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ജീവനുവേണ്ടിയുള്ള ഉടമ്പടി

ഉ

COVENANT FOR LIFE

ടമ്പടി എന്ന വിഷയത്തെ പഴയനിയമത്തിലും
രാജ്യങ്ങള് ചരിത്രത്തിലുടനീളം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു
പുതിയനിയമത്തിലും വളരെ സുശക്തമായി
എന്നു പറയുന്നത് വിശ്വസനീയമാണ്. എബ്രായ സം
സ്ക്കാരത്തില്, ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന�ോട്
പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ബൈബിളിനെയും ദൈവ
അനുസരിച്ചുള്ള നടപടികളു
ത്തിനു തന്റെ ജനത്തോടും
പഴയ നിയമം
ടെ സാക്ഷീകരണമായി കല്ലു
ല�ോകത്തോടുമുള്ള ഇടപെ
ടലുകളെ മനസിലാക്കുന്നതി
കൂമ്പാരമാക്കി ഒരു യാഗപീഠ
മൃഗത്തിന്റെ രക്തബലി
നായും ഉടമ്പടി നിയമത്തെ
മാക്കുകയും, യാഗം കഴിക്കുക
ദിനംത�ോറും ആവശ്യമായിരുന്നു
അറിയേണ്ടത് അനിവാര്യമാ
യും, ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും
എബ്രായര് 10:1-4
ണ്. വാസ്തവത്തില് പഴയ
ചെയ്തിരുന്നു (ഉല്പ. 31:44മരണത്തി
ന്
റെ
നിയമം
നിയമവും പുതിയനിയമവും
46,54; പുറ. 24:4-11). വ്യക്തികള്
ഉടമ്പടി ലിഖിതങ്ങളാണ്. ഉട
തമ്മിലും സമൂഹങ്ങള് തമ്മി
പുതിയ നിയമം
മ്പടി എന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു
ലുമുള്ള ഉടമ്പടികളുടെ ഉദാ
പദമാണ് “നിയമം”. പുരാതന
ഹരണങ്ങളാല് തിരുവെഴുത്ത്
ഒരിക്കലായുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ
യിസ്രായേല് യഹ�ോവയുമാ
രക്തബലി ആവശ്യമായിരുന്നു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. (ദാവീദും
യി ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിലായി
യ�ോനാഥാനും തമ്മിലുള്ള ഉട
എബ്രായര് 10:1-4
രുന്നതുപ�ോലെ സുവിശേ
മ്പടി 1 ശമു. 23:16-18 വരെയും,
ജീവന്റെ നിയമം
ഷയുഗത്തിലെ ക്രൈസ്തവ
യെഹ�ോയാദാ രാജാവും ജന
സഭയും അവന�ോടു ഉടമ്പ
പ്രതിനിധികളും തമ്മിലുള്ള ഉട
ടി ബന്ധത്തിലായിരുന്നു. എന്നുവരികിലും യഹൂദ
മ്പടി 2 രാജാ. 11:4 ലും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു).
ഉടമ്പടിയും ക്രിസ്തീയ ഉടമ്പടിയും തികച്ചും വ്യ
വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം : നിയമപരമായ
ഒരവസ്ഥയാണ് – മനസിന്റെ ഒരവസ്ഥയല്ല
ത്യസ്തമായിരുന്നു. ഇവ ഓര�ോന്നും വിഭിന്നമായ
യുഗങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങള്ക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു
വിശ്വാസ നീതീകരണം ഒരു നിയമപരമായ ഇടപെട
സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്.
ലിന്റെ ഫലമാണ്. അത് ഒരു ഉടമ്പടി ബന്ധത്താലാണ്
ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടികള് പ�ൊതുവെ ഇരുവിധ
നിലനിര്ത്തപ്പെടുന്നത്. വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകര
ത്തിലുള്ളവയാണ് : (1) ഏകപക്ഷീയം – നിരുപാധി
ണം തികച്ചും ഒരു വികാരപരമായ അനുഭവം മാത്രമല്ല.
കവും ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കിയ കക്ഷിയെ മാത്രം ബാദ്ധ്യ
ക്രിസ്തു ക്രൂശില് നല്കിയ വിലയാല് സാധ്യമായ
സ്ഥനാക്കുന്നതും (2) ദ്വിപക്ഷീയം – സ�ോപാധികവും
പാപിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പില് നിന്നും ഉയിര്കൊള്ളുന്ന
കുറഞ്ഞപക്ഷം രണ്ട് കക്ഷിയെ എങ്കിലും ഉടമ്പടിയി
ഒരു നിയമപരമായ ഇടപാട് ആണത്. ക്രിസ്ത്യാനിയു
ല് ബാദ്ധ്യസ്ഥരാക്കുന്നതും. ദൈവത്തിന്റെ സകല
ടെ അധരങ്ങളില് ആശ്വാസകരമായി നിലക�ൊള്ളുന്ന
ഉടമ്പടികളും ജീവദായകമെന്ന നിലയിലാണ് രൂപക
“വീണ്ടെടുപ്പ്”, “വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു” എന്നീ
ല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് അവ ദൈവവും
പദങ്ങള് നിയമപ്രകാരമുള്ള പ്രയ�ോഗങ്ങള് ആണ്.
അവന്റെ ജനവുമായുള്ള ബന്ധത്തെ ഉറപ്പിക്കുകയും
നീതീകരണത്തിന്റെ ഇപ്പറഞ്ഞ നിയമപരമായ സ്വഭാവ
വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവയാണ്. ദൈവത്തെ
മാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ മറ്റു വിശ്വാസങ്ങളില്
സമീപിക്കുന്ന ഏവരും ഒരു ഉടമ്പടിയുടെ പശ്ചാത്ത
നിന്നും അതിവിശിഷ്ടമാക്കുന്നത്. അഖണ്ഡ നിയമത്തി
ന്റെ അടിസ്ഥാനമായ ദൈവനീതിയില് അടിയുറച്ചതാ
ലത്തില് ഇതു ചെയ്യേണം.
പുരാതന കാലം മുതല്ക്കേ ഉടമ്പടികള് ഉണ്ടാ
ണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മ.
ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. വ്യാപാരത്തിന്റെയും ധനകാര്യത്തി
ദൈവം അസ്ഥിരനായ ഒരു നിയമദാതാവല്ല – നീതി
ന്റെയും പരസ്പരമുള്ള സാമൂഹിക വ്യവഹാരത്തി
അവന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാകുന്നു
ന്റെയും വിഷയങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിന്റെ മാര്ഗ്ഗമായി
(സങ്കീ. 89:14). അവന് തന്റെ ജനങ്ങളാല് മുഷിയുക
നിയമ ഉടമ്പടികളെ അഥവാ കരാറുകളെ വിവിധ
യ�ോ, നമ്മെ അസഹിഷ്ണുതയാല് ഉപേക്ഷിക്കുകയ�ോ
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്
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ഇല്ല. ദൈവമുമ്പാകെയുള്ള നമ്മുടെ നിലനില്പ്പിനെ
സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൂല്യബ�ോധമല്ല. കര്ത്താ
വിന്റെ ജനത്തിന്റെ ഈ അറിവാണ് അവര് പരിചയിച്ച
ദ�ോഷത്തിന്റെ പ്രതിവിധി. തന്റെ പുത്രന്റെ ബലിയാല്
വിശ്വാസത്തില് തന്നോട് അടുത്തുവരുന്നവരുടെ പാ
പങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുമെന്നും, നമ്മുടെ രക്ഷക്കായി താന്
പരമമായി ചെയ്തുതരുമെന്നും ദൈവം തന്നെക്കൊ
ണ്ടുതന്നെ ആണയിട്ടിരിക്കുന്നു.
തങ്ങളുടെ പാപങ്ങള് ദൈവകരുണയെ പുറന്തള്ളു
ന്നു എന്നു ഭയപ്പെടുന്നവര് ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെ
പുറന്തള്ളുവാന് അവയ്ക്ക് കഴിയില്ലെന്നു മനസ്സി
ലാക്കണം. ദൈവത്തോടുള്ള ഉടമ്പടി ബന്ധത്താല്
പൂര്ണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാന് കഴിയുന്ന പ്രിയനായവനാല്
അവരെ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു (എബ്രാ. 7:22-25).
സ�ോദ�ോമിന്റെയും ഗ�ോമ�ോറയുടെയും നാശത്തെ
ക്കുറിച്ച് കര്ത്താവിന്റെ ദൂതന�ോട് വാദിക്കുവാന്
അബ്രഹാമിനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിയതും, അനുഗ്രഹി
ക്കപ്പെടുന്നതുവരെ ദൂതന�ോടു മല്ലു പിടിക്കുവാന്
യാക്കോബിനു ധൈര്യം നല്കിയതും ഈ ഉടമ്പടി
ബന്ധത്തിന്റെ ഉറപ്പാണ് (ഉല്പ. 18:22-23; 32:24-26).

യിസ്രായേല് - ഉടമ്പടി ദേശം

യഹ�ോവയുമായുള്ള തങ്ങളുടെ ഉടമ്പടിയെപ്പറ്റി
വളരെ ബ�ോധവാന്മാരായിരുന്നു യഹൂദ ജനത. തി
രുവെഴുത്തുകളില് ദൈവത്തെ അവരുടെ “പിതാക്ക
ന്മാരുടെ ദൈവം” എന്നു അടിക്കടി പരാമര്ശിച്ചിരി
ക്കുന്നു. അതായത് ഈ ബന്ധം വംശപരമ്പരയില്
വേരൂന്നിയതും തലമുറതലമുറയ�ോളം പുതുക്കിയ
തുമായ സൗഹൃദത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ ഉടമ്പടിയാ
ണ്. മ�ോശൈക നിയമം അഥവാ ന്യായപ്രമാണം
ആണ്ടുത�ോറും പാപപരിഹാരദിവസത്തിലെ ശുശ്രൂ
ഷകളാലും നിരന്തരമായ അവരുടെ സാമൂഹിക ഘട
നയാലും ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ട നിയമാനുസൃതമായ
ക്രമീകരണം ആയിരുന്നു. നിര്മ്മാതാവായ ദൈവവും
യിസ്രയേല് ജാതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ഒരു വി
വാഹബന്ധമായിട്ടാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് (യിരെ.
3:14; 31:31,32). സീനായ് മുലമുകളില് വച്ച് അവര്ക്ക്
നല്കിയ പ്രമാണം ആധുനിക വിവാഹപ്രതിജ്ഞയുടെ
സമാനമായ വാക്കുകളാല് ആണ് ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടത്
– “ഇവ ഒക്കെയും ഞങ്ങള് അനുസരിച്ചു നടക്കും”
(പുറ. 19:7,8; 24:7). വിവാഹ ഉടമ്പടിക്ക് പുറത്തുള്ള
ലൈംഗിക സമ്പര്ക്കം ന്യായപ്രമാണം വിര�ോധിക്കുന്ന
തു പ�ോലെ, ഉടമ്പടിക്കു പുറത്തുള്ള ഏത�ൊരു പൗരനു
മായും ദൈവത്തിനു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.
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സ�ോപാധിക ഉടമ്പടി
അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും (ആദാമിനും ഹൗവ്വയ്ക്കും
ഉല്പ. 1:28,29; 2:16; യിസ്രായേല് ജനതയ്ക്ക് പുറ.
23:20-33) ശാപങ്ങളുടെയും (ഉല്പ. 2:17; 3:16-19; ലേവ്യ.
26:14-17) നിബന്ധനകളായ മാറ്റമില്ലാത്ത അനുമതി
കള് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് സ�ോപാധിക ഉടമ്പടി.
പലപ്പോഴും ഉടമ്പടിയ്ക്ക് പരിച്ഛേദന പ�ോലുള്ള
ഒരു അടയാളം അഥവാ നിരന്തരമായ ഓര്മ്മപ്പെടു
ത്തല് ഉണ്ടാകും (ഉല്പ. 17:9-14). സാധാരണയായി
ഉടമ്പടികള് ഉണ്ടാക്കുമ്പോള് അതിനു സാക്ഷികള്
ഉണ്ടാകും (ന്യായ. 11:9,10). ദൈവം ആകാശത്തെയും
ഭൂമിയെയും യിസ്രായേലിനു വിര�ോധമായി സാക്ഷി
നിര്ത്തിയതു പ�ോലെ, ചില സന്ദര്ഭങ്ങളില് നിര്ജീ
വമായ വസ്തുക്കളും സാക്ഷികളാകാറുണ്ട് (ആവ.
4:24-28). ദാവീദുമായി ചെയ്ത ഉടമ്പടിക്ക് ചന്ദ്രന്റെ
ശാശ്വതമായ സ്വഭാവം സാക്ഷിയായി വിളിക്കപ്പെടുന്നു
(സങ്കീ. 89:34-37).
ഒരു കക്ഷിയില് നിന്നും ഉളവാകുന്നത് ആയതിനാ
ല് ഏകപക്ഷവുമായ ആണയാല് അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിരി
ക്കുന്ന ഉടമ്പടിയില് നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമായ ഒന്നാണ്
സ�ോപാധികമായ ദ്വിപക്ഷമായ അനുമതികള് സജ്ജീ
കരിച്ചിരിക്കുന്നതായ ഉടമ്പടികള്. ഈ ഉടമ്പടിയുടെ
വ്യവസ്ഥകള്ക്കനുസരണമായി ഇതു പാലിച്ചാല് ചില
പ്രതിഫലങ്ങള് ലഭിക്കും; ഏതെങ്കിലും കക്ഷിയില്
നിന്നും വീഴ്ച വന്നാല് ചില പിഴകള് ചുമത്തും. ഒരു
ഉടമ്പടിയില് ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു
വീഴ്ചയും ഉണ്ടാകില്ല എന്നത് പറയേണ്ടതില്ല. അതു
മാത്രമല്ല തങ്ങളുടെ ആവശ്യകത മൂലം അവനുമായി
ഉടമ്പടി ബന്ധത്തില് ഏര്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും
അവനേക്കാള് താഴ്ന്നവരും, മനുഷ്യവര്ഗ്ഗമാകട്ടെ
അപൂര്ണ്ണരും വീഴ്ചഭവിച്ചേക്കാവുന്നവരുമാണ്.
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വീഴ്ച വരുത്തുന്നവന�ോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇട
പെടല് എത്ര പരുഷമായിരുന്നാലും അത് അതിപ്ര
ധാനമായും തിരുത്തല് സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. എന്നാല്
ആരും നശിക്കുവാന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല,
അവന് ദീര്ഘക്ഷമയുള്ളവനാണ്. അവന്റെ വാഗ്ദ
ത്ത ജനങ്ങളായ യിസ്രായേല് തങ്ങളുടെ ഉടമ്പടി
നിബന്ധനകളില് വീഴ്ച വരുത്തിയവരും തദനുസ
രണമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുമാണ്. അവര് അനുസ
രണമില്ലാത്ത സ്വഭാവമുള്ളവരായിരുന്നിട്ടും അവരെ
താന് ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളകയില്ലെന്ന് യഹ�ോവ
ഉറപ്പു നല്കി (സങ്കീ. 94:14). ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ
ചട്ടങ്ങളും ക്രമീകരണങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതായ
ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലി അന്തിമമായ സൂക്ഷ്മ പരിശ�ോ
ധനയില് ഈ വീണുപ�ോകുന്ന പാപിക്ക് രക്ഷയാകു
ന്നു എന്നു കാണുന്നു. ക്രൂശില് മാത്രം ദൈവത്തിന്റെ
നീതിയും ദൈവത്തിന്റെ ദയയും സംഗമിക്കുകയും
രണ്ടും പൂര്ണ്ണമായി നിറവേറപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
പാപി വിശ്വാസപൂര്വ്വം ന�ോക്കണമെന്നേയുള്ളു, ന�ോ
ക്കിയാല് ജീവിക്കും.
ദൈവം നാമുമായി ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്ത
കൃപയിലേക്കുള്ള മാര്ഗ്ഗമാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഗു
ണനിലവാരം (റ�ോമ. 10:4,8-11). ദൈവേഷ്ടം ചെയ്തു
ക�ൊള്ളാം എന്നു സമര്പ്പണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, വിശ്വ
സ്തതയ�ോടെ ജീവിക്കുവാന് നാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ഇനി നാം നമ്മുടെ ജഡത്തിനനുസൃതമായല്ല വിധിക്ക
പ്പെടുന്നത്, മറിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനനുസരണ
മായി, നമ്മുടെ മേല് വയ്ക്കുന്നതായ ക്രിസ്തുവിന്റെ
നീതിക്കൊത്തവണ്ണമായിരിക്കും. ഈ സമര്പ്പണ ഉട
മ്പടിയാണ് ജീവനിലേക്കുള്ള ഉടമ്പടി.

ഉടമ്പടി അടയാളങ്ങള്

സൂചിതമാകുന്നതുപ�ോലെ, ബൈബിളിലെ നിരവധി
ഉടമ്പടികള്ക്ക് പ�ൊതുവായി ചില ഘടകങ്ങള് ഉണ്ട്.
ഉടമ്പടിയുടെ ഉറപ്പായി എഴുത്താല�ോ വാക്കാല�ോ
ഉള്ള പ്രസ്താവനയാണത് : ഒരു യാഗം (ബലി); ഉട
മ്പടിയുടെ അംഗീകാരത്തിനുള്ള സാക്ഷികള്; ഉടമ്പടി
ഭക്ഷണം തുടങ്ങിയവ. ഇവയെല്ലാം സീനായ് മലമുക
ളിലെ ന്യായപ്രമാണ ഉടമ്പടി അംഗീകരണത്തിനുണ്ടാ
യിരുന്നു. ആ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളം പരിച്ഛേദന
ആയിരുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങള് ഉല്പ.
17:9,10; പുറ. 24:1-11 എന്നിവിടങ്ങളില് രേഖപ്പെടുത്തി
യിരിക്കുന്നു.
സ�ോപാധിക ഉടമ്പടിയുടെ സമകാലിക ഉദാഹരണ
മാണ് വിവാഹ ഉടമ്പടി. വിവാഹച്ചടങ്ങില് ഇവയില്
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

മിക്ക ഘടകങ്ങളും ഭാഗമാകുന്നു. നേര്ച്ച, സാക്ഷി
കളുടെ മുമ്പാകെയുള്ള പ്രതിജ്ഞ, ഒരു അടയാളം
(മ�ോതിരം), ഒരു ഉടമ്പടി ഭക്ഷണം (വിവാഹ സല്ക്കാ
രം). ദ്വിപക്ഷീയ ഉടമ്പടിയുടെ നല്ല ഒരു ഉദാഹരണ
മാണ് വിവാഹ ഉടമ്പടി. ഒരു ക്രിസ്തീയ പുരുഷനും
സ്ത്രീക്കും വിവാഹം എന്നാല് ജീവിതകാലം ഉടനീള
മുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണ്. ഓര�ോ പങ്കാളിയും ചെയ്യുന്ന
വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രതിജ്ഞയില് പരസ്പരം വിശ്വാസ
വും സുരക്ഷയും വിശ്വസ്തയില് അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടി
രിക്കുന്നു. ഒരു വിശ്വസ്തനായ ഭര്ത്താവിനെ തന്റെ
പ്രിയതമയ�ോടു, തന്റെ കണ്ണുമായി നിയമം ചെയ്തി
രിക്കുന്നവനായി, അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ മറ്റൊരു കന്യ
കയെ ന�ോക്കാത്തവനായി ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം
ദൃഷ്ടാന്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു (ഇയ്യോ. 31:1).

