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ദൈവത്തിന്റെ മഹത്ത്വമുള്ള ആലയം
GOD’S GLORIOUS TEMPLE

“എന്റെ ആലയം സകല ജാതികള്ക്കുമുള്ള പ്രാര്ത്ഥനാലയം
എന്നു വിളിക്കപ്പെടും” (യെശ. 56:8, RSV)

ദൈവത്തോടുള്ള ഭയഭക്തി കൈമുതലായുള്ള,

അവനുവേണ്ടി പൂര്ണ്ണ ഉത്സാഹവും ദൈവീക വാ
ഗ്ദത്തത്തോടു പൂര്ണ്ണ വിലമതിപ്പും കൈവശമുള്ള
ദാവീദ് രാജാവിന്റെ പിന്ഗാമി ദൈവത്തിന്റെ ആല
യമായ നിഴലിലെ ദേവാലയം പണിയുമെന്നുള്ളതി
നാല് ആ പിന്ഗാമിയായ ശല�ോമ�ോന് രാജാവ് ഈ
കാര്യത്തില് വേഗത്തില് തന്നെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി.
അതിനായി ദാവീദും വര്ഷങ്ങള�ോളം ധനവും
അമൂല്യ വസ്തുക്കളും ശേഖരിച്ചിരുന്നു.
ആലയത്തിന്റെ പണിക്കായുള്ള ഒരുക്ക
ങ്ങള് അഭിവൃദ്ധിയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തി
ലെത്തിയ തന്റെ വാഴ്ചയുടെ നാലാം
ആണ്ടില് ആലയത്തിന്റെ നിര്മ്മാണം
ശല�ോമ�ോന് തുടങ്ങുകയും ഏഴര വര്ഷ
ങ്ങള് ക�ൊണ്ടു അതു പൂര്ത്തീകരിക്കുകയും
ചെയ്തു. അതിന്റെ ചെലവിന്റെ ചരിത്രം വളരെ
അതിശയകരമായി കാണപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ പണിക്കാ
യി ഉപയ�ോഗിച്ച പ�ൊന്ന്, വെള്ളി, താമ്രം ഇവയ�ോടു
കൂടി മറ്റു അമൂല്യല�ോഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും ബൈബിളില്
അനേകം ഭാഗങ്ങളില് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
അങ്ങനെയെങ്കില് ശല�ോമ�ോന്റെ ആലയത്തിനു എത്ര
മാത്രം ചെലവു വന്നിട്ടുണ്ടാകും? 1 ദിനവൃത്താന്തം
22:14ല് 1,00,000 താലന്ത് പ�ൊന്ന്, പത്ത് ലക്ഷം താലന്ത്
വെള്ളി, വലിയ അളവിലുള്ള താമ്രവും ഇരുമ്പും
കൂടാതെ 1 ദിന. 29:4ല് 3000 താലന്ത് പ�ൊന്നും 7000
താലന്ത് വെള്ളിയും ദാവീദിന്റെ വ്യക്തിപരമായ നി
ക്ഷേപമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. 1 ദിനവൃത്താന്തം 29:7ല്
യിസ്രായേലിലെ നായകന്മാര് 5002.5 താലന്ത് പ�ൊന്നും
10,000 താലന്ത് വെള്ളിയും 18000 താലന്ത് താമ്രവും
1,00,000 താലന്ത് ഇരുമ്പും ക�ൊടുത്തു എന്നു എഴു
തിയിരിക്കുന്നു. 1 രാജാ. 5:10 ല് സ�ോര് രാജാവായ
ഹീരാം ആലയത്തിനു വേണ്ടി ശല�ോമ�ോന് അവന്റെ
ഇഷ്ടം പ�ോലെ ഒക്കെയും ദേവദാരു ക�ൊടുത്തു എന്നു
പറയുന്നു. മുഴുവനായി പറഞ്ഞാല് 1,08,002.5 താലന്ത്
പ�ൊന്നും, 10,17,000 താലന്ത് വെള്ളിയും അവയെക്കാള്
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

വലിയ അളവില് താമ്രവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ദേവദാരു
വൃക്ഷങ്ങള് വളരെ അധികം ഉപയ�ോഗിച്ചു. അതിനാല്
ശല�ോമ�ോന് രാജാവ് ഹീരാമിനു ഗലീലാ ദേശത്തെ
20 പട്ടണങ്ങള് നല്കി (1 രാജാ. 9:11)
1,08,002.5 താലന്ത് പ�ൊന്ന് എന്നാല് അവിശ്വസ
നീയമായ ഒരു അളവാണ്. ഒരു താലന്ത് ഏകദേശം
75 പൗണ്ട് (34.02 kg) ആണ്. അങ്ങനെയെങ്കി
ല് 1,08,002.5 താലന്ത് എന്നാല് മനസ്സി
നെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന 8,100,181.5 പൗണ്ട്
പ�ൊന്നും 10,17000 വെള്ളിയെന്നാല്
അതുപ�ോലെ തന്നെ മനസ്സിനെ
ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന 7,62,75,000 പൗണ്ട്
വെള്ളിയും ആണ്! ഇന്നത്തെ പ�ൊ
ന്നിന്റെ വില അനുസരിച്ച് ശല�ോമ�ോ
ന്റെ ആലയം പണിയുവാന് ഉപയ�ോഗി
ച്ച പ�ൊന്നിന്റെ വില മാത്രം ന�ോക്കിയാല്
ഏകദേശം 194,404,500,000 ഡ�ോളര് എന്ന ആശ്ചര്യക
രമായ തുക വരുന്നു. വെള്ളിയുടെ ഇന്നത്തെ വില
അനുസരിച്ച് 22199076000 ഡ�ോളര് വരുന്നു. താമ്രം
ഒഴിവാക്കി ഇവ രണ്ടും മാത്രം കൂട്ടിയാല് ശല�ോമ�ോ
ന്റെ ആലയത്തിലെ പ�ൊന്നിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും
വില 216603576000 ഡ�ോളര് വരുന്നു. ഉപയ�ോഗിക്ക
പ്പെട്ട എല്ലാ വിലയേറിയ ല�ോഹങ്ങളുടെയ�ോ, താമ്ര
ത്തിന്റെയ�ോ, ഇരുമ്പിന്റെയ�ോ, ആനക്കൊമ്പിന്റെയ�ോ
അല്ലെങ്കില് ദേവദാരു തടിയുടെയ�ോ വില ഇതില്
ഉള്പ്പെടുന്നില്ല. ഈ തുകയ�ോടു ത�ൊഴിലാളികളുടെ
കൂലിയും (183850 ത�ൊഴിലാളികള്, PT’53, p. 25 2-ാം
ഖണ്ഡിക കാണുക) കൂട്ടി ന�ോക്കിയാല് ശല�ോമ�ോ
ന്റെ ആലയം നിര്മ്മിക്കുവാന് ചെലവായത് അര
ലക്ഷം ക�ോടിക്കു മേലെയാണ്. ഈ കാലത്തിലെ
ഏത�ൊരു ഒറ്റ നില കെട്ടിടത്തിന്റെയും വിലയ�ോടു
തട്ടിച്ചു ന�ോക്കിയാല് ഇത് ഊഹിക്കാന് പറ്റുന്നതല്ല.
ആലയത്തിലുള്ള സ്വര്ണ്ണം, വെള്ളി, ചെമ്പ്, അമൂല്യ
ങ്ങളായ കല്ലുകള് തുടങ്ങിയവയുടെ ആകെ മൂല്യം
കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നെ ഇത് ആ കാലത്തിലെ
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ഒരു അത്ഭുതകരമായ നിര്മ്മിതി ആയിരുന്നുവെന്നു
പറയുവാന് കഴിയും. അത് ശല�ോമ�ോന്റെ സര്വ്വ
മഹത്വവും ജ്ഞാനവും വിളിച്ചോതുന്ന ഒന്നായിരു
ന്നു. അവന�ോട�ൊപ്പം യിസ്രായേല് ജനങ്ങള്ക്കു
ലജ്ജിതരാകാതെ ആനന്ദിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു നല്ല
കാരണമായിരുന്നു ആ ദേവാലയം.
ഫ�ൊയനീക്യയിലെ ഹീരാം രാജാവ് സൗഹൃദ സമ്മാ
നമായി ദേവാലയത്തിനു ഒരു വലിയ സംഭാവന
നല്കിയെന്നു മാത്രമല്ല, ശല�ോമ�ോന് നല്കുന്ന
വേതനത്തില് വേല ചെയ്യുവാന് നൈപുണ്യമുള്ള
പണിക്കാരെയും ക�ൊടുത്തു. ആലയത്തിന്റെ മുഖമ
ണ്ഡപത്തിലെ സ്തംഭങ്ങള് അല്ലെങ്കില് തൂണുകള്
(യാഖീനും ബ�ോവസും) സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനും പാ
ളയത്തിലെ ഉപകരണങ്ങള് സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനും
അവന് പലതരത്തില് സഹായിയായിരുന്നു. ആലയം
വെണ്കല്ലുകളാല് പണിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതു വളരെ
പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഒരു നിര്മ്മിതി ആയിരുന്നുവെങ്കിലും
ഒറ്റ നില ആയിരുന്നതിനാല് ഉത്തുംഗമായ ഒന്നായിരു
ന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും പര്വ്വതത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള
അതിന്റെ സ്ഥാനവും മുഴുവന് ഭൂപ്രദേശത്തെയും
മൂടുന്ന വെണ്ചുവരുകളുടെ ഉജ്ജ്വലപ്രഭയും അതിനു
വളരെ ആധികാരിക രൂപം നല്കുന്നതായിരുന്നു.
ശല�ോമ�ോന്റെ ആലയത്തിന്റെ സമര്പ്പണം യിസ്രാ
യേല് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ മികച്ച സംഭവങ്ങളില്
ഒന്നായിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിനെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാക്കി
അബ്രഹാമിന�ോടുള്ള ദിവ്യഉടമ്പടിയെ നിഴലിക്കുന്ന
നിയമപെട്ടകം സമാഗമനകൂടാരത്തില് നിന്നും ദേവാല
യത്തിലേക്കു മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുവാന് യിസ്രായേലിന്റെ
പ്രഭുക്കന്മാരെ ശല�ോമ�ോന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. എന്തെ
ന്നാല് ദൈവവും അവന്റെ ഉടമ്പടിയിന് ജനങ്ങളും
കണ്ടുമുട്ടുന്ന സ്ഥലം എന്ന നിലയില് ദേവാലയം
സമാഗമന കൂടാരത്തെ വെല്ലുന്ന ഒന്നായിരുന്നു.
രാജാവും പുര�ോഹിതന്മാരും രാജ്യത്തെ പ്രമാണിമാ
രും എഴുന്നള്ളി അര്പ്പിച്ച ആയിരക്കണക്കിനു യാഗങ്ങ
ള് (1 രാജാ. 8:5) അവര്ക്കു ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തിയും
ബലി ചെയ്യുവാനുള്ള അവരുടെ സന്നദ്ധതയ്ക്കും ഉള്ള
തെളിവായിരുന്നു. മരണപര്യന്തം സമര്പ്പിതരാകുന്ന
മുഴുഗണങ്ങളും തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെയും
പ്രത്യാശയുടെയും അടയാളമായി തങ്ങളെത്തന്നെ
വിട്ടുക�ൊടുക്കുന്നതിനു ഉറപ്പുക�ൊടുക്കുന്നതിനെ
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സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിരൂപാത്മക പ്രാധാന്യം ഇതിനു
ണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചില രീതിയില് വിശാലമായ
പ്രയ�ോഗത്തില് രാജാവും രാജ്യത്തിലെ പ്രമാണിമാരും
പ�ൊരുളില് കര്ത്താവായ യേശുവിനെയും ജയാളി
കളെയും കാണിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീക്ഷണക�ോണില്
പ്രധാന പുര�ോഹിതന്മാരും ഉപപുര�ോഹിതന്മാരും യേ
ശുവിനെയും ജയാളികളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
രാജാവിന്റെയും പുര�ോഹിതന്മാരുടെയും രാജ്യത്തിലെ
പ്രമാണിമാരുടെയും ഘ�ോഷയാത്ര (എഴുന്നെള്ളത്ത്)
നിഴലിക്കുന്നത് സുവിശേഷ യുഗത്തിലെ ബലിപര
മായ അവസ്ഥയില് നിന്നും അതിന്റെ വിശാലമായ
ക�ൊയ്ത്തില് നിന്നും അടുത്ത യുഗത്തിലുള്ള രാജ്യ
ത്തിലെ മഹത്വത്തിലേക്കും ബഹുമതിയിലേക്കുമുള്ള
അവസ്ഥാന്തരത്തെയാണ്.
ഇന്ന് ഈ യുഗാവസാനത്തില് കര്ത്താവിന്റെ
ജനങ്ങള് ഈ പ�ൊരുള് നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
പ�ൊരുളിലെ ശല�ോമ�ോനായ ആ മഹാരാജാവു ദേ
വാലയത്തിന്റെ നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിനു
മുന്പു തങ്ങളുടെ വലിയ സമര്പ്പണത്തില് പങ്കുചേ
രുവാനും ഓഹരി ക�ൊടുക്കുവാനും ആത്മീയ യിസ്രാ
യേലിലെ പ്രധാനികളാകുന്ന തലവന്മാര്ക്കു ക്ഷണം
അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നേതാക്കന്മാര് സ്വന്ത ജ്ഞാനത്തിലും
ബലത്തിലും ശക്തിയിലും ഊന്നുന്ന ഈ ല�ോകത്തിലെ
കുലീനന്മാര് ആയിരുന്നില്ല. മറിച്ച് അവരുടെ പ്രശംസ
കര്ത്താവിലായിരുന്നു (1 ക�ൊരി. 1:24-31). ആത്മീയ
ആകാശങ്ങളുടെ (ആത്മീയ മണ്ഡലങ്ങളുടെ) നാലു
ദിക്കില് നിന്നും കൂട്ടിച്ചേര്ക്കപ്പെട്ടവരായ ഇവര് (മത്താ.
13:30,36,39; 24:31) ക�ൊയ്ത്തിന് വിളവെടുപ്പു കാലത്തു
തങ്ങളുടെ എഴുന്നെള്ളത്ത് ആരംഭിച്ചവരാണ്. എന്നാല്
ഏറ്റവും പ്രധാന ഭാഗമായ പെട്ടകം അതിവിശുദ്ധത്തില്
സ്ഥാപിക്കുന്നതുവരെ ദേവാലയം ശരിയായ രീതിയില്
പൂര്ത്തിയാകയില്ല. അതുപ�ോലെ തന്നെ ക്രിസ്തു
ശരീരത്തിന്റെ അവസാന അംഗവും സമാഗമന കൂടാര
ത്തിന്റെ അവസ്ഥയില് നിന്നും ദേവാലയത്തിന്റെ അവ
സ്ഥയിലേക്കു അഥവാ ഒന്നാം പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ
അവസ്ഥയിലേക്കു മാറ്റപ്പെടുന്നതുവരെ മഹത്വമുള്ള
ദേവാലയം പൂര്ത്തീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല.
“മ�ോശെ ഹ�ോരേബില് വച്ചു പെട്ടകത്തില് വച്ചി
രുന്ന രണ്ടു കല്പലക അല്ലാതെ അതില് മറ്റൊന്നും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല” (2 ദിന. 5:10). ഈ പ്രസ്താവന എബ്രാ.
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9:4 ലെ പ്രസ്താവനയ്ക്കു വൈരുദ്ധ്യമാണെന്നു പ്രഥമ
ദൃഷ്ട്യാ ത�ോന്നും. എബ്രാ. 9:4 ല് മന്ന ഇട്ടുവച്ച പ�ൊന്
പാത്രത്തെയും അഹറ�ോന്റെ തളിര്ത്ത വടിയേയും
കൂടി പരാമര്ശിക്കുന്നു. എന്നാല് ഇവിടെ ക�ൊടുത്തി
രിക്കുന്ന വിവരണം ദേവാലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതല്ല
മറിച്ച് സമാഗമന കൂടാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് എന്ന
കാര്യം നാം ഓര്മ്മിക്കേണ്ടതാണ്. നശിക്കാത്ത മന്ന
ഇട്ടുവച്ച പ�ൊന്പാത്രം ദൈവം രാജകീയ പുര�ോഹിത
ഗണത്തിനു നല്കിയ അമര്ത്യതയുടെയും അക്ഷയത
യുടെയും നിഴലാണ് അഥവാ ചിത്രമാണ്. പ�ൊരുളിലെ
ലേവ്യര്ക്കുള്ള അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും ഫലങ്ങളുടെയും
ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള അവകാശത്തിന്റെയും ഓര്മ്മപ്പെ
ടുത്തലാണ് തളിര്ത്ത വടി. എന്നാല് നിഴലില് എന്ന
തുപ�ോലെ ഇവ രണ്ടും ഈ ഏതല്ക്കാല യുഗത്തില്
തന്നെ അവസാനിക്കും. അവരെല്ലാം സമാഗമന കൂടാ
രത്തിന്റെ അവസ്ഥയില് ഇവയെ അനുഭവിച്ചവരാണ്.
അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ദേവാലയത്താല് ചിത്രീകരിക്കുന്ന
തായ ഭാവിയില് വരുവാനിരിക്കുന്ന തേജസ്സിന്റെയും
മഹത്വത്തിന്റെയും അമര്ത്യതയുടെയും ആവശ്യം
അവര്ക്കില്ല. എന്തുക�ൊണ്ടെന്നാല് ഈ മഹത്തായ
കാര്യങ്ങളിലേക്കു സഭയുടെ ജയാളികളായവര് പൂര്ണ്ണ
മായും പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാല് ന്യായപ്രമാണം
ദിവ്യഉടമ്പടിയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകം തന്നെ ആയി
രിക്കും. അപ്പൊസ്തലന് വിശദീകരിക്കുന്നതുപ�ോലെ
സ്നേഹം ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ നിവര്ത്തിയാകുന്നു.
നിയമപെട്ടകത്താല് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ദൈവകൃപയുമാ
യി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതു അനുഗ്രഹങ്ങളിലും പങ്കാളിക
ളാകുവാന് അതു ദൈവീകമായി അഭിലഷണീയവും
അത്യന്താപേക്ഷിതവുമായിരിക്കും.
പുര�ോഹിതന്മാര് സാക്ഷ്യപ്പെട്ടകം സ്ഥാപിക്കുന്ന
വേല പൂര്ത്തീകരിച്ചു ശരിയായ രീതിയില് ദേവാ
ലയത്തില് നിന്നും പുറത്തു വന്നപ്പോള്, ലേവ്യരെ
ല്ലാവരും ചണ വസ്ത്രം ധരിച്ചു കൈത്താളങ്ങളും
വീണകളും കിന്നരങ്ങളും പിടിച്ചു യാഗപീഠത്തിനു
കിഴക്കു കാഹളമൂതിക്കൊണ്ടിരുന്ന 120 പുര�ോഹിതന്മാ
ര�ോടു കൂടെ നിന്നു. കാഹളക്കാരും സംഗീതക്കാരും
ഒത്തൊരുമിച്ചു (യെശ. 52:8) കാഹളങ്ങള�ോടും കൈ
ത്താളങ്ങള�ോടും വാദിത്രങ്ങള�ോടും കൂടെ “അവന്
നല്ലവനല്ലോ അവന്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളതു” (2 ദിന.
5:11-13) എന്നു സ്തുതിയ�ോടും സ�്തോത്രത്തോടും
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

