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ആമുഖം

സ�ർ�വും നരകവും മരണാന�ര ജീവിതവും ഇെ�

�ു വിശ�സി�ു�വരു�.് സ�ർ�വും നരകവും മിഥ�
യാെണ�ും, ദുഷ്�പവൃ�ികളിൽ നി�് പിൻതിരി�്

സ�ാർ�ികജീവിതം നയി�ാൻ മതാചാര��ാർ േബാധ

പൂർ�ം സൃഷ്ടി���ാ�ിയ സ��മാണ് സ�ർ�െമ�്

കരുതു�വരുമു�.് ഒരുപെ�അ�െനയു� സ�ർ�

�ൾ ഉ�ാേയ�ാം. എ�ാൽ ൈബബിൾ പഠി�ി�ു
� സ�ർ�ം യാഥാർ��വും നിസ്തുലവുമാണ.് ൈദവം
വസി�ു�തുംൈദവ�ിെ�സിംഹാസനം ഇരി�ു�

തും സ�ർ��ിലാെണ�് ൈബബിൾ വ��മായി പഠി

�ി�ു� .ുസ�ർ�ീയൈസന�മായ ദൂത�ാർ വസി�ു�
തും സ�ർ��ിലാണ.് സ�ർ��ിൽ നി�ാണ് �കിസ്തു
ജഡധാരണ�ിനുേവ�ി ഇറ�ിവ�ത.് ഉയിർെ�ഴു
േ�� േയശു �കിസ്തു ആകാശേമഘ�ളിലൂെട കേരറി

േ�ായതും സ�ർ�േ��ാണ.് െപെ�െ�ാസ്തുനാളി
ൽ പരിശു�ാ�ാവ്അവേരാഹണം െചയ്തതുംസ�ർ�

�ിൽ നി�ാണ.്ൈദവമ�ൾ�് �കിസ്തു വാഗ്ദ�ം

െചയ്തിരി�ു�തും സ�ർ�മാണ.് �കൂശിെല ര��ാ
ൽ വിശു�ീകരണം �പാപി�് സൽഗുണപൂർ�ി വ�വ

െര (സഭെയ) േചർ�ാൻ േയശു�കിസ്തു സ�ർ��ിൽ
നി�ാണ് ഇറ�ി വരു�ത.് നരകവും നരകയാതനയും
നിത�ശി�ാവിധിയും യാഥാർ��മാെണ�ും ൈബബി

ൾ വ��മാ�ു� .ു സാ�ാനും അവെ� ദൂത�ാർ
�ും േവ�ിയാണ് നരകം സൃഷ്ടി�ിരി�ു�ത.് �കിസ്
തുവിലൂെടയു� ആ��ാ�ികര�യിൽ വിശ�സി�ാ

� കാരണ�ാലാണ് മനുഷ�ൻ നരക�ിൽ േപാേക

�ിവരു�ത.് വഷള�ാരായി നട�് അ��േ�ാളം േ�
�ത �പവർ�ി�ാൻ ഇഷ്ടെ�ടു�വരാണ,് ൈദവവും,
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സാ�ാനും,സ�ർ�വും, നരകവും ഇെ��് പറ�ുപര

�ു�വർ. സ�ർ�െസൗഭാഗ��െളേ�ാെല തേ� നര

കവും നരകയാതനയും യാഥാർ��മാെണ�് ൈബബി

ൾ പഠി�ി�ു�തുെകാ�,് വിജയകരമാെയാരു �കിസ്
തീയജീവിതം നയി�ാൻ ഏെതാരു ഭ�നും ഇെതാ

െ� വിശ�സി�ണെമ�ാണ് ഈയു�വെ� പ�ം.
ന�തി�കെള വിേവചി�റിയാൻ സർ�ശ�നായ കർ

�ാവ് എ�ാവെരയും സഹായി�െ�െയ�് ആ�ാർ

�മായി �പാർ�ി��െകാ�;്

�കിസ്േതശുവിെ�ബ�ൻ
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സ�ർ�വും നരകവും

സ�ർ�ം

മനുഷ�വർ��ിെ� പര�വസാന�ാനമാണ് സ�ർ

�ം അെ��ിൽ നരകം. എ�ാ മത�ള�ം തേ� സ�ർ�
െ�യും നരകെ�യും മനുഷ�െ� മരണാന�ര ജീവി

തെ�യുംഅംഗീകരി�ു�വരാണ.് എ�ാൽ എ�ാവ
രുേടയും സ�ർ�നരകസ���ൾ വിഭി��ൾആെണ

�ു മാ�തം. ചിലർ�് ആ�ാവിെ� നിത�വി�ശമ�ല

മാണ് സ�ർ�െമ�ിൽ, മ�� ചിലർ�് മദ�വും മദിരാ�ി

യും ലഭി�ു� സുഖേഭാഗ�ള�െട പറുദീസയാണ് സ�ർ

�ം. എ�ാൽ ൈബബിൾ പഠി�ി�ു� സ�ർ�ം ഇതിൽ
നിെ�ാെ� വ�ത��മാണ.് സ�ർ�ം ഒരു �ലമായിരി

�ുേ�ാൾ തേ� വിശ�ാസികൾ�് സ�ർ�േ��ാൾ

േ�ശഷ്ഠമായിരി�ു�ത് �കിസ്തു എ� ആള�മാണ.്
എ�ബായ േലഖകൻ സ�ർ�േ��ാൾ ഉ�തൻ (7:26)
എ�ാണ് �കിസ്തുവിെന വിേശഷി�ി�ിരി�ു�ത.് ത
�ൂലം ൈദവമ�ള�െട �പേമാദവും �പശംസാവിഷയവും

സ�ർ�മ�, �കിസ്തുവേ�ത.എ�ിലും സ�ർ��ിൽനി�ു
ഇറ�ിവ�വനും ഇേ�ാൾ സ�ർ��ിൽ ഇരി�ു�വ

നുമായ േയശു�കിസ്തുവ�ാെത ആരും കയറിയി�ി�ാ

� സ�ർ�െ��ുറി�് ൈബബിൾ പറയു�െത�ാ

െണ�് നമു�ാദ�ം പരിേശാധി�ാം.

1.സ�ർ�ം �പേയാഗ�ൾ

സ�ർ�െ� കുറി�ു� പഴയനിയമ�ിെല �പധാന

െ�� എ�ബായ പദ�ൾഇവയാണ:്- 'ഷാമയിം ' (Shama-
yim - Heavens) ഇെതാരു ബഹുവചന �പേയാഗമാണ.്
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സത�േവദപുസ്തക�ിൽ 'സ�ർ�ം/ആകാശം' എെ�ാ
െ�തർ�മ െചയ്തിരി�ു� .ു (ഉ�, 1:1, 8, 9, 14, 15,
18, 19, 20, 26, 28, 30).ഈവാ�ിന് 'ഉ�ത�ൾ' (Hei-
ghts, Elevations) എ�ാണ് അർ�ം. 420 �പാവശ�ം
ഈ പദം പഴയനിയമ�ിലു�.് 'െമേറാം ' (Marom): (സ
�ീ, 68: 18, 93:4, 147:7). ഇതിെ� അർ�വും 'ഉ�ത
�ൾ' (Hi-gh Place, Heights)എ�ുതെ�യാണ.്സത�
േവദപുസ് തക�ിൽ 'ഉയരം/ഉ�ത�ൾ' എ�ു തർ
�മ െചയ്തിരി�ു� .ു 50-ലധികം �പാവശ�ം ഈ പദം

പഴയനിയമ�ിലു�.് 'ഗിൽഗാൽ' (Galgal): (സ�ീ, 77:
18, 83:13), ഇം�ീഷിൽഈ പദം Heaven, Wheel, Wind,
Whirlwindഎെ�ാെ� പരിഭാഷ െചയ്തിരി�ു� .ുസ
ത�േവദപുസ്തക�ിൽ ചുഴലി�ാ�്/രഥച�കം എെ�ാ
െ�യാണ് തർ�മ. പഴയനിയമ�ിൽ 10-േലെറ �പാ
വശ�ം ഈ പദമു�.് 'െഷഹാക്' (Shakhak): (ആവ, 33:
26, 2ശമു, 22:12, ഇേ�ാ, 35:5). ഇം�ീഷിൽ Sky/Clouds
എെ�ാെ� പരിഭാഷ. സത�േവദപുസ്തക�ിൽ 'േമ
ഘം' എ�ു തർ�മ െചയ്തിരി�ു� .ു പഴയനിയമ
�ിൽ 20-േലെറ �പാവശ�ംഈപദമു�.് 'റാഖീയ' (Raq-
iya): (ഉ�, 1:6, 7, 8, 14, 15, 17). ഇം�ീഷിൽ Firmament
എ�ും, സത�േവദപുസ്തക�ിൽ 'വിതാനം' എ�ും ത
ർ�മ െചയ്തിരി�ു� .ു 15-ലധികം �പാവശ�ംഈ പദ

മു�.് സ�ർ�െ� കുറി�ു� പുതിയനിയമ�ിെല

�പധാനെ�� �ഗീ�ു പദ�ൾ ഇവയാണ.് 'ഊറെനാസ്'
(Ouranos): (മ�ാ, 3:2, 3:16, 17, 4:17, 5:3, അെ�ാ, 2:
2).ഇം�ീഷിൽ Heavens, Sky, Airഎെ�ാെ�പരിഭാഷ
െചയ്തിരി�ു� .ു സത�േവദപുസ്തക�ിൽ 'സ�ർ�ം/
ആകാശം' എെ�ാെ�യാണ് തർ�മ. പുതിയനിയമ
�ിൽഈ പദം 265 �പാവശ�മു�.് 'എ��റാനിെയാസ്'
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(Epouranios) (മ�ാ, 18: 35, േയാഹ, 3:12, 1െകാരി, 40,
48, 49). ഇം�ീഷിൽ Heavenlyഎ�ു പരിഭാഷ െചയ്തി
രി�ു� .ു സത�േവദപുസ്തക�ിൽ സ�ർ��ൻ/സ�
ർ�ം/സ�ർ�ീയ എെ�ാെ� തർ�മ. പുതിയനിയമ
�ിൽ 18 �പാവശ�ം ഈ പദമു�.് 'െനെഫലീ' (Nephel-
e): (മ�ാ, 17:5, 24:30, മർെ�ാ, 9:7, ലൂെ�ാ, 9:35).
ഇം�ീഷിൽ Cloud എ�ും, സത�േവദപുസ്തക�ിൽ
'േമഘം'എ�ുതർ�മ െചയ്തിരി�ു� .ു പുതിയനിയ
മ�ിൽ ഈ പദം 20-ലധികം �പവശ�മു�.് 'പാരൈഡ
െസാസ്' (Paradeisos): (ലൂെ�ാ, 23:43, 2െകാരി, 12:4,
െവളി, 2:4). ഇം�ീഷിൽ Paradise എ�ും, സത�േവദപു
സ്തക�ിൽ 'പരദീസ'എ�ുംതർ�മ െചയ്തിരി�ു

� .ു 'െക�ിയട� േതാ�ം' എ�ാണ് പരദീസയുെട അർ
�ം. െസപ്��ജീ��ൽ 25 �പാവശ�വും, പുതിയനിയമ
�ിൽ മൂ�ു �പാവശ�വും ഈ പദമു�.് എ�ബായയിൽ
'പർേദസ്' (Pardes) ആണ.് രാജാവിെ� വനം (െനെഹ,
2:8), ഉദ�ാനം ((സഭാ, 2:5), േതാ�ം (ഉ�, 4:13)എ�ി�
െന മൂ�ിട�ു�.് 'െകാെ�ാസ് െഹാഅ�ബാം' (Kolpos
ho Abraam): (ലൂെ�ാ, 16:22, 23). ഇം�ീഷിൽ Abrah-
am's bosomഎ�ും,സത�േവദപുസ്തക�ിൽ 'അ�ബ
ഹാമിെ� മടി' എ�ും തർ�മ െചയ്തിരി�ു� .ു മര
ണാന�രമു� െസൗഭാഗ�ാവ�െയകുറി�ുവാൻ 'ത
ൽമൂദിൽ' ഉപേയാഗി�ി��� �പേയാഗമാണ് 'അ�ബഹാ
മിെ� മടി.' പാതള�ിെല േവദനയ്�ും, പറുദീസയിെല
ഭാഗ��ിനും ഇടയ്�ു� വിടവു ചൂ�ി�ാണി�ുവാ

നാണ് �കിസ്തു ഈ പദം ഉപേയാഗി�ത.് ത�ൂലം 'അ
�ബഹാമിെ� മടി'െയ�ത് പറുദീസയുെട പര�ായമാണ.്
അ�ബഹാമിെ� മടിയിലിരി�ുക എ�ത് പറുദീസാ �പ

േവശനമാെണ�് 'തൽമൂദ'് വ��മാ�ു�ുമു�.് സ�ർ
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��ിെ� ആ�ീയ േപരുകൾ: സീേയാൻ (സ�ീ, 14:7,
102:2, 128:5),സമാഗമപർ�തം (െയശ, 1:413), ദാവീദു
ഗൃഹം (െയശ, 22:22, െവളി, 3:7), കള��ര (മ�ാ, 3:12,
13:30, ലൂെ�ാ, 3:17), പിതാവിെ� രാജ�ം (മ�ാ, 13:
43), േലാക�ാപനം മുതൽ ഒരു�ിയിരി�ു� രാജ�ം

(മ�ാ, 25:34), യാേ�ാബ് ഗൃഹം (ലൂെ�ാ, 1:33),
ൈദവരാജ�ം (ലൂെ�ാ, 7: 28, 1െകാരി, 6:9-10, ഗലാ, 5:
21), പിതാവിെ� ഭവനം (േയാഹ, 14:2), നിത�ഭവനം (2
െകാരി, 5:1), മൂ�ാം സ�ർ�ം (2െകാരി, 12:2), പരദീസ
(2െകാരി, 12:3), സ�ർ�ീയ െയരുശേലം (ഗലാ, 4:26, എ
�ബാ, 13:22), സ�ർ�ാധിസ�ർ�ം (എെഫ, 4:10), �കിസ്തു
വിെ�യുംൈദവ�ിെ�യും രാജ�ം (എെഫ, 5:5), വി�ശ
മ�ാനം (എ�ബാ, 4:9), സ�ർ�ീയനഗരം (എ�ബാ, 11:
16), ൈദവ�ിെ� നഗരം (എ�ബാ, 12:22), സ�ർ�ീയ
െയരുശേലം (എ�ബാ, 12:22),ഇളകാ�രാജ�ം (എ�ബാ,
12:29), �കിസ്തുവിെ� നിത�രാജ�ം (2പെ�താ, 1:11), പു
തിയ െയരുശേലം (െവളി, 21:2), വിശു� നഗരം (െവളി,
21:2),ൈദവ�ിെ�കൂടാരം (െവളി, 21:3).

2.സ�ർ�ംഎവിെടയാണ്

സ�ർ�ം എവിെടയാെണ� േചാദ��ിന് ൈബബിൾ

വ��മായ ഉ�രം നല്കു�ുെ��ിലും പലരും ധരി

��െവ�ിരി�ു�ത് സ�ർ�ം മുകളിലാെണ�ാണ.് മുക
ളിൽ എ� �പേയാഗ�ിെ� അർ�ശൂന�തെയ��ി

'പാ�ർ T.S. ബാലൻ' തെ� പുസ്തക�ിൽ �പതിപാ
ദി�ിരി�ു�ത് ഇവിെട േചർ�ു� :ു- "സ�ർ�ം ന�ുെട
തലയ്�ുമുകളിൽ -- ആകാശ�് -- �ിതിെച���ു

എ�ാണ് െപാതുെവയു� ധാരണ. എ�ാൽ മുകൾഭാ
ഗം അടിഭാഗം എെ�ാെ��റയു�ത് േകവലം ആേപ



8

�ികമാെണ� സത�ം നാം ഓർ�ാറി�. ന���േനര
�ു ന�ുെട തലയ്�ുേനെര മുകളിൽ കാണു� സൂ

ര�ൻ 12 മണി�ൂർ കഴിയുേ�ാൾ ഈ ഭൂമിയുെട അടി

യിലായിരി�ുെമ� കാര�വും നാം മറ�ുേപാകു� .ു ചി
ലർ�ു ഇതു വിശ�സി�ാെന ആവി�താനും. നാം രാ
�തിയിൽ കാണു� ന��ത�ൾ പകൽ സമയെ�വി

െട? ഭൂമി�ടിയിൽ! ഇ���ാെര സംബ�ി�ടേ�ാളം
അേമരി� ഭൂമി �ടിയിലാണ�ു പറ�ാൽ എ�തേപ

ർ സ�തി��െകാടു�ും? ഇെതാെ� മന�ിലാ�ുവാ

ൻത�അറിവ് ബഹുഭൂരിപ��ിനുമി�. മനുഷ�ൻ ച
��നിൽ നി�ുെകാ�ു ഭൂമിയുെട േഫാേ�ാെയടു�ു. ച
��നിൽനി�ു ഭൂമിെയ േനാ�ിയാൽ ഭൂമി ആകാശ�,്
ച��േന�ാൾ വലി��ിൽ നിലാവു െചാരി�ു െകാ

�് നില്�ു�തു കാണാം. മെ�ാര��ിൽ പറ�ാ

ൽ, ച��നിൽനി�ും േനാ�ു� വ��ി�ു ഭൂമി 'ഇ�ി
രി വല�ച��ൻ'ആെണേ� േതാ� .ു ഭൂമിയിൽ നി�ു ച
��നിെല�ാൻ മുകളിേല�് യാ�ത െച�ണം. ച��നി
ൽനി�ു ഭൂമിയിെല�ാനും മുകളിേല�ുതേ� യാ�ത

െച�ണം.അ�െനെയ�ിൽസ�ർ�ം മുകളിലാെണ�ു
പറയു�തിെല�ർ�ം?" ('മരി�വർ എവിെട', T.S. Ba-
lan). 24 മണി�ൂർ െകാ�ു ഭൂമി സ�യം കറ�ുകയും
ഒ�ം 365 ദിവസവും 6 മണി�ൂറുംെകാ�ു ഭൂമി സൂര�
െന ചു��കയും െച���തുെകാ�ാണ് ദിവസവും, ആ
ഴ്ചകള�ം, മാസ�ള�ം, വർഷ�ള�ം കണ�ുകൂ���ത.്
ച��ൻ ഭൂമിയിൽനി�് 3,84,401 കി.മീ�ർ അകെലയും,
സൂര�ൻ ഭൂമിയിൽനി�് 15 േകാടി കി.മീ�ർഅകെലയും,
ന��ത�ൾ ഭൂമിയിൽനി�് അേനകം �പകാശവർഷ

�ൾ അകെലയാെണ�ും ഓർ�ണം. ഈ ച��നും,
സൂര�നും, ന��ത�ള�മാണ് 12 മണി�ൂർ കൂടുേ�ാ
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ൾ മുകളിലും താെഴയുമായി മാറിമാറി വരു�ത.് അ�
രീ�മ�ലം അഥവാ േമഘമ�ലെ�യും ന��ത

മ�ലെ�യും േചർ�ാണ് ൈബബിൾ സ�ർ��ൾ

എ�ു പറയു�യു�െത�ു കൂടി ചി�ി�ുേ�ാൾ സ�

ർ�ം മുകളിലാെണ�ു പറയു�തിൽ എ�ു യു�ിയാ

െണ�്ആരും േചാദി��േപാകും?

എ�ാൽ സ�ർ�ം മുകളിലു� �ലമാെണ�് ധ�നി

�ി�ു� പല വാക��ള�ം ൈബബിളിലു�:് "ഒരു വി�ഗ
ഹം ഉ�ാ�രുത ;ു മിെത സ�ർ��ിൽ എ�ിലും താെഴ
ഭൂമിയിൽ എ�ിലും ഭൂമി�ു കീെഴ െവ��ിൽ എ�ി

ലും ഉ� യാെതാ�ിെ� �പതിമയുംഅരുതു." (പുറ, 20:
4, ആവ, 5:8). "ആകയാൽ മീെത സ�ർ��ിലും താെഴ
ഭൂമിയിലും യേഹാവ തേ� ൈദവം, മെ�ാരു�നുമി�
എ�ു നീ ഇ�ു അറി�ു മന�ിൽ െവ��െകാൾക."
(ആവ, 4:39). "നി�ള�െട ൈദവമായ യേഹാവ തേ�
മീെത സ�ർ��ിലും താെഴ ഭൂമിയിലും ൈദവം ആകു

� .ു" (േയാശു, 2:11). ഇവിെടെയാെ� 'മീെത സ�ർ�ം'
എ�ു വിവ�ി�ിരി�ു�ത് മുകളിലു� ഒരു�ലെമ

�അർ��ില�. മറി�് സ�ർ��ിെ�ഔ�ത�ംഅ
ഥവാ േ�ശഷ്ഠതയാണ് വിവ�. ഒരുദാഹരണം പറയാം:-
ഇ��യിെല ഏ�വും ഉയർ�യാൾ രാഷ്�ടപതിയാെണ

�ു പറ�ാൽ അതിനർ�ം രാഷ്�ടപതിയാണ് ഇ��

യിെല ഏ�വും ഉയർ� �പേദശ�് താമ�ി�ു�ത് എ

�ാേണാ? അ�േ�ാ! മറി�് രാഷ്�ടപതിയാണ് ഏ�വും
ഉ�തനായ വ��ി എ�േ�? ഇനി ചില �പേയാഗ�ൾ
�ശ�ി�ുക:- 'യേഹാവ സകല�ിനും മീെത തലവനാ
യിരി�ു� .ു' (1ദിന, 29:11). 'ൈദവ�ിെ� ന�ായവിധി
കൾ ഉയരമു�വ.' (സ�ീ, 10:5). 'ൈദവേമ നീ ആകാ
ശ�ിനു മീെത ഉയർ�ിരിേ�ണേമ.' (സ�ീ, 57:5,11).
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'യേഹാവ സർ�ഭൂ മി�ും മീെതഅത���തൻ.' (സ�ീ,
83: 18, 97:9). 'യേഹാവ സകല േദവ�ാർ�ും മീെത മ
ഹാരാജാവു.' (സ�ീ, 95:3). 'യേഹാവ സകല േദവ�ാർ
�ും മീെത ഉയർ�വൻ.' (സ�ീ, 97:9). 'യേഹാവ സക
ല ജാതി�ും മീെത ഉ�തൻ.' (സ�ീ, 99:2). ഇവിെട
െയാ� യേഹാവ എ�ാവേര�ാള�ം ഉയര�ിൽ വസി

�ു�വെന�ാേണാ അർ�ം? പുതിയനിയമ�ിൽ
േയശുവിെന സകല നാമ�ിനും മീെത ഇരു�ിെയ

�ും (എെഫ, 1:21), സ�ർ�ാധിസ�ർ��ിനു മീെത കയ
റിയവെന�ും (എെഫ, 4:10) പറയു� .ു അതിനർ�ം
എ�ാ േപരുകൾ�ും മുകളിൽ േയശുവിെ� േപർ എഴു

തിെവ��െവേ�ാ, സ�ർ��ിെ� േമൽ�ൂരയ്�് മുക

ളിൽ േയശു കയറി എ�ുമാേണാ? ഒരി�ലുമ�. പിെ�
േയാ, ഭൂമിയിലും സ�ർ��ിലുമു� സകലേര�ാള�ം ഉ
�തനാ�ിെയ�ും, സ�ർ��ിലും സ�ർ�ാധിസ�ർ�
�ിലും സകലഅധികാരവും േയശുവിനു ലഭി�� എ�ു

മാണ.് അർ�ാൽ സ�ർ�ം മീെത/മുക ളിൽ/ഉയര�ി
ൽഎ�ുപറ�ാൽസർ� ഭൂമ�ലേ��ാള�ം േ�ശ

ഷ്ഠമാെണ�ാണ.് ഇനി ൈദവം മീെത/ മുകളിൽ/ഉയര
�ിൽ എ�ു പറ�ാൽ സകല ഭൂരാജാ��ാേര�ാ

ള�ംൈദവം േ�ശഷ്ഠനാെണ�ാണ് മന�ിലാേ��ത.്

സ�ർ�ം എവിെടയാെണ�ാണ് നാം ചി�ി��െകാ�ി

രി�ു�ത.് ൈദവെ��ൂടാെത സ�ർ�ം എവിെടയാ
െണ�് കൃത�മായി അറിയാവു� മെ�ാരാൾ കൂടിയു�.്
ആൾ േഭാഷ്�ിെ�അ�നാെണ�ിലും ഇ�ാര��ിൽ

