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ലൂേക്കാസ്
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
പുരാതന എഴുത്തുകാരുെട അഭി്രപായത്തിൽ
ലൂേക്കാസ് ആണ് ഈ സുവിേശഷം
എഴുതിയത് താെനാരു ൈവദ്യനും രണ്ടാം
തലമുറ ്രകിസ്തുവിശ്വാസിയും ആയിരുന്നു.
ലൂേക്കാസ് ഒരു ജാതീയ പശ്ചാത്തലമുള്ള
സുവിേശഷകനാണ് അേപ്പാസ്തല
്രപവർത്തികൾ പുസ്തകവും താൻ തെന്നയാണ്
അേദ്ദഹത്തിൻെറ രചനയാണ് പൗേലാസിെന
ഒപ്പം ശു്രശൂഷകളിൽപെങ്കടുത്തിട്ട ണ്ട്. (െകാേലാ.
4:14; 2തിേമാ 4:11;ഫിലി. 24).
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം 60-80.
ൈകസര്യയില് രചനആരംഭിെച്ചങ്കിലും േറാമിൽ
വച്ചാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത.് െബത്ലേഹം, ഗലീല,
യഹൂദിയാ, െയരുശേലം എന്നിവയാണ് ്രപധാന
സ്ഥലങ്ങൾ.
സ്വീകര ്ത്താവ്
െതേയാഫിേലാസിനു സമർപ്പിച്ച െകാണ്ടാണ്
പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് അർത്ഥം”
ൈദവെത്ത സ്േനഹിക്കുന്നവൻ”
യഥാർത്ഥത്തിൽ ്രകിസ്ത്യാനിയായിരുേന്നാ
എന്നുള്ളത് സ്പഷ്ടമല്ല. ലൂേക്കാസ്
“്രശീമാനായ” (ലുേക്കാ 1:3) എന്നു
അഭി സംേബാധനെചയ്യന്നതിനാല്
ഒരുപെക്ഷ െതേയാഫിേലാസ് ഒരു േറാമന ്
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ഉേദ്യാഗസ്ഥനായിരുന്നിരിക്കാം. ഈ
സുവിേശഷത്തിെല പലവസ്തുതകള ം
ജാതിയാരായവായനക്കാെരഉേദ്ദശിച്ച ള്ളതാെണന്നു
കാണാം ്രപേത്യകിച്ച് മനുഷ്യപു്രതന ്ൈദവരാജ്യം
തുടങ്ങിയ ്രപേയാഗങ്ങള ്ക്കു നല്കിയിട്ട ള്ള
്രപാധാന്യം. (ലൂേക്കാ 5:24, 19:10, 17:20-21, 13:18).
ഉേദ്ദശം.
േയശുവിെന ലൂേക്കാസ് മനുഷ്യ പു്രതനായി
െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. “നിനക്ക് ഉപേദശം
ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വാര ്ത്തയുെട നിശ്ചയം നീ
അറിയണം”. ലൂേക്കാസ് എഴുതുന്നു. (ലൂേക്കാ.
1:4). ്രകിസ്തുവിെന പിന്തുടരുന്നതില ്യാെതാരു
അട്ടിമറിേയാ കപടതേയാ ഇല്ല എന്ന് ലൂേക്കാസ്
ൈ്രകസ്തവ വിശ്വാസെത്തസമര് ത്ഥിച്ച െകാണ്ട്
എഴുതുന്നു.
്രപേമയം
പൂര ്ണ്ണമനുഷ്യന്

സംേക്ഷപം
1. ജനനവുംആദ്യകാലജീവിതവും — 1:5-2:52
2. േയശുവിെന്റ ശു്രശൂഷയുെടആരംഭം — 3:1 –
4:13

3. േയശു രക്ഷയുെടകാരണക്കാരന് — 4:14-9:50
4. േയശുവിെന്റ കുരിശിേലക്കുള്ള ്രപയാണം —
9:51-19:27

