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ജീവനുവവണ്ടിയുള്ള ഉടമ്പടടി
COVENANT FOR LIFE

ഉടമ്പടടി എന്ന വടിഷയമത് പഴയനടിയെത്ടിലുിം 
പുതടിയനടിയെത്ടിലുിം വളമര സുശക്തൊയടി 

പ്രതടിപാദടിച്ടിരടിക്ുന്നു. ബൈൈടിളടിമനയുിം ബദവ
ത്ടിനു തമറെ ജനവത്ാടുിം 
വലാകവത്ാടുെുള്ള ഇടമപ
ടലുകമള െനസടിലാക്ുന്നതടി
നായുിം ഉടമ്പടടി നടിയെമത് 
അറടിവയണ്തട് അനടിവാര്യൊ
ണട്. വാസട്തവത്ടില് പഴയ
നടിയെവുിം പുതടിയനടിയെവുിം 
ഉടമ്പടടി ലടിഖടിതങ്ങളാണട്. ഉട
മ്പടടി എന്നതടിനുള്ള െമ്ാരു 
പദൊണട് “നടിയെിം”. പുരാതന 
യടിസ്ാവയല് യവഹാവയുൊ
യടി ഉടമ്പടടി ൈന്ധത്ടിലായടി
രുന്നതുവപാമല സുവടിവശ
ഷയുഗത്ടിമല ബരൈസട്തവ 
സഭയുിം അവവനാടു ഉടമ്പ
ടടി ൈന്ധത്ടിലായടിരുന്നു. എന്നുവരടികടിലുിം യഹൂദ 
ഉടമ്പടടിയുിം രൈടിസട്തീയ ഉടമ്പടടിയുിം തടികച്ുിം വ്യ
ത്യസട്തൊയടിരുന്നു. ഇവ ഓവരാന്നുിം വടിഭടിന്നൊയ 
യുഗങ്ങളുമട ഉവദേശ്യങ്ങള്ക്ു വവണ്ടിയായടിരുന്നു 
സ്ാപടിക്മപ്ട്ടതട്.

ബദവത്ടിമറെ ഉടമ്പടടികള് മപാതുമവ ഇരുവടിധ
ത്ടിലുള്ളവയാണട് : (1) ഏകപക്ീയിം – നടിരുപാധടി
കവുിം ഉടമ്പടടി ഉണ്ാക്ടിയ കക്ടിമയ ൊത്ിം ൈാദ്്യ
സ്നാക്ുന്നതുിം (2) ദ്ടിപക്ീയിം – വസാപാധടികവുിം 
കുറഞ്ഞപക്ിം രണ്ട് കക്ടിമയ എങ്ടിലുിം ഉടമ്പടടിയടി
ല് ൈാദ്്യസ്രാക്ുന്നതുിം. ബദവത്ടിമറെ സകല 
ഉടമ്പടടികളുിം ജീവദായകമെന്ന നടിലയടിലാണട് രൂപക
ല്പന മചയട്തടിരടിക്ുന്നതട്. അതായതട് അവ ബദവവുിം 
അവമറെ ജനവുൊയുള്ള ൈന്ധമത് ഉറപ്ടിക്ുകയുിം 
വര്ദ്ടിപ്ടിക്ുകയുിം മചയ്ുന്നവയാണട്. ബദവമത് 
സെീപടിക്ുന്ന ഏവരുിം ഒരു ഉടമ്പടടിയുമട പശ്ാത്
ലത്ടില് ഇതു മചവയ്ണിം.

പുരാതന കാലിം െുതല്വക് ഉടമ്പടടികള് ഉണ്ാ
ക്മപ്ട്ടടിരുന്നു. വ്യാപാരത്ടിമറെയുിം ധനകാര്യത്ടി
മറെയുിം പരസട്പരെുള്ള സാെൂഹടിക വ്യവഹാരത്ടി
മറെയുിം വടിഷയങ്ങളുമട നടത്ടിപ്ടിമറെ ൊര്ഗ്ഗൊയടി 
നടിയെ ഉടമ്പടടികമള അഥവാ കരാറുകമള വടിവടിധ 

രാജ്യങ്ങള് ചരടിത്ത്ടിലുടനീളിം സ്ീകരടിച്ടിരുന്നു 
എന്നു പറയുന്നതട് വടിശ്സനീയൊണട്. എബ്ായ സിം
സട്ക്ാരത്ടില്, ഒരു ഉടമ്പടടി ഉണ്ാക്ുന്നതടിവനാടട് 

അനുസരടിച്ുള്ള നടപടടികളു
മട സാക്ീകരണൊയടി കല് ു 
കൂമ്പാരൊക്ടി ഒരു യാഗപീഠ
ൊക്ുകയുിം, യാഗിം കഴടിക്ുക
യുിം, ഭക്ണിം കഴടിക്ുകയുിം 
മചയട്തടിരുന്നു (ഉലട്പ. 31:44-
46,54; പുറ. 24:4-11). വ്യക്തടികള് 
തമ്ടിലുിം സെൂഹങ്ങള് തമ്ടി
ലുെുള്ള ഉടമ്പടടികളുമട ഉദാ
ഹരണങ്ങളാല് തടിരുമവഴുത്ട് 
നടിറഞ്ഞടിരടിക്ുന്നു. (ദാവീദുിം 
വയാനാഥാനുിം തമ്ടിലുള്ള ഉട
മ്പടടി 1 ശെു. 23:16-18 വമരയുിം, 
മയവഹായാദാ രാജാവുിം ജന
പ്രതടിനടിധടികളുിം തമ്ടിലുള്ള ഉട

മ്പടടി 2 രാജാ. 11:4 ലുിം വടിവരടിച്ടിരടിക്ുന്നു).
വിശ്വാസത്വാൈുള്ള നീതീകരണം : നിയമപരമവായ 

ഒരവസ്ഥയവാണ്റ് – മനസിന്റെ ഒരവസ്ഥയല്ല
വടിശ്ാസ നീതീകരണിം ഒരു നടിയെപരൊയ ഇടമപട

ലടിമറെ ഫലൊണട്. അതട് ഒരു ഉടമ്പടടി ൈന്ധത്ാലാണട് 
നടിലനടിര്ത്മപ്ടുന്നതട്. വടിശ്ാസത്ാലുള്ള നീതീകര
ണിം തടികച്ുിം ഒരു വടികാരപരൊയ അനുഭവിം ൊത്െല്. 
രൈടിസട്തു രൈൂശടില് നല്കടിയ വടിലയാല് സാധ്യൊയ 
പാപടിയുമട വീമണ്ടുപ്ടില് നടിന്നുിം ഉയടിര്മകാള്ളുന്ന 
ഒരു നടിയെപരൊയ ഇടപാടട് ആണതട്. രൈടിസട്ത്യാനടിയു
മട അധരങ്ങളടില് ആശ്ാസകരൊയടി നടിലമകാള്ളുന്ന 
“വീമണ്ടുപ്ട്”, “വടിലയട്ക്ു വാങ്ങടിയടിരടിക്ുന്നു” എന്നീ 
പദങ്ങള് നടിയെപ്രകാരെുള്ള പ്രവയാഗങ്ങള് ആണട്. 
നീതീകരണത്ടിമറെ ഇപ്റഞ്ഞ നടിയെപരൊയ സ്ഭാവ
ൊണട് രൈടിസട്തീയ വടിശ്ാസമത് െ്ു വടിശ്ാസങ്ങളടില് 
നടിന്നുിം അതടിവടിശടിഷ്ടൊക്ുന്നതട്. അഖണ്ഡ നടിയെത്ടി
മറെ അടടിസ്ാനൊയ ബദവനീതടിയടില് അടടിയുറച്താ
ണട് ഒരു രൈടിസട്ത്യാനടിക്ട് ബദവവത്ാടുള്ള കൂട്ടായട്െ. 
ബദവിം അസ്ടിരനായ ഒരു നടിയെദാതാവല് – നീതടി 
അവമറെ സടിിംഹാസനത്ടിമറെ അടടിസ്ാനൊകുന്നു 
(സങ്ീ. 89:14). അവന് തമറെ ജനങ്ങളാല് െുഷടിയുക
വയാ, നമമ് അസഹടിഷട്ണുതയാല് ഉവപക്ടിക്ുകവയാ 

പഴയ നടിയമം
മൃഗത്തിന്റെ രക്തബലതി  

ദതിനംത�ോറം ആവശ്യമോയതിരുന്നു  
എബ്ോയര് 10:1-4

മരണത്ിന്റെ നിയമം

പുതടിയ നടിയമം
ഒരതിക്കലോയുള്ള ക്തിസ്തുവതിന്റെ  

രക്തബലതി ആവശ്യമോയതിരുന്നു  
എബ്ോയര് 10:1-4 
ജീവന്റെ നതിയമം
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ഇല്. ബദവെുമ്പാമകയുള്ള നമ്ുമട നടിലനടില്പ്ടിമന 
സൂചടിപ്ടിക്ുന്നതട് നമ്ുമട െൂല്യവൈാധെല്. കര്ത്ാ
വടിമറെ ജനത്ടിമറെ ഈ അറടിവാണട് അവര് പരടിചയടിച് 
വദാഷത്ടിമറെ പ്രതടിവടിധടി. തമറെ പുത്മറെ ൈലടിയാല് 
വടിശ്ാസത്ടില് തവന്നാടട് അടുത്ുവരുന്നവരുമട പാ
പങ്ങമള ക്െടിക്ുമെന്നുിം, നമ്ുമട രക്ക്ായടി താന് 
പരെൊയടി മചയട്തുതരുമെന്നുിം ബദവിം തമന്നമക്ാ
ണ്ുതമന്ന ആണയടിട്ടടിരടിക്ുന്നു.

തങ്ങളുമട പാപങ്ങള് ബദവകരുണമയ പുറന്തള്ളു
ന്നു എന്നു ഭയമപ്ടുന്നവര് ബദവത്ടിമറെ നീതടിമയ 
പുറന്തള്ളുവാന് അവയട്ക്ട് കഴടിയടിമല്ന്നു െനസ്ടി
ലാക്ണിം. ബദവവത്ാടുള്ള ഉടമ്പടടി ൈന്ധത്ാല് 
പൂര്ണ്ണൊയടി രക്ടിപ്ാന് കഴടിയുന്ന പ്രടിയനായവനാല് 
അവമര ബകമക്ാണ്ടിരടിക്ുന്നു (എബ്ാ. 7:22-25). 
വസാവദാെടിമറെയുിം വഗാവൊറയുമടയുിം നാശമത്
ക്ുറടിച്ട് കര്ത്ാവടിമറെ ദൂതവനാടട് വാദടിക്ുവാന് 
അബ്ഹാെടിമന ബധര്യമപ്ടുത്ടിയതുിം, അനുഗ്രഹടി
ക്മപ്ടുന്നതുവമര ദൂതവനാടു െല് ു പടിടടിക്ുവാന് 
യാവക്ാൈടിനു ബധര്യിം നല്കടിയതുിം ഈ ഉടമ്പടടി 
ൈന്ധത്ടിമറെ ഉറപ്ാണട് (ഉലട്പ. 18:22-23; 32:24-26).

യിസ്വായയല് - ഉടമ്പടി യേശം
യവഹാവയുൊയുള്ള തങ്ങളുമട ഉടമ്പടടിമയപ്്ടി 

വളമര വൈാധവാന്ാരായടിരുന്നു യഹൂദ ജനത. തടി
രുമവഴുത്ുകളടില് ബദവമത് അവരുമട “പടിതാക്
ന്ാരുമട ബദവിം” എന്നു അടടിക്ടടി പരാെര്ശടിച്ടിരടി
ക്ുന്നു. അതായതട് ഈ ൈന്ധിം വിംശപരമ്പരയടില് 
വവരൂന്നടിയതുിം തലെുറതലെുറവയാളിം പുതുക്ടിയ
തുൊയ സൗഹൃദത്ടിമറെ ശാശ്തൊയ ഉടമ്പടടിയാ
ണട്. വൊബശക നടിയെിം അഥവാ ന്യായപ്രൊണിം 
ആണ്ുവതാറുിം പാപപരടിഹാരദടിവസത്ടിമല ശുശ്ൂ
ഷകളാലുിം നടിരന്തരൊയ അവരുമട സാെൂഹടിക ഘട
നയാലുിം ഊട്ടടി ഉറപ്ടിക്മപ്ട്ട നടിയൊനുസൃതൊയ 
രൈെീകരണിം ആയടിരുന്നു. നടിര്മ്ാതാവായ ബദവവുിം 
യടിസ്വയല് ജാതടിയുിം തമ്ടിലുള്ള ൈന്ധമത് ഒരു വടി
വാഹൈന്ധൊയടിട്ടാണട് പ്രകടടിപ്ടിച്ടിരടിക്ുന്നതട് (യടിമര. 
3:14; 31:31,32). സീനായട് െുലെുകളടില് വച്ട് അവര്ക്ട് 
നല്കടിയ പ്രൊണിം ആധുനടിക വടിവാഹപ്രതടിജ്ഞയുമട 
സൊനൊയ വാക്ുകളാല് ആണട് ഉറപ്ടിക്മപ്ട്ടതട് 
– “ഇവ ഒമക്യുിം ഞങ്ങള് അനുസരടിച്ു നടക്ുിം” 
(പുറ. 19:7,8; 24:7). വടിവാഹ ഉടമ്പടടിക്ട് പുറത്ുള്ള 
ബലിംഗടിക സമ്പര്ക്ിം ന്യായപ്രൊണിം വടിവരാധടിക്ുന്ന
തു വപാമല, ഉടമ്പടടിക്ു പുറത്ുള്ള ഏമതാരു പൗരനു
ൊയുിം ബദവത്ടിനു കൂട്ടായട്െ ഉണ്ായടിരടിക്ുകയടില്.

യസവാപവാധിക ഉടമ്പടി
അനുഗ്രഹങ്ങളുമടയുിം (ആദാെടിനുിം ഹൗവ്വയട്ക്ുിം 

ഉലട്പ. 1:28,29; 2:16; യടിസ്ാവയല് ജനതയട്ക്ട് പുറ. 
23:20-33) ശാപങ്ങളുമടയുിം (ഉലട്പ. 2:17; 3:16-19; വലവ്യ. 
26:14-17) നടിൈന്ധനകളായ ൊ്െടില്ാത് അനുെതടി
കള് അടങ്ങടിയടിട്ടുള്ളതാണട് വസാപാധടിക ഉടമ്പടടി. 
പലവപ്ാഴുിം ഉടമ്പടടിയട്ക്ട് പരടിചട്വേദന വപാലുള്ള 
ഒരു അടയാളിം അഥവാ നടിരന്തരൊയ ഓര്മ്മപ്ടു
ത്ല് ഉണ്ാകുിം (ഉലട്പ. 17:9-14). സാധാരണയായടി 
ഉടമ്പടടികള് ഉണ്ാക്ുവമ്പാള് അതടിനു സാക്ടികള് 
ഉണ്ാകുിം (ന്യായ. 11:9,10). ബദവിം ആകാശമത്യുിം 
ഭൂെടിമയയുിം യടിസ്ാവയലടിനു വടിവരാധൊയടി സാക്ടി 
നടിര്ത്ടിയതു വപാമല, ചടില സന്ദര്ഭങ്ങളടില് നടിര്ജീ
വൊയ വസട്തുക്ളുിം സാക്ടികളാകാറുണ്ട് (ആവ. 
4:24-28). ദാവീദുൊയടി മചയട്ത ഉടമ്പടടിക്ട് ചന്ദ്രമറെ 
ശാശ്തൊയ സ്ഭാവിം സാക്ടിയായടി വടിളടിക്മപ്ടുന്നു 
(സങ്ീ. 89:34-37).

ഒരു കക്ടിയടില് നടിന്നുിം ഉളവാകുന്നതട് ആയതടിനാ
ല് ഏകപക്വുൊയ ആണയാല് അടടിസ്ാനമപ്ട്ടടിരടി
ക്ുന്ന ഉടമ്പടടിയടില് നടിന്നുിം വ്യത്യസ്ൊയ ഒന്നാണട് 
വസാപാധടികൊയ ദ്ടിപക്ൊയ അനുെതടികള് സജ്ീ
കരടിച്ടിരടിക്ുന്നതായ ഉടമ്പടടികള്. ഈ ഉടമ്പടടിയുമട 
വ്യവസ്കള്ക്നുസരണൊയടി ഇതു പാലടിച്ാല് ചടില 
പ്രതടിഫലങ്ങള് ലഭടിക്ുിം; ഏമതങ്ടിലുിം കക്ടിയടില് 
നടിന്നുിം വീഴട്ച വന്നാല് ചടില പടിഴകള് ചുെത്ുിം. ഒരു 
ഉടമ്പടടിയടില് ബദവത്ടിമറെ ഭാഗത്ു നടിന്നുിം ഒരു 
വീഴട്ചയുിം ഉണ്ാകടില് എന്നതട് പറവയണ്തടില്. അതു
ൊത്െല് തങ്ങളുമട ആവശ്യകത െൂലിം അവനുൊയടി 
ഉടമ്പടടി ൈന്ധത്ടില് ഏര്മപ്ട്ടടിരടിക്ുന്ന എല്ാവരുിം 
അവവനക്ാള് താഴട്ന്നവരുിം, െനുഷ്യവര്ഗ്ഗൊകമട്ട 
അപൂര്ണ്ണരുിം വീഴട്ചഭവടിവച്ക്ാവുന്നവരുൊണട്.

യൈവാകം

ലേവം അനുഗ്രഹം

യിസ്വായയല്
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വീഴട്ച വരുത്ുന്നവവനാടുള്ള ബദവത്ടിമറെ ഇട
മപടല് എത് പരുഷൊയടിരുന്നാലുിം അതട് അതടിപ്ര
ധാനൊയുിം തടിരുത്ല് സ്ഭാവെുള്ളതാണട്. എന്നാല് 
ആരുിം നശടിക്ുവാന് ബദവിം ആഗ്രഹടിക്ുന്നടില്, 
അവന് ദീര്ഘക്െയുള്ളവനാണട്. അവമറെ വാഗട്ദ
ത് ജനങ്ങളായ യടിസ്ാവയല് തങ്ങളുമട ഉടമ്പടടി 
നടിൈന്ധനകളടില് വീഴട്ച വരുത്ടിയവരുിം തദനുസ
രണൊയടി ശടിക്ടിക്മപ്ട്ടവരുൊണട്. അവര് അനുസ
രണെടില്ാത് സ്ഭാവെുള്ളവരായടിരുന്നടിട്ടുിം അവമര 
താന് ഒരടിക്ലുിം തള്ളടിക്ളകയടിമല്ന്നട് യവഹാവ 
ഉറപ്ു നല്കടി (സങ്ീ. 94:14). ന്യായപ്രൊണത്ടിമറെ 
ചട്ടങ്ങളുിം രൈെീകരണങ്ങളുിം ചൂണ്ടിക്ാട്ടുന്നതായ 
രൈടിസട്തുവടിമറെ ൈലടി അന്തടിെൊയ സൂക്ട്െ പരടിവശാ
ധനയടില് ഈ വീണുവപാകുന്ന പാപടിക്ട് രക്യാകു
ന്നു എന്നു കാണുന്നു. രൈൂശടില് ൊത്ിം ബദവത്ടിമറെ 
നീതടിയുിം ബദവത്ടിമറെ ദയയുിം സിംഗെടിക്ുകയുിം 
രണ്ുിം പൂര്ണ്ണൊയടി നടിറവവറമപ്ടുകയുിം മചയ്ുന്നു. 
പാപടി വടിശ്ാസപൂര്വ്വിം വനാക്ണമെവന്നയുള്ളു, വനാ
ക്ടിയാല് ജീവടിക്ുിം.

ബദവിം നാെുൊയടി മചയട്തടിരടിക്ുന്ന വാഗട്ദത് 
കൃപയടിവലക്ുള്ള ൊര്ഗ്ഗൊണട് വടിശ്ാസത്ടിമറെ ഗു
ണനടിലവാരിം (വറാെ. 10:4,8-11). ബദവവഷ്ടിം മചയട്തു
മകാള്ളാിം എന്നു സെര്പ്ണിം മചയ്ുന്നതടിലൂമട, വടിശ്
സട്തതവയാമട ജീവടിക്ുവാന് നാിം കടമപ്ട്ടടിരടിക്ുന്നു. 
ഇനടി നാിം നമ്ുമട ജ്ത്ടിനനുസൃതൊയല് വടിധടിക്
മപ്ടുന്നതട്, െറടിച്ട് നമ്ുമട വടിശ്ാസത്ടിനനുസരണ
ൊയടി, നമ്ുമട വെല് വയട്ക്ുന്നതായ രൈടിസട്തുവടിമറെ 
നീതടിമക്ാത്വണ്ണൊയടിരടിക്ുിം. ഈ സെര്പ്ണ ഉട
മ്പടടിയാണട് ജീവനടിവലക്ുള്ള ഉടമ്പടടി.

ഉടമ്പടി അടയവാളങ്ങള്
സൂചടിതൊകുന്നതുവപാമല, ബൈൈടിളടിമല നടിരവധടി 

ഉടമ്പടടികള്ക്ട് മപാതുവായടി ചടില ഘടകങ്ങള് ഉണ്ട്. 
ഉടമ്പടടിയുമട ഉറപ്ായടി എഴുത്ാവലാ വാക്ാവലാ 
ഉള്ള പ്രസട്താവനയാണതട് : ഒരു യാഗിം (ൈലടി); ഉട
മ്പടടിയുമട അിംഗീകാരത്ടിനുള്ള സാക്ടികള്; ഉടമ്പടടി 
ഭക്ണിം തുടങ്ങടിയവ. ഇവമയല്ാിം സീനായട് െലെുക
ളടിമല ന്യായപ്രൊണ ഉടമ്പടടി അിംഗീകരണത്ടിനുണ്ാ
യടിരുന്നു. ആ ഉടമ്പടടിയുമട അടയാളിം പരടിചട്വേദന 
ആയടിരുന്നു. ഇതടിമനപ്്ടിയുള്ള വടിവരങ്ങള് ഉലട്പ. 
17:9,10; പുറ. 24:1-11 എന്നടിവടിടങ്ങളടില് വരഖമപ്ടുത്ടി
യടിരടിക്ുന്നു.

വസാപാധടിക ഉടമ്പടടിയുമട സെകാലടിക ഉദാഹരണ
ൊണട് വടിവാഹ ഉടമ്പടടി. വടിവാഹച്ടങ്ങടില് ഇവയടില് 

െടിക് ഘടകങ്ങളുിം ഭാഗൊകുന്നു. വനര്ച്, സാക്ടി
കളുമട െുമ്പാമകയുള്ള പ്രതടിജ്ഞ, ഒരു അടയാളിം 
(വൊതടിരിം), ഒരു ഉടമ്പടടി ഭക്ണിം (വടിവാഹ സല്ക്ാ
രിം). ദ്ടിപക്ീയ ഉടമ്പടടിയുമട നല് ഒരു ഉദാഹരണ
ൊണട് വടിവാഹ ഉടമ്പടടി. ഒരു രൈടിസട്തീയ പുരുഷനുിം 
സട്ത്ീക്ുിം വടിവാഹിം എന്നാല് ജീവടിതകാലിം ഉടനീള
െുള്ള പ്രതടിൈദ്തയാണട്. ഓവരാ പങ്ാളടിയുിം മചയ്ുന്ന 
വടിശ്ാസത്ടിമറെ പ്രതടിജ്ഞയടില് പരസട്പരിം വടിശ്ാസ
വുിം സുരക്യുിം വടിശ്സട്തയടില് അടടിസ്ാനമപ്ട്ടടി
രടിക്ുന്നു. ഒരു വടിശ്സട്തനായ ഭര്ത്ാവടിമന തമറെ 
പ്രടിയതെവയാടു, തമറെ കണ്ണുൊയടി നടിയെിം മചയട്തടി
രടിക്ുന്നവനായടി, അതുമകാണ്ുതമന്ന െമ്ാരു കന്യ
കമയ വനാക്ാത്വനായടി ഇവയ്ാൈടിമറെ പുസട്തകിം 
ദൃഷ്ടാന്തീകരടിച്ടിരടിക്ുന്നു (ഇവയ്ാ. 31:1).

ഏകപക്ീയ ഉടമ്പടി
ഉടമ്പടടിയുമട തത്ത്ടിമറെ നടിയെപരവുിം ഭരണഘ

ടനാപരവുൊയ സ്ഭാവിം വലാകമെമ്പാടുെുള്ള നടിയെ
ശാസട്ത്ത്ടിമറെ വടികസനമത് ആഴൊയടി സ്ാധീനടി
ച്ടിരടിക്ുന്നു. അവ ഇന്നു നാിം പാലടിക്ുന്ന നടിരവധടി 
നടിയെങ്ങള്ക്ട് അടടിസ്ാനൊയടിത്ീര് ന്നടിരടിക്ുന്നു. 
ഉടമ്പടടിയുമട വസാപാധടികൊയ രൂപമത് ഇന്നമത് 
ആധുനടിക വലാകത്ടില് പലവപ്ാഴുിം ഉപവയാഗടിക്ു
ന്നു. വര്ദ്ടിച് ജനസിംഖ്യയുിം, വദശീയവുിം അന്തര്വദശീ
യവുൊയ ൈന്ധങ്ങളുമട സങ്ീര്ണ്ണതയുിം സാെൂഹടിക 
രൈെീകരണത്ടിമറെയുിം ഇടമപടലുകളുമടയുിം വടിവടിധ 
നടിലയുിം െൂലിം െനുഷ്യചരടിത്ത്ടില് എന്നമത്ക്ാ
ളുിം അധടികിം ഉടമ്പടടികള് ഈ കാലത്ാണട് എന്തു
മകാണ്ുിം കാണമപ്ടുന്നതട്. വടില്പ്നയുമട കരാര്, 
ഒരു വായട്പ തടിരടിച്ടയട്ക്ുവാനുള്ള സമ്തപത്ിം, 
ഒരു വസാഫട്്ട് മവയര് വപ്രാഗ്രാെടിമറെ സ്ാപനയടില് 
അതടിമറെ അിംഗീകാരപത്ത്ടിമറെ നടിൈന്ധനകളുമട 
അിംഗീകരണിം, ഇവമയല്ാിം നടിയെപരവുിം ധാര്മ്ടി
കപരവുൊയ കരാറുകള്ക്ട് ഉദാഹരണങ്ങളാണട് – 
ഇവമയല്ാിം ഉടമ്പടടികളാണട്. ഇവയടില് അധടികവുിം 
കുറഞ്ഞതട് രണ്ട് കക്ടികളുൊയുള്ള കരാറുകളാണട്.

എന്നടിരുന്നാലുിം നടിരുപാധടിക ഉടമ്പടടിക്ട് ഒരു വാ
ഗട്ദത് സ്ഭാവെുണ്ട്. അതടില് ഒരു കക്ടി എമന്ത
ങ്ടിലുിം കാര്യിം മചയ്ുവാന് െമ്ാരു കക്ടിക്ട് ഉറപ്ു 
മകാടുക്ുകവയാ അഥവാ തടിരടിമക യാമതാരു ൈാ
ധ്യതയുെടില്ാമത െമ്ാരു കക്ടിക്ട് ഉപകാരിം മചയ്ു
ന്നവതാ ആണട്.

