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പുനരുത്ഥാന വിഷയം യഹൂദർക്്ക ഇടയിൽ എന്ും ഒരു 

വിവാദമായിരുന്ു. സദ്ദുക്കായ പക്ഷം പുനരുത്ഥാനം ഒരു 

മിഥ്യയാണെന്് വാദിക്കുന്ു. അവർ വവദപുസ്തകത്തിണല ആദയ അഞ്ച ്

ഗ്രന്ഥങ്ങളായ - പഞ്ചഗ്രന്ഥി മാഗ്രവമ അംരീകരിച്ചിരുന്ുള്ളൂ. അരിൽ 

പുനരുത്ഥാനണത്തക്കുറിച്്ച ഒന്ും രണന് പറയുന്ില്ലവഗ്ര!  ഗ്പമുഖ 

പുവരാഹിരനായ സാദുക്കിന്ണറ പിൻരാമികളാെവർ. ഏണറ 

പാണ്ഡിരവവും, സവാധീനവും ഉള്ള ഒരു വിഭാരമാെവർ. വയശുവിന്ണറ 

കാലത്ത ്ഗ്പധാന പുവരാഹിരനായ കയ്യാപ്പാ ഈ 

വിഭാരത്തിൽണപ്പട്വനായിരുന്ു. 

 

ഫരിവസയ വിഭാരമാകണട്, മറ്റ് വവദഗ്രന്ഥങ്ങളും 

അംരീകരിച്ചിരുന്രുണകാണ്്ട മരെവശഷം പുനരുത്ഥാനമുണണ്ടന്് 

വിശവസിച്ചു. 

 "അങ്ങയുണട മരിച്ചവർ ജീവിക്കും; അവരുണട ശരീരം 

ഉയർണത്തഴുവന്ല്ക്കും. പൂഴിയിൽ ശയിക്കുന്വണര, ഉെർന്് 

സവതാഷ കീർത്തനം ആലപിക്കുവിൻ." (ഏശ26:19) 

"ഭൂമിയിണല ണപാടിയിൽ ഉറങ്ങുന് അവനകർ ഉെരും. ചിലർ 

നിരയജീവനും, മറ്റുചിലർ നിരയനിഗ്ദയുമെയും. ജ്ഞാനികൾ 

ആകാശവിരാനത്തിന്ണറ ഗ്പഭ വപാണല രിളങ്ങും." (ദാനി 12: 2ff) 

 

ഈ വചനങ്ങളുണടണയാണക്ക അടിസ്ഥാനത്തിലാെ ്പുനരുത്ഥാന 

ചിതകൾ ഫരിവസയ വിഭാരം മുവന്ാട്ുവയ്ക്കുന്ര്. 

 

ഇങ്ങണന ദദവശാസ്ഗ്രപരമായ രർക്കങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന് 

യഹൂദജനവത്താടാെ് വയശു ഈ വലാകജീവിരകാലവശഷമുള്ള 

നിരയജീവിരണത്തക്കുറിച്ചും, അവനിൽ വിശവസിക്കുന്വർ 

മരിച്ചാലും ജീവിക്കും എണന്ാണക്ക എവപ്പാഴുണമവപ്പാഴും പഠിപ്പിച്ചു 

ണകാണ്ടിരുന്ര്. ഇണരാണക്ക ഗ്ശദ്ധാപൂർവ്വം വീക്ഷിച്ചു ണകാണ്ടിരുന് 

സദ്ദുക്കായ പക്ഷം വയശുവിവനാട് കടുത്ത ദവരാരയം വച്ചു 

പുലർത്തിയിരുന്ു. 

 

അരു ണകാണ്ടാെ് വയശുവിവനയും, ഒപ്പം ഫരിവസയവരയും കുരുക്കുന് 

അരിശവയാക്തി കലർന് ഒരു സങ്കല്പകഥ്യുമായി, വാക്കിൽ 

കുടുക്കാൻ ഗ്ശമിക്കുന്ര്. ഏഴ് സവഹാദരന്മാരും ഒരു സ്ഗ്രീണയ 

വിവാഹം കഴിച്ചുവവഗ്ര! പുനരുത്ഥാനമുണണ്ടങ്കിൽ അവപ്പാൾ ഇവരിൽ 

ആരുണട ഭാരയയായിരിക്കും ആ സ്ഗ്രീ എന് വചാദയത്തിന് യുക്തമായ 

മറുപടി പറയാൻ വയശുവിന് കഴിയിണല്ലന്് അവർ ധരിച്ചു വപായി. 

വയശുവിന്ണറ വനണരയുള്ള പുച്ഛഭാവം നിറഞ്ഞ ഒരു വനാട്വും, 

ഭാവവുമായിരുന്ു അവർക്്ക. 

