പുതിയ നിയമ സഭയുടെ ഒന്നാമടെ അെയാളം

WFTW 28 ഏപ്ഩഺൽ 2013

ഒയ഼ ഩ഼തഺമ നഺമഭ ഷബമ഼ിെ ഒന്നഹഭിെ അെമഹലം എന്തഹണ് ? ഩറയ഼ം കയ഼ത഼ന്നത് അത്
പ്ഩീതേക യ഻തഺമഺറ഼ള്ള ഷബഹ ബയണീഭഹ, അിറ
െ ങ്കഺറ്

പ്ഩീതേക തയെഺറ഼ള്ള ഷബഹ

ീമഹഗങ്ങീലഹ, ആിണന്നഹണ് .,. എന്നഹറ് ഇത് യണ്ട഼ഭറ
െ ഷബിമ ഷംഫന്ധഺച്ച പ്ഩധഹന
കഹയേം അതഺന഼ ഴഺവ഼ദ്ധ ജ഻ഴഺതം ഉണ്ടഹമഺയഺക്കണം എന്നതഹണ് .
ഒയ഼

ക഼ഞ്ഞ്

അമ്മമ഼ിെ

ഗയ് ബഩഹപ്തെഺറ്

ആള് ചകലഺറ് ഭന഼ശേിെ ഒയ഼ യഽഩഴ഼ം (ഭഹതാക)
ജ഻ഴന്

ഭഹപ്തീഭമ഼ള്ള഼.

ഉയ഼ഴഹക഼ീപഹല് ,

ഉണ്ടഹമഺയഺക്ക഼കമഺറ
െ .

ആദേ
അഴഺിെ

യഽഩഭ഼ണ്ടഹക഼ന്നത് (ഭഹതാക) ഩഺന്ന഻െഹണ് . ഒയ഼ ഩ഼തഺമ ഷബ

എഴഺിെിമങ്കഺറ഼ം ഷഥഹഩഺക്കപ്പെ഼ീപഹള഼ം അങ്ങിന തിന്നമഹണ് . ഒയ഼ വയഺമഹമ ഭഹതാക
ഉയ഼െഺയഺഞ്ഞ഼

ഴയ഼ഴഹന്

ഷഭമിഭെ഼ക്ക഼ം.

എന്നഹറ്

ആ

ഷഭമഭപ്തമ഼ം

ജ഻ഴന഼ണ്ടഹമഺയഺക്ക഼ം.
ഒയ഼ ഩ഼തഺമ നഺമഭ ഷബമ഼ിെ ഒന്നഹഭിെ അെമഹലം അതഺിെ ഭീദ്ധേമ഼ള്ള ുദഴ
ഷഹന്നഺദ്ധേഭഹണ് . ഷബ കഽെഺഴയ഼ീപഹല് ഩയഺവ഼ദ്ധഹത്മഹഴഺിെ അബഺീശകെഹറ് എറ
െ ഹഴയ഼ം
പ്ഩഴചഺക്ക഼കമ഼ം, ആ ീമഹഗെഺീറക്ക് കെന്ന഼ഴയ഼ന്ന ഒയഹല് ക്ക് തിെ ഩഹഩിെക്ക഼രഺച്ച഼
ീഫഹധഭ഼ണ്ടഹമഺ ആ കഽട്ടെഺിെ നെ഼ഴഺറ് ുദഴഭ഼ിണ്ടന്ന഼ ഷമ്മതഺക്ക഼കമ഼ം ിചയ്യ഼ന്ന഼ (1
ീകഹയഺ.14:24,25). അത് ഭഹപ്തഭഹണ് ഒയ഼ മഥഹയ് ത്ഥ ഷബമ഼ിെ ഭഹതാക.
ുദഴ

ഷഹന്നഺദ്ധേം

ക഼രഴ഼ള്ളഴയഹമഺയഺക്ക഼ന്ന഼
മഺപ്ഷഹീമറേയ്
ഴലിയ
എന്നഹറ്

എന്ന്

നഹം

ഏറ്റ഼ഩരഞ്ഞ്

ുദഴെഺിെ

ഩദ്ധതഺമഺറ്

അന഼തഩഺക്കണം.

നഺന്ന഼ം

ഭയ഼ബഽഭഺമഺറ്

ഴച്ച്

ഩണഺത ഷഭഹഗഭന കഽെഹയിെ ക഼രഺച്ച് ചഺന്തഺക്ക഼ക. അതഺിെ ഭഹതാക

ഴേക്തഭഹമഺ

അീതീഩഹിറ

ഇറ
െ ഹിമങ്കഺറ്

ഩ഼രപ്പഹെ്

ഒയ഼

അഴയ് ക്ക്

ഩ഼ഷ് തകെഺറ്

ഷഭഹഗഭന

കഽെഹയം

ഩ഼നയ് ഷാശ് െഺക്ക഼ഴഹന്

എള഼തഺമഺട്ട഼ണ്ട് .
ഉണ്ടഹക്ക഼ഴഹന്

ഷഹധഺക്കഹെ

ിപറഺഷ് തേയ് ക്ക഼ം
ഷഹധഺക്ക഼ഭഹമഺയ഼ന്ന഼.

