
 

 

Matthew 12/1-13 

 

ഇന്നത്തെ സുവിശേഷെിന്ത്തെ പശ്ചാെലം പതിത്ത ാന്നാം അദ്ധ്യായെില് (11 : 
26-27) കണ്ത്തെൊ ാവും. ക്കിസ്തുവിന്ത്തെ സശേേെിന്ത്തെയും 
സുവിശേഷെിന്ത്തെയും ദൈവീക പദ്ധ്തിയുത്തെയും അര്ത്ഥം ദൈവം 
ബുദ്ധ്ിമാന്മാര്ത്കലി േിേുകക്കാണ് ത്തവളിത്തെെുെിയിരികുന്നത് എന്ന 
കര്ത്ൊവിന്ത്തെ വലിയ ക്പപനയാപ മാണ്. ഇത്തതെുെര്ത്ന്ന് മൊയി 
വിവരികുന്ന ഭാഗമാണ് സാബെുൈിവസം കര്ത്ൊവും േിഷയന്മാരും ശഗാത ു 
വയലിലൂത്തെ കെന്നുശപാകുന്ന സംഭവവും അത്തതെുെര്ത്ന്ന് അവന്  ല്കുന്ന 
ശരാഗോന്തിയും. വച  സശേേെിന്ത്തെ ശകക്േത്തമന്താത്തെന്ന് 
അ ുസ്മരിെിച്ചുത്തകാണ്ട് സുവിശേഷകര്ത് ഇക്പകാരം പെയുന്നു; "ഒരു 
സാബെില് ശയേു ശഗാത ുവയലിലൂത്തെ കെന്നുശപാവുകയായിരുന്നു. 
അവര്ത്ക് വിേന്നു" എന്ന് . വിേന്നു വലഞ്ഞ ഒരു ഗെത്തെ  യികുകയാണ് 
കര്ത്ൊവ്. സവന്തമായി ശജാലിയും ജീവിതമാര്ത്ഗവും ടാായിരുന്ന േിഷയന്മാര്ത് 
കര്ത്ൊവിത്ത  അ ുഗമിച്ചതാകാം അവത്തര ൈാരിക്ൈെില് ത്തകാണ്ത്തെെിച്ചത്, 

കാരെം കര്ത്ൊവ് ൈരിക്ൈ ായിരുന്നു. 

