
 

 

വലിയശനി 

 

വലിയശനി എന്നത് പരിത്യാഗത്തിന്റെയ ും പ്പായശ്ചിത്തത്തിന്റെയ ും 
ദിനങ്ങളായ നനാമ്പ കാലത്തിന്റെ അവസാനും ക െിക്ക ന്ന ദിനവ ും 
അനത്ാറ ാപ്പുംത്റന്ന സനതാഷത്തിന്റെയ ും ആഹ്ലാദത്തിന്റെയ ും ദിനങ്ങളായ 
ഉയിര്പ്പ്പുകാലത്തിനലക്ക് നയിക്ക ന്ന ദിനവ മാണ്. ഇന്നറത്ത 
ആരാധനപ്കമത്തില് മൂന്ന് പ്പധാനകര്പ്മങ്ങ് നാും അന ഷ്ടിക്ക ന്ന ണ്ട്: 
1.മിശിഹാ നലാകത്തിന്റെ പ്പകാശമാറെന്ന് അന സ്മരിച്ചുറകാണ്ട് നാും 
നിലവിളക്ക് (ത്ിരി) റത്ളിക്ക കയ ും ആ കര്പ്മത്തിലൂറ  പ്കിസ്ത്  
നലാകത്തിന്റെ പ്പകാശമാറെന്ന് പ്പഖ്യാപിക്ക കയ ും റെയ്ുും. 2. ആദിമ 
സഭയിറല ജ്ഞാനസ്നാന പ്കമറത്ത അന സ്മരിച്ചുറകാണ്ട് നാും നമ റ  
ജ്ഞാനസ്നാന പ്വത്ും നവീകരിക്ക ും. 3. ജ്ഞാനസ്നാനത്തിന്റെ 
അവിഭാജ്യഘ കമായ അന രഞ്ജ്ത്തിന് ത്യാൊറെന്ന് കാെിക്കാന് നാും 
നമ റ  പാപങ്ങല് ഏറ്റുപെയ കയ ും മറ്റുളളവര മായി രമയയറപ്പ  കയ ും 
റെയ്ുും. 

വി. നയാഹന്നാന് ത്ന്റെ സ വിനശഷത്തില് പ്കിസ്ത് വിറന 
അവത്രിപ്പിക്ക ന്നത് എലലാവറരയ ും പ്പകാശിപ്പിക്ക ന്ന റവളിച്ചമായിട്ടാണ് 
(1.9). പ്കിസ്ത് വിന്റെ റവളിച്ചത്തില് പങ്ക നെര്പ്ന്ന റകാണ്ട് നലാകത്തിന്റെ 
റവളിച്ചമാകാന ളള വിളിയാണ് ഓനരാ പ്കിസ്ത്യാനിയ ും 
സവീകരിച്ചിരിക്ക ന്നത് (മത്തായി 5.14). ഈ റവളിച്ചത്തില് പങ്ക പറ്റാന് 
സാധിക്കെറമങ്കില് പ്കിസ്ത് വിനനാറ ാത്ത് മരിക്കാന് (മാനമാദീസ മ ങ്ങാന്) 
നാും ത്യ്ാൊകെും: എനിക്ക് ഒര  മാനമാദീസാ മ ങ്ങ വാന ണ്ട് അത് 
നിവര്പ്ത്തിയാക നവാളും ാന് അസവസ്ഥനായിരിക്ക ും... (ല ക്കാ 12.50). 
പ്കിസ്ത് വിന്റെ സഹനറത്ത അവന്റെ മാനമാദീസയായികണ്  വി. 
പൗനലാസ് പ്കിസ്ത്ീയ മാനമാദീസാ എന്നത് പ്കിസ്ത് വിന്റെ റപസഹാ 
രഹസയത്തില ളള പങ്ക നെരലാണ് എന്ന  കര ത്ി: ''നയശ പ്കിസ്ത് വിനനാട് 
ഐകയറപ്പ ാന് ജ്ഞാനസ്നാനും സവീകരിച്ച് നാുംറമലലാവര ും അവന്റെ 
മരെനത്താട് ഐകയറപ്പ ാനാണ് ജ്ഞാനസ്നാനും സവീകരിച്ചത്... (നൊമ 6.3-
4). ഇന്ന ും, നൂറ്റാണ്  ക്ക്ക നശഷവ ും, ജ്ഞാനസ്നാനും സവീകരിക്ക ന്ന ഒര  
മന ഷയന് പ്കിസ്ത് വിന്റെ പീഡാന ഭവ- മരെ -ഉത്ഥാനങ്ങളില് 
പങ്ക നെരാന് കഴിയ റമന്ന മഹാ രഹസയത്തിനലക്ക് വിരല് െൂണ്  കയാണ് 
വി. പൗനലാസ്. 

