
 

 
 

MATTHEW  17:14-21 

വിശ്വാസവുും അതിനനുസരിച്ചുളള ജീവിതവുും നയിക്കാനുളള 
ആഹ്വാനമാണ് ഇന്നത്തെ വി. ഗ്രന്ഥഭാരങ്ങള് നമുക്ക് തരുന്നത്. പഴയ 
നിയമെിത്തെ ഇഗ്സായയല് ജനതയുത്തെയുും പുതിയനിയമെിത്തെ 
ശ്ിഷ്യന്മാരുത്തെയുും വിശ്വാസജീവിതെിത്തെ പരാജയങ്ങള്ക്കിെയിെുും 
കെുകുമണിയയാളും വിശ്വാസമുത്തെങ്കില് അത്ഭുതങ്ങള് നെക്കുത്തമന്ന 
യ ാധ്യെിയെക്ക് വളരാന് തിരുസഭാമാതാവ് നത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു.  

വി. മൊയിയുത്തെ സുവിയശ്ഷ്ും 17-ാാാും അദ്ധ്യായെില് കര്ത്ൊവ് 
അപസ്മാരയരാരിത്തയ സുഖമാക്കുന്നതുും, തന്ത്തെ പീഡാനുഭവത്തെപറ്റി 
ഗ്പവചിക്കുന്നതുും കഫര്ത്ണാമില്ത്തവച്ച് നികുതി നല്കുന്നതുമായ മൂന്ന് 
സുംഭവങ്ങളാണ് നാും ഇയപാള് വായിച്ചുയകട്ടത്. ഗ്പതയക്ഷെില് ഈ 
സുംഭവങ്ങള് തെില് ത്തപാരുെമിെലാെതായി നമുക്ക് യതാന്നിയയക്കാും. 
എന്നാല് ഇവതെില്  ന്ധമുണ്ത്തെന്ന് ാ് ഈ വചനഭാരെിന്ത്തെ 
പശ്ചാെെും വയക്തമാക്കുന്നു. 

മൊയുത്തെ സുവിയശ്ഷ്ും 17-ാാാും അദ്ധ്യായും ആരുംഭിക്കുന്നത് 
രൂപാന്തരികരണ സുംഭവയൊത്തെയാണ്. ഈയശ്ാ തന്ത്തെ ദൈവികമായ 
മഹ്െവും ശ്ിഷ്യന്മാര്ത്ക്ക് ത്തവളിത്തപെുെിത്തകാെുെ സുംഭവും 
രൂപാന്തരികരണെിനുയശ്ഷ്ും കര്ത്ൊവ് മെയില്നിന്ന് 
ഇെങ്ങിവരുന്നതുമാണ് ഇന്നത്തെ സുവിയശ്ഷ്െിന്ത്തെ പശ്ചാെെും. 
മെമുകളില് ഈയശ്ാ തന്ത്തെ ദൈവതവും ത്തവളിത്തപെുെി 
വിജയഗ്ശ്ീൊളിതനായി നില്ക്കുയപാള്, മെയെിവാരെില് ഒരപസ്മാര 
യരാരിത്തയ സുഖത്തപെുൊന് സാധ്ിക്കാത്തത ശ്ിഷ്യന്മാര്ത് പരാജായത്തപെുന്ന 
സുംഭവമാണ് നാും കാണുന്നത്, കാരണും അവര്ത് 
അല്പവിശ്വാസികളായിരുന്നു. ഇതിനുസമാനമായ ഒരു സുംഭവും പുെപാട് 
പുസ്തകും 32-ാാാും അദ്ധ്യായെില് കാണാും. മെമുകളില് ദൈവമഹ്െവും 
കണ്െയശ്ഷ്ും പെ് കല്പനകളുമായിവന്നയപാള് യമാശ്കണ്െത് വിശ്വാസും 
തയജിച്ച് വിഗ്രഹ്ാരാധ്ന നെെുന്ന ഇഗ്സായയല് ജനത്തെയാണ്. അന്ന് ാ് യമാശ് 
ആ ജനത്തെ ശ്പിച്ചു. എന്നാല് ഈയശ്ാ ഇവിത്തെ കരുണയുത്തെ അമൃതമഴ 
ത്തപാഴിക്കുകയാണ്. ഗ്പപഞ്ചെിെൂത്തെയുും മനുഷ്യജീവിതെിെൂത്തെയുും 
ദൈവും തന്ത്തെ അൈൃശ്യശ്ക്തി വയക്തമാക്കുന്നത് നെുത്തെ 
വിശ്വാസജീവിതെിന് കരുയെകാന്യവണ്െിയാത്തണന്ന ാ് നമുക്ക് 
തിരിച്ചെിയുവാന് കഴിയത്തട്ട. 