ദൈവം സീ ായ് മലയില് വച്ച് ഇക്സാശയലിന് തന്ത്തെ  ിയമം ത്തവളിത്തെെുെി. 
സമൂഹെിത്തല  ലി േതമാ ം ആളുകക് അെിമകളും 
ൈാസന്മാരുമായിരുന്നശൊക് അവര്ത്ത്തകലിാം ആ ചയില് ഒരു ൈിവസം വിക്േമം 
ലഭികെം എന്ന് കണ്െ ദൈവം സാബൊചരെെിന് കല്െ  
ത്തകാെുകുകയായിരുന്നു ( ിയ 5 : 12-15; പുെ 20 : 8-10). അങ്ങത്ത  
ൈരിക്ൈരായിരുന്നവര്ത്ക് ദൈവീക  ിയമെിന്ത്തെ ഫലമായി ആേവാസം ലഭിച്ചു. 
ദൈവത്തെ അംഗീകരിച്ചുത്തകാണ്ട് പൂര്ത്ണമായ സമര്ത്െെശൊത്തെ 
സാബൊചരികെത്തമന്ന് ആക്ഗഹിച്ച ജ െിന് സഹായകമായി സാബെില് 
അ ുവൈ ീയവും അലിാെതുമായ കാരയങ്ങളുത്തെ പട്ടികകക് െബ്ബിമാര്ത് പിന്നീട് 
കാലാകാലങ്ങലില്  ിജത്തെെുെിശൊന്നു. അങ്ങത്ത  കാലക്കമെില് 
സാബെുൈിവസം എലിാ ശജാലികളും  ിഷിദ്ധ്മായി കരുതത്തെൊന് ഇെയായി. 
യുദ്ധ്കാലെ് വിേവാസികളായ യഹൂൈര്ത് സാബെു ൈിവസം 
മരികുന്നതി ുശപാലും തയാൊയിരുന്നു. ദൈവെിന്ത്തെ സാബെ് 
അേുദ്ധ്മാകാതിരികാന് േക്തുവിന്ത്തെ മു ില്  ിരായുധരായി  ിന്നുത്തകാെുെ് 
ധീരമായി രക്തസാക്ഷിെം വരിച്ച ആയിരശൊളം രക്തസാക്ഷികത്തളകുെിച്ച് 
മകബായകാരുത്തെ ഒന്നാം പുസ്തകെില്  ാം വായികുന്നുാ് (2 : 29-38). 
വിേവാസിയുത്തെ അെയാളമായി കര്ത്േ മായി ഇന്നും പാലികത്തെെുന്ന   
ദൈവീക  ിയമത്തെ തിരസ്കരികുകയാശൊ കര്ത്ൊവ് ത്തചയ്യുന്നത്? 
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സാബൊചരെം എങ്ങത്ത  ആയിരികെത്തമന്നും അന്ന് അ ുവൈ ീയമായത് 
എത്തന്തന്നും ചര്ത്ച്ച  െെിയിരുന്ന യഹൂൈ പിിതന്മാരില് ഒരു വിഭാഗം,  ന്മ 
ത്തചയ്യുന്നത് സാബെ് ൈിവസം അ ുവൈ ീയമാണ് എന്ന് വാൈിച്ചിരുന്നു. മത്തറാരു 
വിഭാഗമാകത്തട്ട ദൈവീക കല്െ  അതിന്ത്തെ പൂര്ത്ണതയില് 
കാെുസൂക്ഷികെത്തമങ്കില് യാത്തതാരു ക്പവൃെികളും അ ുവൈ ീയമലി എന്ന് 
വാൈിച്ചു. ഭക്ഷെം കകികുക എന്നത് ജീവന്  ില ിര്ത്െുന്നതുമായി 
ബന്ധത്തെട്ടതാകയാല് അതുമായി ബന്ധത്തെട്ട കാരയങ്ങക്  ിഷിദ്ധ്മലി എന്ന് 
ആൈയത്തെകൂട്ടര്ത് ചിന്തിച്ചു. അതുശപാത്തലെത്തന്ന, ഇെയന്മാരായ 
ഇക്സാശയലയരുത്തെ അ ുൈി  ജീവിതം മുശന്നാട്ട് ശപാകുന്നതിന് 
അതയന്താശപക്ഷിതമായ അവരുത്തെ മൃഗങ്ങളിത്തലാന്ന് സാബെ് ൈിവസം 
കിെറില് വീൊല് ചെുശപാകാത്തത അതിത്ത  പിെിച്ചുകയറുന്നത് 
അ ുവൈ ീയമാത്തെന്നും അവര്ത് പെഞ്ഞു. ഇക്പകാരം ജീവന് 
 ില ിര്ത്െുന്നതുമായി ബന്ധത്തെട്ട ശജാലികക് സാബെു ൈിവസെില് 
അ ുവൈ ീയമാത്തെന്ന് വാൈിച്ചവര്ത് ൈാവീദ്രാജാവ് ശൈവാലയെില് 
ത്തചന്നശൊക് ടണ്ൊയ കഥയും തങ്ങളുത്തെ വാൈം േരിയാത്തെന്ന് കാെികാന് 
ടപശയാഗിച്ചിരുന്നു. ൈാവീദ് സാബെ് ൈിവസമാണ് ശൈവാലയെില് 
ക്പശവേച്ചത്തതന്ന് സാമുശവലിന്ത്തെ പുസ്തകം പെയുന്നിത്തലിങ്കിലും ശലവാര്ത് 24:8 
വായിച്ചാല് അന്നാണ് തിരുസാന്നിധയെിന്ത്തെ അെം  ീകം ത്തചയ്തത്തതന്ന് 
മ സ്സിലാകും. യഹൂൈരുത്തെ ഏറവും വലിയ രാജാവായ ൈാവീൈും, അന്നത്തെ 
പുശരാഹിത ും മ ുഷയസ്ശ ഹത്തെ ക്പതി,  ിയമെിന്ത്തെ 
അക്ഷരാര്ത്ഥെിലു വ് വയാപനയാ ം തിരസ്കരിച്ചു. ഇക്പകാരം മഹൊയ ഒരു 
പാര രയം ടാായിരുന്നിട്ടും യഹൂൈരിത്തല ഒരു വീഭാഗം  ിയമം 
അക്ഷരാര്ത്ഥെില് വയാപനയാ ികുകയും അങ്ങത്ത  മ ുഷയ ജീവിതം 
ശേേകരമാകുകയും ത്തചയ്തുശപാന്നു. 