നമു�യാെള വിശ�സി�ാം. കാരണം സ�ർ�ം മ�ാർ
�ും വാഗ്ദാനം െച��കയ�, മറി�് തെ�തേ� ഹൃദയ
നിരൂപണമാണ് െവളിെ��ത.് ക�ി േവെറയാരുമ� പഴ
യ പാ�ായ ലൂസിഫറാണ:്- "ഞാൻ സ�ർ��ിൽ കയ
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റും; എെ� സിംഹാസനം ൈദവ�ിെ� ന��ത�ൾ
�ു മീെത െവ�ും; ഉ�രദി�ിെ�അതൃ�ിയിൽസ
മാഗമപർ�ത�ിേ�ൽഞാൻ ഇരു�രുള�ം; ഞാൻ േമ
േഘാ�ത�ൾ�ു മീെത കയറും; ഞാൻ അത���ത
േനാടു സമനാകും എ�േ�ാ നീ ഹൃദയ�ിൽ പറ�

തു." (െയശ, 14:13,14). ലൂസിഫറാശാൻ പറയു�ത് സ�
ർ�ം ഉ�രദി�ിൽ ആെണ�ാണ.് അതായത് വട�ു
ഭാഗ�.് ടിയാൻ ക�നായതുെകാ�് െപെ��് അത്
വിശ�സി��. �പവാചകവാക��ള�ംഏ�വും�ിരമാ

യി�� നമു�ു�േ�ാ. അതും നമു�് പരിേശാധി�ാം.
"മഹാരാജാവിെ� നഗരമായി ഉ�രഗിരിയായ സീേയാ
ൻ പർ�തം ഉയരംെകാ�ു മേനാഹരവും സർ�ഭൂമിയു

െടയും ആന�വുമാകു� .ു" (സ�ീ, 48:2). മഹാരാജാ
വായ ൈദവ�ിെ� നഗരമായ സീേയാൻ ഉ�രഗിരി

യിലാെണ�് സ�ീർ�ന�ാരായ േകാരഹ്പ �ുത�ാ

രും പറയു� .ു "നി�ള�െട െകാ�ു േമേലാ�� ഉയർ�
രുത ;ു ശാഠ�േ�ാെട സംസാരി�യുമരുതു. കിഴ�ുനി
��, പടി�ാറുനി��, െത�ുനി�ുമ� ഉയർ�വരു
�തു. ൈദവം ന�ായാധിപതിയാകു� ;ു അവൻ ഒരു�
െന താഴ്�ുകയും മെ�ാരു�െന ഉയർ�ുകയും െച

��� .ു" (സ�ീ, 75:5-7).കിഴ�ുനി�ുമ� പടി�ാറുനി

�ുമ� െത�ുനി�ുമ� ഉയർ� വരു�െത�ിൽ, ഉയർ
� വരു� സ�ർ�ം വട�ാെണ� കാര��ിൽ സ�ീർ

�ന�ാരനായ ആസാഫിനും സംശയമി�. "വട�ുനി
�ു സ�ർ�േശാഭേപാെല വരു� ;ുൈദവ�ിെ� ചു��ം
ഭയ�ര േതജ���ു." (ഇേ�ാ, 37:22). വട�ുനി�ുസ�
ർ�േശാഭേപാെല ൈദവ�ിെ� േതജ�� വരു�ത്

ഭ�നായ ഇേ�ാബും കാണു�ു�.് "ഞാൻ േനാ�ിയ
േ�ാൾ വട�ുനി�ു ഒരു െകാടു�ാ��ം വലിേയാരു േമ
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ഘവും പാളി��ു� തീയും വരു�തു ക�ു; അതി
െ� ചു��ം ഒരു �പകാശവും അതിെ� നടുവിൽ നി� ,ു
തീയുെട നടുവിൽനി�ു തേ�, ശുക്ളസ�ർ�ംേപാെല
ഒരു കാഴ്ചയും ഉ�ായിരു� .ു അതിെ� നടുവിൽ നാ
ലു ജീവികള�െട സാദൃശ�ം ക�ു; അവയുെട രൂപേമാ:
അെവ�ു മനുഷ�സാദൃശ�ം ഉ�ായിരു� .ു" (െയെഹ,
1:4,5). ൈദവേതജ�് െയെഹസ്േകൽ ദർശി�തും വട
േ�ദി�ിലാണ.് "ദ�ിണമ�ല�ിൽ നി�ു െകാടു

�ാ��ം ഉ�രദി�ിൽനി�ു കുളിരും വരു� .ു" (ഇേ�ാ,
37:9). കുളിര് സ�ർ��ിൽ നി��ാെത നരക�ിൽനി
�് സാധ�മ�േ�ാ. "ഉ�രദി�ിെന അവൻ ശൂന��ി
േ�ൽ വിരി�ു� ;ു ഭൂമിെയ നാസ്തിത��ിേ�ൽ തൂ

�ു� .ു" (ഇേ�ാ, 26;7). ഉ�രദി�ിലും ഭൂമിെയേ�ാ
െല വാസേയാഗ�മായ ഒരു �ലമുെ��് ഈ വാക�ം

സൂചി�ി�ു� .ു മാ�തമ� ര�ും ശൂന��ിൽ നില്�ു
�തുെകാ�് മനുഷ�നിർ�ിതമ� ൈദവനിർ�ിതമാ

െണ�ുംെതളിയു� .ു "തെ�സിംഹാസന�ിെ� ദർശ
നം അവൻ മെറ��െവ�ു� ;ു അതിേ�ൽ തെ�

േമഘം വിരി�ു� .ു" (ഇേ�ാ, 26:9).ൈദവം സ�ർ��ി
െ� ദർശനം മനുഷ�ർ�് മറ�ിരി�ു�തു െകാ�ാണ്

ശാസ്�ത��ാർ�ും വാനനിരീ�ക�ാർ�ും സ�ർ

�ം കെ��ാൻ കഴിയാ�ത.് "ൈദവം തെ� സ്േന
ഹി�ു�വർ�ു ഒരു�ീ���തു ക�� ക�ി�ി� െച

വി േക�ി�ി�, ഒരു മനുഷ�െ�യും ഹൃദയ�ിൽ േതാ�ീ
��മി�." (1െകാരി, 2:9).സ�ർ�ം ഉ�രദി�ിൽഅഥവാ
വടേ�ദി�ിലാെണ�് �ഗഹി�ാൻ ഇ�തയും വാക��

ൾ മതിയാകും.

ഉ�രദിെ��ു പറയുേ�ാൾ ഭൂമിയുെട ഉ�രദി

�ിലാണ് സ�ർ�െമ�ു ധരി��. �പപ��ിെ� ഉ
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�രദി�ിലാെണ�ു മന�ിലാ�ണം. കാരണം, സ�ർ
�ം ഭൂമിയില�തെ�. മാ�തമ� �പപ��ിെ� വിസ്തീ
ർ�വുമായി താരതമ�ം െച��േ�ാൾ അതായത,് �പപ
�െ�വലിയ ഒരു ഫു�്േബാൾ േകാർ�ിേനാട് ഉപമി�ാ

ൽ ഭൂമി�് അതിെല ഒരു മൺതരിയുെട വലി�െമ�ി

ലും ഉെ��ിൽ ഭാഗ�ം. പിെ��െന സ�ർ�ം ഭൂമിയുെട
ഉ�രദി�ിൽ വരും? �പപ��ിെ� വിസ്തീർ�മറി
യു�തിനു മു�് നാം അധിവസി�ു� ഭൂമിയുൾെ�ടു

� മാതൃഗാലക്സിെയ�ുറി�് അറിയണം. ന��ത�
ള�ം ന��താവശിഷ്ട�ള�ം ന��താ�ര മാധ�മവും

തേമാ�ദവ�വും േചർ�ു� പി�േമറിയതും ഗരുത�ാക

ർഷണ�ാൽ ബ�ിതവുമായ വ��ഹമാണ് താരാപദം

അഥവാ ഗാലക്സി. ഒരു േകാടി മുതൽ ഒരു ല�ം േകാ
ടി ന��ത�ൾ വെരയു� ഗാലക്സികള��.് സൂര�നു
ൾെ�ടു� ന�ുെട മാതൃഗാലക്സിയാണ് (ന��തസമൂ
ഹം) ആകാശഗംഗ അഥവാ �ീരപദം എ�റിയെ�ടു
�ത.് ഇരുപതിനായിരം േകാടിയിേലെറ ന��ത�ൾ
ആകാശഗം ഗയിലുെ��് കണ�ാ�ു� .ു ആയിര
�ണ�ിനു ന��തധൂളീപഥ�ള�ം െനബുലകള�ംഈ

വർ�ുള (Circular) ഗാലക്സിയിലുൾെ�ടു� .ു കൂടാ
െത സൂര�നും ഭൂമിയുൾ�െട എ�� �ഗഹ�ള�ം അവയു

െട അറിയെ�ടു� ഭൂമിയുെട ഉപ�ഗഹമായ ച��നുൾ

�െട 173 ഉപ�ഗഹ�ള�ം, അ�് കു�ൻ �ഗഹ�ള�ം
അവയുെട എ�� ഉപ�ഗഹ�ള�ം, ധൂമേകതു�ൾ, ഉൾ
�കൾ, �ു�ദ�ഗഹ�ൾ, ധൂളിപടല�ൾ തുട�ി െച
റുതും വലുതുമായ ല��ണ�ിനു വസ്തു�ൾ ഉൾ

െ�ടു� സംവിധാനമായ സൗരയൂഥവും ഗാലക്സിയിലു

ൾെ�ടു� .ു �ഗഹ�ളിൽ താരതേമ�ന വലി�ം കുറവാ
ണ് ന�ുെട ഭൂമി�്. ഭൂമിയുെട പി��ിെ� 14 മട�്
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യുറാനസിനും, 17 മട�് െനപ്ട��ണിനും, 95 മട�് ശനി

�ും, 118 മട�് വ�ാഴ�ിനും, 3.3 ല�ം മട�് പി

�ം സൂര�നും, സൂര�േന�ാൾ 6 മട�ുവെര പി�ം

ന�ുെട മാതൃഗാലക്സിയിെല ന��ത�ൾ�ുമു�.്
സൂര�െ� 75,000 േകാടി മുതൽ 1ല�ം േകാടിവെര പി
�ംആകാശഗംഗയ്�ുെ��ുകണ�ാ�ു� .ു ഗ�ാ
ലക്സിയുെട വ�ാസം 1ല�ം �പകാശവർഷമാണ് 3 ഭീ
മൻ ഗ�ാലക്സികള�ം 30 െചറു ഗ�ാലക്സികള�ം ഉൾെ�
ടു� �പാേദശിക�ഗൂ�് എ� ഗാലക്സീഗണ�ിലാണ്

ആകാശഗംഗ ഉൾെ�ടു�ത.് ഈ ഗണ�ിെല ര�ാമ

െ� വലിയ ഗ�ാലക്സിയാണ് ആകാശഗംഗ. അഥവാ
ആകാശഗംഗേയ�ാൾ വലി�േമറിയ 'ആൻേ�ഡാമിഡ
ഗ�ാലക്സി'എെ�ാര�ം �പാേദശിക�ഗൂ�ിൽ ഉെ��ർ
�ം. ആകാശഗംഗയുെട േക���ിൽനി�് 25,000 �പ
കാശവർഷം അകെലയാണ് സൂര�െ��ാനം. െസ�
��ൽ 225 കി.മീ�ർ അഥവാ മണി�ൂറിൽ 8,10000 കി.
മീ�ർ േവഗ�ിൽആകാശഗംഗയുെട േക��െ� വലം

െവയ്�ു� സൂര�ൻ ഒരു �പാവശ�ം ചു�ാൻ എടു�ു�

സമയമാണ് 'േകാസ്മിക് ഇയർ' എ�റിയെ�ടു�ത.് ഇ
ത് 22.8 േകാടി വർഷമാണ.് ഒരു ഗ�ാലക്സിയുെട വലി
�മറിയാനാണ് ഇ�തയും പറ�ത.് ദൃശ��പപ��ിൽ
ഇതുേപാെല പതിനായിരം േകാടിയിൽപരം ഗ�ലക്സിക

ള�െ��ാണ് കണ�ാ�ിയി���ത.് അറിയെ�ടു�
തിൽഏ�വും അകെലയു� ഗാലക്സിെയ ഒരുഅ�ാ

രാഷ്�ട ഗേവഷകസംഘം 2015-ൽ കെ��ി. ഹാവാ
യിൽ െകക് ഒബ്സേര��റിയിൽ നട� നിരീ�ണ�ി

ലാണ് EGSzs8-1 എ� ഈ ഗാലക്സിെയ തിരി�റി

�ത.് അത് ഭൂമിയിൽനി�് 1300 േകാടി �പകാശവർ
ഷംഅകെലയാണ്�ിതി െച���ത.്
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�പപ��ിെ� വലി�െ��ുറി�് കൃത�മാെയാരു

ധാരണ ശാസ്�തേലാക�ിന് ഇേ�ാഴുമി�. ഒരപേ�
േകാടാനുേകാടി �പകാശവർഷ�ൾ വ�ാപി�� കിട�ു

� ഒ�ാകാം �പപ�െമ�ാണ്അവരുെട നിഗമനം.ആ
െക അറിയാവു�ത് മനുഷ�ർ�് നിരീ�ി�ാൻ കഴി

യു� �പപ�ഭാഗെ� (Observable Universe)കുറി�ാ
ണ.്അത് ഏതു ദിശയിേല�ു േനാ�ിയാലും ഭൂമിയിൽ
നി�ു ദൃശ�മായഅതിരിേല�് 4650 േകാടി �പകാശവർ
ഷം ദൂരമു�.് ഒരു �പകാശവർഷെമ�ാൽ ഒരു വർഷം
െകാ�് �പകാശം സ�രി�ു� ദൂരമാെണേ�ാർ�

ണം. �പകാശം ഒരു െസ���ൽ 3 ല�ം കി.മീ�ർ സ
�രി�ും. അതായത് 3ല�ംx60x60x24x365.25=
946728000000000000 ഇ�തയും കി.മീ�റാണ് ഒരു �പ
കാശവർഷം. ഒരു �പകാശവർഷം എ�തുതെ� കാൽ
�ുേല�ർഅടി�� േപാകു�കണ�ാണ.്ഇനി �പപ�
�ിെ� വലി�ം. 1�പകാശവർഷംx4650 േകാടിx4650
േകാടി = 20470630000000000000000000000000000
000000 ഇ�തയും ച. കി.മീ�റാണ് ദൃശ��പപ��ിെ�
വിസ്തീർ�ം. മനുഷ�ർ�് ദൃശ�മായ �പപ�െമ�് പറ

യു�ത് മുഴു�പപ��ിെ�യും െചറിെയാരു ഭാഗം മാ

�തമാെണ�ുേമാർ�ണം. ഇനി ഭൂമിയുെട വലി�ം േനാ
�ാം. ഭൂമിയുെട ആെക വിസ്തീർ��ിെ� 29% കര
യും, 71% കടലുമാണ.് കരഭാഗം 148,400,000 ച.കി.മീ
�റും, കടൽഭാഗം 361,30 0,000 ച.കി.മീ�റുമാണ.് ആ
െക വിസ്തീർ�ം 509,700, 000 ച.കി.മീ�ർ. കൂല�ഷ
മായി നാം ഇ�തയും കാര��ൾ ചി�ി�ത് സ�ർ�ം ഉ�

രദി�ിലാെണ�ിലും അത് േകവലം ഭൂമിയുെട ഉ�രദി

�ി� മറി�് �പപ��ിെ� ഉ�രദി�ിലാെണ�് മന

�ിലാ�ാനാണ.് ഒ�ം �പപ�െമ�ത വലുതാെണ�ും,
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ആ �പപ��ിൽ ഗ�ാലക്സികൾ എ�ത െചറുതാെണ

�ും, ആ ഗ�ാലക്സികളിൽ ന�ുെട �ീരപഥം എ�ത

െചറുതാെണ�ും,ആ�ീരപഥ�ിൽ ന�ുെട ഭൂമി എ

�ത െചറുതാെണ�ും, ആ ഭൂമിയിൽ വസി�ു� മനു

ഷ�െന�ത നി�ാരനാെണ�ു �ഗഹി�ുവാനുമാണ.് ൈദ
വ�ിെ� മഹ�ും ആേഗാചരവുമായ സൃഷ്ടിൈവഭ

വ�ിെ� ആഴമറിയു� ഏെതാരു ഭ�നും അവെന

അടിവണ�ിെ�ാ�് സ�ീർ�ന�ാരേനാട് േചർ�്

പറയും: "ആകാശം ൈദവ�ിെ� മഹത�െ� വർ�ി

�ു� ;ു ആകാശവിതാനം അവെ� ൈകേവലെയ �പ
സി�മാ�ു� .ു നിെ� വിരലുകള�െട പണിയായ ആ
കാശെ�യും നീ ഉ�ാ�ിയ ച��െനയും ന��ത�

െളയും േനാ�ുേ�ാൾ, മർത�െന നീ ഓർേ��തിനു
അവൻ എ�ു? മനുഷ�പു�തെന സ�ർശിേ��തിനു
അവൻഎ�ുമാ�തം?" (സ�ീ, 19:1, 8:3,4).

3.സ�ർ��ൾ

ഒ�ിലധികം സ��മുെ��ു പറ�ാൽ പലർ�ുമ

ത് വിശ�സി�ാൻ ബു�ിമു�ാകും. ൈഹ�വ പുരാണ
�ൾഅനുസരി�് സ�ർ��ൾഏഴാണ.് ഖുറാനിൽ സ�
ർ�െമ�ും (41:30, 79:41), സ�ർ�േ�ാ��കൾ (18:31,
22: 23, 35:33),എ�ുംകാണു� .ുസ�ർ�േലാക�് ഒരു
പാട് സ�ർ��ള��.്സ�ർ��ിന് എ�� കവാട�ള�ം ഉ
�.് ഓേരാരു�രുെടയും സൽകർ��ള�െട േതാത
നുസരി�് വ�ത�സ്ത സ�ർ��ളിലായിരി�ും �പേവശി

�ി�െ�ടുകെയ�ാണ് ഹദീസുകളിൽ കാണു�ത.് െയ
ഹൂദാറ�ികള�െട വീ�ണ�ിൽസ�ർ��ൾഏഴാണ:്
'അറേഫൽ' (Araphel) (പുറ, 20:21, ആവ, 4:11, 5:22).
സത�േവദപുസ്തക�ിൽ 'ഇരുൾ/അ�കാരം' എ�ു
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തർ�മ. ഈ പദം 15 �പാവശ�മു�.് 'റാഖിയ' (Raqia)
(ഉ�, 1:6, 7, 8, 14, 15).സത�േവദപുസ്തക�ിൽ വിതാ
നം എ�ു തർ�മ. ഈ പദം 16 �പാവശ�മു�.് 'െഷ
ഹാഖിം' (Shehaqim) (ആവ, 33:26, 2ശമു, 22:12,ഇേ�ാ,
35:5). സത�േവദപുസ്തക�ിൽ 'േമഘം' എ�ു തർ
�മ. ഈ പദം 24 �പാവശ�മു�.് 'െസബൂൽ' (Zebul)
(1രാജാ, 8:13, 2ദിന, 6:2, സ�ീ, 6:2). സത�േവദപുസ്ത
ക�ിൽ 'നിവാ ൺസാലയം/പാർ�ിടം' എെ�ാെ� ത

ർ�മ. പഴയനിയമ�ിൽ 5 �ാന�ളിലു�.് 'മാഓ
ൺ' (Maon) (ആവ, 26: 15, 1ശമു, 2:29, 32).സത�േവദ
പുസ്തക�ിൽ 'വാസ�ലം/തിരുനിവാസം എെ�ാ
െ� തർ�മ. പഴയനിയമ�ിൽ 15 �ാന�ളിലു

�.് 'മേകാൻ' (Makon) (പുറ, 15:7, 1രാജ, 8:3, 39, 43).
സത�േവദപുസ്തക�ിൽ �ലം/വാസ�ലം എ�ു

തർ�മ. 17 �ാന�ളിലു�.് 'അറേബാ� 'ു (Arab-
oth) (സംഖ�ാ, 22:1,സ�ീ, 68:4, യിര, 5:6).സത�േവദപു
സ്തക�ിൽ 'സമഭൂമി/മരുഭൂമി/മരു�പേദശം എെ�ാ
െ�തർ�മ. 57 �പാവശ�ംഈ പദമു�.് പെ�ൈദ

വേ�ാടു േചർ�് ചിലയിട�് മാ�തേമയു��. ഉദാ:
"മരുഭൂമിയിൽകൂടി വാഹനേമറി വരു�വനു വഴി നിര
�ുവിൻ; യാഹ് എ�ാകു�ുഅവെ� നാമം;അവെ�
മു�ിൽ ഉ�സി�ിൻ." (സ�ീ, 68:4). (െയഹൂദാ വിശ�വി
�ാനേകാശം, V:6 P:298).എ�ാ മത�രുേടയും സ�

ർ�സ��ം വിഭ��ളാെണ�് മന�ിലാ�ാനാണ് ഇ

�തയും പറ�ത.് എ�ാൽ എ�ത സ�ർ�മുെ��്

ൈബബിൾ കൃത�മായി പഠി�ി�ു�ു�.് ഉ��ി 1:1-ൽ
"ആദിയിൽ ൈദവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടി��."
ഈ ഭാഗ�് ആകാശം എ�ു പറ�ിരി�ു� 'ഷാമ
യീം ' എ� എ�ബായപദം ബഹുവചനമാണ.് 'ആകാശ
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�ൾ (സ�ർ��ൾ) എ�ാണ് തർ�മ െചേ��ത.്
ഇത് സ�ർ�ം ഒ�ിലധികമുെ��ു സൂചി�ി�ു� .ു മാ
�തമ� ഒരു മൂ�ാം സ�ർ�െ��ുറി�് 2െകാരി, 12:2-ൽ
അെ�ാസ്തലൻ പറ�ി���.് ഒ�ും ര�ും സ�ർ��
െള കൂടാെത ഒരു മൂ�ാം സ�ർ�ം ഉ�ാകുക സ�ാഭാവി

കമ�. ത�ൂലം കൃത�മായി മൂ�ു സ�ർ�െ��ുറി�ാ
ണ് ൈബബിൾ പഠി�ി�ു�െത�് മന�ിലാ�ാം. ലൂ
സിഫറാശാെ� മേനാനിരൂപണം �കമെ�ടു�ിയാൽ

ഈസ�ർ��ൾഏെതാെ�യാെണ�്അറിയാൻ കഴി

യും. "ഞാൻ സ�ർ��ിൽ കയറും;ഞാൻ േമേഘാ�ത
�ൾ�ു മീെത കയറും (ഒ�ാം സ�ർ�ം); എെ� സിം
ഹാസനം ൈദവ�ിെ� ന��ത�ൾ�ു മീെത െവ

�ും (ര�ാം സ�ർ�ം); ഉ�രദി�ിെ�അതൃ�ിയിൽ
സമാഗമപർ�ത�ിേ�ൽ ഞാൻ ഇരു�രുള�ം (മൂ�ാം
സ�ർ�ം); ഞാൻ അത���തേനാടു സമനാകും” എ�
േ�ാ നീ ഹൃദയ�ിൽപറ�തു." (െയശ, 14: 13,14).

മുഴു �പപ�ം: സ�ർ��ള�ം ന��ത�ള�ം ഭൂമിയും
സമു�ദ�ള�മട�ു� മുഴു�പപ�െ�യും കുറി�ു�

േവദഭാഗ�ൾ: "ആദിയിൽ ൈദവം ആകാശവും ഭൂമി
യും സൃഷ്ടി��." (ഉ�, 1:1). "പകൽ വാേഴ�തി�ു വലി
�േമറിയ െവളി�വും രാ�തി വാേഴ�തി�ു വലി�ം കുറ

� െവളി�വും ആയി ര�ു വലിയ െവളി��െള

ൈദവം ഉ�ാ�ി; ന��ത�െളയും ഉ�ാ�ി." (ഉ�,
1:16). "ആറു ദിവസംെകാ�ു യേഹാവആകാശവും ഭൂ
മിയും സമു�ദവും അവയിലു�െതാെ�യും ഉ�ാ�ി."
(പുറ, 20:11). "നീ, നീ മാ�തം യേഹാവആകു� ;ു നീആ
കാശെ�യും സ�ർ�ാധിസ�ർ�െ�യും അവയിെല

സകല ൈസന�െ�യും ഭൂമിെയയും അതിലു� സക

ലെ�യും സമു�ദ�െളയും അവയിലു� സകലെ�
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യും ഉ�ാ�ി; നീഅവെയ ഒെ�യും ര�ി�ു� ;ുആ
കാശ�ിെല ൈസന�ം നിെ� നമസ്കരി�ു� .ു" (െന
െഹ, 9:6). "അവൻആകാശവും ഭൂമിയും സമു�ദവും അ
വയിലു� സകലവും ഉ�ാ�ി;അവൻഎേ��ും വി
ശ�സ്തത കാ�ു� .ു" (സ�ീ, 146:6). "േലാകവും അതി
ലു�തു ഒെ�യും ഉ�ാ�ിയ ൈദവം സ�ർ��ി�ും

ഭൂമി�ുംനാഥനാകെകാ�ു." (അെ�ാ, 17:24).

