്്കാവ്ക അരുളിടച്യ്യുന്നു (സങ്തീ. 
7:11; 145:20; എബ്്കാ. 6:4-6; 10:26-29).

ക്രിസ്തുവിടറെ ഇരുമ്പു മക്കാല് (സങ്തീ. 2:9; ടവളി. 
2:26,27) എന്നതുടക്കാണ്്ക അര്തമ്കാക്കുന്നത്ക സ്കാ
ത്്കാന്യ സ്കാമ്്കാജ്യത്ിടറെ സകല അവശിഷ്ടങ്ങള്ക്കും 
െ്കാഹ്യമ്കാേ എല്്കാ ദുഷ്ട സ്ഭ്കാവങ്ങള്ക്കും എതിര്കാേി 
അവടറെ ആേിരം വര്ഷ േഥ്കാസ്ഥ്കാപന വ്കാഴ്ചേില് 
അവന് ടെലുത്തുന്ന സ്്കാധതീനശക്ിേ്കാണ്ക. ഇമപെ്കാഴള്ള 
ഈ കുഴപെക്കാലത്ിടറെ ക്കാരണം ഈ ഇരുമ്പുമക്കാല് 
ആണ്ക. ഇതിടറെ പ്രവര്ത്നം 2874 ല് നിര്ത്ല് 
ടെയ്യും. പിന്നതീെ്ക കുറച് ന്കാമളക്ക ഓമര്കാരുത്ര്ക്കും 
നല്ടതന്നു മത്കാന്നുന്നത്ക എന്ത്കാമണ്കാ അത്ക ടെയ്യുവ്കാ
ന് അനുവ്കാദം ടക്കാടുക്കും. അത്ക ഇരുമ്പുമക്കാലിടറെ 
േ്കാടത്കാരു ഇെടപെലും ഇല്്കാടത ആേിരിക്കും. ഓമര്കാ
രുത്ര്ക്കും നല്കടപെടുന്ന ഒരു പരിമശ്കാധന എന്ന 
നിലേില്കാേിരിക്കും ഈ നല് പ്രവര്ത്ികള് ടെമയ്
ണ്ത്ക. അവരില് നന്ന്കാക്കാന് സ്കാധിക്കാത്വര്കാേ 
ദുഷ്ടതേില് സമന്ത്കാഷിക്കുന്നവടര ക്രിസ്തു “ഇരുമ്പു 
ലകാല്” പുനരുജതീവിപെിക്കാടത തടറെ ശക്ിപ്രഭ്കാ
വത്്കാല് ഉന്മൂലന്കാശം ടെയ്യും (ടവളി. 20:7-9).

പൂര്ണ്ണ സമര്പെിതര് എന്ന നിലേില് നമ്മുടെ സ്ര്ഗ്
സ്ഥ പിത്കാവിടനമപെ്കാടല ആകുവ്കാന് ശ്രമിക്കുന്നവരും 
നമ്മുടെ കര്ത്്കാവം നമ്മുടെ സ്ര്ഗ്സ്ഥ പിത്കാവിടറെ 
പ്രിേ പുത്നുമ്കാേവടറെ പകര്പെ്ക ആകുവ്കാന് ശ്രമിക്കു
ന്നവരുമ്കാേവര് ദദവതീക പദ്ധതികനുസരണമ്കാേി 
അതിടറെ സമേത്തും ക്രമതീകരണത്ിനും അനുസരണ
മ്കാേി വിശ്കാലമ്കാേ കരുണമേ്കാടും ആര്ദ്രതമേ്കാടും കൂടെ 
ടപ്കാതുവ്കാേ മല്കാകടത് അഭിവൃദ്ധിടപെടുത്തുന്നതിന്ക 
തങ്ങള്കാല് ആകുന്നത്ക എന്തും ടെയ്യുന്നതില് സമന്ത്കാഷി
ക്കും. നമ്മുടെ പിത്കാവിടനമപെ്കാടലയും നമ്മുടെ മജ്യഷ്ഠ 
സമഹ്കാദരടനമപെ്കാടലയും “ശുദ്ധ മനലസ്ാന്ടയും, 
ഉത്സാഹലത്ാന്ടയും” ആത്മ്കാര്തമ്കായും ന്കാം സമഹ്കാ
ദരന്മ്കാടര മനേഹികണം. സമഹ്കാദരമേ്കാമര്കാടുള്ള ഈ 
മനേഹം ഒരികലും മല്കാകമത്്കാടു ക്കാണിക്കുന്ന മനേഹം 
മപ്കാടല ആകരുത്ക. ഇടത്കാരികലും കരുണ്കാമസൃണ
മ്കാേ അടല്ങ്ില് ഉദ്കാരതേ്കാലുള്ളത്ക ആകരുത്ക. ഇത്ക 
അതിലുപരിേ്കാേ സമഹ്കാദരമനേഹമ്കാകുന്നു. ഈ സമ
ര്പെിത സമഹ്കാദരങ്ങള്ക്ക കര്ത്്കാവ്കാേ മേശുവിന്കാല് 
െന്ടപെടുത്ടപെട് പ്രത്യ്കാശകളും, അഭില്കാഷങ്ങളും, 
ത്കാത്കപര്യങ്ങളും, വ്കാഗ്ദത്ങ്ങളും ഉണ്്ക. അവര് കൂട്വക്കാ
ശികള്കാണ്ക. അവരുടെ ത്കാത്കപര്യങ്ങള് അമന്യ്കാന്യം 

െന്ടപെട്തും സമ്കാനവമ്കാേിരിക്കുന്നു.
സമര്പെിതര്ക്കാേി (പുതിേ ഹൃദേവം മനസ്സും 

ഇച്ഛയും ഉള്ളവര്ക്കാേി) : ദദവത്ിടറെ സമര്പെിത
ര്ക്ക പ്രമത്യകമ്കാേി ഒരു ടപ്കാതുവ്കാേ ആര്ദ്രകരുണ 
ഉണ്്ക. ജ�സംെന്മ്കാേി അവര്ക്ക ക്കാര്യമ്കാേ െല
ഹതീനതകള് (കുറവകള്) ഉണ്്കാേിരിക്കുമമ്്കാള്ത്ടന്ന
യും അവര് ദദവതീക പ്രതീതിേ്കാലും വ്കാഗ്ദത്ങ്ങള്കാലും 
നിറഞ്ഞവര്കാേിരിക്കുന്നു. കര്ത്്കാവ്ക അവടര ജ�
സംെന്മ്കാേല് മറിച്്ക അവരുടെ ഉമദ്ദശ്യലക്്യവം 
ഹൃദേ്കാഭില്കാഷങ്ങളുമ്കാകുന്ന ആത്മ്കാവിടനേ്കാണ്ക 
കണകിടുന്നത്ക. എന്നിരുന്ന്കാലും ഈ ഭൗമതീക കൂെ്കാര
ത്ിടറെ െലഹതീനതകളും അപൂര്ണ്ണതകളും നിമിത്ം 
ബുദ്ധിമുട്ടുണ്്കാവകയും അവര് “ഞരങ്ങുകയും” ടെയ്യുന്നു. 
അവര് ഓമര്കാരുത്രും തങ്ങളുടെ ഈ ഞരകത്ില് 
സഹതപിക്കുന്നു. ദദവത്ിടറെ മകടള സംെന്ിച്്ക 
കുടറക്കൂെി അധികം പരസ്പര സഹത്കാപവം മനേഹവം 
കരുതലും ഉണ്്ക. തമ്ില് തമ്ില് പ്രതിപത്ിയുണ്്ക, 
ഓമര്കാരുത്രും തമ്ില് സഹ്കാനുഭൂതി ഉണ്്ക. അത്ക മറ്റ്ക 
ഏടത്കാരു മമന്കാവിക്കാരങ്ങള്ക്കും തികച്ം ഉപരിയും 
അതതീതവം പുറടമയും ഉള്ളതുമ്കാേിരിക്കുന്നു. അത്ക 
കഴിയുന്നിെമത്്കാളം മല്കാകത്ിനു വിലമതിക്കാവന്നതും 
അടല്ങ്ില് നിര്വ്വഹിക്കാവന്നതും ആേിത്തീരണം. 
എടന്തന്ന്കാല് മല്കാകടത് സംെന്ിച്്ക പഴേ ഇച്ഛയും 
പുതിേ ഇച്ഛയും തമ്ില് അത്രടമ്കാരു ഏറ്മുട്ല് 
ഇല്, അത്രടമ്കാരു സമര്പെണ ഉെമ്െി ഇല്, ദദ
വത്്കാല് അവര്ക്ക അംഗതീക്കാരമില്, ഹൃദേത്ിലും 
ഉമദ്ദശ്യത്ിലും, ലക്്യത്ിലും ആത്മ്കാവിലും അത്
രടമ്കാരു ഐക്യമില്. ഹ്കാ, അടത! സമഹ്കാദരമേ്കാടര 
ഉത്സ്കാഹമത്്കാടെ മനേഹിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്കമെ്കാധനം 
നമമ്്കാടുള്ള പ്രമത്യക അമപക്േ്കാകുന്നു.