ഒന്ന഼ണ്ടഹമഺയ഼ന്ന഼.

അത്

അതഺഴഺവ഼ദ്ധഷഥറെ് ഉണ്ടഹമഺയ഼ന്ന കഽെഹയിെ ഭ഼ള഼ഴന് പ്ഩകഹവഩഽയഺതഭഹക്ക഼ന്ന അഗ്
നഺജവഹറമഹമഺ

ിഴലഺിപ്പട്ട

ുദഴ

ഷഹന്നഺദ്ധേഭഹമഺയ഼ന്ന഼.

അതഹമഺയ഼ന്ന഼

ഷഭഹഗഭന

കഽെഹയെഺിെ പ്ഩധഹന ബഹഗം. ഷബമഺറ഼ം അത഼ീഩഹിറ തിന്നമഹണ് .
എഴഺിെിമങ്കഺറ഼ം

ഴലിയ

വക്തഺമ഼ള്ള

ഒയ഼

ഷബ

കഹണ഼ീപഹല്

അതഺിെ

ഩ഼രകഺറ഼ള്ള യസഷേം ആ ഷബമ഼ിെ കഽെഺഴയഴ഼കല഼ിെ പ്ഩീതേക യ഻തഺീമഹ, അഴഺിെ
പ്ഩഷംഗഺക്ക഼ന്ന പ്ഩീതേക ഉഩീദവങ്ങീലഹ ആിണന്നഹണ് ചഺന്തഺക്ക഼ന്നത് . അതഺനഹറ് ആ
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ഷബമ഼ിെ യ഻തഺകല്
പ്ഩഷംഗഺക്ക഼കമ഼ം

അന഼കയഺക്ക഼കമ഼ം അഴഺിെ പ്ഩഷംഗഺക്ക഼ന്ന
ിചമ് തഹറ്

നഺങ്ങല് ക്ക഼ം

ഒയ഼

ഩ഼തഺമ

ഉഩീദവങ്ങല് തിന്ന

നഺമഭ

ഷബമഹമഺ

എന്ന്

കയ഼തഺമഹറ് നഺങ്ങല് നഺങ്ങില തിന്ന ചതഺക്ക഼കമഹമഺയഺക്ക഼ം. ുദഴെഺിെ ീതജഷ
സ ്
വക്തഺീമഹിെ നഺങ്ങല഼ിെ ഇെമഺറ് ഴഷഺച്ചഺിറ
െ ങ്കഺറ് അഴഺിെ ഒയഺക്കറ഼ം ഒയ഼ ഩ഼തഺമ നഺമഭ
ഷബ ഉണ്ടഹമഺയഺക്ക഼കമഺറ
െ .
ഷബിമന്ന

നഺറമഺറ്

ഭീദ്ധേമ഼ള്ളീപ്പഹല് ,

അഴഺിെ

ുദഴെഺിെ
ിഴലഺച്ചം

ഷഹന്നഺദ്ധേം

വക്തഺീമഹിെ

ത഼െയ് ച്ചമഹമഺ,

എന്തഹണ്

ഷബമ഼ിെ
ുദഴിെ

പ്ഩഷഹദഺപ്പഺക്ക഼ന്നത഼ം അറ
െ ഹെത഼ം ആമ കഹയേങ്ങല് എന്ന് നിമ്മ കഹണഺച്ച഼തയ഼ം. ആ
ിഴലഺച്ചം നമ്മ഼ിെ ഭ഼പഺറ഼ള്ള അഩകെങ്ങിലക്ക഼രഺച്ച്

ഭ഼ന്നരഺമഺപ്പ്

നറ് ക഼ന്ന഼. അത്

ഇയ഼ട്ടഺിന ഭഹപ്തഭറ
െ , ഇയ഼ട്ടഺിെ അധഺകഹയഺമഹമ ഩഺവഹചഺിനമ഼ം ന഻ക്കഺക്കലമ഼ന്നതഹണ് .
അെയിഭഹയ഼ ഷബമ് ിക്കതഺിയ ഩഹതഹല ീഗഹഩ഼യങ്ങല് ജമഺക്ക഼കമഺറ
െ .
ഷബമഺിറ നമ്മ഼ിെ ഉഩീദവങ്ങല് വക്തഺമഹമഺയ഼ന്നഹറ് ഭഹപ്തം ഒയ഼ കഹയേഴ഼ഭഺറ് റ.
നഭ഼ക്കഹഴവേഭ഼ള്ള കഹയേം ുദഴെഺിെ ഷഹന്നഺദ്ധേം തിന്നമഹണ് .
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