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നിത്യത് നിങ്ങള്  എവിടെ ചിലവഴിക്കും? 

ഈ ച ോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ദദ്വവുമോയുള്ള നിങ്ങളുടെ വയക്തിഗത 
ബന്ധത്തില് അധിഷ്ഠിതമോയിരിക്കുന്നു. 

 

ദൈവഹിത്ും  - മനുഷ്യ വംശത്തിടെ സകെ വയക്തികളുമോയി ദദ്വം 
ഒരു ബന്ധം ആഗ്ഗഹിക്കുന്നു. 2 പചഗ്തോ 3:9-ല് നോം ഇങ്ങടന വോയിക്കുന്നു: 
“... ആരും നശിച്ചുചപോകോടത എെലോവരും മോനസോന്തരടെെുവോന് അവന് 

ഇച്ഛിച്ച് നിങ്ങചളോെു ദ്ീര്ഘക്ഷമ കോണിക്കുന്നചതയുള്ളു.” അങ്ങടനയോണ് 
അവടെ ആഗ്ഗഹടമങ്കിെും, മനുഷ്യടെ സവോതഗ്ന്തയടത്ത ദദ്വം 
മോനിക്കുന്നതിനോല് ആ ബന്ധം മനുഷ്യന്ടെ ചമല് അെിചച്ചല്െിക്കുവോന് 
അവന് ആഗ്ഗഹിക്കുന്നിെല.  
 

മനകഷ്യന്ടെ പ്രശ്നും - ദദ്വം പരിപൂര്ണനും ആ പരിപൂര്ണത 
അവകോശടെെുവോന് ഒരു മനുഷ്യന് ചപോെും സോധിക്കോത്തതുമോണ് 
മനുഷ്യന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വെിയ ഗ്പശ്നം. നോം എെലോവരും 
ദദ്വീക മോനദ്ന്ധത്തില് എത്തുവോന് കഴിയോത്തവരും, നമ്മുടെ സവയ 
ഗ്പയത്നത്തോല് ഈ മനദ്ന്ധത്തിചെക്കുയരുവോന് കഴിയോത്തവരുമോണ്. 
അതുടകോണ്ടുതടന്ന ഇതിടനോരു പരിഹോരത്തിനോയി ദദ്വടത്ത തടന്ന 
നോം ആഗ്ശയിചക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 
 

ദൈവിക കരകത്ല് -  ദദ്വപുഗ്തനോയ  ചയശുഗ്കിസ്തുവിടെ മരണ 
പുനരുത്ഥോനത്തോല് നമ്മുടെ മുന്പില് ഒരു ദദ്വീക മോര്ഗം 
തുെക്കടെട്ടിരിക്കുന്നു. ദദ്വമുന്പോടക സകെ മനുഷ്യവര്ഗടത്തയും 
നീതിമോന്മോരോയി കണക്കിെുവോനുള്ള “മോര്ഗം” ചയശുഗ്കിസ്തുവിടെ മരണ 
പുനരുത്ഥോനത്തിെൂടെ ദദ്വം െഭയമോക്കി. ഇതുമൂെം 
ദദ്വസന്നിധിയിചെക്ക്  കൃപയോല് ഗ്പചവശനം െഭിച്ച് ദദ്വവുമോയി 
നമുക്ക് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടോക്കുവോന് പരയോപ്തമോയ ദദ്വത്തിന്ടെ 
നയോയമോയ എെലോ വയവസ്ഥകളും നിവര്ത്തിക്കടെട്ടു.    

 

സകെ മനുഷ്യവര്ഗതിടെയും ഭൂത, വര്ത്തമോന, ഭോവികോെ പോപങ്ങടള 
കോല്വെി ഗ്കൂശില് (AD 32-ല്) നയോയം വിധിച്ച് ദദ്വം അതിനുള്ള 
മെുവിെ പൂര്ണമോയി ടകോെുത്തു കഴിഞ്ഞു.  തടെ മരണത്തിനു ടതോട്ടു 
മുമ്പോയി ചയശു ഇഗ്പകോരം അരുളിടച്ചയ്തു: “നിവൃത്തിയോയി”. 
 