ഈ വലിയ ദദവശാസ്പ്ത്ത്ത്വും പഠിപ്പിക്കാനാണ് ആദിമ സഭയില് വലിയ 
ശനിയാഴ്െമാപ്ത്ും ജ്ഞാനസ്നാനും നല്കിയിര ന്നത്. അത്ായത് 
പ്കിസ്ത് വിന്റെ മരെത്തിന ും ഉത്ഥാനത്തിന മി യില ളള ഏക ദിനമാെത്. 
ഈ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂറ  വിശവാസി ഭൂമിക്ക ിയില് വസിച്ച 
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കര്പ്ത്താവിനനാട് ത്ാത്ാത്മ്യറപ്പ  ന്ന . ഈ മരെത്തിലൂറ  അവന് 
ഉത്ഥാനത്തിന് അര്പ്ഹനാവ കയ ും റെയ്ുന്ന . അങ്ങറന ഉയിര്പ്റത്തഴ നന്നറ്റ 
കര്പ്ത്താവിനനാറ ാത്ത് പ ത് ജ്ീവിത്ത്തിന് അവന് ഒര ങ്ങ ന്ന . ഈ മഹാ 
രഹസയറത്ത അന സ്മരിപ്പിക്കാന് ആദിമസഭ അര്പ്ത്ഥിറയ ജ്ലത്തില് 
മ ക്കിയാണ് സ്നാനും നല്കിയിര ന്നത്. ജ്ലത്തിനലക്ക് ഇെങ്ങ ന്നവന് മരിച്ച് 
ഭൂമിയില് അ ക്കറപ്പ  ന്ന കര്പ്ത്താവിനനാട് ഒന്നായി ത്ിര ന്ന . ജ്ലത്തില് 
നിന്ന് പ െത്ത വര ന്നവന് കര്പ്ത്താവിനനാറ ാത്ത് ഉയര്പ്ത്തത്ിനാല് 
പ ത് ജ്ീവന് അര്പ്ഹനാക ന്ന : ''ഉെങ്ങ ന്നവറന ഉെര ക; മരിച്ചവരില് നിന്ന് 
എഴ നന്നല്ക്ക ക; പ്കിസ്ത്  നിന്റെനമല് പ്പകാശിക്ക ും'' (എനേ 5.14).  

മാനമാദീസാവഴി പ്കിസ്ത് വിന്റെ മരനൊത്ഥാനങ്ങളില് പങ്കാളിയാക ന്ന 
ശിഷയന് പ്കസ്ത് വിനാല് പ്പകാശിത്നാക ന്നവനാണ്. നലാകത്തിന് മരിച്ചവന് 
പ്കിസ്ത് വിന്റെ റവളിച്ചത്തില് ജ്ീവിക്ക ന്നവനാണ് (നകാനളാ 2.12). ഈ 
മരെത്തിലൂറ  അവന് പ്കിസ്ത് വിന്റെ മൗത്ിക ശരിരത്തിനലക്ക് 
പ്പനവശിക്ക കയാണ് (1നകാെി 12.13). അത് വഴി അവന് പ്കിസ്ത് വിറന 
ധരിക്ക കയാണ് (ഗലാ 3.27). ഇപ്പകാരമ ളള മാനമാദീസാ 
സവീകരിക്ക ന്നിലലങ്കില് ഒര വന് ദദവരാജ്യത്തില് പ്പനവശിക്ക ക സാധയമലല 
(നയാഹ 3.5) കാരെും പ്കിസ്ത് റവന്ന ഏക വഴി മാപ്ത്നമ 
ദദവരാജ്യത്തിനലക്ക ളളു.  