 



മനുഷയന് ഇക്കാരയങ്ങണളാണക്ക ണവറും സങ്കല്പ ചിതകളാെ.് ആരും 

രണന് ഇരിന്ണറ യാഥ്ാർത്ഥയം അറിഞ്ഞവരായിട്ില്ല. എന്ാൽ 

സവർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ും ഇറങ്ങി വന്വന് സവർഗ്ഗത്തിണല അവസ്ഥ 

കൃരയമായി അറിയാം. വലാകത്തിണല എഗ്ര വലിയ പണ്ഡിരനും, 

ഗ്പധാന പുവരാഹിരനായാൽവപ്പാലും സവർഗ്ഗീയകാരയങ്ങണളക്കുറിച്്ച 

ഒന്ും രണന് ഉറപ്പിച്്ച പറയാൻ കഴിയില്ല. എന്ിട്ും അവർ എഗ്ര 

രർവവ്വാടു കൂടിയാെ് ദദവിക നിയമങ്ങവളയും, രഹസയങ്ങവളയും 

വയാഖയാനിക്കുകയും, പഠിപ്പിക്കുകയും ണചയ്തിരുന്ര്. ഇരാ ഇവപ്പാൾ 

സവർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ും വന് ദദവപുഗ്രണനവപ്പാലും അവർ 

പുച്ഛിക്കുന്ു. 

 

ഇരാെ് മനുഷയന്ണറ ദുരവസ്ഥ. എല്ലാം അറിയുന്വർ, എല്ലാം 

രികഞ്ഞവർ എന് ഭാവം എവിണടയുവണ്ടാ, അവിണടണയാണക്ക ഇര് 

വപാണലയുള്ള അസവസ്ഥരയുളവാകും. ഭാരിക അറിവ ്വച്്ച 

വീമ്പിളക്കുകയാെ് ഓവരാ വിഭാരവും. കുടുംബത്തിലും, 

സമൂഹത്തിലും, രാഷ്ടീയത്തിലും, മരങ്ങൾ രമ്മിലുണമാണക്കയുള്ള 

എല്ലാ സ്പർദ്ധയ്ക്കും, വിഭാരീരയരയ്ക്കും അടിസ്ഥാനം ഈ 

വിട്ുവീഴ്ചയില്ലാത്ത കടുംപിടുത്തമാെ്. 

 

മനുഷയബുദ്ധിക്്ക പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കാത്ത 

ദദവീക രഹസയങ്ങണളക്കുറിച്്ച വഴക്കടിച്്ച, രമ്മിൽ രല്ലി, രല 

ണപാളിക്കുന് മനുഷയർ എഗ്ര അപകവമരികളാെ്. ദദവം നണമ്മ 

സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ര് രമ്മിൽത്തമ്മിൽ വഴക്കടിക്കാനും വാശി 

രീർക്കാനുമല്ല. നമ്മിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കിയിരിക്കുന് ആത്മാവിണന 

പരിവപാഷിപ്പിക്കാനാെ.് 

 

ഈ ഗ്പപഞ്ചവത്തയും അരിണല സകല ചരാചരങ്ങവളയും സൃഷ്ടിച്ച 

ദദവം മനുഷയണന സവതം ഛായയിൽ ഉരുവാക്കി. സവതം ഛായ 

എന്ാൽ ദദവീക ജീവൻ എന്ാെവല്ലാ? ദദവീക ജീവൻ 

അവസാനമില്ലാത്തരും, അനശവരവുമാെ്. മനുഷയ ജീവൻ 

മരെവത്താണട അവസാനിക്കും. ദദവീക ജീവന ്ഒരിക്കലും 

അവസാനമില്ല. അനശവരമായ ഈ ദദവീക ജീവനാെ ്

പുനരുത്ഥാനത്തിന്ണറ അടിസ്ഥാനണമന്് വയശു പഠിപ്പിക്കുന്ര്. " 

ഞാൻ അഗ്ബാഹത്തിന്ണറ ദദവവും, ഇസഹാക്കിന്ണറ ദദവവും, 

യാവക്കാബിന്ണറ ദദവവുമാെ് " എന്് പഞ്ചഗ്രന്ഥിയിണല രണന് 

പുസ്തകമായ നിയമാവർത്തനത്തിൽ നിന് ്ഒരു ഉദ്ധരെി നല്കിണകാണ്്ട 

വീണ്ടും ദദവം മരിച്ചവരുണടയല്ല, ജീവിക്കുന്വരുണട ദദവമാെ് 

എന്് വയശു സ്ഥാപിക്കുന്ു. 