രാരും ഇനിയകും ഒരക പ്രശ്നമലല – മനുഷ്യ വര്ഗത്തിടെ ആരംഭം മുതല് 
അന്തയം വടര ഉണ്ടോകുന്ന പോപങ്ങള്കക്ക്  മെുവിെ ചയശുഗ്കിസ്തു 
ഒരിക്കെോയി ടകോെുത്തു കഴിഞ്ഞതിനോല് മനുഷ്യന് പോപം ഇനിയും ഒരു 
ഗ്പശ്നമോയി അവചശഷ്ിക്കുന്നിെല. അതുടകോണ്ട് ഇചെോള്ക ദദ്വീക 
പദ്ധതിയില് ആഗ്ശയിച്ച് ദദ്വവുമോയി ബന്ധം പുെര്ത്തുവോനുള്ള 
അവസരം ദദ്വം സകെ മനുഷ്യര്ക്കോയും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.  

 



 

2 | P a g e  
 

രാരും ഇങ്ങടന രരിഹരിക്ടെട്ടു എങ്കില് രിടെ എന്താണ് നമ്മകടെ 
പ്രശ്നും? 

കൃപയോെുള്ള രക്ഷ എന്ന ദദ്വിക കരുതെിചനോെുള്ള ഓചരോ 
വയക്തിയുടെയും മചനോഭോവം/നിെപോെോണ് നമ്മുടെ ഗ്പശ്നം.  
ദദ്വവുമോയി ബന്ധടെെുവോന് ദദ്വം തടന്ന ഒരുക്കിയ മോര്ഗടത്ത 
ഒരുവന് സവീകരിക്കുകയും മറ്റു മോര്ഗങ്ങള്ക ചതെി ചപോകോതിരിക്കുകയും 
ട യ്യുകയോണ് ആവശയം. 
 

ദൈവിക സ്വഭാവവകും അവനനാടൊെും നിത്യമായി 
ജീവിക്കവാന് ആവശ്യമായ കാരയങ്ങളുും  
 

ദൈവും രാജാധിരാജാവ് –  രിഗ്തടത്ത നിയഗ്ന്തിക്കുന്നവനോണ് ദദ്വം.  
ഏടതോരു മോെോഖടയക്കോളും, മനുഷ്യചനക്കോളും അവന് മഹോന് ആണ്. 
ചെോക സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതല് അവസോനം വടരയുള്ള സകെവും 
അവന്ടെ പരമോധികോരത്തില് കീഴിെുള്ളവയോണ്. അതുടകോണ്ട് തടന്ന 
അവനു നടമ്മ സംരക്ഷിക്കുവോന് കഴിയുകയും നോം ഈ രോജോവിന്ടെ 
കരങ്ങളില് സുരക്ഷിതെോയി കഴിയുവോനും സോധിക്കും.   

 

ദൈവും സ്മ്പൂര്ണമായി നന്മയകള്ളവന് - ദദ്വം തടെ എെലോ 
വഴികളിെും പരിപൂര്ണനോണ്. ചയശുഗ്കിസ്തു തടന്ന വിവിധ 
നിെകളിെും വിധങ്ങളിെും പരീക്ഷിക്കടെട്ടവനോണ്. ദബബിള്ക ഇഗ്പകോരം 
പെയുന്നു: “പോപം അെിയോത്തവടന നോം അവനില് 
ദദ്വനീതിയോടകണ്ടത്തിന് പോപം ആക്കടെട്ടു.” 
 

ദൈവും സ്മ്പൂര്ണ നീത്ിമാന് - ദദ്വം സകെര്ക്കും നീതിമോന് ആണ്. 
ഒരു വയക്തി ചപോെും നശിച്ചു ചപോകരുടതന്ന് അവന് ആഗ്ഗഹിക്കുന്നു. 
എന്നോല് പോപടത്ത അവന് നയോയം വിധിചച്ച മതിയോകൂ. അതുടകോണ്ട് 
ദദ്വ നീതി നിവര്ത്തിക്കുവോന് സകെത്തിെും പരിപൂര്ണനോയ തടെ 
പുഗ്തടന യോഗമോയി നല്കിടകോണ്ട് ദദ്വവുമോയി മനുഷ്ര്ക്ക്  കൂട്ടോയ്മ 
ബന്ധം ഉണ്ടോകുവോന് ദദ്വം ഒരു സമ്പൂര്ണ പദ്ധതി ഒരുക്കുകയുണ്ടോയി. 
 

