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കനാനിെല ജന'െള െകാല
) ുവാ ൈദവം ക*+ി,േ+ാള് , അവെര േസാേദാമിേലയും േഗാേമാറയിെലയും
ജന'െള ശി3ി,തുേപാെല ശി3ിുകയായിരുു. േനാഹയുെട സമയു8 േലാകെ ശി3ി,തും
ഇതുേപാെലയായിരുു. േനാഹയുെട കാല് േലാകം മുഴുവ ൈലംഗീക പാപാ* ദുഷി,ിരുു (ഉത് പ:
6:11). കനാനരും േമ
@ B ചകരമായ ൈലംഗീക പാപ'ളിലും, സാാ േസവയിലും ഏ"െ+Dിരുു. " േദശം
അതിെല നിവാസികെള ത8ിളFു" (േലവ. 18: 24,25). ആവ"നം 9:4 ലും, 18:10-12 ലും ൈദവം
കനാനെര നശി+ിുവാനു8 കാരണം നാം വMമായി കാണുു. േദശെ മലിനമാുകയും
ദുഷി+ിുകയും െചNു ദുഷി, സOാധീനം ഏെതPിലും രാജുെQPി* െചNാനു8 ഒേര ഒരു കാരം,
അരാെര പുറാി ആ രാജെ ശി3ിുക എതാണ് . അ'െനെയPില് , അവരുെട
ദുഷ് സOാധീനം മ ു8വരിേല് പടരാെതെയPിലും ഇരിും.
ഒരു മനുഷെ കാലിെല പഴു+് ശരീരം മുഴുവ വാപി,് , അവെ ജീവന് ഭീഷണിയാകുേUാV ആ കാലു
മുറി,ുകളയു കരുണയു8 ഒരു ഭിഷഗOരെന േപാെലയാണ് , സ് േനഹവാനായ ൈദവം ചില ആളുകെള
നശി+ിുത് . ഒരു ഭിഷഗOര ഒരാളുെട കാലു മുറി,് മാ ുേUാV നി'V് ൈവദശാസ് Wതം
അറിയാതുെകാQ് കരുതും, ആ ഭിഷഗOരന് അയാേളാട് െവറു+ാെണ് . എാ* വാസ് തവി* അത്
സതമല
) . ആ ഭിഷഗOര സ് േനഹിലാണ് അത് െചNുത് . ഈ േലാകോടു8 ൈദവ സ് േനഹിെ
ഫലമായിDാണ് , അവിടു് ചിലെര ഈ േലാകി* നിു ത8ിളയുത് . അ'െന ൈപശാചിക
ശMികളുെട നിയWZണി* നിും മനുഷവ"ഗ
[ െ സംര3ിുു (ഉത് പ.6:2 * പറയു ൈദവ
പുWത\ാര് , ൈദവിെ സൃഷ് ടിയായ വീണുേപായ മാലാഖമാരാണ് .
ഒരി* ഒരു മനുഷെന, അയാV മെ ാരാെള വഴിെത ിുത് കQ് െപൗേലാസ് ശി3ി,ു. (അേ+ാ.Wപ വൃ.
13:8-12). ഒരു ഉണ"വിനു തടസ
a മായി നി ചിലെര ൈദവം മരണിനു എല് +ി,ുെകാടുതായി ഞാ
േകDിDുQ് .
അതിനാ*
േയാശുവയുെട
പുസ് തകി*
നാം
വായിുത്
കനാനരുെട
െകാലപാതകമായിരുില
) . അത് േലാകിെ ര3യ് ു8 ഒരു ശസ് WതWകിയ ആയിരുു. പല
വ"ഷ'Vു മുU് അWബാഹാം കനാനി* ജീവി,േ+ാV അവിെട കനാന" ഉQായിരുു. എാ* ൈദവം
അവെര അേ+ാV നശി+ി,ില
) . ൈദവം നാനൂറു വ"ഷം കാിരുു കാരണം, അവിടു് അWബഹാമിേനാട്
പറFതുേപാെല കനാന" ആ സമയ് നായവിധിു പാകമായിരുില
) . (ഉത് പ. 15:16). മാ'ാ
പറിുത് അത് വിളFു പാകമാകുേUാഴാണ് . ൈദവവും അതുേപാെല മനുഷരുെട പാപം നായവിധിു
പാകമാകുതുവെര കാിരിുു. അവിടു് േസാേദാമിെനയും േഗാേമാറാെയയും അവരുെട പാപം
നായവിധിു പാകമായേ+ാഴാണ് നായവിധി അയ,ത് . അ'െന തെയാണ് കനാനരുെട കാരിലും.
യിWസാേയലരും കനാ അവകാശമാി 700 വ"ഷ'Vു േശഷം കനാനെരേപാെല പാപം െചയ് തേ+ാV
ൈദവം അവെര ആ േദശുനിും പുറാി. അസീറിയാ" വു അവെര കീഴടി. 125 വ"ഷ'Vു
േശഷം െതേ രാജമായ യൂദായും ൈദവിെ Wപവാചക\ാരുെട സേeശ'െള ത8ിളFു. അ'െന
അവരും നായവിധിു പാകമായി. അേ+ാV ൈദവം ബാബിേലാണെര അയ,ു അവെരയും നശി+ി,ു.
"ൈദവിനു മുഖപ3മില
) ", അത് കനാനരായാലും,യിWസാെയലരായാലും, യൂദായായാലും അവിടുെ
Wപമാണം ഒുതെയാണ് . തെ ജനം തെ Wപമാണ'V ലംഘിുകയും തെ Wപവാചക\ാരുെട
വാുകV ത8ിളയുകയും െചNുേUാV ൈദവം ഇേത ശസ് WതWകിയ അവരുെട േമലും നടും. നgേളാടും
ൈദവം അ'െന തെ െചNും. ൈദവം നgുെട പാപ'െള കാരമാാെത വിDുകളയുുെവPില് , ൈദവം
നെg സ് േനഹിുില
) എാണ് അത് െതളിയിുത് . ഒരു പിതാവ് തെ കുFു'V േരാഗികളായി
ജീവിുവാ അനുവദിുുെവPി* അത്
െതളിയിുത് , ആ പിതാവ്
ആ കുFു'െള
സ് േനഹിുില
) എ് തെയാണ്
(െമാഴിമാ ം: സാജു േജാസഫ് , ആല+ുഴ)
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