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1.  ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി മിക്കവർക്കും ഒരു രഹസ്യമാണ് 

ദൈൈിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു: 

1 ആൈിയിൽ ദൈവം ആ ാരവും ഭൂമിയും സ്ൃഷ്ടിച്ചു. (ഉൽപത്തി 1:1, NKJV മുഴുവനായും 

സ്ൂചിപ്പിച്ചിട്ടിറെങ്കിൽ) 

പറെ എന്തിന്? 

എന്താണ് ജീവിത്തിന്റെ അർത്ഥം? 

ഭൂമിയിൽ എകന്തങ്കിലും ഉബേശയം ഗ്പവർത്തിക്കുന്നുബണ്ടൊ എന്ന്  ൊലങ്ങെൊയി ആെു ൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഉകണ്ടങ്കിൽ, അത് എന്തൊണ്? 

ഒരു ദൈവമുകണ്ടന്ന് ഊഹിച്ചൊൽ, എന്തിനൊണ് അവൻ എകന്തങ്കിലും ഉണ്ടൊക്കിയത്? 

എന്തുക ൊണ്ടൊണ് ദൈവം മനുഷയകര സൃഷ്ടിച്ചത്? എന്തുക ൊണ്ടൊണ് ദൈവം നിങ്ങകെ സൃഷ്ടിച്ചത്? 

നിങ്ങെുകട െീവിതത്തിന് എകന്തങ്കിലും ലക്ഷ്യമുബണ്ടൊ? 

വയതയസ്ത സംസ്കൊരങ്ങൾക്കും വയതയസ്ത മതങ്ങൾക്കും അവരുബടതൊയ  ൊഴ്ചപ്പൊടു െുണ്ട്. എന്നൊൽ അവ 

ദബബിെുമൊയി കപൊരുത്തകപ്പടുന്നുബണ്ടൊ? 

എന്തൊണ് സതയം? 

ദൈവത്തിന്കറ പദ്ധതി മിക്കവർക്കും ഒരു നി ൂഢതയൊണ് എന്നതൊണ് സതയത്തിന്കറ ഒരു ഭൊ ം. 

അബതക്കുറിച്ച് ദബബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു  ൊരയം ഗ്ശദ്ധിക്കു : 

25 ല ാ ാരംഭം മുതൽ രഹസ്യമായി സ്ൂെിക്കറപ്പട്ടിരിക്കുന്ന രഹസ്യത്തിന്റെ റവെിപാെ് 

അനുസരിച്ച്, എന്കറ സുവിബശഷത്തിനും ബയശുഗ് ിസ്തു വിന്കറ ഗ്പസം ത്തിനും അനുസൃതമൊയി 

നിങ്ങകെ സ്ഥൊപിക്കൊൻ  ഴിയുന്നവബനൊട്. വിശവൊസബത്തൊടുള്ള അനുസരണത്തിനുബവണ്ടി 

നിതയദൈവത്തിന്കറ  ൽപ്പനഗ്പ ൊരം എല്ലൊ െനത ബെൊടും ശ്പവചനാത്മ മായ 

തിരുറവഴുത്തു ൾ റവെിറപ്പെുത്തി, 27 ജ്ഞൊനിയൊയ ദൈവത്തിന്, ബയശുഗ് ിസ്തു  മുഖൊന്തരം 

എബന്നക്കും മഹതവം ഉണ്ടൊ കട്ട. ആബമൻ. (ബറൊമർ 16:25-27 ) 

ബലൊ ൊരംഭം മുതൽ രഹസയമൊയി സൂക്ഷ്ിച്ചിരിക്കുന്ന നി ൂഢതകയക്കുറിച്ച് ദബബിൾ പറയുന്നു, എന്നൊൽ 

അത് ഗ്പവൊച ഗ് ന്ഥങ്ങെിൽ കവെികപ്പട്ടിരിക്കുന്നു - "സതയത്തിന്കറ വചനം" (2 തിബമൊത്തി 2:15; യൊബക്കൊബ് 

1:18). 

ദൈവരൊെയത്തിന്കറ രഹസയം (മർബക്കൊസ് 4:11),  ൃപയുകട രഹസയം (എബഫസയർ 3:1-5), വിശവൊസത്തിന്കറ 

രഹസയം (1 തിബമൊത്തി 3:9), നി ൂഢത എന്നിങ്ങകന നിരവധി രഹസയങ്ങകെ ദബബിൾ പരൊമർശിക്കുന്നു. 

വിവൊഹ ബന്ധത്തിന്കറ (എബഫസയർ 5:28-33), അധർമ്മത്തിന്കറ രഹസയം (2 കതസ്സകലൊനീ യർ 2:7), 
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പുനരുത്ഥൊനത്തിന്കറ രഹസയം (1 ക ൊരിന്തയർ 15:51-54), ഗ് ിസ്തു വിന്കറ രഹസയം (എബഫസയർ 3:4) 

പിതൊവിന്കറ രഹസയം (ക ൊകലൊസ്സയർ 2:2), ദൈവത്തിന്കറ രഹസയം (ക ൊബലൊസയർ 2:2; കവെിപ്പൊട് 10:7) 

 ൂടൊകത മഹൊബൊബിബലൊണിന്കറ രഹസയം (കവെിപൊട് 17:5). സതയത്തിൽ തൊൽപ്പരയമുള്ളവർക്കൊയി ഈ 

പുസ്ത ം എഴുതകപ്പട്ടിരിക്കുന്നു, "ദൈവരഹസയകത്തക്കുറിച്ചുള്ള അറിവികനക്കുറിച്ചുള്ള അവരുകട 

ധൊരണയിൽ ഉറപ്പുനൽ ുന്ന എല്ലൊ ഐശവരയങ്ങെും അവർക്കുണ്ടൊ കട്ട" (ക ൊബലൊസയർ 2:2, NET). 

ഇത് അബന ർക്്ക ആശ്ചരയമുണ്ടൊക്കുകമങ്കിലും, സമവൊ യമൊയ സുവിബശഷങ്ങെുകട മൂന്ന് എഴുത്തു ൊരും 

ആെു ൾക്്ക നന്നൊയി മനസ്സിലൊക്കൊൻ ഉപമ െിലൂകടയല്ല ബയശു സംസൊരിച്ചകതന്ന് ബരഖകപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

ഈ യു ത്തിൽ പലർക്കും (മത്തൊയി 13:11; മർബക്കൊസ് 4:11-12; ലൂബക്കൊസ് 8:10) ദൈവരൊെയത്തിന്കറ 

രഹസയങ്ങൾ അറിയൊതിരിക്കൊനൊണ് തൊൻ ഉപമ െിലൂകട സംസൊരിച്ചകതന്ന് ബയശു പറഞ്ഞതൊയി അവർ 

ബരഖകപ്പടുത്തി . 

വിശവസ്തരൊയ ശുഗ്ശൂഷ ർ "ദൈവത്തിന്കറ രഹസയങ്ങെുകട  ൃഹവിചൊര ന്മൊരൊണ്" (1 ക ൊരിന്തയർ 4:1; cf. 

13:2) "സ്ബനഹത്തിൽ സതയം സംസൊരിക്കണം" (എകഫസയർ 4:15) എന്ന് അബപ്പൊസ്തലനൊയ പൗബലൊസ് എഴുതി. 

ദബബിൾ പറയുന്ന പല നി ൂഢത കെക്കുറിച്ചും  ൂടുതലറിയൊൻ നിങ്ങൾക്്ക തൊൽപ്പരയമുബണ്ടൊ? 

എന്തുക ൊണ്ടൊണ് ദൈവം എകന്തങ്കിലും ഉണ്ടൊക്കിയത് എന്നറിയൊൻ നിങ്ങൾ ആഗ് ഹിക്കുന്നുബണ്ടൊ? 

എന്തുക ൊണ്ടൊണ് ദൈവം നിങ്ങകെ സൃഷ്ടിച്ചകതന്ന് അറിയൊൻ നിങ്ങൾ ആഗ് ഹിക്കുന്നുബണ്ടൊ? 

അകത, പലർക്കും അവരുബടതൊയ ആശയങ്ങെുണ്ട്. 

നിങ്ങൾക്്ക ശരിക്കും അറിയൊൻ എകന്തങ്കിലും വഴിയുബണ്ടൊ? 

മൊനുഷി  പൊരമ്പരയങ്ങെിൽ ദബബിൾ വിശവസിക്കൊൻ തയ്യൊറുള്ളവർക്്ക അറിയൊൻ  ഴിയും. 

എന്നിരുന്നൊലും, ദൈവത്തിന്കറ പദ്ധതിയികല ഏറ്റവും അടിസ്ഥൊനപരമൊയ പല  ൊരയങ്ങെും മിക്കവർക്കും 

നി ൂഢമൊയതിനൊൽ, ൈയവൊയി മുഴുവൻ പുസ്ത വും വൊയിക്കൊൻ സമയകമടുക്കു , നിങ്ങൾ 

ആഗ് ഹിക്കുന്നതുബപൊകല, ഇബപ്പൊൾ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ചില തിരുകവഴുത്തു ൾ ബനൊക്കു . പൂർണ്ണമൊയി 

ഉദ്ധരിച്ചത്)  ൂടുതൽ വയക്തതയ്ക്കൊയി. 

വിശവൊസത്തിൽ അനുസരണയുള്ളവർക്്ക ഗ്പവൊച  ഗ് ന്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലൊക്കിയൊൽ നി ൂഢത ൾ 

അറിയൊനൊ ും. 

എന്നിട്ടും അവർ ഈ യു ത്തിൽ എല്ലൊവർക്കും അറിയകപ്പട്ടിട്ടില്ല, മൊഗ്തം ഇബപ്പൊൾ വിെിക്കകപ്പടുന്നവർക്്ക: 

11 … “ദൈവരൊെയത്തിന്കറ രഹസയം അറിയൊൻ നിങ്ങൾക്കു നൽ കപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; പുറത്തുള്ളവർക്്ക 

എല്ലൊം ഉപമ െൊയി വരുന്നു” (മർബക്കൊസ് 4:11) 

25 സബഹൊൈരന്മൊബര, വിെൊതീയരുകട പൂർണ്ണത വരുന്നതുവകര ഇഗ്സൊബയലിന് ഭൊ ി മൊയി അന്ധത 

സംഭവിച്ചിട്ടുകണ്ടന്ന നിങ്ങെുകട അഭിഗ്പൊയത്തിൽ നിങ്ങൾ ജ്ഞൊനി െൊ ൊതിരിക്കൊൻ ഈ 

രഹസയകത്തക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അജ്ഞരൊയിരിക്കൊൻ ഞൊൻ ആഗ് ഹിക്കുന്നില്ല. (ബറൊമർ 11: 25) 
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7 എന്നൊൽ നൊം ദൈവത്തിന്കറ ജ്ഞൊനം ഒരു നി ൂഢതയിൽ സംസൊരിക്കുന്നു, നമ്മുകട 

മഹതവത്തിനൊയി യു ങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ദൈവം നിയമിച്ച മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജ്ഞൊനം, (1 ക ൊരിന്തയർ 2:7) 

"ദൈവരൊെയത്തിന്കറ രഹസയം", "സുവിബശഷത്തിന്കറ രഹസയം" (എകഫസയർ 6:19) എന്നിവകയക്കുറിച്ച് 

 ൂടുതൽ വയക്തമൊയി അറിയൊൻ, നിങ്ങൾക്്ക ccog.org-ൽ 100-ൽ ലഭയമൊയ ദൈവരൊെയത്തിന്കറ സുവിബശഷം 

എന്ന സൗെനയ ലഘുപുസ്ത വും പരിബശൊധിക്കൊം. വയതയസ്ത ഭൊഷ ൾ . "വിെൊതീയരുകട പൂർണ്ണത" 

എന്നതുമൊയി ബന്ധകപ്പട്ട, സൊർവഗ്തി  ഓഫർ ഓഫ് സൊൽബവഷൻ എന്ന സൗെനയ പുസ്ത ം 

പരിബശൊധിക്കു , അബപ്പൊ ൊറ്റൊസ്റ്റൊസിസ:് വരൊനിരിക്കുന്ന യു ത്തിൽ നഷ്ടകപ്പട്ടവകര രക്ഷ്ിക്കൊൻ 

ദൈവത്തിന്  ഴിയുബമൊ? നൂറു ണക്കിന് തിരുകവഴുത്തു ൾ ദൈവത്തിന്കറ രക്ഷ്യുകട പദ്ധതി 

കവെികപ്പടുത്തുന്നു , www.ccog.org എന്ന കവബ്ദസറ്റിലും ഓൺദലനിൽ ലഭയമൊണ്. 

അബപ്പൊസ്തലനൊയ പൗബലൊസ് എഴുതി: 

8 എല്ലൊ വിശുദ്ധരിലും ഏറ്റവും കചറിയവനൊയ എനിക്്ക, ഈ  ൃപ ലഭിച്ചത്, ഞൊൻ ഗ് ിസ്തു വിന്കറ 

അപരിചിതമൊയ സമ്പത്ത് വിെൊതീയരുകട ഇടയിൽ ഗ്പസം ിക്കു യും 9 രഹസയത്തിന്കറ  ൂട്ടൊയ്മ  

എന്തൊകണന്ന് എല്ലൊവബരയും  ൊണു യും കചയ്യുന്നു. ബയശുഗ് ിസ്തു വിലൂകട സ ലവും സൃഷ്ടിച്ച 

ദൈവത്തിൽ യു ങ്ങെുകട ആരംഭം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ; 10 നമ്മുകട  ർത്തൊവൊയ ഗ് ിസ്തു ബയശുവിൽ 

അവൻ നിവർത്തിച്ച നിബതയൊബേശയമനുസരിച്ച് , 11 നമ്മുകട  ർത്തൊവൊയ ഗ് ിസ്തു വിൽ നിർവഹിച്ച 

നിബതയൊബേശയമനുസരിച്ച്, 11 ദൈവത്തിന്കറ നൊനൊവിധമൊയ ജ്ഞൊനം ഇബപ്പൊൾ സഭയൊൽ സവർഗ്ഗീയ 

സ്ഥലങ്ങെികല അധി ൊരങ്ങൾക്കും അധി ൊരങ്ങൾക്കും അറിയിക്കകപ്പബടണ്ടതിന്നു തബന്ന. 

അവനിലുള്ള വിശവൊസത്തിലൂകട ആത്മവിശവൊസബത്തൊകട ഗ്പബവശനം. (എകഫസയർ 3:8-12) 

25 ... ദൈവവചനം നിവർത്തിക്കുന്നതിനൊയി, 26 യു ങ്ങെിൽ നിന്നും തലമുറ െിൽ നിന്നും 

മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും എന്നൊൽ ഇബപ്പൊൾ അവന്കറ വിശുദ്ധന്മൊർക്്ക കവെികപ്പടുത്തിയതുമൊയ 

രഹസയം നിവർത്തിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾക്കൊയി എനിക്്ക ലഭിച്ച ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള  ൊരയസ്ഥൻ 

അനുസരിച്ചൊണ് ഞൊൻ ശുഗ്ശൂഷ നൊയത്. 27 വിെൊതീയരുകട ഇടയികല ഈ രഹസയത്തിന്കറ 

മഹതവത്തിന്കറ സമ്പത്ത് എന്തൊകണന്ന് അവകര അറിയിക്കൊൻ ദൈവം ആഗ് ഹിച്ചു: അത് 

മഹതവത്തിന്കറ ഗ്പതയൊശയൊയ നിങ്ങെിൽ ഗ് ിസ്തു വൊണ്. (ക ൊകലൊസ്സയർ 1:25-27) 

ദൈവവചനം  ൂടൊകത "അബനവഷിക്കൊനൊവൊത്ത" അബന ം "സമ്പത്തു ൾ" ഉണ്ട്. ഇവ അടിസ്ഥൊനപരമൊയി 

വെകരക്കൊലമൊയി മറച്ചുകവച്ചിരിക്കുന്ന ദബബിൾ രഹസയങ്ങെൊണ്. 

രണ്ടൊം നൂറ്റൊണ്ടിൽ, സ്മിർണയികല ബിഷപ്്പ/പൊസ്റ്റർ ബപൊെി ൊർപ്്പ "ഗ് ിസ്തു വിന്കറ വരവിന്കറ ഗ്പൊവചനി  

രഹസയം" (ബപൊെി ൊർപ്്പ, വിക്ടർ ഓഫ്  പുവയിൽ നിന്നുള്ള ശ ലങ്ങൾ. സ്റ്റീഫൻ സി  ൊൾസൺ വിവർത്തനം 

കചയ്തത്, 2006; അവന്കറ വരവികനക്കുറിച്ചുള്ള രഹസയങ്ങകെക്കുറിച്ചുള്ള വിശൈൊംശങ്ങൾ ആ ൊം. www.ccog.org 

എന്ന കവബ്ദസറ്റിൽ ലഭയമൊയ സൗെനയ ഓൺദലൻ പുസ്ത ത്തിൽ  കണ്ടത്തി: ബയശു മിശിഹൊയൊണ് 

കതെിവ് ). 

 ൂടൊകത, 2 - ആം നൂറ്റൊണ്ടിൽ, ബിഷപ്പുമൊർ/പൊസ്റ്റർമൊരൊയ ഇബേഷയസ്, കമലിബറ്റൊ എന്നിവർ വിവിധ 

തിരുകവഴുത്തു രഹസയങ്ങകെക്കുറിച്ച് ശുഗ്ശൂഷ മനസ്സിലൊക്കിയിരുന്നതൊയി എഴുതി (ഉൈൊ: ഇബേഷയസിന്കറ 

എപ്പിസ്റ്റികല എപ്പിസ്റ്റൽ ; കമലിബറ്റൊയുകട കപസഹൊ ൈിനത്തികല ഗ്പൊർഥന ). 
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ആൈിമ ഗ് ിസ്തയൊനി െൊയിത്തീർന്നവർക്്ക ഈ രഹസയങ്ങെിൽ ചിലത് ബയശുവും അബപ്പൊസ്തലന്മൊരും 

വിശൈീ രിച്ചു. ബനൊക്കൊൻ തയ്യൊറുള്ളവർക്കൊയി ഇബപ്പൊൾ ദൈവത്തിൻകറ തുടർച്ചയൊയ സഭയികല ഞങ്ങൾ 

അത് കചയ്യൊൻ ഗ്ശമിക്കുന്നു. 

ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം 

ദൈവത്തിന്കറ സവഭൊവകത്തക്കുറിച്ച് അൽപ്പം മനസ്സിലൊക്കുന്നത് അവന്കറ പദ്ധതിയുകട രഹസയങ്ങൾ 

നന്നൊയി മനസ്സിലൊക്കൊൻ നകമ്മ സഹൊയിക്കും. 

ദബബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് "ദൈവം സ്ബനഹമൊണ്" (1 ബയൊഹന്നൊൻ 4:16), "ദൈവം ആത്മൊവൊണ്" (ബയൊഹന്നൊൻ 

4:24), "യബഹൊവ നല്ലവനൊണ്" (നഹൂം 1:7, ബവൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ദബബിൾ) , സർവ്വശക്തൻ (കെറമിയ 32 ) :17,27), 

എല്ലൊം അറിയുന്നവൻ (കയശയ്യൊവ് 46:9-10), അവൻ നിതയനൊകണന്നും (കയശയ്യൊവ് 57:15). 

അബപ്പൊസ്തലനൊയ പൗബലൊസ് എഴുതി: 

7 അവന്കറ രക്തത്തൊൽ നമുക്കു പൊപബമൊചനവും പൊപബമൊചനവും അവന്കറ  ൃപയുകട ഐശവരയത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം അവനിൽ നമുക്കു 

വീകണ്ടടുപ്പും ഉണ്ട് . 10  ൊലത്തിന്കറ പൂർണ്ണതയുകട  ൊലഘട്ടത്തിൽ, സവർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ള 

എല്ലൊ  ൊരയങ്ങെും ഗ് ിസ്തു വിൽ - അവനിൽ ഒരുമിച്ചു ൂബട്ടണ്ടതിന് അവൻ തന്നിൽത്തകന്ന 

ഉബേശിച്ചിട്ടുള്ള അവന്കറ ഗ്പസൊൈം . (എകഫസയർ 1:7-10) 

ദൈവഹിതം മിക്കവർക്കും (ഇബപ്പൊൾ വിെിക്കകപ്പടൊത്തവർ) ഒരു നി ൂഢതയൊകണന്ന് ഗ്ശദ്ധിക്കു , 

ഗ്പധൊനമൊയും സമയത്തിന്കറ പൂർണ്ണതയുകട  ൊലയെവ് വകര - ഇത് ഗ്പവചിക്കകപ്പട്ട ഒരു 

പുനരുത്ഥൊനത്തിനുബശഷം മിക്കവർക്കും വരും. 

എന്നിരുന്നൊലും, ദൈവം വെകരക്കൊലം മുമ്പ് തന്കറ പദ്ധതിയുകട വശങ്ങൾ നിരത്തി: 

11  ർത്തൊവിന്കറ ആബലൊചന എബന്നക്കും നിലനിൽക്കുന്നു, അവന്കറ ഹൃൈയത്തിന്കറ പദ്ധതി ൾ 

തലമുറ ബെൊെം നിലക ൊള്ളുന്നു. (സങ്കീർത്തനം 33:11) 

18 നിങ്ങെുകട പിതൊക്കന്മൊരിൽ നിന്ന് പൊരമ്പരയമൊയി ലഭിച്ച നിങ്ങെുകട ലക്ഷ്യമില്ലൊത്ത 

കപരുമൊറ്റത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വീകണ്ടടുക്കകപ്പട്ടത് കവള്ളിബയൊ സവർണ്ണബമൊ ബപൊലുള്ള ചീത്ത 

വസ്തുക്കെൊൽ അല്ല, 19  റയും  െങ്കവുമില്ലൊത്ത  ുഞ്ഞൊടികനബപ്പൊകല ഗ് ിസ്തു വിന്കറ വിലബയറിയ 

രക്തത്തൊൽ വീകണ്ടടുക്കകപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 20 അവൻ ബലൊ സ്ഥൊപനത്തിന്നു മുബമ്പ മുൻ ൂട്ടി 

നിശ്ചയിച്ചവനൊയിരുന്നു, എന്നൊൽ ഈ അവസൊന  ൊലങ്ങെിൽ നിങ്ങൾക്കൊയി ഗ്പതയക്ഷ്നൊയി. (1 

പബഗ്തൊസ് 1:18-20) 

8 ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന എല്ലൊവരും അവകന {മൃ കത്ത} ആരൊധിക്കും; ബലൊ സ്ഥൊപനം മുതൽ 

അറുക്കകപ്പട്ട  ുഞ്ഞൊടിന്കറ െീവപുസ്ത ത്തിൽ ബപരു ൾ എഴുതിയിട്ടില്ല. (കവെിപൊട് 13:8) 

ബയശു എന്നർത്ഥം വരുന്ന  ുഞ്ഞൊട് (cf. ബയൊഹന്നൊൻ 1:29, 36) ആൈയം മുതൽ ക ൊല്ലകപ്പടൊൻ 

ഉബേശിച്ചിരുന്നതൊകണന്ന് ദബബിൾ പറയുന്നത്, മനുഷയർ പൊപം കചയ്യുകമന്ന് ദൈവത്തിന് 

അറിയൊമൊയിരുന്നുകവന്നും അവനു പബണ്ട ഒരു പദ്ധതിയുണ്ടൊയിരുന്നുകവന്നും  ൊണിക്കുന്നു. 

ദൈവത്തിന്കറ പദ്ധതിയുകട ഉറപ്പികനക്കുറിച്ച് ഇത് ബരഖകപ്പടുത്തൊൻ ഗ്പവൊച നൊയ കയശയ്യൊവ് 

ഗ്പബചൊൈിതനൊയി: 
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8 “ഇത് ഓർക്കു , നിങ്ങകെത്തകന്ന  ൊണിക്കൂ. ധിക്കൊരി ബെ, ഓർക്കു . 9 പണ്ടകത്ത  ൊരയങ്ങൾ 

ഓർത്തുക ൊൾവിൻ; ഞൊൻ ദൈവമൊണ്, മകറ്റൊരു ദൈവവുമില്ല. ഞൊൻ ദൈവമൊണ്, എകന്നബപ്പൊകല 

ആരുമില്ല, 10 ആൈിമുതൽ അവസൊനം ഗ്പഖയൊപിക്കുന്നു, പുരൊതന  ൊലം മുതൽ ഇതുവകര കചയ്യൊത്ത 

 ൊരയങ്ങൾ, 'എന്കറ ആബലൊചന നിലനിൽക്കും, എന്കറ ഇഷ്ടകമല്ലൊം ഞൊൻ കചയ്യും' എന്ന് പറഞ്ഞു , 11 

 ിഴക്കുനിന്നുള്ള ഇരപിടിക്കുന്ന പക്ഷ്ി, ൈൂരബൈശത്തുനിന്നുള്ള എന്കറ ഉപബൈശം നടപ്പിലൊക്കുന്ന 

മനുഷയൻ. തീർച്ചയൊയും ഞൊനതു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഞൊനും ക ൊണ്ടുവരും. ഞൊൻ അത് 

ഉബേശിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞൊനും കചയ്യും. (കയശയ്യൊവു 46:8-11) 

11  ർത്തൊവിന്കറ ആബലൊചന എബന്നക്കും നിലനിൽക്കുന്നു, അവന്കറ ഹൃൈയത്തിന്കറ പദ്ധതി ൾ 

തലമുറ ബെൊെം നിലക ൊള്ളുന്നു. (സങ്കീർത്തനം 33:11) 

ദൈവത്തിന്കറ പദ്ധതി ൾ പൂർത്തിയൊ ും. 

ഇനിപ്പറയുന്നവയും പരി ണിക്കു : 

16 തൻകറ ഏ െൊതനൊയ പുഗ്തനിൽ വിശവസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുബപൊ ൊകത നിതയെീവൻ 

ഗ്പൊപിബക്കണ്ടതിന്നു ദൈവം അവകന നൽ ുവൊൻ തക്കവണ്ണം ബലൊ കത്ത സ്ബനഹിച്ചു. 17 ദൈവം 

തന്റെ പുശ്തറന ല ാ ത്തില ക്്ക അയച്ചത് ല ാ റത്ത  ുറ്റംവിധിക്കാനെ, അവനി ൂറെ 

ല ാ ം രെിക്കറപ്പൊനാണ് (ബയൊഹന്നൊൻ 3:16-17). 

അവൻ നല്ലവൻ, ഒരു ആസൂഗ്ത ൻ, സ്ബനഹം എന്നിങ്ങകനയുള്ള ദൈവത്തിന്കറ ചില  ുണങ്ങൾ ഇബപ്പൊൾ 

നൊം  ൊണുന്നു: ഇത് അവകനയും അവന്കറ അടിസ്ഥൊന ബഗ്പരണ കെയും നന്നൊയി മനസ്സിലൊക്കൊൻ നകമ്മ 

സഹൊയിക്കും. 

നിങ്ങൾ ഗ്പധൊനമൊണ്. നിങ്ങൾക്്ക  ൊരയമുണ്ട്! ദൈവം നിങ്ങകെ വയക്തിപരമൊയി സ്ബനഹിക്കുന്നു.  ൂടൊകത 

നിങ്ങൾക്്ക വയക്തിപരമൊയി ഒരു പ്ലൊൻ ഉണ്ട്. 
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2.  എന്തുറ ാണ്ടാണ് സ്ൃഷ്ടി? എന്തുറ ാണ്ട് മനുഷ്യർ? 

എന്തുറ ാണ്ട് സ്ാത്താൻ? എന്താണ് സ്തയം? എന്താണ് 

വിശ്രമത്തിന്റെയും പാപത്തിന്റെയും രഹസ്യങ്ങൾ? 

 ൊലങ്ങെൊയി തത്തവചിന്ത ർക്്ക ഉണ്ടൊയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബചൊൈയങ്ങെികലൊന്ന്, "നൊം എന്തിനൊണ് 

ഇവികട?" മകറ്റൊന്ന്, "എന്തുക ൊണ്ടൊണ് എകന്തങ്കിലും?" 

ഈ ബചൊൈയങ്ങൾക്കുള്ള അടിസ്ഥൊന ഉത്തരങ്ങൾ ദൈവവചനമൊയ ദബബിെിൽ  ൊണൊം. 

ഗ്പപഞ്ചത്തിന്കറ ഉത്ഭവകത്തക്കുറിച്ച് വിവിധ ആശയങ്ങൾ നിലവിലുകണ്ടങ്കിലും, പല ശൊസ്ഗ്തജ്ഞർക്കും 

മതവിശവൊസി ൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു സമവൊയമുണ്ട്, മനുഷയർക്്ക എല്ലൊവർക്കും ഒബര അമ്മയുണ്ടൊയിരുന്നു 

(അത് എഗ്തബത്തൊെം പുറബ ൊട്്ട ബപൊ ുന്നു എന്നതിൽ തർക്കങ്ങെുകണ്ടങ്കിലും). 

ഉല്പത്തി പുസ്ത ം 

ദബബിെികല ആൈയ പുസ്ത ത്തിൽ, ഉല്പത്തി എന്നറിയകപ്പടുന്ന, ദൈവം എന്തിനൊണ് എന്തികന സൃഷ്ടിച്ചത് 

എന്നതികനക്കുറിച്ച് നമുക്്ക ചില ആശയങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. 

തൊൻ സൃഷ്ടിച്ചത് നല്ലതൊകണന്ന് ദൈവം  ണ്ടുകവന്ന് ഉല്പത്തി പുസ്ത ം ആവർത്തിച്ച്  ൊണിക്കുന്നു (ഉല്പത്തി 

1:4,10,12,18, 21, 25, 31).  ൂടൊകത, കയശയ്യൊവിന്കറ പിന്നീടുള്ള പുസ്ത ം നകമ്മ അറിയിക്കുന്നത്, ദൈവം ഭൂമികയ 

നിർമ്മിച്ചത് െനവൊസത്തിന് ബവണ്ടിയൊകണന്നൊണ് (കയശയ്യൊവ് 45:18). 

ദൈവം മനുഷയകര സൃഷ്ടിച്ചതികനക്കുറിച്ച് ഉല്പത്തി ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നു: 

26 അബപ്പൊൾ ദൈവം പറഞ്ഞു: “നമുക്്ക നമ്മുകട ഛൊയയിലും നമ്മുകട സൊൈൃശയത്തിലും മനുഷയകന 

ഉണ്ടൊക്കൊം. അവർ  ടലികല മത്സ്യങ്ങെുകടയും ആ ൊശത്തികല പക്ഷ്ി െുകടയും 

 ന്നു ൊലി െുകടയും ബമൽ ഭൂമിയികലങ്ങും ഭൂമിയിൽ ഇഴയുന്ന എല്ലൊ ഇഴെന്തുക്കെുകടയും ബമൽ 

ആധിപതയം സ്ഥൊപിക്കകട്ട. 

27 അങ്ങകന ദൈവം തന്കറ സവരൂപത്തിൽ മനുഷയകന സൃഷ്ടിച്ചു; ദൈവത്തിന്കറ ഗ്പതിച്ഛൊയയിൽ 

അവൻ അവകന സൃഷ്ടിച്ചു; ആണും കപണ്ണുമൊയി അവൻ അവകര സൃഷ്ടിച്ചു. 28 അബപ്പൊൾ ദൈവം 

അവകര അനുഗ് ഹിച്ചു, ദൈവം അവബരൊടു പറഞ്ഞു: നിങ്ങൾ സന്തൊനപുഷ്ടിയുള്ളവരൊയി 

കപരു ുവിൻ; ഭൂമിയിൽ നിറച്ചു അതികന  ീഴടക്കു ; സമുഗ്ൈത്തികല മത്സ്യങ്ങെുകടയും 

ആ ൊശത്തികല പക്ഷ്ി െുകടയും ഭൂമിയിൽ ചരിക്കുന്ന എല്ലൊ െീവെൊലങ്ങെുകടയും ബമൽ 

ആധിപതയം സ്ഥൊപിക്കു . 

29 ദൈവം പറഞ്ഞു: “ഇതൊ, ഭൂമിയികലങ്ങും വിത്ത്  ൊയ്ക്കുന്ന എല്ലൊ കചടി െും ഫലം  ൊയ്ക്കുന്ന 

എല്ലൊ വൃക്ഷ്ങ്ങെും ഞൊൻ നിനക്കു തന്നിരിക്കുന്നു. അതു നിനക്കു ഭക്ഷ്ണത്തിന്നൊയിരിക്കും. 30 

 ൂടൊകത, ഭൂമിയികല എല്ലൊ മൃ ങ്ങൾക്കും, ആ ൊശത്തികല എല്ലൊ പക്ഷ്ി ൾക്കും, ഭൂമിയിൽ ഇഴയുന്ന 

എല്ലൊ െീവെൊലങ്ങൾക്കും, എല്ലൊ പച്ച സസയങ്ങെും ഭക്ഷ്ണത്തിനൊയി ഞൊൻ നൽ ിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങകന 

ആയിരുന്നു. (ഉല്പത്തി 1:26-30) 
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ദൈവം മനുഷയകര രൂപകപ്പടുത്തിയത് ദൈവത്തിന്കറ തരകത്ത അടിസ്ഥൊനമൊക്കിയൊണ്, അല്ലൊകത ഒരു 

തരത്തിലുള്ള മൃ കത്ത അടിസ്ഥൊനമൊക്കിയല്ല. ദൈവം അടിസ്ഥൊനപരമൊയി തകന്നത്തകന്ന 

പുനർനിർമ്മിക്കു യൊണ് (മലൊഖി 2:15). ഭൂമിയികല  ൊരയങ്ങെുകട ബമൽ ഭരിക്കൊൻ മനുഷയർ ദൈവത്തിന്കറ 

ഒരു ശൊരീരി  ഗ്പതിച്ഛൊയയിൽ സൃഷ്ടിക്കകപ്പട്ടതൊയി നൊം  ൊണുന്നു (cf. എഗ്ബൊയർ 2:5-8), മറ്്റ 

തിരുകവഴുത്തു ൾ ദൈവീ ീ രണം പദ്ധതിയുകട ഭൊ മൊകണന്ന്  ൊണിക്കുന്നു (cf. 1 ബയൊഹന്നൊൻ 3:2 ). 

മനുഷയരും സൃഷ്ടി െും ബമൊശമൊയിരുബന്നൊ? 

ഇല്ല. ഉല്പത്തിയികല അടുത്ത വൊ യം നബമ്മൊട് പറയുന്നു: 

31 അബപ്പൊൾ ദൈവം തൊൻ ഉണ്ടൊക്കിയകതല്ലൊം  ണ്ടു, അത് വെകര നെതായിരുന്നു . അങ്ങകന 

ദവ ുബന്നരവും ഗ്പഭൊതവും ആറൊം ൈിവസമൊയി. (ഉല്പത്തി 1:31) 

അതിനൊൽ, മുഴുവൻ പുനർസൃഷ്ടിയും (ഉല്പത്തി 1: 3-2: 3) വെകര മി ച്ചതൊയിരുന്നു, അത് ബതൊന്നുന്നത് ബപൊകല, 

ഭൂമികയ  ീഴ്കപ്പടുത്തൊൻ മനുഷയർക്കുള്ള ദൈവത്തിന്കറ നിർബേശങ്ങെും അങ്ങകനയൊയിരിക്കും (ഉല്പത്തി 

1:28). 

ആറൊം ൈിവസത്തിനുബശഷം ദൈവം വിഗ്ശമിച്ചു: 

1 അങ്ങകന ആ ൊശവും ഭൂമിയും അവയികല സ ലദസനയവും തീർന്നു. 2 ദൈവം തൊൻ കചയ്ത  

ഗ്പവൃത്തി ഏഴൊം ൈിവസം തീർത്തു, അവൻ കചയ്ത എല്ലൊ ഗ്പവൃത്തി െും  ഴിഞ്്ഞ ഏഴൊം ൈിവസം 

അവൻ വിഗ്ശമിച്ചു. 3 ദൈവം ഏഴൊം ൈിവസകത്ത അനുഗ് ഹിക്കു യും വിശുദ്ധീ രിക്കു യും കചയ്തു, 

 ൊരണം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതും സൃഷ്ടിച്ചതുമൊയ തന്കറ എല്ലൊ ഗ്പവൃത്തി െിൽ നിന്നും അവൻ 

അതിൽ വിഗ്ശമിച്ചു. (ഉല്പത്തി 2:1-3) 

ദൈവം, സൊരൊംശത്തിൽ, ആറ് ൈിവസം ക ൊണ്ട് ഒരു ഭൗതി  സൃഷ്ടിയും ഏഴൊം ൈിവസം  ൂടുതൽ ആത്മീയ 

സൃഷ്ടിയും ഉണ്ടൊക്കി. 

ഏഴൊം ൈിവസകത്ത അനുഗ് ഹിക്കുന്ന ദൈവം അതികന "നല്ലത്" എന്ന്  ണക്കൊക്കി എന്നും  ൊണിക്കുന്നു 

(പുറപ്പൊട് 20:8 ൽ, "വിശുദ്ധമൊയി സൂക്ഷ്ിക്കു " എന്ന് അവൻ പറയുന്നു). 

ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. 

എന്താണ് മനുഷ്യൻ? 

ഉല്പത്തിയിൽ നിന്നുള്ള ഇനിപ്പറയുന്നവയും ഗ്ശദ്ധിക്കു : 

15 അനന്തരം ദൈവമൊയ  ർത്തൊവ് ആ മനുഷയകന ഏൈൻ ബതൊട്ടത്തിൽ ശുഗ്ശൂഷിക്കുവൊനും 

പരിപൊലിക്കുവൊനും ക ൊണ്ടുബപൊയി. (ഉല്പത്തി 2:15) 

പൂബന്തൊട്ടം പരിപൊലിക്കുന്നതിനും പരിപൊലിക്കുന്നതിനും  ൊരണം അത് മി ച്ചതൊക്കൊൻ ഗ്പവർത്തിക്കു  

എന്നതൊണ്. 

പഴയ നിയമം പഠിപ്പിക്കുന്നു: 
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4 നിങ്ങൾ മനുഷയകനക്കുറിച്ചു ഔർബക്കണ്ടതിന്നും  

മനുഷയപുഗ്തകന സന്ദർശിബക്കണ്ടതിന്നും എന്തു?  

5 നീ അവകന ൈൂതന്മൊബരക്കൊൾ അല്പം തൊഴ്ത്തി,  

മഹതവവും ബഹുമൊനവും അവകന അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു. 

6 നിന്കറ ദ  െുകട ഗ്പവൃത്തി െിൽ നീ അവകന ആധിപതയം സ്ഥൊപിച്ചിരിക്കുന്നു;  

7 എല്ലൊ ആടു കെയും  ൊെ കെയും -  

വയലികല മൃ ങ്ങകെയും,  

8 ആ ൊശത്തികല പക്ഷ്ി കെയും,  

 ടലിന്കറ പൊത െിലൂകട  ടന്നുബപൊ ുന്ന സമുഗ്ൈത്തികല മത്സ്യങ്ങകെയും, നിങ്ങൾ എല്ലൊം 

അവന്കറ  ൊൽക്കീഴിലൊക്കിയിരിക്കുന്നു .  

(സങ്കീർത്തനം 8:4-8) 

മനുഷയർക്്ക ഭൂമിയുകട ബമൽ ആധിപതയം നൽ കപ്പട്ടു (ദൈവത്തിന്കറ ദ  െുകട ഒരു ഭൊ ം). പുതിയ 

നിയമം ഇതികന  ൂടുതൽ വർധിപ്പിക്കുന്നു: 

5 നൊം സംസൊരിക്കുന്ന വരുവൊനുള്ള ബലൊ കത്ത അവൻ ൈൂതന്മൊർക്കു  ീഴ്കപടുത്തിയിട്ടില്ല. 6 എന്നൊൽ 

ഒരിടത്ത് ഒരൊൾ സൊക്ഷ്യം പറഞ്ഞു: മനുഷയകന നീ ഓർക്കൊൻ അവൻ എന്തൊണ് ? അബതൊ 

മനുഷയപുഗ്തകന, നീ അവകന സന്ദർശിക്കുബമൊ ? 

7 നീ അവകന ൈൂതന്മൊകരക്കൊൾ അല്പം തൊഴ്ത്തി ; നീ അവകന മഹതവവും ബഹുമൊനവും അണിയിച്ചു , 

നിന്കറ ദ  െുകട ഗ്പവൃത്തി ൾക്കു അവകന ഭരബമല്പിച്ചു; 8 നീ സ ലവും അവന്കറ 

 ൊൽക്കീഴിൽ കവച്ചിരിക്കുന്നു. എകന്തന്നൊൽ, അവൻ എല്ലൊവകരയും തന്കറ  ീഴിലൊക്കിയതിനൊൽ, 

തനിക്കു  ീഴ്കപ്പടൊത്തകതൊന്നും അവൻ ബശഷിച്ചില്ല. എന്നൊൽ ഇബപ്പൊൾ സ ലവും അവന്കറ 

 ീഴിലൊക്കിയിരിക്കുന്നതൊയി നൊം  ൊണുന്നില്ല. 

9 എന്നൊൽ, മരണത്തിന്കറ യൊതന ൾ നിമിത്തം മൊലൊഖമൊബരക്കൊൾ അൽപ്പം തൊഴ്ത്തകപ്പട്ട ബയശു, 

മഹതവവും ബഹുമൊനവും ക ൊണ്ട്  ിരീടമണിഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊയി നൊം  ൊണുന്നു . ദൈവ ൃപയൊൽ 

അവൻ എല്ലൊ മനുഷയർക്കും ബവണ്ടി മരണം ആസവൈിക്കകട്ട. 

10 എകന്തന്നൊൽ, അബന ം പുഗ്തന്മൊകര മഹതവത്തിബലക്കു ക ൊണ്ടുവന്നു, അവരുകട രക്ഷ്യുകട 

നൊയ കന  ഷ്ടപ്പൊടു െിലൂകട പൂർണനൊക്കിത്തീർക്കൊൻ, എല്ലൊം ആർക്കുബവണ്ടിയൊണ്, അവനൊൽ 

എല്ലൊം ആ ുന്നു. 

11 വിശുദ്ധീ രിക്കുന്നവരും വിശുദ്ധീ രിക്കകപ്പട്ടവരും എല്ലൊവരും ഒന്നൊ ുന്നു ; 

12 ഞൊൻ നിന്കറ നൊമം എന്കറ സബഹൊൈരന്മൊബരൊടു ബഘൊഷിക്കും; സഭയുകട നടുവിൽ ഞൊൻ നിനക്കു 

സ്തു തി പൊടും എന്നു പറഞ്ഞു. 

13 പികന്നയും ഞൊൻ അവനിൽ ആഗ്ശയിക്കും. പികന്നയും ഇതൊ ഞൊനും ദൈവം എനിക്കു തന്ന മക്കെും. 
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14 മക്കൾ മൊംസത്തിലും രക്തത്തിലും പങ്കൊെി െൊ യൊൽ അവനും അങ്ങകനതകന്ന അതിൽ 

പങ്കുവഹിച്ചു. മരണത്തിന്കറ ശക്തിയുള്ളവകന, അതൊയത് പിശൊചികന, മരണത്തൊൽ അവൻ 

നശിപ്പിക്കും. 

15 മരണഭയത്തൊൽ െീവിത ൊലം മുഴുവൻ അടിമത്തത്തിന് വിബധയരൊയവകര വിടുവിബക്കണബമ. 

16 അവൻ ൈൂതന്മൊരുകട സവഭൊവം അവകന സവീ രിച്ചില്ല; എന്നൊൽ അവൻ അഗ്ബഹൊമിന്കറ 

സന്തതികയ സവീ രിച്ചു. 

17 ആ യൊൽ െനത്തിന്കറ പൊപങ്ങൾക്കു ബയൊെിപ്പുണ്ടൊബക്കണ്ടതിന്നു ദൈവ ൊരയങ്ങെിൽ  രുണയും 

വിശവസ്തനുമൊയ ഒരു മഹൊപുബരൊഹിതനൊയിരിബക്കണ്ടതിന്നു അവൻ സ ലത്തിലും തന്കറ 

സബഹൊൈരന്മൊകരബപ്പൊകല ആബക്കണ്ടതൊയിരുന്നു. ( എഗ്ബൊയർ 2:5-17 , KJV) 

അതിനൊൽ, ഗ്പപഞ്ചകത്ത ഭരിക്കുന്നത് പദ്ധതിയുകട ഭൊ മൊണ്. 

എന്നിരുന്നൊലും, എല്ലൊ  ൊരയങ്ങെും ഇതുവകര മനുഷയന്കറ നിയഗ്ന്തണത്തിലല്ലൊത്തതിന്കറ ഒരു  ൊരണം 

ഇനിപ്പറയുന്നതൊണ്: 

23 എല്ലൊവരും പൊപം കചയ്യു യും ദൈവമഹതവത്തിൽ  ുറവു വരുത്തു യും കചയ്തു (ബറൊമർ 3:23) 

എന്നൊൽ പൊപത്തിൽ നിന്ന് നകമ്മ വീകണ്ടടുക്കുന്നത് പദ്ധതിയുകട ഭൊ മൊണ് (cf. ബറൊമർ 3:24-26), അതിനൊൽ 

നമുക്്ക പിന്നീട് ഭരിക്കൊൻ  ഴിയും. 

മൃഗങ്ങെുമായി താരതമയറപ്പെുത്തുലപാൾ മനുഷ്യരുറെ രഹസ്യം 

മറ്്റ ദഗ്പബമറ്റു കെ അബപക്ഷ്ിച്ച്  ൂടുതൽ പരിണമിച്ചവരൊയി മൊഗ്തം ബവർതിരിച്ചറിയകപ്പടുന്ന മനുഷയർ 

കവറും മൃ ങ്ങെൊബണൊ? 

ഇല്ല. 

ശൊസ്ഗ്തജ്ഞർ ഇതിബനൊട് ബപൊരൊടി. 

എന്നൊൽ ദൈവവചനം സവീ രിക്കൊൻ തയ്യൊറുള്ളവർക്്ക മനസ്സിലൊക്കൊൻ  ഴിയും. 

മനുഷയരിൽ മനുഷയന്കറ ആത്മൊവുണ്ട്, എന്നൊൽ മറ്്റ ദഗ്പബമറ്റു ൾ ഉൾകപ്പകടയുള്ള മൃ ങ്ങൾക്്ക അബത 

ആത്മൊവില്ല. മനുഷയരിൽ ആത്മൊവുകണ്ടന്ന യൊഥൊർത്ഥയം പഴയതും പുതിയതുമൊയ നിയമങ്ങെിൽ 

പഠിപ്പിക്കുന്നു: 

8 എന്നൊൽ മനുഷയനിൽ ഒരു ആത്മൊവുണ്ട്; സർവ്വശക്തന്കറ ശവൊസം അവന്നു വിബവ ം നൽ ുന്നു. 

(ഇബയ്യൊബ് 32:8) 

11 ഒരു മനുഷയന്കറ  ൊരയങ്ങൾ അവനിലുള്ള മനുഷയന്കറ ആത്മൊവല്ലൊകത മറ്റൊർക്കറിയൊം?... (1 

ക ൊരിന്തയർ 2:11) 
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ദൈവം നൽ ിയ ആത്മൊവ് മനുഷയനുകണ്ടന്ന് സമ്മതിക്കൊൻ മബതതരവൊൈി ൾ ആഗ് ഹിക്കുന്നില്ല. 

പബക്ഷ് ഉണ്ട്. 

മനുഷയന്കറ ആത്മൊവിന്കറ ആത്മൊവ് മൃ ങ്ങെുകട തരത്തിൽ നിന്ന് വയതയസ്തമൊണ് (cf. സഭൊഗ്പസം ി 3:21). 

1978-ൽ, പഴയ ബവൾഡ് ദവഡ് ചർച്ച് ഓഫ് ബ ൊഡ് കഹർബർട്്ട ഡബ്ല്യു. ആംസ്ബഗ്ടൊങ്ങിന്കറ ഒരു ബുക്്കകലറ്്റ 

പുറത്തിറക്കി . അതിൽ നിന്നുള്ള ചില ഉദ്ധരണി ൾ ഇതൊ: 

മഹൊമനസ്സു ൾക്്ക ബലൊ ഗ്പശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കൊൻ  ഴിയൊത്തത് എന്തുക ൊണ്ട്? ശൊസ്ഗ്തജ്ഞർ 

പറഞ്ഞു, "ആവശയമൊയ അറിവ് ലഭിച്ചൊൽ, നമുക്്ക എല്ലൊ മനുഷയഗ്പശ്നങ്ങെും പരിഹരിക്കു യും 

നമ്മുകട എല്ലൊ തിന്മ െും സുഖകപ്പടുത്തു യും കചയ്യും." 1960 മുതൽ ബലൊ കത്ത വിജ്ഞൊന നിധി 

ഇരട്ടിയൊയി. എന്നൊൽ മനുഷയരൊശിയുകട തിന്മ െും ഇരട്ടിയൊയി. … 

എന്നൊൽ ഏറ്റവും മഹത്തൊയ മനുഷയ മനസ്സു ൾ ദൈവി മൊയി കവെികപ്പടുത്തിയ ആ അറിവ് 

ഒരിക്കലും ഗ് ഹിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മുകട ഗ്സഷ്ടൊവൊയ ദൈവം തൻകറ സബന്ദശം ത ർക്കൊൻ  ഴിയൊത്ത ഒരു 

രഹസയ ബ ൊഡിൽ നമുക്്ക അയച്ചതുബപൊകലയൊണ് അത്. 

ഏറ്റവും മഹത്തൊയ മനുഷയ മനസ്സു ൾ ഒരിക്കലും ആ രഹസയ ബ ൊഡ് ത ർത്തിട്ടില്ല. ആധുനി  

ശൊസ്ഗ്തത്തിന് അത് മനസ്സിലൊക്കൊൻ  ഴിയില്ല. മനുഷയ മനസ്സ് എന്തൊകണന്ന് മനശൊസ്ഗ്തജ്ഞർ സവയം 

മനസ്സിലൊക്കുന്നില്ല. … 

മൃ ങ്ങെുകട തലബച്ചൊറും മനുഷയ മസ്തിഷ്കവും തമ്മിൽ രൂപത്തിലും നിർമ്മൊണത്തിലും ഫലത്തിൽ 

വയതയൊസമില്ല. ആന, തിമിം ലങ്ങൾ, ബഡൊൾഫിനു ൾ എന്നിവയുകട മസ്തിഷ്കം മനുഷയ 

മസ്തിഷ്കബത്തക്കൊൾ വലുതൊണ്, ചിമ്പിന്കറ മസ്തിഷ്കം അല്പം കചറുതൊണ്. 

 ുണപരമൊയി മനുഷയ മസ്തിഷ്കം വെകര കചറുതൊയി ഉയർന്നതൊയിരിക്കൊം, പബക്ഷ് ഔട്്ടപുട്ടികല 

വയതയൊസം വിൈൂരമൊയി  ണക്കൊക്കൊൻ പരയൊപ്തമല്ല. 

അബപ്പൊൾ, വലിയ വയതയൊസത്തിന് എന്്ത  ൊരണമൊക്കൊൻ  ഴിയും? ശൊസ്ഗ്തത്തിന് ബവണ്ടഗ്ത ഉത്തരം 

നൽ ൊൻ  ഴിയില്ല. ചില ശൊസ്ഗ്തജ്ഞർ, മസ്തിഷ്ക  ബവഷണ ബമഖലയികല, മൃ ങ്ങെുകട മസ്തിഷ്കത്തിൽ 

ഇല്ലൊത്ത ചില ഭൗതി മല്ലൊത്ത ഘട ങ്ങൾ മനുഷയ മസ്തിഷ്കത്തിൽ അനിവൊരയമൊയും 

ഉണ്ടൊയിരിക്കണകമന്ന് നി മനം കചയ്യുന്നു. എന്നൊൽ ഭൂരിഭൊ ം ശൊസ്ഗ്തജ്ഞരും ഭൗതി മല്ലൊത്ത 

അസ്തിതവത്തിന്കറ സൊധയത അം ീ രിക്കുന്നില്ല. 

മകറ്റന്തൊണ് വിശൈീ രണം? യഥൊർത്ഥത്തിൽ, മനുഷയ മസ്തിഷ്കത്തിന്കറ ശൊരീരി  ബഗ്ശഷ്ഠതയുകട 

ബനരിയ അെവിന് പുറത്ത്, ആത്മീയതയുകട സൊധയത ബപൊലും അം ീ രിക്കൊൻ 

തയ്യൊറല്ലൊത്തതിനൊൽ ശൊസ്ഗ്തത്തിന് ഒരു വിശൈീ രണവുമില്ല. 

സവന്തം ഗ്സഷ്ടൊവിന്കറ അസ്തിതവം ബപൊലും അം ീ രിക്കൊൻ മനുഷയൻ വിസമ്മതിക്കുബമ്പൊൾ, 

അടിസ്ഥൊന യഥൊർത്ഥ അറിവ്, വസ്തുത, ധൊരണ എന്നിവയുകട വിശൊലമൊയ സമുഗ്ൈങ്ങകെ അവൻ 

മനസ്സിൽ നിന്ന് അടയ്ക്കുന്നു. അവൻ സതയത്തിനു പ രം ക ട്ടു ഥകയ മൊറ്റുബമ്പൊൾ, അവൻ എല്ലൊ 

മനുഷയരിലും ഏറ്റവും അജ്ഞനൊണ്, അവൻ സവയം ജ്ഞൊനിയൊകണന്ന് 

അവ ൊശകപ്പടുന്നുകണ്ടങ്കിലും. … 
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ഭൂമിയികല കപൊടി ക ൊണ്ടൊണ് മനുഷയകന ഉണ്ടൊക്കിയത്. നൊസൊരഗ്ന്ധങ്ങെിൽ നിന്ന് ശവസിക്കു യും 

പുറത്തുവിടു യും കചയ്യുന്ന വൊയുവിൽ നിന്നൊണ് അവൻ തന്കറ തൊൽക്കൊലി  മനുഷയെീവകന 

സവീ രിക്കുന്നത്. അവന്കറ െീവൻ രക്തത്തിലൊണ് (ഉൽപ. 9:4, 6). എന്നൊൽ ഒരു വൊഹനത്തിന്കറ 

 ൊർബയൂബററ്ററികല കപബഗ്ടൊൾ ബപൊകല ബപൊലും വൊയു ശവസിച്ച് െീവരക്തം ഓക്സിദഡസ് 

കചയ്യകപ്പടുന്നു. അതിനൊൽ െീവൻ രക്തത്തിൽ ഉള്ളതുബപൊകല ശവൊസം "െീവന്കറ ശവൊസം" ആണ്. 

സമ്പൂർണ ഗ്ൈവയത്തൊൽ സൃഷ്ടിക്കകപ്പട്ട മനുഷയൻ, ശവൊസം അവന്കറ തൊത് ൊലി  ഭൗതി െീവിതം 

നൽ ിയയുടകന െീവനുള്ള ആത്മൊവൊയിത്തീർന്നു എന്നത് ഗ്ശദ്ധൊപൂർവം ഗ്ശദ്ധിക്കു . … ആത്മൊവ് 

ശൊരീരി  പൈൊർത്ഥങ്ങെൊൽ നിർമ്മിതമൊണ്, ആത്മൊവല്ല. 

മനുഷയ മസ്തിഷ്കം മൃ ങ്ങെുകട തലബച്ചൊറിന് ഏതൊണ്ട് സമൊനമൊകണന്ന് ഞൊൻ വിശൈീ രിച്ചു. എന്നൊൽ 

മനുഷയൻ ദൈവത്തിന്കറ രൂപത്തിലും രൂപത്തിലും സൃഷ്ടിക്കകപ്പട്ടു, ദൈവവുമൊയി ഒരു ഗ്പബതയ  

ബന്ധം ഉണ്ടൊയിരിക്കൊൻ - ദൈവത്തിന്കറ  ുടുംബത്തിൽ െനിക്കൊനുള്ള  ഴിവ്. ദൈവം 

ആത്മൊവൊണ് (ബയൊഹന്നൊൻ 4:24). വിടവ് നി ത്തൊൻ - അകല്ലങ്കിൽ മനുഷയരൊശിയുകട പരിവർത്തനം 

സൊധയമൊക്കൊൻ, പൂർണ്ണമൊയും പൈൊർത്ഥങ്ങൾ രചിക്കകപ്പട്ട, ദൈവരൊെയത്തികല ആത്മൊക്കെൊക്കി 

മൊറ്റു , തുടർന്ന് പൂർണ്ണമൊയും ആത്മൊവിൽ രചിക്കകപ്പടു , അബത സമയം മനുഷയന് 

ദൈവത്തിന്ബറതുബപൊലുള്ള ഒരു മനസ്സ് നൽ ു  - ദൈവം ഓബരൊ മനുഷയനിലും ഒരു ആത്മൊവികന 

സ്ഥൊപിച്ചു. 

ഇബയ്യൊബ് 32:8 ൽ നൊം വൊയിക്കുന്നു, "മനുഷയനിൽ ഒരു ആത്മൊവുണ്ട്; സർവ്വശക്തന്കറ ഗ്പബചൊൈനം 

അവർക്്ക വിബവ ം നൽ ുന്നു." 

ഇത് ഒരു വലിയ സതയമൊണ്, വെകര  ുറച്ച് ആെു ൾക്്ക മൊഗ്തബമ മനസ്സിലൊ ൂ. 

ഈ ആത്മൊവികന ഞൊൻ മനുഷയൊത്മൊവ് എന്ന് വിെിക്കുന്നു,  ൊരണം അത് ഓബരൊ മനുഷയനിലും ഉണ്ട്, 

അത് സ്പിരിറ്്റ സത്തയൊകണങ്കിലും  ൊരയമകല്ലങ്കിലും. അത് ഒരു ആത്മവയക്തിബയൊ അസ്തിതവബമൊ അല്ല. 

അത് മനുഷയനല്ല, മനുഷയനികല ആത്മൊവിന്കറ സത്തയൊണ്. അത് ഒരു ആത്മൊവല്ല - ഭൗതി  

മനുഷയൻ ഒരു ആത്മൊവൊണ്. മനുഷയൊത്മൊവ് മനുഷയ മസ്തിഷ്കത്തിന് ബുദ്ധിശക്തി നൽ ുന്നു. 