ഏകപക്ഷീയ ഉടമ്പടി

ഉടമ്പടിയുടെ തത്വത്തിന്റെ നിയമപരവും ഭരണഘ
ടനാപരവുമായ സ്വഭാവം ല�ോകമെമ്പാടുമുള്ള നിയമ
ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വികസനത്തെ ആഴമായി സ്വാധീനി
ച്ചിരിക്കുന്നു. അവ ഇന്നു നാം പാലിക്കുന്ന നിരവധി
നിയമങ്ങള്ക്ക് അടിസ്ഥാനമായിത്തീര്ന്നിരിക്കുന്നു.
ഉടമ്പടിയുടെ സ�ോപാധികമായ രൂപത്തെ ഇന്നത്തെ
ആധുനിക ല�ോകത്തില് പലപ്പോഴും ഉപയ�ോഗിക്കു
ന്നു. വര്ദ്ധിച്ച ജനസംഖ്യയും, ദേശീയവും അന്തര്ദേശീ
യവുമായ ബന്ധങ്ങളുടെ സങ്കീര്ണ്ണതയും സാമൂഹിക
ക്രമീകരണത്തിന്റെയും ഇടപെടലുകളുടെയും വിവിധ
നിലയും മൂലം മനുഷ്യചരിത്രത്തില് എന്നത്തെക്കാ
ളും അധികം ഉടമ്പടികള് ഈ കാലത്താണ് എന്തു
ക�ൊണ്ടും കാണപ്പെടുന്നത്. വില്പ്പനയുടെ കരാര്,
ഒരു വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുവാനുള്ള സമ്മതപത്രം,
ഒരു സ�ോഫ്റ്റ് വെയര് പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്ഥാപനയില്
അതിന്റെ അംഗീകാരപത്രത്തിന്റെ നിബന്ധനകളുടെ
അംഗീകരണം, ഇവയെല്ലാം നിയമപരവും ധാര്മ്മി
കപരവുമായ കരാറുകള്ക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് –
ഇവയെല്ലാം ഉടമ്പടികളാണ്. ഇവയില് അധികവും
കുറഞ്ഞത് രണ്ട് കക്ഷികളുമായുള്ള കരാറുകളാണ്.
എന്നിരുന്നാലും നിരുപാധിക ഉടമ്പടിക്ക് ഒരു വാ
ഗ്ദത്ത സ്വഭാവമുണ്ട്. അതില് ഒരു കക്ഷി എന്തെ
ങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുവാന് മറ്റൊരു കക്ഷിക്ക് ഉറപ്പു
ക�ൊടുക്കുകയ�ോ അഥവാ തിരികെ യാത�ൊരു ബാ
ധ്യതയുമില്ലാതെ മറ്റൊരു കക്ഷിക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യു
ന്നത�ോ ആണ്.
മറ്റൊരാളുമായുള്ള വിശ്വസ്തതയുടെ പ്രതിജ്ഞ,
സത്യവും വിശ്വസ്തവും ആയിരിക്കാമെന്നുള്ള നേര്ച്ച
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ഇവയാണ് ഒരു വാഗ്ദത്ത
39 താരതമ്യം ചെയ്യുക).
ഉടമ്പടിയുടെ ഘടകങ്ങള്.
സമര്പ്പണ ഉടമ്പടി
അമേരിക്കയുടെ ഭരണഘ
ദൈവത്തിന്റെ സുഹൃ
ടന (1787) ദേശീയമായ ഏക
ത്തുക്കളായിരിക്കുന്നതി
“മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷ ഇല്ല; നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാന്
പക്ഷീയ ഉടമ്പടിക്ക് ഉദാ
ലും അധികം സംതൃപ്തി
ആകാശത്തിന് കീഴില് മനുഷ്യരുടെ ഇടയില് നല്കപ്പെ
ഹരണമാണ് . “നമുക്കും
മറ്റൊന്നും നല്കുകയില്ല.
ട്ട വേറ�ൊരു നാമവും ഇല്ല” അപ്പൊ. 4:12
നമ്മുടെ പിന്തലമുറക്കും
സാധാരണ സ്ഥിതിയില്
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അനുഗ്ര
ഇത് ഒരു നടപ്പില്ലാത്ത കാ
ഹം സുരക്ഷിതമാക്കുവാ
ര്യമായിരുന്നു. എന്തെന്നാല്
ന്” “അമേരിക്കന് ജനതയുടെ” പേരില് അതിന്റെ
ആദാമിന്റെ വീഴ്ച മുതല് മുഴു മനുഷ്യകുടുംബവും
സ്ഥാപകര് രൂപകല്പന ചെയ്തതും ഒപ്പിട്ടതുമാണത്.
ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മയില് നിന്നു തള്ളപ്പെടുക
ഒരു അമ്മയ്ക്ക് തന്റെ പൈതലിന�ോടുള്ള സ്നേ
യും മരണശാപത്തിന് കീഴില് ആകുകയും ചെയ്തു
(റ�ോമ. 5:12-14). അബ്രഹാം തന്റെ വിശ്വാസം മൂലം
ഹമായിരിക്കും നിരുപാധികമായ വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ
ഭൂമിയിലെ മകുട�ോദാഹരണം – എന്തെന്നാല് ഒരു
ദൈവത്തിന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു. “അബ്രഹാമിന്റെ
അമ്മയുടെ സ്നേഹം, ഒരിക്കലും നിര്ത്തലാക്കപ്പെ
വിശ്വാസത്തെ” തിരുവെഴുത്തുകളില് നീതീകരിക്കു
ടുന്നില്ല. ദൈവത്തിനു തന്റെ ജനമായ യിസ്രായേ
ന്ന വിശ്വാസമായും ദൈവദൃഷ്ടിയില് പാപിയെ നീ
ലിന�ോടുള്ള സ്നേഹത്തെ കാണിക്കുവാന് അവന്
തിയുക്തമായി നിര്ത്തുന്നതുമായ വിശ്വാസമായും
ഈ ചിത്രം യെശ. 49:13-16 ല് ഉപയ�ോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.
ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു (റ�ോമ. 4:16). ദൈവവുമായി
എല്ലാ ഉടമ്പടികളിലെയും പ�ോലെ നേര്ച്ച അഥവാ
ഐക്യതയിലല്ല എന്നു തിരിച്ചറിയുന്നവര്ക്കും ഭാരമാ
പ്രതിജ്ഞ (വാക്കാല�ോ എഴുത്താല�ോ) അവ രണ്ടും
ര്ന്ന പാപബ�ോധത്താല് ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവ
നിര്മ്മിക്കുന്നവനെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും, നിര്മ്മാതാവി
ര്ക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലി തുറന്നുതന്ന വാതില് ഒരു
ന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെയും ആത്മാര്ത്ഥതയെയും കുറിച്ച്
വിമ�ോചന സ്വാഗതമാണ്. യേശു "വഴിയും സത്യവും
രണ്ടാമത്തെ കക്ഷിക്ക് ഉറപ്പു നല്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ജീവനും” ആകുന്നു, രക്ഷയ്ക്കുള്ള കൃപയിലേക്ക്
ഏകപക്ഷീയമായ ഉടമ്പടിയുടെ പരസ്പര പൂരക
മറ്റൊരു മാര്ഗ്ഗവും ഇല്ല (യ�ോഹ. 10:9; 14:6,15; അപ്പൊ.
ങ്ങള് അല്ലാത്ത ഈ വശമാണ് ദൈവത്തിന്റെ കാരു
4:12)
ണ്യമുള്ളതും സ്നേഹമാര്ന്നതുമായ സ്വഭാവത്തെ
വിലമതിപ്പുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രതികരണം
വ്യക്തമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. അവന് നമ്മെ നമ്മുടെ
സ്വേച്ഛയുടെ കീഴടങ്ങലും ദൈവേഷ്ടത്തോട് പൂ
തട്ടില് കണ്ടുമുട്ടുകയും ഒരു അമ്മ തന്റെ പൈതലി
ര്ണ്ണഹൃദയത്തോടെയുള്ള അംഗീകാരവും ആണ്.
ന�ോട് സുഖപ്രദമായി സംസാരിക്കുന്നതുപ�ോലെ
എന്നാല് ഇത് സ്വാഭാവിക മനസ്സിന് എളുപ്പത്തില് പ്രാ
വര്ത്തികമാക്കുവാന് കഴിയില്ല. എന്നാല് നമ്മുടെ കഴു
നമ്മുടെ ഭാഷയില് നമ്മോടു സംസാരിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തിനു നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം നി
ത്തിനു ചുറ്റിലും ഭാരമേറിയ നുകം വെച്ചിട്ടില്ല എന്നു
രുപാധികമാണ്. നാം പിന്മാറിപ്പോയാലും അവന്റെ
യേശു നമുക്ക് ഉറപ്പു നല്കുന്നു. അവന്റെ ശുശ്രൂഷ
സ്നേഹം നമ്മെ മൂടുന്നു. മാതൃസ്നേഹത്തിന്റെ
പലപ്പോഴും ആയാസകരമായിരുന്നാല് പ�ോലും
പൂര്ണ്ണ ആശ്വാസവും ഉറപ്പും സ്വര്ഗ്ഗീയപിതാവിനു
വിശുദ്ധ ഹൃദയത്തിന് അത് ആനന്ദവും ഉല്ലാസവും
തന്റെ മക്കള�ോടുള്ള വാക്കുകളില് കാണുന്നു. അവന്
നല്കുന്നതാണ്. പാപിയും അവന്റെ ദൈവവുമായി
ഒരിക്കലും മാറ്റമുണ്ടാകയില്ല. ആദിയിലെ പ�ോലെ
ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള കരാറാകുന്ന ഈ സമര്പ്പണ
തന്നെ തന്റെ ജനത്തിന് അവന് അതേ ദൈവമായും,
ഉടമ്പടി ജീവനിലേക്കുള്ള ഉടമ്പടിയാണ്. നാം പ്രതി
ഫലത്തിനായല്ല വേല ചെയ്യുന്നത് എങ്കില് കൂടിയും
അതേ പിതാവായും, അതേ സുഹൃത്തായും അനന്ത
കാലം തുടരും. നമ്മുടെ അഭയമാകുന്ന ക്രിസ്തു എന്ന
ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ ഇപ്പോഴുള്ള ആനന്ദത്തെ
പാറമേല് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന
മറികടക്കുവാന് വരുവാനുള്ളതായ ആനന്ദത്തിനു
ഒരു ബന്ധമാണിത്. പിതാവിന്റെ കയ്യില് നിന്നു നമ്മെ
മാത്രമെ കഴിയൂ. മറ്റ് ഉടമ്പടികള് പ�ോലെ ഈ ഉടമ്പ
പിടിച്ചു പറിക്കുവാന് ആര്ക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന്
ടിയും പുതിയ നിയമത്തിന് കാലത്തിലെ ക്രിസ്തീയ
യേശു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു (യ�ോഹ. 10:28,29; റ�ോമ. 8:31പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഉടമ്പടി ഘടകങ്ങള�ോടു കൂടിയ
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വ്യക്തിഗതമായ ഒരു ഉടമ്പടിയാണ്. വിശ്വാസത്തി
ന്റെ ഏറ്റു പറച്ചിലും, അടയാളമായുള്ള വെള്ളത്തി
ല് മുഴുകലും, ഇവയിലെല്ലാം ഉള്ള സാക്ഷികളുടെ
സാന്നിദ്ധ്യവും ഇതിന്റെ ഘടകങ്ങള് ആണ്.

സാമൂഹിക കരാര്

കൂടുതലായി ലംഘിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ഉടമ്പടി
യാണ് ഓര�ോ പൗരനും ഒരു നന്മ നിറഞ്ഞ പൗരനായി
ബഹുമാന്യമായി സമൂഹത്തില് പെരുമാറിക്കൊള്ളാം
എന്നു സമൂഹത്തോടു ചെയ്യുന്ന ഒന്നായ സാമൂഹിക
കരാര്. നമ്മുടെ സഹപൗരന്മാര്ക്ക് നമ്മില് നിന്നും
ബഹുമാനവും മര്യാദയും ഉള്ള ഇടപെടലും, ആവ
ശ്യമുള്ളപ്പോള് സഹായം ലഭ്യമാക്കുവാനും അവ
കാശമുണ്ട്.
എന്നാല് സ്വാര്ത്ഥചിന്ത സമൂഹത്തില് കൂടുതല്
സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുമ്പോള് ഈ കരാര് പതിവായി ലം
ഘിക്കപ്പെടുന്നതായി കാണാം. സാമൂഹിക കരാറി
ന്റെ വിജയം സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗമായ
അവന�ോ അവള�ോ ഒരു വലിയ കൂട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്
എന്ന വിശ്വാസത്തില് വേരൂന്നിയതാണ്. എന്നാല് പാ
ശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും ഒരേപ�ോലെ
എല്ലാ രീതിയിലും ഈ തത്വത്തിന്റെ ദ്രവീകരണത്തിനു
നാം സാക്ഷികളാകുന്നു.
എന്നിരുന്നാലും അനുകമ്പയ�ോടു കൂടിയ ത്യാഗസ്വ
ഭാവത്തിന്റെ ഉള്പ്രേരണ നമ്മില് ഒരളവുവരെ ഉണ്ടെ
ന്ന് കാണുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. സെപ്റ്റംബര്
11, 2001 ല് അമേരിക്കയില് നടന്ന ആക്രമണത്തിനു
ശേഷം സ്വദേശത്തു നിന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങളില് നിന്നും
ലഭ്യമായ മനസ്സലിവില് നിന്നും സഹായങ്ങളില്
നിന്നും ഇതു വളരെ പ്രകടമാണ്. സഹമനുഷ്യര്ക്കു
വേണ്ടിയുള്ള ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും മറ്റു
കാര്യങ്ങളും രാവും പകലും ല�ോകമെമ്പാടുമുള്ള
സന്നദ്ധസംഘടനകള് നടത്തുന്നു. മനുഷ്യരാശിയി
ലുള്ള ദൈവീകസ്വഭാവത്തിനുള്ള ഒരു തെളിവാണിത്.
അത്തരത്തില് അത് (തിരിച്ചറിഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും)
ഏദന്തോട്ടത്തില് വച്ച് ആദാമിന�ോടും ഹവ്വയ�ോടും
ദൈവത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ആദിമ ഉടമ്പടി ബന്ധത്തി
ന്റെ നിശബ്ദമായ സാക്ഷ്യമാണിത്. മനുഷ്യനിലുള്ള
ഈ ദൈവസ്വരൂപത്തെ തുടച്ചുനീക്കുവാന് ഒരിക്കലും
സാധിക്കുകയില്ല.

ഉടമ്പടികളുടെ ദൈവം

ഏത് ഉടമ്പടി കരാറിലും ദൈവം എപ്പോഴും ഉന്നത
സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അനിവാര്യതയാണ്.
നിയമങ്ങള് ക�ൊണ്ടു നിറഞ്ഞതും ഒരു കക്ഷിയുടെ
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

മാത്രം താത്പര്യങ്ങളെ അന്യായമായി സംരക്ഷിക്കുവാ
ന് മാത്രമുള്ളതുമായ ഇന്നു നിര്മ്മിക്കുന്ന ഉടമ്പടി കരാ
റുകളില് നിന്നും വിപരീതമായി ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടി
നിയമങ്ങള് മറ്റുള്ളവരുടെ ദീര്ഘകാല നന്മക്കുവേണ്ടി
ഉള്ളതായിരുന്നു. തന്റെ നിയമങ്ങള്ക്കു കീഴില് തന്നെ
തന്നെ കീഴാക്കി വെക്കുന്നതിലുള്ള താത്പര്യത്തില്
നിന്നും ദൈവത്തിന്റെ വിനയസ്വഭാവം പ്രകടമാണ്.
തന്റെ പ്രജകള്ക്ക് (മറ്റെല്ലാ ജീവികളും) അവനിലുള്ള
ആശ്രയത്വത്തിനു ഒരു ഉറപ്പു നല്കുവാന് അവന്
ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അതിനെക്കു
റിച്ച് പറയാം. ഇതിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണം ഉല്പ.
22:15-18 കാണാം. ല�ോകത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവര്
അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി പരമ്പരയാണ് എന്ന് ദൈവം
അബ്രഹാമിന�ോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ശേഷവും ഈ
വാഗ്ദത്തത്തെ അവന് തന്റെ ആണയ�ോടു കൂടെ ഉറ
പ്പിച്ചുക�ൊടുത്തു. എബ്രാ. 6:13,14 ല് അപ്പൊസ്തലനായ
പൗല�ൊസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നതുപ�ോലെ, തന്നെക്കാള്
വലിയവനെക്കൊണ്ടു സത്യം ചെയ്വാന് ഇല്ലാഞ്ഞി
ട്ടു ദൈവം തന്നെക്കൊണ്ടുതന്നെ സത്യം ചെയ്തു
എന്നാണ്. അബ്രഹാമ്യ വാഗ്ദത്ത ഉടമ്പടിയുടെ നി
ര്വ്വഹണത്തെ ദൈവം തന്റെ പരമമായ സ്വഭാവനി
ഷ്ഠയില് തന്നെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി.
ഉടമ്പടികളിലൂടെ തന്റെ ജനത്തോട് ഇടപെടുക
എന്നത് ദൈവത്തിനു വളരെ സന്തോഷജനകമായ
കാര്യമാണ്. നാം മുന്നമെ കണ്ടതുപ�ോലെ ഉടമ്പടികള്
രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. സ�ോപാധികവും നിരുപാധിക
വും. സ�ോപാധികമായ ഉടമ്പടികള് സാധാരണയായി
ദ്വിപക്ഷീയ സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. അതായത് ഉടമ്പടി
ബന്ധത്തെ പുലര്ത്തിക്കൊണ്ടു പ�ോകുന്നതിനു ചില
കാര്യങ്ങള് നടപ്പിലാക്കാന് കുറഞ്ഞത് രണ്ട് കക്ഷി
കളെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. നിരുപാധിക ഉടമ്പടി
ആകട്ടെ ഏകപക്ഷീയം ആണ്. യാത�ൊരു മുന് വ്യ
വസ്ഥകളും ഇല്ലാതെ ഒരു കക്ഷി മറ്റെ കക്ഷിയ്ക്ക്
ആനുകൂല്യം നല്കുന്നതിനു പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നതാ
ണ് ഇത്. തിരുവെഴുത്തില് ഏകപക്ഷീയ ഉടമ്പടികളെ
വാഗ്ദത്തം എന്നാണ് പരാമര്ശിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ആദാമിന്റെ സൃഷ്ടി മുതല് സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ
അന്ത്യം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തില് പ്രധാനമായും
അഞ്ച് ബൈബിള് ഉടമ്പടികളിലൂടെയാണ് ഉടമ്പടി
കളുടെ ദൈവം ഇടപെടുന്നത് (1) ആദാമ്യ ഉടമ്പടി
– ആദാമും അവന്റെ സൃഷ്ടാവും തമ്മിലുണ്ടായിരു
ന്നത്. അതിന്റെ ലംഘനം ആദാമിനും അവന്റെ വം
ശത്തിനും മരണം ക�ൊണ്ടുവന്നു; (2) മഴവില് ഉടമ്പടി
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– ന�ോഹയിന് ഉടമ്പടി എന്നും ന�ോഹൈക ഉടമ്പടി
എന്നും ഇതിനെ പരാമര്ശിക്കുന്നു; ന�ോഹയ�ോടും
അവന്റെ കുടുംബത്തോടും അതിലൂടെ ഭൂമിയിലെ
സകല സൃഷ്ടികള�ോടും ഇനിയ�ൊരിക്കലും പ്രളയ
ത്താല് ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുകയില്ല എന്നു ദൈവം
ചെയ്ത ഉടമ്പടിയാണിത്; (3) അബ്രഹാമ്യ ഉടമ്പടി
– നിന്റെ സന്തതി ഭൂമിയെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നു, പ്ര
ത്യേകമായ സാറായിലൂടെ ദൈവം അബ്രഹാമിന�ോടു
ചെയ്ത ഉടമ്പടി; (4) ന്യായപ്രമാണ (മ�ോശൈക) ഉട
മ്പടി – ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങളുടെ പൂര്ണ്ണമായ
അനുസരണത്താല് നിത്യജീവന് നല്കിത്തരും എന്ന്
തന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമായ യിസ്രായേലുമാ
യി യഹ�ോവ ചെയ്ത ഉടമ്പടി; (5) പുതിയ ഉടമ്പടി –
ന്യായപ്രമാണ ഉടമ്പടിയുടെ സഹസ്രാബ്ദയുഗ പകര്പ്പ്
ആണിത്. ആ കാലത്ത് പ്രവര്ത്തിപദത്തിലായിരിക്കു
ന്ന ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങള�ോട് വിശ്വസ്തത
പുലര്ത്തുമ്പോള് പുനരുത്ഥാന മനുഷ്യരാശിയെ (തി
രഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്തവര്) നിത്യജീവനിലേക്കു ക�ൊ
ണ്ടുവരുന്ന ഉടമ്പടി.

ആദാമ്യ ഉടമ്പടി – ദ്വിപക്ഷീയം

ത�ോട്ടത്തിലെ ജീവവൃക്ഷത്തിന് ഫലങ്ങള് ഭക്ഷിച്ച്
എന്നേക്കും സന്തോഷകരമായ നിലനില്പ് സാധ്യമാ
ക്കാമെന്ന് ദൈവം തന്റെ പൂര്ണ്ണസൃഷ്ടിയായ ആദാ
മിന�ോടു പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തി
ന് ഫലം തിന്നുന്ന നാളില് മരിക്കുമെന്നും അവനു
താക്കീത് നല്കിയിരുന്നു (ഉല്പ. 2:16,17)

ജീവന്

മരണം

ത്വത്തിന്റേതായ സകല അവകാശവും ഉണ്ടായിരുന്നു.
നീതിയ�ോടു പ�ൊരുത്തമുള്ളവനായി നിലക�ൊള്ളുന്ന
തുവരെയും പൂര്ണ്ണതയുള്ള ആസ്തിത്വം നിലനിര്ത്തി
ജീവിക്കുവാനുള്ള അവകാശം ദൈവം അവനു നല്കി.
കൂടാതെ പൂര്ണ്ണ ശരീരത്തോടു കൂടെ പൂര്ണ്ണജീവ
നും, പൂര്ണ്ണ ജീവനുള്ള ഒരു പരമ്പരയ്ക്ക് ജന്മം
നല്കുവാനുള്ള അവകാശവും, കാലാവസ്ഥയും,
ആര�ോഗ്യവും, ഭക്ഷണവും, പാര്പ്പിടവും, വായുവും
അവനു ജീവാവകാശങ്ങളായി നല്കി. ആദാമിന്റെ
സൃഷ്ടിയിങ്കല് അവനു നല്കപ്പെട്ട ഈ അവകാശ
ങ്ങളെ അവന് ഉടമ്പടിയിലെ തന്റെ ഭാഗം കാത്തുസൂ
ക്ഷിക്കുന്നതുവരെ ദൈവം നല്കിപ്പോരുമായിരുന്നു.
ജീവിക്കുവാനുള്ള അവകാശവും ജീവാവകാശങ്ങ
ളും എന്ന സ�ോപാധികമായ അവകാശങ്ങള് ആദാം
സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടപ്പോള് തന്നെ പൂര്ണ്ണ മനുഷ്യപ്രകൃ
തിയിലായിരുന്നു എന്ന ഒറ്റ കാര്യത്തിലാണ് അധി
ഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത്. നല്കപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകള�ോടു
അവന് കൂറു പുലര്ത്തുന്നതുവരെയും അവ അവനു
ലഭിക്കുമായിരുന്നു. ഈ ഉടമ്പടിയുടെ ലംഘനത്തെ
ക്കുറിച്ച് ഹ�ോശെ 6:7 ല് (ASV) ഇങ്ങനെ പറയുന്നു :
“എന്നാല് അവര് ആദാം എന്ന പ�ോലെ നിയമത്തെ
ലംഘിച്ചു; അവിടെ അവര് മുഴു ചായ്വും ദൈവ
ത്തിലേക്കായിരുന്നിട്ടും പാപത്തിന്റെ ആധീനതയില്
ആയി അവയെ ലംഘിച്ചത് ദൈവത്തോടു ആദാം
ചെയ്ത വിശ്വാസവഞ്ചനയാണ്. ഈ ലംഘനത്താല്
അവന് ദൈവത്തില് നിന്നും ദൈവത്തോടുള്ള ഉട
മ്പടി ബന്ധത്തില് നിന്നും പുറന്തള്ളപ്പെടുകയും ആ
ലംഘനത്തില് അവന�ോടു കൂടെ കുറ്റവാളിയായിത്തീ
ര്ന്ന ഹവ്വയ�ോടുകൂടെ മരണം എന്ന ശിക്ഷാവിധിയി
ല് ദൈവത്തില് നിന്നും അകറ്റി നിര്ത്തപ്പെടുകയും
മരണശിക്ഷാവിധി അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു.

