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ആമുഖം

�കിസ്തുവിെ� വരവും േലാകാവസാനവും പലരും

സ��ബു�ിയിൽ �പവചി�ി���.്അതിൽ �പധാനെ��
താണ,് ര�ാം നൂ�ാ�ിെനാടുവിൽ ഏഷ�ാൈമനറിെല 
�ഫിജിയായിൽ േമാ�നസ് എ�യാള�െട �പേബാധന

�ളിൽ തുട�ിയ 'നവ�പവചനം'അഥവാ േമാ�നിസം
എ� േപരിൽ അറിയെ��ിരി�ത.് േനരേ� ൈസബി

ലീേദവിയുെട പുേരാഹിതനായിരു� അേ�ഹം അതിന

ടു� കാല�ായിരു�ു �കിസ്തുമതം  സ�ീകരി�ത.്
�ാനസ്നാനാവസര�ിൽ  തെ� ഭാഷാവര�പകട

നം  നട�ിയ േമാ�നസ് താൻ ൈദവനിയു�നായ
�പവാചകനും �കിസ്തു വാഗ്ദാനം െചയ്ത ആശ�ാസദാ

യകനായ  പരിശു�ാ�ാവിെ� സംവാഹകനും ആ

െണ�ു അവകാശെ���. 'േയശുവിെ� ര�ാമെ�

ആഗമനവും ൈദവരാജ�വും സമീപി�ിരി�ുെ��ും

െവളി�ാടു പുസ്തക�ിൽ പറയു� 'നവെയരുശേലം '
പ�ിമ-മ��-�ഫിജിയ സമതല �ിെല െപപൂസാ നഗര
�ിൽ ഉദി�ാൻ േപാകുെ��ും േമാ�നസ് �പവചി

��. �പവചനം വിശ�സി�് അേനകർ േമാ�നസിസിെന
അനുഗമി�് അേ�ഹം താവളമാ�ിയിരു� െപപൂസയി

േലയ്�ു േപായതിെ� ഫലമായി പല നഗര�ളിലും ജ

നവാസമി�ാതായി. പഴയേലാക�ിെ�അ��ം അത�ാ
സ�െമ�ു കരുതിയ ഈ കൂ�ായ്മ വിവാഹവും കുടും

ബജീവിതവും ഉേപ�ി��ം ആദിമ�കിസ്തീയതയിെല

േ�ാെല ഉ�െത�ാം"സാമൂഹ�മായി പ�ുവ��ം ജീവി��.
കാല�കേമണ�യി�് ഇ�ാതായ േമാ�നിസം ഒ�െ��

േകാണുകളിെല�ിലുംആറാം നൂ�ാ�ു വെരനിലനി� .ു
ആറാം നൂ�ാ�ിൽ 'ജ�ിനിയൻ' ച�കവർ�ിഅതിെ�
അവശിഷ്ടേ�യും ഉ�ൂലനം െചയ്തു. അ�ാല�്
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േമാ�നി��കളിൽ ചിലർസ��ം പ�ികളിൽ ഒരുമി��

കൂടി അവയ്�ു തീവ�് കൂ� ആ�ഹത� നട�ുക
േപാലും െചയ്തു." േകരള�ിൽ യുേയാമയ സഭയുെട
�ാപകനായ 'യുസ്തുസ് േയാസഫ്'കർ�ാവിെ�പു
നരാഗമന�ിെ� ദിവസം കൃത�മായി കെ� �ി �പ

സംഗി�യാളാണ.് ഇവരുെട കൂെടയു�ായിരു� 'കൂടാ
ര�റ�ിൽ െതാ�ൻ' "േയശു �കിസ്തു 6 വർഷം കഴി
�് (1875 െമയ് 30-ലാണുഈ �പവചനം നട�ു�ത)്
വരുെമ�ും ഏഴാം വർഷം എ�ാ വിശ�ാസികേളയും ത

െ� രാജ��ിേല�് േചർ�ുെമ�ും" �പവചി��. യുസ്
തൂസ് േയാസഫും സേഹാദര�ാരുംആ �പവചനം വിശ�

സി��. കൂടാര�റ�ിൽ െതാ�െ� �പവചനെ�ൈബ

ബിളിെല �പവചന�ള�മായി േകാർ�ിണ�ി, േജ�ാ
��വിദ�ാനായിരു� കു�ി അ�ൻ കാലഗണന നട�ി.
അതനുസരി�്- "1881 ഒക്േടാബർ ര�ാം തീയതി കർ
�ാവു തെ� സഭെയ േചർ�ുെകാൾവാൻ വ രും നി

�യം" എ�ു തെ� േയാഗ�ളിൽ �പചരി�ി�ുകയും
െചയ്തു. "എ.ഡി. 2450-നും 2700-നുംഇടയ്�ാണ് കർ
�ാവിെ� പുനരാഗമനെമ�് 'േതാമസ് െനൽസൺ'
എ�യാൾ www.worldwarnings.com എ� െവബ്

ൈസ�ിൽ എഴുതിയി���.്" എ�ാൽ തെ� വരവിനും
േലാകാവസാന�ിനും അടയാളം എെ��് േയശു�കി

സ്തു പറ�ി���.്അതിേല�് െവളി�ം വീശു� െത

ളിവുകളാണ് ഈ പുസ്തക�ിൽ ഉ�ത.് ഓേരാരു�
രുെടയും വിശ�ാസം വർ�ി�ി�ുവാനും �പത�ാശെയ പു

തു�ുവാനും ൈദവമായ കർ�ാവ് സഹായി�െ�

െയ�് �പാർ�ി��െകാ�;്

�കിസ്േതശുവിെ�ബ�ൻ
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�കിസ്തുവിെ�വരവിനും േലാകാവസാന�ിനും

അടയാളംഎ�ു?

എ.ഡി. 33ഏ�പിൽ ഒ�ാം തീയതിബുധനാഴ്ചൈവ
കുേ�രം െയരുശേലം ൈദവാലയ�ിെല ശു�ശൂഷക

െള�ാം അവസാനി�ി�� കട�ുേപാകു� േയശുവിേനാ

ട് ശിഷ��ാർ; "ൈദവാലയെ��ുറി�� അതു മേനാ
ഹരമായ ക��കളാലും വഴിപാടുകളാലും അല�രി�

െ��ിരി�ു�ുഎ�ുപറ�േ�ാൾ: േയശുഅവേരാടു:
"ഇെത�ാം കാണു�ി�േയാ? ഇടി�ുേപാകാെത ക�ി

േ�ൽ ക�� ഇവിെട േശഷി�യി� എ�ു ഞാൻ സത�

മായി�� നി�േളാടു പറയു� "ുഎ�ുപറ� .ു" (മ�ാ,
24:1-2, മർെ�ാ, 13:1-2, ലൂെ�ാ, 21:5-6). ശേലാേമാ
ൻ പണികഴി�ി�തും, നാ��ാറു സംവ�രംെകാ�്
(േയാഹ, 2:20) െഹേരാദാവ് പുതു�ി�ണി�തുമായ

ൈദവാലയ�ിെ� നാശം േലാകാവസാനം തെ�യാ

യിരി�ുെമ�ു സംശയി� ശിഷ��ാർ, േയശുവുെമാ
�ു ഒലിവുമലയിൽ ഇരി�ുേ�ാൾ അവേനാടേപ�ി

� കാര�മാണ് ന�ുെട ചി�യ്�ാധാരമായ വിഷയം;
"അതു എേ�ാൾ സംഭവി�ും എ�ും നിെ� വരവി�ും
േലാകാവസാന�ിനും അടയാളം എ�ു എ�ും പറ

�ുതേരണം എ�ു അേപ�ി��." (മ�ാ, 24:3, മർ
െ�ാ, 13:4, ലൂെ�ാ, 21:7). േയശു െയരുശേലമിെന
�ുറി�� വിലപി�ുകയും, പലവ�ം അതിെ� നാശ

െ��ുറി�� �പവചി�ുകയും െചയ്തി���;് "അവൻ
നഗര�ി�ുസമീപി�േ�ാൾഅതിെനക�ുഅതിെന

�ുറി�� കര� :ു ഈ നാളിൽ നിെ� സമാധാന�ി

നു�തു നീയും അറി�ു എ�ിൽ െകാ�ായിരു� .ു
ഇേ�ാേഴാ അതു നിെ� ക�ി�ു മറ�ിരി�ു� .ു നി
െ� സ�ർശനകാലം നീ അറിയാ�തുെകാ�ു നി



5

െ� ശ�തു�ൾ നിന�ു ചു��ം വാടേകാരി നിെ� വള

�ു നാലുപുറ�ും െഞരു�ി നിെ�യും നി�ിലു�

നിെ� മ�െളയും നില�ു ത�ിയി��, നി�ൽ ക�ി
േ�ൽ ക�� േശഷി�ി�ാതിരി�ു� കാലം നിന�ു വ

രും. (ലൂേ�ാ , 19:41-44, മ�ാ, 23:37-39, ലൂെ�ാ,
13:34-35). െയരുശേലമിെ� നാശവും, അന�രമു�
െയഹൂദെ� �പവാസവും മശീഹാെയ ത�ിയതുെകാ

�ു മാ�തമ�; "നീതിമാനായ ഹാേബലിെ� ര�ംമുത

ൽ (ഉ�, 4:8) നി�ൾ മ�ിര�ി�ും യാഗപീഠ�ിനും
നടുവിൽെവ�� െകാ�വനായി െബെരഖ�ാവിെ� മക

നായ െസഖര�ാവിെ� (2ദിന, 24:21) ര�ംവെര ഭൂമിയി

ൽ െചാരി� നീതിയു� ര�ംഎ�ാം നി�ള�െട േമ

ൽ വേര�താകു� .ു ഇെതാെ�യും ഈ തലമുറ േമ

ൽ വരും എ�ു ഞാൻ സത�മായി�� നി�േളാടു പറയു

� .ു" (മ�ാ, 23:35-36, ലൂെ�ാ, 11:50-51). ലൂേ�ാസി
െ� സുവിേശഷ�ിൽ ഒലിവുമല �പഭാഷണ�ിലും

േയശു െയരുശേലമിെ� നാശം �പവചി�ു�ു�.് (21:
20-22).

ഫലം പുറെ�ടുവി�ാെ�ാരു അ�ിവൃ�െ�

�ു��� �പസ്താവന സമവീ�ണ സുവിേശഷ�ളി

ൽ ഉ�.് മ�ായിലും മർേ�ാസിലും അ�ിവൃ�
െ�കർ�ാവ് ശപി�ി�� അതു ഉണ�ിേ�ാകു�തും,
ലൂേ�ാസിൽ മു�ിരിേ�ാ��ിൽ ന�ിരി�ു� അ

�ിവൃ�ം ഫലം പുറെ�ടുവി�ായകയാൽ അതിെന

െവ�ി�ളായാൻ ഉടയവൻ േതാ��ാരേനാടു പറയു�

ഉപമയായി��മാണ.് സ��ജനമായ യി�സാേയലിെ� ഫ
ലശൂന�തയ്െ�തിെര കർ�ാവിെ� േകാപം ജ�ലി�ു

�താണ് ഇവിടെ�വിഷയം.എ.ഡി. 70-ൽ യി�സാേയ
ലിനുേമൽ നിപതി� ന�ായവിധിയുെട ഒരു �പാവചനിക
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ചി�തവും ഇതു �പദാനം െച��� .ു "പിെ��ാൾ അവർ
േബഥാന� വി�� േപാരുേ�ാൾഅവ�ുവിശ� ;ുഅവൻ
ഇലയുേ�ാരു അ�ിവൃ�ം ദൂര�ുനി�ു ക�ു, അ
തിൽ വ�തും ക�ുകി��േമാ എ�ു െവ�� െച� ,ു അ
തിനരിെക എ�ിയേ�ാൾ ഇല അ�ാെത ഒ�ും ക�ി

�; അതു അ�ി�ഴ�ിെ� കാലമ�ാ� .ു അവൻ
അതിേനാടു; ഇനി നി�ൽനി�ു എേ��ും ആരും ഫ
ലം തി�ാതിരി�െ� എ�ു പറ� ;ു അതു ശിഷ��ാർ
േക��." (മർെ�ാ, 11:12-14, മ�ാ, 21:18-20, ലൂെ�ാ,
13:6-9). 'അ�ി �ണ�ിൽ ഉണ�ിേ�ാകുകയും

െചയ്തു.' (മ�ാ, 21:19, മർെ�ാ, 11:20).

ഇവിെട 'അ�ി�ഴ�ിെ� കാലമ�ാ� 'ു എ�ു
കാണു�തിനാൽ, ഫലകാലമ�ാ�േ�ാൾ ഫലംതിര

�ു െച��കയും, ഫലമി�ായ്കയാൽ വൃ�െ� ശ

പി�ുകയും െചയ്തത് േയശുവിെ� േഭാഷത�മായും നീ

തിയി�ായ്മയായി��ം വ�ാഖ�ാനി�ു�വരു�.് േയശുവി
ന് ൈദവത�മി�ായിരു�ു എ�തിന് െതളിവായി��ം ചി

ലർ ഈ േവദഭാഗം ഉപേയാഗി�ു� .ു ൈദവെ�യും
ൈദവവചനെ���ിയും േവ�വ�ം അറിയാ�വർ

�ും, ഭാഷയുെട വ�കരണെ��ുറി�് സാമാന�പരി
�ാനം ഇ�ാ�വർ�ും,അ�ിവൃ��ിെ�സ�ഭാ
വെ��ുറി�് അറിയാ�വർ�ുംഅ�െന േതാ�ാ

നിടയു�.് ഒ�ുര�ു കാര��ൾ ഇവിെട മന�ിലാേ�
�തു�:് ഒ�;് തെ� സൃഷ്ടികളിൽ ഉൾെ�� വൃ�

�ൾ�ു പൂ�ുവാനുംതളിർ�ുവാനുംഫലം പുറെ�ടു

വി�ുവാനും കാലം നിയമി��െകാടു� സൃഷ്ടിതാവാ

ണ് േയശു. (എ�ബാ, 1:10). സൃഷ്ടിതാവിന് സൃഷ്ടിേയാ
ടു� ബ��ിൽ െത�� പ�ിെ��ു തിരി�റിയണം.
ര�;്ഇ�സാേയലിെ�ഫലശൂന�തയ്െ�തിെര �പതീകാ
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�കമായി�ാണ്അ�ിവൃ�െ�ശപി�ു�ത.് മൂ�;്
'ഇലയുെ�ാരു അ�ിവൃ�ം ദൂര�ുനി�ു ക�ു'എ
� �പേയാഗം. ഇവിെട വിേശഷണവിേശഷണമാണ് ഉപ
േയാഗി�ിരി�ു�ത.് 'വൃ�ം' എ� നാമേ�ാടു 'അ
�ി'എ�വിേശഷണവും, 'ഇല'എ�മെ�ാരു വിേശഷ
ണവും േചർ�ി���.് ഒരു പദേ�ാടു വിേശഷണം േച
ർ�ു�ത,് അതിെന മ���വയിൽനി�് േവർതിരി�ാ
നാണ.് 'ദൂെരെയാരു വൃ�ം ക�ു' എ�ു പറ�ാൽ,
അവിെട ഒരു വൃ�ം മാ�തേമയു�� എ�ാണ.് 'ഒരു
അ�ിവൃ�ം' എ�ു പറ�ാൽ, ഒ�ിലധികം വൃ�
�ള�െ��ും, അതിെലാര�ം അ�ിവൃ�മാണ് എ
�ർ�ം. 'ഇലയു� ഒരുഅ�ിവൃ�ം'എ�ാൽ, ഒ�ി
ലധികം വൃ��ള�െ��ും, അതിൽ ചില അ�ിവൃ
��ൾ ഉെ��ും, അതിൽ ഒെര��ിൽ ഇലയു

െ��ുമാണ്അർ�ം. നാല്; 'അ�ി�ഴ�ിെ�കാല
മ�ാ� 'ു എ� �പേയാഗം. ഇതിെ� ഉ�രം വാക�
�ിൽ തെ�യു�.് അ�ി�ഴ�ിെ� കാലമ�ാ�ി

��ം ഫലം തിര�ു െച�ത് ഇല ക�തുെകാ�ാണ.്
തല�നിേയാെടാ�മാണ് ഇലകൾ വരു�ത.് അഥവാ
തളിർ� ഇലകളാണ് ഫലമു��് കാണി�ു�ത.്അ
ർ�ാൽ, ഫലകാലം അ�ാ�തിനാൽ ഇലെപാഴി�ു

നില്�ു� അ�ിവൃ��ള�െട കൂ��ിൽനി�,് ഒരു
വൃ�ം തളിർ� ഇലകൾ വിടർ�ിെ�ാ�,് 'എ�ിൽ
ഫലമു�;് അഥവാ ഞാൻ ഫലം തരാം' എ�് വിളി�റി
യി�ുകയായിരു� .ുഅതുക�ി�ാണ് േയശു െച�ത.്
'ഇലയ�ാെത ഒ�ുംക�ി�'എ�് എടു�ു പറ�ിരി

�ു�തും േനാ�ുക. (മ�ാ, 21:19, മർെ�ാ, 11:13).

െമാേറസീ സസ�കുടുംബ�ിൽെ�� പുരാണ�പസി

�മായ വൃ�മാണ്അ�ി.ഇതിെ�ജ�േദശം ഏഷ�
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അ�ിവൃ�ം

യാണ.് കാതലി�ാ� ബഹുശാഖിയായ ഇട�രം വൃ

�മാണിത.് തടിയിൽ പ�ിേ�ർ�് െചറുകൂ�മായാണ്

പഴ�ൾ ഉ�ാവുക. അ�ിയുെട ഇല, പഴം, െതാലി,
കറ എ�ിവെയ�ാം ഔഷധഗുണ�പദാനമാണ.് പലസ്
�ീനിൽ വ�ാപകമായി വളരു�അ�ി ഇ��, �ശീല�,
തുർ�ി,അേമരി�, �ഗീസ്, ഇ�ലി എ�ീ രാജ��ളിലും
കാണെ�ടു� .ു ഇ��യിൽ ധാരാളമായി ക�ുവരു�
'ൈഫ�സ് േ�ാെമറാ�' (Ficus glomerata)എ� ഇനം
അ�ി ഉയരം കൂടിയതും ശിഖര�ൾ മ�ിന�േള�ാ

ൾ കന�ുറവു�തുമാണ.് ആഗ�് മാസേ�ാടുകൂടി
ഇവയുെട ഇലകൾ െപാഴിയു� .ു നവംബർ ഡിസംബർ
മാസ�ളിലാണ് അ�ി�ഴം ഉ�ാവു�ത.് ൈബബിൾ
നാടു കളിെലഅ�ിവൃ��ൾസാധാരണയായി ഹിമ

കാല�് ഇലെകാഴിയുകയും വസ��ിൽ തളിർ�ു

കയും െച��� .ു അഥവാ േവനൽ അടു�ുേ�ാഴാണ്
െകാ�ിളതായി ഇല തളിർ�ു�ത.് (മ�ാ, 24:31, മർ
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െ�ാ, 13:28).എ�ിലും ഇലകൾ വരുംമുേ� ഭ��േയാ
ഗ�മായ ഫല�ൾ പുറെ�ടു വി�ാറു�ായിരു� .ു അ
തിെന 'തല�നി' (േഹാേശ, 9:10) അഥവാ 'തല�ഴം'
(യിെര, 24:2) എ�ു വിളി�ു� .ു ഇതു ഫലേശഖരണ
കാല�ിനു മുേ� പഴു�തും (െയശ, 28:4),ആരുംതി
�ാൻ െകാതി�ു�തും (മീഖാ, 7:1), വൃ�ം കുലു�ി
യാൽ തി�ു�വെ� വായിൽ�േ� വീഴു�തും (ന
ഹൂം, 3:12), കാണു�വൻ ഉടെന പറി�� തി�ുകളയു�
തും (െയശ, 28:4) ആണ.് ഫലകാല�ിനു മുേ� �പത�
�െ�ടാറു� ഈ തല�നികൾ, വരുവാൻ േപാകു�
സമൃ�ിയായ വിളവിെ� നാ�ിയാണ.് അഥവാ തല�ഴം
ഉ�ാകാ�പ�ം വിളെവടു��കാല�ും അതിൽ ഒ

�ുംകാണിെ��സൂചനയാണ് നല്കു�ത.്കർ�ാവ്
അന �ുഗഹ�ിനു പകരം ശാപം �പഖ�ാപി�ു�തും, സ
മൃ�ിയായ ജീവനു പകരം ഉ�ൂലനം െച���തുമായ

ഏക സ�ർഭം ഇതാണ.് കാരണം; ൈദവ�ിനുേവ�ി
ഫലം പുറ�ടുവിേ��വരാണ് യി�സാേയൽ; ഫലം തി
ര�് െച�േ�ാഴാകെ� കപടഭ�ിയുെട ഇലകൾ മാ

�തം. ആദ�ഫലം അഥവാ തല�നികൾ ഇ�ാതിരു�
അവരിൽനി�് സ�ാഭാവിക ഫല�ള�ം ഉളവാകിെ��്

അറി�തു െകാ�ാണ് േയശു അ�ിവൃ�െ�

ശപി�ത.് '�ണ�ിൽ അ�ി ഉണ�ിേ�ാകുകയും
െചയ്തു.' (മ�ാ, 21:19). മു�േ�ഴു വർഷ�ൾ�ു
േശഷം എ.ഡി. 70-ൽ േറാമൻ ച�കവർ�ി െവസ്േപഷ�
െ� (Vespasian, A.D. 69-79) ഭരണകാല�് അവെ�
പു�തൻൈട�സിെ� (Titus)ക�ാൽഅ�രം�പതിഅ
തു നിവൃ�ിയാകുകയും െചയ്തു. ഇതു യി�സാേയലി
െനൈദവം എേ��ുമായി ത�ി�ള�ുഎ�ർ�

മാ�ു�ി�. ജാതികള�െട ര�യ്�ായി യി�സാേയലി
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െന താല്�ാലികമായി ഒടി��കള�ു എേ�യു��.
(േറാമ, 11:24).

