Matthew 22/41-46
ഇന്ന് പള്ളിക്കൂദാശാക്കാലം 4- ഞായര്. വിശുദ്ധ കുരിശിലല ബലിയിലൂലെ,
സ്വരക്തം

വിലയായി

അവന്ലെ

നല്കിലക്കാട്

മണവാട്ടിയായ

സ്ഭ,

വിശുദ്ധീകരണത്താലും,

നിരന്തര

സ്ാധിച്ച

ആത്മ

ദര്ശിക്കാലനാരുങുനുന്ന

സ്ഭയുലെ

പൂര്ണതയാ

മിശിഹാലയ

സ്തുതികളാലും

ലനരിട്ടു

കാലഘട്ടമാപള്ളിക്കൂദാശക്കാലം.
ദര്ശനത്തിന്ലെ

ലലാകരക്ഷ

ഈ

മിശിഹായുലെ

യുഗാലന്തയാന്മുഖ

രാജതവത്തില്

നാം

ദര്ശിക്കുന്ന. സ്വര്ഗത്തില് പിതാവിന്ലെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്ന, അന്തിമ
നാളില്

മഹിമലയാലെ

രാജാവിലനയാ

വാനലമഘങുനളില്

നാമിന്ന്

ആഗമനാകുന്ന

അനുസ്മരിക്കുന്ന.

ഈ

നീതിയുലെ

ദിനത്തിന്ലെ

എലലാ

അനുഗ്ഗഹങുനളും ലനരുന്നു.
ആദിമകാലം മുതലല മിശിഹായുലെ സ്ഭ സ്മരസ്ഭയായിരുന്നു. അവള് എന്നും
ലപാരാെിലകാലെയിരുന്നു. വിശവാസ്ം സ്ംരക്ഷിക്കാന്, പാഷണ്ഡതകലളയും
ശീശ്മകലളയും

പരാജയലെെുത്താന്,

സ്ാഹചരയങുനളില്
തിരുവചനലത്ത

പിെിച്ചു

ഗ്പതികൂല

നില്ക്കാന്,

രാഗ്രീയ

സ്ര്ലവാപരി

സ്ാമൂഹയ

കര്ത്താവിന്ലെ

മാനവഹൃദയങുനളിലലയ്ലക്കത്തിക്കാന്,

മാര്ൊെമാരും നിരന്തരം ലലാകലത്ത

സ്ഭയും

ലബാധിെിച്ചു. "ദദവത്തിലലയ്ക്ക്

മെങുനുക, ഗ്കിസ്തുവിലലയ്ക്ക് മെങുനുക". മാനവഹൃദയങുനളില് അവിെുലത്ത
സ്ിംഹാസ്നം

പുതുക്കി

സ്ഥാപിക്കുക

എന്ന

ലക്ഷയലത്താലെ

1925-ല്

പതിലനാന്നാം പീയൂസ് പാൊ മിശിഹായുലെ രാജതവ തിരുനാള് സ്ഥാപിച്ചു.
മിശിഹായുലെ സ്ര്വാധിപതയലത്ത ഗ്പലഘാഷിക്കുന്ന ദിനമാണി. ഇവിലെ
നാമനുസ്മരിക്കുന്ന രക്ഷാകര ചരിഗ്തത്തിലല ഏലതങ്കിലുലമാരു സ്ംഭവമലല,
മെിച്ച്

ഒരു

ആശയമാ.

രാഗ്രങുനളുലെയും

എലലാ

ലലാകം

വയക്തികളുലെയും

കുെുംബങുനളുലെയും

മുഴുവന്ലെയുംലമല്

അവിെുലത്തയ്ക്ക്

അധികാരമുലെന്ന വസ്തുതയാ നാമിവിലെ അനുസ്മരിക്കുന്ന.
രാജതവതിരുന്നാള്

ആലഘാഷിക്കുലപാള്

ഏലതാരു

വിശവാസ്ിയുലെയും

ഹൃദയത്തിലുയരാവുന്ന

ചില

ലവെുലമാരു

കുറ്റവാളിലയലൊലല

രാജാവാകുക?

അവന്

ഏതു

ലചാദയങുനളുട്.

കുരിശിലലെിയവന്
രാജയമാ

സ്ാധാരണ
എങുനലനയാ

സ്ഥാപിച്ച?

അവന്ലെ

രാജതവത്തിന്ലെ അെിസ്ഥാനലമന്ത്?
അവന്

രാജാവുതലന്ന,

സ്ംശയമിലല.