മനുഷയൊത്മൊവ് മനുഷയെീവന് നൽ ുന്നില്ല - െീവന്കറ ശവൊസത്തൊൽ ഓക്സിദഡസ് കചയ്യകപ്പടുന്ന 

ഭൗതി  രക്തത്തിലൊണ് മനുഷയെീവിതം. 

മൃ ങ്ങെുകട തലബച്ചൊറിൽ ഇല്ലൊത്ത മനുഷയ മസ്തിഷ്കത്തികല ഭൗതി മല്ലൊത്ത ഘട മൊണിത്. 

പുനരുത്ഥൊന സമയത്ത് ഗ്ൈവയകത്ത ആത്മൊവൊക്കി മൊറ്റൊകത മനുഷയനിൽ നിന്ന് 

ദൈവി തയിബലക്കുള്ള പരിവർത്തനം സൊധയമൊക്കുന്ന ബചരുവയൊണിത്. അത് ഞൊൻ  ുറച്ച്  ഴിഞ്്ഞ 

വിശൈീ രിക്കും. 

മനുഷയനികല ഈ ദചതനയകത്തക്കുറിച്ച് ചില അവശയ  ൊരയങ്ങൾ ഞൊൻ വയക്തമൊക്കകട്ട. ഇത് 

ആത്മൊവൊണ്, ഗ്ൈവയത്തിൽ വൊയു സത്തയൊയിരിക്കുന്നതുബപൊകല െലവും. ഈ മനുഷയൊത്മൊവ് 

 ൊണൊൻ  ഴിയില്ല. ശൊരീരി  മസ്തിഷ്കം  ണ്ണു െിലൂകടയൊണ്  ൊണുന്നത്. ഒരു വയക്തിയികല 

മനുഷയന്കറ ആത്മൊവിന് ബ ൾക്കൊൻ  ഴിയില്ല. തലബച്ചൊറ് കചവി െിലൂകട ബ ൾക്കുന്നു. ഈ 

മനുഷയൊത്മൊവിന് ചിന്തിക്കൊൻ  ഴിയില്ല. 



15 
 

മസ്തിഷ്കം ചിന്തിക്കുന്നു - ആത്മൊവ് ചിന്തിക്കൊനുള്ള ശക്തി നൽ ുന്നുകണ്ടങ്കിലും, അത്തരം 

ആത്മൊവില്ലൊത്ത മൃ ങ്ങെുകട തലബച്ചൊറിന് ഏറ്റവും ഗ്പൊഥമി മൊയ രീതിയിലല്ലൊകത  ഴിയില്ല. . .. 

ഒരു ഊമ മൃ ത്തിനും മനുഷയന്കറ അറിവിലുള്ള  ൊരയങ്ങൾ അറിയൊൻ  ഴിയൊത്തതുബപൊകല, 

മനുഷയനിൽ ഉള്ള മനുഷയന്കറ ആത്മൊവിനൊൽ - മനുഷയൊത്മൊവിനൊൽ - അല്ലൊകത, തലബച്ചൊറിനൊൽ 

മൊഗ്തം മനുഷയനും  ഴിയില്ല. അതുബപൊകല, അബത രീതിയിൽ, ഒരു മനുഷയന് ബപൊലും ദൈവത്തിന്കറ 

 ൊരയങ്ങൾ അറിയൊൻ - ഗ് ഹിക്കൊൻ - മകറ്റൊരു ആത്മൊവ് ലഭിക്കുന്നികല്ലങ്കിൽ അകല്ലങ്കിൽ അത് 

ലഭിക്കുന്നതുവകര - ദൈവത്തിന്കറ പരിശുദ്ധൊത്മൊവ്. 

മകറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞൊൽ, എല്ലൊ മനുഷയർക്കും െനനം മുതൽ “മനുഷയന്കറ ആത്മൊവ്” എന്ന് 

വിെിക്കകപ്പടുന്ന ഒരു ആത്മൊവ് അവരിലുണ്ട്. ഈ ആത്മൊവ് മനുഷയനകല്ലന്ന് ഗ്ശദ്ധൊപൂർവ്വം 

ഗ്ശദ്ധിക്കു . അത് മനുഷയനിലുള്ള ഒരു  ൊരയമൊണ്. ഒരു മനുഷയൻ ഒരു കചറിയ മൊർബിൾ 

വിഴുങ്ങിബയക്കൊം. അബപ്പൊൾ അത് മനുഷയനിൽ എബന്തൊ ആണ്, എന്നൊൽ അത് മനുഷയബനൊ ഒരു 

മനുഷയകനന്ന നിലയിൽ അവന്കറ ഏകതങ്കിലും ഭൊ ബമൊ അല്ല. മനുഷയൻ നിലകത്ത കപൊടി 

ക ൊണ്ടൊണ് നിർമ്മിച്ചത് - മർതയൻ. ഈ മനുഷയൊത്മൊവ് ആത്മൊവല്ല. ഇത് ആത്മൊവിലുള്ള ഒന്നൊണ്, 

അത് തകന്ന ശൊരീരി  മനുഷയനൊണ്. 

14-ാൊാം വൊ യം ഗ്ശദ്ധിക്കു : “ഗ്പ ൃതി മനുഷയൻ ദൈവൊത്മൊവിന്കറ  ൊരയങ്ങൾ സവീ രിക്കുന്നില്ല ; 

അവർ ആത്മീയമൊയി വിബവചിച്ചറിയുന്നതിനൊൽ അവന് അവകര അറിയൊനും  ഴിയില്ല. 

അതിനൊൽ, െനനം മുതൽ, ദൈവം ഞങ്ങൾക്്ക ഒരു ആത്മൊവികന നൽ ുന്നു, അതികന കമച്ചകപ്പട്ട 

ഒരു പൈത്തിന്കറ അഭൊവത്തിൽ ഞൊൻ മനുഷയൊത്മൊവ് എന്ന് വിെിക്കുന്നു. മൃ ങ്ങെുകട മസ്തിഷ്കത്തിൽ 

ഇല്ലൊത്ത മൊനസി  ശക്തി ഇത് നമുക്്ക നൽ ുന്നു. എങ്കിലും ആ മനസ്സിന്കറ ശക്തി ഭൗതി  

ഗ്പപഞ്ചകത്തക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൽ പരിമിതമൊണ്. എന്തുക ൊണ്ട്?  ൊരണം അറിവ് 

മനുഷയമനസ്സിബലക്്ക ഗ്പബവശിക്കുന്നത് പബഞ്ചഗ്ന്ദിയങ്ങെിലൂകട മൊഗ്തമൊണ്. 

എന്നൊൽ ആൈൊമിന്കറയും ഹവ്വൊയുകടയും സൃഷ്ടിയിൽ ദൈവം മനുഷയന്കറ സൃഷ്ടി 

പൂർത്തിയൊക്കിയിരുന്നില്ല എന്നത് ഗ്ശദ്ധിക്കു . ഭൗതി  സൃഷ്ടി പൂർത്തിയൊയി. അവരുകട 

സൃഷ്ടിയിൽ ഈ "മനുഷയ" ആത്മൊവ് ഉണ്ടൊയിരുന്നു. … 

ഭൗതി  ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശൊരീരി  മനുഷയരിൽ നിന്ന് തകന്നത്തകന്ന 

പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് - ഭൗതി ത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ഘടനയിബലക്്ക "വിടവ് നി ത്തൊൻ" 

ദൈവം എങ്ങകനയൊണ് പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്? 

ഒന്നൊമതൊയി, ദൈവം ഭൗതി  മനുഷയനിൽ ഒരു “മനുഷയ” ആത്മൊവികന കവച്ചു. എന്നിരുന്നൊലും, 

തീരുമൊനങ്ങൾ എടുക്കു ബയൊ മൊനസൊന്തരത്തിബലക്്ക വരി ബയൊ സവഭൊവം ക ട്ടിപ്പടുക്കു ബയൊ 

കചയ്യുന്നത് മനുഷയന്കറ ആത്മൊവല്ല. ഞൊൻ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞതുബപൊകല, ഈ ആത്മൊവ് െീവൻ 

നൽ ുന്നില്ല,  ൊണൊനും ബ ൾക്കൊനും അനുഭവിക്കൊനും ചിന്തിക്കൊനും  ഴിയില്ല. ഇത് ശൊരീരി  

മനുഷയകന അവന്കറ മസ്തിഷ്കത്തിലൂകട ഈ  ൊരയങ്ങൾ കചയ്യൊൻ ഗ്പൊപ്തനൊക്കുന്നു. എന്നൊൽ ഈ 

ആത്മൊവ് ഓബരൊ ചിന്തയും ബരഖകപ്പടുത്തുന്നു - പബഞ്ചഗ്ന്ദിയങ്ങെിലൂകട ലഭിക്കുന്ന ഓബരൊ അറിവും 

അത് മനുഷയ െീവിതത്തിൽ വി സിപ്പികച്ചടുക്കുന്ന ഏകതൊരു സവഭൊവവും - നല്ലബതൊ ചീത്തബയൊ - 

ബരഖകപ്പടുത്തുന്നു. 
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മനുഷയ മനുഷയൻ അക്ഷ്രൊർത്ഥത്തിൽ  െിമണ്ണിൽ നിന്നൊണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. യെമൊനനൊയ 

 ുശവൻ  െിമണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു പൊഗ്തം ഉണ്ടൊക്കു യും രൂപകപ്പടുത്തു യും 

കചയ്യുന്നതുബപൊകലയൊണ് ദൈവം. എന്നൊൽ  െിമണ്്ണ വെകര  ഠിനമൊകണങ്കിൽ, അത് അവൻ 

ആഗ് ഹിക്കുന്ന രൂപത്തിലും രൂപത്തിലും വെയു യില്ല. അത് വെകര മൃൈുവും 

നനവുള്ളതുമൊകണങ്കിൽ,  ുശവൻ അതികന വെയ്ക്കുന്നിടത്ത് "നിൽക്കു " എന്നതിന് ഉറപ്പില്ല. 

കയശയ്യൊവ് 64:8-ൽ ഗ്ശദ്ധിക്കു : “എന്നൊൽ ഇബപ്പൊൾ [നിതയ] നീ ഞങ്ങെുകട പിതൊവൊണ്; ഞങ്ങൾ 

 െിമണ്ണും നീ ഞങ്ങെുകട  ുശവനും ആ ുന്നു; ഞങ്ങൾ എല്ലൊവരും നിന്കറ ദ  െുകട 

ഗ്പവൃത്തിയൊണ്. 

എന്നിട്ടും ദൈവം നമുബക്കൊബരൊരുത്തർക്കും അവരുബടതൊയ ഒരു മനസ്സ് നൽ ിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുവൻ 

ദൈവകത്തബയൊ ദൈവത്തിന്കറ വഴി കെബയൊ അം ീ രിക്കൊൻ വിസമ്മതിച്ചൊൽ - കതറ്റികനക്കുറിച്ച് 

അനുതപിക്കൊനും ശരിയിബലക്്ക തിരിയൊനും വിസമ്മതിച്ചൊൽ, ദൈവത്തിന് അവകന 

സവീ രിക്കൊനും അവനിൽ ദൈവി  സവഭൊവം സൃഷ്ടിക്കൊനും  ഴിയില്ല. എന്നൊൽ മനുഷയന്കറ 

 െിമണ്്ണ വഴങ്ങുന്നതൊയിരിക്കണം, മനബസ്സൊകട വഴങ്ങണം. മനുഷയൻ ൈൃഢീ രിക്കു യും 

കചറുത്തുനിൽക്കു യും കചയ്തൊൽ, അവൻ വെകര ഉണങ്ങിയതും  ട്ടിയുള്ളതുമൊയ  െിമണ്്ണ 

ബപൊകലയൊണ്.  ുശവന് അത് ക ൊണ്ട് ഒന്നും കചയ്യൊൻ  ഴിയില്ല. അത് ക ൊടുത്ത് വെയ്ക്കില്ല. 

 ൂടൊകത, അവൻ ഇച്ഛൊശക്തിയും ലക്ഷ്യവും നിശ്ചയൈൊർഢയവും ഇല്ലൊത്തവനൊകണങ്കിൽ, ദൈവം 

അവകന ഭൊ ി മൊയി ദൈവം ആഗ് ഹിക്കുന്നതിബലക്്ക രൂപകപ്പടുത്തുബമ്പൊൾ അവൻ 

"നിലനിൽക്കില്ല" - വെകര ആഗ് ഹമുള്ളവനും ൈുർബലനും സവഭൊവത്തിന്കറ ബവരു ൾ 

ഇല്ലൊത്തവനും. ഒരിക്കലും അവസൊനം വകര സഹിക്കരുത്. അവൻ നഷ്ടകപ്പടും. … 

അത് ദൈവത്തിന്കറ നീതിയൊയിരിക്കണം,  ൊരണം നമ്മുകട എല്ലൊവരും അവനു വൃത്തിക ട്ട 

തുണിത്തരങ്ങൾ ബപൊകലയൊണ്. അവൻ തന്കറ അറിവും നീതിയും സവഭൊവവും നമ്മുകട ഉള്ളിൽ 

നിരന്തരം സന്നിബവശിപ്പിക്കുന്നു - നൊം അത് ഉത്സ്ൊഹബത്തൊകട അബനവഷിക്കു യും 

ആഗ് ഹിക്കു യും കചയ്യുന്നുകവങ്കിൽ. എന്നൊൽ അതിൽ ഞങ്ങൾക്്ക വെകര ഗ്പധൊനകപ്പട്ട പങ്കുണ്ട്. … 

ദൈവത്തിന്കറ പരിശുദ്ധൊത്മൊവിലൂകട നൊം ദൈവത്തിന്കറ സവഭൊവം സവീ രിക്കുബമ്പൊൾ,  ൂടുതൽ 

 ൂടുതൽ ദൈവം നമ്മിൽ തകന്നത്തകന്ന പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു. 

അവസൊനമൊയി, പുനരുത്ഥൊനത്തിൽ, നൊം ദൈവകത്തബപ്പൊകലയൊയിരിക്കും - നമുക്്ക പൊപം കചയ്യൊൻ 

 ഴിയൊത്ത ഒരു സ്ഥൊനത്തൊണ്,  ൊരണം നൊം തകന്ന അത് സ്ഥൊപിക്കു യും പൊപത്തിൽ നിന്ന് 

തിരിഞ്്ഞ പൊപത്തികനതികര ബപൊരൊടു യും ബപൊരൊടു യും പൊപകത്ത െയിക്കു യും കചയ്തു. 

ദൈവത്തിന്കറ ഉബേശയം പൂർത്തീ രിക്കകപ്പടും! 

അകത, ദൈവത്തിന്കറ ഉബേശയം നിറബവറും. 

എന്തുറ ാണ്ടാണ് ദൈവം ആണിറനയും റപണ്ണിറനയും സ്ൃഷ്ടിച്ചത്? 

മനുഷയരുകട സൃഷ്ടിയുമൊയി ബന്ധകപ്പട്്ട, എന്തുക ൊണ്ടൊണ് ദൈവം അവകര ആണും കപണ്ണുമൊയി സൃഷ്ടിച്ചത്? 



17 
 

ശരി, ദൈവം ആൈയ പുരുഷബനൊടും സ്ഗ്തീബയൊടും പറഞ്ഞതുബപൊകല ഗ്പതയുൽപൊൈനവുമൊയി ബന്ധകപ്പട്ട ഒരു 

വയക്തമൊയ  ൊരണം ഉണ്ടൊയിരിക്കും: 

28 സന്തൊനപുഷ്ടിയുള്ളവരൊയി കപരു ു ; ഭൂമി നിറയ്ക്കു ... (ഉല്പത്തി 1:28). 

ദബബിൾ വെകര വയക്തമൊയ ഒരു  ൊരണം നൽ ുന്നു: 

14 ... നിനക്കും നിന്കറ യൗവനത്തികല ഭൊരയക്കും ഇടയിൽ ... അവൾ നിങ്ങെുകട ബതൊഴിയും ഉടമ്പടി 

ഗ്പ ൊരം നിങ്ങെുകട ഭൊരയയുമൊണ്. 15 എന്നൊൽ ആത്മൊവിന്കറ ബശഷിപ്്പ ഉള്ളതുക ൊണ്ടബല്ല അവൻ 

അവകര ഒന്നൊക്കിയത്? പികന്ന എന്തിനൊണ് ഒന്ന്? അവൻ ദൈവി  സന്തതി കെ അബനവഷിക്കുന്നു... 

(മലൊഖി 2:14bd-15) 

ദൈവം ആണികനയും കപണ്ണികനയും സൃഷ്ടിച്ചത് അവർ ഒന്നൊ ൊനും ആതയന്തി മൊയി ദൈവി  

സന്തതി കെ ഉത്പൊൈിപ്പിക്കൊനും ബവണ്ടിയൊണ് (ദൈവീ രണത്തിനൊയി). 

ബയശു പഠിപ്പിച്ചു: 

4 അവൻ അവബരൊടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു : “ആൈിയിൽ അവകര ഉണ്ടൊക്കിയവൻ അവകര ആണും കപണ്ണുമൊയി 

ഉണ്ടൊക്കി എന്നു നിങ്ങൾ വൊയിച്ചിട്ടിബല്ല ? അവന്കറ ഭൊരയ, ഇരുവരും ഒരു ബൈഹമൊയിത്തീരും? 6 

ആ യൊൽ അവർ ഇനി രണ്ടല്ല, ഒരു ബൈഹമബഗ്ത. അതുക ൊണ്ട് ദൈവം ബയൊെിപ്പിച്ചത് മനുഷയൻ 

ബവർകപടുത്തരുത്. (മത്തൊയി 19:4-6) 

അബപ്പൊസ്തലനൊയ പൗബലൊസ് ഇതുമൊയി ബന്ധകപ്പട്്ട എഴുതി, "ഇത് ഒരു വലിയ രഹസയമൊണ്, എന്നൊൽ ഞൊൻ 

ഗ് ിസ്തു വികനയും സഭകയയും  ുറിച്ച് സംസൊരിക്കുന്നു" (എബഫസയർ 5:32). 

 ൂടൊകത, രണ്ടും ശരിയൊയി ഒന്നൊയിത്തീരുന്നത് പിതൊവും പുഗ്തനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നന്നൊയി 

മനസ്സിലൊക്കൊൻ നകമ്മ സഹൊയിക്കുന്നു (ബയൊഹന്നൊൻ 17:20-23). 

വിവൊഹബന്ധം പിതൊവും പുഗ്തനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധകത്ത ചിഗ്തീ രിക്കൊൻ സഹൊയിക്കുന്നു (ഇരുവകരയും 

ദൈവമൊയി ദബബിൾ തിരിച്ചറിയുന്നു, ഉൈൊ. ക ൊബലൊസയർ 2:2, ഇത് മിക്കവർക്കും ഒരു രഹസയമൊണ്) 

അതുബപൊകല തകന്ന പുനരുത്ഥൊനത്തിനുബശഷം പരിവർത്തനം കചയ്യകപ്പട്ട മനുഷയർക്്ക എന്്ത സംഭവിക്കും 

(ഇത് ദബബിൾ ഒരു രഹസയം എന്നും വിെിക്കുന്നു, ഉൈൊ 1 ക ൊരിന്തയർ 15:51-54). 

അബപ്പൊസ്തലനൊയ പൗബലൊസ് സ്ബനഹകത്തക്കുറിച്ച് ചർച്ച കചയ്യു യും ദവവൊഹി  അവസ്ഥയുമൊയി 

ബന്ധകപ്പട്ട മറ്്റ ചില ആത്മീയ പൊഠങ്ങൾ നൽ ു യും കചയ്തു: 

4 ... യുവതി കെ അവരുകട ഭർത്തൊക്കന്മൊകര സ്ബനഹിക്കൊനും മക്കകെ സ്ബനഹിക്കൊനും 

ഉപബൈശിക്കു  (തീബത്തൊസ് 2:4). 

22 ഭൊരയമൊബര,  ർത്തൊവികനബപ്പൊകല നിങ്ങെുകട സവന്തം ഭർത്തൊക്കന്മൊർക്്ക  ീഴടങ്ങുവിൻ. 23 ഗ് ിസ്തു 

സഭയുകട തലവനൊയിരിക്കുന്നതുബപൊകല ഭർത്തൊവ് ഭൊരയയുകട തലയൊണ്. അവൻ ശരീരത്തിന്കറ 

രക്ഷ് നൊണ്. 24 ആ യൊൽ, സഭ ഗ് ിസ്തു വിന്  ീഴ്കപട്ടിരിക്കുന്നതുബപൊകല ഭൊരയമൊരും തങ്ങെുകട 

ഭർത്തൊക്കന്മൊർക്്ക എല്ലൊ  ൊരയങ്ങെിലും  ീഴ്കപട്ടിരിക്കകട്ട. 
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25 ഭർത്തൊക്കന്മൊബര, ഗ് ിസ്തു വും സഭകയ സ്ബനഹിക്കു യും അവൾക്കുബവണ്ടി തകന്നത്തകന്ന 

ഏൽപിക്കു യും കചയ്തതുബപൊകല നിങ്ങെുകട ഭൊരയമൊകര സ്ബനഹിക്കു  . പുള്ളിബയൊ ചുെിവു ബെൊ 

മകറ്റകന്തങ്കിലുബമൊ ഉകണ്ടങ്കിലും അവൾ പരിശുദ്ധയും  െങ്കമില്ലൊത്തവെും ആയിരിബക്കണം. 

(എകഫസയർ 5:22-27) 

പുരുഷന്മൊരും സ്ഗ്തീ െും ഉണ്ടൊക്കുന്നതിനുള്ള മകറ്റൊരു  ൊരണം, ഈ െീവിതത്തിൽ ശൊരീരി  

വയതയൊസങ്ങെുകണ്ടങ്കിലും, ൈമ്പതി ൾ ബയശുവികനൊപ്പം മഹതവകപ്പടൊൻ അത് സൊധയമൊക്കു യൊയിരുന്നു 

(ബറൊമർ 8:16-17). ഒരുമിച്ചു ഗ്പവർത്തിക്കു  (ഉൽപത്തി 1:28; സഭൊഗ്പസം ി 4:9-12)  ൂടൊകത ഈ െീവിതത്തിൽ 

ഒരുമിച്ചു  ഷ്ടകപ്പടുന്നതും ആൺ-കപൺ ൈമ്പതി ൾക്കുള്ള പദ്ധതിയുകട ഭൊ മൊയിരുന്നു (ബറൊമർ 8:16-17). 

ചരിഗ്തത്തിൽ നിന്നുള്ള ചില പൊഠങ്ങൾ  ൂടി ബനൊക്കൊം: 

30 വിശവൊസത്തൊൽ കയരീബഹൊയുകട മതിലു ൾ ഏഴു ൈിവസം ചുറ്റകപ്പട്ടബപ്പൊൾ ഇടിഞ്ഞുവീണു. 31 

വിശവൊസത്തൊൽ ബവശയയൊയ രൊഹൊബ് ഒറ്റു ൊകര സമൊധൊനബത്തൊകട സവീ രിച്ചബപ്പൊൾ 

വിശവസിക്കൊത്തവബരൊടു ൂകട നശിച്ചുബപൊയില്ല. 32 ഇനി ഞൊൻ എന്തു പറബയണ്ടു? 33 വിശവൊസത്തൊൽ 

രൊെയങ്ങകെ  ീഴടക്കു യും നീതി ഗ്പവർത്തിക്കു യും വൊഗ്ദത്തങ്ങൾ സമ്പൊൈിക്കു യും 

സിംഹങ്ങെുകട വൊയ് അടക്കു യും 34 അഗ് മം ക ടുത്തു യും കചയ്ത  ികൈബയൊൻ, ബൊരൊക്്ക, 

സൊംസൺ, യിഫ്തൊഹ് എന്നിവകരയും ൈൊവീൈികനയും സൊമുബവലികനയും ഗ്പവൊച ന്മൊകരയും  ുറിച്ച് 

പറയൊൻ സമയം എനിക്്ക പരൊെയകപ്പടും . തീ, വൊെിന്കറ വൊയ്ത്തലയൊൽ രക്ഷ്കപ്പട്ടു, 

ബലഹീനതയിൽ നിന്ന് ശക്തി ഗ്പൊപിച്ചു, യുദ്ധത്തിൽ വീരനൊയി, അനയരുകട ദസനയകത്ത 

ഓടിക്കൊൻ തിരിഞ്ഞു. 35 സ്ഗ്തീ ൾ തങ്ങെുകട മരിച്ചവകര ഉയിർപ്പിക്കകപ്പട്ടു. മറ്റുള്ളവർ കമച്ചകപ്പട്ട 

പുനരുത്ഥൊനം ലഭിക്കൊൻ വിടുതൽ സവീ രിക്കൊകത പീഡിപ്പിക്കകപ്പട്ടു. 36 മറ്റുചിലർക്്ക 

പരിഹൊസത്തിന്കറയും ചമ്മട്ടിയുകടയും , അകത, ചങ്ങലയുകടയും തടവിന്കറയും വിചൊരണ 

ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 37 അവകര  കല്ലറിഞ്ഞു, രണ്ടൊയി കവട്ടി, പരീക്ഷ്ിക്കകപ്പട്ടു, വൊെൊൽ ക ൊന്നു െഞ്ഞു. 

അവർ ആട്ടിൻ ബതൊലിലും ബ ൊലൊട്ടിൻ ബതൊലിലുമൊയി അലഞ്ഞുനടന്നു, അവശരും പീഡിതരും 

പീഡിതരും ആയിരുന്നു - 38 ബലൊ ത്തിന് അർഹതയില്ലൊയിരുന്നു. അവർ മരുഭൂമി െിലും 

പർവതങ്ങെിലും ഭൂമിയികല  ുഹ െിലും  ുഹ െിലും അലഞ്ഞുനടന്നു. 39 ഇവകരൊകക്കയും 

വിശവൊസത്തൊൽ നെ സൊക്ഷ്യം ബനടിയിട്ടും വൊഗ്ദത്തം ദ കക്കൊണ്ടില്ല ; (എഗ്ബൊയർ 11:30-40) 

സ്ഗ്തീ ൾക്കും പുരുഷന്മൊർക്കും വിശവൊസമുണ്ടൊയിരുന്നു, വൊഗ്ദൊനങ്ങെുകട അവ ൊശി െൊയിരുന്നു - 

തുലയമൊയി. സ്ഗ്തീയും പുരുഷനും തി ഞ്ഞവരൊ ണം. ഇത് നമുക്്ക നല്ലതൊയിരിക്കും. 

എന്്ത ആവശയത്തിന്? 

എല്ലൊ നിതയതയിലും അതുലയമൊയ രീതിയിൽ സ്ബനഹം നൽ ൊൻ. 

അബപ്പൊസ്തലനൊയ പൗബലൊസ് ഗ് ിസ്തയൊനി ൾക്്ക എഴുതിയതുബപൊകല (വിവൊഹിതരൊയ ൈമ്പതി ൾക്്ക 

മൊഗ്തമല്ല): 

12  ർത്തൊവ് നിങ്ങകെ പരസ്്പരം എൊവലരാെും സ്്ലനഹം വർദ്ധിപ്പിക്കു യും 

സ്മൃദ്ധമാക്കു യും റചയ്യറട്ട ... (1 കതസ്സബലൊനി യർ 3:12) 
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ആണൊയൊലും കപണ്ണൊയൊലും മനുഷയർ സ്ബനഹം നൽ ൊനൊണ് ഉബേശിക്കുന്നത്. എല്ലൊവബരൊടും സ്ബനഹം 

വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് നിതയതകയ മി ച്ചതൊക്കും. 

മനുഷ്യർക്്ക എന്്ത സ്ംഭവിച്ചു? 

ദൈവം ആൈയമൊയി മനുഷയകര സൃഷ്ടിച്ചബപ്പൊൾ അവൻ അവകര അനുഗ് ഹിച്ചു (ഉല്പത്തി 1:28). തൊൻ 

സൃഷ്ടിച്ചകതല്ലൊം (മനുഷയർ ഉൾകപ്പകട) "വെകര നല്ലത്" (ഉല്പത്തി 1:31) എന്നും അബേഹം പറഞ്ഞു. 

 ൂടൊകത, ദബബിൾ ഗ്പബതയ മൊയി പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്ശദ്ധിക്കു : 

29 … ദൈവം മനുഷയകന ബനരുള്ളവനൊയി സൃഷ്ടിച്ചു, പബക്ഷ് അവർ പല തഗ്ന്തങ്ങെും അബനവഷിച്ചു. 

(സഭൊഗ്പസം ി 7:29) 

ഏൈൻ ബതൊട്ടത്തിൽ, ദൈവം ആൈയകത്ത യഥൊർത്ഥ മനുഷയർക്്ക—ആൈൊമിനും ഹവ്വൊയ്ക്കും (ഉല്പത്തി 3:20)-

അവർക്്ക ശരിക്കും ആവശയമുള്ളകതല്ലൊം നൽ ി. 

അവർക്്ക ശുദ്ധവും സുഖ രവുമൊയ അന്തരീക്ഷ്വും ഭക്ഷ്ണവും എകന്തങ്കിലും കചയ്യൊനുമുണ്ടൊയിരുന്നു 

(ഉല്പത്തി 2:8-24). അവർ അടിസ്ഥൊനപരമൊയി സതയത്തിൽ െീവിച്ചു. 

എന്നൊൽ മിക്കവർക്കും നി ൂഢമൊയ ഒരു അൈൃശയമൊയ ആത്മബലൊ വുമുണ്ട്. മൊലൊഖമൊർ ഉൾകപ്പടുന്ന ഒരു 

അൈൃശയ മണ്ഡലമുണ്ട്. മനുഷയർ സൃഷ്ടിക്കകപ്പടുന്നതിന് മുമ്പ്, മൊലൊഖമൊരിൽ മൂന്നികലൊന്ന് മത്സ്രിക്കു യും 

ഇബപ്പൊൾ സൊത്തൊൻ എന്നറിയകപ്പടുന്ന ഒരു എതിരൊെികയ പിന്തുടരു യും കചയ്തുകവന്ന് ദബബിൾ 

 ൊണിക്കുന്നു (കവെിപൊട് 12:4). 

 ൊലഗ് ബമണ, സൊത്തൊൻ (cf. കവെിപൊട് 12:9) ഒരു സർപ്പമൊയി ഗ്പതയക്ഷ്കപ്പട്ടു. ദൈവം തങ്ങകെ 

തടഞ്ഞുനിർത്തു യൊകണന്ന് അവൻ ഹവ്വബയൊട് പറഞ്ഞു (ഉല്പത്തി 3:1,4-5). 

സർപ്പം തന്കറ  ൗശലത്തൊൽ ഹവ്വൊകയ ചതിച്ചു (2 ക ൊരിന്തയർ 11:3). ദൈവവചനം വിശവസിക്കരുകതന്ന് 

സൊത്തൊൻ ഹവ്വൊബയൊട് പറഞ്ഞു (ഉൽപത്തി 3:2-4). അവൻ ഹവ്വൊയുകട വയക്തിപരമൊയ ബമൊഹങ്ങബെൊടും 

മൊയബയൊടും അബപക്ഷ്ിച്ചു, അവൾ ദൈവബത്തൊട് അനുസരണബക്കട്  ൊണിക്കൊനും പ രം സൊത്തൊകന 

ഗ്ശദ്ധിക്കൊനും തീരുമൊനിച്ചു (ഉല്പത്തി 3:6a). അവെുകട ഭർത്തൊവൊയ ആൈം ഹവ്വൊയുകട  ൂകട ഉണ്ടൊയിരുന്നു, 

അവൻ പൊപം കചയ്യൊനും അവബെൊകടൊപ്പം ആയിരിക്കൊനും തീരുമൊനിച്ചു (ഉല്പത്തി 3:6b). 

ഊഹക്കച്ചവെം: മനുഷ്യന്റെ ൈീർഘായുസ്സ് 

ഉല്പത്തി പുസ്ത ത്തിന്കറ ആൈയ അഞ്്ച അധയൊയങ്ങൾക്്ക ബശഷം, 900 വർഷത്തിലധി ം െീവിക്കുന്ന 

ചില ആെു കെ നൊം  ൊണുന്നു. 

എന്തുക ൊണ്ടൊണ് ആൈൊമികനയും ബനൊഹകയയും ബപൊലുള്ള ആൈയ ൊല ആെു ൾ ഇഗ്തയും  ൊലം 

െീവിച്ചത്? 

യഹൂൈ ചരിഗ്ത ൊരനൊയ ബെൊസീഫസ് അവ ൊശകപ്പട്ടത് ഭൊ ി മൊയി ദൈവം അവർക്്ക ഭക്ഷ്ണം 

"ഫിറ്റർ" ഉള്ളതിനൊലും അതുബപൊകല തകന്ന ആൈയ ൊല സൊബങ്കതി  വിൈയ ൾ വി സിപ്പിക്കൊൻ 

അവർക്്ക സമയം നൽ ുന്നതിനൊലുമൊണ് (പുരൊതന പുസ്ത ം 1, 3:9). 
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എന്നിരുന്നൊലും, ഗ്പതയക്ഷ്ത്തിൽ, മുമ്പ്  ൂടുതൽ  ൊലം െീവിക്കൊൻ ദൈവം ആെു കെ 

അനുവൈിച്ചതിന്കറ ഒരു  ൊരണം അവർക്്ക പൊപത്തിന്കറ അനന്തരഫലങ്ങൾ നന്നൊയി  ൊണൊനും 

ദൈവത്തിന്കറ വഴി െിൽ നിന്ന് ബവറിട്്ട െീവിക്കൊനുമൊണ്. അക്കൊലത്ത്, മലിനീ രണത്തിന്കറ 

അനന്തരഫലങ്ങൾ, ഉൈൊഹരണത്തിന്, 21- ാൊാം നൂറ്റൊണ്ടികല ബപൊകല കപകട്ടന്ന് വയക്തമൊ ില്ല .  ൂടൊകത, 

ദൈർഘയബമറിയ ആയുസ്സ് മനുഷയർ സവയം  ടന്നുബപൊ ുന്ന സൊമൂഹി വും മറ്്റ ഗ്പശ്നങ്ങെും നന്നൊയി 

 ൊണൊൻ അവകര സഹൊയിക്കുമൊയിരുന്നു. 

മനുഷയർ ബലൊ കത്ത നന്നൊക്കുന്നില്ല എന്ന് അവർ  ൊണും. അതിനൊൽ, അവർ 

ഉയിർകത്തഴുബന്നറ്റതിനുബശഷം (കവെിപൊട് 20:11-12), ദൈവത്തിന്കറ വഴിക്്ക ബപൊ ൊത്തതികല 

കതറ്റു ൾ അവർ നന്നൊയി മനസ്സിലൊക്കും. 

പിന്നീടുള്ള തലമുറ ൾ മഹൊഗ്പെയം (അത് പല സമൂഹങ്ങെുകടയും ചരിഗ്ത ബരഖ െിലുണ്ട്) 

 ൊണുമൊയിരുന്നു, അതുബപൊകല ദൈവത്തിന്കറ വഴിയിൽ െീവിക്കുന്നതിനു വിരുദ്ധമൊയി 

സൊത്തൊന്കറ മൊർ നിർബൈശം പിന്തുടരുന്ന മനുഷയരൊശിയുകട  ൂടുതൽ ഗ്പതി ൂല ഫലങ്ങൾ 

 ൊണുമൊയിരുന്നു. 

പിന്നീടുള്ള തലമുറ ൾക്്ക  ുറഞ്ഞ െീവിതം നയിക്കുന്നതൊണ് നല്ലകതന്ന് ദൈവം നിശ്ചയിച്ചു, 

കപൊതുവൊയി പറഞ്ഞൊൽ ,  ൂടൊകത  ുറഞ്ഞ  ൊലബത്തക്്ക  ഷ്ടകപ്പടുന്നു.  ഷ്ടപ്പൊടു ൾ  ുറയ്ക്കു  

എന്നതൊണ് ദൈവത്തിന്കറ പദ്ധതി (cf. വിലൊപങ്ങൾ 3:33). 

സ്ാത്താന്റെയും അവന്റെ ഭൂതങ്ങെുറെയും രഹസ്യം 

പബക്ഷ്, വഞ്ചിക്കകപ്പട്ടത് ഹവ്വ മൊഗ്തമല്ല. "പഴയ സർപ്പകത്ത" "ബലൊ കത്ത മുഴുവൻ വഞ്ചിക്കുന്ന പിശൊചും 

സൊത്തൊനും" എന്ന് പുതിയ നിയമം പറയുന്നു (കവെിപൊട് 12:9). 

സൊത്തൊൻ നുണയനും നുണ െുകട പിതൊവും (ബയൊഹന്നൊൻ 8:44) ആകണന്ന് ബയശു പഠിപ്പിച്ചു. 

യഥൊർത്ഥത്തിൽ, സൊത്തൊൻ ലൂസിഫർ എന്നൊണ് അറിയകപ്പട്ടിരുന്നത് (കയശയ്യൊവ് 14:12), അതൊയത് 

"ഗ്പ ൊശവൊഹ ൻ" എന്നൊണ്. അവൻ ഒരു "ക രൂബ്" ആയിരുന്നു (കയകഹസ്ബ ൽ 28:14). ചിറ ുള്ള ഒരു 

മൊലൊഖയൊണ് ക രൂബ്, അതിന്കറ ബറൊെു െിൽ ദൈവത്തിന്കറ  രുണൊസനത്തിൽ ഉൾകപ്പടുന്നു (പുറപ്പൊട് 

25:18-20; കയകഹസ്ബ ൽ 28:14,16). 

ലൂസിഫർ സൃഷ്ടിക്കകപ്പട്ടത് അടിസ്ഥൊനപരമൊയി പൂർണതയുള്ളവനൊയും (cf. കയകഹസ്ബ ൽ 28:15) 

ആ ർഷ മൊയ വയക്തിയൊയും (cf. കയകഹസ്ബ ൽ 28:17). എന്നൊൽ ആ പൂർണത നീണ്ടുനിന്നില്ല 

(കയകഹസ്ബ ൽ 28:15). 

ദൈവം ലൂസിഫറികനയും മൊലൊഖമൊകരയും സൃഷ്ടിച്ചു, പബക്ഷ്, ഒരർത്ഥത്തിൽ, അവരിൽ സവഭൊവം 

രൂപകപ്പടുന്നതുവകര അവരുകട സൃഷ്ടി പൂർണ്ണമൊയിരുന്നില്ല. ഇബപ്പൊൾ ദൈവത്തിന് സവഭൊവം ഉടനടി ഒന്നിൽ 

ഉൾകപ്പടുത്തൊൻ  ഴിയില്ല-അങ്ങകന കചയ്തൊൽ, അടിസ്ഥൊനപരമൊയി അവൻ ഏകതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള 

" മ്പയൂട്ടർ നിയഗ്ന്തിത" ബറൊബബൊട്ടികന സൃഷ്ടിക്കും. ആത്മൊക്കെുകട  ൊരയത്തിലും മനുഷയരുകട  ൊരയത്തിലും 

ഇതു സതയമൊണ്. 

ദൈവം തൽക്ഷ്ണം ഫിയറ്്റ ഉപബയൊ ിച്ച് നീതിയുള്ള സവഭൊവം സൃഷ്ടിച്ചൊൽ, ഒരു സവഭൊവവും ഉണ്ടൊ ില്ല, 

 ൊരണം ഒരു വയക്തിയുകട, സതയകത്തക്കുറിച്ചുള്ള തന്കറ സവന്തം അറിവിബലക്്ക വരൊനും അവന്കറ / 
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അവകെ സവന്തമൊക്കൊനുമുള്ള  ഴിവൊണ് സവഭൊവം. തീരുമൊനം, കതറ്റിന് പ രം ശരി പിന്തുടരൊനുള്ള ആഗ് ഹം. 

സൃഷ്ടിക്കകപ്പട്ട വയക്തി ആ തീരുമൊനം എടുക്കണം. മകറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞൊൽ, വയക്തിക്്ക, മനുഷയബനൊ 

അകല്ലങ്കിൽ മൊലൊഖബക്കൊ, അവന്കറ/അവെുകട/അതിന്കറ സവന്തം സൃഷ്ടിയിൽ ഒരു പങ്കുണ്ട്. 

 ുറച്ച് ആെു ൾക്്ക ഇത് പൂർണ്ണമൊയി മനസ്സിലൊയതിനൊൽ ഇത് മിക്കവർക്കും ഒരു രഹസയമൊണ്. 

ഏൈൻബതൊട്ടത്തികല സംഭവത്തിന് മുമ്പ്, സൊത്തൊൻ "അവന്കറ വഴി െിൽ തി ഞ്ഞവനൊയിരുന്നു" 

(കയകഹസ്ബ ൽ 28:11-15a), എന്നൊൽ പിന്നീട് അവൻ അഹങ്കൊരത്തിനും അധർമ്മത്തിനും  ീഴടങ്ങു യും 

അധൊർമി തയിബലക്്ക തള്ളകപ്പടു യും കചയ്തതൊയി ദബബിൾ  ൊണിക്കുന്നുകവന്ന് ൈയവൊയി 

മനസ്സിലൊക്കു  . ഭൂമി (കയകഹസ്ബ ൽ 28:15b-17; കയശയ്യൊവ് 14:12-14). അവൻ ദൈവത്തിന്കറ ഒരു എതിരൊെി 

ആയിത്തീർന്നു (സൊത്തൊൻ എന്നൊൽ ഗ്പതിബയൊ ി), പ രം നീതിയുള്ള സവഭൊവം ശരിയൊയി 

ക ട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് പ രം. 

ഉല്പത്തി 1:1-ന്കറ ഗ്പൊരംഭ സൃഷ്ടിക്്ക ബശഷം, അരൊെ തവം ഉണ്ടൊ ു യും ഭൂമി "വിെനമൊവു യും" (ISV, GNB) 

ഉല്പത്തി 1:2-ൽ ഉള്ളതിൻകറ ഒരു  ൊരണം അബേഹത്തിന്കറ  ലൊപമൊയിരുന്നു. അബപ്പൊൾ ദൈവം "ഭൂമിയുകട 

മുഖം നവീ രിക്കൊൻ" ബപൊയി (സങ്കീർത്തനം 104:30), അതിൽ "പുനഃസൃഷ്ടി" സമയത്ത് അവൻ കചയ്ത  

 ൊരയങ്ങൾ ഉണ്ടൊക്കുന്നത് ഉൾകപ്പടുന്നു (ഉല്പത്തി 1:3-31; 2:1-3). 

എന്തുക ൊണ്ടൊണ് അതിൽ ഏകതങ്കിലും ഗ്പൊധൊനയമുള്ളത്? 

ശരി, പുതുക്കൽ ("പുനഃസൃഷ്ടി"), പിശൊചിന് നശിപ്പിക്കൊൻ  ഴിയുന്നത് പരിഹരിക്കൊൻ ദൈവത്തിന് 

 ഴിയുകമന്ന്  ൊണിക്കുന്നു. ഭൊവിയിൽ അത് കചയ്യൊൻ ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതിയുകണ്ടന്ന് തിരുകവഴുത്തു ൾ 

 ൊണിക്കുന്നു (ഉൈൊ. ഗ്പവൃത്തി 3:19-21; കയശയ്യൊവ് 35:1-2). 

ലൂസിഫർ "പൂർണ്ണതയുകട മുഗ്ൈ, ജ്ഞൊനം നിറഞ്ഞവനും സൗന്ദരയത്തിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളവനും" 

(കയകഹസ്ബ ൽ 28:12) ആകണന്ന് ദബബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. 

ഒരു മൊലൊഖ എന്ന നിലയിൽ, ലൂസിഫറിന് ശൊരീരി  ഉപെീവനം ആവശയമില്ല. 

ലൂസിഫറിന് എല്ലൊം ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 

എന്നിട്ടും, അവൻ പൊപം കചയ്തു (2 പബഗ്തൊസ് 2:4-കല മറ്റു ചില ൈൂതന്മൊർ കചയ്തതുബപൊകല)  ൂടൊകത മൂന്നികലൊന്ന് 

മൊലൊഖമൊകരയും തബന്നൊകടൊപ്പം ഭൂമിയിബലക്്ക വലിച്ചിഴച്ചു (കവെിപൊട് 12:4) (1 ക ൊരിന്തയർ 6 ഗ്പ ൊരം 

ൈൂതന്മൊകര പിന്നീട് ദൈവെനം വിധിബക്കണ്ടതൊണ്: 3). 

ലൂസിഫറും അവന്കറ  ലൊപവും  ൊണിക്കുന്നത് “എല്ലൊം ഉണ്ടൊയിരുന്ന” െീവി ൾക്്ക ബപൊലും  ൊരയങ്ങൾ 

 ൂടുതൽ വഷെൊക്കൊൻ മത്സ്രിക്കൊൻ  ഴിയുകമന്ന്. പിന്നീട്, "എല്ലൊം ഉണ്ടൊയിരുന്ന" ആൈയ മനുഷയകരയും 

ദൈവത്തികനതികര മത്സ്രിക്കൊൻ അവൻ ബഗ്പരിപ്പിച്ചു (ഉല്പത്തി 3:1-6). 

അതുക ൊണ്ട്, ൈൊരിഗ്ൈയം ഉണ്ടൊ ൊതിരിക്കൊൻ ദൈവം മനുഷയർക്്ക ആവശയമൊയകതല്ലൊം നൽ ിയിരുകന്നങ്കിൽ, 

ദൈവി  സവഭൊവം ഇകല്ലങ്കിൽ ആെു ൾ ഇബപ്പൊഴും തങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഗ്പശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടൊക്കുകമന്ന് 

 ൊണിക്കൊൻ ഇത് സഹൊയിക്കുന്നു. 
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എന്തുറ ാണ്ടാണ് ദൈവം സ്ാത്താറന വഞ്ചിക്കാൻ അനുവൈിക്കുന്നത് ? 

സൊത്തൊന്കറ മത്സ്രം ദൈവത്തിന്കറ പദ്ധതികയ ത ർബത്തൊ? 

ഇല്ല. 

എന്നൊൽ "വൊയുവിന്കറ ശക്തിയുകട ഗ്പഭു" (എകഫസയർ 2:2) സൊത്തൊൻ തന്കറ സവൊർത്ഥവും 

അനുസരണബക്കടുമുള്ള സബന്ദശം ഗ്പബക്ഷ്പണം കചയ്യുന്നതൊയി ദബബിൾ  ൊണിക്കുന്നിബല്ല? "ഈ 

യു ത്തിന്കറ ദൈവം" (2 ക ൊരിന്തയർ 4:4) എന്ന നിലയിൽ ഭൂരിഭൊ ം മനുഷയരുകടയും മനസ്സു കെ പിശൊച് 

"അന്ധമൊക്കിയിബല്ല"? 

അകത അകത. 

പിശൊചൊയ സൊത്തൊൻ "ബലൊ കത്ത മുഴുവൻ വഞ്ചിക്കുന്നു" (കവെിപൊട് 12:9) എന്ന് ദബബിൾ 

പഠിപ്പിക്കുന്നിബല്ല? 

അകത. 

അങ്ങകനകയങ്കിൽ, ആെു കെ  ബെിപ്പിക്കൊനും ഭൂമിയിൽ മറ്്റ ഗ്പശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടൊക്കൊനും വരൊൻ ദൈവം 

സൊത്തൊകനയും അവന്കറ ഭൂതങ്ങകെയും അനുവൈിച്ചത് എന്തുക ൊണ്ട്? 

ഒന്നുരണ്ടു  ൊരണങ്ങെുണ്ട്. 

അബപ്പൊസ്തലനൊയ പൗബലൊസ് നമ്മുകട  ൊലകത്ത "ഈ ൈുഷിച്ച യു ം" എന്ന് വിെിച്ചു ( ലൊതയർ 1:4), ഇത് 

വരൊനിരിക്കുന്ന കമച്ചകപ്പട്ട യു കത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

എന്നിരുന്നൊലും, സൊത്തൊൻ മുമ്പ് ദൈവകത്ത നിരൊ രിച്ചതിനൊൽ നമ്മുകട യു ത്തിൽ അവന്കറ 

ഏകതങ്കിലും ശക്തി ഉണ്ടൊയിരിക്കൊൻ അനുവൈിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുക ൊണ്ട്? 

സൊത്തൊന്കറ സവൊധീനം നകമ്മ പൊഠങ്ങൾ പഠിക്കൊനും പലബപ്പൊഴും സവഭൊവം ക ട്ടിപ്പടുക്കൊനും 

സഹൊയിക്കുന്നു. ബവ ത്തിൽ, അങ്ങകന നമുക്്ക കചറുത്തുനിൽപ്പിലൂകട നീതിനിഷ്ഠമൊയ സവഭൊവകത്ത 

മറി ടക്കൊനും ക ട്ടിപ്പടുക്കൊനും അതുബപൊകല കതറ്റൊയ വഴിക്്ക ബപൊ ുന്നതിന്കറ ഫലം ബവ ത്തിൽ 

 ൊണൊനും  ഴിയും. ഓബരൊ തവണയും നിങ്ങൾ പൊപകത്ത കചറുക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ആത്മീയമൊയി 

ശക്തരൊ ുന്നു. 

ചില സമയങ്ങെിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊകണങ്കിലും, ഈ തവരണം കമൊത്തത്തിലുള്ള  ഷ്ടപ്പൊടു ൾ  ുറയ്ക്കുന്നു. 

ഇത് വയക്തമൊക്കൊൻ സഹൊയിക്കുന്ന ചില  ൊരയങ്ങൾ ബനൊക്കൊം. 

ഒരു  ൽക്കരി ബപൊകല  ൊർബണികന പരി ണിക്കു . ഇതിന് തൊരതബമയന എെുപ്പത്തിൽ ബവർകപടുത്തൊൻ 

 ഴിയും, എന്നൊൽ അത്  ടുത്ത സമ്മർേത്തിലൊയൊൽ അത് ഒരു വഗ്െമൊയി മൊറും - ഇത് ഗ്പ ൃതിൈത്ത 

പൈൊർത്ഥങ്ങെിൽ ഏറ്റവും  ഠിനമൊണ്. അതിനൊൽ, ബലഹീനൻ സമ്മർേത്തിലൂകട ശക്തനൊ ുന്നു. 

ഗ് ിസ്തയൊനി ൾ ബലൊ ത്ത് ൈുർബലരൊകണങ്കിലും (1 ക ൊരിന്തയർ 1:26-29), 1 ക ൊരിന്തയർ 3:12 ഗ്പ ൊരം 
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ശുദ്ധീ രിച്ച സവർണ്ണം, കവള്ളി അകല്ലങ്കിൽ വിലബയറിയ  ല്ലു ൾ ബപൊകല ശുദ്ധരൊയിരിക്കണകമന്ന് 

ദബബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. 

അടുത്തതൊയി, നിങ്ങൾക്്ക ഉയർത്തൊൻ  ഴിയൊത്ത ചില ഭൊരമുള്ള വസ്തു ക്കകെ മറി ടക്കൊൻ നിങ്ങൾ 

ആഗ് ഹിക്കുന്നുകവന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കു . നിങ്ങൾക്്ക ഭൊരമുള്ള വസ്തു വിബലക്്ക ബനൊക്കൊം, പബക്ഷ് അത് 

ചലിപ്പിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്്ക ഗ്പതിൈിനം ഇരുപത് മിനിബറ്റൊ അതിൽ  ൂടുതബലൊ നിങ്ങെുകട ദ  ൾ വെയ്ക്കൊം, 

അത് നിങ്ങെുകട ദ  കെ അൽപ്പം ശക്തമൊക്കിബയക്കൊം-പബക്ഷ് അധി ം അല്ല-അകല്ലങ്കിൽ എകന്തങ്കിലും 

മൊറ്റമുണ്ടൊക്കൊൻ വർഷങ്ങെും വർഷങ്ങെും എടുബത്തക്കൊം. 

അകല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾക്്ക ദ  ൊരയം കചയ്യൊൻ  ഴിയുന്ന  നത്ത ഭൊരം ഉപബയൊ ിച്ച് നിങ്ങൾക്്ക 

ഗ്പവർത്തിക്കൊം. അവ ഉയർത്തുന്നത് നിങ്ങെുകട ദ  ൾ ഉയർത്തുന്നതിബനക്കൊൾ ബുദ്ധിമുട്ടൊയിരിക്കും. 

എന്നിരുന്നൊലും, ഭൊരം ഉയർത്തുന്നത് നിങ്ങെുകട ദ  കെ വെകച്ചൊടിക്കുന്നതിബനക്കൊൾ  ൂടുതൽ 

ശക്തമൊക്കു  മൊഗ്തമല്ല, ഈ തരത്തിലുള്ള വയൊയൊമം നിങ്ങെുകട ദ  ൾക്്ക ആ വസ്തു വികന മറി ടക്കൊൻ 

ആവശയമൊയ സമയം നൽ ു യും കചയ്യും. 

ഇബപ്പൊൾ അത് പരി ണിക്കു : 

1962-ൽ, വിക്ടറും മിൽഗ്ഡഡ് ബ ൊർട്്ടസലും 413 "ഗ്പശസ്തരും അസൊധൊരണമൊയ  ഴിവുള്ളവരുമൊയ 

ആെു കെ"  ുറിച്ചുള്ള ഒരു കവെികപ്പടുത്തൽ പഠനം ഗ്പസിദ്ധീ രിച്ചു. അത്തരം മഹതവം സൃഷ്ടിച്ചത് 

എന്തൊകണന്നും ഈ മി ച്ച ആെു െുകട െീവിതത്തിലൂകട എന്്ത കപൊതുവൊയ കഗ്തഡ് 

 ടന്നുബപൊ ുകമന്നും മനസിലൊക്കൊൻ അവർ വർഷങ്ങബെൊെം ഗ്ശമിച്ചു. 

ആശ്ചരയ രകമന്നു പറയകട്ട, ഏറ്റവും ഗ്ശബദ്ധയമൊയ വസ്തു ത, ഫലത്തിൽ എല്ലൊവർക്കും, 392, അവർ 

ആരൊ ൊൻ വെകര ഗ്പയൊസ രമൊയ ഗ്പതിബന്ധങ്ങൾ തരണം കചബയ്യണ്ടതുണ്ട് എന്നതൊണ്. (വിശുദ്ധ 

വിയർപ്്പ, ടിം ഹൊൻസൽ, 1987, ബവഡ് ബുക്സ് പബ്ല്ിഷർ, ബപെ് 134) 

എന്തുക ൊണ്ടൊണ് ഒരു പിശൊച് ഉള്ളത് എന്നതുമൊയി ഈ ഉൈൊഹരണങ്ങൾക്്ക എന്്ത ബന്ധമുണ്ട്? 

മനുഷയരൊശികയ ഗ്പബലൊഭിപ്പിക്കൊൻ പിശൊചികന അനുവൈിക്കുന്നത് നമ്മുകട സവന്തം  ുറവു കെ 

മറി ടക്കൊനും ദൈവത്തിന്കറ സഹൊയത്തൊൽ നീതിയുള്ള സവഭൊവം വെർത്തികയടുക്കൊനുമുള്ള ഗ്പഗ് ിയകയ 

ബവ ത്തിലൊക്കുന്നു (ഫിലിപ്പിയർ 4:13; യൊബക്കൊബ് 4:7). അതിന്കറ അന്തിമഫലം, ആെു ൾക്്ക ബവ ത്തിലും 

സൊധയമൊയ ഏറ്റവും  ുറഞ്ഞ  ഷ്ടപ്പൊടു ബെൊകടയും അതിെീവിക്കൊൻ  ഴിയും എന്നതൊണ് (cf. വിലൊപങ്ങൾ 

3:33; 1 പബഗ്തൊസ് 4:12-13 ; 3 ബയൊഹന്നൊൻ 2). 

ഈ യു ത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങകെ വിെിക്കു യൊകണങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്്ക ദ  ൊരയം കചയ്യൊൻ  ഴിയുന്നതിലും 

അപ്പുറമുള്ള സൊത്തൊന്കറബയൊ വിവിധ ബമൊഹങ്ങെൊൽ ഗ്പബലൊഭിപ്പിക്കകപ്പടൊൻ അവൻ നിങ്ങകെ 

അനുവൈിക്കു യില്ല (1 ക ൊരിന്തയർ 10:13). 

സൊത്തൊകനയും വിവിധ ഗ്പബലൊഭനങ്ങകെയും കചറുക്കുന്നത് നിങ്ങകെ ആത്മീയമൊയി ശക്തരൊക്കുന്നു 

(യൊബക്കൊബ് 1:12, 4:7)  ൂടൊകത ഭൊവിയിൽ മറ്റുള്ളവകര സഹൊയിക്കൊൻ നിങ്ങകെ സഹൊയിക്കും (cf. 1 

ബയൊഹന്നൊൻ 4:21). നിങ്ങൾ ദൈവവചനത്തികല സതയം വിശവസിക്കൊൻ സൊത്തൊൻ ആഗ് ഹിക്കുന്നില്ല. 

സ്തയത്തിന്റെ രഹസ്യം 
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ല ംശ്ൈിഡ്ജ് നിഘണ്ടു 'സ്തയം' ഇനിപ്പെയുന്ന രീതിയിൽ നിർവചിക്കുന്നു: 

സ്തയം ഒരു സ്ാഹചരയം, സ്ംഭവം അറെങ്കിൽ വയക്തിറയ  ുെിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ വസ്തു ത ൾ: 

സ്തയറമന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ  ൃതയതയുള്ള ഒന്നാണ്. എന്നിരുന്നാ ും, തത്തവചിന്ത രും 

സ്ാധാരണക്കാരും ലനതാക്കെും വെറരക്കാ മായി സ്തയറത്തക്കുെിച്ച് ആശ്ചരയറപ്പട്ടു. 

