
 

 
 

LUKE 8:41b -56 

സിനഗഗോഗധികോരികളുടെ വീട്ടിഗേക്കോയിരുന്നു അവന്ടെ യോത്ര. അവടന 
ഗകള്ക്ക്കോന് കോത്തിരുന്ന ജനക്കൂട്ടം രിക്കിത്തിരക്കി ഒപ്പം നെന്നുനീങ്ങി. ഈ 
ആള്ക്ക്കൂട്ടത്തിേോവള്ക് ധധരയപൂര്വ്വം അെുത്തുകൂെിയ ; പഴയനിയമ 
കല്പനകടള രൃവല്ഗി്ുടകോക്ട് പത്രക്ട് വര്വ്ഷങ്ങളോയിട്ടവള്ക് 
ഗരോഗിയോ്. നിേയ്ക്കോത്ത രക്തത്സോവം, അസവസ്ഥരയും അപകര്വ്ഷരയും 
ദു:ഖവും അവള്ക്ക്ക് കൂട്ടിനുണ്് . ആരുടെയും മുന്നില് 
വന്നുടപെോനവള്ക്ക്കിഷ്ടമില്മിേപക. പഗ , ഏഗരോ ഒരു ധധരയഗത്തോടെയോ് 
അന്നവള്ക് ഗുരുസവിധമഞ്ഞ . ഗുരുവിടനപ്പറ്റി ഗകട്ടിട്ടുടണ്ങ്കിേും ഗനരില് 
കോുന്ന  ഇ  ആദയമോയോ്. ഗുരുവിന്ടെ ചോരത്ത് കഷ്ടമില്ടപ്പട്ടഞ്ഞ 
അവളുടെ ഉള്ളിടേോരു ഗരങ്ങല്: "ഗുരുവിന്ടെ അെുത്തു നില്ക്കോന് 
ഞോടനോരശുദ്ധയഗേപക"? അവളിടേ ആത്മസംഘര്വ്ഷം പുരിയ 
ടവളിപോെുകള്ക്ക്ക് വഴിമോെി. അവളുടെ മനസ്സില് ഒരു രൂപം, ചിരയില് 
ഒരു കോരയം. ത്പവര്വ്ത്തിയില് ഒരു േ യം: ഗുരുസ്പര്വ്ശം! 
ആള്ക്ക്കൂട്ടത്തിന്ടെ ആരവത്തിേും വിശവോസം അവടള നയി്ു. 
വിശവോസത്തികവില് അവള്ക് ഗുരുവിന്ടെ വസ്ത്രവിളുമ്പില് ടരോട്ടു. 
ഫേഗമോ ഗരോഗവിമുക്തി. പ്മണ്ണില് കുഴട്െുത്ത ആദിമനുഷയരൂപത്തിന് 
ജീവസ്പര്വ്ശം നല്കിയ ധദവദൃദയത്തിന്ടെ സ്പന്ദനം വീണ്ും 
ആവര്വ്ത്തി്ു. വിശവോസത്തികവിടേോരു പുന:സൃഷ്ടമില്ി!  

ഗുരുവിന്ടെ സവരം ഉയര്വ്ന്നു. "ആരോടടന്ന സ്പര്വ്ശി് "? ആ 
ഗചോദയത്തിന്ടെ ആഴമെിയോന് ആള്ക്ക്കൂട്ടത്തിനോയിേപക. "ആരോ് നിടന്ന 
സ്പര്വ്ശിക്കോത്ത"ടരന്ന മെുഗചോദയമോവിടെ ഉയര്വ്ന്ന . ധദവദൃദയത്തില് 
സ്പര്വ്ശനം നല്കോന് കൃപ േഭി്വള്ക് കോല്ക്കല് വീുത്തരം നല്കി. 
പിടന്ന ഗുരുവിന്ടെ സോരവനടമോഴികള്ക്: "മകടള നിന്ടെ വിശവോസം......." 
(േൂക്കോ: 8 : 4 - 8).  

"ആള്ക്ക്കൂട്ടം ഇന്നും ഗുരുവിന്ടെ ചോരത്തക്ട്. വര്വ്ഷങ്ങള്ക് 
പിന്നിെുഗരോെും ആള്ക്ക്കൂട്ടത്തിന്ടെ രിരക്ക് ഏെിവരുഗന്നയുള്ളൂ. പട  
ആരുക്ട്, അവടന രിരയോന്? ഗുരുദൃദയത്തില് സ്പര്വ്ശിക്കോന് 
കഴിയുന്നവര്വ് വിരളം. വിശവോസത്തിന്ടെ 
ആഡംബരഭോവങ്ങളിഗന്നെിവരുന്നു. വിശവോസികള്ക് ധദവടത്ത 
ആഭരങ്ങിയിക്കുന്ന രിരക്കിേോ്. ഞോയെോഴ്ചകളിേും കെമുള്ള 
ദിനങ്ങളിേും ത്പഗരയകമിയുന്ന "ധദവോഭരങ്ങള്ക്" ഇെ 
ദിവസങ്ങളിേഴി്ു ടപട്ടിയിേോക്കുന്നു. വീക്െുടമോരു കെമുള്ള ദിനം 
വടന്നത്തുംവടര.  

