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ദൈവത്തിന്റെ മഹത്ത്വമുള്ള ആലയം 
GOD’S GLORIOUS TEMPLE

“എന്റെ ആലയം സകല ജാതികള്ക്കുമുള്ള പ്ാര്ത്ഥനാലയം  
എന്നു വിളിക്കന്പെടം” (ന്യശ. 56:8, RSV)

ദൈവപത്ോടുള്ള ഭയഭക്തി ദകമുതലോയുള്ള, 
അവനുപവണ്തി �ൂരണ്ണ ഉത്ോഹവും ദൈവീക വോ
ഗഡ്ൈത്പത്ോടു �ൂരണ്ണ വതിലമതതിപ്ും ദകവശമുള്ള 
ൈോവീൈഡ് രോജോവതിന്റെ �തിനഗോമതി ദൈവത്തിന്റെ ആല
യമോയ നതിഴലതിന്ല പൈവോലയം �ണതിയുന്മന്നുള്ളതതി
നോല് ആ �തിനഗോമതിയോയ ശപലോപമോന രോജോവഡ് ഈ 
കോര്യത്തില് പവഗത്തില് തന്ന്ന ശ്രദ്ധ ന്െലുത്തി. 
അതതിനോയതി ൈോവീൈും വരഷങ്ങപ�ോ�ം ധനവും 
അമൂല്യ വസഡ്തുക്�ും പശഖരതിച്തിരുന്നു. 
ആലയത്തിന്റെ �ണതിക്ോയുള്ള ഒരുക്
ങ്ങള് അഭതിവൃദ്ധതിയുന്ട ഒരു ഘട്ത്തി
ന്ലത്തിയ തന്റെ വോഴഡ്െയുന്ട നോലോം 
ആണ്തില് ആലയത്തിന്റെ നതിരമോണം 
ശപലോപമോന തുടങ്ങുകയും ഏഴര വരഷ
ങ്ങള് ന്കോണ്ു അതു �ൂരത്ീകരതിക്ുകയും 
ന്െയഡ്തു. അതതിന്റെ ന്െലവതിന്റെ െരതിത്ം വ�ന്ര 
അതതിശയകരമോയതി കോണന്പ്ടുന്ന .ു ഇതതിന്റെ �ണതിക്ോ
യതി ഉ�പയോഗതിച് ന്�ോന്നഡ്, ന്വള്ളതി, തോമ്ം ഇവപയോടു 
കൂടതി മറ്ു അമൂല്യപലോഹങ്ങന്�ക്ുറതിച്ും ദൈൈതി�തില് 
അപനകം ഭോഗങ്ങ�തില് പരഖന്പ്ടുത്തിയതിരതിക്ുന്നു. 
അങ്ങന്നന്യങ്തില് ശപലോപമോന്റെ ആലയത്തിനു എത്
മോത്ം ന്െലവു വന്നതിട്ുണ്ോകും? 1 ൈതിനവൃത്ോന്ം 
22:14ല് 1,00,000 തോലന്ഡ് ന്�ോന്നഡ്, �ത്ഡ് ലക്ം തോലന്ഡ് 
ന്വള്ളതി, വലതിയ അ�വതിലുള്ള തോമ്വും ഇരുമും 
കൂടോന്ത 1 ൈതിന. 29:4ല് 3000 തോലന്ഡ് ന്�ോന്നും 7000 
തോലന്ഡ് ന്വള്ളതിയും ൈോവീൈതിന്റെ വ്യക്തി�രമോയ നതി
പക്�മോയതി ഉണ്ോയതിരുന്നു. 1 ൈതിനവൃത്ോന്ം 29:7ല് 
യതിസ്ോപയലതിന്ല നോയകന്ോര 5002.5 തോലന്ഡ് ന്�ോന്നും 
10,000 തോലന്ഡ് ന്വള്ളതിയും 18000 തോലന്ഡ് തോമ്വും 
1,00,000 തോലന്ഡ് ഇരുമും ന്കോടുത്ു എന്നു എഴു
തതിയതിരതിക്ുന്നു. 1 രോജോ. 5:10 ല് പസോര രോജോവോയ 
ഹീരോം ആലയത്തിനു പവണ്തി ശപലോപമോനഡ് അവന്റെ 
ഇഷ്ം പ�ോന്ല ഒന്ക്യും പൈവൈോരു ന്കോടുത്ു എന്നു 
�റയുന്നു. മുഴുവനോയതി �റഞ്ോല് 1,08,002.5 തോലന്ഡ് 
ന്�ോന്നും, 10,17,000 തോലന്ഡ് ന്വള്ളതിയും അവന്യക്ോള് 

വലതിയ അ�വതില് തോമ്വും ഉണ്ോയതിരുന്നു. പൈവൈോരു 
വൃക്ങ്ങള് വ�ന്ര അധതികം ഉ�പയോഗതിച് .ു അതതിനോല് 
ശപലോപമോന രോജോവഡ് ഹീരോമതിനു ഗലീലോ പൈശന്ത് 
20 �ട്ണങ്ങള് നല്കതി (1 രോജോ. 9:11)

1,08,002.5 തോലന്ഡ് ന്�ോന്നഡ് എന്നോല് അവതിശത്വസ
നീയമോയ ഒരു അ�വോണഡ്. ഒരു തോലന്ഡ് ഏകപൈശം 

75 �ൗണ്ഡ് (34.02 kg) ആണഡ്. അങ്ങന്നന്യങ്തി
ല് 1,08,002.5 തോലന്ഡ് എന്നോല് മനസ്തി

ന്ന ന്െട്തിപ്തിക്ുന്ന 8,100,181.5 �ൗണ്ഡ് 
ന്�ോന്നും 10,17000 ന്വള്ളതിന്യന്നോല് 
അതുപ�ോന്ല തന്ന്ന മനസ്തിന്ന 
ന്െട്തിപ്തിക്ുന്ന 7,62,75,000 �ൗണ്ഡ് 
ന്വള്ളതിയും ആണഡ്! ഇന്നന്ത് ന്�ോ

ന്നതിന്റെ വതില അനുസരതിച്ഡ് ശപലോപമോ
ന്റെ ആലയം �ണതിയുവോന ഉ�പയോഗതി

ച് ന്�ോന്നതിന്റെ വതില മോത്ം പനോക്തിയോല് 
ഏകപൈശം 194,404,500,000 പ്ോ�ര എന്ന ആശ്ചര്യക
രമോയ തുക വരുന്നു. ന്വള്ളതിയുന്ട ഇന്നന്ത് വതില 
അനുസരതിച്ഡ് 22199076000 പ്ോ�ര വരുന്നു. തോമ്ം 
ഒഴതിവോക്തി ഇവ രണ്ും മോത്ം കൂട്തിയോല് ശപലോപമോ
ന്റെ ആലയത്തിന്ല ന്�ോന്നതിന്റെയും ന്വള്ളതിയുന്ടയും 
വതില 216603576000 പ്ോ�ര വരുന്നു. ഉ�പയോഗതിക്
ന്പ്ട് എല്ോ വതിലപയറതിയ പലോഹങ്ങ�ുന്ടപയോ, തോമ്
ത്തിന്റെപയോ, ഇരുമതിന്റെപയോ, ആനന്ക്ോമതിന്റെപയോ 
അന്ല്ങ്തില് പൈവൈോരു തടതിയുന്ടപയോ വതില ഇതതില് 
ഉള്ന്പ്ടുന്നതില്. ഈ തുകപയോടു ന്തോഴതിലോ�തിക�ുന്ട 
കൂലതിയും (183850 ന്തോഴതിലോ�തികള്, PT’53, p. 25 2-ോം 
ഖണ്തിക കോണുക) കൂട്തി പനോക്തിയോല് ശപലോപമോ
ന്റെ ആലയം നതിരമതിക്ുവോന ന്െലവോയതഡ് അര 
ലക്ം പകോടതിക്ു പമന്ലയോണഡ്. ഈ കോലത്തിന്ല 
ഏന്തോരു ഒറ് നതില ന്കട്തിടത്തിന്റെയും വതിലപയോടു 
തട്തിച്ു പനോക്തിയോല് ഇതഡ് ഊഹതിക്ോന �റ്ുന്നതല്. 
ആലയത്തിലുള്ള സത്വരണ്ണം, ന്വള്ളതി, ന്െമഡ്, അമൂല്യ
ങ്ങ�ോയ കല് ുകള് തുടങ്ങതിയവയുന്ട ആന്ക മൂല്യം 
കണക്തിന്ലടുക്ോന്ത തന്ന്ന ഇതഡ് ആ കോലത്തിന്ല 
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ഒരു അതഡ്ഭുതകരമോയ നതിരമതിതതി ആയതിരുന്നുന്വന്നു 
�റയുവോന കഴതിയും. അതഡ് ശപലോപമോന്റെ സരവ്വ 
മഹതത്വവും ജ്ോനവും വതി�തിപച്ോതുന്ന ഒന്നോയതിരു
ന്നു. അവപനോന്ടോപ്ം യതിസ്ോപയല് ജനങ്ങള്ക്ു 
ലജ്തിതരോകോന്ത ആനന്തിക്ുന്നതതിനുമുള്ള ഒരു നല് 
കോരണമോയതിരുന്നു ആ പൈവോലയം.

ന്�ോയനീക്യയതിന്ല ഹീരോം രോജോവഡ് സൗഹൃൈ സമോ
നമോയതി പൈവോലയത്തിനു ഒരു വലതിയ സംഭോവന 
നല്കതിന്യന്നു മോത്മല്, ശപലോപമോന നല്കുന്ന 
പവതനത്തില് പവല ന്െയ്ുവോന ദന�ുണ്യമുള്ള 
�ണതിക്ോന്രയും ന്കോടുത്ു. ആലയത്തിന്റെ മുഖമ
ണ്�ത്തിന്ല സഡ്തംഭങ്ങള് അന്ല്ങ്തില് തൂണുകള് 
(യോഖീനും പൈോവസും) സജ്ീകരതിക്ുന്നതതിനും �ോ
�യത്തിന്ല ഉ�കരണങ്ങള് സജ്ീകരതിക്ുന്നതതിനും 
അവന �ലതരത്തില് സഹോയതിയോയതിരുന്നു. ആലയം 
ന്വണ്കല് ുക�ോല് �ണതിയന്പ്ട്തിരുന്നു. ഇതു വ�ന്ര 
പ്ൗഢഗംഭീരമോയ ഒരു നതിരമതിതതി ആയതിരുന്നുന്വങ്തിലും 
ഒറ് നതില ആയതിരുന്നതതിനോല് ഉത്ുംഗമോയ ഒന്നോയതിരു
ന്നതില്. എന്നതിരുന്നോലും �രവ്വതത്തിന്റെ മുക�തിലുള്ള 
അതതിന്റെ സ്ോനവും മുഴുവന ഭൂപ്പൈശന്ത്യും 
മൂടുന്ന ന്വണ്െുവരുക�ുന്ട ഉജ്ത്വലപ്ഭയും അതതിനു 
വ�ന്ര ആധതികോരതിക രൂ�ം നല്കുന്നതോയതിരുന്നു. 
ശപലോപമോന്റെ ആലയത്തിന്റെ സമരപ്ണം യതിസ്ോ
പയല് െരതിത്ത്തിന്ല തന്ന്ന മതികച് സംഭവങ്ങ�തില് 
ഒന്നോയതിരുന്നു. ക്തിസഡ്തുവതിന്ന പകന്ദ്രൈതിന്ുവോക്തി 
അബ്രഹോമതിപനോടുള്ള ൈതിവ്യഉടമടതിന്യ നതിഴലതിക്ുന്ന 
നതിയമന്�ട്കം സമോഗമനകൂടോരത്തില് നതിന്നും പൈവോല
യത്തിപലക്ു മോറ്തി സ്ോ�തിക്ുവോന യതിസ്ോപയലതിന്റെ 
പ്ഭുക്ന്ോന്ര ശപലോപമോന കൂട്തിപച്രത്ു. എന്ന്
ന്നോല് ദൈവവും അവന്റെ ഉടമടതിയതിന ജനങ്ങ�ും 
കണ്ുമുട്ുന്ന സ്ലം എന്ന നതിലയതില് പൈവോലയം 
സമോഗമന കൂടോരന്ത് ന്വല് ുന്ന ഒന്നോയതിരുന്നു.

രോജോവും �ുപരോഹതിതന്ോരും രോജ്യന്ത് പ്മോണതിമോ
രും എഴുന്നള്ളതി അരപ്തിച് ആയതിരക്ണക്തിനു യോഗങ്ങ
ള് (1 രോജോ. 8:5) അവരക്ു ദൈവപത്ോടുള്ള ഭക്തിയും 
ൈലതി ന്െയ്ുവോനുള്ള അവരുന്ട സന്നദ്ധതയഡ്ക്ും ഉള്ള 
ന്ത�തിവോയതിരുന്നു. മരണ�ര്യന്ം സമരപ്തിതരോകുന്ന 
മുഴുഗണങ്ങ�ും തങ്ങ�ുന്ട വതിശത്വോസത്തിന്റെയും 
പ്ത്യോശയുന്ടയും അടയോ�മോയതി തങ്ങന്�ത്ന്ന്ന 
വതിട്ുന്കോടുക്ുന്നതതിനു ഉറപ്ുന്കോടുക്ുന്നതതിന്ന 

സൂെതിപ്തിക്ുന്ന പ്തതിരൂ�ോതഡ്മക പ്ോധോന്യം ഇതതിനു
ണ്ോയതിരുന്നു. അങ്ങന്ന െതില രീതതിയതില് വതിശോലമോയ 
പ്പയോഗത്തില് രോജോവും രോജ്യത്തിന്ല പ്മോണതിമോരും 
ന്�ോരു�തില് കരത്ോവോയ പയശുവതിന്നയും ജയോ�തി
കന്�യും കോണതിക്ുന്നു. മന്റ്ോരു വീക്ണപകോണതില് 
പ്ധോന �ുപരോഹതിതന്ോരും ഉ��ുപരോഹതിതന്ോരും പയ
ശുവതിന്നയും ജയോ�തികന്�യും പ്തതിനതിധീകരതിക്ുന്നു. 
രോജോവതിന്റെയും �ുപരോഹതിതന്ോരുന്ടയും രോജ്യത്തിന്ല 
പ്മോണതിമോരുന്ടയും പഘോഷയോത് (എഴുന്ന്നള്ളത്ഡ്) 
നതിഴലതിക്ുന്നതഡ് സുവതിപശഷ യുഗത്തിന്ല ൈലതി�ര
മോയ അവസ്യതില് നതിന്നും അതതിന്റെ വതിശോലമോയ 
ന്കോയഡ്ത്തില് നതിന്നും അടുത് യുഗത്തിലുള്ള രോജ്യ
ത്തിന്ല മഹതത്വത്തിപലക്ും ൈഹുമതതിയതിപലക്ുമുള്ള 
അവസ്ോന്രന്ത്യോണഡ്.

ഇന്നഡ് ഈ യുഗോവസോനത്തില് കരത്ോവതിന്റെ 
ജനങ്ങള് ഈ ന്�ോരുള് നതിറപവറ്തിന്ക്ോണ്തിരതിക്ുന്നു. 
ന്�ോരു�തിന്ല ശപലോപമോനോയ ആ മഹോരോജോവു പൈ
വോലയത്തിന്റെ നതിരമോണം �ൂരത്ീകരതിക്ുന്നതതിനു 
മുന�ു തങ്ങ�ുന്ട വലതിയ സമരപ്ണത്തില് �ങ്ുപെ
രുവോനും ഓഹരതി ന്കോടുക്ുവോനും ആതഡ്മീയ യതിസ്ോ
പയലതിന്ല പ്ധോനതിക�ോകുന്ന തലവന്ോരക്ു ക്ണം 
അയച്തിട്ുണ്ഡ്. ഈ പനതോക്ന്ോര സത്വന് ജ്ോനത്തിലും 
ൈലത്തിലും ശക്തിയതിലും ഊന്നുന്ന ഈ പലോകത്തിന്ല 
കുലീനന്ോര ആയതിരുന്നതില്. മറതിച്ഡ് അവരുന്ട പ്ശംസ 
കരത്ോവതിലോയതിരുന്നു (1 ന്കോരതി. 1:24-31). ആതഡ്മീയ 
ആകോശങ്ങ�ുന്ട (ആതഡ്മീയ മണ്ലങ്ങ�ുന്ട) നോലു 
ൈതിക്തില് നതിന്നും കൂട്തിപച്രക്ന്പ്ട്വരോയ ഇവര (മത്ോ. 
13:30,36,39; 24:31) ന്കോയഡ്ത്തിന വതി�ന്വടുപ്ു കോലത്ു 
തങ്ങ�ുന്ട എഴുന്ന്നള്ളത്ഡ് ആരംഭതിച്വരോണഡ്. എന്നോല് 
ഏറ്വും പ്ധോന ഭോഗമോയ ന്�ട്കം അതതിവതിശുദ്ധത്തില് 
സ്ോ�തിക്ുന്നതുവന്ര പൈവോലയം ശരതിയോയ രീതതിയതില് 
�ൂരത്തിയോകയതില്. അതുപ�ോന്ല തന്ന്ന ക്തിസഡ്തു 
ശരീരത്തിന്റെ അവസോന അംഗവും സമോഗമന കൂടോര
ത്തിന്റെ അവസ്യതില് നതിന്നും പൈവോലയത്തിന്റെ അവ
സ്യതിപലക്ു അഥവോ ഒന്നോം �ുനരുത്ോനത്തിന്റെ 
അവസ്യതിപലക്ു മോറ്ന്പ്ടുന്നതുവന്ര മഹതത്വമുള്ള 
പൈവോലയം �ൂരത്ീകരതിക്ന്പ്ടുകയതില്.

“പമോന്ശ പഹോപരൈതില് വച്ു ന്�ട്കത്തില് വച്തി
രുന്ന രണ്ു കല്�ലക അല്ോന്ത അതതില് മന്റ്ോന്നും 
ഉണ്ോയതിരുന്നതില്” (2 ൈതിന. 5:10). ഈ പ്സഡ്തോവന എബ്രോ. 
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9:4 ന്ല പ്സഡ്തോവനയഡ്ക്ു ദവരുദ്ധ്യമോന്ണന്നു പ്ഥമ
ൈൃഷ്്യോ പതോന്നും. എബ്രോ. 9:4 ല് മന്ന ഇട്ുവച് ന്�ോന 
�ോത്ന്ത്യും അഹപറോന്റെ ത�തിരത് വടതിപയയും 
കൂടതി �രോമരശതിക്ുന്നു. എന്നോല് ഇവതിന്ട ന്കോടുത്തി
രതിക്ുന്ന വതിവരണം പൈവോലയന്ത്ക്ുറതിച്ുള്ളതല് 
മറതിച്ഡ് സമോഗമന കൂടോരന്ത്ക്ുറതിച്ുള്ളതോണഡ് എന്ന 
കോര്യം നോം ഓരമതിപക്ണ്തോണഡ്. നശതിക്ോത് മന്ന 
ഇട്ുവച് ന്�ോന�ോത്ം ദൈവം രോജകീയ �ുപരോഹതിത
ഗണത്തിനു നല്കതിയ അമരത്യതയുന്ടയും അക്യത
യുന്ടയും നതിഴലോണഡ് അഥവോ െതിത്മോണഡ്. ന്�ോരു�തിന്ല 
പലവ്യരക്ുള്ള അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും �ലങ്ങ�ുന്ടയും 
ശുശ്രൂഷയഡ്ക്ുള്ള അവകോശത്തിന്റെയും ഓരമന്പ്
ടുത്ലോണഡ് ത�തിരത് വടതി. എന്നോല് നതിഴലതില് എന്ന
തുപ�ോന്ല ഇവ രണ്ും ഈ ഏതല്ക്ോല യുഗത്തില് 
തന്ന്ന അവസോനതിക്ും. അവന്രല്ോം സമോഗമന കൂടോ
രത്തിന്റെ അവസ്യതില് ഇവന്യ അനുഭവതിച്വരോണഡ്. 
അതുന്കോണ്ുതന്ന്ന പൈവോലയത്ോല് െതിത്ീകരതിക്ുന്ന
തോയ ഭോവതിയതില് വരുവോനതിരതിക്ുന്ന പതജസ്തിന്റെയും 
മഹതത്വത്തിന്റെയും അമരത്യതയുന്ടയും ആവശ്യം 
അവരക്തില്. എന്ുന്കോന്ണ്ന്നോല് ഈ മഹത്ോയ 
കോര്യങ്ങ�തിപലക്ു സഭയുന്ട ജയോ�തിക�ോയവര �ൂരണ്ണ
മോയും പ്പവശതിച്തിരതിക്ുന്ന .ു എന്നോല് ന്യോയപ്മോണം 
ൈതിവ്യഉടമടതിയുന്ട അവതിഭോജ്യ ഘടകം തന്ന്ന ആയതി
രതിക്ും. അന്പ്ോസഡ്തലന വതിശൈീകരതിക്ുന്നതുപ�ോന്ല 
സഡ്പനഹം ന്യോയപ്മോണത്തിന്റെ നതിവരത്തിയോകുന്നു. 
നതിയമന്�ട്കത്ോല് സൂെതിപ്തിക്ുന്ന ദൈവകൃ�യുമോ
യതി ൈന്ധന്പ്ട് ഏതു അനുഗ്രഹങ്ങ�തിലും �ങ്ോ�തിക
�ോകുവോന അതു ദൈവീകമോയതി അഭതിലഷണീയവും 
അത്യന്ോപ�ക്തിതവുമോയതിരതിക്ും.

�ുപരോഹതിതന്ോര സോക്്യന്പ്ട്കം സ്ോ�തിക്ുന്ന 
പവല �ൂരത്ീകരതിച്ു ശരതിയോയ രീതതിയതില് പൈവോ
ലയത്തില് നതിന്നും �ുറത്ു വന്നപപ്ോള്, പലവ്യന്ര
ല്ോവരും െണ വസഡ്ത്ം ധരതിച്ു ദകത്ോ�ങ്ങ�ും 
വീണക�ും കതിന്നരങ്ങ�ും �തിടതിച്ു യോഗ�ീഠത്തിനു 
കതിഴക്ു കോഹ�മൂതതിന്ക്ോണ്തിരുന്ന 120 �ുപരോഹതിതന്ോ
പരോടു കൂന്ട നതിന്നു. കോഹ�ക്ോരും സംഗീതക്ോരും 
ഒന്ത്ോരുമതിച്ു (ന്യശ. 52:8) കോഹ�ങ്ങപ�ോടും ദക
ത്ോ�ങ്ങപ�ോടും വോൈതിത്ങ്ങപ�ോടും കൂന്ട “അവന 
നല്വനപല്ോ അവന്റെ ൈയ എപന്നക്ുമുള്ളതു” (2 ൈതിന. 
5:11-13) എന്നു സഡ്തുതതിപയോടും സഡ്പതോത്പത്ോടും 

കൂടതി യപഹോവന്യ ഒപര സത്വരത്തില് �ോടതി സഡ്തുതതിച്ു. 
ആ സമയം ആലയം പമഘത്ോല് നതിറഞ്ു – ഈ 
വതിപശഷന്പ്ട് പമഘസഡ്തംഭം െതിത്ന്പ്ടുത്ുന്നതഡ് 
സീനോയതി �രവ്വതത്തിപലക്ുള്ള മരുഭൂയോത്യതില് ഉട
നീ�വും അതതിലു�രതിയോയതി സമോഗമന കൂടോരത്തിലും 
ഉള്ള ദൈവത്തിന്റെ സോന്നതിദ്ധ്യന്ത്യോയതിരുന്നുന്വ
ങ്തില് ഇപപ്ോള് അതു പൈവോലയപത്ോടു ൈന്ധന്പ്
ട്ു അതതില് ആൈ്യന്ത് തവണ വസതിക്ുന്നതോണഡ്. 
ഇതു കൃ�ോസനം ഇരതിക്ുന്ന �രതിശുദ്ധ സ്ലത്ു 
അപങ്ങയറ്ം പ്കോശ�ൂരതിതമോയ, �ുറപമ പനോക്തിയോല് 
പമഘത്തിന്റെ രൂ�പത്ോടു കൂടതിയ ഒന്നോയതിരുന്നു – 
യപഹോവയുന്ട പതജസ്ു യപഹോവയുന്ട ആലയത്തില് 
നതിറഞ്തിരുന്നതുന്കോണ്ു പമഘം നതിമതിത്ം ശുശ്രൂഷ 
പെപയ്ണ്തതിനു നതില്�ോന �ുപരോഹതിതന്ോരക്ു കഴതി
ഞ്തില് (1 രോജോ. 8:10,11).

