
 

 
LUKE 18:35-43 

 

ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ ച ാദ്യമാണിത്. താന് ആരാണ് എന്നത്? ഇവിടട 
ഇചത ച ാദ്യം ഈച ായും ആവര്ത്തിക്കുന്നുന്നു. ാന് ആരാടണന്നാണ് 
നിങ്ങള് പറയുന്നത്... മനുഷ്യനില് നിന്ന് വയതയ്തനായ ദദ്വപുത്തന് 
പടെ താന് ആരാടണന്ന് വയക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു... പടെ 
മനുഷ്യന് ഇന്നും താനാരാടണന്ന് തിരയുകയാണ്.  

മഞ്ഞുറഞ്ഞു നില്ക്കുന്നുന്ന ഒരു ്യാവേയാചവഞ. അ ു വയള്ള ഒരു ഒരു പി ു 
ബാലന് കടതിണ്ണയില് കിടന്ന് തണുതു വിറയ്ക്കുന്നുകയാണ്.  രീരം മരച്ച  
വരുന്നു. ഇടയ്ക്കുന്ന് വിണ്ടുടപാട്ട ന്നുണ്ട്. അചപാഴാണ് ആ വഴിയിലൂടട 
ഒരു ്ത്തീ കടന്നു വന്നത്. ആ അനാഥബാലടന കണ്ടചപാള് അവഞ ടട 
മനള്ളലിഞ്ഞൂ. അവഞവടന താങ്ങിടയടുത് കടയില് ടകാണ്ടുചപായി 
 ൂടുഒരു വ്ത്തങ്ങള് വാങ്ങി (അവടന) ധരിപിച്ച . ഒരു റചറാറന്റില് 
ചപായി ഭെണം വാങ്ങിടക്കുന്നാടുതു. അവടന ടനച ാടു ച ര്ത്തു പറഞ്ഞു 
'കുചഞ്ഞ ദദ്വം നിടന്ന അനുത്രഹിക്കുന്നടട്ട'. ഉടടന ബാലന് ആ ്ത്തീചയാടു 
ച ാദ്ിച്ച . അചേ ദദ്വം അേടയചപാടലയാചണാ ഇരിക്കുന്നുന്നത്... 
ഇതുചപാടല പല മനുഷ്യരും തിരയുകയാണ് ദദ്വം എങ്ങടന ഇരിക്കുന്നും? 

ഇന്നിതാ ദദ്വം തടന്ന മനുഷ്യചനാട് ആ ച ാദ്യം ച ാദ്ിക്കുന്നുന്നു. ാന് 
ആരാണ്? ഇതിനുഒരു ഉതരമാകടട്ട നേുടട ജീവിതം...  ിഷ്യ ത്പമുഖനായ 
പചത്താ് ഉതരം നല്കി. നീ ജീവിക്കുന്നുന്ന ദദ്വതിന്ടറ പുത്തനായ 
ത്കി്തുവാണ്.  

ചക്റിയാ ഫിലിപി: ടബത്്ായ്ദ്ായ്ക്കുന്ന് ഏകചദ് ം 25 ദമല് വടചക്കുന്നാട്ട് 
ചയ ു  ിഷ്യന്മാടര കൂട്ടിടക്കുന്നാണ്ടുചപായി. ഇത് ടഹചറാചദ്് 
ഫിലിപിന്ടറ വാ്സ്ഥലവും ഇതുറിയാ ത്പചദ് ത് ടപടുന്ന 
സ്ഥലവുമാണ്. ഇതിന്ടറ തലസ്ഥാനം ചജാര്ത്ദ്ാന് നദ്ിയുടട 
ഉറവിടതിനരികിലുഒരു ടഹര്ത്ോന് മലയുടട ട രിവിലാണ്. ്ീ്റിന്ടറ 
ബഹുമാനാര്ത്ഥം നാമകരണം ട ്പെടപട്ട . ദദ്വ ാ്ത്തപരമായി വഞടര 
ത്പാധാനയം ഈ സ്ഥലതിനുണ്ട് കാരണം ചയ ുവിന്ടറ ദദ്വികത 
ആദ്യമായി തിരിച്ചറിയടപടുന്നത്, ്ീ്ര്ത് ദദ്വമാടണന്ന് കരുതി 
ആരാധിക്കുന്നടപടുന്ന സ്ഥലതുവച്ചാണ്.  

ാന് ആരാടണന്ന് ജനങ്ങള്ക്കുന്നറിയുന്നത്: വയക്തിപരമായ ച ാദ്യതിനു 
ചവണ്ടി  ിഷ്യന്മാടര ഒരുക്കുന്നാന് ആണ് ഈച ാ ഈ ച ാദ്യം 
ച ാദ്ിക്കുന്നുന്നത്. ആഞ കള് എന്നതുടകാണ്ട് ടവഞിപാടുകള് ആരില് 
നിന്നാചണാ മറിയ്ക്കുന്നടപട്ടത,്് അവടര ഉചേ ിച്ചാണ്. 