ദൈവും സ്മ്പൂര്ണ സ്നനഹവാന് - സമ്പൂര്ണ സ്ചനഹത്തോല് ദദ്വം 
നടമ്മ സ്ചനഹിക്കുന്നു.  തടെ പുഗ്തനും നമ്മുടെ കര്ത്തോവുമോയ 
ചയശുഗ്കിസ്തുവിടന തോന് എഗ്തമോഗ്തം സ്ചനഹിക്കുന്നുചവോ അഗ്തമോഗ്തം 
ദദ്വം നടമ്മയും സ്ചനഹിക്കുന്നു. ദദ്വസ്ചനഹത്തിന്ടെ മഹനീയത 
നോം മനസ്സിെോക്കിയോല്, ഭോവിടയ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ആത്മവിശവോസം 
ഉണ്ടോകുവോന് ഇെയോകുന്നു.  

 

ദൈവും നിത്യജീവന് - ദദ്വം എെലോ നോളും ജീവിക്കുന്നവനോകയോല് 
ആദ്ിയില് അവന് ഇരുന്നവനും, ഇചെോള്ക ഇരിക്കുന്നവനും, ഭോവിയില് 
ഇരിക്കുവോനുള്ളവനും ആകുന്നു. “തടെ ഏകജോതനോയ പുഗ്തനില് 
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വിശവസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു ചപോകോടത നിതയജീവന് 
ഗ്പോപിടക്കണ്ടതിനു അവടന [ബെിയോയി] നല്കുവോന് തക്കവണ്ണം ദദ്വം  
നടമ്മ സ്ചനഹിച്ചു.” ചയോഹ 3:16.   

 

ദൈവും സ്ര്വജ്ഞാനി – ദദ്വം സമയോതീതന് ആകയോല് അവന് 
സകെവും സമ്പൂര്ണമോയി അെിയുന്നവനോണ്. നിങ്ങള്ക ഗ്കിസ്തുവില് 
എചെോള്ക ആഗ്ശയിക്കും എന്ന് കൃതയമോയി അവന് അെിയുന്നവനോണ്. 
നോം ഏടതോടക്ക പോപം ട യ്യുടമന്ന് അവന് കൃതയമോയി മുന്നചമ 
അെിഞ്ഞിരുന്നതുടകോണ്ട് ആ പോപങ്ങടള 2000 വര്ഷ്ങ്ങള്കക്കു മുന്പ് 
നയോയം വിധിക്കടെട്ട് സമ്പൂര്ണ പരിഹോരം ഉണ്ടോക്കുവോന് കഴിഞ്ഞു. 
 

ദൈവും സ്ര്വശ്ക്തന് - നോം ദദ്വകരങ്ങളില് ആയിരിക്കയോല് നടമ്മ 
അവിടെനിന്നും അെര്ത്തി മോറ്റുവോന് ആര്ക്കും സോധയമെല എന്ന് 
ചയോഹന്നോടെ സുവിചശഷ്ത്തില് നോം വോയിക്കുന്നു. ചയശുഗ്കിസ്തു ഈ 
ഗ്പപഞ്ചടത്ത സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് മോഗ്തമെല, സകെ സൃഷ്ടിടയയും അവടെ 
ശക്തിയോല് പരിപോെിച്ചു നിര്ത്തുന്നവനും ആകുന്നു.  നോം ചസവിക്കുന്ന 
ദദ്വം എഗ്ത മഹോന്!  

 

ദൈവും സ്ര്വവയാരി – ഈ ഗ്പപഞ്ചത്തില് നോം എവിടെ ചപോയോെും 
ദദ്വം അവിടെ ഉണ്ടോയിരിക്കും. നോം എവിടെ ചപോയോെും 
ദദ്വസോന്നിദ്ധയം നചമ്മോടെോെം ഇെലോത്ത ഒരു സ്ഥെവും 
ഉണ്ടോയിരിക്കുകയിെല. മരണ നിഴെിന് തോഴ്വരയില് കൂെി നോം കെന്നു 
ചപോയോെും അവന് നചമ്മോടെോെം അവിടെയും ഉണ്ടോയിരിക്കും.  

