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ആദര്ശവാക്യം 2019 – ക്രൂശ് വഹിക്കുക
2019 MOTTO TEXT – CROSS BEARING

“തന്റെ ക്രൂന്ശടുത്് എന്റെ പേിനൊന്െ വോത്വനും എന്റെ ശിഷ്യനായിേിപ്ാന് കഴികയില്ല”       
ലൂന്കാ. 14:27. (KJV)

ക്രൂശ് എന്നതുക�ൊണ്് 
എന്ൊണ് അര്ത്ഥമൊ

ക്ുന്നകതന്ന് യേശു വ്യക്ത
മൊേി വിശദീ�രിക്ുന്നു: 
അവകറെ ശിഷ്യനൊ�ുന്നവ
ന് ആരൊേിരുന്നൊലും അവ
കനക്ുറിച്് ദരൂഷണം പറേ
കപെടും. അവന് �ഷ്ടതേും 
പീഡനവും അനുഭവിയക്
ണ്ിവരും. പല സന്ദര്ഭ
ങ്ങളിലും അവകറെ �ുടും
ബക്ൊര് തകന്ന അവന് 
ശത്ുക്ളൊ�ും. പിതൊവ് 
അനുവദിച്ിരിക്ുന്ന സൊ
ഹചര്യങ്ങളിലും അവസ്ഥ�ളിലും മൊനുഷി�മൊേ ഇച്ഛ
�കളേും തൊത്പര്യങ്ങകളേും തരണം കചേ്തുക�ൊണ്് 
പരിയശൊധന�കളേും പ്രേൊസങ്ങകളേും നിരൊശ�കളേും 
സഹിക്ുന്നതികനേൊണ് ക്രൂശ് വഹിക്ു� എന്നതുക�ൊ
ണ്് അര്ത്ഥമൊക്ുന്നത്. നമ്ുകട �ര്തൊവികറെ ഇച്ഛകേ 
മുഴുവനൊേും ദദവതിന് സമര്പെിച്ിരുന്നു. പിതൊവികറെ 
ഇഷ്ടം കചയ്ുന്നത് അവകറെ ആനന്ദവുമൊേിരുന്നു. നമ്ുകട 
മയനൊഭൊവവും ഇതുതകന്ന ആേിരിയക്ണം. എന്നൊല് സമ
ര്പെണം കചേ്തു �ഴിേുയ്ൊള് പരിയശൊധന�ളും പരീക്ഷ
�ളും വരുന്നു.

സ്വന് ഇഷ്ടകത മരിപെിച്്, എന്ുതകന്ന വന്നൊലും എല്ൊ 
�ൊര്യങ്ങളിലും ദദവതികറെ ഇച്ഛ നകമ് ഭരിക്ുന്നതി
ന് അതികന സ്വീ�രിച്ുക�ൊണ്് നമ്ുകട ജീവകന അവനു 
യവണ്ി സമര്പെിക്ുയ്ൊള് അവന് നമ്ില് പ്രസൊദിക്ു
�േും ക്ിസ്തുവിന് നീതിേിന് വസ്ത്തൊല് നകമ് 
മറേ്ക്ു�േും ക്ിസ്തുവികറെ മറുവിലേുകട പുണ്യം 
നമുക്ു �ണക്ിട്ു തന്ന് നകമ് സ്വീ�രിക്ുന്നതില് സന്ു
ഷ്ടനൊ�ു�േും കചയ്ുന്നു. േഥൊര്ത്ഥതില് കചറിേ ആട്ി
ന്�രൂട്കതേും മഹൊപുരുഷൊരകതേും മക്ളൊേി തകറെ 
പ്രിേ മക്ളൊേി സ്വീ�രിച്തുയപൊകല (യേൊഹ. 1:12; യറൊമ. 
8:15; 1 യേൊഹ. 3:1) േുവവീരന്ൊകരേും എപെിഫനി പൊളേ 
സമര്പെിതരൊേ നകമ്േും അവന് തകറെ പ്രിേ മക്ളൊേി 
സ്വീ�രിക്ുന്നു.

ദദവം നമുക്് അവകറെ പരിശുദ്ൊത്മൊവികന നല്�ി
കക്ൊണ്് അവകറെ മര്മ്ങ്ങകള, അവകറെ േുഗങ്ങളുകട 
ദദവീ� നിര്ണ്ണേകത കവളികപെടുതി തരുന്നു (സങ്ീ. 
25:14; സദൃ. 3:32; ആയമൊ. 3:7). തകറെ വചനം ക�ൊണ്ും 
ആത്മൊവുക�ൊണ്ും വഴിനടതലു�ള്ക�ൊണ്ും അവന് 
നകമ് നടതുന്നു. “ദദവാത്ാവ നടത്തുനെ ഏവനും ദദവത്ി
ന്റെ െകള് ആകുന്നു” (യറൊമ. 8:14; യേൊയവ. 2:28; കേശ. 60:4). 
പിതൊവികറെ നൊേ�ത്വകത പിന്തുടരുന്നതില് നിങ്ങള് 

വ ി ശ ്വസ് ത ര ൊ ക ണ ങ് ി ല് , 
അവന് യേശുവിനുയവണ്ി 
പ്രവര്തിച്തുയപൊകല നി
ങ്ങള്ക്ു യവണ്ിേും പ്രവ
ര്തിക്ും. “ഇച്ിക എനെതും 
പ്രവര്ത്ിക എനെതും നിങ്ങ
ളില് ദദവെരല്ലാ തിരുവള്ും 
ഉണ്ായിടെ് പ്രവര്ത്ിക്കുനെത് ” 
(ഫിലി. 2:13). നാും അവന്റെ 
ദകപ്ണിയാകുന്നു (PT’ 71, 
p 36).

“ഇരപ്ാഴന്ത് ദുഷ്ടരൊക
ത്ില്” ജീവിക്ുന്നതിനൊല് 
നമുക്് ക്രൂശ്�ള് അനു

ഭവകപെടുന്നു. എന്ുക�ൊകണ്ന്നൊല് �ര്തൊവിയനൊടും 
അവകറെ നീതിേുകടേും ന്യൊേതികറെേും ആത്മൊവി
യനൊടും ഈ യലൊ�തികറെ ആത്മൊവ് എതിരൊേിരിക്ുന്നു. 
ആ�േൊല് നമ്ുകട പ്രതിയേൊഗിേൊേ സൊതൊന് നകമ് 
വീഴിയക്ണ്തിനും ക�ണിേില�കപെടുയതണ്തിനും നിര
ന്രം ശ്രമിച്ുക�ൊണ്ിരിക്ുന്നു. അങ്ങകന ഈ �ൊലകത 
സൊഹചര്യങ്ങള്ക്ും ലക്ഷ്യങ്ങള്ക്ും വി�ൊരങ്ങള്ക്ും 
ഏകറക്ുകറ ഇണങ്ങിേ നമ്ുകട പ്രൊ�ൃത ശരീരതികറെ 
ഇച്ഛ�ളൊല് നമ്ുകട പുതിേ ഇച്ഛ�ള് ചുറ്റകപെട്ിരിക്ു
ന്നതിനൊലും അവകേ തടസ്സകപെടുതുന്നതിനൊലും എതി
ര്ക്ുന്നതിനൊലും ഇയപെൊഴകത ദുഷ്ടയലൊ�തികറെ സൊ
ഹചര്യങ്ങള്ക്ും അവേുകട ലക്ഷ്യങ്ങള്ക്ും അവേുകട 
ദവ�ൊരി�ത�ള്ക്ും എതികര പുതിേ ഇച്ഛ നമ്ുകട 
ശരീരകത കപരുമൊറ്റതിലും ശുശ്രരൂഷേിലും പ്രയേൊജന
കപെടും വിധം നിലനിര്യതണ്തിന് പരിശ്രമിക്ുന്നതിനൊ
ല് ഇത് നമ്ുകട യലേശതിനും പീഡനതിനും നിരന്രം 
�ൊരണമൊ�ുന്നു. ഈ �ൊര്യങ്ങകള നമുക്് ശിഷ്യത്വതികറെ 
വിലേൊേി �ണക്ൊക്ൊം. – “ഈ യുഗത്ില് വിളികന്പ്ടെ്, തി
േന്ഞെടുകന്പ്ടെ്, വിശ്വസ്തോയവര്ക്കു” വൊഗ്ദതം കചയ്കപെട്ി
രിക്ുന്നതൊേ രൊജ്യതികറെ അവ�ൊശതികറെ വിലേൊേി 
ഇതികന �ണക്ൊക്ൊം.

ദദവം തകറെ സമര്പെിത മക്യളൊടു ഇപ്ര�ൊരം പറേു
ന്നു: “എന്റെ കൃപേ നിനക്കു െതി, എന്റെ ശക്ി നിന്റെ ബെഹകീ
നതയില് തികഞ്ഞു വരുന്നു” (2 ക�ൊരി. 12:9). ഒരു ധീരമൊേ 
ഉയദേശ്യം ക�ൊയണ്ൊ, യേശുവികന അചഞ്ചലമൊേി അംഗീ
�രിച്തുക�ൊയണ്ൊ, ശിഷ്യത്വതികറെ അചഞ്ചലമൊേ സ്വീ
�ൊര്യം ക�ൊയണ്ൊ നൊം തുടക്ം �ുറിച്ു എന്നതുക�ൊണ്് 
മതിേൊവു�േില്. മറിച്് നൊം അവകേ കതളിേിക്ു� �രൂടി 
യവണം. തുടക്തില് ഒരു കചറിേ ഉത്ൊഹം ഉള്ളവര്ക്് 
പറഞ്ിട്ുള്ളതല് ശിഷ്യത്വം. തകറെ വിശ്വസ്തത അതൊേത് 
തകറെ യേൊഗ്യത കതളിേിക്ുന്നവകര മൊത്ം യേൊഗ്യരൊേി 
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എണ്ണു�േും അന്്യ
തില് �ര്തൊവ് 
സ ്വീ � ര ി ക്ു � േു ം 
കചയ്ും. ക്രൂശ് വഹി
ക്ു� എന്നത് ദിനം
പ്രതിേുള്ള ഒരു �ൊര്യ
മൊണ്. �ര്തൊവികറെ 
വചനതില് നമുക്് 
നല്�കപെട്ിരിക്ുന്ന 
ദദവീ� ഇച്ഛകേ 
എതിര്ക്ുന്ന യലൊ�ം, 
ജഡം, പിശൊച് എന്നി
വേുകട എതിര്പെു�കളേൊണ് ക്രൂശ് എന്ന് പറേുന്നത്. 
മതൊ. 16:24 കല “ഒരുത്ന് എന്റെ പേിനൊന്െ വരുവാന് ഇച്ി
ച്ാല് തന്നെത്ാന് ത്യജിച്് തന്റെ ക്രൂന്ശടുത്് എന്നെ അനഗെി
കന്ടെ” എന്നത് ഈ ചിന്കേ അനു�രൂലിക്ുന്ന ഒരു വൊ�്യ
മൊണ്.

സത്യതിനും നീതിേുകട എല്ൊ തത്വങ്ങള്ക്ും അനു
�രൂലമൊേി നിലക�ൊള്ളുന്നതിനു യവണ്ിേുള്ള നമ്ുകട തൊ
ത്പര്യകത ആശ്രേിച്ിരിക്ും ക്രൂശ് വഹിക്ുന്നതിലുള്ള 
നമ്ുകട വിശ്വസ്തത. ത�ര്ക്കപെട് സുഹൃത് ബന്ധങ്ങ
ള്യക്ൊ ജ്വലിക്ുന്ന ശത്ുത�ള്യക്ൊ ഇവികട സ്ഥൊനമില്. 
ദദവതികറെ സമര്പെിതദപതലികറെ സ്വഭൊവ വളര്ച്
േ്ക്ുള്ള പൊതേൊണ് ക്രൂശ് വഹിക്ല്. ഹൊ, ഈ ക്രൂശ് 
യ�വലം ഉേര്തിേൊല് മൊത്ം യപൊരൊ, മരണം വകര അത് 
വിശ്വസ്തതയേൊകട വഹിക്ു�േും യവണം (R 5223).

ഒരു ഗുരുവികനയേൊ യനതൊവികനയേൊ അനുഗമിക്ുന്ന 
ഒരു വിദ്യൊര്ത്ഥിേൊണ് ശിഷ്യന്. �ര്തൊവ് തകറെ ശിഷ്യ
ന്ൊര്ക്് മഹതൊേ അനുഗ്രഹങ്ങകള വൊഗ്ദൊനം കചേ്തി
ട്ുണ്്. അനുസരണമുള്ളവരൊേിരുന്നൊല്, നിത്യജീവന്ക�ൊ
ണ്് അവര് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപെടും. ഒരു കചറിേ 
ആട്ിന്�രൂട്ം അവയനൊടു�രൂകട സിംഹൊസനതിലിരിക്ു
�േും അവനുള്ളിടത് അവയനൊടു �രൂകട ആേിരിക്ു�
േും കചയ്ും. മറ്റയന�ം സമര്പെിതരൊേ മക്ള്ക്് അവകറെ 
ഭൗമി� പ്രതിനിധി�ളൊ�ുവൊനുള്ള പ്രയത്യ� അവസരങ്ങ
ളും നല്�ും. അതുക�ൊണ്് ശിഷ്യത്വം എന്നതില് എന്ൊണ് 
ഉള്കക്ൊണ്ിരിക്ുന്നത് എന്നത് വളകര പ്രൊധൊന്യം അര്ഹി
ക്ുന്ന യചൊദ്യമൊണ്. ഇത് ലളിതമൊേ വിഷേമൊയണൊ അയതൊ 
പ്രൊധൊന്യയമറിേ വിഷേമൊയണൊ? എങ്ങകനേൊണ് നമുക്് 
ക്ിസ്തുവികറെ പൊഠശൊലേില് പ്രയവശിക്ൊനൊവു�? 
�ര്തൊവില് നിന്നും ക്ഷണം സ്വീ�രിച്ൊല് മൊത്യമ അത് 
സൊധിക്രൂ. എന്നൊലും ഭരൂരിഭൊഗം ജനങ്ങളും അന്ധതേില് 
�ിടക്ുന്നു (യേൊഹ. 6:44). യേശുവിയലക്് എതിയച്രുന്ന
തിനു മു്ൊേി നൊം ആ�ര്ഷിക്കപെയടണ്തൊേുണ്്. എന്നു
മൊത്മല് പിതൊവികറെ സൊമീപ്യതിയലക്് എതുന്നതിനു 
മുന്പ് നൊം യേശുവികറെ അരി�ികലതു�േും യവണം 
(യേൊഹ. 14:6). അബ്രഹൊമ്യ ഉട്ടിേുകട ക്മീ�രണതിന് 
�ീഴില് പിതൊവ് “തനിക്ൊേി നല്�ിേ” സുവിയശഷേുഗ 
സഭകേ പിതൊവ് പുത്നിയലക്് ആ�ര്ഷിക്ുന്നു. എന്നൊല് 
ക്ിസ്തുവികറെ സഹസ്ൊബ്ദ മദ്്യസ്ഥ വൊഴ്ചേില് ഈ ക്
മീ�രണം മൊറും. പിതൊവല്, �ര്തൊവൊേ യേശു തകന്ന 
അവകര തങ്യലക്് ആ�ര്ഷിക്ും. എന്നിരുന്നൊലും, ഈ 

വ ിശ ൊലമ ൊക്കപെട് 
സുവിയശഷേുഗ ക�ൊ
േ്തില് ക്ിസ്തു
വില് ദദവതികറെ 
�ൃപകേ സ്വീ�രിച്് 
നമ്ുകട സമര്പെണ
കത നൊം കചയ്ുന്ന 
സമേം വകര നമുക്ു
ള്ള പ്രൊഥമി� ആ�
ര്ഷണവും വിളിേും 
[ക്ഷണം] േയഹൊവ
േുയടതൊേിര ിക്ും . 

“നമ്മുന്ട ദദവൊയ കര്ത്ാവ് വിളിച്ചു വരുത്തുനെ ദൂേസ്ഥോയ 
ഏവര്ക്കുും ഉള്തരല്ലാ” എന്നു അകപെൊസ്തലന് പ്രസ്തൊവി
ക്ുന്നു (അകപെൊ. 2:39).

�ര്തൊവിയനൊടു�രൂടി അവകറെ രൊജ്യതികറെ ഓഹ
രിക്് യേൊഗ്യരൊേി എണ്ണകപെയടണ്തിനും അതിയലക്് ധൊ
രൊളമൊേി പ്രയവശിയക്ണ്തിനും അവനൊേും അവകറെ 
ഉയദേശതിനൊേും പരൂര്ണ്ണമൊേും മുഴുവനൊേും സമര്പെി
ക്കപെടണം. അങ്ങകനേുള്ളവര് പരൂര്ണ്ണമൊേും തല യഛ
ദിക്കപെട്വരൊേിരിക്ണം. അതൊേത് ക്ിസ്തുകവന്ന 
ശിരകസ്സൊഴിച്് ബൊക്ിേുള്ള എല്ൊ ശിരസികനേും അവര് 
യഛദിച്ിരിക്ണം. തത്ഫലമൊേി നിത്യജീവന് പ്രൊപിയക്
ണ് മനുഷ്യവര്ഗം സമര്പെിക്കപെയടണ്തൊേും, ക്ിസ്തു 
എന്ന ശിരസ്സിന് �ീഴില് വയരണ്തൊേും, അവന് പരൂര്ണ്ണ 
അനുസരണം നല്യ�ണ്തൊേും ഉണ്് (എകഫ. 1:10; കേശ. 
45:23; ഫിലി. 2:10,11). എന്നൊല് പൊപമരണങ്ങള് വൊഴുന്ന 
ഈ �ൊലത് സഹസ്ൊബ്ദ പരൂര്വ്വ അബ്രഹൊമ്യ സന്തി
േൊേ സമര്പെിതകര [അവകറെ പുരൊതന വീരന്ൊര്, കചറിേ 
ആട്ിന്�രൂട്ം, മഹൊപുരുഷൊരം, േുവവീരന്ൊര്, എപെിഫനി 
പൊളേ സമര്പെിതര്] പ്രയത്യ� ബഹുമതിക്ും അനുഗ്രഹ
ങ്ങള്ക്ും അവ�ൊശങ്ങള്ക്ുമൊേി തിരകഞ്ടുതുക�ൊ
ണ്ിരിക്ു�േൊ�ുന്നു. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളില് ഭരൂമിേികല 
സ�ല ജൊതി�കളേും വരുവൊനുള്ള രൊജ്യതില് അനുഗ്ര
ഹിക്ു� എന്ന യവലേുകട അവസരങ്ങളും ഉള്കക്ൊള്ളു
ന്നു. ഈ തിരകഞ്ടുക്കപെട്വര്ക്് അതരകമൊരു ഉേര്ച് 
നല്�ുന്നതിന് അവര് യേൊഗ്യരൊേി എണ്ണകപെടണകമങ്ില് 
അവര് പ്രയത്യ�മൊേി വളര്ച് പ്രൊപിയക്ണ്തികറെേും പരി
യശൊധിക്കപെയടണ്തികറെേും ആവശ്യമുണ്് (എബ്രൊ. 11:38; 
2 കതസ്സ. 1:5,11; കവളി. 3:4; PT’67, p 37).

ദദവതികറെ സമര്പെിത മക്ള് എന്ന നിലേില് ഈ �ൊ
ലതികല ജീവിതം ഭൗമി�മൊേ ശൊന്തേുകടേും ആനന്ദ
തികറെേും മൊധുര്യവും സുഖ�രവുമൊേ സ്വപ്നമൊകണന്ന് 
പ്രതീക്ഷിക്ൊന് പൊടില്. സത്യം യഹതുവൊേും ദദവയതൊ
ടും അവകറെ വചനയതൊടുമുള്ള വിശ്വസ്തത ദദവതിനു 
മുന്നില് കതളിേിക്ുന്നതു മരൂലമൊേും ഒരുവന് �രൂടുതല് 
സഹിക്ുവൊന് വിളിക്കപെട്ിരിക്ുന്നുകവങ്ില് അങ്ങകന
േുള്ള ഒരുവനും അതിങ്ല് ആശ്ചര്യകപെട്ു യപൊ�രുത്. 
എന്നുമൊത്മല് സ�ല അഗ്ിപരിയശൊധന�കളേും സഹി
ക്ുന്നതിലുളള അവകറെ നിശ്ചേം അവകറെ സ്വഭൊവതില് 
ആത്മൊവികറെ �ൃപ�കള വളര്തുന്നതിന് അനുയേൊജ്യ
കമന്ന് ദദവം അറിേു�േും കചയ്ുന്നു. ഒരുവന് സമര്പെ
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ണതിയലക്ു �ടക്ുയ്ൊള് അവന് തകറെ ക്രൂകശടുക്ു
ന്നു, അയപെൊള് അത് വിലമതിപെുള്ളതൊേി എണ്ണകപെടുന്നു. 
എന്നൊല് ക്രൂശ് യ�വലം ഉേര്തുവൊന് മൊത്മുള്ളതൊകണ
ന്നല് ഇത് അര്ത്ഥമൊക്ുന്നത്. ഇത് (ക്ിസ്തുവികറെ ക്രൂശ്) 
നൊം “വഹിയക്ണ്തൊണ്”. മരണയതൊളം നൊം അതികന 
വിശ്വസ്തതയേൊകട ചുമയക്ണം. ഒരുവന് തയറെതൊേി സ്വീ
�രിച് ദദവതികറെ ഇഷ്ടകത, ക്ിസ്തുവികറെ ഇഷ്ടകത 
എതിര്ക്ുന്നതൊേി എന്ുവന്നൊലും അതികന വിശ്വസ്തത
യേൊകട യനരിടുയ്ൊഴൊണ് അവന് തകറെ ക്രൂശ് ചുമക്ുന്ന
ത്.

ക്രൂശ് വഹിക്ുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങള് ഒരുവകറെ 
ദദനംദിന ജീവിതതില് തകന്ന �കണ്തൊനൊ�ും. ഉദൊ
ഹരണതിന്, �ര്തൊവിയനൊടുള്ള വിശ്വസ്തത മരൂലം 
ജീവിത പങ്ൊളിയേൊട് ഭര്തൊവിന് അകല്ങ്ില് ഭൊര്യേ്ക്് 
എതിര്പെുളവൊ�ുന്നുകവങ്ില് �ര്തൊവികറെ ഇഷ്ടം കച
േ്തുക�ൊണ്് ജീവിതപങ്ൊളിേുകട ഈ എതിര്പെികന വഹി
ക്ുന്നുകവങ്ില് അകതൊരു ക്രൂശു ചുമക്ലൊേിതീരുന്നു. 
എകന്ന്നൊല് അവയനൊ അവയളൊ ക്ിസ്തു നിമിതം 
സത്യവും നീതിേും മരൂലം എതിര്പെ് സഹിക്ുന്നു. ഇയത 
തത്വം തകന്നേൊണ് �ുടുംബതികല മറ്റ് അംഗങ്ങളില് 
നിന്നുള്ള എതിര്പെു�ളിലും സയഹൊദരന്ൊരുമൊേും സഹ
പ്രവര്ത�രുമൊേും സുഹൃതുക്ളുമൊേും അേല്ക്ൊ
രുമൊേും ഉള്ള ബന്ധങ്ങളില് നിന്നും അഭിമുഖീ�രിയക്
ണ്ി വരുന്ന എതിര്പെു�ളിലും സംഭവിക്ുന്നത്. നമ്ുകട 
ശിരസ്സും നൊേ�നുമൊേ ക്ിസ്തുവിയനൊടുള്ള നമ്ുകട വി
ശ്വസ്തതകേ തടേുന്ന എന്ുവന്നൊലും അതികന കചറുത് 
നിലനില്ക്ുന്നതിനുള്ള സ്ഥിരപരിശ്രമം നമ്ുകട ക്ുശു 
വഹിക്ലികറെ ഭൊഗമൊണ്.

ഈ സമേത് പ്രയബൊധനതിയറെതൊേ ഒരു വചന
കത ഞങ്ങള് പ്രസ്തൊവിയച് മതിേൊ�രൂ! ലരൂകക്ൊ. 14:33 
“അങ്ങന്നതന്നെ നിങ്ങളില് ആന്േങ്ിലും തനിക്കുള്ന്താന്ക
യുും വിട്ടു പേിേിയുനെില്ല എങ്ില് അവന് എന്റെ ശിഷ്യനായിേിപ്ാന് 
കഴിയുനെതല്ല”. ഒരു പിതൊവ് തകറെ ഭൊര്യകേേും �ുടുംബ
കതേും ഉയപക്ഷിക്ണകമയന്നൊ; മൊതൊവ് തകറെ ഭര്തൊ
വികനേും മക്കളേും ഉയപക്ഷിക്ണകമയന്നൊ; അവരുകട 
ഭവനകതയേൊ, യജൊലിക്ൊകരയേൊ, അവരുകട വൊഹന
കതയേൊ, വസ്ത്കതയേൊ ഉയപക്ഷിക്ണകമയന്നൊ ഉള്ള 
അര്ത്ഥം ഇതിനുണ്ൊ�ിയല്? ഒരിക്ലും ഇല്! “സകെ 
െനഷ്യരുന്ടയുും മുമ്ില് രയാഗ്യൊയത” മുന് കരുരതണും, 
“തനിക്കുള്വര്ക്കുും പ്രരത്യകും സ്വന്ത കുടുുംബകാര്ക്കുും രവണ്ി 
കരുതാത്വന് വിശ്വാസും തള്ികളഞെ് അവിശ്വാസിരയകാ
ള് അധെനായിേിക്കുന്നു” (യറൊമ. 12:17; 1 തികമൊ. 5:8). ഇത് 
എന്ൊണ് അര്ത്ഥമൊക്ുന്നകതന്നൊല് നൊം നകമ് ദദവ
തിനു സമര്പെിക്ു�േും ക്ിസ്തുവികന നമ്ുകട ശി
രസ്സൊേി സ്വീ�രിക്ു�േും കചയ്ുയ്ൊള് നൊം എല്ൊം 
ഏല്പിച്ു ക�ൊടുക്ുന്നു; നമ്ുകട സ്വന്ം ആശേങ്ങകള
േും നമ്ുകട സ്വന് ഇച്ഛ�കളേും ഭൗമി�മൊേി നമുക്് 
�രഗതമൊേവയേേും അഭ്യുദേങ്ങകളേും നമ്ുകട വ്യ
ക്തിപരമൊേ അവ�ൊശങ്ങകളേും നൊം മറക്ു�േും 
ഉയപക്ഷിക്ു�േും കചയ്ുന്നു. അവന് നല്�ിേിരിക്ു
ന്നതില് അവന് എകന്ല്ൊം തിരിക� നമ്ുകട പരിപൊല
നതിനൊേി ഭരയമല്പിക്ുന്നുയവൊ അവകക്ല്ൊം നൊം 

ഒരു �ൊര്യവിചൊര�നൊേി ഇരുന്നുക�ൊണ്് അവകേ 
ദദവതികറെ തൊത്പര്യങ്ങളും ഇച്ഛ�ളും മനസ്സിലൊ
ക്ി കപൊരുതയതൊകട ഉപയേൊഗിയക്ണ്തൊണ്. സ്വന് 
ഇച്ഛകേ പരൂര്ണ്ണമൊേും മരിച്തൊേി �ണക്ൊക്ണം 
– നമ്ുകട ബന്ധങ്ങളിലും പ്രവര്തനങ്ങളിലും അവകറെ 
ഇഷ്ടം മൊത്യമ ഭരിക്ൊവരൂ.