അതിനാൽ, ല ംശ്ൈിഡ്ജ് നിഘണ്ടു എങ്ങറനയാണ് 'ഔപചാരി ' സ്തയറത്ത നിർവചിക്കുന്നത് എന്ന് 

നമുക്്ക ലനാക്കാം: 

മിക്ക ആെു െും രരിയാറണന്ന്  രുതുന്ന ഒരു വസ്തു ത അറെങ്കിൽ തതവം: 

എന്നാൽ ലമൽപ്പെഞ്ഞവ എൊയ്ലപ്പാഴും രരിയെ. പ രും അത് പലണ്ട മനസ്സി ാക്കിയിട്ടുണ്്ട. 

എന്നിരുന്നാ ും, പ രും "ഔപചാരി " സ്തയ യാഥാർത്ഥയറത്ത പരിഗണിക്കുന്നു, യഥാർത്ഥ സ്തയം 

ലപാറ യുള്ള ല വ ത റെ അംഗീ രിക്കുന്നിെ. എന്നാൽ വയക്തിപരലമാ  ൂട്ടായലതാ ആയ 

വിരവാസ്ങ്ങൾ പ ലപ്പാഴും സ്തയമെ. പ രം മനുഷ്യരുറെ ഉപലൈരം സ്വീ രിക്കുന്നവർറക്കതിറര 

ദൈൈിൾ മുന്നെിയിപ്്പ നൽ ുന്നു, യഥാർത്ഥത്തിൽ, ദൈവത്തിന്റെ (റയരയ്യാവ് 30:1; 65:12ൈി). 

പാപം ഒരു ഘെ മാണ് (cf. റയരയ്യാവ് 59:2a). 

ലയരുവിലനാെ് സ്ംസ്ാരിക്കുലപാൾ, ലൊമൻ ശ്പീറെ ്റ്്റ റപാന്തിലയാസ്് പീ ാലത്താസ്് 

സ്തയറത്തക്കുെിച്ച് ലചാൈിച്ചു: 

37 പീ ാലത്താസ്് അവലനാെ്: അലപ്പാൾ നീ രാജാവാലണാ എന്നു ലചാൈിച്ചു. 

ലയരു മെുപെി പെഞ്ഞു, “ഞാൻ ഒരു രാജാവാറണന്ന് നിങ്ങൾ പെയുന്നത് രരിയാണ്. 

സ്തയത്തിന് സ്ാെയം വഹിലക്കണ്ടതിന് ഞാൻ ജനിച്ചതും ഈ  ാരണത്താ ാണ് ഞാൻ 

ല ാ ത്തില ക്്ക വന്നതും. സ്തയത്തിൽ നിന്നുള്ളവറരൊം എന്റെ രബ്ദം ല ൾക്കുന്നു. 

38 പീ ാലത്താസ്് അവലനാെ്: എന്താണ് സ്തയം? ഇതു പെഞ്ഞിട്ടു അവൻ പിറന്നയും 

റയഹൂൈന്മാരുറെ അെുക്കൽ റചന്നു അവലരാെു: ഞാൻ അവനിൽ ഒരു  ുറ്റവും  ാണുന്നിെ 

എന്നു പെഞ്ഞു. (ലയാഹന്നാൻ 18:37-38) 

പീ ാലത്താസ്് സ്തയറത്തക്കുെിച്ചുള്ള നിരവധി വാൈങ്ങൾ ല ൾക്കു യും ആർക്കും അതിറന 

രരിയായി നിർവചിക്കാൻ  ഴിയിറെന്ന് നിഗമനം റചയ്യു യും റചയ്ത ു. 

ലയരു അലപ്പാൾ ഉത്തരം പെഞ്ഞിറെങ്കി ും, ഉത്തരം ശ്പതീെിക്കാറത പീ ാലത്താസ്് പുെലത്തക്്ക 

ലപായതായി ലതാന്നുന്നു. എന്നാൽ സ്തയവിരവാസ്ി ൾ തറന്ന ല ൾക്കുറമന്ന് ലയരു പെഞ്ഞു. 

പീ ാലത്താസ്ിറന  ാണുന്നതിന് റതാട്ടുമുപ്, സ്തയം എന്താറണന്ന് ലയരു പെഞ്ഞതായി ലജാൺ 

ലരഖറപ്പെുത്തി: 

17 നിന്റെ സ്തയത്താൽ അവറര വിരുദ്ധീ രിലക്കണലമ. നിന്റെ വാക്്ക സ്തയമാണ്. 

(ലയാഹന്നാൻ 17:17) 
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ദൈവത്തിന്  ള്ളം പെയാനാവിറെന്ന് ദൈൈിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു (എശ്ൈായർ 6:18, തീലത്താസ്് 1:2). 

അതിനാൽ, ദൈവം പെയുന്നറതൊം സ്തയമാറണന്ന് നിഗമനം റചയ്യാം. 

ഇലപ്പാൾ, ഇത് വൃത്താ ൃതിയി ുള്ള നയായവാൈമായി  ണക്കാക്കും, ശ്പലതയ ിച്ച് ദൈൈിൾ 

സ്തയമായി അംഗീ രിക്കുന്നവർക്്ക. എന്നിരുന്നാ ും, ഒരു ദൈവമുറണ്ടന്നും അവന്റെ വചനം 

സ്തയമാറണന്നും നിങ്ങൾ റതെിയിച്ചു ഴിഞ്ഞാൽ ( ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിതവം 

യുക്തിസ്ഹമാലണാ , റതെിവ് ലയരുവാണ് അത് റചയ്യുന്ന മിരിഹാ എന്നിങ്ങറനയുള്ള 

പുസ്്ത ങ്ങൾ ഞങ്ങെുറെ പക്ക ുണ്്ട ), അലപ്പാൾ ദൈവവചനം എന്ന് നിഗമനം റചയ്യുന്നത് 

യുക്തിസ്ഹമാണ്. എന്താണ് സ്തയറമന്ന് വി യിരുത്താനുള്ള മാനൈണ്ഡമാണ്. 

ഒരു നുണ സ്തയത്തിന് എതിരായ ഒന്നാണ്. അതിനാൽ, സ്ംഘർഷ്ത്തിൽ എറന്തങ്കി ും എശ്ത 

ആെു ൾ വിരവസ്ിക്കുന്നുറവന്ന് അവ ാരറപ്പട്ടാ ും, യഥാർത്ഥ ദൈവവചനം സ്തയമെ. 

“തങ്ങെുറെ മനസ്സാെി തങ്ങെുറെ വഴി ാട്ടിയായിരിക്കറട്ട” എന്ന് പ രും വിരവസ്ിക്കുന്നു. 

എന്നാൽ ദൈവാത്മാവ് ഇറെങ്കിൽ, ജഡി  മനസ്സിന് സ്തയം തിരിച്ചെിയാൻ  ഴിയിെ (1 റ ാരിന്തയർ 

2:14). 

ലയരു പെഞ്ഞതും പരിഗണിക്കു : 

4 … “മനുഷ്യൻ അപ്പംറ ാണ്ടു മാശ്തമെ, ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നു പുെറപ്പെുന്ന ഓലരാ 

വചനംറ ാണ്ടും ജീവിക്കും എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നു.” (മത്തായി 4:4) 

ദൈവം സ്ൃഷ്ടിച്ച വസ്തു ക്കെിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർ അപ്പം ഉത്പാൈിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ജീവിക്കാനുള്ള 

യഥാർത്ഥ മാർഗം ദൈവവചനം പിന്തുെരു  എന്നതാണ്. 

അലപ്പാസ്ത നായ പൗല ാസ്് എഴുതി: 

13 ഇക്കാരണത്താൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ഇെവിൊറത നന്ദി പെയുന്നു,  ാരണം നിങ്ങൾ 

ഞങ്ങെിൽ നിന്ന് ല ട്ട ദൈവവചനം നിങ്ങൾ സ്വീ രിച്ചലപ്പാൾ, നിങ്ങൾ അത് മനുഷ്യരുറെ 

വചനമായിട്ടെ, സ്തയത്തിൽ ദൈവവചനമായി സ്വീ രിച്ചു. വിരവസ്ിക്കുന്ന നിങ്ങെിൽ 

ശ്പവർത്തിക്കുന്നു. 14. സ്ലഹാൈരന്മാലര, നിങ്ങൾ ശ് ിസ്തു ലയരുവിൽ റയഹൂൈയയി ുള്ള 

ദൈവത്തിന്റെ സ്ഭ റെ അനു രിക്കുന്നവരായിത്തീർന്നു. (1 റതസ്സറ ാനീ യർ 2:13-14എ). 

 7 ... സ്തയത്തിന്റെ വചനം, (2 റ ാരിന്തയർ 6:7) 

13 നിന്റെ രെയുറെ സ്ുവിലരഷ്മായ സ്തയവചനം ല ട്ടലരഷ്ം നീയും അവനിൽ 

ആശ്രയിച്ചു; (എറെസ്യർ 1:13) 

5 … സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി റവച്ചിരിക്കുന്ന ശ്പതയാര, സ്ുവിലരഷ്ത്തിന്റെ 

സ്തയത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിങ്ങൾ മുപ് ല ട്ടിട്ടുണ്്ട, (റ ാല ാസ്യർ 1:5) 
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സ്തയം മിക്കവർക്കും ഒരു നിഗൂഢതയാണ് ,  ാരണം മിക്കവരും ദൈവത്തിന്റെ 

സ്തയവചനത്തിൽ പൂർണമായി വിരവസ്ിക്കുന്നിെ (cf. റ ാറ ാസ്്സ്യർ 1:5,-6 ,25 -27; 1 

റതസ്സറ ാനീ യർ 2:13) സ്ുവിലരഷ്ത്തിന്റെ സ്ുവാർത്ത ൾ പ തും മനസ്സി ാക്കുന്നിെ. 

രെയുറെ. സ്ാത്താനാൽ വഞ്ചിക്കറപ്പട്ട മറ്്റ മനുഷ്യരി ാണ് ഏറ്റവും  ൂെുതൽ വിരവാസ്ം 

(റവെിപാെ് 12:9). ലയരു ശ്പസ്താവിച്ചു: 

8 “ഈ ജനം വായ്റ ാണ്ടു എലന്നാെു അെുക്കുന്നു; അധരങ്ങൾറ ാണ്ടു എറന്ന 

ൈഹുമാനിക്കുന്നു; എന്നാൽ അവരുറെ ഹൃൈയം എന്നിൽനിന്നും അ ന്നിരിക്കുന്നു. 9 

അവർ മനുഷ്യരുറെ  ല്പന റെ ഉപലൈരങ്ങൊയി ഉപലൈരിച്ചുറ ാണ്ടു വയർത്ഥമായി എറന്ന 

ആരാധിക്കുന്നു. (മത്തായി 15:8-9) 

ദൈവവചനലത്തക്കാൾ  ൂെുതൽ മറ്റുള്ളവരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് വയർത്ഥമായ ആരാധനയില ക്്ക 

നയിക്കു യും സ്തയത്തിൽ നിന്ന് ആെു റെ അ റ്റു യും റചയ്യുന്നു. 

എന്നിട്ടും സ്തയം അെിയാൻ  ഴിയും. 

അലപ്പാസ്ത നായ ലയാഹന്നാൻ എഴുതി: 

31 അലപ്പാൾ തറന്ന വിരവസ്ിച്ച യഹൂൈന്മാലരാെ് ലയരു പെഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ എന്റെ 

വചനത്തിൽ നി നിൽക്കു യാറണങ്കിൽ, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും എന്റെ രിഷ്യന്മാരാണ്. 

32 നിങ്ങൾ സ്തയം അെിയു യും സ്തയം നിങ്ങറെ സ്വതശ്ന്തരാക്കു യും റചയ്യും. 

(ലയാഹന്നാൻ 8:31-32) 

46 … ഞാൻ സ്തയം പെഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ എന്തുറ ാണ്്ട എറന്ന വിരവസ്ിക്കുന്നിെ? 47 

ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ളവൻ ദൈവവചനം ല ൾക്കുന്നു; നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ 

നിന്നുള്ളവരൊത്തതിനാൽ നിങ്ങൾ ല ൾക്കുന്നിെ. (ലയാഹന്നാൻ 8:46-47) 

37 ... സ്തയത്തിന് സ്ാെയം വഹിക്കാൻ ഞാൻ ല ാ ത്തില ക്്ക വന്നിരിക്കുന്നു. സ്തയത്തിൽ 

നിന്നുള്ളവറരൊം എന്റെ രബ്ദം ല ൾക്കുന്നു (ലയാഹന്നാൻ 18:37). 

6 നമുക്്ക അവനുമായി സ്ഹവാസ്മുറണ്ടന്ന് പെയു യും ഇരുട്ടിൽ നെക്കു യും റചയ്താൽ 

നാം  ള്ളം പെയുന്നു, സ്തയം ശ്പവർത്തിക്കുന്നിെ. 7 അവൻ 

റവെിച്ചത്തി ായിരിക്കുന്നതുലപാറ  നാം റവെിച്ചത്തിൽ നെക്കുന്നുറവങ്കിൽ നമുക്കു 

തമ്മിൽ  ൂട്ടായ്മ  ഉണ്ടാ ും; അവന്റെ പുശ്തനായ ലയരുശ് ിസ്തു വിന്റെ രക്തം സ്   

പാപവും ലപാക്കി നറമ്മ രുദ്ധീ രിക്കുന്നു. (1 ലയാഹന്നാൻ 1:6 - 7) 

4 “എനിക്്ക അവറന അെിയാം” എന്ന് പെയു യും അവന്റെ  ൽപ്പന ൾ 

പാ ിക്കാതിരിക്കു യും റചയ്യുന്നവൻ നുണയനാണ്, സ്തയം അവനിൽ ഇെ. 5 എന്നാൽ 

അവന്റെ വചനം ശ്പമാണിക്കുന്നവനിൽ ദൈവസ്്ലനഹം തി ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാം 

അവനിൽ ഉറണ്ടന്ന് ഇതി ൂറെ അെിയാം. 6 അവനിൽ വസ്ിക്കുന്നു എന്നു പെയുന്നവൻ 

അവൻ നെന്നതുലപാറ  താനും നെലക്കണ്ടതാ ുന്നു. (1 ലയാഹന്നാൻ 2:4-6) 
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18 എന്റെ  ുഞ്ഞുങ്ങലെ, നാം വാക്കി ും നാവി ും അെ , ശ്പവൃത്തിയി ും സ്തയത്തി ും 

സ്്ലനഹിക്കു . 19 നാം സ്തയത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാറണന്നും അവന്റെ മുപാറ  നമ്മുറെ 

ഹൃൈയങ്ങറെ ഉെപ്പിക്കുറമന്നും ഇതി ൂറെ നാം അെിയുന്നു. (1 ലയാഹന്നാൻ 3:18-19) 

3 സ്ലഹാൈരന്മാർ വന്ന് നിങ്ങൾ സ്തയത്തിൽ നെക്കുന്നതുലപാറ  നിങ്ങെി ുള്ള സ്തയത്തിന് 

സ്ാെയം പെഞ്ഞലപ്പാൾ ഞാൻ അതയന്തം സ്ലന്താഷ്ിച്ചു. 4 എന്റെ മക്കൾ സ്തയത്തിൽ 

നെക്കുന്നു എന്നു ല ൾക്കുന്നതി ും വ ിയ സ്ലന്താഷ്ം എനിക്കിെ. (3 ലജാൺ 3-4) 

ദൈൈിൾ പെയുന്നറതന്താറണങ്കി ും, സ്തയം ദൈവവചനമായിരിക്കുന്നതും ദൈവറത്ത 

അനുസ്രിക്കുന്നവർ നന്നായി മനസ്സി ാക്കുന്നതും തമ്മി ുള്ള ൈന്ധം പ ർക്കും ഒരു രഹസ്യമാണ്. 

ലജാൺ ഇനിപ്പെയുന്നവയും എഴുതി: 

3 ... വിരുദ്ധരുറെ രാജാലവ, നിന്റെ വഴി ൾ നീതിയും സ്തയവുമാണ്! (റവെിപാെ് 15:3) 

നെക്കുന്നത് സ്തയത്തിൽ ജീവിക്കുലപാൾ സ്തയം നന്നായി മനസ്സി ാക്കാൻ നറമ്മ സ്ഹായിക്കുന്നു. 

ദൈവവചനത്താൽ വിരുദ്ധീ രിക്കറപ്പട്ട ശ് ിസ്്തയാനി ൾ എന്ന നി യിൽ (ലയാഹന്നാൻ 17:17), 

നാം "സ്തയത്തിന്റെ വചനറത്ത രരിയായി വിഭജിക്കണം" (2 തിലമാത്തി 2:15), അലതസ്മയം " 

ലൗ ി വും ശൂനയവുമൊയ സംസൊരം ഒഴിവൊക്കണം ,  ൊരണം അത്  ൂടുതൽ മുബന്നൊട്്ട നയിക്കും. 

ഭക്തിക ട്ടത " (2 തിലമാത്തി 2:16, NASB). അതിനാൽ, ല ാ ത്തിറ  മതങ്ങെുമായുള്ള വിട്ടുവീഴ്ച ൾ 

ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നു. 

എന്നാൽ പ  പണ്ഡിതന്മാരും അവ ാരറപ്പെുന്നത് ലപാറ  രാസ്്ശ്തം ദൈൈിെിന് 

വിരുദ്ധമായാല ാ? 

രരി, "ദൈവം സ്തയവാനായിരിക്കറട്ട, എന്നാൽ എൊവരും നുണയൻമാരാ റട്ട" (ലൊമർ 3:4). 

ദൈവവചനം വിരവസ്ിക്കു . 

പുതിയ നിയമ  ൊലത്ത് ബപൊലും കതറ്റികന 'ശൊസ്ഗ്തം' എന്ന് വിെിച്ചവരുണ്ട്. അറിയിപ്്പ: 

20 ഓ തിബമൊത്തിബയൊ, അശ്ലീലവും വയർഥവുമൊയ വൊ വൊൈങ്ങെും ശൊസ്ഗ്തത്തിന്കറ കതറ്റൊയി വിെിക്കകപ്പടുന്ന 

വിബരൊധൊഭൊസങ്ങെും ഒഴിവൊക്കികക്കൊണ്ട്, നിന്കറ വിശവൊസത്തിൽ ഗ്പതിജ്ഞൊബദ്ധമൊയത് 

പൊലിക്കു . 

21 വിശവൊസത്തിന്കറ  ൊരയത്തിൽ ചിലർ കതറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. (1 തിബമൊത്തി 6:20-21, KJV) 

അതിനൊൽ, സതയകത്ത എതിർക്കുന്ന ബുദ്ധിെീവി ബനതൊക്കൾ വഴി കതറ്റിദ്ധരിച്ച ഗ് ിസ്തു വികന 

അവ ൊശകപ്പടുന്നവരുണ്ട്. 

അബപ്പൊസ്തലനൊയ ബയൊഹന്നൊൻ എഴുതൊൻ ഗ്പബചൊൈിതനൊയി: 
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26 നിങ്ങകെ വഞ്ചിക്കൊൻ ഗ്ശമിക്കുന്നവകരക്കുറിച്ച് ഞൊൻ ഇതു നിങ്ങൾക്കു എഴുതിയിരിക്കുന്നു. (1 

ബയൊഹന്നൊൻ 2:26) 

വിവിധ ശൊസ്ഗ്തജ്ഞർ വഞ്ചന  ൊണിക്കു യും  ൂടൊകത/അകല്ലങ്കിൽ ദൈവവചനബത്തൊട് വിബയൊെിക്കുന്ന 

വസ്തു ത ൾ തങ്ങൾക്കുകണ്ടന്ന്  രുതു യും കചയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരുകട കതറ്റൊയ വിവരങ്ങെിൽ വീഴരുത്. 

ഒരു ദൈവമുണ്്ട (വിരൈാംരങ്ങൾക്്ക, ccog.org എന്ന റവൈ്ദസ്റ്റിൽ സ്ൗജനയ പുസ്ത ം 

പരിലരാധിക്കു : ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിതവം യുക്തിസ്ഹമാലണാ?) സ്തയത്തിനായി അവന്റെ 

വചനറത്ത ആശ്രയിക്കാം. “ മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ [സ്ി] ഉചിതൻ ” (റജെമിയ 17:5) 

എന്ന് ദൈൈിൾ മുന്നെിയിപ്്പ നൽ ുന്നു . 

അബപ്പൊസ്തലനൊയ പൗബലൊസ് തിബമൊത്തിബയൊസിന് എഴുതിയ ചിലകരക്കുറിച്ച് ഇനിപ്പറയുന്നവ എഴുതി: 

7 എബപ്പൊഴും പഠിക്കുന്നു, ഒരിക്കലും സതയത്തിന്കറ അറിവിബലക്്ക വരൊൻ  ഴിയില്ല. 8 യൊന്നസും 

െൊംബഗ്ബസും ബമൊകശബയൊട് എതിർത്തുനിന്നതുബപൊകല ഇവരും സതയകത്ത എതിർക്കുന്നു. 9 എന്നൊൽ 

അവർ ഇനി പുലരാഗതി ശ്പാപിക്കു യിെ,  ാരണം അവരുറെ വിഡ്ഢിത്തം എൊവർക്കും 

റവെിറപ്പെും (2 തിബമൊത്തി 3:7-9) 

തങ്ങൾ എലപ്പാറഴങ്കി ും പഠിക്കുന്നവരാറണന്നും സ്തയത്തിൽ താൽപ്പരയമുറണ്ടന്നും പ രും 

അവ ാരറപ്പെുന്നു, എന്നിട്ടും മിക്കവരും യഥാർത്ഥ സ്തയറത്ത എതിർക്കുന്നു. 

അന്തയ ാ ത്്ത സ്തയം ഒരു ൈുർ ഭമായ ചരക്കായി ശ്പവചിക്കറപ്പട്ടു: 

12 അറത, ശ് ിസ്തു ലയരുവിൽ ഭക്തിലയാറെ ജീവിക്കാൻ ആശ്ഗഹിക്കുന്ന എൊവരും പീഡനം 

അനുഭവിക്കും. 13 എന്നാൽ ൈുഷ്ടന്മാരും വഞ്ച രും വഞ്ചിച്ചും വഞ്ചിക്കറപ്പട്ടും 

വഷ്ൊയിത്തീരും. 14 എന്നാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതും ഉെപ്്പ  ഭിച്ചതും ആരിൽ നിന്നാണ് 

പഠിച്ചറതന്ന് അെിഞ്ഞുറ ാണ്്ട അതിൽ തുെരണം ( 2 തിലമാത്തി 3:12-14) 

"സ്തയലത്താെുള്ള സ്്ലനഹം" ( 2 റതസ്സറ ാനീ യർ 2:10) നിങ്ങൾക്്ക മതിയൊ ു യും അതിനനുസരിച്ച് 

ഗ്പവർത്തിക്കു യും കചയ്തൊൽ, വരൊനിരിക്കുന്ന വമ്പിച്ച വഞ്ചനയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്്ക രക്ഷ്കപ്പടൊം ( 2 

കതസ്സകലൊനീ യർ 2:7-12), അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ്കപ്പടും. ഭയൊന മൊയ ഒരു "പരീക്ഷ്യുകട നൊഴി " മുഴുവനും 

ഭൂമിയിബലക്്ക വരൊനിരിക്കുന്നു (കവെിപൊട് 3:7-10). 

വിശ്രമത്തിന്റെ രഹസ്യം 

വിഗ്ശമം ഒരു നി ൂഢതയൊയിരിക്കുകമന്ന് ബതൊന്നുന്നികല്ലങ്കിലും, പലർക്കും അത് അങ്ങകനയൊണ്. 

ദൈവം ഏഴൊം ൈിവസകത്ത അനുഗ് ഹിച്ചതൊയി ദബബിൾ  ൊണിക്കുന്നു (ഉല്പത്തി 2:2-3). മനുഷയൻ 

തിരകഞ്ഞടുക്കുന്ന മബറ്റകതൊരു ൈിവസകത്തയും ദൈവം അനുഗ് ഹിച്ചതൊയി ദബബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. 

ആെു ൾ "മനുഷയകരക്കൊൾ ദൈവകത്ത അനുസരിക്കു " (ഗ്പവൃത്തി ൾ 5:29). 

ദൈവം മനുഷയർക്്ക ഗ്പതിവൊര ശൊരീരി  വിഗ്ശമം നൽ ി. മനുഷയർക്്ക അത് നിലനിർത്തൊൻ  ഴിയുന്ന 

തരത്തിൽ അവൻ  രുതലു ൾ കചയ്യുന്നു (cf. പുറപ്പൊട് 16:5; ബലവയപുസ്ത ം 25:18-22). 
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ഏഴു ൈിവസത്തിനുപ രം ആറു ൈിവസം ബെൊലി കചയ്തൊൽ ൈീർഘ ൊലൊടിസ്ഥൊനത്തിൽ  ൂടുതൽ 

 ൊരയങ്ങൾ കചയ്യൊൻ  ഴിയുകമന്ന് മനസ്സിലൊക്കുബമ്പൊൾ പലരും ആശ്ചരയകപ്പടുന്നു. എന്നൊൽ അത് സതയമൊണ്. 

ആെു ൾക്്ക തിരുകവഴുത്തു ൾ മനസ്സിലൊ ൊത്തതിനൊൽ, മിക്കവർക്കും ഇത് ഒരു രഹസയമൊണ്. 

ദൈവം കയകഹസ്ബ ൽ ഗ്പവൊച കന എഴുതൊൻ ഗ്പബചൊൈിപ്പിച്ചു: 

26 അവെുകട പുബരൊഹിതന്മൊർ എന്കറ നിയമം ലംഘിക്കു യും എന്കറ വിശുദ്ധവസ്തു ക്കകെ 

അശുദ്ധമൊക്കു യും കചയ്തു. അവർ വിശുദ്ധവും അശുദ്ധവും തമ്മിൽ ബവർതിരിച്ചിട്ടില്ല, അശുദ്ധവും 

ശുദ്ധവും തമ്മിലുള്ള വയതയൊസം അവർ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. ഞൊൻ അവരുകട ഇടയിൽ 

അശുദ്ധനൊ ത്തക്കവണ്ണം അവർ എന്കറ ശബ്ബത്തു ൾക്കു തങ്ങെുകട  ണ്ണു മറച്ചു. (കയകഹസ്ബ ൽ 

22:26) 

പല മതബനതൊക്കന്മൊരും ദൈവത്തിന്കറ നിയമം ലംഘിക്കു യും അവർ ശബ്ബത്തു െുമൊയി ബന്ധകപ്പട്ട 

തങ്ങെുകട  ണ്ണു ൾ മറയ്ക്കു യും കചയ്യുന്നു. ദൈവത്തിന്കറ വിശുദ്ധ ൈിനങ്ങൾ എന്നും അറിയകപ്പടുന്ന 

ഗ്പതിവൊര ശബ്ബത്തു െുകടയും വൊർഷി  ശബ്ബത്തു െുകടയും ഒരു പരൊമർശമൊണ് എന്കറ ശബ്ബത്തു ൾ . 

ശബത്തു ൾ ശൊരീരി  വിഗ്ശമം/പുനഃസ്ഥൊപിക്കൽ, ആത്മീയ പുനരുജ്ജീവനം എന്നിവയുകട സമയമൊണ്. 

ദൈവം മനുഷയർക്്ക അവരുകട ബെൊലി കചയ്യൊനും ഏഴൊം ൈിവസം വിഗ്ശമിക്കൊനും ആറ് ൈിവസം 

നൽ ിയതുബപൊകല, ദൈവം മനുഷയർക്്ക ആറ് 'ആയിരം വർഷ ൈിനങ്ങൾ' നൽ ി (cf. സങ്കീർത്തനം 90:4; 2 

പബഗ്തൊസ് 3:8 ) ഏഴ് ൈിവസകത്ത ആഴ്ചയികല ചിഗ്തങ്ങൾ. മനുഷയരൊശിയുകട ബെൊലി കചയ്യു , എന്നൊൽ 

സഹഗ്സൊബ്ദ രൊെയത്തികല 'ഏഴൊം ആയിരം വർഷ ൈിനത്തിൽ' െീവിക്കു  (cf. കവെിപൊട് 20:4-6). 

6,000/7,000 വർഷകത്ത പദ്ധതി "അവസൊന നൊെു െിൽ" ( ഗ്പവൃത്തി ൾ 2: 14-17 ) 

ആയിരിക്കുന്നതികനക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ നിയമ പഠിപ്പിക്കലു െുമൊയി നന്നൊയി ബയൊെിക്കുന്നു, അത് ബയശു 

തന്കറ ഭൗമി  ശുഗ്ശൂഷ പൂർത്തിയൊക്കുന്ന സമയബത്തക്കൊൾ പിന്നീട് ആരംഭിച്ചു ( എഗ്ബൊയർ 1:1-2 ). 

ആറൊയിരം വർഷങ്ങെികല അവസൊനകത്ത രണ്ട് ൈിവസങ്ങൾ അത്തരം ആഴ്ചയുകട അവസൊന 

ൈിവസങ്ങെൊയിരിക്കും. 

6,000 വർഷകത്ത ഈ ആശയം ആൈയമൊയി പഠിപ്പിച്ചത് ഏലിയൊ ഗ്പവൊച ന്കറ സ്കൂ െിൽ ( ബൊബിബലൊണിയൻ 

തൊൽമൂഡ്: സൊൻകഹഗ്ഡിൻ 97 എ) ആകണന്ന് െൂത പൊരമ്പരയം പഠിപ്പിക്കുന്നു. 

രണ്ടൊം നൂറ്റൊണ്ടിന്കറ അവസൊനത്തിലും മൂന്നൊം നൂറ്റൊണ്ടിന്കറ തുടക്കത്തിലും, ഗ് ീബക്കൊ-ബറൊമൻ 

വിശുദ്ധന്മൊരും ഐബറനിയസികനബപ്പൊലുള്ള ബിഷപ്പുമൊരും (ഐബറനിയസ്. അഡവർസസ്, പുസ്ത ം V, 

അധയൊയം 28:2-3; 29:2), ഹിബപ്പൊെിറ്റസ് (ഹിബപ്പൊെിറ്റസ്. ഓൺ ൈി കഹക്സൊകമബറൊൺ , അകല്ലങ്കിൽ ആറ് ൈിവസകത്ത 

ബെൊലി) എന്നിവരും 6,000-7,000 വർഷങ്ങകെ മനസ്സിലൊക്കു യും പഠിപ്പിക്കു യും കചയ്തു,  ൂടൊകത ഗ്പതിവൊര 

ശബത്ത് സഹഗ്സൊബ്ദ വിഗ്ശമകത്ത (ആയിരം വർഷങ്ങെിൽ ഏഴൊമബത്തത്) ചിഗ്തീ രിക്കുന്നതൊയി 

റിബപ്പൊർട്ടുകചയ്തു. 

എന്നൊൽ നൊലൊം നൂറ്റൊണ്ടികല ബ ൊൺസ്റ്റന്ദറൻ ചഗ് വർത്തിയുകട ഉൈയത്തിനു ബശഷം മറ്റു പലരും ഇത് 

പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിർത്തി. ആൈയ ൊല വിശവൊസങ്ങകെക്കുറിച്ചുള്ള  ൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ccog.org-ൽ 

ഓൺദലനിൽ ലഭയമൊണ് , യഥൊർത്ഥ  ബത്തൊലിക്കൊ സഭയുകട വിശവൊസങ്ങൾ എന്ന ബപരിൽ ലഭയമൊണ് . 
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ഗ് ീബക്കൊ-ബറൊമൻ  ബത്തൊലിക്കർ 6000 വർഷകത്ത സിദ്ധൊന്തം ഔബൈയൊ ി മൊയി പഠിപ്പിക്കുന്നികല്ലങ്കിലും, ഈ 

6,000 വർഷത്തിൽ പിശൊചികനയും മനുഷയവർ കത്തയും കമൊത്തം  ഷ്ടപ്പൊടു ൾ  ുറയ്ക്കുന്നതിനും എല്ലൊ 

മനുഷയകരയും പൂർണ്ണമൊക്കുന്നതിനുള്ള ഗ്പഗ് ിയയുകട ഭൊ മൊ ുന്നതിനും കതറ്റൊയ വഴി തിരകഞ്ഞടുക്കൊൻ 

ദൈവം അനുവൈിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ യു ത്തിബലൊ വരൊനിരിക്കുന്ന യു ത്തിബലൊ - ആർ അവകന ഗ്ശദ്ധിക്കും. 

എന്തുക ൊണ്ട് 6,000 വർഷം? 

മനുഷയർക്്ക ഏറ്റവും നല്ലകതന്ന് അവർ  രുതുന്ന പല വയതയസ്ത െീവിതരീതി െും പരീക്ഷ്ിക്കൊൻ ഇത് 

മതിയൊ ുകമന്ന് ദൈവം നി മനം കചയ്തതൊയി ബതൊന്നുന്നു - ആൈൊമിനും ഹവ്വൊയ്ക്കും ബശഷം നിരവധി 

തലമുറ ൾക്്ക ആ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനൊൽ, സൈൃശവൊ യങ്ങൾ 14:12, 16:25 എന്നിവയികല 

ഗ്പസ്തൊവന ൾ , “മനുഷയന് ശരികയന്നു ബതൊന്നുന്ന ഒരു വഴിയുണ്ട്, എന്നൊൽ അതിന്കറ അവസൊനം 

മരണത്തിന്കറ വഴിയൊണ്” എന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങെൊയി മനുഷയർക്്ക പിന്നീട് നന്നൊയി 

മനസ്സിലൊക്കൊൻ  ഴിയും. ശരിയൊണ്. 

ആ 6,000 വർഷങ്ങെുകട അവസൊനബത്തൊകട ഈ ബലൊ ം വെകര ബമൊശമൊ ുകമന്ന് ദൈവത്തിന് 

അറിയൊമൊയിരുന്നു, "ആ ൈിവസങ്ങൾ ചുരുക്കിയികല്ലങ്കിൽ ഒരു െഡവും രക്ഷ്ിക്കകപ്പടു യില്ല" (മത്തൊയി 

24:22). 

6,000 വർഷങ്ങൾക്്ക ബശഷം, ബയശു മടങ്ങിവരും, വിശുദ്ധന്മൊർ പുനരുത്ഥൊനം ഗ്പൊപിക്കും, ഗ് ഹത്തികല െീവൻ 

രക്ഷ്ിക്കകപ്പടും , ദൈവരൊെയത്തിന്കറ സഹഗ്സൊബ്ദ ഭൊ ം സ്ഥൊപിക്കകപ്പടും (cf. കവെിപ്പൊട് 20:4-6) 

മൊഗ്തമല്ല ഇത് മിക്കവർക്കും ഒരു നി ൂഢതയൊണ്. 

കയശയ്യൊവ് എഴുതൊൻ ഗ്പബചൊൈനം ഉൾകക്കൊണ്ട ഒരു  ൊരയം ഗ്ശദ്ധിക്കു : 

11 വിറയ്ക്കുന്ന ചുണ്ടു െൊലും മകറ്റൊരു നൊവൊലും അവൻ ഈ െനബത്തൊട് സംസൊരിക്കും, 12 അവബനൊട് 

അവൻ പറഞ്ഞു, "ഇത് ക ൊണ്ട് ക്ഷ്ീണിച്ചവർക്്ക വിഗ്ശമിക്കൊം" എന്നും, "ഇതൊണ് നബവൊബന്മഷം" 

എന്നും; എന്നിട്ടും അവർ ബ ട്ടില്ല. (കയശയ്യൊവു 28:11-12) 

ദൈവം വിഗ്ശമം വൊ ്ൈൊനം കചയ്യുന്നു, എന്നൊൽ “വിറക്കുന്ന ചുണ്ടു െും മകറ്റൊരു നൊവും”—കതറ്റൊയ 

പഠിപ്പിക്കലു െും വിവർത്തന ഗ്പശ്നങ്ങെും  ൊരണം—ഓബരൊ ആഴച്യും ദൈവം ഗ്പൈൊനം കചയ്യുന്ന 

നബവൊബന്മഷൈൊയ മൊയ വിഗ്ശമം മിക്കവരും സവീ രിക്കുന്നില്ല. 

എഗ്ബൊയരുകട പുതിയ നിയമ പുസ്ത ത്തിൽ, രണ്ട് വയതയസ്ത ഗ് ീക്്ക വൊക്കു ൾ ഉപബയൊ ിക്കു യും പലബപ്പൊഴും 

ഇംഗ്ലീഷിബലക്്ക "വിഗ്ശമം" എന്ന് വിവർത്തനം കചയ്യു യും കചയ്യുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിബലക്്ക ലിപയന്തരണം 

കചയ്തൊൽ അവ  റ്റപൗസി െൊണ് പികന്ന സബൊറ്റിസ്ബമൊസ് . പല വിവർത്ത രും ആ രണ്ട് വൊക്കു െും 

ഒബരബപൊകല കതറ്റൊയി വിവർത്തനം കചയ്തതിനൊൽ, പലരും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലൊയി. എഗ്ബൊയർ 4:9-ൽ 

സബ്ബൊറ്റിസ്ബമൊസ് ഉപബയൊ ിക്കുന്നു, അബതസമയം എഗ്ബൊയർ 4:3 ബപൊലുള്ള സ്ഥലങ്ങെിൽ  ട്ടപൗസിസ് 

ഉപബയൊ ിക്കുന്നു. 

ഭൊവിയികല "വിഗ്ശമം" (  റ്റപൗസിസ് )--ദൈവരൊെയം--ആത്മീയ ഇഗ്സൊബയൽ ഗ്പബവശിക്കുന്നതിനൊൽ 

(എഗ്ബൊയർ 4:3), അവർക്കൊയി ഒരു ശബ്ബത്തിസ്ബമൊസ് അവബശഷിക്കുന്നു - ഇബപ്പൊൾ ശബത്ത് ൈിനം 

ആചരിക്കുന്നു (എഗ്ബൊയർ 4:9 ). ഇതിനർത്ഥം ഗ് ിസ്തയൊനി ൾ ഇബപ്പൊൾ ദൈവരൊെയത്തിന്കറ ഭൊവി 
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'വിഗ്ശമത്തിബലക്്ക' ഗ്പബവശിക്കും എന്നൊണ്, അവർ ഇബപ്പൊൾ ഗ്പതിവൊര ശബ്ബത്ത് വിഗ്ശമം  ൊത്തിരിക്കുന്നു. ഈ 

യു ത്തിൽ, ദൈവകത്തബപ്പൊകലതകന്ന ദൈവെനവും ഉത്സ്ൊഹബത്തൊകട വിഗ്ശമിക്കണം (എഗ്ബൊയർ 4:9-11എ), 

"അനുസരണബക്കടിന്കറ അബത മൊതൃ യിൽ ആരും വീഴൊതിരിക്കൊൻ" (എഗ്ബൊയർ 4:11b). 

മതൊദ്ധയൊപ രുകട കതറ്റൊയ വിവർത്തനങ്ങെും '  ണ്ണു ൾ മറയ്ക്കലും'  ൊരണം, ദബബിൾ വിഗ്ശമം 

ഇബപ്പൊഴും പലർക്കും ഒരു രഹസയമൊണ്. 

പാപത്തിന്റെ രഹസ്യം 

പൊപം എന്തൊകണന്നതികനക്കുറിച്ച് പലരും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലൊകണന്ന് ബതൊന്നുന്നു. 

പലരും അത് നിർവചിക്കൊൻ  ഴിയുന്നതുബപൊകല ഗ്പവർത്തിക്കുന്നു. 

എന്നിരുന്നൊലും, പൊപകത്ത നിർവചിക്കുന്നത് മനുഷയരല്ല, ദൈവമൊണ്. 

എന്തൊണ് പൊപം? 

ദബബിൾ അതികന നിർവചിക്കുന്നത് ഇങ്ങകനയൊണ്: 

4 പൊപം കചയ്യുന്നവനും അധർമ്മം കചയ്യുന്നു; പൊപം അധർമ്മമൊണ്. (1 ബയൊഹന്നൊൻ 3:4, NKJV) 

4 പൊപം കചയ്യുന്നവൻ എല്ലൊം അ ൃതയവും കചയ്യുന്നു; പൊപം അ ൃതയമൊണ്. (1 ബയൊഹന്നൊൻ 3:4, DRB) 

4 പൊപം കചയ്യുന്ന എല്ലൊവരും നിയമം ലംഘിക്കുന്നു, വൊസ്തവത്തിൽ പൊപം അധർമ്മമൊണ്. (1 

ബയൊഹന്നൊൻ 3:4, EOB പുതിയ നിയമം) 

4 പൊപം കചയ്യുന്നവൻ നയൊയഗ്പമൊണവും ലംഘിക്കുന്നു; പൊപം നയൊയഗ്പമൊണത്തിന്കറ ലംഘനമൊ ുന്നു 

. (1 ബയൊഹന്നൊൻ 3:4, KJV) 

എന്്ത നിയമം? 

ദൈവത്തിന്കറ നിയമം, അവന്കറ വചനത്തിലുള്ളത് (cf. സങ്കീർത്തനം 119:11), അതിൽ പത്തു  ൽപ്പന ൾ 

ഉൾകപ്പടുന്നു (cf. 1 ബയൊഹന്നൊൻ 2:3-4; സങ്കീർത്തനം 119:172; www എന്നതിൽ ഓൺദലനിൽ ലഭയമൊയ സൗെനയ 

പുസ്ത വും  ൊണു . ccog.org, എന്ന തലകക്കട്ടിൽ: പത്തു  ൽപ്പന ൾ: ൈ കഡക്കബലൊ ്, ഗ് ിസ്തു മതം, മൃ ം ). 

ആരും പൊപം കചയ്യൊൻ നിർബന്ധിതരൊയിട്ടികല്ലങ്കിലും, എല്ലൊവരും പൊപം കചയ്തുകവന്ന് ദബബിൾ 

പഠിപ്പിക്കുന്നു (ബറൊമർ 3:23). 

എന്തുക ൊണ്ടൊണ് മനുഷയർ പൊപം കചയ്യുന്നത്? 

ശരി, ഹവ്വൊയും ആൈൊമും പൊപം കചയ്ത അബത  ൊരണത്തൊൽ. അവർ സൊത്തൊനൊലും/അകല്ലങ്കിൽ അവരുകട 

ബമൊഹങ്ങെൊലും വഞ്ചിക്കകപ്പട്ടു. 
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സൊത്തൊൻ ബലൊ കത്ത മുഴുവൻ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്നു (കവെിപൊട് 12:9). മനുഷയരൊശികയ മുഴുവൻ 

സവൊധീനിക്കൊനും വഞ്ചിക്കൊനും അയൊൾക്്ക  ഴിയുന്ന എല്ലൊ ൈുഷിച്ച ചിന്ത െും ഉപബയൊ ിച്ചു. സൊത്തൊൻ 

തന്കറ തത്തവചിന്ത ൈൂരവയൊപ മൊയി ഗ്പബക്ഷ്പണം കചയ്തിട്ടുണ്ട ് (cf. എകഫസയർ 2:2) - നകമ്മ സവൊധീനിക്കൊൻ 

മൊയ, ബമൊഹം, അതയൊഗ് ഹം എന്നിവകയ ആ ർഷിക്കുന്നു. 

അന്തരിച്ച സുവിബശഷ ൻ കലബറൊയ് കനഫിൽ നിന്ന് ഇനിപ്പറയുന്നവ ഗ്ശദ്ധിക്കു : 

നമ്മൾ ഓബരൊരുത്തരും കചറുപ്പം മുതബല ഈ വഞ്ചനൊപരമൊയ ബബൊംബൊഗ് മണത്തിബലക്്ക ടയൂൺ 

കചയ്യകപ്പട്ടവരൊണ്. കതറ്റൊയ ചിന്ത ൾ തിരു ൊൻ സൊത്തൊൻ ഈ രീതി ഉപബയൊ ിച്ചു, ആൈൊമികനയും 

ഹവ്വൊകയയും ബപൊകല കതറ്റൊയ തീരുമൊനങ്ങകെടുക്കൊൻ നകമ്മ സവൊധീനിക്കൊൻ അവൻ 

പരിസ്ഥിതിയും സൊഹചരയങ്ങെും ഉപബയൊ ിക്കുന്നു. 

നൊം െനിച്ചബപ്പൊൾ, ദൈവബത്തൊബടൊ അവന്കറ പൂർണ്ണമൊയ വഴിബയൊബടൊ ഞങ്ങൾക്്ക കവറുബപ്പൊ 

വിബൈവഷബമൊ ഉണ്ടൊയിരുന്നില്ല. ദൈവം ഉകണ്ടബന്നൊ, നമുക്്ക െീവിക്കൊനുള്ള ശരിയൊയ മൊർ ം 

അവനുണ്ട് എബന്നൊ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലൊയിരുന്നു. എന്നൊൽ തക്കസമയത്ത് നമ്മെും സൊത്തൊന്കറ അബത 

മബനൊഭൊവം, സവൊർത്ഥത, അതയൊഗ് ഹം, ബമൊഹം, നമ്മുകട സവന്തം വഴി ആഗ് ഹിക്കുന്നു. 

നൊം കചറിയ  ുട്ടി െൊയിരുന്നബപ്പൊൾ, ഗ് ിസ്തു  പറഞ്ഞവകരബപ്പൊകല ആയിരുന്നിരിക്കൊം (മത്തൊയി 18:3, 

4). അവർ എെിമയുള്ളവരും പഠിപ്പിക്കുന്നവരുമൊയിരുന്നു - സൊത്തൊനും അവന്കറ സമൂഹവും 

ഇതുവകര പൂർണ്ണമൊയി വഞ്ചിക്കകപ്പട്ടിട്ടില്ല. … 

മൊനുഷി മൊയ എല്ലൊ ൈുരിതങ്ങെും, അസന്തുഷ്ടിയും, ബവൈനയും, ൈുരിതവും പൊപത്തിന്കറ ബനരിട്ടുള്ള 

ഫലമൊയൊണ് വന്നത് - ദൈവത്തിന്കറ ആത്മീയവും ഭൗതി വുമൊയ നിയമങ്ങെുകട ലംഘനം. 

സബന്തൊഷവും സമൃദ്ധമൊയ െീവിതവും ദൈവത്തിന്കറ നിയമബത്തൊടുള്ള അനുസരണത്തിന്കറ 

യൊഗ്ന്തി  ഫലങ്ങെൊണ്. (കനഫ് എൽ. പൊപകത്തക്കുറിച്ച് എല്ലൊം. നൊകെയുകട ബവൾഡ് മൊ സിൻ. 

ഏഗ്പിൽ 1972) 

നമ്മുകട എല്ലൊ പൊപങ്ങൾക്കും ബവണ്ടി ബയശു മരിക്കുബമ്പൊൾ, പൊപത്തിന് ഒരു വിലയുണ്ട്. 

ൈീർഘ ൊലൊടിസ്ഥൊനത്തിലുള്ള ചിലവ് അത് പൊപികയയും  ൂടുതൽ നന്മ കചയ്യൊനുള്ള ഒരൊെുകട 

 ഴിവികനയും ഗ്പതി ൂലമൊയി ബൊധിക്കുന്നു എന്നതൊണ്. അതിനൊൽ, കചയ്യു  ഇബപ്പൊൾ പൊപം കചയ്യുന്നത് 

നിങ്ങൾക്്ക (അകല്ലങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്്ക) നല്ലതൊകണന്ന്  രുതരുത്, എന്നൊൽ എല്ലൊവരും അവരുകട പൊപങ്ങെിൽ 

നിന്ന് പൊഠങ്ങൾ പഠിക്കുകമന്ന് ഗ്പതീക്ഷ്ിക്കുന്നു (cf. 2 പബഗ്തൊസ് 2:18-20), അവകര ഏറ്റുപറയു  (1 ബയൊഹന്നൊൻ 

1:9), അവബരൊട് അനുതപിക്കു  ( cf. ആ ്റ്്റ 2:37-38). 

അനുചിതമൊയ പഠിപ്പിക്കലു െും പൊരമ്പരയങ്ങെും  ൊരണം, ഈ യു ത്തിൽ പലരും പൊപം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. 

അബപ്പൊസ്തലനൊയ പൗബലൊസ് എഴുതി: 

7 നിയമലംഘനത്തിന്കറ രഹസയം ഇബപ്പൊൾത്തകന്ന ഗ്പവർത്തിക്കുന്നു; ഇബപ്പൊൾ ഒരുത്തൻ മൊഗ്തബമ 

ഉള്ളു; 8 അബപ്പൊൾ അധർമ്മൻ കവെികപ്പടും, അവകന  ർത്തൊവൊയ ബയശു തന്കറ വൊയികല 

ശവൊസത്തൊൽ സംഹരിക്കും, അവന്കറ ഗ്പതയക്ഷ്തയൊൽ നശിപ്പിക്കും, 9 അവന്കറ വരവ ് എല്ലൊ 

ശക്തിയിലും അടയൊെങ്ങെിലും സൊത്തൊന്കറ ഗ്പവർത്തനത്തിന് അനുസൃതമൊണ്. 10 

അസതയത്തിന്കറ അത്ഭുതങ്ങെിലും, 10 നശിക്കുന്നവർക്്ക ൈുഷ്ടതയുകട എല്ലൊ വഞ്ചന െിലും, പ രം 

അവർക്്ക രക്ഷ്ിക്കകപ്പടൊൻ സതയത്തിന്കറ സ്ബനഹം ലഭിച്ചില്ല. 11 അതുനിമിത്തം, അവർ അസതയം വിശവസിബക്കണ്ടതിന്, 12 
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സതയം വിശവസിക്കൊകത അനീതിയിൽ ആനന്ദിക്കുന്ന എല്ലൊവകരയും വിധിബക്കണ്ടതിന്, ദൈവം 

അവരുകട അടുക്കൽ ഒരു വയൊബമൊഹകത്ത അയക്കും . (2 കതസ്സബലൊനി യർ 2:7-12, കബറിയൻ ലിറ്ററൽ 

ദബബിൾ) 

"അധൊർമ്മി തയുകട രഹസയം" ("അധർമ്മത്തിന്കറ രഹസയം" DRB) ഒരു ഭൊ ം, പൊപകത്തക്കുറിച്ചുള്ള സതയം 

പലരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല  ൂടൊകത/അകല്ലങ്കിൽ ബയശുവിന്കറ  ൊലകത്ത പരീശന്മൊകരബപ്പൊകല ദൈവത്തിന്കറ 

നിയമങ്ങകെക്കുറിച്ച് നയൊയവൊൈം കചയ്യൊനും പ രം അനുചിതമൊയ പൊരമ്പരയങ്ങൾ സവീ രിക്കൊനും 

പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നതൊണ്. (cf. മത്തൊയി 15:1-9). സതയബത്തൊട് ബവണ്ടഗ്ത സ്ബനഹമില്ലൊത്തവർ ഈ യു ത്തിന്കറ 

അവസൊനബത്തൊട് അടുക്കുബമ്പൊൾ ഗ് ൂരമൊയി വഞ്ചിക്കകപ്പടും. 

ദബബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, "എന്കറ ഗ്പിയകപ്പട്ട സബഹൊൈരന്മൊബര, വഞ്ചിക്കകപ്പടരുത്" (യൊബക്കൊബ് 1:16). 

എന്നിട്ടും, മനുഷയരൊയ നൊം നകമ്മത്തകന്ന വഞ്ചിക്കൊൻ ഗ്പവണത  ൊണിക്കുന്നു (ഗ്പബതയ ിച്ച് സൊത്തൊന്കറ 

സവൊധീനത്തൊൽ) വഴികതറ്റൊനുള്ള നമ്മുകട ഗ്പവണത െുകട വയൊപ്തി മനസ്സിലൊക്കുന്നില്ല. 

ഗ്പബലൊഭനകത്തയും പൊപകത്തയും  ുറിച്ച് അബപ്പൊസ്തലനൊയ യൊബക്കൊബ് ഇനിപ്പറയുന്നവ വിശൈീ രിച്ചു: 

12 ഗ്പബലൊഭനം സഹിക്കുന്ന മനുഷയൻ ഭൊ യവൊൻ; എകന്തന്നൊൽ, അവൻ അം ീ രിക്കകപ്പടുബമ്പൊൾ, 

തകന്ന സ്ബനഹിക്കുന്നവർക്്ക  ർത്തൊവ് വൊഗ്ദൊനം കചയ്ത െീവ ിരീടം അവന് ലഭിക്കും. 13 

പരീക്ഷ്ിക്കകപ്പടുബമ്പൊൾ, “ഞൊൻ ദൈവത്തൊൽ പരീക്ഷ്ിക്കകപ്പട്ടിരിക്കുന്നു” എന്ന് ആരും പറയരുത്. 

ദൈവകത്ത തിന്മയൊൽ പരീക്ഷ്ിക്കൊനൊവില്ല, അവൻ തകന്ന ആകരയും പരീക്ഷ്ിക്കു യുമില്ല. 14 

എന്നൊൽ ഓബരൊരുത്തരും പരീക്ഷ്ിക്കകപ്പടുന്നത് സവന്തം ആഗ് ഹങ്ങെൊൽ ആ ർഷിക്കകപ്പടു യും 

വശീ രിക്കകപ്പടു യും കചയ്യുബമ്പൊൾ. 15 ബമൊഹം  ർഭം ധരിച്ചു പൊപകത്ത ഗ്പസവിക്കുന്നു; പൊപം 

പൂർണ്ണവെർച്ച ഗ്പൊപിക്കുബമ്പൊൾ മരണകത്ത ഗ്പസവിക്കുന്നു. (യൊബക്കൊബ് 1:12-15) 

ഗ്പബലൊഭനകത്ത കചറുക്കുന്നതിന്, നിങ്ങെുകട മനസ്സിൽ നിന്ന് കതറ്റൊയ ചിന്ത ൾ  ടന്നുവരുന്നതിന്, 

നിങ്ങെുകട മനസ്സികന നല്ല ചിന്ത െൊൽ നിറയ്ക്കു  (ഫിലിപ്പിയർ 4:8) ദൈവത്തിബലക്്ക തിരിയു . 

ദൈവകത്തക്കുറിച്ചും അവന്കറ വചനകത്തക്കുറിച്ചും ഉള്ളതിബനക്കൊൾ മി ച്ച ചിന്ത ൾ എന്തൊണുള്ളത്? 

നിങ്ങൾ സൊത്തൊകന ശരിയൊയി കചറുക്കു യൊകണങ്കിൽ, അവൻ ഓടിബപ്പൊ ുകമന്ന് ദബബിൾ പറയുന്നു 

(യൊബക്കൊബ് 4:7). 

എതിർക്കുന്നത് നിങ്ങകെ ആത്മീയമൊയി ശക്തരൊക്കുന്നു, അബതസമയം പൊപത്തിൽ മുഴു ുന്നത് നിങ്ങകെ 

ൈുർബലരൊക്കുന്നു. 

നമുക്്ക ദൈവവും അവന്കറ വഴി െും ആവശയമൊകണന്ന് വിശവസിക്കൊൻ തയ്യൊറുള്ളവകര  ൊണിക്കൊൻ 

പൊപം സഹൊയിക്കുന്നു. 

സൊത്തൊന്കറ വഞ്ചനയുകട സവൊധീനകത്തക്കുറിച്ചും അതുബപൊകല തകന്ന മനുഷയന്കറ ബമൊഹങ്ങകെക്കുറിച്ചും 

ദൈവം മനസ്സിലൊക്കി, അത്  ണക്കികലടുക്കുന്ന ഒരു രക്ഷ്യുകട പദ്ധതി വി സിപ്പികച്ചടുത്തു 

(അതികനക്കുറിച്ചുള്ള  ൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്്ക, ൈയവൊയി സൗെനയ ഓൺദലൻ പുസ്ത ം പരിബശൊധിക്കു : 

സൊർവഗ്തി  രക്ഷ്യുകട സൊർവഗ്തി  ഓഫർ. Apokatastasis: ദൈവത്തിന്  ഴിയുബമൊ? വരൊനിരിക്കുന്ന 

യു ത്തിൽ നഷ്ടകപ്പട്ടവകര രക്ഷ്ിക്കണബമൊ? നൂറു ണക്കിന് തിരുകവഴുത്തു ൾ ദൈവത്തിന്കറ രക്ഷ്ൊ 

പദ്ധതി കവെികപ്പടുത്തുന്നു ). 
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3.  ല ാ മതങ്ങൾ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? 

സൃഷ്ടിയുകട ഉബേശയങ്ങൾ എന്തൊകണന്നതികനക്കുറിച്ച് വിവിധ വിശവൊസങ്ങൾക്്ക അവരുകട വിശവൊസങ്ങെുണ്ട്. 

അതിനൊൽ, വിവിധ പൗരസ്തയ, പൊശ്ചൊതയ മതങ്ങെിൽ നിന്നുള്ള ചില ഗ്പസ്തൊവന ൾ ബനൊക്കൊം. 

എന്നൊൽ ആൈയം, നമുക്്ക നിരീശവരവൊൈി കെ പരി ണിക്കൊം. ആസവൊൈനബമൊ ഏകതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള 

വയക്തിപരമൊയ പൂർത്തീ രണബമൊ അല്ലൊകത മനുഷയർക്്ക എകന്തങ്കിലും ലക്ഷ്യമുകണ്ടന്ന് നിരീശവരവൊൈി ൾ 

വിശവസിക്കുന്നില്ല. 

മനുഷയർ  ുറവൊകണങ്കിൽ അത് നല്ലതൊയിരിക്കുകമന്ന് വിശവസിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് (തങ്ങകെ 

നിരീശവരവൊൈി െൊയി  ണക്കൊക്കു ബയൊ കചയ്യൊതിരിക്കു ബയൊ കചയ്യൊം). 

