
An Apologetic based study on.. 
 

IS GOD ANTI-GAY?  

ൈദവം സ�വർ�രാഗ വിേരാധിേയാ? 
  

ൈദവവചന വീ�ണ�ിൽ ഒരു പഠനം .. 
 

ഉ��ി മുതൽ ഇ�േയാളമു� േലാകചരി�ത�െള േനാ�ിയാൽ എ�തേയാ      
എ�തേയാ സംഭവ�ൾ�ു ഈ േലാകം സാ��ം വഹി��. ന�തും തീയതുമായ അനവധി         
കാര��ൾ. ഈ ഭൂമിയിൽ ൈദവം മനുഷ�െന സൃഷ്�ി��ിെ� �പധാന ഉേ�ശം        
ൈദവവുമായി നിര�ര സംസർ��ിൽ ആയിരി�ുക എ�താണ്. എ�ാൽ, എ�് ആ        
ബ��ിനു വിഘ് നം സംഭവി��േവാ, അ�് മുതൽ ഭൂമിയുെട അധഃപതനം ആരംഭി��.        
ഇ�് ഭൂമിയിൽ 750 േകാടിയിൽ അതികം ജന�ൾ പാർ�ു�ു. മനുഷ�െ� െപരു�ം         
ഭൂമി�ു ഒരു ഭാരം േതാ�ാറി�. എ�ാൽ ഭൂമി�ു ഭാരമായി േതാ�ു� മെ�ാരു �പധാന          
കാര�ം ഉ�്. അത് ൈബബിൾ വ��മാ�ു�ു. െയശ�ാവു 24:19,20-ൽ കാണു�ു: "ഭൂമി         
െപാടുെപാെട െപാ���ു; ഭൂമി കിറുകിെറ കീറു�ു; ഭൂമി കിടുകിട കിടു�ു�ു. ഭൂമി         
മ�െനേ�ാെല ചാ�ാടു�ു; കാവൽമാടംേപാെല ആടു�ു; അതിെ� അകൃത�ം      
അതിേ�ൽ ഭാരമായിരി�ു�ു ; അതു വീഴും, എഴുേ�ൽ�യുമി�."  
 
ഈ ഭൂമി േനരിേട�ി വ� �പതിസ�ികൾ എ�മ�താണ്. യു��ൾ, �ാമ�ൽ,        
ഭൂക��ൾ, േപമാരികൾ, അനവധി പകർ� വ�ാധികൾ ഇത�ാദി ഇത�ാദി. ഇ�് േലാകം         
മുഴുവനും കീഴട�ി വാഴു� പകർ� വ�ാധിയായി ‘േകാവിഡ്-19 അെ��ിൽ െകാേറാണ’        
മനുഷ�െന നിർദാ��ണ�ം െകാെ�ാടു�ു�ു. േലാക�ിെല മഹാ�ാരായ     
ശാസ്�ത��ാരും, സകല ൈവദ�ശാസ്�തവും ഒ�ട�ം അേഹാരാ�തം പരി�ശമി�ി��ം      
ഒരു �പതിവിധിയും കാണുവാൻ കഴിയാെത ആകുല�ി�രാകു�ു. എ�ാൽ സകല       
മനുഷ�രുെടയും മന�ാ�ിയിൽ ഇതിെ� യഥാർ� കാരണം എ�ാെണ�് വളെര       
വ��മായി അറിയാം. പലരും അത് അറി�ി��ം അറിയാ�തുേപാെല നട�ു�ു. ചിലർ        
പരസ്പരം പഴിചാരു�ു. ചിലർ മാ�തം സത�ം വിളി�� പറയു�ു - ഇതിെ� കാരണം          
"അകൃത�ം" . 
 
1930 മുതൽ നിരവധി രാജ��ൾ ഗർഭഛി�ദം നട�ുവാനു� അനുവാദം നൽകി. 1973         
ജനുവരി 22-ന് അേമരി�ൻ സു�പീം േകാടതിയും നിരപരാധികളായ മനുഷ� കു�ു�െള        
ഗർഭഛി�ദ�ിലൂെട െകാ���ത് നിയമ വിേധയമാ�ി. അ�ുമുതൽ അേമരി�യിൽ      
മാ�തം ഏകേദശം അറുപതു ദശല��ിേലെറ വിലേയറിയ കു�ു�ൾ ഉദര�ിൽ       
വ�് തെ� വധി�െ���. ഇതുേപാെല അേനക രാജ��ളിൽ എ�തേയാ എ�തേയാ        
വിലെ�� ജീവനുകെള ഈ േലാകം കാണാെത തെ� ഇ�ാതാ�ി. സ�ൽ�ി�ാൻ        
കഴിയു�തിലും അ��റമായ ഏ�വും വലിയ മനുഷ�ത�രഹിതമായ �പവർ�ിയാണ് അ�്       
മുതൽ ഈ േലാക�ിൽ നടമാടിെ�ാ�ിരി�ു�തു. 
 
അതുേപാെല തെ�, 2015 ജൂൺ 28 െവ�ിയാഴ്ച, അേമരി�ൻ ഇതിഹാസ�ിെല        
മെ�ാരു ലജ് ജാകരമായ ദിനം കൂടിയായിരു�ു. അ�െന പറയുവാൻ കാരണം,       
അേ�ദിന ം, അേമരി�ൻ സു�പീ ംേകാടതി പുരുഷൻ പുരുഷെനയും, സ്�തീ സ്�തീെയയും       



വിവാഹം കഴി�ു�ത് നിയമവിേധയമാ�ി. അഥവാ സ�വർ� വിവാഹ�ിന് േകാടതി       
അനുവാദം നൽകി. േകാടതിയിൽ അ�ിൽ നാല് േവാ��കൾ�് ഈ നിയമം രാജ�െ�         
എ�ാ സം�ാന�ളിലും �പാബല�മാ�ി. ഈ നിയമം പാ�ാ�ുവാൻ ഇതിന് േവാ�്        
െചയ്തവരുെട േപരുകൾ ഇവിെട പരാമർശിേ��ത് അനിവാര�മാെണ�് എനി�്      
േതാ�ി: ആ�ണി െക�ഡി, രൂ�് ബദർ ജിൻസ്ബർഗ്, േസാണിയ െസാേ�ാമയർ,        
�ീഫൻ െ�ബയർ, എലീന കഗൻ. ഈ േപരുകൾ ഇവിെട പരാമർശി�ാൻ കാരണം, ഇവർ          
ഈ നിയമം െകാ�ുവ�തിൽ പൂർ� ഉ�രവാദികളാണ്. ഒരു �കിസ്തീയ രാജ��ിൽ        
ഒരി�ലും സംഭവി�ുവാൻ പാടി�ാ� കാര�മാണ് നട�ിലാ�ിയത്. അവർ      
ൈദവ�ിെ� വചനവും, യുൈണ�ഡ് േ��്സിെ� ഭരണഘടനയും ചവ��കു�യിൽ      
എറി�ു�ള�ു. "ഇൻ േഗാഡ് വി �ട�്" (In God We Trust) എ� മഹത് വചനം            
പറ�ിരു� ഒരു ജനത, ഇ�് ആ വാചകം നാമമാ�തമായി േശഷി�ു�ു. അെത തുടർ�്          
മി� േലാകരാജ��ള�ം ഈ നിയമം �പാബല��ിൽ െകാ�ുവ�ു. ഓേരാ രാജ�വും        
പര�രാഗതമായി പുലർ�ിവ� മാനുഷിക മൂല��െള ചവി�ിെമതി�ു�ത്     
രാജ�സ്േനഹികളായ ന� പൗര�ാർ�ു േനാ�ി നിൽ�ാേന കഴിയു�ു��. 
 
എ�ാൽ എ�ാം കാണു� ൈദവ�ിനു എ�ായ്േ�ാഴും മൗനമായിരു�ുവാൻ      
കഴിയുകയി�. കാലാകാല�ളിൽ ൈദവം ഇതിെനതിരായി �പതികരി��. മനുഷ�ർ�്      
മന�ിലാകു� രീതിയിൽ തെ� ൈദവം േലാക�ിൽ തെ� ശി�കൾ നട�ി.        
അതിെ� മുൻപിൽ പിടി�� നിൽ�ുവാൻ മനുഷ�ർ�് കഴി�ി�. ഇവിെട നട�ിലാ�ിയ        
പാപ�െള ൈബബിൾ േസാേദാമ� പാപം എ�് വിേശഷി�ി�ു�ു. 2 പേ�താസ് 2:8 -ൽ,          
ൈബബിൾ െസാേദാമിെനയും െഗാേമാറെയയും കുറി�് സംസാരി�ു�തിെന തുടർ�്      
േലാ�ിെന�ുറി�് ഇ�െന പറയു�ു "അവരുെട ദുഷ്കാമ�പവർ�ിയാൽ     
വള�ുേപായ നീതിമാനായ േലാ�്" . പാപികള�െട കൂ��ിൽ ഇടകലർ�ു േപായ       
അേനക നീതിമാ�ാർ ഇ�് േലാക�ിൽ ഉ�്.  
 
േലാകരാജ��ൾ ഈ നിയമ�ൾ �പാബല��ിൽ െകാ�ുവരുേ�ാൾ ഒരു കൂ�ം       
േലാകസ്േനഹികൾ ആർ�ു ഉ�സി�� സേ�ാഷി�ു�ു. സദൃശ�വാക�ം 30:1-3      
വെരയു� വാക��ളിൽ പറയു�ു: "ൈദവേമ, ഞാൻ അ��ാനി��, ൈദവേമ, ഞാൻ        
അ��ാനി�� �യി�ിരി�ു�ു. ഞാൻ സകലമനുഷ�രിലും മൃഗ�പായനേ�ത; മാനുഷബു�ി      
എനി�ി�; ഞാൻ �ാനം അഭ�സി�ി�ി�; പരിശു�നായവെ� പരി�ാനം എനി�ി�."       
സാധാരണ അധ�ാനി�ു�തിന് അനുപാദ�ിനു വളർ�യാണ് ഉ�ാേക�ത്. എ�ാൽ      
ഇവിെട കാണു�ത് മനുഷ�ർ ന�ായി അധ�ാനി�ു�ു. എ�ാൽ ഫലേമാ ൈദനം ദിനം         
�യി�� �യി�� വരികയാണ്. കാരണം അവർ�ു മനുഷ� ബു�ി നഷ്�െ���.        
പിെ�േയാ മൃഗബു�ിയായി മാറിയിരി�ു�ു. പരിശു�നായവെ� പരി�ാനം     
നഷ്�െ�ടു�ി. അേമരി�ൻ സു�പീംേകാടതിയുെട ഈ തീരുമാന�ിെ�     
അടി�ാന�ിൽ അവിടുെ� മ��ി സഭയിെല ഒരു വ��ി പറ�ത്: "ഇത് ഞ�ള�െട         
ആഴേമറിയ മൂല��ള�െട �പഖ�ാപനമാണ്” എ�്. മെ�ാരു രാഷ്�ടീയ വനിതാ പറ�ത്:        
“സ്േനഹം വിജയി�ു�ു” എ�ാണ്. േനാ�ുക, മാനുഷിക മൂല��െള താറുമാറാ�ി       
സാ�ാന� േമാഹ�ൾ�് �പാധാന�ം െകാടു�ു� ഒരു തലമുറ!  
 
