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സീനായ് മലയില് വച്ച് ഇസ്സായയല് ജനവുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്ത ദൈവം 
അവരുചട ഇടയില് തന്ചെ സാന്നിദ്ധ്യം വാഗ്ൈാനം ചെയ്തു. ഈ സാന്നിദ്ധ്യം 
സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് ഒരു വിശുദ്ധ് കൂടാരം നിര്മ്മിക്കാ് ദൈവം 
യമാശയയാട് അരുള് ചെയ്തു. തുടര്മ്ന്ന് യമാശ കൂടാരം നിര്മ്മിക്കുകയും ദൈവം 
കൂടാരത്തില് തന്ചെ സാന്നിദ്ധ്യം ജനത്തിന് സ്രാരയമാക്കുകയും ചെയ്തു (രുെ 
40). വിശുദ്ധ് കൂടാരം നിര്മ്മിച്ചതിന് യശഷം ജനത്തിചല യനതാക്ക്മാര്മ് 
എസ്രകാരം ദൈവത്തിന് ബലിയര്മ്പിച്ച് എന്നും അവരുചട കടമകള് 
എന്തായിരുന്നു എന്നും വിവരിക്കുകയാണ് സംഖ്യരുചട രുസ്തകം. 
മരുഭൂമിയിലൂചടയുള്ള 40 വര്മ്ഷചത്ത അല്ുതിരിയലിനുയശഷം ജനം 
കാനാ് യൈശത്ത് സ്രയവശിച്ച് അവിചട സ്ഥിരതാമസമാക്കി. യസാളമ് 
ഇസ്സായയലിന്ചെ ആൈയ യൈവാലയം നിര്മ്മിച്ച് കഞി്യപാള് അതുവചര 
കൂടാരത്തില് വസിച്ചിരുന്ന ദൈവസാന്നിദ്ധ്യം യൈവാലയത്തില് 
സ്രതിഷ്ഠിക്കചപടുകയും ദൈവം സിയയാനില് തന്ചെ സാന്നിദ്ധ്യം ജനത്തിന് 
നല്കുകയും ചെയ്തു. രാജാക്കന്മാരുചട കാലത്തിന്ചെ അവസാനം 
ബാബിയലാണ ജെുസചലം നശിപിക്കുകയും യൈവാലയം 
അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയും ചെയ്തു. അവര്മ് ഇസ്സായയല് ജനങ്ങചള 
സ്രവാസത്തിയലക്ക് അടിമകളായി ചകാണ്ടുയരായി. നശിപിക്കചപട്ട തന്ചെ 
ആലയം ദൈവം എങ്ങചന മഹത്തരമായി രുനരുദ്ധ്രിക്കുചമന്ന് 
സ്രഖ്യാരിക്കുകയാണ് ഏശയ്യാ സ്രവാെക് (54 :1-15). അനന്തരം എസ്സാ-
ചനഹമിയയുചട കാലത്ത് യൈവാലയം രുനരുദ്ധ്രിക്കചപട്ട്: അവിചട ജനം 
ദൈവചത്ത സന്ദര്മ്ശിക്കുകയും ബലിയര്മ്പിക്കുകയും ചെയ്തുയരാന്നു. 
എങ്കിലും സ്കിസ്തുവിന്ചെ ആഗമനയത്താചട ബലികചളല്ാം അതിന്ചെ 
രൂര്മ്ണതയിയലക്ക് ഉയര്മ്ത്തചപടുകയും മനുഷയരുചട ഇടയിചല 
ദൈവസാന്നിദ്ധ്യം അതിന്ചെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നിലയിചലത്തുകയും 
ചെയ്തു. ഈ സതയം സ്രസ്താവിക്കുകയാണ് ചഹസ്ബായര്മ്ക്കുള്ള യലഖ്നം. 
സ്കിസ്തുവിന്ചെ ആഗമനയത്താചട യഥാര്മ്ഥമായ ദൈവാലയം എങ്ങചന 
ഭൂമിയില് സ്ഥാരിക്കചപടുന്നു എന്നും രഞയ നിയമ ബലികചളല്ാം 
അസ്രസക്തമാകാ് കാരണചമചന്തന്നും വിശൈീകരിക്കുകയാണ് 
സുവിയശഷകനായ യയാഹന്നാ്. 

