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വചനവിചിന്തനം 
സീസറിന് നികുതി കകാടുക്കണമമാ? 

( മർമക്കാസ് 12:13-17 ) 

സുവിമേഷ പശ്ചാത്തലം  

ജെറുസലലേം ലേവാലയ അങ്കണത്തിജല ചൂഷണത്തിജെതിജെയുള്ള 
ഈല ായുജെ ആധികാെികമായ ഇെജെെൽ  യഹൂേമത 
അധികാെികജെ  ജചാെിപ്പിക്കുകയുേം പ്െലകാെിപ്പിക്കുകയുേം 
ജചയ്തിെുന്നു. അതിൊൽ  ഈല ായുജെ ലെെിൽ 
ആലൊെണങ്ങെുയർത്തി അവിെുജത്ത തെവിൽ ആക്കുക എന്ന 
തപ്രമാണ് അവർ െയറ്റുന്നത്. അതിൊയി  ഈല ാജയ ഏജതങ്കിലുേം 
തെത്തിൽ വാക്കിൽ കുെുക്കാൻ െറ്റുലമാ എന്നന  യഹൂേ ലെതാക്കൾ 
ഗലീലിയിൽ വച്ുേം ജെറുസലലമിൽ വച്ുേം െല തവണ പ് മിച്ു 
ലൊക്കിയതാണ്. ഈ സുവില ഷഭാഗത്തന തമ്മിൽ ഒെു കാെയത്തിെുേം 
ലയാെിക്കാൻ െറ്റാത്തവിധേം വയതയസ്തൊയ ഫെിലസയജെയുേം  
ലഹലറാലോസ്  െക്ഷക്കാജെയുേം ഒെുമിച്ു കൂട്ടിയാണ് ഈല ായുജെ 
അെുലത്തക്കന ഒെു ലചാേയവുമായി അവർ െറഞ്ഞയക്കുന്നത്. 
ലചാേയത്തിന് ഈല ാ ഏതു ഉത്തെേം െറഞ്ഞാലുേം ഒെു പ്ഗൂപ്പന  
െിണങ്ങുകയുേം പ്െലകാെിതൊകുകയുേം ജചയ്ുേം.  

ചരിത്ത പശ്ചാത്തലം  

യഹൂേെിൽ ഒെു െലല  തമാെേം ആെുകജെ സേംബന്ധിച്ുേം 
വിൊതീയൊയ ലറാമാക്കാർക്കന കപ്പേം ജകാെുലക്കണ്ടത് 
അസഹെീയമായിെുന്നു. മൂന്നു തെത്തിലുള്ള പ്െതികെണമാണ് 
യഹൂേർക്കന ഈ കാെയത്തിൽ  ഉണ്ടായിെുന്നത്. ഒന്നാമജത്ത ഗണേം വി. 
ലതാറജയയുേം ലേവാലയജത്തയുേം  പ്െതി തീപ്വവാേികൾ അഥവാ 
zealots എന്നന  അറിയജപ്പട്ടിെുന്നു. ലറാമാക്കാർക്കന െികുതി 



ജകാെുക്കുന്നത് അവർ   ക്തിയുക്തേം എതിർത്തിെുന്നു. കാെണേം അത് 
അെിമത്തത്തിന്ജറ ഒെു ബാഹയഅെയാെവുേം ദേവത്തിൻജറ 
അധികാെത്തിലുള്ള ദകകെത്തലുേം ആയി അവർക്കന അെുഭവജപ്പട്ടു. 
െണ്ടാമജത്ത ഗണേം ഇങ്ങജെജയാെു െികുതി ലറാമിന് ജകാെുക്കുന്നത് 
യഹൂേ െെജത്ത അെമാെിക്കുന്നതിന് തുലയമാജണന്നന വാേിച്ിെുന്നു. 
എങ്കിലുേം  പ്ൊലയാഗികത കണക്കിജലെുത്തന അത് ജകാെുക്കാൻ 
തയ്ാറായി. മൂന്നാമജത്ത ഗണമായ  ജഹലറാലേസ് െക്ഷക്കാർ ലറാമൻ 
ചപ്കവർത്തിമാെുജെ കീഴിൽ ൊലസ്തീെ ഭെിച്ിെുന്ന ലഹലറാലോസ്  
കുെുേംബക്കാജെ െിരുണച്ിെുന്നവൊണ്. അതിൊൽ ലറാമാക്കാർക്കു 
െികുതി  ജകാെുക്കുന്നത് അവർ അെുകൂലിച്ിെുന്നു. 