 

ദൈവും മാൊത്തവന് - മോറ്റം സംഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യടന ചപോടെയെല 
ദദ്വം. അവനു ഒരിക്കെും മോറ്റം ഉണ്ടോകയിെല. “അവന് ഇന്നടെയും, 
ഇന്നും എചന്നക്കും അനനയന്.”  അതിന്ടെ അര്ത്ഥം, ദദ്വം ദബബിളില് 
കൂെി നമുക്ക് നല്കിയിരിക്കുന്ന 7,000-ല് പരം വോഗ്ദ്ദ്ധത്തങ്ങള്ക 
നല്കിയചെോള്ക അവ എഗ്പകോരം വോസ്തവമോയിരുചന്നോ, അഗ്പകോരം 
അവ ഇന്നും വോസ്തവമോയി നിെ നില്ക്കുന്നു.   

 

ദൈവും സ്മ്പൂര്ണ സ്ത്യവാന് - നോം ഈ ചെോകത്തില് ആയിരിക്കുചമ്പോള്ക 
നമ്മുടെ ഗ്പചയോജനത്തിനോയി അവന് നമുക്ക് സതയവ നം 
നല്കിയിരിക്കുന്നു. ദദ്വവ നം സതയവും പൂര്ണമോയി വിശവസനീയവും 
ആയി നമുക്ക് എെുക്കുവോന് കഴിയുന്നു.  ചയശു പെഞ്ഞു “ഞോന് തടന്ന 
വഴിയും സതയവും ജീവനും ആകുന്നു.”  അവടെ വി ോരങ്ങള്ക നമ്മുടെ 
വി ോരങ്ങള്ക അെലോത്തതുടകോണ്ടും നമ്മുടെ വഴികള്ക അവടെ വഴികള്ക 
അെലോത്തതുടകോണ്ടും നോം തടന്ന അവനില്നിന്നും സതയം അചനവഷ്ിച്ച് 
മനസ്സിെോക്കയും മറ്റു മനുഷ്യചര ഈ കോരയങ്ങളില് ആഗ്ശയിക്കോ 
തിരിക്കുകയും ട ചയ്യണ്ടിയിരിക്കുന്നു..  

 

പിതോവ്, പുഗ്തന്, പരിശുദ്ധ ആത്മോവ് എന്നീ വയതയസ്തമോയുള്ള മൂന്നു 



 

4 | P a g e  
 

നിതയ വയക്തിത്തങ്ങള്ക ദദ്വിക ഗ്തിതവത്തില് അെങ്ങിയിരിക്കുന്നതുടകോണ്ട് 
ഈ വയക്തിതവങ്ങള്ക തമ്മില് ഉറ്റ പരസ്പര ബന്ധം ഉണ്ടോകുവോന് 
സംഗതിയോകുന്നു.  

 

ദദ്വടത്ത പിതോവ്, പുഗ്തന്, പരിശുദ്ധ ആത്മോവ് എനീ വയക്തിതവങ്ങള്ക 
ആയി പരോമര്ശിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിെും അവര്ക്ക് എെലോവര്ക്കും  തുെയ 
സവഭോവ ദവശിഷ്ടയങ്ങള്ക ഉള്ളതോയി നമുക്ക് കോണുവോന് സോധിക്കും.  
ഉദ്ോഹരണമോയി, പിതോവോയ ദദ്വം എഗ്പകോരം മോറ്റമിെലോത്തവനോചണോ, 
അഗ്പകോരം പുഗ്തനോയ ദദ്വവും പരിശുദ്ധ ആത്മോവം ദദ്വവും  
മോറ്റമിെലോത്തവര് ആയിരിക്കുന്നു.  ദദ്വിക ഗ്തിതവത്തില് മൂവരും 
പരിശുദ്ധിയിെും, സ്ചനഹത്തിെും, നിതയജീവനിെും മടറ്റെലോ വിശിഷ്ഠ 
ദദ്വീക സവഭോവങ്ങളിെും തുെയരോയിരിക്കുന്നു. 
 

