
 

 
 

MATTHEW  15:21-28 

മഹാനായ ക ാന്സ്റ്റന്സ്റൈന്സ (255-337) റര ്തവ വിശ്വാസം സവീ രിച്ച 
ആദ്യത്തെ കൈാമന്സ ചര വര്ത്െിയായിരു. ഒുി ്രി് അകേഹം ത്ത്തൈ 
കസവ രുത്തമാെ് കൈാമിത്തെ രരസിദ്ധമായ രരതിമ ള് ചുറ്റിനട. ഒ് 
 ാണാനിടയായിി ത്ത്തൈ മുന്സഗാമി യായ ചര വര്ത്െിമാരുത്തടയും 
കൈാമിനുകവണ്ടി രടത്തരാരുതിയിട്ടുള്ള വീരകസനാനി യുത്തടയുത്തമെ്ാം 
രരതിമ യായിരു. ഒു അവി അകേഹം അവിത്തട  ണ്ട രരതിമ ത്തയെ്ാം തത്ത. ഒ 
നില്്ു. ഒ രൂരെി രണിയത്തെട്ടവയായിരു. ഒുി ഇ്ാരയം രരകതയ ം 
രശ്ദ്ധി്ാന്സ ഇടയായ ക ാണ്സ്റ്റന്സ്റൈയിന്സ ചര വര്ത്െിതത്ത. ഒ 
കസവ രുത്തട കനത്തര തിരിഞ്ഞു രൈഞ്ഞു: `എ്ത്തൈ രരതിമയുണ്ടാ്ുകപാള് 
്രു  ാരയം നിങ്ങള് രരകതയ ം ഓര്ത്മി്ണംി ാന്സ മുട്ടി്കമ നി. ഒു 
രരാര്ത്ഥി്ു. ഒ രൂരെിൊയിരി്ണം, അതുത്തമനത്തഞ്ഞടുക്ണ്ടത്`. 

എന്താണ് ഇങ്ങത്തനത്തയാരു തീരുമാനെി്  ാരണം, എ. ഒ് കസവ ര്ത് 
തിര്ിയകൊള് അകേഹം രൈഞ്ഞു:  ാരണം മുട്ടി്കമ നി. ഒാണ് ാന്സ 
വെിയ  ാരയങ്ങള് കനടിത്തയടുെിട്ടുള്ളത്`. രരിയമുള്ളവത്തര നിരന്തരമായ 
രരാര്ത്ഥന നമുത്തട ഓകരാരുെരുത്തടയും ിീവിതെി എകൊഴും അത്ഭുതം 
രരവര്ത്െി്ുവാന്സ രരയാപ്തമാണ്ി 

രിശ്ാചുബാധിച്ച ത്ത്തൈ മ യുത്തട സൗഖ്യെിനായി കയശ്ുവി്ത്തൈ 
സ. ഒിധിയി യാചന നടെു. ഒ  ാനാ ാരിയുത്തട വിശ്വാസത്തെയാണ് 
ഇ. ഒത്തെ സുവികശ്ഷം നമു്് രരിചയത്തെടുെു. ഒത്ി 
നിെവിയികയാത്തടയുള്ള ത്ത്തൈ യാചനയ്ു മു. ഒിെുള്ള കയശ്ുവി്ത്തൈ 
നിശ്ബ്ദതയും, തുടര്ത്. ഒ് അധികേരി്ു. ഒ തരെിെുള്ളത് എ. ഒ് 
കതാ. ഒികൊ ു. ഒ മൈുരടിയും ആ വിിാതീയ ്രതീ്് കയശ്ുവി നി. ഒുള്ള 
വിശ്വാസെി നി. ഒ,്് അവിടുകൊടുള്ള രരാര്ത്ഥനയി നി. ഒ്, 
രിന്സമാൈു. ഒതി്  ാരണമാ ു. ഒിെ്ി മൈിച്ച് അവള്  ൂടുത 
വിശ്വാസകൊത്തട യാചി്ു യാണ്, രരാര്ത്ഥി്ു യാണ്ി തുടര്ത്. ഒ് കയശ്ു 
അവയുത്തട വിശ്വാസത്തെ 'വെുത്തത. ഒ്' ശ്ലാഘി്ു യും അവയുത്തട രുരതിത്തയ 
രിശ്ാചു ബാധയി നി. ഒ് സൗഖ്യത്തെടുെു യും ത്തചയ്യു. ഒുി  

