
 

മത്തായി 8/23-34 

 

 

ഏലിയാസ്ലീവാ മൂശാക്കാലത്തില് നാാം പ്രത്യേകമായി അനുസ്മരിക്കുക 
നമ്മുടെ കര്ത്ത്താവി ടത മപയര്രൂര്ത്ണമായ പ്രയോംമനാം, സ്ലീവായുടെ 
രുകഴ്ച, ത്ലാകാവസാനാം, അന്ത്േവിധി, സര്ര്ത്ഗീയ തിവിയത്തി ടത 
മുന്നാസര്ാദനാം യുെങ്ങിയസാംഭവങ്ങളാണ്. നാാം നടമ്മത്തടന്ന 
ദദവത്തിനുസമര്ത്പിക്കാനുാം, നമ്മുടെ തിവിയങ്ങടള രൂര്ത്ണമായി യുതന്ന് 
രരിത്ശാധിക്കുവാനുമുള്ള കാലഘട്ടാം. ആരാധനാവത്സരത്തിടല ഈ 
കാലഘട്ടത്തി ടത അവസാന ഞായതാഴ്ചയായ ഇന്ന് നമ്മുടെ 
വിചിന്ത്ത്തിനായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സുവിത്ശഷഭാംാം മത്തായി 8:23-9:8 
വടരയുള്ള അത്ഭുയങ്ങളാണ്. 

വി. മത്തായിയുടെ സുവിത്ശഷാം 8,9 അധോയങ്ങള് ഈത്ശായുടെ രത്ത് 
അത്ഭുയങ്ങള് വിവരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാാം. ഇയിടന 
ശ്ലീപാമൂന്നൂരീയിയില് പ്കമടപെുത്തിയിരിക്കുന്നു. ആദോം മൂന്ന് അത്ഭുയങ്ങള് 
(8:1-17) യുെര്ത്ന്ന് ശിഷേയര്ടത്ത കുതിച്ചുള്ള പ്രത് ാധനാം (8:18-22) വീണ്െുാം 
മൂന്ന് അത്ഭുയങ്ങള് (8:23-9:8) യുെര്ത്ന്ന് ശിഷേയര്ടത്തക്കുതിച്ചുള്ള 
അദ്ധ്ോരനാം, യുെര്ത്ന്ന് നാല് അത്ഭുയങ്ങള് (9:18-34). രഴയ നിയമത്തില് 
രുതപാെി  മുമ്പ് രത്ത് അത്ഭുയങ്ങള് വിവരിക്കുന്നു. അത് അെിമയര്ത്തില് 
നിന്നുാം വിത്മാചനത്തി  ഉയകുന്നവയായിരുന്നു (രുത 7:8 - 11:10). രുയിയ 
നിയമത്തിടല ഈ രത്ത് അത്ഭുയങ്ങള് ദരശിചിക  ന്ധനത്തില് നിന്നുാം 
വിശുദ്ധ്ിയുടെ വിപായുസ്സിത്ലക്കുള്ള പ്രത്വശനത്തിനുയകുന്നയാണ്.  

നമുക്ക് ഇന്നടത്ത ചിന്ത്ക്കായി സഭാമായാവു നല്കിയിരിക്കുന്നത് 
മിശിപായുടെ ശിഷേയര്ടത്തക്കുതിച്ചുള്ള ത് ാധനാം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന മൂന്ന് 
അത്ഭുയങ്ങടളക്കുതിച്ചാണ്. ഇവ മൂന്നിലുാം പ്രാരഞ്ചിക/ദരശാചിക 
ശക്തികടള  ന്ധിച്ച് ശാന്ത്യയുാം വിശുദ്ധ്ീകരണവുാം രൂരടപെുത്തുന്ന 
ഈത്ശാടയ നാാം കാണുന്നു. ടകാെുങ്കാറ്റില് കെല് ത്ഷാഭിക്കുന്നത്, 

രിശാചു ാധിയരായ മനുഷേര്ത്, രാരത്താല്  ന്ധിയനായി 
യളര്ത്വായത്രാംി. ഇവ മൂന്നുാം ദരശാചികയയുടെ പ്രയീകങ്ങളാണ്. ഈ 
ദരശാചികയയ്ക്കുത്മല് ഈത്ശാ വിതയാം ത്നെുന്നു. അവിെുന്നു യ ടത 
ദദവീകശക്തി പ്രകെമാക്കുന്നു. 