ദദ്വീക പദ്ധതി നിര്വഹനണത്തിെുള്ള ഉത്തരവോദ്ിതവത്തില് മോഗ്തമോണ് 
ദദ്വീക ഗ്തിതവത്തിടെ വയക്തിതവങ്ങള്ക തമ്മിെുള്ള വയതയോസം. പിതോവ് 
പദ്ധതിയുടെ ആചയോജനകനും, പുഗ്തന് നിര്വോഹകനും, 
പൂര്തീകരിക്കുന്നവനും, പരിശുദ്ധ ആത്മോവ് ഈ പദ്ധതികടള 
ടവളിടെെുത്തുന്നവനും ആയിരിക്കുന്നു. 
 

ദൈവീക രക്ഷാ രദ്ധത്ിനയാെകള്ള രക്ഷിക്ടെൊത്ത 
മനകഷ്ന്ടെ പ്രത്ികരണും  
 

ദദ്വീക രക്ഷോ പദ്ധതിചയോെുള്ള ഗ്പതികരണം ഒന്നുകില് പൂര്ണ 
തിരസ്കരണചമോ അടെലങ്കില് അവഗണനചയോ ആകോം.  ഇവര്ക്ക് ഒരു 
പടക്ഷ മോനുഷ്ീകമോയി ശ്ലോഘിക്കടെടട്ടക്കോവുന്ന  അവരുടെ 
സല്ഗ്പവര്ത്തികള്ക എെുത്ത് കോണിക്കുവോന് കഴിചഞ്ഞക്കോം. എന്നോല് 
ദദ്വമുന്പോടക ആ സല്ഗ്പവര്ത്തികള്ക ഒടക്കയും കെ പുരണ്ട തുണി 
ചപോടെ ആയിരിക്കുന്നു.  

 

രരിനശ്ാധനയകും നയായവിധിയകും  
 

വിശവോസിയും അവിശവോസിചയയും ഒരുചപോടെ കര്ത്തോവോയ 
ചയശുഗ്കിസ്തു പരിചശോധന കഴിക്കുവോന് ചപോകയോണ്.   

 

വിശ്വാസ്ി ഗ്കിസ്തുവിടെ നയോയോസനത്തിടെ മുന്പിെും (1ചകോരി 11:15) 
അവിശ്വാസ്ി ടവള്ള സിംഹോസനത്തിടെ മുന്പിെും (ടവളി 20:10-15) 
നയോയവിധിടയ അഭിമുഖികരിടക്കണ്ടവരോണ്.  ഈ രണ്ടു സ്ഥെങ്ങളിെും, 
ചയശുഗ്കിസ്തു ഗ്കൂശില് പോപത്തിന്ടെ മെുവിെ നള്കകികഴിഞ്ഞതിനോല്,  
പോപടത്തെറ്റി പരോമര്ശിക്കുന്നിെല. എന്നോല് ഇവിടെ നയോയം 
വിധിക്കടെെുവോന് ചപോകുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്പവര്ത്തികളുടെ ഗുണചമന്മ 
അനുസരിച്ചോയിരിക്കും. 
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ചയശുഗ്കിസ്തുവിടെ സല്ഗ്പവര്ത്തി ദദ്വത്തിനു സവീകോരയമോയതിനോല്, 
അവനില് വിശ്വസ്ിക്കെ വയക്തിടയ ദദ്വത്തിനു സവീകരിക്കുവോന് 
സോധിക്കുന്നു. രക്ഷിക്കടെട്ടചശഷ്ം ദദ്വ നിചയോഗഗ്പകോരം നോം ട യ്യുന്ന 
എെലോ സല്ഗ്പവര്ത്തികള്കക്കും തക്ക ഗ്പതിഫെം െഭിക്കുന്നുടവങ്കിെും, 
മോനുഷ്ിക പരിഗണനയില് മോഗ്തം അധിഷ്ഠിതമോയ ഗ്പവര്ത്തികള്ക എെലോം 
ഗ്പതിഫെം െഭിക്കോടത നഷ്ടമോയി ചപോകുന്നു. ദദ്വീക രക്ഷക്ക് 
അെിസ്ഥോനം നമ്മുടെ ഗ്പവര്ത്തികള്ക അെല (തീചത്തോ 3:5-7).  എന്നോല് 
അവിശ്വാസ്ിയായ ഒരക വയക്തി, ചയശുഗ്കിസ്തുവിെുള്ള വിശവോസം മൂെം 
െഭയമോകുന്ന ദദ്വ നീതി ഗ്പോപിച്ചിട്ടിെലോത്തതിനോല്, അവടെ എെലോ 
ഗ്പവര്ത്തികളും ദദ്വത്തിനു സവീകരിക്കുവോന് സോധിക്കോടത, 
സോത്തോനുമോയി നിതയത മുഴുവന് കഴിയുവോനോയി വിധിച്ച് തള്ളടെെുന്നു. 
 

