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ദൈവവും ക്രിസ്തുവും മുമ്പന്മാര്

GOD AND CHRIST PRE-EMINENT
“നമ്മെ ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തില് നിന്നു വിടുവിച്ചു തന്റെ സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിലാക്കി
വെക്കുകയും ചെയ്ത പിതാവിനു സന്തോഷത്തോടെ സ�്തോത്രം... അവന് സഭ എന്ന ശരീരത്തിന്റെ തലയും
ആകുന്നു; സകലത്തിനും താന് മുമ്പനാകേണ്ടതിനു അവന് ആരംഭവും മരിച്ചവരുടെ ഇടയില് നിന്നും
ആദ്യനായി എഴുന്നേറ്റവനും ആകുന്നു” (ക�ൊല�ൊ. 1:12-18)

“ജ

നങ്ങളാല് ജനങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി ജനങ്ങളില്
നിന്നും” ഉള്ള ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തിനു
വിപരീതമായ ഏകാധിപത്യ സ്വഭാവമാണ് ദൈവീക
ഭരണകൂടത്തിനുള്ളതെന്ന ചിന്താശകലം ഈ വേദ
വാക്യം പ്രസ്താവിക്കുന്നു.
ഘട്ടംഘട്ടമായി അതിവേഗം വര്ദ്ധിച്ചു വരുന്ന
ല�ോകവ്യാപകമായ ഈ കഷ്ടത്തില് കര്ത്താവിന്റെ
ജനത്തിനു നല്കുവാന് “ഒന്നാമത് ദൈവം” എന്ന
ചിന്തയല്ലാതെ ഇതിലും കൂടുതല് അനുയ�ോജ്യമായത്
കണ്ടെത്തുവാന് ഞങ്ങള്ക്ക് കഴിയില്ല. ദൈവത്തോടു
ള്ള പരിപൂര്ണ്ണമായ ഭക്തിയും അവന്റെ നിര്ണ്ണയങ്ങ
ളുടെ തിരിച്ചറിവും നമ്മുടെ കര്ത്താവായ യേശുവിനെ
ഈ വേദവാക്യം പ്രസ്താവിക്കുന്നതുപ�ോലെ സകല
ത്തിലും മുമ്പനായി അംഗീകരിക്കുവാന് ഇടയാക്കു
ന്നു. അവന് സകലത്തിനും കര്ത്താവ് ആകുന്നു.
വളരെ സാധാരണമായുള്ള അഞ്ച് ഭരണ സംവി
ധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചില പരാമര്ശങ്ങളിലേക്ക് നാം
ഇപ്പോള് കടക്കുന്നു.
1. ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തില് പൗര
ന്മാര് പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഇവര് ഈ
പൗരന്മാര്ക്കുവേണ്ടി നിയമങ്ങള് നിര്മ്മിക്കുന്നു.
അമേരിക്കയില് പ്രസിഡന്റിനെ പൗരന്മാര് നേരിട്ടല്ല
തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇലക്ടേര്സ് എന്നു വിളിക്കു
ന്ന പ്രതിനിധികളാണ് ആ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്
(എന്നിരുന്നാലും തങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പൗര
ന്മാരുടെ താത്പര്യാര്ത്ഥമാണ് ഈ ഇലക്ടേര്സ് വ�ോട്ട്
രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്).
2. ഭരണകൂടം ഭരിക്കപ്പെടുന്നവര്ക്ക് വിധേയ
പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനമാണ് റിപ്പബ്ലി
ക് എന്നു പറയുന്നത്. പൗരന്മാര് ഭരണകൂടത്തിനു
നിയമസാധുത നല്കുന്ന ഏത�ൊരു രാഷ്ട്രീയ സം
വിധാനത്തെയും റിപ്പബ്ലിക് എന്നു ചില പണ്ഡിതര്
നിര്വ്വചിക്കുന്നു. ഭരണകൂടം ജനങ്ങള്ക്ക് അധീനരാ
യിരിക്കുകയും, നേതാക്കന്മാരെ ജനങ്ങള്ക്ക് നീക്കം
ചെയ്യാന് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

റിപ്പബ്ലിക് ഗവണ്മെന്റിന്റെ പ്രധാന വിശേഷതകള്.
3. രാജവാഴ്ചയില്, ഭരണകര്ത്താവിനെ ജന
ങ്ങളുടെയ�ോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയ�ോ അഭി
പ്രായപ്രകാരമല്ല തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പദവി ഉപേ
ക്ഷിക്കുന്നതുവരെയ�ോ, മരണം വരെയ�ോ അവന്
അല്ലെങ്കില് അവള് ആ ദേശത്തിന്റെ തലവനായി
തുടരും. നിരവധി കാര്യങ്ങളിലും ആ ഭരണകൂടത്തി
ന്റെ അന്തിമ തീരുമാനം രാജാവിന്റേതായിരിക്കും.
4. മാര്ക്സും ലെനിനും പഠിപ്പിച്ച സ്ഥിതിസമത്വ
വാദത്തെ (Communism) അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള
രാജ്യത്തെയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രം എന്നു പറയു
ന്നത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളില് മിക്കപ്പോഴും ഒരു
പാര്ട്ടിയ�ോ അഥവാ ഒരു കൂട്ടം ആളുകള�ോ അധി
പത്യം പുലര്ത്തുന്നു. ആസൂത്രിത സമ്പത്വ്യവസ്ഥ
പലപ്പോഴും ഭരണവര്ഗ്ഗത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള
താണ്. അനവധി സംഗതികളിലും ഈ വ്യവസ്ഥയുടെ
ഏറ്റവും ഉന്നത തലത്തില് വച്ചുതന്നെ സാധനസമ്പ
ത്തുകള് സ്വീകരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവര്ക്ക് പുനഃവിതര
ണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏകാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ
വ്യവസ്ഥയായിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസത്തെ പലപ്പോഴും
കണക്കാക്കുന്നത്.
5.	സ്വേച് ഛ ാധിപത്യം മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള
ഏകാധിപത്യ ഭരണ വ്യവസ്ഥയാണ്. സാധാരണയാ
യി സ്വേച്ഛാധിപതി എന്നാല് രാഷ്ട്രത്തെ ഭരിക്കു
ന്ന ഒരു പ്രധാന വ്യക്തിയാണ്. ഈ സ്വേച്ഛാധിപതി
ക്കു വേണ്ടി വേല ചെയ്യുവാന് സേവകന്മാരും മറ്റു
ചിലരും ഉണ്ടാകും. സ്വേച്ഛാധിപതിയായ അവന�ോ
അവള�ോ ആണ് മിക്ക തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കുന്നത്.
ഇത് നിര്വ്വഹിക്കുവാന് അവര്ക്ക് സാധാരണയായി
കാര്യനിര്വ്വാഹകരുണ്ടാകും. ചില സന്ദര്ഭങ്ങളില്
ഒരു ചെറിയകൂട്ടം ആളുകള് രാഷ്ട്രീയ സംവിധാന
ത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. സ്വേച്ഛാധിപതികളെ
ഭരണഘടനകള�ോ, പാര്ലമെന്റുകള�ോ നിയന്ത്രിക്കു
ന്നില്ല.
എല്ലാ പൗരന്മാരും പ്രത്യക്ഷത്തില് സമത്വത്തില്
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ഇരിക്കുന്നതും അവരുടെ താത്പര്യത്തിന�ൊത്ത് തി
രഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രപതി (President) മുഖ്യ നടത്തി
പ്പുകാരനായി ഉള്ളതുമായ അമേരിക്കയിലെ ഭരണ
കൂടം പൗരത്വ ഭരണകൂടത്തിന്റെ (Civil Government)
ഒരു ശരിയായ രൂപമാണ്. അത് ജനങ്ങള്ക്ക് ഏറ്റവും
അനുകൂലമായ ഒരു ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആണ്.

അനേകര്ക്കും ഹിതകരമല്ലാത്തതും അത്ര വിലമ
തിക്കാനാകാത്തതുമായ ഏകാധിപത്യരൂപത്തിലുള്ള
ഭരണസംവിധാനമാണ് സര്വ്വശക്തനായ ദൈവം സൃ
ഷ്ടികളായ മുഴുല�ോകത്തിനും കരുതി വച്ചിരിക്കുന്ന
ത് എന്നുള്ള ചിന്ത ചിലര്ക്ക് വിചിത്രമായി ത�ോന്നി
യേക്കാം. മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും മനുഷ്യരുടെ
പുര�ോഗതിക്കും ഇന്ന് ഏകാധിപത്യ ഭരണമാതൃക
തികച്ചും ഹിതകരമല്ലെന്നു തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതി
നാല്, പ�ൊതുവെ പ്രപഞ്ചത്തിനു എന്നേക്കും ഒരു
ഏറ്റവും മികച്ച ഭരണ മാതൃക ആയിരിക്കുവാന്
അതിനു കഴിയുമ�ോ? കഴിയുമെങ്കില് ഏതു കാര്യത്തി
ലാണ് ആ വ്യത്യാസം മനുഷ്യര്ക്കിടയില് പ്രയ�ോജ
നശൂന്യമെന്നു തെളിയിക്കപ്പെട്ടത്, ഏറ്റവും പ്രയ�ോജ
നപ്രദമായിത്തീരും എന്നു എന്ത് ന്യായവാദത്താല്
തെളിയിക്കാനാകും?
സകല മനുഷ്യരും വീഴ്ച ഭവിച്ചവരും അപൂര്ണ്ണരും
കുറഞ്ഞത�ോ കൂടുതല�ോ ആയ അളവില് പാപത്തി
ന്റെയും സ്വാര്ത്ഥത്തിന്റെയും അധീനതയിലിരിക്കുന്ന
വരും ആകക�ൊണ്ടാണ് ഈ വ്യത്യാസം നിലനില്ക്കു
ന്നത് എന്നു ഞങ്ങള് ഉത്തരം നല്കുന്നു. കൂടാതെ
അവരുടെ ഹൃദയം പൂര്ണ്ണമായും നീതിയ�ോടു താത്പ
ര്യമുള്ളതാണെങ്കിലും ജ്ഞാനത്തിലും ന്യായത്തിലും
അവര് അപൂര്ണ്ണരുമായിരിക്കുന്നു. ഇതിനു വിപരീത
മായി സര്വ്വശക്തനായ ദൈവം അവന്റെ ഗുണലക്ഷ
ണങ്ങളിലും അവന്റെ ജ്ഞാനത്തിലും പൂര്ണ്ണനാണ്.
കൂടാതെ അവന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെയും സാമ്രാജ്യ
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ത്തിന്റെയും നിയമം – സ്വാര്ത്ഥതക്ക് വിപരീതമായ –
സ്നേഹത്തിന്റെ നിയമമാണ്. സദ്ദുദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടി
ആണെങ്കില് തന്നെയും വീഴ്ചഭവിച്ച അപൂര്ണ്ണനായ
ഒരു വ്യക്തിയുടെ അധീനതയിന് കീഴില് പൂര്ണ്ണമാ
യും ആയിരിക്കുക എന്നത് തീര്ച്ചയായും അപകടക
രമാണ്. എന്നാല് പൂര്ണ്ണനായ, അറിവും ജ്ഞാനവും
നീതിയും സ്നേഹവും ശക്തിയും കൈവശമുള്ളവ
നുമായവന്റെ നേതൃത്വത്തിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിന്റെ
യും കീഴില് വരുക എന്നത് വളരെ അഭികാമ്യമാണ്.
നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ നിയമങ്ങള് തികവുള്ളതും,
നീതിയുള്ളതും നന്മനിറഞ്ഞതുമായിരിക്കും. അവന്റെ
ഈ നിയമങ്ങള്ക്ക് വിധേയരായി ജീവിക്കുന്ന അവന്റെ
സൃഷ്ടികള് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. നമ്മുടെ ദൈവമായ
യഹ�ോവ ഒരു ഏകാധിപതി ആയിരിക്കുന്നതിന്റെ
സാഹചര്യം ഇതാണ്. ഈ വ്യവസ്ഥകളിന് കീഴില്,
സ്വര്ഗ്ഗത്തില് നിലവിലുള്ള ഏകാധിപത്യ ദിവ്യ ഭര
ണകൂടം എല്ലാവര്ക്കും അഭികാമ്യമായിരിക്കുന്നു.
നമ്മുടെ കര്ത്താവ് “നിന്റെ രാജ്യം വരേണമേ, നിന്റെ
ഇഷ്ടം സ്വര്ഗ്ഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ആകേണമേ”
എന്നു പ്രാര്ത്ഥിക്കുവാന് നിര്ദ്ദേശിച്ചതുപ�ോലെ ആ
ഭരണകൂടം ഭൂമിയില് താമസംവിനാ വരേണമെന്ന്
ഞങ്ങള് പ്രാര്ത്ഥിക്കുന്നു.
നമ്മുടെ സ്രഷ്ടാവായ യഹ�ോവയാം ദൈവം
അവന്റെ ഈ അധികാരത്തിലേക്ക് ആരാലും തിര
ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനല്ല, അവന്റെ സൃഷ്ടികളുടെ സമ്മ
തത്താലല്ല അവന് അധികാരം കൈവശപ്പെടുത്തിയി
രിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും അവന്റെ സൃഷ്ടികളില്
നീതിയുടെ തത്വങ്ങള്ക്കനുസൃതമായി ജീവിക്കുന്ന
അവന്റെ സൃഷ്ടികള് അവനെ അവരുടെ രാജാവും
കര്ത്താവുമായി അവരുടെ ഏക അധിപതിയായി
കാണുകയും അവന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും
അനുസരിക്കുന്നതില് അവര് ആനന്ദിക്കുകയും ചെ
യ്യുന്നു. ഒരു ഏകാധിപതി എന്ന നിലയില് അവന്
യേശുക്രിസ്തുവിനെ “സഭ എന്ന ശരീരത്തിന്റെ തല
യാക്കി വച്ചു”. ഈ വിഷയത്തില് സഭയുടെ ഉപദേശം
തേടിയിട്ടില്ല. സര്വ്വശക്തനായ ദൈവം തന്റേതായ
പദ്ധതികള് നടപ്പിലാക്കുന്നത് തുടരുന്നു. അവന്റെ
ഈ പദ്ധതികള്ക്കനുസരിച്ച് നടക്കാത്തവര് അവന്
വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങള്ക്ക് തങ്ങ
ളെത്തന്നെ യ�ോഗ്യരാക്കുന്നതില് പരാജയപ്പെടുന്നു.

ദൈവം നമ്മുടെ കര്ത്താവിനെ ഉയര്ത്തി

സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പുതിയ രാജപ്രതിനിധിയെ
അഥവാ പ്രധാനമന്ത്രിയെ [യ�ോസേഫ്] ജനങ്ങള്ക്ക്
പരിചയപ്പെടുത്തി ക�ൊടുക്കേണ്ട സമയം വന്നപ്പോള്
ഫറവ�ോന് അവന്റെ സ്ഥാനം സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയി
മെയ് - ജൂണ് 2020

ലുള്ള ഏറ്റവും അനുയ�ോജ്യമായ വസ്ത്രം അവന്
ആദ്യം നല്കി; പിന്നെ രാജാവിന്റെ രണ്ടാം രഥത്തില്
അവനെ കയറ്റി; മൂന്നാമതായി അവനെ രാജാവിന്റെ
പ്രതിനിധിയായി അംഗീകരിക്കുന്നതിനായി പ്രകടനം
നടത്തുകയും അവന്റെ പദവി വിളിച്ചു പറയുകയും
അവന്റെ മുമ്പില് മുട്ടുമടക്കുവാന് ആഹ്വാനം ചെയ്യു
കയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ കര്ത്താവായ യേശുവിനെ
ക്കുറിച്ച് അവന്റെ പരിശ�ോധനകള് അവസാനിച്ചതിനു
ശേഷം അവനെ ഏറ്റവും ഉയര്ത്തിയതിനെക്കുറിച്ചു
ള്ള അപ്പൊസ്തലന്റെ വാക്കുകളെ ഇത് എത്ര കണ്ട്
അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു.
സമാന രീതിയില് ദൂതന്മാര്, തേജസ്ക്കരിക്കപ്പെട്ട
യേശുവിനെ അവരുടെ കര്ത്താവായി അംഗീകരി
ക്കുമ�ോ എന്നും ദൈവം ആരാഞ്ഞു ന�ോക്കിയില്ല:
“അതുക�ൊണ്ടു [മരണത്തോളമുള്ള അവന്റെ അനുസ
രണത്തിനു കാരണമായി] ദൈവവും അവനെ ഏറ്റവും
ഉയര്ത്തി സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമം നല്കി;
അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിങ്കല്... മുഴങ്കാല�ൊ
ക്കെയും മടങ്ങുകയും എല്ലാ നാവും... പിതാവായ
ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ഏറ്റു പറയുകയും
ചെയ്യും” (ഫിലി. 2:9-11) എന്നു അപ്പൊസ്തലന് പ്ര
സ്താതാവിക്കുന്നതുപ�ോലെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ
മരണത്തോളമുള്ള അവന്റെ അചഞ്ചലമായ അനുസ
രണം മൂലം ദൈവം അവനെ ഏകാധിപത്യപരമായി
ഉയര്ത്തി.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ വാക്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം പ്ര
ഖ്യാപിക്കുന്നതുപ�ോലെ നമ്മുടെ കര്ത്താവായ യേശു
മാനുഷികാവസ്ഥക്കു മുമ്പുള്ള തന്റെ അവസ്ഥയുടെ
ആരംഭം മുതല് ശിരസ്സായിരുന്നു; അവന് പിതാവിന്റെ
സൃഷ്ടികള്ക്കും വേലകള്ക്കും ക്രമീകരണങ്ങള്ക്കും
മുഖ്യനായിരുന്നു. “സ്വര്ഗ്ഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലു
ള്ളതും ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും സിംഹാസ
നങ്ങളാകട്ടെ കര്ത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ വാഴ്ചകളാകട്ടെ
അധികാരങ്ങളാകട്ടെ സകലവും അവന് മുഖാന്ത
രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു; അവന് മുഖാന്തരവും അവനാ
യിട്ടും സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവന്
സര്വ്വത്തിനും മുമ്പെയുള്ളവന്; അവന് സകലത്തി
നും ആധാരമായിരിക്കുന്നു” (ക�ൊല�ൊ. 1:16,17). ഇത്
യ�ോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ (1:1, പദാനുപദ
തര്ജ്ജമ), “ആദിയില് വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു; വചനം
ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നു, വചനം ഒരു ദൈവ
മായിരുന്നു: ആദിയില് അവന് ദൈവത്തോടു കൂടെ
ആയിരുന്നു. സകലവും അവന് മുഖാന്തരം ഉളവായി;
ഉളവായത�ൊന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളവായതല്ല”.
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

നമ്മുടെ സ്വര്ഗ്ഗീയ പിതാവ്, ഏക ജാതനായ തന്റെ
പുത്രനെ തന്റെ സകല സൃഷ്ടിവേലയിലും തന്റെ പ്രതി
നിധിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തുക�ൊണ്ട് ആദിയില് തന്നെ
തന്റെ ഏകാധിപത്യ ഭരണം നിര്വ്വഹിച്ചു പ�ോന്നു
എന്ന് ഇതില് നിന്നും വെളിപ്പെടുന്നു. ഈ ഏകജാ
തനായ പുത്രനാണ് ഒരവകാശമെന്ന നിലയില് മനു
ഷ്യന്റെ രക്ഷകനാകുവാനുള്ള അവകാശം അഥവാ
അവസരം അവന് ആദ്യം നല്കിയത് എന്ന് ഇത്
വീണ്ടും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള മനു
ഷ്യന്റെ രക്ഷയിലൂടെ മനുഷ്യരാശിയ�ോടുള്ള തന്റെ
നീതി, ജ്ഞാനം, സ്നേഹം, ശക്തി എന്നിവ മാത്രം പ്ര
ദര്ശിപ്പിച്ചാല് പ�ോര, അവന്റെ ആദ്യജാതന് ഒരു പരീ
ക്ഷകൂടി ആയിരിക്കേണം, അവന്റെ വിശ്വസ്തതയുടെ
പ്രകടനം കൂടി ആയിരിക്കേണം എന്ന് കരുതി നമ്മുടെ
സര്വ്വശക്തന് ഏകാധിപത്യപരമായി ആസൂത്രണം
ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ വിശ്വസ്തത പൂര്ണ്ണമായും
തെളിയിക്കപ്പെടുമ്പോള് തന്റെ ആദ്യജാതനായവ
ന് – സകലത്തിനും മുമ്പനായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള
അവന്റെ യ�ോഗ്യതയ്ക്കു തെളിവായി ദിവ്യപ്രകൃതിയി
ലേക്കു “മഹത്വത്തിലേക്കും, ബഹുമാനത്തിലേക്കും,
അമര്ത്യതയിലേക്കും” ക�ൊണ്ടുവരുമെന്നും അവന്
പദ്ധതി ചെയ്തു. ക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരം യിസ്രാ
യേല് ഗൃഹത്തിന�ോ, ഫലസ്തീന് ദേശത്തിന�ോ മാത്രം
പരിമിതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതല്ല, എന്തെന്നാല് സകല അധി
കാരവും അവന്റേതാണ്.

