അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങൾ
യാഹവവസ അസംബ്ലി ഇൻ യാഹുവയുവട
വിശ്വാസങ്ങളുവട ഒരു സംഗ്രഹം

മുഖവുര
ഒരിക്കൽ വിുദ്ധന്മാർക്ക കൈമാറിയ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസത്തിവെ സംഗ്രഹമായി മിശ്ിഹായുവട സഹഹാദരർ
ഈ ഹേഖനം സഹതാഷഹത്താവട അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഹേഖനത്തിൽ പറയുന്ന വിശ്വാസതതവങ്ങളുവട സംഗ്രഹം
പരിഹശ്ാധിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങഹ ാട അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു; പൗഹോസ അഹപ്പാസ്തേൻ പറയുന്നതു പ്രൈാരം "സൈേവും
ഹശ്ാധന വെയ്തു നല്ലതു മുറുവൈ പിടിപ്പിൻ." [യൂദാ 3; 1 വതസ്സ. 5:21]
നമുവക്കല്ലാവർക്കും നിേവൈാള്ളുവാൻ ൈഴിയുന്ന നമ്മുവട വപാതു വിശ്വാസത്തിവെ അടിസ്ഥാനമായി ഈ
ഉപഹദശ്പരമായ സംഗ്രഹം ഞങ്ങൾ വിനയപൂർവ്വം മുഹന്നാട്ട വയ്ക്കുന്നു.
യാഹവവയുവട നിശ്വാസ വെനമനുസരിച് താവഴ കുറിച്ിരിക്കുന്നവ സതയമാവെന്ന ഞങ്ങൾ മനസ്സിോക്കുന്നു:

1. കൈൈിൾ
മനുഷയന സവയമായി മനസ്സിോക്കുവാൻ ൈഴിയാത്തതായ ൈാരയങ്ങൾ യാഹ വവയുവട പ്രഹൊദനത്താൽ
കദവവെനമായ കൈൈി ിൽകൂടി വവ ിവപ്പടുത്തുന്നു. “യാഹവവയുവട വായിൽനിന്നു പുറവപ്പടുന്ന
സൈേവെനത്താലം” നമ്മൾ ജീവിക്കെം. എല്ലാ തിരുവവഴുത്തുൈളും [പഴയതും പുതിയതുമായ നിയമങ്ങൾ]
യാഹവവയുവട പ്രഹൊദനത്താൽ നൽൈവപ്പട്ടതാെ. അത ഉപഹദശ്ത്തിനും ശ്ാസനയ്ക്കും തിരുത്തേിനും
നീതിവയക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഹൈാധനത്തിനും പ്രഹയാജനൈരമാെ . ഹവദപുസ്തൈം കദവത്തിവെ വെനമാെ, സവൈാരയ
വയാഖയാനങ്ങൾ അതിൽ ഇല്ല. നാം വെനഹത്താടു കൂട്ടുൈഹയാ അതിൽനിന്നു കുവറക്കഹയാ വെയ്യരുതു. [മത്താ. 4:4; 2
തിഹമാ. 3:14-16; 2 പഹരാ. 1:21; ആവർ. 4:2; 12:32; വവ ി. 22:18].

2. പിതാവ
സൃഷ്ടിയുവട ആരംഭ്ത്തിൽ പിതാവവന്ന പ്രധാന ശ്ില്പി സൈേ സൃഷ്ടിയും തവെ പുരൻ മുഖാതരം സൃഷ്ടിച്ചു.
യഥാർത്ഥ നിശ്വസത തിരുവവഴുത്തുൈ ിൽ സവർഗീയ പിതാവിവെ ഹപര യാഹവവ എന്നാെ . തവെ നാമം
എവന്നഹന്നക്കും യാഹവവ എന്നാകുന്നു. യാഹവവ എന്ന ഈ മഹത്തായ നാമം തവെ കുടുംൈത്തിന
മാരമുള്ളതാെ. യാഹവവ എല്ലാ ശ്ക്തിയുവടയും അധിൈാരത്തിവെയും ഉറവിടമാെ , എല്ലാ കൃതജ്ഞതയും
ൈഹുമാനവും യാഹവവയ്ക്ക ഉള്ളതാകുന്നു. യാഹവവ ആത്മാവാകുന്നു; എല്ലാ ആരാധനയും തവെ പുരനായ
യാഹുവയിൽ കൂടി ഹൈന്ദ്രീൈരിക്കുന്നു. [സദൃ. 8:22, 31; വവ ി. 3:14; വൈാവോ. 1:15-17; സങ്കീ. 68:4; വയശ്. 42:8; യിവര. 16:21; പുറ. 3:14-15;
വയശ്. 63:12; 66:5; സങ്കീ. 22:22; ഹയാഹ. 17:11; എവെ. 3:14-15; മത്താ. 4:10; 6:9; വൈാവോ. 1:12; യാഹക്കാ. 1:17; 1 പവരാ. 2:5; ഹയാഹ. 4:24;
ഹയാഹ. 14:6, എവെ. 5:20]

3. പുരൻ
യാഹുവ എന്നത നമ്മുവട രക്ഷൈവെ ശ്രിയായ നാമമാെ. ഈ നാമം "യാഹ വവ", "ഹഹാഷുവ" എന്നിവയുവട
സംഹയാജന ചുരുക്കമാെ. നൂവെ മൈനായ ഹയാുവയ്ക്ക ഹമാവശ് നൽൈിയ ഹപരുഹപാവേ വ വര അടുപ്പമുള്ള
ഹപരാെ യാഹുവ. യാഹ ുവ എന്ന ഹപരിവെ അർഥം തവന്ന യാഹവവ രക്ഷൈനാകുന്നു എന്നാെ.
എന്തുവൈാവെന്നാൽ തവെ പുരനിൽ കൂടി മാരമാെ മനുഷയരാശ്ിക്ക യാഹ വവ രക്ഷ ൈല്പിച്ിരിക്കുന്നത. നമ്മുവട
മഹതവമുള്ള സവർഗ്ഗീയ പിതാവായ യാഹ വവയും തവെ വിസ്മയജനൈനായ പുരനും നമ്മുവട രക്ഷൈനുമായ
യാഹുവ മിശ്ിഹാ വവ ിവപ്പടുത്തിയ ഹപരുൈൾ ഞങ്ങൾ സഹതാഷഹത്താവട സവീൈരിക്കുന്നു. യാഹ ുവ നമ്മുവട
വക്താവാെ , 'ഹോഹഗാസ' അവല്ലങ്കിൽ 'വെനം' (ഹീബ്രുവിൽ 'ദൈാർ') എല്ലാറ്റിനും മുമ്പായി ജനിച്തും പിതാവായ
1