രയശു നെ ുക് ൊതൃക
നമ്ുകട പ്രൊര്ത്ഥനൊ ജീവിതതില് �ര്തൊവികന 

പിന്പറ്റുവൊന് നൊം നന്നൊേി പരിശ്രമിക്ണം. അവന് 
പരൂര്ണ്ണനൊേിരുന്നിട്ും �ൃപൊസനതിയലക്് അടിക്ടി 
അടുതുകചല്ലു�േും അതിനുയവണ്ി സമേം ചിലവഴി
ക്ു�േും കചേ്തു. പതിവൊേി മുഴുരൊത്ിേും അവന് 
പ്രൊര്ത്ഥനക്ൊേി ചിലവഴിച്ു. ലൊസറികറെ �ല്റേിലും 
അവകന ഒറ്റികക്ൊടുക്ുന്നതിനു കതൊട്ു മുന്പ് മൊളി� 
മുറിേിലും ഗതസമനേിലും നമുക്ിത് �ൊണുവൊന് സൊ
ധിക്ുന്നുണ്്. ക്രൂശിലും നൊമയഥേ േഹരൂദ ജനതികറെ 
അവിശ്വസ്തതയേേും േിസ്ൊയേല്യരുകട ആത്മൊവികന
േും �ുറിച്് ചിന്ിക്ുന്ന സമേതും (മതൊ. 11:25,26) ഇത് 
നമുക്് �ൊണുവൊന് സൊധിക്ുന്നുണ്്. എല്ൊ ദിവസവും 
മണിക്രൂറു�ളിലും അവന് �ൃപൊസനകത തിരേു�േും 
അവികട അവന് സ്യനഹവും മനസ്സലിവും പരിജ്ൊനവും 
ശക്തിേും �കണ്തു�േും കചേ്തു. അവന് പരൂര്ണ്ണനൊ
േിരുന്നിട്ും പിതൊവില് നിന്നുമുള്ള �ൃപ�ള് അവന് തിര
ഞ്ിരുന്നുകവങ്ില് ദവ�ല്യങ്ങള് ബൊധിച്ിരിക്ുന്ന നൊം 
ഇവ ആവശ്യകമങ്ില് എത് അധി�ം കചയയ്ണ്ിേിരിക്ു
ന്നു. അകത, നമ്ുകട പൊപങ്ങള്ക്ും ബലഹീനത�ള്ക്ും 
ദേ ലഭിയക്ണ്തും ആവശ്യമുള്ള സമേങ്ങളില് സഹൊ
േ�ൃപ �കണ്യതണ്തും നമ്ുകട ആവശ്യമൊണ്. ഈ 
അവ�ൊശം ഉപയേൊഗിക്ുന്നതിന് നകമ് യപ്രൊത്ൊഹിപെി
ക്ുന്നതിനൊേി പിതൊവികറെ ശക്തിേും ക്ഷണവും ഉറപെും 
നമുക്ുണ്്. യേശുവികറെ നൊമതിലും പുണ്യതിലും 
സമര്പെിക്ുന്ന ഉചിതമൊേ അയപക്ഷ�ള്ക്് നമുക്് ലഭി
ക്ുന്ന മറുപടി�ള് അവകറെ �ൃപേും ദേേും സത്യവും 
അയന്വഷിയക്ണ്തിന് നമുക്ൊേുള്ള ഉറച് യപ്രൊത്ൊഹ
നമൊണ്. അവകനയപെൊകല നൊമും അധി� ബലമുള്ള പ്ര
വര്തനങ്ങളുകട വ്യവസ്ഥ�കള നിറയവറ്റുന്നുകവങ്ില് - 
നമ്ുകട അയപക്ഷ�കള നിേന്തിക്ുവൊന് ദദവതികറെ 
വചനകത അനുവദിക്ു�േും നമ്ുകട സമര്പെണതില് 
നൊം വിശ്വസ്തരൊേി നിലനില്ക്ു�േും കചേ്തൊല് - 
നമ്ുകട പ്രൊര്ത്ഥന�ള്ക്് ഉതരം ലഭിച്ുക�ൊണ്് നൊം 
പ്രീതിപൊത്ങ്ങളൊ�ും.

അതുക�ൊണ്് നമ്ുകട �ൃപൊലുവൊേ സ്വര്ഗീേ പി
തൊവിങ്യലക്് വിശ്വൊസതികറെ പരൂര്ണ്ണ നിശ്ചേയതൊ
കട,, ആത്മവിശ്വൊസയതൊകട നമുക്് അടുതു കചല്ൊം. 
അങ്ങകന ന്യൊേമൊേി നൊം അര്പെിച് പ്രൊര്ത്ഥന�
ള്ക്് ഉതരം ലഭിക്ു�േും കചയ്ും. അങ്ങകന നമുക്് 
യേശുവികന അനുഗമിക്ൊം. വചനതികറെ ധ്യൊനതിലും 
ആ വചനതിന് സൊക്ഷിേൊ�ുന്നതിലും പരിശുദ്ൊത്മൊവി
ല് വളര്ച് പ്രൊപിയക്ണ്തിന് ഈ വചനതികറെ തത്വങ്ങ
ള്ക്നുസരണമൊേി ജീവിക്ുന്നതിലും ജൊഗരണതിലും 
സ്വേപരിയശൊധനേിലും പ്രൊര്ത്ഥനേിലും അയതൊകടൊപെം 
വിശ്വസ്തതയേൊകടേുള്ള അനുയേൊജ്യമൊേ ആത്മത്യൊ
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ഗതിലും യേശുവികറെ മൊതൃ� പ്ര�ൊരം അവകന അനു
ഗമിയക്ണം. ഇവ നൊം ക്രൂശു വഹിക്ുന്നതിയനൊകടൊപെം 
തകന്ന ഉേര്തിപെിടിയക്ണ്തൊണ്. എന്ുക�ൊകണ്ന്നൊല് 
സഹസ്ൊബ്ദ യലൊ�ം വചനതികറെ പഠനവും പ്രചരണ
വും പ്രവര്തനവും പരിചേിക്ുന്നതും അയതൊകടൊപെം 
സ്വേപരിയശൊധനേും ജൊഗരണവും പ്രൊര്ത്ഥനേും അഭ്യ
സിക്ുന്നതും വിശുദ്ിേിന് കപരുവഴിേുകട അനൊേൊസ
�രമൊേ അവസ്ഥ�ളിലൊേിരിക്ും. എന്നൊല് നൊം ഇടു
ക്ുവഴിേികല ക്രൂശ് ചുമക്ുന്നതില് അടങ്ങിേിരിക്ുന്ന 
മുന്പ് പറഞ് പരിയശൊധന�ള് അടങ്ങിേ അനുഭവ
ങ്ങളുകട നടുവില് ഈ �ൊര്യങ്ങള് കചയയ്ണ്ി വരുന്നു. 
േയഹൊവേൊല് നിേമിക്കപെട് പരീക്ഷ�ളില് നൊം വിശ്വ
സ്തരൊേിരിക്ു�േൊകണങ്ില് ദദവതികറെ �ൃപേൊല് 
നൊം പ്ര�ൊശിതരൊവു�േും നയമ്ൊടുള്ള അവകറെ വൊഗ്ദ
തങ്ങള് യപൊകല നമ്ുകട ഭൊവി�ൊലം യശൊഭിതമൊവു�
േും കചയ്ും (PT’87, p. 84).

യേശുവികനയപെൊകല ആ�ുവൊന് ദദവം നിങ്ങകള വി
ളിക്ു�േും അതിന് നിങ്ങള് തയ്ൊറൊവു�േും കചേ്തൊല് 
അവന് നിങ്ങകള സ്യനഹനിര്ഭരവും സയന്ൊഷ�രവുമൊേ 
സ്വൊര്ത്ഥപരിത്യൊഗതികറെേും തൊഴ്മേുകടേും ക്രൂശു
വഹിക്ലികറെേും ജീവിതതിയലക്് നേിക്ും (മതൊ. 
16:24). അവന് സ്യനഹയതൊകട, അതരതിലുള്ള അനു
സരണം ആവശ്യകപെടുയ്ൊള് ക്ിസ്തുവികന അനുഗമി
ക്ൊതവകര അനുധൊവനം കചയ്ുവൊന് നിങ്ങള്ക്് സ്വൊ
തന്ത്യമില് (1 ക�ൊരി. 11:1). അകല്ങ്ില് കപൊതുവൊേി മറ്റു 
ക്ിസ്ത്യൊനി�ളുമൊേി നിങ്ങകളതകന്ന അളക്ുവൊനും 
പൊടില്. �ര്തൊവികറെ േഥൊര്ത്ഥ ജനങ്ങളുകട മനസു�
കളേും ഹൃദേങ്ങകളേും ഭരിക്ുന്ന ആത്മൊവ് അഥവൊ 
മയനൊഭൊവം ദേൊശീലതികറെേും സ്വൊര്ത്ഥതികറെേും 
സംതൃപ്തിേുകടേും സമൊധൊനതികറെേും പരിശുദ്ൊ
ത്മൊവൊണ്. “നിങ്ങള്ക് ദദവന്ത്യുും ൊരൊന്നയുും രസവിപ്ാ
ന് കഴികയില്ല” (മതൊ. 6:24; ലരൂകക്ൊ. 16:13). �ര്തൊവികറെ 
േഥൊര്ത്ഥ അനുേൊേി�ള് അഥവൊ ശിഷ്യന്ൊര് സ്വൊര്ത്ഥ
പരിത്യൊഗവും ക്രൂശ് വഹിക്ലും പരിശീലിയക്ണ്തൊണ് 
(മതൊ. 8:34; ലരൂകക്ൊ. 9:23).

നമുക്് നമ്ില് തകന്ന ബലഹീനത�ള് ഇല്ൊകേന്നു
വരി�ില് േൊകതൊരു രീതിേിലും �ുറവു�ള് ഇല്ൊതിരുന്ന 
യേശുവികറെ �ൊര്യതികലന്നയപൊകല യലേശങ്ങയളൊകടൊതു
ള്ള സ്വൊര്ത്ഥപരിത്യൊഗവും ക്രൂശ് വഹിക്ലും നമ്ുകട 
ശക്തി�കള ചിലവഴിക്ുന്നതിന് മതിേൊേതൊ�ുമൊേിരു
ന്നു. അവന് ഈ ബുദ്ിമുട്ു�കള അവഗണിച്് സ്വേകത 
എതിര്ത് ക്രൂശു വഹിച്ുകവങ്ില് ദവ�ല്യങ്ങള് ബൊധി
ച്ിരിക്ുന്ന നമുക്ും ബുദ്ിമുട്ു�ള് യനരിയടണ്ി വരും. 
പിശൊചില് നിന്നും േൊകതൊരു തടസവും ഇല്ൊകേങ്ിലും 
നമ്ുകട ക്ിസ്തീേ നടതേിലുള്ള വിജേ�രമൊേ പു
യരൊഗതിക്് പ്രതിബന്ധങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ുക�ൊണ്് യലൊ�വും 
ജഡവും നില്ക്ുന്നു. ജൊഗരണവും പ്രൊര്ത്ഥനേും 
പഠനവും സത്യതികറെ പരതലും പരിശീലനവും യലൊ�
തൊലും ജഡതൊലും ഉളവൊ�ൊവുന്ന യലേശങ്ങകള പരൊജ
േകപെടുതി പരിയശൊധന�ളില് വിശ്വസ്തതയേൊകട നകമ് 
നിലനിര്തുന്നു.

തകറെ പ്രിേപുത്നൊേ യേശുവിനു യവണ്ി കചേ്തതു 
യപൊകല നമ്ുകട ഹൃദേകതേും (സങ്ീ. 27:14) ശക്തീ�
രിക്ും എന്ന് നീതിമൊനും �രുണൊമേനുമൊേ ദദവം 
പറേുന്നു. നമ്ുകട ഹൃദേകത ശക്തീ�രിക്ുന്ന ഈ 
വചനതിന് ദബബിളില് വിവിധതരം അര്ത്ഥങ്ങളുണ്്. 
ഒന്നൊമതൊേി അത് അര്ത്ഥമൊക്ുന്നത് സ്യനഹകതേൊണ് 
(ആത്മബന്ധകതേൊണ്). പികന്ന അത് അര്ത്ഥമൊക്ുന്നത് 
ഇച്ഛകേേൊണ്. സ്യനഹകത (ആത്മബന്ധകത) പരി
ശീലിച്ുക�ൊണ്് ഇച്ഛ വളര്തികേടുക്ുന്ന �ൃപ�ള് 
എന്ന മരൂന്നൊമകതൊരര്ത്ഥവും ഇതിനുണ്്. ഇനിേും ചില 
സന്ദര്ഭങ്ങളില് ഇവേില് രയണ്ൊ അകല്ങ്ില് മരൂയന്നൊ 
അതുമകല്ങ്ില് നൊലികറെേും സമ്ിശ്രരരൂപതില് ഇത് 
ഉപയേൊഗിച്ിരിക്ുന്നു. ഈ വചനതിന് ഈ അര്ത്ഥങ്ങ
കളല്ൊം ഉള്ളതിനൊല്, ഇതികറെ അര്ത്ഥകത ഏകതങ്ിലും 
ഒരു ആശേതിയലക്് പരിമിതകപെടുതുവൊന് തക്തൊേി 
ഇതില് ഒന്നുമില്ൊതതിനൊല്, ഇവകേ ഒറ്റേ്യക്ൊ അകല്
ങ്ില് രയണ്ൊ അതിലധി�യമൊ അര്ത്ഥങ്ങള് യേൊജിപെിയച്ൊ 
ഈ വൊ�്യതികറെ ആശേകത എടുക്ൊവുന്നതൊണ് എന്ന് 
ഞങ്ങള് അഭിപ്രൊേകപെടും. ഇതനുസരിച്് േയഹൊവകേ 
�ൊതിരിക്ുന്നവനും ഈ �ൊതിരിപെു മരൂലം ശക്തികേ 
പരിശീലിക്ുന്നവനും �ര്തൊവിലുള്ള അവകറെ ആ �ൊ
തിരിപെില് അവന് കവളികപെടുതിക്ിട്ിേ �ൊര്യങ്ങകള 
പ്രവര്തിക്ുന്നവര്ക്ുമൊണ് ദദവം ശക്തി നല്�ുന്നകത
ന്നുമൊണ് ഈ വൊഗ്ദതം സരൂചിപെിക്ുന്നത്.

ഞങ്ങള് ആദരയവൊടു�രൂടി യചൊദിക്കട്: എങ്ങകന
േൊണ് ദദവം സമര്പെിതര്ക്് അധി�മൊേ ശക്തികേ 
നല്�ുന്നത്? തകറെ വചനം, ആത്മൊവ്, പരിപൊലനം (വഴി
നടതലു�ള്) എന്നീ മരൂന്ന് മഹതൊേ മൊര്ഗങ്ങളിലരൂകട 
അഥവൊ �ൃപൊവഴി�ളിലരൂകടേൊകണന്ന് ദദവം ഉതരം 
പറേുന്നു. ഇതില് ആദ്യയതത് വചനമൊണ്, അതൊേത് 
സത്യമൊണ്. ദദവം നമുക്് എന്് ശക്തി നല്�ുകമന്ന് 
ഇത് നമുകക്ൊരു കവളിച്ം നല്�ു�േും അനന്രം വച
നതില് നിന്നും നമുക്് എങ്ങകന പ്ര�ൊശനം ലഭിക്ുകമ
ന്നും ഇത് നകമ് യബൊധ്യകപെടുതു�േും കചയ്ും. തുടര്ന്ന്, 
പ്രഥമമൊേി, അതില് ആത്മനിേന്തണവും ക്ഷമൊശീലവും 
അതൊേത് ഇച്ഛൊശക്തിേും അടങ്ങിേിരിക്ുന്നുകവന്നും 
അവന് നകമ് �ൊണിച്ുതരും. അതിനു പുറകമ, വചന
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തില് നിന്നും നമുക്് ഇവകേ എങ്ങകന ലഭിക്ുകമന്നും 
�ൊണിച്ുതരും. അതൊേത് ലക്ഷ്യതിലും ചിന്േിലും 
വൊക്ിലും പ്രവര്തിേിലും അതികറെ വി�ൊസതികറെ 
എല്ൊ രീതിേിലും നമ്ുകട ഹൃദേകതേും മനസ്സികനേും 
ഇച്ഛകേേും അര്പെിക്ു� വഴിേൊണ് ഇത് നമുക്് ലഭ്യ
മൊ�ുന്നത്. അന്ിമമൊേി, എന്ുക�ൊണ്്, എയപെൊള്, ആരില് 
നിന്നൊണ്, എവികട നിന്നൊണ് നൊം ഈ അറിവികന പഠിയക്
ണ്കതന്ന് അവന് നമുക്് �ൊണിച്ു തരുന്നു. തദേനുസര
ണം ഈ വചനതില് നിന്ന് ശക്തികേ ലഭിക്ുവൊന് ആവ
ശ്യമൊേ എല്ൊ അറിവും നമുക്ു ലഭിക്ുന്നു.

രണ്ൊമതൊേി പുതിേ മനസ്സും ഹൃദേവും ഇച്ഛേും 
വഴി അവകറെ സ്വഭൊവഗുണം നമ്ില് ഉണ്ൊ�ുവൊന് 
അവകറെ ആത്മൊവികന നല്�ി ദദവം നകമ് ശക്തീ�രി
ക്ുന്നു (PT’85, p. 60). മരൂന്നൊമതൊേി ദദവതികറെ ജനങ്ങ
ള്ക്് തകറെ പരിപൊലനങ്ങകള നല്�ി ശക്തികപെടുതുന്നു. 
അതൊേത് വചനതൊല് പ്ര�ൊശിതരും ഉയതജിതരുമൊേ 
അവരുകട വിശുദ്മൊേ ആത്മൊവികന പരിശീലിപെിക്ുവൊ
നുള്ള അനുഭവങ്ങളുകട �രൂകട അവരുകട മനസ്സു�കളേും 
ഹൃദേങ്ങകളേും �ൃപ�കളേും ഇച്ഛ�കളേും പരിശീ
ലിക്ുവൊനുള്ള അവസരങ്ങകള അവന് സൃഷ്ടിക്ുന്നു. 
അതുവഴി അവര് ദദവതികറെ അനുഗ്രഹങ്ങളുകട �ലവ
റേില് നിന്നും ദദവശക്തികേ പ്രതിബിംബിപെിക്ുന്നതും 
പ�ര്ന്നു ക�ൊടുക്ൊവുന്ന തരതിലുള്ളതുമൊേ ശക്തികേ 
പ്രൊപിക്ുന്നു.

നമുക്ൊവശ്യമുള്ള സ�ല ബലവും നൊം യനയടണ്
തൊേുണ്്, അവ നമുക്് ലഭിക്ു�േും കചയ്ും. നമ്ുകട 
ബലഹീനത ഇതികറെ ആവശ്യ�തകേ സരൂചിപെിക്ുന്നു. 
ക്ിസ്തുവികറെ ശുശ്രരൂഷ�ളൊല് ദദവം നല്�ിേിരിക്ുന്ന 
ശക്തി നകമ് തുണേ്ക്ുന്നില്ൊകേങ്ില് നമ്ില് ശക്തരൊ
േവര് യപൊലും ബലഹീനരൊേിരിയക്ണ്ിവരും (ഫിലി. 4:13). 
വിജേം വരിക്ുന്നതിന് അകപെൊസ്തലനൊേ പൗകലൊസിന് 
അധി� ശക്തി ആവശ്യമൊേിരുന്നു. യേശു അവയനൊട് 
“എകറെ �ൃപ നിനക്ു മതി, എകറെ ശക്തി ബലഹീനതേി
ല് തി�ഞ്ുവരുന്നു” എന്നു പറഞ്തിനൊല് യേശുവൊണ് 
ശക്തിദൊേ�ന് എന്നവന് �കണ്തു�േും കചേ്തു (2 
ക�ൊരി. 12:9). അതൊേത് അവകറെ ശക്തി നമ്ുകട ബലഹീ
നതകേ തീര്ക്ുന്നു അഥവൊ പരിഹരിക്ുന്നു (BS’ 84, p. 6).

നാും നിര്വ്വഹിരകണ്തില് എരപ്ാഴും ഏറ്റവും  
ദവഷെ്യമുള് കൃത്യും ഒരു ദിവസത്ിന്റെ ആേുംഭൊ
ണ്. അരപ്ാള് തന്നെയുും, ഒരുവന് വളന്േ ഹൃദ്യൊയ 
െന്ദഹാസരത്ാന്ട ശുഭദിനും രനര്നൊല് നമ്മുന്ട 
ആ ദിവസും തടകും മുതല് െധുേതേൊയ സഫെത 

നിറഞെതായിേിക്കുന്നു.

അന്പ്ാസ്തെനായ പേൗന്ൊസിന്റെ ൊതൃക
എത്യേൊ ഉത്�ൃഷ്ടമൊേ ഒരു മൊതൃ�േൊണ് നമുക്് 

അകപെൊസ്തലനൊേ പൗകലൊസില് നിന്നുള്ളത്! ജന്തൊ
ലും വിദ്യൊഭ്യൊസതൊലും വളകര വലിേ സൊമരൂഹി�വും 
രൊഷ്ഷ്ടീേവുമൊേ സ്ഥൊനതിന് അവന് അനുയേൊജ്യനൊ
േിരുന്നു. അവന് യറൊമൊ പൗരനൊേ സ്വതന്തനൊേിരുന്നതു
ക�ൊണ്ു േഹരൂദന്ൊര്ക്ിടേിലും യറൊമൊക്ൊര്ക്ിടേിലും 

അവന് വളകര വലിേ പ്രതൊപവും സ്വൊധീനവും പ്രൊപിക്ൊ
ന് സൊധിച്ിരുന്നു (ഫിലി. 3:5,6; അകപെൊ. 21:39; 22:3-5, 25-29). 
ക്ിസ്തുവില് അധി�ം യനയടണ്തിന് അവന് ഈ യനടിേ
കതല്ൊം സയന്ൊഷയതൊകട ത്യജിച്ു �ളഞ്ു. ക്ിസ്തു 
നിമിതം “സകെവും രേദന്െന്നെണ്ി” അവന് സഹിച്ു. 
തകറെ സ്വന്ം അപെകറെേും അമ്േുകടേും അംഗീ�ൊരവും 
പ്രീതിേും എല്ൊം അവന് നഷ്ടകപെടുതിേവേില് ഉള്കപെ
ടുന്നുകവന്ന് ഇതില് നിന്നും മനസ്സിലൊക്ൊം. യേശുവികന 
മശിഹേൊേി സ്വീ�രിച്തിലരൂകട അനുഭവിക്ൊവുന്ന പൊ
ര്ര്യ സ്വതു യപൊലും അവന് നഷ്ടകപെടുതിേവേില് 
ഉള്കപെടുന്നുകവന്നതും മനസ്സിലൊക്ൊം (R 2969, col. 1, top). 
“ഒരു മനുഷ്യകറെ ശത്ുക്ള് അവകറെ സ്വന്ം വീട്ു�ൊരൊ�ു
ന്നു”. പ്രത്യക്ഷതില് �ൊണുംപ്ര�ൊരം പൗകലൊസിന് രണ്് 
�ൊര്യങ്ങളില് ഒന്ന് തിരകഞ്ടുക്ൊമൊേിരുന്നു (1) സ്വൊധീ
നമുള്ളവരും അതീവ സ്ന്നരുമൊേ മൊതൊപിതൊക്ളുകട 
പ്രീതി നിലനിര്തൊമൊേിരുന്നു (2) ദദവയതൊടും ക്ിസ്തു
വിയനൊടും വിശ്വസ്തതേുള്ളവനൊേി ജീവിക്ൊമൊേിരുന്നു. 
അവന് രണ്ൊമയതത് തിരകഞ്ടുതതിന് ദദവതിനു 
സ്യതൊത്ം!