മാനമാദീസായിലൂറ  നാും പ ത്ിയ റവളിച്ചത്തിനലക്ക് വിളിക്കറപ്പട്ടവരാണ്: 
''നിങ്ങ് ത്ിരറെ  ക്കറപ്പട്ട് വുംശവ ും രാജ്കീയ പ നരാഹിത് ഗെവ ും 
വിശ ദ്ധ ജ്നത്യ ും ദദവത്തിന്റെ സവതും ജ്നവ മാണ്. അത്ിനാല് 
അന്ധകാരത്തില് നിന്ന് ത്ന്റെ അത്ഭ ത്കരമായ പ്പകാശത്തിനലക്ക് നിങ്ങറള 
വിളിച്ചവന്റെ നന്മക് പ്പകീര്പ്ത്തിക്കെും'' (1പനപ്ത്ാസ് 2.9).  

ആദിമസഭ പ്കിസ്ത് വിറന പ്പകാശമായി കണ് ത് ും അവനാല് 
പ്പകാശിപ്പിക്കറപ്പട്ട് പ ത് ജ്ീവന് പ്പാവിക്ക ന്നവനാണ് പ്കിസ്ത്യാനിറയന്ന് 
െിതിക്കാന് ത്  ങ്ങിയത് ും പഴയ നിയമത്തിറല ഇപ്സനയല് ജ്നത്തിന്റെ 
ദദവാന ഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. ഈജ്ിപ്ത്ില് നിന്ന് ജ്നറത്ത 
നമാെിപ്പിച്ചത്ിന നശഷും അഗ്നിസ്ത്ുംഭമായി ദദവും ഇപ്സനയലിറന 
നയിച്ചിര ന്ന . ആ റവളിച്ചത്തില് അവര്പ് പ്പകാശിത്രാവ കയ ും ശപ്ത് ക്കളില് 
നിന്ന് രക്ഷനന  കയ ും റെയ്ത് : ''അവറരലലാവര ും നമഘത്തില ും ക ലില ും 
സ്നാനനമറ്റ് നമാശനയാട് നെര്പ്ന്ന '' (1നകാെി 10.2) എന്നാണ് വി. പൗനലാസ് 
പെയ ന്നത്. അങ്ങറന നമാശനയാ  ും പ്പകാശമായ ദദവനത്താ  ും 
നെര്പ്ന്ന നിന്ന ജ്നും രക്ഷനന  കയ ും ദദവത്തിന്റെ ത്ിരറെ  ക്കറപ്പട്ട 
ജ്നമായി സീനായ മലയില്റവച്ച് ജ്നന്മറമ  ക്ക കയ ും റെയ്ത് . അവിറ  
റവച്ച് ത്ന്റെ നിയമും നല്കിറകാണ്ട് ദദവും അവറര സവതമാക്കി 
ത്ങ്ങഴ റ  രക്ഷകനായ പ്കിസ്ത് വിറന ദദവമായി കണ്   സഭ അവറന 
പ്പകാശമായി പ്പനഘാഷിക്ക കയാണ് വലിയ ശനിയാഴ്െ റെയ്ുന്നത്.  

പ ത്ിയ ജ്നമാകാന ളള മര ഭൂമിയിറല സ്നാനും ഇപ്സാനയലിറന 
സുംബന്ധിച്ചി നത്താളും ദദവവ മായ ളള ഒര  ഉ മ്പ ിയായിര ന്ന . 



