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മർത്ത  - മറിയാം എന്നിവരുച  സന  ദരൻ ല സർ 

നര ഗിയ യിരിക്ുന്നു എന്ന വ ർത്ത നയശുവിന്ചറ ക തിചലത്തുന്നു. 
ഞങ്ങളുച  സന  ദരൻ എന്നലല " നീ സ്നന ിക്ുന്നവൻ 

നര ഗിയ യിരിക്ുന്നു" എന്ന ണവചന അറിയിച്ചത്.  

ദദവത്ത ൽ സ്നന ിക്ചപ്പ ുന്നവൻ ആര ണ്? അവന്ചറ 

വ നമനുസരിച്ച് ജീവിക്ുന്ന യഥ ർത്ഥ വിശവ സികൾ തചന്ന.  

"വിശവസിക്ുന്നവർ മരിച്ച ലുാം ജീവിക്ുാം" എന്ന് നയശു  റഞ്ഞത് 

ഒരു ആലങ്ക രിക ഭ ഷയലല യിരുന്നുചവന്നുാം ദദവമ തവത്തിന് 

നവണ്ടിയ യിരുന്നു എന്നുാം ല സറിന്ചറ ഉയിർപ്പിക്ലിലൂച  

യ ഥ ർത്ഥയമ യി.  
"നയശു മർത്ത നയയുാം, അവളുച  സന  ദരിനയയുാം, ല സറിനനയുാം 

സ്നന ിച്ചിരുന്നു" (5). 

ഈ സന  ദരങ്ങചള നയശു സ്നന ിച്ചിരുന്നു എന്നതിന് 

 റഞ്ഞിരിക്ുന്ന ഗ്ഗീക്്  ദാം "അഗ പ്പ ൻ " എന്ന ണനഗ്ത!  ഇത് 

'ദദവസ്നന ാം' എന്ന വ ക്ിചന സൂ ിപ്പിക് ൻ 

ഉ നയ ഗിക്ുന്നത ണ്.    അത യത് നയശു മനുഷയചര സ്നന ിക്ുന്നത് 

മ നുഷിക സ്നന ത്ത ലലല, ദദവീകസ്നന ത്ത ല ണ്. അതിന ല ണ് 

വിവരാം അറിഞ്ഞ ഉ ചന യ ഗ്ത  ുറചപ്പ  ൻ അവൻ ദവകിച്ചതുാം, 

മരിക് ൻ അനുവദിച്ചതുാം.  

''നിങ്ങൾ വിശവസിനക്ണ്ടതിന്, ഞ ൻ അവിച  ഇലല ഞ്ഞതിൽ നിങ്ങചള 

ഗ് തി ഞ ൻ സനത ഷിക്ുന്നു" (15). 

ല സർ മരിക് ൻ ക ത്തു നില്ക്ക്ുകയുാം,  

 ിന്നീട് മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് അവചന ഉയിർപ്പിക്ുകയുാം 

ച യ്യുന്നതിലൂച  ല സറിന്ചറ കു ുാംബവുാം, ശിഷയന്മ രുാം, അവിച  

കൂ ിയിരുന്ന മറ്റനനകാം ന രുാം ദദവമ തവാം ദർശിക്ുകയുാം ദദവീക 

ഗ് ക ശത്തിൽ ആവുകയുാം ച യ്തു. ദദവീക ഗ് ക ശാം എന്ന ൽ ദദവ 

വിശവ സാം എന്ന ണർത്ഥാം. അവർ  കലിന്ചറ മക്ള ണ്. 

ആ ചവളിച്ചത്തിൽ സഞ്ചരിക്ുന്നവൻ ഒരിക്ലുാം ക ൽ തട്ടി വീഴുന്നിലല. 
ക രണാം ദദവമ കുന്ന ഗ് ക ശമ ണ് അവരുച  വഴിക ട്ടി. അവർ 

ദദവീക  ദ്ധതിനയ ട് ന ർന്ന് ഗ് വർത്തിക്ുന്നു. ഇങ്ങചന 

ദദവത്തിന്ചറ  ദ്ധതിനയ ട് ന ർന്ന് ഗ് വർത്തിക്ുന്നവർ 

മറ്റുള്ളവർക്ുാം ഗ് ക ശമ യി തീരുാം. മരണചത്തനപ്പ ലുാം 

കീഴ ക്ുന്നത ണ് ആ ഗ് ക ശാം "നമുക്ുാം  അവനന ട് കൂച  ന  യി 
മരിക് ാം" എന്ന ൽ അവന്ചറ ഗ് ക ശത്തിന് കീഴ്പ്ചപ്പ  ാം എന്ന ണർത്ഥാം.  



ഓനര  മനുഷയചനക്ുറിച്ചുാം ദദവത്തിന്ചറ 

 ദ്ധതി  നയശുവിചനനപ്പ ചല നല കത്തിന്ചറ ഗ് ക ശമ കുകയുാം, 

വഴിക ട്ടികള കുകയുാം, ഗ് ന  ഷിക്ുകയുാം ച യ്യുക എന്നത ണ്.  
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