(തുടർ�് ഈ വിഷയ�ിൽ ഞാൻ നട�ിയ വചന പഠന�ളിൽ നി�് ഇവിെട പറയാൻ          
േപാകു� കാര��ൾ ഏെത�ിലും ഒരു രാജ��ിെ� നിയമ�െള വിമർശി�ുവാേനാ,       
തിരു�ുവാേനാ അ�.  എെ� വീ�ണം തിക��ം േവദപുസ്തക അടി�ാന�ിലാണ്. ) 



 
സ�വർ�ജീവിതം നയി�ു� ഒരു വലിയ ജനത ഇ�് ഈ േലാക�ിൽ ഉ�്. അവരുെട          
റാലികള�ം, ���കള�ം, ആേഘാഷ�ള�ം ഇ�് അനവധി ന�ു�് കാണുവാൻ കഴിയു�ു.        
സ�വർ�വിവാഹെ� അനുകൂലി�ു�വരുെട ഒൻപതു (9) �പധാനെപ�     
അവകാശവാദ�ള�ം അതിനു� മറുപടിയും േവദപുസ്തക അടി�ാന�ിൽ     
പറയുവാൻ ആ�ഗഹി�ു�ു.  
 
1. ‘സ�വർ�ാനുരാഗികൾ�് വിവാഹിതരാകാൻ അവകാശമു�് .’ എ� അവകാശവാദം  
 
സ�വർ�വിവാഹ�ിനു അനുകൂലി�ു� ആള�കൾ പറയു� കാര�മാണിത്: “അവർ�ും      
വിവാഹിതരാകാൻ അവകാശമു�്. അവരുെട ഇഷ്��ള�ം പരിഗണി�െ�േട�തു�്.”     
�പിയേര, ഇവിെട നാം ഒരു സത�ം തിരി�റിേയ�തു�്. ഇവിെട യഥാർ��ിൽ എ�ാന്         
സംഭവി�ു�ത് എ�് നാം മന�ിലാ�ണം. ഉദാഹരണം പറ�ാൽ െകാ�� കു�ികൾ        
അവരുെട മാതാപിതാ�േളാടു ചില വിലെ�� സാധന�ൾ�ു േവ�ി ശാഠ�ം       
പിടി�ാറു�്. എ�ാൽ മാതാപിതാ�ൾ മെ�െ��ിലും വിലകുറ� സാധ�ൾ      
െകാടു�ു അവർ േചാദി� സാധനമാണ് േമടി�ത് എ�് പറ�ു അവെര പ�ി�ാറു�്.         
അതുേപാെല പഴയ നിയമ�ിൽ ഒരി�ൽ മഹാപുേരാഹിതനായ അഹേരാൻ ജനെ�       
പ�ി�ത് കാളകു�ിെയ വാർ�ു ഉ�ാ�ി 'ഇത് നി�െള മി�സയീമിൽ നി�് വിടു��         
െകാ�ുവ� യഥാർ� ൈദവമാണ് .' എ�് പറ�ുെകാ�ാണ്. എ�ാൽ വാസ്തവം       
അ�െന അ� എ�് വളെര വ��മാണ്.  
 
അതുേപാെല തെ�യാണ് ഇവിെടയും സംഭവി�ിരി�ു�ത്. ഒരു രാജ�ം ഇ�െന ഒരു        
നിയമം െകാ�ുവ�തുെകാ�ു ര�ു പുരുഷ�ാർ ത�ിേലാ, ര�ു സ്�തീകൾ ത�ിേലാ        
വിവാഹിതരാകു�ി� എ�ത് വാസ്തവമായ ഒരു കാര�മാണ്. അവർ�ു ഒരു കുടുംബം        
സൃഷ്�ി�ുവാൻ കഴിയി�. അത് അസംഭ�മാണ്. േകാടതി യഥാർ��ിൽ മനുഷ�െര       
പ�ി�ുകയാണ് െചയ്തത്. ഒരു പുരുഷന് ഒരു സ്�തീയും, അെ��ിൽ ഒരു സ്�തീ�് ഒരു          
പുരുഷനും ലഭിേ��തിനു പകരം, പുരുഷന് പുരുഷനും, സ്�തീ�് സ്�തീയും നൽകിയി�്,        
'ഇതാണ് നിെ� കുടുംബം' എ�് പറ�ാൽ, േലാകേമ! നിന�് ഇത് മന�ിലാകുവാൻ         
കഴിയാ�വ�ം മൃഗബു�ിയായിേ�ാേയാ? അത് ൈദവീക നിയമ�ൾ�ും എതിരാണ്.      
മ�ായി 19:6-ൽ േയശു പറയു�ു, “ആകയാൽ ൈദവം േയാജി�ി�തിെന മനുഷ�ർ        
േവർപിരി�രുത്." ൈദവം േയാജി�ി�ത് പുരുഷേനയും സ്�തീേയയുമാണ്.     
വിവാഹ�ിലൂെട സ്�തീ-പുരുഷെന േയാജി�ി�ു�ത് ൈദവമാണ്. േലാകം     
േയാജി�ി�ു�തു ൈദവീക വ�വ��് വിരു�മാെണ�ിൽ ആ ബ�ം വിവാഹം       
ആകു�ി�. േലാക േകാടതി അവർ�ു വിവാഹ സർ�ിഫി��് െകാടു�ുേ�ാൾ, ൈദവീക        
േകാടതിയിൽ അത് അസാധുവായി�ീരു�ു. 
 
ഓേരാ രാജ��ള�ം സ�വർ�വിവാഹ�ിന് അനുകൂല നിയമ�ൾ െകാ�ുവരുേ�ാൾ      
ഓർ�ുക, യദാർ��ിൽ ആ വ��ികള�െട അവകാശ�ൾ ലഭി�ുകയി�, മറി�്       
അത് നിേഷധി�െ�ടുകയാണ്. എ�െനെയ�ാൽ അവർ�ു യഥാർ��ിൽ     
ലഭിേ��തായ ന� ഒരു കുടുംബജീവതം നഷ്�മാവുകയാണ്. സു�പീം േകാടതിേയാ       
മ�ാെര�ിലുേമാ എ�ുപറയു�ു എ�ത് ഇവിെട �പശ്നമ�. വാസ്തവ�ിൽ, ൈദവം       
തെ� നിയമ�പകാരം അ�ാെത ര�ുേപെര ഒരുമി�� േയാജി�ി�ുകയി�. മാനുഷീക       
മൂല��െള�ാൾ മാനുഷീക വികാര�ൾ�് �പാധാന�ം െകാടു�ുേ�ാൾ ഈ േലാക       



നിയമ�ൾ ഒരു കൂ�ം സമൂഹെ� ശാപ�ഗസ്തരാ�ുകയാണ്. ൈദവീക ന�ായവിധി�ു       
േയാഗ�രാ�ുകയാണ്. അവർ അവരുെട കുടുംബ�ൾ�ും സമൂഹ�ിനും     
ല�യ്�ായി മാ�െ�ടു�ു. മനുഷ�ർ അവെര നി�ി�ുവാനും അവരുമായി സംസർ�ം       
പുലർ�ുവാനും മടി�ു�ു. ഇവിെട സംഭവി�ു�ത് പിലാേ�ാസിെന േപാെല, ജനെ�       
�പസാദി�ിേ��തിനു, ൈദവഭയം വി��മാറി ൈദവ�ിെ� നിയമ�ിനു ൈവരുധ�മായ      
നിയമം �പാബല��ിൽ െകാ�ുവരു�ു. പേ�, നാം ഒരു സത�ം തിരി�റിയണം, ഈ         
േലാകം എ�ത അനുകൂല നിയമം നട�ിലാ�ിയാലും, 'സ�വർ�ാനുരാഗികൾ      
വിവാഹിതരാകു�ി�' എ� വസ്തുത പകൽ േപാെല സത�മാണ്.  
 
 2. 'എ�ാ പാപ�ള�ം ഒരുേപാെലയാണ്' എ� അവകാശവാദം  
 
എ�ാ പാപ�െളയും ഒരുേപാെലയാെണ�് കാണി�� അതിെ� �പസ�ി ഇ�ാതാ�ി       
കാണി�ുവാൻ ഒരു കൂ�ം ആള�കൾ ത�തെ�ടുകയാണ്. ജന�ശ� ഇ�ാതാ�ുക       
എ�താണ് അവരുെട ഉേ�ശ�ം. അവർ അവകാശെ�ടു�ത്: "എ�ാ പാപ�ള�ം       
ഒരുേപാെലയാണ്. െചറിയ പാപെമേ�ാ വലിയ പാപെമേ�ാ ഒ�ി�. ഒരു പാപം മെ�ാരു         
പാപേ��ാൾ േമാശമ�.” ന�ിൽ പലരും ഇ�െന പറയു�ത് േക�ി���വരാണ്. ഈ        
ആശയ�ിെ� ഉറവിടം എവിെടനിേ�ാ, ആരിൽ നിേ�ാ എ�് ക�ുപിടി�ുക       
അസാധ�മാണ്. എ�ിലും െപാതുെവ ജന�ളിൽ ഈ അവകാശവാദ�ിനു ന�       
സ�ീകാര�ത ലഭി��. ആയതിനാൽ മനുഷ�ർ വലിയ പാപം െച���തിൽ ഒരു ഭയവും         
കു�േബാധവും കാണി�ാറി�. ൈബബിളിൽ ഇ�േന അവകാശെ�ടു� ഒരു      
വാക�വുമിെ��് നമു�റിയാം.  
 