മനുഷയെീവിതം വസ്തു നിഷ്ഠമൊയി വിലയില്ലൊത്തതും അർത്ഥശൂനയവുമൊകണന്ന വിശവൊസമൊണ് 

ആന്റി-നൊറ്റലിസം. ൈി  ൊർഡിയൻ വിശൈീ രിക്കുന്നതുബപൊകല, മനുഷയ പുനരുൽപൊൈനം മനുഷയ 

സമൂഹത്തിനും (ഇത് ആരംഭിക്കൊൻ പൊടില്ലൊത്ത ചിന്തൊരീതി) ഗ് ഹത്തിനും അനയൊയമൊയ ബൈൊഷം 

വരുത്തുകമന്ന് ആന്റി-നൊറ്റലിസ്റ്റു ൾ വൊൈിക്കുന്നു.  ൂടൊകത, തങ്ങെുകട അസ്തിതവത്തിന് സമ്മതം 

നൽ ൊത്ത  ുട്ടി െുകട ബമൽ അസ്തിതവം അടിബച്ചൽപ്പിക്കു  വഴി മൊതൊപിതൊക്കൾ ഒരു ധൊർമ്മി  

 ുറ്റ ൃതയത്തിൽ  ുറ്റക്കൊരൊണ്. … 

മനുഷയെീവിതത്തിന്കറ വിലയില്ലൊത്തതിലുള്ള അവരുകട വിശവൊസം മനുഷയെീവിതബത്തൊടുള്ള 

അനു മ്പയൊൽ ഗ്പബചൊൈിപ്പിക്കകപ്പട്ടതൊകണന്ന് നൊറ്റലിസ്റ്റു ൾ പലബപ്പൊഴും അവ ൊശകപ്പടുന്നു. 

ആന്റി-നൊറ്റലിസ്റ്റു ൾ ആഗ് ഹിക്കുന്നു ... (വൊൾഷ് എം. വെരുന്ന 'ആന്റി-നൊറ്റലിസ്റ്റ്' ഗ്പസ്ഥൊനം 

മൊനവി തയുകട വംശനൊശത്തിന് ആഹവൊനം കചയ്യുന്നു... കഡയ്ലി വയർ, നവംബർ 15, 2019) 

അടിസ്ഥൊനപരമൊയി, ആന്റി-നൊറ്റലിസ്റ്റു ൾ വിശവസിക്കുന്നത് മനുഷയർ നല്ലതിബനക്കൊൾ  ൂടുതൽ ബൈൊഷം 

വരുത്തുന്നുകവന്നും െീവിതം  ഠിനമൊണ്, അതിനൊൽ ആെു ൾ  ൂടുതൽ മനുഷയകര ബലൊ ത്തിബലക്്ക 

ക ൊണ്ടുവരരുത്, അങ്ങകന കചയ്യുന്നത് കമൊത്തം  ഷ്ടപ്പൊടു െും ബവൈനയും വർദ്ധിപ്പിക്കും. 

പബക്ഷ്, അവർ മൊനുഷി  മൂലയത്തിൽ അബദ്ധത്തിലൊണ്. 

മനുഷയർക്്ക മൂലയമുണ്ട്.  ഷ്ടപ്പൊടു ൾ ഉള്ളബപ്പൊൾ, മനുഷയർ സംഭൊവന നൽ ൊനും സഹൊയിക്കൊനും 

സൃഷ്ടിക്കകപ്പട്ടു. െീവിതത്തിന് ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്. 

ഇനി, മനുഷയരൊശിയുകട ലക്ഷ്യകത്തക്കുറിച്ച് ഹിന്ദുമതം എന്തൊണ് പറയുന്നകതന്ന് ബനൊക്കൊം. 

ഒരു ബിലയണിലധി ം ഹിന്ദുക്കൾ ഉകണ്ടന്നൊണ് റിബപ്പൊർട്്ട. ആ വിശവൊസത്തിന്കറ വിശവൊസങ്ങകെക്കുറിച്ചുള്ള 

വിവരങ്ങൾ ഇതൊ: 

ഹിന്ദുമതം അനുസരിച്ച്, െീവിതത്തിന്കറ അർത്ഥം (ഉബേശയം) നൊലിരട്ടിയൊണ്: ധർമ്മം, അർത്ഥം, 

 ൊമം , ബമൊക്ഷ്ം എന്നിവ ബനടു . ഒന്നൊമബത്തത്, ധർമ്മം എന്നൊൽ സൈ് ുണബത്തൊകടയും 

നീതിബയൊകടയും ഗ്പവർത്തിക്കു  എന്നൊണ്. ... ഹിന്ദുമതം അനുസരിച്ച് െീവിതത്തിന്കറ രണ്ടൊമകത്ത 

അർത്ഥം അർത്ഥം ആണ ് , ഇത് ഒരൊെുകട െീവിതത്തിൽ സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും ബതടുന്നതികന 

സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ... ഒരു ഹിന്ദുവിന്കറ െീവിതത്തിന്കറ മൂന്നൊമകത്ത ലക്ഷ്യം  ൊമബൈവകന 
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അബനവഷിക്കു  എന്നതൊണ്. ലെിതമൊയി പറഞ്ഞൊൽ,  ൊമകത്ത െീവിതത്തിൽ നിന്ന് ആസവൊൈനം 

ബനടുന്നതൊയി നിർവചിക്കൊം. ഹിന്ദുമതം അനുസരിച്ച് െീവിതത്തിന്കറ നൊലൊമകത്തയും 

അവസൊനകത്തയും അർത്ഥം ബമൊക്ഷ്മൊണ്, ജ്ഞൊബനൊൈയം. െീവിതത്തിന്കറ ഏറ്റവും ഗ്പയൊസബമറിയ 

അർത്ഥം ബനടികയടുക്കൊൻ, ബമൊക്ഷ്ം ഒരു വയക്തിക്്ക ഒരു െീവിത ൊലം മൊഗ്തം എടുബത്തക്കൊം 

(അപൂർവ്വമൊയി) അകല്ലങ്കിൽ അതിന് നിരവധി സമയകമടുബത്തക്കൊം. എന്നിരുന്നൊലും, ഇത് 

െീവിതത്തിന്കറ ഏറ്റവും ഗ്പധൊനകപ്പട്ട അർത്ഥമൊയി  ണക്കൊക്കു യും പുനർെന്മത്തിൽ നിന്നുള്ള 

ബമൊചനം, സവയം തിരിച്ചറിവ്, ഗ്പബുദ്ധത, അകല്ലങ്കിൽ ദൈവവുമൊയുള്ള ഐ യം തുടങ്ങിയ 

ഗ്പതിഫലങ്ങൾ വൊഗ്ദൊനം കചയ്യു യും കചയ്യുന്നു. ( ശിവ ുമൊർ എ. ഹിന്ദുമതം അനുസരിച്ച് 

െീവിതത്തിന്കറ അർത്ഥം, ഒ ്ബടൊബർ 12, 2014) 

അതിനൊൽ, അടിസ്ഥൊനപരമൊയി ഹിന്ദുമതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നീതിപൂർവ്വം െീവിക്കൊനും, അഭിവൃദ്ധി 

ബതടൊനും, െീവിതം ആസവൈിക്കൊനും, ജ്ഞൊബനൊൈയം ബനടൊനുമൊണ്, ഞൊൻ പറയുന്നത് ബ ട്ട ഒരു ഹിന്ദുവിന്കറ 

അഭിഗ്പൊയത്തിൽ, ദൈവവൽക്കരണം ഉൾകപ്പടുന്നു. ആ ദഹന്ദവ വിശവൊസങ്ങൾ ദബബിെുമൊയി 

കപൊരുത്തകപ്പടൊൻ  ഴിയുകമങ്കിലും, ആൈയം െീവൻ ഉണ്ടൊബ ണ്ടത് എന്തുക ൊണ്ടൊകണന്ന് അവർ 

വിശൈീ രിക്കുന്നില്ല. 

അര ബിലയണിലധി ം ബുദ്ധമതക്കൊർ ഉകണ്ടന്നൊണ് റിബപ്പൊർട്്ട. ബുദ്ധമതം ഹിന്ദുമതത്തിൽ നിന്ന് 

വയതയസ്തമൊയ  ൊഴ്ചപ്പൊടൊണ് സവീ രിക്കുന്നത്: 

െീവിതത്തിന് ശൊശവതവും ബ വലവുമൊയ എകന്തങ്കിലും ഗ്പൊധൊനയമുകണ്ടന്ന് ബുദ്ധമതം 

നിബഷധിക്കുന്നു,  ൂടൊകത െീവിതകത്ത തൃപ്തി രമല്ലൊത്തതും (s. ൈുഖ) ശൂനയവും (സൂരയത) എന്ന് 

വിബശഷിപ്പിച്ചതുമൊണ്. എന്നിരുന്നൊലും, െീവിതത്തിന് ആബപക്ഷ്ി മൊയ ഒരു ഗ്പൊധൊനയമുകണ്ടന്ന് 

ബുദ്ധൻ സമ്മതിച്ചു, െീവിതത്തിന്കറ ഈ ആബപക്ഷ്ി വും വയവസ്ഥൊപിതവുമൊയ 

സവഭൊവത്തിലൂകടയൊണ് നമുക്്ക സൊർവഗ്തി  സതയം ബനടൊനും സൊക്ഷ്ൊത് രിക്കൊനും  ഴിയു . 

ബുദ്ധന്കറ ഗ്പഭൊഷണങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, നമ്മുകട െീവിതവും ബലൊ വും ഉയരു യും തൊഴു യും 

കചയ്യുന്ന ഗ്പതിഭൊസങ്ങെല്ലൊകത മകറ്റൊന്നുമല്ല. ഇത് രൂപകപ്പടു യും െീർണ്ണിക്കു യും കചയ്യുന്ന ഒരു 

ഗ്പഗ് ിയയൊണ്. (െീവിതത്തിന്കറ ഗ്പൊധൊനയം എന്തൊണ്? ബുദ്ധകനറ്്റ.കനറ്്റ, 03/21/19 ബശഖരിച്ചത്) 

ഹിന്ദുമതത്തിന് നിരവധി ദൈവങ്ങെുകണ്ടങ്കിലും ബുദ്ധമതത്തിന് ദൈവങ്ങെില്ല.  ൂടൊകത, ദൈവമികല്ലങ്കിൽ, 

ബുദ്ധമതക്കൊർ (മറ്്റ നിരീശവരവൊൈി കെബപ്പൊകല) െീവിതത്തിന് സമ്പൂർണ്ണ ഗ്പൊധൊനയമില്ല എന്നത് ശരിയൊണ്. 

എന്നൊൽ ദൈവി മൊയ ഒരു ആത്മൊവ് ഉകണ്ടങ്കിൽ, അത് ഉകണ്ടന്ന് നി മനം കചയ്യുന്നത് യുക്തിസഹമൊണ് 

(അങ്ങകന കതെിയിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കൊൻ, ccog.org-കല ഞങ്ങെുകട സൗെനയ ബുകലെറ്റും  ൊണു , 

ദൈവത്തിന്കറ അസ്തിതവം യുക്തിസഹമൊബണൊ? ), അബപ്പൊൾ അത് സംഭവിക്കും. ഒരു ദൈവി  ഗ്സഷ്ടൊവിന് 

യഥൊർത്ഥവും ഗ്പൊധൊനയമർഹിക്കുന്നതുമൊയ ഒരു ഉബേശയമുകണ്ടന്ന്  ൂടുതൽ ബബൊധമുണ്ട്. 

ഇബപ്പൊൾ, ബുദ്ധമതവും ഹിന്ദുമതവും  ർമ്മം എന്ന ആശയം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ബുദ്ധമത ഉറവിടത്തിൽ 

നിന്നുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ ഇതൊ: 

ധൊർമ്മി   ൊരണങ്ങെുകട നിയമമൊണ്  ർമ്മം. ബുദ്ധമതത്തികല ഒരു അടിസ്ഥൊന സിദ്ധൊന്തമൊണ് 

 ർമ്മ സിദ്ധൊന്തം. … ഈ ബലൊ ത്ത് ഒരു വയക്തിക്്ക ചില  ൊരണങ്ങെൊബലൊ മബറ്റൊ അർഹതയില്ലൊത്ത 

ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. …  ർമ്മ എന്ന പൊലി പൈത്തിന്കറ അർത്ഥം ഗ്പവൃത്തി അകല്ലങ്കിൽ ഗ്പവൃത്തി 

എന്നൊണ്. മൊനസി ബമൊ വൊക്കൊലുള്ളബതൊ ശൊരീരി ബമൊ ആയ ഏകതൊരു മനഃപൂർവമൊയ 
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ഗ്പവർത്തനവും  ർമ്മമൊയി  ണക്കൊക്കകപ്പടുന്നു. "ചിന്ത, വൊക്്ക, ഗ്പവൃത്തി" എന്ന വൊ യത്തിൽ 

ഉൾകപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നകതല്ലൊം ഇത് ഉൾകക്കൊള്ളുന്നു. കപൊതുവൊയി പറഞ്ഞൊൽ, എല്ലൊ നല്ലതും 

ചീത്തയുമൊയ എല്ലൊ ഗ്പവർത്തനങ്ങെും  ർമ്മകത്ത ഉൾകക്കൊള്ളുന്നു. അതിന്കറ ആതയന്തി  

അർത്ഥത്തിൽ  ർമ്മം അർത്ഥമൊക്കുന്നത് എല്ലൊ ധൊർമ്മി വും അധൊർമി വുമൊയ 

ഇച്ഛൊശക്തിയൊണ്. ( സയൊൈവ് എം. ൈി തിയറി ഓഫ്  ർമ്മ. ബുദ്ധകനറ്്റ.കനറ്്റ, 07/22/19 ബശഖരിച്ചത്) 

ദബബിൾ " ർമ്മം" എന്ന പൈം ഉപബയൊ ിക്കുന്നികല്ലങ്കിലും ഒരൊൾ വിതയ്ക്കുന്നത് ക ൊയ്യുകമന്ന് അത് 

പഠിപ്പിക്കുന്നു ( ലൊതയർ 6:7-8). എന്നൊൽ ബുദ്ധമതത്തിൽ നിന്ന് വയതയസ്തമൊയി, ദൈവം  ൊരയങ്ങൾ 

നയിക്കുന്നുകവന്ന് ദബബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ( സൈൃശവൊ യങ്ങൾ 16:9) അതിനൊൽ ആതയന്തി മൊയി അത് 

അവന്കറ ഇഷ്ടം അം ീ രിക്കുന്നവർക്്ക നന്നൊയി ഗ്പവർത്തിക്കും (cf. ബറൊമർ 8:28). സമൊധൊനത്തിന്കറ 

വർദ്ധനവിന് അവസൊനമില്ല (കയശയ്യൊവ് 9:7). 

എന്നിരുന്നൊലും, ഹിന്ദുമതവും ബുദ്ധമതവും ബലൊ ം കമച്ചകപ്പട്ട സ്ഥലമൊ ൊൻ ആഗ് ഹിക്കുന്നുകവന്ന് ഇബപ്പൊൾ 

ചൂണ്ടിക്കൊണിബക്കണ്ടതൊണ്. എന്നൊൽ അത് എങ്ങകന സംഭവിക്കുകമന്ന് ദബബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുകവന്ന് 

അവർക്്ക മനസ്സിലൊ ുന്നില്ല. 

ബുദ്ധമതക്കൊരിൽ നിന്ന് വയതയസ്തമൊയി, മുസ്ലീങ്ങൾ മനുഷയർക്്ക ഒരു ലക്ഷ്യമുള്ള ഒരു ദൈവി  ഗ്സഷ്ടൊവിൽ 

വിശവസിക്കുന്നു. 1.8 ബിലയൺ മുസ്ലീങ്ങൾ ഉകണ്ടന്നൊണ് റിബപ്പൊർട്്ട. എന്തുക ൊണ്ടൊണ് ദൈവം ആെു കെ 

സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നതുമൊയി ബന്ധകപ്പട്ട ഒരു ഇസ്ലൊമി  വീക്ഷ്ണം ഇതൊ: 

നമ്മുകട ശരീരം, നമ്മുകട ആത്മൊവ്, ദൈവകത്ത ആരൊധിക്കുന്നതിനുള്ള നമ്മുകട മുൻ രുതൽ, 

നമ്മുകട കവെിച്ചം എന്നിവ നമ്മുകട മൊനുഷി  പൂർണത ദ വരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർണൊയ  

മൊർ മൊയി ബസവിക്കുന്നതിനൊയി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ബനരിട്്ട അയച്ച സമ്മൊനങ്ങെൊണ്. ആ പൂർണ്ണത 

സ്ഥിതികചയ്യുന്നത് ആത്മൊവിന്കറ ആനിബമഷൻ  ുണങ്ങകെ മറി ടക്കുന്ന ആ വശങ്ങൾ 

നട്ടുവെർത്തുന്നതിലും ആരൊധനയ്ക്കുള്ള നമ്മുകട മബനൊഭൊവം യൊഥൊർത്ഥയമൊക്കുന്നതിലും നമ്മുകട 

ഗ്പ ൊശകത്ത ശുദ്ധീ രിക്കുന്നതിലുമൊണ്. ഇത് സംഭവിക്കുബമ്പൊൾ, മനുഷയൻ മബനൊഹരമൊയ ഒരു 

സൃഷ്ടിയൊണ്, അതുബപൊകല, ദൈവി  സ്ബനഹത്തിന്കറ ഉചിതമൊയ വസ്തു വൊണ്,  ൊരണം നമ്മുകട 

ഗ്പവൊച ൻ സൂചിപ്പിച്ചതുബപൊകല , "തീർച്ചയൊയും, ദൈവം സുന്ദരനൊണ്, സൗന്ദരയകത്ത 

സ്ബനഹിക്കുന്നു." (ഷൊക്കിർ എ. ൈി ഹയൂമൻ ഇൻ ൈി ഖുറൊൻ. ബെണൽ ഓഫ് ദസത്തുന ബ ൊബെെ്, െൂൺ 

5, 2018) 

ഇബപ്പൊൾ, പൂർണതയൊയിരിക്കണം ലക്ഷ്യകമന്ന് ബയശു ചൂണ്ടിക്കൊണിച്ചബപ്പൊൾ (മത്തൊയി 5:48), ദൈവം 

മനുഷയകര സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തുക ൊണ്ടൊകണന്ന് ബമൽപ്പറഞ്ഞവ യഥൊർത്ഥത്തിൽ വിശൈീ രിക്കുന്നില്ല. 

എന്നിരുന്നൊലും, ഇനിപ്പറയുന്ന ഇസ്ലൊമി  ഉറവിടം ഒരു  ൊരണം നൽ ുന്നു: 

ദൈവം മനുഷയകന സൃഷ്ടിച്ചത് അവകന ബസവിക്കൊനൊണ്, അതൊയത് മനുഷയർ ഏ ദൈവത്തിൽ 

വിശവസിക്കു യും നന്മ കചയ്യു യും ബവണം. ഇതൊണ് മനുഷയെീവിതത്തിന്കറ ലക്ഷ്യം. ദൈവം 

പറയുന്നു, "മനുഷയർ എകന്ന ബസവിക്കുവൊൻ ബവണ്ടിയല്ലൊകത ഞൊൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല." (ൈി വിൻഡ്സ് ൈൊറ്്റ 

സ് ൊറ്റർ, 51:56) (ഇസ്ലൊമികല മനുഷയെീവിതത്തിന്കറ ഉബേശയം എന്തൊണ്? മുസ്ലിം  ൺബവർട്്ടസ് 

അബസൊസിബയഷൻ ഓഫ് സിം പ്പൂർ, ആ ്സസ് കചയ്തത് 03/21/19) 

മനുഷയർ നല്ലത് കചയ്യണകമങ്കിലും , മു െിൽ പറഞ്ഞവയിൽ ഭൂരിഭൊ വും ദൈവം എന്തിനൊണ് മനുഷയകര 

സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നതികനക്കുറിച്ചുള്ള ചില കഗ്പൊട്ടസ്റ്റന്റ് വീക്ഷ്ണങ്ങൾക്്ക സമൊനമൊണ്, അത് നമ്മൾ 

അടുത്തതൊയി ബനൊക്കൊം. 
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ചി  റശ്പാട്ടസ്റ്റന്െ്  ാഴ്ച ൾ 

ഇതിന ം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മതങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ദൈവം എന്തിനൊണ് മനുഷയകര സൃഷ്ടിച്ചത് 

എന്നതികനക്കുറിച്ച് വയതയസ്ത വീക്ഷ്ണങ്ങെുണ്ട്. 

കഗ്പൊട്ടസ്റ്റന്റു െുകട ഇടയിലും ഇതുതകന്നയൊണ് സ്ഥിതി. 

ഏ ബൈശം 800 ൈശലക്ഷ്ത്തിലധി ം കഗ്പൊട്ടസ്റ്റന്റു െുണ്ട്, അവർ പല വിഭൊ ങ്ങെൊലും ശുഗ്ശൂഷ െൊലും 

വിഭൊ ങ്ങെൊലും വിഭെിക്കകപ്പട്ടിട്ടുണ്ട് (ഗ്ശദ്ധിക്കു : ദൈവത്തിന്കറ തുടരുന്ന ചർച്ച് കഗ്പൊട്ടസ്റ്റന്റ് അല്ല-

എന്തുക ൊണ്ടൊണ് ഞങ്ങെുകട സൗെനയ ഓൺദലൻ പുസ്ത ങ്ങെിൽ  ൊണുന്നത് എന്നതിന്കറ 

വിശൈൊംശങ്ങൾ: ൈി  ണ്ടിനയൂയിം ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ൈി ചർച്ച് ഓഫ് ബ ൊഡ് ആൻഡ് ബഹൊപ്്പ ഓഫ് സൊൽബവഷൻ: 

കഗ്പൊട്ടസ്റ്റന്റിസത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്കറ തുടർച്ചയൊയ ചർച്ച് എങ്ങകന വയതയൊസകപ്പട്ടിരിക്കുന്നു ). 

എന്നിരുന്നൊലും, കഗ്പൊട്ടസ്റ്റന്റു ൊരുകട ദവവിധയങ്ങൾ ഉണ്ടൊയിരുന്നിട്ടും, ദൈവം എന്തിന് എകന്തങ്കിലും 

ഉണ്ടൊക്കി എന്നതിൽ ചില കപൊതു ഉടമ്പടി ൾ ഉകണ്ടന്ന് ബതൊന്നുന്നു. 

എന്തുക ൊണ്ടൊണ് ദൈവം മനുഷയകര സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നതിന്കറ ഒരു കഗ്പൊട്ടസ്റ്റന്റ് വീക്ഷ്ണം ഗ്ശദ്ധിക്കു : 

എന്തുറ ാണ്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യറര സ്ൃഷ്ടിച്ചത്? 

തനിക്കു മഹതവം നൽ ൊനൊണ് അവൻ അങ്ങകന കചയ്തത്. ദൈവം നകമ്മ സൃഷ്ടിച്ചത് അവകനബപ്പൊകല 

െീവിക്കൊനും ബന്ധങ്ങൾ ആസവൈിക്കൊനും ബവണ്ടിയൊണ്. ബയശു പറഞ്ഞു, "എന്കറ സബന്തൊഷം 

നിങ്ങെിൽ ഉണ്ടൊയിരിക്കുന്നതിനും നിങ്ങെുകട സബന്തൊഷം പൂർണമൊ ുന്നതിനും ബവണ്ടിയൊണ് ഞൊൻ 

ഇത് നിങ്ങബെൊട് പറഞ്ഞത്" (ബയൊഹന്നൊൻ 15:11). ... 

ദൈവകത്ത മഹതവകപ്പടുത്തു -അതൊയത്, അവകന ഉയർത്തു , ഉയർത്തു , അവകന സ്തു തിക്കു , 

ബഹുമൊനബത്തൊകട ഗ്പതിഫലിപ്പിക്കു -വൊസ്തവത്തിൽ നമ്മുകട െീവിതലക്ഷ്യം. (കബൽ എസ്. ബെൊഷ് 

മക്ഡൗവൽ മഗ്ന്തൊലയം. ഏഗ്പിൽ 11, 2016-ന് ബപൊസ്റ്റ് കചയ്തത്) 

CCOG-യികല ഞങ്ങൾ വിബയൊെിക്കുന്നു. ദൈവം നകമ്മ സൃഷ്ടിച്ചില്ല,  ൊരണം അവനു മഹതവം നൽ ുന്നതിന് 

ആെു ൾ ആവശയമൊയ അഹംബബൊധത്തൊൽ നയിക്കകപ്പടുന്ന ചില ആത്മീയ സത്തയൊണ് അവൻ. ദൈവകത്ത 

മഹതവകപ്പടുത്തുന്നത് മനുഷയെീവിതത്തിന്കറ ലക്ഷ്യവുമല്ല. എന്നൊൽ സബന്തൊഷം വർധിപ്പിക്കൊൻ ദൈവം 

ആഗ് ഹിച്ചുകവന്നത് സതയമൊണ്. 

 ുറച്ച് സമൊനമൊയ കഗ്പൊട്ടസ്റ്റന്റ് ഗ്പതി രണം ഇതൊ: 

എന്തുറ ാണ്ടാണ് ദൈവം ആൈയം സ്ൃഷ്ടിച്ചത്? അവൻ വിരസ്മായിരുലന്നാ? അവൻ 

ഏ ാന്തനായിരുലന്നാ? എന്തുറ ാണ്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യറന സ്ൃഷ്ടിക്കുന്ന 

ശ്പര്നത്തി ൂറെ  െന്നു ലപായത്? 

ഗ്പപഞ്ചകത്തക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്കറ ആതയന്തി  ഉബേശയം അവന്കറ മഹതവം 

കവെികപ്പടുത്തു യൊകണന്ന് ദബബിൾ നബമ്മൊട് പറയുന്നു. മനുഷയവർഗ്ഗബത്തൊടുള്ള ദൈവത്തിന്കറ 

ആതയന്തി  ഉബേശയം അവന്കറ സ്ബനഹം കവെികപ്പടുത്തു യൊകണന്ന് ദബബിൾ നബമ്മൊട് 

പറയുന്നു. (ദൈവം ബബൊറടിബച്ചൊ? ദൈവത്തിന്കറ ശുഗ്ശൂഷ കെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലൊം, ആക്സസ് കചയ്തത് 

03/21/19) 
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ശരി, സ്ബനഹം അതിന്കറ ഭൊ മൊയതിനൊൽ ഇത് അൽപ്പം അടുത്തൊണ്, എന്നൊൽ വീണ്ടും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, 

ദൈവം എല്ലൊം സൃഷ്ടിച്ചത് അവന്കറ അഹന്തകയ അടിച്ചമർബത്തണ്ടതിന്കറ ആവശയ ത ക ൊണ്ടൊണ്. 

ദൈവം വയർത്ഥനല്ല, അത് ആവശയമില്ല. 

മറ്്റ രണ്ട് കഗ്പൊട്ടസ്റ്റന്റു െിൽ നിന്നുള്ള  ൊഴ്ച ൾ ഇതൊ: 

എന്തുറ ാണ്ടാണ് ദൈവം ല ാ റത്ത സ്ൃഷ്ടിച്ചത്? 

ഉരുെുന്ന ഇടിമുഴക്കം ബപൊകല ദബബിെിലുടനീെം മുഴങ്ങുന്ന ഗ്ഹസവമൊയ ഉത്തരം ഇതൊണ്: ദൈവം 

തന്കറ മഹതവത്തിനൊയി ബലൊ കത്ത സൃഷ്ടിച്ചു . (ദപപ്പർ കെ. കസപ്റ്റംബർ 22, 2012. 

https://www.desiringgod.org/messages/why-did-god-create-the-world ആക്സസ് കചയ്തത് 01/16/19) 

എന്തുറ ാണ്ടാണ് ദൈവം സ്ൃഷ്ടിച്ചത്? 

ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നികല ചില പരിമിതി ൾ ക ൊണ്ടല്ല. പ രം, അവൻ തന്കറ സൃഷ്ടി െുകട 

ആനന്ദത്തിനൊയി തന്കറ മഹതവം ഗ്പൈർശിപ്പിക്കുന്നതിനും അവന്കറ മഹതവം 

ഗ്പഖയൊപിക്കുന്നതിനുമൊയി ശൂനയതയിൽ നിന്ന് എല്ലൊം സൃഷ്ടിച്ചു. (ബലൊസൺ കെ. ലിബ ൊണിയർ 

മിനിസ്ഗ്ടീസ്, െൂദല 3, 2017) 

ദൈവം തന്കറ വയക്തിപരമൊയ മഹതവത്തിനൊയി  ൊരയങ്ങൾ ഉണ്ടൊക്കികയന്ന് അവ ൊശകപ്പടുന്ന രണ്ട് ബപർ 

 ൂടി. 

അതിനൊൽ, ആ കഗ്പൊട്ടസ്റ്റന്റ് (ബൊപ്റ്റിസ്റ്റ് ഉൾകപ്പകട) ഉറവിടങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നതൊയി ബതൊന്നുന്നു. എന്നൊൽ 

CCOG-യികല ഞങ്ങൾ വിശവസിക്കുന്നില്ല, അവർ ദൈവത്തിന്കറ പദ്ധതിയുകട നി ൂഢത ശരിക്കും 

മനസ്സിലൊക്കുന്നു. 

ലൊമൻ  ലത്താ ിക്കാ സ്ഭയിൽ നിന്നും യലഹാവയുറെ സ്ാെി െിൽ നിന്നുമുള്ള  ാഴ്ച ൾ 

ബറൊമൻ  ബത്തൊലിക്കരുകട  ൊരയബമൊ? 

 ബത്തൊലിക്കൊ സഭയുകട മതബബൊധനഗ് ന്ഥം പഠിപ്പിക്കുന്നത്: 

293 തിരുകവഴുത്തും പൊരമ്പരയവും ഈ അടിസ്ഥൊന സതയം പഠിപ്പിക്കുന്നതും ആബഘൊഷിക്കുന്നതും 

അവസൊനിപ്പിക്കുന്നില്ല: "ബലൊ ം ദൈവത്തിന്കറ മഹതവത്തിനൊയി സൃഷ്ടിക്കകപ്പട്ടു." 134 ദൈവം 

എല്ലൊം സൃഷ്ടിച്ചത് "തന്കറ മഹതവം വർദ്ധിപ്പിക്കൊനല്ല, മറിച്ച് അത് ഗ്പ ടിപ്പിക്കൊനും 

ആശയവിനിമയം നടത്തൊനുമൊണ്" എന്ന് കസന്റ് ബബൊണകവഞ്ചർ വിശൈീ രിക്കുന്നു . സ്ബനഹത്തിന്കറ 

തൊബക്കൊൽ അവന്കറ ദ  തുറന്നു. 136 ഒന്നൊം വത്തിക്കൊൻ  ൗൺസിൽ വിശൈീ രിക്കുന്നു: 

ഈ ഒരു സതയദൈവം, സവന്തം നന്മയുകടയും "സർവ്വശക്തന്കറയും", സവന്തം മഹതവം 

വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിബനൊ തന്കറ പൂർണ്ണത ദ വരിക്കുന്നതിബനൊ ബവണ്ടിയല്ല, മറിച്ച്, സൃഷ്ടി ൾക്്ക 

അവൻ നൽ ുന്ന ബനട്ടങ്ങെിലൂകട, ആബലൊചനയുകട സമ്പൂർണ്ണ സവൊതഗ്ന്തയബത്തൊകട ഈ പൂർണ്ണത 

ഗ്പ ടിപ്പിക്കുന്നതിനൊണ്. " ആൈയം മുതൽ, സൃഷ്ടി െുകട, ആത്മീയവും ശൊരീരി വുമൊയ രണ്ട് 

ഗ് മങ്ങെും ഒന്നുമില്ലൊയ്മയിൽ നിന്നൊണ് നിർമ്മിച്ചത്. . . ” 137 



40 
 

294 ദൈവത്തിന്കറ മഹതവം ഈ ഗ്പ ടനത്തിന്കറ സൊക്ഷ്ൊത് ൊരവും അവന്കറ നന്മയുകട 

ആശയവിനിമയവും ഉൾകക്കൊള്ളുന്നു, അതിനൊയി ബലൊ ം സൃഷ്ടിക്കകപ്പട്ടു. ദൈവം നകമ്മ 

"ബയശുഗ് ിസ്തു  മുഖൊന്തരം അവന്കറ പുഗ്തന്മൊരൊയി, അവന്കറ ഇഷ്ടത്തിന്കറ ഉബേശയമനുസരിച്ച്, 

അവന്കറ മഹത്തൊയ  ൃപയുകട സ്തു തിക്കൊയി " സൃഷ്ടിച്ചു, 138 "ദൈവത്തിന്കറ മഹതവം മനുഷയൻ 

പൂർണ്ണമൊയി െീവിക്കുന്നു; മൊഗ്തമല്ല, മനുഷയന്കറ െീവിതം ദൈവത്തിന്കറ ൈർശനമൊണ്: 

സൃഷ്ടിയിലൂകടയുള്ള ദൈവത്തിന്കറ കവെിപൊട് ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന എല്ലൊ െീവെൊലങ്ങൾക്കും 

ഇതിന ം െീവൻ നൽ ിയിട്ടുകണ്ടങ്കിൽ, പിതൊവിന്കറ വചനത്തിന്കറ ഗ്പ ടനം ദൈവകത്ത 

 ൊണുന്നവർക്്ക എഗ്തയധി ം െീവൻ നൽ ും. 139 സൃഷ്ടിയുകട ആതയന്തി മൊയ ഉബേശം, 

"എല്ലൊറ്റിന്കറയും ഗ്സഷ്ടൊവൊയ ദൈവം ഒടുവിൽ "എല്ലൊത്തിലും" ആയിത്തീർബന്നക്കൊം, അങ്ങകന 

ഒബരസമയം തന്കറ മഹതവവും നമ്മുകട മഹതവവും ഉറപ്പുനൽ ുന്നു. 

ഇബപ്പൊൾ, ഗ്പണയകത്തക്കുറിച്ചുള്ള പരൊമർശം  ൊരണം, മു െിൽ പറഞ്ഞവ മറ്്റ ചില ബഗ്സൊതസ്സു ബെക്കൊൾ 

അടുത്തൊണ്, എന്നിരുന്നൊലും ഒരു ഗ്പധൊന  ൊരണം അവബശഷിപ്പിച്ചതിനൊൽ അത് ബവണ്ടഗ്ത പൂർണ്ണമല്ല. 

അന്തരിച്ച  ർൈിനൊൾ ബെൊൺ കഹൻറി നയൂമൊൻ ഇനിപ്പറയുന്നവ എഴുതിയബപ്പൊൾ അടുത്തു. 

മറ്റൊരും സൃഷ്ടിക്കകപ്പടൊത്ത എകന്തങ്കിലും കചയ്യൊബനൊ അകല്ലങ്കിൽ എകന്തങ്കിലും കചയ്യൊബനൊ ആണ് 

ഞൊൻ സൃഷ്ടിക്കകപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്കറ ആബലൊചന െിൽ, മറ്റൊർക്കും ഇല്ലൊത്ത, 

ദൈവത്തിന്കറ ബലൊ ത്ത്, എനിക്്ക ഒരു സ്ഥൊനമുണ്ട് ... തീർച്ചയൊയും, ഞൊൻ പരൊെയകപ്പട്ടൊൽ, അവനു 

മകറ്റൊരൊകെ വെർത്തൊൻ  ഴിയും, അവൻ  ല്ലു കെ അഗ്ബഹൊമിന്കറ മക്കെൊക്കൊൻ  ഴിയും. 

എന്നിട്ടും ഈ മഹത്തൊയ ഗ്പവർത്തനത്തിൽ എനിക്്ക പങ്കുണ്ട്... അവൻ എകന്ന കവറുകത സൃഷ്ടിച്ചതല്ല. 

(നയൂമൊൻ കെ.എച്ച്. പബരതനൊയ  ർേിനൊൾ നയൂമൊന്കറ ധയൊനങ്ങെും ഭക്തി െും. ബലൊങ്മൊൻസ്, ഗ് ീൻ, 

1903, ബപെ്. 301) 

പൂർണ്ണമൊയിട്ടികല്ലങ്കിലും മു െിൽ പറഞ്ഞ  ൊരയങ്ങൾ അടിസ്ഥൊനപരമൊയി ശരിയൊണ്. ചില 

കഗ്പൊട്ടസ്റ്റന്റു ൊരും ദൈവത്തിന് തന്കറ വിശുദ്ധന്മൊർക്കൊയി നിതയതയിൽ ഒരു ഗ്പവൃത്തി ഉണ്ടൊ ുകമന്ന് 

മനസ്സിലൊക്കുന്നു, എന്നൊൽ അവർ എന്്ത ഗ്പവൃത്തികയക്കുറിബച്ചൊ എന്തികനബന്നൊ അവയക്തത പുലർത്തുന്നു. 

ഇബപ്പൊൾ, യബഹൊവയുകട സൊക്ഷ്ി ൾ അതിന്കറ ഓൺദലൻ ദബബിൾ പഠിപ്പിക്കലു െുകട പൊഠം 2.3 -ൽ 

ദൈവം മനുഷയകര എന്തിന് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന തലകക്കട്ടിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊ . : 

ഭൂമിയിൽ എലന്നക്കും ജീവിതം ആസ്വൈിക്കാനും അവകന അവരുകട സ്ബനഹനിധിയൊയ 

പിതൊവൊയി അറിയൊനും ബവണ്ടിയൊണ് യബഹൊവ മനുഷയകര സൃഷ്ടിച്ചത് . (https://www.jw.org/en/bible-

teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-god-create-man-purpose/#78 ആ ്സസ് കചയ്തു 

01/16/ 19) 

... എന്തുക ൊണ്ടൊണ് ഭൂമി നിലനിൽക്കുന്നത്? ... മനുഷയർക്കുള്ള മബനൊഹരമൊയ ഒരു ഭവനമൊയിട്ടൊണ് 

ഇത് സൃഷ്ടിക്കകപ്പട്ടത് (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-

god- create-man-purpose/#85 ആ ്സസ് കചയ്തു 01/16/19). 

1. ദൈവം ഭൂമികയ സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷയർക്്ക സ്ഥിരമൊയ ഒരു ഭവനമൊയിട്ടൊണ് 

2. തന്കറ സ്ബനഹനിർഭരമൊയ മൊർ നിർബൈശത്തിൻ  ീഴിൽ എലന്നക്കും ജീവിക്കാനാണ് 

ദൈവം മനുഷയകര സൃഷ്ടിച്ചത് . അവൻ ആ ഉബേശയം നിറബവറ്റും (https://www.jw.org/en/bible-

teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-god-create-man-purpose/#131 ) 
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ദൈവം ഭൂമികയ മനുഷയർക്കുള്ള ഒരു ഭവനമൊയി സൃഷ്ടിച്ചുകവന്നതും ശരിയൊയ രീതിയിൽ 

അനുതപിക്കു യും ബയശുവികന സവീ രിക്കു യും കചയ്യുന്നവർക്്ക ദൈവം നിതയെീവൻ നൽ ുകമന്നത് 

സതയമൊകണങ്കിലും, ദൈവം മനുഷയകന ആൈയം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തുക ൊണ്ടൊകണന്ന് അത് വിശൈീ രിക്കുന്നില്ല. 

ൈി ൈീറ്റിെി ് വിഷ്ൻ 

ഗ്പൊഥമി മൊയി ദൈവത്തിന്കറ മുഖബത്തക്്ക ബനൊക്കുന്നതിലൊയിരിക്കും നിതയത കചലവഴിക്കു കയന്ന് ചിലർ 

 രുതുന്നു. 'ബീറ്റിഫി ് വിഷൻ' എന്നൊണ് ഇത് അറിയകപ്പടുന്നത് . 

നമുക്്ക ദൈവത്തിന്കറ മുഖം എകന്നബന്നക്കുമൊയി  ൊണൊൻ  ഴിയുകമന്ന് ദബബിൾ പഠിപ്പിക്കുബമ്പൊൾ 

(സങ്കീർത്തനം 41:12), ബീറ്റിഫി ് ൈർശനം ചിലർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഗ് ിസ്തീയ ഗ്പതിഫലമൊയും സൃഷ്ടിയുകട 

ലക്ഷ്യമൊയും ആണ്. 

നയൂ ബവൾഡ് എൻദസബലൊപീഡിയ അതികന വിവരിക്കുന്നത് ഇങ്ങകനയൊണ് : 

പൈമൊണ് ൈീറ്റിെി ് വിഷ്ൻ , സവർ ത്തിലുള്ളവർ ആസവൈിക്കുന്ന, പരമമൊയ സബന്തൊഷബമൊ 

അനുഗ് ഹബമൊ നൽ ുന്ന ദൈവകത്തക്കുറിച്ചുള്ള ബനരിട്ടുള്ള ധൊരണകയ വിവരിക്കുന്നു. ഈ 

വീക്ഷ്ണത്തിൽ, െീവിച്ചിരിക്കുബമ്പൊൾ ദൈവകത്തക്കുറിച്ചുള്ള മനുഷയരുകട ഗ് ൊഹയം പബരൊക്ഷ്മൊണ് 

(മധയസ്ഥം), അബതസമയം ബീറ്റിഫി ് ൈർശനം ബനരിട്ടുള്ളതൊണ് (ഉടൻ). ... 

ശൊരീരി  മരണത്തിനു ബശഷമുള്ള മനുഷയന്കറ നിലനിൽപ്പിന്കറ ആതയന്തി  ലക്ഷ്യമൊയി ബതൊമസ് 

അ വിനൊസ് ബീറ്റിഫി ് വിഷൻ വിശൈീ രിച്ചു. സവർഗ്ഗത്തിൽ ദൈവകത്ത  ൊണുന്നു എന്ന 

അ വിനൊസിന്കറ സൂഗ്തവൊ യം, ഭൗതി ശരീരത്തിൽ ആയിരിക്കുബമ്പൊൾ സൊധയമല്ലൊത്ത, 

രൂപങ്ങെുകട ബലൊ ത്ത് നന്മകയ  ൊണുന്നതികനക്കുറിച്ചുള്ള ബപ്ലബറ്റൊയുകട വിവരണത്തിന് 

സമൊന്തരമൊണ്. ... 

ബസൊഗ് ട്ടീസിന്കറ  ഥൊപൊഗ്തത്തിലൂകട സംസൊരിക്കുന്ന റിപ്പബ്ല്ി ് ബുക്്ക 7 (514a-520a) ൽ 

ഗ്പതയക്ഷ്കപ്പടുന്ന  ുഹയുകട ഉപമയികല ബീറ്റിഫി ് വിഷൻ എന്ന ആശയകത്തക്കുറിച്ച് ബപ്ലബറ്റൊയുകട 

തത്തവചിന്ത സൂചന നൽ ുന്നു: 

അറിവിന്കറ ബലൊ ത്ത് നല്ലത് (നല്ലത്) എന്ന ആശയം എല്ലൊറ്റിലും ഒടുവിലൊയി 

 ൊണകപ്പടുന്നു, അത് പരിഗ്ശമത്തിലൂകട മൊഗ്തബമ  ൊണൊനൊ ൂ എന്നൊണ് എന്കറ അഭിഗ്പൊയം. 

 ൂടൊകത,  ൊണുബമ്പൊൾ, മബനൊഹരവും ശരിയൊയതുമൊയ എല്ലൊറ്റിന്കറയും സൊർവഗ്തി  

രചയിതൊവ്, ഈ ൈൃശയബലൊ ത്തികല ഗ്പ ൊശത്തിന്കറ രക്ഷ്ിതൊവ്, ഗ്പ ൊശത്തിന്കറ നൊഥൻ, 

ബുദ്ധിെീവി െിൽ യുക്തിയുകടയും സതയത്തിന്കറയും ഉടനടി ഉറവിടം (517b ,c ) . 

ബപ്ലബറ്റൊകയ സംബന്ധിച്ചിടബത്തൊെം, ഗ് ിസ്തയൻ ദൈവശൊസ്ഗ്തത്തിൽ നന്മ ദൈവവുമൊയി 

കപൊരുത്തകപ്പടുന്നതൊയി ബതൊന്നുന്നു. ... 

 ൊർബത്തെികല വിശുദ്ധ സിഗ്പിയൻ (മൂന്നൊം നൂറ്റൊണ്ട്) സവർഗ്ഗരൊെയത്തിൽ ദൈവകത്ത  ൊണുന്നതികന 

 ുറിച്ച് എഴുതി: 

നിങ്ങെുകട മഹതവവും സബന്തൊഷവും എഗ്ത മഹത്തരമൊയിരിക്കും, ദൈവകത്ത  ൊണൊൻ 

അനുവൈിക്കകപ്പടു , രക്ഷ്യുകടയും നിതയഗ്പ ൊശത്തിന്കറയും സബന്തൊഷവും നിങ്ങെുകട 

 ർത്തൊവും ദൈവവുമൊയ ഗ് ിസ്തു വിബനൊട് പങ്കുകവക്കുന്നതിലൂകട ബഹുമൊനിക്കകപ്പടു  ... 
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നീതിമൊന്മൊബരൊകടൊപ്പം സവർഗ്ഗരൊെയത്തികല അമർതയതയുകട സബന്തൊഷത്തിൽ ആനന്ദിക്കു . 

ദൈവത്തിന്കറ സുഹൃത്തുക്കെും. ... 

പതിമൂന്നൊം നൂറ്റൊണ്ടിൽ, തത്തവചിന്ത നും ദൈവശൊസ്ഗ്തജ്ഞനുമൊയ ബതൊമസ് അ വിനൊസ്, തന്കറ 

അധയൊപ നൊയ ആൽകബർട്ടസ് മൊേസികന പിന്തുടർന്ന്, ഒരു മനുഷയെീവിതത്തിന്കറ ആതയന്തി  

ലക്ഷ്യം മരണബശഷം ദൈവത്തിന്കറ സത്തകയക്കുറിച്ചുള്ള ബൗദ്ധി  ബീറ്റിഫി ് ൈർശനത്തിൽ 

അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതൊയി വിവരിച്ചു. അ വിനൊസിന്കറ അഭിഗ്പൊയത്തിൽ, ബീറ്റിഫി ് വിഷൻ 

വിശവൊസകത്തയും യുക്തികയയും മറി ടക്കുന്നു. ... 

ഹിന്ദു, ബുദ്ധമത ചിന്ത ൾ സമൊധിയുകട അനുഭവകത്തക്കുറിച്ച് പബണ്ട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിൽ 

ആത്മൊവ് ശരീരത്തിൽ ആയിരിക്കുബമ്പൊൾ തകന്ന ദൈവവുമൊയി ഐ യം  കണ്ടത്തുന്നു. 

ഇസ്ലൊമികല നി ൂഢ പൊരമ്പരയം അക്ഷ്രൊർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന്കറ  ണ്ണു െൊൽ 

 ൊണുന്നതികനക്കുറിച്ചൊണ് സംസൊരിക്കുന്നത്: “ഞൊൻ അവകന സ്ബനഹിക്കുബമ്പൊൾ, അവൻ 

ബ ൾക്കുന്ന അവന്കറ ബ ൾവിയൊണ് ഞൊൻ; അവൻ  ൊണുന്ന അവന്കറ  ൊഴ്ചയും; അവൻ 

അടിക്കുന്ന ദ ; അവൻ നടക്കുന്ന അവന്കറ  ൊലും” (അന്നവിയുകട ഹൈീസ് 38). 

ബെൊർജ്ജ് ബഫൊക്സു ം മറ്്റ ആൈയ ൊല  വൊബക്കഴ്സു ം വിശവസിച്ചത്, ദൈവകത്തക്കുറിച്ചുള്ള ബനരിട്ടുള്ള 

അനുഭവം എല്ലൊ ആെു ൾക്കും മധയസ്ഥത  ൂടൊകത ലഭയമൊകണന്ന്. (Beatific Vision. New World Encyclopedia, 

2013. http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Beatific_Vision ആക്സസ് കചയ്തത് 04/16/19) 

ഗ്ശദ്ധിക്കു : ദൈവം ഭൂമിയിബലക്്ക ഇറങ്ങിവരുകമന്ന് ദബബിൾ വയക്തമൊണ് (കവെിപൊട് 21:1-3), അതിനൊൽ 

സവർഗ്ഗത്തികല മബനൊഹരമൊയ ഒരു ൈർശനത്തിന്കറ വീക്ഷ്ണകത്ത തിരുകവഴുത്ത് നിരൊ രിക്കുന്നു. 

ലൂഥറൻ ബെണൽ ഓഫ് എത്തിക്സിന്കറ എഡിറ്റർ എഴുതി: 

എന്നൊൽ മനുഷയ സൃഷ്ടികയക്കുറിച്ചുള്ള ദൈബവൊബേശയത്തിന്കറ അന്തിമ ലക്ഷ്യം 

വിശുദ്ധീ രണകത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു എസ്കൊബറ്റൊെെിക്കൽ ധൊരണയിലൂകട ഗ്പ ൊശിക്കുന്നു, അവികട 

വിശുദ്ധിയുകടയും നിതയതയിൽ ദൈവവുമൊയുള്ള സമ്പൂർണ്ണ  ൂട്ടൊയ്മയുകടയും മബനൊഹരമൊയ 

ൈർശനം നമുക്്ക വൊഗ്ദൊനം കചയ്യകപ്പടുന്നു. (സൊന്ബറൊസ് സി. എഡിറ്ററുകട ആമുഖം: ലൂഥറൻസും 

വിശുദ്ധീ രണവും. © കസപ്റ്റംബർ/ഒ ്ബടൊബർ 2017. ബെണൽ ഓഫ് ലൂഥറൻ എത്തി ്സ്, വൊലയം 17, 

ലക്കം 5) 

ബീറ്റിഫി ് ൈർശനത്തിൽ വിശവസിക്കുന്ന പല കഗ്പൊട്ടസ്റ്റന്റു ൊരും ഈ ൈർശനം ശൊരീരി മൊയ ഒരു  ൊഴ്ചയല്ല, 

ആത്മീയതയൊകണന്ന വീക്ഷ്ണത്തിബലക്്ക ചൊയുന്നു (ഉൈൊ . ഓർട്്ടലണ്ട് െി. എന്തുക ൊണ്ടൊണ് ഞങ്ങൾ 

ബീറ്റിഫി ് ൈർശനകത്ത കതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ബൊപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ച് ഓഫ് ഓെൊയ്, കസപ്റ്റംബർ 26, 2018). 

ബീറ്റിഫി ് വിഷൻ പതിപ്പു ൾ അന്തിമലക്ഷ്യമൊയി അം ീ രിക്കുന്നവർ, ദൈവകത്ത  ൊണുന്നത് അവന്കറ 

അകല്ലങ്കിൽ അവരുകട സവന്തം സബന്തൊഷം ക ൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകമന്ന്  രുതുന്നു. 

ഒരിക്കൽ ചർച്ച് ഓഫ് ബ ൊഡ് എഴുത്തു ൊരനിൽ നിന്നുള്ള ആ ൈർശനകത്ത എതിർക്കുന്ന ഒരു വീക്ഷ്ണം ഇതൊ: 

നിതയത സബന്തൊഷബത്തൊകട ദൈവത്തിന്കറ മുഖബത്തക്്ക ബനൊക്കു ബയൊ നമ്മുകട എല്ലൊ 

ആഗ് ഹങ്ങെും ഉടനടി നിറബവറ്റു ബയൊ കചയ്യു യൊകണങ്കിൽ - പല മതങ്ങെും പഠിപ്പിക്കുന്നത് 
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ബപൊകല -  ുറച്ച് മൊസങ്ങൾക്്ക ബശഷം (അകല്ലങ്കിൽ  ുറച്ച് ബ ൊടി വർഷങ്ങൾക്്ക ബശഷം, അത് 

ശരിക്കും ഗ്പശ്നമല്ല), െീവിതം വിരസമൊ ും. . ഒരിക്കൽ െീവിതം വിരസമൊയൊൽ, അത് അസുഖ രവും 

ഭയങ്കരവുമൊയ ഭയൊന മൊയിരിക്കും.  ൊരണം, വരൊനിരിക്കുന്ന വിരസതയുകട അനന്തമൊയ 

ശൊശവതതയല്ലൊകത മകറ്റൊന്നും അവബശഷിക്കില്ല - മരണബത്തൊകട രക്ഷ്കപ്പടൊനുള്ള അത്ഭുത രവും 

എന്നൊൽ അസൊധയവുമൊയ ഒരു മൊർ ം (ലൂബക്കൊസ് 20:35-38  ൊണു ). ഇത് തീർച്ചയൊയും ആതയന്തി  

പീഡനമൊയിരിക്കും. 

എന്നൊൽ നമ്മുകട നിതയനൊയ പിതൊവിന് ഒരു നല്ല ആശയമുണ്ട്. നിതയത ഗ് ബമണ  ൂടുതൽ 

വിരസമൊയി വെരൊത്ത ഒരു പദ്ധതി അബേഹം രൂപ ല്പന കചയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നൊൽ, അവിശവസനീയമൊയി 

ബതൊന്നുന്നത് ബപൊകല, ഓബരൊ യു വും അനു മിക്കുബമ്പൊൾ നിതയത ഗ് ബമണ  ൂടുതൽ 

ആബവശ രവും  ൂടുതൽ ഉജ്ജവലവും  ൂടുതൽ ആസവൊൈയ രവുമൊയി വെരും. ( ുൻ ആർ.എൽ. ൈി 

ബ ൊഡ് ഫൊമിലി - ഭൊ ം മൂന്ന്: നിതയതയിൽ വസിക്കൊൻ.  ുഡ് നയൂസ്, െൂദല 1974) 

അകത, ദൈവം തൊൻ കചയ്തത് സൃഷ്ടിച്ചത് നിതയത കമച്ചമൊയിരിക്കൊനൊണ്. മരിച്ച ഒരു ചർച്ച് ഓഫ് ബ ൊഡ് 

എഴുത്തു ൊരനിൽ നിന്ന് ചിലത് ഗ്ശദ്ധിക്കു : 

ഈ ബലൊ കത്ത ഒരുമിപ്പിച്ച ദൈവം മനസ്സിൽ ഒരു പദ്ധതിബയൊകടയൊണ് അങ്ങകന കചയ്തത്. ആ പ്ലൊൻ 

ബലൊ ത്തികല ഒരു ഗ്പധൊന മതത്തിന്കറ നിരൊശൊെന മൊയ നിർവൊണമൊയിരുന്നില്ല, അത് നിങ്ങൾ 

എകന്നബന്നക്കുമൊയി ആശങ്ക െില്ലൊകത ഒന്നുമില്ലൊയ്മയുകട ഒരു അബബൊധഭൊ മൊയി മൊറുകമന്ന് 

വൊഗ്ദൊനം കചയ്യുന്നു -  ൊരണം നിങ്ങൾക്്ക എകന്നബന്നക്കുമൊയി വയക്തി ത അവബബൊധം ഇല്ല. 

മരുപ്പച്ചയിൽ രണ്ട് ഈന്തപ്പന ൾക്കിടയിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഊഞ്ഞൊലിൽ ഉറങ്ങുന്നതിന്കറ 

സുഖമല്ല, അതയധി ം  നയ മൊർ എകന്നബന്നക്കുമൊയി ഭക്ഷ്ണം നൽ ുന്നു, അത് അല്ലൊഹുവിന്കറ 

അനുയൊയി ൾക്്ക ഉറപ്പൊണ്. ബഹുഭൂരിപക്ഷ്ം കഗ്പൊട്ടസ്റ്റന്റ് ഗ് ൂപ്പു െുകടയും വൊഗ്ദൊനകമന്നു 

ബതൊന്നുന്നതുബപൊകല, സവർണ്ണനിറത്തിലുള്ള സ്ലിപ്പറു ൾ ഉപബയൊ ിച്ച് സുവർണ്ണ കതരുവു െിലൂകട 

നടക്കു യല്ല, നിങ്ങെുകട ഗ്പഭൊവലയം എങ്ങകന ബനകരയൊക്കൊം എന്നതൊയിരുന്നു നിങ്ങെുകട ഏ  

ആശങ്ക.  ബത്തൊലിക്കൊ വിശവൊസം പിന്തുടരുന്നവർക്്ക വൊഗ്ദൊനം കചയ്യുന്നതുബപൊകല, ഒടുവിൽ 

ദൈവത്തിന്കറ മുഖബത്തക്്ക ബനൊക്കൊനും മബനൊഹരമൊയ ൈർശനകത്ത (എന്തൊയൊലും) 

വിലമതിക്കൊനൊ ുകമന്ന വൊഗ്ദൊനമല്ല ഇത്: എല്ലൊം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം എന്തൊണ് നിർബേശിക്കുന്നത്. 

