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ദൈൈരിള് സ്റമാനഡെമാര്ഡെ്  2

ദൈവവും ക്രിസ്ുവും മുമ്പന്മാര്
GOD AND CHRIST PRE-EMINENT

“നമ്മെ ഇരുട്ടിമ്റെ അധടികാരത്ടില് നടിന്ു വടിടുവടിച്ു തമ്റെ സ്നനഹസ്വരൂപനായ പുത്രമ്റെ രാജ്യത്ടിലാക്ടി 
മ്വക്ുകയും മ്െയ്ത പടിതാവടിനു സന്ാഷനത്ാമ്ട സ്നതാത്രം... അവന് സഭ എന് ശരീരത്ടിമ്റെ തലയും 

ആകുന്ു; സകലത്ടിനും താന് മുമ്പനാനകണ്ടതടിനു അവന് ആരംഭവും മരടിച്വരുമ്ട ഇടയടില് നടിന്ും  
ആദ്യനായടി എഴുനന്റ്റവനും ആകുന്ു” (മ്കാമ്ലാ. 1:12-18)

“ജെങ്ങളമാ് ജെങ്ങള്ക്ുറവണ്രി ജെങ്ങളരി് 
െരിനും” ഉള്ള ജെമാധരിപത്യ സമ്പ്രൈമായത്രിെു 

വരിപരീതമമായ ഏകമാധരിപത്യ സ്വഭമാവമമാണ് ദൈവീക 
ഭരണകൂടത്രിെുള്ള്തന ചരിന്മാ�കലം ഈ റവൈ
വമാക്യം പ്രസ്തമാവരിക്ുനു.

ഘട്ംഘട്മമായരി അതരിറവഗം വര്ദരിച്ു വരുന 
റലമാകവ്യമാപകമമായ ഈ കഷ്ടത്രി് കര്ത്മാവരി്റെ 
ജെത്രിെു െ്കുവമാന “ഒനമാമത് ദൈവം” എന 
ചരിന്യല്മാ്ത ഇതരിലും കൂടുത് അെുറയമാജ്യമമായത് 
ക്ണ്ത്ുവമാന ഞങ്ങള്ക്് കഴരിയരില്. ദൈവറത്മാടു
ള്ള പരരിപൂര്ണ്ണമമായ ഭക്രിയും അവ്റെ െരിര്ണ്ണയങ്ങ
ളു്ട തരിരരിച്�രിവും െമ്ു്ട കര്ത്മാവമായ റയ�ുവരി്െ 
ഈ റവൈവമാക്യം പ്രസ്തമാവരിക്ുനതുറപമാ്ല സകല
ത്രിലും മുമ്പെമായരി അംഗീകരരിക്ുവമാന ഇടയമാക്ു
നു. അവന സകലത്രിെും കര്ത്മാവ് ആകുനു.

വള്ര സമാധമാരണമമായുള്ള അഞ്് ഭരണ സംവരി
ധമാെങ്ങ്ളക്ു�രിച്ു ചരില പരമാമര്�ങ്ങളരിറലക്് െമാം 
ഇറപ്പമാള് കടക്ുനു.

1. ഒരു ജെമാധരിപത്യ സംവരിധമാെത്രി് പൗര
ന്മാര് പ്രതരിെരിധരിക്ള തരിര്ഞെടുക്ുനു. ഇവര് ഈ 
പൗരന്മാര്ക്ുറവണ്രി െരിയമങ്ങള് െരിര്മ്രിക്ുനു. 
അറമരരിക്യരി് പ്രസരിഡെറെരി്െ പൗരന്മാര് റെരരിട്ല് 
തരിര്ഞെടുക്ുനത്. ഇലറടേര്സ് എനു വരിളരിക്ു
ന പ്രതരിെരിധരികളമാണ് ആ തീരുമമാെം എടുക്ുനത് 
(എനരിരുനമാലും തങ്ങളു്ട സംസ്മാെങ്ങളരി്ല പൗര
ന്മാരു്ട തമാത്പര്യമാര്ത്ഥമമാണ് ഈ ഇലറടേര്സ് റവമാട്് 
റരഖ്പ്പടുത്ുനത്).

2. ഭരണകൂടം ഭരരിക്്പ്പടുനവര്ക്് വരിറധയ
്പ്പട്രിരരിക്ുന രമാഷ്ഷ്ടീയ സംവരിധമാെമമാണ് �രിപ്പബ്രി
ക് എനു പ�യുനത്. പൗരന്മാര് ഭരണകൂടത്രിെു 
െരിയമസമാധുത െ്കുന ഏ്തമാരു രമാഷ്ഷ്ടീയ സം
വരിധമാെ്ത്യും �രിപ്പബ്രിക് എനു ചരില പണ്രിതര് 
െരിര്വ്വചരിക്ുനു. ഭരണകൂടം ജെങ്ങള്ക്് അധീെരമാ
യരിരരിക്ുകയും, റെതമാക്ന്മാ്ര ജെങ്ങള്ക്് െീക്ം 
്ചയ്മാന സമാധരിക്ുകയും ്ചയ്ുനു എനുള്ളതമാണ് 

�രിപ്പബ്രിക് ഗവണ്മറെരി്റെ പ്രധമാെ വരിറ�ഷതകള്.
3. രമാജവമാഴ്ചയരി്, ഭരണകര്ത്മാവരി്െ ജെ

ങ്ങളു്ടറയമാ അവരു്ട പ്രതരിെരിധരികളു്ടറയമാ അഭരി
പ്രമായപ്രകമാരമല് തരിര്ഞെടുക്ുനത്. പൈവരി ഉറപ
ക്രിക്ുനതുവ്രറയമാ, മരണം വ്രറയമാ അവന 
അ്ല്ങ്രി് അവള് ആ റൈ�ത്രി്റെ തലവെമായരി 
തുടരും. െരിരവധരി കമാര്യങ്ങളരിലും ആ ഭരണകൂടത്രി
്റെ അന്രിമ തീരുമമാെം രമാജമാവരിററെതമായരിരരിക്ും.

4. മമാര്ക്സും ്ലെരിെും പഠരിപ്പരിച് സ്രിതരിസമത്വ
വമാൈ്ത് (Communism) അടരിസ്മാെ്പ്പടുത്രിയുള്ള 
രമാജ്യ്ത്യമാണ് കമ്്യൂണരിസ്റ് രമാഷ്ഷ്ടം എനു പ�യു
നത്. കമ്്യൂണരിസ്റ് രമാഷ്ഷ്ടങ്ങളരി് മരിക്റപ്പമാഴും ഒരു 
പമാര്ട്രിറയമാ അഥവമാ ഒരു കൂട്ം ആളുകറളമാ അധരി
പത്യം പുലര്ത്ുനു. ആസൂത്രിത സമ്പത് വ്യവസ് 
പലറപ്പമാഴും ഭരണവര്ഗ്ഗത്രി്റെ ഭമാഗത്ു െരിനുള്ള
തമാണ്. അെവധരി സംഗതരികളരിലും ഈ വ്യവസ്യു്ട 
ഏറ്വും ഉനത തലത്രി് വച്ുത്ന സമാധെസമ്പ
ത്ുകള് സ്വീകരരിക്ുകയും മറ്ുള്ളവര്ക്് പുെഃവരിതര
ണം െടത്ുകയും ്ചയ്ുനു. ഏകമാധരിപത്യ രമാഷ്ഷ്ടീയ 
വ്യവസ്യമായരിട്മാണ് കമ്്യൂണരിസ്ത് പലറപ്പമാഴും 
കണക്മാക്ുനത്.

5. റസ്വച്ഛമാധരിപത്യം മ്റ്മാരു തരത്രിലുള്ള 
ഏകമാധരിപത്യ ഭരണ വ്യവസ്യമാണ്. സമാധമാരണയമാ
യരി റസ്വച്ഛമാധരിപതരി എനമാ് രമാഷ്ഷ്ട്ത് ഭരരിക്ു
ന ഒരു പ്രധമാെ വ്യക്രിയമാണ്. ഈ റസ്വച്ഛമാധരിപതരി
ക്ു റവണ്രി റവല ്ചയ്ുവമാന റസവകന്മാരും മറ്ു 
ചരിലരും ഉണ്മാകും. റസ്വച്ഛമാധരിപതരിയമായ അവറെമാ 
അവറളമാ ആണ് മരിക് തീരുമമാെങ്ങളും എടുക്ുനത്. 
ഇത് െരിര്വ്വഹരിക്ുവമാന അവര്ക്് സമാധമാരണയമായരി 
കമാര്യെരിര്വ്വമാഹകരുണ്മാകും. ചരില സന്ദര്ഭങ്ങളരി് 
ഒരു ്ച�രിയകൂട്ം ആളുകള് രമാഷ്ഷ്ടീയ സംവരിധമാെ
്ത് ദകകമാര്യം ്ചയ്ുനു. റസ്വച്ഛമാധരിപതരിക്ള 
ഭരണഘടെകറളമാ, പമാര്ല്മറെുകറളമാ െരിയന്തരിക്ു
നരില്.

എല്മാ പൗരന്മാരും പ്രത്യക്ത്രി് സമത്വത്രി് 
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ഇരരിക്ുനതും അവരു്ട തമാത്പര്യത്രി്െമാത്് തരി
ര്ഞെടുക്്പ്പട് രമാഷ്ഷ്ടപതരി (President) മുഖ്യ െടത്രി
പ്പുകമാരെമായരി ഉള്ളതുമമായ അറമരരിക്യരി്ല ഭരണ
കൂടം പൗരത്വ ഭരണകൂടത്രി്റെ (Civil Government) 
ഒരു �രരിയമായ രൂപമമാണ്. അത് ജെങ്ങള്ക്് ഏറ്വും 
അെുകൂലമമായ ഒരു ജെമാധരിപത്യ �രിപ്പബ്രിക് ആണ്.

അറെകര്ക്ും ഹരിതകരമല്മാത്തും അത് വരിലമ
തരിക്മാെമാകമാത്തുമമായ ഏകമാധരിപത്യരൂപത്രിലുള്ള 
ഭരണസംവരിധമാെമമാണ് സര്വ്വ�ക്െമായ ദൈവം സൃ
ഷ്ടരികളമായ മുഴുറലമാകത്രിെും കരുതരി വച്രിരരിക്ുന
ത് എനുള്ള ചരിന് ചരിലര്ക്് വരിചരിത്മമായരി റതമാനരി
റയക്മാം. മെുഷ്യ സ്വമാതന്ത്യത്രിെും മെുഷ്യരു്ട 
പുറരമാഗതരിക്ും ഇന് ഏകമാധരിപത്യ ഭരണമമാതൃക 
തരികച്ും ഹരിതകരമ്ല്നു ്തളരിഞെരിരരിക്ുനതരി
െമാ്, ്പമാതു്വ പ്രപഞ്ത്രിെു എറനക്ും ഒരു 
ഏറ്വും മരികച് ഭരണ മമാതൃക ആയരിരരിക്ുവമാന 
അതരിെു കഴരിയുറമമാ? കഴരിയു്മങ്രി് ഏതു കമാര്യത്രി
ലമാണ് ആ വ്യത്യമാസം മെുഷ്യര്ക്രിടയരി് പ്രറയമാജ
െ�ൂെ്യ്മനു ്തളരിയരിക്്പ്പട്ത്, ഏറ്വും പ്രറയമാജ
െപ്രൈമമായരിത്ീരും എനു എന്് െ്യമായവമാൈത്മാ് 
്തളരിയരിക്മാെമാകും?

സകല മെുഷ്യരും വീഴ്ച ഭവരിച്വരും അപൂര്ണ്ണരും 
കു�ഞെറതമാ കൂടുതറലമാ ആയ അളവരി് പമാപത്രി
്റെയും സ്വമാര്ത്ഥത്രി്റെയും അധീെതയരിലരിരരിക്ുന
വരും ആക്കമാണ്മാണ് ഈ വ്യത്യമാസം െരിലെരി്ക്ു
നത് എനു ഞങ്ങള് ഉത്രം െ്കുനു. കൂടമാ്ത 
അവരു്ട ഹൃൈയം പൂര്ണ്ണമമായും െീതരിറയമാടു തമാത്പ
ര്യമുള്ളതമാ്ണങ്രിലും ജ്മാെത്രിലും െ്യമായത്രിലും 
അവര് അപൂര്ണ്ണരുമമായരിരരിക്ുനു. ഇതരിെു വരിപരീത
മമായരി സര്വ്വ�ക്െമായ ദൈവം അവ്റെ ഗുണലക്
ണങ്ങളരിലും അവ്റെ ജ്മാെത്രിലും പൂര്ണ്ണെമാണ്. 
കൂടമാ്ത അവ്റെ അസ്തരിത്വത്രി്റെയും സമാമ്മാജ്യ

ത്രി്റെയും െരിയമം – സ്വമാര്ത്ഥതക്് വരിപരീതമമായ – 
സ്റെഹത്രി്റെ െരിയമമമാണ്. സദ്ുറദ്�്യറത്മാടുകൂടരി 
ആ്ണങ്രി് ത്നയും വീഴ്ചഭവരിച് അപൂര്ണ്ണെമായ 
ഒരു വ്യക്രിയു്ട അധീെതയരിന കീഴരി് പൂര്ണ്ണമമാ
യും ആയരിരരിക്ുക എനത് തീര്ച്യമായും അപകടക
രമമാണ്. എനമാ് പൂര്ണ്ണെമായ, അ�രിവും ജ്മാെവും 
െീതരിയും സ്റെഹവും �ക്രിയും ദകവ�മുള്ളവ
െുമമായവ്റെ റെതൃത്വത്രി്റെയും െരിയന്തണത്രി്റെ
യും കീഴരി് വരുക എനത് വള്ര അഭരികമാമ്യമമാണ്.

െമ്ു്ട ദൈവത്രി്റെ െരിയമങ്ങള് തരികവുള്ളതും, 
െീതരിയുള്ളതും െന്െരി�ഞെതുമമായരിരരിക്ും. അവ്റെ 
ഈ െരിയമങ്ങള്ക്് വരിറധയരമായരി ജീവരിക്ുന അവ്റെ 
സൃഷ്ടരികള് അെുഗ്രഹരിക്്പ്പടും. െമ്ു്ട ദൈവമമായ 
യറഹമാവ ഒരു ഏകമാധരിപതരി ആയരിരരിക്ുനതരി്റെ 
സമാഹചര്യം ഇതമാണ്. ഈ വ്യവസ്കളരിന കീഴരി്, 
സ്വര്ഗ്ഗത്രി് െരിലവരിലുള്ള ഏകമാധരിപത്യ ൈരിവ്യ ഭര
ണകൂടം എല്മാവര്ക്ും അഭരികമാമ്യമമായരിരരിക്ുനു. 
െമ്ു്ട കര്ത്മാവ് “െരി്റെ രമാജ്യം വറരണറമ, െരി്റെ 
ഇഷ്ടം സ്വര്ഗ്ഗത്രി്ലറപ്പമാ്ല ഭൂമരിയരിലും ആറകണറമ” 
എനു പ്രമാര്ത്ഥരിക്ുവമാന െരിര്റദ്�രിച്തുറപമാ്ല ആ 
ഭരണകൂടം ഭൂമരിയരി് തമാമസംവരിെമാ വറരണ്മന് 
ഞങ്ങള് പ്രമാര്ത്ഥരിക്ുനു.

െമ്ു്ട സ്രഷ്ടമാവമായ യറഹമാവയമാം ദൈവം 
അവ്റെ ഈ അധരികമാരത്രിറലക്് ആരമാലും തരിര
്ഞെടുക്്പ്പട്വെല്, അവ്റെ സൃഷ്ടരികളു്ട സമ്
തത്മാലല് അവന അധരികമാരം ദകവ�്പ്പടുത്രിയരി
രരിക്ുനത്. എനരിരുനമാലും അവ്റെ സൃഷ്ടരികളരി് 
െീതരിയു്ട തത്വങ്ങള്ക്െുസൃതമമായരി ജീവരിക്ുന 
അവ്റെ സൃഷ്ടരികള് അവ്െ അവരു്ട രമാജമാവും 
കര്ത്മാവുമമായരി അവരു്ട ഏക അധരിപതരിയമായരി 
കമാണുകയും അവ്റെ എല്മാ ആഗ്രഹങ്ങ്ളയും 
അെുസരരിക്ുനതരി് അവര് ആെന്ദരിക്ുകയും ്ച
യ്ുനു. ഒരു ഏകമാധരിപതരി എന െരിലയരി് അവന 
റയ�ുക്രിസ്തുവരി്െ “സഭ എന �രീരത്രി്റെ തല
യമാക്രി വച്ു”. ഈ വരിഷയത്രി് സഭയു്ട ഉപറൈ�ം 
റതടരിയരിട്രില്. സര്വ്വ�ക്െമായ ദൈവം തററെതമായ 
പദതരികള് െടപ്പരിലമാക്ുനത് തുടരുനു. അവ്റെ 
ഈ പദതരികള്ക്െുസരരിച്് െടക്മാത്വര് അവന 
വമാഗ്ൈത്ം ്ചയ്തരിരരിക്ുന അെുഗ്രഹങ്ങള്ക്് തങ്ങ
്ളത്്ന റയമാഗ്യരമാക്ുനതരി് പരമാജയ്പ്പടുനു.

ദദവം നമെുമ്ട കര്ത്ാവടിമ്ന ഉയര്ത്ടി
സമാമ്മാജ്യത്രി്റെ പുതരിയ രമാജപ്രതരിെരിധരി്യ 

അഥവമാ പ്രധമാെമന്തരി്യ [റയമാറസഫ്] ജെങ്ങള്ക്് 
പരരിചയ്പ്പടുത്രി ്കമാടുറക്ണ് സമയം വനറപ്പമാള് 
ഫ�റവമാന അവ്റെ സ്മാെം സൂചരിപ്പരിക്ുന രീതരിയരി
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ലുള്ള ഏറ്വും അെുറയമാജ്യമമായ വസ്ത്ം അവെ് 
ആൈ്യം െ്കരി; പരി്ന രമാജമാവരി്റെ രണ്മാം രഥത്രി് 
അവ്െ കയറ്രി; മൂനമാമതമായരി അവ്െ രമാജമാവരി്റെ 
പ്രതരിെരിധരിയമായരി അംഗീകരരിക്ുനതരിെമായരി പ്രകടെം 
െടത്ുകയും അവ്റെ പൈവരി വരിളരിച്ു പ�യുകയും 
അവ്റെ മുമ്പരി് മുട്ുമടക്ുവമാന ആഹ്വമാെം ്ചയ്ു
കയും ്ചയ്തു. െമ്ു്ട കര്ത്മാവമായ റയ�ുവരി്െ
ക്ു�രിച്് അവ്റെ പരരിറ�മാധെകള് അവസമാെരിച്തരിെു 
റ�ഷം അവ്െ ഏറ്വും ഉയര്ത്രിയതരി്െക്ു�രിച്ു
ള്ള അ്പ്പമാസ്തല്റെ വമാക്ുക്ള ഇത് എത് കണ്് 
അെുസ്മരരിപ്പരിക്ുനു.

സമമാെ രീതരിയരി് ൈൂതന്മാര്, റതജസ്ക്രരിക്്പ്പട് 
റയ�ുവരി്െ അവരു്ട കര്ത്മാവമായരി അംഗീകരരി
ക്ുറമമാ എനും ദൈവം ആരമാഞെു റെമാക്രിയരില്: 
“അതു്കമാണ്ു [മരണറത്മാളമുള്ള അവ്റെ അെുസ
രണത്രിെു കമാരണമമായരി] ദൈവവും അവ്െ ഏറ്വും 
ഉയര്ത്രി സകല െമാമത്രിെും റമലമായ െമാമം െ്കരി; 
അങ്ങ്െ റയ�ുവരി്റെ െമാമത്രിങ്്... മുഴങ്മാ്ലമാ
്ക്യും മടങ്ങുകയും എല്മാ െമാവും... പരിതമാവമായ 
ദൈവത്രി്റെ മഹത്വത്രിെമായരി ഏറ്ു പ�യുകയും 
്ചയ്ും” (ഫരിലരി. 2:9-11) എനു അ്പ്പമാസ്തലന പ്ര
സ്തമാതമാവരിക്ുനതുറപമാ്ല റയ�ുക്രിസ്തുവരി്റെ 
മരണറത്മാളമുള്ള അവ്റെ അചഞ്ലമമായ അെുസ
രണം മൂലം ദൈവം അവ്െ ഏകമാധരിപത്യപരമമായരി 
ഉയര്ത്രി.

അങ്ങ്െ െമ്ു്ട വമാക്യത്രി്റെ പശ്മാത്ലം പ്ര
ഖ്യമാപരിക്ുനതുറപമാ്ല െമ്ു്ട കര്ത്മാവമായ റയ�ു 
മമാെുഷരികമാവസ്ക്ു മുമ്പുള്ള ത്റെ അവസ്യു്ട 
ആരംഭം മുത് �രിരസ്മായരിരുനു; അവന പരിതമാവരി്റെ 
സൃഷ്ടരികള്ക്ും റവലകള്ക്ും ക്മീകരണങ്ങള്ക്ും 
മുഖ്യെമായരിരുനു. “സ്വര്ഗ്ഗത്രിലുള്ളതും ഭൂമരിയരിലു
ള്ളതും ൈൃ�്യമമായതും അൈൃ�്യമമായതും സരിംഹമാസ
െങ്ങളമാക്ട് കര്ത്ൃത്വങ്ങളമാക്ട് വമാഴ്ചകളമാക്ട് 
അധരികമാരങ്ങളമാക്ട് സകലവും അവന മുഖമാന്
രം സൃഷ്ടരിക്്പ്പട്ു; അവന മുഖമാന്രവും അവെമാ
യരിട്ും സകലവും സൃഷ്ടരിക്്പ്പട്രിരരിക്ുനു. അവന 
സര്വ്വത്രിെും മു്മ്പയുള്ളവന; അവന സകലത്രി
െും ആധമാരമമായരിരരിക്ുനു” (്കമാ്ലമാ. 1:16,17). ഇത് 
റയമാഹനമാ്റെ സുവരിറ�ഷത്രി്ല (1:1, പൈമാെുപൈ 
തര്ജ്ജമ), “ആൈരിയരി് വചെം ഉണ്മായരിരുനു; വചെം 
ദൈവറത്മാടു കൂ്ട ആയരിരുനു, വചെം ഒരു ദൈവ
മമായരിരുനു: ആൈരിയരി് അവന ദൈവറത്മാടു കൂ്ട 
ആയരിരുനു. സകലവും അവന മുഖമാന്രം ഉളവമായരി; 
ഉളവമായ്തമാനും അവ്െ കൂടമാ്ത ഉളവമായതല്”.

െമ്ു്ട സ്വര്ഗ്ഗീയ പരിതമാവ്, ഏക ജമാതെമായ ത്റെ 
പുത്്െ ത്റെ സകല സൃഷ്ടരിറവലയരിലും ത്റെ പ്രതരി
െരിധരിയമായരി തരിര്ഞെടുത്ു്കമാണ്് ആൈരിയരി് ത്ന 
ത്റെ ഏകമാധരിപത്യ ഭരണം െരിര്വ്വഹരിച്ു റപമാനു 
എന് ഇതരി് െരിനും ്വളരി്പ്പടുനു. ഈ ഏകജമാ
തെമായ പുത്െമാണ് ഒരവകമാ�്മന െരിലയരി് മെു
ഷ്യ്റെ രക്കെമാകുവമാെുള്ള അവകമാ�ം അഥവമാ 
അവസരം അവന ആൈ്യം െ്കരിയത് എന് ഇത് 
വീണ്ും ്വളരി്പ്പടുത്ുനു. ഇത്രത്രിലുള്ള മെു
ഷ്യ്റെ രക്യരിലൂ്ട മെുഷ്യരമാ�രിറയമാടുള്ള ത്റെ 
െീതരി, ജ്മാെം, സ്റെഹം, �ക്രി എനരിവ മമാത്ം പ്ര
ൈര്�രിപ്പരിച്മാ് റപമാര, അവ്റെ ആൈ്യജമാതെ് ഒരു പരീ
ക്കൂടരി ആയരിരരിറക്ണം, അവ്റെ വരി�്വസ്തതയു്ട 
പ്രകടെം കൂടരി ആയരിരരിറക്ണം എന് കരുതരി െമ്ു്ട 
സര്വ്വ�ക്ന ഏകമാധരിപത്യപരമമായരി ആസൂത്ണം 
്ചയ്തു. അങ്ങ്െ ആ വരി�്വസ്തത പൂര്ണ്ണമമായും 
്തളരിയരിക്്പ്പടുറമ്പമാള് ത്റെ ആൈ്യജമാതെമായവ
െ് – സകലത്രിെും മുമ്പെമായരിരരിക്ുനു എനുള്ള 
അവ്റെ റയമാഗ്യതയ്ക്ു ്തളരിവമായരി ൈരിവ്യപ്രകൃതരിയരി
റലക്ു “മഹത്വത്രിറലക്ും, ൈഹുമമാെത്രിറലക്ും, 
അമര്ത്യതയരിറലക്ും” ്കമാണ്ുവരു്മനും അവന 
പദതരി ്ചയ്തു. ക്രിസ്തുവരി്റെ അധരികമാരം യരിസ്രമാ
റയ് ഗൃഹത്രിറെമാ, ഫലസ്തീന റൈ�ത്രിറെമാ മമാത്ം 
പരരിമരിത്പ്പട്രിരരിക്ുനതല്, എ്ന്നമാ് സകല അധരി
കമാരവും അവററെതമാണ്.