�ശ�ി�ുക: ഏത് പാപവും ൈദവ�ിെ� ന�ായ�പമാണ�ിെ� ലംഘനമാെണ�ത്      
സത�മാണ്. അത് തീർ�യായും ഒരു വസ്തുതയാണ്. 
 
എ�ാൽ �പിയെര, 'എ�ാ പാപ�ള�ം തുല�മാെണ�ും, അത് ൈദവ�ിെ� ദൃഷ്ടിയിൽ        
ഒേരേപാെലയാണ്' എ� വാദഗതി ശരിയ�. വിശു� ൈബബിൾ പഠി�ു� ഒരു വ��ി�്         
പാപെ� ൈദവം എ�െന കാണു�ു എ�് വ��മായും മന�ിലാ�ുവാൻ കഴിയു�ു.        
ഒരി�ൽ േയശു തെ� നട�ിയ ഒരു �പസ്താവന പരാമർശി�െ�. േയാഹ�ാൻ        
19:11-ൽ േയശു പീലാേ�ാസിെ� മു�ാെക നി�് വിചാരണ േനരിടുേ�ാൾ േയശു        
പീലാേ�ാസിേനാട് പറയു�ത്: “മുകളിൽ നി�് നി�ൾ�് നൽകെ��ിെ��ിൽ      
നി�ൾ�് എനിെ�തിെര ഒരു അധികാരവും ഉ�ാകി�. അതിനാൽ എെ� നി�ള�െട        
അടു�ൽ ഏ�ി�വന് വലിയ പാപമു�്.” ഇവിെട ഒരു പാപെ� മെ�ാരു പാപേ��ാൾ         
വലുതായി േയശു പരാമർശി�ു�ത് �ശ�ി�ുക. 
 
2 തിെമാെഥെയാസ് 3:13-ൽ ൈബബിൾ പറയു�ു: “ദുഷ്ടമനുഷ�രും മായാവികള�ം       
വ�ി��ം വ�ി�െ���ംെകാ�ു േമല്�ുേമൽ േദാഷ�ിൽ മുതിർ�ു വരും."      
�പിയെ��വെര, എ�ാ പാപ�ള�ം തുല�മാെണ�ിൽ, ഒരു വ��ി�് എ�െന       
േമല്�ുേമൽ േദാഷ�ിൽ മുതിർ�ു വരുവാൻ കഴിയും? അവൻ അേത നിലയിൽ        
തുടരിേ�? ഈ വാക��ിൽ പാപ�ിെ� ഒരു പുേരാഗതിയാണ് കാണുവാൻ കഴിയു�ത്. 
 
മൂ�ാമതായി സ�ീർ�നം 19-ൽ �ശേ�യമായ ര�ു വാ�ു കാണു�ത്: “രഹസ�        
പാപ�ള�ം, സ�േമധാപാപ�ള�ം" . ഇവിെട നാം മന�ിലാേ��ത് ഒരു രഹസ� പാപം        



അ�തയുെട പാപമാണ്. നാം പാപികൾ ആയിരി�ുേ�ാൾ തെ� അത്       
അറിയാതിരു� അവ�. സ�ീർ�നം 19:12-ൽ പറയു�ു: "തെ� െത��കെള       
�ഗഹി�ു�വൻ ആർ? മറ�ി�ു� െത��കെള െപാ�ി എെ� േമാചി�ിേ�ണേമ."       
അെ�ാ.�പവ. 17:30-ൽ കാണു�ു "എ�ാൽ അറിയായ്മയുെട കാല�െള ൈദവം       
ല��മാ�ാെത ഇേ�ാൾ എ�ായിട�ും എ�ാവരും മാനസാ�രെ�േടണെമ�ു     
മനുഷ�േരാടു ക�ി�ു�ു." കർ�ാവിെന അറിയാ� കാല�ളിൽ െചയ്തു േപായ       
പാപ�ള�ം ഇതിൽെ�ടു�ു. എ�ാൽ ഒരു വ��ി പൂർ�മായ അറിേവാെട െച���        
പാപമാണ് സ�േമധാപാപം. സ�ീർ�നം 19:13-ൽ വലിയ പാപെ� “മഹാപാതകം"       
അെ��ിൽ "വലിയ ലംഘനം” എ�് പരാമർശി�ു�ു. അതായത്, ഞാൻ എെ�        
അറിേവാെട ൈദവ�ിെനതിെര പാപം െച��കയും, ൈദവ�ിന് ഇഷ്�െ��ാലും      
ഇെ��ിലും “ഞാൻ െച�ാൻ ആ�ഗഹി�ു�ത് ഞാൻ െച��ം” എ�് പറയുേ�ാൾ ഇത്         
കൂടുതൽ ഗൗരവമു�താെണ�് നാം മന�ിലാ�ണം. കാരണം ഇത് രഹസ�       
പാപേ��ാൾ വലിയ പാപമാണ്. 
 
വീ�ും േനാ�ുക: മ�ായി 7:3-ൽ കാണു�ു: "എ�ാൽ സ��ക�ിെല േകാൽ        
ഓർ�ാെത സേഹാദരെ� ക�ിെല കരടു േനാ�ു�തു എ�ു?" ഇവിെടയും പാപെ�        
ര�ു വ�ത�സ്ത അളവിൽ കാണുവാൻ കഴിയു�ു. ഒ�് മെ�ാ�ിേന�ാൾ വലുതാെണ�്        
മന�ിലാ�ുവാൻ കഴിയു�ു. മെ�ാരു േവദഭാഗം �ശ�ി�ുക: സദൃശവാക��ൾ 6:16-ൽ       
പറയു�ു: “ആറു കാര�ം യേഹാവ െവറു�ു�ു; ഏഴു കാര�ം അവ�ു അെറ�ാകു�ു”.         
എ�ാ പാപ�െളയും ൈദവം തുല�മായി കാണു�ുെവ�ിൽ, അതിൽ എ�ു നീതിയാണ്        
ഉ�ത്? ൈദവം പാപ�െള വ�ത�സ്തമായി കാണു�ുെവ�താണ് കാര�ം.  
 
മെ�ാരു ഭാഗം, പുറ�ാടു 32:20-ൽ ൈദവെ� സ�ർശി�േശഷം പർ�ത�ിൽ നി�്        
േമാശ 10 കൽ�നകള�മായി ഇറ�ിവ�ു േനാ�ുേ�ാൾ, ഇ�സാേയൽ ഒരു സ�ർ�        
കാള�ു�ിെയ ആരാധി�ു�തായി ക�ു. ജനം ഒരു 'വലിയ പാപം' െചയ്തുെവ�് േമാശ         
പറയു�ു. പുറ�ാട് 32:21-ൽ േമാെശ അഹേരാേനാട് േചാദി�ു�ു: "ഈ ജന�ിേ�ൽ        
'ഇ�തവലിയ പാപം' വരു�ുവാൻ അവർ നിേ�ാടു എ�ു െചയ്തു". 
 
1 ശമൂേവൽ 2:22-24-ൽ മനുഷ�ർെ�തിരായ പാപവും ൈദവ�ിെനതിരായ പാപവും       
കാണുവാൻ കഴിയു�ു. ര�് വ�ത�സ്ത തരം പാപ�ൾ. ഒ�് മെ�ാ�ിേന�ാൾ        
ഗുരുതരമാണ്. 1 േയാഹ�ാൻ 5:16-ൽ “മരണ�ി�ു� പാപം” ഉെ��ും       
“മരണ�ി��ാ� പാപം” ഉെ��ും ൈബബിൾ പറയു�ു. അവ എ�ാ�ാമാെണ�്       
ഇേ�ാൾ പരാമർശി�ുവാൻ അ�, മറി��, എ�ാ പാപ�ള�ം ഒരുേപാെലയ� എ�്        
ഓർമി�ി�ുവാൻ ഞാൻ ഇവിെട ആ�ഗഹി�ു�ു.  
 
2 പേ�താസ് 2:20-ൽ പറയു�ു: “കർ�ാവും ര�ിതാവുമായ േയശു�കിസ്തുവിെ�       
പരി�ാന�ാൽ േലാക�ിെ� മാലിന�ം വിേ�ാടിയവർ അതിൽ വീ�ും കുടു�ി       
േതാ��േപായാൽ അവരുെട 'ഒടുവിലെ� �ിതി ആദ�േ�തിെന�ാൾ അധികം      
വഷളായിേ�ായി.” എ�ുെകാ�ാണ് ൈദവം ഒരു പാപെ� മെ�ാ�ിേന�ാൾ      



കഠിനമായി ശി�ി�ു�ത്? എ�ാ പാപ�ള�ം ഒരുേപാെലയാെണ�ിൽ , ഒടുവിലെ�      
�ിതി ആദ�േ�തിേന�ാൾ അധികം േമാശമായിരി�ു�ത് എ�ുെകാ�്? 1      
തിെമാെഥെയാസ് 5: 8 പറയു�ു, “തനി�ു�വർ�ും �പേത�കം സ�� കുടുംബ�ാർ�ും        
േവ�ി കരുതാ�വൻ വിശ�ാസം ത�ി�ള�ു അവിശ�ാസിെയ�ാൾ     
അധമനായിരി�ു�ു.” 
 
സുഹൃേ�, എ�ാ പാപ�ള�ം ഒ�െ��് േവദപുസ്തകം ഉടനീളം പഠി�ി�ു�ു. ചില        
പാപ�ൾ വലുതും, വലിയ അന�രഫല�ൾ ഉ�ാ�ു�തുമാണ്. ഒരു കു�ിെയ       
ൈലംഗികമായി ദുരുപേയാഗം െച��� ഒരു മനുഷ�െന ൈദവം സ�ർഗ�ിൽ നി�്        
വീ�ി�ു� അേത മേനാഭാവ�ിൽ ഒരു �ടാഫിക് നിയമം ലംഘി� മെ�ാരു വ��ിെയ         
കാണുെമ�ു േതാ�ു�ുേവാ? അത് തിക��ം വിേരാധാഭാസമാണ് ! 
 
നിരപരാധികെളേയാ, കു�ികെളേയാ, വിധവകെളേയാ പീഡി�ി�ു�വർ�് ൈദവേ�കാധം     
ചരതി�� വയ്�ുെമ�ു ൈബബിൾ പഠി�ി�ു�ു. ഈ കാരണ�ളാലും വചന�ിെ�       
െതളിവിനാലും എ�ാ പാപ�ള�ം ഒ�� എ�് മന�ിലാ�ുക. 
 