യേശു എല്ൊവര്ക്ും യവണ്ി മരിച്ു. അതുക�ൊണ്് 
"ജീവിക്ുന്നവര് ഇനി തങ്ങള്ക്ൊേിട്ല് തങ്ങള്ക്ുയവ
ണ്ി മരിച്ുേിര്തവനൊേിട്ു തകന്ന ജീവിയക്ണ്തിനു 
തകന്ന അവന് എല്ൊവര്ക്ും യവണ്ി മരിച്ു” (2 ക�ൊരി. 
5:15; 1 പകത്ൊ. 4:2 മൊേി തൊരതമ്യം കചയ്ു�). യേശുവികന 
ശിരസ്സൊേി സ്വീ�രിച്വരൊേ നൊം “കര്ത്ാവായ രയശുക്രി
സ്തവിന്നത്ന്നെ ധേിച്ചുന്കാള്വിന്. രൊഹങ്ങള് ജനിക്കുൊറ് 
ജഡത്ിനായി ചിന്തികരുത് ” (യറൊമ. 13:14). യേശുവികന തങ്ങ
ളുകട ശരിസ്സൊേി സ്വീ�രിക്ു�േും അവകറെ ഇച്ഛകേ 
തങ്ങളുയടകതന്ന് യനരു�േും കചേ്തവര് അവകറെ ഇച്ഛ
േ്ക്ു വിരുദ്മൊേി യസ്വച്ഛകേ അഭ്യസിക്ു�േും ജഡ
തികറെ യമൊഹങ്ങള് അഥവൊ ആഗ്രഹങ്ങകള നിറയവറ്റു
�േും കചേ്തൊല് അവകരപെറ്റി നൊം എന്ു പറയേണ്ു? 
�ര്തൊവിയനൊട് വിശ്വസ്തരൊേിരിയക്ണ്വര് അപെകനേും 
അമ്കേേും, മ�കനേും മ�കളേും, സയഹൊദരകനേും 
സയഹൊദരികേേും �ര്തൊവിയനക്ൊളധി�ം സ്യനഹിച്ൊ
ല് അവകരപെറ്റി നൊം എന്ു പറയേണ്ു? യേശുവികറെ നൊ
മതികലന്ന് പരസ്യമൊേി പ്രസ്തൊവിച്ൊലും അങ്ങകനേു
ള്ളവര് അവന് യേൊഗ്യരൊേിതീരുയമൊ? തങ്ങളുകട സ്വന് 
വീട്ു�ൊര്ക്ു യവണ്ി പരിചിന്നം കചേ്തുക�ൊണ്് തങ്ങ
ളുകട പ്രതിഫലതിനൊേി �ര്തൊവിങ്യലക്് അവര് യനൊ
ക്ണയമൊ?

ചില ഉദൊഹരണങ്ങള് ക�ൊടുക്ൊം: ഒരുവന് തകറെ 
ജഡി� ബന്ധങ്ങളൊേ - തകറെ പിതൊവ്, പുത്ന് അകല്ങ്ി
ല് സയഹൊദരന് മുതലൊേവര് വിയശഷകപെട്തൊേ “�ര്തൊ
വിയനൊടുള്ള യനര്ച്കേ” (R 5794) അഥവൊ �ര്തൊവ് തകറെ 
ജനങ്ങള്ക്് നല്�ുന്നതൊേ പ്ര�ൊശിച്ുവരുന്ന സത്യകത, 
അഥവൊ തകറെ ജനങ്ങള്ക്് നൊേ�നൊേി �ര്തൊവ് നിേ
മിച് ഒരുവകന (സംഖ്യ. 16:3-11 തൊരതമ്യം കചയ്ു�) എതി
ര്ക്ുന്നുകവങ്ില് അവന് �ര്തൊവിനും സത്യതിനും 
എതിരൊണ്; എന്നിട്ും ഒരു എലേീഷ്യൊേില് അവകന മരൂപെനൊ
ക്ുന്നതിനു യവണ്ി യവൊട്ു കചേ്തൊല്, അത് �ുടുംബസ
മൊധൊനതിനു യവണ്ിയേൊ, അകല്ങ്ില് ഒരുവകറെ യചയതൊ
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വി�ൊരകത മുറിയവല്പിക്ൊതിരിക്ുവൊന് യവണ്ിയേൊ, 
അകല്ങ്ില് ഒരുവനില്നിന്നുള്ള ദവ�ൊരി� പ്രതി�രണം 
അഥവൊ ഉപദ്രവം തടേുന്നതിനു യവണ്ിയേൊ ഒകക്േൊ
വൊം. ശരിക്ു ജഡതില് വിതേ്ക്ുന്ന അങ്ങകനേുകള്ളൊ
രു പ്രവണതേ്ക്് ചിരിച്ുക�ൊണ്് �ര്തൊവ് ആനു�രൂല്യം 
കചയ്ുയമൊ? മതൊ. 10:37. എകന്നക്ൊളധി�ം അപെകനയേൊ 
അമ്കേയേൊ... മ�കനയേൊ മ�കളയേൊ പ്രിേകപെടുന്നവന് 
എനിക്ു യേൊഗ്യനല്”. ഒരുവന് തകറെ പ്ര�ടിതൊഭിപ്രൊേ
കത (vote) ക്ിസ്തുവികറെ മനസ്സിയനൊടിണങ്ങിേ രീതിേി
ലുള്ള മനഃസ്സൊക്ഷിേൊേി പ്ര�ടിപെിക്ുന്നില്ൊകേങ്ില് ആ 
അഭിപ്രൊേകത (vote) അവകറെ ജഡതികറെ അഭിലൊഷമൊ
േി �ണക്ൊക്ു�േും (ആഗസ്റ് 27 കല മന്നൊേുകട വിശ
ദീ�രണം ശ്രദ്ിക്ു�) അവന് ഈ �ൊര്യതില് �ര്തൊ
വിയനൊട് വിശ്വസ്തനകല്ന്ന് �ണക്ൊക്ു�േും കചയ്ുന്നു. 
അവന് തകറെ ശിരസ്സിയനൊട് പൊപം കചേ്തിരിക്ുന്നു. 
അങ്ങകനേുള്ളവന് മൊനസ്സൊന്രകപെടു�േും പൊപക്ഷമ
േ്ക്ൊേി ശ്രമിക്ു�േും യവണം.

�ുടുംബയതൊട് ബന്ധമുണ്ൊേിരിക്ു� എന്നത് വി
ലയേറിേതും ഉചിതവുമൊേ ഒരു �ൊര്യമൊണ്. എങ്ിലും 
അവര്കക്ൊരിക്ലും ഒന്നൊം സ്ഥൊനം ക�ൊടുക്രുത്. 
എല്ൊതിലും “ദദവം ഒന്നൊമനൊേിരിക്ു�” എന്നതൊേി
രിക്ണം നമ്ുകട ലക്ഷ്യം. പക്ഷപൊതിത്വം, വ്യക്തിതൊത്പ
ര്യം അകല്ങ്ില് ജഡീേ ഇച്ഛ�ള് എന്നിവയേക്ൊള് 
നൊം തത്വതൊല് ഉയതജിതരൊക്കപെടണം. അകല്ങ്ില് 
അവേൊല് നൊം ദദവയതൊടും അവകറെ സത്യതിലും 
നീതിേിലുമുള്ള തത്വയതൊടും ഉള്ള പരൂര്ണ്ണ ഭക്തിേില് 
നിന്നും തടേകപെടൊം.

ദദവന്ത്യുും ക്രിസ്തവിന്നയുും  
പേേെൊയി രനേഹിക്കുക

�ര്തൊവികറെ രൊജ്യതില് ഓഹരിക്ൊരനൊ�ുവൊന് 
യേൊഗ്യനൊേി എണ്ണകപെടു�േും അതിയലക്് ധൊരൊളമൊേി 
പ്രയവശനം ലഭിക്ു�േും കചേ്ത ഒരുവന് �ര്തൊവിയനൊ
ടും അവകറെ ഉയദേശ്യങ്ങയളൊടും പരൂര്ണ്ണമൊേും മുഴുവനൊ
േും അര്പെണ മയനൊഭൊവം ഉള്ളവരൊേിരിയക്ണം. അവര് 
ക്ിസ്തുകവന്ന തലകേ ഒഴിച്് ബൊക്ിേുള്ള എല്ൊ തല
�കളേും യഛദിക്ു� വഴിേൊേി, ആലങ്ൊരി�മൊേി ശിര
ച്യഛദം കചയ്കപെട്വരൊേിരിക്ു�േും യവണം. ആത്യന്ി
�മൊേി നിത്യജീവന് ലഭിക്ുന്ന മനുഷ്യവര്ഗം മുഴുവനും 
തീര്ച്േൊേും സമര്പെണം കചയ്ു�േും അതുവഴി ക്ിസ്തു
വിയലക്് അവരുകട ശിരസ്സ് എന്ന നിലേില് അടുതു കച
ല് ു�േും അവകന പരൂര്ണ്ണമൊേി അനുസരിയക്ണ്തൊേും 
വരും (എകഫ. 
1:10; സങ്ീ. 110:3; 
കേശ. 45:23; 
ഫിലി. 2:10,11; 
അകപെൊ. 3:23). 
എന്നൊല് പൊപ
മ ര ണ ങ്ങ ളു ക ട 
വൊഴ്ചേുകട ഈ 
�ൊലത് ദദവം 
അബ്രഹൊമികറെ 
സ ഹ സ്ൊ ബ്ദ 

പരൂര്വ്വ സമര്പെിത സന്തികേ (അവകറെ പുരൊതന വീരന്ൊര്, 
കചറിേൊട്ിന് �രൂട്ം, മഹൊപുരുഷൊരം, േുവവീരന്ൊര്, എപെി
ഫനി പൊളേ സമര്പെിതര്) പ്രയത്യ� ബഹുമതിക്ും അവ
�ൊശങ്ങള്ക്ും അനുഗ്രഹങ്ങള്ക്ും �രൂടൊകത വരുവൊനി
രിക്ുന്ന രൊജ്യതില് ഭരൂമിേികല സ�ല ജൊതി�കളേും 
അനുഗ്രഹിക്ുന്നതിനുള്ള പ്രവര്തനതികറെ പ്രയത്യ� 
അവ�ൊശങ്ങളും നല്�ുന്നു. ഇതരകമൊരു ഉേര്ച്േ്ക്് 
യേൊഗ്യരൊേി എണ്ണകപെടണകമങ്ില് ഈ തിരകഞ്ടുക്കപെ
ട്വകര പ്രയത്യ�ം വളര്തികേടുയക്ണ്തൊേും പരിയശൊ
ധിയക്ണ്തൊേും ഉണ്് (എബ്രൊ. 11:38; 2 കതസ്സ. 1:5,11). ഈ 
തിരകഞ്ടുക്കപെട്വര് �ര്തൊവികറെ �ണ്ണിന് പ്രസൊദപൊ
ത്ങ്ങളും എതിരൊളിേുകട ഒരു തന്തങ്ങളൊലും യപ്രരിതരൊ
�ൊകത �ര്തൊവിയനൊട് അടുതു നടക്ുന്നവരും ആേി
രിക്ും. ഇവര് ശിക്ഷണതികറെേും പരിയശൊധനേുകടേും 
ഇടുങ്ങിേ പൊതേില് �ര്തൊവികന പിന്കചല് ുന്നവരുമൊ
ണ് (കവളി. 3:4).

ഈ യേൊഗ്യതേും ഉറപെൊക്ലും ക്ിസ്തുവിലരൂകടേുള്ള 
ദദവ�ൃപേൊകണന്ന് നൊം മനസ്സിലൊക്ണം. രൊജ്യതികല
തുയവൊളം ദദവതികറെ ജനതികറെ ആഹൊരമൊേിരി
യക്ണ് സത്യകത തക്സമേത് നല്�ുവൊന് ദദവം 
തിരകഞ്ടുതിരിക്ുന്ന പൊത്ങ്ങളുകട രരൂപൊന്രീ�രണ
തികറെ യവലേൊണ്. അകത, സത്യതിനു യമല് �രൂടുതല് 
സത്യങ്ങകള �ര്തൊവ് അറിേിച്ിരിക്ുന്നു. സരൂത്തി
യന്ല് സരൂത്വും ചട്തിയന്ല് ചട്വും �രൂട്ുന്നു (കേശ. 
28:10,13). മഞ്ിനു മീകത രൊത്ി�ൊലങ്ങളികല മന്നൊേുകട 
വര്ഷം സത്യതികറെ പടിപടിേൊേുള്ള വി�ൊസകത �ൊ
ണിക്ുന്നു. സദൃ. 4:18. ഈ ചിന് നകമ് “പിന്കചല് ുവൊന് 
ഇനിേും അധി�ം ഉണ്്” എന്ന സ്യതൊത്ഗീതകത ഓര്മ്
കപെടുതുന്നു.

ക്ിസ്തീേ വളര്ച്േിലുള്ള മൊഹൊത്മ്യകത മനസ്സിലൊ
ക്ുന്നതിലുള്ള പരൊജേമൊണ് ക്ിസ്തീേ വളര്ച്േിലുള്ള 
മുഖ്യമൊേ തടസ്സങ്ങളില് ഒന്ന്. സ്രൂര്ണ്ണമൊേ സ്വേ പരി
ത്യൊഗവും ക്ിസ്തുവികറെ ശിരസ്ഥൊനതികറെ അംഗീ�ര
ണവും ദദവതിന് യേൊഗ്യരൊേും അവകറെ രൊജ്യതികറെ 
ബഹുമതി�ള്ക്് യേൊഗ്യരൊേും എണ്ണകപെയടണ്വര്ക്് 
ആവശ്യമൊണ് (മതൊ. 16:24; യേൊഹ. 10:4). ചില ഗുണ�ൊം
ക്ഷി�ളൊേ ക്ിസ്ത്യൊനി�ള് ഇങ്ങകന പറേുന്നത് യ�ട്ിട്ു
ണ്്: “എനിക്് എയറെതൊേ ഒരു മനസ്സുണ്്, എകറെ ചിന്�കള 
ഞൊന് പ്രവര്തിക്ുന്നു”. ഒരുവന് യേശുവികറെ ശിരസ്സിനു 
�ീഴില് “ഏത വിചാേന്ത്യുും ക്രിസ്തവിരനാടുള് അനസേണ
ത്ിനായി പേിടിച്ടകി” (2 ക�ൊരി. 10:5) “�ര്തൊവികറെ മനസ്സ്” 

(1 ക�ൊരി. 2:16) 
തകറെ മനസ്സൊേും 
അവകറെ ചിന്
�ള് ക്ിസ്തുവി
നൊല് നേിക്കപെ
ട്ും അതൊേത് 
മ റ്റു ള്ള വ രു ക ട 
നിേന്തണതില് 
നിന്നും സ്വതന്ത
മൊേിരിക്ുന്നവ
നും ആകണങ്ില് 
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അതിന് േൊകതൊരു �ുഴപെവും ഇല്. ഒരു േഥൊര്ത്ഥ ക്ി
സ്ത്യൊനി തനിക്ുയവണ്ി ചിന്ിക്ുന്നതിനൊേി മകറ്റൊരുവ
കന അനുവദിക്ു�േില്. തകറെ മതവിശ്വൊസകത നിര്മ്ി
ക്ുന്നതിയനൊ തൊന് എന്് വിശ്വസിക്ണം എന്ന് പറഞ്ു 
തയന്നൊട് പറഞ്ു തയരണ്തിയനൊ ആകരേും അനുവദിക്
േില്. ഓയരൊരുതന് തൊന്ൊകറെ മനസ്സില് ഉറച്ിരിക്കട് 
[പരൂര്ണ്ണ നിശ്ചേം പരൂണ്ിരിക്കട്]” (യറൊമ. 14:5).

നൊം നമ്ുകട ജീവിതകത ദദവതിനു സമര്പെിക്ു
ന്നതിനു മുന്പ് "നമ്മുന്ട ജഡരൊഹങ്ങളില് നടന്നു ജഡത്ി
നും െരനാവികാേങ്ങള്ക്കുും ഇഷ്ടൊയത ന്ചയ്തുംന്കാണ്് െറ്റുള്
വന്േരപ്ാന്െ പ്രകൃതിയാല് രകാപേത്ിന്റെ െകള് ആയിരുന്നു” 
(എകഫ. 2:3). എന്നൊല് നൊം നമ്ുകട സമര്പെണതില് 
ദദവതിനു നമ്ുകട ഹൃദേകത നല്�ി – മുഴു സ്യനഹ
യതേും ഭക്തിയേേും നല്�ി (സദൃ. 23:26). നമ്ുകട മനസ്സ് 
അവനു ക�ൊടുതിരിക്േൊല് നൊം എന്ു കചയ്ണകമന്ന് 
അവന് ആഗ്രഹിക്ുന്നുയവൊ അതിനുയവണ്ി നൊം നമ്ുകട 
ചിന്കേ നല്�ി, “ഉള്ും ന്കാണ്ടു ഞാന് ദദവത്ിന്റെ ന്യായ
പ്രൊണത്ില് േസിക്കുന്നു” (യറൊമ. 7:22). നമ്ുകട ഇച്ഛകേ 
നല്�ികക്ൊണ്് യസ്വച്ഛകേ മൊറ്റിവച്് പരൂര്ണ്ണമൊേും മു
ഴുവനൊേും എല്ൊ �ൊര്യങ്ങളിലും അവകറെ ഇച്ഛേൊല് 
നേിക്കപെയടണ്തിന് അവകേ തിരകഞ്ടുതിരിക്ുന്നു 
(എബ്രൊ. 10:36; 13:21; 1 യേൊഹ. 2:17; മര്കക്ൊ. 3:35). ശിരസ്സില്ൊ
കത യസ്വച്ഛേില്ൊത അവസ്ഥ കവറുകമൊരു വി�ൊരമൊ�ൊ
കത പുതിേ മനസ്സികനേും ഹൃദേകതേും ഇച്ഛകേേും 
സംബന്ധിച്ിടയതൊളം അത് േൊഥൊര്ത്ഥ്യമൊേിരിയക്ണം.

നൊം എയപെൊഴും ശിരസ്സികറെ ഇച്ഛ�കള തിരേു�േും 
അതികന കചേ്തുക�ൊണ്ും ക്ിസ്തുവിയനൊടുള്ള ബന്ധ
തികറെ മയനൊഭൊവതില് എതിയച്രണം. പുതിേ സൃഷ്ടി 
അഥവൊ പുതിേ മനസ്സ്, ഹൃദേം, ഇച്ഛ അതൊേത് “അ�
യമേുള്ള മനുഷ്യന്” മൊനുഷി� ശരീരതിനുള്ളിലിരുന്ന് 
പ്രവര്തിക്ു�േും ചിന്ിക്ു�േും കചയ്ുന്നതികറെ 
ഫലമൊേി ക്ിസ്തുവികറെ ഇച്ഛേുകട അപരൂര്ണ്ണമൊേ 
അറിവും അപരൂര്ണ്ണമൊേ സൊക്ഷൊത്ക്ൊരവും മൊത്യമ 
നമ്ില് ഉണ്ൊ�രൂ. എന്ുക�ൊകണ്ന്നൊല് മനുഷ്യശരീരം 
വീഴ്ചേൊല് അപരൂര്ണ്ണമൊേിരിക്ുന്നു. എന്നിരുന്നൊലും 
�ര്തൊവികറെ ഇഷ്ടം അറിേുന്നതില് അ�യമേുള്ള മനു
ഷ്യന് വിശ്വസ്തനൊേിരുന്നൊല്, വീഴ്ച ഭവിച് ജഡതികറെ 
�ുറവു�ള് അ�യമേുള്ള മനുഷ്യന് എതിരൊേി വരി�േില് 
(PT’67, p. 37).

1954 മുതല് ദദവം �രൂകടേിരുന്ന് പ്രവര്തിച്ു വരുന്ന
തൊേ പ്രമുഖ ഗണതിന് [എപെിഫനി പൊളേസമര്പെിതര്] 
പരിശുദ്ൊത്മൊവുണ്്. എന്ുക�ൊകണ്ന്നൊല് തങ്ങളുകട �ൊ
ലതികല േഥൊ�ൊല സത്യകത �ൊണുന്നത് സമര്പെിതരൊ
േവരുകട അവ�ൊശമൊണ് (PT’ 84, p. 23). േഥൊ�ൊല സത്യം 
സമര്പെിതരൊേ എല്ൊവര്ക്ുമുള്ളതൊകണന്ന് തിരുകവഴു
തു�ള് പഠിപെിക്ുന്നു (E-15, p. 652). ആലങ്ൊരി�മൊേ 
യഗൊത്ും േവവും – കചറിേൊട്ിന് �രൂട്വും മഹൊപുരുഷൊ
രവും – ഇയപെൊള് �ളപെുരേില് യശഖരിക്കപെട്ിരിക്ുന്നു
കവന്ന് അസന്നിഗ്ധമൊേ ന്യൊേവൊദയതൊകട നൊം വിശ്വസി
ക്ുന്നു. അതുയപൊകല ആലങ്ൊരി�മൊേ യചൊളം അകല്ങ്ില് 
ഒരു തരം ധൊന്യം മുഴുവനൊേും – പുരൊതനവീരന്ൊര് (E-12, 
p. 293) – സുവിയശഷ േുഗതിനു മുന്പൊേി ക�ൊയ്കപെ

ട്ിരുന്നു (ലരൂകക്ൊ. 16:16). വിശുദ് യദശത് ഉണ്ൊേിരുന്ന
തും അപെം ഉണ്ൊക്ുവൊന് ഉപയേൊഗിച്ിരുന്നതുമൊേ മറ്റ് 
ധൊന്യങ്ങളും വിതു�ളും ആേ അമര, പേര്, തിന (കേഹ. 
4:9) എന്നിവ േുവവീരന്ൊര്, എപെിഫനി പൊളേ സമര്പെിതര്, 
യശഷിക്ുന്ന �്വൊസി ഇല�്റ്റികറെ (Quasi -elect) അംഗങ്ങ
കളേും ചിത്ീ�രിക്ുവൊന് ഉപയേൊഗിക്ുന്നു. ഈ ഗണങ്ങ
ള് അബ്രഹൊമികറെ സഹസ്ൊബ്ദ പരൂര്വ്വ സന്തിേൊേി വി
ളകവടുക്കപെട്ുക�ൊണ്ിരിക്ുന്നു. അമര = േുവവീരന്ൊര്, 
കചറുപേര് = എപെിഫനി പൊളേ സമര്പെിതര്, തിന = �്വൊസി 
ഇല�്റ്റികല ബൊക്ിേുള്ളവര് (PT’ 79, p. 68; PT’ 61, p. 41).

വിശൊലമൊക്കപെട് സുവിയശഷ േുഗക�ൊേ്തികല 
നമ്ുകട ജീവിതയതൊട് യേൊജിക്ുന്നതൊേ പൊസ്റര് ആര്.
ജി. യജൊളിേുകട ചില അഭിപ്രൊേങ്ങകള നമുക്് ഇനി പരി
യശൊധിക്ൊം (ഉദ്രണി): ദദവതികറെ നൊമയധേ ജനങ്ങ
കള ഉള്കപെടുതി ലകവൊദി�്യ സഭകേക്ുറിച്് ബ്രദര് റസ്സല് 
എഴുതിേിട്ുണ്്. ഉദൊഹരണം “നൊം ഇയപെൊള് യഗൊത്ികറെ
േും �ളേുയടതുമൊേ വലിേ നൊമയധേ സുവിയശഷസഭ
േുകട അവസൊന ഘട്തില് അഥവൊ ലകവൊദി�്യ �ൊല
േളവിലൊണ് (കവളി. 3:14-22). അവളുകട ശീയതൊഷ്ണമൊേ 
അവസ്ഥേ്ക്ും അഹങ്ൊരതിനും ആത്മീേമൊേ ദൊരിദ്ര
തിനും അന്ധതേ്ക്ും നഗ്തക്ും ശൊസിക്കപെടു�േും 
അധി�ം തൊമസിക്ുന്നതിനു മുന്നയമ തകന്ന അവളുകട 
തിന്�കള യവഗം മറന്നു �ളവൊന് അവള്ക്് ബുദ്ിേുപ
യദശിച്ു ക�ൊടുക്ു�േും കചയ്ുന്നു (SITS vol. 4, p. 41). 
അവള് [ലകവൊദി�്യ സഭ] ഈ ഉപയദശതിന് എകന്ങ്ിലും 
ശ്രദ് ക�ൊടുക്ുയമൊ എന്നുള്ളതിന് തിരുകവഴുതു�ളില് 
േൊകതൊരു സരൂചനേുമില്. മറിച്്, അവള് ആശേക്ുഴപെതി
കറെ ബൊയബല് ആ�ുകമന്നും ഈ േുഗതികറെ അവസൊന 
ഭൊഗമൊേ മയഹൊപദ്രവതികറെ �ൊലതില് ഇയപെൊഴുള്ള േു
ഗതികറെ രൊഷ്ഷ്ടീേവും സൊ്തി�വുമൊേ വ്യവസ്ഥിതി
േില് മുങ്ങിതൊഴുകമന്നും പറേുന്നു” (R 2763, ഖണ്ി� 6).

ലകവൊദി�്യ �ൊലതികറെ അന്്യകതക്ുറിച്് ബ്രദര് 
യജൊണ്സണ് ഇങ്ങകന സരൂചിപെിക്ുന്നു “1874 മുതല് 1954 
വകരേുള്ള ക�ൊേ്തികറെ �ൊലമൊണ് ലകവൊദി�്യ �ൊലേ
ളവ് – ഇതില് ആദ്യകത 40 വര്ഷം – പറരൂസ്യൊ – ക�ൊ
േ്തിനു യവണ്ിേും രണ്ൊമകത 40 വര്ഷം – എപെിഫനി 
– വിളകവടുപെികറെ മറ്റ് പ്രക്ിേ�ള്ക്ുമൊേുള്ളതൊണ്” (E 
Vol. 6, p. 377; p. 383 കറെ മു�ള് ഭൊഗവും യനൊക്ു�). ദദവ
ജനകത സംബന്ധിച്ിടയതൊളം  “സുവിയശഷേുഗ �ൊല
ഘട്തികറെ അന്്യതികല പ്രയത്യ� �ൊലഘട്മൊേ” ലകവൊ
ദി�്യ �ൊലവും എപെിഫനിേും (E vol. 4, p. 65, ഖണ്ി� 2) 
ഏതൊണ്് ഒയര സമേം അവസൊനിക്ുകമന്ന് യതൊന്നുന്നു. 
1954 നും ചില വര്ഷങ്ങള്ക്ു മുന്പ് 1950 ഒയ്ൊബര് 22 
ല് കചറിേൊട്ിന് �രൂട്തികറെ അവസൊന അംഗകതേും 
രൊജ്യതിയലക്് �രൂട്ിയച്ര്തയപെൊള് ജഡീേ ക്ിസ്തു 
ശരീരതിയറെതൊേ സഭേുകട ലകവൊദി�്യൊ ഘട്ം അവ
സൊനിച്ു. എന്നൊല് ലകവൊദി�്യ സഭേുകട യമല്പെറഞ് 
ഭൊഗങ്ങള് അവികട അവസൊനിച്ില്. പരിമിതമൊേ അര്ത്ഥ
തില് ഇവകേ സംബന്ധിച്് 1954 ല് ആണ് ലകവൊദി�്യൊ 
�ൊലതികറെേും എപെിഫനി �ൊലഘട്തികറെേും അന്്യം. 
എന്ുക�ൊകണ്ന്നൊല്, േുവവീരന്ൊരുള്കപെകട സുവിയശഷ
േുഗതില് തിരകഞ്ടുക്കപെട്വര് മുഴുവനും, അവരുകട 
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അംഗത്വതില് പരൂര്ണ്ണരൊക്കപെടു�േും, ബൊസിലിേേു
കട ആദ്യകത പ്രവര്തനം ആരംഭിക്ു�േും കചയ്ുന്നത് 
ഇവികടേൊണ് (PT’ 94, pp. 41,42, 51-59 �ൊണു�).

