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വചനവിചിന്തനം 

 

കൂനുള്ള സ്ത്രീയെ സാബത്തിൽ സുഖയെടുത്തുന്നു.  

(ലൂക്കാ 13: 10 – 17) 

ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ശേഖടെെുത്തിയിേിക്കുന്ന 
പതിനാലാമടത്ത ശോഗോന്തി അത്ഭുതമാണ് ഇത്.  ഈശോയുും 
േിഷയേുും ഗലീലിയിൽനിന്ന് ജറുസശലമിശലക്ക് യാത്ത 
ടെയ്തുട ാണ്ടിേിടക്ക വഴിമശയയ ഒേു സാബത്തുദിവസും ശപര് 
പറഞ്ഞിട്ടിലലാത്ത ഒേു ത്ഗാമത്തിടല സിനശഗാഗിൽ ത്പശവേിച്ച് 
പഠിെിക്കു യുും അവിടെ വച്ച് നെന്ന ഒേു ശോഗോന്തിയുും ആണ് 

ഇത്. സിനശഗാഗ് േുത്േൂഷയിൽ പടെെുക്കാൻ വന്ന  ൂനുള്ള ഒേു 
സ്തത്തീടയയാണ്, അവേുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അശപക്ഷടയാന്നുും  ൂൊടത 
സവയും ശത്പേിതനായി ഈശോ അത്ഭുത േമായ ശോഗവിമുക്തി 
നൽ ുന്നത്. പിോച്ബായ നിമിത്തും 18 വർഷമായി  ൂനുണ്ടായിേുന്ന 
ഒേുവളായിേുന്നു അത്. േണ്ടു പെി ൾ ആയിട്ടാണ് ഈശോ അവൾക്ക് 
ശോഗവിമുക്തി നൽ ുന്നത്. ആദയപെിയിൽ അവടള ബായിച്ച 

അേുദ്ധാേൂപിടയ പുറത്താക്കുന്നു, േണ്ടാമടത്ത പിെിയിൽ 
അവളുടെശമൽ ക വച്ച് അവടള നിവർത്തി നിർത്തി അവളുടെ 
ോേീേി  ബലഹീനത ഇലലാതാക്കുന്നു. ഈശോയുടെ േക്ഷാ േമായ 
ഇെടപെൽ വഴി അവൾ നിവർന്നുനിൽക്കു യുും കദവടത്ത 
സ്തതുതിക്കു യുും ടെയ്യുന്നു. 

ഈ ശോഗോന്തിശയാെുള്ള സിനശഗാഗ് അയി ാേിയുടെ ത്പതി േണും 

വളടേ വയതയസ്തതമായിേുന്നു. തൻടറ സമൂഹത്തിൽ ോേീേി  ശേേും 
അനുഭവിച്ചിേുന്ന ഒേു സ്തത്തീയുടെ ശോഗസൗഖയത്തിൽ അശേഹും 
ആഹ്ലാദിക്കു യുും ഈശോശയാട് നന്ദിപറയു യുും ടെശയ്യണ്ടതിന് 



പ േും ശ ാപിക്കു യുും ആ ശ ാപും ഈശോശയാട് ശനേിട്ട് 
ത്പ െിെിക്കാടത അവിടെ സശേളിച്ചിേിക്കുന്ന ജനക്കൂട്ടശത്താട് 
ത്പ െിെിക്കു യാണ് ടെയ്തത്. അയാൾ ശനതൃതവും ട ാെുക്കുന്ന 
സിനശഗാഗിൽ വച്ച് സാബത്തു നിയമും ലുംഘിച്ചു എന്നതിൽ 
അശേഹത്തിന് ശ ാപും വേി യുും ബാക്കിയുള്ള ആറു ദിവസങ്ങളിൽ 
വന്ന ശോഗസൗഖയും ശനെിട ാള്ളൂ എന്ന പേസയമായ ഒേു 
ോസനയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ശനേിട്ടുും ഈശോയ്ക്ക് പശോക്ഷമായുും 
അശേഹും നൽ ുന്നത്. സാബത്ത് ആെേണും യഹൂദർക്കിെയിൽ ഇന്നുും 
വലിയ  ാർക്കേയത്തിൽ ആണ് നെക്കുന്നത്. അശന്നദിവസും ഒേു സവിച്ച് 
ഇെു ശയാ ത്രിഡ്ജ് തുറക്കു ശയാ ഒേു  ുെി തുറക്കു ശയാ ശപാലുും 
ടെയ്യു യിലല അവർ. സാബത്ത് ആേുംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് പാ ും 
ടെയ്തുവച്ചിേിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് അവർ  ഴിക്കാറ്. എന്നാൽ 
പാത്തങ്ങൾ അശന്നദിവസും  ഴു ുവാൻ അനുവാദമിലല. സാബത്തു 
നിയമങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ കെതനയും നേുടെ എലലാ ത്പവർത്തി ളുും 
കദവമഹതവത്തിനുള്ളതുും  കദവ േുണയുടെ ത്പ ാേനവുമാണ് എന്ന് 
ഈശോ ഇവിടെ ടവളിടെെുത്തു യാണ്.  