കൂടി യഹ�ോവയെ ഒരേ സ്വരത്തില് പാടി സ്തുതിച്ചു.
ആ സമയം ആലയം മേഘത്താല് നിറഞ്ഞു – ഈ
വിശേഷപ്പെട്ട മേഘസ് ത ംഭം ചിത്രപ്പെടുത്തുന്നത്
സീനായി പര്വ്വതത്തിലേക്കുള്ള മരുഭൂയാത്രയില് ഉട
നീളവും അതിലുപരിയായി സമാഗമന കൂടാരത്തിലും
ഉള്ള ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തെയായിരുന്നുവെ
ങ്കില് ഇപ്പോള് അതു ദേവാലയത്തോടു ബന്ധപ്പെ
ട്ടു അതില് ആദ്യത്തെ തവണ വസിക്കുന്നതാണ്.
ഇതു കൃപാസനം ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തു
അങ്ങേയറ്റം പ്രകാശപൂരിതമായ, പുറമേ ന�ോക്കിയാല്
മേഘത്തിന്റെ രൂപത്തോടു കൂടിയ ഒന്നായിരുന്നു –
യഹ�ോവയുടെ തേജസ്സു യഹ�ോവയുടെ ആലയത്തില്
നിറഞ്ഞിരുന്നതുക�ൊണ്ടു മേഘം നിമിത്തം ശുശ്രൂഷ
ചേയ്യേണ്ടതിനു നില്പാന് പുര�ോഹിതന്മാര്ക്കു കഴി
ഞ്ഞില്ല (1 രാജാ. 8:10,11).
ശല�ോമ�ോന്റെ സമര്പ്പണ പ്രാര്ത്ഥന
ജനങ്ങള് അത്ഭുതസ്തബ്ദരും ഭയചകിതരുമായിരു
ന്നു. എന്നാല് താന് കൂരിരുളില് (അതിവിശുദ്ധത്തില്
- അവിടെ സ്വാഭാവിക വെളിച്ചത്തിനു കടക്കുവാന്
സാധിക്കുകയില്ല, ലേവ്യ. 16:2; സങ്കീ. 97:2; റ�ോമ. 11:33)
വസിക്കുന്നു എന്നു ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു എന്നു
വിശദീകരിച്ചുക�ൊണ്ടും ഈ ദേവാലയത്തെ ദൈവ
ത്തിനു അവരുടെയിടയില് വസിക്കുവാനുള്ള ദൈവ
ത്തിന്റെ ആലയമാക്കുവാന് അവന് കൃപ ച�ൊരിഞ്ഞി
രിക്കുന്നുവെന്നും അതു തനിക്കും തന്റെ പിതാവായ
ദാവീദിനും നല്കപ്പെട്ടതായ ദിവ്യകല്പന പ്രകാരം
പണിയപ്പെട്ടതുമാണെന്നു വിശദീകരിച്ചുക�ൊണ്ടു
ശല�ോമ�ോന് അവരുടെ ഭയത്തെ പെട്ടെന്നു തന്നെ
നീക്കിക്കളഞ്ഞു. പിന്നെ അവന് പ്രാകാരത്തിലെ
യാഗപീഠത്തിനടുത്തുള്ള ഉയര്ന്ന പീഠത്തില് മുട്ടു
കുത്തി ആകാശത്തേക്കു കൈമലര്ത്തിക്കൊണ്ടു
(2 ദിന. 6:13) ഒരു അതിമന�ോഹരമായ പ്രാര്ത്ഥന
അര്പ്പിച്ചു (2 ദിന. 6:19-42). ദൈവത്തിന്റെ വാസസ്ഥലം
സ്വര്ഗ്ഗമായിരിക്കുമ്പോള് തന്നെയും ഈ ദേവാലയം
തന്റെ ജനത്തിന്റെ ഇടയില് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും
കൃപയും ഇരിക്കേണ്ടതിനു മാത്രമുള്ളതെന്നു സൂചിപ്പി
ച്ചുക�ൊണ്ടു ദൈവം ആളത്വമുള്ള ദൈവമാണെന്നുള്ള
മഹാസത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രാജാവായ ശല�ോമ�ോന്റെ
ഉള്ക്കാഴ്ചയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ലളിതമായ ഒരു
പ്രാര്ത്ഥനയായിരുന്നു അത്.

4

ശല�ോമ�ോന്റെ പ്രാര്ത്ഥന പ്രാവചനികമായുള്ള
താണെന്നും അതു പ�ൊരുളിലെ വലിയ ശല�ോമ�ോന്
മുഖാന്തരം പണിയപ്പെട്ട പ�ൊരുളിലെ മഹാദേവാല
യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങള് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണെ
ന്നും നാം തിരിച്ചറിയുന്നു. തങ്ങളുടെ നടുവിലുള്ള
ദൈവത്തിന്റെ വാസസ്ഥലമെന്ന രീതിയിലും അവന്റെ
ശക്തിയുടെയും അധികാരത്തിന്റെയും ക്ഷമയുടെയും
അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സന്ദര്ഭ
ങ്ങളിലും നല്കുന്ന സഹായത്തിന്റെയും കേന്ദ്രം
എന്ന നിലയിലും കാണുവാനായി യിസ്രായേല്യരുടെ
ഇടയില് അക്ഷരാര്ത്ഥ ദേവാലയം നിലക�ൊണ്ടിരുന്നു.
ഇപ്രകാരം തന്നെ പണിയപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നതും
സമര്പ്പിക്കപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ദിവ്യശക്തി നിറ
യപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ആത്മീയ ദേവാലയം
ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നവര്ക്കു സഹായത്തിനും
ക്ഷമയ്ക്കും അനുഗ്രഹത്തിനുമായി ന�ോക്കാന് സാ
ധിക്കുന്ന കേന്ദ്രമായി തക്കസമയത്തു ആയിത്തീരും:
അവര് അതിന്റെ നേരെ അവരുടെ സകല പ്രാര്ത്ഥന
കളും ഉയര്ത്തും. അതില് അവര് ദൈവശക്തിയുടെ
യും അവര്ക്കു നേരെയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും
സാക്ഷാത്ക്കാരത്തെ തിരിച്ചറിയും.
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ശല�ോമ�ോന്റെ സമര്പ്പണ പ്രാര്ത്ഥന പൂര്ത്തിയായ
ശേഷം സ്വര്ഗ്ഗത്തില് നിന്നും ഇറങ്ങിയ തീയിലൂടെ
അവരുടെ യാഗങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുക�ൊണ്ടു ദൈവം
തന്റെ പ്രീതി രാജാവിനും സകല ജനത്തിനും വെളി
പ്പെടുത്തി. നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു (2 ദിന. 7:1,3),
“ശല�ോമ�ോന് പ്രാര്ത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോള് ആകാശ
ത്തുനിന്നു തീ ഇറങ്ങി ഹ�ോമയാഗവും ഹനനയാഗവും
ദഹിപ്പിച്ചു യഹ�ോവയുടെ തേജസ്സും ആലയത്തില്
നിറഞ്ഞു... തീ ഇറങ്ങിയതും ആലയത്തില് യഹ�ോ
വയുടെ തേജസ്സും യിസ്രായേല് മക്കള�ൊക്കെയും
കണ്ടപ്പോള് അവര് കല്ക്കളത്തില് സാക്ഷ്ടാംഗം
വീണു യഹ�ോവയെ നമസ്ക്കരിച്ചു; അവന് നല്ല
വനല്ലോ; അവന്റെ ദയ എന്നേക്കും ഉള്ളതു എന്നു
ച�ൊല്ലി സ്തുതിച്ചു”. സങ്കീ. 136 പാടുന്നതു ലേവ്യരും
ഒന്നിച്ചായിരിക്കാനാണു സാധ്യത.
ഒരിക്കലും അന്ത്യമില്ലാത്ത ദിവ്യക്രോധത്തെക്കുറി
ച്ചല്ല എന്നേക്കുമുള്ള ദൈവീക ദയയുടെ ഗാനമാണു
ലേവ്യരും ജനവും ആലപിച്ചതു എന്നതു ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ഈ ഗാനത്തിലുള്ള എബ്രായ പദത്തിന്റെ നിശ്ചിതമായ
പ്രാധാന്യമനുസരിച്ചു ന�ോക്കുമ്പോള് ഇതിനു അന്ത്യം
ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല എന്നു അര്ത്ഥമില്ല. ദൈവീകദയ
പ്രായ�ോഗികമായി അതിന്റെ അന്ത്യത്തിലെത്തുമ്പോള്
അതായതു അതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തുമ്പോള്
സാക്ഷ്യപെട്ടകം ചിത്രീകരിക്കുന്നതായ ദൈവത്തെ
ക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിലേക്കും നന്മയിലേക്കും
അവനെ അറിയുവാന് ലഭിച്ച അവസരത്തിലേക്കും
അബ്രഹാമിന�ോടു ചെയ്ത ആ വലിയ ഉടമ്പടിയുടെ
അനുഗ്രഹത്തിലേക്കും അതിലൂടെ ഭൂമിയിലുള്ള സകല
കുടുംബങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതിലേക്കും
മുഴുസൃഷ്ടിയും ക�ൊണ്ടു വരപ്പെടുന്ന ഒരു അന്ത്യം
അതിനുണ്ട് . ഇതിനു സമാനമായി ബൈബിളിലെ
അവസാന പുസ്തകത്തില് പ�ൊരുളിലെ പുര�ോഹി
തന്മാര് മ�ോശെയുടെയും കുഞ്ഞാടിന്റെയും പാട്ടു
പാടുന്നതായി കാണുന്നു. അവന് പാടി ച�ൊല്ലിയതു,
“സര്വ്വ ശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കര്ത്താവേ, നിന്റെ
പ്രവര്ത്തികള് വലുതും അത്ഭുതവുമായവ, കര്ത്താ
വേ ആര് നിന്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടാതെയും [ഭയഭ
ക്തി] മഹത്വപ്പെടുത്താതെയും ഇരിക്കും? നീയല്ലോ
ഏക പരിശുദ്ധന്; നിന്റെ ന്യായവിധികള് [നീതിയുള്ള
ഇടപെടല്] വിളങ്ങി വന്നതിനാല് സകല ജാതികളും
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വന്നു തിരുസന്നിധിയില് നമസ്ക്കരിക്കും” (വെളി.
15:3,4). ഈ കാലത്തില് ജയാളികള്ക്കല്ലാതെ മറ്റാര്ക്കും
യഥാര്ത്ഥത്തില് വിലമതിക്കുവാനും പാടുവാനും
കഴിയാത്ത പാട്ടാണിത്. എന്നാല് കര്ത്താവിന്റെ
തേജസ്സ് ദേവാലയത്തില് നിറയപ്പെടുമ്പോള് ജന
ങ്ങള് അതായതു പുരുഷാരം ഈ പാട്ടു പഠിക്കും,
അവര് ദൈവത്തിന്റെ ദയയെ പഠിക്കും. ഒരു പ്രവച
നമെന്നതുപ�ോലെ അതു നിവര്ത്തിയാകും. പുതിയ
യുഗത്തിലെ മഹാപ്രവാചകനും പുര�ോഹിതനും
രാജാവുമായ പ�ൊരുളായ ശല�ോമ�ോനെച്ചൊല്ലി (ക്രി
സ്തുവിനെ) എല്ലാ ജനവും സന്തോഷിക്കുകയും
ദൈവത്തിന്റെ നന്മയെയും സ്നേഹത്തെയും ഏറ്റു
പറഞ്ഞു അവന്റെ മുന്നില് മുട്ടുമടക്കുകയും ചെയ്യും.
ആദാമിന്റെ അനുസരണക്കേടിനാല് നഷ്ടപ്പെട്ട മനസ്സി
ന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും പൂര്ണ്ണാവസ്ഥയിലേക്കും
അതുവഴി നിത്യമായ ജീവനിലേക്കും പൂര്ണ്ണമായി
തിരികെ പ�ോകുന്നതിനും ദൈവവുമായി പൂര്ണ്ണമാ
യി സമാധാനത്തിലാകുന്നതിനും (നിരപ്പാകുന്നതി
നും) മഹാവലിയ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന് നേടിയെടുത്ത
അവസരം അനേകരും ദൈവത്തിന്റെ നിബന്ധനപ്ര
കാരം സ്വീകരിക്കും.
സ്വാഭാവികമായും ഉചിതമായും നമ്മുടെ മുഖ്യ താ
ത്പര്യം പ�ൊരുളിലെ ദേവാലയത്തിലും പ�ൊരുളിലെ
ശല�ോമ�ോനിലും പ�ൊരുളിലെ പുര�ോഹിതന്മാരിലും
ലേവ്യരിലും ജനത്തിലും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും (എല്ലാ
യുവവീരന്മാരെയും കൂടി) വ്യക്തിപരമായി തന്നെ
ഇപ്പോള് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദേവാലയം എന്നു
പറയപ്പെടുന്നു. ഈ ഒരര്ത്ഥത്തില് ഓര�ോ വ്യക്തിയും
ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തുക
വഴിയും അവന്റെ ആവശ്യങ്ങള്ക്കു വഴങ്ങുകവഴി
യും തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെയും സ്വഭാവത്തെയും
വളര്ത്തണം. വി. പൗല�ൊസ് നമ്മോടു പറയുന്നു,
“നിങ്ങള് ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ
ആത്മാവു നിങ്ങളില് വസിക്കുന്നുവെന്നും അറിയുന്നി
ല്ലയ�ോ?” “നാം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആലയമല്ലോ,
ഞാന് അവരില് വസിക്കുകയും അവരുടെ ഇടയില്
നടക്കുകയും ചെയ്യും, ഞാന് അവര്ക്കു ദൈവവും
അവര് എനിക്കു ജനവും ആകും” (1 ക�ൊരി. 3:16; 2
ക�ൊരി. 6:16).
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

ഈ പ്രഭാതത്തില് ഞാന് എന്റെ രണ്ടു
ദാനങ്ങളെ തുറന്നു... എന്റെ കണ്ണുകള്
അപ്പൊസ്തലന് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്കു ക�ൊണ്ടു
വരുന്ന ഈ ചിത്രത്തില് സഭ ദേവാലയത്തിനുപരിയാ
യി സമാഗമന കൂടാരത്തോടു യ�ോജിച്ചിരിക്കുന്നു.
ദൈവത്തോടു ഉടമ്പടി ബന്ധത്തില് ഏര്പ്പെട്ടതു
മുതല് ദേവാലയം ശല�ോമ�ോന് സമര്പ്പിക്കുന്നതുവരെ
യിസ്രായേല് മക്കള�ോടു കൂടെ ദൈവം ഉണ്ടായിരു
ന്നതുപ�ോലെയും അനന്തരം അവന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം
സമാഗമനകൂടാരത്തിലെ ഷെക്കയ്നാ വെളിച്ചത്തിന്റെ
പ്രത്യക്ഷതയിലൂടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു പ�ോലെയും
നാം ക്രിസ്ത്യാനികളായിരിക്കക�ൊണ്ടു അവന്
നമ്മോടു കൂടെ ഉണ്ട്. ദൈവപുത്രന്മാരായി തീര്ന്ന
തുമുതല് അതായതു നമ്മുടെ സമര്പ്പണത്തിന്റെയും
നീതീകരണത്തിന്റെയും വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെയും
സമയം മുതല്, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവില്
പങ്കാളികളായതു മുതല് നമ്മുടെ ശരീരങ്ങള് സമാ
ഗമന കൂടാരമായിരിക്കുന്നു. അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ താത്ക്കാലിക വാസസ്ഥലമാ
യിരിക്കുന്നു. എന്നു മാത്രമല്ല അവന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം
നമ്മില് വെളിപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുകയുമാകുന്നു. സമാ
ഗമന കൂടാരം എന്നതു ഒരര്ത്ഥത്തില് ദേവാലയം
തന്നെയാണ്. എന്തെന്നാല് ദൈവം വാസം ചെയ്യുന്ന
ഏതു സ്ഥലത്തെയും ന്യായമായി ദേവാലയം, വിശുദ്ധ
സ്ഥലം എന്നു വിളിക്കുന്നു. എന്നാല് ഇവിടെ സൂ
ചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ�ോലെ നാം നമ്മുടെ ജഡീയ
ശരീരങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ സമാഗമന കൂടാരമായി
അതായതു അവന്റെ താത്ക്കാലിക വാസസ്ഥലമായി
കണക്കാക്കുന്നതു ഉചിതമാണ്. അത്രയുമല്ല സുവി
ശേഷയുഗത്തിന്റെ അന്ത്യകാലത്തിലെ പ�ൊരുളിലെ
ദേവാലയത്തെ എപ്പിഫനി ദേവാലയത്തിന്റെ വീക്ഷ
ണക�ോണില് നിന്നുക�ൊണ്ടു പരിഗണിക്കുവാനാകും.
എന്നാല് ഈ കാഴ്ച്ചപ്പാടുകള�ൊന്നും ദേവാലയത്തി
ന്റെ പരമമ�ോ അല്ലെങ്കില് ഏറ്റവും വലിയത�ോ ആയ
പ�ൊരുളിന്റെ വീക്ഷണമല്ല.
പ�ൊരുളിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വീക്ഷണക�ോണില്
നിന്നു ന�ോക്കുമ്പോള് ദേവാലയം മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട
ക്രിസ്തുവിനെ അതായതു ശിരസ്സിനെയും ശരീരത്തെ
യും ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഈ ബന്ധത്തോടനുബന്ധിച്ചു
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ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന അവന്റെ സഭയുടെ
വിവിധ അംഗങ്ങളും ഈ മഹത്വമുള്ള ആലയം പണിയ
പ്പെടേണ്ട ജീവനുള്ള കല്ലുകളാണ് എന്ന മന�ോഹരമായ
ആശയത്തെ വി. പത്രൊസ് (1 പത്രൊ. 2:5) നമ്മുടെ
ശ്രദ്ധയിലേക്കു ക�ൊണ്ടുവരുന്നു. പ്രധാന ശില്പിയായ
നമ്മുടെ കര്ത്താവിന്റെ മേല്നോട്ടത്തിനു കീഴില്
ഈ ആലയത്തിലേക്കുള്ള വിവിധ കല്ലുകളുടെയും
കൂട്ടിച്ചേര്ക്കല് സുവിശേഷയുഗമുടനീളം പുര�ോഗ
മിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും കല്ലുകളെയ�ോ
അല്ലെങ്കില് എല്ലാ കല്ലുകളെയുമ�ോ അല്ല ശല�ോമ�ോന്റെ
ദേവാലയത്തിനു വേണ്ടി എടുത്തത്. മറിച്ച് രൂപരേഖ
അനുസരിച്ചു പ്രത്യേകമായ അളവിലും വിശേഷ
മായ മാതൃകയിലുമുള്ള കല്ലുകളെയാണ് എടുത്തതു
എന്നതുപ�ോലെ ജീവനുള്ള കല്ലുകളായ പ�ൊരുളിലെ
കല്ലുകളെയും അത്തരത്തില് തിരഞ്ഞെടുത്തുക�ൊ
ണ്ടിരിക്കുകയാകുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക ഗണം മാത്രം
ഇതുവരെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനായി സ്വഭാവ
ത്തിലും അളവിലും യ�ോഗ്യമായി കണ്ടവരില് മാത്രം
ആയുധങ്ങള് പ്രയ�ോഗിക്കുകയും ആദ്യം പരുഷമായി
വെട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് ചെത്തി
വെടിപ്പാക്കലിലും മിനുക്കലിലും ഉചിതമായ ഫലം
നല്കിയവരെയും പൂര്ണ്ണമായി യ�ോജിച്ചവരെയും
മാത്രം മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട ദേവാലയത്തില് തങ്ങളുടെ
സ്ഥാനത്ത് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇതിനായി ഈ ജീവനുള്ള കല്ലുകളെ ഭാവിയിലെ
മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിലേക്കായി ചെത്തുക
യും മിനുക്കുകയും ഉറപ്പിക്കുകയും ഒരുക്കുകയും
ചെയ്യുന്നതിനു പല മുഖാന്തരങ്ങളെയും എന്തിനു
സാത്താനെപ്പോലും കര്ത്താവ് ഉപയ�ോഗിക്കുന്നു
എന്നതു വസ്തുതയാണ്. ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തില്
ന�ോക്കുമ്പോള് കര്ത്താവിന്റെ ജനങ്ങള് ഉറപ്പായും
അനുഭവിക്കേണ്ടതായ പരിശ�ോധനകളും ബുദ്ധി
മുട്ടുകളും എത്രയധികം സംതൃപ്തിയാണ് തരുന്ന
ത്. ഇവയെ കൂടാതെ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കില് അവര്
മക്കളല്ല കൗലിടയന്മാരത്രെ എന്നു ഭയപ്പെടേണ്ടി
വരുമായിരുന്നിരിക്കണം (എബ്രാ. 12:8). ദൈവത്തെ
സ്നേഹിക്കുന്നവര്ക്കു ആത്മീയ നന്മകള്ക്കായും
ഭാവി ശുശ്രൂഷകള്ക്കുമായി തങ്ങളെ തന്നെ ഒരുക്കേ
ണ്ടതിനു നന്മക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്ന “സകലവും”
ഇവയാണ് (റ�ോമ. 8:28). ദൈവീകപദ്ധതിയെക്കുറിച്ചു
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അത്തരം ഒരു ഉള്ക്കാഴ്ച ഉള്ളവര്ക്കു മാത്രമെ കഷ്ടത
സഹിഷ്ണുതയെയും സഹിഷ്ണുത സിദ്ധതയേയും
സിദ്ധത പ്രത്യാശയേയും ഉളവാക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞു
ക�ൊണ്ട് കഷ്ടങ്ങളിലും പ്രശസിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞ
അപ്പൊസ്തലനായ പൗല�ൊസ് കൈവരിച്ച സ്ഥാന
ത്തെത്താനാകുകയുള്ളു (റ�ോമ. 5:3-5).
ആവശ്യമായ വസ്തുക്കള്
മുന്കൂട്ടി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു
ശല�ോമ�ോന്റെ ആലയത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള വസ്ത
ക്കള് അതിന്റെ നിര്മ്മാണത്തിനു മുന്പുതന്നെ തയ്യാ
റാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതു മാത്രമല്ല നിര്മ്മാണ സമയത്തു
വീണ്ടും ചെത്തുകയ�ോ മിനുക്കുകയ�ോ അല്ലെങ്കില്
മറ്റെന്തെങ്കിലും പണികള�ോ ആവശ്യമില്ലാതെവണ്ണം
അവ ലഭിച്ച സ്ഥലത്തു വച്ചു തന്നെ ശരിയായി രൂ
പപ്പെടുത്തിയും അടയാളപ്പെടുത്തിയും ക�ൊണ്ടുവ
ന്നതിനാല് നിര്മ്മാണ സമയത്തു ചുറ്റികയുടെയ�ോ
മഴുവിന്റെയ�ോ അല്ലെങ്കില് ഏതെങ്കിലും ഇരുമ്പായു
ധത്തിന്റെയ�ോ ശബ്ദം അവിടെ ഉണ്ടായില്ല (1 രാജാ.
6:7). അതിനാല് വിശുദ്ധ പൗല�ൊസ് പറയുന്നു, സഭ
ദൈവത്തിന്റെ കൈപ്പണി ആകുന്നു (എഫെ. 2:10).
അതിനാല് ഇനി തിരശ്ശീലയ്ക്കു അപ്പുറത്തു ശരി
പ്പെടുത്തലിന്റെയ�ോ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തലിന്റെയ�ോ
ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം അവന്റെ കൈപ്പണി തികച്ചും
ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു. എന്നുതന്നെയല്ല; മഹാപുരുഷാര
വും യുവവീരന്മാരും ഇപ്രകാരം തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ
കൈപ്പണിയായിരിക്കുന്നു. അവരും ദേവാലയത്തിന്റെ
പ്രാകാരത്തിലുള്ള അവരുടെ അന്ത്യസ്ഥാനത്തേക്കു
പൂര്ണ്ണമായും ഒരുക്കപ്പെടുകയും അനുയ�ോജ്യരാക്ക
പ്പെടുകയും ചെയ്യും.
ജീവനുള്ള വിവിധ കല്ലുകളായ സഭാംഗങ്ങള്
തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്നത് സുവിശേഷയുഗത്തിലാണെ
ന്നു കാണപ്പെടുന്നു. അന്ന് അവര് കര്ത്താവിനാല്
മുദ്രയിടപ്പെട്ട അവരുടെ സ്ഥാനത്തിനു തയ്യാറാക്ക
പ്പെടുന്നു. മാത്രവുമല്ല ഒന്നാം പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ
സമയമാകുന്ന ദേവാലയത്തിന്റെ നിര്മ്മാണത്തിന്റെ
സമയം വരെ അവര് ക്രിസ്തുവില് നിദ്ര ക�ൊള്ളുന്നു.
നാം മനസ്സിലാക്കുന്നതനുസരിച്ചു 1878 മുതല് നാം
ആ കാലത്തില് ജീവിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാകുന്നു.
കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ജീവനുള്ള കല്ലുകളെ കൂട്ടിച്ചേ
ര്ക്കുകയും ജീവനില് ശേഷിക്കുന്നവരും മരണപ
മെയ് - ജൂണ് 2019