മഴവില് ഉടമ്പടി – ഏകപക്ഷീയം

യഹ�ോവയായ ദൈവം മനുഷ്യന�ോടു
കല്പിച്ചതു എന്തെന്നാല്: ത�ോട്ടത്തിലെ
സകല വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലം നിനക്കു
ഇഷ്ടം പ�ോലെ തിന്നാം. എന്നാല്
നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ

വൃക്ഷത്തിന് ഫലം
തിന്നരുത്; തിന്നുന്ന
നാളില് നീ മരിക്കും.
ഉല്പത്തി 2:16,17

ദൈവവും ആദാമും തമ്മിലുള്ള ഈ ഉടമ്പടി രേഖാ
മൂലമുള്ളതായിരുന്നില്ല മറിച്ച് സൂചനാരൂപേണയായി
രുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തി
ലും ആദാം ഒരു പൂര്ണ്ണ മനുഷ്യനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു.
ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തില് മനുഷ്യപ്രകൃതിയില്
സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പിതാവായ ആദാമിന് പൂര്ണ്ണ മനുഷ്യ
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മഴവില് ഉടമ്പടി നിരുപാധികമായ ഉടമ്പടി
ആകുന്നു (അത് ഇന്നും പ്രാബല്യത്തില് ഇരിക്കു
ന്നതിനാലാണ് “ആകുന്നു” എന്നു നാം പറയുന്നത്)
ഉല്പ. 9:12-17 ലും യെശ. 54:9 ലും ഈ ഉടമ്പടിയെ
ക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. മുകളില് നിന്നും ജലം
പ്രവഹിച്ചതിന്റെയും താഴെ നിന്നും ജലം ഉയര്ന്നുവ
ന്നതിന്റെയും തത്ഫലമായി ഭൂമിയിലെ സാമൂഹിക
ക്രമത്തിനും ഭൂപ്രകൃതിക്കും നാശം ഭവിച്ചതിന്റെയും
ശേഷം, ന�ോഹയും കുടുംബവും ഒരു പുതിയ വ്യവ
സ്ഥാക്രമം ആരംഭിക്കുവാന് പെട്ടകത്തില് നിന്നും
പുറത്തുവന്നു. അവര്ക്കുണ്ടായ ഭയത്തില് നിന്നും
ജൂലൈ - ആഗസ്റ്റ് 2020

അവരെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കു
ചാര്ച്ചക്കാരേയും പി
വാനും ഭാവിയെക്കുറിച്ച്
തൃഭവനത്തെയും വിട്ട്
“ഞാന് എന്റെ വില്ലു മേഘത്തില് വെക്കുന്നു; അതു ഞാനും
അവര്ക്ക് ആത്മവിശ്വാ
പുറപ്പെട്ട് ഞാന് നിന്നെ
ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള നിയമത്തിനു അടയാളമായിരിക്കും.
ഞാന് ഭൂമിയുടെ മീതെ മേഘം വരുത്തുമ്പോള് മേഘത്തില്
സം നല്കുന്നതിനുമായി
കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേ
വില്ലു
കാണും.
അപ്പോള്
ഞാനും
നിങ്ങളും
സര്വ്വ
ജഡവു
അവന് ആകാശത്ത് മഴ
ശത്തേക്കു പ�ോക. ഞാന്
മായ സകല ജീവജന്തുക്കളും തമ്മിലുള്ള എന്റെ നിയമം
നിന്നെ വലിയ�ൊരു ജാ
വില്ലു വെച്ചു. ഒരുപക്ഷെ
ഞാന് ഓര്ക്കും; ഇനി സകല ജഡത്തെയും നശിപ്പിപ്പാന്
അവര് ആദ്യമായി കാ
തിയാക്കും; നിന്നെ അനു
വെള്ളം ഒരു പ്രളയമായി തീരുകയുമില്ല. വില്ലു മേഘത്തില്
ണുന്നതായിരിക്കാം ഈ
ഗ്രഹിച്ചു നിന്റെ പേര്
ഉണ്ടാകും; ദൈവവും ഭൂമിയിലെ സകല ജഡവുമായ സകല
ജീവികളും
തമ്മി
ല്
എന്നേക്കുമുള്ള
നിയമം
ഓര്ക്കേണ്ടതി
പ്രതിഭാസം. “പിന്നെയും
വലുതാക്കും; നീ ഒരു
നു
ഞാന്
അതിനെ
ന�ോക്കും”
–
ഉല്പത്തി
9:13-16
ദൈവം അരുളിച്ചെയ്ത
അനുഗ്രഹമായിരിക്കും.
ത്: ഞാനും നിങ്ങളും നി
നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കു
ങ്ങള�ോടു കൂടെ ഉള്ള സകല ജീവജന്തുക്കളും തമ്മില്
ന്നവരെ ഞാന് അനുഗ്രഹിക്കും. നിന്നെ ശപിക്കുന്ന
തലമുറതലമുറയ�ോളം സദാകാലത്തേക്കും ചെയ്യുന്ന
വരെ ഞാന് ശപിക്കും; നിന്നില് ഭൂമിയിലെ സകല
നിയമത്തിന്റെ അടയാളമാവിത് : ഞാന് എന്റെ വില്ല്
വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. യഹ�ോവ തന്നോടു
കല്പിച്ചതു പ�ോലെ അബ്രഹാം പുറപ്പെട്ടു; ല�ോത്തും
മേഘത്തിന്മേല് വെക്കുന്നു; അതു ഞാനും ഭൂമിയും
തമ്മിലുള്ള നിയമത്തിനു അടയാളമായിരിക്കും. ഞാന്
അവന�ോടു കൂടെ പ�ോയി”.
ഭൂമിയുടെ മീതെ മേഘം വരുത്തുമ്പോള് മേഘത്തില്
അബ്രഹാം കല്ദയ പട്ടണമായ ഊരില് ആയിരു
വില്ലു കാണും. അപ്പോള് ഞാനും നിങ്ങളും സര്വ്വജ
ന്നപ്പോള് ദൈവം അവനുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്ന
ഡവുമായ സകലജീവജന്തുക്കളും തമ്മിലുള്ള എന്റെ
തിനു നിര്ദ്ദേശം നല്കി (അപ്പൊ. 7:2,3). എന്നാല് അവ
നിയമം ഞാന് ഓര്ക്കും; ഇനി സകല ജഡത്തെയും
നുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നതിനു മുന്പ് അബ്രഹാം
നശിപ്പിപ്പാന് വെള്ളം ഒരു പ്രളയമായി തീരുകയുമില്ല.
പാലിക്കേണ്ടതായ വ്യവസ്ഥകളെ ദൈവം മുന്നോട്ടു
വില്ല് മേഘത്തില് ഉണ്ടാകും; ദൈവവും ഭൂമിയിലെ
വച്ചു (1) ദേശത്തെയും (2) ചാര്ച്ചക്കാരെയും (3) പിതൃ
സര്വ്വജഡവുമായ സകല ജീവികളും തമ്മില് എന്നെ
ഭവനത്തെും വിട്ട് (4) കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശമായ
ന്നേക്കുമുള്ള നിയമം ഓര്ക്കേണ്ടതിനു ഞാന് അതിനെ
കനാനിലേക്ക് പ�ോക (ഉല്പ. 12:1) എന്നതായിരുന്നു
ന�ോക്കും. ഞാന് ഭൂമിയിലുള്ള സര്വ്വജഡത്തോടും
ആ വ്യവസ്ഥകള്.
ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിയമത്തിനു ഇത് അടയാളം എന്നും
ഈ വ്യവസ്ഥകളെ എല്ലാം അബ്രഹാം പാലിച്ചതിനു
ദൈവം ന�ോഹയ�ോട് അരുളിച്ചെയ്തു” (ഉല്പ. 9:12-17).
ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ ഉടമ്പടി അവന്റേതായി തീര്ന്ന
ല�ോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് ഇടക്കിടെ
ത്. ഈ ഉടമ്പടി ദൈവം അവനു ഉറപ്പാക്കി നല്കുന്ന
തിനു മുന്പ് മുന്നമെ പറഞ്ഞ നാല് പരിശ�ോധനകളി
ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങള് വാര്ത്തകളില്
ഈയിടെ വളരെ ശ്രദ്ധ നേടിയ വിഷയമാണെങ്കിലും,
ല് സ്വയം അര്പ്പിച്ച് താന് ഉടമ്പടിക്ക് യ�ോഗ്യനെന്ന്
ഇവയ�ൊന്നും മഴവില് ഉടമ്പടിയെ അസാധുവാക്കുന്നി
അവന് തെളിയിക്കണമായിരുന്നു. ഈ വ്യവസ്ഥകള്
ല്ല. എത്ര തീവ്രമായതും നാശകരവുമായിരുന്ന ജലപ്ര
എല്ലാം പാലിക്കപ്പെട്ടതിനാല് ദൈവം ഈ ഉടമ്പടി
അവന് “ഉറപ്പാക്കി” ക�ൊടുത്തു. അതിനു ശേഷം 430
ളയങ്ങളാണ് ഇവയെങ്കിലും, പ്രാദേശികമായി മാത്രം
ഒതുങ്ങി നില്ക്കുന്നവ ആയിരുന്നു. അതു മാത്രമല്ല
വര്ഷം കഴിഞ്ഞാണ് ന്യായപ്രമാണം ഉറപ്പിച്ച് ക�ൊടു
ന�ോഹയുടെ നാളിലെ മഹാപ്രളയം പ�ോലെ അത് ഒരു
ത്തതെന്ന് വിശുദ്ധ പൗല�ൊസ് പറയുന്നു (ഗലാ. 3:17).
ആഗ�ോള ദുരന്തമായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയുമല്ല, സമ
അബ്രഹാമ്യ സന്തതിയില് സ്വര്ഗ്ഗീയമായ വശവും
കാലീനമായ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളെ ദൈവത്തിനു
ഭൗമീകമായ വശവും ഉണ്ട്. ആത്മീയ സന്തതിയായ
സമൂഹത്തിന്മേലുള്ള ന്യായവിധിയുടെ സൂചകമായി
ചെറിയ ആട്ടിന്കൂട്ടം, ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി, സു
നാം കാണേണ്ടതുമില്ല.
വിശേഷയുഗത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും
അബ്രഹാമ്യ ഉടമ്പടി – ഏകപക്ഷീയം
വളര്ച്ച പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. അബ്ര
ഇതിനു നാം പരിഗണിക്കുന്ന വേദഭാഗം ഉല്പ.
ഹാമ്യ ഉടമ്പടിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള പുതിയ
12:1-4 വരെയാണ് : “യഹ�ോവ അബ്രഹാമിന�ോടു അരു
ഉടമ്പടിയാലാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്ത മനുഷ്യ
ളിചെയ്തത് എന്തെന്നാല് : നീ നിന്റെ ദേശത്തെയും
രാശി ദൈവത്തോടു ഉടമ്പടി ബന്ധത്തില് വരുന്നത്.
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്
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ന്യായപ്രമാണ ഉടമ്പടി – ദ്വിപക്ഷീയം
ജഡീക യിസ്രായേലിന�ോട് ദൈവം ചെയ്ത ഉടമ്പടി
യാണ് ന്യായപ്രമാണ ഉടമ്പടി (പുറ. 19:1-9; 24:3-8). പുറ
പ്പാട്, ലേവ്യ, സംഖ്യ, ആവര്ത്തനം എന്നീ പുസ്തകങ്ങ
ളിലെ സകലവും ഇതില് ഉള്പ്പെടുന്നു. ആദാം തന്റെ
സ്രഷ്ടാവിന�ോട�ൊത്ത് യഥാര്ത്ഥത്തില് ആസ്വദിച്ച ഉട
മ്പടി ബന്ധവും, അതിന് ഫലമായി ദൈവത്തോടുള്ള
കൂട്ടായ്മയും, പ്രകടമാക്കപ്പെട്ട ദൈവേഷ്ടത്തോടുള്ള
അനുസരണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതും, എന്നാല്
നാം കണ്ടതുപ�ോലെ അനുസരണക്കേടിനാല് നഷ്ട
പ്പെടുത്തിയതുമാണിത്. ഈ ഉടമ്പടി ബന്ധം സീനായ്
മലയില് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാല് പുതുക്കുകയായിരുന്നു.
യിസ്രായേല് മിസ്രയീം വിട്ട് ആറ് മാസങ്ങള്ക്കു
ശേഷം, കാളകളുടെയും ആട്ടുക�ൊറ്റന്മാരുടെയും
ബലികളാലും, യിസ്രായേല് മക്കള് ഉടമ്പടിയിലെ
തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തെ യഥാവിധി അംഗീകരിച്ചുക�ൊ
ണ്ടും, മ�ോശെ എന്ന മദ്ധ്യസ്ഥനാല് തുടക്കമിട്ടതാണ്
ന്യായപ്രമാണ ഉടമ്പടി.
എബ്രാ. 8:9 ലെ യിസ്രായേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൈ
വവചനത്തെ നമുക്കു ന�ോക്കാം : “ഞാന് അവരുടെ
പിതാക്കന്മാരെ കൈക്കുപിടിച്ച് മിസ്രയീം ദേശത്തു
നിന്നു ക�ൊണ്ടുവന്ന നാളില് ഞാന് അവര�ോടു
ചെയ്ത നിയമം പ�ോലെ അല്ല; അവര് എന്റെ നിയമ
ത്തില് നില നിന്നില്ല; ഞാന് അവരെ ആദരിച്ചതുമില്ല
എന്ന് കര്ത്താവിന്റെ അരുളപ്പാട്”. ഇത് ന്യായപ്രമാണ
ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമര്ശം ആണ്. യിസ്രായേ
ലിനെ അവരുടെ അനുസരണക്കേടിനാല് പലപ്പോ
ഴും ദൈവം തള്ളിക്കളഞ്ഞു, എന്നിരുന്നാലും അവന്
അവരുടെ ഉടമ്പടിയിന് ദൈവമായി നിലക�ൊണ്ടു.
അവന് എല്ലായ്പ്പോഴും അവരെ അവന്റെ കൃപയിലേ
ക്കു മടക്കിക്കൊണ്ടുവരികയും വീണ്ടും പരിശ�ോധി
ക്കുകയും ചെയ്തു. യഹൂദ യുഗാന്ത്യത്തോളം അവര്
അവന്റെ ഉടമ്പടി ജനതയായി നിലക�ൊണ്ടു.
ന്യായപ്രമാണ ഉടമ്പടി നല്കിയതിലൂടെ ദൈവം
യിസ്രായേലുമായി തുടര്ന്നു പറയുന്ന സ�ോപാധി
കമായ വാഗ്ദത്തവും ചെയ്തു: യിസ്രായേല് ജനം
അവന്റെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ചു നടന്നാല് നി
ത്യജീവന് അവര്ക്കു നല്കപ്പെടും എന്നതായിരുന്നു
അത്. ഈ നിയമത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്തരൂപം പത്ത്
കല്പനകളിലും നമ്മുടെ കര്ത്താവായ യേശുവി
ന്റെ വാക്കുകളിലും ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു, “നിന്റെ
ദൈവമായ കര്ത്താവിനെ നീ പൂര്ണ്ണ ഹൃദയത്തോടും
പൂര്ണ്ണ ആത്മാവ�ോടും പൂര്ണ്ണ മനസ്സോടും പൂര്ണ്ണ
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ശക്തിയ�ോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കേണം... കൂട്ടുകാരനെ
നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കേണം” (മര്ക്കൊ.
12:30,31).
ഒരു പൂര്ണ്ണ മനുഷ്യനെക്കൊണ്ടു മാത്രം സാധി
ക്കുന്ന കാര്യം ചെയ്യുവാന് ഇത് യിസ്രായേല്യര�ോടു
ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അതിന്റെ ആഴമേറിയ അര്ത്ഥ
ത്തെ മനസ്സിലാക്കാതെ അവര് ഒട്ടാകെ ഈ വാഗ്ദത്തം
അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവര് വീഴ്ച ഭവിച്ച
ആദാമ്യകുലത്തിലുള്ളവരായതിനാല് ഈ ഉടമ്പടി
അവര്ക്കു പാലിക്കുവാന് കഴിയാതെ അതിനെ നിര
ന്തരം ലംഘിച്ചു.
എന്നാല് ക്രിസ്തുവിനെ തങ്ങളുടെ രക്ഷകനും
രാജാവും ആയി സ്വീകരിച്ച യഹൂദന് അന്നു മുതല്
ന്യായപ്രമാണം നിര്ത്തല് ചെയ്യപ്പെട്ടു (റ�ോമ. 10:4;
എഫെ. 2:15,16). (ന്യായപ്രമാണ ഉടമ്പടി ജാതികളിലേക്ക്
വിസ്തൃതമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല; ആയതിനാല് അവരെ
സംബന്ധിച്ച് അതിന�ൊരു ആരംഭമ�ോ അവസാനമ�ോ
പറയുവാന് സാധ്യമല്ല).

പുതിയ ഉടമ്പടി – ദ്വിപക്ഷീയം

സഹസ്രാബ്ദ യുഗത്തില് ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹസ്രാ
ബ്ദ മാദ്ധ്യസ്ഥ വാഴ്ചക്കു കീഴില് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന
ദൈവവും മനുഷ്യനുമായുള്ള പുതിയ ക്രമീകരണ
ത്തിനു തിരുവെഴുത്തില് പറയുന്ന പേരാണ് പുതിയ
ഉടമ്പടി എന്നത്. യിസ്രായേല് ജനതയ്ക്കു മാത്രമല്ല രാ
ജ്യത്തിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങള�ോടു ചേര്ന്നുവരുന്ന മനു
ഷ്യരാശിക്കും കൂടിയാണ് ദൈവവുമായി യഥാര്ത്ഥ
ഉടമ്പടി ബന്ധത്തില് വരുവാന് ഈ പുതിയ ഉടമ്പടി
മാദ്ധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നത്. ഈ മുഴു ക്രമീകരണങ്ങളും
കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതും, ആ ക്രമീകരണങ്ങള് നടത്തു
ന്നവനുമായ മദ്ധ്യസ്ഥനായ ക്രിസ്തുയേശുവിലൂടെ
(മ�ോശെയുടെ പ�ൊരുള്) ആയിരിക്കും ദൈവം ഈ
പുതിയ ഉടമ്പടിയെ അവതരിപ്പിക്കുവാന് പ�ോകുന്നത്.
ഈ സഹസ്രാബ്ദ വേലയില് ക്രിസ്തുവിന�ോടു
കൂടെ സഹായത്തിന് അവന്റെ സഭയും ഉണ്ടാകും.
ആയിരം വര്ഷം അടങ്ങുന്ന ഈ സഹസ്രാബ്ദ ദിന
ത്തില് ഈ മദ്ധ്യസ്ഥന് മനുഷ്യരാശിക്ക് മാദ്ധ്യസ്ഥ
വേല ചെയ്യുന്നത�ോട�ൊപ്പം പുര�ോഹിതന്, പ്രവാചക
ന്, രാജാവ്, ന്യായാധിപന് എന്നീ വേലകളും ചെയ്യും.
പുര�ോഹിതന് എന്ന നിലയില് മനുഷ്യരാശിയെ അഭി
വൃദ്ധിപ്പെടുത്തുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും അവരുടെ
ബലികളെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. രാജാവ് എന്ന
നിലയില് അവന് മനുഷ്യരാശിയെ നീതിയ�ോടെ
ഭരിക്കും. പ്രവാചകന് എന്ന നിലയില് അവന് അവരെ
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ഉപദേശിക്കും. ന്യായാധിപന് എന്ന നിലയില് അവന്
അവരെ പരിശ�ോധിക്കുകയും അനുകൂലമ�ോ പ്രതികൂ
ലമ�ോ ആയ വിധി തീരുമാനിച്ച് നടപ്പിലാക്കുകയും
ചെയ്യും. മരണത്തിന്റെയും അധഃപതനത്തിന്റെയും
അവസ്ഥയില് നിന്ന് ജനത്തെ ആദാമിന് ഏദനില്വ
ച്ചു നഷ്ടമായ ദൈവസാദൃശ്യത്തിലേക്കും സ്വരൂപത്തി
ലേക്കും പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാന് സഹസ്രാബ്ദയുഗത്തി
ന്റെ മുഴുകാലയളവും വേണ്ടിവരും.
സുവിശേഷയുഗത്തിലെ “നല്ല യാഗങ്ങള്” ആയിരി
ക്കും ഏറ്റവും നല്ല മദ്ധ്യസ്ഥന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള
മാദ്ധ്യസ്ഥതയുടെ അടിസ്ഥാനം: “ആകയാല് സ്വര്ഗ്ഗ
ത്തിലുള്ളവയുടെ പ്രതിബിംബങ്ങളെ ഈ വകയാല്
ശുദ്ധമാക്കുന്നത് ആവശ്യം” (എബ്രാ. 9:23). വിശുദ്ധ
പൗല�ൊസ് ഇവിടെ യഹൂദയുഗത്തിലെ നിഴലുകളെ
സുവിശേഷയുഗത്തിലെയും സഹസ്രാബ്ദയുഗത്തി
ലെയും പ�ൊരുളുകള�ോടു കൂടെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു.
പ�ൊരുളിലെ ക്രമീകരണത്തില് ബലികള് ഒരിക്കലും
ആവര്ത്തിക്കയില്ല. എല്ലാവര്ക്കുമായി അവ ഒരിക്കല്
മാത്രം അര്പ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ “നല്ല യാഗങ്ങ
ളാല്” ല�ോകത്തെ സംശുദ്ധമായി ആരംഭിപ്പിക്കാന്
മദ്ധ്യസ്ഥനു ശക്തിയുണ്ട്. ഇതേ തുടര്ന്ന് അഭിവൃദ്ധി
പ്പെടുത്തലിന്റെ യാഥാസ്ഥാപന വേല ആരംഭിക്കും.
കര്ത്താവ് പ്രവാചകനിലൂടെ പറയുന്നതുപ�ോലെ
“കല്ലായുള്ള ഹൃദയം ഞാന് നിങ്ങളുടെ ജഡത്തില്
നിന്നു നീക്കി മാംസമായുള്ള ഹൃദയം നിങ്ങള്ക്കു
തരും” (യെഹ. 36:26; 11:19).
പുതിയ ഉടമ്പടിയാല് ലഭ്യമാകുവാന് പ�ോകുന്ന
ചില ആശ്ചര്യകരമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നമുക്കു പരി
ശ�ോധിക്കാം (1)
സകല മനുഷ്യ
സ്നേഹം
രും ആദാമ്യ
ശ ിക്ഷ യ ി ല്
നിന്നും മ�ോ
ചിതരാക്കപ്പെ
ടും. അതിന്റെ
അര്ത്ഥം മരി
അനുസരണം
ച്ച വ ര് ഉ ണ
ര് ത്തപ്പെ ടു ം
എന്നാണ് (റ�ോമ. 5:18,19). (2) അവര് പൂര്ണ്ണമായ സത്യ
ത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്താല് നിറയപ്പെടും (യ�ോഹ.
1:9; 1 തിമ�ൊ. 2:4). (3) പാപത്തിനു ഹേതുവായ
ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയില് നിന്നു വ്യത്യസ്ഥമായി
നീതിക്കു ഹേതുവായ അവസ്ഥയില് അവരാക്കപ്പെടും
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

(ലൂക്കൊ. 2:8-10; യെശ. 35). (4) അവരുടെ മനസുകളും
ഹൃദയങ്ങളും ക്രിസ്തുവിനു അനുകൂലമായി ക്രമീക
രിക്കപ്പെടുവാന് പരിശ്രമിപ്പിക്കും (യ�ോഹ. 12:32,33).
(5) പിന്നീട് അവിടെ നടക്കുന്നതായ നല്ല വേലകള്
അവരെ സ്വാധീനിക്കുകയും അവര് യേശുവിനെ തങ്ങ
ളുടെ അധികാരിയായി അംഗീകരിക്കുകയും അവന്റെ
അധികാരത്തിനു മുമ്പില് വണങ്ങുകയും ചെയ്യും
(ഫിലി. 2:9-11). (6) “വിശുദ്ധിയിന് പെരുവഴിയിലേക്ക്
പ�ോകുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഏവര്ക്കും നല്കപ്പെ
ടും (യെശ. 35:8-10). അതിന്റെ അവകാശങ്ങളെ അനുഭ
വിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അവര് സമര്പ്പണം ചെയ്യുകയും
തങ്ങളെതന്നെ ക്രിസ്തുവിനായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും
ചെയ്യും (യ�ോവേ. 2:28). മനുഷ്യരാശിയെ അബ്രഹാമ്യ
സന്തതിയായി എണ്ണുന്നതിനും നിത്യജീവനിലേക്ക് വീ
ണ്ടെടുക്കുന്നതിനും അനുസരണയുടെയും വിശ്വസ്ത
തയുടെയും ഈ വ്യവസ്ഥകള് അവര് പാലിക്കണം.