ഈമോക്ക് ഒരുക്കിയ കകണി  

ഇങ്ങജെ അസവസ്ഥത  െിലെിന്നിെുന്ന ഒെു ൊപ്രീയ 
െശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആഴത്തിൽ ചിരിച്ുറച് ഒെു ജകണിയുമായി 
യഹൂേ ലെതാക്കൾ ഈല ാജയ സമീെിച്ത്. മുഖസ്തുതി െറഞ്ഞന 
ഈല ാജയ െുകഴ്ത്ത്തി ജകണിയിൽ വീഴ്ത്ത്താൊണ് ആേയേം 
പ് മിക്കുന്നത്. അവെുജെ വീക്ഷണത്തിൽ ഈല ായാണ് ഏറ്റവുേം െലല 
അധയാെകൻ എന്നന അവർ ആത്മാർത്ഥത അഭിെയിച്ന  ഈല ാലയാട്  
െറയുകയാണ്. െികുതി സീസറിന് ജകാെുക്കണലമാ എന്ന ലചാേയത്തിന് 
ജകാെുക്കണ്ട എന്നന ഈല ാ െറഞ്ഞാൽ അത് ലഹലറാലോസ് 
െക്ഷക്കാർ ഉെജെ ലറാമൻ അധികാെികജെ അറിയിക്കുകയുേം അങ്ങജെ 
ഈല ാജയ അറസ്റ്റന ജചയ്തു തെവിലാക്കുകയുേം ജചയ്ുേം.  െികുതി 
ജകാെുക്കണേം എന്നാണ് െറയുന്നജതങ്കിൽ ഫെിലസയെുേം ഭൂെിഭാഗേം 
യഹൂേെുേം ഈല ാജയ ലറാമാക്കാെുജെ ഏെൻറ് ആക്കി മുപ്േകുത്തി 
െെമധയത്തിൽ ലെെുലോഷേം വെുത്തുകയുേം ജചയ്ുേം.   എന്നാൽ 
ഈല ാ അവെുജെ ലചാേയത്തിൽ അെങ്ങിയിെുന്ന കാെെയേം  
മെസ്സിലാക്കിജയങ്കിലുേം അവെുജെ ലചാേയത്തിന്  ഉത്തെേം ജകാെുക്കാൻ 
ഒെുങ്ങുകയാണ്.   ഇരയൻ   െൂെ ഏകലേ േം 6 െൂെ മൂലയേം 
വെുന്ന,  ഒൊെുജെ ഒെു േിവസകൂലി ആയ ഒെു േൊറ ആയ  ഒെു 
ലറാമൻ ജവള്ളിൊണയേം വാങ്ങി കാണിച്ിട്ടാണ്   ഈല ാ ഉത്തെേം 
െറയുന്നത്. ഈ ൊണയത്തിന്ജറ ഒെു െുറത്തന എ. ഡി.  14 - 37ന്  
ഇെയ്ക്കന ലറാമൻ ചപ്കവർത്തിയായിെുന്ന തിലബെിയൂസ് സീസറിന്ജറ   
െൂെവുേം മറുവ ത്തന തിലബെിയൂസ് സീസർ അഗസ്റ്റസ് - ദേവീക 



ആഗസ്റ്റസിന്ജറ െുപ്തൻ എന്നുേം എഴുതിയിെുന്നു. െല ലറാമൻ 
ചപ്കവർത്തിമാെുേം സവയേം ദേവങ്ങൊയി കെുതുകയുേം 
പ്െഖയാെിക്കുകയുേം ജചയ്തിെുന്നു.  

വിചിന്തനം  

ഈ ൊണയേം ആെുലെതാണ് എന്നാണ് ഈല ാ ലചാേിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടന 
ഉത്തെേം െറയുന്നു: സീസറിെുള്ളത് സീസറിെുേം ദേവത്തിെുള്ളത്  
ദേവത്തിെുേം ജകാെുക്കുക. ചപ്കവർത്തിയുജെ െൂെമുള്ള ൊണയേം 
തീർച്യായുേം അലേഹത്തിന് അവകാ ജപ്പട്ടതാണ്. അത് 
ഉെലയാഗിക്കുന്നവർ അലേഹത്തിന്ജറ  അധികാെജത്ത 
ബഹുമാെിക്കുന്നവൊണ്. അവർ അലേഹേം ആവ യജപ്പെുന്ന കപ്പേം 
ജകാെുക്കണേം.  