3. “സ�വർ�രതി വ�ഭിചാരേ��ാൾ േമാശമ�” എ� അവകാശവാദം  
 
അേമരി�ൻ സു�പീം േകാടതിയുെട അനുകൂല വിധി വ�ത് മുതൽ ആ വിധിെയ         
അനുകൂലി�ു� ഒരു വലിയ ആള�കൾ ഈ വാദം പതിവായി ഉ�യി�ാറു�്. െത��കെള         
ചൂ�ി കാണി�ുേ�ാൾ അവർ പറയു�ത്: “ഇത് വ�ഭിചാര�ിൽ നി�് വ�ത�സ്തമ�.        
ൈലംഗിക പാപ�െള�ാം ൈദവം ഒരുേപാെല കാണു�ു. ആയതിനാൽ ഇത് അ�തയ്�്        
വലുതായി കാേണ� കാര�ം ഇ�.”  
 
എ�ാൽ ഈ വാദവും ശരിയ��് ൈദവവചന�ിലൂെട ന�ു�് മന�ിലാ�ുവാൻ       
കഴിയും. േറാമർ 1:26-േല�് നി�ള�െട �ശ� തിരിയാൻ ഞാൻ ആ�ഗഹി�ു�ു.        
ൈബബിൾ പറയു�ു: "അതുെകാ�ു ൈദവം അവെര അവമാനരാഗ�ളിൽ ഏ�ി��;       
അവരുെട സ്�തീകൾ സ�ാഭാവികേഭാഗെ� സ�ഭാവവിരു�മാ�ി�ള�ു." ഈ     
വാക��ിൽ പരാമർശി�ിരി�ു�ത് സ�വർ�രതിെയ�ുറി�ാണ്. അവിടുെ�    
സ്�തീകൾ �പകൃതി�് വിരു�മായ പാപ�ളിൽ ഏർെ���. അതുേപാെലതെ�      
പുരുഷ�ാരും സ�ാഭാവികസ്�തീേഭാഗം വി�� അേന�ാന�ം കാമം ജ�ലി�� ആേണാടു ആൺ        
അവല�ണമായതു �പവർ�ി��. ഇ�െന അവർ ത�ള�െട പാപ�ിനു േയാഗ�മായ       
ശി� സ�യം സ�ീകരി�ുകയും െചയ്തു എ�് ൈബബിൾ പറയു�ു.  
 
ഈ േവദവാക��ളിൽ നി�് നി�ൾ �ശ�ിേ�� ചില �പധാന വാ�ുകള��്. ഇവിെട         
“അവമാനരാഗം" (ൈദവം അവെര അവമാനരാഗ�ളിൽ ഏ�ി��) എ� വാ�ിന്       
ഇം�ീഷിൽ "Vile Passions" എ�ാണ് ഉപേയാഗി�ിരി�ു�ത്. “Vile” എ� വാ�് �ഗീ�്         
പദ�ിൽ നി�ാണ് വ�ത്. അതിെ� അർ�ം: 'അപമാനകരമായ വികാരം' എ�ാണ്.        
ഈ വാ�ിെ� മ�് അർ��ൾ: 'തി�', 'ദുഷ്ടത', 'അധപതി�', 'പാപം നിറ�'         
'ഇ��ിയ�േളാടു� പാപം', 'അധിേ�പം', 'െവറു��ളവാ�ു�', 'വിലകുറ�',     
'വിലെക�വൻ', 'തരംതാഴ്�', 'േമാശം നിലവാരം' എ�ിവെയ�് കാണുവാൻ കഴിയു�ു. 



 
ൈദവം സ�വർ�രതി�് നൽകു� ര�ാമെ� വിവരണം “ല�ാകരം" എ�ാണു.       
േറാമർ 1:27-െ� ര�ാം പകുതിയിൽ, ൈദവം പറ�ു, “ആേണാടു ആൺ        
അവല�ണമായതു �പവർ�ി��." അതായത് ല�ാകരമായതു �പവർ�ി��. KJV      
പറയു� വാ�ു: "അനുചിതം" എ� വാ�ാണ്. ശരി�ും ഈ വാ�ിെ�        
അർ�െമ�ാണ്? െപർഷ്ബാ�റുെട �ഗീ�് െലക്സി�ൺ പറയു�ു: “നീചവൃ�ി,      
കു�പസി�മായ േമാഹം അെ��ിൽ നീചത�ം.” എ�ാൽ ന�ുെട ഇേ�ാഴെ�       
േചാദ��ിന് �പസ�മായത് ഈ അടു� വാ�ാണ് - “�പകൃതിവിരു�ം.” അേ�ഹം        
പറയു�ു: “ഒരു പുരുഷൻ മെ�ാരു പുരുഷനുമായി ൈലംഗിക ബ��ിേലർെ�ടുേ�ാൾ,       
അത് ഒരു പുരുഷനും സ്�തീയും ത�ിൾ െച��� പാപപരമായ ൈലംഗികതയ്�്        
തുല�മ�. പി�േയാ സ�വർ�ബ�ം “േമാശമാണ്, അപമാനവിഷയമാണ്; അത്      
�പകൃതിവിരു�മാണ്.” 
 
യൂദാ 7-ആം വാക��ിൽ “അന�ജഡം േമാഹി��” എ�് പറ�ിരി�ു�ു. KJV-യിൽ        
“അന�ം" എ� വാ�ിെ� അർ�ം “അപരിചിതൻ" അെ��ിൽ "അനധികൃതം” എ�ാണ്.        
അ�ീലചി�ത�ൾ കാണു� ഒരു വ��ി ആദ�ം അത് അല് പാല് പമായി തുട�ു�ു.        
എ�ാൽ കാല�കേമണ, ആ വ��ിയുെട ആസ�ി അതിൽ വളരു�ു. ഒടുവിൽ കൂടുതൽ         
വികൃതമായി�ീരു�ു. വ�ഭിചാരം പാപമാണ്. പേ� സ�വർ�രതി അതിലും ഹീനമായ       
പാപമാണ്. അത് കൂടുതൽ അഴിമതി നിറ�തും വികൃതവുമായ ഒ�ിേല�് നയി�ു�ു.        
“സ്�തീപുരുഷ വ�ഭിചാരം പാപമാണ്, പേ� അത് സ�ാഭാവികമാണ്. എ�ാൽ സ�വർ�രതി        
വളെര ഹീനമായ പാപവും കൂടുതൽ വികലമായ �പവർ�നവുമാണ്.” ഇത്       
�പകൃതിവിരു�മാണ്. ൈബബിൾ അതിെന “നീചം, അപമാനകരമായ അഭിനിേവശം,      
�പകൃതിവിരു�ം, അന�ജഡം” എ�് വിളി�ു�ു. മാ�തമ�, സ�വർ�രതി�ു� ൈദവീക       
ശി�യും വളെര വലുതാണ്.  
 
അ�ീലചി�തം കാണു� ഒരാൾ ൈലംഗിക പാപ�ിന് കു��ാരനാണ്; എ�ാൽ ആ        
പാപ�ിെ� വ�ാപ്തി അവനിലും, അവെ� കുടുംബ�ിലും മാ�തമായി ഒതു�ു�ു.       
വ�ഭിചാരം െച��� വ��ി, അത് തെ� ഭാര�െയയും കുടുംബെ�യും അത്        
ബാധി�ു�ു. എ�ാൽ സ�വർ�രതി ന�ുെട ഓേരാ തലമുറകെളയും, ന�ുെട       
രാജ�െ�യും ബാധി�ു�ു. സു�പീം േകാടതിയുെട ഈ വിധി, ൈദവം രൂപകൽ�ന        
െചയ്ത വീടിനു (ഒരു പുരുഷനും ഒരു സ്�തീയും) േനെരയു� ആ�കമണമാണ്. വീട്         
അടി�ാന ഘടകമാണ്. അത് ഒരു ന� സമൂഹെ� പണിെതടു�ുകയാണ്. എ�ാൽ        
സ�വർ�രതി ൈദവ�ിെ� ഹിത�ിനു വിേരാധി�ുകയും, അതിെ� �ാന�് വ�കത       
�പവർ�ി�ുകയും െച���ു. ആയതിനാൽ സ�വർ�രതിയും വ�ഭിചാരവും തുല�മാണ്      
എ� വാദം തിക��ം െത�ാണു. അത് വ�ഭിചാരേ��ാൾ ഹീനവും, തരം താണ         
�പവർ�ിയാണ്.  
 
4. ‘സ�വർ�രതിെയ ൈബബിൾ അപലപി�ു�ി� .’ എ� അവകാശവാദം  
 
ചില ആള�കൾ പറയു�ത് ൈബബിൾ യഥാർ��ിൽ സ�വർ�രതിെയ      
അപലപി�ു�ി�, മറി�് ഇതിനു വിരു�മായി �പസംഗി�ു�വർ അതിെന െത�ായി       
വ�ാഖ�ാനി�് അതിെന അ�െനയാ�ി തീർ�ുകയാണ്. അതിനാൽ, സ�വർ�രതിെയ      
അനുകൂലി�ു�വർ േചാദി�ു�ത് ‘ൈബബിളിെല ഒരു വാക�ം എ�ിലും ഇതിനു       



വിേരാധമായി പറയു�ത് കാണി�ൂ’ എ�ാണ്. പലേ�ാഴും �കിസ്ത�ാനികളായ നാം       
ഇതിനു ത�തായ മറുപടി പറയുവാൻ കഴിയാ�തു മൂലം സ്തബ്ധരായി തീരുകയും        
െച���ു.  
 
ഉ��ി 18,19 അ��ായ�ിൽ െസാേദാമിെ�യും െഗാേമാറയുെടയും േരഖകൾ      
േരഖെ�ടു�ിയി���്. സ�വർ�രതി പാപമാെണ�തിെ� െതളിവായി �കിസ്ത�ാനികളായ     
നാം ഈ േദശെ��ുറി�� �പസംഗി�ുകയും പഠി�ി�ുകയും െച�ാറു�്. �പധാനമായും       
സ�വർ� പാപ�ിെ� കാഠിന�ം മൂലമാണ് ൈദവം ഈ നഗര�െള നശി�ി�ത് എ�         
വസ്തുത നാം അറിയു�ു.  
 
