രു വതസ് ത വിഭാഗ - സാക് പു
WFTW 19 ഓഗസ് ് 2012

േവദപുസ് തക
ിെ" അവസാന താളുകളി& പരിശു(ാ)ാവിെ" േവലയുെട ഫലം നാം
കാണുു - 0കിസ് തുവിെ" മണവാ2ി. അവിെട മറുവശ ു സാ
ാെ" േവലയുെട ഫലവും നാം
കാണുു - േവശയായ സഭ. െവളി5ാട് 21:2,10,11 വാകളി& േയാഹാ പറയുു, "വിശു(
നഗരം സ:;ഗ
ി& നിു, ൈദവസിധിയി&നിു തെ ഇറുത് ഞാ കു, അത്
പുതിയ
െയരുശേലമായിരുു.അത്
മണവാ2ിെയ
േപാെല
ഒരുിയിരുു.
അത്
ൈദവമഹത:
ാ& നിറAു അതപൂ;വമായ ഇ0Cനീലം േപാെല തിളിയിരുു. സ് ഫടികം
േപാെല അത് വളെര വEമായിരുു." 0കിസ് തുവിെ" മണവാ2ിെയ സംബGിH് ഒരു ദ;ശനം
ലഭിIുതിനു മുJ് േയാഹാനു ആ)ീയ വഭിചാരിണിയായ, ൈദവെ
സ് േനഹിIുു
എ് അവകാശെ5ടുകയും വാസ് തവ
ി& ഈ േലാകെ
സ് േനഹിIുകയും െചOു
(യാേIാബ്
4:4)
േവശാ
സഭയുെട
ഒരു
ദ;ശനം
ലഭിHിരുു.
ൈദവഭEിയുെട
ഭാവമുായിരിIുകയും
(ശരിയായ
േവേദാപേദശം)
ശEിയില
S തിരിIുകയും
(വിശു(
ജീവിതമില
S ാതിരിIുകയും) െചOു കാപടം നിറA 0കിസ് തീയതയാണിത് ( 2തി. 3:5).
േയാഹാ പറയുു, "ഒരു സ് 0തീെയ ഞാ കു, മഹതിയാം ബാബിേലാW - േവശകളുെട
മാതാവ് . മഹതിയാം ബാബിേലാW വീണിരിIുു. അവ എരിയുതിെ" പുക കാണുക. അവ
എരിയുതിെ" പുക എെും ഉയ;ുെകാിരിIും" (െവളി.17:3,5; 18:2,9; 19:3).
ഇതിെ" മറുവശം വളെര 0ശേ(യമാണ് . മണവാ2ി നായവിധിയുെട തീHൂള കടു വരുേJാ
അതപൂ;\ ഇ0Cനീലംേപാെല തിളുു. േവശ മുഴുവ ചാരമായി തീരുു. അവ നശിHു
േപാകു വസ് തുIളാ& സൃഷ് ടിIെ52ിരിIുതിനാ& അവളുെട പുക ആകാശ
ിേലI്
ഉയരുു. െയരുശേലം എ മണവാ2ിയും ബാബിേലാെണ േവശയും രു വിഭാഗളാണ് .
ഒ് ൈദവീകവും മേതു െഭൗമീകവും, ജഡീകവും, ൈപശാചീകവും ആണ് (യാേIാബ് . 3:15).
നമുIാദം ബാബിേലാണിെന േനാIാം - മനുഷരുെട പ(തി അനുസരിH് മനുഷരുെട
ശEിയാ& മനുഷരുെട മഹത:
ിന് േവി പണിത ബാേബ& േഗാപുര
ി& നിും
ഉbവിHതാണ് ബാബിേലാണ് ..." അവ; തcി& തcി& പറAു, (മനുഷനി&നിും)
നമുെIാരു പ2ണവും.... (മനുഷരാ& ).... േഗാപുരവും.... (മനുഷനുേവി) ഒരു േപരുമുാIാം
(ഉ&5
ി.11:3,4).
വ;ഷIു േശഷം െനബുIദ് േനസ; രാജാവ് തെ" മഹ
ായ സാ0മാജ
ിെ"
തലസdാനമായി ബാബിേലാW എ മഹാനഗരം പണിതതിന് േശഷം ഒരുനാ തെ" തലസdാന
നഗരെ
േനാIി ഇേത മേനാഭാവേ
ാെട പറAു,"ബാബിേലാണിെന േനാIുക, ഞാ എെ"
മഹാ നഗരം പണിതു (മനുഷനി& നിും)...എെ" ശEിെകാ് (മനുഷരാ& )..... എെ"
മഹത:ം കാണിIുതിനുേവി" (മനുഷനുേവി) (ദാനി. 4:30). ബാേബ& േഗാപുരം
നായവിധിയി&
അവസാനിHു.
െനബുIദ് േനസരുെട
ആ)0പശംസയും
ൈദവ
ിെ"
ഉടെനയുe നായവിധി അവെ" േമ& വരു
ി, അവെന താഴ്
ുവാ ഇടയാIി (ദാനി.4:31-33).
