
കാട്ടഺയ്മ വ഻രഽന്ന് ആഗസ്റ്റ്, 2019 

വചനവ഻ച഻ന്തനം 

സമര഻യഺക്കഺര഻ സ്തര഼യയഺടഽള്ള സംഭഺഷണം (യയഺഹന്നഺൻ 4: 3 - 26 ) 

 

യഺര ീെയ്ത് ക്ഷ഼ണ഻ച്ച ുയശഽ ക഻ണറ഻നടഽത്ത് ീവള്ളം 
കഽട഻ക്കഺനഺയ഻ ീെന്നഽ. അുപഺൾ സമയം ആറഺം മണ഻ക്കാർ അഥവഺ 
ഉച്ചയ്തക്ക് 12 മണ഻ ആയ഻രഽന്നഽീവന്നഽ സഽവ഻ുശഷങ്ങൾ ുരഖീപടഽത്തഽന്നഽ. 
(രഺവ഻ീല ആറഽമഽരൽ ൂവക഻ട്ട് ആറഽവീര ഒരഽ ദ഻വസമഺയ഻ യഹാദർ 
പര഻ഗണ഻ച്ച഻രഽന്നഽ. അര഻നഺൽ ആറഺം മണ഻ക്കാർ എന്നഽ പറയഽന്ന് ഉച്ചക്ക് 12 
മണ഻യഺയ഻ വരഽം.) സമര഻യക്കഺുരഺട് ഒരഽ കഺരൿത്ത഻നഽം യഹാദർ 
ബന്ധീപടഽകുയഺ സമ്പർക്കം പഽലർത്തഽകുയഺ ീെയ്തര഻രഽന്ന഻ലല.  
ക഻സ്രഽവ഻നഽ മഽമ്പ് ബ഻സ഻ 722 ൽ അസ഼റ഻യക്കഺർ വടക്കൻ 
ഇസഺുയല഻ീന ആകമ഻ച്ച് അവ഻ടഽീത്ത ജനങ്ങീള പ഻ട഻ച്ചുീകഺണ്ടഽുപഺയ഻. 
അവുശഷ഻ച്ച഻രഽന്നവർ  അവ഻ീട കഽട഻ുയറ഻ പഺർത്ത മറ്റ് 
ജനവ഻ഭഺങ്ങളുമഺയ഻ വ഻വഺഹ ബന്ധത്ത഻ൽ ഏർീപടഽകയഽം അങ്ങീന 
വംശശഽദ്ധ഻ നഷ്ടീപടഽത്തഽകയഽം ീെയ്തരഽ. ബഺബ഻ുലഺണ഻യൻ പവഺസത്ത഻നഽ 
ുശഷം ര഻ര഻ീച്ചത്ത഻യ യഹാദർ സമര഻യഺക്കഺരഽീട ഉത്ദവം 5 വ഻ജഺര഼യ 



വംശജര഻ൽ ന഻ന്നഺീണന്ന് വ഻ശവസ഻ച്ചുുപഺന്നഽ. (2 രഺജഺക്കന്ഩഺർ17: 24 - 41 
അനഽസര഻ച്ച് അസ്സ഼റ഻യ രഺജഺവ് ബഺബ഻ുലഺൺ,  കഽത്തഺ, അവ്വഺ, ഹഺമഺ്, 

ുസഫഺർവയ഻ എന്ന഻വ഻ടങ്ങള഻ൽ ന഻ന്ന് ആളുകീള ീകഺണ്ടഽവന്ന്  ഇസഺുയൽ 
ജനത്ത഻നഽ പകരം സമര഻യ നഗരങ്ങള഻ൽ പഺർപ഻ച്ചു). യഹാദ ഭഺഷൿമനഽസര഻ച്ച് 
ഈ ജനര അവരഽീട ൂദവങ്ങുളഺടഽള്ള കാറ് രഽടർന്ന് പഽലർത്തഽകയഽം 
വ഻ജഺര഼യര഼ര഻കൾ രഽടരഽകയഽം ീെയ്തരഽ. 5 ഭർത്തഺക്കന്ഩഺർ എന്ന 

ുയഺഹന്നഺൻ 4:18 ീല പുയഺഗം  5 വ഻ജഺര഼യ ജനരകുളഺടഽള്ള 
സമ്പർക്കത്ത഻ന്ീറ പര഼കമഺയ഻ കണക്കഺക്കഽന്ന പണ്ഡ഻രർ ഉണ്ട്.  