(1)

സ്ങ്കീര്ത്തനങുനളിലും

ഗ്പവാചക

ഗ്ഗന്ഥങങുനളിലും ദദവലത്ത വിലശഷിെിക്കാന്

പലയാഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഗ്പധാന

വിലശഷണം

രാജാവിന്ലെ

'രാജാവ്' എന്നായിരുന്നു.

ഒരു

ഏക

രാജാവാ എന്നു പെയുന്നതില് യുക്തിഹീനമായി ഒന്നും തലന്നയിലല.

പുഗ്തന്

(2) 110-ാം സ്ങ്കീര്ത്തനത്തില് നാം ഇഗ്പകാരം വായിക്കുന്നു, "ഞാന് നിന്ലെ
ശഗ്തുക്കലള

നിന്ലെ

പാദപീഠമാക്കുലവാളം

നീ

എന്ലെ

വലത്തു

ഭാഗത്തിരിക്കുക. കര്ത്താവ് സ്ിലയാനില് നിന്ന് നിന്ലെ അധികാരത്തിന്ലെ
ലചലങ്കാല് അയയ്ക്കും" (സ്ങ്കീ 110, 1-2). ഇവിലെ 'വലതുഭാഗത്തിരിക്കുക'
എന്നുപെയുന്ന

മിശിഹായ്ക്കു

ഗ്പവചനമാലണന്നാ

വിശുദ്ധ

സ്ംലബ്ധമാകുന്ന

രാജതവലത്തക്കുെിച്ചുള്ള

ഗ്ഗന്ഥങവയാഖയാതാക്കള്

പെയുന്ന.

അധിരത്തിന്ലെ ലചലങ്കാല് രാജതവത്തിന്ലെ ഗ്പതീകവും.
(3) ദദവരാജയം ഭൂമിയില് സ്ംസ്ഥാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവിെുലത്ത
മനുഷയാവതാരത്തിന്ലെ ലക്ഷയം. പിതാവ് ഏല്പിച്ച ഈ ദൗതയം അവിെുന്ന്
ഏലെ

വിശവസ്തതലയാലെ

നിെലവറ്റുകയും

ലചയ്തു.

അലൊള്

നമുക്ക്

തീര്ച്ചയായും പെയാനാകും, അവിെുന്ന് സ്ഥാപിച്ച രാജയത്തിന്ലെ അവകാശി
അവിെുന്നു തലന്ന.
(4) ഈലശാ ലലാകത്തിലലയ്ക്ക് വന്ന രാജതവം ലനൊന് തലന്നയായിരുന്നു.
തന്ലെ

സ്ഹനത്തിലൂലെ,

കുരിശു

മരണത്തിലൂലെ

ഐഹികമലലാത്ത

ആ

രാജയത്തിലല രാജപദവി അവന് ലനെി (cf. ഫിലി 2, 8-10; ലൂക്കാ 24, 26).
ഈലശായുലെ രാജതവത്തിലലയ്ക്ക് വിരല്ചൂെുന്ന വിവിധ പരാമര്ശങുനള്
നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിലും പഴയ നിയമത്തിലും കാണാം. വാനലമഘത്തില്
ആഗതനാകുന്ന

മനുഷയപുഗ്തനും

അവകാശമാക്കുന്ന

ദാവീദിന്ലെ

നിയമത്തിലുള്ള രട്

(ദാനി

7,

പുഗ്തനും

13-14)
(2സ്ാമു

സ്ുസ്ഥിര
7,

രാജയം

12-14)

പഴയ

ദാഹരണങുനളാ. 'കര്ത്താവിന്ലെ നാമത്തില് വരുന്ന

രാജാവ് അനുഗ്ഗഹീതന്' എന്ന ജനങുനളുലെ സ്ാക്ഷയവും (ലൂക്കാ 19, 38) നീ
'ഇഗ്സ്ാലയലിന്ലെ രാജാവാ' എന്ന നഥാനലയലിന്ലെ വാക്കുകളും (ലയാഹ 1,
49) പുതിയ നിയമ പരാമര്ശങുനള്. അവിെുലത്ത രാജതവലത്ത ശഗ്തുക്കള്ലപാലും
പലരാക്ഷമായി

അംഗീകരിക്കുന്നതിനാലാവാം

മുള്ക്കിരീെം

ധരിെിച്ച്

അവിെുലത്ത പരിഹാസ് രാജാവാക്കിയ.

