ഉയിര്പ്പുകാലം ഏഴാം ഞായര്പ്
മര്പ്്കാ 16:14-20
വിശ്വാസരാഹിത്യത്തില് നിന്ന് വിശ്വാസപ്ര്

ാഷണത്തി്ലക്

റവ. ഫാ. പ ാള് മ ാപറലി
വിശുദ്ധ ര്കപകാസിമെ സുവിപശഷത്തിമെ അവസാന അധ്യായ ാണ്
16-ാാാ
അധ്യായ .
ുരാതന കമെഴുത്തുപ് തികളനുസരിച്ച് 8-ാാാ
വാകയപത്താടുകൂടി
വിശുദ്ധ
ര്കപകാസിമെ
സുവിപശഷ
അവസാനികുന്നു.
എന്നാല്,
ിന്നീടുള്ള
ധ്ാരാള
കമെഴുത്തുപ് തികളില് 9
ുതല് 20 വമര വാകയങ്ങള് കാണുന്നതു
മകാണ്ു ഇത് സഭയുമട ഉ പയാഗത്തിലിരുന്നതുമകാണ്ു കാപനാനിക
പ്ഗന്ഥത്തിമെ ഭാഗ ാണ്.
9

ുതല് 20 വമര വാകയങ്ങമള ഇപ് കാര വിഭജികാ :

ദ ലന റിയത്തിന് പ് തയക്ഷമെടുന്നു.
9-11: ഈപശാ ഗ്പ
vv. 12-13: ഈപശാ രണ്് ശിഷയര്കക് പ് തയക്ഷമെടുന്നു.
vv. 4: ഭക്ഷണത്തിനിരികുന്ന 11 പ ര്കക് പ് തയക്ഷനാകുന്നു.
vv. 5-18: ഈപശാ അെസ്പതാലന്മാമര ദൗതയപ ല്ിപ കുന്നു.
vv. 9-20: ഈപശായുമട സവര്കഗാപരാഹണ .
vv.

ദ ലന റിയ
ഉത്ഥിതനായ പയശു ആദയ ായി പ് തയക്ഷമെട്ട
ഗ്പ
(v. 9),
പയശുവിമെ ശിഷയന്മാമര അകാരയ അറിയിമച്ചങ്കിലു (v. 10) അവര്ക
അത് വിശവസിച്ചില്ല (v. 11).
ിന്നീട് പ്ഗാ ത്തിപലക് നടന്നുപ ായ രണ്്
ശിഷയന്മാര്കക് ഈപശാ പ് തയക്ഷമെടുന്നു (v. 12). ആ രണ്ു പ ര്ക മെന്ന്
അെസ്പതാലന്മാമര പയശു പ് തയക്ഷമെട്ട കാരയ
അറിയിമച്ചങ്കിലു
അവമരയു അെസ്പതാലന്മാര്കക് വിശവസിച്ചില്ല (v. 13). അതിനുപശഷ
അെസ്പതാലന്മാര്ക
തിമനാന്നു
പ ര്ക
ഭക്ഷണത്തിനിരികുപപാള്
ഈപശാ അവര്കക് പ് തയക്ഷനാകുകയു , ഉയിര്കെികമെട്ടതിനു പശഷ
തമന്ന
കണ്വമര
വിശവസികാതിരുന്ന
അവരുമട
വിശവാസരാഹിതയമത്തയു
ഹൃദയകാഠിനയമത്തയു
കുറ്റമെടുത്തുകയു മെെുന്നു (v. 14).
അെസ്പതാലന്മാരുമട
ഹൃദയകാഠിനയമത്ത
സൂെിെികുന്നത്
'സ്പേപരാകര്കദീയ' എന്ന
ഒരു
പ്ഗീക്
ദത്തിലൂമടയാണ്.
കര്കത്താവിപനാടു
പ ാശപയാടു
രുഭൂ ിയില്വച്ച്
ല്ലടിച്ച
ദുശ്ശാഠയകാരായ ഇപ്സാപയല്കാമര സൂെിെികുന്ന
ദവു ഇതുതമന്ന.