രരിയമുള്ളവത്തര, നമുത്തട ഓകരാരുെരുത്തടയും ിീവിതെിെും ഇതുകരാത്തെ 
രരാര്ത്ഥന്്ുെരമായി മൈുരടിയിെ്ാ്മയും (15:23) ്രി്െും 
രരതീേി്ാെ രരതിസന്ധി യുത്തമാത്ത് (15:26) ഉണ്ടാ ാംി എെ്ാവരാെും 
ഉകരേി്ത്തെട്ട് ത്തഗദ്ത്തസത്തമനിയുത്തട ഇരുയിമയി, രക്തവിയര്ത്െുള്ള 
ഈകശ്ായുത്തട രരാര്ത്ഥന്്് െഭിച്ച ഉെരവും ഇരര ാരമുള്ള ്രു 
നിശ്ബ്ദതയായിരു. ഒുിിി തുടര്ത്. ഒ് രരാര്ത്ഥിച്ചിട്ടും അവിടുകെ്ുണ്ടായത് 
 ുരിശ്ി്ത്തൈ കവദ്ന യായിരു. ഒുി അവിത്തടയും നിരാശ്യിെ്ാത്തത, ത്ത്തൈ 



ആത്മാവിത്തന രിതാവി്ത്തൈ  രങ്ങയി സമര്ത്െിച്ച് രരാര്ത്ഥിച്ചകൊള് 
അവിടുകെ്് ഉഥാനെി്ത്തൈ അനുഭവമുണ്ടായിി ഇതുകരാത്തെ നമുത്തട 
ഉെരമിെ്ാെ രരാര്ത്ഥന ള്്് നടുവിെും രരതീേി്ാെ 
രരതിസന്ധി യുത്തട മധയെിെും എെ്ാം നന്സമ്ായി രരിണമിെി്ു. ഒ 
റദ്വെി രരതയാശ്യര്ത്െിച്ച് നിരന്തരമായി രരാര്ത്ഥിച്ചാ നമുത്തട 
ിീവിതെിെും  ാനാന്സ ാരിയുത്തട ിീവിതെി ഉണ്ടായതുകരാത്തെ 
ഉഥാനെി്ത്തൈ സൗഖ്യാനുഭവം കനടിത്തയടു്ാനാ ുംി  

