
 

 
John 10:11-18 

 

ഞാന് നല്ല ഇടയനാണ്. പിതാവ് എന്നെയ ും ഞാന്  പിതാവിന്നനയ ും 
അറിയ െത പപാന്നല് എനിക്ക ള്ളവ എന്നെയ ും അറിയ െ . (Jn.10, 15).  

യഹൂദ സുംസ്കാരത്തില് ഇടയന് പരിചിത പദമാണ്. തന്നെ 
ആട കല്ന്നക്കാപ്പം നടും നടെ  അവകൊപന്നക്കാപ്പം നടും ിച് ിതി അതിപനാന്നടാപ്പം നടും 
കിടെ റങ്ങി നാളുകള്ക്ക്ക് പതിും തിരി ു വര െ ഇടയരാ് അടങ്ങ െ 
ക ട ുംബങ്ങള്ക് ആയിര െ  യഹൂദ സുംസ്കാരത്തില് ഉണ്ടായിര െത്. ഈ 
ഇടയ സങ്കല്പത്തില് എപപ്പം നടാളുും നിറഞ്ഞ  നിെിര െ ഒര  ചിന്തയാണ് 
ആട കന്നള പൂരണമായി അറിയ ക അത പപാന്നല് തന്നെ അവന്നയ നൊയി 
പപാറ്റുക എെ ള്ളത്. ഇതിനായി ഇടയന് തന്നെതന്നെ വനവന് ആണ് 
നല്പകണ്ടി വരിക. എെ് പറഞ്ഞാല്, ക്കൂരരാരായ മൃഗങ്ങള്ക് വെ  
ആടികന്നള  നതിപ്പം നടിക്കാന് ത ടങ്ങ പപാള്ക് അവന്നയ തടഞ്ഞ  തന്നെ ആട കന്നള 
സുംരച് ിക്കനന്നമങ്ങില് ഇടയന് ആട കള്ക് തന്നറതാണ് എെ ള്ള ചിന്ത പവണും. 
അന്നല്ലങ്ങില്  John. 10.12 പറയ െത് പപാന്നല് ഇടയന് ആട കന്നള വിട്ടു 
ഓടിപപ്പം നടാക ും.  

ഇെന്നത്ത വനവിതത്തില് ഈ സവന്തും എൊ മപനാിാവും നമ്മ ന്നട 
വനവിതത്തില് അനയമായിന്നകാണ്ടിരിക്ക െ . വള്െ  വര െ ക വട 
സുംസ്കാരും ഇടയ സുംസ്കാന്നത നമ്മ ന്നട വനവിതത്തില് നിെ ും 
മാറ്റികല്യ െ . എെ് പറഞ്ഞാല് എപപ്പം നടാളുും എനിക്ക് എന്ത് നല്ലത് 
എെ ള്ള ചിന്ത ഇെന്നത്ത മന ിയന്നന നയിക്ക െ . അനയന  (അവ ഗണത്തിന്) 
എന്ത് സുംിവി ാല് ും എനിക്ക് ഒെ മില്ല എന്നെ കാരയങ്ങള്ക് നൊയ ും 
സ രച് ിതമായ ും ഇരിക്കണും എെ ള്ള ചിന്ത ഇെന്നത്ത വനതന്നയ നല്ല 
ഇടയരാരായി ഇെന്നത്ത സമൂഹത്തില് വനവിക്ക െതില് നിെ ും അകറ്റി 
കളയ െ .  

ഇവിന്നട ഇെന്നത്ത കാല് ഗട്ടത്തില് നല്ല ഇടയന്  ആര് എൊ ചിന്ത 
ഉയ്ത്ത െ . നന വനവിക്ക െ അവില്യില് നല്ല ഇടയനായി നിന്ന്നറ 
കൂന്നടയ ള്ള ക ട ുംബാങ്ങള്ക്, കൂട്ടുകാ്,  ബന്ധ ക്കാ്, മാതാപിതാക്കള്ക്., മക്കള്ക് 
ആര മാകന്നട്ട, അവ്ന്നക്കല്ലാും നല്ല ഇടയനായി വനവിക്ക ക എെതാണ് നിന്നെ 
ഈ വനവിതത്തിന്നല് ഇടയധ്മും. അനയന്നന നമ്മ ന്നട സവന്തമായി കാണാന്നത 
പപാക പപാള്ക് നാും നമ്മ ന്നട ഇടയ ധ്മും മറക്ക െ  മറന്നക്കണ്ടാതായി നമ്മള്ക് 
നടിക്ക െ . അവ്ക്ക് നര ന്നചതെ ാന്നത നാും നമ്മ ന്നട സവാ്ഥതയ ന്നട പമ ില് 
പ റങ്ങള്ക് പതടി പപാക െ .  