ശലലാല�ാന്റെ സ�ര്പെണ പ്ാര്ത്ഥന
ജനങ്ങള് അതഡ്ഭുതസഡ്തബ്ദരും ഭയെകതിതരുമോയതിരു

ന്നു. എന്നോല് തോന കൂരതിരു�തില് (അതതിവതിശുദ്ധത്തില് 
- അവതിന്ട സത്വോഭോവതിക ന്വ�തിച്ത്തിനു കടക്ുവോന 
സോധതിക്ുകയതില്, പലവ്യ. 16:2; സങ്ീ. 97:2; പറോമ. 11:33) 
വസതിക്ുന്നു എന്നു ദൈവം �റഞ്തിട്ുണ്ു എന്നു 
വതിശൈീകരതിച്ുന്കോണ്ും ഈ പൈവോലയന്ത് ദൈവ
ത്തിനു അവരുന്ടയതിടയതില് വസതിക്ുവോനുള്ള ദൈവ
ത്തിന്റെ ആലയമോക്ുവോന അവന കൃ� ന്െോരതിഞ്തി
രതിക്ുന്നുന്വന്നും അതു തനതിക്ും തന്റെ �തിതോവോയ 
ൈോവീൈതിനും നല്കന്പ്ട്തോയ ൈതിവ്യകല്�ന പ്കോരം 
�ണതിയന്പ്ട്തുമോന്ണന്നു വതിശൈീകരതിച്ുന്കോണ്ു 
ശപലോപമോന അവരുന്ട ഭയന്ത് ന്�ന്ട്ന്നു തന്ന്ന 
നീക്തിക്�ഞ്ു. �തിന്ന്ന അവന പ്ോകോരത്തിന്ല 
യോഗ�ീഠത്തിനടുത്ുള്ള ഉയരന്ന �ീഠത്തില് മുട്ു
കുത്തി ആകോശപത്ക്ു ദകമലരത്തിന്ക്ോണ്ു 
(2 ൈതിന. 6:13) ഒരു അതതിമപനോഹരമോയ പ്ോരത്ന 
അരപ്തിച്ു (2 ൈതിന. 6:19-42). ദൈവത്തിന്റെ വോസസ്ലം 
സത്വരഗ്ഗമോയതിരതിക്ുപമോള് തന്ന്നയും ഈ പൈവോലയം 
തന്റെ ജനത്തിന്റെ ഇടയതില് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും 
കൃ�യും ഇരതിപക്ണ്തതിനു മോത്മുള്ളന്തന്നു സൂെതിപ്തി
ച്ുന്കോണ്ു ദൈവം ആ�തത്വമുള്ള ദൈവമോന്ണന്നുള്ള 
മഹോസത്യന്ത്ക്ുറതിച്ുള്ള രോജോവോയ ശപലോപമോന്റെ 
ഉള്ക്ോഴഡ്െന്യ െൂണ്തിക്ോണതിക്ുന്ന ല�തിതമോയ ഒരു 
പ്ോരത്നയോയതിരുന്നു അതഡ്.



5  ന്മയഡ് - ജ ൂണ് 2019

ശപലോപമോന്റെ പ്ോരത്ന പ്ോവെനതികമോയുള്ള
തോന്ണന്നും അതു ന്�ോരു�തിന്ല വലതിയ ശപലോപമോന 
മുഖോന്രം �ണതിയന്പ്ട് ന്�ോരു�തിന്ല മഹോപൈവോല
യത്തിന്റെ ഉപദേശ്യലക്്യങ്ങള് �ഠതിപ്തിക്ുന്നതോന്ണ
ന്നും നോം തതിരതിച്റതിയുന്നു. തങ്ങ�ുന്ട നടുവതിലുള്ള 
ദൈവത്തിന്റെ വോസസ്ലന്മന്ന രീതതിയതിലും അവന്റെ 
ശക്തിയുന്ടയും അധതികോരത്തിന്റെയും ക്മയുന്ടയും 
അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും ആവശ്യമുള്ള എല്ോ സന്രഭ
ങ്ങ�തിലും നല്കുന്ന സഹോയത്തിന്റെയും പകന്ദ്രം 
എന്ന നതിലയതിലും കോണുവോനോയതി യതിസ്ോപയല്യരുന്ട 
ഇടയതില് അക്രോരത് പൈവോലയം നതിലന്കോണ്തിരുന്ന .ു 
ഇപ്കോരം തന്ന്ന �ണതിയന്പ്ട്ുന്കോണ്തിരതിക്ുന്നതും 
സമരപ്തിക്ന്പ്ട്ുന്കോണ്തിരതിക്ുന്നതും ൈതിവ്യശക്തി നതിറ
യന്പ്ട്ുന്കോണ്തിരതിക്ുന്നതുമോയ ആതഡ്മീയ പൈവോലയം 
ദൈവന്ത് സമീ�തിക്ുന്നവരക്ു സഹോയത്തിനും 
ക്മയഡ്ക്ും അനുഗ്രഹത്തിനുമോയതി പനോക്ോന സോ
ധതിക്ുന്ന പകന്ദ്രമോയതി തക്സമയത്ു ആയതിത്ീരും: 
അവര അതതിന്റെ പനന്ര അവരുന്ട സകല പ്ോരത്ന
ക�ും ഉയരത്ും. അതതില് അവര ദൈവശക്തിയുന്ട
യും അവരക്ു പനന്രയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങ�ുന്ടയും 
സോക്ോതഡ്ക്ോരന്ത് തതിരതിച്റതിയും.

ശപലോപമോന്റെ സമരപ്ണ പ്ോരത്ന �ൂരത്തിയോയ 
പശഷം സത്വരഗ്ഗത്തില് നതിന്നും ഇറങ്ങതിയ തീയതിലൂന്ട 
അവരുന്ട യോഗങ്ങന്� സത്വീകരതിച്ുന്കോണ്ു ദൈവം 
തന്റെ പ്ീതതി രോജോവതിനും സകല ജനത്തിനും ന്വ�തി
ന്പ്ടുത്തി. നോം ഇങ്ങന്ന വോയതിക്ുന്നു (2 ൈതിന. 7:1,3), 
“ശപലോപമോന പ്ോരത്തിച്ു കഴതിഞ്പപ്ോള് ആകോശ
ത്ുനതിന്നു തീ ഇറങ്ങതി പഹോമയോഗവും ഹനനയോഗവും 
ൈഹതിപ്തിച്ു യല�ാവയുന്െ പതജസ്ും ആലയത്തില് 
നതിറഞ്ു... തീ ഇറങ്ങതിയതും ആലയത്തില് യപഹോ
വയുന്ട പതജസ്ും യതിസ്ോപയല് മക്ന്�ോന്ക്യും 
കണ്പപ്ോള് അവര കല്ക്�ത്തില് സോക്ഡ്ടോംഗം 
വീണു യല�ാവന്യ നമസഡ്ക്രതിച്ു; അവന നല്
വനപല്ോ; അവന്റെ ൈയ എപന്നക്ും ഉള്ളതു എന്നു 
ന്െോല്തി സഡ്തുതതിച്ു”. സങ്ീ. 136 �ോടുന്നതു പലവ്യരും 
ഒന്നതിച്ോയതിരതിക്ോനോണു സോധ്യത.

ഒരതിക്ലും അന്്യമതില്ോത് ൈതിവ്യപക്ോധന്ത്ക്ുറതി
ച്ല് എപന്നക്ുമുള്ള ദൈവീക ൈയയുന്ട ഗോനമോണു 
പലവ്യരും ജനവും ആല�തിച്തു എന്നതു ശ്രപദ്ധയമോണഡ്. 
ഈ ഗോനത്തിലുള്ള എബ്രോയ �ൈത്തിന്റെ നതിശ്ചതിതമോയ 
പ്ോധോന്യമനുസരതിച്ു പനോക്ുപമോള് ഇതതിനു അന്്യം 
ഉണ്ോയതിരതിക്യതില് എന്നു അരത്മതില്. ദൈവീകൈയ 
പ്ോപയോഗതികമോയതി അതതിന്റെ അന്്യത്തിന്ലത്ുപമോള് 
അതോയതു അതതിന്റെ �ലപ്ോ�ഡ്തതിയതിന്ലത്ുപമോള് 
സോക്്യന്�ട്കം െതിത്ീകരതിക്ുന്നതോയ ദൈവന്ത്
ക്ുറതിച്ുള്ള �രതിജ്ോനത്തിപലക്ും നന്യതിപലക്ും 
അവന്ന അറതിയുവോന ലഭതിച് അവസരത്തിപലക്ും 
അബ്രഹോമതിപനോടു ന്െയഡ്ത ആ വലതിയ ഉടമടതിയുന്ട 
അനുഗ്രഹത്തിപലക്ും അതതിലൂന്ട ഭൂമതിയതിലുള്ള സകല 
കുടുംൈങ്ങ�ും അനുഗ്രഹതിക്ന്പ്ടുന്നതതിപലക്ും 
മുഴുസൃഷ്തിയും ന്കോണ്ു വരന്പ്ടുന്ന ഒരു അന്്യം 
അതതിനുണ്ഡ്. ഇതതിനു സമോനമോയതി ദൈൈതി�തിന്ല 
അവസോന �ുസഡ്തകത്തില് ന്�ോരു�തിന്ല �ുപരോഹതി
തന്ോര പമോന്ശയുന്ടയും കുഞ്ോടതിന്റെയും �ോട്ു 
�ോടുന്നതോയതി കോണുന്നു. അവന �ോടതി ന്െോല്തിയതു, 
“സരവ്വ ശക്തിയുള്ള ദൈവമോയ കരത്ോപവ, നതിന്റെ 
പ്വരത്തികള് വലുതും അതഡ്ഭുതവുമോയവ, കരത്ോ
പവ ആര നതിന്റെ നോമന്ത് ഭയന്പ്ടോന്തയും [ഭയഭ
ക്തി] മഹതത്വന്പ്ടുത്ോന്തയും ഇരതിക്ും? നീയപല്ോ 
ഏക �രതിശുദ്ധന; നതിന്റെ ന്യോയവതിധതികള് [നീതതിയുള്ള 
ഇടന്�ടല്] വതി�ങ്ങതി വന്നതതിനോല് സകല ജോതതിക�ും 
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വന്നു തതിരുസന്നതിധതിയതില് നമസഡ്ക്രതിക്ും” (ന്വ�തി. 
15:3,4). ഈ കോലത്തില് ജയോ�തികള്ക്ല്ോന്ത മറ്ോരക്ും 
യഥോരത്ത്തില് വതിലമതതിക്ുവോനും �ോടുവോനും 
കഴതിയോത് �ോട്ോണതിതഡ്. എന്നോല് കരത്ോവതിന്റെ 
പതജസ്ഡ് പൈവോലയത്തില് നതിറയന്പ്ടുപമോള് ജന
ങ്ങള് അതോയതു �ുരുഷോരം ഈ �ോട്ു �ഠതിക്ും, 
അവര ദൈവത്തിന്റെ ൈയന്യ �ഠതിക്ും. ഒരു പ്വെ
നന്മന്നതുപ�ോന്ല അതു നതിവരത്തിയോകും. �ുതതിയ 
യുഗത്തിന്ല മഹോപ്വോെകനും �ുപരോഹതിതനും 
രോജോവുമോയ ന്�ോരു�ോയ ശപലോപമോന്നന്ച്ോല്തി (ക്തി
സഡ്തുവതിന്ന) എല്ോ ജനവും സപന്ോഷതിക്ുകയും 
ദൈവത്തിന്റെ നന്ന്യയും സഡ്പനഹന്ത്യും ഏറ്ു
�റഞ്ു അവന്റെ മുന്നതില് മുട്ുമടക്ുകയും ന്െയ്ും. 
ആൈോമതിന്റെ അനുസരണപക്ടതിനോല് നഷ്ന്പ്ട് മനസ്തി
ന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും �ൂരണ്ണോവസ്യതിപലക്ും 
അതുവഴതി നതിത്യമോയ ജീവനതിപലക്ും �ൂരണ്ണമോയതി 
തതിരതിന്ക പ�ോകുന്നതതിനും ദൈവവുമോയതി �ൂരണ്ണമോ
യതി സമോധോനത്തിലോകുന്നതതിനും (നതിരപ്ോകുന്നതതി
നും) മഹോവലതിയ വീന്ണ്ടുപ്ുകോരന പനടതിന്യടുത് 
അവസരം അപനകരും ദൈവത്തിന്റെ നതിൈന്ധനപ്
കോരം സത്വീകരതിക്ും.

സത്വോഭോവതികമോയും ഉെതിതമോയും നമുന്ട മുഖ്യ തോ
തഡ്�ര്യം ന്�ോരു�തിന്ല പൈവോലയത്തിലും ന്�ോരു�തിന്ല 
ശപലോപമോനതിലും ന്�ോരു�തിന്ല �ുപരോഹതിതന്ോരതിലും 
പലവ്യരതിലും ജനത്തിലും പകന്ദ്രീകരതിച്തിരതിക്ുന്നു. 
�ുതതിയ സൃഷ്തിയുന്ട എല്ോ അംഗങ്ങന്�യും (എല്ോ 
യുവവീരന്ോന്രയും കൂടതി) വ്യക്തി�രമോയതി തന്ന്ന 
ഇപപ്ോള് �രതിശുദ്ധോതഡ്മോവതിന്റെ പൈവോലയം എന്നു 
�റയന്പ്ടുന്നു. ഈ ഒരരത്ത്തില് ഓപരോ വ്യക്തിയും 
ദൈവത്തിന്റെ വോഗഡ്ൈത്ങ്ങന്� പ്പയോജനന്പ്ടുത്ുക 
വഴതിയും അവന്റെ ആവശ്യങ്ങള്ക്ു വഴങ്ങുകവഴതി
യും തങ്ങ�ുന്ട വതിശത്വോസന്ത്യും സത്വഭോവന്ത്യും 
വ�രത്ണം. വതി. �ൗന്ലോസഡ് നപമോടു �റയുന്നു, 
“നതിങ്ങള് ദൈവത്തിന്റെ മന്തിരന്മന്നും ദൈവത്തിന്റെ 
ആതഡ്മോവു നതിങ്ങ�തില് വസതിക്ുന്നുന്വന്നും അറതിയുന്നതി
ല്പയോ?” “നോം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആലയമപല്ോ, 
െോന അവരതില് വസതിക്ുകയും അവരുന്ട ഇടയതില് 
നടക്ുകയും ന്െയ്ും, െോന അവരക്ു ദൈവവും 
അവര എനതിക്ു ജനവും ആകും” (1 ന്കോരതി. 3:16; 2 
ന്കോരതി. 6:16).

ഈ പ്ഭാതത്ില് ഞാന് എന്റെ രണ്ടു  
ദാനങ്ങന്ള തുറന്നു... എന്റെ കണ്ണുകള്

അന്പ്ോസഡ്തലന നമുന്ട ശ്രദ്ധയതിപലക്ു ന്കോണ്ു
വരുന്ന ഈ െതിത്ത്തില് സഭ പൈവോലയത്തിനു�രതിയോ
യതി സമോഗമന കൂടോരപത്ോടു പയോജതിച്തിരതിക്ുന്നു. 
ദൈവപത്ോടു ഉടമടതി ൈന്ധത്തില് ഏരന്പ്ട്തു 
മുതല് പൈവോലയം ശപലോപമോന സമരപ്തിക്ുന്നതുവന്ര 
യതിസ്ോപയല് മക്പ�ോടു കൂന്ട ദൈവം ഉണ്ോയതിരു
ന്നതുപ�ോന്ലയും അനന്രം അവന്റെ സോന്നതിദ്ധ്യം 
സമോഗമനകൂടോരത്തിന്ല ന്ഷക്യഡ്നോ ന്വ�തിച്ത്തിന്റെ 
പ്ത്യക്തയതിലൂന്ട സൂെതിപ്തിച്തിരതിക്ുന്നതു പ�ോന്ലയും 
നോം ക്തിസഡ്ത്യോനതിക�ോയതിരതിക്ന്കോണ്ു അവന 
നപമോടു കൂന്ട ഉണ്ഡ്. ദൈവ�ുത്ന്ോരോയതി തീരന്ന
തുമുതല് അതോയതു നമുന്ട സമരപ്ണത്തിന്റെയും 
നീതീകരണത്തിന്റെയും വതിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെയും 
സമയം മുതല്, ദൈവത്തിന്റെ �രതിശുദ്ധോതഡ്മോവതില് 
�ങ്ോ�തിക�ോയതു മുതല് നമുന്ട ശരീരങ്ങള് സമോ
ഗമന കൂടോരമോയതിരതിക്ുന്നു. അഥവോ ദൈവത്തിന്റെ 
�രതിശുദ്ധോതഡ്മോവതിന്റെ തോതഡ്ക്ോലതിക വോസസ്ലമോ
യതിരതിക്ുന്നു. എന്നു മോത്മല് അവന്റെ സോന്നതിദ്ധ്യം 
നമതില് ന്വ�തിന്പ്ട്ുന്കോണ്തിരതിക്ുകയുമോകുന്നു. സമോ
ഗമന കൂടോരം എന്നതു ഒരരത്ത്തില് പൈവോലയം 
തന്ന്നയോണഡ്. എന്ന്ന്നോല് ദൈവം വോസം ന്െയ്ുന്ന 
ഏതു സ്ലന്ത്യും ന്യോയമോയതി പൈവോലയം, വതിശുദ്ധ 
സ്ലം എന്നു വതി�തിക്ുന്നു. എന്നോല് ഇവതിന്ട സൂ
െതിപ്തിച്തിരതിക്ുന്നതുപ�ോന്ല നോം നമുന്ട ജ്ീയ 
ശരീരങ്ങന്� ദൈവത്തിന്റെ സമോഗമന കൂടോരമോയതി 
അതോയതു അവന്റെ തോതഡ്ക്ോലതിക വോസസ്ലമോയതി 
കണക്ോക്ുന്നതു ഉെതിതമോണഡ്. അത്യുമല് സുവതി
പശഷയുഗത്തിന്റെ അന്്യകോലത്തിന്ല ന്�ോരു�തിന്ല 
പൈവോലയന്ത് എപ്തി�നതി പൈവോലയത്തിന്റെ വീക്
ണപകോണതില് നതിന്നുന്കോണ്ു �രതിഗണതിക്ുവോനോകും. 
എന്നോല് ഈ കോഴഡ്ച്പ്ോടുകന്�ോന്നും പൈവോലയത്തി
ന്റെ �രമപമോ അന്ല്ങ്തില് ഏറ്വും വലതിയപതോ ആയ 
ന്�ോരു�തിന്റെ വീക്ണമല്.

ന്�ോരു�തിന്റെ ഏറ്വും വലതിയ വീക്ണപകോണതില് 
നതിന്നു പനോക്ുപമോള് പൈവോലയം മഹതത്വീകരതിക്ന്പ്ട് 
ക്തിസഡ്തുവതിന്ന അതോയതു ശതിരസ്തിന്നയും ശരീരന്ത്
യും െതിത്ീകരതിക്ുന്നു. ഈ ൈന്ധപത്ോടനുൈന്ധതിച്ു 
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ക്തിസഡ്തുവതിന്റെ ശരീരമോകുന്ന അവന്റെ സഭയുന്ട 
വതിവതിധ അംഗങ്ങ�ും ഈ മഹതത്വമുള്ള ആലയം �ണതിയ
ന്പ്പടണ് ജീവനുള്ള കല് ുക�ോണഡ് എന്ന മപനോഹരമോയ 
ആശയന്ത് വതി. �ന്ത്ോസഡ് (1 �ന്ത്ോ. 2:5) നമുന്ട 
ശ്രദ്ധയതിപലക്ു ന്കോണ്ുവരുന്ന .ു പ്ധോന ശതില്�തിയോയ 
നമുന്ട കരത്ോവതിന്റെ പമല്പനോട്ത്തിനു കീഴതില് 
ഈ ആലയത്തിപലക്ുള്ള വതിവതിധ കല് ുക�ുന്ടയും 
കൂട്തിപച്രക്ല് സുവതിപശഷയുഗമുടനീ�ം �ുപരോഗ
മതിച്ുന്കോണ്തിരതിക്ുന്നു. ഏന്തങ്തിലും കല് ുകന്�പയോ 
അന്ല്ങ്തില് എല്ോ കല്ലുകന്�യുപമോ അല് ശപലോപമോന്റെ 
പൈവോലയത്തിനു പവണ്തി എടുത്തഡ്. മറതിച്ഡ് രൂ�പരഖ 
അനുസരതിച്ു പ്പത്യകമോയ അ�വതിലും വതിപശഷ
മോയ മോതൃകയതിലുമുള്ള കല്ലുകന്�യോണഡ് എടുത്തു 
എന്നതുപ�ോന്ല ജീവനുള്ള കല് ുക�ോയ ന്�ോരു�തിന്ല 
കല് ുകന്�യും അത്രത്തില് തതിരന്ഞ്ടുത്ുന്കോ
ണ്തിരതിക്ുകയോകുന്നു. ഒരു പ്പത്യക ഗണം മോത്ം 
ഇതുവന്ര സമീ�തിച്തിരതിക്ുന്നു. അതതിനോയതി സത്വഭോവ
ത്തിലും അ�വതിലും പയോഗ്യമോയതി കണ്വരതില് മോത്ം 
ആയുധങ്ങള് പ്പയോഗതിക്ുകയും ആൈ്യം �രുഷമോയതി 
ന്വട്തിന്യടുക്ുകയും ന്െയ്ുന്നു. �തിന്നീടഡ് ന്െത്തി 
ന്വടതിപ്ോക്ലതിലും മതിനുക്ലതിലും ഉെതിതമോയ �ലം 
നല്കതിയവന്രയും �ൂരണ്ണമോയതി പയോജതിച്വന്രയും 
മോത്ം മഹതത്വീകരതിക്ന്പ്ട് പൈവോലയത്തില് തങ്ങ�ുന്ട 
സ്ോനത്ഡ് ഉറപ്തിച്തിരതിക്ുന്നു.