ഈശോ പറയുന്ന നയായും ട ട്ടിയിട്ടിേിക്കുന്ന വളർത്തുമൃഗങ്ങടള 

അശന്നദിവസും അഴിച്ച് ടവള്ളും ട ാെുക്കാതിേിക്കുയിലലശലലാ? 

പാവങ്ങശളാട്  േുണ  ാണിക്കണും എന്ന് അറിയാവുന്ന നമുക്ക് 
തീർച്ചയായുും കദവത്തിനു മനുഷയശോെുള്ള  േുണ നേളുും 

ത്പ ാേിെിക്കാനണും  എന്നുും അറിയാമശലലാ? 18 വർഷമായി പിോച് 
ട ട്ടിയിട്ടിേുന്ന ഈ മ ടള താൻ സുഖടെെുശത്തണ്ടത് അശലല എന്നാണ് 
ഈശോ ശൊദിക്കുന്നത്.  ഈശോശയാട് ശനേിട്ട് ത്പതി േിക്കാത്ത 
സിനശഗാഗ് അയി ാേി ശളാട് ഈശോ ശനേിട്ട് ത്പതി േിക്കുന്നിലല 
എന്നത് ത്േശദ്ധയമാണ്. 

a) സാബ ത്തിൻടറ യഥാർത്ഥ കെതനയും!  കദവ േുണയുടെ 
ആശഘാഷമാണശലലാ! ഞായറാഴ്െ ളിൽ വൃദ്ധോയ 
 ാേണവന്മാേുടെയുും ശോഗി ടളയുും മറ്ുും സന്ദർേിക്കുന്ന 
പതിവ് നേുടെ അേച്ചിമാേുടെയുും  അെച്ചന്മാേുടെയുും 
ഇെയിലുണ്ടായിേുന്നു. ആനന്ദ േമായ അത്തേും സന്ദർേനശവളയിൽ 
കദവടത്ത  ണ്ടാൽ എന്നതുശപാടല അവർ നടേ 



പേിഗണിക്കുന്നതിന്  ാേണും അത്തേും സന്ദർേനങ്ങൾ 
കദവ േുണയുടെ ത്പ ാേനും ആയതുട ാണ്ടശലല?  

b) ശോഗി ശളാെുും ഭിന്നശേഷിക്കാശോെുും നമുക്ക് വലിയ  േുണയുും 
 േുതലുും എവിടെയുും ഏതു ശവദിയിലുും ശവണ്ടതശലല? 

c) നിവർന്നു നിൽക്കുന്ന സ്തത്തീ: വീട്ടിലുും  ുെുുംബയൂണിറ്ിലുും  
ടപാതുസമൂഹത്തിലുും അെിച്ചമർത്തടെട്ട സ്തത്തീ ൾ നിവർന്നു 
നിൽക്കണും എന്ന്  ർത്താവ് ആത്ഗഹിക്കുന്നു  അതുട ാണ്ടശലല 
ശൊദിക്കാടതതടന്ന  ർത്താവ് ആ സ്തത്തീടയ സുഖടെെുത്തിയത്? 
എലലായിെങ്ങളിലുും 50% എെിലുും സ്തത്തീ സാന്നിയയും ഉണ്ടാ ണും. 
അവേുടെ അഭിത്പായങ്ങൾ ത്പ ാേിെിക്കാനുും ശ ൾക്കുവാനുും 
അവസേമുണ്ടാവു യുും അവ ശ ൾക്കുവാൻ  സ്തത്തീ ളായ 
അേമാേുും മ ൾമാേുും പുേുഷന്മാോയ ഭർത്താക്കൻമാേുും 