5. േയശുവിെന്റ െയരുശേലം ്രപേവശനം,
്രകൂശീകരണം, ഉയിര ്െത്തഴുേന്നല്പ് — 19:28-
24:53

1ബഹുമാന്യനായ െതേയാഫിേലാേസ, നമ്മുെട
ഇടയിൽ നിറേവറിയ കാര്യങ്ങെള വിവരിക്കുന്ന
ഒരു ചരി്രതം എഴുതാൻ പലരും ്രശമിച്ച
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വരുന്നു. 2 ആദിമുതലുള്ള ദൃക് സാക്ഷികള ം
വചനത്തിെന്റ ശു്രശൂഷകരുമായവർ ഇതു
നെമ്മ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. 3 അതുെകാണ്ട്
നിനക്ക് ഉപേദശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള െട
യാഥാർത്ഥ്യം നീ അറിേയണ്ടതിന,് 4 അത്
്രകമമായിഎഴുതുന്നത്നല്ലതാെണന്ന്ആദിമുതൽ
സകലവും സൂക്ഷ്മമായി പരിേശാധിച്ചിട്ട്
എനിക്കും േതാന്നിയിരിക്കുന്നു.

5 െയഹൂദ്യരാജാവായ െഹേരാദാവിെന്റ
ഭരണകാലത്ത് അബീയാവിെന്റ പൗേരാഹിത്യ
ഗണത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരുന്ന െസഖര്യാവ് എന്നു
േപരുേള്ളാരു പുേരാഹിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു;
* അവെന്റ ഭാര്യ അഹേരാെന്റ പു്രതിമാരിൽ
ഒരുവൾ ആയിരുന്നു; അവൾക്ക് എലിസെബത്ത്
എന്നു േപർ. 6 ഇരുവരും ൈദവസന്നിധിയിൽ
നീതിയുള്ളവരും കർത്താവിെന്റ സകല
കല്പനകള ം ന്യായങ്ങള ം അനുസരിക്കുന്നവരും
ആയിരുന്നു. 7 എലിസെബത്ത്
വന്ധ്യയായിരുന്നതു െകാണ്ട് അവർക്ക് മക്കൾ
ഇല്ലായിരുന്നു;ഇരുവരും വൃദ്ധരുംആയിരുന്നു.

8 െസഖര്യാവ് തെന്റ ഗണത്തിെന്റ
്രകമം അനുസരിച്ച് ൈദവസന്നിധിയിൽ
പുേരാഹിതനായി ശു്രശൂഷ െചയ്തുവരുേമ്പാൾ:
9 പൗേരാഹിത്യമര്യാദ്രപകാരം കർത്താവിെന്റ
മന്ദിരത്തിൽ െചന്ന് ധൂപം കാട്ട വാൻ അവെന
നറുെക്കടുപ്പിലൂെട െതരെഞ്ഞടുത്തു. 10അവൻ
ധൂപം കാട്ട ന്ന സമയത്ത് ജനസമൂഹം ഒെക്കയും