ഈയശ്ാ ദൈവമാണ് എന്ന സതയും മനസ്സിൊക്കാന് പെയപാഴുും 
ശ്ിഷ്യന്മാര്ത്ക്ക് സാധ്ിച്ചിെല. അവരുത്തെ അവിശ്വാസുംമൂെും 
അപസ്മാരയരാരയുത്തെ പിതാവുയപാെുും വിശ്വാസെിനുും 



സുംശ്യെിനുമിെയില് നട്ടുംതിരിയുകയാണ്: `ഞാന് അവത്തന നിന്ത്തെ 
ശ്ിഷ്യന്മാരുത്തെ അെുെുത്തകാണ്െുവന്നു; പയക്ഷ അവത്തന സുഖത്തപെുെുവാന് 
അവര്ത്ക്ക് കഴിഞ്ഞിെല̀എന്നപരാതിയില് ശ്ിഷ്യന്മാര്ത്ക്ക് സാധ്ിക്കാെത് 
രുരുവിനുും സാധ്ിക്കാത്തത വരുയമാ എന്ന സുംശ്യെിന്ത്തെ ധ്വനിയുണ്ട്ാ്. 
ശ്ാിഷ്യന്മാരുത്തെ വിശ്വാസക്കുെവ് ആ കുട്ടിയുത്തെ പിതാവിന് 
ഇെര്ത്ച്ചയുണ്ൊകാന് കാരണമായി. സതയവിശ്വാസികള് എന്ന് അെിയത്തപെുന്ന 
നെുത്തെ ജീവിതെിെുും വിശ്വാസരഹ്ിതമായ ഗ്പവര്ത്െികളുണ്ൊകുയപാള് 
അത് മറ്റുളളവര്ത്ക്ക് ഇെര്ത്ച്ചക്ക് കാരണമാകുും അത് സഭത്തയ തളര്ത്െുും. 
ദൈവെിന്ത്തെ മഹ്െവും തിരിച്ചെിഞ്ഞ് മെകത്തളയപാെുും മാറ്റാന്തക്ക 
വിശ്വാസെിയെക്ക് നാും കെന്നുവയരണ്െിയിരിക്കുന്നു.  