വിേന്നു തളര്ത്ന്ന തന്ത്തെ േിഷയത്തര സംരക്ഷിച്ച് സംസാരികുന്നതിലൂത്തെ 
സാബെു ൈിവസത്തെ തിരസ്കരികുകയലി കര്ത്ൊവ് ത്തചയ്യുന്നത്. സാബെു 
ൈിവസം വിേുദ്ധ്മാണ്്്്് അത് ദൈവവച വുമാണ്. അവന് 
മ ുഷയസ്ശ ഹെില് ഊന്നി  ിന്നുത്തകാണ്ട് വച ം വയാപനയാ ിച്ച പിിതത്തര 
അംഗീകരികുക മാക്തമാണ് ത്തചയ്യുന്നത്.  ിയമാവര്ത്െ  പുസ്തകമ ുസരിച്ച് 
വിേന്നു വലഞ്ഞ ഇക്സാശയല്കാര്ത്ക് അയല്കാരന്ത്തെ വയലിലൂത്തെ 
കെന്നുശപാകുശ ാക് ആവേയെിന് ഫലങ്ങക് പെിച്ചു ഭക്ഷികാന് 
അ ുവാൈമുണ്ൊയിരുന്നു ( ിയ 23 :24-25).    ിയമം  ല്കുന്നതിലുത്തെ 
വയക്തിപരമായ സ െിത്ത കാക് വിേകുന്നവന്ത്തെ സഹ െി ാണ് ദൈവം 
ക്പാധാ യം  ല്കിയത്.  ിയമെിന്ത്തെ   ആത്മീയ വേം കര്ത്ൊവ് 
എെുെുകാെികുന്നു. 

ദൈവെി ു ബലിയര്ത്െികുന്നതി ായി പുശരാഹിതര്ത്ക് സാബെു 
 ിയമെില്  ിന്ന് ശമാേ ഒകിവു  ല്കിയിരുന്നു (സംപനയ 28 :9-10). സാബെു 
ൈിവസം മൃഗബലിയര്ത്െെെി ാവേയമായ എലിാ ശജാലികളും ത്തചയ്യാന് 
പുശരാഹിതന് അ ുവാൈമുണ്ട്. അങ്ങത്ത ത്തയങ്കില് ബലിയര്ത്െെം 
സാബെിത്ത കാക് ശക്േഷ്ഠമാണ്. എന്നാല് ക്പവാചക ായ ശഹാസിയായിലുത്തെ 



കര്ത്ൊവ് അരുളിത്തചയ്തത് "കരുെയാണ് ബലിയര്ത്െെത്തെകാക് ശക്േഷ്ഠം" 
എന്നാണ് (ശഹാസിയ 6 :6). അങ്ങത്ത ത്തയങ്കില് കരുെയാണ് 
അക്ഷരാര്ത്ഥെിലു വ് സാബൊചരെത്തെകാക് ശക്േഷ്ഠത്തമന്നത് സ്പഷ്ടം. 