െമ്ാരാളുൊയുള്ള വടിശ്സട്തതയുമട പ്രതടിജ്ഞ, 
സത്യവുിം വടിശ്സട്തവുിം ആയടിരടിക്ാമെന്നുള്ള വനര്ച് 
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ഇവയാണട് ഒരു വാഗട്ദത് 
ഉടമ്പടടിയുമട ഘടകങ്ങള്. 
അവെരടിക്യുമട ഭരണഘ
ടന (1787) വദശീയൊയ ഏക
പക്ീയ ഉടമ്പടടിക്ട് ഉദാ
ഹരണൊണട്. “നെുക്ുിം 
നമ്ുമട പടിന്തലെുറക്ുിം 
സ്ാതന്ത്യത്ടിമറെ അനുഗ്ര
ഹിം സുരക്ടിതൊക്ുവാ
ന്” “അവെരടിക്ന് ജനതയുമട” വപരടില് അതടിമറെ 
സ്ാപകര് രൂപകലട്പന മചയട്തതുിം ഒപ്ടിട്ടതുൊണതട്.

ഒരു അമ്യട്ക്ട് തമറെ ബപതലടിവനാടുള്ള സട്വന
ഹൊയടിരടിക്ുിം നടിരുപാധടികൊയ വാഗട്ദത്ത്ടിമറെ 
ഭൂെടിയടിമല െകുവടാദാഹരണിം – എമന്തന്നാല് ഒരു 
അമ്യുമട സട്വനഹിം, ഒരടിക്ലുിം നടിര്ത്ലാക്മപ്
ടുന്നടില്. ബദവത്ടിനു തമറെ ജനൊയ യടിസ്ാവയ
ലടിവനാടുള്ള സട്വനഹമത് കാണടിക്ുവാന് അവന് 
ഈ ചടിത്ിം മയശ. 49:13-16 ല് ഉപവയാഗടിച്ടിരടിക്ുന്നു. 
എല്ാ ഉടമ്പടടികളടിമലയുിം വപാമല വനര്ച് അഥവാ 
പ്രതടിജ്ഞ (വാക്ാവലാ എഴുത്ാവലാ) അവ രണ്ുിം 
നടിര്മ്ടിക്ുന്നവമന ൈന്ധടിപ്ടിക്ുകയുിം, നടിര്മ്ാതാവടി
മറെ ഉവദേശ്യങ്ങമളയുിം ആതട്ൊര്ത്ഥതമയയുിം കുറടിച്ട് 
രണ്ാെമത് കക്ടിക്ട് ഉറപ്ു നല്കുകയുിം മചയ്ുന്നു.

ഏകപക്ീയൊയ ഉടമ്പടടിയുമട പരസട്പര പൂരക
ങ്ങള് അല്ാത് ഈ വശൊണട് ബദവത്ടിമറെ കാരു
ണ്യെുള്ളതുിം സട്വനഹൊര്ന്നതുൊയ സ്ഭാവമത് 
വ്യക്തൊയടി ചടിത്ീകരടിക്ുന്നതട്. അവന് നമമ് നമ്ുമട 
തട്ടടില് കണ്ുെുട്ടുകയുിം ഒരു അമ് തമറെ ബപതലടി
വനാടട് സുഖപ്രദൊയടി സിംസാരടിക്ുന്നതുവപാമല 
നമ്ുമട ഭാഷയടില് നവമ്ാടു സിംസാരടിക്ുകയുിം 
മചയ്ുന്നു. ബദവത്ടിനു നവമ്ാടുള്ള സട്വനഹിം നടി
രുപാധടികൊണട്. നാിം പടിന്ൊറടിവപ്ായാലുിം അവമറെ 
സട്വനഹിം നമമ് െൂടുന്നു. ൊതൃസട്വനഹത്ടിമറെ 
പൂര്ണ്ണ ആശ്ാസവുിം ഉറപ്ുിം സ്ര്ഗ്ഗീയപടിതാവടിനു 
തമറെ െക്വളാടുള്ള വാക്ുകളടില് കാണുന്നു. അവനട് 
ഒരടിക്ലുിം ൊ്െുണ്ാകയടില്. ആദടിയടിമല വപാമല 
തമന്ന തമറെ ജനത്ടിനട് അവന് അവത ബദവൊയുിം, 
അവത പടിതാവായുിം, അവത സുഹൃത്ായുിം അനന്ത
കാലിം തുടരുിം. നമ്ുമട അഭയൊകുന്ന രൈടിസട്തു എന്ന 
പാറവെല് അടടിസ്ാനമപ്ടുത്ടി പണടിയമപ്ട്ടടിരടിക്ുന്ന 
ഒരു ൈന്ധൊണടിതട്. പടിതാവടിമറെ കയ്ടില് നടിന്നു നമമ് 
പടിടടിച്ു പറടിക്ുവാന് ആര്ക്ുിം കഴടിയുകയടില് എന്നട് 
വയശു പറഞ്ഞടിരടിക്ുന്നു (വയാഹ. 10:28,29; വറാെ. 8:31-

39 താരതെ്യിം മചയ്ുക).
സമര്പ്പണ ഉടമ്പടി

ബദവത്ടിമറെ സുഹൃ
ത്ുക്ളായടിരടിക്ുന്നതടി
ലുിം അധടികിം സിംതൃപട്തടി 
െമ്ാന്നുിം നല്കുകയടില്. 
സാധാരണ സ്ടിതടിയടില് 
ഇതട് ഒരു നടപ്ടില്ാത് കാ
ര്യൊയടിരുന്നു. എമന്തന്നാല് 

ആദാെടിമറെ വീഴട്ച െുതല് െുഴു െനുഷ്യകുടുിംൈവുിം 
ബദവവത്ാടുള്ള കൂട്ടായട്െയടില് നടിന്നു തള്ളമപ്ടുക
യുിം െരണശാപത്ടിന് കീഴടില് ആകുകയുിം മചയട്തു 
(വറാെ. 5:12-14). അബ്ഹാിം തമറെ വടിശ്ാസിം െൂലിം 
ബദവത്ടിമറെ സുഹൃത്ായടിരുന്നു. “അബ്ഹാെടിമറെ 
വടിശ്ാസമത്” തടിരുമവഴുത്ുകളടില് നീതീകരടിക്ു
ന്ന വടിശ്ാസൊയുിം ബദവദൃഷ്ടടിയടില് പാപടിമയ നീ
തടിയുക്തൊയടി നടിര്ത്ുന്നതുൊയ വടിശ്ാസൊയുിം 
ചടിത്ീകരടിച്ടിരടിക്ുന്നു (വറാെ. 4:16). ബദവവുൊയടി 
ഐക്യതയടിലല് എന്നു തടിരടിച്റടിയുന്നവര്ക്ുിം ഭാരൊ
ര്ന്ന പാപവൈാധത്ാല് ഞരങ്ങടിമക്ാണ്ടിരടിക്ുന്നവ
ര്ക്ുിം രൈടിസട്തുവടിമറെ ൈലടി തുറന്നുതന്ന വാതടില് ഒരു 
വടിവൊചന സ്ാഗതൊണട്. വയശു "വഴടിയുിം സത്യവുിം 
ജീവനുിം” ആകുന്നു, രക്യട്ക്ുള്ള കൃപയടിവലക്ട് 
െമ്ാരു ൊര്ഗ്ഗവുിം ഇല് (വയാഹ. 10:9; 14:6,15; അമപ്ാ. 
4:12)

വടിലെതടിപ്ുള്ള ഒരു ഹൃദയത്ടിമറെ പ്രതടികരണിം 
വസ്ചട്േയുമട കീഴടങ്ങലുിം ബദവവഷ്ടവത്ാടട് പൂ
ര്ണ്ണഹൃദയവത്ാമടയുള്ള അിംഗീകാരവുിം ആണട്. 
എന്നാല് ഇതട് സ്ാഭാവടിക െനസ്ടിനട് എളുപ്ത്ടില് പ്രാ
വര്ത്ടികൊക്ുവാന് കഴടിയടില്. എന്നാല് നമ്ുമട കഴു
ത്ടിനു ചു്ടിലുിം ഭാരവെറടിയ നുകിം മവച്ടിട്ടടില് എന്നു 
വയശു നെുക്ട് ഉറപ്ു നല്കുന്നു. അവമറെ ശുശ്ൂഷ 
പലവപ്ാഴുിം ആയാസകരൊയടിരുന്നാല് വപാലുിം 
വടിശുദ് ഹൃദയത്ടിനട് അതട് ആനന്ദവുിം ഉല്ാസവുിം 
നല്കുന്നതാണട്. പാപടിയുിം അവമറെ ബദവവുൊയടി 
രൈടിസട്തുവടിലൂമടയുള്ള കരാറാകുന്ന ഈ സെര്പ്ണ 
ഉടമ്പടടി ജീവനടിവലക്ുള്ള ഉടമ്പടടിയാണട്. നാിം പ്രതടി
ഫലത്ടിനായല് വവല മചയ്ുന്നതട് എങ്ടില് കൂടടിയുിം 
രൈടിസട്തീയ ജീവടിതത്ടിമല ഇവപ്ാഴുള്ള ആനന്ദമത് 
െറടികടക്ുവാന് വരുവാനുള്ളതായ ആനന്ദത്ടിനു 
ൊത്മെ കഴടിയൂ. െ്ട് ഉടമ്പടടികള് വപാമല ഈ ഉടമ്പ
ടടിയുിം പുതടിയ നടിയെത്ടിന് കാലത്ടിമല രൈടിസട്തീയ 
പാരമ്പര്യത്ടിമറെ ഉടമ്പടടി ഘടകങ്ങവളാടു കൂടടിയ 

“മന്്വാരുത്നിൈും രക് ഇല്ല; നവാം രക്ിക്കന്പ്പടുവവാന് “മന്്വാരുത്നിൈും രക് ഇല്ല; നവാം രക്ിക്കന്പ്പടുവവാന് 
ആകവാശത്ിന് കീഴില് മനുഷ്യരുന്ട ഇടയില് നല്കന്പ്പആകവാശത്ിന് കീഴില് മനുഷ്യരുന്ട ഇടയില് നല്കന്പ്പ

ട്ട യവന്�വാരു നവാമവും ഇല്ല” അന്പ്പവാ. 4:12ട്ട യവന്�വാരു നവാമവും ഇല്ല” അന്പ്പവാ. 4:12

തയശുതയശു
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വ്യക്തടിഗതൊയ ഒരു ഉടമ്പടടിയാണട്. വടിശ്ാസത്ടി
മറെ ഏ്ു പറച്ടിലുിം, അടയാളൊയുള്ള മവള്ളത്ടി
ല് െുഴുകലുിം, ഇവയടിമലല്ാിം ഉള്ള സാക്ടികളുമട 
സാന്നടിദ്്യവുിം ഇതടിമറെ ഘടകങ്ങള് ആണട്.

സവാമൂഹിക കരവാര്
കൂടുതലായടി ലിംഘടിക്മപ്ടുന്ന െമ്ാരു ഉടമ്പടടി

യാണട് ഓവരാ പൗരനുിം ഒരു നന് നടിറഞ്ഞ പൗരനായടി 
ൈഹുൊന്യൊയടി സെൂഹത്ടില് മപരുൊറടിമക്ാള്ളാിം 
എന്നു സെൂഹവത്ാടു മചയ്ുന്ന ഒന്നായ സാെൂഹടിക 
കരാര്. നമ്ുമട സഹപൗരന്ാര്ക്ട് നമ്ടില് നടിന്നുിം 
ൈഹുൊനവുിം െര്യാദയുിം ഉള്ള ഇടമപടലുിം, ആവ
ശ്യെുള്ളവപ്ാള് സഹായിം ലഭ്യൊക്ുവാനുിം അവ
കാശെുണ്ട്.

എന്നാല് സ്ാര്ത്ഥചടിന്ത സെൂഹത്ടില് കൂടുതല് 
സ്ാനിം ഉറപ്ടിക്ുവമ്പാള് ഈ കരാര് പതടിവായടി ലിം
ഘടിക്മപ്ടുന്നതായടി കാണാിം. സാെൂഹടിക കരാറടി
മറെ വടിജയിം സാെൂഹടിക കൂട്ടായട്െയടിമല അിംഗൊയ 
അവവനാ അവവളാ ഒരു വലടിയ കൂട്ടത്ടിമറെ ഭാഗൊണട് 
എന്ന വടിശ്ാസത്ടില് വവരൂന്നടിയതാണട്. എന്നാല് പാ
ശ്ാത്യ രാജ്യങ്ങളടിലുിം െ്ു രാജ്യങ്ങളടിലുിം ഒവരവപാമല 
എല്ാ രീതടിയടിലുിം ഈ തത്ത്ടിമറെ ദ്രവീകരണത്ടിനു 
നാിം സാക്ടികളാകുന്നു.

എന്നടിരുന്നാലുിം അനുകമ്പവയാടു കൂടടിയ ത്യാഗസ്
ഭാവത്ടിമറെ ഉള്വപ്രരണ നമ്ടില് ഒരളവുവമര ഉമണ്
ന്നട് കാണുന്നതട് വളമര നല് കാര്യൊണട്. മസപട്്ിംൈര് 
11, 2001 ല് അവെരടിക്യടില് നടന്ന ആരൈെണത്ടിനു 
വശഷിം സ്വദശത്ു നടിന്നുിം െ്ു രാജ്യങ്ങളടില് നടിന്നുിം 
ലഭ്യൊയ െനസ്ലടിവടില് നടിന്നുിം സഹായങ്ങളടില് 
നടിന്നുിം ഇതു വളമര പ്രകടൊണട്. സഹെനുഷ്യര്ക്ു 
വവണ്ടിയുള്ള ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്ത്നങ്ങളുിം െ്ു 
കാര്യങ്ങളുിം രാവുിം പകലുിം വലാകമെമ്പാടുെുള്ള 
സന്നദ്സിംഘടനകള് നടത്ുന്നു. െനുഷ്യരാശടിയടി
ലുള്ള ബദവീകസ്ഭാവത്ടിനുള്ള ഒരു മതളടിവാണടിതട്. 
അത്രത്ടില് അതട് (തടിരടിച്റടിഞ്ഞാലുിം ഇമല്ങ്ടിലുിം) 
ഏദന്വതാട്ടത്ടില് വച്ട് ആദാെടിവനാടുിം ഹവ്വവയാടുിം 
ബദവത്ടിനുണ്ായടിരുന്ന ആദടിെ ഉടമ്പടടി ൈന്ധത്ടി
മറെ നടിശബ്ദൊയ സാക്്യൊണടിതട്. െനുഷ്യനടിലുള്ള 
ഈ ബദവസ്രൂപമത് തുടച്ുനീക്ുവാന് ഒരടിക്ലുിം 
സാധടിക്ുകയടില്.

ഉടമ്പടികളുന്ട ലേവം
ഏതട് ഉടമ്പടടി കരാറടിലുിം ബദവിം എവപ്ാഴുിം ഉന്നത

സ്ാനിം വഹടിക്ുന്നു എന്നുള്ളതട് അനടിവാര്യതയാണട്. 
നടിയെങ്ങള് മകാണ്ു നടിറഞ്ഞതുിം ഒരു കക്ടിയുമട 

ൊത്ിം താതട്പര്യങ്ങമള അന്യായൊയടി സിംരക്ടിക്ുവാ
ന് ൊത്െുള്ളതുൊയ ഇന്നു നടിര്മ്ടിക്ുന്ന ഉടമ്പടടി കരാ
റുകളടില് നടിന്നുിം വടിപരീതൊയടി ബദവത്ടിമറെ ഉടമ്പടടി 
നടിയെങ്ങള് െ്ുള്ളവരുമട ദീര്ഘകാല നന്ക്ുവവണ്ടി 
ഉള്ളതായടിരുന്നു. തമറെ നടിയെങ്ങള്ക്ു കീഴടില് തമന്ന
തമന്ന കീഴാക്ടി മവക്ുന്നതടിലുള്ള താതട്പര്യത്ടില് 
നടിന്നുിം ബദവത്ടിമറെ വടിനയസ്ഭാവിം പ്രകടൊണട്. 
തമറെ പ്രജകള്ക്ട് (െമ്ല്ാ ജീവടികളുിം) അവനടിലുള്ള 
ആശ്യത്ത്ടിനു ഒരു ഉറപ്ു നല്കുവാന് അവന് 
ആസൂത്ണിം മചയട്തടിരടിക്ുന്നു എന്നട് അതടിമനക്ു
റടിച്ട് പറയാിം. ഇതടിനുള്ള ഉത്െ ഉദാഹരണിം ഉലട്പ. 
22:15-18 കാണാിം. വലാകമത് അനുഗ്രഹടിക്ുന്നവര് 
അബ്ഹാെടിമറെ സന്തതടി പരമ്പരയാണട് എന്നട് ബദവിം 
അബ്ഹാെടിവനാടട് വാഗട്ദത്ിം മചയട്ത വശഷവുിം ഈ 
വാഗട്ദത്മത് അവന് തമറെ ആണവയാടു കൂമട ഉറ
പ്ടിച്ുമകാടുത്ു. എബ്ാ. 6:13,14 ല് അമപ്ാസട്തലനായ 
പൗമലാസട് പ്രസട്താവടിക്ുന്നതുവപാമല, തമന്നക്ാള് 
വലടിയവമനമക്ാണ്ു സത്യിം മചയട് വാന് ഇല്ാഞ്ഞടി
ട്ടു ബദവിം തമന്നമക്ാണ്ുതമന്ന സത്യിം മചയട്തു 
എന്നാണട്. അബ്ഹാെ്യ വാഗട്ദത് ഉടമ്പടടിയുമട നടി
ര്വ്വഹണമത് ബദവിം തമറെ പരെൊയ സ്ഭാവനടി
ഷട്ഠയടില് തമന്ന അടടിസ്ാനമപ്ടുത്ടി.

ഉടമ്പടടികളടിലൂമട തമറെ ജനവത്ാടട് ഇടമപടുക 
എന്നതട് ബദവത്ടിനു വളമര സവന്താഷജനകൊയ 
കാര്യൊണട്. നാിം െുന്നമെ കണ്തുവപാമല ഉടമ്പടടികള് 
രണ്ട് തരത്ടിലുണ്ട്. വസാപാധടികവുിം നടിരുപാധടിക
വുിം. വസാപാധടികൊയ ഉടമ്പടടികള് സാധാരണയായടി 
ദ്ടിപക്ീയ സ്ഭാവെുള്ളതാണട്. അതായതട് ഉടമ്പടടി 
ൈന്ധമത് പുലര്ത്ടിമക്ാണ്ു വപാകുന്നതടിനു ചടില 
കാര്യങ്ങള് നടപ്ടിലാക്ാന് കുറഞ്ഞതട് രണ്ട് കക്ടി
കമളങ്ടിലുിം ഉണ്ായടിരടിക്ുിം. നടിരുപാധടിക ഉടമ്പടടി 
ആകമട്ട ഏകപക്ീയിം ആണട്. യാമതാരു െുന് വ്യ
വസ്കളുിം ഇല്ാമത ഒരു കക്ടി െമ് കക്ടിയട്ക്ട് 
ആനുകൂല്യിം നല്കുന്നതടിനു പ്രതടിജ്ഞമയടുക്ുന്നതാ
ണട് ഇതട്. തടിരുമവഴുത്ടില് ഏകപക്ീയ ഉടമ്പടടികമള 
വാഗട്ദത്ിം എന്നാണട് പരാെര്ശടിച്ടിരടിക്ുന്നതട്.

ആദാെടിമറെ സൃഷ്ടടി െുതല് സഹസ്ാബ്ദത്ടിമറെ 
അന്ത്യിം വമരയുള്ള കാലഘട്ടത്ടില് പ്രധാനൊയുിം 
അഞ്ട് ബൈൈടിള് ഉടമ്പടടികളടിലൂമടയാണട് ഉടമ്പടടി
കളുമട ബദവിം ഇടമപടുന്നതട് (1) ആദാെ്യ ഉടമ്പടടി 
– ആദാെുിം അവമറെ സൃഷ്ടാവുിം തമ്ടിലുണ്ായടിരു
ന്നതട്. അതടിമറെ ലിംഘനിം ആദാെടിനുിം അവമറെ വിം
ശത്ടിനുിം െരണിം മകാണ്ുവന്നു; (2) െഴവടില് ഉടമ്പടടി 
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– വനാഹയടിന് ഉടമ്പടടി എന്നുിം വനാബഹക ഉടമ്പടടി 
എന്നുിം ഇതടിമന പരാെര്ശടിക്ുന്നു; വനാഹവയാടുിം 
അവമറെ കുടുിംൈവത്ാടുിം അതടിലൂമട ഭൂെടിയടിമല 
സകല സൃഷ്ടടികവളാടുിം ഇനടിമയാരടിക്ലുിം പ്രളയ
ത്ാല് ഭൂെടിമയ നശടിപ്ടിക്ുകയടില് എന്നു ബദവിം 
മചയട്ത ഉടമ്പടടിയാണടിതട്; (3) അബ്ഹാെ്യ ഉടമ്പടടി 
– നടിമറെ സന്തതടി ഭൂെടിമയ അനുഗ്രഹടിക്ുമെന്നു, പ്ര
വത്യകൊയ സാറായടിലൂമട ബദവിം അബ്ഹാെടിവനാടു 
മചയട്ത ഉടമ്പടടി; (4) ന്യായപ്രൊണ (വൊബശക) ഉട
മ്പടടി – ബദവത്ടിമറെ പ്രൊണങ്ങളുമട പൂര്ണ്ണൊയ 
അനുസരണത്ാല് നടിത്യജീവന് നല്കടിത്രുിം എന്നട് 
തമറെ തടിരമഞ്ഞടുക്മപ്ട്ട ജനൊയ യടിസ്ാവയലുൊ
യടി യവഹാവ മചയട്ത ഉടമ്പടടി; (5) പുതടിയ ഉടമ്പടടി – 
ന്യായപ്രൊണ ഉടമ്പടടിയുമട സഹസ്ാബ്ദയുഗ പകര്പ്ട് 
ആണടിതട്. ആ കാലത്ട് പ്രവര്ത്ടിപദത്ടിലായടിരടിക്ു
ന്ന ബദവരാജ്യത്ടിമറെ പ്രൊണങ്ങവളാടട് വടിശ്സട്തത 
പുലര്ത്ുവമ്പാള് പുനരുത്ഥാന െനുഷ്യരാശടിമയ (തടി
രമഞ്ഞടുക്മപ്ടാത്വര്) നടിത്യജീവനടിവലക്ു മകാ
ണ്ുവരുന്ന ഉടമ്പടടി.

ആേവാമ്യ ഉടമ്പടി – േ്ിപക്ീയം
വതാട്ടത്ടിമല ജീവവൃക്ത്ടിന് ഫലങ്ങള് ഭക്ടിച്ട് 

എവന്നക്ുിം സവന്താഷകരൊയ നടിലനടില്പട് സാധ്യൊ
ക്ാമെന്നട് ബദവിം തമറെ പൂര്ണ്ണസൃഷ്ടടിയായ ആദാ
െടിവനാടു പറഞ്ഞു. കൂടാമത, അറടിവടിമറെ വൃക്ത്ടി
ന് ഫലിം തടിന്നുന്ന നാളടില് െരടിക്ുമെന്നുിം അവനു 
താക്ീതട് നല്കടിയടിരുന്നു (ഉലട്പ. 2:16,17)

ബദവവുിം ആദാെുിം തമ്ടിലുള്ള ഈ ഉടമ്പടടി വരഖാ
െൂലെുള്ളതായടിരുന്നടില് െറടിച്ട് സൂചനാരൂവപണയായടി
രുന്നു. ബദവത്ടിമറെ സാദൃശ്യത്ടിലുിം സ്രൂപത്ടി
ലുിം ആദാിം ഒരു പൂര്ണ്ണ െനുഷ്യനായടി സൃഷ്ടടിക്മപ്ട്ടു. 
ബദവത്ടിമറെ സ്രൂപത്ടില് െനുഷ്യപ്രകൃതടിയടില് 
സൃഷ്ടടിക്മപ്ട്ട പടിതാവായ ആദാെടിനട് പൂര്ണ്ണ െനുഷ്യ

ത്ത്ടിവറെതായ സകല അവകാശവുിം ഉണ്ായടിരുന്നു. 
നീതടിവയാടു മപാരുത്െുള്ളവനായടി നടിലമകാള്ളുന്ന
തുവമരയുിം പൂര്ണ്ണതയുള്ള ആസട്തടിത്ിം നടിലനടിര്ത്ടി 
ജീവടിക്ുവാനുള്ള അവകാശിം ബദവിം അവനു നല്കടി. 
കൂടാമത പൂര്ണ്ണ ശരീരവത്ാടു കൂമട പൂര്ണ്ണജീവ
നുിം, പൂര്ണ്ണ ജീവനുള്ള ഒരു പരമ്പരയട്ക്ട് ജന്െിം 
നല്കുവാനുള്ള അവകാശവുിം, കാലാവസ്യുിം, 
ആവരാഗ്യവുിം, ഭക്ണവുിം, പാര്പ്ടിടവുിം, വായുവുിം 
അവനു ജീവാവകാശങ്ങളായടി നല്കടി. ആദാെടിമറെ 
സൃഷ്ടടിയടിങ്ല് അവനു നല്കമപ്ട്ട ഈ അവകാശ
ങ്ങമള അവന് ഉടമ്പടടിയടിമല തമറെ ഭാഗിം കാത്ുസൂ
ക്ടിക്ുന്നതുവമര ബദവിം നല്കടിവപ്ാരുൊയടിരുന്നു.

ജീവടിക്ുവാനുള്ള അവകാശവുിം ജീവാവകാശങ്ങ
ളുിം എന്ന വസാപാധടികൊയ അവകാശങ്ങള് ആദാിം 
സൃഷ്ടടിക്മപ്ട്ടവപ്ാള് തമന്ന പൂര്ണ്ണ െനുഷ്യപ്രകൃ
തടിയടിലായടിരുന്നു എന്ന ഒ് കാര്യത്ടിലാണട് അധടി
ഷട്ഠടിതൊയടിരടിക്ുന്നതട്. നല്കമപ്ട്ട വ്യവസ്കവളാടു 
അവന് കൂറു പുലര്ത്ുന്നതുവമരയുിം അവ അവനു 
ലഭടിക്ുൊയടിരുന്നു. ഈ ഉടമ്പടടിയുമട ലിംഘനമത്
ക്ുറടിച്ട് വഹാമശ 6:7 ല് (ASV) ഇങ്ങമന പറയുന്നു : 
“എന്നാല് അവര് ആദാിം എന്ന വപാമല നടിയെമത് 
ലിംഘടിച്ു; അവടിമട അവര് െുഴു ചായട് വുിം ബദവ
ത്ടിവലക്ായടിരുന്നടിട്ടുിം പാപത്ടിമറെ ആധീനതയടില് 
ആയടി അവമയ ലിംഘടിച്തട് ബദവവത്ാടു ആദാിം 
മചയട്ത വടിശ്ാസവഞ്നയാണട്. ഈ ലിംഘനത്ാല് 
അവന് ബദവത്ടില് നടിന്നുിം ബദവവത്ാടുള്ള ഉട
മ്പടടി ൈന്ധത്ടില് നടിന്നുിം പുറന്തള്ളമപ്ടുകയുിം ആ 
ലിംഘനത്ടില് അവവനാടു കൂമട കു്വാളടിയായടിത്ീ
ര്ന്ന ഹവ്വവയാടുകൂമട െരണിം എന്ന ശടിക്ാവടിധടിയടി
ല് ബദവത്ടില് നടിന്നുിം അക്ടി നടിര്ത്മപ്ടുകയുിം 
െരണശടിക്ാവടിധടി  അനുഭവടിക്ുകയുിം മചയട്തു.