എങ്ിലും പരിമിതമൊേ അര്ത്ഥതില് 1954 ല് അവ
സൊനിക്ുന്ന എപെിഫനി �ൊലേളവ് മറ്റ് അര്ത്ഥതില് 
1954 നും 1956 നും അപെുറം തുടരുന്നു (PT’54, pp. 51-54). 
അതുക�ൊണ്് ലകവൊദി�്യൊ സഭേുകട അവസൊനഘട്മൊേ 
എപെിഫനിേുകട അന്്യഭൊഗവും 1954 നും 1956 നും അപെുറം 
തുടര്ന്നുക�ൊണ്ിരിക്ുന്നു. മഹൊപുരുഷൊരവും (േഥൊര്ത്ഥ 
സഭേുകട ഒരു ഭൊഗം – E vol. 8, pp. 238,239) േുവവീരന്ൊരും 
1954 നും 1956 നും യശഷം അനിശ്ചിതമൊേ വര്ഷയതക്് 
ഇവികട ഉണ്ൊ�ും (E vol. 11, p. 493). അവര്ക്ൊേി ലകവൊ
ദി�്യൊ �ൊലഘട്ം 1954-1956 നും യശഷം അനിശ്ചിത �ൊല
യതക്് നീട്ിേിരിക്ുന്നു.

എപെിഫനി �ൊലഘട്ം നൊമയഥേ സഭേ്ക്ും യലൊ�
തിനും �ുഴപെ�ൊലമൊ�ുന്നതുക�ൊണ്് ലകവൊദി�്യൊ �ൊ
ലഘട്തികറെ അവസൊനഭൊഗവും ഇയതൊകടൊക്ുന്നതൊേി 
�ൊണകപെടുന്നു. ബ്രദര് യജൊണ്സണ് ഇങ്ങകന പറേുന്നു 
“ജനങ്ങകള വിടുവിച്ുക�ൊണ്് ദക്സ്തവ യലൊ�തിന് 
ലഭിച് ആദ്യകത വലിേ ശൊരീരി� ശിക്ഷേൊേ യലൊ�
േുദ്യതൊടു �രൂടി 1914 ല് ലകവൊദി�്യൊ �ൊലഘട്തികല 
എപെിഫനി ലക്ഷണങ്ങളും ഇയത തുടര്ന്നുവരുന്ന യ�ൊപ
നൊളികറെ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളും ആരംഭിച്ു. ലകവൊദി�്യേികല 
എപെിഫനി ഘട്തിന് അന്്യം ഭവിക്ൊകത ഇത് അവസൊ
നിക്ു�േില്” ( E vol. 6, p. 370; E vol. 11, p. 417 യനൊക്ു�). 
“ഈ �ൊഴ്ചപെൊടില് നിന്നുക�ൊണ്് ചിന്ിച്ൊല് ലകവൊദി
�്യൊ �ൊലേളവ് 1954നും 1956നും അപെുറം യപൊ�ുകമന്നത് 
വ്യക്തമൊണ്. അതുക�ൊണ്് എപെിഫനിേുകട അവസൊന 
ഘട്ം 1954-1956നും അപെുറം യപൊ�ുന്നത് തുടരും” (PT’54, 
pp. 51-52). ഉദ്രണിേുകട അവസൊനം).

പൊസ്റര് റസ്സലും പൊസ്റര് യജൊണ്സണും ലകവൊദി�്യൊ 
�ൊലഘട്തികല രണ്് നക്ഷത്ൊംഗങ്ങളൊകണന്നതിയനൊടു 
�രൂകട നൊമും ലകവൊദി�്യൊ �ൊലഘട്തിലൊണ് എന്നതിന് 
ധൊരൊളം കതളിവു�ള് ഉണ്്. പൊസ്റര് യജൊളി ഇവരുകട പ്ര
യത്യ� സഹൊേ�നൊേും കചറിേ അര്ത്ഥതിലൊകണന്നു 
വരി�ിലും നൊമും ലകവൊദി�്യൊ വിശുദ്ന്ൊര് തകന്നേൊകണ
ന്നതിനും കതളിവു�ളുണ്്. നമുക്് ഒയ്ൊബര് 17കല മന്നൊ 

വൊ�്യം പരിയശൊധിക്ൊം “തന്റെ തവലകള് ന്കാണ്് അവന് 
നിന്നെ െന്റയ്ക്കുും; അവന്റെ ചിറകിന് കകീഴില് നകീ ശേണും പ്രാ
പേിക്കുും” സങ്ീ. 91:4. േയഹൊവേുകട സ്യനഹതികറെ ചരൂടറി
േുവൊന് യവണ്ി അനുസരണമുള്ളവരും വിശ്വസ്തരുമൊേ 
തകറെ മക്കള അവന് തകറെ മൊര്വ്വിടതിയലക്ു യചര്ക്ു
ന്നു. ഇതിന് അവരുകട ഹൃദേതികറെ പ്രതി�രണം ഇതൊ
േിരിക്ും “ഞാന് നിന്റെ കൂടാേത്ില്” – നികറെ സംരക്ഷണ
േിന് �ീഴില് - “എരനെക്കുും വസിക്കുും; നിന്റെ ചിറകിന് െറവില് 
ഞാന് ശേണും പ്രാപേിക്കുും; നകീ എനിന്കാരു സരങ്തവും ശത്രുവി
ന്റെ രനന്േ ഉറപ്പുള് രഗാപുേവും ആയിേിക്കുന്നുവരല്ലാ”. “ദദവരെ 
നകീ എന്റെ രനര്ച്കന്ള രകട്ടു” – എകറെ സമര്പെണകത – 
“നിന്റെ നാെന്ത് ഭയന്പ്ടുനെവരുന്ട അവകാശും എനിക് തന്നു
െിേിക്കുന്നു” (സങ്ീ. 61:4,3,5). “ഞാരനാ നിന്റെ ബെന്ത്ക്കുറിച്് 
പോടുും; അതികാെത്് ഞാന് നിന്റെ ദയന്യക്കുറിച്് ര�ാഷിച്ാന
ന്ദിക്കുും. കഷ്ടകാെത്് നകീ എന്റെ രഗാപുേവും അഭയസ്ഥാനവും 
ആയിരുന്നു” (സങ്ീ. 59:16). ലകവൊദി�്യൊ വിശുദ്ന്ൊകരേൊണ് 
ഇവികട സരൂചിപെിക്ുന്നത്.

പുരൊതന വീരന്ൊര്ക്ും കചറിേൊട്ിന് �രൂട്തിനും 
മഹൊപുരുഷൊരതിനും േുവവീരന്ൊര്ക്ും യവണ്ിേുള്ള 
നല് യവല പരൂര്തീ�രിക്കപെട്ിരിക്ുന്നു എന്നു നൊം മന
സ്സിലൊക്ുന്നു. എന്നിരുന്നൊലും എപെിഫനി �രൂടൊരം പടു
തുേര്യതണ്തിന് ദദവകത യസവിയക്ണ്ത് എങ്ങ
കനകേന്ന നിര്യദേശങ്ങള് അവര്ക്് ആവശ്യമൊേതിനൊല് 
എപെിഫനി പൊളേ സമര്പെിതര്ക്ൊേും ഇതരകമൊരു നല് 
യവല നടയതണ്തൊേുണ്്. ആടു�ള്ക്ു യവണ്ിേുള്ള 
സ്വേ ത്യൊഗതികറെ ആത്മൊവിനൊലും തിരുകവഴുതു�കള 
കപൊരുതയതൊകട പഠിപെിക്ു�േും വിശദീ�രിക്ു�േും 
കചയ്ുന്നതിലരൂകട അവകര തൃപ്തികപെടുതുന്നതിനുള്ള 
�ഴിവിനൊലും കചറിേ ഇടേന്ൊര് ആകരന്നു മനസ്സിലൊക്ൊം. 
എപെിഫനി പൊളേ സമര്പെിതരുകട “പുതിയ ഹൃദയന്ത്യുും െന
സ്ിന്നയുും ഇച്ന്യയുും” അതൊേത് അവരുകട “അ�കമേുള്ള 
മനുഷ്യകന” ദദവം �രൂടുതല് ബഹുമതി�ള് നല്�ും. 
എന്ുക�ൊകണ്ന്നൊല് േഥൊസ്ഥൊപന വര്ഗങ്ങള്ക്ുണ്ൊ
�ുവൊനുള്ള കപൊതുവൊേ പരിയശൊധന�യളക്ൊള് വലിേ 
പരിയശൊധന�ളില് വിശ്വസ്തകരന്ന് തങ്ങകളതകന്ന 
അവര് കതളിേിക്ുന്നു. വീരന്ൊരുകട (പുരൊതന വീരന്ൊരും 
േുവവീരന്ൊരും) പ്രയത്യ� സഹൊേി�ളൊേിതീരുവൊന് 
അവര്ക്് അവ�ൊശം ലഭിക്ു�േും വിശുദ്ിേിന് കപരു
വഴിേില് യലൊ� മൊനവരൊശിയേൊടു �രൂകട വന്നിട്് അവികട 
അവര്ക്് വളകര സഹൊേങ്ങള് കചയ്ു�േും കചയ്ും.

വിശുദ്ിേിന് കപരുവഴിേികലതുന്ന തിരകഞ്ടുക്
കപെടൊതവകര സഹൊേിക്ുന്ന അബ്രഹൊമ്യ സന്തിേില് 
അഞ്ചൊമകത ഗണമൊേ എപെിഫനി പൊളേ സമര്പെിതര്, 
തിരകഞ്ടുപെിന് രക്ഷേുകട ഭൊഗമൊ�ുന്ന അഞ്ച് േഥൊ
സ്ഥൊപന പരൂര്വ്വ സമര്പെിത ഗണങ്ങളില് ഒന്നൊണ് – കച
റിേൊട്ിന് �രൂട്ം, പുരൊതനവീരന്ൊര്, മഹൊപുരുഷൊരം, േു
വവീരന്ൊര്, എപെിഫനി പൊളേ സമര്പെിതര് എന്നിവകേ 
േഥൊക്മം സീയേൊന്, യമൊറിേ, അക്, ബസീത, ഓയഫല് 
എന്നിവേൊല് അടേൊളകപെടുതിേിരിക്ുന്നു. ഈ അഞ്ച് 
ഗണങ്ങളും ക്ിസ്തുവികറെ സഹസ്ൊബ്ദ മൊദ്്യസ്ഥ വൊഴ്ച
േില് േഥൊസ്ഥൊപന വര്ഗതിന് ആഹൊരം ക�ൊടുക്ും. 
കേശ. 49:10 “അവര്ക്ു വിശക്ു�േില്, ദൊഹിക്േുമില്, 
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മരീചി�േും കവേിലും അവകര ബൊധിക്േില്; അവയരൊടു 
�രുണേുള്ളവര് അവകര വഴി നടതു�േും നീരുറവ�
ള്ക്രിക� അവകര ക�ൊണ്ുയപൊ�േും കചയ്ും”.

സ്ഥിേതയുള് ഒരു രപോോടെും
നമ്ുകട സമര്പെണ ജീവിതതില് പുതിേ ഹൃദേവും 

മനസ്സും ഇച്ഛേും ജഡീേ തൊത്പര്യങ്ങള്ക്് എതിരൊേി 
സ്ഥിരതേുള്ള യപൊരൊട്ം നടയതണ്തൊണ്. തുടക്ം 
മുതല് നൊം ഒരു �ൊര്യം ഓര്മ്ിയക്ണ്തൊണ്. നമ്ള് 
“പഴേ മനുഷ്യകന അവകറെ പ്രവര്തി�യളൊടു �രൂകട 
ഉരിഞ്ു�ളഞ്ു, തകന്ന സൃഷ്ടിച്വകറെ പ്രതിമ പ്ര�ൊരം 
പരിജ്ൊനതിനൊേി പുതുക്ം പ്രൊപിക്ുന്ന പുതിേ മനു
ഷ്യകന ധരിച്ിരിക്ുന്നുവയല്ൊ” (ക�ൊകലൊ. 3:9,10). എന്നൊല് 
നമുക്് വൊഗ്ദതം കചേ്തിരിക്ുന്നതൊേ അവ�ൊശം ലഭി
ക്ുന്നതുവകര ഭരൂമിേികല നമ്ുകട പ്രവൊസതില് “വിശ്വാ
സത്ിന്റെ നല്ല രപോര് ന്പോരുതകയുും” (1 തികമൊ. 6:12) നമ്ുകട 
“ശേകീേന്ത് ദണ്ിപ്ിച്് അടിെയാക്കുകയുും” (1 ക�ൊരി. 9:27) നിര
ന്രമൊേി ഓയരൊ ദിവസവും “മുമ്ിെന്ത് നടപ്പു സുംബന്ിച്് 
ചതിരൊഹങ്ങളാല് വഷളായിരപ്ാകുനെ പേഴയ െനഷ്യന്ന ഉരപേക്ി
ച്ചു നിങ്ങളുന്ട ഉള്ിന്െ ആത്ാവ സുംബന്ൊയി പുതകും പ്രാപേിച്ചു 
സത്യത്ിന്റെ ഫെൊയ നകീതിയിലും വിശുദ്ിയിലും ദദവാനരൂപേ
ൊയി സൃഷ്ടികന്പ്ടെ പുതെനഷ്യന്ന ധേിച്ചുന്കാള്വിന്” (എകഫ. 
4:22-24 – ഡേയ്ൊട്്). ആത്മൊവും ജഡവും തമ്ില് സ്ഥിര
മൊേി ദവരുദ്്യം നിലനില്ക്ുന്നു (ഗലൊ. 5:16,17). “ആത്മൊ
വിയനൊടു യപൊരൊടുന്ന ജഡയമൊഹങ്ങകള വിട്�ലണ”കമ
ങ്ില് തീര്ച്േൊേും നൊം “സരൂക്ഷ്മതയേൊകട നടയക്ണം” 
(എകഫ. 5:15; 1 പകത്ൊ. 2:11). “നിങ്ങളുന്ട അജ്ാതകാെത്തു 
ഉണ്ായിരുനെ രൊഹങ്ങന്ള ൊതൃകയാകാന്ത നിങ്ങന്ള വിളിച് 
വിശുദ്ന്ാര്ന്കാത്വണ്ും അനസേണമുള് െകളായി” നട
ക്ു� (1 പകത്ൊ. 1:14).

യേശുക്ിസ്തുവികറെ ഒരു േഥൊര്ത്ഥ ശിഷ്യനൊേിതീ
രു� എന്നത് വലിേ �ൊര്യമൊണ് എന്ന് ഇത് അര്ത്ഥമൊക്ു
ന്നു. ദദവതില് നിന്നും അന്ിമമൊേ “അനുയമൊദനം” ലഭി
ക്ുന്നതിനു മുന്പ് നകമ്യപെൊകല തകന്ന യേശുവും എല്ൊ 
രീതിേിലും (പൊപം ഒഴിക� – എബ്രൊ. 4:15) പരീക്ഷിക്കപെ
ടണമൊേിരുന്നു. യേശു പരിയശൊധന�ളുകട പൊരമ്യതിലൊ
േിരുന്നയപെൊള് അവകറെ ജഡതികല ആഗ്രഹങ്ങളിലരൂകട 
സൊതൊന് അവകന ശക്തമൊേി ആ�ര്ഷിച്ു (PT’65, pp. 
29,30). എന്നൊല് അവന് വ്യത്യസ്ഥമൊേ �ൊര്യങ്ങകള സം
സൊരിച്ുക�ൊണ്് സൊതൊകന ശൊസിക്ു�േും യനരിടു�
േും കചേ്തു. “നിന്റെ ദദവൊയ കര്ത്ാവിന്ന നെസ്കേിച്് 
അവന്ന ൊത്രന്െ ആോധികാവൂ എനെ് എഴതിയിേിക്കുന്നുവരല്ലാ” 

(മതൊ. 4:10) “അവന് ഇരിക്ുന്നതു യപൊകല നൊമും ഈ യലൊ
�തില് ഇരിക്ുന്നതിനൊലും” നൊമും ഇയത രീതിേില് പരീ
ക്ഷിക്കപെടും. ന്യൊേവിധി ദിവസതില് നമുക്് ദധര്യം 
ഉണ്ൊ�ണകമങ്ില് ഈ സ്യനഹം (1 യേൊഹ. 4:17) (നമുക്് 
ദദവയതൊടുള്ള പരൂര്ണ്ണഭക്തി) നമ്ില് തി�ഞ്ിരിക്
ണം (വളര്തണം, പരിയശൊധിക്കപെടണം, അംഗീ�രിക്
കപെടണം). “നാും എല്ലാവരുും ദദവത്ിന്റെ ന്യായാസനത്ിന 
മുമ്ാന്ക നില്രകണ്ി വരുും” (യറൊമ. 14:10). അവകറെ ശിഷ്യ
ന്ൊരില് ആകരൊകക്േൊണ് അവകറെ പരമൊധി�ൊരകത 
വിശ്വസ്തതയേൊകട സ്വീ�രിച്വരും സ്വീ�രിക്ൊതവരും 
എന്ന് പിതൊവികറെ പ്രതിനിധിേൊേി നിന്ന് ഈ സുവിയശഷ 
േുഗതികറെ അവസൊനതില് അവന് അന്ിമമൊേി വിധി 
�ല്പെിക്ുന്നു. അവര്ക്് തദേനുസരണമൊേ പ്രതിഫലവും 
ലഭിക്ും.

2 പകത്ൊ. 1:2 ല് നൊം ഇങ്ങകന വൊേിക്ുന്നു “നിങ്ങ
ള്ക്കു കൃപേയുും സൊധാനവും വര്ദ്ിക്കുൊറാകന്ടെ”. ദദവകത
ക്ുറിച്ും നമ്ുകട �ര്തൊവൊേ യേശുവികനക്ുറിച്ുമു
ള്ള അറിവിലരൂകട മൊത്കമ ഇത് സൊധിക്രൂ എന്ന് പറഞ്ു 
തന്നിട്ുണ്്. അതുയപൊകല 5-ൊം വൊ�്യതില് നമ്ുകട “വി
ശ്വാസരത്ാടു കൂരടെണ്” �ൊര്യങ്ങളിയലക്് നമ്ുകട ശ്രദ് ക�ൊ
ണ്ുവരകപെടുന്നു. ഈ വചനകത പരിയശൊധിക്ുയ്ൊള് 
നൊം �രൂട്ിയച്ര്ക്ു�േും ദദവം കപരുക്ു�േും (വര്ദ്ി
പെിക്ു�േും) കചയ്ുന്നു എന്ന് നമുക്് �ൊണുവൊന് സൊ
ധിക്ുന്നു. പതിയനൊട് പത് �രൂട്ിേൊല് ഇരുപത് �ിട്ും. 
പകക്ഷ പതിയനൊട് പത് കപരുക്ിേൊല് (ഗുണിച്ൊല്) 
നരൂറ് ലഭിക്ും. ആ ഇരുപതിയനൊട് പത് �രൂട്ിേൊല് മുപെത് 
ലഭിക്ുന്നു എന്നൊല് ആ നരൂറിയനൊട് പത് കപരുക്ിേൊ
ല് 1000 ലഭിക്ുന്നു. നൊം ദദവതിനു യവണ്ി �ുറച്ു 
മൊത്ം കചയ്ുന്നു എന്നൊല് അവന് നമുക്് വളകര അധി�ം 
കചേ്തു തരുന്നു. നൊം ഇവകേ നമ്ുകട സ്വഭൊവയതൊട് 
അല്പൊല്പമൊേി �രൂട്ുന്നു. അതിനൊേി നമ്ുകട മുഴുവന് 
�രുതലും ശ്രദ്േും ആവശ്യമൊേി വരുന്നു. ആത്മൊവികറെ 
�ൃപ�കള കപരുക്ുവൊന് നമുക്് സൊധിക്ുമൊേിരുന്നു
കവങ്ില് നമ്ില് പ്രത്യൊശ ഉണ്ൊ�ുമൊേിരുന്നില്. എന്നൊല് 
നൊം �രൂട്ു�േും ദദവം �ൃപ�കളേും അനുഗ്രഹങ്ങകള
േും വര്ദ്ിപെിക്ു�േും കചയ്ുന്നു. ഇതിനൊല് നൊം അവന് 
അധി�മൊേി ക�ൊടുക്ുന്നു, അധി�മൊേി �ടകപെട്ിരിക്ു
ന്നു. ഈ �ടതില് നിന്നും ഒഴിഞ്ിരിക്ൊന് നമുകക്ൊരി
ക്ലും സൊധിക്ു�േില്. മറിച്് എയന്നക്ും നൊം അവകറെ 
�ടതികറെ ആഴങ്ങകള മനസ്സിലൊക്ണം.

ആത്യമൊത്പെൊദനം ലഭിക്ൊതവരൊകണങ്ിലും തങ്ങ
ളുകട ജീവിതകത ദദവതിനൊേി സമര്പെിച്വര് സ്വേ
യതൊടും യലൊ�യതൊടുമുള്ള അവരുകട സ്വന് ഇച്ഛ�
കള മരിപെിക്ു�േും ദദവതികറെ ഇച്ഛകേ തങ്ങളുകട 
ഇച്ഛേൊേി സ്വീ�രിക്ു�േും കചേ്തിരിക്ുന്നു. എന്നൊല് 
ഇത് അവകര ജീവനിയലക്ും അമര്ത്യതേിയലക്ും നേി
ക്ുന്ന ഇടുങ്ങിേ പൊതേിയലക്് നടതുന്നില്. എന്നൊലും 
സ്വേത്യൊഗതികറെേും, യലൊ�തില് നിന്നും ജഡതി
ല് നിന്നും പിശൊചില് നിന്നുമുളള പ്രയലൊഭനതികറെേും 
എതിര്പെികറെേും അയതൊടു�രൂകട പരിയശൊധനേുകടേും 
ഉപദ്രവങ്ങളുകടേും പീഡനങ്ങളുകടേും നീതിക്ുയവണ്ി
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േുള്ള �ഷ്ടം സഹിക്ലികറെേും ഇടുങ്ങിേ പൊതേില്ക്രൂ
ടിേൊണ് അവകര നേിക്ുന്നത്. (യലൊ�തികറെ യപൊക്ിനു 
വിരുദ്മൊേി ഇവരുകട നടതകേ നൊം ചിലയപെൊള് ഇടു
ങ്ങിേ പൊത എന്നു പരൊമര്ശിക്ൊറുണ്്). എന്നിരുന്നൊലും 
അവര്ക്് ജീവകറെ പരിയശൊധനേല്. അവരുകട പൊപങ്ങ
ളൊല്, പ്രയത്യ�ിച്് ദദവതികറെ സത്യതികനതിരൊേ 
പൊപങ്ങളൊല് വരൊവുന്ന വിശ്വൊസതികറെേും അനുസ
രണതികറെേും പരിയശൊധനേിലൊണവര്. സഹസ്ൊബ്ദ 
ക്മീ�രണങ്ങളില് യപൊലും പരിഷ്ക്രിക്ൊന് പറ്റൊത 
തരതില് തങ്ങളുകട സ്വഭൊവകത ഇതരം പൊപങ്ങളൊല് 
നശിപെിച്വര് അയന�രുണ്് (E vol. 16, p. 175). 

നായം ഉത്സവയം ആചരിക്ക
LET US KEEP THE FEAST

''നമ്മുന്ട ന്പേസഹക്കുഞൊടുും അറുകന്പ്ടെിേിക്കുന്നു; ക്രിസ്ത തന്നെ.  
ആകയാല് നാും പേഴയപുളിൊവന്കാണ്ല്ല, തിന്യുും ദുഷ്ടതയുൊയ പുളിൊവ  

ന്കാണ്ടുെല്ല, സ്വച്തയുും സത്യവൊയ പുളിപ്ില്ലായ്െന്കാണ്ടു തന്നെ  
ഉത്സവും ആചേിക'' (1 ന്കാേി. 5:7,8).

