
വചനവിചിന്തനം – ഫെബ്രുവരി, 2019. 

സ്നാപകയ ാഹന്നാന്ഫെ  രക്തസാക്ഷിത്വം (മർയകാസ് 6: 14 – 

29) 

യഹൂദ രക്തസാക്ഷിത്വവിവരണങ്ങളുടെ സാഹിത്യശൈലിയാണ് ഇവിടെ 
സുവിശൈഷകൻ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്നാപകശയാഹന്നാടന 
ചാവുകെലിന്ടെ കിഴക്കുഭാഗത്ത് ഇന്നടത്ത ശ ാർദാൻ രാ യത്തിലുള്ള 
മശക്കെൂസ് എന്ന ശകാട്ടയിലാണ് ത്െവിലാക്കിയിരുന്നത് എന്ന്  
ചരിത്ത്കാരന്മാർ ശരഖടെെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

ടഹശൊശദസ് അന്തിൊസ് ത്ൻടെ അർദ്ധസശഹാദരൻ ഫിലിെിന്ടെ ഭാരയ 
ശഹാശൊദയയാടയ ത്ട്ടിടക്കാണ്ടുവന്ന് സവന്തം ഭാരയ ആക്കിയത്ിടന 
നിൈിത്മായും പരസയമായും വിമർൈിച്ചത്ിനാണ് ശയാഹന്നാടന 
ത്െവിലാക്കിയത്. ശലവയർ 18:16 ലും 20: 21ലും  ഒരാൾ ത്ൻടെ 
സശഹാദരൻടെ ഭാരയടയ സവന്തമാക്കുന്നത്ിടന  വിലക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 
നിയമത്തിന്ടെ  അെിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശയാഹന്നാൻ  ടഹശൊശദസ് 
അന്തിൊസിശനയും  ശഹാശൊദയയായും ൈകാരിക്കുന്നത്. ശയാഹന്നാന് 
 നങ്ങളുടെ ഇെയിൽ ഉള്ള സവാധീനം ഭയന്നിട്ട് ആയിരിക്കണം ടഹശൊശദസ് 

അവടന ത്െവിലാക്കിയത്. ശയാഹന്നാൻന്ടെ  ത്പവാചകൈബ്ദം 
ശഹാശൊദയയാടയ  ഭയടെെുത്തുകയും അവളുടെ ടത്റ്റിടന പറ്റി 
പരസയമായി അവടള ഓർമിെിക്കുകയും ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ത്പവാചകൻ 
ആവൈയടെട്ടത്ുശപാടല ത്ൻടെ ടത്റ്റിടനക്കുെിച്ച് പശ്ചാത്തപിക്കുവാശനാ  
അത് ത്ിരുത്തുവാശനാ അവൾ  ത്യ്യാൊയിരുന്നിലല. അത്ുടകാണ്ടുത്ടന്ന 
ത്ങ്ങൾ  ീവിക്കുന്നത് പാപത്തിൽ ആടണന്ന് ശകൾക്കാൻ അവൾക്ക്  
ത്ാൽപരയമിലലായിരുന്നു. ത്ങ്ങളുടെ വയക്തി  ീവിത്ത്തിടനത്ിടര 
വിരൽചൂണ്ടുന്ന ത്പവാചകടന എങ്ങടനയും ഇലലാത്ാക്കി ൈലയം 
എശന്നക്കുമായി ഒഴിവാക്കണടമന്നായിരുന്നു അവൾ ആത്ഗഹിച്ചത്. 1 രാ ാ 19: 
2 ട ടസടബലല  രാ ിയും ഇത്ുശപാടല വിശദവഷം പുലർത്തി ത്പവാചകടന 
വധിക്കുടമന്ന് ഭീഷണിടെെുത്തുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്.  

എന്നാൽ ശഹശൊശദസ് ശയാഹന്നാന്ടെ  ത്പസംഗത്തിൽ ത്പശകാപിത്നായിലല. 
സ്നാപകൻ വിൈുദ്ധനും നീത്ിമാനുമായ ഒരു മനുഷയനാടണന്ന് അശേഹം 
വിൈവസിച്ചിരുന്നു. അത്ുടകാണ്ടുത്ടന്ന അയാൾ സ്നാപകടന ഭയടെെുകയും 
അശത്ാടൊെം അശേഹത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകാൻ ത്യ്യാൊവുകയും 
ടചയ്ത്ു എന്ന് ശവണം മനസ്സിലാക്കാൻ. പരസയമായി 
സംസാരിക്കുന്നത്ിൽനിന്ന് വിലക്കുകയും അശത്സമയം അശേഹടത്ത 
ഇലലാത്ാക്കാൻ പരിത്ൈമിക്കുന്ന ശഹാശൊദയയാക്ക്  ആൈവാസവും അവളുടെ 
ശകാപത്തിൽനിന്നുള്ള സംരക്ഷണവും ആയിരിക്കണം ശയാഹന്നാടന  