സമാന്തര സുവിയശഷങ്ങളില് കര്മ്ത്താവിന്ചെ രീഭാനുഭവത്തിനും 
മരണത്തിനും ചതാട്ട്മുമ്പാണ് യൈവാലയ ശുദ്ധ്ീകരണചത്തക്കുെിച്ച് 
വിവരിക്കുന്നത്. അതാണ് െരിസ്തരരമായി കൂടുതല് സാധ്യതയുള്ളതും. 
യയാഹന്നാനാകചട്ട കര്മ്ത്താവിന്ചെ സ്രവര്മ്ത്തനങ്ങള്ചട ആരംഭത്തിലാണ് 
യൈവാലയ ശുദ്ധ്ീകരണം അവതരിപിക്കുന്നത്. കര്മ്ത്താവ് കാനായിചല 
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കലയാണവിരുന്നില് വച്ച് ചവള്ളം വീ്ാക്കി തന്ചെ മഹതവം 
സ്രൈര്മ്ശിപിച്ചതിന് ചതാട്ട് രിന്നാചലയാണ് യൈവാലയ ശുദ്ധ്ീകരണം. യൈവാലയ 
ശുദ്ധ്ീകരണചത്തക്കുെിച്ച് വിവരിക്കുയമ്പാള് യയാഹന്നാന് 
ദൈവശാസ്സ്തരരമായ ലക്ഷയമുണ്ചടന്ന് സ്രഷ്ടം. സമൂഹത്തില് 
അെിയചപടുകയും സവാധ്ീനമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യ്ന്നതിനുമുമ്പ് കര്മ്ത്താവിന 
അസ്രകാരചമാരു സ്രവൃത്തിയ്ക്ക് ജനം അനുമതി നല്കാ് സാധ്യത കുെവാണ്. 
കര്മ്ത്താവിന്ചെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന യൈവാലയചത്തക്കുെിച്ച്ം അതിന്ചെ 
െുറ്റ്രാടുകചളക്കുെിച്ച്മുള്ള അെിവ് ഇന്നചത്ത വെനഭാഗം മന:സ്സിലാക്കാ് 
നചമ സഹായിക്കും. 

കര്മ്ത്താവിന്ചെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന, യഹയൊയൈസ് രണികഞിപിച്ച, 

യൈവാലയം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന അങ്കണത്തിന് ഏതാണ്ട് അര കിയലാമീറ്റര്മ് 
നീളവും അതിയനാടടുത്ത് വീതിയുമുണ്ടായിരുന്നു. (466 മീറ്റര്മ് കിഞക്ക് 488 മീറ്റര്മ് 
രടി്ാറ്; 315 മീറ്റര്മ് വടക്ക്; 281 മീറ്റര്മ് ചതക്ക് = 144000 sq. km). ഈ വലിയ 
അങ്കണത്തിന്ചെ മധ്യഭാഗത്തായി കിഞക്ക് രടി്ാറ് ൈിശയില് - കിഞയക്കാട്ട് 
ൈര്മ്ശനമായി 20 മീറ്റയൊളം ഉയരത്തില് മതിലുകളാല് െുറ്റചപട്ട ചകട്ടിട 
സമുച്ചയമായിരുന്നു യൈവാലയം. യൈവാലയത്തിന് െുറ്റ്മുണ്ടായിരുന്നത് 
വിജാതീയരുചട മണ്ഡരമാണ്. അവിചട വിജാതീയര്മ്ക്കും 
സ്രയവശനമുണ്ടായിരുന്നു. യൈവാലയ സമുച്ചയത്തില് നിന്ന് ആവശയത്തിനകചല 
യൈവാലയാങ്കണത്തിന്ചെ ഏറ്റവും ചതക്കു ഭാഗത്തായി രാജാവിന്ചെ രൂമുഖ്ം 
എന്നെിയചപടുന്ന 185 മീറ്റര്മ് നീളമുള്ള യമല്ക്കൂരയയാടുകൂടിയ 
രൂമുഖ്മുണ്ടായിരുന്നു. അവിചടയാണ് ബലിയ്ക്ക് ആവശയമായ മൃഗങ്ങചള 
വിറ്റിരുന്നതും യൈവാലയത്തില് നിയക്ഷരിക്കാ് അനുവൈനീയമായിരുന്ന 
നാണയങ്ങള് ലഭയമായിരുന്നതും. യൈവാലയത്തിനുെുറ്റ്ം 
മതിലുണ്ടായിരുന്നതിനാലും യൈവാലയവും െന്തസ്ഥലവും ആവശയത്തിന് 
അകചലയായിരുന്നതിനാലും അവിചടയുള്ള ശബ്ദയകാലാഹലങ്ങള് 
യൈവാലയചത്ത ബാധ്ിച്ചിരുന്നില്.  

