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വി. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 8-ാം ്ധ്യായായം 23 മുതല് 34 വടെയുള്ള 
വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്നടത്ത വചനഭാഗം. 18 മുതല് 22 വടെയുള്ള വാക്യങ്ങള് 
ഈ വചനത്തിന്ടെ വയാഖ്യാനത്തിന് വളടെ പ്രസക്തങ്ങളാണ്. തന്ടെ 
ചുറ്റം രുെുഷാെം ക്ൂെുന്നത് ക്ണ്െശപാള് ശതാണിയില് ക്യെി മെുക്െയക്ക് 
ശരാക്ാന് ഈശോ േിഷയന്മാശൊ് ക്ല്രിച്ചറ. ്തിനുശേഷം തന്ടെ 
ചുറ്റം ക്ൂെിനില്ക്കുക്യും തടന്ന ്നുഗമിക്കാന് ്മിതമായ ഉത്സാഹം 
ക്ാണിക്കുക്യും ടചയ്ത രലശെയും ്വന് രിന്തിെിപിച്ചറ. എന്നാല് 
്വെില്, സവന്തം ക്ുെുംബശത്താെും ഉത്തെവാദിതവങ്ങശളാെും 
വിേവസ്തൊയിെുന്നവടെ (എന്ടെ രിതാവിടന സംസ്ക്െിക്കാന് എടന്ന 
്നുവദിക്കണശമ... വാക്യം 21) ഇശപാള്ത്തടന്ന തടന്ന (ഈശോടയ) 
്നുഗമിക്കുനാന് ്വന് ക്ല്രിക്കുക്യും ടചയ്തു. (വാ. 22). 

ക്ര്ത്ത്താവിന്ടെ ക്ല്രന ശക്്ട  േിഷയന്മാര്ത് ശതാണിയില് ക്യെി, ഒപം 
ഈശോയും. തുെര്ത്ന്നു വെുന്നത് പ്ക്ിസ്തുേിഷയന്ടെ വിവിതത്തിടല 
ഒഴിച്ചറക്ൂൊന്രറ്ാത്ത ഒെു യാാാര്ത്ത്ഥ്യമാണ്: ക്ാറ്റം ശക്ാളറം ക്ഷ്ടപാെും. 
ഈ ക്ഷ്ടപാെിശലക്ക് േിഷയടന കക്രിെിച്ച് നെത്തുന്നതും 
ക്ര്ത്ത്താവുതടന്നയാണ് (വാക്യം 18). ഇതു കദവത്തിന്ടെ ഒെു പ്രവര്ത്ത്തന 
കേലിയാണ ്്: മാശമാദിസായ്ക്കുശേഷം രിോചിനാല് 
രെിക്ഷിക്കടപെുന്നതിനായി രെിേുധ്യാാത്മാവ് മനുഷയരുപ്തടന 
മെുഭൂമിയിശലക്ക് നയിക്കുന്നത് ക്ാണാം. ഈ രെിക്ഷക്ള് ്തിവിവിച്ചാല് 
മാപ്തശമ മനുഷയരുപ്തന് തന്ടെ ദൗതയം ആെംഭിക്കാന് ക്ഴിയുക്യുള്ളറ 
(മത്തായി 4). 

തന്ടെ േിഷയന് ഈ ശലാക്ത്തില് ക്ര്ത്ത്താവ് വാഗ്ദാനം ടചയ്യറന്നത് 
്വന്ടെ ക്ുെിേിലും രെിക്ഷക്ളിലുമുള്ള രങ്കാളിത്തമാണ്. (േിഷയന് 
ഗുെുവിശനക്കാള് വലിയവനലല: ശയാഹ 15:10-21). എന്നാല് ക്ുെിേുക്ള് 
നല്ക്ുന്നതിനുമുപ് ്ത് സവിക്െിക്കാന് തക്ക വിേവാസം തന്ടെ 
േിഷയര്ത്ക്കുണ്ശൊ എന്ന് ്വന് രെിശോധിച്ചറ ശനാക്കും എന്നു മാപ്തം. 
തടന്ന ് നുഗമിക്കാന് ആപ്ഗഹിച്ച എലലാവടെയും ടക്ാെുങ്കാറ്ിശലക്ക് ് വന് 
നയിച്ചിലല. എന്നാല് തന്ടെ േിഷയന്മാടെ രെിക്ഷക്ര്ത്ക്ക് വിശധയമാക്കാന്, 

നങ്കൂെമഴിച്ചറമാറ്ി ക്െലിശലക്കു നിങ്ങാന്, ്വന് ക്ല്രിക്കുക്യും ടചയ്തു. 