കാരാഗൃഹത്തിലാക്കിയത്ിലൂടെ ശഹശൊശദസ് ഉശേൈിച്ചത്. ശഹാശൊദയയ 
ത്ൻടെ മകളുടെ നൃത്തത്തിലൂടെ ഒരു പുത്ിയ ടകണിടയാരുക്കി 
ശയാഹന്നാന് വധിക്കുവാൻ പരിത്ൈമിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ൈപഥം ടചയ്യുക 
വഴി ടകണിയിൽ അകടെട്ടു ശപായ ടഹശൊശദസ് ശയാഹന്നാടന 
വധിക്കുന്നത്ിന് കാരണമായി. ത്ൻടെ ഭാരയയുടെ ആത്ഗഹത്തിന് വഴങ്ങാടത് 
ഇത്ത്യും കാലം പരിരക്ഷിച്ച് ശയാഹന്നാടന ഒരു നിമിഷംടകാണ്ട് 
ടകാലയ്ക്ക് ടകാെുശക്കണ്ട ഗത്ിശകെിലാണ് അശേഹം എത്തിശച്ചർന്നിരിക്കുന്നത്. 
അയാൾക്ക് വളടര ത്പധാനടെട്ട ഒരു ത്ീരുമാനടമെുക്കണം! നീത്ിമാനും 
വിൈുദ്ധനുമായ ഒരു മനുഷയൻടെ  ീവൻ ബലി കഴിക്കുക അടലലങ്കിൽ 
ൈപഥം ടചയ്ത്ത് നൽകിയ വാഗ്ദാനം നിെശവറ്റുക. ഇത്തരം ഒരു 
വിഷമവൃത്തത്തിൽ പീലാശത്താസും ഏർടെെുന്നത്ായി ഈശൈായുടെ 
പീഡാനുഭവ വിവരണത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട്. പീലാശത്താസും ത്ൻടെ 
മനസ്സാക്ഷിടയ വഞ്ചിച്ചുടകാണ്ട് നീത്ിനയായ ചിന്തകടള 
കാറ്റിൽെെത്തിടക്കാണ്ട് ടകാലപാത്കത്തിന് ഉത്തരവിെുകയായിരുന്നു.   

 സമൂഹത്തിടല ശനത്ാക്കൾ അധാർമികത്യിൽ  ീവിക്കുശപാൾ അവിടെയുള്ള 
 നങ്ങൾ അത്ിന്ടെ  ദൂഷയഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. പാപടത്തയും 
ത്ിന്മയുടെ ൈക്തികടളയും നിയത്ന്തിച്ചിടലലങ്കിൽ അത് വലിയ നാൈത്തിശലക്ക് 
മനുഷയസമൂഹടത്ത നയിക്കും. വയഭിചാരത്തിലും അധാർമിക 
ശലംഗികബന്ധത്തിലും ത്ുെങ്ങിയ ശഹശൊശദസും  ശഹാശൊദയയായും  
അവസാനം ടചടന്നത്തിയത് ഒരു നീത്ിമാന്ടെ ഹത്യയിൽ ഹത്യയിലാണ്.  
ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇന്നും ശലാകത്തിൽ 
ആവർത്തിക്കടെട്ടുടകാണ്ടിരിക്കുന്നു. 

1. വിൈുദ്ധ ത്കിശസാസ്ശത്ാം ശചാദിക്കുന്നു: ൈപഥം  ടചയ്യൽ ഒരു 
മനുഷയടന എത്ത് എളുെത്തിൽ ഗത്യന്തരമിലലാത്ത അവസ്ഥയിൽ  

ആകുന്നുടവന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നിശലല? ദുരഭിമാനത്തിന്ടെയും  
അഹന്തയുടെയും ടകണിയിൽടപട്ട് ടഹശൊശദസ് ത്ൻടെ ത്ടന്ന 
മനസ്സാക്ഷിക്കു വിരുദ്ധമായി ത്പവർത്തിശക്കണ്ടി വന്നത് 
വിശവകരഹിത്മായ ൈപഥം  നിമിത്തമാണ്. 