യൈവാലയം ബലിയര്മ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു. അവിചട ദൈവം തന്ചെ 
സാന്നിദ്ധ്യം ജനത്തിന് സംലഭയമാക്കി. നമുചട യൈവാലയങ്ങള്യടതില് നിന്ന് 
വയതയസ്തമായി, ഏകാസ്ഗമായി സ്രാര്മ്ഥിക്കാനുള്ള ഒരാലയമായല് യഹൂൈര്മ് 
അതിചന കണ്ടിരുന്നത്. യലവയരുചട രുസ്തകം 1-7 അദ്ധ്യായങ്ങളനുസരിച്ച് 
മനുഷയ് തന്ചെ രാരങ്ങള്ചക്കല്ാം രരിഹാരമായി വിവിധ്ങ്ങളായ 
ബലിയര്മ്പിക്കണചമന്ന് ദൈവം കല്പിച്ചിരുന്നു. 
ബലിയര്മ്പിക്കുന്നതിലൂചടയാണ് (നിയമാനുസൃതമായ) മനുഷയ് 
ദൈവവുമായി രമയതചപട്ടിരുന്നത്. ഇത്തരുണത്തില് െിന്തിയക്കണ്ട മചറ്റാരു 
കാരയമിതാണ്. വിൈൂരത്തില് നിന്ന് കാല്നടയായി വന്നിരുന്ന തീര്മ്ഥാടകര്മ്ക്ക് 
ബലിക്കാവശയമായ മൃഗങ്ങചള കൂചടചക്കാണ്ടു വരിക അസാധ്യമായിരുന്നു 
എന്നതാണ്. കെയില്ാത്ത മൃഗങ്ങചളക്കണ്ചടത്തുകചയന്നതും 
സ്രയാസമായിരുന്നു. ഈ സാഹെരയത്തില് ബലിക്കാവശയമായ കെയില്ാത്ത 
മൃഗങ്ങചള യൈവാലയത്തില് സംലഭയമാക്കുകയാണ് രാജാവിന്ചെ 
രൂമുഖ്ത്തുണ്ടായിരുന്ന കച്ചവടക്കാര്മ് ചെയ്തിരുന്നത്. 