 



ആള്ക്ക്കൂട്ടത്തില് ആടരങ്കിേും രടന്നടയോന്നു ടരോെുന്നുഗക്െോടയന്ന് ധദവം 
അഗനവഷിക്കുന്നു. അനൂത്ഗദം ഗപെി കനിവുള്ള ദൃദയവുമോയി ഗുരുവിന്ന് 
കോത്തിരിക്കുകയോ് വഴിഗയോരത്ത് . ധദവടത്ത ടരോടട്ടന്ന ഭോവത്തിേോ് 
പേരുടെയും സഞ്ചോരം. പോപങ്ങളുടെ വിഴുപ്പുഭോണ്ഡങ്ങളും അഴിക്കോത്ത 
മോെോപ്പും മനുഷയനിന്ന് ത്പിയടപ്പട്ടവ രടന്ന. ഗുരുസന്നിഗധ 
ഇടരോന്നിെക്കിവ്ോല് അനുത്ഗദധോരയവിടെ ഒഴുകിടയത്തും.  

ഒരു ധദവസ്പര്വ്ശം ടകോരി്് ആള്ക്ക്കൂട്ടത്തിേും പോരഗയോരത്തും ഇന്ന് 
ഏടെഗപ്പരുക്ട്. ജീവിരത്തിന്ടെ രിരഗക്കെിയ നോല്ക്കവേകളില് നട്ടം 
രിരിയുന്നവര്വ്, ആഗരോരുമിേപകോത്ത ജനപഥങ്ങള്ക്, ഏകോരരയുടെ കയ്പുനീരു 
കുെിക്കുന്നവര്വ്... ഈ രകര്വ്ന്ന ജനദൃദയങ്ങളില് ഗുരുസ്പര്വ്ശനവുമോയി 
കോത്തുനില്ക്കോന് നമുക്കോവം. നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തിന്ടെ വിളുമ്പില് 
പിെി്ുവേിക്കുന്ന നിര്വ്ജീവ ഗദദങ്ങളില് മൃദുസ്പര്വ്ശനഗമകോന് 
എനിക്കോവം.  

ജോയ്ഗെോസിന്ടെ മകടള പുനര്വ്ജീവിപ്പിക്കോനുള്ള ഗയശുവിന്ടെ യോത്രയില് 
ആരും ത്ശദ്ധിക്കോത്ത ഒരു കഥോപോത്രമുണ്്, ഇന്നടത്ത സുവിഗശഷ ഭോഗത്ത് . 
ഒരു ദൂരന്, പോരിവഴിയില് ജോയ്ഗെോസിന് മരവോര്വ്ത്ത 
ടകോക്ട്ുുവരുന്നവന്. സിനഗഗോഗധികോരിയുടെ വീട്ടില്നിന്നും വരുന്നവന്.  

അയോള്ക് ജോയ്ഗെോസിടന അെിയിക്കുന്ന  ദു:ഖവോര്വ്ത്തയോ്. "നിന്ടെ മകള്ക് 
മരി്ുഗപോയി, ഗുരുവിടന ഇനിയും ബുദ്ധിമുട്ടിഗക്കക്െ".  

അവന്ടെ ഈ വോക്കുകള്ക് അവന്ടെ മഗനോഗരടത്ത ടവളിടപ്പെുത്തുന്നു. 
അരോയ  ഗരോഗിയോയിരുന്നവടള സുഖടപ്പെുത്തോന് വരുന്നരില് 
കോരയമുക്െോയിരുന്നു. എന്നോേിഗപ്പോള്ക് അവള്ക് മരി്ുകഴിഞ്ഞഗശഷം 
വന്നരുടകോക്ട് ഫേമിേപക.  

പട  ഉെടനവന്നു ഗയശുവിന്ടെ മെുപെി: "ഭയടപ്പഗെക്െ; വിശവസിക്കുക 
മോത്രം ടചയ്യുക".  

മനുഷയമനസ്സിന്ടെ സരയമോ് ഗുരു ഇവിടെ വിവരിക്കുന്ന . ഞോന് 
ഒരോളില് വിശവോസമര്വ്പ്പി്ോല്, ആ വയക്തിടയ ശരടപ്പട്ടോല്, 

എനിക്കുഗവക്െി എര് ഗേശവും സദിക്കുന്നരിന് അയോള്ക്ക്ക് 
മെിയുക്െോവിേപക. "നീ എന്നില് വിശവോസമര്വ്പ്പി്ോല് എനിക്ക  
ബുദ്ധിമുട്ടോവിേപക"! 

പകേരിഗയോളം ഗജോേിടചയ്ര അമ്മരടന്ന മകന്ടെ ഗരോഗശയ്യക്കരിടക 
ഉെക്കമിഴ്ിരിക്കുന്ന  ഇരുടകോക്െോ്. ചികിത്സക്കോയി പെമ്പും വീെും 
വിറ്റ് ദരിത്ദരോകുന്നവര്വ് ടചയ്യുന്നരിരോ്. അദ്ധവോനി്ുക്െോക്കിയ കോശ് 
മുഴുവന് ഗത്പയസിക്കോയി ഒരുനിമിഷംടകോക്ട് ചിേവഴി്ു രീര്വ്ക്കുന്ന 
വിഡ്ഢിത്തം ഇരോ്. നടമ്മ സ്ഗനദിക്കുന്നവര്വ്ക്കോയി ഏ  ഗേശവും 
നോം ഏടറ്റെുക്കും. അപരടന ആത്മോര്വ്ഥമോയി വിശവസിക്കുക, 

സ്ഗനദിക്കുക. അഗപ്പോള്ക് നമുക്കുഗവക്െി അവന് എരുംടചയ്യും.  



 

വിശവോസമുള്ളിെത്ത് പിന്നീട് "പഗ "കളിേപക. "ടചയ്യോന് പറ്റുഗമോ" എന്ന 
സംശയമിേപക. "ഗേ" എന്ന സഗന്ദദമിേപക. എേപകോം കഴിയും എന്ന 
ചിര/വിശവോസം മോത്രം. 

 

 

െവ. ഗജോര്വ്ജ് കോരിക്കോത്തെത്തില് 

 