കാറ്റിടന ശാന്ത്മാക്കുന്ന അത്ഭുയത്തിലൂടെ 
ശിഷേയര്ാം/മിശിപായുടെശിഷേനാവുക എന്നത് ലൗകീകയയ്ക്കുത്മലുള്ള 
മനുഷോത്മാവി ടത വിതയമാണന്നു കാണാാം. ത്ലാകത്തി ടത 
ആസക്തികളുാം പ്രത്ലാഭനങ്ങളുാം സുഖങ്ങളുടമലാ്ാം കെലുത്രാടല 
വിശാലവുാം ആഴത്മതിയയുാം ടകാെുങ്കാറ്റുത്രാടല ശക്തവുമാണ്. ഇവ 
ദദവീകയയ്ടക്കയിരായ ശക്തിയാണ്. അയിനാല് നാാം അന്ധകാരത്തി ടത 
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ശക്തികടള യകര്ത്ത്ത് ടവളിച്ചത്തി ടത രുപ്യീരുപ്യന്മാരായിത്തീരാന് 
രരിപ്ശമിക്കണാം. അവിെുടത്ത അനുംമിക്കുന്നവന് യടന്നത്തടന്ന 
രരിയേതിക്കണാം. ലൗകീകയ ടവെിയാത്തവടന ഈത്ശായുടെ ശിഷേനാവുക 
സാധേമല്. 

വീണ്ുാം നമ്മുടെ ചിന്ത്കടള ഈ അനേൂനയകളിത്ലക്ക് കെത്തിവിെുത്മ്പാള് 
മത്തായി സുവിത്ശഷക ടത വീഷണത്തില് ത്യാണി എന്ന പ്രയീക സഭടയ 
പ്രയിനിധാനാം ടചയ്യുന്നു. സഭയുടെ അമരത്ത് ഈത്ശാ ഉതങ്ങുന്നു. മിശിപാ 
നമ്മുടെ ത്യാണിയുടെ അമരത്ത് ഉണ്ടെങ്കില് നാാം ഒന്നിടനയുാം ഭയടപത്െണ്െ 
കാരേമില്. കാരണാം അവിെുന്ന് എല്ാാം അതിയുന്നു. ഈത്ശാ ത്യാണിയുടെ 
അമരത്ത് ഉതങ്ങുന്നയായി സുവിത്ശഷകന് രതയുന്നു. ദദവത്തിലുള്ള 
രൂര്ത്ണമായ വിശര്ാസത്തി ടതയുാം ആപ്ശയത്തി ടതയുാം പ്രയീകമാണ് 
ശാന്ത്മായ ഈത്ശായുടെ ഈ ഉതക്കാം.  

ഈത്ശാടയ വിളിച്ചത്രഷിക്കുന്ന ശ്ലീപാന്മാരുടെ വിശര്ാസക്കുതവിടന 
അവിെുന്ന് കുറ്റടപെുത്തുന്നു. അല്രവിശര്ാസികടള എന്നു വിളിച്ച് 
അവിെുന്ന് ശാസിക്കുന്നു. കാരണാം അല്ര വിശര്ാസാം എന്നത് 
പ്രവര്ത്ത്തിക്കാന് സാധിക്കാത്തവിധാം യളര്ത്ന്നു കിെക്കുന്നയാണ്. രടഷ 
ഇയില് മാനസാന്ത്രത്തിനുള്ള സാധേയയുണ്ട്. അയിനാല് നമ്മിടല 
വിശര്ാസത്തി ടത കനലിടന ഊയി തര്ലിപിക്കുവാന് സന്നദ്ധ്രാകുത്മ്പാള് 
നമ്മിടല അല്ര വിശര്ാസാം ആളിക്കത്തി അയി ടത രൂര്ത്ണയയില് 
എത്തുവാന് സപായകമാകുാം. തീവിയത്തിടല  ുദ്ധ്ിമുട്ടുകളുാം 
പ്രയാസങ്ങളുാം വിഷമയകളുടമലാ്ാം ഈത്ശാടയ വിളിച്ചത്രഷിക്കാന് 
്്അവിെുന്ന് യരുന്ന ടകാെുാംങ്കാറ്റുകളാണ് എന്ന വസ്യുയ നാാം 
മനസ്സിലാക്കണാം. സാധക ടത സഞ്ചാരാം എന്ന പ്ംന്ഥത്തില് പ്ംന്ഥകര്ത്ത്താവ് 
രതയുന്നു. `ഈശര്രന് ഓത്രാ സാംംയിയുാം സാംഭവിക്കാന് 
ആജ്ഞാരിക്കുന്നത് മനുഷേ ടത യുണയ്ക്കുാം ത്മാചനത്തിനുാം 
ത്വണ്െിയാകുന്നു. തീവിയ യാപ്യയിടല സമ്മര്ത്ദങ്ങള് ദദവത്തി  നമ്മുടെ 
തീവിയത്തില് പ്രവര്ത്ത്തിക്കാനുള്ള സാപചരേങ്ങളായി നാാം 
മനസ്സിലാക്കണാം. യാഥാര്ത്്േടത്ത അല്ാടയ നിഴലിടനയാത്ണാ നാാം 
രിന്യുെര്ത്ന്നത് എന്ന ചിന്ത് നടമ്മ അലട്ടരുത്. കര്ത്ത്താത്വ അങ്ങിലുള്ള 
എ ടത വിശര്ാസാം വര്ത്ദ്ധ്ിപിക്കണത്മ എന്ന് നമുക്ക് നിരന്ത്രാം 
പ്രാര്ത്്ിക്കാാം.  

