
ജ്ഞാനബ ാധിനി 

സഭാ വിശ്വാസപഠനം 

(Excerpts from the book Jnana Bodhini written by: H.G. Dr. Yuhannon mar 

Thevodoras with His Grace’s permission.)  

വി. മാബമാദീസായ ം വി. മൂബ ാനം 

കൂദാശ് 

1). കൂദാശ് എന്നാൽ എന്്ത? 

  സ  ിയാനിയിൽ കൂദാശ് എന്ന വാക്കിന് ‘വിശുദ്ധീകരണം’ എന്നാണ് അർത്ഥം.  അദ്ര ശ്യമായ 
ദദവക്ര പ ദ്ര ശ്യമായ ഉപാധികളില ം കർമ്മങ്ങളില ം കൂടെ നമ ക്്ക നല്കടെെ വാൻ 
ക്രിസ്ുവിനാൽ സഥാപിക്കടെട്ട ദദവിക ശുശൂ്രഷയാണ് കൂദാശ്.  പ്രബയയക 
ഉബേശ്ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി നമ ക്കുബവണ്ടിയ ള്ള ദദവത്തിടെ പ്രയയക്ഷ്യയാണ് കൂദാശ്കളിൽ 
നാം ദർശ്ിക്കുന്നയ്. സ്ബനഹബത്താെ ം ശ്ക്തിബയാെ ം നടമ്മ സ്പർശ്ിക്കാൻ സമയത്തിലി ങ്ങി 
വരികയ ം അവനില ള്ള ജീവടെ പൂർണണ യ പ്രാപിക്കുന്നയിന് ക്രിസ്ുവിടെ അെ ക്കബലയ്ക്കു 
കയ  കയ ം ടെയ്യ ന്ന ക്രീയയാണ് വി. കൂദാശ്യിൽ നാം ടെയ്യ ന്നയ്. 

2) കൂദാശ്കടള ‘രഹസയങ്ങൾ’ എന്നു പ യ ന്നയ് എന്തുടകാണ്്ട? 

അനാദികാലം മ യൽ മ ഞ്ഞ  കിെന്നും കാലയികവിൽ ക്രിസ്ുവിൽ പൂർത്തീകരിക്കടെട്ട 
ദദവിക രക്ഷ്ാകര പദ്ധയിയാണ് ‘രഹസയം’ എന്ന പദം ടകാണ്്ട അർത്ഥമാക്കുന്നയ്.  
ക്രിസ്ുവിൽ നി ബവ ിയ രക്ഷ്ാകര സംഭവങ്ങള ടെ അയായയ് രഹസയങ്ങള ടെ 
പ നരാവിഷ്കാരം  (ടവളിപാെ്) ഇന്്ന ബലാകത്തിൽ വി.കൂദാശ്കളിലൂടെ 
ആരാധനാനഷ്ൊനങ്ങൾ വഴി നൽകടെെ ന്നയിനാൽ വിശുദ്ധ കൂദാശ്കടള ‘രഹസയങ്ങൾ’ 
എന്നു വിളിക്കുന്നു. 

3) പരമമായ കൂദാശ് എന്്ത? 

മനഷയപ ത്രന്മാടര ദദവപ ത്രന്മാരാക്കുവാൻ, മനഷയബരയ ം ദദവബത്തയ ം 
അനരഞ്ജീെിക്കുവാൻ, ആത്മാവിബനയ ം ശ്രീരബത്തയ ം, സവജായിടയയ ം വിജായിബയയ ം, 
സവർഗ്ഗ ബത്തയ ം ഭൂമിബയയ ം യന്നിൽ ഒന്നാക്കാൻ സ്ര ഷ്െിടയ മ ഴ വൻ അയിലൂടെ 
ഏകീഭവിെിക്കുവാൻ ബവണ്ടി മനഷയാവയാരം ടെയ്യ ക്രിസ്ുവാണ് പരമമായ കൂദാശ്. 

4) കൂദാശ്കള ടെ എണണ ം എത്രടയന്്ന നിജടെെ ത്തുവാൻ കഴിയ ബമാ? 

ഇലല . കാരണം, ദദവത്തിടെ സൃഷ്െി മ ഴ വൻ നലല യാകയാൽ കൂദാശ്കള ടെ വസ്ുവായി 
യീരുവാൻ എലല ാ വസ്ുവിനം കഴിയ ം.  പ്രപഞ്ചം ആകമാനം ഒരു കൂദാശ്യാണ്.  
ജീവിയത്തിടല ഒബരാ അനഭവങ്ങള ം കൂദാശ്കളായി പരിണമിക്കാൻ കഴിയ ം.  ബ ാമാസഭയിൽ  



നെന്ന ട്രന്്ത സ ന്നഹബദാസാണ് കൂദാശ്കൾ ഏഴ് എന്്ന ഔബദയാഗ്ികമായി പ്രഖാപനം 
ടെയ്യയ്.  ഓർത്തബ ാകസ ്  സഭകളില ം  പാശ്ചായയ സവാധീനം മൂലം ഏഴ് എന്്ന ടപാുബവ 
പ്രൊരത്തിലായി. 

5) പ്രധാനടെട്ട കൂദാശ്കൾ എത്ര? ഏവ? 

ഏഴ്, വി. മാബമാദീസ, മൂബ ാൻ, കുമ്പസാരം, വി. കുർബ്ബാന, പട്ടയവം, വിവാഹം, ബരാഗ്ികള ടെ 
ദയലാഭിബഷകം. 

6) ഒരു വിശ്വാസി സവീകരിക്കടെൊൻ നിർബ്ബന്ധമായിരിക്കുന്ന കൂദാശ്കൾ ഏടയലല ാം? 

മാബമാദീസ, മൂബ ാൻ, കുമ്പസാരം, വി. കുർബ്ബാന, ബരാഗ്ികള ടെ ദയലാഭിബഷകം. 

7. ആവർത്തിക്കടെൊത്തകൂദാശ്കൾ? 

മാബമാദീസ, മൂബ ാൻ, പട്ടയവം. 

8. ‘ഏഴ്’ എന്ന അക്കത്തിന് വലല  പ്രാധാനയവ ം ഉബണ്ടാ? 

‘ഏഴ്’ എന്ന അക്കം വി. ബവദപ സ്യകത്തിൽ  പലപ്രാവശ്യം കാണന്നുണ്്ട. (ഉലപ ് . 4:24; 
സംഖയ. 23:1; ദിന. 29:21;ടവളി.1:4 ;3:1; 4:5) പരിപൂർണണ യയ ടെ അെയാളമായി ഈ സംഖയ 
വയാഖയാനിക്കടെെ ന്നുണ്്ട. മൂന്്ന എന്ന സംഖയ വി. ത്രിയവബത്തയ ം, നാല് സമസ്യ 
സൃഷ്െിയ ബെയ ം പ്രയീകമായി കണ്ടിരുന്നു.  മൂന്നും നാല ം കൂെിയ ഏഴ് സൃഷ്ൊവിബനയ ം 
സൃഷ്െിബയയ ം യമ്മിൽ സംബയാജിെിക്കുന്ന കൂദാശ്കള ടെ എണണ മായി െിലർ വയാഖയാനിച്ച . 

9) കൂദാശ്കള ടെ ലക്ഷ്യവ ം പ്രാധാനയവ ം എന്്ത? 

ക്രിസ്ുവിന് നമ്മ ടെ ജീവിയത്തിൽ ത്രിയവത്തിബനാെ  സംബയാജിെിക്കുക, ക്രിസ്ുവില ള്ള 
വിശ്വാസടത്ത ശ്ക്തീകരിക്കുക, ക്രിസ്ുവിെ് ജീവിയത്തിൽ വിശ്വാസികൾ പങ്കു ബെരുക, 
നടമ്മ പാപമരണങ്ങളിൽ നിന്നു സവയന്ത്രമാക്കുന്നു. നിയയജീവടെ മഹയവം നമ്മ ടെ ബമൽ 
വർഷിക്കുന്നു. ദദവരാജയം കൂദാശ്കളിൽ ഇബൊൾ നമ ക്കു പ്രാപയമാക്കുന്നു.ദദവീകരണം 
എന്ന ആയയന്തികലക്ഷ്യത്തിബലക്്ക നടമ്മ നയിക്കുന്നു. 

10) പരിശുദ്ധാത്മാവ ം കൂദാശ്കള ം യമ്മില ള്ള  ന്ധം എന്്ത? 

ആത്മാവ് സ്പർശ്ിക്കുന്ന സകലത്തിനം മാറ്റമ ണ്ടാവ ം. ശുദ്ധീകരിക്കടെെ ം.  സർവ്വ 
കൂദാശ്കളില ം പ്രവർത്തിച്്ച അയിടന ശുദ്ധീകരിക്കുകയ ം പൂർത്തീകരിക്കുകയ  ടെയ്യ ന്നയ് 
പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്.  ഉദാ: വി. കുർബ്ബാന, കർത്താവ് ടവള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയയ് (ബയാഹ. 2:1-
11) കൗദാശ്ിക ജീവിയം എന്നുടകാണ്്ട എന്താണ്  അർത്ഥമാക്കുന്നയ്? 

വി. കൂദാശ്യിലൂടെ ദദവ കൃപ പ്രാപിച്്ച ദദവിക ഐകയത്തിൽ ക്രിസ്ുവില ള്ള 
രഹസയാത്മക ജീവിയമാണ്  കൗദാശ്ിക ജീവിയം ടകാണ്്ട അർത്ഥമാക്കുന്നയ്. 

12) കൂദാശ്കള ടെ കൂദാശ് അഥവാ ‘കൂദാശ്കള ടെ രാജ്ഞി’ ഏയാണ് ? 



വി. കുർബ്ബാനയാണ് . മറ്റ  കൂദാശ്കള ം ആൊരാനഷഠ ാനങ്ങള ം ഈ വിശുദ്ധ കൂദാശ് 
അനഭവിക്കുന്നയിബനാ അനഷഠ ിക്കുന്നയിബനാബവണ്ടിയിള്ള ഒരുക്കബമാ അടലല ങ്കിൽ ഇയ് 
അവടയ പൂർത്തീകരിക്കാനള്ള കർമ്മബമാ ആയിരിക്കും.  ആയയിനാൽ പൂർണണ യകള ടെ 
പൂർണണ യ (കൂദാശ്കടള പൂർത്തീകരിക്കുന്നയ്) എന്്ന വി. കുർബ്ബാനടയ മൂടശ് ർകീഫാ 
വിബശ്ഷിെിക്കുന്നു. 

13) കൂദാശ്കള ടെ അെിസഥാനം എന്്ത? 

കൂദാശ്കൾ എന്നു നാം വിളിക്കുന്ന ദിവയരഹസയങ്ങള ടെ അെിസഥാനം ദദവത്തിടെ അളവറ്റ 
മനഷയസ്ബനഹവ ം യൽഫലമായ ണ്ടായ മനഷയാവയാരവ മടത്ര. 

വി. മാബമാദീസാ 

1) എന്താണ്  മാബമാദീസാ? 

കഴ കി ശുദ്ധീകരണം, പ യിയ ജീവിയത്തിബലക്കുള്ള പ്രബവശ്നം, ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള വീണ്ട ം 
ജനനം, ക്രിസ്ു ശ്രീരത്തിബലക്കു കൂട്ടിബെർക്കടെെൽ, ക്രിസ്ുവിടെ രാജയവത്തില ം 
പൗബരാഹിയയത്തില ം പ്രവാെകയവത്തില മ ള്ള പങ്കാളിത്തം, പാപബമാെനം, വീടണ്ടെ െ്, 
പരിശുദ്ധാത്മ നിശ്വസനം, ദ്രവയവമിലല ായ്മയ ടെ വസ്ത്രധാരണം, പാപത്തിടെയ ം 
മരണത്തിടെയ ം നിയമത്തിടെയ ം അധീനയയിൽ നിന്നുള്ള സവായന്ത്രയ പ്രഖയാപനം 
എന്നിങ്ങടന വിവിധാർത്ഥമ ള്ള ഒരു മഹാരഹസയമാണ്  വിശുദ്ധ മാബമാദീസാ. 

2) വി. മാബമാദീസാക്രമം ആരാണ് എഴ യിയയ്? 

സ  ിയാനി സഭ യ ടെ മാബമാദീസാക്രമം ഉണ്ടാക്കിയയ് അബന്തയാകയയിടല വിശുദ്ധ 
ബസബവ ിബയാസ് (+538) ആണ്.  അബേഹം ഗ്രീക്കുഭാഷയിൽ എഴ യിയ ക്രമം പിൽക്കാലത്്ത 
എബ സയിടല യാബക്കാ ് (+708)ദ  ിയാനി ഭാഷയിബലക്്ക പരിഭാഷടെെ ത്തി.  13-ആം 
നൂറ്റാണ്ടിൽ പൗരസ്യയ കാബയാലിക്കാ ആയിരുന്ന  ാർ എബ്രായ (+1286) ബഭദഗ്യി ടെയ്യ 
ക്രമമാണ് ഇന്നു മലങ്കര സഭയിൽ ഉപബയാഗ്ിക്കുന്നയ്. 