അലതാജൊപ്പേം തജന്ന  ദേവത്തിൻജറ ദേവത്തിന് ജകാെുക്കണജമന്നുേം 
ഈല ാ െിർലേ ിക്കുന്നു സീസറിെുള്ളത് ഏത്?  ദേവത്തിെുള്ളത് 
ഏത്?  എന്നന ലവർതിെിക്കാെുള്ള ഉത്തെവാേിതവേം ഈല ാ അവർക്കന 
തജന്ന െൽകുകയാണ്. ലവണേം അഥവാ ലവണ്ട എന്നന ഉത്തെേം 
പ്െതീക്ഷിച്ു വന്നവലൊട് ആണ് ഇങ്ങജെ ഒെു ഉത്തെേം ഈല ാ 
െറയുന്നത്. ഇത് ലകട്ടന എതിൊെികൾ ലൊലുേം വിസ്മയിച്ു എന്നാണ് 
ആണ് സുവില ഷകൻ ലെഖജപ്പെുത്തുന്നത്.  

ഓലൊ ൌെെുേം താൻ അേംഗമായിെിക്കുന്ന ൊെയലത്താട് 
കെജപ്പട്ടിെിക്കുന്നു. അത് തെിക്കന ദേവലത്താെുള്ള ഉള്ള കെപ്പാെിജെ  
മറികെന്നുജകാണ്ടുേം   ഇലലാതാക്കിജക്കാണ്ടുമലല എന്നന മാപ്തേം. 
ദേവത്തിൻജറ ചായയുേം െൂെവുേം വഹിക്കുന്ന എലലാ മെുഷയെുേം 
ആേയേം കെജപ്പട്ടിെിക്കുന്നത് ദേവലത്താൊണ്. എന്നാൽ ആ കെപ്പാട് മറ്റന 
കെമകൾ ഇലലാതാകുന്നിലല. എലലാ മെുഷയെിലുേം ദേവത്തിൻജറ 
െൂെവുേം  സാേൃ യമുണ്ടന. എലലാ മെുഷയെുേം ദേവത്തിന്ജറതാണ്. 
ചപ്കവർത്തിയുജെ െൂെേം ജകാത്തി പ്െസിദ്ധീകെിച് ൊണയങ്ങൾ 
ചപ്കവർത്തിയുജെത്  ആകുന്നതുലൊജല ദേവത്തിൻജറ ചായയിൽ 
സൃരിക്കജപ്പട്ട മെുഷയൻ ദേവത്തിന്ലറതാണ്.  സഭാെിതാവായ 
ജതർത്തുലയൻ െറയുന്നു:  "ചപ്കവർത്തിക്കന െീ െണേം മാപ്തമാണ് 
െൽകുന്നത്. എന്നാൽ ദേവത്തിന് െീ െിജന്ന തജന്ന ജകാെുക്കണേം". 

 



മചാദ്യങ്ങൾ  

1. ഉലേ യ ുദ്ധിയിലലാജത ലചാേയങ്ങൾ ലചാേിക്കുന്നത് തിന്മയിൽ 
െിന്നലലല വെുന്നത്?  

2. െികുതി ജവട്ടിപ്പന െെത്തുന്നത് ൊെമാലണാ?  
3. ൊപ്രീയ പ്െതയയ  ാസ്പ്തങ്ങലെക്കാൾ, പ്െസ്ഥാങ്ങജെക്കാൾ 
ദേവജത്ത ബഹുമാെിക്കുകയുേം ആൊധിക്കുകയുേം 
ജചലയ്ണ്ടതലലല?  

4. ഒെു വി വസി ഒെു െലല ൌെൻ ആയിെിക്കുജമങ്കിൽ മറ്റന 
എജരലലാേം ഉത്തെവാേിത്തങ്ങൾ െിറലവറ്റണേം?  