എ�ാൽ ഈ വസ്തുത െത�ാെണ�ു ചിലർ പറയു�ു. അവർ പറയു� ആദ�െ�         
കാര�ം, ഈ നഗര�ള�െട നാശ�ിന് കാരണമായത് സ�വർ�രതിയ�, മറി�് ഗർ�വും,        
തീൻ പുെള��ം, നിർഭയൈസ�രവുമാണ്. അതിനായി അവർ ഉ�രി�ു� േവദഭാഗം       
െയെഹസ് േകൽ 16:49-ൽ നി�ാണ്. അവിെട ഇ�െന പറയു�ു: "നിെ� സേഹാദരിയായ        
െസാേദാമിെ� അകൃത�േമാ: ഗർ�വും തീൻ പുെള��ം നിർഭയൈസ�രവും അവൾ�ും       
അവള�െട പു�തിമാർ�ും ഉ�ായിരു�ു; എളിയവെനയും ദരി�ദെനയും അവൾ      
സഹായി�തുമി�." ഈ വാക�ം വ�് അവർ പറയു�ു: “േനാ�ൂ, ൈബബിൾ പറയു�         
െസാേദാമിെ� അകൃത�േമാ: ആ േദശ�ിെ� ഗർ�മായിരു�ു. കൂടാെത ആ േദശ�ാർ        
വളെര ധനിക�ാരായിരു�ു; പെ� അവർ ദരി�ദ�ാരായവർ�് ഒരു സഹായവും       
െച�ാറി�." ഈ വാക�ം ഉ�രി��െകാ�് അവരുെട യഥാർ� പാപെ� മറയ്�ുവാൻ        
�ശമി�ു�ു.  
 
എ�ാൽ ഇവിെട ഉല് പ�ി 19:1 നി�് ചില കാര��ൾ പറയാൻ ഞാൻ ആ�ഗഹി�ു�ു.          
അവിെട നാം ഇ�െന വായി�ു�ു: "ര�ുദൂത�ാർ ൈവകുേ�ര�ു െസാേദാമിൽ       
എ�ി; േലാ�് െസാേദാംപ�ണ വാതിൽ�ൽ ഇരി�യായിരു�ു; അവെര ക�ി��       
േലാ�് എഴുേ��� എതിേര�� െച�ു നിലംവെര കുനി�ു നമസ്കരി��: യജമാന�ാേര,        
അടിയെ� വീ�ിൽ വ�ു നി�ള�െട കാലുകെള കഴുകി രാപാർ�ിൻ; കാല�ു എഴുേ���         
നി�ള�െട വഴി�ു േപാകയുമാം എ�ു പറ�തി�ു: അ�, ഞ�ൾ വീഥിയിൽ തേ�         
രാപാർ�ും എ�ു അവർ പറ�ു. അവൻ അവെര ഏ�വും നിർബ�ി��."  
 
ഒരു േചാദ�ം: േലാ�് ആ ദൂത�ാെര എ�ിന് ഏ�വും നിർബ�ി��? മുൻേപ         
പറ�തുേപാെല േസാേദാമിെല ജന�ൾ അഹ�ാരികളായിരു�തിനാൽ, േലാ�് ഈ      
ദൂത�ാെര അവിെട ഉ� ജന�ള�മായി സ�ർ�ം പുലർ�ാതിരി�ാൻ േവ�ി       
ആയിരുേ�ാ? അേ�യ�, അ�െന ഒരു അർ�ം അതിനി�. തുടർ�് വായി�ാം:        
"അേ�ാൾ അവർ അവെ� അടു�ൽ തിരി�ു അവെ� വീ�ിൽ െച�ു. അവൻ         
അവർ�ു വിരുെ�ാരു�ി, പുളി�ി�ാ� അ�ം ചു��; അവർ ഭ�ണം കഴി��. അവർ         
ഉറ�ുവാൻ േപാകു�ുെ� െസാേദാംപ�ണ�ിെല പുരുഷ�ാർ സകല ഭാഗ�ുനി�ും      
ആബാലവൃ�ം എ�ാവരും വ�ു വീടു വള�ു. അവർ േലാ�ിെന വിളി��: ഈ രാ�തി          
നിെ� അടു�ൽ വ� പുരുഷ�ാർ എവിെട? ഞ�ൾ അവെര േഭാഗിേ��തി�ു        
ഞ�ള�െട അടു�ൽ പുറ�ു െകാ�ുവാ എ�ു അവേനാടു പറ�ു." ഇവിെട        
“േഭാഗി�ുക" എ� വാ�് ൈലംഗിക ബ�െ� സൂചി�ി�ു�ു. െസാേദാമിെല �പശ്നം        
എ�ായിരു�ുെവ�് വളെര വ��മാണ്. 'ഞ�ൾ അവരുമായി ൈലംഗിക ബ��ിൽ       



ഏർെ�ടാൻ ആ�ഗഹി�ു�ുെവ�് .' ആ േദശനിവാസികൾ പറയു�ു. െസാേദാമിെല      
�പശ് നം എ�ാെണ�് േലാ�ിന് അറിയാമായിരു�ുെവ�് വളെര വ��മാണ്. 
 
അ�െനയാെണ�ിൽ ചിലർ േചാദി�ും: “എ�ാൽ െയെഹസ് േകൽ 16:49 െ� കാര�േമാ?        
നി�ൾ അത് എ�െന വിശദീകരി�ും?” െയെഹസ് േകൽ 16:50 �ശ�ി�ുക: “അവർ        
അഹ�ാരികളായി എെ� മു�ിൽ മ്േള�ത െചയ്തു; അതുെകാ�ു എനി�ു       
േബാധി�തുേപാെല ഞാൻ അവെര നീ�ി�ള�ു." സുഹൃ�ു�േള, ഈ ര�്       
വാക��ളിൽ എ�ാന് നാം മന�ിലാ�ു�ത്? െസാേദാമിെല ആള�കൾ      
ഗർ�മു�വരും, അഹ�ാരികള�ം, സ��രും എ�ാൽ ദരി�ദെര സഹായി�ാ�വരും      
ആയിരു�ുെവ�ു മാ�തമ�, അവർ  മ്േള�ത  �പവർ�ി�ു�വരും ആയിരു�ു. 
 
ഒരു നഗരം അെ��ിൽ ഒരു രാജ�ം സ�വർ�രതിയിൽ മുഴുകുേ�ാൾ, അവർ സ�വർ�രതി         
എ� ഒരു പാപം മാ�തം അ� െച���ത്; അതിെന പി�ുടരു� മ�് നിരവധി          
കാര��ള��്. അനവധി പാപ�ിെ� ഒരു ച�ല തെ� ന�ു�് കാണുവാൻ കഴിയു�ു.         
അതാണ് െയെഹസ് േകൽ 16:49-ൽ ക�ത്. അവർ ഗർ�മു�വരും, അഹ�ാരികള�ം,       
ദരി�ദെര സഹായി�ാ�വരും ആയിരു�ു എ�് മാ�തമ�; അവർ അേനക േ��തകൾ        
�പവർ�ി�ു�വരായിരു�ു. െസാേദാമിെനയും െഗാേമാറെയയും കുറി�് യൂദയുെട     
പുസ്തകം പറയു�ത് �ശ�ി�ുക. യൂദാ 7, “അതുേപാെല െസാേദാമും െഗാേമാരയും        
ചു��മു� പ�ണ�ള�ം അവർ�ു സമമായി ദുർ�ട�� ആചരി�� അന�ജഡം േമാഹി��        
നട�തിനാൽ നിത�ാ�ിയുെട ശി�ാവിധി സഹി��െകാ�ു ദൃഷ്ടാ�മായി കിട�ു�ു."      
അന�ജഡം േമാഹി�� നട�ത് മൂലം ആ ജനം നശി�� േപാകുകയും ആ േദശം അതിെ�           
അന�രഫല�ൾ അനുഭവി�തായും ഇവിെട പറ�ിരി�ു�ു. 
 
പഴയനിയമ�ിെല ഒരു ഭാഗം �ശ�ി�ുക: േലവ�പുസ്തകം 20:13-ൽ ഇ�െന കാണു�ു:        
"സ്�തീേയാടുകൂെട ശയി�ു�തു േപാെല ഒരു�ൻ പുരുഷേനാടുകൂെട ശയി�ാൽ      
ഇരുവരും മ്േള�ത െചയ്തു; അവർ മരണശി� അനുഭവിേ�ണം; അവരുെട ര�ം        
അവരുെടേമൽ ഇരി�ും." ൈദവം ഇവിെട വളെര വ��മായി പറ�ിരി�ു�ു, "ഒരു        
പുരുഷൻ ഒരു സ്�തീേയാെടാ�ം കിട�ു�തുേപാെല പുരുഷേനാെടാ�ം     
കിട�ു�ുെവ�ിൽ", "ഇരുവരും മ്േള�ത െചയ്തു; അവർ മരണശി� അനുഭവിേ�ണം;       
അവരുെട ര�ം അവരുെടേമൽ ഇരി�ും." ഈ വാക��ൾ വളെര വ��മാണ്. ഇവിെട         
'േ��ത' എ� വാ�് വീ�ും കാണു�ു. ൈദവം െസാേദാമിെന നശി�ി�തിെ� കാരണം         
െയെഹസ് േകൽ 16:49-ൽ നി�ു� അേത വാ�ാണ് ഇവിെടയും കാണു�ത്. ര�്        
വ��ികള�ം കു�വാളികളായി പെ�ടു�ു� പാപമാണിത്. ഈ കാര��ളിൽ നിെ��ാം       
ന�ു�് മന�ിലാകുവാൻ കഴിയു�ത് സ�വർ�രതിെയ ൈബബിൾ ശ�മായി      
അപലപി�ു�ു. പാപം െച��വാൻ േവ�ി തിരുെവഴു�ുകൾ വളെ�ാടി�ു�      
ആള�കൾ ഏെറയു�്. എ�ാൽ ൈദവേകാപം അവെര വി�� മാറി� എ�് നാം         
മന�ിലാ�ണം. 
 
5. "മ���വെര വിധി�രുത് എ�് ൈബബിൾ പറയു�ു" എ� അവകാശവാദം  
 
സ�വർ� േചാദ�വുമായി ബ�െ��് ഈ വാ�ു (വിധി�രുത്) ചിലർ േചാദി�ാറു�്.        
സുഹൃേ�, ഇത് മ�ായി 7:1-ൽ പറ�ിരി�ു� വാക�െ� െത�ായി       
വ�ാഖ�ാനി�ുകയാണ്. ആ വാക��ിൽ ൈബബിൾ പറയു�ു, “നി�ൾ      



വിധി�െ�ടാതിരിേ��തി�ു വിധി�രുതു." ഒരു വശ�ു 'വിധി�രുത് .' എ�്      
ൈബബിൾ പറയുേ�ാൾ തെ�, മറുവശ�ു നാം സ�വർ�രതിെയ അപലപി�ുകയും       
െച��േ�ാൾ, 'നി�ൾ മ���വെര വിധി�ുകയാണ്' എ�് ആെര�ിലും പറ�ാൽ       
ഇതിന് എ�െന ഉ�രം നൽകും?  
 