ഇടയന്നന ആട കള്ക് മറക്കതിരിക്കനന്നമങ്ങില് ഇടയന് ആട കപളാന്നടാപ്പം നടും 
സമയും ചില്വഴിക്കണും. വള്െ  വര െ മാധയമ സസ്രകാരവ ും 
സനരിയല് സുംസ്കാരവ ും ഇെന്നത്ത ക ട ുംബ കൂട്ടാകൊപമകള്ക് തക്ക്ക െ . 
ക ട ുംബമാക െ വല്ിയ പമ ില്പ റങ്ങളില് ഇെ് ആട കള്ക് ഒര മി ് 
ഇര െ  ിച് ിക്ക വാന് , ക്പാ്തിക്ക വാന് സമയും കാണ െില്ല. ഒര വന് 
മന്നറ്റാര വന് അനയനായി ഒപര കൂരകൊപക ള്ളില് വനവിക്ക െ . ഇത് ഒര  
ക ട ുംബമാക െ അവഗണന്നത്ത നതിപ്പം നടിക്ക െ , ചിതറിക്ക െ .   

ആട കന്നള അറിയ െ നല്ല  ഇടയനായി വനവിക്കാന് വനവിതത്തില് 
എന്നന്തല്ലാും ആവതയമാണ് എന്നെതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണും ആണ് പയത . 
പയത  തന്നെ വനവിതത്തില് എല്ലാും ന്നചകൊപതത് പിതാവിന്നെ ഹിതും 
അന സരി ാണ്. എെ് പറഞ്ഞാല്, പിതാവിന്നെ മനസ്സറിഞ്ഞ  ക്പവ്ത്തി  
പ ക്തന് എെ്ഥും. 

 ദദവ പ ക്തന് ആയിര െിട്ടുും മന ിയനായി ഈ പല്ാകത്തില് വനി ് ഈ 
പല്ാക പവദനകള്ക് എല്ലാും മനസ്സില്ാകി ക രിതില് മരി  പയത  തപ രാന് 
പിതാവിന്നെ   ഹിതും ഒര  നല്ല പ ക്തന്നനപപാന്നല് നി്വഹിക്ക കയായിര െ . 
കഴിയ ന്നമങ്ങില് ഈ പാനപാക്തും എെില് നിെ ും അകെ  പപാകന്നട്ട എെ് 
ക്പാര്തി പപ്പം നടാളുും അവിട ന്നത്ത ഹിതും അറിയ വാനായി തല് 
ക നിക്ക കയായിര െ  പയത  ന്നചകൊപതത്.  

ഞാന് നല്ല ഇടയനാണ് എെ് പയത  പറയ പപാള്ക് പയത  അ്ഥമാക്ക െത് 
ഞാന് എന്നെ   പിതാവിന്നെ  ഹിതും നിറപവറ്റുെ നല്ല ഒര  പ ക്താനാണ് 
അത പപാന്നല് തന്നെ പിതാവിന്നെ  ഹിതും ഈ ിൂമിയില് നിറപവറ്റുെ ഒര  
നല്ല ഇടയന മാണ് എെ ും മനസ്സില്ാക്കാും.  

മറ്റുള്ളവ്ക്ക് വനവന ും വഴിയ ും നല്ക െ നല്ല ഇടയനായി ഈ പല്ാകത്തില് 
വനവിതി ക്കിസ്ത വിന  നല്ല സാച് ികള്ക് ആയി വനവിക്ക വാന് പയത  നമ്മന്നള 
ച് ണിക്ക െ .  
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