ഞങ്ങള് ഇനി മടറ്റ്കാരു ക്കാര്യം ശ്രദ്ധേില് ടപടുത്്കാം. 
സമഹ്കാദരമേ്കാമര്കാടുള്ള നമ്മുടെ മനേഹം എല്്കാവമര്കാടും 
കൃത്യമ്കാേി ഒമര അളവിമല്കാ ഒമര തതീവ്രതേിമല്കാ അടല്
ങ്ില് ഉത്സ്കാഹത്ിമല്കാ ഉള്ളത്കാേിരിക്കുകേില്. ഇവിടെ 
ഇതിടന അളക്കുന്നമത്കാ അടല്ങ്ില് നിേന്ത്രിക്കുന്നമത്കാ 
ആേ എമന്ത്കാ ഒന്ന്ക ഉണ്്ക. ഇനി പറയുന്നവേ്കാണ്ക അത്ക 
: നമ്ള് ദദവടത്യും മഹത്മമറിേ നതീതിയുടെ 
തത്്ങ്ങടളയും മനേഹിക്കുന്നു. ഈ നതീതിയുടെ തത്്
ങ്ങള് അവടറെ സ്ഭ്കാവത്ില് പ്രദര്ശിപെിച്ിരിക്കുന്നു. 
ന്കാം നമ്മുടെ കര്ത്്കാവ്കാേ മേശുവിടന ഇമത നി
ലപ്കാെില് നിന്നുടക്കാണ്്ക മനേഹിക്കുന്നു. അപ്രക്കാരം 
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നമ്മുടെ കര്ത്്കാവിടറെ പകര്പ്പുകള്കാേി ക്കാണടപെടു
ന്നതിടറെ അളവിനും ആവശ്യകതയും അനുസരിച്്ക 
സമഹ്കാദരമേ്കാടര ന്കാം നമ്മുടെ കര്ത്്കാവിനു നല്കുന്ന 
അമത നമേേിലും മശ്രഷ്ഠതേിലും പരമ്കാര്തതേിലും 
നതീതിേിലും ആഭിജ്കാത്യത്ിലും മനേഹികണം. ജ�
ത്ിലുള്ള പകര്പെ്ക എന്നല് ഞങ്ങള് ഇവിടെ അര്തമ്കാ
ക്കുന്നത്ക, മറിച്്ക കര്ത്്കാവ്ക വതീക്ിക്കുന്ന ക്കാഴ്ചപെ്കാെ്കാേ 
ആത്മ്കാവിടറെ പകര്പ്പുകള്, ഹൃദേത്ിടറെ പകര്പ്പുകള്, 
ലക്്യത്ിലുള്ള പകര്പ്പുകള്, ഉമദ്ദശ്യത്ിലുള്ള പക
ര്പ്പുകള്, നതീതിേിലും സത്യത്ിലുമുള്ള മനേഹ്കാര്ദ്രമ്കാേ 
ഉത്സ്കാഹം തുെങ്ങിേവേ്കാലുള്ള മനേഹമ്കാേിരികണം 
അത്ക. ദദവമനേഹത്ിലും ക്രിസ്തുവിന് മനേഹത്ി
ലും അവര് പ്രദര്ശിപെിക്കുന്നത്കാേ തത്്മത്്കാടുള്ള 
മനേഹത്ിലും ന്കാം വളര്ച് പ്ര്കാപിക്കുന്നതിനനുസര
ണമ്കാേി സകല മനുഷ്യമര്കാടും സമഹ്കാദരങ്ങമള്കാടും 
പ്രമത്യക്കാല് കര്ത്തൃസ്കാദൃശ്യത്ില് കൂടുതല് വളര്ച് 
പ്ര്കാപിച്വമര്കാടും ഉള്ള മനേഹത്ിലും ന്കാം വളരണം. 
ഇടത്കാരു മവര്തിരിവല്. മറ്ള്ളവര് നമമ്്കാെ്ക ടെയ്ണം 
എന്ന്ക ന്കാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ക്കാര്യത്ിനു വിഭിന്നമ്കാേി 
ന്കാം മറ്ള്ളവര്ക്ക ടെയ്യുന്ന ഒന്നല് ഇത്ക. ഇത്ക നമ്മുടെ 
കര്ത്്കാവ്കാേ മേശു ക്കാണിച് മ്കാതൃകടേ പിന്പറ്ന്ന
ത്കാണ്ക. തടറെ അടപെ്കാസ്തലമേ്കാരില് എല്്കാവരും തിര
ടഞ്ഞടുകടപെട്വര്കാേിരുന്നുടവങ്ില് കൂെിയും “ലയശു 
താൻ ലനേഹിക്കുന്ന ശിഷ്യന്ാര്” എന്നു പ്രമത്യകം 
സൂെിപെിച് ടക്കാണ്്ക മൂന്നു മപര് പ്രമത്യക്കാല് മനേഹി
കടപെടുന്നവടരന്ന്ക നമുക്ക ക്കാണുവ്കാന് സ്കാധിക്കുന്നു. 
അവന് പ്രമത്യകം മനേഹിച്ിരുന്നതുടക്കാണ്്ക, അങ്ങടന
യുള്ളവര് പ്രമത്യക്കാല് മനേഹികടപെട്വരും നമമ്്കാടു 
കൂടെ ആേിരിക്കുന്നവരും നമ്മുടെ സമഹ്കാദരങ്ങളും 
ആേിരിക്കുന്നു. ന്കാം അവടര എല്്കാവടരയും തതീക്ഷ്ണത
മേ്കാടെയും ഉത്സ്കാഹമത്്കാടെയും ആവശ്യകതയ്കനുസരി
ച്്ക വ്യത്യസ്തമ്കാേ അളവിലുള്ള ആമവശമത്്കാടും അവടര 
മനേഹികണം. അവരിലുള്ള നമ്മുടെ കര്ത്്കാവിടറെ 
ഹൃദേസ്കാദൃശ്യത്ിടറെ അനുപ്കാതത്ിനനുസരണമ്കാ
േിരികണം ഈ ആമവശം വര്ദ്ധിപെിക്കുവ്കാന്.

