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ജനുനതഺക്കള ും നഺടഽവഺഴ഻രള ും സുംശയക്ദ഻ഷ്ട഻ുയഺീട വ഼ക്ഷ഻ക്കഽന്ന ഒരഽ 
രഺലഘട്ടത്ത഻ല്  ആണഽ നഺും ഇന്ന് ജ഼വ഻ക്കഽര. അധ഻രഺരവഽും 
ീവട്ട഻പ഻ട഻ക്കള ും ര഼ഴടക്കള ും രഺജതവത്ത഻ീെ പരയഺയങള്  ആയ഻ 
മഺറഽുപഺ്  ക്ര഻സ്തഽവ഻ീെ രഺജതവത ത഻രഽനഺ്  ആുഘഺഷ഻ക്കഽന്ന ഈ 
അവസരത്ത഻ല്  അവ഻ടഽീത്തരഽറ഻ച്ച് ീ ൌരവത്ത഻ല്  നഺും 
ച഻ന്ത഻ീക്കണ്ടഺതയ഻ട്ട ണ്ട്. അവ഻ടഽന്നഽ രഺജഺവഺയ഻രഽന്നഽ. എന്തഺയ഻രഽന്നഽ 
ആ രഺജഺവ഻ീെ ക്പുതയരതര്. ആ രഺജയത്ത഻ീെ സവവഺവും 
എന്തഺയ഻രഽന്നഽ. 
 

ീപഺതഽനന്മീയന്ന രള്ളനഺണയും ക്പചര഻പ്പ഻ച് രഺജരന്മഺരഽും 
ചക്രവര്ത്ത്ത഻മഺരഽും അധ഻രഺരും ദഽര്ത്വ഻ന഻ുയഺ ത്ത഻നഽ 
പര഻ക്ശമ഻ച്ച ീരഺണ്ട഻രഽന്നുപ്പഺ്  അവരഽീട ൂരരടത്തല്  
മതമണ്ഡലത്ത഻ല്  ുപഺലഽും അസഹയും ആയ഻ ത഼ര്ന്ന്നുപഺ്  XI പ഼യഽസ് 
മഺര്ത്പ്പഺപ്പ പുക്തഺസ഻ീെ സ഻ുംഹഺസനത്ത഻ല്  ഇരഽന്നഽീരഺണ്ട് മീറഺരഽ 
രഺജഺവ഻ീെ ച഻ക്തും 1925-ല്   അവതര഻പ്പ഻ച്ച : “ക്ര഻സ്തഽരഺജന് ”. 

അുേഹും തഽടങള഻ീവച്ച ത഻രഽന്നഺ്  ഇന്നഽും സവ ആുഘഺഷ഻ച്ച ുപഺരഽന്നഽ. 
 

ക്ര഻സ്തഽ രഺജഺവഺണ് എന്ന് സഹക്സബ്തങള്ക്ക ് മഽന്  
ക്പവച഻ക്കീപട്ട഻ട്ട ണ്ട്. ഇക്സഺുയല഻ല്  ന഻ന്ന് ഒരഽ ീചുകഺല്  ഉയരഽും, 

യഺുക്കഺബ഻ല്  ന഻ന്നഽും ഒരഽ നക്ഷക്തും ഉദ഻ക്കഽും (സഖ്യ 24.17). ഈ രഺജഺവ് 
പ഻റന്നുപ്പഺ്  അവീന രഺണഺനഺണ് മാന്ന് ുജയഺത഻ഷന്മഺര്ത്  വന്നത്.  തഺന്  
രഺജഺവഺണ് എന്ന് രഺണ഻ക്കഺനഺണ് ുയശഽ ഒരഽ രഴഽതപഽറത്തഽ 
വ഻ന഼തനഺയ഻ എഴഽന്നള്ള഻യത്( സക്കറ഻യ 9.9). പന്ത഻ുയഺസ് 
പ഼ലഺുത്തഺസ് ന഼ യഹാദന്മഺരഽീട രഺജവഺരഽന്നഽുവഺ എന്ന് എന്ന് 
ുചഺദ഻ച്ചുപ്പഺ്  ഈുശഺ ന഻ര്ത്വയമഺയ഻ മറഽപട഻ നല്ര഻ “ഞഺന്  
രഺജഺവഺരഽന്നഽീവന്നഽ അങളഽ തീന്ന പറഞ്ഞഽവുലലഺ” എന്ന് (മത്തഺയ഻ 
27.11). പീക്ഷ ുയശഽവ഻ീെ ഈ രഺജതവത്ത഻ീന യഹാദര്ത്  ുചഺദയും 
ീചയ്യ ന്നതഺണ് നഺും രഺണഽന്നത്. 
 