* 1. 5 1 ദിന 24: 10 ദാവീദ് പുേരാഹിതന്മാെര 24 ഗണങ്ങളാക്കി
തിരിച്ചതിൽ ഒരു ഗണത്തിെന്റപിതാവാണ്അബീയാവ്
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പുറത്തു ്രപാർത്ഥിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 11അേപ്പാൾ
കർത്താവിെന്റ ദൂതൻ ധൂപപീഠത്തിെന്റ
വലത്തുഭാഗത്ത് നില്ക്കുന്നവനായിട്ട് അവന്
്രപത്യക്ഷനായി. 12 െസഖര്യാവ് അവെന
കണ്ട് പരി്രഭമിച്ച . 13 ദൂതൻ അവേനാട്
പറഞ്ഞത:് െസഖര്യാേവ, ഭയെപ്പേടണ്ടാ;
നിെന്റ ്രപാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിച്ച : നിെന്റ
ഭാര്യ എലിസെബത്ത് നിനക്ക് ഒരു മകെന
്രപസവിക്കും; അവന് േയാഹന്നാൻ എന്നു േപർ
ഇേടണം. 14 നിനക്ക് സേന്താഷവും ഉല്ലാസവും
ഉണ്ടാകും;അവെന്റജനനം പലർക്കുംസേന്താഷം
ഉളവാക്കും. 15 അവൻ കർത്താവിന് േവണ്ടി
വലിയ കാര്യങ്ങൾ െചയ്യ ം; വീഞ്ഞും മദ്യവും
കുടിക്കുകയില്ല; അമ്മയുെട ഗർഭത്തിൽവച്ച്
തേന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവുെകാണ്ടു നിറയും.
16 അവൻ യി്രസാേയൽ മക്കളിൽ പലെരയും
അവരുെട ൈദവമായ കർത്താവിേലക്ക്
മടക്കിവരുത്തും. 17 അവൻ കർത്താവിന്
മുമ്പായി ഏലിയാവിെന്റ ആത്മാേവാടും
ശക്തിേയാടുംകൂെട നടക്കും; അവൻ
മാതാപിതാക്കള ം മക്കള ം തമ്മിലുള്ള
ബന്ധം പുന:സ്ഥാപിക്കും; അവൻ
അനുസരിക്കാത്തവെര നീതിമാന്മാരുെട
വിേവകത്തിേലക്ക് തിരിച്ച െകാണ്ടുവരും;
അങ്ങെന ഒരുക്കമുള്ള ഒരു ജനെത്ത
കർത്താവിനുേവണ്ടി തയ്യാറാക്കും. 18 െസഖര്യാവ്
ദൂതേനാട്; ഇവ സംഭവിക്കും എന്നു ഞാൻ
എങ്ങെന അറിയും? ഞാൻ വൃദ്ധനും എെന്റ
ഭാര്യ വയസ്സ െചന്നവള മേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു.
19 ദൂതൻ അവേനാട്: ഞാൻ ൈദവസന്നിധിയിൽ



ലൂേക്കാസ് 1:20 v ലൂേക്കാസ് 1:27

നില്ക്കുന്ന ഗ്രബിേയൽ ആകുന്നു; നിേന്നാട്
സംസാരിപ്പാനും ഈ സദ്വർത്തമാനം നിേന്നാട്
അറിയിക്കുവാനും എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നു.
20 തക്കസമയത്ത് സംഭവിപ്പാനുള്ള എെന്റ
ഈ വാക്ക് വിശ്വസിക്കാഞ്ഞതുെകാണ്ട് അത്
സംഭവിക്കും വെര നീ സംസാരിപ്പാൻ കഴിയാെത
മൗനമായിരിക്കും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
21 ജനം െസഖര്യാവിനായി കാത്തിരുന്നു,
അവൻ മന്ദിരത്തിൽ നിന്നു പുറത്തുവരാൻ
താമസിച്ചതിനാൽ ആശ്ചര്യെപ്പട്ട . 22 അവൻ
പുറത്തു വന്നേപ്പാൾ അവേരാട് സംസാരിപ്പാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല; അതിനാൽ അവൻ മന്ദിരത്തിൽ
ഒരു ദർശനം കണ്ട് എന്നു അവർ അറിഞ്ഞ്;
അവൻ അവേരാട് ആം ഗ്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച
ഊമനായി പാർത്തു. 23അവെന്റ ശു്രശൂഷാകാലം
പൂർത്തിയായേപ്പാൾ അവൻ വീട്ടിേലക്ക്
മടങ്ങിേപ്പായി.

24 ആ നാള കൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവെന്റ ഭാര്യ
എലിസെബത്ത് ഗർഭംധരിച്ച : 25 മനുഷ്യരുെട
ഇടയിൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന നിന്ദ നീക്കുവാൻ
കർത്താവിന് എേന്നാട് ദയ േതാന്നിയ നാളിൽ
ഇങ്ങെന എനിക്ക് െചയ്തുതന്നിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞുഅഞ്ച് മാസം ഒളിച്ച പാർത്തു.