പടിതാവ് പുത്രനടിലും മുമ്പന്
പരിതമാവ് കര്ത്മാവമായ റയ�ുവരി്െ ത്നക്മാ

ള് റരേഷ്ഠന എനു എണ്ണരി എനുള്ളതല് ഇവരി്ട 
അ്പ്പമാസ്തല്റെ ചരിന് എനത് തീര്ച്യമാണ്. പരിതമാവ് 
സകലവും പുത്െു കമാ്ക്ീഴമായരി ്കമാടുത്രിരരിക്ു
നു എനു ചൂണ്രിക്മാണരിച്തരിെു റ�ഷം 1 ്കമാരരി. 
15:27 ്ല അ്പ്പമാസ്തല്റെ പ്രസ്തമാവെ െമാം െരി
രന്രം ഓര്മ്രിറക്ണ്തമാണ്. “സകലവും അവെു 
[റയ�ുവരിെു] കീഴ്്പ്പട്രിരരിക്ുനു എനു പ�ഞെമാ് 
സകല്ത്യും കീഴമാക്രി്ക്മാടുത്വന [യറഹമാവ] 
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ഒഴരികയറത് എനു സ്പഷ്ടം [പ്രസ്തമാവരിറക്ണ് 
ആവ�്യം ഇല്].” അങ്ങ്െ െമ്ു്ട റവൈവമാക്യത്രി
്റെ �രരിയമായ അര്ത്ഥ്ത് കൂട്രിറച്ര്ത്ു മെസ്രിലമാ
ക്രി്ക്മാണ്് ദൈവമമാണ് ഒനമാമത് എനു െമാം ഓര്മ്രി
റക്ണ്തമാണ്. എനുമമാത്മല് െമ്ു്ട കര്ത്മാവമായ 
റയ�ു സഭയു്ട �രിര്സ്ന െരിലയരി് മുമ്പെമായത് 
പരിതമാവ് അവെ് ഈ പ്രഥമ സ്മാെം െ്കരിയതരിെമാ
ലമാ്ണനും ഓര്മ്രിക്ണം. റയ�ുവരി്റെ പൂര്ണ്ണ 
അധരികമാരറത്യും, സഭയ്ക്ു റമലുള്ള പരമമാധരികമാ
രറത്യും അംഗീകരരിക്ുനതരിലൂ്ട, അവ്െ ആക്രി
്വച് ദൈവ്ത് െമാം ആൈരരിക്ുകയും അവെു 
പ്രഥമ സ്മാെം െ്കുകയും ്ചയ്ുനു. െമ്ു്ട 
കര്ത്മാവ് പ്രസ്തമാവരിക്ുനതുറപമാ്ല “എല്മാവരും 
പരിതമാവരി്െ ൈഹുമമാെരിക്ുനതുറപമാ്ല പുത്്െ
യും ൈഹുമമാെരിക്ണം” (റയമാഹ. 5:22). ഇവ്ര രണ്ു 
റപ്രയും കു�രിച്് ഒരു ചരിന്മാക്ുഴപ്പം ഉണ്മാകമാന 
പമാടരില്. മ�രിച്്, പരിതമാവരി്െയും പുത്്െയും ആരമാധരി
ക്ുകയും ൈഹുമമാെരിക്ുകയും അെുസരരിക്ുകയും 
റവണം. എ്ന്നമാ് പുത്ന സ്വന് ഇഷ്ടം ്ചയ്ുവമാ
െല്, അവ്െ അയച്, സകല ദൈവസൃഷ്ടരികള്ക്ും 
ത്ന മുമ്പെമാക്രി വച് ദൈവത്രി്റെ ഇഷ്ടം െടപ്പരി
ലമാക്ുവമാെമാണ് ആഗ്രഹരിക്ുനത്. സ്ത്ീയു്ട തല 
പുരുഷന, പുരുഷ്റെ തല ക്രിസ്തു, ക്രിസ്തുവരി്റെ 
തല ദൈവം – യറഹമാവ (1 ്കമാരരി. 11:3). ഈ വമാക്യത്രി
് പൂര്ണ്ണതറയമാ്ടയും ഉ�റപ്പമാ്ടയും അ്പ്പമാസ്ത
ലന മുനപ�ഞെ ൈന്ധ്ത് പ്രസ്തമാവരിച്ു്കമാണ്ു 
വ്യക്മമാക്രിത്രുനു. 

മെുഷ്യര്ക്രിടയരി്ല െരിഷ്പക്മമായ ഗവണ്മ
റെുകളരി് ആരേയരിക്ുറമ്പമാഴും ഇന്ത് സമാഹച
ര്യത്രിെു ഏറ്വും റയമാജരിച് ജെകീയമമായ ഗവണ്മ
റെുക്ള വരിലമതരിക്ുറമ്പമാഴും, ഇറപ്പമാഴ്ത് അവസ് 
അത്ത്ന തരിന് െരി�ഞെതുമമാ്ണനു െമാം തരിരരിച്
�രിയുനു. എന്ു്കമാ്ണ്നമാ്, മെുഷ്യര്ക്രിടയരി് 
ഇനു ഭരണം െടത്ുനത് െീചമമായ അസൂയയമാണ്. 
ഒരു വ്യക്രിയു്ടറയമാ, പ്രറത്യക വരിഭമാഗത്രി്റെറയമാ 
സ്വമാര്ത്ഥപരമമായ സഹജവമാസെ്യക്മാള് മുഴു ജെ
തയ്ക്ും സുരക്രിതമമായരി റതമാനുനത് ൈഹുജെങ്ങ

ളു്ട സ്വമാര്ത്ഥതമാത്പര്യങ്ങളും സഹജവമാസെകളു
മമാണ്. തത്ഫലമമായരി ജെമാധരിപത്യ ഗവണ്മറെരിലും, 
അത് െമുക്ു െ്കരിവരുന ആെുകൂല്യങ്ങളരിലും 
സറന്മാഷരിക്ുറമ്പമാഴും ദൈറവഷ്ടം മമാത്ം െരിയമമമാ
യരിരരിക്ുന അവ്റെ പ്രതരിെരിധരി മുഴുഭൂമരിയു്ടയും 
രമാജമാവമായരിരരിക്ുന വമാഗ്ൈത്ം ്ചയ്്പ്പട്രിരരിക്ുന 
മഹത്മായ രമാജ്യത്രിെമായരി ഞങ്ങള് പ്രമാര്ത്ഥരിക്ുക
യും ്ചയ്ുനു.

ഇനത നടിയമം സഭനയയും ഭരടിക്ുന്ു
സുവരിറ�ഷ യുഗത്രി് അവ്റെ ജെത്രിെരിടയരി

് ഈ ൈരിവ്യെരിയമം അഥവമാ ദൈവമാധരിപത്യം ഒരു 
പരരിധരിവ്ര ഇതരിറെമാടകം ത്ന സ്മാപരിക്്പ്പട്രിരു
നു. മമാെുഷരിക സ്മാപെമമായ സഭക്ള അല് മ�രിച്് 
“സ്വര്ഗ്ഗത്രി് റപ്രഴുതരിയരിരരിക്ുന” െരിയമരിക്്പ്പ
ട് �രിരസ്മായ കര്ത്മാവമായ റയ�ുവരിെമാ് അവര് 
�രീര്മന െരിലയരിലുള്ള റെതൃത്വവും അംഗത്വവും 
െരിറയമാഗരിക്്പ്പട് സഭ്യയമാണ് ഞങ്ങള് പരമാമര്�രി
ക്ുനത്. യഥമാര്ത്ഥ തരിര്ഞെടുക്്പ്പട്വരു്ട വരിളരി 
ഇറപ്പമാള് അവസമാെരിച്രിരരിക്ുനു എന് ഞങ്ങള് മെ
സ്രിലമാക്ുനു. എനമാ് ജീവപുസ്തകത്രി് റപ്ര
ഴുതരിയരിരരിക്ുന ഇറപ്പമാള് വരിളരിക്്പ്പട്ു്കമാണ്രിരരി
ക്ുന എപ്പരിഫെരി പമാളയ സമര്പ്പരിതര്ക്് ഇറത തത്വം 
ൈമാധകമമാണ്.

മെുഷ്യര്ക്രിടയരി്ല മതവ്യവസ്്യ സംൈന്ധരിച്ു 
പ�യുകയമാ്ണങ്രി്, മെുഷ്യരമാ�രിയു്ട ൈലഹീ
െതക്ള കണക്രി്ലടുക്ുറമ്പമാള് ഏറ്വും െല്വ
ര് റപമാലും ഏ�രിറയമാ കു�റഞെമാ സ്വമാര്ത്ഥപരമമായ 
ആഗ്രഹങ്ങളമാ് മലീമസമമാക്്പ്പട്രിരരിക്ുനു എനത് 
വസ്തുതയമാണ്. െമാമറധയ സഭയു്ട ഭരണവ്യവ
സ്യു്ട റസ്വച്ഛമാധരിപത്യരൂപങ്ങള് ഏറ്വും തരിന് 
െരി�ഞെതമാ്ണനും, സഭയു്ട ഭരണവ്യവസ്യു്ട 
ജെമാധരിപത്യരൂപങ്ങള് ആഭ്യന്ര ഭരണകൂടങ്ങളുമമായരി 
തമാരതമ്യം ്ചയ്ുറമ്പമാള് അതരിെു ആെുപമാതരികമമാ
യരി തരിന് കു�ഞെതമാ്ണനും ഞങ്ങള് വരി�്വസരിക്ു
നു. ഇവരി്ട െമ്ു്ട കര്ത്മാവ് അവ്റെ സഭയ്ക്ു 
റവണ്രി ക്മീകരരിച്രിരരിക്ുനത് രണ്് ഭരണകൂടങ്ങളു
്ടയും ഒരു സമ്രിരേ രൂപമമായരിരുനു്വനും െമാം രേ
ദരിറക്ണം. (1) അത് ജെമാധരിപത്യസ്വഭമാവമുള്ളതമാണ്; 
കൂട്മായ്മയരി്ല റെതമാക്ന്മാരു്ട തരിര്ഞെടുപ്പ് ആ 
കൂട്മായ്മയു്ട തീര്പ്പരിെമാ് െരിര്ണ്ണയരിക്്പ്പട്തമായരിരരി
ക്ണം (2) അത് ൈരിവ്യമാധരിപത്യ സ്വഭമാവമുള്ളതുമമാണ്; 
എന്ു്കമാ്ണ്നമാ് ഓറരമാ അംഗങ്ങളും ഈ തരിര
്ഞെടുപ്പരി് തങ്ങളുറടതമായ തമാത്പര്യങ്ങളല് െട
പ്പരിലമാറക്ണ്രിയരിരുനത്. ആ കമാര്യത്രി് അവരു്ട 
�രിരസ്മായ കർത്മാവരി്റെ ഇഷ്ട്ത് ആരമാഞെ�രിറയ
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ണ്തരിെു തങ്ങളു്ട ൈുദരി്യ ഉപറയമാഗരിറക്ണ്രിയരി
രുനു. അങ്ങ്െ അവരു്ട സ്വന് ഇഷ്ട്ത് അല് കഴരി
യുനരിടറത്മാളം കര്ത്മാവരി്റെ ഇഷ്ട്ത്യമായരിരുനു 
അവരു്ട റവമാട്രിലൂ്ട പ്രകടരിപ്പരിറക്ണ്രിയരിരുനത്.

ഇന്ത് ഈ സമാഹചര്യത്രി് ചരിന്രിക്മാെമാകു
ന ഏറ്വും റചര്നതും, ലളരിതവും, പ്രറയമാജെപ്രൈ
വുമമായ ക്മീകരണം ഇതമാണ്: ഓറരമാ വ്യക്രിയും, 
സഭയു്ട ഘടകവും – ക്രിസ്തുവരി്റെ “�രീരത്രി്ല” 
ഓറരമാ അംഗവും – “ഒനമാമത് ദൈവം” എന് സ്വന്ം 
ഹൃൈയത്രി് പ�റയണ്തമാണ്. ക്രിസ്തുവരി്െ ഒരു 
പുറരമാഹരിതെമായരി, അവ്റെ ആട്രിനകൂട്ത്രി്റെ ഇട
യെമായരി ദൈവം െരിയമരിച്തരിലൂ്ട ദൈവ്ത്യും 
ദൈവത്രി്റെ ഇച്ഛ്യയും അവരു്ട ചരിന്കളരി
ലും ഹൃൈയങ്ങളരിലും വമാക്രിലും പ്രവര്ത്രിയരിലും 
പ്രഥമ സ്മാെത്ു വച്ു. ഏത്ക്മാലത്രിലും െമാം 
കഴരിയുനത് അവ്റെ ഇഷ്ട്ത് മെസ്രിലമാക്ുകയും 
അതരി്റെ തത്വം പരിനതുടരുകയും റവണം.

അവ്റെ വചെം കഴരിയുനത് െമാം മെസ്രിലമാക്
ണം. െമാം അവ്റെ വചെം സംസമാരരിറക്ണം. െമ്ു്ട 
െമായകന്മാ്ര തരിര്ഞെടുക്ുനതരി് െമ്ു്ട ഇഷ്ട
മല് അവ്റെ ഇഷ്ടമമാണ് െ്മ് െരിയന്തരിറക്ണ്ത്. 
സഭയരി്, അതരി്റെ തമാത്പര്യങ്ങളരിലും വരിഷയങ്ങ
ളരിലും ദൈവം ഒനമാമെമായരിരരിക്ുകയും അവ്റെ 
പ്രതരിെരിധരിയമായ ക്രിസ്തു മുമ്പെമായരിരരിക്ുകയും 
ഓറരമാ അംഗങ്ങളും ദൈറവഷ്ടത്രി്റെ കൃപയരിലും 
ജ്മാെത്രിലും ആെുപമാതരികമമായരി വളരുനതരിെുള്ള 
െരിലവമാരം ആയരിരരിക്ുകയും റവണം. ദൈവം ത്റെ 
വരി�്വസ്തതയരിലൂ്ട ത്റെ ഇഷ്ടപ്രകമാരം ഓറരമാ അം
ഗങ്ങ്ളയും സഭയരി് വച്രിരരിക്ുനു (1 ്കമാരരി. 12:18). 
ഈ വരി�മാലമമാക്്പ്പട് സുവരിറ�ഷയുഗ ്കമായ്ത്രിന 
കമാലഘട്ത്രി് കര്ത്മാവരി്റെ ജെമമാകുന ഓറരമാ 
്ച�ുകൂട്ങ്ങളും ദൈവത്രി്റെ ഇഷ്ടത്രിെും വച
െത്രിെും തങ്ങ്ളത്്ന അതമായത് ഒനമാമെമായ 
ദൈവത്രിെും മുമ്പെമായ ക്രിസ്തുവരിെും, അെുരൂപ
രമാക്രിത്ീര്ക്ുനതരിെു ആെുപമാതരികമമായരി ഈ തത്വം 
അവര്ക്ു ൈമാധകമമാകുനു.

ക്ടിസ്തു ഭവനത്ടിലും മുമ്പന് ആയടിരടിക്ണം
സഭയ്ക്ു പു�ത്് കര്ത്മാവരി്റെ ജെങ്ങളു്ട 

ഭവെങ്ങളരിലും ഇറത തത്വം ്കമാണ്ു്ചല്്പ്പറടണം. 
അവരി്ടയും ഒനമാമത് ദൈവവും അവ്റെ പ്രതരിെരി
ധരിയമായ ക്രിസ്തു മുമ്പെുമമായരിരരിറക്ണം. കുടുംൈ
െമാഥന ദൈവറത്മാട് സമര്പ്പണം ്ചയ്ത് അവ്െ 
�രിരസ്മായരി അംഗീകരരിക്ുനു്വങ്രി് അവന ദൈ
വത്രി്റെ െരിയമങ്ങ്ള കുടുംൈത്രിലും സഭയരിലും 
അംഗീകരരിറക്ണ്തമാണ്. അവ്റെ െരിയമങ്ങ്ള അം

ഗീകരരിച്ു്കമാണ്് കുടുംൈെമാഥന അരമാജകത്വറത്മാ
ട് അ്ല്ങ്രി് െരിയമരമാഹരിത്യറത്മാട് ഏ്�ക്ു്� 
അടുത്ുവരുന സകലതരി്െയും എതരിര്ക്ണം. 
അവന കുടുംൈത്രിന മുനപരിലും അവ്റെ മുനപരി് 
ത്നയും ഏകമാധരിപതരിയമായ തലവെും െരിയമൈമാതമാ
വുമമായ ദൈവ്ത്യും, അവ്റെ ഏകമാധരിപതരിയമായ 
പ്രതരിെരിധരി, റയ�ുക്രിസ്തുവരി്െയും, ദൈവത്രി്റെ 
സകല സമര്പ്പരിതര്ക്ും അവരു്ട ഹൃൈയങ്ങ്ളയും 
ജഡെീകമമായ മെസ്രി് അവരു്ട പ്രമാപ്തരി്ക്മാത്ു 
വമാഴുവമാന െ്കരിയരിരരിക്ുനതുമമായ സ്റെഹത്രി്റെ 
തരികഞെ െ്യമായപ്രമമാണ്ത്യും അവന ഉയര്ത്രിപ്പരി
ടരിറക്ണ്തമാണ്. ഓറരമാ കുടുംൈത്രിലും െരിയമവമാഴ്ച 
റപ്രരകമമാറകണ്തും െടപ്പരിലമാറക്ണ്തും െീതരിയമാലമാ
ണ് എനു മ�ക്മാന പമാടരില്.

ഓറരമാ സമര്പ്പരിതെും ക്രിസ്തുവരി്െ ത്റെ �രിര
സ്മായരി സ്വീകരരിച്് തെരിക്ു കഴരിയുന വരിധം കുടും
ൈത്രി് ദൈറവഷ്ടം െടപ്പമാക്ുവമാന രേമരിക്ണം 
എന് ഇത് അര്ത്ഥമമാക്ുനു. അതമായത് കുടുംൈപ്രമാ
ര്ത്ഥെ കുടുംൈത്രി് െടപ്പരിലമാക്രിയരിട്രില്മാ്യങ്രി് 
ആ �ീലം വളര്ത്രി്യടുക്ണം. അവെു കഴരിയു
നരിടറത്മാളം അവന അത് ്ചയ്തരിരരിക്ണം. ്തമാ
ഴരി്പരറമമാ പ്രവര്ത്രിപരറമമാ ആയ തരിരക്ുകള് 
ഉ്ണ്ങ്രി് ൈരിവറസെ കുടുംൈ ആരമാധെകള് െട
ത്ുവമാന വള്ര ൈുദരിമുട്മാണ്. അങ്ങ്െ്യങ്രി് 
കുടുംൈെമാഥെ് അത് ആഴ്ച റതമാ�ും ക്മീകരരിക്മാം. 
എ്ന്നമാ് െല് ഉറദ്�്യങ്ങളു്ടയും ഉത്മമമായ 
പ്രയത്െങ്ങളു്ടയും സമാക്്യങ്ങ്ള കര്ത്മാവ് അം
ഗീകരരിക്ും എനു ഞങ്ങള് വരി�്വസരിക്ുനു.

ൈരിവ്യമമായരി െരിറയമാഗരിക്്പ്പട് കുടുംൈെമാഥന സമ
ര്പ്പരിതെ്ല്ങ്രി്, കുടുംൈപ്രമാര്ത്ഥെ എന ആ�യ
റത്മാട് �ീറതമാഷ്ണ സ്വഭമാവം കമാണരിക്ുനവെും 
ആ്ണങ്രി് ക്രിസ്ത്യമാെരി ആയരിരരിക്ുന ഭമാര്യ ഈ 
വരിഷയ്ത് സംൈന്ധരിച്ുള്ള ൈരിവ്യെരിയമ്ത് മെസ്രി
ലമാക്ണം. സ്ത്ീയു്ടയും കുടുംൈത്രി്റെയും തല 
പുരുഷന എനു ആ െരിയമം പ�യുനു. അവളു്ട 
ഭര്ത്മാവരി്റെ ഇഷ്ടത്രിെു വരിപരീതമമായരി അവള് കു
ടുംൈത്രി് ആരമാധെ െടപ്പരിലമാക്ുവമാന പമാടരില്. 
എനമാ് കുട്രികളു്ട റമ് ആത്മീയമമായ അധരികമാരം 
െടത്ുവമാന പമാടരില് എന് ഇത് അര്ത്ഥമമാക്ുനരില്. 
ക്മീകരണങ്ങള്ക്് ത്റെ ഭര്ത്മാവ് സമ്തം െ്കു
വമാെമായരി കര്ത്മാവരിറെമാട് അെുഗ്രഹവും മമാര്ഗ്ഗെരി
ര്റദ്�വും റമലധരികമാരം െടത്ുന കരുതലുകള്ക്ും 
ആയരി ആരമാഞെു്കമാണ്് ഫലത്രിെമായരി കമാത്രിരരി
ക്മാം. ഭര്ത്മാവ് ക്രിസ്ത്യമാെരി അല്മാതരിരരിക്ുറമ്പമാ
ള്ത്ന അവന സമാന്മാര്ഗ്ഗരികമമായും മതപരമമായും 
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തമാത്പര്യമുള്ള ഒരുവ്െ
ങ്രി് ഈ അവസ്കളരി് 
അവ്റെ സ്മാെത്രി്റെ 
സകല ഉത്രവമാൈരിത്വങ്ങ
്ളയും മെസ്രിലമാക്ുകയും 
ഭമാര്യ ത്റെ വരിറവകവും 
പക്വവും റരേഷ്ഠവുമമായ 
സ്വഭമാവത്മാ് അവെു 
കൃത്യമമായ പ്രമാമുഖ്യം 
െ്കുകയും റവണം. 
എന്ു്കമാ്ണ്നമാ് ഈ 
കമാര്യങ്ങളരിലുള്ള അവളു്ട 
പക്വത അവ്ളമാരു ഉനത 
െരിയമത്രിെും െരിയമൈമാതമാവരിെും കീഴ്്പ്പട്രിരരിക്ുനു
്വനു അവെു സമാക്്യമമാറകണ്തരിെും, മമാത്വുമല് 
അവയമാ് അവെും ആ െരിയമത്രിെു കീഴ്്പ്പറടണ്
തരിെും ത്ന.

ക്ടിസ്തു മ്താഴടില് ഇടങ്ങളടിലും  
മുമ്പനായടിരടിനക്ണം

ദൈവ്ത് ആൈ്യവും, അവ്റെ പ്രതരിെരിധരി എന 
െരിലയരി് ക്രിസ്തുവരി്െ മുമ്പെമായും ്വയ്ക്ുനതരി
െ് െമാം റലമാകവുമമായരി സമ്പര്ക്ത്രി് ഏര്്പ്പടുന 
െമ്ു്ട ്തമാഴരിലരിടങ്ങളരിലും ആ ഒരു സ്വമാധീെം റവണം. 
െമാം വമാങ്ങുകറയമാ, വരി്ക്ുകറയമാ എന്ുത്ന 
്ചയ്തമാലും അത്രം കമാര്യങ്ങള് െമാം പ്രസമാധരിപ്പരി
ക്മാന ആഗ്രഹരിക്ുനവെും െമ്ു്ട ഹൃൈയത്രി് 
മുമ്പെുമമായരിരരിക്ുനവെുമമായവെ് അത് പ്രസമാൈകര
മമായരിരരിക്ുവമാന രേമരിക്ണം. ഇത് സ്വമാര്ത്ഥതയു്ട 
കു�വും സ്റെഹത്രി്റെ വര്ദെയും െീചത്വത്രി്റെ 
കു�വും ലക്്യമമാക്ുകയും എല്മാവറരമാടുമുള്ള സ്വഭമാവ 
കുലീെത വര്ദരിക്ുനതരിെും കമാരണമമാകും. ഇതരി്റെ 
ഫലം െമ്ു്ട ഗുരു പ�യുനതുറപമാ്ല ആയരിരരിക്ും, 
“അങ്ങ്െത്ന മെുഷ്യര് െരിങ്ങളു്ട െല് പ്രവര്ത്രിക
്ള കണ്,് സ്വര്ഗ്ഗസ്െമായ െരിങ്ങളു്ട പരിതമാവരി്െ മഹ
ത്വ്പ്പടുറത്ണ്തരിെു െരിങ്ങളു്ട ്വളരിച്ം അവരു്ട 
മുമ്പരി് പ്രകമാ�രിക്്ട്” (മത്മാ. 5:16).