രിശാചു ാധിയടര സുഖടപെുത്തുന്ന അത്ഭുയത്തി ടത സാരാാംശാം 
ദരശാചികയയില്നിന്നുള്ള ത്മാചനാം എന്ന വസ്യുയ യടന്നയാണ് 
വിവഷിക്കുന്നത്. മാനസിക വിപ്ഭാന്ത്ിയാണ് ഇവിടെ പ്രകയമാകുന്നത്. 
രിശാചു ാധിയര്ത് രണ്െു കാരേങ്ങള് ഏറ്റുരതയുന്നു. ഈത്ശാ 
ദദവരുപ്യരാടണന്നുാം യങ്ങള് അശുദ്ധ്രാണ് (രന്നികടളത്പാടല) എന്നുാം. 
കാക്കകത്ളാട് കൂട്ടുകൂെുന്നവടന കാക്ക എച്ചില് കൂനയില് എത്തിക്കുാം. 
അരയന്നത്ത്താെു കൂെുന്നവടന അയു സദസ്സിത്ലക്കാനയിക്കുന്നു. രിശാചിടന 
ടവെിഞ്ഞ് ദദവത്ത്താട് കൂട്ടുകൂൊന് രരിപ്ശമിക്കാാം. കാരണാം ചീത്ത 



വൃഷത്തി  നല് ഫലത്മാ, നല ് വൃഷത്തി  ചീത്ത ഫലത്മാ 
രുതടപെുവിക്കാന് സാധിക്കുകയില്. ഇന്നടത്ത ത്ലഖനത്തില് വായിച്ചു 
ത്കട്ടയുത്രാടല `സര്ന്ത്ാം തഡത്തിനായി വിയയ്ക്കുന്നവന് തഡത്തില് നിന്നുാം 
നാശാം ടകായ്ടയെുക്കുാം. ആത്മാവിനായ് വിയയ്ക്കുന്നവനാകടട്ട 
ആത്മാവില് നിന്ന് നിയേതീവന് ടകായ്ടയെുക്കുാം (ംലാ 6:8). 

യളര്ത്വായത്രാംിടയ സുഖടപെുത്തുന്ന അത്ഭുയത്തിലുാം നാാം കാണുന്നത് 
ഈത്ശാ അവ  ആന്ത്രീകവുാം  ാപേവുമായ സൗഖോം നല്കുന്നയാണ്. 
രാരങ്ങള് ത്മാചിക്കുവാനുള്ള മനുഷേരുപ്യ ടത അധികാരടത്ത 
ദദവദൂഷണാം എന്നുരതഞ്ഞ് യപൂദര്ത് വിമര്ത്ശിച്ചത്പാള് ഈത്ശാ യ ടത 
അധികാരടത്ത ദൃഢടപെുത്തുന്നു. തനങ്ങള് പ്രയീഷിച്ചയ ്് ശാരീരികമായ 
ത്രാംശാന്ത്ിയാണ്. രടഷ ഈത്ശാ യളര്ത്വായ ത്രാംിക്ക് നല്കിയത് 
രാരത്മാചനമാണ്. കാരണാം അവിെുത്ത്തക്കതിയാാം ആത്മാവി ടത 
ത്രാംത്തി  ശരീരത്തില് ചികിത്സിച്ചാല് ത്രാര എന്ന് . മിശിപാ യ ടത 
രാരത്മാചനാധികാരാം സഭയ്ക്ക് ദകമാതി. അത് ഇന്ന് ദവദികരിലൂടെ 
യുെരുന്നു. 