3) വി, മാബമാദീസാ ക്രമത്തിൽ എത്ര ഭാഗ്ങ്ങൾ ഉണ്്ട? 

നാല  ഭാഗ്ങ്ങൾ ഉണ്്ട 1) വി. മാബമാദീസായ്ക്കുള്ള ഒരുക്കം. 2) മാബമാദീസാ (സന ാനം), 3) വി. 
മൂബ ാനഭിബഷകം, 4) വി. കുർബ്ബാനാനഭവം 

1 - വി. മാബമാദീസായ്ക്കുള്ള ഒരുക്കം. 

a) വി. മാബമാദീസായ്ക്കുള്ള ഒരുക്കത്തിൽ ഏടയലല ാം ഭാഗ്ങ്ങൾ ഉണ്്ട? ഓബരാന്നായി 
പ്രബയയകം വിശ്കീകരിക്കുക. 

പ്രരംഭ പ്രർത്ഥന, ഗ്ീയങ്ങൾ, പ്ര മിബയാൻ, ടസദ ാ വായനകളിൽ കൂെിദപയലിടെ 
ആത്മാവിടെ രക്ഷ്യ്ക്കുബവണ്ടി അനഗ്രഹങ്ങൾക്കും കരുണകൾക്കും ബവണ്ടി 
പ്രാർത്ഥിച്ച ടകാണ്്ട ദപയലിടന ദദവത്തിടെകരങ്ങളിൽ സമർെിച്ച ടകാെ ക്കുകയാണ്.  



വീണ്ട ം ജനനത്തിനള്ള ബയാഗ്യയ ലഭിക്കാനം, നാശ്രഹിയമായ പ്രകാശ്വസ്ത്രം ധരിച്്ച 
ക്രിസ്യീയ വളർച്ചയില ം പൂർണണ യയില ം നലല  അന്തയത്തില ം എത്തിബച്ചരുവാനമായി 
പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 

b)പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥനയിടല പ്രധാന ആശ്യങ്ങൾ എടന്തലല ാം? 

രണ്ട  വിഷയങ്ങൾ പ്രധാനമായി ഇയിൽ ഉണ്്ട.  ഒന്നു, അഗ്നിയാല ം ആത്മാവിനാല ം 
ജ്നാനസന ാനം നല്കുവാൻ ബവണ്ടീയ ള്ള ബയാഗ്യയ യനിക്്ക നല്കണബമ എന്നു പ്രധാന 
കാർമ്മികടെ അബപക്ഷ്. രണ്്ട, വി. മാബമാദീസാ എന്ന കൗദാശ്ിക ശുശൃഷയിലൂടെ ഭൗമിക 
മായാവിൽ നിന്നു ജനിച്ച ശ്ിശു സഭാമായാവിൽ നിന്നും വീണ്ട ം ജനിച്്ച രക്ഷ്യ ടെ 
അനഭവത്തിൽ എത്തിബച്ചരണടമന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. 

c) ുെർന്നുള്ള സങ്കീർത്തന ഗ്ീയങ്ങൾ ഏടയലല ാം? അയിടെ ഇവിെ ടത്ത അർത്ഥം എന്്ത? 

പ രുഷനം സ്ത്രീക്കും പ്രബയയകം സങ്കീർത്തനഭാഗ്ങ്ങളാൺ കുക്കിലിബയാനിൽ 
ബെർത്തിരിക്കുന്നയ്.  പ രുഷന്മാർക്കുബവണ്ടി ആലപിക്കുന്നയ് 29 ആം സങ്കീർത്തനത്തിടെ 
ആദയഭാഗ്മാണ്  (1-4). രണ്്ട അർത്ഥങ്ങൾ ഈ സന്്ദരഭ്ത്തിൽ ഈ വാകയങ്ങൾക്കുണ്്ട. ഒന്്ന, 
പരിശുദ്ധാത്മ ശ്ക്തിയ ടെ ടവള്ളത്തിബന്മല ള്ള വയാപാരടത്ത കാണിക്കുന്നു. കർത്താവ് 
ബയാർോൻ നദിയിൽ സന ാനബമറ്റബൊൾ ദദവശ് ്ദം ടവള്ളത്തില്ബമൽ മ ഴങ്ങിയാണ്  “ഇവൻ 
എടെ പ്രിയപ ത്രൻ” എന്നപ്രഖയാപനം ഉണ്ടായയ്.  രണ്ടാമയ്, സന ാനാർത്ഥി ദദവനാമ 
മഹയവത്തിനടവണ്ടിദദവസന്നിധിയിൽ സമർെിക്കാനള്ള ആഹവാനം കൂെിയാണ്. 
വസ്ത്രാലങ്കാരം ധരിച്്ച യബഹാവയ്ക്കു മഹയവം ടകാെ ക്കുക എന്ന ആഹവാനം യടന്ന 
ദദവസന്നിധിയില ള്ള സമർെണത്തിടെ പ്രയയക്ഷ്മായ അെയാളമാണ് . 

സന ാനാർത്ഥി സ്ത്രീയാടണങ്കിൽ 45- ആം സങ്കീർത്തനം 10-13 വാകയങ്ങളാണ് 
കുക്കിലിബയാനായി ആലപിക്കുന്നയ്.  ഈ സങ്കീർത്തനം യിസ്രാബയലയ രാജാക്കന്മാരുടെ 
വിവാഹസമയത്്ത ആലപിക്കുന്ന സംഗ്ീയമാണ്. ക്രിസ്യീയ അെിസഥാനത്തിൽ 
മണവാളനായ ക്രിസ്ുവ ം മണവാട്ടിയായ സഭയ ം യമ്മില ള്ള അബഭദയ ന്ധം 
എെ ത്തുകാട്ട ന്ന സങ്കീർത്തനമാണ്.   ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇയ് കർത്താവിടന ബകൾക്കുവാനം 
അവടന സവീകരിക്കുവാനം ബവണ്ടി സന ാനാർത്ഥിയ്ക്്ക നല്കുന്ന ആഹവാനമാണ്.  പഴയ 
മനഷയടന ഉരിഞ്ഞ കളഞ്്ഞ പ യിയ മനഷയനായി രൂപടെെ വാനള്ള ആഹവാനം കൂെിയാണ്. 
രണ്ട  കുക്കിലിബയാനകള ടെയ ം ടപാുവായ ആഹവാനം മാബമാദീസയിലൂടെ കർത്താവിടെ 
മ ൻപാടക സവയം സർെിച്ച ടകാണ്്ട ബലാകത്തിൽ ദദവശുശൂ്രഷകർ ആകുവാനാണ്. 

d) പ്രമീബയാൻ ടസദ  പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്താണ് പ്രയിപാദിക്കുന്നയ്? 

പ്രമിബയാൻ പ്രാർത്ഥയിലൂടെ മാബമാദീസ സഭയിൽ ഏർടെെ ത്തിയ കർത്താവിന സ്ുയി 
കബരറ്റ ന്നയാണ്.  “മഹനീയമായ യടെ ദിവയജ്ഞാനത്താൽ യടെ ആത്മീക 
ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിനായി മാബമാദീസാ എന്ന കൂദാശ് ഏർടെെ ത്തി അയിടന ശുദ്ധീകരിച്ച 
അവർണണ നീയ സയയപ്രകാശ്മായ കർത്താവിന് സ്ുയി.” എന്നയാണ് പ്രാർത്ഥനയ ടെ 
സത്ത. 



 ടസദ  പ്രാർത്ഥന സന ാനാർത്ഥിക്കുബവണ്ടിയ ള്ള മദ്ധയസഥ പ്രാർത്ഥനയാണ്. പ ത്രനാം 
ദദവബത്താൊണ് പ്രാർത്ഥന മ ഴ വനം സമർെിക്കുന്നയ്. സഭടയ ഒരു ആട്ടിൻടയാഴ ത്തായ ം 
കർത്താവിടന ആെ കള ടെ ഇെയനായ ം, മാബമാദീസാടയ ആട്ടിൻടയാഴ ത്തിബലക്കുള്ള 
പ്രബവശ്ന കവാെമായ ം െിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.(ടയശ്. 40:11, ബയാഹ.34:11,ബയാഹ. 10:10,  
1 പബത്രാ. 5:2 ഇവ കാണക) നലല  ഇെയനായ ക്രിസ്ുവിബലയ്ക്കുള്ള ആകർഷണമാണ് 
മാബമാദീസായിലൂടെ നെക്കുന്നയ്.  ഈ ആകർഷണത്തിനള്ള െില വയവസഥകള ടെ 
സാധയയകള ം ടസദ ാ പ്രാർത്ഥനയിൽ നല്കുന്നു. 

1) കുളിച്്ച ടവെിെ ള്ളവരാകുക: ശ്ാരീരികവ ം ആത്മീകവ മായ കഴ കി ടവെ ൊക്കൽ ക്രിസ്യീയ 
ജീവിയത്തിടല പ്രധാന ഊന്നൽ ആണ്.(ബയശ്. 11:6, ടയര. 4:14).  പാപബമാെനത്തിടെയ ം 
ശുദ്ധീകരണത്തിബെയ ം കൂദാശ്കളായിട്ടാണ് വി. മാബമാദീസാടയ സഭ കാണന്നയ്. 

2) രക്ഷ്ാജലപ്രവാഹത്തില ം ജീവടെ ഉ വയില ം പ്രബവശ്ിക്കുക: 

മാബമാദീസാ ടവള്ളം രക്ഷ്ാജലമാണ്.  വി. കൂദാശ്യിലൂടെ അയ് ജീവടെ ജലവ ം ഉ വയ മായി 
മാ  ന്നു. കർത്ത്ര സാന്നിദ്ധയമ ള്ള ജലം പ്രവാഹമായി ഒഴ കുബമ്പാൾ വിശ്വാസിയ ടെ 
രക്ഷ്യ്ക്കുയകുന്നു. (സങ്കീ.36:9, ടയശ്. 12:3, കാണക). 

3) യിരുമ ഖ ബശ്ാഭ പ്രയി ിം ിക്കുക: ദദവിക സാന്നിദ്ധയയയില ള്ള പങ്കളിത്തത്തിന് 
അധവാ ദദവാനരൂപിയായി വളരണടമന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്.   

4) ജനകന് പിത്രനാകുക/പ ത്രിയാകുക:  ബയശുക്രിസ്ു പിയാവാം ദദവത്തിടെ 
ഏകപ ത്രനാണ്. വി. മാബമാദീസായിലൂടെ നാമ ം അവടെ കൃപയിൽ ദദവമക്കള ം 
കർത്താവിന സബഹാദരങ്ങള മായി യീരുന്നു. (ബ ാമ. 8:15, 9:4; ഗ്ലാ 4:5;  എബഫ. 1:15) 

5) പഴയ മനഷയടന ഉരിഞ്ഞ കളയ ക, പ യിയ മനഷയടെ നാശ്രഹിയമായ അങ്കി ധരിക്കുക: 
“ഒരുവൻ ക്രിസ്ുവിലായാൽ അവൻ പ യിയ സൃഷ്െിയാകുന്നു.” (2 ടകാരി. 5:17), പ യിയ 
സൃഷ്െിയായവൻ ദദവാനരൂപത്തിബലക്കു വളർന്്ന നീയിയില ം വിശുദ്ധിയില ം 
ആയിത്തീരുബമ്പാൾ നാശ്രഹിയമായ മഹയവത്തിടെ അങ്കി ലഭിക്കും. (ബയശ്. 61:10; ബ ാമ 
2:7; 1ടകാരി 15:33; 2യിബമാ. 1:10; 1പബത്രാ1:4, 3:4). 

e) ുെർന്നുള്ള ബവദവായനാഭാഗ്ങ്ങൾ ഏവ? 

ുെർന്നുള്ള ബവദവായനാഭാഗ്ങ്ങൾ രക്ഷ്ടയക്കു ിച്ച ം അയിടെ സവഭാവടത്തക്കു ിച്ച ം 
വർണണ ിക്കുന്നു.  ശ്ല ീഹാവായന ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നയ് ബ ാമർ 5:20 -6:4 ആണ്. മാബമാദീസാ 
കർത്താവിടെ മരണത്തില ം പ നരുത്ഥാനത്തില മ ള്ള പങ്കാളിത്തമാടണന്നും 
അയിനാൽയടന്ന നിയയജീവനിബലയ്ക്കുള്ള പ്രബവശ്നമാടണന്നും ശ്ല ീഹാവായന 
വയക്തമാക്കുന്നു. 