പകയ  ിയമെിത്തല എലിാ  ിയമങ്ങളും സാമൂഹയ ീതിയും ദൈവസ്ശ ഹവും 
ടെെുവരുെുന്നതി ുശവണ്െി ദൈവം  ല്കിയവയായിരുന്നു. എന്നാല് 
ദൈവഹിതം അ വഷികാത്തത ബുദ്ധ്ിമാക്തം ടപശയാഗിച്ചുത്തകാണ്ട്   
 ിയമങ്ങളിത്തല വാകുകത്തള മാക്തം വികരിച്ച ശ താകക് ദൈവഹിതം 
മ സ്സിലാകുന്നതിന് കകിവിലിാെവരായി തീര്ത്ന്നു.   വലിയ സതയമാണ് 
ഇന്നത്തെ സുവിശേഷെിന്ത്തെ പശ്ചാെലമായി കര്ത്ൊവ് ക്പപനയാപികുന്നത് 
(മൊ 11 :26-27, േിേുകക്ക് സവയം ത്തവളിത്തെെുെുന്ന ദൈവം). ദൈവിക 
 ിയമെിന്ത്തെ അെിസ്ഥാ മായ സാമൂഹയ  ീതിയും ദൈവഹിതവും മുന്നില് 
 ിര്ത്െിത്തകാണ്ട് മാക്തശമ വച ം വിേൈീകരികാന് പാെു വ്ൂ.   
ശലാകെില് മ ുഷയജീവിതം ആേവാസക്പൈമാകുന്നതി ും ദൈവെിന്ത്തെ 
പരിപാല യില് അ ുസരെശയാെുകൂെി ജീവിച്ച് ദൈവസന്നിധിയില് 
എെിത്തെൊന് മ ുഷയത്ത  ക്പാപ്ത ാകുന്നതി ും ശവണ്െിയാണ് ദൈവം 
തന്ത്തെ  ിയമം  ല്കിയത്.  

ദൈവീക  ിയമെിന്ത്തെ   അെിസ്ഥാ  തതവം മ സ്സിലാകാന് കകിയാത്തത 
ശപായ ഫാരിശസയര്ത് കര്ത്ൊവിത്ത  സവീകരികാന് അേക്തരായിെീര്ത്ന്നു. 
തല്ഫലമായി അവര്ത് മതക്ഭാന്തന്മാരുമായി. കര്ത്ൊവ്   വിധെില് 
മുശ ാട്ടുശപായ തങ്ങക് രൂപം  ല്കിയ വലിയ സംവിധാ െിന്ത്തെ 
മുപനയേക്തുവായവന് മാെുത്തമന്ന് അവര്ത് മ സ്സിലാകി. അത്തതെുെര്ത്ന്ന് അവര്ത് 
അവത്ത  ഇലിായ്മ ത്തചയ്യാ ു വ് പദ്ധ്തികക് തയാൊകി.  ിയമപാലകര്ത് 
 ിയമെിന്ത്തെ അന്തകരായി മാെുകയാെിവിത്തെ. സാമൂഹയ ീതിയില്  ിന്നും, 
ദൈവഹിതെില്  ിന്നും മാെി  ിന്നുത്തകാണ്ട്്്്്്ു വ് ഒരു വച  
വയാപനയാ െിലൂത്തെ  ാം  ിയമപാലകര്ത് എന്നതിത്ത കാക്  ിയമെിന്ത്തെ 
അന്തകരായി മാെുന്നു. ദൈവെിന്ത്തെ  ിയമം ക്പാവൃെികമാകുന്നിെെ് 
അതിന്ത്തെ ശകക്േമായി കാരുെയവും, ൈയയും ടണ്ൊയിരികും, കാരെം 
ചരിക്തെിത്തല എറവും വലിയ  ിയമ വയാപനയാതാവായ ക്കിസ്തുവിന് 
സ്ശ ഹെിന്ത്തെ ഒരു  ിയമശമ ടാായിരുന്നു വ്ൂ (ശയാഹ 13 :34-35). ദൈവ 
വച ം വായികുകയും പഠികുകയും ത്തചയ്യുന്നിെെ് സവാര്ത്ഥപരമായ 
പരിഗെ കളലി മെിച്ച് ദൈവപുക്തന്ത്തെ ക്പമാെെിന്ത്തെ അധികാരം 
അംഗീകരികത്തെെുന്നുശാാ എന്നതാണ് ക്പധാ ം (മൊ 9 :6, 11 :27, 12 :8, 28 :18). 

 

ഫാ. ആന്െെി തശെകെവില്  
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