ഇവിടെ പ്രസ്ത്കാവിച് സത്യമത്്കാെ്ക െന്ിപെിച്്ക, 
സത്യത്ിടറെ പരിജ്്കാനത്ിടലത്തുകയും അതിടറെ 
നമേകടള രുെിച്റിയുകയും വിലമതിക്കുകയും ടെയ്തി
നു മശഷം പ്കാപത്ിമലക്ക വതീണു മപ്കാേവടരക്കുറിച്്ക 
നമ്ള് എന്ത്ക പറമേണം? ആത്മ്കാവിടന അനുസരിച് 
നെക്കുന്നത്ക നിര്ത്ല് ടെയ്ിട്്ക ജ�ടത് അനുസരിച്്ക 

നെക്കുന്നവരുടെ ക്കാര്യം എന്ത്കാണ്ക? നമുക്ക അവമര്കാ
ടുള്ള മനേഹം മുമ്പുള്ളതുമപ്കാടലയുള്ള തതീക്ഷ്ണതമേ്കാടെ 
ജ്ലിമകണമമ്കാ? േ്കാടത്കാരര്തത്ിലും അങ്ങടന 
ടെയ്യുവ്കാന് പ്കാടുള്ളതല്. അടപെ്കാസ്തലന് നമ്മുടെ പ്കാ
ഠഭ്കാഗത്തു പറയുന്നതുമപ്കാടല ന്കാം നമ്ിടല്കാരു മ്കാറ്റം 
ഉണ്്കാകണം. ന്കാം അങ്ങടന ടെ്കേത്കാല് നമ്മുടെ 
സ്ര്ഗ്തീേ പിത്കാവിടറെ ഒരു മ്കാതൃക ന്കാം പിന്പറ്ക
േ്കാണ്ക. അതിന്കാേി ന്കാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിമകണ് ഒരു 
ക്കാര്യം, ആത്മ്കാവിടന അനുസരിച്്ക നെക്കുന്നവര്ക്കു 
മ്കാത്ടമ ദദവമനേഹത്ില് തങ്ങടളത്ടന്ന സൂക്ി
ക്കുവ്കാന് കഴിയൂ. ഈ ഒരു മ്കാര്ഗ്ം പിന്തുെരുന്നവര്ക്കു 
മ്കാത്ടമ തങ്ങടളത്ടന്ന സമഹ്കാദര മനേഹത്ില് 
സൂക്ിക്കുവ്കാനും കഴിയൂ. ഇതില് നിന്നുമുള്ള ഏടത്കാരു 
വ്യതിേ്കാനവം സമഹ്കാദര മനേഹത്ിലും കൂട്്കായ്മേിലും 
തകത്കാേ ക്േം വരുത്തും.

ആത്മ്കാവിടന അനുസരിച് നെക്കുന്ന സമഹ്കാദര
മേ്കാരും ക്രമം ടകട്ടു നെക്കുന്ന അടല്ങ്ില് ജ�ടത് 
അനുസരിച് നെക്കുന്ന സമഹ്കാദരമേ്കാരും തമ്ില് ഒരു 
വിമവെനം ന്കാം നെത്ിേിടല്ങ്ില് ആത്മ്കാവിടന 
അനുസരിച് നെക്കുന്നവര്ക്ക ദദവം നല്കുവ്കാന് 
ഉമദ്ദശിച്ിരിക്കുന്ന െഹുമതിമേയും അനുഗ്രഹങ്ങടളയും 
ന്കാം അവരില് നിന്നും എടുത്തു കളയുകേ്കാണ്ക. അതു 
മ്കാത്മല്, ദദവം ഇതു നല്കുവ്കാന് ആഗ്രഹിക്കാത് 
അവടറെ വെനത്ിനു വിരുദ്ധമ്കാേി ജ�ടത് അനുസ
രിച് നെക്കുന്നവര്ക്ക ന്കാം െഹുമതിയും അനുഗ്രഹവം 
നല്കുകയും ടെയ്യുന്നു. മേശുവിടറെ ക്കാല്ച്വടുകടള 
പിന്പറ്ന്നവമര്കാെ്ക ഉത്സ്കാഹമത്്കാടുകൂടെ കൂട്്കായ്മ ആെ
രിക്കുക എന്നുള്ളത്ക നമ്മുടെ കെമേ്കാടണന്നതുമപ്കാടല
തടന്ന അതിന്ക അമേ്കാഗ്യര്കാേവമര്കാെ്ക കൂട്്കായ്മ പ്രക
െമ്കാക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ കെമേ്കാണ്ക. 
ടതറ്ടെയ്യുന്നവടര പ്രമെ്കാദിപെിക്കുന്ന ടതറ്റ്കാേ പ്കാത 
തിരടഞ്ഞടുക്കുവ്കാന് ന്കാം മപ്രരിപെിക്കുന്നത്ക മനേഹമ്കാണ്ക 
എന്നു ന്കാം െിന്തികരുത്ക. മറിച്്ക അതിനു ക്കാരണം 
അജ്തേ്കാണ്ക. കര്ത്്കാവില് നിന്നും അവടറെ വെ
നത്ിലൂടെയും അവടറെ മ്കാതൃകേിലൂടെയും പഠിക്കുക 
എന്നുള്ളത്കാണ്ക അജ്ത മ്കാറ്ന്നതിനുള്ള പ്രതിവിധി.

ഇവിടെ ന്കാം അച്െകമില്്കാത് സമഹ്കാദരമേ്കാമര്കാ
െ്ക ക്കാണിമകണ് ഉെിതമ്കാേ നിലപ്കാെിടനക്കുറിച്്കാ
ണ്ക പ്രമത്യകമ്കാേി പര്കാമര്ശിക്കുന്നത്ക. അവരുടെ 
പ്രവര്ത്ിടേ അഗ്കാധമ്കാേി ഇഷ്ടടപെടുന്നവടരമപെ്കാ
ടലേല് ഇവമര്കാെ്ക ടപരുമ്കാമറണ്ത്ക, അത്ക അവടര 
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പ്രമെ്കാദിപെിക്കുന്നതുമപ്കാടല ആകും. മറിച്്ക അവര്ക്ക 
മുന്നറിേിപെ്ക നല്കുകയും മനേഹമത്്കാടും ക്മമേ്കാടും 
കൂെി ത്കാകതീത്ക നല്മകണ്തുമ്കാണ്ക. എന്നു മ്കാത്മല് 
മേശുവിടറെ ക്കാല്ച്വടുകള് പിന്തുെരുന്ന, ദദവവെ
നത്ിടറെ ല്കാകിനനുസൃതമ്കാേി സഞ്ചരിക്കുന്നവമര്കാെ്ക 
പ്രകെിപെിക്കുന്ന മനേഹത്ിടറെയും ആദരവിടറെ അമത 
അളവില് അവമര്കാെ്ക ടപരുമ്കാറകയും അരുത്ക . സത്യ
ത്ിടറെ ആത്മ്കാവിടന അനുസരിച്്ക നെക്കുവ്കാനുള്ള 
സമഹ്കാദരമേ്കാരുടെ മനസ്ിടറെ ശരിേ്കാേ ആഗ്രഹത്ി
ടറെ അെേ്കാളങ്ങള്ക്കും ടതളിവകള്ക്കും ആനുപ്കാതി
കമ്കാേിരികണം നമ്മുടെ മനേഹവം ആദരവം ന്കാം 
പ്രകെിപെിമകണ്ത്ക. എതിര്പെ്ക പ്രകെിപെിക്കുന്നത്ക ആവ
ശ്യമ്കാകുന്ന സന്ദര്ഭങ്ങളില് നമ്മുടെ നിര്ണ്ണേത്ില് 
എങ്ങടന അത്ക പ്രകെിപെിമകണടമന്ന്ക അടപെ്കാസ്തലന് 
നടമ് ഉത്കമെ്കാധിപെിക്കുന്നു.