ശ്ല ീഹാവായനയ്ക്കു ടയാട്ട പിന്നാടല വരുന്ന സ വിബശ്ഷവായനയ ടെ ടപസ്ബഗ്ാബമാ അഥവാ 
ആമ ഖ ഹാബലല യ്യാ ഗ്ാനമായി ബെർത്തിരിക്കുന്നയ് സങ്കീർത്തനം 51:7 ആണ്. 
ഏവൻബഗ്ലിബയാൻ ഭാഗ്ം ലൂബക്കാ. 3:15-16 ഉം; ബയാഹ. 3: 5-6 ഉം ആണ് 



f) ജീവഗ്രനഥത്തിൽ ബപടരഴ ുന്നയിടെ സാംഗ്യയം എന്്ത? 

ുെർന്്ന പട്ടക്കാരൻ കുഞ്ഞിടെയ ം യലടയാട്ട ആളിടെയ ം ബപരുകൾ മാബമാദീസാ 
രജിസറ  ിൽ എഴ ുന്നു.  അബൊഴ ള്ള രഹസയപ്രാർത്ഥനയ ടെ ഒരു ഭാഗ്ം ഇപ്രകാരമാണ്: 
”അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും മാർഗ്ഗ ഭംശ്ത്തിൽ നിന്നു നിടെ യഥാർത്ഥജ്ഞാനത്തിബലയ്ക്കു നീ 
ഇബൊൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ദപയലിടെ നാമം നിടെ ജീവഗ്രനഥത്തിൽ എഴ ബയണബമ. 
നിടന്ന ആരാധിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവടന (ഇവടള) എണുകയ ം നിടെ മ ഖബശ്ാഭ 
ഇവനിൽ(ഇവളിൽ) പ്രയി ിം ിക്കുകയ ം ടെബയ്യണബമ ...(എബഫ. 4:3 കാണക) 

ഈ സമയം മ യൽ ദപയലിടന സഭയ ടെ അംഗ്മായി സഭ സവീകരിക്കുന്നു. ആ ദപയലിന്  
ദദവദൃഷ്െിയിൽ അവബെയായ വയക്തിയവവ ം  അന്തസസ സ ം ഉടണ്ടന്ന നമ്മ ടെ വിശ്വാസടത്ത 
ടവളിടെെ ത്തുന്നു.  പ യിയ നാമം വി. മാബമാദീസായിൽ പ യിയ ജീവൻ സവീകരിച്ചയിടെ 
ടവളിടെെ ത്തൽ കൂെിയാണ് . 

g)സന ാനാർത്ഥിയ ടെ മ ഖത്്ത പട്ടക്കാരൻ ഊുന്നയിടെ അർത്ഥം എന്്ത? 

ശ്ിശുവിടെ മ ഖത്്ത ഊയിടക്കാണ്്ട  “നിടെ ഏകപ ത്രൻ വി. ശ്ിഷയന്മാരിൽ ഊയിയ ദദവിക 
ശ്വാസം ഇവന്  (ഇവൾക്്ക) നീ നല്കണബമ (ബയാഹ.20:22). വിശുദ്ധാത്മ സവീകരണത്തിന്  
ഇവടന (ഇവടള) ഒരുക്കിടക്കാണ്്ട വിഗ്രഹാരാധനയ ടെ സകല അവശ്ിഷ്െബത്തയ ം ഇവടെ 
(ഇവള ടെ) മനസസ ിൽ നിന്്ന ദ രീകരിക്കണബമ.”  എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.  ദദവികശ്വാസം 
എന്നയ് എലല ാസൃഷ്െിക്കും ജീവൻ നല്കുന്നും പ ുയാക്കുന്നുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിടെ 
പ്രയീകമാണ്  (ഉൽപ. 1:2;ടയഹ. 37:9). ആദാമിന്  ദദവം മൂക്കിൽ ശ്വാസം ഊയി (ഉൽപ. 
2:7) ജീവൻ നല്കി.  കർത്താവ് ശ്ിഷയന്മാരിൽ ഊയിയയായ ശ്വാസടത്ത 
പ്രയിനിധീകരിക്കുന്നു (ബയാഹ. 20:22). ഇവിടെ പാപത്തിൽ മരിച്ച മനഷയന്  ജീവശ്വാസം 
ഊുകവഴി പരിശുദ്ധാത്മാവിടന പ്രാപിച്്ച വീണ്ട ം ജനനത്തിന്  ദപയലിടന 
ഒരുക്കുകയാണ് . 

h) ുെർന്്ന ടനറ്റിയിൽ മ ദ്ര കുത്തുന്നയിടെ അർത്ഥം എന്്ത? 

മ ദ്രകുത്തലിടെ മൂന്നു ശുശൃഷകൾ ഉണ്്ട.  ആദയം ദയലം കൂൊടയയ ം പിന്നീെ് ദസത്്ത 
ദയലം ടകാണ്ട ം, മൂന്നാമയ് പരിശുദ്ധാത്മ വയാപാരത്തിടെ പ്രയീകമായ മൂബ ാൻ  ടകാണ്ട ം 
മ ദ്രകുത്തുന്നു.  മ ദ്രകുത്തൽ സഥാനാർത്ഥിയ ടെ ബമൽ ദദവത്തിടെ ഉെമസഥാവകാശ്വ ം  
ദദവിക പരിപാലനവ ം ടവളിടെെ ത്തുന്നു. 

മാബമാദീസാ സവീകരിക്കുന്ന ശ്ിശു ദദവത്തിനായി ബവർയിരിക്കടെട്ടിരിക്കുന്നു 
എന്നാണയിടെ അർത്ഥം. 

i) മ ദ്ര കുത്തലിടന ുെർന്നുള്ള ശുശൂ്രഷ എന്താണ് ? 

മ ദ്രകുത്തലിടന ുെർന്്ന സന ാനാർത്ഥിടയ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ദപശ്െിക ശ്ക്തികള ടെ 
ഉെഛ ാെനത്തിടെ ശുശൂ്രഷയാണ് .  അയിനായ ള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ  (നീണ്ടും ടെ ിയുമായ 
പ്രാർത്ഥനകളിൽ ടെ ിയ പ്രാർത്ഥന സാധാരണ ഉപബയാഗ്ിക്കുന്നു).  നാല  കാരയങ്ങൾ ഉണ്്ട . 



1). സാത്താടന ഉെഛ ാെനം ടെയ്യ വാനം സന ാനാർത്ഥിടയ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാനം ബവണ്ടി 
ദദവബത്താെ ള്ള യാെന. 

2) എലല ാറ്റിടെയ ം സൃഷ്ൊവ ം പരിപാലകനമായ ദദവത്തിടെ നാമത്തിൽ വക്ര  ദ്ധിയ ം 
അഹങ്കാരിയ മായ സാത്താടന  ഹിഷ്കരിക്കുക. 

3) ദദവനാമം ഭയമ ളവാക്കുന്നയാകയാൽ വരുവാനള്ള നയായവിധിടയക്കു ിച്്ച 
ബ ാധയമ ണ്ടാകുക. 

4) മനഷയടെ ശ്രീരം പിശ്ാെ ക്കള ടെ അധിവാസ സഥലമലല , ദദവത്തിടെ ആലയമാകുന്നു 
എന്ന പ്രഖയാപനം. 

 ഈ പ്രാർത്ഥനാസമയം കാർമ്മികടെ വലുകരം സന ാനാർത്ഥിയ ടെ യലയിൽ 
വച്ച ടകാണ്ടാണ്  പ്രാർത്ഥിക്കുന്നയ്.  സൗഖയദാനത്തിനം പിശ്ാെിടന 
 ഹിഷ്കരിക്കുന്നയിനം , അനഗ്രഹിക്കുന്നയിനം മറ്റ ം യലയിൽ ദകവച്ച  പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന 
പയിവ ണ്്ട . 

j) പിന്നീെ് ശ്പഥം ടെയ്യിച്ച ടകാണ്്ട സന ാനാർത്ഥിയ ടെ ബമൽ  ൂശ്മ ാ ടെയ്യ ന്നയ് എന്തിനാണ് ? 

ക്ര ശ്് യിന്മടപട്ട ശ്ക്തിയ ടെ (സാത്താടെ) ബമല ള്ള വിജയത്തിടെ അെയാളമാണ് .  
ഇബയാെ്ബെർന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ ശ്ിശുവിൽ നിന്്ന സകല പിശ്ാെ ക്കള ം ദ ഷ്െരും 
അദ്ര ശ്യരുമായ എലല ാ ആത്മാക്കള ം ഒഴിഞ്ഞ മാ ി ബപാകാൻ ബവണ്ടി സകലത്തില ം 
വിശുദ്ധമായ ക്രിസ്ുവിടെ നാമത്തിൽ മ ദ്രയിട്്ട ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് .  ഇനി ദ ഷ്െ 
ശ്ക്തികള ടെ അധിവാസസഥലമലല   ദദവത്തിടെ മന്ദിരമാണ് , ബയശുക്രിസ്ുവിടെ 
വകയാണ്  എന്്ന പ്രഖയാപിക്കുകയാണ് . 

k) ശ്പഥം ടെയ്യ ന്നയിടെ രീയി എങ്ങടന? 

സാത്താബനയ ം ദസനയബത്തയ ം  ഹിഷ്കരിക്കുന്നു എന്ന ശ്പഥം ടെയ്യ ന്നു.  കുഞ്ഞിടന 
മ ഖം പെിഞ്ഞാബ ാട്ട  യിരിച്ച പിെിച്്ച യലടയാെ ന്നയാൾ ഇപ്രകാരം ഇപ്രകാരം ഏറ്റ പ യ ന്നു, 
“മാബമാദീസാ മ ങ്ങ ന്ന (ബപർ) ഞാൻ സാത്താടന നിടന്നയ ം നിടെ സകല ദസനയങ്ങബളയ ം 
നിടെ ദൂയന്മാബരയ ം, നിടന്നയ ള്ള സകല ഭയബത്തയ ം, നിടെ സകല വഞ്ചനബയയ ം 
ഉബപക്ഷ്ിക്കുന്നു.” ക്രിസ്യീയ ജീവിയത്തിടെ പ്രധമ പെിയാണ്  യിന്മയ ടെ ശ്ക്തിയായ 
സാത്താബനയ ം അവടെ ദസനയങ്ങബളയ ം  ഹിഷ്കരിക്കുക എന്നയ്.  ഇയ് ഒരു 
ടവലല  വിളിയാണ് .  ആദയം യിന്മടയ അഭീമ ഖീകരിച്്ച അയിടനയിടര ബപാരാൊൻ 
യയ്യാ ാകാടയ ക്രിസ്ുവിടെയായിരിക്കാൻ കഴിയ കയിലല .  ഹിഷ്കരണം 
അർത്ഥമാക്കുന്നയ് യിന്മയ ടെ ശ്ക്തിടയ അഭീമ ഖീകരിച്്ച അടയാരു യാഥാർത്ഥയമാടണന്്ന 
അംഗ്ീകരിച്്ച അയിടെ ശ്ക്തിടയ അ ിഞ്്ഞ അയിടന നശ്ിെിക്കുവാൻ ദദവത്തിടെ 
ശ്ക്തിടയ പ്രഖയാപിക്കുകയാണ് .  വരാൻ ബപാകുന്ന സന ാനം വിജയത്തിടെ ഒരു കർമ്മമാണ്  
എന്്ന ഹിഷ്കരണം പ്രഖയാപിക്കുകയാണ് . സാത്താടെ അെിമത്തത്തിൽ നിന്നും 
ബലാകടത്ത വിെ വിച്്ച ദദവരാജയത്തിടെ വരവിനായ ള്ള ഒരുക്കം കൂെിയാണ് . 



ുെർന്്ന ക്രിസ്ുവിടന സവീകരിക്കുന്നു എന്ന ശ്പഥം ടെയ്യ ന്നു.  കുഞ്ഞിടെ മ ഖം കിഴബക്കാട്ട  
യിരിച്ച  പിെിച്ച ബശ്ഷം ഇപ്രകാരം പ യ ന്നു: “മാബമാദീസാ മ ങ്ങ ന്ന (ബപർ) ഞാൻ മശ്ിഹാ 
യമ്പ രാടന നിന്നില ം പരിശുദ്ധന്മാരായ ദീർഘദർശ്ിമാരും ശ്ല ീഹന്മാരും പിയാക്കന്മാരും 
മ ഖാന്തിരം ദദവികമായി നിന്നാൽ സമർെിക്കടെട്ടിട്ട ള്ള സകല ഉപബദശ്ങ്ങളില ം ബെർന്്ന 
വിശ്വസിക്കുന്നു.” സാത്താടന ഉബപക്ഷ്ിച്ച ബശ്ഷം ബയശുക്രിസ്ുവിടെ വകയായി യീരുവാൻ 
ഞാൻ ഒരുക്കമായിരിക്കുന്നു, എടന്ന സമർെിക്കുന്നു, സഭയ ടെ സയയവിശ്വാസങ്ങള ം 
ഉപബദശ്ങ്ങള ം അനസരിച്്ച ആജീവനാന്തം ഞാൻ ജീവിച്ച ടകാള്ളാം എന്്ന പ്രയിജ്ഞ 
ടെയ്യ കയാണ് . 

l) ആദയം കുഞ്ഞിടെ മ ഖം പെിഞ്ഞാബ ാട്ട ം രണ്ടാമയ് കിഴബക്കാട്ട ം യിരിച്ച  പിെിക്കുന്നയിടെ 
അർത്ഥം എന്താണ് ? 