ശിഷ��ാർ േചാദി�ത;് "നിെ� വരവിനും േലാകാവ
സാന�ിനും അടയാളം എ�്?" എ�ാണ.് എ�ാൽ
അവർ േചാദിേ��ിയിരു�ത് 'നീ സഭെയ േചർ�ാൻ
എേ�ാൾ വരുെമ�േ�?' േയശു തെ� മരണപുനരു�ാ
ന�െള�ുറി��ം സഭെയ�ുറി��െമാെ� പറ�

െതാെ� ശിഷ��ാർ�് എ�ായിേ�ാഴും മറ�ിരി�ു

കയായിരു� .ു (മർെ�ാ, 9:32, ലൂെ�ാ, 9:45, 18:34,
േയാഹ, 8:27, 10:6, 12:16, 14:12). എ�ിലും, േയശു ത
െ�യാണ് �കിസ്തു അഥവാ മശീഹ എ�ു �ഗഹി�തി

െ� െവളി��ിൽ, യഹൂദ�ാരായ ത�ൾ�് ഒ�റി

യാം; ദാവീദിെ� സിംഹാസന�ിലിരു�് നീതിേയാെട
ന�ായപാലനം െചേ��വൻ ഇവൻ തെ�യാണ.് (സ
�ീ, 45: 6, 89:4, െസഖ, 6:13, 9:9, ലൂെ�ാ, 1:33, േയാഹ,
1:49). ത�ൂലം, ശിഷ��ാർ േചാദി�ു�തും യി�സാേയ
ലിനു രാജ�ം �ാപി�� െകാടു�ു�തിെന�ുറി�ാണ.്
(മ�ാ, 24:3, �പ വൃ, 1:6). തുടർ�് േയശു പറയു�തും
രാജ��ാപന�ിെ� മുേ�ാടിയായു� മേഹാപ�ദവ

കാലെ��ുറി�ാണ.് (മ�ാ, 24:4-29, മർെ�ാ, 13:5-
25, ലൂെ�ാ, 21:8-26). മേഹാപ�ദവകാല�ിെ� മ��
�ിൽ ശൂന�മാ�ു� േ��ബിംബെ� ൈദവാലയ

�ിൽ �പതിഷ്ഠി�ു�തു മുതൽ പീഡ കഠിനമാകും.
(ദാനി, 12:11, മ�ാ, 24:15, മർെ�ാ, 13:14). മഹാപീ
ഡന�ിെനാടുവിൽ ഭൂമിയിെല സകല മനുഷ�ർ�ും ദൃ

ശ�മാകു� വിധ�ിൽ മനുഷ�പു�തെ�ആഗമനംസംഭ

വി�ും. (മ�ാ, 24:30-31, മർെ�ാ, 13:26-27, െവളി,
1:7).
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മ�ായി 24:14-ൽ രാജ��ിെ� സുവിേശഷെ�

�ുറി�് പറയു�ു�;് "രാജ��ിെ� ഈ സുവിേശഷം

സകലജാ തികൾ�ും സാ��മായി ഭൂേലാക�ിൽ ഒ

െ�യും �പസംഗി�െ�ടും; അേ�ാൾ അവസാനം വ
രും." ചിലർഈവാക�െ�ദുർവ�ാഖ�ാനം െചയ്തുെകാ

�് കർ�ാവിെ� വരവ് ഇനിയും വളെര താമസമു�്

എ�ുപഠി�ി�ു�ു�.്അതിനു കാരണംസുവിേശഷം
െചെ��ാ��ല�ൾ ഇേ�ാഴുമു�.് ഇ��യിൽ
തേ� ല��ണ�ിനു �ഗാമ�ള�െ��ാണ് പറയ

െ�ടു�ത.് 12/09/2018-െല മേനാരമ പ�ത�ിൽ ഒരു
നിഗൂഢ ദ�ീപിെന�ുറി��� വാർ�യു�ായിരു� ;ു
"ഇ��യുെട തെ� ഭാഗമായ ആൻഡമാൻ നിേ�ാബാ
ർ ദ�ീപ് സമൂഹ�ിൽെ�� 'േനാർ�് െസ��നൽ' ദ�ീപി
െന�ുറി�ായിരു� .ു േലാകെ� ഏ�വും നിഗൂഢ �പ

േദശ�ളിൽ ഒ�ായാണ് ഇതിെന കണ�ാ�ു�ത.്
59 ച.കി. മീ�ർ മാ�തം ചു�ളവു�ഈ കു�ൻ ദ�ീപി

ൽഅ�ൂറിൽ താെഴ േഗാ�തവർ��ാർ പുറംേലാകവു

മായി ബ�മി�ാെത ഒ�െ��� കഴിയുകയാണ.് ചു��ം പ
വിഴ����കൾ ഉ�തിനാൽ ക�ലുകൾ�ും േബാ��കൾ

�ും കട�ുെച�ാൻ കഴിയി�. ആെര�ിലും െച�ാൻ
�ശമി�ാൽ കടു�ആ�കമണം േനരിേട�ിവരും.അബ
��ിൽ െച�ുെപടു� മ��െ�ാഴിലാളികെളഅവ

ർ െകാല െച��കയാണ് പതിവ്. അതുെകാ�് ഇ��ാ
ഗവൺെമ� ് ദ�ീപുനിവാസികെള സ�ത��മായി വിടുക

യും, ദ�ീപിനു മൂ�ുൈമൽ ചു�ിലും നിേരാധിത േമഖല
യായി �പഖ�ാപി�ുകയും െചയ്തിരി�ുകയാണ.്" ഇതു
േപാെല േലാക�ിെ� പലഭാഗ�ും ആദിവാസി േഗാ

�തവർ��ാർ ഒ�െ��� കഴിയു�ു�ാകും. എ�ായിട
�ും സുവിേശഷക�ാർ�ു െചെ��ാനും കഴി
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െ��ുവരി�.ത�ൂലം കർ�ാവിെ� േമഘ�പത��
തയ്�ും സഭയുെട ഉൽ�പാപണ�ിനും താമസമു�ാ

കുെമ�് വിചാരി�രുത.്ൈദവം മുഖപ�മു�വന�.
(േറാമ, 2:11). സുവിേശഷം േകൾ�ാ�വെര അവരു
െട മന�ാ�ി�പകാരമാണ് ന�ായം വിധി�ു�ത.് (േറാ
മ, 2:12-15). ത�ൂലം ൈദവകൃപയുെട സുവിേശഷവും
(�പവൃ, 20:24), രാജ��ിെ� സുവിേശഷവും (മ�ാ, 4:
23, 24:14) ര�ാെണ�ുംമന�ിലാ�ണം.

താരതമ�ം

കൃപയുെടസുവിേശഷം രാജ��ിെ�സുവിേശഷം

വിഷയം: ദാവീദിെ� സ�
തിയായി ജനി�� മരി�ി��

ഉയിർ െ�ഴുേ��വൻ.
(2തിെമാ, 2:8).

രാജ�ം �ാപി�ാൻ വരു

� രാജാധിരാജാവ്. (ലൂ
െ�ാ, 19:12-27).

ഉേ�ശ�ം: വീ�ുംജനനം.
(േയാഹ, 3:3,6).

അ�ിപരിേശാധന. (െസ
ഖ, 13:9, മലാ, 3:2).

കാരകൻ: പരിശു�ാ�ാ
വ്. (േയാഹ, 3:6, 1െകാരി,
12:3).

എതിർ�കിസ്തു. (1േയാഹ,
2: 18).

വ�വ�: വിശ�ാസം. (േയാ
ഹ, 3:16).

സഹനം. (മ�ാ, 10:22,
മർ െ�ാ, 13:13).

വഴി: �കിസ്തുവിെ� വച
നം. (േറാമ, 10:17).

മേഹാപ�ദവം. (മ�ാ, 24:
4-29, മർെ�ാ, 13:5-24).

�പേവശനം: കൃപയാൽ മഹാകഷ്ടം. (െവളി, 7:14).
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സൗജന�ം. (എെഫ, 2:8).

ഫലം: �കിസ്തുവിെനാ�ം
ഭരണം. (മ�ാ, 19:28, ലൂ
െ�ാ, 22:30).

സഹ�സാബ്ദജീവിതം.
(െവളി, 20:2-3).

അവകാശം: ൈദവ�ി

െ� മ�ള�ം �കിസ്തുവിനു

കൂ�വകാശികള�ം. (േറാമ,
8:17).

നീതിയു� രാജാവിെ� �പ

ജകൾ. (െയശ, 32:1).

�ാനം: �കിസ്തുവിെ�

കാ�. (എെഫ, 5:31-32,
2െകാ രി, 11:2).

ദാസ�ാർ. (മ�ാ, 25:14).

െപൗരത�ം:സ�ർ�ീയം. (ഫി
ലി, 3:20).

െഭൗമികം. (സ�ീ, 37:9).

അന �ുഗഹം: ആ�ീകം.
(എെഫ, 1:3).

െഭൗതികം. (െയശ, 11
അ).

വ�ാപ്തി: വിശ�സി�ു�

ഏവനും. (േയാഹ, 3:16).
അവസാനേ�ാളം സഹി

�ു� ഏവനും. (മ�ാ,
10: 22, 24:13).

പരിധി: �കിസ്തുവിെ� മ
��ാകാശവരവ്. (1െത�,
4:16-17).

മഹത��പത��ത. (മ�ാ,
24:30-31, െവളി, 1:7).

അന�രം: മഹാപീഡനം:
(മ�ാ, 24:4-29).

സഹ�സാബ്ദവാഴ്ച. (െവ
ളി, 20:2-3).
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അ�ം: നിത�ജീവൻ. (േറാ
മ, 6:22).

നിത�ജീവൻ. (ദാനി, 12:2).

ൈ�കസ്തവ സഭകളിൽതേ� കർ�ാവിെ� വര

െന സംബ�ി�് ര�് ഉപേദശ�ൾ നിലവിലു�;് സഭ
െയ േചർ�ാൻ മേഹാപ�ദവകാല�ിനു മു�ു കർ

�ാവു വരുെമ�ാണ് ഒ�ാമെ� ഉപേദശം. അടു
�ത;് മേഹാപ�ദവ�ിനു േശഷമാണ് കർ�ാവു വരു
�െത�ും; ത�ൂലം മഹാപീഡന�ിലൂെട കട�ാനാ
ണ് സഭെയ പഠി�ിേ��െത�ുമാണ.് സഭെയ േചർ
�ാൻ േയശു�കിസ്തു എേ�ാൾ വരുെമ�തിന് അനവ

ധി െതളിവുകൾ ൈബബിളിലു�.് ശ�വും വ��വു
മായ അ�് െതളിവുകൾ തരാം: ഒ�;് സഭാ�ാപന

െ��ുറി�് �കിസ്തു പറയു�ത് േനാ�ുക; "ഈ പാ

റേമൽ ഞാൻ എെ� സഭെയ പണിയും; പാതാളേഗാപു
ര�ൾ അതിെന ജയി�യി� എ�ു ഞാൻ നിേ�ാടു

പറയു� .ു" (മ�ാ, 16: 18). the gates of hell എ�തി
െന പിഒ.സി.യിൽ 'നരകകവാട�ൾ' എ�ും, ഓശന
ൈബബിളിൽ 'മരണ�ിെ� വാതിലുകൾ'എ�ുമാണ.്
ഈ നരകകവാട�ൾ ഏഴുവർഷം ഭൂമിയിൽ ജയി��ഭ

രി�ും; അതിെനയാണ് മേഹാ�ദവകാലം എ �ു വിളി
�ു�ത.്അ�ാളിൽ സഭ ഭൂമിയിലുെ��ിൽ �കിസ്തു
വിെ� ഈ �പവചനം വ�ർ�മാകും. ര�;് െവളി�ാടു
പുസ്തക�ിെല ആറാമെ� സഭയായ ഫിലെദൽഫി

യേയാടു േയശു പറയു�താണ;് "സഹിഷ്ണതെയ�ു
റി��� എെ� വചനം നീ കാ�ുെകാ�തിനാൽ ഭൂമി

യിൽ വസി�ു�വെര പരീ�ിേ��തിനു ഭൂതല�ി

ൽ എ�ും വരുവാനു� പരീ�ാകാല�ു ഞാനും നി
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െ�കാ�ും." (െവളി, 3:10). ഭൂതല�ിെല�ും വരുവാ
നു� പരീ� മഹാപീഡനമാണ.് അ�ാളിൽ സഭെയ
ൈകവി�ാൽ;ഈ �പവചനവും വ�ർ�മാകും.കൂടാെത,
"ഞാൻ നിെ� ഒരുനാള�ം ൈകവിടുക യി�, ഉേപ�ി
�യുമി�" (എ�ബാ, 13:5) എ�ും, "ഞാേനാ േലാകാവ
സാനേ�ാളം എ�ാനാള�ം നി�േളാടുകൂെട ഉ�ു" (മ
�ാ, 28:19) എ�ു തുട�ി ൈബബിളിെല അനവധി
വാഗ്ദ��ൾ�് എതിരായി�ീരും. മാ�തമ�, ൈദവ
�ിെ� സ�ഭാവവും (1േയാഹ, 4:8) �കിസ്തുവിെ� സ�
രൂപവും (െകാെലാ, 1:13) സ്േനഹമായിരിെ�, തെ� മ
�െള മഹാപീഡന�ിൽ ത�ിവിടുകെയ�ത് ൈദവ

�ിെ� �പകൃതി�ു േയാജി�ു�തുമ�. മൂ�;് "അധർ
�മൂർ�ിസമയ�ിനു മുെ� െവളിെ�ടാതിരിേ��

തി�ു ഇേ�ാൾ തടു�ു�തു എ�ു എ�ു നി�ൾഅ

റിയു� .ുഅധർ��ിെ�മർ�ം ഇേ�ാേഴ വ�ാപരി�ു
�ു�ു; ഇതുവെര തടു�ു�വൻ വഴിയിൽനി�ു നീ
�ിേപാക മാ�തം േവണം. അേ�ാൾ അധർ� മൂർ�ി
െവളിെ���വരും; അവെന കർ�ാവായ േയശു തെ�
വായിെല ശ�ാസ�ാൽ ഒടു�ി തെ� �പത��തയുെട

�പഭാവ�ാൽനശി�ി�ും." (െത�, 2:6-8).അധർ�മൂ
ർ�ിെയ തടു�ു�ത് വിശ�ാസികള�െട ഉ�ിൽ വസി

�ു� പരിശു�ാ�ാവാണ.് സഭ എടു�െ�ടുകയും,
തടു�ു� പരിശു�ാ�ാവ് നീ�ിേ�ാകുകയും െചയ്

താൽ, അവൻ െവളിെ�ടുകയും, മേഹാപ�ദവം തുട�ു
കയും െച��ം. നാല്; െവളി�ാട് പുസ്തക�ിൽ ഏഴു
സഭകേളാടു� കർ�ാവിെ� ദൂതു കഴി�ാൽ, അ
��ായം 4-മുതൽ 19:10-വെര സഭ ഭൂമിയിൽ കാണു�ി
�. 19:7-ൽ കു�ാടിെ�യും കാ�യുെടയും (സഭ) വി
വാഹം സ�ർ��ിൽ നട�ുകയും, 19:8-ൽ കു�ാടി
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െ� കാ�യ്�് വിേശഷവസ്�തം ധരി�ാൻ കൃപ ലഭി

�ുകയും െച��� .ു 19:14-ൽ മഹാപീഡന�ിെനാടു
വിൽ ഹർ�െഗേ�ാൻ യു��ിനായി ഭൂമിയിേല�ുവ

രു� �കിസ്തുവിെന തെ� കാ�യും അനുഗമി�ു�ു

�.് അ�;് "ഞാൻ ഒരു മർ�ം നി�േളാടു പറയാം:
നാം എ�ാവരും നി�ദ െകാ��കയി�; എ�ാൽ അ��
കാഹളനാദ�ി�ൽ െപെ��ു ക�ിെമ�ു�ിടയിൽ

നാം എ�ാവരും രൂപാ�രെ�ടും. കാഹളം ധ�നി�ും, മ
രി�വർ അ�യരായി ഉയിർ�ുകയും നാം രൂപാ�ര

െ�ടുകയും െച��ം." (െകാരി, 15:51-52). ഇതു കർ�ാ
വിെ� മഹത��പത��തയ്�ു േശഷം നടേ��ത�.
ആയിരമാ�ു വാഴ്ചയിൽആരും രൂപാ�രെ�� ശരീര

�ില�; എ�ാവരും ജഡശരീരേ�ാടുകൂടി ആയിരി
�ും. ത�ൂലം മഹത��പത��തയ്�ു മു�് സഭയ്�ു
േവ�ി ഒരു േമഘ�പത��തയുെ��ു സ്പഷ്ടം.

താരതമ�ം

മ��ാകാശവരവ്

(ഉൽ�പാപണം)
മഹ���പത��ത

(െവളി�ാട്)

േയശു�കിസ്തു കർ�ാ

വായി വരും. (ഫിലി, 3:20,
1െത�, 4:16).

േയശു�കിസ്തു മനുഷ�പു

�തനായി വരും. (മ�ാ,
24:27-31).

സഭയുെട മണവാളനായി.
(േയാഹ, 14:1-3, എെഫ,
5:26-27).

രാജാധിരാജാവായി. (െവ
ളി, 19:11-16).

ഉദയന��തമായി. (2പ
െ�താ, 1:19, െവളി, 22:16).

നീതിസൂര�നായി. (മലാ,
4:2).
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േമഘ�ളിൽ വരു� .ു
(1െത�, 4:17).

ഒലിവുമലയിൽ വരു� .ു
(െസഖ, 4:4).

സഭെയ എടു�ുെകാ��

�തിന.് (േയാഹ, 14:1-3).
യി�സാേയലിെന വിടുവി

�ു�തിന.് (െയശ, 61-62
അ, െവളി, 19:19-21).

വിശു��ാർ�ു േവ�ി

വരു� .ു (1െത�, 4:16-
17).

വിശു��ാരുമായി വരു

� .ു (1െത�, 3:13, യൂദാ,
14, െവ ളി, 19:14).

വിശു��ാർ മാ�തം കാ

ണും. (1െകാരി, 15:52).
എ�ാവരും കാണും. (െയ
ശ, 63:1, മ�ാ, 24:30,
െവളി, 1:7).

പഴയനിയമ വിശു��ാർ

�ു മർ�ം (രഹസ�ം) ആ
യിരു� .ു (1െകാരി, 15:51-
52).

പഴയ പുതിയനിയമ�ളി

ൽ െവളിെ�ടു�ിയി��

�.് (െസ ഖ, 14:4, മ�ാ,
24:30).

രഹസ�മായി. (2പെ�താ, 3:
10, െവളി, 3:3).

പരസ�മായി. (മ�ാ 24:
30, െവളി, 1:7).

