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വി. യ ോഹന്നോന്റെ സുവിയേഷം 8- അദ്ധ്യോ ത്തിന്റെ ംഭം്ത്തി 
പോപിനി ോ  ഒഭു സ്ത്രീറ   ഹൂദര് കര്ത്തോവിന്റെ പുലി റകോണ്ടു 
വന്നയേഷം യപോേ ുറട നി പപനുസഭിച്ച് അവറെ കയലേെിയ ണ് ടരോറെന്ന് 
പെ ുക ും യ േുവിന്റെ അ്ിത്പോ റപന്തന്ന് യെോദിക്കുക ും റെയ്രു. 
യ േുവോകറെ അവറെ വിധിക്കുന്നരിനുപകഭം അവെി 
കുറ്റപോയഭോപിച്ചവയഭോ് രങ്ങറെരറന്ന വിധിക്കോന് യത്പഭിപ്പിക്കുക ോണ് 
റെയ്യുന്നത്. ''നിങ്ങെി പോപപിലേോത്തവന് .....'' ( 8.8). ഇത്പകോഭം രന്റെ 
വിക്ഷെം ം  ഹൂദഭിനിന്നും വിരയഥമാപോറെന്നവന് ത്പഖ്യോപിച്ചു. 
രുടര്ന്ന് കര്ത്തോവ് രോന് യലോകത്തിന്റെ ത്പകോേപോണ്; രന്നിലൂറട ോണ് 
യലോകറത്ത ദര്േിയക്കണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു(8.12പുര). ത്കിസ്രുവിന്റെ 
വിക്ഷെങ്ങയെോ് യ ോജിക്കോന് കഴി ോരിഭുന്ന  ഹൂദര് അവയനോ് 
േക്തപോ ി വിയ ോജിച്ചു. ഈ രര്ക്കത്തിന്റെ അവസോനം രങ്ങെുറട 
അ്ിത്പോ യത്തോ് വിയ ോജിച്ച യ േുവിറന അവര് സപെി ോക്കോഭറനന്നും 
പിേോെുബോധിരറനന്നും വിെിച്ചു (8.48). രുടര്ന്നുവന്ന രര്ക്കത്തിന്റെ 
അവസോനം അവര് യ േുവിറന എെി ോന് കലേുകറെടുത്തു. അവന് 
പോപി ും ദദവദൂഷെം പെ ുന്നവനുപോറെന്നോെവര് അയപ്പോള് 
കഭുരി ത്. ഈ പശ്ചോത്തലത്തിലോണ് ഇന്നറത്ത സുവിയേഷത്തി 
വിവഭിക്കുന്ന സം്വം യ ോഹന്നോന് വിവഭിക്കുന്നത് (9.12; 1.45).  

കര്ത്തോവും േിഷയരോഭും കടന്നുയപോകുയലോള് ജരനോ അന്ധനോ  
ഒഭുവറനകണ്ടു. ഫഭിസ ര് പഴ നി പറത്ത അടിഥമാോനപോക്കി 
പഠിപ്പിച്ചിഭുന്നരനുസഭിച്ച് രിര പോപത്തിന്റെ ഫലപോറെന്നോ ിഭുന്നു. 
ഇ ോള് ജരനോ അന്ധോ ിഭുന്നരുറകോണ് ്  അവന്റെ അന്ധരയ്ക്ക് കോഭെം 
അവന്റെയ ോ അവന്റെ പോരോപിരോക്കെുറടയ ോ പോപപോകോം. പലയപ്പോഴും 
നോം അ്ിപുഖ്ീകഭിക്കുന്ന ത്പരിസന്ധികെും രിരകെും (Evil) നമ്മുറട രറന്ന 
പോപത്തിന്റെയ ോ വിഴ്െ ുറടയ ോ അറലേങ്കി അപഭന്റെ 
്ോഗത്തുനിന്നുണ്ടോ  ത്േദ്ധ്കുെവിന്റെയ ോ ഫലപോകോം (ഉദോ. ഒഭു 
അപകടത്തിന്റെ ദുഭന്തഫലം). എന്നോ  ഹൂദഭുറട പോഭലഭയത്തി നിന്ന് 
വയരയഥമാപോ ി ത്കിസ്രുവിന് പനുഷയന്റെ സഹനറത്തകുെിച്ച് പററ്റോഭു 
വിക്ഷെപോണ് ഉണ് ടോ ിഭുന്നത്. ഇവന്റെയ ോ ഇവന്റെ 
പോരോപിരോക്കെുറടയ ോ പോപംനിപിത്തപലേ ഇവന് അന്ധനോ ി 
ജനിച്ചറരന്നവന് പെഞ്ഞു. അരിനുയേഷം രന്റെ വിക്ഷെറപറന്തന്ന് 
വയക്തപോക്കിറകോണ്് അ ോറെ സുഖ്റപ്പടുത്തോനോ ി അവന്റെ കണ്ണുകെി 
റെെി പുഭെുക ും റെയ്രു. 