ആത്മീേ േിസ്ൊയേലിയനൊടുള്ള ദിവ്യ�ൊരുണ്യതി
കറെ ആദ്യനടപടിേൊേിട്ൊണ് നമ്ുകട �ര്തൊ

വൊേ യേശു തകറെ ശിഷ്യന്ൊരുമൊേി അപെവീഞ്ു�യളൊ
ടു�രൂടി സൊദൃശ്യൊര്ത്ഥതില് കചേ്ത വിശുദ്�രൂട്ൊേ്മ. 
ഇത് േിസ്ൊയേല് ജൊതിയേൊടുള്ള ദിവ്യ�രുണേുകട 
ആദ്യനടപടിേൊേ കപസഹൊേുകട അനുഷ്ടൊനതിലരൂകട മു
ന്�ുറിച്ിരുന്നു. അകപെൊസ്തലന് നമ്ുകട പൊഠഭൊഗത് സരൂ
ചിപെിക്ുന്നതുയപൊകല േഹരൂദകപസഹ, വരുവൊനുള്ള നന്
�ളുകട, അതൊേത് േഥൊര്ത്ഥ കപസഹേുകട ഒരു മുന്�ുറി 
അകല്ങ്ില് നിഴലൊേിരുന്നു. ആ നിലേില് ക്ിസ്ത്യൊനി�
ളൊേ നൊം അത് കചയയ്ണ്തുമൊ�ുന്നു. നമ്ുകട അറിവി
നൊേുള്ള േഹരൂദനിഴലിയനൊട് മുഴുവനൊേും നൊം വിയധ
േരൊേവരകല്ങ്ിലും ക്ിസ്തുവും തകറെ സഭേുമൊേുള്ള 
ബന്ധകതക്ുറിച്ും തിരകഞ്ടുക്കപെട്വരുകട പ്രയത്യ� 
രക്ഷകേക്ുറിച്ും നമ്ുകട �ര്തൊവിനൊലും അവകറെ 
അകപെൊസ്തലന്ൊരൊലും നല്�കപെട്ിരിക്ുന്ന വ്യക്തമൊേ 
ദദവി� നിര്യദേശങ്ങള് നമുക്ുണ്്. അങ്ങകന നിഴലികല 
കപസഹൊേില് നൊം �ൊണുന്ന വിശദൊംശങ്ങള് അതികറെ 
കപൊരുള് കപസഹൊകേക്ുറിച്ു മനസ്സിലൊക്ുന്നതിന് നകമ് 
വളകരേധി�ം സഹൊേിക്ുന്നു. എല്ൊറ്റിലും ഉപരിേൊേി 
നൊം ആദ്യം ശ്രദ്ിയക്ണ് �ൊര്യം, കപസഹ യനരിട്് ബൊധ
�മൊ�ുന്നത് േിസ്ൊയേലികല ആദ്യജൊതന്ൊര്ക്ൊേിരുന്നു 
എന്നുള്ളതൊണ്. എങ്ിലും ഇത് പയരൊക്ഷമൊേി േിസ്ൊയേ
ലികല പിന്ജൊതന്ൊര്ക്ും ബൊധ�മൊേിരുന്നു. മിസ്േീ
മിനു യമല്വന്ന അവസൊനകത ബൊധ അവ അവരുകട 
എല്ൊ ആദ്യജൊതന്ൊര്ക്ും സംഭവിച് മരണം ആേിരുന്നു. 
എന്നൊല്, ആ രൊത്ിേില് സംഹൊരദരൂതന് േിസ്ൊയേലികല 
ആദ്യജൊതന്ൊകര ഒഴിഞ്് �ടന്നുയപൊവു�േും കപസഹ 
ആചരണം നടക്ു�േും കചേ്തു. മിസ്േീമികല പിന്ജൊത
ന്ൊര് അപ�ടതിലൊേിരുന്നില് എന്നതുയപൊകല േിസ്ൊയേ
ലികല പിന്ജൊതന്ൊരും അപ�ടതിലൊേിരുന്നില്. ഇവികട 

പറഞ് രണ്ൊമകത �രൂട്രൊേ േിസ്ൊയേലികറെ പിന്ജൊത
ന്ൊര് �ടന്നു യപൊ�കപെട്വരകല്ങ്ിലും ആദ്യജൊതന്ൊരുകട 
�ടന്നുയപൊക്ില് അവര് തീര്ച്േൊേും തൊത്പര്യമുള്ളവ
രൊേിരുന്നു. അത് ആദ്യജൊതന്ൊയരൊടുള്ള അവരുകട ബന്ധ
തില്നിന്നു മൊത്മല് പികന്നകേൊ �ര്തൊവികറെ ദിവ്യപ
രിപൊലനേില് ആ ആദ്യജൊതന്ൊര് നീസ്സൊന് മൊസം 15-ൊം 
തീേതി ജനങ്ങളുകട യനതൊക്ന്ൊരും വിടുവിപെു�ൊരുമൊേി
ട്് മിസ്േീമില് നിന്നും വിട്ുയപൊയരണ്ിേിരുന്നതിനൊലും 
�രൂടിേൊേിരുന്നു (സംഖ്യ. 8:17,18).

അതിനു പുറകമ, േിസ്ൊയേലികറെ ആ ആദ്യജൊതന്ൊകര 
പ്രതിനിധൊനം കചയ്ുന്നതിനൊേി ദദവീ� യമല്യനൊട്തി
ല് മുഴു യലവ്യ�ുലയതേും അവര്ക്ു പ�രമൊേി കവച്ു
മൊറു�േും അവര് ബലിേര്പെിക്ുന്ന പുയരൊഹിതന്ൊരും 
ഗുരുക്ന്ൊരൊേ യലവ്യരും എന്ന നിലേില് ആ ജൊതിേുകട 
ന്യൊേപ്രമൊണതികറെ ശുശ്രരൂഷ�ന്ൊരൊേി മൊറു�േും 
കചേ്തു. ഈ സുവിയശഷേുഗതികല തിരകഞ്ടുക്കപെട് 
സഭകേ ''സ്വര്ഗ്ഗത്ില് രപേന്േഴതന്പ്ടെ ആദ്യജാത സഭ'' എന്ന് 
വിളിച്ുക�ൊണ്് അകപെൊസ്തലനൊേ പൗകലൊസ് ഇതികറെ 
കപൊരുളികന സ്പഷ്ടമൊേിതകന്ന സരൂചിപെിച്ിരിക്ുന്നു. 
ഇവരൊണ് ''പുതിയനിയെ ഉടമ്ടിയുന്ട പ്രാപ്തോയ ശുശ്രൂഷകന്ാര്'' 
(എബ്രൊ. 12:23; 2 ക�ൊരി. 3:6 NKJV). ഈ ആദ്യജൊതന്ൊര് മൊത്
മൊണ് ഈ സുവിയശഷ േുഗതില് അകല്ങ്ില് ''രൊത്ിേില്'' 
ഓഹരിക്ൊരൊേിരിക്ുന്ന വിഭൊഗം. സത്യതികറെ പരിജ്ൊ
നം ലഭിച്യശഷം നൊം മനഃപരൂര്വ്വം പൊപം കചേ്തൊല് പൊപ
ങ്ങള്ക്ുയവണ്ി ഇനികേൊരു േൊഗവും യശഷിക്ൊകത ന്യൊ
േവിധിക്ൊേി ഭേങ്രമൊകേൊരു പ്രതീക്ഷേും എതിരി�കള 
ദഹിപെിക്ൊനുള്ള യക്ൊധൊഗ്ിേുയമേുള്ളു എന്ന് അകപെൊ
സ്തലന് പ്രസ്തൊവിച്ിരിക്ുന്നതുയപൊകല അവര് മൊത്മൊ
ണ് മരണശിക്ഷേുകട അപ�ടതിലൊേിരുന്നവര് (എബ്രൊ. 
10:26,27). എന്നിരുന്നൊലും, മുഴു മനുഷ്യവര്ഗവും ഈ ആദ്യ
ജൊതസഭേിലും അതികറെ വിജേ�രമൊേ �ടന്നുയപൊക്ി
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ലും അതികറെ നിത്യജീവകറെ ലഭ്യതേിലും നിശ്ചേമൊേും 
തൊത്പര്യകപെട്ിരുന്നു. എന്ുക�ൊകണ്ന്നൊല് അവരൊണ് 
ആത്മീേരൊേ തിരകഞ്ടുക്കപെട്വരും പുതിേനിേമ 
ഉട്ടിേില് മുഴു യലൊ�തികറെേും ഗുരുക്ന്ൊരും. ആ 
പുതിേനിേമ ഉട്ടി അല്പനൊള്ക്രൂടി മുദ്രേിടകപെട്ിരി
ക്ുന്നു. അതികല വ്യവസ്ഥ�ളനുസരിച്് ഭരൂമിേികല മുഴു 
�ുടുംബങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപെടുന്നു. പുതിേനിേമ ഉട
്ടിയേൊടു �രൂകട സത്യതികറെ പരിജ്ൊനതൊലും സഹ
സ്ൊബ്ദ രൊജ്യതികറെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊലും സ�ല മൊനുഷ 
വര്ഗവും ദദവയതൊട് നിരപെൊ�ു� എന്നുള്ള അനുഗ്ര
ഹം പ്രൊപിക്ും (േികര. 31:31-34). ആദ്യജൊതന്ൊകരക്ുറിച്് 
ഓര്ക്ുയ്ൊള് തകന്ന, കപസഹ �ുഞ്ൊടികനേും നൊം 
യവര്തിരിച്് മനസ്സിലൊക്ണം. അതികറെ രക്തപുണ്യതൊ
ലൊണ് ആദ്യജൊതന്ൊരുകട �ടന്നുയപൊക്് സൊധ്യമൊേത്. 
�ുഞ്ൊട് പ്രയത്യ�മൊേിതകന്ന നിഷ് �ളങ് സ്വഭൊവമുള്ള 
ഒരു മൃഗമൊണ്. സര്വ്വഥൊ പ്രതിയരൊധിക്ുന്നതിയനൊ അകല്
ങ്ില് കചറുതു നില്ക്ുന്നതിയനൊ തയ്ൊറൊവൊത ഒന്നൊണ് 
അത്. അതുക�ൊണ്ുതകന്ന ഇത് നമ്ുകട �ര്തൊവികന ചി
ത്ീ�രിക്ുന്നതിന് അകല്ങ്ില് നിഴലിക്ുന്നതിന് േുക്തമൊ
േിരിക്ുന്നു. അവന് കചറുതു നില്ക്ൊതവനും നമുക്ു
യവണ്ി ഭരൂമിേികല തകറെ തൊത്പര്യങ്ങളും അവ�ൊശങ്ങളും 
കമൊതമൊേും മടി�രൂടൊകതേും സമര്പെിച്വനുമൊേിരുന്നു 
അതൊേത് ആദ്യജൊതന്ൊര്ക്ുയവണ്ി. ആദ്യജൊതന്ൊരല്ൊ
തവര്ക്ും �രൂടി അവകറെ ബലി ആത്യന്ി�മൊേി ഫലപ്രൊ
പ്തി ഉണ്ൊക്ുകമന്നുള്ളത് വൊസ്തവമൊണ്. എന്നൊല് ഇത് 
വിയശഷിച്ും പ്രയത്യ�മൊേും ആദ്യജൊതന്ൊര്ക്ു യവണ്ി 
ആേിരുന്നു. ഈ സുവിയശഷേുഗതില് ദദവതികറെ 
ഇടകപടലു�ള് പ്രയത്യ�മൊേി ഈ ഗണയതൊട് മൊത്മൊേി
രുന്നു. ഈ ഒരു ഗണതിനു മൊത്ം ഈ േുഗതില് ഒരു 
�ൊര്യസ്ഥകന ലഭിക്ു�േും അങ്ങകന അവര് ദദവയതൊ
ട് നിരപെൊ�ു�േും കചേ്തു (1 യേൊഹ. 2:1,2).

പേിന്റ്റനൊള് രയശു തന്റെ അടുകല് വരുനെത  
രയാഹനൊന് കണ്ിട്ടു അവന് പേറഞെത:  
ഇതാ, രൊകത്ിന്റെ പോപേങ്ങള് ചുെക്കുനെ  

ദദവത്ിന്റെ കുഞൊടു! രയാഹ. 1:29

ഭൊവിേില് ദദവതികറെ എല്ൊ അനുഗ്രഹങ്ങളും 
പുതിേ നിേമ ഉട്ടിേിന് �ീഴില് അവിശ്വൊസി�ളിലും 
വന്നുയചരും. എന്നൊല് വിശ്വൊസി�ള് മൊത്ം വിശ്വൊസതൊ
ല് നീതീ�രിക്കപെടു�േും വിശ്വൊസ ഉട്ടിേുകട – അബ്ര
ഹൊമ്യ ഉട്ടിേുകട – അനുഗ്രഹങ്ങള് പ്രൊപിക്ു�േും 
കചയ്ും. “യലൊ�തികറെ പൊപം ചുമക്ുന്ന ദദവതികറെ 
�ുഞ്ൊടു” ആദ്യം ആദ്യജൊതന്ൊരുകട സഭകേ രക്ഷിക്ു�
േും അകല്ങ്ില് �ടന്നുയപൊ�ു�േും അതിനുയശഷം സഹ
സ്ൊബ്ദതില് അബ്രഹൊമ്യ സന്തി ആക്കപെടുന്ന എല്ൊ
വകരേും അനുഗ്രഹിക്ു�േും കചയ്ും. �ര്തൊവിയനൊടു 
�രൂടി സഭ അവകറെ ബലിേില് പങ്ുയചരുന്ന ചിത്ങ്ങള് �ൊ
ണുന്നുണ്്. എന്നൊല് ഈ കപസഹേുകട നിഴല് ഇതരതി
ലുള്ള ഒന്നല്. “രൊകത്ിന്റെ പോപേും ചുെക്കുനെ ദദവത്ിന്റെ 
കുഞൊട് ” എന്നതില് �ൊണുന്ന കപസഹ�ുഞ്ൊട് പ്രതിനി
ധീ�രിക്ുന്നത് നമ്ുകട �ര്തൊവൊേ യേശുക്ിസ്തുവി

കനേൊണ് (യേൊഹ. 
1:29). എങ്ിലും യലൊ
�തികറെ പൊപം 
ഇതുവകരേും മൊറ്റ
കപെട്ിട്ില്. നമ്ുകട 
�ര്തൊവ് ഇതു
വകരേും തകറെ 
പുണ്യം യലൊ�തി
നു നല്�ിേിട്ില്. 
എന്നൊല് വിശ്വൊസ
തികറെ ഭവനക്ൊ
ര്ക്ു മൊത്ം ഇത് 
�ണക്ിട്ു ക�ൊടു
തിരിക്ുന്നകതന്ന് 
കവളികപെടുതിേി
രിക്ുന്നു. മകറ്റൊരു 

ബലിേില് ശിരസും അവേവങ്ങളും എന്നവണ്ണം നമ്ുകട 
�ര്തൊവികനേും ഈ സഭയേേും സംേുക്തമൊേി ബലി
േര്പെിക്ുന്നതൊേി പ്രതിപൊദിച്ിരിക്ുന്നു. മൃഗതികറെ 
ശരീരം നിരവധി �ഷണങ്ങളൊേി മുറിച്് ശിരസികനൊപെം 
ബലിപീഠതില് വേ്ക്കപെടുന്നത് തലേൊ�ുന്ന യേശു
ക്ിസ്തുവികനേും ശരീരൊംഗങ്ങളൊ�ുന്ന സഭകേേും ദൃ
ഷ്ടൊന്മൊക്ുന്ന തരതിലൊണ് (പുറ. 29:15-18). എന്നൊല് 
കപസഹേുകട ബലിേികല വ്യവസ്ഥേില് ഇതരതില് 
�ക്ഷണങ്ങളൊക്ുവൊന് പൊടില്ൊേിരുന്നു. അത് മുഴുവ
നൊേി തിന്നു�േും കചയ്ണമൊേിരുന്നു – അതികറെ ഒരു 
അസ്ഥി യപൊലും ഒടിേുവൊന് പൊടില്ൊേിരുന്നു. ഇത് ചി
ത്ീ�രിക്ുന്നത്, ക്ിസ്തുവികനേും അവകറെ സഭകേേും 
അല്, മറിച്് ക്ിസ്തുവികറെ ബലിേില് അവകന തനിച്ൊണ് 
(പുറ. 12:46; യേൊഹ. 19:36). �ടന്നുയപൊക്് നടക്ുന്നത് രൊ
ത്ിേിലൊണ്, അല്ൊകത പ�ല് കവളിച്തില് അല് എന്നു
ള്ളത് ഓര്മ്േില് ഇരിക്ണം. അടുത രൊത്ിേില് [E. Vol, 
I p. 206] േിസ്ൊയേല്യര് മിസ്േീം യദശതു നിന്നു പുറതു 
�ടന്ന് അടിമത്വതില് നിന്നും സ്വൊതന്ത്യം പ്രൊപിക്ു�
േും കചേ്തു. എന്നൊല് കപസഹേുകട രൊത്ിേില് അവര് 
അടിമത്വതില് തകന്ന ആേിരുന്നു, വിടുവിപെിനൊേി �ൊ
തിരിക്ു�േൊേിരുന്നു. ആദ്യജൊതന്ൊകര മരണം �ടന്നു 
യപൊേതിനു യശഷം മൊത്മൊേിരുന്നു അവരുകട വിടുവിപെ് 
സൊധ്യമൊേത്. നിഴല്ചിത്തികല ആ രൊത്ി സരൂചിപെിക്ു
ന്നത് സുവിയശഷേുഗകതേൊണ്.
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“നിങ്ങളുന്ട ന്വളിച്ും െനഷ്യരുന്ട മുമ്ില് പ്രകാശികന്ടെ” 
എന്നു പറഞ്ുക�ൊണ്് ഇയത ആയലൊചന തകന്ന നമ്ുകട 
�ര്തൊവ് നല്�ുന്നു. “വിളക്കു കത്ിച്ചു പേറയിന് കകീഴല്ല തണ്ി
രന്െരത്ര ന്വക്കുനെത; അരപ്ാള് അത വകീടെിലള് എല്ലാവര്ക്കുും 
പ്രകാശിക്കുന്നു” എന്നു വീണ്ും അവന് പറേുന്നു (മതൊ. 
5:15,16). “പ്രവാചക വാക്യവും അധികും സ്ഥിേൊയിട്ടു നമുക്കുണ്്. 
രനേും ന്വളുക്കുകയുും നിങ്ങളുന്ട ഹൃദയങ്ങളില് ഉദയ നക്ത്രും 
ഉദിക്കുകയുും ന്ചയ്യുരവാളും ഇരുണ് സ്ഥെത്തു പ്രകാശിക്കുനെ 
വിളക്കുരപോന്െ അതിന്ന കരുതിന്കാണ്ാല് നനെ്” എന്നു 
പറഞ്ുക�ൊണ്് അകപെൊസ്തലനൊേ പകത്ൊസും ഈ 
ചിന്ൊശ�ലം തകന്ന പ്ര�ടിപെിക്ുന്നു. വീണ്ും പ്രവൊച
�ന് സഭകേക്ുറിച്് പറേുയ്ൊള് “നിന്റെ വചനും എന്റെ 
കാെിന ദകീപേവും എന്റെ പോതയ്ക്കു പ്രകാശവും ആകുന്നു” എന്നു 
പറഞ്ിരിക്ുന്നു (സങ്ീ. 119:105). അസംഖ്യം മറ്റ് തിരുകവ
ഴുതു�ളും പുതിേ സഹസ്ൊബ്ദ വ്യവസ്ഥൊ �ൊലതി
കന പ്രഭൊതമൊേി പരൊമര്ശിച്ിരിക്ുന്നു. അന്നൊളില് നീതി 
സരൂര്യന് ഉദിക്ു�േും അവകറെ �ിരണങ്ങള് സൗഖ്യം 
വരുതു�േും കചയ്ും എന്നും പറഞ്ിരിക്ുന്നു. അന
ന്രം അതിനൊല് അന്ധവിശ്വൊസമൊ�ുന്ന എല്ൊ മറവു
�കളേും അന്ധ�ൊരതികറെ പ്രവര്തി�കളേും നീക്ി 
�ളേു�േും കചയ്ും. ഈ ആലങ്ൊരി�തേുകട ഔചിത്യം 
വിയവ�ബുദ്ിേുള്ള എല്ൊ മനസ്സിനും കതളിവൊേിരിക്ും. 
തങ്ങളുകട പ്രത്യൊശേും മയനൊവി�ൊരവും ആ പ�ലിനു 
യവണ്ി ആേിരിക്േൊല് ആണ് ദദവതികറെ ജനങ്ങള് 
ആ പ�ലികറെ മക്ളൊേിരിക്ുന്നത്. അവര് പൊപതികറെ 
അന്ധ�ൊരതിയനൊ, രൊത്ിയക്ൊ ഉള്ളവരൊേിരിക്ു�േില് 
മറിച്്, ആ പ�ലികനേും നീതിേുകട ഭരണകതേും അവര് 
�ൊംക്ഷിക്ുന്നു. അതിനൊല് “നിന്റെ ോജ്യും വരേണന്െ; നിന്റെ 
ഇഷ്ടും സ്വര്ഗ്ഗത്ിന്െരപ്ാന്െ ഭൂെിയിലും ആരകണരെ” എന്നവര് 
പ്രൊര്ത്ഥിക്ുന്നു. തൊകനൊരു കവളിച്മൊേി യലൊ�തിയല
ക്ു വന്നു എന്നു പകതൊന്പത് നരൂറ്റൊണ്ു�ള്ക്ു മുന്പ് 
നമ്ുകട �ര്തൊവ് പറഞ്ു. എന്നൊല് ആ മനുഷ്യര് കവ
ളിച്യതക്ൊളധി�ം ഇരുളികന സ്യനഹിച്ു (യേൊഹ. 8:12; 
3:19-21). ഇതുവയരക്ും വളകരക്ുറച്ു യപര് മൊത്മൊണ് 
അവന് “യഥാര്ത്ഥ ന്വളിച്ൊന്ണനെ്” തിരിച്റിഞ്ിരിക്ുന്ന
ത്. എന്നൊല് ഒടുവിലൊേി അവന് യലൊ�തിയലക്ു വന്ന് 
“ഏത െനഷ്യന്നയുും പ്രകാശിപ്ിക്കുും” (യേൊഹ. 1:9). അവകറെ 
സഭകേ അവയനൊകടൊപെം പങ്ൊളി�ളൊവൊന് കവളിച്വൊ
ഹ�രൊേി വിളിച്ിരിക്ു�േൊ�ുന്നു. അവര് കവളിച്കത 
പ്ര�ൊശിപെിക്ുന്നതിന് അനുവദിച്് വിശ്വസ്തരൊ�ുന്നുകവ
ങ്ില് തൊമസിേൊകത തകന്ന അവര് നീതി സരൂര്യയനൊകടൊപെം 
പങ്ൊളി�ളൊേി യലൊ�കത അതികറെ �ിരണങ്ങളൊല് സു
ഖകപെടുതും. യഗൊത്ികറെേും �ള�ളുകടേും ഉപമേില് 
നമ്ുകട �ര്തൊവ് ഇതികനക്ുറിച്് ഊന്നിപെറഞ്ിരിക്ു
ന്നു. ഈ േുഗതികറെ അന്്യതില് അവന് യഗൊത്ികന 
�ളപെുരേില് യചര്ക്ുകമന്നും “അന്നു നകീതിൊന്ാര് തങ്ങളുന്ട 
പേിതാവിന്റെ ോജ്യത്ില് സൂേ്യന്നരപ്ാന്െ പ്രകാശിക്കുും” എന്നും 
അവന് പ്രസ്തൊവിക്ുന്നു (മതൊ. 13:43). ഹൊ �ഷ്ടം “രക
ള്പ്ാന് ന്ചവിയുള്വനും” ദദവി� നിര്ണ്ണേതികല അത്ഭു
തൊവഹമൊേ അനുശൊസനങ്ങകള ദ�കക്ൊള്ളു�േും കച
യ്ന്നവനും വളകര �ുറവൊ�ുന്നു!

മുഴോത്രിയിലും കടെളകാെിരന്ലള് േക്ും
ആ രൊത്ിേില് അവരുകട വീടു�ളുകട �ട്ളക്ൊലു

�ളിയന്ലും �ുറു്ടി�ളിയന്ലും �ുഞ്ൊടികറെ രക്തം 
തളിക്ണം എന്ന് േിസ്ൊയേലിയനൊട് നിര്യദേശിച്ിരുന്നു. 
വിശ്വൊസതിന് ഭവനതില് ഉള്കപെടുന്നവകരല്ൊവരും 
തകന്ന ക്ിസ്തുവികറെ വിലയേറിേ രക്തതില് വിശ്വൊസ
മുള്ളവരൊേിരിക്ണകമന്നും ഗണം ഏകതന്നു �ണക്ികല
ടുക്ൊകത “വിശ്വാസത്ാല് നകീതകീകേികന്പ്ടണും” എന്നും 
ഇത് സരൂചിപെിക്ുന്നു. വിശ്വസിക്ുന്നതിനൊല് അവര്  
വിശ്വൊസഭവനതികല അംഗങ്ങളൊേിതീരുന്നുകവങ്ിലും 
അവര് ആദ്യജൊതന്ൊരൊയണൊ അല്യേൊ എന്നത് ഇതിനൊ
ലല് തീരുമൊനിക്കപെടുന്നത്. വിശ്വൊസഭവനതികല ഏറ്റം 
പ്രൊമുഖ്യമുള്ള ഈ സ്ഥൊനം േഥൊര്ത്ഥ കതരകഞ്ടുപെുഗ
ണമൊേ വിശുദ്ന്ൊരൊേ രൊജപുയരൊഹിത�ുലതിനുള്ള
തൊണ്. - അത് സ്വൊഭൊവി� വര്ഷങ്ങളൊല് പ്രൊപിക്ുന്ന 
വളര്ച്േല് ആത്മീേ പരിപുഷ്ടിേില് നിന്ന് �രഗതമൊ�ു
ന്നതൊണ്. അവര് അവരുകട വീകണ്ടുപെു�ൊരകറെ സ്വഭൊവ
യതൊട് അനുരരൂപരൊ�ു� എന്നതില് സമുന്നതരൊ�ു�വഴി 
പുയരൊഹിതന്ൊരും മരൂപെന്ൊരും ആേിതീരുന്നു. ഈ സ്വഭൊ
വരരൂപവത്ക്രണം അവരുകട വിശ്വൊസകതേും അനുസ
രണകതേും �രൂടി സരൂചിപെിക്ുന്നു. ഈ വസ്തുതേൊണ് 
തിരുകവഴുതു�ളുകട പഠിപെിക്ല് എന്ന് അത് ശക്തമൊേി 
ഉറപെിച്ു പറേൊന് ഞങ്ങള്ക്് സൊധിക്ു�േില്. യേശു 
ജീവിക്ു�േും മരിക്ു�േും കചേ്തു എന്ന് യ�വലമൊേി 
വിശ്വസിയക്ണ്വരല് നൊം. “നകീതിൊനായി നകീതിന്കടെവര്ക്കു 
രവണ്ി” േൊഗമരണം മരിച്ു എന്നു പ്രയത്യ�ിച്ു വിശ്വസി
യക്ണ്വരൊണു നൊം. അവകറെ വിലയേറിേ രക്തതൊല് 
സ്ൊദിച്ുതന്ന വീകണ്ടുപെ് നൊം സ്വീ�രിച്് അവ�ൊശം 
പറേുന്നവരുമൊേിരിക്ണം. ദദവ�ുഞ്ൊടികറെ വില
യേറിേ രക്തകതക്ുറിച്ുള്ള പരസ്യമൊേ ഏറ്റുപറച്ിലി
കനേൊണ് നിഴലില് �ട്ിളക്ൊല് രണ്ിയന്ലുമുള്ള രക്തം 
തളിക്ല് ക�ൊണ്് അര്ത്ഥമൊക്ുന്നത്. അവകറെ മരണവും 
അതികറെ ഗുണഫലങ്ങളും നമുക്ുയവണ്ിേിട്ൊേിരുന്നു 
എന്നുള്ളതു വ്യക്തമൊണ്. രൊത്ിേില് േിസ്ൊയേല്യര് വീടു 
വിട്് കവളിേില് യപൊ�രുകതന്ന് �ല്പനേുണ്ൊേിരുന്നു
കവന്ന് ഓര്യക്ണ്തൊണ്. എന്ുക�ൊകണ്ന്നൊല് മിസ്േീ
മ്യകര സംഹരിക്ൊന് �ര്തൊവ് �ടന്നുയപൊ�ുയ്ൊള് 
�ുറു്ടി�ളിയന്ലും �ട്ിളക്ൊല് രണ്ിയന്ലും രക്തം �ൊ
ണുയ്ൊള് സംഹൊരദരൂതന് അവകര കതൊടുവൊന് അവരുകട 
വീടിന�തു �ടക്ൊതിരിയക്ണ്തിനൊേിരുന്നു ഇത് (പുറ. 
12:7; 1-3). ആ രൊത്ിേില് വൊതിലിയന്ല് രക്തം തളിച് വീട്ി
ന�തുനിന്ന് പുറതു �ടക്രുകതന്നുള്ള നിയരൊധനൊജ് 
പ്രയത്യ�മൊേി ബൊധ�മൊേിരുന്നത് ആദ്യജൊതന്ൊര്ക്ൊേി
രുന്നു. കപൊരുളില് ആദ്യജൊതവര്ഗതില് കപട് ആകരങ്ി
ലും രക്തതിന് �ീഴില് നിന്നും പുറതുയപൊ�ുന്നുകവങ്ി
ല്, അതൊേത് ഏകതങ്ിലും അര്ത്ഥതില് യേശുവികറെ 
രക്തപുണ്യകത നിരസിക്ു�യേൊ അകല്ങ്ില് അതികറെ 
ഫലസിദ്ികേ തള്ളിക്ളേു�കേൊ കചേ്തൊല് അതികറെ 
ശിക്ഷ മരണമൊേിരിക്ും – രണ്ൊം മരണം – ആശേറ്റ 
വിനൊശം (എബ്രൊ. 6:4-6; 10:26-31).