അവര്ത്  അവ഻ടഽീത്ത പ഻ട഻രാടഽവഺന്  പര഻ക്ശമ഻ക്കഽന്നഽ. അവ഻ടഽീത്ത 
രഽര഻ശ഻ല്  തറക്കഽവഺന്  ആവശയീപടഽന്നഽ. ജനും വഺദാദഺനും ീചയ്യീപട്ട 
രഺജഺവ് ീരഺട്ടഺരത്ത഻ലഽും മട്ട പഺവഽരള഻ലഽും സ഼സറ഻ീനുപഺീല മീറഺരഽ 
നക്ഷക്തമഺയ഻ ീതള഻യഽും എന്ന് ക്പത഼ക്ഷ഻ക്കഽുപഺ്  അുേഹും ദര഻ക്ദന഻ല്  



ദര഻ക്ദനഺയ഻ ഒരഽ ീതഺഴഽത്ത഻ല്  പ഻റക്കഽന്നഽ. അനഺഥ ൂപതല഻ീനുപഺീല 
തണഽത്ത് വ഻റക്കഽന്നഽ. നക്സത്ത഻ീല ഒരഽ സഺധഺരണ തച്ചനഺയവന്. 
അവര്ത്ക്ക് സഹ഻ച്ച഻ലല. അവര്ത്ക്ക് അടക്കഺന്  വയ്യഺത്ത പഽച്ഛവഽും 
ുരഺപവഽും ഉണ്ടഺയ഻. രാര്ത്ത്ത മഽള്ള ര്  ീരഺണ്ടഽണ്ടഺക്ക഻യ ഒരഽ ര഻ര഼ടും 
അവീെ തലയ഻ല്  അട഻ച്ച  രയറ഻. ഒരഽ ഞഺങളണ പത്തല്  അവീെ 
രയ്യ഻ല്  പ഻ട഻പ്പ഻ച്ച  ീചുകഺല്  ആക്ക഻. മഽട്ട രഽത്ത഻ “യഹാദന്മഺരഽീട 
രഺജഺുവ വഺഴഽര” എന്ന് പറഞ്ഞഽ. അവ഻ുഷരും ീചയ്യ വഺന്  ുവണ്ട഻ 
മഽഖ്ും ആീര രഺര്ത്ക്ക഻ച് തഽപ്പ഻. രലല഻ പ്പ് ത഼രഺത്തതഽീരഺണ്ട് രഽര഻ശ഻ീെ 
തലക്കല്  ഇങളീന എഴഽത഻ ീവച്ച്, “യഺഹഽടന്മഺരഽീട രഺജഺവഺയ 
നക്സഺയന്  ഈുശഺ” (മത്തഺയ഻ 27.27) എന്ന് അധ഻ുക്ഷപ഻ച്ച . 
 

ുലഺരചര഻ക്തത്ത഻ല്  ഒരഽ രഺജഺവഽും ഇക്തമഺക്തും അപമഺന഻ക്കീപട്ട഻ട്ട഻ലല. 
ഈ രഺജതവത്ത഻ീെ ീവൌമ഼രമഺനും വരഺന഻ര഻ക്കഽന്ന മ഻ശ഻ഹഺ ദഺവ഻ദ഻ീെ 
വുംശത്ത഻ല്ീപട്ടവനഺീനന്നഽ ക്പവചനങള്  (ീയശയ 11.1, ീജറമ഻. 23.5. 