എങ്ങറന ോണ് രിര യലോകത്ത് ഉണ്ടോകുന്നത്? എന്തുറകോണ്ടോണ് ദദവം 
പനുഷയജീവിത്തി യവദനകള് അനുവദിക്കുന്നത് എന്നത് 



പലവിേവോസികറെ ും അലെുന്ന യെോദയപോണ്. വിേദീകഭിക്കോന് പലഭും 
ത്േപിക്കോെുണ് റടങ്കിലും സഹനത്തിലൂറട കടന്നുയപോകുന്ന പലര്ക്കും അത് 
സവീകോഭയപോ ി യരോന്നോെിലേ. 

ഒഭിക്ക ഒഭു വിെിറല ഭണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങള് സ്യനഹിച്ചു വെര്ത്തി ിഭുന്ന 
അവഭുറട പൂച്ചകുഞ്ഞിന് സുഖ്പിലേോരോ ി. ം പൂച്ച ുറട ജീവനുയവണ്ടി 
അവര് ദദവയത്തോ് രീക്ഷെപോ ി ത്പോര്ഥിച്ചു. എങ്കിലും പൂച്ച 
െത്തുയപോ ി. കൂഞ്ഞുങ്ങള് പിന്നി് അവഭുറട വികോഭി ച്ചയനോ് ദദവം 
അവഭുറട ത്പോര്ഥന യകള്ക്കോരിഭുന്നത് എന്തുറകോണ് ടോറെന്ന് യെോദിച്ചു. 
അച്ചന് അവര്ക്ക് ദദവേോസ്ത്രപഭപോ  ഒഭുത്തഭം നല്കി, അവറഭ 
ംേവസിപ്പിച്ച് പെഞ്ഞ ച്ചു. രിഭിച്ച് യപോകുയലോള് ഇെ വന് പൂത്തവന്റെ 
ദകയ്യി പിടിച്ച് രോഴ്ന്ന സവഭത്തി ഇങ്ങറന പെഞ്ഞു. ''അച്ചനെി ിലേ 
അയലേ?'' സഹനത്തിന്റെ അര്ഥവും കോഭെവും നോം വിേദികഭിക്കോന് 
ത്േപിക്കോെുണ് റടങ്കിലും പലയപ്പോഴും അത് വിേദീകഭെങ്ങള്ക്കരിരപോ ി 
നിലറകോെെും.വിേദീകഭെങ്ങറെക്കോള് സഹനത്തിന്റെ പുലി നോം 
സവീകഭിക്കുന്ന നിലപോടുകെോണ് ത്പധോനറപ്പെത്. 

അന്ധനോ വന്റെ പുലി യലോകത്തിന്റെ ത്പകോേപോ  ത്കിസ്രു 
ത്പരയക്ഷറപ്പെത് അവന്റെ അന്ധര ുറട കോഭെം വിേദീകഭിക്കയനോ 
അവറന റരറ്റുകോഭറനന്ന് വിധിക്കോയനോ ം ിഭുന്നിലേ. അവന് ം 
സഹനറത്ത കണ്ടത് ദദവീക പദ്ധ്രി ുറട ്ോഗപോ ോണ്; ദദവീക 
നി പപോ  സ്യനഹത്തോ പഭിഹഭിക്കറപ്പടുക ും വച്ചുറകെറപ്പടുക ും 
റെയയ്യണ്ട പുെിവോ ോണ് അവന് ം അന്ധരറ  കണ്ടത്. ഈ യലോകം 
കോെുന്നരുയപോറല രറന്ന കോഭയങ്ങള് കോെോനും വിധി പെ ോനും 
ത്കിസ്രീ  വിേവോസം ംവേയപിലേ. യലോകത്തി നിന്ന് വയരയഥമാപോ ി 
കോഭയങ്ങറെ കോെോനും വില ിഭുത്തോനും നറമ്മ സഹോ ിക്കുന്ന 
റവെിച്ചപോണ് ത്കിസ്രു. 

ത്കിസ്രുവോകുന്ന റവെിച്ചത്തി സം്വങ്ങറെ ദര്േിക്കോന് കഴി ുന്നവന് 
സഹനത്തിലൂറട റവെിവോയകണ്ട ദദവപഹരവത്തിന് സഹോ ിക്കുന്ന 
ത്പവര്ത്തികള് റെയ്യോന് കഴി ും. ംദി  രോന് പണ്ണിനിന്ന് 
ഭൂപറപ്പടുത്തി  നിര്ജീവപോ  പനുഷയ ഭൂപത്തിന് രന്റെ 
ജീവേവോസത്തിലൂറട ദദവം ജീവന് നല്കി യപോറല, യ േു രുപ്പറകോണ്് 
റെെി ുണ്ടോക്കി അന്ധനോ  ം പനുഷയന്റെ കണ്ണുകെി പൂേി. 
അന്ധനോ  അവയനോ് ജെുസറലം പെെത്തിന്റെ ഏറ്റവും 
രോഴ്ന്ന്ോഗത്തുണ് ടോ ിഭുന്ന സിയലോഹോക്കുെത്തി കഴുകുക എന്നു 
പെഞ്ഞു. അവന് യ േുവിന്റെ വോക്ക് അനുസഭിക്കുക ും അങ്ങറന 
കോഴ്െ ുെെവനോ ിത്തീഭുക ും റെയ്രു. വിേവസിക്കുക ും വെനം 
അനുസഭിക്കുക ും റെയ്യുന്നവനോണ് അത്ഭുരം കോെോനുെെ 
അവസഭപുണ്ടോകുക. 