പെിഞ്ഞാ ാണ് സൂരയൻ അസ്യമിക്കുന്നയ്. പെിഞ്ഞാ  വശ്ം സാത്താടെയ ം 
അന്ധാകാരത്തിടെയ ം പ്രയീകമാണ് . പായാളത്തിടെ വായിൽ പെിഞ്ഞാ ടണന്്ന 
പൗരാണിക യവനർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നയ്.  ആകയാൽ അന്ധകാരത്തിടെ ദിക്കായ 
പെിഞ്ഞാബ ാട്്ട യിരിഞ്്ഞ സാത്താടന ഉബപക്ഷ്ിക്കുന്നു.  കിഴക്കാണ്  സൂരയൻ ഉദിക്കുന്നയ്. 
കിഴക്്ക പ്രകാശ്ത്തിടെയ ം നന്മയ ടെയ ം പ്രയീകമാണ് .  നീയിയിൻ സൂരയനായ ബയശുവിടന, 
ബലാകത്തിടെ ടവളിച്ചമായ ബയശുവിടന സവീകരിക്കുന്നയിടെ സൂെനയായി കിഴബക്കാട്്ട മ ഖം 
യിരിച്്ച പ്രയിജ്ഞ ടെയ്യ ന്നു.പ  ദീസ കിഴക്കാണ് .  സാത്താടന യള്ളികളഞ്ഞബശ്ഷം 
കിഴബക്കാട്്ട യിരിയ ന്നവർ പ  ദീസയിൽ ക്രിസ്ുവിടന മ ഖാമ ഖം ദർശ്ീക്കുന്നു.  സാത്താടന 
 ഹിഷ്കരിച്്ച മശ്ിഹായ മായ ള്ള ഐകയത്തിബലക്്ക വരുന്നയ് നമ്മ ടെ വിശ്വാസടത്ത 
പ്രകെിെിക്കുന്നു.  പ യിയയായി മാബമാദീസ മ ങ്ങിയ ശ്ിശു ഒരു യജമാനനിൽ നിന്്നു മടറ്റാരു 
യജമാനനിബലക്്ക മാറ്റടെെ കയാണ്  സാത്താനിൽ നിന്നും ക്രിസ്ുവിബലയ്ക്്ക. 

m) യലടയാെ ന്ന ആളിടെ പ്രസക്തി എന്്ത? 

കുഞ്ഞിടെ സഥാനത്്ത ‘യല ടയാെ ന്ന’യാളാണ്  സാത്താടന ഉബപക്ഷ്ിച്ചും ക്രിസ്ുവിടന 
സവീകരിച്ചും. യലടയാെ ന്ന മധയസഥൻ കുട്ടിക്കുബവണ്ടി നിൽക്കുന്നയ് സഭയ ടെ 
പ്രയിനിധിയായിട്ടാണ് .  സന ാനാർത്ഥിയ ടെ ആത്മീക വഴികാട്ടിയ ം ഉപബദഷ്ൊവ മാണ്  
യലടയാെ ന്നയാൾ.  യലടയാെ ന്നയാൽ ഓർത്തബ ാകസ ്  വിശ്വാസത്തിൽ അെിയ  ച്ച 
വയക്തിയ ം മാതൃകാജീവിയം  ഉള്ള വയക്തിയ ം ആയിരിക്കണം. ഉപബദശ്ങ്ങളില ം 
വിശ്വാസത്തില ം ക്രിസ്ുവിൽ ഉള്ള ജീവിയ സാക്ഷ്യത്തില ം കുഞ്ഞിടന വളർത്തുവാൻ 
യലടയാട്ടെൻ കെടെട്ടിരിക്കുന്നു.  യലടയാട്ടമദ്ധയസഥബനാടൊെം കുഞ്ഞിടന 
ആത്മീകയയില ം വിശ്വാസത്തില ം ക്രിസ്ുവില ള്ള ജീവിയത്തില ം വളർത്തിടയെ ക്കുന്നയിൽ 
മായാപിയാക്കൾക്കും വളടര അധികമായ സഥാനവ ം ഉത്തരവാദിയവവ ം ഉണ്്ട . 

വിശ്വാസപ്രമാണം ടൊലല  ന്നബയാെ  കൂെി ഒരുക്ക ശുശൂ്രഷ സമാപിക്കുന്നു.  വിശ്വാസപ്രമാണം  
ടൊലല  കവഴി മദ്ധയസഥൻ സയയവിശ്വാസം ഏറ്റ പ യ കയാണ് . 

 



II മാബമാദീസാ (ജലസന ാനം) 

i) മാബമാദിസായ ടെ രണ്ടാം ഭാഗ്ം ആരംഭിക്കുന്നയ് എബൊൾ? 

പ്രാർത്ഥിച്ച ഒലിടവണണ  ടകാണ്ട ള്ള അഭിബഷകബത്താെ കൂെിയാണ്  രണ്ടാം ഭാഗ്ം 
ആരംഭിക്കുന്നയ്.  ഈ ഒലിടവണണ യ്ക്്ക ‘സബന്താഷ ദയലം’ എന്നാണ്  പ യ ന്നയ്.  ഈ 
സമയത്്ത ടൊലല  ന്ന പ്രാർത്ഥന:  “വീണ്ട ം ജനനത്താൽ പ ത്രസവീകാരയത്തിന്   
അർഹനായിത്തീരുവാൻ ബവണ്ടി സബന്താഷ ദയലത്താൽ പിയാവിടെയ ം പ ത്രടെയ ം 
ജീവനള്ള വിശുദ്ധ ൂഹായ ടെയ ം നാമത്തിൽ നിയയജീവനായി മ ദ്രകുത്തടെെ ന്നു.” 

ii) സബന്താഷ ദയലത്താല ള്ള അഭിബഷകം എന്തർത്ഥമാക്കുന്നു? 

ഒലിടവണണ  ടകാണ്ട ്  കുഞ്ഞിടെ ടന  കയിൽ മൂന്നു പ്രാവശ്യം കുരിശ്െയാളം വരച്്ച 
അഭിബഷകം നെത്തുന്നു. സബന്താഷത്തിടെയ ം സമാധാനത്തിടെയ ം അെയാളമാണ്  ദയലം. 
(ബയശ്. 61:1;  സങ്കീ. 45:8; എബ്രാ.1:9; ലൂബക്കാ. 4:18; അ. പ്ര.10:38 വായിക്കുക) 

വിശ്വാസികള ടെ ജീവിയത്തിൽസബന്താഷവ ം സമാധാനവ മായ ബയശു കെന്നു വരുന്നു എന്നും 
സൂെിെിക്കുന്നു.  സയയ ഒലിവായ ക്രിസ്ുവിൽ നടമ്മ ഒട്ടിബച്ചർക്കുന്നയിന കൂെിയാണ്  
ഒലിടവണണ ടകാണ്്ട  അഭിബഷകം ടെയ്യ ന്നയ്.  (ബ ാമ.11:17). വിശുദ്ധീകരണവ ം വീണ്ട ം 
ജനനത്തിനള്ള ഒരുക്കവ മാണ്  ഈ അഭിബഷകത്തിലൂബെ സാധിക്കുന്നയ്. 

iii) ടവള്ളം വാഴ്വിടെ ശുശൂ്രഷയിൽ എടന്തലല ാമാണ്  ടെയ്യ ന്നയ്? 

വളടര അയിപ്രധാനമായ ഒരു ഭാഗ്മാണ്  ടവള്ളം വാഴ്വ്.  പട്ടക്കാരൻ െൂെ ടവള്ളവ ം 
പച്ചടവള്ളവ ം മാബമാദീസാ ടയാട്ടിയിൽ ഒഴിച്ച ബശ്ഷം കുരിശ്െയാളമ ള്ള ഒരു ടവള്ള 
ുണിടകാണ്്ട മാബമാദീസാ ടയാട്ടി മൂെ ന്നു.  “ആൊരയൻ മാബമാദീസാ ടയാട്ടി ു ക്കുബമ്പാൾ...” 
എന്നു ുെങ്ങ ന്ന ഗ്ീയം ആലപിക്കുന്ന സമയത്്ത വി. കുർബ്ബാനയിബലു  ബപാടല പട്ടക്കാരൻ 
മാബമാദീസാ ടയാട്ടി മൂെിയിരുന്ന ബശ്ാശ്ൊ ഉയർത്തി ആബഘാഷിക്കുന്നു.  പരിശുദ്ധാത്മാവിടന 
വിളിച്ച ടകാണ്്ട ദക ആബഘാഷിക്കുകയ ം ടെയ്യ ന്നു. 

iv)ടവള്ളം എന്തിടന കു ിക്കുന്നു? 

വി. ബവദപ സ്യകത്തിൽ ടവള്ളം മരണത്തിടെയ ം വീടണ്ടെ െിടെയ ം െിഹ്നമാണ് . 
ബനാഹയ ടെ കാലടത്ത ജലപ്രളയത്തിൽ ദ ഷ്െന്മാടര  ഇലല ായാക്കി ബനാഹടയ വീടണ്ടെ ത്തു 
(ഉലപ ് . 6:8) ഫ ബവാടെയ ം അവടെ ദസനയത്തിടെയ ം നാശ്വ ം യിസ്രാബയൽ ജനത്തിടെ 
വീടണ്ടെ െ ം ടെങ്കെൽ ടവള്ളത്തിലൂടെയാണ്  സധയമായയ്. (പ  . 14). ബയാർോൻ നദി 
യരണം ടെയ്യ് ബയാശുവയ ം യിസ്രാബയല ം വാഗ്ദത്ത നാട്ടിബലയ്ക്്ക പ്രബവശ്ിച്ച  (ബയാശു. 3).  
പ യിയ യിസ്രാബയലാകുന്ന സഭയ ടെ വീടണ്ടെ െ ം  സാത്താടെ പരാജയവ ം വിശ്വാസികൾ 
അനഭവിച്ച ിയ ന്നയ് മാബമാദീസാ ജലത്തിലൂടെ ആണ്. 

v) ടവള്ളം വാഴ്വിടെ ഉബേശ്ം എന്്ത? 



സവഭാവത്താൽ മരണത്തിടെ പ്രയീകമായ ടവള്ളം, പരിശുദ്ധാത്മാവിടെ കൃപയാൽ 
ജീവടെയ ം  വീടണ്ടെ െിടെയ ം പ്രയീകമാകണടമന്നുള്ളയാണ്  ടവള്ളം വാഴ്വിടെ ഉബേശ്ം.  
ബയാർോൻ നദിയിടല ബയശുവിടെ മാബമാദീസായാല ം യടെ ജലസ്പർശ്നത്താല ം 
പരിശുദ്ധാത്മാവിടെ ആവാസത്താല ം അയിടല ടവള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കടെട്ട .  ടവള്ളം 
വാഴ്ത്തുന്നയിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മ കൃപയാൽ മാബമാദീസാടവള്ളം ക്രിസ്ു മാബമാദീസാ ഏറ്റ 
ബയാർോൻ ടവള്ളമായി യീരുന്നു  (ഇബയാെന ന്ധമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയിൽ പ യ ന്നു “യടെ 
വി.  ൂഹാടയ പ്രാവിടെ രൂപത്തിൽ അയയ്ക്കുകയ ം, ബയാർോൻ ജലപ്രവാഹടത്ത 
ശുദ്ധീകരിക്കുകയ ം ടെയ്ു.  മാബമാദീസ ദകടകാള്ള ന്ന  ഈ നിടെ ദാസടന (ദാസിടയ) 
പൂർണണ നാക്കുകയ ം, രക്ഷ്ാകരമായ നിടെ സന ാനത്താൽ ടവെിൊക്കി നിടെ മശ്ിഹായ ടെ 
സംസർഗ്ഗ ത്തിനാക്കി യീർക്കുകയ ം ടെബയ്യണബമ.” 

ുെർന്്ന എടന്തലല ാം ശുശൂ്രഷകൾ നെക്കുന്നു? 