അതുയരാചല തചന്ന ദൈവത്തിന്ചെ ഇസ്സായയലിയനാടുള്ള കല്രനയായിരുന്നു 
വിസ്ഗഹങ്ങള് ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നത്. യൊമ് ആധ്ിരതയത്തിലിരുന്ന 
രാലസ്തീനായില് അന്ന് സ്രൊരത്തിലിരുന്നതാകചട്ട സ്ഗീക്കുകാരുചടയും യൊമാ 
െസ്കവര്മ്ത്തിയുയടയും രൂരങ്ങള്ള്ള നാണയങ്ങളാണ്. അവ യൈവാലയത്തില് 
നിയക്ഷരിക്കുക അനുവൈനീയമായിരുന്നില്. അതിന് യൈവാലയത്തില് 
സവീകാരയമായ റ്റിെിയ് നാണയങ്ങളാക്കി തങ്ങള്ചട രണം മായറ്റണ്ടിയിരുന്നു. 
അതാണ് നാണയ മാറ്റക്കാര്മ് ചെയ്തുചകാണ്ടിരുന്ന യസവനം. കച്ചവടവും 
നാണയ മാറ്റവും നടന്ന രാജാവിന്ചെ രൂമുഖ്ത്തിനും യൈവാലയത്തിനുമിടയില് 
വിശാലമായ വിജാതീയരുചട മണ്ഡരമുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതിയ്ക്ക് അവിചട 
നടന്ന കച്ചവടം യൈവാലയത്തിചല കര്മ്മങ്ങചള ഏചതങ്കിലും വിധ്ത്തില് 
ശലയചപടുത്തിചയന്നു കരുതുക സ്രയാസമാണ്. രിചന്ന എന്തുചകാണ്ടാണ് 
കര്മ്ത്താവ് അവചരചയല്ാം രുെത്താക്കിയത്? 

ഇവിചടയാണ് യയാഹന്നാന്ചെ ദൈവശാസ്സ്ത വീക്ഷണം സ്രസക്തമാകുന്നത്. 
യയാഹന്നാന്ചെ വീക്ഷണത്തില് സ്കിസ്തുവാണ് രുതിയ യൈവാലയം ("നിങ്ങള് 
ഈ ആലയം നശിപിക്കുക..." യയാഹ 2 :19-22). സ്കിസ്തു തചന്നയാണ് രാര 
രരിഹാരത്തിനുള്ള ബലിമൃഗവും (1 :29-32). സ്കിസ്തുവിലാണ് ഇനിമുതല് ജനം 
ദൈവസാന്നിദ്ധ്യം അനുഭവിയക്കണ്ടത്: "യഥാര്മ്ഥ ആരാധ്കര്മ് ആത്മാവിലും 
സതയത്തിലും രിതാവിചന ആരാധ്ിക്കുന്ന സമയം വരുന്നു. അല് അത് ഇയപാള് 
തചന്നയാണ്" (യയാഹ 4 :21-24). അവന്ചെ ആഗമനം കഞി്തിചനചയല്ാം മാറ്റി 
മെിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനിമുതല് രഞയ ബലികള്യക്കാ രഞയ യൈവാലയചത്ത 
താങ്ങിനിര്മ്ത്തുന്ന സംവിധ്ാനങ്ങള്യക്കാ അര്മ്ഥമില്. അങ്ങചന രെയാ് 
കാരണചമചന്തന്ന് വിശൈീകരിക്കുകയാണ് ചഹസ്ബായരുചട യലഖ്നം.  