എഴുപതാം ആഴ്ചയുെട

ആരംഭ�ിൽ

എഴുപതാം ആഴ്ചയ്�ു

േശഷം. (ദാനി, 9:24-27).

വിശു��ാെര�ാം എടു�

െ�ടും. (1െത�, 4:17).
ചിലർ ന�ായവിധിയിൽ എ

ടു�െ�ടും. (മ�ാ, 13:38
-42, 49, ലൂെ�ാ, 17:34-
37).

സഭയുമായി ഉടൻ മട�ി ആയിരം വർഷം ഭൂമിയിൽ
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േ�ാകും. (1െത�, 4:17). ഉ�ായിരി�ും. (െവളി,
20:3).

വിശ�ാസികൾ കാ�ിരി

�ു� .ു (1െത�, 1:10).
െയഹൂദ�േശഷി�� കാ�ി

രി�ു� .ു (മ�ാ, 24:42-
50).

ആസ�സംഭവം. (െവളി,
22: 20).

അേനകം അടയാള�ൾ

ഉ�ാകും. (മ�ാ, 24:37-
31).

അന�രം മഹാപീഡനം.
(2െത�, 1:7).

അന�രം സഹ�സാബ്ദ

വാ ഴ്ച. (െവളി, 20:3).

വിശു��ാരുെട

രൂപാ�രം സംഭവി�ു� .ു
(1െകാരി, 15: 52).

ആർ�ും രൂപാ�രം

സംഭവി�ു�ി�.

വിശു��ാർ�ു �പതിഫ

ലം െകാടു�ും. (െവളി,
22:12).

ൈദവെ�അറിയാ�വ

ർ�ു �പതികാരം െകാടു

�ും. (1െത�, 1:7-8).

േയശു മേഹാപ�ദവെ��ുറി��ം, തദന�രമു� മ
ഹ���പത��തെയ�ുറി��മാണ് ശിഷ��ാേരാട് പറ

യു�ത.് എ�ാൽ അതിനു മു�ു സഭയുെട ഉൽ�പാപ
ണം നട�ണം; അതു തെ� മ��ാകാശവരവിലാണ.്
"എെ� പിതാവിെ� ഭവന�ിൽ അേനകം വാസ�ല

�ൾ ഉ�ു; ഇെ��ിൽ ഞാൻ നി�േളാടു പറയുമായി
രു� .ു ഞാൻ നി�ൾ�ു�ലം ഒരു�ുവാൻ േപാകു

� .ു ഞാൻ േപായി നി�ൾ�ു �ലം ഒരു�ിയാൽ,
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ഞാൻ ഇരി�ു� ഇട�ു നി�ള�ം ഇരിേ��തി�ു

പിെ�യും വ�ു നി�െള എെ� അടു�ൽ േചർ�ു

െകാ��ം." (േയാഹ, 14:2-3, 1െകാരി, 1:7, 15:23, 15: 51-
52, െകാെലാ, 3:4, 1െത�, 2:19, 4:15-17, 5:23, 2െത�,
2:1, യാേ�ാ , 5:7-8, 1പെ�താ, 1:7, 13, 4:13, 1േയാഹ, 2:
28). ഇതിന് അടയാള�െളാ�ും പറ�ി�ി�. നിരൂപി
�ാ�നാളിലുംഅറിയാ�നാഴികയിലും (മ�ാ, 24:
50), ഉണർ�ിരി�ിൻ (മർെ�ാ, 13:36), നിനയാ� നാ

ഴികയിൽ (ലൂെ�ാ, 12:40), ക�ിമയ്�ു�തിനിടയിൽ
(1െകാരി, 15:52), െനാടിേനര�ിനു�ിൽ (2െകാരി, 4:
17), വരുവാനു�വൻ വരും താമസി�യി� (എ�ബാ,
10:37), കർ�ാവിെ� �പത��ത സമീപി�ിരി�ു�ു
(യാേ�ാ , 5:8), േവഗ�ിൽ (െവളി, 1:1), ക�െനേ�ാ
െല (െവളി, 3:3),ഇതാ,ഞാൻ േവഗം വരു�ു (െവളി, 22:
12) തുട�ിവയാണ് മ��ാകാശവരവിെന സംബ�ി�
�പേയാഗ�ൾ. മ�ായി 24:36-െല വാക�ം; "ആനാള�ം

നാഴികയും സംബ�ിേ�ാ എെ� പിതാവു മാ�തമ�ാ

െത ആരും സ�ർ��ിെല ദൂത�ാരും പു�തനും കൂെട

അറിയു�ി�." ഇതു �കിസ്തു സഭെയ േചർ�ാൻ വരു
� മ��ാകാശവരവിേനാടു േചർ�ു ചി�ി�ണം.
കാരണം; മേഹാപ�ദവകാലം ഒരാഴ്ചവ�ം അഥവാ ഏഴു
വർഷമാെണ�ും (ദാനി, 9:27), ഈആഴ്ചവ�െ� ദാ

നിേയലും, േയാഹ�ാനും ര�ായി വിഭജി�ിരി�ു�
തും, (ദാനി, 7:25, 12:7, െവളി, 11,2-3, 12:6), ആഴ്ചവ�
�ിെ� പകുതിയാകുേ�ാൾ 'ശൂന�മാ�ു� േ��ബിം
ബെ�' ൈദവാലയ�ിൽ �പതിഷ്ഠി�ു�തു മുതൽ
(ദാനി 11:31, മ�ാ, 24:15, മർെ�ാ, 13:14, 2െത�, 2:
4, െവളി, 13:14-15) മൂ�ര വർഷ�ാലമാെണ�ും (ദാ
നി, 12: 11, െവളി, 13:5) ആഴ്ചവ��ിെനാടുവിൽ രാ
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ജാധിരാജാവായ �കിസ്തു വിശു��ാേരാടും (െവളി, 19:
11-16), ദൂതസ�യേ�ാടും (മ�ാ, 24:30-31) കൂെട
സ�ർ��ിൽനി�് െയരുശേലമിനരിെക ഒലിവുമലയി

ൽ ഇറ�ിവരുകയും (െസഖ, 14:3-5), മൃഗെ�യുംഅ
വെ� സകല ൈസന�െ�യും (െവളി, 19:19) തെ�
വായിൽനി�ു വരു� ശ�ിയു� വചന�ാൽ (വാ
ൾ) നശി�ി�ുകയും (െവളി, 1:16, 19:15, 21, െയശ,
11:4) െച��െമ�് ൈദവവചന�ിൽനി�് മന�ിലാ
�ാം. ആകയാൽ �കിസ്തുവിെ� മ��ാകാശവരവും

സഭയുെട ഉൽ�പാപണവും കഴി�ു മേഹാപ�ദവം ആ

രംഭി�ാൽ, മഹ���പത��തയുെട കാലം കണ�ുകൂ
�ാൻ കഴിയും.ത�ൂലം 'പിതാവിനു മാ�തമറിയാവു� നാ
ള�ം നാഴികയും' (മ�ാ, 24:36) മ��ാകാശവരവാെണ
�ു െതളിയു� .ു ഇവിെട എ�ുെകാ�ാണ് തനി�ു
സമയെ��ുറി�് അറിയിെ��് േയശു�കിസ്തു പറ

യു�ത് എ�റിയണെമ�ിൽ െയഹൂദെ� അ�ാല

െ�വിവാഹെ��ുറി�്അറിയണം.

േയശു ശിഷ��ാേരാടു സംസാരി�തുഅധികവുംഅ

ന�ാപേദശ�ള�ം ഉപമകള�മായാണ.് ഇവിെടെ� വിഷ

യം േയശുവിെ� പുനരാഗമനമാണ.്തെ� മട�ിവരവി
െന െയഹൂദ �ാരുെട അ�ാലെ� വിവാഹേ�ാടു

ബ�െ�ടു�ിയാണ് േയശു പറയു�ത.് െയഹൂദ�ാരു
െട വിവാഹ�ിനു മൂ�ു ഘ��ള��:് വിവാഹനി�
യംഅഥവാ നിയമപരമായ വിവാഹം; വധു ഗൃഹ�ിേല
�ു� യാ�തയും വധുവിെന കൂ�ിെ�ാ�ുവരലും; വി
വാഹാേഘാഷം അഥവാ വിവാഹസദ�. ഒരു യുവാവിനു
യുവതിെയ കെ��ു�തു മാതാപിതാ�േളാ ബ�ു

�േളാ അടു� സുഹൃ�ു�േളാ ആകാം. തുടർ�ു
വിവാഹനി�യമാണ.് ഈ അവര�ിൽ വിവാഹം എ



21

�ു നട�ാെമ�ു പറയുകേയാ തീയതി നി�യി�ുക

േയാ െച��കയി�. ചിലേ�ാൾ ഒേ�ാരേ�ാ വർഷംവ
െര വിവാഹം നീ�ുേപാെയ�ുവരാം. വിവാഹനി�യം
െപാതുെവ ഇരുഭവന�ളിെലയും പിതാ��ാർ ത�ി

ലു� ഉട�ടിയാണ.് വരൻ വധുവിന് സ്�തീധനം ൈക
മാറു�േതാടുകൂടി നിയമപരമായ വിവാഹം പൂർ�ിയാ

കും. വിവാഹതീയതി തീരുമാനി�ി�ിെ��ിലും വിവാഹ
നി�യം കഴി� നാൾമുതൽ വരനും വധുവും നിയമ

പരമായി വിവാഹം കഴി�വെരേ�ാെലയാണ് ഇരുഭവ

ന�ളിലും കഴിയു�ത.് ഇരുഭവന�ാരും ത�ിലു�
വിവാഹം ഉറ�ി�ൽ കഴി�ാൽ വരനും വധുവിനും ഒ

രു��ിെ� നാള�കളാണ.് വരൻ വധുവിനായ് പുതി
െയാരു ഭവനം പണിയുകയും, വധു വരെ� വരവിനായ്
കാ�ിരി�ുകയും േവണം. പുതിയ വീടുപണിയുവാൻ
വരന് സാ��ികേശഷിയിെ��ിൽ പിതാവിെ� ഭവന

േ�ാടു േചർ�് ഒരു മുറി പണിയുകേയാ, ഭവന�ിൽ
�േ� ഒരു മുറി ഒരു�ുകേയാ േവണം. വധു അ�ാ
ലമ�തയും വിവാഹ വസ്�തം ധരി��െകാ�് രാവുംപക

ലും വരെ� വരവിനായ് വിശു�ിേയാെട ഒരു�ിയിരി

�ണം. "ഞാൻ നി�െള �കിസ്തു എ� ഏക പുരുഷ
നു നിർ�ലകന�കയായി ഏ�ി�ാൻ വിവാഹനി�യം

െചയ്തിരി�ു� "ു (1െകാരി, 11:2) എ� പൗെലാസി

െ� വാ�ുകള�ം, "എെ� പിതാവിെ� ഭവന�ിൽ അ
േനകം വാസ�ല�ൾ ഉ�ു; ഇെ��ിൽഞാൻ നി�
േളാടു പറയുമായിരു� .ുഞാൻ നി�ൾ�ു�ലം ഒരു

�ുവാൻ േപാകു� .ുഞാൻ േപായി നി�ൾ�ു�ലം

ഒരു�ിയാൽ, ഞാൻ ഇരി�ു� ഇട�ു നി�ള�ം ഇരി
േ��തി�ു പിെ�യും വ�ു നി�െള എെ� അടു

�ൽ േചർ�ു െകാ��ം" (േയാഹ, 14:2-3) എ� �കി
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സ്തുവിെ� ഉറ��ം, "എ�ിലും ഉടു�� മലിനമാകാ�
കുേറേ�ർ സർ�ിസിൽ നിന�ു�ു" (െവളി, 3:4) എ�
�പ�ാവനയും ഇതിേനാടു േചർ�ു ചി�ി�ുക. വര
ൻ വധുവിനായി ഭവനം ഒരു�ി�ഴി�ാൽ തെ� പി

താവിേനാടറിയി�ും. ഭവനം ക�് േബാധ�െ��േശഷം
േതാഴ്മ�ാെര ഒരു�ു�തും വധുഗൃഹ�ിേല�ു�

യാ�ത നി�യി�ു�തും വരെ� പിതാവാണ.് േതാഴ്മ
�ാരുമായി വധുഗൃഹ�ിേല�ു�വരെ�യാ�തചില

േ�ാൾ ദിവസ�േളാ ആഴ്ചകേളാ എടുെ��ു വരാം.
ത�ുലം രാവിെലേയാ, ഉ�യ്േ�ാ , ൈവകുേ�രേ�ാ,
അർ�രാ�തിയിേലാ, െവള��ാൻകാലേ�ാ മണവാളൻ
എ�ിേ�രാം. (മ�ാ, 24:42, 25:13). വധുവിെ� ഭവന
�ിെ� മു�ിെല�ിയാൽ വരെ� േതാഴ്മ�ാർ മണ

വാളൻ എ�ിയ വിവരം ഉ��ിൽ വിളി��പറയും. (മ
�ാ, 25:6). ഈ സമയം വിവാഹവസ്�തം ധരി� വധു

വും േതാഴിമാരും ഇറ�ിവ�ു വരെനയും കൂ�േരയും

സ�ീകരി�ും. അേ�ാൾ രാ�തിയാെണ�ിൽ േതാഴിമാരു
െട ക�ിൽ ക�ി� വിള�ുകള�ം ഉ�ായിരി�ും. (മ
�ാ, 25:7).ഈസമയം വധു വരെന സ�ീകരി�ാൻ വ

രാെതയിരു�ാൽ വരനും കൂ�രും തിരിെകേ�ാകും. മ
ണവാളെ� ശബ്ദംേക�് വിവാഹവസ്�തം ധരി� മണ

വാ�ി പുറ�ുവ�ു വരെന എതിേര�ാൽ അവെളയും

കൂ�ി വരൻ തെ� ഭവന�ിേല�് മട�ും. "നിനയാ
� നാഴികയിൽ മനുഷ�പു�തൻ വരു�തുെകാ�ു നി

�ള�ം ഒരു�ിയിരി�ിൻ." (ലൂെ�ാ, 12:40, 1െകാരി, 15:
32, 1െത�, 3:13, 4:16, 5:23 1േയാഹ, 2:28, 3:2). തുടർ
�് വരെ� ഭവന�ിലാണ് വിവാഹാേഘാഷ�ൾ നട

�ു�ത.്അത് ഓേരാരു�രുെടയുംകഴിവനുസരി�് ദി
വസ�േളാ ആഴ്ചകേളാ നീ�ുനില്�ു� വിവാഹസ
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ദ�യും ആേഘാഷ�ള�മു�ായിരി�ും. "ഞാൻ വാതി
ൽ�ൽ നി�ു മു��� ;ു ആെര�ിലും എെ� ശബ്ദം
േക�� വാതിൽ തുറ�ാൽ ഞാൻ അവെ� അടു�ൽ

െച�ു അവേനാടും അവൻ എേ�ാടും കൂെട അ�ാ

ഴം കഴി�ും." (െവളി, 3:20, 19:7-9).ത�ൂലം സമയം േയ
ശു �കിസ്തുവിനറിയി� എ��;താനത് പറയു�ത് ഉചി
തമ� എ�ാണ് വിവ�. �പവൃ�ികള�െട പുസ്തക
�ിൽ ഇേത േചാദ��ിനു� മറുപടിയിൽനി�് അതു

മന�ിലാ�ാം; "ഒരുമി�� കൂടിയിരു�േ�ാൾഅവർഅ
വേനാടു:കർ�ാേവ, നീ യി�സാേയലി�ുഈകാല�ി

േലാ രാജ�ം യഥാ�ാന�ാ�ി െകാടു�ു�തുഎ�ു

േചാദി��.അവൻഅവേരാടു: പിതാവു തെ�സ��അ
ധികാര�ിൽ െവ�ി��� കാല�െള േയാസമയ�േള

േയാ അറിയു�തു നി�ൾ�ു�ത�." (�പ വൃ, 1:6-7),
ഇവിെട ഉ�രം വ��മേ�? ശിഷ��ാർ അതറിയാൻ
പാടിെ��ാണ് േയശു പറയു�ത.് എ�ാണതിന് കാര
ണം? മണവാളൻ വരു� സമയം കൃത�മായി വധുവിെന
അറിയി�ാൽ, വധുആസൂ�്മസമയ�ുമാ�തം വിവാ

ഹവസ്�തം ധരി�് ചമയ�ൾ അണി�് ഇരു�ാൽ മ

തി. പെ� െയഹൂദെ� വിവാഹേ�ാടു� ബ��ി

ൽ, വിവാഹ ഉട�ടിമുതൽ വിവാഹംവെര വധു നിർ�ല
കന�ക ആയിരി�ണം. മണവാളനാകു� �കിസ്തുവി

േനാടും മണവാ�ിയാകു� സഭേയാടു� ബ��ിലും

ഇതുതെ�യാണ് വ�വ�. അതു െകാ�ാണ് സമയ
െ��ുറി�് േചാദി�േ�ാൾതാൻ പറയാതിരു�ത.്

െയഹൂദെ� �പവാസം എഴുപത് സംവ�രം ആയിരി

�ുെമ�് യിെരമ�ാ�പവചന�ിൽനി�് കെ��ിയ

തിെന (25: 11, 29:10) ദാനിേയൽ വ�ാഖ�ാനി�ത് ഇ�
െനയാണ;് "െയരൂശേലമിെന യഥാ�ാനെ�ടു�ി പ
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ണിവാൻ ക�ന പുറെ�ടു�തുമുതൽ അഭിഷി�നാ

േയാരു �പഭുവെര ഏഴു ആഴ്ചവ�ം; അറുപ�ുര�ു
ആഴ്ചവ�ംെകാ�ുഅതിെന വീഥിയും കിട�ുമായി ക

ഷ്ടകാല�ളിൽ തേ� വീ�ും പണിയും.അറുപ�ുര
�ുആഴ്ചവ�ം കഴി�ി�� അഭിഷി�ൻ േഛദി�െ�

ടും;അവ�ുആരും ഇെ��ു വരും; പിെ� വരുവാനിരി
�ു� �പഭുവിെ� പട�നം നഗരെ�യും വിശു�

മ�ിരെ�യും നശി�ി�ും; അവൻ ഒരു ആഴ്ചവ�

േ��ു പലേരാടും നിയമെ� കഠിനമാ�ും; (ദാനീ,
9:25-27). 'ൈസന��ൾ െയരൂശേലമിെന വള�ിരി

�ു�തു കാണുേ�ാൾ അതിെ� ശൂന�കാലം അടു

�ിരി�ു�ു എ�ു അറി�ുെകാൾവിൻ.' (ലൂേ�ാ ,
21:20). "ഈ കാണു�തിൽ ഇടി�ുേപാകാെത ക��

ക�ിേ�ൽ േശഷി�ാ� കാലം വരും” എ�ു അവൻ
പറ� .ു" (ലൂേ�ാ , 21:6). "അവർ വാളിെ� വായ്�
ലയാൽ വീഴുകയും അവെര സകലജാതികളിേല�ും

ബ�രായി െകാ�ുേപാകയും ജാതികള�െട കാലം തി

കയുേവാളം ജാതികൾ െയരൂശേലം ചവി�ി�ളകയും

െച��ം." (ലൂേ�ാ , 21:24). യിെരമ�ാവിെ� പുസ്തക
�ിൽനി�് �ഗഹി� െയരുശേലമിെ� ശൂന�ാവ�യാ

യ എഴുപത് സംവ�രെ� (യിര, 25:11-14) മൂ�ു ഭാ
ഗ�ളായി തിരി�ാണ് ദാനിേയൽ �പവചി�ു�ത.്എഴു
പത് ആഴ്ചവ�ം 490 വർഷമാണ.് [ഒരു ദിവസെ�ഒരു

വർഷമായി പറ�ിരി�ു�തും (സംഖ�ാ, 14:34, െയ
െഹ, 4:6), ഒരു ആഴ്ചവ�െ� ഏഴു വർഷമായി പറ

�ിരി�ു�തും (ഉ�, 29:27-28) േനാ�ുക] െയരുശ
േലമിെന സംബ�ി�് േപർഷ�ൻ ച�കവർ�ിമാർ പുറ

െ�ടുവി� നാലു ക�നകളാണു�ത;് ബി.സി. 538-െല
േകാെരശിെ�ക�ന; (2ദിന, 36:22-23,എ�സാ, 1:1-4, 5:
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13).ബി.സി. 520-െല ദാര�ാേവശ് ഒ�ാമെ�ക�ന; (എ
�സാ, 6:1-12). ബി.സി. 457-െല അർ�ഹ്ശഷ്ടാവ്
േലാംഗിമാന�ിെ� ഒ�ാമെ� ക�ന; (എ�സാ, 7:11-
26).ഈമൂ�ു ക�നകള�ം െയരുശേലമിെ� പുനർനിർ