ദൈവ്ത് എല്മാ കമാര്യങ്ങളരിലും ഒനമാമതമായരി 
വയ്ക്ുറമ്പമാള്, അവ്റെ െരിര്ണ്ണയങ്ങ്ളയും പദ
തരിക്ളയും ഇച്ഛ്യയും ജീവരിതത്രി്റെ എല്മാ 
കമാര്യങ്ങളരിലും അംഗീകരരിക്ുറമ്പമാള്, സഭയു്ട കമാ
ര്യങ്ങളരിലും ഭവെത്രി്ലയും കുടുംൈത്രി്ലയും 
കമാര്യങ്ങളരിലും, ്തമാഴരി് സംൈന്ധവും റലമാകപര
വുമമായ കമാര്യങ്ങളരിലും മുനപ�ഞെ സ്വമാധീെം െരി
ര്വ്വഹരിക്്പ്പടും. എനരിരുനമാലും ഇവയരി്ലല്മാത്രി
ലും പ്രഥമമമായ സ്വമാധീെം െമ്ു്ട ഹൃൈയങ്ങളരിലും 

ജീവരിതങ്ങളരിലുമമാണ് കമാ
റണണ്ത്. ്പമാതുവമായും 
സ്വകമാര്യമമായും  ഉള്ള 
െമ്ു്ട ജീവരിതത്രി്ല 
ഓറരമാ പ്രവര്ത്രിയരിലും 
ക്രിസ്തുവരി്റെ ഇച്ഛ
യ്ക്ു മുനഗണെ െ്കു
നത്, െമ്ു്ട സ്റെഹൈ
ന്ധങ്ങളരി് ദൈവത്രിെും 
െമ്ു്ട സ്വമാധീെ്ത്യും, 
സറന്മാഷ്ത്യും, ആെ
ന്ദ്ത്യും, പ്രത്യമാ�്യ
യും, ലക്്യങ്ങ്ളയും സം

ൈന്ധരിച്രിടറത്മാളം അവ്റെ അെുഗ്രഹങ്ങള്ക്ും 
പ്രഥമ സ്മാെം ്കമാടുക്ുവമാെുള്ള െമ്ു്ട ആഗ്രഹം 
- എനരിവ എത് മഹത്രമമായ അെുഗ്രഹമമാണ് 
െ്കുനത്! എത്മമാത്ം ദൈവഭക്രിയമാണ് െ്കു
നത്, ആത്മമാവരി്റെ ഫലങ്ങളരിലും കൃപകളരിലും ഉള്ള 
വളര്ച് എത് അധരികമമാണ് െ്കുനത്! വള്ര ്പ
്ട്നുത്ന ക്രിസ്തുവരി്റെ ഈ സര്റവ്വമാത്കൃഷ്ടത 
ജീവരിതത്രി്ല പ്രവര്ത്രികളരി് െരിനും വ്യമാപരിച്് 
െമ്ു്ട വമാക്ുകളരിറലക്ും പരക്ും. യഥമാര്ത്ഥ ക്രി
സ്ത്യമാെരി സൗമ്യമമായരി പ്രവര്ത്രിക്ുവമാന കര്ത്മാവ് 
ആഗ്രഹരിക്ുനു എന് അവന വരി�്വസരിക്ുനതരിെമാ
്, സൗമ്യെമായരി പ്രവര്ത്രിക്ുവമാന മമാത്മല്, അതരി
ലുപരരിയമായരി അവന സൗമ്യതറയമാടും, ൈയറയമാടും, 
മരിതമമായും, വരിെയറത്മാടും സംസമാരരിക്ുവമാെും 
അന്ധകമാരത്രി് െരിനും ത്റെ അത്ഭുത പ്രകമാ�ത്രി
റലക്ു വരിളരിച്വ്റെ സ്തുതരി്യ വര്ണ്ണരിക്ുവമാെും 
രേമരിക്ും. കര്ത്മാവരി്റെ ഉപറൈ�ങ്ങ്ള െമ്ു്ട 
ജീവരിതത്രി്ല വമാക്രിലും പ്രവര്ത്രിയരിലും ൈൃഷ്ടമാന്ീ
കരരിക്ുക എനതല്മാ്ത അവെു ഇതരിലും ്മച്്പ്പട് 
ൈഹുമമാെവും, ആരമാധെയും െ്കുവമാറെമാ മെുഷ്യ
ര്ക്രിടയരി് അവ്റെ െമാമത്രിെു കൂടുത് ആൈരവ് 
െ്കുവമാറെമാ െമുക്ു സമാധരിക്ുകയരില്.
ക്ടിസ്തു നമെുമ്ട െടി്കളടില് മുമ്പനായടിരടിനക്ണം

ഇറപ്പമാള് െമ്ള് എല്മാറ്രിലും ഏറ്വും പ്രമാധമാെ്യറമ
�രിയ കമാര്യത്രിറല്ക്ത്രിയരിരരിക്ുനു. പരസ്യമമായും 
രഹസ്യമമായുമുള്ള െമ്ു്ട എല്മാ പ്രവര്ത്രികള്ക്ും 
ഉപറൈ�ങ്ങള്ക്ും പരിനരി് െമ്ു്ട ചരിന്കള് ഉണ്്. 
ദൈവ്ത് െമ്ു്ട ജീവരിതത്രി്ല ഓറരമാ കമാര്യങ്ങളരി
ലും ഏറ്വും ആൈ്യം ്വക്ുനതരിെു രേമരിച്ു്കമാണ്് 
അത്യുത്കൃഷ്ട പ്രമാമമാണ്യം ക്പ്പരിക്ുറമ്പമാഴും െമ്ു്ട 
ചരിന്കളരി് അവെു പ്രഥമസ്മാെം ഉ�പ്പമാക്ണം. 
റയ�ുവരിെ് എന്് പ്രമാധമാെ്യം ഉണ്മാകണ്മനമാറണമാ 
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ദൈവം ഉറദ്�രിക്ുനത് അത് െമാം ദൈവത്രിെും 
െ്കണം. അതമായത് െമ്ു്ട ൈന്ധം ഭര്ത്മാവരി
റെമാറടമാ, ഭമാര്യറയമാറടമാ, കുട്രികറളമാറടമാ, വീടുകറളമാ
റടമാ, െരിലങ്ങറളമാറടമാ, മെുഷ്യപ്രീതരിറയമാറടമാ ആകമാ്ത 
സര്വ്വപ്രധമാെമമായും അവറെമാട് ആയരിരരിക്ണം. 
സകലത്രിെും മുമ്പെമായരി ക്രിസ്തുവരി്െ െമ്ു്ട 
ഹൃൈയത്രി് സരിംഹമാസെമാരൂഢെമാക്ണം. അ്ത, 
െമ്രിലും അവ്െ സര്വ്വപ്രധമാെരി ആക്രി വയ്റക്ണം. 
സ്വയത്രി്റെ ഈ കീഴടക്ലമാണ് ഏറ്വും കഠരിെറമ�രിയ 
തീരുമമാെം. “എ്റെ അടുക്് വരരികയും അപ്പ്െയും 
അമ്്യയും ഭമാര്യ്യയും മക്്ളയും സറഹമാ
ൈരന്മാ്രയും സറഹമാൈരരിമമാ്രയും സ്വന്
ജീവ്െയും കൂ്ട [അവ്റെ ജീവരിതം] 
പകയ്ക്മാതരിരരിക്ുകയും [കു�ഞെ 
അളവരിലല്മാ്ത സ്റെഹരിക്ുനവ
െ്] ്ചയ്ുനവെു എ്റെ �രിക്്യ
െമായരിരരിപ്പമാന കഴരികയരില്” എന് 
കര്ത്മാവ് പ�ഞെു്കമാണ്് െ്മ് 
പഠരിപ്പരിക്ുന കമാര്യവും ഇതു ത്ന
യമാണ് (ലൂ്ക്മാ. 14:26).

െമ്ു്ട റവൈഭമാഗ്ത് ചരിത്ത്രി
റലക്് വീണ്ും ്ചല് ുറമ്പമാള് അതമായത് 
മെുഷ്യ �രീരറത്മാടു ചരിത്്പ്പടുത്രി, 
ക്രിസ്തു �രിരസ്ും മറ്ുള്ളവര് ആലങ്മാരരിക അവയ
വങ്ങളും ആകുനു. ആറരമാഗ്യമുള്ളതും �രരിയമായരി 
െരിര്മ്രിക്്പ്പട്തുമമായ �രീരറത്മാടു എത്മമാത്ം 
റയമാജരിക്ുന തരത്രിലമാണ് �രിരസ്ും അവയവങ്ങ
ളു്മനതു െമുക്ു രേദരിക്മാം. ഓറരമാ ഭമാഗങ്ങളും 
െമാഡെീഞരമ്പുകളമാ് �രിരസ്രിറെമാട് സമ്പര്ക്ത്രിലരി
രരിക്ുനു. എ്ന്ങ്രിലും ൈുദരിമുറട്മാ, അപകടറമമാ, 
റവൈെറയമാ ഉണ്മായമാ് ഈ വരിവരം അതരി�ീഘ്ം 
�രിരസ്രി്ലത്രിക്ുകയും �രീരത്രി്ല ഏ്തങ്രിലും 
ഒരു അവയവം, ചരിലറപ്പമാള് ഒരു കരം സഹമായത്രി
െമായരി എത്ുകയും ്ചയ്ുനു. �രിരസ്രിെമാണ് പൂ
ര്ണ്ണമമായ റെതൃത്വമുള്ളത്, എ്ന്നമാ് �രിരസ്രി്റെ 
“ആത്മമാവ്” (അ്ല്ങ്രി് െരിയന്തണം) �രീരത്രി്റെ 
എല്മാ അവയവങ്ങളരിറലക്ും എത്ുനു; അങ്ങ്െ 
ദൈൈരിളരി്റെ ഭമാഷയരി് പ�യുകയമാ്ണങ്രി് “ഒരു 
അവയവം കഷ്ടം അെുഭവരിക്ുനു എങ്രി് അവയവ
ങ്ങള് ഒ്ക്യും കൂ്ട കഷ്ടം അെുഭവരിക്ുനു”. ആ 
ചരിത്ീകരണം തുടരുറമ്പമാള്, ഓറരമാ അവയവങ്ങളും 
�രിരസ്രി്റെ െരിയന്തണത്രിെു കീഴരി് വരുനതരിെു 
അെുസൃതമമായരി പ്രവര്ത്രിറക്ണ്തമാണ്.

മെുഷ്യ�രീരത്രി് ചരില സമയത്് ഏ്തങ്രിലും 
മു�രിറവറ് അവയവത്രിെു �ീഘ്മമായരി സഹമായം 

ആവ�്യമു്ണ്ങ്രി് ്പ്ട്നു ത്ന കരം സഹമാ
യത്രി്െത്രി്യനു വരമാം. ഇവരി്ട സഹമായം ആവ
�്യമു്ണ്ന വരിവരം �രിരസ്രി് ആൈ്യം ്ചല് ുകയും, 
സഹമായത്രിെമായരി ദകറയമാടു �രിരസ്ു െരിര്റദ്�രിച്തരി
െു റ�ഷമമാണ് ഈ പ്രവര്ത്രി ്ചയ്ുനത് എന് സങ്
്പരിക്ുവമാന റപമാലും അസമാദ്യമമാകമാം. അപ്രകമാരം 
ത്ന കര്ത്മാവ് �രിരസ്രിറെമാട് അതമായത് �രിരസ്രി
റെമാടു പൂര്ണ്ണ ൈന്ധത്രിലും സഹമാെുഭൂതരിയരിലുമരിരരി
ക്ുന കര്ത്മാവരി്റെ സമര്പ്പരിത ജെങ്ങള് അവറെമാടു 
വലരിറയമാരളവരി് “ഏക ആത്മമാവരി്” ഇരരിക്ുനു. 

അവ്റെ ഇഷ്ടം എ്ന്ന് അവര്ക്് െനമായരി 
അ�രിയമാം. അവര് അങ്ങ്െ അവ്റെ ഇഷ്ടം 

െരിവര്ത്രിക്ുവമാന വള്ര ആകമാംക്
റയമാ്ട ഇരരിക്ുനു. വമാക്ുകളമാറലമാ, 
പ്രവര്ത്രികളമാറലമാ, മറ്ു രീതരികളരി
റലമാ തങ്ങളുമമായരി ൈന്ധ്പ്പട്രിരരി
ക്ുനവ്ര സഹമായരിക്ുനതരി് 
ഇവര് യമാന്തരികമമായരി പ്രവര്ത്രി
ക്ുനതമായരി റതമാനുനു.

െമ്ു്ട ഹൃൈയത്രി്റെ ജമാഗരണ 
മന്തമമായരി “ഒനമാമത് ദൈവം” എനും 

ൈരിവ്യെരിര്ണ്ണയത്മാ് ക്രിസ്തു “മുമ്പെമാ
യും” എനും െമുക്ുണ്്. ഹൃൈയം െരി�ഞെു 

കവരിയുനതരി് െരിനറല്മാ വമായ് സംസമാരരിക്ുനതും 
ജീവരിതത്രി്ല ്പമാതുവമായ ്പരുമമാറ്ം െയരിക്്പ്പ
ടുനതും എനു െമുറക്മാര്ക്മാം. “സകല ജമാഗ്രത
റയമാടും കൂ്ട െരി്റെ ഹൃൈയ്ത് കമാത്ു്കമാള്ക; 
ജീവ്റെ ഉത്ഭവം അതരി് െരിനറല്മാ ആകുനത്” 
(സൈൃ. 4:23).

ദദവരാജ്യത്ടിമ്ല ഭരണത്ടിമ്റെ മാതൃക
ഒരു ഭരണമാധരികമാരരിയു്ട കരങ്ങളരി് വലരിയ 

അധരികമാരം െ്കുനതരി്റെയും ജെങ്ങളമാ് ജെ
ങ്ങള്ക്ുറവണ്രി ജെങ്ങളരി് െരിനും എന ജെമാധരി
പത്യ ഭരണരൂപ �ുപമാര്�യു്ടയും അപകടങ്ങള് 
മെസ്രിലമാക്ുറമ്പമാള് ദൈവരമാജ്യം എങ്ങ്െയുള്ള
തമായരിരരിക്ും? എന റചമാൈ്യം ഉയരുനു. ഈ മഹ
ത്മായ ഭരണകൂടം ഒരു ജെമാധരിപത്യറമമാ, ഏ്തങ്രിലും 
രീതരിയരി് സ്രിതരിസമത്വ (Socialist) ക്മീകരണങ്ങറളമാ 
ഉള്ളതമായരിരരിക്രില് മ�രിച്് ഒരു രമാജഭരണമമായരിരരിക്ും. 
അത് പരരിമരിതമമായ രമാജഭരണമമായരിരരിക്രില്, പരമമാധരി
കമാരമുള്ളതും ഏകമാധരിപത്യ സ്വഭമാവം ഉള്ളതുമമായരി
രരിക്ും. മെുഷ്യവര്ഗ്ഗത്രിെു കൂടുത് അധരികമാരം 
െ്കുകയും, ജെതയു്ട ആഗ്രഹത്രിെും അഭരിപ്രമാ
യത്രിെു്മമാത്ു സകലവും ക്മ്പ്പടുത്ുനതരിെും 
പകരം മ�രിഹമായു്ട രമാജ്യം അതരിെു റെ്ര വരിപരീത
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മമായരിരരിക്ും. അത് െരിയമം വയ്ക്ുകയും, എല്മാ െരിയ
മലംഘെങ്ങള്ക്ും �രിക്രിക്ുകയും, മെുഷ്യറരമാടു 
െരിങ്ങള് െരിങ്ങ്ളത്്ന ഭരരിക്ുവമാന പ്രമാപ്തരമായരി
ട്രില് എനു ചൂണ്രിക്മാണരിക്ുകയും ്ചയ്ും. ആയതരി
െമാ് അവര് തങ്ങളു്ട അപൂര്ണ്ണതയരിലും, യഥമാര്ത്ഥ
ത്രി് രൂപക്പെ ്ചയ്തതുറപമാ്ല എല്മാവരും 
രമാജമാക്ന്മാരമാകുവമാന പ്രമാപ്തരി റെടുറമ്പമാള് അവ്ര 
പൂര്ണ്ണതയരിറലക്ു യഥമാസ്മാെ്പ്പടുത്ുവമാെും, ഈ 
െരിലവമാരത്രിറലക്് എത്ുവമാന പരമാജയ്പ്പടുകയമാ
്ണങ്രി് തരിരുത്ുവമാെമാകമാത് അെീതരിപ്രരിയ്രന 
െരിലയരി് അവ്ര െ�രിപ്പരിച്ു കളയുവമാെും റവണ്രി 
മെുഷ്യരമാ�രി്യ ഭരരിക്ുവമാന ദൈവം മ�രിഹമായു്ട 
രമാജ്യത്രി്റെ സ്മാപെം ്കമാണ്ുവരും.

മെുഷ്യരമാ�രി്യ പൂര്ണ്ണതയരിറലക്് ്കമാണ്ുവരു
വമാന, ക്രിസ്തുവരി്റെ രമാജ്യത്രിലുണ്മാകുന െരിയന്ത
ണങ്ങള് ഭൂമരിയരി്ല ഏതു ഗവണ്മറെുകളുറടതരിലും 
വള്ര കര്�െമമായരിരരിക്ും. ജെങ്ങളു്ട സ്വമാതന്ത്യം 
ഒരു പരരിധരിവ്ര പരരിമരിത്പ്പട്രിരരിക്ും. ഇറപ്പമാള് സ്വമാ
തന്ത്യത്രി്റെ വര്ദെവരിെു റവണ്രി അലമു�യരിടുന 
അറെക്രയും അതു വ്രണ്പ്പടുത്ുനതമായരിരരിക്ും. 
മറ്ുള്ളവ്ര വഞ്രിക്ുവമാെും, ്തറ്മായരി ചരിത്ീകരരിക്ു
വമാെും, കൈളരിപ്പരിക്ുവമാെും, ചതരിക്ുവമാെുമുള്ള സ്വമാ
തന്ത്യം പൂര്ണ്ണമമായും െരിറഷധരിക്ും. ഏ്തങ്രിലും തര
ത്രി് ്തറ്ു ്ചയ്ുവമാെുള്ള സ്വമാതന്ത്യം ആര്ക്ും 
െ്ക്പ്പടുകയരില്. അനു ആര്്ക്ങ്രിലും െ്ക്പ്പ
ടുന സ്വമാതന്ത്യം ദൈവമക്ളു്ട യഥമാര്ത്ഥവും റത
ജസ്മാര്നതുമമായ സ്വമാതന്ത്യമമായരിരരിക്ും. അതമായത് 
ഏ്തങ്രിലും രീതരിയരിലും അ്ല്ങ്രി് എല്മാ രീതരിയരിലും 
തങ്ങള്ക്ുത്നയും മറ്ുള്ളവര്ക്ും െന് ്ചയ്ുവമാെു
ള്ള സ്വമാതന്ത്യമമാണത.് വരി�ുദമമായ ദൈവരമാജ്യത്രിലു
ള്ള ഒനരി്െയും മു�രിറവ്പ്പരിക്ുവമാറെമാ െ�രിപ്പരിക്ുവമാ
റെമാ യമാ്തമാനരി്െയും അെുവൈരിക്യരില് (്യ�. 11:9; 
റ�മാമ. 8:21). ഈ ഭരണം പലര്ക്ും ഏ്പ്പരിക്ുന പ്രഹരം 
വലുതമായരിരരിക്ും. എ്ന്നമാ് മുനപുണ്മായരിരുന 
സകല �ീലങ്ങ്ളയും രീതരിക്ളയും അത് തകര്ക്ു
ന .ു കൂടമാ്ത ്തറ്മായ �ീലങ്ങളരിലും സ്വമാതന്ത്യത്രി്റെ 
്തറ്മായ ആ�യങ്ങളരിലും പണരിയ്പ്പട് ഇറപ്പമാഴുള്ള 
സ്മാപെങ്ങ്ളയും തകര്ക്ുനു. ആ ഭരണത്രി്റെ 
ഉ�പ്പും പ്രഭമാവവും മൂലം അതരി്െ പ്രതീകമാത്മകമമായരി 
ഇരുമ്പു ഭരണം എനു വരിളരിക്ുനു – “അവന ഇരുമ്പു
റകമാ്്കമാണ്ു അവ്ര റമയരിക്ും” (്വളരി. 2:26,27; 19:15).

ക്രിസ്തു ഒരു വരി�്വമാസറയമാഗ്യെമായ ഏകമാധരിപതരി 
ആയരിരരിക്ുകയും അവ്റെ ഇഷ്ടം ഭൂമരിയരി് െടപ്പമാക്
്പ്പടുകയും ്ചയ്ും. സമൃദമമായരി അ�രിവും കഴരിവും 
െ്കരിയരിട്ും അവ്റെ െീതരിയമാര്ന െരിയമങ്ങ്ള 

അെുസരരിക്മാത്വര് റഛൈരിക്്പ്പടും. അതമായത് 
ജീവന എറനക്ും െ�രിപ്പരിക്്പ്പടുന രണ്മാം മര
ണത്രി് റപമാകും.

മശടിഹായുമ്ട രാജ്യം ക്ൂരഭരണമല്ല
അത് അപകടകരമമായ അവസ് അറല് എനു 

ചരിലര് അമ്പരറപ്പമാ്ട റചമാൈരിറച്ക്മാം? എത് മമാെ്യവും 
വരി�്വസ്തവും ആയ ഏ്തമാരു രമാജകീയ കുടുംൈവും, 
ജെങ്ങ്ള അടരിമകളമാക്ുകയും ഉറൈ്യമാഗസ്രു്ട 
അധരികമാറരമാനമെത്രിെു റവണ്രി ഏകമാധരിപത്യത്മാ
് അവര് മുത്ലടുക്രി്ല്നുമുള്ള ഭയമരില്മാ്ത വരി
�്വമാസത്രി്ലടുക്ുവമാന കഴരിയുറമമാ? കഴരിഞെ 6000 
വര്ഷ്ത് ചരരിത്ത്രി് െരിനും ഇറതപ്പറ്രി െമാം ഒരു 
പമാഠവും പഠരിച്രി്ല്നുറണ്മാ? റസ്വച്ഛമാധരിപതരികളമായ 
ഭരണകര്ത്മാക്ളു്ട അധരികമാരം ചുരുറക്ണ്തരി്റെ
യും െരിയന്തരിറക്ണ്തരി്റെയും അെരിവമാര്യത െമാം 
കമാണുനരിറല്? മെുഷ്യന ത്ന ഭരരിക്ണം എന 
ആവ�്യകത െമാം കൂടുത് കൂടുത് മെസ്രിലമാക്ു
നരിറല്? “ജെങ്ങളു്ട ഭരണം” “പ്രഭു ഭരണറത്ക്മാ
ള്” മരികച്തറല്?

ക്രിസ്തുവരി്റെ രമാജ്യവും ഇന്ത് ഭരണകൂ
ടങ്ങളുറടതു റപമാ്ല അറത സ്വഭമാവമുള്ളതമായരിരരി
ക്ുനു്വങ്രി്, അറത സ്വമാര്ത്ഥമമായ തത്വങ്ങളമാ് 
പ്രവര്ത്രിക്ുനതമായരിരരിക്ുനു്വങ്രി്, അതരി്റെ 
അധരികമാരമാഭരിവൃദരിയരി് അതു വള്ര റമമാ�മമായരി 
തീര്റനക്മാം. എനമാ് അത് മറ്് തത്വങ്ങളരി് അടരി
സ്മാെ്പ്പട്തമായരിരരിക്ും. അെീതരിയും സ്വമാര്ത്ഥത
യുമല്, െീതരിയു്ടയും സ്റെഹത്രി്റെയും തത്വങ്ങ
ളമായരിരരിക്ും ആ സരിംഹമാസെത്രി്റെ അടരിസ്മാെം. 
ൈരിവ്യജ്മാെത്രി്റെയും �ക്രിയു്ടയും പരിന്ുണയമാ
് ഹൃൈയത്രി് െീതരിമമാെമായവെു െല് ഫലങ്ങളും, 
അെന്രമമായ അെുഗ്രഹങ്ങളും ലഭ്യമമാകും. വീഴ്ച 
ഭവരിച് മമാെുഷ കുടുംൈത്രി്റെ െ്ന്ക്ു റവണ്രിയും, 
അെുസരണമുള്ളവെമായരിരരിപ്പമാന തമാത്പര്യ്പ്പടുന
വര്ക്് പൂര്ണ്ണതയരിറലക്ുള്ള ഉയര്ച്ക്ു റവണ്രിയും 
അതരി്റെ ഭരണകര്ത്മാക്ളു്ട സകല അധരികമാരവും 
സകല ജ്മാെവും സ്റെഹറത്മാ്ടയും െീതരിറയമാ
്ടയും പ്രറയമാഗരിക്്പ്പടും.

രാജാവടിമ്റെ സ്വഭാവം
ഈ കമാര്യം മെസ്രിലമാക്രിയരിരരിക്ുന ഒരമാള്ക്് 

യമാ്തമാരു ഭയത്രി്റെയും ആവ�്യമരില്. എ്ന്നമാ്, 
എല്മാവര്ക്ും റവണ്രി ത്നത്മാന മ�ുവരിലയമായരി 
െ്കരിയ റയ�ുക്രിസ്തു ആയരിരരിക്ും റലമാകത്രി
്റെ ചക്വര്ത്രിയു്ട സരിംഹമാസെത്രി് അവറരമാ
ധരിക്്പ്പടുനത്. അവന ഉനതമമായ പൈവരികളുള്ള 
മഹത്വം ഉറപക്രിച്്, ത്നത്മാന തമാഴ്ത്രി, റവഷ
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ത്രി് മെുഷ്യെമായരി വരിളങ്ങരി, മെുഷ്യ്റെ പമാപത്രിെു 
മ�ുവരിലയമായരി “എല്മാവര്ക്ും റവണ്രി മരണം ആസ്വ
ൈരിച്ു” എനതരിലൂ്ട കമാണരിച് ത്റെ ആത്മമാവരിെു 
വരിരുദമമായരി ത്റെ പ്രജകള്ക്് അധരികമാറരമാനമെം 
്കമാണ്് തകര്ക്ുനതമായ സ്വമാര്ത്ഥതയു്ട സമാമ്മാ
ജ്യം െ്കുവമാന അവന അെുവൈരിക്രില്. ഇതരിെമാണ് 
ഈ ഒരുവന ഇറപ്പമാള് ഉയര്ത്്പ്പട്തും സകലത്രി
െും അവകമാ�രിയമായരി െരിയമരിക്്പ്പട്തും.

പ്രഭുക്ന്ാരുമ്ട സ്വഭാവം
അവരി്ട ഒരു പ്രഭു വര്ഗ്ഗവും ഉണ്മാകും. ആ വര്ഗ്ഗ

്ത് മഹമാെമായ ഏകമാധരിപതരി അധരികമാരത്രിറലക്ും 
വലരിയ മഹത്വത്രിറലക്ും ഉയര്ത്ും. കൂടമാ്ത ഈ 
റലമാകത്രി്ല അറങ്ങയറ്ം ക്മം്കട്ു കരിടക്ുന 
കമാര്യങ്ങ്ള ക്മീകരരിക്ുവമാന അവരു്ട ദകയ്രി് 
ഏ്പ്പരിക്ും. ക്രിസ്തുറയ�ു കര്ത്മാവും പരമമാധരി
കമാരരിയുമമായരിരരിക്ുന സഭയമാണ് ഈ ഗണം. സകല 
അധരികമാരവും �ക്രിയും അവകമാ�മമാക്ുകയും െട
പ്പരിലമാക്ുകയും (മത്മാ. 28:18; ്വളരി. 11:17) അപ്രമമാൈരിത്വ
മുള്ള െരിയമങ്ങ്ള കര്�െമമായരി െടപ്പരിലമാക്ുകയും 
്ചയ്ും. അറപ്പമാള് എല്മാ മുഴങ്മാലും മടങ്ങുകയും 
എല്മാ െമാവും ഏറ്ു പ�യുകയും ്ചയ്ും.

സുവരിറ�ഷയുഗ കമാലഘട്ത്രി് തരിര്ഞെടുക്
്പ്പട് സഭ അവരു്ട ഗുരുവരി്റെ ആത്മമാവു ്കമാണ്ു 
കൂട്രിറച്ര്ക്്പ്പട്തും അവരു്ട കര്ത്മാവും �രിരസ്ും 
മണവമാളെുമമായവറെമാടുള്ള ൈന്ധത്രി് സറഹമാൈര
ങ്ങള്ക്ും സത്യത്രിെും റവണ്രി തങ്ങളു്ട ജീവ്െ 
ൈലരിയമായരി അര്പ്പരിക്ുനതരി് സറന്മാഷമുള്ളവരും 
ആയരിരരിക്ു്മനു െമാം ഓര്മ്രിക്ണം. യറഹമാവയു്ട 
ൈരിവ്യെരിര്ണ്ണയമെുസരരിച്് ദൈവത്രി്റെ പ്രരിയപുത്
്റെ പകര്പ്പുകളല്മാ്ത മറ്മാരും ആ രക്രിക്്പ്പട് 
തരിര്ഞെടുപ്പുഗണത്രി് ഉണ്മാകയരില് എനും ദൈ
വറത്മാടും, സറഹമാൈരങ്ങറളമാടും, അയ്ക്മാറരമാടും, 
�ത്ുക്റളമാടു റപമാലുമുള്ള സ്റെഹറത്യും വരി�്വ
സ്തതറയയും ്തളരിയരിക്ുനതമായരിരരിക്ും അവരു്ട 
�രിഷ്യത്വത്രി്റെ പരരിറ�മാധെ എനും െമാം ഓര്മ്രി
ക്ണം.