ഹൃദമേ്കാമദ്ദശ്യമ്കാക്കാത്വ ഒഴിടക മടറ്റല്്കാം ജ�ത്ി
ടറെ െലഹതീനതടേന്ന നിലേില് നിസ്്കാര ക്കാര്യങ്ങള് 
എന്ന നിലേില് പൂര്ണ്ണമ്കായും നതീങ്ങി മപ്കാകുടമന്ന്ക 
ഞങ്ങള് മനസ്ില്കാക്കുന്നു. കര്ത്്കാവിന്ക അപ്രതീതി 
ഉളവ്കാക്കുന്നതും സമഹ്കാദരങ്ങള്മക്കാ അടല്ങ്ില് 
വിശ്്കാസഭവനത്ിമന്കാ മുറിമവല്പെിക്കുന്ന തരത്ില് 
സ്്കാധതീനം ടെലുത്തുവ്കാന് കഴിയുന്നതുമ്കാേ, മെ്കാദ്യം 
ടെയ്്കാന്കാവ്കാത്വിധം നഗ്വം പ്രത്യക്വമ്കാേ ക്കാ
ര്യങ്ങള്കാണ്ക ഇഷ്ടമകെിനും മുന്നറിേിപെിനും മേ്കാഗ്യ
മ്കാേി കരുമതണ്ത്ക. ഹൃദേപരമ്കായും വ്യക്ിപരമ്കായും 
മറ്ള്ളവരിലുള്ള ടതറ്റ്ക കണ്ടുപിെിമകണ്തിടറെമേ്കാ, 
വിധിമകണ്തിടറെമേ്കാ ആത്മ്കാവിടന നമ്ളില് വള
ര്ത്ിടേടുക്കുവ്കാന് േ്കാടത്കാരു ഉമദ്ദശ്യവം അടപെ്കാ
സ്തലനുണ്്കാേിരുന്നില് എന്നത്ക സ്പഷ്ടമ്കാണ്ക. ഇതില് 
നമ്മുടെ വ്യക്ിപരമ്കാേ ക്കാര്യവിെ്കാരകത്മ്കാണുള്ള
ത്ക. ഓമര്കാരുത്ര്ക്കും കര്ത്്കാവ നല്കിേിരിക്കു
ന്ന വിമവെന ശക്ിയുടെയും ടപരുമ്കാറ്റത്ിടറെയും 
ശരിേ്കാേ സ്്കാതന്ത്ര്യത്ില് ആരും ഇെടപടുവ്കാന് 
ശ്രമികരുത്ക. പലമപെ്കാഴം വല് ദകപ്പുള്ള മവരും മു
ളപെിക്കും എന്നുള്ളതുടക്കാണ്്ക മറ്ള്ളവരുടെ സ്ക്കാര്യ 
ക്കാര്യങ്ങളില് അപര്കാധ നിര്ണ്ണേം നെത്ി വിധി 
പറയുന്നതില് അടപെ്കാസ്തലന് വളടര കൃത്യതയുള്ളവ
ന്കാേിരുന്നു.

വിശ്സ്തര്കാേ സമഹ്കാദരമേ്കാടര അവരുടെ മവല 
നിമിത്ം കൂടുതല് മനേഹമത്്കാടെ കരുതുകയും സത്യ
മത്്കാടുള്ള മ്കാനസിക വ്യ്കാപ്കാരശക്ി ദുര്ബ്ബലമ്കാകടപെട്്ക 

ക്രമം ടകട്ടു നെക്കുന്നവടര ഗുണമദ്കാഷിച്്ക െലടപെടുത്തു
കയും, അങ്ങടന തടന്ന െലഹതീനടര സഹ്കാേിക്കുകയും 
ത്കാങ്ങുകയും അങ്ങടന എല്്കാവമര്കാടും ക്മ ക്കാണിക്കു
കയും ടെയ്യുവിന് എന്നു അടപെ്കാസ്തലന്കാേ പൗടല്കാസ്ക 
പറയുന്നതിമന്കാെ്ക ഞങ്ങള് പൂര്ണ്ണമ്കായും മേ്കാജിക്കുന്നു 
(1 ടതസ്. 5:12-14). 2 ടതസ്. 3:14,15 ലും നമുക്ക 
വളടര ശക്മ്കാേ നിര്മദ്ദശങ്ങള് നല്കിേിരിക്കുന്നു, 
“നാണിലക്കടെതിന് അവലനാടുള്ള സംസര്ഗ്ഗം വിട് 
അവന്ന ലവര്തിെിപെിൻ”. എന്നിരുന്ന്കാലും വതീഴ്ചഭവിച് 
മനസ്്ക തതീവ്രമ്കാേ ഒരു അതിരില് നിന്നും മടറ്റ്കാരു തതീവ്ര
മ്കാേ അതിരിമലക്ക മപ്കാകുടമന്ന്ക മനസ്ില്കാകിടക്കാ
ണ്്ക വളടര വലിേ കരുണമേ്കാടും അടല്ങ്ില് വളടര 
വലിേ ക്കാര്കശ്യമത്്കാടും അടപെ്കാസ്തലന് തുെരുന്നു: 
“എങ്ിലം ശത്രു എന്നു വിചാെിക്കാന്ത സലഹാ�െൻ 
എന്നു വച്ചു അവന്ന ബുദ്ധിയുപല�ശിക്കുകയന്ത് 
ലവടെത്”. നമ്മുടെ ഭ്കാഗത്തു നിന്നും തിന്മ ഒന്നും 
കവിയുന്നില് എന്നു ഉറപെിച്ടക്കാണ്്ക ആ സമഹ്കാദര
ടന അവടറെ ടതറ്റ്ക ക്കാണുന്നതിന്ക ആത്മ്കാര്തമ്കാേി 
സഹ്കാേിക്കുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹമത്്കാടു കൂെി അവടന 
മനേഹത്ിടറെ ആത്മ്കാവില്, സൗമ്യതമേ്കാടെ, വിന
േമത്്കാടെ, ദതീര്ഘക്മമേ്കാടെ ഉപമദശിക്കുക എന്ന
ത്കാണ്ക ഇതിടറെ അര്തം.