ര്യന്തം ക്രിസ്തുവില് നിലനിന്നിരുന്നവരുമായവര്
എന്നേക്കും കര്ത്താവിന�ോടുകൂടെ വസിക്കേണ്ടതിനു
ല�ോകത്തിന്റെ ആത്മീയ ഭരണാധികാരത്തിനായി
ആകാശത്തില് കര്ത്താവിനെ എതിരേല്പ്പാന് മേ
ഘങ്ങളില് (കഷ്ടകാലമാകുന്ന മേഘങ്ങള്) എടുക്ക
പ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു (1 തെസ്സ. 4:15-17). ജീവനില്
ശേഷിക്കുന്നവരായ ഈ അംഗങ്ങളുടെ പുനരുത്ഥാന
“രൂപാന്തരീകരണം” “കണ്ണിമയ്ക്കുന്നതിനിടയില്”
ഉണ്ടാകുകയും (1 ക�ൊരി. 15:51,52) അവരെ തങ്ങളുടെ
സഹ അംഗങ്ങള�ോട�ൊത്തു കര്ത്താവിന്റെ ദേവാലയ
ത്തില് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. യേശുവിന്റെ മരണം
മുതല് മൂന്നാമത്തെ ആയിരം വര്ഷദിനത്തില് ഈ
ദേവാലയം പൂര്ണ്ണമായി ഉയര്ത്തപ്പെടുന്നു (യ�ോഹ.
2:19-21).
ഇ ത ിന� ോ ട ക ം
ക ണ്ട തു പ � ോ ലെ
പെട്ടകം ക�ൊണ്ടുവ
രുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു
ചിത്രം കാണിക്കുന്ന
ത് ഇതേ പാഠത്തി
ന്റെ മറ്റൊരു ഉദാ
ഹരണമായിട്ടാണ്.
അതായത് കൂടാര
ത്തിന്റെ അവസ്ഥ
യില് നിന്ന് അല്ലെങ്കില് ഭൗമികാവസ്ഥയില് നിന്ന്
സ്വര്ഗ്ഗീയാവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലെങ്കില് ആലയത്തിന്റെ
അവസ്ഥയിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരാംഗങ്ങളെ
ക�ൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കാണിക്കുന്നു. വളരെ നാളത്തെ
കാത്തിരിപ്പിനു ശേഷം പ�ൊരുളായ പെട്ടകത്തെ അത്
ആയിരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്തു കാണും. ഇപ്പോള് ലേവ്യര്
- പൂര്ത്തീകരിക്കപ്പെട്ട മഹാപുരുഷാരവും യുവവീ
രന്മാരും – പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യമേറിയ
സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും അന്ത്യത്തോളം നിലനില്ക്കു
ന്ന അവന്റെ കരുണയെക്കുറിച്ചും കൂടുതല് കൂടുതലാ
യി പാടാന് (Hymn 194) പഠിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില
ആളുകളും കൂടെ – കരുണയ്ക്ക് പരമാവധി സഹാ
യിക്കാനും അനുഗ്രഹിക്കാനും പരിപ�ോഷിപ്പിക്കാനും
കഴിയുന്നതുവരെയും, എല്ലാ ചെവിയും കേള്ക്കും
ഏതു കണ്ണും കാണും എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന്റെ
പൂര്ത്തീകരണംവരെയും എല്ലാവരും നമ്മുടെ കര്ത്താ
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

വായ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള ദൈവകൃപയുടെ പരി
ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വരുന്നതുവരെയും. കര്ത്താവിന്റെ
ജനങ്ങളെന്ന നിലയില് ദൈവകരുണയുടെയും നീ
തിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സത്യത്തിന്റെയും
പുതിയ പാട്ട് ആത്മാവില് പാടുകയും മനസ്സിലാക്കു
കയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നാം അറിയുന്ന
തിനുള്ള സമയം വന്നിരിക്കുന്നു. പ്രസ്താവിക്കാന്
ദൈവം നമ്മെ ഭരമേല്പിച്ച സന്ദേശം വിളംബരം
ചെയ്യുന്നതില് നാം വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം. അങ്ങനെ
നമ്മുടെ കാലഗതിയുടെ ദൈര്ഘ്യം അവസാനിക്കയും
യഹ�ോവയുടെ മഹത്വം ക�ൊണ്ട് ആലയം നിറയുകയും
ചെയ്യും. മനുഷ്യവര്ഗ്ഗത്തില് പ�ൊതുവെയുള്ളവര്
ഈ പല്ലവി പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് ഇതിനു ശേഷമാ
യിരിക്കും: “അവന്റെ
കരുണ എന്നേക്കും
നിലനില്ക്കുന്നു” –
പൂര്ത്തീകരണത്തി
നുവേണ്ടി.
പ ണ ി യ പ്പെ ട്ടു
ക�ൊ ണ് ടി ര ി ക്കു ന്ന
ദേവാലയം എന്ന
നിലയില് നാം സഭ
യെക്കുറിച്ചു ചിന്തി
ക്കുകയാണെങ്കില്
ഭാവിയില് അതിന�ൊരു മഹത്തായ വേല പൂര്ത്തീ
കരിക്കുവാനുണ്ട് എന്ന ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സില് അതു
അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ആലയം ഉപയ�ോഗിക്കാതി
രിക്കുവാനാണെങ്കില് എന്തിനാണ് പണിയുന്നത്?
കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലെ പല വീഴ്ചകളിലൂടെയും ഗുരു
തരമായ പരിക്കുകള് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്: ഉദാ. സഭ
മാത്രമേ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയുള്ളു എന്നും ശേഷിക്കുന്ന
മാനവരാശി മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പ�ോകുമെന്നുമുള്ള
ഉപദേശവും കര്ത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് മുഴുല�ോ
കത്തെയും ചുട്ടുകളയുന്നതിനാണെന്നും അങ്ങനെ
ദിവ്യനിര്ണ്ണയം ലജ്ജാകരമായി പര്യവസാനിക്കുന്നു
എന്ന ഉപദേശവും. ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടില് മഹാ
ദേവാലയമാകുന്ന സഭയുടെ നിര്മ്മാണം തികച്ചും
സമയവും പ്രയത്നവും പാഴാക്കുന്നതാണ്. എന്തെ
ന്നാല്, അതിനാല് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാന് ഭൂമിയില്
ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.
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നമ്മുടെ ജ്ഞാനദൃഷ്ടികള് കൂടുതല് വിശാലമായി
തുറക്കുമ്പോള് ദൈവീക നിര്ണ്ണയത്തിലും ക്രമീകര
ണത്തിലുമുള്ള സൗന്ദര്യം നമുക്കു കൂടുതല് വ്യക്ത
മായി കാണുവാന് സാധിക്കുന്നു. ദൈവീക നിര്ണ്ണയം
കര്ത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവ�ോടുകൂടി അവസാനി
ക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ല�ോകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോ
ളം അവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു
വീക്ഷണ ക�ോണില് നിന്നു ന�ോക്കിയാല് ഭൂമിയിലെ
സകല വംശങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന രാജകീയ
പുര�ോഹിത വര്ഗ്ഗമാകും സഭ (1 പത്രൊ. 2:5; ഗലാ.
3:29). ആ മഹത്വമേറിയ വേലയില് പുര�ോഹിതന്മാരെ
സഹായിക്കുന്ന ലേവ്യരായിരിക്കും പുരാതനവീരന്മാരും
മഹാപുരുഷാരവും യുവവീരന്മാരും (യ�ോവേ. 2:28;
വെളി. 7:15). മറ്റൊരു ചിത്രത്തില് സഭ മഹാദേവാലയ
മായിരിക്കുകയും ദൈവത്തോട് മുഴുമാനവരാശിക്കും
സമീപിക്കുവാന് കഴിയുന്നതിനും അവന�ോടുള്ള കൂട്ടാ
യ്മയിലേക്കു തിരിച്ചുവരുന്നതിനുമുള്ള ഉപാധിയായി
പുരാതനവീരന്മാരും മഹാപുരുഷാരവും യുവവീരന്മാരും
ദേവാലയത്തിന്റെ പ്രാകാരമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ശിരസായ ക്രിസ്തുവിനാലും ശരീരമായ സഭയാലും
അതുപ�ോലെ ഞങ്ങള് അടയാളപ്പെടുത്തി അവതരിപ്പി
ച്ച പ്രാഥമികമായി ഉള്പ്പെടുന്ന നാലു തിരഞ്ഞെടുപ്പു
ഗണങ്ങളുടെ പ�ോലെ തന്നെ, വിശാലമായ അര്ത്ഥത്തി
ല് സഭയുടെ ഭാഗമാകുന്നവരായ [വിളിക്കപ്പെട്ടവര്]
ദൈവത്തിന്റെ ഏതല്ക്കാല സമര്പ്പിത ജനമാകുന്ന
എപ്പിഫനി പാളയ സമര്പ്പിതരിലും ഇതേ തത്വം പ്ര
യ�ോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ചെറിയാട്ടിന് കൂട്ടത്തിനും മഹാ
പുരുഷാരത്തിനും ക്രമീകരണത്തിലെ പ്രമാണങ്ങള്
ബാധകമാകുന്നതുപ�ോലെ തന്നെ യുഗങ്ങളുടെ മദ്ധ്യേ
സമര്പ്പണം ചെയ്യുന്നവര്ക്കും ഇതേ പ്രമാണങ്ങള്
ബാധകമാകുന്നു. ഈ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് ആത�്മോത്പാ
ദിതരായവര്ക്കു മാത്രമാണെന്നും തങ്ങള്ക്കായിട്ടല്ല
എന്നും അഥവാ ചെറിയ അളവില് മാത്രമെ തങ്ങള്ക്കു
ബാധകമാവുകയുള്ളു എന്നും യുഗങ്ങളുടെ മദ്ധ്യേ
സമര്പ്പണം ചെയ് ത ക്രിസ് തുവിന്റെ ശിക്ഷ്യന്മാര്
ചിന്തിക്കുവാന് പാടില്ല. അബ്രഹാമിന്റെ സഹസ്രാ
ബ്ദപൂര്വ്വ സന്തതികള്ക്കു സമര്പ്പണം ആകെ ഒരു
തരത്തിലെ ഉള്ളു അതായത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം
ചെയ്യുവാന് ദൈവത്തിനായി പൂര്ണ്ണ സമര്പ്പണം.
അങ്ങനെ ഇത്തരമ�ൊരു സമര്പ്പണം നടത്തുകയും
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പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര്ക്കു മാത്രമെ രാജ്യത്തി
ല് പ�ൊരുളായ ലേവ്യരെപ്പോലെ നിഥിനീമ്യരെന്നുള്ള
സ്ഥാനം ലഭിക്കൂ. ആത�്മോത്പാദനം ഇല്ലാതെ ആത്മ
പ്രകാശിതരായ സമര്പ്പിക്കപ്പെട്ടവര് ക്രിസ്തു എന്ന
ശിരസ്ഥാനത്തിനു കീഴിലാണ്. അതിനാല് അവര്
അവനെ ഉപദേശിക്കുവാന് തുനിയുകയില്ല. മറിച്ച്
അവനില് നിന്നും പഠിക്കുവാനുള്ള അവരുടെ അവ
കാശത്തില് അവര് ആനന്ദിക്കുന്നവരാകുന്നു.
ദൈവത്തിന്റെ ആത�്മോത്പാദിത മക്കളായിരിക്ക
ട്ടെ അല്ലെങ്കില് പരമവിളിയുടെ സമയത്തോ അതിനു
മുന്പോ ആത�്മോത്പാദനം പ്രാപിക്കാത്ത ആത്മപ്ര
കാശിതരായ അവന്റെ ദാസന്മാര�ോ സ്നേഹിതന്മാര�ോ
ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അവന്റെ വിശ്വസ്തരായ ജനങ്ങ
ള�ോടുള്ള തന്റെ പ്രീതി ഒരിക്കലും ദൈവം മാറ്റുകയില്ല
എന്ന കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സില് (PT’ 68 pp 44-46
പറയുന്നതുപ�ോലെ) ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ�ൊരുളിലെ
പ്രാകാരത്തിലുള്ള യുവവീരന്മാരും പ�ൊരുളിലെ
പാളയത്തിലുള്ള എപ്പിഫനി പാളയ സമര്പ്പിതരും
വിശ്വാസത്താല് ഇപ്പോള് താത്ക്കാലികമായി നീ
തീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവര്ക്ക് “ദൈവത്തോടു
സമാധാനവും” “ദൈവസമാധാനവും” ഉണ്ട്. അവര്
എപ്പിഫനി വിശ്വാസഭവനത്തിലുള്ളവരാണ്. അവര്
ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹിതന്മാരും ഭാവിപുത്രന്മാരു
മാണ്. അവര്ക്ക് ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയും
തങ്ങളുടെ ഭാവിപിതാവിന�ോടെന്ന നിലയില് ദൈവ
ത്തോടു പ്രാര്ത്ഥന കഴിക്കുവാനുള്ള അവകാശവും
ഉണ്ട്. എന്നാല് പുതിയ ഉടമ്പടിയിലേക്കും അതിന്റെ
മദ്ധ്യസ്ഥനിലേക്കും വിശ്വാസനീതീകരണത്തിനു പകരം
പ്രവര്ത്തിയാലുള്ള നീതീകരണത്തിനു കീഴിലേക്കും
അവര് വരുമ്പോള് ദൈവത്തോടുള്ള അവരുടെ ഈ
അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ബന്ധം അവര്ക്കു നഷ്ടപ്പെടുമ�ോ?
തീര്ച്ചയായും ഇല്ല!
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യഥാസ്ഥാപന വര്ഗ്ഗത്തിനു പ�ൊതുവെ ഉണ്ടാ
കുന്നതിലും വലിയ പരിശ�ോധനകളില് എപ്പിഫനി
പാളയ സമര്പ്പിതര് വിശ്വസ്തരെന്നു തെളിയിക്കു
ന്നതിനാല് ദൈവം അവരെ വളരെ ആദരിക്കും.
വീരന്മാര്ക്കു പ്രത്യേക സഹായികളായിരിക്കുന്നതി
നും മാനവരാശിയെ വിശുദ്ധിയുടെ പെരുവഴിയില്
അവര�ോടുകൂടെ സഞ്ചരിച്ചു സഹായിക്കുവാനും
അവര് അവകാശികളായിത്തീരും. ആത�്മോത്പാദി
തരായവരുടെ നടപടിക്രമങ്ങള് എപ്പിഫനി പാളയ
സമര്പ്പിതരും തുടരണമ�ോ? എന്ന ച�ോദ്യം സ്വാഭാവി
കമായും ഉയരുന്നു. ഉവ്വ്, അത്തരം പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
അവരും തുടരേണ്ടത് വളരെ ഉചിതമാണ്.
ക്രമേണ മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട സഭ അഥവാ ദേവാലയം
സകലവംശങ്ങള്ക്കും ജാതികള്ക്കും പ്രാര്ത്ഥനാല

യമായി മാറും. അവര് ഒരു ആലയത്തോടു പ്രാര്ത്ഥി
ക്കേണ്ടിവരും എന്ന അര്ത്ഥം ഇതിനില്ല. ദൈവത്തിന്റെ
സാന്നിദ്ധ്യം പ്രകടമാക്കപ്പെടുന്നതും അവന്റെ ദയ
എല്ലാവരിലേക്കും എത്തുന്നതുമായ മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട
സഭയിലൂടെ അവര് ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് എത്തുമെ
ന്നുമാണ് ഇതു കാണിക്കുന്നത്. ഈ കാഴ്ചപ്പാടില്
ഷെക്കയ്നാ തേജസ്സുക�ൊണ്ടു ദേവാലയം നിറയപ്പെ
ട്ടതു ക്രിസ്തുവിന�ോടു ചേര്ന്നുള്ള സഭയുടെ ഭാവി
മഹത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശല�ോമ�ോന് നിര്മ്മിച്ച
നിഴലായ ദേവാലയത്തിലേക്കു ന�ോക്കിക്കൊണ്ടു
ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച സകലരും അടയാളപ്പെടുത്തു
ന്നതായ ല�ോകത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി
ദൈവം മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട സഭയില് വാസം ചെയ്യു
കയും അതിലൂടെ പ്രവര്ത്തിക്കുകയും ചെയ്യും.