മഴവില് ഉടമ്പടി – ഏകപക്ീയം
െഴവടില് ഉടമ്പടടി നടിരുപാധടികൊയ ഉടമ്പടടി 

ആകുന്നു (അതട് ഇന്നുിം പ്രാൈല്യത്ടില് ഇരടിക്ു
ന്നതടിനാലാണട് “ആകുന്നു” എന്നു നാിം പറയുന്നതട്) 
ഉലട്പ. 9:12-17 ലുിം മയശ. 54:9 ലുിം ഈ ഉടമ്പടടിമയ
ക്ുറടിച്ട് വടിവരടിച്ടിരടിക്ുന്നു. െുകളടില് നടിന്നുിം ജലിം 
പ്രവഹടിച്തടിമറെയുിം താമഴ നടിന്നുിം ജലിം ഉയര്ന്നുവ
ന്നതടിമറെയുിം തതട്ഫലൊയടി ഭൂെടിയടിമല സാെൂഹടിക 
രൈെത്ടിനുിം ഭൂപ്രകൃതടിക്ുിം നാശിം ഭവടിച്തടിമറെയുിം 
വശഷിം, വനാഹയുിം കുടുിംൈവുിം ഒരു പുതടിയ വ്യവ
സ്ാരൈെിം ആരിംഭടിക്ുവാന് മപട്ടകത്ടില് നടിന്നുിം 
പുറത്ുവന്നു. അവര്ക്ുണ്ായ ഭയത്ടില് നടിന്നുിം 

വൃക്ഷത്തിന് ഫലം 
തതിന്നരുത്; തതിന്നുന്ന 
നാളതില് നീ മരതിക്ം. 

ഉല്പത്തി 2:16,17

യഹ�ാവയായ ദൈവം മനുഷ്യഹനാടു 
കല്പതിച്ചതു എന്തെന്നാല്: ഹതാട്ടത്തിന്ല 
സകല വൃക്ഷങ്ങളുന്െയം ഫലം നതിനക് 

ഇഷ്ം ഹ�ാന്ല തതിന്നാം. എന്നാല് 
നന്മതതിന്മകന്ളക്റതിച്ചുള്ള അറതിവതിന്റെ

ജീവന് മരണം
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അവമര സാന്ത്നടിപ്ടിക്ു
വാനുിം ഭാവടിമയക്ുറടിച്ട് 
അവര്ക്ട് ആതട്െവടിശ്ാ
സിം നല്കുന്നതടിനുൊയടി 
അവന് ആകാശത്ട് െഴ
വടില് ു മവച്ു. ഒരുപമക് 
അവര് ആദ്യൊയടി കാ
ണുന്നതായടിരടിക്ാിം ഈ 
പ്രതടിഭാസിം. “പടിമന്നയുിം 
ബദവിം അരുളടിമച്യട്ത
തട്: ഞാനുിം നടിങ്ങളുിം നടി
ങ്ങവളാടു കൂമട ഉള്ള സകല ജീവജന്തുക്ളുിം തമ്ടില് 
തലെുറതലെുറവയാളിം സദാകാലവത്ക്ുിം മചയ്ുന്ന 
നടിയെത്ടിമറെ അടയാളൊവടിതട് : ഞാന് എമറെ വടില്ട് 
വെഘത്ടിവന്ല് മവക്ുന്നു; അതു ഞാനുിം ഭൂെടിയുിം 
തമ്ടിലുള്ള നടിയെത്ടിനു അടയാളൊയടിരടിക്ുിം. ഞാന് 
ഭൂെടിയുമട െീമത വെഘിം വരുത്ുവമ്പാള് വെഘത്ടില് 
വടില് ു കാണുിം. അവപ്ാള് ഞാനുിം നടിങ്ങളുിം സര്വ്വജ
്വുൊയ സകലജീവജന്തുക്ളുിം തമ്ടിലുള്ള എമറെ 
നടിയെിം ഞാന് ഓര്ക്ുിം; ഇനടി സകല ജ്മത്യുിം 
നശടിപ്ടിപ്ാന് മവള്ളിം ഒരു പ്രളയൊയടി തീരുകയുെടില്. 
വടില്ട് വെഘത്ടില് ഉണ്ാകുിം; ബദവവുിം ഭൂെടിയടിമല 
സര്വ്വജ്വുൊയ സകല ജീവടികളുിം തമ്ടില് എമന്ന
വന്നക്ുെുള്ള നടിയെിം ഓര്വക്ണ്തടിനു ഞാന് അതടിമന 
വനാക്ുിം. ഞാന് ഭൂെടിയടിലുള്ള സര്വ്വജ്വത്ാടുിം 
മചയട്തടിരടിക്ുന്ന നടിയെത്ടിനു ഇതട് അടയാളിം എന്നുിം 
ബദവിം വനാഹവയാടട് അരുളടിമച്യട്തു” (ഉലട്പ. 9:12-17).

വലാകത്ടിമറെ വടിവടിധ ഭാഗങ്ങളടില് ഇടക്ടിമട 
ഉണ്ാകുന്ന മവള്ളമപ്ാക്ങ്ങള് വാര്ത്കളടില് 
ഈയടിമട വളമര ശ്ദ് വനടടിയ വടിഷയൊമണങ്ടിലുിം, 
ഇവമയാന്നുിം െഴവടില് ഉടമ്പടടിമയ അസാധുവാക്ുന്നടി
ല്. എത് തീവ്രൊയതുിം നാശകരവുൊയടിരുന്ന ജലപ്ര
ളയങ്ങളാണട് ഇവമയങ്ടിലുിം, പ്രാവദശടികൊയടി ൊത്ിം 
ഒതുങ്ങടി നടില്ക്ുന്നവ ആയടിരുന്നു. അതു ൊത്െല് 
വനാഹയുമട നാളടിമല െഹാപ്രളയിം വപാമല അതട് ഒരു 
ആവഗാള ദുരന്തൊയടിരുന്നടില്. അങ്ങമനയുെല്, സെ
കാലീനൊയ ഈ മവള്ളമപ്ാക്ങ്ങമള ബദവത്ടിനു 
സെൂഹത്ടിവന്ലുള്ള ന്യായവടിധടിയുമട സൂചകൊയടി 
നാിം കാവണണ്തുെടില്.

അബ്രഹവാമ്യ ഉടമ്പടി – ഏകപക്ീയം
ഇതടിനു നാിം പരടിഗണടിക്ുന്ന വവദഭാഗിം ഉലട്പ. 

12:1-4 വമരയാണട് : “യവഹാവ അബ്ഹാെടിവനാടു അരു
ളടിമചയട്തതട് എമന്തന്നാല് : നീ നടിമറെ വദശമത്യുിം 

ചാര്ച്ക്ാവരയുിം പടി
തൃഭവനമത്യുിം വടിട്ടട് 
പുറമപ്ട്ടട് ഞാന് നടിമന്ന 
കാണടിപ്ാനടിരടിക്ുന്ന വദ
ശവത്ക്ു വപാക. ഞാന് 
നടിമന്ന വലടിമയാരു ജാ
തടിയാക്ുിം; നടിമന്ന അനു
ഗ്രഹടിച്ു നടിമറെ വപര് 
വലുതാക്ുിം; നീ ഒരു 
അനുഗ്രഹൊയടിരടിക്ുിം. 
നടിമന്ന അനുഗ്രഹടിക്ു

ന്നവമര ഞാന് അനുഗ്രഹടിക്ുിം. നടിമന്ന ശപടിക്ുന്ന
വമര ഞാന് ശപടിക്ുിം; നടിന്നടില് ഭൂെടിയടിമല സകല 
വിംശങ്ങളുിം അനുഗ്രഹടിക്മപ്ടുിം. യവഹാവ തവന്നാടു 
കല്പടിച്തു വപാമല അബ്ഹാിം പുറമപ്ട്ടു; വലാത്ുിം 
അവവനാടു കൂമട വപായടി”.

അബ്ഹാിം കല്ദയ പട്ടണൊയ ഊരടില് ആയടിരു
ന്നവപ്ാള് ബദവിം അവനുൊയടി ഒരു ഉടമ്പടടി മചയ്ുന്ന
തടിനു നടിര്വദേശിം നല്കടി (അമപ്ാ. 7:2,3). എന്നാല് അവ
നുൊയടി ഉടമ്പടടി മചയ്ുന്നതടിനു െുന്പട് അബ്ഹാിം 
പാലടിവക്ണ്തായ വ്യവസ്കമള ബദവിം െുവന്നാട്ടു 
വച്ു (1) വദശമത്യുിം ( 2) ചാര്ച്ക്ാമരയുിം (3) പടിതൃ
ഭവനമത്ുിം വടിട്ടട് (4) കാണടിപ്ാനടിരടിക്ുന്ന വദശൊയ 
കനാനടിവലക്ട് വപാക (ഉലട്പ. 12:1) എന്നതായടിരുന്നു 
ആ വ്യവസ്കള്.

ഈ വ്യവസ്കമള എല്ാിം അബ്ഹാിം പാലടിച്തടിനു 
വശഷിം ൊത്ൊണട് ഈ ഉടമ്പടടി അവവറെതായടി തീര്ന്ന
തട്. ഈ ഉടമ്പടടി ബദവിം അവനു ഉറപ്ാക്ടി നല്കുന്ന
തടിനു െുന്പട് െുന്നമെ പറഞ്ഞ നാലട് പരടിവശാധനകളടി
ല് സ്യിം അര്പ്ടിച്ട് താന് ഉടമ്പടടിക്ട് വയാഗ്യമനന്നട് 
അവന് മതളടിയടിക്ണൊയടിരുന്നു. ഈ വ്യവസ്കള് 
എല്ാിം പാലടിക്മപ്ട്ടതടിനാല് ബദവിം ഈ ഉടമ്പടടി 
അവനട് “ഉറപ്ാക്ടി” മകാടുത്ു. അതടിനു വശഷിം 430 
വര്ഷിം കഴടിഞ്ഞാണട് ന്യായപ്രൊണിം ഉറപ്ടിച്ട് മകാടു
ത്മതന്നട് വടിശുദ് പൗമലാസട് പറയുന്നു (ഗലാ. 3:17). 
അബ്ഹാെ്യ സന്തതടിയടില് സ്ര്ഗ്ഗീയൊയ വശവുിം 
ഭൗെീകൊയ വശവുിം ഉണ്ട്. ആതട്െീയ സന്തതടിയായ 
മചറടിയ ആട്ടടിന്കൂട്ടിം, രൈടിസട്തുവടിമറെ െണവാട്ടടി, സു
വടിവശഷയുഗത്ടിലാണട് തടിരമഞ്ഞടുക്മപ്ടുകയുിം 
വളര്ച് പ്രാപടിക്ുകയുിം മചവയ്ണ്ടിയടിരുന്നതട്. അബ്
ഹാെ്യ ഉടമ്പടടിയുൊയടി അടുത് ൈന്ധെുള്ള പുതടിയ 
ഉടമ്പടടിയാലാണട് തടിരമഞ്ഞടുക്മപ്ടാത് െനുഷ്യ
രാശടി ബദവവത്ാടു ഉടമ്പടടി ൈന്ധത്ടില് വരുന്നതട്.

“ഞവാന് എന്റെ വില്ല ു  യമഘത്ില് ന്വക്കുന്ു; അതു ഞവാനും “ഞവാന് എന്റെ വില്ല ു  യമഘത്ില് ന്വക്കുന്ു; അതു ഞവാനും 
ഭൂമിയും തമ്ിൈുള്ള നിയമത്ിനു അടയവാളമവായിരിക്കും. ഭൂമിയും തമ്ിൈുള്ള നിയമത്ിനു അടയവാളമവായിരിക്കും. 

ഞവാന് ഭൂമിയുന്ട മീന്ത യമഘം വരുത്ുയമ്പവാള് യമഘത്ില് ഞവാന് ഭൂമിയുന്ട മീന്ത യമഘം വരുത്ുയമ്പവാള് യമഘത്ില് 
വില്ലു കവാണും. അയപ്പവാള് ഞവാനും നിങ്ങളും സര്വ്വ ജഡവുവില്ലു കവാണും. അയപ്പവാള് ഞവാനും നിങ്ങളും സര്വ്വ ജഡവു
മവായ സകൈ ജീവജന്ുക്കളും തമ്ിൈുള്ള എന്റെ നിയമം മവായ സകൈ ജീവജന്ുക്കളും തമ്ിൈുള്ള എന്റെ നിയമം 
ഞവാന് ഓര്ക്കും; ഇനി സകൈ ജഡന്ത്യും നശിപ്പിപ്പവാന് ഞവാന് ഓര്ക്കും; ഇനി സകൈ ജഡന്ത്യും നശിപ്പിപ്പവാന് 

ന്വള്ളം ഒരു പ്രളയമവായി തീരുകയുമില്ല. വില്ല ു  യമഘത്ില് ന്വള്ളം ഒരു പ്രളയമവായി തീരുകയുമില്ല. വില്ല ു  യമഘത്ില് 
ഉണ്വാകും; ലേവവും ഭൂമിയിന്ൈ സകൈ ജഡവുമവായ സകൈ ഉണ്വാകും; ലേവവും ഭൂമിയിന്ൈ സകൈ ജഡവുമവായ സകൈ 
ജീവികളും തമ്ില് എയന്ക്കുമുള്ള നിയമം ഓര്യക്കണ്തിജീവികളും തമ്ില് എയന്ക്കുമുള്ള നിയമം ഓര്യക്കണ്തി

നു ഞവാന് അതിന്ന യനവാക്കും” – ഉൈ്റ്പത്ി 9:13-16നു ഞവാന് അതിന്ന യനവാക്കും” – ഉൈ്റ്പത്ി 9:13-16
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ന്യവായപ്രമവാണ ഉടമ്പടി – േ്ിപക്ീയം
ജ്ീക യടിസ്ാവയലടിവനാടട് ബദവിം മചയട്ത ഉടമ്പടടി

യാണട് ന്യായപ്രൊണ ഉടമ്പടടി (പുറ. 19:1-9; 24:3-8). പുറ
പ്ാടട്, വലവ്യ, സിംഖ്യ, ആവര്ത്നിം എന്നീ പുസട്തകങ്ങ
ളടിമല സകലവുിം ഇതടില് ഉള്മപ്ടുന്നു. ആദാിം തമറെ 
സ്ഷ്ടാവടിവനാമടാത്ട് യഥാര്ത്ഥത്ടില് ആസ്ദടിച് ഉട
മ്പടടി ൈന്ധവുിം, അതടിന് ഫലൊയടി ബദവവത്ാടുള്ള 
കൂട്ടായട്െയുിം, പ്രകടൊക്മപ്ട്ട ബദവവഷ്ടവത്ാടുള്ള 
അനുസരണമത് ആശ്യടിച്ടിരടിക്ുന്നതുിം, എന്നാല് 
നാിം കണ്തുവപാമല അനുസരണവക്ടടിനാല് നഷ്ട
മപ്ടുത്ടിയതുൊണടിതട്. ഈ ഉടമ്പടടി ൈന്ധിം സീനായട് 
െലയടില് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാല് പുതുക്ുകയായടിരുന്നു. 
യടിസ്ാവയല് െടിസ്യീിം വടിട്ടട് ആറട് ൊസങ്ങള്ക്ു 
വശഷിം, കാളകളുമടയുിം ആട്ടുമകാ്ന്ൊരുമടയുിം 
ൈലടികളാലുിം, യടിസ്ാവയല് െക്ള് ഉടമ്പടടിയടിമല 
തങ്ങളുമട ഭാഗമത് യഥാവടിധടി അിംഗീകരടിച്ുമകാ
ണ്ുിം, വൊമശ എന്ന െദ്്യസ്നാല് തുടക്െടിട്ടതാണട് 
ന്യായപ്രൊണ ഉടമ്പടടി.

എബ്ാ. 8:9 മല യടിസ്ാവയലുൊയടി ൈന്ധമപ്ട്ട ബദ
വവചനമത് നെുക്ു വനാക്ാിം : “ഞാന് അവരുമട 
പടിതാക്ന്ാമര ബകക്ുപടിടടിച്ട് െടിസ്യീിം വദശത്ു 
നടിന്നു മകാണ്ുവന്ന നാളടില് ഞാന് അവവരാടു 
മചയട്ത നടിയെിം വപാമല അല്; അവര് എമറെ നടിയെ
ത്ടില് നടില നടിന്നടില്; ഞാന് അവമര ആദരടിച്തുെടില് 
എന്നട് കര്ത്ാവടിമറെ അരുളപ്ാടട്”. ഇതട് ന്യായപ്രൊണ 
ഉടമ്പടടിമയക്ുറടിച്ുള്ള പരാെര്ശിം ആണട്. യടിസ്ാവയ
ലടിമന അവരുമട അനുസരണവക്ടടിനാല് പലവപ്ാ
ഴുിം ബദവിം തള്ളടിക്ളഞ്ഞു, എന്നടിരുന്നാലുിം അവന് 
അവരുമട ഉടമ്പടടിയടിന് ബദവൊയടി നടിലമകാണ്ു. 
അവന് എല്ായട്വപ്ാഴുിം അവമര അവമറെ കൃപയടിവല
ക്ു െടക്ടിമക്ാണ്ുവരടികയുിം വീണ്ുിം പരടിവശാധടി
ക്ുകയുിം മചയട്തു. യഹൂദ യുഗാന്ത്യവത്ാളിം അവര് 
അവമറെ ഉടമ്പടടി ജനതയായടി നടിലമകാണ്ു.

ന്യായപ്രൊണ ഉടമ്പടടി നല്കടിയതടിലൂമട ബദവിം 
യടിസ്ാവയലുൊയടി തുടര്ന്നു പറയുന്ന വസാപാധടി
കൊയ വാഗട്ദത്വുിം മചയട്തു: യടിസ്ാവയല് ജനിം 
അവമറെ ന്യായപ്രൊണിം അനുസരടിച്ു നടന്നാല് നടി
ത്യജീവന് അവര്ക്ു നല്കമപ്ടുിം എന്നതായടിരുന്നു 
അതട്. ഈ നടിയെത്ടിമറെ സിംക്ടിപട്തരൂപിം പത്ട് 
കല്പനകളടിലുിം നമ്ുമട കര്ത്ാവായ വയശുവടി
മറെ വാക്ുകളടിലുിം ചുരുങ്ങടിയടിരടിക്ുന്നു, “നടിമറെ 
ബദവൊയ കര്ത്ാവടിമന നീ പൂര്ണ്ണ ഹൃദയവത്ാടുിം 
പൂര്ണ്ണ ആതട്ൊവവാടുിം പൂര്ണ്ണ െനവസ്ാടുിം പൂര്ണ്ണ 

ശക്തടിവയാടുിം കൂമട സട്വനഹടിവക്ണിം... കൂട്ടുകാരമന 
നടിമന്നവപ്ാമല തമന്ന സട്വനഹടിവക്ണിം” (െര്മക്ാ. 
12:30,31).

ഒരു പൂര്ണ്ണ െനുഷ്യമനമക്ാണ്ു ൊത്ിം സാധടി
ക്ുന്ന കാര്യിം മചയ്ുവാന് ഇതട് യടിസ്ാവയല്യവരാടു 
ആവശ്യമപ്ട്ടുമവങ്ടിലുിം അതടിമറെ ആഴവെറടിയ അര്ത്ഥ
മത് െനസ്ടിലാക്ാമത അവര് ഒട്ടാമക ഈ വാഗട്ദത്ിം 
അിംഗീകരടിക്ുകയുിം മചയട്തു. ഇവര് വീഴട്ച ഭവടിച് 
ആദാെ്യകുലത്ടിലുള്ളവരായതടിനാല് ഈ ഉടമ്പടടി 
അവര്ക്ു പാലടിക്ുവാന് കഴടിയാമത അതടിമന നടിര
ന്തരിം ലിംഘടിച്ു.

എന്നാല് രൈടിസട്തുവടിമന തങ്ങളുമട രക്കനുിം 
രാജാവുിം ആയടി സ്ീകരടിച് യഹൂദനട് അന്നു െുതല് 
ന്യായപ്രൊണിം നടിര്ത്ല് മചയ്മപ്ട്ടു (വറാെ. 10:4; 
എമഫ. 2:15,16). (ന്യായപ്രൊണ ഉടമ്പടടി ജാതടികളടിവലക്ട് 
വടിസട് തൃതൊക്മപ്ട്ടടിരുന്നടില്; ആയതടിനാല് അവമര 
സിംൈന്ധടിച്ട് അതടിമനാരു ആരിംഭവൊ അവസാനവൊ 
പറയുവാന് സാധ്യെല്).

പുതിയ ഉടമ്പടി – േ്ിപക്ീയം
സഹസ്ാബ്ദ യുഗത്ടില് രൈടിസട്തുവടിമറെ സഹസ്ാ

ബ്ദ ൊദ്്യസ് വാഴട്ചക്ു കീഴടില് സ്ാപടിക്മപ്ടുന്ന 
ബദവവുിം െനുഷ്യനുൊയുള്ള പുതടിയ രൈെീകരണ
ത്ടിനു തടിരുമവഴുത്ടില് പറയുന്ന വപരാണട് പുതടിയ 
ഉടമ്പടടി എന്നതട്. യടിസ്ാവയല് ജനതയട്ക്ു ൊത്െല് രാ
ജ്യത്ടിമറെ രൈെീകരണങ്ങവളാടു വചര്ന്നുവരുന്ന െനു
ഷ്യരാശടിക്ുിം കൂടടിയാണട് ബദവവുൊയടി യഥാര്ത്ഥ 
ഉടമ്പടടി ൈന്ധത്ടില് വരുവാന് ഈ പുതടിയ ഉടമ്പടടി 
ൊദ്്യസ്ിം വഹടിക്ുന്നതട്. ഈ െുഴു രൈെീകരണങ്ങളുിം 
വകന്ദ്രീകരടിക്ുന്നതുിം, ആ രൈെീകരണങ്ങള് നടത്ു
ന്നവനുൊയ െദ്്യസ്നായ രൈടിസട്തുവയശുവടിലൂമട 
(വൊമശയുമട മപാരുള്) ആയടിരടിക്ുിം ബദവിം ഈ 
പുതടിയ ഉടമ്പടടിമയ അവതരടിപ്ടിക്ുവാന് വപാകുന്നതട്.

ഈ സഹസ്ാബ്ദ വവലയടില് രൈടിസട്തുവടിവനാടു 
കൂമട സഹായത്ടിനട് അവമറെ സഭയുിം ഉണ്ാകുിം. 
ആയടിരിം വര്ഷിം അടങ്ങുന്ന ഈ സഹസ്ാബ്ദ ദടിന
ത്ടില് ഈ െദ്്യസ്ന് െനുഷ്യരാശടിക്ട് ൊദ്്യസ് 
വവല മചയ്ുന്നവതാമടാപ്ിം പുവരാഹടിതന്, പ്രവാചക
ന്, രാജാവട്, ന്യായാധടിപന് എന്നീ വവലകളുിം മചയ്ുിം. 
പുവരാഹടിതന് എന്ന നടിലയടില് െനുഷ്യരാശടിമയ അഭടി
വൃദ്ടിമപ്ടുത്ുകയുിം അനുഗ്രഹടിക്ുകയുിം അവരുമട 
ൈലടികമള സ്ീകരടിക്ുകയുിം മചയ്ുിം. രാജാവട് എന്ന 
നടിലയടില് അവന് െനുഷ്യരാശടിമയ നീതടിവയാമട 
ഭരടിക്ുിം. പ്രവാചകന് എന്ന നടിലയടില് അവന് അവമര 



ബൈൈടിള് സ്റാന്്ാര്്ട്  10

ഉപവദശടിക്ുിം. ന്യായാധടിപന് എന്ന നടിലയടില് അവന് 
അവമര പരടിവശാധടിക്ുകയുിം അനുകൂലവൊ പ്രതടികൂ
ലവൊ ആയ വടിധടി തീരുൊനടിച്ട് നടപ്ടിലാക്ുകയുിം 
മചയ്ുിം. െരണത്ടിമറെയുിം അധഃപതനത്ടിമറെയുിം 
അവസ്യടില് നടിന്നട് ജനമത് ആദാെടിനട് ഏദനടില്വ
ച്ു നഷ്ടൊയ ബദവസാദൃശ്യത്ടിവലക്ുിം സ്രൂപത്ടി
വലക്ുിം പുനഃസ്ാപടിക്ുവാന് സഹസ്ാബ്ദയുഗത്ടി
മറെ െുഴുകാലയളവുിം വവണ്ടിവരുിം.

സുവടിവശഷയുഗത്ടിമല “നല് യാഗങ്ങള്” ആയടിരടി
ക്ുിം ഏ്വുിം നല് െദ്്യസ്മറെ ഭാഗത്ു നടിന്നുെുള്ള 
ൊദ്്യസ്തയുമട അടടിസ്ാനിം: “ആകയാല് സ്ര്ഗ്ഗ
ത്ടിലുള്ളവയുമട പ്രതടിൈടിിംൈങ്ങമള ഈ വകയാല് 
ശുദ്ൊക്ുന്നതട് ആവശ്യിം” (എബ്ാ. 9:23). വടിശുദ് 
പൗമലാസട് ഇവടിമട യഹൂദയുഗത്ടിമല നടിഴലുകമള 
സുവടിവശഷയുഗത്ടിമലയുിം സഹസ്ാബ്ദയുഗത്ടി
മലയുിം മപാരുളുകവളാടു കൂമട താരതെ്യിം മചയ്ുന്നു. 
മപാരുളടിമല രൈെീകരണത്ടില് ൈലടികള് ഒരടിക്ലുിം 
ആവര്ത്ടിക്യടില്. എല്ാവര്ക്ുൊയടി അവ ഒരടിക്ല് 
ൊത്ിം അര്പ്ടിക്മപ്ട്ടടിരടിക്ുന്നു. ഈ “നല് യാഗങ്ങ
ളാല്” വലാകമത് സിംശുദ്ൊയടി ആരിംഭടിപ്ടിക്ാന് 
െദ്്യസ്നു ശക്തടിയുണ്ട്. ഇവത തുടര്ന്നട് അഭടിവൃദ്ടി
മപ്ടുത്ലടിമറെ യാഥാസ്ാപന വവല ആരിംഭടിക്ുിം. 
കര്ത്ാവട് പ്രവാചകനടിലൂമട പറയുന്നതുവപാമല 
“കല്ായുള്ള ഹൃദയിം ഞാന് നടിങ്ങളുമട ജ്ത്ടില് 
നടിന്നു നീക്ടി ൊിംസൊയുള്ള ഹൃദയിം നടിങ്ങള്ക്ു 
തരുിം” (മയഹ. 36:26; 11:19).