�ാണ�ിനു േവ�ിയു�തായിരു� .ു എ�ാൽ അർ
�ഹ്ശഷ്ടാവ് ബി.സി. 444-മാർ�ിൽ പുറെ�ടുവി�

ക�നയാണ് ദാനിേയൽ �പവചി� "െയരുശേലമിെന യ
ഥാ�ാനെ�ടു�ി" പണിയുവാനു�ത;് (െനഹ, 2:1-8).
ക�ന പുറെ�ടു�തു മുതൽ ഏഴുആഴ്ചവ�ം; 7×7=49
വർഷം; ഇതു െനഹമ�ാവ് 2:1-8-മുതൽ "കർ�ാവും നി
യമദൂതനും" ആയ അഭിഷി�െന�ുറി��� യേഹാ

വയുെടഅരുള�ാടുവെരയാണ;് (മലാ, 3:1).അറുപ�ി
ര�്ആഴ്ചവ�ം; 62×7=434 വർഷം; മലാഖി 3:1-മുതൽ
അഭിഷി�ൻ േഛദി�െ�ടു� അഥവാ �കിസ്തു �കൂ

ശിൽ മരി�ു� എ. ഡി. 33 ഏ�പിൽ 3-വെരയാണ.് ദാ
നിേയൽ �പവചന�പകാരം മശിഹ േഛദി�െ��� കഴി

�് ഏഴു വർഷെ� മഹാപീഡനം കൂടി കഴി�ാൽ,
െയഹൂദെ� യഥാ�ാപനം നട�ണം. എ�ാൽ അറു
പെ�ാൻപതും എഴുപതും ആഴ്ചവ��ൾ�ിടയിൽ

പഴയനിയമ�ിൽ എഴുതെ�ടാ�ാതും, പൂർ�കാല
�ൾ�ും തലമുറകൾ�ും മറ�ുകിട�തുമായ ഒരു

മർ�ം െവളിെ��� വ� .ു (െകാെലാ, 1:26). "അേതാ ജാ
തികൾ സുവിേശഷ�ാൽ �കിസ്തുേയശുവിൽ കൂ�വ

കാശികള�ം ഏകശരീര�രും വാഗ്ദ��ിൽ പ�ാളി

കള�ംആേകണം എ�ു�തു തേ�." (എെഫ 3:6). അ
ർ�ൽ,എഴുപതാംആഴ്ചവ�ം വിദൂര�ാകുകയും ജാ
തികള�െട കാലം ഇടയിൽ കട�ുകൂടുകയും െചയ്തു.
ഇതിെനയാണ് "�പസാദവർഷം (ലൂെ�ാ, 4:19), ജാതിക
ള�െട കാലം (ലൂെ�ാ, 21: 24),സു�പസാദകാലം (2െകാ
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രി, 6:2), ര�ാദിവസം (2െകാരി, 6:2), കൃപായുഗം (തീ
േ�ാ, 2:11), സഭായുഗം" (മ�ാ, 16:18) എെ�ാെ�
വിളി�ു�ത.്

േയശു�കിസ്തു തെ�ഐഹികശു�ശൂഷആരംഭി�ു

�ത് നസെറ�ിെല പ�ിയിൽ നി�ാണ.് അവിെടെവ
�് െയശ�ാവിെ� പുസ്തക�ിലൂെട തെ� ആഗമന

ല��ം വ��മാ�ു�ു�;് "ദരി�ദ�ാേരാടു സുവിേശ
ഷം അറിയി�ാൻ കർ�ാവു എെ�അഭിേഷകം െചയ്

കയാൽ........കർ�ാവിെ� �പസാദവർഷം �പസംഗി�ാ
നുംഎെ�അയ�ിരി�ു� "ു (ലൂേ�ാ , 4:18-19, െയശ,
61:1-2). ഇവിെട "ന�ുെട ൈദവ�ിെ� �പതികാരദിവ
സവും �പസി�മാ�ുവാനും" (െയശ, 60:2) എ�ഭാഗം
വായി�ാെത പുസ്തകം ശു�ശൂഷ�ാരന് തിരിെക

െകാടു�ുെകാ�് (ലൂേ�ാ , 4:20), �പതികാരദിവസം
അഥവാ എഴുപതാം ആഴ്ചവ��ിന് മു�് ഒരു �പസാദ

കാലമുെ��് വ��മാ�ി. ഫിലി�ിെ� ൈകസര�യി
ൽെവ�് "ഈ പാറേമൽ ഞാൻ എെ� സഭെയ പണി

യും; പാതാള േഗാപുര�ൾ അതിെന ജയി�യി�" (മ
�ാ, 16:18) എ�ു േയശു തെ� നിർ�യം �പസ്താ
വി�ുകയും, െപെ�െ�ാസ്തു നാളിൽ സഭയ്�് അ

ടി�ാനമിടുകയും െചയ്തു. (�പവൃ, 2:1-4). െപെ�
െ�ാസ്തു മുതൽ �കിസ്തുവിെ� മ��ാകാശവരവുവ

െരയു� കാലയളവാണ് കൃപായുഗം. �കിസ്തുവിെ�
�കൂശുമരണവും ഉയിർ��ം േതജസ്കരണവുമാണ് പരി

ശു�ാ�ാവിെ� അവേരാഹണ�ിനും സഭാ�ാപന

�ിനും അടി�ാനം. (മ�ാ, 16:18, േയാഹ, 7:39).
"ഈെതാഴു�ിൽ ഉൾെ�ടാ� േവെറആടുകൾഎനി

�ു ഉ�ു; അവെയയും ഞാൻ നടേ��താകു� ;ു
അവഎെ� ശബ്ദം േകൾ�ും; ഒരാ�ിൻ കൂ�വും ഒരിട
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യനും ആകും" (േയാഹ, 10:16) എ�ു �കിസ്തുവും,
"ൈദവം തെ� നാമ�ി�ായി ജാതികളിൽനി�ു ഒരു
ജനെ�എടു�ു െകാൾവാൻ കടാ�ി��" (�പവൃ, 15:
14)എ�ുപെ�താസിെന ഉ�രി��െകാ�് യാേ�ാബും
വ��മാ�ു� .ു "ഇതിേനാടു �പവാചക�ാരുെട വാക�
�ള�ം ഒ�ു� .ു" (�പവൃ, 15:15, 13:40,ആേമാ, 9:11-12,
ഹബ, 1:5). പഴയനിയമ�പവാചക�ാർ ഈ കൃപാകാല

െ���ി ആരാ�ു അേന�ഷി�ിരു� .ു (1പെ�താ, 1:
10-12, മ�ാ, 13:11-17, എെഫ, 3:1-12, െകാെലാ, 1:
26). മ�ായി സുവിേശഷ�ിെല സ�ർ�രാജ��ിെ�
മർ��ൾഈകാല�ിലാണ് നിറേവ റു�ത.് (മ�ാ,
13:1-50). െയഹൂദെന�ും യവനെന�ും വ�ത�ാസമി�ാ
െത, സകലമനുഷ�ർ�ും ര�ാകരമായ ൈദവകൃപ ഉ
ദി�താണ് കൃപായുഗ�ിെ� �പേത�കത. (േറാമ, 10: 12,
തീേ�ാ, 2:11).ൈദവം �കിസ്തുവിലൂെട എ�ാവർ�ും
െസൗജന�മായി ഒരു�ിയിരി�ു� നീതിദാനം സ�ീകരി

�ുകെയ�താണ് കൃപായുഗ�ിൽ മനുഷ�രുെട കർ

�വ�ം. (േറാമ, 5:17-21). "ഞാൻ േപായി നി�ൾ�ു
�ലം ഒരു�ിയാൽ, ഞാൻ ഇരി�ു� ഇട�ു നി�
ള�ം ഇരിേ��തി�ു പിെ�യും വ�ു നി�െള എെ�

അടു�ൽ േചർ�ുെകാ��ം" (േയാഹ,14:3) എ�ി�
െന കൃപാകാല�ിനു �കിസ്തു പരിധിയും െവ��. "അ
തി�കമ�ാരുെടഅതി�കമം തികയുകയും" (ദാനി, 8:23),
"ജാതികള�െട കാലം തികയുകയും" (ലൂെ�ാ, 21:24),
"പൂർ�സംഖ� തികയുകയും" (േറാമ, 11:25) െച���
"നിനയാ�നാഴികയിൽ' സഭായുഗം അവസാനി�ുക
യും എഴുപതാം ആഴ്ചവ�ം കട�ുവരുകയും െച��ം.
(ലൂേ�ാ , 12:40, 1െകാരി, 15:51-52, 1െത�, 4:16-17).

എഴുപതാം ആഴ്ചവ�ം അഥവാ മഹാപീഡനെ�
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�ുറി�് പഴയനിയമ�ിലും പുതിയനിയമ�ിലുമായി

അനവധി �പവചന�ള��.് പല േപരുകളിൽ ഇതറിയ
െ�ടു� ;ു യേഹാവയുെട േ�കാധദിവസം (െസഫ, 1:15),
യേഹാവയുെട നാൾ, ദിവസം (െയശ, 2:12, 13:6), കർ
�ാവിെ� നാൾ (�പവൃ, 2:20), യേഹാവയുെട മഹാദിവ
സം (െസഫ, 1:14), യേഹാവയുെട വലുതും ഭയ�രവു
മായ നാൾ (മലാ, 4:5), കഷ്ടകാലം (ദാനി, 12:1), വലിയ
കഷ്ടം (മ�ാ, 24:21), മഹാകഷ്ടം (െവളി, 7: 14), മഹാ
േകാപദിവസം (െവളി, 6:17), യാേ�ാബിെ� കഷ്ടകാ
ലം (യിര, 30:7), പരീ�ാകാലം (െവളി, 3:10), �പതികാര
കാലം (ലൂേ�ാ , 21:22), �പതികാരദിവസം (െയശ, 63:4),
സംഹാരദിവസം (േയാേവ, 1:15). ഇെതാെ� െയഹൂദ

െ� ന�ായ�പമാണ ലംഘന�ിനു� ശി�യാണ.് (മ
�ാ, 23:34-36, ലൂെ�ാ, 11:9-51). ഒ�ം െയഹൂദ�ാർ
േചാദി��വാ�ിയ ഒരു ശി� കൂടിയു�.് "അവെ� ര
�ം ഞ�ള�െടേമലും ഞ�ള�െട മ�ള�െടേമലും വ

രെ�" എ�ു ജനം ഒെ�യും ഉ�രം പറ� .ു (മ�ാ
27:25). ഇതിെ� ശി�യാണ് ഒരു േബാണസുേപാെല
ഇ�ാലമ�തയും െയഹൂദ�ാർ അനുഭവി�� െകാ�ിരു

�ത.് വികാര��ലിൽ "ഞ�ള�െട മ�ള�െട േമലും
വരെ�" എ�ു നിലവിളി�� പറയാതിരുെ��ിൽ? എ.
ഡി. 70 ഏ�പിലിൽ ൈട�സിെ� േനതൃത��ിലു� േറാ
മൻൈസന�ം െയരുശേലമിെല�ി നഗരം ഉപേരാധി��.
അ�ു മാസെ�ഉപേരാധ�ിെനാടുവിൽ ജൂൈല 24
-ന് അെ�ാണിയ േകാ� പിടി�ട�ുകയും, ആഗ�് 27-
ന് ൈദവാവാലയ�ിെ� വാതിലുകൾ തീ െവയ്�ുക

യും െചയ്തു. െസപ്�ംബർ 26ആയേ�ാേഴ�ും നഗരം
മുഴുവൻ ൈട�സിെ� നിയ��ണ�ിലാകുകയും, ൈദ
വാലയം ഉൾെ�െട പൂർ�മായി നശി�ി�െ�ടുകയും
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െചയ്തു. തീെവ�് നശി�ി�േ�ാൾ ൈദവാലയെ�

െപാതി�ിരു� സ�ർ��കിടുകൾ ഉരുകിെയാലി�

ത് േശഖരി�ാൻ പടയാളികൾ ൈദവാലയ�ിെ� അ

ടി�ാനംവെര ഇള�ിെയടു�േ�ാൾ, "ക�ിേ�ൽ ക
�� ഇവിെട േശഷി�യി�" (മ�ാ, 24:2)എ� �കിസ്തു
വിെ� �പവചനവും, "വരുവാനിരി�ു� �പഭുവിെ� പട
� നം നഗരെ�യും വിശു�മ�ിരെ�യും നശി�ി

�ും" (9:26) എ� ദാനിേയൽ �പവചനവും അ�രാർ
��ിൽ നിറേവറി.ൈദവാലയം ചു�� ചാ�ലാ�െ�
�േതാെട േഘാരമായ സമരം നട� .ു പുരുഷ�ാെര ഒ�
ട�ം വധി�ാൻ ൈട�സ് ക�ി��. അേനകായര�ൾ
�കൂശി�െ���; അേനകായിരംേപർ വാളിനിരയായി; ന
ഗരം നിേരാധി�തുമുതൽ പതിനാലു ല�േ�ാളം േപ

ർ െകാ�െ���. അടിമകളായി പിടി�വെര മി�സയീമിേല
�ു അയ�് അടിമ��കളിൽ വില്�ുവാൻ നിർ�ി.
അവെര വിലയ്�ുവാ�ുവാൻ ആളി�ാെത വ�േ�ാ

ൾ; "യേഹാവ നിെ�ക�ൽകയ�ി മി�സയീമിേല�ു മട
�ി െ�ാ�ുേപാകും; അവിെട നി�െള ശ�തു�ൾ
�ു അടിയാരും അടിയാ�ികള�മായി വി�ാൻ നിർ�ും;
എ�ാൽ നി�െള വാ�ുവാൻ ആരും ഉ�ാകയി�"
(ആവ, 28:68) എ� േമാെശയുെട �പവചന�ിനും നി
വൃ�ിവ� .ു "അവസാനേ�ാളം യു�മു�ാകും; ശൂ
ന��ള�ം നിർ�യി�െ��ിരി�ു� .ു" (ദാനി, 9:26).എ.
ഡി. 132-ൽ േറാമൻ ച�കവർ�ി ഹാ�ഡിയാെ� (117-
138) കാല�ു മശിഹാെയ�വകാശെ�� 'െബൽ െകാ
സിബായുെട' േനതൃത��ിൽ അ�ു ല�േ�ാളം

െയഹൂദ�ാർ വി�വ�ിനു ത�ാറാകുകയും ൈദവാല

യനിർ�ാണ�ിനു തുട�മിടുകയും െചയ്തു. എ�ാ
ൽ എ.ഡി. 135-ൽ െയഹൂദാവി�വം നിഷ്കരുണം അടി
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� മർ�െ�ടുകയും, െയരുശേലം വീ�ും ഇടി��നിര
�ി ഒരു േറാമൻ നഗരിയാ�ി മാ�ി, െയഹൂദനു �പേവ
ശനം നിേഷധി�ുകയും; പരിേ�ദനാകർ�ം നിയമവി
രു�മാ�ുകയും, മതാനുഷ്ഠാന�െള�ാം നിേരാധി
�ുകയും െചയ്തേതാെട െയഹൂദ�ാർ േലാകംമുഴുവ

ൻ ചിതറിേ�ാകുകയും െചയ്തേ�ാൾ; "അവർവാളിെ�
വായ്�ലയാൽ വീഴുകയും അവെര സകലജാതികളി

േല�ും ബ�രായി െകാ�ുേപാകയും ജാതികള�െട

കാലം തികയുേവാളം ജാതികൾ െയരൂശേലം ചവി�ി�

ളകയും െച��ം" (ലൂേ�ാ , 21:24) എ� േയശുവിെ�
�പവചനവും, "യേഹാവ നിെ� ഭൂമിയുെട ഒര�ംമുതൽ
മെ�അ�ംവെര സർ�ജാതികള�െടയും ഇടയിൽ ചിതറി

�ും;" (ആവ, 28:64) എ� േമാെശയുെട �പവചനവും
ചരി�തമായി മാറി.

േയശു�കിസ്തു മേഹാപീഡനെ��ുറി��ം മഹ��

�പത��തെയ�ുറി��ം പറ�േശഷം, ശിഷ��ാർ
േചാദി� അടയാളവും പറയു�ു�:് "അ�ിെയ േനാ
�ി ഒരു ഉപമ പഠി�ിൻ;അതിെ� െകാ�ു ഇളതായി ഇ
ല തളിർ�ുേ�ാൾ േവനൽ അടു�ു എ�ു നി�ൾ

അറിയു�ുവേ�ാ. അ�െന നി�ൾ ഇതു ഒെ�യും
കാണുേ�ാൾ അവൻ അടുെ� വാതിൽ�ൽ തേ�

ആയിരി�ു�ു എ�ു അറി�ുെകാ ൾവിൻ. ഇെതാ
െ�യും സംഭവി�ുേവാളം ഈ തലമുറ ഒഴി�ുേപാ

കയി� എ�ു ഞാൻ സത�മായി�� നി�േളാടു പറയു

� .ു" (മ�ാ, 24:32-34, മർെ�ാ, 13:28-30, ലൂെ�ാ,
21:29-32).യി�സാേയലിെന മൂ�ു വൃ��േളാടു ഉപമി
�ി���:് "അ�ിവൃ�ം തളിർ�യി�; മു�ിരിവ�ിയി
ൽ അനുഭവം ഉ�ാകയി�; ഒലിവുമര�ിെ� �പയ�ം
നിഷ്ഫലമായ്േപാകും;" (ഹബ, 3:17, ആേമാ, 4:9). ആ
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�ീയമായും രാഷ്ടീയമായും മു�ിരിവ�ിേയാടും അ

�ിവൃ�േ�ാടുമാണ് ഉപമി�ിരി�ു�ത;് "ഞാൻ മു
�ിരിവ�ിയും നി�ൾ െകാ�ുകള�ംആകു� ;ു" (േയാ
ഹ, 15:5), "മു�ിരിവ�ിയിൽ മു�ിരി�ഴം ഉ�ാകയി�;
അ�ിവൃ��ിൽ അ�ി�ഴം ഉ�ാകയി�; ഇലയും
വാടിേ�ാകും;അവെരആ�കമി�ു�വെരഞാൻ നിയ
മി�ിരി�ു� .ു" (യിെര, 8:13), "മു�ിരിവ�ികെളയും
അ�ിവൃ��െളയും ഞാൻ നശി�ി�� കാടാ�ും;
കാ��മൃഗ�ൾഅവെയതി�ുകളയും." (േഹാേശ, 2:12,
2രാജാ, 18: 31, െയശ, 34:4, 36:16, യിെര, 5:17, േഹാ
േശ, 9:10, േയാേവ, 1:7). െസൗ�ര�െ� ഒലിവുവൃ�

േ�ാടും ഉപമി�ിരി�ു� ;ു "യിേ�സേയലിെ� െകാ�ു
കൾ പടരും; അവെ� ഭംഗി ഒലിവു വൃ��ിൻ ഭംഗി
േപാെലയും അവെ� വാസന െലബാേനാ േ�തുേപാ

െലയും ഇരി�ും." (േഹാേശ, 14:6), "മേനാഹരഫല�
ളാൽ േശാഭിതമായ പ� ഒലിവുവൃ�ം എ�ു യേഹാവ

നിന�ു േപർവിളി�ിരു� ;ു" (യിെര, 11:16 സ�ീ,52:8,
128:3).