ന്കാം കരുമതണ് സമഹ്കാദരമേ്കാരും ന്കാം ഗുണമദ്കാ
ഷിമകണ്ത്കാേ സമഹ്കാദരമേ്കാരും തമ്ില് മവര്തി
രിച് ക്കാമണണ്ത്ക ടപരുമ്കാറ്റത്ില് മ്കാത്മല് ഉപമദ
ശപരമ്കാേ ക്കാര്യങ്ങളിലും ആേിരിമകണം എന്ന്ക 
അടപെ്കാസ്തലന്കാേ മേ്കാഹന്ന്കാന് ക്കാണിച്തരുന്നു. 
എന്നിരുന്ന്കാല് തടന്നയും അെിസ്ഥ്കാനപരമല്്കാത് 
തര്കവിഷേങ്ങളുടെ ക്കാഴ്ചപെ്കാെിടറെ വ്യത്യ്കാസത്ില് 
ഒരു സമഹ്കാദരനുമ്കായുള്ള കൂട്്കായ്മ ഉമപക്ിമകണം 
എന്ന്കാണ്ക അമദ്ദഹം ഉമദ്ദശിച്ടതന്ന്ക ന്കാം അര്ത
മ്കാക്കുന്നില് എന്ന്ക നമുക്ക ഉറപ്പുണ്്കാമകണം. അവടറെ 
വ്കാക്കുകടള കൃത്യമ്കായും ക്രിസ്തുവിടറെ ഉപമദശത്ിടറെ 
അെിസ്ഥ്കാനങ്ങളില്, അതിടറെ ദൃഷ്ട്കാന്തത്ില്, ദദവവ
െനത്ിടല വ്കാഗ്ദത്ങ്ങളിലുള്ള വിശ്്കാസത്ില് മ്കാത്ം 
സംെന്ിച്ള്ളത്കാടണന്ന്ക ന്കാം ഉറപ്പു വരുത്ണം. 
ക്രിസ്തുവിടറെ സ്ഭ്കാവത്ില് പിന്തുണകടപെട്്ക സത്യവ
െനത്ിടറെ ആത്മ്കാവിനനുസരിച്്ക നെക്കുന്നുടവങ്ില് 
ഇവേ്കാേിരിക്കും ഒരു “സലഹാ�െന്റെ” അെേ്കാളങ്ങള്.

ക്രിസ്തുവിടറെ അെിസ്ഥ്കാന തത്ങ്ങളില് നിന്നും 
ഉപമദശപരമ്കാേി വഴിടതറ്റി എന്നു നമുക്കു മനസ്ി



21  സെപഡ്്റംൈര - ഒക്്റാൈര 2019

ല്കാേവമര്കാെ്ക പതീഢനമല്, 
ശക്കാരമല്, കമയറിേമത്കാ 
പരുഷമ്കാേമത്കാ ആേ വ്കാ
ക്കുകള് അല്, പരസ്യമമ്കാ 
രഹസ്യമമ്കാ ആേ പകേ
ല് മറിച്്ക അവര് പഠിപെിക്കു
ന്നത്കാേ ടതറ്റ്കാേ തത്ങ്ങ
ള്ക്കു മനടര നമ്മുടെ കൂട്്കായ്മ ഇല്്കാത് അവസ്ഥടേ, 
ഒരു കൃത്യമ്കാേ പ്രതിമര്കാധം ന്കാം പ്രകെിപെികണം. 
അങ്ങടന നമ്മുടെ സ്്കാധതീനങ്ങടള സുവിമശഷത്ി
ടറെ അെിസ്ഥ്കാനപരമ്കാേ ക്കാര്യങ്ങടള നിരസിക്കുന്ന 
ഏടതങ്ിലും തരത്ിമല്കാ അളവിമല്കാ ഉപമേ്കാഗിക്കാ
തിരികണം. ഇത്രം കടുത് പ്രവര്ത്ിടേ സൂെി
പെിച് ടക്കാണ്്ക അടപെ്കാസ്തലന് ഇപ്രക്കാരം പറയുന്നു : 
“ഒരുത്ൻ ഈ ഉപല�ശവും ന്കാടെല്ലാന്ത [നമ്മുടെ 
വര്ഗ്ടത് വതീടണ്ടുക്കാന്കാേി ക്രിസ്തു ജ�ത്ില് ഈ 
മല്കാകത്ിമലക്കു വന്നു] നിങ്ങളുന്ട അടുക്കല് വന്നു 
എങ്ില് അവന്ന വീട്ടില് ദകന്ക്കാള്ളരുത്; അവനു 
കുശ�ം പറകയും അരുത്. അവനു കുശ�ം പറയുന്ന
വൻ അവന്റെ ദുഷ്പ്രവര്ത്ികൾക്കു കൂട്ടാളിയലല്ലാ” (2 
മേ്കാഹ. 10,11).

നമ്മുടെ മവദഭ്കാഗം ക്കാണിച് തരുന്നതുമപ്കാടല “സം
ശയിക്കുന്നവൊയ ചി�ലൊട് കരുണ ന്ചയ് വിൻ” 
എന്നുള്ളതില് ന്കാം നമ്മുടെ വിമവെന്കാധിക്കാരവം 
ന്യ്കാേവം ഉപമേ്കാഗിമകണം. മനുഃപൂര്വ്വമമ്കാ, ബുദ്ധിപ
രമമ്കാ, തങ്ങളുടെ ത്കാത്കപര്യത്ിമന്കാ അനുസരിച്ല്്കാടത 
പ്കാപത്്കാമല്കാ അടല്ങ്ില് ടതറ്റ്കാേ ഉപമദശങ്ങളിമല്കാ 
എതിര്കാളിേ്കാല് െിലര് അകടപെട്ടു മപ്കാേത്കാടണന്ന്ക 
നമുക്ക തിരിച്റിേ്കാന് കഴിയും. ഇത്രത്ിലുള്ളവ
മര്കാെ്ക കടുപെമമറിേ ഒരു നിലപ്കാെ്ക സ്തീകരിക്കുമമ്്കാള് 
തടന്നയും അവരിലുള്ള ഉപമദശപരമമ്കാ അടല്ങ്ില് 
വഴിപിഴച് സ്കാമേ്കാര്ഗ്ിക പ്രവര്ത്ികമള്കാ ക്കാരണം 
അവര് ത്കാത്കക്കാലികമ്കാേി മ്കാത്ം ടതറ്റില്കാടണന്നു
ള്ള നമ്മുടെ വിശ്്കാസവം അവടര കര്ത്്കാവിടറെ കൂ
ട്്കായ്മേിമലക്കും അവരുമ്കാേി കൂട്്കായ്മേിലിരിക്കുന്ന 
മടറ്റല്്കാ സമഹ്കാദരമേ്കാരുമ്കായും ഉള്ള കൂട്്കായ്മേിമലക്കും 
വതീണ്ടുടക്കാള്ളുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹവം ന്കാം നിര്ബ്ബ്കാധം 
പ്രകെിപെിമകണം. മറ്ള്ളവര്കാേ ന്കാം “ഭയലത്ാന്ട 
അവന്െ തീയില് നിന്നു വ�ിന്ച്ചടുത്തു െക്ഷിപെിൻ”. 
ചുരുങ്ങിേ നിലേിലുള്ള ഒന്നും തടന്ന അവടര തങ്ങ
ളുടെ പ്കാപത്ിടറെ ക്കാഠിന്യമ്കാകുന്ന മേകത്ില് 

നിന്നും ഉണര്ത്തുന്നതിനു 
പ്രമേ്കാജനം ടെയ്യുന്നില്്കാ 
എന്ന്ക ന്കാം മനസ്ില്കാകി
േ്കാല് അവമര്കാെ്ക അവരുടെ 
ആപത്കകരമ്കാേ പ്രവര്ത്ി
കടള വളടര സ്പഷ്ടമ്കാേി 
അത്കാേത്ക വിമവെിച്ം 