നിങ്ങകെ അവന്കറ  ുടുംബത്തിബലക്്ക ക ൊണ്ടുവരി . ദൈവം ദൈവമൊയിരിക്കുന്നതുബപൊകല 

ദൈവമൊ ു ! നൊകമല്ലൊവരും സബഹൊൈരന്മൊരും സബഹൊൈരിമൊരുമൊണ് എന്ന യൂകഫമിസ്റ്റി ് 

അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ദൈവമൊ ു  മൊഗ്തമല്ല, ദൈവകത്ത നമ്മുകട പിതൊവൊയി  ണക്കൊക്കു യും, 

അവന്കറ ദൈവി  സവഭൊവം പൂർണ്ണമൊയും പങ്കിടു യും കചയ്യു . … 

ദൈവത്തിന്കറ യഥൊർത്ഥ പദ്ധതി ഗ്പൊബയൊ ി മൊണ്. തന്കറ  ുടുംബരൊെയകത്തക്കുറിച്ച് അബേഹം 

പറയുന്നു, അതിന്കറ വിപുലീ രണത്തിന് ഒരിക്കലും അവസൊനമുണ്ടൊ ില്ല. തകന്നബപ്പൊകല 

 ൊണകപ്പടുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതും ഗ്പവർത്തിക്കുന്നതുമൊയ പുഗ്തന്മൊകരയും പുഗ്തിമൊകരയും 

ബചർക്കുന്നത് തുടരു  എന്നതൊണ് അവന്കറ പദ്ധതി. അതുക ൊണ്ടൊണ് ദൈവം തന്കറ മുമ്പിൽ 

കവച്ചിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം അവൻ ബപൊലും ഒരിക്കലും നിറബവറ്റൊത്ത ഒരു ഗ്പതീക്ഷ്യൊണ്. അവൻ 

ഇതിന ം സൃഷ്ടിച്ച മഹത്തൊയ സൃഷ്ടി ആസവൈിക്കൊനും ഭരിക്കൊനും അനന്തമൊയ, ശൊശവതമൊയ, 

എബന്നക്കും വി സിച്ചുക ൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു  ുടുംബകത്ത സൃഷ്ടിക്കുന്നു -  ൂടൊകത ഭൊവിയികല 

സൃഷ്ടി െിൽ നിങ്ങെും ഞൊനും പങ്കുബചരുന്നു. െീവിക്കൊൻ ശൊശവതമൊയ ഒരു  ൊരണം നൽ ുന്ന 

തിരക്കുള്ളതും ഗ്പൊബയൊ ി വും രസ രവും കവല്ലുവിെി നിറഞ്ഞതും 

നടന്നുക ൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമൊയ പ്ലൊൻ. 
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ആ പ്ലൊനിൽ മടുപ്പില്ല. നിങ്ങെുകട തൊൽപ്പരയം തീർന്നുബപൊ ൊത്ത സമയമല്ല. നിങ്ങൾ 

എകന്നബന്നക്കുമൊയി ഒന്നും കചയ്യൊത്ത ആത്മീയമൊയ ഒരിക്കലും-ഒരിക്കലും ഭൂമികയ  ുറിച്ച് മിഥയയും 

മതപരവും ശബ്ദമുയർത്തുന്ന ബഫൊൾഡറു കെൊന്നുമില്ല - എന്നൊൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ഭരിക്കുന്നതുമൊയ 

ഒരു ശൊശവത ബെൊലി! ൈൃശയമൊയ ഗ്പബയൊെനബത്തൊകട ഗ്പശ്നപരിഹൊരം. … നിങ്ങകെ 

ഉയിർകത്തഴുബന്നൽപ്പിക്കൊനുള്ള ശക്തി അവനുണ്ട് ... (ഹിൽ ഡികെ. ബലൊ ത്തിന് ഇബപ്പൊൾ എന്തൊണ് 

ബവണ്ടത്... ഗ്പതീക്ഷ്. കപ്ലയിൻ ഗ്ടൂത്ത്, കഫഗ്ബുവരി 1979) 

അന്തരിച്ച ചർച്ച് ഓഫ് ബ ൊഡ് ബനതൊവിന്കറ ഒരു  ൊരയം ഗ്ശദ്ധിക്കു : 

"ഒരു മനുഷയൻ മരിച്ചൊൽ അവൻ വീണ്ടും െീവിക്കുബമൊ?" (ഇബയ്യൊബ് 14:14). ഇകതൊരു ഗ്പതീക്ഷ്യുകട 

സമയമൊയിരിക്കണം,  ൊരണം ഈ ബലൊ ം മരിച്ചൊലും - അത് സംഭവിക്കും - ഒരു പുതിയതും 

മി ച്ചതുമായ ഒരു ല ാ ത്തിന്റെ പുനരുത്ഥാനറത്ത പിന്തുെരും - സമൊധൊനമുള്ള ഒരു 

ബലൊ ം - സംതൃപ്തിയുകടയും സബന്തൊഷത്തിന്കറയും സമൃദ്ധിയുകടയും, സബന്തൊഷത്തിന്കറയും 

ബലൊ ം! മനസ്സിലൊക്കൊൻ ദൈവം ഞങ്ങകെ സഹൊയിക്കകട്ട! ബ വലം തുടർച്ചയൊയ അസ്തിതവം മൊഗ്തമല്ല 

- പൂർണ്ണവും സന്തുഷ്ടവും രസ രവും സമൃദ്ധവുമൊയ െീവിതം! അകത — അതും എല്ലൊ നിതയതയിലും! 

(ആംസ്ബഗ്ടൊങ് എച്ച്ഡബ്ല്യു. പുനരുത്ഥൊനത്തിന്കറ ഉബേശയം എന്തൊണ്? നല്ല വൊർത്ത, മൊർച്ച് 1982) 

പലർക്കും തിരുകവഴുത്തു ൾ പൂർണ്ണമൊയി മനസ്സിലൊ ൊത്തതിനൊൽ, ദൈവത്തിന്കറ പദ്ധതിയുമൊയി 

പൂർണ്ണമൊയും കപൊരുത്തകപ്പടൊത്ത മബനൊഹരമൊയ ൈർശനം എങ്ങകന പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നതുബപൊലുള്ള 

 ൊഴ്ചപ്പൊടു ൾ അവർ ബഗ്പൊത്സ്ൊഹിപ്പിച്ചു. 

നൊം ദൈവകത്ത ബനൊക്കുന്നത് നിതയതകയ മി ച്ചതൊക്കുന്നില്ല. അവൻ നകമ്മ എബന്നക്കും അനുഗ് ഹിച്ചൊലും 

തീർച്ചയൊയും അത് കചയ്യും (cf. സങ്കീർത്തനം 72:17-19). 

എൊ വസ്തു ക്കെും ലയരുവിനു ലവണ്ടി സ്ൃഷ്ടിച്ചതാണ് 

ബയശുവിബനൊടും സൃഷ്ടിബയൊടും ബന്ധകപ്പട്ട പുതിയ നിയമം ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നു: 

15 അവൻ അൈൃശയനൊയ ദൈവത്തിന്കറ ഗ്പതിരൂപവും എല്ലൊ സൃഷ്ടി ൾക്കും മീകത 

ആൈയെൊതനുമൊണ്. 16 എകന്തന്നൊൽ, സവർ ത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ൈൃശയവും അൈൃശയവുമൊയ 

സിംഹൊസനങ്ങബെൊ ആധിപതയങ്ങബെൊ അധി ൊരങ്ങബെൊ അധി ൊരങ്ങബെൊ എല്ലൊം അവനൊൽ 

സൃഷ്ടിക്കകപ്പട്ടു. എല്ലൊം അവനിലൂകടയും അവനുബവണ്ടിയും സൃഷ്ടിക്കകപ്പട്ടതൊണ്. ക ൊകലൊസ്സയർ 

1:15-16) 

2 ... അവന്കറ പുഗ്തൻ, അവൻ സ ലത്തിന്കറയും അവ ൊശിയൊയി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു, അവനിലൂകട 

അവൻ ബലൊ കത്ത സൃഷ്ടിച്ചു. 3 അവൻ തന്കറ മഹതവത്തിന്കറ കതെിച്ചവും അവന്കറ 

വയക്തിതവത്തിന്കറ ഗ്പ ടമൊയ ഗ്പതിച്ഛൊയയും ആയിത്തീർന്നു, അവന്കറ ശക്തിയുകട വചനത്തൊൽ 

എല്ലൊം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു, (എഗ്ബൊയർ 1:2-3) 

ഇബപ്പൊൾ, ബയശുവികന നിതയതയിബലക്്ക ബനൊക്കൊൻ മൊഗ്തമൊബണൊ നൊം സൃഷ്ടിക്കകപ്പട്ടത്? 

ഇല്ല. 

തൊൻ വന്നതൊയി ബയശു പറഞ്ഞതിന്കറ  ൊരണം ഗ്ശദ്ധിക്കു : 
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10 ... അവർക്കു െീവൻ ഉണ്ടൊ ുവൊനും അവർ അത് സമൃദ്ധമൊയി ലഭിക്കുവൊനും ബവണ്ടിയൊണ് ഞൊൻ 

വന്നത്. (ബയൊഹന്നൊൻ 10:10) 

“െീവൻ” ഉണ്ടൊയിരിക്കു യും അത് “ ൂടുതൽ സമൃദ്ധമൊയി” ലഭിക്കു യും കചയ്യുന്നതിലൂകട, നമുക്്ക 

കമച്ചകപ്പട്ട നിതയത ലഭിക്കുന്നതിനും നിതയതകയ മി ച്ചതൊക്കൊൻ സഹൊയിക്കുന്നതിനും ബവണ്ടിയൊണ് തൊൻ 

വന്നകതന്ന് ബയശു പഠിപ്പിക്കുന്നു. 

ദൈവം മനുഷയകര സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷയർ നിതയതയിബലക്്ക ഉറ്റുബനൊക്കുന്നതിനുബവണ്ടിയല്ല. 
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4.  എന്തുറ ാണ്ടാണ് ദൈവം  ഷ്ടപ്പാെു ൾ 

അനുവൈിക്കുന്നത്? 

നമുക്്ക െീവൻ “ ൂടുതൽ സമൃദ്ധമൊയി” ലഭിക്കൊൻ ബവണ്ടിയൊണ് ലയരു വന്നകതങ്കിൽ (ബയൊഹന്നൊൻ 10:10), 

ദൈവം  ഷ്ടപ്പൊടു ൾ അനുവൈിക്കുബമൊ? 

അകത. 

അതിന് എകന്തങ്കിലും ലക്ഷ്യമുബണ്ടൊ? 

അകത. 

31 യബഹൊവ എബന്നക്കും തള്ളിക്കെയു യില്ല. 32 അവൻ ൈുഃഖം വരുത്തിയൊലും തന്കറ  രുണയുകട 

ബൊഹുലയത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം അവൻ  രുണ  ൊണിക്കും. 33 അവൻ സവബമധയൊ ഉപഗ്ൈവിക്കുന്നില്ല , 

മനുഷയപുഗ്തന്മൊകര ൈുഃഖിപ്പിക്കുന്നില്ല. (വിലൊപങ്ങൾ 3:31-33) 

ദൈവം മനഃപൂർവം നകമ്മ ബവൈനിപ്പിക്കു ബയൊ ൈുഃഖിപ്പിക്കു ബയൊ കചയ്യുന്നില്ല എന്നത് ഗ്ശദ്ധിക്കു . നൊം 

നന്നൊയി കചയ്യണകമന്ന് അവൻ ആഗ് ഹിക്കുന്നു (cf. 3 ബയൊഹന്നൊൻ 2). 

മൊനയരൊയ ആെു ൾക്്ക ബമൊശമൊയി ബതൊന്നുന്ന  ൊരയങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. 

ബയശു ഒരിക്കലും പൊപം കചയ്തിട്ടില്ല (എഗ്ബൊയർ 4:15), എന്നൊൽ നമുക്കുബവണ്ടി  ഷ്ടം അനുഭവിച്ചു (1 പബഗ്തൊസ് 

2:21). "അവൻ ഒരു പുഗ്തനൊയിരുന്നിട്ടും തൊൻ അനുഭവിച്ച അനുഭവങ്ങെൊൽ അവൻ അനുസരണം പഠിച്ചു" 

(എഗ്ബൊയർ 5:8). 

എന്തുക ൊണ്ടൊണ് ദൈവം മനുഷയകര  ഷ്ടകപ്പടൊൻ അനുവൈിക്കുന്നത്? 

ഒന്നുരണ്ടു  ൊരണങ്ങെുണ്ട്. ഒന്ന് പൊപം കചയ്യൊതിരിക്കൊനും ദൈവത്തിബലക്്ക മടങ്ങൊനും നകമ്മ 

ബഗ്പൊത്സ്ൊഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നമ്മുകട പൊപങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ്യൊണ് (വിലൊപങ്ങൾ 3:39-40; ബലവയപുസ്ത ം 

26:18).  ൂടൊകത, നമ്മുകട അ ൃതയങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നതിലും  ുറഞ്ഞ ശിക്ഷ്യൊണ് ദൈവം നകമ്മ 

ശിക്ഷ്ിക്കുന്നത് എന്ന് ദബബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊയി നൊം മനസ്സിലൊക്കണം (cf. എഗ്സൊ 9:13; ഇബയ്യൊബ് 11:6). 

ഇബപ്പൊൾ, ദബബിെിന്കറ ആ ഭൊ ങ്ങകെങ്കിലും വിശവസിക്കുന്ന ആെു ൾ ബപൊലും അത് മനസ്സിലൊക്കുന്നു. 

എന്നൊൽ  ൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമൊയ മകറ്റൊരു  ൊരണമുണ്ട്. 

അബപ്പൊസ്തലനൊയ പൗബലൊസ് നബമ്മൊട് പറയുന്നു, "സൃഷ്ടി വയർത്ഥതയ്ക്്ക വിബധയമൊയി, സവബമധയൊ അല്ല, 

ഗ്പതയൊശയിൽ അതികന  ീഴ്കപടുത്തിയവൻ നിമിത്തം" (ബറൊമർ 8:20). അബേഹം ഇങ്ങകനയും എഴുതി: 

16 ആ യൊൽ ഞങ്ങൾ തെരുന്നില്ല. നമ്മുകട ബൊഹയമനുഷയൻ നശിച്ചുക ൊണ്ടിരിക്കു യൊകണങ്കിലും, 

ഉള്ളിലുള്ള മനുഷയൻ അനുൈിനം നവീ രിക്കകപ്പടുന്നു. 17 ഒരു നിമിഷബനരബത്തക്കുള്ള നമ്മുകട നിസ്സൊരമൊയ  ഷ്ടത, 18 

 ൊണുന്നതിബലക്കല്ല,  ൊണൊത്തതിബലക്കൊണ് നൊം ബനൊക്കുബമ്പൊൾ , 18 അതയധി വും ശൊശവതവുമൊയ 
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മഹതവത്തിന്കറ ഭൊരം നമുക്കൊയി ഗ്പവർത്തിക്കുന്നത്. എകന്തന്നൊൽ,  ൊണുന്നവ തൊൽക്കൊലി മൊണ്, 

 ൊണൊത്തവ ശൊശവതമൊണ്. (2 ക ൊരിന്തയർ 4:16-18) 

ആെു ൾ ശുദ്ധീ രിക്കകപ്പടുന്ന ഗ്പഗ് ിയയിലൊണ്—അതിൽ ൈുഃഖവും  ഷ്ടതയും ഉൾകപ്പടുന്നു—എന്നിട്ടും 

ഗ്പതയൊശയുണ്ട്. ഈ യു ത്തിൽ വിെിക്കകപ്പടൊത്തവർ ഒരു വിധത്തിൽ ശുദ്ധീ രിക്കകപ്പടുന്നു (കയശയ്യൊവ് 

48:10; യികരമയൊവ് 9:7), എന്നൊൽ വിെിക്കകപ്പട്ടവർ കവള്ളിയും  ൂടൊകത/അകല്ലങ്കിൽ സവർണ്ണവും ബപൊകല 

 ൂടുതൽ ശുദ്ധീ രിക്കകപ്പടു യും ശുദ്ധീ രിക്കകപ്പടു യും ബവണം (കസഖറിയൊ 13:9; സങ്കീർത്തനം 66:10; 

ൈൊനിബയൽ 11:35, 12:10; 1 പബഗ്തൊസ് 1:7; cf. കവെിപൊട് 3:18). അതിനൊൽ ഈ യു ത്തിൽ "അേി" 

പരീക്ഷ്ണങ്ങെുണ്ട് (1 പബഗ്തൊസ് 1:7; 4:12). 

എന്തൊണ് നല്ലത് എന്നതിന് ഒരു ഗ്പതീക്ഷ്യുണ്ട്: 

9 ഗ്പിയമുള്ളവബര, ഞങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ സംസൊരിക്കുന്നുകണ്ടങ്കിലും, നിങ്ങകെ സംബന്ധിച്ചുള്ള 

കമച്ചകപ്പട്ട  ൊരയങ്ങെിൽ, അകത, രക്ഷ്യ്കക്കൊപ്പമുള്ള  ൊരയങ്ങെിൽ ഞങ്ങൾക്്ക ഉറപ്പുണ്ട്. 10 

എകന്തന്നൊൽ, നിങ്ങൾ വിശുദ്ധകര ശുഗ്ശൂഷിക്കു യും ശുഗ്ശൂഷിക്കു യും കചയ്തതിനൊൽ അവന്കറ 

നൊമബത്തൊട് നിങ്ങൾ  ൊണിച്ച സ്ബനഹത്തിന്കറ ഗ്പവൃത്തിയും നിങ്ങെുകട ഗ്പവൃത്തിയും മറക്കൊൻ 

ദൈവം അനീതിയുള്ളവനല്ല. 11 നിങ്ങൾ ഓബരൊരുത്തരും അവസൊനം വകര ഗ്പതയൊശയുകട പൂർണ്ണ 

ഉറപ്പിന് ഒബര ഉത്സ്ൊഹം  ൊണിക്കണകമന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ് ഹിക്കുന്നു, 12 നിങ്ങൾ മന്ദ തിയിലൊ ൊകത, 

വിശവൊസത്തൊലും ക്ഷ്മയൊലും വൊഗ്ദൊനങ്ങൾ അവ ൊശമൊക്കുന്നവകര അനു രിക്കു . (എഗ്ബൊയർ 

6:9-12) 

അങ്ങകന, ദൈവത്തിന്കറ വഴി ൾ “നല്ല  ൊരയങ്ങൾ” ദ വരുത്തുകമന്ന് നൊം ക്ഷ്മയും ഉറപ്പും 

ഉള്ളവരൊയിരിക്കണം. 

സഹിഷ്ണു തബയൊകട സഹിക്കുന്നത് സ്ബനഹത്തിന്കറ അടയൊെമൊണ്: 

4 സ്ബനഹം ൈീർഘക്ഷ്മയുള്ളതൊണ്, അത് ൈയയുള്ളതൊണ്, സ്ബനഹം അസൂയകപ്പടുന്നില്ല, സ്ബനഹം 

സവയം കപൊങ്ങച്ചം  ൊണിക്കുന്നില്ല, കപൊങ്ങച്ചം  ൊണിക്കുന്നില്ല, 5 അനൊശൊസയം ഗ്പവർത്തിക്കുന്നില്ല, 

സവന്തം  ൊരയം അബനവഷിക്കുന്നില്ല, ഗ്പബ ൊപിതനൊ ുന്നില്ല, തിന്മകയ  ണക്കൊക്കുന്നില്ല, 6 

അനീതിയിൽ സബന്തൊഷിക്കൊകത സതയത്തിൽ സബന്തൊഷിക്കുന്നു; അത് എല്ലൊം വഹിക്കുന്നു, 7 അത് 

എല്ലൊം വിശവസിക്കുന്നു, എല്ലൊം ഗ്പതീക്ഷ്ിക്കുന്നു, എല്ലൊം സഹിക്കുന്നു. 8 സ്ബനഹം ഒരിക്കലും 

പരൊെയകപ്പടുന്നില്ല; (1 ക ൊരിന്തയർ 13:4-8, ലിറ്ററൽ സ്റ്റൊൻബഡർഡ് ബവർഷൻ) 

സ്ബനഹം എന്ന് പരിഭൊഷകപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഗ് ീക്്ക പൈം 'അ ൊകപ' എന്നൊണ് ലിപയന്തരണം 

കചയ്തിരിക്കുന്നത് - ഈ തരത്തിലുള്ള സ്ബനഹം സതയത്തിൽ സബന്തൊഷിക്കു യും എല്ലൊം വഹിക്കു യും 

കചയ്യും. യഥൊർത്ഥ സ്ബനഹത്തിന്കറ ഒരു രഹസയം, സ്ബനഹത്തിന്കറ വി ൊസത്തിൽ  ഷ്ടപ്പൊടു ൾ 

ഉൾകപ്പടൊം എന്നതൊണ്. യഥൊർത്ഥ സ്ബനഹം പരൊെയകപ്പടു യില്ല. 

ചിലബപ്പൊകഴൊകക്ക ആെു ൾ നന്മ കചയ്യുന്നതിൽ  ഷ്ടകപ്പടുന്നു: 

17 ദൈവഹിതകമങ്കിൽ , തിന്മ കചയ്തതികനക്കൊൾ നല്ലത് കചയ്തുക ൊണ്ട്  ഷ്ടം സഹിക്കുന്നതൊണ് 

നല്ലത്. (1 പബഗ്തൊസ് 3:17) 
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നൊം ൈയനീയരൊബ ണ്ടതിന് സവയം  ഷ്ടപ്പൊടു ൾ വരുത്തികവക്കുന്നത് ദൈവഹിതമൊകണന്ന് ബമൽപ്പറഞ്ഞവ 

പറയുന്നില്ല എന്നത് ഗ്ശദ്ധിക്കു . ദൈവത്തിന്കറ വഴി ൾ നമ്മുകട വഴി ബെക്കൊൾ ഉയർന്നതൊണ് ( കയശയ്യൊവ് 

55:8-9 ) സ്ബനഹത്തിന്കറ വശങ്ങൾ ദൈവത്തിന്കറ പദ്ധതിയികല ഒരു രഹസയമൊണ് (cf. എകഫസയർ 5:25-32). 

ഇബപ്പൊൾ, നകമ്മ ബൊധിക്കുന്ന  ഷ്ടപ്പൊടു െിൽ നിന്ന് ഗ്പബയൊെനങ്ങൾ ഉണ്ടൊ ുകമന്ന് ദബബിൾ വയക്തമൊണ്: 

3 ചിരികയക്കൊൾ ൈുഃഖം നല്ലതു; വിഷൊൈമുള്ള മുഖത്തൊൽ ഹൃൈയം നന്നൊ ുന്നു. 4 ജ്ഞൊനി െുകട 

ഹൃൈയം വിലൊപഭവനത്തിലൊണ്; ബഭൊഷന്മൊരുകട ഹൃൈയബമൊ ഉല്ലൊസഭവനത്തിലൊണ്. (സഭൊഗ്പസം ി 7:3-

4) 

16 നൊം ദൈവത്തിന്കറ മക്കെൊകണന്ന് ആത്മൊവ് തകന്ന സൊക്ഷ്യകപ്പടുത്തികക്കൊണ്ട് നമ്മുകട സവന്തം 

ആത്മൊവിബനൊട് ബചർന്ന് സൊക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. 17 ഇബപ്പൊൾ നൊം  ുട്ടി െൊകണങ്കിൽ, നൊമും 

അവ ൊശി െൊണ്-സതയമൊയും, ദൈവത്തിന്കറ അവ ൊശി െും ഗ് ിസ്തു വിബനൊടു ൂകട 

 ൂട്ടവ ൊശി െും-അവബനൊകടൊപ്പം നൊം ഒരുമിച്ചു  ഷ്ടകപ്പടുന്നുകവങ്കിൽ, അവബനൊടു ൂകട നൊം 

മഹതവകപ്പബടണ്ടതിന്. (ബറൊമർ 8:16-17, AFV) 

18 ഈ  ൊലകത്ത  ഷ്ടപ്പൊടു ൾ നമ്മിൽ കവെികപ്പടൊനിരിക്കുന്ന മഹതവവുമൊയി തൊരതമയകപ്പടുത്തൊൻ 

ബയൊ യമകല്ലന്ന് ഞൊൻ  രുതുന്നു . (ബറൊമർ 8:18) 

12 ഗ്പിയമുള്ളവബര, നിങ്ങകെ പരീക്ഷ്ിക്കൊനിരിക്കുന്ന അേിപരീക്ഷ്കയക്കുറിച്ചു വിചിഗ്തമൊയി 

വിചൊരിക്കരുത്; 13 എന്നൊൽ ഗ് ിസ്തു വിന്കറ  ഷ്ടത െിൽ നിങ്ങൾ പങ്കൊെി െൊ ുന്നതിൽ 

സബന്തൊഷിക്കു , അവന്കറ മഹതവം കവെികപ്പടുബമ്പൊൾ നിങ്ങൾ അതയധി ം സബന്തൊഷിക്കും. (1 

പബഗ്തൊസ് 4:12-13) 

11 മ ബന,  ർത്തൊവിന്കറ ശിക്ഷ്കയ നിന്ദിക്കരുതു; അവന്കറ ശിക്ഷ്ണകത്ത കവറുക്കരുതു; 12 ഒരു 

പിതൊവ് തൊൻ ഗ്പസൊൈിക്കുന്ന മ കനബപ്പൊകല  ർത്തൊവ് തൊൻ സ്ബനഹിക്കുന്നവകര തിരുത്തുന്നു. 

(സൈൃശവൊ യങ്ങൾ 3:11-12) 

5 മക്കകെക്കുറിച്ച് നിങ്ങബെൊട് പറയുന്ന ഗ്പബബൊധനം നിങ്ങൾ മറന്നിരിക്കുന്നു: “മ ബന,  ർത്തൊവിന്കറ 

ശിക്ഷ്കയ നിന്ദിക്കരുത്; 6  ർത്തൊവ് തൊൻ സ്ബനഹിക്കുന്നവകര ശിക്ഷ്ിക്കു യും തൊൻ 

സവീ രിക്കുന്ന എല്ലൊ പുഗ്തന്മൊകരയും ചമ്മട്ടിക ൊണ്ട് അടിക്കു യും കചയ്യുന്നു. 

7 നിങ്ങൾ ശിക്ഷ്ണം സഹിച്ചൊൽ ദൈവം നിങ്ങബെൊട് പുഗ്തന്മൊബരൊട് എന്നബപൊകല ഇടകപടും. പിതൊവ് 

ശിക്ഷ്ിക്കൊത്ത മ ൻ എന്്ത? 8 എന്നൊൽ നിങ്ങൾ ശിക്ഷ്ിക്കൊത്തവരൊകണങ്കിൽ, അതിൽ എല്ലൊവരും 

പങ്കൊെി െൊയിത്തീർന്നൊൽ, നിങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധരൊണ്, പുഗ്തന്മൊരല്ല. 9  ൂടൊകത, നകമ്മ തിരുത്തിയ 

മൊനുഷ പിതൊക്കന്മൊർ നമുക്കുണ്ട്, ഞങ്ങൾ അവകര ബഹുമൊനിക്കു യും കചയ്തു. നൊം ആത്മൊക്കെുകട 

പിതൊവിന്  ീഴ്കപട്്ട െീവിബക്കണ്ടതബല്ല? 10 എകന്തന്നൊൽ, അവർ  ുറച്ച് ൈിവസബത്തക്്ക അവർക്കു 

നല്ലതൊയി ബതൊന്നുന്നതുബപൊകല ഞങ്ങകെ ശിക്ഷ്ിച്ചു, എന്നൊൽ അവൻ നമ്മുകട ഗ്പബയൊെനത്തിനൊയി, 

നൊം അവന്കറ വിശുദ്ധിയിൽ പങ്കൊെി െൊബ ണ്ടതിന്. 11 ഒരു ശിക്ഷ്യും വർത്തമൊന ൊലത്തിന് 

സബന്തൊഷ രമല്ല, ബവൈനൊെന മൊകണന്ന് ബതൊന്നുന്നു. എന്നിരുന്നൊലും, പിന്നീട് അത് 

പരിശീലിപ്പിച്ചവർക്്ക നീതിയുകട സമൊധൊനപരമൊയ ഫലം നൽ ുന്നു. (എഗ്ബൊയർ 12:5-11) 
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 ഷ്ടപ്പൊടു ൾ അനുവൈനീയമൊണ്, അതിനൊൽ ആെു ൾ തിരുത്തകപ്പടു യും പരിശീലിപ്പിക്കകപ്പടു യും 

സവഭൊവം ക ട്ടിപ്പടുക്കു യും അതിൽ നിന്ന് കമച്ചകപ്പട്ടവരൊ ു യും കചയ്യും (ബറൊമർ 5:3-4, 8:17; 2 

കതസ്സകലൊനീ യർ 1:3-5; യൊബക്കൊബ് 1:2-4; 2 പബഗ്തൊസ് 1:5-8; കവെിപ്പൊട് 21:7-8 ). പരീക്ഷ്ണങ്ങെും ഗ്പശ്നങ്ങെും 

വിശവൊസം വെർത്തികയടുക്കൊനും വിനയം പഠിപ്പിക്കൊനും പൊഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കൊനും ദൈവബത്തൊട്  ൂടുതൽ 

അടുക്കൊനും നകമ്മ സഹൊയിക്കുന്നു. 

ഇബപ്പൊൾ അത് അതിരു ടന്നതൊയി ബതൊന്നുകമങ്കിലും, ദൈവം അത് മനസ്സിലൊക്കു യും തന്കറ ആെു ൾക്്ക 

അത് സഹിക്കൊൻ  ഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഉണ്ടൊക്കു യും കചയ്യുന്നു (1 ക ൊരിന്തയർ 10:13). ഒരു ൈിവസം ഒരു 

സമയം എടുക്കൊൻ ബയശു പഠിപ്പിച്ചു (മത്തൊയി 6:34). ഭൊവിയിൽ അവൻ ആസൂഗ്തണം കചയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ 

െീവിതത്തിൽ ശൊരീരി മൊയ  ഷ്ടപ്പൊടു ൾക്കും അപ്പുറമൊണ് ( ബറൊമർ 8:18 ). 

ബയശുവും ദൈവെനവും  ഷ്ടം അനുഭവിച്ചു: 

1 ആ യൊൽ, നകമ്മ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള പൊപത്തിന്കറ എല്ലൊ ഭൊരവും ഉബപക്ഷ്ിച്ച്, സൊക്ഷ്ി െുകട ഒരു 

വലിയ സമൂഹത്തൊൽ നൊമും ചുറ്റകപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു  ൊണുബമ്പൊൾ, നമ്മുകട മുമ്പിൽ കവച്ചിരിക്കുന്ന 

ഓട്ടം നമുക്്ക ക്ഷ്മബയൊകട ഓടൊം, 2 നമ്മുകട  ണ്ണു ൾ ബയശുവിൽ ഉറപ്പിച്ചു. നമ്മുകട 

വിശവൊസത്തിന്കറ രചയിതൊവും പൂർത്തീ രിക്കുന്നവനും, സബന്തൊഷം വൊഗ്ദൊനം കചയ്തിട്ടും,  ുരിശ് 

സഹിച്ചു {Gr. സ്റ്റൗബറൊസ് - സ്തംഭം}, നൊണബക്കടികന പുച്ഛിച്ച്, ദൈവത്തിന്കറ സിംഹൊസനത്തിന്കറ 

വലത്തുഭൊ ത്ത് ഇരുന്നു. 3 നിങ്ങൾ തെർന്നു തെർന്നുബപൊ ൊതിരിബക്കണ്ടതിന്നു തബന്നൊടുതകന്ന 

പൊപി െുകട ഇത്തരം ദവരുദ്ധയം സഹിച്ചവകന പരി ണിക്കുവിൻ. (എഗ്ബൊയർ 12:1-3, െൂബിലി 

ദബബിൾ) 

 ഷ്ടത അവസൊനിക്കും: 

12 ... ഞൊൻ നികന്ന ഉപഗ്ൈവികച്ചങ്കിലും ഇനി നികന്ന ഉപഗ്ൈവിക്കു യില്ല; 13 തൽക്കൊലം ഞൊൻ അവന്കറ 

നു ം നിന്നിൽനിന്നു അഴിച്ചു െയും; (നഹൂം 1:12-13) 

നിനബവയുമൊയി ബന്ധകപ്പട്ട ഒരു ഗ്പവചനമൊയി ഇത് നൽ കപ്പട്ടബപ്പൊൾ,  ഷ്ടപ്പൊടു ൾ അവസൊനിക്കുകമന്നും 

(കവെിപൊട് 21:4) സൊത്തൊന്കറ നു ം ത ർക്കുകമന്നും ( കയശയ്യൊവ് 14:12-17; കവെിപ്പൊട് 20:1-3) മറ്്റ 

തിരുകവഴുത്തു ൾ സ്ഥിരീ രിക്കുന്നു. 

നമ്മുകട ഗ്പവൃത്തി െിൽ നിന്ന്  ഷ്ടപ്പൊടു ൾ എല്ലൊയ്ബപ്പൊഴും ഉണ്ടൊ ുന്നതകല്ലന്ന് ചൂണ്ടിക്കൊണിബക്കണ്ടതുണ്ട്. 

ബയശുവികനബപ്പൊകല നമുക്കും കതറ്റൊയി സഹിക്കൊം: 

19 ദൈവബത്തൊടുള്ള മനസ്സൊക്ഷ്ി നിമിത്തം ഒരുവൻ ൈു:ഖവും അനയൊയമൊയി  ഷ്ടപ്പൊടും 

സഹിക്കുന്നുകവങ്കിൽ അത് ഗ്പശംസനീയമൊണ്. 20 നിങ്ങെുകട കതറ്റു ൾ നിമിത്തം തല്ലുക ൊള്ളുബമ്പൊൾ നിങ്ങൾ 

അത് ക്ഷ്മബയൊകട സവീ രിച്ചൊൽ അതിന്കറ ബനട്ടം എന്തൊണ് ? എന്നൊൽ നിങ്ങൾ നന്മ കചയ്യു യും 

 ഷ്ടകപ്പടു യും കചയ്യുബമ്പൊൾ, നിങ്ങൾ അത് ക്ഷ്മബയൊകട സവീ രിക്കു യൊകണങ്കിൽ, അത് 

ദൈവമുമ്പൊക  ഗ്പശംസനീയമൊണ്. 

21 ഗ് ിസ്തു വും നമുക്കുബവണ്ടി  ഷ്ടം അനുഭവിച്ചു, നിങ്ങൾ അവന്കറ  ൊൽച്ചുവടു ൾ 

പിന്തുടബരണ്ടതിന് ഒരു മൊതൃ  അവബശഷിപ്പിച്ചതുക ൊണ്ടൊണ് നിങ്ങകെ വിെിച്ചിരിക്കുന്നത്. 
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22 "പൊപം കചയ്യൊത്തവൻ, അവന്കറ വൊയിൽ വഞ്ചന  ണ്ടില്ല" ; 

23 അവൻ നിന്ദിക്കകപ്പട്ടബപ്പൊൾ പ രം ശ ൊരിച്ചില്ല; അവൻ  ഷ്ടത അനുഭവിച്ചബപ്പൊൾ, അവൻ 

ഭീഷണികപ്പടുത്തിയില്ല, നീതിബയൊകട വിധിക്കുന്നവബനൊട് തകന്നത്തകന്ന ഏൽപ്പിച്ചു; (1 പബഗ്തൊസ് 2:19-

23) 

 ഷ്ടപ്പൊടു െുകട  ൊരയത്തിൽ ബയശു നമുക്്ക ഒരു മൊതൃ   ൊണിച്ചു (1 പബഗ്തൊസ് 2:21-24). 

ഗ്പവൊച ന്മൊകരബപ്പൊകല (യൊബക്കൊബ് 5:10-11). 

നൊം ബയശുവികന അനു രിക്കണം (1 പബഗ്തൊസ് 2:21-24), അതുബപൊകല പൗബലൊസ് ഗ്പവൊച കനയും (1 

ക ൊരിന്തയർ 13:2) അവൻ ബയശുവികന അനു രിച്ചതുബപൊകല (1 ക ൊരിന്തയർ 11:1). 

 ുട്ടി ൾ 

 ഷ്ടകപ്പടുന്ന  ുട്ടി െുകട  ൊരയബമൊ? 

 ഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന  ുട്ടി കെ  ുറിച്ച് ദബബിൾ പറയുന്നു. ഒരു മനുഷയകനങ്കിലും അന്ധനൊയി 

െനിച്ചതിനൊൽ "ദൈവത്തിന്കറ ഗ്പവൃത്തി ൾ അവനിൽ കവെികപ്പബടണ്ടതിന്" (ബയൊഹന്നൊൻ 9:3). എന്നൊൽ 

മകറ്റൊരു  ൊരണം അവർ സവഭൊവവും ക ട്ടിപ്പടുക്കും എന്നതൊണ്. 

നൊം െനിക്കുന്നതിന് മുമ്പുതകന്ന ദൈവത്തിന് നമുക്കുബവണ്ടി ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്: 

16 രൂപകപ്പടൊത്ത എന്കറ വസ്തു  നിന്കറ  ണ്ണു ൾ  ണ്ടു. നിന്കറ പുസ്ത ത്തിൽ അവകയല്ലൊം 

എഴുതിയിരിക്കുന്നു: എനിക്കൊയി രൂപകപ്പടുത്തിയ നൊെു ൾ, അവകയൊന്നും ഇല്ലൊതിരുന്നബപ്പൊൾ. 

(സങ്കീർത്തനം 139:16) 

കചറുഗ്പൊയത്തിൽ തകന്ന മരിക്കു ബയൊ  ർഭം അലസു ബയൊ ക ൊല്ലകപ്പടു ബയൊ കചയ്യുന്ന  ുട്ടി െുകട 

 ൊരയബമൊ? 

അവ മൊനുഷി  ൈുരന്തങ്ങെൊകണങ്കിലും, ദൈവത്തിന് അവയ്ക്കൊയി ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്-അവൻ അവ 

മറന്നിട്ടില്ല (cf. കയശയ്യൊവ് 49:15). ഈ യു ത്തിൽ വിെിക്കകപ്പടൊത്തവരും തിരകഞ്ഞടുക്കകപ്പടൊത്തവരുമൊയ 

മറ്റുള്ളവകരബപ്പൊകല അവരും രണ്ടൊം പുനരുത്ഥൊനത്തിന്കറ ഭൊ മൊയിരിക്കും (കവെിപൊട് 20:5, 11).  ൂടൊകത, 

അവർ വീണ്ടും െീവിക്കുകമന്ന് ദബബിൾ പറയുന്നു - എന്നൊൽ കയശയ്യൊവ് 65:20 ഗ്പ ൊരം 100 വർഷബത്തക്്ക. 

പൂർണതയില ക്്ക നീങ്ങുന്നു 

പഴയനിയമത്തിൽ, ദൈവത്തിന്കറ "ഗ്പവൃത്തി തി ഞ്ഞതൊണ്" (ആവർത്തനം 32:4) എന്ന് ബമൊശ എഴുതി. 

പുതിയ നിയമത്തിൽ, അബപ്പൊസ്തലനൊയ യൊബക്കൊബ് എഴുതി: 

2 എന്കറ സബഹൊൈരന്മൊബര, നിങ്ങൾ വിവിധ പരിബശൊധന െിൽ അ കപ്പടുബമ്പൊൾ, 3 നിങ്ങെുകട 

വിശവൊസത്തിന്കറ പരിബശൊധന ക്ഷ്മകയ ഉെവൊക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞുക ൊണ്ട് അകതല്ലൊം 

സബന്തൊഷമൊയി  ണക്കൊക്കു . 4 എന്നൊൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിനും  ുറവില്ലൊത്തവരൊയി തി ഞ്ഞവരും 

സമ്പൂർണ്ണരും ആയിരിബക്കണ്ടതിന് ക്ഷ്മയ്ക്്ക അതിന്കറ പൂർണമൊയ ഗ്പവൃത്തി ഉണ്ടൊയിരിക്കകട്ട. 5 
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നിങ്ങെിൽ ആർകക്കങ്കിലും ജ്ഞൊനം  ുറവൊകണങ്കിൽ, അവൻ എല്ലൊവർക്കും ഔൈൊരയമൊയും 

നിന്ദയും  ൂടൊകത നൽ ുന്ന ദൈവബത്തൊട് അബപക്ഷ്ിക്കകട്ട, അത് അവന് ലഭിക്കും. (യൊബക്കൊബ് 1:2-5) 

പൂർണ്ണതയിബലക്്ക നീങ്ങുന്നതിന്കറ ഭൊ മൊണ്  ഷ്ടപ്പൊടു ൾ. ഇതിനർത്ഥം ചിലകരബപ്പൊകല മനപ്പൂർവ്വം 

നമ്മകെത്തകന്ന പീഡിപ്പിക്കു  എന്നല്ല, മറിച്ച് നൊം ബനരിടുന്ന പരീക്ഷ്ണങ്ങെും  ഷ്ടപ്പൊടു െും ക്ഷ്മബയൊകട 

സഹിക്കണകമന്നൊണ്. 

അകത, അത് എഴുതുന്നത് അനുഭവിക്കുന്നതിബനക്കൊൾ എെുപ്പമൊണ്-ദൈവത്തിന് ഇത് അറിയൊം (cf. എഗ്ബൊയർ 

12:11): 

8 എകന്ന സംബന്ധിക്കുന്ന  ൊരയങ്ങൾ  ർത്തൊവ് പൂർത്തീ രിക്കും ; (സങ്കീർത്തനം 138:8) 

നിങ്ങകെ പരിപൂർണ്ണമൊക്കൊൻ ദൈവം ഗ്പവർത്തിക്കുന്നു! 

സഹനത്തിൽ നിന്നൊണ് ബയശു അനുസരണം പഠിച്ചകതന്ന് ദബബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പരി ണിക്കു : 

8 അവൻ പുഗ്തനൊയിരുന്നിട്ടും തൊൻ അനുഭവിച്ച അനുഭവങ്ങെൊൽ അനുസരണം പഠിച്ചു. 9 പൂർണ്ണത 

ഗ്പൊപിച്ച ബശഷം, തകന്ന അനുസരിക്കുന്ന എല്ലൊവർക്കും അവൻ നിതയരക്ഷ്യുകട 

രചയിതൊവൊയിത്തീർന്നു (എഗ്ബൊയർ 5:8-9) 

അബേഹത്തിന്കറ അനുയൊയി െും അത് പഠിക്കണം. 

ബയശു പഠിപ്പിച്ചു: 

48 ആ യൊൽ സവർഗ്ഗസ്ഥനൊയ നിങ്ങെുകട പിതൊവു പരിപൂർണ്ണനൊയിരിക്കുന്നതുബപൊകല നിങ്ങെും 

പരിപൂർണ്ണരൊയിരിക്കും. (മത്തൊയി 5:48) 

അതിനർത്ഥം ഗ് ിസ്തയൊനി ൾ ഇബപ്പൊൾ പൂർണരൊകണന്നൊബണൊ? 

ഇല്ല. 

സതയഗ് ിസ്തയൊനി ൾക്്ക ഇബപ്പൊഴും പൊപം കചയ്യണകമന്നും അവർക്്ക ക്ഷ്മ ആവശയമൊകണന്നും 

അബപ്പൊസ്തലനൊയ ബയൊഹന്നൊൻ വയക്തമൊയി പഠിപ്പിച്ചു (1 ബയൊഹന്നൊൻ 1:8-10). 

അതിനൊൽ, ഇത് അസൊധയമൊയതിനൊൽ, ഗ്ശമിക്കൊതിരിക്കുന്നതിൽ  ുഴപ്പമില്ല എന്നതിനൊൽ ഗ് ിസ്തയൊനി ൾ 

നി മനം കചയ്യണകമന്നൊബണൊ ഇതിനർത്ഥം? 

ഇല്ല. 

ഗ് ിസ്തയൊനി ൾ ദൈവത്തിന്കറ സഹൊയത്തൊൽ െയിക്കണം (ബറൊമർ 12:21; ഫിലിപ്പിയർ 4:13; 1 ബയൊഹന്നൊൻ 

4:4) ഈ െീവിതത്തികല പരീക്ഷ്ണങ്ങെും പരീക്ഷ്ണങ്ങെും, അത് നകമ്മ പൂർണതയിബലക്്ക അടുപ്പിക്കൊൻ 

സഹൊയിക്കുന്നു (യൊബക്കൊബ് 1:2-4). 

അബപ്പൊസ്തലനൊയ പൗബലൊസ്, ഒരു  ഷ്ടതയൊൽ  ഷ്ടകപ്പടുബമ്പൊൾ, ബയശു തബന്നൊട് പറഞ്ഞ ഒരു  ൊരയം പറഞ്ഞു: 
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9 അവൻ എബന്നൊടു: എന്കറ  ൃപ നിനക്കു മതി; എന്കറ ബലം ബലഹീനതയിൽ തി ഞ്ഞിരിക്കുന്നു 

എന്നു പറഞ്ഞു. (2 ക ൊരിന്തയർ 12:9) 

നൊം  ടന്നുബപൊ ുന്നതിലൂകടയൊണ് നൊം ഇബപ്പൊൾ പൂർണത ദ വരിക്കുന്നത്. 

ഗ് ിസ്തയൊനി ൾ ദൈവത്തിന്കറ മക്കെൊയി ഉയിർകത്തഴുബന്നൽക്കുബമ്പൊഴൊണ് അവർ പൂർണ്ണമൊയി പൂർണ്ണത 

ദ വരിക്കുന്നത് (cf. എകഫസയർ 4:13; എഗ്ബൊയർ 11:40). 
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5.  എന്തുറ ാണ്ടാണ് ദൈവം നിങ്ങറെ സ്ൃഷ്ടിച്ചത്? 

എന്തൊണ് നിങ്ങെുകട ഉബേശം? 

നിങ്ങൾ മറ്റൊകരയും ബപൊകലയല്ല. ദബബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് "എല്ലൊ അവയവങ്ങൾക്കും ഒബര ഗ്പവർത്തനമല്ല ... 

വയക്തി തമൊയി ... ദൈവം തന്കറ ഇഷ്ടഗ്പ ൊരം അവയവങ്ങകെ ശരീരത്തിൽ സ്ഥൊപിച്ചിരിക്കുന്നു" (ബറൊമർ 

12:4-5, 1 ക ൊരിന്തയർ 12:18) . 

അതിനൊൽ, നിങ്ങൾ വയതയസ്തനൊണ്. നിങ്ങെുകട വിധി അതുലയവും ഗ്പധൊനകപ്പട്ടതുമൊണ്. നിങ്ങെുകട 

െീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ട്. 

നിങ്ങെുകട െീവിതത്തിന്കറ ദബബിൾ അർത്ഥകമന്തൊണ്? 

നിങ്ങൾ ആരൊണ്? 

അതുലയമൊയ രീതിയിൽ സ്ബനഹം നൽ ൊൻ  ഴിയുന്ന ഒരൊെൊണ് നിങ്ങൾ. 

അത് നിങ്ങൾക്്ക ശൊശവതമൊയി കചയ്യൊൻ  ഴിയുന്ന  ൊരയമൊണ്. 

 ഴിഞ്ഞ നൂറ്റൊണ്ടിന്കറ മധയത്തിൽ, ചർച്ച് ഓഫ് ബ ൊഡ് (ഏഴൊം ൈിവസം) ഗ്പസിദ്ധീ രിച്ചത്: 

ഗ് ിസ്തയൊനി െീവിക്കുന്നത് ഇന്നബത്തക്്ക മൊഗ്തമല്ല; അവൻ ഒരു നല്ല നൊകെ ഗ്പതീക്ഷ്ിക്കുന്നു. (ചർച്ച് 

ഓഫ് ബ ൊഡ് വിശവസിക്കുന്നത്. ദബബിൾ വക്തൊവും വരൊനിരിക്കുന്ന രൊെയത്തിന്കറ 

ഗ്പബഘൊഷ നും. 1949 ഒ ്ബടൊബർ 3, ബപെ് 7) 

എന്നൊൽ ഒരു ഗ് ിസ്തയൊനി ഒരു നല്ല നൊകെകയ കവറുകത ഗ്പതീക്ഷ്ിക്കുന്നില്ല. െീവിതത്തികല പരീക്ഷ്ണങ്ങൾ, 

അവസരങ്ങൾ, പരീക്ഷ്ണങ്ങൾ എന്നിവയിലൂകട ഒരു യഥൊർത്ഥ ഗ് ിസ്തയൊനി ഇബപ്പൊൾ സവഭൊവം 

ക ട്ടിപ്പടുക്കുന്നു (cf. ബറൊമർ 5:1-4) അത് "നല്ല നൊകെ"യിബലക്്ക വയക്തിപരമൊയി സംഭൊവന കചയ്യൊൻ 

ഗ് ിസ്തയൊനികയ സഹൊയിക്കും. 

ആതയന്തി മൊയി ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾക്കൊയി വയക്തിപരമൊയി ഗ്പബതയ  പദ്ധതി ൾ ഉണ്ട്. 

നിങ്ങെുകട സവന്തം വിധത്തിൽ സ്ബനഹം നൽ ൊൻ ദൈവം നിങ്ങകെ സൃഷ്ടിച്ചു (cf. 1 ക ൊരിന്തയർ 12:20-13:10). 

പകക്ഷ് എങ്ങകന? 

അടിസ്ഥൊനപരമൊയി, ഇബപ്പൊൾ ഈ െീവിതത്തിൽ ദൈവബത്തൊടുള്ള വിശവൊസത്തിലും അനുസരണത്തിലും 

െീവിക്കുന്നു. 

അനുസരണയുള്ളവരൊയിരിക്കു , ദബബിൾ തിരകഞ്ഞടുക്കലു ൾ നടത്തു , വിശവൊസം, സ്ബനഹം 

പരിശീലിക്കു , അവസൊനം വകര സഹിച്ചുനിൽക്കു  എന്നിവയിലൂകട ഗ് ിസ്തയൊനി ൾ സവഭൊവം 

വെർത്തികയടുക്കു  മൊഗ്തമല്ല, തങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും നിതയത കമച്ചകപ്പടുത്തു യും കചയ്യും. 



56 
 

വിശവൊസത്തിന്കറ  ൊരയമനുസരിച്ച്, ദൈവത്തിന്കറ അസ്തിതവം ഒരു വസ്തു തയൊയതിനൊൽ (cf. ബറൊമർ 1:20; 

ccog.org-ൽ ലഭയമൊയ സൗെനയ പുസ്ത വും  ൊണു , ദൈവത്തിന്കറ അസ്തിതവം യുക്തിസഹമൊബണൊ?), 

അങ്ങകനകയൊന്നുകണ്ടന്ന് വിശവസിക്കൊൻ വിശവൊസം ആവശയമില്ല. ദൈവം. ഭൂതങ്ങൾ ബപൊലും 

വിശവസിക്കു യും വിറയ്ക്കു യും കചയ്യുന്നു (യൊബക്കൊബ് 2:19). എന്നിരുന്നൊലും, ദൈവകത്ത വിശവസിക്കൊനും 

വിശവസിക്കൊനും അനുസരിക്കൊനും വിശവൊസം ആവശയമൊണ്. അത് "വിശവൊസത്തിന്കറ നി ൂഢതയുകട" 

ഭൊ മൊണ് (cf. 1 തിബമൊത്തി 3:9; വിശവൊസകത്തക്കുറിച്ചുള്ള  ൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സൗെനയ ലഘുബലഖയിൽ 

 ൊണൊം, ഓൺദലനിൽ ccog.org-ൽ ലഭയമൊണ്, ദൈവം വിെിക്കു യും തിരകഞ്ഞടുക്കു യും കചയ്തവരുകട 

വിശവൊസം ). 

" ആെു ൾക്്ക ദൈവം തന്കറ പരിശുദ്ധൊത്മൊവികന നൽ ുന്നു (ഗ്പവൃത്തി ൾ 5:32). ദൈവൊത്മൊവൊണ് ഒരൊകെ 

യഥൊർത്ഥ ഗ് ിസ്തയൊനിയൊക്കുന്നത് (ബറൊമർ 8:9-11). 

സ്ബനഹം നൽ ൊനും യഥൊർത്ഥത്തിൽ നിതയതകയ മി ച്ചതൊക്കൊനും സഹൊയിക്കുന്നതിനൊയി 

ഗ് ിസ്തയൊനി ൾ, പിന്നീട്, ആൈയ പുനരുത്ഥൊനത്തിൽ (1 ക ൊരിന്തയർ 15:50-54; കവെിപ്പൊട് 20:5-6) മൊറ്റകപ്പടു യും 

പൂർണരൊക്കു യും കചയ്യും. ഈ പുനരുത്ഥൊനം ഏഴൊമകത്തയും അവസൊനകത്തയും  ൊഹെവുമൊയി 

കപൊരുത്തകപ്പടുന്നു (1 ക ൊരിന്തയർ 15:52), അത് ദൈവത്തിന്കറ രഹസയത്തിന്കറ ഭൊ മൊണ് (കവെിപൊട് 10:7). 

അബപ്പൊസ്തലനൊയ പൗബലൊസ് ഈ മൊറ്റകത്ത തകന്ന "ഒരു രഹസയം" എന്ന് വിബശഷിപ്പിച്ചു (1 ക ൊരിന്തയർ 15:51). 

നിലവിൽ ഗ് ിസ്തയൊനി െല്ലൊത്തവർക്്ക പിന്നീട് ഉയിർകത്തഴുബന്നറ്റ ബശഷം മൊറ്റത്തിനുള്ള ഈ അവസരം 

ലഭിക്കും (സൗെനയ പുസ്ത വും  ൊണു , ഓൺദലനിൽ ccog.org, യൂണിബവഴ്സൽ ഓഫർ ഓഫ് സൊൽബവഷൻ, 

അബപ്പൊ റ്റൊസ്റ്റൊസിസ്: വരൊനിരിക്കുന്ന യു ത്തിൽ നഷ്ടകപ്പട്ടവകര രക്ഷ്ിക്കൊൻ ദൈവത്തിന്  ഴിയുബമൊ? 

നൂറു ണക്കിന് തിരുകവഴുത്തു ൾ ദൈവത്തിന്കറ രക്ഷ്യുകട പദ്ധതി കവെികപ്പടുത്തുന്നു ). 

നെത് റചയ്യു  

ദൈവം നല്ലവനൊണ് (മർബക്കൊസ് 10:18; സങ്കീർത്തനം 143:10) ശരിയൊയത് കചയ്യുന്നു (cf. ഉല്പത്തി 18:25). 

ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളതുബപൊകല നൊം നന്മ കചയ്യണകമന്ന് ദൈവം ആഗ് ഹിക്കുന്നു (സങ്കീർത്തനം 34:14; 

എഗ്ബൊയർ 13:16). 

19 നീ ആബലൊചനയിൽ വലിയവനും ഗ്പവൃത്തിയിൽ ശക്തനുമൊണ്; ഓബരൊരുത്തർക്കും അവനവന്കറ 

വഴിക്കും ഗ്പവൃത്തി െുകട ഫലത്തിനും ഒത്തവണ്ണം ക ൊടുബക്കണ്ടതിന്നു മനുഷയപുഗ്തന്മൊരുകട എല്ലൊ 

വഴി െിബലക്കും നിന്കറ  ണ്ണു തുറന്നിരിക്കുന്നുവബല്ലൊ. (യികരമയൊവ് 32:19) 

9 നന്മ കചയ്യുന്നതിൽ നൊം തെർന്നുബപൊ രുത്,  ൊരണം തെരൊതിരുന്നൊൽ തക്കസമയത്ത് നൊം 

ക ൊയ്യും. 10 ആ യൊൽ, നമുക്കു അവസരമുള്ളതുബപൊകല, എല്ലൊവർക്കും , വിബശഷിച്ചും 

വിശവൊസത്തിന്കറ  ുടുംബത്തിൽകപ്പട്ടവർക്കു നന്മ റചയ്യാം . ( ലൊതയർ 6:9-10) 

5 ... ദൈവം, 6 "ഓബരൊരുത്തർക്കും അവനവന്കറ ഗ്പവൃത്തി ൾക്കനുസൃതമൊയി ഗ്പതിഫലം നൽ ും": 7 

ക്ഷ്മൊപൂർവം നന്മ കചയ്യുന്നതിൽ മഹതവവും ബഹുമൊനവും അമർതയതയും അബനവഷിക്കുന്നവർക്്ക 

നിതയെീവൻ; (ബറൊമർ 2:5-7) 
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ദൈവം നിങ്ങൾക്്ക നന്മ ആഗ് ഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ആത്മൊർത്ഥമൊയി സ്ബനഹിക്കു യും അവകന 

അനുസരിക്കു യും കചയ്തൊൽ (ഗ്പവൃത്തി ൾ 5:32; എഗ്ബൊയർ 5:9), അങ്ങകനയൊണ് എല്ലൊം മൊറു  (ബറൊമർ 8:28). 

ഇനിപ്പറയുന്നവ ഗ്ശദ്ധിക്കു : 

24 ഒരു മനുഷയൻ തിന്നു യും  ുടിക്കു യും കചയ്യുന്നതിലും അവന്കറ അധവൊനത്തിൽ സുഖം 

അനുഭവിക്കുന്നതികനക്കൊെും നല്ലത് മകറ്റൊന്നില്ല . ഇതും ദൈവത്തിന്കറ  യ്യിൽനിന്നുള്ളതൊകണന്ന് 

ഞൊൻ  ണ്ടു. (സഭൊഗ്പസം ി 2:24) 

12 അവരുകട െീവിതത്തിൽ സബന്തൊഷിക്കുന്നതിലും നല്ലത് കചയ്യുന്നതിലും നല്ലത് മകറ്റൊന്നകല്ലന്ന് 

എനിക്കറിയൊം , 13 ഓബരൊ മനുഷയനും തിന്നു യും  ുടിക്കു യും അവന്കറ എല്ലൊ 

അധവൊനത്തിന്കറയും നന്മ ആസവൈിക്കു യും കചയ്യുന്നു - ഇത് ദൈവത്തിന്കറ ൈൊനമൊണ്. 14 ദൈവം 

കചയ്യുന്നകതന്തും അത് എബന്നക്കും നിലനിൽക്കുകമന്ന് എനിക്കറിയൊം . (സഭൊഗ്പസം ി 3:12-14) 

മു െിൽ പറഞ്ഞത് ശരിയൊണ്,  ൊരണം ബെൊലിയിൽ ഉൽപ്പൊൈനക്ഷ്മതയുള്ളത്  ൊരയങ്ങൾ മി ച്ചതൊക്കൊൻ 

ഉബേശിച്ചുള്ളതൊണ്. മനുഷയർ ഉൽപ്പൊൈനക്ഷ്മത ആസവൈിക്കണം. 