ുഹഺസ഻യ 3.5)…  തഺന്  ദഺവ഼ദ഻ീെ പഽക്തന്  അലല എന്ന വഺദത്ത഻ലാീട 
തീന്നരഽറ഻ച്ച ളള “രഺക്ഷ്ട഼യ മ഻ശ഻ഹ” (Political Messiah)എന്ന സകല്പും 
ുയശഽ ത഻രഽത്തഽന്നഽ. തീെ രഺജയും ീഹ഼രും അീലലന്നഽും (ുയഺഹ.18.36) 

തീെ രഺജയത്ത഻ീെ പടുയഺട്ടങളള഻ീലലന്നഽും അവ഻ടഽന്ന് പഠ഻പ്പ഻ക്കഽന്നഽ. 
ക്ര഻സ്തഽ എങളീനയഺണ് രഺജഺവ് ആരഽന്നത്? അത഻ര്ത്ത്ത഻ര്  ഇലലഺത്ത 
ൂദവരഺജയത്ത഻ീെ രഺജഺവ് ആണ് ുയശഽ. ൂദവരഺജയും 
സമ഼പ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ എന്ന ് പറഞ്ഞഽീരഺണ്ടഺണ് അവ഻ടഽന്ന് തീെ 
സഽവ഻ു ശഷും ആരുംവ഻ക്കഽന്നത്. അവീ഻ട അതര഻്ത്ത്ത഻ര്ക്കഽും 
അത഻ര്ത്വരപ്ര്ക്കഽും അപ്പ റും സ്ുനഹമഺണ് ആ രഺജയത്ത഻ീെ ന഻യമും. 
ആ രഺജഺവ് രല്പ്പ഻ക്കഽന്നഽ, “ന഻ങള്  പരസ്പരും സ്ുനഹ഻ക്കഽവ഻ന് ”. 

 

ുലഺരും അമാലയും ആീണന്ന് രരഽതഽന്നവീയ അവ ണ഻ക്കഽരയഽും 
സപത്ത്, അധ഻രഺരും, സ്ഥഺനമഺനങള്  ുലഺരും വ഻ലയ഻ലലഺത്തത് എന്ന് 
രല്പ്പ഻ച്ചവക്ക് വ഻ല ീരഺടഽക്കഽരയഽും ീചയ്യ ന്നത് ഈ രഺജയത്ത഻ീെ 
ക്പുതയരതയഺണ്. ആ രഺജയത്ത഻ീെ വരണര഼ത഻  ഽരഽ ശ഻ഷയീെ പഺദും 
രഴഽരഽന്നതഺണ്. ആ രഺജയത്ത഻ീെ ീപരഽമഺറ മരയഺദ ുനഺവ഻ച്ചവുരഺ  
ക്ഷമ഻ക്കഽര എന്നതഺണ്. ആ രഺജയത്ത഻ല്  എലലഺവര്ത്ക്കഽും ക്പുവശനും 
ഉളളതഽും സരലവ഻ധ വ഻വഺ ഻യ-വര്ത് ഼യ അവരഺശവഺദങളീള 
തമസ്രര഻ക്കഽന്ന വയവസ്തത഻യഽും ആണ് ഉള്ളത് . ആ രഺജയും 
വ഻ശവഺസ഻ര്  ഹിദയശഽദ്ധ഻യ഻ലഽും എള഻മയ഻ലഽും വളരഽന്നതഽും 
ന഼ത഻യ഻ലഽും സമഺധഺനത്ത഻ലഽും പര഻ശഽധ മഺവ഻ലഽളള ആനന്ദവഽും 
അനഽവവ഻ക്കഽന്നതഽും ആണ് (ുറഺമ 14.15). 



 

ക്പ഻യമഽളളവുര ൂദവപഽക്തനഺയ, ദഺവ഻ദ഻ീെ പഽക്തനഺയ 
ക്ര഻സ്തഽവഺണ്  നമ്മഽീട രഺജഺവ്. അവീെ രഺജയത്ത഻ീല അ ും എന്ന 
ന഻ലയ഻ല്  അവീെ മാലയങള്  അനഽസര഻ച്ച് ജ഼വ഻ക്കഺന്  നമഽക്ക് 
സഺധ഻ക്കണും.എക഻ുല അവന്  നമ്മഽീട രഺജഺവ് ആരഽന്നത഻ല്  അര്ത്ഥും 
ഉള്ള . ക്ര഻സ്തഽരഺജീെ ത഻രഽന്നഺ്  മും ളങള് .. … 
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