ഒ�ാംസ�ർ�ം: േമഘമ�ലം അഥവാ അ�രീ�മ

�ലം: ഇതു പ�ികള�െടയും േമഘ�ള�െടയും സ�ർ
�മാണ.് "ആകാശ�ിെല (സ�ർ�ം) പറവകളിൽനി�ു
പൂവനും പിടയുമായി ഏേഴഴും, ഭൂമിയിെലാെ�യും സ
�തി േശഷി�ിരിേ��തി�ു നീ േചർ�ുെകാേ�

ണം." (ഉ�, 7:3). "ആകാശ�ിെല (സ�ർ�ം) പറവകെള
േനാ�ുവിൻ; അവ വിെത�ു�ി�, െകാ���ി�, കള
��രയിൽ കൂ�ിെവ�ു�തുമി� എ�ിലും സ�ർ��നാ

യ നി�ള�െട പിതാവു അവെയ പുലർ�ു� ;ു അവ
െയ�ാൾ നി�ൾഏ�വും വിേശഷതയു�വര�േയാ."
(മ�ാ, 6:26). "േയശു അവേനാടു: കുറുനരികൾ�ു
കുഴികള�ംആകാശ�ിെല (സ�ർ�ം) പറവകൾ�ു കൂ
ടുകള�ം ഉ�ു; മനുഷ�പു�തേ�ാ തലചായി�ാൻ ഇടം
ഇ� എ�ു പറ� .ു" (മ�ാ, 8:20). "അ�ാ�ാൽ യ

േഹാവയുെട േ�കാധം നി�ള�െട േനെര ജ�ലി�ി�� മഴ

െപ�ാതിരിേ��തി�ു അവൻ ആകാശെ� (സ�ർ
�ം) അെട�� കളകയും ഭൂമി അനുഭവം തരാതിരി�
യും യേഹാവ നി�ൾ�ു തരു� ന� േദശ�ുനി�ു

നി�ൾ േവഗം നശി��േപാകയും െച��ം." (ആവ,
11:17). "യേഹാേവ, നീ േസയീരിൽനി�ു പുറെ�ടുകയി
ൽ, ഏേദാമ�േദശ�ു കൂടി നീ നടെകാൾകയിൽ, ഭൂമി
കുലു�ി, ആകാശം (സ�ർ�ം) െപാഴി� ,ു േമഘ�ൾ
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െവ�ം െചാരി� ,ു" (ന�ായാ, 5:4). "എ�ിലും അവൻ
ന�െചയ്കയുംആകാശ�ുനി�ു (സ�ർ�ം) മഴയുംഫ
ലപുഷ്ടിയു� കാല�ള�ം നി�ൾ�ു തരികയും ആ

ഹാരവും സേ�ാഷവും നല്കി നി�െളതൃപ്തരാ�ുക

യും െചയ്തുേപാ�തിനാൽ തെ��ുറി�� സാ��ം

തരാതിരു�ി�ി�." (അെ�ാ, 14:17).

ര�ാംസ�ർ�ം: ന��തമ�ലം: "നീആകാശ (സ�ർ
�ം) ൈസന�മായ സൂര�െനയും ച��െനയും ന��ത�
െളയും േനാ�ി�ാണുേ�ാൾ അവെയ നമസ്കരി�ാ

നും േസവി�ാനും വശീകരി�െ�ടരുത.്" (ആവ, 4:19).
"നിെ� വിരലുകള�െട പണിയായ ആകാശെ�യും

(സ�ർ�ം) നീ ഉ�ാ�ിയ ച��െനയും ന��ത�െളയും
േനാ�ുേ�ാൾ." (സ�ീ, 8:3). "ആകാശ�ിെല (സ�ർ
�ം) ന��ത�ള�ം ന��തരാശികള�ം �പകാശം തരിക
യി�;സൂര�ൻ ഉദയ�ി�ൽ തേ� ഇരു�ു േപാകും; ച
��ൻ �പകാശം നല്കുകയുമി�." (െയശ, 13:0). "ത�ൾ
സ്േനഹി�തും േസവി�തും പിെ��ു അേന�ഷി�തും

നമസ്കരി�തുമായ സൂര��ും ച���ും ആകാശ�ി

െല (സ�ർ�ം) സർ�ൈസന��ി�ും മു�ാെക അവ
െയ നിര�ിെവ�ും; ആരും അവെയ െപറു�ി�ൂ��
കേയാ കുഴി�ിടുകേയാ െചയ്കയി�;അവ നില�ി�ു
വളമായി�ീരും എ�ു യേഹാവയുെട അരുള�ാടു."
(യിര, 8:2). "നിെ� െകടു�ുകളയുേ�ാൾ ഞാൻ ആ
കാശെ� (സ�ർ�ം) മൂടി അതിെല ന��ത�െള കറു
��ടു�ി�ും; ഞാൻ സൂര�െന േമഘംെകാ�ു മെറ�ും;
ച��ൻ �പകാശം നല്കുകയും ഇ�." (െയെഹ, 32:7).
"അവരുെട മു�ിൽ ഭൂമി കുലു�ു� ;ു ആകാശം (സ�ർ
�ം) നടു�ു� ;ു സൂര�നും ച��നും ഇരു�ുേപാകു� ;ു
ന��ത�ൾ �പകാശം നല്കാതിരി�ു� .ു" (േയാേവ,
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2:10).

മൂ�ാംസ�ർ�ം, സ�ർ�ാധിസ�ർ�ം: "എ�ാൽ ൈദവം
യഥാർ�മായി ഭൂമിയിൽ വസി�ുേമാ? സ�ർ��ിലും
സ�ർ�ാധിസ�ർ��ിലും നീ അട�ുകയി�േ�ാ; പിെ�
ഞാൻ പണിതിരി�ു� ഈആലയ�ിൽ അട�ു�

തു എ�െന?" (1രാജാ, 8:27). "ഈ �ല�ുെവ��

�പാർ�ി�ാനിരി�ു� അടിയെ�യും നിെ� ജനമായ

യി�സാേയലിെ�യുംയാചന േകൾേ�ണേമ. നിെ�വാ
സ�ലമായ സ�ർ��ിൽ േകൾേ�ണേമ; േക�� �
മിേ�ണേമ." (1രാജാ, 8:30). "നീ നിെ� വാസ�ലമാ

യ സ�ർ��ിൽ അവരുെട �പാർ�നയും യാചനയും

േക�� അവർ�ു ന�ായം പാലി��െകാടു�ു." (1രാജാ,
8:49). "സ�ർ�ം യേഹാവയുെട സ�ർ�മാകു� ;ു ഭൂമിെയ
അവൻ മനുഷ�ർ�ു െകാടു�ിരി�ു� .ു" (സ�ീ, 5:
16). "യേഹാവ ഇ�പകാരം അരുളിെ���� :ുസ�ർ�ം എ
െ�സിംഹാസനവും ഭൂമി എെ� പാദപീഠവുംആകു� ;ു
നി�ൾ എനി�ു പണിയു� ആലയം ഏതുവിധം? എ
െ� വി�ശാമ�ലവും ഏതു?" (െയശ, 66:1). "�കിസ്തു
വിലു� ഒരു മനുഷ�െന ഞാൻ അറിയു� :ു അവൻ പ
തി�ാലു സംവ�രം മുെ� മൂ�ാം സ�ർ�േ�ാളം എ

ടു�െ���; ശരീരേ�ാെടേയാ എ�ു ഞാൻ അറിയു
�ി�, ശരീരം കൂടാെതേയാ എ�ുമറിയു�ി�; ൈദവം
അറിയു� .ു ആ മനു ഷ�ൻ പരദീസേയാളം എടു�െ�

��; ശരീരേ�ാെടേയാ ശരീരം കൂടാെതേയാ എ�ുഞാ
ൻഅറിയു�ി�;ൈദവംഅറിയു� .ു" (2െകാരി, 12:2,3).

4.സ�ർ�ം വാസ�ലമാണ്

സ�ർ�വും നരകവും മിഥ�യാെണ�് കരുതു�വരു
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�.് ദുഷ്�പവൃ�ികളിൽ നി�് പിൻതിരി�് സ�ർ�ി

കജീവിതം നയി�ാൻ മതാചാര��ാർ േബാധപൂർ�ം

സൃഷ്ടി���ാ�ിയ സ��മാണ് സ�ർ�െമ�് കരുതു

�വരുമു�.് ഒരുപെ� അ�െനയു� സ�ർ��ൾ

ഉ�ാേയ�ാം.എ�ാൽൈബബിൾ പഠി�ി�ു� സ�ർ
�ം യാഥാർ��വും നിസ്തുലവുമാണ.് ൈദവം വസി
�ു�തും ൈദവ�ിെ� സിംഹാസനം ഇരി�ു�തും

സ�ർ��ിലാെണ�്ൈബബിൾ വ��മായി പഠി�ി�ു

� :ു "നീ നിെ� വാസ�ലമായ സ�ർ��ിൽ അവരു

െട �പാർ�നയും യാചനയും േക�� അവർ�ു ന�ായം

പാലി�� െകാടു� ,ു" (1രാജാ, 8:49). "യേഹാവ തെ�
സിംഹാസനെ�സ�ർ��ിൽ�ാപി�ിരി�ു� ;ുഅ
വെ�രാജത�ം സകലെ�യും ഭരി�ു� .ു" (സ�ീ, 103:
19). ഈ േവദഭാഗ�ള�ം പരിേശാധി�ുക: (ആവ, 26:
15, 1രാജാ, 8:30, 39, 8:43, 8:49, 1ദിന, 16:31, 21:26,
2ദിന, 2:6, 6:18, 21, 27, 30, 33, 35, 39, 7:14, 30:27,
െനെഹ, 9:27, ഇേ�ാ, 22:12, 14, സ�ീ, 2:4, 11:4, 20:6,
33:13, 102:22, 103:19, 113:5, 123:1, സഭാ, 5:2, െയശ,
57:15, 63:15, 66:1, യിര, 23:24, വിലാ, 3:41, 3:49, ദാനി,
2:18, 19, 29, 37, 44, 5:23, െസഖ, 2:13. മ�ാ, 3:17,
5:16, 5:34, 45, 48, 6:1, 9, 10, 14, 26, 32, 7:11, 21, 10:32
-33, 11:25, 12:50, 15:13, 16:17, 18:11, 4, 19, 35, 23:9,
22, 24:26, മർെ�ാ, 11:25-26, 32, 16:19, ലൂെ�ാ, 3:32,
10:21, 11:2, 13, അെ�ാ, 7:49, 56, 17:24, േറാമ, 1:18,
എ�ബാ, 8:1, 12: 22, 1പ െ�താ, 3:22, െവളി, 4:2, 5:13).
സ�ർ�ീയൈസന�മായ ദൂത�ാർ വസി�ു�തുംസ�ർ�

�ിലാണ:് "ൈദവ�ിെ� രഥ�ൾ ആയിരമായിരവും
േകാടിേകാടിയുമാകു� ;ു കർ�ാവു അവരുെട ഇടയി
ൽ,സീനായിൽ, വിശു�മ�ിര�ിൽ തേ�." (സ�ീ, 68:
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17). "സ�ർ��ിൽഅവരുെട ദൂത�ാർസ�ർ��നായ

എെ� പിതാവിെ� മുഖം എേ�ാഴും കാണു�ു എ�ു

ഞാൻ നി�േളാടു പറയു� .ു" (മ�ാ, 18: 11).ഈേവ

ദഭാഗ�ള�ംപരിേശാധി�ുക: (ഉ�, 28:12,സ�ീ, 104:4,
148:2, മ�ാ, 18: 1, 22:30, 24:36, 26:53, മർ�, 12:25,
13:32, ലൂെ�ാ, 2:15, 4:0, 9:26, 12:8-9, 15:9, എ�ബാ,
12:22, 1പെ�താ, 3:22, 2പെ�താ, 2:11, െവളി, 3:5, 5:11,
7:11, 8:2, 12:7, 15:1). സ�ർ��ിൽ നി�ാണ് �കിസ്തു
ജഡധാരണ�ിനു േവ�ി ഇറ�ിവ�ത:് "സ�ർ��ി
ൽ നി�ു ഇറ�ിവ�വനായി സ�ർ��ിൽ ഇരി�ു�

വനായ മനുഷ�പു�തൻ അ�ാെത ആരും സ�ർ��ിൽ

കയറീ�ി�." (േയാഹ, 3: 13, 31). "ഞാൻഎെ�ഇഷ്ടമ�,
എെ� അയ�വെ� ഇഷ്ടമേ�ത െചയ�ാൻ സ�ർ��ി

ൽനി�ു ഇറ�ിവ�ിരി�ു�തു." (േയാഹ, 6:38). ഉയി
ർെ�ഴുേ�� േയശു�കിസ്തുആകാശേമഘ�ളിലൂെട

(എ�ബാ, 4:14) കേരറിേ�ായതുംസ�ർ�േ��ാണ:് "ഇ
�െനകർ�ാവായ േയശുഅവേരാടു അരുളിെ�യ്ത

േശഷം സ�ർ��ിേല�ു എടു�െ���. ൈദവ�ിെ�
വല�ുഭാഗ�ുഇരു� .ു" (മ�ാ, 16:19).ഈേവദഭഗ

�ള�ം പരിേശാധി�ുക: (മ�ാ, 22:44, 26:64, മർ
െ�ാ, 14:62, ലൂെ�ാ, 22:69, അെ�ാ, 2:35, 7:55, 56,
േറാമ, 8:34,എെഫ, 1:21, െകാെലാ, 3:1,എ�ബാ, 1:3, 13,
8:1, 10:12, 12:2, 1പെ�താ, 3:22). െപെ�െ�ാസ്തുനാ
ളിൽ പരിശു�ാ�ാവ്അവേരാഹണം െചയ്തതുംസ�ർ

��ിൽ നി�ാണ:് "സ�ർ��ിൽ നി�ുഅയ� പരിശു
�ാ�ാവിനാൽ നി�േളാടു സുവിേശഷം അറിയി�വർ

അതു ഇേ�ാൾ നി�െള �ഗഹി�ി�ിരി�ു� .ു അതിേല
�ു ൈദവദൂത�ാരും കുനി�ുേനാ�ുവാൻ ആ�ഗ

ഹി�ു� .ു" (1പെ�താ, 1:12). വീ�ുംജനി� ൈദവമ�
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ൾ�് ൈദവം വാഗ്ദ�ം െചയ്തിരി�ു� അവകാശ

െമ� �പതിഫലമാണ് സ�ർ�ം: "എെ� പിതാവിെ� ഭവ
ന�ി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, ഞാൻ ഇരി�ു� ഇട
�ു നി�ള�ം ഇരിേ��തി�ു പിെ�യും വ�ു നി�

െള എെ� അടു�ൽ േചർ�ു െകാ��ം." (േയാഹ,
14:2,3).ഇതും േനാ�ുക: (1െകാരി, 5:1, 1പെ�താ, 1:4-5,
5:10, 2പെ�താ, 2:11). �കൂശിെല ര��ാൽവിശു�ീക
രണം �പാപി�് സൽഗുണപൂർ�ി വ�വെര (സഭെയ)
േചർ�ാൻ േയശു�കിസ്തു സ�ർ��ിൽ നി�ാണ് ഇറ

�ിവരു�ത:് "കർ�ാവു താൻ ഗംഭീരനാദേ�ാടും �പ
ധാനദൂതെ� ശബ്ദേ�ാടും ൈദവ�ിെ� കാഹള

േ�ാടുംകൂെട സ�ർ��ിൽനി�ു ഇറ�ിവരികയും

�കിസ്തുവിൽ മരി�വർ മുെ� ഉയിർെ�ഴുേ�ൽ�

യും െച��ം. പിെ�ജീവേനാെട േശഷി�ു� നാം അവ
േരാടു ഒരുമി�� ആകാശ�ിൽ കർ�ാവിെനഎതിേര

�ാൻ േമഘ�ളിൽ എടു�െ�ടും; ഇ�െന നാം എ
േ�ാഴുംകർ�ാവിേനാടുകൂെട ഇരി�ും."(1െത�, 4:16
-17).

5.സ�ർ��ിെ�സവിേശഷതകൾ

സ�ർ�ം ഒരു യാഥാർ��മാെണ�് വിശ�സി�ു�വ

രിൽ തെ�പല െത�ി�ാരണകള�ം നിലനില്�ു�ു�.്
ൈഹ�വ വിശ�ാസ�പകാരം മനുഷ�ർ സുകൃത ജ��

ളായും നികൃഷ്ഠജ��ളായും പ�ിമൃഗാദികളായും പു

നർജീവി��ം മരി��ം ഒടുവിൽ പാപെമ�ാം തീരുേ�ാൾ

�ബം��ിൽ (ൈദവം) ലയി�� േചരുെമ�ാണ് വിശ�



25

സി�ു�ത.് കേ�ാലി�രാകെ�, ശു�ീകരണ�ല

�് എ�ിെ��േശഷം പാപം േമാചി�� കി���തനു

സരി�് എ�ാവരും സ�ർ��ിൽ െച��െമ�് പഠി�ി�ു

� .ു ശേലാേമാൻ പറയു� ;ു "െപാടി പ�ു ആയിരു�
തുേപാെല ഭൂമിയിേല�ു തിരിെക േചരും; ആ�ാവു
അതിെന നല്കിയ ൈദവ�ിെ� അടു�േല�ു മട

�ിേ�ാകും." (സഭാ, 12:7).ഈവാക�വും പലരും െത�ി

�രി�ി���.് ആദാമ�പാപമാണ് മനുഷ�രുെട പാപ�ി
നും മരണ�ിനും കാരണെമ�തുെകാ�ും, ആ പാപ

�ിനു �പായ�ി�മായി സകല മനുഷ�ർ�ും േവ�ി

യാണ് �കിസ്തുവിെ� �കൂശുമരണം എ�തുെകാ�ും,
എ�ാ മനുഷ�രും ഒടുവിൽ ര��പാപി�ുെമ�ുംസ�ർ�

�ിൽ എ�ിെ�ടുെമ�ും വിശ�സി�ുകയും അ�

െന പഠി�ി�ുകയും െച���വരുമു�.് എ�ാൽ ശ

േലാേമാൻ പറ�ത് വാ�വമാണ.് ആ�ാവിെന ന
ൽകിയ ൈദവ�ിെ� അടു�േല�് ഒരുനാൾ എ�ാ

ആ�ാ�ള�ം മട�ിെ���ം. അതുപെ� ന�ായവിധി

ദിവസ�ിലാെണ�ു മാ�തം. ൈദവസ�ിധിയിൽ ഒരു
ജീവെ� പുസ്തകവും അതിെനാ� ന�ായവിസ്താര

വും അതിനടു� ന�ായവിധിയും നട�ുെമ�് പഴയനി

യമവും പുതിയനിയമവും വ��മാ�ു� .ു "ഞാൻ വലി
േയാരു െവ�സിംഹാസനവും അതിൽ ഒരു�ൻ ഇരി

�ു�തും ക�ു;അവെ�സ�ിധിയിൽനി�ു ഭൂമിയും
ആകാശവും ഓടിേ�ായി;അവെയ പിെ� ക�ി�. മരി
�വർ ആബാലവൃ�ം സിംഹാസന�ിൻ മു�ിൽ നില്

�ു�തും ക�ു; പുസ്തക�ൾ തുറ� ;ു ജീവെ� പു
സ്തകം എ� മെ�ാരു പുസ്തകവും തുറ� ;ു പുസ്ത
ക�ളിൽ എഴുതിയിരു�തി�ു ഒ�വ�ം മരി�വർ

�ു അവരുെട �പവൃ�ികൾ�ടു� ന�ായവിധി ഉ�ാ
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യി." (െവളി, 20:11-12, ദാനി, 7:9-10, 12:1-3). ന�ായാധി
പതിയായ കർ�ാവു എ�ാവർ�ുംേവ�ി തെ��ാ

ൻ ഏ�ി��െകാടു� േയശു�കിസ്തു ആയിരി�ും.
(േയാഹ, 5:22, 27, 9:39,അെ�ാ, 17:31).

ൈബബിളിൽ സ�ർ�െ��ുറി��� വിവര�ൾ

താരതേമ�ന കുറവാണ.്സ�ർ��ിെ�കാഴ്ച മനുഷ�ർ
�ു മറ�ിരി�ു�തുേപാെല (ഇേ�ാ, 26:9),സ�ർ��ി
െല െസൗഭാഗ��ള�ം ൈദവം മനുഷ�ർ�ു മറ�ിരി�ു

കയാണ.് (1െകാരി, 2:9).എ�ിലും ത�ിരി�ു� വിവര
ണമനുസരി�് സ�ർ��ിെ� സവിേശഷതകൾ ഇതാ

ണ:്സ�ർ�ംൈദവ�ിെ�വാസ�ലമാണ് (1രാജാ, 8:
30, മ�ാ, 8:9), ൈദവ�ിെ� സിംഹാസനം സ�ർ�
�ിലാണ് (സ�ീ, 11:4, െയശ, 66:1, അെ�ാ, 7:49),
പരമാധികാരി ൈദവമാണ് (സ�ീ, 135:6, ദാനി, 4:35),
കർതൃത�ം ൈദവ�ിനാണ് (ഉ�, 14:19, മ�ാ, 11:25),
സ�ർ�ം നിറ�ിരി�ു�വനാണ് ൈദവം (1രാജാ, 8:
27, യിര, 23:24),സ�ർ�ം നിത�മാണ് (2െകാരി, 5:1), പരി
ശു�മാണ് (ആവ, 26:15,സ�ീ, 20:6), �ശഷ്ഠമാണ് (സ
�ീ, 103:11, െയശ, 57:15), അപരിേമയമാണ് (യിര, 31:
37), ജഡധാരണ�ിനായി �കിസ്തു ഇറ�ിവ��ലം

(േയാഹ, 3:13), മ���നായ �കിസ്തു �പേവശി� �

ലം (അെ�ാ, 3:21,എ�ബാ, 6:20, 9:12, 9:24), �കിസ്തുവി
ന് പരമാധികാരമു� �ലം (മ�ാ, 28:18, 1പെ�താ,
3:22), �കിസ്തു പിതാവിെ�വല�ുഭാഗ�് ഇരി�ു�
�ലം (എെഫ, 1:21, 1പെ�താ,3:22), തെ� വിശു��ാ
െര േചർ�ാൻ �കിസ്തു ഇറ�ിവരു��ലം (1െത�,
4:16), പരിശു�ാ�ാവ് ഇറ�ിവ��ലം (1പെ�താ, 1:
12), ദൂത�ാരുെട വാസ�ലം (മ�ാ, 18:10, 24:36),
മാനസാ�രെ�ടു� പാപികെളെ�ാ�ി സേ�ാഷി�ു
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��ലം (ലൂെ�ാ, 15:7), വീ�ുംജനനം കൂടാെത �പ
േവശനമി�ാ��ലം (േയാഹ, 3:3),ൈദവമ�ൾസ�
ർ�ീയ വിളി�് ഓഹരി�ാരാണ് (എ�ബാ, 3:1), ൈദവമ
�ള�െട േപെരഴുതെ�� �ലം (ലൂെ�ാ, 10: 20, എ
�ബാ, 12: 23), ൈദവമ�ള�െട �പാർ�നയ്�് മറുപടി

ലഭി�ു� �ലം (െനെഹ, 9:27, 1ദിന, 21:6, 2ദിന, 7:
14, സ�ീ, 20:6), ൈദവമ�ൾ നിേ�പം സ�രൂപിേ�
��ലം (മ�ാ, 6:20, മർെ�ാ, 10:21, ലൂെ�ാ, 12:
33),ൈദവമ�ള�െട െപൗരത�ം സ�ർ��ിലാണ് (ഫിലി,
3:20), ൈദവമ�ള�െട �പത�ാശ സ�ർ��ിലാണ് (െകാ
െലാ, 1:3), ൈദവമ�ള�െട അവകാശം സ�ർ��ിലാ
ണ് (1 പെ�താ, (1:4-5), ൈദവമ�ൾ�് �പതിഫലം ലഭ�

മാകു� �ലം (മ�ാ, 5:12, 1പെ�താ, 1:4), ൈദവമ
�ള�െട സേ�ാഷഭവനം (െവളി, 17:617), ൈദവമ�
ള�െട നിത�പാർ�ിടം (2െകാരി, 5:1), ജഡര��ൾ�്
�പേവശനം നിേഷധി�െ�� �ലം (1െകാ രി,15:7), ദു
ഷ്�പവൃ�ി�ാർ�് �പേവശനമി�ാ� �ലം (ഗലാ,
5:19-21, എെഫ, 5:5, െവളി, 21:8, 22:15), ന�ായവിധിയു
െട�ലം (ഉ�, 19:24, 1ശമു, 2:10, ദാനി, 4:13-4, 7:9-10,
121-3, േറാമ, 1:18, െവളി, 20:11,12).