അവരുടെ കണ്ണു തുറക്കുന്ന രതീതിേിലും അവര്ക്ക 
ക്കാണിച് ടക്കാടുക്കുന്നതിന്ക ന്കാം നിര്െന്ിതര്കാകും. 
പ്കാപത്ില് നിന്നും അവടര വലിടച്ടുക്കുന്നത്കാകേ്കാ
ല് അത്കാേത്ക ഈ പ്കാപം രണ്്കാം മരണത്ിമലക്ക 
നേിക്കുന്നത്കാകേ്കാല് അടപെ്കാസ്തലന്കാേ േ്കാമക്കാെ്ക 
പറയുന്നു “അവന്െ തീയില് നിന്നു വ�ിന്ച്ചടുക്കുവിൻ”. 
തിമേ പ്രവര്ത്ിക്കുന്നവമര്കാെ്ക വതീണ്ടും അടപെ്കാസ്തല
ന് പറയുന്നു “പാപിന്യ ലനര്വഴിക്കു ആക്കുന്നവൻ 
അവന്റെ പ്ാണന്ന മെണത്ില് നിന്നു െക്ഷിക്കുക
യും പാപങ്ങളുന്ട �ഹുത്വം മറക്യും ന്ചയ്ം എന്നു 
അവൻ അറിഞ്ഞു ന്കാള്ളന്ട്ട” – ഇവിടെ അടപെ്കാ
സ്തലന് പ്കാപിേ്കാേ ഒരു സമഹ്കാദരടന സമഹ്കാദരന് 
എന്നും സത്യം വിട്ടു ടതറ്റിമപെ്കാേി എന്നും വിവരിക്കുന്നു 
(േ്കാമക്കാ. 5:19,20).

മ്കാനസ്കാന്തരത്ിടറെയും നവതീകരണത്ിടറെയും 
ടതളിവിനു മതിേ്കാേത്ക എന്ത്കാേിരിക്കുമമ്കാ ആ 
അളവില് അവ നിര്ണ്ണേിമകണ്തിന്ക ജ്്കാനവം 
കൃപയും ആവശ്യമ്കാേി വരും. സമഹ്കാദര മനേഹം ധ്കാ
ര്കാളമ്കാേി അധിവസിക്കുന്നതും, അനതീതിടേ ടവറത്്ക 
നതീതിടേ മനേഹിക്കുന്നതും അതിടറെ കുറവകടള തി
രിച്റിയുകയും ടെയ്യുന്നതും, പ്രിേനിലൂടെയും പുതിേ 
ഉെമ്െിേിലൂടെയും മ്കാത്ടമ സ്തീക്കാര്യത സ്കാധ്യമ്കാകൂ 
എന്നും മനസ്ില്കാക്കുന്നതുമ്കാേ ഹൃദേത്ിനു മ്കാത്ടമ 
വഴിടതറ്റിേ സമഹ്കാദരടറെ ഭ്കാഗത്തു നിന്നുണ്്കാകുന്ന 
പശ്്കാത്്കാപത്ിടറെയും മ്കാനസ്കാന്തരത്ിടറെയും 
ആദ്യ ടതളിവില് സമന്ത്കാഷിക്കാന് കഴിയൂ. മനേഹ
ത്്കാല് നിറേടപെട് ഒരു ഹൃദേമ്കാടണങ്ില് അവനില് 
നിന്നും അത്ക ടപടട്ന്നു പുറത്തു വരികയും, ഇത്ക അവന് 
രണ്്കാമമത്കാ മൂന്ന്കാമമത്കാ ടെയ്യുന്ന കുറ്റമ്കാടണങ്ില് 
അതുമല് സ്കാഹെര്യങ്ങള് വളടര മദ്കാഷകരമ്കാകുന്നു
ടവങ്ില് അവന് സ്േം നിേന്ത്രിമകണ്ത്കാേി വരും. 
മ്കാനസ്കാന്തരത്ിനു അനുമേ്കാജ്യമ്കാേ പ്രവര്ത്ന
ങ്ങടള അമന്ഷിമകണ്തും തിമേ പ്രവര്ത്ിച്വരു
ടെ േഥ്കാസ്ഥ്കാപനത്ിടറെ രതീതിയുടെ െില മ്കാതൃക 

വീെ്യമുള്ളവനാകുക; എന്നാല് പ്ാകൃതനാകരുത്
�യവുള്ളവനാകുക; എന്നാല് ��ഹീനനാകരുത്

ധീെതയുള്ളവനാകുക; എന്നാല് വഴക്കാളിയാകരുത്
വിനയമുള്ളവനാകുക; എന്നാല് ഭീരുവാകരുത്

അഭിമാനമുള്ളവനാകുക; എന്നാല് 
അഹങ്ാെിയാകരുത്
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ക്കാണുവ്കാന് ക്കാത്ിരിമകണ്തും 
അഥവ്കാ ഹൃദേം ദദവമത്്കാടുള്ള 
വിമധേത്ത്ിമലക്കും, സത്യത്ി
മലക്കും, നതീതിേിമലക്കും തിരിടക 
ടക്കാണ്ടുവന്ന്ക സ്ഭ്കാവത്ിടല 
ഇത്രത്ിലുള്ള തുറന്നതും പരി
ഷ്കരികടപെട്തുമ്കാേ മ്കാറ്റത്ിന്കാ
േി ക്കാത്ിരിമകണ്തും അവടറെ 
കെമേ്കാണ്ക.

ടതറ്പറ്റിേ, േഥ്കാര്ത പശ്്കാത്്കാപമുള്ള സമഹ്കാ
ദരന് ഇത്രം ടതളിവകള് നല്കുന്നതില് വിമുഖന്കാ
വകമേ്കാ അവടറെ ഈ സ്പഷ്ടമ്കാേ മ്കാറ്റടത് സ്കാക്്യ
ടപെടുത്തുന്നത്ക യുക്ിരഹിതമ്കാടണന്ന്ക കരുതുകമേ്കാ 
അരുത്ക. ഇത്രം ആളുകള്ക്ക അവരുടെ മമന്കാഭ്കാവ
വമ്കാേി െന്ടപെട്്ക കൂടുതല് വിനേം മത്കാന്നുകയും, 
അവന് ഈ ക്കാരണത്്കാല് മനെിമേക്കാവന്ന കളങ്ം 
മനസ്ില്കാക്കുകയും പ്ര്കാേശ്ിത്ടമന്ന രതീതിേില് 
കുറച് ക്കാലമത്ക്ക സമഹ്കാദരമേ്കാരുടെ സംസര്ഗ്
ത്ില് നിന്നു അസന്നിഹിതന്കാവകമേ്കാ അഥവ്കാ 
അവരുടെ സംസര്ഗ്ത്ില് പങ്കു മെരുന്നു എങ്ില് 
തടന്നയും സമഹ്കാദരമേ്കാരുടെ ഇെേിടല ഏറ്റവം വി
നേമുള്ള സ്ഥ്കാനം – ഏറ്റവം പിന്നിടല ഇരിപെിെം 
സ്തീകരിക്കുകമേ്കാ ടെയ്യുവ്കാന് ത്കാത്കപര്യടപെമട്ക്കാം. 
മ്കാനസ്കാന്തരടപെട് കുറ്റക്കാരന് മുന്പ്ക കൂട്ത്ില് മനതൃ
സ്ഥ്കാനത്തുള്ളവന്കാേിരുന്നുടവങ്ില് തടന്നയും ത്കാമേ 
അവടറെ ഭ്കാഗത്തുടണ്ങ്ില് തടന്നയും അവടറെ നവതീക
രണത്ിനുള്ള ആത്മ്കാര്തതയുടെ മതിേ്കാേ ടതളിവ 
ലഭിക്കുന്നതുവടര കുറച് ക്കാലമത്ക്ക സഭ്കാമേ്കാഗത്ി
ടറെ ഏടതങ്ിലും ഔമദ്യ്കാഗിക സ്ഥ്കാനമത്മക്കാ അടല്
ങ്ില് മനതൃസ്ഥ്കാനമത്മക്കാ മെകി ടക്കാണ്ടുവരുവ്കാന് 
പ്കാടുള്ളതല് എന്നുള്ളത്ക സമഹ്കാദരമേ്കാരുടെ ഭ്കാഗത്തുള്ള 
വിമവെന്കാധിക്കാരത്ില്ടപെട് ക്കാര്യമ്കാണ്ക.