വിശ്വൊസഭവനകത �ുഞ്ൊടികറെ രക്തതൊല് അടേൊ
ളകപെടുതുയ്ൊള് അത് ആ ഭവനതികല ആദ്യജൊതന്ൊ
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ര്ക്ൊേി മൊത്മുള്ളതൊേിരുന്നില്; എകന്ന്നൊല് �ുഞ്ൊടി
കന ഭക്ഷിയക്ണ്ത് ആദ്യജൊതന്ൊര് മൊത്മൊേിരുന്നില്, ആ 
ഭവനതികല എല്ൊവരും തകന്ന �ുഞ്ൊടികന ഭക്ഷിയക്
ണ്ിേിരുന്നു. അതുക�ൊണ്് നമ്ുകട �ര്തൊവ് പറഞ്
ത്, “എന്റെ ൊുംസും സാക്ാല് ഭക്ണും” ആകണന്നൊണ്. തു
ടര്ന്നും “സ്വര്ഗ്ഗത്ില് നിന്നു ഇറങ്ങിവനെ അപ്ും ഇതാകുന്നു... 
ഈ അപ്ും തിന്നുനെവന് എരനെക്കുും ജകീവിക്കുും” (യേൊഹ. 6:55,58) 
എന്നും അവന് പറഞ്ു. മകറ്റൊരു തരതില് പറഞ്ൊല് 
യേശു ഒരു യേൊഗ്യമൊേ ബലിേൊേി മരിക്ണം എന്നുള്ള
ത് മൊത്മൊേിരുന്നില് ആവശ്യം, അയതൊകടൊപെം അവകറെ 
ബലിേുകട ഫലതൊല് സ�ലരും രക്ഷിക്കപെടണകമ
ന്നുള്ളതും �രൂകട ആവശ്യമൊേിരുന്നു – അവകറെ ബലി 
പുണ്യം സ�ലര്ക്ും അനുഗുണമൊക്കപെടണമൊേിരുന്നു. 
എന്ൊണ് അവന് ബലിേൊേി കവച്ുക�ൊടുതത്? നമുക്ു
യവണ്ി എന്ൊണവന് പ�രമൊേി സമര്പെിച്ത്? അവന് 
തകറെ മനുഷ്യത്വവും അതികറെ അവ�ൊശങ്ങളും തൊത്പര്യ
ങ്ങളുമൊണ് ബലി കചേ്തത് എന്നൊണ് ഞങ്ങളുകട ഉതരം. 
അവന് ഇവകേ നമുക്ൊേി ബലി കചേ്തു – മൊനുഷി� 
അവ�ൊശങ്ങളും ആനു�രൂല്യങ്ങളും തകന്ന. അവകനൊരു 
പരൂര്ണ്ണ മനുഷ്യനൊേി, വിശുദ്നൊേി, നിര്യദേൊഷിേൊേി, 
നിഷ്�ളങ്നൊേി, പൊപി�ളില് നിന്നു യവര്കപട്വനൊേി, 
പരൂര്ണ്ണനൊേ ആദൊം അനുസരണയക്ടിനൊല് നഷ്ടകപെടു
തിേ മുഴു അവ�ൊശങ്ങളും ആനു�രൂല്യങ്ങളും ദ�വശം 
വച്ിരുന്നു. ഈ മനുഷ്യനൊേ ക്ിസ്തുയേശു തകന്നതകന്ന 
ഒരു ബലിേൊേി ക�ൊടുക്ു�േും ആദൊമികന വീകണ്ടു
ക്ു�േും കചേ്തു. അകല്ങ്ില് പിതൊവൊേ ആദൊം നഷ്ട
കപെടുതിേ മനുഷ്യത്വവും മൊനുഷി�ൊവ�ൊശങ്ങളും 
തിരിക� വൊങ്ങി. അവന് സ�ലവും സമര്പെിച്യപെൊല് ഈ 
വിലേൊണ് നല്�ിേത്, “നകീതിന്കടെവര്ക്കു രവണ്ി നകീതിൊനായി 
െേിച്രപ്ാള്” ക�ൊടുതത്. �ുഞ്ൊടികന വിശ്വൊസ ഭവനം 
ഭക്ഷിക്ുന്നത് ചിത്കപെടുതുന്നത് അകല്ങ്ില് നിഴലിക്ു
ന്നത് �ൊണിക്ുന്നത്, ആദൊമികറെ അനുസരണയക്ടിനു 
യവണ്ി യേശു പ്രൊേശ്ചിതമൊേി ക�ൊടുതതും അവകറെ 
മരണതൊല് വീകണ്ടുതതുമൊേ ഭൗമീ� അവ�ൊശങ്ങ
കളേും തൊത്പര്യങ്ങകളേുമൊണ്. മകറ്റൊരു തരതില് പറ
ഞ്ൊല് പൊപതില് നിന്നും നകമ് നീതിക്് അനുഗുണമൊ
ക്ിതീര്ക്ുന്നതികനേൊണ് ഇത് സരൂചിപെിക്ുന്നത്. നൊം 
വിശ്വൊസതൊല് ഭക്ഷിക്ുന്നു, അങ്ങകന നൊം “വിശ്വൊസ
തൊല് നീതീ�രിക്കപെടുന്നു” എന്ന് പറേൊം. ആദൊമികറെ 
അയേൊഗ്യതേൊല് നമുക്് ദദവപ്രീതി നിരൊ�രിക്കപെടു
ന്നു. അതിനു തുല്യമൊേി വിശ്വൊസതൊല് ക്ിസ്തുവികറെ 
ബലിേുകട പുണ്യതിലരൂകട ദദവപ്രീതി നമ്ില് പരൂര്ണ്ണമൊ
േി പുനഃസ്ഥൊപിക്കപെട്തൊേി എണ്ണുന്നു. ഈ �ൊര്യങ്ങകള 
വിലമതിക്ുന്നതും ഇവകേ നമ്ുയടതൊക്ിതീര്ക്ുന്നതു
മൊണ് (അനുഗുണമൊക്ിതീര്ക്ുന്നതുമൊണ്) �ുഞ്ൊടി
കന ഭക്ഷിക്ു� എന്നതുക�ൊണ്് അര്ത്ഥമൊക്ുന്നത്. നൊം 
അധി�മൊേി ഭക്ഷിക്ുന്നുകവങ്ില്, നമ്ുകട കപസഹ �ു
ഞ്ൊടികറെ പുണ്യതൊല് ശിക്ഷേില് നിന്നുള്ള സ്വൊതന്ത്യ
കപെടുതലും ദിവ്യപ്രീതിേിയലക്ുള്ള പുനഃസ്ഥൊപനവും 
അതിലുള്ള സംതൃപ്തിേും അധി�മൊേി നമുക്ുണ്ൊവു�
േും കചയ്ും.

വിശ്വൊസ ഭവനതികല ഈ ആദ്യജൊതന്ൊര് മയനൊബ

ലമുള്ളവരും ദുര്ഘടങ്ങകള യനരിടൊന് തക് സ്വഭൊവദൃ
ഡതേുള്ളവരും ഉന്നത നിലവൊരം പുലര്തുന്നവരും 
സ്വഭൊവതില് �രൂടുതലൊേി �ുഞ്ൊടിനിണങ്ങിേ സ്വഭൊവ
മുള്ളവരുമൊേിരിക്ും. ഇതിനും പുറയമ, വിശപെികറെ മരൂര്ച് 
�രൂട്ുന്നതിനു യവണ്ി ദ�പെു ചീര�ളും നല്�കപെട്ിരുന്നു. 
ആദ്യജൊതന്ൊര്ക്ുണ്ൊ�ുന്ന ദ�യപെറിേ പരിയശൊധന�
കളേും അനുഭവങ്ങകളേും �രൂകട ഈ ചീര അര്ത്ഥമൊക്ു
ന്നു. ഇവ നമ്ുകട അപരൂര്ണ്ണത�കള അധി�മധി�മൊേി 
നമുക്് തുറന്നു �ൊണിക്ു�േും നമ്ുകട �ര്തൊവികറെ 
പുണ്യം നമ്ുകട �ളങ്ങ്ങകള പരൂര്ണ്ണമൊേും മറേ്ക്ുന്നതൊ
�േൊല് അതിയനൊടുള്ള വിലമതിപെ് വര്ദ്ിപെിക്ുന്നതിനും 
സഹൊേിക്ുന്നു. �രൂടൊകത അതു നമ്ുകട എല്ൊ ആഗ്രഹ
ങ്ങകളേും സംതൃപ്തികപെടുതു�േും അങ്ങകന നകമ് 
നമ്ുകട സ്വര്ഗീേ പിതൊവിന് പരൂര്ണ്ണമൊേും സ്വീ�ൊര്യയേൊ
ഗ്യരൊക്ിതീര്ക്ു�േും കചയ്ുന്നു.

ദിവ്യ�ല്പന പ്ര�ൊരം പതിനൊറ് നരൂറ്റൊണ്ു�ളില് അധി
�മൊേി ഓയരൊ വര്ഷവും േഹരൂദന്ൊര് കപസഹ ആച
രിച്ു – ദിവ്യ�ല്പന എന്നത് �ുഞ്ൊടികറെ ബലിേിയലൊ 
�ട്ളക്ൊലിയന്ല് രക്തം തളിച്തിനു യശഷം അയത രൊ
ത്ിേില് തകന്ന അത് ഭക്ഷിക്ുന്നയതൊ മൊത്മൊേിരുന്നില്. 
അയതൊടു�രൂടി അയത തുടര്ന്നു വരുന്ന ഏഴ് ദിവസങ്ങള് 
ഉത്വമൊേി ആചരിച്ിരുന്നു എന്നുള്ളതും അതില്കപടു
ന്നു. കപസഹൊ �ുഞ്ൊടികറെ പുണ്യതികറെ – അതികറെ 
ബലിേും അതികന ഭക്ഷിക്ുന്നതും – അടിസ്ഥൊനതില് 
ദദവവുമൊേുള്ള ബന്ധതികറെ അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രീതി�
ളും സയന്ൊഷങ്ങളും ആഹ്ൊദങ്ങളും �രൂടിേൊണ് കപസഹ 
ഉത്വം എന്നതുക�ൊണ്് അര്ത്ഥമൊക്ുന്നത്. അവര് 
കചേ്തത് എകന്ന്നുള്ളതികറെ അര്ത്ഥം ഇതുവകരക്ും 
േഹരൂദന്ൊര്ക്് മനസ്സിലൊേിട്ില്. അതികറെ വിശദീ�രണം 
ദദവതികറെ തക്�ൊലം വരുയ്ൊള് നല്�കപെയടണ്തൊ
േിരുന്നു. നമ്ുകട �ര്തൊവ് ഒറ്റികക്ൊടുക്കപെട് ആ രൊത്ി
േില് ആ തക്�ൊലം വന്നു – ഒന്നൊം മൊസം പതിനൊലൊം 
തീേതി രൊത്ിേില് തകന്ന. നിഴലികല കപസഹ �ുഞ്ൊ
ടികന ക�ൊല് ുന്ന അയത രൊത്ിതകന്ന. പന്തണ്് അകപെൊ
സ്തലന്ൊയരേും ഗുരു തകറെ അടുക്ല് �രൂട്ി വരുതി. 
അവയരൊടു പറഞ്ത് “ഞാന് കഷ്ടും അനഭവിക്കുും മുന്മ് ഈ 
ന്പേസഹ നിങ്ങരളാടു കൂന്ട കഴിപ്ാന് വാഞ്േരയാന്ട ആഗ്രഹിച്ചു” 
(ലരൂകക്ൊ. 22:15). എന്നിട്് അവര് �ുഞ്ൊടികറെ തീേില്ചു
ട് മൊംസയതൊകടേുള്ള അവരുകട സൊധൊരണ കപസഹ 
അതൊഴം �ഴിക്ു�േും അതിനു യശഷം നമുക്് പരിചി
തമൊേ വൊക്ൊേ “കര്ത്ാവിന്റെ അത്ാഴും” – നിഴലികല 
കപസഹേുകട ഒരു പുതിേ പ്രതിരരൂപം – നമ്ുകട �ര്തൊ
വ് അവര്ക്് �ൊണിച്ുക�ൊടുത പ്ര�ൊരം �ഴിക്േും 
കചേ്തു. നമ്ുകട �ര്തൊവ് അവകറെ അനുേൊേി�ള്ക്് 
േഹരൂദ ആചൊരതികറെ സ്ഥൊനത് അവര്ക്് പരിചേകപെടു
തികക്ൊടുതത്, േഹരൂദ ആചൊരതികറെ അയത സ്മരണ 
ഉണര്തുന്നതും എന്നൊല് അതിയനക്ൊള് ഉന്നതവുമൊേ 
ഒന്നൊേിരുന്നു. മൊത്വുമല് അത് സരൂചിപെിക്ുന്നതുയപൊകല 
വസ്തുത�കള �രൂടുതല് വ്യക്തമൊേി മനസ്സിലൊക്ുന്നതി
നും അതിനൊല് സൊധിക്ുമൊേിരുന്നു. �ുഞ്ൊടിനു പ�രം 
അവികട ഉപയേൊഗിച്ത് പുളിപെില്ൊത അപെമൊേിരുന്നു. 
അത് സരൂചിപെിക്ുന്നത് നമ്ുകട �ര്തൊവികറെ ശരീരകത
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േൊണ്. ഇത് അവന് തകറെ അകപെൊസ്തലന്ൊര്ക്് നല്�ി
േത് "ഇത് നിങ്ങള്ക്കു രവണ്ി നല്കുനെ എന്റെ ശേകീേും; എന്റെ 
ഓര്മ്മകായി ഇത ന്ചയവിന്” എന്നു പറഞ്ുക�ൊണ്ൊണ് 
(ലരൂകക്ൊ. 22:19). ആ പുളിപെില്ൊത അപെം ഭക്ഷിക്ുന്നതു
ക�ൊണ്് അര്ത്ഥമൊക്ുന്നത് ക്ിസ്തുവികറെ ബലി പുണ്യ
കത അവര് അനുഗുണമൊക്ുന്നതൊണ് – അവരുകട വിശ്വൊ
സതൊലുള്ള നീതീ�രണം.

പേിന്നെ അവന് അപ്ും എടുത്തു വാഴ്ത്ി നറുകി 
അവര്ക്കു ന്കാടുത്തു: ഇത നിങ്ങള്ക്കു രവണ്ി 
നല്കുനെ എന്റെ ശേകീേും; എന്റെ ഓര്മ്മയ്കായി 
ഇത ന്ചയ്വിന് എന്നു പേറഞ്ഞു. അവ്വണ്ും തന്നെ 
അത്ാഴും കഴിഞെ രശഷും അവന് പോനപോത്രവും 
ന്കാടുത്തു: ഈ പോനപോത്രും നിങ്ങള്ക്കു രവണ്ി 
ന്ചാേിയുനെ എന്റെ േക്ത്ിന്െ പുതിയനിയെും 
ആകുന്നു. ലൂന്കാ. 22:19,20

നമ്ുകട �ര്തൊവികറെ സ്യനഹനിര്ഭരമൊേ ബലികേ
ക്ുറിച്ുള്ള ഈ ഓര്മ്േുകട ഭൊഗമൊേി അടുതതൊേി 
പരിചേകപെടുതിേത് “മുന്ിരിവള്ളിേുകട അനുഭവകത
ക്ുറിച്ൊണ്”. ഇത് തകറെ രക്തകത സരൂചിപെിക്ുന്നുകവന്ന് 
അവന് സ്പഷ്ടമൊക്ുന്നു – “ഇത അരനകരുന്ട പോപേങ്ങളുന്ട 
രൊചനത്ിനായി ന്ചാേിയുനെ പുതിയ നിയെത്ിനള് എന്റെ 
േക്ും” (മതൊ. 26:26, NKJV). യലൊ�തികറെ പൊപങ്ങള്ക്ു 
പ�രമൊേി മറുവില ആവശ്യമൊകണന്നുള്ളതിന് എകന്ൊരു 
ഓര്മ്കപെടുതലൊണിത്. നുറുക്ിേ അപെം ഈ പൊഠതി
കറെ ഒരു ഭൊഗം ഉപയദശിക്ുന്നു. “പൊനപൊത്ം” അതികറെ 
അവയശഷിക്ുന്ന ഭൊഗവും ഉപയദശിക്ുന്നു. ദദവതിങ്
യലക്ു തിരിക� വരൊന് നമുക്് അവകറെ പരിയപൊഷണവും 
ശക്തിേും സഹൊേവും മൊത്ം യപൊരൊ അയതൊകടൊപെം ആ 
വിലയേറിേ രക്തവും ആവശ്യമൊണ് – നീതിേുകട ശിക്ഷൊ
വിധിേില് നിന്ന് നകമ് വിയമൊചിപെിക്ുന്നതിനുള്ള നമ്ുകട 
�ര്തൊവികറെ ജീവനൊ�ുന്ന യമൊചനവില. �ര്തൊവികറെ 
ശിക്ഷ്യന്ൊര് വിശ്വൊസതൊല് ഈ “അപ്ത്ിലും” “പോനപോത്ര
ത്ിലും” അംശി�ളൊേി (സ്വന്മൊക്ി) തീരണം അകല്ങ്ില് 
അവര് അവയനൊടു�രൂടി ഒന്നൊേിരിക്ുന്നില്. നമുക്ു യവണ്ി 
മരണപര്യന്ം പ�ര്ന്ന നമ്ുകട രക്ഷ�കറെ ജീവനൊണ്, 
അതൊേത് അവകറെ മനുഷ്യജീവന്, അസ്തിത്വം, അവകറെ 
ആത്മൊവ് എന്നിവേൊണ് മുന്ിരിവള്ളിേുകട അനുഭവം 
എന്നതുക�ൊണ്് ഒന്നൊമത് അര്ത്ഥമൊക്ുന്നത്. അതികന 
നൊം അനുഗുണമൊക്ുന്നത് പ്രധൊനമൊേും ചിത്കപെടു
തുന്നയതൊ, നമ്ുകട �ര്തൊവ് ഇവകേ ബലികചയ്ു� 
വഴിേൊേി ഉണ്ൊേ േഥൊസ്ഥൊപന അവ�ൊശങ്ങകള നൊം 
സ്വീ�രിക്ുന്നതും ആ ആനു�രൂല്യങ്ങകള ഉറപെൊക്ുന്നതുമൊ
ണ് – നീതീ�രണം. അതിലുപരിേൊേി, ഈ സ്മൊര�തി
കറെ ആഴയമറിേ മകറ്റൊരു അര്ത്ഥം �രൂടി അകപെൊസ്തലന് 
ഇവികട �ൊണിച്ുതരുന്നു. അതൊേത് അവകേ തിന്നു�േും 
�ുടിക്ു�േും കചേ്തവര് നമ്ുകട രക്ഷ�കറെ പുണ്യതി
ല് പങ്ൊളി�ളൊവു�േും അതുവഴി അവകര അവകറെ “ശരീ
രതികറെ” അംഗങ്ങളൊേി ഗണിക്ു�േും കചേ്തു. അന
ന്രം അതു നുറുക്കപെട്യപെൊള് അവകറെ ശുശ്രരൂഷക്ൊേി 
അവര് തങ്ങളുകട ജീവകന അവകറെ ആജ്ൊനുസരണം 

ബലിേൊക്ു�േും അതുവഴി അവകറെ ബലിേില് അവര് 
പങ്ുള്ളവരൊേി എണ്ണകപെടു�േും കചേ്തു. അകപെൊസ്തല
കറെ വൊക്ു�ള് ഇപ്ര�ൊരമൊണ് : “നാും അനഗ്രഹിക്കുനെ അന
ഗ്രഹപോത്രും ക്രിസ്തവിന്റെ േക്ത്ിന്റെ കൂടൊയ്െ [ന്പോതവായ 
ഐക്യും] അല്ലരയാ? നാും നറുക്കുനെ അപ്ും ക്രിസ്തവിന്റെ ശേകീ
േത്ിന്റെ കൂടൊയ്െയല്ലരയാ? അപ്ും ഒനൊകന്കാണ്് പേെോയ 
നാും ഒരു ശേകീേും ആകുന്നു; നാും എല്ലാവരുും ആ ഒരേ അപ്ത്ില് 
[ക്രിസ്തവില്] അുംശികള് ആകുന്നുവരല്ലാ” (1 ക�ൊരി. 10:16,17). 
തുടര്ന്നു വരുന്ന സരൂചിതൊര്ത്ഥം, ഏതുവിധമൊേൊലും 
ക്ിസ്തു ശരീരതികറെ അംഗങ്ങള് ജഡതിലിരിക്ുയ്ൊ
ള് അവര്ക്ു മൊത്ം ബൊധ�മൊ�ുന്ന �ൊര്യമൊണ്. മഹൊപു
രുഷൊരതിയനൊ ആത്യമൊത്പൊദനം പ്രൊപിക്ൊതവര്യക്ൊ 
ഇത് ബൊധ�മൊവു�േില്. �രൂടുതല് വിശദൊംശങ്ങള്ക്ൊേി 
ദേവൊേി E 4, p. 409 യനൊക്ു�.