അെന്മാേുും വീട്ടിലുും  സമൂഹത്തിലുും  തയ്യാറാശവണ്ടതശലല? 

്രവർത്തന രദ്ധരി രൂരീകരിക്കുന്നരിനുള്ള ചർച്ക്ക്  

1. ഞായറാഴ്െ ആെേണും കദവ േുണയുടെ ത്പ ാേനും 
ആക്കുവാൻ നേുടെ  ുെുുംബ യൂണിറ്ിനു എടന്താടക്ക 
ടെയ്യാനാ ുും? 

2. നേുടെ  ുെുുംബ യൂണിറ്ിലുും ഇെവ യിലുും ഏടതാടക്ക 
ശവദി ളിൽ 50% സ്തത്തീസാന്നിയയും ഇലലാത്തവയുണ്ട്? നേുടെ എലലാ 
മീറ്ിങ്ങു ളിലുും ശവദി ളിൽ സ്തത്തീ ളുടെ സാന്നിയയും 
ഉറെുവേുത്താൻ നമുക്ക് തീേുമാനടമെുത്തുട ാണ്ട് നേുടെ  

 ുെുുംബ യൂണിറ്് ശയാഗശവദിയിൽ സ്തത്തീ സാന്നിദ്ധയും 
ഉറെുവേുത്തിയാശലാ? 

3. സഹായും ആവേയമുള്ള ഭിന്നശേഷിക്കാോയ നേുടെ ഇെവ  
അുംഗങ്ങൾക്ക് ശവണ്ടി നമുടക്കന്ത് ടെയ്യാനാവുും? 

 െൊട്: സാശന്താും കബബിൾ  മൻററി,  ലൂക്കയുടെ സുവിശേഷും. P. 467 

– 472. 

തയ്യാറാക്കിയത് : രാ. ോജൻ പുന്നക്കൽ 



hnhm-ln-X-cpsS klCSb [À½-§Ä

Ignª amk-§-fnÂ hnhm-ln-XÀ k`-bnse kl-C-Sbcm-sW¶pw Ah-cpsS B²ym-ßn-I-X-
bpsS {]tXy-I-X-IÄ F´m-sW¶pw NÀ¨ sNbvX-tÃm. CS-h-I-bnse AP-]m-e\ \nÀÆ-l-W-¯nÂ
hnhm-ln-XÀ¡pÅ Hgn-̈ p-Iq-Sm-\m-hm¯ ]¦ns\Ip-dn¨v Cu amkw Nn´n-¡mw.

{]-joe þAIzoe Z¼-Xn-IfpsS amXrI
\S-]Sn ]pkvX-I-̄ nÂ (18:26) ]-cm-aÀin-¡-s¸-Sp¶ {]-joe þ AIzoe Z¼-Xn-Isf

kl-C-S-b [À½\nÀÆ-l-W-̄ nÂ  amXr-I-bm-¡mw.AhÀ sNbvX ipiqjIÄ    {i²n¡mw.

1. At¸m-tfm-kn\p  ssZh¯nsâ  amÀ¤w   IqSp-XÂ  hyà-ambn  ]d-ªp-sImSp¯p.

2. hn. ]utem-knsâ  Poh³ kwc-£n-¡m³  kz´w -Po-h³ ]W-b-s¸-Sp-̄ n (-tdm-a
16:3þ5).

3. -hn. ]utem-knsâ kndn-b-bn-te-¡pÅ t{]jnXbm{X-bnÂ  kl-K-an-̈ p.

4.- sImdot´m-knÂ k` Øm]n-¡p-¶-XnÂ hn ]utem-kns\ klm-bn-̈ p.