 ൂടൊകത, നിങ്ങൾക്്ക എന്തൊണ് സംഭവിച്ചകതന്ന് ദൈവത്തിന്കറ പദ്ധതി  ണക്കികലടുക്കുന്നു. ഇതുമൊയി 

ബന്ധകപ്പട്ട പഴയനിയമ പഠിപ്പിക്കലു ൾ ഗ്ശദ്ധിക്കു : 

11  ർത്തൊവിന്കറ ആബലൊചന എബന്നക്കും നിലനിൽക്കുന്നു, അവന്കറ ഹൃൈയത്തിന്കറ പദ്ധതി ൾ 

തലമുറ ബെൊെം നിലക ൊള്ളുന്നു. 12 യബഹൊവ തന്കറ ദൈവമൊയിരിക്കുന്ന െൊതിയും അവൻ തന്കറ 

അവ ൊശമൊയി തിരകഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന െനവും ഭൊ യവൊന്മൊർ . 13 യബഹൊവ സവർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു 

ബനൊക്കുന്നു; അവൻ എല്ലൊ മനുഷയപുഗ്തന്മൊകരയും  ൊണുന്നു. 14 അവൻ തന്കറ വൊസസ്ഥലത്തുനിന്നു 

ഭൂമിയിറ  സ്  നിവാസ്ി റെയും ലനാക്കുന്നു ; 15 അവൻ അവരുറെ ഹൃൈയങ്ങറെ 

വയക്തിഗതമായി രൂപറപ്പെുത്തുന്നു; അവരുറെ എൊ ശ്പവൃത്തി െും അവൻ 

പരിഗണിക്കുന്നു . (സങ്കീർത്തനം 33:11-15) 

1 നീതിമൊന്മൊരും ജ്ഞൊനി െും അവരുകട ഗ്പവൃത്തി െും ദൈവത്തിന്കറ  യ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നു 

ഗ്പസ്തൊവിബക്കണ്ടതിന്നു ഞൊൻ ഇകതല്ലൊം എന്കറ ഹൃൈയത്തിൽ വിചൊരിച്ചു . (സഭൊഗ്പസം ി 9:1എ) 

9 മനുഷയന്കറ ഹൃൈയം അവന്കറ വഴികയ ആസൂഗ്തണം കചയ്യുന്നു; എന്നൊൽ  ർത്തൊവ് അവന്കറ 

 ൊലടി കെ നയിക്കുന്നു. (സൈൃശവൊ യങ്ങൾ 16:9) 

24 മനുഷയന്കറ  ൊലടി ൾ  ർത്തൊവിന്ബറതൊണ് ; പികന്ന എങ്ങകനയൊണ് ഒരു മനുഷയന് സവന്തം വഴി 

മനസ്സിലൊക്കൊൻ  ഴിയു ? (സൈൃശവൊ യങ്ങൾ 20:24) 

73 നിന്കറ ദ  ൾ എകന്ന ഉണ്ടൊക്കി, എകന്ന രൂപകപ്പടുത്തി; (സങ്കീർത്തനം 119:73) 

17 ... “ദൈവം നീതിമൊന്മൊകരയും ൈുഷ്ടന്മൊകരയും നയൊയം വിധിക്കും എല്ലൊ ഉബേശയങ്ങൾക്കും എല്ലൊ 

ഗ്പവൃത്തി ൾക്കും ഒരു സമയമുണ്ട് . (സഭൊഗ്പസം ി 3:17) 



58 
 

ഇബപ്പൊൾ, പുതിയ നിയമത്തികല ഭൊ ങ്ങൾ ഗ്ശദ്ധിക്കു : 

11 എന്നൊൽ ഈ  ൊരയങ്ങെികലല്ലൊം ഒബര ആത്മൊവ് ഗ്പവർത്തിക്കുന്നു, ദൈവം 

ആഗ് ഹിക്കുന്നതുബപൊകല ഓബരൊരുത്തർക്കും ഗ്പബതയ ം വിഭെിക്കുന്നു. … 27 ഇബപ്പൊൾ നിങ്ങൾ 

ഗ് ിസ്തു വിന്കറ ശരീരമൊണ്, നിങ്ങൾ എല്ലൊവരും വയക്തി ത അവയവങ്ങെൊണ്. (1 ക ൊരിന്തയർ 12:11, 27, 

AFV) 

7 വഞ്ചിക്കകപ്പടരുത്, ദൈവം പരിഹസിക്കകപ്പടുന്നില്ല; മനുഷയൻ വികതക്കുന്നതു തബന്ന ക ൊയ്യും. 8 

തന്കറ െഡത്തിൽ വികതക്കുന്നവൻ െഡത്തിൽനിന്നു നൊശം ക ൊയ്യും; ആത്മൊവിൽ 

വിതയ്ക്കുന്നവൻ ആത്മൊവിനൊൽ നിതയെീവൻ ക ൊയ്യും. ( ലൊതയർ 6:7-8) 

10 നിങ്ങെുകട ഗ്പവൃത്തിയും അവന്കറ നൊമബത്തൊട് നിങ്ങൾ  ൊണിച്ച സ്ബനഹത്തിന്കറ അധവൊനവും 

മറക്കൊൻ ദൈവം അനീതിയുള്ളവനല്ല ... (എഗ്ബൊയർ 6:10 ) 

ദൈവത്തിന് എല്ലൊവർക്കും ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്! ഈ യു ത്തിൽ നിങ്ങകെ വിെിച്ചൊലും ഇകല്ലങ്കിലും അതിൽ 

നിങ്ങൾ വയക്തിപരമൊയി ഉൾകപ്പടുന്നു. അവൻ നിങ്ങെുകട എല്ലൊ ഗ്പവൃത്തി െും പരി ണിക്കുന്നു. 

നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചകതല്ലൊം, നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചകതല്ലൊം, നിങ്ങൾ ബനടിയകതല്ലൊം, നിതയതകയ 

മി ച്ചതൊക്കൊൻ നിങ്ങകെ തയ്യൊറൊക്കു യൊണ് (ദൈവരൊെയകത്ത പിന്തുണയ്ക്കൊൻ നിങ്ങൾ ആതയന്തി മൊയി 

വിസമ്മതിക്കുന്നികല്ലങ്കിൽ). നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച എല്ലൊ  ൊരയങ്ങെും ദൈവം നിങ്ങൾക്കുബവണ്ടിയുള്ള 

വിെിയ്ക്കും ബവലയ്ക്കും ബവണ്ടി നിങ്ങകെ ഒരുക്കുന്നു! നിങ്ങൾക്്ക അതുലയമൊയ രീതിയിൽ നൽ ൊനും 

നിതയതകയ മി ച്ചതൊക്കൊൻ സഹൊയിക്കൊനും  ഴിയും! 

ശരീരത്തിന് ദ  െും  ണ്ണു െും ബപൊലുള്ള അവയവങ്ങെും മണക്കൊനും ബ ൾക്കൊനും മറ്റുമുള്ള 

അവയവങ്ങൾ ഉള്ളതുബപൊകല (1 ക ൊരിന്തയർ 12: 12-26) ദൈവി  പദ്ധതിയിൽ നമുകക്കല്ലൊവർക്കും നമ്മുകട 

അൈവിതീയ പങ്കുണ്ട് എന്ന് ദബബിൾ പരൊമർശിക്കുന്നു. അകത, നിങ്ങെുകട പങ്ക് മറ്്റ ശതബ ൊടിക്കണക്കിന് 

മനുഷയരിൽ നിന്ന് തി ച്ചും വയതയസ്തമൊയിരിക്കും-ദൈവത്തിന് നിങ്ങകെ  ുറിച്ച് ഒരു യഥൊർത്ഥ പദ്ധതി 

ഇകല്ലന്ന്  രുതരുത്. 

 ൂടൊകത, നിങ്ങൾ കചയ്യുന്ന  ൊരയങ്ങൾക്്ക നിങ്ങൾ ഉത്തരവൊൈിയൊണ് (ബറൊമർ 14:12). നിങ്ങൾ 

കചയ്യുന്നതികനയും (സഭൊഗ്പസം ി 12:14; കവെിപ്പൊട് 20:12) നിങ്ങൾ കചയ്യുന്നതിൽ പരൊെയകപ്പടുന്നതികനയും 

അടിസ്ഥൊനമൊക്കി ദൈവം വിധിക്കും (മത്തൊയി 25:24-30). നിങ്ങൾ കചബയ്യണ്ടത് നിങ്ങൾ എഗ്തയധി ം 

കചയ്യുന്നുബവൊ അഗ്തയധി ം നിങ്ങൾ നിതയതകയ നിങ്ങെുകട സവന്തത്തിനും മറ്റുള്ളവർക്കും മി ച്ചതൊക്കും. 

നിങ്ങൾ കചയ്യൊൻ പൊടില്ലൊത്തത് നിങ്ങൾ എഗ്തയധി ം കചയ്യുന്നുബവൊ അഗ്തയധി ം നിങ്ങൾ തനിക്കും 

മറ്റുള്ളവർക്കും നിതയതകയ മി ച്ചതൊക്കും. ദൈവം നീതിയുള്ള നയൊയൊധിപനൊണ് (2 തിബമൊത്തി 4:8). 

നമ്മുകട ഗ്പവൃത്തി ൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്്ക ഗ്പതിഫലം ലഭിക്കുകമന്ന് ദബബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു (മത്തൊയി 16: 2 

7; ബറൊമർ 2:6; സൈൃശവൊ യങ്ങൾ 24:12; യികരമയൊവ് 17:10; കവെിപൊട് 22:12)! അതിലൂകട  ൂടുതൽ ആെു കെ 

സഹൊയിക്കൊൻ നമുക്്ക  ഴിയും (cf. ലൂബക്കൊസ് 19:15-19). മരണബശഷം, നമ്മുകട ഗ്പവൃത്തി ൾ നകമ്മ 

പിന്തുടരുന്നുകവന്ന് ദബബിൾ പറയുന്നു (cf. കവെിപൊട് 14:13)-അതിന്കറ അടിസ്ഥൊനപരമൊയി 

അർത്ഥമൊക്കുന്നത്, ശൊരീരി മൊയിരികക്ക നൊം പഠിച്ചതും വി സിപ്പിച്ചതും നമുക്്ക എങ്ങകന നൽ ൊനും 

നിതയതയിലുടനീെം ഗ്പവർത്തിക്കൊനും  ഴിയുകമന്ന് രൂപകപ്പടുത്തുകമന്നൊണ്. 
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ദൈവം കചയ്ത എല്ലൊറ്റിനും അവന് ഒരു  ൊരണമുണ്ട് (കയകഹസ്ബ ൽ 14:23). നമ്മുകട െീവിത ദൈർഘയം 

ഉൾകപ്പകട, അത് സൊധൊരണയൊയി നമുക്്ക ഒരു രഹസയമൊണ് (cf. സഭൊഗ്പസം ി 9:12). 

"ദൈവത്തിൽ വിശവസിക്കു " (മർബക്കൊസ് 11:22) അവൻ കചയ്യുന്ന എല്ലൊത്തിനും അതിമബനൊഹരമൊയ 

 ൊരണങ്ങെുണ്ട്-അത് എല്ലൊയ്ബപ്പൊഴും നമുക്്ക അങ്ങകന ബതൊന്നുന്നികല്ലങ്കിലും (cf. എഗ്ബൊയർ 12:11; ബറൊമർ 8:28). 

പലരും സവന്തം നി മനങ്ങകെ അടിസ്ഥൊനമൊക്കി ദൈവകത്ത കതറ്റൊയി വിധിച്ചു, എന്നിട്ടും ദബബിൾ 

പഠിപ്പിക്കുന്നു: 

5 ആ യൊൽ  ർത്തൊവ് വരുബവൊെം സ്മയത്തിനുമുപ് ഒന്നും വിധിക്കരുത് , അവൻ ഇരുട്ടിന്കറ 

മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതികന കവെിച്ചത്തുക ൊണ്ടുവരി യും ഹൃൈയത്തിന്കറ ആബലൊചന കെ 

കവെികപ്പടുത്തു യും കചയ്യും. അബപ്പൊൾ ഓബരൊരുത്തരുകടയും സ്തു തി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരും. (1 

ക ൊരിന്തയർ 4:5) 

ചില  ൊരയങ്ങൾ മറച്ചുവച്ചു. ഒരു മനുഷയകന  ുറിച്ചും നമുക്്ക എല്ലൊം അറിയില്ല. 

എല്ലൊ മനുഷയരും ഒരുബപൊകലയല്ല. നമുക്്ക ഓബരൊരുത്തർക്കും ബവണ്ടി ദൈവത്തിന് ഒരു വയക്തി ത 

പദ്ധതിയുണ്ട് (1 ക ൊരിന്തയർ 12:4-12). 

നമുബക്കൊബരൊരുത്തർക്കും നിതയതയിൽ നമ്മുകട പങ്ക് ഉണ്ടൊയിരിക്കൊൻ ദൈവം എല്ലൊവരുമൊയും 

ഗ്പവർത്തിക്കുന്നു! തിരുകവഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബപൊകല: 

17 നീതിയുകട ഗ്പവൃത്തി സമൊധൊനവും നീതിയുകട ഫലവും എബന്നക്കും ശൊന്തതയും ഉറപ്പും 

ആയിരിക്കും . (കയശയ്യൊവു 32:17) 

11 െീവന്കറ പൊത നീ എനിക്കു  ൊണിച്ചുതരും; നിന്കറ സന്നിധിയിൽ സബന്തൊഷത്തിന്കറ 

പൂർണ്ണതയുണ്ട്; നിന്കറ വലത്തുഭൊ ത്ത് എബന്നക്കും സബന്തൊഷമുണ്ട്. (സങ്കീർത്തനം 16:11) 

സമൊധൊനവും സബന്തൊഷവും എബന്നക്കും. ഒരു കമച്ചകപ്പട്ട നിതയത! 

നിങ്ങൾ കചബയ്യണ്ടത് എന്തൊണ്? 

11 മക്കബെ, വരൂ, ഞൊൻ പറയുന്നത് ഗ്ശദ്ധിക്കു ;  ർത്തൊവിബനൊടുള്ള ഭയം ഞൊൻ നിങ്ങകെ പഠിപ്പിക്കും. 

12 െീവകന  ൊംക്ഷ്ിക്കയും നന്മ  ൊബണണ്ടതിന്നു ൈീർഘനൊെു കെ സ്ബനഹിക്കു യും കചയ്യുന്ന 

മനുഷയൻ ആർ ? 13 ബൈൊഷം കചയ്യൊകത നിന്കറ നൊവികനയും വഞ്ചന പറയൊകത നിന്കറ 

അധരങ്ങകെയും സൂക്ഷ്ിക്കു . 14 തിന്മ വിട്്ട നന്മ കചയ്യു ; സമൊധൊനം അബനവഷിക്കു യും അതികന 

പിന്തുടരു യും കചയ്യു . (സങ്കീർത്തനം 34:11-14) 

3  ർത്തൊവിൽ ആഗ്ശയിക്കു , നന്മ കചയ്യു ; ഭൂമിയിൽ വസിക്കു  , അവന്കറ വിശവസ്തതയിൽ 

ഭക്ഷ്ിക്കു . 4  ർത്തൊവിൽ ആനന്ദിക്കു ; അവൻ നിന്കറ ഹൃൈയത്തികല ആഗ് ഹങ്ങൾ നിനക്കു 

തരും. (സങ്കീർത്തനം 37:3-4) 

നല്ലത് കചയ്യു ! ദൈവകത്ത വിശവസിക്കൂ. 
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ഇകതല്ലൊം എന്തൊണ് അർത്ഥമൊക്കുന്നത്? 

അതിനർത്ഥം ദൈവം തൊൻ കചയ്തതികന സൃഷ്ടിച്ചു, അങ്ങകന അവന്കറ സൃഷ്ടി ൾക്്ക നന്മ കചയ്യൊൻ  ഴിയും 

എന്നൊണ്. 

അകല്ലങ്കിൽ  ൂടുതൽ വയക്തമൊയി പറഞ്ഞൊൽ, ദൈവം തൊൻ കചയ്തകതല്ലൊം സൃഷ്ടിച്ചത് നിതയത 

മി ച്ചതൊയിരിക്കൊനൊണ്! 

അത് മഹത്തരമബല്ല? 

3 ... സർവശക്തനൊയ ദൈവബമ, നിന്കറ ഗ്പവൃത്തി ൾ മഹത്തരവും അത്ഭുത രവുമൊണ്! (കവെിപൊട് 

15:3) 

19 അബയ്യൊ, നികന്ന ഭയകപ്പടുന്നവർക്കൊയി നീ സംഗ് ഹിച്ചിരിക്കുന്നതും മനുഷയപുഗ്തന്മൊരുകട 

സന്നിധിയിൽ നിന്നിൽ ആഗ്ശയിക്കുന്നവർക്കൊയി നീ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതുമൊയ നിന്കറ നന്മ എഗ്ത 

വലിയതൊണ്! (സങ്കീർത്തനം 31:19) 

ദൈവത്തിൻകറ നന്മ മഹത്തരമൊണ്,  ൊരണം അവൻ നമുക്കൊയി വരുവൊൻ ബവണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. 

എഗ്ബൊയർ 11:4-12-ൽ, ഹൊകബലിൽ തുടങ്ങി, പഴയനിയമത്തിൽ ദൈവം എന്നു വിെിക്കകപ്പടുന്ന പലകരയും 

 ുറിച്ച് നൊം പഠിക്കുന്നു. അവകര പരൊമർശിച്ചുക ൊണ്ട്, തുടർന്നുള്ള വൊ യങ്ങൾ എന്തൊണ് പഠിപ്പിക്കുന്നകതന്ന് 

ഗ്ശദ്ധിക്കു : 

13 ഇവകരല്ലൊം വൊഗ്ദത്തങ്ങൾ ഗ്പൊപിക്കൊകത വിശവൊസത്തിൽ മരിച്ചു, എന്നൊൽ ൈൂരത്തുനിന്നു അവകര 

 ണ്ടു ഉറപ്പിച്ചു, അവകര ആലിം നം കചയ്തു, തങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അനയരും തീർത്ഥൊട രും ആകണന്ന് 

ഏറ്റുപറഞ്ഞു. 14 ഇങ്ങകന പറയുന്നവർ തങ്ങൾ സവബൈശം അബനവഷിക്കുന്നു എന്നു വയക്തമൊയി 

ഗ്പഖയൊപിക്കുന്നു. 15 അവർ പുറകപ്പട്ടുബപൊന്ന ആ നൊടികന ഓർത്തുബനൊക്കിയിരുകന്നങ്കിൽ, അവർക്കു 

മടങ്ങിവരൊനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുമൊയിരുന്നു. 16 എന്നൊൽ ഇബപ്പൊൾ അവർ  ൂെുതൽ റമച്ചറപ്പട്ട, 

അതായത് സ്വർഗീയ രാജയമാണ് ആശ്ഗഹിക്കുന്നത്. അതുക ൊണ്ട് ദൈവം അവരുകട ദൈവം 

എന്നു വിെിക്കകപ്പടുന്നതിൽ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല, എറന്തന്നാൽ അവൻ അവർക്കായി ഒരു നഗരം 

ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു . (എഗ്ബൊയർ 11:13-16) 

അതുക ൊണ്ട് ഹൊകബലിന്കറ  ൊലം മുതബല, ദൈവത്തിന് കമച്ചകപ്പട്ട എകന്തങ്കിലും 

പദ്ധതിയുണ്ടൊയിരുന്നുകവന്നും അത് യഥൊർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലൊക്കിയവരുകട ദൈവമൊണ് ദൈവം എന്നും 

ആെു ൾ വിശവസിച്ചിരുന്നു. "ന രം" സവർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിബലക്്ക ഇറങ്ങുന്ന പുതിയ െറുസബലമൊണ് 

(കവെിപൊട് 21:2). 

 ൊരയങ്ങൾ കമച്ചകപ്പടൊനൊണ് പദ്ധതി. 

പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഇനിപ്പറയുന്നവ പരി ണിക്കു : 

17 അതുക ൊണ്ട്, നന്മ കചയ്യൊൻ അറിയു യും കചയ്യൊതിരിക്കു യും കചയ്യുന്നവന് അത് പൊപമൊണ്. 

(യൊബക്കൊബ് 4:17) 
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അതിനർത്ഥം ഗ് ിസ്തയൊനി ൾ നന്മ കചയ്യണകമന്നബല്ല? 

നല്ലത് കചയ്യുന്നത്  ൊരയങ്ങൾ മി ച്ചതൊക്കുന്നു. 

നന്മ റചയ്യുന്നതിനും ദൈവവൽക്കരണത്തിനുമുള്ള ആൈയ ാ  ചർച്ച് എഴുത്തു ാർ 

ആൈയ ൊല സഭൊ എഴുത്തു ൊർക്്ക ദൈവി  പദ്ധതിയുകട നി ൂഢതയുകട ഉബേശയകത്തക്കുറിച്ച് ചില 

ധൊരണ െും സൂചന െും ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 

രണ്ടൊം നൂറ്റൊണ്ടിൽ (എഡി) ഒബന്നൊ അതിലധി ബമൊ യഥൊർത്ഥ അബപ്പൊസ്തലന്മൊരൊൽ നിയമിക്കകപ്പട്ട 

സ്മിർണയികല ബപൊെി ൊർപ്്പ എഴുതി: 

നന്മകയ പിന്തുടരുന്നതിൽ നമുക്്ക തീക്ഷ്ണതയുള്ളവരൊ ൊം (ഫിലിപ്പിയർക്്ക ബപൊെി ൊർപ്്പ എഴുതിയ 

 ത്ത്, അധയൊയം 6) 

അവൻ {ബയശു} പഠിപ്പിക്കുന്നു ... ശൊശവതമൊയ ഗ്പതിഫലത്തിന്കറ ഫലത്തിനൊയി. (ബപൊെി ൊർപ്്പ, 

വിക്ടർ ഓഫ്  പുവയിൽ നിന്നുള്ള ശ ലങ്ങൾ, വിഭൊ ം 4) 

അതുബപൊകല, ബപൊെി ൊർപ്പിന്കറ പിൽക്കൊല പിൻ ൊമിയൊയിരുന്ന സൊർഡിസികല കമലിബറ്റൊ എഴുതി: 

അവൻ നിനക്കു സവൊതഗ്ന്തയമുള്ള ഒരു മനസ്സു തന്നിരിക്കുന്നു; ഓബരൊ വസ്തു വിന്കറയും സവഭൊവം 

ബവർതിരിച്ചറിയൊനും നിനക്കൊയി നല്ലതു തിരകഞ്ഞടുക്കൊനും ബവണ്ടി അവൻ ധൊരൊെം വസ്തു ക്കൾ 

നിന്കറ മുമ്പിൽ കവച്ചിരിക്കുന്നു. (കമലിബറ്റൊ. അന്ബറൊണിനസ് സീസറിന്കറ സൊന്നിധയത്തിൽ നടന്ന 

ഒരു ഗ്പഭൊഷണം . ബറൊബർട്്ടസ് ആൻഡ് കഡൊണൊൾഡ്സണിന്കറ ആന്റി-നിസീൻ ഫൊബൈഴ്സിൽ, 

വൊലയം 8, 1885. കഹൻഗ്ഡി ്സൺ പബ്ല്ിബഷഴ്സ്, പീബബൊഡി (എംഎ), ഗ്പിന്റിം ് 1999, ബപെ് 755) 

നല്ല രീതിയിൽ കചയ്യൊൻ പഠിക്കുന്നത് സവഭൊവകത്ത രൂപകപ്പടുത്തുന്നു. നല്ലതു കചയ്യൊൻ തിരകഞ്ഞടുക്കുബമ്പൊൾ 

 ൊരയങ്ങൾ കമച്ചകപ്പടുത്തൊൻ ഞങ്ങൾ സഹൊയിക്കുന്നു. 

ദൈവം മനുഷയർക്്ക തിരകഞ്ഞടുക്കൊനുള്ള സവൊതഗ്ന്തയം നൽ ിയിട്ടുകണ്ടന്നും നമ്മൾ നല്ലതു 

തിരകഞ്ഞടുക്കണകമന്നും കമലിബറ്റൊ മനസ്സിലൊക്കി. ആൈൊമും ഹവ്വൊയും ലംഘനം തിരകഞ്ഞടുകത്തങ്കിലും, 

അത് അടിമത്തത്തിബലക്്ക നയിച്ചു (cf. ബറൊമർ 6:16-17), കമലിബറ്റൊ വിശൈീ രിച്ചു: 

എന്നൊൽ ഭൂമിയികല മണ്്ണ ഇരുവശത്തുനിന്നും വിത്ത് സവീ രിക്കൊൻ  ഴിവുള്ളതുബപൊകല നന്മയും 

തിന്മയും സവീ രിക്കൊൻ ഗ്പ ൃതയൊ  ഴിവുള്ള മനുഷയൻ, ശഗ്തുതയും അതയൊഗ് ഹിയുമൊയ 

ഉപബൈശ കന സവൊ തം കചയ്തു, ആ വൃക്ഷ്ത്തിൽ കതൊട്്ട  ൽപ്പന ലംഘിച്ച് ദൈവബത്തൊട് 

അനുസരണബക്കട്  ൊണിക്കുന്നു. (കമലിബറ്റൊ. ൈി ബഹൊമിലി ഓൺ ൈി കപബസൊവർ കമലിബറ്റൊ എഴുതിയത്, 

വരി 48) 

പൊപത്തിന്കറ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് നകമ്മ വിടുവിക്കൊനുള്ള പദ്ധതിയുകട ഭൊ മൊണ് ബയശുകവന്നും 

കമലിബറ്റൊ മനസ്സിലൊക്കി: 

കപസഹൊയുകട രഹസയം പുതിയതും പഴയതും, ശൊശവതവും,  ൊലി വും, ഗ്ൈവതവമുള്ളതും, 

നൊശമില്ലൊത്തതും, മർതയവും അനശവരവുമൊണ് ... ശരി,  ൊരയത്തിന്കറ സതയം  ർത്തൊവിന്കറ 

രഹസയം പഴയതും പുതിയതുമൊണ് ...  ൊരണം അത് ഗ്പവചനത്തിന്കറ ശബ്ദത്തിലൂകടയൊയിരുന്നു. 
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 ർത്തൊവിന്കറ രഹസയം ഗ്പഖയൊപിക്കകപ്പട്ടു. അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് സവൊതഗ്ന്തയത്തിബലക്കും, 

ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് കവെിച്ചത്തിബലക്കും, മരണത്തിൽ നിന്ന് െീവിതത്തിബലക്കും, ബസവച്ഛൊധിപതയത്തിൽ 

നിന്ന് ശൊശവതമൊയ ഒരു രൊെയത്തിബലക്കും നകമ്മ വിടുവിച്ചവനൊണ്, നകമ്മ ഒരു പുതിയ 

പൗബരൊഹിതയവും ശൊശവത െനതയും ആക്കിയവൻ. (കമലിബറ്റൊ. ൈി ബഹൊമിലി ഓൺ ൈി കപബസൊവർ 

കമലിബറ്റൊ, വരി ൾ 2 ,58,61,68 ) 

അകത, രൊെയം ശൊശവതമൊണ്, എബന്നക്കും. ബയശുവിന്കറ  ൊലകത്ത മതബനതൊക്കന്മൊർ മനസ്സിലൊക്കിയിട്ടില്ലൊത്ത 

ഗ്പവചനങ്ങെുകട നി ൂഢതയിലൂകടയൊണ് അത് ബയശു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഗ്പഖയൊപിക്കകപ്പട്ടത് (നൂറു ണക്കിന് 

ഗ്പവചനങ്ങൾക്്ക, സൗെനയ പുസ്ത ം ഓൺദലനിൽ പരിബശൊധിക്കു . www.ccog.org എന്ന തലകക്കട്ടിൽ: ബയശു 

മിശിഹൊയൊണ് കതെിവ് ). കപസഹയുമൊയി ബന്ധകപ്പട്ട മകറ്റൊരു രഹസയം എകന്തന്നൊൽ, ബയശു അപ്പം കപൊട്ടിച്ച് 

ഓബരൊ ശിഷയന്മൊർക്കും ഒരു അൈവിതീയ  ഷണം നൽ ി (cf. ലൂബക്കൊസ് 24:30), ഇത് ഇന്ന് ഗ് ിസ്തയൻ കപസഹൊ 

(ചിലബപ്പൊൾ  ുർബൊന എന്ന് വിെിക്കകപ്പടുന്നു) ശരിയൊയി ആചരിക്കുന്നവർക്്ക സഹൊയിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് 

നമുബക്കൊബരൊരുത്തർക്കും അതുലയമൊയ എകന്തങ്കിലും ഉകണ്ടന്നും നൊകമല്ലൊവരും ഗ്പബതയ  ആെു െൊകണന്നും 

 ൊണിക്കു . 

ലിബയൊണികല ഐബറനിയസ് സ്മിർണയികല ബപൊെി ൊർപ്പൊണ് പഠിപ്പിച്ചകതന്ന് അവ ൊശകപ്പട്ടു. 

ഗ് ിസ്തയൊനി ൾക്്ക “നിതയതയിബലക്കുള്ള പുനരുത്ഥൊനത്തിന്കറ ഗ്പതയൊശ” ഉകണ്ടന്ന് ഐബറനിയസ് എഴുതി 

(ഐബറനിയസ്. മതവിരുദ്ധതയ്കക്കതികര, പുസ്ത ം IV, അധയൊയം 18, ഖണ്ഡി  5). അകത, പുനരുത്ഥൊനം 

ഗ്പൊപിച്ച ഗ് ിസ്തയൊനി ൾ നിതയതയിലുടനീെം െീവിക്കും. 

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു: 

20 വലിയതും  ഠിനവുമൊയ  ഷ്ടത ൾ എകന്ന  ൊണിച്ചവബന, നീ എകന്ന വീണ്ടും െീവിപ്പിക്കു യും 

ഭൂമിയുകട ആഴങ്ങെിൽ നിന്ന് എകന്ന ഉയർത്തു യും കചയ്യും. 21 നീ എന്കറ മഹതവം വർദ്ധിപ്പിക്കും; 

(സങ്കീർത്തനം 71:20-21) 

പുനരുത്ഥൊനത്തിനുബശഷം (വീണ്ടും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കു  എന്നും അറിയകപ്പടുന്നു) ദൈവം തന്കറ 

ൈൊസന്മൊരുകട മഹതവം വർദ്ധിപ്പിക്കും. 

അങ്ങകന എഗ്ത? 

സങ്കീർത്തനം 82:6-കല "നിങ്ങൾ ദൈവങ്ങെൊണ്" (ബയൊഹന്നൊൻ 10:34) എന്ന ഭൊ ം ബയശു ഉദ്ധരിച്ചു, അത് 

ദൈവത്തിന്കറ വഴിയിൽ െീവിക്കൊൻ തയ്യൊറുള്ളവകര ആതയന്തി മൊയ ദൈവവൽക്കരണവുമൊയി 

ബന്ധകപ്പട്ട ഒരു പഠിപ്പിക്കലൊണ്. 

ഐബറനിയസും പഠിപ്പിച്ചു: 

... എല്ലൊവരുകടയും പിതൊവും പുഗ്തനും ൈറത്തെുക്കുന്നവരും അൊറത തിരുറവഴുത്തു ൊൽ 

ദൈവം എന്ന് വിെിക്കറപ്പെുന്ന മറ്റാരുമിെ (ഐബറനിയസ്. അഡവർസസ്, പുസ്ത ം IV, ആമുഖം, 

വൊ യം 4) 

“ഞൊൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എല്ലൊവരും അതയുന്നതന്കറ പുഗ്തന്മൊരും ബൈവന്മൊരുമൊണ്; എന്നൊൽ നിങ്ങൾ 

മനുഷയകരബപ്പൊകല മരിക്കും. ൈകത്തടുക്കൊനുള്ള സമ്മൊനം ലഭിക്കൊത്തവബരൊടും, എന്നൊൽ 
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ദൈവവചനത്തിന്കറ ശുദ്ധമൊയ തലമുറയുകട അവതൊരകത്ത നിന്ദിക്കുന്നവബരൊടും, 

ദൈവത്തിബലക്കുള്ള സ്ഥൊനക്കയറ്റത്തിന്കറ മനുഷയ സവഭൊവകത്ത വഞ്ചിക്കുന്നവബരൊടും, 

ദൈവവചനബത്തൊട് നന്ദിയുള്ളവരകല്ലന്ന് കതെിയിക്കുന്നവബരൊടും അബേഹം നിസ്സംശയമൊയും ഈ 

വൊക്കു ൾ സംസൊരിക്കുന്നു. അവർക്കു മൊംസമൊയി. എകന്തന്നൊൽ, ഈ ലക്ഷ്യത്തിനുബവണ്ടിയൊണ് 

ദൈവവചനം മനുഷയനൊക്കിയത്, ദൈവപുഗ്തനൊയ അവൻ മനുഷയപുഗ്തനൊയിത്തീർന്നു, ആ 

മനുഷയൻ വചനത്തിബലക്്ക എടുക്കകപ്പടു യും ൈകത്തടുക്കു യും കചയ്തൊൽ, ദൈവപുഗ്തനൊ ൊം. . 

എകന്തന്നൊൽ, അക്ഷ്യതയിബലക്കും അനശവരതയിബലക്കും നൊം ഒന്നിച്ചിരുന്നികല്ലങ്കിൽ മകറ്റൊരു 

മൊർ ത്തിലൂകടയും നമുക്്ക അക്ഷ്യതയിബലക്കും അമർതയതയിബലക്കും എത്തിബച്ചരൊൻ 

 ഴിയുമൊയിരുന്നില്ല. ഐബറനിയസ്. എതിർപ്്പ, പുസ്ത ം III, അധയൊയം 19, വൊ യം 1). 

അബപ്പൊസ്തലനൊയ ബയൊഹന്നൊൻ എഴുതി: 

2 ഗ്പിയമുള്ളവബര, നൊം ഇബപ്പൊൾ ദൈവത്തിന്കറ മക്കെൊണ്; നൊം എന്തൊയിരിക്കുകമന്ന് ഇതുവകര 

കവെികപ്പട്ടിട്ടില്ല. അതു കവെികപ്പട്ടൊൽ നൊം അവകനബപ്പൊകല ആ ും എന്നു നമുക്കറിയൊം. (1 ബെൊൺ 3:2, 

ഡൊർബി ദബബിൾ പരിഭൊഷ) 

ബയശു ഇതുവകര മടങ്ങിവന്നിട്ടില്ലൊത്തതിനൊൽ, ഗ് ിസ്തയൊനി ൾ അവകനബപ്പൊകല ആ ൊൻ ഇതുവകര 

മൊറിയിട്ടില്ല - എന്നൊൽ അങ്ങകന മൊറുന്നത് പദ്ധതിയുകട ഭൊ മൊണ് (cf. 1 ക ൊരിന്തയർ 15:50-53). നൊം എങ്ങകന 

 ൊണകപ്പടും (1 ക ൊരിന്തയർ 13:12) എന്നതിൽ ഇബപ്പൊഴും ചില രഹസയങ്ങെുണ്ട്, എന്നൊൽ ദൈവത്തിന്കറ 

പദ്ധതിയിൽ ദൈവവൽക്കരണം ഉൾകപ്പടുന്നു (ബറൊമർ 8:29; ഗ്പവൃത്തി ൾ 17:29; മത്തൊയി 5:48; എകഫസയർ 3:14-

19; മലൊഖി 2 :15). 

രണ്ടൊം നൂറ്റൊണ്ടിന്കറ തുടക്കത്തിൽ, അബന്തയൊ യയികല ഇബേഷയസ് എഴുതി: 

എകന്തന്നൊൽ, നിങ്ങബെൊട് ഒരു മനുഷയകന ഗ്പീതികപ്പടുത്തുന്നവനല്ല, മറിച്ച് ദൈവകത്ത 

ഗ്പസൊൈിപ്പിക്കുന്നവനൊയി, നീ അവകന ഗ്പസൊൈിപ്പിക്കുന്നതുബപൊകല ഗ്പവർത്തിക്കൊനൊണ് എന്കറ 

ആഗ് ഹം. എകന്തന്നൊൽ, ദൈവകത്ത ഗ്പൊപിക്കുന്നതിനുള്ള അത്തരകമൊരു [മകറ്റൊരു] അവസരം 

എനികക്കൊരിക്കലും ലഭിക്കില്ല ... ഒരു മി ച്ച ഗ്പവൃത്തിയുകട ബഹുമതിക്്ക അർഹതയുണ്ട് ... ഞൊൻ 

അവനിബലക്്ക വീണ്ടും ഉയിർകത്തഴുബന്നൽക്കുന്നതിന് ബലൊ ത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിബലക്്ക 

തിരിയുന്നത് നല്ലതൊണ്. ... വനയമൃ ങ്ങൾക്്ക ഭക്ഷ്ണമൊ ൊൻ എകന്ന അനുവൈിക്കൂ, അതിന്കറ 

ഉപ രണത്തിലൂകട എനിക്്ക ദൈവകത്ത ഗ്പൊപിക്കൊൻ അനുവൈിക്കും ... ഞൊൻ ദൈവത്തിന്കറ 

പൊനീയം ആഗ് ഹിക്കുന്നു, അതൊയത് അവന്കറ രക്തം, അത് മൊയൊത്ത സ്ബനഹവും നിതയെീവനും 

ആണ്. (ഇബേഷയസ്. ബറൊമൊക്കൊർക്്ക  ത്ത്, അധയൊയങ്ങൾ 2,4). 

അഗ്ബഹൊം, ഇസഹൊക്്ക, യൊബക്കൊബ്, ഗ്പവൊച ന്മൊർ, അബപ്പൊസ്തലന്മൊർ, സഭ എന്നിവയിൽ 

ഗ്പബവശിക്കുന്ന പിതൊവിന്കറ വൊതിലൊണ് അവൻ. ഇവയ്കക്കല്ലൊം ദൈവത്തിന്കറ ഐ യം 

ദ വരിക്കൊനുള്ള ലക്ഷ്യമുണ്ട് (ഇബേഷയസ്. ബറൊമൊക്കൊർക്കുള്ള  ത്ത്, അധയൊയം 9). 

അതിനൊൽ, ദൈവെനത്തിന്കറ ലക്ഷ്യം ദൈവവൽക്കരണവും മി ച്ചതും ശൊശവതവുമൊയ ഒരു ഗ്പവൃത്തി 

കചയ്യലൊകണന്നും ഇബേഷയസ് പഠിപ്പിച്ചു. 

രണ്ടൊം നൂറ്റൊണ്ടിൽ, അബന്തയൊ യയികല തിബയൊഫിലസ് എഴുതി: 
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സൽഗ്പവൃത്തിയിൽ ക്ഷ്മൊപൂർവം അനശവരത ബതടുന്നവർക്്ക അവൻ നിതയെീവനും സബന്തൊഷവും 

സമൊധൊനവും വിഗ്ശമവും  ണ്ണും  ൊതും ബ ൾക്കൊത്തതുമൊയ നന്മ െുകട സമൃദ്ധിയും നൽ ും. 

 ർഭം ധരിക്കൊൻ. (തിബയൊഫിലസ്. ടു ഓബട്ടൊലിക്കസ്, പുസ്ത ം I, അധയൊയം 14) 

അതിനൊൽ, മനുഷയൻ ഈ ബലൊ ത്ത് രൂപകപ്പട്ടബപ്പൊൾ, അവൻ രണ്ടുതവണ പറുൈീസയിൽ 

ആക്കിയതുബപൊകല, അത് ഉല്പത്തിയിൽ നി ൂഢമൊയി എഴുതിയിരിക്കുന്നു; അങ്ങകന ഒകരണ്ണം 

അവികട കവച്ചബപ്പൊൾ നിറബവറി, രണ്ടൊമബത്തത് പുനരുത്ഥൊനത്തിനും നയൊയവിധിക്കും ബശഷം 

നിറബവറും. ഒരു പൊഗ്തം ബപൊകല തകന്ന, രൂപ ല്പന കചയ്യുബമ്പൊൾ അതിന് ചില നയൂനത ൾ 

ഉണ്ടൊ ുബമ്പൊൾ , അത് പുതിയതും മുഴുവനും ആയിത്തീരുന്നതിന്, പുനർനിർമ്മിക്കു ബയൊ 

പുനർനിർമ്മിക്കു ബയൊ കചയ്യുന്നു. അതുബപൊകല മനുഷയനും മരണത്തൊൽ സംഭവിക്കുന്നു. 

എകന്തന്നൊൽ, അവൻ പുനരുത്ഥൊനത്തിൽ ഉയിർകത്തഴുബന്നൽബക്കണ്ടതിന് എങ്ങകനകയങ്കിലും 

ത ർന്നിരിക്കുന്നു;  െങ്കരഹിതവും നീതിമൊനും അനശവരവുമൊണ് ഞൊൻ ഉബേശിക്കുന്നത്. ... 

എകന്തന്നൊൽ, അവൻ ആൈിമുതൽ അവകന അമർതയനൊക്കിയിരുകന്നങ്കിൽ, അവൻ അവകന 

ദൈവമൊക്കുമൊയിരുന്നു ... അങ്ങകന അവൻ ദൈവത്തിന്കറ  ൽപ്പന പൊലിച്ചുക ൊണ്ട് 

അനശവരതയിബലക്്ക ചൊയു യൊകണങ്കിൽ, അവൻ അവനിൽ നിന്ന് ശ്പതിെ മായി സ്വീ രിച്ച് 

അമർതയനായി മാെും. ദൈവം ... ദൈവം നമുക്്ക ഒരു നിയമവും വിശുദ്ധ  ൽപ്പന െും 

നൽ ിയിരിക്കുന്നു; ഇവ സൂക്ഷ്ിക്കുന്ന ഏകതൊരൊൾക്കും രക്ഷ്ിക്കകപ്പടൊം, പുനരുത്ഥൊനം 

ലഭിക്കുന്നതിലൂകട, അക്ഷ്യതവം അവ ൊശമൊക്കൊം (അന്തിബയൊ യയികല തിബയൊഫിലസ്. 

ഓബട്ടൊലിക്കസിന്, പുസ്ത ം 2, അധയൊയങ്ങൾ 26, 27, ബപെ് 105). 

നീതിബയൊകട ഗ്പവർത്തിക്കുന്നവൻ നിതയശിക്ഷ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷ്കപ്പടു യും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള 

നിതയെീവന് അർഹനൊകണന്ന്  രുതകപ്പടു യും കചയ്യും . (തിബയൊഫിലസ്. ടു ഓബട്ടൊലിക്കസ്, പുസ്ത ം 

II, അധയൊയം 34) 

എന്നൊൽ നിതയദൈവകത്ത ആരൊധിക്കുന്നവർ നിതയെീവൻ അവ ൊശമൊക്കും, (തിബയൊഫിലസ്. 

ഓബട്ടൊലിക്കസിന്, പുസ്ത ം II, അധയൊയം 36) 

ഞങ്ങൾ ഒരു വിശുദ്ധ നിയമം പഠിച്ചിരിക്കുന്നു; എന്നൊൽ നമുക്്ക നിയമൈൊതൊവൊയി യഥൊർത്ഥത്തിൽ 

ദൈവമൊണ്, അവൻ നീതിബയൊകട ഗ്പവർത്തിക്കൊനും ഭക്തിയുള്ളവരൊയിരിക്കൊനും നന്മ കചയ്യൊനും 

നകമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നു. (തിബയൊഫിലസ്. ഓബട്ടൊലിക്കസിബലക്്ക, പുസ്ത ം III, അധയൊയം 9) 

അതിനൊൽ, തിബയൊഫിലസ് യഥൊർത്ഥ ഗ് ിസ്തയൊനി െൊയ ആെു ൾക്്ക ദൈവീ രണവും നന്മയും പഠിപ്പിച്ചു. 

മൂന്നൊം നൂറ്റൊണ്ടിൽ, ബറൊമൻ  ബത്തൊലിക്കൊ വിശുദ്ധനും ബറൊമികല ബിഷപ്പുമൊയ ഹിബപ്പൊെിറ്റസ് എഴുതി: 

അനശവരതയുകട പിതൊവ് അനശവരനൊയ പുഗ്തകനയും വചനകത്തയും ബലൊ ത്തിബലക്്ക അയച്ചു, 

അവൻ കവള്ളവും ആത്മൊവും ക ൊണ്ട് മനുഷയകന  ഴു ൊൻ ബവണ്ടി വന്നു; ആത്മൊവിന്കറയും 

ശരീരത്തിന്കറയും നൊശത്തിബലക്്ക അവൻ നകമ്മ വീണ്ടും െനിപ്പിച്ചു, െീവന്കറ ശവൊസം (ആത്മൊവ്) 

നമ്മിൽ ശവസിച്ചു,  ൂടൊകത നമുക്്ക ഒരു അവിഭൊെയ സമ്പത്ത് നൽ ി. അതിനൊൽ, മനുഷയൻ 

അനശവരനൊയിത്തീർന്നൊൽ, അവനും ദൈവമൊയിരിക്കും. പൊെിയുകട പുനരുജ്ജീവനത്തിന് ബശഷം 

അവൻ കവള്ളത്തൊലും പരിശുദ്ധൊത്മൊവിനൊലും ദൈവമൊക്കകപ്പട്ടൊൽ, മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള 

പുനരുത്ഥൊനത്തിനുബശഷം അവൻ ഗ് ിസ്തു വികനൊപ്പം സംയുക്ത അവ ൊശിയൊയി  ൊണകപ്പടുന്നു 

(ഹിബപ്പൊെിറ്റസ്. വിശുദ്ധ തിബയൊഫനികയക്കുറിച്ചുള്ള ഗ്പഭൊഷണം, അധയൊയം 8).  
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എകന്തന്നൊൽ, പുണയത്തിൽ പുബരൊ മിക്കുന്നതിലൂകടയും കമച്ചകപ്പട്ട  ൊരയങ്ങെിൽ 

എത്തിബച്ചരുന്നതിലൂകടയും, വൊഴ്ത്തകപ്പട്ട പൗബലൊസിന്കറ വചനമനുസരിച്ച്, "മുമ്പുള്ളവയിബലക്്ക" 

{ഫിലിപ്പിയർ 3:13, KJV}, നൊം ഉയർന്ന സൗന്ദരയത്തിബലക്്ക ഉയരുന്നു. എന്നിരുന്നൊലും, തീർച്ചയൊയും, 

ആത്മീയ സൗന്ദരയമൊണ് ഞൊൻ ഉബേശിക്കുന്നത്, അതിനൊൽ ഞങ്ങബെൊടും "രൊെൊവ് നിങ്ങെുകട 

സൗന്ദരയം വെകരയധി ം ആഗ് ഹിച്ചു" എന്ന് ഇനി പറയൊനൊ ും. (ഹിബപ്പൊെിറ്റസ്. ഹിബപ്പൊെിറ്റസിന്കറ 

തിരുകവഴുത്തു വയൊഖയൊനങ്ങെിൽ നിന്നുള്ള ശ ലങ്ങൾ) 

അങ്ങകന, ഹിബപ്പൊെിറ്റസ് ദൈവവൽക്കരണം പഠിപ്പിച്ചു, ഗ് ിസ്തയൊനി ൾ, പുണയത്തിൽ 

പുബരൊ മിക്കുന്നതിലൂകട, കമച്ചകപ്പട്ട  ൊരയങ്ങൾ ബനടുന്നു. 

നൊലൊം നൂറ്റൊണ്ടിൽ , ഗ് ീബക്കൊ-ബറൊമൻ വിശുദ്ധനും മിലൊനികല ബിഷപ്പുമൊയ ആംബഗ്ബൊസ് പഠിപ്പിച്ചു: 

അബപ്പൊൾ ഒരു  നയ   ർഭം ധരിച്ചു, മൊംസം ദൈവമൊ ൊൻ വചനം മൊംസമൊയിത്തീർന്നു (മിലൊനികല 

ആംബഗ്ബൊസ്.  നയ ൊതവകത്തക്കുറിച്ച് (പുസ്ത ം I, അധയൊയം 11). 

നൊലൊം നൂറ്റൊണ്ടിൽ , ഗ് ീബക്കൊ-ഓർത്തബഡൊക്സ് വിശുദ്ധനും ബിഷപ്പുമൊയ ബെൊൺ ഗ് ിബസൊസ്റ്റം എഴുതി: 

... മനുഷയന് ദൈവമൊ ൊം, ദൈവമ നൊ ൊം. എകന്തന്നൊൽ, " നിങ്ങൾ ദൈവങ്ങെൊകണന്നും 

നിങ്ങകെല്ലൊവരും അതയുന്നതന്കറ മക്കെൊകണന്നും ഞൊൻ പറഞ്ഞു" (ബയൊഹന്നൊൻ ഗ് ിബസൊസ്റ്റം. 

അബപ്പൊസ്തലന്മൊരുകട ഗ്പവൃത്തി കെക്കുറിച്ചുള്ള ബഹൊമിലി 32) നൊം വൊയിക്കുന്നു. 

ബയശുവിന്കറ  ൊലം മുതകലങ്കിലും ദൈവവൽക്കരണം മനുഷയരുകട ലക്ഷ്യമൊയി മനസ്സിലൊക്കകപ്പട്ടിരുന്നു. 

വംരത്തിന്റെ രഹസ്യം? 

മനുഷയർ പലതരം നിറങ്ങെിലും രൂപങ്ങെിലും ഭൊവങ്ങെിലും വരുന്നു. 

ഒരു വംശവും മബറ്റകതൊരു വംശബത്തക്കൊെും ബഗ്ശഷ്ഠമല്ല. 

തങ്ങെുകട വംശം ആധിപതയം പുലർത്തുന്ന രൊെയങ്ങെിലൊണ് പലരും തൊമസിക്കുന്നത്. അവർ വിവിധ 

പൊഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. 

ചില ആെു ൾ അവരുകട വംശം വെകര വിബവചനം  ൊണിക്കുന്ന രൊെയങ്ങെിൽ തൊമസിക്കുന്നു. അവർ 

വിവിധ പൊഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. 

ചിലത് ഒന്നിലധി ം വംശങ്ങെുകട മിഗ്ശിതമൊണ്. അവർ വിവിധ പൊഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. 

ചില ആെു ൾ ഒന്നിലധി ം വംശങ്ങകെ അം ീ രിക്കുന്ന രൊെയങ്ങെിൽ തൊമസിക്കുന്നു. അവർ വിവിധ 

പൊഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. 

ആ സൊഹചരയങ്ങൾക്കിടയിൽ വയതയൊസങ്ങെുണ്ട്, അത് ഭൊ ി മൊയി വിവിധ പൊഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിൽ 

 ലൊശിക്കുന്നു. 
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നൊകമല്ലൊവരും ആൈൊമിന്കറയും ഹവ്വൊയുകടയും (ഉല്പത്തി 3:20), പിന്നീട് ബനൊഹയുകട മ ന്കറയും അവരുകട 

ഭൊരയമൊരുകടയും സന്തതി െിൽ നിന്നൊണ് വന്നത്. 

ആൈൊമിനും ഹവ്വൊയ്ക്കും മുമ്പ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബഹൊമിനിഡു ൾ ഉണ്ടൊയിരുന്നബപ്പൊൾ, എല്ലൊ ആധുനി  

മനുഷയരും ആൈൊമിൽ നിന്നും ഹവ്വയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചവരൊണ് - അതിനൊൽ, അകത, നൊകമല്ലൊവരും 

ആൈൊമിന്കറയും ഹവ്വയുകടയും  ുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള മനുഷയരൊശിയുകട ഭൊ മൊണ്. 

പുതിയ നിയമം "വിെൊതീയരുകട ഇടയികല രഹസയം" (ക ൊബലൊസയർ 1:27) പരൊമർശിക്കുന്നു. 

നൊം ആൈയമൊയി വിെൊതീയർ എന്ന പൈം  ണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഉല്പത്തി 10-ൽ ആണ്, അവികട 

കവള്ളകപ്പൊക്കത്തിനുബശഷം, ബനൊഹയുകട മക്കൾ  ുട്ടി െുണ്ടൊയി, അവർ വിവിധ സ്ഥലങ്ങെിബലക്്ക മൊറി, 

വയതയസ്ത വംശങ്ങെുകടയും പല വംശങ്ങെുകടയും പൂർവ്വി ർ ആയിരുന്നുകവന്ന്  ൊണിക്കുന്നു. 

ഒരു രക്ഷ്യുകട വീക്ഷ്ണബ ൊണിൽ, യഹൂൈബനൊ വിെൊതീയബനൊ, ഇഗ്സൊബയലയബനൊ അല്ലൊത്തവബനൊ എന്ന 

വയതയൊസമില്ല (ക ൊബലൊസയർ 3:9-11), "ദൈവബത്തൊട് പക്ഷ്പൊതമില്ല" (ബറൊമർ 2:11). "അവർ  ിഴക്്ക നിന്നും 

പടിഞ്ഞൊറ് നിന്നും വടക്്ക നിന്നും കതക്്ക നിന്നും വന്ന് ദൈവരൊെയത്തിൽ ഇരിക്കും" (ലൂക്കൊ 13:29). 

പറഞ്ഞുവരുന്നത്, എന്തിനൊണ് ഇനങ്ങൾ? 

ശരി, അത് ആെു ൾക്്ക വയതയസ്തമൊയ അനുഭവപരിചയമുള്ളവരിൽ  ലൊശിക്കുന്നു. 

എന്നൊൽ വയക്തി െുകട  ൊരയബമൊ? 

ദൈവത്തിന്കറ പദ്ധതി നിങ്ങെുകട എല്ലൊ വയക്തി ത അനുഭവങ്ങെും  ണക്കികലടുക്കുന്നു (  ലൊതയർ 6:7-8; 

എഗ്ബൊയർ 6:10; സങ്കീർത്തനം 33:11-15 ). 

ശരീരത്തിന് ദ  െും  ണ്ണു െും ബപൊകലയുള്ള അവയവങ്ങെും മണം, ബ ൾവി തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങൾ 

ഉള്ളതുബപൊകല ശരീരത്തിൽ എല്ലൊത്തിനും ഒരു പങ്കുണ്ട് എന്ന് ദബബിൾ പരൊമർശിക്കുന്നു: 

14 യഥൊർത്ഥത്തിൽ ശരീരം ഒരു അവയവമല്ല, അബന ം അവയവങ്ങെൊണ്. 

15 “ഞൊൻ ദ  അല്ലൊത്തതിനൊൽ ഞൊൻ ശരീരത്തിന്ബറതല്ല” എന്ന്  ൊൽ പറഞ്ഞൊൽ അത് 

ശരീരത്തിന്ബറതല്ലബയൊ? 16 “ഞൊൻ  ണ്ണല്ലൊത്തതിനൊൽ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ളവനല്ല” എന്നു കചവി 

പറഞ്ഞൊൽ അതു ശരീരത്തിന്ബറതല്ലബയൊ? 17 ശരീരം മുഴുവനും  ണ്ണൊയിരുകന്നങ്കിൽ ബ ൾവി 

എവികടയൊയിരിക്കും? മുഴുവനും ബ ൾക്കുന്നുകണ്ടങ്കിൽ മണം എവികടയൊയിരിക്കും? 18 എന്നൊൽ 

ഇബപ്പൊൾ ദൈവം തന്കറ ഇഷ്ടഗ്പ ൊരം അവയവങ്ങകെ ശരീരത്തിൽ സ്ഥൊപിച്ചിരിക്കുന്നു. 19 

അവകയല്ലൊം ഒരു അവയവമൊയിരുകന്നങ്കിൽ ശരീരം എവികടയൊയിരിക്കും? 

20 എന്നൊൽ ഇബപ്പൊൾ വൊസ്തവത്തിൽ അബന ം അവയവങ്ങൾ ഉകണ്ടങ്കിലും ശരീരം ഒന്നുതകന്ന. 21 

“എനിക്്ക നികന്ന ആവശയമില്ല” എന്ന് ദ ബയൊട് പറയൊൻ  ണ്ണിന്  ഴിയില്ല. “എനിക്്ക നിങ്ങകെ 

ആവശയമില്ല” എന്ന് വീണ്ടും പൊൈങ്ങെിബലയ്ക്്ക തല  ുനിക്കു യുമില്ല. 22 അല്ല, ബലഹീനകമന്നു 

ബതൊന്നുന്ന ശരീരൊവയവങ്ങൾ ആവശയമൊണ്. 23 മൊനയത  ുറവൊകണന്ന് നൊം  രുതുന്ന 

ശരീരൊവയവങ്ങൾക്്ക നൊം വലിയ ബഹുമൊനം നൽ ുന്നു. നമ്മുകട അവതരിപ്പിക്കൊൻ  ഴിയൊത്ത 
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ഭൊ ങ്ങൾക്്ക  ൂടുതൽ എെിമയുണ്ട്, 24 എന്നൊൽ നമ്മുകട അവതരിപ്പിക്കൊവുന്ന ഭൊ ങ്ങൾക്്ക 

ആവശയമില്ല. എന്നൊൽ ദൈവം ശരീരകത്ത രൂപകപ്പടുത്തിയത്, ഇല്ലൊത്ത അവയവത്തിന് വലിയ 

ബഹുമൊനം നൽ ി, 25 ശരീരത്തിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടൊ ൊതിരിക്കൊനും അവയവങ്ങൾ പരസ്പരം ഒബര 

 രുതൽ ഉണ്ടൊയിരിക്കൊനും ബവണ്ടിയൊണ്. (1 ക ൊരിന്തയർ 12:14-26) 

വയതയൊസങ്ങൾ ഉണ്ടൊ ൊനുള്ള ഒരു  ൊരണം നമുക്്ക മകറ്റൊരൊൾക്്ക അബത പരിചരണം ലഭിക്കുകമന്നത് 

ഗ്ശദ്ധിക്കു -അതൊയത് വയതയൊസങ്ങൾ വയതയസ്ത രീതി െിൽ സ്ബനഹം നൽ ൊൻ നകമ്മ സഹൊയിക്കൊൻ 

ഉബേശിച്ചുള്ളതൊണ്. 

ഇബപ്പൊൾ, നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്പബതയ  വംശം, ഉയരം, ബലഹീനത തുടങ്ങിയവയൊകണങ്കിൽ െീവിക്കൊൻ  ൂടുതൽ 

ബുദ്ധിമുട്ടൊകണന്ന് ചിലർ പറബഞ്ഞക്കൊം. 

ചില വഴി െിൽ അത് ശരിയുമൊണ്. 

എന്നിരുന്നൊലും, ഇത് പദ്ധതിയുകട ഭൊ മൊണ്: 

27 എന്നൊൽ ജ്ഞൊനി കെ ലജ്ജിപ്പിബക്കണ്ടതിന്നു ദൈവം ബലൊ ത്തികല ബഭൊഷതവങ്ങകെ 

തിരകഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു; (1 ക ൊരിന്തയർ 1:27) 

പല നിറങ്ങെിലും ആ ൃതിയിലും ഉള്ള ആെു കെ ദൈവം ഏ ശരീരത്തിന്കറ ഭൊ മൊക്കൊൻ സൃഷ്ടിച്ചു 

(ബറൊമർ 12:4-5; 1 ക ൊരിന്തയർ 12:12-14). 

എല്ലൊവർക്കും ബമൊക്ഷ്ത്തിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. 

ആ ഓഫർ സവീ രിക്കുന്ന എല്ലൊവർക്കും, തനിക്കും മകറ്റല്ലൊവർക്കും നിതയതകയ മി ച്ചതൊക്കുന്നതിന് 

അതുലയമൊയ രീതിയിൽ സ്ബനഹം നൽ ൊൻ  ഴിയും - ഈ യു ത്തിൽ വയതയസ്ത വംശങ്ങെും വംശങ്ങെും 

രൂപഭൊവങ്ങെും ഉള്ളത്, വരൊനിരിക്കുന്ന നിതയതയുകട യു ത്തിന് മറ്്റ തരബത്തക്കൊൾ 

മി ച്ചതൊയിരിക്കുന്നതിന് സംഭൊവന നൽ ും. ഉണ്ട്. 