പിതാവ് പുത്രനിലും മുമ്പന്

പിതാവ് കര്ത്താവായ യേശുവിനെ തന്നെക്കാ
ള് ശ്രേഷ്ഠന് എന്നു എണ്ണി എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ
അപ്പൊസ്തലന്റെ ചിന്ത എന്നത് തീര്ച്ചയാണ്. പിതാവ്
സകലവും പുത്രനു കാല്ക്കീഴായി ക�ൊടുത്തിരിക്കു
ന്നു എന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിനു ശേഷം 1 ക�ൊരി.
15:27 ലെ അപ്പൊസ്തലന്റെ പ്രസ്താവന നാം നി
രന്തരം ഓര്മ്മിക്കേണ്ടതാണ്. “സകലവും അവനു
[യേശുവിനു] കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാല്
സകലത്തെയും കീഴാക്കിക്കൊടുത്തവന് [യഹ�ോവ]
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ഒഴികയത്രേ എന്നു സ്പ ഷ്ടം [പ്രസ്ത ാവിക്കേണ്ട
ആവശ്യം ഇല്ല].” അങ്ങനെ നമ്മുടെ വേദവാക്യത്തി
ന്റെ ശരിയായ അര്ത്ഥത്തെ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു മനസ്സിലാ
ക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവമാണ് ഒന്നാമത് എന്നു നാം ഓര്മ്മി
ക്കേണ്ടതാണ്. എന്നുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ കര്ത്താവായ
യേശു സഭയുടെ ശിരസ്സെന്ന നിലയില് മുമ്പനായത്
പിതാവ് അവന് ഈ പ്രഥമ സ്ഥാനം നല്കിയതിനാ
ലാണെന്നും ഓര്മ്മിക്കണം. യേശുവിന്റെ പൂര്ണ്ണ
അധികാരത്തേയും, സഭയ്ക്കു മേലുള്ള പരമാധികാ
രത്തേയും അംഗീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, അവനെ ആക്കി
വെച്ച ദൈവത്തെ നാം ആദരിക്കുകയും അവനു
പ്രഥമ സ്ഥാനം നല്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ
കര്ത്താവ് പ്രസ്താവിക്കുന്നതുപ�ോലെ “എല്ലാവരും
പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതുപ�ോലെ പുത്രനെ
യും ബഹുമാനിക്കണം” (യ�ോഹ. 5:22). ഇവരെ രണ്ടു
പേരെയും കുറിച്ച് ഒരു ചിന്താക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകാന്
പാടില്ല. മറിച്ച്, പിതാവിനെയും പുത്രനെയും ആരാധി
ക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും
വേണം. എന്തെന്നാല് പുത്രന് സ്വന്ത ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാ
നല്ല, അവനെ അയച്ച, സകല ദൈവസൃഷ്ടികള്ക്കും
തന്നെ മുമ്പനാക്കി വച്ച ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നടപ്പി
ലാക്കുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സ്ത്രീയുടെ തല
പുരുഷന്, പുരുഷന്റെ തല ക്രിസ്തു, ക്രിസ്തുവിന്റെ
തല ദൈവം – യഹ�ോവ (1 ക�ൊരി. 11:3). ഈ വാക്യത്തി
ല് പൂര്ണ്ണതയ�ോടെയും ഉറപ്പോടെയും അപ്പൊസ്ത
ലന് മുന്പറഞ്ഞ ബന്ധത്തെ പ്രസ്താവിച്ചുക�ൊണ്ടു
വ്യക്തമാക്കിത്തരുന്നു.

മനുഷ്യര്ക്കിടയിലെ നിഷ്പക്ഷമായ ഗവണ്മെ
ന്റുകളില് ആശ്രയിക്കുമ്പോഴും ഇന്നത്തെ സാഹച
ര്യത്തിനു ഏറ്റവും യ�ോജിച്ച ജനകീയമായ ഗവണ്മെ
ന്റുകളെ വിലമതിക്കുമ്പോഴും, ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
അത്രതന്നെ തിന്മ നിറഞ്ഞതുമാണെന്നു നാം തിരിച്ച
റിയുന്നു. എന്തുക�ൊണ്ടെന്നാല്, മനുഷ്യര്ക്കിടയില്
ഇന്നു ഭരണം നടത്തുന്നത് നീചമായ അസൂയയാണ്.
ഒരു വ്യക്തിയുടെയ�ോ, പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന്റെയ�ോ
സ്വാര്ത്ഥപരമായ സഹജവാസനയെക്കാള് മുഴു ജന
തയ്ക്കും സുരക്ഷിതമായി ത�ോന്നുന്നത് ബഹുജനങ്ങ
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ളുടെ സ്വാര്ത്ഥതാത്പര്യങ്ങളും സഹജവാസനകളു
മാണ്. തത്ഫലമായി ജനാധിപത്യ ഗവണ്മെന്റിലും,
അത് നമുക്കു നല്കിവരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളിലും
സന്തോഷിക്കുമ്പോഴും ദൈവേഷ്ടം മാത്രം നിയമമാ
യിരിക്കുന്ന അവന്റെ പ്രതിനിധി മുഴുഭൂമിയുടെയും
രാജാവായിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന
മഹത്തായ രാജ്യത്തിനായി ഞങ്ങള് പ്രാര്ത്ഥിക്കുക
യും ചെയ്യുന്നു.

ഇതേ നിയമം സഭയേയും ഭരിക്കുന്നു

സുവിശേഷ യുഗത്തില് അവന്റെ ജനത്തിനിടയി
ല് ഈ ദിവ്യനിയമം അഥവാ ദൈവാധിപത്യം ഒരു
പരിധിവരെ ഇതിന�ോടകം തന്നെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരു
ന്നു. മാനുഷിക സ്ഥാപനമായ സഭകളെ അല്ല മറിച്ച്
“സ്വര്ഗ്ഗത്തില് പേരെഴുതിയിരിക്കുന്ന” നിയമിക്കപ്പെ
ട്ട ശിരസ്സായ കര്ത്താവായ യേശുവിനാല് അവര്
ശരീരമെന്ന നിലയിലുള്ള നേതൃത്വവും അംഗത്വവും
നിയ�ോഗിക്കപ്പെട്ട സഭയെയാണ് ഞങ്ങള് പരാമര്ശി
ക്കുന്നത്. യഥാര്ത്ഥ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ വിളി
ഇപ്പോള് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങള് മന
സ്സിലാക്കുന്നു. എന്നാല് ജീവപുസ്തകത്തില് പേരെ
ഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇപ്പോള് വിളിക്കപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടിരി
ക്കുന്ന എപ്പിഫനി പാളയ സമര്പ്പിതര്ക്ക് ഇതേ തത്വം
ബാധകമാണ്.
മനുഷ്യര്ക്കിടയിലെ മതവ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചു
പറയുകയാണെങ്കില്, മനുഷ്യരാശിയുടെ ബലഹീ
നതകളെ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള് ഏറ്റവും നല്ലവ
ര് പ�ോലും ഏറിയ�ോ കുറഞ്ഞോ സ്വാര്ത്ഥപരമായ
ആഗ്രഹങ്ങളാല് മലീമസമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നത്
വസ്തുതയാണ്. നാമധേയ സഭയുടെ ഭരണവ്യവ
സ്ഥയുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യരൂപങ്ങള് ഏറ്റവും തിന്മ
നിറഞ്ഞതാണെന്നും, സഭയുടെ ഭരണവ്യവസ്ഥയുടെ
ജനാധിപത്യരൂപങ്ങള് ആഭ്യന്തര ഭരണകൂടങ്ങളുമായി
താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് അതിനു ആനുപാതികമാ
യി തിന്മ കുറഞ്ഞതാണെന്നും ഞങ്ങള് വിശ്വസിക്കു
ന്നു. ഇവിടെ നമ്മുടെ കര്ത്താവ് അവന്റെ സഭയ്ക്കു
വേണ്ടി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഭരണകൂടങ്ങളു
ടെയും ഒരു സമ്മിശ്ര രൂപമായിരുന്നുവെന്നും നാം ശ്ര
ദ്ധിക്കേണം. (1) അത് ജനാധിപത്യസ്വഭാവമുള്ളതാണ്;
കൂട്ടായ്മയിലെ നേതാക്കന്മാരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആ
കൂട്ടായ്മയുടെ തീര്പ്പിനാല് നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെട്ടതായിരി
ക്കണം (2) അത് ദിവ്യാധിപത്യ സ്വഭാവമുള്ളതുമാണ്;
എന്തുക�ൊണ്ടെന്നാല് ഓര�ോ അംഗങ്ങളും ഈ തിര
ഞ്ഞെടുപ്പില് തങ്ങളുടേതായ താത്പര്യങ്ങളല്ല നട
പ്പിലാക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ആ കാര്യത്തില് അവരുടെ
ശിരസ്സായ കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടത്തെ ആരാഞ്ഞറിയേ
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ണ്ടതിനു തങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ ഉപയ�ോഗിക്കേണ്ടിയി
രുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ സ്വന്ത ഇഷ്ടത്തെ അല്ല കഴി
യുന്നിടത്തോളം കര്ത്താവിന്റെ ഇഷ്ടത്തെയായിരുന്നു
അവരുടെ വ�ോട്ടിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്.
ഇന്നത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തില് ചിന്തിക്കാനാകു
ന്ന ഏറ്റവും ചേര്ന്നതും, ലളിതവും, പ്രയ�ോജനപ്രദ
വുമായ ക്രമീകരണം ഇതാണ്: ഓര�ോ വ്യക്തിയും,
സഭയുടെ ഘടകവും – ക്രിസ്തുവിന്റെ “ശരീരത്തിലെ”
ഓര�ോ അംഗവും – “ഒന്നാമത് ദൈവം” എന്ന് സ്വന്തം
ഹൃദയത്തില് പറയേണ്ടതാണ്. ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു
പുര�ോഹിതനായി, അവന്റെ ആട്ടിന്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇട
യനായി ദൈവം നിയമിച്ചതിലൂടെ ദൈവത്തെയും
ദൈവത്തിന്റെ ഇച്ഛയെയും അവരുടെ ചിന്തകളി
ലും ഹൃദയങ്ങളിലും വാക്കിലും പ്രവര്ത്തിയിലും
പ്രഥമ സ്ഥാനത്തു വച്ചു. ഏതല്ക്കാലത്തിലും നാം
കഴിയുന്നത്ര അവന്റെ ഇഷ്ടത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയും
അതിന്റെ തത്വം പിന്തുടരുകയും വേണം.
അവന്റെ വചനം കഴിയുന്നത്ര നാം മനസ്സിലാക്ക
ണം. നാം അവന്റെ വചനം സംസാരിക്കേണം. നമ്മുടെ
നായകന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതില് നമ്മുടെ ഇഷ്ട
മല്ല അവന്റെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്.
സഭയില്, അതിന്റെ താത്പര്യങ്ങളിലും വിഷയങ്ങ
ളിലും ദൈവം ഒന്നാമനായിരിക്കുകയും അവന്റെ
പ്രതിനിധിയായ ക്രിസ്തു മുമ്പനായിരിക്കുകയും
ഓര�ോ അംഗങ്ങളും ദൈവേഷ്ടത്തിന്റെ കൃപയിലും
ജ്ഞാനത്തിലും ആനുപാതികമായി വളരുന്നതിനുള്ള
നിലവാരം ആയിരിക്കുകയും വേണം. ദൈവം തന്റെ
വിശ്വസ്തതയിലൂടെ തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഓര�ോ അം
ഗങ്ങളെയും സഭയില് വച്ചിരിക്കുന്നു (1 ക�ൊരി. 12:18).
ഈ വിശാലമാക്കപ്പെട്ട സുവിശേഷയുഗ ക�ൊയ്ത്തിന്
കാലഘട്ടത്തില് കര്ത്താവിന്റെ ജനമാകുന്ന ഓര�ോ
ചെറുകൂട്ടങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനും വച
നത്തിനും തങ്ങളെത്തന്നെ അതായത് ഒന്നാമനായ
ദൈവത്തിനും മുമ്പനായ ക്രിസ്തുവിനും, അനുരൂപ
രാക്കിത്തീര്ക്കുന്നതിനു ആനുപാതികമായി ഈ തത്വം
അവര്ക്കു ബാധകമാകുന്നു.

ക്രിസ്തു ഭവനത്തിലും മുമ്പന് ആയിരിക്കണം

സഭയ്ക്കു പുറത്ത് കര്ത്താവിന്റെ ജനങ്ങളുടെ
ഭവനങ്ങളിലും ഇതേ തത്വം ക�ൊണ്ടുചെല്ലപ്പെടേണം.
അവിടെയും ഒന്നാമത് ദൈവവും അവന്റെ പ്രതിനി
ധിയായ ക്രിസ്തു മുമ്പനുമായിരിക്കേണം. കുടുംബ
നാഥന് ദൈവത്തോട് സമര്പ്പണം ചെയ്ത് അവനെ
ശിരസ്സായി അംഗീകരിക്കുന്നുവെങ്കില് അവന് ദൈ
വത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ കുടുംബത്തിലും സഭയിലും
അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അവന്റെ നിയമങ്ങളെ അം
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

ഗീകരിച്ചുക�ൊണ്ട് കുടുംബനാഥന് അരാജകത്വത്തോ
ട് അല്ലെങ്കില് നിയമരാഹിത്യത്തോട് ഏറെക്കുറെ
അടുത്തുവരുന്ന സകലതിനെയും എതിര്ക്കണം.
അവന് കുടുംബത്തിന് മുന്പിലും അവന്റെ മുന്പില്
തന്നെയും ഏകാധിപതിയായ തലവനും നിയമദാതാ
വുമായ ദൈവത്തെയും, അവന്റെ ഏകാധിപതിയായ
പ്രതിനിധി, യേശുക്രിസ്തുവിനെയും, ദൈവത്തിന്റെ
സകല സമര്പ്പിതര്ക്കും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും
ജഡീകമായ മനസ്സില് അവരുടെ പ്രാപ്തിക്കൊത്തു
വാഴുവാന് നല്കിയിരിക്കുന്നതുമായ സ്നേഹത്തിന്റെ
തികഞ്ഞ ന്യായപ്രമാണത്തെയും അവന് ഉയര്ത്തിപ്പി
ടിക്കേണ്ടതാണ്. ഓര�ോ കുടുംബത്തിലും നിയമവാഴ്ച
പ്രേരകമാകേണ്ടതും നടപ്പിലാക്കേണ്ടതും നീതിയാലാ
ണ് എന്നു മറക്കാന് പാടില്ല.
ഓര�ോ സമര്പ്പിതനും ക്രിസ്തുവിനെ തന്റെ ശിര
സ്സായി സ്വീകരിച്ച് തനിക്കു കഴിയുന്ന വിധം കുടും
ബത്തില് ദൈവേഷ്ടം നടപ്പാക്കുവാന് ശ്രമിക്കണം
എന്ന് ഇത് അര്ത്ഥമാക്കുന്നു. അതായത് കുടുംബപ്രാ
ര്ത്ഥന കുടുംബത്തില് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ലായെങ്കില്
ആ ശീലം വളര്ത്തിയെടുക്കണം. അവനു കഴിയു
ന്നിടത്തോളം അവന് അത് ചെയ്തിരിക്കണം. ത�ൊ
ഴില്പരമ�ോ പ്രവര്ത്തിപരമ�ോ ആയ തിരക്കുകള്
ഉണ്ടെങ്കില് ദിവസേന കുടുംബ ആരാധനകള് നട
ത്തുവാന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെയെങ്കില്
കുടുംബനാഥന് അത് ആഴ്ച ത�ോറും ക്രമീകരിക്കാം.
എന്തെന്നാല് നല്ല ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തമമായ
പ്രയത്നങ്ങളുടെയും സാക്ഷ്യങ്ങളെ കര്ത്താവ് അം
ഗീകരിക്കും എന്നു ഞങ്ങള് വിശ്വസിക്കുന്നു.
ദിവ്യമായി നിയ�ോഗിക്കപ്പെട്ട കുടുംബനാഥന് സമ
ര്പ്പിതനല്ലെങ്കില്, കുടുംബപ്രാര്ത്ഥന എന്ന ആശയ
ത്തോട് ശീത�ോഷ്ണ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നവനും
ആണെങ്കില് ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കുന്ന ഭാര്യ ഈ
വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദിവ്യനിയമത്തെ മനസ്സി
ലാക്കണം. സ്ത്രീയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും തല
പുരുഷന് എന്നു ആ നിയമം പറയുന്നു. അവളുടെ
ഭര്ത്താവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനു വിപരീതമായി അവള് കു
ടുംബത്തില് ആരാധന നടപ്പിലാക്കുവാന് പാടില്ല.
എന്നാല് കുട്ടികളുടെ മേല് ആത്മീയമായ അധികാരം
നടത്തുവാന് പാടില്ല എന്ന് ഇത് അര്ത്ഥമാക്കുന്നില്ല.
ക്രമീകരണങ്ങള്ക്ക് തന്റെ ഭര്ത്താവ് സമ്മതം നല്കു
വാനായി കര്ത്താവിന�ോട് അനുഗ്രഹവും മാര്ഗ്ഗനി
ര്ദ്ദേശവും മേലധികാരം നടത്തുന്ന കരുതലുകള്ക്കും
ആയി ആരാഞ്ഞുക�ൊണ്ട് ഫലത്തിനായി കാത്തിരി
ക്കാം. ഭര്ത്താവ് ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലാതിരിക്കുമ്പോ
ള്തന്നെ അവന് സാന്മാര്ഗ്ഗികമായും മതപരമായും
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താത്പര്യമുള്ള ഒരുവനെ
ങ്കില് ഈ അവസ്ഥകളില്
അവന്റെ സ്ഥാനത്തിന്റെ
സകല ഉത്തരവാദിത്വങ്ങ
ളെയും മനസ്സിലാക്കുകയും
ഭാര്യ തന്റെ വിവേകവും
പക്വവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ
സ്വഭ ാവത്താല് അവനു
കൃ ത ്യമ ാ യ പ്രാ മു ഖ ്യം
നല്കുകയും വേണം.
എന്തുക�ൊണ്ടെന്നാല് ഈ
കാര്യങ്ങളിലുള്ള അവളുടെ
പക്വത അവള�ൊരു ഉന്നത
നിയമത്തിനും നിയമദാതാവിനും കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
വെന്നു അവനു സാക്ഷ്യമാകേണ്ടതിനും, മാത്രവുമല്ല
അവയാല് അവനും ആ നിയമത്തിനു കീഴ്പ്പെടേണ്ട
തിനും തന്നെ.

ക്രിസ്തു ത�ൊഴില് ഇടങ്ങളിലും
മുമ്പനായിരിക്കേണം

ദൈവത്തെ ആദ്യവും, അവന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന
നിലയില് ക്രിസ്തുവിനെ മുമ്പനായും വെയ്ക്കുന്നതി
ന് നാം ല�ോകവുമായി സമ്പര്ക്കത്തില് ഏര്പ്പെടുന്ന
നമ്മുടെ ത�ൊഴിലിടങ്ങളിലും ആ ഒരു സ്വാധീനം വേണം.
നാം വാങ്ങുകയ�ോ, വില്ക്കുകയ�ോ എന്തുതന്നെ
ചെയ്താലും അത്തരം കാര്യങ്ങള് നാം പ്രസാധിപ്പി
ക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവനും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില്
മുമ്പനുമായിരിക്കുന്നവനുമായവന് അത് പ്രസാദകര
മായിരിക്കുവാന് ശ്രമിക്കണം. ഇത് സ്വാര്ത്ഥതയുടെ
കുറവും സ്നേഹത്തിന്റെ വര്ദ്ധനയും നീചത്വത്തിന്റെ
കുറവും ലക്ഷ്യമാക്കുകയും എല്ലാവര�ോടുമുള്ള സ്വഭാവ
കുലീനത വര്ദ്ധിക്കുന്നതിനും കാരണമാകും. ഇതിന്റെ
ഫലം നമ്മുടെ ഗുരു പറയുന്നതുപ�ോലെ ആയിരിക്കും,
“അങ്ങനെതന്നെ മനുഷ്യര് നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവര്ത്തിക
ളെ കണ്ട്, സ്വര്ഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹ
ത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിനു നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ
മുമ്പില് പ്രകാശിക്കട്ടെ” (മത്താ. 5:16).
ദൈവത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒന്നാമതായി
വയ്ക്കുമ്പോള്, അവന്റെ നിര്ണ്ണയങ്ങളെയും പദ്ധ
തികളെയും ഇച്ഛയെയും ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ
കാര്യങ്ങളിലും അംഗീകരിക്കുമ്പോള്, സഭയുടെ കാ
ര്യങ്ങളിലും ഭവനത്തിലെയും കുടുംബത്തിലെയും
കാര്യങ്ങളിലും, ത�ൊഴില് സംബന്ധവും ല�ോകപര
വുമായ കാര്യങ്ങളിലും മുന്പറഞ്ഞ സ്വാധീനം നി
ര്വ്വഹിക്കപ്പെടും. എന്നിരുന്നാലും ഇവയിലെല്ലാത്തി
ലും പ്രഥമമായ സ്വാധീനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും
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ജീവിതങ്ങളിലുമാണ് കാ
ണേണ്ടത്. പ�ൊതുവായും
സ ്വക ാ ര ്യമ ാ യു ം ഉ ള്ള
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ
ഓര�ോ പ്രവര്ത്തിയിലും
ക്രിസ്തുവിന്റെ ഇച്ഛ
യ്ക്കു മുന്ഗണന നല്കു
ന്നത്, നമ്മുടെ സ്നേഹബ
ന്ധങ്ങളില് ദൈവത്തിനും
നമ്മുടെ സ്വാധീനത്തെയും,
സന്തോഷത്തെയും, ആന
ന്ദത്തെയും, പ്രത്യാശയെ
യും, ലക്ഷ്യങ്ങളെയും സം
ബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്ക്കും
പ്രഥമ സ്ഥാനം ക�ൊടുക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹം
- എന്നിവ എത്ര മഹത്തരമായ അനുഗ്രഹമാണ്
നല്കുന്നത്! എത്രമാത്രം ദൈവഭക്തിയാണ് നല്കു
ന്നത്, ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളിലും കൃപകളിലും ഉള്ള
വളര്ച്ച എത്ര അധികമാണ് നല്കുന്നത്! വളരെ പെ
ട്ടെന്നുതന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ സര്വ്വോത്കൃഷ്ടത
ജീവിതത്തിലെ പ്രവര്ത്തികളില് നിന്നും വ്യാപിച്ച്
നമ്മുടെ വാക്കുകളിലേക്കും പരക്കും. യഥാര്ത്ഥ ക്രി
സ്ത്യാനി സൗമ്യമായി പ്രവര്ത്തിക്കുവാന് കര്ത്താവ്
ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് അവന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനാ
ല്, സൗമ്യനായി പ്രവര്ത്തിക്കുവാന് മാത്രമല്ല, അതി
ലുപരിയായി അവന് സൗമ്യതയ�ോടും, ദയയ�ോടും,
മിതമായും, വിനയത്തോടും സംസാരിക്കുവാനും
അന്ധകാരത്തില് നിന്നും തന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തി
ലേക്കു വിളിച്ചവന്റെ സ്തുതിയെ വര്ണ്ണിക്കുവാനും
ശ്രമിക്കും. കര്ത്താവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ നമ്മുടെ
ജീവിതത്തിലെ വാക്കിലും പ്രവര്ത്തിയിലും ദൃഷ്ടാന്തീ
കരിക്കുക എന്നതല്ലാതെ അവനു ഇതിലും മെച്ചപ്പെട്ട
ബഹുമാനവും, ആരാധനയും നല്കുവാന�ോ മനുഷ്യ
ര്ക്കിടയില് അവന്റെ നാമത്തിനു കൂടുതല് ആദരവ്
നല്കുവാന�ോ നമുക്കു സാധിക്കുകയില്ല.