 



മുന്ന് തരതിലുഒരു ഉതരങ്ങഞാണ് അഥവാ കാഴ് പാടുകഞാണ് ജനം 
ചരഖടപടുതുന്നത് - ്നാപക ചയാഹന്നാന്, ഏലിയാ, ത്പവാ കന്മാരില് 
ഒരുവന്. ്നാപകനും ഏലിയായ്ക്കുന്നും യുചരാചനയാന്മുഖ 
ത്പാധാനയമാണുഒരുത്. ഏലിയാ പുനരവതരിക്കുന്നുടമടന്നാരു  ിന്താരതി 
യഹൂദ്രുടട ഇടയില് ത്പബലമായിരുന്നു (മലാക്കുന്നി 3:1). ത്പവാ കന്മാരില് 
ഒരുവന് എന്നതുടകാണ്ട് ചമാ ടയചപാടലയുഒരു ഒരു ത്പവാ കന് എന്ന 
അര്ത്ഥമായിരിക്കുന്നാം. ഈ മൂന്നു അഭിത്പായങ്ങഞ ം ഈച ാടയ ടവറും 
മനുഷ്യനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ചയ ു ദദ്വപുത്തനാടണന്ന് ദ്ര്ത് ിക്കുന്നുന്നതില് 
ജനം പരാജയടപട്ട . എന്നിരുന്നാലും ജനക്കുന്നൂട്ടതിന്ടറ മറുപടിയില് നിന്ന് 
ചയ ുവിടന ദദ്വതിന്ടറ വഞടര ഉതമനായ ഒരു ്ചേ വാഹകനായി 
കണക്കുന്നാക്കുന്നിയിരിക്കുന്നുന്നുടവന്ന് വയക്തം.  

ാന് ആരാടണന്നാണ് നിങ്ങള് പറയുന്നത്? ചയ ുവിന്ടറ ആദ്യ 
ച ാദ്യങ്ങള് 29-ാം വാകയതിടല ച ാദ്യതിന് ഒരു ആമുഖം മാത്തമാണ്. 
അയാവേരും ബധിരരും അറിവിലലാതവരുമായ  ിഷ്യന്മാര്ത്ക്കുന്ന് (മാര്ത്ചക്കുന്നാ 
8:17-21) ചയ ുവിന്ടറ വയക്തിതവടതക്കുന്നുറിച്ച്  രിയായ ഉള്ക്കുന്നാഴ്  
ലഭിച്ച  തുടങ്ങുകയാണ്. ടതറ്റായ ടപാതുജനാഭിത്പായതില് നിന്ന് 
ഭിന്നമായി  ിഷ്യന്മാര്ത് ചയ ുവിടന കാണാന് തുടങ്ങി. 
 ിഷ്യന്മാരുടടടയലലാം വക്താവായ പചത്താ് വി വാ്പൂര്ത്വം അത് ഏറ്റ  
പറയുന്നു. നീ ത്കി്തുവാണ്. പചത്താ്ിന്ടറ ഏറ്റ പറച്ചിലിന് വായനക്കുന്നാര്ത് 
ത്പതീെിക്കുന്നുന്നത് ഒരു അഭിനേനമാണ്. കാരണം അവര്ത് ജനക്കുന്നൂട്ടചതക്കുന്നാള് 
ടമച്ചമാടണന്ന് ടതഞിയിച്ച . പടെ ആചരാടും ഇത് പറയരുടതന്ന് ഈച ാ 
വിലക്കുന്നുന്നു. കാരണം മി ിഹാടയക്കുന്നുറിച്ച് വയാജമായി വയാഖയാനങ്ങള് 
ഉണ്ടാകരുടതന്ന് ചയ ു ആത്രഹിച്ച . 

'God Instinct' എന്ന ത്രന്ഥതില് ചടാം ്ടറ്റലല പറയുകയാണ് ദന്ര്ത്ഗികമായി 
എലലാ മനുഷ്യരിലും തടന്ന ദദ്വടതപറ്റി ഒരു  ിന്തയുണ്ടാകും. 
ദദ്വടതപറ്റി ഒരു ആ യവും ഇലലാതവരിലല. നിരീ വരടരന്ന് 
കരുതുന്നവരിലും ഉണ്ടാകും ദദ്വ്ങ്കല്പങ്ങള്... ദദ്വം മരിച്ച  എന്ന് 
വീമ്പിഞക്കുന്നി - 'God is dead' എന്ന തതവ ിന്തയാല് ചലാകടത ടട്ടിച്ച ടഫത്രിക്കുന്ന് 
നീചഷ്ചപാലും മരണ്മയത് ദദ്വനാമം ഉച്ചരിച്ചാണചത്ത മരിച്ചത്. 