ഇതതിനോയതി ഈ ജീവനുള്ള കല് ുകന്� ഭോവതിയതിന്ല 
മഹതത്വീകരതിക്ന്പ്ട് സ്ോനത്തിപലക്ോയതി ന്െത്ുക
യും മതിനുക്ുകയും ഉറപ്തിക്ുകയും ഒരുക്ുകയും 
ന്െയ്ുന്നതതിനു �ല മുഖോന്രങ്ങന്�യും എന്തിനു 
സോത്ോന്നപപ്ോലും കരത്ോവഡ് ഉ�പയോഗതിക്ുന്നു 
എന്നതു വസഡ്തുതയോണഡ്. ഇതതിന്റെ ന്വ�തിച്ത്തില് 
പനോക്ുപമോള് കരത്ോവതിന്റെ ജനങ്ങള് ഉറപ്ോയും 
അനുഭവതിപക്ണ്തോയ �രതിപശോധനക�ും ൈുദ്ധതി
മുട്ുക�ും എത്യധതികം സംതൃ�ഡ്തതിയോണഡ് തരുന്ന
തഡ്. ഇവന്യ കൂടോന്ത ഇരതിക്ുന്നുന്വങ്തില് അവര 
മക്�ല് കൗലതിടയന്ോരന്ത് എന്നു ഭയന്പ്പടണ്തി 
വരുമോയതിരുന്നതിരതിക്ണം (എബ്രോ. 12:8). ദൈവന്ത് 
സഡ്പനഹതിക്ുന്നവരക്ു ആതഡ്മീയ നന്കള്ക്ോയും 
ഭോവതി ശുശ്രൂഷകള്ക്ുമോയതി തങ്ങന്� തന്ന്ന ഒരുപക്
ണ്തതിനു നന്ക്ോയതി കൂടതി വ്യോ�രതിക്ുന്ന “സകലവും” 
ഇവയോണഡ് (പറോമ. 8:28). ദൈവീക�ദ്ധതതിന്യക്ുറതിച്ു 

അത്രം ഒരു ഉള്ക്ോഴഡ്െ ഉള്ളവരക്ു മോത്ന്മ കഷ്ത 
സഹതിഷഡ്ണുതന്യയും സഹതിഷഡ്ണുത സതിദ്ധതപയയും 
സതിദ്ധത പ്ത്യോശപയയും ഉ�വോക്ുന്നു എന്നറതിഞ്ു
ന്കോണ്ഡ് കഷ്ങ്ങ�തിലും പ്ശസതിക്ുന്നു എന്നു �റഞ് 
അന്പ്ോസഡ്തലനോയ �ൗന്ലോസഡ് ദകവരതിച് സ്ോന
ന്ത്ത്ോനോകുകയുള്ളു (പറോമ. 5:3-5).

ആവശ്യ�ായ വസ്തുക്കള്  
മുന്കൂട്ി തയ്ാറാക്കന്പെട്ിരുന്നു

ശപലോപമോന്റെ ആലയത്തിനുപവണ്തിയുള്ള വസഡ്ത
ക്ള് അതതിന്റെ നതിരമോണത്തിനു മുന�ുതന്ന്ന തയ്ോ
റോക്ന്പ്ട്തിരുന്ന .ു അതു മോത്മല് നതിരമോണ സമയത്ു 
വീണ്ും ന്െത്ുകപയോ മതിനുക്ുകപയോ അന്ല്ങ്തില് 
മന്റ്ന്ന്ങ്തിലും �ണതികപ�ോ ആവശ്യമതില്ോന്തവണ്ണം 
അവ ലഭതിച് സ്ലത്ു വച്ു തന്ന്ന ശരതിയോയതി രൂ
�ന്പ്ടുത്തിയും അടയോ�ന്പ്ടുത്തിയും ന്കോണ്ുവ
ന്നതതിനോല് നതിരമോണ സമയത്ു െുറ്തികയുന്ടപയോ 
മഴുവതിന്റെപയോ അന്ല്ങ്തില് ഏന്തങ്തിലും ഇരുമോയു
ധത്തിന്റെപയോ ശബ്ദം അവതിന്ട ഉണ്ോയതില് (1 രോജോ. 
6:7). അതതിനോല് വതിശുദ്ധ �ൗന്ലോസഡ് �റയുന്നു, സഭ 
ദൈവത്തിന്റെ ദകപ്ണതി ആകുന്നു (എന്�. 2:10). 
അതതിനോല് ഇനതി തതിരശ്ീലയഡ്ക്ു അപ്ുറത്ു ശരതി
ന്പ്ടുത്ലതിന്റെപയോ വ്യത്യോസന്പ്ടുത്ലതിന്റെപയോ 
ആവശ്യമതില്ോത് വതിധം അവന്റെ ദകപ്ണതി തതികച്ും 
പശ്രഷഡ്ഠമോകുന്നു. എന്നുതന്ന്നയല്; മഹോ�ുരുഷോര
വും യുവവീരന്ോരും ഇപ്കോരം തന്ന്ന ദൈവത്തിന്റെ 
ദകപ്ണതിയോയതിരതിക്ുന്നു. അവരും പൈവോലയത്തിന്റെ 
പ്ോകോരത്തിലുള്ള അവരുന്ട അന്്യസ്ോനപത്ക്ു 
�ൂരണ്ണമോയും ഒരുക്ന്പ്ടുകയും അനുപയോജ്യരോക്
ന്പ്ടുകയും ന്െയ്ും.

ജീവനുള്ള വതിവതിധ കല് ുക�ോയ സഭോംഗങ്ങള് 
തയ്ോറോക്ന്പ്ടുന്നതഡ് സുവതിപശഷയുഗത്തിലോന്ണ
ന്നു കോണന്പ്ടുന്നു. അന്നഡ് അവര കരത്ോവതിനോല് 
മുദ്രയതിടന്പ്ട് അവരുന്ട സ്ോനത്തിനു തയ്ോറോക്
ന്പ്ടുന്നു. മോത്വുമല് ഒന്നോം �ുനരുത്ോനത്തിന്റെ 
സമയമോകുന്ന പൈവോലയത്തിന്റെ നതിരമോണത്തിന്റെ 
സമയം വന്ര അവര ക്തിസഡ്തുവതില് നതിദ്ര ന്കോള്ളുന്നു. 
നോം മനസ്തിലോക്ുന്നതനുസരതിച്ു 1878 മുതല് നോം 
ആ കോലത്തില് ജീവതിച്ുന്കോണ്തിരതിക്ുകയോകുന്നു. 
കഴതിഞ് കോലന്ത് ജീവനുള്ള കല് ുകന്� കൂട്തിപച്
രക്ുകയും ജീവനതില് പശഷതിക്ുന്നവരും മരണ�
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ര്യന്ം ക്തിസഡ്തുവതില് നതിലനതിന്നതിരുന്നവരുമോയവര 
എപന്നക്ും കരത്ോവതിപനോടുകൂന്ട വസതിപക്ണ്തതിനു 
പലോകത്തിന്റെ ആതഡ്മീയ ഭരണോധതികോരത്തിനോയതി 
ആകോശത്തില് കരത്ോവതിന്ന എതതിപരല്പ്ോന പമ
ഘങ്ങ�തില് (കഷ്കോലമോകുന്ന പമഘങ്ങള്) എടുക്
ന്പ്ടുകയും ന്െയ്ുന്നു (1 ന്തസ്. 4:15-17). ജീവനതില് 
പശഷതിക്ുന്നവരോയ ഈ അംഗങ്ങ�ുന്ട �ുനരുത്ോന 
“രൂ�ോന്രീകരണം” “കണ്ണതിമയഡ്ക്ുന്നതതിനതിടയതില്” 
ഉണ്ോകുകയും (1 ന്കോരതി. 15:51,52) അവന്ര തങ്ങ�ുന്ട 
സഹ അംഗങ്ങപ�ോന്ടോത്ു കരത്ോവതിന്റെ പൈവോലയ
ത്തില് വയഡ്ക്ുകയും ന്െയ്ും. പയശുവതിന്റെ മരണം 
മുതല് മൂന്നോമന്ത് ആയതിരം വരഷൈതിനത്തില് ഈ 
പൈവോലയം �ൂരണ്ണമോയതി ഉയരത്ന്പ്ടുന്നു (പയോഹ. 
2:19-21).

ഇത തി പന ോ ടക ം 
ക ണ് തു പ � ോ ന് ല 
ന്�ട്കം ന്കോണ്ുവ
രുന്നതതിന്റെ മന്റ്ോരു 
െതിത്ം കോണതിക്ുന്ന
തഡ് ഇപത �ോഠത്തി
ന്റെ മന്റ്ോരു ഉൈോ
ഹരണമോയതിട്ോണഡ്. 
അതോയതഡ് കൂടോര
ത്തിന്റെ അവസ്
യതില് നതിന്നഡ് അന്ല്ങ്തില് ഭൗമതികോവസ്യതില് നതിന്നഡ് 
സത്വരഗ്ഗീയോവസ്യതിപലക്ഡ് അന്ല്ങ്തില് ആലയത്തിന്റെ 
അവസ്യതിപലക്ഡ് ക്തിസഡ്തുവതിന്റെ ശരീരോംഗങ്ങന്� 
ന്കോണ്ുവരുന്നതതിന്ന കോണതിക്ുന്ന .ു വ�ന്ര നോ�ന്ത് 
കോത്തിരതിപ്തിനു പശഷം ന്�ോരു�ോയ ന്�ട്കന്ത് അതഡ് 
ആയതിരതിപക്ണ് സ്ോനത്ു കോണും. ഇപപ്ോള് പലവ്യര 
- �ൂരത്ീകരതിക്ന്പ്ട് മഹോ�ുരുഷോരവും യുവവീ
രന്ോരും – �തിന്ന്ന ദൈവത്തിന്റെ മോഹോതഡ്മ്യപമറതിയ 
സഡ്പനഹന്ത്ക്ുറതിച്ും അന്്യപത്ോ�ം നതിലനതിലഡ്ക്ു
ന്ന അവന്റെ കരുണന്യക്ുറതിച്ും കൂടുതല് കൂടുതലോ
യതി �ോടോന (Hymn 194) �ഠതിച്ുന്കോണ്തിരതിക്ുന്ന െതില 
ആ�ുക�ും കൂന്ട – കരുണയഡ്ക്ഡ് �രമോവധതി സഹോ
യതിക്ോനും അനുഗ്രഹതിക്ോനും �രതിപ�ോഷതിപ്തിക്ോനും 
കഴതിയുന്നതുവന്രയും, എല്ോ ന്െവതിയും പകള്ക്ും 
ഏതു കണ്ണും കോണും എന്നു �റഞ്തിട്ുള്ളതതിന്റെ 
�ൂരത്ീകരണംവന്രയും എല്ോവരും നമുന്ട കരത്ോ

വോയ പയശുക്തിസഡ്തുവതിലുള്ള ദൈവകൃ�യുന്ട �രതി
ജ്ോനത്തിപലക്ഡ് വരുന്നതുവന്രയും. കരത്ോവതിന്റെ 
ജനങ്ങന്�ന്ന നതിലയതില് ദൈവകരുണയുന്ടയും നീ
തതിയുന്ടയും സഡ്പനഹത്തിന്റെയും സത്യത്തിന്റെയും 
�ുതതിയ �ോട്ഡ് ആതഡ്മോവതില് �ോടുകയും മനസ്തിലോക്ു
കയും ന്െയ്ുന്നതഡ് എങ്ങന്നന്യന്നഡ് നോം അറതിയുന്ന
തതിനുള്ള സമയം വന്നതിരതിക്ുന്നു. പ്സഡ്തോവതിക്ോന 
ദൈവം നന്മ ഭരപമലഡ്�തിച് സപന്ശം വതി�ംൈരം 
ന്െയ്ുന്നതതില് നോം വതിശത്വസഡ്തരോയതിരതിക്ണം. അങ്ങന്ന 
നമുന്ട കോലഗതതിയുന്ട ദൈരഘ്യം അവസോനതിക്യും 
യപഹോവയുന്ട മഹതത്വം ന്കോണ്ഡ് ആലയം നതിറയുകയും 
ന്െയ്ും. മനുഷ്യവരഗ്ഗത്തില് ന്�ോതുന്വയുള്ളവര 
ഈ �ല്വതി �തിന്ുണയഡ്ക്ുന്നതഡ് ഇതതിനു പശഷമോ

യതിരതിക്ും: “അവന്റെ 
കരുണ എപന്നക്ും 
നതിലനതിലഡ്ക്ുന്നു” – 
�ൂരത്ീകരണത്തി
നുപവണ്തി.

� ണ തി യ ന് പ് ട്ു
ന്കോണ്തിര തിക്ുന്ന 
പൈവോലയം എന്ന 
നതിലയതില് നോം സഭ
ന്യക്ുറതിച്ു െതിന്തി
ക്ുകയോന്ണങ്തില് 

ഭോവതിയതില് അതതിന്നോരു മഹത്ോയ പവല �ൂരത്ീ
കരതിക്ുവോനുണ്ഡ് എന്ന െതിന് നമുന്ട മനസ്തില് അതു 
അടയോ�ന്പ്ടുത്ുന്നു. ആലയം ഉ�പയോഗതിക്ോതതി
രതിക്ുവോനോന്ണങ്തില് എന്തിനോണഡ് �ണതിയുന്നതഡ്? 
കഴതിഞ് കോലത്തിന്ല �ല വീഴഡ്െക�തിലൂന്ടയും ഗുരു
തരമോയ �രതിക്ുകള് നമുക്ഡ് ഉണ്ോയതിട്ുണ്ഡ്: ഉൈോ. സഭ 
മോത്പമ രക്തിക്ന്പ്ടുകയുള്ളു എന്നും പശഷതിക്ുന്ന 
മോനവരോശതി മുഴുവനും നഷ്ന്പ്ട്ു പ�ോകുന്മന്നുമുള്ള 
ഉ�പൈശവും കരത്ോവതിന്റെ രണ്ോം വരവഡ് മുഴുപലോ
കന്ത്യും െുട്ുക�യുന്നതതിനോന്ണന്നും അങ്ങന്ന 
ൈതിവ്യനതിരണ്ണയം ലജ്ോകരമോയതി �ര്യവസോനതിക്ുന്നു 
എന്ന ഉ�പൈശവും. ആ ഒരു കോഴഡ്െപ്ോടതില് മഹോ
പൈവോലയമോകുന്ന സഭയുന്ട നതിരമോണം തതികച്ും 
സമയവും പ്യതഡ്നവും �ോഴോക്ുന്നതോണഡ്. എന്ന്
ന്നോല്, അതതിനോല് അനുഗ്രഹതിക്ന്പ്ടുവോന ഭൂമതിയതില് 
ആരും തന്ന്ന ഉണ്ോയതിരതിക്ുകയതില്.
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നമുന്ട ജ്ോനൈൃഷ്തികള് കൂടുതല് വതിശോലമോയതി 
തുറക്ുപമോള് ദൈവീക നതിരണ്ണയത്തിലും ക്മീകര
ണത്തിലുമുള്ള സൗന്ര്യം നമുക്ു കൂടുതല് വ്യക്
മോയതി കോണുവോന സോധതിക്ുന്നു. ദൈവീക നതിരണ്ണയം 
കരത്ോവതിന്റെ രണ്ോം വരപവോടുകൂടതി അവസോനതി
ക്ുകയല്, മറതിച്ഡ് പലോകന്ത് സംൈന്ധതിച്തിടപത്ോ
�ം അവതിന്ട ആരംഭതിക്ുകയോണഡ് ന്െയ്ുന്നതഡ്. ഒരു 
വീക്ണ പകോണതില് നതിന്നു പനോക്തിയോല് ഭൂമതിയതിന്ല 
സകല വംശങ്ങന്�യും അനുഗ്രഹതിക്ുന്ന രോജകീയ 
�ുപരോഹതിത വരഗ്ഗമോകും സഭ (1 �ന്ത്ോ. 2:5; ഗലോ. 
3:29). ആ മഹതത്വപമറതിയ പവലയതില് �ുപരോഹതിതന്ോന്ര 
സഹോയതിക്ുന്ന പലവ്യരോയതിരതിക്ും �ുരോതനവീരന്ോരും 
മഹോ�ുരുഷോരവും യുവവീരന്ോരും (പയോപവ. 2:28; 
ന്വ�തി. 7:15). മന്റ്ോരു െതിത്ത്തില് സഭ മഹോപൈവോലയ
മോയതിരതിക്ുകയും ദൈവപത്ോടഡ് മുഴുമോനവരോശതിക്ും 
സമീ�തിക്ുവോന കഴതിയുന്നതതിനും അവപനോടുള്ള കൂട്ോ
യഡ്മയതിപലക്ു തതിരതിച്ുവരുന്നതതിനുമുള്ള ഉ�ോധതിയോയതി 
�ുരോതനവീരന്ോരും മഹോ�ുരുഷോരവും യുവവീരന്ോരും 
പൈവോലയത്തിന്റെ പ്ോകോരമോയതിരതിക്ുകയും ന്െയ്ുന്ന .ു

ശതിരസോയ ക്തിസഡ്തുവതിനോലും ശരീരമോയ സഭയോലും 
അതുപ�ോന്ല െങ്ങള് അടയോ�ന്പ്ടുത്തി അവതരതിപ്തി
ച് പ്ോഥമതികമോയതി ഉള്ന്പ്ടുന്ന നോലു തതിരന്ഞ്ടുപ്ു 
ഗണങ്ങ�ുന്ട പ�ോന്ല തന്ന്ന, വതിശോലമോയ അരത്ത്തി
ല് സഭയുന്ട ഭോഗമോകുന്നവരോയ [വതി�തിക്ന്പ്ട്വര] 
ദൈവത്തിന്റെ ഏതല്ക്ോല സമരപ്തിത ജനമോകുന്ന 
എപ്തി�നതി �ോ�യ സമരപ്തിതരതിലും ഇപത തതത്വം പ്
പയോഗതിക്ന്പ്ടുന്നു. ന്െറതിയോട്തിന കൂട്ത്തിനും മഹോ
�ുരുഷോരത്തിനും ക്മീകരണത്തിന്ല പ്മോണങ്ങള് 
ൈോധകമോകുന്നതുപ�ോന്ല തന്ന്ന യുഗങ്ങ�ുന്ട മപദ്ധ്യ 
സമരപ്ണം ന്െയ്ുന്നവരക്ും ഇപത പ്മോണങ്ങള് 
ൈോധകമോകുന്നു. ഈ നതിരപദേശങ്ങള് ആതഡ്പമോതഡ്�ോ
ൈതിതരോയവരക്ു മോത്മോന്ണന്നും തങ്ങള്ക്ോയതിട്ല് 
എന്നും അഥവോ ന്െറതിയ അ�വതില് മോത്ന്മ തങ്ങള്ക്ു 
ൈോധകമോവുകയുള്ളു എന്നും യുഗങ്ങ�ുന്ട മപദ്ധ്യ 
സമരപ്ണം ന്െയഡ്ത ക്തിസഡ്തുവതിന്റെ ശതിക്്യന്ോര 
െതിന്തിക്ുവോന �ോടതില്. അബ്രഹോമതിന്റെ സഹസ്ോ
ബ്ദ�ൂരവ്വ സന്തതികള്ക്ു സമരപ്ണം ആന്ക ഒരു 
തരത്തിന്ല ഉള്ളു അതോയതഡ് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ം 
ന്െയ്ുവോന ദൈവത്തിനോയതി �ൂരണ്ണ സമരപ്ണം. 
അങ്ങന്ന ഇത്രന്മോരു സമരപ്ണം നടത്ുകയും 

�ോലതിക്ുകയും ന്െയ്ുന്നവരക്ു മോത്ന്മ രോജ്യത്തി
ല് ന്�ോരു�ോയ പലവ്യന്രപപ്ോന്ല നതിഥതിനീമ്യന്രന്നുള്ള 
സ്ോനം ലഭതിക്ൂ. ആതഡ്പമോതഡ്�ോൈനം ഇല്ോന്ത ആതഡ്മ
പ്കോശതിതരോയ സമരപ്തിക്ന്പ്ട്വര ക്തിസഡ്തു എന്ന 
ശതിരസ്ോനത്തിനു കീഴതിലോണഡ്. അതതിനോല് അവര 
അവന്ന ഉ�പൈശതിക്ുവോന തുനതിയുകയതില്. മറതിച്ഡ് 
അവനതില് നതിന്നും �ഠതിക്ുവോനുള്ള അവരുന്ട അവ
കോശത്തില് അവര ആനന്തിക്ുന്നവരോകുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ ആതഡ്പമോതഡ്�ോൈതിത മക്�ോയതിരതിക്
ന്ട് അന്ല്ങ്തില് �രമവതി�തിയുന്ട സമയപത്ോ അതതിനു 
മുനപ�ോ ആതഡ്പമോതഡ്�ോൈനം പ്ോ�തിക്ോത് ആതഡ്മപ്
കോശതിതരോയ അവന്റെ ൈോസന്ോപരോ സഡ്പനഹതിതന്ോപരോ 
ആയതിന്ക്ോള്ളന്ട്, അവന്റെ വതിശത്വസഡ്തരോയ ജനങ്ങ
പ�ോടുള്ള തന്റെ പ്ീതതി ഒരതിക്ലും ദൈവം മോറ്ുകയതില് 
എന്ന കോര്യം നമുന്ട മനസ്തില് (PT’ 68 pp 44-46 
�റയുന്നതുപ�ോന്ല) ഉണ്ോയതിരതിക്ണം. ന്�ോരു�തിന്ല 
പ്ോകോരത്തിലുള്ള യുവവീരന്ോരും ന്�ോരു�തിന്ല 
�ോ�യത്തിലുള്ള എപ്തി�നതി �ോ�യ സമരപ്തിതരും 
വതിശത്വോസത്ോല് ഇപപ്ോള് തോതഡ്ക്ോലതികമോയതി നീ
തീകരതിക്ന്പ്ട്തിരതിക്ുന്നു. അവരക്ഡ് “ദൈവപത്ോടു 
സമോധോനവും” “ദൈവസമോധോനവും” ഉണ്ഡ്. അവര 
എപ്തി�നതി വതിശത്വോസഭവനത്തിലുള്ളവരോണഡ്. അവര 
ദൈവത്തിന്റെ സഡ്പനഹതിതന്ോരും ഭോവതി�ുത്ന്ോരു
മോണഡ്. അവരക്ഡ് ദൈവവുമോയുള്ള കൂട്ോയഡ്മയും 
തങ്ങ�ുന്ട ഭോവതി�തിതോവതിപനോന്ടന്ന നതിലയതില് ദൈവ
പത്ോടു പ്ോരത്ന കഴതിക്ുവോനുള്ള അവകോശവും 
ഉണ്ഡ്. എന്നോല് �ുതതിയ ഉടമടതിയതിപലക്ും അതതിന്റെ 
മദ്ധ്യസ്നതിപലക്ും വതിശത്വോസനീതീകരണത്തിനു �കരം 
പ്വരത്തിയോലുള്ള നീതീകരണത്തിനു കീഴതിപലക്ും 
അവര വരുപമോള് ദൈവപത്ോടുള്ള അവരുന്ട ഈ 
അനുഗ്രഹതിക്ന്പ്ട് ൈന്ധം അവരക്ു നഷ്ന്പ്ടുപമോ? 
തീരച്യോയും ഇല്!
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യഥോസ്ോ�ന വരഗ്ഗത്തിനു ന്�ോതുന്വ ഉണ്ോ
കുന്നതതിലും വലതിയ �രതിപശോധനക�തില് എപ്തി�നതി 
�ോ�യ സമരപ്തിതര വതിശത്വസഡ്തന്രന്നു ന്ത�തിയതിക്ു
ന്നതതിനോല് ദൈവം അവന്ര വ�ന്ര ആൈരതിക്ും. 
വീരന്ോരക്ു പ്പത്യക സഹോയതിക�ോയതിരതിക്ുന്നതതി
നും മോനവരോശതിന്യ വതിശുദ്ധതിയുന്ട ന്�രുവഴതിയതില് 
അവപരോടുകൂന്ട സഞ്ചരതിച്ു സഹോയതിക്ുവോനും 
അവര അവകോശതിക�ോയതിത്ീരും. ആതഡ്പമോതഡ്�ോൈതി
തരോയവരുന്ട നട�ടതിക്മങ്ങള് എപ്തി�നതി �ോ�യ 
സമരപ്തിതരും തുടരണപമോ? എന്ന പെോൈ്യം സത്വോഭോവതി
കമോയും ഉയരുന്നു. ഉവ്വഡ്, അത്രം പ്വരത്നങ്ങള് 
അവരും തുടപരണ്തഡ് വ�ന്ര ഉെതിതമോണഡ്.

