
 

 
LUKE 18:35-43 

 

രക്ഷാകരചരിത്രത്തിന്റെ പൂര്ത്ത്തീകരംഭ ിഭ്കിന്നത്  
മിശിഹായിലാണ്. മിശിഹാരഹിയത്തിന്റെ പതനരകരരംഭ 
ിഭ്കിന്നത്  ി്ാരഹിയത്തിലാണ്. ശിഷ്യന്മാറര മിശിഹാ ്പിച്ച 
ദൗരയഭ അകിരാമമായി ി്യിലൂറെ രതെരത്ത. ്ാകനാകിലാിങ്ങളില് 
നിന്്ാ, ിാങ്കപിക കഥകളില് നിന്്ാ, ് ച്ചുറകട്ടിയ പഴറചാലലില് നിന്്ാ 
ഉരതത്തിരിഞ്ഞ യാഥാര്ത്്യമലല പരിശതത്ത കന്ത്താലിന്നാ ി്. ി് 
മിശിഹായില് അധിഷ്ഠിരകതഭ, അപ്പസ്ന്രാലന്മാരാല് 
പംിരതയര്ത്ത്തറപ്പട്ടരതമാണ്. 'ി്റയ' മിശിഹാ കൂദാശ റചയ്  
കിശതത്തീകരിന്നത് പള്ളിന്നൂദാശ കാലത്തിന്ലയ്ന്ന് നാഭ കെ്ത 
ക്ിരിന്നത്ത. ഈ കാലഘട്ടഭ നമ്മതറെ കിശവാിത്തിന്റെ 
മഹനീയറരന്നതെിച്ച് ഓര്ത്ന്നാനതഭ, നാഭ "്റ്റുപെഞ്ഞ കിശവാിത്തിന്റെ 
ശക്തിറയന്നതെിച്ച് അ്ിമാനിന്നാനതഭ ന്ത്പരം നല്കത്ത".  

കിശവാിഭ ദദകീക ദാനമാണ്. പിരാവ് റകളിറപ്പെതത്തത്കര്ത്ന്ന് മാത്രഭ 
ല്ിന്നത് കൃപയതറെ രഹിയഭ. കൃപയതറെ നീര്ത്ച്ചാലതക് നമ്മതറെ 
ജീകരത്തിന്ലയ്ന്ന് ഒഴതകംറമങ്കില് കിശവാിഭ കൂെിന്യ രീരൂ. നാഭ 
കായിച്ചു ന്കട്ട ിതകിന്ശഷ്്ാഗഭ നറമ്മ ന്ത്പരിപ്പിന്നത്  ജീകിരഭ റകാണ്ട് 
ഒരത കിശവാിത്പഖ്യാപനഭ നെത്താനാണ്. ജീകിരഭ കിശവാിത്തിന്റെ 
ആന്ഘാഷ്മാന്നി മാറ്റാനാണ്. ന്കിെിയാ ഫിലിപ്പി കിശവാിത്പഖ്യാപന 
ന്കദിയാകതകയാണ്. കാലത്തിന്റെ അെയാളങ്ങ് രിരിച്ചെിയാനതഭ, 
ഫരിന്ിയരതറെയതഭ ിദതന്നായരതന്െയതഭ ത്പന് ാധനങ്ങളാകത് പതളിമാകിറന 
ിൂക്ഷിച്ചുറകാള്ളാന് പെഞ്ഞ ദികയനാഥന് 'ഞാന് ആരാണ് ' എ് ന്ചാദയഭ 
രന്റെ ശിഷ്യന്മാരതറെ ന്നര്ത്ന്ന് ഉരിര്ത്ന്നത്ത. ഉത്തരങ്ങ് 
കികിധങ്ങളായിരത്ത. റകാച്ചുകതട്ടിക് ഉത്തരഭ പെയത്രതന്പാറല 
പലന്രയതഭ ചൂണ്െിന്നാട്ടി "അരതന്പാറല, അരതന്പാലിരിന്നത്ത" 
എ്തപെയത്ത. ശിഷ്യന്മാരതറെ ഉത്തരത്തില് കിരിഞ്ഞതനി് 
കഥാപാത്രങ്ങറളലലാഭ യഥാര്ത്് റകളിപാെിന്ലന്നതള്ള ചൂണ്െതപലകക് 
ആയിരത്ത. ഇത്ിാന്യലിന്റെ ചരിത്രത്തിറല ശക്തരായ ത്പകാചകരായ 
്ലിയ, ജെമിയ, സ്നാകക ന്യാഹ്ാന് ത്പകാചകന്മാരില് ഒരതകന് 
എറ്ാറന്ന അകര്ത് പെഞ്ഞതന്നാന്നി. യഥാര്ത്് കിശവാിത്തിന്റെ 
അകസ്ഥയിന്ലന്ന് അകര്ത് എത്തിന്ച്ചര്ത്്ിലല. ിഭശയത്തിന്റെ നിഴല് 
പറ്റിറന്നാണ്ട് അകര്ത് ഈന്ശായ്ന്ന് ചതറ്റു നിര്ത്കചകങ്ങ് രീര്ത്ത്തത... ിവ ഭ 
ചി ാരീരിയതറെ രെകെയില് മറ്റുള്ള യാഥാര്ത്്യങ്ങറള ഒരതന്നതക എ് 
ദശലി ശിഷ്യന്മാരതറെ കാന്നതകളില് നിെഞ്ഞതനി്ത. 
"മിശിഹാരഹിയത്തില്നി്് ഒരത കാരഭ അകറല" എ് മാനിിക ്ാകഭ 
അകര്ത് പതലര്ത്ത്തി. ജനത്തിന്റെ കിശവാിഭ നിര്ത്കചനങ്ങ്ന്നതള്ളില്, 