ബി.സി. 722-ൽ ഏലാമിെ� മകനായ േഹാേശയയു
െട ഭരണകാല�് അ��ർ രാജാവായ ശൽമേനെസർ

ശമര�െയ കീഴട�ി പ�ു േഗാ�ത�െളയും ബ�രാ

�ി െകാ�ുേപായേതാടുകൂടി വടേ�രാജ�മായ യി

�സാേയൽ കാലയവനികയ്�ു�ിൽ മറ� .ു (2രാജാ,
15:30, 17:1-6, 18:9-12).ബി.സി. 597-ൽ െയഹൂദരാജാ
വായ െയേഹായാഖീൻ രാജാവിെനബാേബൽ രാജാവാ

യ െനബു�ദ്േനസർ േതാ�ി�� തടവുകാരനായി െകാ

�ുേപായേശഷം,ബാേബൽരാജാവ്അവെ�ചി��നാ
യ മ�ന�ാെവ സിെദ�ീയാവ് എ�ു േപരു മാ�ി അവ

നു പകരം വാഴി��. എ�ാൽ സിെദ�ീയാവും ബാേബ
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ൽരാജാവിെന േകാപി�ി��. (2രാജാ, 24:15-20). അവ
െ� വാഴ്ചയുെട ഒ�താം ആ�ിൽ (ബി.സി. 588) ബാ
േബൽരാജാവ് സർ�ൈസന�വുമായി െയഹൂദ�യിൽവ

�് പതിെനാ�ാം ആ�ുവെര നഗരം ഉപേരാധി�ുക

യും, പതിെനാ�ാം ആ�ിൽ (ബി.സി. 586 ജൂൈല മാ
സ�ിൽ) സിെദ�ിയാവിെ� പു�ത�ാെര അവെ� മു
�ിൽെവ�് െകാ��കയും അവെന ക�� കു�ിെ�ാ

�ി�് ബാേബലിേല�് െകാ�ുേപാകുകയും െചയ്തു. (2
രാജാ, 25:1-7,യിെര, 39:1-7).അേതാടുകൂടി െതേ�രാ
ജ�മായ െയഹൂദ�യുെട ഭരണ�ിനും തിര�ീല വീണ .ു
തുടർ�ാണ് െനബു�ദ്േനസർ ക� ബിംബ�ിെ�

സ�പ്നവും (ദാനി, 2:31-43), ദാനിേയൽ ക� സമു�ദ

�ിൽനി�ുകേരറിവരു� ത�ിൽ േഭദി�ിരി�ു� നാ

ലു മഹാമൃഗ�ള�െട സ�പ്നവും (ദാനി, 7:1-17) നിറ
േവറു�ത.് ബിംബ�ിെ� തലയും നാലു മഹാമൃഗ�
ളിെല സിംഹവും ബാേബൽരാജാവിെ� ഭരണെ� കു

റി�ു� .ു യിെരമ�ാവ് �പവചി� ബാേബൽ�പവാസം 70
സംവ�രമാണ.് (യിെര, 25:11,12, 29:10). കാലം കണ
�ാ�ു�ത് ര�ു രീതിയിലാണ.് േദശീയം: െനബു�
ദ്േനസറിെ�ആദ�െ�ആ�കമണം മുതൽ േകാെരശി

െ� വിളംബരം വെരയാണ.് അത് ബി.സി. 606-മുതൽ
(2രാജാ, 24:1)ബി.സി. 538-വെരയാണ.് (എ�സാ, 1:2-4).
മതപരം: െയരുശേലം ൈദവാലയം െനബു�ദ്േനസർ
അ�ി�ിരയാ�ിയതു മുതൽ പുനർനിർ�ാണം വെര

യു�ത.് അത് ബി.സി. 587-മുതൽ (2രാജാ, 25:8-9)
ബി.സി. 517-വെരയാണ.് (എ�സാ, 1:1-13, 5:14). ദാര�ാ
േവശും േകാെരശും േചർ�് േബൽശ�റിെനആ�കമി�

േതാടു കൂടി െനബു�ദ്േനസർ ക�ബിംബ�ിെ�ത

�ം െകാ�ു� തലയും (ദാനി, 2:21), ദാനിേയൽ ക�
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േലാകരാജ��െള�ുറി�� ദാനിേയൽ ദർശി� മഹാമൃഗ�ള�ം,
െനബുഖദ്േനസർ ദർശി� വലിയബിംബവും, (ദാനി, 2:31-43, 7:1-8)

ബാബിേലാൺ --ബിസി. 606 -- 539
സിംഹം --ത�,ശിര�്

േമദ�േപർഷ� --ബി .സി. 539 -- 331
കരടി -- െവ�ി ,െന�ും ക��ം

യവന (�ഗീസ്) --ബി .സി. 331 -- 63
പു�ി��ലി --താ�മ,വയറും അരയും

േറാമാ --ബി .സി. 63 --എ.ഡി. 476, 1449
േഘാരമൃഗം --ഇരു�ും കളിമ��ം ,കാൽ
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സിംഹസദൃശമൃഗവുമായ (ദാനി,7:4) ബാേബലിെ� ഭര
ണം അവസാനി��. ൈദവജനം േമദ�േപർഷ� സാ�മാജ�
�ിെ�അടിമത��ിലായി.

"എഴുപതു സംവ�രം തികയുേ�ാൾ, ഞാൻ ബാ
േബൽ രാജാവിെനയും ആ ജാതിെയയും കല്ദയരുെട

േദശെ�യും അവരുെട അകൃത�ംനിമി�ം സ�ർശി

�� അതിെന ശാശ�തശൂന�മാ�ി�ീർ�ും എ�ു യ

േഹാവയുെട അരുള�ാടു." (യിെര, 25:12). ബാബിേലാ
ണിെ� അവസാനെ� രാജാവായ നേബാണിഡസി

െ� (ബി.സി. 555--539) കാല�,് തെ� പു�തനും െന
ബു�ദ്േനസർ ര�ാമെ� െപൗ�തനുമായ േബൽശ�

ർ തെ� െവ�ാ�ികള�മായി, െയരുശേലം ൈദവാലയ
�ിെല െപാൻെവ�ി പാ�ത�ളിൽ വീ�ു കുടി��

െകാ�ിരി�ുേ�ാൾ ൈദവ�ിെ� ന�ായവിധിയു�ാ

യി. (ദാനി, 5:1-6). ആ രാ�തിയിൽ�െ� േബൽശ�ർ

െകാ�െ�ടുകയും േമദ�യനായ ദാര�ാേവശും പാർസിരാ

ജാവായ േകാെരശും േചർ�് ബാബിേലാൺ കീഴട�ു

കയും െചയ്തു. (ദാനി, 5:30-31,എ�സാ, 1:1, െയശ, 45:
1-4). േലാകസാ�മാജ��െള�ുറി�് െനബു�ദ്േനസർ
ക� ബിംബ�ിെ� െവ�ി െകാ�ു� െന�ിെ�

യും ക��േടയും സ�പ്നവും (ദാനി, 5:32), ദാനിേയൽ ക
� കരടിേയാടു സദൃശമായതും ഒരു പാർശ�ം ഉയർ�ി

യും വായിൽ മൂ�ു വാരിെയ�� കടി��പിടി��ംെകാ�ു

നിൽ�ു�തുമായ മൃഗവും (ദാനി, 7:5), ഊലായിതീര
�ു നിൽ�ു�തും ര�ു െകാ�ുകളിൽ ഒ�ു നീളം

കൂടിയതായി�� ആ��െകാ�നും (ദാനി, 8:3,4) േമദ�
േപർഷ� സാ�മാജ��ിെ� ബി.സി. 539-മുതൽ 331-വ
െരയു� ഭരണെ� കുറി�ു� .ു ഒരു പാർശ�ം ഉയർ
�ിയതും ര�ു െകാ�ുകളിൽ ഒ�ു നീളംകൂടിയതായി
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ക�തും, േമദ�േര�ാൾ േപർഷ��ാണ് മുൻതൂ�മു
�െത�് കാണി�ു� .ു വായിൽ മൂ�ു വാരിെയ��ക
ൾ കടി��പിടി�ിരി�ു�ത് േകാെരശിെ� േനതൃത��ി

ൽ േമദ�രും േപർഷ�രും േചർ�് കീഴട�ിയ 'കിഴ�ൻ
ബാേബൽ, െത�ു� മി�സയിം ,ഏഷ�ൈമനറിെല ലുദി
യ'എ�ിവെയകുറി�ു� .ുബിസി. 334-ൽഫിലി�ിെ�
പു�തനും മ�േദാന��ാരനും �ഗീസിെ� രാജാവുമായി

രു�അലക്സാ�ർ (പടി�ാറുനി�് നിലംെതാടാെത

വ� േകാലാ��െകാ�ൻ (ദാനി, 8:5) കി�ിം േദശ�ു
നി�ു േമദ�േപർഷ� കീഴട�ാൻ പുറെ�ടുകയും (1മ�,
1:1), �ഗാനി�സ് നദീതീര�ുെവ�് േപർഷ��ാർഅവ
നുമായി ഏ��മു�ി പരാജയെ�ടുകയും, ബി.സി. 331-ൽ
ൈട�ഗീസ് നദിയുെട കിഴ�് അർേബലയിൽ െവ�് ദാ

ര�ാേവശ് മൂ�ാമെ�അശ�ൈസന�െ�അലക്സാ�

ർ േതാ�ി�േതാടു കൂടി, ദാനിേയൽ ക� ര�ാം മൃഗ

�ിെ� ഭരണംഅസ്ത മി�ുകയും,ൈദവജനം �ഗീസി
െ� അടിമത��ിലാകുകയും െചയ്തു. (1മ�, 1:1, ദാ
നി, 8:5-7).

"പിെ� വി�കമനാെയാരു രാജാവു എഴുേ�ല്�ും;
അവൻ വലിയ അധികാരേ�ാെട വാണു ഇഷ്ടംേപാ

െല �പവർ�ി�ും. അവൻ നില്�ുേ�ാൾ തേ�, അ
വെ� രാജ�ം തകർ� ,ുആകാശ�ിെല നാലു കാ�ിേല
�ും േഭദി�� േപാകും;അതുഅവെ�സ�തി��അ
വൻവാണിരു�അധികാരംേപാലയുമ�അവെ� രാജ

ത�ം നിർ�ൂലമായി അവർ�� അന�ർ�ും അധീനമാ

കും.എ�ാൽ െതെ� േദശ�ിെല രാജാവു �പാബല�ം
�പാപി�ും; അവെ� �പഭു��ാരിൽ ഒരു�ൻ അവ
െന�ാൾ �പബലനായി വാഴും; അവെ�ആധിപത�ം മ
ഹാധിപത�മായ്തീരും." (ദാനീ, 11:3-5). 331-ൽ ദാര�ാേവ
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ശിെന കീഴട�ിയ വി�കമനായ രാജാവ് (അലക്സാ�
ർ) ഭൂമിയുെട അതിർ�ികൾവെര കീഴട�ി മുേ�റി
327-ൽ ഇ��വെരെയ�ി. (1മ�,1:3). മട�യാ�തയി
ൽബാബിേലാണിൽെവ�് മല�നി ബാധി��;അ�െന
ബി.സി. 356-ൽ െപ�യിൽ ജനി�്, 336-ൽ പിതാവ് വധി
�െ��തിെന തുടർ�് രാജാവായി േലാകംമുഴുവൻ കീ

ഴട�ാൻ ഇറ�ി��റെ�� അലക്സാ�ർ; തെ� പ��
�ു വർഷെ� ഭരണ�ിെനാടുവിൽ 323 ജൂൺ 13-ന്
അകാലചരമം �പാപി��. (1മ�, 1:7). 'അവെ� സ�
തി�� അന�ർ�ു അധീനമാകും' എ� �പവചനം അ
നുസരി��അലക്സാ�റുെട മരണേശഷം തെ�നാലു

ൈസന�ാധിപ�ാർ സാ�മാജ�ം പ�ിെ�ടു�ു. (1മ�, 1:
6-9). 'വലിയെകാ�ു തകർ�ുേപായി; പകരം ഭംഗിയു
� നാലു െകാ�ു മുെള��വ� .ു' (ദാനി, 8:8). േപർഷ�
ഉൾെ�� ഏഷ�ൻഭാഗ�ൾ അേ��ാ�� തല�ാനമാ

�ി 'െസല���സും,' ഈജിപ�്, പലസ്തീൻ, അേറബ�
േമഖലകൾ അലക്സാ��ിയ േക��മാ�ി 'േടാളമിയും,'
മിഥിന� �പേദശ�ൾ 'ലിസിമാ�സും,' മാസിേഡാണിയ
യും �ഗീസും 'സിസാ�റും,' ക�ട�ി ഭരി��. ബി.സി.
315-മുതൽബി.സി. 198-വെര െയഹൂദജനത േടാളമിയു
െട ഭരണ�ിൻ കീഴിലായിരു� .ു േടാളമി രാജാ��ാർ
വളെര സഹിഷ്ണുതേയാടു കൂടിയാണ് െയഹൂദ�ാേരാ

ടു െപരുമാറിയിരു�ത.് േടാളമി ഫിലഡൽഫസിെ� (ബി.
സി. 285-247) കാല�ാണ് ബി.സി. 250-ൽഅലക്സാ
��ിയയിലു� എഴുപത് യഹൂദ പ�ിത�ാർ എഴുപത്

ദിവസംെകാ�് പഴയനിയമം �ഗീ�ുഭാഷയിേല�് (െസ
പ്��ജി� ്, LXX) വിവർ�നം െചയ്തത.് ബി.സി. 198-
ൽ നട� പാനിയം യു��ിൽ െസല���സ് ര�ാമ

െ� ഇളയമകനായ അേ��ാ�സ് മൂ�ാമൻ (ബി. സി.
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223-187)ഈജിപ്�ിെന േതാ�ി�് പലസ്തീൻൈകട�ി
യേതാടു കൂടി ൈദവജനം സിറിയയുെട ആധിപത��ി

ലായി. മാേ�ഷ�ാ യു��ിൽ (ബി.സി. 190) ഇയാൾ
േറാമിേനാടു പരാജയെ�ടുകയും, ബി.സി. 187-െല ഒരു
ലഹളയിൽ െകാ�െ�ടുകയും െചയ്തു (ദാനി, 11:10-
19). തുടർ�് അേ��ാ�സ് മൂ�ാമെ� മൂ�മകനാ
യ െസല���സ് ഫിേലാേപ�റുെട (ബി.സി. 187-175) ഭ
രണ�ിൻ കീഴിലും (ദാനി, 11:20), പിെ� തി�യുെട
േവരും നി��നുമായ അേ��ാ�സ് എ�ിഫാനസിെ�

(ബി.സി. 175-164) ഭരണ�ിൻകീഴിലുമായി. (ദാനി, 11:
21-44, 1മ�, 1:10-64).അ�ി�കിസ്തുവിെ� നിഴലായ
ഇവെ� കീഴിൽ െയഹൂദാജനം സമാനതകളി�ാ� ക

ഷ്ടം സഹി��. ബി.സി. 169-ൽ ഈജിപ്�് കീഴട�ിയ
േശഷം െയരുശേലമിൽ വ� ഇവൻ ൈദവാലയ�ി

െ� വിശു��ല�് �പേവശി�യും സ�ർ�ബലിപീഠ

വും വിള�ുകാലുകള�ം പാനീയബലി�ു� ചഷക�

ള�ംസ�ർ�ധൂപകലശവും തിര�ീലയും കിരീട�ള�ം പൂ

മുഖെ� കനകവിതാന�ള�ം സ�ർ�വും െവ�ിയും

വിലപിടി� പാ�ത�ള�ം ഒളി��െവ�നിധികള�ം കെ�

�ി െകാ�യടി�� സ�േദശേ��് മട�ിേ�ായി. (1മ
�, 1:20-24, ദാനി, 11:25-28). ബി.സി. 167-ൽ തെ�
ചു�ം പിരിവുകാരിൽ �പമുഖനായ ഒരു�െന വലിയ

ൈസന�േ�ാെട െയരുശേലമിേല�് അയ�ുകയും,
അവൻ നഗരം െകാ�യടി�ുകയും അതിെന അ�ി

�ിരയാ�ുകയും, വീടുകള�ം നഗരഭി�ികള�ം തകർ
�ുകയും, െയഹൂദ�ാെര നിർ�യം െകാെ�ാടു�ുക
യും സ്�തീകെളയും കു�ു�െളയും തടവുകാരായി

പിടി�ുകയും ക�ുകലികെള കവർ�െച��കയും െച

യ്തു. (1മ�, 1:29-32).ശ��ിനുംപരിേ�ദനയ്�ുമ
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െ◌തിെര നിയമം പാസാ�ുകയും, െപരു�ാള�കൾ നി
േരാധി�ുകയും യാഗ�ൾ നിർ�ലാ�ുകയും െചയ്

തു.ൈദവാലയ�ിെ� േഹാമയാഗപീഠ�ിെ��ാന

�ു സൂയസ് േദവെ� ബലിപീഠം പണിയുകയും പ�ി

മുതലായ നിഷി�മൃഗ�െള ബലിയർ�ി�ുകയും െച

യ്തു.(1മ�, 1:44- 47).ബി.സി. 167 കിേ�വ് മാസം പ
തിന�ാം തീയതി യാഗപീഠ�ിേ�ൽ 'ശൂന�മാ�ു�
േ��ബിംബെ�' �പതിഷ്ഠി�ുകയും െചയ്തു. (ദാനി,
11:31, 1മ�, 1:54). ബി. സി. 164-ൽ മ�ഥ�ാസിെ�
പു�തനായ യൂദാസിെ� േനതൃത��ിൽൈദവാലയം പി

ടിെ�ടു�ുകയും കിേ�വ് മാസം ഇരപ��ാം തീയ

തി നിര�രേഹാമയാഗം പുനഃ�ാപി�ുകയും െചയ്

തും. (1മ�, 4:52-53). ബിസി. 63-ൽ േപാംപി സിറിയ
െയ കീഴട�ിയേ�ാൾ െസല����വംശ�ിനു തിര�ീ

ല വീഴുകയും, ദാനിേയൽ ക� മൂ�ാം മൃഗ�ിെ� വാ
യിൽനി�് നാലാം മൃഗമായ േറാമിെ� ഇരു�ു പ��കൾ

�ിടയിേല�്ൈദവജനം മാ�െ�ടുകയും െചയ്തു. (ദാ
നി, 7;7).

"നാലാമെ� രാജത�ം ഇരി�ുേപാെല ബലമു�താ

യിരി�ും; ഇരി�ു സകലെ�യും തകർ�ു കീഴട�ു
�ുവേ�ാ. തകർ�ു� ഇരി�ുേപാെലഅതുഅവെയ
ഒെ�യും ഇടി�� തകർ�ുകളയും. കാലും കാൽ വിര
ലും പാതി കളിമ��ം പാതി ഇരു�ുംെകാ�ു�തായി

ക�തിെ� താ�ര�േമാ:അതു ഒരു ഭി�രാജത�ം ആയി
രി�ും;എ�ിലും ഇരി�ും കളിമ��ം ഇടകലർ�തായി
ക�തുേപാെല അതിൽ ഇരി�ി�ു� ബലം കുെറ ഉ

�ായിരി�ും." ദാനീ, 2:40-41, 7:7).ബി.സി. 63-മുതൽ
31-വെര േറാമിൽആഭ��രവി�വം നട� .ുബി.സി. 60-
ൽ ഒ�ാമെ� �തിനായകത�ം (triumvira-te) നിലവിൽ
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വ� .ു അതിൽ ജൂലിസ് സീസർ, േപാംപി, �കാ�സ് എ
�ിവർ ഉൾെ��ിരു� .ു ബി.സി. 44 മാർ�് 15-ന് ജൂലിയ
സ് സീസർ വധി�െ���. ര�ാമെ� �ടയംവിേറ�ിൽ

(ബി.സി. 43) ഒക്േടവിയനും,ആ�ണിയും, െലപിഡസും
ഉൾെ��തായിരു� .ു ബി.സി. 31-ൽ നട� 'ആക്ടിയം'
യു�േ�ാടുകൂടി ഒക്േടവിയൻ (അഗ�സ് സീസർ)
േറാമിെ� പരമാധികാരിയായേതാെട േറാമിെ� സാ�മാ

ജ�കാലംആരംഭി��.അഗ�സ്സീസറിെ� (ബി.സി. 31
-എ.ഡി. 14) മശിഹ ഭൂജാതനായി. തിെബേര�ാസ് ൈക
സറുെട (എ.ഡി. 14-37) കാല�ാണ് േയാഹ�ാൻ സ്
നാപകെ�യും േയശുവിെ�യും ശു�ശൂഷകൾ. സ��ജ
ന�ിന് ൈദവരാജ�ം�ാപി�� നല്കാൻ വ� മശിഹ

െയ (മർെ�ാ, 1:15) െയഹൂദർ തിരസ്�രി�ുകവഴി,
േറാമൻ ച�കവർ�ിമാരായ െവസ്േപഷ�െ� (എ.ഡി.
69-79) കാല�് എ.ഡി.70-ലും, ഹാ�ദിയാെ� (എ.ഡി.
117-138) കാല�് എ.ഡി. 135-ലുമായി േലാകംമുഴുവ
ൻ ചിതറിേ�ാകുകയും െചയ്തു. േറാമാസാ�മാജ�ം ഡ
േയാക്ളീഷെ� (എ.ഡി. 284-305) കാല�് കിഴേ�
രാജ�ം പടി�ാേറരാജ�ം എ�ി�െന വിഭജി�ുകയും,
എ.ഡി. 376-ൽ േറാമുലസ് അഗ�ലസിെ� (എ.ഡി.
375-376) ഭരണകാല�് പാ�ാത� സാ�മാജ�ം അസ്ത
മി�ുകയും െചയ്തു. ഇരു�ുഭരണം (ദാനി, 2:41) പി
െ�യും ആയിരം വർഷംകൂടി തുടർ� .ു എ.ഡി. 1453-
ൽ േകാ�ൈ�ൻപതിെനാ�ാമെ� (എ.ഡി. 1449-145
-3) കാല�് െപൗരസ്ത� േറാമാസാ�മാജ�വും അസ്തമി
�േതാടുകൂടി, ദാനിേയൽ ക� േഘാരവും ഭയ�രവുമാ
യ മൃഗവും കാലയവനികയ്�ു�ിൽ മറ� .ു (7;7).