യാഹവവയ്ക്ക ഒപ്പമുൊയിരുന്നതുമാെ. യാഹവവയുവട ശ്ക്തിയാൽ ഒരു ൈനയൈയിൽ ജനിച് , യാഹവവയുവട
നാമത്തിൽ വന്ന , പാപരഹിതനായി ജീവിച്ചു തവെ സവർഗ്ഗീയ മഹതവങ്ങൾ എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു ഒരു പ്രശ്സ്തിയും
ഇല്ലാത്തവനായി, ഒരു ഭൃതയനായ മനുഷയനായി യാഹുവ അവതരിച്ചു. കൂടാവത തിരുവവഴുത്തുൈൾ പ്രൈാരം മൂന്ന
രാവും മൂന്ന പൈലം ൈഴിഞ്ഞ പിതാവിനാൽ (പിതാവിവെ ശ്ക്തിയാൽ) മരിച്വരിൽ നിന്ന ഉയിർവത്തഴുഹന്നറ്റു,
ഇഹപ്പാൾ നമ്മുവട പിതാവായ യാഹ വവയുവട വേതു ഭ്ാഗത്തിരിക്കുന്നതിനായി സവർഗ്ഗാഹരാഹെം വെയ്തു.
യാഹുവ ഇഹപ്പാൾ നമ്മുവട അഭ്ിഭ്ാഷൈനും, മധയസ്ഥനും, മഹാപുഹരാഹിതനുമാെ. തന്നിലൂവട മാരഹമ നമുക്ക
സവർഗ്ഗീയ പിതാവിവന സമീപിക്കാൻ ൈഴിയൈയുള്ളു. [സംഖയ 13:16; പ്രവൃത്തിൈൾ 4:12; ഉല്പ. 1:26; ഹയാഹ. 1:1-3; 8:58; 13:3; 1 വൈാരി.
10:4; വൈാവോ. 1:15-17; ഹയാഹ. 17:5; െിേി. 2:5-7; എബ്രാ. 2:6-14; വയശ്. 7:14; 9:6; മത്താ. 1:18, 23; ലൂഹക്കാ. 1:26-38; ഹയാഹ. 5:43.; വയശ്. 53:9; 1
പഹരാ. 2:22; മത്താ. 12:40; പ്രവൃത്തിൈൾ 3:15; 1 വൈാരി. 15:3-4; ലൂഹക്കാ. 24:51; എബ്രാ. 1:13; 3:1; 4:14; ഹയാഹ. 14:6.]

4. പരിുദ്ധാത്മാവ
പരിുദ്ധാത്മാവ (ഹീബ്രുവിൽ റൂഹാ ഹാ ഹഖാഹദശ് ) എന്നത അദൃശ്യമായ ഒരു െേനാത്മൈ ശ്ക്തിയാെ. ഈ
ശ്ക്തി പിതാവിൽ നിന്ന ഉത്ഭവിക്കുന്നതും പുരൻ പങ്കിടുന്നതുമായ ശ്ക്തിയും മനസ്സുമാെ. സ്നാനത്തിനുഹശ്ഷം
യാഹുവയുവട രക്ഷയാകുന്ന നാമത്തിൽ സഭ്യിവേ മൂപ്പന്മാർ ഒരു വിശ്വാസിയുവട ഹമൽ കൈൈൾ വയ്ക്കുഹമ്പാൾ
ഈ അദൃശ്യമായ ശ്ക്തി വിശ്വാസിയുവട ഉള്ളിൽ യാഹ ുവയിലൂവട ഉൾവൈാള്ളുന്നു. ഈ സ്നാനം
പരിുദ്ധാത്മാവിനാലള്ള സ്നാനം കൂടിയാെ, ൈാരെം അത നവമ്മ മിശ്ിഹായുവട ശ്രീരത്തിഹേക്ക ഹയാജിപ്പിക്കുന്നു.
യാഹവവയുവട ൈൽപ്പനൈൾ സഹതാഷഹത്താവട പരിപാേിക്കുവാൻ നമ്മ ിൽ ഉൾവൈാള്ളവപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
പരിുദ്ധാത്മാവിവെ ശ്ക്തിയാൽ നമുക്ക സാധയമാകുന്നു. പരിുദ്ധാത്മാവിവന ൈാറ്റിഹനാട ഉപമിച്ിരിക്കുന്നു.
പരിുദ്ധാത്മാവ ഒരു വയക്തിയല്ല, മറിച് െേനാത്മൈവും അദൃശ്യവുമായ ഒരു ശ്ക്തിയാെ. അതുവൈാെ , രിതവ
സിദ്ധാതം (ട്രിനിറ്റി) തിരുവവഴുത്തുപരമല്ല, കൂടാവത പുറജാതീയതയിൽ നിന്നുത്ഭവിച് ഒരു സിദ്ധാതം
മാരമാവെന്ന ഞങ്ങൾ മനസ്സിോക്കുന്നു. [ലൂഹക്കാ. 24:49; ഹയാഹ. 3:8; 14:17; 15:26; 1 വൈാരി. 2:10-16; പ്രവൃത്തിൈൾ 2:33, തീഹത്താ. 3:6,
പ്രവൃത്തിൈൾ 2:38; 5:32; 8:17; 19:6; 1 തിവമാ. 4:14; 2 തിവമാ. 1:6; ഹറാമ. 8:15-17; 1 വൈാരി. 12:13, ഗോ. 3:28. ഹയാഹ. 14:15, 14:21-24; പ്രവൃത്തിൈൾ
1:8; 1 ഹയാഹ. 2:5; ഹയാഹ. 3:8; പ്രവൃത്തിൈൾ 10:45]

5. സ്നാനം
നിർവയാജമായ മാനസാതരത്തിനു ഹശ്ഷം, യാഹുവയുവട നാമത്തിൽ വവള്ളത്തിൽ മുങ്ങി സ്നാനം എടുഹക്കെത
വിുദ്ധീൈരെത്തിന ആവശ്യമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാെ. കൂടാവത, യാഹുവയുവട നാമത്തിേല്ലാവത മവറ്റാരു
നാമത്തിലം രക്ഷ ഇല്ല. ഈ സ്നാനം എടുക്കുന്നത പിന്നിഹേക്ക ഒരിക്കൽ മാരം വവള്ളത്തിൽ മുക്കിയാെ.
ഇപ്രൈാരമുള്ള സ്നാനം െിരീൈരിക്കുന്നത പുതു വിശ്വാസിയുവട പഴയ ജഡീൈ സവഭ്ാവം ൈീഴടക്കി
സംസ്കരിക്കുന്നതായിട്ടാെ. കൂടാവത കദവത്തിവെ ആത്മാവിനാൽ ജീവവെ പുതുമയിൽ കദവവത്ത
ഹസവിക്കുന്നതിനായി ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി ഉയർന്നു വരുന്നു. യാഹുവ എന്ന ഒഹരവയാരു യഥാർത്ഥ
രക്ഷാൈരമായ നാമത്തിലള്ള ഈ സ്നാനത്താൽ നവമ്മ ഒരു ശ്രീരത്തിഹേക്ക കൂട്ടിഹച്ർക്കുന്നു. ഈ സ്നാനം മൂേം
നവമ്മ യാഹുവയുവട ഏൈ സതയവിശ്വാസത്തിഹേക്ക ഒന്നിപ്പിക്കുയും, യാഹുവയുവട ശ്രീരത്തിവെ ഭ്ാഗങ്ങ ായി
തീർക്കുൈയും വെയ്യുന്നു. [മത്താ. 3:13-17; പ്രവൃത്തിൈൾ 2:38; 4:12; 8:16; 10:43; 19:5; ഹറാമ. 6:3; പ്രവൃത്തിൈൾ 4:12; 2:38; ഹറാമർ 6:3-5;
വൈാവോ. 2:12; ഹറാമ. 7:6; 12:1; 1 പഹരാ. 3:21; ഹറാമ. 12:5; എവെ. 4:3-6; 1 വൈാരി 12:12-14].

