
 

 

Matthew 22/41-46 

 

മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 21-ാം ്യായായം 23-ാം വായംയം യദജനതയിയിട  
ശയിാക്കന്മാരുടെ ഗ്രജപ്പുയംള് യംര്ത്ത്താവിടയ വാക്കി് യംുെുക്കാന് ഗ്േമിക്കുന്നത് 
യംാണാം. ്വരുടെ ഗ്രമങ്ങടെടയ ്ാം പരാതയടപ്പെുത്തിയശേഷം ്വടര 
വാക്കി് യംുെുക്കാ് യംര്ത്ത്താവ് ശ ാനിക്കുന്ന ശ ാനയമാണ് ഇന്നടത്ത 
സുവിശേഷത്തി് ആനയഭാരം. എന്തുടയംാണ്ൊണ് യംര്ത്ത്താവ് ഇഗ്പയംാരം 
്വടര വാക്കി് യംുെുക്കിയത് എന്നിിയുത്തരം ഇന്നടത്ത സുവിശേഷം 
യമ്മുക്ക് യ്യംുന്നുണ്െ. യദജന ശയിാക്കമ്മാക്ക് വ യത്തിന്ടെ ്ര്ത്ഥം 
ഗ്രദിക്കാന് സായാിക്കിട ന്്നും ്വര്ത് ഗ്പശയാതയമ്മി ാത്ത 
രുരുക്കമ്മാരാടണന്നും സ്ഥാപിച്ചിിയു ശേഷം, യംര്ത്ത്താവ് ദനവദിിം 
യിെശവറ്റുന്നിിയു ശവണ്െിയുള്ള യിേബ്ദിയിശ ക്കും പീഡായുഭവ 
മണിക്കജെിശ ക്കും ഗ്പശവേിക്കുയംയാണ്. ആ യിേബ്ദയിമിഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് 
ആരാണ് യഥാര്ത്ഥരുരുടവന്ന് േിഷയസമജദം ്െിയണം. ്വന് 
ഫരിശസയശരാട് ശ ാനിച്ചു, `യിങ്ങള് ഗ്യംിസ്ിുവിടയപ്പറ്റി എന്തു 
വി ാരിക്കുന്നു... നാവീദ് ്വടയ യംര്ത്ത്താടവന്ന് വിെിക്കുന്നുടവങ്കി് ്വന് 
്വന്ടെ പുഗ്ിയായംുന്നടിങ്ങടയ` `യംര്ത്ത്താവ് എന്ടെ യംര്ത്ത്താവിശയാട് ്രുള് 
ട യ്ിു` എന്ന സങ്കീര്ത്ണയ വായംയത്തി് (110:1). ആനയടത്ത 'യംര്ത്ത്താവ്' 

ദനവവും രണ്ൊമടത്ത 'യംര്ത്ത്താവ്' നാവീനിന്ടെ യംുെുംബത്തി് യിന്ന് 
തയിക്കായിരിക്കുന്ന പുിിയ രാതാവുമാണ് (2സാമു 7:12-16). ിന്ടെ 
യംുെുംബത്തി് എശന്നാ തയിക്കായിരിക്കുന്ന ിന്ടെ ടയംാച്ചുമയംടയയാണ് നാവീദ് 
ആത്മാവി് ശഗ്പരിിയായി യംര്ത്ത്താവ് എന്ന് വിെിക്കുന്നത്. 
ദനവവ മയുസരിച്ച് മിേിദാ ്യാനി മുിശ  തീവിച്ചിരുന്നവയാണ് എന്ന് 
വയക്തം.  

പിടന്നന്തുടയംാണ്ൊണ് യദജനര്ത്ക്ക് ഗ്യംിസ്ിുവിടയ ഉള്ടക്കാള്ളായും ്വന്ടെ 
വ യം സവീയംരിക്കായും യംഴിയാടി ശപായത്? ്ിിയുത്തരം ്വരുടെ (`രുരു`) 
മശയാഭാവമായിരുന്നു.  

