Saturday of the Raising of Lazar
By Rev. Fr. Jose Daniel Paitel. USA.
Gospel: St. John.11: 1-45
മശിഹാ സകലത ും മ ൻകൂട്ടി അറിയ ന്ന . എന്നാൽ അതന സരിച്ചു്
നമ ക് ു് സുംഭവിച്ചച്ക്ാവ ന്ന ദ ർവ്വിധികൾ തടയ ന്നിലല എന്നതാണ ു്
ആത്മീയമായി ബല ഹീനരായ പലര ച്ചടയ ും പിൻമാറ്റത്തിന ു് കാരണമായി
ആച്ചരാപിക് ന്നത ു്. പലര ച്ചടയ ും ദദവവിശവാസും ക റയ്ക്ക് ന്നതിന ും
നിരാശ ച്ചതാന്ന വാന ും സാത്താൻ തന്ററ തന്ത്രങ്ങളിറലാന്നായി
ഇറതട ത്ത പച്ചയാഗിക്ാറ ണ് ു്. ച്ചയശ മിക്ച്ചപാഴ ും സന്ദർശിച്ിട്ടചള്ള
ഭവനത്തിറല ഒച്ചരറയാര സച്ചഹാദരൻ, ച്ചയശ വിന ു് സ ഹൃത്താ യിര ന്ന
വയക്തി, ച്ചരാഗിയായി, മരണാസന്നനായി എന്നത ു് മനസ്സിലാക്ിയതിന
ച്ചശഷും നിന്ത്ദന്ത്പാപിച്ച. ഏകച്ചദശും രണ് ു് ദമൽ ദൂരത്തായിര ന്നിട്ടചും
വിദൂരത്ത നിന്ന ും ഓയാറിൽ വറന്നത്താവ ന്ന മശിഹാ അച്ചപാൾ
എഴ റന്നള്ളിയിലല. മാലാഖ മാര റട അസുംഖയും ദസനയങ്ങളചറട നാഥൻ
നാലാുംദിവസും വറന്നത്ത ന്നതിന്ററ ഉച്ചേശും എര ു്?. നീ വിശവസിച്ാൽ
ദദവമഹതവും കാണ റമന്ന ു് മാർത്തച്ചയാട ു് പറയ ന്നതിന്ററ
ആരരാർഥറമര ു്.? താൻ ലാസറിറന ഉയിർപിക്ണറമന്ന
മ ൻവിധിച്ചയാറടയാണ ു് വന്നറതന്നത ു് സ നിശ്ചിതും.വിശവസിച്ാൽ എന്ന ു്
നിബ ന്ധന വച്റതരിന ു്? കലലറ വാതില്ക്ക്ൽനിന്ന ു് വാതില്ക്ക്ലലചു്
നീക്ിച്ചു് മൃത ശരീരും

കാണാറത തറന്ന പ റത്ത നിന്ന റകാണ് ു് മൃതറന

വിളിച്ചയിർപിക് ന്ന സാഹസത്തിന്ററ സാരറമര ു്. മശിഹാ തന്ററ
പരസയശ ന്ത്ശൂഷയിൽ പലച്ചപാഴ ും ആവർത്തിച്ചു് പഠിപിച് മൃതയ വിന്ററ
ഘന ഗാുംഭിരയും എരാറണന്നാണ ു് ആതയരി കമായി നറെ
പഠിപിക് ന്നത ു്.”എന്നിൽ വിശവസിക് ന്നവൻ മരിച്ാല ും
ജീവിക് ും,11:25”മരിച്ച എന്ന ു് ആരരാത്മാവിൽ അറിഞ്ഞച്ചപാൾ
കൽപിച്ച. “നെ റട സ്ച്ചനഹിതനായ ലാസർ ഉറങ്ങിച്ചപായി. നാും അവറന
ഉണർത്താൻ ച്ചപാക ന്ന ”.St.John.11:11. “എന്ററ ശരീരും ഭക്ഷിയ്ക്ക് കയ ും
എന്ററ രക്തും ക ടിയ്ക്ക് കയ ും റെയ്യചന്നവന ു് നിതയജീവന ണ് ു്”.
യായീച്ചറാസിന്ററ മകൾ മരിച്ിട്ടചും “അവൾ ഉറങ്ങ ന്ന ” എന്ന ു് കല്ക്പിച്
നാഥൻ, ലാസർ മരിച്ച്ചപാഴ ും ഉറങ്ങി ച്ചപായി എന്ന ു് കല്ക്പിച്
കർത്താവ ു്,തന്ററ ശിഷയന്മാര റട അഞ്ജതയകറ്റാനായി ലാസ്സർ മരിച്ച

എന്ന ു് വയക്തമാക്ി.