രിശ്ാചുബാധിച്ച ത്ത്തൈ മ യുത്തട സൗഖ്യം എ. ഒ ആവശ്യമായിട്ടായിരു. ഒു, 
ആ ്രതി കയശ്ുവിത്തന സമീരിച്ചത്ി ത്ത്തൈ ിീവിതെിത്തെ തിന്മയുത്തട ഈ 
ബാധയി നി. ഒും, തത്ത. ഒ രേി്ുവാന്സ  ഴിവുള്ളവനാണ് ഈകശ്ാ എ. ഒ് 
ആ വിിാതീയ ്രതി്് ഉൈച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടയിരു. ഒുി അതുത്ത ാണ്ടാണ് 
കയശ്ുവി്ത്തൈ നിശ്ബ്ദ്ധതിെും, അധികേരി്ു. ഒത്തത. ഒ് കതാ. ഒികൊ ു. ഒ 
മൈുരടിയിെും ഭഗ്നാശ്നാ ാത്തത, അവിടുത്തെ രരണമിച്ച് നിെവിയികയാത്തട 
സഹായം അഭയര്ത്ഥിച്ചത്ി ഈ വചനഭാഗെി്ത്തൈ മനനെി ്രുരത്തേ 
നമുത്തട ചിന്തയികെ്്  ട. ഒുവരു. ഒത്, രൈുദ്ീസയിത്തെ 
ആദ്ിമാതാരിതാ്യുത്തട രതനമായിരി്ാംി ഹവ്വ രിശ്ാചിനാ 
സവാധീനി്ത്തെട്ട് രാരം ത്തചയ്യു യും ആദ്ത്തെ രാരെി വീഴി്ു യും 
ത്തച്തുി തുടര്ത്. ഒ് അവരുത്തട സമീരകെ്്  ട. ഒുവ. ഒ റദ്വെി്ത്തൈ 
സ. ഒിധിയി നി. ഒും, ഓടി ്യി്ു യാണ് അവര്ത് ത്തച്തത്ി എ. ഒാ 
ഇവിത്തട ഈ വിിാതീയ ്രതീ ത്ത്തൈ മ ത്തയ രിശ്ാചുബാധയി നി. ഒും 
രേി്ാനായി റദ്വരുരതനായ കയശ്ുവി്ത്തൈ സ. ഒിധിയികെ്് 
ഓടിയണയു യാണ്ി തിന്മയുത്തട സ െ ശ്ക്തി യി നി. ഒും തനി്് 
വിടുത ന ുവാന്സ റദ്വം തത്ത. ഒയായ കയശ്ുവി് സാധി്ുത്തമ. ഒ 
അവകബാധമാണ്, വിശ്വാസമാണ് അവത്തയ അതി് കരരരിെിച്ചത്ി നമുത്തട 
ഓകരാരുെരുത്തടയും ിീവിതെിെും, തിന്മയുത്തട സവാധീനവും രാരെി്ത്തൈ 
രരകൊഭനവുത്തമാത്ത്യുണ്ടാ ുകപാള്, മാനുഷി  രരതിവിധി യി അഭയം 
കതടാത്തത സര്ത്വ്വശ്ക്തനായ ഈകശ്ാനാറ്ത്തൈ സ. ഒിധിയികെ്് 
 ട. ഒുവരുവാനുള്ള ്രു മാതൃ  ൂടി സുവികശ്ഷ ഭാഗെിത്തെ വിിാതീയ 
്രതീ നമു്് മുന്സരി രരകശ്ാഭിെി്ു. ഒുി  

 ാനാന്സ ാരിയുത്തട യാചന്ുെരത്തമാ. ഒും ന ാത്തത ഈകശ്ാ 
നിശ്ബ്ദനായിരി്ു. ഒത്  ണ്ടകൊള് ശ്ിഷയന്സമാര്ത് കയശ്ുവികനാട് 
അഭയര്ത്ഥി്ു. ഒു: `അവത്തയ രൈഞ്ഞയച്ചാെും അവള് നമുത്തട രി. ഒാത്തെ 
വ. ഒ് നിെവിയി്ു. ഒകെ്ാിി` സ െ നിെയും നഷ്ടത്തെട്ടവ്ത്തൈ കരാദ്നമാണ് 
നിെവിയിി രരിയമുള്ളവത്തര ിീവിതെി ഉെരം  ിട്ടാെ 
രരതിസന്ധി ള്്് മധയെി നത്തമ ്കനഹി്ു. ഒ ഈകശ്ാ നാറ്ത്തൈ 
തിരുസ. ഒിധിയികെ്്  ട. ഒുവ. ഒ് നമു്് നിെവിയി്ുവാന്സ സാധി്ണംി 
അവിടു. ഒി അടിയുൈച്ച വിശ്വാസവും റദ്വാരശ്യതവവും ഉള്ളവര്ത്്് 
മാരതകമ ് രു ശ്ിശ്ു ത്ത്തൈ മാതൃസ. ഒിധിയി എ. ഒതുകരാത്തെ നിെവിയിച്ചു 
രരാര്ത്ഥി്ുവാന്സ സാധി്ു യുള്ളൂി  