6. നിയമം
മനുഷയനുള്ള യാഹവവയുവട മഹത്തായ രക്ഷാപദ്ധതി തവെ പുരനായ യാഹുവ മിശ്ിഹായിലൂവടയും,
യാഹവവയുവട വിുദ്ധ ശ്ബ്ബത്തുൈളും, വപരുന്നാൾ ദിനങ്ങളും ആെരിക്കുന്നതിലൂവടയുമാെ വവ ിവപ്പടുന്നത .
ൈേിയർപ്പെങ്ങളും അനുഷ്ഠാന നിയമങ്ങളും വയരൂശ്ഹേം ഹദവാേയവുമായി ൈന്ധവപ്പട്ടതുമായ ആരാധനൈൾ
ഇഹപ്പാൾ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. യാഹവവയുവട കുഞ്ഞാടായ യാഹുവയിലൂവട ആ ൈേിയർപ്പെങ്ങൾ
പൂർത്തീൈരിച്ചു ൈഴിഞ്ഞു. ഇഹപ്പാൾ നമ്മുവട ൈേിയർപ്പെങ്ങൾ ആത്മീയവും, പരിഹേദന ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള
അനുസരെവുമാെ. രക്ഷൈനിലള്ള വിശ്വാസത്താലം, ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരിുദ്ധാത്മാവിനാലം, യാഹവവയുവട
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ൈൽപ്പനൈൾ പാേിക്കുവാൻ ഇഹപ്പാൾ നമുക്ക സാധയമാകും. [ഹേവയ. 23; സംഖയ. 28-29; ഹയാഹ. 1:29; എബ്രാ. 8-10; ഹറാമ. 12:1;
എബ്രാ. 13:15-16; 1 പഹരാ. 2:5; ആവർ. 10:16; 30:6-8; യിവര. 4:4; 1 വൈാരി. 7:19; ഗോ. 5:6; െിേി. 3:3; ആവർ. 7:9; സങ്കീ. 119:160; മത്താ. 5:17-19;
19:16-19; എവെ. 2:8-10; 1 ഹയാഹ. 1:1-5; 1 ഹയാഹ. 3:21-24.]

7. ശ്ബ്ബത്ത (ശ്ാൈത്ത )
ആഴ്ചയുവട ഏഴാം നാൾ (ശ്നിയാഴ െ) ശ്ബ്ബത്ത ദിനമായി യാഹവവ കദവം ഹവർതിരിച്ിരിക്കുന്ന വിുദ്ധ
ദിവസമാെ. ആറാം ദിവസം തവെ സൃഷ്ടി ൈർത്തവയം പൂർത്തീൈരിക്കുൈയും ഏഴാം ദിവസവത്ത യാഹവവ കദവം
വിുദ്ധീൈരിക്കുൈയും അതിൽ വിശ്രമിക്കുൈയും വെയ്തു. ആയതിനാൽ ഏഴാം ദിവസം വിുദ്ധമായ വിശ്രമ ദിനമാെ.
ആഴ്ച ഹതാറും വരുന്ന ശ്ബ്ബത്ത വിശ്രമം ആ മഹത്തായ സഹസ്രാബ്ദ വിശ്രമത്തിഹേക്കാെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത.
യാഹവവയുവട അത്ഭുതൈരമായ സൃഷ്ടിയും, വീവെടുപ്പം, സൗജനയമായി അനുഭ്വിക്കാനും സവീൈരിക്കാനുമുള്ള ഒരു
വേിയ അവസരമായി ഈ ശ്ബ്ബത്തിൽ കൂടി വാഗ്ദാനം വെയ്യുന്നു. ശ്ബ്ബത്തിൽ പവങ്കടുക്കുന്നതിലൂവട, സൃഷ്ടാവും
നമ്മുവട രക്ഷയുവട രെയിതാവും പൂർത്തീൈരെക്കാരനും എന്ന നിേയിൽ യാഹുവയിലള്ള നമ്മുവട വിശ്വാസം നാം
പ്രൈടിപ്പിക്കുന്നു. ശ്ബ്ബത്ത വിശ്രാമം യാഹവവഹയാടുള്ള നമ്മുവട ഹസ്നഹത്തിവെയും, വിശ്വസ്തതയുവടയും,
പ്രതിൈദ്ധതയുവടയും പ്രതീൈമാെ. വിശ്രമത്തിനും ആരാധനയ്ക്കും ഹവെി സൃഷ്ടാവിവെ നിയുക്ത സമയങ്ങ ിൽ
നമ്മുവട സമയം സമർപ്പിക്കുഹമ്പാൾ, നാം യാഹവവയുവട ഇഷ്ടത്തിന വിഹധയതവം ൈാെിക്കുൈയും, നമ്മുവട
ജീവിതത്തിലം, മുഴുവൻ സൃഷ്ടിയിലം അവിടുവത്ത ആധിപതയം തിരിച്റിയുൈയും വെയ്യുന്നു. ആൈയാൽ കദവത്തിവെ
ജനത്തിന്നു ഒരു 'ശ്ബ്ബത്തനുഭ്വം' ഹശ്ഷിച്ിരിക്കുന്നു. ഈ ഹവർതിരിക്കവപ്പട്ട വിശ്രമ ദിനം ൈഹുമാനഹയാഗയമായ
സഹതാഷത്തിവെ ദിവസമാെ, മറിച് ഹജാേിക്കും, ശ്ാരീരിൈ അധവാനത്തിനും ഹവെി ഉള്ളതല്ല. [ഉല്പ. 2:2-3; പുറ. 20:8-11;
മത്താ. 11:28-30; ലൂഹക്കാ. 4:16-18; എബ്രാ. 4:1-6; മർഹക്കാ. 2:27-28; എബ്രാ. 4:7-11; 12:2; പുറ. 31:12-13; എബ്രാ. 4:9; വയശ്. 58:13]

8. വപസഹാ
യാഹുവ മിശ്ിഹായുവട വിേഹയറിയ തയാഗത്തിവെ സ്മരെ എല്ലാ വർഷവും ആൈിൈ മാസം 14-ാം തീയതി
കവകുഹന്നരം (ദിവസത്തിവെ ആരംഭ്ത്തിൽ) ആെരിക്കുന്നു, അതായത 13-ാം തീയതി അവസാനിക്കുഹമ്പാൾ.
മിസ്രയീമിവേ യഥാർത്ഥ വപസഹാ പ്രൈാരം, 14-ന അർദ്ധരാരിയിൽ ആെ യാഹവവ കദവം (മിസ്രയീമയ
ആദയജാതന്മാവര ദണ്ഡിപ്പിക്കുവാൻ), യിസ്രാഹയൽ മക്കവ ൈടന്നുഹപായ ദിവസം. താഴ്മഹയാവട യാഹവവയുവട
വപസഹായിൽ പങ്കുഹെരുഹമ്പാൾ, നമ്മുവട പാപപരിഹാരത്തിനായി വൊരിയവപ്പട്ട സഹനഹനിധിയായ രക്ഷൈവെ
രക്തം നമ്മൾ സവീൈരിക്കുന്നുവവന്ന ഞങ്ങൾ സാക്ഷയം വഹിക്കുന്നു. യാഹുവ സ്ഥാപിച് ഈ വപസഹയുവട
അടയാ ങ്ങൾ ഇപ്രൈാരമാകുന്നു: തവെ തൈർന്ന ശ്രീരത്തിവെ അടയാ മായി പു ിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും താൻ
വൊരിഞ്ഞ രക്തത്തിവെ അടയാ മായി മുതിരി പഴത്തിവെ ൊറും ഞങ്ങൾ ഭ്ക്ഷിക്കുൈയും പാനംവെയ്യുൈയും
വെയ്യുന്നു. വപസഹാ ുശ്രുഷയിൽ നമ്മുവട പ്രിയവപ്പട്ട രക്ഷൈനും വീവെടുപ്പൈാരനും നിർഹേശ്ിച് പ്രൈാരം
യാഹുഹയാടുള്ള നമ്മുവട ഹസ്നഹവും സഹഹാദരങ്ങൾക്കിടയിവേ വിനയവും ൈാൽൈഴുൈൽ ുശ്രുഷയിൽ കൂടി
ൈാെിക്കുന്നു. [പുറ. 12:13-14; സംഖയാ. 28:16; ലൂഹക്കാ. 22:15-20; 1 വൈാരി. 11:23-29; പുറ. 23:18; 1 വൈാരി. 10:16; ആവർ. 32:14; വയശ്. 65:8-9;
മത്താ. 26:27-29; ഹയാഹ. 13:3-17]