 

ഈ സംഭവം പ്ക്ിസ്തു തന്ടെ േിഷയര്ത്ക്കു നല്ക്ിയ ഒെു 
രാഠമായിെുന്നുടവന്ന് നമുക്ക് മനസിലാവുന്നത് ക്ര്ത്ത്താവിന്ടെ 
വാക്കുക്ളില് നിന്നുതടന്നയാണ്. േിഷയശൊടൊപം യാപ്ത തിെിച്ച ക്ര്ത്ത്താവ് 
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ോന്തമായ ക്െലില് മാപ്തമലല ്വിടെ ഭയാനക്മായ തിെക്ള് 
ഉയര്ത്ന്നശപാഴും ോന്തമായി ഉെങ്ങുക്യായിെുന്നു. ക്ാറ്റം തിെയും ക്ണ്് 
ശരെിച്ച േിഷയന്മാര്ത് പ്രാണഭയശത്താടെ ്വടന വിളിച്ചറണര്ത്ത്തി. ്വര്ത് 
നിലവിളിച്ചറ. "ക്ര്ത്ത്താശവ, ഞങ്ങളിതാ നേിക്കുന്നു". ക്ര്ത്ത്താടവ, ഞങ്ങടള 
െക്ഷിക്കണം എന്ന് ്വര്ത് ്ശരക്ഷിച്ചറ എങ്കിലും 
പ്ക്ിസ്തുവിന്ശെതുശരാലുള്ള കദവാപ്േയശബാധശമാ കദവരുപ്തടെന്നുള്ള 
സുെക്ഷിതതവശബാധശമാ ്വര്ത്ക്കുണ്ൊയിെുന്നിലല. ്തുടക്ാണ്് 
ഉെക്കമുണര്ത്ന്ന ്വന് ആദയമായി ്വെുടെ വിേവാസക്കുെവിടന 
ോസിക്കുക്യാണ് ടചയ്യറന്നത്. ്തിനുശേഷം മാപ്തമാണ് ്വന് 
ക്ാറ്ിശനയും ക്െലിശനയും േക്ാെിക്കുന്നതും ക്െലിടന ോന്തമാക്കുന്നതും. 
തന്ടെ േിഷയെില് നിന്ന് തന്ശെതിനു തുലലയമായ ആഴശമെിയതും 
ോന്തവുമായ വിേവാസമാണ് ് വന് പ്രതിക്ഷിക്കുന്നത് എന്നര്ത്ത്ഥ്ം. പ്ക്ിസ്തു 
േിഷയന് പ്രശ്നങ്ങളറടെ നെുവില് ോന്തത കക്ടവെിശയണ്െവനലല. ്വന് 
കദവരുപ്തനാണ്. 

വി. മത്തായിയുടെ ചിന്തയില് ശതാണിടയന്നത് സഭയുടെ പ്രതിക്മാണ്. 
മത്തായിയുടെ സഭാസമൂഹത്തിടല വിേവാസവിവിതാനുഭവമാണ് ്ശേഹം 
വിവെിക്കുന്നത്. പ്ക്ിസ്തു േിഷയന് വിവന് ശരാലും ്രക്െത്തിലാക്കുന്ന 
സാഹചെയങ്ങളിലൂടെ, സഭയില് വിവിക്കാന് ക്ര്ത്ത്താവിനാല് 
വിളിക്കടപ്ട വനാണ്. പ്രക്ൃതിയിടല ഒെു േക്തിക്കും ് വടന നേിപിക്കാന് 
ക്ഴിയിലല എന്നതും യാാാര്ത്ത്ഥ്യമാണ്. ക്ാെണം സഭയില് ോന്തമായി, 
നിേബ്ദനായി വിപ്േമിക്കുന്ന, വിവിക്കുന്ന പ്രരഞ്ചസൃഷ്ടാവ് 
്വശനാടൊപമുണ്് . പ്രരഞ്ചത്തിടല എലലാ സംഭവങ്ങളറം േക്തിക്ളറം 
്വന്ടെ ോസനക്ക് ക്ിഴിലാണ്. ്നുദിന വിവിതത്തിടല വിഷമക്െമായ 
സാഹചെയങ്ങടള നാം ്ഭിമുഖ്ിക്െിക്കുശപാഴും ഈ യാാാര്ത്ത്ഥ്യം 
തടന്നയാണ് നമുക്ക് മാര്ത്ഗദിരമായിെിശക്കണ്ത്. പ്ക്ിസ്തുേിഷയന് തന്ടെ 
വിേവാസത്തിന് സാക്ഷയം വഹിക്കുന്നതിന്ശവണ്ി മറ്റള്ളവശെക്കാള് 
്ധിക്മായി ക്ഷ്ടപാെുക്ള്ക്കും ്രക്െങ്ങള്ക്കും വിശധയനാക്ാന് 
വിളിക്കടപ്ട വനാണ്. മെിയത്തിന്ടെയും ്പസ്ശതാലന്മാെുടെയും 
വിേുധ്യാെുടെയും വിവിതം ഇതിനുദാഹെണങ്ങളാണ്.  