വചനം യഥാർ�മായി പറയു�വരുെട വായ് അട�ി�ുക എ�ത് എ�ാലവും       
സാ�ാെ� ത��മാണ്. ഒരുപെ� ന�ു�് ഉ�രം ലഭി�ാ� പ�ം അവരുെട വാദം         
ശരിയാകണെമ�ി�. വചന�ിൽ ഒ�ിനും ഇണയി�ാെത ഇരി�ുകയി��്     
പറ�ിരി�ു�ു. ഈ ആേരാപണം ഉ�യി�ു� വ��ികേളാട് 'വിധി�രുത് .' എ�്       
അവർ പരാമർശി� അെത ആ��ായ�ിൽ (മ�ായി 7) നി�് തെ� പറയാൻ         
ആ�ഗഹി�ു�ു. േയാഹ�ാൻ 7:24-ൽ പറയു�ു: “കാഴ്ച�പകാരം വിധി�രുതു;      
നീതിയു� വിധി വിധി�ിൻ." ഈ അ��ായ�ിൽ പറ�ിരി�ു�ത് നാം ന�ായമായ        
വിധികൾ നട�ണെമ�ും, അത് ശരിയായ വിധികൾ ആയിരി�ണെമ�ുമാണ്.      
മ�ായി 7:15-20 വെരയു� ഭാഗ�ൾ േനാ�ിയാലും യഥാർ��ിൽ വിധി�ുവാൻ       
തെ� ക�ി�ിരി�ു�ു. മനുഷ�രിലു� ഫല�െള േനാ�ുവാൻ ഇവിെട      
പറ�ിരി�ു�ു. "അവരുെട ഫല�ളാൽ നി�ൾ�ു അവെര തിരി�റിയാം" അവരുെട       
�പവൃ�ികെള അടി�ാനമാ�ി, അവരുെട ഫലെ� അടി�ാനമാ�ി ന�ു�്      
വിധി�ുവാൻ അവകാശം ഉ�്. എ�ാൽ വസ്തുതകൾ കൂടാെത വിധി�ു�ത്       
ൈബബിൾ വില�ു�ു. നിഗമന�ളിേല�് ചാടു�ത് ൈബബിൾ അനുവദി�ു�ി�.      
കപട വിധിന�ായ�െളയാണ് ൈബബിൾ വിമർശി�ു�ത്. എ�ാൽ ഒരുവൻ പാപം       
െചയ് താൽ അ�െന ഉ�വെര വില�ു�ത് ൈബബിൾ അനുവദി�ു�ു.      
വാസ്തവ�ിൽ, നാം അത് െച��ക എ�ു�ത് ന�ുെട കർ�വ�മാണ്. അത് നാം         
െച��ക തെ� േവണം. 
 
6. "ൈദവം അവെര അ�െന സൃഷ്ടി��. അവർ അ�െന ജനി�വരാണ് ." എ�         
അവകാശവാദം  
 
മെ�ാരു കൂ�ം വ��ികള�െട അവകാശവാദം ഇ�െനയാണ്: "ൈദവം അവെര       
സ�വർ�ാനുരാഗികളാ�ിയേ�ാൾ അെ��ിൽ അവെര അ�െന ജനി�ി��െയ�ിൽ     
നമു�് അവെര എ�െന കു�െ�ടു�ാൻ കഴിയും?” ഇവിെട സംഭവി�ു�ത് ആദിയിൽ        
ഏദൻ േതാ��ിൽ ആദം ഹ�െയയും, ഹ� പാ�ിെനയും കു�െ�ടു�ിയതുേ�ാെല, ഈ        
വിഷയ�ിലും സ��ം െത�് ൈദവ�ിേ�ൽ പഴിചാരു� ഒരു കൂ�ം മനുഷ�െര കാണു�ു.  
 
സുഹൃേ�, ഈ വിഷയ�ിൽ വാസ്തവം എെ��ാൽ: 'ൈദവം ഒരു മനുഷ�േരയും        
സ�വർ�ാനുരാഗികളാ�ി�ീർ�ുകേയാ, ജനി�ി�ുകേയാ െചയ്തി�ി�.' ഈ വാദം     
തിക��ം െത�ാണു. ൈദവം അ�െന ഒരു വ��ിത�ം സൃഷ്�ി�ുകയി�. സ�വർ�രതി        
എ� പാപം ഒരു ശീലി� െപരുമാ�മാണ്. ജനി�േ�ാൾ അവർ അ�െന അ�ായിരു�ു.         
ജീവിത�ിെ� പല സാഹചര��ളാലും, െത�ായ വഴികളിൽ േപായത് മൂലവും, ന�        
മാർ�നിർേ�ശം ലഭി�ാെത വ�ത് കാരണവും ഈ ശീല�ൾ�ു അടിമയാവുകയാണ്       
അവർ െചയ്തത്.  
 
ഈ വിഷയേ�ാടു� ബ��ിൽ ര�് തിരുെവഴു�ുകൾ പരാമർശി�ാൻ      
ആ�ഗഹി�ു�ു. ആദ�േ�ത് ഉല് പ�ി 18:25-ൽ ൈദവം െസാേദാമിെന നശി�ി�ാൻ       



േപാകു�ുെവ�് അ�ബഹാമിേനാട് മു�േമ അറിയി�ുേ�ാളാണ് കാണു�ത്. അവിെട      
നാം �ശ�ി�ാൽ അ�ബഹാം ൈദവേ�ാട് അേപ�ി�ു�ത് "ആ നഗര�ിൽ       
കുറ�ത് പ�് നീതിമാ�ാെര�ിലും ഉെ��ിൽ, നീ വരു�ുെമ�് പറ� അനർ�ം        
ഒഴിവാ�ുവാൻ കഴിയുേമാ? ഇ�െന നീ ഒരുനാള�ം െച���ത�േ�ാ? നീതിമാൻ       
ദുഷ്ടെനേ�ാെല ആക��വ�ം ദുഷ്ടേനാടുകൂെട നീതിമാെന നീ ഒരുനാള�ം      
െകാ��കയി�. സർ� ഭൂമി�ും ന�ായാധിപതിയായവൻ നീതി �പവൃ�ി�ാതിരി�ുേമാ?"      
ഈ വാക�ം േകൾ�ുേ�ാൾ തെ� ഉ�യി� േചാദ��ിെ� മറുപടി ലഭി�ും. ഇതിൽ         
എ�ാണ് പറ�ിരി�ു�തു? 
 
ൈദവം തെ� �പവർ�ികളിൽ എ�ും നീതിമാനാണ്. അനീതി െച��വാൻ ൈദവം        
മനുഷ�ന�. ൈദവം െസാേദാം ജനതെയ സ�വർ�ാനുരാഗികളാ�ിെയ�ിൽ അെ��ിൽ      
അവെര സ�വർ�ാനുരാഗികളായി ജനി�ി�ി��, അവെര അേത കാരണ�ാൽ നശി�ി��       
കള�ാൽ; അതിെല �പശ്നം നി�ൾ�് മന�ിലാ�ാൻ കഴിയും എ�് ഞാൻ        
കരുതു�ു. ൈദവം അനീതി െചയ്തു എ�് വരിേ�? േലവ�പുസ്തക�ിൽ 20-ആം        
അ��ായ�ിൽ സ�വർ�രതി�് വധശി� നൽ�ു� കു�മാണ്. അ�െനയാെണ�ിൽ      
ൈദവം അവെര അ�െന സൃഷ്ടി�ി�്, അവെര അേത കാരണ�ാൽ ൈദവം നശി�ി��         
കള�ാൽ - ഇത് ൈദവ�ിെ� സ�ഭാവ�ിെ� ൈവരു��മാവുകയാണ്. ൈദവം       
ഒരി�ലും അ�െന െച��കയി�. 
 
ര�ാമതായി യാേ�ാബ് 1:13-ൽ കാണു�ു: “പരീ�ി�െ�ടുേ�ാൾ ഞാൻ      
ൈദവ�ാൽ പരീ�ി�െ�ടു�ു എ�ു ആരും പറയരുത്. ൈദവം േദാഷ�ളാൽ       
പരീ�ി�െ�ടാ�വൻ ആകു�ു; താൻ ആെരയും പരീ�ി�ു�തുമി�." സുഹൃേ�,      
സ�വർ�രതി തി�യാണ്; ൈദവം മനുഷ�നിൽ അ�െന ഒരു സ�ഭാവം വളർ�ു�ി�.        
ൈദവം േദാഷ�ളാൽ പരീ�ി�െ�ടാ�വനാണ്. ൈദവം ആെരയും പരീ�ി�ു�ി�. 
 
ഇേ�ാൾ ഈ പഠന�ിൽ ഞാൻ ഇതിെ� ശാസ്�തീയ വശ�ൾ വിശു�ീകരി�ുവാൻ        
മുതരു�ി�. പേ� ഞാൻ വളെര വ��മായി പറയെ�, സ�വർ�ാനുരാഗിയായി ജനി�ുക        
എ� ആശയെ� പി�ുണയ്�ാൻ ഒരു ശാസ്�തവുമി�. "േഗ ജീൻ" എെ�ാ�ി�.        
ആയതിനാൽ ഈ വാദം തിക��ം െത�ാെണ�ു മന�ിലാ�ുക. 
 