9. പു ിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിവെ വപരുന്നാൾ
വപസഹായിൽ പവങ്കടുത്തതിന ഹശ്ഷം, പു ിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിവെ തുടർന്നുള്ള ഏഴ ദിവസങ്ങൾ
ആെരിക്കുഹമ്പാൾ, അനുസരെഹയാവട പാപരഹിതമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രയത്നിക്കുന്നു. പാപത്തിൽ
നിന്നും നീതിയിഹേക്കു വരുവാനുള്ള ആദയപടിയുവട പ്രതീൈമായി ൈാെിക്കുന്ന പു ിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിവെ ഈ ആദയ
ദിവസം ആൈിൈ മാസം 15-ന നിരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ നാം സഹതാഷിക്കുന്നു. ഈ ശ്ബ്ബത്ത പു ിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിവെ
ഏഴു ദിവസത്തിവെ ആരംഭ്ത്തിോെ. ഏഴാമവത്ത, അഥവാ അവസാന ദിവസവും ഒരു ശ്ബ്ബത്താെ , ആൈിൈ
മാസം 21-ന, നമ്മുവട രക്ഷൈനായ യാഹുവ മിശ്ിഹായുവട നീതിവയ അനുഗമിക്കുന്നതിനായി പാപത്തിവെയും
അതിക്രമത്തിവെയും േൗൈിൈ വഴിയിൽ നിന്ന പൂർെമായി പുറത്തുവരുന്നതിവന െിരീൈരിക്കുന്നു. പാപത്തിഹേക്ക
നയിഹച്ക്കാവുന്ന വതറ്റായ ഉപഹദശ്ങ്ങ ിൽ നിന്ന നവമ്മത്തവന്ന ുദ്ധീൈരിക്കുന്നതിവനക്കുറിച്
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ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഏഴ ദിവസഹത്തക്ക ഞങ്ങളുവട വീടുൈ ിൽ നിന്ന പു ിപ്പിച് എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഞങ്ങൾ
ഒഴിവാക്കുന്നു. ഭ്ൗതിൈമായ പ്രവർത്തിൈ ിലൂവട നാം ഒരു ആത്മീയ പാഠം ഇതിൽ പഠിക്കുന്നു. ഈ ഏഴു
ദിവസഹത്തക്ക പു ിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം ൈഴിക്കുന്നു, ആത്മാർത്ഥതയുവടയും സതയത്തിവെയും പു ിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം
പ്രതീൈാത്മൈമായി എടുക്കാൻ നവമ്മ അനുവദിക്കുന്നു. [ഹേവയ. 23:6; മത്താ. 16:12; മർഹക്കാ. 8:14-15; ലൂഹക്കാ.12:1; ഹറാമ. 6:13-22;
1 വൈാരി. 5:6-8; പുറ. 12:15, 20; സംഖയ. 28:17-25; പ്രവൃത്തിൈൾ 20:6-7; 1 വൈാരി. 5:7-8]

10. വപതഹക്കാസ്ത
വപതഹക്കാസ്ത ദിവസം (ഹീബ്രുവിൽ ഷാവുഓത്ത ) അവല്ലങ്കിൽ ആഴ്ചൈളുവട വപരുന്നാൾ ഒരു ശ്ബ്ബത്ത ദിനവും,
മൂന്നാമത വരുന്നതും ആണ്ടുഹതാറുമുള്ള ശ്ബ്ബത്തും ആെ , അത വ വര സവിഹശ്ഷമായ ഒരു സഭ്ാഹയാഗമാെ.
പു ിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിവെ ദിവസങ്ങ ിൽ വരുന്ന പ്രതിവാര ശ്ബ്ബത്തിവെ പിഹറ്റന്ന മുതൽ എണ്ണി തുടങ്ങെം. ഏഴ
ശ്ബ്ബത്തുൈൾ, ഏഴ സമ്പൂർെ ആഴെൈളുവട എണ്ണം തിട്ടവപ്പടുത്തുന്നു, ഇത ആഴ്ചഹതാറുമുള്ള ശ്ബ്ബത്തിവെ പിഹറ്റന്ന,
ഞായറാഴ്ച അഥവാ ആഴ െയിവേ ആദയ ദിവസത്തിൽ എത്തിഹച്രും. യാഹവവ കദവം യിസ്രാഹയൽ ജനതയുമായി
സീനായി മേയിൽ വച് ഉടമ്പടി ഉൊക്കിയ ദിവസത്തിവെ സ്മാരൈമായാെ ഇത ആെരിക്കുന്നത . പിതാവായ
കദവത്തിൽ നിന്നുള്ള ശ്ക്തിയാൽ തവെ സഭ്വയ നിറയ്ക്കുവമന്നു യാഹുവ മ ശ്ിഹാ വാഗ്ദാനം വെയ്ത ദിവസം
കൂടിയാെിത. യാഹവവയുവട പരിുദ്ധാത്മാവിവന തവെ ജനത്തിഹന്മൽ പൈർന്നഹപ്പാൾ, "ഞാൻ നിങ്ങവ
അനാഥരായി വിടുൈയില്ല" എന്ന യാഹുവ മിശ്ിഹായുവട വാഗ്ദാനവും വപതഹക്കാസ്ത ദിനത്തിൽ നിറഹവറി.
വപതഹക്കാസ്ത അവല്ലങ്കിൽ ആദയെേങ്ങളുവട വപരുന്നാൾ, ആത്മാക്കളുവട പ്രാരംഭ് വി വവടുപ്പിഹേക്ക വിരൽ
ചൂണ്ടുന്നു, യാഹവവയ്ക്കുള്ള ഒരുതരം ആദയെേം. [ഹേവയ. 23:15-21; സംഖയ. 28:26; പുറ. 24:4-8; ലൂഹക്കാ. 24:49; ഹയാഹ. 14:26, 15:26;
പ്രവൃത്തിൈൾ 1:4-8; 2:1-18; ഹയാഹ. 14:16; ഹറാമ. 8:23; 11:16; 16:5; 1വൈാരി. 15:20-23, 16:15; യാഹക്കാ. 1:18; വവ ി. 14:4]

11. ൈാഹ ധവനിയുവട ജ്ഞാപൈം
നമ്മുവട രക്ഷൈനായ മിശ്ിഹായുവട മടങ്ങിവരവിനായി ഞങ്ങൾ ആൈാംക്ഷഹയാവട ൈാത്തിരിക്കുന്നു, ൈാരെം
അവസാന ൈാഹ നാദത്തിലം പ്രധാന ദൂതവെ ശ്ബ്ദത്തിലം മടങ്ങിവരുഹമ്പാൾ നമ്മുവട പ്രതിെേം യാഹുവയിൽ
നിന്ന േഭ്ിക്കും. ൈാഹ ധവനിയുവട ജ്ഞാപൈദിനം യാഹവവഹയുവട നാോമവത്ത വാർഷിൈ ശ്ബ്ബത്ത ആെ.
ഏഴാം മാസം 1-ാം തീയതി ഈ വിുദ്ധ ശ്ബ്ബത്ത ദിവസം, ഒരു വിുദ്ധ സഹമ്മ ന ദിനമാെ. അവസാനവത്ത
ൈാഹ നാദത്തിൽ നമ്മുവട രക്ഷൈവെ മടങ്ങിവരവിൽ സഹതാഷിക്കുന്നതിനായി സവർഗ്ഗീയ ൈാരയങ്ങ ിൽ നമ്മുവട
മനസ്സ സൂക്ഷിക്കാൻ (മനസ്സിവന നിയന്ത്രിക്കാൻ) നവമ്മ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ൈാഹ ം നാദം മുഴക്കുന്നത
യിസ്രാഹയേിവന ഒരുമിച്ചുകൂട്ടാനും യാരയ്ക്ക തയ്യാവറടുക്കാനും വി ിക്കുന്ന ഒരു സൂെനയായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു;
യുദ്ധത്തിനുള്ള ആപത്സൂെൈധവനിയായിട്ടും ൈഹൈനാദം ഉപഹയാഗിക്കും. [1 വൈാരി. 15:22-23, 51-53; 1 വതസ്സ. 4:14-17; 1 പഹരാ.
5:4; വവ ി. 2:23; 22:12; ഹേവയ. 23:24-25; ലൂഹക്കാ. 21:27-28; സംഖയ. 10:1-10]