മിേിദാ നാവീനിന്ടെ യംുെുംബത്തി് എടന്നങ്കി ും തയിക്കുടമന്ന് 
യദജനര്ത്ക്കെിയാമായിരുന്നു. യംാരണം ്ത് ദനവം വാഗ്നായം 
ട യ്ിിരുന്നിാണ് ്വന് ശമാേടയശപ്പാട  ഒരു ഗ്പവാ യംയായിരിക്കുടമന്ന് 
യദജനര്ത് യംരുിിയിരുന്നു (യിയ.18:15). ്വന് ശ ായംത്തിന്ടെ 
്യാിയംാരിയായിരിക്കും (ഏേ 9:1-7). മിേിദാ വരുശമ്പാള് ിന്ടെ പിിാവായ 
നാവീനിന്ടെ മാര്ത്ഗത്തി്  രിക്കയും, േഗ്ിുക്കടെടയ ്ാം 
പരാതയടപ്പെുത്തുയംയും ശൊമാക്കാടര ശിാ്പ്പിക്കുയംയും നാവീനിന്ടെ 
യഷ്് മായ രാതയം പുയര്ത്സ്ഥാപിക്കുയംയും ട മെനുടമന്നവര്ത് യംരുിിശപ്പാന്നു. ആ 
്െിവ് ്വടര ്ദന്തയിശ ക്ക് യയിച്ചു എന്ന് യംരുിാം. ിങ്ങള് വ യവും 
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പാരമ്പരയവും പഠിച്ചവരാടണന്ന് യംരുിുയംയും ആ ്െിവ് മാഗ്ിമാണ് 
േരിടയന്ന് വി യിരുത്തുയംയും ട യ്ി ്വര്ത് ഗ്യംിസ്ിുവി് യിന്ന് പുെടപ്പട്ട 
വ യം ഗ്േവിക്കാന് മാഗ്ിം ിുെവി ുള്ളവരായിരുന്നി ്. ആ ഇെുങ്ങിയ 
മശയാഭാവം ഉള്ളവര്ത് രുരുക്കന്മാര  ്തീവിക്കുന്ന ദനവത്തിന്ടെ വ യശത്താട് 
ിുെവിയി ്ാത്തവന് എഗ്ി ്െിവുള്ളവയായാ ും ദനവത്തിന് സവീയംാരയയ ്. 
ഗ്പഭാഷയംന്ടെ വ യങ്ങള് ഇത്തരത്തി് ഗ്പശിയയം ഗ്േദ്ധയായംര്ത്ഷിക്കുന്നു (ഗ്പഭാ 
39:1-4).  

 

മയുഷയയായ മിേിദാടയയും ഭൗമീയംമായ ദനവരാതയവും യംാത്തിരുന്ന 
യദജനര്ത്ക്ക് ടിറ്റ് പറ്റി. മിേിദാ വാസ്ിവത്തി് തയിച്ചത് മയുഷയയായി 
ിടന്നയാണ്. ്വന് നാവീനിന്ടെ ഭവയത്തി ാണ് പിെന്ന് വീണത്. യദജനര്ത്ക്ക് 
ഗ്പിീക്ഷിക്കാവുന്നിി യാിയംമായി ഒരു മായുഷിയം രാതാവിടയക്കാള് 
േക്തയായിരുന്നു ്വന്. ്വന് ശരാരിയംടെ സുഖടപ്പെുത്തുയംയും 
പിോ ുക്കടെ ബദിഷ്ക്കരിക്കുയംയും യംെ ിടയ ോന്തമാക്കുയംയും 
ട യ്ിുടയംാണ്ട് ഈ ഗ്പപഞ്ചം മുഴുവയി ും ിന്ടെ ്യാിയംാരസീമ 
വയാപിച്ചിരിക്കുന്നുടവന്ന് ടിെിയിക്കുയംയുണ്ൊയി. ്വന്ടെ രാതയം 
നാവീനിന്ടെ ട െിയ ഭൗിീയം രാതയടത്തക്കാള് വ ുിായിരുന്നു. ിന്ടെ 
വ യങ്ങെി ജടെ ിാന് ്യാനി മുി് ഉണ്ൊയിരുന്നവയാടണന്ന് ്വന് 
പരസയമായി ഗ്പഖയാപിക്കുയംയും ട യ്ിു (്ഗ്ബദത്തിന് മുന്് ഞായുണ്ട് 
(ശയാദ.8:58), ആനിയി് വ യമുണ്ൊയിരുന്നു (ശയാദ 1:1), ്വന് 
നാവീനിന്ടെ വംേത്തി് പിെന്നവയാണ് (ശൊമ 1:3:4). എങ്കി ും ഗ്പവാ യംന് 
സവന്തം യാട്ടി് സവീയംരിക്കടപ്പെുയംയി ് എന്ന ട ാ ്് ്യവര്ത്ഥമാക്കിടക്കാണ്ട് 
്വന്ടെ യംാ ഘട്ടത്തി് ്വശയാടൊത്ത് തീവിച്ചിരുന്ന, വ യം പഠിച്ച, 