നന്മ റചയ്യാൻ ശ്പവർത്തിക്കു  

ആെു ൾ ദൈവത്തിന്കറ ഗ്പവൃത്തികയ പരി ണിക്കണകമന്ന് ബസൊെമൻ എഴുതി (സഭൊഗ്പസം ി 7:13). പലരും 

ദൈവത്തിന്കറ ഗ്പവൃത്തി മനസ്സിലൊക്കു ബയൊ ബവണ്ടഗ്ത പരി ണിക്കു ബയൊ കചയ്യുന്നില്ല - എന്നൊൽ അവർ 

അത് കചയ്യണം (cf. മത്തൊയി 6:33). പിന്തുണയ്ക്കൊൻ ഇബപ്പൊൾ ഒരു ബെൊലിയുണ്ട് (മത്തൊയി 24:14, 28:19-20; ബറൊമർ 

9:28; 2 ക ൊരിന്തയർ 9:6-8; കവെിപ്പൊട് 3:7-10). അത് കചയ്യുന്നത് നല്ലതൊണ് (cf. 2 ക ൊരിന്തയർ 9:6-14; കവെിപ്പൊട് 3:7-13). 

രണ്ട് ഡസനിലധി ം ഗ്പൊവശയം (NKJV) ദബബിൾ ഗ്പബതയ മൊയി “നന്മ കചയ്യു ” എന്ന് പറയുന്നു. മറ്റുള്ളവകര 

സഹൊയിക്കൊൻ ഗ്പവർത്തിക്കുന്നതിലൂകട നൊം നന്മ കചയ്യുന്നു. ദൈവകത്തയും നമ്മുകട അയൽക്കൊകരയും 

(മത്തൊയി 22:37-39)-മറ്റു മനുഷയകര സ്ബനഹിച്ചുക ൊണ്ട് നൊം നന്മ കചയ്യുന്നു. 

മറ്റുള്ളവരിബലക്്ക എത്തിബച്ചരൊനുള്ള ദൈവത്തിന്കറ ഗ്പവർത്തനകത്ത ഗ് ിസ്തയൊനി ൾ പിന്തുണയ്ക്കണം 

(മത്തൊയി 24:14, 28:19-20; ബറൊമർ 10:15, 15:26-27). 

ബെൊലിയുകട ലക്ഷ്യം  ൊരയങ്ങൾ മി ച്ചതൊക്കു  എന്നതൊണ്: 
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5 ഉത്സ്ൊഹമുള്ളവരുകട പദ്ധതി ൾ തീർച്ചയൊയും സമൃദ്ധിയിബലക്്ക നയിക്കുന്നു, (സൈൃശവൊ യങ്ങൾ 

21:5a) 

23 എല്ലൊ അദ്ധവൊനത്തിലും ലൊഭമുണ്ട് (സൈൃശവൊ യങ്ങൾ 14:23) 

23 എല്ലൊ അധവൊനത്തിലും ബനട്ടമുണ്ട് (സൈൃശവൊ യങ്ങൾ 14:23, യങ്ങിന്കറ അക്ഷ്രവിവർത്തനം) 

ബെൊലി കചയ്യുന്നത് എല്ലൊവർക്കും ഒരു  ുണം (ബനട്ടം) നൽ ണം. 

അബപ്പൊസ്തലനൊയ പൗബലൊസ് എഴുതി: 

12 ആ യൊൽ എന്കറ ഗ്പിയബന, നീ എല്ലൊയ്ബപൊഴും അനുസരിച്ചിരുന്നതുബപൊകല, എന്കറ 

സൊന്നിധയത്തിൽ മൊഗ്തമല്ല, ഇബപ്പൊൾ എന്കറ അഭൊവത്തിൽ, ഭയബത്തൊടും വിറയബലൊടും ൂകട 

നിങ്ങെുകട രക്ഷ്യ്ക്കൊയി ഗ്പവർത്തിക്കു . 13 എകന്തന്നൊൽ, തന്കറ ഗ്പസൊൈത്തിനൊയി ഇച്ഛിക്കൊനും 

ഗ്പവർത്തിക്കൊനും നിങ്ങെിൽ ഗ്പവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവമൊണ്. (ഫിലിപ്പിയർ 2:12-13) 

നൊം ദൈവത്തിന്കറ ഗ്പസൊൈത്തിനൊയി ഗ്പവർത്തിക്കണം-അത് സ്ബനഹം വർദ്ധിപ്പിക്കു യും നിതയതകയ 

മി ച്ചതൊക്കു യും കചയ്യുന്നു. 

നമുക്്ക ഓബരൊരുത്തർക്കും ദൈവത്തിന് ഒരു ബെൊലിയുണ്ട്: 

15 നീ വിെിക്കും; ഞൊൻ നിബന്നൊടു ഉത്തരം പറയും; നിന്കറ ദ  െുകട ഗ്പവൃത്തി നീ ആഗ് ഹിക്കും. 

(ഇബയ്യൊബ് 14:15) 

നിങ്ങെും ദൈവത്തിന്കറ ദ  െുകട ഗ്പവൃത്തിയൊണ്! അവനു നിങ്ങൾക്കൊയി ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്, 

നിതയതകയ മി ച്ചതൊക്കൊൻ സഹൊയിക്കുന്ന ഒരു ബെൊലി കചയ്യുന്നത് അതിൽ ഉൾകപ്പടുന്നു. 

എഴുത്തു ൊരി മരിയ ബപൊബപൊവ ഇനിപ്പറയുന്ന നിരീക്ഷ്ണം നടത്തി: 

െീവിത ൊലം മുഴുവൻ മൊറ്റങ്ങെുണ്ടൊയിട്ടും നിങ്ങകെയും നിങ്ങെുകട  ുട്ടിക്കൊലബത്തയും ഒബര 

വയക്തിയൊക്കുന്നതിന്കറ നി ൂഢത, എല്ലൊത്തിനുമുപരി, തത്തവചിന്തയികല ഏറ്റവും രസ രമൊയ 

ബചൊൈയങ്ങെികലൊന്നൊണ്. (കപൊബപൊവ എം. ബഗ് സ് ബപലി ഓൺ ൈി ആർട്്ട ഓഫ് ബഗ് ൊയിം ് ഓൾഡർ. 

കഗ്ബയിൻ പിക്കിംഗ്സ്, കസപ്റ്റംബർ 3, 2015) 

പലർക്കും അകതൊരു നി ൂഢതയൊകണങ്കിലും ദൈവത്തിന് അകതൊരു രഹസയമല്ല. നമുക്്ക ആ ൊൻ  ഴിയുന്ന 

ഏറ്റവും മി ച്ചവരൊ ൊൻ നകമ്മ സഹൊയിക്കൊൻ ദൈവം നബമ്മൊകടൊപ്പവും ഗ്പവർത്തിക്കുന്നു. അതുബപൊകല 

മറ്റുള്ളവകര സഹൊയിക്കൊനും. 

 ൊരയങ്ങൾ  ണ്ടുപിടിക്കൊനുള്ള  ൊരണം സൊധൊരണ തിയിൽ  ൊരയങ്ങൾ മി ച്ചതൊക്കൊനൊകണന്ന്  രുതു . 

ദൈവം മനുഷയകര “ ണ്ടുപിടിച്ച”തിന്കറ  ൊരണം, നിതയതകയ മി ച്ചതൊക്കൊനൊണ്. 

പൗബലൊസും ബർണബൊസും പറഞ്ഞു: 
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18 നിതയത മുതൽ ദൈവത്തിന് അറിയൊവുന്നവകയല്ലൊം അവന്കറ ഗ്പവൃത്തി െൊണ്. (ഗ്പവൃത്തി ൾ 

15:18) 

ദൈവം മനുഷയകര സൃഷ്ടിച്ച് അവകര ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥൊപിച്ചത് നല്ല ഗ്പവൃത്തി ൾക്കൊയുള്ള അവന്കറ 

പദ്ധതിയുകട ഭൊ മൊയി: 

8  ൃപയൊലൊണ് നിങ്ങൾ വിശവൊസത്തൊൽ രക്ഷ്ിക്കകപ്പട്ടത്, അത് നിങ്ങെുബടതല്ല. അത് ദൈവത്തിന്കറ 

ൈൊനമൊണ്, 9 ആരും ഗ്പശംസിക്കൊതിരിക്കൊൻ ഗ്പവൃത്തി െല്ല. 10 സൽഗ്പവൃത്തി ൾക്കൊയി 

ഗ് ിസ്തു ബയശുവിൽ സൃഷ്ടിക്കകപ്പട്ട നൊം അവന്കറ ഗ്പവൃത്തിയൊണ്; (എകഫസയർ 2:8-10) 

എല്ലൊ മനുഷയരും? 

ദൈവത്തിന്കറ പദ്ധതി അം ീ രിക്കുന്ന എല്ലൊവരും നിതയതകയ മി ച്ചതൊക്കും. തിരുത്തൊനൊ ൊത്ത 

ൈുഷ്ടന്മൊകരൊഴിക  ഇതുവകര െീവിച്ചിരുന്നവകരല്ലൊം അതൊയിരിക്കും (അതികനക്കുറിച്ചുള്ള  ൂടുതൽ 

വിവരങ്ങൾക്്ക, ഞങ്ങെുകട സൗെനയ ഓൺദലൻ പുസ്ത ം പരിബശൊധിക്കു : സൊർവഗ്തി  രക്ഷ്യുകട 

സൊർവഗ്തി  ഓഫർ, അബപ്പൊ തൊസ്തസിസ്: വരൊനിരിക്കുന്ന യു ത്തിൽ നഷ്ടകപ്പട്ടവകര രക്ഷ്ിക്കൊൻ 

ദൈവത്തിന്  ഴിയുബമൊ? നൂറു ണക്കിന് തിരുകവഴുത്തു ൾ ദൈവത്തിന്കറ പദ്ധതി കവെികപ്പടുത്തുന്നു. 

രക്ഷ് ). 

നമുബക്കൊബരൊരുത്തർക്കും ഓബരൊ സ്ഥലമുകണ്ടന്ന് ബയശു ഗ്പഖയൊപിച്ചു. 

1 “നിങ്ങെുകട ഹൃൈയം  ലങ്ങരുത്. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശവസിക്കുന്നു; എന്നിലും 

വിശവസിക്കുവിൻ. 2 എന്കറ പിതൊവിന്കറ ഭവനത്തിൽ അബന ം മുറി ൾ ഉണ്ട്. അല്ലൊയിരുകന്നങ്കിൽ 

നിനക്്ക സ്ഥലം ഒരുക്കൊനൊണ് ഞൊൻ ബപൊ ുന്നത് എന്ന് ഞൊൻ പറയുമൊയിരുബന്നൊ? 3 ഞൊൻ ബപൊയി 

നിങ്ങൾക്കൊയി ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കിയൊൽ, ഞൊൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങെും ഇരിബക്കണ്ടതിന് ഞൊൻ 

തിരിക  വന്ന് നിങ്ങകെ എന്കറ സന്നിധിയിബലക്്ക സവൊ തം കചയ്യും. (ബെൊൺ 14:1-3, BSB) 

നിങ്ങൾക്്ക ഒരു സ്ഥലം എന്നതിനർത്ഥം ബയശു നിങ്ങൾക്്ക ഏറ്റവും അനുബയൊെയമൊയ ഒരു സ്ഥലം വൊഗ്ദൊനം 

കചയ്യുന്നു എന്നൊണ്. നിങ്ങെുകട  ഴിവു ൾക്കൊയി. നിങ്ങൾക്്ക ദൈവരൊെയത്തിൽ സബന്തൊഷവും 

സംഭൊവനയും നൽ ുന്ന ഒരു അം മൊ ൊൻ  ഴിയികല്ലന്ന് വിഷമിബക്കണ്ട. നിങ്ങെിൽ ആരംഭിച്ച ഗ്പവൃത്തി 

പൂർത്തിയൊക്കൊൻ ദൈവം വിശവസ്തനൊണ് (cf. ഫിലിപ്പിയർ 1:6). 

മനുഷയർക്കുബവണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്കറ പദ്ധതി എബന്നക്കും നിലനിൽക്കും. 

14 ദൈവം കചയ്യുന്നകതന്തും അത് എബന്നക്കും നിലനിൽക്കുകമന്ന് എനിക്കറിയൊം . (സഭൊഗ്പസം ി 3:14) 

 ൊരയങ്ങൾ കമച്ചകപ്പടുത്തൊൻ ബയശു തകന്ന വന്നതൊയി ദബബിൾ  ൊണിക്കുന്നു: 

6 ... കമച്ചകപ്പട്ട വൊഗ്ദൊനങ്ങെിൽ സ്ഥൊപിതമൊയ ഒരു ഉത്തമ ഉടമ്പടിയുകട മധയസ്ഥൻ  ൂടിയൊണ് അവൻ. 

(എഗ്ബൊയർ 8:6) 

ഗ് ിസ്തയൊനി ൾക്്ക കമച്ചമൊയ ഒരു ഗ്പതയൊശയുണ്ട്-ഇത് ആശവൊസ രമൊയിരിക്കണം: 
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19 ... ഒരു കമച്ചകപ്പട്ട ഗ്പതയൊശ ക ൊണ്ടുവരുന്നു, അതിലൂകട നൊം ദൈവബത്തൊട് അടുക്കുന്നു. (എഗ്ബൊയർ 

7:19) 

13 സബഹൊൈരന്മൊബര, ഗ്പതയൊശയില്ലൊത്ത മറ്റുള്ളവകരബപ്പൊകല നിങ്ങൾ ൈുഃഖിക്കൊതിരിബക്കണ്ടതിന്, 

ഉറങ്ങിബപ്പൊയവകരക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അജ്ഞരൊയിരിക്കൊൻ ഞൊൻ ആഗ് ഹിക്കുന്നില്ല. 14 ബയശു മരിച്ച് 

ഉയിർകത്തഴുബന്നറ്റു എന്ന് നൊം വിശവസിക്കുന്നുകവങ്കിൽ, ബയശുവിൽ നിഗ്ൈക ൊള്ളുന്നവകര ദൈവം 

അവബനൊടു ൂകട ക ൊണ്ടുവരും. 

15  ർത്തൊവിന്കറ വചനത്തൊൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങബെൊടു പറയുന്നു: െീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും 

 ർത്തൊവിന്കറ വരവുവകര ബശഷിക്കുന്നവരുമൊയ ഞങ്ങൾ ഒരു  ൊരണവശൊലും 

ഉറങ്ങുന്നവകരക്കൊൾ മുകമ്പ വരു യില്ല. 16 എകന്തന്നൊൽ,  ർത്തൊവ് തകന്ന ആർബപ്പൊടും ഗ്പധൊന 

ൈൂതന്കറ ശബ്ദബത്തൊടും ദൈവത്തിന്കറ  ൊഹെബത്തൊടും ൂകട സവർ ത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവരും. 

ഗ് ിസ്തു വിൽ മരിച്ചവർ ആൈയം ഉയിർകത്തഴുബന്നൽക്കും. 17 പികന്ന െീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും 

ബശഷിക്കുന്നവരുമൊയ നമ്മെും അവബരൊകടൊപ്പം ആ ൊശത്തിൽ  ർത്തൊവികന എതിബരൽക്കൊൻ 

ബമഘങ്ങെിൽ എടുക്കകപ്പടും. അങ്ങകന നൊം എബപ്പൊഴും  ർത്തൊവിന്കറ  ൂകടയൊയിരിക്കും. 18 

ആ യൊൽ ഈ വൊക്കു െൊൽ അബനയൊനയം ആശവസിപ്പിക്കുവിൻ. (1 കതസ്സകലൊനീ യർ 4:13-18) 

34 ... കമച്ചകപ്പട്ടതും നിലനിൽക്കുന്നതുമൊയ ഒരു സവത്തുകണ്ടന്ന് സവയം അറിയു . (എഗ്ബൊയർ 10:34, 

കബറിയൻ ലിറ്ററൽ ദബബിൾ) 

ദൈവം തൊൻ കചയ്തകതല്ലൊം സൃഷ്ടിച്ചത് നിതയത മി ച്ചതൊയിരിക്കൊനൊണ്. അത് എകന്നബന്നക്കുമൊയി 

കമച്ചകപ്പടും (cf. യികരമയൊവ് 32:38-41). 

നമുക്്ക  ൊരയങ്ങൾ കമച്ചകപ്പടുത്തുന്നത് ദൈവകത്ത ഗ്പസൊൈിപ്പിക്കുന്നു, അതും നല്ലത്. അകത, ദൈവകത്ത 

ഗ്പസൊൈിപ്പിക്കൊൻ  ഴിയും (cf. എഗ്ബൊയർ 11:5, 13:16; 1 പബഗ്തൊസ് 2:19-20, NLT)--അതബല്ല ദൈവത്തിനും നല്ലത്? 

ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് അവൻ കചയ്തതൊണ്, അതിനൊൽ നിതയത മി ച്ചതൊയിരിക്കും. 

അതുക ൊണ്ടൊണ് അവൻ ഗ്പപഞ്ചകത്ത സൃഷ്ടിച്ചത്, അതുക ൊണ്ടൊണ് അവൻ പുരുഷന്മൊകരയും 

സ്ഗ്തീ കെയും സൃഷ്ടിച്ചത്. 

ദൈവത്തിന്കറ പദ്ധതിയിൽ ഈ യു ത്തിൽ അവന്കറ വിെി ഗ്ശദ്ധിക്കുന്നവരും (ഇതും  ൊണു : ദൈവം 

നിങ്ങകെ വിെിക്കുന്നുബണ്ടൊ? )  ൂടൊകത വരൊനിരിക്കുന്ന യു ത്തികല മറ്റുള്ളവരും (സൗെനയ ഓൺദലൻ 

പുസ്ത വും  ൊണു : സൊർവഗ്തി  രക്ഷ്യുകട സൊർവഗ്തി  ഓഫർ. അബപ്പൊ റ്റൊസ്റ്റൊസിസ്: നഷ്ടകപ്പട്ടവകര 

രക്ഷ്ിക്കൊൻ ദൈവത്തിന്  ഴിയുബമൊ? വരൊനിരിക്കുന്ന ഒരു യു ം? നൂറു ണക്കിന് തിരുകവഴുത്തു ൾ 

ദൈവത്തിന്കറ രക്ഷ്യുകട പദ്ധതി കവെികപ്പടുത്തുന്നു ). 

ഗ് ിസ്തയൊനി ൾ അവരുകട വയക്തി ത ഭൊ ം നിതയതകയ മി ച്ചതൊക്കലൊകണന്ന് മനസ്സിലൊബക്കണ്ടതുണ്ട്. 

എന്നൊൽ ഇത് ദൈവത്തിന്കറ വഴിയിൽ കചയ്യണം. 

12 മനുഷയന്നു ശരികയന്നു ബതൊന്നുന്ന ഒരു വഴിയുണ്ട്; എന്നൊൽ അതിന്കറ അവസൊനം മരണത്തിന്കറ 

വഴിയൊണ്. (സൈൃശവൊ യങ്ങൾ 14:12; 16:25) 
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തങ്ങൾ ബലൊ കത്ത പല തരത്തിൽ കമച്ചകപ്പടുത്തുന്നുകവന്ന്  രുതുന്നവരുണ്ട്. അത് ദൈവത്തിന്കറ 

വഴി െുമൊയി കപൊരുത്തകപ്പടുന്നിടബത്തൊെം  ൊലം, അവ അങ്ങകനതകന്നയൊയിരിക്കും. 

എന്നിരുന്നൊലും,  ർഭച്ഛിഗ്ൈൊവ ൊശങ്ങൾക്കും ദബബിൾ അപലപിച്ച വിവിധതരം അധൊർമി ത ൾക്കും 

അനു ൂലമൊയി ഗ്പതിബഷധിക്കുബമ്പൊൾ തങ്ങൾ ബലൊ കത്ത നന്നൊക്കുന്നുകവന്ന്  രുതുന്നവരുണ്ട്. 

വിെൊതീയ ആചൊരങ്ങൾ നല്ലതൊയി ഗ്പചരിപ്പിക്കുബമ്പൊൾ തങ്ങൾ ബലൊ കത്ത മി ച്ചതൊക്കുന്നു എന്ന് 

 രുതുന്നവരുണ്ട്. 

ബഖൈ രകമന്നു പറയകട്ട, മിക്ക ആെു െും തങ്ങകെത്തകന്ന ബബൊധയകപ്പടുത്തു യും മറ്റുള്ളവരുകട 

വീക്ഷ്ണത്തിൽ വിശവസിക്കു യും കചയ്യുന്നു, പഴയ പൊരമ്പരയങ്ങൾ, അവരുകട ആഗ് ഹങ്ങൾ, 

 ൂടൊകത/അകല്ലങ്കിൽ ദബബിെികനക്കുറിച്ചുള്ള അവരുകട ഹൃൈയം. എന്നിരുന്നൊലും, തിരുകവഴുത്ത് 

മുന്നറിയിപ്്പ നൽ ുന്നു: 

9 “ഹൃൈയം എല്ലൊറ്റിബനക്കൊെും വഞ്ചന നിറഞ്ഞതൊണ്; അത് ആർക്കറിയൊം ? 10  ർത്തൊവൊയ ഞൊൻ 

ഓബരൊരുത്തർക്കും അവനവന്കറ വഴിക്കും ഗ്പവൃത്തി െുകട ഫലത്തിനും ഒത്തവണ്ണം ഹൃൈയം 

പരിബശൊധിക്കുന്നു, മനസ്സികന പരീക്ഷ്ിക്കുന്നു. (കെറമിയ 17:9-10) 

ദൈവത്തിന്കറ വഴിയിൽ  ൊരയങ്ങൾ കചയ്യൊൻ മനകസ്സൊരുക്കമുള്ള ഹൃൈയം നിങ്ങൾക്കുബണ്ടൊ? 

ശരിക്കും? ശരിക്കും? 

നിങ്ങൾ കചയ്യുകമന്ന് ഗ്പതീക്ഷ്ിക്കുന്നു. 

ആെു ൾ നന്മ കചയ്യണകമന്ന് ദൈവം ആഗ് ഹിക്കുന്നു, വഞ്ചന നിറഞ്ഞ ഹൃൈയമുള്ളവർ അങ്ങകന 

കചയ്യുന്നില്ല: 

20 വഞ്ചന നിറഞ്ഞ ഹൃൈയമുള്ളവൻ നന്മ  ൊണുന്നില്ല; വഗ് മൊയ നൊവുള്ളവൻ തിന്മയിൽ വീഴുന്നു. 

(സൈൃശവൊ യങ്ങൾ 17:20) 

ശൊരീരി  വീക്ഷ്ണബ ൊണിൽ നിന്ന്  ൊരയങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടൊകണന്ന് ബതൊന്നുകമങ്കിലും, ദൈവകത്ത 

വിശവസിക്കു : 

9  ർത്തൊവിന്കറ വിശുദ്ധബര, അവകന ഭയകപ്പടുവിൻ! അവകന ഭയകപ്പടുന്നവർക്്ക ഒരു  ുറവുമില്ല. 10 

ബൊലസിംഹങ്ങൾ  ുറവും വിശപ്പും അനുഭവിക്കുന്നു; എന്നൊൽ  ർത്തൊവികന 

അബനവഷിക്കുന്നവർക്്ക ഒരു നന്മയ്ക്കും  ുറവുണ്ടൊ ില്ല. (സങ്കീർത്തനം 34:9-10) 

31 “അതുക ൊണ്ട്, ‘ഞങ്ങൾ എന്തു ഭക്ഷ്ിക്കും?’ എന്നു പറഞ്ഞു വിഷമിബക്കണ്ട. അകല്ലങ്കിൽ 'നൊം എന്്ത 

 ുടിക്കും?' അകല്ലങ്കിൽ 'നൊം എന്്ത ധരിക്കും?' 32 ഇവകയൊകക്കയും െൊതി ൾ അബനവഷിക്കുന്നു. 

എകന്തന്നൊൽ, ഇവകയല്ലൊം നിങ്ങൾക്്ക ആവശയമൊകണന്ന് നിങ്ങെുകട സവർഗ്ഗസ്ഥനൊയ പിതൊവിന് 

അറിയൊം. 33 എന്നൊൽ ആൈയം ദൈവരൊെയവും അവന്കറ നീതിയും അബനവഷിപ്പിൻ; എന്നൊൽ 

ഇവകയല്ലൊം നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും. 34 ആ യൊൽ നൊകെകയക്കുറിച്ചു വയൊ ുലകപ്പടരുതു; നൊകെ 

സവന്ത ൊരയങ്ങകെക്കുറിച്ചു വയൊ ുലകപ്പടും. ൈിവസത്തിന് സവന്തം വിഷമം മതി. (മത്തൊയി 6:31-34) 
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നിങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ബവണ്ടിയുള്ള നിങ്ങെുകട  ഴിവു ൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്, ദൈവത്തിൽ 

വിശവസിക്കു യും നിങ്ങെുകട തീരുമൊനകമടുക്കൽ ഉപബൈശ നൊയി അവകന ഉണ്ടൊയിരിക്കു യും കചയ്യു : 

5 പൂർണ്ണഹൃൈയബത്തൊകട  ർത്തൊവിൽ ആഗ്ശയിക്ക ; സവന്ത വിബവ ത്തിൽ ആഗ്ശയിക്കരുത്. 6 

നിങ്ങെുകട എല്ലൊ വഴി െിലും അവകന അം ീ രിക്കു , അവൻ നിങ്ങെുകട പൊത കെ നയിക്കും. 7 

സവന്തം ൈൃഷ്ടിയിൽ ജ്ഞൊനിയൊയിരിക്കരുത്;  ർത്തൊവികന ഭയകപ്പടു , തിന്മയിൽ നിന്ന് 

അ ന്നുബപൊ ു . 8 അത് നിങ്ങെുകട മൊംസത്തിന് ആബരൊ യവും അസ്ഥി ൾക്്ക ശക്തിയും 

ആയിരിക്കും. (സൈൃശവൊ യങ്ങൾ 3:5-8) 

ദൈവത്തിൽ പൂർണമൊയി വിശവസിക്കൊത്ത വിധം സവന്തം ൈൃഷ്ടിയിൽ ജ്ഞൊനിയൊ രുത്. 

നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ ആഗ്ശയിക്കുന്നത് നന്നൊയിരിക്കും. 

മറ്റുള്ളവരിബലക്്ക എത്തിബച്ചരൊൻ ദൈവത്തിന്കറ ഗ്പവൃത്തികയ പിന്തുണയ്ക്കു യും ഗ്പവർത്തിക്കു യും 

കചയ്യു . 
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6.  ഒരു ൈീർഘ ൊല പദ്ധതിയുണ്ട് 

ഇബപ്പൊൾ ദൈവം "ഉന്നതനും ഉന്നതനുമൊയ നിതയതയിൽ വസിക്കുന്നവനൊണ്, അവന്കറ നൊമം പരിശുദ്ധൻ" 

(കയശയ്യൊവ് 57:15). 

ഗ് ിസ്തയൊനി ൾ, ഇബപ്പൊൾ ദൈവത്തിന്കറ അവ ൊശി െൊയും സമീപഭൊവിയിൽ ദൈവബത്തൊകടൊപ്പം 

മഹതവീ രിക്കകപ്പബടണ്ട അക്ഷ്രൊർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന്കറ മക്കകെന്ന നിലയിലും (ബറൊമർ 8:16-17) 

ഒടുവിൽ ഇതുതകന്ന കചയ്യും. ഗ് ിസ്തയൊനി ൾ നിതയതയിൽ വസിക്കും (എന്നിരുന്നൊലും, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് 

വയതയസ്തമൊയി, നമുകക്കല്ലൊവർക്കും ഒരു തുടക്കം ഉണ്ടൊയിരിക്കും). 

ദൈവം, തകന്ന, മനസ്സിൽ ഒരു ൈീർഘൈൂര പദ്ധതിയുണ്ട്: 

20 എകന്തന്നൊൽ, സൃഷ്ടി വയർഥതയ്ക്്ക വിബധയമൊയത്, സവബമധയൊ അല്ല, ഗ്പതയൊശബയൊകട അതികന 

 ീഴ്കപടുത്തിയവൻ നിമിത്തം; 21 എകന്തന്നൊൽ, സൃഷ്ടി തകന്നയും അഴിമതിയുകട അടിമത്തത്തിൽ 

നിന്ന് ദൈവമക്കെുകട മഹത്തൊയ സവൊതഗ്ന്തയത്തിബലക്്ക വിടുവിക്കകപ്പടും. 22 സൃഷ്ടി മുഴുവനും 

ഇന്നുവകര ഒരുബപൊകല ഞരങ്ങു യും ഗ്പസവബവൈന അനുഭവിക്കു യും കചയ്യുന്നു എന്നു 

നമുക്കറിയൊം. 23 മൊഗ്തവുമല്ല , ആത്മൊവിന്കറ ആൈയഫലങ്ങൾ ഉള്ളവരൊയ നൊമും നമ്മുകട 

ശരീരത്തിന്കറ ൈകത്തടുക്കലിനൊയി, വീകണ്ടടുപ്പിനൊയി ആ ൊംക്ഷ്ബയൊകട  ൊത്തിരിക്കുന്നു. 24 ഈ 

ഗ്പതയൊശയിലൊണ് നൊം രക്ഷ്ിക്കകപ്പട്ടത്, എന്നൊൽ ഗ്പതയൊശ ഗ്പതയൊശയല്ല; എകന്തന്നൊൽ, തൊൻ  ൊണുന്ന 

 ൊരയങ്ങെിൽ ഒരൊൾ ഇബപ്പൊഴും ഗ്പതീക്ഷ്ിക്കുന്നത് എന്തുക ൊണ്ട്? 25 എന്നൊൽ നൊം  ൊണൊത്ത 

 ൊരയങ്ങെിൽ ഗ്പതയൊശിക്കുന്നുകവങ്കിൽ, സ്ഥിബരൊത്സ്ൊഹബത്തൊകട നൊം അതിനൊയി 

ആ ൊംക്ഷ്ബയൊകട  ൊത്തിരിക്കുന്നു. (ബറൊമർ 8:20-25) 

തന്കറ സൃഷ്ടിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടു ൾ ഉണ്ടൊ ുകമന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയൊമൊയിരുന്നു, പബക്ഷ് അവന് ഒരു 

പദ്ധതിയുണ്ട്. 

യികരമയൊവ് 29:11-ന്കറ മൂന്ന് പരിഭൊഷ ൾ ഗ്ശദ്ധിക്കു : 

11 നിനക്കു ബവണ്ടിയുള്ള പദ്ധതി ൾ എനിക്കറിയൊം,” യബഹൊവ അരുെികച്ചയ്യുന്നു, “നിങ്ങകെ 

അഭിവൃദ്ധികപ്പടുത്തൊനും ഉപഗ്ൈവിക്കൊനല്ല, നിങ്ങൾക്്ക ഗ്പതയൊശയും ഭൊവിയും നൽ ൊനൊണ് 

പദ്ധതിയിടുന്നത്. (കെറമിയ 29:11, NIV) 

11 നിങ്ങൾക്കു അന്തയവും ക്ഷ്മയും തബരണ്ടതിന്നു ഞൊൻ നിങ്ങകെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്ത കെ 

അറിയുന്നു എന്നു  ർത്തൊവു അരുെികച്ചയ്യുന്നു; (കെറമിയ 29:11, ഡുബവ-റീംസ്) 

11 നിങ്ങൾക്കുബവണ്ടിയുള്ള പദ്ധതി ൾ എനിക്കറിയൊം എന്നു യബഹൊവ അരുെികച്ചയ്യുന്നു. “അവ 

നിങ്ങൾക്്ക ഭൊവിയും ഗ്പതയൊശയും നൽ ൊനുള്ള നല്ല പദ്ധതി െൊണ്, ൈുരന്തത്തിനല്ല. (കെറമിയ 29:11, 

പുതിയ ലിവിം ് പരിഭൊഷ) 

ചിലർ യികരമയൊവ് 29:11 ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് അവകരക്കുറിച്ച് ഒരു പദ്ധതിയുകണ്ടന്നതിന്കറ 

കതെിവൊയി. ദൈവത്തിന് എല്ലൊവർക്കും ഒരു പദ്ധതിയുകണ്ടങ്കിലും, പലരും ആ വൊ യം സന്ദർഭത്തിൽ 

പരി ണിക്കുന്നില്ല. 
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ദബബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്ശദ്ധിക്കു : 

11 നിനക്കു ഭൊവിയും ഗ്പതയൊശയും തബരണ്ടതിന്നു തിന്മകയക്കുറിച്ചല്ല സമൊധൊനത്തിന്കറ 

വിചൊരങ്ങകെക്കുറിച്ചു  ർത്തൊവു അരുെികച്ചയ്യുന്നു, ഞൊൻ നിങ്ങബെൊടു വിചൊരിക്കുന്ന ചിന്ത കെ 

അറിയുന്നു. 12 അബപ്പൊൾ നിങ്ങൾ എകന്ന വിെിച്ച് ഗ്പൊർത്ഥിക്കും; ഞൊൻ നിങ്ങെുകട വൊക്്ക ബ ൾക്കും. 13 

നിങ്ങൾ പൂർണ്ണഹൃൈയബത്തൊകട എകന്ന അബനവഷിക്കുബമ്പൊൾ നിങ്ങൾ എകന്ന അബനവഷിക്കു യും 

 കണ്ടത്തു യും കചയ്യും. 14  ർത്തൊവ് അരുെികച്ചയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ എകന്ന  കണ്ടത്തും; ഞൊൻ 

നിങ്ങകെ എല്ലൊ െൊതി െിൽനിന്നും എല്ലൊ സ്ഥലങ്ങെിൽനിന്നും ബശഖരിച്ചു, ഞൊൻ നിങ്ങകെ 

ബന്ദി െൊക്കിയ സ്ഥലബത്തക്്ക ക ൊണ്ടുബപൊ ും എന്ന്  ർത്തൊവ് അരുെികച്ചയ്യുന്നു. (കെറമിയ 29:11-14) 

ഗ്പവൊസമൊയിരുന്നു പദ്ധതികയന്ന് ഗ്ശദ്ധിക്കു . ഒരു വിബൈശിയൊ ൊൻ, ഒരു തീർത്ഥൊട നൊ ൊൻ. അതിനൊൽ, 

വിശവൊസി െൊയ നൊം എല്ലൊയ്ബപ്പൊഴും ഇണബചരൊത്തതിൽ ആശ്ചരയകപ്പബടണ്ടതില്ല. പബഗ്തൊസ് അബപ്പൊസ്തലൻ 

എഴുതിയതും പരി ണിക്കു : 

9 എന്നൊൽ നിങ്ങൾ തിരകഞ്ഞടുക്കകപ്പട്ട ഒരു തലമുറയും, രൊെ ീയ പുബരൊഹിതവർ വും, വിശുദ്ധ 

െനതയും, അവന്കറ സവന്തം ഗ്പബതയ  െനവും, അന്ധ ൊരത്തിൽ നിന്ന് തന്കറ അത്ഭുത രമൊയ 

കവെിച്ചത്തിബലക്്ക നിങ്ങകെ വിെിച്ചവന്കറ സ്തു തി ൾ ബഘൊഷിബക്കണ്ടതിന്. 10 അവർ ഒരു  ൊലത്ത് 

ഒരു െനമല്ലൊയിരുന്നു, എന്നൊൽ ഇബപ്പൊൾ ദൈവത്തിന്കറ െനമൊണ്, അവർ  രുണ ലഭിച്ചികല്ലങ്കിലും 

ഇബപ്പൊൾ  രുണ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 

11 ഗ്പിയകപ്പട്ടവബര, പരബൈശി െും തീർത്ഥൊട രും എന്ന നിലയിൽ ഞൊൻ നിങ്ങബെൊട് 

അബപക്ഷ്ിക്കുന്നു, ആത്മൊവികനതികര ബപൊരൊടുന്ന െഡബമൊഹങ്ങെിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കു , 12 

വിെൊതീയരുകട ഇടയിൽ നിങ്ങെുകട കപരുമൊറ്റം മൊനയമൊയിരിക്കകട്ട; സന്ദർശനൈിവസത്തിൽ 

ദൈവകത്ത മഹതവകപ്പടുത്തുവിൻ. (1 പബഗ്തൊസ് 2:9-12) 

17 ദൈവത്തിന്കറ ആലയത്തിൽ നയൊയവിധി ആരംഭിക്കൊനുള്ള സമയം വന്നിരിക്കുന്നു; അത് ആൈയം 

നമ്മിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കു യൊകണങ്കിൽ, ദൈവത്തിന്കറ സുവിബശഷം അനുസരിക്കൊത്തവരുകട 

അവസൊനം എന്തൊയിരിക്കും? 18 ഇബപ്പൊൾ  " നീതിമൊൻ അപൂർവ്വമൊയി രക്ഷ്ിക്കകപ്പട്ടൊൽ, അഭക്തനും 

പൊപിയും എവികട ഗ്പതയക്ഷ്കപ്പടും?" (1 പബഗ്തൊസ് 4:17-18) 

28 ദൈവകത്ത സ്ബനഹിക്കുന്നവർക്കും അവന്കറ ഉബേശയമനുസരിച്ച് വിെിക്കകപ്പട്ടവർക്കും എല്ലൊം 

നന്മയ്ക്കൊയി ഗ്പവർത്തിക്കുന്നുകവന്ന് നമുക്കറിയൊം. (ബറൊമർ 8:28) 

ചിലബപ്പൊൾ നമ്മൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലൊ ും, പബക്ഷ് തിരുകവഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പരി ണിക്കു : 

24 “എകന്ന പഠിപ്പിക്കു , ഞൊൻ എന്കറ നൊവികന പിടിക്കും; ഞൊൻ എവികടയൊണ് കതറ്്റ കചയ്തകതന്ന് 

മനസ്സിലൊക്കൊൻ എകന്ന സഹൊയിക്കൂ. (ഇബയ്യൊബ് 6:24) 

8 “എന്കറ ചിന്ത ൾ നിങ്ങെുകട ചിന്ത െല്ല, നിങ്ങെുകട വഴി ൾ എന്കറ വഴി െല്ല” എന്ന്  ർത്തൊവ് 

അരുെികച്ചയ്യുന്നു . 9 “ആ ൊശം ഭൂമികയക്കൊൾ ഉയർന്നിരിക്കുന്നതുബപൊകല, എന്കറ വഴി ൾ 

നിങ്ങെുകട വഴി ബെക്കൊൾ ഉയർന്നതൊണ്, എന്കറ ചിന്ത ൾ നിങ്ങെുകട ചിന്ത ബെക്കൊൾ 

ഉയർന്നതൊണ്. (കയശയ്യൊവു 55:8-9) 
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ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതിയുകണ്ടന്നും കതറ്റു ൾ വരുത്തുന്നികല്ലന്നും വിശവസിക്കു യും മനസ്സിലൊക്കു യും 

കചയ്യു . വിശവൊസം ഉണ്ടൊയിരിക്കു  (ഞങ്ങെുകട സൗെനയ ഓൺദലൻ ബുക്്കകലറ്റും  ൊണു : ദൈവം 

വിെിക്കു യും തിരകഞ്ഞടുക്കു യും കചയ്തവർക്കുള്ള വിശവൊസം ). 

നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശവസിക്കുകന്നങ്കിൽ ആ ബുദ്ധിമുട്ടു ൾ നിമിത്തം നിങ്ങൾ  ൂടുതൽ കമച്ചകപ്പടും 

(എഗ്ബൊയർ 12:5-11; സൈൃശവൊ യങ്ങൾ 3:5-8). ഈ യു ത്തിൽ നിങ്ങൾ വിെിക്കകപ്പടു യും 

തിരകഞ്ഞടുക്കകപ്പടു യും വിശവസ്തരൊയിരിക്കു യും കചയ്തൊൽ (കവെിപൊട് 17:14), സഹഗ്സൊബ്ദ  ൊലഘട്ടത്തിൽ 

നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ രൊെൊക്കന്മൊരും പുബരൊഹിതന്മൊരുമൊയി വൊഴും (കവെിപൊട് 5:10) (കവെിപൊട് 20:4-6) . 

സഹഗ്സൊബ്ദത്തിലും അവസൊനകത്ത മഹത്തൊയ ൈിനത്തിലും ആെു കെ സഹൊയിക്കുന്നതിന് കമച്ചകപ്പട്ട 

രീതിയിൽ െീവിക്കൊനുള്ള വഴി നിങ്ങൾക്്ക പഠിപ്പിക്കൊൻ  ഴിയും (cf. കയശയ്യൊവ് 30:21). 

മനുഷയരൊശിയുകട പൊപങ്ങെൊൽ പിതൊവും പുഗ്തനും  ഷ്ടകപ്പടുന്നുകവന്ന് മനസ്സിലൊക്കു  (ഉല്പത്തി 6:5-6), 

 ൂടൊകത നമ്മുകട പൊപങ്ങൾക്കുബവണ്ടി മരിക്കൊൻ ബയശു ഏകറ്റടുത്ത സഹനത്തിലൂകട (cf. 1 പബഗ്തൊസ് 4:1). 

ബയശു സവബമധയൊ ഇതിലൂകട  ടന്നുബപൊയി (ബയൊഹന്നൊൻ 10:18), എന്നൊൽ നിതയത മി ച്ചതൊക്കൊൻ അങ്ങകന 

കചയ്തു. 

നിതയതകയ മി ച്ചതൊക്കൊൻ സഹൊയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സവഭൊവം ക ട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് ഈ െീവിതത്തിൽ 

നൊം പഠിബക്കണ്ട പൊഠങ്ങെുണ്ട്. 

1 ആ യൊൽ, വിശവൊസത്തൊൽ നീതീ രിക്കകപ്പട്ടതിനൊൽ, നമ്മുകട  ർത്തൊവൊയ ബയശുഗ് ിസ്തു  

മുഖൊന്തരം നമുക്്ക ദൈവവുമൊയി സമൊധൊനം ഉണ്ടു; 2 അവൻ മുഖൊന്തരം നൊം നിലക്കുന്ന ഈ 

 ൃപയിബലക്കു വിശവൊസത്തൊൽ ഗ്പബവശനം ഗ്പൊപിക്കു യും ദൈവമഹതവത്തിന്കറ ഗ്പതയൊശയിൽ 

സബന്തൊഷിക്കു യും കചയ്യുന്നു. 3 അതു മൊഗ്തമല്ല,  ഷ്ടത സഹിഷ്ണുത ഉെവൊക്കുന്നു 

എന്നറിഞ്ഞുക ൊണ്ട് നൊം  ഷ്ടത െിൽ അഭിമൊനിക്കു യും കചയ്യുന്നു. 4 ഒപ്പം സ്ഥിബരൊത്സ്ൊഹം, 

സവഭൊവം; ഒപ്പം സവഭൊവവും, ഗ്പതീക്ഷ്യും. (ബറൊമർ 5:1-4) 

5 എന്നൊൽ ഇക്കൊരണത്തൊൽ, എല്ലൊ ഉത്സ്ൊഹവും നൽ ി, നിങ്ങെുകട വിശവൊസബത്തൊട് പുണയം, 

പുണയജ്ഞൊനബത്തൊട്, 6 അറിവിബനൊട് ആത്മനിയഗ്ന്തണം, ആത്മനിയഗ്ന്തണത്തിന് സ്ഥിബരൊത്സ്ൊഹം, 

സ്ഥിബരൊത്സ്ൊഹബത്തൊട് ദൈവഭക്തി, 7 ദൈവഭക്തിബയൊട് സബഹൊൈരൈയ, സബഹൊൈരൈയ സ്ബനഹം 

എന്നിവ ബചർക്കു . . 8 ഇവ നിങ്ങെുബടതും സമൃദ്ധിയും ആകണങ്കിൽ, നമ്മുകട  ർത്തൊവൊയ 

ബയശുഗ് ിസ്തു വിന്കറ പരിജ്ഞൊനത്തിൽ നിങ്ങൾ വന്ധയബരൊ ഫലമില്ലൊത്തവബരൊ ആ ു യില്ല. (2 

പബഗ്തൊസ് 1:5-8) 

ബുദ്ധിമുട്ടു െിൽ നിന്നും പരീക്ഷ്ണങ്ങെിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്്ക ഗ്പബയൊെനം ലഭിക്കുകമന്ന് നിങ്ങൾ 

 രുതുന്നില്ലൊയിരിക്കൊം, എന്നൊൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഗ് ിസ്തയൊനി ആകണങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അത് കചയ്യണം. 

അന്തരിച്ച കഹർബർട്്ട ഡബ്ല്യു. ആംസ്ബഗ്ടൊങ് എഴുതിയ ഒരു  ൊരയം ഗ്ശദ്ധിക്കു : 

ഗ്സഷ്ടൊവൊയ ദൈവം മനുഷയകന ഭൂമിയിൽ സ്ഥൊപിച്ചത് എന്തുക ൊണ്ട്? ദൈവത്തിന്കറ പരമമൊയ 

ഉബേശം സവയം പുനരുൽപ്പൊൈിപ്പിക്കു  - സവയം പുനർനിർമ്മിക്കു , ആതയന്തി മൊയി 

ൈശലക്ഷ്ക്കണക്കിന് അസംഖയം െനിക്കു യും െനിക്കു യും കചയ്യുന്ന  ുട്ടി െിൽ നീതിമൊനൊയ 

ദൈവി  സവഭൊവം സൃഷ്ടിക്കു  എന്ന പരബമൊന്നത ലക്ഷ്യബത്തൊകട, ദൈവ ുടുംബത്തികല 

അം ങ്ങെൊയി. ദൈവം അവനു നൽ ിയതുബപൊകല മനുഷയൻ ഭൗതി  ഭൂമികയ കമച്ചകപ്പടുത്തു യും 

അതിന്കറ സൃഷ്ടി പൂർത്തിയൊക്കു യും (പൊപം കചയ്യുന്ന മൊലൊഖമൊർ മനഃപൂർവം കചയ്യൊൻ 

വിസമ്മതിക്കു യും കചയ്തു) അങ്ങകന കചയ്യുന്നതിലൂകട, ദൈവത്തിന്കറ െീവിതരീതിയിലൂകട 
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ദൈവത്തിന്കറ ഭരണം പുനഃസ്ഥൊപിക്കു ;  ൂടൊകത, ഈ ഗ്പഗ് ിയയിൽ തകന്ന മനുഷയന്കറ സവന്തം 

സമ്മതബത്തൊകട ദൈവത്തിന്കറ വിശുദ്ധവും നീതിയുക്തവുമൊയ സവഭൊവം 

വി സിപ്പിക്കുന്നതിലൂകട മനുഷയന്കറ സൃഷ്ടി പൂർത്തിയൊക്കുന്നു. ഈ പൂർണ്ണവും 

നീതിയുക്തവുമൊയ സവഭൊവം മനുഷയനിൽ സന്നിബവശിപ്പിക്കു യും, മനുഷയൻ മർതയ മൊംസത്തിൽ 

നിന്ന് അമർതയമൊയ ആത്മൊവിബലക്്ക പരിവർത്തനം കചയ്യു യും കചയ്തു ഴിഞ്ഞൊൽ, 

അവിശവസനീയമൊയ മൊനുഷി  സൊധയതയൊണ് - മനുഷയൻ ദൈവത്തിന്കറ ൈിവയ  ുടുംബത്തിൽ 

െനിച്ച്, ദൈവത്തിന്കറ ഭരണ ൂടകത്ത ഭൂമിയിബലക്്ക പുനഃസ്ഥൊപിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഗ്പപഞ്ചത്തിന്കറ 

അനന്തമൊയ വിസ്തൃ തിയിൽ സൃഷ്ടിയുകട പൂർത്തീ രണത്തിൽ പകങ്കടുക്കുന്നു! … ദൈവം 

തകന്നത്തകന്ന ൈശലക്ഷ്ക്കണക്കിന് തവണ പുനർനിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടൊ ും! അതിനൊൽ, ആ പുനഃസൃഷ്ടി 

ആഴ്ചയുകട ആറൊം ൈിവസം, ദൈവം (എബലൊഹിം) പറഞ്ഞു, "നമുക്്ക നമ്മുകട ഛൊയയിലും നമ്മുകട 

സൊൈൃശയത്തിലും മനുഷയകന സൃഷ്ടിക്കൊം" (ഉൽപ. 1:26). മനുഷയൻ സൃഷ്ടിക്കകപ്പട്ടത് (അവന്കറ 

സമ്മതബത്തൊകട) അവന്കറ ഗ്സഷ്ടൊവുമൊയി ഒരു ഗ്പബതയ  ബന്ധം ഉണ്ടൊയിരിക്കൊനൊണ്! അവൻ 

ദൈവത്തിന്കറ രൂപത്തിലും രൂപത്തിലും സൃഷ്ടിക്കകപ്പട്ടു. ബന്ധം സൊധയമൊക്കൊൻ അബേഹത്തിന് ഒരു 

ആത്മൊവ് (രൂപത്തിലുള്ള സത്ത) നൽ ി (ആംസ്ബഗ്ടൊം ് എച്ച്ഡബ്ല്യു. യു ത്തിന്കറ രഹസയം. ബഡൊഡ് 

മീഡ്, 1985, ബപെ്. 102-103). 

സവഭൊവം ക ട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന്കറ ഉബേശയം മി ച്ചതൊയിരിക്കു , മി ച്ച ബസവനം കചയ്യൊൻ  ഴിയു  

എന്നതൊണ്. 

എങ്ങകനയൊണ് നമ്മൾ സവഭൊവം ക ട്ടിപ്പടുക്കു ? 

ശരി, അവകന അനുസരിക്കു  എന്നതൊണ് ഏറ്റവും നല്ല മൊർ ം. 

അതും നമ്മുകട നല്ലതിന്. 

19 െീവിതവും മരണവും അനുഗ് ഹവും ശൊപവും ഞൊൻ നിങ്ങെുകട മുമ്പിൽ കവച്ചിരിക്കുന്നു 

എന്നതിന് ഞൊൻ ഇന്ന് ആ ൊശകത്തയും ഭൂമികയയും നിങ്ങൾകക്കതികര സൊക്ഷ്ി െൊയി വിെിക്കുന്നു 

. അതിനൊൽ നീയും നിന്കറ സന്തതി െും െീവിബക്കണ്ടതിന് െീവിതം തിരകഞ്ഞടുക്കു . 20 നിന്കറ 

ദൈവമൊയ യബഹൊവകയ നീ സ്ബനഹിബക്കണ്ടതിന്നും അവന്കറ വൊക്്ക ബ ൾബക്കണ്ടതിന്നും 

അവബനൊട് പറ്റിനിൽബക്കണ്ടതിന്നും അവൻ നിന്കറ െീവനും നിന്കറ ആയുസ്സും ആ ുന്നു; 

നിങ്ങെുകട പിതൊക്കന്മൊരൊയ അഗ്ബഹൊമിബനൊടും ഇസഹൊക്കിബനൊടും യൊബക്കൊബിബനൊടും അവർക്കു 

ക ൊടുക്കുകമന്നു യബഹൊവ അവബരൊടു സതയം കചയ്ത ബൈശത്തു നിങ്ങൾ വസിക്കും.” (ആവർത്തനം 

30:19-20) 

12 “ഇബപ്പൊൾ യിഗ്സൊബയബല, നിന്കറ ദൈവമൊയ യബഹൊവ നിന്നിൽ നിന്ന് എന്തൊണ് ആവശയകപ്പടുന്നത്, 

നിന്കറ ദൈവമൊയ യബഹൊവകയ ഭയകപ്പടു യും അവന്കറ എല്ലൊ വഴി െിലും നടക്കു യും അവകന 

സ്ബനഹിക്കു യും നിന്കറ ദൈവമൊയ  ർത്തൊവികന പൂർണ്ണഹൃൈയബത്തൊടും പൂർണ്ണഹൃൈയബത്തൊടും 

 ൂകട ബസവിക്കു യും കചയ്യു  എന്നതല്ലൊകത എന്തൊണ്? ആത്മൊബവ, 13 നിന്റെ നന്മയ്ക്കുലവണ്ടി 

ഞാൻ ഇന്നു നിലന്നാെു  ല്പിക്കുന്ന  ർത്താവിന്റെ  ല്പന െും അവന്റെ ചട്ടങ്ങെും 

ഗ്പമൊണിക്കണബമൊ ? (ആവർത്തനം 10:12-13) 

ദൈവം നമ്മുകട നന്മയ്ക്കുബവണ്ടിയൊണ്  ൽപ്പന ൾ നൽ ിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഗ്ശദ്ധിക്കു . 

അത് പഴയനിയമത്തിലൊകണന്നും സ്ബനഹമൊണ് ഗ്പധൊനകമന്നും നിങ്ങൾ പറബഞ്ഞക്കൊം. 
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ഒരു പരിധി വകര നിങ്ങൾ ശരിയൊയിരിക്കും. 

ഒരു ഡിഗ് ി വകര? 

അകത, നമ്മുകട നന്മയ്ക്കുബവണ്ടിയുള്ള സ്ബനഹപൂർവ മൊയ നിയമങ്ങെൊയ ദൈവത്തിന്കറ  ൽപ്പന ൾ 

അനുസരിക്കൊൻ നിങ്ങൾ തയ്യൊറൊകണങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ശരിയൊയിരിക്കും. 

ബയശു പഠിപ്പിച്ചു: 

15 നിങ്ങൾ എകന്ന സ്ബനഹിക്കുന്നുകവങ്കിൽ എന്കറ  ല്പന കെ ഗ്പമൊണിക്കുവിൻ. (ബയൊഹന്നൊൻ 14:15) 

9 “പിതൊവ് എകന്ന സ്ബനഹിച്ചതുബപൊകല ഞൊനും നിങ്ങകെ സ്ബനഹിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്കറ 

സ്ബനഹത്തിൽ വസിപ്പിൻ. 10 ഞൊൻ എന്കറ പിതൊവിന്കറ  ൽപ്പന ൾ ഗ്പമൊണിച്ച് അവന്കറ 

സ്ബനഹത്തിൽ വസിക്കുന്നതുബപൊകല നിങ്ങൾ എന്കറ  ല്പന ൾ ഗ്പമൊണിച്ചൊൽ എന്കറ 

സ്ബനഹത്തിൽ വസിക്കും. (ബയൊഹന്നൊൻ 15:9-10) 

ദൈവം നകമ്മ സ്ബനഹിക്കു യും ആ സ്ബനഹത്തിൽനിന്നു ഗ്പബയൊെനം ബനടു യും കചയ്തിരിക്കുന്നു. നൊം 

എടുക്കുന്ന ഓബരൊ ദബബിെികല ശരിയൊയ തിരകഞ്ഞടുപ്പും ശരിയൊയ തീരുമൊനവും ശരിയൊയ 

ഗ്പവർത്തനവും സവഭൊവം ക ട്ടിപ്പടുക്കൊൻ നകമ്മ സഹൊയിക്കുന്നു. ഇത് നകമ്മയും മറ്റുള്ളവകരയും 

വയക്തിപരമൊയി സഹൊയിക്കും. 

അബപ്പൊസ്തലനൊയ പൗബലൊസ് എഴുതി: 

1 ഞൊൻ ഗ് ിസ്തു വികന അനു രിക്കുന്നതുബപൊകല എകന്ന അനു രിക്കുവിൻ. (1 ക ൊരിന്തയർ 11:1) 

12 ... നയൊയഗ്പമൊണം വിശവൊസത്തിന്കറതല്ല, എന്നൊൽ "അതു കചയ്യുന്ന മനുഷയൻ അവയൊൽ െീവിക്കും". 

( ലൊതയർ 3:12)  

 

12 ...  ൽപ്പന വിശുദ്ധവും നീതിയും നല്ലതുമൊണ്. (ബറൊമർ 7:12) 

ബയശുവികന യഥൊർത്ഥമൊയി അനു രിക്കുന്നവർ, സ്ബനഹം നൽ ുന്നതിന് നിതയതയിലുടനീെം 

ബയശുവിന്കറ  ൃപയിലും അറിവിലും വെരും (2 പബഗ്തൊസ് 3:18). 

സ്ബനഹം ദൈവത്തിന്കറ  ൽപ്പന െുമൊയി ബന്ധകപ്പട്ടിരിക്കുന്നുകവന്ന് അബപ്പൊസ്തലനൊയ യൊബക്കൊബും 

ബയശുവും ഗ്പഖയൊപിച്ചു: 

8 “നികന്നബപ്പൊകല നിന്കറ അയൽക്കൊരകനയും സ്ബനഹിക്കണം” എന്ന തിരുകവഴുത്തനുസരിച്ചുള്ള 

രൊെ ീയ നിയമം നിങ്ങൾ ശരിക്കും നിറബവറ്റുന്നുകവങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കചയ്യുന്നത് നന്നൊയിരിക്കും. 9 

നിങ്ങൾ പക്ഷ്പൊതം  ൊണിക്കുന്നുകവങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൊപം കചയ്യുന്നു; 10 ആകരങ്കിലും നയൊയഗ്പമൊണം 

മുഴുവനും ഗ്പമൊണിച്ചിട്ടും ഒരു  ൊരയത്തിൽ ഇടറിവീഴുന്നവൻ എല്ലൊറ്റിന്നും  ുറ്റക്കൊരനൊ ുന്നു. 11 

“വയഭിചൊരം കചയ്യരുത്” എന്നു പറഞ്ഞവൻ “ക ൊല കചയ്യരുത്” എന്നും പറഞ്ഞു. ഇബപ്പൊൾ നിങ്ങൾ 

വയഭിചൊരം കചയ്യൊകത ക ൊലപൊത ം കചയ്തൊൽ നിങ്ങൾ നിയമം ലംഘിക്കുന്നവനൊയിത്തീർന്നു. 