ക്രിസത
് ു നമ്മുടെ ചിന്തകളില് മുമ്പനായിരിക്കേണം

ഇപ്പോള് നമ്മള് എല്ലാറ്റിലും ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേ
റിയ കാര്യത്തിലേക്കെത്തിയിരിക്കുന്നു. പരസ്യമായും
രഹസ്യമായുമുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവര്ത്തികള്ക്കും
ഉപദേശങ്ങള്ക്കും പിന്നില് നമ്മുടെ ചിന്തകള് ഉണ്ട്.
ദൈവത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓര�ോ കാര്യങ്ങളി
ലും ഏറ്റവും ആദ്യം വെക്കുന്നതിനു ശ്രമിച്ചുക�ൊണ്ട്
അത്യുത്കൃഷ്ട പ്രാമാണ്യം കല്പ്പിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ
ചിന്തകളില് അവനു പ്രഥമസ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കണം.
യേശുവിന് എന്ത് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകണമെന്നാണ�ോ
മെയ് - ജൂണ് 2020

ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നാം ദൈവത്തിനും
നല്കണം. അതായത് നമ്മുടെ ബന്ധം ഭര്ത്താവി
ന�ോട�ോ, ഭാര്യയ�ോട�ോ, കുട്ടികള�ോട�ോ, വീടുകള�ോ
ട�ോ, നിലങ്ങള�ോട�ോ, മനുഷ്യപ്രീതിയ�ോട�ോ ആകാതെ
സര്വ്വപ്രധാനമായും അവന�ോട് ആയിരിക്കണം.
സകലത്തിനും മുമ്പനായി ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ
ഹൃദയത്തില് സിംഹാസനാരൂഢനാക്കണം. അതെ,
നമ്മിലും അവനെ സര്വ്വപ്രധാനി ആക്കി വയ്ക്കേണം.
സ്വയത്തിന്റെ ഈ കീഴടക്കലാണ് ഏറ്റവും കഠിനമേറിയ
തീരുമാനം. “എന്റെ അടുക്കല് വരികയും അപ്പനെയും
അമ്മയെയും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും സഹ�ോ
ദരന്മാരെയും സഹ�ോദരിമാരെയും സ്വന്ത
ജീവനെയും കൂടെ [അവന്റെ ജീവിതം]
പകയ്ക്കാതിരിക്കുകയും [കുറഞ്ഞ
അളവിലല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നവ
ന്] ചെയ്യുന്നവനു എന്റെ ശിക്ഷ്യ
നായിരിപ്പാന് കഴികയില്ല” എന്ന്
കര്ത്താവ് പറഞ്ഞുക�ൊണ്ട് നമ്മെ
പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യവും ഇതു തന്നെ
യാണ് (ലൂക്കൊ. 14:26).
നമ്മുടെ വേദഭാഗത്തെ ചിത്രത്തി
ലേക്ക് വീണ്ടും ചെല്ലുമ്പോള് അതായത്
മനുഷ്യ ശരീരത്തോടു ചിത്രപ്പെടുത്തി,
ക്രിസ്തു ശിരസ്സും മറ്റുള്ളവര് ആലങ്കാരിക അവയ
വങ്ങളും ആകുന്നു. ആര�ോഗ്യമുള്ളതും ശരിയായി
നിര്മ്മിക്കപ്പെട്ടതുമായ ശരീരത്തോടു എത്രമാത്രം
യ�ോജിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ശിരസ്സും അവയവങ്ങ
ളുമെന്നതു നമുക്കു ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓര�ോ ഭാഗങ്ങളും
നാഡീഞരമ്പുകളാല് ശിരസ്സിന�ോട് സമ്പര്ക്കത്തിലി
രിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ, അപകടമ�ോ,
വേദനയ�ോ ഉണ്ടായാല് ഈ വിവരം അതിശീഘ്രം
ശിരസ്സിലെത്തിക്കുകയും ശരീരത്തിലെ ഏതെങ്കിലും
ഒരു അവയവം, ചിലപ്പോള് ഒരു കരം സഹായത്തി
നായി എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ശിരസ്സിനാണ് പൂ
ര്ണ്ണമായ നേതൃത്വമുള്ളത്, എന്തെന്നാല് ശിരസ്സിന്റെ
“ആത്മാവ്” (അല്ലെങ്കില് നിയന്ത്രണം) ശരീരത്തിന്റെ
എല്ലാ അവയവങ്ങളിലേക്കും എത്തുന്നു; അങ്ങനെ
ബൈബിളിന്റെ ഭാഷയില് പറയുകയാണെങ്കില് “ഒരു
അവയവം കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നു എങ്കില് അവയവ
ങ്ങള് ഒക്കെയും കൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നു”. ആ
ചിത്രീകരണം തുടരുമ്പോള്, ഓര�ോ അവയവങ്ങളും
ശിരസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനു കീഴില് വരുന്നതിനു
അനുസൃതമായി പ്രവര്ത്തിക്കേണ്ടതാണ്.
മനുഷ്യശരീരത്തില് ചില സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും
മുറിവേറ്റ അവയവത്തിനു ശീഘ്രമായി സഹായം
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില് പെട്ടെന്നു തന്നെ കരം സഹാ
യത്തിനെത്തിയെന്നു വരാം. ഇവിടെ സഹായം ആവ
ശ്യമുണ്ടെന്ന വിവരം ശിരസ്സില് ആദ്യം ചെല്ലുകയും,
സഹായത്തിനായി കൈയ�ോടു ശിരസ്സു നിര്ദ്ദേശിച്ചതി
നു ശേഷമാണ് ഈ പ്രവര്ത്തി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് സങ്ക
ല്പിക്കുവാന് പ�ോലും അസാദ്ധ്യമാകാം. അപ്രകാരം
തന്നെ കര്ത്താവ് ശിരസ്സിന�ോട് അതായത് ശിരസ്സി
ന�ോടു പൂര്ണ്ണ ബന്ധത്തിലും സഹാനുഭൂതിയിലുമിരി
ക്കുന്ന കര്ത്താവിന്റെ സമര്പ്പിത ജനങ്ങള് അവന�ോടു
വലിയ�ോരളവില് “ഏക ആത്മാവില്” ഇരിക്കുന്നു.
അവന്റെ ഇഷ്ടം എന്തെന്ന് അവര്ക്ക് നന്നായി
അറിയാം. അവര് അങ്ങനെ അവന്റെ ഇഷ്ടം
നിവര്ത്തിക്കുവാന് വളരെ ആകാംക്ഷ
യ�ോടെ ഇരിക്കുന്നു. വാക്കുകളാല�ോ,
പ്രവര്ത്തികളാല�ോ, മറ്റു രീതികളി
ല�ോ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരി
ക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നതില്
ഇവര് യാന്ത്രികമായി പ്രവര്ത്തി
ക്കുന്നതായി ത�ോന്നുന്നു.
നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ജാഗരണ
മന്ത്രമായി “ഒന്നാമത് ദൈവം” എന്നും
ദിവ്യനിര്ണ്ണയത്താല് ക്രിസ്തു “മുമ്പനാ
യും” എന്നും നമുക്കുണ്ട്. ഹൃദയം നിറഞ്ഞു
കവിയുന്നതില് നിന്നല്ലോ വായ് സംസാരിക്കുന്നതും
ജീവിതത്തിലെ പ�ൊതുവായ പെരുമാറ്റം നയിക്കപ്പെ
ടുന്നതും എന്നു നമുക്കോര്ക്കാം. “സകല ജാഗ്രത
യ�ോടും കൂടെ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ കാത്തുക�ൊള്ക;
ജീവന്റെ ഉത്ഭവം അതില് നിന്നല്ലോ ആകുന്നത്”
(സദൃ. 4:23).

ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഭരണത്തിന്റെ മാതൃക

ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ കരങ്ങളില് വലിയ
അധികാരം നല്കുന്നതിന്റെയും ജനങ്ങളാല് ജന
ങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി ജനങ്ങളില് നിന്നും എന്ന ജനാധി
പത്യ ഭരണരൂപ ശുപാര്ശയുടെയും അപകടങ്ങള്
മനസ്സിലാക്കുമ്പോള് ദൈവരാജ്യം എങ്ങനെയുള്ള
തായിരിക്കും? എന്ന ച�ോദ്യം ഉയരുന്നു. ഈ മഹ
ത്തായ ഭരണകൂടം ഒരു ജനാധിപത്യമ�ോ, ഏതെങ്കിലും
രീതിയില് സ്ഥിതിസമത്വ (Socialist) ക്രമീകരണങ്ങള�ോ
ഉള്ളതായിരിക്കില്ല മറിച്ച് ഒരു രാജഭരണമായിരിക്കും.
അത് പരിമിതമായ രാജഭരണമായിരിക്കില്ല, പരമാധി
കാരമുള്ളതും ഏകാധിപത്യ സ്വഭാവം ഉള്ളതുമായി
രിക്കും. മനുഷ്യവര്ഗ്ഗത്തിനു കൂടുതല് അധികാരം
നല്കുകയും, ജനതയുടെ ആഗ്രഹത്തിനും അഭിപ്രാ
യത്തിനുമ�ൊത്തു സകലവും ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനും
പകരം മശിഹായുടെ രാജ്യം അതിനു നേരെ വിപരീത
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മായിരിക്കും. അത് നിയമം വയ്ക്കുകയും, എല്ലാ നിയ
മലംഘനങ്ങള്ക്കും ശിക്ഷിക്കുകയും, മനുഷ്യര�ോടു
നിങ്ങള് നിങ്ങളെത്തന്നെ ഭരിക്കുവാന് പ്രാപ്തരായി
ട്ടില്ല എന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. ആയതി
നാല് അവര് തങ്ങളുടെ അപൂര്ണ്ണതയിലും, യഥാര്ത്ഥ
ത്തില് രൂപകല്പന ചെയ്തതുപ�ോലെ എല്ലാവരും
രാജാക്കന്മാരാകുവാന് പ്രാപ്തി നേടുമ്പോള് അവരെ
പൂര്ണ്ണതയിലേക്കു യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാനും, ഈ
നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തുവാന് പരാജയപ്പെടുകയാ
ണെങ്കില് തിരുത്തുവാനാകാത്ത അനീതിപ്രിയരെന്ന
നിലയില് അവരെ നശിപ്പിച്ചു കളയുവാനും വേണ്ടി
മനുഷ്യരാശിയെ ഭരിക്കുവാന് ദൈവം മശിഹായുടെ
രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപനം ക�ൊണ്ടുവരും.
മനുഷ്യരാശിയെ പൂര്ണ്ണതയിലേക്ക് ക�ൊണ്ടുവരു
വാന്, ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന നിയന്ത്ര
ണങ്ങള് ഭൂമിയിലെ ഏതു ഗവണ്മെന്റുകളുടേതിലും
വളരെ കര്ശനമായിരിക്കും. ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം
ഒരു പരിധിവരെ പരിമിതപ്പെട്ടിരിക്കും. ഇപ്പോള് സ്വാ
തന്ത്ര്യത്തിന്റെ വര്ദ്ധനവിനു വേണ്ടി അലമുറയിടുന്ന
അനേകരെയും അതു വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും.
മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കുവാനും, തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കു
വാനും, കബളിപ്പിക്കുവാനും, ചതിക്കുവാനുമുള്ള സ്വാ
തന്ത്ര്യം പൂര്ണ്ണമായും നിഷേധിക്കും. ഏതെങ്കിലും തര
ത്തില് തെറ്റു ചെയ്യുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആര്ക്കും
നല്കപ്പെടുകയില്ല. അന്നു ആര്ക്കെങ്കിലും നല്കപ്പെ
ടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവമക്കളുടെ യഥാര്ത്ഥവും തേ
ജസ്സാര്ന്നതുമായ സ്വാതന്ത്ര്യമായിരിക്കും. അതായത്
ഏതെങ്കിലും രീതിയിലും അല്ലെങ്കില് എല്ലാ രീതിയിലും
തങ്ങള്ക്കുതന്നെയും മറ്റുള്ളവര്ക്കും നന്മ ചെയ്യുവാനു
ള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണത്. വിശുദ്ധമായ ദൈവരാജ്യത്തിലു
ള്ള ഒന്നിനെയും മുറിവേല്പ്പിക്കുവാന�ോ നശിപ്പിക്കുവാ
ന�ോ യാത�ൊന്നിനെയും അനുവദിക്കയില്ല (യെശ. 11:9;
റ�ോമ. 8:21). ഈ ഭരണം പലര്ക്കും ഏല്പ്പിക്കുന്ന പ്രഹരം
വലുതായിരിക്കും. എന്തെന്നാല് മുന്പുണ്ടായിരുന്ന
സകല ശീലങ്ങളെയും രീതികളെയും അത് തകര്ക്കു
ന്നു. കൂടാതെ തെറ്റായ ശീലങ്ങളിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ
തെറ്റായ ആശയങ്ങളിലും പണിയപ്പെട്ട ഇപ്പോഴുള്ള
സ്ഥാപനങ്ങളെയും തകര്ക്കുന്നു. ആ ഭരണത്തിന്റെ
ഉറപ്പും പ്രഭാവവും മൂലം അതിനെ പ്രതീകാത്മകമായി
ഇരുമ്പു ഭരണം എന്നു വിളിക്കുന്നു – “അവന് ഇരുമ്പു
ക�ോല്കൊണ്ടു അവരെ മേയിക്കും” (വെളി. 2:26,27; 19:15).
ക്രിസ്തു ഒരു വിശ്വാസയ�ോഗ്യനായ ഏകാധിപതി
ആയിരിക്കുകയും അവന്റെ ഇഷ്ടം ഭൂമിയില് നടപ്പാക്ക
പ്പെടുകയും ചെയ്യും. സമൃദ്ധമായി അറിവും കഴിവും
നല്കിയിട്ടും അവന്റെ നീതിയാര്ന്ന നിയമങ്ങളെ
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അനുസരിക്കാത്തവര് ഛേദിക്കപ്പെടും. അതായത്
ജീവന് എന്നേക്കും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ടാം മര
ണത്തില് പ�ോകും.

മശിഹായുടെ രാജ്യം ക്രൂരഭരണമല്ല

അത് അപകടകരമായ അവസ്ഥ അല്ലേ എന്നു
ചിലര് അമ്പരപ്പോടെ ച�ോദിച്ചേക്കാം? എത്ര മാന്യവും
വിശ്വസ്തവും ആയ ഏത�ൊരു രാജകീയ കുടുംബവും,
ജനങ്ങളെ അടിമകളാക്കുകയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ
അധികാര�ോന്നമനത്തിനു വേണ്ടി ഏകാധിപത്യത്താ
ല് അവര് മുതലെടുക്കില്ലെന്നുമുള്ള ഭയമില്ലാതെ വി
ശ്വാസത്തിലെടുക്കുവാന് കഴിയുമ�ോ? കഴിഞ്ഞ 6000
വര്ഷത്തെ ചരിത്രത്തില് നിന്നും ഇതേപ്പറ്റി നാം ഒരു
പാഠവും പഠിച്ചില്ലെന്നുണ്ടോ? സ്വേച്ഛാധിപതികളായ
ഭരണകര്ത്താക്കളുടെ അധികാരം ചുരുക്കേണ്ടതിന്റെ
യും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെയും അനിവാര്യത നാം
കാണുന്നില്ലേ? മനുഷ്യന് തന്നെ ഭരിക്കണം എന്ന
ആവശ്യകത നാം കൂടുതല് കൂടുതല് മനസ്സിലാക്കു
ന്നില്ലേ? “ജനങ്ങളുടെ ഭരണം” “പ്രഭു ഭരണത്തേക്കാ
ള്” മികച്ചതല്ലേ?
ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യവും ഇന്നത്തെ ഭരണകൂ
ടങ്ങളുടേതു പ�ോലെ അതേ സ്വഭാവമുള്ളതായിരി
ക്കുന്നുവെങ്കില്, അതേ സ്വാര്ത്ഥമായ തത്വങ്ങളാല്
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതായിരിക്കുന്നുവെങ്കില്, അതിന്റെ
അധികാരാഭിവൃദ്ധിയില് അതു വളരെ മ�ോശമായി
തീര്ന്നേക്കാം. എന്നാല് അത് മറ്റ് തത്വങ്ങളില് അടി
സ്ഥാനപ്പെട്ടതായിരിക്കും. അനീതിയും സ്വാര്ത്ഥത
യുമല്ല, നീതിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും തത്വങ്ങ
ളായിരിക്കും ആ സിംഹാസനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം.
ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെയും പിന്തുണയാ
ല് ഹൃദയത്തില് നീതിമാനായവനു നല്ല ഫലങ്ങളും,
അനന്തരമായ അനുഗ്രഹങ്ങളും ലഭ്യമാകും. വീഴ്ച
ഭവിച്ച മാനുഷ കുടുംബത്തിന്റെ നന്മെക്കു വേണ്ടിയും,
അനുസരണമുള്ളവനായിരിപ്പാന് താത്പര്യപ്പെടുന്ന
വര്ക്ക് പൂര്ണ്ണതയിലേക്കുള്ള ഉയര്ച്ചക്കു വേണ്ടിയും
അതിന്റെ ഭരണകര്ത്താക്കളുടെ സകല അധികാരവും
സകല ജ്ഞാനവും സ്നേഹത്തോടെയും നീതിയ�ോ
ടെയും പ്രയ�ോഗിക്കപ്പെടും.

രാജാവിന്റെ സ്വഭാവം

ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരാള്ക്ക്
യാത�ൊരു ഭയത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. എന്തെന്നാല്,
എല്ലാവര്ക്കും വേണ്ടി തന്നെത്താന് മറുവിലയായി
നല്കിയ യേശുക്രിസ്തു ആയിരിക്കും ല�ോകത്തി
ന്റെ ചക്രവര്ത്തിയുടെ സിംഹാസനത്തില് അവര�ോ
ധിക്കപ്പെടുന്നത്. അവന് ഉന്നതമായ പദവികളുള്ള
മഹത്വം ഉപേക്ഷിച്ച്, തന്നെത്താന് താഴ്ത്തി, വേഷ
മെയ് - ജൂണ് 2020

ത്തില് മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി, മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിനു
മറുവിലയായി “എല്ലാവര്ക്കും വേണ്ടി മരണം ആസ്വ
ദിച്ചു” എന്നതിലൂടെ കാണിച്ച തന്റെ ആത്മാവിനു
വിരുദ്ധമായി തന്റെ പ്രജകള്ക്ക് അധികാര�ോന്നമനം
ക�ൊണ്ട് തകര്ക്കുന്നതായ സ്വാര്ത്ഥതയുടെ സാമ്രാ
ജ്യം നല്കുവാന് അവന് അനുവദിക്കില്ല. ഇതിനാണ്
ഈ ഒരുവന് ഇപ്പോള് ഉയര്ത്തപ്പെട്ടതും സകലത്തി
നും അവകാശിയായി നിയമിക്കപ്പെട്ടതും.

പ്രഭുക്കന്മാരുടെ സ്വഭാവം

അവിടെ ഒരു പ്രഭു വര്ഗ്ഗവും ഉണ്ടാകും. ആ വര്ഗ്ഗ
ത്തെ മഹാനായ ഏകാധിപതി അധികാരത്തിലേക്കും
വലിയ മഹത്വത്തിലേക്കും ഉയര്ത്തും. കൂടാതെ ഈ
ല�ോകത്തിലെ അങ്ങേയറ്റം ക്രമംകെട്ടു കിടക്കുന്ന
കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുവാന് അവരുടെ കൈയ്യില്
ഏല്പ്പിക്കും. ക്രിസ്തുയേശു കര്ത്താവും പരമാധി
കാരിയുമായിരിക്കുന്ന സഭയാണ് ഈ ഗണം. സകല
അധികാരവും ശക്തിയും അവകാശമാക്കുകയും നട
പ്പിലാക്കുകയും (മത്താ. 28:18; വെളി. 11:17) അപ്രമാദിത്വ
മുള്ള നിയമങ്ങളെ കര്ശനമായി നടപ്പിലാക്കുകയും
ചെയ്യും. അപ്പോള് എല്ലാ മുഴങ്കാലും മടങ്ങുകയും
എല്ലാ നാവും ഏറ്റു പറയുകയും ചെയ്യും.
സുവിശേഷയുഗ കാലഘട്ടത്തില് തിരഞ്ഞെടുക്ക
പ്പെട്ട സഭ അവരുടെ ഗുരുവിന്റെ ആത്മാവു ക�ൊണ്ടു
കൂട്ടിച്ചേര്ക്കപ്പെട്ടതും അവരുടെ കര്ത്താവും ശിരസ്സും
മണവാളനുമായവന�ോടുള്ള ബന്ധത്തില് സഹ�ോദര
ങ്ങള്ക്കും സത്യത്തിനും വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ജീവനെ
ബലിയായി അര്പ്പിക്കുന്നതില് സന്തോഷമുള്ളവരും
ആയിരിക്കുമെന്നു നാം ഓര്മ്മിക്കണം. യഹ�ോവയുടെ
ദിവ്യനിര്ണ്ണയമനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപുത്ര
ന്റെ പകര്പ്പുകളല്ലാതെ മറ്റാരും ആ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട
തിരഞ്ഞെടുപ്പുഗണത്തില് ഉണ്ടാകയില്ല എന്നും ദൈ
വത്തോടും, സഹ�ോദരങ്ങള�ോടും, അയല്ക്കാര�ോടും,
ശത്രുക്കള�ോടു പ�ോലുമുള്ള സ്നേഹത്തേയും വിശ്വ
സ്തതയേയും തെളിയിക്കുന്നതായിരിക്കും അവരുടെ
ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ പരിശ�ോധന എന്നും നാം ഓര്മ്മി
ക്കണം.
യേശുവിന്റെയും കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്തയായ
ചെറിയ ആട്ടിന്കൂട്ടത്തിന്റെയും സഹായികളായി രാ
ജ്യത്തിന്റെ ആത്മീക അഥവാ അദൃശ്യവശത്ത് വെളി.
7:9-17 വരെയും 19:1-9 വരെയും വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന
പ്രകാരം മഹാപുരുഷാരവും ഉണ്ടാകും. ക്രിസ്തുവിന്റെ
മണവാട്ടിയുടെ അംഗങ്ങളായി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാന്
വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും കൂടിയ�ോ കുറഞ്ഞോ
അളവില് പരമവിളിയുടെ ഫലത്തില് നിന്നും കുറവു
വന്നവരാണവര്. എന്നിരുന്നാലും കുഞ്ഞാടിന്റെ
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

