
 

 

Mark 16. 14-20 

ല ോക  ചരിത്രത്തില  രലെ ഏറ്റവ ും വ ിയ  അത്ഭ രും ഏരോണ്   എെ 
ലചോദ്യത്തിന  ഒറ്റ ഉത്തരലേ ഉള്ളു. അത് നമ്മ ലെ കര്ത്ത്തോവിലെ   ഉത്ഥോനും രലെ 
ആണ്. അരിന  സോക്ഷ്യും വഹിക്കോന് കര്ത്ത്തോവിലെ  ശിഷ്യര്ത്ക്ക്സോധിചിചു. 
കര്ത്ത്തോവ രലെ     ഉത്ധിചോനരിന  ലശഷ്ും പ  വട്ടും അവര്ത്ക്ക് ത്പരയക്ഷ്ലപെ െ 
രുംഗങ്ങള് നോും ഈ ദ്ിവസങ്ങളില് സ വിലശഷ്ത്തില് വോയിചു ലകട്ടു. 
ഇത്തരത്തി  ള്ള ഒര   അത്ഭ രും ലചയ്ര കര്ത്ത്തോവ േരിത്തിലെ   ലേല് വിജയും 
വരിച് ഇെ ും ജീവിക്ക െ  എെ് സ്ഥോപിക്ക െരി  ലെ കര്ത്ത്തോവി ല  
ശിഷ്യലരോട് അവര ലെ വിശവസേി ലേിലയ ക റ്റലെെ ത്ത കയ ും  ലചയ െ . എന്തിനോണ് 
കര്ത്ത്തോവ അവലര  ക റ്റലപെ ര െത്? (Mark . 16. 14). അവര ലെ വിശവോസേി ലോയ്േ 
ഒെ ലകോണ്ട  േോത്രും. എന്തോിിത്?  

ഈ ത്പപഞ്ചത്തി ല  ഉെയവനോയ കര്ത്ത്തോവ, ജീവ ല  ഉെയവനോയ 
കര്ത്ത്തോവ  എ ലോത്തി ല യ ും ലേല്  വിജയും വരിച് 
വിജയത്ശീ ോളിരനോയോണ്  നി ലകോള്ളുെത്. അത്തരത്തി  ള്ള ഉത്ധിചിരനോയ 
കര്ത്ത്തോവിലെ  പ ര്ത്ിരപപും ഉത്ധിചനരിന  ലശഷ്വ ും കണ്ടവരോണ് 
കര്ത്ത്തോവിലെ  ശിഷ്യരില് ഭപരിഭോഗവ ും . എെിട്ടുും അവര്ത് 
കര്ത്ത്തോവിലന  ഓര്ത്ത്ത് ലപെിച് വിഷ്േിചു നെക്ക കയോണ്.  

ഒര  ലനരോവ എത്രലത്തോളും ധിചീരന ും ശക്തിേോന ും ആലിോ ആ വീ  ും വോശിയ ും 
എ ലോും അന യോയികളില ക്ക് ത്പസരിക്ക ും. പ  ല ോക ലനരോക്കന്മോര ലെ 
ചരിരങ്ങളുും അവര ലെ ത്പവര്ത്ത്തികളുും എ ലോും കോിിചു രര െത് 
അരോണ്. എെോല് കര്ത്ത്തോവി ല  ശിഷ്യര്ത് ഭയെിരിക്ക കയോണ്. േരിത്തിലന്മല് 
വിജയും വരിച് ഇെ ും ജീവിക്ക െവനോയ കര്ത്ത്തോവിലന കണ്ട 
അവര്ത് പ രരത്തി  ള്ള ജീവിര വയത്ഗരകളോല് േ ഴ കിയിരിക്ക കയോണ്. ക  ചു 
ലപര്ത് േീന് പിെിക്ക വോന ും ലപോയലത്ര. അര ല അവര ലെ ധിചര്ത്മ്മും. അെങ്ങി 
ഇരിക്കോന് ലവണ്ടി അ ല കര്ത്ത്തോവ അവലര ആയിരങ്ങള്കിെയില്നിെ ും 
രിരലെെ ത്തത്. അവര്ത് കണ്ട ിെ, അവര്ത് ലകട്ട ിെ, അവര്ത് സ്പര്ത്ശിചരിെ 
ആ ശക്തനോയ കര്ത്ത്തോവിലന ത്പല ോഷ്ിക്ക വോനോണ്  കര്ത്ത്തോവ അവലര 
രിരലെെ ത്തത്.  എെോല് അവര്ത് രി ത്ത  െ  ദ്ിവസങ്ങള് രള്ളി 
നീക്ക കയോണ്.  

അവര ലെ േധിചയത്തില ക്ക് കര്ത്ത്തോവ കെെ  വരികയോണ്. അവലരോെ , അല ലങ്ങില് 
കര്ത്ത്തോവിലെ   ശിഷ്യരോകോന് ര നിയ െ എ ലോവര്ത്ക്ക േോയി കര്ത്ത്തോവ 
രലെ   വ ിയ ലത്പഷ്ിര ലദ്ൌരയും  ഏല്െിക്ക കയോണ് . ല ോകത്തില് എ ലോയിെത്ത ും 
ലപോയി സ വിലശഷ്ും ത്പല ോഷ്ിക്കോന് കര്ത്ത്തോവ അവലര ആഹവോനും ലചയ െ .  