എന്താ മിശിഹായുലെ രാജതവത്തിന്ലെ ഗ്പലതയകതകള്?
(1) മിശിഹായുലെ രാജതവം സ്വാതഗ്ന്തയം നല്കുന്ന രാജതവമാ. പരമമായ
സ്വതഗ്ന്തയം

നമുക്ക്

അലനകം

രാജാക്കന്മാലര

ചരിഗ്തത്താളുകളില്

ദര്ശിക്കാനാകും, ഏലെ നന്മകള് ലചയ്തു കെന്നുലപായ രാജാക്കന്മാര്. എന്നാല്
അവരിലാരും തലന്ന തനിലക്കതിരായി ചിന്തിക്കാനും ഗ്പവര്ത്തിക്കാനുമുള്ള
സ്വാതഗ്ന്തയം

ഗ്പജകള്ക്കു

നല്കിയിരുന്നിലല.

ശിരന്ലെയും ലമല് ഒരു ലപാലല സ്ൂരയലന

എന്നാല്

ദുരന്ലെയും

ദിെിക്കുകയും മഴ ലപയ്യിക്കുകയും

ലചയ്യുന്ന നമ്മുലെ മിശിഹാരാജന് പാപം ലചയ്യാനുള്ള സ്വാതഗ്ന്തയം ലപാലും
നമുക്ക്

തരുന്നുട്.

അനുതപിച്ച്

വാരിെുണരുന്ന സ്ലനഹമാ അവിെുന്ന്.

അവിെുലത്ത

പക്കലണഞ്ഞാല്

(2) ശിക്ഷ നല്കുന്നതിലനക്കാള് ഏലറ്റെുക്കുന്ന രാജതവം.
കുറ്റം

ലചയ്യുന്നവലന

ശിക്ഷിക്കുക

എന്നതാ

രാജധര്മ്മം.

ഈ

ധര്മ്മം

അനുഷ്ഠിച്ചവരാ ചരിഗ്തഗ്ഗന്ഥങങുനളിലല രാജാക്കന്മാലരലലാം. എന്നാല് നമ്മുലെ
രാജന്

പാപഭാരം

മുഴുവന്

സ്വയം

ഏലറ്റെുക്കുകയും

സ്വന്തശരീരത്തില്

അവയ്ക്ക് പരിഹാരമനുരിക്കുകയും ലചയ്തവനാ.

(3) യുദ്ധക്കളത്തില് ഒറ്റയ്ക്കു ലപാരാെുന്ന രാജാവ്.
ശഗ്തുക്കള്ലക്കതിലര

ദസ്നയലത്ത

അയച്ചിട്ട്

രഹസ്യ

സ്ലങ്കതത്തില്

ഒളിച്ചുപാര്ക്കുന്ന ഭീരുവലല, ശഗ്തുകള്ലക്കതിലര സ്ുസ്ായ മായ ദസ്നയലത്താലെ
പെനയിക്കുന്ന

ലപാരാളിയുമലല,

കുഞ്ഞുങുനലളലയന്നലപാലല
സ്ംരക്ഷണയിലാക്കിയിട്ട്

മെിച്ച്്്,

തള്ളലക്കാഴി

നലമ്മലയാലരാരുത്തലരയും
ആദിമ

ശഗ്തുവിലനാട്

ഒറ്റയ്ക്കു

തന്ലെ
ലപാരാെുന്ന

ദദവപുഗ്തനാ നമ്മുലെ മിശിഹാ രാജന്.
ഈ രാജാവിന്ലെ ഐഹികമലലാത്ത രാജയത്തിലലയ്ക്കാ നാലമാരുരുത്തരും
ക്ഷണിക്കലെട്ടിരിക്കുന്ന.
നമുലക്കന്തു

ലചയ്യാന്

അവിെുലത്ത

കഴിയും?

രാജയം

ബനഡിക്ടട്

യാഥാര്്യമാക്കാന്

16-ാമന്

പാൊ

നല്കുന്ന

ത്തരമിതാ.
"സ്ുവിലശഷ

സ്ലേശത്തിനനുസ്ൃതമായി

ഗ്പാവര്ത്തികമാക്കുകയാലണങ്കില്
ലകാെുക്കുകയാ,

ദദവരാജയം

നാം

നാം
ദദവിക

സ്ലഹാദര

സ്ലനഹം

ആധിപതയത്തിന്

യാഥാര്്യമാക്കുകയാ.

ഇെം
ഈ

ദദവരാജയലമന്നു പെയുന്ന നീതിയും സ്മാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള
സ്ലന്താഷവുമാ (ലൊമ 14, 17). ഈ കൂട്ടായ്മയിലലയ്ക്ക് കപെനാെയക്കാര്ക്ക്
ഗ്പലവശനമിലല. അവിെുലത്ത വചനങുനള് ഗ്പാവര്ത്തികമാക്കാന് അനുദിനം
പരിഗ്ശമിക്കുന്നവര്ക്കു മാഗ്തലമ അവിലെ ഗ്പലവശനമുള്ള .

െവ. മാതയു ശൗരയാംകുഴി