നമ്മുടെ  ാപേമായ രല ത്രാംങ്ങള്ക്കുാം കാരണാം ആത്മാവി ടത 
ത്രാംാവസ്ഥയാണ്. മനസ്സ് ശാന്ത്മാകുത്മ്പാള് ശരീരാം 
ആത്രാംേകരമായിത്തീരുാം. അയിനാല് ഒരു കാരോം നാാം ഓര്ത്മ്മയില് 
സൂഷിക്കുക. രാരാം ഷമിക്കടപെുന്നയുവടര ത്രാംാം 
സുഖമാക്കടപെുകയില്. 

നാാം ധോനിച്ച മൂന്ന് അത്ഭുയങ്ങളിലുാം നമുക്ക് ദര്ത്ശിക്കാന് സാധിക്കുന്നത് 
ലൗകീക/ദരശാചിക കെന്നാപ്കമണടത്ത വിതയിക്കുന്ന 
ദദവീകശക്തിടയയാണ്. ടകാെുാംങ്കാറ്റി ടത രൂരത്തില്  ാപേമായുാം, 

രിശാചു ാധിയരില് മാനസികമായുാം യളര്ത്വായ ത്രാംിയില്  ാപേവുാം, 

ആന്ത്രീകമായുാം രിശാച് ആധിരയോം നെത്തുന്നു. നമ്മുടെ തീവിയത്തി ടത 
ഓത്രാ സാപചരേങ്ങളിലുാം ഈത്ശാ ഓത്രാ രീയിയില് പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്നു. 
സപായകനായി, ആശര്ാസദായകനായി, ഈവിടെ നാാം ചിന്ത്ിത്ക്കണ്െത് ഈ 
സപായത്തിലുാം, ആശര്ാസത്തിലുടമാടക്കയുള്ള എ ടത വിശര്ാസാം 
എപ്യമാപ്യാം ആഴടപട്ടയാണ് എന്നാണ്. നമ്മുടെ തീവിയടത്ത 
സത്ന്ത്ാഷപ്രദവുാം, ദു:ഖരൂര്ത്ണവുടമാടക്കയാക്കുന്നത് നാാം യടന്നയാണ്. അത് 
നമ്മുടെ സമീരനരീയിടയ ആപ്ശയിച്ചിരിക്കുാം. 

ദ  ിളിടല അത്ഭുയങ്ങള്ക്ക് വിസ്മയത്തി ടത അാംശമല് ഉള്ളത് മതിച്ച് 
അെയാളത്തി ടത അാംശമാണ്. കാരണാം അവ മടറ്റാരു 
യാഥാര്ത്്േത്തിത്ലക്ക് വിരല് ചൂണ്െുന്നു. ദദവീകശക്തിയുടെ 
പ്രവര്ത്ത്തനമാണ് ഓത്രാ അത്ഭുയവുാം. ഇവടയല്ാാം ദദവരാതേ 
ആംമനടത്ത സ്ഥിരീകരിക്കുക, ദരശാചികയടയ  ന്ധിക്കുക യുെങ്ങിയ 
യാഥാര്ത്്േങ്ങളിത്ലക്ക് നമ്മുടെ പ്ശദ്ധ് ഷണിക്കുന്നു. 

 



പ്രിയ സത്പാദരങ്ങടള നമുക്ക് ദദവത്ത്താട് പ്രാര്ത്്ിക്കാാം, നല് 
യീരുമാനങ്ങള് എെുക്കാാം. 'ലൗകീകയ ടവെിഞ്ഞ് ദദവീകയയിത്ലക്ക് 
യിരിയുവാന് എടന്ന ശക്തിടപെുത്തണത്മ. അയിനായി എന്നിടല 
ദദവവിശര്ാസത്തി ടത യീക്കനലിടന തര്ലിപിക്കണത്മ.' ഏശയ്യാ 
പ്രവാചക ടത രുസ്യകത്തില് നിന്ന് പ്ശവിച്ച വചനാംത്രാടല ഭയടപത്െണ്െ 
ഞാന് നിത്ന്നാെുകൂടെയുണ്ട്, സാംപ്ഭമിത്ക്കണ്െ ഞാനാണ് നി ടത ദദവാം 
(41:10) എന്ന വചനത്തില് അെിയുതച്ച് വിശര്സിച്ചുടകാണ്ട് ദരശാചികയ 
നിതഞ്ഞ രഴയ മനുഷേടന ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞ് വിശുദ്ധ്ിയുടെ രുയിയ 
മനുഷേടന ധരിക്കുവാന് എടന്ന ശക്തിടപെുത്തണത്മ. എ ടത രാരങ്ങള് 
ത്മാചിച്ച് എടന്ന ആത്രാംേവാനാക്കിത്തീര്ത്ത്ക്കണത്മ.' 

 

ടചതിയാന് കക്കുഴി 
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