
 

 
  

LUKE 14:1-14 

 

ആരാധനാക്രമവത്സരത്തില് പുതിയരാലത്തിലലക്ക്, 
കരത്താക്കാലത്തിലലക്ക് നാാം ക്പലവശിക്കുരയാണ്. 
അപ്പസ്ലതാലന്മാരുടെയുാം അവരുടെ പിന്ഗാമിരയായ 
സഭാപിതാക്കന്മാരുടെയുാം രക്ഷസാക്ഷിരയുടെയുാം 
ലക്പഷിതക്പവര്ത്ത്തനവുാം ിതവിതസാക്ഷയവുംവുാം വാിയായി 
ലലാരത്തിന്ടെ നാനാഭാഗങ്ങയിലലയ്ക്കുാം സഭ വയര്ത്നു വയവുംാപി.ു. 
അങ്ങടന ധാരായാം ഫലങ്ങള് - കക്രസ്തവര്ത് ഉയവാക്കുരയുാം 
ടെയ്തു. സഭയുടെ വയര്ത്.യാരുന ല വലിയ രയസയവുംടത്തയാണ് 
കരത്താക്കാലത്ത് നാാം അനുസ്മരിക്കുനത്.  

നിയമവുാം നിയമാനുഷ്ഠാനവുാം യഥാര്ത്ഥത്തില് മനുഷയവും 
നന്മയ്ക്കുള്ളതാരണടമനുാം, ഒപ്പാം എയിമയുടെ പാഠങ്ങള് 
ക്പാവര്ത്ത്തിക്കുനവനു മാക്തലമ ിതവിതത്തില് ഉയര്ത്.യുണ്ൊരൂ 
എനുാം ഇനടത്ത സുവിലശഷത്തിലൂടെ സഭാമാതാവ് നടെ 
പഠിപ്പിക്കുനത്.  

ലലശാ ക്പവര്ത്ത്തി. അ ുതങ്ങടയക്കുെി.് െിന്തിക്കുനത് 
ഉെിതമായിരിക്കുാം. ആരാണ് ല മലയാദരലരാഗി? ശരതര ഭാഗങ്ങള് 
അസന്തുലിതമായി െതര്ത്ത്ത് വതര്ത്ത്ത് വരുന അസുഖമാണിത്. 
മടറാരുവിധത്തില് പെഞ്ഞാല് മയാ ഉദരമുള്ളവനാണ് 
മലയാദരലരാഗി. ഇവിടെ ലലശാ തമ്പുരാന്ടെ മലനാഭാവമാണ് നാാം 
രണക്കിടലെുലക്കണ്െത്. വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണാം 
വിയമ്പിവ.ിരിക്കുനു ലമശയ്ക്ക് ൊടര നില്ക്കുലമ്പാാുാം തമ്പുരാന് 
രാണുനത് ഒരു മലയാദര ലരാഗിടയയാണ്. ഒരുപടക്ഷ മറുള്ളവര്ത് 
ലമശപ്പുെടത്ത വിഭവങ്ങയില് ആരാാംക്ഷലയാടെ രലണാെിക്കുലമ്പാള്, 

ആതിലഥയന്ടെ ഭവനത്തിടല കൈനിാംഗ്യായിടല സജ്ജതരരണങ്ങള് 
വിലയിരുത്തുലമ്പാള് ലലശായുടെ രണുരള് പതിക്കുനത് ആ 
മലയാദരലരാഗിയിലാണ്. ആതിലഥയന്ടെ അന്തസ്ുാം ആഭിിാതയവുംവുാം 
രൂടെയുണ്ൊയിരുന വി.ഐ.പി സതന്ടെ നിലയുാം വിലയുാം 
സമ്പത്തിന്ടെ സങ്കതര്ത്ണമായ നിയമങ്ങയുടമാടക്ക 
അെിയാമായിരുനിട്ുാം ലലശാ ഇതിലനക്കാടയാടക്ക 
വിലടരാെുക്കുനത് മനുഷയവുംന്ടെ രണുനതരിനായിരുനു. 
സ്ലനയമുള്ളവടര, ലലശായില് വിയങ്ങി നിനിരുന ല 



കദവതരതയുാം മാനുഷതരതയുടമാടക്ക ഒരു പരിധിവടരടയങ്കിലുാം 
ഇനിന്ടെ മനുഷയവുംന് കരലമാശാം വനുടരാണ്െിരിക്കുരയാണലലലാ?  

ഒരു ടരാ.ു സാംഭവാം വിവരിക്കാാം ഇെവരയില് നിനുാം ബയു. 
അ.നുാം രൂട്രുാം പിക്നിക്കിന് മലമ്പുായില് ലപായ അവസരാം. 
പാര്ത്ക്കിടലലലാാം രെങ്ങി ഉ.യായലപ്പാള് അെുത്തുള്ള ഒരു 
ലരാണ്ടവന്െില് ഭക്ഷണാം രാിക്കാനായി ലപായി. അ.ന്ടെ രസിന് 
അവിടെ സിസ്റൊണ്. നഴ്സെി സ്രൂയുാം അനാഥരുട്ിരടയ ലനാക്കുന 
ഒരു ബാലഭവനുാം എലലാാം അവിടെയുണ്ട്. ഉ.ഭക്ഷണടമാടക്ക രാി.് 
അവടരാരുമി.് അവിടെയുണ്ൊയിരുന രുട്ിരയുടെ ആല്ബാം 
പരിലശാധി.ലപ്പാള് ഒരു 4-5 വയസ്് ക്പായാം ലതാനിക്കുന ഒരു 
ടപണ്രുട്ിയുടെ ലഫാലട്ാ അവര്ത് ക്ശദ്ധി.ു. രാരണാം മടറാനുമലല, 
അവയുടെ മുഖാം മുാുവനുാം ടപാള്ളി വിരൃതടപ്പട്തായി രാണടപ്പട്ു. 
മനുഷയവുംന് എന്തുമാക്താം ക്രൂരനാരാടമന് നാടമാടക്ക അെിയണാം. ആ 
രുഞ്ഞിടന ഗര്ത്ഭത്തില്ടവ.ു തടന നശിപ്പി.ുരയയുവാന് അവയുടെ 
മാതാപിതാക്കള് തതരുമാനി.ിരുനു. പടക്ഷ അവര്ത്ക്ക് അത് 
സാധി.ിലല. അങ്ങടന മനസ്ിലലാമനലസ്ാടെ അവര്ത് ആ രുഞ്ഞിന് ിന്മാം 
നല്രി. തങ്ങയുടെ മുലമ്പാട്ുള്ള സുഖിതവിതത്തിന് Life enjoy 