സ്ഥിരത വിട്ടു വീണു പ�ോവുക

FALLING AWAY FROM STEADFASTNESS
“എന്നാല് പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങള് മുമ്പുകൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കക�ൊണ്ട്
അധര്മ്മികളുടെ വഞ്ചനയില് കുടുങ്ങി സ്വന്ത സ്ഥിരത വിട്ടു
വീണു പ�ോകാതിരിപ്പാന് സൂക്ഷിച്ചു ക�ൊള്വിന്” (2 പത്രൊ. 3:17)

വിശാലമാക്കപ്പെട്ട സുവിശേഷയുഗ ക�ൊയ്ത്തി

ന്റെ ഈ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കര്ത്താവിന്റെ
സമര്പ്പിത ജനങ്ങള്ക്ക് ഈ പ്രബ�ോധനം വളരെ
ബാധകമായിരിക്കുന്നു. ഇതിനുള്ള തെളിവ് ഇനി
പറയുന്ന സന്ദര്ഭത്തില് കാണാം. നാം ഇന്നു ജീവി
ച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ
കര്ത്താവിന്റെ ദിവസവു
മായി അതായത് “പ്രതി
കാര ദിവസവുമായി”
ബന്ധപ്പെട്ട ചില സംഭവ
ങ്ങളെ അപ്പൊസ് ത ലന്
ആ സമയത്ത് വിവരിക്കു
കയാണ്. വാക്യം 7, 10, 12
എന്നിവയില് അപ്പൊസ്ത
ലന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്
സുവിശേഷ യുഗം അവ
സാനിക്കുന്നതു “പ്രതീകാത്മക സ്വര്ഗ്ഗവും” “പ്രതീകാ
ത്മക ഭൂമിയും” പൂര്ണ്ണമായി ശിഥിലമാക്കപ്പെടുന്നത�ോ
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

ടുകൂടി ആണെന്നാണ്. ഏതല്ക്കാല പൗര�ോഹിത്യ
വ്യവസ്ഥിതിയും സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയും പൂര്ണ്ണ
മായി വേര്പിരിയുന്നതിനെയാണ് ഇതു ചൂണ്ടിക്കാ
ണിക്കുന്നത്. നാം പുതിയ�ൊരു വ്യവസ്ഥിതിക്കായി
കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്നു അദ്ദേഹം വാക്യം 13ല് ചൂ
ണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അങ്ങ
നെയാണെങ്കില് വാക്യം
10ല് പറയുന്ന “ഒഴിഞ്ഞു
പ�ോകുന്ന” പഴയ വ്യവ
സ്ഥിതിയെ വീണ്ടും നാം
തന്നെ ഒട്ടിച്ചുചേര്ക്കുവാ
ന�ോ (കേടുപാടു തീര്ക്കു
വാന�ോ) മറ്റുള്ളവര് ഒട്ടിച്ചു
ചേര്ക്കുന്നത് വിജയിക്കു
ന്നതിനു വേണ്ടി ആശിക്കു
വാന�ോ പാടില്ല. പുതിയ
വ്യവസ്ഥിതിക്കായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവര് ല�ോകത്തിലെ
മറ്റു ജനങ്ങളില് നിന്നു വേര്പെട്ടു വ്യത്യസ്തരായിരി
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ക്കണം എന്നു സൂചിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് 11-ാം വാക്യത്തില്
“നിങ്ങള് എത്ര വിശുദ്ധജീവനവും ഭക്തിയും ഉള്ളവര്
ആയിരിക്കേണം” എന്നു പറയുന്നു. ഈ പ്രത്യേക
സമയത്തില് സാത്താന് ചിലരെ പ്രയ�ോജനപ്പെടു
ത്തുകയും വഞ്ചിക്കുകയും തിരുവചനത്തെ വളച്ചൊ
ടിച്ചു (സങ്കീ. 56:5) തങ്ങളുടെ തന്നെ നാശത്തിനായി
വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞപക്ഷം
അവര്ക്കു ഇന്നുള്ള വെളിച്ചം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനു
അത് കാരണമാകുന്നു എന്നു 16, 17 വാക്യങ്ങളിലും
പറയുന്നു. നമ്മുടെ ഈ വചനത്തിന്റെ ഉത�്ബോധനം
ഈ കാലത്ത് പ്രത്യേകമായി ബാധകമാണ് എന്നു
കണ്ടുക�ൊണ്ടു ഈ വിഷയത്തിനു നമുക്കു തീര്ച്ചയാ
യും ചെവിക�ൊടുക്കാം. എന്തെന്നാല് നാം ജീവിക്കു
ന്നതു മഹാകഷ്ടകാലത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കു
നന്നായി അറിയാം. അങ്ങനെയെങ്കില് “ആര്ക്കു
നില്പ്പാന് കഴിയും”? എന്നുള്ളതു ഒരു നിര്ണ്ണായക
മായ ച�ോദ്യമാണ് (വെളി. 6:17; യ�ോവേ. 2:11; നഹും.
1:6; എബ്രാ. 12:26,27; എഫെ. 6:13).
ഇവിടെ ലൗകികനെയ�ോ അല്ലെങ്കില് ശരാശരി
നാമധേയ ക്രൈസ്തവനെയ�ോ അല്ല അപ്പൊസ്തലന്
സംബ�ോധന ചെയ്യുന്നതെന്നും മുമ്പെതന്നെ സ്ഥിരത
കൈവരിച്ച “പ്രിയമുള്ളവര്ക്കു” [സഹ�ോദരങ്ങള്ക്കു]
ആണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പെന്നും നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. അവര്
ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിലും സ്നേഹത്തിലും
വേരൂന്നിയും അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടും പണിയപ്പെട്ടുമിരി
ക്കുന്നു എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല് അങ്ങ
നെയുള്ള ഒരുവനു മാത്രമെ സ്ഥിരതയുള്ളവനായി
രിപ്പാന് കഴിയൂ. ക്രിസ്ത്യാനികളിലെ അത്തരമ�ൊരു
വികാസം പ്രാപിച്ച ഗണത്തോടു “അധര്മ്മികളുടെ
വഞ്ചനയില്” കുടുങ്ങി പ�ോകുന്നതിന്റെ വ്യക്തിപ
രമായ അപകടത്തെക്കുറിച്ചു അവര്ക്കു താക്കീതു
നല്കുന്നതു നമ്മെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ? അതു
നമ്മില് അസാധാരണമായ രീതിയില് പതിയുകയും
“അധര്മ്മികളുടെ വഞ്ചന” എന്ന ഈ പ്രയ�ോഗത്തില്
മറ്റെന്തോ ഗൂഢമായ അര്ത്ഥമുണ്ടെന്നു ചിന്തിക്കുവാ
ന് നമ്മില് പ്രവണത ഉളവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലേ.
തീര്ച്ചയായും ദൂഷണം, കുലപാതകം, ക�ൊള്ളിവയ്പ്,
മ�ോഷണം എന്നീ അധര്മ്മികളുടെ വഞ്ചനകളില്
കുടുങ്ങി പ�ോകുവാനുള്ള അപകടത്തില് ആയിരു
ന്നില്ല മുന് പറഞ്ഞ ഗണം. അധര്മ്മികള് എന്നുള്ള
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തിന് ഇവിടെ ഉപയ�ോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം
‘wicked’ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വളരെ ശക്തമായാണ്
ഉപയ�ോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഉപയ�ോഗിച്ചിരിക്കുന്ന
ഗ്രീക്കു പദം അത്തെസ�്മൊസ് (athesmos) എന്നതാ
ണ്. “അസ്ഥിരമായത്” അഥവാ “നിയമരഹിതമായത്
എന്നാണിത് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്. ഈ അറിവിലൂടെ
ന�ോക്കുമ്പോള് നമ്മുടെ ഈ വേദഭാഗം കൂടുതല്
യുക്തിപരമായി ത�ോന്നുന്നു.
ഒരിക്കല് സത്യത്തില് ഉറെച്ചവര്, അസ്ഥിരന്മാരും
തിരുവെഴുത്തുകളെ വളച്ചൊടിക്കുന്നവരും “ദൈ
വവചനത്തില് കൂട്ടു ചേര്ക്കുന്നവരും” സത്യവച
നത്തിലേക്കു ചിലതു ചേര്ക്കുവാനും അല്ലെങ്കില്
അതില് നിന്നും ചിലത് എടുത്തു കളയുവാനും ശ്രമി
ച്ചിട്ട്, ദൈവവചനവും അല്ലെങ്കില് ദിവ്യനിയമങ്ങളും
നിരാകരിച്ച് നിയമരഹിതരായി മാറുകയും, സ്വന്ത
തത്വങ്ങള്ക്കു യ�ോജിക്കുന്ന രീതിയില് അവയ്ക്ക്
വളച്ചൊടിച്ച വ്യാഖ്യാനങ്ങള് നല്കുന്നവരുമായി
മാറുവാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ഒരു അപകടം നമുക്കു
അനായാസം ദര്ശിക്കുവാന് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ
സ്തലന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുപ�ോലെ അത്തരം
ഒരു തെറ്റായ സഞ്ചാരം അവനെ അസ്ഥിരനാക്കുക
യും ക്രമേണ അവരുടെ ആത്മീയ താത്പര്യങ്ങളുടെ
അധഃപതനത്തിനു കാരണമാവുകയും “യഥാകാല
സത്യത്തില്” നിന്നും അവര് പുറത്തെ ഇരുട്ടിലേക്കു
പ�ോവുകയും ചെയ്യും. “അതുക�ൊണ്ട് അസ്ഥിരന്മാ
രുടെ വഞ്ചനയില് കുടുങ്ങി സ്വന്ത സ്ഥിരത വിട്ടു
വീണു പ�ോകാതിരിപ്പാന് സൂക്ഷിച്ചുക�ൊള്വിന്”.
ഈ ഏതല്ക്കാലത്തു മാത്രമല്ല അതിനു മുന്പും
അക്ഷരാര്ത്ഥത്തില് തന്നെ, അസ്ഥിരരുടെ അഥവാ
“അധര്മ്മികളുടെ വഞ്ചനയില്” അരിക്കലുകള് നട
ന്നിട്ടുണ്ട് എന്നു അപ്പൊസ്തലന്റെ ആശയത്തിലൂടെ
സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സ്ഥിരപ്പെടാത്തവരെ ആദ്യം തന്നെ
ഒന്നു ഇളക്കി പുറത്തുകളകയും പിന്നീട് സ്ഥിരതയു
ള്ളവരെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി കൂടുതല് വഞ്ചനാ
ത്മകമായ പരിശ�ോധനകള് വരേണ്ടതാണെന്നും ഇത്
സൂചന നല്കുന്നതായി കാണുന്നു. അതിനാല് ഈ
ക�ൊയ്ത്തുകാലത്ത് (ഇപ്പോഴത്തെ വ്യവസ്ഥാകാല
ത്തിന്റെ വേര്പെടലിനും പുതിയ വ്യവസ്ഥാകാലത്തി
ന്റെ സ്ഥാപനയ്ക്കും വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമ്പോള്)
സ്ഥിരതയില്ലാത്തവരായ, “യഥാകാല സത്യത്തില്
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ഉറെച്ചു നില്ക്കാത്തവര്ക്കു” (2 പത്രൊ. 1:12) വഞ്ച
നയിലൂടെയുള്ള ഈ അരിക്കലുകള�ോ വീഴ്ചകള�ോ
ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്നു ഞങ്ങള് അന്വേഷിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരം : ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ നിരവധി കാ
ര്യങ്ങളും നടന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാകുന്നു. അതില്
ചിലത് ഞങ്ങള് ഇവിടെ വിവരിച്ചു തരാം. ഇവയില്
ആദ്യം മറുവില എന്ന വിഷയത്തിന്മേലുള്ള ചാഞ്ചാ
ട്ടമാണ്. ചില നീതിബ�ോധമില്ലാത്തവര് അതായത്
“ധാര്ഷ്ട്യക്കാര്” കര്ത്താവു തന്റെ സ്വന്ത പുണ്യാഹ
രക്തത്താല് “നമ്മെ വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു”
എന്നുള്ളതിനെ നിരസിച്ചുക�ൊണ്ടു അവന്റെ സാക്ഷ്യ
ത്തെ എതിര്ത്തു. അവര് ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു മാതൃക
മാത്രമായി സ്വീകരിച്ചു. ആ മാതൃകയെ പിന്ചെല്ലുവാന്
അവര് പ്രാപ്തി ഉള്ളവരാണെന്നും അതുക�ൊണ്ടു
തന്നെ പാരമ്പര്യമ�ോ അല്ലെങ്കില് വ്യക്തിപരമ�ോ ആയ
തങ്ങളുടെ അപൂര്ണ്ണതകള്ക്കു പ്രായശ്ചിത്തമായി
പാപയാഗങ്ങള് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നും അവര്
പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. പ്രതിയ�ോഗിയുടെ ഒന്നാമത്തെ
ഈ നീക്കം വളരെ വ്യക്തമായതായിരുന്നു. കൂടാതെ
കര്ത്താവിന്റെ വചനത്തില് അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത
വരും വേരൂന്നിയിട്ടില്ലാത്തവരുമായ ചിലരെ കണ്ടെ
ത്തുവാന് ഇതു സഹായിച്ചു. പിന്നെ മറ്റൊരു അബ
ദ്ധവിശ്വാസം കടന്നു വന്നു: പഴയകാല സാര്വ്വത്രിക
രക്ഷാവാദ ഉപദേശത്തിന്റെ പ്രതീതിയിലുള്ളതാണത്.
അതായത് സകല മനുഷ്യര്ക്കും സാത്താനും കൂടെ
നിത്യമായ രക്ഷ ദൈവം നിര്ബന്ധിച്ചു വരുത്തുമെന്ന
ചിന്ത പഠിപ്പിച്ചു. ഈ സിദ്ധാന്തവും തീര്ച്ചയായും
മറുവിലയെ എതിര്ത്തിരുന്നു. എന്തുക�ൊണ്ടെന്നാല്,
ഏദനില് വച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ച മരണശിക്ഷ, ഒരു തുല്യവില
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