(യൊബക്കൊബ് 2:8-11) 
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37 ബയശു അവബനൊടു: നിന്കറ ദൈവമൊയ യബഹൊവകയ നീ പൂർണ്ണഹൃൈയബത്തൊടും പൂർണ്ണൊത്മൊബവൊടും 

പൂർണ്ണമനബസ്സൊടും  ൂകട സ്ബനഹിബക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു. 38 ഇതൊണ് ഒന്നൊമബത്തതും വലുതുമൊയ 

 ല്പന. 39 രണ്ടൊമബത്തത് ഇതുബപൊകലയൊണ്: നികന്നബപ്പൊകല നിന്കറ അയൽക്കൊരകന 

സ്ബനഹിബക്കണം. 40 ഈ രണ്ടു  ല്പന െിൽ എല്ലൊ നയൊയഗ്പമൊണവും ഗ്പവൊച ന്മൊരും 

അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. (മത്തൊയി 22:37-40) 

 ൽപ്പന െുകട ഉബേശയം സ്ബനഹം  ൊണിക്കു  (1 തിബമൊത്തി 1:5), നകമ്മ കമച്ചകപ്പടുത്തു , മറ്റുള്ളവകര 

കമച്ചകപ്പടൊൻ സഹൊയിക്കു  എന്നിവയൊണ്. 

13 സം തിയുകട പരിസമൊപ്തി നമുക്്ക ബ ൾക്കൊം. 

ദൈവകത്ത ഭയകപ്പടു , അവന്കറ  ൽപ്പന ൾ പൊലിക്കു  ,  

ഇത് മനുഷയനുള്ളതൊണ്.  

14 നല്ലബതൊ ചീത്തബയൊ ആ കട്ട, എല്ലൊ രഹസയ ൊരയങ്ങെും ഉൾകപ്പകട എല്ലൊ ഗ്പവൃത്തി കെയും 

ദൈവം നയൊയവിധിയിബലക്്ക ക ൊണ്ടുവരും .  

(സഭൊഗ്പസം ി 12:13-14) 

പത്തു  ൽപ്പന ൾ ചില ഏ പക്ഷ്ീയമൊയ നിയമങ്ങബെൊ ഭൊരബമൊ ആയിരുന്നില്ല. 

പഴയതും പുതിയതുമൊയ നിയമങ്ങെിൽ നിന്ന് ചിലത് ഗ്ശദ്ധിക്കു : 

18 കവെിപൊടില്ലൊത്തിടത്തു െനം സംയമനം കവടിഞ്ഞു; എന്നൊൽ നിയമം പൊലിക്കുന്നവൻ ഭൊ യവൊൻ. 

(സൈൃശവൊ യങ്ങൾ 29:18) 

3 ഗ്പിയ സുഹൃത്തുക്കബെ, നമ്മുകട കപൊതുവൊയ രക്ഷ്കയക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്്ക എഴുതൊൻ ഞൊൻ 

ഉത്സ്ു നൊയിരുന്നുകവങ്കിലും, ഒരിക്കൽ വിശുദ്ധരിൽ ഭരബമൽപ്പിച്ച വിശവൊസത്തിനൊയി 

ആത്മൊർത്ഥമൊയി ബപൊരൊടുന്നതിന് നിങ്ങകെ ബഗ്പൊത്സ്ൊഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പ രം എഴുതൊൻ ഞൊൻ 

ഇബപ്പൊൾ നിർബന്ധിതനൊ ുന്നു. 4 ചില മനുഷയർ നിങ്ങെുകട ഇടയിൽ രഹസയമൊയി വഴുതിവീണു - 

ഞൊൻ വിവരിക്കൊൻ ബപൊ ുന്ന ശിക്ഷ്ൊവിധിക്്ക പബണ്ട അടയൊെകപ്പടുത്തിയവർ - നമ്മുകട 

ദൈവത്തിന്കറ  ൃപകയ തിന്മയ്ക്കുള്ള ദലസൻസൊക്കി മൊറ്റിയ, നമ്മുകട ഏ  യെമൊനകനയും 

 ർത്തൊവികനയും നിബഷധിക്കുന്ന അഭക്തരൊയ മനുഷയർ. , ബയശുഗ് ിസ്തു . (െൂഡ് 3-4, കനറ്്റ ദബബിൾ) 

3 നൊം അവന്കറ  ല്പന കെ ഗ്പമൊണിക്കുന്നതബഗ്ത ദൈവബത്തൊടുള്ള സ്ബനഹം. അവന്കറ  ല്പന ൾ 

ഭൊരമുള്ളവയല്ല. (1 ബയൊഹന്നൊൻ 5:3) 

പത്തു  ൽപ്പന ൾ ഒരു ഭൊരമല്ല, എന്നൊൽ അവ പൊലിക്കുന്നത് ഒരു വയക്തികയ സബന്തൊഷിപ്പിക്കുന്നു. 

ഈ െീവിതത്തിൽ, നൊം വിെയ രവും സന്തുഷ്ടവുമൊയ െീവിതം നയിക്കൊൻ ദൈവം ആഗ് ഹിക്കുന്നു -- നല്ല 

ആബരൊ യം, കവല്ലുവിെി നിറഞ്ഞ െീവിതം, മബനൊഹരമൊയ ൈൊമ്പതയം, സന്തുഷ്ടരൊയ  ുട്ടി ൾ എന്നിവ 

ആസവൈിക്കൊൻ. അവന്കറ ഇഷ്ടം കചയ്യൊനും അവന്കറ  ൽപ്പന ൾ പൊലിക്കൊനും ആഗ് ഹിക്കുന്നവർക്്ക 

അവൻ അനുഗ് ഹങ്ങെും ഗ്പബതയ  സംരക്ഷ്ണവും വൊഗ്ദൊനം കചയ്യുന്നു! 
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2 ഗ്പിയകപ്പട്ടവബര, നിങ്ങെുകട ആത്മൊവ് അഭിവൃദ്ധി ഗ്പൊപിക്കുന്നതുബപൊകല നിങ്ങൾ എല്ലൊ 

 ൊരയങ്ങെിലും അഭിവൃദ്ധി ഗ്പൊപിക്കു യും ആബരൊ യവൊനൊയിരിക്കു യും കചയ്യകട്ട എന്ന് ഞൊൻ 

ഗ്പൊർത്ഥിക്കുന്നു. 3 സബഹൊൈരന്മൊർ വന്ന് നിങ്ങൾ സതയത്തിൽ നടക്കുന്നതുബപൊകല നിങ്ങെിലുള്ള 

സതയത്തിന് സൊക്ഷ്യം പറഞ്ഞബപ്പൊൾ ഞൊൻ അതയന്തം സബന്തൊഷിച്ചു. 4 എന്കറ മക്കൾ സതയത്തിൽ 

നടക്കുന്നു എന്നു ബ ൾക്കുന്നതിലും വലിയ സബന്തൊഷം എനിക്കില്ല. (3 ബെൊൺ 2-4) 

26 "ഇതൊ, ഞൊൻ ഇന്ന് നിങ്ങെുകട മുമ്പിൽ ഒരു അനുഗ് ഹവും ശൊപവും വയ്ക്കുന്നു: 27 ഞൊൻ ഇന്ന് 

നിങ്ങബെൊട് ആജ്ഞൊപിക്കുന്ന നിങ്ങെുകട ദൈവമൊയ  ർത്തൊവിന്കറ  ൽപ്പന ൾ നിങ്ങൾ 

അനുസരിച്ചൊൽ അനുഗ് ഹവും 28 നിങ്ങൾ  ർത്തൊവിന്കറ  ൽപ്പന ൾ അനുസരിച്ചികല്ലങ്കിൽ 

ശൊപവും. നിന്കറ ദൈവബമ, എന്നൊൽ ഞൊൻ ഇന്നു നിബന്നൊടു  ല്പിക്കുന്ന വഴി വിട്ടുമൊറുവിൻ 

(ആവർത്തനം 11:26-28). 

19 െീവിതവും മരണവും അനുഗ് ഹവും ശൊപവും ഞൊൻ നിങ്ങെുകട മുമ്പിൽ കവച്ചിരിക്കുന്നു 

എന്നതിന് ഞൊൻ ഇന്ന് ആ ൊശകത്തയും ഭൂമികയയും നിങ്ങൾകക്കതികര സൊക്ഷ്ി െൊയി വിെിക്കുന്നു 

. അതിനൊൽ നീയും നിന്കറ സന്തതി െും െീവിബക്കണ്ടതിന് െീവിതം തിരകഞ്ഞടുക്കു . 20 നിന്കറ 

ദൈവമൊയ യബഹൊവകയ നീ സ്ബനഹിബക്കണ്ടതിന്നും അവന്കറ വൊക്്ക ബ ൾബക്കണ്ടതിന്നും 

അവബനൊട് പറ്റിനിൽബക്കണ്ടതിന്നും അവൻ നിന്കറ െീവനും നിന്കറ ആയുസ്സും ആ ുന്നു; 

(ആവർത്തനം 30:19-20) 

ദൈവത്തിന്കറ വഴിയിൽ െീവിക്കുന്നത് ക്ഷ്ണി മൊയ ആനന്ദബത്തക്കൊൾ  ൂടുതൽ സബന്തൊഷം നൽ ുന്നു. 

ൈുഷ് രമൊയ സമയങ്ങെിൽ ഇത് ഒരു ഉറപ്്പ നൽ ുന്നു: 

13 ജ്ഞൊനം  കണ്ടത്തുന്ന മനുഷയനും വിബവ ം ബനടുന്ന മനുഷയനും ഭൊ യവൊൻ; 14 അവെുകട സമ്പൊൈയം 

കവള്ളിയുകട ലൊഭകത്തക്കൊൾ നല്ലതൊ ുന്നു; അവെുകട ലൊഭം തങ്കകത്തക്കൊെും നല്ലതൊ ുന്നു. 15 അവൾ 

മൊണി യബത്തക്കൊൾ വിലബയറിയവെൊണ്; നിങ്ങൾ ആഗ് ഹിക്കുന്നകതല്ലൊം അവെുമൊയി 

തൊരതമയകപ്പടുത്തൊനൊവില്ല. 16 അവെുകട വലങ്കയ്യിൽ ൈീർഘൊയുസ്സും അവെുകട ഇടങ്കയ്യിൽ ധനവും 

മൊനവും ഉണ്ടു. 17 അവെുകട വഴി ൾ ഇമ്പമുള്ള വഴി െും അവെുകട പൊത കെല്ലൊം സമൊധൊനവും 

ആ ുന്നു. 18 അവകെ പിടിക്കുന്നവർക്്ക അവൾ െീവവൃക്ഷ്മൊണ്; അവകെ സൂക്ഷ്ിക്കുന്നവകരല്ലൊം 

ഭൊ യവൊന്മൊർ . (സൈൃശവൊ യങ്ങൾ 3:13-18) 

15  ർത്തൊവ് ദൈവമൊയിരിക്കുന്ന െനം ഭൊ യവൊന്മൊർ! (സങ്കീർത്തനം 144:15) 

21 അയൽക്കൊരകന നിന്ദിക്കുന്നവൻ പൊപം കചയ്യുന്നു; എന്നൊൽ ൈരിഗ്ൈബരൊട്  രുണ  ൊണിക്കുന്നവൻ 

ഭൊ യവൊൻ. (സൈൃശവൊ യങ്ങൾ 14:21) 

14 എബപ്പൊഴും ഭക്തിയുള്ള മനുഷയൻ ഭൊ യവൊൻ ... (സൈൃശവൊ യങ്ങൾ 28:14a) 

5 യൊബക്കൊബിന്കറ ദൈവം സഹൊയത്തിനൊയി ഉള്ളവനും തന്കറ ദൈവമൊയ  ർത്തൊവിൽ 

ഗ്പതയൊശയുള്ളവനും 6 ആ ൊശവും ഭൂമിയും  ടലും അവയിലുള്ളകതൊകക്കയും ഉണ്ടൊക്കിയവനും 

ഭൊ യവൊൻ; സതയം എബന്നക്കും സൂക്ഷ്ിക്കുന്നവൻ, (സങ്കീർത്തനം 146:5-6) 

ദൈവത്തിന്കറ വഴിയിൽ െീവിക്കുന്നത് നകമ്മ ശരിക്കും സബന്തൊഷിപ്പിക്കുന്നു. ജ്ഞൊനത്തിനൊയി 

ഗ്പൊർത്ഥിക്കുന്നബതൊകടൊപ്പം നൊം അത് കചയ്യണം (യൊബക്കൊബ് 1:5). 
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നമ്മിൽ സവഭൊവം വെർത്തികയടുക്കൊൻ സഹൊയിക്കുന്നതിനൊണ് പത്ത്  ൽപ്പന ൾ നമുക്്ക അറിയൊവുന്നത്, 

അങ്ങകന നമുക്്ക മി ച്ചവരൊ ൊനും നിതയതകയ മി ച്ചതൊക്കൊനും  ഴിയും. നൊം അവകന യഥൊർത്ഥത്തിൽ 

വിശവസിക്കുകന്നങ്കിൽ ഈ െീവിതത്തിൽ നമുക്്ക നമ്മുകട നിതയതകയ മി ച്ചതൊക്കൊൻ  ഴിയും. 

എന്നിരുന്നൊലും, മതബനതൊക്കെിൽ നിന്നുള്ള വെകച്ചൊടിക്കൽ നിമിത്തം, അബപ്പൊസ്തലനൊയ പൗബലൊസ് 

"അധൊർമ്മി തയുകട രഹസയം" (2 കതസ്സകലൊനീ യർ 2:7)  ുറിച്ച് എഴുതൊൻ ഗ്പബചൊൈിപ്പിക്കകപ്പട്ടു. 

ബയശുവിന്കറ അഭിഗ്പൊയത്തിൽ, ഈ അന്തയ ൊലത്ത്, അധർമ്മം വർദ്ധിക്കു യും അബന രുകട സ്ബനഹം 

തണുത്തുബപൊ ു യും കചയ്യും (മത്തൊയി 24:12). ൈുഃഖ രകമന്നു പറയകട്ട, ഇത് അവസൊന സമയമൊയ 

"മഹൊബൊബിബലൊൺ രഹസയം" (കവെിപൊട് 17:5)-ഏഴു  ുന്നു െുകട ന രത്തികല ഒരു മതശക്തിയിബലക്്ക 

നയിക്കൊൻ സഹൊയിക്കും (കവെിപൊട് 17:9 ,18 ). അതികനക്കുറിച്ചും പത്ത്  ൽപ്പന കെക്കുറിച്ചും 

 ൂടുതലറിയൊൻ, സൗെനയ ഓൺദലൻ ബുക്്കകലറ്്റ പരിബശൊധിക്കു : പത്ത്  ൽപ്പന ൾ: ൈ കഡക്കബലൊ ്, 

ഗ് ിസ്തു മതം, മൃ ം . 

ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ഏറ്റവും മി ച്ചതാണ് 

ദൈവത്തിന്കറ പദ്ധതിയുകട അവസൊനഭൊ ം പദ്ധതിയുകട ആൈയ ഭൊ കത്തക്കൊൾ മി ച്ചതൊയിരിക്കും: 

8 ഒരു  ൊരയത്തിന്കറ തുടക്കകത്തക്കൊെും അതിന്കറ അവസൊനം നല്ലതു; (സഭൊഗ്പസം ി 7:8) 

എന്നിരുന്നൊലും, ദൈവകത്ത സംശയിക്കുന്നവരും ദൈവത്തിന്കറ യഥൊർത്ഥ ആെു െും തമ്മിലുള്ള 

വയതയൊസം ഗ്ശദ്ധിക്കു : 

13 നിന്കറ വൊക്കു ൾ എനികക്കതിരൊയി പരുഷമൊയിരിക്കുന്നു :  ർത്തൊവ് അരുെികച്ചയ്യുന്നു, “ 

എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ നിനകക്കതികര എന്തു സംസൊരിച്ചു എന്നു നീ ബചൊൈിക്കുന്നു. 14 ദൈവകത്ത 

ബസവിക്കുന്നതു വയർത്ഥമൊണ്; നൊം അവന്കറ വിധി ഗ്പമൊണിച്ചു ദസനയങ്ങെുകട  ർത്തൊവിന്കറ 

മുമ്പൊക  ൈുഃഖിക്കുന്നവരൊയി നടന്നതുക ൊണ്ടു എന്തു ഗ്പബയൊെനം? 15 ആ യൊൽ ഇബപ്പൊൾ നൊം 

അഹങ്കൊരി കെ ഭൊ യവൊന്മൊർ എന്നു വിെിക്കുന്നു; അവർ ദൈവകത്ത പരീക്ഷ്ിക്കു യും 

സവതഗ്ന്തരൊ ു യും കചയ്യുന്നു. 

16 അബപ്പൊൾ  ർത്തൊവികന ഭയകപ്പടുന്നവർ പരസ്പരം സംസൊരിച്ചു; അങ്ങകന  ർത്തൊവികന 

ഭയകപ്പടുന്നവർക്കും അവന്കറ നൊമം ധയൊനിക്കുന്നവർക്കും ബവണ്ടി അവന്കറ മുമ്പൊക  ഒരു 

ഓർമ്മപുസ്ത ം എഴുതകപ്പട്ടു. 

17 ദസനയങ്ങെുകട  ർത്തൊവ് അരുെികച്ചയ്യുന്നു: “ഞൊൻ അവകയ എന്കറ ആഭരണങ്ങെൊക്കുന്ന 

നൊെിൽ അവ എനിക്കുള്ളതൊയിരിക്കും. ഒരു മനുഷയൻ തകന്ന ബസവിക്കുന്ന സവന്തം മ കന 

ഒഴിവൊക്കുന്നതുബപൊകല ഞൊൻ അവകര ഒഴിവൊക്കും . 18 നീതിമൊൻമൊരും ൈുഷ്ടന്മൊരും തമ്മിൽ, 

ദൈവകത്ത ബസവിക്കുന്നവനും അവകന ബസവിക്കൊത്തവനും തമ്മിൽ പികന്നയും നിങ്ങൾ 

വിബവചിക്കും. (മലൊഖി 3:13-18) 

ഇനിപ്പറയുന്ന ഗ്പവചനം ഗ്ശദ്ധിക്കു : 

6 നമുക്കു ഒരു ശിശു െനിച്ചിരിക്കുന്നു; നമുക്കു ഒരു പുഗ്തൻ തന്നിരിക്കുന്നു; സർക്കൊരും അവന്കറ 

ബതൊെിൽ ആയിരിക്കും. അവന്കറ നൊമം അത്ഭുത രം, ഉപബൈശ ൻ, ശക്തനൊയ ദൈവം, 

നിതയപിതൊവ്, സമൊധൊനഗ്പഭു എന്നു വിെിക്കകപ്പടും. 7 അവന്റെ ഗവൺറമന്െിന്റെയും 
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സ്മാധാനത്തിന്റെയും വർദ്ധനവിന്, ൈാവീൈിന്റെ സ്ിംഹാസ്നത്തി ും അവന്റെ 

രാജയത്തിലന്മ ും ഒരു അവസ്ാനം ഉണ്ടാ ിെ , അത് ആജ്ഞൊപിക്കൊനും നയൊയവിധിബയൊടും 

നീതിബയൊടും  ൂടി അതികന സ്ഥൊപിക്കൊനും അന്നുമുതൽ, എബന്നക്കും. ദസനയങ്ങെുകട 

 ർത്തൊവിന്കറ തീക്ഷ്ണത ഇത് നിർവഹിക്കും. (കയശയ്യൊവ് 9:6-7) 

അതിനൊൽ, ദൈവം തന്കറ ഭരണവും സമൊധൊനവും വർദ്ധിപ്പിക്കും, അതിന് അവസൊനമില്ല.  ൊരയങ്ങൾ 

കമച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിൽ അവസൊനമില്ല. 

"ബയശു കചയ്തതുബപൊകല, അബപ്പൊസ്തലന്മൊരും സുവിബശഷം ഗ്പഖയൊപിച്ചു - വരൊനിരിക്കുന്ന ഒരു കമച്ചകപ്പട്ട 

ബലൊ ത്തിന്കറ സുവൊർത്ത" (ആംസ്ബഗ്ടൊം ് എച്ച്ഡബ്ല്യു. അവിശവസനീയമൊയ മനുഷയ സൊധയത. എവറസ്റ്റ് 

ഹൗസ്, 1978). 

വരൊനിരിക്കുന്ന ദൈവരൊെയം ശൊശവതമൊണ്: 

13 നിന്കറ രൊെയം ശൊശവതമൊയ രൊെയമൊണ്; നിന്കറ ആധിപതയം തലമുറതലമുറയൊയി 

നിലനിൽക്കുന്നു. (സങ്കീർത്തനം 145:13) 

3 അവന്കറ അടയൊെങ്ങൾ എഗ്ത വലുതും അവന്കറ അത്ഭുതങ്ങൾ എഗ്ത ശക്തവുമൊണ്! അവന്കറ 

രൊെയം ശൊശവതമൊയ ഒരു രൊെയം, അവന്കറ ആധിപതയം തലമുറതലമുറബയൊെം. (ൈൊനിബയൽ 4:3) 

27 അബപ്പൊൾ രൊെയവും ആധിപതയവും, ആ ൊശത്തിൻ  ീഴിലുള്ള രൊെയങ്ങെുകട മഹതവവും, 

അതയുന്നതന്കറ വിശുദ്ധരൊയ ആെു ൾക്്ക നൽ കപ്പടും. അവന്കറ രൊെയം ശൊശവതമൊയ ഒരു 

രൊെയമൊണ്, എല്ലൊ ആധിപതയങ്ങെും അവകന ബസവിക്കു യും അനുസരിക്കു യും കചയ്യും. 

(ൈൊനിബയൽ 7:27) 

വിശുദ്ധന്മൊർക്്ക ശൊശവതമൊയ ഒരു രൊെയം നൽ കപ്പടൊൻ ബപൊ ുന്നുകവന്നത് ഗ്ശദ്ധിക്കു . അബപ്പൊസ്തലനൊയ 

പബഗ്തൊസ് എഴുതൊൻ ഗ്പബചൊൈിപ്പിക്കകപ്പട്ട  ൊരയങ്ങെുമൊയി ഇത് കപൊരുത്തകപ്പടുന്നു: 

10 ആ യൊൽ സബഹൊൈരന്മൊബര, നിങ്ങെുകട വിെിയും തിരകഞ്ഞടുപ്പും ഉറപ്പൊക്കൊൻ  ൂടുതൽ 

െൊഗ് തയുള്ളവരൊയിരിക്കുവിൻ; ഇങ്ങകന കചയ്തൊൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇടറു യില്ല. 11 അങ്ങകന 

നമ്മുകട  ർത്തൊവും രക്ഷ്ിതൊവുമൊയ ബയശുഗ് ിസ്തു വിന്കറ നിതയരൊെയത്തിബലക്കുള്ള ഗ്പബവശനം 

നിങ്ങൾക്്ക സമൃദ്ധമൊയി നൽ കപ്പടും. (2 പബഗ്തൊസ് 1:10-11) 

അതിനർത്ഥം നമുക്്ക എല്ലൊ വിശൈൊംശങ്ങെും അറിയൊകമന്നൊബണൊ? 

ഇല്ല, എന്നൊൽ അവന്കറ ചില പദ്ധതി ൾ ഗ് ഹിക്കൊനും  ൊണൊനും ഉള്ള  ഴിവ ് അവൻ നമുക്്ക 

നൽ ിയിട്ടുണ്ട്: 

10 മനുഷയപുഗ്തന്മൊർ ഏർകപ്പബടണ്ട ദൈവൈത്തമൊയ ൈൗതയം ഞൊൻ  ണ്ടു. 11 അവൻ സ ലവും 

അതിന്കറ സമയത്തു മബനൊഹരമൊക്കിയിരിക്കുന്നു. ആൈിമുതൽ ഒടുക്കംവകര ദൈവം കചയ്യുന്ന 

ഗ്പവൃത്തി ആർക്കും  ണ്ടുപിടിക്കൊൻ  ഴിയില്ല എന്നകതൊഴിച്ചൊൽ അവൻ അവരുകട ഹൃൈയങ്ങെിൽ 

നിതയത സ്ഥൊപിച്ചിരിക്കുന്നു. (സഭൊഗ്പസം ി 3:10-11) 
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12 ഇബപ്പൊൾ നമ്മൾ  ണ്ണൊടിയിൽ, മങ്ങിയ, എന്നൊൽ മുഖൊമുഖം  ൊണുന്നു. ഇബപ്പൊൾ ഞൊൻ ഭൊ ി മൊയി 

അറിയുന്നു, എന്നൊൽ ഞൊൻ അറിയകപ്പടുന്നതുബപൊകല ഞൊൻ അറിയും. (1 ക ൊരിന്തയർ 13:12) 

9 എന്നൊൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുബപൊകല: 

ദൈവം തകന്ന സ്ബനഹിക്കുന്നവർക്കൊയി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതു  ണ്്ണ  ണ്ടിട്ടില്ല, കചവി ബ ട്ടിട്ടില്ല, 

മനുഷയന്കറ ഹൃൈയത്തിൽ ഗ്പബവശിച്ചിട്ടില്ല." (1 ക ൊരിന്തയർ 2:9) 

അതുക ൊണ്ട്, ആെു ൾ കചയ്യൊൻ ദൈവം ആഗ് ഹിക്കുന്ന ഒന്നൊണ് ബെൊലി. നിതയതകയ മി ച്ചതൊക്കുന്നതിന് 

അവന്കറ ഗ്പവൃത്തി ൾ കചയ്യുന്നവകര ദൈവത്തിന് ഉണ്ടൊയിരിക്കും. അതിനൊൽ പ്ലൊനിന്കറ ഒരു ഭൊ ം 

നമുക്്ക അറിയൊൻ  ഴിയും, ഞങ്ങൾ മനസ്സിലൊക്കിയതിബനക്കൊൾ മി ച്ചതൊണ് പ്ലൊൻ. 

പഴയനിയമ  ൊലങ്ങെിൽ ബപൊലും, ചിലർ നിതയതയും ദൈവത്തിന്കറ പദ്ധതിയുകട യൊഥൊർത്ഥയവും 

 ൊണു യുണ്ടൊയി (cf. എഗ്ബൊയർ 11:13-16). 

ദൈവരൊെയത്തികല നിതയതകയ "ഈ ൈുഷിച്ച യു ബത്തൊട്" ( ലൊതയർ 1:4) എഗ്തബത്തൊെം തൊരതമയകപ്പടുത്തും 

എന്നതികനക്കുറിച്ച് ഒരു ആശയം ലഭിക്കുന്നതിന്, ഇനിപ്പറയുന്നവ ഗ്ശദ്ധിക്കു : 

3 സവർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഒരു വലിയ ശബ്ദം ഞൊൻ ബ ട്ടു: ഇതൊ, ദൈവത്തിന്കറ  ൂടൊരം 

മനുഷയബരൊടു ൂകട ഉണ്ടു; അവൻ അവബരൊടു ൂകട വസിക്കും, അവർ അവന്കറ െനമൊയിരിക്കും. 

ദൈവം തകന്ന അവബരൊകടൊപ്പം ഉണ്ടൊയിരിക്കു യും അവരുകട ദൈവമൊയിരിക്കു യും കചയ്യും. 4 

ദൈവം അവരുകട  ണ്ണിൽനിന്നു  ണ്ണുനീർ എല്ലൊം തുടച്ചു െയും; ഇനി മരണബമൊ ൈുഃഖബമൊ 

നിലവിെിബയൊ ഉണ്ടൊ യില്ല. ഇനി ബവൈന ഉണ്ടൊ ില്ല,  ൊരണം മുമ്പിലകത്ത  ൊരയങ്ങൾ  ടന്നുബപൊയി. 

5 അബപ്പൊൾ സിംഹൊസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ പറഞ്ഞു: ഇതൊ, ഞൊൻ എല്ലൊം പുതുതൊക്കുന്നു. അവൻ 

എബന്നൊടു പറഞ്ഞു: എഴുതു , ഈ വൊക്കു ൾ സതയവും വിശവസ്തവുമൊണ്. (കവെിപൊട് 21:3-5) 

7 ... നിതയമൊയ സബന്തൊഷം അവർക്കുള്ളതൊയിരിക്കും. (കയശയ്യൊവു 61:7) 

18 ഈ  ൊലകത്ത  ഷ്ടപ്പൊടു ൾ നമ്മിൽ കവെികപ്പടൊനിരിക്കുന്ന മഹതവവുമൊയി തൊരതമയകപ്പടുത്തൊൻ 

ബയൊ യമകല്ലന്ന് ഞൊൻ  രുതുന്നു . (ബറൊമർ 8:18) 

 ഷ്ടപ്പൊടു ൾക്്ക അറുതി മൊഗ്തമല്ല, യഥൊർത്ഥ സബന്തൊഷവും ഉണ്ടൊ ും. ആ സബന്തൊഷം വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ 

നിങ്ങൾക്്ക പങ്കുണ്ട്. 
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7.  സ്മാപന അഭിശ്പായങ്ങൾ 

ആക  40 മുതൽ 110 ബിലയൺ അകല്ലങ്കിൽ അതിലധി ബമൊ മനുഷയർ െീവിച്ചിരുന്നതൊയി 

 ണക്കൊക്കകപ്പട്ടിട്ടുണ്ട് (മിക്കവൊറും മരിച്ചു). 

മനുഷയരൊശിയുകട ഉബേശം, നമുക്കൊയി ആനന്ദങ്ങൾ ബശഖരിക്കൊനും അവനുബവണ്ടി മഹതവകപ്പടുത്തൊനും 

ബവണ്ടി ദൈവകത്ത കവറുകത ആരൊധിക്കു  എന്നതല്ല. നിതയത നമുക്്ക ആനന്ദം 

നിറഞ്ഞതൊയിരിക്കുകമങ്കിലും ദൈവം നമുക്്ക ഇബപ്പൊൾ മനസ്സിലൊക്കൊൻ  ഴിയുന്നതിലും  ൂടുതൽ 

മഹതവത്തിന് അർഹനൊകണങ്കിലും, നമ്മുകട ഉബേശം മറ്റുള്ളവർക്കും നിതയത മി ച്ചതൊക്കു  എന്നതൊണ്. 

നകമ്മ പരിപൂർണ്ണമൊക്കൊൻ ദൈവം നകമ്മ വയക്തി തമൊയി രൂപകപ്പടുത്തുന്നതുബപൊകല (സങ്കീർത്തനം 33:15) 

(സങ്കീർത്തനം 138:8) ബയശു നമുബക്കൊബരൊരുത്തർക്കും ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടൊക്കിയിട്ടുണ്ട് (cf. ബയൊഹന്നൊൻ 14:2). 

മനകസ്സൊരുക്കമുള്ള നമ്മിൽ ഓബരൊരുത്തരിലും അവൻ ആരംഭിച്ച ഗ്പവൃത്തി അവൻ പൂർത്തിയൊക്കും 

(ഫിലിപ്പിയർ 1:6). 

നമ്മെിൽ ബ ൊടിക്കണക്കിന് ആെു ൾ വയതയസ്തരൊണ്, അവർക്്ക നൽ ൊൻ വയതയസ്ത മൊർ ങ്ങെുണ്ട്. 

നിതയതകയ മി ച്ചതൊക്കു  എന്നതൊണ് ഞങ്ങെുകട ആതയന്തി മൊയ ധർമ്മം--അകത, നിങ്ങൾക്്ക ഒരു 

അതുലയമൊയ ക ൊടുക്കൽ മൊർ ം ഉണ്ടൊയിരിക്കും എന്നൊണ്. ദൈവരൊെയകത്ത പിന്തുണയ്ക്കൊൻ നിങ്ങൾ 

ആതയന്തി മൊയി വിസമ്മതിക്കുന്നികല്ലങ്കിൽ, ചുരുങ്ങിയത് 40 ബിലയൺ ആെു െിൽ ഓബരൊരുത്തർക്കും 

നിതയത കമച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിൽ നിങ്ങെുകട പങ്ക് ഉണ്ടൊയിരിക്കും (cf. 1 ക ൊരിന്തയർ 12:26; ഇബയ്യൊബ് 14:15; 

 ലൊതയർ 6: 10)! 

നമ്മകെക്കൊൾ “മറ്റുള്ളവകര ബഹുമൊനിക്കണം” എന്ന് ദബബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു (ഫിലിപ്പിയർ 2:3). അതിനൊൽ, 

നിങ്ങൾ  ണ്ടുമുട്ടിയ മിക്കവൊറും എല്ലൊവരും ഒരു ൈിവസം നിങ്ങൾക്കും (നിങ്ങൾ അവർക്കും) നിതയതകയ 

മി ച്ചതൊക്കൊൻ സഹൊയിക്കുകമന്ന്  രുതു . നിങ്ങൾ കതറ്റൊയി വിലയിരുത്തിയ, മുൻവിധിയുള്ള, കതറ്റൊയ 

ചിന്ത ൾ, ഒരുപബക്ഷ് ഗ്ടൊഫിക്കിൽ വിച്ബഛൈിക്കകപ്പട്ടവർ, ബമൊശമൊയി കപരുമൊറിയവർ, അതുബപൊകല 

നിങ്ങബെൊട് ൈയ  ൊണിക്കുന്നവർ എന്നിവകരക്കുറിച്ച് കതറ്റൊയ ചിന്ത ൾ ഉണ്ടൊയിരുന്നു, നിങ്ങൾ 

യഥൊർത്ഥത്തിൽ ഗ്പവർത്തിബക്കണ്ടി വബന്നക്കൊം. അതുക ൊണ്ട്, "ഗ് ിസ്തു വിൽ ദൈവം നിങ്ങബെൊട് 

ക്ഷ്മിച്ചതുബപൊകല, പരസ്പരം ൈയയും ആർഗ്ൈഹൃൈയവും പരസ്പരം ക്ഷ്മിക്കയും" (എകഫസയർ 4:32) ഗ്ശമിക്കു . 

"നിങ്ങകെ ആഗ്ശയിക്കുന്നിടബത്തൊെം എല്ലൊവബരൊടും സമൊധൊനബത്തൊകട െീവിക്കു " (ബറൊമർ 12:18). 

നിതയത അനന്തമൊയ സമയബത്തക്്ക നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതിനൊൽ, നിങ്ങൾക്്ക ഇബപ്പൊൾ സവയം 

അറിയൊവുന്നതിബനക്കൊൾ നന്നൊയി 40 ബിലയൺ (ഒരുപബക്ഷ്  ൂടുതൽ) ആെു കെ അറിയൊൻ  ഴിയുകമന്ന് 

 രുതു ! 

ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും ഉപബയൊ ിക്കൊനൊവികല്ലന്ന് നിങ്ങൾ  രുതുന്ന ചിലർക്്ക ബവണ്ടി നിങ്ങൾ 

യഥൊർത്ഥത്തിൽ ഗ്പവർത്തിബക്കണ്ടി വബന്നക്കൊം (cf. മത്തൊയി 21:28-32)- "ആൈയം ഉള്ളവർ പലരും പിമ്പന്മൊരും 

അവസൊനകത്ത ആൈയന്മൊരും ആയിരിക്കും" (മർബക്കൊസ് 10:31). 

എല്ലൊ ആെു ൾക്കും-നിങ്ങൾ അധി ം ഗ്ശദ്ധിക്കൊത്തവർ ഉൾകപ്പകട-ദൈവത്തിന്കറ എല്ലൊ പൂർണ്ണതയൊലും 

നിറയൊനുള്ള  ഴിവുകണ്ടന്ന ്ദബബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പരി ണിക്കു : 
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14 ഇക്കൊരണത്തൊൽ, നമ്മുകട  ർത്തൊവൊയ ബയശുഗ് ിസ്തു വിന്കറ പിതൊവികന ഞൊൻ മുട്ടു ുത്തുന്നു, 15 

സവർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ള മുഴുവൻ  ുടുംബവും അവനിൽ നിന്ന് നൊമ രണം 

കചയ്യകപ്പട്ടിരിക്കുന്നു, 16 അവൻ തന്കറ മഹതവത്തിന്കറ ഐശവരയത്തിന് അനുസൃതമൊയി, 

ശക്തിയൊൽ ശക്തികപ്പടുത്തൊൻ നിങ്ങകെ അനുവൈിക്കും. ആന്തരി  മനുഷയനിലുള്ള അവന്കറ 

ആത്മൊവിലൂകട, 17 വിശവൊസത്തൊൽ ഗ് ിസ്തു  നിങ്ങെുകട ഹൃൈയങ്ങെിൽ വസിക്കകട്ട. സ്ബനഹത്തിൽ 

ബവരൂന്നിയവരും അടിയുറച്ചവരുമൊയ നിങ്ങൾക്്ക, 18 എല്ലൊ വിശുദ്ധന്മൊരുമൊയും വീതിയും നീെവും 

ആഴവും ഉയരവും എന്തൊകണന്ന് മനസ്സിലൊക്കൊൻ  ഴിയും - 19 അറിവികന മറി ടക്കുന്ന 

ഗ് ിസ്തു വിന്കറ സ്ബനഹം അറിയൊൻ; നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്ർവ്വ പൂർണ്ണതയാൽ 

നിെയറപ്പലെണ്ടതിന് . (എകഫസയർ 3:14-19). 

നൊം പഠിക്കു യും  ൂടുതൽ പഠിക്കു യും ബവണം (2 പബഗ്തൊസ് 3:18). 

അവസൊന  ൊലബത്തക്്ക  ൂടുതൽ അറിവ് ഗ്പവചിക്കകപ്പട്ടു (ൈൊനിബയൽ 12:4) , നഷ്ടകപ്പട്ടവയുകട പുനഃസ്ഥൊപനം 

ഉൾകപ്പകട (മത്തൊയി 17:11). 

ദൈവം തൊൻ കചയ്തകതല്ലൊം എന്തിനൊണ് സൃഷ്ടിച്ചകതന്ന അറിവ്  ൂടുതൽ പൂർണ്ണമൊയി പുനഃസ്ഥൊപിബക്കണ്ട 

ഒന്നൊകണന്ന് ബതൊന്നുന്നു. 

ദൈവം അകതങ്ങകന കചയ്യുന്നു? 

9 “അവൻ ആകര പരിജ്ഞൊനം പഠിപ്പിക്കും? ആ സബന്ദശം മനസ്സിലൊക്കൊൻ അവൻ ആകര 

സഹൊയിക്കും? പൊലിൽ നിന്ന് മുല ുടി മൊറിയവബരൊ? മുല െിൽ നിന്ന് വലികച്ചടുത്തവ? 10  ൽപ്പന 

 ൽപ്പനയുകട ബമൽ, ഗ്പമൊണത്തിബന്മൽ ഗ്പമൊണം, വരിയിൽ വരി, വരിയിൽ വരി, ഇവികട അൽപ്പം, 

അവികട അൽപ്പം. (കയശയ്യൊവു 28:9-10) 

10 എന്നൊൽ ദൈവം തന്കറ ആത്മൊവിനൊൽ നമുക്്ക അവ കവെികപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എകന്തന്നൊൽ, 

ആത്മൊവ് എല്ലൊറ്റികനയും, അകത, ദൈവത്തിന്കറ അ ൊധമൊയ  ൊരയങ്ങകെയും ആരൊയുന്നു. (1 

ക ൊരിന്തയർ 2:10) 

അതിനൊൽ, വിവിധ ഗ് ന്ഥങ്ങൾ പരിബശൊധിച്ച് നമുക്്ക ഉപബൈശം പഠിക്കൊം. ദൈവൊത്മൊവിനൊൽ 

നയിക്കകപ്പടു യൊകണങ്കിൽ നമുക്്ക  ൂടുതൽ മനസ്സിലൊക്കൊൻ  ഴിയും. 

പുതിയ ദൈവശൊസ്ഗ്തപരമൊയ അറിവു ൾ അഭിമുഖീ രിക്കുബമ്പൊൾ വയക്തി ത ഗ് ിസ്തയൊനി ൾ 

എങ്ങകന ഗ്പതി രിക്കണം? 

ഇബയ്യൊബ് സൂചിപ്പിച്ചതുബപൊകല മനസ്സിലൊക്കൊൻ ദൈവബത്തൊട് ഗ്പൊർത്ഥിക്കുന്നത് ഒരു നടപടിയൊണ്: 

24 എകന്ന പഠിപ്പിബക്കണബമ, ഞൊൻ എന്കറ നൊവികന പിടിക്കും; ഞൊൻ എവികടയൊണ് കതറ്്റ കചയ്തകതന്ന് 

മനസ്സിലൊക്കൊൻ എകന്ന സഹൊയിക്കൂ. (ഇബയ്യൊബ് 6:24) 

പുതിയ നിയമത്തിൽ, കബറിയൻസ് ഒരു ഉൈൊത്ത മൊതൃ  കവച്ചു: 

10 ഉടകന സബഹൊൈരന്മൊർ പൗബലൊസികനയും ശീലൊസികനയും രൊഗ്തിയിൽ കബബരൊവയിബലക്്ക 

പറഞ്ഞയച്ചു. അവികട എത്തിയബപ്പൊൾ അവർ യഹൂൈന്മൊരുകട സിനബ ൊ ിൽ കചന്നു. 11 അവർ 
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കതസ്സബലൊനി യയിലുള്ളവകരക്കൊൾ  ൂടുതൽ നീതിബബൊധമുള്ളവരൊയിരുന്നു. (ഗ്പവൃത്തി ൾ 17:10-

11) 

ഈ പുസ്ത ത്തിന്കറ ഉബേശയത്തിന്കറ ഭൊ മൊണ് തിരുകവഴുത്തു ൾ നൽ ു , അങ്ങകന അത് 

അങ്ങകനയൊകണന്ന് മനസ്സുള്ള എല്ലൊവർക്കും  ൊണൊൻ  ഴിയും. തുറന്ന  ൊതു െുള്ള എല്ലൊവബരൊടും 

ദൈവത്തിന്കറ സതയം പങ്കുകവക്കു  എന്നതൊയിരുന്നു എഴുത്തികല എന്കറ ഉബേശയത്തിന്കറ ഭൊ ം. 

ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾക്കൊയി ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. ദൈവം നിങ്ങകെ സ്ബനഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവകര 

സ്ബനഹിക്കണകമന്ന് ആഗ് ഹിക്കുന്നു. അവന്കറ സ്ബനഹനിർഭരമൊയ െീവിതരീതി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ 

െീവിക്കണം. യഥൊർത്ഥ സ്ബനഹം വർദ്ധിപ്പിക്കു : അത് െീവിതത്തിന്കറ അർത്ഥമൊയി  ണക്കൊക്കൊം. 

ദൈവത്തിന്കറ പക്ഷ്ത്തൊയിരിക്കൊൻ ഗ്പൊർത്ഥിക്കു  (cf. ബെൊഷവ 5:13-14). "ദൈവം നമുക്്ക 

അനു ൂലമൊകണങ്കിൽ, ആർക്കൊണ് നമുക്്ക എതിരൊ ൊൻ  ഴിയു ?" ബറൊമർ 8:31). 

മനുഷയരുൾകപ്പകടയുള്ള മുഴുവൻ സൃഷ്ടി െും "വെകര നല്ലത്" (ഉല്പത്തി 1:31) ഉണ്ടൊക്കികയന്നും അവൻ ഏഴൊം 

ൈിവസം ഉണ്ടൊക്കി അനുഗ് ഹികച്ചന്നും ദബബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു (ഉല്പത്തി 2:2-3). 

ദൈവം മനുഷയകര ബനരുള്ളവരൊക്കികയങ്കിലും അവർ പല കതറ്റൊയ വഴി െും ബതടിയിട്ടുണ്ട് (സഭൊഗ്പസം ി 

7:29) എന്ന് ദബബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു . 

വീണ്ടും, ദബബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ൈയവൊയി മനസ്സിലൊക്കു : 

8 ഒരു  ൊരയത്തിന്കറ തുടക്കകത്തക്കൊെും അതിന്കറ അവസൊനം നല്ലതു; ആത്മൊവിലുള്ള 

അഹങ്കൊരികയക്കൊൾ ബഗ്ശഷ്ഠൻ ആത്മൊവിലുള്ള ക്ഷ്മയൊണ്. (സഭൊഗ്പസം ി 7:8) 

തുടക്കം വെകര മി ച്ചതൊയിരുന്നു, അവസൊനം ഇതിലും മി ച്ചതൊയിരിക്കും. 

തകന്നത്തകന്ന പുനരുൽപ്പൊൈിപ്പിക്കൊനും അവന്കറ  ുടുംബത്തിന്കറ ഭൊ മൊ ൊനും ബവണ്ടിയൊണ് ദൈവം 

മനുഷയകന സൃഷ്ടിച്ചത് (മലൊഖി 2:15). 

അവന്കറ മഹതവത്തിൽ പങ്കുബചരൊനും (ബറൊമർ 8:17) ഗ്പപഞ്ചകത്ത ഭരിക്കൊനും അവൻ നകമ്മ സൃഷ്ടിച്ചു 

(എഗ്ബൊയർ 2:5-17). “വൊങ്ങുന്നതികനക്കൊൾ ക ൊടുക്കുന്നത് ഭൊ യമൊണ്” (ഗ്പവൃത്തി ൾ 20:35) എന്ന് ബയശു 

പഠിപ്പിച്ചു. 

ദൈവം മനുഷയകന സൃഷ്ടിച്ചത് സ്ബനഹം നൽ ുവൊനൊണ് (cf. 1 ബയൊഹന്നൊൻ 4:7-12) അങ്ങകന ഗ്പപഞ്ചത്തിൽ 

 ൂടുതൽ സ്ബനഹം ഉണ്ടൊ ൊൻ (cf. മത്തൊയി 22:37-39). അതൊണ് െീവിതത്തിന്കറ അർത്ഥം. 

ദൈവത്തിന്കറ പദ്ധതിയുകട രഹസയം എന്തൊണ്? എന്തുക ൊണ്ടൊണ് ദൈവം എകന്തങ്കിലും സൃഷ്ടിച്ചത്? 

നിതയത കമച്ചമൊയിരിക്കത്തക്കവിധം ദൈവം തൊൻ കചയ്തതു സൃഷ്ടിച്ചു (cf. എഗ്ബൊയർ 6:9, 11:16; ഫിലിപ്പിയർ 

1:23). 
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അതുക ൊണ്ടൊണ് അവൻ ഗ്പപഞ്ചകത്ത സൃഷ്ടിച്ചത്, അതുക ൊണ്ടൊണ് അവൻ പുരുഷന്മൊകരയും 

സ്ഗ്തീ കെയും സൃഷ്ടിച്ചത്. ബയശുവിനും എല്ലൊ മനുഷയർക്കും ബവണ്ടിയുള്ള ഒരു ദപതൃ /ദപതൃ മൊയി 

അവൻ ഗ്പപഞ്ചകത്ത ഗ്പബതയ മൊയി സൃഷ്ടിച്ചു. 

നിതയെീവൻ നൽ കപ്പട്ട മനുഷയർ നിതയതകയ മി ച്ചതൊക്കും. 

ഈ യു ത്തിൽ അവന്കറ വിെി ഗ്ശദ്ധിക്കുന്ന എല്ലൊവകരയും ദൈവത്തിന്കറ പദ്ധതിയിൽ ഉൾകപ്പടുന്നു ( 

ദൈവം നിങ്ങകെ വിെിക്കുന്നുബണ്ടൊ? എന്ന സൗെനയ ഓൺദലൻ ബുക്്കകലറ്റും  ൊണു  ),  ൂടൊകത 

വരൊനിരിക്കുന്ന യു ത്തികല മറ്റുള്ളവരും ( സൊർവഗ്തി  ഓഫർ ഓഫ് സൊൽബവഷൻ, അബപ്പൊ ൊറ്റൊസ്റ്റൊസിസ:് 

ദൈവത്തിന് നഷ്ടകപ്പട്ടവകര രക്ഷ്ിക്കൊൻ  ഴിയുബമൊ? വരൊനിരിക്കുന്ന ഗ്പൊയം? നൂറു ണക്കിന് 

തിരുകവഴുത്തു ൾ ദൈവത്തിന്കറ രക്ഷ്യുകട പദ്ധതി കവെികപ്പടുത്തുന്നു ). 

ഗ് ിസ്തയൊനിബയൊ അല്ലബയൊ, എന്തുക ൊണ്ടൊണ് ദൈവം നിങ്ങകെ സൃഷ്ടിച്ചത്? 

ഈ െീവിതത്തികല നിങ്ങെുകട ഉബേശയം സവഭൊവം ക ട്ടിപ്പടുക്കു  എന്നതൊണ്, അതുവഴി നിങ്ങൾക്്ക 

നിങ്ങെുകട  ഴിവു ൾ പരമൊവധിയൊക്കൊനും നിതയത കമച്ചകപ്പടുത്തൊൻ എഗ്തബത്തൊെം മി ച്ചതൊക്കൊനും 

 ഴിയും. 

നിങ്ങെുകട അതുലയമൊയ  ഴിവു ൾ (മത്തൊയി 25:14-23; ലൂബക്കൊസ് 19:11-19) നിതയതകയ 

മി ച്ചതൊക്കുന്നതിനൊയി സ്ബനഹം നൽ ുന്നതിന് ഉപബയൊ ിക്കുന്നതിന് ബവണ്ടിയൊണ് ദൈവം നിങ്ങകെ 

സൃഷ്ടിച്ചത്! 

അതുക ൊണ്ടൊണ് ദൈവം തൊൻ കചയ്തതികന സൃഷ്ടിച്ചത്. അതുക ൊണ്ടൊണ് ദൈവം നിങ്ങകെ സൃഷ്ടിച്ചത്. 
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തുടരുന്ന ചർച്ച് ഓഫ് ബ ൊഡ് 

തുടരുന്ന ചർച്ച് ഓഫ് ബ ൊഡിന്കറ യുഎസ്എ ഓഫീസ് സ്ഥിതി കചയ്യുന്നത്: 1036 ഡബ്ല്യു. ഗ് ൊൻഡ് അവനയൂ, 

ബഗ് ൊവർ ബീച്ച്,  ൊലിബഫൊർണിയ, 93433 യുഎസ്എ. ബലൊ കമമ്പൊടും, െനവൊസമുള്ള എല്ലൊ ഭൂഖണ്ഡങ്ങെിലും 

(അന്റൊർട്ടിക്ക ഒഴിക യുള്ള എല്ലൊ ഭൂഖണ്ഡങ്ങെിലും) ഞങ്ങൾക്്ക പിന്തുണക്കൊരുണ്ട്. 

തുടരുന്ന ചർച്്ച ഓഫ് ബ ൊഡ് കവബ്ദസറ്റ് വിവരങ്ങൾ 
 

CCOG.ORG 100 ഭൊഷ െിലുള്ള സൊഹിതയത്തിബലക്കുള്ള ലിങ്കു െുള്ള, തുടരുന്ന ചർച്ച് ഓഫ് ബ ൊഡിന്കറ 

ഗ്പധൊന കവബ്ദസറ്്റ. 

CCOG.ASIA ഒന്നിലധി ം ഏഷയൻ ഭൊഷ െുള്ള ഏഷയൻ ബ ഗ്ന്ദീ ൃത കവബ്ദസറ്്റ. 

CCOG.IN ഒന്നിലധി ം ഏഷയൻ ഭൊഷ െുള്ള ഏഷയൻ ബ ഗ്ന്ദീ ൃത കവബ്ദസറ്്റ. 

CCOG.EU ഒന്നിലധി ം യൂബറൊപയൻ ഭൊഷ െുള്ള യൂബറൊപയൻ ബ ഗ്ന്ദീ ൃത കവബ്ദസറ്്റ. 

CCOG.NZ നയൂസിലൊൻഡികന ലക്ഷ്യമൊക്കിയുള്ള കവബ്ദസറ്്റ. 

CCOGAFRICA.ORG ആഗ്ഫിക്ക ലക്ഷ്യമൊക്കിയുള്ള കവബ്ദസറ്്റ. 

CCOGCANADA.CA  ൊനഡ ലക്ഷ്യമൊക്കിയുള്ള കവബ്ദസറ്്റ. 

CDLIDD.ES ഇത് പൂർണ്ണമൊയും സ്പൊനിഷ് ഭൊഷൊ കവബ്ദസറ്റൊണ്. 

CG7.ORG ഇത് ഏഴൊം ൈിവസകത്ത ശബ്ബത്ത് സൂക്ഷ്ിപ്പു ൊകര ഉബേശിച്ചുള്ളതൊണ്. 

PNIND.PH ഫിലിപ്പീൻസ് ബ ഗ്ന്ദീ രിച്ചുള്ള കവബ്ദസറ്്റ,  ുറച്ച് ടൊ ബലൊ ്. 

 

ബറഡിബയൊ, യൂടയൂബ് വീഡിബയൊ ചൊനലു ൾ 
 

BIBLENEWSPROPHECY.NET ദബബിൾ വൊർത്തൊ ഗ്പവചന ഓൺദലൻ ബറഡിബയൊ.  

Bible News Prophecy ചൊനൽ. യൂടയൂബ്, ബിച്ചുകറ, ഗ്ബി ്ട്ടൺ, വികമബന്നൊ എന്നിവയികല ഗ്പസം ങ്ങൾ.  

CCOGAfrica ചൊനൽ. ആഗ്ഫിക്കയിൽ നിന്നുള്ള യൂടയൂബ്, ബിച്ചുകറ വീഡിബയൊ സബന്ദശങ്ങൾ. 

CCOG Animations യൂടയൂബ് ബിച്ചുകറ-കല ആനിബമറ്റഡ് സബന്ദശങ്ങൾ. 

ContinuingCOG & COGTube. യഥൊഗ് മം യൂടയൂബ്, ബിച്ചുകറ എന്നിവയികല ഗ്പഭൊഷണങ്ങൾ. 

 

വൊർത്ത െും ചരിഗ്ത കവബ്ദസറ്റു െും 
 

CHURCHHISTORYBOOK.COM പള്ളി ചരിഗ്ത കവബ്ദസറ്്റ. 

COGWRITER.COM വൊർത്ത, ചരിഗ്തം, ഗ്പവചന കവബ്ദസറ്്റ 
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(Back cover) 

ദൈൈിൾ പ  രഹസ്യങ്ങെും റവെിറപ്പെുത്തുന്നു 

ബലൊ ൊരംഭം മുതൽ രഹസയമൊയി സൂക്ഷ്ിച്ചിരിക്കുന്ന നി ൂഢതകയക്കുറിച്ച് ദബബിൾ 

പറയുന്നു (ബറൊമർ 16:25-27), എന്നൊൽ അത് ഗ്പൊവചനി  ഗ് ന്ഥങ്ങെിൽ കവെികപ്പട്ടിരിക്കുന്നു-

"സതയവചനം" (2 തിബമൊത്തി 2:15; യൊബക്കൊബ് 1:18). ).  

ദൈവരൊെയത്തിന്കറ രഹസയം (മർബക്കൊസ് 4:11),  ൃപയുകട രഹസയം (എബഫസയർ 3:1-5), 

വിശവൊസത്തിന്കറ രഹസയം (1 തിബമൊത്തി 3:9), രഹസയം എന്നിങ്ങകന അബന ം രഹസയങ്ങകെ 

ദബബിൾ പരൊമർശിക്കുന്നു. വിവൊഹ ബന്ധത്തിന്കറ (എബഫസയർ 5:28-33), അധർമ്മത്തിന്കറ 

രഹസയം (2 കതസ്സകലൊനീ യർ 2:7), പുനരുത്ഥൊനത്തിന്കറ രഹസയം (1 ക ൊരിന്തയർ 15:51-54), 

ഗ് ിസ്തു വിന്കറ രഹസയം (എബഫസയർ 3:4) പിതൊവിന്കറ രഹസയം (ക ൊബലൊസയർ 2:2), 

ദൈവത്തിന്കറ രഹസയം (ക ൊബലൊസയർ 2:2; കവെിപ്പൊട ് 10:7)  ൂടൊകത മഹൊബൊബിബലൊണിന്കറ 

രഹസയം (കവെിപൊട ്17:5). 

പുസ്ത ം, ദൈവത്തിന്കറ പദ്ധതിയുകട രഹസയം: എന്തുക ൊണ്ടൊണ് ദൈവം എകന്തങ്കിലും 

സൃഷ്ടിച്ചത്? എന്തുക ൊണ്ടൊണ് ദൈവം നിങ്ങകെ സൃഷ്ടിച്ചത്?, വിശുദ്ധ ഗ് ന്ഥത്തിലൂകട നിരവധി 

നി ൂഢത ൾ വിശൈീ രിക്കു യും ഇതുബപൊലുള്ള ബചൊൈയങ്ങൾക്്ക ഉത്തരം നൽ ൊൻ 

സഹൊയിക്കു യും കചയ്യുന്നു: 

‘ബിയൊറ്റിഫി ് വിഷൻ’ എന്നത് ദൈവത്തിന്കറ ആതയന്തി  പദ്ധതിയൊബണൊ? 

ദൈവമൊബണൊ മനുഷയകര ബനരുള്ളവരൊക്കിയത്? 

എന്തുക ൊണ്ടൊണ്  ഷ്ടപ്പൊടു ൾ ഉള്ളത്? 

ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾക്കൊയി എകന്തങ്കിലും പദ്ധതിയുബണ്ടൊ? 

ഗ് ിസത്യൊനി െല്ലൊത്തവകരക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് എകന്തങ്കിലും പദ്ധതിയുബണ്ടൊ? 

ദൈവത്തിന്കറ പദ്ധതിയുമൊയി സബ്നഹത്തിന് എന്്ത ബന്ധമുണ്ട്? 

അവബനൊട ്ഗ്പതി രിക്കുന്ന എല്ലൊവർക്കും വയക്തിപരമൊയും മകറ്റല്ലൊവർക്കും നിതയതകയ 

മി ച്ചതൊക്കുന്നതിന് അതുലയമൊയ രീതിയിൽ സ്ബനഹം നൽ ൊൻ  ഴിയണകമന്നൊബണൊ 

ദൈവത്തിന്കറ പദ്ധതി? 

അകത, ദൈവം എന്തിനൊണ് എന്തികന സൃഷ്ടിച്ചകതന്നും എന്തിനൊണ് ദൈവം നിങ്ങകെ 

സൃഷ്ടിച്ചകതന്നും നിങ്ങൾക്്ക അറിയൊൻ  ഴിയും! 
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