26 എലിസെബത്ത് ഗർഭിണിയായി
ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ൈദവം
ഗ്രബിേയൽദൂതെനഗലീലയിെലനസെറത്ത്എന്ന
പട്ടണത്തിേലക്ക് അയച്ച . 27അവിെട ദാവീദിെന്റ
പിന്തുടർച്ചക്കാരനായ േയാസഫ് എെന്നാരു
പുരുഷന് വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കന്യകയുെട
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അടുക്കൽഅയച്ച ;ആകന്യകയുെട േപർ മറിയ
എന്ന്ആയിരുന്നു. 28ദൂതൻഅവള െടഅടുക്കൽ
അകത്ത് െചന്ന:് കൃപ ലഭിച്ചവേള,നിനക്ക് വന്ദനം;
കർത്താവ് നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞു.
29 അവൾ ആ വാക്ക് േകട്ട് ഭയപരവശയായി.
ഇതു എന്തിനാണ് തേന്നാട് പറയുന്നത് എന്നു
വിചാരിച്ച . 30 ദൂതൻ അവേളാട:് മറിയേയ,
ഭയെപ്പേടണ്ടാ;നിനക്ക്ൈദവത്തിെന്റകൃപലഭിച്ച .
31 നീ ഗർഭംധരിച്ച ഒരു മകെന ്രപസവിക്കും;
അവന് േയശുഎന്നു േപർ വിളിക്കണം. 32അവൻ
വലിയവൻആകും;അത്യ ന്നതെന്റപു്രതൻഎന്നു
വിളിക്കെപ്പടും; കർത്താവായ ൈദവം അവെന്റ
പിതാവായ ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനം അവന്
െകാടുക്കും 33അവൻ യാേക്കാബിെന്റ സന്തതി
പരമ്പരകൾക്ക് എേന്നക്കും രാജാവായിരിക്കും;
അവെന്റ രാജ്യത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാകയില്ല
എന്നു പറഞ്ഞു. 34 മറിയ ദൂതേനാട്:
ഞാൻ കന്യക ആയതിനാൽ ഇതു എങ്ങെന
സംഭവിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 35 അതിന്
ദൂതൻ: പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിെന്റേമൽ വരും;
അത്യ ന്നതെന്റ ശക്തിയാൽ അത് സംഭവിക്കും;
ആകയാൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിശുദ്ധശിശു
ൈദവപു്രതൻ എന്നു വിളിക്കെപ്പടും. 36 നിെന്റ
ബന്ധുവായ എലിസെബത്ത് വൃദ്ധയായിരുന്നിട്ട ം
ഒരു മകെന ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു; വന്ധ്യ
എന്നു പറഞ്ഞുവന്നവൾക്ക് ഇതു ആറാം മാസം.
37ൈദവത്തിന് ഒരു കാര്യവുംഅസാദ്ധ്യമല്ലഎന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 38അതിന് മറിയ: ഇതാ,ഞാൻ
കർത്താവിെന്റ ദാസി; അതുെകാണ്ട് നീ പറഞ്ഞ
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കാര്യങ്ങൾഎനിക്ക്സംഭവിക്കെട്ടഎന്നുപറഞ്ഞു;
ദൂതൻഅവെളവിട്ട േപായി.

39 കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് േശഷം മറിയ വളെര
േവഗം മലനാട്ടിൽ ഒരു െയഹൂദ്യപട്ടണത്തിൽ
െചന്ന്, 40 അവിെട െസഖര്യാവിെന്റ വീട്ടിൽ
എത്തി എലിസെബത്തിെന വന്ദനം െചയ്തു.
41 മറിയയുെട വന്ദനം എലിസെബത്ത്
േകട്ടേപ്പാൾ ശിശു അവള െട ഗർഭത്തിൽ
തുള്ളി; എലിസെബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ്
നിറഞ്ഞു, 42 ഇ്രപകാരം ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച
പറഞ്ഞു: സകല സ്്രതീകളിലും നീ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവളാണ;് നിെന്റ ഗർഭത്തിലുള്ള
ശിശുവും അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടതാണ.് 43 എെന്റ
കർത്താവിെന്റ മാതാവ് എെന്റ അടുക്കൽ
വരുവാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് എവിെട നിന്നു
ഉണ്ടായി. 44നിെന്റ വന്ദനസ്വരംഞാൻ േകട്ടേപ്പാൾ
ശിശു എെന്റ ഗർഭത്തിൽആനന്ദംെകാണ്ട് തുള്ളി.
45കർത്താവ് തേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്ത കാര്യങ്ങൾ
സംഭവിക്കുംഎന്നുവിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി.