5. kz´w `h-\-̄ nÂ kt½-fn-¡m³ CSw \evIn-sImv  k`sb ]Sp-̄ p-bÀ¯n.

hnIm-cn-b-̈ â kl-Im-cn-I-fmbn CS-h-I-X-e-̄ nÂ sN¿m-hp¶ Nne AP-]m-e\ ZuXy-§Ä
1. hnhm-ln-Xsc CS-h-I-X-e-̄ nÂ Hcp-¡p¶ ip{iq-j-bmWv \a-kv¡mcw tIÄ¡Â

km[m-cW KXn-bnÂ sshZo-IÀ AsÃ-¦nÂ k\y-kvX-cmWv Cu ip{iqj \nÀÆ-ln-
¡p-¶-Xv. amXyIm PohnXw \bn-¡p¶ hnhm-ln-Xsc DÄs -̧Sp¯n Hcp Soambn CXp
sNbvXmÂ IqSp-XÂ ^e-{]-Z-am-IntÃ.

2. _Ô-§-fnÂ hnÅ-ep-IÄ h¶v thZ-\n¨p Ign-bp¶ [mcmfw IpSpw-_-§Ä \½psS
Npän-ep-ap-v. Ahsc tIÄ¡m³ kuJyw e`n-¡p¶ CS-§-fnÂ Ahsc F¯n-¡p-
hm³ s]mXp-kzo-Im-cy-X-bpÅ hnhm-ln-XÀ¡v Ignbpw.

3. CS-h-I-bnse Xncp-_m-e-k-Jyw, knÂkn, kn-FwÂ, bp-h-P-\-ip-{iqj F¶o Iq«m-bva-
Isf {]tNm-Z-\m-ß-I-ambn B\n-taäv sN¿m³ hnhm-ln-XÀ¡v km[n¡pw.

4. Ipªp§Ä¡v hnizmk ]cn-io-e\w \evIp-¶-Xnepw IpSpw_ bqWnäpIÄ¡pw kwL-S-\-
IÄ¡pw t\XrXzw \evIp-¶-Xnepw, ssI¡m-c-·m-cmbn tkh\w sN¿p¶-Xnepw hnhm-ln-XÀ
{]I-Sn-̧ n-¡p¶ XmXv]cyw A`n-\-µ-\mÀl-am-Wv. CXp-t]m-se-Xs¶ kmaq-lnI \oXnbv¡v
thn kaql-¯nÂ \ne-sIm-Åp-hm³ hnhm-ln-XÀ¡v km[n-¡pw.

5. Bcm-[\m{Ia ip-{iqjIÄ¡pw IqZmi kzoI-c-W-̄ n\pw P\s¯ Hcp-¡p-¶Xv
hnhm-ln-X-cpsS Hcp {][m\ kl-C-Sb [À½-amWv.

6. hr²-cmb CS-h-Imw-K-§sf  BgvN-bnÂ/amk-̄ n-Â H-cn-¡Â CS-h-I-bnÂ Hcp-an¨v
tNÀ¯v AhÀ¡v kt´mjw \ÂIp¶ hn[-̄ n-epÅ Iq«mbva kwL-Sn-̧ n-¡p-hm³
hnhm-ln-XÀ¡v km[n-¡pw.
apI-fnÂ ]d-ªh {]mhÀ¯n-I-am-¡p-hm³ s]mXp-kzo-Im-cy-X-bpÅ hnhm-lnXÀ apJy-

[mcbn-te¡v hcWw. AXn\v Aevam-bÀ Aevam-bsc Xs¶ AwKo-I-cn¡p¶ a\Êv
thWw. C-S-h-I-bnse AP-]m-e\ [À½-̄ nÂ kPo-h-ambn ]¦p-tN-cp¶ hnhm-ln-X-cpsS
F®w Ct¸mÄ GI-tZiw ]¯p-i-X-am\w am{X-amWv. ka-{K-amb ]²-Xn-I-fn-eqsS Cu
F®w hÀ²n-̧ n-¡-Ww.

^m. AK-Ìn³ ItÃen