പഴയ ഉടമ്പട഻യ഻ീല പാർവ്വപ഻രഺക്കന്ഩഺരഽീട വ഻വരണങ്ങള഻ൽ 
ക഻ണറ്റ഻ൻകരയ഻ൽ കണ്ടഽമഽട്ടുന്ന് ഒരഽ പുരൿക ൂശല഻ ആയ഻രഽന്നഽ. 
ജ഼വജലം എന്നരഽീകഺണ്ട് എന്തഺണ് ുയശഽ അർത്ഥമഺക്ക഻യ്?   അ്  
ന഻രൿജ഼വൻ അലല. പരൿഽര അ് ന഻രൿജ഼വന഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന്ന ഒന്നഺണ്. 
സവഺഭഺവ഻ക ജ഼വന്  ജലം  എര ആവശൿമഺയ഻ര഻ക്കഽന്നഽുവഺ അരയഽം 
ആവശൿമഺണ് ന഻രൿജ഼വന് ജ഼വജലം എന്നഺണ് ഇര഻ന്ീറ അർഥമഺയ഻ നഺം 
മനസ്സ഻ലഺുക്കണ്ട്. മ഻ശ഻ഹഺ നൽകഽന്ന കിപ അഥവഺ ീവള഻പഺട് അഥവഺ 
ഇ് രണ്ട഻ീനയഽം പര഻ന഻ധ഼കര഻ക്കഽന്ന പര഻ശഽദ്ധഺത്ധഺവ് രീന്നയഺണ് 
ജ഼വജലം. ജ഼വജലം എന്ന് ആത്ധഺവഽ രീന്നയഺീണന്ന് ുയഺഹന്നഺൻ 7: 37 - 
39 രീന്ന പറയഽന്നഽണ്ട്. ുയഺഹന്നഺൻ 6: 63 ൽ ആത്ധഺവഺണ് ജ഼വൻ 
നൽകഽന്ന് എന്നഽം പറഞ്ഞ഻ട്ടുണ്ട്.  ജ഼വജലം എന്നരഽീകഺണ്ട് എന്തഺണ് 
ുയശഽ അർത്ഥമഺക്ക഻യ് എന്ന് സമര഻യഺക്കഺര഻ മനസ്സ഻ലഺയ഻ലല.  അവളുീട 
ീരറ്റ഻ദ്ധഺരണയ഻ൽ ന഻ന്ന് യഥഺർത്ഥ ധഺരണയ഻ുലക്ക് സഽവ഻ുശഷം നീെ 
നയ഻ക്കഽകയഺണ്. ഈ ജ഼വജലം ന഻രൿരക്ഷക്കഺയ഻ട്ടുള്ള ദഺഹം 
എുന്നക്കഽമഺയ഻ ശമ഻പ഻ക്കഽം എന്നഽം ജ഼വജലം പഺനം ീെയ്യുന്നവരഽീട 
ഉള്ള഻ൽ ന഻ന്ന് ആ ജലം  ന഻രൿജ഼വന഻ുലക്ക് ന഻ർവഹ഻ക്കഽന്ന 
ന഼രഽറവയഺയ഻ ര഼രഽീമന്നഽമഺണ് ുയശഽ ഉറപുനൽകഽന്ന്.  