അഥവാ മറുവിലയില്ലാതെ മാറ്റുവാന് സാധിക്കുമെ
ന്നു അംഗീകരിച്ചാല് മറുവിലയാല് ഉറപ്പാക്കപ്പെട്ട
രണ്ടാം പരിശ�ോധനയില് അനുസരണക്കേടിലേക്കു
പ�ോകുമെന്നത് യുക്ത്യാനുസരണമാണ്. അങ്ങനെ
ഇത് ആ രണ്ടാം പരിശ�ോധനയില് പുനരുത്ഥാനമി
ല്ലാത്ത നിത്യശിക്ഷ നിത്യമരണത്തിലേക്കു ക�ൊണ്ടു
ചെല്ലുമെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ സിദ്ധാന്തം മറു
വിലയെ സ്പഷ്ടമായി എതിര്ക്കുന്നു. “കര്ത്താവിന്റെ
സന്നിധാനം... വിട്ടകന്നു നിത്യനാശം എന്ന ശിക്ഷാ
വിധി അനുഭവിക്കും” എന്നു മരണത്തെക്കുറിച്ചു
സംസാരിക്കുന്ന വചനങ്ങളെ വളച്ചൊടിക്കുകയും
രണ്ടാം മരണം തങ്ങളുടെ തിന്മകളെ കത്തിച്ചു കളയു
ന്നതിനാല് അതിനെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നവര്ക്കു അത് ഒരു
വലിയ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും എന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന
തിനുവേണ്ടി ഈ വചനത്തെയും മറ്റു ചില വചനങ്ങ
ളെയും വഞ്ചനാത്മകമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.
“ഇളക്കമുള്ള ആത്മാക്കള്” അല്ലാതെ ആരും തന്നെ
ദൈവവചനത്തിനെതിരായുള്ള തുറന്നതും ധാര്ഷ്ട്യപ
രവുമായ ദുരുപദേശത്താല് ത�ോല്പ്പിക്കപ്പെടുകയും
വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയില്ല.
മറ്റൊരു അരിക്കല് വന്നതു ദൈവത്തിന്റെ
സര്വ്വായുധവര്ഗ്ഗത്താല് പരിപൂര്ണ്ണമായി സജ്ജീ
കരിക്കപ്പെടാത്തവര്ക്കും "അറിവില്ലാത്തവര്ക്കും”
അസ്ഥിരന്മാര്ക്കും ആണ്. ല�ോകത്തിലുള്ള സകല പാ
പത്തിന്റെയും കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും ദുഷ്ടതയുടെയും
സൃഷ്ടികര്ത്താവും പ്രേരകനും ദൈവമാണ് എന്നു ഈ
ഉപദേശത്തിലൂടെ വരുന്നു. ക�ൊണ്ടുവരപ്പെട്ട എല്ലാ
സിദ്ധാന്തങ്ങളിലും വച്ച് ഏറ്റവും ദൈവദൂഷണപരമായ
ഒന്നാണിത്. “മതാചാരനിഷ്ഠ” (orthodoxy-യാഥാസ്ഥി
തികത്വം) എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഈ
ദൈവദൂഷണത്തിനു മതിയായതാകുന്നു. “പാപത്തില്
ജനിച്ചു അകൃത്യത്തില് ഉരുവാകുവാന്” (അവരെ വള
ര്ത്തിക്കൊണ്ടു വരികയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യുവാ
നില്ലായിരുന്നു) ദൈവം തന്റെ സകല സൃഷ്ടികളെയും
അനുവദിച്ചതിനു ശേഷം, അവര്ക്കു വിട്ടുമാറുവാന്
കഴിയാത്ത പാപത്തിലേക്കുള്ള ശിക്ഷ എന്ന നിലയില്,
പറയുവാന് പ�ോലുമാകാത്ത ദണ്ഡനത്തിന്റെ കത്തുന്ന
നരകത്തില് മാനുഷ കുടുംബത്തിന്റെ ബഹുഭൂരിപ
ക്ഷവും തടവിലാക്കപ്പെടുകയും ആ യാതനകള്ക്കു
മരണത്താല് പ�ോലും മ�ോചനമില്ലാത്തവിധം നിത്യജീവ
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നും നല്കുന്നു. അവരെ പീഢീപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി
സാത്താനും സമാനമായി നിത്യജീവന് (എന്നാല് അത്
വേദനയില്ലാത്തതാണ്) നല്കുമെന്നവര് പറയുന്നു.
ഇത് ദൈവസ്വഭാവത്തെ അങ്ങേയറ്റം ദുഷിക്കുന്നതാ
ണെന്നു ഞങ്ങള് പറയുന്നു. ല�ോകത്തിലെ സകല
പാപത്തിനും അതിക്രമത്തിനും ദുഷ്ടതക്കും മൂലകാ
രണവും പ്രേരകനും ദൈവമാണെന്നു വാദിക്കുന്ന
ഈ ഉപദേശമാണ് ഇന്നുവരെയുള്ളതില് ഏറ്റവും
വലിയ ദൈവദൂഷണം.
രണ്ടു വാക്യങ്ങളിലുള്ള “തിന്മ” എന്ന പദത്തിന്റെ
തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഈ ദൂഷണ സിദ്ധാന്തത്തെ
അനുകൂലിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും യെശ. 45:7, “ഞാന്
പ്രകാശത്തെ നിര്മ്മിക്കുന്നു, അന്ധകാരത്തെയും സൃ
ഷ്ടിക്കുന്നു; ഞാന് നന്മയെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, തിന്മയെയും
സൃഷ്ടിക്കുന്നു”. ആമ�ൊ. 3:6, “യഹ�ോവ വരുത്തിയിട്ട
ല്ലാതെ നഗരത്തില് അനര്ത്ഥം (തിന്മ) ഭവിക്കുമ�ോ”.
പാപം എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു തിന്മയാണ് എന്നാല് തിന്മ
എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു പാപമല്ല. ഭൂകമ്പം, അഗ്നിബാധ,
പ്രളയം, പകര്ച്ചവ്യാധി മുതലായവ അത്യാഹിതങ്ങള്
എന്ന നിലയില് തിന്മയാണ്. എന്നാല് ഇവയ�ൊന്നും
പാപമല്ല. പ്രസ്തുത വേദഭാഗങ്ങളില് വരുന്ന തിന്മ
എന്ന പദം അത്യാഹിതങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു. ഇതേ
എബ്രായപദം തന്നെ സങ്കീ. 34:19; 107:39; യിരെ. 48:16;
സെഖ. 1:15; സങ്കീ. 27:5; 41:1; 88:3; 107:26; യിരെ. 51:2;
വിലാ. 1:21; 1 ശമു. 10:19; സങ്കീ. 10:6; 94:12; 141:5; സഭാ. 7:14;
നെഹെ. 2:17 എന്നീ ഭാഗങ്ങളില് അനര്ത്ഥം, കഷ്ടത,
ദ�ോഷം എന്നെല്ലാം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ഇതേ പദം തന്നെ മറ്റനേകം സ്ഥലങ്ങളില് ഉപദ്രവം,
ദ്രോഹം, വേദന, മുറിവ്, സങ്കടം, സന്താപം എന്നെ
ല്ലാം വിവര്ത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. യെശ. 45:7 ഉം
ആമ�ൊ. 3:6 ഉം ഒരു ജാതി എന്ന നിലയില് യഹ�ോവ
യിസ്രായേലിന�ോടു ചെയ്ത ഉടമ്പടി അവരെ ഓര്മ്മി
പ്പിക്കുന്നു. അവര് അവന്റെ നിയമങ്ങള് അനുസരി
ക്കുന്ന പക്ഷം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ല�ോക
സാധാരണമായ വിപത്തുകളില് (തിന്മകളില്) നിന്നും
അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും എന്നാല്
അവര് അവനെ തിരസ്ക്കരിക്കുന്ന പക്ഷം ശിക്ഷകള്
എന്ന നിലയ്ക്കു അവന് അവര്ക്കു അനര്ത്ഥങ്ങള്
(തിന്മകള്) വരുത്തുമെന്നും പറയുന്നു (ആവ. 28:1-14;
ലേവ്യ. 26:14-16; യ�ോശു. 23:6-11). എങ്ങനെ ആയാലും
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അവര്ക്കു അനര്ത്ഥങ്ങള് നേരിട്ടപ്പോള് അവ അപ
കടങ്ങളായിട്ടല്ലാതെ ശിക്ഷകളായി കാണാന് അവര്
കൂട്ടാക്കിയില്ല. അതുക�ൊണ്ടു പ്രവാചകന്മാര് വഴി
ദൈവം അവര�ോടു സംസാരിക്കുകയും അവരുടെ
ഉടമ്പടി അവരെ ഓര്മ്മിപ്പിക്കുകയും അവര്ക്കു നേ
രിടുന്ന അനര്ത്ഥങ്ങള് അവരുടെ തെറ്റുകള് തിരു
ത്തേണ്ടതിനു അവനില് നിന്നുള്ള ശിക്ഷകളാണെന്നു
അവരെ ഉദ�്ബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പാപത്തി
ന്റെ കര്ത്താവാണ് ദൈവം എന്നു സമര്ത്ഥിക്കാന് ഈ
വേദഭാഗങ്ങള് ആധാരമാക്കുന്നത് യുക്തിഹീനമാണ്.
കാരണം അവ പാപത്തെ തെല്ലും വിഷയീകരിക്കുന്നി
ല്ല. തീര്ച്ചയെന്നു പറയട്ടെ, സത്യത്തില് ഒരിക്കലും
വേരൂന്നിയിട്ടില്ലാത്തവര്ക്കും അതില് അടിസ്ഥാന
മില്ലാത്തവര്ക്കും മാത്രമെ ഇത്തരം ദൈവദൂഷണ
വഞ്ചനയില് “കുടുങ്ങി പ�ോകുവാന്” കഴിയൂ.
ഇപ്പോഴത്തെ ദുഷ്ടല�ോകത്തില് അതിന്റെ പ്രഭു
ആകാന് സാത്താനെ മാത്രമല്ല സാത്താന്റെ നിയ�ോ
ഗങ്ങള്ക്കായി ഭൗമിക ഭരണകൂടങ്ങളെയും ദൈവം
അനുവദിക്കുന്നു. എന്നാല് അത് ഇന്നത്തെ പദവി
അലങ്കരിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ ല�ോകം ആണ്. അത്
ശരിക്കും “ഈ ല�ോക രാജ്യങ്ങള്” തന്നെയാണ് .
ഏറ്റവും സംസ്കാര സമ്പന്നമായ രാജ്യങ്ങള് പ�ോലും
തിരുവെഴുത്തു സൂചിപ്പിക്കുന്ന “ഈ ല�ോകരാജ്യങ്ങ
ളേക്കാള്” മികച്ചതല്ല. അവ കൂടിയത�ോ കുറഞ്ഞത�ോ
ആയ അളവില് ഈ ല�ോകത്തിന്റെ പ്രഭുവായ സാ
ത്താന്റെ അധികാരത്തില�ോ അഥവാ ആധിപത്യത്തില�ോ
ആണുള്ളത്. മഹാകഷ്ടകാലത്താല് രാജ്യങ്ങളുടെ
പരിവര്ത്തനം പൂര്ത്തിയാകും. അനവധി വര്ഷങ്ങ
ളായി മറുവില നിഷേധം, വിശ്വാസ നിരാകരണം,
ഏക�ോപനം, പരിഷ്ക്കരണവാദം, വൈരുദ്ധ്യവാദം,
പരിവര്ത്തനവാദം എന്നീ ഭിന്നിപ്പുകള് സത്യത്തി
ല് നിന്നും അനേകരെ കൂടുതല�ോ കുറവ�ോ ആയ
അന്ധകാരത്തിലേക്കും ആശങ്കയിലേക്കും ക�ൊണ്ടു
ചെന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ സകല സ്ഥാപനകളും
നിലംപരിചാകുമെന്നും പുതിയ വ്യവസ്ഥാപിത ക്രമീ
കരണങ്ങള് ഒരു മാനുഷ സ്ഥാപനകളാലുമല്ല മറിച്ച്
മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള ദൈവത്തി
ന്റെ പ്രവര്ത്തനത്താലാണ് എന്ന അറിവില് പലരും
ശരിയായി വേരൂന്നുകയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുകയും
ചെയ്തിട്ടില്ല. “ല�ോകരാജത്വം നമ്മുടെ കര്ത്താവിനും
മെയ് - ജൂണ് 2019

അവന്റെ ക്രിസ്തുവിനും ആയിത്തീര്ന്നിരിക്കുന്നു;
അവന് യുഗയുഗാന്തരങ്ങള�ോളം വാഴും” (വെളി. 11:15;
ഡയഗ്ലോട്ട്). “രാത്രി ദര്ശനങ്ങളില് മനുഷ്യപുത്രന�ോ
ടു സദൃശ്യനായ ഒരുത്തന് ആകാശമേഘങ്ങള�ോടെ
വരുന്നതു കണ്ടു... അവനു ആധിപത്യവും മഹത്വവും
രാജത്വവും ലഭിച്ചു” (ദാനി. 7:13,14).
മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മര്മ്മം, പാപയാഗങ്ങള്, മദ്ധ്യ
സ്ഥന്, ഉടമ്പടികള് തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചുള്ള
ബൈബിളിലെ ഉപദേശങ്ങളെ പ്രതിഷേധാത്മക സി
ദ്ധാന്തങ്ങളാല് വൈരുദ്ധ്യവത്ക്കരിച്ച് അതിലൂടെ
സ്ഥിരതയില് നിന്നു വീണുപ�ോകുന്നതിനു ഇടയാക്കി
യതു കുറച്ചു പേരെ ഒന്നുമല്ല. 1917 മുതല് കര്ത്താ
വിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങള്ക്കും അവന്റെ വേല ചെയ്യുവാ
നുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്ക്കും എതിരായുള്ള എല്ലാ
പരിവര്ത്തന വാദങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ സമര്പ്പിത
ജനങ്ങളെ വിവിധ അസത്യങ്ങളിലേക്കും സിദ്ധാന്ത
ങ്ങളിലേക്കും ഭിന്നതകളിലേക്കും നയിച്ചു. അവയില്
ഓര�ോന്നും ഒന്നിന്നു പുറകെ ഒന്നായി അവയുടെ
സ്ഥിരത വിട്ടു പ�ോകുന്നതായി തെളിയുന്നു – വെ
ളിപ്പെടുന്നു. അരിക്കലിലൂടെയുള്ള ഈ ശുദ്ധീകരണ
വേല ഇന്നും തുടരുന്നു. സമര്പ്പിതരായ ദൈവമക്കള്
ഓര�ോരുത്തരും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും രാജ്യത്തിലെ
അനുഗ്രഹങ്ങള്ക്കു തയ്യാറാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന
തുവരെ അതു തുടരും.

അരിക്കലുകള് സകലരേയും
പരിശ�ോധിക്കുന്നു
യഥാകാല സത്യവെളിച്ചത്തിലേക്കു കര്ത്താവിനാ
ല് ക�ൊണ്ടുവരപ്പെട്ടവരെയാണു “അരിക്കലുകള്” പ്ര
ധാനമായും ബാധിക്കുക. എന്നാല് ഒരു പ�ൊതുവായ
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

രീതിയില് പറയുമ്പോള് വ്യത്യസ്ഥമായ മറ്റൊരു
തരത്തില് മുഴുനാമധേയ ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിലും
അരിക്കല് വേല പുര�ോഗമിക്കുന്നു. “ക�ൊയ്ത്തിന്”
സത്യവെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ലെ
ങ്കില് തന്നെയും പരിണാമം, ഭൂതസംസര്ഗ്ഗം, ക്രി
സ്തീയശാസ്ത്രം, ആത്മവിദ്യ, ധാര്മ്മികത എന്നിവ
ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം ധരിച്ചവരില് പ�ോലും വലിയ
ഇടപെടല് നടത്തിക്കൊണ്ടു ഓര�ോ ക്രൈസ് ത വ
വിഭാഗങ്ങളെയും ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഈ ദുര്ദിവസത്തില് അനിവാര്യമായിരിക്കുന്ന ദൈ
വവചനത്തിന്റെയും നിര്ണ്ണയത്തിന്റെയും അറിവിന്റെ
യും അഭാവത്തില് സ്ഥിരതയില്ലാത്ത നാമഥേയ സഭ
യഥാകാല സത്യത്തെ കാണാതെ, സത്യവചനത്തെ
ശരിയായി വിഭജിക്കാന് കഴിയാതെ, ദൈവവചനത്തെ
ക്കുറിച്ചുള്ള തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങള് തിരുവെഴുത്തിലെ
ചിത്രീകരണങ്ങളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായതാണെന്നുള്ള
അഭിപ്രായം മുറുകെ പിടിക്കുന്ന അതിലെ വളരെ കഴി
വുള്ള ശുശ്രൂഷകരാല് നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടു ബൈബിളിലു
ള്ള അവരുടെ വിശ്വാസം ക്രമേണ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു.
“കുടുങ്ങി പ�ോകാതിരിപ്പാന്” സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിനു
അപ്പൊസ്തലന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ വാക്യത്തില്
മുന്നറിയിപ്പു തരുന്നു (2 പത്രൊ. 3:17). “കുടുങ്ങുക”
എന്നു ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പദം തിരുവെ
ഴുത്തില് മറ്റൊരു ഭാഗത്തുകൂടി മാത്രമെ വരുന്നുള്ളു
(ഗലാ. 2:13), “ബര്ന്നബാസും അവരുടെ കപടത്താല്
തെറ്റിപ്പോകുവാന് ഇടവന്നു”. “തെറ്റിപ്പോവുക” എന്ന
പദം “കുടുങ്ങുക” എന്ന പദത്തിന്റെ അതേ ആശയ
മാണു നല്കുന്നതെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി ശക്തമായ
ഒന്നാണ്. വ്യക്തിപരമായ താത്പര്യത്തിലൂടെയ�ോ
അഥവാ സഹതാപത്തിലൂടെയ�ോ അല്ലെങ്കില് ബഹു
മാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയു
ടെ സ്വാധീനത്താല�ോ ദിവ്യവചനത്തിന്റെ ഉറപ്പുള്ള
പ്രസ്താവനകളില് നിന്നും തങ്ങളുടെ ന്യായങ്ങളെ
തുടച്ചു മാറ്റുവാന�ോ എടുത്തുമാറ്റുവാന�ോ കഴിയുന്ന
അപകടത്തിന്റെ പാതയിലാണ് സ്ഥിരതയുള്ളവര്
പ�ോലും എന്നു ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
സുബ�ോധത്തോടെയ�ോ അല്ലാതെയ�ോ ആരുതന്നെ
ആയിക്കൊള്ളട്ടെ പ്രതിയ�ോഗിയുടെ ഉപകരണമായി
ത്തീര്ന്നിട്ടു കര്ത്താവിന്റെ വചനത്തിന്റെ ഉറപ്പുള്ള
സാക്ഷ്യങ്ങളില് നിന്നും (നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക താ
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ത്പര്യങ്ങള്ക്കു പ�ൊരുത്തപ്പെട്ടവ ആയിരുന്നാലും
അല്ലെങ്കിലും) അകലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുവാന് തുനി
ഞ്ഞാലും നാം നമ്മെ “സൂക്ഷിക്കുകയും” ഒരിക്കലും
“ തെറ്റിപ്പോവുക ” ഇല്ലാ എന്നും പറഞ്ഞുക�ൊണ്ട്
നമ്മുടെ കര്ത്താവിന�ോടു സത്യസന്ധരായിരിക്കുമെ
ന്നു നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം.
ദൈവജനത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം അപകടങ്ങളും
സഹതാപം, സ്വാധീനം തുടങ്ങിയവയാല് തെറ്റിപ്പോ
വുക വഴിയുള്ളതാണ്. മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിച്ചു കള
യുന്ന പെരുമാറ്റമുള്ള ചില നിരൂപണ നായകന്മാര്
ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നു നാം
ഓര്മ്മിക്കണം. ഭൂരിഭാഗം സംഭവങ്ങളിലും ഈ നേ
താക്കന്മാര് “ വഞ്ചിച്ചും വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടും ”
എന്നു അപ്പൊസ്തലന് പറയുന്നതുപ�ോലെ തന്നെ
(2 തിമ�ൊ. 3:13) തങ്ങളെതന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു എന്നു
നാം ഊഹിച്ചുക�ൊള്ളണം.
മറ്റുള്ളവര�ോടു ദൈവനിര്ണ്ണയം അറിയിക്കുവാ
ന് ശ്രമിക്കുന്നവര് പ്രത്യേകമായ പ്രല�ോഭനങ്ങളില്
വയ്ക്കപ്പെടുന്നു. എന്തുക�ൊണ്ടെന്നാല് കര്ത്താവി
നെയും അവന്റെ ജനത്തെയും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനു
അതിനനുസരണമായ വലിയ അളവിലുള്ള കൃപകളും
അത�ോട�ൊപ്പം അറിവും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ
സ്തലന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുപ�ോലെ അറിവിന്റെ
പ്രവണത ചീര്ക്കുന്നതിനും വൃഥാഭിമാനി ആകുന്ന
തിനും ഗര്വ്വത്തിനും കാരണമാവുകയും തങ്ങളുടെ
പിന്നാലെ അനുയായികളെ വലിച്ചു കളയേണ്ടതിന്
പ്രതിയ�ോഗിയുടെ പ്രല�ോ
ഭനത്തിനു ഇരയാവുക
എന്നതും ആണ് (അപ്പൊ.
20:30). അതിനാല് ഗുരു
ക്കന്മാരായി അതായത്
കര്ത്താവിന്റെ നാവായി
ഇരിക്കുന്നവര് വിനയം
ഉള്പ്പെടെ പരിശുദ്ധാത്മാ
വിന്റെ വിവിധ കൃപകളെ
പരിപ�ോഷിപ്പിക്കണം.
ഇവ അറിവിന�ോടു കൂടു
മ്പോള് അവനെത്തന്നെ
യും അവന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരെയും കെട്ടുപണി
ചെയ്യുവാന് അതു സഹായിക്കുന്നു. “അറിവു ചീര്പ്പി
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ക്കുന്നു, എന്നാല് സ്നേഹമ�ോ ആത്മിക വര്ദ്ധന
വരുത്തുന്നു” (1 ക�ൊരി. 8:1).
എതിരാളികളു
ടെ ഇത്തരത്തിലു
ള്ള കെണികളില്
അ ക പ്പെ ട ാതെ
നമ്മെത്തന്നെ കാ
ത്തുക�ൊള്ളുവാന്
ആകെ ഒരേ ഒരു മാ
ര്ഗ്ഗമേ ഉള്ളൂ എന്ന
വസ്തുത നാം മറ
ക്കരുത്. അറിവ്
ഇതിനു ആവശ്യമാ
ണെങ്കില്ത്തന്നെ
യും ഈ രക്ഷാമാ
ര്ഗ്ഗം പൂര്ണ്ണമായും
അറിവിനാല് സംരക്ഷിതമല്ല: നമ്മുടെ കര്ത്താവിന്റെ
വചനത്തിലെ തത്ത്വങ്ങളെയും അനന്തരം നമ്മുടെ
കര്ത്താവിന്റെയും അവന്റെ അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ
യും ജീവിതത്താലും സ്വഭാവത്താലും ഉദാഹരിച്ചിരി
ക്കുന്നവയെയും അനുസരിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമെ
അതു പ്രധാനമായും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയുള്ളു.
സ്ഥിരതവിട്ടു പ�ോകാതിരിപ്പാന് നമ്മെ പ്രബ�ോധിപ്പി
ക്കുന്ന അപ്പൊസ്തലന് 2 പത്രൊ. 1:10-11 ല് ഇങ്ങനെ
പറയുന്നു, “ഇങ്ങനെ ചെയ്താല് നിങ്ങള് ഒരുനാളും
ഇടറിപ്പോകാതെ നമ്മുടെ കര്ത്താവും രക്ഷിതാവുമായ
യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നി
ത്യരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള
പ്രവേശനം ധാരാളമാ
യി പ്രാപിക്കും. എന്തെ
ല്ലാം കാര്യങ്ങള്? നമ്മെ
വീഴാതെ കാക്കുന്നതിനാ
യി കൃപയുടെ വേലയുടെ
സ വ ിശേഷ മ ാ യ തു
എന്തെങ്കിലും നമുക്കു
നല്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്.
അവ നമ്മുടെ സ്വര്ഗ്ഗീയ
കൃപകളുടെ ശേഖരത്തി
ലേക്കു നിരന്തരമായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു
അവന് പറയുന്നു – വിശ്വാസത്തോടു വീര്യവും വീര്യ
മെയ് - ജൂണ് 2019