"െയരൂശേലേമ, നിെ�ഞാൻ മറ�ു�ുഎ�ിൽഎ
െ� വലൈ� മറ�ുേപാകെ�. നിെ� ഞാൻ ഓർ�ാ
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െത േപായാൽ, െയരൂശേലമിെന എെ� മുഖ�സേ�ാഷ
െ��ാൾ വിലമതി�ാെത േപായാൽ, എെ� നാവു
അ�ാ�ിേനാടു പ�ിേ�ാകെ�." (സ�ീ, 137:5-6). അ
��ർ രാജാവ് ശമര� കീഴട�ിയ ബി.സി. 722-മുതൽ �പ
വാസ�ിൽ േപായ െയഹൂദ�ാർ േഹാേശയ �പവചനം

േപാെല; രാജ�മി�ാെതയും രാജാവുമി�ാെതയും �പഭുവി
�ാെതയും യാഗമി�ാെതയും �പതിഷ്ഠയി�ാെതയും ഏ

േഫാദി�ാെതയും ഗൃഹബിംബമി�ാെതയും ബഹുകാലം

ത�ിനീ�ി. (േഹാേശ, 3:4). 2670 വർഷംകഴി �്

1948 െമയ് 14-ന് 'േഡവിഡ് െബൻഗൂറിെയാൻ'' �പധാന
മ��ിയായും, 'െചയിം െവയ്സ്മാൻ' �പസിഡ��മായി െട
ൽ അവീവ് േക��മാ�ി യി�സാേയൽ രാഷ്ടം �ാപി

തമായി. �ബി�ൻ പലസ്തീനിൽനി�് പിൻമാറാൻ തീരു
മാനി� അ�ു തെ� രാഷ്�ട�ിറവി ഉ�ായേ�ാൾ െയ

ശ�ാ�പവചനം അ�രം�പതി നിവർ�ിയാകുകയായി

രു� ;ു "ഈവക ആർ േക�ി����? ഇ�െനയു�തു
ആർ ക�ി����? ഒരു േദശം ഒരു ദിവസംെകാ�ു പിറ
�ുേമാ? ഒരു ജാതി ഒ�ായി�� തേ� ജനി�ുേമാ? സീ
േയാേനാ േനാവുകി�ിയ ഉടൻ തേ� മ�േള �പസവി�ി

രി�ു� .ു" (66:8). പലസ്തീനുേവ�ിയു�ഐക�രാഷ്

ടസഭയുെട �പേത�ക ക�ി�ി 1947 െമയ് 15-നു രൂപീ
കരി�െ���. പലസ്തീൻ വിഭജി�് അറബികൾ�ും

െയഹൂദർ�ും �പേത�ക സം�ാന�ൾ നല്കു�തിന്

19-47 നവംബർ 23-ന് മൂ�ിൽ ര�് ഭൂരിപ�േ�ാെട
�പേമയം പാസാ�ിയേതാെടയാണ് യി�സാേയൽ രാഷ്

�ടരൂപീകരണ�ിനു വഴി െതളി�ത.് യി�സാേയൽ രാ
ഷ്�ടം ഉ�ായി ഒരു മണി�ൂറിനു�ിൽ അേമരി�യും,
മൂ�ു ദിവസ�ിനു�ിൽ േസാവിയ�് യൂണിയനും, നാ
ലു ദിവസ�ിനകം �ഫാൻസ്, െബൽജിയം, ഇ�ലി, േഹാ
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ള�,്സ�ി�്സർല�,്ആസ്േ�ടലിയ, ന��സിലാ�,് െഡൻ
മാർ�്, േനാർെവ, ലാ�ിൻ അേമരി� തുട�ിയ രാജ�

�ള�ം, ദ�ിണാ�ഫി� െമയ്24-നും, ക�ാനഡ 1948-ന്
ഒടുവിലും, പ�ു മാസ�ിനുേശഷം �ബി�നും യി�സാ
േയൽ രാഷ്�ടെ� അംഗീകരി�േതാെട, ഇനി സ��രാ
ജ��ിൽനി�് ആരും ത�െള പറിെ�റിയാെതവ�ം

യി�സാേയൽ വലിെയാരു ശ�ിയായി�ീർ�േ�ാൾ മ

െ�ാരു �പവചന�ിനും നിവൃ�ിയായി; "അവൻ എ

േ�ാടു ക�ി�തുേപാെലഞാൻ �പവചി�േ�ാൾ ശ�ാസം

അവരിൽ വ� ;ു അവർ ജീവി�� ഏ�വും വലിയ ൈസ
ന�മായി നിവിർ�ുനി� .ു" (െയെഹ, 37:10). യു.എൻ
െപാതുസഭയിൽ േസാവിയ�് യൂണിയനും അേമരി�

യും �ബി�നും േചർ�ാണ് യി�സാേയൽ രാഷ്�ടരൂപീകര

ണ�ിനു� �പേമയം അവതരി�ി�ത.് 8600 ച.കി.മീ�
ർ െയഹൂദ�ാർ�ും 6450 ച.കി.മീ�ർഅറബികൾ�ും
െയരുശേലമും അതിനു ചു��മു� 490 ച.കി. മീ�ർ
ഐക�രാഷ്�ടസഭയുെട �പേത�ക ഭരണ�ിൻ കീഴിലാ

�ു�തിനുമാണ് �പേമയം പാസാ�ിയത.് എ�ാൽ
1967 ജൂൺ 5--10-െല ആറുദിന യു�േ�ാടുകൂടി അ
വേശഷി� �ല�ൾകൂടി യി�സാേയൽ ൈകവശമാ

�ി. ഗാസാ മുന�ും സീനായ് ഉപദീപുംഈജിപ്�ിൽനി
�ും, െവ�് ബാ�് (കിഴ�ൻ െയരുശേലം ഉൾെ�െട)
േജാർ�ാനിൽനി�ും, േഗാലാൻകു�് സിറിയയിൽനി
�ും പിടിെ�ടു�േ�ാൾ; "ഞാൻ െയരൂശേലമിെന ചു
��മു� സകലജാതികൾ�ും ഒരു പരി�ഭമ പാ�തമാ

�ും" (െസഖ, 12:2) എ� �പചനവും നിറേവറി. ഇ�്
െയരുശേലം സകല ജാതികൾ�ും ഭാരമു� ക�ാണ;്
"അ�ാളിൽ ഞാൻ െയരൂശേലമിെന സകലജാതികൾ
�ും ഭാരമു� ക�ാ�ി െവ�ും;അതിെന ചുമ�ു�



42

വെരാെ�യും കഠിനമായി മുറിേവല്�ും." (െസഖ, 12:
3).

അ�ിെയ േനാ�ി ഒരു ഉപമ പഠി�ാനാണ് േയശു

പറ�ത;് "അതിെ� െകാ�ു ഇളതായി ഇല തളിർ�ു
േ�ാൾ േവനൽ അടു�ു എ�ു നി�ൾ അറിയു�ു

വേ�ാ." (മ�ാ, 24:32). യി�സാേയൽ 1948-ൽ ഒരു രാ
ഷ്�ടമായി നിവർ�ുനി�േ�ാൾ േയശു പറ�അടയാ

ള�ിനും അ�രം�പ തിനിവൃ�ിവ� .ു "അ�െന നി
�ൾ ഇതു ഒെ�യും കാണുേ�ാൾ അവൻഅടുെ�

വാതിൽ�ൽ തേ�ആയിരി �ു�ുഎ�ുഅറി�ു

െകാൾവിൻ." (മ�ാ, 24:33). ഈ വാക��ിൽ പറയു

� 'അവൻ' അ�ി�കിസ്തുവാെണ�് പലരും �പസംഗി
�ു�ു�.് അവൻ എ�ത് നാമമ�; സർ�നാമമാണ.്
സർ�നാമ�ിെ� ഉടമെയ അറിയാൻ ഈ വാക��ി

െ� മുകളിൽ േനാ�ണം. മനുഷ�പു�തൻ ആകാശേമ
ഘ�ളിൽ വരു� കാര�ം പറ�േശഷമാണ് (മ�ാ,
24:30-31) അ�ിയുെട ഉപമയും 'അവൻ വാതി�ൽ
ആയിരി�ു� 'ു എ�ും പറയു�ത.് ലൂെ�ാസിൽ ഇ
തു 'ൈദവരാജ�ം' എ�ാണ് കാണു�ത.് (ലൂെ�ാ, 21:
31). ഇം�ീഷ് ൈബബിള�കളിൽനി�ും ഈ േവദഭാഗം

േചർ�ു� .ു He is near, right at the door ( AMP foot
note - the return of the Christ is immi-nent), the time
is very near (BWE), the Human One is near (CEB), the
time is near (CJB), the kingdom of God is near (GNV),
it is near (KJV, NIV), He is near (NASB), the end is
near (NIRV), the Son of Man is near (NLV), His return
is very near (NLT), He is at hand (NTM), my return is
near (TLB), the time for me to return is very close
(T4T), the time for him to return is very close (UDB).
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മേഹാപീഡന�ിനുേശഷം യി�സാേയലിന് രാജ�ം�ാ

പി�� െകാടു�ു�താണ് ഇവിടുെ� വിഷയം. (�പവൃ,
1:6). തുടർ�ു "േനാഹയുെട കാലംേപാെല തേ� മനു
ഷ�പു�തെ� വരവും ആകും" (മ�ാ,24:37) എ�ു പറ
�ി�ാണ,് വിശ�സ്തനുംബു�ിമാനുമായ ദാസെ� ഉപ
മയും (മ�ാ, 24:45-50), ബു�ിയു� കന�കയുെട ഉപ
മയും (മ�ാ, 25:1-13), താല�ിെ� ഉപമയും (മ�ാ,
25:14-30), തദന�രം ജാതികള�െട ന�ായവിധിയും �പ
സ്താവി�േശഷമാണ് (മ�ാ, 25:31-46) േയശു ഒലിവു
മല വി��േപാകു�ത.്

"ഇെതാെ�യും സംഭവി�ുേവാളം ഈ തലമുറ ഒഴി

�ു േപാകയി� എ�ു ഞാൻ സത�മായി�� നി�േളാ

ടു പറയു� .ു" (മ�ാ, 24:34). 'തലമുറ'ഏതാെണ�തി
െന��ി ര�് വ�ഖ�ാനം നിലവിലു�.് ഒ�;് തലമുറെയ
'േഗാ�തം' എ�ു മന�ിലാ�ണം എ�ാണ.് ഒേര കൂ�
�ിൽ, ഒേര വർ��ിൽ, ഒേര കുടുംബ�ിൽ ഉൾെ��
ആള�കെള ഇതു സൂചി�ി�ു� .ുഅ�െനെയ�ിൽ ഇ
വെയാെ�യും സംഭവി�ു�തിന് സാ��ം വഹി�ു

�തിനായി യഹൂദവർ�ം കാല�ിെ� കുെ�ാഴു�ി

െനഅതിജീവി�് നിലനില്�ുെമ�ാണ് േയശുഅർ�

മാ�ു�ത.്അവാച�മായ ഉപ�ദവ�ള�െട മേധ�യുംഅ
വരുെട നിര�രമായ െചറു�ുനി�് ചരി�ത�ിൽനി�്

ഇ�ൂ�ർ ചൂ�ി�ാണി�ു� .ു ര�;്അ�ി തളിർ�
ത് ക� തലമുറതെ� കർ�ാവിെ� മഹത��പത��

തയും കാണുംഎ�ാണ.് അഥവാ യി�സാേയൽ രാഷ്�ട
�ിെ� യഥാ�ാപനം ക� അേത തലമുറ മഹാപീ

ഡനവും, ഭൂമിെയ ഭരി�ു�തിനായി �കിസ്തു ആകാശ
േമഘ�െള വാഹനമാ�ി വരു�തും കാണും. ഇതിൽ
ഒ�ാമെ� വ�ഖ�ാനേ�ാടു േവദപുസ്തകം േയാജി
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�ു�ി�. എ�ബായജനതയ്�് കനാൻേദശം ശാശ�ത

അവകാശമായി നല്കുെമ�് അ�ബഹാമിേനാടും (ഉ�,
17:8), യാേ�ാബിേനാടും (ഉ�, 48:4) ൈദവം വാഗ്ദ
�ം െചയ്തി���.് പാലും േതനുെമാഴുകു�ഈകനാ

ൻേദശ�് പ�ിണി മുഴു�േ�ാഴാണ് അ�ബഹാം മി�സ

യീമിേല�ും, (ഉ�, 12:10), യിസ്ഹാ�് െഗരാരിേല�ും
(ഉ�, 26:12) േപായതും, യാേ�ാബും സ�തികള�ം
നാനൂ�ി മു�തുവർഷം മി�സയിമിൽ �പവാസികളായി പാ

ർ�തും. (ഉ�,46:5-6, പുറ, 12:40). േയാശുവയുെട േന
തൃത��ിൽ ബി.സി. 1400-ൽ കനാൻനാ�ിൽ തിരിെക
�പേവശി��െവ�ിലും ബി.സി. 586-ൽ ബാേബൽരാജാ
വിനാൽ സ��രാജ��ുനി�് നിഷ്കാസനം െച�െ�ടു

കയും തുടർ�് േലാകംമുഴുവൻ ചിതറി�െ�ടുകയും

െചയ്തു. ഇതിൽനി�് ൈദവം വാഗ്ദ�ം െചയ്ത ശാ
ശ�താവകാശം അവർ ഇതുവെര �പാപി�ി�ിെ��ു വ�

�ം. യി�സാേയലിനു ൈദവം �ാപി��െകാടു�ു�

രാജ�ാന �ുഗഹെ���ിയും പഴയനിയമ�ിൽ �പവചന

മു�താണ.് (െയശ, 11:1-12, 14:1-2, 60:12, 61:5). ഇതി
ൽനി�് െയഹൂദെ� ശാശ�താവകാശം സഹ�സാബ്ദരാ

ജ�വും തദന�രമു� പുതുവാനഭൂമിയുമാെണ�് സ്പ

ഷ്ടം. (മ�ാ, 25: 34, െവളി, 21:1, െയശ, 65:17, 66:22).
അതിനാൽ യി�സാേയൽ ജാതിയുെട അതിജീവനം സം

ഭവി�ുക തെ�േവണം. എ�ാൽ ഇവിെട െയഹൂദ�ാ
രുെട യഥാ�ാപന�ിൽ വിശ�സി�ു�ശിഷ��ാേരാ

ടാണ് അവർ േചാദി�അടയാളം േയശു പറയു�ത.്അ
ത് ആ ജാതികളിെല ഏെത�ിലും തലമുറയിൽ നട�ാ

ൽ േപാര; അതവർ�റിവു�താണ.് ത�ൂലം േയശു
പറയു� തലമുറ ഒരു പുരുഷായു�ാെണ�് വ��ം.
ആതലമുറഏതാെണ�ാണ് നാം കെ�േ��ത.്
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ഇനി ൈബബിളിൽ ഈ പദ�ിെ� ഉപേയാഗം േനാ

�ാം. തലമുറെയ കുറി�ു� 'ജനിയ' (genea) എ�
പദം 42 �പാവശ�മു�.് അതിെന KJV-യിൽ 'തലമുറക
ൾ' (generations)എ�ുആറു �പാവശ�വും, 'കാല�ൾ'
(times)എ�ു ഒരു �പാവശ�വും, 'കാലം' (time)എ�ു ഒ
രു �പാവശ�വും, 'കാല�ൾ' (ages) 'തലമുറതലമുറ' (ag
es) എ�ു ഓേരാ �പാവശ�വും, 'േലാകം' (nation) എ�ു
ഒരു �പാവശ�വും, 'തലമുറ' (generati-on) എ�ു മു�
െ�ാ�ു �പാവശ�വുമു�.് ഇതിൽ ര�ു േവദഭാഗ�ു
മാ�തമാണ് (മ�ാ, 23:36, ലൂെ�ാ, 11:51) യി�സാേയ
ൽ േഗാ�തം മുഴുവെനയുംഈപദം സൂചി�ി�ു�ത.്സ
മവീ�ണസുവിേശഷ�ളിെല �പസ്തുത േവദഭാഗം (മ
�ാ, 24:34, മർെ�ാ, 13:30, ലൂെ�ാ, 21:32) കഴി�ാ
ൽ 27 �പാവശ�ം 'പുരുഷായു�്'അഥവാ ഒരു മനുഷ�െ�
ജനനം മുതൽ മരണംവെരയു� കാലയളവ് എ� അ

ർ��ിലാണ് 'തലമുറ' എ�് �പേയാഗി�ിരി�ു�ത്
എ�ു കാണാം. അ�െന വരുേ�ാൾ യി�സാേയൽ
േഗാ�തം മുഴുവനുമ�; ഒരു പുരുഷായു�് മാ�തമാണ്

ഈ േവദഭാ�ിെല 'തലമുറ' എ� പദംെകാ�് അർ

�മാ�ു�ത.് അർ�ാൽ 1948-െല യി�സാേയലിെ�
യഥാ�ാപനം ക� തലമുറ �കിസ്തുവിെ� മഹത��പ

ത��തയ്�ും സാ��ം വഹി�ണം. ലൂെ�ാസിെ�
സുവിേശഷ�ിൽ ഇതിനാധാരമായ ഒരു െതളിവു കൂടി

യു�.് അവിെട െയരുശേലമിെ� നാശെ��ുറി��ം
(21: 20-24), കർ�ാവിെ� മഹത��പത��തെയ�ുറി
��ം (21: 25-28), അ�ി തളിർ�ു�തിെന�ുറി��ം
(21:29-31) പറ�േശഷമാണ;് "സകലവും സംഭവി�ു
േവാളം ഈ തലമുറ ഒഴി�ുേപാകയി�" (ലൂെ�ാ,
21:32) എ�ു പറയു�ത.് േയശു ശിഷ��ാേരാടു ഇതു
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പറയു�ത് എ.ഡി. 33-ലാണ.് മു�േ�ഴു വർഷംകഴി
�് എ.ഡി. 70-ൽ െയരുശേലം ൈദവാലയവും നഗര
വും നശി�ി�െ���. െയരുശേലമിെ� നാശ�ിന് അട
യാളമായി േയശു പറയു�ത;് "ൈസന��ൾ െയരൂശ
േലമിെന വള�ിരി�ു�തു കാണുേ�ാൾ അതിെ�

ശൂന�കാലം അടു�ിരി�ു�ുഎ�ുഅറി�ുെകാൾ

വിൻ" (ലൂേ�ാ , 21:20) എ�ാണ.് ൈസന��ൾ െയരു
ശേലമിെന വാടേകാരി അതിെന വള�ത് (ലൂെ�ാ,
19:43-44)എ.ഡി. 70ഏ�പിലിൽആണ;്അതായിരു�ു
അവർ�ു� അടയാളം. ആഗ�് 27-ന് ൈദവാലയ
�ിെ� വാതിലുകൾ തീ െവയ്�െ�ടുകയും, െസപ്�ം
ബർ 26 ആയേ�ാേഴ�ും നഗരം പൂർ�മായി നശി�ി
�െ�ടുകയും െചയ്തു. ഇവിെടൈസന��ൾ െയരുശ
േലം വള�തു മുതൽ നഗരം നശി�ി�െ�ടു�തുവ

െര ജീവൻ ര�ി�ാൻഅ�ു മാസെ�സാവകാശം

അവർ�ു�ായിരു� .ു "അ�ു െയഹൂദ�യിലു�വർ മ
ലകളിേല�ു ഓടിേ�ാകെ�; അതിെ� നടുവിലു�വർ
പുറെ���േപാകെ�; നാ��പുറ�ളിലു�വർ അതിൽ ക
ട�രുതു. എഴുതിയിരി�ു�െത�ാം നിവൃ�ിയാേക
�തി�ുആനാള�കൾ �പതികാരകാലംആകു� .ു" (ലൂ
േ�ാ , 21:21-22). ഇതിൽനി�് ഒരുകാര�ം വ��മാണ.്
േയശുവിെ� �പവചനം േക� തലമുറ അടയാളം കാണു

കയും െയരുശേലമിെ� നാശം കാണുകയും െചയ്തു.
എ�ാൽആതലമുറയ്�്അ�ി തളിർ�ു�തുവെര

അഥവാ 1948-െല യി�സാേയലിെ� യഥാ�ാപനം വ

െര ജീവി�ാൻ കഴി�ി�. ഇനിയു� കാര��ൾ മന

�ിലാ�ണെമ�ിൽ േവദപുസ്തക�ിെല �പവചന�

ള�െടസ�ഭാവംഅറിയണം.