ിാദൃശയങ്ങ്ന്നതള്ളില് ഒരതന്നിയന്പ്പാ് ഈന്ശാ രന്റെ ശിഷ്യന്മാന്രാട് 
ആരാഞ്ഞത... അന്പ്പാ് ശിഷ്യിമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരഭ പന്ത്രാിിലൂറെ 
റകളികാന്നറപ്പട്ടു.  

നീ ജീകനതള്ള ദദകത്തിന്െ പതത്രനായ ത്കിസ്രതകാണ്.  

മിശിഹായതറെ ദദകരവഭ പന്ത്രാസ് ത്പഖ്യാപിച്ചു. പതെപ്പാെില് കൂൊരഭ 
ത്പരിഷ്ഠിന്നാന് ന്മാശന്യാട് കല്പ്പിച്ച ദദകഭ പെഞ്ഞത "അഹന്ൊറന നീ 
കിശതത്ത കസ്ത്രങ്ങ് അംിയിന്നതകയതഭ അ്ിന്ഷ്കിച്ചു ശതത്തീകരിന്നതകയതഭ 
ന്കംഭ". അങ്ങറന അകന് പതന്രാഹിര പദകിയില് എറ് ശതത്ശൂഷ്ിന്നറട്ട 
(പതെപ്പാട് 40:13-14). കൂൊരത്തിറല ദദകിമാഗമഭ അഹന്ൊന്റെ 
പതന്രാഹിര ശതത്ശൂഷ്യിലൂറെ റകളിറപ്പൊന് അകിെത്് ആത്ഗഹിച്ചു. ്ൂമി 
മതഴതകന് ദദകത്തിന്റെ മഹരവഭ നിെഞ്ഞതനി്ന്പ്പാ്, ്ശയ്യാ 
ത്പകാചകന് രന്റെ ദൗരയറത്തന്നതെിച്ച് ന് ാധകാനായി (്ശയ്യാ 6 :3-4 ). 
ന്കിെിയാഫിലിപ്പി കിശവാിത്പഖ്യാപനത്തിന്റെ ന്കദിയായി മാെി. 
പന്ത്രാിിലൂറെ ഈന്ശായതറെ ദദകരവഭ ശിഷ്യന്മാര്ത്ന്ന് റകളിറപ്പട്ടു. 
മത്തായി ിതകിന്ശഷ്കറന ിഭ ന്ധിച്ചിെന്ത്താളഭ മിശിഹായതറെ ദദകരവഭ 
ത്പഖ്യാപിന്നതക എ്  ി്യതറെ ദൗരയന്ത്താട് അന്്ദയമാഭ കിധഭ 
 ന്ധറപ്പട്ടിരിന്നത്ത. ഈന്ശാ പന്ത്രാിിന് നല്കത് മെതപെിയില്, 