റയ�ുവരി്റെയും കുഞെമാടരി്റെ കമാന്യമായ 
്ച�രിയ ആട്രിനകൂട്ത്രി്റെയും സഹമായരികളമായരി രമാ
ജ്യത്രി്റെ ആത്മീക അഥവമാ അൈൃ�്യവ�ത്് ്വളരി. 
7:9-17 വ്രയും 19:1-9 വ്രയും വരി�ൈീകരരിച്രിരരിക്ുന 
പ്രകമാരം മഹമാപുരുഷമാരവും ഉണ്മാകും. ക്രിസ്തുവരി്റെ 
മണവമാട്രിയു്ട അംഗങ്ങളമായരി തരിര്ഞെടുക്ുവമാന 
വരിളരിക്്പ്പട്വരമാ്ണങ്രിലും കൂടരിറയമാ കു�റഞെമാ 
അളവരി് പരമവരിളരിയു്ട ഫലത്രി് െരിനും കു�വു 
വനവരമാണവര്. എനരിരുനമാലും കുഞെമാടരി്റെ 

കല്്യമാണസൈ്യയ്ക്ു അവര് ക്ണരിക്്പ്പട്ു്കമാണ്് 
അവരു്ട വരി�്വസ്തതയു്ട അളവരി്െമാത്് പ്രതരിഫലം 
ലഭരിക്ുനു (്വളരി. 19:9). അവര്ക്് സരിംഹമാസെത്രി് 
ഇടം െ്കമാ്ത ്പമാരുളരി്ല റലവ്യരും കുലീെന്മാരും 
എന െരിലയരി് അതരിെു മുനപരിലമാണ് ഇടം െ്കരിയത് 
(്വളരി. 7:15). ്പമാരുളരി്ല റലവ്യരമായ ഈ മഹമാപുരുഷമാ
രം ദൈവത്രി്റെ - “അവ്റെ ആലയത്രി് രമാപ്പക് 
അവ്െ ആരമാധരിറക്ണ്രിയരിരരിക്ുനു”.

യഥമാര്ത്ഥ രമാജ്യഗണമമായ റയ�ുവും സഭയും 
അവരു്ട വമാഴ്ചയരി് മെുഷ്യവര്ഗ്ഗത്രിെു അൈൃ�്യരമാ
യരിരരിക്ും. എനമാ് പുരമാതെ വീരന്മാര്, യുവവീരന്മാര് 
എന െരിശ്രിതരമായ മെുഷ്യരമാ് അവര് ഭൂമരിയരി് 
ഉടെീളം ൈൃ�്യരമായരി പ്രരിതരിെരിധീകരരിക്്പ്പടും. (ഈ 
റലമാകത്രി് സമാത്മാെും അവ്റെ ൈൂതന്മാരും, ക്ു
രന്മാരമായ ഭരണമാധരികമാരരികളരിലൂ്ടയും വ്യമാജമറതമാ
പറൈഷ്ടമാക്ന്മാരരിലൂ്ടയും കവര്ച്മാസ്വഭമാവമുള്ള 
പ്രഭുക്ന്മാരരിലൂ്ടയും ൈൃ�്യമമായരി പ്രതരിെരിധീകരരിക്
്പ്പടുനതുറപമാ്ല). എനമാ് പുരമാതെവീരന്മാ്രയും 
യുവവീരന്മാ്രയും ഭൂമരിയരി്ല ദൈവരമാജ്യത്രി്റെ ൈൃ
�്യപ്രതരിെരിധരികള് ആകുനതരിെു മുനപ് (ഉല്പ. 13:14,15; 
അ്പ്പമാ. 7:2-5; എബ്മാ. 11:39,40) ഈ ജീവരിതത്രി്ല 
പരരിറ�മാധെകളരിലൂ്ട സത്യറത്മാടും െീതരിറയമാടുമു
ള്ള അവരു്ട ആത്മമാര്ത്ഥത അവരു്ട വരി�്വസ്തത
യരിലൂ്ട ്തളരിയരിറക്ണ്രിയരിരുനു. അങ്ങ്െ അവര് 
അടുത് യുഗത്രി് അൈൃ�്യ ഭരണമാധരികമാരരികളു്ട 
അെുറയമാജ്യരും ആരേയറയമാഗ്യരുമമായ പ്രതരിെരിധരി
കളമായരിത്ീരും. അങ്ങ്െ അവര് രമാജമാക്ന്മാരല്, 
സത്യത്മാലും െീതരിയമാലും െ്യമായറത്മാ്ട ഭരണം 
െടത്ുന പ്രഭുക്ന്മാരമായരിത്ീരും (്യ�. 32:1).

പുരമാതെവീരന്മാര് സര്വ്വഭൂമരിയരിലും പ്രഭുക്ന്മാരമാ
യരിരരിക്ുകയും (സങ്ീ. 45:16). അവര്ക്് അവരി്ട സഹമാ
യരികളമായരി യുവവീരന്മാര് ഉണ്മായരിരരിക്ുകയും ്ചയ്ും 
(റയമാറവ. 2:28; എബ്മാ. 11:38). ഈ പുരമാതെ വീരന്മാരും 
യുവവീരന്മാരും ക്രിസ്തുവരിെു കീഴരിലുള്ള ഭരണമാധരി
കമാരരികള് ആയരിരരിക്ും. മെുഷ്യരമാ�രി മുഴുവെും ഈ 
വീരന്മാര്ക്് കീഴ്്പ്പട്രിരരിക്ും. പുരമാതെവീരന്മാരും യു
വവീരന്മാരും റലമാകത്രിെു മുനപരി് ൈൃ�്യഭരണമാധരികമാ
രരികള് ആയരിരരിക്്കമാണ്് റലമാകം അവ്ര അംഗീകരരി
ക്ുകയും അെുസരരിക്ുകയും ്ചയ്ും.

ഇവര്ക്ു കീഴരി് ഇവറരമാടു റചര്നു പ്രവര്ത്രി
ച്തും സംഖ്യ. 1:5-16 വ്ര െരിഴലരിച്രിരരിക്ുനതുമമായ 
തമാണ പ്രഭുക്ന്മാരും അധരിപതരിമമാരും ഉണ്മായരിരരിക്ും. 
ഈ പ�ഞെരിരരിക്ുന തമാണ പ്രഭുക്ന്മാര് അഥവമാ 
അധരിപതരിമമാര് ക്വമാസരി ഇലടേരി്െ (Quasi-elect) പ്രതരി
െരിധമാെം ്ചയ്ുനു. അവരരി് പ്രമുഖരമാണ് എപ്പരി
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ഫെരി പമാളയ സമര്പ്പരിതര്. 
ഇവര് തങ്ങളു്ട പ്രറത്യക 
കഴരിവരിെമാ് തരിര്ഞെടു
ക്്പ്പടമാത്വ്ര വരി�ുദരി
യരിന ്പരുവഴരിയരിറലക്ു 
ഉയര്ത്ുനതരിെു റവണ്രി 
എല്മായരിടത്ും റപമായരി 
ജെങ്ങ്ള ദൈവവചെ
ത്രിറലക്ും റവലയരിറല
ക്ും മെംതരിരരിച്ു്കമാണ്് 
വീരന്മാര്ക്ു സഹമായരിക
ളമായരിരരിക്ും. ജെങ്ങള്ക്ു 
സമമാധമാെം െ്കുനതരി് 
ഈ റവലക്മാര് സഹമായമമാകും (സങ്ീ. 72:3). ഭക്രിപു
രസ്രം ആഗ്രഹരിക്മാവുന ഒരു പ്രതരിഫലമമാണരിത്!

്യ�. 49:11 ് െരിനും തരിരു്വഴുത്രി്റെ മ്റ്മാരു 
വ്യക്മമായ സഹമായം ലഭരിക്ുനു: “ഞമാന എ്റെ മല
ക്ള്യമാ്ക്യും വഴരിയമാക്ും; എ്റെ ്പരുവഴരികള് 
്പമാങ്ങരിയരിരരിക്ും”. ഈ റവൈഭമാഗം സംസമാരരിക്ുനത് 
യഥമാസ്മാപെപൂര്വ്വ സമര്പ്പരിത ഗണങ്ങ്ളക്ു�രിച്മാ
ണ്. ഹമാ, എത് അത്ഭുതകരമമായരിരരിക്ുന ദൈവവ
ചെം; തരിര്ഞെടുക്്പ്പടമാത്വ്ര വരി�ുദരിയരിന 
്പരുവഴരിയരിറലക്് ഉയര്ത്ുനതരിെു അവന അഞ്ു 
യഥമാസ്മാപെപൂര്വ്വ സമര്പ്പരിത ഗണങ്ങ്ള സജ്ജമമാ
ക്ും. പര്വ്വതങ്ങളമായ സീറയമാന, റമമാ�രിയ, കുനുക
ളമായ അക്, ൈസീത്, ഓ്ഫ് എനരിവ യഥമാക്മം 
്ച�രിയമാട്രിനകൂട്ം, പുരമാതെവീരന്മാര്, മഹമാപുരുഷമാ
രം, യുവവീരന്മാര്, എപ്പരിഫെരി പമാളയ സമര്പ്പരിതര് 
എനീ ഗണങ്ങ്ള പ്രതരിെരിധമാെം ്ചയ്ുനു. സങ്ീ. 
72:3 െമുക്ു തമാരതമ്യം ്ചയ്മാം. “െീതരിയമാ് പര്വ്വ
തങ്ങളരിലും കുനുകളരിലും ജെത്രിെു സമമാധമാെം 
വരിളയ്ട്”. ഈ അഞ്ു യഥമാസ്മാപെ പൂര്വ്വ ഗണ
ങ്ങ്ളയും ദൈവം ഈ റവലയ്ക്മായരി ഉയര്ത്ും. 
ക്രിസ്തുവരി്റെ സഹസ്രമാബ്ദ മമാദ്യസ് വമാഴ്ച ആരം
ഭരിക്ുറമ്പമാള്, ക്രിസ്തുവരിെമാ് െ്ക്പ്പടുനതും 
മറ്ു അഞ്ു യഥമാസ്മാപെപൂര്വ്വ ഗണങ്ങളമാ് പരി
ന്ുണക്്പ്പടുനതുമമായ അെുഗ്രഹങ്ങ്ള സ്വീകരരി
ക്ുവമാന തരിര്ഞെടുക്്പ്പടമാത്വര് ഭൂമരിയു്ട പല 
റകമാണുകളരി് െരിനുമമായരി കൂടരിവരും (്യ�. 49:12, 
“ഇവര് ൈൂരത്ു െരിനും... വരുനു”). എത് അത്ഭുത
വമാെമായ സ്വര്ഗ്ഗീയ പരിതമാവമാണ് െമുക്ുള്ളത്! െമാം 
എല്മാവറരമാടും അവന എത് കൃപമാലുവമാണ്! െമുക്് 
ദൈവസ്റെഹത്രി് െ്മ്ത്്ന സൂക്രിക്മാം 
(യൂൈമാ. 21)!

വരിളരിക്്പ്പട് ഈ അഞ്ു ഗണങ്ങളും, രക്യു്ട തരി

ര്ഞെടുപ്പരിന സവരിറ�ഷ
തകള്ക്ു കീഴരി്, ക്രിസ്തു 
സമര്പ്പണം ്ചയ്ത അറത 
അത്മമാവരി്, സ്വന് ഇച്ഛ
ക്ള െരിഷ്കപടമമായരി ൈലരി
കഴരിക്ുകയും അഥവമാ 
അടരിയ�വു വയ്ക്ുകയും 
എല്മാ കമാര്യങ്ങളരിലും ദൈ
വത്രി്റെ ഇഷ്ട്ത് തങ്ങ
ളു്ട ഇഷ്ടമമായരി സ്വീകരരി
ക്ുകയും ്ചയ്തവരമാണ് 
(സങ്ീ. 40:8; എബ്മാ. 10:7). 
ദൈവത്രി്റെ വരി�്വസ്തത

യരിലും സ്റെഹത്രിലുമുള്ള വരി�്വമാസം, അതമായത് 
കഴരിഞെകമാലത്രി്ല െന്കള്ക്് (“മെസ്ലരിവരിെു” 
– റ�മാമ. 12:1) ഉള്ള െന്ദരിയും, അെര്ഹമമായ െന്ക്ള 
്ചമാരരിയുവമാന തക് റരേഷ്ഠമമായ സ്വഭമാവവും ദൈ
വത്രിെുള്ളതരിെമാ് അവ്െ വരിലമതരിക്ുകയും ്ച
റയ്ണ്തരിെു സമര്പ്പണ്ത് കൃത്യമമായരി പമാലരിക്ണം. 
സമര്പ്പണം ്ചയ്ുനവ്ര്ക്മാണ്്, അവെു തങ്ങ്ള 
ഏ്പ്പരിച്ു ്കമാടുക്ുനവ്ര്ക്മാണ്ുള്ള ഉപറയമാഗ
ങ്ങളരിലും ആവ�്യങ്ങളരിലും ദൈവത്രിെു വ്യത്യമാസ
ങ്ങള് ഉ്ണ്നു െമാം തരിരരിച്�രിയുനു (2 ്കമാരരി. 8:5). 
ഏതു വരിധമമായമാലും, വ്യത്യസ്തങ്ങളമായ ഇത്രം 
ഉപറയമാഗങ്ങളും ആവ�്യങ്ങളും, ഉൈമാഹരണത്രിെു, 
ദൈവെരിര്ണ്ണയത്രി്ല കമാലവ്യതരിയമാെങ്ങള് - െരി
ര്ണ്ണയരിക്ുക മുതലമായവ സമര്പ്പരിതെുള്ള റവലയല്, 
ദൈവത്രി്റെ റവലയമാണ്.

റരേഷ്ഠരമായ ഇത്രം ഭരണമാധരികമാരരികളു്ട കര
ങ്ങളരിലുള്ള ഏകമാധരിപത്യ ഭരണകൂട്ത് ഭയറക്ണ്
തരി്റെ ആവ�്യകത ആര്ക്മാണ്? പകരം റലമാകത്രിെു 
ലഭരിക്മാവുന, സമാധ്യമമായതരി് ഏറ്വും ഗുണപ്രൈ
വും, ലമാഭകരവും, വരിറവകമമാര്നതും, െീതരിയുള്ളതും, 
സ്റെഹം െരി�ഞെതും, സഹമായകരവുമമായ ഭരണകൂ
ടമമാകും അ്തനു െമുക്ു പ�യമാം!
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വമാക്ു്ള്ക്്ക് അര്ത്ഥമുണ്്ക്
WORDS HAVE MEANING

“ഹൃദയം നടിറഞ്ു കവടിയുന്തടില് നടിന്നല്ലാ വായ് സംസാരടിക്ുന്ത്. നല്ല മനുഷ്യന് തമ്റെ നല്ല നടിനഷേപത്ടില് 
നടിന്ു നല്ലതു പുറമ്പെടുവടിക്ുന്ു; ദുഷ്ട മനുഷ്യന് ദുര്നടിനഷേപത്ടില് നടിന്ു തീയതു പുറമ്പെടുവടിക്ുന്ു. 

എന്ാല് മനുഷ്യന് പറയുന് ഏതു നടിസ്ാര [നടിഷ്പ്രനയാജനനമാ അമ്ല്ലങ്ടില് ഹാനടികരനമാ] വാക്ടിനും  
ന്യായവടിധടി ദടിവസത്ടില് കണക്ു ന�ാധടിപെടിനക്ണ്ടടി വരും എന്ു ഞാന് നടിങ്ങനളാടു പറയുന്ു.  

നടിമ്റെ വാക്ുകളാല് നീ നീതടികരടിക്മ്പെടുകയും നടിമ്റെ വാക്ുകളാല് നീ കുറ്റം വടിധടിക്മ്പെടുകയും മ്െയും”  
മത്ാ. 12:34-37.

ഹൃൈയവും വമായും ഒരു പ്രറത്യക സൂക്്മ 
പരരിറ�മാധെക്ു കീഴരി് ഇരരിക്ുനു എനു 

െമ്ു്ട കര്ത്മാവരി്റെ ഈ വമാക്ുകള് സൂചരിപ്പരി
ക്ുനു. ഹൃൈയം വ്യക്രിഗത സ്വഭമാവ്ത് പ്രതരിെരി
ധീകരരിക്ുനതും െമാവ് സ്വഭമാവത്രി്റെ സൂചരികയും 
ആകുനു. ഈ ചരിന്മാവരിഷയത്രി്റെ കമാഴ്ചപ്പമാടരി് 
െരിനു്കമാണ്മാണ് ജ്മാെത്രിററെതമായ ഈ വമാക്ുക
ള് എഴുത്പ്പട്രിരരിക്ുനത് – “സകല ജമാഗ്രതറയമാടും 
കൂ്ട െരി്റെ ഹൃൈയ്ത് കമാത്ു്കമാള്ക; ജീവ്റെ 
ഉത്ഭവം അതരി് െരിനറല്മാ ആകുനത്. വമായു്ട 
വക്ത െരിങ്് െരിനു െീക്രിക്ളയുക; അധരങ്ങളു
്ട വരികടം െരിങ്് െരിന് അകറ്ുക” (സൈൃ. 4:23,24). 
�രരിയമായ വമാക്ുകള് വമായരി് െരിനു വരുവമാന 
ഹൃൈയം �രരിയമായ അവസ്യരി് ആയരിരരിറക്ണം 
എനതമാണ് ഇതരി്ല സൂചെ എനു വ്യക്മമാണ്. 
എ്ന്നമാ് അെുഭവം ഓറരമാ മെുഷ്യെും സമാക്്യ
മമായരിരരിക്ുനതുറപമാ്ല, “ഹൃൈയം െരി�ഞെു കവരിയു
നതരി് െരിനറല്മാ വമായ് സംസമാരരിക്ുനത്”.

“വമാക്ുകള്ക്് അര്ത്ഥമുണ്്” എനുള്ള പഠെം 
െമ്ു്ട കര്ത്മാവമായ റയ�ുവരി്റെ വമാക്ുക്ള 
ആത്മമാര്ത്ഥമമായരി പരരിഗണരിച്ു്കമാണ്് ആരംഭരിക്ു
നു. റയ�ുവരി്റെ ഹൃൈയം പരരി�ുദമമായരിരുനു. 
അവന പമാപം ഇല്മാത്വെമായരിരുനു. വമായരി് 
വഞ്െ്യമാനും ഇല്മാതരിരുന റയ�ുവരി്െക്ു�രിച്്, 
“ലമാവണ്യം െരി്റെ അധരങ്ങളരി് പകര്നരിരരിക്ുനു” 
എനും “എല്മാവരും അവ്െ പുകഴ്ത്രി, അവ്റെ 
വമായരി് െരിനു പു�്പ്പട് ലമാവണ്യ വമാക്ുകള് 
െരിമരിത്ം ആശ്ര്യ്പ്പട്ു” (സങ്ീ. 45:2; ലൂ്ക്മാ. 4:22) 
എനും പ�ഞെരിരരിക്ുനു. ക്രിസ്തുവരി്റെ െരിഴലമായരി
രുന റമമാ്� കര്ത്മാവരി്റെ വമാക്ുകളു്ട അെുഗ്ര
ഹീതമമായ പ്രഭമാവങ്ങ്ളക്ു�രിച്് ഇങ്ങ്െ പ�ഞെു, 
“മഴ റപമാ്ല എ്റെ ഉപറൈ�ം ്പമാഴരിയും; എ്റെ 
വചെം മഞെു റപമാ്ലയും ഇളമ്പുല്രിറന്് ്പമാടരിമഴ 

റപമാ്ലയും സസ്യത്രിറന്് മമാരരി റപമാ്ലയും 
്ചമാരരിയും” (ആവ. 32:2). “ഞമാന െരിങ്ങറളമാടു സം
സമാരരിച് വചെങ്ങള് ആത്മമാവും ജീവെും ആകുനു” 
(റയമാഹ. 6:63) എന് റയ�ുവും പ�ഞെു. കര്ത്മാവരി
്റെ വമാക്ുകള് വള്ര ജ്മാെറമ�രിയതും, െീതരിയമാ
ര്നതും, സത്യവുമമായരിരുനു. ആയതരിെമാ്ത്്ന 
അതരി് എ്ന്ങ്രിലും ്തറ്് ക്ണ്ത്ുവമാന അവ്റെ 
�ത്ുക്ള് െരിരന്രം അറെ്വഷരിച്ു റപമാനു. എനമാ് 
“അങ്ങ്െ അവര് ജെത്രി്റെ മുമ്പരി് വച്് അവ്െ 
വമാക്രി് പരിടരിപ്പമാന കഴരിയമാ്ത അവ്റെ ഉത്രത്രി് 
ആശ്ര്യ്പ്പട്ു മരിണ്മാ്തയരിരുനു” (ലൂ്ക്മാ. 20:26) 
എനു പ�യുനു. “ഈ മെുഷ്യന സംസമാരരിക്ുനതു
റപമാ്ല ആരും ഒരു െമാളും സംസമാരരിച്രിട്രില്” (റയമാഹ. 
7:46) എനു മറ്ു ചരിലരും പ�ഞെു.

ഹമാ, െമ്ു്ട കര്ത്മാവ് ത്റെ ജെത്രിെു റയമാ
ഗ്യമമായ ഒരു മമാതൃക ്വറച്ച്ു റപമായരിരരിക്ുനു. 
ആ മമാതൃക പരിനപറ്ുവമാന അ്പ്പമാസ്തലെും െ്മ് 
െരിര്ൈന്ധരിക്ുനു, “െരിങ്ങളു്ട വമാക്് എറപ്പമാഴും 
കൃപറയമാടു കൂടരിയതും [സ്റെഹവും ൈയയും പ്രകട
മമാകുനത്] ഉപ്പരിെമാ് രുചരി വരുത്രിയതും [�ുദീകരരി
ക്ുനതരി്റെയും റകടുവരമാ്ത സൂക്രിക്ുനതരി്റെ
യും പ്രഭമാവമുള്ളത്] ആയരിരരിക്്ട്” (്കമാ്ലമാ. 4:6). 
“ഒരുത്ന പ്രസംഗരിക്ുനു എങ്രി് ദൈവത്രി്റെ 
അരുളപ്പമാടുണ്മായരിട്ു – ജ്മാെറത്മാ്ടയും കര്ത്മാ
വരി്റെ ആത്മമാവരിറെമാടും വചെറത്മാടും ്പമാരുത്
്പ്പട്ും സംസമാരരിക്്ട് എനു പ്ത്മാസ് കൂട്രിറച്ര്ത്രി
രരിക്ുനു. “റൈമാഷം ്ചയ്മാ്ത െരി്റെ െമാവരി്െയും 
വ്യമാജം [വഞ്െ] പ�യമാ്ത െരി്റെ അധര്ത്യും 
കമാത്ു്കമാള്ക” എനു വീണ്ും പ�യുനു. “വമായും 
െമാവും സൂക്രിക്ുനവന ത്റെ പ്രമാണ്െ കഷ്ടങ്ങ
ളരി് െരിനു സൂക്രിക്ുനു”. “ജ്മാെരിയു്ട വമായരി്ല 
വമാക്് ലമാവണ്യമുള്ളത്; മൂഢ്റെ [ൈുദരിയരില്മാത്, 
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രേദയരില്മാ്ത സംസമാ
രരിക്ുനവന] അധരറമമാ 
അവ്െത്്ന െ�രിപ്പരി
ക്ും. അവ്റെ വമായരി്ല 
വമാക്ുകളു്ട ആരംഭം 
റഭമാഷത്വവും അവ്റെ സം
സമാരത്രി്റെ അവസമാെം 
വല്മാത് ഭ്മാന്ും ത്ന”. 
“അതരിറവഗത്രി് ഒനും 
പ�യരുത്; ദൈവസനരിധരി
യരി് എ്ന്ങ്രിലും ഉച്
രരിപ്പമാന െരി്റെ ഹൃൈയം 
ൈദ്പ്പടരുത്; ദൈവം സ്വര്ഗ്ഗത്രിലും െീ ഭൂമരിയരിലും 
അറല്മാ; ആകയമാ് െരി്റെ വമാക്ു ചുരുക്മമായരിരരി
ക്്ട്” (1 പ്ത്മാ. 4:11; സങ്ീ. 34:13; സൈൃ. 21:23; സഭമാ. 
10:12,13; 5:2).

മെുഷ്യരമാ�രി്യ അെുഗ്രഹരിറക്ണ്തരിെു െ്മ് 
തരിര്ഞെടുറക്ണ് അളവുറകമാലമായരി ദൈവം കഴരി
ഞെകമാലത്രി് ഉപറയമാഗരിച്തും ഇറപ്പമാള് ഉപറയമാ
ഗരിച്ു്കമാണ്രിരരിക്ുനതും “െമ്ു്ട വമാക്ുകള്” [ദൈ
വത്രി്റെ സമര്പ്പരിതരമായ മക്ളു്ട] ആണ്. അവ്റെ 
സമര്പ്പരിതരമായ യഥമാര്ത്ഥ മക്ള് മത്മാ. 12:37 ്ല 
വമാക്ുകള്ക്് ്ചവരി ്കമാടുക്ുനു, “െരി്റെ വമാക്ു
കളമാ് െീ െീതീകരരിക്്പ്പടുകയും െരി്റെ വമാക്ുക
ളമാ് െീ കുറ്ം വരിധരിക്്പ്പടുകയും ്ചയ്ും”. ഇവരി്ട 
ഉപറയമാഗരിച്രിരരിക്ുന െീതീകരണം എന പൈം പുതരിയ 
െരിയമത്രി് പരമാമര്�രിച്രിരരിക്ുന ദൈവത്രിലുള്ള 
വരി�്വമാസത്മാലുള്ള െീതീകരണം എനര്ത്ഥമുള്ള െീ
തീകരണ്ത്യല് സൂചരിപ്പരിക്ുനത് എനു െമുക്ു 
മെസ്രിലമാക്മാെമാകും.

മത്മാ. 12:37 ് െമ്ു്ട കര്ത്മാവ് ്പമാതുസഭ്യ 
അല് അഭരിസംറൈമാധെ ്ചയ്ത് സംസമാരരിക്ുനത്. 
മ�രിച്് ഇവരി്ട െീതീകരണം എന പൈം വള്ര പരരി
മരിതമമായ അര്ത്ഥത്രിലമാണ് ഉപറയമാഗരിച്രിരരിക്ുനത്. 
ഉൈമാഹരണത്രിെു, െമാം െടത്രിയ ഏ്തങ്രിലും ഇട
പമാടരി്െക്ു�രിച്്, ഈ ്ചയ്ത പ്രവൃത്രി എെരിക്ു 
വള്ര െ്യമായമമായരി [െരിര്റദ്മാഷമമായരി] റതമാനുനു 
എനു പ�യമാ�ുണ്്. ഇവരി്ട ഉപറയമാഗരിച്രിരരിക്ു
ന ഗ്രീക്ു പൈം ഡെരി്ക്റയമാ (dikaioo) = (െീതരിമമാന 
അഥവമാ െരിഷ്ക്ളങ്ന) ആണ്. “െരി്റെ വമാക്ുകളമാ് 
[ചരിന്യും ഉള്്ക്മാള്ളുനു] െീ െരിഷ്കളങ്െമായരി കമാ
ണ്പ്പടും”. കൂടമാ്ത “െരി്റെ വമാക്ുകളമാ് െീ കുറ്ം 
വരിധരിക്്പ്പടുകയും ്ചയ്ും”. െമ്ു്ട വമാക്ുകള് 

െമ്ു്ട ഹൃൈയത്രി്റെ ചൂ
ണ്ുപലകകളമായതരിെമാ് 
സത്യസന്ധതയരില്മാത്വ
രമായരിരുനമാ് യഹൂൈ ജെ
്ത്റപ്പമാ്ല െമുക്ും ദൈ
വത്രി്റെ പ്രറത്യക കൃപ 
െഷ്ടമമാകും.