ദൈവും തന്ത്തെ മഹ്െവും ഇഗ്സായയല് ജനെിന് ത്തവളിത്തപെുെിയ 
സുംഭവമാണ് ഒന്നാമത്തെ വായനയില് കണ്െത്. വാഗ്ൈെഭൂമി 
സവന്തമാക്കുന്നതിത്തനാരുക്കമായി ഇഗ്സായയല് ജനെില്നിന്ന് 
യൈശ്ുംഒറ്റുയനാക്കാന്യപായ ചാരന്മാര്ത്, അതിശ്ക്തരുും അതികായന്മാരുമായ 
അനാക്കിമിന്ത്തെ സന്തതികത്തള കണ്ട് പരിഗ്ഭമിച്ചു. അവത്തര 
പരാജയത്തപെുെുക ഇഗ്സായയെിത്തന സും ന്ധിച്ചിെയൊളും 
അചിന്തയമാത്തണന്നവര്ത് കരുതി. വിശ്വാസമിെലാെ ആ തെമെയില് ആരുും 
വാഗ്ൈെയൈശ്െ് ഗ്പയവശ്ിച്ചിെല. എന്നാല് പിന്നിട് കര്ത്ൊവ് തന്ത്തെ 
ശ്ക്തമായ കരങ്ങളാല് വിശ്വാസമുളള ഒരു തെമുെയ്ക്കുയവണ്െി ശ്ഗ്തുക്കത്തള 
പരാജയത്തപെുെുകയുും നിയശ്ഷ്ും നശ്ിപിക്കുകയുും ത്തചയ്തു. 
ഇഗ്സായയല്ക്കരുത്തെ നീതിനിമിെമെല കര്ത്ൊവ് അവത്തര രക്ഷിച്ചത്. 
ഗ്പതയുത പിതാക്കന്മായരാട് അവിെുന്നുത്തചയ്ത വാഗ്ൈാനും 
പൂര്ത്െിയാക്കാനാണ്. ഇഗ്സായയെിന്ത്തെ ദൈവാനുഭവത്തമന്നത് `ശ്ക്തിയുത്തെ 
വെുംദകയ്യാല് രക്ഷിക്കുന്ന` കര്ത്ൊവിന്ത്തെ മഹ്െവമാണ്. എങ്കിെുും 
പിന്നീട് അവര്ത് കര്ത്ൊവിത്തന പരിതയജിച്ചു. ഇഗ്സായയല്ജനും 
വിശ്വാസെില് പരാജയത്തപട്ടു. യുദ്ധ്ങ്ങള് ജയിച്ചത് സവന്തും 
കര െൊൊത്തണന്ന് അവര്ത് ത്തതറ്റിദ്ധ്രിച്ചു. ജീവിതെില് 
നമുക്കുണ്ാ്ൊവുന്ന വിജയങ്ങള്ക്കുും സയന്താഷ്ങ്ങള്ക്കുും പിന്നില് - 
അസാധ്ാരണ സുംഭവങ്ങളില് മാഗ്തമെല സാധ്ാരണ കാരയങ്ങളിെുും - 
ദൈവെിന്ത്തെ ശ്ക്തമായ കരുംകാണാന് സാധ്ിക്കുന്നിത്തെലങ്കില് 
വിശ്വാസജീവിതെില് നാമുും പരാജയപെുും.  

കര്ത്ൊവ് ത്തചയ്ത സതയസന്തവുും മഹ്െരങ്ങളുമായ വന്കാരയങ്ങള് 
എണിപെഞ്ഞ് അവിെുത്തെയ്ക്ക് നന്ദി പെയുന്ന ഭാരമാണ് 
ഏശ്യ്യാഗ്പവാചകനിെൂത്തെ (രണ്ൊും വായന) യകട്ടത്. മരണവുും കണിരുും 
എയന്നയ്ക്കുമായി തുെച്ചുമാറ്റാന് സര്ത്വജനങ്ങള്ക്കുയവണ്െി ദസനയങ്ങളുത്തെ 
ദൈവമായകര്ത്ൊവ് പര്ത്വതെില് ഒരു 
വിരുത്തന്നാരുക്കിയിരുക്കിയിരിക്കുന്നതില് ഗ്പവാചകന് ദൈവെിന് നന്ദി 
പെയുന്നു. ദൈവെിന്ത്തെ അനന്തമായ മഹ്െവെിന്ത്തെ ഗ്പകാശ്നും 
ഗ്പവാചകന് കണ്െത് മെമുകളില് കര്ത്ൊവ് ഒരുക്കുന്ന വിരുന്നിൊണ്.  



രൂപാന്തരികരണയവളയില് ഈയശ്ാ തന്ത്തെ മഹ്െവും ശ്ിഷ്യര്ത്ക്ക് 
ത്തവളിത്തപെുെിത്തകാെുെതുും മെമുകളിൊണ്. പഴയനിയമെില് 
ദൈവമഹ്െവത്തമന്നത് `ശ്ക്തമായ അവിെുത്തെ കരങ്ങളുത്തെ 
ഗ്പവര്ത്െിയാത്തണങ്കില്` പുതിയനിയമെില് ഈയശ്ായുത്തെ മഹ്െവും 
വയക്തമാകുനത് കാല്വരിമെമുകളിത്തെ അവിെുത്തെ 
മരയണാത്ഥാനങ്ങളിെൂത്തെയാണ്. രൂപാന്തരീകരണെിത്തെ മഹ്െവും 
കാല്വരിമെമുകളിത്തെ മഹ്െവെിന്ത്തെ ഗ്പാഗ്രൂപമായിരുന്നു. 
അതുത്തകാണ്ൊണ് മെമുകളില്ത്തവച്ച് തന്ത്തെ ദൈവികത ത്തവളിത്തപെുെിയ 
കര്ത്ൊവ് മെയിെങ്ങിയയപാള് പീഡാനുഭവത്തെയുും മരണത്തെയുും 
പറ്റിയുളള ഗ്പവചനും നെെിയത്. അത്ഭുതങ്ങള് ത്തചയ്യുന്ന ദൈവെില് 
വിശ്വസിക്കാന് എളുപമാണ്. എന്നാല് ജീവിതെിത്തെ സഹ്നങ്ങള്ക്കിെയില് 
ദൈവകരും കാണണത്തമങ്കില് അെിയുെച്ച വിശ്വാസും അനിവാരയമാണ്. 
ഈയശ്ായുത്തെ ശ്ിഷ്യന്മാര്ത് വിശ്വാസെിന്ത്തെ ഈ രണ്ാ്ൊമത്തെ തെെില് 
പരാജയത്തപട്ടു. 

