
 

 
 

MATTHEW  15:21-28 

വിശ്വാജീവിതത്തില് മുന്നേറുന്നപാള് ഉണ്ടാകാന് സാദ്ധ്യതയുളള 
പരിക്ഷകളളയുും ളവല്ലുവിളികളളയുുംകുറിച്ച് അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയുും 
വിശ്വാസത്തില് വളരുന്നപാള് നമുക്കുണ്ടായിരിന്നക്കണ്ട മന്നനാഭാവും 
എന്തായിരിക്കണളമേ് നളെ ന്ന ാധവന്മാരാക്കുകയുും ള്യുകുകയാണ് 
കര്ത്ത്താവ് ഇേളത്ത സുവിന്നശ്തത്തില്ടളട   

ഒരിക്കല് കര്ത്ത്താവ് യഹടദരുളട ന്നദശ്മായ ഗല്ീല്യാവിട്ട് വിജാതിയരുളട 
പ്പന്നദശ്മായ ടയര്ത് സീന്നദാന് ഭാഗളത്തത്തി  അവിളടയുളള ഒരു കാനാന്കാരി 
സ്പ്തീ അവളന തിരിച്ചറിഞ്ഞു  പ്കിസ്തു ദാവിദിന്ളറ പുപ്തനായ 
കര്ത്ത്താവാളണേുും, ന്നല്ാകും പ്പതിക്ഷിച്ചിരുേ രക്ഷകനാളണേുളമല്ലാും 
അവള്ക്കറിയാും  വ  22). യഹടദര്ത്ന്നപാല്ുും പ്കിസ്തുവിളന രക്ഷകനായി 
കാണുകന്നയാ വ്നത്തിന്ളറ പടര്ത്ത്തികരണമായി കുംഗീകരിക്കുകന്നയാ 
ള്യുകാതിരുേ ക അവസരത്തില്, ഒരു വിജാതിയ സ്പ്തീക്ക് ഇപ്തവല്ിയ 
വിശ്വാസവുും രക്ഷാകര്രിപ്തളത്തക്കുറിച്ചുളള അറിവുും എവിളടനിേ് 
കിട്ടിളയേ് നാും അത്ഭുതളപ്പളട്ടക്കാും  എോല് ദദവത്തിന്ളറ 
പ്പവര്ത്ത്തികള് വിസ്മയകരങ്ങളാണ്  ഈ വല്ിയ ദാനും സവീകരിക്കാന് 
കാനാന്കാരിളയ പ്പാതയാക്കിയത് എന്തായിരിക്കാും? 

വിശ്വാസജീവിതത്തില് വളളരയധികും വളര്ത്േ അവള്ക്ക് കര്ത്ത്താവിളന 
ദര്ത്ശ്ിക്കാനുളള അവസരമുണ്ടാകുേു  അത് ഒരു വല്ിയ ഭാഗയമാണ്  
എോല് അന്നപ്പാള് അവളള ദുുഃഖിപ്പിച്ചുളകാണ് ്്ടിരിക്കുേ വല്ിയ ഒരു 
അനുദിനജീവിത യാഥാര്ത്്യമുണ്ട്  അവളുളട മകള് പിശ്ാച് 
 ാധിതയാണ്  ദദവവുും സൗഖയദായകനുമായ കര്ത്ത്താവ് തളേ 
സഹായിക്കുളമേ് അവള് വിശ്വാസിച്ചു  അതിനാല് അവള് 
കരഞ്ഞുളകാണ്ട് അവന്നനാട് ഇങ്ങളന അന്നപക്ഷിച്ചു  `കര്ത്ത്താന്നവ 
ദാവിദിന്ളറ പുപ്താ, എേില് കനിയണന്നമ`. ഈ പ്പാര്ത്്ന ന്നകള്ക്കളപ്പടുളമേ് 
അവള് വിശ്വാസിച്ചിരുേു  കാരണും താന് പ്കിസ്തുവിളന വിശ്വാസിക്കുേു 
എേുമാപ്തമല്ല അവളുളട മകള് അനുഭവിക്കുേത് പിശ്ാ്ില് നിേുളള 
പീഡനമാണ്  പിശ്ാ്ിന്ളറ ശ്ക്തിളയ തകര്ത്ക്കാനാണന്നല്ലാ മനുതയപുപ്തന് 
വേത്  കടടാളത പ്കിസ്തു തന്ളറ മകളള സുഖളപ്പടുത്തുകയാളണങ്കില് അത് 
ക ന്നദശ്ളത്ത അവന്ളറ സുവിന്നശ്തന്നവല്ളയ സഹായിക്കുകയുും 
ള്യുകുമന്നല്ലാ  ഇപ്പകാരും അവളുളട പ്പാര്ത്്ന ന്നകള്ക്കളപ്പടുകളയേത് 
പടര്ത്ണമായുും യുക്തി സഹമായിരുേു  ദദവത്തില് നിേ് തങ്ങള് 
ന്ന്ാദിക്കുേവ ല്ഭിക്കുളമേ ഉറച്ചവിശ്വാസന്നത്താളട അസാദയമായ 
പല്കാരയങ്ങളുും ന്ന്ാദിച്ച് വാങ്ങുേ അന്നനകളര നമുക്കു്ുറ്ുും 
കാണാന്കഴിിയുും  