2. ശഹശൊശദാസിനു സ്ത്ത്ീശയാെുള്ള സ്ശനഹത്തിനായിരുന്നു ശമൽശക. 

അയാളുടെ ലപെത്വം ഉശപക്ഷിക്കുവാൻ ത്യ്യാൊകാത്ിരുന്നത് ടകാണ്ട് 
അയാൾ ടകാലപാത്കകുറ്റം ടചയ്ത്ു.  അയാൾ ആദയം ടചയ്ത് പാപം 
അയാടള അത്ിലും വലിയ പാപത്തിശലക്ക് നയിച്ചു. ഉശപക്ഷിശക്കണ്ടത് 
ആടണന്ന് ത്നിക്ക് അെിയാമായിരുന്ന വയഭിചാരണിശയാെുള്ള 
അയാളുടെ അഭിനിശവൈം ശദവത്തിന് ത്പീത്ികരണം ആടണന്ന് 
എനിക്കെിയാമായിരുന്ന ത്പവാചകൻടെ രക്തം ചിന്തുന്നത്ിശലക്കു  
നയിച്ചു. പാപത്തിൽനിന്ന് നാം ഓെി അകലണം എന്നാണശലലാ വചനം 
നടെ പഠിെിക്കുന്നത്! 



 

3. വിവാഹടത്ത പറ്റിയുള്ള ശദവീക കൽെനകടള ധിക്കരിക്കുന്ന 
ഒരുവടന സ്നാപകശയാഹന്നാൻ ത്ിരുത്തുകയാണ്. നെുടെ 
സഹ ീവികൾ നടെശൊടലത്ടന്ന എന്ന് കണ്ടു അവടര ത്ിരുശത്തണ്ട 
കെമ നമുക്കുണ്ട്. സഭാപിത്ാവായ ത്കിശസാസ്ശത്ാം നെടള 
ഓർമിെിക്കുന്നു: സശഹാദരടന ത്ിരുത്തുവാനുള്ള 
ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽനിന്ന് നാം പിന്മാെരുത്. അത്ിടലന്താ എനിക്ക് 
കാരയം.... അവനുമായി ടപാത്ുവായി എനിക്ക് ഒന്നുമിലല.... 
എന്നിങ്ങടനയുള്ള ത്ണുത്ത ത്പത്ികരണം ഉണ്ടാകരുത്. സാത്താനുമായി 
മാത്ത്ശമ നമുക്ക് ടപാത്ുവായി ഒന്നുമിലലാത്തത്ായിട്ടുള്ളൂ. മനുഷയകുലം 
മുഴുവനുമായി നമുക്ക് ടപാത്ുവായി പലത്ുമുണ്ട്. എലലാവരും നെുടെ 
മനുഷയ സവഭാവത്തിൽ പങ്കുശചരുന്നു. എലലാവരും ഒശര ഭൂമിയിൽ 
 ീവിക്കുന്നു. ഒശര ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വളരുന്നു. എലലാവർക്കും ഒശര 
കർത്താവാണ് ഉള്ളത്. എലലാവരും ഒശര നിയമങ്ങളാണ് 
സവീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. നടെശൊടല ഒശര അനുത്ഗഹങ്ങൾ ത്പാപിക്കാനായി 
മറ്റുള്ളവരും വിളിക്കടെട്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരുമായി നമുക്ക് 
ടപാത്ുവായി ഒന്നുമിലല എന്ന് ഒരിക്കലും നാം പെയരുത്. എൻടെ 
കാരയം ഞാൻ ശനാക്കിടക്കാള്ളാം.... നിനടക്കന്താ അത്ിൽ കാരയം... 
എന്ന് നെൾ ശചാദിക്കരുത്. 

 

4. ടത്റ്റിടന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് സ്നാപകശയാഹന്നാന്ടെ  ത്ല 
ടവട്ടിക്കളഞ്ഞു. പശക്ഷ സവരം നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞിലല. അശേഹത്തിന്ടെ 
നാക്കിന്ടെ ചലനമറ്റത്ാക്കി എന്നാൽ അശേഹത്തിന്ടെ ആശരാപണം 
ഇലലാത്ാക്കിയിലല.  

കെൊട്: സാശന്താം ശബബിൾ കമൻെെി,  മർശക്കാസിന്ടെ സുവിശൈഷം. P. 382 – 

396. 