ശാപം നീക്കപ്പെടും

മുഴു മാനവരാശിക്കും പരമ്പരാഗതമായി പിടിപ്പെ
ട്ട പാപവും ശിക്ഷാവിധിയും ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു
ഭാരമായി അവര്ക്കുണ്ടായിരിക്കയില്ല. അതേ സമയം,
പാപമരണങ്ങളാലുള്ള അനുഭവങ്ങളില് നിന്നും
പഠിച്ച പാഠങ്ങള് മറന്നു പ�ോകുകയ�ോ, അവയുടെ
പ്രയ�ോജനങ്ങള് നഷ്ടപ്പെട്ടു പ�ോകുകയ�ോ ചെയ്യു
കയില്ല. എന്നിരുന്നാലും അവരെ വേദനിപ്പിച്ചുക�ൊ
ണ്ടിരുന്ന ഈ അനുഭവങ്ങള് എന്നേക്കും അവസാനി
ക്കും. പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന അവരുടേതായ സന്തോഷം
കഴിഞ്ഞകാലത്തിലെ അവരുടെ കണ്ണുനീരുകളെയും
ദുഃഖങ്ങളെയും വിഴുങ്ങിക്കളയും. മനുഷ്യരാശിയുടെ
മനസുകള് അതിശയകരമായ സത്യങ്ങള്കൊണ്ടും
ആശ്ചര്യകരമായ അനുഗ്രഹങ്ങള്കൊണ്ടും നിറയപ്പെ
ടും. മഹത്തരമായ വിവിധ പദ്ധതികളും പ്രതീക്ഷകളും
അവരുടെ കണ്ണിനു ചുറ്റും നിരന്തരം തറക്കപ്പെടും.
നിത്യകാലം പൂര്ണ്ണമാക്കപ്പെട്ട ഈ ഭൂമിയില് സന്തോ
ഷവാന്മാരായ മനുഷ്യവര്ഗ്ഗം നിറയപ്പെട്ട് അവരുടെ
കര്ത്താവിന്റെ മനുഷ്യസാദൃശ്യത്തില് പൂര്ണ്ണരാക്ക
പ്പെട്ടവരായി നിത്യകാലം വസിക്കും. എന്നിരുന്നാലും
കല്ലായുള്ള ഹൃദയത്തെ നീക്കി മാംസമായ ഹൃദയ
ത്തെ നല്കുന്ന വേല പടിപടിയായുള്ളതായിരിക്കും
(യെഹ. 36:25-30).
നിരവധി പേര് തങ്ങള് കഴിഞ്ഞ കാലത്തില് സ്വമേ
ധയാ ചെയ്ത പാപത്തിനനുസരണമായി നിന്ദക്കായി
ഉണര്ത്തപ്പെടും. രാജ്യത്തില് നീതിയുടെ സ്വാധീനത്തി
നും നവീകരണത്തിന്റെ വേലയ്ക്കും വിധേയരാകു
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ന്നവര് രാജ്യത്തിലെ ശിക്ഷണപരമായ പ്രക്രിയയില്
നിന്നും ക്രമേണ വിമുക്തരാക്കപ്പെടും. ആ അളവിന�ൊ
ത്ത് അവരുടെ ഹൃദയകാഠിന്യം മാഞ്ഞുപ�ോകയും
അവര് കൂടുതല് കൂടുതല് ആര്ദ്രഹൃദയമുള്ളവരും
സ്നേഹസമ്പന്നരുമായി മാറുകയും ചെയ്യും. ഇനി
ഒരിക്കലും മനുഷ്യരാശിയിലെ ഒരു അംഗം പ�ോലും
ആദാമ്യപാപത്തിന്റെ കണക്കു വഹിക്കേണ്ടി വരില്ല.
ന്യായപ്രമാണ ഉടമ്പടിക്കു കീഴില് പാപം പൂര്ണ്ണമാ
യും മാറ്റപ്പെടില്ല എന്ന് അപ്പൊസ്തലനായ പൗല�ൊസ്
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ആയതിനാല് പാപപരിഹാരം
വര്ഷം ത�ോറും യിസ്രായേല്യര് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നു.
തുച്ഛമായ ഈ യാഗങ്ങള് പാപം നീക്കുവാന് കഴി
വുള്ളവയായിരുന്നില്ല (എബ്രാ. 10:1-4; യിരെ. 31:31-34).
ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഏവരുടെയും പാപത്തെ
യും പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷാവിധിയെയും കഴുകിക്കളയു

വാന് മതിയായതായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ മറുവില
യാഗം. പിന്നെ “സകല ജാതികളുടെയും മന�ോഹര
വസ്തു വരും (ഹഗ്ഗാ. 2:7). ഇതിനായി ദൈവജനങ്ങ
ള്ക്ക് പ്രാര്ത്ഥിക്കുകയും പ്രത്യാശിക്കുകയും ചെയ്യാം.
ചുരുക്കത്തില് : ഈ അഞ്ച് ഉടമ്പടികളിലും വച്ച്
ആദാമ്യ ഉടമ്പടിയും ന�ോഹയിന് ഉടമ്പടിയും ഒഴി
കെയുള്ള എല്ലാ ഉടമ്പടികളും നിറവേറ്റപ്പെടുന്നത്
അബ്രഹാമ്യ ഉടമ്പടിയെ ആശ്രയിച്ചുക�ൊണ്ടാണ്.
അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ മുഴുസംഗ്രഹ
ഉടമ്പടി അഥവാ മുഴുവന് നിഴലിക്കുന്ന ഉടമ്പടി എന്ന്
നിര്വ്വചിക്കാം. അബ്രഹാമ്യ ഉടമ്പടി ക്രിസ്തുവിന്റെ
യും അവന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുമാകുന്ന അബ്ര
ഹാമ്യ സന്തതിയുടെ അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രധാനം ചെയ്യു
ന്നവയാണ്. ഇവരല്ലാതെ ഉടമ്പടി അനുഗ്രഹങ്ങളെ
നല്കുവാന് ആരും ഇല്ല.

കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങള്
CLIMATIC CONDITIONS

ആ

ഗ�ോ ള ത ാ പ ന
ഫ്ലൂറിനേറ്റഡ് വാതകങ്ങള്
എന്നിവയാണ്.
ത്തിന്റെ ശക്തി
4. സമുദ്രനിരപ്പുകള്: താ
യേറിയ വിനാശകരമായ
പനിലകള് ഉയരുന്നതിനനു
പരിണിതഫലങ്ങളെ തുട
ഒരു തലമുറ പ�ോകുന്നു; മറ്റൊരു
ര്ന്നാണ് ശാസ്ത്രമനസ്സുക
സരിച്ച് ജലതന്മാത്രകളുടെ
തലമുറ വരുന്നു; ഭൂമിയ�ോ എന്നേക്കും
ള് 1950-കളിലെയും 1960വ്യാപ്തം വര്ദ്ധിക്കുന്നതി
നില്ക്കുന്നു.
കളിലെയും കാലാവസ്ഥാ
ന്റെ ഫലമായാണ് സമുദ്ര
വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ച് ബ�ോധവാന്മാരായിത്തീര്ന്ന
ങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി കൂടുന്നത്.
ത്. തുടര്ന്നുവന്ന വര്ഷങ്ങളില് ഏതാണ്ട് പത്തോളം
5.	മീഥെയ്ന് വാതകങ്ങള്: മീഥെയ്ന് ഒരു ഹൈ
വിഷയങ്ങള് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന നിരൂപണങ്ങളായി
ഡ്രോകാര്ബണ് വാതകമാണ്. അത് പുറത്തുവരുന്നത്
ത്തീര്ന്നിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ പട്ടിക ഞങ്ങള് ചുവടെ
പ്രകൃതി സ്രോതസ്സുകളില് നിന്നും മനുഷ്യന്റെ ജീവിത
ക�ൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
ചര്യകളില് നിന്നുമാണ്.
1. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന ചക്രം: ഭൂമിയുടെ
6.	ക്ലോറ�ോ ഫ്ലൂറ�ോ കാര്ബണുകളും നൈട്രസ്
താപനില കാലക്രമേണ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഓക്സൈഡും: ഏറ്റവും ഹാനികരവും ഓസ�ോണ്
പാളിയെ തകര്ക്കുവാന് സാധിക്കുന്ന വളരെ വീര്യ
ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലും സൗരഭ്രമണത്തിലും
വരുന്നതായ വ്യതിയാനങ്ങളും അഗ്നിപര്വ്വത സ�്ഫോ
മുള്ളതുമായ ഒരു ഹരിതഗൃഹ വാതകമാണ് ക്ലോറ�ോ
ടനങ്ങളും ശീതമ�ോ ഉഷ്ണമ�ോ ആയ കാലങ്ങള്ക്ക്
ഫ്ലൂറ�ോ കാര്ബണുകള് അഥവാ സി.എഫ്.സി കള്.
7.	മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലുകള്: കത്തിയെരിയുന്ന
കാരണമാകാം.
2. ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം: സൂര്യനില് നിന്നും
ജൈവ ഇന്ധനങ്ങള് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ
വരുന്ന ഊര്ജ്ജത്തെ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷം പിടിച്ചു
വര്ദ്ധനവിനു മുഖ്യ കാരണമാണ്.
നിര്ത്തുന്ന പ്രതിഭാസത്തെയാണ് ഹരിതഗൃഹ
8.	തെളിവ്: ഉപഗ്രഹങ്ങളും മറ്റു പല സാങ്കേതിക
പ്രഭാവം എന്നു പറയുന്നത്.
വിദ്യകളും ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥകളെ പരിശ�ോധിക്കു
3. ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങള്: കാര്ബണ് ഡൈ
വാന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ വളരെയധികം സഹായി
ഓക്സൈഡ്, മീഥെയ്ന്, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്,
ച്ചു. ഗ്രീന്ലാന്റ്, അന്റാര്ട്ടിക എന്നിവിടങ്ങളിലെ തണു
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ത്തുറഞ്ഞ മഞ്ഞും ഉഷ്ണമേഖലാ പര്വ്വതങ്ങളിലെ
മഞ്ഞുപാളികളും ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങള് കേന്ദ്രീ
കരിച്ച് ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു
എന്നുള്ളതിനു തെളിവു നല്കുന്നു.
9. കാലാവസ്ഥയില് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഭാവം: കാലാ
വസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള് വിവിധ രീതിയിലുള്ള
കഠിനമായ കാലാവസ്ഥാ സംഭവവികാസങ്ങള്ക്കും
ദുരന്തങ്ങള്ക്കും കാരണമാകുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു
കാലാവസ്ഥാ സംഭവവികാസത്തെ ഇന്നതിന്റെ കൃ
ത്യമായ പരിണിതഫലം എന്നു പറയുവാന് കഴിയാ
ത്തവിധം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പ്രഭാവ
ങ്ങള് ഏറെയാണ്. കാലങ്ങളായി ഭൂമിയുടെ വിവിധ
ഭാഗങ്ങളില് നടന്ന സംഭവങ്ങളെ പിന്തുടരുകയും
നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കാലാവസ്ഥാ
പ്രവചനങ്ങള് നടത്തുന്നതിനും കഠിനമായ കാലാവ
സ്ഥാ സംഭവവികാസങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വിവിധ
ഘടകങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള അറിവ്
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്ക്ക് ലഭിക്കുന്നു.
ഈ പ്രസ്താവനയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പര്യാല�ോചി
ക്കാം! യെശ. 46:9 ല് “ഞാനല്ലാതെ വേറ�ൊരു ദൈവ
മില്ല; ഞാന് തന്നെ ദൈവം, എന്നെപ്പോലെ ഒരുത്ത
നുമില്ല” എന്നു പറയുന്നു. ദൈവത്തെയും അവന്റെ
സൃഷ്ടിവേലയുടെ വല്ലഭത്വത്തെയും തിരിച്ചറിയുന്നതി
നും വിശ്വസിക്കുന്നതിനും, അതില് പ്രത്യാശിക്കുന്നതി
നും ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സമര്പ്പിത പൈതലിനെ ഈ
വചനം ക്ഷണിക്കുന്നു. അതെ, അവന് മഹാനായ,
വല്ലഭത്വമുള്ള, അത്ഭുതവാനായ, ശക്തനായ, സ്നേ
ഹവാനായ സൃഷ്ടിയുടെ ദൈവമാണ്.
ഭൂമിയെയും, പ്രപഞ്ചത്തെയും, സൗരയൂഥത്തെയും,
ഗ്രഹങ്ങളെയും, സകലത്തെയും തന്നെ, ക്രമമില്ലാത്ത
ആകസ്മികമായ അപ്രധാന സംഭവമാണെന്നു വീക്ഷി
ക്കുന്നവര് ഇവയുടെ ഒന്നോ രണ്ടോ മാറ്റങ്ങള് സക
ലത്തെയും മാറ്റിമറിച്ചേക്കാം എന്ന് അനായേസേന
വിശ്വസിച്ചുപ�ോകുന്നു. ഒരു തെറ്റായ ചലനത്താല്
ചിലര് പ്രവചിക്കുന്നതുപ�ോലെ നാം എല്ലാവരും നാമാ
വശേഷമായേക്കാം. എന്നാല് ഇവ നമ്മുടെ കഴിവിനും
ഗ്രഹിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറം മഹത്തായ ഒന്നാണ്
എന്നു ദൈവസൃഷ്ടിയിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലും ബഹു
മാനത്തിലും വളര്ന്നു വന്ന ജനം തിരിച്ചറിയുന്നു. ഇത്
സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും അതിനെ നശിപ്പിക്കുവാന്
മനുഷ്യനു കഴിയുകയില്ല എന്നുമുള്ള ആശയം ഗ്രഹി
ക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്.
ദൈവത്തിന്റെ മഹിമയെ ധ്യാനിക്കുന്നതിനും
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

നമ്മുടെ സ്രഷ്ടാവിന്റെ വേലകളെ പൂര്ണ്ണമായി നമുക്കു
മനസ്സിലാക്കുവാന് സാധിക്കുകയില്ലാ എന്നു തിരിച്ച
റിയുന്നതിനും നാം നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തിയെ അനുവ
ദിക്കണം. ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവുക�ൊണ്ട് പ്രപഞ്ചോല്പ
ത്തി പെട്ടെന്നു സംഭവിച്ചതാണ് എന്നു വിശ്വസിക്കുക
അസാധ്യമാണ്. പ്രപഞ്ചം വളരെ പൂര്ണ്ണത ഉള്ളതാണ്,
വളരെ ഉത്കൃഷ്ടമാണ്, വളരെ സങ്കീര്ണ്ണമാണ്, വളരെ
വല്ലഭത്വമുള്ളതാണ്, നമ്മുടെ കഴിവിനു വര്ണ്ണിക്കാവു
ന്നതിലും അപ്പുറമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തില് നാം വളരെ
നിസ്സാരരായതിനാല് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വലിപ്പം
നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനാവില്ലെങ്കിലും നാം ഇതിന്റെ
സുസ്ഥിരതയെ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഒരു നക്ഷത്രം
ഭൂമിയില് നിന്നും എത്ര പ്രകാശവര്ഷം അകലെയാ
ണെന്നു പറയുവാന് സാധിക്കുമെങ്കിലും അതിനെ
പൂര്ണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുവാന് നമുക്കു സാധിക്കു
കയില്ല.
യഹ�ോവ സൃഷ്ടിച്ച ഒന്നിനെ മനുഷ്യനു നശിപ്പി
ക്കുവാന് സാധിക്കുമ�ോ എന്നു നാം ച�ോദിച്ചേക്കാം?
മനുഷ്യവാസത്തിനായി ദൈവം രൂപകല്പന ചെയ്ത
ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി. അതില് അനന്തകാലത്തോളം വസി
ക്കുന്നതിനാണ് അതിനെ നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. സഭാ.
1:4 ല് “ഒരു തലമുറ പ�ോകുന്നു; മറ്റൊരു തലമുറ
വരുന്നു; ഭൂമിയ�ോ എന്നേക്കും നില്ക്കും” എന്നു
പറയുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ സമര്പ്പിത മക്കള് എന്ന
നിലയില്, ഇന്നിവിടെയുള്ളതിനെല്ലാം ഒരു കാരണ
മുണ്ടെന്നും നമുക്കു തിരിച്ചറിയുവാന് സാധിക്കു
ന്നതിനും അപ്പുറം അവ കൂട്ടി കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
എന്നും നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. മനുഷ്യന് ദൈവത്തിന്റെ
സൃഷ്ടിയെ നശിപ്പിക്കാനാകും എന്ന ആദര്ശവാദം
നമ്മുടെ ചെവികള്ക്ക് അന്യമായിരിക്കുന്നു.
സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതല് ദൈവത്തോടുകൂടെ
ആയിരുന്ന ല�ോഗ�ോസിലൂടെ അതായത് വചനത്തി
ലൂടെ വലിയവനായ യഹ�ോവയുടെ സൃഷ്ടിവേല
യെ ദര്ശിക്കുവാന് ചിലര്ക്കു കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കില്
തന്നെയും ഈ സത്യത്തെ അവര് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല
എന്നത് എത്ര അത്ഭുതാവഹം. സൃഷ്ടിവേലകള്ക്കാ
യി കടന്നുപ�ോയ കാലദൈര്ഘ്യം പരിഗണിക്കുമ്പോ
ള് യഹ�ോവയ�ോടും അവന്റെ പദ്ധതികള�ോടുമുള്ള
നമ്മുടെ കര്ത്താവിന്റെ അഗാധവും ദീര്ഘവുമായ
പരിചയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കു ചില അറിവ് ലഭിച്ചേ
ക്കാം. യ�ോഹ. 1:3ല് പറയുന്നു, “സകലവും [ദൂത
ന്മാരും, വാഴ്ചകളും, ആധികാരങ്ങളും, മനുഷ്യനും]
അവന് [പിതാവാണ് സ്രഷ്ടാവെങ്കിലും പിതാവിന്റെ
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പ്രതിനിധിയായി സകലവും പുത്രനാല് സൃഷ്ടിക്കപ്പെ
ട്ടു] മുഖാന്തരം ഉളവായി; ഉളവായത�ൊന്നും അവനെ
കൂടാതെ ഉളവായതല്ല”. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും
ഉദ്ദേശ്യത്തിന്റെയും വേലയുടെയും ഏകത്വമാണ് ഈ
തിരിച്ചറിവിലേക്കുള്ള താക്കോല്.
ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ പഠനത്തിനു
നമ്മുടെ എഴുത്തുകളില് നിന്നും ഒരു സമാഹാര പരാ
മര്ശങ്ങളെ നമുക്കു പരിശ�ോധിക്കാം. ഹിമാലയസാ
നുക്കളില് നിന്നും കണ്ടെടുത്ത മഞ്ഞിന്റെ ഉള്ക്കാമ്പു
കളില് നിന്നും 1990 കള് ആയിരുന്നു അക്കാലത്തെ
ആയിരം വര്ഷങ്ങള് കൂടി ഉണ്ടായതില് വച്ചേറ്റവും
ചൂടേറിയ ദശാബ്ദം എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ടിബറ്റന്
പീഠഭൂമിയിലെ തെക്കേ അറ്റത്തെ 5014 മീറ്റര് (26293
അടി) ഉയരത്തിലുള്ള ഷിഷാപാംഗ്മാ എന്ന പര്വ്വത
ത്തിലെ ഹിമപാളിയില് നിന്നും തുളച്ച് എടുത്തതാണ്
ഈ അകക്കാമ്പ്. അമേരിക്കയില് നിന്നും ചൈനയില്
നിന്നുമുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്ക്ക് കഴിഞ്ഞ സഹസ്രാ
ബ്ദങ്ങളില് ഓര�ോ വര്ഷവും ഉണ്ടായിരുന്ന കാലാവ
സ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഒരു ചിത്രം ആ മഞ്ഞിന്റെ വിവിധ
പാളിയിലുള്ള മിശ്രണത്തിന്റെ പരിശ�ോധനയിലൂടെ
ലഭിച്ചു. തെക്കന് ഏഷ്യന് മണ്സൂണിന്റെ അഭാവം
മൂലമുണ്ടായ വരള്ച്ചയില് കുറഞ്ഞത് എട്ട് പ്രധാന
വരള്ച്ചകളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ഒരു അഭിപ്രായം
ഈ ഉള്ക്കാമ്പുകള് നല്കുന്നു. ഇതില് ഏറ്റവും തീവ്ര
മായ ഏഴ് വര്ഷം നീണ്ട ഭൗമ പ്രക്രിയയായ വരള്ച്ച
പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യത്തോടുകൂടെ ആറു
ലക്ഷം പേരുടെ ജീവനെടുത്തു.
ഓര�ോ കാലത്തും മഞ്ഞില് രൂപം ക�ൊണ്ട പ�ൊ
ടിപടലങ്ങളുടെ സാന്ദ്രതയും രാസപദാര്ത്ഥങ്ങളുടെ
സാന്നിദ്ധ്യവും ഓക്സിജന്റെയും ഹൈഡ്രജന്റെയും
കണികകളുടെ അനുപാതവും പരിശ�ോധിച്ചിരുന്നു.
ആ മഞ്ഞുപാളി രൂപപ്പെടുമ്പോള് അന്തരീക്ഷത്തില്
ഉണ്ടായിരുന്ന താപനിലയെ കണക്കാക്കുന്നതിനായി
ഐസ�ോട�ോപ്പുകളുടെ അനുപാതത്തെയാണ് ഉപ
യ�ോഗിച്ചിരുന്നത്. ആ പ്രദേശത്തെ ഉണക്കിന്റെയ�ോ
നനവിന്റെയ�ോ അടയാളമായാണ് പ�ൊടിപടലങ്ങളുടെ
സാന്ദ്രത ഉപയ�ോഗിച്ചിരുന്നത്.
എങ്കില് തന്നെയും, മാനുഷ പ്രവര്ത്തനങ്ങളാണ�ോ
ആഗ�ോളതാപനത്തിന്റെ കാരണം എന്നും അത�ോ
അഗ�ോള താപനം എന്നത് ഒരു യാഥാര്ത്ഥ്യം തന്നെ
യാണ�ോ എന്നും ചില ഗവേഷകര് സംശയിക്കുന്നു.
മഞ്ഞിന്റെ ഉള്ക്കാമ്പുകളില് നിന്നും ലഭിച്ച വിവര
ങ്ങളുടെ കൃത്യതയെ മാത്രമല്ല അവയുടെ നിഗമന