ആ ്രതീയുത്തട അകരേ്്് മൈുരടിയായി, മ്യുത്തട അെത്തമടുെ് 
നായ്്് എൈിഞ്ഞുത്ത ാടു്ു. ഒത് ഉചിതമെ ്എ. ഒ് ഈകശ്ാ രൈയു. ഒുി ആ 
്രതീയുത്തട വികവ രൂര്ത്വ്വമായ മൈുരടി ഇരര ാരമായിരു. ഒു; `അകത 
 ര്ത്ൊകവ, നാ്്യും യിമാനന്സമാരുത്തട കമശ്യി നി. ഒും വീഴു. ഒ 
അെ്ഷണങ്ങള് തി. ഒു. ഒുണ്ടകെ്ാിിി` രശ്ദ്ധി്ു , ഇവിത്തട ആ ്രതീ 
വിനയരൂര്ത്വ്വം വയത്തര വികവ രൂര്ത്വ്വമാണ് മൈുരടി രൈയു. ഒത്ി 
ിീവിതെിത്തെ രരതിസന്ധി യുത്തട മദ്ധയെിെും വികവ ം നഷ്ടത്തെടാത്തത 
ത്തരരുമാൈാനും, സംസാരി്ാനും സാധി്ു. ഒത്, റദ്വെി അടിയുൈച്ച 
വിശ്വാസമുള്ളവര്ത്്് മാരതമാണ്ി 

നാമി. ഒ് വായിച്ചുക ട്ട വചനഭാഗെി്ത്തൈ അവസാനെി ആ ്രതീയുത്തട 
വിശ്വാസത്തെ ഈകശ്ാ ശ്ലാഘി്ു. ഒു (്രതീത്തയ നി്ത്തൈ വിശ്വാസം 
വെുതാണ്)ി രരതി ൂെ സാഹചരയങ്ങയിെും രരതയാശ്കയാത്തട വിശ്വാസെി 
യാചന തുടര്ത്. ഒ അവള്്് ആരഗഹിച്ചതിെധി ം  ര്ത്ൊവ് ന ിി 
 ര്ത്ൊവ് അവഗണിത്തച്ച. ഒും കവദ്നിെി്ു. ഒ വിധെി 
അധികേരിത്തച്ച. ഒും നാം രരാതിത്തെടു. ഒ ്രതീത്തയ വിിാതീയര്ത്്ും, 

സിാതീയര്ത്്ും മാതൃ യായ വിശ്വാസിയായ  ര്ത്ൊവ് രര ീര്ത്െി്ു. ഒുി 
ഈ  ാനാന്സ ാരി ത്ത്തൈ മ്ള്്് കവണ്ടി രരാര്ത്ഥിച്ചതുകരാത്തെ 
തങ്ങയുത്തട മ്ള്്് കവണ്ടി, രിശ്ാചി്ത്തൈ രരകൊഭനങ്ങത്തയ അവള് 
ിയി്ു. ഒതിനായി റദ്വതിരുസ. ഒിധിയി  ണ്ണീകരാത്തട രരാര്ത്ഥി്ുവാന്സ 
ഓകരാ മാതാരിതാ്ള്്ും  ടമയുണ്ട്ി അനു ൂെ നിെരാകടാ, 

ആശ്വാസവാ്ു കയാ െഭി്ാെ ിീവിത സന്ദര്ത്ഭങ്ങയിെും 
തീേണതകയാത്തട ഭഗ്നാശ്രാ ാത്തത രരാര്ത്ഥി്ുവാന്സ നമു്് സാധി്ണംി 
റദ്വെി്ത്തൈ സമയെിനായി വിശ്വ്തതകയാത്തട  ാെിരി്ണംി 
റദ്വതിരുമനസ്സൈിയാന്സ രരിമിതമായ മനുഷയബുദ്ധി്്  ഴിയിെ്കെ്ാിിി 
എയിമയും, വിശ്വാസവും ത്ത ാണ്ട് റദ്വ ൃര കനടാന്സ നമു്്  ഴിയുംി 
ഏശ്യ്യ രരവാച ന്സ അരുയിത്തചയ്യു. ഒു - `അങ്ങയി ഹൃദ്യമുൈെിച്ചവത്തന 
അങ്ങ് സമാധാനെി്ത്തൈ തി വി സംരേിെി്ു. ഒു` (ഏശ്യ്യ 3:4).  