ദദകത്തിന്റെ റകളിപാൊണ് പന്ത്രാിിറന ഈ ത്പഖ്യാപനത്തിന് 
ഒരതന്നിയ  എ്ത പെയത്ത. മാഭിരക്തങ്ങ് മനതഷ്യറര ്ൂമിയിന്ലന്ന് 
ന്നാന്നാന് ന്ത്പരിപ്പിന്നതന്പാ്, ദദകിഹായഭ പന്ത്രാിിറന 
കിശവാിത്തിന്െ ഉ്ര രലങ്ങളിന്ലയ്ന്ന് ഉയിര്ത്ത്തത്ത.  

ഇെറപെത് ദദകഭ 

ന്മാശയതറെയതഭ, ്ശയ്യായതറെയതഭ ജീകിരത്തിന്റെ നിര്ത്ണായക 
നിമിഷ്ങ്ങളില് ദദകഭ ഇെറപട്ടു. ഇകിറെ രന്റെ പതത്രന്റെ ദദകരവഭ 
പന്ത്രാിിലൂറെ റകളിറപ്പെതത്താനതഭ ദദകഭ രിരതമനസ്സാകത്ത. 
മാഭിരക്തങ്ങ് മനതഷ്യറന ലൗകിക ിതഖ്ങ്ങളിന്ലയ്ന്ന് നയിന്നതന്പാ് 
കിശവാിമാകത് ദദകിക ശക്തി യഥാര്ത്് ലക്ഷയമായ ത്കിസ്രതകിന്ലയ്ന്ന് 
മനതഷ്യറന അെതപ്പിന്നത്ത. നമ്മതറെ ജീകിരത്തിലതഭ ഈ അനത്കഭ 
ഉണ്ൊകംഭ. കിശവാിഭ ്റ്റുപെയാന് രയ്യാൊകംഭ. മാനതഷ്ിക 
 ന്ധങ്ങളില് കിശവാിഭ ആന്ഘാഷ്ിന്നാന് രയ്യാൊകംഭ. കതെതഭ  ന്ധങ്ങ് 
ന്കിെിയാഫിലിപ്പി അനത്കത്തിന്ലയ്ന്ന് രൂപാ രഭ ത്പാപിന്നതന്പാ് 
ദൗരയകാഹകരായിരിന്നാന് നമതന്ന് കരതത്തത ല്ിന്നതഭ. ശിഷ്യന്മാരതറെ 
കിശവാിഭ കായതകില് റകെതറര കീശത്രതന്പാറല അലല എ്് 
റകളിറപ്പെത്ത. ത്കിസ്രയാനികളായ നറമ്മ ിഭ ന്ധിച്ചിെന്ത്താളഭ നാഭ 
കിശവിിന്നത് ി്യതറെ അെിസ്ഥാനത്തിന്ലയ്ന്ന് കചനഭ നറമ്മ കഴി 
റരളിന്നത്ത.  