ൈബബിൾ പഠി�ുേ�ാൾ പല വിധ�ിലു� �പവ
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ചന�ൾ കാണാം: ഒ�;് ആസ�ഭാവിയിൽ�െ�
നിറേവറു�ത:് 1) യിസ്ഹാെ�� സ�തിെയ ൈദവം
വാഗ്ദ�ം െച��േ�ാൾ അ�ബഹാമിന് 75 വയ�ായി
രു� .ു (ഉ�, 12:4, 7). <××> ഇരുപ��് വർഷം കഴി
�് അ�ബാഹാമിെ� നൂറാം വയ�ിൽ വാഗ്ദ�ം നി

വൃ�ിയായി. (ഉ�, 7:1, 18:10, 21:1-3). 2)ബാേബൽ രാ
ജാവായ േബൽശ�റിെന�ുറി��� �പവചനം. (ദാനി,
5:25-28). <××> ആ രാ�തിതെ� അതിനു നിവൃ�ി വ

� .ു (ദാനി, 5:30-31). 3) 'മനുഷ�പു�തൻ തെ� രാജ��ി
ൽ വരു�തു കാണുേവാളം മരണംആസ�ദി�ാ�വർ

ചിലർ ഈ നില്�ു�വരിൽ ഉ�ു' എ� േയശുവിെ�
�പവചനം. (മ�ാ, 16:28). <××> ആറുദിവസം കഴി�്

മറുരൂപമലയിൽ നിവൃ�ിയായി. (മ�ാ, 17:1-2, 2പ
െ�താ, 1:16). 4) ക�ഫാവിെ� �പവചനം; "ജനം മുഴുവ
നും നശി��േപാകാത വ�ം ഒരു മനുഷ�ൻ ജാതി�ു

േവ�ി മരി�ു�തു ന�ു എ�ു ഓർ�ു�തുമി�"
(േയാഹ, 11:49-51). <××> ചില ദിവസ�ൾ�ു�ിൽ ത
െ�ഇതിനു നിവൃ�ിവ� .ു (മ�ാ, 27: 50). 5) പെ�താ
സ് തെ� ത�ി�റയുെമ� േയശുവിെ� �പവചനം. (മ
�ാ, 26:34). <××> ആ രാ�തിതെ� േകാഴി കൂകുംമു

േ� അതു നിവൃ�ിയായി. (മ�ാ, 26:75). 6) 'ഞാൻ
വരുേവാളം േയാഹ�ാൻ ഇരിേ�ണം' എ� േയശുവി
െ� �പവചനം. (േയാഹ, 21:23). <××> അ�േ�ഴു വർ
ഷംകഴി�് പേ�ാസിൽെവ�� നിവർ�ിയായി. (െവ
ളി, 1:12-20). 7) 'േലാക�ിൽ ഒെ�യും മഹാ�ാമം ഉ
�ാകും' എ� അഗെബാസിെ� �പവചനം. (�പവൃ, 11:
28). <××> േറാമൻ ച�കവർ�ി െ�ൗെദ�ാസിെ� (എ.
ഡി. 41-54) കാല�് അതു നിവ�ിയായി. (�പവൃ, 11:
28). 8) എലീമാസിേനാടു� െപൗെലാസിെ� �പവചനം;
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"നീ ഒരു സമയേ��ു സൂര�െന കാണാെത കുരുടനാ
യിരി�ും.' (�പവൃ, 13:11). <××> 'ഉടെന ഒരു തിമിരവും ഇ
രു��ം അവെ� േമൽ വീണ ;ു ൈകപിടി�� നട�ു�വ
െര തിര�ുെകാ�ു അവൻ ത�ിനട� .ു' (�പവൃ, 13:
11). 9) 'െപൗേലാസിെന െയരുശേലമിൽ ബ�ി�� ജാ
തികള�െട ക�ിൽ ഏ�ി�ും' എ�ു അഗെബാസ് �പവ
ചി�ു� .ു (�പവൃ, 21:11). <××> ചില ദിവസ�ൾ�ു
േശഷം അതു നിവൃ�ിയായി. (�പവൃ, 21:27-33). തുട
�ിയവ ഉദാഹരണ�ളാണ.്

ര�;് വിദൂരഭാവിയിൽ നിറേവറു�ത:് 1) 'സ്�തീയുെട
സ�തി സർ��ിെ� തല തകർ�ും.' (ഉ�, 3:15).
<××>ആറായിരം വർഷ�ൾ�് േശഷമാണ്അത് നിവ
ർ�ി�ു�ത.് (െകാെലാ, 2:15). 2) 'നിെ� ൈദവമായ
യേഹാവ നിന�ു എെ�േ�ാെലഒരു �പവാചകെന നി

െ� മേ�� നിെ� സേഹാദര�ാരുെട ഇടയിൽനി�ു എ

ഴുേ��ി��തരും.' (ആവ, 18: 15). <××> േമാെശയുെട
ഈ �പവചനം ആയിര�ിഅ�ൂറു വർ�ൾ�ുേശ

ഷം �കിസ്തുവിലാണ് നിറേവറിയത.് (�പ വൃ, 3:22, 7:37).
3) െയരീേഹാപ�ണെ� പണിയുവാൻ തുനി യു�വ

െ� ശി�. (േയാശു, 6:26). <××> ആയിര�ി നാനൂറു
കളിെല േയാശുവയുെട ഈ �പവചനം ആഹാബിെ�

(ബി. സി. 874-852) കാല�് േബേഥല�നായ ഹീേയൽ
െയരീേഹാ പണിത ;ു അടി�ാനം ഇ�േ�ാൾ അവനു

അബീറാം എ� മൂ�മകനും അതിെ� പടിവാതിൽ

െവ�േ�ാൾ െശഗൂബു എ� ഇളയമകനും നഷ്ടംവ� .ു
1രാജ, 16:34). 4) േസാർ (T-yre) പ�ണെ��ുറി���
�പവചനം; 'ഞാൻ അേനകം ജാതികെള നിെ� േനെര
പുറെ���വരുമാറാ�ും.' (െയെഹ, 26: 3). <××>ബി.സി.
587--586-കളിലാണ് ഈ �പവചനം 573-ൽ ബാബിേലാ
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ണും, 332-ൽ അലക്സാ�റും, 1291-ൽ മു�ീം�ള�ം
േസാരിെന ആ�കമി��. െയെഹ, 26:12-െല �പവചനം
332-െല അലക്സാ�റുെട ആ�കമണേ�ാെട നിവൃ
�ിയായി. 5) ഏേദാമിെന�ുറി��� �പവചനം: 'നീ ക
ഴുകെനേ�ാെല നിെ� കൂടു ഉയര�ിൽ െവ�ാലും അ

വിെടനി�ു ഞാൻ നിെ� താെഴ ഇറ�ുമാറാ�ും.....
അതി�രിക�ുകൂടി കട�ുേപാകു� ഏവരും സ്തം

ഭി�� അതിെ� സകലബാധകള�ം നിമി�ം ചൂളകു

�ും. (യിെര, 49:16-17). <××> ബി.സി. 626--586-കളി
െല ഊ �പവചനം ബി.സി. 100-ൽ നിവൃ�ിയായി. എ.
ഡി. 700-ൽ മു�ീം�ള�െട ആ�കമണേ�ാെട അതി
െ� നാശം പൂർ�മായി. ഏേദാമിെ� തല�ാനനഗര

മായ െപ�ടാ ഇേ�ാൾ േജാർ�ാെ� ഭാഗമാണ.് 6) േകാര
സീൻ, േബ�്സയിദ, കഫർ�ഹൂം ഈ പ�ണ�െള

�ുറി��� േയശുവിെ� �പവചനം. (മ�ാ, 11:21-23).
<××> എ.ഡി. മൂ�ാം നൂ �ാേ�ാടുകൂടി മൂ�ുപ�ണ�
ള�ംആൾ�ാർ�ി�ാെത നാമവേശഷമായി. 7) 'യേഹാവ
യുെട വലുതും ഭയ�രവുമായ നാൾ വരു�തി�ു മു

െ� ഞാൻ നി�ൾ�ു ഏലീയാ�പവാചകെന അയ

�ും. (മലാ, 4:5). <××> നാ�ൂറു വർഷ�ൾ�ുേശഷം
േയാഹ�ാൻ സ്നാപകനിലൂെട നിവൃ�ിയായി. (മ�ാ,
11:13-14). 8) േയശു�കിസ്തുവിെന�ുറി��� മ�േന

കം �പവചന�ൾ: *േബേ�േഹമിൽ ആയിരി�ും ജന
ന�ലം. (മീഖാ, 5:2). <××> മ�ാ, 2:1). *കന�കയിലൂ
െടയായിരി�ും ജനനം. (െയശ, 7:14). <××> (മ�ാ, 1:
18). *തനി�ു മു�ായി വഴിെയാരു�ാൻ ഒരാള�വരും.
(െയശ, 40:3, മലാ, 3:1). <××> (മ�ാ, 3:3). *സകലജഡ
വും ൈദവ�ിെ� ര�െയ കാണും. (െയശ, 40:5). <×
×> (ലൂേ�ാ , 3:5). *എളിയവേരാടു സദ�ർ�മാനം
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േഘാഷി�ുകയും യേഹാവയുെട �പസാദവർഷം അറി

യി�ുകയും െച��ം. (െയശ, 61:1-2). <××> (ലൂെ�ാ, 4:
17-19). *ഉപമകളാൽ സംസാരി�ും. (സ�ീ, 78:2). <×
×> (മ�ാ, 13:35). *േരാഗ�െളയും േവദനകെളയും
അവൻ വഹി�ും. (െയശ, 53:4). <××> (മ�ാ, 8:16-
17). *അവെ� നാമ�ിൽ ജാതികൾ �പത�ാശെവയ്

�ും. (െയശ, 42:1-3). <××> (മ�ാ, 12:17-21). *അേന
കരും ക�ി�� കാണാെതയും േക�ി�� േകൾ�ാെതയും

ഹൃദയംെകാ�ു �ഗഹി�ാെതയുമിരി�ും. (െയശ, 6:9-
10). <××> (മ�ാ, 13:13-15). *രാജാവ് കഴുത��റ�്
കയറി വരും. (െസഖ, 9:9). <××> (മ�ാ, 21:4). *മു�തു
െവ�ി�ാശിന് സ്േനഹിതനാൽ ഒ�ിെ�ാടു�െ�ടും.
(െസഖ, 11:12-13,സ�ീ, 41:9). <××> (മ�ാ, 26:15, ലൂ
േ�ാ , 22:48). *ൈകകാലുകൾ തുളയ്�െ�ടും. (സ�ീ,
22:16). <××> (ലൂേ�ാ , 23:33). *വസ്�തം പ കുെ�ടു
�ു�ു അ�ി�ായി ചീ�ിടു� .ു (സ�ീ, 22:18). <××>
(േയാഹ, 19:23-24). *മരി�ാലും ജീവി�ും. (സ�ീ, 16:
10). <××> (മ�ാ, 28:6). *മൽ�ീേസെദ�ിെ� വിധ
�ിൽ എേ��ും ഒരു പുേരാഹിതൻ ആയിരി�ും.
(സ�ീ, 110:4). <××> (എ�ബാ, 9:11-12). ഇെതാെ�യും
ബി.സി. 1000-നും 400-നും ഇടയ്�ു� �പവചന�ളാ

ണ;്എ.ഡി. ഒ�ാം നൂ�ാ�ിെ�ആരംഭ�ിൽനിറേവറി.
കൂടാെത േയശുവിെ� മ��ാകാശവരവ് (േയാഹ, 14:1-
3), മഹാപീഡനം (മ�ാ, 24: 21), മഹ���പത��ത (മ
�ാ,24:31-33). ആയിരമാ�ുവാഴ്ച (െവളി, 20:6), പു
തിയാകാശം പുതിയഭൂമി (2പെ�താ, 3:13) തുട�ിയവ
നിവൃ�ിയാകൻഇരി�ു�േതയു��.

മൂ�;് നിഴലും െപാരുള�മായ �പവചന�ൾ: 1)ശേലാ
േമാെന�ുറി��� ൈദവ�ിെ� �പവചനം; "അവൻ
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എെ� നാമ�ി�ു ഒരു ആലയം പണിയും; അവൻ എ
നി�ു മകനായുംഞാൻഅവനുഅ�നായും ഇരി�ും;
യി�സാേയലിൽ അവെ� രാജാസനം ഞാൻ എേ�

�ുംനിലനില്�ുമാറാ�ും." (1ദിന, 22:10, 2ശമു, 7:13-
16). <××> ഇത് ശേലാേമാനിൽ ഭാഗികമായി നിവർ�ി
��െവ�ിലും, പരിപൂർ�നിവൃ�ിആയിരം വർഷ�ൾ
�ുേശഷം െപാരുളായ �കിസ്തുവിലാണ് നിവൃ�ിയായ

ത.് (1െകാരി, 3:16, 6:19,എ�ബാ, 1:5, ലൂേ�ാ , 1:33). 2)
ആഹാസ് രാജാവിേനാടു� െയശ�ാവിെ� ഇ�ാനുവ

ലിെന�ുറി��� �പവചനം; "അതുെകാ�ു കർ�ാവു
തേ� നി�ൾ�ു ഒരു അടയാളം തരും: കന�ക ഗർഭി
ണിയായി ഒരു മകെന �പസവി�ും; അവനു ഇാ�ാനൂ
േവൽ എ�ു േപർ വിളി�ും......തി� ത�ി ന� തിെര
െ�ടു�ാൻബാല�ു �പായമാകുംമുെ�, നീ െവറു�ു
� ര�ു രാജാ��ാരുെടയും േദശം ഉേപ�ി�െ�

�ിരി�ും." (െയശ, 7: 14-16). <××> ബിസി. 735-ലാണ്
ഈ �പവചനം. ആരാമിെ�യും യി�സാേയലിെ�യും
ൈസന�ം െയഹൂദയ്െ�തിെര യു��ിനായി പുറെ�

��വ�േ�ാൾ അ��ർ രാജാവിേനാട് സഹായം അേപ

�ി�രുെത�ും കർ�ാവിലാ�ശയി�് ഉറേ�ാടിരി�ു

വാനും ആഹാസിേനാട് പറ�ുെകാ�ാണ് വിശ�ാസ

�ിനായി ഈ അടയാളം നൽകു�ത.് എ�ാൽ ആ
ഹാസ് രാജാവ് അടയാളം ഉേപ�ി��െകാ�് അ��ർ

രാജാവിെന ആ�ശയി��. അേതാടുകൂടി ആഹാസിെന
സംബ�ി�ിടേ�ാളം ഇ�ാനുേവലിെന�ുറി��� �പ

വചനം അ�പസ�മായി. എ�ാൽ െയഹൂദാേശഷി�ി
െന സംബ�ി�ിട േ�ാളം �കിസ്തു എ� ഇ�ാനുേവ

ലിലൂെടയാണ് ര�യും വിടുതലും കെ��ിയത.് (മ
�ാ, 1:22-23). 3)ബാേബൽ �പവാസം എഴുപത് വർഷ
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മായിരി�ുെമ�ു� യിെരമ�ാവിെ� �പവചനം; "ഈേദ

ശെമാെ�യും ശൂന�വും സ്തംഭനേഹതുവും ആകും;
ഈ ജാതികൾ ബാേബൽരാജാവിെന എഴുപതു സംവ

�രം േസവി�ും എ�ു യേഹാവയുെട അരുള�ാടു."
(യിെര, 25:11, 29:10). <××> എ�ാൽ എഴുപത് വർഷം
കഴി�േ�ാൾ േബൽശ�റുെ� കാല�് േമദ�യനായ

ദാര�ാേവശും പാർസിരാജാവായ േകാെരശും േചർ�്

ബാബിേലാൺ കീഴട�ിയേ�ാൾഈ �പവചന�ിന് നി

വൃ�ിയായി. (യിെര, 25:12 ദാനി, 5:30-31,എ�സാ, 1:1,
െയശ, 45:1-4). അെ��ിൽ െയരുശേലം ൈദവാലയം
െനബു�ദ്േനസർ അ�ി�ിരയാ�ിയതു മുതൽ പു

നർനിർ�ാണം വെരയു� കാലയളവായ ബി.സി. 587-
മുതൽ (2രാജാ, 25:8-9) ബി. സി. 517-വെരയു� എ

ഴുപത് വർഷം െകാ�് നിവൃ�ിയായി. (എ�സാ, 1:1-13,
5:14). <××> പെ� ദാനിേയലിെ� വ�ാഖ�ാനമനുസരി�്

ഇേ�ാഴുംഅറുപെ�ാൻപത് സംവം�രം കഴി�ിേ�

യു��; എഴുപതാം സംവ�രം ഇതുവെര ആരംഭി�ി�ി
�. ബാേബൽ, േമദ�േപർഷ�, �ഗീസ്, േറാം തുട�ിയ നാ
ലു േലാക സാ�മാജ��ള�െട ഭരണം കഴി� .ു നാലാം
സാ�മാജ��ിെ�ആരംഭകാല�്അഭിഷി�ൻ േഛദി

�െ��േതാടുകൂടി അറുപെ�ാൻപത് സംവ�രം പൂ

ർ�ിയായി. (ദാനി, 9: 26). ഇനി പ�ു രാജാ��ാർ
എഴുേ�ല്�ുകയും അവരുെടേശഷം എതിർ�കിസ്തു

എഴുേ�ല്�ുകയും േവണം. (ദാനി, 7:24-25).അതിെ�
േശഷം ൈകെതാടാെത പറി�ുവരു� ക�ായ �കിസ്

തുവിലൂെട എതിർ�കിസ്തുവിെ� ഭരണം അവസാനി

�ു�േതാെടയാണ് എഴുപതാം സംവം�രം പൂർ�ി

യാകു�ത.് (ദാനി, 2:34, 2:45, 8:25). 4) "അതിെ� േശ
ഷേമാ, ഞാൻ സകലജഡ�ിേ�ലും എെ�ആ�ാവി
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െന പകരും, നി�ള�െട പു�ത�ാരും പു�തിമാരും �പവചി
�ും; നി�ള�െട വൃ��ാർ സ�പ്ന�െള കാണും; നി
�ള�െട െയൗവന�ാർ ദർശന�െള ദർശി�ും."
(േയാേവ, 2:28-32). <××> േയാേവലിെ� ഈ �പവചന

�ിെ� ഒരു ഭാഗികനിവൃ�ിയാണ് െപെ�െ�ാസ്തി

ൽ സംഭവി�ത.് (2:17). എ�ാൽ പരിപൂർ�മായ നിവൃ
�ി സഹ�സാബ്ദവാഴ്ചയിൽ സംഭവി�ും. (േയാേവ,
2:32). 5)സാ�ാെന�ുറി��� �പവചനം:ഇത് നിഴലാ
യി�് ബാേബൽ രാജാവിേനാടും (െയശ, 14:12-15), േസാ
ർ രാജാവിെന�ുറി��മാണ് പറയു�ത.് (െയെഹ, 28:
12-19). <××> എ�ാലത് െപാരുളായി�് അവരിൽ കുടി
െകാ��� സാ�ാനിലാണ് നിവൃ�ിയാകു�ത.് (െവ
ളി, 20: 2-3, 10). 6)അെ��ാക�സ് എ�ിഫാനസ് (ബി.സി.
165-174) എതിർ�കിസ്തുവിന് നിഴലാണ:് *ര�ുേപെര
യും സഹായി�ാൻ ഒരു മതേനതാവു�;് അെ��ാ�
സിെന സഹായി�ാൻ െമനിലാസും (2മ�, 4:24), <×
×> എതിർ�കിസ്തുവിന് ക��പവാചകനും (െവളി, 13:
11-12). *ര�ുേപരും ഒരു വിഭാഗം െയഹൂദരാൽഎതിർ
�െ�ടും: അെ��ാക�സ് മ�ാബ�രാലും (1മ�, 2,3,4
അ). <××>എതിർ�കിസ്തു 144,000 േപരാലും. (െവളി, 7:
14). *ര�ുേപരും മരി�� എ�ു കിംവദ�ി ഉ�ാകുെമ
�ിലും ജീവി�ിരി�ു�വരാണ.് (2മ�, 5:5). <××> (െവ
ളി, 13:3,14). *ര�ുേപരും വളെര ശ�ിയു�വരായിരി

�ും. (ദാനി, 8:9). <××> (െവളി, 13:4). *ര�ുേപരും ത
െ��ാൻ ഉയർ�ു�വരാണ.് (ദാനി, 8:11, 25). <××>
(2െത�, 2:4). *ര�ുേപരും വ�ജേനതാ��ാരാണ.്
(ദാനി, 7:25, 8: 25). <××> (2െത�, 2:9). *ര�ുേപരും
െയഹൂദ�ാെര പീഡി�ി�ും. (ദാനി, 8:25). <××> (െവളി,
12:13). *ര�ുേപരും പിശാചിനാൽ ഉ�ീപി�െ�ടു� .ു
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(ദാനി, 8:24). <××> (െവളി, 13: 2). *ര�ുേപരും
ൈദവാലയംഅശു�മാ�ു� .ു (ദാനി, 8: 11, 11:31, 1മ
�, 1:47,54). <××> (ദാനി, 12:11, മ�ാ, 24: 15). *ര�ു
േപരുെടയും �പവർ�നകാലം ഏഴു വർഷമായിരി�ും.
(ദാനി, 8:14). <××> (ദാനി, 9:27). *ര�ുേപരും ൈദവ
�ിനു വിേരാധമായി വ�ും ദൂഷണവും സംസാരി�ു

� .ു (ദാനി, 7:25). <××> (െവളി, 13:5-6). *ര�ുേപരും ഒ
ടുവിൽ ൈദവ�ാൽ നശി�ി�െ�ടു� .ു (ദാനി, 8:25).
<××> (െവളി, 19:19-21). *ര�ുേപരുെടയും പീഡന�ളി
ൽനി�് ര�ു വിേമാചകരാൽ െയഹൂദജനത േമാചി�ി

�െ�ടു� .ുഅെ��ാക�സിെ�ക�ിൽനി�് യൂദാസ് മ
�േബയൂസും (1മ�, 3:1-4:56). <××> എതിർ�കിസ്തു
വിെ� ക�ിൽനി�് േയശു�കിസ്തുവും വിടുവി�ു� .ു
(േറാമ, 11:26, െവളി, 19:19-21).