 

 "വിശുദ്ധ ലിഖിരവമാ, ദദവത്തിന്ണറ ശക്തിവയാ 

രിരിച്ചറിയാത്തരിനാലാെ ്നിങ്ങൾക്്ക ണരറ്റുപറ്റുന്ര ്" എന് ഒറ്റ 

വചനത്തിൽ അവൻ സദ്ദുക്കായരുണട വായടച്ചു കളഞ്ഞു. മത്തായി 

സുവിവശഷം എഴുരുവമ്പാൾ പുനരുത്ഥാനം എന് സങ്കല്പം കുവറ കൂടി 

ഉറപ്പുള്ള ഒരു സരയമായി രീർന്ിരുന്ു. കാരെം വയശു മരിച്ചവരിൽ 

നിന് ്ഉയിർത്ത് സവർഗ്ഗാവരാഹെം ണചയ്ത  ്കഴിഞ്ഞിരുന്ു. എല്ലാ 

മനുഷയരുവടയും അച്ചാരമാെ് അവന്ണറ ഉയിർപ്പ്. 

 



പുനരുത്ഥാനം മരെവശഷം ആരംഭിക്കാനുള്ളരല്ല, അര് 

ജീവിരകാലത്ത ്രണന് മനുഷയനിൽ ആരംഭിവക്കണ്ടരാെ്. 

"വീണ്ടും  ജനിക്കുക" എന്ാെ് വയശു ഇരിണനക്കുറിച്്ച പറയുന്ര്.  

ഈ  സരയാവനവഷെം എന്ും മനുഷയനിലുണ്്ട. "എന്ണറ 

സരയാവനവഷെ കഥ്കൾ" എന് മഹാത്മാരാന്ധിയുണട ആത്മകഥ് 

ഗ്പസിദ്ധമാെവല്ലാ? "നീർച്ചാൽ വരടി നടക്കുന് മാൻ വപടണയവപ്പാണല 

എന്ണറ ഹൃദയം അങ്ങണയ വരടുന്ു" എന്് സങ്കീർത്തകനും പാടുന്ു. 

നമ്മുണട പരിമിരികൾ ണകാണ്്ട അര ്കണണ്ടത്താവനാ, കണണ്ടത്തിയാൽ 

ഗ്പകാശിപ്പിക്കാവനാ നമുക്്ക കഴിയുന്ില്ല. 

"പൂർണ്ണമായര് ഉദിക്കുവമ്പാൾ അപുർണ്ണമായര് ഇല്ലാരാകുന്ു.. ഇവപ്പാൾ 

കണ്ണാടിയിലൂണട  അവയക്തമായി കാെുന്ു; അവപ്പാഴാകണട് 

മുഖാഭിമുഖം ദർശിക്കും. ഇവപ്പാൾ ഞാൻ ഭാരികമായി അറിയുന്ു; 

അവപ്പാഴാകണട് പൂർണ്ണമായും അറിയും." (2 cor 13 ) എന് വചനണമാണക്ക 

പുനരുത്ഥാനണത്തക്കുറിച്ചുള്ള വയശുവിന്ണറ ഗ്പവബാധനവുമായി 

ബന്ധണപ്പട്് വായിവക്കണ്ടവയാെ്. 

 

മരിച്ചവണര ഓർക്കുക  എന്ര് എല്ലാ മരത്തിലും ഒരുവപാണലയാെ്. 

നന്മ ഗ്പവർത്തികളിലൂണടയാെ് നാം നമ്മുണട പൂർവ്വികർക്്ക വവണ്ടി 

ഗ്പാർത്ഥനകൾ കാഴ്ചവയ്വക്കണ്ടര്. മദർ ണരവരസയ്ക്്ക ജീവകാരുെയ 

ഗ്പവർത്തനത്തിന് വഗ്പരകമായരും, മറിയം വഗ്രസയണയ വസൂരി 

വരാരികണളവപ്പാലും ശുശൂഷിക്കാൻ വഗ്പരിപ്പിച്ചരുണമാണക്ക ഈ 

അദൃശയ വഗ്പരെയാെ്. മരെ വശഷം "കണ്ണ ്കണ്ടിട്ില്ലാത്തരും കാര ്

വകട്ിട്ില്ലാത്തരുമായ അനുഭൂരി വിവശഷങ്ങ"വളാണടയുള്ള 

ദദവവത്താണടാപ്പമുള്ള ഒരു ജീവിരത്തിലാെ് ഒരു വിശവാസി 

ഗ്പരീക്ഷ വച്ചിരിക്കുന്ര്.  

 

കവത്താലിക്കാ സഭയുണട വിശവാസ ഗ്പമാെവും 

പുനരുത്ഥാനത്തിലുള്ള വിശവാസം - പുെയവാന്മാരുണട 

ഐകയത്തിലും  എന്് ഏറ്റു പറഞ്ഞു ണകാണ്്ട ഗ്പഖയാപിക്കുന്ുണ്ടവല്ലാ? 

നവംബർ 1, നവംബർ 2 എന് രീയരികൾ കവത്താലിക്കാ സഭ 

ണകാണ്ടാടുന്രും ഈ വിശവാസത്തിന്ണറ അടിസ്ഥാനത്തിലാെവല്ലാ?. 

 
Published by 
CMI General Department of Evangelization and Pastoral Ministry 