ടെയ്യുവാന് ല രുഞ്ഞ് തെസ്മാരുടമന് രണ്െ മാതാപിതാക്കള് ആ 
പിലചാമനടയ ഒാിവാക്കാനായി ക്ശമി.ു. അങ്ങടന ിനി.ിട്് 
ഏതാനുാം ദിവസങ്ങള് മാക്തമായ ആ ലൊരക്കുഞ്ഞിടന ആയുരള് 
അധിരമിലലാതിരുന ഒരു ടപാന്തരാട്ില് ഉലപക്ഷി.ു. അതുടരാണ്ട് 
തതരുനിലല, രെയില് നിനുാം വാങ്ങിടക്കാണ്െുവ. പ.യിെ.ി ആ 
രുഞ്ഞിന് െുറുാം ഇട്ു. അവരുടെ ഉലേശയവുംാം വയവുംക്തമായിരുനു. 
ലൊരടയാലിക്കുന ഇെ.ിക്കഷണങ്ങള്ടക്കാപ്പാം ആ 
പിലചാമനടയയുാം പട്ിരള് രെി.് തിനുടമന് അവര്ത് രരുതി. 
പടക്ഷ ആ രുഞ്ഞിന്ടെ ഭാഗയവുംലമാ ദൗര്ത്ഭാഗയവുംലമാ എനെിയിലല 
പട്ിരള് വരുനതിനുമുമ്പ് മടറാരു രൂട്ര്ത് അവിടെടയത്തി. നതറ് 
അഥവാ നതശര്ത് എന ഒരുതരാം ഉെുമ്പുരള്. ഇതിനുപിനില് ഒരുതരാം 
ആസിൈുണ്ട്. അത് ലദയത്ത് വതണാല് ടപാള്ളുാം. പാവാം രുഞ്ഞിന് 
എന്തുടെയ്യാന് രാിയുാം. നതറ് രുഞ്ഞിന്ടെ ലദയത്ത് രയെി 
രെിക്കാന് തുെങ്ങി. ഒനുെടക്ക രരയാനായി വാടപായി.ലപ്പാള് 
അതിനുലപാലുാം അനുവദിക്കാടത വായില് രയെി രെി.് 
ടപാള്ളി.ു. ല അവസ്ഥയില് അതിലലവന ആലരാ 
എെുത്തുടരാണ്ട് വന രുഞ്ഞാണിത്. അലത, സ്ലനയമുള്ളവലര, 

ഇവിടെ കദവതരതയുാം മാനുഷിരതയുടമാടക്ക പണ്ലെ 
ലപായ്മെഞ്ഞിരിക്കുനു. മൃഗതയത എനുലപാലുാം വിയിക്കാന് 
പാെിലലാത്ത ഇത്തരാം ക്പവര്ത്ത്തനങ്ങള് ഇന് 
സാധാരണമായിരിക്കുനു. ഇങ്ങടനയുള്ള ഒരു സമൂയത്തില് ക്രിസ്തു 



നാഥനില് വിയങ്ങി നിനിരുന കദവതരതയുാം മാനുഷിരതയുാം ഒടക്ക 
ലക്പാിവലിപ്പിലക്കണ്െവരടലല നെള്. 

1. ക്പഥമസ്ഥാനത്തിനു ലവണ്െിയുള്ള മത്സരാം ഇന് ഭക്ഷണശാലരയില് 
മാക്തമലല എലലാ ലമഖലരയിലുാം നമുക്ക് രാണാാം.  

2. ആദരവുാം ബയുമാനവുാം ലൊദി.ു വാലങ്ങണ്െതലല. 
അര്ത്യതയുണ്ടെങ്കില് അവ നടെ ലതെിടയത്തിടക്കാള്ളുാം (ഇനടത്ത 
പായനിയമവാ യന - ഏലിയായുടെ ബലി). 

3. അയാബ് രാിാവിനുാം പട്മയിഷി ടിസടബലലിനുാം 100 രണക്കിന് 
ബാലിന്ടെ പുലരായിതര്ത്ക്കുാം അധിരാരവുാം ആള്ബലവുാം 
സമ്പത്തുമുണ്ൊയി രുനു. പടക്ഷ ിനയൃദയങ്ങയില് സ്ഥാനാം 
ലനെിയത് ആദരവ് ലനെിയത് ഏലിയാ മാക്താം - രാരണാം 
ഏലിയലയാടൊപ്പമുള്ള നിരന്തര കദവസാനിധയവുംാം. 

4. നാമുാം ല നിരന്തര കദവസാനിധയവുംഅവലബാധത്തില് ിതവിക്കുര, 

ആദരവ് നടെലത്തെിടയത്തുാം. 

 

മാതയവുംു ആനരുത്തിയില് 

 

  

 