ജ഼വജലം നൽകഽന്നര഻നഽള്ള ഒരഽക്കമഺയ഻ ുയശഽ അവളുീട കഽടഽംബ 
പശ്ചഺത്തലത്ത഻ുലക്ക്,  അധഺർമ഻ക ജ഼വ഻രത്ത഻ുലക്ക് വ഻രൽ 
ൊണ്ടഽകയഺണ്. അവൾ അഞ്ചഽ പഺവശൿം വ഻വഺഹം കഴ഻ച്ചു എന്നഽം 
ഇുപഺൾ വ഻വഺഹം കഴ഻ക്കഺീര ഒരഽ പഽരഽഷുനഺീടഺപം 
രഺമസ഻ക്കഽകയഺണ് എന്നഽം ുയശഽ ീവള഻ീപടഽത്തഽകയഺണ്. 
(പണ്ഡ഻രഅഭ഻പഺയം അനഽസര഻ച്ച്  ഒരഽ സ്ര഼ീയ  മാന്നഽപഺവശൿം വീര വ഻വഺഹം 
ീെയ്യഺന്നഺണ് ന഻യമം അനഽവദ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്ന്. അര഻നഺൽ  അഞ്ചഽ  പഺവശൿം 
വ഻വഺഹം ീെയ്തര അവൾ അധഺർമ഻ക ജ഼വ഻രം ആണ് നയ഻ച്ച്. കാടഺീര 
വ഻വഺഹം കഴ഻ക്കഺീര ഒരഽ പഽരഽഷൻീറ കാീട രഺമസ഻ക്കഽന്നരഽം ുയശഽ 
ീവള഻ീപടഽത്തഽന്നഽ).  രൻീറ വൿക്ത഻ജ഼വ഻രത്ത഻ീല രഹസൿങ്ങൾ 
ീവള഻ീപടഽത്ത഻യ ുയശഽവ഻ീന അവൾ പവഺെകനഺയ഻ ര഻ര഻ച്ചറ഻യഽകയഽം 
അര഻നഺൽ ആത്ധ഼യ കഺരൿങ്ങീളപറ്റ഻യഽള്ള സംശയം അവൾ 
ഉയർത്തഽകയഽം ീെയ്യുകയഺണ്.  

യഹാദരഽീട ീജറഽസുലം ുദവഺലയത്ത഻ന് ബദലഺയ഻ സമര഻യക്കഺർ 
ീഗര഻സ഻ംമലയ഻ൽ ഒരഽ ുദവഺലയം പണ഻ര഻രഽന്നഽ. (ബ഻സ഻ 129 ൽ യഹാദ 



ുനരഺവഺയ഻രഽന്ന ുജഺൺ ഹ഻ർക്കഺുനഺസ് ആ ുദവഺലയം നശ഻പ഻ച്ചു). 

സമര഻യഺക്കഺര഻ സ്ര഼യഽീട ുെഺദൿം: ീഗര഻സ഻ം മലയ഻ീല 
ആരഺധനയഺുണഺ അുരഺ ജറഽസുലം ുദവഺലയത്ത഻ീല ആരഺധനയഺുണഺ  
ഏരഺണ് യഥഺർത്ഥ ആരഺധന എന്നരഺണ്. എവ഻ീട ആരഺധ഻ക്കണീമന്ന് 
പറയഽന്നര഻ുനക്കഺളുപര഻ എങ്ങീന ആരഺധ഻ക്കണം എന്നര഻ലഺണ്  ഈുശഺ 
ശദ്ധ വയ്തക്കഽന്ന്. യഹാദരഽം സമര഻യക്കഺരഽം രെ഻ലഽള്ള മത്നരം 
അവസഺന഻പ഻ച്ച് പ഻രഺവഺയ ൂദവീത്ത അരാപ഻യ഻ലഽം സരൿത്ത഻ലഽം 
ആരഺധ഻ക്കഽന്ന സമയം വരഽന്നഽ എന്നഺണ് ുയശഽ വൿക്തമഺകഽന്ന്. 
ആത്ധഺവ഻ൽ പ഻രഺവ഻ീന ആരഺധ഻ക്കഽക എന്ന് ീകഺണ്ട് 
അർത്ഥമഺക്കഽന്ന് പര഻ശഽദ്ധത്ധഺവ഻ുനഺട് ുെർന്ന് പ഻രഺവ഻ീന 
ആരഺധ഻ക്കഽക എന്നരഺണ്.  ആരഺധകർ പല വ഻ധമഽീണ്ടങ്ക഻ലഽം സരൿ 
ആരഺധന ഒുന്നയഽള്ളൂ. അ് സരൿൂദവീത്ത ആത്ധഺവ഻ുനഺട് ുെർന്ന് 
ആരഺധ഻ക്കഽന്നരഺണ്. 

 

വ഻ച഻ന്തന യചഺദ്ൿങ്ങൾ 

1. എവ഻ീട ആരഺധ഻ക്കഽന്നഽ എന്നര഻ുനക്കഺൾ എങ്ങീന ആരഺധ഻ക്കഽന്നഽ 
എന്ന് നഺം ശദ്ധ഻ക്കഺറഽുണ്ടഺ? 

  

2. സരൿത്ത഻ൽ ആരഺധ഻ക്കഽക എന്ന് പറയഽന്നരഽം ധർെ഼ക ജ഼വ഻രവഽം 
രെ഻ലഽള്ള ബന്ധം എന്തഺയ഻ര഻ക്കഺം?  