6. പുതിയആകാശവും (സ�ർ�വും) പുതിയ ഭൂമിയും

ആകാശവും (സ�ർ�വും) ഭൂമിയും സൂര�നും ച�നും
ന��ത�ള�െമ�ാം ഒരുനാൾ ക�ിനശി�ുകയും നീ

തി വസി�ു� പുതിയ ആകാശവും (സ�ർ�ം) പുതിയ
ഭൂമിയും ൈദവം സൃഷ്ടി�ുകയും െച��െമ�് ൈബ

ബിൾ വ��മായി പറയു� .ു "കർ�ാവിെ� ദിവസേമാ
ക�െനേ�ാെല വരും.അ�ുആകാശം (സ�ർ�ം) െകാ
ടു�ുഴ�േ�ാെട ഒഴി�ു േപാകും; മൂലപദാർ��
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ൾ ക�ിയഴികയും ഭൂമിയുംഅതിലു� പണികള�ം െവ

�ുേപാകയും െച��ം. ഇ�െന ഇവ ഒെ�യും അഴി
വാനു�തായിരി�യാൽ ആകാശം ചു�ഴിവാനും മൂല

പദാർ��ൾ െവ�ുരുകുവാനും ഉ� ൈദവദിവസ

�ിെ� വരവു കാ�ിരു�ും ബ�െ�ടു�ിയും െകാ

�ു നി�ൾ എ�ത വിശു�ജീവനവും ഭ�ിയും ഉ�വ

ർആയിരിേ�ണം." (2പെ�താ, 3:10-12). "ആകാശ�ി
െല (സ�ർ��ിെല) ൈസന�െമ�ാം (സൂര�ച��ന�
�താധികൾ) അലി�ുേപാകും; ആകാശവും (സ�ർ�ം)
ഒരു ചുരുൾേപാെലചുരു�ുേപാകും;അതിെനൈസന�
െമാെ�യും മു�ിരിവ�ിയുെട ഇല വാടി െപാഴിയു�

തു േപാെലയും അ�ിവൃ��ിെ� കായ് വാടി െപാ

ഴിയു�തുേപാെലയും െപാഴി�ുേപാകും." (െയശ, 34:
4. ഇ വയും കാണുക: ഇേ�ാ,14:12, സ�ീ, 102:25-26,
െയശ, 34:4; 51:6, മ�ാ, 5:18, 24:35,എ�ബാ, 1:10-12,
2പ, 3:10-11, 3:13, െവളി, 6:12-14, 20:11, 21:1, 21:4).

പുതിയ ആകാശവും (സ�ർ�ം) പുതിയ ഭൂമിയും: സ
ഹ�സാബ്ദവാഴ്ചയ്�ും (െവളി, 20:1-6,) െവ�സിംഹാ
സന ന�ായവിധി�ും (ദാനി, 7:9-10, െവളി, 20:11-15)
േശഷം ൈദവം പുതിയ ആകാശവും (സ�ർ�ം) പുതിയ
ഭൂമിയും സൃഷ്ടി�ും. ൈദവ�ിെ� നിത�വാഴ്ചയുെട
രംഗമാണ് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും: "ഞാ
ൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ക�ു; ഒ�ാ
മെ�ആകാശവും ഒ�ാമെ� ഭൂമിയും ഒഴി�ുേപാ

യി; സമു�ദവും ഇനി ഇ�." (െവളി, 21:1). െയശ�ാ�പവാ
ചകനും ഇതു �പവചി�ി���:് "ഇതാ,ഞാൻ പുതിയആ
കാശവും പുതിയ ഭൂമിയും സൃഷ്ടി�ു� ;ു മു�ിലെ�
വആരും ഓർ�ുകയി�; ആരുെടയും മന�ിൽ വരിക
യുമി�.ഞാൻ സൃഷ്ടി�ു�തിെന�ുറി�� നി�ൾ സ
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േ�ാഷി�� എേ��ും േഘാഷി���സി�ിൻ; ഇതാ,ഞാ
ൻ െയരൂശേലമിെന ഉ�ാസ�പദമായും അതിെല ജന

െ�ആന��പദമായും സൃഷ്ടി�ു� .ു" (െയശ, 65:17,
18). "ഞാൻ ഉ�ാ�ു� പുതിയ ആകാശവും പുതിയ
ഭൂമിയും എെ� മു�ാെക നിലനില്�ു�തു േപാെല നി

�ള�െട സ�തിയും നി�ള�െട േപരും നിലനില്�ും

എ�ു യേഹാവയുെട അരുള�ാടു." (െയശ,66:22). "എ
�ാൽ നാം അവെ� വാഗ്ദ��പകാരം നീതി വസി�ു

� പുതിയ ആകാശ�ി�ും പുതിയ ഭൂമി�ുമായി��

കാ�ിരി�ു� .ു" (2 പെ�താ, 3:13). പുതിയ ആകാശ
�് സൂര�ച���ാരും (െവളി, 22:5), പുതിയ ഭൂമിയിൽ
സമു�ദവും ഉ�ാകുകയി�. (െവളി, 21:1). ഇതും കാണു
ക: (െയശ, 2:2-4, 9:7, 11:6-9, 27:13, 32:15-18, 33:20-21,
60:16–22, െയെഹ, 34:24-30, 37:26, െസഖ, 9:10).

ആകാശവും (സ�ർ�ം) ഭൂമിയും മാറിേ�ാകുെമ�ു പ
റയു�തിൽ ൈദവ�ിെ� വാസ�ലമായ സ�ർ�ം ഉ

ൾെ�ടു�ി�. കാരണം ൈബബിൾ െവളിെ�ടു�ു�
ൈദവം നിത�ൈദവമാണ.് "നിന�റി�ുകൂടേയാ? നീ
േക�ി�ി�േയാ? യേഹാവ നിത�ൈദവം; ഭൂമിയുെട അറു
തികെള സൃഷ്ടി�വൻ തേ�; അവൻ�ീണി�ു�ി�,
തളർ�ുേപാകു�തുമി�; അവെ� ബു�ി അ�പേമയമ
േ�ത." (െയശ, 40:28, ഉ�, 21:33, ആവ, 32:40). കാല
�ിെ� ൈനര�ര��ിൽ (Continuity) നി�ും സ�ത
��നും കാല�ിന് കാരണഭൂതനുംൈദവമാണ.്ൈദവ
�ിന് ആരംഭവും അവസാനവുമി�. ത�ൂലം ൈദവ
�ിെ� നിവാസമായ സ�ർ�വും നിത�മായിരി�ും. യാ
െതാരുവിധ മാ�വും പുനഃ�കമീകരണവും സ�ർ�ാധിസ�

ർ��ിന് ആവശ�മി�. ൈദവം സ�യംഭൂവായ ൈദവമാ
െണ�് കരുതു�വരു�.് സ�യംഭൂവാെണ�ിൽ സ�യം
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ഇ�ാെതയാകാനുംൈദവ�ിനു കഴിയണം.ൈദവം മാ
�തമാണ് അമർ��നായു�െത�് െപൗെലാസ് വ��

മാ�ു� .ു (1തിെമാ, 6:16). ൈദവം ഇ�ാതിരു� ഒരു

കാ ലമി�ായിരു� .ുൈദവം ഇ�ാതിരി�ു� ഒരു കാലം
ഇനി ഉ�ാകുകയുമി�. പിെ��െന ൈദവം സ�യംഭൂ
വാെണ�് പറയാൻ കഴിയും?ൈബബിൾ പറയു� :ു "പ
ർ�ത�ൾ ഉ�ായതി�ും നീ ഭൂമിെയയും ഭൂമ�ല

െ�യും നിർ�ി�തി�ും മുെ� നീ അനാദിയായും ശാ

ശ�തമായും ൈദവം ആകു� .ു" (സ�ീ, 90:2). "യേഹാ
േവ, നീ ശാശ�തനായും നിെ�സിംഹാസനം തലമുറതല
മുറയായും ഇരി�ു� .ു" (വിലാ, 5:19). "ഉ�തനും ഉയർ
�ിരി�ു�വനും ശാശ�തവാസിയും പരിശു�ൻ എ�ു

നാമമു�വനുമായവൻ ഇ�പകാരം അരുളിെ���� .ു'
(െയശ, 57:15).

അഴി�ുേപാകും അഥവാ നാശ�ിനു വിേധയമാ

യിരി�ു�ആകാശവും ഭൂമിയുെമ�് പറയു�ത് സൃഷ്

ടിപരമായ സ�ർ��ള�ം ഭൂമിയുമാണ.് ൈദവം വസി�ു
� സ�ർ�ാധിസ�ർ�ം അഥവാ മൂ�ാം സ�ർ�ം ആദിമ

സൃഷ്ടിയിൽ ഉൾെ��ത�.ആദിയിൽ ൈദവം സൃഷ്ടി�
സ�ർ��ൾഅഥവാ ഒ�ും ര�ും സ�ർ��ൾ ഇ��ിയ

േഗാചരമാണ.് നാശ�ിനു വിേധയമാകു�തും ഇ��ിയ
േഗാചരമായ അഥവാ സൃഷ്ടസ�ർ��ളാണ.് സൃഷ്ടസ�
ർ��ൾഇവയാണ:് (ഉ�, 1:1, 6-8, 14-18, 2:1, 1ദിന, 16:
26, 2ദിന, 2:12, െനെഹ, 9:6, ഇേ�ാ, 9:8-9, സ�ീ, 8:3;
19:1, 33:6, 9, 50:6, 68:34, 89:29, 97:6, 103:11, 113:4,
115:15, 148:4-6, 8:27, െയശ, 37:16, 40:22, 42:5, 45:12,
18,യിര, 10: 12,യിര, 31:37, 32:17, 51:15, െയെഹ, 1:1,
മ�ാ, 24:29-30, അെ�ാ, 2:19-20, 4:24,14:15, എ�ബാ,
1:10, 10:6-7, 14:7).എ�ാൽൈദവ�ിെ� നിവാസമാ
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യ മൂ�ാം സ�ർ�ംഅേഗാചരമാണ.്അതിെ� കാഴ്ച മ
നുഷ�ർ�്ൈദവം മറ�ിരി�യാണ.് (ഇേ�ാ, 26:9).ആ
ദിമസൃഷ്ടി നാശ�ിനു വിേധയമായത് മനുഷ�െ� പാ

പം നിമി�മാണ.് സൃഷ്ടിയി�ൽ ൈദവം എ�ാം ന�
െത�് ക�ു. (ഉ�, 1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 31). എ�ാ
ൽ മനുഷ�ൻ പാപം െചയ്തേതാടുകൂടി സകലവും ശപി

�െ���. (ഉ�, 3:17-19). ഒാേസാൺപാളിയുെട വി�ലു
കള�ം,ആേഗാള താപനവും,കാലാവ�ാവ�തിയാനവും,
വായു മലിനീകരണവും, ഭൂമിയിെല മനുഷ�െ� അരിഷ്
ടിതാവ�കള�ം പാപ�ിെ� പരിണിത ഫലമാണ.് ത
�ൂലം സൃഷ്ടികൾെ��ാം ഒരു പുനരു�ാരണം ആവ

ശ�മായിവ� .ു

7.സ�ർ�ംസ�ർ�രാജ�ംൈദവരാജ�ം

സ�ർ�വും സ�ർ�രാജ�വും ൈദവരാജ�വും അഭി�

�ളാെണ�് കരുതു�വരാണ് അേനകരും. സ�ർ�ം
അനാദിനിത�ത മുതൽേ� നിലവിലു�തായ ൈദവ

�ിെ� വാസ�ലവും, സ�ർ�രാജ�ം േയശു�കിസ്തു
തെ� �കൂശുമരണ�ാൽ ഭൂമിയിൽ�ാപി� സഭയും,
ൈദവരാജ�ം മേഹാപ�ദവകാലാന�രം േയശു�കിസ്തു

എതിർ�കിസ്തുവിെന േതാ�ി�ി�് ഭൂമിയിൽ �ാപി�ു

വാനിരി�ു� ൈദവാധിപത� രാജ�വുമാണ.് ൈബബി
ൾ പറയു� ;ു 'സർ�േലാകവും ദുഷ്ടെ�അധീനതയിൽ
കിട�ു� .ു' (1േയാഹ, 5:19). സർ�വും സൃഷ്ടി�ത്
ൈദവമാെണ�ിലും ക�നും വ�കനുമായ സാ�ാ

ൻ സർ�േലാകവും അപഹരി�് െവ�ിരി�ുകയാണ.്
സാ�ാെ� ക�ിൽനി�ു േലാകെ� േമാചി�ി�് ൈദ

വരാജ�ം�ാപി�ുവാനാണ് �കിസ്തു ഭൂമിയിൽ വ�ത.്
(മ�ാ, 12:28, ലൂെ�ാ, 1120). എ�ാൽ െയഹൂദ�ാർ
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മശിഹാെയത�ിയതുെകാ�്ൈദവം ജാതികളിേല�്

തിരി� .ു (അെ�ാ, 10:46, 11:17-18, 15:7,14).ൈദവം
യിെരമ�ാ �പവാചകന് മു�റിയി� െയരുശേലമിെ� �പ

വാസകാലമാണ് എഴുപത് സംവ�രം. "ഈ േദശെമാ

െ�യും ശൂന�വും സ്തംഭനേഹതുവും ആകും; ഈജാ

തികൾ ബാേബൽരാജാവിെന എഴുപതു സംവ�രം

േസവി�ും എ�ു യേഹാവയുെട അരുള�ാടു." (യിര,
25:11, 29:10, ദാനി, 9:2, 2ദിന, 36:21,എ�സാ, 1:1, െസഖ,
1:12, 7:5).എഴുപത് സംവ�രംഎ�ത് 70ആഴ് ചവ�ം
അഥവാ 490 വർഷമാെണ�് ദാനിേയലിനു െവളിെ���.
9:24. 'ഷബുവാ' (sh-abua) എ�എ�ബായപദ�ിന് ഏ
ഴുകൾ എ�ാണർ�ം. 70x7=490 വർഷം.എഴുപത് ഏ
ഴുകെള (ആഴ്ചവ�ം) മൂ�ായി വിഭജി�ാണ് �പവചനം.
െയരൂശേലമിെന യഥാ�ാനെ�ടു�ി പണിവാൻ ക�

ന പുറെ�ടുവി�ു�തു മുതൽ അഭിഷി�നാേയാരു

�പഭുവെര ഏഴു ആഴ്ചവ�ം (49 വർഷം), അറുപ�ിര
�ു ആഴ്ചവ�ം (434 വർഷം) െകാ�ു അതിെന വീഥി
യും കിട�ുമായി കഷ്ടകാല�ളിൽ തേ� വീ�ും

പണിയും, അവൻ ഒരു ആഴ്ചവ�േ��ു (7 വർഷം)
പലേരാടും നിയമെ� കഠിനമാ�ും. (ദാനി, 9:25-27).
യേഹാവയുെട ഇടയെന�ും (44:28), അഭിഷി�െന
�ും (45:1) െയശ�ാവ് �പവചി� േകാെരശിെ� ഭരണ
കാലം ബി.സി. 559--530 ആയിരു� .ു 539-ൽ ആയിരു
�ു േകാെരശ െ� വിളംബരം. (2ദിന, 36:23). എ�ാൽ
ഇവിെട പറയു� ക�ന പുറെ�ടുവി�ു�ത് ദാര�ാേവ

ശിെ� െപൗ�തനും അഹേശ�േരാശിെ� പു�തനുമായ

അർ�ശഷ്ടാവാണ.് അത് ബി.സി. 445-ൽ ആണ.്
(െനെഹ, 2:1-9). ഏഴ് ആഴ്ചവ�ം അഥവാ 49 വർഷം
അഭിഷി�നാെയാരു �പഭുവെരയാണ.്അത് മലാഖി �പ
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വചനം 3:1-ൽ നിറേവറി; 'നി�ൾ അേന�ഷി�ു� കർ
�ാവും നി�ൾ ഇഷ്ടെ�ടു� നിയമദൂതനുമായവൻ

െപെ��ു തെ� മ�ിര�ിേല�ു വരും; ഇതാ, അവൻ
വരു�ുഎ�ുൈസന��ള�െട യേഹാവഅരുളിെ���

� .ു' അറുപ�ിര�ു ആഴ്ചവ�ം അഥവാ 434 വർഷം
മലാഖി 3:1-െലഅഭിഷി�നായ �പഭുമുതൽ െസഖര�വ്
9:9 വെരയാണ;് "സീേയാൻ പു�തിേയ, ഉ��ിൽ േഘാ
ഷി�ാന�ി�; െയരൂശേലംപു�തിേയ,ആർ�ിടുക!ഇതാ,
നിെ� രാജാവു നിെ� അടു�ൽ വരു� ;ു അവൻ നീ
തിമാനും ജയശാലിയും താഴ്മയു�വനുംആയി കഴുത

��റ�ും െപൺകഴുതയുെട കു�ിയായ െചറുകഴുത

��റ�ും കയറിവരു� .ു" േയശു�കിസ്തു െയരുശേലമി
േല�് രാജകീയ�പേവശം െച���ത് എ.ഡി. 33 മാർ�്
30 തി�ളാഴ്ചയാണ.് (മ�ാ, 21:1-11, മർെ�ാ, 11:1-
10, ലൂെ�ാ, 19:29-44, േയാഹ, 12:12-19). അ�് െയ
ഹൂദ�ാർ ത�ള�െട മശിഹെയ രാജാവായി അംഗീക

രി�ിരു�ു എ�ിൽ ദാനിേയൽ �പവചന�പകാരം (9:27)
ഒരാഴ്ചവ�ം അഥവാ ഏഴു വർഷം കഴിയുേ�ാൾൈദവ

രാജ�ം�ാപിതമാകുമായിരു� .ു "അതുസ�ർ��ിലും
ഭൂമിയിലുമു�തുഎ�ാം പിെ�യും �കിസ്തുവിൽ ഒ�ാ

യിേ�ർ� എ�ി�െന കാലസ�ൂർ�തയിെല വ�വ

��ായിെ�ാ�ു തേ�." (എെഫ, 1:10). ഇതായിരു
�ുൈദവരാജ��ിെ�വ�വ�.എ�ാൽ െയഹൂദെ�
ഹൃദയകാഠിന�ം (േയാഹ, 12: 40) നമു�ു ര�യായി
ഭവി��. െയഹൂദർ മശിഹെയ ത�ിയേ�ാൾ ൈദവരാ
ജ��ാപനം വിദൂരമാകുകയും 69-ഉം 70-ഉം ആഴ്ചവ�
�ൾ�ിടയിൽ ജാതികള�െട കാലം (ലൂെ�ാ, 21:24)
എെ�ാരു ഇടേവള കട�ുവരുകയും െചയ്തു. ഇതിെന
യാണ് സ�ർ�രാജ�ം/കൃപായുഗം/സഭായുഗം/�പസാദവർ
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ഷം/സു�പസാദകാലം എെ�ാെ� വിളി�ു�ത.് (മ
�ാ, 13:11-17, എെഫ, 3:1-10). മ�ായിയുെട സുവി
േശഷം പതിമൂ�ാം അ��ായ�ിെല സ�ർ�രാജ��ി

െ� മർ��ൾ നിറേവറു�ത് ഈ കാലയളവിലാണ.്
ഇനി സഭായുഗം അ�പതീ�ിതമായ സമയ�് അവ

സാനി�ുകയും എഴുപതാം ആഴ്ചവ�ം അഥവാ ഏഴുവ

ർഷെ�മഹാപീഡനംആരംഭി�ുകയും െച��ം. മഹാ
പീഡന�ിെനാടുവിൽ എതിർ�കിസ്തുവിെന േതാ�ി�ി

�് േയശു�കിസ്തു �ാപി�ുവാനിരി�ു� രാജ�മാണ്

ൈദവരാജ�ം.

ൈദവരാജ�ം എ�െനയിരി�ുെമ�് �കിസ്തു പഠി

�ി� �പാർ�നയിൽ സൂചിതമാണ;് "നി�ൾഈവ�ം
�പാർ�ി�ിൻ:സ�ർ��നായഞ�ള�െട പിതാേവ, നി
െ� നാമം വിശു�ീകരി�െ�േടണേമ; നിെ� രാജ�ം വ
േരണേമ; നിെ� ഇഷ്ടം സ�ർ��ിെലേ�ാെല ഭൂമിയി
ലും ആേകണേമ." (മ�ാ, 6:9-10, ലൂെ�ാ, 11:2). ഈ
അർ��ിൽ സ�ർ��ിെ� പര�ായം തെ�യാണ്

ൈദവരാജ�ം. എ�ാൽ സ�ർ�വും സ�ർ�രാജ�വും ഒ�
�. സ�ർ��ിെ� താേ�ാലാണ് േയശു�കിസ്തു പ

െ�താസിെന ഏ�ി�െത�ാണ് കേ�ാലി�ർ കരുതു

�ത.് ശവസംസ്കാര ശു�ശൂഷയിൽഅവർ പാടു� പാ
�ിെ� ഒരുവരി; 'സ�ർ�രാജ�േ��ുയാ�തയാകു� 'ുഎ
�ാണ.് േയശു �കിസ്തു പെ�താസിനു െകാടു� താ

േ�ാൽ (വിേശഷാധികാരം) സ�ർ��ിെ�യാേണാ ഭൂ
മിയുേടതാേണാെയ�് ആ ഭാഗ�ുതെ� വ��മാണ:്
"നീ പെ�താസ് ആകു� ;ു ഈ പാറേമൽ ഞാൻ എെ�

സഭെയ പണിയും; പാതാളേഗാപുര�ൾഅതിെന ജയി
�യി� എ�ു ഞാൻ നിേ�ാടു പറയു� .ു സ�ർ�രാ
ജ��ിെ� താേ�ാൽഞാൻ നിന�ു തരു� ;ു നീ ഭൂമി
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യിൽ െക���തു ഒെ�യും സ�ർ��ിൽ െക�െ��ിരി

�ും; നീ ഭൂമിയിൽ അഴി�ു�െതാെ�യും സ�ർ��ി
ൽഅഴി�ിരി�ും”എ�ു ഉ�രം പറ� .ു" (മ�ാ,
16:18-19). 'ഞാെനെ� സഭെയ പണിയും' എ�് പറ
�ി�ാണ് 'സ�ർ�രാജ��ിെ� താേ�ാൽ' എടു�ു
െകാടു�ു�ത.് തെ� ര�ംെകാ�് സ�ാദി�ു�

സഭയാണ് സ�ർ�രാജ�െമ�് ഇവിെട വ��ം. അടു�
ഭാഗ�ു പറയു� :ു നീ ഭൂമിയിൽ െക���െതാെ�യും
സ�ർ��ിൽ െക�െ��ിരി�ും. നീ ഭൂമിയിൽ അഴി�ു
�ത് സ�ർ��ിലുംഅഴി�ിരി�ും. പെ�താസിനു െക
��വാനുംഅഴി�ു വാനുമു�അധികാരം ഭൂമിയിലാണ;്
സ�ർ��ില�.ഇതിൽ കൂടുതൽ െതളിെവ�ിനാണ.്ക
ർ�ാവു തെ� സഭ �ാപി�ു�ത് ഭൂമിയിലാണ.് പ
െ�താസിേനാടു െക��വാനും അഴി�ുവാനും പറയു�

തും ഭൂമിയിലാണ.് ത�ൂലം പെ�താസിനു െകാടു� താ

േ�ാൽ ഭൂമിയിെല തെ�സഭയുെട വിേശഷാധികാരമാ

െണ�ു മന�ിലാ�ാം. െപെ�െ�ാസ്തിൽ പരിശു

�ാ�ാവിെന അയ�് േയശു�കിസ്തു തെ� സഭ �ാ

പി�ന�രം പെ�താസ് ഈ താേ�ാൽ (വിേശഷാധികാ
രം) ഉപേയാഗി�ാണ് സ�ർ�രാജ��ിെ� അഥവാ സഭ
യുെട വാതിൽ െയഹൂദ�ാർ�ും (അെ�ാ, 2:14,41), ശ
മര�ർ�ും (8:14,17), ജാതികൾ�ും (10:14, 28), തുറ
�ുെകാടു�ത.്

സത�േവദപുസ്തക�ിൽ മ�ായി എഴുതിയ സുവി

േശഷ�ിൽ മാ�തമാണ് സ�ർ�രാജ�െമ� പദം 32 �പാ
വശ�മു�ത.്അേ�ാൾ�െ�സ�ർ�ം 19 �പാവശ�വും,
സ�ർ��ൻ 17 �പവശ�വും,ൈദവരാജ�ം 4 �പാവശ�വും,
സ�ർ�ീയപിതാവ് ഒരു �പാവശ�വുമു�.് പിതാവിെന�ു
റി�� പറയുേ�ാൾ സ�ർ�രാജ��ൻ എ��; സ�ർ�
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�ൻ എ�ാണ് പറ�ിരി�ു�ത.് (5:16). പിതാവി
െ� ശബ്ദം വരു�ത് സ�ർ�രാജ��ിൽ നി��; സ�ർ
��ിൽ നി�ാണ.് (3:17). േയശു�കിസ്തുവിെ� അധി
കാരം സ�ർ�രാജ��ിലും ഭൂമിയിലുമ�; സ�ർ��ിലും
ഭൂമിയിലുമാണ.് (28:18). പരിശു�ാ�ാവ് ഇറ�ിവ�
ത് സ�ർ�രാജ��ിൽ നി��; സ�ർ��ിൽ നി�ാണ.്
(3: 16). ദൂത�ാെര�ുറി�� പറയുേ�ാൾ സ�ർ�രാജ�
�ിെല ദൂത�ാെര��; സ�ർ��ിെല ദൂത�ാെര�ാ
ണ.് (18:11). ൈദവമ�ള�െട �പതിഫലം സ�ർ�രാജ�
�ില�; സ�ർ��ിലാണ.് (5:12). നിേ�പം സ�രൂപി
േ��ത് സ�ർ�രാജ��ി�; സ�ർ��ിലാണ.് (6:20).
ഭൂമിയിൽ െക��കയും അഴി�ുകയും െച���ത് സ�ർ

