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<കിസ്ത=ൻ കൗമാരkാർ േചാദിkുn കഠിനമായ േചാദ=ŋൾk് ഞŋൾ
ഉtരം ന ൽ കുnു. സ ഹാ യിkാൻ മാ താപിതാ k ളും മ J് <കിസ്ത=ൻ
മുതിർnവരും എnുെചyണം? അവരുെട േചാദ=ŋൾk് സ്േനഹേtാടും
സത=േtാടും കൂടി ഉtരം നൽകുക.
"ഞŋ ൾ

സ( ർ ഗ t ി േ ല k ്

േ പാ ക ു േ mാ ൾ

ഞŋൾ

എ േ n k ും

അവിെടയുSാകുെമn് കരുതുnത് അതിശയകരമാണ്, പെk എŋെന?"

മികc േചാദ=ം!

നാം ൈദവേtാെടാpം സ(ർgtിൽ എേnkും ജീവിkുെമn് കരുതുnത്
അതിശയകരമാണ്. ആളുകൾ മരിkുnതുവെര വർഷŋേളാളം ഭൂമിയിൽ
ജീവിkുnത് എŋെനയാെണn് ഞŋൾkറിയാം, എnാൽ മരിkാെത നാം
എŋെന സ(ർgtിൽ ജീവിkും? നmുെട ജീവിതം സ(ർഗtിൽ എ<ത
വ=ത=സ്തമായിരിkും? പിെn, എŋെന സ(ർgtിൽ എtും? േചാദിkാൻ
െകാllാവുn ധാരാളം ‘എŋെന’ േചാദ=ŋൾ.
ൈദവം തെn വചനമായ ൈബബിളി െല നmുെട ‘എŋെന’ േചാദ=ŋൾk്
ഉtരം നൽകുnു.
ആദ=ം നമുk് ഭൂമിയിൽ നിn് സ(ർgtിേലk് ലഭിkുn ‘എŋെന’ എn്
േനാkാം.
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ആയിരkണkിന് വർഷŋൾk് മുm് ജീവിcിരുn ആളുകൾ ഉയരമുll ഒരു
േഗാപുരം പണിയുnതിലൂെട ‘ആകാശേtk്’ േപാകാെമn് കരുതി. അത്
നnായി നടnിl. േഗാപുരം പണിയുnതിൽ നിn് ൈദവം അവെര തടdു,
അവരുെട ഭാഷ ആശയkുഴptിലാkിയതിനാൽ പരസ്പരം സംസാരിkാ ൻ
അവർk് ബുdിമുfുSാkി (ഉltി 11). അതിനുേശഷം ആളുകൾ ഉയരമുll
പർവതŋളിൽ കയറി േറാkJുകളിൽ േപാലും ബഹിരാകാശേtk് പറnിfുS്,
പേk ഇേpാഴും ൈദവtിെn സ(ർgtിൽ എtിയിfിl. അതിനാൽ, ഞŋൾ
എŋെന അവിെടെയtും?
ഞŋെള അവിെട എtിkാൻ ൈദവtിന് ‘ശkി’ ഉS്!

േയശു തൻ െറ ശിഷ=nാേരാ ടു പ റ dു, അ വ ർ kുേവ Sി ഒ രു s ലം
ഒരുkുnതിനായി താൻ സ(ർഗtിേലk് മടŋുകയാെണnും അവെര
േനടാനായി വീSും ഭൂമിയിേലk് വരുെമnും അതിനാൽ അവർ എേnkും
അവേനാെടാpം ഉSായിരിkുെമnും (േയാഹnാൻ 14)

േയശു തെn ശിഷ=nാർkു േവSി മടŋിവരുേmാൾ, അവെn വരവിനു മുm്
മരിcവെരlാം മരിcവരിൽനിn് ഉയിർpിkെpടുെമn് അെpാസ്തലനായ പ
Paul േലാസ് എഴുതി. േയശുവി െന മരിcവരിൽനി n് ഉയിർpിcതിനാൽ
ൈദവtിന് അ ത് െചyാ ൻ ക ഴിയുെമn് ന മുk റി യാം. അ kാല t്
ജീ വി cി രി kു n

< കി സ ്ത=ാ ന ി ക ൾ

‘ ക ർ tാവിെന

വ ായുവ ി ൽ

കSു മുfു nതി നാ യി അ വ േരാെടാpം േമ ഘ ŋ ളി ൽ പിടിk െpടും ’ ( 1
െത s െലാ നീ ക= ർ

4:16).

< കി സ ്ത=ാ ന ി ക ൾ

“ എ േ pാ ഴ ും
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കർtാ വി േനാ െടാ p മുSാ കും ” ( വാ ക=ം 1 7 ) . ഇ ത് തീർ c യായും ഒ രു
അtുതമായിരിkും. മരിcവെര ഉയിർpിkാനും ദശലkkണkിന് ആളുകെള
ഭൂമിയിൽ നിn് സ(ർgtി േലk് േയശു<കിസ്തുവിേനാ െടാpം എേnkും
ജീവിkാനും ൈദവtിനു മാ<തേമ അധികാരമുllൂ.

മരിkാെത നാം എŋെന സ(ർgtിൽ ജീവിkും എnതാണ് അടുt േചാദ=ം.