 

 



ി്ാരഹിയത്തിന്ലയ്ന്ന് 

ദദകികരഹിയഭ (മിശിഹാരഹിയഭ) ി്ാരഹിയത്തിന്ലയ്ന്ന് 
കഴിരതെന്നത്ത. ദദകികറകളിപാൊകത് കാരില് രതെന്നാന് അകിെത്് 
പന്ത്രാിിറന അനത്കിന്നത്ത. പന്ത്രാിിന്ന്മല് ി് സ്ഥാപിന്നറപ്പെത്ത. 
ിവര്ത്ഗത്തിനതഭ, ്ൂമിന്നതമിെയിറല മിശിഹാരഹിയത്തിന്െ 
ിൂക്ഷിപ്പുകാരിയായി ി്റയ അകിെത്് പെതത്തതയര്ത്ത്തത്ത. ി്ാമന്നളായ 
നമ്മതറെ ജീകിരത്തിനത മതപില് ഈ കചനഭ ഒരത റകലലുകിളി ഉയര്ത്ത്തത്ത. 
ആദയ്ാഗത്ത് നാഭ ഈന്ശാറയന്നതെിച്ച് ജനത്തിന്റെ അ്ിത്പായത്പകെനങ്ങ് 
ന്കട്ടു. അകറയലലാഭ ദികയരക്ഷകനില് നി്് അകറലയായിരത്ത. പറക്ഷ 
പന്ത്രാസ് മാനതഷ്ിക രീരി കിട്ട്, ലൗകിക ന്മഖ്ലകളില് നി്തയര്ത്്ന്പ്പാ് 
ദദകറത്ത റരാൊന് കഴിഞ്ഞത. ിിഭഹാിനസ്ഥനായിരിന്നത് 
ദദകത്തിന്റെ മതപില് ്ശയ്യ ത്പകാചകന് രന്റെ അന്യാഗയര 
(പാപകരമായ മനതഷ്യത്പകൃരി) മാറ്റിറകച്ചന്പ്പാ് ദൗരയത്തിന്റെ 
കിളന്നതക് റരളിഞ്ഞത. ി്യാകത് മഹാരരതകിന്റെ ശാഖ്ക് എ് 
നിലയില്, രായ്ത്തെിന്യാട് ന്ചര്ത്്ത നില്ന്നാന് ഈ കചനഭ നന്മ്മാട് 
ആകശയറപ്പെത്ത. കിശവാിത്തിന്റെ ന്നര്ത്ന്രഖ്യിലൂറെയാണ് ഞാന് 
ചരിന്ന്നണ്െറരങ്കില് എനിന്നത മത്ില് റരളിന്യണ്െ റകൊകിളന്ന് 
ി്യാണ്. 

ന്കിെിയഫിലിപ്പിയിറല അനത്കഭ ദദകഭ എന്റെ മതപിലതഭ 
അകരരിപ്പിന്നാെതണ്ട്. ഇകിറെ കിശവാിഭ ചലനാത്മകമാണ്. രരവങ്ങളുറെ 
കാംാപാഠമലല, ജീകിരത്തിന്റെ ആന്ഘാഷ്രിമിര്ത്പ്പലല, ഒരത കയക്തിന്ന് 
ദദകഭ നകിയ റകളിപാൊണ്. അകിറെ അകരരിന്നറപ്പട്ടന്രാ, ജീകനതള്ള 
ദദകത്തിന്റെ പതത്രനായ ത്കിസ്രത. ദദകികറകളിപാട് മനതഷ്യന്റെ 
ചി കന്ളാട് ഒത്തതന്ചര്ത്്ന്പ്പാ് കിശവാിരഹിയഭ മിഴിരതെ്ത. 
കിശവാിത്തിന്റെ രഹിയങ്ങ് ചതരതളഴിയറപ്പന്െണ്െ  നമ്മതറെ 
ഓന്രാരതത്തരതന്െയതഭ ജീകിരത്തില് ആണ്. ജീകിരത്തിറല ഓന്രാ 
അകസ്ഥയിലതഭ - റകെതഭ മാഭിരക്തങ്ങളില് മാത്രഭ എന്റെ ത്ശത്ത 
ന്കത്രീകരിച്ചാല് - എനിന്ന് ഈന്ശായതറെ ദദകരവത്തിന്ലന്ന് എത്താനാകിലല 
എ്ത ഞാന് നമസ്സിലാന്നംഭ.... പിറ്ന്യാ എന്റെ കര്ത്മ്മരഭഗങ്ങളില് 
കിശവാിത്തിന്റെ ന്നത്രങ്ങ് ഉപന്യാഗിച്ച്, ഞാന് ിജീകമായി ഇെറപെംഭ. 
അന്യാഗയര രിരിച്ചെിഞ്ഞ ്ശയ്യാ പതരിയ ദൗരയത്തിന് രയ്യാറെെതത്തത. 
ജീകിരത്തിന്റെ എലലാ ത്പരിിന്ധികറളയതഭ, കഷ്ടപ്പാെതകന്ളയതഭ, 
ദത:ഖ്ദതരിരങ്ങന്ളയതഭ, കിശവാിത്തിന്റെ ിജീകരറകാണ്ട് ന്നരിൊറമ്് 
നമതന്ന് രീര്ത്ച്ചയാണ്. മാഭിരക്തങ്ങളിന്ലന്ന് ... എറ് മാത്രഭ ആത്ശയിന്നത് 
ഉദയമങ്ങളിന്ലന്ന് ഞാന് രിരിച്ചുന്പായാല്, ന്കിെിയഫിലിപ്പി 
അശത്കപരപരകളില് എനിന്ന് ഉത്തരഭ മതട്ടിന്പ്പാകതഭ. 