അവര് റയ�ുവരി്റെ െല് 
റവല്യ മെസ്രിലമാക്രി. 
എനമാ് അസൂയയമാലും 
പകയമാലും അവ്െതരി്ര 
എല്മാ തരിന്യും കളവമായരി 

പ�യുകയും അവ്െ ക്ൂ�രിക്ുകയും ്ചയ്തു. 
അവര് അവ്െതരി്ര എന്ു പ�ഞെുറവമാ അതവരു്ട 
യഥമാര്ത്ഥ ഹൃൈയ െരില്യ ്വളരി്പ്പടുത്രി! അ്ത, 
അവരു്ട “വമാക്ുകളമാലും” [ചരിന്യും ഉള്്ക്മാള്ളു
നു] അവര് ദൈവത്രി്റെ കൃപയ്ക്് അറയമാഗ്യ്രനു 
്തളരിയരിക്ുകയും െമാ്പതു വര്ഷ്ത് ്കമായ്ത്രി
് ദൈവറകമാപം അവരു്ട റമ് “മുഴുത്ുവരരിക
യും” (1 ്തസ്. 2:16) A.D. 70 ് റൈ�ം ഛരിനഭരിനമമാ
വുകയും ്ചയ്തു. മ�രിഹമാ ഇവെമാ്ണനു ഞങ്ങള് 
െരിരൂപരിക്ുനരില്, എനമാ് ഏറതമാ അത്ഭുതകരമമായ 
�ക്രി അവെരി് പ്രവര്ത്രിക്ുനു എന് ഞങ്ങള് 
വരി�്വസരിക്ുനു എനവര് പ�ഞെരിരുനു. അത്രം 
വമാക്ുകള് അവര് ഉപറയമാഗരിച്തരിെെുസൃതമമായരി 
അവര് തങ്ങളരി്ത്്ന അതു പ്രകടരിപ്പരിച്രിരുനു്വ
ങ്രി് ദൈവം ചരിലര്ക്ു ്വളരി്പ്പടുത്രിയരിരരിക്ുന
തുറപമാ്ല അവര്ക്ും കമാണരിച്ു ്കമാടുറത്ക്മാമമാ
യരിരുന വഴരി്യ അ�രിയുവമാന വമാഞ്യുള്ളവരമായരി 
അവര്ക്ു അവ്രത്്ന ്തളരിയരിക്മാമമായരിരുനു. 
അവര് ദൈവത്രി്റെ അത്ഭൂതകരമമായ വമാക്ുക്ള 
രേദരിച്രിരുനു്വങ്രി് അവര് െീതീകരരിക്്പ്പടുമമാ
യരിരുനു. എനമാ് അവര് ദൈവവചെമമാകുന ഈ 
വചെങ്ങ്ള സംസമാരരിച്രിരുനരില് എനതരിെു വള്ര 
�ക്മമായ ്തളരിവുകള് ഉണ്്. എ്ന്നമാ് അവര്ക്ു 
�രരിയമായ ഹൃൈയെരില ഉണ്മായരിരുനരില്. “ഹൃൈയത്രി് 
െരി�ഞെു കവരിയുനതറല്മാ വമായ് സംസമാരരിക്ുനത്” 
എന് ലൂ്ക്മാ. 6:45 ് പ�യുനു. അവരു്ട ഹൃൈയ
ത്രി്ല ഭമാവം അവരു്ട വമാക്ുകളരി് പ്രകടമമാവുക
യും തത്ഫലമമായരി ആ ജെതയ്ക്ുള്ള കൃപ അവരരി് 
െരിനും െീക്രിക്ളയുകയും ്ചയ്തു!

െമാമറധയ ദക്സ്തവ വരി�്വമാസത്രിെെുസൃതമമായരി 
െമുക്് അന്്യവരിധരി ൈരിെം – അവസമാെ െ്യമായവരിധരിയു്ട 
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ൈരിവസം – എന വമാക്രി്െ പരരിറ�മാധരിക്മാം. അന്്യവരി
ധരി ൈരിെം എന ഈ പൈം െരിഷ്പ്രറയമാജെകരവും, ഹമാെരി
കരവും, അലക്്യവും, അവരി�ുദവും, അ�ുദവുമമായ 
പൈമമാണ്. ഹമാ, ഒരു അപകീര്ത്രികരമമായ പൈത്രി്റെ 
�ക്രി! ഒരു കുത്ുവമാക്രി്റെ �ക്രി! ്വ�ു്ത റതമാള് 
ഉയര്ത്രിറപ്പമാകുനു! ദകറപ്പ�രിയ െരിന്ദമാവമാക്ുകളും 
കുത്ുവമാക്ുകളും യമാ്തമാരു ചരിന്യും ഇല്മാ്തയമാ
ണു സംസമാരരിക്ുനത്. എനമാ് ഈ മമാരകമമായ വരിഷം 
ഹൃൈയമാന്ര്ഭമാഗറത്ക്ു സഞ്രരിക്ുകയും, പുതരിയ 
റവരുകള് വര്ഷങ്ങറളമാളം വളരുവമാന ഇടയമാക്ുക
യും ്ചയ്ും. കര്ത്മാവരി്റെ സമര്പ്പരിത ജെങ്ങള്ക്് 
ഒരു വലരിയ ഉത്രവമാൈരിത്വം ഉണ്് – െമ്ു്ട വമാക്ു
കള്ക്ും സ്വമാധീെത്രിെും മറ്ുള്ളവരു്ട റമ് ഉള്ള 
ഉത്രവമാൈരിത്വം! അ്ത, വമാക്ുകള്ക്് അര്ത്ഥമുണ്്. 
മത്മാ. 12:36 “എനമാ് മെുഷ്യര് പ�യുന ഏതു െരിസ്മാര 
വമാക്രിെും െ്യമായവരിധരി ൈരിവസത്രിങ്് കണക്ുറൈമാധരി
പ്പരിറക്ണ്രിവരും”. അന്്യവരിധരി ൈരിവസത്രിലല്. െമ്ു്ട 
റവൈഭമാഗത്് െമാം വമായരിക്ുനതുറപമാ്ല : മെുഷ്യര് 
പ�യുന ഏതു െരിസ്മാര വമാക്രിെും െ്യമായവരിധരി ൈരിവ
സത്രി് കണക്ു റൈമാധരിപ്പരിറക്ണ്രിവരും. ഇവരി്ട 
െ്യമായവരിധരി ൈരിവസം എന വമാക്് സൂചരിപ്പരിക്ുനത് 
പരരിറ�മാധെമാ െമാളരി്െയമാണ്.

ദൈവത്രി്റെ വചെങ്ങള്: “കണക്ു റൈമാധരി
പ്പരിറക്ണ്രിവരും” എനത് െമുക്ു റമ് അമരിത 
ഭമാരമമാകും. െമുക്ു ൈരിെംപ്രതരി കര്ത്മാവുമമായരി കണ
ക്ുകള് തീര്ക്മാം. ഒരു െരിസ്മാര വമാക്രിെു റപമാലും 
െമാം പശ്മാത്പരിക്മാ്ത ഇരരിക്ുകയരി്ല്നു ഉ�പ്പു 
വരുത്മാം. അ്ത, ചരിലര്ക്് തങ്ങളു്ട െ്യമായവരിധരി
യു്ട ൈരിവസം ഉണ്മായരിക്ഴരിഞെരിരരിക്ുനു. കൂടമാ്ത 
എല്മാവര്ക്ും തങ്ങളു്ട െ്യമായവരിധരിയു്ട ൈരിവസം 
ഉണ്മാകും, അതമായത് വ്യക്രിപരമമായ പരരിറ�മാധെ 
ഉണ്മാകും. െമ്ു്ട പ്രരിയ പമാസ്റര് �സ്ലരിെും അതു
ണ്മായരി. “ഈ പ്രറൈമാധെങ്ങള് ആഴ്ചറതമാ�ും ഏഴ് 
ൈ�ലക്റത്മാളം ആളുകളു്ട കണ്ണരി്ലത്ുനു എന 
വസ്തുത്യക്ു�രിച്് ചരിന്രിക്ുറമ്പമാള്, െമ്ു്ട ഉത്
രവമാൈരിത്വത്രി്റെ ഭമാരം െമാം മെസ്രിലമാക്ുനു. അത് 
(ഞങ്ങളു്ട വമാക്ുകള്) കര്ത്മാവരിെ് അംഗീകരരിക്മാ
വുന വരിധവും ഏവര്ക്ും സഹമായപ്രൈവും ആയരി
രരിക്ണ്മനത് ഞങ്ങളു്ട ആഗ്രഹമമാണ്” (Overland 
Montly p. 211).

ഇെരി െമുക്് ദൈവത്രി്റെ ൈമാസെമായ പൗ്ലമാ
സരി്റെ 1 ്കമാരരി. 9:26 ്ല വമാക്ുകള് രേദരിക്മാം 
“ആകയമാ് ഞമാന െരിശ്യമരില്മാത്വണ്ണമല് ഓടു

നത്; ആകമാ�്ത് കുത്ുനതുറപമാ്ലയല് ഞമാന 
മുഷ്ടരിയുദം ്ചയ്ുനത്”. തമാന ത്റെ ഓട്ത്രി് പ്ര
റവ�രിച്രിരരിക്ുനു എനും, കര്ത്മാവരിറെമാടു ത്റെ ഉട
മ്പടരി റെര്ച് ്ചയ്തരിരരിക്ുനു എനും പൗ്ലമാസരിെു 
വ്യക്മമായരി അ�രിയമാമമായരിരുനു. ഈ ഓട്ത്രി് െരി
്ക്ുറമ്പമാള് ത്ന്ക്മാണ്് സമാധ്യമമാകമാത്്തമാ
നും ആവ�്യമരി്ല്നും, െരിൈന്ധെകള്ക്ും വ്യവസ്
കള്ക്ും അെുസരരിച്് ഈ ഓട്ത്രി് "തത്സമയത്ു 
സഹമായത്രിെുള്ള കൃപ” ലഭരിക്ു്മനും അവെ് 
അ�രിയമാമമായരിരുനു.

മഹമാ വീ്ണ്ടുപ്പുകമാര്റെ മമാര്ഗ്ഗൈര്ശ്ശെത്രിന 
കീഴരി് ദൈവത്രി്റെ സമര്പ്പരിതരമായ ഏ്തമാരു മക്
ള്ക്ും അസ്രിരതയരില്. ദൈവത്രി്റെ ഉ�പ്പുള്ള വച
െത്മാലമാണ് െമാം െമ്ു്ട വരിളരിയും തരിര്ഞെടുപ്പും 
ഉ�പ്പമാക്രിയരിരരിക്ുനത്. ്യ�. 55:11 ്ല ഈ വചെ്ത് 
കു�രിച്് ചരിന്രിക്ു, “എ്റെ വമായരി് െരിനു പു�്പ്പടുന 
എ്റെ വചെം അതു ്വ�ു്ത എ്റെ അടുക്റല
ക്ു മടങ്ങരിവരമാ്ത എെരിക്് ഇഷ്ടമുള്ളത് െരിവര്ത്രി
ക്ുകയും ഞമാന അയച് കമാര്യം സമാധരിപ്പരിക്ുകയും 
്ചയ്ും”. െരിങ്ങള് ഇത് വരി�്വസരിക്ുനുറവമാ?

ത്റെ വമാസത്രിെു റയമാഗ്യമല്മാത് ഒരു കൂടമാ
രത്രി് ദൈവത്രിെു വമാസം ്ചയ്ുവമാെമാകരില്. 
പൗ്ലമാസ് ്ചയ്തതുറപമാ്ല െമ്ു്ട കൂടമാരം 
ഒരുറക്ണ്ത് െമ്ു്ട കടമയും അവകമാ�വുമമാണ്. 
“എ്റെ �രീര്ത് ൈണ്രിപ്പരിച്് അടരിമയമാക്ുകയറത് 
്ചയ്ുനത്” (1 ്കമാരരി. 9:27). െമ്ു്ട പഴയ ജഡെീക 
ഇച്ഛകള്, സ്വമാഭമാവരിക ഇച്ഛകള് െമ്ു്ട പുതരിയ 
ഹൃൈയത്രിലും മെസ്രിലും ഇച്ഛയരിലും വമാസം ്ച
യ്ുവമാന പമാടരില്. പഴയ ഇച്ഛ പുതരിയ ഇച്ഛക്ു 
ഇടം ്കമാടുത്റപ്പമാള് പുതരിയ ഇച്ഛ �രീരത്രി്റെ 
ഉടമയമായരിത്ീര്നു. പുതരിയ ഇച്ഛ അതമായത് െമ്രി
ലുള്ള ദൈവത്രി്റെ സ്വഭമാവം, പഴയ �രീരത്രി്റെ 
അധരികമാരം എ്റ്ടുക്ുക എനത് വള്ര പ്രയമാസറമ
�രിയ കമാര്യമമാണ്. പഴയ �രീരം ചരിലറപ്പമാള് അതരിറെ 
അവകമാ�്ത് ലജ്ജമാകരമമായരി പ്രറയമാഗരി്ച്നരിരരി
ക്രിലും, അതരി്റെ ആവ�്യകതക്ള മ�നുകള്ഞെ
നമാലും, ദൈവറത്മാടു അെുസരണ കമാണരിക്ുക 
എനതും, ദൈവീക ഇച്ഛറയമാടു പൂര്ണ്ണ വരി�്വസ്തത 
കമാണരിക്ുക എനതും പുതരിയ ഹൃൈയത്രി്റെയും, 
മെസ്രി്റെയും, ഇച്ഛയു്ടയും റവലയമായരിത്ീരുനു. 
“മറ്ുള്ളവറരമാടു പ്രസംഗരിച്റ�ഷം ഞമാന ത്ന ്കമാ
ള്ളരുതമാത്വെമായരി റപമാകമാതരിരരിറക്ണ്തരിെു” എന് 
പൗ്ലമാസരിലൂ്ട ദൈവത്രി്റെ വചെം തുടരുനു.
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ഈ ചരിന് എത് പ്രമാധമാെ്യറമ�രിയതമാണ്. ദൈവവച
െം െമ്ു്ട വമായരി്ല വമാക്ുകളമാകുനരി്ല്ങ്രി്, അവ
യ്ക്് ഒരു മൂല്യവുമരില്. മെുഷ്യ്റെ ഉപറൈ�കരമമായ 
വമാക്ുക്ള െമാം പഠരിക്ുകറയമാ ഉപറൈ�രിക്ുകറയമാ 
്ചയ്ുനരില്. സങ്ീ. 39:1, “െമാവു്കമാണ്ു പമാപം ്ച
യ്മാതരിരരിപ്പമാന ഞമാന എ്റെ വഴരിക്ള സൂക്രിക്ും”. 
ഒരു മെുഷ്യെും ഇവ്െറപ്പമാ്ല സംസമാരരിച്രിട്രില്മാ 
എന് െമ്ു്ട കര്ത്മാവമായ റയ�ുവരി്െക്ു�രിച്ു 
പ�ഞെരിരരിക്ുനു! ഒരരിടത്ും ക്ണ്ത്ുവമാെമാകമാത് 
ജ്മാെം െമ്ു്ട ഗുരുവരി്റെ വമാക്ുകളരി് ഉ്ണ്നു 
ഞങ്ങള് വരി�്വസരിക്ുനു. “ഞമാന ത്ന പുെരുത്ഥമാ
െവും ജീവെും ആകുനു” (റയമാഹ. 11:25). “ലമാസറ�, 
പു�ത്ു വരരിക” (റയമാഹ. 11:43). “ഇതരിങ്് ആശ്ര്യ
്പ്പടരുത്; കല്�കളരി് ഉള്ളവര് എല്മാവരും അവ്റെ 
�ബ്ദം റകട്ു പു�ത്ു വരുവമാെുള്ള െമാഴരിക വരുനു” 
(റയമാഹ. 5:28,29). “ഞമാറെമാ ഭൂമരിയരി് െരിനു ഉയര്ത്
്പ്പട്മാ് എല്മാവറരയും എങ്റലക്ു ആകര്ഷരിക്ും 
(അവ്റെ വചെത്മാ് സ്വമാധീെരിച്രിട്്)” (റയമാഹ. 12:32). 
ഈ വമാക്ുകള്ക്് എന്മാണു പ്രറത്യകത എനു 
െരിങ്ങള് റചമാൈരിറച്ക്മാം. ഈ വമാക്ുക്ളക്ു�രിച്ുള്ള 
ഏറ്വും പ്രറത്യകമമായ കമാര്യം എ്ന്നമാ് െരിങ്ങ
ള്ക്് അവ്യ മെസ്രിലമാകുനു എനതമാണ്. അധരികം 
ക്രിസ്ത്യമാെരികള്ക്ും അത് സമാധ്യമല്.

“ഉയര്ത്്പ്പട്മാ്” (ഹപ്റസമാ hupsoo, ഉയര്ത്ുക) 
എനുള്ള വമാഗ്ൈത്ം ്ചയ്്പ്പട് യഥമാസ്മാപെമാെുഗ്ര
ഹങ്ങള് ഈ വചെങ്ങളരി് െമുക്ു കമാണമാം. െമ്ു്ട 
മരിക് ക്രിസ്തീയ സറഹമാൈരങ്ങളും “ഉയര്ത്ുക” 
എന ഈ പൈ്ത് മഹത്വീകരരിക്ുക എനമാക്രി മമാറ്രി, 
എന്ു്കമാ്ണ്നമാ് അവര് അര്ത്ഥമമാക്ുവമാന 
ആഗ്രഹരിക്ുനത് അതമാണ്. ഈ റവൈഭമാഗത്രി് പ�
യുന ഉയര്ത്് ക്ൂ�രിറന്ലുള്ള ഉയര്ത്ലമാ്ണനു 
വ്യക്മമായും സ്പഷ്ടമമായും കമാണരിക്ുനു. “ഇതു 
തമാന മരരിപ്പമാെുള്ള വരിധം സൂചരിപ്പരിച്ു പ�ഞെത്ത്”. 
ഈ സന്ദര്ഭം എന്മാണ് അര്ത്ഥമമാക്ുന്തനു വ്യ
ക്മമാക്ുവമാന െ്മ് അെുവൈരിച്മാ് െമ്ു്ടയും 
മറ്ുള്ളവരു്ടയും എത്യധരികം ൈുദരിമുട്് അത് 
ഒഴരിവമാക്ുമമായരിരരിക്ും. “ഉയര്ത്ുക” എനു പരരിഭമാ
ഷ്പ്പടുത്രിയരിരരിക്ുന അറത ഗ്രീക്ു പൈങ്ങള് മറ്ു 
ചരില ഇടങ്ങളരിലും ഉപറയമാഗരിച്രിരരിക്ുനു. ഉൈമാഹര
ണത്രിെ്, റയമാഹ. 8:28 ്, “െരിങ്ങള് മെുഷ്യപുത്്െ 
ഉയര്ത്രിയ റ�ഷം ഞമാന  ത്ന അവന എനും 
ഞമാന സ്വയമമായരിട്ു ഒനു ്ചയ്മാ്ത പരിതമാവ് ഉപറൈ
�രിച്ു തനതു റപമാ്ല ഇതു സംസമാരരിക്ുനു എനും 

അ�രിയും”. ആരമാണ് ഇവരി്ട ഉയരിര്റത്ണ്ത്? പരിതമാ
വല്, പുത്ന സ്വയവുമല്, പരരി�ുദമാത്മമാവുമല് മ�രിച്് 
െരിങ്ങള് ആണ് – െരിങ്ങള് മെുഷ്യപുത്്െ ഉയര്ത്രിയ 
റ�ഷം. ഇത് മഹത്വത്രിറലക്ുള്ള ഉയര്ത്് അല് 
എനു ഇതരിെമാ് സ്പഷ്ടമമാണ്. ഇറത ഗ്രീക്ു പൈം 
ത്നയമാണ് റയമാഹ. 3:14 ലും ഉപറയമാഗരിച്രിരരിക്ുന
ത്, “റമമാ്� മരുഭൂമരിയരി് സര്പ്പ്ത് ഉയര്ത്രിയതു
റപമാ്ല”. റമമാ്� സര്പ്പ്ത് മഹത്വ്പ്പടുത്രിറയമാ? 
ഒരരിക്ലും ഇല്. “റമമാ്� മരുഭൂമരിയരി് സര്പ്പ്ത് 
ഉയര്ത്രിയതുറപമാ്ല മെുഷ്യപുത്്െയും ഉയര്റത്
ണ്തമാകുനു. അവെരി് വരി�്വസരിക്ുന ഏവെും െരി
ത്യജീവന പ്രമാപരിറക്ണ്തരിെു ത്ന” (R 1054).

വമാക്ുകള്ക്് അര്ത്ഥമുണ്!് മരിക്വമാ�ും ദൈൈരിള് 
വരിൈ്യമാര്ത്ഥരികളും കര്ത്മാവു പ�ഞെതരിലും വരിസ്ത
രരിച്ുള്ള വരിവരണങ്ങള് ലളരിതമമായ പ്രസ്തമാവെക്ു 
െ്കുവമാന പരരിരേമരിക്ുനു. “എല്മാവ്രയും... ആക
ര്ഷരിക്ും”. ഒരു യഥമാര്ത്ഥ സമര്പ്പരിത ദപത് വചെ
ത്രി്റെ ലളരിതമമായ പ്രസ്തമാവെ മൂലമമാണ് അതരിറെമാട് 
ആകര്ഷരിക്്പ്പടുനത്. അത് ദൈവത്രി്റെ സ്വമാധീെ
ത്മാലമാണ്. “കര്ത്മാറവ, ഞങ്ങള് ആരു്ട അടുക്് 
റപമാകും?” എനു ആൈരിമ �രിഷ്യന്മാര് പ�യണ്മങ്രി
്, അവ്ര ഇതരിെമായരി എന്മാണ് ആകര്ഷരിച്രിരുന
ത് (റയമാഹ. 6:68)? “െരിത്യജീവ്റെ വചെങ്ങള് െരി്റെ 
പക്് ഉണ്്” എനു കൂട്രിറച്ര്ക്ുനറതമാ്ട സത്യവ
ചെമമാണ് അവ്ര ആകര്ഷരിച്്തനു അവര് ഏറ്ുപ�
യുനു. അ്ത, ലളരിതമമായ സത്യവചെമമാണ് അവ്ര 
ആകര്ഷരിച്തും (സ്വമാധീെരിക്ുക) കര്ത്മാവരിറലക്ു 
അവ്ര അടുപ്പരിച്തും. െമുക്ും അങ്ങ്െത്ന രണ്ു 
ചരടുകളമാ് െ്മ് ്കട്മാം (1) ദൈവത്രി് െരിനു 
വരുന വമാക്ുകളമാലും സത്യസന്ധമമായ ഹൃൈയങ്ങ
ളരി്ല ഉ�പ്പുകളമാലും (2) ദൈവത്രിറലക്് തരിരരി്ക 
എത്ുന െമ്ു്ട സമര്പ്പരിത ഹൃൈയങ്ങളരി്ല (അവ്റെ 
വചെത്രിലുള്ള) വരി�്വമാസത്മാലും പ്രത്യമാ�യമാലും.
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നമെുമ്ട വാക്ുകള്-നമെുമ്ട സ്വഭാവത്ടിമ്റെ സൂെടിക
െമ്ു്ട വമായരി് െരിനു വരുന എല്മാ വമാക്ുക

്ളയും െമ്ു്ട സ്വഭമാവത്രി്റെ സൂചരികയമായമാണ് 
കര്ത്മാവു കണക്മാക്ുനത.് െമ്ു്ട വമാക്ുകള് എതരി
ര്പ്പുളവമാക്ുനറതമാ, വരി�്വസ്തതയരില്മാത്റതമാ, െരിരര്ത്ഥ
കറമമാ, അലക്്യറമമാ, െരിര്ദ്യറമമാ, െന്ദരിയരില്മാത്റതമാ, 
പവരിത്തയരില്മാത്റതമാ, അ�ുദറമമാ ആ്ണനരിരരിക്്ട്, 
“ഹൃൈയം െരി�ഞെുകവരിയുനതരി് െരിനറല്മാ വമായ് 
സംസമാരരിക്ുനത്” എന തത്വത്രിെെുസരണമമായരി 
െമ്ു്ട ഹൃൈയം വരിധരിക്്പ്പടുന .ു െമ്ു്ട ദൈെംൈരിെ 
ജീവരിതത്രി്ല വരിഭരിനമമായ സമാഹചര്യങ്ങളരി്, െമ്ു്ട 
വമാക്ുകള് ദൈവമുമ്പമാ്ക െരിരന്രമമായരി െമ്ു്ട ഹൃൈ
യെരിലയു്ട സമാക്്യം വഹരിക്ുന .ു അതരിെമാ് െമ്ു്ട 
കര്ത്മാവരി്റെ വചെങ്ങള് അര്ത്ഥമമാക്ുനതും കമാ
ര്യത്രി്റെ ഈ വീക്ണത്രി് സഭമാ. 5:2 ്ല ഉൈ്റൈമാ
ധെവും എത് കമാറലമാചരിതമമാണ്, “അതരിറവഗത്രി് 
ഒനും പ�യരുത്; ദൈവസനരിധരിയരി് ഒരു വമാക്് ഉച്
രരിപ്പമാന െരി്റെ ഹൃൈയം ൈദ്പ്പടരുത്” [“സകലവും 
അവ്റെ കണ്ണരിെു െഗ്നവും മലര്നതുമമായരി കരിടക്ുനു; 
അവെുമമായരിട്മാകുനു െമുക്ു കമാര്യമുള്ളത്” എനു 
െമാം ഓര്റക്ണ്തമാണ് എബ്മാ. 4:13); “ദൈവം [െമ്ു്ട 
െ്യമായമാധരിപന] സ്വര്ഗ്ഗത്രിലും [സരിംഹമാസെത്രി്] 
െീ ഭൂമരിയരിലും [െ്യമായമാസെത്രിന മുമ്പരി് പരരിറ�മാധ
െയരി്] അറല്മാ; ആകയമാ് െരി്റെ വമാക്് ചുരുക്മമാ
യരിരരിക്്ട്”. ദൈവത്രിെു മുമ്പരി് ഉച്രരിക്ുറമ്പമാള് 
അവ വള്ര രേദറയമാടുകൂടരിയതും വരിറവകമുള്ളതും 
ആയരിരരിക്്ട്. എനു മമാത്മല്, തരിടുക്മുള്ള്തറനമാ, 
്പ്ട്നുള്ള്തറനമാ, വരിറവകമരില്മാത്്തറനമാ കണ
ക്മാക്്പ്പടുവമാന തക്തമാകരുത്.