ക്ര്ത്ത്താവിന്ടെ വചനം ്നുസെിച്ച ക്െല് ോന്തമായി. ്ത് േിഷയെില് 
വിേവാസം ഉണര്ത്ത്തി. പ്രരഞ്ച സൃഷ്ടിക്ള് ്നുസെിക്കുന്ന തങ്ങളറടെ 
ഗുെുവിടനക്കുെിച്ച് ്ത്ഭൂതടപ്ട റടക്ാണ്് ്വര്ത് ഇപ്രക്ാെം ശചാദിച്ചറ: 
"ഇവന് ആര്? ക്ാറ്റം ക്െലും ശരാലും ഇവടന ്നുസെിക്കുന്നണ്െശലലാ" 
(വാ. 27) 

േിഷയന്മാെുടെ ഈ ശചാദയത്തിനുത്തെമാണ് തുെര്ത്ന്നു വിവെിക്കുന്ന 
സംഭവം. ശതാണിയിെങ്ങിയ ക്ര്ത്ത്താവ് ഗദൊയെുടെ ശദേടത്തത്തി.. 
്വിടെ ്വന് െണ്് രിോചുബാധിതടെ ക്ണ്െുമു്ട ി. രിോച് 
കദവൊവയത്തിന്ടെ േപ്തുവാണ്. േപ്തുവിന്ടെ ൊവയത്തിന്ടെ 
നാേത്തിനാണ് കദവരുപ്തന് ഈ ശലാക്ത്ത് ആഗതനായത്. ക്ര്ത്ത്താവ് 



മനുഷയന്ടെ നന്മയും ്വെുടെ ഉന്നമനവും സൗഖ്യവുടമലലാം 
ആപ്ഗഹിക്കുശപാള് രിോച് മനുഷയന്ടെ സമനില ടതറ്ിക്കുക്യും 
്വന്ടെ ് ഭിമാനം നേിപിക്കുക്യും (വസ്പ്തം ധെിക്കാത്തവര്ത്) ് വന്ടെ 
നാേം ആപ്ഗഹിക്കുക്യും (്വര്ത് തങ്ങടളത്തടന്ന മുെിശവല്രിച്ചിെുന്നു), 
സഹവിവിക്ളറടെ വിവിതവും പ്രവര്ത്ത്തിക്ളറം ദുര്ത്വഹമാക്കുക്യും 
ടചയ്യറന്നു (വാ. 28). രിോചുബാധിതന്ടെ വിവന്ടെ നിയപ്ന്തണം 
സാത്താന്ടെ കക്ക്ളിലാണ്. ്വന് സവയം നിയപ്ന്തിക്കാനുള്ള ക്ഴിവിലല. 
മനുഷയന് ഏദനില് വച്ച് സര്ത്പത്തിന് ്െിയെവച്ച് നഷ്ടടപെുത്തിയ 
്വന്ടെ സവാതപ്ന്തയം തിെിടക് ശനൊനാണ് മനുഷയരു്പ്െതന് വന്നത്.  

തന്ടെ ൊവയത്തിന്ടെ ്ന്തക്നായി വന്നവടന രിോച് ശവഗം 
തിെിച്ചെിഞ്ഞു. ്വന് പ്ക്ിസ്തുവിടന കദവരുപ്തനാടണന്ന് 
ടവളിടപെുത്തിടക്കാണ്് ഇപ്രക്ാെം വിളിച്ചറ രെഞ്ഞു: "കദവരുപ്താ, നി 
എന്തിനു ഞങ്ങളറടെ ക്ാെയത്തില് ഇെടരെുന്നു? സമയത്തിനുമുപ് ഞങ്ങടള 
രിഢിപിക്കാന് നി വന്നിെിക്കുക്യാശണാ?" ഈശോ (ഇവന്) ആൊടണന്ന 
േിഷയന്ടെ ശചാദയത്തിന് രിോചുബാധിതനാണ് േെിയായ ഉത്തെം 
നല്ക്ുന്നത്. വി. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തില് ഇവിടെയാണ് പ്ക്ിസ്തു 
ആദയമായി കദവരുപ്തനാടണന്ന് ടവളിടപെുത്തടപെുന്നത്.  