രിര അനു്വിക്കുക ും സഹനത്തിന് വിയധ ഭോവുക ും റെയ്യുന്നവഭുറട 
ജീവിരോനു്വങ്ങെുറട പുലി നമ്മുറട പയനോ്ോവം എന്തോണ് എന്നത് 



ഇത്തഭുെത്തി വെറഭ ത്പധോനറപ്പെ ഒഭു യെോദയപോണ്. കണ് റടത്തുന്ന 
രിരകെുറട ും സഹനങ്ങെുറട ും പുലി അവ ുറട കോഭെം 
വിേകലനം റെയ്യുന്നവഭും വിധി ോെരോഭുപോകോറര കുെവുകള് 
പഭിഹഭിക്കുന്നവഭും പുെിവുകള് വച്ചുറകെുന്നവഭുപോകുയലോഴോണ് 
ത്കിസ്രുവോകുന്ന ത്പകോേം ജീവിരത്തി സവീകഭിച്ചവഭോ ി നോം പോെുന്നത്. 
ഒഭു ത്കിസ്രയോനി പറ്റുെെവറഭ കുറ്ററപ്പടുത്തോന് റവലറകോെെുന്നവയനോ, 

പറ്റുെെവഭുറട യവദനകറെത്പരി സഹരപിക്കുന്നരി പോത്രം സംരൃപ്രി 
കണ് റടത്തുന്നവയനോ അലേ. സഹിക്കുന്നവന്റെ പുഖ്ത്ത് ത്കിസ്രുവിന്റെ 
രിഭുപുഖ്ം ദര്േിച്ച് അവിറട ദദവപഹരവം അയനവഷിക്കുന്നവനോണ് . 

റപസഹോദിനത്തി യഗോരലപ്പം ദകകെിറലടുത്ത് ഇത് എന്റെ 
േഭിഭപോകുന്നുറവന്ന് പെഞ്ഞവന്രറന്ന ോണ് ഞോന് യഭോഗി ോ ിഭുന്നു 
നിങ്ങള് എറന്ന വന്നുകണ്ടു; ഞോന് വിേക്കുന്നവനോ ിഭുന്നു, നിങ്ങറെനിക്ക് 
ംഹോഭം രന്നു; ഞോന് നഗ്നനോ ിഭുന്നു; നിങ്ങള് എറന്ന ഉടുപ്പിച്ചു; ഞോന് 
പഭയദേി ോ ിഭുന്നു; നിങ്ങള് എറന്ന സവീകഭിച്ചു; ഞോന് 
കോഭോത്ഗഹത്തിലോ ിഭുന്നു നിങ്ങള് എന്റെ അടുക്ക വന്നു (അറലേങ്കി 
അടുക്ക വന്നിലേ...) എന്നു പെഞ്ഞത്. നഗ്നര ുറടയ ോ, യഭോഗത്തിന്റെയ ോ, 

കോഭോത്ഗഹ വോസത്തിന്റെയ ോ, കോഭെറപോന്നും അവന് ത്പധോനറപ്പെരലേ. 
സഹിക്കുന്നപനുഷയഭി ത്കിസ്രുവിന്റെ പുഖ്ം ദര്േിച്ച് രദനുസൃരപോ  
കോഭുെയത്പവര്ത്തികള് റെയ്യോന് ദദവസ്യനഹറത്തത്പരി 
ത്പയെോദിരനോകുന്നവനോണ് ത്കിസ്രയോനി. അവന്റെ അഥമാിരവം രറന്ന 
രന്റെ നോഥറന അനുകഭിച്ച് പുെിവുകള് റവച്ചുറകെുക ും നഷ്ടറപ്പെ 
ബന്ധങ്ങള് കുെിയ ോജിപ്പിക്കുക ും റെയ്യുന്ന ഒഭു ജീവിരം ന ിക്കുക 
എന്നരോണ്. യലോകത്തി സഹനങ്ങെും കുെവുകെും എന്നുപുണ് 
ടോ ിഭിക്കും. ഓയഭോ രിര ും, സഹനവും അത് ദര്േിക്കോനിട ോകുന്ന 
ത്കിസ്രയോനി ി ഉെവോകുന്ന ത്പരികഭെം അവന്റെ ംത്മീ  
വെര്ച്ച ുറട അെവുയകോലോണ്. സഹനങ്ങെുറട പുലി 
കുറ്ററപ്പടുത്തലുകെും വിധിവോെകവുപോ ി നില്ക്കുന്നവന് ത്കിസ്രുവിറന 
എെി ോന് കലേുകറെടുത്ത  ഹൂദഭുറട പോദ പിന്രുടഭുന്നവനോണ്. 

 

 

ഫോ. അന്െെി രയെക്കടവി 

 

 