ശയിാക്കന്മാര്ത്ക്ക് ്വടയ ഉള്ടക്കാള്ളാന് സായാിച്ചി ്. ്ിിന്ടെ യംാരണം 
ിങ്ങള്ടക്ക ്ാം ്െിയാടമന്ന ്വരുടെ (രുരു) മശയാഭാവമായിരുന്നു. 
്ിിടയയാണ് യംര്ത്ത്താവ് സുവിശേഷത്തിന്ടെ രണ്ൊം ഭാരത്ത് ശ ാനയം 
ട മെനുന്നത്.  

 

യംര്ത്ത്താവിന്ടെ വാക്കുയംെി് യിന്ന് ഒരു യംാരയം വയക്തിമാണ്. ഫരിശസയര്ത് 
പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്പാവര്ത്ത്തിയംമാക്കിയിരുന്നി ്. വ യശത്തക്കുെിച്ചും 
നാവീനിശയക്കുെിച്ചും നാവീനിശയാെുള്ള ദനവത്തിന്ടെ വാഗ്നായശത്തക്കുെിച്ചും 
സങ്കീര്ത്ത്തങ്ങശെക്കുെിച്ചുടമ ്ാം പഠിക്കുയംയും പഠിപ്പിക്കുയംയും ട യ്ി 
്വര്ത് വ യത്തിന്ടെ ്ര്ത്ഥം മയലാകി ാക്കിയിരുന്നി ്. മാഗ്ിമ ് 
ിങ്ങള്ക്കെിയാവുന്ന വ യവും പാരമ്പരയവും ്യയര്ത്ക്ക് ഭാരമായംുന്ന 
വിയാത്തി് വയാഖയായിക്കുയംയും ് െിശച്ച്പ്പിക്കുയംയും ട യ്ിിരുന്നു. ് വര്ത് 
ടയംട്ടിവയ്ക്കുന്ന ഭാരം ്വരുടെ പാരമ്പരയശത്തക്കുെിച്ചുള്ളിാടണന്ന് 
മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 15-ാം ആയായായം വയക്തമാക്കുന്നു (്പ്പ 15:10, 28, 

ടയംാെി 7:28 യംാണുയം). ആന്തരിയംിയി ാ്ത്ത വ യവയാഖയായം ഭാരശമെിയ 
 ുമൊയി ്യുഭവടപ്പെുയം സവാഭാവിയംം. ശയടരമെിച്ച് ദനവടത്ത പിിാവായി 



യംണ്െ ഗ്യംിസ്ിുവിന്ടെ യുയംം  ഘുവാടണന്ന് ്വിെുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു (മത്താ 
11:28-30). ഇത് ്വന് വ യടത്ത  ാഘവബുദ്ധിശയാടെ യംണ്െിുടയംാണ്െ  ്
മെിച്ച് ദനവടത്ത പിിാവായി യംണ്െിുടയംാണ്ൊണ് (മത്താ 51:7-48). ദനവടത്ത 
പിിാവായി യംാണുന്നവന് ദനവത്തിന്ടെ മശയാഭാവം സവന്തമാക്കാന് 
യംഴിയുയംയും. ്വന്ടെ വ യം മായാുരയമുള്ളിായിത്തീരുയംയും ട മെനും. 