മനുഷെ"
fാന
ാലും
ശEിയാലും
മനുഷെ"
മഹത:
ിന്
േവി
സൃഷ് ടിIെ5ടുെതല
S ാം അവസാനം ൈദവ
ിെ" നായവിധിIു വിേധയെ52ു നശിIും.
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"0കിസ് തീയ േവല" എ് േപരി2ു വിളിHാലും മനുഷെ" ജഡീക ശEിയാ& ഉe എല
S ാ
0പവ;
ിയും
നശിHുേപാകും. " ബാേബലിെ"
വിശാലമായ
മതിലുക
നിശ് േശഷം
ഇടിAുേപാകും, അവളുെട ഉയ; പടിവാതിലുക തീയി& െവgു േപാകും. അെന
ആളുകളുെട അ(:ാനം വ;hമാകും (0കിസ് തീയ േവലIാരുെട). ജനളുെട 0പയiം
അjിജ:ാലകI് ഇരയാകും (യിരമാവ് .51:58). മറുവശ ു, െയരുശേലേമാ ൈദവ
ിെ" നഗരം
(എ0ബാ. 12:22). പഴയ നിയമ
ി& ഇവിെടയാണ് യേഹാവയുെട ആലയം നിിരുത് .
"െയരുശേലെമ" ൈദവം വസിIുയിട
ിെ" ഉbവം േമാെശ പണിത സമാഗമന
കൂടാര
ി&
ആയിരുു
(പുറ.25:8).
സമാഗമന
കൂടാരം
ൈദവ
ിെ"
കൃതമായ
പ(തി0പകാരമാണ് പണിതത് .".... ൈദവം കലkിHതു േപാെലെയല
S ാം "(ൈദവ
ി& നിു)
(പുറ.40:16). ൈദവം തെ" ശEിയാ& നിറH മനുഷരാലാണ് അത് പണിയെപ2ത് .
െബസേയലിെന.....
ൈദവാ)ാവിനാ&
നിറH്
.....
അവെന ഞാ
വിളിHിരിIുു"
(ൈദവ
ിലൂെട) (പുറ. 31:1-5). ൈദവമഹത:
ിനായി2ാണ് അത് പണിതത് ." ൈദവമഹത:ം
കൂടാരെ
നിറHു" (ൈദവ
ിനായി) (പുറ.40:34). ൈദവ
ി&നിു തുടി ദിവ ശEിയാ&
ൈദവമഹത:
ിനായി െചOുവ മാ0തേമ എും നിലനി&Iുകയുeൂ. അത് തീയിലൂെട കടു
ഇ0Cനീലം േപാെല തിളും, കാരണം അത് സ:;ണവും െവeിയും മു ുകളും െകാ്
പണിതതാണ് .
േവദപുസ് തക
ിെല ആദ താളുക അവസാന താളുകളുമായി താരതമം െചOുേJാ രു
വൃm കാണുു. (ജീവെ" വൃmവും
നn തിnകളുെട വൃmവും) ഒടുവി& അത്
െയരുശേലമും ബാബിേലാണും ആയി
ീ;ു. ആ)ാവിലൂെട യഥാ;ഥമായി ജനിHത് ൈദവ
ി&നിും ൈദവ
ിലൂെട ൈദവ
ിനായി ജനിHത് - എും നിലനി&Iും. എാ&
ജഡ
ാ& ജനിHത് - മനുഷനി&നിും മനുഷനിലൂെട മനുഷനുേവി ജനിHത് നശിHുേപാകും. ഉലk
ി - െവളി5ാട് പുസ് തകളുെട താളുകIിടയിലാണ് ഈ നാളുകളി& നാം
ജീവിIുത് . നാം അറിAാലും ഇെല
S pിലും ഇതി& ഏെതpിലും ഒരു രീതിേയാട് നാം
ബGെ52ിരിIുു. ഒ് ൈദവെ
ഉയ; ുകയും മഹത:െ5ടു ുകയും െചOുു. മൊ്
മനുഷെന
ഉയ; ുകയും
മഹത:െ5ടു ുകയും
െചOുു.
ഒ്
0കിസ് തുവിെന
അനുഗമിIുു, മൊ് ആദാമിെന അനുഗമിIുു. ഒ് ആ)ാവി& ജീവിIുു, മൊ്
ജഡ
ി& ജീവിIുു!
േയശുവും ആദാമും ഒരുേപാെല ൈദവശബ് ദം േക2ു. വതാസം ഒേയുeൂ, ഒരാ അനുസരിHു
മൊരാ അനുസരിHില
S . അെന തെയാണ് േയശുവും പറAത് , തെ" ശബ് ദം േക2ു
അനുസരിIുവ പാറേമ& പണിതതുേപാെല നിതതIായി ഉറHു നി&Iും. എാ& േക2ി2്
അനുസരിIാ
വേനാ മണലിേn& പണിതതുേപാെല ഒടുവി& നശിHുേപാകും (മ
ായി 7:2427). േയശു പറA രു ഭവന െയരുശേലമും ബാബിേലാണുമാണ് .

(െമാഴിമാം: സാജു േജാസഫ് , ആല5ുഴ)
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