ത്തോടു പരിജ്ഞാനവും പരിജ്ഞാനത്തോടു ഇന്ദ്രിയജ
യവും ഇന്ദ്രിയജയത്തോടു സ്ഥിരതയും സ്ഥിരതയ�ോടു
ഭക്തിയും ഭക്തിയ�ോടു സഹ�ോദരപ്രീതിയും സഹ�ോ
ദരപ്രീതിയ�ോടു സ്നേഹവും കൂട്ടിക്കൊള്വിന്. ഇവ
നിങ്ങള്ക്കുണ്ടായി വര്ദ്ധിക്കുന്നുവെങ്കില് നിങ്ങള്
നമ്മുടെ കര്ത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പരിജ്ഞാ
നം [വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പം അതായത് പരിചയം]
സംബന്ധിച്ചു ഉത്സാഹമില്ലാത്തവരും നിഷ്ഫലന്മാരും
ആയിരിക്കയില്ല... അതുക�ൊണ്ടു സഹ�ോദരന്മാരേ
നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പി
ക്കുവാന് ആത്മാര്ത്ഥതയ�ോടെ പരിശ്രമിക്കുവിന്.

നിങ്ങളുടെ സ്വര്ഗ്ഗീയ കൃപകളുടെ ശേഖര
ത്തിലേക്കു

വിശ്വാസം, വീര്യം, ഇന്ദ്രിയജയം, ഭക്തി,
പരിജ്ഞാനം, ക്ഷമ, സഹ�ോദരപ്രീതി,
സ്നേഹം എന്നിവ കൂട്ടിക്കൊള്വിന്
“ഇങ്ങനെ ചെയ്താല് നിങ്ങള് ഒരുനാളും

ഇടറിപ്പോകാതെ നമ്മുടെ കര്ത്താവും രക്ഷിതാവു

മായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിത്യരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള
പ്രവേശനം ധാരാളമായി പ്രാപിക്കും”.
(2 പത്രൊസ് 1:11).

ദൈവകൃപയില് വസിക്കുന്നതു – സ�ോപാധികം

REMAINING IN GOD'S GRACE - CONDITIONAL

“ആകയാല് എന്റെ പ്രിയ സഹ�ോദരന്മാരേ, നിങ്ങള് ഉറപ്പുള്ളവരും കുലുങ്ങാത്തവരും
നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കര്ത്താവില് വ്യര്ത്ഥമല്ല എന്നു അറിഞ്ഞിരിക്കയാല് കര്ത്താവിന്റെ
വേലയില് എപ്പോഴും വര്ദ്ധിച്ചു വരുന്നവരും ആകുവിന്” (1 ക�ൊരി. 15:58).

നമ്മുടെ നാമധേയ ക്രൈസ്തവ സുഹൃത്തുകളി

ല് ചിലര് “ഒരിക്കല് കൃപയിലായാല് എപ്പോഴും
കൃപയിലായിരിക്കുന്നു” എന്നുള്ള തിരുവെഴുത്തിന്
പ്രകാരമല്ലാത്ത സിദ്ധാന്തത്തെ പി
ടിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരുടെ അനവധി
യായ ന്യായവാദങ്ങളില് മൂന്നെണ്ണം
ഞങ്ങള് പട്ടികയില് ചേര്ക്കുന്നു:
(1) “ഒരു വ്യക്തി ‘യേശുവിനെ
സ്വീകരിക്കുന്ന’ നിമിഷത്തില് അവന്റെ
രക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും അവന് പിന്നീട്
എന്ത് ചെയ്തെന്നാലും അത് നഷ്ട
പ്പെടുക എന്നുള്ള അപകടം അവന്
അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരികയും
ഇല്ല”.
(2) “ഒരിക്കല് ഒരു വ്യക്തി രക്ഷി
ക്കപ്പെട്ടാല്, അവര് എന്നേക്കും
രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവ�ോ? അതെ,
മനുഷ്യര് ക്രിസ്തുവിനെ തങ്ങളുടെ
രക്ഷിതാവെന്നു തിരിച്ചറിയുമ്പോള്
അവര് ദൈവവുമായി ഒരു ബന്ധത്തി
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

ലെത്തുകയും അതു അവരുടെ എന്നേക്കും നിലനി
ല്ക്കുന്ന രക്ഷയ്ക്കു ഉറപ്പു നല്കുകയും ചെയ്യുന്നു”.
(3) “ദൈവത്തിന്റെയ�ോ അല്ലെങ്കില് മനുഷ്യന്റെയ�ോ
നിയമത്തിന്റെ അഥവാ കല്പന
യുടെ വ്യക്തിപരമായ ലംഘനം
നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ അവസ്ഥയെ
റദ്ദാക്കുന്നില്ല”.
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്
മിനിസ്ട ്രീസ് (LHMM) “നിത്യ
സുരക്ഷ” സിദ്ധാന്തത്തെ പി
ന്തുണയ്ക്കുകയില്ല. ഈ ദൈ
വ കൃ പ യ ി ല് എ ന്നേക്കും
നില്ക്കേണ്ടുന്ന ഇതിന്റെ ഗു
ണഭ�ോക്താവ് ക്രിസ്തുവില്
വസിക്കണം എന്നു സ്പഷ്ടമാ
യി പ്രസ്താവിക്കുന്ന മറ്റുള്ള
അസംഖ്യം വേദഭാഗങ്ങളുടെ
ശരിയായ അര്ത്ഥം മനസ്സിലാ
ക്കുന്നതില് “നിത്യസുരക്ഷ”
സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അനുയായി
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കള്ക്ക് തങ്ങളുടെ ശരിയായ വീക്ഷണം നഷ്ടമാ
യിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവില് വസിക്കുന്നവര്ക്കുള്ള
അപ്പൊസ് ത ലന്റെ ബുദ്ധ്യുപദേശം “ദൈവസ്നേ
ഹത്തില് നിങ്ങളെത്തന്നെ സൂക്ഷിച്ചുക�ൊള്വിന്”
എന്നാണ് യൂദാ. 21 ഇനി ഇവയില് ചില വേദഭാഗ
ങ്ങള് നമുക്ക് പരിശ�ോധിക്കാം:
(1) മത്താ. 6:23: “എന്നാല് നിന്നിലുള്ള വെളിച്ചം
ഇരുട്ടായാല് ആ ഇരുട്ടു എത്ര വലിയത്”! ഇതു നമ്മുടെ
കര്ത്താവു പ�ൊതുവായി ജനങ്ങള�ോട് പറഞ്ഞതല്ല.
മറിച്ച് തന്റെ ശിഷ്യന്മാര�ോടു പറഞ്ഞതാണ്. എന്തെ
ന്നാല് ഇത് തന്റെ മലയിലെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു
ഭാഗമാണ് (മത്താ. 5:1,2). അവന്റെ സമര്പ്പിത അനു
യായികള് എന്ന നിലയില് നമ്മിലുള്ള വെളിച്ചമെ
ന്നതു ദൈവവചനമാകുന്ന സത്യവും തത്ഫലമായ
ആത്മാവും പ്രവര്ത്തികളുമാണ്. ബൈബിള് സൂ
ചിപ്പിക്കുന്നതുപ�ോലെ നമുക്ക് ആത്മാവിനെതിരെ
പാപം ചെയ്യുവാനും അതിനെ കെടുത്തുവാനും
സാധിക്കുന്നതാണ് (1 തെസ്സ. 5:19). ദൈവവചനത്തെ
അതായത് സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ മനസ്സുക�ൊ
ണ്ടും ഹൃദയംക�ൊണ്ടും ത്യജിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്
സംഭവിക്കുന്നത്. അസത്യവും പാപവും സത്യത്തെ
യും നീതിയെയും സ്ഥാനഭ്രഷ്ടമാക്കുക വഴി നമ്മി
ലുള്ള വെളിച്ചം ഇരുളാകാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ലഭിച്ച
വെളിച്ചത്തെ ആസ്വദിച്ചതിനു ശേഷം പാപത്താലും
തെറ്റിനാലും വരുന്ന ഇരുള്, വെളിച്ചം ഒരിക്കലും
ലഭിക്കാത്ത ഒരുവനിലുള്ള ഇരുളിനേക്കാള് അധിക
മായിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഇത്തര
ത്തില് അവസാനിക്കുന്നതിനേക്കാള് അത�ൊരിക്കലും
ആരംഭിക്കാതിരിക്കുന്നതാകും നല്ലത്. “ആകയാല്
നിന്നിലുള്ള വെളിച്ചം ഇരുളാകാതിരിപ്പാന് ന�ോക്കുക”
(ലൂക്കൊ. 11:35).
(2) മത്താ. 24:12,13: “അധര്മ്മം പെരുകുന്നതുക�ൊ
ണ്ടു അനേകരുടെയും സ്നേഹം തണുത്തുപ�ോകും.
എന്നാല് അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നില്ക്കുന്നവ
ന് രക്ഷിക്കപ്പെടും” (മര്ക്കൊ. 13:13 കൂടി ന�ോക്കുക).
അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നില്ക്കുന്നില്ലായെങ്കി
ല് ദൈവത്തോടും യേശുവിന�ോടും സത്യത്തോ
ടും സഹ�ോദരങ്ങള�ോടുമുള്ള ക്രിസ്തീയ സ്നേഹം
തണുത്തു പ�ോകുവാന് സാധ്യതയുള്ളതാണെന്ന്
ഇവിടെ നമ്മുടെ കര്ത്താവു കാണിച്ചു തരുന്നു. അത�ോ
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ട�ൊപ്പം തന്നെ “വിശ്വാസത്തിന്റെ നല്ലപ�ോര്” (1 തിമ�ൊ.
6:12) ഉപേക്ഷിക്കുക വഴി ദൈവകൃപയില് നിന്നും
അഥവാ പ്രീതിയില് നിന്നും വീണുപ�ോകുവാനും
സാധ്യതയുണ്ടെന്നു കാണിക്കുന്നു.
(3) ലൂക്കൊ. 9:62: “കലപ്പെക്കു കൈ വച്ചശേഷം
പുറക�ോട്ടു ന�ോക്കുന്നവന് ആരും ദൈവരാജ്യത്തി
നു ക�ൊള്ളാകുന്നവനല്ല എന്നു പറഞ്ഞു”. ക്രിസ്തു
യേശുവിലൂടെ ദൈവകൃപയാല് ദൈവത്തിങ്കലേക്കു
വരികയും തന്റെ ജീവിതവും ശുശ്രൂഷയും ദൈവ
ത്തിനായി സമര്പ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരുവന് താന്
ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞ ഈ ല�ോകത്തിന്റെ കാര്യാധികളി
ല് ശ്രദ്ധ വയ്ക്കുകയും തന്റെ പ്രതിപത്തി വീണ്ടും
അവയില് തന്നെ നിലനിര്ത്തുകയും ചെയ്താല്
അങ്ങനെയുള്ളവന് രാജ്യത്തിനു യ�ോഗ്യനല്ല എന്നു
ഇവിടെ നമ്മുടെ കര്ത്താവു കാണിച്ചു തരുന്നു.
(4) ലൂക്കൊ. 17:32: “ല�ോത്തിന്റെ ഭാര്യയെ
ഓര്ത്തു ക�ൊള്വിന്”. “വരുവാനുള്ള ക�ോപത്തില്
നിന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട്” (1 തെസ്സ. 1:9) ഒരിക്കല് കൃ
പയിലായവര് “പിമ്പിലുള്ളതു മറന്നു” (ഫിലി. 3:14)
ഓടേണ്ടതിനു പകരം ല�ോത്തിന്റെ ഭാര്യയെപ്പോലെ
(ഉല്പ. 19:17,26) “തിരിഞ്ഞുന�ോക്കിയാല്” രാജ്യത്തി
നു യ�ോഗ്യരല്ല എന്നു തങ്ങളെതന്നെ തെളിയിക്കു
ന്നു എന്നു പറഞ്ഞുക�ൊണ്ട് എത്ര ശക്തിമത്തായ
വിശദീകരണമാണ് നമ്മുടെ കര്ത്താവ് ഇവിടെ
നല്കിയിരിക്കുന്നത്!
(5)	റ�ോമ. 14:13: “സഹ�ോദരനു ഇടര്ച്ചയ�ോ
തടങ്ങല�ോ വെക്കാതിരിപ്പാന് മാത്രം ഉറെച്ചുക�ൊ
ള്വിന്". ദൈവകൃപയില് വസിക്കുകയും ആ
കൃപയില് തന്നെ എപ്പോഴും നിലനില്ക്കുകയും
വേഗത്തില് വീഴ്ചയിലേക്കു സ്വാധീനിക്കപ്പെടാ
തെയും ഇരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തീയ സഹ�ോദരന്റെ
കാര്യത്തില് പ്രോത്സാഹജനകമായ ഈ നിര്ദ്ദേ
ശം നിഷ്പ്രയ�ോജനകരവും യുക്തിരഹിതവുമായ
ഒന്നാകുമായിരുന്നു. കര്ത്താവില് വിശ്വസിക്കുന്ന
കര്ത്താവിന്റെ ചെറിയവരില് ഒരുവനു തടങ്കല്
വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതു വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു
കാര്യമാണ് (മത്താ. 18:6).
(6) 1 ക�ൊരി. 9:27: “മറ്റുള്ളവര�ോടു പ്രസംഗിച്ച
ശേഷം ഞാന് തന്നെ ക�ൊള്ളരുതാത്തവനായി പ�ോകാ
തിരിക്കേണ്ടതിനു എന്റെ ശരീരത്തെ [നിയന്ത്രണത്തില്
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നിര്ത്തുന്നതിനു പ്രയത്നിച്ചുക�ൊണ്ടു അതിനെ അട
ക്കിവെക്കുന്നു] ദണ്ഡിപ്പിച്ചു അടിമയാക്കുക [എല്ലാ കാ
ര്യങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ ഇച്ഛ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട്]
അത്രേ ചെയ്യുന്നത്”. ക്രിസ്തുയേശുവില് ഒരു പുതിയ
സൃഷ്ടി (2 ക�ൊരി. 5:17) ആയിരിക്കുമ്പോള് തന്നെയും
ഒരിക്കല് ലഭിച്ച
കൃപ നഷ്ടമാക
പ്പെ ട ില്ലെന്നും
എ ന്നേക്കും
അതില് നിലനി
ന്നു പ � ോ ര ാ വു
ന്നതാണെന്നും
അപ്പൊസ്തലനായ പൗല�ൊസ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല.
തന്റെ സമര്പ്പണത്തില് വിശ്വസ്തത കാണിച്ചു നില
നില്ക്കുന്നില്ലായെങ്കില് ദൈവപ്രീതിയില് നിന്നു
താന് വീണുപ�ോകുമെന്നും തള്ളപ്പെടുമെന്നും അവന്
മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു.
(7) 1 ക�ൊരി. 10:12: “ആകയാല് താന് നില്ക്കു
ന്നു എന്നു ത�ോന്നുന്നവന് വീഴാതിരിക്കാന് ന�ോക്കി
ക്കൊള്ളട്ടെ”. ഒരിക്കല് കൃപയിലായവന് എന്നേക്കും
കൃപയിലിരിക്കുന്നുവെന്ന സങ്കല്പത്തില് വിശ്വസിച്ച്
അലംഭാവത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രവണതയുള്ളവര്
കരുതല�ോടെ ഇരിക്കാത്തതിനാല് വീണു പ�ോകുന്നു.
അവര് കൂടുതല് ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കുകയും സത്യ
ത്തില് നിന്നും അതിന്റെ ആത്മാവില് നിന്നും വീണു
പ�ോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ യുഗത്തിന്റെ അന്ത്യത്തി
ല് വിശ്വസ്തരായ “ചെറിയാട്ടിന്കൂട്ടം” നിലനില്ക്കു
കയും അനേകായിരം അവിശ്വാസത്താല് വീണുപ�ോ
വുകയും ചെയ്യുമെന്നു സങ്കീ. 91:7 പ്രാവചനീകമായി
ശ്രദ്ധയില്പ്പെടുത്തുന്നു.
(8) ഗലാ. 4:9: “ഇപ്പോഴ�ോ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞും
വിശേഷാല് ദൈവം നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞുമിരിക്കെ
നിങ്ങള് പിന്നെയും ബലഹീനവും ദരിദ്രവുമായ
[ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ പിന്തുടരുക] ആദിപാ
ഠങ്ങളിലേക്കു തിരിഞ്ഞു അവയ്ക്കു പുതുതായി
അടിമപ്പെടുവാന് ഇച്ഛിക്കുന്നതു എങ്ങനെ”
(9) ഗലാ. 5:4: “ന്യായപ്രമാണത്താല് നീതീകരിക്കപ്പെ
ടുവാന് ഇച്ഛിക്കുന്ന നിങ്ങള് ക്രിസ്തുവിന�ോടു വേറു
പെട്ടുപ�ോയി; നിങ്ങള് കൃപയില് നിന്നു വീണുപ�ോയി”.
ഒരിക്കല് കൃപയിലായവര് എന്നേക്കും കൃപയിലിരി
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