 

ഗ്യംിസ്ിുവിശ ക്ക് യയിക്കാത്ത വ യവയാഖയായടത്ത ിിരസ്യംരിച്ചിിയുശേഷം 
പിിാവിന്ടെ ദിിത്തിയു മുമ്പി് സവയം വിയീിയാക്കുന്ന ിായാണ് യഥാര്ത്ഥ 
രുരുടയന്ന് യിേബ്ദിയി ജടെയും പീഡയംെി ജടെയും ടിെിയിച്ചുടയംാണ്ട് ിടന്ന 
സവീയംരിക്കാത്ത ആരും രുരുക്കന്മാര  ് എന്ന് ്വിെുന്ന് ഗ്പഖയാപിക്കുന്നു. 
പെയുന്നത് ഗ്പവര്ത്ത്തിക്കാന് യംഴിവുള്ളവയാണ് രുരു. പെയുന്നത് 
ഗ്പവര്ത്ത്തിക്കാത്ത ഫരിശസയരുടെ തീവിിം ്യുയംരിക്കരുടിന്ന് യംര്ത്ത്താവ് 
്രുള് ട മെനുന്നു. യിങ്ങള് ആടരയും പിിാടവ എന്ന് വിെിക്കരുടിന്ന് 
പെയുന്നിിന്ടെ ്ര്ത്ഥവും ഇിുിടന്ന. പഴയ യിയമയംാ ത്ത് വ യം 
പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന രജരുക്കന്മാടര പിിാക്കന്മാരായും േിഷയന്മാടര ്വരുടെ 
മക്കൊയും യംരുിിയിരുന്നു (സുഭാ 1:9). ്ിുശപാട ിടന്ന വ ിയ 
ഗ്പവാ യംന്മാടര േിഷയന്മാരുടെ പിിാക്കന്മാരായാണ് യംരുിിയിരുന്നത് 
(2രാത 2:12). പിിാശവ എന്ന് ആശരയും വിെിക്കരുത് എന്ന് പെയുന്നിിന് 
യമ്മുടെ ഭൗിീയം പിിാക്കയാടരശയാ ആത്മീയ പിിാക്കന്മാടരശയാ ്ഗ്പയംാരം 
വിെിക്കരുടിന്നര്ത്ഥമി ്. ിങ്ങള്ക്ക് തന്മം യ്യംിയവടര പിിാക്കന്മാര്ത് 
എന്നുിടന്നയാണ് വ യം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ിങ്ങള് പഠിച്ചു വച്ച 
പാരമ്പരയങ്ങള് യാഗ്ന്തിയംമായി പഠിക്കുയംയും ഈ തീവിിം 
്സവസ്ഥമാക്കുയംയും ട മെനുന്ന ഫരിശസയ രുരുക്കന്മാടരയാണ് പിിാവ് എന്ന് 
വിെിക്കരുത് എന്ന് യംര്ത്ത്താവ് ്രുെിട യ്ിത്. 