�രാജ��ില�; സ�ർ��ിലാണ് െക�െ�ടുകയും അഴി
�െ�ടുകയും െച���ത.് (16:19, 18:18). മർെ�ാസി
ലും ലൂെ�ാസിലും േയശുവും (മർെ�ാ, 1:14-15, ലൂ
െ�ാ, 4: 43, 8:1) ശിഷ��ാരും (ലൂെ�ാ, 9:2, 10:8-11)
ൈദവരാജ��ിെ� സുവിേശഷമാണ് �പസംഗി�ത.് മ
�ായിഅത് സ�ർ�രാജ��ിെ�സുവിേശഷെമ�ാണ്

പറയു�ത.് (മ�ാ, 3:2, 4:17, 10:7). ഇവിട ഒരു കാര�ം
ഓർേ��ത,് മ�ായി െയഹൂദ�ാർ�ും മർെ�ാസ്
േറാമാ�ാർ�ും ലൂെ�ാസ് യവന�ാർ�ും േയാഹ

�ാൻൈദവസഭയ്�ുമാണ് സുവിേശഷം എഴുതു�ത.്
ൈദവനാമം നാവിെലടു�ാൻ ഭയെ�ടു� (പുറ, 20:7,
ആവ, 5:11) െയഹൂദനുേവ�ി മ�ായി സുവിേശഷെമ
ഴുതിയേ�ാൾ ൈദവരാജ�െമ�ത് പലയിട�ും സ�ർ�

രാജ�െമ�് മാ�ിെയഴുതിയതാണ.് മാ�തമ� െപെ�

െ�ാസ്തിനുേശഷം അെ�ാസ്തല�ാരാരും സ�ർ�രാ

ജ�ം �പസംഗി�ി�ിെ��ു�ത് (അെ�ാ, 8:12, 14:22, 19:8,
20:25, 28: 23,30) ൈദവരാജ��ിെ�യും സ�ർ�രാജ�
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�ിെ�യും ഭി�ത�ം െവളിെ�ടു�ു� .ു

കൂടാെത മ�ായി സ�ർ�രാജ�െമ�് വിേശഷി�ി�ി

രി�ു� പല വാക��ള�ം സ�ർ�രാജ�ം അഥവാ സഭാ

യുഗ�ിന് േയാജി�വയ�. "ആകയാൽ ഈ ഏ�വും

െചറിയ ക�നകളിൽ ഒ�ു അഴി�യും മനുഷ�െര അ

�െന പഠി�ി�യും െച���വൻ സ�ർ�രാജ��ിൽ

ഏ�വും െചറിയവൻഎ�ുവിളി�െ�ടും;അവെയആ
ചരി�യും പഠി�ി�യും െച���വേ�ാ സ�ർ�രാജ�

�ിൽ വലിയവൻഎ�ുവിളി�െ�ടും." (5:19). "നി�
ള�െട നീതി ശാസ്�തിമാരുെടയും പരീശ�ാരുെടയും നീ

തിെയ കവിയു�ിെ��ിൽ നി�ൾ സ�ർ�രാജ��ിൽ

കട�യി�എ�ുഞാൻ നി�േളാടു പറയു� .ു" (5:20).
"എേ�ാടു കർ�ാേവ, കർ�ാേവ, എ�ു പറയു�വ
ൻഏവനുമ�,സ�ർ��നായ എെ� പിതാവിെ� ഇഷ്

ടം െച���വൻ അേ�ത സ�ർ�രാജ��ിൽ കട�ു�

തു." (7:21). "കിഴ�ുനി�ുംപടി�ാറുനി�ുംഅേനക

ർ വ�ു അ�ബാഹാമിേനാടും യിസ്ഹാ�ിേനാടും യാ

േ�ാബിേനാടും കൂെട സ�ർ�രാജ��ിൽ പ�ി�ിരി

�ും." (8:11). "സ്�തീകളിൽ നി�ു ജനി�വരിൽ േയാഹ
�ാൻ സ്നാപകെന�ാൾ വലിയവൻ ആരും എഴുേ�

�ി�ി�; സ�ർ�രാജ��ിൽ ഏ�വും െചറിയവേനാ അവ
നിലും വലിയവൻ എ�ു ഞാൻ സത�മായി�� നി�േളാ

ടു പറയു� .ു" (11: 11). "േയാഹ�ാൻ സ്നാപകെ� നാ
ള�കൾ മുതൽ ഇേ�വെര സ�ർ�രാജ�െ� ബലാൽ

�ാരം െച��� ;ു ബലാൽ�ാരികൾ അതിെന പിടി�ട
�ു� .ു" (11:12). "നി�ൾ തിരി�ു ശിശു�െളേ�ാ

െലആയ�രു�ി� എ�ിൽ സ�ർ�രാജ��ിൽ കട�യി

� എ�ു ഞാൻ സത�മായി�� നി�േളാടു പറയു� .ു"
(18:3). "ആകയാൽഈശിശുവിെനേ�ാെല തെ��ാ
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ൻതാഴ്�ു�വൻസ�ർ�രാജ��ിൽഏ�വും വലിയവ

ൻ ആകു� .ു" (18:4). തെ� ശിഷ��ാേരാടു: "ധനവാൻ
സ�ർ�രാജ��ിൽ കട�ു�തു �പയാസം തേ� എ�ു

ഞാൻ സത�മായി�� നി�േളാടു പറയു� .ു" (19:23).
ഈവാക��െളാെ�സ�ർ�രാജ��ിന�;ൈദവരാജ�
�ിനാണ് േയാജി�ു�ത.്കൂടാെത പല ഉപമകള�ംസ�
ർ�രാജ��ിന് േയാജി�വയ�. 'താല�ിെ� ഉപമ' (18:
23-35), 'മു�ിരിേ�ാ��ിെല േവല�ാരുെട ഉപമ' (20:
1-16), 'പു�തനുേവ�ി കല�ാണസദ� കഴി� രാജാവിെ�
ഉപമ' (22:1-14), 'പ�ുകന�കമാരുെട ഉപമ' (25:1-13).

മ�ായി പതിമൂ�ാം അ��ായ�ിെല സ�ർ�രാജ�

�ിെ� ഉപമകൾ സ�ർ��ിേനാ ൈദവരാജ��ിേനാ

േചർ�വയ�;സഭായുഗ�ിനു മാ�തം േചരു�വയാണ.്
അവിെട പറയു� സ�ർ�രാജ�ം ഒരു ആ�ീകരാജ�മ�.
ആ�ീകരാജ��ിൽ വീ�ും ജനി�വർ മാ�തേമ ഉ�ാ

കു. സ�ർ�രാജ��ിെ� ഉപമയിലാകെ� വീ�ുംജനി�
വരും വീ�ും ജനി�ാ�വരുമു�.് 'വിതയ്�ു�വ
െ� ഉപമയിൽ' (13:3-9) വഴിയരിെക വീണതും, പാറ
�ല�ു വീണതും, മു�ിനിടയിൽ വീണതും, ന� നില
�ുവീണ വി�ുകള�മു�.് അത് അവിശ�ാസികെള
യും, അ�വിശ�ാസികെളയും, േലാകസ്േനഹികെളയും,
വിശ�ാസികെളയും (13:19-23) കുറി�ു� .ു 'ന� വി�ി
െ� ഉപമയിൽ' (13:24-30) വിതയ്�ു�വനും, ന� വി
�ും, കളയും, കള വിത� ശ�തുവും, െകായ്�ുമു�.്
അത് മനുഷ�പു�തെനയും, രാജ��ിെ� പു�ത�ാെര

യും, പിശാചിെനയും, പിശാചെ� പു�ത�ാെരയും (13:
37-43) കുറി�ു� .ു 'വീശുവലയുെട ഉപമയിൽ' ന� മീ
ൻ കൂ�ിെവ�ുകയും ചീ�മീൻ എറി�ുകളയുകയും

െച��� .ുഅവിെട നീതിമാ�ാരും ദുഷ്ട�ാരും േലാകാ
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വസാനവും (13:47-49) ഉ�.് പതിമൂ�ാം അ��ായം �ശ
�േയാെട വായി�ാൽ ൈദവരാജ�ം േപാെല നിത�മ�

(2പെ�താ, 1:11)സ�ർ�രാജ�ം എ�ു മന�ിലാ�ാം.സ�
ർ�രാജ��ിന് േലാകാവസാനം (13:40,49) എെ�ാരു
പരിധി െവ�ി���.് അർ�ാൽ �കിസ്തുവിെ� ഒ�ും
ര�ും വരവുകൾ�ിടയിലു� കാലയളവാണ് കൃപായു

ഗം/സഭായുഗം/ജാതികള�െടകാലം/സു�പസാദകാലം എ
െ�ാെ�അറിയെ�ടു�താണ്സ�ർ�രാജ�ം.

താരതമ�ം

സ�ർ�ം (ൈദവരാജ�ം) സ�ർ�രാജ�ം

ൈദവരാജ��ിെ� താ

േ�ാൽ േയശുവിെ� ക

�ിലാണു�ത.് (െയശ,
22:22, െവളി, 3:7).

സ�ർ�രാജ��ിെ� താ

േ�ാൽ േയശു �കിസ്തു

പെ�താസിെന ഏ�ി��. (മ
�ാ, 16:19).

ൈദവരാജ��ാപനം ഭാ

വികമാണ.് (മ�ാ, 13:
43).

സ�ർ�രാജ�ം �ാപിതമാ

യി. (അെ�ാ, 2:1-3).

ൈദവരാജ��ിൽ സ�

�ിൽ ആ�ശയി�ു�വർ

കട�യി�. (മ�ാ, 19:22
-24, മർെ�ാ, 10:23-25,
ലൂെ�ാ, 18:22-25).

സ�ർ�രാജ��് േലാക

െ�യും ധനെ�യുംആ

�ശയി�ു�വർ ഉ�.് (മ
�ാ, 13:22).

ൈദവരാജ��ിൽ പൂർ�

പിതാ��ാരും, �പവാചക
�ാരും, വിശു��ാരും ഉ

സ�ർ�രാജ��ിൽ പഴയ

നിയമ വിശു��ാർ ആ

രുംഇ�.
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�ാകും. (ലൂെ�ാ, 13:28).

ൈദവരാജ�ം നിത�മായിരി

�ും. (ലൂെ�ാ, 1:33,
2െകാരി, 5:1, 2പെ�താ,
1:11).

സ�ർ�രാജ��ിന് േലാകാ

വസാനം എെ�ാരു പരിധി

യു�.് (മ�ാ, 13:40,49).

ൈദവരാജ��പേവശന�ി

ന് വീ�ുംജനനം ആവശ�

മാണ.് (േയാഹ, 3:3,5).

സ�ർ�രാജ��ിൽ വീ�ും

ജനനം �പാപി�ാ�വരു

മു�.് (മ�ാ, 13:19-23).

ൈദവരാജ��ിൽ നാം അ

േനകം കഷ്ട�ളിൽ കൂടി

യാണ് കട�ു�ത.് (അ
െ�ാ, 14:22).

സ�ർ�രാജ�ം �ാപി�ു

വാൻ �കിസ്തുവാണ് നമു

�ുേവ�ി കഷ്ടേമ�ത.്
(എ�ബാ, 2:18, 1പെ�താ,
4:1).

ൈദവരാജ�ം ഭ�ണവും

പാനീയവുമ�; നീതിയും

സമാധാനവും പരിശു�ാ

�വിൽ സേ�ാഷവുമാ

ണ.് (േറാമ, 14:17).

സ�ർ�രാജ��ിൽ ഭ�

ണവും പാനീയവുമു�;്
അനീതിയും അസമാധാന

വുംഅസേ�ാഷവുമു�.്

ൈദവരാജ�ം വച�ില�

ശ�ിയിലാണ് നിലനില്

�ു�ത.് (1െകാരി, 4:20).

സ�ർ�രാജ�ം ൈദവ�ി

െ� വചന�ിലാണ് നി

ലനില്�ു�ത.് (അെ�ാ,
4:4, േറാമ, 10:17).

ൈദവരാജ��ിൽ അന�ാ

യം �പവർ�ി�ു�വർ

ഉ�ാകുകയി�. (1െകാരി,

സ�ർ�രാജ��ിൽഅന�ാ

യം �പവർ�ി�ു�വരും

ഉ�.് (1െകാരി, 5:11).
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6:9-0,എെഫ, 5:5).

ൈദവരാജ��ിൽ േതജ

സ്കരി�െ�� ശരീരമായി

രി�ും. (1െകാരി, 15:49, മ
�ാ, 13:43, 17:2, മർ
െ�ാ, 9:3, ലൂേ�ാ , 9:29).

സ�ർ�രാജ��ിൽ എ�ാ

വരും െഭൗതീക ശരീര�ി

ലാണ.്

ൈദവരാജ�ം മാംസര�

�ൾ�് അവകാശമാ

�ാൻ കഴിയി�. (1െകാരി,
15:50).

സ�ർ�രാജ�ം മാംസര�

�ൾ�ു�താണ.്

ൈദവരാജ�ം ജഡ�ിൽ

ദുഷ്�പവൃ�ിൾ െച���

വർ അവകാശമാ�ുകയി

�. (ഗലാ, 5:19-21),

സ�ർ�രാജ��ിൽ ദുഷ്�പ

വൃ�ി�ാരുമു�ാകും

ൈദവരാജ��ിൽ പിശാച്

ഉ�ായിരി�ി�. (െവളി,
20:10, 21:1).

സ�ർ�രാജ��ിൽ പിശാച്

ഉ�ായിരി�ും േയാഹ,
12:31, 2െകാരി, 4:4).

നരകം

സ�ർ�ം ഒരു യാഥാർ��മായിരി�ു�തുേപാെല ന

രകവും യാഥാർ��മാെണ�് ൈബബിൾ വ��മാ�ു

� .ു ഒ�ം ദുഷ്ട�ാരുെട പര�വസാന�ാനവും നരകമാ

െണ�്അസ�ിഗ്ദമായി �പഖ�ാപി�ു� .ുഎ�ിലും �കി
സ്തീയേഗാള�ിെല ചില വിഭാഗ�ൾ ഒരു സാ�ാ
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േനാ നരകേമാ ഇെ��ുവിശ�സി�ുകയുംഅ�െനപ

ഠി�ി�ുകയും െച���ു�.് 'യേഹാവ സാ�ികള�ം,
�കി�ാെഡൽഫിയൻസും, േമാർേമാൺസ് തുട�ിയവ

ർ' ഇ�ൂ��ിൽെ�ടും.അേ�ാൾ�േ� ഒരു ൈദവമു
െ��ും,ൈദവ�ിെ� വാസ�ലമായ സ�ർ�മുെ�

�ും,ആൈദവം �കിസ്തുവിലൂെട ഒരു�ിയിരി�ു� ര

� നിത�ര�യാെണ�ും, ത�ൂലം �കിസ്തുവിലൂെട ഒ
രു നിത�ജീവൻ ലഭ�മാെണ�ുംഇ�ൂ�ർ വിശ�സി�ു� .ു
ൈദവമു�് -- പിശാചി�,സ�ർ�മു�് -- നരകമി�, നിത�
ര�യു�് -- നിത�ശി�യി�, നിത�ജീവനു�് -- നിത�മ
രണമി� എെ�ാരു വിേരാധാഭാസമാണിത.് പഴയനിയമ
�ിൽ 'സാ�ാൻ' (sawtawn) എ� എ�ബായപദം 25
�ാന�ളിലു�.് '�പതിേയാഗി അഥവാ എതിരാളി' എ
�ാണ് വാ�ിനർ�ം. അതിെന സത�േവദപുസ്തക
�ിൽ 16 �ല�് 'സാ�ാെന�ും' (1ദിന, 21:1, ഇ
േ�ാ, 1:6,7,7, 8,9,12, 2:1, 2,3,4,6,7, െസഖ, 3:1, 2,2),ആ
റിട�് '�പതിേയാഗിെയ�ും' (സംഖ�ാ, 22:22,32,1ശമു,
29:4, 1രാജാ, 5:4, 11:23, 25), മൂ�ിട�് 'എതിരാളിെയ
�ും' (2ശമു, 19: 22, 1രാജാ, 11:14, സ�ീ, 109:6) തർ
�മ െചയ്തിരി�ു� .ു 'സാ�ാൻ' �ഗീ�ിൽ

'സാ�ാനാസ്' (satanas) ആണ.്സത�േവദപുസ്തക�ി
ൽഈപദം 34 �പാവശ� മു�.് (മ�ാ, 4:10, 12:26, 16:
23, ലൂെ�ാ, 10:18). 'പിശാച്' (ഡയെബാെലാസ് - diab-
olos) 35 �പാവശ�മു�.് (മ�ാ, 4:1, 13: 19, 25:41). 'പ
രീ�കൻ' (മ�ാ, 4:3, 1െത�, 3:5). 'ഭൂത�ള�െട തല
വൻ' (മ�ാ, 9:34, 12:24, മർെ�ാ, 3:22, ലൂെ�ാ,
11:15). 'െബെയെ�ബൂൽ' (beelzeboul -ഈ�കള�െട
ത�ുരാൻ)ഏഴു �പാവശ�ംഈപദമു�.് (മ�ാ, 10:25,
12:24, 12:27). 'ദുഷ്ടൻ' (മ�ാ, 13:19, േയാഹ, 17:15,
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1േയാഹ, 5:19. 'ശ�ത 'ു (മ�ാ, 13: 25, 39, ലൂെ�ാ, 10:
19). ശ�തു പിശാചാെണ�് �കിസ്തു തെ� വ��മാ
�ിയി���.് 'േഭാഷ്കിെ� അ�ൻ' (േയാഹ, 8:44). 'ക
�ൻ' (േയാഹ, 10:10). 'ഈ േലാക�ിെ� �പഭു' മൂ�ു
�പാവശ�മു�.് (േയാഹ, 12:31, 14:30, 16:11). 'ഈ േലാ

ക�ിെ�ൈദവം' (2െകാരി, 4:4). 'െബലീയാൽ (belíal)
(2െകാരി, 6:15). �കിസ്തുവിന് എതിരാളിയാണ് ഇവിെട
െബലീയാൽ. ദുരാ�ാ�ള�െട �പഭുവായി കരുതെ�ടു
� .ു 'സർ�ം' (2െകാരി, 11:3). 'െവളി�ദൂതൻ' (2 െകാരി,
11:14). 'ആകാശ�ിെല അധികാര�ിനു അധിപതി'
(എെഫ, 2:2). '�പതിേയാഗി' (1പെ�താ, 5:8). 'പഴയപാ�'്
(െവളി, 12:9, 20:2). 'കു�ം ചുമ�ു�വൻ' (െവ ളി, 12:
10). 'അപവാദി' (െവളി, 12:10). 'മഹാസർ�ം' 12�ാന

�ു�.് (െവളി, 12:3, 4, 7). ഇവിെടെയാെ� ൈദവ

�ിനും ൈദവമ�ൾ�ും എതിരാളിയായി�ാണ് സാ

�ാെന പരാമർശി�ിരി�ു�ത.് സാ�ാെ� സ�ഭാവ
വും ൈബബിൾ വ��മാ�ിയി���:് 'ആദിമുതൽ
െകാലപാതൻ' (േയാഹ, 8:44).യഥാർ�ജീവൻ െകാടു

�ാൻ സാ�ാന് കഴിവി�. മരണ�ിനു കാരണഭൂത
നുംഅവനാണ.് 'േഭാഷ്കു പറയു�വൻ' (േയാഹ, 8:44).
സാ�ാനുസത�വുമായി ഒരുബ�വുമി�. �കിസ്തു സ
ത�മാണ.് (േയാഹ, 14:6). സത��ിന് വിപര�ായവും �കി
സ്തുവിന് എതിരാളിയുമാണ് സാ�ാൻ. 'വ�കനാണ്
സാ�ാൻ' െവളി�ദൂതെ� േവഷം ധരി�ുകയും (2
െകാരി, 11:14),ആെര വിഴു�ണെമ�ുതിര�ുചു�ി

നട�ുകയുമാണ് സാ�ാൻ. (1പെ�താ, 5:8). 'അ�ുത
�ൾ �പവർ�ി�ു�വനാണ.്' (2െത�, 2:9, െവളി, 13:
11-14). ഭൂമിയിൽ ജനി�ു� എ�ാ മനുഷ�രും പാപിക
ള�ം ശി�ാേയാഗ�രുമാണ.് (േറാമ, 3:19, 5:18, 1െകാരി,
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11: 32). ഈ പാപ�ിനു� ശി� മരണംെകാ�് അ

വസാനി�ു�ി�. ഇതിെന ൈബബിൾ നിത�മരണം അ
ഥവാ ര�ാം മരണെമ�ും (െവളി, 2:11, 20:6), നിത�ശി
�െയ�ുംവിളി�ു� .ു (മ�ാ, 25:46, മർെ�ാ, 3:29).
ഈനിത�മരണംഅഥവാ നിത�ശി�യിൽ നി�ു� വി

ടുതലാണ് ൈദവം �കിസ്തുവിലൂെട ഒരു�ിയിരി�ു�

നിത�ജീവൻ (മ�ാ, 25:46, േയാഹ, 3:15,16) അഥവാ
നിത�ര�. (എ�ബാ, 5:9). ൈബബിളിൽ ഉടനീളം �പതി
പാദി�ിരി�ു�സാ�ാനും,അവെ�യുംഅവെ�അ
നുയായികള�െടയും വാസ�ലമായ നരകവും, �കിസ്
തുവിൽ വിശ�സി�ാ�വരുെട ര�ാം മരണംഅഥവാ

നിത�ശി�ാ വിധി എ�ിവ േകവലം ആല�ാരികേമാ,
മായേയാ, മിഥ�േയാ, �ഭമേമാ, വ�ർ�േമാ എ�ു വ�ാ
ൽ, അതു തെ�യായിരി�ും ൈബബിളിനു പ�ിയിരി
�ു�ഏ�വും വലിയ �പമാദം!