ക്പമണ മഹതത്വീകരതിക്ന്പ്ട് സഭ അഥവോ പൈവോലയം 
സകലവംശങ്ങള്ക്ും ജോതതികള്ക്ും പ്ോരത്നോല

യമോയതി മോറും. അവര ഒരു ആലയപത്ോടു പ്ോരത്തി
പക്ണ്തിവരും എന്ന അരത്ം ഇതതിനതില്. ദൈവത്തിന്റെ 
സോന്നതിദ്ധ്യം പ്കടമോക്ന്പ്ടുന്നതും അവന്റെ ൈയ 
എല്ോവരതിപലക്ും എത്ുന്നതുമോയ മഹതത്വീകരതിക്ന്പ്ട് 
സഭയതിലൂന്ട അവര ദൈവത്തിങ്പലക്ഡ് എത്ുന്മ
ന്നുമോണഡ് ഇതു കോണതിക്ുന്നതഡ്. ഈ കോഴഡ്െപ്ോടതില് 
ന്ഷക്യഡ്നോ പതജസ്ുന്കോണ്ു പൈവോലയം നതിറയന്പ്
ട്തു ക്തിസഡ്തുവതിപനോടു പെരന്നുള്ള സഭയുന്ട ഭോവതി 
മഹതത്വന്ത് സൂെതിപ്തിക്ുന്നു. ശപലോപമോന നതിരമതിച് 
നതിഴലോയ പൈവോലയത്തിപലക്ു പനോക്തിന്ക്ോണ്ു 
ദൈവന്ത് ആരോധതിച് സകലരും അടയോ�ന്പ്ടുത്ു
ന്നതോയ പലോകന്ത് അനുഗ്രഹതിക്ുന്നതതിനു പവണ്തി 
ദൈവം മഹതത്വീകരതിക്ന്പ്ട് സഭയതില് വോസം ന്െയ്ു
കയും അതതിലൂന്ട പ്വരത്തിക്ുകയും ന്െയ്ും.

സ്തിരത വതിട്ടു വീണു പ�ോവുക
FALLING AWAY FROM STEADFASTNESS

“എന്ാല് പ്ിയമുള്ളവന്ര, നിങ്ങള് മുമ്പുകൂെി അറിഞ്ിരിക്കന്കാണ്്  
അധര്മികളുന്െ വഞ്ചനയില് കുടങ്ങി സ്വന്ത സ്ിരത വിട്ടു  

വീണു ല�ാകാതിരിപൊന് സൂക്ിച്ചു ന്കാള്വിന്” (2 �ന്്ാ. 3:17)

വിശോലമോക്ന്പ്ട് സുവതിപശഷയുഗ ന്കോയഡ്ത്തി
ന്റെ ഈ കോലത്ഡ് ജീവതിച്തിരതിക്ുന്ന കരത്ോവതിന്റെ 
സമരപ്തിത ജനങ്ങള്ക്ഡ് ഈ പ്പൈോധനം വ�ന്ര 
ൈോധകമോയതിരതിക്ുന്നു. ഇതതിനുള്ള ന്ത�തിവഡ് ഇനതി 
�റയുന്ന സന്രഭത്തില് കോണോം. നോം ഇന്നു ജീവതി
ച്ുന്കോണ്തിരതിക്ുന്നതോയ 
കരത്ോവതിന്റെ ൈതിവസവു
മോയതി അതോയതഡ് “പ്തതി
കോര ൈതിവസവുമോയതി” 
ൈന്ധന്പ്ട് െതില സംഭവ
ങ്ങന്� അന്പ്ോസഡ്തലന 
ആ സമയത്ഡ് വതിവരതിക്ു
കയോണഡ്. വോക്യം 7, 10, 12 
എന്നതിവയതില് അന്പ്ോസഡ്ത
ലന സൂെതിപ്തിക്ുന്നതഡ് 
സുവതിപശഷ യുഗം അവ
സോനതിക്ുന്നതു “പ്തീകോതഡ്മക സത്വരഗ്ഗവും” “പ്തീകോ
തഡ്മക ഭൂമതിയും” �ൂരണ്ണമോയതി ശതിഥതിലമോക്ന്പ്ടുന്നപതോ

ടുകൂടതി ആന്ണന്നോണഡ്. ഏതല്ക്ോല �ൗപരോഹതിത്യ 
വ്യവസ്തിതതിയും സോമൂഹ്യവ്യവസ്തിതതിയും �ൂരണ്ണ
മോയതി പവര�തിരതിയുന്നതതിന്നയോണഡ് ഇതു െൂണ്തിക്ോ
ണതിക്ുന്നതഡ്. നോം �ുതതിന്യോരു വ്യവസ്തിതതിക്ോയതി 
കോത്തിരതിക്ുന്നുന്വന്നു അപദേഹം വോക്യം 13ല് െൂ

ണ്തിക്ോണതിക്ുന്ന .ു അങ്ങ
ന്നയോന്ണങ്തില് വോക്യം 
10ല് �റയുന്ന “ഒഴതിഞ്ു 
പ�ോകുന്ന” �ഴയ വ്യവ
സ്തിതതിന്യ വീണ്ും നോം 
തന്ന്ന ഒട്തിച്ുപെരക്ുവോ
പനോ (പകടു�ോടു തീരക്ു
വോപനോ) മറ്ുള്ളവര ഒട്തിച്ു 
പെരക്ുന്നതഡ് വതിജയതിക്ു
ന്നതതിനു പവണ്തി ആശതിക്ു
വോപനോ �ോടതില്. �ുതതിയ 

വ്യവസ്തിതതിക്ോയതി പ്തീക്തിക്ുന്നവര പലോകത്തിന്ല 
മറ്ു ജനങ്ങ�തില് നതിന്നു പവരന്�ട്ു വ്യത്യസഡ്തരോയതിരതി
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ക്ണം എന്നു സൂെതിപ്തിച്ുന്കോണ്ഡ് 11-ോം വോക്യത്തില് 
“നതിങ്ങള് എത് വതിശുദ്ധജീവനവും ഭക്തിയും ഉള്ളവര 
ആയതിരതിപക്ണം” എന്നു �റയുന്നു. ഈ പ്പത്യക 
സമയത്തില് സോത്ോന െതിലന്ര പ്പയോജനന്പ്ടു
ത്ുകയും വഞ്ചതിക്ുകയും തതിരുവെനന്ത് വ�ന്ച്ോ
ടതിച്ു (സങ്ീ. 56:5) തങ്ങ�ുന്ട തന്ന്ന നോശത്തിനോയതി 
വഞ്ചതിക്ുകയും ന്െയ്ുന്നു. ഏറ്വും കുറഞ്�ക്ം 
അവരക്ു ഇന്നുള്ള ന്വ�തിച്ം നഷ്ന്പ്ടുത്ുന്നതതിനു 
അതഡ് കോരണമോകുന്നു എന്നു 16, 17 വോക്യങ്ങ�തിലും 
�റയുന്നു. നമുന്ട ഈ വെനത്തിന്റെ ഉതഡ്പൈോധനം 
ഈ കോലത്ഡ് പ്പത്യകമോയതി ൈോധകമോണഡ് എന്നു 
കണ്ുന്കോണ്ു ഈ വതിഷയത്തിനു നമുക്ു തീരച്യോ
യും ന്െവതിന്കോടുക്ോം. എന്ന്ന്നോല് നോം ജീവതിക്ു
ന്നതു മഹോകഷ്കോലത്തിലോണഡ് എന്നുള്ളതഡ് നമുക്ു 
നന്നോയതി അറതിയോം. അങ്ങന്നന്യങ്തില് “ആരക്ു 
നതില്പ്ോന കഴതിയും”? എന്നുള്ളതു ഒരു നതിരണ്ണോയക
മോയ പെോൈ്യമോണഡ് (ന്വ�തി. 6:17; പയോപവ. 2:11; നഹും. 
1:6; എബ്രോ. 12:26,27; എന്�. 6:13).

ഇവതിന്ട ലൗകതികന്നപയോ അന്ല്ങ്തില് ശരോശരതി 
നോമപധയ ദക്സഡ്തവന്നപയോ അല് അന്പ്ോസഡ്തലന 
സംപൈോധന ന്െയ്ുന്നന്തന്നും മുന്മതന്ന്ന സ്തിരത 
ദകവരതിച് “പ്തിയമുള്ളവരക്ു” [സപഹോൈരങ്ങള്ക്ു] 
ആണഡ് ഈ മുന്നറതിയതിന്പ്ന്നും നോം ശ്രദ്ധതിക്ണം. അവര 
ദൈവന്ത്ക്ുറതിച്ുള്ള അറതിവതിലും സഡ്പനഹത്തിലും 
പവരൂന്നതിയും അടതിസ്ോനന്പ്ട്ും �ണതിയന്പ്ട്ുമതിരതി
ക്ുന്നു എന്നു സൂെതിപ്തിക്ുന്നു. എന്ന്ന്നോല് അങ്ങ
ന്നയുള്ള ഒരുവനു മോത്ന്മ സ്തിരതയുള്ളവനോയതി
രതിപ്ോന കഴതിയൂ. ക്തിസഡ്ത്യോനതിക�തിന്ല അത്രന്മോരു 
വതികോസം പ്ോ�തിച് ഗണപത്ോടു “അധരമതിക�ുന്ട 
വഞ്ചനയതില്” കുടുങ്ങതി പ�ോകുന്നതതിന്റെ വ്യക്തി�
രമോയ അ�കടന്ത്ക്ുറതിച്ു അവരക്ു തോക്ീതു 
നല്കുന്നതു നന്മ ആശ്ചര്യന്പ്ടുത്ുന്നുപണ്ോ? അതു 
നമതില് അസോധോരണമോയ രീതതിയതില് �തതിയുകയും 
“അധരമതിക�ുന്ട വഞ്ചന” എന്ന ഈ പ്പയോഗത്തില് 
മന്റ്പന്ോ ഗൂഢമോയ അരത്മുന്ണ്ന്നു െതിന്തിക്ുവോ
ന നമതില് പ്വണത ഉ�വോക്ുകയും ന്െയ്ുന്നതിപല്. 
തീരച്യോയും ൈൂഷണം, കുല�ോതകം, ന്കോള്ളതിവയഡ്�ഡ്, 
പമോഷണം എന്നീ അധരമതിക�ുന്ട വഞ്ചനക�തില് 
കുടുങ്ങതി പ�ോകുവോനുള്ള അ�കടത്തില് ആയതിരു
ന്നതില് മുന �റഞ് ഗണം. അധരമതികള് എന്നുള്ള

തതിനഡ് ഇവതിന്ട ഉ�പയോഗതിച്തിരതിക്ുന്ന ഇംഗ്ീഷഡ് �ൈം 
‘wicked’ എന്നുള്ളതഡ് ഇവതിന്ട വ�ന്ര ശക്മോയോണഡ് 
ഉ�പയോഗതിച്തിരതിക്ുന്നതഡ്. ഇവതിന്ട ഉ�പയോഗതിച്തിരതിക്ുന്ന 
ഗ്രീക്ു �ൈം അന്ത്സഡ്ന്മോസഡ് (athesmos) എന്നതോ
ണഡ്. “അസ്തിരമോയതഡ്” അഥവോ “നതിയമരഹതിതമോയതഡ് 
എന്നോണതിതഡ് അരത്മോക്ുന്നതഡ്. ഈ അറതിവതിലൂന്ട 
പനോക്ുപമോള് നമുന്ട ഈ പവൈഭോഗം കൂടുതല് 
യുക്തി�രമോയതി പതോന്നുന്നു.

ഒരതിക്ല് സത്യത്തില് ഉന്റച്വര, അസ്തിരന്ോരും 
തതിരുന്വഴുത്ുകന്� വ�ന്ച്ോടതിക്ുന്നവരും “ദൈ
വവെനത്തില് കൂട്ു പെരക്ുന്നവരും” സത്യവെ
നത്തിപലക്ു െതിലതു പെരക്ുവോനും അന്ല്ങ്തില് 
അതതില് നതിന്നും െതിലതഡ് എടുത്ു ക�യുവോനും ശ്രമതി
ച്തിട്ഡ്, ദൈവവെനവും അന്ല്ങ്തില് ൈതിവ്യനതിയമങ്ങ�ും 
നതിരോകരതിച്ഡ് നതിയമരഹതിതരോയതി മോറുകയും, സത്വന് 
തതത്വങ്ങള്ക്ു പയോജതിക്ുന്ന രീതതിയതില് അവയഡ്ക്ഡ് 
വ�ന്ച്ോടതിച് വ്യോഖ്യോനങ്ങള് നല്കുന്നവരുമോയതി 
മോറുവോന സോധ്യതയുന്ണ്ന്ന ഒരു അ�കടം നമുക്ു 
അനോയോസം ൈരശതിക്ുവോന സോധതിക്ുന്നു. അന്പ്ോ
സഡ്തലന െൂണ്തിക്ോണതിക്ുന്നതുപ�ോന്ല അത്രം 
ഒരു ന്തറ്ോയ സഞ്ചോരം അവന്ന അസ്തിരനോക്ുക
യും ക്പമണ അവരുന്ട ആതഡ്മീയ തോതഡ്�ര്യങ്ങ�ുന്ട 
അധഃ�തനത്തിനു കോരണമോവുകയും “യഥോകോല 
സത്യത്തില്” നതിന്നും അവര �ുറന്ത് ഇരുട്തിപലക്ു 
പ�ോവുകയും ന്െയ്ും. “അതുന്കോണ്ഡ് അസ്തിരന്ോ
രുന്ട വഞ്ചനയതില് കുടുങ്ങതി സത്വന് സ്തിരത വതിട്ു 
വീണു പ�ോകോതതിരതിപ്ോന സൂക്തിച്ുന്കോള്വതിന”. 
ഈ ഏതല്ക്ോലത്ു മോത്മല് അതതിനു മുന�ും 
അക്രോരത്ത്തില് തന്ന്ന, അസ്തിരരുന്ട അഥവോ 
“അധരമതിക�ുന്ട വഞ്ചനയതില്” അരതിക്ലുകള് നട
ന്നതിട്ുണ്ഡ് എന്നു അന്പ്ോസഡ്തലന്റെ ആശയത്തിലൂന്ട 
സൂെതിപ്തിക്ുന്നു. സ്തിരന്പ്ടോത്വന്ര ആൈ്യം തന്ന്ന 
ഒന്നു ഇ�ക്തി �ുറത്ുക�കയും �തിന്നീടഡ് സ്തിരതയു
ള്ളവന്ര �രീക്തിക്ുന്നതതിനോയതി കൂടുതല് വഞ്ചനോ
തഡ്മകമോയ �രതിപശോധനകള് വപരണ്തോന്ണന്നും ഇതഡ് 
സൂെന നല്കുന്നതോയതി കോണുന്നു. അതതിനോല് ഈ 
ന്കോയഡ്ത്ുകോലത്ഡ് (ഇപപ്ോഴന്ത് വ്യവസ്ോകോല
ത്തിന്റെ പവരന്�ടലതിനും �ുതതിയ വ്യവസ്ോകോലത്തി
ന്റെ സ്ോ�നയഡ്ക്ും പവണ്തി കോത്തിരതിക്ുപമോള്) 
സ്തിരതയതില്ോത്വരോയ, “യഥോകോല സത്യത്തില് 
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ഉന്റച്ു നതില്ക്ോത്വരക്ു” (2 �ന്ത്ോ. 1:12) വഞ്ച
നയതിലൂന്ടയുള്ള ഈ അരതിക്ലുകപ�ോ വീഴഡ്െകപ�ോ 
ൈോധതിച്തിട്ുപണ്ോ? എന്നു െങ്ങള് അപനത്വഷതിക്ുന്നു.

െങ്ങ�ുന്ട ഉത്രം : ഉണ്ഡ്, ഇങ്ങന്ന നതിരവധതി കോ
ര്യങ്ങ�ും നടന്നുന്കോണ്തിരതിക്ുകയോകുന്നു. അതതില് 
െതിലതഡ് െങ്ങള് ഇവതിന്ട വതിവരതിച്ു തരോം. ഇവയതില് 
ആൈ്യം മറുവതില എന്ന വതിഷയത്തിപന്ലുള്ള െോഞ്ചോ
ട്മോണഡ്. െതില നീതതിപൈോധമതില്ോത്വര അതോയതഡ് 
“ധോരഷ്്യക്ോര” കരത്ോവു തന്റെ സത്വന് �ുണ്യോഹ
രക്ത്ോല് “നന്മ വതിലയഡ്ക്ു വോങ്ങതിയതിരതിക്ുന്നു” 
എന്നുള്ളതതിന്ന നതിരസതിച്ുന്കോണ്ു അവന്റെ സോക്്യ
ന്ത് എതതിരത്ു. അവര ക്തിസഡ്തുവതിന്ന ഒരു മോതൃക 
മോത്മോയതി സത്വീകരതിച് .ു ആ മോതൃകന്യ �തിനന്െല് ുവോന 
അവര പ്ോ�ഡ്തതി ഉള്ളവരോന്ണന്നും അതുന്കോണ്ു 
തന്ന്ന �ോരമര്യപമോ അന്ല്ങ്തില് വ്യക്തി�രപമോ ആയ 
തങ്ങ�ുന്ട അ�ൂരണ്ണതകള്ക്ു പ്ോയശ്ചതിത്മോയതി 
�ോ�യോഗങ്ങള് ഒന്നും ആവശ്യമതില് എന്നും അവര 
പ്ഖ്യോ�തിക്ുന്നു. പ്തതിപയോഗതിയുന്ട ഒന്നോമന്ത് 
ഈ നീക്ം വ�ന്ര വ്യക്മോയതോയതിരുന്നു. കൂടോന്ത 
കരത്ോവതിന്റെ വെനത്തില് അടതിസ്ോനന്പ്ട്തിട്തില്ോത്
വരും പവരൂന്നതിയതിട്തില്ോത്വരുമോയ െതിലന്ര കന്ണ്
ത്ുവോന ഇതു സഹോയതിച്ു. �തിന്ന്ന മന്റ്ോരു അൈ
ദ്ധവതിശത്വോസം കടന്നു വന്നു: �ഴയകോല സോരവ്വത്തിക 
രക്ോവോൈ ഉ�പൈശത്തിന്റെ പ്തീതതിയതിലുള്ളതോണതഡ്. 
അതോയതഡ് സകല മനുഷ്യരക്ും സോത്ോനും കൂന്ട 
നതിത്യമോയ രക് ദൈവം നതിരൈന്ധതിച്ു വരുത്ുന്മന്ന 
െതിന് �ഠതിപ്തിച്ു. ഈ സതിദ്ധോന്വും തീരച്യോയും 
മറുവതിലന്യ എതതിരത്തിരുന്നു. എന്ുന്കോന്ണ്ന്നോല്, 
ഏൈനതില് വച്ു പ്ഖ്യോ�തിച് മരണശതിക്, ഒരു തുല്യവതില 

അഥവോ മറുവതിലയതില്ോന്ത മോറ്ുവോന സോധതിക്ുന്മ
ന്നു അംഗീകരതിച്ോല് മറുവതിലയോല് ഉറപ്ോക്ന്പ്ട് 
രണ്ോം �രതിപശോധനയതില് അനുസരണപക്ടതിപലക്ു 
പ�ോകുന്മന്നതഡ് യുക്്യോനുസരണമോണഡ്. അങ്ങന്ന 
ഇതഡ് ആ രണ്ോം �രതിപശോധനയതില് �ുനരുത്ോനമതി
ല്ോത് നതിത്യശതിക് നതിത്യമരണത്തിപലക്ു ന്കോണ്ു 
ന്െല് ുന്മന്നു മനസ്തിലോക്ുന്നു. ഈ സതിദ്ധോന്ം മറു
വതിലന്യ സഡ്�ഷ്മോയതി എതതിരക്ുന്നു. “കരത്ോവതിന്റെ 
സന്നതിധോനം... വതിട്കന്നു നതിത്യനോശം എന്ന ശതിക്ോ
വതിധതി അനുഭവതിക്ും” എന്നു മരണന്ത്ക്ുറതിച്ു 
സംസോരതിക്ുന്ന വെനങ്ങന്� വ�ന്ച്ോടതിക്ുകയും 
രണ്ോം മരണം തങ്ങ�ുന്ട തതിന്കന്� കത്തിച്ു ക�യു
ന്നതതിനോല് അതതിന്ന ഏറ്ുവോങ്ങുന്നവരക്ു അതഡ് ഒരു 
വലതിയ അനുഗ്രഹമോയതിരതിക്ും എന്നു പ്ഖ്യോ�തിക്ുന്ന
തതിനുപവണ്തി ഈ വെനന്ത്യും മറ്ു െതില വെനങ്ങ
ന്�യും വഞ്ചനോതഡ്മകമോയതി ദകകോര്യം ന്െയ്ുന്നു. 
“ഇ�ക്മുള്ള ആതഡ്മോക്ള്” അല്ോന്ത ആരും തന്ന്ന 
ദൈവവെനത്തിന്നതതിരോയുള്ള തുറന്നതും ധോരഷ്്യ�
രവുമോയ ൈുരു�പൈശത്ോല് പതോല്പ്തിക്ന്പ്ടുകയും 
വഞ്ചതിക്ന്പ്ടുകയും ന്െയ്ുകയതില്.