കദവരുപ്തന്ടെ േക്തി തിെിച്ചെിഞ്ഞ് രിോച് ്വശനാ് യഹൂദര്ത്ക്ക് 
്േുധ്യാമായിെുന്ന രന്നിക്ളില് പ്രശവേിക്കാന് ്നുവാദം ശചാദിച്ചറ. 
സാത്താന്ടെ സാപ്മാവയത്തിന്ടെ േക്തി കദവരുപ്തന്ടെ വചനത്തിന് 
മുക്ളിലലല എന്നര്ത്ത്ഥ്ം. ്േുധ്യാാത്മാവ് രുെത്തുശരായശപാള് 
രിോചുബാധിതനായിെുന്നവന് സവതപ്ന്തനായി. ്വര്ത് ്ഭിമാനശത്താടെ 
വസ്പ്തം ധെിച്ച് ക്ര്ത്ത്താവിന്ടെ ക്ാല്ക്കല് ഇെുന്നു. ്വര്ത് 
സമൂഹത്തിശലക്ക് സവിക്െിക്കടപ്ട റ. സവന്തം സവാതപ്ന്തയം വിനിശയാഗിക്കാന് 
ക്ഴിവുള്ളവനായിത്തിര്ത്ന്നു. 

െണ്് മനുഷയെുടെ സൗഖ്യത്തിനുശവണ്ി ഇപ്ത വലിയ നഷ്ടം 
സഹിക്കണമായിെുന്നുശവാ എന്ന് ശചാദിക്കുന്നവെുണ്ൊക്ാം. ഇത് 
മൃഗങ്ങശളാെുള്ള പ്ക്ൂെതയശലല എന്നാണ് മറ്റള്ളവെുടെ സംേയം. എന്നാല് 
ക്ര്ത്ത്താവിടന സംബച്ചിച്ചിെശത്താളം മശൊ മനുഷയവയക്തിയും, ്വന്ടെ 
സവാതപ്ന്തയവും, ്വന്ടെ സവിക്ാെയതയും െക്ഷയും എപ്ത വലിയ 
സപത്തിശനക്കാളറം ഉദാത്തമായ സപത്താണ്. 

രന്നി ് േുധ്യാമായ മൃഗമാണ്. രിോച് ് േുധ്യാിയുടെ രിതാവും. ് വന്ടെ 
േെിയായ വസസ്ഥലം കദവഛായായ മനുഷയനലല, മെിച്ച് ്േുധ്യാമായ 
രന്നിയാണ്. പ്ക്ിസ്തുവിന്ടെ ആഗമനശത്താടെ ്േുധ്യാനായ രിോച് 
തനിക്ക് ശയാഗയമായ ഭവനത്തില് പ്രശവേിക്കുന്നതും തുെര്ത്ന്ന് നേിച്ച് 
ശരാക്ുന്നതുമാണ് സുവിശേഷക്ന് നല്ക്ാന് ആപ്ഗഹിക്കുന്ന സശേേം. 
കബബിളില് ക്െല് നിശഷതാത്മക്വും തിന്മനിെഞ്ഞതുമായവടയടയലലാമാണ് 
പ്രതിനിധിക്െിക്കുന്നത്. ക്ര്ത്ത്താവിന്ടെ ദിനത്തില് രുതിയ ആക്ാേവും 
രുതിയ ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കടപെുന്നനാളില് ക്െല് ്പ്രതയക്ഷമാക്ുടമന്ന് 



ടവളിരാ് രുസ്തക്ം രെയുന്നു (ടവളി 21.1). ക്െലില് മനുഷയവിവന് 
്രക്െം രതിയിെിക്കുന്നു. ഉപ്ഗസര്ത്പമായ ൊഹാവും ടലവിയാത്തനും 
വസിക്കുന്നത് ക്െലിലാണ്(ശവാബ് 26.12.13; സങ്കി.74.13.14;89.10; ഏേ 27.1; 59.1). 
രിോച് പ്രശവേിച്ച രന്നിക്ള് ക്െലില് മുങ്ങിചത്തു. മനുഷയരുപ്തന്ടെ 
വെശവാടെ തിന്മ തിന്മയില്തടന്ന രതിക്കുക്യും ്പ്രതയക്ഷമാക്ുക്യും 
ടചയ്യറന്നു. 
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