ഞങ്ങള് ആരംഭിച്തുമപ്കാടല, മദ്കാഷകരമ്കാേ അനു
മ്കാനങ്ങള്കാമല്കാ, അറിവിന്കാമല്കാ, കിംവദന്തികള്കാമല്കാ 
അല് മറിച്്ക ദുഷ്പ്രവര്ത്ികമള്കാ, ദുഷിച് ഉപമദശങ്ങമള്കാ 
ആണ്ക കൂട്്കായ്മ നഷ്ടടപെടുത്തുന്നതിന്ക തിരുടവഴത്ിന് 
പ്രക്കാരമുള്ള അെിസ്ഥ്കാനം എന്നു പറഞ്ഞുടക്കാണ്്ക 
നിര്ത്ടട്. കര്ത്്കാവിടറെ നിേമത്ിടറെ ആെരണം 
അനിവ്കാര്യമ്കാണ്ക (മത്്കാ. 18:15). ഒരു സമഹ്കാദര
ടറെ ടതറ്റിനു മനടര ന്കാം കണ്ണെക്കാതിരിക്കുമമ്്കാള് 
തടന്നയും പരസ്യമ്കാേി പ്രകെമ്കാക്കാത് ടതറ്കടള 

കടണ്ത്തുന്നതില് നിന്നും മനേഹം 
നടമ് തെയും. ടതറ്റ്ക പ്രത്യക്
ത്ില് കടണ്ത്തുന്നുടവങ്ില് 
തടന്നയും അത്ക “സമഹ്കാദരമേ്കാ
രുടെ കൂട്ത്ില്” െര്ച് ടെയ്രുത്ക. 
മറിച്്ക കര്ത്്കാവ്ക നിര്മദ്ദശിക്കു
ന്നതുമപ്കാടല ടതറ്റ്ക കണ്ടുപിെിച് 
ആള് അത്ക ടതറ്റ്ക ടെയ് ആളിടറെ 

ശ്രദ്ധേില് ടക്കാണ്ടുവരണം. അേ്കാള് അതിനു ടെവി
ടക്കാടുക്കുന്നതിനു വിസമ്തിക്കുന്നുടവങ്ില് മ്കാത്ടമ, 
ടതറ് തിരുത്തുവ്കാന് തയ്്കാറ്കാക്കാത്മപെ്കാള് മ്കാത്ടമ 
മറ്ള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധേിമലക്ക ഈ വിഷേടത് ടക്കാ
ണ്ടുടെമല്ണ്തുള്ളു. ഹ്കാ, ഈ നിേമങ്ങള് ശരിേ്കാേ 
രതീതിേില് പ്കാലിക്കുകേ്കാടണങ്ില് എത് പ്രശ്നങ്ങ
ള്കാണ്ക ഉണ്്കാക്കാതിരിക്കുക, എത് പിഴകളും, എത് 
മമന്കാവ്യഥകളുമ്കാണ്ക ഒഴിവ്കാക്കാന്കാകുക!

അവസ്കാനമ്കാേി, ടതറ്ടെയ് സമഹ്കാദരമന്കാടുള്ള 
ടപരുമ്കാറ്റം ശിക്യുടെ രതീതിേില് ആകരുത്ക, എടന്ത
ന്ന്കാല് ശിക്ിക്കുവ്കാനുള്ള അവക്കാശം നമ്മുമെതല്: 
“പ്തികാെം എനിക്കുള്ളത്, ഞാൻ പകെം ന്ചയ്ം 
എന്നു കര്ത്ാവ് അരുളി ന്ചയ്ന്നു”. നമ്മുടെ മുന്ന
റിേിപ്പുകളും ശക്കാരങ്ങളും അവമന്കാടുളള കൂട്്കായ്മേില് 
നിന്നുള്ള പിമേ്കാറ്റവം അടപെ്കാസ്തലന് പറയുന്നതുമപ്കാ
ടല, അവടന തിരിച് ടക്കാണ്ടുവരുന്ന രതീതിേില് 
ഒരു തിരുത്ലിടറെ സ്ഭ്കാവമുള്ളത്കാേിരികണം. 
“ആത്മതീേര്കാേ നിങ്ങള് അങ്ങടനയുള്ളവടന സൗ
മ്യതയുടെ ആത്മ്കാവില് േഥ്കാസ്ഥ്കാനടപെടുത്തുവിന്; 
നിങ്ങളും പരതീക്േില് അകടപെെ്കാതിരിക്കുവ്കാന് സൂ
ക്ിച് ടക്കാള്ക” (ഗല്കാ. 6:1). നിങ്ങളും െലഹതീന
ര്കാടണന്ന്ക ഓര്ത്തുടക്കാണ്്ക അമത രതീതിേില് അല് 
കഴിയുന്നിെമത്്കാളം മടറ്റ്കാരു തരത്ില് അവടന 
േഥ്കാസ്ഥ്കാനടപെടുത്ിടക്കാള്വിന്.

ലനേഹവാനും സ്വര്ഗ്ഗസ്നുമായ പിതാലവ,
ഞാൻ നിനക്കായി കാത്ിെിക്കും. എന്റെ
ഹൃ�യന്ത് ��ന്പെടുത്തുവിൻ. അങ്ങന്ന
എന്നില് �ീര്ഘക്ഷമ നിറയ്കവിൻ.
നിന്റെ �ാസനായിെിക്കുവാൻ എന്ന്ന 
സഹായിലക്കണലമ. നീ എന്ന്ന വിളിക്കുല്ാൾ
ഏതു നിമിഷവും അടുത്തുവരുവാൻ തക്കവണ്ം
എന്റെ ഹൃ�യന്ത് ഒരുലക്കണലമ. നിന്റെ
പെിജ്ാനത്ിനായും നിന്റെ മാര്ഗ്ഗ  
നിര്ല്ദേശത്ിനായും
അനുസെണലയാന്ട ഞാൻ കാത്ിെിക്കും.
ലയശുവിന്റെ നാമത്ില് ആലമൻ.