പുതടിയ ഉടമ്പടടിയാല് ലഭ്യൊകുവാന് വപാകുന്ന 
ചടില ആശ്ര്യകരൊയ അനുഗ്രഹങ്ങമള നെുക്ു പരടി

വശാധടിക്ാിം (1) 
സകല െനുഷ്യ
രുിം ആദാെ്യ 
ശ ടി ക് യ ടി ല് 
നടിന്നുിം വൊ
ചടിതരാക്മപ്
ടുിം. അതടിമറെ 
അര്ത്ഥിം െരടി
ച്വര് ഉണ
ര്ത്മപ്ടു ിം 

എന്നാണട് (വറാെ. 5:18,19). (2) അവര് പൂര്ണ്ണൊയ സത്യ
ത്ടിമറെ പരടിജ്ഞാനത്ാല് നടിറയമപ്ടുിം (വയാഹ. 
1:9; 1 തടിമൊ. 2:4). (3) പാപത്ടിനു വഹതുവായ 
ഇവപ്ാഴമത് അവസ്യടില് നടിന്നു വ്യത്യസ്ൊയടി 
നീതടിക്ു വഹതുവായ അവസ്യടില് അവരാക്മപ്ടുിം 

(ലൂമക്ാ. 2:8-10; മയശ. 35). (4) അവരുമട െനസുകളുിം 
ഹൃദയങ്ങളുിം രൈടിസട്തുവടിനു അനുകൂലൊയടി രൈെീക
രടിക്മപ്ടുവാന് പരടിശ്െടിപ്ടിക്ുിം (വയാഹ. 12:32,33). 
(5) പടിന്നീടട് അവടിമട നടക്ുന്നതായ നല് വവലകള് 
അവമര സ്ാധീനടിക്ുകയുിം അവര് വയശുവടിമന തങ്ങ
ളുമട അധടികാരടിയായടി അിംഗീകരടിക്ുകയുിം അവമറെ 
അധടികാരത്ടിനു െുമ്പടില് വണങ്ങുകയുിം മചയ്ുിം 
(ഫടിലടി. 2:9-11). (6) “വടിശുദ്ടിയടിന് മപരുവഴടിയടിവലക്ട് 
വപാകുന്നതടിനുള്ള അവകാശിം ഏവര്ക്ുിം നല്കമപ്
ടുിം (മയശ. 35:8-10). അതടിമറെ അവകാശങ്ങമള അനുഭ
വടിക്ുന്നതടിനു വവണ്ടി അവര് സെര്പ്ണിം മചയ്ുകയുിം 
തങ്ങമളതമന്ന രൈടിസട്തുവടിനായടി പ്രതടിഷട്ഠടിക്ുകയുിം 
മചയ്ുിം (വയാവവ. 2:28). െനുഷ്യരാശടിമയ അബ്ഹാെ്യ 
സന്തതടിയായടി എണ്ണുന്നതടിനുിം നടിത്യജീവനടിവലക്ട് വീ
മണ്ടുക്ുന്നതടിനുിം അനുസരണയുമടയുിം വടിശ്സട്ത
തയുമടയുിം ഈ വ്യവസ്കള് അവര് പാലടിക്ണിം.

ശവാപം നീക്കന്പ്പടും
െുഴു ൊനവരാശടിക്ുിം പരമ്പരാഗതൊയടി പടിടടിമപ്

ട്ട പാപവുിം ശടിക്ാവടിധടിയുിം ഇനടി ഒരടിക്ലുിം ഒരു 
ഭാരൊയടി അവര്ക്ുണ്ായടിരടിക്യടില്. അവത സെയിം, 
പാപെരണങ്ങളാലുള്ള അനുഭവങ്ങളടില് നടിന്നുിം 
പഠടിച് പാഠങ്ങള് െറന്നു വപാകുകവയാ, അവയുമട 
പ്രവയാജനങ്ങള് നഷ്ടമപ്ട്ടു വപാകുകവയാ മചയ്ു
കയടില്. എന്നടിരുന്നാലുിം അവമര വവദനടിപ്ടിച്ുമകാ
ണ്ടിരുന്ന ഈ അനുഭവങ്ങള് എവന്നക്ുിം അവസാനടി
ക്ുിം. പടിന്നീടുണ്ാകുന്ന അവരുവടതായ സവന്താഷിം 
കഴടിഞ്ഞകാലത്ടിമല അവരുമട കണ്ണുനീരുകമളയുിം 
ദുഃഖങ്ങമളയുിം വടിഴുങ്ങടിക്ളയുിം. െനുഷ്യരാശടിയുമട 
െനസുകള് അതടിശയകരൊയ സത്യങ്ങള്മകാണ്ുിം 
ആശ്ര്യകരൊയ അനുഗ്രഹങ്ങള്മകാണ്ുിം നടിറയമപ്
ടുിം. െഹത്രൊയ വടിവടിധ പദ്തടികളുിം പ്രതീക്കളുിം 
അവരുമട കണ്ണടിനു ചു്ുിം നടിരന്തരിം തറക്മപ്ടുിം. 
നടിത്യകാലിം പൂര്ണ്ണൊക്മപ്ട്ട ഈ ഭൂെടിയടില് സവന്താ
ഷവാന്ാരായ െനുഷ്യവര്ഗ്ഗിം നടിറയമപ്ട്ടട് അവരുമട 
കര്ത്ാവടിമറെ െനുഷ്യസാദൃശ്യത്ടില് പൂര്ണ്ണരാക്
മപ്ട്ടവരായടി നടിത്യകാലിം വസടിക്ുിം. എന്നടിരുന്നാലുിം 
കല്ായുള്ള ഹൃദയമത് നീക്ടി ൊിംസൊയ ഹൃദയ
മത് നല്കുന്ന വവല പടടിപടടിയായുള്ളതായടിരടിക്ുിം 
(മയഹ. 36:25-30).

നടിരവധടി വപര് തങ്ങള് കഴടിഞ്ഞ കാലത്ടില് സ്വെ
ധയാ മചയട്ത പാപത്ടിനനുസരണൊയടി നടിന്ദക്ായടി 
ഉണര്ത്മപ്ടുിം. രാജ്യത്ടില് നീതടിയുമട സ്ാധീനത്ടി
നുിം നവീകരണത്ടിമറെ വവലയട്ക്ുിം വടിവധയരാകു

സ്റ്യനഹം

അനുസരണംഅനുസരണം
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ന്നവര് രാജ്യത്ടിമല ശടിക്ണപരൊയ പ്രരൈടിയയടില് 
നടിന്നുിം രൈവെണ വടിെുക്തരാക്മപ്ടുിം. ആ അളവടിമനാ
ത്ട് അവരുമട ഹൃദയകാഠടിന്യിം ൊഞ്ഞുവപാകയുിം 
അവര് കൂടുതല് കൂടുതല് ആര്ദ്രഹൃദയെുള്ളവരുിം 
സട്വനഹസമ്പന്നരുൊയടി ൊറുകയുിം മചയ്ുിം. ഇനടി 
ഒരടിക്ലുിം െനുഷ്യരാശടിയടിമല ഒരു അിംഗിം വപാലുിം 
ആദാെ്യപാപത്ടിമറെ കണക്ു വഹടിവക്ണ്ടി വരടില്.

ന്യായപ്രൊണ ഉടമ്പടടിക്ു കീഴടില് പാപിം പൂര്ണ്ണൊ
യുിം ൊ്മപ്ടടില് എന്നട് അമപ്ാസട്തലനായ പൗമലാസട് 
ചൂണ്ടിക്ാണടിക്ുന്നു. ആയതടിനാല് പാപപരടിഹാരിം 
വര്ഷിം വതാറുിം യടിസ്ാവയല്യര് മചവയ്ണ്ടി വന്നടിരുന്നു. 
തുചട്േൊയ ഈ യാഗങ്ങള് പാപിം നീക്ുവാന് കഴടി
വുള്ളവയായടിരുന്നടില് (എബ്ാ. 10:1-4; യടിമര. 31:31-34). 
രൈടിസട്തുവടിമന സ്ീകരടിക്ുന്ന ഏവരുമടയുിം പാപമത്
യുിം പാപത്ടിമറെ ശടിക്ാവടിധടിമയയുിം കഴുകടിക്ളയു

വാന് െതടിയായതായടിരുന്നു രൈടിസട്തുവടിമറെ െറുവടില 
യാഗിം. പടിമന്ന “സകല ജാതടികളുമടയുിം െവനാഹര 
വസട്തു വരുിം (ഹഗ്ഗാ. 2:7). ഇതടിനായടി ബദവജനങ്ങ
ള്ക്ട് പ്രാര്ത്ഥടിക്ുകയുിം പ്രത്യാശടിക്ുകയുിം മചയ്ാിം.

ചുരുക്ത്ടില് : ഈ അഞ്ട് ഉടമ്പടടികളടിലുിം വച്ട് 
ആദാെ്യ ഉടമ്പടടിയുിം വനാഹയടിന് ഉടമ്പടടിയുിം ഒഴടി
മകയുള്ള എല്ാ ഉടമ്പടടികളുിം നടിറവവ്മപ്ടുന്നതട് 
അബ്ഹാെ്യ ഉടമ്പടടിമയ ആശ്യടിച്ുമകാണ്ാണട്. 
അതുമകാണ്ുതമന്ന നെുക്ട് ഇതടിമന െുഴുസിംഗ്രഹ 
ഉടമ്പടടി അഥവാ െുഴുവന് നടിഴലടിക്ുന്ന ഉടമ്പടടി എന്നട് 
നടിര്വ്വചടിക്ാിം. അബ്ഹാെ്യ ഉടമ്പടടി രൈടിസട്തുവടിമറെ
യുിം അവമറെ തടിരമഞ്ഞടുക്മപ്ട്ടവരുൊകുന്ന അബ്
ഹാെ്യ സന്തതടിയുമട അഭടിവൃദ്ടിമയ പ്രധാനിം മചയ്ു
ന്നവയാണട്. ഇവരല്ാമത ഉടമ്പടടി അനുഗ്രഹങ്ങമള 
നല്കുവാന് ആരുിം ഇല്.

കാലാവസ്ാ സാഹചര്യങ്ങള്
CLIMATIC CONDITIONS

ആവഗാള താപന
ത്ടിമറെ ശക്തടി

വയറടിയ വടിനാശകരൊയ 
പരടിണടിതഫലങ്ങമള തുട
ര്ന്നാണട് ശാസട്ത്െനസ്ുക
ള് 1950-കളടിമലയുിം 1960-
കളടിമലയുിം കാലാവസ്ാ 
വ്യതടിയാനമത്ക്ുറടിച്ട് വൈാധവാന്ൊരായടിത്ീര്ന്ന
തട്. തുടര്ന്നുവന്ന വര്ഷങ്ങളടില് ഏതാണ്ട് പവത്ാളിം 
വടിഷയങ്ങള് ഇതടിമറെ അടടിസ്ാന നടിരൂപണങ്ങളായടി
ത്ീര്ന്നടിരടിക്ുന്നു. അതടിമറെ പട്ടടിക ഞങ്ങള് ചുവമട 
മകാടുത്ടിരടിക്ുന്നു.

1. കാലാവസ്ാ വ്യതടിയാന ചരൈിം: ഭൂെടിയുമട 
താപനടില കാലരൈവെണ ൊറടിമക്ാണ്ടിരടിക്ുന്നു. 
ഭൂെടിയുമട ഭ്രെണപഥത്ടിലുിം സൗരഭ്രെണത്ടിലുിം 
വരുന്നതായ വ്യതടിയാനങ്ങളുിം അഗ്ടിപര്വ്വത സട്വഫാ
ടനങ്ങളുിം ശീതവൊ ഉഷട്ണവൊ ആയ കാലങ്ങള്ക്ട് 
കാരണൊകാിം.

2. ഹരടിതഗൃഹ പ്രഭാവിം: സൂര്യനടില് നടിന്നുിം 
വരുന്ന ഊര്ജ്മത് ഭൂെടിയുമട അന്തരീക്ിം പടിടടിച്ു 
നടിര്ത്ുന്ന പ്രതടിഭാസമത്യാണട് ഹരടിതഗൃഹ 
പ്രഭാവിം എന്നു പറയുന്നതട്.

3. ഹരടിതഗൃഹ വാതകങ്ങള്: കാര്ൈണ് ബ്
ഓകട്ബസ്ട്, െീമഥയട്ന്, ബനട്രസട് ഓകട്ബസ്ട്, 

ഫ്ൂറടിവന്്ട് വാതകങ്ങള് 
എന്നടിവയാണട്.

4. സെുദ്രനടിരപ്ുകള്: താ
പനടിലകള് ഉയരുന്നതടിനനു
സരടിച്ട് ജലതന്ാത്കളുമട 
വ്യാപട്തിം വര്ദ്ടിക്ുന്നതടി
മറെ ഫലൊയാണട് സെുദ്ര

ങ്ങളുമട വ്യാപട്തടി കൂടുന്നതട്.
5. െീമഥയട്ന് വാതകങ്ങള്: െീമഥയട്ന് ഒരു ബഹ

വ്ാകാര്ൈണ് വാതകൊണട്. അതട് പുറത്ുവരുന്നതട് 
പ്രകൃതടി വസ്ാതസ്ുകളടില് നടിന്നുിം െനുഷ്യമറെ ജീവടിത 
ചര്യകളടില് നടിന്നുൊണട്.

6. വ്ാവറാ ഫ്ൂവറാ കാര്ൈണുകളുിം ബനട്രസട് 
ഓകട്ബസ്ുിം: ഏ്വുിം ഹാനടികരവുിം ഓവസാണ് 
പാളടിമയ തകര്ക്ുവാന് സാധടിക്ുന്ന വളമര വീര്യ
െുള്ളതുൊയ ഒരു ഹരടിതഗൃഹ വാതകൊണട് വ്ാവറാ 
ഫ്ൂവറാ കാര്ൈണുകള് അഥവാ സടി.എഫട്.സടി കള്.

7. െനുഷ്യമറെ ഇടമപടലുകള്: കത്ടിമയരടിയുന്ന 
ബജവ ഇന്ധനങ്ങള് ഹരടിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുമട 
വര്ദ്നവടിനു െുഖ്യ കാരണൊണട്.

8. മതളടിവട്: ഉപഗ്രഹങ്ങളുിം െ്ു പല സാവങ്തടിക 
വടിദ്യകളുിം ഭൂെടിയുമട അവസ്കമള പരടിവശാധടിക്ു
വാന് ശാസട്ത്ജ്ഞന്ൊമര വളമരയധടികിം സഹായടി
ച്ു. ഗ്രീന്ലാറെട്, അറൊര്ട്ടടിക എന്നടിവടിടങ്ങളടിമല തണു

ഒരു തൈമു� യപവാകുന്ു; മന്്വാരു 
തൈമു� വരുന്ു; ഭൂമിയയവാ എയന്ക്കും 

നില്ക്കുന്ു.
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ത്ുറഞ്ഞ െഞ്ഞുിം ഉഷട്ണവെഖലാ പര്വ്വതങ്ങളടിമല 
െഞ്ഞുപാളടികളുിം ഹരടിതഗൃഹ വാതകങ്ങള് വകന്ദ്രീ
കരടിച്ട് ഭൂെടിയുമട കാലാവസ്മയ സ്ാധീനടിക്ുന്നു 
എന്നുള്ളതടിനു മതളടിവു നല്കുന്നു.

9. കാലാവസ്യടില് ഉണ്ാകുന്ന പ്രഭാവിം: കാലാ
വസ്യടിലുണ്ാകുന്ന ൊ്ങ്ങള് വടിവടിധ രീതടിയടിലുള്ള 
കഠടിനൊയ കാലാവസ്ാ സിംഭവവടികാസങ്ങള്ക്ുിം 
ദുരന്തങ്ങള്ക്ുിം കാരണൊകുന്നു. ഏമതങ്ടിലുിം ഒരു 
കാലാവസ്ാ സിംഭവവടികാസമത് ഇന്നതടിമറെ കൃ
ത്യൊയ പരടിണടിതഫലിം എന്നു പറയുവാന് കഴടിയാ
ത്വടിധിം കാലാവസ്ാ വ്യതടിയാനത്ടിമറെ പ്രഭാവ
ങ്ങള് ഏമറയാണട്. കാലങ്ങളായടി ഭൂെടിയുമട വടിവടിധ 
ഭാഗങ്ങളടില് നടന്ന സിംഭവങ്ങമള പടിന്തുടരുകയുിം 
നടിരീക്ടിക്ുകയുിം മചയ്ുന്നതടിലൂമട കാലാവസ്ാ 
പ്രവചനങ്ങള് നടത്ുന്നതടിനുിം കഠടിനൊയ കാലാവ
സ്ാ സിംഭവവടികാസങ്ങമള സ്ാധീനടിക്ുന്ന വടിവടിധ 
ഘടകങ്ങമള വടിശകലനിം മചയ്ുന്നതടിനുെുള്ള അറടിവട് 
ശാസട്ത്ജ്ഞന്ാര്ക്ട് ലഭടിക്ുന്നു.

ഈ പ്രസട്താവനമയക്ുറടിച്ട് നെുക്ട് പര്യാവലാചടി
ക്ാിം! മയശ. 46:9 ല് “ഞാനല്ാമത വവമറാരു ബദവ
െടില്; ഞാന് തമന്ന ബദവിം, എമന്നവപ്ാമല ഒരുത്
നുെടില്” എന്നു പറയുന്നു. ബദവമത്യുിം അവമറെ 
സൃഷ്ടടിവവലയുമട വല്ഭത്മത്യുിം തടിരടിച്റടിയുന്നതടി
നുിം വടിശ്സടിക്ുന്നതടിനുിം, അതടില് പ്രത്യാശടിക്ുന്നതടി
നുിം ബദവത്ടിമറെ ഒരു സെര്പ്ടിത ബപതലടിമന ഈ 
വചനിം ക്ണടിക്ുന്നു. അമത, അവന് െഹാനായ, 
വല്ഭത്െുള്ള, അതട്ഭുതവാനായ, ശക്തനായ, സട്വന
ഹവാനായ സൃഷ്ടടിയുമട ബദവൊണട്.

ഭൂെടിമയയുിം, പ്രപഞ്മത്യുിം, സൗരയൂഥമത്യുിം, 
ഗ്രഹങ്ങമളയുിം, സകലമത്യുിം തമന്ന, രൈെെടില്ാത് 
ആകസട്െടികൊയ അപ്രധാന സിംഭവൊമണന്നു വീക്ടി
ക്ുന്നവര് ഇവയുമട ഒവന്നാ രവണ്ാ ൊ്ങ്ങള് സക
ലമത്യുിം ൊ്ടിെറടിവച്ക്ാിം എന്നട് അനാവയവസന 
വടിശ്സടിച്ുവപാകുന്നു. ഒരു മത്ായ ചലനത്ാല് 
ചടിലര് പ്രവചടിക്ുന്നതുവപാമല നാിം എല്ാവരുിം നാൊ
വവശഷൊവയക്ാിം. എന്നാല് ഇവ നമ്ുമട കഴടിവടിനുിം 
ഗ്രഹടിക്ാവുന്നതടിനുിം അപ്ുറിം െഹത്ായ ഒന്നാണട് 
എന്നു ബദവസൃഷ്ടടിയടിലുള്ള വടിശ്ാസത്ടിലുിം ൈഹു
ൊനത്ടിലുിം വളര്ന്നു വന്ന ജനിം തടിരടിച്റടിയുന്നു. ഇതട് 
സൃഷ്ടടിക്മപ്ട്ടതാമണന്നുിം അതടിമന നശടിപ്ടിക്ുവാന് 
െനുഷ്യനു കഴടിയുകയടില് എന്നുെുള്ള ആശയിം ഗ്രഹടി
ക്ാവുന്നതടിലുിം അപ്ുറൊണട്.

ബദവത്ടിമറെ െഹടിെമയ ധ്യാനടിക്ുന്നതടിനുിം 

നമ്ുമട സ്ഷ്ടാവടിമറെ വവലകമള പൂര്ണ്ണൊയടി നെുക്ു 
െനസ്ടിലാക്ുവാന് സാധടിക്ുകയടില്ാ എന്നു തടിരടിച്
റടിയുന്നതടിനുിം നാിം നമ്ുമട ൈുദ്ടിശക്തടിമയ അനുവ
ദടിക്ണിം. ഈ ഒരു തടിരടിച്റടിവുമകാണ്ട് പ്രപവഞ്ാലട്പ
ത്ടി മപമട്ടന്നു സിംഭവടിച്താണട് എന്നു വടിശ്സടിക്ുക 
അസാധ്യൊണട്. പ്രപഞ്ിം വളമര പൂര്ണ്ണത ഉള്ളതാണട്, 
വളമര ഉതട്കൃഷ്ടൊണട്, വളമര സങ്ീര്ണ്ണൊണട്, വളമര 
വല്ഭത്െുള്ളതാണട്, നമ്ുമട കഴടിവടിനു വര്ണ്ണടിക്ാവു
ന്നതടിലുിം അപ്ുറൊണട്. പ്രപഞ്ത്ടില് നാിം വളമര 
നടിസ്ാരരായതടിനാല് ഈ പ്രപഞ്ത്ടിമറെ വലടിപ്ിം 
നെുക്ട് തടിരടിച്റടിയാനാവടിമല്ങ്ടിലുിം നാിം ഇതടിമറെ 
സുസ്ടിരതമയ അിംഗീകരടിക്ുന്നു. ഒരു നക്ത്ിം 
ഭൂെടിയടില് നടിന്നുിം എത് പ്രകാശവര്ഷിം അകമലയാ
മണന്നു പറയുവാന് സാധടിക്ുമെങ്ടിലുിം അതടിമന 
പൂര്ണ്ണൊയടി െനസ്ടിലാക്ുവാന് നെുക്ു സാധടിക്ു
കയടില്.

യവഹാവ സൃഷ്ടടിച് ഒന്നടിമന െനുഷ്യനു നശടിപ്ടി
ക്ുവാന് സാധടിക്ുവൊ എന്നു നാിം വചാദടിവച്ക്ാിം? 
െനുഷ്യവാസത്ടിനായടി ബദവിം രൂപകല്പന മചയട്ത 
ഗ്രഹൊണട് ഭൂെടി. അതടില് അനന്തകാലവത്ാളിം വസടി
ക്ുന്നതടിനാണട് അതടിമന നടിര്മ്ടിച്ടിരടിക്ുന്നതട്. സഭാ. 
1:4 ല് “ഒരു തലെുറ വപാകുന്നു; െമ്ാരു തലെുറ 
വരുന്നു; ഭൂെടിവയാ എവന്നക്ുിം നടില്ക്ുിം” എന്നു 
പറയുന്നു. ബദവത്ടിമറെ സെര്പ്ടിത െക്ള് എന്ന 
നടിലയടില്, ഇന്നടിവടിമടയുള്ളതടിമനല്ാിം ഒരു കാരണ
െുമണ്ന്നുിം നെുക്ു തടിരടിച്റടിയുവാന് സാധടിക്ു
ന്നതടിനുിം അപ്ുറിം അവ കൂട്ടടി മകട്ടമപ്ട്ടടിരടിക്ുന്നു 
എന്നുിം നാിം വടിശ്സടിക്ുന്നു. െനുഷ്യനട് ബദവത്ടിമറെ 
സൃഷ്ടടിമയ നശടിപ്ടിക്ാനാകുിം എന്ന ആദര്ശവാദിം 
നമ്ുമട മചവടികള്ക്ട് അന്യൊയടിരടിക്ുന്നു.

സൃഷ്ടടിയുമട ആരിംഭിം െുതല് ബദവവത്ാടുകൂമട 
ആയടിരുന്ന വലാവഗാസടിലൂമട അതായതട് വചനത്ടി
ലൂമട വലടിയവനായ യവഹാവയുമട സൃഷ്ടടിവവല
മയ ദര്ശടിക്ുവാന് ചടിലര്ക്ു കഴടിയുന്നുമണ്ങ്ടില് 
തമന്നയുിം ഈ സത്യമത് അവര് അിംഗീകരടിക്ുന്നടില് 
എന്നതട് എത് അതട്ഭുതാവഹിം. സൃഷ്ടടിവവലകള്ക്ാ
യടി കടന്നുവപായ കാലബദര്ഘ്യിം പരടിഗണടിക്ുവമ്പാ
ള് യവഹാവവയാടുിം അവമറെ പദ്തടികവളാടുെുള്ള 
നമ്ുമട കര്ത്ാവടിമറെ അഗാധവുിം ദീര്ഘവുൊയ 
പരടിചയമത്ക്ുറടിച്ട് നെുക്ു ചടില അറടിവട് ലഭടിവച്
ക്ാിം. വയാഹ. 1:3ല് പറയുന്നു, “സകലവുിം [ദൂത
ന്ാരുിം, വാഴട്ചകളുിം, ആധടികാരങ്ങളുിം, െനുഷ്യനുിം] 
അവന് [പടിതാവാണട് സ്ഷ്ടാമവങ്ടിലുിം പടിതാവടിമറെ 
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പ്രതടിനടിധടിയായടി സകലവുിം പുത്നാല് സൃഷ്ടടിക്മപ്
ട്ടു] െുഖാന്തരിം ഉളവായടി; ഉളവായമതാന്നുിം അവമന 
കൂടാമത ഉളവായതല്”. പടിതാവടിമറെയുിം പുത്മറെയുിം 
ഉവദേശ്യത്ടിമറെയുിം വവലയുമടയുിം ഏകത്ൊണട് ഈ 
തടിരടിച്റടിവടിവലക്ുള്ള താവക്ാല്.

ഈ വടിഷയമത്ക്ുറടിച്ുള്ള നമ്ുമട പഠനത്ടിനു 
നമ്ുമട എഴുത്ുകളടില് നടിന്നുിം ഒരു സൊഹാര പരാ
െര്ശങ്ങമള നെുക്ു പരടിവശാധടിക്ാിം. ഹടിൊലയസാ
നുക്ളടില് നടിന്നുിം കമണ്ടുത് െഞ്ഞടിമറെ ഉള്ക്ാമ്പു
കളടില് നടിന്നുിം 1990 കള് ആയടിരുന്നു അക്ാലമത് 
ആയടിരിം വര്ഷങ്ങള് കൂടടി ഉണ്ായതടില് വവച്്വുിം 
ചൂവടറടിയ ദശാബ്ദിം എന്നു സൂചടിപ്ടിക്ുന്നു. ടടിൈ്ന് 
പീഠഭൂെടിയടിമല മതവക് അ്മത് 5014 െീ്ര് (26293 
അടടി) ഉയരത്ടിലുള്ള ഷടിഷാപാിംഗ്ാ എന്ന പര്വ്വത
ത്ടിമല ഹടിെപാളടിയടില് നടിന്നുിം തുളച്ട് എടുത്താണട് 
ഈ അകക്ാമ്പട്. അവെരടിക്യടില് നടിന്നുിം ബചനയടില് 
നടിന്നുെുള്ള ശാസട്ത്ജ്ഞന്ാര്ക്ട് കഴടിഞ്ഞ സഹസ്ാ
ബ്ദങ്ങളടില് ഓവരാ വര്ഷവുിം ഉണ്ായടിരുന്ന കാലാവ
സ്മയക്ുറടിച്ട് ഒരു ചടിത്ിം ആ െഞ്ഞടിമറെ വടിവടിധ 
പാളടിയടിലുള്ള െടിശ്ണത്ടിമറെ പരടിവശാധനയടിലൂമട 
ലഭടിച്ു. മതക്ന് ഏഷ്യന് െണ്സൂണടിമറെ അഭാവിം 
െൂലെുണ്ായ വരള്ച്യടില് കുറഞ്ഞതട് എട്ടട് പ്രധാന 
വരള്ച്കമളക്ുറടിച്ുള്ള വ്യക്തൊയ ഒരു അഭടിപ്രായിം 
ഈ ഉള്ക്ാമ്പുകള് നല്കുന്നു. ഇതടില് ഏ്വുിം തീവ്ര
ൊയ ഏഴട് വര്ഷിം നീണ് ഭൗെ പ്രരൈടിയയായ വരള്ച് 
പതടിമനട്ടാിം നൂ്ാണ്ടിമറെ അന്ത്യവത്ാടുകൂമട ആറു 
ലക്ിം വപരുമട ജീവമനടുത്ു.