കല്ല്യാണസദ്യയ്ക്കു അവര് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടുക�ൊണ്ട്
അവരുടെ വിശ്വസ്തതയുടെ അളവിന�ൊത്ത് പ്രതിഫലം
ലഭിക്കുന്നു (വെളി. 19:9). അവര്ക്ക് സിംഹാസനത്തില്
ഇടം നല്കാതെ പ�ൊരുളിലെ ലേവ്യരും കുലീനന്മാരും
എന്ന നിലയില് അതിനു മുന്പിലാണ് ഇടം നല്കിയത്
(വെളി. 7:15). പ�ൊരുളിലെ ലേവ്യരായ ഈ മഹാപുരുഷാ
രം ദൈവത്തിന്റെ - “അവന്റെ ആലയത്തില് രാപ്പകല്
അവനെ ആരാധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു”.
യഥാര്ത്ഥ രാജ്യഗണമായ യേശുവും സഭയും
അവരുടെ വാഴ്ചയില് മനുഷ്യവര്ഗ്ഗത്തിനു അദൃശ്യരാ
യിരിക്കും. എന്നാല് പുരാതന വീരന്മാര്, യുവവീരന്മാര്
എന്ന നിശ്ചിതരായ മനുഷ്യരാല് അവര് ഭൂമിയില്
ഉടനീളം ദൃശ്യരായി പ്രിതിനിധീകരിക്കപ്പെടും. (ഈ
ല�ോകത്തില് സാത്താനും അവന്റെ ദൂതന്മാരും, ക്രു
രന്മാരായ ഭരണാധികാരികളിലൂടെയും വ്യാജമത�ോ
പദേഷ്ടാക്കന്മാരിലൂടെയും കവര്ച്ചാസ്വഭാവമുള്ള
പ്രഭുക്കന്മാരിലൂടെയും ദൃശ്യമായി പ്രതിനിധീകരിക്ക
പ്പെടുന്നതുപ�ോലെ). എന്നാല് പുരാതനവീരന്മാരെയും
യുവവീരന്മാരെയും ഭൂമിയിലെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ദൃ
ശ്യപ്രതിനിധികള് ആകുന്നതിനു മുന്പ് (ഉല്പ. 13:14,15;
അപ്പൊ. 7:2-5; എബ്രാ. 11:39,40) ഈ ജീവിതത്തിലെ
പരിശ�ോധനകളിലൂടെ സത്യത്തോടും നീതിയ�ോടുമു
ള്ള അവരുടെ ആത്മാര്ത്ഥത അവരുടെ വിശ്വസ്തത
യിലൂടെ തെളിയിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അങ്ങനെ അവര്
അടുത്ത യുഗത്തില് അദൃശ്യ ഭരണാധികാരികളുടെ
അനുയ�ോജ്യരും ആശ്രയയ�ോഗ്യരുമായ പ്രതിനിധി
കളായിത്തീരും. അങ്ങനെ അവര് രാജാക്കന്മാരല്ല,
സത്യത്താലും നീതിയാലും ന്യായത്തോടെ ഭരണം
നടത്തുന്ന പ്രഭുക്കന്മാരായിത്തീരും (യെശ. 32:1).
പുരാതനവീരന്മാര് സര്വ്വഭൂമിയിലും പ്രഭുക്കന്മാരാ
യിരിക്കുകയും (സങ്കീ. 45:16). അവര്ക്ക് അവിടെ സഹാ
യികളായി യുവവീരന്മാര് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും
(യ�ോവേ. 2:28; എബ്രാ. 11:38). ഈ പുരാതന വീരന്മാരും
യുവവീരന്മാരും ക്രിസ്തുവിനു കീഴിലുള്ള ഭരണാധി
കാരികള് ആയിരിക്കും. മനുഷ്യരാശി മുഴുവനും ഈ
വീരന്മാര്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കും. പുരാതനവീരന്മാരും യു
വവീരന്മാരും ല�ോകത്തിനു മുന്പില് ദൃശ്യഭരണാധികാ
രികള് ആയിരിക്കക�ൊണ്ട് ല�ോകം അവരെ അംഗീകരി
ക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഇവര്ക്കു കീഴില് ഇവര�ോടു ചേര്ന്നു പ്രവര്ത്തി
ച്ചതും സംഖ്യ. 1:5-16 വരെ നിഴലിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ
താണ പ്രഭുക്കന്മാരും അധിപതിമാരും ഉണ്ടായിരിക്കും.
ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന താണ പ്രഭുക്കന്മാര് അഥവാ
അധിപതിമാര് ക്വാസി ഇലക്ടിനെ (Quasi-elect) പ്രതി
നിധാനം ചെയ്യുന്നു. അവരില് പ്രമുഖരാണ് എപ്പി
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ഫനി പാളയ സമര്പ്പിതര്.
ഇവര് തങ്ങളുടെ പ്രത്യേക
കഴിവിനാല് തിരഞ്ഞെടു
ക്കപ്പെടാത്തവരെ വിശുദ്ധി
യിന് പെരുവഴിയിലേക്കു
ഉയര്ത്തുന്നതിനു വേണ്ടി
എല്ലായിടത്തും പ�ോയി
ജനങ്ങളെ ദൈവവചന
ത്തിലേക്കും വേലയിലേ
ക്കും മനംതിരിച്ചുക�ൊണ്ട്
വീരന്മാര്ക്കു സഹായിക
ളായിരിക്കും. ജനങ്ങള്ക്കു
സമാധാനം നല്കുന്നതില്
ഈ വേലക്കാര് സഹായമാകും (സങ്കീ. 72:3). ഭക്തിപു
രസ്സരം ആഗ്രഹിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രതിഫലമാണിത്!
യെശ. 49:11 ല് നിന്നും തിരുവെഴുത്തിന്റെ മറ്റൊരു
വ്യക്തമായ സഹായം ലഭിക്കുന്നു: “ഞാന് എന്റെ മല
കളെയ�ൊക്കെയും വഴിയാക്കും; എന്റെ പെരുവഴികള്
പ�ൊങ്ങിയിരിക്കും”. ഈ വേദഭാഗം സംസാരിക്കുന്നത്
യഥാസ്ഥാപനപൂര്വ്വ സമര്പ്പിത ഗണങ്ങളെക്കുറിച്ചാ
ണ്. ഹാ, എത്ര അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്ന ദൈവവ
ചനം; തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്തവരെ വിശുദ്ധിയിന്
പെരുവഴിയിലേക്ക് ഉയര്ത്തുന്നതിനു അവന് അഞ്ചു
യഥാസ്ഥാപനപൂര്വ്വ സമര്പ്പിത ഗണങ്ങളെ സജ്ജമാ
ക്കും. പര്വ്വതങ്ങളായ സീയ�ോന്, മ�ോറിയ, കുന്നുക
ളായ അക്ര, ബസീത്ത, ഓഫെല് എന്നിവ യഥാക്രമം
ചെറിയാട്ടിന്കൂട്ടം, പുരാതനവീരന്മാര്, മഹാപുരുഷാ
രം, യുവവീരന്മാര്, എപ്പിഫനി പാളയ സമര്പ്പിതര്
എന്നീ ഗണങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. സങ്കീ.
72:3 നമുക്കു താരതമ്യം ചെയ്യാം. “നീതിയാല് പര്വ്വ
തങ്ങളിലും കുന്നുകളിലും ജനത്തിനു സമാധാനം
വിളയട്ടെ”. ഈ അഞ്ചു യഥാസ്ഥാപന പൂര്വ്വ ഗണ
ങ്ങളെയും ദൈവം ഈ വേലയ്ക്കായി ഉയര്ത്തും.
ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹസ്രാബ്ദ മാദ്ധ്യസ്ഥ വാഴ്ച ആരം
ഭിക്കുമ്പോള്, ക്രിസ്തുവിനാല് നല്കപ്പെടുന്നതും
മറ്റു അഞ്ചു യഥാസ്ഥാപനപൂര്വ്വ ഗണങ്ങളാല് പി
ന്തുണക്കപ്പെടുന്നതുമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ സ്വീകരി
ക്കുവാന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്തവര് ഭൂമിയുടെ പല
ക�ോണുകളില് നിന്നുമായി കൂടിവരും (യെശ. 49:12,
“ഇവര് ദൂരത്തു നിന്നും... വരുന്നു”). എത്ര അത്ഭുത
വാനായ സ്വര്ഗ്ഗീയ പിതാവാണ് നമുക്കുള്ളത്! നാം
എല്ലാവര�ോടും അവന് എത്ര കൃപാലുവാണ്! നമുക്ക്
ദൈവസ്നേഹത്തില് നമ്മെത്തന്നെ സൂക്ഷിക്കാം
(യൂദാ. 21)!
വിളിക്കപ്പെട്ട ഈ അഞ്ചു ഗണങ്ങളും, രക്ഷയുടെ തി

11

രഞ്ഞെടുപ്പിന് സവിശേഷ
തകള്ക്കു കീഴില്, ക്രിസ്തു
സമര്പ്പണം ചെയ്ത അതേ
അത്മാവില്, സ്വന്ത ഇച്ഛ
കളെ നിഷ്കപടമായി ബലി
കഴിക്കുകയും അഥവാ
അടിയറവു വയ്ക്കുകയും
എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ദൈ
വത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തെ തങ്ങ
ളുടെ ഇഷ്ടമായി സ്വീകരി
ക്കുകയും ചെയ്തവരാണ്
(സങ്കീ. 40:8; എബ്രാ. 10:7).
ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത
യിലും സ്നേഹത്തിലുമുള്ള വിശ്വാസം, അതായത്
കഴിഞ്ഞകാലത്തിലെ നന്മകള്ക്ക് (“മനസ്സലിവിനു”
– റ�ോമ. 12:1) ഉള്ള നന്ദിയും, അനര്ഹമായ നന്മകളെ
ച�ൊരിയുവാന് തക്ക ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വഭാവവും ദൈ
വത്തിനുള്ളതിനാല് അവനെ വിലമതിക്കുകയും ചെ
യ്യേണ്ടതിനു സമര്പ്പണത്തെ കൃത്യമായി പാലിക്കണം.
സമര്പ്പണം ചെയ്യുന്നവരെക്കൊണ്ട്, അവനു തങ്ങളെ
ഏല്പ്പിച്ചു ക�ൊടുക്കുന്നവരെക്കൊണ്ടുള്ള ഉപയ�ോഗ
ങ്ങളിലും ആവശ്യങ്ങളിലും ദൈവത്തിനു വ്യത്യാസ
ങ്ങള് ഉണ്ടെന്നു നാം തിരിച്ചറിയുന്നു (2 ക�ൊരി. 8:5).
ഏതു വിധമായാലും, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇത്തരം
ഉപയ�ോഗങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും, ഉദാഹരണത്തിനു,
ദൈവനിര്ണ്ണയത്തിലെ കാലവ്യതിയാനങ്ങള് - നി
ര്ണ്ണയിക്കുക മുതലായവ സമര്പ്പിതനുള്ള വേലയല്ല,
ദൈവത്തിന്റെ വേലയാണ്.
ശ്രേഷ്ഠരായ ഇത്തരം ഭരണാധികാരികളുടെ കര
ങ്ങളിലുള്ള ഏകാധിപത്യ ഭരണകൂടത്തെ ഭയക്കേണ്ട
തിന്റെ ആവശ്യകത ആര്ക്കാണ്? പകരം ല�ോകത്തിനു
ലഭിക്കാവുന്ന, സാധ്യമായതില് ഏറ്റവും ഗുണപ്രദ
വും, ലാഭകരവും, വിവേകമാര്ന്നതും, നീതിയുള്ളതും,
സ്നേഹം നിറഞ്ഞതും, സഹായകരവുമായ ഭരണകൂ
ടമാകും അതെന്നു നമുക്കു പറയാം!

മെയ് - ജൂണ് 2020

വാക്കുകള്ക്ക് അര്ത്ഥമുണ്ട്
WORDS HAVE MEANING

“ഹൃദയം നിറഞ്ഞു കവിയുന്നതില് നിന്നല്ലോ വായ് സംസാരിക്കുന്നത്. നല്ല മനുഷ്യന് തന്റെ നല്ല നിക്ഷേപത്തില്
നിന്നു നല്ലതു പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു; ദുഷ്ട മനുഷ്യന് ദുര്നിക്ഷേപത്തില് നിന്നു തീയതു പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
എന്നാല് മനുഷ്യന് പറയുന്ന ഏതു നിസ്സാര [നിഷ്പ്രയ�ോജനമ�ോ അല്ലെങ്കില് ഹാനികരമ�ോ] വാക്കിനും
ന്യായവിധി ദിവസത്തില് കണക്കു ബ�ോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്നു ഞാന് നിങ്ങള�ോടു പറയുന്നു.
നിന്റെ വാക്കുകളാല് നീ നീതികരിക്കപ്പെടുകയും നിന്റെ വാക്കുകളാല് നീ കുറ്റം വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും”
മത്താ. 12:34-37.

ഹൃ

ദയവും വായും ഒരു പ്രത്യേക സൂക്ഷ്മ
പരിശ�ോധനക്കു കീഴില് ഇരിക്കുന്നു എന്നു
നമ്മുടെ കര്ത്താവിന്റെ ഈ വാക്കുകള് സൂചിപ്പി
ക്കുന്നു. ഹൃദയം വ്യക്തിഗത സ്വഭാവത്തെ പ്രതിനി
ധീകരിക്കുന്നതും നാവ് സ്വഭാവത്തിന്റെ സൂചികയും
ആകുന്നു. ഈ ചിന്താവിഷയത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടില്
നിന്നുക�ൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റേതായ ഈ വാക്കുക
ള് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് – “സകല ജാഗ്രതയ�ോടും
കൂടെ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ കാത്തുക�ൊള്ക; ജീവന്റെ
ഉത്ഭവം അതില് നിന്നല്ലോ ആകുന്നത്. വായുടെ
വക്രത നിങ്കല് നിന്നു നീക്കിക്കളയുക; അധരങ്ങളു
ടെ വികടം നിങ്കല് നിന്ന് അകറ്റുക” (സദൃ. 4:23,24).
ശരിയായ വാക്കുകള് വായില് നിന്നു വരുവാന്
ഹൃദയം ശരിയായ അവസ്ഥയില് ആയിരിക്കേണം
എന്നതാണ് ഇതിലെ സൂചന എന്നു വ്യക്തമാണ്.
എന്തെന്നാല് അനുഭവം ഓര�ോ മനുഷ്യനും സാക്ഷ്യ
മായിരിക്കുന്നതുപ�ോലെ, “ഹൃദയം നിറഞ്ഞു കവിയു
ന്നതില് നിന്നല്ലോ വായ് സംസാരിക്കുന്നത്”.
“വാക്കുകള്ക്ക് അര്ത്ഥമുണ്ട്” എന്നുള്ള പഠനം
നമ്മുടെ കര്ത്താവായ യേശുവിന്റെ വാക്കുകളെ
ആത്മാര്ത്ഥമായി പരിഗണിച്ചുക�ൊണ്ട് ആരംഭിക്കു
ന്നു. യേശുവിന്റെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമായിരുന്നു.
അവന് പാപം ഇല്ലാത്തവനായിരുന്നു. വായില്
വഞ്ചനയ�ൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന യേശുവിനെക്കുറിച്ച്,
“ലാവണ്യം നിന്റെ അധരങ്ങളില് പകര്ന്നിരിക്കുന്നു”
എന്നും “എല്ലാവരും അവനെ പുകഴ്ത്തി, അവന്റെ
വായില് നിന്നു പുറപ്പെട്ട ലാവണ്യ വാക്കുകള്
നിമിത്തം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു” (സങ്കീ. 45:2; ലൂക്കൊ. 4:22)
എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ നിഴലായി
രുന്ന മ�ോശെ കര്ത്താവിന്റെ വാക്കുകളുടെ അനുഗ്ര
ഹീതമായ പ്രഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു,
“മഴ പ�ോലെ എന്റെ ഉപദേശം പ�ൊഴിയും; എന്റെ
വചനം മഞ്ഞു പ�ോലെയും ഇളമ്പുല്ലിന്മേല് പ�ൊടിമഴ
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

പ�ോലെയും സസ്യത്തിന്മേല് മാരി പ�ോലെയും
ച�ൊരിയും” (ആവ. 32:2). “ഞാന് നിങ്ങള�ോടു സം
സാരിച്ച വചനങ്ങള് ആത്മാവും ജീവനും ആകുന്നു”
(യ�ോഹ. 6:63) എന്ന് യേശുവും പറഞ്ഞു. കര്ത്താവി
ന്റെ വാക്കുകള് വളരെ ജ്ഞാനമേറിയതും, നീതിയാ
ര്ന്നതും, സത്യവുമായിരുന്നു. ആയതിനാല്ത്തന്നെ
അതില് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കണ്ടെത്തുവാന് അവന്റെ
ശത്രുക്കള് നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു പ�ോന്നു. എന്നാല്
“അങ്ങനെ അവര് ജനത്തിന്റെ മുമ്പില് വച്ച് അവനെ
വാക്കില് പിടിപ്പാന് കഴിയാതെ അവന്റെ ഉത്തരത്തില്
ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു മിണ്ടാതെയിരുന്നു” (ലൂക്കൊ. 20:26)
എന്നു പറയുന്നു. “ഈ മനുഷ്യന് സംസാരിക്കുന്നതു
പ�ോലെ ആരും ഒരു നാളും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല” (യ�ോഹ.
7:46) എന്നു മറ്റു ചിലരും പറഞ്ഞു.
ഹാ, നമ്മുടെ കര്ത്താവ് തന്റെ ജനത്തിനു യ�ോ
ഗ്യമായ ഒരു മാതൃക വെച്ചേച്ചു പ�ോയിരിക്കുന്നു.
ആ മാതൃക പിന്പറ്റുവാന് അപ്പൊസ്തലനും നമ്മെ
നിര്ബന്ധിക്കുന്നു, “നിങ്ങളുടെ വാക്ക് എപ്പോഴും
കൃപയ�ോടു കൂടിയതും [സ്നേഹവും ദയയും പ്രകട
മാകുന്നത്] ഉപ്പിനാല് രുചി വരുത്തിയതും [ശുദ്ധീകരി
ക്കുന്നതിന്റെയും കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ
യും പ്രഭാവമുള്ളത്] ആയിരിക്കട്ടെ” (ക�ൊല�ൊ. 4:6).
“ഒരുത്തന് പ്രസംഗിക്കുന്നു എങ്കില് ദൈവത്തിന്റെ
അരുളപ്പാടുണ്ടായിട്ടു – ജ്ഞാനത്തോടെയും കര്ത്താ
വിന്റെ ആത്മാവിന�ോടും വചനത്തോടും പ�ൊരുത്ത
പ്പെട്ടും സംസാരിക്കട്ടെ എന്നു പത്രൊസ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തി
രിക്കുന്നു. “ദ�ോഷം ചെയ്യാതെ നിന്റെ നാവിനെയും
വ്യാജം [വഞ്ചന] പറയാതെ നിന്റെ അധരത്തെയും
കാത്തുക�ൊള്ക” എന്നു വീണ്ടും പറയുന്നു. “വായും
നാവും സൂക്ഷിക്കുന്നവന് തന്റെ പ്രാണനെ കഷ്ടങ്ങ
ളില് നിന്നു സൂക്ഷിക്കുന്നു”. “ജ്ഞാനിയുടെ വായിലെ
വാക്ക് ലാവണ്യമുള്ളത്; മൂഢന്റെ [ബുദ്ധിയില്ലാത്ത,
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ശ്രദ്ധയില്ലാതെ സംസാ
രിക്കുന്നവന്] അധരമ�ോ
അവനെത്തന്നെ നശിപ്പി
ക്കും. അവന്റെ വായിലെ
വാക്കുകളുടെ ആരംഭം
ഭ�ോഷത്വവും അവന്റെ സം
സാരത്തിന്റെ അവസാനം
വല്ലാത്ത ഭ്രാന്തും തന്നെ”.
“അതിവേഗത്തില് ഒന്നും
പറയരുത്; ദൈവസന്നിധി
യില് എന്തെങ്കിലും ഉച്ച
രിപ്പാന് നിന്റെ ഹൃദയം
ബദ്ധപ്പെടരുത്; ദൈവം സ്വര്ഗ്ഗത്തിലും നീ ഭൂമിയിലും
അല്ലോ; ആകയാല് നിന്റെ വാക്കു ചുരുക്കമായിരി
ക്കട്ടെ” (1 പത്രൊ. 4:11; സങ്കീ. 34:13; സദൃ. 21:23; സഭാ.
10:12,13; 5:2).
മനുഷ്യരാശിയെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനു നമ്മെ
തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട അളവുക�ോലായി ദൈവം കഴി
ഞ്ഞകാലത്തില് ഉപയ�ോഗിച്ചതും ഇപ്പോള് ഉപയ�ോ
ഗിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നതും “നമ്മുടെ വാക്കുകള്” [ദൈ
വത്തിന്റെ സമര്പ്പിതരായ മക്കളുടെ] ആണ്. അവന്റെ
സമര്പ്പിതരായ യഥാര്ത്ഥ മക്കള് മത്താ. 12:37 ലെ
വാക്കുകള്ക്ക് ചെവി ക�ൊടുക്കുന്നു, “നിന്റെ വാക്കു
കളാല് നീ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയും നിന്റെ വാക്കുക
ളാല് നീ കുറ്റം വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും”. ഇവിടെ
ഉപയ�ോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നീതീകരണം എന്ന പദം പുതിയ
നിയമത്തില് പരാമര്ശിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിലുള്ള
വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം എന്നര്ത്ഥമുള്ള നീ
തീകരണത്തെയല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നു നമുക്കു
മനസ്സിലാക്കാനാകും.
മത്താ. 12:37 ല് നമ്മുടെ കര്ത്താവ് പ�ൊതുസഭയെ
അല്ല അഭിസംബ�ോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത്.
മറിച്ച് ഇവിടെ നീതീകരണം എന്ന പദം വളരെ പരി
മിതമായ അര്ത്ഥത്തിലാണ് ഉപയ�ോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഉദാഹരണത്തിനു, നാം നടത്തിയ ഏതെങ്കിലും ഇട
പാടിനെക്കുറിച്ച്, ഈ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി എനിക്കു
വളരെ ന്യായമായി [നിര്ദ്ദോഷമായി] ത�ോന്നുന്നു
എന്നു പറയാറുണ്ട്. ഇവിടെ ഉപയ�ോഗിച്ചിരിക്കു
ന്ന ഗ്രീക്കു പദം ഡിക്കെയ�ോ (dikaioo) = (നീതിമാന്
അഥവാ നിഷ്ക്കളങ്കന്) ആണ്. “നിന്റെ വാക്കുകളാല്
[ചിന്തയും ഉള്ക്കൊള്ളുന്നു] നീ നിഷ്കളങ്കനായി കാ
ണപ്പെടും”. കൂടാതെ “നിന്റെ വാക്കുകളാല് നീ കുറ്റം
വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും”. നമ്മുടെ വാക്കുകള്
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നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ചൂ
ണ്ടുപലകകളായതിനാല്
സത്യസന്ധതയില്ലാത്തവ
രായിരുന്നാല് യഹൂദ ജന
ത്തെപ്പോലെ നമുക്കും ദൈ
വത്തിന്റെ പ്രത്യേക കൃപ
നഷ്ടമാകും.
അവര് യേശുവിന്റെ നല്ല
വേലയെ മനസ്സിലാക്കി.
എന്നാല് അസൂയയാലും
പകയാലും അവനെതിരെ
എല്ലാ തിന്മയും കളവായി
പറയുകയും അവനെ ക്രൂശിക്കുകയും ചെയ്തു.
അവര് അവനെതിരെ എന്തു പറഞ്ഞുവ�ോ അതവരുടെ
യഥാര്ത്ഥ ഹൃദയ നിലയെ വെളിപ്പെടുത്തി! അതെ,
അവരുടെ “വാക്കുകളാലും” [ചിന്തയും ഉള്ക്കൊള്ളു
ന്നു] അവര് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയ്ക്ക് അയ�ോഗ്യരെന്നു
തെളിയിക്കുകയും നാല്പതു വര്ഷത്തെ ക�ൊയ്ത്തി
ല് ദൈവക�ോപം അവരുടെ മേല് “മുഴുത്തുവരിക
യും” (1 തെസ്സ. 2:16) A.D. 70 ല് ദേശം ഛിന്നഭിന്നമാ
വുകയും ചെയ്തു. മശിഹാ ഇവനാണെന്നു ഞങ്ങള്
നിരൂപിക്കുന്നില്ല, എന്നാല് ഏത�ോ അത്ഭുതകരമായ
ശക്തി അവനില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങള്
വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നവര് പറഞ്ഞിരുന്നു. അത്തരം
വാക്കുകള് അവര് ഉപയ�ോഗിച്ചതിനനുസൃതമായി
അവര് തങ്ങളില്ത്തന്നെ അതു പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെ
ങ്കില് ദൈവം ചിലര്ക്കു വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന
തുപ�ോലെ അവര്ക്കും കാണിച്ചു ക�ൊടുത്തേക്കാമാ
യിരുന്ന വഴിയെ അറിയുവാന് വാഞ്ചയുള്ളവരായി
അവര്ക്കു അവരെത്തന്നെ തെളിയിക്കാമായിരുന്നു.
അവര് ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭൂതകരമായ വാക്കുകളെ
ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുവെങ്കില് അവര് നീതീകരിക്കപ്പെടുമാ
യിരുന്നു. എന്നാല് അവര് ദൈവവചനമാകുന്ന ഈ
വചനങ്ങളെ സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതിനു വളരെ
ശക്തമായ തെളിവുകള് ഉണ്ട്. എന്തെന്നാല് അവര്ക്കു
ശരിയായ ഹൃദയനില ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. “ഹൃദയത്തില്
നിറഞ്ഞു കവിയുന്നതല്ലോ വായ് സംസാരിക്കുന്നത്”
എന്ന് ലൂക്കൊ. 6:45 ല് പറയുന്നു. അവരുടെ ഹൃദയ
ത്തിലെ ഭാവം അവരുടെ വാക്കുകളില് പ്രകടമാവുക
യും തത്ഫലമായി ആ ജനതയ്ക്കുള്ള കൃപ അവരില്
നിന്നും നീക്കിക്കളയുകയും ചെയ്തു!
നാമധേയ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിനനുസൃതമായി
നമുക്ക് അന്ത്യവിധി ദിനം – അവസാന ന്യായവിധിയുടെ
മെയ് - ജൂണ് 2020