23  സെപഡ്്റംൈര - ഒക്്റാൈര 2019

ടെമരകാവേിടല മവദവിദ്യകാര്തികള്
BEREAN BIBLE STUDENTS

വി. പൗടല്കാസിടറെ പ്രഖ്യ്കാപനം മൂലം ടെമര്കാവേിലു
ള്ള വിശ്്കാസികളുടെ ടെറിേ കൂട്ം ദദവജനങ്ങള്കി
െേില് പ്രശസ്തര്കാേി: “അവര് ടതസ്ടല്കാനതീക്യേിലു
ള്ളവടരക്കാള് ഉത്മന്മ്കാര്കാേിരുന്നു. അവര് വെനം 
പൂര്ണ്ണ ജ്കാഗ്രതമേ്കാടെ ദകടക്കാണ്തല്്കാടത അത്ക 
അങ്ങടന തടന്നമേ്കാ [വി. പൗടല്കാസ്ക പ്രസംഗിച്ത്ക] 
എന്ന്ക ദിനംപ്രതി തിരുടവഴത്തുകടള പരിമശ്കാധിച് 
മപ്കാന്നു” (അടപെ്കാ. 17:11). അവര് ഒരു ടെറിേ കൂട്മ്കാ
േിരുന്ന്കാല് കൂെി, ദദവ വെനമത്്കാടുള്ള അവരുടെ 
വിശ്സ്തത അവടര ടെമര്കാവേിടല മവദ വിദ്യ്കാര്തി
കള് എന്ന്ക അറിേടപെടുവ്കാന് ഇെേ്കാകി. ആദിമസഭ 
കൂെിേിരുന്നത്ക വിലമേറിേ ആലേങ്ങളില്കാേിരുന്നില്, 
അവരുടെ മൂപെമേ്കാര്ക്കും �തീകമേ്കാര്ക്കും മശ്രഷ്ഠമ്കാേ 
ഔമദ്യ്കാഗിക വസ്തങ്ങള് ഇല്്കാേിരുന്നു, അവരുടെ 
ശുശ്രൂഷകള് മമ്കാെിേ്കാേ പ്രദര്ശനങ്ങമള്കാടു കൂെിേ
ത്കാേിരുന്നുമില്. അവര് ഒമര പരിശുദ്ധ്കാത്മ്കാവിന്കാല് 
ഉല്പ്കാദിതര്കാവകയും, വിശുദ്ധമേ്കാര്ക്ക ഒരികല്കാേി 
ഭരമമല്പിച് ഒമര വിശ്്കാസത്്കാല് പ്രമെ്കാദിതര്കാേി, 
ദദവത്ിടറെ മകള്കാേി സ്കാധ്കാരണ മട്ില്കാണ്ക അവര് 
കൂട്്കായ്മേ്കാെരിച്ത്ക. “നിങ്ങമള്കാ എല്്കാവരും സമഹ്കാദ
രമേ്കാര്; ഒരുത്ന് അമത് നിങ്ങളുടെ ന്കാേകന്, ക്രിസ്തു 
തടന്ന” എന്ന്ക മേശു പ്രഖ്യ്കാപിച്തുമപ്കാടല സഭയുടെ 
ഏക ശിരടസ്ന്ന നിലേില് അവടറെ നിേന്ത്രണ
ത്ിനും കരുതലിനും കതീഴില് അവന് ആമകണ്തിനു 
അവര് മേശുവിടറെ സമഹ്കാദരങ്ങള് എന്ന നിലേില് 
കൂട്്കായ്മ ആെരിച്.

നമ്മുടെ ന്കാളിലുള്ള മവദ വിദ്യ്കാര്തികള്ക്ക ഇതിമന
ക്കാളും വളടര ആനുകൂല്യമുണ്്ക. നമുക്ക സൗകര്യപ്രദമ്കാ
േി വിലകുറഞ്ഞ ദെെിള് ഉണ്്ക. അവ വ്കാേിക്കാന് 

കഴിയും, അതുകൂെ്കാടത നമ്മുടെ പൂര്വ്വപിത്കാകമേ്കാര് 
തങ്ങള്ക്ക  സ്കാധ്യമ്കാകും എന്ന്ക മലശം മപ്കാലും െിന്തി
ക്കാത്തുമപ്കാലുള്ള നല് ടവളിച്ങ്ങളും ഉണ്്ക.

മനുഷ്യര് അമങ്ങ്കാട്ടും ഇമങ്ങ്കാട്ടും ഓടുകയും മല്കാ
കടമങ്ങും ജ്്കാനം വര്ദ്ധിക്കുകയും, അമപെ്കാള് 
ബുദ്ധിയുള്ള കന്യകമ്കാര്, കര്ത്്കാവിടറെ ജനങ്ങള് 
ദദവികപദ്ധതിേില് ഇതിനു മുമ്്ക ദിവ്യഉമദ്ദശ
ത്്കാല് മറച്വച്ിരുന്ന െില വിമശഷ ക്കാര്യങ്ങ
ള് മനസ്ില്കാക്കും എന്ന്ക ദെെിള് വിശദമ്കാേി 
പഠിപെിക്കുന്നുടവന്നും ഇന്നുള്ള മവദവിദ്യ്കാര്തികള് 
പരിഗണിക്കുമമ്്കാള് അവര് ഉമത്ജിപെികടപെടുന്നു. 
എല്്കാ വിധത്ിലുമുള്ള ഗത്കാഗത സൗകര്യങ്ങള് മൂലം 
അമങ്ങ്കാട്ടും ഇമങ്ങ്കാട്ടും ഓടുന്ന ന്കാളില്കാണ്ക ന്കാമി
ടന്നന്നും, അതുകൂെ്കാടത സൗജന്യ വിദ്യ്കാലേങ്ങള്, 
നിര്ബ്ബന്ിത വിദ്യ്കാഭ്യ്കാസം മുതല്കാേവ ദെെിള് 
പ്രവെിച്ിരിക്കുന്നത്കാേ ജ്്കാനവര്ദ്ധനവ്ക ടക്കാ
ണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നുടവന്നും അവര് മനസ്ില്കാക്കുന്നു. 
ദദവജനങ്ങളിടല ബുദ്ധിമ്കാമേ്കാര്ക്ക ദെെിള് 
ഗ്രഹിക്കുന്നതിനുള്ള സമേടത്േ്കാണ്ക ഈ ക്കാര്യ
ങ്ങള് അെേ്കാളടപെടുത്തുന്നത്ക. ദെെിള് ദിവ്യ
പ്രമെ്കാദിതമ്കാേ ദദവിക ദൂത്കാടണന്ന്ക നിര്കാകരി
ക്കുന്ന ഉേര്ന്ന-നിരൂപണം (Higher Criticism) 
എന്ന്ക വിളികടപെടുന്ന പഠിപെികലുകള്ക്കു കതീഴില് 
ദെെിളിലുള്ള എല്്കാ വിശ്്കാസത്ില് നിന്നും 
അമനകര് വതീണു മപ്കാവമമ്്കാള് ഈ വിമശഷടപെട് 
ടവളിച്ം എത് ആവശ്യമ്കാണ്ക! (ദ്കാനി. 12:1-10). 
ന്കാം ഉണര്ന്നിരിക്കുക മ്കാത്മല് ടെമയ്ണ്ത്ക, മറിച്്ക 
"ദദവത്ിടറെ സര്വ്വ്കായുധവര്ഗം എടുത്തു” ടക്കാള്ളു
കയും മവണം.
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“ഞ്കാന് പ്കാമട്്കാടെ ദദവത്ിടറെ 
ന്കാമടത് സ്തുതിക്കും; 

മസ്ത്കാത്മത്്കാടെ അവടന 
മഹത്ടപെടുത്തും”

സങ്ീര്ത്നം 69:30