1. പാതാളവും നരകവും �പേയാഗ�ൾ

മരി�വരുെട വി�ശമ�ലെ�യും നരകെ�യും

കുറി�ു� പല പദ�ള�ംൈബബിളിലു�.് 'ഷിേയാൾ'
(shehole - പാതാളം)എ�എ�ബായ പദം 65�ാന�

ളിലു�് . മരണാന�രം ആ�ാ�ള�െട വാസ�ാന

മായി പഴയനിയമ�ിൽ പറയെ�ടു�ത് ഷിേയാൾആ

ണ.് ഇതിെന KJV-യിൽ 31 �പാവശ�ം 'നരകം' (Hell) എ
�ും, (ആവ, 32:22, 2ശമു, 22:6, ഇേ�ാ, 11:8, 26:6,
സ�ീ, 9: 17, 16:10, 18:5, 55: 15, 86:13, 116:3, 139:8,
സദൃ, 5:5, 7:27, 9:18, 15:11, 15:24, 23:14, 27:20, െയശ,
5:14, 14:9, 14: 15, 28:15, 2818, 57:9, െയെഹ, 31:16,
31:17, 32:21, 32:27, ആേമാ, 9:2, േയാനാ, 2:2, ഹബ,
2:5). 31 �പാവശ�ം 'ശവ�ുഴി' (Grave) എ�ും, (ഉ�,
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37:35, 42:38, 44: 29, 44:31, 1ശമു, 2:6, 1രാജാ, 2:6, 2:9,
ഇേ�ാ, 7:9, 14:13, 17:13, 21:13, 24:19,സ�ീ, 6:5, 30:3,
31:17, 49:14, 49:9, 49: 15, 88:3, 89:48, 141:7, സദൃ,
1:12, 30:16,സഭാ, 9:10, ഉ�, 8:6, െയശ, 14:11, 38:10,
38:18, െയെഹ,31:15, േഹാേശ, 13:14, 13:14). മൂ�ു
�പാവശ�ം 'കുഴി' (Pit) (സംഖ�, 16:30, 16:33, ഇേ�ാ, 17:
16) എ�ും തർ�മ െചയ്തിരി�ു� .ു സത�േവദപു
സ്തക�ിൽ 65 �ാന�ളിലും 'പാതാളം' എ�ു ത
െ�യാണ് തർ�മ. 'അബേ�ാൻ' (Abaddon - Destruc-
tion)എ�എ�ബായപദംആറിട�ു�.് വിനാശ�ലം

അഥവാ സംഹാര �ലെമ�ർ�ം. സത�േവദപുസ്ത
ക�ിൽ അ�ിട�് 'നരകം' എ�ും, (ഇേ�ാ, 26:6,
28:23, 31:12, സദൃ, 15:11, 27:20), സ�ീ, 88:11-ൽ 'വി
നാശം' എ�ും തർ�മ െചയ്തിരി�ു� .ു 'അബേ�ാ
ൻ' െവളി, 9:11-ൽ അഗാധകൂപ�ിെ� രാജാവാണ.്
'േതാെഫ�'് (Tophteh) (െയശ, 30:33). നരക�ിെ�
മെ�ാരു േപര.് ദഹന�ലം എ�ർ�ം. ഇതിനു കുല
�ാഴ�ര എ�ും േപരു�.് (യിര, 7: 32, 19:6).ശവം ദഹി
�ി�ു� �ലെമ� അർ��ിൽ െബൻ--ഹിേ�ാം
താഴ�രയ്�ും േതാെഫ�് എ�ാണ് പറയു�ത.് (2രാ
ജാ, 23:10, യിര, 7:31, 19:11, 19:12, 19:13, 19:14).
'ഒലാം െഡേറാൺ' (Olam Deraon) ദാനി, 12:2-ൽ 'നിത�
നി�'എ�ുതർ�മ െചയ്തിരി�ു� .ു നീതിമാ�ർ�്
നിത�ജീവനും ദുഷ്ട�ാർ�് നിത�നി�യും (ശി�) ഉ
െ��്ഈവാക�ം വ��മാ�ു� .ു 'േഹഡീസ് (Haides
- Grave, Hell) എ� �ഗീ�ുപദം പതിെനാ�ിട�ു�.്
പ�് �ാന�് 'പാതാളം' എ�ും (മ�ാ, 11:23, 16:
18, ലൂെ�ാ, 10:15, 16:23, അെ�ാ, 2:27, 2:31, െവളി,
1:18, 6:8, 20:13, 20:14), ഒരിട�് 'മരണം' എ�ും (1
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െകാരി, 15:55) തർ�മ െചയ്തിരി�ു� .ു എ�ബായ
യിെല ഷിേയാളിനു തുല�മാണ് �ഗീ�ിെല േഹഡീസ്.
െസപ്��ജി��ൽ (LXX) ഈ പദം എഴുപതിട�ു�.് �ഗീ
�് പുരാണകഥകളിൽ പാതാള�ിെ� അധിപനാണ്

േഹഡിസ്. പ്ള�േ�ാ എ� േപരും ഉപേയാഗി�ാറു�.്
�ഗീ�് അേധാേലാക�ിനും േഹഡിസ് എ�ു തെ�യാ

ണ് േപര.് േറാമൻ പുരാണ കഥകളിൽ േഹഡിസ് എേ�ാ
ഴും ��േ�ാ എ� േപരിലാണ് അറിയെ�ടു�ത.് 'ടാർ�
െറാസ്' (Tartaros)എ� �ഗീ�ുപദം പുതിയ നിയമ�ി
ൽ ഒരിടേ�യു��. (2പെ�താ, 2:4). അ�കാരനരകം
എ�ർ�ം. പാപംെചയ്ത ദൂത�ാെര ഇവിെടയാണ്അ
ട�ി�ിരി�ു�ത.് 'അബിെ�ാസ്' (Abyssos) ഒൻപത്
�ാന�ളിലു�.്ആഴമു��ലെമ�ർ�ം. 'പാതാ
ളം' (ലൂെ�ാ, 8:31, േറാമ, 10:17), 'അഗാധകൂപം' (െവളി,
9:1, 9:2), 'അഗാതം' (െവളി, 9:11, 17:18, 20:1, 20: 3),
'ആഴം' (െവളി, 11:7). ദുർഭൂത�െള അട�ി�ിരി�ു�
�ലം. ഗദരേദശ�ിെല ഭൂത�ഗസ്തൻ തെ�അഗാധ
കൂപ�ിേല�് അയ�രുെത�ാണ് േയശുവിേനാടു

അേപ�ി�ത.് (ലൂെ�ാ, 8:31). ലൂെ�ാസിെല പാതാള
െമ� തർ�മ െത�ാണ.് അസംഖ�മായ െവ���ിളിക
ള�ം അഗാധകൂപ�ിലു�.് (െവളി, 9:2-3). 'ഗീെഹ�ാ'
(Ghehennah) പ���്�ാന�ു�.് (മ�ാ, 5:22, 5:
29, 5:30, 10:28, 18:9, 23:14, 23: 33, മർെ�ാ, 9:44,
9:46, 9:47, ലൂെ�ാ, 12:5, യാേ�ാ , 3:6). പാപികള�െട
അ�ിമ യാതനാ�ലെ� കുറി�ുവാൻ �കിസ്തു ഉ

പേയാഗി�താണിത.് 'േഗയ് ഹിേ�ാം' (ഹിേ�ാമിെ�താ
ഴ�ര) എ�അരാമ� പദമാണ് െഗെയ�അഥവാ ഗീെഹ
�ആയി മാറിയത.് 'ഐനിേയാസ് പ��ർ' (Aionios pyr -
നിത�ാ�ി) മൂ�ിട�ു�.് (മ�ാ, 18:8, 25:41, യൂദാ, 1:
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7). നരക�ിെല അ�ി ഒരി�ലും അണയു�ി�. (മർ
െ�ാ, 9: 44). 'ഐനിേയാസ് െകാലാസിസ്' (Aionios
kolasis - നിത�ദ�നം) (മ�ാ, 25:56). 1േയാഹ, 4:8-
ൽ 'െകാലാസിസ്' ദ�നമാണ.് നരക�ിെല ദ�നം

ഒരി�ലും അവസാനി�ു�ി�. 'ഐനിേയാസ് �കിസി

സ്' (Aionios Krisis - നിത�ശി�) (മർെ�ാ, 3:29). പരി
ശു�ാ�ാവിനു േനെര ദൂഷണം പറയു�വർ�ു�

ശി�യാണ.്എ�ബാ, 6:2-ൽഇത് 'അേയാനിയസ് �കിമ -
നിത�ശി�ാവിധി'ആണ.്എെനാെകാസ് ഗീെഹ� (En-
ochos Ghehennah) ഇം�ീഷിൽ Danger of Hell ആണ.്
മലയാള�ിൽ 'അ�ിനരകം' എ�ു തർ�മ. (മ�ാ,
5:22). ഗീെഹ� പ��ർ (Ghehe-nnah Pyr -അ�ിനരകം)
(മ�ാ, 18:9-ലും മർെ�ാ, 9: 47). 'െകടാ� തീയായ

നരകം' എ�ു (മർെ�ാ, 9:44, 46) വാക��ളിലു�.്
'ഐനിേയാസ് ഒെലെ�താസ്' (Aion-ios Oli-thros - നിത�
നാശം) (2െത�, 1:10). ൈദവെ�അനുസരി�ാ�

വർ�് നിത�നാശെമ�ശി�ാവിധിയാണ് ലഭി�ു�ത.്
'ഒെലെ�താസ്'എ� പദെ� 'സംഹാരം' (1െകാരി, 5:5),
'നാശം' (1െത�, 5:3), 'സംഹാരനാശം' (1തിെമാ, 6:9)
എെ�ാെ�യും തർ�മ െചയ്തി���.് 'എക്േസാെ�
െറാസ് സ്േകാെ�ാസ്' -- Exoteros Skotos - ഏ�വും പു
റ�ു� ഇരു�് (മ�ാ, 8:12, 22:13, 26:30). ഏ�വും
പുറ�ു� ഇരു�� നരക�ിെ� പര�ായമാണ.് 'ഡ���റ
സ് തനെ�ാസ്' -- Deuteros Thanatos - ര�ാം മരണം
(െവളി, 2:11, 20:6). നിത�നാശം, നിത�ാ�ി, നിത�ദ�
നം, നരകം എെ�ാെ� വ�വഹരി�ു�ത് ര�ാം മര

ണമാണ.് 'ലിമ്നി െഹാ പ��ർ' --Límne ho Pyr - തീെ�ാ
യ്ക (െവളി, 20:14, 20:15). 'ഗ�കതീെ�ായ്ക' (19:20,
20:10), 'തീയും ഗ�കവും ക�ു� െപായ്ക' (െവളി,
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2:8). ഇത് നരകശി�യുെട കാഠിന�ം െവളിെ�ടു�ു
� .ു

2. പാതാളവും നരകവും

പാതാളവും നരകവും ഒ�ാെണ�ു കരുതു�വരാ

ണ് അേനകരും. ഈ െത�ി�ാരണ അേനകം ദുരുപേദ

ശ�ൾ�് കാരണമായി���.് പതാളവും നരകവും ത
�ിലു� വ�ത�ാസം അറിയാൻ �കിസ്തുവിെ� പാപപരി

ഹാരബലി�ു മു�ു� അവ�യും പി�ു� അവ

�യും ത�ിലു� വ�ത�ാസമറിയണം. വീെ�ടു�ിെ�
േവല മുഴുവൻ േയശു�കിസ്തുവിെ� മരണം, പുനരു�ാ
രണം, സ�ർ�ാേരാഹണം എ�ിവയിൽ അധിഷ്ഠിതമാ
ണ.് �കിസ്തുവിെ� �കൂശുമരണ�ിനു മു�് പാപ�ി
നു പരിഹാരം നട�ി�ി�ായിരു� .ു പഴയനിയമ ബലിക
െള�ാം പാപെ�ഓർ�െ�ടു�ുക മാ�തമാണ് െചയ്

തിരു�ത.് "ന�ായ�പമാണം വരുവാനു� ന�കള�െട നി
ഴല�ാെത കാര��ള�െട സാ�ാൽ സ�രൂപമ�ായ്ക

െകാ�ു ആ�ുേതാറും ഇടവിടാെത കഴി��വരു� അ

േത യാഗ�ളാൽ അടു�ുവരു�വർ�ു സൽഗുണ

പൂർ�ി വരു�ുവാൻ ഒരുനാള�ം കഴിവു�ത�. അ
െ��ിൽ ആരാധന�ാർ�ു ഒരി�ൽ ശു�ിവ�തി

െ� േശഷം പാപ�െള�ുറി��� മേനാേബാധം പി

െ� ഇ�ായ്കെകാ�ു യാഗം കഴി�ു�തു നി�ുേപാ

കയി�േയാ?ഇേ�ാേഴാ ആ�ുേതാറുംഅവയാൽ പാപ
�ള�െട ഓർ� ഉ�ാകു� .ു കാളകള�െടയും ആ��
െകാ��ാരുെടയും ര��ി�ു പാപ�െള നീ�ുവാ

ൻ കഴിയു�ത�." (എ�ബാ, 10:1-4). �കിസ്തുവിെ� മര
ണപുനരു�ാന സ�ർ�ാേരാഹണ�േളാടു കൂടി പാപ

�ിനു ശാശ�തമായ പരിഹാരമു�ായി. പഴയനിയമ ഭ
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��ാർ ഈ പാപപരിഹാര�ിനായി കാ�ിരി�ുക

യായിരു� .ുഅവരുെട വിശ�ാസം �കിസ്തുവിെ� �കൂശു
മരണ�ിലൂെട മാ�തേമ സാ�ാത്കരി�െ�ടുമായിരു

�ു��. "നി�ള�െട പിതാവായ അ�ബാഹാം എെ�

ദിവസം കാണുംഎ�ു�തുെകാ�ു ഉ�സി��;അവൻ
ക�ു സേ�ാഷി��മിരി�ു� .ു" (േയാഹ, 8:56). �കിസ്
തും �കൂശിൽ മരി�ു�തുവെരയും പഴയനിയമ ഭ�

�ാർ പാപ�ളിൽനി�ു മു�രായിരു�ി�. െപൗെലാ
സ് അെ�ാസ്തലൻ ഇതു വ��മാ�ിയി���:് "അതു
െകാ�ു ന�ായ�പമാണ�ിെ� �പവൃ�ികളാൽ ഒരു ജ

ഡവുംഅവെ�സ�ിധിയിൽ നീതീകരി�െ�ടുകയി�;
ന�ായ�പമാണ�ാൽ പാപ�ിെ� പരി�ാനമേ�ത വ

രു�തു.ഇേ�ാേഴാ ൈദവ�ിെ�നീതി, വിശ�സി�ു�
എ�ാവർ�ും േയശു�കിസ്തുവി�െല വിശ�ാസ�ാലു

� ൈദവനീതി, തേ�, ന�ായ�പമാണം കൂടാെത െവളി
െ���വ�ിരി�ു� .ു" (േറാമ, 3:20-21). "വിശ�സി�ു�
വർ�ു അവൻ തെ� ര�ംമൂലം �പായ�ി�മാകു

വാൻ ൈദവം അവെന പരസ�മായി നിറു�ിയിരി�ു

� .ുൈദവം തെ� െപാറുമയിൽ മുൻകഴി� പാപ�

െള ശി�ി�ാെത വിടുകനിമി�ം തെ� നീതിെയ �പ

ദർശി�ി�ാൻ, താൻ നീതിമാനും േയശുവിൽ വിശ�സി

�ു�വെന നീതീകരി�ു�വനും ആേക�തി�ു ഇ

�ാല�ു തെ� നീതിെയ �പദർശി�ി�ാൻ തേ� അ

�െനെചയ്തതു." (േറാമ, 3:25-26).

പഴയനിയമ�ിൽ നീതിമാൻ ദുഷ്ടൻ വ�ത�സമി�ാ

െത എ�ാവരും ഒരുേപാെല പാതാള�ിേല�ു േപാകു

�തായി കാണാം. നീതിമാ�ാർ:- യാേ�ാബ്: "ഞാൻ
ദുഃഖേ�ാെടഎെ� മകെ�അടു�ൽ പാതാള�ിൽ

ഇറ�ുെമ�ു പറ� .ു ഇ�െന അവെ� അ�ൻ
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അവെന�ുറി�� കര�ുെകാ�ിരു� .ു" (ഉ�, 37:35).
ഇേ�ാബ്: "മരണ�ിേല�ും സകലജീവികള�ം െച�ു
േചരു� വീ�ിേല�ും നീ എെ� െകാ�ുേപാകുെമ�ു

ഞാൻ അറിയു� .ു (30:23). ഞാേനാ പാതാളെ� എ

െ� വീടായി �പതീ�ി�ു� ;ു ഇരു�ിൽ ഞാൻ എെ�
കിട� വിരി�ിരി�ു� .ു" (7:13). േകാരഹ്പ �ുത�ാർ:
"എെ� �പാണൻ കഷ്ടതെകാ�ു നിറ�ിരി�ു� ;ു
എെ� ജീവൻ പാതാളേ�ാടു സമീപി�ു� .ു" (സ�ീ,
88:3). ഏഥാൻ: "ജീവി�ിരു�ു മരണം കാണാെതയിരി
�ു� മനുഷ�ൻ ആർ? തെ� �പാണെന പാതാള�ി
െ� ക�ിൽ നി�ു വിടുവി�ു�വനും ആരു��?" (സ
�ീ, 89:48). ഹിസ്�ിയാവ്: "എെ� ആയു�ിൻ മ��ാ
��ിൽ ഞാൻ പാതാളവാതിലകം പൂേക�ിവരു� ;ു
എെ� ആ�ുകള�െട േശഷി��ം എനി�ി�ാെത േപാ

യി എ�ുഞാൻ പറ� .ു" (െയശ, 38:10). ദുഷ്ട�ാർ:-
"അവരുംഅവേരാടു േചർ�ി��� എ�ാവരും ജീവേനാ
െട പാതാള�ിേല�ു ഇറ�ി; ഭൂമി അവരുെടേമൽ
അടകയുംഅവർ സഭയുെട ഇടയിൽനി�ു നശി�യും

െചയ്തു. (സംഖ�ാ, 16:33). "ഹിമജലം വരൾെ��ും ഉ
ഷ്ണ�ി�ും പാപം െചയ്തവൻ പാതാള�ി�ും ഇര

യാകു� .ു" (ഇേ�ാ, 24: 19). ൈദവെ� മറ�ു� സ

കലജാതികള�ം പാതാള�ിേല�ു തിരിയും." (സ�ീ, 9:
17). "ദുഷ്ട�ാർ ല�ി�� പാതാള�ിൽ െമൗനമായിരി

�െ�." (സ�ീ, 31:17). "മരണം െപെ��ുഅവെര പിടി
�െ�;അവർജീവേനാെട പാതാള�ിേല�ു ഇറ�െ�;
ദുഷ്ടത അവരുെട വാസ�ല�ും അവരുെട ഉ�ി

ലും ഉ�ു. (സ�ീ, 55:15). പാതാള�ിെ� അവ�:-
"അവിെട ദുർ�നം ഉപ�ദവി�ാെതയിരി�ു� ;ുഅവി
െട�ീണി�� േപായവർ വി�ശമി�ു� .ുഅവിെട ബ�
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�ാർ ഒരുേപാെല സുഖമായിരി�ു� ;ു പീഡകെ� ശബ്
ദംഅവർ േകൾ�ാതിരി�ു� .ു െചറിയവനുംവലിയവ
നുംഅവിെട ഒരുേപാെല; ദാസ�ു യജമാനെ� കീഴിൽ
നി�ു വിടുതൽ കി�ിയിരി�ു� .ു" (ഇേ�ാ, 3:17-19). "മ
രണ�ിൽ നിെ��ുറി�� ഓർ�യി�േ�ാ; പാതാള
�ിൽ ആർ നിന�ു സ്േതാ�തം െച��ം? (സ�ീ, 6:5).
"െചയ�ാൻ നിന,�ുസംഗതിവരു�െതാെ�യുംശ�ി

േയാെട െചയ്ക; നീ െച��� പാതാള�ിൽ �പവൃ�ി
േയാ സൂ�തേമാ,അറിേവാ ,�ാനേമാ ഒ�ും ഇ�." (സ
ഭാ, 9:10). "പാതാള�ിൽ നി�ു� േമാചനം:- "യേഹാ
വ െകാ��കയും ജീവി�ി�യും െച��� .ു പാതാള�ി
ൽ ഇറ�ുകയും ഉ�രി�യും െച��� ;ു" (ശമു, 2:6).
"യേഹാേവ, നീ എെ� �പാണെന പാതാള�ിൽനി�ു
കേര�ിയിരി�ു� ;ു ഞാൻ കുഴിയിൽ ഇറ�ിേ�ാകാതി
രിേ��തി�ു നീ എനി�ു ജീവര� വരു�ിയിരി

�ു� .ു" (സ�ീ, 30:3). "പാതാള�ി�ുആടുകളായി ഏ
�ി�ിരി�ു� ;ു മൃത�� അവെര േമയി�ു� ;ു േനരു�വ
ർ പുലർെ��ു അവരുെട േമൽ വാഴും; അവരുെട രൂ
പം ഇ�ാെതയാകും; പാതാളം അവരുെട പാർ�ിടം. എ
�ിലും എെ� �പാണെന ൈദവം പാതാള�ിെ� അധി

കാര�ിൽനി�ു വീെ�ടു�ും; അവൻ എെ� ൈക
െ�ാ��ം." (സ�ീ, 49:14-15). "ഞാൻഅവെര പാതാള
�ിെ�അധീന�ിൽ നി�ു വീെ�ടു�ും; മരണ�ി
ൽനി�ു ഞാൻ അവെര വിടുവി�ും; മരണേമ, നിെ�
ബാധകൾ എവിെട? പാതാളേമ, നിെ� സംഹാരം എവി
െട?എനി�ുസഹതാപം േതാ�ുകയി�." (േഹാേശ, 13:
14). പാതാളവും നരകവും വിഭി��ളാണ് എ�തിെ�
െതളിവുകൾ: "പാതാളം അവെ� മു�ിൽ തുറ�ുകിട
�ു� ;ു നരകം മറയി�ാെതയിരി�ു� .ു" (ഇേ�ാ, 26:6).
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"പാതാളവും നരകവും യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ ഇരി
�ു� ;ു മനുഷ�പു�ത�ാരുെട ഹൃദയ�ൾ എ�ത അധി
കം." (സദൃ, 15:11). "പാതാള�ി�ുംനരക�ി�ുംഒരി
�ലും തൃപ്തിവരു�ി�; മനുഷ�െ� ക�ി�ും ഒരി�
ലും തൃപ്തിവരു�ി�." (സദൃ, 27:20). "മരി�വരിൽ േശ
ഷമു�വർ ആയിരം ആ�ു കഴിയുേവാളം ജീവി�ി�.
ഇതു ഒ�ാമെ� പുനരു�ാനം. ഒ�ാമെ� പുനരു

�ാന�ിൽ പ�ു�വൻ ഭാഗ�വാനും വിശു�നും ആ

കു� ;ു അവരുെട േമൽ ര�ാം മരണ�ി�ു അധികാ
രം ഇ�." (െവളി, 20:5-6). "മരണെ�യും പാതാളെ�
യും തീെ�ായ്കയിൽ ത�ിയി��;ഈതീെ�ായ്ക ര�ാ

മെ�മരണം." (െവളി, 20:14).

ധനവാെ�യും ലാസറിെ�യും ഉപമയിൽ (ലൂെ�ാ,
16:19-31) പാതാള�ിനു മൂ�ു ഭാഗ�ള�െ��ു �കി
സ്തും െവളിെ�ടു�ി. അ�ബഹാമിെ� മടി അഥവാ നീ
തിമാ�ാരുെട നിവാസം: (ലൂെ�ാ, 16:22). ആദാം മുത
ലു� സകല നീതിമാ�ാരുെടയും നിവാസം ഇതാണ.്
േയശു�കിസ്തു തെ� മരണ�ിൽഅ�ബഹാമിെ� മടി

െയ�ഈ പറുദീസയിലായിരു� .ു (ലൂെ�ാ, 23:43). മ
രണം ബ��ാരാ�ിയ പഴയനിയമ വിശു��ാെര പിടി

�� െകാ�ാണ് പുനരു�ാന�ിൽ �കിസ്തു ഉയര�ി

ൽ കയറിയത.് അഥവാ അവേരാടു താൻ അവരുെട ര
�ാപൂർ�ിെയ�ുറി���സദ�ർ�മാനം േഘാഷി��.
"അതുെകാ�ു: അവൻ ബ��ാെര പിടി��െകാ�ു

േപായി ഉയര�ിൽ കയറി മനുഷ�ർ�ു ദാന�െള

െകാടു�ു” എ�ു പറയു� .ു കയറി എ�തിനാൽ അ
വൻ ഭൂമിയുെട അേധാഭാഗ�ളിേല�ു ഇറ�ി എ�ു

വരു�ി�േയാ? ഇറ�ിയവൻ സകലെ�യും നിെറ

േ��തി�ു സ�ർ�ാധിസ�ർ��ി�ു മീെത കയറിയ
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വനും ആകു� .ു" (എെഫ, 4:8-10, സ�ീ, 68:18). "നീ
േയാ--നിെ� നിയമ ര�ം േഹതുവായി ഞാൻ നിെ�

ബ��ാെര െവ�മി�ാ�കുഴിയിൽനി�ുവി�യ�ും.
�പത�ാശയു� ബ��ാേര, േകാ�യിേല�ു മട�ിവരു
വിൻ;ഞാൻ നിന�ു ഇര�ിയായി പകരം നല്കും എ�ു
ഞാൻ ഇ�ുതേ� �പസ്താവി�ു� .ു" (െസഖ, 9:11-2).
നീതിമാ�ാരുെടഈ വാസ�ലമാണ് പറുദീസ. പുനരു
�ാനംവെരയും വിശ�ാസികൾ ഇവിെട േയശു�കിസ്തു

വിെ� സാ�ി���ിൽ േബാധപൂർ�ം കഴിയു� .ു "ആ
കയാൽ ഞ�ൾ എ�ായ്േപാഴും ൈധര�െ���ം ശരീര

�ിൽ വസി�ുേ�ാൾ ഒെ�യും കർ�ാവിേനാടു

അക�ു പരേദശികൾ ആയിരി�ു�ു എ�ു അറിയു

� .ുകാഴ്ചയാൽഅ�വിശ�ാസ�ാലേ�തഞ�ൾനട
�ു�തു. ഇ�െന ഞ�ൾ ൈധര�െ��� ശരീരം വി��
കർ�ാവിേനാടുകൂെട വസി�ാൻ അധികം ഇഷ്ടെ�ടു

� .ു" (2െകാരി, 5:6-8ഫിലി, 1:23-24). പിളർ�:് (ലൂെ�ാ,
16: 26). പറുദീസെയയും അധമപാതാളെ�യും േവർ
തിരി�ു�ത് ഈ പിളർ�� െകാ�ാണ.് പാപംെചയ്ത
ദൂത�ാെര എേ��ും അട�ി�ിരി�ു�ത് ഇവിെടയാ

െണ�് കരുതെ�ടു� .ു �ഗീ�ു പുരാണമനുസരി�് നര
ക�ിന് ഒൻപത് ത��കള��.് അതിൽ ഏ�വും താെഴ
യാണ് അ�കാരനരകം അഥവാ ടാർ�െറാസ്. അധമ
പാതാളം: (ലൂെ�ാ, 16:23). ദുഷ്ട�ാരുെട ആ�ാ�
ള�െട നിവാസമാണ് അധമപാതാളം. ഒരു വലിയ പിളർ
��െകാ�് പറുദീസയിൽ നി�ു ഇതിെന േവർതിരി�ിരി

�ുകയാണ.് കയിൻ മുതൽ സഹ�സാബ്ദ വാഴ്ചവെര
മരി�ു� േലാക�ു� സകല പാപികെളയും അട�ി

�ിരി�ു� താല്�ാലിക കാരാഗൃഹമാണ് അധമപാതാ

ളം. പാപികളായ ആ�ാ�ൾ ഇവിെട േബാധപൂർ�മാ
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ണ്കഴിയു�െത�് �കിസ്തു വ��മാ�ി.