െമ്ു്ട വമാക്ുകളമാ് ൈമാദ്യസ്മമായരിരരിക്ുന 
ഉത്രവമാൈരിത്വ്ത്ക്ു�രിച്ുള്ള കര്ത്മാവരി്റെ പ്ര
സ്തമാവെറയമാട് റചര്ന് വീണ്ും, “വമാ്യ കമാത്ു 
്കമാള്ളുനവന പ്രമാണ്െ സൂക്രിക്ുനു; അധര
ങ്ങ്ള പരിളര്ക്ുനവറെമാ െമാ�ം ഭവരിക്ും” എനും 
എഴുതരിയരിരരിക്ുനു (സൈൃ. 13:3). ൈുഷരിച് വഴരിയരി് ചലരി
ക്ുന അഥവമാ അലക്്യമമായരി ചലരിക്ുന െമാവരിെ് 
എത് ഭയമാെകമമായ ൈമാദ്യതയമാണുള്ളത്. അവ 
ദൈവ്ത് അപകീര്ത്രി്പ്പടുത്ുനവയും ആണ്! 
അ്പ്പമാസ്തലെമായ പ്ത്മാസരി്റെ “പ്രമാര്ത്ഥെക്ു 
സുറൈമാധമുള്ളവരും െരിര്മ്ൈരുമമായരിരരിപ്പരിന എന 
ക്പെ എത് അെരിവമാര്യമമാണ് (1 പ്ത്മാ. 4:7; 1:13; 5:8)!

ഈ ഉത്രവമാൈരിത്വ്ത് അെുഭവ റവൈ്യമമാക്ുന
വരു്ട അധരങ്ങള്ക്മായരി സങ്ീര്ത്െക്മാരന ഈ 

പ്രമാര്ത്ഥെ മുറനമാട്ു്വക്ുനു, “യറഹമാറവ, എ്റെ 
വമായരിക്് ഒരു കമാവ് െരിര്ത്രി, എ്റെ അധരൈ്വമാരം 
കമാറക്ണറമ... എ്റെ ഹൃൈയ്ത് ൈുഷ്ക്മാര്യത്രിെു 
ചമായ്ക്രുറത”. “എ്റെ പമാ�യും എ്റെ വീ്ണ്ടുപ്പു
കമാരെുമമായ യറഹമാറവ, എ്റെ വമായരി്ല വമാക്ുകളും 
എ്റെ ഹൃൈയത്രി്ല ധ്യമാെവും െരിെക്ു പ്രസമാൈ
മമായരിരരിക്ുമമാ�മാക്ട്”. “െരി്റെ ചട്ങ്ങ്ള എെരിക്് 
ഉപറൈ�രിച്ു തരുനതു്കമാണ്് എ്റെ അധരങ്ങള് 
സ്തുതരി ്പമാഴരിക്്ട്. െരി്റെ ക്പെക്ളമാ്ക്യും 
െീതരിയമായരിരരിക്ുകയമാ് എ്റെ െമാവ് െരി്റെ വമാഗ്ൈമാ
െ്ത്ക്ു�രിച്ു പമാട്ട്. െരി്റെ ക്പെക്ള ഞമാന 
തരിര്ഞെടുത്രിരരിക്യമാ് െരി്റെ ദക എെരിക്ു 
തുണയമായരിരരിക്്ട്. യറഹമാറവ, ഞമാന െരി്റെ രക്
യ്ക്മായരി [സകല പമാപത്രി് െരിനു പൂര്ണ്ണതയരിറല
ക്ും വരി�ുദ സൗന്ദര്യത്രിറലക്ുമുള്ള രക്] വമാ
ഞ്രിക്ുനു; െരി്റെ െ്യമായപ്രമമാണം എ്റെ പ്രറമമാൈം 
ആകുനു” (സങ്ീ. 141:3,4 [NKJ]; 19:14; 119:171-174).

െമാം അപൂര്ണ്ണരമായരിരരിക്്കമാണ്്, വമാക്രിലും പ്ര
വര്ത്രിയരിലും എല്മായ്റപ്പമാഴും പൂര്ണ്ണരമായരിരരിക്ുക 
എനത് അസമാദ്യമമാണ്. എനമാ് െമ്ു്ട മരികച് 
രേമങ്ങള്ക്രിടയരിലും, െമാം വമാക്രിലും പ്രവര്ത്രിയരി
ലും ചരില സമയത്് പരി�കുകള് വരുത്ും. എങ്രി് 
ത്നയും െമ്ു്ട വമാക്ുകളു്ടയും വഴരികളു്ടയും 
റമലുള്ള തരികഞെ ആധരിപത്യ്മനത് ജമാഗ്രതയും 
വരി�്വസ്തതയുമുള്ള പരരിരേമത്മാ് റെടരി്യടുറക്
ണ്തമാണ്.

െമാം ഓറരമാ െരിസ്മാരവമാക്രിെും കണക്ുറൈമാധരിപ്പരി
ക്ണം. അങ്ങ്െ െമ്ു്ട പശ്മാത്മാപറത്മാ്ടമാപ്പം 
െമ്ു്ട വമാക്ുക്ള ക്രിസ്തുവരി്റെ പുണ്യത്മാലു
ള്ള വരി�്വമാസത്മാ് പ്രറയമാജെ്പ്പടുത്ുറമ്പമാള് െമാം 
�രിക്യരി് െരിന് ഒഴരിവമാക്്പ്പടും. അല്മാത്പക്ം, 
കര്ത്മാവരിെു അപമമാെകരമമായ ഈ െരിസ്മാരവമാക്ു
കള് െമു്ക്തരി്ര വരരികയും െ്മ് കുറ്വമാളരിയമാ
ക്ുകയും അതരി്റെ പരരിണരിതഫലങ്ങള് റെരരിടുവമാന 
െമാം ൈമാദ്യസ്രമായരിത്ീരുകയും ്ചയ്ും. ആൈ്യ്ത് 
പരരിണരിതഫലം െ്മ് സ്വയം മു�രിറവ്പ്പരിക്ുനതമാ
യരിരരിക്ും. എ്ന്നമാ് െമാം വഴങ്ങരി്ക്മാടുക്ുന 
ഓറരമാ റൈമാഷകരമമായ ചരിന്യും വമാക്ും സ്വഭമാവ്ത് 
കഠരിെമമാക്ുകയും അതരി്െ അെീതരിക്ു റെ്ര തരിരരി
ച്ുവരിടുകയും ്ചയ്ും. രണ്മാമ്ത് പരരിണരിതഫലം 
മറ്ുള്ളവര്ക്് ഒരു റമമാ�ം ഉൈമാഹരണമമായരി മമാ�ുനതും, 
അവരരി് തരിന്്യ ജ്വലരിപ്പരിക്ുനതുമമാണ്. “മൃൈുവമായ 
ഉത്രം റക്മാധ്ത് �മരിപ്പരിക്ുനു; കഠരിെ വമാറക്മാ 
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റകമാപ്ത് ജ്വലരിപ്പരിക്ുനു” (സൈൃ. 15:1). വരിറവക�ൂ
െ്യവും ക്ൂരവുമമായ വമാക്ുകളു്ട ഫലമമായരി െ്മ് 
ആത്മെരിയന്തണത്രി്റെ പമാഠം പഠരിപ്പരിക്ുനതരിെു മറ്ു
ള്ളവരു്ട വരികമാരങ്ങള്ക്ും 
അഭരിപ്രമായങ്ങള്ക്ും പരരിഗ
ണെ െ്കുനതരിെും പ്രതരി
കമാരെീതരിയു്ട വമാഹകരമായരി
രരിക്ുന പ്രതരിൈന്ധങ്ങ്ള െമാം 
ഇളക്രിവരിടുകയും ്ചയ്റത
ക്മാം. െമ്ു്ട ്തറ്ുകളു്ട 
സമാധമാരണ ഫലമമായരി വരുന 
പരീക്കള്ക്് കര്ത്മാവരി്െ 
(അ്ല്ങ്രി് പരി�മാചരി്െത്
്നയും) പഴരിക്ുനത് പലറപ്പമാഴും സംഭവരിക്മാ�ുള്ള
തമാണ്. എനമാ് കുഴപ്പത്രി്റെ (അവരരി് ത്നയുള്ള) 
മൂലകമാരണം കണ്ുപരിടരിക്ുനതരി് പരമാജയ്പ്പടു
നവര്, വചെറത്മാടുള്ള അെുസരണയമാലും, കരു
ത്മാര്ന സ്വയ അച്ടക്ത്മാലും അവര്ക്ു ത്ന 
പരരിഹരരിക്ുവമാെമാകുന പ്ര�്െങ്ങ്ള അത്ഭുതകരമമാ
യരി ഇല്മാതമാക്ുവമാന കര്ത്മാവരിറെമാടു വ്യര്ത്ഥമമായരി 
പ്രമാര്ത്ഥരിക്ുനു. “െമാം െ്മ്ത്്ന വരിധരിച്മാ് [തരി
രുത്രിയമാ്] വരിധരിക്്പ്പടുകയരില്. വരിധരിക്്പ്പടുനു 
എങ്രിറലമാ െമാം റലമാകറത്മാടു കൂ്ട �രിക്മാവരിധരിയരി് 
അക്പ്പടമാതരിരരിറക്ണ്തരിെു കര്ത്മാവ് െ്മ് ൈമാ
ല�രിക് [പ്രധമാെമമായും െമ്ു്ട ്തറ്ുകള് െമുക്ു 
െ്കുന അെുഭവങ്ങളമാ്] കഴരിക്യമാകുനു” (1 
്കമാരരി. 11:31,32).

ഈ ൈുദരിമുട്ുകള് ദൈവത്മാറലമാ പരി�മാചരിെമാറലമാ 
(“ഓറരമാരുത്ന പരീക്രിക്്പ്പടുനത് [പരരിറ�മാധരി
ക്്പ്പട്ത്] സ്വന്റമമാഹങ്ങളമാ് [ആഗ്രഹങ്ങളമാ്] 
ആകര്ഷരിച്ു വ�ീകരരിക്്പ്പട്രിരരിക്യമാ് അറത്”) 
റെരരിട്് സൃഷ്ടരിക്ുനതല് എനു െമാം അംഗീകരരിക്ു
റമ്പമാള് ത്നയും, മ്റ്മാരമാളു്ട റമ് ഈ കുറ്ം ചു
മത്ുവമാെും, െമ്ു്ട ക്മയു്ട കു�വും െമ്ു്ട 
സൂക്്മതയരില്മാത് വമാക്ുകളും പ്രവര്ത്രികളും 
മ്റ്മാരമാളു്ട കുറ്മമാ്ണനു പ�യുവമാെമാണ് െമുക്് 
സ്വമാഭമാവരികമമായരി പ്രവണതയുള്ളത്. “എെരിക്ുള്ള
തുറപമാ്ല മ്റ്ല്മാവര്ക്ും െ്യമായവും ഉൈമാരവുമമായ 
സ്വഭമാവം ഉണ്മായരിരുനു്വങ്രി് െമ്ു്ട കുടുംൈം 
അഥവമാ സഭ അഥവമാ സഭമാറയമാഗം അഥവമാ സമൂഹം 
ഭൂമരിയരി്ല സ്വര്ഗ്ഗമമായരിത്ീരുമമായരിരുനു!” ഈ ചരിന്
യമാ് എത്റപര് സ്വയം വഞ്രിതരമാവുകയും റപ്രമാത്സമാ
ഹരിപ്പരിക്്പ്പടുകയും ്ചയ്ുനുണ്്. പ്രരിയമുള്ളവറര, 

െമുക്് സ്വയം പരരിറ�മാധരിക്മാം, െമുക്് തമാഴ്മയുള്ളവ
രമായരിരരിക്മാം, അല്മാത്പക്ം െമ്ു്ട ഹൃൈയത്രി് 
കണക്മാക്ുന (െമാം അതരി്െ മറ്ുള്ളവരു്ട മുമ്പരി് 

പ�ഞെരില്മാ്യങ്രി്) ആത്മമാ
ഭരിമമാെത്രി്റെയും ആത്മസം
തൃപ്തരിയു്ടയും വമാക്ുകള് 
െമുക്് �രിക്മാവരിധരി വരു
ത്ുകയും ്ചയ്ും. “െരിങ്ങ്ള 
സ്റെഹരിക്ുനവ്ര സ്റെ
ഹരിച്മാ് െരിങ്ങള്ക്് എന്് 
ഉപചമാരം കരിട്ും? പമാപരികളും 
തങ്ങ്ള സ്റെഹരിക്ുനവ
്ര സ്റെഹരിക്ുനുവറല്മാ. 

െരിങ്ങള്ക്ു െന് ്ചയ്ുനവര്ക്ു െന് ്ചയ്തമാ് 
െരിങ്ങള്ക്് എന്് ഉപചമാരം കരിട്ും [അതരിെു എന്ു 
ഗുണമമാണുള്ളത്] ലൂ്ക്മാ. 6:32-38?” െമാം “അെ്യമായ
മമായരി കഷ്ടവും ൈുഃഖവും സഹരിച്മാ്” മമാത്്മ സൗ
രഭ്യവമാസെയുള്ള ഒരു യമാഗമമായരി ദൈവം െമ്ു്ട 
കഷ്ടപ്പമാടരി്െ അംഗീകരരിക്ൂ. “െരിങ്ങള് കുറ്ം ്ചയ്തരിട്് 
അടരി്കമാള്ളുനതു സഹരിച്മാ് എന്ു യ�സ്ുള്ളു? 
അല്, െന് ്ചയ്തരിട്ു കഷ്ടം സഹരിച്മാ് അതു ദൈ
വത്രിെു പ്രസമാൈം. അതരിെമായരിട്റല്മാ െരിങ്ങ്ള വരിളരി
ച്രിരരിക്ുനത്” (1 പ്ത്മാ. 2:19-21). പ്രരിയമുള്ളവ്ര, 
െമ്ു്ട കഷ്ടങ്ങ്ളല്മാം െീതരിക്ു റവണ്രി മമാത്മമാ്ണ
നു തരിരരിച്�രിയ്ട്, കൂടമാ്ത െമുക്് പമാരമ്പര്യമമായരി 
ലഭരിച്തും െമാം വളര്ത്രി്യടുത്തുമമായ ്തറ്ുകള് 
അെുവര്ത്രിക്ുനതരി്റെ ഫലമമായരി വരുന റക്�ങ്ങ
ള്ക്് ദൈവത്രിെു റമ് അ്ല്ങ്രി് െമ്ു്ട അയ
്ക്മാരു്ട റമ് െമുക്് കുറ്ം ചുമത്മാതരിരരിക്മാം.

“െമാം എല്മാവരും പലതരിലും ്തറ്രിറപ്പമാകുനു; 
ഒരുത്ന വമാക്രി് ്തറ്മാതരിരുനമാ് അവന �രീര
്ത് മുഴുവെും കടരിഞെമാണരിട്ു െടത്ുവമാന സ്ഗു
ണപൂര്ത്രിയുള്ള പുരുഷെമാകുനു” (യമാറക്മാ. 3:2 
Diaglott). എനമാ് അങ്ങ്െ ഒരു മെുഷ്യെും ഇല്. 
െമാം ൈരിെംറതമാ�ും െമ്രി്ല ഏതു വരിചമാര്ത്യും 
ക്രിസ്തുവരിറെമാടുള്ള അെുസ്രണത്രിെമായരി പരിടരിച്ട
ക്ുനതരിെും, ദൈവഭയത്രി് (ആൈരവ്) വരി�ുദരി്യ 
തരികച്ു ്കമാള്ളുനതരിെും, െമ്ു്ട വീ്ണ്ടുപ്പുകമാര
്റെ, െമ്ു്ട പരീക്മാര്ത്ഥ അഭരിഭമാഷക്റെ പുണ്യം 
ആവ�്യമമാണ്. കൂടമാ്ത അതരിെമായരി െരിരന്രം അറപ
ക്രിക്ുകയും റവണം.

ഈ വസ്തുത കണക്രി്ലടുത്ു്കമാണ്് കര്ത്മാവരി
്റെ എല്മാ ജെങ്ങളും ഇന് െ്യമായമാസെത്രിന മുമ്പരി് 
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െരി്ക്ുനു്വനു കൂടുത് പൂര്ണ്ണമമായരി തരിരരിച്�രി
യുനു്വനു ഞങ്ങള് വരി�്വസരിക്ുനു. പ്ത്മാസരി
്റെ വമാക്ുകളരിലൂ്ട ഞങ്ങള് ആരമായുനു: “െരിങ്ങള് 
എത് വരി�ുദ ജീവെവും ഭക്രിയും ഉള്ളവര് ആയരി
രരിറക്ണം?” ദൈവസമാൈൃ�്യത്രി് റൈമാഷകരമമായ 
അപവമാൈങ്ങറളമാ, അ�ുദറമമാ വരി�ുദരിയരില്മാത്റതമാ 
ആയ ഏ്തങ്രിലും സംഭമാഷണങ്ങറളമാ, വഞ്െമാത്മക
റമമാ എതരിര്പ്പുള്ളറതമാ ആയ ഏ്തങ്രിലും വമാക്ുകറളമാ 
ഉള്്പ്പടുത്ുവമാന ഒരരിക്ലും കഴരിയരില്. ക്രിസ്തുവരി്റെ 
െമാമം ആത്മമാര്ത്ഥതയരിലും, സത്യത്രിലും ധരരിച്രിരരിക്ു
നവര് അത്രം കമാര്യങ്ങ്ള ഒഴരിഞെരിരരിക്്ട്. ൈരിെംപ്ര
തരി െമ്ു്ട കണക്ുകള് കര്ത്മാവുമമായരി പ�ഞെുതീ
ര്ക്ുനതരിെും, കൂടമാ്ത ഒരു െരിസ്മാര വമാക്രിെു റപമാലും 
പശ്മാത്പരിക്മാ്തയും, തത്ഫലമമായരി ക്മരിക്്പ്പടമാ
്തയും െമു്ക്തരിരമായരി െരി്ക്ുനരില്മാ്യനു ഉ�പ്പു
വരുത്ുവമാെും െമുക്് രേദരിക്മാം. “ക്രിസ്തുവരി്റെ 
സുവരിറ�ഷത്രിെു റയമാഗ്യമമാംവണ്ണം മമാത്ം െടപ്പരിന.” 
“സത്യമമായ്തമാ്ക്യും ഘെമമായ്തമാ്ക്യും െീ
തരിയമായ്തമാ്ക്യും െരിര്മ്ലമമായ്തമാ്ക്യും രമ്യ
മമായ്തമാ്ക്യും സ്ക്ീര്ത്രിയമായ്തമാ്ക്യും 
സ്ഗുണറമമാ പുകഴ്ച്റയമാ അതു ഒ്ക്യും ചരിന്രി
ച്ു്കമാള്വരിന”. ഭക്രിപൂര്വ്വമമായ െടത്യമാലും സം
ഭമാഷണത്മാലും കര്ത്മാവരി്െ ൈഹുമമാെരിച്ു്കമാണ്,് 
െമ്ു്ട വീഴ്ചഭവരിച് പ്രകൃതരിയു്ട റൈമാഷകരമമായ 
പ്രവണതക്ള കീഴടക്രി്ക്മാണ്് ഹൃൈയത്രി്ല െല് 
െരിറക്പത്രി് െരിനു സത്യവും സുറൈമാധവുമമായ 
വമാക്ുകള് സംസമാരരിക്ുനതരിെും െമ്ു്ട സംഭമാ
ഷണങ്ങ്ളമാ്ക്യും “ജമാതരികള് െരിങ്ങ്ള ൈുഷ്പ്രവ
ര്ത്രിക്മാര് എനു ൈുഷരിക്ുറന്മാ�ും െരിങ്ങളു്ട െല് 
പ്രവര്ത്രിക്ള കണ്�രിഞെരിട്ു സന്ദര്�െ ൈരിവസത്രി
് ദൈവ്ത് മഹത്വ്പ്പടുറത്ണ്തരിെു അവരു്ട 
ഇടയരി് െരിങ്ങളു്ട െടപ്പു െനമായരിരരിറക്ണ്തരിെും” 
രേമരിറക്ണം (ഫരിലരി. 1:27; 4:8; 1 പ്ത്മാ. 2:12).

െമാം കര്ത്മാവരിറെമാടു െമ്ു്ട കണക്ുക്ള 
ൈരിെംറതമാ�ും അവതരരിപ്പരിക്ുകയും തുടര്നു വരുന 
ൈരിവസത്രി് ജയം റെടുനതരിെു റവണ് വലരിയ 
�ക്രിക്ുറവണ്രി അവ്റെ കൃപ്യ അറെ്വഷരിക്ുക
യുമമാ്ണങ്രി്, െമാം െല്വരും അവെു സ്വീകമാര്യറയമാ
ഗ്യരുമമാ്ണനുമുള്ള െമ്ു്ട ആത്മമാറവമാടുകൂ്ട 
അവ്റെ പരരി�ുദമാത്മമാവരി്റെയും സമാക്്യം ഉള്ള
തരിെമാ് െമാം ഈ െ്യമായവരിധരിയരി് െരിനു റമമാചരിത
രമാവുകയും ക്രിസ്തുവരിലൂ്ട ദൈവത്രിെു മുമ്പരി് 
അംഗീകമാരറയമാഗ്യരമായരി െരി്ക്ുകയും ്ചയ്ും.

ഇനയാ�ടിമ്റെ വാക്ുകള്
ഇറയ്മാൈ,് ത്റെ എല്മാ റക്�ങ്ങള്ക്ു െടുവരിലും 

റരമാഗത്രിെരിടയരിലും അധരം്കമാണ്ു പമാപം ്ചയ്മാതരി
രരിക്ുവമാന വള്ര രേദരിച്രിരുനു. ത്റെ വമാക്ുക്ള 
കര്ത്മാവ് ത്റെ ഹൃൈയത്രി്റെ സൂചരികയമായരി കണ
ക്മാക്ു്മന് ഇറയ്മാൈരിെ�രിയമാമമായരിരുന ,ു ആയതരിെമാ
് ത്റെ ഹൃൈയ്ത്യും വമാക്ുക്ളയും �രരിയമായരി 
സൂക്രിക്ുവമാന അവന വള്ര രേദരിച്രിരുനു. 
ഇറയ്മാൈ് പ�യുന ,ു “െമാം ദൈവത്രി്റെ ദകയ്രി് 
െരിനു െന് ദക്ക്മാള്ളുനു; തരിന്യും ദക്ക്മാ
ള്ളരുറതമാ” (ഇറയ്മാ. 2:10)? ഈ റവൈഭമാഗത്രി്ല തരിന്, 
ഒരുവ്റെ �രിക്ണത്രിറെമാ, �ുദീകരണത്രിറെമാ ഉപ
കരരിക്ുനതമായ അെര്ത്ഥങ്ങ്ളയും കഷ്ടങ്ങ്ളയും 
കമാണരിക്ുനു. “യറഹമാവ തന ,ു യറഹമാവ എടുത് ,ു 
യറഹമാവയു്ട െമാമം വമാഴ്ത്്പ്പടുമമാ�മാക്ട്” (ഇറയ്മാ. 
1:21). കഠരിെമമായ പരരിറ�മാധെകള്ക്ു െടുവരിലും സ്റെ
ഹപൂര്വ്വമുള്ള സമര്പ്പണത്രി്റെയും, ക്മയു്ടയും, 
വരി�്വമാസത്രി്റെയും വമാക്ുകളമാ് െരി�ഞെരിരരിക്ുന
തും, ആ പരീക്ക്ള അെുവൈരിക്ുന ദൈവരികജ്മാ
െ്ത്ക്ു�രിച്് ആ�ങ്യരില്മാത്തുമമായ ഹൃൈയത്രി് 
എതരിര്പ്പരി്റെ ആത്മമാവുണ്മായരിരരിക്യരില്. സങ്ീര്ത്െ
ക്മാരന ദൈവത്രി്റെ സമര്പ്പരിതരും പരരിറ�മാധരിക്്പ്പട്
വരുമമായ ജെത്രി്റെ അധരങ്ങള്ക്ു കീര്ത്രിക്ുവമാന 
ഉ�പ്പുള്ള വചെങ്ങ്ള െ്കുനു: "െമാവു ്കമാണ്ു 
പമാപം ്ചയ്മാതരിരരിപ്പമാന ഞമാന എ്റെ വഴരിക്ള സൂക്രി
ക്ു്മനും ൈുഷ്ടന [െീതരിമമാന്മാ്ര പരരിറ�മാധരിക്ുകയും 
പരീക്രിക്ുകയും ്ചയ്ുനവന] എ്റെ മുമ്പരി് ഇരരി
ക്ുറമ്പമാള് എ്റെ വമായ് കടരിഞെമാണരിട്ു കമാക്ു്മനും 
ഞമാന പ�ഞെു” (സങ്ീ. 39:1).