12. പാപപരിഹാര ദിവസം
പാപപരിഹാര ദിനം ചൂെിക്കാെിക്കുന്നത യാഹുവ നമുക്കായി പാപപരിഹാരം നടത്തിയതിഹേക്കാെ.
യാഹുവായിലൂവട നാം (കദവഹത്താടു) നീതിൈരിക്കവപ്പടുന്നു. തവെ മഹത്തായ പ്രവൃത്തിവയക്കുറിച് ഞങ്ങൾ
സഹതാഷഹത്താവട മറ്റുള്ളവഹരാട പറയുന്നു. ഏഴാം മാസം 9-ാം തിയതി സൂരയാസ്തമയഹത്താവട ആ ദിവസം
അവസാനിക്കുൈയും ഒരു പുതിയ ദിവസം ആരംഭ്ിക്കുൈയും വെയ്യുന്നു. പത്താം ദിവസം സൂരയാസ്തമയം വവര 24
മെിക്കൂർ ഞങ്ങൾ തിന്നുൈഹയാ കുടിക്കുൈഹയാ വെയ്യില്ല, സൂരയാസ്തമയഹത്താവട ആ ദിവസം അവസാനിക്കുന്നു.
നമ്മുവട സവാർത്ഥതയും ജഡിൈതയും നിറഞ്ഞ സവഭ്ാവവത്ത നമ്മിൽ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റുവാൻ യാഹുവയുവട
പ്രായശ്ചിത്ത യാഗം നമുക്ക എരഹത്താ ം ആവശ്യമാവെന്ന ഈ ദിവസത്തിൽകൂടി യാഹ വവ കദവം നവമ്മ
ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. സാത്താവെ ഉന്മൂേനാശ്ത്തിനും, ഹോൈം യാഹുവഹയാടും നമ്മുവട സവർഗീയ പിതാവിഹനാടും
ഒന്നിക്കുന്നതിഹേക്കും ഞങ്ങൾ ൈാത്തിരിക്കുന്നു. പാപപരിഹാര ദിവസം അഞ്ാം വാർഷിൈ ശ്ബ്ബത്താെ, കൂടാവത
ഹയാഹൈൽസംവത്സരവും (ജൂൈിേി വർഷവും) അതാതു ൈാേങ്ങ ിൽ ഈ ദിവസത്തിോെ തുടങ്ങുന്നത.
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െരിരപരമായി ഇത വർഷത്തിവേ അതിവിുദ്ധ ദിവസമാെ. [ഹറാമ. 5:6-11, 2 വൈാരി. 5:18-21; വൈാവോ. 1:19-22; എബ്രാ. 2:18;
ഹേവയ. 23:32; എബ്രാ. 2:14; പ്രവൃത്തിൈൾ 27:9; വവ ി. 20:1-3; ഹേവയ 25:10]

13. കൂടാരവപ്പരുന്നാൾ (കൂടാര വപരുന്നാൾ)
വരുവാനിരിക്കുന്ന നമ്മുവട രാജാവായ യാഹുവയുവട ആയിരം വർഷവത്ത നീതിനിഷ്ഠമായ ഭ്രെത്തിഹേക്കാെ
കൂടാരവപ്പരുന്നാൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത. യാഹവവയുവട നിയമാനുസരെം യാഹുവ ഈ ഭൂമിവയ ഭ്രിക്കുന്ന ആ
ൈാേഘട്ടത്തിൽ സമാധാനവും അഭ്ിവൃദ്ധിയും ആഹ്ലാദവും നിേനിൽക്കും. തിരുവവഴുത്തുൈൾ വയക്തമായി പഠിച്
യാഹവവയുവട കൂടാരവപ്പരുന്നാ ിൽ പവങ്കടുക്കുഹമ്പാൾ, ഈ ഹോൈത്തിവെ മുഴുവൻ പരമാധിൈാരിയായ
യാഹവവയിലള്ള നമ്മുവട വിശ്വാസം പ്രൈടമാക്കുന്നു. ഏഴാം മാസം (ഹീബ്രുവിൽ തിശ്രി) 15-ാം തീയതി മുതൽ ഏഴു
ദിവസം, യാഹവവ തവെ നാമം സ്ഥാപിച് സ്ഥേത്തു വിുദ്ധസഭ്ാഹയാഗം കൂടി കൂടാരവപ്പരുന്നാൾ ആെരിക്കുവാൻ
നഹമ്മാടു ൈല്പിച്ിരിക്കുന്നു. വപരുന്നാ ിവെ ആദയ ദിവസം ആറാമവത്ത വാർഷിൈ ശ്ബ്ബത്തും കൂടിയാെ. ഹയാഹവൽ
സംവത്സരത്തിവെ ആവൃത്തി യാഹവവയുവട വീവെടുപ്പ പദ്ധതിവയയും, യാഹവവയുവട "വിശ്രമത്തിൽ" നാം
പ്രഹവശ്ിക്കുന്നതിവനയും സൂെിപ്പിക്കുന്നു. [വസഖ. 14:16; 2 തിഹമാ. 3:14-17; ഹേവയ. 23:34-36, 43; സംഖയാ. 29:12]

14. എട്ടാംദിവസം
‘എട്ടാംദിവസം’ എന്നറിയവപ്പടുന്ന വപരുന്നാൾ യാഹവവയുവട നിയുക്ത ഉത്സവ ദിവസവും ഏഴാമവത്ത വാർഷിൈ
ശ്ബ്ബത്തും കൂടിയാെ. ഈ വപരുന്നാൾ യാഹുവയുവട ആയിരം വർഷവത്ത ഭ്രെത്തിനു ഹശ്ഷമുള്ള
വവള്ളസിംഹാസന നയായവിധിയുവട സമയവത്ത െിരീൈരിക്കുന്നു. തീവപ്പായ്കയിൽ തിന്മവയ നശ്ിപ്പിച്തിനുഹശ്ഷം,
'എട്ടാംദിവസം' നിതയതവയ സൂെിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷയവർഗം അറിഞ്ഞിരുന്ന 'സമയം' എന്ന ‘അ വ ’ അന്നുമുതൽ
നിേവിൽ ഉൊകുൈയില്ല. അത "പുതിയ ആൈാശ്ത്തിവെയും പുതിയ ഭൂമിയുവടയും" "സമയമാെ ", "എല്ലാം
പുതുതായി നിർമ്മിക്കവപ്പടുന്ന" സമയമാെ. ആ സമയത്തു പുതിയ വയരൂശ്ഹേം യാഹ വവയിൽ നിന്ന,
സവർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന തവന്ന ഇറങ്ങിവരുന്നു, കൂടാവത യാഹവവയുവട കൂടാരവാസം അന്നുമുതൽ മനുഷയഹരാടു കൂവട
ആകുന്നു. യാഹവവയുവട ൈല്പനൈളും യാഹുവയുവട വിശ്വാസവും അനുസരിച്ചുവൈാെ അവസാനം വവര
സഹിഷ്ണതഹയാവട നിൽക്കുന്നവർക്ക , എട്ടാം ദിവസവത്ത വപരുന്നാൾ പ്രതിനിധാനം വെയ്യുന്നതു, നിതയജീവൻ
ആകുന്നു. [ഹേവയ. 23:36, സംഖയ. 29:35-39, വനവഹ. 8:18; മത്താ. 25:32; വവ ി. 20:10, 14, 15; വയശ്. 66:22, വവ ി. 21:1-5; വവ ി. 14:12; വവ ി.
2:7]