എോല് ഇപ്പകാരും കര്ത്ത്താവില് പടര്ത്ണമായി 
പ്പതയാശ്യര്ത്പ്പിച്ചുളകാണ്ടുളള അവളുളട പ്പാര്ത്്ന്ക്കുമുപില് പ്കിസ്തു 
നിസുംഗന്നനന്നപ്പാളല് കാണളപ്പട്ടു  അവന് അവള്ക്ക് ഒരു ഉത്തരവുും 
നല്കിയില്ല  അവളുളട വികാരങ്ങള് പ്വണളപ്പട്ടുന്നവാ?  

തന്ളറ പ്പാര്ത്്നന്നയാട് യാളതാരു പ്പതികരണവുും കാണിക്കാളത 
നടേുനീങ്ങിേ കര്ത്ത്താവിന്ളറ പിോളല് അവള് കരഞ്ഞുളകാണ്ട് 
നടക്കുകയാണ് അന്നപ്പാള് ള്്തത്  ഈ ദയനീയമായ കാഴ്്കണ്ട 
ശ്ിതയന്മാര്ത് പ്പതികരിച്ചു  അവര്ത് അവന്നനാട് പറഞ്ഞു അവളള  ന്നവണ്ടതു 
നല്കി) പറഞ്ഞയ്ക്കുക  ഇത് ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥപ്പാര്ത്്നയാളണേ് കരുതാും  
മറ്ുളളവരുളട പ്പാര്ത്്നയുളട ാല്മായി അന്നനകും നന്മകള് സവീകരിച്ചവളര 
നമുക്കു്ുറ്ുും കാണാന്കഴിിയുും  കര്ത്ത്താവ് തളേ ഇപ്പകാരും 
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ` ഭടമിയില് നിങ്ങളില് രണ്ടുന്നപര്ത് ന്നയാജിച്ച് ന്ന്ാദിക്കുേ 
ഏതുകാരയവുും എന്ളറ സവര്ത്ഗസ്ഥനായ പിതാവ് നിറന്നവറ്ിതരുും` (മത്തായി 
18.19 ); ̀ഞാന് പറയുേു പ്പര്ത്്ിക്കുകയുും യാ്ിക്കുകയുും ള്യുകുേ എന്തുും 
ല്ഭിക്കുളമേ് വിശ്വസിക്കുകയുും; നിങ്ങള്ക്ക് ല്ഭിക്കുകതന്ള് ള്യുകുും` 
(മര്ത്ന്നക്കാ 11.24). പ്പാര്ത്്ന തീക്ഷണമായിരുേിട്ടുും, വിശ്വാസത്തിന് 
കുറവില്ലാതിരുേിട്ടുും, മറ്ുളളവളരല്ലാും അവര്ത്ക്കുന്നവണ്ടി പ്പാര്ത്്ിച്ചിട്ടുും, 
ാല്ും കാണാതിരുേ ഒരു പ്പാര്ത്്നയാണ് കാനാന്കാരിയുളടത്  എേിട്ടുും 
അവളുളട വിശ്വാസും ജവല്ിച്ചുതളേനിേു  