ഓവരാ കാലത്ുിം െഞ്ഞടില് രൂപിം മകാണ് മപാ
ടടിപടലങ്ങളുമട സാന്ദ്രതയുിം രാസപദാര്ത്ഥങ്ങളുമട 
സാന്നടിദ്്യവുിം ഓകട്സടിജമറെയുിം ബഹ്ജമറെയുിം 
കണടികകളുമട അനുപാതവുിം പരടിവശാധടിച്ടിരുന്നു. 
ആ െഞ്ഞുപാളടി രൂപമപ്ടുവമ്പാള് അന്തരീക്ത്ടില് 
ഉണ്ായടിരുന്ന താപനടിലമയ കണക്ാക്ുന്നതടിനായടി 
ഐവസാവടാപ്ുകളുമട അനുപാതമത്യാണട് ഉപ
വയാഗടിച്ടിരുന്നതട്. ആ പ്രവദശമത് ഉണക്ടിമറെവയാ 
നനവടിമറെവയാ അടയാളൊയാണട് മപാടടിപടലങ്ങളുമട 
സാന്ദ്രത ഉപവയാഗടിച്ടിരുന്നതട്.

എങ്ടില് തമന്നയുിം, ൊനുഷ പ്രവര്ത്നങ്ങളാവണാ 
ആവഗാളതാപനത്ടിമറെ കാരണിം എന്നുിം അവതാ 
അവഗാള താപനിം എന്നതട് ഒരു യാഥാര്ത്ഥ്യിം തമന്ന
യാവണാ എന്നുിം ചടില ഗവവഷകര് സിംശയടിക്ുന്നു. 
െഞ്ഞടിമറെ ഉള്ക്ാമ്പുകളടില് നടിന്നുിം ലഭടിച് വടിവര
ങ്ങളുമട കൃത്യതമയ ൊത്െല് അവയുമട നടിഗെന

ങ്ങമളയുിം അവര് വചാദ്യിം മചയ്ുന്നു. എങ്ടിലുിം, കാ
ലാവസ്ാ വകന്ദ്രങ്ങളടില് നടിന്നുിം ലഭടിച് ൈാഹ്യൊയ 
വടിവരങ്ങള് കഴടിഞ്ഞ നൂ്ാണ്ടില് ശീഘ്രൊയ താപന
ത്ടിമറെ മതളടിവുകള് കാണടിക്ുന്നു. എന്നാല് ഉപഗ്ര
ഹങ്ങളാലുിം ൈലൂണുകളാലുിം നടത്ടിയ പഠനങ്ങളടി
ല് ലഭടിച് കഴടിഞ്ഞ ദശകത്ടിമറെ അന്തരീക്ത്ടിമറെ 
വടിവരങ്ങളടില് അങ്ങമന ഒരു താപനിം ഉണ്ായടിട്ടടില് 
അമല്ങ്ടില് അല്പിം ൊത്മെ ഉണ്ായടിട്ടുള്ളു എന്നു 
മതളടിയടിക്ുന്നു. കാലാവസ്ാ വ്യതടിയാനത്ടിമറെ കാ
രണൊയടി െനുഷ്യമന പഴടിക്ുന്നതടിനു െുന്പട് ഇത്രിം 
അസ്ടിരത െതടിയാിംവണ്ണിം വടിശദീകരടിവക്ണ്താണട് 
എന്നു ഗവവഷകന്ാര് വടിശ്സടിക്ുന്നു.

ൊനുഷ പ്രവര്ത്നങ്ങളാണട് ഇത്രിം ൊ്ങ്ങള്ക്ട് 
കാരണൊകുന്നതട് എന്നു പരടിണാെ ശാസട്ത്ജ്ഞന്ാര് 
അനുൊനടിക്ുന്നുമണ്ങ്ടിലുിം ഇത്രിം “ശാസട്ത്ീയ” 
നടിരീശ്രവാദടികള്ക്ട് ഈ വടിഷയത്ടിലുള്ള ബദവ
ത്ടിമറെ കരങ്ങമള െനസ്ടിലാക്ാനായടിട്ടടില്. ഒരു നൂ
്ാണ്ടിനു െുന്പട് പാസ്റര് റസ്ല് ഈ സാഹചര്യമത്
ക്ുറടിച്ട് വഫാവട്ടാ ് ാൊ ഓഫട് രൈടിവയഷന്സട് എന്ന 
പുസട്തകത്ടില് പ്രവചടിച്ടിരുന്നു (p. 91). “രൈവെണ 
ഹടിെപടലത്ടിമറെ രൂപത്ടില് െഞ്ഞുപാളടികള് ഭൂെ
ദ്്യവരഖയടിമല ജലാശയങ്ങളടിവലക്ട് ഒഴുകടി, അവടിമട 
ഉരുകുിം” എന്നു അവദേഹിം പറഞ്ഞടിരടിക്ുന്നു. ഈ 
ശാസട്ത്ജ്ഞന്ാര് അവര് ഊ്ിം മകാള്ളുന്നതായ തങ്ങ
ളുമട “ലൗകടിക ജ്ഞാനത്ടില്”, വനാഹയുമട നാളടിമല 
വലാകവ്യാപകൊയ ജലപ്രളയമത് പരടിഗണടിക്ുന്നടി
ല്. പാരടിസ്ടിതടിക ചരടിത്ത്ടിമല ബദവത്ടിമറെ കര
ങ്ങമള ദര്ശടിക്ുന്നതടില് ദാരുണൊയടി അവര് പരാജയ
മപ്ടുന്നു. ഒരടിക്ല് ഭൂെടിമയ ആവരണിം മചയട്തടിരുന്ന 
െഞ്ഞുിം മവള്ളവുെുള്ള ഒരു വടിതാനത്ടിമറെ സാന്നടി
ദ്്യമത്ക്ുറടിച്ട് െഞ്ഞുെൂടടികള് സാക്്യിം വഹടിക്ു
ന്നു. വനാഹയുമട നാളടിമല ഇരുധ്ുവങ്ങളടിമലയുിം 
അതടിമറെ തകര്ച് െഹാദുരന്തൊയ വലാകമെമ്പാടുെു
ള്ള ജലപ്രളയത്ടിനു കാരണൊയടി. മത്ായ സടിദ്ാ
ന്തത്ാല് കാഴട്ച പരടിെടിതമപ്ട്ട നടിരീശ്രവാദടികളായ 
ശാസട്ത്ജ്ഞര്ക്ട് തങ്ങളുമട കണ്ണുകള്ക്ു െുമ്പടില് 
നടക്ുന്നതട് എമന്തന്നട് കാണുവാന് സാധടിക്ുന്നടില്!

നമ്ുമട കര്ത്ാവട് ഇവപ്ാള് വടിതയുിം മകായട്ത്ുിം, 
വവനലുിം വര്ഷവുിം നീതടിൊന്ാരുമട വെലുിം നീതടിമക
ട്ടവരുമട വെലുിം അയക്ുന്നതു വപാമല യഥാസ്ാ
പന അനുഗ്രഹങ്ങളായ, ജനങ്ങള്ക്ു വവണ്ടിയുള്ള 
നടിഷട്പക്ൊയ നടിയെങ്ങളുിം അവരുമട അറടിവടിനുിം 
ഉയര്ച്ക്ുിം വവണ്ടിയുള്ള െ്ു മപാതുവായ രൈെീക
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രണങ്ങളുിം, ആവരാഗ്യത്ടിനു കൂടുതല് അനുകൂലടി
ക്ുന്ന കാലാവസ്കളുിം എല്ാ െനുഷ്യര്ക്ുിം ഒരു 
പരടിധടിവമര (കുറഞ്ഞതട് ഒരാള്ക്ട് നൂറട് വര്ഷമെങ്ടി
ലുിം - മയശ. 65:20) നല്കുന്നു. നമ്ുമട കര്ത്ാവട് 
െഹാ ദയാലുവാണട്, “അവന് എല്ായട്വപ്ാഴുിം ഭത്ടി
ക്യടില് [തടിരുത്ടിമക്ാണ്ടിരടിക്യടില്]; എവന്നക്ുിം 
വകാപിം [െനഃപൂര്വ്വ പാപങ്ങള്ക്ുിം പാപടികള്ക്ുിം 
എതടിമരയുള്ള നീതടിയാര്ന്ന വകാപിം] സിംഗ്രഹടിക്
യുെടില് [നടിലനടിര്ത്ുകയുെടില്]” സങ്ീ. 103:9. “ആ 
പ്രവാചകമറെ [“നടിങ്ങളുമട സവഹാദരന്ാരടില്” നടിന്നു 
രൈടിസട്തുവടിമറെ ശടിരസ്ുിം ശരീരവുൊയ] വാക്ു വക
ള്ക്ാത് [അനുസരടിക്ാത്] ഏവനുിം ജനത്ടിമറെ 
ഇടയടില് നടിന്നു വേദടിക്മപ്ടുിം” (അമപ്ാ. 3:22,23).

അങ്ങമന ഈ അപൂര്ണ്ണൊയ കാലാവസ്യുിം 
അപൂര്ണ്ണൊയ ഭൗെടിക സാഹചര്യങ്ങളുിം നീക്മപ്ടുിം. 
അതടിബശത്യവുിം ഉഷട്ണവുിം ശാന്തൊയ കാലാവ
സ്ാ സാഹചര്യങ്ങളടിവലക്ട് വഴടിൊറുിം. ഭൂെടിയുമട 
അച്ുതണ്ടിമല മചരടിവുിം സെുദ്രത്ടിമല ശീവതാഷട്ണ 
പ്രവാഹ വ്യതടിയാനങ്ങളുിം അഭടികാെ്യൊയ കാലാവ
സ്ാ സാഹചര്യങ്ങളടിവലക്ട് ഭൂെടിമയ ൊ്ുന്നതടിനുള്ള 
ദടിവ്യരൈെീകരണങ്ങളടില് ചടിലതാമണന്നട് സിംശയെടില്ാ
ത് കാര്യൊണട്.

നമ്ുന്ട പ്രിയ പവാസ്റര് �സ്സൈിന്റെ ജ്വാനമവാര്ന് 
വവാക്കുകള്ക്ക്റ് ഇനി നമുക്ക്റ് ശ്രദ്ധ ന്കവാടുക്കവാം
പ്രവചനങ്ങള് ചടിത്ീകരടിക്ുന്നതുവപാമല, യഥാ

സ്ാപന െനുഷ്യരാശടിക്ട് വയാജടിച് ഇടൊയടി ഭൂെടി 
ൊ്മപ്ടണമെങ്ടില് അതായതട് ഭൂെടിമയ ഏമദന് പറു
ദീസയാക്ടി ൊ്ണമെങ്ടില് കാലാവസ്യടില് വലടിയ 
ൊ്ങ്ങള് സിംഭവടിവക്ണ്തട് അനടിവാര്യൊണട്. നാിം 
പടിവന്നാട്ടു വനാക്ുവമ്പാള് ജലപ്രളയത്ടിമറെ സെയ
ത്ട് അതടിപ്രധാനൊയ ചടില കാലാവസ്ാ വ്യതടിയാ
നങ്ങള് നടന്നു എന്നു കാണാിം. െനുഷ്യകുലത്ടിമറെ 
ദീര്ഘായുസ്ടിമന ൈാധടിച് ഒരു ൊ്ൊയടിരുന്നു അതട്. 
ഇതടിനു െുന്പട് ജീവടിതിം ശരാശരടി 500 െുതല് 969 
വര്ഷിം വമര നീണ്തായടിരുന്നു. എന്നാല് പ്രളയവശ
ഷിം വളമര മപമട്ടന്നട് അതു ചുരുങ്ങടി (ഉലട്പ. 6:3; 9:29; 
11:32) കാണുക. കൂടാമത ഭൂെടിയടില് ഈ ജലപ്രളയിം 
വമര െഴയുണ്ായടിരുന്നടില് എന്നുിം, അതടിനു പകരിം 
െഞ്ഞുമകാണ്ാണട് ഭൂെടി നനച്ുവന്നതട് (ഉലട്പ. 2:5,6) 
എന്നുിം നാിം പഠടിക്ുന്നു. ഒന്നാെമത് വലാകത്ടിമറെ 
അഥവാ ഒന്നാിം വ്യവസ്ാകാലത്ടിമറെ അന്ത്യത്ടിലുിം 
“ഇവപ്ാഴമത് ദുഷ്ടവലാകത്ടിമറെ” അഥവാ വ്യവസ്ാ 
കാലത്ടിമറെ ആരിംഭത്ടിലുൊണട് ഈ ൊ്ങ്ങള് സിംഭ

വടിച്തട്. അതുമകാണ്ുതമന്ന നമല്ാരു അവസ്യടിവല
ക്ുള്ള െമ്ാരു ൊ്ിം പ്രതീക്ടിക്ാനാകുന്ന സെയിം 
ഇവപ്ാഴമത് ദുഷ്ടവ്യവസ്ാകാലത്ടിമറെ അന്ത്യവുിം, 
നീതടി വസടിക്ുന്ന “വരുവാനുള്ള വലാകത്ടിമറെ [വ്യ
വസ്ാകാലത്ടിമറെ] ആരിംഭവുൊമണന്നട് നെുക്ട് 
അനുൊനടിക്ാിം.

പൂര്ണ്ണ െനുഷ്യനട് ഏദന്വതാട്ടിം ഒരു വയാജടിച് ഭവ
നൊയടിരുന്നതുവപാമല ഭൂെടിമയ അങ്ങമന ആക്ടിത്ീ
ര്ക്ുന്നതടിനു െുന്പട് ഭൂെടിയുമട കാലാവസ്യടിലുിം 
നടിലങ്ങളടിലുിം വലടിയ ൊ്ങ്ങള് നടവക്ണ്താണട് 
എന്നതടില് നെുക്ട് ഉറപ്ുളളവരായടിരടിക്ാിം. ചുഴലടി
ക്ാ്ുകളുിം, ഭൂകമ്പങ്ങളുിം, ഇടടിെടിന്നലുകളുിം, ഇടവടി
ട്ടുള്ള വരള്ച്യുിം, ജലപ്രളയവുിം, ഹടിെവര്ഷവത്ാടു 
കൂടടിയ മകാടുിംങ്ാ്ുകളുിം, ഉഷട്ണക്ാ്ുകളുിം [ചൂടു 
നടിറഞ്ഞതുിം നാശകരവുൊയ കാ്ട്, അവറൈ്യയടില് 
ചടില സെയങ്ങളടില് ഇവ വീശുന്നു] ഭൂെടിയുമട അപൂ
ര്ണ്ണതയുമട സൂചനയാണട്. ഇതടിനുള്ള കാരണങ്ങ
ള് നടിസ്ിംശയകരൊയുിം സ്ാഭാവടികൊയതുമകാണ്ട് 
പരടിപാലനത്ടിമറെ പ്രവത്യക യുഗങ്ങളായടി നെുക്ട് 
ഇവമയ കാണാിം. കൃത്യൊയടി അളന്നുതടിട്ടമപ്ടുത്ടി
യടിരടിക്ുന്ന ബദവീകപദ്തടിയുമട പൂര്ണ്ണവ്യാപട്തടി 
ഇതടില് അടങ്ങടിയടിരടിക്ുന്നു എന്നുള്ളതട് യുഗങ്ങളുമട 
ബദവീക നടിര്ണ്ണയമത്ക്ുറടിച്ട് പഠടിച്തടിനു വശഷിം 
നാിം സിംശയടിക്ുവാന് പാടടില്. സഹസ്ാബ്ദ യുഗ
ത്ടിമറെ അന്ത്യവത്ാമട ഭൂെടി െനുഷ്യമറെ പൂങ്ാവന
ൊയടിരുന്നതുവപാമല പൂര്ണ്ണതയടിവലമക്ത്ുിം എന്നു 
നെുക്റടിയാിം (BS 1964 p. 61).

പ്രകൃതടിയടിമല െഹത്ായ ഭൗതടികൊ്ങ്ങള് ആസ
ന്നൊയ കഷ്ടത്ടിമറെ ഭാഗൊയടി നെുക്ട് ന്യായൊയുിം 
പ്രതീക്ടിക്ാിം [കര്ത്ാവടിമറെ ഈ നാളടിമറെ സാെൂ
ഹടികവുിം, രാഷ്ഷ്ടീയവുിം, സാമ്പത്ടികവുിം, െതപര
വുൊയ കഷ്ടങ്ങവളാടു കൂടടിവച്ര്ന്നുമകാണ്ുള്ളതട്]. 
എമന്താമക് ൊ്ങ്ങളായടിരടിക്ുിം സിംഭവടിക്ുക എന്നു 
നെുക്റടിയടില്. എന്നടിരുന്നാലുിം “രാജത്ിം യവഹാവ
യട്ക്ുള്ളതവല്ാ, അവന് ജാതടികമള ഭരടിക്ുന്നു” എന്നു 
വാഗട്ദത്ിം മചയട്തടിരടിക്ുന്ന കാലത്ടിനു ആവശ്യ
ൊയ കാലാവസ് ഇന്നു കാണുന്നതല് എന്നു നാിം 
അറടിയുന്നു. ആയതടിനാല് രാജാവടിമറെ സ്ന്തൊയവര് 
ആമരങ്ടിലുിം ഇവപ്ാള് സിംഭവടിക്ുന്ന വലടിയ ൊ്ങ്ങ
ളുൊയടി ൈന്ധമപ്ട്ട ഭയമപ്ടുത്ുന്ന അടയാളങ്ങള്ക്ട് 
ഏമതങ്ടിലുിം സാക്ടി ആയാല് അവര് തനടിക്ു സ്ന്ത
ൊമണന്നു കര്ത്ാവട് അറടിയുന്നുമവന്നുിം അവന് നന്
യട്ക്ല്ാമത ഒന്നുിം മചയ്ാത്തടിനാല് അവരുമടവെല് 
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യാമതാന്നുിം സിംഭവടിക്ുവാന് അനുവദടിക്ുകയടില് 
എന്നുിം ഓര്മ്ടിക്മട്ട.

സഹസ്വാബ്ദത്ിയൈക്കുള്ള തയ്വാന്�ടുപ്പുകള്
ആര്ട്ടടിക്ടിമലയുിം, അറൊര്ട്ടടിക്ടിമലയുിം ധ്ുവെഞ്ഞട് 

കുത്മന കുറഞ്ഞുവരുന്നതു കാണാിം. നടിര്ജ്നപ്ര
വദശിം ഉല്സടിച്ു പനടിനീര് പുഷട്പിം വപാമല പൂക്ുിം 
എന്നു പറയുന്നതട് അക്രാര്ത്ഥത്ടില് ഇവമയക്ു
റടിച്ട് ആവാിം – മയശ. 35:1.

ഇരു ധ്ുവങ്ങളടിമലയുിം െഞ്ഞുരുകടി ഭൂെദ്്യവരഖയു
മട പ്രവദശവത്ക്ട് ഒഴുകുന്നു. വടക്ു ഭാഗങ്ങളടില് 
അതട് വാണടിജ്യത്ടിനു ഭീഷണടിയായടിത്ീര്ന്നടിരടിക്ു
ന്നു. “യഥാസ്ാപന കാലങ്ങള്ക്ട്” പ്രാരിംഭൊയ വവ
ലയായടിരടിക്ാിം ഇതട്.

ബദവത്ടില് നടിന്നുെുള്ള ഒരു വാഗട്ദത്മത് അനു
വൊദടിക്ുവാന് ഞങ്ങള് ഒരു നടിെടിഷിം വടിഷയത്ടില് 
നടിന്നുിം വ്യതടിചലടിക്മട്ട: െഴവടില് ഉടമ്പടടി – ഇതടിമന 
വനാഹയടിന് ഉടമ്പടടി എന്നുിം വനാബഹക ഉടമ്പടടി 
എന്നുിം വടിവടിധ രീതടിയടില് പരാെര്ശടിച്ടിരടിക്ുന്നു. 
ഭൂെടിമയ ഒരടിക്ലുിം ഒരു പ്രളയത്ാല് ഇനടി നശടിപ്ടി
ക്ുകയടില്ാ എന്നു വനാഹവയാടുിം അവമറെ കുടുിം
ൈവത്ാടുിം ഭൂെടിയടിമല സകല ജീവജാലങ്ങവളാടുിം 
ബദവിം മചയട്ത ഉടമ്പടടിയാണടിതട്. ഈ െഴവടില് ഉടമ്പടടി 
ബദവത്ാല് തമറെ സൃഷ്ടടികള്ക്ട് ഉറപ്ടിച്ുമകാടുത് 
ഏകപക്ീയവുിം നടിരുപാധടികവുൊയ ഉടമ്പടടിയാണട്. 
ഇതട് ഉലട്പ. 9:12-17 വമരയുിം മയശ. 54:9 ലുിം വരഖമപ്
ടുത്ടിയടിരടിക്ുന്നു.

ആകാശത്ു നടിന്നുിം െഴ മപയട്തതടിനുിം, ഭൂെടിയടില് 
നടിന്നുിം മവള്ളിം മപാങ്ങടിയതടിനുിം തന്ൂലിം സാെൂഹടിക 
രൈെത്ടിനുിം, ഗ്രഹത്ടിമറെ ഭൂപ്രകൃതടിക്ുിം നാശിം സിംഭ
വടിച്തടിനുിം വശഷിം, വനാഹയുിം അവമറെ കുടുിംൈവുിം 
മപട്ടകത്ടില് നടിന്നുിം ഇറങ്ങുകയുിം ഒരു പുതടിയ 
ജീവടിതരൈെിം ആരിംഭടിക്ുകയുിം മചയട്തു. അവരുമട 
ഭയമത് അക്ുന്നതടിനുിം ഭാവടിയടിവലക്ട് ആതട്െവടിശ്ാ
സിം നല്കുന്നതടിനുൊയടി ബദവിം ആകാശത്ടിവന്ല് 
തമറെ വടില്ട് വച്ു. ഇതട് അവര് ആദ്യൊയടി കാണുന്ന 
ഒന്നാവാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ബദവിം ഇങ്ങമന പറഞ്ഞു, 
“ഞാനുിം നടിങ്ങളുിം നടിങ്ങവളാടു കൂമട ഉള്ള സകല 
ജീവജന്തുക്ളുിം തമ്ടില് തലെുറതലെുറവയാളിം 
സദാകാലവത്ക്ുിം മചയ്ുന്ന നടിയെത്ടിമറെ അട
യാളൊവടിതട്; ഞാന് എമറെ വടില്ട് വെഘത്ടിവന്ല് 
വയട്ക്ുന്നു; അതു ഞാനുിം ഭൂെടിയുിം തമ്ടിലുള്ള നടിയ
െത്ടിനട് അടയാളൊയടിരടിക്ുിം. ഞാന് ഭൂെടിയുമട െീമത 
വെഘിം വരുത്ുവമ്പാള് വെഘത്ടില് വടില്ട് കാണുിം. 

അവപ്ാള് ഞാനുിം നടിങ്ങളുിം സര്വ്വജ്വുൊയ ജീ
വജന്തുക്ളുിം തമ്ടിലുള്ള എമറെ നടിയെിം ഞാന് 
ഓര്ക്ുിം; ഇനടി സകല ജ്മത്യുിം നശടിപ്ടിപ്ാന് 
മവള്ളിം ഒരു പ്രളയൊയടിത്ീരുകയടില്. വടില്ട് വെഘ
ത്ടില് ഉണ്ാകുിം; ബദവവുിം ഭൂെടിയടിമല സര്വ്വജ്
വുൊയ സകല ജീവടികളുിം തമ്ടില് എവന്നക്ുെുള്ള 
നടിയെിം ഓര്വക്ണ്തടിനു ഞാന് അതടിമന വനാക്ുിം. 
ഞാന് ഭൂെടിയടിലുള്ള സര്വ്വ ജ്വത്ാടുിം മചയട്തടിരടി
ക്ുന്ന നടിയെത്ടിനട് ഇതട് അടയാളിം എന്നുിം ബദവിം 
വനാഹവയാടു അരുളടിമച്യട്തു” (ഉലട്പ. 9:12-17). (വലാക
ത്ടിമറെ വടിവടിധ ഭാഗങ്ങളടില് അടടിക്ടടി ഉണ്ായടിമക്ാ
ണ്ടിരടിക്ുന്നതുിം സെീപകാല വാര്ത്കളടില് ശ്ദ് വന
ടടിയതുൊയ മവള്ളമപ്ാക്ങ്ങള് െഴവടില് ഉടമ്പടടിമയ 
അസാധുവാക്ുന്നതല്. ഇത്രിം പ്രളയങ്ങള് വടിനാശ
കരൊയടിരുന്നുമവങ്ടിലുിം ഒരു മചറടിയ പ്രവദശത്ടില് 
ൊത്ിം വകന്ദ്രീകരടിച്ടിരുന്നു. എന്നാല് വനാഹയുമട 
നാളടിമലവപ്ാമലയുള്ള ആവഗാളനാശത്ടിനു കാരണ
ൊയ പ്രളയിം വപാമല ഉള്ളവയായടിരുന്നടില്. ഇന്നമത് 
ജലപ്രളയങ്ങമള സെൂഹത്ടിവന്ലുള്ള ബദവത്ടിമറെ 
ന്യായവടിധടിയായടി കണക്ാവക്ണ്തുെടില്).

ജലപ്രളയത്ടിനു െുന്പുള്ള സാഹചര്യത്ടില് 
െഴവയാ മകാടുങ്ാവ്ാ ഉണ്ായടിരുന്നടില്. ഒരു ഉണക്ല് 
െുറടിയടിമല ചടില് ുകളടില് സൂര്യകടിരണങ്ങള് പ്രവര്ത്ടി
ക്ുന്നതു വപാമല ജലത്ടിമറെ ഈ വടിതാനത്ടില് സൂ
ര്യകടിരണങ്ങള് പ്രവര്ത്ടിക്ുകയുിം ഭൂെടിയടിമല എല്ാ 
ഭാഗങ്ങളടിവലക്ുിം ചൂടട് എത്ുകയുിം മചയട്തടിരുന്നു. 
ധ്ുവങ്ങളടിവലയുിം ഭൂെദ്്യവരഖയടിവലയുിം താപനടില 
ഒന്നായടിരുന്നു. ഉഷട്ണവെഖലയടിമല െൃഗങ്ങളുമടയുിം 
സസ്യങ്ങളുമടയുിം അവശടിഷ്ടങ്ങള് ധ്ുവപ്രവദശങ്ങ
ളടിമല െഞ്ഞടില് നൂറുകണക്ടിനട് അടടി താമഴ കമണ്
ത്ടിയതടിമറെ കാരണിം ഇതാണട്.

വലടിയ െഞ്ഞുെലകള് മവള്ളമപ്ാക്ത്ാല് ധ്ുവ
ങ്ങളടില് നടിന്നുിം ഭൂെദ്്യവരഖയടിവലക്ട് ഒഴുകടി വന്ന ഹടി
ൊനടിയുഗിം (glacial period) എമന്നാരു കാലഘട്ടത്ടിനട് 
ഭൂഗര്ഭശാസട്ത്ിം മതളടിവു നല്കുന്നു. െഞ്ഞുെലകളാ
ല് രൂപമപ്ട്ട താഴ്ാര പടിളര്പ്ുകമള ഭൂഗര്ഭശാസട്ത്
ജ്ഞര് കമണ്ത്ടിയടിട്ടുണ്ട്. അവരുമട ഈ കമണ്ത്ലു
കള് ഭൂെടി ഒരടിക്ല് െഞ്ഞു െൂടടിക്ടിടക്ുകയായടിരുന്നു 
എന്ന സടിദ്ാന്തത്ടിനു വഹതുവാകുന്നു. ഏകവദശിം 
4500 വര്ഷങ്ങള്ക്ു െുമ്പു നടന്ന ജലപ്രളയത്ടിമറെ 
കാലഘട്ടത്ടിവലക്ട് ഈ െഞ്ഞടിമന എത്ടിക്ാമത 
കഴമ്പടില്ാത്വമയ അവര് വചര്ത്ു പറഞ്ഞുമകാണ്ട് 
തങ്ങളുമട വനട്ടങ്ങമളക്ുറടിച്വര് അഭടിൊനടിക്ുന്നു. 
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എന്തുമകാമണ്ന്നാല് അങ്ങമന മചയ്ുന്നതടിലൂമട 
ബൈൈടിളടില് നടിന്നുിം അവര് കൂടുതല് അകലുകയുിം 
അതടിമന വടിശ്ാസവയാഗ്യെല്ാതാക്ുകയുൊമണന്നു 
ചടിന്തടിക്ുന്നു.