15. പ്രഥമെന്ദ്രൻ
തിരുവവഴുത്തിവേ മാസങ്ങൾ നിർവെിക്കവപ്പടുന്നത പ്രഥമെന്ദ്രവെ ദൃശ്യമായ ഹനർത്ത െന്ദ്രക്കേയുവട
പ്രതയക്ഷതയാൽ ആെ. തിരുവവഴുത്ത സൂെിപ്പിക്കുന്നത ഓഹരാ മാസത്തിൽ വരുന്ന പ്രഥമെന്ദ്രൻ ഏതു
ഹദശ്ത്തുനിന്നും ആദയം ൈാണുന്നുഹവാ, ആ പ്രഹദശ്ത്തുനിന്നും മാസത്തിവെ ആരംഭ്വും തുടങ്ങുന്നു. തിരുവവഴുത്ത
അനുസരിച് സൂരയാസ്തമയത്തിൽ ഒരു ദിവസം ആരംഭ്ിക്കുൈയും അടുത്ത സൂരയാസ്തമയത്തിൽ ആ ദിവസം
അവസാനിക്കുൈയും വെയ്യുന്നു. വരുവാനിരിക്കുന്ന രാജയത്തിൽ പുതിയ മാസത്തിവെ ആരംഭ്ം മനസ്സിോക്കുവാൻ
പ്രഥമെന്ദ്രൻ ഹനാക്കവപടും. [2 രാജാ. 4:23; വനവഹ. 10:33; സങ്കീ. 81:3; ഹേവയ. 23:32; നയായാ. 14:12, 18; മർഹക്കാ. 1:32; വയശ്. 66:23]

16. പാപം
യാഹവവയുവട നയായപ്രമാെവത്ത (നിയമ) േംഘിക്കുന്നതാെ പാപം. നയായപ്രമാെം ഇവല്ലങ്കിൽ പാപവും ഇല്ല.
എല്ലാവരും പാപം വെയ്തു കദവഹതജസ്സു ഇല്ലാത്തവരായിത്തീർന്നു. പാപത്തിവെ ശ്മ്പ ം മരെമഹര. മരെം ഒരു
ഉറക്കമാെ, അത മനുഷയവന മണ്ണിഹേക്ക മടക്കുന്നു. [1 ഹയാഹ. 3:4; ഹറാമ. 7:7-12; പുറ. 20:1-20; ആവർ. 5:1-24; ഹറാമ. 3:23; ഉല്പ. 2:1617; 3:19; ഹറാമ. 6:23; 1 വൈാരി. 15:22; എബ്രാ. 9:27; ഹയാഹ. 11:11-14; സഭ്ാ. 9:5-6, 10; വയശ്. 38:18; സങ്കീ. 115:17]

5

17. വീവെടുപ്പ
എല്ലാ മനുഷയരും പാപം വെയ്യുൈയും മരെശ്ിക്ഷ സമ്പാദിക്കുൈയും വെയ്തതിനാൽ, മാനസാതരവപ്പഹടെത
ആവശ്യമാെ, അതായത, നമ്മുവട മുൻൈാേ ജീവിതരീതിയിൽ യാഹവവയുവട വിുദ്ധ നിയമം േംഘിച്തിൽ
ഹഖദിക്കുൈയും, ഇഹപ്പാൾ അനുസരെത്തിവെ വഴിയിഹേക്ക മാറുൈയും, മിശ്ിഹായായ യാഹുവയുവട
മാതൃൈാപരമായ ജീവിതം പിന്തുടരുൈയും വെയ്യുവാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ എത്തുൈയും വെയ്യുൈ എന്നത തവന്ന.
നിയമത്തിവെ ശ്ാപമാകുന്ന മരെത്തിൽനിന്നും ഹമാെിതരാകുവാൻ, നമ്മുവട പാപങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിെേമായി നാം
യാഹുവയുവട മരെം സവീൈരിക്കെം. യാഹുവ നമ്മുവട പക്ഷവാദിയും മധയസ്ഥനുമാെ. [മത്താ. 19:17; ഹയാഹ. 8:11;
എബ്രാ. 6:1, 9:14; മത്താ. 26:26-28; വൈാവോ. 3:13; എബ്രാ. 9:26, 10:12; 1 പഹരാ. 2:21-24; 1 ഹയാഹ. 1:7-10; 1 തിഹമാ. 2:3-5]

18. വിുദ്ധീൈരെം
യാഹുവയുവട വിശ്വാസത്താൽ ുദ്ധീൈരിക്കവപ്പടുൈയും ഹവർതിരിക്കവപ്പടുൈയും വെയ്തതിനാൽ, അൈത്തും പുറത്തും
ുദ്ധിയുള്ളതായിരിഹക്കെത പ്രധാനമാവെന്ന ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുവട ശ്രീരം പരിുദ്ധാത്മാവിവെ
ആേയമാെ, ഹേവയപുസ്തൈം 11-വേയും ആവർത്തനം 14-വേയും ുദ്ധമായ മൃഗങ്ങളുവടയും പക്ഷിൈളുവടയും
മൽസയങ്ങളുവടയും മാംസത്തിവെ നിയമം ഞങ്ങൾ സഹതാഷഹത്താവട പാേിക്കുന്നു. ഇത വിുദ്ധിയുവട ഒരു
പാഠമാെ, ുെിതവവും, മേിനവും, വിുദ്ധവും, അുദ്ധവും തമ്മിലള്ള വയതയാസം നവമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുവട
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുവട െിതൈവ പ്രതിെേിപ്പിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ വായന, ടി.വി, ഹറഡിഹയാ, സുഹൃത്തുക്കൾ,
സഹൈാരിൈൾ എന്നിവയ വക്കാപ്പമുള്ള സമയം നമ്മുവട മനസ്സിവന പൂരിതമാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന ൈാരയങ്ങൾ
മാരം തിരഞ്ഞു ഹനാക്കിവയടുക്കാൻ നാം സവയം അച്ടക്കശ്ീേം പാേിക്കെം. നാം ുദ്ധിയുള്ള ഭ്ക്ഷെം ൈഴിക്കുൈയും
ുദ്ധമായി െിതിക്കുൈയും ുെിതവഹത്താടു ജീവിക്കുൈയും യാഹവവഹയുവട സന്നിധിയിൽ ൈ ങ്കമില്ലാത്തവരും
വിുദ്ധരും ആയിരിക്കുൈയും ഹവെം. നാം ഹോൈത്തിന ഒരു മാതൃൈയായിരിക്കെം. യാഹവവഹയുവട മുമ്പാവൈ
വിുദ്ധീൈരിക്കവപ്പടെം. [2 വൈാരി. 6:16-18; 1 തിഹമാ. 3:7; മത്താ. 5:48; 1 വൈാരി. 3:17; 1 പഹരാ. 1:15-16; വവ ി. 21:27]