ധനവാെ�യും ലാസറിെ�യും ഉപമ യഥാർ��ി

ൽ ഉ�തെ��് പഠി�ി�ു�വരു�.്ആ�ാവിെ�അ
മർത�തയിലും, നിത�ശി�യിലും, നരക�ിലും വിശ�
സി�ാ�ാവർ ഇെതാരു സ�� കഥയാെണ�ാണ് ധ

രി�ിരി�ു�ത.് േയശു പറ�ഉപമകെളാെ�കളവാ

യിരുേ�ാ?സ�ർ�രാജ��ിെ�യും, േലാകാവസാന�ി
െ�യും, ൈദവരാജ��ിെ�യും മർ��ൾ െയഹൂദ
�ാരായ ശിഷ��ാർ�് മന�ിലാകു� രീതിയിൽ �പതീ

കാ�കമായി പറയുകയായിരു� .ു േയശു പറ� എ

�ാ ഉപമകളിൽ നി�ും വ�ത��മായി ഇത് ഒരു സംഭ

വകഥ അഥവാ അ�രാർ��ിൽ ഉ�താെണ�് മ

ന�ിലാ�ാം. മ�� ഉപമകളിെലാ�ുംആരുെടയും േപർ
പറയു�ി�. ധനവാനും ലാസറും യഥാർ��ിൽ ജീവി
�ിരു�വരായതുെകാ�ാണ് ലാസറിെ� േപെരടു�ു

പറയു�ത.് ധനവാെ� േപർ പറയാ�ത് അവൻ മാന
സാ�ര�ടാ�തുെകാ�ാണ.് (ലൂെ�ാ, 16:30). ധന
വാെ� കു�വും അതുതെ�യാണ.് വിശു��ാരുെട
േപരു മാ�തേമ സ�ർ��ു��. (എ�ബാ, 12:22). ഇെതാ
രു ഭാവാർ�േമാ സ��േമാ എ�ുവ�ാൽ സുവിേശ

ഷ�ളിൽ േയശു പറ�ിരി�ു� എ�ാ കാര��ള�ം

അ�െനേയ കാണാൻ കഴിയൂ.അ�െന വ�ാൽ േയ
ശു ഒരു ക�നുംവ�കനുമാണേ� വരു. �കൂശിെല ക
�െ� അേപ�യ്�് മറുപടിയായി േയശു പറ�ത്

െത�ാെണ�് കരുതു�വരുമു�.് "പിെ� അവൻ: േയ
ശുേവ, നീ രാജത�ം �പാപി�� വരുേ�ാൾ എെ� ഓർ
�ുെകാേ�ണേമ എ�ു പറ� .ു േയശു അവേനാടു:
"ഇ�ുനീ എേ�ാടുകൂെട പറുദീസയിൽ ഇരി�ുംഎ�ു
ഞാൻസത�മായി നിേ�ാടു പറയു� "ുഎ�ുപറ� .ു"
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(ലൂെ�ാ, 23: 42-43). ഈ വാക�ം 'ൈബബിൾ പുതിയ
േലാകം ഭാഷാ�ര�ിൽ'ഇ�െനയാണ.് േയശുഅയാ
േളാടു പറ� ;ു "സത�മായി ഇ�ുഞാൻ നിേ�ാടു പറ
യു� ,ു നീ എെ�കൂെട പറുദീസയിൽ ഉ�ായിരി�ും."
(യേഹാവാസാ�ികള�െട ൈബബിൾ, New World Tr-
anslation). േലാക�ിൽ ഒരു ൈബബിളിൽ മാ�തേമ

ഇ�െനെയാരു വാക�മു��. േയശു ആദ�ം മരി��.
(േയാഹ, 19:32). ശ��ിൽ ശരീര�ൾ കുരിശിൽ കി
ട�ാൻ പാടി�. (19:31). അതുെകാ�് ക��ാരെട
കാലുകൾ ത�ിെയാടി��. (േയാഹ, 19:32). ത�ൂലം ക
�നുംഅ�ുതെ� മരി�ിരി�ും. േയശു അ�ു തെ�
പറുദീസയിലിറ�ി ബ��ാേരാടു വിടുതലറിയി�� എ

�ു ൈബബിളിൽ നി�ു വ��മായി മന�ിലാ�ാം.
പിെ��ിന് ക�ൻ സഹ�സാബ്ദ�ൾ കാ�ിരി�

ണം. ഇവിെട പറയു� പറുദീസ സ�ർ�മാെണ�ു െത�ി
�രി�താകാം. മൂ�ാം സ�ർ�െ�യും പറുദീസ എ�ു
പറ�ി���.് (2െകാരി, 12:3). എ�ാൽ എ�ാ പറു

ദീസയും സ�ർ�മ�. 'പാരൈഡെസാസ്' എ� പദം െസ
പ്��ജി��ൽ 25 �പാവശ�മു�.് പുതിയനിയമ�ിൽ മൂ
�ു �പവശ�വും. പറുദീസ എ� പദ�ിനു െക�ിയട�

േതാ�ം എ�ാണർ�ം. േപർഷ�ൻ ച�കവർ�ിമാർ ത
�ള�െട സുഖേഭാഗ�ൾ�ായി സ�കാര� ഉദ�ാന�ൾ

ഒരു�ിയിരു� .ു സ�കാര�ത ഉറ�ാ�ാനായി ഉദ�ാന�
ൾ�ു ചു��ം വലിയ മതിൽെ���ം ഉ�ാ�ുക പതിവാ

യിരു� .ു രാജാവു ബഹുമാനി�ാൻ ആ�ഗഹി �ു�വ
െരഈ പറുദീസയിൽ വിളി��വരു�ി സല്�രി�ുമാ

യിരു� .ു ഇ�രം �ണം ലഭി�ുക എ�ത് ഒരു വ�
�ി�ു ലഭി�ു� പരേമാ�ത ബഹുമതിയായി കരു

തിയിരു� .ു മാനസാ�രെ�� ക�േനാടു 'ഇ�ു നീ എ
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േ�ാടുകൂെട പറുദീസയിൽ ഇരി�ും' എ�ു േയശു പ
റയു�തും ഇതിേനാട് േചർ�് ചി�ി�ണം. നീ യാത
നാ�ല�ു േപാകയി�, അ�ബഹാമിെ� മടി അഥവാ
പറുദീസയിൽ എേ�ാെടാ�ം ആശ�സി�ും എ�ു സാ

രം. പറുദീസ എ�ു കാണുേ�ാൾ അത് സ�ർ�മാെണ
�് െത�ി�രി�ു�തിെ� കുഴ�മാണ.് ൈബബിളിൽ
പല വിധ�ിലു� പറുദീസെയ�ുറി��� വിവരമു�.്
ൈദവ�ിെ� േതാ�മായ പറുദീസ (െയെഹ, 28:13),
ആദാമ�പറുദീസ (ഉ�, 2:8, 3:1), പാതാള പറുദീസ (അ
�ബഹാമിെ� മടി, ലൂെ�ാ, 16:22, 23:43),സഹ�സാബ്ദ
പറുദീസ (െയശ, 51:3), പുതിയ െയരുശേലം (െവളി, 2:7),
മൂ�ാം സ�ർ�ം (2െകാരി, 12:3).

3. നരക�ിെ�സ�രൂപം

പഴയനിയമ�ിൽ 'അബേ�ാൻ' എ� എ�ബായപദം
ആറിട�ു�.് വിനാശ�ലം അഥവാ സംഹാര�ല

െമ�ർ�ം. സത�േവദപുസ്തക�ിൽ അ�ിട�് 'ന
രകം' എ�ും ഒരിട�് 'വിനാശം' എ�ും തർ�മ െച

യ്തിരി�ു� .ു 'ഒലാം െഡേറാൺ'എ�പദം ദാനിേയലി
ൽ 'നിത�നി�' എ�ു തർ�മ െചയ്തിരി�ു� .ു നീതി
മാ�ർ�് നിത�ജീവനും ദുഷ്ട�ാർ�് ല�യും നിത�

നി�യും (ശി�) ഉെ��്ഈ വാക�ം വ��മാ�ു� .ു
പുതിയനിയമ�ിൽ 'ഗീെഹ�ാ' പ���് �ാന�ു

�.് പാപികള�െടഅ�ിമ യാതനാ�ലമാണിത.് 'േഗയ്
ഹിേ�ാം' (ഹിേ�ാമിെ� താഴ�ര) എ� അരാമ� പദമാ
ണ് െഗെയ�അഥവാ ഗീെഹ�ആയി മാറിയത.് െയശ,
66: 24-ൽ 'അതി�കമ�ാരുെട പുഴു ചാകയി� അവരു
െട തീ െക��േപാകയി�' എ�ു വായി�ുേ�ാൾ, െയരു
ശേലമിനു െത�ു� ഹിേ�ാം താഴ�രയുെട ചി�തമാണ്
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െയഹൂദെ� മു�ിൽ �പത��െ��ിരു�ത.് അവിെട ഒ
രു ഭാഗ�ു തീ എരിയുകയും മറുഭാഗ�് പുഴു വർ�ി

�ുകയും െചയ്തിരു� .ു വിശ�ാസത�ാഗകാല�് ശ
േലാേമാൻ േമാേല�ിന് പൂജാഗിരികൾ പണിതു പൂജക

ൾ നട�ിയത് ഇവിെടയാണ.് (1രാജാ, 11:7). യിരമ�ാവി
െ� കാല�ുആഹാസും മനെ�യും േമാേല�ിനു ശി

ശു�െളഅ�ി �പേവശം െച�ി�ിരു� .ു (2രാജാ, 16:3,
23:10, 2ദിന, 28: 3, 33:6). ഈ േ��തകൾ�് അറുതി

വരു�ുവാൻ േയാശീയ രാജാവ് ഹിേ�ാം താഴ�രെയ

അശു�മാ�ി അവിെട ശവ�ൾ എറി�ു കളയുക

യും ദഹി�ി�ുകയും മനുഷ�ാ�ികൾെകാ�ു നിറയ്

�ുകയും െചയ്തു. (2 രാജാ, 23:10-14, 2ദിന, 34:4-5).
ഇ�െന ഈ താഴ�ര നഗരമാലിന��ള�െട ദഹന�ല

മായി. അവിെട അ�ി നിര�രം ക�ിെ�ാ�ിരു� .ു
ഇതിെന െകാല�ാഴ�രഎ�ുംവിളി�ിരു�ു (യിര, 9:6).
ഗീെഹ�ായും നരകമ�. യഥാർ�നരകം 'തീെ�ായ്ക'
(െവളി, 19:20, 20:14, 20: 15) അഥവാ 'തീയും ഗ�ക
വും ക�ു� െപായ്ക' (െവളി, 20:10, 21:8) ആണ.്
ഇതിെന 'ര�ാം മരണം' (െവളി, 2:11, 20:6)അഥവാ 'നി
ത�നാശം' (2െത�, 1:10) എ�ും വിളി�ു� .ു നരകാവ
�യുെട ഭയാനകത െവളിെ�ടു ൺ�ുവാനും ദുഷ്ട

�ാരുെട അ�ിമ വാസ�ലെ� കുറി�ുവാനും േയ

ശു�കിസ്തു �പതീകാ�കമായി�ാണ് ഗീെഹ�അഥവാ

ഹിേ�ാം താഴ�ര ഉപേയാഗി�ത.് ൈദവം, സ�ർ�ം, �കി
സ്തുവിലൂെടയു� ജീവൻ ഇെതാ� നിത�മായിരി�ു

�തുേപാെല നരകവും, നരകശി�യും നിത�മാെണ�്
ൈബബിൾ വ��മാ�ു� .ു നരക�ിെല ശി�യ്�ു
നശീകരണ സ�ഭാവമ�, ദ�നസ�ഭാവമാണു�ത.് നര
കം നിത�മാണ:് നിത�നാശം (2െത�, 1:10), ര�ാം മര
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ണം (െവളി, 2:11, 20:6), നിത�മരണം (ഗലാ, 6:8, 1േയാ
ഹ, 5;16,17, ICB, NCV, ERV Malayalam). �കിസ്തുവിലൂ
െടയു� ജീവൻ നിത�മായിരി�ു�തുേപാെല �കിസ്തു

വിെന പിരി�ു� അവ� അഥവാ നരകം നിത�മാ

യിരി�ുെമ�തിൽ ആർ�ും ഒരു സംശയവും േവ�.
നരകശി� നിത�മാണ:് നിത�നി� (ദാനി 12:2), നിത�ദ
�നം (മ�ാ, 2546), നിത�ശി� (മർെ�ാ, 3:29, എ
�ബാ, 6:2), ദുഷ്�പവൃ�ി�ാരുെട ദ�നം (1പെ�താ, 2:
4), ദ�ന�ിെ� പുക എേ��ും െപാ�ും (െവളി,
14:11), രാ�കൽ ദ�നം (െവളി, 20: 10). രാ�കലിന്
രാ�തിയും പകലുെമ�ു� അർ�മ�ിവിെട, ഇടവിടാ
െത നിര�രം എ�ർ�മാണു�ത.് നരക�ിെല തീ
നിത�മാണ:് നിത�ാ�ി (മ�ാ, 18:8, 25: 41, യൂദാ, 1:7),
അ�ിനരകം (മ�ാ, 5:22, 18:9, മർ െ�ാ, 9:47), െക
ടാ� തീയായ നരകം (മർെ�ാ, 9:44, 46), തീെകാ�്
ഉ�ിടും (മർെ�ാ, 9:49). ആ�ാവു മാ�തമ� േദഹിയും
േദഹവും ഉൾെ�� പൂർ� മനുഷ�നാണ് നരക�ിൽ

േപാകു�ത:് (മ�ാ, 10:28, ലൂ� 124-5,യാേ�ാ , 3:6).

4. നരക�ിെല ദ�േനാപാധികൾ

നരക�ിെല ദ�േനാപാധികൾ നരകശി�യുെട

കാഠിന�ം െവളിെ�ടു�ു� .ു തീ (അ�ി): "അവർഅവ
െ� രാജ��ിൽനി�ുഎ�ാ ഇടർ�കെളയുംഅധർ�ം

�പവർ�ി�ു� ഏവെരയും കൂ�ിേ�ർ�ു തീ��ളയി

ൽ ഇ��കളയുകയും, അവിെട കര�ിലും പ��കടിയും
ഉ�ാകും." (മ�ാ, 13:40-41). "അ�ിനരക�ിൽ എ
�ാവ�ുംതീെകാ�ു ഉ�ിടും." (മർെ�ാ, 9:49). "ജീവപു
സ്ത ക�ിൽ േപെരഴുതി�ാണാ� ഏവെനയും തീ

െ�ായ്കയിൽ ത�ിയിടും." (െവളി, 20:15, മ�ാ, 5:22,
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18:9, മർെ�ാ, 9:47. യേ�ാ , 3:6, െവളി, 4:10). ഗ�
കം: "ദുഷ്ട�ാരുെടേമൽ അവൻ കണികെള വർഷി�ി
�ും; തീയും ഗ�കവും ഉഷ്ണ�ാ��ം അവരുെട പാന
പാ�ത�ിെല ഓഹരിയായിരി�ും." (സ�ീ, 11:6). "പ
�ുതേ� ഒരു ദഹന�ലം ഒരു�ീ���േ�ാ;അതു രാ
ജാവി�ായി��ം ഒരു�ിയിരി�ു� ;ു അവൻ അതിെന
ആഴവും വിശാലവും ആ�ിയിരി�ു� ;ു അതിെ� ചി
തയിൽ വളെര തീയും വിറകും ഉ�ു; യേഹാവയുെട
ശ�ാസം ഒരു ഗ�കനദിേപാെല അതിെന ക�ി�ും."
(െയശ, 30:33). "ൈദവേകാപ�ിെ� പാ�ത�ിൽ കല
ർ�ി�ാെത പകർ�ിരി�ു� ൈദവേ�കാധമദ�ം കുടി

േ��ിവരും; വിശു�ദൂത�ാർ�ും കു�ാടി�ും മു

�ാെകഅ�ിഗ�ക�ളിൽ ദ�നം അനുഭവി�ും."
(െവളി, 14:10). "അവെര വ�ി� പിശാചിെന മൃഗവും
ക��പവാചകനും കിട�ു� ഗ�ക�ീെ�ായ്കയി

േല�ു ത�ിയിടും; അവർ എെ�േ��ും രാ�കൽ ദ
�നം സഹിേ��ിവരും." (െവളി, 20:10). പുഴു: "നി
െ� ആഡംബരവും വാദ�േഘാഷവും പാതാള�ിേല

�ു ഇറ�ിേ�ായി; നിെ� കീെഴ പുഴു�െള വിരി�ി
രി�ു� ;ു കൃമികൾ നിന�ു പുെത�ായിരി�ു� .ു"
(െയശ, 14:11). "അവർ പുറെ���െച� ,ു എേ�ാടു അ
തി�കമം െചയ്ത മനുഷ�രുെട ശവ�െള േനാ�ും; അ
വരുെട പുഴു ചാകയി�;അവരുെട തീ െക��േപാകയി�;
അവർസകലജഡ�ി�ുംഅെറ�ായിരി�ും." (െയശ,
60: 24). "അവിെട അവരുെട പുഴു ചാകു�ി�. തീ
െകടു�തുമി�." (മർെ�ാ, 9:48). കൃമി: "അവർ ഒരു
േപാെല െപാടിയിൽ കിട�ു� ;ുകൃമിഅവെര മൂടു� .ു"
(ഇേ�ാ, 21:26). "പുഴു അവെര വസ്�തെ�േ�ാെലഅ
രി��കളയും; കൃമി അവെര ക�ിളിെയേ�ാെല തി�ുക
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ളയും;" (െയശ�ാ 51:8, 14:11). പുക: "അവൻ അഗാധ
കൂപം തുറ� ;ു ഉടെന െപരു�ൂളയിെല പുകേപാെല
കൂപ�ിൽനി�ു പുകെപാ�ി; കൂപ�ിെ� പുകയാ
ൽ സൂര�നും ആകാശവും ഇരു�ു േപായി. െവളി, 9:2.
"അവരുെട ദ�ന�ിെ� പുക എെ�േ��ും െപാ

�ും." (െവളി, 14:11). ഇരു�്: "രാജ��ിെ� പു�ത�ാേര
േയാ ഏ�വും പുറ�ു� ഇരുളിേല�ു ത�ി�ളയും;
അവിെട കര�ിലും പ��കടിയും ഉ�ാകും എ�ുഞാൻ

നി�േളാടു പറയു� .ു" (മ�ാ, 8:12). "ഇവെന ക��ം
കാലും െക�ി ഏ�വും പുറ�ു� ഇരു�ിൽ ത�ി�ള

വിൻ; അവിെട കര�ിലും പ��കടിയും ഉ�ാകും എ�ു
പറ� .ു" (മ�ാ, 22:13). "എ�ാൽ െകാ�രുതാ�
ദാസെന ഏ�വും പുറ�ു� ഇരു�ിേല�ു ത�ി�ള

വിൻ; അവിെട കര�ിലും പ��കടിയും ഉ�ാകും." (മ
�ാ, 25:30). ച�ല: "പാപം െചയ്ത ദൂത�ാെര ൈദ
വം ആദരി�ാെത അ�തമ�ിെ� ച�ലയി�� നരക

�ിലാ�ി ന�ായവിധി�ായി കാ�ാൻ ഏ�ി�യും"
(2പെ�താ, 2:4). "ത�ള�െട വാഴ്ച കാ�ുെകാ�ാെത
സ��വാസ�ലം വി��േപായ ദൂത�ാെര മഹാദിവസ

�ിെ� വിധി�ായി എേ��ുമു� ച�ലയി�� അ

�കാര�ിൻ കീഴിൽ സൂ�ി�ിരി�ു� .ു" (യൂദാ, 6).
"അന�രം ഒരു ദൂതൻ അഗാധ�ിെ� താേ�ാലും ഒ
രു വലിയ ച�ലയും ക�ിൽ പിടി��െകാ�ു സ�ർ�

�ിൽ നി�ു ഇറ�ു�തുഞാൻ ക�ു.അവൻ പിശാ
ചും സാ�ാനും എ�ു� പഴയ പാ�ായ മഹാസർ�

െ�പിടി��ആയിരംആേ��ു ച�ലയി��." (െവളി,
20:1-2).

5. നരകവാസികൾ
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ൈദവം നരകം നിർ�ി�ിരി�ു�ത് മനുഷ�ർ�ുേവ

�ിയ�,സാ�ാനുംഅവെ� ദൂത�ാർ�ും േവ�ിയാ
ണ.് (മ�ാ, 25:41). മനുഷ�ർആരും നശി��േപാകാെത
എ�ാവരും നിത�ജീവൻ �പാപി�ണെമ�ാണ് ൈദവ

�ിെ�ആ�ഗഹം. (േയാഹ, 3:16). ദുഷ്ടെ� മരണ�ി
ല�, അവൻ തെ� വഴി വി��തിരി�് ജീവി�ണെമ

�ാണ് യേഹാവയുെട താ�ര�ം. (െയെഹ, 18:23, 33:11).
ൈദവെ� അനുസരി�ാെത സാ�ാെന അനുഗമി

�ു�തു െകാ�ാണ് മനുഷ�ർ നരക�ിൽ േപാകു�

ത.് കർ�ാവിെ� വരവ് താമ�ം എ�ു വിചാരി�ു�
വേരാട് അെ�ാസ്തലൻ പറയു�� ;ു 'ആരും നശി��
േപാകാെത എ�ാവരും മാനസാ�രെ�ടുവാൻ അവൻ

ഇ�ി�� നി�േളാടു ദീർഘ�മ കാണി�ു�േതയു

��.' (2പെ�താ, 3:9). സാ�ാനുംഅവെ� ദൂത�ാരും:
"പിെ� അവൻ ഇട�ു�വേരാടു: ശപി�െ��വെര,
എെ� വി�� പിശാചി�ും അവെ� ദൂത�ാർ�ും ഒരു

�ിയിരി�ു�നിത�ാ�ിയിേല�ു േപാകുവിൻ." മ�ാ,
25: 41. "അവെര വ�ി� പിശാചിെന മൃഗവും ക��പ
വാചകനും കിട�ു� ഗ�ക�ീെ�ായ്കയിേല�ു ത

�ിയിടും;അവർഎെ�േ��ും രാ�കൽ ദ�നംസ

ഹിേ��ിവരും." (െവളി, 20:10). മൃഗവും ക��പവാച
ക�ാരും: "മൃഗെ�യും അതിെ� മു�ാെക താൻ െച
യ്ത അടയാള�ളാൽ മനുഷ�െര ചതി�� മൃഗ�ിെ�

മു�ദ ഏ�ി�യും അതിെ� �പതിമെയ നമസ്കരി�ി�

യും െചയ്ത ക��പവാചകെനയും പിടി��െക�ി ഇരുവ

െരയും ഗ�കം ക�ു� തീെ�ായ്കയിൽ ജീവേനാെട

ത�ി�ള� .ു" (െവളി, 19: 20). പാപം െചയ്ത ദൂത
�ാർ: "പാപം െചയ്ത ദൂത�ാെര ൈദവം ആദരി�ാ
െത അ�തമ�ിെ� ച�ലയി�� നരക�ിലാ�ി
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ന�ായവിധി�ായി കാ�ാൻ ഏ�ി�യും" (2പെ�താ, 2:4.
യൂദാ, 6). മൃഗെ�യും �പതിമെയയും നമസ്കരി�വരും
മു�ദേയ�വരും: "മൂ�ാമതു േവെറാരു ദൂതൻ അവരുെട
പി�ാെല വ�ു അത����ിൽ പറ�തു: മൃഗെ�
യുംഅതിെ� �പതിമെയയും നമസ്കരി�� െന�ിയിേലാ

ൈകേമേലാ മു�ദ ഏല്�ു�വൻ ൈദവേകാപ�ിെ�

പാ�ത�ിൽ കലർ�ി�ാെത പകർ�ിരി�ു� ൈദവ

േ�കാധമദ�ം കുടിേ��ിവരും; വിശു�ദൂത�ാർ�ും
കു�ാടി�ും മു�ാെക അ�ിഗ�ക�ളിൽ ദ�

നം അനുഭവി�ും. അവരുെട ദ�ന�ിെ� പുക എ

െ�േ��ും െപാ�ും; മൃഗെ�യും അതിെ� �പതിമ
െയയും നമസ്കരി�ു�വർ�ും അതിെ� േപരിെ�

മു�ദ ഏല്�ു� ഏവ�ും രാവും പകലും ഒരു സ��ത

യും ഉ�ാകയി�." (െവളി, 14:9-11). അവിശ�ാസികള�ം
ദുഷ്ട�ാരും: "എ�ാൽ ഭീരു�ൾ,അവിശ�ാസികൾഅ
െറ�െ��വർ കുലപാതക�ാർ, ദുർ�ട��കാർ,�ു�ദ
�ാർ,ബിംബാരാധികൾ എ�ിവർ�ും േഭാഷ്കുപറയു
� ഏവർ�ും ഉ� ഓഹരി തീയും ഗ�കവും ക�ു

� െപായ്കയിലേ�ത: അതു ര�ാമെ� മരണം." (െവ
ളി, 21:8). അന�ായം െച���വർ: "അന�ായം െച���
വർ ൈദവരാജ�ം അവകാശമാ�ുകയി� എ�ു അറി

യു�ി�േയാ? നി�െള�േ� വ�ി�ാതിരി�ിൻ; ദുർ
�ട��കാർ, വി�ഗഹാരാധികൾ, വ�ഭിചാരികൾ,സ�യേഭാ
ഗികൾ, പുരുഷകാമികൾ, ക��ാർ, അത�ാ�ഗഹികൾ,
മദ�പ�ാർ, വാവിഷ്ഠാണ�ാർ, പിടി��പറി�ാർ എ�ി
വർ ൈദവരാജ�ം അവകാശമാ�ുകയി�." (1െകാരി,
6:9-10). ജഡ�ിെ� �പവൃ�ികൾ െച���വർ: "ജഡ
�ിെ� �പവൃ�ികേളാ ദുർ�ട��, അശു�ി, ദുഷ്കാ
മം, വി�ഗഹാരാധന, ആഭിചാരം, പക, പിണ�ം, ജാരശ
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�, േ�കാധം,ശാഠ�ം, ദ���പ�ം, ഭി�ത,അസൂയ, മദ�പാ
നം, െവറി�ൂ�ു മുതലായവ എ�ു െവളിവാകു� ;ു
ഈ വക �പവർ�ി�ു�വർ ൈദവരാജ�ം അവകാശ

മാ�ുകയി� എ�ു ഞാൻ മുെ� പറ�തു േപാെല

ഇേ�ാഴും നി�േളാടു മുൻകൂ�ി പറയു� .ു" (ഗലാ, 5:19-
21). ജീവപുസ്തക�ിൽ േപരി�ാ�വർ: "ജീവപുസ്ത
ക�ിൽ േപെരഴുതി�ാണാ� ഏവെനയും തീെ�ായ

◌്കയിൽ ത�ിയിടും." (െവളി, 20:15). മരണവും പാതാ
ളവും: "മരണെ�യും പാതാളെ�യും തീെ�ായ്കയി
ൽ ത�ിയി��; ഈ തീെ�ായ്ക ര�ാമെ� മരണം."
(െവളി, 20: 14).