മരണത്തിന ു് കർത്താവ ു് വിവക്ഷിയ്ക്ക് ന്ന

നാനാർത്ഥങ്ങൾ ഇന്ന ും ന്ത്പസക്തമാണ ു്. എര റകാണ് ു് ഇന്ത്പകാരമ ള്ള
ഉയിർപചു് ഇന്ന ു് സാദ്ധ്യമാക ന്നിലല. ഈ ച്ചൊദയങ്ങൾ ദന്ത്കസ്തവച്ചവദ
ശാസ്ന്ത്തത്തിൽ നിഗൂഢമായി െർച്റെയ്യറപട്ടിട്ടചള്ളവയാണ ു്.
ച്ചയശ ന്ത്കിസ്ത വിന്ററ മന ഷയാവതാരമർെമാണ ു് ലാസ്സറിന്ററ ഉയിർപചു്
മ ലും റവളിവാക്റപട ന്നത ു്. ലാസ്സറിന്ററ മരണും ശാരീരിക മരണമാണ ു്.
ഇവിറട ജഢുംമാന്ത്തച്ചമ നിന്ത്ദറകാള്ളചന്ന ള്ളൂ. മശിഹാ
ഉയിർറത്തഴ ച്ചനല്ക്പിക് ന്ന ദദവമാ കയാൽ മശിഹായിൽ
വിശവസിക് ന്നവൻ ലൗകീകമരണും ഭയച്ചക്ണ്തിലല, അവന ു്
ലൗകീകമരണും ഒര തല്ക്ക്ാലികഅവസ്ഥ മാന്ത്തമാണ ു്. തികച്ചും ദനമ
ഷീകമായ അവസ്ഥാരരത്തിലൂറട നിതയമായ മററ്റാര
ജീവിതവയവസ്ഥയിച്ചല ക് ു് മാറ്ററപട ും എന്നതിന ള്ള ഉറപാണ ു് ലൗകീക
മരണും. പരിശ ദ്ധ് സഭയ റട ച്ചവദശാസ്ന്ത്തും നിന്ത്ദറയന്ന ു് ലൗകീക മരണറത്ത
വിച്ചശഷിപിക് ന്നത ും അത റകാ ണ്ാണ ു്.
കർത്താവിന്ററ പരസയശ ന്ത്ശൂഷാക്ാലത്ത ു് അവിട ന്ന ു് കല്ക്പിച്
പലത ും,ഇര പത ു് നൂറ്റാണ് കൾക് ു് ച്ചശഷും ഉച്ചേശലക്ഷയങ്ങൾക് ു് ച്ചഭദും
വര ത്ത ന്ന വിധത്തിൽ വികലമാക്റപട്ടിട്ടചണ് ു്. തച്ചന്നക് റിച്ചള്ള
അത്ഭ തങ്ങളിൽ ച്ചന്ത്ശഷ്ടമായ ഒന്ന ു് ന്ത്കൂശ മരണത്തിന ു് ച്ചശഷമ ള്ള തന്ററ
ഉയിർപാണ ു്. അത ച്ചപാല ും വികലമാക് റപട്ടിട്ടചണ് ു്. അച്ചപാൾ
നിതയജീവൻ എന്ന തന്ററ വാഗ്ദാനും ച്ചൊദയും റെയ്യറപടാ ന ള്ള
സാത്താന്ററ തന്ത്രങ്ങൾക് ു് സാദ്ധ്യതയ ച്ചമററയാണ ു്. മരണും മൂലും പാപും
നീങ്ങിച്ചപാക റമന്നാണ ു് യഹൂദവിശവാസും. അതിനാലാണ ു്
മരിച്ചച്ചപായവച്ചരക് റിച്ചു് നന്മ മാന്ത്തും പറയ കയ ും അവര റട
ജീവിതകാലത്ത ു് സുംഭവിച് തിന്മകച്ചള ക് റിച്ചു് മൗനമവലുംബിക് കയ ും
റെയ്യചന്നത ു്.
ച്ചയശ ന്ത്കിസ്ത ജീവിച്ിര ന്ന കാലത്ത ു് യഹൂദൻ മഹതവും കല്ക്പിച്ിര ന്ന
ന്ത്പവാെകനായിര ന്ന ഏലീയാ. ച്ചയശ ഏലീയാവിച്ചനക്ാൾ വലിയവച്ചനാ
എന്ന ു് അവർ ശങ്കിച്ിര ന്ന . ഏലീയായ ും ഏലീശായ ും മൃതറര
ഉയിർപിച്ിട്ടചണ് ു്. ഏലീശാ യ റട കലലറയിൽ സ്പർശിച് മൃതന ും
ഉയിർറത്തഴ ച്ചന്നറ്റിട്ടചണ് ു്. മരിച്വറര ഉയിർ പിക് വാൻ കഴിയ ന്നതിറല
ന്ത്പശ്ശസ്തിയലല കർത്താവിന്ററ ഉച്ചേശും. താൻ ന്ത്പവൃ ത്തിക് ന്നതിന ു്