7. "േയശു ഒരി�ലും  സ�വർ�രതി�ുറി�് പരാമർശി�ി�ി�" എ� അവകാശവാദം  
 
മെ�ാരു �പധാന അവകാശവാദം ഇ�െനയാണ്: "സ�വർ�രതി വളെര ഗൗരവമു�       
കാര�മാെണ�ിൽ അെ��ിൽ ഇത് ശരി�ും ഒരു പാപമാെണ�ിൽ, എ�ുെകാ�ാണ്       
േയശു ഈ വിഷയ�ിൽ ഒരു പരാമർശവും െച�ാതിരു�ത്?" സുഹൃേ�, േയശു        
�പാധാന�ം െകാടു�ത് ന� ഒരു കുടുംബമ�ിനാണ്. ൈദവ �ാപിതമായ       
കുടുംബ�ിനാണ്. ഹീനമായ ഒരു �പവണത വാസ്തവ�ിൽ പരാമർശിേ�� കാര�ം       
ഇ�. േയശു പറ�ത് ഇതാണ്: “സൃഷ്ടി�വൻ ആദിയിൽ അവെര ആണും െപ��മായി         
സൃഷ്ടി�� എ�ും, അതു നിമി�ം മനുഷ�ൻ അ�െനയും അ�െയയും വി�� ഭാര�േയാടു         
പ�ിേ�രും; ഇരുവരും ഒരു േദഹമായി തീരും എ�ു അരുളിെ�യ്തു എ�ും നി�ൾ         
വായി�ി�ി�േയാ? അതുെകാ�ു അവർ േമലാൽ ര��, ഒരു േദഹമേ�ത; ആകയാൽ        
ൈദവം േയാജി�ി�തിെന മനുഷ�ർ േവർപിരി�രുത് എ�് ഉ�രം പറ�ു" (മ�ായി        
19:4,5). േയശു സ�വർ�രതിെയ�ുറി�് �പേത�കം പരാമർശി�ി�ിെ��ിലും, വിവാഹം ഒരു       



പുരുഷനും സ്�തീയും ത�ിലു�തായിരി�ണെമ�ും, അതാണ് ൈദവ �ാപിതമായ      
കുടുംബം എ�ും േയശു �പേത�കം നിർ�ചി��. വിവാഹ�ിന് പുറ�ു� ൈലംഗീകത        
പാപമാണ്; വിവാഹ�ിനു�ിെല ൈലംഗികത പുരുഷനും സ്�തീയും ത�ിലായിരി�ണം      
എ�് ഈ വാക��ളിലൂെട വളെര വ��മാണ്.  
 
ഈ വാക��ള�െട അടി�ാന�ിൽ ന�ു�് അവ യു�ിസഹമായ തീരുമാന�ിൽ       
എ�ുവാൻ കഴിയുെമ�ിൽ േയശു സ�വർ� വിവാഹം വില�ു�ു എ�ു�ത്       
വ��മാവുകയാണ്. 2 തിെമാെഥെയാസ് 3:16,17-ൽ പറയു�ത് , “എ�ാതിരുെവഴു�ും      
ൈദവശ�ാസീയമാകയാൽ ൈദവ�ിെ� മനുഷ�ൻ സകല സൽ�പവൃ�ി�ും വക      
�പാപി�� തിക�വൻ ആേക�തി�ു ഉപേദശ�ി�ും ശാസന�ി�ും     
ഗുണീകരണ�ി�ും നീതിയിെല അഭ�ാസ�ി�ും �പേയാജനമു�തു ആകു�ു."     
സ�വർ�രതിെയ വില�ു� ൈബബിളിെല മ�് ഭാഗ�ള�ം മ�ായി 19-ൽ േയശു        
പറ�തിേനാട് േയാജി�ു�വയാണ�ു കാണുവാനും കഴിയു�ു. ഒരു     
കുടുംബെ��ുറി��� ൈദവീക ഹിതവും സകൽപ�ള�ം    
തിരി�റിയു�വരായിരി�ുക എ�ു�ത് വളെര �പാധാന�ം അർഹി�ു� കാര�മാണ്. 
 
8. "സ�വർ� വിവാഹം എ�ത് വംശീയ സമത��ിന് തുല�മായ ഒരു പൗരാവകാശമാണ് ."         
എ� അവകാശവാദം 
 
ഇത് തിക��ം അസംബ�മായ വാദമായതിനാൽ ഈ വിഷയ�ിൽ അധികം       
വിശു�ീകരണം ആവശ�മി� എ�് കരുതു�ു. ഈ കാല�ു പല അനുകൂലവാദികൾ ഈ         
വാദം ഉ�യി�ാറു�്: 'സ�വർ�രതി വംശീയ അവകാശ�ൾ�ും വംശീയ സമത��ിനും       
തുല�മാെണ�്'. അതിനു േവ�ി െതരുേവാര�ളിൽ അവകാശ�ൾ േനടിെയടു�ാൻ      
മു�ദ വാക��ൾ വിളി�ു�തും ഇ�് േലാകസാഹചമായി മാറിയിരി�ു�ു. സുഹൃേ�,       
സ�വർ�രതി എ� പാപം ഒരു വ��ി മന��ർ�മായി തിരെ�ടു�താണ്;       
പാര�ര�മായി കി��� ഒ��. അത് ഒരു വ��ിയുെട അവകാശമ�. അെതാരു        
പാപമാണ്. വളെര േമാശമായ �പവർ�ിയാണ്. ഒരു വ��ിയുെട വംശേമാ, േദശീയതേയാ,        
ചർ��ിെ� നിറേമാ തിരെ�ടുേ�� വിഷയമ�; അത് സ�തേവ വ�ു       
േചരു�താണ്. അതിൽ ശരിയും െത��ം സംബ�ി� കാര�മി�. �പവൃ�ികൾ 17:26        
പറയു�ു, “ഭൂതല�ിൽ എ�ു കുടിയിരി�ാൻ അവൻ ഒരു�നിൽനി�ു      
മനുഷ�ജാതിെയ ഒെ�യും ഉളവാ�ി .". എ�ാൽ സ�ർവർ�രതി എ� പാപം മനുഷ�ൻ        
തെ� ജീവി�ിെ� ഏേതാ സാഹചര��ളിൽ വ�് അതിെന തിരെ�ടു�താണ്.       
മനുഷ�ൻ അറിയാെത അവെ� ജീവിത�ിൽ വ�ു േചർ�ത�.  
 
1 ശമൂേവൽ 16:7-ൽ പറയു�ു, “യേഹാവ ശമൂേവലിേനാടു: മുനഷ�ൻ       
േനാ�ു�തുേപാെലയ�; മനുഷ�ൻ ക�ി�ു കാണു�തു േനാ�ു�ു; യേഹാവേയാ      
ഹൃദയെ� േനാ�ു�ു എ�ു അരുളിെ�യ്തു." ൈദവം എ�ാണ് ഇവിെട പറയു�ത്?        
നി�ള�െട ചർ�ം എ�െനയിരി�ുെമ�് ൈദവം �ശ�ി�ു�ി�, പേ� നി�ൾ       
അവെന അനുസരി�ു�ുേ�ാ എ�് അവൻ �ശ�ി�ു�ു. െത�ായ �പവർ�ിെയ       
അവകാശെമ� നിലയിൽ �ാപി�ുകയും അതിനു േവ�ി നിയമയു�ം െച��കയും       
െച��േ�ാൾ ഓർ�ുക പുതിയ ഒരു തലമുറയുെട മുൻപിൽ നാം തല കുനി�ുകയാണ്.  
 



ഒരു ഹീനമായ പാപം നിയമവിധയമാകുേ�ാൾ, ഓർ�ുക! ഇെത�ാം ക�ുെകാ�ു       
നാെള ന�ുെട മ�ൾ വളർ�ു വരു�ു�്. അവർ�ു വിവാഹ �പായമാകുേ�ാൾ, അവർ         
േചാദി�ും ‘എ�ു െകാ�് സ�വർ� വിവാഹം െചയ്തു കൂടാ? നിയമം അനുവദി�ു�ു         
പിെ� ഞ�ൾ�ും അ�െന ജീവി��കൂെട?’ ൈദവം ന�ു�് ത�ിരി�ു�       
�ാനെ� മൃഗബു�ിേയാട് സമമാ�രുത്.  
 
9. "ഞ�ൾ ഇ�െന നട�ു�തിൽ നി�ൾ�് എ�ാണ് നഷ്�ം? നി�ൾ�് സ��ം         
കാര�ം േനാ�ി ജീവി�� കൂെട?" എ� അവകാശവാദം 
 
സ�വർ� വിവാഹ�ിെ� സംര�കരാണ് ഇത് പറയു�ത്, "ഞ�ൾ ഇ�െന       
നട�ു�തിൽ നി�ൾ�് എ�ാണ് നഷ്�ം? നി�ൾ�് സ��ം കാര�ം േനാ�ി ജീവി��         
കൂെട?" േമൽ പറ� അവകാശവാദ�ൾ�് ഒ�ും യഥാർ� ഉ�രം നൽകുവാൻ        
കഴിയാെത വരുേ�ാൾ അവർ ഒളിേ�ാടാൻ �ശമി�ു�ു അെ��ിൽ മറുതലി��       
നിൽ�ു�ു. എ�ാൽ സുഹൃേ�, വാസ്തവം എ�ാണ്? നാം എ�ിന് േവ�ിയാണ്        
ഇ�െന �പതികരി�ു�ത്? കാരണം, ഈ �പവർ�ികൾ എെ� േവദനി�ി�ു�ു. അത്        
എെ� സമൂഹെ� േവദനി�ി�ു�ു. അത് രാജ�െ�യാെക േവദനി�ി�ു�ു.      
സദൃശവാക��ൾ 14:34 പറയു�ു, “നീതി ജാതിെയ ഉയർ�ു�ു; പാപേമാ വംശ�ൾ�ു        
അപമാനം."  
 
വളർ�ു വരു� ന�ുെട മ�ൾ നേ�ാടു ഇതിെന കുറി�് േചാദി�ുേ�ാൾ, നാം         
അവർ�ു ഇതിെന എ�െന വ�ാഖ�ാനി�� െകാടു�ും? ‘ഇത് ന� �പവണതയാണ്;        
മ�െള, നി�ള�ം അതുേപാെല ജീവിേ�ാള� എ�് പറ�ുെകാടു�ുകേയാ? അേതാ,       
മ�െള ഇത് െത�ാണു അ�െന െച�രുത് എ�് പറ�ാൽ അവർ േചാദി�ും, എ�ിൽ          
പിെ� ഇത് രാജ��ിെ� നിയമം അനുവദി�ു�േ�ാ? അത് ശരിയായതുെകാ�േ�       
നിയമം അനുവദി�ത്?’ സത��ിൽ ഒരു ന� കുടുംബം എ�ു െച��ം? അവർ എവിെട          
േപാകും?  
 