ടവള്ളത്തിബന്മൽ പട്ടക്കാരൻ 3 പ്രാവശ്യം കുരിശ്ാകൃയിയിൽ ഊുന്നു.  ുെർന്്ന രഹസയ 
പ്രാർത്ഥനയ ം പർസയ പ്രാർത്ഥനയ ം കഴിഞ്ഞ ബശ്ഷം വി. കുർബ്ബാനയിബലുബപാടല 
പ്രിശുദ്ധാത്മവിളിയ ടെ  രഹസയ പ്രാർത്ഥന ടൊലല ി ദക ആവസിെിക്കുന്നു.  അയിന ബശ്ഷം 
ഓബരാ പ്രാർത്ഥനകൾ ടൊലല ിടകാണ്്ട ടവള്ളയിബന്മൽ 3 പ്രാവശ്യം  ൂശ്മ ാ ടെയൂ്യന്നു. ുെർന്്ന, 
വി. മൂബ ാൻ കയ്യിടലെ ത്്ത ആബഘാഷിച്്ച ടവള്ളത്തിൽ കുരിശ്ാകൃയിയിൽ ഒഴിക്കുന്നു. 

vi)വിശുദ്ധമൂബ ാൻ  മാബമാദീസാ ടയാട്ടിയില ള്ള വ്ള്ളത്തിൽ ഒഴിക്കുന്നയിടെ അർത്ഥം എന്്ത? 

വി. മൂബ ാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിടെ കൂദാശ്യാണ് . ഉൽപത്തി 1:3 ൽ പ യ ന്നു, സൃഷ്െിയ ടെ 
ആരംഭത്തിൽ ദദവത്തിടെ  ആത്മാവ് ടവള്ളത്തിബന്മൽ പരിവർത്തിച്ചു ടകാണ്ടാണ്  
സൃഷ്െി ഉളവായയ്.  ഒന്നുമിലല ാത്തും ക്രമരഹിയവ മായ അവസഥയ ടെ പ്രയീകമാണ്  
അവിടെ ടവള്ളം.  രൂപവ ം ക്രമവ മിലല ാത്ത ആ അവസഥയിൽ നിന്നാണ്  പരിശുദ്ധാത്മാവ് 
രൂപവ ം ക്രമവ മ ള്ള സൃഷ്െിടയ കരു പിെിെിച്ചയ്.  എന്നാൽ ഈ പഴയ സൃഷ്െി പാപത്തിനം 
യനൂ്മലം മരണത്തിനം ദ്രവയവത്തിനം അധീനമായി.  കർത്താവ് ഈ സൃഷ്െിടയ 
നവീകരിക്കാനായിട്ടാണ്  വന്നയ്.  കർത്താവ് ബയാർോൻ നദിയിൽ മാബമാദീസാ 
സവീകരിക്കുബമ്പാൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആവസിക്കുന്നു.  ആദയ സൃഷ്െിയിൽ നെന്നയബപാടല 
പരിശുത്ഥ ആത്മാവ് വീണ്ട ം പരിവർത്തിക്കുന്നു. അബയ രീയിയിൽ വി. മൂബ ാൻ വഴി 
ദദവാത്മാവ് മാബമാദീസാ ടവള്ളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്്ച അയിടന വീണ്ട ം ജനനത്തിനള്ള 
മാർഗ്ഗ മാക്കി യീർത്തിരിക്കുന്നു. 

ടവള്ളത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവിൽ നിന്നുമ ള്ള വീണ്ട ം ജനനമാണ്  (ബയാഹ. 3:5). 
മാബമാദീസാടയന്നു കാണിക്കുവാനാണ്  പരിശുദ്ധാത്മാവിടെ പ്രയീകമായ വി. മൂബ ാൻ 
ടവള്ളത്തിൽ ഒഴിക്കുന്നയ്.  ടവള്ളം വാഴ്വിടെ പൂർത്തീകരണം കൂെിയായിട്ടാണ്  ടവള്ളത്തിൽ 
മൂബ ാൻ ഒഴിക്കുന്നു. 

vii) ുെർന്്ന മാബമാദീസാ ടയാട്ടിയിൽ കുഞ്ഞിടന ഇ ക്കി മാബമാദീസാ നല്കുന്നയ് എന്തിടന 
കു ിക്കുന്നു? 



കുഞ്ഞിടന മാബമാദീസാ ടയാട്ടിയിൽ കിഴബക്കാട്്ട അഭിമ ഖമായി ഇരുത്തി പട്ടക്കാരൻ 
പെിഞ്ഞാബ ാട്ട  യിരിഞ്്ഞ “ജീവടെയ ം പാപബമാെനത്തിടെയ ം പ്രയയാശ്യിൽ 
നിയയജീവനബവണ്ടി പിയാവിടെയ ം, പ ത്രടെയ ം ജീവനള്ള പരിശുദ്ധ  ൂഹായ ബെയ ം 
നാമത്തിൽ (ഇന്നാൾ) മാ ബമാദീസ മ ങ്ങ ന്നു.” എന്്ന പ ഞ്്ഞ പ്രാർത്ഥിച്്ച മാബമാദീസാ മ ക്കുന്നു. 

മാബമാദീസാ ക്രിസ്ുവിബനാെ കൂെി മരിക്കുകയ മ യിർക്കുകയ ം ടെയ്യ ന്ന അനഭവമാണ് . (ബ ാമ. 
6:3-5; ടകാടലാ. 2:12).ക്രിസ്ു മൂന്നു ദിവസം ക  ിൽ കഴിഞ്ഞയിടന 
അനസ്മരിക്കത്തക്കവണണ ം ത്രിയവ നാമത്തിൽ മൂന്നു യവണ ടവള്ളം ബകാരി ഒഴിച്ചാണ്  
മാബമാദീസാ നെത്തുന്നയ്. 

III മാബമാദീസായ്ക്കു ബശ്ഷമ ള്ള അഭിബഷകം എന്തിടന കു ിക്കുന്നു? 

ടവള്ള ത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവിൽ നിന്നുമ ള്ള വീണ്ട ം ജനനത്തിടെ പൂർത്തീ കരണമാണ്  വി. 
മൂബ ാൻ അഭിബഷകം.  അയ്  പരിശുദ്ധാത്മാവിടെ മ ദ്രയാണ് .  സന ാനാർത്ഥിയ ടെ യലയിൽ 
മൂന്നു പ്രാവശ്യം വി. മൂബ ാൻ ടകാണ്്ട  ൂശ്മ ാ ടെയൂ്യബമ്പാഴ ള്ള പ്രാർത്ഥന അർത്ഥ പൂർണണ മാണ് .  
“മശ്ിഹായ ടെ പരിമള വാസനയ ംസയയ വിശ്വാസ ത്തിടെ അെയാളവ ം മ ദ്രയ ം പരിശുദ്ധാത്മ 
നൽവരത്തിടെ പൂർത്തീകരണവ മായ വിശുദ്ധ മൂബ ാനാൽ ...മ ദ്രകുത്തടെെ ന്നു.”  
മാബമാദീസായിൽ ലഭയമാകുന്ന വി.  ൂഹായ ടെ വിവിധവരങ്ങള ടെ (പ ത്രസവീകാരയം, വീണ്ട ം 
ജനനം, പാപബമാെനം ുെങ്ങിയവ) പൂർണണ യയാണ്  മൂബ ാനഭിബഷകം.  മൂബ ാൻ കൂൊടയ 
മാബമാദീസാ പൂർണണ മാകുന്നിലല .  ക്രിസ്ുവിടെ ആത്മീക സൗരഭയം വിശ്വാസിയിൽ 
പകരടെെ ന്നയ് മൂബ ാൻ അഭിബഷകത്തിലൂടെ ആണ് . ുെർന്്ന ശ്രീരം മ ഴ വൻ മൂബ ാൻ 
പൂശുന്നു. 

അബൊസ്ബയാലിക പ്രമാണങ്ങളിൽ മശ്ിഹായ ടെ  പരിമളവാസനടയ സ വിബശ്ഷത്തിടെ 
സ ഗ്ന്ധമായി യാരയമയം ടെയ്യ ന്നുണ്്ട.  കർത്താവിടെ ശ്രീരമായ സഭയിടല അംഗ്ം എന്ന 
നിലയിൽ കർത്താവിന സ ഗ്ന്ധ വാസനങ്ങള ം സ വിബശ്ഷ സാക്ഷ്ികള മായി യീരുകയാണ് 

ുെർന്്ന നെക്കുന്നകിരീെധാരണത്തിടെ അർത്ഥടമന്്ത? 

മാബമാദീസായ ം വി. മൂബ ാനം സവീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആളിടന പ്രഭടകാണ്ട ം മഹയവം ടകാണ്ട ം 
കിരീെം ധരിെിക്കുന്നു.  ക്രിസ്ുവിബനാെ  കൂടെ ദദവ രാജയത്തിൽ വാഴ വാൻ മാബമാദീസാ ഏറ്റ 
ആൾ ബയാഗ്യനാകുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്  ശ്ിശുവിടന കിരീെം അണിയിക്കുന്നയ്. 

കിരീെധാരണടത്ത ുെർന്നുള്ള ഗ്ീയത്തിൽ ഏദൻ ബയാട്ടത്തിൽ ആദാമിന നല്കിയിരുന്ന 
വാൊത്ത കിരീെവ ം മഹയവത്തിടെ വസ്ത്രവ ം മാബമാദീസായിലൂടെ പ  ദീസയ ടെ 
അനഭവത്തിബലയ്ക്്ക പ്രബവശ്ിക്കുന്ന വിശ്വാസിക്്ക നല്കടെെ ന്നു എന്നു പ യ ന്നു.  
പൗരസ്യയ െിന്തയിൽ കിരീെം രക്തസാക്ഷ്ിയവത്തിടെ അെയാളമാണ് .  കഷ്െയകളിലൂടെയ ം 
പ്രയിസന്ധികളിലൂടെയ ം ദദവമഹയവം ദർശ്ിച്ച ടകാണ്്ട ജീവിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കു 
ലഭിക്കുന്നയാണ്  കിരീെം.  നലല  അവസാനം പ്രാപിക്കുന്നവർക്കായി സൂക്ഷ്ിച്ച  വച്ചിരിക്കുന്ന 
കിരീെം സവർഗ്ഗ രാജയത്തിൽ വച്്ച പ്രാപിക്കുന്നയിടെ മ ൻകു ിയായി കൂെി ഇയിടന സഭ 
കണക്കാക്കുന്നു.  കിരീെധാരണബത്താെ  കൂെി മാബമാദീസാ സവീകരിച്ചവയക്തി വീണ്ട ം 



ജനിക്കടെട്ട ആൾ എന്ന നിലയിൽ ആരാധിക്കുന്ന വിശ്വാസികള ടെ സമൂഹത്തിബലയ്ക്കു 
സവീകരിക്കടെെ ന്നു. 

IV) വി. കുർബ്ബാനാനഭവം 

വി. മാബമാദീസായ ടെ പൂർത്തീകരണവ ം ആരാധനാസമൂഹബത്താെ ള്ള  സജീവമായ 
പങ്കുബെരല ം വി. കുർബ്ബാനാനഭവത്തിലൂടെയാണ്  യാഥാർത്ഥയമാകുന്നയ്.  മാബമാദീസായിലൂടെ 
ക്രിസ്ുവിടെ ശ്രീരത്തിടല അംഗ്മാകുന്നവരുടെ അവകാശ്മാണ്  വി. കുർബ്ബാന 
അനഭവിക്കുക എന്നയ്.  വി. കുർബ്ബാന ശ്ിശുവിന്  നല്കുബമ്പാൾ “പ  ദീസായിലാദാം 
രുെിബനാക്കാത്ത ഫലം, സാബമാദം വയ്ക്കുന്നിനാൾ നിൻ വായിൽ” എന്നു ുെങ്ങ ന്ന ഗ്ാനം 
ആലപിക്കുന്നു.  വി. കുർബ്ബാന സവീകരണത്തിന ബശ്ഷം രാജകീയ പൗബരാഹിയയ 
ശുശൂ്രഷയിടല അംഗ്ങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ മാബമാദീസാ സവീകരിക്കുന്നവടര വി. 
മദ് ഹായിൽ പ്രബവശ്ിെിച്്ച ബത്രാബണാസ് മ ത്തിക്കുന്നു. ുെർന്്ന വിശുദ്ധകുർബ്ബാനയിടലന്ന 
ബപാടല ഹൂബത്താബമാ പ്രാർത്ഥനയ ം ആശ്ിർവാദവ ം നെത്തി കൂദാശ് അവസാനിെിക്കുന്നു. 

മൂബ ാനഭിബഷകം. 
1) മൂബ ാനഭിബഷകം എന്നാൽ എന്്ത? 