ജമറ ിയാ പ് വാെകന് യൂദാ നിവാസികമള
രിെ്പേദനത്തിനായി
ക്ഷണിച്ചപൊഴു
(ജമറ
4:4)
ഈ
ദ ാണ്
ഉ പയാഗിച്ചത്.
വിവാഹപ ാെനത്തിന് പ ാശ അനുവാദ
നല്ിക യത് ഇപ്സാപയലിമെ
ഹൃദയകാഠിനയ
ൂല ായിരുന്നു. തമന്ന കണ്വമര വിശവസികാതിരുന്ന
അെസ്പതാലന്മാമര കുറ്റമെടുത്തുന്ന ഈപശാ, തുടര്കന്ന് പലാകമ ങ്ങു
പ ായി എല്ലാ സൃഷ്ടികപളാടു സുവിപശഷ പ് സ ഗികാനുള്ള ദൗതയ
(v. 15) അവമര ഏല്ിപ കുന്നു. അെസ്പതാലന്മാരുമട ഈ ദൗതയത്തില്
ങ്കു റ്റാത്തവര്ക - വിശവസികാത്തവര്ക - ശിക്ഷാവിധ്ിയില് നിന്ന്
ഒഴിവാകമെടില്ല (v. 16). അതിനാല് ശിഷയന്മാര്കക് ലഭികുന്ന ശകാര
വിശവസികാത്ത ിന്തല ുറകാര്കകു കൂടിയുള്ളതാണ്.
വിശവസികുന്നവപരാടു
കൂടിയുള്ള
അടയാളങ്ങമളകുറിച്ചാണ്
തിപനഴു
തിമനട്ടു വാകയങ്ങളിമല വിവരണ . അത് തിന്മകളുമട
ശക്തികളുമട പ ലുള്ള വിജയ ാണ്.
ത്തായി,
ര്കപകാസ്, ലൂകാ
സുവിപശഷങ്ങള്
പയശുവിമെ
പ് വര്കത്തനങ്ങമള
തിന്മയുമട
ശക്തികളുമട പ ലുള്ള വിജയ ായാണ് അവതരിെികുന്നത്. ഇപത
ദൗതയ ാണ് ഉത്ഥിതനായ
ിശിഹാ തമെ ശിഷയന്മാമര ഏല്ിപ കുന്നത്.
ഉത്ഥിതന്
അെസ്പതാലന്മാമര
ഏല്ിപ ച്ച
തിന്മകള്മകതിമലയുള്ള
യുദ്ധത്തിലാണ് നാ ാകുന്ന സഭാസ ൂഹ ഏര്കമെട്ടിരികുന്നത്.
ഈ പലാകത്തിമെ രക്ഷയ്കായി
നുഷയനായി അവതരിച്ച ഈപശാ,
തമെ ദൗതയ
തമെ ശിഷയമര ഭരപ ല്ിപ ച്ചിട്ടാണ് സവര്കഗാപരാഹണ
മെെുന്നത്.
തമെ
സവര്കഗാപരാഹണ
മകാണ്്
നുഷയാവതാര
പ് വര്കത്തന
അവസാനികുന്നില്ല,
റിച്ച് തമെ ശിഷയരിലൂമട,തമെ
സഭയിലൂമട അത് ഇന്നു തുടരുകയാണ്.
'അവര്ക എല്ലായിടത്തു പ ായി പ് സ ഗിച്ചു'. വിശവാസരാഹിതയത്തില്
നിന്നു
വിശവാസത്തിമെ ആഴത്തിപലക് ശിഷയന്മാര്ക എത്തിമയന്ന്
വിശുദ്ധ ര്കപകാസ് സുവിപശഷകന് വരച്ചുകാട്ടുന്നു. അെസ്പതാലന്മാര്ക
വിശവാസപത്താമട പ് സ ഗിച്ച ആ രക്ഷയുമട സുവിപശഷ
ന ുക്
പലാക
ുഴുവനു അറിയികാ .