13

ങ്ങളെയും അവര് ച�ോദ്യം ചെയ്യുന്നു. എങ്കിലും, കാ
ലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രങ്ങളില് നിന്നും ലഭിച്ച ബാഹ്യമായ
വിവരങ്ങള് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടില് ശീഘ്രമായ താപന
ത്തിന്റെ തെളിവുകള് കാണിക്കുന്നു. എന്നാല് ഉപഗ്ര
ഹങ്ങളാലും ബലൂണുകളാലും നടത്തിയ പഠനങ്ങളി
ല് ലഭിച്ച കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ
വിവരങ്ങളില് അങ്ങനെ ഒരു താപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല
അല്ലെങ്കില് അല്പം മാത്രമെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളു എന്നു
തെളിയിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ കാ
രണമായി മനുഷ്യനെ പഴിക്കുന്നതിനു മുന്പ് ഇത്തരം
അസ്ഥിരത മതിയാംവണ്ണം വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്
എന്നു ഗവേഷകന്മാര് വിശ്വസിക്കുന്നു.
മാനുഷ പ്രവര്ത്തനങ്ങളാണ് ഇത്തരം മാറ്റങ്ങള്ക്ക്
കാരണമാകുന്നത് എന്നു പരിണാമ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്
അനുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരം “ശാസ്ത്രീയ”
നിരീശ്വരവാദികള്ക്ക് ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ദൈവ
ത്തിന്റെ കരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടില്ല. ഒരു നൂ
റ്റാണ്ടിനു മുന്പ് പാസ്റ്റര് റസ്സല് ഈ സാഹചര്യത്തെ
ക്കുറിച്ച് ഫ�ോട്ടോ ഡ്രാമാ ഓഫ് ക്രിയേഷന്സ് എന്ന
പുസ്തകത്തില് പ്രവചിച്ചിരുന്നു (p. 91). “ക്രമേണ
ഹിമപടലത്തിന്റെ രൂപത്തില് മഞ്ഞുപാളികള് ഭൂമ
ദ്ധ്യരേഖയിലെ ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകി, അവിടെ
ഉരുകും” എന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് അവര് ഊറ്റം ക�ൊള്ളുന്നതായ തങ്ങ
ളുടെ “ലൗകിക ജ്ഞാനത്തില്”, ന�ോഹയുടെ നാളിലെ
ല�ോകവ്യാപകമായ ജലപ്രളയത്തെ പരിഗണിക്കുന്നി
ല്ല. പാരിസ്ഥിതിക ചരിത്രത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ കര
ങ്ങളെ ദര്ശിക്കുന്നതില് ദാരുണമായി അവര് പരാജയ
പ്പെടുന്നു. ഒരിക്കല് ഭൂമിയെ ആവരണം ചെയ്തിരുന്ന
മഞ്ഞും വെള്ളവുമുള്ള ഒരു വിതാനത്തിന്റെ സാന്നി
ദ്ധ്യത്തെക്കുറിച്ച് മഞ്ഞുമൂടികള് സാക്ഷ്യം വഹിക്കു
ന്നു. ന�ോഹയുടെ നാളിലെ ഇരുധ്രുവങ്ങളിലെയും
അതിന്റെ തകര്ച്ച മഹാദുരന്തമായ ല�ോകമെമ്പാടുമു
ള്ള ജലപ്രളയത്തിനു കാരണമായി. തെറ്റായ സിദ്ധാ
ന്തത്താല് കാഴ്ച പരിമിതപ്പെട്ട നിരീശ്വരവാദികളായ
ശാസ്ത്രജ്ഞര്ക്ക് തങ്ങളുടെ കണ്ണുകള്ക്കു മുമ്പില്
നടക്കുന്നത് എന്തെന്ന് കാണുവാന് സാധിക്കുന്നില്ല!
നമ്മുടെ കര്ത്താവ് ഇപ്പോള് വിതയും ക�ൊയ്ത്തും,
വേനലും വര്ഷവും നീതിമാന്മാരുടെ മേലും നീതികെ
ട്ടവരുടെ മേലും അയക്കുന്നതു പ�ോലെ യഥാസ്ഥാ
പന അനുഗ്രഹങ്ങളായ, ജനങ്ങള്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള
നിഷ്പക്ഷമായ നിയമങ്ങളും അവരുടെ അറിവിനും
ഉയര്ച്ചക്കും വേണ്ടിയുള്ള മറ്റു പ�ൊതുവായ ക്രമീക
ജൂലൈ - ആഗസ്റ്റ് 2020

രണങ്ങളും, ആര�ോഗ്യത്തിനു കൂടുതല് അനുകൂലി
ക്കുന്ന കാലാവസ്ഥകളും എല്ലാ മനുഷ്യര്ക്കും ഒരു
പരിധിവരെ (കുറഞ്ഞത് ഒരാള്ക്ക് നൂറ് വര്ഷമെങ്കി
ലും - യെശ. 65:20) നല്കുന്നു. നമ്മുടെ കര്ത്താവ്
മഹാ ദയാലുവാണ്, “അവന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഭത്സി
ക്കയില്ല [തിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കയില്ല]; എന്നേക്കും
ക�ോപം [മനഃപൂര്വ്വ പാപങ്ങള്ക്കും പാപികള്ക്കും
എതിരെയുള്ള നീതിയാര്ന്ന ക�ോപം] സംഗ്രഹിക്ക
യുമില്ല [നിലനിര്ത്തുകയുമില്ല]” സങ്കീ. 103:9. “ആ
പ്രവാചകന്റെ [“നിങ്ങളുടെ സഹ�ോദരന്മാരില്” നിന്നു
ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിരസ്സും ശരീരവുമായ] വാക്കു കേ
ള്ക്കാത്ത [അനുസരിക്കാത്ത] ഏവനും ജനത്തിന്റെ
ഇടയില് നിന്നു ഛേദിക്കപ്പെടും” (അപ്പൊ. 3:22,23).
അങ്ങനെ ഈ അപൂര്ണ്ണമായ കാലാവസ്ഥയും
അപൂര്ണ്ണമായ ഭൗമിക സാഹചര്യങ്ങളും നീക്കപ്പെടും.
അതിശൈത്യവും ഉഷ്ണവും ശാന്തമായ കാലാവ
സ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് വഴിമാറും. ഭൂമിയുടെ
അച്ചുതണ്ടിലെ ചെരിവും സമുദ്രത്തിലെ ശീത�ോഷ്ണ
പ്രവാഹ വ്യതിയാനങ്ങളും അഭികാമ്യമായ കാലാവ
സ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് ഭൂമിയെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള
ദിവ്യക്രമീകരണങ്ങളില് ചിലതാണെന്ന് സംശയമില്ലാ
ത്ത കാര്യമാണ്.

നമ്മുടെ പ്രിയ പാസ്റ്റര് റസ്സലിന്റെ ജ്ഞാനമാര്ന്ന
വാക്കുകള്ക്ക് ഇനി നമുക്ക് ശ്രദ്ധ ക�ൊടുക്കാം

പ്രവചനങ്ങള് ചിത്രീകരിക്കുന്നതുപ�ോലെ, യഥാ
സ്ഥാപന മനുഷ്യരാശിക്ക് യ�ോജിച്ച ഇടമായി ഭൂമി
മാറ്റപ്പെടണമെങ്കില് അതായത് ഭൂമിയെ ഏദെന് പറു
ദീസയാക്കി മാറ്റണമെങ്കില് കാലാവസ്ഥയില് വലിയ
മാറ്റങ്ങള് സംഭവിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. നാം
പിന്നോട്ടു ന�ോക്കുമ്പോള് ജലപ്രളയത്തിന്റെ സമയ
ത്ത് അതിപ്രധാനമായ ചില കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാ
നങ്ങള് നടന്നു എന്നു കാണാം. മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ
ദീര്ഘായുസ്സിനെ ബാധിച്ച ഒരു മാറ്റമായിരുന്നു അത്.
ഇതിനു മുന്പ് ജീവിതം ശരാശരി 500 മുതല് 969
വര്ഷം വരെ നീണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല് പ്രളയശേ
ഷം വളരെ പെട്ടെന്ന് അതു ചുരുങ്ങി (ഉല്പ. 6:3; 9:29;
11:32) കാണുക. കൂടാതെ ഭൂമിയില് ഈ ജലപ്രളയം
വരെ മഴയുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും, അതിനു പകരം
മഞ്ഞുക�ൊണ്ടാണ് ഭൂമി നനച്ചുവന്നത് (ഉല്പ. 2:5,6)
എന്നും നാം പഠിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തെ ല�ോകത്തിന്റെ
അഥവാ ഒന്നാം വ്യവസ്ഥാകാലത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിലും
“ഇപ്പോഴത്തെ ദുഷ്ടല�ോകത്തിന്റെ” അഥവാ വ്യവസ്ഥാ
കാലത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലുമാണ് ഈ മാറ്റങ്ങള് സംഭ
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

വിച്ചത്. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ നല്ലൊരു അവസ്ഥയിലേ
ക്കുള്ള മറ്റൊരു മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാനാകുന്ന സമയം
ഇപ്പോഴത്തെ ദുഷ്ടവ്യവസ്ഥാകാലത്തിന്റെ അന്ത്യവും,
നീതി വസിക്കുന്ന “വരുവാനുള്ള ല�ോകത്തിന്റെ [വ്യ
വസ്ഥാകാലത്തിന്റെ] ആരംഭവുമാണെന്ന് നമുക്ക്
അനുമാനിക്കാം.
പൂര്ണ്ണ മനുഷ്യന് ഏദന്തോട്ടം ഒരു യ�ോജിച്ച ഭവ
നമായിരുന്നതുപ�ോലെ ഭൂമിയെ അങ്ങനെ ആക്കിത്തീ
ര്ക്കുന്നതിനു മുന്പ് ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥയിലും
നിലങ്ങളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങള് നടക്കേണ്ടതാണ്
എന്നതില് നമുക്ക് ഉറപ്പുളളവരായിരിക്കാം. ചുഴലി
ക്കാറ്റുകളും, ഭൂകമ്പങ്ങളും, ഇടിമിന്നലുകളും, ഇടവി
ട്ടുള്ള വരള്ച്ചയും, ജലപ്രളയവും, ഹിമവര്ഷത്തോടു
കൂടിയ ക�ൊടുംങ്കാറ്റുകളും, ഉഷ്ണക്കാറ്റുകളും [ചൂടു
നിറഞ്ഞതും നാശകരവുമായ കാറ്റ്, അറേബ്യയില്
ചില സമയങ്ങളില് ഇവ വീശുന്നു] ഭൂമിയുടെ അപൂ
ര്ണ്ണതയുടെ സൂചനയാണ്. ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങ
ള് നിസ്സംശയകരമായും സ്വാഭാവികമായതുക�ൊണ്ട്
പരിപാലനത്തിന്റെ പ്രത്യേക യുഗങ്ങളായി നമുക്ക്
ഇവയെ കാണാം. കൃത്യമായി അളന്നുതിട്ടപ്പെടുത്തി
യിരിക്കുന്ന ദൈവീകപദ്ധതിയുടെ പൂര്ണ്ണവ്യാപ്തി
ഇതില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് യുഗങ്ങളുടെ
ദൈവീക നിര്ണ്ണയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചതിനു ശേഷം
നാം സംശയിക്കുവാന് പാടില്ല. സഹസ്രാബ്ദ യുഗ
ത്തിന്റെ അന്ത്യത്തോടെ ഭൂമി മനുഷ്യന്റെ പൂങ്കാവന
മായിരുന്നതുപ�ോലെ പൂര്ണ്ണതയിലേക്കെത്തും എന്നു
നമുക്കറിയാം (BS 1964 p. 61).
പ്രകൃതിയിലെ മഹത്തായ ഭൗതികമാറ്റങ്ങള് ആസ
ന്നമായ കഷ്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് ന്യായമായും
പ്രതീക്ഷിക്കാം [കര്ത്താവിന്റെ ഈ നാളിന്റെ സാമൂ
ഹികവും, രാഷ്ട്രീയവും, സാമ്പത്തികവും, മതപര
വുമായ കഷ്ടങ്ങള�ോടു കൂടിച്ചേര്ന്നുക�ൊണ്ടുള്ളത്].
എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്നു
നമുക്കറിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും “രാജത്വം യഹ�ോവ
യ്ക്കുള്ളതല്ലോ, അവന് ജാതികളെ ഭരിക്കുന്നു” എന്നു
വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാലത്തിനു ആവശ്യ
മായ കാലാവസ്ഥ ഇന്നു കാണുന്നതല്ല എന്നു നാം
അറിയുന്നു. ആയതിനാല് രാജാവിന്റെ സ്വന്തമായവര്
ആരെങ്കിലും ഇപ്പോള് സംഭവിക്കുന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങ
ളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അടയാളങ്ങള്ക്ക്
ഏതെങ്കിലും സാക്ഷി ആയാല് അവര് തനിക്കു സ്വന്ത
മാണെന്നു കര്ത്താവ് അറിയുന്നുവെന്നും അവന് നന്മ
യ്ക്കല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാത്തതിനാല് അവരുടെമേല്
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യാത�ൊന്നും സംഭവിക്കുവാന് അനുവദിക്കുകയില്ല
എന്നും ഓര്മ്മിക്കട്ടെ.

സഹസ്രാബ്ദത്തിലേക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള്

ആര്ട്ടിക്കിലെയും, അന്റാര്ട്ടിക്കിലെയും ധ്രുവമഞ്ഞ്
കുത്തനെ കുറഞ്ഞുവരുന്നതു കാണാം. നിര്ജ്ജനപ്ര
ദേശം ഉല്ലസിച്ചു പനിനീര് പുഷ്പം പ�ോലെ പൂക്കും
എന്നു പറയുന്നത് അക്ഷരാര്ത്ഥത്തില് ഇവയെക്കു
റിച്ച് ആവാം – യെശ. 35:1.
ഇരു ധ്രുവങ്ങളിലെയും മഞ്ഞുരുകി ഭൂമദ്ധ്യരേഖയു
ടെ പ്രദേശത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നു. വടക്കു ഭാഗങ്ങളില്
അത് വാണിജ്യത്തിനു ഭീഷണിയായിത്തീര്ന്നിരിക്കു
ന്നു. “യഥാസ്ഥാപന കാലങ്ങള്ക്ക്” പ്രാരംഭമായ വേ
ലയായിരിക്കാം ഇത്.
ദൈവത്തില് നിന്നുമുള്ള ഒരു വാഗ്ദത്തത്തെ അനു
മ�ോദിക്കുവാന് ഞങ്ങള് ഒരു നിമിഷം വിഷയത്തില്
നിന്നും വ്യതിചലിക്കട്ടെ: മഴവില് ഉടമ്പടി – ഇതിനെ
ന�ോഹയിന് ഉടമ്പടി എന്നും ന�ോഹൈക ഉടമ്പടി
എന്നും വിവിധ രീതിയില് പരാമര്ശിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഭൂമിയെ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രളയത്താല് ഇനി നശിപ്പി
ക്കുകയില്ലാ എന്നു ന�ോഹയ�ോടും അവന്റെ കുടും
ബത്തോടും ഭൂമിയിലെ സകല ജീവജാലങ്ങള�ോടും
ദൈവം ചെയ്ത ഉടമ്പടിയാണിത്. ഈ മഴവില് ഉടമ്പടി
ദൈവത്താല് തന്റെ സൃഷ്ടികള്ക്ക് ഉറപ്പിച്ചുക�ൊടുത്ത
ഏകപക്ഷീയവും നിരുപാധികവുമായ ഉടമ്പടിയാണ്.
ഇത് ഉല്പ. 9:12-17 വരെയും യെശ. 54:9 ലും രേഖപ്പെ
ടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ആകാശത്തു നിന്നും മഴ പെയ്തതിനും, ഭൂമിയില്
നിന്നും വെള്ളം പ�ൊങ്ങിയതിനും തന്മൂലം സാമൂഹിക
ക്രമത്തിനും, ഗ്രഹത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിക്കും നാശം സംഭ
വിച്ചതിനും ശേഷം, ന�ോഹയും അവന്റെ കുടുംബവും
പെട്ടകത്തില് നിന്നും ഇറങ്ങുകയും ഒരു പുതിയ
ജീവിതക്രമം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ
ഭയത്തെ അകറ്റുന്നതിനും ഭാവിയിലേക്ക് ആത്മവിശ്വാ
സം നല്കുന്നതിനുമായി ദൈവം ആകാശത്തിന്മേല്
തന്റെ വില്ല് വച്ചു. ഇത് അവര് ആദ്യമായി കാണുന്ന
ഒന്നാവാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ദൈവം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു,
“ഞാനും നിങ്ങളും നിങ്ങള�ോടു കൂടെ ഉള്ള സകല
ജീവജന്തുക്കളും തമ്മില് തലമുറതലമുറയ�ോളം
സദാകാലത്തേക്കും ചെയ്യുന്ന നിയമത്തിന്റെ അട
യാളമാവിത്; ഞാന് എന്റെ വില്ല് മേഘത്തിന്മേല്
വയ്ക്കുന്നു; അതു ഞാനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള നിയ
മത്തിന് അടയാളമായിരിക്കും. ഞാന് ഭൂമിയുടെ മീതെ
മേഘം വരുത്തുമ്പോള് മേഘത്തില് വില്ല് കാണും.
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അപ്പോള് ഞാനും നിങ്ങളും സര്വ്വജഡവുമായ ജീ
വജന്തുക്കളും തമ്മിലുള്ള എന്റെ നിയമം ഞാന്
ഓര്ക്കും; ഇനി സകല ജഡത്തെയും നശിപ്പിപ്പാന്
വെള്ളം ഒരു പ്രളയമായിത്തീരുകയില്ല. വില്ല് മേഘ
ത്തില് ഉണ്ടാകും; ദൈവവും ഭൂമിയിലെ സര്വ്വജഡ
വുമായ സകല ജീവികളും തമ്മില് എന്നേക്കുമുള്ള
നിയമം ഓര്ക്കേണ്ടതിനു ഞാന് അതിനെ ന�ോക്കും.
ഞാന് ഭൂമിയിലുള്ള സര്വ്വ ജഡത്തോടും ചെയ്തിരി
ക്കുന്ന നിയമത്തിന് ഇത് അടയാളം എന്നും ദൈവം
ന�ോഹയ�ോടു അരുളിച്ചെയ്തു” (ഉല്പ. 9:12-17). (ല�ോക
ത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് അടിക്കടി ഉണ്ടായിക്കൊ
ണ്ടിരിക്കുന്നതും സമീപകാല വാര്ത്തകളില് ശ്രദ്ധ നേ
ടിയതുമായ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങള് മഴവില് ഉടമ്പടിയെ
അസാധുവാക്കുന്നതല്ല. ഇത്തരം പ്രളയങ്ങള് വിനാശ
കരമായിരുന്നുവെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രദേശത്തില്
മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ന�ോഹയുടെ
നാളിലെപ്പോലെയുള്ള ആഗ�ോളനാശത്തിനു കാരണ
മായ പ്രളയം പ�ോലെ ഉള്ളവയായിരുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ
ജലപ്രളയങ്ങളെ സമൂഹത്തിന്മേലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ
ന്യായവിധിയായി കണക്കാക്കേണ്ടതുമില്ല).
ജലപ്രളയത്തിനു മുന്പുള്ള സാഹചര്യത്തില്
മഴയ�ോ ക�ൊടുങ്കാറ്റോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു ഉണക്കല്
മുറിയിലെ ചില്ലുകളില് സൂര്യകിരണങ്ങള് പ്രവര്ത്തി
ക്കുന്നതു പ�ോലെ ജലത്തിന്റെ ഈ വിതാനത്തില് സൂ
ര്യകിരണങ്ങള് പ്രവര്ത്തിക്കുകയും ഭൂമിയിലെ എല്ലാ
ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ചൂട് എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ധ്രുവങ്ങളിലേയും ഭൂമദ്ധ്യരേഖയിലേയും താപനില
ഒന്നായിരുന്നു. ഉഷ്ണമേഖലയിലെ മൃഗങ്ങളുടെയും
സസ്യങ്ങളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങള് ധ്രുവപ്രദേശങ്ങ
ളിലെ മഞ്ഞില് നൂറുകണക്കിന് അടി താഴെ കണ്ടെ
ത്തിയതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്.
വലിയ മഞ്ഞുമലകള് വെള്ളപ്പൊക്കത്താല് ധ്രുവ
ങ്ങളില് നിന്നും ഭൂമദ്ധ്യരേഖയിലേക്ക് ഒഴുകി വന്ന ഹി
മാനിയുഗം (glacial period) എന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിന്
ഭൂഗര്ഭശാസ്ത്രം തെളിവു നല്കുന്നു. മഞ്ഞുമലകളാ
ല് രൂപപ്പെട്ട താഴ്വാര പിളര്പ്പുകളെ ഭൂഗര്ഭശാസ്ത്ര
ജ്ഞര് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഈ കണ്ടെത്തലു
കള് ഭൂമി ഒരിക്കല് മഞ്ഞു മൂടിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു
എന്ന സിദ്ധാന്തത്തിനു ഹേതുവാകുന്നു. ഏകദേശം
4500 വര്ഷങ്ങള്ക്കു മുമ്പു നടന്ന ജലപ്രളയത്തിന്റെ
കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഈ മഞ്ഞിനെ എത്തിക്കാതെ
കഴമ്പില്ലാത്തവയെ അവര് ചേര്ത്തു പറഞ്ഞുക�ൊണ്ട്
തങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചവര് അഭിമാനിക്കുന്നു.
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എന്തുക�ൊണ്ടെന്നാല് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ
ബൈബിളില് നിന്നും അവര് കൂടുതല് അകലുകയും
അതിനെ വിശ്വാസയ�ോഗ്യമല്ലാതാക്കുകയുമാണെന്നു
ചിന്തിക്കുന്നു.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം – ആഗ�ോളതാപനം