ദദവപ്പമാെും പാലിക്ക ക എന്നത്ായിര ന്ന  ഈ ഉ മ്പ ിയ റ  വയവസ്ത്. 
സഭയ ും മാനമാദീസാ എന്ന ഉ മ്പയിലൂറ  പ്കിസ്ത് വിന്റെ മൗത്ിക 
ശരീരത്തില് അുംഗമായിത്ിര ന്നവന് ഒര  കല്പന നല്ക ന്ന ണ്ട് അത്ാണ് 
കര്പ്ത്താവിന്റെ സ്നനഹത്തിന്റെ പ ത്ിയ പ്പമാെും (നയാഹ 13.34-35). 
ദദവവ മായ ളള ഉ മ്പ ിക്ക് മ മ്പ് ഇപ്സാനയല് ജ്നും സവയും 
ശ ദ്ധീകരിച്ചത് നപാറല(പ െ 19.10) പ്കിസ്ത് വ മായി ഉ മ്പ ിയില് 
പ്പനവശിക്ക വാന്ആപ്ഗഹിക്ക ന്നവന്, പ്കിസ്ത് വിനാല് പ്പകാശിത്നാകാന് 
ആപ്ഗഹിക്ക ന്നവന് സവയും വിശ ദ്ധീകരിക്ക കയ ും അന ത്പിക്ക കയ ും 
പാപങ്ങ് ഏറ്റുപെയ കയ ും മറ്റുളളവനരാട് ക്ഷമിക്ക കയ ും നവെും. ഈ 
രഹസയങ്ങറളലലാും അന സ്മരിച്ചുറകാണ്  ാണ് ആദിമസഭയിറലനപ്പാറല നാും 
പാപങ്ങ് ഏറ്റുപെയ ന്നത് ും ജ്ഞാനസ്നാന പ്വത്ും നവീകരിക്ക ന്നത് ും.  

വിശ ദ്ധ പ്ഗിഗെി നസ്സിയാന്് മാനമാദീസാറയക െിച്ച് പെയ ന്നത് 
ഇപ്പകാരമാണ്: ദദവത്തിന്റെ ഏറ്റവ ും മനനാഹരവ ും മഹത്തരമായ 
ദാനമാണ് മാനമാദീസ. നാും അത്ിറന ദാനറമന്ന ും കൃപറയന്ന ും 
അഭിനഷകറമന്ന ും ജ്ഞാനനാദയറമന്ന ും നിത്യത്യ റ  വസ്പ്ത്റമന്ന ും 
നവജ്നനത്തിന്റെ സ്നാനറമന്ന ും മ പ്ദറയന്ന ും വിളിക്ക ന്ന : അത് ദാനമാണ് 
കാരെും അത് സവതമായി ഒന്ന മിലലാത്തവനാണ് നല്കറപ്പ  ന്നത്; അത് 
കൃപയാണ് കാരെും പാപിക്ക്ക നപാല ും അത് നല്കറപ്പ  ന്ന ; അത് 
സ്നാനമാണ് കാരെും അത് പാപറത്ത ജ്ലത്താല് കഴ കി 
വിശ ദ്ധികരിക്ക ന്ന ; അത് അഭിനഷകമാണ് കാരെും അത് രാജ്കീയ- 
പൗനരാഹിത്യ ധര്പ്മത്തിനായി ഒര വറന അഭിനഷകും റെയ്ുന്ന .; അത് 
ജ്ഞാനമാണ് കാരെും അത് മന റഷയ പ്പകാശിപ്പിക്ക ന്ന . അത് വസ്പ്ത്മാണ് 
കാരെും അത് നമ റ  അപമാനറത്ത മെയ്ക്ക ന്ന ; അത് മ പ്ദയാണ് കാരെും 
അത് ദദവത്തിന്റെ നമ റ നമല ളള അധികാരറത്ത 
െൂണ് ികാെിക്ക കയ ും നറമ സുംരക്ഷിക്ക കയ ും റെയ്ുന്ന .  

നമില ളള അന്ധകാരത്തിന്റെ ത്ലങ്ങനളറത്ന്ന ും മരെും ആവശയമായ 
നമഘലക് ഏവറയന്ന ും നമ ക്ക് ആത്മ്നശാധന റെയ്ാും. യഥാര്പ്ത്ഥമായ 
അന ത്ാപവ ും അന രഞ്ജ്നവ ും ആവശയറപ്പ  ന്ന മൃത്യ വരിക്കാന് നമ ക്ക് 
ത്യ്ാൊകാും. അനപ്പാ് പ്കിസ്ത്  നറമ പ്പകാശിപ്പിക്ക കയ ും 
പ ത് ജ്ീവിത്ത്തിനലക്ക് നയിക്ക കയ ും റെയ്ുും.  
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