രണ്ട  കോരയങ്ങള് കര്ത്ത്തോവിലെ   ഈ ലചയ്രിയി  ലെ കര്ത്ത്തോവ നമ്മലളോട് 
പ യ െ . നീ ജീവിരത്തില് കര്ത്ത്തോവിലന നിലെ   ജീവിരത്തില് എലെോല ങ്ങി  ും 
നീ സ്പര്ത്ശിച്, ത്ശവിച്, ദ്ര്ത്ശിച് അ ിെിട്ടുണ്ട് എകിലില് നീ അെങ്ങി 
ഇരിലക്കണ്ടവന് അ ല. അന ഭവിച ിെ കര്ത്ത്തോവിലന ആയിരിക്ക െ 
അവസ്ഥയില് ത്പലഗോഷ്ിക്ക വോന് വിളിക്കലപട്ടവോന് അല ലങ്ങില് 



രിരലെെ ക്കലപട്ടവോന് ആണ് നീ. കര്ത്ത്തോവ നിനക്ക് അവിെ ലത്ത സ്പര്ത്ശനും 
നല്കിയത് േറ്റുള്ളവര്ത്ക്ക് അവര ലെ ജീവിരത്തില് നീ സവന്തന സ്പര്ത്ശനും ആയി 
േോ  വോന് ആണ്. കര്ത്ത്തോവ നിലെോട് വചനങ്ങളി  ലെ സുംസോരിക്ക െത് നീ 
േറ്റുള്ളവര ലെ േ ന്പില് അവിെ ലത്ത ശബ്ദേോയി േോ  വോന് ആണ്. കര്ത്ത്തോവിലന 
നീ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എകിലില് ഇെ് നീ അവിെ ലത്ത രപപേോയി ജീവിക്ക വോന് 
കെലെട്ടവന് ആക െ . ച ര ക്കത്തില് കര്ത്ത്തോവിലെ   ശബ്ദവ ും രപപവ ും ആയി 
ഇെലത്ത ല ോകത്തില് ജീവിക്കോന് കര്ത്ത്തോവ നിലെോട് ആവശയലപെ െ .  

നിലെ   ശിരസ്സില് വീി േോലേോദ്ീസ ജ രി  ലെ അവിെ ലത്ത രോജകീയ 
ലപൌലരോഹിരയത്തില് അകിലേോയ നീ അവിെ ലത്ത എലെോളുും ജീവിരത്തില് 
ത്പല ോഷ്ിക്കോന് കെലെട്ടവന് ആണ്. നീ ജീവിക്ക െത് ഏത് അവസ്ഥയി  ും 
ആയിലക്കോലട്ട, കര്ത്ത്തോവിലെ   ശബ്ദവ ും സ്പര്ത്ശനവ ും രപപവ േോയി നിനക്ക് 
ഇെലത്ത ല ോകത്തില ക്ക് കെെ  ലച ലോന് സോധിചിക്ക ണ്ട് എകിലില് നീ അവിെ ലത്ത 
യഥോര്ത്ത്ഥ ശിഷ്യനോണ്. സഭയ ലെ വചന ത്പല ോഷ്നരി  ും അര ലപോല  രലെ േറ്റു 
ആര ര ലസവന ത്പവര്രികളി പലെലയോലക്ക കര്ത്ത്തോവ ഇെലത്ത ല ോകത്തില് 
ത്പല ോഷ്ിക്കലപെ കയോണ് ലചയ െത്. അത്തരത്തി  ള്ള ത്പവര്ത്ത്തികലള സഭലയോട് 
ലചര്ത്െ് നിെ് നീ സഹോയിക്ക കയ ും പിന്തോങ്ങ കയ ും ലചയ ല ോള് 
കര്ത്ത്തോവിലെ    സ വിഷ്സ്പരേോയ ജീവിരവ ും ത്പല ോഷ്നവ േോണ് നീ 
നിവഹിക്ക െത്.   ഉത്ധിചിരനോയ   കര്ത്ത്തോവ ഇെ ും ഈ ല ോകത്ത് നിെിളുലെ 
ജീവിക്ക െ  .  

 

കര്ത്ത്തോവിലെ   ന ല ശിഷ്യരോയി ഈ ല ോകത്തില് ജീവിക്കോന്, നീ ആയിരിക്ക െ 
അവസ്ഥയില് അവിെ ലത്ത ത്പലഗോഷ്ിക്കോന്, സഭലയോട് ലചര്ത്െ് നിെ് സ വിലശഷ് 
ത്പല ോഷ്ി ത്പവര്ത്ത്തികലള പിന്തോങ്ങോന് കര്ത്ത്തോവ നിലെ ഒര്േിെിക്കപെ .  
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