�ര്തൊവികറെ അതൊഴം യേൊഗ്യമൊേി ആചരിക്ുന്ന
തിനുയവണ്ി ഒരുക്കപെടുന്നതിന് ധൊരൊളം പ്രധൊനകപെട് 
�ൊര്യങ്ങള് അയതൊട് ബന്ധകപെട്തൊേിട്ുണ്്. (1) സ്വേപ
രിയശൊധന (2) വിശുദ്ീ�രണം (3) ആത്മനിറവ് എന്നിവ 
അവേില് ചിലതൊണ്. േിസ്ൊയേല്യര് തങ്ങളുകട ഭവന
തില് പുളിപെ് തിരഞ്ു നീക്ുന്നതികറെ കപൊരുളൊണ് 
നമ്ുകട സ്വേപരിയശൊധന. അത് നൊം വിശ്വസ്തതയേൊകട 
നിര്വ്വഹിക്ുന്നുകവങ്ില് നമ്ുകട ഹൃദേങ്ങളിലും മന
സ്സു�ളിലുമുള്ള പൊപങ്ങള്, കതറ്റു�ള്, സ്വൊര്ത്ഥത, യലൊ�
മേത്വം, പ്രയത്യ�മൊേി മുറുക� പറ്റുന്ന പൊപങ്ങള് എന്നു 
തുടങ്ങി പ്രതിരരൂപൊത്മ� പുളിപെു�കള നമുക്് �കണ്തൊ
ന് സൊധിക്ും. തിരുകവഴുതില് ഉടനീളം പുളിപെ് എന്ന 
വൊക്ുക�ൊണ്് അര്ത്ഥമൊക്ുന്നത് വിശുദ്ി എന്നതികറെ 
യനര്വിപരീതമൊേ അശുദ്ികേേൊണ്. അതുക�ൊണ്ുത
കന്ന നമ്ുകട ഈ യവദഭൊഗതും പഴേ പുളിപെു�ളൊേ ദു
ഷ്ടതേും �ൊപട്യവും പ�േും അഹങ്ൊരവും എല്ൊം പരി
പരൂര്ണ്ണമൊേി പുറന്ള്ളിക്ളേണം എന്ന് അകപെൊസ്തലന് 
ബുദ്്യുപയദശം തരുന്നു. അവകേ പുറന്ള്ളു�േും ദദ
വതികറെ ആത്മൊവിനൊല് അവകേ നമുക്് നശിപെിക്ു�
േും കചയ്ൊം (യറൊമ. 8:12,13; 1 ക�ൊരി. 5:7,8). യേൊഗ്യമൊേ 
ഒരു സ്മൊരയ�ൊത്വതിനുള്ള നമ്ുകട തയ്ൊകറടുപെികറെ 
രണ്ൊമകത �ൊര്യമൊണിത്. ഇതരകമൊരു യേൊഗ്യമൊേ 
സ്മൊരയ�ൊത്വതിനുള്ള തയ്ൊകറടുപെികറെ മരൂന്നൊമകത 
�ൊര്യം ആത്മ-നിറവൊണ്. നമ്ുകട ഹൃദേങ്ങളും മനസ്സു
�ളും �ര്തൊവികറെ ആത്മൊവിനൊല് നിറേുന്നതൊണ
ത്. പ്രയത്യ�ിച്് വിശ്വൊസതികറെേും ദധര്യതികറെേും 
ആത്മനിേന്തണതികറെേും ക്ഷമേുകടേും ഭക്തിേുകട
േും സയഹൊദരപ്രീതിേുകടേും സ്യനഹപ്രയചൊദിതമൊേ 
പ്രവര്തനങ്ങളുകടേും ആത്മൊവിനൊല് നിറേണം. പ്രിേ 
സയഹൊദരന്ൊയര, നമ്ുകട ഹൃദേങ്ങളും മനസ്സു�ളും ഈ 
�ൊര്യങ്ങള്ക�ൊണ്് നമുക്് നിറക്ൊം. നമ്ില് പ്രയത്യ�ം 
പ്രയത്യ�മൊേും അധി�മധി�മൊേും പ്രവര്തിക്ൊന് ഇവ
േ്ക്് അനുമതി ക�ൊടുക്ൊം. നമ്ില് സ�ല നല് വൊക്ും 
പ്രവര്തിേും പുഷ്ടികപെടുന്നതിന് നമ്ുകട ഹൃദേങ്ങകള
േും മനസ്സു�കളേും നിറക്ുവൊന് യവണ്ി പ്രയത്യ�മൊേും 
ഒന്നിച്ും പ്രവര്തിക്ുന്നതിന് ഇവകേ നമുക്് അനുവ
ദിക്ൊം. അങ്ങകന കചേ്തൊല് �ര്തൊവികറെ പരിജ്ൊന
തില് ഫലം �ൊേ്ക്ൊതവയരൊ ഫലപ്രൊപ്തിേില്ൊതവ
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യരൊ ആ�ൊതിരിപെൊന് ഇവ നകമ് തയ്ൊറൊക്ും. �രൂടൊകത 
ഇവ തമ്ില് ഉണ്ൊേി വര്ദ്ിക്ുന്നുകവങ്ില്, ഇവ നകമ് 
സ്വച്ഛതേും സത്യവുമൊ�ുന്ന പുളിപെില്ൊത അപെയതൊ
ടു�രൂടി സരൂചിതൊര്ത്ഥമൊേ ഉത്വം ആചരിക്ുന്നതിനു 
പ്രൊപ്തരൊക്ും. മൊത്മല് അയതൊകടൊപെം സ്വച്ഛതേും 
സത്യവുമൊേ പുളിപെില്ൊത അപെതികറെ ഉത്വമൊേ 
സ്മൊര�ൊചരണം ക�ൊണ്് നൊം അര്ത്ഥമൊക്ുന്ന നമ്ുകട 
നീതീ�രണവും സമര്പെണവും വിശ്വസ്തതയേൊകട പരി
ചേിച്ു ജീവിക്ുന്നതിനു അതു നകമ് പ്രൊപ്തരൊക്േും 
കചയ്ും. പ്രിേമുള്ളവയര, സ്മൊര�തികറെ ഒരുക്കതക്ു
റിച്് ഇനിേും മനസ്സിലൊയക്ണ്തിന് പറരൂസ്യൊ വൊല്യം 6, pp 
457-484 കല പുതിേ സൃഷ്ടിേുകട കപസഹ എന്ന അദ്്യൊ
േം വൊേിക്ുവൊന് ഞങ്ങള് അഭിപ്രൊേകപെടുന്നു.

വര്ഷാന്ത്യത്ിന്െ സ്വയപേേിരശാധന
ഒരു പേഠന സഹായന്െനെവണ്ും  

PT 1920 ന്െ രെഖനത്ിന്റെ പുനഃപ്രസിദ്കീകേണും.
ഓയരൊ സൊ്തി� വര്ഷതികറെേും അന്്യതില് 

സരൂഷ്മതേുള്ള വ്യൊപൊരി�ള് തങ്ങളുകട വ്യൊപൊര സൊമഗ്രി
�ളുകട �ണകക്ടുക്ു�േും ആ വര്ഷതില് തങ്ങളുകട 
വ്യൊപൊരം എന്ുമൊത്ം ഉണ്ൊേിരുന്നുകവന്നു യനൊക്ു�
േും അവരുകട ഭൊവി വര്ഷകത വ്യൊപൊരതിനു എകന്ൊ
കക് വൊങ്ങി വേ്ക്ണകമന്നുള്ള ചില പൊഠങ്ങള് പഠിക്ു
�േും കചയ്ുന്നു. അങ്ങകന ഒരു �ണകക്ടുക്ൊതപക്ഷം 
തങ്ങളുകട ഭൊവിേികല വ്യൊപൊരതിന് എപ്ര�ൊരമുള്ള ഉചി
തമൊേ ഒരു പദ്തിേൊണ് യവണ്കതന്ന് അവര്ക്് മനസ്സി
ലൊക്ൊന് സൊധിക്ു�േില് അകല്ങ്ില് യപൊേവര്ഷകത 
വ്യൊപൊരം എന്ൊേിരുന്നുകവന്ന് പഠിക്ുവൊനും സൊധി
ക്ു�േില്. ആത്മീേ സൊധനങ്ങള് ദ��ൊര്യം കചയ്ുന്ന 
ദദവമക്ളൊ�ുന്ന നമുക്് പഠിക്ൊനുള്ള ഒരു പൊഠം ഇതി
ലുണ്് (ലരൂകക്ൊ. 19:13,16-26). നൊം നമ്ുകട ആത്മീേ സൊധ
നങ്ങളുകട �ണകക്ടുക്ുന്നികല്ങ്ില് �ഴിഞ് വര്ഷകത 
ലൊഭം അകല്ങ്ില് നഷ്ടം എന്ൊകണന്ന് നമുക്റിേുവൊന് 
സൊധിക്ു�േില്. മൊത്വുമല് ഒഴിവൊക്ി �ളയേണ്കത
കന്ന്നും വിപുലമൊയക്ണ്കതകന്ന്നും നമുക്റിേുവൊനും 
സൊധിക്ു�േില്. അതരകമൊരു അനിവൊര്യമൊേ �ണകക്
ടുപെൊണ് സ്വേപരിയശൊധന.

അതുക�ൊണ്് തിരുകവഴുതിനനുസരണമൊേി മനസ്സി
ലുറപെിക്കപെട് ഒരു പ്രമൊണമൊേി ആത്മീേ പരിശീലന
മൊേിതകന്ന സ്വേപരിയശൊധനകേ നൊം ശീലിക്ണം. 
പഴേനിേമവും പുതിേനിേമവും അതിയലക്ു നകമ് 
ബുദ്്യുപയദശിക്ുന്നു (2 ക�ൊരി. 13:5; 1 ക�ൊരി. 11:27; ഗലൊ. 
6:3,4; സങ്ീ. 119:59; വിലൊ. 3:40; ഹഗൊ. 1:7). ഈ സ്വേപരി
യശൊധന നന്കേ യപ്രൊത്ൊഹിപെിക്ുന്നതിനും നഷ്ടങ്ങകള 
നി�തുന്നതിനും നമ്ിലുള്ള തിന്കേ പുറന്ള്ളുന്നതിനു
മൊേി നൊം തകന്ന നമ്ുകട സ്വഭൊവങ്ങകളേും ചിന്�കള
േും ലക്ഷ്യങ്ങകളേും വൊക്ു�കളേും പ്രവര്തി�കളേും 
യനട്ങ്ങകളേും നഷ്ടങ്ങകളേും വീഴ്ച�കളേും പരിയശൊ
ധിക്ുന്നതികനേൊണ് അര്ത്ഥമൊക്ുന്നത്. സ്വേപരിയശൊ
ധന എന്നതികറെ അര്ത്ഥം ആ വൊക്ികറെ ഭൊവതിലും 
സരൂചനേിലും തകന്ന നമുക്് �ൊണുവൊന് �ഴിേും. ഒരു 
വസ്തുവികന പരിയശൊധിക്ു� എന്നതുക�ൊണ്് അര്ത്ഥ
മൊക്ുന്നത് അതികന നിരീക്ഷിക്ു�, അതികനക്ുറിച്് 

പഠിക്ു�, വിശ�ലനം കചയ്ു� എകന്നൊകക്േൊണ്. ഒരു 
ദവദ്യന് യരൊഗികേേും ഒരു അഭിഭൊഷ�ന് ഒരു സൊക്ഷി
കേേും ഒരു ഭൗമശൊസ്ത്ജ്ന് ഭരൂമിേികല അടുക്ു�കള
േും ഒരു ഖനി ഗയവഷ�ന് ധൊതുക്കളേും ഒരു രസതന്ത
ജ്ന് പദൊര്ത്ഥങ്ങകളേും പരിയശൊധിക്ുയ്ൊഴും അവര് 
അതികനക്ുറിച്് പഠിക്ു�േും അവകേ നിരീക്ഷിക്ു�
േും അവകേക്ുറിച്് വിശ�ലനം കചയ്ു�േും കചയ്ുന്നു. 
സ്വേ പരിയശൊധനേില് ഒരുവന് പഠനവും നിരീക്ഷണവും 
വിശ�ലനവും കചയയ്ണ് പഠനവസ്തു അവകറെ വ്യക്തിത്വ
കതക്ുറിച്ൊണ് [സ്വേകതക്ുറിച്ൊണ്]. എന്നു മൊത്മല് 
സ്വേപരിയശൊധന ഒരു ആത്മീേ പരിശീലനം ആേിരിക്ു
യ്ൊള് തകന്നേും അത് തീര്ച്േൊേും ആത്മീേ വീക്ഷ
ണയ�ൊണിലരൂകടേുള്ള ഒരു ആത്മീേ നിരീക്ഷണവുമൊേി
രിക്ണം. ആത്മീേ വീക്ഷണയ�ൊണില് �രൂടി ആത്മീേ 
ഫലങ്ങള്ക്ു യവണ്ിേുള്ള ഒരുവകറെ സ്വഭൊവം, ചിന്�ള്, 
ലക്ഷ്യങ്ങള്, വൊക്ു�ള്, പ്രവര്തി�ള്, യനട്ങ്ങള്, നഷ്ട
ങ്ങള്, വീഴ്ച�ള് തുടങ്ങിേവകേക്ുറിച്ുള്ള നിരീക്ഷണ 
പഠനവും ഇതില് ഉള്കക്ൊള്ളുന്നു.

ഒരു ആത്മീേ പരിശീലനകമ
ന്ന നിലേില് സ്വേ പരിയശൊധന 
പല �ൊരണങ്ങള് ക�ൊണ്ും 
അ ത ്യന് ൊ യ പ ക്ഷ ി ത മ ൊ ണ് . 
ഇതികറെ അഭൊവതൊല് നമുക്് 
നമ്ുകട സ്വഭൊവങ്ങള്, ചിന്
�ള്, ലക്ഷ്യങ്ങള്, വൊക്ു�ള്, 

പ്രവര്തി�ള്, യനട്ങ്ങള്, നഷ്ടങ്ങള്, വീഴ്ച�ള് എന്നിവ
കേ മനസ്സിലൊക്ൊന് സൊധിക്ൊകതവരും. അതുമൊത്വുമല് 
ഇവേുകട യനര്ക്് നമുക്് ഉചിതമൊേും ബുദ്ിപരൂര്വ്വമൊ
േും പ്രവര്തിക്ൊന് �ഴിേൊകതേും വരും. സ്വേപരിയശൊ
ധനേുകട അഭൊവതൊല് നമുക്ുതകന്ന നമ്ുകട �ൊര്യങ്ങള് 
ശരിേൊേ രീതിേില് ദ��ൊര്യം കചയ്ു� അസൊദ്്യമൊേി
രിക്ുയ്ൊല് ഭര്തൊക്ന്ൊരും ഭൊര്യമൊരും, രക്ഷ�ര്തൊ
ക്ളും �ുട്ി�ളും, സയഹൊദരന്ൊരും സയഹൊദരിമൊരും, 
മുതലൊളിമൊരും കതൊഴിലൊളി�ളും, സുഹൃതുക്ളും 
ബന്ധുക്ളും, ഭരണൊധി�ൊരി�ളും പ്രജ�ളും എന്ന നില
�ളില് പരസ്പരം ഓയരൊരുതരും തമ്ില് ഇടകപയടണ്
കതങ്ങകനകേന്ന് മറ്റുള്ളവകരക്ുറിച്് പഠിക്ൊകത എങ്ങകന 
മനസ്സിലൊക്ും. ഈ സരൂചിപെിച് ബന്ധങ്ങളില് പരസ്പര
മുള്ള പഠനതികറെ അഭൊവം യമൊശമൊേ ഫലമുളവൊക്ും. 
അതുയപൊകല സ്വേ-പഠനതികറെ അഭൊവം അതിലുപരി 
അവനുതകന്ന യമൊശം ഫലം ഉളവൊക്ു�േും തന്നിമിതം 
മറ്റുള്ളവരുമൊേി ഇടകപടുന്ന ഓയരൊരുതര്ക്ും അവരുമൊ
േി �രൂടുതല് ഇടപഴ�ുന്നതിനും �രൂടുതല് ഗൊഢസൗഹൃദം 
പുലര്തുന്നതിനും ഇടേൊ�ൊകത വരി�േും കചയ്ുന്നു. 
മു�ളില് പറഞ് ബന്ധങ്ങളില് ഓയരൊരുതരും മറ്റുള്ളവ
കരക്ുറിച്് പഠിക്ുന്നതിലരൂകട അവകരക്ുറിച്് ശരിേൊേി 
മനസ്സിലൊക്ുയ്ൊള് ആ ബന്ധങ്ങളില് പൊലിയക്ണ് അവ
�ൊശങ്ങകളേും �ര്തവ്യങ്ങകളേും ശരിേൊേ നിലേില് 
നിവര്തിക്ൊന് നകമ് അത് സഹൊേിക്ുന്നു. അങ്ങകന
തകന്ന നൊം സ്വേ-പഠനം നടതുയ്ൊള് നമുക്ു നകമ്
തകന്ന നിേന്തിക്ുന്നതിന് അത് നകമ് സഹൊേിക്ുന്നു. 
അങ്ങകനേുള്ള ഒരു പഠനം നമ്ുകട വീഴ്ച�ള് എകന്ന്നും 

ഭാഗിക അനസ
േണും അല്പൊയ 
അനസേണെല്ല, 

അത് അനസേണെി
ല്ലായ്െയാണ്



ജനുവരി-ഫെബ്രുവരി201917

�ുറവു�കളകന്ന്നും നമ്ുകട പ്രൊപ്തി എകന്ന്നും നകമ് 
തുറന്നു �ൊണിക്ു�േും നമ്ുകട ആ വീഴ്ച�കള ദരൂരീ�രി
ക്ുന്നതിനും �ുറവു�കള നി�തുന്നതിനും പ്രൊപ്തി�കള 
വര്ദ്ിപെിക്ുന്നതിനും നകമ് സഹൊേിക്ുന്നു. �രൂടൊകത 
നമ്ില് എകന്ല്ൊം സ്വഭൊവങ്ങളുയണ്ൊ അവകേ ഒകക് 
നമുക്് വ്യക്തമൊക്ിതരുന്നതുമരൂലം അവേില് നിേന്ത
ണം ആവശ്യമുള്ളവകേ നിേന്തിക്ുന്നതിനും പരിയപൊ
ഷണം ആവശ്യമുള്ളവകേ പരിയപൊഷിപെിക്ുന്നതിനും 
നകമ് അഭ്യസിപെിക്ുന്നു. ഈ സ്വേ-പഠനം നൊം �ൃത്യമൊ
േി നിര്വ്വഹിക്ുയ്ൊള് അത് നമ്ുകട ചിന്�ളുകടേും 
ലക്ഷ്യങ്ങളുകടേും വൊക്ു�ളുകടേും പ്രവര്തി�ളുകട
േും പ്ര�ൃതം നകമ് �ൊണിച്ുതരും. അങ്ങകന ആവശ്യൊ
നുസരണം സൗഹൊര്ദേപരയമൊ നിയഷധൊത്മ�യമൊ ആേ 
സമീപനം അവയേൊട് എടുക്ുവൊന് നമുക്് സൊധിക്ും. 
അതരകമൊരു സ്വേപരിയശൊധന തന്നതൊന് ശരിേൊേി 
പ്രവര്തിക്ുന്നതിനു മൊത്മല് നകമ് സഹൊേിക്ുന്നത്. 
പികന്നകേൊ അയതൊടു�രൂടി ഒരു വശത് ദദവയതൊടും 
നമ്ുകട �രൂട്ൊളി�യളൊടും അന്യൊേം പ്രവര്തിക്ുന്നതില് 
നിന്നും അകല്ങ്ില് അനൊദരവ് �ൊണിക്ുന്നതില് നിന്നും 
അതു നകമ് വിലക്ും. മകറ്റൊരു വശത് അവയരൊടുള്ള 
നമ്ുകട �ര്തവ്യങ്ങളും അവ�ൊശങ്ങളും നിറയവറ്റുന്നതി
ന് പ്രയേൊജന�രമൊേ അറിവ് അത് നമുക്് നല്�ു�േും 
കചയ്ും. അങ്ങകന നമ്ുകട എല്ൊ ബന്ധങ്ങളിലും ഇത് 
നമുക്് സഹൊേ�രമൊ�ും.

ദദവതികറെ വചനകത നൊം പരിയശൊധിക്ുന്നത് 
അതിനൊേിട്ൊണ്. നമ്ുകട ആത്മീേതേുകട അളവ് യനൊ
ക്ുന്നതിനുള്ള ശരിേൊേ അളവുയ�ൊല് ദദവവചനം 
നമുക്ു തരുന്നു (കവളി. 11:1,2; 2 ക�ൊരി. 10:13-16). ഇകതൊരു 
�ണ്ണൊടിയപൊകല വര്തിച്ിട്് നമ്ുകട സരൂക്ഷ്മമൊേ പ്രതി
ബിംബം നമുക്ു തരി� വഴി നമ്ിലുള്ള �ളങ്ങ്ങള്, �ുറ
വു�ള് എന്നിവേും വിയശഷഗുണങ്ങളും നമുക്തിലരൂകട 
�ൊണുവൊന് സൊധിക്ുന്നു (േൊയക്ൊ. 1:23-25). അതുക�ൊ
ണ്് നൊം തകന്ന അതികല കവളിച്ങ്ങളൊ�ുന്ന ഉപയദശങ്ങള്, 
ചട്ങ്ങള് (�ല്പന�ള്), ബുദ്്യുപയദശങ്ങള് (പ്രയബൊധന
ങ്ങള്), മൊതൃ��ള് (ഉപമ�ള്) എന്നിവകേ നിരീക്ഷിക്ു�. 
നകമ്തകന്ന ഇവേുമൊേി തൊരതമ്യം കചേ്തു ദവരു
ദ്്യം യനൊക്ു�േും അങ്ങകനേുള്ള നമ്ുകട പഠനതികറെ 
ഫലമൊേി വൊസ്തവതില് നൊം എന്ൊകണന്നും സത്യതി
ല് ഇരിക്ുന്നുയവൊ എന്നും അറിേുവൊനും �ൊണുവൊനും 
നമുക്് സൊധിക്ും. എന്ുക�ൊകണ്ന്നൊല് “ദദവതികറെ 
വചനം ജീവനും [ഊര്ജ്ജസ്വലവും] ദചതന്യവും ഉള്ള
തൊേി ഇരുവൊേ്തലേുള്ള ഏത് വൊളിയനക്ൊളും [ഈ 
വൊളിന് ഭൗമി�വസ്തുക്കള മൊത്കമ തുളേ്ക്ുവൊന് 
�ഴിേു�േുളളു, എന്നൊല് ദദവതികറെ വചനതിന് ഈ 
ഇരുവൊേ്തലേുള്ള വൊളിയനക്ൊള് ശക്തിേുണ്്] മരൂര്ച്
യേറിേതും പ്രൊണകനേും [ഓയരൊ പ്രവര്തിക്ും �ൊരണ
മൊ�ുന്ന ഘട�കത] ആത്മൊവികനേും [പ്രവര്തിേുകട 
ഉയദേശ്യകത] സന്ധി [ഓയരൊ പ്രവൃതിയേൊടും ബന്ധകപെ
ട്ുവരുന്ന �ൊര്യങ്ങളും രീതി�ളും] മജ്ജ�കളേും [ഈ പ്ര
വര്തി�ളുകട സൊരൊംശകത] യവര്വിടുവിക്ും വകര 
തുളച്ു കചല് ുന്നതും [ആത്മീേ വിഷേങ്ങളിലരൂകട] ഹൃ
ദേതികല ചിന്നങ്ങകളേും [ബൗദ്ി�മൊേവകേേും] 

ഭൊവങ്ങകളേും [ലക്ഷ്യങ്ങകളേും] വിയവചിക്ുന്നതും 
[യവര്തിരിക്ുന്ന വിഷേവും] ആ�ുന്നു”. അതരതില് 
മരൂന്ന് വീക്ഷണയ�ൊണില് നിന്നു ക�ൊണ്് നൊം നമ്ുകട ചി
ന്�കളേും വൊക്ു�കളേും പ്രവര്തി�കളേും �ുറിച്് 
ആരൊേണകമന്നൊണ് ഈ യവദഭൊഗം നയമ്ൊട് നിര്യദേശി
ക്ുന്നത്. (1) അവേുകട കപൊരുള് (അന്സത), അതൊേത് 
അവേില് ഉള്ളടങ്ങിേിരിക്ുന്നവ (2) അവേുകട ലക്ഷ്യങ്ങ
ള്, അതൊേത് അവേുകട യപ്രരണക്ുള്ള ദവ�ൊരി�ത 
(3) അവേുകട സ്വഭൊവം (കപരുമൊറ്റം), അതൊേത് അവേി
ലുള്ള ആത്മൊവും അവകേ അവതരിപെിക്ുന്ന വിധവും.

സ്വേ പരിയശൊധനേുകട പ്രയേൊജനങ്ങളൊലുളവൊ
�ുന്ന ആത്മവിശ്വൊസം ഇതികന വളര്തൊന് നകമ് 
സഹൊേിക്ും. ഇതിനൊേുള്ള നിശ്ചേദൊര്ഢ്യവും ഇത് 
നിര്വ്വഹിക്ുന്നതിലുള്ള സ്ഥിയരൊത്ൊഹവും ഇതികന 
വര്ദ്ിപെിക്ുന്നതിനും നകമ് സഹൊേിക്ും. ഇതികറെ വള
ര്ച് സൊധ്യമൊ�ുന്നതിന് വീണ്ും നൊം പ്രവര്തിക്ണം. 
�ൊരണം ഒരു പ്രവൃതി കചേ്തുക�ൊണ്ിരുന്നൊല് മൊത്യമ 
അത് കചയ്ൊനുള്ള അഭ്യസനം നമുക്ു ലഭിക്േുള്ളു. 
ഇതികറെ നിര്വ്വഹണതിന് നിശ്ചിത സമേങ്ങള് ഉണ്ൊ�ു
ന്ന പക്ഷം അത് ഇതികറെ ഫലപ്രൊപ്തികേ സഹൊേിക്ു
ന്നതൊേി �ൊണുന്നു. തീര്ച്േൊേും ഇത് ദിവസംയതൊറും 
കചയ്ണം. �രൂടൊകത നമ്ുകട ജന്ദിനം, വിവൊഹവൊര്ഷി
�ം, പൊപതില് നിന്നും നൊം നീതിേിയലക്് തിരിഞ്തി
കറെ വൊര്ഷി�ം, നമ്ുകട സമര്പെണം, നൊം സത്യതിയലക്് 
വന്ന ദിവസം അകല്ങ്ില് നമ്ുകട ജീവിതതില് മയറ്റകതങ്ി
ലും പ്രയത്യ�മൊേ ദിവ്യപരിപൊലനം ലഭിച് ദിവസം എന്നു 
തുടങ്ങി സ്വേപരിയശൊധനേ്ക്് പ്രയേൊജന�രകമന്നതു 
കതളിേിക്കപെടുന്ന ഏത് സവിയശഷ സമേതും നൊം 
ഇത് കചയ്ണം. സ്മൊര� �ൊലവും അരിക്ല് �ൊലവും 
പരീക്ഷൊ �ൊലവും എല്ൊം സ്വേപരിയശൊധനേ്ക്് സമുചി
തമൊേ �ൊലങ്ങളൊണ്. ആേതിനൊല് ഈ പൊഠഭൊഗതികറെ 
ശീര്ഷ�തില് പ്രസ്തൊവിച്ിരിക്ുന്ന വര്ഷൊവസൊനം 
സ്വേപരിയശൊധനേ്ക്് പ്രയത്യ�മൊേി സമുചിതമൊകണന്ന് 
കതളിേിക്കപെടുന്നിയല്?