ക്രിസ്തീയ സ്വഭമാവത്രി്റെ സ്രിരതയ്ക്് ഇത്ര്മമാ
രു തീരുമമാെവും അതരിറെമാടുള്ള ഉ�ച് തമാത്പര്യത്മാ് 
വര്ദരിച്ു വരുന ആത്മെരിയന്തണവും എത് അെരി
വമാര്യമമാണ്. ൈമാസന യജമമാെ്െക്മാള് വലരിയവെല്മാ
ത്തു്കമാണ്് െമ്ു്ട ഗുരുവരിെു ലഭരിച് �കമാരങ്ങള് 
സ്വീകരരിക്മാന തയ്മാ�മാവുക എനതമാണ് ഇത്രം ഒരു 
പ്രതരികൂലമമായ റലമാകത്് െമാം പ്രതീക്രിറക്ണ് കമാര്യം, 
റലമാകവും, ജഡെവും, പരി�മാചും െമ്ു്ട വഴരി തടയും. 
അക്മ റപമാരമാട്ങ്ങളും പു�ത്് ഭയങ്ങളും ഉണ്മാകും. 
െീതരിമമാന്മാര്ക്ു റെ്ര വരുന അമ്പുകളും തീയമ്പുക
ളും െരിരവധരിയമാണ.് റക്�ങ്ങള്ക്ും, കഠരിെമമായ പരീക്
കള്ക്ും െടുവരി് െമുക്ുണ്മാറകണ് െല് സ്വഭമാവം 
എന്മാണ്? ആവ�്യമുള്ള കമാര്യങ്ങളരിറലക്് വ്യമാപൃത
െമാകുനതരിെു മുനപ് െരി�ബ്ദെമായരിരരിക്മാ്ത ആൈ്യം 
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ദൈവറത്മാട് അവ്റെ മമാര്ഗ്ഗൈര്�െവും, ഇഷ്ടവും റചമാ
ൈരിക്ുനതല്റയമാ? സങ്ീര്ത്െക്മാരന പ�യുന ,ു ഞമാന 
ഉരരിയമാടമാ്ത ഊമെമായരിരുനു; െന്്യ [എ്റെ ൈൃഷ്ടരിയരി
് െന് എന് റതമാനരിയവ റപമാലും പ്രവര്ത്രിക്മാ്ത
യും ഉരരിയമാടമാ്തയും] ഗണ്യമമാക്മാ്ത മൗെമമായരിരുന ;ു 
എ്റെ സങ്ടം ്പമാങ്ങരി വന .ു എ്റെ ഉള്ളരി് ഹൃൈയ
ത്രിെു ചൂടു പരിടരിച് .ു എ്റെ ധ്യമാെത്രിങ്് തീ കത്രി 
[അഗ്നരി സമമാെമമായ പരീക്യു്ട വര്ണ്ണെ]; “അറപ്പമാള് 
ഞമാന െമാ്വടുത്ു സംസമാരരിച്ു” – വമാവരിഷ്ഠമാണക്മാ
റരമാറടമാ, മറ്ുള്ളവറരമാറടമാ അല്, കര്ത്മാവരിറെമാട.്

ലൗകരികമമായ സകല കമാര്യങ്ങളു്ട വ്യര്ത്ഥതയും, 
ആത്മമാവരി്റെ ആഗ്രഹങ്ങ്ള തൃപ്തരി്പ്പടുത്ുനതരി
റെമാ, മു�രിവു പറ്രിയ ആത്മമാവരി്െ ആ�്വസരിപ്പരിക്ുന
തരിറെമാ ഒട്ും കഴരിവരില്മാത് അവയു്ട അവസ്്യ
യും സങ്ീര്ത്െക്മാരന പ്രസ്തമാവരിക്ുനതുറപമാ്ല 
(വമാക്യം 4-6) ഉള്ള അെുഭവത്രിലൂ്ടയമാണ് ഇറയ്മാൈ് 
കമാണരിച്ു തനത്. ഇന്ത് ജീവരിതം അതരി്റെ തമാത്പ
ര്യങ്ങറളമാടും, വ്യമാധരികറളമാടും ൈുഃഖറത്മാടും കൂ്ട 
ഒഴരിഞെു റപമാകു്മനും, െമ്ു്ട ൈരിെങ്ങള് ്വ�ും 
ഉള്ളംദകയ്ു്ട അത്യുറമ ഉള്ളൂ എനും, െമ്ു്ട 
�ീലങ്ങ്ള വരിഷമരിപ്പരിച്ു്കമാണ്മാ്ണങ്രിലും അവ 
ഉട്െ അവസമാെരിക്ു്മനും കമാണുനു. അവ്യ 
െമാം അെുവൈരിക്ുകയമാ്ണങ്രി് െമ്രി് െീതരിയു്ട 
സമമാധമാെപരമമായ ഫലങ്ങളമായരി അവ മമാ�ു്മനും, 
ആത്മെരിയന്തണത്മാ് അച്ടക്വും അതമായത് 
പരരിചരിന്െവും, റക്�ങ്ങളമാ് സ്രിരമമാക്്പ്പട് സഹ
െ�ീലറത്മാടും ദൈവത്രിലുള്ള സ്റെഹെരിര്ഭരമമായ 
സത്യസന്ധതറയമാടും വരി�്വസ്തതറയമാടും പ്രത്യമാ�
റയമാടും കൂടരിയ �ക്വും മമാെ്യവുമമായ സ്വഭമാവങ്ങളും 
വരികമാസം പ്രമാപരിക്ു്മനുമമാണ് വീണ്ും കമാണുനത്.

നയശുവടിമ്റെ വാക്ുകള്
“ൈരരിദ്രന്മാറരമാടു സുവരിറ�ഷം അ�രിയരിപ്പമാന 

കര്ത്മാവ് എ്ന അഭരിറഷകം ്ചയ്കയമാ് അവ്റെ 
ആത്മമാവ് എ്റെ റമ് ഉണ്്; ൈദന്മാര്ക്ു വരിടുതലും 
കുരുടന്മാര്ക്ു കമാഴ്ചയും പ്രസംഗരിപ്പമാെും പീഡെരിത
ന്മാ്ര വരിടുവരിച്യപ്പമാെും കര്ത്മാവരി്റെ പ്രസമാൈ
വര്ഷം പ്രസംഗരിപ്പമാെും എ്ന അയച്രിരരിക്ുനു” 
(ലൂ്ക്മാ. 4:18,19). മ�രിഹമായരിലൂ്ടയമാണ് യറഹമാവ
യു്ട രക് വരുനത്. മ�രിഹമായമായ, റയ�ു ത്ന 
സ്വയം ഇതരി്െക്ു�രിച്് സമാക്്യ്പ്പടുത്ുനു: “എളരിയ
വറരമാടു സൈ്വര്ത്മമാെം [സുവരിറ�ഷം] റഘമാഷരിപ്പമാന 
യറഹമാവ എ്ന അഭരിറഷകം ്ചയ്തരിരരിക്്കമാണ്് 
യറഹമാവയമായ കര്ത്മാവരി്റെ അത്മമാവ് എ്റെ റമ് 
ഇരരിക്ുനു [റയ�ുവരി്റെ സ്െമാെം മുത്] ഹൃൈയം 
തകര്നവ്ര മു�രി്കട്ുവമാെും തടവുകമാര്ക്ു [മരണ
ത്രി് െരിന്] വരിടുതലും ൈദന്മാര്ക്ു സ്വമാതന്ത്യവും 
[മരണത്രി്റെ മഹമാകമാരമാഗൃഹത്രി് െരിന്] അ�രിയരി
പ്പമാെും... അവന എ്ന അയച്രിരരിക്ുനു [അവന 
ത്റെ രണ്മാം വരവരി് െരകത്രി്റെ അതമായത് �വ
ക്ുഴരിയു്ട തമാറക്മാലും വരിലപരിക്ുനവ്ര ആ�്വ
സരിപ്പരിപ്പമാന മരണത്രി്റെ തമാറക്മാലുമമായും വരും]” 
(്യ�. 61:1,2).

ദൈവത്രി്റെ തക്സമയത്ു മെുഷ്യരമാ�രി പമാ
പത്രി്റെ അടരിമത്വത്രി് െരിനു വീ്ണ്ടുക്്പ്പ
ടും. ഓട്ം ൈരിെംപ്രതരി മരണത്രിറലക്് എത്രിറച്
രുനതമായരി െമാം കമാണുനു. “െീ ചമാക്വ ചമാകും” 
എന വമാക്ുകള് ഇനും ആൈമാമ്യവര്ഗ്ഗത്രി്െതരി്ര 
എഴുത്പ്പട്തമായരിരരിക്ുനു. എന്ു്കമാണ്മാണരിത്? 
തരിരു്വഴുത്ുകള്, തരിരു്വഴുത്ുകള്ക്ു മമാത്്മ 
ഈ റചമാൈ്യത്രിെുത്രം െ്കുവമാന കഴരിയൂ. ക്രി
സ്തുവരിറെമാടു കൂ്ട രമാജ്യത്രി് വരിവരിധ തലങ്ങളരി് 
അവകമാ�ം പങ്ുവയ്ക്ുന അബ്ഹമാമരി്റെ സഹസ്രമാ
ബ്ദപൂര്വ്വ സന്തരി്യ അവന ഇനും തരിര്ഞെടുത്ു 
്കമാണ്രിരരിക്ുകയമാ്ണനു അവ പ്രസ്തമാവരിക്ുനു. 
ആ സമയത്ു ത്ന അവ പമാപത്രി്റെ ൈന്ധെങ്ങ
്ള ്പമാട്രി്ച്�രിയുകയും മരണകമാരമാഗൃഹത്രി്റെ 
വമാതരിലുകള് തു�ന് ദൈവീക അവസ്കളരിറന്് 
സ്വമാതന്ത്യം ആഗ്രഹരിക്ുന സകല തടവുകമാ്രയും 
തു�നുവരിടുകയും ്ചയ്ും. ഈ വരിഷയ്ത്ക്ു�രിച്് 
െമ്ു്ട കര്ത്മാവ് ത്ന പ്രഖ്യമാപരിക്ുനു: ത്റെ 
ഒനമാം വരവരി്ല റവലയു്ട ആത്യന്രിക ലക്്യം, 
“തടവുകമാര്ക്ു വരിടുതലും ൈദന്മാര്ക്ു സ്വമാതന്ത്യ
വും” െ്കുക എനതമാണ് (്യ�. 61:1). െമാം ദൈവീക 
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ക്മീകരണങ്ങ്ള സറന്മാഷറത്മാ്ട സ്വീകരരിക്ുക
യും അതരി്െ ഏറ്വും െ്നനു തരിരരിച്�രിയുകയും 
്ചയ്ുനതരിറെമാടു കൂ്ട ദൈവീക സമയങ്ങ്ളയും 
കമാലങ്ങ്ളയും അംഗീകരരിക്ുകയും അവ വരിറവകപൂ
ര്വ്വം ക്മീകരരിക്്പ്പട്രിരരിക്ുനു എനു മെസ്രിലമാറക്
ണ്തുമമാണ്. “യഥമാകമാല സത്യത്മാ്” അഭരിറഷകം 
്ചയ്്പ്പട് കമാഴ്ചയുള്ളവര്ക്് ഈ ജ്മാെ്ത് 
ഇതരിെകം തരിരരിച്�രിയമാെമാകുനുണ്്.

ഈ രണ്് റവൈഭമാഗങ്ങളരിലൂ്ടയും, െമ്ു്ട കര്ത്മാ
വമായ റയ�ു ദകസരരിറെമാ അഥവമാ പീലമാറത്മാസരിറെമാ 
അ്ല്ങ്രി് ്ഹറരമാൈമാവരിറെമാ റവണ്രി പ്രമാര്ത്ഥരിക്മാതരി
രുനത് ഏതവസ്യരിലമായരിരുനു എനും െമുക്ു മെ
സ്രിലമാകുനു. സുവരിറ�ഷ സറന്ദ�വുമമായരി ഇവരു്ട 
അടുക്് എത്ുവമാന അവന രേമരിച്തമായും െമാം 
കമാണുനരില്. െമ്ു്ട കര്ത്മാവ് അവ്റെ �രിഷ്യന്മാ
ര്ക്് പ്രമാര്ത്ഥെയു്ട ഒരു രൂപം െ്കരിയതരി് ഈ 
യുഗത്രി്ല രമാജമാക്ന്മാര്ക്ു റവണ്രിറയമാ, ്പമാതു 
മെുഷ്യരമാ�രിക്ു റവണ്രിറയമാ അറപക്രിക്ുനതമായരി 
കമാണുനരില്. മ�രിച്് അതരി് കടക്മാറരമാടുള്ള ക്
മ്യക്ു�രിച്ും മെുഷ്യരമാ�രി്യ ആന്്യന്രികമമായരി 
അെുഗ്രഹരിക്ുന വരുവമാെരിരരിക്ുന ദൈവരമാജ്യ
്ത്ക്ു�രിച്ുള്ള പ്രമാര്ത്ഥെയുമമായരിരുനു ഉള്്ക്മാ
ണ്രിരുനത്. സമ്പുഷ്ടമമായ വരിളവു െ്കുവമാെും, 
മഴ്യ അയക്ുവമാെും, ക്മാമങ്ങള്, വരള്ച്കള്, 
യുദങ്ങള്, പകര്ച്വ്യമാധരികള് എനരിവ തടയുവമാെും 
റവണ്രി െമുക്ു പ്രമാര്ത്ഥരിക്മാെമാവരില്മാ എനു ഈ 
വമാക്ുകളു്ട പഠെത്മാ് െമുക്ു മെസ്രിലമാക്മാം. 
െമുക്ു ഗുരുവരി് അത്രം വരിചമാരങ്ങള് കമാണുവമാന 
സമാധരിക്ുനരില്. അതു മമാത്മല്, ക്രിസ്തുവരി്റെ വമാ
ഴ്ചയു്ട ഭൗമീകമമായ വ�ം ആരംഭരിക്ുനതുവ്ര 
ദൈവം ൈുരന്ങ്ങ്ള അെുവൈരിക്ുനു എന് അവ്റെ 
വമാക്ുകളരി് െരിനും മെസ്രിലമാക്മാം (ലൂ്ക്മാ. 21:9). 
അതു കൂടമാ്ത ഇറപ്പമാഴ്ത് കമാലത്രി് പുതരിയ പ്രഭു 
ഭൂമരിയു്ട �ക്രിറയ�രിയ ഭരണകര്ത്മാവരി്െ അവ്റെ 
ഭവെം െ�രിപ്പരിച്ു്കമാണ്് പരിടരിച്ു ്കട്ുനതരിെമാ് 
കഷ്ടം അെുഭവരിറക്ണ്രി വരു്മനും െമ്ു്ട ഗുരു
വരിെമാ് െമുക്് മുന�രിയരിക്്പ്പട്രിരരിക്ുനു (മത്മാ. 
12:26-29). െമുക്് ദൈവവചെത്രിലൂ്ട ്വളരി്പ്പടു
ത്രി തനരിരരിക്ുന െമ്ു്ട പരിതമാവരി്റെ മഹത്മായ 
പദതരിയു്ട കമാര്യെരിര്വ്വഹണത്രിെു റവണ്രിയമാണ് 
എല്മാ കമാര്യങ്ങളും ഇത്യധരികം ൈലപ്രറയമാഗം െട
ത്ുനത് എന് അ�രിഞെു്കമാണ്് പൂര്ണ്ണെരിശ്യമു
ള്ള ഈ പ്രത്യമാ�യരി് ഞങ്ങള് സറന്മാഷരിക്ുനു.

റയമാഹ. 14:26 ്ല റയ�ുവരി്റെ വമാക്ുകളരി് 
െമുക്് ഒരു കമാര്യസ്്െ വമാഗ്ൈത്ം ്ചയ്തരിരരിക്ു
നതമായരി കമാണമാം: “എനമാ് പരിതമാവ് എ്റെ െമാമ
ത്രി് അയപ്പമാെുള്ള പരരി�ുദമാത്മമാവ് എന കമാര്യ
സ്ന െരിങ്ങള്ക്ു സകലവും ഉപറൈ�രിച്ു തരരികയും 
െരിങ്ങ്ള ഓര്മ്്പ്പടുത്ുകയും ്ചയ്ും”.

്യ�. 1:3 ്, “കമാള ത്റെ ഉടയവ്െയും കഴുത 
ത്റെ യജമമാെ്റെ പു്്ത്മാട്രിറയയും അ�രിയുനു” 
എനു പ�യുനു. ജഡെീക യരിസ്രമാറയലരിലും ആത്മീയ 
യരിസ്രമാറയലരിലും പരിതമാവരി്റെ പ്രീതരി ലഭരിച്വര്്ക്
തരി്ര പ്രവമാചകെമായ ്യ�യ്മാവരിലൂ്ട െമ്ു്ട 
സ്വര്ഗ്ഗീയ പരിതമാവ് പരമാതരി പ�യുനതമാണ് ഈ പൈ
പ്രറയമാഗങ്ങളമാ് ചരിത്ീകരരിച്രിരരിക്ുനത്. ഒരു മൃഗ
ത്രി്റെ ൈുദരി റപമാലും ഇല്മാ എന് ഇതരിലൂ്ട അവന 
അവറരമാടു പ�യുനു. െമാം കഴരിഞെ കമാലത്രി്ല 
അന്ധകമാരത്രി് അലഞെു തരിരരിഞെു െടനതരിെു 
റ�ഷം അവ്റെ െക്ത്മാംഗങ്ങളരി് അവസമാെ്ത് 
രണ്് അംഗങ്ങളു്ട ഭൗമീക കമാലയളവരി് ചുരുളഴരിയ
്പ്പട് അമൂല്യമമായ സത്യത്രിലൂ്ട കര്ത്മാവ് സമ്പു
ഷ്ടമമായരി സംതൃപ്തരിയും, അെുഗ്രഹങ്ങളും, പ്രകമാ�
െവും, ആ�്വമാസവും െ്കരിയതരിെു റ�ഷം അതരി്െ 
ഉറപക്രിച്ു കളയുനതരി്െക്ു�രിച്് െമാം ആരും ചരി
ന്രിക്ുകയരില്. തരിരു്വഴുത്ുകളമാ് ്തളരിയ്പ്പട് 
സത്യങ്ങള് എല്മാം െമ്ു്ട കര്ത്മാവരി്റെ പക്് 
െരിനു വരുനതമായരി െമാം തീര്ച്യമായും അംഗീകരരിറക്
ണ്തമാണ്. കമാള ത്റെ ഉടയവ്െ തരിരരിച്�രിയുനതു 
റപമാ്ല െമാം െമ്ു്ട ദൈവ്ത് തരിരരിച്�രിയുകയും 
െമ്ു്ട കമാര്യങ്ങളരിലുള്ള അവ്റെ കരുതലും റമ
്റെമാട്വും അംഗീകരരിക്ുകയും ്ചയ്ണം.

എനമാ് എല്മാവരും അങ്ങ്െയല്. ചരിലര് ദൈവ
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ജെത്രി്റെ റമലുള്ള ദൈവത്രി്റെ റമ്റെമാട്്ത്
യും, െമാം ഇനു ജീവരിക്ുന കമാലത്രി്ല അവ്റെ 
ക്മീകരണങ്ങ്ളയും, ഈ കമാലത്ു പ്രസ്തമാവരിക്ുന 
സത്യസുവരിറ�ഷ്ത്യും (്വളരി. 19:5-9), എപ്പരിഫെരി 
പമാളയം പണരിയുനതരിലുള്ള മഹമാപുരുഷമാരത്രി്റെ 
ഉ�പ്പുള്ള റവലറയയും, സത്യത്രി്റെ ഏത്ക്മാല 
പ്രകമാ�െ്ത്യും അവഗണരിക്ുനു എനു പ�യു
നതരി് ഞങ്ങള് റഖൈരിക്ുനു. ആത്മീയ യരിസ്രമാ
റയല്യരമായ, കര്ത്മാവരി്റെ ഏത്ക്മാല സമര്പ്പരി
തരമായ മഹമാപുരുഷമാരത്രിെും, യുവവീരന്മാര്ക്ും, 
എപ്പരിഫെരി പമാളയ സമര്പ്പരിതര്ക്ും ഏത്ക്മാലത്ു 
െ്കുന ആത്മീയ മന, ജഡെീക യരിസ്രമാറയലരിെു 
മരുഭൂപ്രയമാണത്രി് അത്ഭുതകരമമായരി െ്കരിയ 
മനമാറയക്മാള് ദൈവീക കരുതലരിലുള്ള വരി�്വമാസത്രി
്റെ െല് അടരിസ്മാെമമാണ്. എനരിരുനമാലും, കര്ത്മാ
വമാണ് അവരു്ട ഉടയവന എന് അവരരി് ചരിലര് 
അ�രിയുനരില്. “അവര് ദൈവ്ത് അ�രിയുനു്വനു 
പ�യുനു എങ്രിലും പ്രവര്ത്രികളമാ് അവ്െ െരി
റഷധരിക്ുനു” (തീ്ത്മാ. 1:16). അതു്കമാണ്ു സറഹമാ
ൈരന്മാറര െമുക്ു െമ്ു്ട വഴരിക്ള സൂക്രിക്മാം. 
“ദൈവത്രി്റെ െല് വചെ”റത്മാടുള്ള െമ്ു്ട തമാ
ത്പര്യം െമുക്് െഷ്ട്പ്പടുത്മാതരിരരിക്മാം. െമുക്് 
െരിര്റദ്�ങ്ങ്ള െരിന്ദരിക്മാ്തയും ദൈവവചെ്ത് 
െമ്ു്ട പരിനപരി് ഉറപക്രിക്മാ്തയുമരിരരിക്മാം.

മനുഷ്യമ്റെ വാക്ുകള്
“ഞമാന െരി്റെ വചെങ്ങ്ള ക്ണ്ത്രി ഭക്രിച്രിരരി

ക്ുനു; െരി്റെ വചെങ്ങള് എെരിക്ു സറന്മാഷവും 
എ്റെ ഹൃൈയത്രിെു ആെന്ദവുമമായരി; ദസെ്യങ്ങ
ളു്ട ദൈവമമായ യറഹമാറവ, െരി്റെ െമാമം എെരിക്ു 
വരിളരിക്്പ്പട്രിരരിക്ുനുവറല്മാ” (യരി്ര. 15:16).

ഇത് മത്മാ. 4:4 ്ല, “മെുഷ്യന അപ്പം ്കമാണ്ു 
മമാത്മല്, ദൈവത്രി്റെ വമായരി് കൂടരി വരുന സകല 
വചെം ്കമാണ്ും ജീവരിക്ുനു” എന വചെത്രിറല
ക്് െമ്ു്ട രേദ തരിരരിക്ുനു. ഇന്ത് അവസ്
യരി് മെുഷ്യ്റെ െരിലെരി്പ്പരിെു അപ്പം അതമായത് 
ഭക്ണം ആവ�്യമമാ്ണന് െമ്ു്ട കര്ത്മാവരി
്റെ വമാക്ുകള് സമ്തരിക്ുനു. എനമാ് ഇതരി് 
അധരികമമായരി ഈ ജീവരിത്ത്ക്മാളും ഉയര്ന ഒരു 
ജീവരിതത്രിറലക്് അവ െമ്ു്ട രേദ ക്ണരിക്ു
നു. ഇറപ്പമാഴ്ത് ജീവരിതം യഥമാര്ത്ഥത്രി് ജീവെല് 
മ�രിച്് മരണമമാണ്. റലമാകം ഇന് ദൈവീക �രിക്മാവരി
ധരിയമായ മരണത്രിെു കീഴരിലമാണ്. വരി�്വമാസത്രിലൂ്ട 
ക്രിസ്തു വഴരി ദൈവറത്മാടു ൈന്ധത്രി്ലത്രിയവര് 

മമാത്്മ “മരണത്രി് െരിനു ജീവങ്റലക്്” കടനരിട്ു
ള്ളു. അ്പ്പമാസ്തലന പ�യുനതുറപമാ്ല (1 റയമാഹ. 
5:12), “പുത്െുള്ളവെു ജീവന ഉണ്്; ദൈവപുത്െരില്മാ
ത്വെു ജീവെരില്”. റയ�ുവരി്റെ �രിഷ്യെമാകുവമാന 
അതമായത് അെുയമായരി ആകുവമാന ആഗ്രഹരിച്വെും, 
എനമാ് ത്റെ അപ്പ്െ അടക്ം ്ചയ്ുനതുവ്ര 
കമാത്രിരരിക്ുവമാന ആവ�്യ്പ്പടുനവെുമമായവറെമാ
ട് റയ�ു പ�ഞെു – “െീ എ്റെ പരിനമാ്ല വരരിക; 
മരരിച്വര് തങ്ങളു്ട മരരിച്വ്ര അടക്ം ്ചയ്്ട്” 
(മത്മാ. 8:22).

മെുഷ്യെ് അപ്പം ്കമാണ്ു മമാത്ം ജീവരിക്മാെമാകരി
്ല്നു ഈ ഒരു കമാഴ്ചപ്പമാടരി് െരിനു െമുക്ു മെ
സ്രിലമാക്മാം. “െീ ചമാക്വ ചമാകും” എന ദൈവീക 
�രിക്മാവരിധരി (ഉല്പ. 2:17, Margin) അവ്െതരി്ര ഉള്ള
തരിെമാ് അപ്പം എന റപരരിെ് പൂര്ണ്ണമമായ അര്ത്ഥം 
െ്കുന, പൂര്ണ്ണ ജീവന െ്കുന, ജീവരിതത്രി്ല 
മരണ്ത് വരിഴുങ്ങരിക്ളയുന ഒരു അപ്പ്ത്യും 
ഭക്ണ്ത്യും അവെു ക്ണ്ത്ുവമാെമാകരില്. 
ഭൗമീകമമായ അപ്പത്രിെു പകരം മറ്ു തരത്രിലുള്ള 
“ജീവ്റെ അപ്പ്ത്” അവന അറെ്വഷരിറക്ണം. ഭൗ
മരികമമായ പമാെീയങ്ങള്ക്ു പകരം മറ്ു തരത്രിലു
ള്ള “ജീവ ജല്ത്യും” അവന അറെ്വഷരിക്ണം. 
ഈ സ്വര്ഗ്ഗീയ ആഹമാര്ത്യമാണ് “മെുഷ്യന അപ്പം 
്കമാണ്ു മമാത്മല് ദൈവത്രി്റെ വമായരി് കൂടരി വരുന 
സകല വചെം ്കമാണ്ും ജീവരിക്ുനു” എനു പ�
ഞെതരിലൂ്ട െമ്ു്ട കര്ത്മാവ് ഉറദ്�രിച്ത്. എനമാ് 
ദൈവത്രി്റെ വമായരി് കൂടരി വരുന വചെങ്ങള്്കമാ
ണ്് െമുക്് എങ്ങ്െ ജീവരിക്മാെമാകും? എന്മാണ് 
റയ�ു അര്ത്ഥമമാക്രിയത്? ദൈവത്രി്റെ വചെങ്ങ
ള്ക്് എങ്ങ്െ െമുക്ു ജീവന െ്കുവമാെമാകും? 
അവറയമാട് അെുസരണമുള്ളവരമായരിരരിക്ുനതരിെമാ് 
ത്ന!