മന്റ്ോരു അരതിക്ല് വന്നതു ദൈവത്തിന്റെ 
സരവ്വോയുധവരഗ്ഗത്ോല് �രതി�ൂരണ്ണമോയതി സജ്ീ
കരതിക്ന്പ്ടോത്വരക്ും "അറതിവതില്ോത്വരക്ും” 
അസ്തിരന്ോരക്ും ആണഡ്. പലോകത്തിലുള്ള സകല �ോ
�ത്തിന്റെയും കുറ്കൃത്യങ്ങ�ുന്ടയും ൈുഷ്തയുന്ടയും 
സൃഷ്തികരത്ോവും പപ്രകനും ദൈവമോണഡ് എന്നു ഈ 
ഉ�പൈശത്തിലൂന്ട വരുന്നു. ന്കോണ്ുവരന്പ്ട് എല്ോ 
സതിദ്ധോന്ങ്ങ�തിലും വച്ഡ് ഏറ്വും ദൈവൈൂഷണ�രമോയ 
ഒന്നോണതിതഡ്. “മതോെോരനതിഷഡ്ഠ” (orthodoxy-യോഥോസ്തി
തതികതത്വം) എന്നു വതി�തിക്ന്പ്ടുന്ന സതിദ്ധോന്ങ്ങ�ും ഈ 
ദൈവൈൂഷണത്തിനു മതതിയോയതോകുന്ന .ു “�ോ�ത്തില് 
ജനതിച്ു അകൃത്യത്തില് ഉരുവോകുവോന” (അവന്ര വ�
രത്തിന്ക്ോണ്ു വരതികയല്ോന്ത മന്റ്ോന്നും ന്െയ്ുവോ
നതില്ോയതിരുന്നു) ദൈവം തന്റെ സകല സൃഷ്തികന്�യും 
അനുവൈതിച്തതിനു പശഷം, അവരക്ു വതിട്ുമോറുവോന 
കഴതിയോത് �ോ�ത്തിപലക്ുള്ള ശതിക് എന്ന നതിലയതില്, 
�റയുവോന പ�ോലുമോകോത് ൈണ്നത്തിന്റെ കത്ുന്ന 
നരകത്തില് മോനുഷ കുടുംൈത്തിന്റെ ൈഹുഭൂരതി�
ക്വും തടവതിലോക്ന്പ്ടുകയും ആ യോതനകള്ക്ു 
മരണത്ോല് പ�ോലും പമോെനമതില്ോത്വതിധം നതിത്യജീവ
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നും നല്കുന്നു. അവന്ര �ീഢീപ്തിക്ുന്നതതിനു പവണ്തി 
സോത്ോനും സമോനമോയതി നതിത്യജീവന (എന്നോല് അതഡ് 
പവൈനയതില്ോത്തോണഡ്) നല്കുന്മന്നവര �റയുന്നു. 
ഇതഡ് ദൈവസത്വഭോവന്ത് അപങ്ങയറ്ം ൈുഷതിക്ുന്നതോ
ന്ണന്നു െങ്ങള് �റയുന്നു. പലോകത്തിന്ല സകല 
�ോ�ത്തിനും അതതിക്മത്തിനും ൈുഷ്തക്ും മൂലകോ
രണവും പപ്രകനും ദൈവമോന്ണന്നു വോൈതിക്ുന്ന 
ഈ ഉ�പൈശമോണഡ് ഇന്നുവന്രയുള്ളതതില് ഏറ്വും 
വലതിയ ദൈവൈൂഷണം.

രണ്ു വോക്യങ്ങ�തിലുള്ള “തതിന്” എന്ന �ൈത്തിന്റെ 
ന്തറ്ോയ വ്യോഖ്യോനമോണഡ് ഈ ൈൂഷണ സതിദ്ധോന്ന്ത് 
അനുകൂലതിക്ുന്നതഡ്. പ്ധോനമോയും ന്യശ. 45:7, “െോന 
പ്കോശന്ത് നതിരമതിക്ുന്നു, അന്ധകോരന്ത്യും സൃ
ഷ്തിക്ുന്നു; െോന നന്ന്യ ഉണ്ോക്ുന്ന ,ു തതിന്ന്യയും 
സൃഷ്തിക്ുന്നു”. ആന്മോ. 3:6, “യപഹോവ വരുത്തിയതിട്
ല്ോന്ത നഗരത്തില് അനരത്ം (തതിന്) ഭവതിക്ുപമോ”. 
�ോ�ം എല്ോയഡ്പപ്ോഴും ഒരു തതിന്യോണഡ് എന്നോല് തതിന് 
എല്ോയഡ്പപ്ോഴും ഒരു �ോ�മല്. ഭൂകമം, അഗ്തിൈോധ, 
പ്�യം, �കരച്വ്യോധതി മുതലോയവ അത്യോഹതിതങ്ങള് 
എന്ന നതിലയതില് തതിന്യോണഡ്. എന്നോല് ഇവന്യോന്നും 
�ോ�മല്. പ്സഡ്തുത പവൈഭോഗങ്ങ�തില് വരുന്ന തതിന് 
എന്ന �ൈം അത്യോഹതിതങ്ങന്� കോണതിക്ുന്നു. ഇപത 
എബ്രോയ�ൈം തന്ന്ന സങ്ീ. 34:19; 107:39; യതിന്ര. 48:16; 
ന്സഖ. 1:15; സങ്ീ. 27:5; 41:1; 88:3; 107:26; യതിന്ര. 51:2; 
വതിലോ. 1:21; 1 ശമു. 10:19; സങ്ീ. 10:6; 94:12; 141:5; സഭോ. 7:14; 
ന്നന്ഹ. 2:17 എന്നീ ഭോഗങ്ങ�തില് അനരത്ം, കഷ്ത, 
പൈോഷം എന്ന്നല്ോം �രതിഭോഷന്പ്ടുത്തിയതിരതിക്ുന്നു. 

ഇപത �ൈം തന്ന്ന മറ്പനകം സ്ലങ്ങ�തില് ഉ�ദ്രവം, 
പദ്രോഹം, പവൈന, മുറതിവഡ്, സങ്ടം, സന്ോ�ം എന്ന്ന
ല്ോം വതിവരത്നം ന്െയഡ്തതിരതിക്ുന്നു. ന്യശ. 45:7 ഉം 
ആന്മോ. 3:6 ഉം ഒരു ജോതതി എന്ന നതിലയതില് യല�ാവ 
യതിസ്ോപയലതിപനോടു ന്െയഡ്ത ഉടമടതി അവന്ര ഓരമതി
പ്തിക്ുന്നു. അവര അവന്റെ നതിയമങ്ങള് അനുസരതി
ക്ുന്ന �ക്ം അവന്ര അനുഗ്രഹതിക്ുകയും പലോക
സോധോരണമോയ വതി�ത്ുക�തില് (തതിന്ക�തില്) നതിന്നും 
അവന്ര സംരക്തിക്ുകയും ന്െയ്ുന്മന്നും എന്നോല് 
അവര അവന്ന തതിരസഡ്ക്രതിക്ുന്ന �ക്ം ശതിക്കള് 
എന്ന നതിലയഡ്ക്ു അവന അവരക്ു അനരത്ങ്ങള് 
(തതിന്കള്) വരുത്ുന്മന്നും �റയുന്നു (ആവ. 28:1-14; 
പലവ്യ. 26:14-16; പയോശു. 23:6-11). എങ്ങന്ന ആയോലും 

അവരക്ു അനരത്ങ്ങള് പനരതിട്പപ്ോള് അവ അ�
കടങ്ങ�ോയതിട്ല്ോന്ത ശതിക്ക�ോയതി കോണോന അവര 
കൂട്ോക്തിയതില്. അതുന്കോണ്ു പ്വോെകന്ോര വഴതി 
ദൈവം അവപരോടു സംസോരതിക്ുകയും അവരുന്ട 
ഉടമടതി അവന്ര ഓരമതിപ്തിക്ുകയും അവരക്ു പന
രതിടുന്ന അനരത്ങ്ങള് അവരുന്ട ന്തറ്ുകള് തതിരു
പത്ണ്തതിനു അവനതില് നതിന്നുള്ള ശതിക്ക�ോന്ണന്നു 
അവന്ര ഉൈഡ്പൈോധതിപ്തിക്ുകയും ന്െയഡ്തു. �ോ�ത്തി
ന്റെ കരത്ോവോണഡ് ദൈവം എന്നു സമരത്തിക്ോന ഈ 
പവൈഭോഗങ്ങള് ആധോരമോക്ുന്നതഡ് യുക്തിഹീനമോണഡ്. 
കോരണം അവ �ോ�ന്ത് ന്തല് ും വതിഷയീകരതിക്ുന്നതി
ല്. തീരച്ന്യന്നു �റയന്ട്, സത്യത്തില് ഒരതിക്ലും 
പവരൂന്നതിയതിട്തില്ോത്വരക്ും അതതില് അടതിസ്ോന
മതില്ോത്വരക്ും മോത്ന്മ ഇത്രം ദൈവൈൂഷണ 
വഞ്ചനയതില് “കുടുങ്ങതി പ�ോകുവോന” കഴതിയൂ.

ഇപപ്ോഴന്ത് ൈുഷ്പലോകത്തില് അതതിന്റെ പ്ഭു 
ആകോന സോത്ോന്ന മോത്മല് സോത്ോന്റെ നതിപയോ
ഗങ്ങള്ക്ോയതി ഭൗമതിക ഭരണകൂടങ്ങന്�യും ദൈവം 
അനുവൈതിക്ുന്നു. എന്നോല് അതഡ് ഇന്നന്ത് �ൈവതി 
അലങ്രതിക്ുന്ന ദക്സഡ്തവ പലോകം ആണഡ്. അതഡ് 
ശരതിക്ും “ഈ പലോക രോജ്യങ്ങള്” തന്ന്നയോണഡ്. 
ഏറ്വും സംസഡ്കോര സമന്നമോയ രോജ്യങ്ങള് പ�ോലും 
തതിരുന്വഴുത്ു സൂെതിപ്തിക്ുന്ന “ഈ പലോകരോജ്യങ്ങ
പ�ക്ോള്” മതികച്തല്. അവ കൂടതിയപതോ കുറഞ്പതോ 
ആയ അ�വതില് ഈ പലോകത്തിന്റെ പ്ഭുവോയ സോ
ത്ോന്റെ അധതികോരത്തിപലോ അഥവോ ആധതി�ത്യത്തിപലോ 
ആണുള്ളതഡ്. മഹോകഷ്കോലത്ോല് രോജ്യങ്ങ�ുന്ട 
�രതിവരത്നം �ൂരത്തിയോകും. അനവധതി വരഷങ്ങ
�ോയതി മറുവതില നതിപഷധം, വതിശത്വോസ നതിരോകരണം, 
ഏപകോ�നം, �രതിഷഡ്ക്രണവോൈം, ദവരുദ്ധ്യവോൈം, 
�രതിവരത്നവോൈം എന്നീ ഭതിന്നതിപ്ുകള് സത്യത്തി
ല് നതിന്നും അപനകന്ര കൂടുതപലോ കുറപവോ ആയ 
അന്ധകോരത്തിപലക്ും ആശങ്യതിപലക്ും ന്കോണ്ു
ന്െന്നതിരതിക്ുന്നു. ഇപപ്ോഴന്ത് സകല സ്ോ�നക�ും 
നതിലം�രതിെോകുന്മന്നും �ുതതിയ വ്യവസ്ോ�തിത ക്മീ
കരണങ്ങള് ഒരു മോനുഷ സ്ോ�നക�ോലുമല് മറതിച്ഡ് 
മഹതത്വീകരതിക്ന്പ്ട് ക്തിസഡ്തുവതിലൂന്ടയുള്ള ദൈവത്തി
ന്റെ പ്വരത്നത്ോലോണഡ് എന്ന അറതിവതില് �ലരും 
ശരതിയോയതി പവരൂന്നുകയും അടതിസ്ോനന്പ്ടുകയും 
ന്െയഡ്തതിട്തില്. “ലലാകരാജത്വം നമുന്ട കര്ത്ാവിനം 
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അവന്റെ ക്ിസ്തുവിനം ആയതിത്ീരന്നതിരതിക്ുന്നു; 
അവന യുഗയുഗാന്തരങ്ങലളാളം വോഴും” (ന്വ�തി. 11:15; 
്യപഗ്ോട്ഡ്). “രോത്തി ൈരശനങ്ങ�തില് മനുഷ്യ�ുത്പനോ
ടു സൈൃശ്യനോയ ഒരുത്ന ആകോശപമഘങ്ങപ�ോന്ട 
വരുന്നതു കണ്ു... അവനു ആധതി�ത്യവും മഹതത്വവും 
രോജതത്വവും ലഭതിച്ു” (ൈോനതി. 7:13,14).

മറഞ്ുകതിടക്ുന്ന മരമം, �ോ�യോഗങ്ങള്, മദ്ധ്യ
സ്ന, ഉടമടതികള് തുടങ്ങതിയവന്യക്ുറതിച്ുള്ള 
ദൈൈതി�തിന്ല ഉ�പൈശങ്ങന്� പ്തതിപഷധോതഡ്മക സതി
ദ്ധോന്ങ്ങ�ോല് ദവരുദ്ധ്യവതഡ്ക്രതിച്ഡ് അതതിലൂന്ട 
സ്തിരതയതില് നതിന്നു വീണുപ�ോകുന്നതതിനു ഇടയോക്തി
യതു കുറച്ു പ�ന്ര ഒന്നുമല്. 1917 മുതല് കരത്ോ
വതിന്റെ ഉപദേശ്യങ്ങള്ക്ും അവന്റെ പവല ന്െയ്ുവോ
നുള്ള ക്മീകരണങ്ങള്ക്ും എതതിരോയുള്ള എല്ോ 
�രതിവരത്ന വോൈങ്ങ�ും ദൈവത്തിന്റെ സമരപ്തിത 
ജനങ്ങന്� വതിവതിധ അസത്യങ്ങ�തിപലക്ും സതിദ്ധോന്
ങ്ങ�തിപലക്ും ഭതിന്നതക�തിപലക്ും നയതിച്ു. അവയതില് 
ഓപരോന്നും ഒന്നതിന്നു �ുറന്ക ഒന്നോയതി അവയുന്ട 
സ്തിരത വതിട്ു പ�ോകുന്നതോയതി ന്ത�തിയുന്നു – ന്വ
�തിന്പ്ടുന്നു. അരതിക്ലതിലൂന്ടയുള്ള ഈ ശുദ്ധീകരണ
പവല ഇന്നും തുടരുന്നു. സമരപ്തിതരോയ ദൈവമക്ള് 
ഓപരോരുത്രും ശുദ്ധീകരതിക്ന്പ്ടുകയും രോജ്യത്തിന്ല 
അനുഗ്രഹങ്ങള്ക്ു തയ്ോറോക്ന്പ്ടുകയും ന്െയ്ുന്ന
തുവന്ര അതു തുടരും.

അരിക്കലുകള് സകലലരയും  
�രിലശാധിക്കുന്നു

യഥോകോല സത്യന്വ�തിച്ത്തിപലക്ു കരത്ോവതിനോ
ല് ന്കോണ്ുവരന്പ്ട്വന്രയോണു “അരതിക്ലുകള്” പ്
ധോനമോയും ൈോധതിക്ുക. എന്നോല് ഒരു ന്�ോതുവോയ 

രീതതിയതില് �റയുപമോള് വ്യത്യസ്മോയ മന്റ്ോരു 
തരത്തില് മുഴുനോമപധയ ദക്സഡ്തവരുന്ട ഇടയതിലും 
അരതിക്ല് പവല �ുപരോഗമതിക്ുന്നു. “ന്കോയഡ്ത്തിന” 
സത്യന്വ�തിച്ത്തിപലക്ഡ് ഇതുവന്രയും വന്നതിട്തിന്ല്
ങ്തില് തന്ന്നയും �രതിണോമം, ഭൂതസംസരഗ്ഗം, ക്തി
സഡ്തീയശോസഡ്ത്ം, ആതഡ്മവതിൈ്യ, ധോരമതികത എന്നതിവ 
ക്തിസഡ്തുവതിന്റെ നോമം ധരതിച്വരതില് പ�ോലും വലതിയ 
ഇടന്�ടല് നടത്തിന്ക്ോണ്ു ഓപരോ ദക്സഡ്തവ 
വതിഭോഗങ്ങന്�യും ഇ�ക്തിന്ക്ോണ്തിരതിക്ുന്നു.

ഈ ൈുരൈതിവസത്തില് അനതിവോര്യമോയതിരതിക്ുന്ന ദൈ
വവെനത്തിന്റെയും നതിരണ്ണയത്തിന്റെയും അറതിവതിന്റെ
യും അഭോവത്തില് സ്തിരതയതില്ോത് നോമപഥയ സഭ 
യഥോകോല സത്യന്ത് കോണോന്ത, സത്യവെനന്ത് 
ശരതിയോയതി വതിഭജതിക്ോന കഴതിയോന്ത, ദൈവവെനന്ത്
ക്ുറതിച്ുള്ള തങ്ങ�ുന്ട ആശയങ്ങള് തതിരുന്വഴുത്തിന്ല 
െതിത്ീകരണങ്ങന്�ക്ോ�ും പശ്രഷഡ്ഠമോയതോന്ണന്നുള്ള 
അഭതിപ്ോയം മുറുന്ക �തിടതിക്ുന്ന അതതിന്ല വ�ന്ര കഴതി
വുള്ള ശുശ്രൂഷകരോല് നയതിക്ന്പ്ട്തിട്ു ദൈൈതി�തിലു
ള്ള അവരുന്ട വതിശത്വോസം ക്പമണ നഷ്ന്പ്ടുത്ുന്നു.

“കുടുങ്ങതി പ�ോകോതതിരതിപ്ോന” സൂക്തിപക്ണ്തതിനു 
അന്പ്ോസഡ്തലന നമുക്ഡ് നമുന്ട ഈ വോക്യത്തില് 
മുന്നറതിയതിപ്ു തരുന്നു (2 �ന്ത്ോ. 3:17). “കുടുങ്ങുക” 
എന്നു ഭോഷോന്രം ന്െയഡ്തതിരതിക്ുന്ന �ൈം തതിരുന്വ
ഴുത്തില് മന്റ്ോരു ഭോഗത്ുകൂടതി മോത്ന്മ വരുന്നുള്ളു 
(ഗലോ. 2:13), “ൈരന്നൈോസും അവരുന്ട ക�ടത്ോല് 
ന്തറ്തിപപ്ോകുവോന ഇടവന്നു”. “ന്തറ്തിപപ്ോവുക” എന്ന 
�ൈം “കുടുങ്ങുക” എന്ന �ൈത്തിന്റെ അപത ആശയ
മോണു നല്കുന്നന്തങ്തിലും കുറച്ുകൂടതി ശക്മോയ 
ഒന്നോണഡ്. വ്യക്തി�രമോയ തോതഡ്�ര്യത്തിലൂന്ടപയോ 
അഥവോ സഹതോ�ത്തിലൂന്ടപയോ അന്ല്ങ്തില് ൈഹു
മോനതിക്ുകയും ആൈരതിക്ുകയും ന്െയ്ുന്ന വ്യക്തിയു
ന്ട സത്വോധീനത്ോപലോ ൈതിവ്യവെനത്തിന്റെ ഉറപ്ുള്ള 
പ്സഡ്തോവനക�തില് നതിന്നും തങ്ങ�ുന്ട ന്യോയങ്ങന്� 
തുടച്ു മോറ്ുവോപനോ എടുത്ുമോറ്ുവോപനോ കഴതിയുന്ന 
അ�കടത്തിന്റെ �ോതയതിലോണഡ് സ്തിരതയുള്ളവര 
പ�ോലും എന്നു ഇതു സൂെതിപ്തിക്ുന്നു.

സുപൈോധപത്ോന്ടപയോ അല്ോന്തപയോ ആരുതന്ന്ന 
ആയതിന്ക്ോള്ളന്ട് പ്തതിപയോഗതിയുന്ട ഉ�കരണമോയതി
ത്ീരന്നതിട്ു കരത്ോവതിന്റെ വെനത്തിന്റെ ഉറപ്ുള്ള 
സോക്്യങ്ങ�തില് നതിന്നും (നമുന്ട സത്വോഭോവതിക തോ
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തഡ്�ര്യങ്ങള്ക്ു ന്�ോരുത്ന്പ്ട്വ ആയതിരുന്നോലും 
അന്ല്ങ്തിലും) അകപലക്ഡ് നന്മ നയതിക്ുവോന തുനതി
ഞ്ോലും നോം നന്മ “സൂക്തിക്ുകയും” ഒരതിക്ലും 
“ന്തറ്തിപപ്ോവുക” ഇല്ോ എന്നും �റഞ്ുന്കോണ്ഡ് 
നമുന്ട കരത്ോവതിപനോടു സത്യസന്ധരോയതിരതിക്ുന്മ
ന്നു നമുക്ഡ് ഉറപ്തിക്ോം.

ദൈവജനത്തിന്റെ ഭൂരതിഭോഗം അ�കടങ്ങ�ും 
സഹതോ�ം, സത്വോധീനം തുടങ്ങതിയവയോല് ന്തറ്തിപപ്ോ
വുക വഴതിയുള്ളതോണഡ്. മറ്ുള്ളവന്ര ന്തറ്തിച്ു ക�
യുന്ന ന്�രുമോറ്മുള്ള െതില നതിരൂ�ണ നോയകന്ോര 
ഉണ്ോകുന്മന്നഡ് ഇതു സൂെതിപ്തിക്ുന്നു എന്നു നോം 
ഓരമതിക്ണം. ഭൂരതിഭോഗം സംഭവങ്ങ�തിലും ഈ പന
തോക്ന്ോര “വഞ്ചതിച്ും വഞ്ചതിക്ന്പ്ട്ുന്കോണ്ും” 
എന്നു അന്പ്ോസഡ്തലന �റയുന്നതുപ�ോന്ല തന്ന്ന 
(2 തതിന്മോ. 3:13) തങ്ങന്�തന്ന്ന വഞ്ചതിക്ുന്നു എന്നു 
നോം ഊഹതിച്ുന്കോള്ളണം.

മറ്ുള്ളവപരോടു ദൈവനതിരണ്ണയം അറതിയതിക്ുവോ
ന ശ്രമതിക്ുന്നവര പ്പത്യകമോയ പ്പലോഭനങ്ങ�തില് 
വയഡ്ക്ന്പ്ടുന്നു. എന്ുന്കോന്ണ്ന്നോല് കരത്ോവതി
ന്നയും അവന്റെ ജനന്ത്യും ശുശ്രൂഷതിക്ുന്നതതിനു 
അതതിനനുസരണമോയ വലതിയ അ�വതിലുള്ള കൃ�ക�ും 
അപതോന്ടോപ്ം അറതിവും ആവശ്യന്പ്ടുന്നു. അന്പ്ോ
സഡ്തലന െൂണ്തിക്ോണതിക്ുന്നതുപ�ോന്ല അറതിവതിന്റെ 
പ്വണത െീരക്ുന്നതതിനും വൃഥോഭതിമോനതി ആകുന്ന
തതിനും ഗരവ്വത്തിനും കോരണമോവുകയും തങ്ങ�ുന്ട 
�തിന്നോന്ല അനുയോയതികന്� വലതിച്ു ക�പയണ്തതിനഡ് 
പ്തതിപയോഗതിയുന്ട പ്പലോ
ഭനത്തിനു ഇരയോവുക 
എന്നതും ആണഡ് (അന്പ്ോ. 
20:30). അതതിനോല് ഗുരു
ക്ന്ോരോയതി അതോയതഡ് 
കരത്ോവതിന്റെ നോവോയതി 
ഇരതിക്ുന്നവര വതിനയം 
ഉള്ന്പ്ന്ട �രതിശുദ്ധോതഡ്മോ
വതിന്റെ വതിവതിധ കൃ�കന്� 
�രതിപ�ോഷതിപ്തിക്ണം. 
ഇവ അറതിവതിപനോടു കൂടു
പമോള് അവന്നത്ന്ന്ന
യും അവന ശുശ്രൂഷതിക്ുന്നവന്രയും ന്കട്ു�ണതി 
ന്െയ്ുവോന അതു സഹോയതിക്ുന്നു. “അറതിവു െീരപ്തി

ക്ുന്നു, എന്നോല് സഡ്പനഹപമോ ആതഡ്മതിക വരദ്ധന 
വരുത്ുന്നു” (1 ന്കോരതി. 8:1).