 

 

 

 

 

ചർച്ചാവിഷ ം 

ആത്മീ  കച്ചവടം  



ഈശൈാ ശദവാലയത്തിൽ ത്പശവൈിച്ച് അവിടെ കച്ചവെം ടചയ്ത്വടര 
ചാട്ടവാെുടകാണ്ട് അെിച്ചു പുെത്താക്കുന്ന ഭാഗം   സുവിശൈഷത്തിലും 

പരിൈുദ്ധാത്മാവിടന പണം ടകാെുത്ത് വാങ്ങാൻ വന്ന ൈിടമശയാടന 
പൗശലാസ് ൈാസിക്കുന്ന രംഗം  അശൊസ്ശത്ാലൻമാരുടെ  നെപെിയുടെ 
പുസ്ത്കത്തിലും നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നുവച്ചാൽ ഈശൈായും 
ശ്ലീഹന്മാരും ടവെുത്തിരുന്ന ഒന്നാണ് ആത്മീയ കച്ചവെം.  

ഈശൈാ ശത്പക്ഷിത്ശവലയ്ക്കുള്ള കൃപയും അധികാരവും നൽകി ടകാണ്ട് 
പെയുന്നത് ത്ൈശദ്ധയമാണ് “ദാനമായി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ദാനമായി 
ടകാെുക്കുവിൻ” (മത്തായി 10: 8). എന്നാൽ സഭചരിത്ത്ത്തിലുെനീളം നാം 
കാണുന്ന കാഴ്ച മടറ്റാന്നാണ്. ആത്മീയ കച്ചവെമാണ് കശത്താലിക്കാസഭയിൽ 
നിന്ന് ഒരു വിഭാഗം മാർട്ടിൻ ലൂഥെിന്ടെ  ശനത്ൃത്വത്തിൽ കശത്താലിക്കാ 
സഭ വിട്ടുശപായി ടത്പാട്ടസ്റ്റൻറ് സഭാവിഭാഗം രൂപടെെുത്താൻ 
ഇെയാക്കിയത് എന്ന്  ഈ അെുത്ത കാലത്ത് ത്ഫാൻസിസ് മാർപാെ ത്ടന്ന 
സെത്ിച്ചു  പരസയമായി ലൂഥെൻ സഭയുടെ 500 വാർഷികത്തിൽ പെഞ്ഞ 
കാരയം ത്ൈശദ്ധയമാണ്. എന്നാൽ ഇത്ത്ടയാടക്ക സംഭവിച്ചിട്ടും, ത്ഫാൻസിസ് 
മാർപാെ പലത്വണ പല ശവദികളിൽ പരസയമായി ആത്മീയ കച്ചവെടത്ത 
വിമർൈിച്ചിട്ടും, ൈാസിച്ചിട്ടും, ആത്മീയ കച്ചവെങ്ങൾ പുത്ിയ രൂപത്തിലും 
ഭാവത്തിലും ത്ുെർന്നുടകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലരും കശത്താലിക്കാ സഭ 
വിട്ടുശപായി പന്തക്കുസ്ത്ാ വിഭാഗത്തിലും  നിരീൈവര- സഭാവിരുദ്ധ 
ത്പസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശചർന്നത്ിന്ടെയും  പിന്നാപുെത്ത് പലശൊഴും ആത്മീയ 
കച്ചവെം കാരണമായി കാണാെുണ്ട്. 

ധൂർത്തെിക്കുന്ന ത്ിരുനാളുകളും അത്ിശലക്ക് ആടളക്കൂട്ടുന്ന രീത്ികളും പണം 
പിരിക്കുന്ന ആത്മീയ സെർേങ്ങളും ആർഭാെപൂരിത്മായ പള്ളിപണികളും 

പണം ലക്ഷയംവച്ചുടകാണ്ടുള്ള ഭക്ത അഭയാസങ്ങളും ആത്മീയ ൈുത്ൈൂഷകളും 
ൈുത്ൈൂഷകരും ഇന്നടത്ത സഭയിടലയും ആത്മീയ അപകെമാണ്. ആത്മീയ 
കച്ചവെം എന്ന ആത്മീയ അപകെടത്ത ഗൗരവമായി ശനാക്കികണ്ടു 
ആത്മാർത്ഥത്ശയാടെ സഭശനരിട്ടിടലലങ്കിൽ വലിയ ത്പത്യാഘാത്ങ്ങൾ 
ആത്മീയത്ലത്തിൽ സഭ ശനരിശെണ്ടത്ായി വരും. 

കെൊട്: അഭിശഷകാഗ്നി അഭിഷിക്തൻ, ഓഗസ്റ്റ് 2018, p. 14-15. 

 

 

ത്യ്യാൊക്കിയത്: ഫാ. രാ ൻ പുന്നക്കൽ.  