 

 

 



ിവര്ത്ഗരാജയത്തിന്റെ രാന്ന്നാല് 

ദദകിക റകളിപാെതകന്ളാട് ിഹകരിച്ച, ഉപകരംമായി മാെിയ 
പന്ത്രാിിന്്്്് ഈന്ശാ റകാെതത്ത ിമ്മാനമാണ് ിവര്ത്ഗരാജയത്തിന്റെ 
രാന്ന്നാല്. കി. അഭന്ത് ാസ്്്്് പെയത്ത. "എകിറെ ഈന്ശാമിശിഹാ 
ഉണ്്്്്ന്ൊ, അകിറെ ിവര്ത്ഗരാജയഭ ഉണ്്്്്ട്്്്്. അങ്ങറനയാറംങ്കില് 
ഈന്ശായിന്ലയ്ന്നതള്ള കാരില് പന്ത്രാസ്്ാണ്്്്്... പന്ത്രാിില് 
പംിയറപ്പട്ടിരിന്നത് ി്യ്്്ന്നാണ്, എത്രറയലലാഭ അനത്കങ്ങ് 
റകാച്ചുറകാച്ചു റപ ന്ന്നാസ്്്്്രന് കി്ാഗങ്ങ് മതന്്ാട്ട് ്്്് കച്ചാലതഭ 
അകര്ത്ന്നാര്ത്ന്നതഭ അകകാശറപ്പൊന് ഇലലാത്ത ദികയാധികാരഭ. 
പന്ത്രാിിന്റെ പിന്ഗാമികളായ മാര്ത്പ്പാപ്പമാരതഭ അകന്രാറൊപ്പഭ 
റമത്രാന്മാരതഭ ദകദികരതഭ ഈ ശതത്ശൂഷ്യില് പങ്കതപെെത്ത. 
മാരാപിരാന്നന്മാരതഭ ഈ ദൗരയത്തില് ിഹകാരികളാകത്ത. ഓന്രാ 
്കനത്തിന്റെയതഭ ഈന്ശായിന്ലന്നതള്ള കാരില് മാരാപിരാന്നന്മാരാണ്. 
കിശവാിധാര്ത്മിക കാരയങ്ങളില് ി് പഠിപ്പിന്നത് കാരയങ്ങളായിരിന്നംഭ 
അകര്ത് കതഞ്ഞതങ്ങറള പരിശീലിപ്പിന്ന്നണ്്്്്െ ്്. നാശകീയ ശക്തിക് 
ജനകീയ കിപ്ലകദശലിക് ിഭ്ാകന റചയ്യുന്പാ്, അക 
രണ്്്്്െതദകയതഭ നീട്ടി ിവീകരിച്ചാല് ഈന്ശായിന്ലന്നതള്ള കാരില് നാഭ 
രറ് റകാട്ടിയെന്നതകയായിരിന്നതഭ.... കര്ത്ത്താകിന്റെ മഹരവഭ കൂൊരത്തില് 
നിെഞ്ഞതനി്ിരത്ത (പതെപ്പാട് 40 : 36). കര്ത്ത്താകിന്റെ മഹരവഭ 
നിെഞ്ഞതനില്ന്നത് ി്ിധാനമാണ് പരിശതത്ത ി്. അരിനാല് ി്ന്യാട് 
നമതന്ന് ്്്് ന്ചര്ത്്തനില്ന്നാഭ.  