ദിവസം – എന്ന വാക്കിനെ പരിശ�ോധിക്കാം. അന്ത്യവി
ധി ദിനം എന്ന ഈ പദം നിഷ്പ്രയ�ോജനകരവും, ഹാനി
കരവും, അലക്ഷ്യവും, അവിശുദ്ധവും, അശുദ്ധവുമായ
പദമാണ്. ഹാ, ഒരു അപകീര്ത്തികരമായ പദത്തിന്റെ
ശക്തി! ഒരു കുത്തുവാക്കിന്റെ ശക്തി! വെറുതെ ത�ോള്
ഉയര്ത്തിപ്പോകുന്നു! കൈപ്പേറിയ നിന്ദാവാക്കുകളും
കുത്തുവാക്കുകളും യാത�ൊരു ചിന്തയും ഇല്ലാതെയാ
ണു സംസാരിക്കുന്നത്. എന്നാല് ഈ മാരകമായ വിഷം
ഹൃദയാന്തര്ഭാഗത്തേക്കു സഞ്ചരിക്കുകയും, പുതിയ
വേരുകള് വര്ഷങ്ങള�ോളം വളരുവാന് ഇടയാക്കുക
യും ചെയ്യും. കര്ത്താവിന്റെ സമര്പ്പിത ജനങ്ങള്ക്ക്
ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് – നമ്മുടെ വാക്കു
കള്ക്കും സ്വാധീനത്തിനും മറ്റുള്ളവരുടെ മേല് ഉള്ള
ഉത്തരവാദിത്വം! അതെ, വാക്കുകള്ക്ക് അര്ത്ഥമുണ്ട്.
മത്താ. 12:36 “എന്നാല് മനുഷ്യര് പറയുന്ന ഏതു നിസ്സാര
വാക്കിനും ന്യായവിധി ദിവസത്തിങ്കല് കണക്കുബ�ോധി
പ്പിക്കേണ്ടിവരും”. അന്ത്യവിധി ദിവസത്തിലല്ല. നമ്മുടെ
വേദഭാഗത്ത് നാം വായിക്കുന്നതുപ�ോലെ : മനുഷ്യര്
പറയുന്ന ഏതു നിസ്സാര വാക്കിനും ന്യായവിധി ദിവ
സത്തില് കണക്കു ബ�ോധിപ്പിക്കേണ്ടിവരും. ഇവിടെ
ന്യായവിധി ദിവസം എന്ന വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്
പരിശ�ോധനാ നാളിനെയാണ്.
ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങള്: “കണക്കു ബ�ോധി
പ്പിക്കേണ്ടിവരും” എന്നത് നമുക്കു മേല് അമിത
ഭാരമാകും. നമുക്കു ദിനംപ്രതി കര്ത്താവുമായി കണ
ക്കുകള് തീര്ക്കാം. ഒരു നിസ്സാര വാക്കിനു പ�ോലും
നാം പശ്ചാത്തപിക്കാതെ ഇരിക്കുകയില്ലെന്നു ഉറപ്പു
വരുത്താം. അതെ, ചിലര്ക്ക് തങ്ങളുടെ ന്യായവിധി
യുടെ ദിവസം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ
എല്ലാവര്ക്കും തങ്ങളുടെ ന്യായവിധിയുടെ ദിവസം
ഉണ്ടാകും, അതായത് വ്യക്തിപരമായ പരിശ�ോധന
ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ പ്രിയ പാസ്റ്റര് റസ്സലിനും അതു
ണ്ടായി. “ഈ പ്രബ�ോധനങ്ങള് ആഴ്ചത�ോറും ഏഴ്
ദശലക്ഷത്തോളം ആളുകളുടെ കണ്ണിലെത്തുന്നു എന്ന
വസ്തുതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോള്, നമ്മുടെ ഉത്ത
രവാദിത്വത്തിന്റെ ഭാരം നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അത്
(ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകള്) കര്ത്താവിന് അംഗീകരിക്കാ
വുന്ന വിധവും ഏവര്ക്കും സഹായപ്രദവും ആയി
രിക്കണമെന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമാണ്” (Overland
Montly p. 211).
ഇനി നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായ പൗല�ൊ
സിന്റെ 1 ക�ൊരി. 9:26 ലെ വാക്കുകള് ശ്രദ്ധിക്കാം
“ആകയാല് ഞാന് നിശ്ചയമില്ലാത്തവണ്ണമല്ല ഓടു
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

ന്നത്; ആകാശത്തെ കുത്തുന്നതുപ�ോലെയല്ല ഞാന്
മുഷ്ടിയുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്”. താന് തന്റെ ഓട്ടത്തില് പ്ര
വേശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും, കര്ത്താവിന�ോടു തന്റെ ഉട
മ്പടി നേര്ച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും പൗല�ൊസിനു
വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു. ഈ ഓട്ടത്തില് നി
ല്ക്കുമ്പോള് തന്നെക്കൊണ്ട് സാധ്യമാകാത്തത�ൊ
ന്നും ആവശ്യമില്ലെന്നും, നിബന്ധനകള്ക്കും വ്യവസ്ഥ
കള്ക്കും അനുസരിച്ച് ഈ ഓട്ടത്തില് "തത്സമയത്തു
സഹായത്തിനുള്ള കൃപ” ലഭിക്കുമെന്നും അവന്
അറിയാമായിരുന്നു.
മഹാ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ മാര്ഗ്ഗദര്ശ്ശനത്തിന്
കീഴില് ദൈവത്തിന്റെ സമര്പ്പിതരായ ഏത�ൊരു മക്ക
ള്ക്കും അസ്ഥിരതയില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ഉറപ്പുള്ള വച
നത്താലാണ് നാം നമ്മുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും
ഉറപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത്. യെശ. 55:11 ലെ ഈ വചനത്തെ
കുറിച്ച് ചിന്തിക്കു, “എന്റെ വായില് നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന
എന്റെ വചനം അതു വെറുതെ എന്റെ അടുക്കലേ
ക്കു മടങ്ങിവരാതെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിവര്ത്തി
ക്കുകയും ഞാന് അയച്ച കാര്യം സാധിപ്പിക്കുകയും
ചെയ്യും”. നിങ്ങള് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നുവ�ോ?
തന്റെ വാസത്തിനു യ�ോഗ്യമല്ലാത്ത ഒരു കൂടാ
രത്തില് ദൈവത്തിനു വാസം ചെയ്യുവാനാകില്ല.
പൗല�ൊസ് ചെയ് ത തുപ�ോലെ നമ്മുടെ കൂടാരം
ഒരുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയും അവകാശവുമാണ്.
“എന്റെ ശരീരത്തെ ദണ്ഡിപ്പിച്ച് അടിമയാക്കുകയത്രേ
ചെയ്യുന്നത്” (1 ക�ൊരി. 9:27). നമ്മുടെ പഴയ ജഡീക
ഇച്ഛകള്, സ്വാഭാവിക ഇച്ഛകള് നമ്മുടെ പുതിയ
ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും ഇച്ഛയിലും വാസം ചെ
യ്യുവാന് പാടില്ല. പഴയ ഇച്ഛ പുതിയ ഇച്ഛക്കു
ഇടം ക�ൊടുത്തപ്പോള് പുതിയ ഇച്ഛ ശരീരത്തിന്റെ
ഉടമയായിത്തീര്ന്നു. പുതിയ ഇച്ഛ അതായത് നമ്മി
ലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം, പഴയ ശരീരത്തിന്റെ
അധികാരം എറ്റെടുക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രയാസമേ
റിയ കാര്യമാണ്. പഴയ ശരീരം ചിലപ്പോള് അതിന്റ
അവകാശത്തെ ലജ്ജാകരമായി പ്രയ�ോഗിച്ചെന്നിരി
ക്കിലും, അതിന്റെ ആവശ്യകതകളെ മറന്നുകളഞ്ഞെ
ന്നാലും, ദൈവത്തോടു അനുസരണ കാണിക്കുക
എന്നതും, ദൈവീക ഇച്ഛയ�ോടു പൂര്ണ്ണ വിശ്വസ്തത
കാണിക്കുക എന്നതും പുതിയ ഹൃദയത്തിന്റെയും,
മനസ്സിന്റെയും, ഇച്ഛയുടെയും വേലയായിത്തീരുന്നു.
“മറ്റുള്ളവര�ോടു പ്രസംഗിച്ചശേഷം ഞാന് തന്നെ ക�ൊ
ള്ളരുതാത്തവനായി പ�ോകാതിരിക്കേണ്ടതിനു” എന്ന്
പൗല�ൊസിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം തുടരുന്നു.
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ഈ ചിന്ത എത്ര പ്രാധാന്യമേറിയതാണ്. ദൈവവച
നം നമ്മുടെ വായിലെ വാക്കുകളാകുന്നില്ലെങ്കില്, അവ
യ്ക്ക് ഒരു മൂല്യവുമില്ല. മനുഷ്യന്റെ ഉപദേശകരമായ
വാക്കുകളെ നാം പഠിക്കുകയ�ോ ഉപദേശിക്കുകയ�ോ
ചെയ്യുന്നില്ല. സങ്കീ. 39:1, “നാവുക�ൊണ്ടു പാപം ചെ
യ്യാതിരിപ്പാന് ഞാന് എന്റെ വഴികളെ സൂക്ഷിക്കും”.
ഒരു മനുഷ്യനും ഇവനെപ്പോലെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ലാ
എന്ന് നമ്മുടെ കര്ത്താവായ യേശുവിനെക്കുറിച്ചു
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു! ഒരിടത്തും കണ്ടെത്തുവാനാകാത്ത
ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകളില് ഉണ്ടെന്നു
ഞങ്ങള് വിശ്വസിക്കുന്നു. “ഞാന് തന്നെ പുനരുത്ഥാ
നവും ജീവനും ആകുന്നു” (യ�ോഹ. 11:25). “ലാസറേ,
പുറത്തു വരിക” (യ�ോഹ. 11:43). “ഇതിങ്കല് ആശ്ചര്യ
പ്പെടരുത്; കല്ലറകളില് ഉള്ളവര് എല്ലാവരും അവന്റെ
ശബ്ദം കേട്ടു പുറത്തു വരുവാനുള്ള നാഴിക വരുന്നു”
(യ�ോഹ. 5:28,29). “ഞാന�ോ ഭൂമിയില് നിന്നു ഉയര്ത്ത
പ്പെട്ടാല് എല്ലാവരേയും എങ്കലേക്കു ആകര്ഷിക്കും
(അവന്റെ വചനത്താല് സ്വാധീനിച്ചിട്ട്)” (യ�ോഹ. 12:32).
ഈ വാക്കുകള്ക്ക് എന്താണു പ്രത്യേകത എന്നു
നിങ്ങള് ച�ോദിച്ചേക്കാം. ഈ വാക്കുകളെക്കുറിച്ചുള്ള
ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായ കാര്യം എന്തെന്നാല് നിങ്ങ
ള്ക്ക് അവയെ മനസ്സിലാകുന്നു എന്നതാണ്. അധികം
ക്രിസ്ത്യാനികള്ക്കും അത് സാധ്യമല്ല.
“ഉയര്ത്തപ്പെട്ടാല്” (ഹപ�്സോ hupsoo, ഉയര്ത്തുക)
എന്നുള്ള വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ട യഥാസ്ഥാപനാനുഗ്ര
ഹങ്ങള് ഈ വചനങ്ങളില് നമുക്കു കാണാം. നമ്മുടെ
മിക്ക ക്രിസ്തീയ സഹ�ോദരങ്ങളും “ഉയര്ത്തുക”
എന്ന ഈ പദത്തെ മഹത്വീകരിക്കുക എന്നാക്കി മാറ്റി,
എന്തുക�ൊണ്ടെന്നാല് അവര് അര്ത്ഥമാക്കുവാന്
ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ്. ഈ വേദഭാഗത്തില് പറ
യുന്ന ഉയര്ത്തല് ക്രൂശിന്മേലുള്ള ഉയര്ത്തലാണെന്നു
വ്യക്തമായും സ്പഷ്ടമായും കാണിക്കുന്നു. “ഇതു
താന് മരിപ്പാനുള്ള വിധം സൂചിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞതത്രെ”.
ഈ സന്ദര്ഭം എന്താണ് അര്ത്ഥമാക്കുന്നതെന്നു വ്യ
ക്തമാക്കുവാന് നമ്മെ അനുവദിച്ചാല് നമ്മുടെയും
മറ്റുള്ളവരുടെയും എത്രയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അത്
ഒഴിവാക്കുമായിരിക്കും. “ഉയര്ത്തുക” എന്നു പരിഭാ
ഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അതേ ഗ്രീക്കു പദങ്ങള് മറ്റു
ചില ഇടങ്ങളിലും ഉപയ�ോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദാഹര
ണത്തിന്, യ�ോഹ. 8:28 ല്, “നിങ്ങള് മനുഷ്യപുത്രനെ
ഉയര്ത്തിയ ശേഷം ഞാന്തന്നെ അവന് എന്നും
ഞാന് സ്വയമായിട്ടു ഒന്നു ചെയ്യാതെ പിതാവ് ഉപദേ
ശിച്ചു തന്നതു പ�ോലെ ഇതു സംസാരിക്കുന്നു എന്നും
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അറിയും”. ആരാണ് ഇവിടെ ഉയിര്ത്തേണ്ടത്? പിതാ
വല്ല, പുത്രന് സ്വയവുമല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവുമല്ല മറിച്ച്
നിങ്ങള് ആണ് – നിങ്ങള് മനുഷ്യപുത്രനെ ഉയര്ത്തിയ
ശേഷം. ഇത് മഹത്വത്തിലേക്കുള്ള ഉയര്ത്തല് അല്ല
എന്നു ഇതിനാല് സ്പഷ്ടമാണ്. ഇതേ ഗ്രീക്കു പദം
തന്നെയാണ് യ�ോഹ. 3:14 ലും ഉപയ�ോഗിച്ചിരിക്കുന്ന
ത്, “മ�ോശെ മരുഭൂമിയില് സര്പ്പത്തെ ഉയര്ത്തിയതു
പ�ോലെ”. മ�ോശെ സര്പ്പത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയ�ോ?
ഒരിക്കലും ഇല്ല. “മ�ോശെ മരുഭൂമിയില് സര്പ്പത്തെ
ഉയര്ത്തിയതുപ�ോലെ മനുഷ്യപുത്രനെയും ഉയര്ത്തേ
ണ്ടതാകുന്നു. അവനില് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നി
ത്യജീവന് പ്രാപിക്കേണ്ടതിനു തന്നെ” (R 1054).
വാക്കുകള്ക്ക് അര്ത്ഥമുണ്ട്! മിക്കവാറും ബൈബിള്
വിദ്യാര്ത്ഥികളും കര്ത്താവു പറഞ്ഞതിലും വിസ്ത
രിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങള് ലളിതമായ പ്രസ്താവനക്കു
നല്കുവാന് പരിശ്രമിക്കുന്നു. “എല്ലാവരെയും... ആക
ര്ഷിക്കും”. ഒരു യഥാര്ത്ഥ സമര്പ്പിത പൈതല് വചന
ത്തിന്റെ ലളിതമായ പ്രസ്താവന മൂലമാണ് അതിന�ോട്
ആകര്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. അത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വാധീന
ത്താലാണ്. “കര്ത്താവേ, ഞങ്ങള് ആരുടെ അടുക്കല്
പ�ോകും?” എന്നു ആദിമ ശിഷ്യന്മാര് പറയണമെങ്കി
ല്, അവരെ ഇതിനായി എന്താണ് ആകര്ഷിച്ചിരുന്ന
ത് (യ�ോഹ. 6:68)? “നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങള് നിന്റെ
പക്കല് ഉണ്ട്” എന്നു കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നത�ോടെ സത്യവ
ചനമാണ് അവരെ ആകര്ഷിച്ചതെന്നു അവര് ഏറ്റുപറ
യുന്നു. അതെ, ലളിതമായ സത്യവചനമാണ് അവരെ
ആകര്ഷിച്ചതും (സ്വാധീനിക്കുക) കര്ത്താവിലേക്കു
അവരെ അടുപ്പിച്ചതും. നമുക്കും അങ്ങനെതന്നെ രണ്ടു
ചരടുകളാല് നമ്മെ കെട്ടാം (1) ദൈവത്തില് നിന്നു
വരുന്ന വാക്കുകളാലും സത്യസന്ധമായ ഹൃദയങ്ങ
ളിലെ ഉറപ്പുകളാലും (2) ദൈവത്തിലേക്ക് തിരികെ
എത്തുന്ന നമ്മുടെ സമര്പ്പിത ഹൃദയങ്ങളിലെ (അവന്റെ
വചനത്തിലുള്ള) വിശ്വാസത്താലും പ്രത്യാശയാലും.
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നമ്മുടെ വാക്കുകള്-നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ സൂചിക
നമ്മുടെ വായില് നിന്നു വരുന്ന എല്ലാ വാക്കുക
ളെയും നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ സൂചികയായാണ്
കര്ത്താവു കണക്കാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വാക്കുകള് എതി
ര്പ്പുളവാക്കുന്നത�ോ, വിശ്വസ്തതയില്ലാത്തത�ോ, നിരര്ത്ഥ
കമ�ോ, അലക്ഷ്യമ�ോ, നിര്ദ്ദയമ�ോ, നന്ദിയില്ലാത്തത�ോ,
പവിത്രതയില്ലാത്തത�ോ, അശുദ്ധമ�ോ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ,
“ഹൃദയം നിറഞ്ഞുകവിയുന്നതില് നിന്നല്ലോ വായ്
സംസാരിക്കുന്നത്” എന്ന തത്വത്തിനനുസരണമായി
നമ്മുടെ ഹൃദയം വിധിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ദൈനംദിന
ജീവിതത്തിലെ വിഭിന്നമായ സാഹചര്യങ്ങളില്, നമ്മുടെ
വാക്കുകള് ദൈവമുമ്പാകെ നിരന്തരമായി നമ്മുടെ ഹൃദ
യനിലയുടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. അതിനാല് നമ്മുടെ
കര്ത്താവിന്റെ വചനങ്ങള് അര്ത്ഥമാക്കുന്നതും കാ
ര്യത്തിന്റെ ഈ വീക്ഷണത്തില് സഭാ. 5:2 ലെ ഉദ�്ബോ
ധനവും എത്ര കാല�ോചിതമാണ്, “അതിവേഗത്തില്
ഒന്നും പറയരുത്; ദൈവസന്നിധിയില് ഒരു വാക്ക് ഉച്ച
രിപ്പാന് നിന്റെ ഹൃദയം ബദ്ധപ്പെടരുത്” [“സകലവും
അവന്റെ കണ്ണിനു നഗ്നവും മലര്ന്നതുമായി കിടക്കുന്നു;
അവനുമായിട്ടാകുന്നു നമുക്കു കാര്യമുള്ളത്” എന്നു
നാം ഓര്ക്കേണ്ടതാണ് എബ്രാ. 4:13); “ദൈവം [നമ്മുടെ
ന്യായാധിപന്] സ്വര്ഗ്ഗത്തിലും [സിംഹാസനത്തില്]
നീ ഭൂമിയിലും [ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പില് പരിശ�ോധ
നയില്] അല്ലോ; ആകയാല് നിന്റെ വാക്ക് ചുരുക്കമാ
യിരിക്കട്ടെ”. ദൈവത്തിനു മുമ്പില് ഉച്ചരിക്കുമ്പോള്
അവ വളരെ ശ്രദ്ധയ�ോടുകൂടിയതും വിവേകമുള്ളതും
ആയിരിക്കട്ടെ. എന്നു മാത്രമല്ല, തിടുക്കമുള്ളതെന്നോ,
പെട്ടെന്നുള്ളതെന്നോ, വിവേകമില്ലാത്തതെന്നോ കണ
ക്കാക്കപ്പെടുവാന് തക്കതാകരുത്.
നമ്മുടെ വാക്കുകളാല് ബാദ്ധ്യസ്ഥമായിരിക്കുന്ന
ഉത്തരവാദിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കര്ത്താവിന്റെ പ്ര
സ്താവനയ�ോട് ചേര്ന്ന് വീണ്ടും, “വായെ കാത്തു
ക�ൊള്ളുന്നവന് പ്രാണനെ സൂക്ഷിക്കുന്നു; അധര
ങ്ങളെ പിളര്ക്കുന്നവന�ോ നാശം ഭവിക്കും” എന്നും
എഴുതിയിരിക്കുന്നു (സദൃ. 13:3). ദുഷിച്ച വഴിയില് ചലി
ക്കുന്ന അഥവാ അലക്ഷ്യമായി ചലിക്കുന്ന നാവിന്
എത്ര ഭയാനകമായ ബാദ്ധ്യതയാണുള്ളത്. അവ
ദൈവത്തെ അപകീര്ത്തിപ്പെടുത്തുന്നവയും ആണ്!
അപ്പൊസ്തലനായ പത്രൊസിന്റെ “പ്രാര്ത്ഥനക്കു
സുബ�ോധമുള്ളവരും നിര്മ്മദരുമായിരിപ്പിന് എന്ന
കല്പന എത്ര അനിവാര്യമാണ് (1 പത്രൊ. 4:7; 1:13; 5:8)!
ഈ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ അനുഭവ വേദ്യമാക്കുന്ന
വരുടെ അധരങ്ങള്ക്കായി സങ്കീര്ത്തനക്കാരന് ഈ
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