ക്കുന്നുവെന്ന കല്പിതകഥ പിടിച്ചു ക�ൊള്ളുന്നവര്,
ഒരാളെങ്കിലും “കൃപയില് നിന്നു വീണുപ�ോയി” എന്നു
ള്ളത് നിരാകരിക്കുമ�ോ. ഇന്ന് അനേക ക്രൈസ്തവരും
റ�ോമ. 3:20; ഗലാ. 2:16,21 മുതലായ വാക്യങ്ങള്ക്കു
വിരുദ്ധമായി തങ്ങളെത്തന്നെ നീതീകരിക്കുന്നതി
നായി “കൃപയാ
ലല്ലോ നിങ്ങള്
വിശ്വാസം മൂലം
ര ക് ഷിക്കപ്പെ ട് ടി
ര ി ക്കു ന്ന തു ”
( എ ഫെ . 2 : 8 )
എന്നതിനെ മറ
ന്നുക�ൊണ്ട് ദശാംശം നല്കുകയും ശനിയാഴ്ചയെ
ക്രൈസ്തവ ശബത്തായി ആചരിക്കുകയും യഹൂദ
ന്യായപ്രമാണത്തിലെ കര്മ്മപ്രവര്ത്തികളെ ചെയ്യു
വാനും ശ്രമിക്കുന്നു. “ജഡത്തെയല്ല ആത്മാവിനെ
അത്രേ അനുസരിച്ചു നടക്കുന്ന നമ്മില് ന്യായപ്രമാ
ണത്തിന്റെ നീതി നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിനു തന്നേ”
(റ�ോമ. 8:4).
(10)	ഫിലി. 2:12: “ഭയത്തോടും വിറയല�ോടും
കൂടെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവര്ത്തിപ്പിന്”.
“നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി [“പ്രത്യാശയാല്” (റ�ോമ.
8:24) ഉള്ള “വിശ്വാസത്താല്” ഉയിര്ത്തെഴുന്നേല്പ്പി
നു മുന്പായി യഥാര്ത്ഥമായല്ലാതെ താത്ക്കാലിക
മായി ലഭിച്ചതാണ് ഈ രക്ഷ. ദൈവകൃപയാലുള്ള
വിശ്വാസത്താല് (എഫെ. 2:8) ഈ രക്ഷയെ വള
ര്ത്തേണ്ടതിനു നാം പ്രവര്ത്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു]
ഭയത്തോടും വിറയല�ോടും കൂടി പ്രവര്ത്തിപ്പിന്”
എന്നു അപ്പൊസ് ത ലന് തന്റെ പ്രിയ സഹ�ോദര
ങ്ങള�ോട് ഇവിടെ പ്രബ�ോധിപ്പിക്കുന്നു. സുവിശേ
ഷത്താലുള്ള നമ്മുടെ രക്ഷ സ�ോപാധികമാണെ
ന്നു അപ്പൊസ് ത ലന് വിവരിക്കുന്നു – “നിങ്ങള്
വിശ്വസ ിച്ചതു വൃഥാവല്ലെന്നുവരികില് നിങ്ങള്
രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതായ സുവിശഷം നിങ്ങള് പിടിച്ചു
ക�ൊണ്ടാല് ഞാന് ഇന്നവിധം നിങ്ങള�ോടു സുവി
ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങളെ ഓര്പ്പിക്കുന്നു
[ഉറെച്ചു നില്ക്കുക]” (1 ക�ൊരി. 15:1,2). അപ്പൊസ്ത
ലനായ പൗല�ൊസിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളില് “ഒരിക്കല്
കൃപയിലായാല് എന്നേക്കും കൃപയിലിരിക്കുന്നു”
എന്നതിനു യാത�ൊരു സ്ഥാനവുമില്ല.
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(11)	ക�ൊല�ൊ. 1:21-23: “മുമ്പെ ദുഷ്പ്രവര്ത്തികളാ
ല് മനസ്സുക�ൊണ്ടു അകന്നവരും ശത്രുക്കളുമായിരുന്ന
നിങ്ങളെ അവന്റെ മുമ്പില് വിശുദ്ധരും നിഷ്ക്കളങ്കരും
കുറ്റമില്ലാത്തവരുമായി നിര്ത്തേണ്ടതിനു... സുവിശേ
ഷത്തിന്റെ പ്രത്യാശയില് നിന്നു നിങ്ങള് ഇളകാതെ
അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരും സ്ഥിരതയുള്ളവരുമായി വിശ്വാ
സത്തില് നിലനിന്നുക�ൊണ്ടാല് അങ്ങനെ അവന്റെ
മുമ്പില് നില്ക്കും”. “വിശ്വാസത്തില് നിലനിന്നു
ക�ൊണ്ടാല്” എന്നു പറഞ്ഞുക�ൊണ്ട് വിശുദ്ധരും
വിശ്വസ്തന്മാരും (വാക്യം 1:1) ആയവര്ക്കുള്ള ഒരു
നിബന്ധന ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. “സു
വിശേഷത്തിന്റെ പ്രത്യാശയില് നിന്നും ഇളകാതെ”
വിശ്വാസത്തില് അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടും സ്ഥിരപ്പെട്ടും
അവര് നിലനില്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും “ക്രി
സ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പില്” (റ�ോമ. 14:10)
അവരുടെ അന്തിമമായ സ്ഥാനം.
(12) 1 തെസ്സ. 5:19: “ആത്മാവിനെ കെടുക്കരുത്”.
ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവു ഒരുവന്റെ ശിരസ്സിലും
(അവന്റെ മനസ്സിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും) ഹൃദയ
ത്തിലും (അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും)
വസിക്കുകയും പിന്നീട് “ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തി
ന്റെയും സുബ�ോധത്തിന്റെയും” (2 തിമ�ൊ. 1:7) ആയ
ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അല്ലെങ്കില് സ്വഭാവഗുണ
ത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും (കെടുത്തുകയും) ചെയ്യുന്ന
തിനെയാണിവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. “ഒരിക്കല്
കൃപയിലായാല് എന്നേക്കും കൃപയിലിരിക്കുന്നു”
എന്നതിനു ഈ പറഞ്ഞതില�ൊരു സ്ഥാനവുമില്ല.
(13) 1 തിമ�ൊ. 5:15: “ഇപ്പോള് തന്നെ ചിലര് സാത്താ
ന്റെ പിന്നാലെ പ�ോയല്ലോ”. “ഒരിക്കല് കൃപയിലാ
യാല് എന്നേക്കും കൃപയിലിരിക്കുന്നു” എന്നുള്ളത്
ഇവരുടെ കാര്യത്തില് ശരിയാകുന്നില്ല.
(14) 1 തിമ�ൊ. 6:12: “വിശ്വാസത്തിന്റെ നല്ലപ�ോ
ര് പ�ൊരുതുക; നിത്യജീവനെ പിടിച്ചു ക�ൊള്ക;
അതിനായി നീ വിളിക്കപ്പെട്ടു”. ക്രിസ്തുയേശുവിലൂ
ടെ ദൈവകൃപയാല് നിത്യജീവന് നമുക്കു കണക്കിട്ടു
കിട്ടിയിരിക്കുമ്പോള് തന്നെയും അതിനെ നമ്മുടെ
ശാശ്വതവകാശമാക്കി തീര്ക്കേണ്ടതിനു നിത്യജീവനു
വേണ്ടി നാം വിശ്വാസത്തിന്റെ നല്ല പ�ോര് പ�ൊരുതു
കയും അതിനെ പിടിച്ചു ക�ൊള്ളുകയും വേണം. നാം
അതിനായി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുക�ൊണ്ടു മരണപ
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ര്യന്തം വിശ്വസ്തരായിരുന്നുക�ൊണ്ടു നാം അതിനെ
പിടിച്ചു ക�ൊള്ളണം. “നല്ല പ്രവര്ത്തിക്കു വേണ്ടുന്ന
സ്ഥിരത പൂണ്ടു തേജസ്സും മാനവും അക്ഷയതയും
അന്വേഷിക്കുന്നവരായ” ആത�്മോത്പാദിതരായവര്
“ദൈവത്തിന്റെ നീതിയുള്ള വിധിയില്” “നിത്യജീവനു”
യ�ോഗ്യരായിത്തീരുന്നു (റ�ോമ. 2:5-7).
(15) 2 തിമ�ൊ. 2:11-13: “വിശ്വസ്തരായവര് ഇപ്ര
കാരം പറയുന്നു: നാം അവന�ോടു കൂടെ മരിച്ചു
എങ്കില് കൂടെ ജീവിക്കും; സഹിക്കുന്നു എങ്കില് കൂടെ
വാഴും; നാം തള്ളി പറയും എങ്കില് അവന് നമ്മെയും
തള്ളിപ്പറയും. നാം അവിശ്വസ്തരായിത്തീര്ന്നാലും
അവന് വിശ്വസ്തനായി പാര്ക്കുന്നു; തന്റെ സ്വഭാവം
ത്യജിപ്പാന് അവനു കഴികയില്ലല്ലോ”. ഇവിടെ ക�ൊ
ടുത്തിരിക്കുന്ന നാല് സ�ോപാധിക നിബന്ധനകള്
ശ്രദ്ധിക്കുക. ആയതിനാല് ഇവിടെ “നിത്യസുരക്ഷ”
എന്ന ആശയസംഹിതയ്ക്ക് യാത�ൊരു സ്ഥാനവുമില്ല.
(16) തീത്തൊ. 1:15,16: “ശുദ്ധിയുള്ളവര്ക്കു എല്ലാം
ശുദ്ധം തന്നെ; എന്നാല് മലിനന്മാര്ക്കും അവിശ്വാ
സികള്ക്കും ഒന്നും ശുദ്ധമല്ല; അവരുടെ ചിത്തവും
മനസ്സാക്ഷിയും [ശിരസ്സും ഹൃദയവും] മലിനമായി
തീര്ന്നിരിക്കുന്നു. അവര് ദൈവത്തെ അറിയുന്നു
എന്നു പറയുന്നുവെങ്കിലും പ്രവര്ത്തികളാല് അവനെ
നിഷേധിക്കുന്നു. അവര് അറെക്കത്തക്കവരും അനു
സരണം കെട്ടവരും യാത�ൊരു നല്ലകാര്യത്തിനും
ക�ൊള്ളരുതാത്തവരുമാകുന്നു”. ദൈവത്തിന്റെ സത്യ
ശുശ്രൂഷകന്മാരായ നാം അയ�ോഗ്യരായിത്തീരാതിരി
ക്കേണ്ടതിനു “സല്പ്രവര്ത്തികളില് ഇരിക്കേണ്ടതും”
(തീത്തോ. 3:8,14) ഉപദേശത്തിലും (അവിശ്വാസത്താല്)
അല്ലെങ്കില് സ്വഭാവത്തിലും (അനുസരണക്കേടിനാല്)
ദുഷിച്ചവരായിത്തീരാതിരിക്കേണ്ടതിനും എത്രയധികം
ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം.
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(17) എബ്രാ. 6:4-6: “ഒരിക്കല് പ്രകാശനം ലഭിച്ചിട്ടു

ങ്ങുന്നതുമാകുന്നു. അങ്ങനെ അതു ബലിപരമായ

സ്വര്ഗ്ഗീയ ദാനം [വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം

ഉടമ്പടിയില് നിന്നും പിന്വലിഞ്ഞു “സര്വ്വ നാ

– റ�ോമ. 5:15-18] ആസ്വദിക്കുകയും [ആത�്മോത്പാ

ശത്തിലേക്കെത്തുന്നു. അതായത് സമ്പൂര്ണ്ണവും

ദനത്താല് ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി ആയി] പരിശുദ്ധാ

തികഞ്ഞതും നിത്യവുമായ നാശം]” (വാക്യം 39).

ത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ നല്ല

മനപ്പൂര്വ്വ വക്രബുദ്ധിയുള്ളവരായ സര്വ്വനാശത്തി

വചനവും വരുവാനുള്ള ല�ോകത്തിന്റെ ശക്തിയും

ലേക്കു പിന്തിരിയുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളില് ദൈവ

ആസ്വദിക്കയും ചെയ് ത വര് പിന്മാറിപ്പോയാല്

ത്തിനു പ്രസാദമില്ല.

[ഒരിക്കല് കൃപയിലായവര് എന്നേക്കും കൃപയിലി

(19) എബ്രാ. 12:15: “ആരും ദൈവകൃപ വിട്ടു പി

രിക്കുന്നു’ എന്നുള്ള സാത്താന്റെ നുണ സത്യമാണെ

ന്മാറാതിരിപ്പാന് കരുതിക്കൊള്വിന്”. [ഡയഗ്ലോ

ങ്കില് ഇത് അസാധ്യമായ ഒന്നാണ്] തങ്ങള്ക്കുതന്നെ

ട്ട്] സാത്താന്റെ തെറ്റായ ഉപദേശമായ “ഒരിക്കല്

ദൈവപുത്രനെ വീണ്ടും ക്രൂശിക്കുന്നവരും അവനു

കൃപയിലായാല് എന്നേക്കും കൃപയിലിരിക്കുന്നു”

ല�ോകാപവാദം വരുത്തുന്നവരും [വ്യക്തിപരമായി

എന്നുള്ളതു സത്യമാണെങ്കില് ദൈവകൃപയില് നിന്നു

മനപൂര്വ്വ പാപികളായി അവര്ക്കു വേണ്ടി അവന്

വീണുപ�ോകുക എന്നുള്ളതു അസംഭവ്യമായ കാര്യ

വീണ്ടും മരിക്കുന്നത് അനിവാര്യമായിത്തീരുമായിരു

മായിത്തീരുന്നു.

ന്നു. എന്നാല് ക്രിസ്തു ‘ഇനി മരിക്കയില്ല’ – റ�ോമ.

(20) 1 പത്രൊ. 5:8,9: “നിര്മ്മദരായിരിപ്പിന്; ഉണ

6:9] ആകക�ൊണ്ടു അവരെ പിന്നെയും മാനസാന്ത

ര്ന്നിരിപ്പിന്; നിങ്ങളുടെ പ്രതിയ�ോഗിയായ പിശാചു

രത്തിലേക്കു [ശരിയായ മാര്ഗ്ഗത്തിലേക്കു] പുതു

അലറുന്ന സിംഹം എന്നപ�ോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേ

ക്കുവാന് കഴിവുള്ളതല്ല”. ആത�്മോത്പാദിതരായ

ണ്ടു എന്നു തിരഞ്ഞു ചുറ്റി നടക്കുന്നു. വിശ്വാസ

അതായത് പുതിയ സൃഷ്ടികളായ ഒരിക്കല് കൃപ

ത്തില് സ്ഥിരമുള്ളവരായി അവന�ോടു എതിര്ത്തു

ലഭിച്ചവര് മരണത്തിന്നുള്ള മനപ്പൂര്വ്വ പാപം ചെയ്ത

നില്പ്പിന്”. ദൈവകൃപ നമ്മില് നിലനില്ക്കുന്നതും

തിനാല് ദൈവകൃപയില് നിന്നും അതായത് അവന്റെ

അതിനെ നമ്മില് നിന്നും നീക്കുവാന് സാധിക്കാ

പ്രീതിയില് നിന്നും “പിന്മാറി പ�ോയാല്” അവരെ

ത്തതുമാണെങ്കില് നിര്മ്മദരായിരിക്കേണ്ടതിന്റെയും

വീണ്ടെടുക്കുവാന് സാധിക്കുകയില്ല. അവര് “രണ്ടാം

ഉണര്ന്നിരിക്കേണ്ടതിന്റെയും (ജാഗരണമുള്ളവരാ

മരണത്തിലേക്കു” പ�ോകുന്നു – സമ്പൂര്ണ്ണവും തിക

യിരിക്കേണ്ടതിന്റെയും) ആവശ്യകത ഉണ്ടാവുകയി

ഞ്ഞതും നിത്യവുമായ നാശം. (ബൈബിളിലെ നരകം

ല്ലായിരുന്നു.

എന്ന ഞങ്ങളുടെ ചെറുപുസ്തകം ന�ോക്കുക).

(21) 2 പത്രൊ. 2:20-22: “കര്ത്താവും രക്ഷിതാവു

(18) എബ്രാ. 10:38: “എന്നാല് എന്റെ നീതിമാന്

മായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പരിജ്ഞാനത്താല് ല�ോ

വിശ്വാസത്താല് ജീവിക്കും; പിന്മാറുന്നുവെങ്കില്

കത്തിന്റെ മാലിന്യം വിട്ടോടിയവര് അതില് വീണ്ടും

എന്റെ ഉള്ളത്തിനു അവനില് പ്രസാദമില്ല”. വീഴ്ച

കുടുങ്ങി ത�ോറ്റുപ�ോയാല് [ഒരിക്കല് അവര്ക്കു

ഭവിച്ച ജഡത്തിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തു

ണ്ടായിരുന്ന കൃപയില് നിന്നും വീണു പ�ോയാല്]

ന്നതിനായുള്ള തിരിഞ്ഞു ന�ോട്ടം, ആദ്യം സത്യത്തി

അവരുടെ ഒടുവിലത്തെ സ്ഥിതി ആദ്യത്തേതിനേക്കാ

ല് നിന്നു ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ആത്യന്തികമായി

ള് അധികം വഷളായിപ്പോയി. തങ്ങള്ക്കു ഏല്പ്പി

ജഡീയാഭിലാഷങ്ങള്ക്കു സമ്പൂര്ണ്ണമായി കീഴട

ച്ചു കിട്ടിയ വിശുദ്ധ കല്പനയെ നീതിയുടെ വഴി

ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്
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[‘നേര്വഴി’ – വാക്യം 15] അറിഞ്ഞശേഷം വിട്ടു

അവന്റെ പേര് ഞാന് ജീവപുസ്തകത്തില് നിന്നു

കളയുന്നതിനേക്കാള് അതു അറിയാതിരിക്കുന്നതു

മായിച്ചു കളകയില്ല”. ചിലര്ക്കു ഒരിക്കലുണ്ടായിരു

അവര്ക്കു നന്നായിരുന്നു. എന്നാല് സ്വന്ത ഛര്ദി

ന്ന കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടു അവരുടെ പേരുകള് മായിച്ചു

ക്കു തിരിഞ്ഞ നായെന്നും കുളിച്ചിട്ടു ചെളിയില്

കളയപ്പെടാം എന്നാണിത് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്.

ഉരുളുവാന് തിരിഞ്ഞ പന്നിയെന്നും ഉള്ള സത്യമായ

(26)	വെളി. 3:21: “ജയിക്കുന്നവനു ഞാന് എന്നോടു

പഴഞ്ചൊല്ലു പ�ോലെ അവര്ക്കു സംഭവിച്ചു”. ഒരിക്ക

കൂടെ എന്റെ സിംഹാസനത്തിലിരിപ്പാന് വരം

ല് കൃപയിലായവര് അതില് നിലനില്ക്കുന്നില്ലാ

നല്കും; ഞാനും ജയിച്ചു എന്റെ പിതാവിന�ോടുകൂ

എന്നുള്ളതിനു എത്ര ശക്തിമത്തായ ഉദാഹരണമാ

ടെ അവന്റെ സിംഹാസനത്തില് ഇരുന്നതുപ�ോലെ

ണിത്!

തന്നെ”. ഇവിടെ സിംഹാസനത്തില് ഇരിക്കുന്നത്

(22) 2 യ�ോഹ. 8: “ഞങ്ങളുടെ പ്രയത് ന ഫലം

മണവാട്ടി ഗണത്തിലേക്കു ജയാളിയാകുന്നതിനെ

കളയാതെ പൂര്ണ്ണപ്രതിഫലം പ്രാപിക്കേണ്ടതിനു

ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഒരിക്കല് കൃപ

ഞങ്ങള് സൂക്ഷിക്കുന്നതുപ�ോലെ നിങ്ങളെത്തന്നെ

ലഭിച്ചതിനെ ആശ്രയിച്ചല്ല.