19. അഭ്ിഹഷൈം
യാഹുവയുവട ഉത്തമമായ തയാഗത്താൽ നമ്മുവട ഹരാഗങ്ങ ിൽ നിന്ന സൗഖയം പ്രാപിക്കുന്നത
സാധയമാക്കിയിരിക്കുന്നു. യാഹവവയിലം തവെ മാർഗനിർഹദശ്ത്തിലം ആശ്രയിച് പ്രാർത്ഥനയിൽ ആദയം
തന്നിഹേക്ക തിരിയുന്നതിലൂവടയും, യാഹവവയുവടയും യാഹുവയുവടയും നാമത്തിൽ സഭ്യിവേ മൂപ്പന്മാർ
ഹരാഗിൈവ അഭ്ിഹഷൈം വെയ്യുന്നതിലൂവടയും, നമ്മുവട അസുഖങ്ങൾക്ക സൗഖയം സാധയമാെ. യാഹവവയുവട
ജീവനുള്ള വെനത്താൽ വയക്തമാക്കുന്ന ഹരാഗശ്ാതിയിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. [വയശ്. 53:5; യാഹക്കാ. 5:13-20]

20. ദശ്ാംശ്ം
നമ്മുവട സമ്പത്തുവൈാെ യാഹവവവയ ൈഹുമാനിക്കുവാൻ ൈഴിയുന്നത ഒരു അനുഗ്രഹമാെ, കൂടാവത നമ്മുവട
ദശ്ാംശ്ങ്ങളും വഴിപാടുൈളും ഉപഹയാഗിച് യാഹവവയുവട ഹവേവയ പിന്തുെയ്ക്കുന്നത തവന്ന ഒരു ആരാധനയാെ.
തവെ വപരുന്നാൾ ദിനങ്ങ ിൽ പവങ്കടുക്കാനും ആസവദിക്കാനും ആവശ്യമായ പെം നമുക്ക ഉറപ്പാക്കാൻ യാഹ വവ
തവെ ജ്ഞാനത്തിൽ രൊം ദശ്ാംശ്വും നൽൈിയിട്ടുെ . വാങ്ങുന്നതിഹനക്കാൾ വൈാടുക്കുന്നത ഭ്ാഗയമാെ , യാഹവവ
ഉദാരനാവെന്നും നമ്മുവട എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറഹവറ്റുവമന്നും അറിഞ്ഞുവൈാെ നാം സഹതാഷഹത്താവട
ദശ്ാംശ്ം വൈാടുക്കുന്നു. [സദൃ. 3:9; ഹേവയ. 27:30-33; മോ. 3:8-12; മത്താ. 23:23; 1 വൈാരി. 9:1-25; 2 വൈാരി. 9:1-15; ആവർ. 14:27-29, 26:1217]

21. പ്രതിഹയാഗി
ലൂസിെർ എന്നു അറിയവപ്പടുന്ന, ആത്മീയ ശ്ക്തിയായ സാത്താൻ ഒരു അഭ്ിഷിക്ത വൈരൂൈ ആയിരുന്നു.
അവവെ അഹങ്കാരം ഉയർന്നു, അവൻ സവർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന പുറത്താക്കവപ്പട്ടു. പിശ്ാെ യാഹവവയുവടയും തവെ
ജനത്തിവെയും എതിരാ ിയാവെന്നും, ഒടുവിൽ നശ്ിപ്പിക്കവപ്പടുവമന്നും തിരുവവഴുത്തുൈൾ ൈാെിക്കുന്നു.
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സാത്താൻ യാഹവവയുവട രാജയം സ്ഥാപിക്കുന്നത തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. യാഹവവയുവട സഹായത്താൽ നമുക്ക
പിശ്ാെിവന വെറുക്കാൻ ൈഴിയും, അവൻ നമ്മ ിൽ നിന്ന ഓടിഹപ്പാകും. [വയശ്. 14:12-20; വയവഹ. 28:13-19; ലൂഹക്കാ. 10:18; വവ ി.
12:7-9; ഹയാഹ. 8:44; വവ ി. 12:10; വയശ്. 14:18-19; വയവഹ. 28:16; ഹറാമ. 16:20; എബ്രാ. 2:14; മത്താ. 4:1-11; യാഹക്കാ. 4:7]

22. മർത്തയത
മരിച്വർ അഹൈാധാവസ്ഥയിൽ അവരുവട ശ്വക്കുഴിൈ ിൽ പുനരുത്ഥാനത്തിനായി (നിതയജീവനായി)
ൈാത്തിരിക്കുന്നു. ആ നിതയജീവവന ആെ നാം അഹനവഷിക്കുന്നത. മിശ്ിഹായായ യാഹുവായുവട
പ്രവർത്തനത്തിലൂവട നമുക്ക ആ നിതയജീവൻ േഭ്യമാക്കുൈയും വെയ്യുന്നു. യാഹവവയ്ക്ക മാരഹമ അമർതയതയുള്ളു.
മനുഷയർക്ക അമർതയമായ ഒരു ഹദഹി ഇല്ല. ഹദഹിയും മരെത്തിനു ൈീഴ വപടാം. [ഇഹയ്യാ. 14:12-14; ദാനി. 12:2; ഹയാഹ. 5:29; 1
വൈാരി. 15:51-56; 1 വതസ്സ. 4:13-17; എബ്രാ. 11:13, 39; ഹറാമ. 2:7; 1 വൈാരി. 15:53-54; ഹയാഹ. 3:15, 17:2-3; 2 തിഹമാ. 1:10; 1 തിഹമാ. 1:17, 6:16; സങ്കീ.
6:5; 115:17; വയശ്. 26;19; വയവഹ. 18:4, 20; മത്താ. 10:28]

23. വിശ്വാസിൈളുവട കൂട്ടായ്മ ആകുന്ന ശ്രീരം
യാഹുവ മിശ്ിഹായാെ തവെ കൂട്ടായ്മ ആകുന്ന ശ്രീരത്തിവെ അടിസ്ഥാനവും മൂേക്കല്ലം. അഹപ്പാസ ഹതാേ
പ്രവർത്തി 2-വേ വപതഹക്കാസ്ത മുതൽ ഈ ശ്രീരം വി ിക്കവപ്പട്ട വിശ്വാസിൈളുവട കൂട്ടായ്മ ആകുന്നു. ഈ
കൂട്ടായ്മയിൽ ഉള്ളവർ നമ്മുവട പ്രിയവപ്പട്ട രക്ഷൈവെ തയാഗം സവീൈരിക്കുൈയും യാഹ വവയുവട വെനപ്രൈാരം
തങ്ങളുവട ജീവിതം െിട്ടവപ്പടുത്തുൈയും വെയ്തവർ ആകുന്നു. ഈ വിശ്വാസിൈളുവട കൂട്ടായ്മയിലൂവട വരുവാനിരിക്കുന്ന
രാജയത്തിനായുള്ള പരിശ്ീേനവും തയ്യാവറടുപ്പം നടത്തവപ്പടുന്നു. ഈ കൂട്ടായ്മയിവേ ആത്മീയ വരങ്ങൾ വിുദ്ധരുവട
പൂർണ്ണതയക്കും ുശ്രൂഷയുവട പ്രവർത്തനത്തിനും മിശ്ിഹായുവട ശ്രീരമാകുന്ന കൂട്ടായ്മയുവട നവീൈരെത്തിനും
ഹവെിയാണു ഉപഹയാഗമാക്കവപ്പടുന്നത. ആത്മീയ െേങ്ങൾ പ്രൈടമാകുന്ന ഇടമാെ ഈ കൂട്ടായ്മ. മിശ്ിഹായുവട
ശ്രീരമാകുന്ന കൂട്ടായ്മയുമായി നാം പുേർത്തുന്ന ൈന്ധവത്ത യാഹുവയുമായി ഉപമിച്ിരിക്കുന്നു.
അഹപ്പാസ്തേനായ പൗഹോസിവെ ൈാേഹത്താ ം പഴക്കമുള്ള ആദയൈാേ കൂട്ടായ്മയുവട സ്ഥാപിത ആൊരമനുസരിച് ,
കൂട്ടായ്മയിവേ സഹഹാദരിമാർ ആരാധന സമയത്ത തേയിൽ മൂടുപടം ധരിക്കെം എന്ന ഞങ്ങൾ മനസ്സിോക്കുന്നു. 1
വൈാരിതയർ 11:1-16-ൽ പൗഹോസ ഈ ആൊരത്തിവെ ൈാരെങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. യാഹുവ ഉൾവപ്പവട
എല്ലാറ്റിവെയും തേ യാഹവവയാെ. യാഹുവ നമ്മുവട മഹാപുഹരാഹിതനാെ , ആയതിനാൽ യാഹുവ
പ്രതീൈാത്മൈമായി ആ അധിൈാരത്തിവെ ൈിരീടം ധരിക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ, മനുഷയൻ യാഹവവയുവട മഹതവം
പ്രതിെേിപ്പിക്കുൈയും തവെ മുമ്പിൽ മൂടുപടം ഇല്ലാവത നിൽക്കുൈയും വെയ്യുന്നു. എന്നാൽ, സ്ത്രീ പുരുഷവെ
മഹതവമാെ, അതിനാൽ അവളുവട തേ മൂടുൈഹയാ മൂടുപടം ധരിക്കുൈഹയാ ഹവെം. കദവദൂതൻമാരുവട കൂട്ടം
മനുഷയരുവട പ്രവർത്തനത്തിന സാക്ഷയം വഹിക്കുന്നു. യാഹുവ തവെ ശ്രീരമാകുന്ന കൂട്ടായ്മയുവട തേവൻ ആയി
ആ കൂട്ടായ്മവയ ഹസ്നഹിക്കുന്നതുഹപാവേ പുരുഷൻ തവെ ഭ്ാരയവയ ഹസ്നഹിക്കുൈയും കുടുംൈത്തിവേ തേവൻ
ആയിരിക്കുൈയും ഹവെം. [മത്താ. 12:50; 1പഹരാ. 2:5, 9-10; വവ ി. 1:6, 20:6; എവെ. 4:7-13; 1 വൈാരി. 12:7-10; 28-30; ഗോ. 5:22-23; മത്താ.
12:50; 25:40; ഹേവയ. 21:10; 1വൈാരി. 4:9; എവെ. 5:23-25].