സ�വർ� വിവാഹം ഈ രാജ��ിെ� അടി�റയ് െ�തിരായ ആ�കമണമാണ്. അത്       
ഓേരാ വ�കതികൾ�ും, കുടുംബ�ൾ�ും എതിരായ ആ�കമണമാണ്. അതിനാൽ ഇത്       
ആെരയും േവദനി�ി�ു�ിെ��് പറയു�ത് വസ്തുതകൾ�് വിരു�മാണ്. നാം ഒ�്       
�ശ�ി��േനാ�ിയാൽ, ൈലംഗിക കു�കൃത��ള�െട �ിതിവിവര�ണ�ുകൾ    
പരിേശാധി�ാൽ, സ�വർ�ാനുരാഗികൾ െച��� ൈലംഗിക കു�കൃത��ള�െട എ�ം      
മ���വെര�ാൾ വളെര വളെര കൂടുതലാണ്. ഈ കാര��െള�ാം പരിഗണി�ുേ�ാൾ,       
നാം ഇതിെന കുറി�് ചി�ിേ��തു�്. ഈ വിഷയ�ിൽ ന�ുെട ഉ�രവാദിത�ം        
എ�ാണ്? ഇത് ഇേ�ാൾ പല രാജ��ിലും നിയമമായി മാറി കഴി�ു. അർ�ാൽ പാപം          
െച��വാനു� ൈലസൻസ് നിയമം നൽകു�ു. ഇതിെനതിരായി ശ�മായി      
�പാർ�ി�ുകയും, �പതികരി�ുകയും, േബാധവത്കരണം നട�ുകയും െചേ��ു�     
കാലം അതി�കമി�ിരി�ു�ു. 
 
 
�കിസ്ത�ാനി എ� നിലയിൽ ന�ുെട ഉ�രവാദിത�ം എ�ാണ് ?  
 
# 1 - നാം വി��വീഴ്ച െച�ാൻ പാടി�  



 
�കിസ്ത�ാനികളായ ന�ു�് ഒരു രീതിയിലും ഈ വിഷയ�ിൽ വി��വീഴ്ച െച�ാൻ        
കഴിയി�. ൈദവ വചന�ിൽ കൂടി ന�ു�് ലഭി� സദുപേദശ�െളയും, പാര�ര�മായി        
ന�ുെട ഓേരാ രാജ��ളിലും നിലനി�ിരു� സ�ാർഗ�െളയും താളടിയാ�ുവാൻ      
ന�ു�് കഴിയി�. നാം ഇതിനു എതിെര ശബ്ദം ഉയർ�ിയാൽ ഒരു പെ� പല          
�പശ്ന�ള�ം േനരിേട�ി വേ��ാം. ചിലേ�ാ നിയമ നടപടികള�ം. പലരും       
പരിഹസിേ��ാം. എ�ാൽ എ�ു തെ� ആയാലും ഈ പാപേ�ാടു ന�ു�്        
െപാരു�െ�ടാൻ കഴിയി�. ഈ വിഷയ�ിൽ ൈബബിളിൻെറ നിലപാട് എെ��്       
ഭയെ�ടാെത വിളി��പറായാൻ നെ���� �പസംഗകർ ൈധര�േ�ാെട മുേ�ാ��വരണം.  
 
ചരി�ത�ിേല�് േനാ�ിയാൽ, സത��ിനു േവ�ി നിലെകാ� സഭ എ�ും       
�പതിസ�ികൾ േനരിേട�ി വ�ി���്. അവർ പീഡി�ി�െ�ടുകയും, അ�ാല�് ഒരു       
�കിസ്ത�ാനി ആയതിെ� േപരിൽ അവെര ത��കയും, തടവിലാ�ുകയും, െകാ��കയും       
െചയ്തിരു�ു. അത് ഈ കാലഘ��ിലും പല �ാല�ളിലും തുടരു�ു. എ�ാൽ,        
ൈദവമ�ൾ�ു ആശ�ാസവും ൈധര�വുമായി കർ�ാവ് െവളി�ാടു 2:10-ൽ പറയു�ു:       
"നീ സഹി�ാനു�തു േപടിേ��ാ; നി�െള പരീ�ിേ��തി�ു പിശാചു നി�ളിൽ       
ചിലെര തടവിൽ ആ�ുവാൻ േപാകു�ു; പ�ു ദിവസം നി�ൾ�ു ഉപ�ദവം ഉ�ാകും;         
മരണ പര��ം വിശ�സ്തനായിരി�; എ�ാൽ ഞാൻ ജീവ കിരീടം നിന�ു തരും."  
 
# 2 - ഈ വിഷയം നാം എ�െന ൈകകാര�ം െച�ണം?  
 
നാം സ�വർ�ാനുരാഗികേളാട് സുവിേശഷം പ�ിേട�തു�്. സുഹൃേ� , പ�ി      
വിശു��ാരുെട ഒരു ���; ഇത് പാപികൾ�ു� ആശുപ�തിയാണ്.      
സ�വർ�ാനുരാഗികൾ പാപികളാണ്. അവെര �കിസ്തുവിെ� സുവിേശഷം     
അറിയിേ��തു�്. പേ�, സ�വർ�രതിെയ പലരും െവറു�ു�തു മൂലം അവെര       
സഭകളിൽ വിളി�ുവാേനാ, സുവിേശഷം അവേരാടു പറയുവാേനാ നാം തുനിയു�ി�. നാം        
ല�ിേ��തു�്. അവർ സത��ിനു കൂ�ാവകാശികളാകുവാൻ �പാപ്തര� എ�      
ധാരണ നാം തിരു�ണം. ൈദവ കരുണ�് അവരും �പാപ്ത�ാരാണ്. േയശു അവേരയും         
സ്േനഹി�ു�ു.  
 
�പിയേര, നാമും ഈ സത��ിന് േയാഗ��ാരായിരു�ി�. എ�ി��ം ആേരാ നെ�ാെളാടു        
ഈ സത�ം പ�ി��. ഇവരുെട ഇടയിൽ സുവിേശഷവുമായി െച��� ചില        
സുവിേശഷകേരാട് അവരിൽ ചിലർ പറയാറു�്: "ഈ സമൂഹ�ിനു ഞ�േളാട്       
െവറു�ാണ്. അതാണ് ഞ�ൾ ഒ�െ��� േപായത്." ശരിയേ� അവർ പറയുേ�. നാം         
അവെര�ുറി�� അവരുെട �പവർ�ികെള കുറി�് ശ�മായി �പസംഗി�ുേ�ാഴും      
അവെര സ്േനഹി�ുവാേനാ, സുവിേശഷം പ�ിടുവാൻ മടി�ുേ�ാൾ അതിെ� അർ�ം       
നാം അവെര െവറു�ു�ു എ�താണ്.  
 
നാം അ�െന ഉ� വ��ികെള െവറു�ുകയാെണകിൽ നാം പ�ാ�പിേ��തു�്.       
കാരണം അത് േവദപുസ്തക പഠി�ി�ല�. പേ�, ഇത് െത�ാെണ�ും അവ        
മാേറ�തുെ��ും സ്േനഹേ�ാെട അവെര പറ�ുമന�ിലാേക�തു�്. അവെര     
നാം െവറു�ുവാൻ പാടി�. നാം അവെര സ്േനഹി�ണം. അ�െന ഉ� വ��ികെള         



സ�ഭാവ രൂപാ�രം വരു�ുവാൻ ൈദവ�ിന് കഴിയും; നിത�തയുെട ഭാഗമാകുവാനും       
അവർ�ു കഴിയും. 
 
സ�വർ�രതി എ� പാപം ഒരു ശീലി� സ�ഭാവമാണ്; അ�െനയാെണ�ിൽ അവർ�് ന�         
സ�ഭാവവും ശീലി�ുവാൻ കഴിയും. െകാരി��ർ 6:9-ൽ പറയു�ു: "അന�ായം െച���വർ        
ൈദവരാജ�ം അവകാശമാ�ുകയി� എ�ു അറിയു�ി�േയാ? നി�െള�േ�     
വ�ി�ാതിരി�ിൻ; ദുർ�ട��കാർ, വി�ഗഹാരാധികൾ, വ�ഭിചാരികൾ, സ�യേഭാഗികൾ,     
പുരുഷകാമികൾ, ക��ാർ, അത�ാ�ഗഹികൾ, മദ�പ�ാർ, വാവിഷ്ഠാണ�ാർ,     
പിടി��പറി�ാർ എ�ിവർ ൈദവരാജ�ം അവകാശമാ�ുകയി�." ഇവിെട     
സ�യേഭാഗികെള�ുറി�് പറയു�ത് സ�വർ�രാഗികെള കുറി�ാണ്. അവർ ൈദവരാജ�ം      
അവകാശമാ�ുകയിെ��് വചന�ിൽ പറയു�ു. ഇനി 11-ആം വാക�ം �ശ�ി�ുക:       
“നി�ള�ം ചിലർ ഈ വക�ാരായിരു�ു; എ�ിലും നി�ൾ കർ�ാവായ       
േയശു�കിസ്തുവിെ� നാമ�ിലും ന�ുെട ൈദവ�ിെ� ആ�ാവിനാലും     
നി�െള�േ� കഴുകി ശു�ീകരണവും നീതീകരണവും �പാപി�ിരി�ു�ു." സുഹൃേ�,      
ഇതിെ� അർ�െമ�ാണ്? സ�വർ�ാനുരാഗികൾ�് മാറാൻ കഴിയും എ�താണ് കാര�ം.       
െകാരി�ിൽ ചില ആള�കൾ സ�വർ�രതിയിൽ ജീവിതം നയി�വരായിരു�ു എ�ിലും       
അവർ ആ പാപം അവസാനി�ി��െവ�് ന�ു�് മന�ിലാ�ുവാൻ കഴിയു�ു. അവർ        
�കിസ്ത�ാനികളായി�ീർ�ു. േയശുവിെ� ര��ാൽ അവർ കഴുകികൽ �പാപി��.  
 
�പിയേര, ൈദവം തെ� സ�രൂപ�ിൽ സൃഷ്ടി�െ�� മെ��ാ ആ�ാവിെനയും       
സ്േനഹി�ു�തുേപാെല സ�വർ�ാനുരാഗികെളയും സ്േനഹി�ു�ു. അവർ�് ഈ     
പാപം അവസാനി�ി�ാനും േയശു�കിസ്തുവിെ� ര��ാൽ ര�ി�െ�ടുവാനും     
കഴിയും. ഈ സേ�ശം എ�ി�ുക എ�ത് ഓേരാ �കിസ്തു വിശ�ാസിയുെടയും        
കട�ാടാണ്.  
 

�കിസ്തുവിൽ, 
 

ഷിനു െക.േജായ്  [M.Th, M.Div(Apologetics)]   
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