 

3. ൂദവീത്ത എവ഻ീട ആരഺധ഻ക്കഽന്നഽ എന്നര഻ുനക്കഺൾ യഥഺർത്ഥ 
അറ഻ുവഺീട എങ്ങീന ആരഺധ഻ക്കഽന്നഽ എന്നര഻ലഺണ് കാടഽരൽ 
ശദ്ധ഻ുക്കണ്ട് : അ് വളീര വ഻പ്ലവകരമഺയ ഒരഽ പഠനം അുലല! 
മറ്റു മരസ്ഥരഽീട ആരഺധന ര഼ര഻കൾ നെൾ മനസ്സ഻ലഺക്ക഻ അ് 

ക഻സ്രഽവ഻ന്ീറ രക്ഷഺകര രഹസൿങ്ങുളഺട് ുെർത്ത് 
അർഥപാർണ്ണമഺയ഻ അനഽകര഻ക്കഽന്നര഻ൽ   ീരറ്റുുണ്ടഺ?  

 

4. മറ്റു മരസ്ഥുരഺടഽള്ള നെഽീട ബന്ധം ആദൿകഺലുത്തക്കഺൾ 
ീമച്ചീപട്ട഻ട്ടുുണ്ടഺ?  കഺരണങ്ങൾ എീന്തലലഺം ആണ്?  

 

5. സ്ര഼കുളഺടഽള്ള ആദരവഽം ീപരഽമഺറ്റവഽം പഽരഽഷന്ഩഺരഽം സ്ര഼കളും  
ുയശഽവ഻ീന കണ്ടഽ പഠ഻ുക്കണ്ട് അുലല?  

☀☀☀☀☀☀☀ 

 

 

 



ചർച്ചഺവ഻ഷയം  

ആരഺധനയ഻ലല സഺംസ്തകഺര഻ക അനഽരാപണം ഒന്നഺം പമഺണലംഘനം 
ആയണഺ?  

സഺംസ്കഺര഻ക അനഽരാപണം ൂദവവെനത്ത഻ന് എര഻രഺീണന്നഽം ഒന്നഺം 
പമഺണത്ത഻ന്ീറ ലംഘനമഺീണന്നഽം  വഺദ഻ക്കഽന്നവരഽീട എണ്ണം 
ഏറ഻വരഽകയഺണ്. അക്കഺരണത്തഺൽ  ീപഺട്ടുീരഺടഽന്നരഽം ന഻ലവ഻ളക്കഽ 
ീരള഻യ഻ക്കഽന്നരഽം ഓണം ആുഘഺഷ഻ക്കഽന്നരഽുപഺലഽം ീരറ്റഺണ് എന്ന് 
പഠ഻പ഻ക്കഽന്നവരഽമഽണ്ട്.  എന്തഺണ് സംസ്കഺര഻ക അനഽരാപണം എന്നഽം 
ൂബബ഻ളും ര഻രഽസഭയഽം  അര഻ീനക്കഽറ഻ച്ചു പഠ഻പ഻ക്കഽന്നീരന്തഺീണന്നഽം 
രഺീഴ ീകഺടഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ന ല഻ങ്ക഻ൽ ഉള്ള യാടൿാബ്  വ഼ഡ഻ുയഺയ഻ൽ 
ൂബബ഻ൾ പണ്ഡ഻രനഺയ ഫഺ. ുഡഺ. ൂമക്ക഻ൾ കഺര഻മഺറ്റം 

വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽന്നഽണ്ട്. െർച്ച നയ഻ക്കഽന്ന ആൾ ഈ വ഼ഡ഻ുയഺ ുനരുത്ത 
കണ്ട്, കഽറ഻പ് എഴഽര഻ എടഽത്ത് െർച്ച നയ഻ക്കഽന്ന് നന്നഺയ഻ര഻ക്കഽം.  

Search for “Catholic Vibes, കുത്തഺല഻ക്കഺ സഭയഽം സഺംസ്കഺര഻ക അനഽരാപണവഽം” in YouTube or browse 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5zAwQ743eLU 

 

 
ഫഺ. രഺജൻ പഽന്നക്കൽ  
ഡയറക്ടർ, കഽടഽബകാട്ടഺയ്മ യകരം  
എറണഺകഽളം – അങ്കമഺല഻ അര഻രാപര.  

 

 

☀☀☀☀☀☀☀ 