ശ്ിതയന്മാരുളട പ്പാര്ത്്ന്നകട്ട കര്ത്ത്താവ് കാനാന്കാരി ന്നകള്ന്നക്ക ഇപ്പകാരും 
അവന്നരാട് പറഞ്ഞു `ഇപ്സാന്നയല് ഭവനത്തിളന നഷ്ടളപ്പട്ട കടുകളുളട 
അടുന്നത്തക്ക് മാപ്തമാണ് ഞാന് അ്ക്കളപ്പട്ടിരിക്കുേത്  വ  24). അങ്ങളന 
അവള് തേില് നിേ് ഒേുും പ്പതിക്ഷിന്നക്കണ്ടതിളല്ലേ ഭാവത്തില് അവന് 
സുംസാരിച്ചു  മത്തായിയുളട വീക്ഷണത്തില് ദദവത്തിന്ളറ രക്ഷാകര 
പദ്ധ്തി പടര്ത്ത്തിയാന്നകണ്ടത് ദദവജനമായ യഹടദരില്ടളടയാണ്  
അതുളകാണ്ടാണ് കര്ത്ത്താവ് ഇപ്പകാരും പറയുേത്  മത്തായി 10.5 
കാണുക)  കര്ത്ത്താവ് ഇപ്പകാരും സുംസാരിച്ചിട്ടുും കാനാന്കാരി 
എന്തുളകാണ് ടണ് പ്വണിതഹൃദയയാകിരുേത്? ള്റിയകാരയങ്ങള് 
ഉണ്ടാകുന്നപാള് ഹൃദയും പ്വണളപ്പടുകയുും,  ന്ധങ്ങള് തകര്ത്ക്കുകയുും, 
വിശ്വാസജീവിത്തിന്ളറ ദയശ്യാടയാളങ്ങളായ കടദാശ്കള് മുടക്കുകയുും 
ള്യുകുേവളര പല്ന്നപ്പാഴിുും നാും കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ട്  കാരണളമന്തോല് 
അവളര സും ന്ധിച്ചിടന്നത്താളും അവരുളട വികാരങ്ങളുും അഭിമാനവുമാണ് 
വിശ്വാസളത്തക്കാളുും ദദവളത്തക്കാളുും വല്ുതായി പ്പാന്നയാഗിക 
ജീവിത്തില് അവര്ത്ക്ക് അനുഭവളപ്പടാറുളളത്  ദനമിതിക 
വികാരങ്ങള്ക്കപ്പുറും ദദവഹിതും നിറന്നവറ്ാന് കഴിിയണളമങ്കില് 
കാനാന്കാരിളയന്നപ്പാല്ുളള ല്ക്ഷയന്ന ാധവുും  മകളുളട ന്നരാഗും 
സുഖമാകണളമേ ഒന്നരളയാരു ്ിന്തമാപ്തും) ദദവതിരുമുപില് 
അതിരുകളില്ലാത്ത കത്മസമര്ത്പ്പണവുും അനിവാരയമാണ്   



തേില്നിേ് ഒേുും പ്പതീക്ഷിന്നക്കണ്ടതില്ല എേവിധത്തില് കര്ത്ത്താവ് 
സുംസാരിച്ചിട്ടുും കാനാന്കാരി കര്ത്ത്താവിളന വിട്ടുന്നപായില്ല  കാരണും 
മളറ്ാേുമല്ല, കര്ത്ത്താവ് വാഗ്ദാനങ്ങളുളട പടര്ത്ത്തികരണമായ 
ദദവപുപ്തനാളണേ് അവള്ക്കറിയാമായിരുേു  വിജാതിയയായിരുേിട്ടുും 
അവള് അവളന വിളിക്കുേത് കര്ത്ത്തന്നവ, ദാവിതിന്ളറ പുപ്താളയോണ്  
അവന് മാപ്തന്നമ പിശ്ാ്ിളനതിളര പടളവട്ടാന് കഴിിയട  അതിനാല് 
അവന്ളറ സേിധിയില്ല്ലാളത മളറ്ാരിടത്തുും രക്ഷകണ്ളടത്തുക 
സാധയമല്ലേവള്ക്കറിയാും  അവള് അവന്ളറ മുപിന്നല്ക്ക് വേ് അവളന 
കരാദിച്ചുളകാണ്, തളേ സഹായിക്കണന്നമളയേ് വീണ്ടുും നില്വിളിച്ചു   