എതതിരോ�തിക�ു
ന്ട ഇത്രത്തിലു
ള്ള ന്കണതിക�തില് 
അ ക ന് പ് ട ോ ന് ത 
നന്മത്ന്ന്ന കോ
ത്ുന്കോള്ളുവോന 
ആന്ക ഒപര ഒരു മോ
രഗ്ഗപമ ഉള്ളൂ എന്ന 
വസഡ്തുത നോം മറ
ക്രുതഡ് .  അറതിവഡ് 
ഇതതിനു ആവശ്യമോ
ന്ണങ്തില്ത്ന്ന്ന
യും ഈ രക്ോമോ
രഗ്ഗം �ൂരണ്ണമോയും 

അറതിവതിനോല് സംരക്തിതമല്: നമുന്ട കരത്ോവതിന്റെ 
വെനത്തിന്ല തത്ത്വങ്ങന്�യും അനന്രം നമുന്ട 
കരത്ോവതിന്റെയും അവന്റെ അന്പ്ോസഡ്തലന്ോരുന്ട
യും ജീവതിതത്ോലും സത്വഭോവത്ോലും ഉൈോഹരതിച്തിരതി
ക്ുന്നവന്യയും അനുസരതിക്ുന്നതതിലൂന്ട മോത്ന്മ 
അതു പ്ധോനമോയും സംരക്തിക്ന്പ്ടുകയുള്ളു.

സ്തിരതവതിട്ു പ�ോകോതതിരതിപ്ോന നന്മ പ്പൈോധതിപ്തി
ക്ുന്ന അന്പ്ോസഡ്തലന 2 �ന്ത്ോ. 1:10-11 ല് ഇങ്ങന്ന 
�റയുന്നു, “ഇങ്ങന്ന ന്െയഡ്തോല് നതിങ്ങള് ഒരുനോ�ും 
ഇടറതിപപ്ോകോന്ത നമുന്ട കരത്ോവും രക്തിതോവുമോയ 

പയശുക്തിസഡ്തുവതിന്റെ നതി
ത്യരോജ്യത്തിപലക്ുള്ള 
പ്പവശനം ധോരോ�മോ
യതി പ്ോ�തിക്ും. എന്ന്
ല്ോം കോര്യങ്ങള്? നന്മ 
വീഴോന്ത കോക്ുന്നതതിനോ
യതി കൃ�യുന്ട പവലയുന്ട 
സ വ തി പ ശ ഷ മ ോ യ തു 
എന്ന്ങ്തിലും നമുക്ു 
നല്കതിയതിട്ുപണ്ോ? ഉണ്ഡ്. 
അവ നമുന്ട സത്വരഗ്ഗീയ 
കൃ�ക�ുന്ട പശഖരത്തി

പലക്ു നതിരന്രമോയതി കൂട്തിന്ക്ോണ്തിരതിക്ുന്നു എന്നു 
അവന �റയുന്നു – വതിശത്വോസപത്ോടു വീര്യവും വീര്യ
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പത്ോടു �രതിജ്ോനവും �രതിജ്ോനപത്ോടു ഇന്ദ്രതിയജ
യവും ഇന്ദ്രതിയജയപത്ോടു സ്തിരതയും സ്തിരതപയോടു 
ഭക്തിയും ഭക്തിപയോടു സപഹോൈരപ്ീതതിയും സപഹോ
ൈരപ്ീതതിപയോടു സഡ്പനഹവും കൂട്തിന്ക്ോള്വതിന. ഇവ 
നതിങ്ങള്ക്ുണ്ോയതി വരദ്ധതിക്ുന്നുന്വങ്തില് നതിങ്ങള് 
നമുന്ട കരത്ോവോയ പയശുക്തിസഡ്തുവതിന്റെ �രതിജ്ോ
നം [വ്യക്തി�രമോയ അടുപ്ം അതോയതഡ് �രതിെയം] 
സംൈന്ധതിച്ു ഉത്ോഹമതില്ോത്വരും നതിഷഡ്�ലന്ോരും 
ആയതിരതിക്യതില്... അതുന്കോണ്ു സപഹോൈരന്ോപര 
നതിങ്ങള് നതിങ്ങ�ുന്ട വതി�തിയും തതിരന്ഞ്ടുപ്ും ഉറപ്തി
ക്ുവോന ആതഡ്മോരത്തപയോന്ട �രതിശ്രമതിക്ുവതിന.

 നതിങ്ങളുന്െ സത്വര്ഗീയ കൃ�കളുന്െ പേഖര
ത്തിപലക്കു 

വിശ്വാസം, വീര്യം, ഇന്ദിയജയം, ഭക്ി, 
�രിജ്ാനം, ക്�, സല�ാദരപ്ീതി, 

ലനേ�ം എന്ിവ കൂട്ിന്ക്കാള്വിന്
“ഇങ്ങന്ന ന്െയ്താല് നിങ്ങള് ഒരുനാളും 

ഇെറിലപൊകാന്ത നമ്മുന്െ കര്ത്ാവം രക്ിതാവ
�ായ ലയശുക്ിസ്തുവിന്റെ നിത്യരാജ്യത്ിലലക്കുള്ള 

പ്ലവശനം ധാരാള�ായി പ്ാ�ിക്കും”.  
(2 �ന്്ാസ് 1:11).

ദൈവകൃ�യതില് വസതിക്കുന്നതു – പസോ�ോധതികം
REMAINING IN GOD'S GRACE - CONDITIONAL

“ആകയാല് എന്റെ പ്ിയ സല�ാദരന്ാലര, നിങ്ങള് ഉറപ്പുള്ളവരും കുലുങ്ങാത്വരും  
നിങ്ങളുന്െ പ്യത്ം കര്ത്ാവില് വ്യര്ത്ഥ�ല്ല എന്നു അറിഞ്ിരിക്കയാല് കര്ത്ാവിന്റെ 

ലവലയില് എലപൊഴം വര്ദിച്ചു വരുന്വരും ആകുവിന്” (1 ന്കാരി. 15:58).

നമുന്ട നോമപധയ ദക്സഡ്തവ സുഹൃത്ുക�തി
ല് െതിലര “ഒരതിക്ല് കൃ�യതിലോയോല് എപപ്ോഴും 
കൃ�യതിലോയതിരതിക്ുന്നു” എന്നുള്ള തതിരുന്വഴുത്തിന 
പ്കോരമല്ോത് സതിദ്ധോന്ന്ത് �തി
ടതിച്തിരതിക്ുന്നു. അവരുന്ട അനവധതി
യോയ ന്യോയവോൈങ്ങ�തില് മൂന്ന്നണ്ണം 
െങ്ങള് �ട്തികയതില് പെരക്ുന്നു:

(1) “ഒരു വ്യക്തി ‘പയശുവതിന്ന 
സത്വീകരതിക്ുന്ന’ നതിമതിഷത്തില് അവന്റെ 
രക് ഉറപ്ോക്ുകയും അവന �തിന്നീടഡ് 
എന്ഡ് ന്െയഡ്ന്തന്നോലും അതഡ് നഷ്
ന്പ്ടുക എന്നുള്ള അ�കടം അവന 
അഭതിമുഖീകരതിപക്ണ്തി വരതികയും 
ഇല്”.

(2) “ഒരതിക്ല് ഒരു വ്യക്തി രക്തി
ക്ന്പ്ട്ോല്, അവര എപന്നക്ും 
രക്തിക്ന്പ്ട്തിരതിക്ുന്നുപവോ? അന്ത, 
മനുഷ്യര ക്തിസഡ്തുവതിന്ന തങ്ങ�ുന്ട 
രക്തിതോന്വന്നു തതിരതിച്റതിയുപമോള് 
അവര ദൈവവുമോയതി ഒരു ൈന്ധത്തി

ന്ലത്ുകയും അതു അവരുന്ട എപന്നക്ും നതിലനതി
ല്ക്ുന്ന രക്യഡ്ക്ു ഉറപ്ു നല്കുകയും ന്െയ്ുന്നു”.

(3) “ദൈവത്തിന്റെപയോ അന്ല്ങ്തില് മനുഷ്യന്റെപയോ 
നതിയമത്തിന്റെ അഥവോ കല്�ന
യുന്ട വ്യക്തി�രമോയ ലംഘനം 
നമുന്ട രക്യുന്ട അവസ്ന്യ 
റദേോക്ുന്നതില്”.

ദൈൈതിള് സ്റോന്ോര്ഡ് 
മതിനതിസഡ്്ീസഡ് (LHMM) “നതിത്യ 
സുരക്” സതിദ്ധോന്ന്ത് �തി
ന്ുണയഡ്ക്ുകയതില്. ഈ ദൈ
വ കൃ � യ തി ല്  എ പ ന്ന ക്ു ം 
നതില്പക്ണ്ുന്ന ഇതതിന്റെ ഗു
ണപഭോക്ോവഡ് ക്തിസഡ്തുവതില് 
വസതിക്ണം എന്നു സഡ്�ഷ്മോ
യതി പ്സഡ്തോവതിക്ുന്ന മറ്ുള്ള 
അസംഖ്യം പവൈഭോഗങ്ങ�ുന്ട 
ശരതിയോയ അരത്ം മനസ്തിലോ
ക്ുന്നതതില് “നതിത്യസുരക്” 
സതിദ്ധോന്ത്തിന്റെ അനുയോയതി
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കള്ക്ഡ് തങ്ങ�ുന്ട ശരതിയോയ വീക്ണം നഷ്മോ
യതിരതിക്ുന്നു. ക്തിസഡ്തുവതില് വസതിക്ുന്നവരക്ുള്ള 
അന്പ്ോസഡ്തലന്റെ ൈുദ്ധ്യു�പൈശം “ദൈവസഡ്പന
ഹത്തില് നതിങ്ങന്�ത്ന്ന്ന സൂക്തിച്ുന്കോള്വതിന” 
എന്നോണഡ് യൂൈോ. 21 ഇനതി ഇവയതില് െതില പവൈഭോഗ
ങ്ങള് നമുക്ഡ് �രതിപശോധതിക്ോം:

(1) മത്ോ. 6:23: “എന്നോല് നതിന്നതിലുള്ള ന്വ�തിച്ം 
ഇരുട്ോയോല് ആ ഇരുട്ു എത് വലതിയതഡ്”! ഇതു നമുന്ട 
കരത്ോവു ന്�ോതുവോയതി ജനങ്ങപ�ോടഡ് �റഞ്തല്. 
മറതിച്ഡ് തന്റെ ശതിഷ്യന്ോപരോടു �റഞ്തോണഡ്. എന്ന്
ന്നോല് ഇതഡ് തന്റെ മലയതിന്ല പ്സംഗത്തിന്റെ ഒരു 
ഭോഗമോണഡ് (മത്ോ. 5:1,2). അവന്റെ സമരപ്തിത അനു
യോയതികള് എന്ന നതിലയതില് നമതിലുള്ള ന്വ�തിച്ന്മ
ന്നതു ദൈവവെനമോകുന്ന സത്യവും തതഡ്�ലമോയ 
ആതഡ്മോവും പ്വരത്തിക�ുമോണഡ്. ദൈൈതിള് സൂ
െതിപ്തിക്ുന്നതുപ�ോന്ല നമുക്ഡ് ആതഡ്മോവതിന്നതതിന്ര 
�ോ�ം ന്െയ്ുവോനും അതതിന്ന ന്കടുത്ുവോനും 
സോധതിക്ുന്നതോണഡ് (1 ന്തസ്. 5:19). ദൈവവെനന്ത് 
അതോയതഡ് സത്യത്തിന്റെ ആതഡ്മോവതിന്ന മനസ്ുന്കോ
ണ്ും ഹൃൈയംന്കോണ്ും ത്യജതിക്ുപമോഴോണഡ് ഇതഡ് 
സംഭവതിക്ുന്നതഡ്. അസത്യവും �ോ�വും സത്യന്ത്
യും നീതതിന്യയും സ്ോനഭ്രഷ്മോക്ുക വഴതി നമതി
ലുള്ള ന്വ�തിച്ം ഇരു�ോകോന സോധ്യതയുണ്ഡ്. ലഭതിച് 
ന്വ�തിച്ന്ത് ആസത്വൈതിച്തതിനു പശഷം �ോ�ത്ോലും 
ന്തറ്തിനോലും വരുന്ന ഇരുള്, ന്വ�തിച്ം ഒരതിക്ലും 
ലഭതിക്ോത് ഒരുവനതിലുള്ള ഇരു�തിപനക്ോള് അധതിക
മോയതിരതിക്ുന്നു. നമുന്ട ക്തിസഡ്തീയ ജീവതിതം ഇത്ര
ത്തില് അവസോനതിക്ുന്നതതിപനക്ോള് അന്തോരതിക്ലും 
ആരംഭതിക്ോതതിരതിക്ുന്നതോകും നല്തഡ്. “ആകയോല് 
നതിന്നതിലുള്ള ന്വ�തിച്ം ഇരു�ോകോതതിരതിപ്ോന പനോക്ുക” 
(ലൂന്ക്ോ. 11:35).

(2) മത്ോ. 24:12,13: “അധരമം ന്�രുകുന്നതുന്കോ
ണ്ു അപനകരുന്ടയും സഡ്പനഹം തണുത്ുപ�ോകും. 
എന്നോല് അവസോനപത്ോ�ം സഹതിച്ു നതില്ക്ുന്നവ
ന രക്തിക്ന്പ്ടും” (മരന്ക്ോ. 13:13 കൂടതി പനോക്ുക). 
അവസോനപത്ോ�ം സഹതിച്ു നതില്ക്ുന്നതില്ോന്യങ്തി
ല് ദൈവപത്ോടും പയശുവതിപനോടും സത്യപത്ോ
ടും സപഹോൈരങ്ങപ�ോടുമുള്ള ക്തിസഡ്തീയ സഡ്പനഹം 
തണുത്ു പ�ോകുവോന സോധ്യതയുള്ളതോന്ണന്നഡ് 
ഇവതിന്ട നമുന്ട കരത്ോവു കോണതിച്ു തരുന്ന .ു അപതോ

ന്ടോപ്ം തന്ന്ന “വതിശത്വോസത്തിന്റെ നല്പ�ോര” (1 തതിന്മോ. 
6:12) ഉപ�ക്തിക്ുക വഴതി ദൈവകൃ�യതില് നതിന്നും 
അഥവോ പ്ീതതിയതില് നതിന്നും വീണുപ�ോകുവോനും 
സോധ്യതയുന്ണ്ന്നു കോണതിക്ുന്നു.

(3) ലൂന്ക്ോ. 9:62: “കലന്പ്ക്ു ദക വച്പശഷം 
�ുറപകോട്ു പനോക്ുന്നവന ആരും ദൈവരോജ്യത്തി
നു ന്കോള്ളോകുന്നവനല് എന്നു �റഞ്ു”. ക്തിസഡ്തു 
പയശുവതിലൂന്ട ദൈവകൃ�യോല് ദൈവത്തിങ്പലക്ു 
വരതികയും തന്റെ ജീവതിതവും ശുശ്രൂഷയും ദൈവ
ത്തിനോയതി സമരപ്തിക്ുകയും ന്െയഡ്ത ഒരുവന തോന 
ത്യജതിച്ു ക�ഞ് ഈ പലോകത്തിന്റെ കോര്യോധതിക�തി
ല് ശ്രദ്ധ വയഡ്ക്ുകയും തന്റെ പ്തതി�ത്തി വീണ്ും 
അവയതില് തന്ന്ന നതിലനതിരത്ുകയും ന്െയഡ്തോല് 
അങ്ങന്നയുള്ളവന രോജ്യത്തിനു പയോഗ്യനല് എന്നു 
ഇവതിന്ട നമുന്ട കരത്ോവു കോണതിച്ു തരുന്നു.

(4) ലൂന്ക്ോ. 17:32: “പലോത്തിന്റെ ഭോര്യന്യ 
ഓരത്ു ന്കോള്വതിന”. “വരുവോനുള്ള പകോ�ത്തില് 
നതിന്നു രക്തിക്ന്പ്ട്ഡ്” (1 ന്തസ്. 1:9) ഒരതിക്ല് കൃ
�യതിലോയവര “�തിമതിലുള്ളതു മറന്നു” (�തിലതി. 3:14) 
ഓപടണ്തതിനു �കരം പലോത്തിന്റെ ഭോര്യന്യപപ്ോന്ല 
(ഉലഡ്�. 19:17,26) “തതിരതിഞ്ുപനോക്തിയോല്” രോജ്യത്തി
നു പയോഗ്യരല് എന്നു തങ്ങന്�തന്ന്ന ന്ത�തിയതിക്ു
ന്നു എന്നു �റഞ്ുന്കോണ്ഡ് എത് ശക്തിമത്ോയ 
വതിശൈീകരണമോണഡ് നമുന്ട കരത്ോവഡ് ഇവതിന്ട 
നല്കതിയതിരതിക്ുന്നതഡ്!

(5) പറോമ. 14:13: “സപഹോൈരനു ഇടരച്പയോ 
തടങ്ങപലോ ന്വക്ോതതിരതിപ്ോന മോത്ം ഉന്റച്ുന്കോ
ള്വതിന". ദൈവകൃ�യതില് വസതിക്ുകയും ആ 
കൃ�യതില് തന്ന്ന എപപ്ോഴും നതിലനതില്ക്ുകയും 
പവഗത്തില് വീഴഡ്െയതിപലക്ു സത്വോധീനതിക്ന്പ്ടോ
ന്തയും ഇരതിക്ുന്ന ഒരു ക്തിസഡ്തീയ സപഹോൈരന്റെ 
കോര്യത്തില് പപ്ോത്ോഹജനകമോയ ഈ നതിരപദേ
ശം നതിഷഡ്പ്പയോജനകരവും യുക്തിരഹതിതവുമോയ 
ഒന്നോകുമോയതിരുന്നു. കരത്ോവതില് വതിശത്വസതിക്ുന്ന 
കരത്ോവതിന്റെ ന്െറതിയവരതില് ഒരുവനു തടങ്ല് 
വയഡ്ക്ുക എന്നുള്ളതു വ�ന്ര ഗൗരവപമറതിയ ഒരു 
കോര്യമോണഡ് (മത്ോ. 18:6).

(6) 1 ന്കോരതി. 9:27: “മറ്ുള്ളവപരോടു പ്സംഗതിച് 
പശഷം െോന തന്ന്ന ന്കോള്ളരുതോത്വനോയതി പ�ോകോ
തതിരതിപക്ണ്തതിനു എന്റെ ശരീരന്ത് [നതിയന്ത്രണത്തില് 
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നതിരത്ുന്നതതിനു പ്യതഡ്നതിച്ുന്കോണ്ു അതതിന്ന അട
ക്തിന്വക്ുന്നു] ൈണ്തിപ്തിച്ു അടതിമയോക്ുക [എല്ോ കോ
ര്യങ്ങ�തിലും ദൈവത്തിന്റെ ഇെഡ്ഛ നതിറപവറ്തിന്ക്ോണ്ഡ്] 
അപത് ന്െയ്ുന്നതഡ്”. ക്തിസഡ്തുപയശുവതില് ഒരു �ുതതിയ 
സൃഷ്തി (2 ന്കോരതി. 5:17) ആയതിരതിക്ുപമോള് തന്ന്നയും 
ഒരതിക്ല് ലഭതിച് 
കൃ� നഷ്മോക
ന്പ്ട തിന്ല്ന്നും 
എ പ ന്ന ക്ു ം 
അതതില് നതിലനതി
ന്നു പ�ോര ോവു
ന്നതോന്ണന്നും 
അന്പ്ോസഡ്തലനോയ �ൗന്ലോസഡ് വതിശത്വസതിച്തിരുന്നതില്. 
തന്റെ സമരപ്ണത്തില് വതിശത്വസഡ്തത കോണതിച്ു നതില 
നതില്ക്ുന്നതില്ോന്യങ്തില് ദൈവപ്ീതതിയതില് നതിന്നു 
തോന വീണുപ�ോകുന്മന്നും തള്ളന്പ്ടുന്മന്നും അവന 
മനസ്തിലോക്തിയതിരുന്നു.

(7) 1 ന്കോരതി. 10:12: “ആകയോല് തോന നതില്ക്ു
ന്നു എന്നു പതോന്നുന്നവന വീഴോതതിരതിക്ോന പനോക്തി
ന്ക്ോള്ളന്ട്”. ഒരതിക്ല് കൃ�യതിലോയവന എപന്നക്ും 
കൃ�യതിലതിരതിക്ുന്നുന്വന്ന സങ്ല്�ത്തില് വതിശത്വസതിച്ഡ് 
അലംഭോവപത്ോന്ട ഇരതിക്ുന്ന പ്വണതയുള്ളവര 
കരുതപലോന്ട ഇരതിക്ോത്തതിനോല് വീണു പ�ോകുന്നു. 
അവര കൂടുതല് ഉപ�ക് വതിെോരതിക്ുകയും സത്യ
ത്തില് നതിന്നും അതതിന്റെ ആതഡ്മോവതില് നതിന്നും വീണു 
പ�ോവുകയും ന്െയ്ുന്നു. ഈ യുഗത്തിന്റെ അന്്യത്തി
ല് വതിശത്വസഡ്തരോയ “ന്െറതിയോട്തിനകൂട്ം” നതിലനതില്ക്ു
കയും അപനകോയതിരം അവതിശത്വോസത്ോല് വീണുപ�ോ
വുകയും ന്െയ്ുന്മന്നു സങ്ീ. 91:7 പ്ോവെനീകമോയതി 
ശ്രദ്ധയതില്ന്പ്ടുത്ുന്നു.