ദദ്വങ്ങടഞക്കുന്നുറിച്ച് വിഭിന്നങ്ങഞായ ഭാവനകഞാണ് ഓചരാ 
ജനപദ്തിനുമുഒരുത്. ഈറാത്ഫിക്കുന്നന് ്ങ്കല്പമനു്രിച്ച് ദദ്വങ്ങള് 
എന്തിനും മടിക്കുന്നാതവരാണ്. ബലിയര്ത്പിച്ച ം മറ്റ ം അവടര നിരന്തരം 
ത്പീതിടപടുതിയിടലലങ്കില് അവര്ത് ചകാപിക്കുന്നും. ്ര്ത്പങ്ങഞായിട്ട ം 
ഇടിയായിട്ട ം കടന്നുവരും. ദ്ുരന്തരങ്ങള് വിതയ്ക്കുന്നാനും അനര്ത്ഥങ്ങള് 
വരുതാനും മടിയ്ക്കുന്നുകയിലല. വലിയ വാഞ കഞ ം കുന്തങ്ങഞ ം 
ഇരുമ്പായുധങ്ങഞ ം ദകവ മുഒരുവരാണ് ദദ്വങ്ങടഞന്ന് അള്ളീറിയക്കുന്നാര്ത് 
വി വ്ിച്ചിരുന്നു. അവര്ത് വലിയ യുദ്ധവീരന്മാര്ത് ആയിരുന്നതാണിതിനു 
കാരണം. നേുക്കുന്നു തിരിച്ച വരാം, ചടാം ്ടറ്റലല ച ാദ്ിക്കുന്നുകയാണ് ഇനി 
നേുചക്കുന്നാരുതര്ത്ക്കുന്നും ദദ്വടതക്കുന്നുറിച്ച ഒരു ആ യടമന്താണ്? 



 

മനുഷ്യന്ടറ ചവദ്ലകഞിലും ദ്ു:ഖങ്ങഞിലും യാടതാരു 
ത്പതികാരണവുമിലലാടത അകലങ്ങഞില്ക്കുന്നഴിയുന്ന അദ്യ യ  ക്തി. 
`വിണ്ണിലിരുന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ദദ്വം` അങ്ങടനയാചണാ എനിക്കുന്നു 
ദദ്വടതക്കുന്നുറിച്ച ഒരു  ിന്ത? 

തന്ടറ നാഥടന വിതയ്ക്കുന്നാതിടതു ടകാ്പെ ന്ന, വിതറാതിടതു 
ച ഖരിക്കുന്നുന്ന കരുണയുഞഞവനായി ഒരു മനുഷ്യന് മനള്ളിലാക്കുന്നുന്നിചലല 
(മതാ 25:24)? എന്തുടകാണ്ടാണ് അയാള്ക്കുന്നു മാത്തം അങ്ങടന ചതാന്നാന് 
ഇടയായത്? തന്ടറ നാഥന്ടറ ഔദ്ാരയം. ഈ യഥാര്ത്ഥ  ിത്തം കാണാന് 
അയാള്ക്കുന്നു കഴിഞ്ഞിലല. അതുടകാണ്ടാണ് അയാള് ഒരു കുഴിയുണ്ടാക്കുന്നി 
അതില് തനിക്കുന്നു കിട്ടിയ ത്ദ്വയം മറച്ച വച്ചത്. ആ കുഴിയില് അയാള്തടന്ന 
വീണു. അയാള്  ിെിക്കുന്നടപടുന്നു. അചത്മയം നാഥന്ടറ നന്മയും 
ഔദ്ാരയവും മനള്ളിലാക്കുന്നിയവര്ത് ്ോനിതരായി... അതിനാല് നേുടട 
ഉതരം ഇതാകടട്ട: ദദ്വം ്ചനഹമാണ്. ഫുള്ട്ടന് ഷ്ീന് പിതാവു 
പറയുന്നതുചപാടല ്ചനഹടമടന്തന്നു നാം മനള്ളിലാക്കുന്നുന്നതിനു മുന്പു 
തടന്ന ദദ്വം നടേ അഞവുകഞിലലാടത ്ചനഹിച്ച . 

അവ്ാനമായി, ടതറ്റ കഞ ം അസ്ഥിരതയുടമാടക്കുന്ന ഉണ്ടടങ്കിലും വി വാ്ം 
ഏറ്റ  പറയാനുഒരു പചത്താ്ിന്ടറ ദധരയം അനുകരണിയമാണ് - 
നമുടക്കുന്നതിടര അണിനിരക്കുന്നുന്നവര്ത്ക്കുന്നു മുന്പില് ഈ വി വാ്ം നാം 
ഏറ്റ പറയണം. ഇന്ന് എചന്നാടുഒരു ച ാദ്യം ചയ ു അടരന്നാണ് എന്നതലല, 
മറിച്ച് 'എനിക്കുന്ന് ചയ ു അടരന്നാണ്'. വാക്കുന്നുടകാണ്ട് എന്നതിടനക്കുന്നാള് 
ജീവിതവും ത്പവയതിയും വഴിയാണ് നാം ഈ ച ാദ്യതിന് ഉതരം 
നല്ചകണ്ടത്. 

 

Dn മാതയു  ാകയാരത് 

 

  

 