 

 

 

ചർച്ചാവിഷയം  

ഐകയൊപ്രസഭ െൂൺ അഞ്ചിന് ലലാക െെിസ്ഥിതിേിെേം 
ആചെിക്കുകയാണ്. “വായു മലിെീകെണജത്ത ജചറുക്കുക” എന്നതാണ് 
ഈ വർഷജത്ത പ്െലതയക വിഷയമായി എെുത്തിെിക്കുന്നത്. 100 -ൽ  
അധികേം ൊെയങ്ങൾ ദകലകാർക്കുന്ന ലലാകത്തിജല ഏറ്റവുേം വലിയ 
സേംഭവങ്ങെിൽ ഒന്നാണ് ലലാകെെിസ്ഥിതി േിെേം. 1974 മുതൽ ഇത് 
ആചെിച്ു വെുന്നു. പ്െകൃതിജയ സേംെക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉെവലമായ 
ആ യങ്ങൾ ദകമാറാെുേം, സമൂഹങ്ങൾക്കുേം പ്െസ്ഥാെങ്ങൾക്കുേം 
വയക്തികൾക്കുേം ആലഗാെമായ കാഴ്ത്ചപ്പാെിൽ  വയാെകമായ 
പ്െവർത്തങ്ങെീലൂജെ സേംഭാവെകൾ ജചയ്ാൻ ലവേിജയാെുക്കുക 
എന്നതാണ് ഇതിന്ജറ ലക്ഷയേം.  

ഭൂമിയിജല 92% മെുഷയെുേം മലിെമായ വായുവാണ്  വസിക്കുന്നത്. 
അതായത് െമ്മെിൽ 10 ൽ 9 ലെര് അ ുദ്ധവായു  വസിക്കുന്നു.  
പ്െതിവർഷേം 70 ലക്ഷേം മെുഷയർ വായുമലിെീകെണേം െിമിത്തേം 
അകാലമെണേം പ്ൊെിക്കുന്നു. ഇതിൽ 40 ലക്ഷേം ലെെുേം െമ്മൾ 
അധിവസിക്കുന്ന ഏഷയ-ജെസഫിക് ഭൂഖണ്ടത്തിൽ ആണ് മെിക്കുന്നത്. 



നമുക്ക് േവസിക്കാതിരിക്കാൻ ആകിലല, പകെ േവസിക്കുന്ന 
വായുവികന കമച്ചകെടുത്താൻ പലതും നമുക്ക് കചയ്യാനാകും...  

2030 ആകുലപാലഴക്കുേം ധാെയവിെയിൽ 16  തമാെേം കുറവ് 
വായുമലിെീകെണേം െിമിത്തേം സേംഭവിക്കുജമന്നാണ് െഠെങ്ങൾ 
മുന്നറിയിപ്പു െൽകുന്നത്.  

വിേുദ്ധത്രന്ഥത്തിൽ ഉല്പത്തി പുസ്തകം 2: 5-19 പ്െെഞ്ചസൃരിജയ 
വിവെിക്കുന്ന ഭാഗത്തന ദേവേം മെുഷയജെ സൃരിയുജെ മകുെേം 
ആക്കിജകാണ്ടന ഏതൻലതാട്ടേം െൂെകല്െെ ജചയ്ുന്നതുേം ഭൂമിയിജല 
സകല മൃഗങ്ങജെയുേം ആകാ ത്തിജല സകല െക്ഷികജെയുേം 
െൂെജപ്പെുത്തുന്നതുേം വിവെിക്കുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധജപ്പട്ടന 
െമുക്കുണ്ടാവുന്ന െണ്ടന ജതറ്റിദ്ധാെണകജെ പ്ഫാൻസിസ് മാർൊപ്പ 
തിെുത്തുന്നുണ്ടന. ഒന്നന: ഈ ഭൂമിയുജെ ഉെലയാൊയി െമ്മജെ തജന്ന ൊേം 
െെിഗണിക്കുന്നതിൽ െിന്നന ഉെുതിെിയുന്നതാണ്. ഈ പ്െകൃതി  െമുക്കന 
ഇരനെേംലൊജല ഭെിക്കാവുന്ന സവകാെയ സവത്തലല. മറിച്ന 
ദേവത്തിൻജറ മഹത്തായ ഒെു ോെമാണ്. ദേവലത്താെുള്ള 
െന്ദിലയാെുേം ആേെലവാെുേം കൂെി എലലാവെുജെയുേം െന്മയ്ക്കുലവണ്ടി 
പ് ദ്ധാെൂർവ്വേം ഉെലയാഗിക്കുന്നതിെുേം സേംെക്ഷിക്കുന്നതിെുമായി 
ദേവേം മെുഷയവർഗ്ഗത്തിന് െൽകിയിെിക്കുന്ന ഒെു മഹത്തായ 
ോെമാണ്. െണ്ടാമജത്ത ജതറ്റിദ്ധാെണ: ഈ സൃരപ്െെഞ്ചത്തിജല 
സൃരികൾക്കന െമ്മുജെ എലലാ പ്െതീക്ഷകൾക്കുേം ഉത്തെമാകാൻ  
കഴിയുേം എന്ന ധാെണയിൽ  അതിൽ മാപ്തേം ആപ് യിക്കുക എന്ന 
മലൊഭാവത്തിൽ െിന്നന ഉെുതിെിയുന്നതാണ്. െമ്മൾ സൃരാവിലലക്കന 
തിെിക്കുകയുേം ദേവത്തിന് െലമ്മാെുള്ള സ്ലെഹത്തിൻജറ 
അെയാെമായി ഈ പ്െകൃതിജയ സവീകെിക്കുകയുേം ജചയ്ണേം. 
പ്െകൃതിജയ െമ്മൾ ചൂഷണേം ജചയ്ുകയുേം െ ിപ്പിക്കുകയുേം 
ജചയ്ുലപാൾ ദേവലത്താട് െമ്മൾ െറയുകയാണ്: “ദേവേം െൽകിയ 
ഈ ഗിഫ്റ്റ്റന എെിക്കിരമലല,  ഇത് െലലതലല” എന്നന. അവിജെ ഞാൻ 
എജന്ന തജന്ന മാപ്തലമ സ്ലെഹിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നന  വെുകയുേം അത്  
ൊെേം ആയിത്തീെുകയുേം ജചയ്ുന്നു.  ദേവേം വി വസിച്ന െജമ്മ 
ഏൽപ്പിച്ിെിക്കുന്ന ഈ പ്െകൃതിജയ െലല കാെയസ്ഥൻ എന്നവണ്ണേം  
ൊേം ഉെലയാഗിക്കുകയുേം സേംെക്ഷിക്കുകയുേം ജചയ്ണേം.  