െരിത്യജീവ്െക്ു�രിച്ുള്ള സകല പ്രത്യമാ�യും 
ദൈവെരിര്ണ്ണയ്ത്യും വമാഗ്ൈത്ങ്ങ്ളയും 
ആസ്പൈമമാക്രി ദൈവ്ത് ആരേയരിച്രിരരിക്ുനു. 
ഈ വമാഗ്ൈത്ങ്ങളരിലൂ്ട വീക്രിക്ുറമ്പമാള് റലമാക
സ്മാപെത്രിെും മുറമ്പയുള്ള ദൈവീക പദതരി്യ 
െമുക്് വ്യക്രിപരമമായരി കമാണുവമാന സമാധരിക്ു
നു. ദൈവത്രി്റെ സ്വരൂപത്രി് സൃഷ്ടരിക്്പ്പട് 
ഈ സൃഷ്ടരികള് വരി�്വമാസത്രിലും, സ്റെഹത്രിലും, 
അെുസരണത്രിലും അവറെമാട് ഐക്യമുള്ളവരമാ
യരി െരിത്യമമായരി ജീവരിക്ണം എനുള്ളതമാണ് ഈ 
വമാഗ്ൈത്ങ്ങള്. അെുസരണമമാണ് െരിത്യജീവ്റെ 
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വ്യവസ് എനതമാണ് ഈ വരിഷയ്ത്ക്ു�രിച്ുള്ള 
ദൈവത്രി്റെ ്പമാതുവമായ വമാക്്. െമ്ു്ട റവൈഭമാ
ഗത്രി്ല വചെങ്ങള് ഉപറയമാഗരിച്റപ്പമാള് െമ്ു്ട 
കര്ത്മാവരി്റെ മെസ്രിലുണ്മായരിരുനതും ഇതുത്ന 
ആകുനു. െമ്ു്ട കര്ത്മാവ് ഈ റലമാകത്രി് 
ത്റെ പരിതമാവരി്റെ ഇഷ്ടം െരി�റവറ്ുക എന പ്രറത്യ
കമമായ ഉറദ്�്യത്മാലമാണ് വനരിരരിക്ുന്തനും 
ദൈവീക ഇച്ഛറയമാടുള്ള ത്റെ പൂര്ണ്ണ അെുസ
രണം അവെു മഹത്വവും, ൈഹുമമാെവും, പരിതമാവരി
്െമാപ്പം അമര്ത്യതയും ലഭ്യമമാകു്മനും എ്ന്ങ്രി
ലും അെുസരണറക്ടുണ്മായമാ് അതു ൈരിവ്യകൃപ 
െഷ്ടമമാകുനതരിറലക്ും അെുസരണറക്ടരി്റെ �രി
ക്യമായ മരണവും അെുഭവരിറക്ണ്രിവരു്മനും 
അവന മെസ്രിലമാക്രിയരിരുനു.

മെുഷ്യ്റെ വമാക്രി് ഗലമാ. 6:7 ് പ�യുന 
ചരിന്യും ഉള്്ക്മാള്ളരിറക്ണ്തമാണ്: “മെുഷ്യന 
വരിതക്ുനതുത്ന ്കമായ്ും”. ഇവരി്ട വരി�ുദ 
പൗ്ലമാസ് മെുഷ്യന വരിതക്ുനതു ്കമായ്ും എന 
്പമാതുവമായ പ്രസ്തമാവെ ഉനയരിച്രിരരിക്ുനു്വ
ങ്രിലും “സറഹമാൈരന്മാരു്ട” അെുഭവങ്ങളരിലുള്ള 
ഒരു പ്രറത്യക കമാര്യ്ത് പരമാമര്�രിക്ുനതരിെുള്ള 
വമാക്ുകളമാണ് ഉപറയമാഗരിച്രിരരിക്ുനത്. ഈ പശ്മാ
ത്ലം അത്രത്രി് ഉപറയമാഗരിക്ുവമാെമാകുനു. 
ഈ പശ്മാത്ലം ഈ വമാക്ുക്ള ദൈവത്രി്റെ 
സമര്പ്പരിത ജെങ്ങള്ക്് റെരരിട്് പ്രറയമാഗറയമാഗ്യ
മമാക്ുനു. സമര്പ്പണം എനത് ക്രിസ്തുവരിറെമാടു 
കൂ്ട മരരിക്ുക എനതു്കമാണ്ു മമാത്ം മതരിയമാ
കുനതല് എന് ഇത് അവര്ക്ു ഉ�പ്പു െ്കുനു. 
അതരിെു വരിരുദമമായരി, ദൈവ്ത് കൈളരിപ്പരിക്ുവമാ
റെമാ, വഞ്രിക്ുവമാറെമാ, െരിസ്മാരവത്ക്രരിക്ുവമാറെമാ 
ആകരില്. ദൈവം െറമ്മാട് ഒരു ഉടമ്പടരിയരി് പ്രറവ
�രിച്മാ് െമ്ു്ട ആ കരമാര് അല്മാ്ത മ്റ്മാനും 
െരിലെരി്ക്ുനരില്.

പരിനീട് അ്പ്പമാസ്തലന ക്രിസ്തുവരിറെമാടു കൂ
ടരിയുള്ള ക്രിസ്ത്യമാെരികളു്ട ഉടമ്പടരിയു്ട കരമാര് 
പ്രസ്തമാവരിക്ുനു. സ്വയ്ത്യും സകല ഭൗമരിക 
തമാത്പര്യങ്ങ്ളയും ലക്്യങ്ങ്ളയും പ്രത്യമാ�്യ
യും െരിരസരിച്് അറതമാ്ടമാപ്പം ദൈവത്രിെു പ്രസമാൈ
കരവും സ്വീകമാര്യവും ആയരിത്ീര്ന് സകലത്രിലും 
ക്രിസ്തുവരി്റെ റെതൃത്വത്രിന കീഴരി് ദൈവ്ത് 
റസവരിക്ുവമാന അങ്ങ്െ അവ്റെ രമാജ്യത്രി് 
ഒരു പങ്മാളരിയമായരിത്ീരമാ്മന് അവന ഉടമ്പടരി ്ച
യ്ുനു. “ജഡെത്രി് വരിതയ്ക്ുനവന ജഡെത്രി് 

െരിനു െമാ�ം ്കമായ്ും” എന് അവന പ�യുനു. 
ജഡെത്രി്റെ ഇച്ഛകള്ക്ു മരരിച്് ദൈവത്രി്റെ 
ഇച്ഛകള്ക്് ജീവരിക്മാ്മന് ദൈവറത്മാട് ഉട
മ്പടരി ്ചയ്ത ക്രിസ്ത്യമാെരി ജഡെത്രിെു റവണ്രി, 
അതരി്റെ ആഗ്രഹങ്ങള്ക്ും, പ്രറലമാഭെങ്ങള്ക്ും, 
മമാര്ഗ്ഗത്രിലും, അഭരിരുചരിക്ും അെുസരരിച്് െടനമാ
് - ആ മെുഷ്യ്റെ അന്്യം ്യരു�റലം െഗര
ത്രിെു പു�ത്് ചവ�ു െ�രിപ്പരിക്ുന ഗീഹനയരി്ല 
തീയമാ് ചരിത്ീകരരിച്രിരരിക്ുന മരണമമായ രണ്മാം 
മരണം ത്ന.

റെ്ര മ�രിച്് ഒരു വ്യക്രി ആത്മമാവരി് വരിതയ്ക്ു
കയും അവ്റെ സമര്പ്പണ ഉടമ്പടരിക്് അെുസരരി
ച്് – തുടക്ത്രി് റെര്പമാതയരി് െടക്ുനതു 
മമാത്മല് – സത്യത്രിെും ആത്മമാവരിെും റചര്ന് 
ജീവരിക്മാ്മന് ഉ�ച്മാ് അത് അവ്റെ കൃപ്യ 
തീരുമമാെരിക്ും. ജീവരിച്രിരുനവരരി് മരികച് ചരില 
വ്യക്രികള് ജഡെത്രി്റെ പ്രറലമാഭെത്മാ് കൂടരിറയമാ 
കു�റഞെമാ അളവരി് ഗൗരവമമായ അൈദങ്ങള് 
്ചയ്തരിട്ുണ്്. പമാപത്രിറലക്് വീഴുക എനമാ് 
ജഡെ്ത് അെുസരരിച്ു ജീവരിക്ുക എനല്, അങ്ങ
്െയുള്ള ജീവരിതത്രി്റെ ആരംഭം മമാത്ം ആയരിരരി
ക്ും അത്. ൈലഹീെതമൂലം പമാപത്മാ് �രരിയമായരി 
പരരിചയരിക്്പ്പട് ആത്മമാവ്, സ്വയം വീ്ണ്ടുക്
്പ്പട്്, പശ്മാത്മാപത്മാലും പ്രമാര്ത്ഥെയമാലും ദൈ
വത്രിറലക്ു തരിരരി്ക വരരികയും ആവ�്യമുള്ള 
സമയത്് റയ�ുവരി്റെ െമാമത്രി് കരുണയും 
സഹമായകൃപയും റെടുകയും ്ചയ്ും. എനമാ് 
ഈ അവസരങ്ങ്ളയും അവകമാ�ങ്ങ്ളയും ഉപ
റയമാഗരിക്മാതരിരരിക്ുകയും, ജഡെ്ത് അെുസരരിച്് 
ജീവരിക്ുനത് തുടരുകയും ്ചയ്തമാ് മരണമമായരി
രരിക്ും ഫലം. ദൈവത്രി്റെ സമര്പ്പരിതരമായ മക്ള് 
എന െരിലയരി് െമ്ു്ട വമാക്ുകള് ഇതമായരിരരിക്
്ട്: “അടരിയന ഇതമാ അടരിയ്െ അയയ്റക്ണറമ”  
(്യ�. 6:8).
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ഹസ്്. ദവക്ടിഫ്, ടടിന്മ്ഡെയ് ല്, മുതലായവര്
മുനകമാല പമാഠങ്ങള് െമാം ഒരരിക്ലും മ�ക്രുത്. എനമാ് 

അതരി്റെ ൈുഷ്ടത്യ സ്റെഹപ്രറചമാൈരിതമമായ പ്രവര്ത്രിയു്ട 
വരി�മാലമമായ ആവരണത്മാ് മ�യ്ക്ണം. സഭയ്ക്് റെര്ത്
ത്ന പ്രറചമാൈരിതമമായ സറന്ദ�ം െഷ്ട്പ്പടുകയും ൈരിഷപ്പുമമാരു
്ട ഉപറൈ�ങ്ങള്ക്ു അ്പ്പമാസ്തലനമമാരുറടതരിെു സമമാെമമായ 
പ്രമാമമാണ്യമുള്ള്തനുള്ള ്തറ്രി്െ അവര് അറൈമാധ മെറസ്മാ്ട 
ദക്ക്മാള്ളുകയും ്ചയ്തു. ഈ വ്യമാപകമമായ മമാര്ഗ്ഗത്രിലൂ
്ട റൈമാഷകരമമായ ്തറ്ുകള് അമൂല്യമമായ സത്യ്ത് തുടച്ു 
െീക്രി. “രണ്മാം െൂറ്മാണ്രി് യമാ്തമാരു ലൗകരികപൈവരികളും 
ഇല്മാതരിരുന �മാന്രമായ ദക്സ്തവ റമലധ്യക്ന്മാര് അതമായത് 
െരിര്ഭയരമായ രക്സമാക്രികള് ഉയരത്രിലരിരുനു്കമാണ്് ത്റെ 
കൂട്്ത് അഭരിസംറൈമാധെ ്ചയ്തു എന് കര്ത്മാവരി്റെ 
പഴയ റ�മാമമാ റലമാകം പ്രസ്തമാവരിക്ുനു. ഒരു സ്മാപെ്മ
ന െരിലയരി് സഭ കൂടുത് �ക്രി പ്രമാപരിക്ുനത് മൂനമാം 
െൂറ്മാണ്ു കണ്ു. െമാലമാം െൂറ്മാണ്രി് ക്രിസ്തുമതം രമാജകീയ 
മതമമായരിത്ീര്നറപ്പമാള് അത് മൗലരികമമായരി എതരിര്ത്രിരുന 
റൈമാഷങ്ങ്ള പരിന്ുണക്ുവമാന പരരിചയരിച്ു. അതരിറമമാഹമു
ള്ളവരും ലൗകരികരുമമായ പുറരമാഹരിതവര്ഗ്ഗം പൈവരിയും ഉത്ക്
ര്ഷവും തരിരഞെു. അവര് മടരിയന്മാരും അഹങ്മാരരികളും ഒരു 
െ്യമായമാധരിപതരിയു്ട വമാളുകളമാ് മതപരമമായ ആ�യസംഹരിത 
െരിര്ൈന്ധമമാക്ുവമാെും തുടങ്ങരി.

ഭമാഗ്യവ�മാ് എല്മാ പ്രവര്ത്െ റമഖലകളരിലും ഉയര്ന 
ചരിന്മാഗതരിക്മാരുണ്്. അങ്ങ്െയുള്ളവ്ര ്പമാതുവമായരി 
വരിഢരികള് എനു കണക്മാക്ുകയും അവര് പീഡെരിപ്പരിക്്പ്പ
ടുകയും ്ചയ്ുനു. എനമാ് വമാസ്തവത്രി് ഇവരമാണ് മെു
ഷ്യരമാ�രിയു്ട ഏറ്വും മഹമാനമമാരമായ ഉപകമാരരികള്. ഹസ്് 
ദൈൈരിളരിറെമാടുള്ള ത്റെ വരി�്വസ്തത മൂലം ൈുദരിമുട്െുഭവരി
ച്ു. ദവക്രിഫും ടരിന്ഡെയ് ലും പീഡെരിപ്പരിക്്പ്പട്രിരുനു. ടരിന്ഡെ
യ് ലരി്റെ ദൈൈരിള് ലണ്െരി്ല ്സറെ് റപമാള് കത്ീഡ്രലരിെു 
മുനരി് സമൂഹ മുമ്പമാ്ക ചു്ട്രരിച്ു കളഞെു.

പരിനീട്, ഒരരിക്് റ�മാമന പൗറരമാഹരിത്യ സമ്പ്രൈമായറത്മാടു 
റചര്നു െരിനരിരുനതും, അതരിെുറ�ഷം ഇംഗ്ീഷ് പൗറരമാഹരിത്യ 
സമ്പ്രൈമായറത്മാട് റചര്നതുമമായ ക്മാനമര്, ലമാറ്രിമര്, �രിഡെ് ലരി 
എനരിവ്ര തങ്ങളു്ട വരി�്വമാസത്രി് മമാറ്ം വരുത്രിയതരിെമാ് 
സമൂഹമുനപമാ്ക ചു്ട്രരിച്ു. ഈ കമാലത്രി്ല ്വളരിച്ത്രി് 
ഈ രണ്ു പൗറരമാഹരിത്യ സമ്പ്രൈമായങ്ങളും തമ്രി് വള്ര ്ച�രിയ 
വ്യത്യമാസങ്ങ്ള െമാം കമാണുനുള്ളു. കറത്മാലരിക്രും ്പ്രമാട്
സ്ററെുകമാരും മുനകമാല പീഡെെങ്ങളു്ട �രിക്മാവരിധരി്യ അം
ഗീകരരിക്ുകയും അവരരി് ഒന് “സമമാധമാെ പ്രഭു” എനു റപര് 
സ്വീകരരിച്് “സമമാധമാെം ഉണ്മാക്ുനവര് ഭമാഗ്യവമാന്മാര്, അവര് 
ദൈവത്രി്റെ പുത്ന്മാര് എനു വരിളരിക്്പ്പടും എന് അെു�മാ
സരിച്ു്കമാണ്് െമ്ു്ട വീ്ണ്ടുപ്പുകമാര്റെ റപരരി് അതരിക്മം 
്ചയ്തു. ദൈവത്രിെു സ്റതമാത്ം! ഞങ്ങളു്ട മമാെസ്രിക റെ
ത്ങ്ങള്ക്് വ്യക്മമായ ്വളരിച്ത്മാ് ൈരിവ്യസ്റെഹത്രി്റെ 
െീളവും, വീതരിയും, ഉയരവും, ആഴവും ൈര്�രിക്മാെമാകുനു!

പാഠം 81
1* മുനകമാല പമാഠങ്ങ്ളക്ു�രിച്് െമുക്് എങ്ങ്െ റതമാനു

നു? ഖണ്രിക 1

2* ആൈ്യകമാല സഭയ്ക്് െഷ്ടമമായ്തന്്?

3* അവര് അറൈമാധമെറസ്മാ്ട ദക്ക്മാണ് ്തറ്് എന്്?

4* അമൂല്യ സത്യങ്ങള്ക്് സംഭവരിച്്തന്്?

5 മുനകമാല സഭറയയും അതരി്റെ റെതമാക്ന്മാ്രയും 
കു�രിച്് കര്ത്മാവരി്റെ പഴയ റ�മാമമാ റലമാകം പ�ഞെ
്തന്്?

6* മൂനമാം െൂറ്മാണ്രി് സഭയരി് എ്ന്മാ്ക് മമാറ്ങ്ങളമാണ് 
ഉണ്മായത്?

7* െമാലമാം െൂറ്മാണ്രി് ക്രിസ്തുമതം എന്മായരിത്ീര്നു?

8* പുറരമാഹരിത വര്ഗ്ഗം എങ്ങ്െ വരിറ�ഷരിപ്പരിക്്പ്പട്രി
രരിക്ുനു?

9* സഭ ഭരണകൂടറത്മാടു കൂട്ു കൂടരി്യങ്രിലും മതപരമമായ 
ആ�യസംഹരിത െരിര്ൈന്ധമമാക്രിയതമാര്? ഏതു മമാര്ഗ്ഗ
ത്രിലൂ്ട ആയരിരുനു?

10* അറെകം ഉയര്ന ചരിന്മാഗതരിക്മാര് പീഡെരിപ്പരിക്്പ്പട്ു 
എനു പ�യുനു, എന്മായമാണ് അവ്ര കണക്മാക്രിയരി
രുനത്? എന്് വരി�്വമാസത്രി്റെ റപരരിലമായരിരുനു? അവര് 
യഥമാര്ത്ഥത്രി് എന്മായരിരുനു? ഖണ്രിക 2.

11* ഹസ്്, ദവക്രിഫ്, ടരിന്ഡെയ് ് എനരിവര് ആരമായരിരു
നു? അവര്്ക്ന്ു സംഭവരിച്ു? സര്വ്വവരിജ്മാെറകമാ�ം 
റെമാക്ുക.

12 ടരിന്ഡെയ് ലരി്റെ ദൈൈരിള് കത്രിച്തമാര്? എവരി്ട വച്്?

13* മറ്് മൂന് വരി�്വമാസവീരന്മാരു്ട റപരു പ�യുക? ഖണ്രിക 3.

14* അവ്ര പരസ്യമമായരി ചു്ട്രരിച്തരിെുള്ള സമാഹചര്യം എന്മാ
യരിരുനു?

15 റ�മാമന പൗറരമാഹരിത്യ സമ്പ്രൈമായവും ഇംഗ്ീഷ് പൗറരമാ
ഹരിത്യ സമ്പ്രൈമായവും തമ്രി് കൂടുത് വ്യത്യമാസം െമാം 
കമാണുനുറണ്മാ?

16* മുനകമാല പീഡെെങ്ങറളമാടുള്ള ൈന്ധത്രി് കറത്മാലരി
ക്രും ്പ്രമാട്സ്ററെുകമാരും ഒരുറപമാ്ല അംഗീകരരിക്ു
ന്തന്്?

17* െമ്ു്ട മമാെസ്രിക റെത്ങ്ങള്ക്മായരി ദൈവറത്മാട് െമാം 
എന്ു്കമാണ്് സ്റതമാത്ം ്ചറയ്ണം?

*െക്ത് ചരിഹ്നത്മാ് അടയമാള്പ്പടുത്രിയരിരരിക്ുന റചമാൈ്യ
ങ്ങള് പ്രറത്യകമമായരി കുട്രികള്ക്ുള്ളവയമാകുനു.
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ക്മാറ�മാണ ദവ�സരികെ ചുറ്രിപ്പറ്രിയുള്ള പരരിറ�മാധെ്ൾ  

(TRIALS SURROUNDING THE CORONA VIRUS)
തരിരു്വഴുത്ുകളരിൽ െരിനും ചരിന്മാ�ക്രിയുള്ള ചരില വച

െങ്ങറളമാടുകൂടരി എല്മാ സമർപ്പരിത വരി�്വമാസരിക്ളയും അതമായത്, 
വരിറ�ഷമാൽ ദൈൈരിൾ സ്റമാൻഡെമാർഡെ് മരിെരിസ്്ീസുമമായരി (LHMM) 
സഹകരരിക്ുന ഏവ്രയും ൈല്പ്പടുത്ുന ഈ കു�രിറപ്പമാടുകൂ
ടരി ഞങ്ങൾ ആരംഭരിക്ുന ത്: ്യ�. 32:17 - “െീതരിയു്ട പ്രവൃത്രി 
സമമാധമാെവും െീതരിയു്ട ഫലം �മാ�്വതവരിരേമാമവും െരിർഭയതയും 
ആയരിരരിക്ും". 2020 ്ല ഈ മഹമാമമാരരിറയമാടുകൂടരി െമാം ഓർമ്യരിൽ 
്കമാണ്ുവരുനത് യറഹമാവയു്ട 7000 വർഷം ദൈർഘ്യമുള്ള യുഗ
ങ്ങളു്ട െരിർണ്ണയവും, വരിറ�ഷമാൽ െമാം ഇനു ജീവരിക്ുന അതരി്ല 
ഈ കുഴപ്പകമാലത്രി്റെ ഘട്വുമമാണ്.

െമ്ു്ട പ്രഥമ ചരിന് എല്മാ വ്യക്രികളു്ടയും സുരക്രിതത്വത്രി
െും റക്മത്രിെും റവണ്രിയുള്ളതും, അതരിെുറ�ഷം ഈ ൈുർഘട 
സമാഹചര്യത്മാൽ ആഘമാതറമറ്രിരരിക്ുന വ്യമാപമാരറമഖല്യക്ു�രി
ച്ുള്ളതുമമാണ്. സകല മെുഷ്യകുടുംൈങ്ങ്ളയും കുഴപ്പങ്ങളു്ട 
ഈറ്ുറെമാവ് ൈമാധരിക്ുന ഈ റവളയരിൽ, ഈ ്കമാടുങ്മാറ്രിലും ഒരു 
�മാന്ത ക്ണ്ത്ുവമാൻ െമാം പ്രമാപ്തരമാകുനു. അത് ദൈവവച
െത്മാലമാണ് സമാധ്യമമാകുനത്. ൈമാെരി. 12:1 - “ഒരു ജമാതരി ഉണ്മായതു 
മുതൽ ഈ കമാലം വ്ര സംഭവരിച്രിട്രില്മാത് കഷ്ടകമാലം ഉണ്മാകും”. 
ഈ പ്രസ്തമാവെ മത്മാ. 24:21 ൽ തുടരുനു: “റലമാകമാരംഭം മുതൽ 
ഇനുവ്രയും സംഭവരിച്രിട്രില്മാത്തും ഇെരിറമൽ സംഭവരിക്മാത്തു
മമായ വലരിയ കഷ്ടം അനുണ്മാകും".

“ഇെരിറമൽ സംഭവരിക്മാത്ത് എന ഈ വമാക്ുകളമാൽ പ്രസ്തമാവരി
ക്മാൻ കഴരിയുനത് ഈ �ുദീകരണറവല ഇെരി്യമാരരിക്ലും ആവർത്രി
റക്ണ്രിവരമാത്വരിധം അത്റമൽ പരരിപൂർണ്ണമമായരിരരിക്ുനതരിെമാലമാണ്. 
ഒരു മഹമാകുഴപ്പകമാലം വറന തീരു്വങ്രിൽ അത് ആ വരിധത്രിൽ 
അവസമാെറത്തമാ്ണന�രിയുനത് ആ�്വമാസൈമായകമമാണ്. ഒരുപറക് 

െമ്ു്ട ദൈൈരിളരി്ല ഏറ്വും വരിലറയ�രിയവമാക്യമമാണ് ്യ�. 55:11 - 
“എ്റെ വമായരിൽെരിനു പു�്പ്പടുന എ്റെ വചെം ആയരിരരിക്ും; അതു 
്വ�ു്ത എ്റെ അടുക്റലക്് മടങ്ങരിവരമാ്ത എെരിക്് ഇഷ്ടമുള്ളതു 
െരിവർത്രിക്ുകയും ഞമാൻ അയച് കമാര്യം സമാധരിപ്പരിക്ുകയും ്ചയ്ും".

െമ്ു്ട കർത്മാവും യജമമാെെുമമായവ്െ െമാം അെുകരരിക്ു
നതരിെമാൽ, െമുക്് വരി�്വമാസത്മാലും ദൈവരികപദതരിയരിലുള്ള 
ആരേയത്മാലും െമ്രിലുള്ള ്വളരിച്്ത് പ്രകമാ�രിപ്പരിക്ുന െമ്ു്ട 
ഭമാഗം െരിവര്ത്രിക്മാം. അതരിെമാൽ ഈ കുഴപ്പകമാലം തുടർനമാലും 
െമാം അദധര്യ്പ്പടുകയരില്. ആവ�്യത്രിെു വരി�്വമാസമരില്മാത് ചരില 
വരി�്വമാസരികൾക്് ദൈവരികപദതരിയു്ട പൂർത്ീകരണത്രിൽ ഉൾ
്പ്പടുത്രിയരിരരിക്ുന ഈ അധരികമമായ സമയം ഒരു പരരിറ�മാധെ 
്കമാണ്ുവനരിരരിക്ുനു. ്യ�. 55:11 ൽ ഉള്ള മഹമാവമാഗ്ൈത്ത്രിൽ 
വരി�്വസരിച്ു്കമാണ്് െമാം അദധര്യ്പ്പടമാതരിരരിക്ണം. െമാം ജീവരിക്ുന 
ഈ സമാത്മാെ്യസമാമ്മാജ്യത്രി്റെയും പമാപവമാഴ്ചയു്ടയും മരണ
ത്രി്റെയും െരിഷ്കമാസെവും പരി്ന മ�രിഹമായു്ട രമാജ്യത്രി്റെയും 
അതരി്റെ െീതരിയുള്ള വമാഴ്ചയു്ടയും െരിത്യജീവ്റെയും ഉൈ്ഘമാടെ
്ത് അടയമാള്പ്പടുത്ുനതുമമായ ഈ അവസ്മാന്രകമാലഘട്മമായ 
സുവരിറ�ഷയുഗ്കമായ്ത്രിനകമാലം ഒരുപറക് റവൈെമാജെകമമാ്ണ
ങ്രിലും ഇത് ഒരു അെുഗ്രഹരിക്്പ്പട് കമാലമമായരിരരിക്ുനു.

യറഹമാവയു്ട രമാജ്യം അതരിെമാൽത്്ന ്വളരി്പ്പട്ുവരുനതമായരി 
െമാം കമാണുകയമാൽ ഈ പ്രമാവചെരിക കമാലങ്ങളരിലും പ്രമാർത്ഥരിക്ു
നതരിെുള്ള വരിറ�ഷമാവകമാ�ത്രിെമായരി െമുക്് ദൈവത്രിെ് െന്ദരി 
പ�യമാം. ഈ കുഴപ്പകമാലത്രിലും ഇരുണ് കമാർറമഘത്രിെരിടയരിലൂ്ട 
ദൈവത്രി്റെ വരി�രിഷ്ടമമായ ്വളരിച്ത്രിറലക്് റെമാക്രി്ക്മാണ്് 
െമുക്് െല് ആത്മമാവുള്ളവരമായരിരരിക്മാം. 263-മാം ഗീതത്രി്ല വച
െങ്ങൾ െ്മ് �ക്രി്പ്പടുത്്ട്!