ആളുകൾ ജനിkുകയും ജീവിkുകയും ഒടുവിൽ മരിkുകയും െചyുnു.
<പകൃതി േലാകt് കാര=ŋൾ <പവർtിkുnത് അŋെനയാണ് . ൈദവം
നേmാെടാpം സ(ർgtിൽ െചyാൻ ഉേdശിkുnത് ‘അമാനുഷികതയാണ്.’
േയശു നമുkുേവSി മടŋിവരുേmാൾ “നാെമlാ വരും മാറെpടും” എn്
അെpാസ്തലനായ പ Paul േലാസ് എഴുതി. അനശ(രവും മായാtതുമായ ഒരു
‘പുതിയ’ ശരീരം നമുk് ലഭിkും (1 െകാരിn=ർ 15: 51-54). അതായത് ഭൂമിയിൽ
നമുk് ഒരു <പശ്ന വുമിlാെത നമുk് എേnkും ജീവിkാൻ കഴിയും.
േവദനേയാ കഷ്ടpാേടാ േരാഗേമാ മരണേമാ ഞŋൾ അനുഭവിkുകയിl. നാം
േയശു<കിസ്തുവിേനാെടാpം എേnkും ജീവിkും, കാരണം എേnkും
ജീവിkാൻ കഴിയുn ഒരു പുതിയ ശരീരം ൈദവം നമുk് തരും. മെJാരു
അtുതം!

അവസാനമായി, സ(ർgtിൽ നmുെട ജീവിതം എŋെന വ=ത=സ്തമായിരിkും.

ഇേpാൾ മുതൽ വർഷŋൾk് േശഷം ഒരു പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും
സൃഷ്ടിkുെമn് ൈദവം നേmാട് പറയുnു. ശിഷ=nാർkുേവSി താൻ
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നിർmിkാൻ േപാകുnുെവn് േയശു പറd ‘sലം’ ഓർkുക. ഇതിെന
‘പുതിയ ജറുസേലം’ എn് വിളിkുnു, അത് ൈദവtിൽ നിn് സ(ർgtിൽ
നിn് ഇറŋുകയും പുതിയ ഭൂമിേയാട് വളെര അടുt് വരികയും െചyും. േയശു
നിർmിcതിനാൽ നിർmിc ഏJവും മേനാഹരമായ നഗരമാണിത്. െവളിpാടു 21
ൽ ഇത് എ<ത മേനാഹരമായിരിkുെമn് നിŋൾk് വായിkാം.

പുതിയ ജറുസേലമിൽ താമസിkു nത് ഞŋൾk് ഒരു അtുതകരമായ
അനുഭവമായിരിkും. നഗരtിന് സൂര=ൻ <പകാശിkാൻ ആവശ=മിl, കാരണം
േയശു അതിെn <പകാശമായിരിkും - “ൈദവtിെn മഹത(ം അതിെന
<പകാശി pി kും . ” പുതിയ ഭൂമിയി ൽ വ സി kുn ആ ളുക ൾ പുതിയ
ജറുസേലമിെn െവളിctിൽ നടkും. പുതിയ ജറുസേലമിലും പുതിയ
ഭൂമിയി ലും ജീവിkാൻ ക ഴി യുn ഒ േരെയാരു ആ ളുക ൾ കുdാടിെn
ജീവിതപുസ്തകtിൽ (ഉദാ. സംരkിc ആളുകൾ) േപരുകൾ എഴുതിയിfുll
ആളുകളായിരിkും.
സ(ർഗ tി ൽ ഞŋ ൾ എ േn kും ൈദവ വു മായി എ nുെചyുെമ n ത് ,
നിŋൾk് െവളിpാടു 22 വായിkാം. ഞŋളുെട ജീവിതം സുരkിതവും
രസകരവും <പധാനെpfതുമായിരിkും. ൈദവtിനു േവSി നാം െചyുn
കാര=ŋൾ അവനു വളെരയധികം <പാധാന=മു llതാ ണ് . നാം എേnkും
േയശു<കിസ്തുവിേനാെടാpം ഉSായിരിkുകയും അവെന വളെരയധികം
ആസ(ദിkുകയും െചyും. ഭൂമിയിൽ നമുkുേവSി സാഹസികതേയkാൾ
ഉപരിയായി സ( ർ ഗ tി ൽ ൈദവം ന മു kാ യി ധാരാളം സാഹ സ ŋ ൾ
ആസൂ<തണം െചയ്തിfുെSn് ഞാൻ കരുതുnു. െവളിപാട് 22: 4-5-ൽ
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േയാഹnാൻ അെpാസ് തലൻ എഴുതിയതുെകാSാണ് ഞാൻ അŋെന
പറയുnത്.
അവർ അവെn മുഖം കാണും; അവെn നാമം അവരുെട െനJിയിൽ ഇരിkും .
അവിെട ഒരു രാ<തിയുമിl; അവർk് വിളkും സൂര=െn െവളിcവും ആവശ=മിl,
കാരണം കർtാവായ ൈദവം അവർk് െവളിcം നൽകുnു. അവർ എേnkും
വാഴും. ”

അതിെനkുറി c് ചി nി kൂ! നാം േയശു<കി സ്തുവിെന വ=kിപ ര മായും
വ=kിപ രമായും ( മുഖാമുഖം ) കാണുക യും അ വ േനാെടാpം എ േn kും
എേnkും ‘വാഴുകയും’ െചyും. <കിസ്തുവിേനാ െടാpം എേnkും വാഴുn
(ഭരിkുn) സാഹസŋൾ എnാെണn് നിŋൾk് imagine ഹിkാേമാ? ഇത്
എkാലെtയും മികc കാര=മായിരിkുെമn് ഞാൻ കരുതുnു.

പുതിയ കിംഗ് െജയിംസ് പതിpിൽ നിn് എടുt തിരുെവഴുt്. പകർpവകാശം
© 1982 േതാമസ് െനൽസൺ. അനു മതിേയാ െട ഉപേയാഗിkുnു. എlാ
അവകാശŋളും നിkിപ്തം.