കഫര്ത്ണാഹ്ുമില് ത്തവച്ച് നികുതിത്തകാെുക്കുന്ന സുംഭവമാണ് 
സുവിയശ്ഷ്െിത്തെ മൂന്നാമത്തെ പാഠഭാരും. ദൈവപുഗ്തത്തനന്ന നിെയില് 
ദൈവാെയനികുതി ത്തകാെുയക്കണ്െകാരയും ഈയശ്ായ്ക്കിെല. എങ്കിെുും 
മുക്കുവനായ പയഗ്താസിയനാട് മീന് പിെിച്ച് നികുതി നല്കാന് ഈയശ്ാ 
കല്പിക്കുന്നു. ശ്ിഷ്യരുത്തെ വിശ്വാസാമിെലായ്മ അനയര്ത്ക്ക് ഇെര്ത്ച്ചയ്ക്ക് 
കാരണമാകരുത്തതന്ന് അപസ്മാരയരാഹ്ിത്തയ സുഖത്തപെുെിത്തകാണ്ട് 
തിരുെല് നല്കിയ കര്ത്ൊവ്, ഗ്പായയാരിക ജീവിതെിെുും ശ്ിഷ്യന് 
അനയര്ത്ക്ക് ഇെര്ത്ച്ചവരുത്തെരുത്തതന്ന് ഈ സുംഭവെിെൂത്തെ പഠിപിക്കുന്നു. 
വിശ്വാസികള് എന്ന നിെക്ക് നമുക്ക് െഭയമായിരിക്കുന്ന ഗ്പതയക 
സിദ്ധ്ികളുും അവകാശ്ങ്ങളുും മറ്റുളളവര്ത്ക്ക് ഇെര്ത്ച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന 
വിധ്െില് ഉപയയാരിച്ചുകൂൊ.  

കഫര്ത്ണാഹ്ുും എന്ന ഥലംെും ഈയശ്ായുത്തെ ഗ്പവര്ത്െനങ്ങളുത്തെ യകഗ്ന്ദമാണ്. 
ഈയശ്ാ ഗ്പവര്ത്െിച്ച അത്ഭുതങ്ങള് അധ്ികവുും നെന്നത് 
കഫര്ത്ണാഹ്ുമിൊണ് (മൊയി 4.12-22; 21.34; 17.24-27 മര്ത്യക്കാ 1.21.28; 2.12; 2.15 
െൂക്ക1.10; 10.23-24 യയാഹ് 6). പയഗ്താസിന്ത്തെയുും അഗ്ന്തയയാസിന്ത്തെയുും 
ഭവനും അവിത്തെയാണ.ാ് കഫര്ത്ണാഹ്ുമിന്ത്തെ ആൈയയപ് യകഫര്ത് ത്തതഹ്ുും 
എന്നായിരുന്നു. അതിര്ത്െി (ത്തതഹ്ുും) ഗ്രാമും (യകഫര്ത്) എന്നര്ത്ത്ഥും. അത് 
രെീൊയുത്തെയുും രവുൊനിറ്റിഡിന്ത്തെയുും അതിര്ത്െി ഗ്രാമമായിരുന്നു. 
അതുത്തകാണ്ൊണ് അവിത്തെ ചുങ്കുംപിരിവുകാരുണ്ൊയിരുന്നതുും (മൊയി 
9.1, 9.13; മര്ത്യക്കാ 2.13), യൊമന് പട്ടാളക്കാര്ത് അവിത്തെ തവളമെിച്ചിരുന്നതുും 
(െൂക്ക 8.40-56). പിന്നിട് ഈ ഥലംെും യകഫര്ത് നാഹ്ുും (നാഹ്ുുംമിന്ത്തെ ഗ്രാമും) 
അത്തെലങ്കില് യകഫര്ത് താഹ്ുും (താഹ്ുമിന്ത്തെ ഗ്രാമും) എന്നെിയത്തപട്ടു. ആ 
യൈശ്െിന്ത്തെ ചരിഗ്തെിത്തെ അെിയത്തപട്ട രണ്ട് വയക്തികളായിരുന്നു 
നാഹ്ുമുും താഹ്ുമുും. ഈ ഥലംെെിന്ത്തെ അെ ിയപ് ത്തതല് ഹ്ുും 
എന്നാണ്.  