നമ്മ ടെ കർത്താവ് യടെ മാബമാദീസായ്ക്കു ബശ്ഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അഭിബഷകം 
ടെയ്യടെട്ടയിൽ ഉള്ള നമ്മ ടെ പങ്കാളിത്തമാണ്  മൂബ ാനഭിബഷകം. മാബമാദീസായിൽ 
ക്രിസ്ുവിടെ മരണത്തില ം ഉയിർെില ം പങ്കു  ബെർന്നുബപാടല ക്രിസ്ുവിടെ 
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാല ള്ള അഭിബഷകത്തിൽ നാം മൂബ ാനഭിബഷകത്തിൽ കൂെി  പങ്കു ബെരുന്നു. 
മാബമാദീസായിലൂടെ ഏയിബലക്കു നാം ജനിച്ച ബവാ ആ ദദവിക ജീവനിൽ ജീവിക്കുന്നയിന്  
നടമ്മ കഴിവ ള്ളവരാക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിടന സവീകരിക്കുന്നയാണ്  മൂബ ാനഭിബഷകം.  
മൂബ ാനഭിബഷകം ഒരു കൂദാശ്യാണ് .  അയിലൂടെ നമ്മ ടെ ശ്രീരം മ ഴ വനം പരിശുദ്ധാത്മാവിടെ 
ആലയമായി യീർക്കുകയാണ് .  മാബമാദീസായ ബെയ ം മൂബ ാനഭിബഷകത്തിടെയ ം സമയം 
മ യൽ ക്രിസ്ുവിബനാെ  കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മ ടെ ആന്തരീക ഹൃദയ ബക്ഷ്ത്രത്തിൽ വന്നു 
വസിക്കുന്നു. 

2) മൂബ ാനഭിബഷകത്തിലൂടെ നം ആരായിയീരുന്നു? 

പരിശുദ്ധ പബത്രാസ് ശ്ല ീഹാ പ യ ം പ്രകാരം “...ടയടരടഞ്ഞെ ക്കടെട്ട ഒരു ജായിയ ം 
രാജകീയ പ ബരാഹിയവർഗ്ഗ വ ം വിശുദ്ധ വംശ്വ ം  സവന്തജനവ മായി” യീരുന്നു.  മാബമാദീസാ 
ഏറ്റ ഓബരാ ഓർത്തട ാകസ ്  ക്രിസ്യയാനിയ ം മൂബ ാനഭിബഷകത്തിലൂടെ ക്രിസ്ുവിടെ 
ശ്രീരത്തിബലക്കഭിഷിക്തനാവ കയാൺ.  പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അഭിബഷകം പ്രാപിച്ച 
എലല ാവരും ദദവരാജയത്തില ം വിശ്വാസികള ടെ പൗബരാഹിയയത്തില ം പങ്കാളികളായി 
യീരുന്നു. 

3) പരിശുദ്ധാത്മ മ ദ്രയ ടെ സാംഗ്യയം എന്താണ് ? 



ദവദികൻ കുഞ്ഞിടന ശ്രീരം മ ഴ വനം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മ ദ്രയിെ ന്നു.  അയിന്  പല 
വിധമായ അർത്ഥങ്ങള ണ്്ട .   

a) ഇന്ദ്രിയ അവയവങ്ങടള (കാഴ്െ, ബകൾവി, സ്പർശ്ം, രുെി, മണം) ബയശുക്രിസ്ുവിടെ 
ശുശൃഷയ്ക്കായി ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് .  പരിശുദ്ധാത്മാവിടെ ഉപകരണമായി അവടെ 
ശുശൂ്രഷയ്ക്കായി സമർെിക്കടെെ ന്നു. 

b) ദദവത്തിടെ പ യിയ സൃഷ്െിയിബന്മല ള്ള ദകടയ്യാൊണ്  പരിശുദ്ധാത്മ മ ദ്ര.  ഇബയാടെ 
കർത്താവിടെ പ യിയ സൃഷ്െിയാടണന്്ന പ്രഖയാപിക്കടെെ കയാണ് . 

c) പരിശുദ്ധാത്മ മ ദ്ര ഉ വിെവ ം ഉെമസഥാവകാശ്വ ം സൂെിെിക്കുന്നു. 

d) ആധികാരികയടയ ഈ മ ദ്ര സ െിെിക്കുന്നു.  ബയശുക്രിസ്ുവിടെ മഹയവകരമായ 
സ വിബശ്ഷം പ്രഖയാപിക്കുവാനള്ള അധികാരം ഇയിലൂടെ സവീകരിക്കുകയാണ് .   

e) ഈ മ ദ്ര ഒരു ഉ ൊണ് . പൗബലാസ് ശ്ല ീഹ പ യ ം ബപാടല “നമ്മ ടെ അവകാശ്ത്തിടെ 
അച്ചാരമായ വാഗ്ദത്തിൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലമ സ ദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു.” (എബഫ. 1:14) “ദദവം 
നടമ്മ മ ദ്രയിെ ം. ആത്മാവ് എന്ന അച്ചാരം  നമ്മ ടെ ഹൃദയത്തിൽ യന്നുമിരിക്കുന്നു.” (2 ടകാരി. 
2:2).  ആയായയ് നാം  ഇബൊൾ പ്രപിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ദദവ രാജയത്തിൽ 
പ്രാപിക്കാനിരിക്കുന്ന പൂർണണ മായ  അവകാശ്ത്തിടെ ഉ ൊണ് . 

4) മൂബ ാനഭിബഷകത്തിെ് ഉബേശ്ങ്ങൾ എടെലല ാം? 

a) ആദയ പാപത്തിൽ നിന്നും സാത്താടെ അെിമയവത്തിൽ നിന്നും മനഷയടന 
മാബമാദീസായിൽ ദദവം ശുദ്ധീകരിച്്ച ടവെിൊക്കുന്നു. ുെർന്്ന പരിശുദ്ധ 
ആത്മാഭിബഷകത്തിലൂടെ  രക്ഷ്യ ടെ അനഭവത്തിബലക്്ക പ യിയ സൃഷ്െിയായി യീരുന്നു. (2 
ബകാരി. 5:17) 

(b) വി. മാബമാദീസാടയ ുെർന്്ന മൂബ ാനഭിബഷകം  ആത്മീക ബപാരാട്ടത്തിന നടമ്മ ഒരുക്കുന്നു.  
ബയശു മാബമാദീസായ്ക്കു ബശ്ഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പരീക്ഷ്ിക്കടെെ ന്നയിന്  
മരുഭൂമിയിബലക്്ക നയിക്കടെട്ടു ബപാടലയാണയ്. 

c) ആത്മീക ബപാരാട്ടം മാത്രമലല .  ആത്മീക ഇന്ദ്രിയങ്ങടള ഉണർത്തുന്നയിനം മൂബ ാനഭിബഷകം 
മൂലം സാധിക്കുന്നു. 

d) നമ്മ ടെ കർത്താവിടന ശുശൃഷിക്കുന്നയിനായ ള്ള ഒരു വിളി കൂെിയാണിയ്.  കർത്താവിടെ 
ഭെന്മാരിൽ ഉൾബെർക്കടെെ ന്നയിടെ അെയാളം കൂെിയാണ്  മൂബ ാൻ മ ദ്ര. 

 

 

 



ഭാഗ്ം - 3 

ടപാുവായ പഠനം 
1) മാബമാദീസായ ടെ െരിത്ര പാശ്ചാത്തലം എന്്ത? 

യഹൂദാ പാരമ്പരയത്തിൽ മാബമാദീസാ ഉണ്ടായിരുന്നിലല . എട്ടാം ദിവസമ ള്ള പരിബേദന 
അധവാ ബെലാകർമ്മം മാത്രബമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള .  എന്നാൽ  ി. സി. ഒന്നാം 
ശ്യാ ്ദത്തില ള്ള െില കൃയികളിൽ ഒരു പ  ജായിക്കാരൻ യഹൂദനാകുബമ്പാൾ അവടന 
ബെലാകർമ്മം ടെയ്യിട്്ട ഏഴ ദിവസം കഴിഞ്്ഞ മാബമാദീസാ മ ക്കണടമന്്ന ഹിബലല ൽ എന്ന 
യഹൂദാ ഗുരുവിടെ ശ്ിഷയന്മാർ പഠിെിച്ചിരുന്നു.  ൊവ  കെലിനെ ത്തുള്ള കും ൻ സനയാസ 
സമൂഹത്തില ം മാബമാദീസാ ബപാല ള്ളസന ാനം ടകാണ്ടാണ്  പ യിയ അംഗ്ങ്ങടള 
ബെർത്തുടകാണ്ടിരുന്നയ്. ഈ പയിവിൽ നിന്നാണ്  ക്രിസ്യയാനികള ടെ സന ാനം 
ഉത്ഭവിച്ചടയന്്ന വിശ്വാസിക്കുന്നയിൽ ടയറ്റിലല .  യൂഹാബനാൻ മാം ്ദാന നല്കിയ സന ാനവ ം 
കും ാൻ സമൂഹത്തിടല ബപാടല  അയിരുന്നു. യഹൂദന്മാർ പ  ജായികടള മാബമാദീസാ 
മ ക്കുബമ്പാൾ കുഞ്ഞ ങ്ങബളയ ം മാബമാദീസാ മ ക്കിയിരുന്നു എന്നയിന ധാരാളം ടയളിവ കൾ 
ഉണ്്ട. യഹൂദന്മാരുടെ ബെലാകർമ്മത്തിടെ സഥാനത്താണ്  ക്രിസ്യയാനികൾ സന ാനം 
ഏർടെെ ത്തിയയ്. 

2) ശ്ിശുസന ാനവ ം മ യിർന്ന സന ാനവ ം യമ്മില ള്ള വയയയാസം എന്്ത? 

ശ്ിശുക്കൾ സഭയിൽ ബെരുബമ്പാൾ ശ്ിശു സന ാനവ ം പ്രായമ ള്ളവർ സഭയിൽ ബെരുബമ്പാൾ 
മ യിർന്ന സന ാനവ ം നല്കുന്നു.  ശ്ിശുക്കൾ സഭയിൽ അംഗ്ങ്ങളായിയിരാൻ 
മായാപിയാക്കന്മാരിൽ ഒരാടളങ്കില ം ഓർത്തബ ാകസ ്  സഭാംഗ്മായിരിക്കണം. ശ്ിശുവിടന 
സയയ വിശ്വാസത്തിൽ വളർത്തി ടകാള്ളാടമന്ന ഉ െ് നല്കണം. സഭയ ടെ പ്രയിനിധിയായി 
ശ്ിശുവിടെ ആത്മീക വളർച്ചയ്ക്്ക ബമൽബനാട്ടം ടകാെ ക്കുവാൻ സന്നദ്ധയയ ള്ള ഒരാൾ 
ശ്ിശുവിന ബവണ്ടി “ജാമയം നില്ക്കുകയ ം” സാത്താടന യള്ളി പ യ കയ ം ക്രിസ്ുവിടന 
ഏറ്റ പ യ കയ ം ടെയ്യണം.  അവിശ്വാസികള ടെ ഇെയിൽ നിന്്ന ഒരു പ്രായമ ള്ളയാൾ 
വിശ്വസിച്്ച സഭയിൽ ബെർന്നാൽ അയാള ടെ മായാപിയാക്കളിൽ ഒരാൾ വിശ്വാസി 
ആയിരിക്കണടമന്്ന നിർ ന്ധമിലല . മാബമാദീസാ മ ങ്ങ ന്നയാൾ യടന്നയാണ്  സാത്താടന 
യള്ളി പ യ ന്നും വിശ്വാസം ഏറ്റ പ യ കയ ം ടെയ്യ ന്നയ്. 

3) ശ്ിശുക്കടള മാബമാദീസാ മ ക്കരുടയന്്ന ബവദപ സ്യകത്തിൽ എവിടെ എങ്കില  
പ യ ന്നുബണ്ടാ? 

ശ്ിശുക്കൾക്്ക സന ാനം നല്കരുടയന്്ന  കർത്താവ  പ ഞ്ഞയായി ബവദപ സ്യകത്തിൽ 
ഒരിെത്തും കാണന്നിലല .  കർത്താവ് ശ്ിശു സന ാനത്തിന്  എയിരായിരുന്നുടവങ്കിൽ യീർച്ചയായ ം 
അയ് എെ ത്തു പ യ മായിരുന്നു.  കാരണം ഏഴാം ദിവസം പേദന നല്കി ശ്ിശുക്കടള 
യഹൂദാ സഭയിൽ ബെർത്തിരുന്നുബപാടല ക്രിസ്ു സഭയിൽ ടെയ്യരുടയന്്ന നയായമായ ം 
കർത്താവ് പ യ മായിരുന്നു.  പ യാത്തിെബത്താളം കർത്താവ് ശ്ിശുസന ാനത്തിന്  



എയിരലല ായിരുന്നു എന്്ന മനസസ ിലാക്കാം.  എന്നുമാത്രമലല , ശ്ിശുസന ാനത്തിന്  അനകൂലമായ 
ധാരാളം ടയളിവ കൾ ബവദപ സ്യകത്തിൽ ഉടണ്ടന്നും നാം മനസസ ിലാക്കണം. 