 

ിവര്ത്ഗത്തിന്റെയതഭ, ്ൂമിയതറെയതഭ ക്്ാരയസ്ഥന്മാര്ത്... കിശവാിിക് 

ിജീക കിശവാിഭ ിവീകരിച്ച പന്ത്രാിിന് കീണ്്്്്െതഭ അധികാരങ്ങ് 
നല്കറപ്പെതകയാണ്. മനതഷ്യാകരാരത്തിലൂറെ ിവര്ത്ഗന്ത്തയതഭ ്ൂമിന്യയതഭ 
ദദകപതത്രന് ിഭന്യാജിപ്പിച്ചു. അന്പ്പാ് പന്ത്രാിിന് ല്ിച്ച അധികാരഭ 
മിശിഹാരഹിയങ്ങളുഭ കാരയസ്ഥാകകാശമാണ്. കൂദാശകളാണ് 
മിശിഹാരഹിയങ്ങ്. രിരതി്യതറെ പാപന്മാചന അധികാരത്തിന്റെ 
ഉത്തമ ദൃഷ്ടാ മായി ഈ പാഠഭ നമ്മതറെ മതപില് നില്ന്നത്ത. അ യകിധി 
നിശ്ചയിന്നറപ്പെത്  ദദകപതത്രന് സ്ഥാപിച്ച രക്ഷാകര രഹിയങ്ങന്ളാെതള്ള 
നമ്മതറെ ിമീപനത്തിന്റെ അെിസ്ഥാനത്തിലായിരിന്നതഭ. കൂദാശക് കിധി 
നിര്ത്ണയിന്നത്ത. കൂദാശക് പരികര്ത്മ്മഭ റചയ്യറപ്പെത്  ി്യതറെ 
അധികാരികളിലൂറെ. രിരതി് മിശിഹാരഹിയങ്ങളില് അധിഷ്ഠിരമാണ്. 
കൂദാശക് നറമ്മ ദദകീകജീകനിന്ലന്ന് നയിന്നത്ത. ജീകിന്നത് 
ദദകപതത്രറന നാഭ കൂദാശകളിലൂറെ രിരിച്ചെിയത്ത. ഓന്രാ കൂദാശകളുഭ 
ന്കിെിയാഫിലിപ്പി അനത്കഭ നമ്മതറെ മതപില് കയ്ന്നത്ത. ഒപ്പഭ നറമ്മ 
പിെിച്ചുയര്ത്ത്തത് ന്ചാദയങ്ങ്... ഞാന് ആറര്ാണ് നിങ്ങ് പെയത് ... 
അകിറെ നമതന്ന് ഉത്തരഭ നകാഭ... പന്ത്രാിിറനന്പ്പാറല ജവലിന്നത് 



കിശവാിത്തിന്റെ ഉെമകളാകാഭ... ി്ന്യാട് ന്ചര്ത്്് നിന്നാഭ. 
കിശതത്തീകരിന്നറപ്പെത് ി്യതറെ ിജീക അഭഗങ്ങളാകാഭ... 

 

 

െക. മാരയത ആനകതത്തിയില്്്  

 

  

 