അതിശ്ക്തമായ ഭൂ പെി ത ര്ത്. ഒടിഞ്ഞ ്രു വിദ്യാെയംി അതി്ത്തൈ 
്രുക ാണി നാശ്ാവശ്ിഷ്ടങ്ങള്്ിടയി ്രു ത്തരണ്സ ുട്ടി 
ഭയ. ഒുവിൈച്ചിരി്ു. ഒുി ആ മുൈിയിനി. ഒും രേത്തെടാന്സ ്രു രഴുതും 
ഇെ്ായിരു. ഒുിിി മൂ. ഒാം ദ്ിവസം രോരരവര്ത്െ ര്ത് അവത്തയ 
വീണ്്്ത്തടടുെുി അവര്ത് അവകയാട് കചാദ്ിച്ചു, ഭയം  ൂടാത്തത എങ്ങത്തന 
ഇരതയും ദ്ിവസം ഇതിന െ്  ഴിച്ചു ൂട്ടി? അവയുത്തട മൈുരടി അവരുത്തട 
ചിന്തയുണര്ത്െിി 'എ്ത്തൈ രൊ ിീവകനാത്തടയുത്തണ്ടങ്കി എത്ത. ഒ 
രേി്ാന്സ വരും എ. ഒ് എനി്ൈിയാമായിരു. ഒു'. ഭൂ പെിനുകരാെും 
നശ്ിെി്ാനാവാെ വിശ്വാസംി 

വിശ്വാസം അതകെ ് എെ്ാംി വിിാതിയ വംശ്ിയായിരു. ഒിട്ടുകരാെും, 

നായകയാടു സാദ്ൃശ്യത്തെടുെിയിട്ടും ത രാത്തത, തയരാത്തത, അവള് 
വിശ്വാസകൊത്തട രരാര്ത്ഥി്ു. ഒു: ദ്ാവീദ്ി്ത്തൈ രുരതാ എ. ഒി 



 നിയണകമി എ. ഒാ ഉൈച്ചവിശ്വാസെി്ത്തൈ ആഴങ്ങയി നി. ഒും അവള് 
രൈഞ്ഞ വാ്ു ള് ര ി്തുവി്ത്തൈ  ണ്ണുതുൈെിച്ചുി വിശ്വാസെി്ത്തൈ 
ദ്ാഹവുമായി വ. ഒ അവള്്് ര ി്തു സൗഖ്യെി്ത്തൈ, അനുരഗഹെി്ത്തൈ 
ിീവിാെം സമൃദ്ധമായി ന ു. ഒുി  

ിിവിത രരതിസന്ധി യി, മുക. ഒാട്ടുള്ള വഴിൊര ള് അവസാനി്ുകപാള് 
വിശ്വാസകൊത്തട നമു്ും രരാര്ത്ഥന ള് തിര് രി്ത്തെട്ടു എ. ഒു 
കതാ. ഒികയ്ാംി എ. ഒാ നിരാശ്രാ ാത്തത ശ്ക്തമായി രരാര്ത്ഥി്ു ി 
അതി് ശ്രിയായ വിശ്വാസം കവണംി  ാനാന്സ ാരി തീഷ്ണകതാത്തയ 
രരാര്ത്ഥിച്ചുി ' ാനാന്സ' എ. ഒാ തീഷ്ണത എ. ഒു തത്ത. ഒയാണര്ത്ഥംി 
അതുകരാത്തെ ര ി്തയാനി ര ി്തുവി വിശ്വസിച്ച് 
അനുഗമി്ു. ഒവനാ ണംി നമു്ും രരാര്ത്ഥി്ാം,  ര്ത്ൊകവ ങ്ങയുത്തട 
വിശ്വാസം വര്ത്േിെി്ത്തണി 
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