നാല്; ര�ു ഭാഗ�ളായി നിവർ�ി�െ�ടു�ത:് 1)
"യേഹാവയുെട �പസാദവർഷവും ന�ുെട ൈദവ�ി
െ� �പതികാരദിവസവും �പസി�മാ�ുവാനും" (െയശ,
61:2). <××> ഇതിെ� ആദ�ഭാഗം നിവൃ�ിയായി; യ
േഹാവയുെട �പസാദവർഷം എ.ഡി. മു�തുമുതൽ �പ

സംഗി�െ�ടു�താണ.് (ലൂേ�ാ , 4:18-19). ഇേ�ാൾ
ഏകേദശം ര�ായിരം വർഷമാകു� .ു സഭയുെട ഉൽ
�പാപണ�ിനുേശഷേമ �പതികാരദിവസം അഥവാ മ

ഹാപീഡനം ആരംഭി�ുകയു��. (മ�ാ, 24:21). 2)
"അവൻ തേ� യേഹാവയുെട മ�ിരം പണിയും; അവ
ൻ ബഹുമാനഭൂഷണം ധരി�� സിംഹാസന�ിൽ ഇരു

�ു വാഴും;" (െസഖ, 6:13). <××> ഇതിെ�യും ആദ�ഭാ
ഗം നിവൃ�ിയായി; യേഹാവയുെട മ�ിര�ിെ� പണി
എ.ഡി. 33 െമയ് 24-ന് ആരംഭി��. (�പവൃ, 2:1-3, 1െകാ
രി, 3:16, 6:19).ഇനി കർ�ാവിെ� മ��ാകാശവരവുക
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ഴി�് ഏഴു വർഷ�ൾ�ുേശഷമാണ് കർ�ാവ് ബ

ഹുമാനഭൂഷണം ധരി�് സിംഹാസന�ിൽ ഇരു�ുവാ

ഴു�ത.് (സ�ീ, 2:6). 3) "യേഹാവയുെട വലുതും ഭയ�
രവുമായ നാൾ വരു�തി�ു മുെ�ഞാൻ നി�ൾ�ു

ഏലീയാ�പവാചകെന അയ�ും." (മലാ, 4:5). <××> ഇ
തിെ� ര�ാംഭാഗം വിവൃ�ിയായി; വരുവാനു� ഏലീ
യാവ് േയാഹ�ാൻ സ്നാപകനാണ.് (മ�ാ, 11:13-14).
ഏലീയാവു വ�ു സകലവും യഥാ�ാന�ാ�ിയി�്

ഇേ�ാൾഏകേദശം ര�ായിരം വർഷമായി. (മ�ാ, 17:
11-12). യേഹാവയുെട വലുതും ഭയ�രവുമായ നാൾ മ
ഹാപീഡനമാണ.് ഇ�ു കർ�ാവു വ�ു സഭ എടു�
െ��ാൽ മഹാപീഡനം ആരംഭി�ുകയായി. 4) "അവൻ
വലിയവൻആകും;അത���തെ� പു�തൻഎ�ു വിളി
�െ�ടും; കർ�ാവായ ൈദവം അവെ� പിതാവായ
ദാവീദിെ� സിംഹാസനം അവനു െകാടു�ും." (ലൂ
േ�ാ , 1:32). <××> ഇതിെ�ആദ�ഭാഗം നിവൃ�ിയായി;
അത���തെ� പു�തൻ എ�ു വിളി�െ��ി�് ഏകേദ

ശം ര�ായിരം വർഷമായി. (മർെ�ാ, 5:7, ലുേ�ാ , 8:
28). അടു�ഭാഗം ഇ�ു കർ�ാവ് വ�ാൽ ഏഴുവർ
ഷം കഴി�് നിവൃ�ിയാകും. (െവളി, 19:6, 16). 5) "അ
വൻ നി�െള പരിശു�ാ�ാവുെകാ�ും തീെകാ�ും

സ്നാനം കഴി�ി�ും." (ലൂേ�ാ , 3:16). <××> ഇതിെ�
ആദ�ഭാഗമായ പരിശു�ാ�സ്നാനം മൂ�ര വർഷം ക

ഴി�േ�ാൾ�െ� നിവൃ�ിയായി. (�പവൃ, 2:1-3). ഇ
േ�ാൾ ഏകേദശം ര�ായിരം വർഷം കഴി� .ു അടു
�ഭാഗം ഇ�ു കർ�ാവ് വ�ാൽ ആയിര�ിേയഴു

വർഷംകഴി�് നിവൃ�ിയാകും. (െവളി, 20:11-15). 6)
"ഓേരാരു�നും താ�ാെ� നിരയിലേ�ത; ആദ�ഫലം
�കിസ്തു; പിെ� �കിസ്തുവി�ു�വർ അവെ� വരവി
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�ൽ; പിെ�അവസാനം." (1െകാരി, 15:23). <××> ഇതി
െ�യും ആദ�ഭാഗം ഏകേദശം ര�ായിരം വർഷ�ൾ

�ു മു�് എ.ഡി. 33ഏ�പിൽ 5ഞായറാഴ്ചഅതിരാവി
െല നിവൃ�ിയായി. (മ�ാ, 28:6). അടു�ഭാഗം കർ
�ാവ് ഇേ�ാൾ വ�ാൽ ഇേ�ാൾ�െ�വിവൃ�ിയാ

കും. (1െത�, 4: 16). 7) "ഒരി�ൽ മരി�യും പിെ�
ന�ായവിധിയും മനുഷ�ർ�ു നിയമി�ിരി�യാൽ" (എ
�ബാ, 9:27). <××> ഇതിെ�ആദ�ഭാഗം എ�ായിരം വർ
ഷ�ളായി�് നിവൃ�ി��െകാ�ിരി�യാണ.് (ഉ�, 5:5).
<××> അടു�ഭാഗം; കർ�ാവി�ു വ�ാൽ ഉടെന വി
ശു��ാരുെട ന�ായവിധി നട�ും. (2െകാരി, 5:10). ദു
ഷ്ട�ാരുെട ന�ായവിധി പിെ�യും ആയിരേ�ഴു വർ

�ൾ�ുേശഷം നട�ും. (െവളി, 20:11-12). 8) "�കിസ്
തുവും വളെരേ�രുെട പാപ�ൾ ഉ�ൂലനം െച���തി

നുേവ�ി ഒരു �പാവശ�ം അർ�ി�െ���. അവൻ വീ
�ും വരും പാപപരിഹാരാർ�മ�, തെ�ആകാം�ാ
പൂർവം കാ�ിരി�ു�വരുെട ര�യ്�ുേവ�ി." (എ
�ബാ, 9:28). <××> ഇതിെ�ആദ�ഭാഗം ഏകേദശം ര�ാ
യിരം വർഷ�ൾ�ുമു�് എ.ഡി. 33ഏ�പിൽ 3 െവ�ി
യാഴ്ച ഉ�തിരി�് മൂ�ുമണി�് നിവൃ�ിയായി. (മ
�ാ, 27:50).അടു�ഭാഗം ഏതു നിമിഷവും നിവൃ�ി
യാകും. (െവളി, 22:20). 9) "അവരിലു� �കിസ്തുവിൻ

ആ�ാവു �കിസ്തുവിനു വേര�ിയ കഷ്ട�െളയും പി

ൻവരു� മഹിമെയയും മു�ിൽകൂ�ി സാ�ീകരി�േ�ാ

ൾ സൂചി�ി� സമയം ഏേതാ എ�ിെനയു�േതാ എ

�ു �പവാചക�ാർആരാ�ുേനാ�ി," (1പെ�താസ്. 1:
11). <××> ഇതിെ�ആദ�ഭാഗമായ �കിസ്തുവിെ� വേര
�ിയ കഷ്ട�ൾ നിവൃ�ി�ി�് ഏദേദശം ര�ായിരം

വർഷമായി. (�പവൃ, 1:2). അടു�ഭാഗമായ പിൻവരു�
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മഹിമ; ഇ�ു കർ�ാവ് വ�ാൽ ഏഴു വർഷംകഴി�്

നിവൃ�ിയാകും. (െവളി, 19:6, 16). 10) "കർ�ാവിെ�
ദിവസേമാ ക�െനേ�ാെല വരും. അ�ു ആകാശം
െകാടു�ുഴ�േ�ാെട ഒഴി�ു േപാകും; മൂലപദാർ
��ൾ ക�ിയഴികയും ഭൂമിയും അതിലു� പണിക

ള�ം െവ�ുേപാകയും െച��ം." (പെ�താ,2 3:10). <××>
ഇതിെ� ര�ുഭാഗ�ള�ം നിവൃ�ിയായി�ി�. കർ�ാ
വ് ഇ�ുവ�ാൽ ആദ�ഭാഗവും; ആയിരേ�ഴ് വർഷം
കഴി�്അടു�ഭാഗവും നിവൃ�ിയാകും. (െവളി, 21:
1-2).

നാം ചി�ി��െകാ�ിരു� �പവചന�ള�െട ഒരു സ�

ഭാവം െവ�� േനാ�ുേ�ാൾ നാലാമെ� ഗണ�ിൽ

അഥവാ ര�ു ഭാഗ�ളായി നിറേവറു� �പവചന�ള

◌ുെട കൂ��ിലാണ് ന�ുെട േവദഭാഗം ഉൾെ�ടു�ത.്
െയരുശേലമിെ� നാശവും യി�സാേയലിെ� യഥാ�ാ

പനവും പറ�ി�ാണ് ഇെതാെ�യും കാണുേവാളം

ഈ തലമുറ ഒഴി�ുേപാകയി� എ�ു പറ�ിരി�ു

�ത.്യി�സാേയൽഎ�അ�ിവൃ��ിെ� െകാ�ി
ളതായി ഇല തളിർ�ുകഴി� .ു അ�െനെയ�ിൽ
േവനൽ വിദൂര�െ��് ൈദവമ�ൾ അറിേയ�ിയി

രി�ു� .ു "അ�ിെയ േനാ�ി ഒരു പാഠം ഇേ�ാൾ പഠി
�ിൻ" (Now learn a lesson from the fig tree)എ�ാണ്
BSB, BWE, ISV, OEB, Twenty തുട�ിയ ഇം�ീഷ് ഭാഷാ
�ര�ളിൽ കാണു�ത.് (മ�ാ, 24:32). "അ�െനനി
�ൾ ഇതു ഒെ�യും കാണുേ�ാൾ അവൻ (േയശു)
അടുെ� വാതിൽ�ൽ തേ� ആയിരി�ു�ു എ�ു

അറി�ുെകാൾവിൻ. ഇെതാെ�യും സംഭവി�ുേവാ
ളംഈ തലമുറ ഒഴി�ുേപാകയി� എ�ുഞാൻ സത�

മായി�� നി�േളാടു പറയു� .ു ആകാശവും ഭൂമിയും ഒ
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ഴി�ുേപാകും;എെ� വചന�േളാ ഒഴി�ുേപാകയി

�." (മ�ാ,24:34-35).അർ�ാൽയി�സാേയൽ രാഷ്�ട
�ിെ� യഥാ�ാപനം ക� തലമുറതെ� കർ�ാ

വിെ� പുനരാഗമനവും കാണും. അ�െന േനാ�ിയാ
ൽ കർ�ാവിെ� വരവ് ഏ�വും അടു�ു എ�ു മന

�ിലാകും. അ�ി തളിർ�ി�് 1948-മുതൽ ഇേ��്
70 വർഷം കഴി� .ു ഒരു തലമുറ എ�തവെര േപാകുെമ
�് നമു�റിയാം. "ഞ�ള�െടആയുഷ്കാലം എഴുപതു
സംവ�രം; ഏെറ ആയാൽ എൺപതു സംവ�രം;
അതിെ� �പതാപം �പയാസവും ദുഃഖവുമേ�ത; അതു
േവഗം തീരുകയും ഞ�ൾ പറ�ു േപാകയും െച��

� .ു" (സ�ീ 90:10). ഇേ�ാഴെ� മനുഷ�ായു�് േലാക

ശരാശരി 71വയ�ാണ.് ജ�ാനിൽ മാ�തംഅവരുെട �പ
േത�ക ജീവിതനിഷ്ഠമൂലം 83 വയ�ാണ് ശരാശരി. അ
േ�ാഴും േലാകശരാശരിയിൽ മാ�െമാ�ു�. ഒരു മനുഷ�
ൻ പരമാവധി എ�തവെര േപാകുെമ�് നമു�് ഊഹി

�ാവു�േതയു��. േനാെഹയുെട കാല�് ൈദവം പ
റ� 'നൂ�ിയിരുപത് സംവ�രം' (ഉ�, 6:3) ആണ് ഒരു
പുരുഷായു�് എ�ുകണ�ാ�ിയാലും അൻപത് വർ

ഷമാണ് േശഷി�ു�ത.് അതുെകാ�് നാ�േതാ അൻ
പേതാ വർഷം കഴിേ� കർ�ാവ് വരുകയു�� എ

�ാേണാ? www.worldwarnings.com എ� െവബ്

ൈസ�ിൽ എ.ഡി. 2450-നും 2700-നും ഇടയ്�ാണ് ക
ർ�ാവിെ� പുനരാഗമനെമ�് 'േതാമസ് െനൽസൺ'
എ�യാൾ എഴുതിയി���.് അെതാെ� വ�നയുെട

ആ�ാവിൽ എഴുതു�താണ.് കർ�ാെ� പുനരാഗമ
ന�ിന് ഒരു െസ��് അവധിേപാലും െവയ്�ുവാ

േനാ തീയതി നി�യി�ുവാേനാ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ�

െനെ�ാ�ും സാധ�മ�. ൈബബിൾ ഇതിെനെയാ�ും
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അനുകൂലി�ു�ുമി�. �കിസ്തുവിെ� വരവിെന�ുറി
�് േവദപുസ്തകം പറയു�ത് �ശ�ി�ുക; നിരൂപി�ാ
�നാളിലുംഅറിയാ�നാഴികയിലും (മ�ാ, 24:50),
ഉണർ�ിരി�ിൻ (മർെ�ാ, 13:36), നിനയാ� നാഴിക

യിൽ (ലൂെ�ാ, 12:40), ക�ിമയ്�ു�തിനിടയിൽ
(1െകാരി, 15:52), െനാടിേനര�ിനു�ിൽ (2െകാരി, 4:
17), വരുവാനു�വൻ വരും താമസി�യി� (എ�ബാ,
10:37), കർ�ാവിെ� �പത��ത സമീപി�ിരി�ു�ു
(യാേ�ാ , 5:8), േവഗ�ിൽ (െവളി, 1:1), ക�െനേ�ാ
െല (െവളി, 3:3),ഇതാ,ഞാൻ േവഗം വരു�ു (െവളി, 22:
12) എ�ി�െനയാണ.് െതാ�ടു� നിമിഷ�ിൽ�

െ� ന�ുെട കർ�ാവ് വരുെമ�് വിശ�സി�് ഉണർ

�ും ജാഗരി��ം ഇരി�ു�വർ ഭാഗ�വാ�ാരാണ.് "എ
�ാൽ ദാസൻ: യജമാനൻ താമസിേ� വരികയു�� എ
�ുഹൃദയ�ിൽ പറ�ുബാല��ാെരയുംബാല��ാ

ര�ികെളയും ത��വാനുംതി�ുകുടി�� മദി�ാനുംതു

ട�ിയാൽ,അവൻ േനാ�ിയിരി�ാ�നാളിലുംഅറി

യാ� നാഴികയിലും ആ ദാസെ� യജമാനൻ വ�ു

അവെന ദ�ി�ി�യുംഅവ�ുഅവിശ�ാസികേളാടു

കൂെട പ�ു ക�ി�യും െച��ം. യജമാനെ� ഇഷ്ടം
അറി�ി�� ഒരു�ാെതയും അവെ� ഇ ഷ്ടം െച�ാ

െതയുമിരി�ു� ദാസ�ു വളെര അടിെകാ��ം." (ലൂ
േ�ാ , 12:45-47). "യജമാനൻ വരുേ�രം ഉണർ�ിരി
�ു�വരായി കാണു� ദാസ�ാർ ഭാഗ�വാ�ാർ; അവ
ൻ അര െക�ി അവെര ഭ�ണ�ി�ിരു�ുകയും വ

�ുഅവർ�ു ശു�ശൂഷ െചയ്കയും െച��ംഎ�ുഞാ

ൻ സത�മായി നി�േളാടു പറയു� .ു" (ലൂേ�ാ , 12:37).
എെ� �പിയെ�� സേഹാദര�െള, നി�ൾ ഏതു േമഖ
ലയിൽ �പവർ�ി�ു�വരായാലും അെത�ാം വി��
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െകാ�് കർ�ാവിെ� വരവിനായി ഒരു�ണെമ��;
കർ�ാവിെ� വരവിൽ എടു�െ�ടുവാൻ ഒരു�മു

െ�ാരു ഹൃദയം നി�ൾ�് ഉ�ാകണെമ�ാണ് ഈ

യു�വെ� ആ�ഗഹം. മണവാളെ� വരവിനായി ഒരു
�ിയിരി�ു� മണവാ�ിെയേ�ാെല, െതാ�ടു� നിമി

ഷം തെ� േചർ�ുവാൻ �പാണ�പിയൻ വരുെമ� �പ

ത�ാശേയാെട ജീവി�ുവാൻ കരുണാമയനായ കർ�ാ

വ്സഹായി�െ�െയ�് �പാർ�ി��െകാ�;്

12/12/2018 �കിസ്േതശുവിെ�ബ�ൻ

േഫാർ��െകാ�ി േറായിആൻ�ഡൂസ്