കവാൈവാവസ്ഥവാ വ്യതിയവാനം – ആയഗവാളതവാപനം
ബൈൈടിളടില് വടിവരടിച്ടിരടിക്ുന്നതു വപാമല 

അനുഭവ പരടിജ്ഞാനവത്ാടു കൂമട നീതടിയുിം താ
രതെ്യിം മചയട്തുമകാണ്ട് നെുക്ട് പര്യാവലാചടിക്ാിം. 
ഭൂെടിയുമട ഭൗതീക ചു്ുപാടുകള് രൈവെണ പൂര്ണ്ണ
തയടിവലക്ട് മകാണ്ുവരമപ്ടുിം, അതായതട് ഏമദന് 
വതാട്ടത്ടിമറെ – പറുദീസയുമട – അവത അവസ്യടി
വലക്ട് ഭൂെടി ൊ്മപ്ടുിം. ഇവപ്ാഴമത് അതടിബശത്യവെ
റടിയതുിം അത്യുഷട്ണവുൊയ കാലാവസ്കള് ൊറടി 
പൂര്ണ്ണതയാര്ന്ന കാലാവസ്ാ സാഹചര്യങ്ങള് വരുിം. 
ഇവപ്ാഴമത് അപൂര്ണ്ണൊയ വായുവടിമറെയുിം, ഈര്പ്
ത്ടിമറെയുിം, വരാഗാണുക്ളുമടയുിം, െ്ു കീടങ്ങളു
മടയുിം, െരുഭൂെടിയുമടയുിം, വൊശിം നടിലങ്ങളുമടയുിം, 
ചുഴലടിക്ാ്ുകളുമടയുിം, വന്തടിരൊലകളുമടയുിം, 
ഭൂെടികുലുക്ങ്ങളുമടയുിം, അഗ്ടിപര്വ്വതങ്ങളുമടയുിം, 
മവള്ളമപ്ാക്ങ്ങളുമടയുിം, വരള്ച്യുമടയുിം, വരാ
ഗങ്ങളുമടയുിം, െഹാൊരടികളുമടയുിം, ക്ാെങ്ങളു
മടയുിം സ്ാനത്ട് ഇതടിമറെ വടിപരീതൊയ നല്തുിം 
പൂര്ണ്ണവുൊയ അവസ്കള് വരുിം. ഈ നല്തുിം പൂ
ര്ണ്ണവുൊയ അവസ്കള് ഭൂെടിയുമടയുിം അതടിമറെ 
അന്തരീക്ത്ടിമറെയുിം കാലാവസ്യുമടയുിം അപൂ
ര്ണ്ണതയട്ക്ട് വഹതുവായ ശാപത്ടിമറെ ലക്ണങ്ങമള 
എല്ാിം ഹനടിക്ുകയുിം അവയട്ക്ു വടിപരീതൊയതടിമന 
നടപ്ടിലാക്ുകയുിം മചയ്ുിം. അനന്തരിം ഭൂെടിയടിമല 
പൂര്ണ്ണതയുള്ള പഴങ്ങളുിം ജലവുിം െനുഷ്യനട് പൂര്ണ്ണ
തയുള്ള പഥ്യാഹാരവുിം പാനീയവുിം ആകുകയുിം 
ക്യടിച് അവമറെ വകാശങ്ങളുമട സ്ാനത്ട് പൂര്ണ്ണ
ൊയ ആഹാരത്ടില് നടിന്നുിം പാനീയത്ടില് നടിന്നുിം 
ലഭടിക്ുന്നതായ ആവരാഗ്യപൂര്ണ്ണവുിം അണുവടിെുക്ത
വുൊയ വകാശങ്ങള് പുനസ്ാപടിക്മപ്ടുകയുിം ഇവ 
തീര്ച്യായുിം ആവരാഗ്യവുിം സൗഖ്യവുിം നല്കുകയുിം 
മചയ്ുിം. െനുഷ്യമറെ ശാരീരടികവുിം, സാെൂഹടികവുിം, 
ൊനസടികവുിം, കലാപരവുിം, െതപരവുൊയ ആവശ്യ
ങ്ങളടിലുള്ള െതടിയായതുിം ശരടിയായതുിം ആയ അറടിവട് 
ഇവപ്ാഴുള്ള അജ്ഞതവയയുിം അന്ധവടിശ്ാസവത്യുിം 
മത്ടിമനയുിം ദൂരീകരടിക്ുകയുിം ഇന്നുള്ള ൈുദ്ടിശാ
ലടികളായ പ്രതടിഭകളുമട ൈുദ്ടിശക്തടിവയയുിം വടിദ്യാ
ഭ്യാസവത്യുിം കാള് പതടിന്ടങ്ങട് ആയടിത്ീരുകയുിം 
മചയ്ുിം. നമ്ുമട സ്പട്നങ്ങള്ക്ുിം അതീതൊയ പൂ

ര്ണ്ണതയടിവലക്ട് എല്ാ െനുഷ്യരുമടയുിം ശാരീരടികവുിം, 
സാെൂഹടികവുിം, ൊനസടികവുിം, കലാപരവുൊയ കഴടി
വുകമളയുിം അവയുമട വനട്ടങ്ങമളയുിം തീര്ച്യായുിം 
വടികസടിപ്ടിക്ുിം. െനുഷ്യമറെ ശാരീരടികവുിം, സാെൂഹടി
കവുിം, ൊനസടികവുിം, കലാപരവുൊയ കഴടിവുകളുിം 
വനട്ടങ്ങളുിം പൂര്ണ്ണതയടിവലക്ു വടികസടിക്ുന്നതട് ബദ
വരാജ്യത്ടിമറെ രൈെീകരണങ്ങവളാടട് അവര്ക്ുള്ള 
അനുസരണവത്ാടട് വനരടിട്ടുള്ള ൈന്ധത്ടിലായടിരടി
ക്ുിം. കൂടാമത െനുഷ്യമറെ ൊനസടികവുിം െതപരവു
ൊയ കഴടിവുകളുിം അവയുമട ൊനസടികവുിം െതപരവു
ൊയ വനട്ടങ്ങളുിം പൂര്ണ്ണതയടിവലക്ു വടികസടിക്ുന്നതു 
പ്രതടിഫലിം ലഭടിക്ുന്നതുിം ബദവരാജ്യത്ടിമറെ രൈെീകര
ണങ്ങവളാടട് അവര് കാണടിക്ുന്ന അനുസരണവത്ാടട് 
വനരടിട്ടുള്ള ൈന്ധത്ടിലായടിരടിക്ുിം.

െമ്ാരു തരത്ടില് പറഞ്ഞാല് ശാരീരടികവുിം, സാ
െൂഹടികവുിം, ൊനസടികവുിം, കലാപരവുിം, സാന്ാര്ഗ്ഗടി
കവുൊയ കഴടിവുകളടില് ഓവരാരുത്രുിം പൂര്ണ്ണത 
പ്രാപടിക്ുന്നതട് നീതടിയുമട ഓവരാ പ്രവര്ത്ടിക്ുിം 
തടിന്യടിവലക്ുള്ള ചായട് വടിമന മചറുത്ുവതാല്പ്ടിക്ു
ന്ന ഓവരാ പ്രവര്ത്ടിക്ുിം അനുസരണൊയടിട്ടാണട്. 
അങ്ങമന ശാരീരടികവുിം, സാെൂഹടികവുിം, ൊനസടിക
വുിം, കലാപരവുിം സാന്ാര്ഗ്ഗടിവുിം, െതപരവുൊയടി 
അഭടിവൃദ്ടിമപ്ടുകയുിം തടിന്യുമട പരടിജ്ഞാനത്ടില് 
നടിന്നുെുള്ള അധഃപതനത്ടില് നടിന്നുിം ൊ്മപ്ടുന്നു 
എന്ന പ്രതടിഫലിം ലഭടിക്ുകയുിം മചയ്ുിം. സഹസ്ാ
ബ്ദത്ടിമറെ അന്ത്യിം വമരയുിം ഇവമയ സുസ്ടിരൊയടി 
അഭ്യസടിക്ണമെന്നു ൊത്ിം. നീതടിമയ ഹൃദയത്ടില് 
വളര്ത്ടിമയടുക്ാമത ബദവരാജ്യത്ടിമറെ രൈെീകര
ണങ്ങവളാടട് ൈാഹ്യൊയടി അുനുരൂപമപ്ടുന്നവരുമട 
അവസ് ഇതുതമന്ന ആയടിരടിക്ുിം. എന്നാല് ൈാ
ഹ്യൊയടിവപ്ാലുിം ബദവരാജ്യത്ടിമറെ രൈെീകരണങ്ങ
വളാടു അനുസരണിം കാണടിക്ുവാന് വടിസമ്തടിക്ു
ന്നവമര അവങ്ങയ്ിം വടിശ്ാസവയാഗ്യരല്ാത്വരുിം 
പ്രതീക്ക്ു വകയടില്ാത്വരുിം എന്ന രീതടിയടില് നൂറു 
വര്ഷത്ടിമറെ പരീക്ക്ു വശഷിം നശടിപ്ടിക്മപ്ടുിം 
(മയശ. 65:20). അവതസെയിം അകമെയുിം പുറമെയുിം 
നീതടി പരടിശീലടിക്ുന്നവര് അവരുമട സകല കഴടിവുക
ളുമടയുിം പൂര്ണ്ണത ൊത്െല്, ൊനുഷടിക തലത്ടില് 
സഹസ്ാബ്ദ ജയാളടികള് എന്ന നടിലയടില് സ്ഭാവപ
രടിപൂര്ണ്ണതയുിം വനടുിം.

രൈടിസട്തു ബദവത്ടിമറെ അവകാശടികള് ആകുിം 
(വറാെ. 8:16,17), അങ്ങമന അവര് െുഴു പ്രപഞ്വുിം അവ
കാശൊക്ുിം. രൈടിസട്തുവടിമറെ ശടിരസ്ാകുന്ന വയശു, 
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തമറെ െഹത്ീകരണത്ടില് അതടിമന അവകാശൊ
ക്ടിയടിരടിക്ുന്നു (എബ്ാ. 1:2-4). അങ്ങമന അവമറെ 
െണവാട്ടടിയുമട െഹത്ീകരണത്ടിങ്ല് അവന് ഈ 
അവകാശിം അവവളാടു കൂമട പങ്ുവയട്ക്ുിം (വറാെ. 
8:16-18; മവളടി. 3:21). അവരുമട അവകാശത്ടിമറെ 
ഭാഗൊയടി ഭൂെടിമയയുിം െനുഷ്യരാശടിമയയുിം അവന് 
പൂര്ണ്ണതയടില് എത്ടിച്തടിനു വശഷിം, അവരുമട 
നടിത്യൊയ വവലയായ, അവരുമട അവകാശത്ടില് 
ൈാക്ടിയായുള്ള പ്രപഞ്ത്ടിമറെ വടികാസത്ടിനായടി 
അവര് പ്രവര്ത്ടിക്ുിം എന്നു നെുക്ട് ഉറപ്ടിക്ാിം. 
എമന്തന്നാല് “അവമറെ ആധടിപത്യത്ടിമറെ വര്ദ്ന
യട്ക്ുിം സൊധാനത്ടിനുിം അവസാനിം ഉണ്ാകയടില്” 
എന്നു എഴുതടിയടിരടിക്ുന്നു (മയശ. 9:7).

പുതടിയ ജീവടിവര്ഗ്ഗങ്ങമള ആസട്തടിത്ത്ടിവലക്ു 
മകാണ്ുവരുന്നതടിമന സൂചടിപ്ടിക്ുന്നതാണട് ഈ 
വര്ദ്നവട് എന്നു വതാന്നുന്നു. ബദവിം ബവവടിദ്്യമത് 
ഇഷ്ടമപ്ടുന്നു എന്നതട് അവമറെ സൃഷ്ടടികളടിലൂമട പ്രക
ടൊണട്. വടിവടിധ ജീവടി വര്ഗ്ഗങ്ങളുമട സൃഷ്ടടിയടിവലക്ട് 
അവമറെ ശ്ദ് എത്ുന്നു എന്നട് അനുൊനടിക്ുന്ന
തട് തീര്ച്യായുിം ഈ വസട്തുതയടില് നടിന്നാകുന്നു. 
ഇതടിനായടി വ്യത്യസ്ൊയ കാലാവസ്ാ സാഹച
ര്യങ്ങള് ആവശ്യൊണട്. നമ്ുമട സൗരയൂഥത്ടിമല 
വടിവടിധ ഗ്രഹങ്ങള് ഇതടിനട് ഉദാഹരണൊണട്. അവ 
സൂര്യനടില് നടിന്നുിം എത്ൊത്ിം അകലത്ടിലാവണാ 
അതടിനനുസരടിച്ട് അവയുമട കാലാവസ്കള്ക്ട് 
ൊ്െുണ്ാകുിം. ആയതടിനാല് നമ്ുവടതടിലുിം വ്യത്യ
സ്ൊയ ജീവടികളായടിരടിക്ുിം അവടിമട ഉണ്ാകുക. 
നമ്ുമട ശരീരങ്ങള് തമന്ന സൗരയൂഥത്ടിമല ചടില 
ഗ്രഹങ്ങളടില് കത്ുകയുിം ചടിലതടില് തണുത്ുറയുക
യുിം മചയ്ുിം [നമ്ുമട യവഹാവയട്ക്ട് തീര്ച്യായുിം 
െ്ു ഗ്രഹങ്ങള്ക്ട് ഭൂെടിയുമട അമത പാരടിസ്ടിതടിക ഗു
ണങ്ങള് നല്കടി ഭൂെടിയടില് കാണുന്ന അവത ജീവടികമള 
അവയടിലുിം സൃഷ്ടടിക്ാിം – എ്ടി്ര്]. ആയതടിനാല് 
ഈ പുതടിയ സൃഷ്ടടികള് അവയുമട പ്രകൃതടിയടിലുിം 
സ്ഭാവങ്ങളടിലുിം വ്യത്യസട്തൊയടിരടിക്ുിം എന്നു 
നെുക്ട് അനുൊനടിക്ാിം. അധടിവാസ വയാഗ്യൊയ 
വാസസ്ലൊയടി ൊ്ുന്ന എണ്ണടിക്ൂടാത് അത്യുിം 
ഗ്രഹങ്ങളടിമല നടിവാസടികമള ആസട്തടിത്ത്ടിവലക്ുിം 
പൂര്ണ്ണതയടിവലക്ുിം മകാണ്ുവരുവാന് സാധടിക്ു
മെന്നതട് നമ്ുമട ബദവത്ടിമറെ സര്വ്വശക്തടിയുമട 
ഹൃദയഹാരടിയായ പ്രദര്ശനൊണട്. ബദവിം സര്വ്വശ
ക്തനാണട്. ആ ശക്തടിയാല് അവന് നമ്ുമട ആദരവടി
നുിം, അഭടിനന്ദനത്ടിനുിം, ആരാധനക്ുിം, സട്തുതടിക്ുിം 

തീര്ച്യായുിം വയാഗ്യനുൊകുന്നു. സര്വ്വശക്തവുിം, 
നടിത്യവുിം, ഉദാരവുൊയ അധടികാരിം അവവറെതായടി
രടിക്മട്ട!

അമപ്ാസട്തലനായ പൗമലാസടിമന തമറെ െടിഷനറടി 
യാത്യടില് വഹടിച് കപ്ലുകളുിം, അവെരടിക്ന് സെത
ലത്ടിലൂമട പടടിഞ്ഞാവറാട്ടട് സഞ്രടിച് മകാണവസ്റാഗ 
ചരക്ുവണ്ടിയുിം, വയശുവടിമന തറച് രൈൂശുിം ബദവ
ത്ടിമറെ ശ്വദ്യൊയ സൃഷ്ടടിയടില് നടിന്നുിം വൃക്ങ്ങ
ളടില് നടിന്നുിം നടിര്മ്ടിക്മപ്ട്ടതാണട്. ഈ കാലങ്ങള് 
ഉടനീളിം ഇന്ധനത്ടിനുിം നടിര്മ്ാണത്ടിനുിം വൃക്
ങ്ങള് െുഖ്യൊയ വസട്തുവാണട്. സെീപ വര്ഷങ്ങളടില് 
വൃക്ങ്ങമള നമ്ുമട ഗ്രഹത്ടിമറെ ആവരാഗ്യത്ടിനട് 
അത്യന്താവപക്ടിത ഘടകമെന്ന രീതടിയടില് നാിം വടി
ലെതടിക്ുവാന് തുടങ്ങടി. അന്തരീക്മത് ആരൈെടി
വച്ക്ാവുന്നതുിം ഒരു പമക് വലാകവ്യാപകൊയ 
കാലാവസ്ാ വ്യതടിയാനത്ടിനു കാരണൊവയക്ാവു
ന്നതുൊയ കാര്ൈണ് ബ്ഓകട്ബസ്ടിമന വലടിമച്
ടുക്ുന്ന ഭൂെടിയുമട ശ്ാസവകാശങ്ങളാണട് വനങ്ങള്.

നൂ്ാണ്ുകള്ക്ു െുന്പട് കരടടികള്ക്ുിം മചന്നാ
യട്ക്ള്ക്ുിം ബവവടിധ്യൊര്ന്ന സസ്യാദടികള്ക്ുിം 
വാസസ്ലൊയടിരുന്ന യൂവറാപ്ട് ഭൂഖണ്ഡമത് െൂടടിയടി
രുന്ന വനങ്ങള് െധ്യകാലഘട്ടത്ടിമല വര്ദ്ടിച്ു വരുന്ന 
ജനസിംഖ്യയാലുിം, സിംസട്ക്ാരത്ാലുിം, മകാള്ളയടി
ടുന്ന വ്യവസായ വടിപ്ലവത്ാലുിം െനുഷ്യരാശടിമയ 
െൃഗീയൊയടി ൊ്ടിയ അസിംഖ്യൊയ ഉപവരാധങ്ങളാലുിം 
യുദ്ങ്ങളാലുിം നശടിപ്ടിക്മപ്ട്ടു. ഇന്നട് ഉഷട്ണവെഖ
ലാ െഴക്ാടുകള് വാസത്ടിനായുിം, കൃഷടിക്ായുിം, 
ധാതുക്ള്ക്ായുിം, തടടി കച്വടത്ടിനായുിം മതളടി
ക്ുന്നതടിനാല് അവ നടിരന്തരൊയ നാശത്ടിനു കാ
രണൊകുന്നു. വൃക്ത്ടിമറെ തടടി, നാരുമകാണ്ുള്ള 
ആശ്ര്യകരൊയ വസട്തു പരടിസ്ടിതടിവയാടട് ഇണ
ങ്ങുന്നതുിം ചന്തെുള്ളതുൊണട്. അങ്ങമന െനുഷ്യമറെ 
ആവശ്യങ്ങള്ക്ട് തടികച്ുിം വയാജടിച് ഈ വൃക്ങ്ങ
ള് ബദവീക െനസ്ടിമറെ സൃഷ്ടടിയാണട് (മയരുശവലിം 
വപാസ്റട്).

ഞങ്ങള് പ്രകൃതടിവടിഭവങ്ങളുമട സിംരക്ണമത്
യുിം, ശുദ്ൊയ വായുവടിമനയുിം, ശുദ്ജലമത്യുിം, 
ശുദ്ൊയ അന്തരീക്മത്യുിം െലടിനീകരണിം കുറ
യട്ക്ുന്നതടിമനയുിം ആവവാളിം ശക്തൊയടി പടിന്തുണ
ക്ുന്നു. എന്നാല് അവത സെയിം, അതടിശക്തനായ 
യവഹാവ െനുഷ്യകുടുിംൈത്ടിനു വവണ്ടി സൃഷ്ടടിച് 
ഈ ഊതട്കൃഷ്ടൊയ ഭൂെടിയടില് ൊ്ാനാകാത് വകടു
പാടുകള് വരുത്ുന്നതടിനട് അനുവദടിക്ുകയടില് എന്നു 



ബൈൈടിള് സ്റാന്്ാര്്ട്  18

വടിശ്സടിക്ുകയുിം മചയ്ുന്നു. ഭൂെടിയടില് എവന്നക്ുിം 
വാഴുവാന് വവണ്ടി ബദവിം സൃഷ്ടടിച് െനുഷ്യരാശടി
യുമട നടിത്യൊയ വാസസ്ലൊയ ഭൂെടിമയന്ന തമറെ 
െഹത്ായ പദ്തടിമയ തകടിടിം െറടിക്ുന്ന എന്തടിമന
യുിം ബദവിം ദുര്ൈലമപ്ടുത്ുമെന്നട് ഞങ്ങള്ക്ട് 
പ്രത്യാശയുിം ആതട്െവടിശ്ാസവുിം ഉണ്ട്. അതുകൂടാ
മത ഭൂെടിയടില് ഇനടിയുിം ചൂടു കൂടുന്നതടിനു ബദവിം 

അനുവദടിക്ുന്നുമവങ്ടില് അതട് ഭാവടിയടിവലക്ുളള 
അനുഗ്രഹങ്ങള്ക്ായുള്ള അവമറെ പദ്തടിക്ട് അനു
സരണൊയാണട് എന്നുിം ഞങ്ങള് വടിശ്സടിക്ുന്നു. 
ബൈൈടിളടിമല കാലക്ണക്നുസരടിച്ട് ഭൂെടിയടില് െനു
ഷ്യന് വാസിം തുടങ്ങടിയടിട്ടട് 6147 വര്ഷങ്ങളാമയന്നുിം 
അതടിന്നുവമര ഒരു അവസാനവുെടില്ാമത തുടര്ന്നു 
വപാരുന്നു എന്നുിം ബദവവചനിം പറയുന്നു

വടിശുദ്ീകരണത്ടിവലക്ുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങള്
THE TWO PARTS TO SANCTIFICATION

“സത്യത്വാല് അവന്ര വിശുദ്ധീകരിയക്കണയമ; നിന്റെ വചനം സത്യം ആകുന്ു.” – യയവാഹ. 17:17

വയാഹന്നാമറെ സുവടിവശഷത്ടിമല 17-ാിം 

അദ്്യായത്ടില് വരഖമപ്ടുത്ടി

യടിരടിക്ുന്ന പ്രാര്ത്ഥന നമ്ുമട 

കര്ത്ാവട് സട്ൊരക അത്ാഴ

ത്ടിനു വശഷിം മഗത്ട്മസെന 

വതാട്ടത്ടിവലക്ുള്ള യാത്യടി

ല് അര്പ്ടിച് പ്രാര്ത്ഥനയാണട്. 

അമപ്ാസട്തലന്ാര്ക്ുിം കര്ത്ാ

വടിമറെ വചനത്ാല് അവമറെ 

ശടിക്്യന്ാരുിം അനുയായടികളുിം 

ആയടിത്ീവരണ്വര്ക്ുൊയടി അര്പ്ടിച്തായടിരുന്നു 

ഇമതന്നട് ഈ പ്രാര്ത്ഥനയടില് നടിന്നുിം െനസ്ടിലാകുന്നു.

വടിശുദ്ീകരടിക്ുക എന്ന പദത്ടിനട് വവര്തടിരടിക്ുക, 
വടിശുദ്ൊക്ുക എമന്നാമക്യാണട് അര്ത്ഥിം. വടിശു

ദ്ീകരണത്ടിമറെ ഈ വവലയട്ക്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണട് 

ഉള്ളതട്. ഒന്നാെവത്തട് നാിം തമന്ന പ്രവര്ത്ടിപദത്ടി

ല് മകാണ്ുവവരണ്തുിം, ബദവ

ത്ടിമറെ ഇഷ്ടിം അറടിയുവാനുിം 

അതു പ്രവര്ത്ടിക്ുവാനുൊയടി 

നാിം നമമ്ത്മന്ന വവര്തടിരടി
ക്ുക എന്നുള്ളതുൊണട്. രണ്ാ

െവത്തട് നമ്ടിവലക്ട് രൈവെണ 

വമന്നത്ുന്നതുിം അതായതട് 

നാിം െുമമ്പങ്ങുിം തടിരടിച്റടിഞ്ഞടി

ട്ടടില്ാത്, നമ്ുമട െുമ്പടില് വച്ടിരടിക്ുന്ന ഉപവദശങ്ങ

ളുിം തത്ങ്ങളുൊയ നീതടിയുമട തത്ങ്ങളാണട്. ഇതട് 

ബദവിം നമ്ടില് മചയ്ുന്ന വടിപുലൊയ വവര്തടിരടിക്ല് 

ആണട്. അത്വത്ാളിം അതട് പടിതാവടിമറെ രൈെീകരണ

ക്ിസ്റ്തുവിന്റെ ഭൂമിയിന്ൈ സഹസ്വാബ്ദ വവാഴ്റ്ച (ന്യശയ്വാവ്റ്  65:20-25 NIV)
“കുമറ ദടിവസിം ൊത്ിം ജീവടിക്ുന്ന കുട്ടടിയുിം ആയുസ്ു തടികയാത് വൃദ്നുിം അവടിമട 

ഇനടി ഉണ്ാകയടില്; ൈാലന് നൂറു വയസ്ു പ്രായെുള്ളവനായടി െരടിക്ുിം; പാപടിവയാ നൂറു 
വയസ്ുള്ളവനായടിരുന്നാലുിം ശപടിക്മപ്ട്ടവന് എവന്ന വരൂ. അവര് വീടുകമള പണടിതു 

പാര്ക്ുിം; അവര് െുന്തടിരടി വതാട്ടങ്ങമള ഉണ്ാക്ടി അവയടിമല ഫലിം അനുഭവടിക്ുിം. അവര് പണടിക, െമ്ാ
രുത്ന് പാര്ക് എന്നു വരടികയടില്; അവര് നടുക െമ്ാരുത്ന് തടിന്നുക എന്നുിം വരടികയടില്; എമറെ 
ജനത്ടിമറെ ആയുസ്ു വൃക്ത്ടിമറെ ആയുസ്ു വപാമല ആകുിം; എമറെ വൃതന്ാര് തമന്ന തങ്ങളുമട 
അദ്്ാനഫലിം അനുഭവടിക്ുിം. അവര് വൃഥാ അദ്്ാനടിക്യടില്; ആപത്ടിനായടിട്ടു പ്രസവടിക്യുെടില്; അവര് 
യവഹാവയാല് അനുഗ്രഹടിക്മപ്ട്ടവരുമട സന്തതടിയവല്ാ; അവരുമട സന്താനിം അവവരാടു കൂമട ഇരടിക്ുിം; 
അവര് വടിളടിക്ുന്നതടിനു െുമമ്പ ഞാന് ഉത്രിം അരുളുിം; അവര് സിംസാരടിച്ുമകാണ്ടിരടിക്ുവമ്പാള് തമന്ന 
ഞാന് വകള്ക്ുിം. മചന്നായുിം കുഞ്ഞാടുിം ഒരുെടിച്ു വെയുിം; സടിിംഹിം കാള എന്നവപാമല ബവവക്ാല് 
തടിന്നുിം; സര്പ്ത്ടിനു മപാടടി ആഹാരൊയടിരടിക്ുിം; എമറെ വടിശുദ്പര്വ്വതത്ടില് എങ്ങുിം ഒരു വദാഷവൊ 
നാശവൊ ആരുിം മചയട്കയടില് എന്നു യവഹാവ അരുളടിമച്യ്ുന്നു”.