രാരം ചെയ്ത് തന്നില് നിന്നകന്നുയരായ മനുഷയചന രക്ഷിക്കാ് ദൈവം 
രക്ഷാകര രദ്ധ്തി തയ്യാൊക്കി. അതനനുസരിച്ച് ദൈവം അസ്ബഹാമിചന 
വിളിച്ച്, അവനിലൂചട ഒരു ജനതയ്ക്ക് രൂരം നല്കി. ആ ജനതയിലൂചട 
യലാകത്തിലുള്ള ജനതകചളചയല്ാം അനുസ്ഗഹിക്കാനായി അവരുചട മയദ്ധ്യ 
തന്ചെ കൂടാരം സ്ഥാരിച്ച്. രിന്നീടത് യൈവാലമായി മാെി. ഈ കൂടാരത്തിലൂചട 
- യൈവാലയത്തിലൂചട - മനുഷയന് ദൈവസാന്നിദ്ധ്യം സാധ്യമായി; അവിചട രാര 
രരിഹാരബലിയര്മ്പണത്തിനുള്ള അവസരങ്ങള്മുണ്ടായിരുന്നു 
(ദൈവവുമായി അനുരഞ്ജനചപടാ്). ഈ ആലയം തകര്മ്ക്കചപട്ടയപാചഞല്ാം 
ദൈവം അത് രുനരുദ്ധ്രിച്ച്. എന്നാല് കാലത്തിന്ചെ രുയരാഗതിയില് 
യൈവാലയം ഒരു സംവിധ്ാനമായി മാെുകയും ദൈവത്തിന്ചെ 
രദ്ധ്തിയ്ക്ക് തചന്ന വിഘാതമാവുകയും ചെയ്തു. അയപാള് ദൈവം 
മരുഭൂമിയില് സ്നാരകയയാഹന്നാചന അയച്ച് ജനചത്ത മാനസാന്തരത്തിന് 
ആഹവാനം ചെയ്തു. മാനസാന്തരചപട്ടവചരല്ാം ദൈവസാന്നിദ്ധ്യത്തിന്ചെ 
രൂര്മ്ത്തീകരണമായ ഈയശാചയ ദൈവരുസ്തനായി തിരിച്ചെി്ു. അവചന 
രുതിയ യൈവാലമായി അംഗീകരിച്ച്. മാനസാന്തരത്തിന് വിയധ്യരാകാ് 
വിസമതിച്ചവര്മ് സംവിധ്ാനത്തിന്ചെ തണലില് കച്ചവടക്കാരായി മാെി. അവര്മ് 
യൈവാലയത്തിന്ചെ ലക്ഷയചമചന്തന്നെി്ില്. ഈ ആലയത്തിന് ഇനി 



സ്രസക്തിയില്. സ്കിസ്തുവിന്ചെ മാനസിക ഭാവങ്ങള് ഉള്ചക്കാള്ളാ് 
കഞിയാത്ത സംവിധ്ാനങ്ങള് ദൈവത്താല് തിരസ്കരിക്കചപടും.  

സ്കിസ്തുവാണ് രുതിയ ബലിമൃഗവും യൈവാലയവും. സ്കിസ്തുവില് മാസ്തമാണ് 
ഇന്ന് ദൈവസാന്നിദ്ധ്യം സാധ്യമാവുന്നത്. നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത് ദകവരുന്നത് 
സ്കിസ്തുവിന്ചെ മൗതീകശരീരമായ സഭയിലൂചടയാണ്. മാനസാന്തരമില്ാചത, 

സവാര്മ്ഥതാല്രരയങ്ങള്ക്കുയവണ്ടി നിലചകാള്ള്കയും വെനം 
കച്ചവടച്ചരക്കാക്കി മാറ്റ്കയും ചെയുന്ന രലയരയും സഭയും സ്കിസ്തുവിചന 
അനുകരിച്ച് കാലാകാലങ്ങളില് രുെത്താക്കാെുണ്ട്. നാം നയമാട്തചന്ന 
യൊൈിയക്കണ്ട യൊൈയമിതാണ്: സ്കിസ്തുവിന്ചെ മൗതികശരീരമായ സഭയില് 
ഞാ് യഥാര്മ്ഥയത്തില് ദൈവസാന്നിദ്ധ്യം കണ്ചടത്താെുണ്യടാ? അസ്തമാസ്തം 
എന്ചെ മാനസാന്തരം ആഞമുള്ളതായണാ? കര്മ്ത്താവിന്ചെ ബലിയുചട 
തതവശാസ്സ്തചത്ത നീക്കം ചെയ്യ്ന്ന ഏചതങ്കിലും തതവസംഹിതയയാ 
െിന്താഗതികയളാ എചന്ന സവാധ്ീനിക്കാെുണ്യടാ? ആത്മീയതയുചട യരരില് ഞാ് 
ചെയ്തുകൂട്ട്ന്ന സ്രവൃത്തികളില് ദൈവസ്യനഹം അന്തര്മ്ലീനമായിട്ട്ണ്യടാ? 

 

 

ഫാ. ആന്െണി തയെക്കടവില്  
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