24. ഹസ്നഹം
നാം ഏറ്റുപറയുന്ന ജീവനുള്ള വിശ്വാസത്തിവെ നല്ല മാതൃൈൈ ായിരിക്കെം. സ ഹനഹം, സതയസന്ധത, വിനയം,
വിശ്വാസം, പ്രതയാശ്, ക്ഷമ, ആദരവ എന്നിവവയ നാം അനുൈരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത നമ്മുവട മാതൃൈയായ
യാഹുവ മിശ്ിഹായുവട സവഭ്ാവം തവന്നയാെ. നമ്മുവട വീടുൈ ിലം കൂട്ടായ്മൈ ിലം സമൂഹങ്ങ ിലം നാം
നിേനിർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രധാന സവിഹശ്ഷത ഹസ്നഹമാെ. സ ഹനഹം നിസവാർത്ഥവും മറ്റുള്ളവർക്ക
ഹവെിയുള്ളതുമായ ഒരു പരിഗെനയാെ. സഹഹാദരങ്ങൾ എവിവടയായിരുന്നാലം അവരുവട ഇടയിൽ ഹസ്നഹം
ൈാെെം, ൈാരെം അത യാഹവവയുവട ജനത്തിവെ യഥാർത്ഥ അടയാ മാെ. എല്ലാ മനുഷയർക്കും രക്ഷ
സൗജനയമായി വാഗ്ദാനം വെയ്യവപ്പടുവമന്ന ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. യാഹ വവ എല്ലാ ജനതൈളുവടയും സ്രഷ്ടാവാെ,
എല്ലാ ആളുൈൾക്കും ഹവെിയുള്ള പ്രാർത്ഥനാേയമാെ തവെ ആേയം. തവെ പുരനായ യാഹുവാ
മിശ്ിഹായുവട തയാഗത്തിൽ പ്രൈടമായ യാഹവവയുവട ഹസ്നഹം മിശ്ിഹായിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും േഭ്യമാെ.
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കദവൈല്പനൈൾ പാേിച്ചുവൈാെ പിതാവിഹനാടും തവെ പുരനായ യാഹുവഹയാടുമുള്ള ഹസ്നഹം ഞങ്ങൾ
പ്രൈടമാക്കുന്നു. [ഹേവയ. 19:17-18; മത്താ. 5, 6, 7; 22:39; 1 വൈാരി. 6:1-11; 1 പഹരാ. 2:21-23; വയശ്. 56:7; പ്രവൃത്തിൈൾ 8:27-39; ഗോ. 3:28,
വൈാവോ. 3:11; വവ ി. 3:20; 22:17; 1 ഹയാഹ. 2:5; 5:3; 2 ഹയാഹ. 6]

അംഗതവത്തിനുള്ള ഹയാഗയതൈൾ
പശ്ചാത്താപം, യാഹുവയുവട നാമത്തിലള്ള സ്നാനം, പരിുദ്ധാത്മാവിവന സവീൈരിക്കൽ എന്നിവയാെ
മിശ്ിഹായുവട ശ്രീരത്തിവേ അംഗമാൈാനുള്ള പടിൈൾ. യാഹ ുവയിൽ അറിവിവെയും കൃപയുവടയും വ ർച്യുവട
ഒരു ജീവിതം, ഓഹരാരുത്തരും ഭ്യത്തിലം വിറയേിലം സവതം രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ
പരിവർത്തനം ൈാെിക്കുന്ന രാജൈീയ നിയമഹത്താടുള്ള അനുസരെം എല്ലാവരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കവപ്പടുന്നു.
ഓഹരാ അംഗവും ഇത പ്രഹൊദിത തിരുവവഴുത്തുൈൾ പ്രഹഘാഷിക്കുന്ന നല്ല ഉപഹദശ്ങ്ങളുവട അടിസ്ഥാന
സംഗ്രഹമായി അംഗീൈരിക്കും.
(യാഹുവ മിശ്ിഹായുവട ൈാൽപ്പാടുൈൾ പിന്തുടരുന്നതിൽ താടി ധരിക്കുന്നതിവെ ശ്ാരീരിൈ വശ്വും ഉൾവപ്പഹട്ടക്കാം.
നിർൈന്ധമവല്ലങ്കിലം, രക്ഷൈവെ ഹവഷഭ്ാഗമായിരുന്നു താടിവയന്ന പേ ഹവദവാൈയങ്ങളും ൈാെിക്കുന്നു, കൂടാവത
യിസ്രാഹയേയർ താടിയുള്ളവരായിരിക്കാൻ പ്രതീക്ഷിച്ിരുന്നതായി നിരവധി തിരുവവഴുത്തുൈൾ സൂെിപ്പിക്കുന്നു,
പവക്ഷ, കൂർത്ത താടി അല്ല ധരിഹക്കെത. താടി ഒരു വയക്തിഗത മുൻഗെനയാെ.) [പ്രവൃത്തിൈൾ 2:38; െിേി. 2:12; എവെ.
4:13; വയശ്. 50:6; ഹേവയ. 14:9; 13:29-30; ഹേവയ. 19:27; 21:5]

ഇവിവട അഭ്ിസംഹൈാധന വെയ്തിട്ടുള്ള മിക്ക വിഷയങ്ങവ യും കുറിച്ചുള്ള േഘുഹേഖനങ്ങൾ യാഹ വവസ അസംബ്ലി
ഇൻ യാഹുയിൽ പ്രസിദ്ധീൈരിക്കുന്നു.
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