ദൂരവയാപകമായ ലക്ഷയങ്ങളചണ് ു്. ച്ചയശ ന്ത്കിസ്ത ജീവന്ററ വെന
ത്താലാണ ു് ഒര വറന ഉയിർപിക് ന്നത ു്. ഏലീയായ ും ഏലീശായ ും
ഉയിർപിച്ത ു് അവര റട സവര സിദ്ധ്ിറകാണ്ായിര ന്നിലല.അവർ
പിതാവാും ദദവച്ചത്താട ള്ള തങ്ങളചറട മദ്ധ്യസ്ഥതയാൽ ഒര അത്ഭ തും
ന്ത്പവൃത്തിക് കയായിര ന്ന . ദദവ വിശവാസും ച്ചൊദയും
റെയ്യറപട്ടകാലത്ത ു്തന്ററ ന്ത്പവാെകൻ അച്ചപക്ഷിയ്ക്ക് ന്ന ഒര അത്ഭ തും
പിതാവാും ദദവും സാദ്ധ്യമാക്ിറക്ാട ക് കയായിര ന്ന . ഏലീശാ
തനിക് ു് തന്ററ ഗ ര വിന ു് ലഭിച് ശക്തിയ റട ഇരട്ടി ശക്തി ലഭിച്ച എന്ന ു്
റതളിയി ക് കയായിര ന്ന ,.എന്നാൽ മശിഹാ തനിക് ു് പിതാവിൽ
നിന്ന മ ള്ള അധികാരും മൂലും താൻ സൃഷ്ടിയ റട വെനമായ
ദദവമാറണന്ന ു് റതളിയിക് കയായിര ന്ന .
താൻ അനാദിയിച്ചലയ ള്ള ജീവന്ററ വെനമാകയാൽ സകല
ജീവശവാസവ ും താൻമൂലും ഉളവായത ച്ചപാറല തറന്ന ഉയിർപചും
നിവൃത്തിക് കയായിര ന്ന . തന്ററ രണ്ാമറത്ത വരവിൽ അവൻ നറെ
എന്ത്പകാരും ഉയിർപിക് ും എന്ന ും തന്ററ മന ഷയാവതാരത്തിന്ററ മഹതവും
എറരന്ന ും ച്ചലാകത്തിന ു് സാക്ഷയും നല്ക്ക ക യാണ ു് കർത്താവിന്ററ
ലക്ഷയും. തന്ററ ജീവന ള്ള വെനും കലലറകറള ത റക് ും. അത ു് മരിച്വറര
ഉയിർപിക് ും. മൃതർക് ു് ജീവൻ നല്ക്ക ും. മണ്ണിൽ നിന്ന ും വീറണ് ട ക് ും.
ബന്ധിക്റപട്ടവറര സവതന്ത്രരാക് ും. താൻ നമ ക് ു് നല്ക്കിയ എലലാ
വാഗ്ദാനങ്ങളചും പൂർണ്ണമായ ും നിറച്ചവറ്റചും. താൻ ച്ചലാകറത്ത
വീറണ്ട ക് വാനായി വീണ് ും വര റമന്ന വാഗ്ദാനമാണിനിയ ും
നിറച്ചവറാന ള്ള ഒര വാഗ്ദാനും. അത റപാറല അവൻ നറെ
നയായവിധിയിൽ നിന്ന ും വീറണ്ട ക് ും എന്നത ും താൻ നിറച്ചവറ്റചും.ലാസ്സർ
കലലറയ്ക്ക് ള്ളിൽ നാറ്റും വയ്ക്ക് ന്ന അവസ്ഥയിലായിര റന്ന ങ്കില ും
ച്ചയശ വിന്ററ ജീവിപിക് ന്ന വെനത്താൽ അവൻ പ നര ജ്ജീവിച്ച. അത
ച്ചപാറല തറന്ന നാമ ും മശിഹായ റട ജീവന ള്ള വെനത്താൽ കലലറകളിൽ
നിന്ന ും മണ്ണചും പൂഴിയ മായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന ും പ നര ജ്ജീവിക് ും.
നശവര മൺ കൂടാരമായ നാും ആത്മീയമായ മരണും അറലലങ്കിൽ
ദദവീകമായ ജീവനിലലായ്ക്മ അന ഭവിച്ചറകാണ്ിരിക് ന്ന . നെ റട
ഉള്ളിൽ ദദവീകാുംശും തീറര നഷ്ടറപട്ടി രിക് ന്ന . ഈ ദ സ്ഥിതി ച്ചയശ വിന ു്
നിശ്ചയമ ണ് ു്. അതിനാലാണ ു് അവൻ നമ ക് ച്ചവണ്ി മന ഷയാവതാരും
റെയ്യചകയ ും ന്ത്കൂശിൽ പീഢാമരണും വഹിക് കയ ും റെയ്ക്തത ു്. അവൻ