“സത്യത്വാല് അവന്ര  “സത്യത്വാല് അവന്ര  
വിശുദ്ധീകരിയക്കണയമ; വിശുദ്ധീകരിയക്കണയമ; 

നിന്റെ വചനം സത്യം നിന്റെ വചനം സത്യം 
ആകുന്ു.” യയവാഹ. 17:17ആകുന്ു.” യയവാഹ. 17:17
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ങ്ങള്മക്ാത്ാണട് മചയ്ുന്നതട്.

നമ്ുമട ഈ വവദഭാഗത്ടിമല വടിശുദ്ീകരണിം 

എന്നതടിനട് ഈ ആഴവെറടിയ അര്ത്ഥൊണുള്ളതട്. ഈ 

വവല നടപ്ടിലാക്ുവാന് നമ്ുമട കര്ത്ാവട് ബദവ

വത്ാടു പ്രാര്ത്ഥടിക്ുന്നതാണടിതട്. വയശുവടിമന അനു

ഗെടിക്ുവാന് ശടിക്്യന്ാര് സകലവുിം ഉവപക്ടിക്യുിം 

പടിതാവടിമറെ ഇഷ്ടിം അറടിയുവാനുിം പ്രവര്ത്ടിക്ുവാ

നുെുള്ള ആഗ്രഹത്ാല് സ്യിം വവര്തടിരടിക്യുിം 

മചയട്തടിരുന്നു. “എല്ാവരുിം ബദവത്ാല് ഉപവദ

ശടിക്മപ്ട്ടവരാകുിം” എന്നു എഴുതടിയടിരടിക്ുന്നതു

വപാമല ബദവീക ശടിക്ണത്ടിമറെ വവല അവരടില് 

നടപ്ടിലാക്ുവാന് നമ്ുമട കര്ത്ാവട് പ്രാര്ത്ഥടിച്ു. 

ബദവവചനത്ടില് നടിന്നുിം വരുന്നതായ ദടിവ്യപരടി

പാലന നടിര്വദേശങ്ങള്ക്ു കീഴടില് തമറെ ശടിക്്യന്ാര് 

വരണമെന്നു ഗുരു ആഗ്രഹടിച്ു.

ആ കാലത്ട് നെുക്ടിന്നട് ഉള്ളതുവപാമല ബൈൈടിള് 

എന്ന നടിലയടില് അല് വചനിം ഉണ്ായടിരുന്നതട്. എമന്ത

ന്നാല് പുതടിയ നടിയെിം ആ സെയത്ട് എഴുതമപ്ട്ടടിട്ടടി

ല്ായടിരുന്നു. പുതടിയ നടിയെത്ടില് അവതരടിപ്ടിച്ടിരടി

ക്ുന്ന ബദവവചനിം െുഴുവനായുിം ബദവവചനെല്. 

സത്യത്ടിമറെ ഒരു ഭാഗിം ൊത്ൊണതട്. വടിവടിധങ്ങളായ 

സത്യങ്ങള് മപാതുവായടി തമറെ അനുയായടികളുമട സ്

ന്തൊയടിരടിക്ണമെന്നട് നമ്ുമട കര്ത്ാവു പ്രാര്ത്ഥടി

ച്ടില്. െറടിച്ട് അവര്ക്ു ദടിവ്യപദ്തടികമളക്ുറടിച്ുിം, 

ലക്്യങ്ങമളക്ുറടിച്ുിം അറടിവുണ്ാകണമെന്നാണട് 

പ്രാര്ത്ഥടിച്തട്.

ഒരു െനുഷ്യമറെ ജീവടിതത്ടിവലക്ു സത്യിം 

വരടികയുിം അതട് അവമറെ െനസ്ടിമന ഉണര്ത്ുകയുിം 

മചയട്വതക്ാിം. ആ സത്യിം രസതന്തവുൊയടി ൈന്ധ

മപ്ട്ടവതാ, െ്ു ശാസട്ത്ീയ അറടിവുൊയടി ൈന്ധമപ്ട്ടവതാ 

ആയടിരടിക്ാിം. ഭൂഗര്ഭശാസട്ത്മത് പ്ടിവയാ, സൂര്യമന 

പ്ടിവയാ തുടങ്ങടി പല സത്യങ്ങള് ഇതടിലുണ്ട്. ഇതട് 

െനുഷ്യമറെ െനസ്ടിമന സ്ാധീനടിക്ുകയുിം അവമന 

വീഴട്ചഭവടിച് അവസ്യടില് നടിന്നുിം അല്പിം ഉയര്ത്ു

കയുിം മചയട്വതക്ാിം. എന്നാല് നമ്ുമട കര്ത്ാവട് 

ഇവടിമട പരാെര്ശടിക്ുന്ന സത്യിം ഇവമയാന്നുെല്. 

അതട് ഭൂെടിയുമട ഭാരമത്ക്ുറടിവച്ാ നക്ത്ങ്ങളുമട 

ദൂരമത്ക്ുറടിവച്ാ ഉള്ള അറടിവടിവനക്ാള് അത്യന്തിം 

അനടിവാര്യൊയതാണട്.

വലാകത്ടിനു മപാതുവായുള്ള സത്യങ്ങള് അവമര 

ചടിന്തയടിവലക്ു നയടിക്ുകയുിം അന്തടിെൊയടി ഒരു വീ

മണ്ടുപ്ുകാരമറെ ആവശ്യകതമയ ചൂണ്ടിക്ാട്ടുന്നു 

എന്നുള്ളതട് പ്രാഥെടികൊയ കാര്യങ്ങളാണട്. എന്നാല് 

ഈ പറയമപ്ട്ട കാര്യങ്ങള് ബദവത്ടിവലക്ു തങ്ങമള 

അടുപ്ടിച്ാല് ൊത്ിം വപാര, അവര് തങ്ങമളത്മന്ന 

വവര്തടിരടിവക്ണ്തുൊണട്. അങ്ങമന ഏമറക്ുമറ 

വ്യക്തൊക്മപ്ട്ട ഈ മപാതുവായ സത്യങ്ങള് ഒരു 

വ്യക്തടിമയ ശരടിയായ പാഠശാലയടില് എത്ടിക്ുിം. 

ഇതടിമന നെുക്ട് ഒരു തയ്ാമറടുപ്ടിന് പ്രവര്ത്ടിയായടി 

നാെകരണിം മചയ്ാിം. രൈടിസട്തുവടിന് പാഠശാലയടിമല 

യഥാര്ത്ഥ പാഠ്യരൈെത്ടിനു െുന്പട് ഇത്രമൊരു തയ്ാ

മറടുപ്ുണ്ാവകണ്തുണ്ട്.

വിശുദ്ധീകരണത്ിന്റെ ഒന്വാം ഭവാഗം
യഥാര്ത്ഥൊയ വടിശുദ്ീക

രണിം തുടങ്ങുന്നതടിനു െുന്പട് 

നടക്ുന്നതായ െമ്ാരു വടിശു

ദ്ീകരണൊണടിതട്. “നടിങ്ങമളത്മന്ന വടിശുദ്ീകരടിപ്ടി

ന്, ഞാന് നടിങ്ങമള വടിശുദ്ീകരടിക്ുിം” എന്നട് യവഹാവ 

യടിസ്ാവയല് ജനവത്ാടു പറഞ്ഞു. ഒരു പ്രവത്യക 

പ്രത്യാശയട്ക്ായടി അവര് സ്യിം വവര്തടിരടിക്മപ്ട്ടതട് 

ഇതടിനാലായടിരടിക്ാിം. എന്നാല് ഒരുവന് സ്യിം വവ
ര്തടിരടിക്ുക എന്നതുിം ബദവിം അവമന വടിശുദ്ീക

രടിക്ുക എന്നതുിം വ്യത്യസട്തൊണട്. ഈ യുഗത്ടിമല 

വടിളടിമയ സിംൈന്ധടിച്ു പറയുകയാമണങ്ടില്, പുത്ന് 

െുഖാന്തടിരെല്ാമത ആരുിം പടിതാവടിമറെ അടുക്ല് 

എത്ുന്നടില്. പടിതാവട് ആകര്ഷടിച്ടിട്ടല്ാമത ആരുിം 

പുത്മറെ അടുക്ലുിം വരുന്നടില്.

സ്ാഭാവടിക െനസ്ട് െുഖാന്തരെുള്ള പടിതാവടിമറെ 

ആകര്ഷണൊണട് ഒന്നാെതട്. സ്ഷ്ടാവടിമന അറടിയു

വാനുള്ള സ്ാഭാവടികൊയ ആഗ്രഹിം ഉള്മക്ാള്ളടിച്ാ

ണട് െനുഷ്യമറെ തലവച്ാറട് നടിര്മ്ടിതൊയടിരടിക്ുന്നതട്. 

ബദവമത് ഒരടിക്ലുിം അറടിഞ്ഞടിട്ടടില്ാത്വരുിം ഇതുവ

മരയുിം ബൈൈടിള് ഇല്ാത്വരുൊയ ജാതടികള്ക്ടിട

യടിലുിം നെുക്ടിതട് പ്രകടൊയടി കാണുവാന് സാധടിക്ു

ന്നു. ഈ െനുഷ്യര്ക്ട് ബദവമത് ആരാധടിക്ുവാന് 

പ്രകൃത്യാ ഒരു ചായട് വുണ്ട് അഥവാ ആഗ്രഹെുണ്ട്. 

ഇത്രിം സ്ാഭാവടിക ചായട് വുള്ളവര് വീഴട്ചയാല് 

അധടികൊയടി മത്ടിവപ്ാകാത് തലവച്ാറുള്ളവരാണട്. 

ഇവമര നമ്ുമട കര്ത്ാവടിമറെ പരടിപാലന സത്യമവ

ളടിച്ത്ടിവലക്ട് വഴടിനടത്ുന്നു. ഇതടില്ാമത ആര്ക്ുിം 

സ്യം  
യവര്തിരിക്കുക
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അവനടിവലക്ട് വരുവാന് സാധടിക്യടില്. ചടിലവപ്ാള് 

അവര് വയശുവടിമന ഒരു സട്തുതടിഗീതിം െുഖാന്തരവൊ, 

ലഘുവലഖ െുഖാന്തരവൊ, പുസട്തകിം െുഖാന്തരവൊ 

ആവാിം കമണ്ത്ുന്നതട്.

ബദവമത് സ്ീകരടിക്ുവാനുള്ള സന്നദ്ത ഈ 

സ്ാഭാവടിക ആകര്ഷണത്ടിമറെ ആദ്യപടടിയായ 

പ്രതടികരണിം ൊത്ൊണട്. ഈ പാതയടിവലക്ു പ്രവവ

ശടിക്ുന്നവര് അതട് ഇടുങ്ങടിയതുിം ൈുദ്ടിെുവട്ടറടിയ

തുിം അതടിമറെ “വാതടില്” മഞരുക്വുിം ആമണന്നു 

പഠടിക്ുന്നു (െത്ാ. 7:14). തീര്ച്യായുിം നടിരവധടിവപര് 

പടിന്തടിരടിഞ്ഞു വപാകുന്നു. ബദവിം എല്ാവമരയുിം 

തടിരയുന്നുെടില്. അവന് ഒരു പ്രവത്യക കൂട്ടമത്യാണട് 

അവന്ഷടിക്ുന്നതട്. ആയതടിനാല് വഴടിയുമട ഇടുക്

ത്ാലുിം വാതടിലടിമറെ മഞരുക്ത്ാലുിം നടിരുത്ാഹ

മപ്ടുന്നവമര അവന് തടിരയുന്നടില്.

വയാഗ്യൊയ അളവടില് തീക്ട്ണത മതളടിയടിക്ാമത 

െുവന്നാട്ടുവപാകുവാന് തുനടിയുന്നവര് ആരായാലുിം 

െുവന്നാട്ടുള്ള വപാക്ടില് അവര്ക്ട് ഒരുപമക് െുറടിവവ

ല്ക്ാിം. അതുമകാണ്ാണട് തമറെ ശടിക്്യന്ാരാകുന്ന

തടിനു െുന്പട് വ്യവസ്കമള വടിചടിന്തനിം മചയ്ുവാനുിം, 

മകാടുവക്ണ്ുന്ന വടിലമയ എണ്ണടിത്ടിട്ടമപ്ടുത്ു

വാനുിം, വടിഷയമത് വടിവവചടിക്ുവാനുിം നമ്ുമട 

കര്ത്ാവട് പറയുന്നതട്. ഇതടിനു വശഷിം ആമരങ്ടിലുിം 

എമറെ ശടിഷ്യനായടിരടിപ്ാന് ആഗ്രഹടിക്ുന്നുമവങ്ടില് 

വന്നട് എമന്ന അനുഗെടിക്മട്ട.

ഒരുവന് കര്ത്ാവടിമറെ ശടിക്്യനായടിത്ീര്ന്നാല് 

പടിമന്ന നമ്ുമട ആധാരവാക്യത്ടിമല അവര് എന്നു 

വടിളടിക്ുന്ന ഗണത്ടിമറെ സ്ാനവത്ക്ട് അവന് 

ആയടിരടിക്ുന്നു. പന്തണ്ട് അമപ്ാസട്തലന്ാരുിം, വടി. 

പൗമലാസട് പരാെര്ശടിക്ുന്ന അഞ്ഞൂറട് െ്ട് സവഹാദ

രങ്ങളുിം ആതട്ൊര്ത്ഥതയടിലുിം ഹൃദയത്ടില വടിശ്ാസ

ത്ടിലുിം സുവടിവശഷയുഗ കാലഘട്ടത്ടിലുിം അതടിമറെ 

വടിശാലൊക്മപ്ട്ട മകായട്ത്ടിലുിം നമ്ുമട കര്ത്ാവടി

മന സ്ീകരടിച്വരായ ബദവത്ടിമറെ സെര്പ്ടിതരായ 

െക്ളുൊയടിരടിക്ുിം ഈ ഗണത്ടിലുണ്ായടിരടിക്ുക. 

“സത്യത്ാല് അവമര വടിശുദ്ീകരടിവക്ണവെ, നടിമറെ 

വചനിം സത്യൊകുന്നു!” എന്ന ഈ പ്രാര്ത്ഥന അവ

ര്വക്വര്ക്ുിം ൈാധകൊകുന്നു.

വടിചടിത്മെന്നു പറയമട്ട ഈ വഴടിയുമട അവസാനിം 
എന്നു വടിചാരടിച് ഈ അവസ് ആ വഴടിയുമട തുടക്ിം 

ൊത്ൊണട്. നാിം സത്യമത് അറടിയുവാന് വന്നതടിനു 

വശഷവുിം ഇനടിയുിം കൂടുതല് അറടിയുവാനുണ്ട്. നാിം 

ഓവരാരുത്രുിം നമ്ുമട പടില്ക്ാലവത്ക്ട് െനസ്ടിമന 

അയച്ട് ആദ്യിം നെുക്ട് എത്കണ്ു െനസ്ടിലായടി എന്നു 

ഓര്മ്ടിച്ു വനാക്ടിയാല് താന് ഒരു പാപടിയായടിരുന്നു

മവന്നുിം വയശുവടിവലക്ട് വന്നു കഴടിഞ്ഞാല് പടിതാവട് 

തമന്ന വവര്തടിരടിക്ുമെന്നുിം അവനു െനസ്ടിലാക്ാിം. 

“നാിം അവമറെ ബകപ്ണടിയായടി സല്പ്രവര്ത്ടിക

ള്ക്ായടിട്ടു രൈടിസട്തുവയശുവടില് സൃഷ്ടടിക്മപ്ട്ടവരാ

കുന്നു” എന്നു വടി. പൗമലാസട് പറയുവമ്പാള് അവദേഹിം 

പരാെര്ശടിക്ുന്നതുിം ഇതുതമന്നയാണട് (എമഫ. 2:10). 

െുന്പട് ചൂണ്ടിക്ാണടിച്തു വപാമല പടിതാവു തമറെ 

സത്യത്ാല് മചയ്ുന്ന വവര്തടിരടിക്ലാണടിതട്.

വിശുദ്ധീകരിക്കുന്തവായ സത്യം
മപാതുവടിജ്ഞാനത്ടി

മറെ കാഴട്ചപ്ാടടില് നടി

ന്നുമകാണ്ല് ഈ വടിശു

ദ്ീകരടിക്ുന്ന സത്യമത് 

വനാക്ടി കാവണണ്തട്. എന്തുമകാമണ്ന്നാല് ഈ 

സത്യിം വലാകത്ടിനു വവണ്ടിയുള്ളവതാ അവമര ഉവദേ
ശടിച്ുള്ളവതാ അല്. ഇതട് സെര്പ്ണിം മചയട്തട് ബദവെ

ക്ളായവര്ക്ുള്ളതാണട്. ബദവിം തമറെ കുടുിംൈത്ടി

നു നല്കടിത്രുന്ന സത്യൊണടിതട്. രൈടിസട്തുവയശുവടില് 

നമമ്ക്ുറടിച്ുള്ള വാത്ല്യത്ടില് തമറെ കൃപയുമട 

അത്യന്ത ധനമത് വരുിംകാലങ്ങളടില് കാണടിവക്ണ്

തടിനട് അവന് നമമ് തമറെ ഉവദേശ്യത്ടിനായടി വടിളടിച്ടിരടി

ക്ുന്നുമവന്നട് അമപ്ാ. പൗമലാസട് പറയുന്നു (എമഫ. 

2:7). ബദവത്ടിമറെ െഹാനടിര്ണ്ണയത്ടിമറെ അധടികൊയ 

പുവരാഗെനത്ടില് ഭാവടികാലങ്ങളടില് അവമറെ ഉവദേ

ശ്യങ്ങള് പൂര്ണ്ണൊയുിം പ്രദര്ശടിപ്ടിക്മപ്ടുിം.

ബദവിം ഒരു പ്രവത്യക ഗണമത് വടിളടിച്ു വവര്തടി

രടിച്തടിനു അവമനാരു പ്രവത്യക ഉവദേശ്യെുണ്ായടിരു

ന്നു. വടിശുദ്ീകരണത്ടിമറെ വവല മചയ്ുന്ന പ്രവത്യക 

സത്യിം, യുഗങ്ങളുമട െഹാ നടിര്ണ്ണയത്ടിമറെ സത്യ

ൊണട്. ഇതട് അവന് ഒ്ത്വണ ആയടിട്ടല് അറടിയടിച്ു 

തന്നതട്. അവമറെ പദ്തടിയുമട മവളടിമപ്ടല് നൂ്ാണ്ു

കളായടി നടന്നു വപാരുന്നതാണട്. ഈ മവളടിപ്ാടുകളടില് 

ചടിലതട് പ്രവാചകന്ാര് െുഖാന്തരവുിം ചടിലതട് വയശു െു

ഖാന്തരവുിം ചടിലതട് അമപ്ാസട്തലന്ാര് െുഖാന്തരവുിം 

നമ്ടിവലക്ു വന്നു. വടിശുദ്ീകരണത്ടിനുള്ള സ്ര്ഗ്ഗീയ 

ലേവനിര്ണ്ണയന്ത് 
അ�ിയുക – അവന്റെ 
വചനം സത്യമവാകുന്ു
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നടിൈന്ധന ഈ മവളടിമപ്ടലുകള് ഉള്മപ്ടുന്നതാണട്.

എന്തായടിരുന്നാലുിം നെുമക്ാരു പദ്തടി ഉണ്ായടി

രടിവക്ണ്തട് അനടിവാര്യൊണട്. ൊത്െല് ഈ പദ്തടി

വയക്ാള് കൂടുതല് എമന്തങ്ടിലുിം നമ്ുമട ബകയ്ടില് 

ഉണ്ായടിരടിക്ുകയുിം വവണിം. വടിശുദ്ീകരണത്ടിനു

ള്ള ൊര്ഗ്ഗിം ഈ സത്യൊമണങ്ടിലുിം െ്ു ചടില കാര്യ

ങ്ങമളയുിം നാിം പരടിഗണടിവക്ണ്തുണ്ട്. “സത്യത്ാ

ല് അവമര വടിശുദ്ീകരടിവക്ണവെ; നടിമറെ വചനിം 

സത്യൊകുന്നു”. ഒരുവള് ഒരു കുട്ടടിമയ സിംരക്ണിം 

മചയ്ുവമ്പാള് ആ കുട്ടടിയുമട ഭക്ണമത്ക്ുറടിച്ുിം 

ശുദ്വായുവടിമനക്ുറടിച്ുിം, അഭ്യസനമത്ക്ുറടി

ച്ുിം ചടിന്തടിവക്ണ്ടിയടിരടിക്ുന്നു. ബദവജനത്ടിമറെ 

കാര്യവുിം അപ്രകാരിം തമന്ന. സത്യങ്ങള് രൈവെണ 

അവരുമട നടിരീക്ണത്ടിനായടി തുറക്ുന്നു. നമ്ുമട 

ഇന്ദ്രടിയങ്ങമള പരടിശീലടിപ്ടിക്ുവാന് വവണ്ടി ബദവിം 

നമമ് വടിവടിധ അനുഭവങ്ങളടിവലക്ു നയടിക്ുന്നു. 

നമ്ുമട അനുഭവവുിം ദടിവ്യപരടിപാലനവുിം നാിം ചടി

ന്തടിക്ുവാനുിം, വടിലെതടിക്ുവാനുിം, പഠടിക്ുവാനുിം, 

അവന്ഷടിക്ുവാനുിം കാരണൊകുന്നു. അങ്ങമന നാിം 

മചയ്ുവമ്പാള് ഈ അനുഭവങ്ങളടിലൂമടയുിം പരടിപാ

ലനങ്ങളടിലൂമടയുിം നാിം വളര്ച് പ്രാപടിക്ുന്നു. ഈ 

അനുഭവിം എന്നതുമകാണ്ട് എന്താണട് അര്ത്ഥൊക്ു

ന്നതട്, എന്താണട് അതു പഠടിപ്ടിക്ുന്നതട്? എന്നു വടിചടിന്ത

നിം മചയ്ുവാന് ഇതട് കാരണൊകുന്നു. നെുക്ട് നല്കടി

യടിരടിക്ുന്ന എല്ാ നടിര്വദേശങ്ങളുമടയുിം അടടിസ്ാനിം 

ബദവവചനൊമണങ്ടില് തമന്നയുിം നമ്ുമട അറടിവടി

നായുള്ള ഉറവടിടിം അതു ൊത്െല് ഉള്ളതട്. ജീവടിതത്ടി

മല വടിവടിധങ്ങളായ അനുഭവങ്ങളടില് നടിന്നുിം വടിവടി

ധങ്ങളായ പാഠിം പഠടിക്ുവാന് സാധടിക്ുിം. ഭക്ണിം 

കഴടിക്ുകയുിം അനങ്ങാമത കടിടക്ുകയുിം മചയ്ുന്ന 

അതായതട് കഴടിക്ുകയുിം ഉറങ്ങുകയുിം എന്നാല് പടി

ച്മവച്ു നടക്ുവാന് അവസരിം ലഭടിക്ാത്തുൊയ 

ഒരു കുട്ടടിക്ട് നടക്ുവാന് അറടിയുകയടില്. ബദവബപ

തലടിമറെ കാര്യവുിം ഇതടിവനാടട് ഒക്ുന്നതാണട്.

വിശുദ്ധീകരണത്ിന്റെ രണ്വാം ഭവാഗം
ഒരു പുതടിയ വടിളടിയടിലൂമടയാണട് ബദവിം മചറടിയ 

ആട്ടടിന് കൂട്ടമത് വടിളടിച്

തട് എന്നു നാിം കാണുന്നു. 

ഭൗെടിക പ്രകൃതടിയല്ാത് 

ഒരു പുതടിയ പ്രകൃതടി അവ

ര്ക്ു ലഭടിക്ുൊയടിരുന്നു. അവമറെ പുതടിയ സൃഷ്ടടിമയ 

അനുവയാജ്യരാക്ുകയുിം ഒരുക്ുകയുിം മചയട്തട് 

െനുഷ്യര്ക്ുിം ദൂതന്ാര്ക്ുിം അധടിപരാക്ുക എന്ന

തായടിരുന്നു ആ വടിളടിയുമട യഥാര്ത്ഥ ഉവദേശ്യവുിം 

ലക്്യവുിം. സകല സൃഷ്ടടികമളയുിം അനുഗ്രഹടിക്ു

ന്നതടിനുള്ള ഒരു ദടിവ്യൊര്ഗ്ഗൊയടിത്ീരണൊയടിരുന്നു 

ഈ സത്യസഭ. ബദവനടിര്ണ്ണയത്ടിമറെ ഉവദേശ്യമത് 

കാണുവമ്പാള് ബദവിം നെുമക്ന്തടിനാണട് പരടിവശാ

ധനകളുിം അനുഭവങ്ങളുിം അനുവദടിക്ുന്നമതന്നു 

കാണാിം. നമ്ുമട കര്ത്ാവായ വയശു തനടിക്ുണ്ായ 

അനുഭവങ്ങളാല് അതായതട് പീ്കളാല് കരുണാെ

യനായ െഹാപുവരാഹടിതനായടിത്ീര്ന്നു. അങ്ങമന 

നമ്ുമട പൂര്ണ്ണതയട്ക്ു വവണ്ടി നാിം എത്ൊത്ിം 

പീ്കള് അനുഭവടിക്ണവൊ അതടിവലമറ ആടുകളു

മട ഇടയനായ നമ്ുമട കര്ത്ാവായ വയശു അനുഭ

വടിവക്ണ്ടിയടിരുന്നു!

നെുക്ുിം വളമരയധടികിം പരടിവശാധനകളുിം 

പീ്കളുിം പ്രവലാഭനങ്ങളുിം ഉണ്ാകുന്നുണ്ട്. എമന്ത

ന്നാല് നെുക്ട് ലഭടിക്ുന്ന സഹായത്ടില് നടിന്നുിം 

എങ്ങമന െ്ുള്ളവമര സഹായടിക്ുവാന് കഴടിയുമെന്നു 

നമ്ള് അറടിഞ്ഞടിരടിവക്ണിം എന്നുള്ളതുമകാണ്ാണ

തട്. കര്ത്ാവടിമറെ ജനങ്ങളടില് വടിശ്സട്തരായടിരടിക്ു

ന്നവര് ഇവപ്ാള് ഗുരുവടിമറെ സ്ഭാവസാദൃശ്യത്ടില് 

വളര്ച് പ്രാപടിക്ുന്നു. അവര്ക്ട് െൂപ്ന്ാരായടിരടിക്ു

ന്നതടിനുിം, യൗവ്വനക്ാമര വപാക്ടിപ്ടിക്ുന്നതടിനുിം, 

ആട്ടടിന്കൂട്ടമത് വഴടിനടത്ുന്നതടിനുിം താഴട്െ, ശാന്തത, 

സഹടിഷട്ണുത, ദീര്ഘക്െ, സവഹാദരപ്രീതടി, സട്വനഹിം 

എന്നടിവയാല് നടിറഞ്ഞട് ആതട്ൊവടിമറെ ഫലങ്ങളടിലുിം 

കൃപകളടിലുിം വളവരണ്തടിനുിം അവര്ക്ട് അവകാശിം 

നല്കടിയടിരടിക്ുന്നു. ആയതടിനാല് കര്ത്ാവടിമറെ 

ജനത്ടിനടിടയടില് ഉപവദശകനായടി നടില്വക്ണ്തടിനു 

ഒരുവനുള്ള അര്ഹത അവന് വടിശ്സട്തനുിം ആതട്ൊ

ര്ത്ഥതയുള്ളവനുിം ഗര്വ്വത്ടിമറെ ആതട്ൊവടില്ാമത 

താഴട്െയുമട ആതട്ൊവടിമന അതായതട് ശുശ്ൂഷയുമട 

ആതട്ൊവടിമന പ്രകടൊക്ുന്നവനുിം ആയടിരടിക്ണമെ

ന്നുള്ളതാണട്.