പ്രാര്ത്ഥന മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നു, “യഹ�ോവേ, എന്റെ
വായിക്ക് ഒരു കാവല് നിര്ത്തി, എന്റെ അധരദ്വാരം
കാക്കേണമേ... എന്റെ ഹൃദയത്തെ ദുഷ്ക്കാര്യത്തിനു
ചായ്ക്കരുതേ”. “എന്റെ പാറയും എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പു
കാരനുമായ യഹ�ോവേ, എന്റെ വായിലെ വാക്കുകളും
എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ധ്യാനവും നിനക്കു പ്രസാദ
മായിരിക്കുമാറാകട്ടെ”. “നിന്റെ ചട്ടങ്ങളെ എനിക്ക്
ഉപദേശിച്ചു തരുന്നതുക�ൊണ്ട് എന്റെ അധരങ്ങള്
സ്തുതി പ�ൊഴിക്കട്ടെ. നിന്റെ കല്പനകള�ൊക്കെയും
നീതിയായിരിക്കുകയാല് എന്റെ നാവ് നിന്റെ വാഗ്ദാ
നത്തെക്കുറിച്ചു പാടട്ടെ. നിന്റെ കല്പനകളെ ഞാന്
തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കയാല് നിന്റെ കൈ എനിക്കു
തുണയായിരിക്കട്ടെ. യഹ�ോവേ, ഞാന് നിന്റെ രക്ഷ
യ്ക്കായി [സകല പാപത്തില് നിന്നു പൂര്ണ്ണതയിലേ
ക്കും വിശുദ്ധ സൗന്ദര്യത്തിലേക്കുമുള്ള രക്ഷ] വാ
ഞ്ചിക്കുന്നു; നിന്റെ ന്യായപ്രമാണം എന്റെ പ്രമ�ോദം
ആകുന്നു” (സങ്കീ. 141:3,4 [NKJ]; 19:14; 119:171-174).
നാം അപൂര്ണ്ണരായിരിക്കക�ൊണ്ട്, വാക്കിലും പ്ര
വര്ത്തിയിലും എല്ലായ്പ്പോഴും പൂര്ണ്ണരായിരിക്കുക
എന്നത് അസാദ്ധ്യമാണ്. എന്നാല് നമ്മുടെ മികച്ച
ശ്രമങ്ങള്ക്കിടയിലും, നാം വാക്കിലും പ്രവര്ത്തിയി
ലും ചില സമയത്ത് പിശകുകള് വരുത്തും. എങ്കില്
തന്നെയും നമ്മുടെ വാക്കുകളുടെയും വഴികളുടെയും
മേലുള്ള തികഞ്ഞ ആധിപത്യമെന്നത് ജാഗ്രതയും
വിശ്വസ്തതയുമുള്ള പരിശ്രമത്താല് നേടിയെടുക്കേ
ണ്ടതാണ്.
നാം ഓര�ോ നിസ്സാരവാക്കിനും കണക്കുബ�ോധിപ്പി
ക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പശ്ചാത്താപത്തോട�ൊപ്പം
നമ്മുടെ വാക്കുകളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പുണ്യത്താലു
ള്ള വിശ്വാസത്താല് പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തുമ്പോള് നാം
ശിക്ഷയില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടും. അല്ലാത്തപക്ഷം,
കര്ത്താവിനു അപമാനകരമായ ഈ നിസ്സാരവാക്കു
കള് നമുക്കെതിരെ വരികയും നമ്മെ കുറ്റവാളിയാ
ക്കുകയും അതിന്റെ പരിണിതഫലങ്ങള് നേരിടുവാന്
നാം ബാദ്ധ്യസ്ഥരായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. ആദ്യത്തെ
പരിണിതഫലം നമ്മെ സ്വയം മുറിവേല്പ്പിക്കുന്നതാ
യിരിക്കും. എന്തെന്നാല് നാം വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന
ഓര�ോ ദ�ോഷകരമായ ചിന്തയും വാക്കും സ്വഭാവത്തെ
കഠിനമാക്കുകയും അതിനെ അനീതിക്കു നേരെ തിരി
ച്ചുവിടുകയും ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ പരിണിതഫലം
മറ്റുള്ളവര്ക്ക് ഒരു മ�ോശം ഉദാഹരണമായി മാറുന്നതും,
അവരില് തിന്മയെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. “മൃദുവായ
ഉത്തരം ക്രോധത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നു; കഠിന വാക്കോ
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ക�ോപത്തെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു” (സദൃ. 15:1). വിവേകശൂ
ന്യവും ക്രൂരവുമായ വാക്കുകളുടെ ഫലമായി നമ്മെ
ആത്മനിയന്ത്രണത്തിന്റെ പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു മറ്റു
ള്ളവരുടെ വികാരങ്ങള്ക്കും
അഭിപ്രായങ്ങള്ക്കും പരിഗ
ണന നല്കുന്നതിനും പ്രതി
കാരനീതിയുടെ വാഹകരായി
രിക്കുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങളെ നാം
ഇളക്കിവിടുകയും ചെയ്തേ
ക്കാം. നമ്മുടെ തെറ്റുകളുടെ
സാധാരണ ഫലമായി വരുന്ന
പരീക്ഷകള്ക്ക് കര്ത്താവിനെ
(അല്ലെങ്കില് പിശാചിനെത്ത
ന്നെയും) പഴിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുള്ള
താണ്. എന്നാല് കുഴപ്പത്തിന്റെ (അവരില് തന്നെയുള്ള)
മൂലകാരണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതില് പരാജയപ്പെടു
ന്നവര്, വചനത്തോടുള്ള അനുസരണയാലും, കരു
ത്താര്ന്ന സ്വയ അച്ചടക്കത്താലും അവര്ക്കു തന്നെ
പരിഹരിക്കുവാനാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ അത്ഭുതകരമാ
യി ഇല്ലാതാക്കുവാന് കര്ത്താവിന�ോടു വ്യര്ത്ഥമായി
പ്രാര്ത്ഥിക്കുന്നു. “നാം നമ്മെത്തന്നെ വിധിച്ചാല് [തി
രുത്തിയാല്] വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല. വിധിക്കപ്പെടുന്നു
എങ്കില�ോ നാം ല�ോകത്തോടു കൂടെ ശിക്ഷാവിധിയില്
അകപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിനു കര്ത്താവ് നമ്മെ ബാ
ലശിക്ഷ [പ്രധാനമായും നമ്മുടെ തെറ്റുകള് നമുക്കു
നല്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാല്] കഴിക്കയാകുന്നു” (1
ക�ൊരി. 11:31,32).
ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകള് ദൈവത്താല�ോ പിശാചിനാല�ോ
(“ഓര�ോരുത്തന് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് [പരിശ�ോധി
ക്കപ്പെട്ടത്] സ്വന്തമ�ോഹങ്ങളാല് [ആഗ്രഹങ്ങളാല്]
ആകര്ഷിച്ചു വശീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കയാല് അത്രേ”)
നേരിട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതല്ല എന്നു നാം അംഗീകരിക്കു
മ്പോള് തന്നെയും, മറ്റൊരാളുടെ മേല് ഈ കുറ്റം ചു
മത്തുവാനും, നമ്മുടെ ക്ഷമയുടെ കുറവും നമ്മുടെ
സൂക്ഷ്മതയില്ലാത്ത വാക്കുകളും പ്രവര്ത്തികളും
മറ്റൊരാളുടെ കുറ്റമാണെന്നു പറയുവാനാണ് നമുക്ക്
സ്വാഭാവികമായി പ്രവണതയുള്ളത്. “എനിക്കുള്ള
തുപ�ോലെ മറ്റെല്ലാവര്ക്കും ന്യായവും ഉദാരവുമായ
സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കില് നമ്മുടെ കുടുംബം
അഥവാ സഭ അഥവാ സഭായ�ോഗം അഥവാ സമൂഹം
ഭൂമിയിലെ സ്വര്ഗ്ഗമായിത്തീരുമായിരുന്നു!” ഈ ചിന്ത
യാല് എത്രപേര് സ്വയം വഞ്ചിതരാവുകയും പ്രോത്സാ
ഹിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരേ,
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നമുക്ക് സ്വയം പരിശ�ോധിക്കാം, നമുക്ക് താഴ്മയുള്ളവ
രായിരിക്കാം, അല്ലാത്തപക്ഷം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില്
കണക്കാക്കുന്ന (നാം അതിനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പില്
പറഞ്ഞില്ലായെങ്കില്) ആത്മാ
ഭിമാനത്തിന്റെയും ആത്മസം
തൃപ്തിയുടെയും വാക്കുകള്
നമുക്ക് ശിക്ഷാവിധി വരു
ത്തുകയും ചെയ്യും. “നിങ്ങളെ
സ് നേ ഹിക്കുന്നവരെ സ് നേ
ഹിച്ചാല് നിങ്ങള്ക്ക് എന്ത്
ഉപചാരം കിട്ടും? പാപികളും
തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവ
രെ സ് നേ ഹിക്കുന്നുവല്ലോ.
നിങ്ങള്ക്കു നന്മ ചെയ്യുന്നവര്ക്കു നന്മ ചെയ്താല്
നിങ്ങള്ക്ക് എന്ത് ഉപചാരം കിട്ടും [അതിനു എന്തു
ഗുണമാണുള്ളത്] ലൂക്കൊ. 6:32-38?” നാം “അന്യായ
മായി കഷ്ടവും ദുഃഖവും സഹിച്ചാല്” മാത്രമെ സൗ
രഭ്യവാസനയുള്ള ഒരു യാഗമായി ദൈവം നമ്മുടെ
കഷ്ടപ്പാടിനെ അംഗീകരിക്കൂ. “നിങ്ങള് കുറ്റം ചെയ്തിട്ട്
അടിക�ൊള്ളുന്നതു സഹിച്ചാല് എന്തു യശസ്സുള്ളു?
അല്ല, നന്മ ചെയ്തിട്ടു കഷ്ടം സഹിച്ചാല് അതു ദൈ
വത്തിനു പ്രസാദം. അതിനായിട്ടല്ലോ നിങ്ങളെ വിളി
ച്ചിരിക്കുന്നത്” (1 പത്രൊ. 2:19-21). പ്രിയമുള്ളവരെ,
നമ്മുടെ കഷ്ടങ്ങളെല്ലാം നീതിക്കു വേണ്ടി മാത്രമാണെ
ന്നു തിരിച്ചറിയട്ടെ, കൂടാതെ നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായി
ലഭിച്ചതും നാം വളര്ത്തിയെടുത്തതുമായ തെറ്റുകള്
അനുവര്ത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി വരുന്ന ക്ലേശങ്ങ
ള്ക്ക് ദൈവത്തിനു മേല് അല്ലെങ്കില് നമ്മുടെ അയ
ല്ക്കാരുടെ മേല് നമുക്ക് കുറ്റം ചുമത്താതിരിക്കാം.
“നാം എല്ലാവരും പലതിലും തെറ്റിപ്പോകുന്നു;
ഒരുത്തന് വാക്കില് തെറ്റാതിരുന്നാല് അവന് ശരീര
ത്തെ മുഴുവനും കടിഞ്ഞാണിട്ടു നടത്തുവാന് സല്ഗു
ണപൂര്ത്തിയുള്ള പുരുഷനാകുന്നു” (യാക്കോ. 3:2
Diaglott). എന്നാല് അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല.
നാം ദിനംത�ോറും നമ്മിലെ ഏതു വിചാരത്തെയും
ക്രിസ്തുവിന�ോടുള്ള അനുസ്സരണത്തിനായി പിടിച്ചട
ക്കുന്നതിനും, ദൈവഭയത്തില് (ആദരവ്) വിശുദ്ധിയെ
തികച്ചു ക�ൊള്ളുന്നതിനും, നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാര
ന്റെ, നമ്മുടെ പരീക്ഷാര്ത്ഥ അഭിഭാഷകന്റെ പുണ്യം
ആവശ്യമാണ്. കൂടാതെ അതിനായി നിരന്തരം അപേ
ക്ഷിക്കുകയും വേണം.
ഈ വസ്തുത കണക്കിലെടുത്തുക�ൊണ്ട് കര്ത്താവി
ന്റെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഇന്ന് ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പില്
മെയ് - ജൂണ് 2020

നില്ക്കുന്നുവെന്നു കൂടുതല് പൂര്ണ്ണമായി തിരിച്ചറി
യുന്നുവെന്നു ഞങ്ങള് വിശ്വസിക്കുന്നു. പത്രൊസി
ന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ഞങ്ങള് ആരായുന്നു: “നിങ്ങള്
എത്ര വിശുദ്ധ ജീവനവും ഭക്തിയും ഉള്ളവര് ആയി
രിക്കേണം?” ദൈവസാദൃശ്യത്തില് ദ�ോഷകരമായ
അപവാദങ്ങള�ോ, അശുദ്ധമ�ോ വിശുദ്ധിയില്ലാത്തത�ോ
ആയ ഏതെങ്കിലും സംഭാഷണങ്ങള�ോ, വഞ്ചനാത്മക
മ�ോ എതിര്പ്പുള്ളത�ോ ആയ ഏതെങ്കിലും വാക്കുകള�ോ
ഉള്പ്പെടുത്തുവാന് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ
നാമം ആത്മാര്ത്ഥതയിലും, സത്യത്തിലും ധരിച്ചിരിക്കു
ന്നവര് അത്തരം കാര്യങ്ങളെ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. ദിനംപ്ര
തി നമ്മുടെ കണക്കുകള് കര്ത്താവുമായി പറഞ്ഞുതീ
ര്ക്കുന്നതിനും, കൂടാതെ ഒരു നിസ്സാര വാക്കിനു പ�ോലും
പശ്ചാത്തപിക്കാതെയും, തത്ഫലമായി ക്ഷമിക്കപ്പെടാ
തെയും നമുക്കെതിരായി നില്ക്കുന്നില്ലായെന്നു ഉറപ്പു
വരുത്തുവാനും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. “ക്രിസ്തുവിന്റെ
സുവിശേഷത്തിനു യ�ോഗ്യമാംവണ്ണം മാത്രം നടപ്പിന്.”
“സത്യമായത�ൊക്കെയും ഘനമായത�ൊക്കെയും നീ
തിയായത�ൊക്കെയും നിര്മ്മലമായത�ൊക്കെയും രമ്യ
മായത�ൊക്കെയും സല്ക്കീര്ത്തിയായത�ൊക്കെയും
സല്ഗുണമ�ോ പുകഴ്ച്ചയ�ോ അതു ഒക്കെയും ചിന്തി
ച്ചുക�ൊള്വിന്”. ഭക്തിപൂര്വ്വമായ നടത്തയാലും സം
ഭാഷണത്താലും കര്ത്താവിനെ ബഹുമാനിച്ചുക�ൊണ്ട്,
നമ്മുടെ വീഴ്ചഭവിച്ച പ്രകൃതിയുടെ ദ�ോഷകരമായ
പ്രവണതകളെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് ഹൃദയത്തിലെ നല്ല
നിക്ഷേപത്തില് നിന്നു സത്യവും സുബ�ോധവുമായ
വാക്കുകള് സംസാരിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ സംഭാ
ഷണങ്ങള�ൊക്കെയും “ജാതികള് നിങ്ങളെ ദുഷ്പ്രവ
ര്ത്തിക്കാര് എന്നു ദുഷിക്കുന്തോറും നിങ്ങളുടെ നല്ല
പ്രവര്ത്തികളെ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടു സന്ദര്ശന ദിവസത്തി
ല് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിനു അവരുടെ
ഇടയില് നിങ്ങളുടെ നടപ്പു നന്നായിരിക്കേണ്ടതിനും”
ശ്രമിക്കേണം (ഫിലി. 1:27; 4:8; 1 പത്രൊ. 2:12).
നാം കര്ത്താവിന�ോടു നമ്മുടെ കണക്കുകളെ
ദിനംത�ോറും അവതരിപ്പിക്കുകയും തുടര്ന്നു വരുന്ന
ദിവസത്തില് ജയം നേടുന്നതിനു വേണ്ട വലിയ
ശക്തിക്കുവേണ്ടി അവന്റെ കൃപയെ അന്വേഷിക്കുക
യുമാണെങ്കില്, നാം നല്ലവരും അവനു സ്വീകാര്യയ�ോ
ഗ്യരുമാണെന്നുമുള്ള നമ്മുടെ ആത്മാവ�ോടുകൂടെ
അവന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും സാക്ഷ്യം ഉള്ള
തിനാല് നാം ഈ ന്യായവിധിയില് നിന്നു മ�ോചിത
രാവുകയും ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവത്തിനു മുമ്പില്
അംഗീകാരയ�ോഗ്യരായി നില്ക്കുകയും ചെയ്യും.
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