പഴയനിയമെില് ഒരിക്കല്യപാെുും ഗ്പതയക്ഷത്തപൊെ ഒരു ഥലംെവുും 
യപരുമാണ് കഫര്ത്ണാഹ്ുും. എന്നാല് തന്ത്തെ പരസയജീവിതും 
ആരുംഭിച്ചയപാള് കര്ത്ൊവ് തന്ത്തെ ഥലംെമായ നഗ്സെ് ഉയപഷ്ിക്കുകയുും 
കഫര്ത്ണാഹ്ുമിെുളള പയഗ്താസിന്ത്തെ ഭവനെില് താമസമാക്കുകയുും 
ത്തചയ്തു (മെ 4.12-17). അവിത്തെയാണ് കര്ത്ൊവ് തന്ത്തെ പെ ഗ്പധ്ാന 
ഗ്പസുംരങ്ങളുും നെെിയതുും അത്ഭുതങ്ങള് ഗ്പവര്ത്െിച്ചതുും. 
കര്ത്ൊവിന്ത്തെ സജീവമായ സന്നിധ്യൊെുും അവിത്തെ വത്തന്നെിയ 
പാപത്തപട്ടവരുത്തെ വിശ്വാസൊെുും മഹ്െവമാര്ത്ജിച്ച ഥലംെമാണ് 
കഫര്ത്ണഹ്ുും. കഫര്ത്ണഹ്ുമില് ത്തെവിക്കുണ്ൊയിരുന്നതുയപാെുളള 
സപയൊ, യൊമന് ശ്ധ്ാധ്ിപനുണ്ൊയിരുന്ന അധ്ികാരയമാ അെല അതിന് 
മഹ്െവും നല്കിയത്; പരപരയമിെലായെ ആ മഹ്െവെിന് 
തെസമായതുമിെല. നെുത്തെ ജീവിതവുും ധ്നയമാകുന്നത് നെിെുളള 
ഗ്കിസ്തുവിന്ത്തെ സാന്നിദ്ധ്ൊെുും നമുക്ക് അവനിെുളള ക്ഷയിക്കാെ 
വിശ്വാസൊെുമാണ്.  

ഗ്പപഞ്ചെിെുും മനുഷ്യചരിഗ്തെിെുും അനുൈിജീവിതെിെുും ദൈവും 
ഗ്പവര്ത്െിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങള് കാണാന് കഴിവുളള ഒരു വിശ്വാസും നമുക്ക് 
ഉൊയിരിക്കണും. നെുത്തെ കഴിവുകളിെുും വിജയങ്ങളിെുും 
പരാജയങ്ങളിെുും യവൈനകളിെുും ദൈവകരും കാണാന് കഴിയുന്നതാണ് 
വിശ്വാസും. നെുത്തെ അല്പവിശ്വാസും ഒരിക്കെുും മറ്റുളളവര്ത്ക്ക് 
ഇെര്ത്ച്ചയ്ക്ക് കാരണമായിക്കുൊ. 

 

 

 

 

െവ. എ ി ത്തസ ാസ്റ്റ്യന് പുതുയേരില് 

 

 

 