6. നരക�ിെലഅനുഭവം

നരക�ിെല ദ�േനാപാധികൾ, നരകവാസികൾ
എ�ിവെയ�ുറി�് നാം ക�ുകഴി� .ു നരകയാത
യും തീ�വമായിരി�ും. ദുഷ്ട�ാരുെട താല്�ാലിക വാ
സ�ലമായ അധമപാതാളെ� യാതനാ�ലെമ�ാ

ണ് വിളി�ു�ത.് (ലൂെ�ാ, 6:28). 'ഞാൻ ഈ ജ�ാല

യിൽ കിട�ു േവദനഅനുഭവി�ു� 'ുഎ�ാണ് ധനവാ
ൻ വിളി�� പറ�ത.് (ലൂെ�ാ, 16:24). നരകശി�യു
െട കാഠിന�ം വ��മാ�ുവാൻ �കിസ്തുഅേനക�ല

�ളിൽ ഉപേയാഗി� �പേയാഗമാണ് കര�ിലും പ��കടി

യും. േകാപം, കഷ്ടം, നിരാശ, േവദന, വിേദ�ഷം എ�ിവ
യുെട ആധിക�ം െകാ�ാണ് കര�ിലും പ��കടിയും ഉ

�ാകു�ത.് "രാജ��ിെ� പു�ത�ാേരേയാ ഏ�വും പു
റ�ു� ഇരുളിേല�ു ത�ി�ളയും; അവിെട കര�ി
ലും പ��കടിയും ഉ�ാകും എ�ുഞാൻ നി�േളാടു പ

റയു� .ു" (മ�ാ, 8:12). "രാജാവു ശു�ശൂഷ�ാേരാടു:
ഇവെന ക��ം കാലും െക�ി ഏ�വും പുറ�ു� ഇരു
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�ിൽ ത�ി�ളവിൻ; അവിെട കര�ിലും പ��കടിയും
ഉ�ാകുംഎ�ുപറ� .ു" (മ�ാ, 22:13, 13:41-42, 13:
49-50, 25:30, ലൂെ�ാ, 13:28). പെ�നരകയാതനഎ

�ാവർ�ും ഒരുേപാെലആയിരി�ി�. (േറാമ, 2:6). നര
കശി� അനുഭവി�ു� എ�ാവരും ദുഷ്ട�ാരാെണ

�ിലും അവരുെട ദുഷ്ടതകൾ�് ഏ��ുറ�ിലുകൾ ഉ

�.് അതനുസരി��േവണം ശി� വിധി�ാൻ. കാര
ണം ൈദവം നീതിയു� ന�ായാധിപതി ആകു� .ു (2തി
െമാ, 4:8). "മനുഷ�പു�തൻ തെ� പിതാവിെ� മഹത�
�ിൽ തെ� ദൂത�ാരുമായി വരും; അേ�ാൾ അവൻ
ഓേരാരു��ും അവനവെ� �പവൃ�ി�ു ത�വ

�ം പകരം നല്കും." (മ�ാ, 16:27). "അവനവൻ ശരീ
ര�ിൽ ഇരി�ുേ�ാൾ െചയ്തതു ന�താകിലും തീയ

താകിലുംഅതി�ുത�വ�ം �പാപിേ��തി�ുനാം

എ�ാവരും �കിസ്തുവിെ� ന�ായാസന�ിെ� മു�ാ

െക െവളിെ�േട�താകു� .ു" (2െകാരി, 5:10). "സമു�ദം
ത�ിലു� മരി�വെര ഏ�ി��െകാടു�ു; മരണവും
പാതാളവും ത�ളിലു� മരി�വെരഏ�ി��െകാടു�ു;
ഓേരാരു��ുഅവനവെ� �പവൃ�ികൾ�ടു�വി

ധി ഉ�ായി." (െവളി, 20: 13, 22:12). നരകശി�യുെട
തരേഭതം വ��മാ�ുവാനാണ് �കിസ്തു അടിയുെട

സാദൃശ�ം ഉപേയാഗി�ത.് "യജമാനെ� ഇഷ്ടം അറി
�ി�� ഒരു�ാെതയും അവെ� ഇഷ്ടം െച�ാെതയു

മിരി�ു� ദാസ�ുവളെരഅടി െകാ��ം.അറിയാെത
ക�ു അടി�ു േയാഗ�മായതു െചയ്തവേ�ാ കുറയ

അടി െകാ��ം; വളെര ലഭി�വേനാടു വളെര ആവശ�
െ�ടും;അധികം ഏ��വാ�ിയവേനാടു അധികം േചാദി
�ും." (ലൂെ�ാ, 12:47-48). നരകശി� നിത�ത മഴുവ

ൻ അനുഭവിേ��ി വരും. കാരണം ൈദവ�ിനു മന
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�ലിവി�ാ�തു െകാ��. മറി�് നരകശി�യുെട
കാഠിന�ം േപാലും ദുഷ്ടെന പരിവർ�നവിേധയമാ�ു

�ത് അപൂർ�മാണ.് അവരുെട ഹൃദയം കൂടുതൽ കഠി
നെ�ടുകേയഉ��. �കൂശിെ� കഠിന േവദനയിലും ദുഷ്
�പവൃ�ി�ാരിൽ ഒരുവൻ �കിസ്തുവിെന ദുഷി��. (ലൂ
െ�ാ, 23:39). മേഹാപ�ദവകാലം നരകയാതനയ്�് ഒ

രു നിഴലാണ.്അ�ാളിൽ പീഡ കഠിനമാകുേ�ാൾ മാന
സാ�രെ�ടാെത മനുഷ�ർ ൈദവെ� ദുഷി�ുകയാ

ണ് െച���ത.് "മനുഷ�ർ അത��ഷ്ണ�ാൽ െവ�ു
േപായി; ഈ ബാധകള�െടേമൽ അധികാരമു� ൈദവ

�ിെ� നാമെ� ദുഷി�ത�ാെത അവ�ു മഹത�ം

െകാടു�ാൻ ത�വ�ം മാനസാ�രെ��ി�." (െവളി,
16:9). "അവർ കഷ്ടതനിമി�ം നാവു കടി��ംെകാ�ു
കഷ്ട�ള�ം �വണ�ള�ം േഹതുവാൽ സ�ർ��ിെല

ൈദവെ� ദുഷി�ത�ാെത ത�ള�െട �പവൃ�ികെള

വി�� മാനസാ�രെ��ി�." (െവളി, 16:11). നരക�ിെല
�ിതിയുംവ�ത�സ്തമായിരി�ി�.

പാപ�ിന് ശി�യു�.് (ദാനി, 12:2, മ�ാ, 10:15,
മർെ�ാ, 16:16, േയാഹ, 5:28, എ�ബാ, 9:27). ഈ ശി

� നിത�മാെണ�ും ൈബബിൾ വ��മാ�ു� .ു (മ
�ാ, 18:8, 25:41, 25:46, മർെ�ാ, 3:29, 9:44-46, െവളി,
14:11, 20:10). എ�ാൽ ഇതിെനതിരായി ചില നൂതന
ചി�ാഗതികൾ ഉയർ�ി���.് അ�ിമഘ��ിൽ എ

�ാവരും ര�ി�െ�ടുെമ�താണ് ഒരു വാദം ൈബബി

ളിെല ചില ഭാഗ�ൾ േവർെപടു�ി വായി�ുേ�ാൾ

അ�െന േതാ�ുെമ�ിലും തിരുെവഴു�ുകള�െട ഉപ

േദശം മറി�ാണ.് "ൈദവം തെ� പു�തെന േലാക�ിൽ
അയ�തു േലാകെ� വിധി�ാന� േലാകം അവനാൽ

ര�ി�െ�ടുവാനേ�ത." (േയാഹ, 3:17). "ഇ�െന യി
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�സാേയൽ മുഴുവനും ര�ി�െ�ടും." (േറാമ, 2:26). ഇ
െതാെ�യാണ് ആവാക��ൾ. ആരും നശി��േപാകു
വാൻ ൈദവം ആ�ഗഹി�ു�ി�. (േയാഹ, 3:16, 2പ
െ�താ, 3:9). സ��മായി തീരുമാനെമടു�ാനു� സ�ാത

���ം ൈദവം മനുഷ�ന് നൽകിയിരി�ു� .ു (ഉ�, 1:26).
അതുതെ�യാണ് മൃഗ�ളിൽനി�് മനുഷ�െന േവർതി

രി�ു� ഘടകവും. ൈദവം ആെരയും ബലം �പേയാഗി
�് ര�യിേല�് നട�ു�ി�.അേ�ാൾ�െ�സുവി
േശഷക�ാർ മുേഖന നിർ��ി��െകാ�ിരി�യാണ.്
(1െകാരി, 9:16). അവനവെ� നഷ്ട�ിനു�രവാദി
അവനവൻ തെ�യാണ.് അെ�ാസ്തലൻ പറയു� ;ു
"എ�ാൽ നിെ� കാഠിന��ാലും അനുതാപമി�ാ�

ഹൃദയ�ാലും നീ ൈദവ�ിെ� നീതിയു� വിധി െവ

ളിെ�ടു� േകാപദിവസേ��ു നിന�ു തേ� േകാ

പം ചരതി��െവ�ു� .ു" (േറാമ, 2:5). മനുഷ�െ�അമർ
ത�ത േസാപാധികമാെണ�ാണ് േവെറാരുപേദശം. ഒരു
വൻ �കിസ്തുവിൽ വിശ�സി�� ര� േനടുകയാെണ�ി

ൽഅവന് അമർത�ജീവൻ ലഭി�ും;അെ��ിൽ മരണ
േ�ാടു കൂടി അവൻ അവസാനി�ും. ദുഷ്ടെ� നാശ
െ��ുറി�് പറയു�അനവധി വാക��ള��;് (സ�ീ,
9:5, 10:16, 37:20, 49:12, 49:20, 92:7, 92:9,സഭാ, 9:5-6,
െയശ, 41:11) തുട�ിയവ. ഈ വാക��െളാ�ും ഉൻ

മൂലനാശെ� കുറി�ു�ി�. 'അേ�ാ, കഷ്ടം ഞാൻ
നശി��' (6:5)എ�ു െയശ�ാവ് പറയു�തും, 'ഞ�ൾ
നശി��േപാകു� 'ു (മ�ാ, 8:25, മർെ�ാ, 4:38, ലൂ
െ�ാ, 8:24)എ�ുശിഷ��ാർ നിലവിളി�തുംഅ���
നാശം എ�അർ��ില�. ഇവിെടെയാെ� െഭൗതീ

ക ശരീരം അഥവാ താല്�ാലിക നാശമാണ് വിവ�.
�കിസ്തുവിലു� ജീവൻ നിത�ജീവനാണ.് "അവനിൽ വി
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ശ�സി�ു� ഏവനും നിത�ജീവൻ �പാപിേ��തി�ു

തേ�." (േയാഹ, 3:15). �കിസ്തു നിത�ാ�ാവിനാൽ ഒരു
�ിയ ര� നിത�ര�യാണ.് "ആ�� െകാ��ാരുെടയും
കാളകള�െടയും ര�വും മലിനെ��വരുെട േമൽ തളി

�ു� പശുഭസ്മവും ജഡികശു�ി വരു�ു�ു എ�ി

ൽ നിത�ാ�ാവിനാൽ ൈദവ�ി�ു തെ��ാൻ നി

ഷ്കള�നായി അർ�ി� �കിസ്തുവിെ� ര�ം ജീവനു

� ൈദവെ� ആരാധി�ാൻ നി�ള�െട മന�ാ�ി

െയ നിർ�ീവ�പവൃ�ികെള േപാ�ി എ�ത അധികം

ശു�ീകരി�ും? (എ�ബാ, 9:13-14). േകവല മരണ�ി
ൽനി�ു ര�ി�് ഒരു നിത�ജീവനും, തല്�ാല ശി�യി
ൽനി�ു ര�ി�ാൻ തെ� മരണ�ാൽ ഒരു നിത�യാ

ഗവും കഴിേ��ആവശ�മുേ�ാ? 'ൈദവം സ്േനഹമാ
കു� .ു' (1േയാഹ, 4:8). സ്േനഹനിധിയാെയാരു ൈദവ
�ിന് നരകശി� അനുവദി�ാൻ കഴിയി��ാണ് ഇ

നിെയാരു വാദം. ൈദവെ� സ്േനഹി�ുകയും അനു

സരി�ുകയും െച���വരുെട കാര��ിൽ ഈ വാദം

ശരിയാണ.് "എ�ാൽ ൈദവെ� സ്േനഹി�ു�വർ

�ു, നിർ�യ�പകാരം വിളി�െ��വർ�ു തേ�,സക
ലവും നെ��ായി കൂടി വ�ാപരി�ു�ു എ�ു നാം അ

റിയു� .ു" (േറാമ, 8:28). അ�ാ�വർ�് ൈദവം ദഹി

�ി�ു� അ�ിയാണ.് "ന�ുെട ൈദവം ദഹി�ി�ു�
അ�ിയേ�ാ." (എ�ബാ, 12:29). നരകം, അ�ിനരകം,
െകടാ� തീയായ നരകം, നിത�നി�, നിത�ാ�ി, നിത�ദ
�നം, നിത�നാശം, നിത�ശി�, ന�ായവിധി ദിവസ�ി
െല ദ�നം, ദുഷ്�പവൃ�ി�ാരുെട ദ�നം, രാ�ക
ൽ ദ�നം എെ�ാെ� ൈബബിൾ പറ�ിരി�ു�

ത് െവറുെതേയാ? നി�ൾ �കിസ്തുവിൽ വിശ�സി�ു
�വനാെണ�ിൽ ഉറ�ിേ�ാള� നി�ൾെ�ാരു ശി�ാ
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വിധി ഉ�ാകി�. (േറാമ, 8:1).അെ��ിൽ ജ�ാലയിൽകി
ട�് ധനവാെനേ�ാെല യാതനഅനുഭവി�ാൻ ഒരു�ി

േ�ാള�.

7. നരകം എവിെടയാണ്

ൈദവ�ിെ� സിംഹാസനം അഥവാ സ�ർ��ിെ�

ദർശനം ൈദവം മനുഷ�ർ�് മറ�ിരി�ുകയാണ.് (ഇ
േ�ാ, 26:9). എ�ാൽ അേത ൈദവം നരകെ� മറയി

�ാെത െവ�ിരി�ുകയാണ.് "പാതാളം അവെ� മു�ി
ൽ തുറ�ുകിട�ു� ;ു നരകം മറയി�ാെതയിരി�ു� .ു"
(ഇേ�ാ, 26:6). അ�െനെയ�ിൽ മനുഷ�ർ�് നരക

െ��ുറി�് എെ��ിലുെമാരു സൂചന ഉ�ാേവ�ത

േ�? ആകാശഗംഗ അഥവാ �ീരപദം എ�റിയെ�ടു
� ന�ുെട െസൗരയൂഥം ഉർെ�ടു� ഗ�ാലക്സിയിൽ

മാ�തം െചറുതും വലുതുമായ നൂേറാളം തേമാഗർ��

ൾ ഉെ��ാണ് കെ��ിയിരി�ു�ത.് ന��ത�ൾ
കാലഹരണെ�ടുേ�ാൾ ഉ�ാകു� െപാ�ിെ�റിയി

ലാണ് ഇ�രം തേമാഗർ��ൾ രൂപെ�ടു�ത.് ഒരു
ഇട�രം തേമാഗർ��ിന് 1000 സൂര�െ�യ�ത പി
�വും (Mass) ഭൂമിയുെടയ�ത വലി�വുമാണ് ഉ�ാകു
ക. അതിഭീമമായ സാ��തയു� �പപ�ിക െകണിക

ളാണ് തേമാഗർ�െമ�ാണ് ശാസ്�തനിഗമനം. �പകാ
ശെ�േ�ാലും കട�ിവിടാ��ത ശ�മായ ഗുരുത�ാ

കർഷണമാണ് തേമാഗർ��ള�െട സവിേശഷത. ത
േമാഗർ��ിെ� അതിഭീമമായ ഗുരുത�ാകർഷണം

മൂലം വാതക േമഘ�ിെ� മുൻഭാഗം വലി��നീ�െ�ടു

�ത് ഗേവഷകർ നിരീ�ി�ി���.് തേമാഗർ��ിൽ
�ദവ�ം പതി�ുേ�ാൾ ചില മി�ലുകൾ പുറ�ുവരു�

തും കെ��ിയി���.് �പകാശം േപാലും കട�ിവിടാ
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�തുകാരണം പേരാ�നിരീ�ണം വഴിയാണ് തേമാ

ഗർ��െള�ുറി�് പഠി�ു�ത.് അതിശ�മായ
ആകർഷണ വലയ�ിൽെ��� വലി�ടു�ി�െ�ടു�

ബഹിരാകാശ�ദവ�ം പുറ�ുവിടു� െകാടുംചൂടും ഊർ

ജ�പവാഹവും നിരീ�ി�ാണ് തേമാഗർ��ിെ� സാ

�ി��ം ശാസ്�ത�ർ മന�ിലാ�ു�ത.്ശാസ്�തേലാ
ക�ിന് തേമാഗർ�ം ഇേ�ാഴും ഒരു �പേഹളികയാണ.്

തേമാഗർ��ള�െട വിവിധ ദൃശ��ൾ

നിലവിൽ ന�ുെട �ീരപദ�ിെ� (Galaxy) േക��
�ിൽ 'സജിേ�റയസ്എ'എ�ഒരുഅതിപി�തേമാ

ഗർ�മു�.് ഇത് 26,000 �പകാശവർഷ�ൾഅകെല
�ിതിെച��� .ു സൂര�േന�ാൾ 40 ല�ം മട�ാണ്
ഇതിെ� പി�ം. ഭൂമി�ു സൂര�േന�ാൾ 3.3 ല�ം

കുറവു പി�മാണു�ത.് 2015 നവംബറിൽ വലി�

�ിൽ ര�ാമനായ പുതിെയാരു തേമാഗർ�ം കൂടി

ശാസ്�ത��ാർ കെ��ിയി���:് സൗരയൂഥം ഉൾ
െ�ടു� ന��തസമൂഹമായ �ീരപഥ�ിെ� േക��

�ിൽനി�് 200 �പകാശവർഷം അകെല പുതിയ ത
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േമാഗർ�ം കെ��ിയതായി ശാസ്�ത��ാർ. വാ
തകപടല�ളാൽ ചു�െ�� ഈ തേമാഗർ�െ� ജ

�ാനിൽനി�ു� ശാസ്�ത�രാണു കെ��ിയത.്
�ീരപഥ�ിെ� ഈ ഭാഗ�ു വിഷവാതക�ൾ അ

സ�ാഭാവികമായി ചലി�ു�തു �ശ�യിൽെപ� ശാസ്�ത

��ാർ, കാരണം അേന�ഷി�� നട�ിയ പഠനമാണു
ര�ാമെതാരു തേമാഗർ�ം കെ��ാൻ ഇടയാ�ി

യത.് 150 ല�ം േകാടി കിേലാമീ�റിൽ പര�ുകിട�ു
� തേമാഗർ��ിനു സൂര�െന�ാൾ ഒരു ല�ം മട

�ു പി�മു�.് ചിെലയിെല അ��ാമ മരുഭൂമിയിൽ
�ാപി�ി��� അൽമാ െടലിസ്േകാ�് ഉപേയാഗി�ാ

ണു നിരീ�ണം നട�ിയത.് �ീരപഥ�ിെ� േക��
�ിലു� തേമാഗർ�മായ 'സജിേ�റിയസ് എ' കഴി
�ാൽ ര�ാമെ� വലിയ തേമാഗർ�മായിരി�ും

ഇത.് ഭാവിയിൽ സജിേ�റിയസിേല�് ഇതു ലയി�െ�

ടുെമ�ാണു ശാസ്�ത��ാരുെട നിഗമനം. ര�ു ത
േമാഗർ��ള�ം കൂടിേ�ർ�ാൽ ന�ുെട മാതൃഗാല

ക്സിെയ അ�ാെട വിഴു�ാൻ കഴിയു��ത വലി�മു

�ാകുെമ�ാണ് കരുതെ�ടു�ത.് ഈ തേമാഗർ�

�ിന് ൈബബിൾ പറയു� നരകവുമായി�് എെ��ി

ലും സാമ�മുേ�ാ? '�പകാശം കട�ിവിടു�ി� -- കൂരി
രു�്.' (മ�ാ, 8:12, 22:13). 'െകാടുംചൂടും ഊർ��പവാ

ഹവും -- നിത�ാ�ി.' (മ�ാ, 5:22, 18: 8). 'വിഷവാതക
�ള�െട ചലനം -- ഗ�കെ�ായ്ക.' (െവളി, 14:10, 19:
20, 21:8).വിശ�സി�ാൻ മന���വർ വിശ�സി�െ�!

ൈദവ�ിെ� വചനം വസ്തുനിഷ്ഠമായി പഠി�ു

�വരിൽതെ� ഒരു നരകേമാ നിത�ശി�േയാ ഇെ�

�ു വിശ�സി�ാനാണ് പലർ�ുമിഷ്ടം. യാഥാർ��ം
അത�ാ�തുെകാ�ും, വിജയകരമായ ഒരു �കിസ്തീ



71

യ ജീവിത�ിന് അതു തട�മാകുെമ�തുെകാ�ും

സ�ർ�സൗഭാഗ��െളേ�ാെല തേ� നരകവും നരക

യാതനയും യാഥാർ��മാെണ�് ഏെതാരു ഭ�നും

വിശ�സി�ണെമ�ാണ് ഈയു�വെ� പ�ം. സകല
വും വിേവചി�് �ഗഹി�ുവാനും ൈദവനാമ മഹത��ി

നായി ജീവി�ുവാനും എ�ാവെരയും കരുണമയനായ

ൈദവം സഹായി�െ�െയ�് �പാർ�ി��െകാ�;്

08/01/2017 �കിസ്േതശുവിെ�ബ�ൻ
േഫാർ�്െകാ�ി േറായിആൻ�ഡൂസ്