4) ശ്ിശുസന ാനത്തിടനയിരായി പ യ ന്ന നയായവാദങ്ങൾ ഏവ? 

a) “വിശ്വസിക്കുകയ ം സന ാനം ഏല്ക്കുകയ ം ടെയ്യ ന്നവൻ രക്ഷ്ിക്കടെെ ം;  
വിശ്വസിക്കാത്തവബനാ ശ്ിക്ഷ്യിൽ അകടെെ ം” (മർബക്കാ. 16:16) എന്്ന  വെനം 
പ യ ന്നയിനാൽ ശ്ിശുക്കൾക്്ക വിശ്വസിക്കാൻ കഴിവിലല ാ എന്നു ടകാണ്്ട  ശ്ിശുസന ാനം 
പാെിലല  എന്നയാണ്  പ്രധാന വാദം. 

ഈ നയായം സവീകരിച്ചാൽ  എന്തു സംഭവിക്കുന്നു? കുഞ്ഞ ങ്ങൾക്്ക ദദവരാജയം (രക്ഷ്) 
നിബഷധിക്കടെെ ന്നു.  പ്രായമ ള്ളവർക്്ക മാത്രം ഒരുക്കടെെ ന്നയാണ്  ദദവരാജയം 
എന്നുവരുന്നു.  കർത്താവ് ഇപ്രകാരം കുഞ്ഞ ങ്ങടള ദദവരാജയാനഭവത്തിൽ നിന്നു 
നിബഷധിച്ച  ടകാണ്ടാബണാ ഇപ്രകാരം പ ഞ്ഞിരിക്കുന്നയ്?  ടസക്ബെ ിയൻ വിഭാഗ്ത്തിടെ 
ഈ അ ദ്ധ ധാരണയ്ക്്ക കർത്താവ് നല്കുന്ന പ  പെി ബനാക്കാം. “ശ്ിശുക്കടള എടെ 
അെ ക്കൽ വിെ വീൻ, അവടര യെയരുയ്. എന്തുടകാടണ്ടന്നാൽ  സവർഗ്ഗ രാജയം 
ഇങ്ങടനയ ള്ളവരുബെയകുന്നു” (മർബക്കാ. 10:14).  പ്രായമ ള്ളവടര കു ിച്്ച കർത്താവ് 
പഠിെിച്ചയ് ുെർന്നു പ യ ന്നു.  “ഞാൻ സയയമായ ം സയയമായ ം നിങ്ങബളാെ  പ യ ന്നു,  ഒരു 
ശ്ിശുവിടനബപാടല ദദവരാജയം സവീകരിക്കാത്തവന്  അയിൽ പ്രബവശ്ിൊൻ സാധയമലല ” 
(മർബക്കാ. 10:15). ശ്ിശുക്കൾക്കും ശ്ിശുക്കടളബൊടലയിള്ളവർക്കുമാണ്  സവർഗ്ഗ രാജയം എന്ന 
കർത്താവിടെ പഠിെിക്കൽ യിരിച്ച ിയാനള്ള ബ ാധം അ ബദ്ധാപബദശ്കർക്കുണ്ടായാൽ 
വെന നിബഷധികൾ ആകായിരിക്കാം. 

മർബക്കാസ് 16:15 ആം വാകയം 16 ആം വാകയ ബത്താെ  ബെർത്തു വായിക്കണം.  “നിങ്ങൾ 
ഭൂബലാകടമാടക്കയ ം ബപായി സകല ജായികബളാെ ം സ വിബശ്ഷം പ്രസംഗ്ിെീൻ. 
വിശ്വസിക്കുകയ ം സന ാനം, ഏല്ക്കുകയ ം ടെയ്യ ന്നവർ രക്ഷ്ിക്കടെെ ം.” ജായികളിൽ 
സ വിബശ്ഷം ബകൾക്കുന്ന പ്രായമ ള്ളവർ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും 
വിശ്വസിക്കാത്തവരും ഉണ്്ട . അയിൽ സ വിബശ്ഷം ബകട്്ട വിശ്വസിക്കുന്നവർ സന ാനം 
ഏല്ക്കുകയ ം രക്ഷ്ിക്കടെെ കയ ം ടെയ്യ ം. അലല ാത്തവർ ശ്ിക്ഷ്ാവിധിയിൽ  അകടെെ ം.  
ഇവിടെ ശ്ിശുസന ാനടത്ത പറ്റി യാടയാരു പരാമർശ്നവ മിലല .  കുഞ്ഞ ങ്ങൾക്്ക സന ാനം 
നിബഷധിക്കടെട്ടയായിരുന്നു എങ്കിൽ പ്രബയയകം എെ ത്തു പ യ മായിരുന്നു.  അുടകാണ്്ട  ഈ 
വാകയം ശ്ിശു സന ാനത്തിന എയിരായി ഉപബയാഗ്ിക്കാവ ന്നയലല  എന്നു സ്പഷ്െം. 

മർബക്കാ. 16:16 പ രായന ദകടയ്യഴ ത്തു പ്രയികളിൽ കാണന്നിലല .  16:1-8 വടര എലല ാ 
ബരഖകളില ം കാണന്നുണ്്ട . 9 മ യൽ 20 ആം വാകയം വടര ബ്രായ്ടക്കറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നയിടെ 
അർത്ഥം പിൽകാലത്്ത ഇയ് കൂട്ടി ബെർത്തയാണ്  എന്നു കാണിക്കാനാണ് . 

 ആകയാൽ മർബക്കാ. 16:16, അെിസഥാനമാക്കി ശ്ിശുസന ാനം ടയറ്റാടണന്്ന അഥവാ 
ശ്ിശുക്കൾക്്ക ദദവരാജയം നിബഷധിക്കടെട്ടിരിക്കുന്നു, (രക്ഷ്) എന്നു പ യ ന്നയ് 
അജ്ഞയയ ം ബവദവിപരീയവ ം മനഷയയവ രഹിയവ ം സർവ്വാ ദ്ധവ മാണ് .  കർത്താവ് 



ശ്ിശുക്കൾക്്ക വാഗ്ദത്തം ടെയ്യ ദദവരാജയം നിബഷധിക്കാൻ  അലപ ായ സസ ായ 
ആർക്കാണവകാശ്ം യന്നിരിക്കുന്നയ് 

b) മടറ്റാരു പ്രശ്ന ം അവർ ഉന്നയിക്കുന്നയ് ശ്ിശുക്കള ടെ സന ാനടത്ത കു ിച്്ച 
ബവദപ സ്യകത്തിൽ പ യ ന്നിലല  എന്നണ് . 

മ കളിൽ പ ഞ്ഞ  പ്രകാരം മർബക്കാസ് 10:14, ശ്ിശു സന ാനത്തിന അനകൂലമാടണന്നു 
മനസസ ിലാക്കാൻ പ്രയാസമിലല . മാത്രമലല  പ  ജായികൾ  ക്രിസ്ു വിശ്വാസത്തിൽ വന്നബൊൾ 
കുെ ം ം മ ഴ വനമായി സന ാനം ഏറ്റയായി നാം കാണന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്  അബൊസ്യല 
പ്രവർത്തികൾ 16:15 ൽ ുയദത്തരാ പട്ടണക്കാരിയായ ല ദിയ വിശ്വസിച്്ച സന ാനം 
ഏറ്റബൊൾ അവബരാെ  കൂടെ ‘കുെ ം ം മ ഴ വൻ’ മാബമാദീസാ മ ങ്ങി എന്നു വയക്തമായി 
പ യ ന്നുണ്്ട. ല ദിയായ ം ഭർത്താവ ം മാത്രബമ മാബമാദീസാ മ ങ്ങിടയാള്ള  എങ്കിൽ “കുെ ം ം 
മ ഴ വൻ” എന്നു പ യ കയിലല ായിരുന്നു. പ്രായമായവർ അബൊൾ മാബമാദീസാമ ങ്ങി, 
കുഞ്ഞ ങ്ങടള കുട  കഴിടഞ്ഞ മബമാദീസാ മ ക്കിടയാളൂ്ള എന്്ന പ യ ന്നിലല . ല ദിയയ ടെ 
കുെ ം ം മക്കള ം ടകാച്ച മക്കള ം  എലല ം ഉൾടെട്ട കൂട്ട കുെ ം മാണ് . മടറ്റാരുദാഹരണം.  
അബൊസ്ബയാല പ്രവർത്തികൾ 16:33 -ൽ ഫിലിപയയിൽ കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി, യടെ 
കുെ ം ാംഗ്ങ്ങടളലല ാവരും ഒരുമിച്്ച ആ രാത്രിയിൽ യടന്ന മാബമാദീസാ സവീകരിച്ച  എന്്ന 
വയക്തമായി പ യ ന്നു. ഇുബപാടലയാണ്  1ടകാരി.1:16-ൽ സ്ബയഫാബനാസിടെ 
കുെ ം ക്കാടര വി.പൗബലാസ് സന ാനടെെ ത്തി എന്നു പ യ ന്നു.  കുെ ം ത്തിൽ കുഞ്ഞ ങ്ങടള 
മാറ്റിനിർത്തി മാബമാദീസാ നല്കിയിരുന്നു എങ്കിൽ അു യീർച്ചയായ ം  പ്രബയയകം 
പ യ മായിരുന്നു. 

c) മടറ്റാരു വാദം സവന്ത വിശ്വാസം ടകാണ്ടലല ാടയ രക്ഷ്ിക്കടെൊൻ സാദ്ധയമലല  എന്്നയാണ് ? 

ഈ പ്രസ്യാവന വിശുദ്ധ ബവദപ സ്യക ത്തിന നിരക്കുന്നയലല . കാരണം, മറ്റ ള്ളവരുടെ 
വിശ്വാസത്താല ം ഒരാൾ രക്ഷ്ിക്കടെെ ം..  മർബക്കാസ് 2:5-ൽ യളർവായ ബരാഗ്ിയ ടെ 
വിശ്വാസം കണ്ടിട്ടലല  പിടന്നബയാ െ മന്നുടകാണ്്ട വന്നവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്്ട  അവന്  
പാപബമാെനവ ം സൗഖയവ ം നല്കി.  വി. മബക്കാ. 8:13 -ൽ ശ്യാധിപടെ ഭയയൻ 
സൗഖയമായയ് ഭയയടെ വിശ്വാസം ടകാണ്ടലല , പിടന്നബയാ ശ്യാധിപടെ വിശ്വാസം 
മൂലമാണ് .  വി.മത്തായി 17 ആം അദ്ധയായത്തിൽ ഒരു മനഷയൻ പിശ്ാെ   ാധിയനായ യടെ 
മകടന ശ്ിശ്യന്മാരുടെ അെ ക്കൽ ടകാണ്ട  വന്നിട്്ട സൗഖയമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിലല .  ആ 
പിയാവിനം ഒരു പബക്ഷ്മകനം വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ട ം ശ്ിഷയന്മാരുടെ അവിശ്വാസം കാരണം 
സൗഖയമാക്കാൻ പറ്റിയിലല .  ഇന്നും വിശ്വസമ ള്ള ഒരു സഭയിൽ കൂെിയാണ്  പാപബമാെനവ ം 
രക്ഷ്യ ം നല്കടെെ ന്നയ്.  ദദവത്തിടെ രക്ഷ്യിൻ വാഗ്ദാനം പ്രായപൂർത്തി ആയവർക്കു 
മാത്രമലല  നല്കടെട്ടയ് എന്്ന വി. പബത്രാസ് ശ്ല ീഹായ ടെ ആദയ പ്രസംഗ്ത്തിൽ  യടന്ന 
പ യ ന്നു.  “വാഗ്ദത്തം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങള ടെ കുഞ്ഞ ങ്ങൾക്കും നമ്മ ടെ ദദവമായ 
കർത്താവ് വിളിച്ച വരുത്തുന്ന വിദൂരസഥരായ ഏവർക്കും ഉള്ളയബലല ാ എന്നു പ ഞ്ഞ .” (അ.പ്്ര. 
2:39).  മലയാള ബവദപ സ്യകത്തിൽ “കുഞ്ഞ ങ്ങൾക്കും” എന്നയിന പകരം “മക്കൾക്കും” 
എന്നാണ്  ബെർത്തിരിക്കുന്നയ്. ഗ്രീക്കിൽ ‘ടെക്ന’ എന്ന വാക്കിന്  കുഞ്ഞ ങ്ങൾ എന്നു 
യടന്നയാണ്  അർത്ഥം. ( ബയാഹ. 2:12 ബനാക്കുക) 



d) ദശ്ശ്വത്തിൽ സന ാനബമറ്റവർ പ്രായമായബശ്ഷം വീണ്ട ം  സന ാനബമല്കുന്നയ് 
ബവദപ സ്യകത്തിന്  എയിരലല .  അുടകാണ്്ട പ്രായമാകുബമ്പാൾ സന ാനബമല്ക്കണടമന്ന 
മ െന്തൻ നയായം മടറ്റാരു പ്രശ്ന മാണ് . 