ന്ത്കൂശിറല മരണമവനന ഭവിക് ച്ചപാൾ നാും മരണത്തിൽ നിന്ന ും
ജീവനിച്ചലക് `പ നര ത്ഥാനും റെയ്യചും. സാത്താന്ററ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന ും
സവതന്ത്രരാക വാന ള്ള ശക്തി ദാനമായി നല്ക്ക ന്ന മശിഹായ റട രക്തശരീര
ങ്ങൾ നെ റട ഉള്ളിൽ ജീവൻ നല്ക്കിറക്ാണ്ിരിക്ണും. അത മൂലും നാും
സാത്താറന പരാജയറപട ത്തി മശിഹായ റട മന ഷയാവതാര മർെറത്ത
മഹതവ റപട ത്തണും.
പിതാവ ു് റെയ്യചന്നറതലലാും പ ന്ത്തന ും റെയ്യാൻ തക്വിധമ ള്ള അധികാരും
മന ഷയ പ ന്ത്തന ും അവനിൽ നിന്ന ും ദത്തമായ അധികാരും തന്ററ
ശ്ളീഹന്മാർക് ും നല്ക്കി യിര ന്നച്ചലലാ. എന്നാൽ അവർക് ു് മരിച്വറര
ഉയിർപിക് വാന ള്ള അവസര ങ്ങൾ ത ടർന്ന ും ലഭിച്ച
റകാണ്ിര ന്നിലലച്ചലലാ. അറതര റകാണ് ു്. കർത്താവ ു്
ന്ത്പവൃത്തിക് ന്നറതലലാും ന്ത്പവൃത്തിക് വാന ള്ള അധികാരും
ശ്ളീഹന്മാർക് ു് നല്ക്ക റപട്ടിര ന്ന . അതിൻ ന്ത്പകാരും അവർ തബീഥാച്ചയയ ും
എവ ത്തിച്ചക്ാസിച്ചനയ ും ഉയിർപിക് കയ ും റെയ്ക്ത . ച്ചമാർ ഗീവർഗീസ്സചു്
സഹദായ ും ഒര വിധവയ റട മകറന ഉയിർപിച്ിട്ടചണ് ു്. വയാപകമായി
അന്ത്പകാരും റെയ്യാന ള്ള തടസ്സും, ന്ത്കിസ്തീയജീവിതും ഈ
ച്ചലാകജീവിതത്തിൽ മാന്ത്തും പരിമിതറപട ത്തറപട്ടതലലാ എന്നതാണ ു്. നാും
കർത്താവിന്ററ വരവിൽ മഹതവകാഹളും ധവനിക് ച്ചപാൾ ഉയിർത്താൽ
മാന്ത്തച്ചമ അത മൂലും മശിഹായ റട മന ഷയാവതാരതവത്തിന ും, അത മൂലും
താൻ മഹതവറപട ത്ത ന്ന തന്ററ പിതാവിന്ററ ദദവതവത്തിന ും മഹതവും
ലഭിയ്ക്ക് കയ ള്ളൂ.
മരണമടഞ്ഞ ടലഴ കിച്ചപാറയാര തൻ സ്ച്ചനഹിതനാും
ലാസ്സറിറന റച്ന്ന യർപിച്ചച്ാറരൻ കർത്താച്ചവ നീ
പാപും മ ലും മൃതനായഴ കിച്ചപാച്ചയാറരറന്ന
മരണ സ്ഥിതിയിൽ നിന്നൻച്ചപാട യർപിക്ണറമ.