ബൈബിളില് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതു പ�ോലെ
അനുഭവ പരിജ്ഞാനത്തോടു കൂടെ നീതിയും താ
രതമ്യം ചെയ്തുക�ൊണ്ട് നമുക്ക് പര്യാല�ോചിക്കാം.
ഭൂമിയുടെ ഭൗതീക ചുറ്റുപാടുകള് ക്രമേണ പൂര്ണ്ണ
തയിലേക്ക് ക�ൊണ്ടുവരപ്പെടും, അതായത് ഏദെന്
ത�ോട്ടത്തിന്റെ – പറുദീസയുടെ – അതേ അവസ്ഥയി
ലേക്ക് ഭൂമി മാറ്റപ്പെടും. ഇപ്പോഴത്തെ അതിശൈത്യമേ
റിയതും അത്യുഷ്ണവുമായ കാലാവസ്ഥകള് മാറി
പൂര്ണ്ണതയാര്ന്ന കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങള് വരും.
ഇപ്പോഴത്തെ അപൂര്ണ്ണമായ വായുവിന്റെയും, ഈര്പ്പ
ത്തിന്റെയും, ര�ോഗാണുക്കളുടെയും, മറ്റു കീടങ്ങളു
ടെയും, മരുഭൂമിയുടെയും, മ�ോശം നിലങ്ങളുടെയും,
ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെയും, വന്തിരമാലകളുടെയും,
ഭൂമികുലുക്കങ്ങളുടെയും, അഗ്നിപര്വ്വതങ്ങളുടെയും,
വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളുടെയും, വരള്ച്ചയുടെയും, ര�ോ
ഗങ്ങളുടെയും, മഹാമാരികളുടെയും, ക്ഷാമങ്ങളു
ടെയും സ്ഥാനത്ത് ഇതിന്റെ വിപരീതമായ നല്ലതും
പൂര്ണ്ണവുമായ അവസ്ഥകള് വരും. ഈ നല്ലതും പൂ
ര്ണ്ണവുമായ അവസ്ഥകള് ഭൂമിയുടെയും അതിന്റെ
അന്തരീക്ഷത്തിന്റെയും കാലാവസ്ഥയുടെയും അപൂ
ര്ണ്ണതയ്ക്ക് ഹേതുവായ ശാപത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ
എല്ലാം ഹനിക്കുകയും അവയ്ക്കു വിപരീതമായതിനെ
നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യും. അനന്തരം ഭൂമിയിലെ
പൂര്ണ്ണതയുള്ള പഴങ്ങളും ജലവും മനുഷ്യന് പൂര്ണ്ണ
തയുള്ള പഥ്യാഹാരവും പാനീയവും ആകുകയും
ക്ഷയിച്ച അവന്റെ ക�ോശങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് പൂര്ണ്ണ
മായ ആഹാരത്തില് നിന്നും പാനീയത്തില് നിന്നും
ലഭിക്കുന്നതായ ആര�ോഗ്യപൂര്ണ്ണവും അണുവിമുക്ത
വുമായ ക�ോശങ്ങള് പുനസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ഇവ
തീര്ച്ചയായും ആര�ോഗ്യവും സൗഖ്യവും നല്കുകയും
ചെയ്യും. മനുഷ്യന്റെ ശാരീരികവും, സാമൂഹികവും,
മാനസികവും, കലാപരവും, മതപരവുമായ ആവശ്യ
ങ്ങളിലുള്ള മതിയായതും ശരിയായതും ആയ അറിവ്
ഇപ്പോഴുള്ള അജ്ഞതയേയും അന്ധവിശ്വാസത്തേയും
തെറ്റിനെയും ദൂരീകരിക്കുകയും ഇന്നുള്ള ബുദ്ധിശാ
ലികളായ പ്രതിഭകളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയേയും വിദ്യാ
ഭ്യാസത്തേയും കാള് പതിന്മടങ്ങ് ആയിത്തീരുകയും
ചെയ്യും. നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങള്ക്കും അതീതമായ പൂ
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

ര്ണ്ണതയിലേക്ക് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ശാരീരികവും,
സാമൂഹികവും, മാനസികവും, കലാപരവുമായ കഴി
വുകളെയും അവയുടെ നേട്ടങ്ങളെയും തീര്ച്ചയായും
വികസിപ്പിക്കും. മനുഷ്യന്റെ ശാരീരികവും, സാമൂഹി
കവും, മാനസികവും, കലാപരവുമായ കഴിവുകളും
നേട്ടങ്ങളും പൂര്ണ്ണതയിലേക്കു വികസിക്കുന്നത് ദൈ
വരാജ്യത്തിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങള�ോട് അവര്ക്കുള്ള
അനുസരണത്തോട് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലായിരി
ക്കും. കൂടാതെ മനുഷ്യന്റെ മാനസികവും മതപരവു
മായ കഴിവുകളും അവയുടെ മാനസികവും മതപരവു
മായ നേട്ടങ്ങളും പൂര്ണ്ണതയിലേക്കു വികസിക്കുന്നതു
പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ക്രമീകര
ണങ്ങള�ോട് അവര് കാണിക്കുന്ന അനുസരണത്തോട്
നേരിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലായിരിക്കും.
മറ്റൊരു തരത്തില് പറഞ്ഞാല് ശാരീരികവും, സാ
മൂഹികവും, മാനസികവും, കലാപരവും, സാന്മാര്ഗ്ഗി
കവുമായ കഴിവുകളില് ഓര�ോരുത്തരും പൂര്ണ്ണത
പ്രാപിക്കുന്നത് നീതിയുടെ ഓര�ോ പ്രവര്ത്തിക്കും
തിന്മയിലേക്കുള്ള ചായ്വിനെ ചെറുത്തുത�ോല്പ്പിക്കു
ന്ന ഓര�ോ പ്രവര്ത്തിക്കും അനുസരണമായിട്ടാണ്.
അങ്ങനെ ശാരീരികവും, സാമൂഹികവും, മാനസിക
വും, കലാപരവും സാന്മാര്ഗ്ഗിവും, മതപരവുമായി
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയും തിന്മയുടെ പരിജ്ഞാനത്തില്
നിന്നുമുള്ള അധഃപതനത്തില് നിന്നും മാറ്റപ്പെടുന്നു
എന്ന പ്രതിഫലം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. സഹസ്രാ
ബ്ദത്തിന്റെ അന്ത്യം വരെയും ഇവയെ സുസ്ഥിരമായി
അഭ്യസിക്കണമെന്നു മാത്രം. നീതിയെ ഹൃദയത്തില്
വളര്ത്തിയെടുക്കാതെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ക്രമീകര
ണങ്ങള�ോട് ബാഹ്യമായി അുനുരൂപപ്പെടുന്നവരുടെ
അവസ്ഥ ഇതുതന്നെ ആയിരിക്കും. എന്നാല് ബാ
ഹ്യമായിപ്പോലും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങ
ള�ോടു അനുസരണം കാണിക്കുവാന് വിസമ്മതിക്കു
ന്നവരെ അങ്ങേയറ്റം വിശ്വാസയ�ോഗ്യരല്ലാത്തവരും
പ്രതീക്ഷക്കു വകയില്ലാത്തവരും എന്ന രീതിയില് നൂറു
വര്ഷത്തിന്റെ പരീക്ഷക്കു ശേഷം നശിപ്പിക്കപ്പെടും
(യെശ. 65:20). അതേസമയം അകമെയും പുറമെയും
നീതി പരിശീലിക്കുന്നവര് അവരുടെ സകല കഴിവുക
ളുടെയും പൂര്ണ്ണത മാത്രമല്ല, മാനുഷിക തലത്തില്
സഹസ്രാബ്ദ ജയാളികള് എന്ന നിലയില് സ്വഭാവപ
രിപൂര്ണ്ണതയും നേടും.
ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികള് ആകും
(റ�ോമ. 8:16,17), അങ്ങനെ അവര് മുഴു പ്രപഞ്ചവും അവ
കാശമാക്കും. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിരസ്സാകുന്ന യേശു,
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തന്റെ മഹത്വീകരണത്തില് അതിനെ അവകാശമാ
ക്കിയിരിക്കുന്നു (എബ്രാ. 1:2-4). അങ്ങനെ അവന്റെ
മണവാട്ടിയുടെ മഹത്വീകരണത്തിങ്കല് അവന് ഈ
അവകാശം അവള�ോടു കൂടെ പങ്കുവയ്ക്കും (റ�ോമ.
8:16-18; വെളി. 3:21). അവരുടെ അവകാശത്തിന്റെ
ഭാഗമായി ഭൂമിയെയും മനുഷ്യരാശിയെയും അവന്
പൂര്ണ്ണതയില് എത്തിച്ചതിനു ശേഷം, അവരുടെ
നിത്യമായ വേലയായ, അവരുടെ അവകാശത്തില്
ബാക്കിയായുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വികാസത്തിനായി
അവര് പ്രവര്ത്തിക്കും എന്നു നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം.
എന്തെന്നാല് “അവന്റെ ആധിപത്യത്തിന്റെ വര്ദ്ധന
യ്ക്കും സമാധാനത്തിനും അവസാനം ഉണ്ടാകയില്ല”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നു (യെശ. 9:7).
പുതിയ ജീവിവര്ഗ്ഗങ്ങളെ ആസ്തിത്വത്തിലേക്കു
ക�ൊണ്ടുവരുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ
വര്ദ്ധനവ് എന്നു ത�ോന്നുന്നു. ദൈവം വൈവിദ്ധ്യത്തെ
ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നത് അവന്റെ സൃഷ്ടികളിലൂടെ പ്രക
ടമാണ്. വിവിധ ജീവി വര്ഗ്ഗങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയിലേക്ക്
അവന്റെ ശ്രദ്ധ എത്തുന്നു എന്ന് അനുമാനിക്കുന്ന
ത് തീര്ച്ചയായും ഈ വസ്തുതയില് നിന്നാകുന്നു.
ഇതിനായി വ്യത്യസ്ഥമായ കാലാവസ്ഥാ സാഹച
ര്യങ്ങള് ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിലെ
വിവിധ ഗ്രഹങ്ങള് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. അവ
സൂര്യനില് നിന്നും എത്രമാത്രം അകലത്തിലാണ�ോ
അതിനനുസരിച്ച് അവയുടെ കാലാവസ്ഥകള്ക്ക്
മാറ്റമുണ്ടാകും. ആയതിനാല് നമ്മുടേതിലും വ്യത്യ
സ്ഥമായ ജീവികളായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുക.
നമ്മുടെ ശരീരങ്ങള് തന്നെ സൗരയൂഥത്തിലെ ചില
ഗ്രഹങ്ങളില് കത്തുകയും ചിലതില് തണുത്തുറയുക
യും ചെയ്യും [നമ്മുടെ യഹ�ോവയ്ക്ക് തീര്ച്ചയായും
മറ്റു ഗ്രഹങ്ങള്ക്ക് ഭൂമിയുടെ അതെ പാരിസ്ഥിതിക ഗു
ണങ്ങള് നല്കി ഭൂമിയില് കാണുന്ന അതേ ജീവികളെ
അവയിലും സൃഷ്ടിക്കാം – എഡിറ്റര്]. ആയതിനാല്
ഈ പുതിയ സൃഷ്ടികള് അവയുടെ പ്രകൃതിയിലും
സ്വഭ ാവങ്ങളിലും വ്യത്യസ് ത മായിരിക്കും എന്നു
നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. അധിവാസ യ�ോഗ്യമായ
വാസസ്ഥലമായി മാറ്റുന്ന എണ്ണിക്കൂടാത്ത അത്രയും
ഗ്രഹങ്ങളിലെ നിവാസികളെ ആസ്തിത്വത്തിലേക്കും
പൂര്ണ്ണതയിലേക്കും ക�ൊണ്ടുവരുവാന് സാധിക്കു
മെന്നത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ സര്വ്വശക്തിയുടെ
ഹൃദയഹാരിയായ പ്രദര്ശനമാണ്. ദൈവം സര്വ്വശ
ക്തനാണ്. ആ ശക്തിയാല് അവന് നമ്മുടെ ആദരവി
നും, അഭിനന്ദനത്തിനും, ആരാധനക്കും, സ്തുതിക്കും
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തീര്ച്ചയായും യ�ോഗ്യനുമാകുന്നു. സര്വ്വശക്തവും,
നിത്യവും, ഉദാരവുമായ അധികാരം അവന്റേതായി
രിക്കട്ടെ!
അപ്പൊസ്തലനായ പൗല�ൊസിനെ തന്റെ മിഷനറി
യാത്രയില് വഹിച്ച കപ്പലുകളും, അമേരിക്കന് സമത
ലത്തിലൂടെ പടിഞ്ഞാറ�ോട്ട് സഞ്ചരിച്ച ക�ൊണസ്റ്റോഗ
ചരക്കുവണ്ടിയും, യേശുവിനെ തറച്ച ക്രൂശും ദൈവ
ത്തിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ സൃഷ്ടിയില് നിന്നും വൃക്ഷങ്ങ
ളില് നിന്നും നിര്മ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഈ കാലങ്ങള്
ഉടനീളം ഇന്ധനത്തിനും നിര്മ്മാണത്തിനും വൃക്ഷ
ങ്ങള് മുഖ്യമായ വസ്തുവാണ്. സമീപ വര്ഷങ്ങളില്
വൃക്ഷങ്ങളെ നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിന്റെ ആര�ോഗ്യത്തിന്
അത്യന്താപേക്ഷിത ഘടകമെന്ന രീതിയില് നാം വി
ലമതിക്കുവാന് തുടങ്ങി. അന്തരീക്ഷത്തെ ആക്രമി
ച്ചേക്കാവുന്നതും ഒരു പക്ഷെ ല�ോകവ്യാപകമായ
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനു കാരണമായേക്കാവു
ന്നതുമായ കാര്ബണ് ഡൈഓക്സൈഡിനെ വലിച്ചെ
ടുക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ശ്വാസക�ോശങ്ങളാണ് വനങ്ങള്.
നൂറ്റാണ്ടുകള്ക്കു മുന്പ് കരടികള്ക്കും ചെന്നാ
യ്ക്കള്ക്കും വൈവിധ്യമാര്ന്ന സസ്യാദികള്ക്കും
വാസസ്ഥലമായിരുന്ന യൂറ�ോപ്പ് ഭൂഖണ്ഡത്തെ മൂടിയി
രുന്ന വനങ്ങള് മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ വര്ദ്ധിച്ചു വരുന്ന
ജനസംഖ്യയാലും, സംസ്ക്കാരത്താലും, ക�ൊള്ളയി
ടുന്ന വ്യവസായ വിപ്ലവത്താലും മനുഷ്യരാശിയെ
മൃഗീയമായി മാറ്റിയ അസംഖ്യമായ ഉപര�ോധങ്ങളാലും
യുദ്ധങ്ങളാലും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ന് ഉഷ്ണമേഖ
ലാ മഴക്കാടുകള് വാസത്തിനായും, കൃഷിക്കായും,
ധാതുക്കള്ക്കായും, തടി കച്ചവടത്തിനായും തെളി
ക്കുന്നതിനാല് അവ നിരന്തരമായ നാശത്തിനു കാ
രണമാകുന്നു. വൃക്ഷത്തിന്റെ തടി, നാരുക�ൊണ്ടുള്ള
ആശ്ചര്യകരമായ വസ്തു പരിസ്ഥിതിയ�ോട് ഇണ
ങ്ങുന്നതും ചന്തമുള്ളതുമാണ്. അങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ
ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് തികച്ചും യ�ോജിച്ച ഈ വൃക്ഷങ്ങ
ള് ദൈവീക മനസ്സിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് (യെരുശലേം
പ�ോസ്റ്റ്).
ഞങ്ങള് പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തെ
യും, ശുദ്ധമായ വായുവിനെയും, ശുദ്ധജലത്തെയും,
ശുദ്ധമായ അന്തരീക്ഷത്തെയും മലിനീകരണം കുറ
യ്ക്കുന്നതിനെയും ആവ�ോളം ശക്തമായി പിന്തുണ
ക്കുന്നു. എന്നാല് അതേ സമയം, അതിശക്തനായ
യഹ�ോവ മനുഷ്യകുടുംബത്തിനു വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ച
ഈ ഊത്കൃഷ്ടമായ ഭൂമിയില് മാറ്റാനാകാത്ത കേടു
പാടുകള് വരുത്തുന്നതിന് അനുവദിക്കുകയില്ല എന്നു
ജൂലൈ - ആഗസ്റ്റ് 2020

വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൂമിയില് എന്നേക്കും
വാഴുവാന് വേണ്ടി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യരാശി
യുടെ നിത്യമായ വാസസ്ഥലമായ ഭൂമിയെന്ന തന്റെ
മഹത്തായ പദ്ധതിയെ തകിടം മറിക്കുന്ന എന്തിനെ
യും ദൈവം ദുര്ബലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഞങ്ങള്ക്ക്
പ്രത്യാശയും ആത്മവിശ്വാസവും ഉണ്ട്. അതുകൂടാ
തെ ഭൂമിയില് ഇനിയും ചൂടു കൂടുന്നതിനു ദൈവം

അനുവദിക്കുന്നുവെങ്കില് അത് ഭാവിയിലേക്കുളള
അനുഗ്രഹങ്ങള്ക്കായുള്ള അവന്റെ പദ്ധതിക്ക് അനു
സരണമായാണ് എന്നും ഞങ്ങള് വിശ്വസിക്കുന്നു.
ബൈബിളിലെ കാലക്കണക്കനുസരിച്ച് ഭൂമിയില് മനു
ഷ്യന് വാസം തുടങ്ങിയിട്ട് 6147 വര്ഷങ്ങളായെന്നും
അതിന്നുവരെ ഒരു അവസാനവുമില്ലാതെ തുടര്ന്നു
പ�ോരുന്നു എന്നും ദൈവവചനം പറയുന്നു

ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭൂമിയിലെ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ച (യെശയ്യാവ് 65:20-25 NIV)
“കുറെ ദിവസം മാത്രം ജീവിക്കുന്ന കുട്ടിയും ആയുസ്സു തികയാത്ത വൃദ്ധനും അവിടെ
ഇനി ഉണ്ടാകയില്ല; ബാലന് നൂറു വയസ്സു പ്രായമുള്ളവനായി മരിക്കും; പാപിയ�ോ നൂറു
വയസ്സുള്ളവനായിരുന്നാലും ശപിക്കപ്പെട്ടവന് എന്നേ വരൂ. അവര് വീടുകളെ പണിതു
പാര്ക്കും; അവര് മുന്തിരി ത�ോട്ടങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി അവയിലെ ഫലം അനുഭവിക്കും. അവര് പണിക, മറ്റൊ
രുത്തന് പാര്ക്ക എന്നു വരികയില്ല; അവര് നടുക മറ്റൊരുത്തന് തിന്നുക എന്നും വരികയില്ല; എന്റെ
ജനത്തിന്റെ ആയുസ്സു വൃക്ഷത്തിന്റെ ആയുസ്സു പ�ോലെ ആകും; എന്റെ വൃതന്മാര് തന്നെ തങ്ങളുടെ
അദ്ധ്വാനഫലം അനുഭവിക്കും. അവര് വൃഥാ അദ്ധ്വാനിക്കയില്ല; ആപത്തിനായിട്ടു പ്രസവിക്കയുമില്ല; അവര്
യഹ�ോവയാല് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരുടെ സന്തതിയല്ലോ; അവരുടെ സന്താനം അവര�ോടു കൂടെ ഇരിക്കും;
അവര് വിളിക്കുന്നതിനു മുമ്പെ ഞാന് ഉത്തരം അരുളും; അവര് സംസാരിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള് തന്നെ
ഞാന് കേള്ക്കും. ചെന്നായും കുഞ്ഞാടും ഒരുമിച്ചു മേയും; സിംഹം കാള എന്നപ�ോലെ വൈക്കോല്
തിന്നും; സര്പ്പത്തിനു പ�ൊടി ആഹാരമായിരിക്കും; എന്റെ വിശുദ്ധപര്വ്വതത്തില് എങ്ങും ഒരു ദ�ോഷമ�ോ
നാശമ�ോ ആരും ചെയ്കയില്ല എന്നു യഹ�ോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു”.