രൈടിസട്തീയ ജീവടിതത്ടില് ഉടനീളിം നീണ്ുനടില്ക്ു

ന്ന രൈൊനുഗതൊയ ഒരു വവലയാണട് വടിശുദ്ീകരണിം. 

ഇതട് ഒരുവമറെ െരണത്ടിങ്ല് എത്ടിവച്രുന്ന വടി

വശഷതയല്. െറടിച്ട് സെര്പ്ണത്ടിനു വശഷിം ഉടമന 

നിങ്ങളുന്ട സ്ഭവാവം  
രൂപന്പ്പടുത്ുവവാന് 

പരിശ്രമിക്കുക.
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വനടടിമയടുക്ുന്ന ഒന്നാണട്. സെര്പ്ണിം ഇതടിനായുള്ള 

വാതടില് തുറക്ുകയുിം ആതട്ൊവടിമറെ വടിവടിധ ഫലങ്ങ

ള് വടിളയടിക്ുവാനായടി അവമനാരു നടിലനടില്പുിം, ഒരു 

ൈന്ധവുിം, ബദവടിക വാഗട്ദത്ങ്ങളുമട പടിന്ൈലവുിം 

വപ്രാത്ാഹനവുിം നല്കുകയുിം ആ വഴടിയടിവലക്ട് 

നയടിക്ുകയുിം മചയ്ുന്നു.

ഇതടിനുവശഷിം ശുശ്ൂഷയടില് കാണടിക്ുന്ന വടി

ശ്സട്തതയട്ക്ട് അനുസരടിച്ുിം, എത്ൊത്ിം ൈുദ്ടി

െുട്ടുകള് അനുഭവടിക്ുിം, മത്ായ ഉപവദശങ്ങളുമട 

എത് കഠടിനവെറടിയ കാ്ട് അവനു താങ്ങാനാകുിം, 

സത്യത്ടില് നടിന്നുിം ഇളകടിൊറാമതയുിം അക്മപ്

ടാമതയുിം ജ്ത്ടില് നടിന്നുിം പടിശാചടില് നടിന്നുിം 

എന്തുൊത്ിം ആരൈെണങ്ങള് അവനു സഹടിക്ാനാ

കുിം എന്നടിവ അനുസരടിച്ട് അവന് പരടിവശാധടിക്

മപ്ടുിം. കര്ത്ാവടിനു നമ്ുമട പരടിധടി അറടിയാമെ

ന്നുിം, പരീക്വയാടുകൂമട അവന് വപാക്ുവഴടിയുിം 

ഉണ്ാക്ുമെന്നുിം തടിരുമവഴുത്ു പറയുന്നു. നാിം 

എല്ാവരുിം പരടിവശാധടിക്മപ്ടുിം. നെുക്ു വീണ്ുിം 

െുവന്നാട്ടുവപാകുവാന് സാധടിക്ാത്വടിധിം അഗ്ടി

യുമട ചൂടട് കൂടടി നമമ് നശടിപ്ടിക്ുന്നതടിനു െുമ്പട് 

കര്ത്ാവട് അതടിമന തടയുിം. അങ്ങമന നാിം രൈവെണ 

ശക്തടിയാര്ജ്ടിക്ുിം. പടിമന്ന അവന് നെുക്ട് വലടിയ 

പരടിവശാധനകള് നല്കടിമയന്നുിം വരാിം. ഇവയാമല

ല്ാിം “നടിങ്ങളുമട ബദവൊയ യവഹാവമയ പൂര്ണ്ണ  

ഹൃദയവത്ാടുിം പൂര്ണ്ണ െനവസ്ാടുിം കൂമട നടിങ്ങള് 

സട്വനഹടിക്ുന്നുവവാ എന്നട് അറടിവയണ്തടിനു നടി

ങ്ങളുമട ബദവൊയ യവഹാവ നടിങ്ങമള പരീക്ടി

ക്യാകുന്നു”.

ശക്ിക്ക്റ് ആനുപവാതികമവായ പരിയശവാധനകള്
ഒരു വലാഹസിംസട്ക്

രണ വടിദഗ്ദ്ധന് വലാഹിം 

പരടിവശാധടിച്ട് അതടിമറെ 

ൊ്ട് മതളടിയടിക്ുന്നു. 

അതടില് നടിന്നുിം കീടിം നീക്ുന്നതടിനു വവണ്ടിയാണട് 

അവന് അതടിമന പരടിവശാധടിക്ുന്നതട്. അതടില് നടിന്നുിം 

വലാഹ സങ്രമത് നീക്ിം മചയട്തതടിനു വശഷിം 

അവന് അതട് െമ്ാരു സ്വണത്ടില് ഇട്ടട് കീടിം നീക്ിം 

മചയ്ുകയുിം വീണ്ുിം സ്വണത്ടിലടിടുകയുിം ഇതട് 

തുടരുകയുിം മചയ്ുന്നു. നമ്ടിമല കീടമത് നീക്ുന്ന

തടിനു കര്ത്ാവട് സ്ീകരടിക്ുന്ന രീതടിയുമട ഏ്വുിം 

വചര്ച്യുള്ള ഒരു ഉദാഹരണൊണടിതട്. കര്ത്ാവടിമറെ 

ജനിം സത്യത്ാല് കൂടുതല് കൂടുതല് വടിശുദ്രാ

ക്മപ്വടണ്തുണ്ട്. അങ്ങമന വടിശുദ്ീകരണിം എന്ന 

പദിം വടിശുദ്നാക്ുക, വടിശുദ്ൊക്ുക എന്ന ചടിന്ത 

പകര്ന്നു നല്കുന്നു. നമ്ുമട ജീവടിതത്ടിമല ഓവരാ 

ദടിനവുിം നമമ് കൂടുതല് വടിശുദ്വുിം ഭാവടിയടിലുള്ള 

ബദവത്ടിമറെ ശുശ്ൂഷയട്ക്ട് വയാഗ്യരുിം ആക്ടിത്ീ

ര്ക്ുന്നതുിം ആയടിരടിക്ണിം.

ഏ്വുിം കൂടുതല് പരീക്ടിക്മപ്ടുന്നവനാണട് 

കൂടുതല് കന്ഷിം ഉള്ളവമരന്നുള്ളതട് ശരടിയല്. 

നമ്ുമട കര്ത്ാവായ വയശു പൂര്ണ്ണനായടിരുന്നടിട്ടുിം 

അവമറെ അനുയായടികമളക്ാള് പരടിവശാധടിക്മപ്ട്ടു. 

വടി. പൗമലാസട് പറയുന്നതുവപാമല, ഈ പരീക്കള് 

“അത്യന്തിം അനവധടിയായടി വതജസ്ടിമറെ നടിത്യഘനിം 

കടിട്ടുവാന് വഹതുവാകുന്നു”. ഇവപ്ാള് നാിം വനടടിമയ

ടുക്ുന്ന ഹൃദയാഭടിവൃദ്ടിവയയുിം സ്ഭാവ അഭടിവൃദ്ടി

വയയുിം അനുസരടിച്ായടിരടിക്ുിം നമ്ുമട ഭാവടിയടിമല 
വതജസ്ട്. പരീക്കളടിലുള്ള തമറെ അതടിെഹത്ായ 

വടിശ്സട്തതമയ മതളടിയടിച്തടിനാല് നമ്ുമട കര്ത്ാ

വായ വയശു ഏ്വുിം ഉയര്ന്ന സ്ാനത്ട് ഉണ്ാ

യടിരടിക്ുിം. വലടിയ പരടിവശാധനകളടില് വടിശ്സട്തത 

മതളടിയടിക്ുന്നതുമകാണ്ട് കര്ത്ാവടിമറെ സവഹാദ

രങ്ങളടില് ചടിലര് ഉന്നതൊയ സ്ാനിം ബകവരടിച്ടി

രടിക്ുിം. ഇവപ്ാഴമത് ജീവടിതത്ടിലുിം വരുവാനുള്ള 

ജീവടിതത്ടിലുിം ഉന്നതൊയ സ്ാനത്ടിനായടി നമമ് 

വയാഗ്യരാക്ുന്നതടിനു വവണ്ടിയാണട് ഈ പരടിവശാ

ധനകള്.

പരിയശവാധനകളില് 
വിശ്വാസന്ത് കൂട്ടുക

അവന്റെ ഇഷ്ടത്ടില് നടക്ുക.
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ലൂഥര്, സ്ടിംഗ്ടി, ന്മലാംഗതന് എന്ീ മതപരടിഷകര്ത്ാക്ള്
LUTHER, ZWINGLI & MELANCHTHON RELIGIOUS REFORMERS

ൊര്ട്ടടിന് ലൂഥര് െമ്ല്ാവര്ക്ുിം െുമ്പായടി പരടിഷട്ക്രണത്ടി
നു െുന്നടിട്ടടിറങ്ങടിയ വ്യക്തടിയാമണന്നട് ആരുിം ഇന്നട് വടിശ്സടിക്ു
കയടില്. സത്യിം ൊത്ൊയടിരുന്നു, പൂര്ണ്ണൊയ സത്യിം ൊത്ൊയടി
രുന്നു, സത്യെല്ാമതമയാന്നുിം അവദേഹിം പടിടടിച്ടിരുന്നടില് എന്നട് 
വവണമെങ്ടില് പറയാിം. ലൂഥറടിമറെ അനുയായടികള് അവദേഹത്ടി
മറെ മതാണ്ണൂ്ടിഅഞ്ട് പ്രൈന്ധങ്ങളടില് രമണ്ണ്ണിം െുറടിച്ുൊ്ുക
യുിം എന്നാല് സിംഖ്യ നടിലനടിര്ത്ുവാന് െ്ട് രമണ്ണ്ണമത് വടിഭാ
ഗടിക്ുകയുിം മചയട്തു. ലൂഥറടിമറെ കാലത്ട് പരടിഷട്ക്രണിം ഒരു 
പടടി െുവന്നാട്ടു സഞ്രടിച്ു എന്നട് എല്ാവരുിം അിംഗീകരടിക്ുന്നു. 
ഇന്നമത് കവത്ാലടിക്രുിം മപ്രാട്ടസ്ററെുകാരുിം പരടിഷട്ക്രണിം 
പ്രാപടിച്വരായടി ഇരടിക്ുന്നു.

ജര്െന് യുവാക്ളടില് പൗവരാഹടിത്യത്ടിമറെ ശടിക്ണിം നട
ത്ടിയടിരുന്ന ഒരു കവത്ാലടിക് വകാളജടിമറെ തലവനായടിരുന്നു 
വ്ാ. ലൂഥര്, പതടിെൂന്നു നൂ്ാണ്ുകള്ക്ു െുമ്പുണ്ായടിരുന്നവ
മരവപ്ാമല തമന്ന അവദേഹവുിം ബൈൈടിളടിമനക്ുറടിച്ു വകട്ടുവക
ള്വടി ൊത്ിം ഉണ്ായടിരുന്ന ഒരാളുിം സഭയുമട “അമപ്ാസട്തലടിക 
ഉപവദശത്ടിമറെ” വടിവടിധ പ്രഖ്യാപടിത വടിശ്ാസങ്ങളുമട തീരു
ൊനങ്ങളടില് വടിശ്സടിച്ു വപാരുകയുിം മചയട്തടിരുന്ന ആളുൊ
യടിരുന്നു. ഇവ ബൈൈടിളടിനു നടിരക്ുന്നതാമണന്നട് അവദേഹിം 
വടിശ്സടിച്ടിരുന്നു.

 എന്നാല് ഒരു ദടിവസിം പുതടിയ നടിയെത്ടിമറെ ഒരു ലത്ീന് 
പതടിപ്ട് അവദേഹിം കാണുവാന് ഇടയായടി. അവദേഹത്ടിമറെ 
ജടിജ്ാസ അതു വായടിക്ുവാന് അവദേഹമത് വപ്രരടിപ്ടിച്ു. 
അതടിമറെ ലാളടിത്യത്ാല് അവദേഹിം ആശ്ര്യമപ്ട്ടു. ബൈൈടി
ളടിമറെ ഉപവദശങ്ങളടില് നടിന്നുെുള്ള കാലരൈവെണയുള്ള വ്യതടി
ചലനങ്ങള് ഉണ്ായടിട്ടുവണ്ാ എന്നട് ഉറപ്ുവരുത്ുവാന് ഒരു 
കൗണ്സടില് വടിളടിച്ു കൂട്ടുവാന് നടിര്വദേശടിച്ുമകാണ്ട് അവദേഹിം 
വപാപ്ടിനട് എഴുതടി. എന്നാല് വപാപ്ട് ഈ നടിര്വദേശിം സ്ീകരടിച്ടി
ല്. ലൂഥറടിമന ഒരു ബദവനടിവഷധടിയായടി െുദ്ര കുത്ുകയുിം, 
വളാഹ ഊരടിക്ുകയുിം, സഭയട്ക്ു പുറത്ാക്ുകയുിം മചയട്തു. 
തവന്നാടുള്ള ഈ മപരുൊ്ിം ബൈൈടിളടിമല വ്യവസ്കളുിം ഉപ
വദശങ്ങളുൊയടി ആധുനടിക ഉപവദശത്ടിനുള്ള വ്യത്യസട്തതകള് 
െനസ്ടിലാക്ടിമക്ാടുക്ുക ൊത്ൊണട് മചയട്തതട്. അവദേഹിം പല 
ഭാഷകളടില് ലഘുവലഖകള് എഴുതടി ജര്െനടിയടിമല താരതവെ്യന 
വായടിക്ുവാന് അറടിയാവുന്ന കുറച്ട് ആളുകള്ക്ട് വടിതരണിം 
മചയ്ുവാന് തുടങ്ങടി. രൈവെണ അവനകിം വ്ശങ്ങളുണ്ാമയങ്ടി
ലുിം ബൈൈടിളടിമറെ പ്രസക്തടി വര്ദ്ടിക്ുവാനടിടയാക്ടി.

എന്നാല് വടിശുദ്രുിം, വടിശ്സട്ത ഹൃദയവുെുള്ളവരുൊയ 
ഇത്രിം പരടിഷട്ക്ര്ത്ാക്ള് ബൈൈടിളടിമന ഭാഗടികൊയടി ൊ
ത്ൊണട് െനസ്ടിലാക്ടിയതട്. അന്ധവടിശ്ാസത്ടിമറെയുിം എതടിര് 
അഭടിപ്രായത്ടിമറെയുിം പുക അവരുമട ൊനസടിക കണ്ണുകമള 
ൈാധടിച്ു. നാെുിം ആ പുകയടില് നടിന്നുിം പൂര്ണ്ണൊയടി പുറത്ു
വന്നടിട്ടടില്. എങ്ടില്ത്മന്നയുിം ബൈൈടിള് പഠനിം എല്ാ സെുദാ

യത്ടിലുെുളളവമര പുനര്ജ്ീവടിപ്ടിക്ുകയുിം സ്ാധീനടിക്യുിം 
മചയ്ുന്നതടിനാല് ബദവത്ടിനു സട്വതാത്ിം. പണ്ു കാലത്ട് 
വായന അറടിയുന്നവര് ചുരുക്ൊയടിരുന്നു എന്നു നാിം ഓര്മ്ടി
ക്ണിം. ബൈൈടിള് വളമര വടിലപടിടടിപ്ുള്ളതുൊയടിരുന്നു. അമപ്ാ
സട്തലടിക പാരമ്പര്യിം അവകാശമപ്ടുന്ന ൈടിഷപ്ുൊരടിലുള്ള 
മത്ായ വടിശ്ാസിം െൂലവുിം അവരുമട വടിശ്ാസപ്രൊണങ്ങള് 
െൂലവുിം ബൈൈടിള് ഉപവയാഗശൂന്യമെന്നു കരുതടിവപ്ാന്നടിരുന്നു.

പവാഠം 82
1. ൊര്ട്ടടിന് ലൂഥറടിമനയുിം അവദേഹിം അവതരടിപ്ടിച് വടിശ്ാസ

മത്യുിം കുറടിച്ട് ഇന്നു ജനങ്ങള് എന്തു വടിശ്സടിക്ുന്നു? 
ഖ. 1

2. അവദേഹിം എത് പ്രൈന്ധങ്ങളാണട് എഴുതടിയതട്? വവദാദ്യ
യനങ്ങള് വാല്യിം 3 വപജട് 109, 110

3. ഈ മതാണ്ണൂ്ടി അഞ്ട് പ്രൈന്ധങ്ങളടില് ലൂഥറടിമറെ അനു
യായടികള് മചയട്തതട് എന്തട്? 

4. ലൂഥറടിമറെ കാലത്ട് പരടിഷട്ക്രണത്ടിനട് അഭടിവൃദ്ടി 
ഉണ്ാവയാ?

5. വ്ാ. ലൂഥര് എന്തടിമറെ തലവനായടിരുന്നു? ഖ. 2
6. പതടിെൂന്നാിം നൂ്ാണ്ടിമല െ്ുള്ളവമരവപ്ാമല അവദേഹവുിം 

ആരുമട തീരുൊനങ്ങളടിലാണട് വടിശ്സടിച്ടിരുന്നതട്?
7. ബൈൈടിളടിനു നടിരക്ുന്നമതന്നട് അവദേഹിം വടിശ്സടിച്ടിരു

ന്നതട് എന്താണട്?
8. ഒരുനാള് പുതടിയ നടിയെത്ടിമറെ ലത്ീന് പരടിഭാഷ കണ്

വപ്ാള് എന്താണട് അവദേഹിം മചയട്തതട്? ഖ. 3
9. അവദേഹമത് ആശ്ര്യമപ്ടുത്ടിയതട് എന്തായടിരുന്നു?
10. ആര്ക്ാണട് അവദേഹിം എഴുതടിയതട്, എന്തായടിരുന്നു 

അവദേഹിം നടിര്വദേശടിച്തട്?
11. ഈ നടിര്വദേശമത് വപാപ്ട് എപ്രകാരിം കരുതടി?
12. ലൂഥറടിമന എന്തായടി െുദ്രകുത്ടി, അവദേഹത്ടിനട് എന്തു 

സിംഭവടിച്ു?
13. ബൈൈടിളടിമല ഉപവദശവുിം ആധുനടിക ഉപവദശവുിം 

തമ്ടിലുള്ള പഠടിപ്ടിക്ലുകളടിമല വ്യത്യാസങ്ങളടില് നടിന്നട് 
എന്താണട് അവദേഹത്ടിനു വൈാധ്യമപ്ട്ടതട്?

14. ജര്മ്നടി െുഴുവന് വടിതരണിം മചയ്ുവാനായടി എന്താണട് 
അവദേഹിം എഴുതടിയതട്?

15. സ്ടിിംഗ്ടി ആരായടിരുന്നു, അവദേഹിം എന്താണട് മചയട്തതട്? 
Reprint 1094

16. മെലാിംഗട്തര് ആരായടിരുന്നു, അവദേഹിം എന്താണട് മചയട്തതട്? 
Reprint 1094

17. ഈ പരടിഷട്കര്ത്ാക്ള്ക്ട് ഭാഗടികൊയടി ൊത്മെ 
ബൈൈടിള് െനസ്ടിലാക്ുവാന് കഴടിഞ്ഞുള്ളു എന്നതടിമറെ 
കാരണമെന്തട്? ഖ. 4

18. വളമര കുറച്ുവപര്ക്ു ൊത്ിം സാധ്യൊയടിരുന്നതട് എന്തട്, 
ബൈൈടിള് വടിലപടിടടിപ്ുള്ളതായടിരുവന്നാ?

19. ജനങ്ങള് ൈടിഷപ്ുൊരടിലുിം വടിശ്ാസപ്രൊണങ്ങളടിലുിം 
വടിശ്ാസിം അര്പ്ടിക്ുവാന് കാരണമെന്തായടിരുന്നു?
*നക്ത് ചടിഹ്നത്ാല് അടയാളമപ്ടുത്ടിയടിരടിക്ുന്ന  

വചാദ്യങ്ങള് പ്രവത്യകൊയടി കുട്ടടികള്ക്ുള്ളവയാകുന്നു.
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അറടിയടിപ്ുകൾ 

പ്രടിയ സവഹാദരങ്ങമള,
മകാവറാണ ബവറസട് എപ്രകാരൊണട് ബൈൈടിള് സ്റാന്്ാ

ര്്ട് െടിനടിസട്ട്രീസടിമന [LHMM] ൈാധടിച്ടിരടിക്ുന്നതട് എന്നട് എഴുതടി 
അറടിയടിക്ുവാന് ഞങ്ങള് ആഗ്രഹടിക്ുന്നു. 2020–ാിം ആണ്ടില് 
ഇതുവമരയുിം ഏഴട് കണ്വന്ഷനുകള് റദോക്ടിയടിരടിക്ുന്നു. ്ാ
രടിയന് വഹാട്ടലുിം സവമ്ളന വകന്ദ്രവുിം ജൂബല 23-26 വമര ഒരു 
സവന്താഷ കൂട്ടായട്െക്ുിം കണ്വന്ഷനുൊയടി ഞങ്ങള് പരടിവശാ
ധടിച്ട് ഉറപ്ടിച്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുവമരയുിം വഹാട്ടല് തുറന്നു പ്രവര്ത്ടി
ക്ുന്നതുമകാണ്ട് ഞങ്ങള് കണ്വന്ഷനു വവണ് രൈെീകരണങ്ങള് 
ഇവപ്ാള് മചയട്തുമകാണ്ടിരടിക്ുന്നു. ഈ അധടികാരപരടിധടിയടിലുള്ള 
അധടികാരടികളുമട അഭടിപ്രായിം ൊറുന്നതടിനനുസരടിച്ട് ഇവ എല്ാ
്ടിനുിം ൊ്ിം വരാിം.

ഇനടി നടക്ാനടിരടിക്ുന്ന െതാനുഷട്ഠാനങ്ങള് മകാണ്ാടുന്ന
തടിനട് തനതായ കൂട്ടായട്െകളല്ാമത െ്ു ൊര്ഗ്ഗങ്ങള് കമണ്ത്ു
ന്നതടിനു മപന്സടില്വാനടിയയടിമല ഗവര്ണറായ വടാിം വുള്ഫട് 
സിംസ്ാനമത് െതവനതാക്ന്ാമര വപ്രരടിപ്ടിച്ുമകാണ്ടിരടിക്ുന്നു. 
സിംസ്ാനത്ട് ഉടനീളെുള്ള െതസ്ാപനങ്ങളുമട പ്രവര്ത്നിം 
അനുവദനീയൊമണങ്ടിലുിം വകാവടി്ട്-19 വ്യാപനിം െൂലിം വീ
ട്ടടിനുള്ളടില് തങ്ങുക എന്നുള്ള വുള്ഫടിമറെ നടിര്വദേശപ്രകാരിം 
ഇനടിമയാരറടിയടിപ്ുണ്ാകുന്നതുവമര “വ്യക്തടികള് വദവാലയങ്ങ
ളടിവലാ വീടുകളടിവലാ ശുശ്ൂഷയട്വക്ാ ആവഘാഷങ്ങള്വക്ാ 
കൂടടി വരരുതട്” എന്നുണ്ട്.

“എനടിക്റടിയാിം, മപന്സടില്വാനടിയക്ാര് വളമര ശക്തരുിം, 
ൊ്ങ്ങമള ഉള്മക്ാള്ളുന്നവരുിം, െതസെുദായങ്ങള് ഉള്മപ്മട, 
കുടുിംൈങ്ങമളയുിം, സുഹൃത്ുക്മളയുിം, അയല്ക്ാമരയുിം, 

സെൂഹമത്യുിം കുറടിച്ട് കരുതലുള്ളവരാണട്” എന്നു വുള്ഫട് 
പറയുകയുണ്ായടി. “ഈ ൊരകൊയ ബവറസടിമറെ വ്യാപനിം തട
യുവാന് നാിം ഓവരാരുത്രുിം നമ്ുമട ഭാഗിം മചയ്ുന്നതടില് പ്ര
വര്ത്ടിച്ുമകാണ്ടിരടിക്ുക”. 2020 ജൂണടിമല കണക്നുസരടിച്ട് 
മപന്സടില്വാനടിയ മചസ്റര് കൗണ്ടിയടില് 2008 വരാഗൈാധടിതരുിം, 
213 െരണവുിം ഉണ്ായടിരടിക്ുന്നു.

ൊനുഷടിക നടിയെങ്ങമള അനുസരടിക്ുക എന്നുള്ളതട് നമ്ുമട 
കര്ത്വ്യൊണട് എന്നുള്ള കാര്യിം നാിം െറക്രുതട്. എന്നാല് 
ആവലാചനാ വടിഷയൊക്ാന് നെുക്ട് ബദവത്ടിമറെ നടിയെവുെു
ണ്ട്. ഏതുവടിധൊയാലുിം െ്ു രൈടിസട്ത്യാനടികളുൊയടി കഴടിയുന്നടിട
വത്ാളിം ഒന്നടിച്ു കൂടടിവവരണിം എന്നുള്ള കാര്യിം തടിരുമവഴുത്ു
കള് നമമ് പഠടിപ്ടിക്ുന്നു: എബ്ാ. 10:24,25 “ചടിലര് മചയ്ുന്നതു 
വപാമല നമ്ുമട സഭാവയാഗങ്ങമള ഉവപക്ടിക്ാമത തമ്ടില് പ്ര
വൈാധടിപ്ടിച്ുമകാണ്ു സട്വനഹത്ടിനുിം സല്പ്രവര്ത്ടികള്ക്ുിം 
ഉത്ാഹിം വര്ദ്ടിപ്ടിക്ാന് അവന്യാന്യിം സൂക്ടിച്ു മകാള്ക”. 
ഇതട് വളമര ശരടിയായ കാര്യൊണട്, വടിലമപ്ട്ട വടിശ്ാസവത്ാടു 
കൂമടയുള്ള നമ്ുമട കൂടടിവരവുകളടില് നാിം ഉവപക് വടിചാരടിക്ാ
തടിരടിക്ണിം. വ്യക്തടിപരൊയടി നാിം കഴടിയുന്നടിടവത്ാളിം അച്ടടിച് 
ൊധ്യെങ്ങള് ഉപവയാഗടിക്ണിം. എന്നാല് കൂടടിവരുവമ്പാള് ലഭടിക്ു
ന്ന തക്കാല ആഹാരിം എത് െധുരതരവുിം ഉവന്ഷദായകവുൊണട്!

എത്യുിം വവഗിം തമന്ന നമ്ുമട കണ്വന്ഷനുകള് പുനരാ
രിംഭടിക്ുവാനായടി ഞങ്ങള് വളമര അധടികിം ആകാിംഷവയാമട 
കാത്ടിരടിക്ുന്നു, അവപ്ാള്ത്മന്നയുിം നമ്ുമട ആശ്യിം കര്ത്ാ
വടില് നടിലമകാള്ളുന്നു!

ബ്ദര് ലടിവയാണ്