പ്െവർത്തെെദ്ധതി  

1. വായു മലിെീകെണജത്ത ജചറുക്കുന്നതിന് െമുക്കന എരന 
ജചയ്ാൊകുേം എന്നന െഠിക്കുന്നതിെുേം യൂണിറ്റിൽ  
അവതെിപ്പിക്കുന്നതിെുേം ഏതാെുേം ലെെുജെ ഒെു കമ്മിറ്റി 
ജതെജഞ്ഞെുക്കുക. 

2. െമ്മുജെ കുെുേംബ കൂട്ടായ്മക്കന ജചയ്ാൻ കഴിയുന്ന ഫലവത്തായ 
ഒെു െദ്ധതി എങ്കിലുേം െെപ്പിലാക്കുക. 

3. പ്ൊവർത്തികമാക്കിയ പ്െവർത്തെ െദ്ധതിജയക്കുറിച്ന റിലപ്പാർട്ടന 
ജചയ്തു അതിെൂെതയിൽ െിന്നുേം സമ്മാെേം കെസ്ഥമാക്കുക  
 
 

അതിരൂപതയുകട കുടുംബകൂട്ടായ്മ കാരയാലയത്തിമലക്കു റിമൊർട്ട് 
കചയ്യുന്നതിന് :- 

വായുമലിെകെണേം ജചറുക്കുന്നതിന് െിങ്ങെുജെ കുെുേംബയൂണിറ് 2019 
െൂൺ 01 െുേം ഓഗസ്റ്റന 01 െുേം ഇെയിൽ ജചയ്ത പ്െവർത്തെേം 
സതയസന്ധമായി ½ ലെെിൽ റിലപ്പാർട്ടന  എഴുതി ഒെു ലഫാലട്ടാ 
എങ്കിലുേം അറ്റാച്ന ജചയ്ത് familyunitsekm@gmail.com -ലലക്കന ഓഗസ്റ്റന 15 
ന് മുപായി ഇജമയിൽ അയക്കുക.  

1- സമ്മാെേം : ₹ 5000   
2- സമ്മാെേം : ₹ 3000 
3- സമ്മാെേം : ₹ 1000 

വിലയിെുത്തുന്ന മാെേണ്ഡങ്ങൾ : അേംഗങ്ങെുജെ െങ്കാെിത്തേം, 
പ്െവർത്തെത്തിന്ജറ വയാപ്തി, വാലുമലിെകെണത്തിലുള്ള 
ഫലോയകതവേം, ആ യത്തിന്ജറ െൂതെത.  

 

ഫാ. ൊെൻ െുന്നക്കൽ  
ഡയെക്െർ, കുെുബകൂട്ടായ്മ കാെയാലയേം  
എറണാകുെേം - അങ്കമാലി ലമെർഅതിെൂെത  
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