നൊം ഈ വര്ഷൊന്്യതിയലക്ു വന്നുക�ൊണ്ിരിക്ു
ന്ന യവളേില് ഈ �ൊര്യങ്ങളുകട അന്സത, ലക്ഷ്യം, 
സ്വഭൊവം എന്നിവകേ ആധൊരമൊക്ി ക്ിസ്തീേ ജീവി
തതികറെ ഏഴ് പടി�ളില് നമുക്ു ബൊധ�മൊ�ുന്ന �ൊ
ര്യങ്ങകളക്ുറിച്് നമുക്് നന്നൊേി ആത്മപരിയശൊധന 
നടതൊന് �ഴിേും: (1) സ്വേതിനും യലൊ�തിനും മരി
ക്ു� (2) ദദവവചനതികറെ ധ്യൊനം (3) ജൊഗരണം (4) 
പ്രൊര്ത്ഥന (5) വചനം പരതു� (6) ക്ിസ്തൊനു രരൂപമൊേ 
സ്വഭൊവകത വളര്തല് (7) വചനതിനനുസരണമൊേി 
യദൊഷം സഹിക്ല്.

സ്വയപേേിരശാധനയ്ക്കു  
സഹായകേൊയ കാേ്യങ്ങള്

ഒന്നൊമതൊേി സ്വയത്ിനും രൊകത്ിനും െേിക്കുക എന്ന
തികറെ അന്സത, ലക്ഷ്യം, സ്വഭൊവം എന്നിവേിലരൂകട
േുള്ള ഒരു സ്വേപരിയശൊധനകേ ചുരുക്മൊേി നമുക്് 
പര്യൊയലൊചിക്ൊം. അതിലുള്ള അന്സതകേ ആധൊ
രമൊക്ി ഒരു വര്ഷകത നമ്ുകട അനുഭവങ്ങളിലരൂകട 
�യണ്ണൊടിച്ുക�ൊണ്് അവേിലുള്ള �ൊര്യങ്ങകള നൊം ഇപ്ര
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�ൊരം ആരൊേണം: ഞൊന് ഈ വര്ഷം സ്വേതിനും 
യലൊ�തിനും മരിച്് �ര്തൊവിനു യവണ്ി ജീവിച്ുയവൊ 
അകല്ങ്ില് സ്വേതിനും യലൊ�തിനും യവണ്ി ജീവി
ച്ുയവൊ? അതുമകല്ങ്ില് ഭൊഗി�മൊേി സ്വേതിനും യലൊ
�തിനും യവണ്ിേും ഭൊഗി�മൊേി സ്വേതിനും യലൊ�
തിനും മരിച്ും ജീവിക്ു� വഴിേൊേി എകറെ ജീവിതം 
ഇവേൊല് സമ്ിശ്രമൊേിരുന്നുയവൊ? അതരകമൊരു മരിപെി
ക്ലിന് യപ്രൊത്ൊഹജന�മൊേിരുന്നതും പ്രതിബന്ധമൊ
േിരുന്നതും എന്്? സ്വേതിനും യലൊ�തിനും മരിച്ു 
ജീവിക്ുന്നതിന് എത്യതൊളം എനിക്് അഭിവൃദ്ികപെ
ടുന്നതിന് സൊധിച്ു? അതിന് വിരുദ്മൊേ ആത്മൊവികന 
ഞൊന് എപ്ര�ൊരം തടഞ്ു? സ്വേതിനും യലൊ�തിനും 
മരിക്ുന്നതികന ആധൊരമൊക്ി അതികറെ ലക്ഷ്യകതപെറ്റി 
(യപ്രരണകേപെറ്റി) തുടര്ന്നു വരുന്നതുയപൊകല നമുക്് പരി
യശൊധിക്ൊം: എന്ു�ൊരണതൊല് ഞൊന് സ്വേതിനും 
യലൊ�തിനും മരിച്ു? എന്ു�ൊരണതൊല് ഞൊന് ഭൊഗി
�മൊേി സ്വേതിനും യലൊ�തിനും ജീവിച്ു? അകല്ങ്ില് 
എന്ു�ൊരണതൊല് ഞൊന് സ്വേതിനും യലൊ�തിനും 
യവണ്ി ജീവിച്ു? ഇനി നമ്ുകട ഈ വര്ഷം നൊം സ്വേതി
നും യലൊ�തിനും മരിച്തികനക്ുറിച്്: അതികറെ സ്വഭൊവ
കത (ആത്മൊവികന) ആധൊരമൊക്ി നമുക്് നകമ്തകന്ന 
തുടര്ന്നു വരുയപൊകല പരിയശൊധിക്ൊം: എപ്ര�ൊരമൊണ് 
ഞൊന് സ്വേതിനും യലൊ�തിനും മരിച്ത് – അത് മുഴു
വനൊേും നിര്വ്യൊജമൊേിരുന്നുയവൊ അകല്ങ്ില് ഭൊഗി�മൊ
േി നിര്വ്യൊജമൊേിരുന്നുയവൊ, തുടര്ച്േൊേിട്ൊേിരുന്നുയവൊ 
അഥവൊ വല്യപെൊഴും ആേിരുന്നുയവൊ, വളകര അനൊേൊസ
�രയമൊ അകല്ങ്ില് വിഷമ�രയമൊ ആേ അവസ്ഥ�ളില് 
ആേിരുന്നുയവൊ?

കര്ത്ാവിന്റെ വചനത്ിന്റെ ധ്യാനന്ത്ക്കുറിച്് അതികറെ 
അന്സതകേ ആധൊരമൊക്ി ആദ്യമൊേി നമുക്് പരിയശൊ
ധിക്ൊം: വചനതികല ഉപയദശങ്ങള്, ചട്ങ്ങള്, വൊഗ്ദത
ങ്ങള്, പ്രയബൊധനങ്ങള്, പ്രവചനങ്ങള്, ചരിത്ങ്ങള്, നിഴലു
�ള് എന്നിവേിലരൂകടേുള്ള അതികറെ ധ്യൊനതിന് എകറെ 
ഒഴിവുസമേം ഞൊന് വിനിയേൊഗിച്ുയവൊ? അകല്ങ്ില് 
എകറെ ഒഴിവുസമേം ഭൊഗി�മൊേി ഞൊന് ദദവവചനതി
കറെ ധ്യൊനതിന് ഉപയേൊഗിക്ു�േും എകറെ ഒഴിവുസമേ
തികറെ ഒരു ഭൊഗം ഞൊന് പൊപ�രവും സ്വൊര്ത്ഥപരവും 
മൊര�വുമൊേ കതറ്റൊേ �ൊര്യങ്ങളും യലൊ�വരമൊേ �ൊര്യ
ങ്ങളും ധ്യൊനിക്ുന്നതിന് ഉപയേൊഗിക്ു�േും കചേ്യതൊ? 
അകല്ങ്ില് മിക്വൊറും എകറെ ഒഴിവുസമേതികറെ ഒരു 
ഭൊഗവും ഞൊന് ദദവവചനതികറെ ധ്യൊനതിന് ഉപ
യേൊഗിക്ൊതിരുന്നുയവൊ? ഇതില് യപ്രൊത്ൊഹജന�യമൊ 
പ്രതിബന്ധയമൊ ആേി ഇരുന്നകതന്്? അതില് നിന്നുള്ള 
ഫലകമന്ൊേിരുന്നു? ദദവവചനതികറെ ധ്യൊനയതൊ
ടുള്ള ബന്ധതില് ഉയദേശ്യപരമൊേി അഥവൊ മനസൊക്ഷി
പരമൊേി നമുക്് നകമ്തകന്ന പരിയശൊധിക്ൊം: എകറെ 
ഒഴിവുസമേത് എന്ുക�ൊണ്് ഞൊന് ദദവവചനം ധ്യൊ
നിച്ു, അകല്ങ്ില് എന്ുക�ൊണ്ു ദദവചനം ധ്യൊനിച്ില്? 
എന്ുക�ൊണ്് ഞൊന് എകറെ ഒഴിവു സമേതികറെ ഒരു 
ഭൊഗം ദദവവചന ധ്യൊനതിനും ഒരു ഭൊഗം പൊപ�രവും 
കതറ്റൊേതും സ്വൊര്ത്ഥപരവും യലൊ�പരവുമൊേ �ൊര്യങ്ങ
ളുകട ധ്യൊനതിനും ചിലവഴിച്ു? ഇനിേും ആ ധ്യൊനരീതി

കേക്ുറിച്് നമുക്് നയമ്ൊടുതകന്ന യചൊദിക്ൊം: ഞൊന് 
ആഹ്ൊദയതൊകടേും നന്ദിയേൊകടേും അഭിനന്ദനയതൊ
കടേും ഉത്ൊഹയതൊകടേും വിയവ�യതൊകടേും ശ്രദ്
യേൊകടേും ആേിരുന്നുയവൊ അഥവൊ അല്ൊേിരുന്നുയവൊ 
ദദവവചനം ധ്യൊനിച്ത്?

ഇനി ജാഗേണന്ത്ക്കുറിച്്, അതിനൊേുള്ള മയനൊജേ
കത, അതികറെ അന്സതകേ ആധൊരമൊക്ി തുടര്ന്നുവ
രും പ്ര�ൊരം നമുക്് പരിയശൊധിക്ൊം: ഈ ഒരു വര്ഷതി
ല് എന്നില് വ്യൊപരിച്ിരുന്ന എകറെ സ്വഭൊവം, ചിന്�ള്, 
ലക്ഷ്യങ്ങള്, വൊക്ു�ള്, പ്രവര്തി�ള്, ചുറ്റുപൊടു�ള്, 
സ്വൊധീനങ്ങള് എന്നിവേില് ഞൊന് സ്വേമൊേി ജൊഗരിക്ു
ന്നതില് പരൊജേകപെടു�േും മറ്റുള്ളവകര ശ്രദ്ിക്ുന്നതി
ല് മുഴു�ിേിരിക്ു�േും അതുമകല്ങ്ില് ഞൊന് അശ്രദ്
മൊേ ഒരു ജീവിതം നേിക്ു�േും കചേ്തുയവൊ? ഇതില് 
സഹൊേ�രയമൊ പ്രതിബന്ധയമൊ ആേി വര്തിച്കതന്്? 
അതില് നിന്നും എന്ു ഫലമുളവൊേി? അതികറെ ലക്ഷ്യ
കതക്ുറിച്് നൊം ആരൊേുയ്ൊള്: സ്വേമൊേി ജൊഗരിക്ു
ന്നതിന് എനികക്ന്ുക�ൊണ്ു സൊധിച്ു അകല്ങ്ില് സൊ
ധിച്ില്? അകല്ങ്ില് എന്ുക�ൊണ്് ഞൊന് ഒരശ്രദ്മൊേ 
ജീവിതം നേിച്ു? ഇനി അതികറെ സ്വഭൊവകതക്ുറിച്് 
ഇപ്ര�ൊരം ആരൊേൊം: എകറെ ജൊഗരണം ഉത്ൊഹയതൊ
ടും സ്ഥിരതയേൊടും സ്രൂര്ണ്ണമൊേും സത്യസന്ധമൊേും 
ആേിരുയന്നൊ?

പ്രാര്ത്ഥനന്യ, അതിനൊേുള്ള മയനൊജേകത അതികറെ 
അന്സതകേ ആധൊരമൊക്ി തുടര്ന്നു വരും പ്ര�ൊരം 
നമുക്് പരിയശൊധിക്ൊം: ഈ വര്ഷം എനിക്് ഒരു പ്രൊ
ര്ത്ഥനേുകട വര്ഷമൊേിരുയന്നൊ അഥവൊ അല്ൊേിരുയന്നൊ? 
അതില് യപ്രൊത്ൊഹിപെിക്ു�ുേം അകല്ങ്ില് പ്രതിബന്ധ
മൊവു�േും കചേ്തകതന്്? അതില് നിന്നും എന്് ഫലമു
ളവൊേി? ഇനി അതികറെ ലക്ഷ്യകതക്ുറിച്്: ഈ വര്ഷം 
ഞൊന് ദദവമഹത്വതിനൊേി പ്രൊര്ത്ഥിച്ുയവൊ, അഥവൊ 
പൊപ�രവും കതറ്റൊേതും സ്വൊര്ത്ഥപരവും യലൊ�പരവു
മൊേതില് നിന്നുക�ൊണ്ൊയണൊ പ്രൊര്ത്ഥിച്ത്? അതികറെ 
സ്വഭൊവകതക്ുറിച്് നമുക്് ഇപ്ര�ൊരം യചൊദിക്ൊം: 
എകറെ പ്രൊര്ത്ഥന�ള് ആത്മൊര്ത്ഥവും സ്ഥിരതേും വി
ശ്വൊസമര്പെിച്ുള്ളതും സത്യസന്ധവും വിയധേത്വമുള്ളതും 
ആേിരുന്നുയവൊ അഥവൊ അവ അലസവും ഔപചൊരി�
വും വിരളവും അവിശ്വൊസം നിറഞ്തും തിരുകവഴുതു
�ളിന് പ്ര�ൊരമല്ൊതതും ഏ�പക്ഷീേമൊേതും ആേിരു
ന്നുയവൊ?

കര്ത്ാവിന്റെ വചനും പേേത്ിയതിന്നക്കുറിച്് അതികറെ 
അന്സതകേ ആധൊരമൊക്ി തുടര്ന്ന് വരുയ്ൊകല സ്വ
േമൊേി നമുക്് പരിയശൊധിക്ൊം: എകറെ അധരങ്ങളൊല്, 
അച്ടിച് പ്രസിദ്ീ�രണങ്ങളൊല്, ഇതിനൊേി നിലക�ൊള്ളു
ന്ന മറ്റുള്ളവരുമൊേുള്ള സഹ�രണങ്ങളൊല്, എകറെ പ്രവ
ര്തി�ളൊല്, എകറെ പ്രൊര്ത്ഥന�ളൊല്, എകറെ സ്വയമധൊ 
ദൊനങ്ങളൊല് വചനം പരതുന്നതിന് ഈ വര്ഷം ഞൊന് 
ശ്രമിച്ുയവൊ അകല്ങ്ില് എനിക്തിന് �ഴിേൊതിരുന്നു
യവൊ? അകല്ങ്ില് അവേില് ചിലതു കചയ്ു�േും മുഴുവ
നൊേും കചയ്ൊന് �ഴിേൊതിരിക്േും കചേ്യതൊ? ഇതില് 
സഹൊേ�രമൊേും പ്രതിബന്ധമൊേും വര്തിച്കതന്്? 
എന്ൊേിരുന്നു അതികറെ ഫലങ്ങള്? അതികറെ ലക്ഷ്യകത
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ക്ുറിച്് ഇപ്ര�ൊരം ആരൊേൊം: ഇതിനൊലുള്ള വിശ്വൊസം, പ്ര
ത്യൊശ, സ്യനഹം, അനുസരണം എന്നിവേൊയണൊ ഇതികറെ 
മുഴുവനൊേതും അഥവൊ ഭൊഗി�മൊേതുമൊേ പ്രചൊരണതി
ന് എകന്ന യപ്രരിപെിച്ത്? അഥവൊ, പൊപ�രവും കതറ്റൊേതും 
സ്വൊര്ത്ഥപരവും യലൊ�പരവുമൊേ �ൊര്യങ്ങളൊയണൊ ഈ 
വര്ഷം എകന്ന ഭൊഗി�മൊേും അകല്ങ്ില് മുഴുവനൊേും 
ഉത്ൊഹിപെിച്ുക�ൊണ്ിരുന്നത്? ഇനി ഇതികറെ സ്വഭൊവ
കതക്ുറിച്് തൊകഴ പറേും പ്ര�ൊരം നമുക്് ആരൊേൊം: 
എകറെ വചനതികറെ പരതല് ഉത്ൊഹയതൊകടേും 
സ്ഥിരതയേൊകടേും നേപരമൊേും സയന്ൊഷയതൊകടേും 
ഫലസിദ്ിയേൊകടേും ആേിരുന്നുയവൊ അഥവൊ അല്ൊേി
രുന്നുയവൊ?

ഇപ്ര�ൊരം തകന്ന ക്രിസ്താനരൂപേൊയ സ്വഭാവന്ത് വളര്ത്ി
ന്യടുക്കുനെതിന്നക്കുറിച്ചുും നൊം പരിയശൊധിക്ണം. അതികറെ 
അന്സതകേക്ുറിച്് നമുക്് ഇപ്ര�ൊരം യചൊദിക്ൊം: ഈ 
വര്ഷം ഞൊന് എകറെ സ്യനഹബന്ധങ്ങകള മൊനുഷി� �ൊ
ര്യങ്ങളില് നിന്നും യവര്കപടുതിേിട്് സ്വര്ഗീേ �ൊര്യങ്ങ
ളിയലക്വകേ ബന്ധകപെടുതുവൊന് ശ്രമിച്ുയവൊ? ഞൊന് 
�ൃപ�കള വളര്തിയേൊ അഥവൊ അവമതിപെു�കള വളര്തി
കേൊ? ഞൊന് സ്വര്ഗീേമൊേ സ്യനഹബന്ധങ്ങകളേൊയണൊ 
അഥവൊ ഭൗമി�മൊേ ബന്ധങ്ങകളേൊയണൊ അകല്ങ്ില് �ൃ
പ�കളേൊയണൊ അഥവൊ അവമതിപെു�കളേൊയണൊ പരിയപൊ
ഷിപെിച്ത്? ഞൊന് നന്കേ സമീ�രിക്ു�േും പരൂര്ണ്ണമൊക്ു
�േും കചേ്തുയവൊ അഥവൊ അവകേ സംബന്ധിച്് ഞൊന് 
അശ്രദ്നൊേിരുന്നുയവൊ? തിന് എകന്ന നിേന്തിക്ുവൊന് 
ഞൊന് അനുവദിച്ുയവൊ അഥവൊ ഞൊന് തകന്ന അതില് 
നിന്നും വഴിമൊറി നടക്ുവൊന് ആഗ്രഹിച്ുയവൊ? ഇതില് 
സഹൊേ�രമൊേകതന്്? പ്രതിബന്ധമൊേകതന്്? എന്ൊേി
രുന്നു പരിണിതഫലങ്ങള്? അതികറെ ലക്ഷ്യങ്ങകളക്ുറിച്് 
നമുക്് ഇപ്ര�ൊരം ആരൊേൊം: എകറെ ഉയദേശ്യം ആത്മീേമൊ
േിരുന്നുയവൊ അഥവൊ മൊനുഷി�മൊേിരുന്നുയവൊ അഥവൊ 
ദപശൊചി�മൊേിരുന്നുയവൊ? അകല്ങ്ില് അവ ഭൊഗി�മൊേി 
ആത്മീേവും ഭൊഗി�മൊേി മൊനുഷി�വും ഭൊഗി�മൊേി ദപ
ശൊചി�വുമൊേിരുന്നുയവൊ? ഇനി അതികറെ സ്വഭൊവകതക്ു
റിച്് ഇപ്ര�ൊരം ആരൊേൊം: ഞൊന് ഇതില് ഉത്ൊഹപരൂര്വ്വ
വും നേപരമൊേും ഉപയേൊഗപ്രദമൊേും ആത്മൊര്ത്ഥമൊേും 
തിരുകവഴുതു�ളിന് പ്ര�ൊരവും ഉറ്റിരുന്നുയവൊ?

ഒരുത്ന് വചനും രകള്ക്കുനെവന് എങ്ിലും 
ന്ചയ്ാത്വനായിരുനൊല് അവന് തന്റെ സ്വാഭാ
വിക മുഖും കണ്ാടിയില് രനാക്കുനെ ആരളാടു ഒക്കു

ന്നു. അവന് തനെത്ാന് കണ്ടു പുറന്പ്ട്ടു താന് 
ഇനെ രൂപേും ആയിരുന്നു എന്നു ഉടന്ന െറന്നു 

രപോകുന്നു. സ്വതന്ത്യത്ിന്റെ തികഞെ ന്യായപ്ര
ൊണും ഉറ്റുരനാകി അതില് നിെനില്ക്കുനെവരനാ 
രകട്ടു െറക്കുനെവനല്ല, പ്രവര്ത്ി ന്ചയ്യുനെവനായി 

താന് ന്ചയ്യുനെതില് ഭാഗ്യവാന് ആകുും.  
യാന്കാ. 1:23-25

അന്ിമമൊേി, വചനത്ിനനസേണൊയി രദാഷും സഹിക്കു
വാന് നമുക്ു സൊധിച്ുയവൊ എന്ന് നമുക്് ഫലപ്രദമൊേി 
പരിയശൊധിക്ൊം. അതികറെ അന്സതകേക്ുറിച്് നമുക്് 
ഇപ്ര�ൊരം ആരൊേൊം: സത്യയതൊടുള്ള എകറെ വിശ്വ

സ്തത മരൂലം എകറെ മനുഷ്യത്വം, �ീര്തി, വസ്തുവ��ള്, 
സ്വൊധീനം തുടങ്ങിേവേില് ഈ വര്ഷം ഞൊന് യദൊഷം 
സഹിക്ുന്നവനൊേിരുന്നുയവൊ? അഥവൊ യലേശങ്ങകള വി
ട്ുമൊറി നിന്നുക�ൊണ്് ഞൊന് വിട്ുവീഴ്ചേ്ക്് തയ്ൊറൊയേൊ 
അകല്ങ്ില് സ�ലവും വചനയതൊട് വിരുദ്കമന്ന് കതളി
േിച്ുയവൊ? അതിന് എനിക്് സഹൊേ�മൊേതും പ്രതിബ
ന്ധമൊേതും എന്്? എന്് ഫലം അതില് നിന്നും ഞൊന് 
യനടികേടുതു? അതികറെ ലക്ഷ്യകതക്ുറിച്് നമുക്് 
ഇപ്ര�ൊരം ആരൊേൊം: വിശ്വൊസതൊലും പ്രത്യൊശേൊലും 
സ്യനഹതൊലും അനുസരണതൊലും വചനതിനൊേി 
ഞൊന് യദൊഷം സഹിച്ുയവൊ അഥവൊ എകറെ ലക്ഷ്യങ്ങള് 
സ്വൊര്ത്ഥത, യലൊ�മേത്വം, പൊപം, കതറ്റ് എന്നിവേുമൊേി 
സമ്ിശ്രമൊേിരുന്നുയവൊ? അകല്ങ്ില് അതരം ലക്ഷ്യങ്ങ
ള് വചനൊനുസരണം യദൊഷം സഹിക്ുന്നതില് എകന്ന 
നിലനിര്തിയേൊ? അതികറെ സ്വഭൊവകതക്ുറിച്് നമുക്് 
ഇപ്ര�ൊരം ആരൊേൊം: ഞൊന് വിശ്വസ്തനും, വിയധേത്വമു
ള്ളവനും, ഉത്ൊഹഭരിതനും, നന്ദിേുള്ളവനും, വിലമതിപെു
ള്ളവനും, ക്ഷമിക്ുന്നവനുമൊേിരുന്നുയവൊ അഥവൊ അങ്ങ
കനേല്ൊതിരുന്നുയവൊ? അകല്ങ്ില് ദദവവചനം നിമിതം 
യദൊഷം സഹിയക്ണ്ി വന്നയപെൊള് ഇവേ്ക്് എതിരൊേി 
നിലക�ൊണ്ുയവൊ?

പ്രിേമുള്ള സയഹൊദരന്ൊയര, നമ്ുകട സ്വേ പരിയശൊ
ധനേില് നമ്ുകട ഈ വര്ഷകത അനുഭവങ്ങളിലും 
യനട്ങ്ങളിലും ചിലത് വിജേവും ചിലത് പരൊജേവും 
ആേിരുന്നുകവന്ന് നമുക്് �കണ്തുവൊന് സൊധിക്ും 
എന്നുള്ളത് നിസ്സംശേമൊണ്. അക്ൊരണതൊല്, വരും 
വര്ഷം �രൂടുതല് നന്നൊേി ഇത് കചയ്ുവൊന് നൊം നി
ശ്ചേിക്േില്യേൊ? നൊം എല്ൊവരും ഈ വര്ഷതികറെ 
അന്്യതില് ഉത്ൊഹപരൂര്വ്വം ഒരു സ്വേ പരിയശൊധന 
നടതുവൊനുള്ള സമേം �കണ്തൊതിരിക്ുയമൊ? അകത, 
അതരകമൊരു സ്വേപരിയശൊധന നമ്ുകട സ്വഭൊവതില് 
കവളികപെയടണ്തിന് കതറ്റുതിരുതലിനൊവശ്യമൊേ ഉചിത
മൊേ തീരുമൊനയതൊകടേുള്ള ദദനംദിന സ്വേംപരിയശൊ
ധന നൊം അഭ്യസിക്ൊതിരിക്ുയമൊ?

നമ്മുന്ട കര്ത്ാവിന്റെ 
സ്ൊേകന്ത്ക്കുറിച്ചുള് ചിന്തകള്

സ്വര്ഗ്ഗത്ിന് അപ്ൊും നിന്നെ  
ഞാന് ഭക്ിച്ിടുന്നു,

ജകീവന്റെ ആഹാേൊും നിന്നുന്ട ൊുംസും;
ഞങ്ങളുന്ട ആത്ാവിന് നിത്യൊും ഭക്ണും

യാഥാര്ത്ഥ്യൊയിടുും ഇതിനാല് ജകീവന്റെ അപ്ും;
െറുവിെയായ് െേിച്വനാും നിന് ജകീവനിലൂന്ട,
ജകീവശക്ി പേകര്നെകീടുന്നു ഞങ്ങള്കനദിനും.
സ്വര്ഗ്ഗകീയൊും മുന്തിേിേസും, നിന്ജകീവേക്ും
ഞങ്ങള്കനഗ്രഹപോത്രൊും യാഗപുണ്യും;

പ്രരഭാ, ഞങ്ങള്ക്കു സൗഖ്യൊകുന്നു  
നിനെടിപ്ിണരുകളാല്

ഞങ്ങള് രനാകി ജകീവിക്കുന്നു നിന്ക്രൂശതില്:
രയശുനാഥാ, നിത്യൊും ോജ്യത്ില്
ഞങ്ങള് എന്നെന്നുും നിനക്കുള്വര്.
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ആദര്ശവാക്യം
"തന്റെ ക്രൂന്ശടുത്തുന്കാണ്്  

എന്റെ പേിനൊന്െ വോത്വനും 
എന്റെ ശിഷ്യനായിേിപ്ാന്  

കഴികയില്ല"
ലൂന്കാ. 14:27.
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