സൂക്ഷിച്ചുക�ൊള്വിന്”, “ഒരിക്കല് കൃപയിലായാല്
എന്നേക്കും കൃപയിലിരിക്കുന്നു” എന്നുള്ള
തു സത്യമായിരുന്നെങ്കില് ഈ താക്കീതു

(27)	വെളി. 20:6: “ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തി

കര്ത്താവേ

ല് പങ്കുള്ളവന് ഭാഗ്യവാനും വിശുദ്ധനും
ആകുന്നു; അവരുടെമേല് രണ്ടാം മരണ

ഞാനും നീയും
ത്തിനു അധികാരം ഇല്ല”. സുവിശേഷ
ഒന്നിച്ചു ചേര്ന്നു
നിന്നാല് നേരിടുവാന്
മായിരുന്നു എന്നതില് സംശയമില്ല.
യുഗത്തിലെ പൂര്ണ്ണ വിശ്വസ്ത സമ
സാധിക്കാത്ത ഒന്നും
(23)	വെളി. 2:10: “മരണപര്യന്തം ഇന്നെന്റെ ജീവിതത്തില് ര്പ്പിത വിശ്വാസികളായ ചെറിയ
വിശ്വസ്തനായിരിക്ക; എന്നാല് ഭവിക്കുവാന് പ�ോകുന്നില്ല ആട്ടിന്കൂട്ടത്തിനു തങ്ങളുടെ പുനരു
എന്നു എന്നെ
ഞാന് ജീവകിരീടം നിനക്കു തരും”.
ത്ഥാനത്തിനു ശേഷം രണ്ടാം മരണ
അറിയിക്കുന്നതിനു
തുണ ചെയ്യേണമേ
ഇവിടെ കിരീടം നല്കുമെന്നു ഉറപ്പു
ത്താല് യാത�ൊരു വിധ അപകടവും
നിരര്ത്ഥകവും യുക്തിഹീനവും ആകു

ക�ൊടുക്കുന്നത് ഒരിക്കല് കൃപ ലഭിച്ച

ആമേന്

ഭവിക്കുകയില്ലാ എന്നു ഈ വേദഭാഗം

എല്ലാവര്ക്കുമല്ല, മരണപര്യന്തം വിശ്വസ്ത
രായിരിക്കുന്നവര്ക്കു മാത്രമാണു.

കാണിക്കുന്നു. ഇതില് നിന്നും ഒരു കാര്യം
തെളിവാകുന്നു, അവരുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിനു

(24)	വെളി. 2:11: “ജയിക്കുന്നവനു [‘ഞാന് കല്പിച്ച

മുന്പു അവര് ആത�്മോത്പാദിത അവസ്ഥയിലായി

പ്രവര്ത്തികളെ അവസാനത്തോളം അനുഷ്ഠിക്കു

രുന്നപ്പോള് അവരുടെ മേല് രണ്ടാം മരണത്തിനു

ന്നവനു’- വാക്യം 26] രണ്ടാം മരണത്താല് ദ�ോഷം

അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. എന്തുക�ൊണ്ടെന്നാല്

വരികയില്ല”. ഇവിടെ കൃപയില് നിലനില്ക്കുന്നതിനു

അവര് പിന്മാറിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായി

വ്യവസ്ഥ വച്ചിരിക്കുന്നു. ജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണു

രുന്നതിനാലാണത്. അങ്ങനെ പൂര്ണ്ണമായി അവിശ്വ

ആ വ്യവസ്ഥ, അല്ലാതെ ഒരിക്കല് കൃപയിലാകുക

സ്തരായി തീര്ന്നാല് അവര് രണ്ടാം മരണത്തില്

എന്നതല്ല.

പ�ോകുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ വേദഭാഗവും

(25)	വെളി. 3:5: “ജയിക്കുന്നവന് [പുനരുത്ഥാനത്തി
ല്] വെള്ളയുടുപ്പു [യഥാര്ത്ഥ നീതീകരണം] ധരിക്കും;
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(28) 2 പത്രൊ. 3:17: “എന്നാല് പ്രിയമുള്ളവരേ

നമ്മുടെ പ്രിയ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെപ്പോലെ

[ഇപ്പോള് ദൈവകൃപയില് ആയിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാ

കൂടുതല് കൂടുതല് ഫലം കായ്ക്കുവാനും അവന്റെ

നികള്], നിങ്ങള് മുമ്പുകൂട്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കക�ൊണ്ടു

പ്രതിച്ഛായയിലും പരിജ്ഞാനത്തിലും ദിനംപ്രതി

അധര്മ്മികളുടെ വഞ്ചനയില് കുടുങ്ങി സ്വന്ത സ്ഥിരത

വളരുവാനും (2 പത്രൊ. 5:16) ഉള്ള തീക്ഷ്ണത ഉണ്ടാ

വിട്ടു [കൃപയില് നിന്നു വീണു] പ�ോകാതിരിപ്പാന്

കുവാനുള്ള ഒരു ശരിയായ ഹൃദയനില ദൈവീക കൃപ

സൂക്ഷിച്ചു ക�ൊള്വിന്”. ഒരുവന് കൃപയിലായാല്

ലഭിച്ച എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകട്ടെ. “നിങ്ങള് വളരെ

അവന് അതില് നിലനില്ക്കുകയും വീഴ്ചക്കു സാ

ഫലം കായ്ക്കുന്നതിനാല് എന്റെ പിതാവു മഹത്വപ്പെ

ധ്യതയില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ള വാദം എത്ര

ടുന്നു; അങ്ങനെ നിങ്ങള് എന്റെ ശിക്ഷ്യന്മാരാകും”

അസത്യവും യുക്തിരഹിതവുമായതെന്നു തെളിയി

(യ�ോഹ. 15:8).

ക്കുന്ന ഒരു പ്രമുഖമായ വേദഭാഗമായതിനാലാണ്

പിന്നെയും നമ്മുടെ കര്ത്താവു ഇപ്രകാരം പ്ര

ഈ വേദഭാഗത്തിനു ഈ ലേഖനത്തില് പ്രാമണിക

സ്താവിക്കുന്നു, “കലപ്പെക്കു കൈ വച്ച ശേഷം പു

സ്ഥാനം ക�ൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

റക�ോട്ടു ന�ോക്കുന്നവന് ആരും ദൈവരാജ്യത്തിനു

മുകളില് ക�ൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗങ്ങള്

ക�ൊള്ളാകുന്നവനല്ല” (ലൂക്കൊ. 9:62). ദൈവത്തോ

ഞങ്ങളുടെ വായനക്കാരെ സാത്താന്റെ ദുര്ഗ്രഹ

ടും നീതിയ�ോടും സ്നേഹനിര്ഭരമായ അഭിനിവേ

മായ ആക്രമണത്തിലൂടെ വളരെ സ്വാധീനിക്കാവു

ശമുള്ളവരെ പരിപൂര്ണ്ണമായി ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന

ന്ന വഞ്ചനാത്മകവും ആപത്കരവുമായ അവന്റെ

ഒരു പ്രത്യേക പഠിപ്പിക്കലാണിത്. ഈ പഠനത്തില്

അസത്യങ്ങളില് ഒന്നിനെതിരെ – ക്രിസ്ത്യാനികള്

നിന്നും ദൈവം കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന നന്മകളെ

തങ്ങള് വളരെ സമ്പൂര്ണ്ണമായി സുരക്ഷിതരാണെ

ക്കുറിച്ചും രാജ്യത്തിലെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചു

ന്നു വരുത്തി തങ്ങളുടെ പ�ോരാട്ടത്തില് വിശ്രമി

ള്ള വിലമതിപ്പും ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഈ പാഠം

ക്കുന്നതിനും ഈ പ�ോരാട്ടത്തെ വളരെ ലാഘവ

ഉള്ക്കൊള്ളുന്നവര് കര്ത്താവിന്റെ കൃപയാല് സ്ഥി

ത്തോടെ കാണുന്നതിനും അവന് രൂപകല്പന

ര�ോത്സാഹമ�ോ തീഷ്ണതയ�ോ ഇല്ലാത്തവനാകാതെ

ചെയ് ത ിരിക്കുന്ന ഈ അസത്യം കാരണമാകുന്നു

അന്ത്യം വരെ “വിശ്വാസത്തിനു വേണ്ടി നല്ല പ�ോര്

– വിശ്വാസത്തിന്റെ നല്ലപ�ോര് പ�ൊരുതുവാനും

പ�ൊരുതി” ല�ോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ജയിക്കു

അതിനെ എതിര്ക്കുവാനും സഹായിക്കുമെന്നു

ന്നവനായിത്തീരും.

ഞങ്ങള് പ്രത്യാശിക്കുകയും പ്രാര്ത്ഥിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നു. “നിങ്ങള്ക്കു ലഭിച്ച ദൈവകൃപ വ്യര്ത്ഥ
മായിത്തീരരുത് ” എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ
പ്രിയ സമര്പ്പിത ജനങ്ങള്ക്കു വേണ്ടിയുമുള്ള
ഞങ്ങളുടെ പ്രാര്ത്ഥന. "അവന്റെ സ്വസ്ഥതയില്
പ്രവേശിപ്പാനുള്ള വാഗ്ദത്തം ശേഷിച്ചിരിക്കയാ
ല് നിങ്ങളില് ആര്ക്കെങ്കിലും അതു ലഭിക്കാതെ
പ�ോയി എന്നു വരാതിരിപ്പാന് നാം ഭയപ്പെടുക”
(2 ക�ൊരി. 6:1; എബ്രാ. 4:1).
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്
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ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ് മിനിസ്ട്രീസ് (എല്.എച്ച്.എം.എം.)
Bible Standard Ministries [LHMM]

ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ് മിനിസ്ട്രീസ് [LHMM],
യഹ�ോവയ�ോടു മാത്രമാണ് ഭക്തി പുലര്ത്തുവാന്
കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. തല്ഫലമായി ഞങ്ങളുടെ പ്ര
സിദ്ധീകരണങ്ങളിലൂടെ വരുന്നവയെല്ലാം ഞങ്ങളെ
സംബന്ധിച്ചുള്ള അവന്റെ ഇഷ്ടം ഞങ്ങള് മനസ്സിലാ
ക്കുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും. വേദതിരുവെഴുത്തുകള്
പഠിപ്പിക്കുന്നതുപ�ോലെ (1 ക�ൊരി. 11:3), മുന്അനുഭവ
ങ്ങള് തെളിയിക്കുന്നത് യാത�ൊരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കും
യഹ�ോവയ�ോടല്ലാതെ മറ്റൊരു ശിരസ്സിന�ോട�ൊ ശിരസു
കള�ോട�ൊ ഭക്തി പുലര്ത്താന് കഴിയുകയില്ലെന്നാണ്.
അതുക�ൊണ്ട് ഈ പത്രിക അതിന്റെ ദൗത്യനിര്വ്വഹണ
ത്തില് സാമുദായിക പക്ഷാഭേദരഹിതമായതുക�ൊണ്ട്
കക്ഷിവിഭാഗികതകള്ക്കെല്ലാം അതീതമായി സ്വതന്ത്രമാ
യി നിലക�ൊള്ളുന്നു. എന്നാല് ഇതെല്ലാം സമുദായിക വി
ഭാഗികതകളുടെ വേലിക്കെട്ടുകള്ക്കതീതമായി ദൈവജ
നങ്ങള്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള സുവിശേഷദൗത്യത്തോടുള്ള
ബന്ധത്തില് കര്ത്തൃഹിതാനുസരണം അവന�ോടുള്ള
വിധേയത്വത്തില് ഇരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ
കഴിവിനനുസരിച്ചു നന്നായി, ഞങ്ങള്ക്കു കഴിയുന്നിട
ത്തോളം ആളുകള്ക്ക്, ഞങ്ങള്ക്കു കഴിയുന്നത്ര ഏറ്റം
നന്നായ രീതിയില്, ഞങ്ങള്ക്കു കഴിയുമ്പോഴെല്ലാം
ഇതു ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ തീഷ്ണമായ
പ്രത്യാശയും പ്രതീക്ഷയുമാണ്. ഈ പ്രത്യാശ നൂതന
സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയ�ോഗിച്ച് സാക്ഷാല്ക്കരിക്കുവാന്
നമ്മുടെ വലിയവനായ യഹ�ോവ ധാരാളം അവസര
ങ്ങള് തുറന്നുതരുന്നു. നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങളെയും
മാസികകളെയും ലഘുലേഖകളെയും ബലപ്പെടുത്തു
വാനുള്ള ല�ോകവ്യാപകമായ ശൃംഖല നമുക്കുണ്ട്.
നമുക്ക് ഏറ്റം മികച്ചതായി ഇന്ന് അവശേഷിക്കുന്ന
എല്ലാംതന്നെ അപൂര്ണ്ണമാണെന്ന് ഞങ്ങള് തിരിച്ചറി
യുന്നു. തന്റെ പ്രിയപുത്രന്റെ പുണ്യത്താല് നമ്മുടെ
സ്വര്ഗ്ഗീയപിതാവിന്റെ ദൃഷ്ടിയില് ഈ അപൂര്ണ്ണത
മറക്കപ്പെടും എന്നു ഞങ്ങള്ക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ
തന്നെ അവന്റെ സമര്പ്പിതജനവും ഈ കാര്യത്തെ
കണക്കാക്കും എന്നും ഞങ്ങള്ക്കുറപ്പുണ്ട്. അവര�ോ
ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭ്യര്ത്ഥന, വചനത്തിന്റെ ഞങ്ങ
ളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ�ോടും ആത്മാ
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ര്ത്ഥതയ�ോടും കൂടിയ പഠനത്തിനും പ്രാര്ത്ഥനക്കു
വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ ചായ്വിനും വേണ്ടിയാണ്.
ക്രിസ്തുവില് വല്ല പ്രബ�ോധനവുമുണ്ടെങ്കില് സ്നേ
ഹത്തിന്റെ വല്ല ആശ്വാസവുമുണ്ടെങ്കില് ആത്മാ
വിന്റെ വല്ല കൂട്ടായ്മയും ഉണ്ടെങ്കില്; “സകലതും
ഉചിതമായും ക്രമമായും നടക്കട്ടെ” (1 ക�ൊരി. 14:40).
ദൈവവചനം ശരിയായി നല്കുകയും മനസ്സിലാക്കു
കയും ചെയ്യുന്നതാണ് അവന്റെ സത്യവും അവന്റെ
പ്രീതിവാത്സല്യവും: “നിന്റെ ദയ എന്റെ കണ്ണിനു
മുമ്പില് ഇരിക്കുന്നു; നിന്റെ സത്യത്തില് ഞാന് നട
ന്നുമിരിക്കുന്നു (സങ്കീ. 26:3). നമ്മുടെ പ്രസിദ്ധീകരണ
ത്തിലൂടെ നല്കിയിരിക്കുന്ന വചനങ്ങളില് ഞങ്ങള്
വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവവചനത്തോടുള്ള നന്ദിയാല്
പാകമായ സത്യം ക�ൊണ്ട് നമ്മുടെ വായനക്കാരുടെ
ഹൃദയം നിറയും.
ദൈവമേ ഞങ്ങള�ോട് സംസാരിക്കേണമേ

റെയ്നര് മരിയ റില്ക്കി രചിച്ചത്
ദൈവം നമ്മെ മെനഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാല്
നാം ഓര�ോരുത്തര�ോടും അവന് വ്യക്തിപര
മായി സംസാരിക്കുകയും, രാത്രിയുടെ നിശബ്ദ
യാമങ്ങളില് അവന് നമുക്ക് സഹയാത്രികനാ
യിരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഈ വാക്കുകളാണ്
അവനില് നിന്ന് നാം മന്ദമായി കേള്ക്കുന്നത് :
നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ പരിധിവരെ പ�ോയി
നിന്റെ മടക്കിവിളി അയയ്ക്കേണമേ
അഗ്നിജ്വലിപ്പിച്ച് വലിയ നിഴലുകളാക്കി
യാല് എനിക്കതിലൂടെ മുന്നേറാം
മന�ോഹരമ�ോ ഭീതികരമ�ോ ആയതെന്തും
ഭവിക്കട്ടെ, മുന്നേറുക വൈകാരികതകള്
അവസാനമല്ല. നിന്നെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടു
ത്താതിരിക്കുക
അവര് ജീവനെന്ന് വിളിക്കുന്ന ദേശം സമീ
പമായിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഗൗരവത്താല്
നീ അത് അറിയും
നിന്റെ കരം എനിക്ക് നല്കേണമേ.
മെയ് - ജൂണ് 2019

ചരമ അറിയിപ്പ്
LHMM വാകത്താനം സഭയുടെ അംഗവും ശുശ്രൂഷകനുമായിരുന്ന കടുവാക്കുഴി കെ.എസ്.
ശാമുവേല് (89) 15/11/2018 വ്യാഴാഴ്ച നിര്യാതനായി. സംസ്ക്കാരം 16/11/2018 വെള്ളിയാ
ഴ്ച വാകത്താനം വെള്ളത്തടം LHMM സെമിത്തേരിയില് നടത്തപ്പെട്ടു. “നീതിമാന്റെ
ഓര്മ്മ എന്നേക്കും നിലനില്ക്കും” (സങ്കീ. 112:6) എന്നും “തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം
യഹ�ോവെക്കു വിലയേറിയതാകുന്നു” (സങ്കീ. 116:5) എന്നുമുള്ള വേദപ്രബ�ോധനങ്ങളു
ടെ അടിസ്ഥാനത്തില് “പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ ദുഃഖിക്കരുതെന്നുള്ള” (1
തെസ്സ. 4:13) വചനത്തില് നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം.

LHMM CONVENTIONS

2019

ALL INDIA GENERAL
വാകത്താനം LHMM സഭയുടെ അംഗവും കടുവാക്കുഴി പരേതനായ കെ.എസ്. ശാമു
CONVENTION
വേലിന്റെ ഭാര്യയുമായിരുന്ന മറിയാമ്മ ശാമുവേല്
7/4/2019 ഞായറാഴ്ച നിര്യാതയായി.
സംസ്ക്കാരം 8/4/2019 തിങ്കളാഴ്ച വാകത്താനം വെള്ളത്തടം LHMM സെമിത്തേരിയില്
നടത്തപ്പെട്ടു. അറിഞ്ഞ സത്യത്തില് മരണത്തോളം
വിശ്വസ്ത- തയ�ോടുകൂടി ഉറച്ചുനിന്ന
NAZARETH
TAMIL NADU
സഹ�ോദരി ഭൂമിയില് സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ദൈവരാജ്യത്തില് ഉയര്ത്തെഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും
ജീവനില് വരും എന്ന പ്രത്യാശയില് നമുക്ക് ആശ്വ
സിക്കാം. 25, 26, 27
OCTOBER
ത�ോട്ടയ്ക്കാട് LHMM സഭയുടെ അംഗമായിരുന്ന ചങ്ങനാശ്ശേരി കടന്തോട് എല്സി
ചെറിയാന് (68) 15/03/2019 വെള്ളിയാഴ്ച
നിര്യാതയായി. CONVENTION
സംസ്ക്കാരം 16/03/2019 ശനി
KERALA
യാഴ്ച ത�ോട്ടയ്ക്കാട് പാറയ്ക്കാമല LHMM സെമിത്തേരിയില് നടത്തപ്പെട്ടു. അറിഞ്ഞ
THOTTACKAD
- KERALA
സത്യത്തില് മരണത്തോളം വിശ്വസ്തതയ�ോടുകൂടി
ഉറച്ചുനിന്ന സഹ�ോദരി
ഭൂമിയില്
സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ദൈവരാജ്യത്തില് ഉയര്ത്തെഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും ജീവനില് വരും
MAY 11, 12
എന്ന പ്രത്യാശയില് നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം.

ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്
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