ശ്ിശുവിന്  വിശ്വസിക്കാനള്ള യിരിച്ച ിവിലല ായിരുന്നയിനാൽ പ്രായമാകുബമ്പാൾ വീണ്ട ം സന ാനം 
ടെയ്യണടമന്നു പ യ ന്ന ടസക്ബെ ിയൻ വിഭാഗ്കാബരാെ് മടറ്റാരു ബൊദയം.  “സവന്തം മായാവ ം 
പിയാവ ം ആരാടണന്ന യിരിച്ച ിവിലല ായിരിക്കുന്നശ്ിശുവിടെ ആദയ കാലഘട്ടം വിശ്വാസം 
ഉണ്ടായിരുന്നു ടകാണ്ടാബണാ യിരിച്ച ിവ ണ്ടാകുന്ന പ്രായത്തിൽ ഇയാണ്  എടെ മായാവ ം 
പിയാവ  എന്്ന അംഗ്ീകരിക്കുന്നയ്?  ഭൗയികമായി ജന്മം നല്കിയവടര ശ്ിശു 
യിരിച്ച ിയ ന്നിടലല ങ്കില ം അയിടെ വളർച്ചയില ം മായാപിയാക്കള ടെ സ്ബനഹ-
വാത്സലയത്തിടെയ ം പരിെരണത്തിടെയ ം ആത്മ  ന്ധത്തിടെയ ം അെിസഥാനത്തിൽ 
ക്രബമണ ആ യാഥാർത്ഥയം ശ്ിശു മനസസ ിലാക്കുകയാണ് . അുബപാടല മാബമാദീസാ 
ജനനമാണ് , ആരംഭമാണ് .  ഒരു ശ്ിശുവിടെ ആത്മീയ ജനനമായ ജ്ഞാനസന ാനത്തില ം ശ്ിശു 
യിരിച്ച ിയ ന്നിടലല ങ്കില ം വളർത്തടെെ ന്ന ആത്മീക ജീവിയ സാഹെരയങ്ങളിലൂബെയ ം 
സവാധീനങ്ങളിലൂബെയ ം ുെർന്നുള്ള പരിശ്ീലനത്തിലൂടെയ ം ഉപബദശ്ത്തിലൂടെയ ം അവനി 
ല ള്ള കൃപാവരടത്ത യിരിച്ച ിയ ന്നു. അവടെ സവയവബ ാധടത്ത യിരിച്ച ിയ ന്നു.  അവൻ 
ആത്മീക ജനനം നല്കിയ സഭാമായാവിബനയ ം യിരിച്ച ിയ ന്നു.  സയയവിശ്വാസം 
യിരിച്ച ിയ ന്നു. ഓബരാ ശ്ിശുവ ം വളർന്ന ബശ്ഷം ഇടയടെ മായാവ ം പിയാവ ം അലല , ഞാൻ 
മടറ്റാരു മായാവിടെയ ം പിയാവിബെയ മാണ് , അവിബെയ്ക്കു ബപാകണം, എന്നു ശ്ഠിക്കു 
ടന്നങ്കിൽ അയ് അക്ഷ്യന്തയമായ ടയറ്റാണ് . ക്ഷ്മിക്കടെൊത്ത പാപമാണ് . എന്നുബപാടല 
ആദയ സന ാനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിടന പ്രാപിച്്ച ദദവമക്കളായി യീർന്നവർ, വീണ്ട ം 
സന ാനടെെ ബമ്പാൾ അയ് ബവദ പിപരീയവ ം പരിശുദ്ധാത്മാവിടനയിടരയ ള്ള ക്ഷ്മിക്കടെൊത്ത 
പാപവ മാണ്  എന്്ന യിരിച്ച ിയണം.  ഒരിക്കൽ മകടനങ്കിൽ എന്നും മകൻ യടന്നയാണ് . 
വിശ്വാസത്തില ം മാനസാന്തരത്തില ം സമർെണത്തില ം ശ്ിശുവിടന വളർത്തി വി. കുമ്പസാ 
രത്തിലൂടെ സന ാനത്തിടല ഉെമ്പെിടയ പ ുക്കുകയാണ്  ടെബയ്യണ്ടയ്.  യിന്മകൾ ടെയ്യ ക 
യിടലല ന്ന പ്രയിജ്ഞ ടെയ്യ ബമ്പാൾ സാത്താടന വീണ്ട ം ഉബപക്ഷ്ിക്കുകയാണ് . ശ്മരിയായിടല 
മന്ത്രവാദിയായിരുന്ന ശ്ിബമാൻ സന ാനബമറ്റബൊൾ ശ്രിയായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നിലല  
എന്നും പിന്നീെ ള്ള സംസാരത്തിൽ നിന്നും അ ിയാം. എന്നിട്ട ം അവബനാെ് വീണ്ട ം സന ാനം 
ഏല്ക്കണടമന്നലല  മാനസാന്തരടെൊനാണ്  പ ഞ്ഞിരിക്കുന്നയ് (അബൊ. പ്ര. 8:14-24).  
പൗബലാസ് ശ്ല ീഹ “ഒരു സന ാനം” (എബഫ.4:5) എന്നു പ ഞ്ഞിരിക്കുന്നയ്, സന ാനം ഒരിക്കബല 
യ ള്ള  എന്നാണ് . ഇത്രമാത്രം സ നിശ്ചിയമായ ഒന്നിടന മനസാക്ഷ്ിക്കു വിരുദ്ധമായി അലപ ം 
ആദായത്തിനബവണ്ടിബയാ, ഭൗയിക സൗഭാഗ്യത്തിനബവണ്ടിബയാ ദവകാരികയയാണ്  
ആദ്ധയാത്മീകയ  എന്ന ടയറ്റായ് െിന്തമൂലബമാ സയയസഭടയ യള്ളിെ ഞ്്ഞ അ ബദ്ധാ 
പബദശ്ത്തിബലക്്ക ബപാകുന്നവർ എത്രബയാ നിർഭാഗ്യവാന്മാർ. 

5) എന്തുടകാണ്്ട ശ്ിശുസന ാനടത്തെറ്റി പ യിയ നിയമത്തിൽ പരാമർശ്നമിലല ? 

അബൊസ്ബയാലന്മാരുടെ കാലത്്ത അയായയ് ആദിമ സഭയിൽ ശ്ിശുസന ാനം നിലനിന്നിരുന്നു 
എന്നയ് സംശ്യമറ്റ സംഗ്യിയാണ് .  സാധാരണമായി സഭ അനവർത്തിച്ച വന്ന ഒരു കൂദാശ് 



ആകയാൽ പ്രബയയകം അബയെറ്റി ആരും പരാമർശ്ന വിബധയമാക്കിയിലല .  യർക്ക 
വിഷയങ്ങബളാ, അസാധാരണമായടയടന്തങ്കില ബമാ, ബവദവിപരീയമായബയാ സഭയിൽ 
ഉണ്ടായാൽ അബയെറ്റി അബൊസ്ബയാലന്മാരും ആദിമസഭയ ം പിയാക്കന്മാരും െിന്തിക്കുകയ ം 
നിലപാെ കൾ ശ്ക്തമായ ം വയക്തമായ ം എഴ ുകയ ം  പ യ കയ ം ടെയ്യ മായിരുന്നു(ഉദാ: 
പ  ജായികൾ സഭയിൽ ബെരുന്നയിടന സം ന്ധിച്്ച) (അബൊ. പ്ര. 15 ആം അദ്ധയായം, 
ശ്പഥാർെിയം, വിശ്വാസം ുെങ്ങിയവ). എന്നാൽ ശ്ിശുസന ാനം ഒരു യർക്ക വിഷയം 
അലല ായിരുന്നു.  ബവദവിപരീയമാടണന്്ന ആർക്കും ബയാന്നിയിരുന്നിലല , എന്നുമാത്രമലല , 
ശ്ിശുസന ാനം അനിർവാരയമാടണന്ന ഉത്തമ ബ ാധയബത്താടെ ആദിമസഭ മ യൽ ടെയ്ു 
ബപാന്നയായി െരിത്രം നടമ്മ പഠിെിക്കുന്നു.. 

6) മാബമാദീസാ മൂലം ലഭിക്കുന്ന കൃപാവരങ്ങൾ എടന്തലല ാം? 

 1.വീണ്ട ം ജനനം (യീബത്താ.3:6,7; 1 പബത്രാ. 1: 5,23:ബയാഹ. 3:5) 
 2.പ ത്രസവീകാരയം (ഗ്ലാ. 3:27,28) 
 3. പാപബമാെനം (അ. പ്ര. 22:16; 2:38) 
 4. പരിശുദ്ധ  ൂഹായ ടെ ദാനം (അ. പ്ര. 2:38,39) 
 5. കർത്താവിടെ ശ്രീരമാകുന്ന സഭയിടല അംഗ്ങ്ങൾ ഏക കൂട്ടായ്മയിൽ 
വന്നുബെരുന്നു. (1 ടകാരി. 12:13;ബ ാമ 6:3) 

7) സഭാ പിയാക്കന്മാർ എന്തു പ യ ന്നു? 

ക്രിസ്യാ ്ദം 195 -ൽ അലകസ ാന്ത്രിയായിടല കല ീമിസ് “ടവള്ളത്തിൽ നിന്നും ബകാരിടയെ ത്ത 
കുഞ്ഞ ങ്ങൾ” എന്്ന ക്രിസ്യയാനികടള വിബശ്ഷിെിക്കുന്നു.  അബേഹത്തിടെ ശ്ിഷയനായ 
ഒ ിഗ്ൻ വയക്തമായി ശ്ിശുക്കള ടെ മാബമാദീസാടയെറ്റി പ യ ന്നുണ്്ട.  ബലവയാപ സ്യക 
വയാഖയാനത്തിൽ 8-ആം അദ്ധയായത്തിൽ “സഭയ ടെ  പാരമ്പരയമനസരിച്്ച ശ്ിശുക്കൾക്കും 
മാബമാദീസാ നല്കടെെ ന്നു”  എന്നു കാണന്നു.  ബ ാമാബലഖനം 6:5-7 വടരയ ള്ള 
വയാഖയാനത്തിൽ ഇങ്ങടന കാണന്നു: “എ.  ി. 218 -ൽ ഹിബൊലിറ്റിസ് ബ ാമിൽ രെിച്ച 
“അബൊസ്ബയാലിക പാരമ്പരയം” എന്ന സ പ്രധാനഗ്രന്ധത്തിൽ ടപസഹായ ടെ 
ടപരുന്നാളിൽ ബകാഴികൂകുന്ന സമയത്്ത മാബമാദീസാ മ ക്കണടമന്നും  അയ് യാടഴ പ യ ന്ന 
പ്രകാരം ആകണടമന്നുമാണ് .  “ബകാഴികൂവ ന്ന സമയത്്ത ടവള്ളത്തിബന്മല ള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ 
നെത്തടെെടട്ട ... ആദയം ടകാച്ച കുഞ്ഞ ങ്ങടള നിങ്ങൾ മാബമാദീസാ മ ക്കണം.  
യങ്ങൾക്കുബവണ്ടി യങ്ങൾ യടന്ന വിശ്വാസം ഏറ്റ പ യ വാൻ പ്രായമ ള്ളവർ അങ്ങടന 
ടെയ്യടട്ട.  അയിനള്ളപ്രായമിലല ാത്തവർക്കുബവണ്ടി അവരുടെ മായാപിയാക്കന്മാബരാ 
കുെ ം ത്തിൽ ആടരങ്കില ബമാ മ  പെി പ യടട്ട.”  ഇങ്ങടന അനവധി െരിത്ര ബരഖകൾ 
ആദിമസഭയ ടെ കാലം മ യൽ യടന്ന ശ്ിശുക്കൾക്്ക സന ാനം നല്കിയിരുന്നു എന്നും ഇു 
സം ന്ധമായ യാടയാരു സംവാദങ്ങള ം ഉണ്ടായിരുന്നിലല  എന്നും സ വയക്തമായി 
ടവളിവാകുന്ന സയയമാണ് . 

 