ഇയ്യോബിന്റെ വാക്കുകള്
ഇയ്യോബ്, തന്റെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങള്ക്കു നടുവിലും
ര�ോഗത്തിനിടയിലും അധരംക�ൊണ്ടു പാപം ചെയ്യാതി
രിക്കുവാന് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. തന്റെ വാക്കുകളെ
കര്ത്താവ് തന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ സൂചികയായി കണ
ക്കാക്കുമെന്ന് ഇയ്യോബിനറിയാമായിരുന്നു, ആയതിനാ
ല് തന്റെ ഹൃദയത്തെയും വാക്കുകളെയും ശരിയായി
സൂക്ഷിക്കുവാന് അവന് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു.
ഇയ്യോബ് പറയുന്നു, “നാം ദൈവത്തിന്റെ കൈയ്യില്
നിന്നു നന്മ കൈക്കൊള്ളുന്നു; തിന്മയും കൈക്കൊ
ള്ളരുത�ോ” (ഇയ്യോ. 2:10)? ഈ വേദഭാഗത്തിലെ തിന്മ,
ഒരുവന്റെ ശിക്ഷണത്തിന�ോ, ശുദ്ധീകരണത്തിന�ോ ഉപ
കരിക്കുന്നതായ അനര്ത്ഥങ്ങളെയും കഷ്ടങ്ങളെയും
കാണിക്കുന്നു. “യഹ�ോവ തന്നു, യഹ�ോവ എടുത്തു,
യഹ�ോവയുടെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ” (ഇയ്യോ.
1:21). കഠിനമായ പരിശ�ോധനകള്ക്കു നടുവിലും സ്നേ
ഹപൂര്വ്വമുള്ള സമര്പ്പണത്തിന്റെയും, ക്ഷമയുടെയും,
വിശ്വാസത്തിന്റെയും വാക്കുകളാല് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
തും, ആ പരീക്ഷകളെ അനുവദിക്കുന്ന ദൈവികജ്ഞാ
നത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയില്ലാത്തതുമായ ഹൃദയത്തില്
എതിര്പ്പിന്റെ ആത്മാവുണ്ടായിരിക്കയില്ല. സങ്കീര്ത്തന
ക്കാരന് ദൈവത്തിന്റെ സമര്പ്പിതരും പരിശ�ോധിക്കപ്പെട്ട
വരുമായ ജനത്തിന്റെ അധരങ്ങള്ക്കു കീര്ത്തിക്കുവാന്
ഉറപ്പുള്ള വചനങ്ങളെ നല്കുന്നു: "നാവു ക�ൊണ്ടു
പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാന് ഞാന് എന്റെ വഴികളെ സൂക്ഷി
ക്കുമെന്നും ദുഷ്ടന് [നീതിമാന്മാരെ പരിശ�ോധിക്കുകയും
പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്] എന്റെ മുമ്പില് ഇരി
ക്കുമ്പോള് എന്റെ വായ് കടിഞ്ഞാണിട്ടു കാക്കുമെന്നും
ഞാന് പറഞ്ഞു” (സങ്കീ. 39:1).
ക്രിസ്തീയ സ്വഭാവത്തിന്റെ സ്ഥിരതയ്ക്ക് ഇത്തരമ�ൊ
രു തീരുമാനവും അതിന�ോടുള്ള ഉറച്ച താത്പര്യത്താല്
വര്ദ്ധിച്ചു വരുന്ന ആത്മനിയന്ത്രണവും എത്ര അനി
വാര്യമാണ്. ദാസന് യജമാനനെക്കാള് വലിയവനല്ലാ
ത്തതുക�ൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗുരുവിനു ലഭിച്ച ശകാരങ്ങള്
സ്വീകരിക്കാന് തയ്യാറാവുക എന്നതാണ് ഇത്തരം ഒരു
പ്രതികൂലമായ ല�ോകത്ത് നാം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം,
ല�ോകവും, ജഡവും, പിശാചും നമ്മുടെ വഴി തടയും.
അകമെ പ�ോരാട്ടങ്ങളും പുറത്ത് ഭയങ്ങളും ഉണ്ടാകും.
നീതിമാന്മാര്ക്കു നേരെ വരുന്ന അമ്പുകളും തീയമ്പുക
ളും നിരവധിയാണ്. ക്ലേശങ്ങള്ക്കും, കഠിനമായ പരീക്ഷ
കള്ക്കും നടുവില് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട നല്ല സ്വഭാവം
എന്താണ്? ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപൃത
നാകുന്നതിനു മുന്പ് നിശബ്ദനായിരിക്കാതെ ആദ്യം
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ദൈവത്തോട് അവന്റെ മാര്ഗ്ഗദര്ശനവും, ഇഷ്ടവും ച�ോ
ദിക്കുന്നതല്ലയ�ോ? സങ്കീര്ത്തനക്കാരന് പറയുന്നു, ഞാന്
ഉരിയാടാതെ ഊമനായിരുന്നു; നന്മയെ [എന്റെ ദൃഷ്ടിയി
ല് നന്ന് എന്ന് ത�ോന്നിയവ പ�ോലും പ്രവര്ത്തിക്കാതെ
യും ഉരിയാടാതെയും] ഗണ്യമാക്കാതെ മൗനമായിരുന്നു;
എന്റെ സങ്കടം പ�ൊങ്ങി വന്നു. എന്റെ ഉള്ളില് ഹൃദയ
ത്തിനു ചൂടു പിടിച്ചു. എന്റെ ധ്യാനത്തിങ്കല് തീ കത്തി
[അഗ്നി സമാനമായ പരീക്ഷയുടെ വര്ണ്ണന]; “അപ്പോള്
ഞാന് നാവെടുത്തു സംസാരിച്ചു” – വാവിഷ്ഠാണക്കാ
ര�ോട�ോ, മറ്റുള്ളവര�ോട�ോ അല്ല, കര്ത്താവിന�ോട്.
ലൗകികമായ സകല കാര്യങ്ങളുടെ വ്യര്ത്ഥതയും,
ആത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതി
ന�ോ, മുറിവു പറ്റിയ ആത്മാവിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന
തിന�ോ ഒട്ടും കഴിവില്ലാത്ത അവയുടെ അവസ്ഥയെ
യും സങ്കീര്ത്തനക്കാരന് പ്രസ്താവിക്കുന്നതുപ�ോലെ
(വാക്യം 4-6) ഉള്ള അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് ഇയ്യോബ്
കാണിച്ചു തന്നത്. ഇന്നത്തെ ജീവിതം അതിന്റെ താത്പ
ര്യങ്ങള�ോടും, വ്യാധികള�ോടും ദുഃഖത്തോടും കൂടെ
ഒഴിഞ്ഞു പ�ോകുമെന്നും, നമ്മുടെ ദിനങ്ങള് വെറും
ഉള്ളംകൈയ്യുടെ അത്രയുമേ ഉള്ളൂ എന്നും, നമ്മുടെ
ശീലങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടാണെങ്കിലും അവ
ഉടനെ അവസാനിക്കുമെന്നും കാണുന്നു. അവയെ
നാം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കില് നമ്മില് നീതിയുടെ
സമാധാനപരമായ ഫലങ്ങളായി അവ മാറുമെന്നും,
ആത്മനിയന്ത്രണത്താല് അച്ചടക്കവും അതായത്
പരിചിന്തനവും, ക്ലേശങ്ങളാല് സ്ഥിരമാക്കപ്പെട്ട സഹ
നശീലത്തോടും ദൈവത്തിലുള്ള സ്നേഹനിര്ഭരമായ
സത്യസന്ധതയ�ോടും വിശ്വസ്തതയ�ോടും പ്രത്യാശ
യ�ോടും കൂടിയ ശക്തവും മാന്യവുമായ സ്വഭാവങ്ങളും
വികാസം പ്രാപിക്കുമെന്നുമാണ് വീണ്ടും കാണുന്നത്.
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യേശുവിന്റെ വാക്കുകള്
“ദരിദ്രന്മാര�ോടു സുവിശേഷം അറിയിപ്പാന്
കര്ത്താവ് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്കയാല് അവന്റെ
ആത്മാവ് എന്റെ മേല് ഉണ്ട്; ബദ്ധന്മാര്ക്കു വിടുതലും
കുരുടന്മാര്ക്കു കാഴ്ചയും പ്രസംഗിപ്പാനും പീഡിത
ന്മാരെ വിടുവിച്ചയപ്പാനും കര്ത്താവിന്റെ പ്രസാദ
വര്ഷം പ്രസംഗിപ്പാനും എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു”
(ലൂക്കൊ. 4:18,19). മശിഹായിലൂടെയാണ് യഹ�ോവ
യുടെ രക്ഷ വരുന്നത്. മശിഹായായ, യേശു തന്നെ
സ്വയം ഇതിനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു: “എളിയ
വര�ോടു സദ്വര്ത്തമാനം [സുവിശേഷം] ഘ�ോഷിപ്പാന്
യഹ�ോവ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കക�ൊണ്ട്
യഹ�ോവയായ കര്ത്താവിന്റെ അത്മാവ് എന്റെ മേല്
ഇരിക്കുന്നു [യേശുവിന്റെ സ്നാനം മുതല്] ഹൃദയം
തകര്ന്നവരെ മുറികെട്ടുവാനും തടവുകാര്ക്കു [മരണ
ത്തില് നിന്ന്] വിടുതലും ബദ്ധന്മാര്ക്കു സ്വാതന്ത്ര്യവും
[മരണത്തിന്റെ മഹാകാരാഗൃഹത്തില് നിന്ന്] അറിയി
പ്പാനും... അവന് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു [അവന്
തന്റെ രണ്ടാം വരവില് നരകത്തിന്റെ അതായത് ശവ
ക്കുഴിയുടെ താക്കോലും വിലപിക്കുന്നവരെ ആശ്വ
സിപ്പിപ്പാന് മരണത്തിന്റെ താക്കോലുമായും വരും]”
(യെശ. 61:1,2).
ദൈവത്തിന്റെ തക്കസമയത്തു മനുഷ്യരാശി പാ
പത്തിന്റെ അടിമത്വത്തില് നിന്നു വീണ്ടെടുക്കപ്പെ
ടും. ഓട്ടം ദിനംപ്രതി മരണത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേ
രുന്നതായി നാം കാണുന്നു. “നീ ചാകവെ ചാകും”
എന്ന വാക്കുകള് ഇന്നും ആദാമ്യവര്ഗ്ഗത്തിനെതിരെ
എഴുതപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്നു. എന്തുക�ൊണ്ടാണിത്?
തിരുവെഴുത്തുകള്, തിരുവെഴുത്തുകള്ക്കു മാത്രമെ
ഈ ച�ോദ്യത്തിനുത്തരം നല്കുവാന് കഴിയൂ. ക്രി
സ്തുവിന�ോടു കൂടെ രാജ്യത്തില് വിവിധ തലങ്ങളില്
അവകാശം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അബ്രഹാമിന്റെ സഹസ്രാ
ബ്ദപൂര്വ്വ സന്തതിയെ അവന് ഇന്നും തിരഞ്ഞെടുത്തു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നു അവ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.
ആ സമയത്തു തന്നെ അവ പാപത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങ
ളെ പ�ൊട്ടിച്ചെറിയുകയും മരണകാരാഗൃഹത്തിന്റെ
വാതിലുകള് തുറന്ന് ദൈവീക അവസ്ഥകളിന്മേല്
സ്വാതന്ത്ര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സകല തടവുകാരെയും
തുറന്നുവിടുകയും ചെയ്യും. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച്
നമ്മുടെ കര്ത്താവ് തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു: തന്റെ
ഒന്നാം വരവിലെ വേലയുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം,
“തടവുകാര്ക്കു വിടുതലും ബദ്ധന്മാര്ക്കു സ്വാതന്ത്ര്യ
വും” നല്കുക എന്നതാണ് (യെശ. 61:1). നാം ദൈവീക
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ക്രമീകരണങ്ങളെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുക
യും അതിനെ ഏറ്റവും നന്നെന്നു തിരിച്ചറിയുകയും
ചെയ്യുന്നതിന�ോടു കൂടെ ദൈവീക സമയങ്ങളെയും
കാലങ്ങളെയും അംഗീകരിക്കുകയും അവ വിവേകപൂ
ര്വ്വം ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കേ
ണ്ടതുമാണ്. “യഥാകാല സത്യത്താല്” അഭിഷേകം
ചെയ്യപ്പെട്ട കാഴ്ചയുള്ളവര്ക്ക് ഈ ജ്ഞാനത്തെ
ഇതിനകം തിരിച്ചറിയാനാകുന്നുണ്ട്.
ഈ രണ്ട് വേദഭാഗങ്ങളിലൂടെയും, നമ്മുടെ കര്ത്താ
വായ യേശു കൈസരിന�ോ അഥവാ പീലാത്തോസിന�ോ
അല്ലെങ്കില് ഹെര�ോദാവിന�ോ വേണ്ടി പ്രാര്ത്ഥിക്കാതി
രുന്നത് ഏതവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്നും നമുക്കു മന
സ്സിലാകുന്നു. സുവിശേഷ സന്ദേശവുമായി ഇവരുടെ
അടുക്കല് എത്തുവാന് അവന് ശ്രമിച്ചതായും നാം
കാണുന്നില്ല. നമ്മുടെ കര്ത്താവ് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാ
ര്ക്ക് പ്രാര്ത്ഥനയുടെ ഒരു രൂപം നല്കിയതില് ഈ
യുഗത്തിലെ രാജാക്കന്മാര്ക്കു വേണ്ടിയ�ോ, പ�ൊതു
മനുഷ്യരാശിക്കു വേണ്ടിയ�ോ അപേക്ഷിക്കുന്നതായി
കാണുന്നില്ല. മറിച്ച് അതില് കടക്കാര�ോടുള്ള ക്ഷ
മയെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യരാശിയെ ആന്ത്യന്തികമായി
അനുഗ്രഹിക്കുന്ന വരുവാനിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യ
ത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാര്ത്ഥനയുമായിരുന്നു ഉള്ക്കൊ
ണ്ടിരുന്നത്. സമ്പുഷ്ടമായ വിളവു നല്കുവാനും,
മഴയെ അയക്കുവാനും, ക്ഷാമങ്ങള്, വരള്ച്ചകള്,
യുദ്ധങ്ങള്, പകര്ച്ചവ്യാധികള് എന്നിവ തടയുവാനും
വേണ്ടി നമുക്കു പ്രാര്ത്ഥിക്കാനാവില്ലാ എന്നു ഈ
വാക്കുകളുടെ പഠനത്താല് നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാം.
നമുക്കു ഗുരുവില് അത്തരം വിചാരങ്ങള് കാണുവാന്
സാധിക്കുന്നില്ല. അതു മാത്രമല്ല, ക്രിസ്തുവിന്റെ വാ
ഴ്ചയുടെ ഭൗമീകമായ വശം ആരംഭിക്കുന്നതുവരെ
ദൈവം ദുരന്തങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു എന്ന് അവന്റെ
വാക്കുകളില് നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം (ലൂക്കൊ. 21:9).
അതു കൂടാതെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തില് പുതിയ പ്രഭു
ഭൂമിയുടെ ശക്തിയേറിയ ഭരണകര്ത്താവിനെ അവന്റെ
ഭവനം നശിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് പിടിച്ചു കെട്ടുന്നതിനാല്
കഷ്ടം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും നമ്മുടെ ഗുരു
വിനാല് നമുക്ക് മുന്നറിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (മത്താ.
12:26-29). നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടു
ത്തി തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പിതാവിന്റെ മഹത്തായ
പദ്ധതിയുടെ കാര്യനിര്വ്വഹണത്തിനു വേണ്ടിയാണ്
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇത്രയധികം ബലപ്രയ�ോഗം നട
ത്തുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞുക�ൊണ്ട് പൂര്ണ്ണനിശ്ചയമു
ള്ള ഈ പ്രത്യാശയില് ഞങ്ങള് സന്തോഷിക്കുന്നു.
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

യ�ോഹ. 14:26 ലെ യേശുവിന്റെ വാക്കുകളില്
നമുക്ക് ഒരു കാര്യസ്ഥനെ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കു
ന്നതായി കാണാം: “എന്നാല് പിതാവ് എന്റെ നാമ
ത്തില് അയപ്പാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യ
സ്ഥന് നിങ്ങള്ക്കു സകലവും ഉപദേശിച്ചു തരികയും
നിങ്ങളെ ഓര്മ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും”.

യെശ. 1:3 ല്, “കാള തന്റെ ഉടയവനെയും കഴുത
തന്റെ യജമാനന്റെ പുല്ത്തൊട്ടിയേയും അറിയുന്നു”
എന്നു പറയുന്നു. ജഡീക യിസ്രായേലിലും ആത്മീയ
യിസ്രായേലിലും പിതാവിന്റെ പ്രീതി ലഭിച്ചവര്ക്കെ
തിരെ പ്രവാചകനായ യെശയ്യാവിലൂടെ നമ്മുടെ
സ്വര്ഗ്ഗീയ പിതാവ് പരാതി പറയുന്നതാണ് ഈ പദ
പ്രയ�ോഗങ്ങളാല് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു മൃഗ
ത്തിന്റെ ബുദ്ധി പ�ോലും ഇല്ലാ എന്ന് ഇതിലൂടെ അവന്
അവര�ോടു പറയുന്നു. നാം കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലെ
അന്ധകാരത്തില് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്നതിനു
ശേഷം അവന്റെ നക്ഷത്രാംഗങ്ങളില് അവസാനത്തെ
രണ്ട് അംഗങ്ങളുടെ ഭൗമീക കാലയളവില് ചുരുളഴിയ
പ്പെട്ട അമൂല്യമായ സത്യത്തിലൂടെ കര്ത്താവ് സമ്പു
ഷ്ടമായി സംതൃപ്തിയും, അനുഗ്രഹങ്ങളും, പ്രകാശ
നവും, ആശ്വാസവും നല്കിയതിനു ശേഷം അതിനെ
ഉപേക്ഷിച്ചു കളയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നാം ആരും ചി
ന്തിക്കുകയില്ല. തിരുവെഴുത്തുകളാല് തെളിയപ്പെട്ട
സത്യങ്ങള് എല്ലാം നമ്മുടെ കര്ത്താവിന്റെ പക്കല്
നിന്നു വരുന്നതായി നാം തീര്ച്ചയായും അംഗീകരിക്കേ
ണ്ടതാണ്. കാള തന്റെ ഉടയവനെ തിരിച്ചറിയുന്നതു
പ�ോലെ നാം നമ്മുടെ ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയുകയും
നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിലുള്ള അവന്റെ കരുതലും മേ
ല്നോട്ടവും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം.
എന്നാല് എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല. ചിലര് ദൈവ
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ജനത്തിന്റെ മേലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മേല്നോട്ടത്തെ
യും, നാം ഇന്നു ജീവിക്കുന്ന കാലത്തിലെ അവന്റെ
ക്രമീകരണങ്ങളെയും, ഈ കാലത്തു പ്രസ്താവിക്കുന്ന
സത്യസുവിശേഷത്തെയും (വെളി. 19:5-9), എപ്പിഫനി
പാളയം പണിയുന്നതിലുള്ള മഹാപുരുഷാരത്തിന്റെ
ഉറപ്പുള്ള വേലയേയും, സത്യത്തിന്റെ ഏതല്ക്കാല
പ്രകാശനത്തെയും അവഗണിക്കുന്നു എന്നു പറയു
ന്നതില് ഞങ്ങള് ഖേദിക്കുന്നു. ആത്മീയ യിസ്രാ
യേല്യരായ, കര്ത്താവിന്റെ ഏതല്ക്കാല സമര്പ്പി
തരായ മഹാപുരുഷാരത്തിനും, യുവവീരന്മാര്ക്കും,
എപ്പിഫനി പാളയ സമര്പ്പിതര്ക്കും ഏതല്ക്കാലത്തു
നല്കുന്ന ആത്മീയ മന്ന, ജഡീക യിസ്രായേലിനു
മരുഭൂപ്രയാണത്തില് അത്ഭുതകരമായി നല്കിയ
മന്നായേക്കാള് ദൈവീക കരുതലിലുള്ള വിശ്വാസത്തി
ന്റെ നല്ല അടിസ്ഥാനമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, കര്ത്താ
വാണ് അവരുടെ ഉടയവന് എന്ന് അവരില് ചിലര്
അറിയുന്നില്ല. “അവര് ദൈവത്തെ അറിയുന്നുവെന്നു
പറയുന്നു എങ്കിലും പ്രവര്ത്തികളാല് അവനെ നി
ഷേധിക്കുന്നു” (തീത്തൊ. 1:16). അതുക�ൊണ്ടു സഹ�ോ
ദരന്മാരേ നമുക്കു നമ്മുടെ വഴികളെ സൂക്ഷിക്കാം.
“ദൈവത്തിന്റെ നല്ല വചന”ത്തോടുള്ള നമ്മുടെ താ
ത്പര്യം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാം. നമുക്ക്
നിര്ദ്ദേശങ്ങളെ നിന്ദിക്കാതെയും ദൈവവചനത്തെ
നമ്മുടെ പിന്പില് ഉപേക്ഷിക്കാതെയുമിരിക്കാം.

മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകള്

“ഞാന് നിന്റെ വചനങ്ങളെ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിച്ചിരി
ക്കുന്നു; നിന്റെ വചനങ്ങള് എനിക്കു സന്തോഷവും
എന്റെ ഹൃദയത്തിനു ആനന്ദവുമായി; സൈന്യങ്ങ
ളുടെ ദൈവമായ യഹ�ോവേ, നിന്റെ നാമം എനിക്കു
വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവല്ലോ” (യിരെ. 15:16).
ഇത് മത്താ. 4:4 ലെ, “മനുഷ്യന് അപ്പം ക�ൊണ്ടു
മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ വായില് കൂടി വരുന്ന സകല
വചനം ക�ൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു” എന്ന വചനത്തിലേ
ക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ
യില് മനുഷ്യന്റെ നിലനില്പ്പിനു അപ്പം അതായത്
ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണെന്ന് നമ്മുടെ കര്ത്താവി
ന്റെ വാക്കുകള് സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാല് ഇതില്
അധികമായി ഈ ജീവിതത്തെക്കാളും ഉയര്ന്ന ഒരു
ജീവിതത്തിലേക്ക് അവ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കു
ന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതം യഥാര്ത്ഥത്തില് ജീവനല്ല
മറിച്ച് മരണമാണ്. ല�ോകം ഇന്ന് ദൈവീക ശിക്ഷാവി
ധിയായ മരണത്തിനു കീഴിലാണ്. വിശ്വാസത്തിലൂടെ
ക്രിസ്തു വഴി ദൈവത്തോടു ബന്ധത്തിലെത്തിയവര്
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മാത്രമെ “മരണത്തില് നിന്നു ജീവങ്കലേക്ക്” കടന്നിട്ടു
ള്ളു. അപ്പൊസ്തലന് പറയുന്നതുപ�ോലെ (1 യ�ോഹ.
5:12), “പുത്രനുള്ളവനു ജീവന് ഉണ്ട്; ദൈവപുത്രനില്ലാ
ത്തവനു ജീവനില്ല”. യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനാകുവാന്
അതായത് അനുയായി ആകുവാന് ആഗ്രഹിച്ചവനും,
എന്നാല് തന്റെ അപ്പനെ അടക്കം ചെയ്യുന്നതുവരെ
കാത്തിരിക്കുവാന് ആവശ്യപ്പെടുന്നവനുമായവന�ോ
ട് യേശു പറഞ്ഞു – “നീ എന്റെ പിന്നാലെ വരിക;
മരിച്ചവര് തങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ അടക്കം ചെയ്യട്ടെ”
(മത്താ. 8:22).
മനുഷ്യന് അപ്പം ക�ൊണ്ടു മാത്രം ജീവിക്കാനാകി
ല്ലെന്നു ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടില് നിന്നു നമുക്കു മന
സ്സിലാക്കാം. “നീ ചാകവെ ചാകും” എന്ന ദൈവീക
ശിക്ഷാവിധി (ഉല്പ. 2:17, Margin) അവനെതിരെ ഉള്ള
തിനാല് അപ്പം എന്ന പേരിന് പൂര്ണ്ണമായ അര്ത്ഥം
നല്കുന്ന, പൂര്ണ്ണ ജീവന് നല്കുന്ന, ജീവിതത്തിലെ
മരണത്തെ വിഴുങ്ങിക്കളയുന്ന ഒരു അപ്പത്തെയും
ഭക്ഷണത്തെയും അവനു കണ്ടെത്തുവാനാകില്ല.
ഭൗമീകമായ അപ്പത്തിനു പകരം മറ്റു തരത്തിലുള്ള
“ജീവന്റെ അപ്പത്തെ” അവന് അന്വേഷിക്കേണം. ഭൗ
മികമായ പാനീയങ്ങള്ക്കു പകരം മറ്റു തരത്തിലു
ള്ള “ജീവ ജലത്തെയും” അവന് അന്വേഷിക്കണം.
ഈ സ്വര്ഗ്ഗീയ ആഹാരത്തെയാണ് “മനുഷ്യന് അപ്പം
ക�ൊണ്ടു മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വായില് കൂടി വരുന്ന
സകല വചനം ക�ൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു” എന്നു പറ
ഞ്ഞതിലൂടെ നമ്മുടെ കര്ത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. എന്നാല്
ദൈവത്തിന്റെ വായില് കൂടി വരുന്ന വചനങ്ങള്കൊ
ണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കാനാകും? എന്താണ്
യേശു അര്ത്ഥമാക്കിയത്? ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങ
ള്ക്ക് എങ്ങനെ നമുക്കു ജീവന് നല്കുവാനാകും?
അവയ�ോട് അനുസരണമുള്ളവരായിരിക്കുന്നതിനാല്
തന്നെ!
നിത്യജീവനെക്കുറിച്ചുള്ള സകല പ്രത്യാശയും
ദൈവനിര്ണ്ണയത്തെയും വാഗ്ദത്തങ്ങളെയും
ആസ്പദമാക്കി ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങളിലൂടെ വീക്ഷിക്കുമ്പോള് ല�ോക
സ്ഥാപനത്തിനും മുമ്പേയുള്ള ദൈവീക പദ്ധതിയെ
നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായി കാണുവാന് സാധിക്കു
ന്നു. ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തില് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട
ഈ സൃഷ്ടികള് വിശ്വാസത്തിലും, സ്നേഹത്തിലും,
അനുസരണത്തിലും അവന�ോട് ഐക്യമുള്ളവരാ
യി നിത്യമായി ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ
വാഗ്ദത്തങ്ങള്. അനുസരണമാണ് നിത്യജീവന്റെ
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വ്യവസ്ഥ എന്നതാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള
ദൈവത്തിന്റെ പ�ൊതുവായ വാക്ക്. നമ്മുടെ വേദഭാ
ഗത്തിലെ വചനങ്ങള് ഉപയ�ോഗിച്ചപ്പോള് നമ്മുടെ
കര്ത്താവിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നതും ഇതുതന്നെ
ആകുന്നു. നമ്മുടെ കര്ത്താവ് ഈ ല�ോകത്തില്
തന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുക എന്ന പ്രത്യേ
കമായ ഉദ്ദേശ്യത്താലാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും
ദൈവീക ഇച്ഛയ�ോടുള്ള തന്റെ പൂര്ണ്ണ അനുസ
രണം അവനു മഹത്വവും, ബഹുമാനവും, പിതാവി
ന�ൊപ്പം അമര്ത്യതയും ലഭ്യമാകുമെന്നും എന്തെങ്കി
ലും അനുസരണക്കേടുണ്ടായാല് അതു ദിവ്യകൃപ
നഷ്ടമാകുന്നതിലേക്കും അനുസരണക്കേടിന്റെ ശി
ക്ഷയായ മരണവും അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും
അവന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു.
മനുഷ്യന്റെ വാക്കില് ഗലാ. 6:7 ല് പറയുന്ന
ചിന്തയും ഉള്ക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതാണ് : “മനുഷ്യന്
വിതക്കുന്നതുതന്നെ ക�ൊയ്യും”. ഇവിടെ വിശുദ്ധ
പൗല�ൊസ് മനുഷ്യന് വിതക്കുന്നതു ക�ൊയ്യും എന്ന
പ�ൊതുവായ പ്രസ്താവന ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നുവെ
ങ്കിലും “സഹ�ോദരന്മാരുടെ” അനുഭവങ്ങളിലുള്ള
ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തെ പരാമര്ശിക്കുന്നതിനുള്ള
വാക്കുകളാണ് ഉപയ�ോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പശ്ചാ
ത്തലം അത്തരത്തില് ഉപയ�ോഗിക്കുവാനാകുന്നു.
ഈ പശ്ചാത്തലം ഈ വാക്കുകളെ ദൈവത്തിന്റെ
സമര്പ്പിത ജനങ്ങള്ക്ക് നേരിട്ട് പ്രയ�ോഗയ�ോഗ്യ
മാക്കുന്നു. സമര്പ്പണം എന്നത് ക്രിസ്തുവിന�ോടു
കൂടെ മരിക്കുക എന്നതുക�ൊണ്ടു മാത്രം മതിയാ
കുന്നതല്ല എന്ന് ഇത് അവര്ക്കു ഉറപ്പു നല്കുന്നു.
അതിനു വിരുദ്ധമായി, ദൈവത്തെ കബളിപ്പിക്കുവാ
ന�ോ, വഞ്ചിക്കുവാന�ോ, നിസ്സാരവത്ക്കരിക്കുവാന�ോ
ആകില്ല. ദൈവം നമ്മോട് ഒരു ഉടമ്പടിയില് പ്രവേ
ശിച്ചാല് നമ്മുടെ ആ കരാര് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും
നിലനില്ക്കുന്നില്ല.
പിന്നീട് അപ്പൊസ്തലന് ക്രിസ്തുവിന�ോടു കൂ
ടിയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഉടമ്പടിയുടെ കരാര്
പ്രസ്താവിക്കുന്നു. സ്വയത്തെയും സകല ഭൗമിക
താത്പര്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യങ്ങളെയും പ്രത്യാശയെ
യും നിരസിച്ച് അത�ോട�ൊപ്പം ദൈവത്തിനു പ്രസാദ
കരവും സ്വീകാര്യവും ആയിത്തീര്ന്ന് സകലത്തിലും
ക്രിസ്തുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിന് കീഴില് ദൈവത്തെ
സേവിക്കുവാന് അങ്ങനെ അവന്റെ രാജ്യത്തില്
ഒരു പങ്കാളിയായിത്തീരാമെന്ന് അവന് ഉടമ്പടി ചെ
യ്യുന്നു. “ജഡത്തില് വിതയ്ക്കുന്നവന് ജഡത്തില്
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