ടവലലുവിളി – കര്ത്തോവോയ ചയശുഗ്കിസ്തുവിടെ  ഗ്കൂശു മുഖോന്തിരം 
തോന് നിവര്ത്തിച്ച രക്ഷണയ ഗ്പവര്ത്തി നിങ്ങള്ക വയക്തിഗതമോയി 
വിശവോസത്തോല് സവീകരിക്കുചമോ?  അചതോ സോത്തോന് ട യ്യുന്നതുചപോടെ 
നിങ്ങള്ക അതിടന അവഗണിക്കുചമോ അടെലങ്കില് ദ്ുരുപചയോഗം ട യ്യുചമോ? 
ചയശുഗ്കിസ്തു ആരോടന്നന്നും അവന് എന്ത് ട യ്തുടവന്നുമുള്ള 
നിങ്ങളുടെ തിരടഞ്ഞെുെിടന ആഗ്ശയിച്ചോണ് നിങ്ങളുടെ ഭോഗചധയം 
നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങള്ക ആചരോടെോെം നിതയത  ിെവഴിെോന് 
നിങ്ങള്ക ആഗ്ഗഹിക്കുന്നു?  സോത്തോചനോചെോെചമോ അചതോ ചയശു 
ഗ്കിസ്തുവിചനോചെോെചമോ? നിങ്ങളുടെ ഈ തിരടഞ്ഞെുെ് നിങ്ങടള 
സംബന്ധിച്ചുള്ള സുഗ്പധോന തീരുമോനമോയിരിക്കും. 
 

ഇത്ിനകള്ള ഉത്തരും ദൈവും നിശ്ചയിച്ച മാര്ഗും നിങ്ങള് ത്ിരടെെകക്കക 
എെകള്ളത്ാണ്. 
 

നിതയമോയി രക്ഷിക്കടെെുവോന് ദദ്വ മോര്ഗഗ്പകോരമോണ് നോം 
സഞ്ചരിക്കുന്നടതന്ന് നോം ഉെെു വരുത്തണം. “തടെ ഏകജോതനോയ 
പുഗ്തനില് വിശവസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു ചപോകോടത നിതയജീവന് 
ഗ്പോപിടക്കണ്ടതിനു ദദ്വം അവടന നല്കുവോന് തക്കവണ്ണം അവന് 
നടമ്മ സ്ചനഹിച്ചു.” (ചയോഹ 3:16). ചയശു ഗ്കിസ്തു നിസ്തുെയനോണ്.  
അവന് ഇങ്ങടന പെഞ്ഞു: “ഞോന് തചന്ന വഴിയും സതയവും ജീവനും 
ആകുന്നു; ഞോന് മുഖോന്തരമെലോടത ആരും പിതോവിന്ടെ അെുക്കല് 

എത്തുന്നിെല” (Joh 14:6). 

 
ദദ്വം ഒരുക്കിയ  മോര്ഗം സവീകരിക്കുവോനുള്ള നിങ്ങളുടെ പരിമിതമോയ 
അവസരം നിങ്ങളുടെ മരണചത്തോടെ അവസോനിക്കുന്നു. 