(8) ഗലോ. 4:9: “ഇപപ്ോപഴോ ദൈവന്ത് അറതിഞ്ും 
വതിപശഷോല് ദൈവം നതിങ്ങന്� അറതിഞ്ുമതിരതിന്ക് 
നതിങ്ങള് �തിന്ന്നയും ൈലഹീനവും ൈരതിദ്രവുമോയ 
[ആെോരോനുഷഡ്ഠോനങ്ങന്� �തിനതുടരുക] ആൈതി�ോ
ഠങ്ങ�തിപലക്ു തതിരതിഞ്ു അവയഡ്ക്ു �ുതുതോയതി 
അടതിമന്പ്ടുവോന ഇെഡ്ഛതിക്ുന്നതു എങ്ങന്ന”

(9) ഗലോ. 5:4: “ന്യോയപ്മോണത്ോല് നീതീകരതിക്ന്പ്
ടുവോന ഇെഡ്ഛതിക്ുന്ന നതിങ്ങള് ക്തിസഡ്തുവതിപനോടു പവറു
ന്�ട്ുപ�ോയതി; നതിങ്ങള് കൃ�യതില് നതിന്നു വീണുപ�ോയതി”. 
ഒരതിക്ല് കൃ�യതിലോയവര എപന്നക്ും കൃ�യതിലതിരതി

ക്ുന്നുന്വന്ന കല്�തിതകഥ �തിടതിച്ു ന്കോള്ളുന്നവര, 
ഒരോന്�ങ്തിലും “കൃ�യതില് നതിന്നു വീണുപ�ോയതി” എന്നു
ള്ളതഡ് നതിരോകരതിക്ുപമോ. ഇന്നഡ് അപനക ദക്സഡ്തവരും 
പറോമ. 3:20; ഗലോ. 2:16,21 മുതലോയ വോക്യങ്ങള്ക്ു 
വതിരുദ്ധമോയതി തങ്ങന്�ത്ന്ന്ന നീതീകരതിക്ുന്നതതി

നോയതി “കൃ�യോ
ലപല്ോ നതിങ്ങള് 
വതിശത്വോസം മൂലം 
രക്തിക്ന്പ്ട്തി
ര തി ക്ു ന്ന തു ” 
(എന്�.  2 : 8 ) 
എന്നതതിന്ന മറ

ന്നുന്കോണ്ഡ് ൈശോംശം നല്കുകയും ശനതിയോഴഡ്െന്യ 
ദക്സഡ്തവ ശൈത്ോയതി ആെരതിക്ുകയും യഹൂൈ 
ന്യോയപ്മോണത്തിന്ല കരമപ്വരത്തികന്� ന്െയ്ു
വോനും ശ്രമതിക്ുന്നു. “ജ്ന്ത്യല് ആതഡ്മോവതിന്ന 
അപത് അനുസരതിച്ു നടക്ുന്ന നമതില് ന്യോയപ്മോ
ണത്തിന്റെ നീതതി നതിവൃത്തിയോപകണ്തതിനു തപന്ന” 
(പറോമ. 8:4).

(10) �തിലതി. 2:12: “ഭയപത്ോടും വതിറയപലോടും 
കൂന്ട നതിങ്ങ�ുന്ട രക്യഡ്ക്ോയതി പ്വരത്തിപ്തിന”. 
“നതിങ്ങ�ുന്ട രക്യഡ്ക്ോയതി [“പ്ത്യോശയോല്” (പറോമ. 
8:24) ഉള്ള “വതിശത്വോസത്ോല്” ഉയതിരന്ത്ഴുപന്നല്പ്തി
നു മുന�ോയതി യഥോരത്മോയല്ോന്ത തോതഡ്ക്ോലതിക
മോയതി ലഭതിച്തോണഡ് ഈ രക്. ദൈവകൃ�യോലുള്ള 
വതിശത്വോസത്ോല് (എന്�. 2:8) ഈ രക്ന്യ വ�
രപത്ണ്തതിനു നോം പ്വരത്തിപക്ണ്തിയതിരതിക്ുന്നു] 
ഭയപത്ോടും വതിറയപലോടും കൂടതി പ്വരത്തിപ്തിന” 
എന്നു അന്പ്ോസഡ്തലന തന്റെ പ്തിയ സപഹോൈര
ങ്ങപ�ോടഡ് ഇവതിന്ട പ്പൈോധതിപ്തിക്ുന്നു. സുവതിപശ
ഷത്ോലുള്ള നമുന്ട രക് പസോ�ോധതികമോന്ണ
ന്നു അന്പ്ോസഡ്തലന വതിവരതിക്ുന്നു – “നതിങ്ങള് 
വതിശത്വസതിച്തു വൃഥോവന്ല്ന്നുവരതികതില് നതിങ്ങള് 
രക്തിക്ന്പ്ടുന്നതോയ സുവതിശഷം നതിങ്ങള് �തിടതിച്ു 
ന്കോണ്ോല് െോന ഇന്നവതിധം നതിങ്ങപ�ോടു സുവതി
പശഷതിച്തിരതിക്ുന്നു എന്നു നതിങ്ങന്� ഓരപ്തിക്ുന്നു 
[ഉന്റച്ു നതില്ക്ുക]” (1 ന്കോരതി. 15:1,2). അന്പ്ോസഡ്ത
ലനോയ �ൗന്ലോസതിന്റെ പ്സംഗങ്ങ�തില് “ഒരതിക്ല് 
കൃ�യതിലോയോല് എപന്നക്ും കൃ�യതിലതിരതിക്ുന്നു” 
എന്നതതിനു യോന്തോരു സ്ോനവുമതില്.
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(11) ന്കോന്ലോ. 1:21-23: “മുന്മ ൈുഷഡ്പ്വരത്തിക�ോ
ല് മനസ്ുന്കോണ്ു അകന്നവരും ശത്ുക്�ുമോയതിരുന്ന 
നതിങ്ങന്� അവന്റെ മുമതില് വതിശുദ്ധരും നതിഷഡ്ക്�ങ്രും 
കുറ്മതില്ോത്വരുമോയതി നതിരപത്ണ്തതിനു... സുവതിപശ
ഷത്തിന്റെ പ്ത്യോശയതില് നതിന്നു നതിങ്ങള് ഇ�കോന്ത 
അടതിസ്ോനന്പ്ട്വരും സ്തിരതയുള്ളവരുമോയതി വതിശത്വോ
സത്തില് നതിലനതിന്നുന്കോണ്ോല് അങ്ങന്ന അവന്റെ 
മുമതില് നതില്ക്ും”. “വതിശത്വോസത്തില് നതിലനതിന്നു
ന്കോണ്ോല്” എന്നു �റഞ്ുന്കോണ്ഡ് വതിശുദ്ധരും 
വതിശത്വസഡ്തന്ോരും (വോക്യം 1:1) ആയവരക്ുള്ള ഒരു 
നതിൈന്ധന ഇവതിന്ട െൂണ്തിക്ോണതിക്ന്പ്ടുന്നു. “സു
വതിപശഷത്തിന്റെ പ്ത്യോശയതില് നതിന്നും ഇ�കോന്ത” 
വതിശത്വോസത്തില് അടതിസ്ോനന്പ്ട്ും സ്തിരന്പ്ട്ും 
അവര നതിലനതില്ക്ുന്നതതിനനുസരതിച്ോയതിരതിക്ും “ക്തി
സഡ്തുവതിന്റെ ന്യോയോസനത്തിന മുമതില്” (പറോമ. 14:10) 
അവരുന്ട അന്തിമമോയ സ്ോനം.

(12) 1 ന്തസ്. 5:19: “ആതഡ്മോവതിന്ന ന്കടുക്രുതഡ്”. 
ദൈവത്തിന്റെ �രതിശുദ്ധോതഡ്മോവു ഒരുവന്റെ ശതിരസ്തിലും 
(അവന്റെ മനസ്തിന്ന പ്കോശതിപ്തിക്ുകയും) ഹൃൈയ
ത്തിലും (അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങന്� നതിയന്ത്രതിക്ുകയും) 
വസതിക്ുകയും �തിന്നീടഡ് “ശക്തിയുന്ടയും സഡ്പനഹത്തി
ന്റെയും സുപൈോധത്തിന്റെയും” (2 തതിന്മോ. 1:7) ആയ 
ഈ �രതിശുദ്ധോതഡ്മോവതിന്ന അന്ല്ങ്തില് സത്വഭോവഗുണ
ന്ത് നശതിപ്തിക്ുകയും (ന്കടുത്ുകയും) ന്െയ്ുന്ന
തതിന്നയോണതിവതിന്ട െൂണ്തിക്ോണതിക്ുന്നതഡ്. “ഒരതിക്ല് 
കൃ�യതിലോയോല് എപന്നക്ും കൃ�യതിലതിരതിക്ുന്നു” 
എന്നതതിനു ഈ �റഞ്തതിന്ലോരു സ്ോനവുമതില്.

(13) 1 തതിന്മോ. 5:15: “ഇപപ്ോള് തന്ന്ന െതിലര സോത്ോ
ന്റെ �തിന്നോന്ല പ�ോയപല്ോ”. “ഒരതിക്ല് കൃ�യതിലോ
യോല് എപന്നക്ും കൃ�യതിലതിരതിക്ുന്നു” എന്നുള്ളതഡ് 
ഇവരുന്ട കോര്യത്തില് ശരതിയോകുന്നതില്.

(14) 1 തതിന്മോ. 6:12: “വതിശത്വോസത്തിന്റെ നല്പ�ോ
ര ന്�ോരുതുക; നതിത്യജീവന്ന �തിടതിച്ു ന്കോള്ക; 
അതതിനോയതി നീ വതി�തിക്ന്പ്ട്ു”. ക്തിസഡ്തുപയശുവതിലൂ
ന്ട ദൈവകൃ�യോല് നതിത്യജീവന നമുക്ു കണക്തിട്ു 
കതിട്തിയതിരതിക്ുപമോള് തന്ന്നയും അതതിന്ന നമുന്ട 
ശോശത്വതവകോശമോക്തി തീരപക്ണ്തതിനു നതിത്യജീവനു 
പവണ്തി നോം വതിശത്വോസത്തിന്റെ നല് പ�ോര ന്�ോരുതു
കയും അതതിന്ന �തിടതിച്ു ന്കോള്ളുകയും പവണം. നോം 
അതതിനോയതി വതി�തിക്ന്പ്ട്തിരതിക്ുന്നതുന്കോണ്ു മരണ�

ര്യന്ം വതിശത്വസഡ്തരോയതിരുന്നുന്കോണ്ു നോം അതതിന്ന 
�തിടതിച്ു ന്കോള്ളണം. “നല് പ്വരത്തിക്ു പവണ്ുന്ന 
സ്തിരത �ൂണ്ു പതജസ്ും മോനവും അക്യതയും 
അപനത്വഷതിക്ുന്നവരോയ” ആതഡ്പമോതഡ്�ോൈതിതരോയവര 
“ദൈവത്തിന്റെ നീതതിയുള്ള വതിധതിയതില്” “നതിത്യജീവനു” 
പയോഗ്യരോയതിത്ീരുന്നു (പറോമ. 2:5-7).

(15) 2 തതിന്മോ. 2:11-13: “വതിശത്വസഡ്തരോയവര ഇപ്
കോരം �റയുന്നു: നോം അവപനോടു കൂന്ട മരതിച്ു 
എങ്തില് കൂന്ട ജീവതിക്ും; സഹതിക്ുന്നു എങ്തില് കൂന്ട 
വോഴും; നോം തള്ളതി �റയും എങ്തില് അവന നന്മയും 
തള്ളതിപ്റയും. നോം അവതിശത്വസഡ്തരോയതിത്ീരന്നോലും 
അവന വതിശത്വസഡ്തനോയതി �ോരക്ുന്നു; തന്റെ സത്വഭോവം 
ത്യജതിപ്ോന അവനു കഴതികയതില്പല്ോ”. ഇവതിന്ട ന്കോ
ടുത്തിരതിക്ുന്ന നോലഡ് പസോ�ോധതിക നതിൈന്ധനകള് 
ശ്രദ്ധതിക്ുക. ആയതതിനോല് ഇവതിന്ട “നതിത്യസുരക്” 
എന്ന ആശയസംഹതിതയഡ്ക്ഡ് യോന്തോരു സ്ോനവുമതില്.

(16) തീന്ത്ോ. 1:15,16: “ശുദ്ധതിയുള്ളവരക്ു എല്ോം 
ശുദ്ധം തന്ന്ന; എന്നോല് മലതിനന്ോരക്ും അവതിശത്വോ
സതികള്ക്ും ഒന്നും ശുദ്ധമല്; അവരുന്ട െതിത്വും 
മനസ്ോക്തിയും [ശതിരസ്ും ഹൃൈയവും] മലതിനമോയതി 
തീരന്നതിരതിക്ുന്നു. അവര ദൈവന്ത് അറതിയുന്നു 
എന്നു �റയുന്നുന്വങ്തിലും പ്വരത്തിക�ോല് അവന്ന 
നതിപഷധതിക്ുന്നു. അവര അന്റക്ത്ക്വരും അനു
സരണം ന്കട്വരും യോന്തോരു നല്കോര്യത്തിനും 
ന്കോള്ളരുതോത്വരുമോകുന്നു”. ദൈവത്തിന്റെ സത്യ
ശുശ്രൂഷകന്ോരോയ നോം അപയോഗ്യരോയതിത്ീരോതതിരതി
പക്ണ്തതിനു “സല്പ്വരത്തിക�തില് ഇരതിപക്ണ്തും” 
(തീപത്ോ. 3:8,14) ഉ�പൈശത്തിലും (അവതിശത്വോസത്ോല്) 
അന്ല്ങ്തില് സത്വഭോവത്തിലും (അനുസരണപക്ടതിനോല്) 
ൈുഷതിച്വരോയതിത്ീരോതതിരതിപക്ണ്തതിനും എത്യധതികം 
ശ്രദ്ധോലുക്�ോയതിരതിക്ണം.
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(17) എബ്രോ. 6:4-6: “ഒരതിക്ല് പ്കോശനം ലഭതിച്തിട്ു 

സത്വരഗ്ഗീയ ൈോനം [വതിശത്വോസത്ോലുള്ള നീതീകരണം 

– പറോമ. 5:15-18 ] ആസത്വൈതിക്ുകയും [ആതഡ്പമോതഡ്�ോ

ൈനത്ോല് ഒരു �ുതതിയ സൃഷ്തി ആയതി] �രതിശുദ്ധോ

തഡ്മോവതിന്ന പ്ോ�തിക്ുകയും ദൈവത്തിന്റെ നല് 

വെനവും വരുവോനുള്ള പലോകത്തിന്റെ ശക്തിയും 

ആസത്വൈതിക്യും ന്െയഡ്തവര �തിനമോറതിപപ്ോയോല് 

[ഒരതിക്ല് കൃ�യതിലോയവര എപന്നക്ും കൃ�യതിലതി

രതിക്ുന്നു’ എന്നുള്ള സോത്ോന്റെ നുണ സത്യമോന്ണ

ങ്തില് ഇതഡ് അസോധ്യമോയ ഒന്നോണഡ്] തങ്ങള്ക്ുതന്ന്ന 

ദൈവ�ുത്ന്ന വീണ്ും ക്ൂശതിക്ുന്നവരും അവനു 

പലോകോ�വോൈം വരുത്ുന്നവരും [വ്യക്തി�രമോയതി 

മന�ൂരവ്വ �ോ�തിക�ോയതി അവരക്ു പവണ്തി അവന 

വീണ്ും മരതിക്ുന്നതഡ് അനതിവോര്യമോയതിത്ീരുമോയതിരു

ന്നു. എന്നോല് ക്തിസഡ്തു ‘ഇനതി മരതിക്യതില്’ – പറോമ. 

6:9] ആകന്കോണ്ു അവന്ര �തിന്ന്നയും മോനസോന്

രത്തിപലക്ു [ശരതിയോയ മോരഗ്ഗത്തിപലക്ു] �ുതു

ക്ുവോന കഴതിവുള്ളതല്”. ആതഡ്പമോതഡ്�ോൈതിതരോയ 

അതോയതഡ് �ുതതിയ സൃഷ്തിക�ോയ ഒരതിക്ല് കൃ� 

ലഭതിച്വര മരണത്തിന്നുള്ള മനപ്ൂരവ്വ �ോ�ം ന്െയഡ്ത

തതിനോല് ദൈവകൃ�യതില് നതിന്നും അതോയതഡ് അവന്റെ 

പ്ീതതിയതില് നതിന്നും “�തിനമോറതി പ�ോയോല്” അവന്ര 

വീന്ണ്ടുക്ുവോന സോധതിക്ുകയതില്. അവര “രണ്ോം 

മരണത്തിപലക്ു” പ�ോകുന്നു – സമൂരണ്ണവും തതിക

ഞ്തും നതിത്യവുമോയ നോശം. (ദൈൈതി�തിന്ല നരകം 

എന്ന െങ്ങ�ുന്ട ന്െറു�ുസഡ്തകം പനോക്ുക).

(18) എബ്രോ. 10:38: “എന്നോല് എന്റെ നീതതിമോന 

വതിശത്വോസത്ോല് ജീവതിക്ും; �തിനമോറുന്നുന്വങ്തില് 

എന്റെ ഉള്ളത്തിനു അവനതില് പ്സോൈമതില്”. വീഴഡ്െ 

ഭവതിച് ജ്ത്തിന്റെ ആഗ്രഹന്ത് പ്ീതതിന്പ്ടുത്ു

ന്നതതിനോയുള്ള തതിരതിഞ്ു പനോട്ം, ആൈ്യം സത്യത്തി

ല് നതിന്നു ഒരു വതിട്ുവീഴഡ്െയും ആത്യന്തികമോയതി 

ജ്ീയോഭതിലോഷങ്ങള്ക്ു സമൂരണ്ണമോയതി കീഴട

ങ്ങുന്നതുമോകുന്നു. അങ്ങന്ന അതു ൈലതി�രമോയ 

ഉടമടതിയതില് നതിന്നും �തിനവലതിഞ്ു “സരവ്വ നോ

ശത്തിപലന്ക്ത്ുന്നു. അതോയതഡ് സമൂരണ്ണവും 

തതികഞ്തും നതിത്യവുമോയ നോശം]” (വോക്യം 39). 

മനപ്ൂരവ്വ വക്ൈുദ്ധതിയുള്ളവരോയ സരവ്വനോശത്തി

പലക്ു �തിനതതിരതിയുന്ന ക്തിസഡ്ത്യോനതിക�തില് ദൈവ

ത്തിനു പ്സോൈമതില്.

(19) എബ്രോ. 12:15: “ആരും ദൈവകൃ� വതിട്ു �തി

നമോറോതതിരതിപ്ോന കരുതതിന്ക്ോള്വതിന”. [്യപഗ്ോ

ട്ഡ്] സോത്ോന്റെ ന്തറ്ോയ ഉ�പൈശമോയ “ഒരതിക്ല് 

കൃ�യതിലോയോല് എപന്നക്ും കൃ�യതിലതിരതിക്ുന്നു” 

എന്നുള്ളതു സത്യമോന്ണങ്തില് ദൈവകൃ�യതില് നതിന്നു 

വീണുപ�ോകുക എന്നുള്ളതു അസംഭവ്യമോയ കോര്യ

മോയതിത്ീരുന്നു.

(20) 1 �ന്ത്ോ. 5:8,9: “നതിരമൈരോയതിരതിപ്തിന; ഉണ

രന്നതിരതിപ്തിന; നതിങ്ങ�ുന്ട പ്തതിപയോഗതിയോയ �തിശോെു 

അലറുന്ന സതിംഹം എന്നപ�ോന്ല ആന്ര വതിഴുപങ്ങ

ണ്ു എന്നു തതിരഞ്ു െുറ്തി നടക്ുന്നു. വതിശത്വോസ

ത്തില് സ്തിരമുള്ളവരോയതി അവപനോടു എതതിരത്ു 

നതില്പ്തിന”. ദൈവകൃ� നമതില് നതിലനതിലഡ്ക്ുന്നതും 

അതതിന്ന നമതില് നതിന്നും നീക്ുവോന സോധതിക്ോ

ത്തുമോന്ണങ്തില് നതിരമൈരോയതിരതിപക്ണ്തതിന്റെയും 

ഉണരന്നതിരതിപക്ണ്തതിന്റെയും (ജോഗരണമുള്ളവരോ

യതിരതിപക്ണ്തതിന്റെയും) ആവശ്യകത ഉണ്ോവുകയതി

ല്ോയതിരുന്നു.

(21) 2 �ന്ത്ോ. 2:20-22: “കരത്ോവും രക്തിതോവു

മോയ പയശുക്തിസഡ്തുവതിന്റെ �രതിജ്ോനത്ോല് പലോ

കത്തിന്റെ മോലതിന്യം വതിപട്ോടതിയവര അതതില് വീണ്ും 

കുടുങ്ങതി പതോറ്ുപ�ോയോല് [ഒരതിക്ല് അവരക്ു

ണ്ോയതിരുന്ന കൃ�യതില് നതിന്നും വീണു പ�ോയോല്] 

അവരുന്ട ഒടുവതിലന്ത് സ്തിതതി ആൈ്യപത്തതിപനക്ോ

ള് അധതികം വഷ�ോയതിപപ്ോയതി. തങ്ങള്ക്ു ഏല്പ്തി

ച്ു കതിട്തിയ വതിശുദ്ധ കല്�നന്യ നീതതിയുന്ട വഴതി 
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[‘പനരവഴതി’ – വോക്യം 15] അറതിഞ്പശഷം വതിട്ു 

ക�യുന്നതതിപനക്ോള് അതു അറതിയോതതിരതിക്ുന്നതു 

അവരക്ു നന്നോയതിരുന്നു. എന്നോല് സത്വന് ഛരൈതി

ക്ു തതിരതിഞ് നോന്യന്നും കു�തിച്തിട്ു ന്െ�തിയതില് 

ഉരു�ുവോന തതിരതിഞ് �ന്നതിന്യന്നും ഉള്ള സത്യമോയ 

�ഴന്ഞ്ചോല്ലു പ�ോന്ല അവരക്ു സംഭവതിച്ു”. ഒരതിക്

ല് കൃ�യതിലോയവര അതതില് നതിലനതില്ക്ുന്നതില്ോ 

എന്നുള്ളതതിനു എത് ശക്തിമത്ോയ ഉൈോഹരണമോ

ണതിതഡ്!

(22) 2 പയോഹ. 8: “െങ്ങ�ുന്ട പ്യതഡ്ന�ലം 

ക�യോന്ത �ൂരണ്ണപ്തതി�ലം പ്ോ�തിപക്ണ്തതിനു 

െങ്ങള് സൂക്തിക്ുന്നതുപ�ോന്ല നതിങ്ങന്�ത്ന്ന്ന 

സൂക്തിച്ുന്കോള്വതിന”, “ഒരതിക്ല് കൃ�യതിലോയോല് 

എപന്നക്ും കൃ�യതിലതിരതിക്ുന്നു” എന്നുള്ള

തു സത്യമോയതിരുന്ന്നങ്തില് ഈ തോക്ീതു 

നതിരരത്കവും യുക്തിഹീനവും ആകു

മോയതിരുന്നു എന്നതതില് സംശയമതില്.

(23) ന്വ�തി. 2:10: “മരണ�ര്യന്ം 

വതിശത്വസഡ്തനോയതിരതിക്; എന്നോല് 

െോന ജീവകതിരീടം നതിനക്ു തരും”. 

ഇവതിന്ട കതിരീടം നല്കുന്മന്നു ഉറപ്ു 

ന്കോടുക്ുന്നതഡ് ഒരതിക്ല് കൃ� ലഭതിച് 

എല്ോവരക്ുമല്, മരണ�ര്യന്ം വതിശത്വസഡ്ത

രോയതിരതിക്ുന്നവരക്ു മോത്മോണു.

(24) ന്വ�തി. 2:11: “ജയതിക്ുന്നവനു [‘െോന കല്�തിച് 

പ്വരത്തികന്� അവസോനപത്ോ�ം അനുഷഡ്ഠതിക്ു

ന്നവനു’- വോക്യം 26] രണ്ോം മരണത്ോല് പൈോഷം 

വരതികയതില്”. ഇവതിന്ട കൃ�യതില് നതിലനതില്ക്ുന്നതതിനു 

വ്യവസ് വച്തിരതിക്ുന്നു. ജയതിക്ുക എന്നുള്ളതോണു 

ആ വ്യവസ്, അല്ോന്ത ഒരതിക്ല് കൃ�യതിലോകുക 

എന്നതല്.