നിന്നു നാശം ക�ൊയ്യും” എന്ന് അവന് പറയുന്നു.
ജഡത്തിന്റെ ഇച്ഛകള്ക്കു മരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ
ഇച് ഛ കള്ക്ക് ജീവിക്കാമെന്ന് ദൈവത്തോട് ഉട
മ്പടി ചെയ് ത ക്രിസ് ത ്യാനി ജഡത്തിനു വേണ്ടി,
അതിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങള്ക്കും, പ്രല�ോഭനങ്ങള്ക്കും,
മാര്ഗ്ഗത്തിലും, അഭിരുചിക്കും അനുസരിച്ച് നടന്നാ
ല് - ആ മനുഷ്യന്റെ അന്ത്യം യെരുശലേം നഗര
ത്തിനു പുറത്ത് ചവറു നശിപ്പിക്കുന്ന ഗീഹന്നയിലെ
തീയാല് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മരണമായ രണ്ടാം
മരണം തന്നെ.
നേരെ മറിച്ച് ഒരു വ്യക്തി ആത്മാവില് വിതയ്ക്കു
കയും അവന്റെ സമര്പ്പണ ഉടമ്പടിക്ക് അനുസരി
ച്ച് – തുടക്കത്തില് നേര്പാതയില് നടക്കുന്നതു
മാത്രമല്ല – സത്യത്തിനും ആത് മ ാവിനും ചേര്ന്ന്
ജീവിക്കാമെന്ന് ഉറച്ചാല് അത് അവന്റെ കൃപയെ
തീരുമാനിക്കും. ജീവിച്ചിരുന്നവരില് മികച്ച ചില
വ്യക്തികള് ജഡത്തിന്റെ പ്രല�ോഭനത്താല് കൂടിയ�ോ
കുറഞ്ഞോ അളവില് ഗൗരവമായ അബദ്ധങ്ങള്
ചെയ് ത ിട്ടുണ്ട് . പാപത്തിലേക്ക് വീഴുക എന്നാല്
ജഡത്തെ അനുസരിച്ചു ജീവിക്കുക എന്നല്ല, അങ്ങ
നെയുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം മാത്രം ആയിരി
ക്കും അത്. ബലഹീനതമൂലം പാപത്താല് ശരിയായി
പരിചയിക്കപ്പെട്ട ആത് മ ാവ് , സ്വയ ം വീണ്ടെടുക്ക
പ്പെട്ട്, പശ്ചാത്താപത്താലും പ്രാര്ത്ഥനയാലും ദൈ
വത്തിലേക്കു തിരികെ വരികയും ആവശ്യമുള്ള
സമയത്ത് യേശുവിന്റെ നാമത്തില് കരുണയും
സഹായകൃപയും നേടുകയും ചെയ്യും. എന്നാല്
ഈ അവസരങ്ങളെയും അവകാശങ്ങളെയും ഉപ
യ�ോഗിക്കാതിരിക്കുകയും, ജഡത്തെ അനുസരിച്ച്
ജീവിക്കുന്നത് തുടരുകയും ചെയ്താല് മരണമായി
രിക്കും ഫലം. ദൈവത്തിന്റെ സമര്പ്പിതരായ മക്കള്
എന്ന നിലയില് നമ്മുടെ വാക്കുകള് ഇതായിരിക്ക
ട്ടെ: “അടിയന് ഇതാ അടിയനെ അയയ്ക്കേണമേ”
(യെശ. 6:8).
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ഹസ്സ്. വൈക്ലിഫ്, ടിന്ഡെയ്ല്, മുതലായവര്

പാഠം 81

മുന്കാല പാഠങ്ങള് നാം ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. എന്നാല്
അതിന്റെ ദുഷ്ടതയെ സ്നേഹപ്രച�ോദിതമായ പ്രവര്ത്തിയുടെ
വിശാലമായ ആവരണത്താല് മറയ്ക്കണം. സഭയ്ക്ക് നേരത്തെ
തന്നെ പ്രച�ോദിതമായ സന്ദേശം നഷ്ടപ്പെടുകയും ബിഷപ്പുമാരു
ടെ ഉപദേശങ്ങള്ക്കു അപ്പൊസ്തലന്മാരുടേതിനു സമാനമായ
പ്രാമാണ്യമുള്ളതെന്നുള്ള തെറ്റിനെ അവര് അബ�ോധ മനസ്സോടെ
കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ഈ വ്യാപകമായ മാര്ഗ്ഗത്തിലൂ
ടെ ദ�ോഷകരമായ തെറ്റുകള് അമൂല്യമായ സത്യത്തെ തുടച്ചു
നീക്കി. “രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടില് യാത�ൊരു ലൗകികപദവികളും
ഇല്ലാതിരുന്ന ശാന്തരായ ക്രൈസ്തവ മേലധ്യക്ഷന്മാര് അതായത്
നിര്ഭയരായ രക്തസാക്ഷികള് ഉയരത്തിലിരുന്നുക�ൊണ്ട് തന്റെ
കൂട്ടത്തെ അഭിസംബ�ോധന ചെയ്തു എന്ന് കര്ത്താവിന്റെ
പഴയ റ�ോമാ ല�ോകം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഒരു സ്ഥാപനമെ
ന്ന നിലയില് സഭ കൂടുതല് ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് മൂന്നാം
നൂറ്റാണ്ടു കണ്ടു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടില് ക്രിസ്തുമതം രാജകീയ
മതമായിത്തീര്ന്നപ്പോള് അത് മൗലികമായി എതിര്ത്തിരുന്ന
ദ�ോഷങ്ങളെ പിന്തുണക്കുവാന് പരിചയിച്ചു. അതിമ�ോഹമു
ള്ളവരും ലൗകികരുമായ പുര�ോഹിതവര്ഗ്ഗം പദവിയും ഉത്ക്ക
ര്ഷവും തിരഞ്ഞു. അവര് മടിയന്മാരും അഹങ്കാരികളും ഒരു
ന്യായാധിപതിയുടെ വാളുകളാല് മതപരമായ ആശയസംഹിത
നിര്ബന്ധമാക്കുവാനും തുടങ്ങി.
ഭാഗ്യവശാല് എല്ലാ പ്രവര്ത്തന മേഖലകളിലും ഉയര്ന്ന
ചിന്താഗതിക്കാരുണ്ട് . അങ്ങനെയുള്ളവരെ പ�ൊതുവായി
വിഢികള് എന്നു കണക്കാക്കുകയും അവര് പീഡിപ്പിക്കപ്പെ
ടുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാല് വാസ്തവത്തില് ഇവരാണ് മനു
ഷ്യരാശിയുടെ ഏറ്റവും മഹാന്മാരായ ഉപകാരികള്. ഹസ്സ്
ബൈബിളിന�ോടുള്ള തന്റെ വിശ്വസ്തത മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവി
ച്ചു. വൈക്ലിഫും ടിന്ഡെയ്ലും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ടിന്ഡെ
യ്ലിന്റെ ബൈബിള് ലണ്ടനിലെ സെന്റ് പ�ോള് കത്തീഡ്രലിനു
മുന്നില് സമൂഹ മുമ്പാകെ ചുട്ടെരിച്ചു കളഞ്ഞു.
പിന്നീട്, ഒരിക്കല് റ�ോമന് പൗര�ോഹിത്യ സമ്പ്രദായത്തോടു
ചേര്ന്നു നിന്നിരുന്നതും, അതിനുശേഷം ഇംഗ്ലീഷ് പൗര�ോഹിത്യ
സമ്പ്രദായത്തോട് ചേര്ന്നതുമായ ക്രാന്മര്, ലാറ്റിമര്, റിഡ്ല
ി
എന്നിവരെ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തില് മാറ്റം വരുത്തിയതിനാല്
സമൂഹമുന്പാകെ ചുട്ടെരിച്ചു. ഈ കാലത്തിലെ വെളിച്ചത്തില്
ഈ രണ്ടു പൗര�ോഹിത്യ സമ്പ്രദായങ്ങളും തമ്മില് വളരെ ചെറിയ
വ്യത്യാസങ്ങളെ നാം കാണുന്നുള്ളു. കത്തോലിക്കരും പ്രൊട്ട
സ്റ്റന്റുകാരും മുന്കാല പീഡനങ്ങളുടെ ശിക്ഷാവിധിയെ അം
ഗീകരിക്കുകയും അവരില് ഒന്ന് “സമാധാന പ്രഭു” എന്നു പേര്
സ്വീകരിച്ച് “സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവര് ഭാഗ്യവാന്മാര്, അവര്
ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാര് എന്നു വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് അനുശാ
സിച്ചുക�ൊണ്ട് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ പേരില് അതിക്രമം
ചെയ്തു. ദൈവത്തിനു സ�്തോത്രം! ഞങ്ങളുടെ മാനസ്സിക നേ
ത്രങ്ങള്ക്ക് വ്യക്തമായ വെളിച്ചത്താല് ദിവ്യസ്നേഹത്തിന്റെ
നീളവും, വീതിയും, ഉയരവും, ആഴവും ദര്ശിക്കാനാകുന്നു!

1* മുന്കാല പാഠങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ത�ോന്നു
ന്നു? ഖണ്ഡിക 1
2* ആദ്യകാല സഭയ്ക്ക് നഷ്ടമായതെന്ത്?
3* അവര് അബ�ോധമനസ്സോടെ കൈക്കൊണ്ട തെറ്റ് എന്ത്?
4* അമൂല്യ സത്യങ്ങള്ക്ക് സംഭവിച്ചതെന്ത്?
5 മുന്കാല സഭയേയും അതിന്റെ നേതാക്കന്മാരെയും
കുറിച്ച് കര്ത്താവിന്റെ പഴയ റ�ോമാ ല�ോകം പറഞ്ഞ
തെന്ത്?
6* മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടില് സഭയില് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ്
ഉണ്ടായത്?
7*	നാലാം നൂറ്റാണ്ടില് ക്രിസ്തുമതം എന്തായിത്തീര്ന്നു?
8* പുര�ോഹിത വര്ഗ്ഗം എങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടി
രിക്കുന്നു?
9* സഭ ഭരണകൂടത്തോടു കൂട്ടു കൂടിയെങ്കിലും മതപരമായ
ആശയസംഹിത നിര്ബന്ധമാക്കിയതാര്? ഏതു മാര്ഗ്ഗ
ത്തിലൂടെ ആയിരുന്നു?
10* അനേകം ഉയര്ന്ന ചിന്താഗതിക്കാര് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു
എന്നു പറയുന്നു, എന്തായാണ് അവരെ കണക്കാക്കിയി
രുന്നത്? എന്ത് വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു? അവര്
യഥാര്ത്ഥത്തില് എന്തായിരുന്നു? ഖണ്ഡിക 2.
11* ഹസ്സ്, വൈക്ലിഫ്, ടിന്ഡെയ്ല് എന്നിവര് ആരായിരു
ന്നു? അവര്ക്കെന്തു സംഭവിച്ചു? സര്വ്വവിജ്ഞാനക�ോശം
ന�ോക്കുക.
12 ടിന്ഡെയ്ലിന്റെ ബൈബിള് കത്തിച്ചതാര്? എവിടെ വച്ച്?
13* മറ്റ് മൂന്ന് വിശ്വാസവീരന്മാരുടെ പേരു പറയുക? ഖണ്ഡിക 3.
14* അവരെ പരസ്യമായി ചുട്ടെരിച്ചതിനുള്ള സാഹചര്യം എന്താ
യിരുന്നു?
15 റ�ോമന് പൗര�ോഹിത്യ സമ്പ്രദായവും ഇംഗ്ലീഷ് പൗര�ോ
ഹിത്യ സമ്പ്രദായവും തമ്മില് കൂടുതല് വ്യത്യാസം നാം
കാണുന്നുണ്ടോ?
16* മുന്കാല പീഡനങ്ങള�ോടുള്ള ബന്ധത്തില് കത്തോലി
ക്കരും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരും ഒരുപ�ോലെ അംഗീകരിക്കു
ന്നതെന്ത്?
17*	നമ്മുടെ മാനസ്സിക നേത്രങ്ങള്ക്കായി ദൈവത്തോട് നാം
എന്തുക�ൊണ്ട് സ�്തോത്രം ചെയ്യേണം?
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*നക്ഷത്ര ചിഹ്നത്താല് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ച�ോദ്യ
ങ്ങള് പ്രത്യേകമായി കുട്ടികള്ക്കുള്ളവയാകുന്നു.

മെയ് - ജൂണ് 2020

ക�ൊറ�ോണ വൈറസിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള പരിശ�ോധനകൾ
(TRIALS SURROUNDING THE CORONA VIRUS )

തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നിന്നും ചിന്താശക്തിയുള്ള ചില വച
നങ്ങള�ോടുകൂടി എല്ലാ സമർപ്പിത വിശ്വാസികളെയും അതായത്,
വിശേഷാൽ ബൈബിൾ സ്റ്റാൻഡാർഡ് മിനിസ്ട്രീസുമായി (LHMM)
സഹകരിക്കുന്ന ഏവരെയും ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഈ കുറിപ്പോടുകൂ
ടി ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്: യെശ. 32:17 - “നീതിയുടെ പ്രവൃത്തി
സമാധാനവും നീതിയുടെ ഫലം ശാശ്വതവിശ്രാമവും നിർഭയതയും
ആയിരിക്കും". 2020 ലെ ഈ മഹാമാരിയ�ോടുകൂടി നാം ഓർമ്മയിൽ
ക�ൊണ്ടുവരുന്നത് യഹ�ോവയുടെ 7000 വർഷം ദൈർഘ്യമുള്ള യുഗ
ങ്ങളുടെ നിർണ്ണയവും, വിശേഷാൽ നാം ഇന്നു ജീവിക്കുന്ന അതിലെ
ഈ കുഴപ്പകാലത്തിന്റെ ഘട്ടവുമാണ്.
നമ്മുടെ പ്രഥമ ചിന്ത എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും സുരക്ഷിതത്വത്തി
നും ക്ഷേമത്തിനും വേണ്ടിയുള്ളതും, അതിനുശേഷം ഈ ദുർഘട
സാഹചര്യത്താൽ ആഘാതമേറ്റിരിക്കുന്ന വ്യാപാരമേഖലയെക്കുറി
ച്ചുള്ളതുമാണ്. സകല മനുഷ്യകുടുംബങ്ങളെയും കുഴപ്പങ്ങളുടെ
ഈറ്റുന�ോവ് ബാധിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ, ഈ ക�ൊടുങ്കാറ്റിലും ഒരു
ശാന്തത കണ്ടെത്തുവാൻ നാം പ്രാപ്തരാകുന്നു. അത് ദൈവവച
നത്താലാണ് സാധ്യമാകുന്നത്. ദാനി. 12:1 - “ഒരു ജാതി ഉണ്ടായതു
മുതൽ ഈ കാലം വരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കഷ്ടകാലം ഉണ്ടാകും”.
ഈ പ്രസ്താവന മത്താ. 24:21 ൽ തുടരുന്നു: “ല�ോകാരംഭം മുതൽ
ഇന്നുവരെയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനിമേൽ സംഭവിക്കാത്തതു
മായ വലിയ കഷ്ടം അന്നുണ്ടാകും".
“ഇനിമേൽ സംഭവിക്കാത്തത് എന്ന ഈ വാക്കുകളാൽ പ്രസ്താവി
ക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ശുദ്ധീകരണവേല ഇനിയ�ൊരിക്കലും ആവർത്തി
ക്കേണ്ടിവരാത്തവിധം അത്രമേൽ പരിപൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നതിനാലാണ്.
ഒരു മഹാകുഴപ്പകാലം വന്നേ തീരുവെങ്കിൽ അത് ആ വിധത്തിൽ
അവസാനത്തേതാണെന്നറിയുന്നത് ആശ്വാസദായകമാണ്. ഒരുപക്ഷേ

ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

നമ്മുടെ ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയവാക്യമാണ് യെശ. 55:11 “എന്റെ വായിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന എന്റെ വചനം ആയിരിക്കും; അതു
വെറുതെ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങിവരാതെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതു
നിവർത്തിക്കുകയും ഞാൻ അയച്ച കാര്യം സാധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും".
നമ്മുടെ കർത്താവും യജമാനനുമായവനെ നാം അനുകരിക്കു
ന്നതിനാൽ, നമുക്ക് വിശ്വാസത്താലും ദൈവികപദ്ധതിയിലുള്ള
ആശ്രയത്താലും നമ്മിലുള്ള വെളിച്ചത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ
ഭാഗം നിവര്ത്തിക്കാം. അതിനാൽ ഈ കുഴപ്പകാലം തുടർന്നാലും
നാം അധൈര്യപ്പെടുകയില്ല. ആവശ്യത്തിനു വിശ്വാസമില്ലാത്ത ചില
വിശ്വാസികൾക്ക് ദൈവികപദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ ഉൾ
പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ അധികമായ സമയം ഒരു പരിശ�ോധന
ക�ൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. യെശ. 55:11 ൽ ഉള്ള മഹാവാഗ്ദത്തത്തിൽ
വിശ്വസിച്ചുക�ൊണ്ട് നാം അധൈര്യപ്പെടാതിരിക്കണം. നാം ജീവിക്കുന്ന
ഈ സാത്താന്യസാമ്രാജ്യത്തിന്റെയും പാപവാഴ്ചയുടെയും മരണ
ത്തിന്റെയും നിഷ്കാസനവും പിന്നെ മശിഹായുടെ രാജ്യത്തിന്റെയും
അതിന്റെ നീതിയുള്ള വാഴ്ചയുടെയും നിത്യജീവന്റെയും ഉദ്ഘാടന
ത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ഈ അവസ്ഥാന്തരകാലഘട്ടമായ
സുവിശേഷയുഗക�ൊയ്ത്തിന്കാലം ഒരുപക്ഷേ വേദനാജനകമാണെ
ങ്കിലും ഇത് ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കാലമായിരിക്കുന്നു.
യഹ�ോവയുടെ രാജ്യം അതിനാൽത്തന്നെ വെളിപ്പെട്ടുവരുന്നതായി
നാം കാണുകയാൽ ഈ പ്രാവചനിക കാലങ്ങളിലും പ്രാർത്ഥിക്കു
ന്നതിനുള്ള വിശേഷാവകാശത്തിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി
പറയാം. ഈ കുഴപ്പകാലത്തിലും ഇരുണ്ട കാർമേഘത്തിനിടയിലൂടെ
ദൈവത്തിന്റെ വിശിഷ്ടമായ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ന�ോക്കിക്കൊണ്ട്
നമുക്ക് നല്ല ആത്മാവുള്ളവരായിരിക്കാം. 263-ാം ഗീതത്തിലെ വച
നങ്ങൾ നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്തട്ടെ!
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