 

യംര്ത്ത്താവിന്ടെ ഈ വ യങ്ങള് സഭാ േഗ്ിുക്കള് സഭയ്ടക്കിിടര 
ഗ്പശയാരിക്കുന്നത് യംാണാം. എന്നാ് സഭയിട  ദയരാര്ത്ക്കിക്ക് ്യാിയംാരം 
യംര്ത്ത്താവിന്ടെ മയലാകി് ിടന്നയുണ്ൊയിരുന്നിാണ് എന്ന് യംരുിുന്നിി് 
ടിറ്റി ്. യംര്ത്ത്താവ് പശഗ്ിാസിടയ ിന്ടെ സഭടയ ഭരണം ഏ്പ്പിക്കുന്നത് 
യംാണാം. രത്സശമയിയിട  ്വന്ടെ ആയംു ിയുടെ ശയരത്ത് ിന്ടെ ഏറ്റവും 
്െുത്തുള്ള മജന്ന് േിഷയന്മാടര യംജടെടയംാണ്ടുശപായംുന്നത് യംാണാം. ിന്ടെ 
്പ്പസ്ശിാ ന്മാരായ 12 ശപടര ടിരടെെുക്കുന്നത് യംാണാം. ിയിക്ക് മുശമ്പ 
സശേേമെിയിക്കാന് 12 േിഷയന്മാടര ്െിയിക്കുന്നത് യംാണാം. സഭയി ുള്ള 
വയിയഥ സ്ഥായങ്ങടെക്കുെിച്ച് യംര്ത്ത്താവിന്  ിന്തയുണ്ൊയിരുന്നു എന്ന് 
ിടന്ന യംരുിാം (ശതാബ് 17:14, ശൊമ 4:11, ഉ്പ്പ 4:18, യയായ 17:10, ശയാദ 2:13). 
യമ്മുടെ ഭൗിീയം പിിാക്കമ്മാരും ഗ്യംിസ്ിുവിശയക്കുെിച്ച് യമ്മുക്ക് ്െിവ് 
പയംര്ത്ന്നു യ്യംുന്ന ആത്മീയ പിിാക്കമ്മാരും ദനവത്തിന്ടെ പിി്ിവത്തിന് 
എിിര ്. ദനവടത്ത പിിാവായി യംാണിച്ച് ിരാന് ശവണ്െിവന്ന 
ഗ്യംിസ്ിുവിടയ ിങ്ങെുടെ മായസിയം യി പാെുയംെുടെ ശപരി് സവീയംരിക്കാന് 



യംഴിയാടിശപായ ഫരിശസയര്ത് ദനവത്തിന്ടെ പിി്ിവം ഉള്ടക്കള്ളാന് 
യംഴിയാത്തവരായിിീര്ത്ന്നു എന്നാണ് വാസ്ിവം. 

- ആ ഗ്യംിസ്ിുവിടയശപ്പാട  ിന്നത്താന് എെിമടപ്പെുത്താന് യംഴിവുള്ളവയാണ് 
രുരു.  

- ഗ്യംിസ്ിുവിടയശപ്പാട  ദനവടത്ത പിിാവായി സവീയംരിക്കാന് 
യംഴിവുള്ളവയാണ് രുരു.  

- ഗ്യംിസ്ിുവിടയശപ്പാട  ിാന് പഠിപ്പിക്കുന്ന യംാരയങ്ങള് ഗ്പാവര്ത്ത്തിയംമാക്കാന് 
യംഴിവുള്ളവയാണ് രുരു. 

- ദനവപിിാവിന്ടെ സ്ശയദത്തി യാിഷ്ഠിിമായ യിയമം 
പഠിപ്പിക്കുന്നവയാണ് രുരു.  

- ഗ്യംിസ്ിുവിശ ക്ക് ്യയടര യയിക്കാന് യംഴിയുന്നവിയാത്തി് വ യം 
ഉള്ടക്കാള്ളുന്നവയാണ് രുരു. 

- സിയത്തിയു മുന്നി് മുന്വിയാിയംെുമായി യി്ക്കുന്നവന് രുരുവ ്. 

 

(ഗ്യംിസ്ിുവായംുന്ന വ ിയ രുരുയാഥന്ടെ യഥാര്ത്ഥ േിഷയന്മാരായംായും 
ദനവീയംജ്ഞായത്തി് രുരുവിടയശപ്പാട  വെരായും യമുക്കിെയായംടട്ട. 

 

ഫാ. ആന്െണി ിശെക്കെവി്  
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