വിശുദ്ധീകരണത്തിലേക്കുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങള്
THE TWO PARTS TO SANCTIFICATION

“സത്യത്താല് അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കേണമേ; നിന്റെ വചനം സത്യം ആകുന്നു.” – യ�ോഹ. 17:17

യ�ോ

ഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ 17-ാം
ദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഈ വേലയ്ക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ്
ഉള്ളത്. ഒന്നാമത്തേത് നാം തന്നെ പ്രവര്ത്തിപദത്തി
അദ്ധ്യായത്തില് രേഖപ്പെടുത്തി
യിരിക്കുന്ന പ്രാര്ത്ഥന നമ്മുടെ
ല് ക�ൊണ്ടുവരേണ്ടതും, ദൈവ
“സത്യത്താല് അവരെ
കര്ത്താവ് സ്മാരക അത്താഴ
ത്തിന്റെ ഇഷ്ടം അറിയുവാനും
വിശുദ്ധീകരിക്കേണമേ;
ത്തിനു ശേഷം ഗെത്ത്സെമന
അതു പ്രവര്ത്തിക്കുവാനുമായി
നിന്റെ
വചനം
സത്യം
ത�ോട്ടത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയി
നാം നമ്മെത്തന്നെ വേര്തിരി
ആകുന്നു.”
യ�ോഹ.
17:17
ല് അര്പ്പിച്ച പ്രാര്ത്ഥനയാണ്.
ക്കുക എന്നുള്ളതുമാണ്. രണ്ടാ
അപ്പൊസ്തലന്മാര്ക്കും കര്ത്താ
മത്തേത് നമ്മിലേക്ക് ക്രമേണ
വന്നെത്തുന്നതും അതായത്
വിന്റെ വചനത്താല് അവന്റെ
ശിക്ഷ്യന്മാരും അനുയായികളും
നാം മുമ്പെങ്ങും തിരിച്ചറിഞ്ഞി
ആയിത്തീരേണ്ടവര്ക്കുമായി അര്പ്പിച്ചതായിരുന്നു
ട്ടില്ലാത്ത, നമ്മുടെ മുമ്പില് വച്ചിരിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങ
ഇതെന്ന് ഈ പ്രാര്ത്ഥനയില് നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നു.
ളും തത്വങ്ങളുമായ നീതിയുടെ തത്വങ്ങളാണ്. ഇത്
വിശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന പദത്തിന് വേര്തിരിക്കുക, ദൈവം നമ്മില് ചെയ്യുന്ന വിപുലമായ വേര്തിരിക്കല്
വിശുദ്ധമാക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അര്ത്ഥം. വിശു ആണ്. അത്രത്തോളം അത് പിതാവിന്റെ ക്രമീകരണ
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്
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ങ്ങള്ക്കൊത്താണ് ചെയ്യുന്നത്.
നമ്മുടെ ഈ വേദഭാഗത്തിലെ വിശുദ്ധീകരണം
എന്നതിന് ഈ ആഴമേറിയ അര്ത്ഥമാണുള്ളത്. ഈ
വേല നടപ്പിലാക്കുവാന് നമ്മുടെ കര്ത്താവ് ദൈവ
ത്തോടു പ്രാര്ത്ഥിക്കുന്നതാണിത്. യേശുവിനെ അനു
ഗമിക്കുവാന് ശിക്ഷ്യന്മാര് സകലവും ഉപേക്ഷിക്കയും
പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം അറിയുവാനും പ്രവര്ത്തിക്കുവാ
നുമുള്ള ആഗ്രഹത്താല് സ്വയം വേര്തിരിക്കയും
ചെയ്തിരുന്നു. “എല്ലാവരും ദൈവത്താല് ഉപദേ
ശിക്കപ്പെട്ടവരാകും” എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതു
പ�ോലെ ദൈവീക ശിക്ഷണത്തിന്റെ വേല അവരില്
നടപ്പിലാക്കുവാന് നമ്മുടെ കര്ത്താവ് പ്രാര്ത്ഥിച്ചു.
ദൈവവചനത്തില് നിന്നും വരുന്നതായ ദിവ്യപരി
പാലന നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കു കീഴില് തന്റെ ശിക്ഷ്യന്മാര്
വരണമെന്നു ഗുരു ആഗ്രഹിച്ചു.
ആ കാലത്ത് നമുക്കിന്ന് ഉള്ളതുപ�ോലെ ബൈബിള്
എന്ന നിലയില് അല്ല വചനം ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്തെ
ന്നാല് പുതിയ നിയമം ആ സമയത്ത് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടി
ല്ലായിരുന്നു. പുതിയ നിയമത്തില് അവതരിപ്പിച്ചിരി
ക്കുന്ന ദൈവവചനം മുഴുവനായും ദൈവവചനമല്ല.
സത്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണത്. വിവിധങ്ങളായ
സത്യങ്ങള് പ�ൊതുവായി തന്റെ അനുയായികളുടെ സ്വ
ന്തമായിരിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ കര്ത്താവു പ്രാര്ത്ഥി
ച്ചില്ല. മറിച്ച് അവര്ക്കു ദിവ്യപദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും,
ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിവുണ്ടാകണമെന്നാണ്
പ്രാര്ത്ഥിച്ചത്.
ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലേക്കു സത്യം
വരികയും അത് അവന്റെ മനസ്സിനെ ഉണര്ത്തുകയും
ചെയ്തേക്കാം. ആ സത്യം രസതന്ത്രവുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ടത�ോ, മറ്റു ശാസ്ത്രീയ അറിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത�ോ
ആയിരിക്കാം. ഭൂഗര്ഭശാസ്ത്രത്തെ പറ്റിയ�ോ, സൂര്യനെ
പറ്റിയ�ോ തുടങ്ങി പല സത്യങ്ങള് ഇതിലുണ്ട്. ഇത്
മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുകയും അവനെ
വീഴ്ചഭവിച്ച അവസ്ഥയില് നിന്നും അല്പം ഉയര്ത്തു
കയും ചെയ്തേക്കാം. എന്നാല് നമ്മുടെ കര്ത്താവ്
ഇവിടെ പരാമര്ശിക്കുന്ന സത്യം ഇവയ�ൊന്നുമല്ല.
അത് ഭൂമിയുടെ ഭാരത്തെക്കുറിച്ചോ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ
ദൂരത്തെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള അറിവിനേക്കാള് അത്യന്തം
അനിവാര്യമായതാണ്.
ല�ോകത്തിനു പ�ൊതുവായുള്ള സത്യങ്ങള് അവരെ
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ചിന്തയിലേക്കു നയിക്കുകയും അന്തിമമായി ഒരു വീ
ണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ ആവശ്യകതയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു
എന്നുള്ളത് പ്രാഥമികമായ കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാല്
ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള് ദൈവത്തിലേക്കു തങ്ങളെ
അടുപ്പിച്ചാല് മാത്രം പ�ോര, അവര് തങ്ങളെത്തന്നെ
വേര്തിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. അങ്ങനെ ഏറെക്കുറെ
വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ട ഈ പ�ൊതുവായ സത്യങ്ങള് ഒരു
വ്യക്തിയെ ശരിയായ പാഠശാലയില് എത്തിക്കും.
ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിന് പ്രവര്ത്തിയായി
നാമകരണം ചെയ്യാം. ക്രിസ്തുവിന് പാഠശാലയിലെ
യഥാര്ത്ഥ പാഠ്യക്രമത്തിനു മുന്പ് ഇത്തരമ�ൊരു തയ്യാ
റെടുപ്പുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്.

വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗം

യഥാര്ത്ഥമായ വിശുദ്ധീക
രണം തുടങ്ങുന്നതിനു മുന്പ്
നടക്കുന്നതായ മറ്റൊരു വിശു
ദ്ധീകരണമാണിത്. “നിങ്ങളെത്തന്നെ വിശുദ്ധീകരിപ്പി
ന്, ഞാന് നിങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കും” എന്ന് യഹ�ോവ
യിസ്രായേല് ജനത്തോടു പറഞ്ഞു. ഒരു പ്രത്യേക
പ്രത്യാശയ്ക്കായി അവര് സ്വയം വേര്തിരിക്കപ്പെട്ടത്
ഇതിനാലായിരിക്കാം. എന്നാല് ഒരുവന് സ്വയം വേ
ര്തിരിക്കുക എന്നതും ദൈവം അവനെ വിശുദ്ധീക
രിക്കുക എന്നതും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ യുഗത്തിലെ
വിളിയെ സംബന്ധിച്ചു പറയുകയാണെങ്കില്, പുത്രന്
മുഖാന്തിരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കല്
എത്തുന്നില്ല. പിതാവ് ആകര്ഷിച്ചിട്ടല്ലാതെ ആരും
പുത്രന്റെ അടുക്കലും വരുന്നില്ല.
സ്വാഭാവിക മനസ്സ് മുഖാന്തരമുള്ള പിതാവിന്റെ
ആകര്ഷണമാണ് ഒന്നാമത്. സ്രഷ്ടാവിനെ അറിയു
വാനുള്ള സ്വാഭാവികമായ ആഗ്രഹം ഉള്ക്കൊള്ളിച്ചാ
ണ് മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറ് നിര്മ്മിതമായിരിക്കുന്നത്.
ദൈവത്തെ ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവരും ഇതുവ
രെയും ബൈബിള് ഇല്ലാത്തവരുമായ ജാതികള്ക്കിട
യിലും നമുക്കിത് പ്രകടമായി കാണുവാന് സാധിക്കു
ന്നു. ഈ മനുഷ്യര്ക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാന്
പ്രകൃത്യാ ഒരു ചായ്വുണ്ട് അഥവാ ആഗ്രഹമുണ്ട്.
ഇത്തരം സ്വാഭാവിക ചായ്വുള്ളവര് വീഴ്ചയാല്
അധികമായി തെറ്റിപ്പോകാത്ത തലച്ചോറുള്ളവരാണ്.
ഇവരെ നമ്മുടെ കര്ത്താവിന്റെ പരിപാലന സത്യവെ
ളിച്ചത്തിലേക്ക് വഴിനടത്തുന്നു. ഇതില്ലാതെ ആര്ക്കും
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സ്വയം
വേര്തിരിക്കുക

അവനിലേക്ക് വരുവാന് സാധിക്കയില്ല. ചിലപ്പോള്
അവര് യേശുവിനെ ഒരു സ്തുതിഗീതം മുഖാന്തരമ�ോ,
ലഘുലേഖ മുഖാന്തരമ�ോ, പുസ്തകം മുഖാന്തരമ�ോ
ആവാം കണ്ടെത്തുന്നത്.
ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള സന്നദ്ധത ഈ
സ്വാഭാവിക ആകര്ഷണത്തിന്റെ ആദ്യപടിയായ
പ്രതികരണം മാത്രമാണ്. ഈ പാതയിലേക്കു പ്രവേ
ശിക്കുന്നവര് അത് ഇടുങ്ങിയതും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ
തും അതിന്റെ “വാതില്” ഞെരുക്കവും ആണെന്നു
പഠിക്കുന്നു (മത്താ. 7:14). തീര്ച്ചയായും നിരവധിപേര്
പിന്തിരിഞ്ഞു പ�ോകുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും
തിരയുന്നുമില്ല. അവന് ഒരു പ്രത്യേക കൂട്ടത്തെയാണ്
അന്വേഷിക്കുന്നത്. ആയതിനാല് വഴിയുടെ ഇടുക്ക
ത്താലും വാതിലിന്റെ ഞെരുക്കത്താലും നിരുത്സാഹ
പ്പെടുന്നവരെ അവന് തിരയുന്നില്ല.
യ�ോഗ്യമായ അളവില് തീക്ഷ്ണത തെളിയിക്കാതെ
മുന്നോട്ടുപ�ോകുവാന് തുനിയുന്നവര് ആരായാലും
മുന്നോട്ടുള്ള പ�ോക്കില് അവര്ക്ക് ഒരുപക്ഷെ മുറിവേ
ല്ക്കാം. അതുക�ൊണ്ടാണ് തന്റെ ശിക്ഷ്യന്മാരാകുന്ന
തിനു മുന്പ് വ്യവസ്ഥകളെ വിചിന്തനം ചെയ്യുവാനും,
ക�ൊടുക്കേണ്ടുന്ന വിലയെ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തു
വാനും, വിഷയത്തെ വിവേചിക്കുവാനും നമ്മുടെ
കര്ത്താവ് പറയുന്നത്. ഇതിനു ശേഷം ആരെങ്കിലും
എന്റെ ശിഷ്യനായിരിപ്പാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില്
വന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ.
ഒരുവന് കര്ത്താവിന്റെ ശിക്ഷ്യനായിത്തീര്ന്നാല്
പിന്നെ നമ്മുടെ ആധാരവാക്യത്തിലെ അവര് എന്നു
വിളിക്കുന്ന ഗണത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് അവന്
ആയിരിക്കുന്നു. പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊസ്തലന്മാരും, വി.
പൗല�ൊസ് പരാമര്ശിക്കുന്ന അഞ്ഞൂറ് മറ്റ് സഹ�ോദ
രങ്ങളും ആത്മാര്ത്ഥതയിലും ഹൃദയത്തില വിശ്വാസ
ത്തിലും സുവിശേഷയുഗ കാലഘട്ടത്തിലും അതിന്റെ
വിശാലമാക്കപ്പെട്ട ക�ൊയ്ത്തിലും നമ്മുടെ കര്ത്താവി
നെ സ്വീകരിച്ചവരായ ദൈവത്തിന്റെ സമര്പ്പിതരായ
മക്കളുമായിരിക്കും ഈ ഗണത്തിലുണ്ടായിരിക്കുക.
“സത്യത്താല് അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കേണമേ, നിന്റെ
വചനം സത്യമാകുന്നു!” എന്ന ഈ പ്രാര്ത്ഥന അവ
ര്ക്കേവര്ക്കും ബാധകമാകുന്നു.
വിചിത്രമെന്നു പറയട്ടെ ഈ വഴിയുടെ അവസാനം
എന്നു വിചാരിച്ച ഈ അവസ്ഥ ആ വഴിയുടെ തുടക്കം
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

മാത്രമാണ്. നാം സത്യത്തെ അറിയുവാന് വന്നതിനു
ശേഷവും ഇനിയും കൂടുതല് അറിയുവാനുണ്ട്. നാം
ഓര�ോരുത്തരും നമ്മുടെ പില്ക്കാലത്തേക്ക് മനസ്സിനെ
അയച്ച് ആദ്യം നമുക്ക് എത്രകണ്ടു മനസ്സിലായി എന്നു
ഓര്മ്മിച്ചു ന�ോക്കിയാല് താന് ഒരു പാപിയായിരുന്നു
വെന്നും യേശുവിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് പിതാവ്
തന്നെ വേര്തിരിക്കുമെന്നും അവനു മനസ്സിലാക്കാം.
“നാം അവന്റെ കൈപ്പണിയായി സല്പ്രവര്ത്തിക
ള്ക്കായിട്ടു ക്രിസ്തുയേശുവില് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാ
കുന്നു” എന്നു വി. പൗല�ൊസ് പറയുമ്പോള് അദ്ദേഹം
പരാമര്ശിക്കുന്നതും ഇതുതന്നെയാണ് (എഫെ. 2:10).
മുന്പ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു പ�ോലെ പിതാവു തന്റെ
സത്യത്താല് ചെയ്യുന്ന വേര്തിരിക്കലാണിത്.

വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതായ സത്യം

പ�ൊതുവിജ്ഞാനത്തി
ന്റെ കാഴ് ച പ്പാടില് നി
ന്നുക�ൊണ്ടല്ല ഈ വിശു
ദ്ധീകരിക്കുന്ന സത്യത്തെ
ന�ോക്കി കാണേണ്ടത്. എന്തുക�ൊണ്ടെന്നാല് ഈ
സത്യം ല�ോകത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളത�ോ അവരെ ഉദ്ദേ
ശിച്ചുള്ളത�ോ അല്ല. ഇത് സമര്പ്പണം ചെയ്ത് ദൈവമ
ക്കളായവര്ക്കുള്ളതാണ്. ദൈവം തന്റെ കുടുംബത്തി
നു നല്കിത്തരുന്ന സത്യമാണിത്. ക്രിസ്തുയേശുവില്
നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യത്തില് തന്റെ കൃപയുടെ
അത്യന്ത ധനത്തെ വരുംകാലങ്ങളില് കാണിക്കേണ്ട
തിന് അവന് നമ്മെ തന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി വിളിച്ചിരി
ക്കുന്നുവെന്ന് അപ്പൊ. പൗല�ൊസ് പറയുന്നു (എഫെ.
2:7). ദൈവത്തിന്റെ മഹാനിര്ണ്ണയത്തിന്റെ അധികമായ
പുര�ോഗമനത്തില് ഭാവികാലങ്ങളില് അവന്റെ ഉദ്ദേ
ശ്യങ്ങള് പൂര്ണ്ണമായും പ്രദര്ശിപ്പിക്കപ്പെടും.
ദൈവം ഒരു പ്രത്യേക ഗണത്തെ വിളിച്ചു വേര്തി
രിച്ചതിനു അവന�ൊരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടായിരു
ന്നു. വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ വേല ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക
സത്യം, യുഗങ്ങളുടെ മഹാ നിര്ണ്ണയത്തിന്റെ സത്യ
മാണ്. ഇത് അവന് ഒറ്റത്തവണ ആയിട്ടല്ല അറിയിച്ചു
തന്നത്. അവന്റെ പദ്ധതിയുടെ വെളിപ്പെടല് നൂറ്റാണ്ടു
കളായി നടന്നു പ�ോരുന്നതാണ്. ഈ വെളിപ്പാടുകളില്
ചിലത് പ്രവാചകന്മാര് മുഖാന്തരവും ചിലത് യേശു മു
ഖാന്തരവും ചിലത് അപ്പൊസ്തലന്മാര് മുഖാന്തരവും
നമ്മിലേക്കു വന്നു. വിശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള സ്വര്ഗ്ഗീയ

ദൈവനിര്ണ്ണയത്തെ
അറിയുക – അവന്റെ
വചനം സത്യമാകുന്നു
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നിബന്ധന ഈ വെളിപ്പെടലുകള് ഉള്പ്പെടുന്നതാണ്.
എന്തായിരുന്നാലും നമുക്കൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടായി
രിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല ഈ പദ്ധതി
യേക്കാള് കൂടുതല് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കൈയ്യില്
ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം. വിശുദ്ധീകരണത്തിനു
ള്ള മാര്ഗ്ഗം ഈ സത്യമാണെങ്കിലും മറ്റു ചില കാര്യ
ങ്ങളെയും നാം പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. “സത്യത്താ
ല് അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കേണമേ; നിന്റെ വചനം
സത്യമാകുന്നു”. ഒരുവള് ഒരു കുട്ടിയെ സംരക്ഷണം
ചെയ്യുമ്പോള് ആ കുട്ടിയുടെ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും
ശുദ്ധവായുവിനെക്കുറിച്ചും, അഭ്യസനത്തെക്കുറി
ച്ചും ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദൈവജനത്തിന്റെ
കാര്യവും അപ്രകാരം തന്നെ. സത്യങ്ങള് ക്രമേണ
അവരുടെ നിരീക്ഷണത്തിനായി തുറക്കുന്നു. നമ്മുടെ
ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കുവാന് വേണ്ടി ദൈവം
നമ്മെ വിവിധ അനുഭവങ്ങളിലേക്കു നയിക്കുന്നു.
നമ്മുടെ അനുഭവവും ദിവ്യപരിപാലനവും നാം ചി
ന്തിക്കുവാനും, വിലമതിക്കുവാനും, പഠിക്കുവാനും,
അന്വേഷിക്കുവാനും കാരണമാകുന്നു. അങ്ങനെ നാം
ചെയ്യുമ്പോള് ഈ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും പരിപാ
ലനങ്ങളിലൂടെയും നാം വളര്ച്ച പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ
അനുഭവം എന്നതുക�ൊണ്ട് എന്താണ് അര്ത്ഥമാക്കു
ന്നത്, എന്താണ് അതു പഠിപ്പിക്കുന്നത്? എന്നു വിചിന്ത
നം ചെയ്യുവാന് ഇത് കാരണമാകുന്നു. നമുക്ക് നല്കി
യിരിക്കുന്ന എല്ലാ നിര്ദ്ദേശങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം
ദൈവവചനമാണെങ്കില് തന്നെയും നമ്മുടെ അറിവി
നായുള്ള ഉറവിടം അതു മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. ജീവിതത്തി
ലെ വിവിധങ്ങളായ അനുഭവങ്ങളില് നിന്നും വിവി
ധങ്ങളായ പാഠം പഠിക്കുവാന് സാധിക്കും. ഭക്ഷണം
കഴിക്കുകയും അനങ്ങാതെ കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന
അതായത് കഴിക്കുകയും ഉറങ്ങുകയും എന്നാല് പി
ച്ചവെച്ചു നടക്കുവാന് അവസരം ലഭിക്കാത്തതുമായ
ഒരു കുട്ടിക്ക് നടക്കുവാന് അറിയുകയില്ല. ദൈവപൈ
തലിന്റെ കാര്യവും ഇതിന�ോട് ഒക്കുന്നതാണ്.

വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം

ഒരു പുതിയ വിളിയിലൂടെയാണ് ദൈവം ചെറിയ
ആട്ടിന് കൂട്ടത്തെ വിളിച്ച
നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം
ത് എന്നു നാം കാണുന്നു.
രൂപപ്പെടുത്തുവാന് ഭൗമിക പ്രകൃതിയല്ലാത്ത
പരിശ്രമിക്കുക.
ഒരു പുതിയ പ്രകൃതി അവ
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ര്ക്കു ലഭിക്കുമായിരുന്നു. അവന്റെ പുതിയ സൃഷ്ടിയെ
അനുയ�ോജ്യരാക്കുകയും ഒരുക്കുകയും ചെയ്ത്
മനുഷ്യര്ക്കും ദൂതന്മാര്ക്കും അധിപരാക്കുക എന്ന
തായിരുന്നു ആ വിളിയുടെ യഥാര്ത്ഥ ഉദ്ദേശ്യവും
ലക്ഷ്യവും. സകല സൃഷ്ടികളെയും അനുഗ്രഹിക്കു
ന്നതിനുള്ള ഒരു ദിവ്യമാര്ഗ്ഗമായിത്തീരണമായിരുന്നു
ഈ സത്യസഭ. ദൈവനിര്ണ്ണയത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ
കാണുമ്പോള് ദൈവം നമുക്കെന്തിനാണ് പരിശ�ോ
ധനകളും അനുഭവങ്ങളും അനുവദിക്കുന്നതെന്നു
കാണാം. നമ്മുടെ കര്ത്താവായ യേശു തനിക്കുണ്ടായ
അനുഭവങ്ങളാല് അതായത് പീഡകളാല് കരുണാമ
യനായ മഹാപുര�ോഹിതനായിത്തീര്ന്നു. അങ്ങനെ
നമ്മുടെ പൂര്ണ്ണതയ്ക്കു വേണ്ടി നാം എത്രമാത്രം
പീഡകള് അനുഭവിക്കണമ�ോ അതിലേറെ ആടുകളു
ടെ ഇടയനായ നമ്മുടെ കര്ത്താവായ യേശു അനുഭ
വിക്കേണ്ടിയിരുന്നു!
നമുക്കും വളരെയധികം പരിശ�ോധനകളും
പീഡകളും പ്രല�ോഭനങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എന്തെ
ന്നാല് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സഹായത്തില് നിന്നും
എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാന് കഴിയുമെന്നു
നമ്മള് അറിഞ്ഞിരിക്കേണം എന്നുള്ളതുക�ൊണ്ടാണ
ത്. കര്ത്താവിന്റെ ജനങ്ങളില് വിശ്വസ്തരായിരിക്കു
ന്നവര് ഇപ്പോള് ഗുരുവിന്റെ സ്വഭാവസാദൃശ്യത്തില്
വളര്ച്ച പ്രാപിക്കുന്നു. അവര്ക്ക് മൂപ്പന്മാരായിരിക്കു
ന്നതിനും, യൗവ്വനക്കാരെ പ�ോക്ഷിപ്പിക്കുന്നതിനും,
ആട്ടിന്കൂട്ടത്തെ വഴിനടത്തുന്നതിനും താഴ്മ, ശാന്തത,
സഹിഷ്ണുത, ദീര്ഘക്ഷമ, സഹ�ോദരപ്രീതി, സ്നേഹം
എന്നിവയാല് നിറഞ്ഞ് ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളിലും
കൃപകളിലും വളരേണ്ടതിനും അവര്ക്ക് അവകാശം
നല്കിയിരിക്കുന്നു. ആയതിനാല് കര്ത്താവിന്റെ
ജനത്തിനിടയില് ഉപദേശകനായി നില്ക്കേണ്ടതിനു
ഒരുവനുള്ള അര്ഹത അവന് വിശ്വസ്തനും ആത്മാ
ര്ത്ഥതയുള്ളവനും ഗര്വ്വത്തിന്റെ ആത്മാവില്ലാതെ
താഴ്മയുടെ ആത്മാവിനെ അതായത് ശുശ്രൂഷയുടെ
ആത്മാവിനെ പ്രകടമാക്കുന്നവനും ആയിരിക്കണമെ
ന്നുള്ളതാണ്.
ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തില് ഉടനീളം നീണ്ടുനില്ക്കു
ന്ന ക്രമാനുഗതമായ ഒരു വേലയാണ് വിശുദ്ധീകരണം.
ഇത് ഒരുവന്റെ മരണത്തിങ്കല് എത്തിച്ചേരുന്ന വി
ശേഷതയല്ല. മറിച്ച് സമര്പ്പണത്തിനു ശേഷം ഉടനെ
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നേടിയെടുക്കുന്ന ഒന്നാണ്. സമര്പ്പണം ഇതിനായുള്ള
വാതില് തുറക്കുകയും ആത്മാവിന്റെ വിവിധ ഫലങ്ങ
ള് വിളയിക്കുവാനായി അവന�ൊരു നിലനില്പും, ഒരു
ബന്ധവും, ദൈവിക വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ പിന്ബലവും
പ്രോത്സാഹനവും നല്കുകയും ആ വഴിയിലേക്ക്
നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇതിനുശേഷം ശുശ്രൂഷയില് കാണിക്കുന്ന വി
ശ്വസ്തതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചും, എത്രമാത്രം ബുദ്ധി
മുട്ടുകള് അനുഭവിക്കും, തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങളുടെ
എത്ര കഠിനമേറിയ കാറ്റ് അവനു താങ്ങാനാകും,
സത്യത്തില് നിന്നും ഇളകിമാറാതെയും അകറ്റപ്പെ
ടാതെയും ജഡത്തില് നിന്നും പിശാചില് നിന്നും
എന്തുമാത്രം ആക്രമണങ്ങള് അവനു സഹിക്കാനാ
കും എന്നിവ അനുസരിച്ച് അവന് പരിശ�ോധിക്ക
പ്പെടും. കര്ത്താവിനു നമ്മുടെ പരിധി അറിയാമെ
ന്നും, പരീക്ഷയ�ോടുകൂടെ അവന് പ�ോക്കുവഴിയും
ഉണ്ടാക്കുമെന്നും തിരുവെഴുത്തു പറയുന്നു. നാം
എല്ലാവരും പരിശ�ോധിക്കപ്പെടും. നമുക്കു വീണ്ടും
മുന്നോട്ടുപ�ോകുവാന് സാധിക്കാത്തവിധം അഗ്നി
യുടെ ചൂട് കൂടി നമ്മെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്
കര്ത്താവ് അതിനെ തടയും. അങ്ങനെ നാം ക്രമേണ
ശക്തിയാര്ജ്ജിക്കും. പിന്നെ അവന് നമുക്ക് വലിയ
പരിശ�ോധനകള് നല്കിയെന്നും വരാം. ഇവയാലെ
ല്ലാം “നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹ�ോവയെ പൂര്ണ്ണ
ഹൃദയത്തോടും പൂര്ണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ നിങ്ങള്
സ്നേഹിക്കുന്നുവ�ോ എന്ന് അറിയേണ്ടതിനു നി
ങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹ�ോവ നിങ്ങളെ പരീക്ഷി
ക്കയാകുന്നു”.

ശക്തിക്ക് ആനുപാതികമായ പരിശ�ോധനകള്

ഒരു ല�ോഹസംസ്ക്ക
പരിശ�ോധനകളില്
രണ വിദഗ്ദ്ധന് ല�ോഹം
വിശ്വാസത്തെ കൂട്ടുക പരിശ�ോധിച്ച് അതിന്റെ
മാറ്റ് തെളിയിക്കുന്നു.
അതില് നിന്നും കീടം നീക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ്
അവന് അതിനെ പരിശ�ോധിക്കുന്നത്. അതില് നിന്നും
ല�ോഹ സങ്കരത്തെ നീക്കം ചെയ്തതിനു ശേഷം
അവന് അത് മറ്റൊരു സ്രവണത്തില് ഇട്ട് കീടം നീക്കം
ചെയ്യുകയും വീണ്ടും സ്രവണത്തിലിടുകയും ഇത്
തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മിലെ കീടത്തെ നീക്കുന്ന
ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

തിനു കര്ത്താവ് സ്വീകരിക്കുന്ന രീതിയുടെ ഏറ്റവും
ചേര്ച്ചയുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണിത്. കര്ത്താവിന്റെ
ജനം സത്യത്താല് കൂടുതല് കൂടുതല് വിശുദ്ധരാ
ക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ വിശുദ്ധീകരണം എന്ന
പദം വിശുദ്ധനാക്കുക, വിശുദ്ധമാക്കുക എന്ന ചിന്ത
പകര്ന്നു നല്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓര�ോ
ദിനവും നമ്മെ കൂടുതല് വിശുദ്ധവും ഭാവിയിലുള്ള
ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് യ�ോഗ്യരും ആക്കിത്തീ
ര്ക്കുന്നതും ആയിരിക്കണം.
ഏറ്റവും കൂടുതല് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവനാണ്
കൂടുതല് കന്മഷം ഉള്ളവരെന്നുള്ളത് ശരിയല്ല.
നമ്മുടെ കര്ത്താവായ യേശു പൂര്ണ്ണനായിരുന്നിട്ടും
അവന്റെ അനുയായികളെക്കാള് പരിശ�ോധിക്കപ്പെട്ടു.
വി. പൗല�ൊസ് പറയുന്നതുപ�ോലെ, ഈ പരീക്ഷകള്
“അത്യന്തം അനവധിയായി തേജസ്സിന്റെ നിത്യഘനം
കിട്ടുവാന് ഹേതുവാകുന്നു”. ഇപ്പോള് നാം നേടിയെ
ടുക്കുന്ന ഹൃദയാഭിവൃദ്ധിയേയും സ്വഭാവ അഭിവൃദ്ധി
യേയും അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ഭാവിയിലെ
തേജസ്സ്. പരീക്ഷകളിലുള്ള തന്റെ അതിമഹത്തായ
വിശ്വസ്തതയെ തെളിയിച്ചതിനാല് നമ്മുടെ കര്ത്താ
വായ യേശു ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാ
യിരിക്കും. വലിയ പരിശ�ോധനകളില് വിശ്വസ്തത
തെളിയിക്കുന്നതുക�ൊണ്ട് കര്ത്താവിന്റെ സഹ�ോദ
രങ്ങളില് ചിലര് ഉന്നതമായ സ്ഥാനം കൈവരിച്ചി
രിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതത്തിലും വരുവാനുള്ള
ജീവിതത്തിലും ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തിനായി നമ്മെ
യ�ോഗ്യരാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ പരിശ�ോ
ധനകള്.

അവന്റെ ഇഷ്ടത്തില് നടക്കുക.
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ലൂഥര്, സ്വിംഗ്ലി, മെലാംഗ്തന് എന്നീ മതപരിഷ്കര്ത്താക്കള്
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മാര്ട്ടിന് ലൂഥര് മറ്റെല്ലാവര്ക്കും മുമ്പായി പരിഷ്ക്കരണത്തി
നു മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ വ്യക്തിയാണെന്ന് ആരും ഇന്ന് വിശ്വസിക്കു
കയില്ല. സത്യം മാത്രമായിരുന്നു, പൂര്ണ്ണമായ സത്യം മാത്രമായി
രുന്നു, സത്യമല്ലാതെയ�ൊന്നും അദ്ദേഹം പിടിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന്
വേണമെങ്കില് പറയാം. ലൂഥറിന്റെ അനുയായികള് അദ്ദേഹത്തി
ന്റെ ത�ൊണ്ണൂറ്റിഅഞ്ച് പ്രബന്ധങ്ങളില് രണ്ടെണ്ണം മുറിച്ചുമാറ്റുക
യും എന്നാല് സംഖ്യ നിലനിര്ത്തുവാന് മറ്റ് രണ്ടെണ്ണത്തെ വിഭാ
ഗിക്കുകയും ചെയ്തു. ലൂഥറിന്റെ കാലത്ത് പരിഷ്ക്കരണം ഒരു
പടി മുന്നോട്ടു സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു.
ഇന്നത്തെ കത്തോലിക്കരും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരും പരിഷ്ക്കരണം
പ്രാപിച്ചവരായി ഇരിക്കുന്നു.
ജര്മന് യുവാക്കളില് പൗര�ോഹിത്യത്തിന്റെ ശിക്ഷണം നട
ത്തിയിരുന്ന ഒരു കത്തോലിക്ക ക�ോളജിന്റെ തലവനായിരുന്നു
ഡ�ോ. ലൂഥര്, പതിമൂന്നു നൂറ്റാണ്ടുകള്ക്കു മുമ്പുണ്ടായിരുന്നവ
രെപ്പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹവും ബൈബിളിനെക്കുറിച്ചു കേട്ടുകേ
ള്വി മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളും സഭയുടെ “അപ്പൊസ്തലിക
ഉപദേശത്തിന്റെ” വിവിധ പ്രഖ്യാപിത വിശ്വാസങ്ങളുടെ തീരു
മാനങ്ങളില് വിശ്വസിച്ചു പ�ോരുകയും ചെയ്തിരുന്ന ആളുമാ
യിരുന്നു. ഇവ ബൈബിളിനു നിരക്കുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം
വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.
എന്നാല് ഒരു ദിവസം പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഒരു ലത്തീന്
പതിപ്പ് അദ്ദേഹം കാണുവാന് ഇടയായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ജിജ്ജാസ അതു വായിക്കുവാന് അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
അതിന്റെ ലാളിത്യത്താല് അദ്ദേഹം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. ബൈബി
ളിന്റെ ഉപദേശങ്ങളില് നിന്നുമുള്ള കാലക്രമേണയുള്ള വ്യതി
ചലനങ്ങള് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുവാന് ഒരു
കൗണ്സില് വിളിച്ചു കൂട്ടുവാന് നിര്ദ്ദേശിച്ചുക�ൊണ്ട് അദ്ദേഹം
പ�ോപ്പിന് എഴുതി. എന്നാല് പ�ോപ്പ് ഈ നിര്ദ്ദേശം സ്വീകരിച്ചി
ല്ല. ലൂഥറിനെ ഒരു ദൈവനിഷേധിയായി മുദ്ര കുത്തുകയും,
ള�ോഹ ഊരിക്കുകയും, സഭയ്ക്കു പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു.
തന്നോടുള്ള ഈ പെരുമാറ്റം ബൈബിളിലെ വ്യവസ്ഥകളും ഉപ
ദേശങ്ങളുമായി ആധുനിക ഉപദേശത്തിനുള്ള വ്യത്യസ്തതകള്
മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം പല
ഭാഷകളില് ലഘുലേഖകള് എഴുതി ജര്മനിയിലെ താരതമ്യേന
വായിക്കുവാന് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് ആളുകള്ക്ക് വിതരണം
ചെയ്യുവാന് തുടങ്ങി. ക്രമേണ അനേകം ക്ലേശങ്ങളുണ്ടായെങ്കി
ലും ബൈബിളിന്റെ പ്രസക്തി വര്ദ്ധിക്കുവാനിടയാക്കി.
എന്നാല് വിശുദ്ധരും, വിശ്വസ്ത ഹൃദയവുമുള്ളവരുമായ
ഇത്തരം പരിഷ്ക്കര്ത്താക്കള് ബൈബിളിനെ ഭാഗികമായി മാ
ത്രമാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെയും എതിര്
അഭിപ്രായത്തിന്റെയും പുക അവരുടെ മാനസിക കണ്ണുകളെ
ബാധിച്ചു. നാമും ആ പുകയില് നിന്നും പൂര്ണ്ണമായി പുറത്തു
വന്നിട്ടില്ല. എങ്കില്ത്തന്നെയും ബൈബിള് പഠനം എല്ലാ സമുദാ
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യത്തിലുമുളളവരെ പുനര്ജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും സ്വാധീനിക്കയും
ചെയ്യുന്നതിനാല് ദൈവത്തിനു സ�്തോത്രം. പണ്ടു കാലത്ത്
വായന അറിയുന്നവര് ചുരുക്കമായിരുന്നു എന്നു നാം ഓര്മ്മി
ക്കണം. ബൈബിള് വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ളതുമായിരുന്നു. അപ്പൊ
സ്തലിക പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടുന്ന ബിഷപ്പുമാരിലുള്ള
തെറ്റായ വിശ്വാസം മൂലവും അവരുടെ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങള്
മൂലവും ബൈബിള് ഉപയ�ോഗശൂന്യമെന്നു കരുതിപ്പോന്നിരുന്നു.

പാഠം 82
1.	മാര്ട്ടിന് ലൂഥറിനെയും അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച വിശ്വാസ
ത്തെയും കുറിച്ച് ഇന്നു ജനങ്ങള് എന്തു വിശ്വസിക്കുന്നു?
ഖ. 1
2. അദ്ദേഹം എത്ര പ്രബന്ധങ്ങളാണ് എഴുതിയത്? വേദാദ്യ
യനങ്ങള് വാല്യം 3 പേജ് 109, 110
3. ഈ ത�ൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പ്രബന്ധങ്ങളില് ലൂഥറിന്റെ അനു
യായികള് ചെയ്തത് എന്ത്?
4. ലൂഥറിന്റെ കാലത്ത് പരിഷ്ക്കരണത്തിന് അഭിവൃദ്ധി
ഉണ്ടായ�ോ?
5.	ഡ�ോ. ലൂഥര് എന്തിന്റെ തലവനായിരുന്നു? ഖ. 2
6. പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ അദ്ദേഹവും
ആരുടെ തീരുമാനങ്ങളിലാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്?
7. ബൈബിളിനു നിരക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരു
ന്നത് എന്താണ്?
8. ഒരുനാള് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ലത്തീന് പരിഭാഷ കണ്ട
പ്പോള് എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്? ഖ. 3
9. അദ്ദേഹത്തെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയത് എന്തായിരുന്നു?
10. ആര്ക്കാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് , എന്തായിരുന്നു
അദ്ദേഹം നിര്ദ്ദേശിച്ചത്?
11. ഈ നിര്ദ്ദേശത്തെ പ�ോപ്പ് എപ്രകാരം കരുതി?
12. ലൂഥറിനെ എന്തായി മുദ്രകുത്തി, അദ്ദേഹത്തിന് എന്തു
സംഭവിച്ചു?
13. ബൈബിളിലെ ഉപദേശവും ആധുനിക ഉപദേശവും
തമ്മിലുള്ള പഠിപ്പിക്കലുകളിലെ വ്യത്യാസങ്ങളില് നിന്ന്
എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിനു ബ�ോധ്യപ്പെട്ടത്?
14. ജര്മ്മനി മുഴുവന് വിതരണം ചെയ്യുവാനായി എന്താണ്
അദ്ദേഹം എഴുതിയത്?
15. സ്വിംഗ്ലി ആരായിരുന്നു, അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തത്?
Reprint 1094
16. മെലാംഗ്തര് ആരായിരുന്നു, അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തത്?
Reprint 1094
17. ഈ പരിഷ്കര്ത്താക്കള്ക്ക് ഭാഗികമായി മാത്രമെ
ബൈബിള് മനസ്സിലാക്കുവാന് കഴിഞ്ഞുള്ളു എന്നതിന്റെ
കാരണമെന്ത്? ഖ. 4
18. വളരെ കുറച്ചുപേര്ക്കു മാത്രം സാധ്യമായിരുന്നത് എന്ത്,
ബൈബിള് വിലപിടിപ്പുള്ളതായിരുന്നോ?
19. ജനങ്ങള് ബിഷപ്പുമാരിലും വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളിലും
വിശ്വാസം അര്പ്പിക്കുവാന് കാരണമെന്തായിരുന്നു?
*നക്ഷത്ര ചിഹ്നത്താല് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന
ച�ോദ്യങ്ങള് പ്രത്യേകമായി കുട്ടികള്ക്കുള്ളവയാകുന്നു.
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അറിയിപ്പുകൾ
പ്രിയ സഹ�ോദരങ്ങളെ,
ക�ൊറ�ോണ വൈറസ് എപ്രകാരമാണ് ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാ
ര്ഡ് മിനിസ്ട്രീസിനെ [LHMM] ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് എഴുതി
അറിയിക്കുവാന് ഞങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 2020–ാം ആണ്ടില്
ഇതുവരെയും ഏഴ് കണ്വന്ഷനുകള് റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു. ക്ലാ
രിയന് ഹ�ോട്ടലും സമ്മേളന കേന്ദ്രവും ജൂലൈ 23-26 വരെ ഒരു
സന്തോഷ കൂട്ടായ്മക്കും കണ്വന്ഷനുമായി ഞങ്ങള് പരിശ�ോ
ധിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെയും ഹ�ോട്ടല് തുറന്നു പ്രവര്ത്തി
ക്കുന്നതുക�ൊണ്ട് ഞങ്ങള് കണ്വന്ഷനു വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങള്
ഇപ്പോള് ചെയ്തുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ അധികാരപരിധിയിലുള്ള
അധികാരികളുടെ അഭിപ്രായം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവ എല്ലാ
റ്റിനും മാറ്റം വരാം.
ഇനി നടക്കാനിരിക്കുന്ന മതാനുഷ്ഠാനങ്ങള് ക�ൊണ്ടാടുന്ന
തിന് തനതായ കൂട്ടായ്മകളല്ലാതെ മറ്റു മാര്ഗ്ഗങ്ങള് കണ്ടെത്തു
ന്നതിനു പെന്സില്വാനിയയിലെ ഗവര്ണറായ ട�ോം വുള്ഫ്
സംസ്ഥാനത്തെ മതനേതാക്കന്മാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനീളമുള്ള മതസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തനം
അനുവദനീയമാണെങ്കിലും ക�ോവിഡ്-19 വ്യാപനം മൂലം വീ
ട്ടിനുള്ളില് തങ്ങുക എന്നുള്ള വുള്ഫിന്റെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം
ഇനിയ�ൊരറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ “വ്യക്തികള് ദേവാലയങ്ങ
ളില�ോ വീടുകളില�ോ ശുശ്രൂഷയ്ക്കോ ആഘ�ോഷങ്ങള്ക്കോ
കൂടി വരരുത്” എന്നുണ്ട്.
“എനിക്കറിയാം, പെന്സില്വാനിയക്കാര് വളരെ ശക്തരും,
മാറ്റങ്ങളെ ഉള്ക്കൊള്ളുന്നവരും, മതസമുദായങ്ങള് ഉള്പ്പെടെ,
കുടുംബങ്ങളെയും, സുഹൃത്തുക്കളെയും, അയല്ക്കാരെയും,

ബൈബിള് സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ്

സമൂഹത്തെയും കുറിച്ച് കരുതലുള്ളവരാണ്” എന്നു വുള്ഫ്
പറയുകയുണ്ടായി. “ഈ മാരകമായ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം തട
യുവാന് നാം ഓര�ോരുത്തരും നമ്മുടെ ഭാഗം ചെയ്യുന്നതില് പ്ര
വര്ത്തിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുക”. 2020 ജൂണിലെ കണക്കനുസരിച്ച്
പെന്സില്വാനിയ ചെസ്റ്റര് കൗണ്ടിയില് 2008 ര�ോഗബാധിതരും,
213 മരണവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു.
മാനുഷിക നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ
കര്ത്തവ്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നാം മറക്കരുത്. എന്നാല്
ആല�ോചനാ വിഷയമാക്കാന് നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ നിയമവുമു
ണ്ട്. ഏതുവിധമായാലും മറ്റു ക്രിസ്ത്യാനികളുമായി കഴിയുന്നിട
ത്തോളം ഒന്നിച്ചു കൂടിവരേണം എന്നുള്ള കാര്യം തിരുവെഴുത്തു
കള് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു: എബ്രാ. 10:24,25 “ചിലര് ചെയ്യുന്നതു
പ�ോലെ നമ്മുടെ സഭായ�ോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ തമ്മില് പ്ര
ബ�ോധിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടു സ്നേഹത്തിനും സല്പ്രവര്ത്തികള്ക്കും
ഉത്സാഹം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് അന്യോന്യം സൂക്ഷിച്ചു ക�ൊള്ക”.
ഇത് വളരെ ശരിയായ കാര്യമാണ്, വിലപ്പെട്ട വിശ്വാസത്തോടു
കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ കൂടിവരവുകളില് നാം ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കാ
തിരിക്കണം. വ്യക്തിപരമായി നാം കഴിയുന്നിടത്തോളം അച്ചടിച്ച
മാധ്യമങ്ങള് ഉപയ�ോഗിക്കണം. എന്നാല് കൂടിവരുമ്പോള് ലഭിക്കു
ന്ന തക്കകാല ആഹാരം എത്ര മധുരതരവും ഉന്മേഷദായകവുമാണ്!
എത്രയും വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ കണ്വന്ഷനുകള് പുനരാ
രംഭിക്കുവാനായി ഞങ്ങള് വളരെ അധികം ആകാംഷയ�ോടെ
കാത്തിരിക്കുന്നു, അപ്പോള്ത്തന്നെയും നമ്മുടെ ആശ്രയം കര്ത്താ
വില് നിലക�ൊള്ളുന്നു!
ബ്രദര് ലിയ�ോണ്
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