ഏറ്വുും ഹൃദയന്നഭതകമായ ഒരു രുംഗമാണ് തുടര്ത്േുവരുേത്  തന്ളറ 
മുപില് നിസ്സാഹയയായി കരഞ്ഞുളകാണ്ട് നില്ക്കുേ ക സ്പ്തീയുളട 
മുപില് നിസുംഗളനേവണും നിേുളകാണ്ട് കര്ത്ത്താവ് പറയുേത് 
ഇങ്ങളനയാണ്: `മക്കളുളട അപ്പളമടുത്ത് നായിക്കള്ക്ക് 
എറിഞ്ഞുളകാടുക്കുേത് ഉ്ിതമല്ല̀ . ഇല്ലാത്തവളന അവന്നഹളിക്കുേുളവേ് 
ന്നതാേിക്കുേ പ്കടരവാക്കുകള്  എോല് വിശ്വാസജീവിതത്തിന്ളറ കഴിും 
അറിയുേവര്ത്ക്ക് മനസ്സില്ാകുും ദദവത്തിന്ളറ നിശ്ബ്ദതയുും നിസ്സുംഗതയുും 
രക്ഷാദായകമാളണേ്   തളേ പ്കിസ്തുന്നകള്ക്കുേിളല്ലേുും 
അവന്നഹളിക്കുകയാളണേുും ന്നതാേിയിട്ടുും കാനാന്കാരിയുളട വിശ്വാസും 
ക്ഷയിക്കുകന്നയാ അവള് പ്വണിതഹൃദയയാവുകന്നയാ, അവള്ക്ക് പ്പതയാശ് 
നഷ്ടളപ്പടുകന്നയാ ള്്തില്ല  അതിന് വിപരീതമായി അവള് കര്ത്ത്താവിന്ളറ 
വാക്കുകളള അുംഗീകരിക്കുകയുും തളേ ഒരു നാളയന്നപ്പാളല്ളയങ്കില്ുും 
അവന്ളറ ന്നമശ്്ക്കരുക്കില് നില്ക്കാന് അനുവതിക്കണളമേ് 
അന്നപക്ഷിക്കുകയുും ള്്തു  കര്ത്ത്താവ് എളിയവളായ തന്ളറ ദാസിയില് 
സുംപ്പിതനായി അവള്ക്ക് ന്നവണ്ടളതല്ലാും ളകാടുത്തു  നെുളട ജീവിതളത്ത 
ദദവും ഏളതല്ലാും വിധത്തില് വിഭാവനും ള്്താല്ുും അത് 
അുംഗീകരിക്കുകയുും അതിന്നനാട് പ്കിയാത്മകമായി പ്പതികരിക്കാന് നളെ 
സഹായിക്കുകയുും ള്യുകുേ വിനീതമന്നനാഭാവമാണ് വിശ്വാസും 
എേുപറയുേത്  വിശ്വാസജീവിത്തില് മാതൃകകളായിത്തീന്നരണ്ട മനതയളര 
ദദവും അഗ്നിശ്ുദ്ധ്ിള്യുകുേ രീതി ്രിപ്തത്തില് ഉടനീളും കാണാന്കഴിിയുും  
അത് അല്ന്നാാന്സാെയുളടതുന്നപാല്ുളള സഹനന്നമാ, 
മദര്ത്ളതന്നരസാ്ക്കുണ്ടായതുന്നപാല്ുളള ദദവും ഉണ്ന്നടാ എേ സുംശ്യന്നമാ 
കകാും  വല്ിയ ന്നപ്പക്ഷിതയായിരുേ മദര്ത്ളതന്നരസാ്ക്ക് ദദവും 
ഉണ്ന്നടാളയേ സുംശ്യും നില്നിേ അന്നനകും ഇരുണ്ടദിനങ്ങള് തരണും 
ള്ന്നയുകണ്ടിവേു  ദദവും തളേ ദകവിട്ടുളവേ കഠിനമായ അനുഭവും 
ന്നനരിന്നടണ്ടിവേ ദദവപുപ്തന്ളറ ശ്ിതയയാണ് അവള്  ദദവും നെുളട 
പ്പാര്ത്്നന്നകള്ക്കുകന്നയാ നെുളട സ്ഥിതി പരിഗണിക്കുകന്നയാ ള്യുകുേില്ല 
എേ ്ിന്ത നെില് ജനിപ്പിക്കുേ വിധത്തില്ുളള അനുഭവങ്ങള് 
നമുക്കുണ്ടാകാും  ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് പഴിയ നിയമത്തിളല് ന്നജാ ിന്ളറ 
ജീവിതും  



യുക്തിസഹമായിരുേ കാനാന്കാരിയുളട പ്പാര്ത്്ന 
പ്കിസ്തുന്നകള്ക്കണ്ടതുതളേയായിരുേു  കാരണും അവളുളട പ്പാര്ത്്ന 
സവന്തും കാരയസാധയത്തിനായിരുേില്ല  മകള്ക്കുന്നവണ്ടിയുളളതായിരുേു); 
ഇത് പിശ്ാ്ിന്ളറ കധിപതയത്തിളനതിളരയുളളതായിരുേു  എോല് 
കര്ത്ത്താവ് പ്ശ്വിച്ചതായി ഭാവിച്ചില്ല  താന് സ്ന്നനഹിക്കുേവളര 
വിശ്വാസത്തിന്ളറ മാതൃകകളാക്കാന് പരീക്ഷണവിന്നധയരാക്കുേ 
ദദവതിരുമുപില് കാനാന്കാരിയുളടതിന് സമാനമായ വിശ്വാസവുും, 
ദദവത്താല് മുറിളപ്പടുത്തളപ്പടാത്ത ഹൃദയവുും, ദദവുംമാപ്തും കപ്ശ്യും 
എേ് ്ിന്തിക്കുേ മന്നനാഭാവവുും നമുക്കുണ്ടായിരുളേങ്കില്! 

 

 

 

ാാ  കന്റണി തന്നറക്കടവില്  

 

 

 