(25) ന്വ�തി. 3:5: “ജയതിക്ുന്നവന [�ുനരുത്ോനത്തി

ല്] ന്വള്ളയുടുപ്ു [യഥോരത് നീതീകരണം] ധരതിക്ും; 

അവന്റെ പ�ര െോന ജീവ�ുസഡ്തകത്തില് നതിന്നു 

മോയതിച്ു ക�കയതില്”. െതിലരക്ു ഒരതിക്ലുണ്ോയതിരു

ന്ന കൃ� നഷ്ന്പ്ട്തിട്ു അവരുന്ട പ�രുകള് മോയതിച്ു 

ക�യന്പ്ടോം എന്നോണതിതഡ് അരത്മോക്ുന്നതഡ്.

(26) ന്വ�തി. 3:21: “ജയതിക്ുന്നവനു െോന എപന്നോടു 

കൂന്ട എന്റെ സതിംഹോസനത്തിലതിരതിപ്ോന വരം 

നല്കും; െോനും ജയതിച്ു എന്റെ �തിതോവതിപനോടുകൂ

ന്ട അവന്റെ സതിംഹോസനത്തില് ഇരുന്നതുപ�ോന്ല 

തന്ന്ന”. ഇവതിന്ട സതിംഹോസനത്തില് ഇരതിക്ുന്നതഡ് 

മണവോട്തി ഗണത്തിപലക്ു ജയോ�തിയോകുന്നതതിന്ന 

ആശ്രയതിച്ോണതിരതിക്ുന്നതഡ്, അല്ോന്ത ഒരതിക്ല് കൃ� 

ലഭതിച്തതിന്ന ആശ്രയതിച്ല്.

(27) ന്വ�തി. 20:6: “ഒന്നോമന്ത് �ുനരുത്ോനത്തി

ല് �ങ്ുള്ളവന ഭോഗ്യവോനും വതിശുദ്ധനും 

ആകുന്നു; അവരുന്ടപമല് രണ്ോം മരണ

ത്തിനു അധതികോരം ഇല്”. സുവതിപശഷ 

യുഗത്തിന്ല �ൂരണ്ണ വതിശത്വസഡ്ത സമ

രപ്തിത വതിശത്വോസതിക�ോയ ന്െറതിയ 

ആട്തിനകൂട്ത്തിനു തങ്ങ�ുന്ട �ുനരു

ത്ോനത്തിനു പശഷം രണ്ോം മരണ

ത്ോല് യോന്തോരു വതിധ അ�കടവും 

ഭവതിക്ുകയതില്ോ എന്നു ഈ പവൈഭോഗം 

കോണതിക്ുന്നു. ഇതതില് നതിന്നും ഒരു കോര്യം 

ന്ത�തിവോകുന്നു, അവരുന്ട �ുനരുത്ോനത്തിനു 

മുന�ു അവര ആതഡ്പമോതഡ്�ോൈതിത അവസ്യതിലോയതി

രുന്നപപ്ോള് അവരുന്ട പമല് രണ്ോം മരണത്തിനു 

അധതികോരമുണ്ോയതിരുന്നു. എന്ുന്കോന്ണ്ന്നോല് 

അവര �തിനമോറതിപപ്ോകോനുള്ള സോധ്യത ഉണ്ോയതി

രുന്നതതിനോലോണതഡ്. അങ്ങന്ന �ൂരണ്ണമോയതി അവതിശത്വ

സഡ്തരോയതി തീരന്നോല് അവര രണ്ോം മരണത്തില് 

പ�ോകുമോയതിരുന്നു. അങ്ങന്ന ഈ പവൈഭോഗവും 

‘നതിത്യസുരക്’ എന്ന അസത്യന്ത് തള്ളതിക്�യു

ന്നു.

കര്ത്ാലവ
ഞാനം നീയും 

ഒന്ിച്ചു ലെര്ന്നു 
നിന്ാല് ലനരിടവാന് 
സാധിക്കാത് ഒന്നും 

ഇന്ന്ന്റെ ജീവിതത്ില് 
ഭവിക്കുവാന് ല�ാകുന്ില്ല 

എന്നു എന്ന് 
അറിയിക്കുന്തിന 
തുണ ന്െലയ്ണല�

ആല�ന്
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(28) 2 �ന്ത്ോ. 3:17: “എന്നോല് പ്തിയമുള്ളവപര 

[ഇപപ്ോള് ദൈവകൃ�യതില് ആയതിരതിക്ുന്ന ക്തിസഡ്ത്യോ

നതികള്], നതിങ്ങള് മുമുകൂട്തി അറതിഞ്തിരതിക്ന്കോണ്ു 

അധരമതിക�ുന്ട വഞ്ചനയതില് കുടുങ്ങതി സത്വന് സ്തിരത 

വതിട്ു [കൃ�യതില് നതിന്നു വീണു] പ�ോകോതതിരതിപ്ോന 

സൂക്തിച്ു ന്കോള്വതിന”. ഒരുവന കൃ�യതിലോയോല് 

അവന അതതില് നതിലനതില്ക്ുകയും വീഴഡ്െക്ു സോ

ധ്യതയതില്ോതതിരതിക്ുകയും ന്െയ്ുന്മന്നുള്ള വോൈം എത് 

അസത്യവും യുക്തിരഹതിതവുമോയന്തന്നു ന്ത�തിയതി

ക്ുന്ന ഒരു പ്മുഖമോയ പവൈഭോഗമോയതതിനോലോണഡ് 

ഈ പവൈഭോഗത്തിനു ഈ പലഖനത്തില് പ്ോമണതിക 

സ്ോനം ന്കോടുത്തിരതിക്ുന്നതഡ്.

മുക�തില് ന്കോടുത്തിരതിക്ുന്ന പവൈഭോഗങ്ങള് 

െങ്ങ�ുന്ട വോയനക്ോന്ര സോത്ോന്റെ ൈുരഗ്രഹ

മോയ ആക്മണത്തിലൂന്ട വ�ന്ര സത്വോധീനതിക്ോവു

ന്ന വഞ്ചനോതഡ്മകവും ആ�തഡ്കരവുമോയ അവന്റെ 

അസത്യങ്ങ�തില് ഒന്നതിന്നതതിന്ര – ക്തിസഡ്ത്യോനതികള് 

തങ്ങള് വ�ന്ര സമൂരണ്ണമോയതി സുരക്തിതരോന്ണ

ന്നു വരുത്തി തങ്ങ�ുന്ട പ�ോരോട്ത്തില് വതിശ്രമതി

ക്ുന്നതതിനും ഈ പ�ോരോട്ന്ത് വ�ന്ര ലോഘവ

പത്ോന്ട കോണുന്നതതിനും അവന രൂ�കല്�ന 

ന്െയഡ്തതിരതിക്ുന്ന ഈ അസത്യം കോരണമോകുന്നു 

– വതിശത്വോസത്തിന്റെ നല്പ�ോര ന്�ോരുതുവോനും 

അതതിന്ന എതതിരക്ുവോനും സഹോയതിക്ുന്മന്നു 

െങ്ങള് പ്ത്യോശതിക്ുകയും പ്ോരത്തിക്ുകയും 

ന്െയ്ുന്നു. “നതിങ്ങള്ക്ു ലഭതിച് ദൈവകൃ� വ്യരത്

മോയതിത്ീരരുതഡ്” എന്നോണഡ് ദൈവത്തിന്റെ എല്ോ 

പ്തിയ സമരപ്തിത ജനങ്ങള്ക്ു പവണ്തിയുമുള്ള 

െങ്ങ�ുന്ട പ്ോരത്ന. "അവന്റെ സത്വസ്തയതില് 

പ്പവശതിപ്ോനുള്ള വോഗഡ്ൈത്ം പശഷതിച്തിരതിക്യോ

ല് നതിങ്ങ�തില് ആരന്ക്ങ്തിലും അതു ലഭതിക്ോന്ത 

പ�ോയതി എന്നു വരോതതിരതിപ്ോന നോം ഭയന്പ്ടുക” 

(2 ന്കോരതി. 6:1; എബ്രോ. 4:1).

നമുന്ട പ്തിയ വീന്ണ്ടുപ്ുകോരന്നപപ്ോന്ല 

കൂടുതല് കൂടുതല് �ലം കോയഡ്ക്ുവോനും അവന്റെ 

പ്തതിെഡ്ഛോയയതിലും �രതിജ്ോനത്തിലും ൈതിനംപ്തതി 

വ�രുവോനും (2 �ന്ത്ോ. 5:16) ഉള്ള തീക്ഡ്ണത ഉണ്ോ

കുവോനുള്ള ഒരു ശരതിയോയ ഹൃൈയനതില ദൈവീക കൃ� 

ലഭതിച് എല്ോവരതിലും ഉണ്ോകന്ട്. “നതിങ്ങള് വ�ന്ര 

�ലം കോയഡ്ക്ുന്നതതിനോല് എന്റെ �തിതോവു മഹതത്വന്പ്

ടുന്നു; അങ്ങന്ന നതിങ്ങള് എന്റെ ശതിക്്യന്ോരോകും” 

(പയോഹ. 15:8).

�തിന്ന്നയും നമുന്ട കരത്ോവു ഇപ്കോരം പ്

സഡ്തോവതിക്ുന്നു, “കലന്പ്ക്ു ദക വച് പശഷം �ു

റപകോട്ു പനോക്ുന്നവന ആരും ദൈവരോജ്യത്തിനു 

ന്കോള്ളോകുന്നവനല്” (ലൂന്ക്ോ. 9:62). ദൈവപത്ോ

ടും നീതതിപയോടും സഡ്പനഹനതിരഭരമോയ അഭതിനതിപവ

ശമുള്ളവന്ര �രതി�ൂരണ്ണമോയതി ഉപത്ജതിപ്തിക്ുന്ന 

ഒരു പ്പത്യക �ഠതിപ്തിക്ലോണതിതഡ്. ഈ �ഠനത്തില് 

നതിന്നും ദൈവം കരുതതി ന്വച്തിരതിക്ുന്ന നന്കന്�

ക്ുറതിച്ും രോജ്യത്തിന്ല അവകോശങ്ങന്�ക്ുറതിച്ു

ള്ള വതിലമതതിപ്ും ലഭതിക്ുന്നു. കൂടോന്ത ഈ �ോഠം 

ഉള്ന്ക്ോള്ളുന്നവര കരത്ോവതിന്റെ കൃ�യോല് സ്തി

പരോത്ോഹപമോ തീഷഡ്ണതപയോ ഇല്ോത്വനോകോന്ത 

അന്്യം വന്ര “വതിശത്വോസത്തിനു പവണ്തി നല് പ�ോര 

ന്�ോരുതതി” പലോകത്തിന്റെ ആതഡ്മോവതിന്ന ജയതിക്ു

ന്നവനോയതിത്ീരും.
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ദൈൈതിള് സ്റ്ോന്ോര്്്റ മതിനതിസ്ടീസ്റ (എല്.എച്്റ.എം.എം.)
Bible Standard Ministries [LHMM]

ദൈൈതിള് സ്റോന്ോര്ഡ് മതിനതിസഡ് ീസഡ് [LHMM], 
യപഹോവപയോടു മോത്മോണഡ് ഭക്തി �ുലരത്ുവോന 
കടന്പ്ട്തിരതിക്ുന്നതഡ്. തല്�ലമോയതി െങ്ങ�ുന്ട പ്
സതിദ്ധീകരണങ്ങ�തിലൂന്ട വരുന്നവന്യല്ോം െങ്ങന്� 
സംൈന്ധതിച്ുള്ള അവന്റെ ഇഷ്ം െങ്ങള് മനസ്തിലോ
ക്ുന്നതതിനനുസരതിച്ോയതിരതിക്ും. പവൈതതിരുന്വഴുത്ുകള് 
�ഠതിപ്തിക്ുന്നതുപ�ോന്ല (1 ന്കോരതി. 11:3), മുനഅനുഭവ
ങ്ങള് ന്ത�തിയതിക്ുന്നതഡ് യോന്തോരു ക്തിസഡ്ത്യോനതിക്ും 
യപഹോവപയോടല്ോന്ത മന്റ്ോരു ശതിരസ്തിപനോന്ടോ ശതിരസു
കപ�ോന്ടോ ഭക്തി �ുലരത്ോന കഴതിയുകയതിന്ല്ന്നോണഡ്. 
അതുന്കോണ്ഡ് ഈ �ത്തിക അതതിന്റെ ൈൗത്യനതിരവ്വഹണ
ത്തില് സോമുൈോയതിക �ക്ോപഭൈരഹതിതമോയതുന്കോണ്ഡ് 
കക്തിവതിഭോഗതികതകള്ന്ക്ല്ോം അതീതമോയതി സത്വതന്ത്രമോ
യതി നതിലന്കോള്ളുന്ന .ു എന്നോല് ഇന്തല്ോം സമുൈോയതിക വതി
ഭോഗതികതക�ുന്ട പവലതിന്ക്ട്ുകള്ക്തീതമോയതി ദൈവജ
നങ്ങള്ക്ു പവണ്തിയുള്ള സുവതിപശഷൈൗത്യപത്ോടുള്ള 
ൈന്ധത്തില് കരത്ൃഹതിതോനുസരണം അവപനോടുള്ള 
വതിപധയതത്വത്തില് ഇരതിക്ുന്ന കോര്യമോണഡ്. െങ്ങ�ുന്ട 
കഴതിവതിനനുസരതിച്ു നന്നോയതി, െങ്ങള്ക്ു കഴതിയുന്നതിട
പത്ോ�ം ആ�ുകള്ക്ഡ്, െങ്ങള്ക്ു കഴതിയുന്നത് ഏറ്ം 
നന്നോയ രീതതിയതില്, െങ്ങള്ക്ു കഴതിയുപമോന്ഴല്ോം 
ഇതു ന്െയ്ുക എന്നുള്ളതഡ് െങ്ങ�ുന്ട തീഷഡ്ണമോയ 
പ്ത്യോശയും പ്തീക്യുമോണഡ്. ഈ പ്ത്യോശ നൂതന 
സോപങ്തതികവതിൈ്യ ഉ�പയോഗതിച്ഡ് സോക്ോല്ക്രതിക്ുവോന 
നമുന്ട വലതിയവനോയ യപഹോവ ധോരോ�ം അവസര
ങ്ങള് തുറന്നുതരുന്നു. നമുന്ട �ുസഡ്തകങ്ങന്�യും 
മോസതികകന്�യും ലഘുപലഖകന്�യും ൈലന്പ്ടുത്ു
വോനുള്ള പലോകവ്യോ�കമോയ ശൃംഖല നമുക്ുണ്ഡ്.

നമുക്ഡ് ഏറ്ം മതികച്തോയതി ഇന്നഡ് അവപശഷതിക്ുന്ന 
എല്ോംതന്ന്ന അ�ൂരണ്ണമോന്ണന്നഡ് െങ്ങള് തതിരതിച്റതി
യുന്നു. തന്റെ പ്തിയ�ുത്ന്റെ �ുണ്യത്ോല് നമുന്ട 
സത്വരഗ്ഗീയ�തിതോവതിന്റെ ൈൃഷ്തിയതില് ഈ അ�ൂരണ്ണത 
മറക്ന്പ്ടും എന്നു െങ്ങള്ക്ഡ് ഉറപ്ുണ്ഡ്. അങ്ങന്ന
തന്ന്ന അവന്റെ സമരപ്തിതജനവും ഈ കോര്യന്ത് 
കണക്ോക്ും എന്നും െങ്ങള്ക്ുറപ്ുണ്ഡ്. അവപരോ
ടുള്ള െങ്ങ�ുന്ട അഭ്യരത്ന, വെനത്തിന്റെ െങ്ങ
�ുന്ട പ്സതിദ്ധീകരണങ്ങ�ുന്ട ശ്രദ്ധപയോടും ആതഡ്മോ

രത്തപയോടും കൂടതിയ �ഠനത്തിനും പ്ോരത്നക്ു 
പവണ്തിയുള്ള അവരുന്ട െോയഡ് വതിനും പവണ്തിയോണഡ്. 
ക്തിസഡ്തുവതില് വല് പ്പൈോധനവുമുന്ണ്ങ്തില് സഡ്പന
ഹത്തിന്റെ വല് ആശത്വോസവുമുന്ണ്ങ്തില് ആതഡ്മോ
വതിന്റെ വല് കൂട്ോയഡ്മയും ഉന്ണ്ങ്തില്; “സകലതും 
ഉെതിതമോയും ക്മമോയും നടക്ന്ട്” (1 ന്കോരതി. 14:40). 
ദൈവവെനം ശരതിയോയതി നലഡ്കുകയും മനസ്തിലോക്ു
കയും ന്െയ്ുന്നതോണഡ് അവന്റെ സത്യവും അവന്റെ 
പ്ീതതിവോത്ല്യവും: “നതിന്റെ ൈയ എന്റെ കണ്ണതിനു 
മുമതില് ഇരതിക്ുന്നു; നതിന്റെ സത്യത്തില് െോന നട
ന്നുമതിരതിക്ുന്നു (സങ്ീ. 26:3). നമുന്ട പ്സതിദ്ധീകരണ
ത്തിലൂന്ട നലഡ്കതിയതിരതിക്ുന്ന വെനങ്ങ�തില് െങ്ങള് 
വതിശത്വസതിക്ുന്നു. ദൈവവെനപത്ോടുള്ള നന്തിയോല് 
�ോകമോയ സത്യം ന്കോണ്ഡ് നമുന്ട വോയനക്ോരുന്ട 
ഹൃൈയം നതിറയും.

ദദവല� ഞങ്ങലളാെ് സംസാരിലക്കണല�
ന്റയഡ്നര മരതിയ റതില്ക്തി രെതിച്തഡ്

ദൈവം നമ്മെ മ്െനഞ്ഞിരഞിക്കുന്നതഞിനാല് 
നാം ഓരരാരകുത്തരരാടകും അവന് വ്യക്ഞിപര
ൊയഞി സംസാരഞിക്കുകയകും, രാത്ഞിയകുമ്ട നഞിശബ്ദ
യാെങ്ങളഞില് അവന് നെകുക്ക് സഹയാത്ഞികനാ
യഞിരഞിക്കുകയകും മ്െയ്യമ്ടെ. ഈ വാക്കുകളാണക് 
അവനഞില് നഞിന്നക് നാം െന്ദൊയഞി രകള്ക്കുന്നതക് :

നഞിമ്റെ ഇഷ്ടത്തഞിമ്റെ പരഞിധഞിവമ്ര രപായഞി 
നഞിമ്റെ െടക്ഞിവഞിളഞി അയയക്രക്ണരെ

അഗ്ഞിജ്വലഞിപ്ഞിച്ക് വലഞിയ നഞിഴലകുകളാക്ഞി
യാല് എനഞിക്തഞിലൂമ്ട െകുരന്നറാം

െരനാഹരരൊ ഭീതഞികരരൊ ആയമ്തനകും 
ഭവഞിക്മ്ടെ, െകുരന്നറകുക ദവകാരഞികതകള് 
അവസാനെല്ല. നഞിമ്ന്ന എനഞിക്ക് നഷ്ടമ്പ്ടകു
ത്താതഞിരഞിക്കുക

അവര് ജീവമ്നന്നക് വഞിളഞിക്കുന്ന രൈശം സെീ
പൊയഞിരഞിക്കുന്നകു. അതഞിമ്റെ ഗൗരവത്താല് 
നീ അതക് അറഞിയകും

നഞിമ്റെ കരം എനഞിക്ക് നല്രകണരെ.
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LHMM CONVENTIONS
2019

ALL INDIA GENERAL 
CONVENTION

NAZARETH - TAMIL NADU

OCTOBER 25, 26, 27

KERALA CONVENTION
THOTTACKAD - KERALA

MAY 11, 12

ചരമ അറിയിപ്പ്

LHMM വോകത്ോനം സഭയുന്ട അംഗവും ശുശ്രൂഷകനുമോയതിരുന്ന കടുവോക്ുഴതി ന്ക.എസഡ്. 
ശോമുപവല് (89) 15/11/2018 വ്യോഴോഴഡ്െ നതിര്യോതനോയതി. സംസഡ്ക്ോരം 16/11/2018 ന്വള്ളതിയോ
ഴഡ്െ വോകത്ോനം ന്വള്ളത്ടം LHMM ന്സമതിപത്രതിയതില് നടത്ന്പ്ട്ു. “നീതതിമോന്റെ 
ഓരമ എപന്നക്ും നതിലനതിലഡ്ക്ും” (സങ്ീ. 112:6) എന്നും “തന്റെ ഭക്ന്ോരുന്ട മരണം 
യപഹോന്വക്ു വതിലപയറതിയതോകുന്നു” (സങ്ീ. 116:5) എന്നുമുള്ള പവൈപ്പൈോധനങ്ങ�ു
ന്ട അടതിസ്ോനത്തില് “പ്ത്യോശയതില്ോത് മറ്ുള്ളവന്രപപ്ോന്ല ൈുഃഖതിക്രുന്തന്നുള്ള” (1 
ന്തസ്. 4:13) വെനത്തില് നമുക്ഡ് ആശത്വസതിക്ോം.

വോകത്ോനം LHMM സഭയുന്ട അംഗവും കടുവോക്ുഴതി �പരതനോയ ന്ക.എസഡ്. ശോമു
പവലതിന്റെ ഭോര്യയുമോയതിരുന്ന മറതിയോമ ശോമുപവല് 7/4/2019 െോയറോഴഡ്െ നതിര്യോതയോയതി. 
സംസഡ്ക്ോരം 8/4/2019 തതിങ്�ോഴഡ്െ വോകത്ോനം ന്വള്ളത്ടം LHMM ന്സമതിപത്രതിയതില് 
നടത്ന്പ്ട്ു. അറതിഞ് സത്യത്തില് മരണപത്ോ�ം വതിശത്വസഡ്തതപയോടുകൂടതി ഉറച്ുനതിന്ന 
സപഹോൈരതി ഭൂമതിയതില് സ്ോ�തിക്ുവോനുള്ള ദൈവരോജ്യത്തില് ഉയരന്ത്ഴുപന്നറ്ഡ് വീണ്ും 
ജീവനതില് വരും എന്ന പ്ത്യോശയതില് നമുക്ഡ് ആശത്വസതിക്ോം.

പതോട്യഡ്ക്ോടഡ് LHMM സഭയുന്ട അംഗമോയതിരുന്ന െങ്ങനോപശ്രതി കടപന്ോടഡ് എല്സതി 
ന്െറതിയോന (68) 15/03/2019 ന്വള്ളതിയോഴഡ്െ നതിര്യോതയോയതി. സംസഡ്ക്ോരം 16/03/2019 ശനതി
യോഴഡ്െ പതോട്യഡ്ക്ോടഡ് �ോറയഡ്ക്ോമല LHMM ന്സമതിപത്രതിയതില് നടത്ന്പ്ട്ു. അറതിഞ് 
സത്യത്തില് മരണപത്ോ�ം വതിശത്വസഡ്തതപയോടുകൂടതി ഉറച്ുനതിന്ന സപഹോൈരതി ഭൂമതിയതില് 
സ്ോ�തിക്ുവോനുള്ള ദൈവരോജ്യത്തില് ഉയരന്ത്ഴുപന്നറ്ഡ് വീണ്ും ജീവനതില് വരും 
എന്ന പ്ത്യോശയതില് നമുക്ഡ് ആശത്വസതിക്ോം.