46അേപ്പാൾ മറിയപറഞ്ഞത:്

“എെന്റഉള്ളംകർത്താവിെന മഹിമെപ്പടുത്തുന്നു;
47 എെന്റ ആത്മാവ് എെന്റ രക്ഷിതാവായ

ൈദവത്തിൽസേന്താഷിക്കുന്നു.
48 അവൻ തെന്റ ദാസിയുെട താഴ്ചെയ

അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു; ഇന്നുമുതൽ എല്ലാ
തലമുറകള ം എെന്ന ഭാഗ്യവതി എന്നു
വാഴ്ത്തും.
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49 സർവ്വശക്തൻ എനിക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ
െചയ്തിരിക്കുന്നു; അവെന്റ നാമം
പരിശുദ്ധംആകുന്നു.

50അവെന ഭയെപ്പടുന്നവർക്ക് അവെന്റ കരുണ
തലമുറതലമുറേയാളം ലഭിക്കുന്നു.

51അവൻ തെന്റ കയ്യാൽ ശക്തമായ കാര്യങ്ങൾ
െചയ്തു. തങ്ങള െട ചിന്തകളിൽ
അഹങ്കരിക്കുന്നവെരചിതറിച്ചിരിക്കുന്നു.

52 ്രപഭുക്കന്മാെര അവരുെട സിംഹാസനങ്ങളിൽ
നിന്നു ഇറക്കി വിനീതെര
ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു.

53വിശന്നിരിക്കുന്നവർക്ക്ആവശ്യമായആഹാരം
നൽകി,സമ്പന്നന്മാെര െവറുെതഅയച്ച .

54നമ്മുെടപിതാക്കന്മാേരാട്അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല
അ്രബാഹാമിനും അവെന്റ സന്തതിയ്ക്കും
എേന്നക്കുംകരുണലഭിേക്കണ്ടതിനു,

55 തെന്റ ദാസനായ യി്രസാേയലിെന
സഹായിച്ചിരിക്കുന്നു”.

56 മറിയ ഏകേദശം മൂന്നുമാസം
എലിസെബത്തിേനാട് കൂെട താമസിച്ചിട്ട്
വീട്ടിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി.

57 എലിസെബത്തിന് ്രപസവിപ്പാനുള്ള സമയം
തികഞ്ഞേപ്പാൾ അവൾ ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച ;
58കർത്താവ് അവൾക്ക് വലിയ കരുണ കാണിച്ച
എന്നു അയൽക്കാരും ബന്ധുക്കള ം േകട്ടിട്ട്
അവേളാടുകൂെട സേന്താഷിച്ച . 59 എട്ടാം
നാളിൽ അവർ ൈപതലിെന പരിേച്ഛദന
െചയ് വാൻ െകാണ്ട് വന്നു; െയഹൂദന്മാരുെട
പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച അപ്പെന്റ േപർേപാെല
അവന് െസഖര്യാവ് എന്നു േപർ വിളിക്കുവാൻ
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തീരുമാനിച്ച . 60 അവെന്റ അമ്മേയാ: അല്ല,
അവന് േയാഹന്നാൻ എന്നു േപരിേടണം
എന്നു പറഞ്ഞു. 61 അവർ അവേളാട:് നിെന്റ
ബന്ധുക്കൾക്ക് ആർക്കും ആ േപര് ഇല്ലേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 62പിെന്നഅവന്എന്ത് േപരിടാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു എന്നു അപ്പേനാട് ആംഗ്യം
കാട്ടി േചാദിച്ച . 63അവൻ ഒരു എഴുത്തു പലക
േചാദിച്ച : അവെന്റ േപർ േയാഹന്നാൻ എന്നു
എഴുതി; എല്ലാവരും ആശ്ചര്യെപ്പട്ട . 64 ഉടെന
അവെന്റ സംസാരേശഷി തിരിെക ലഭിച്ച ,
അവൻ സംസാരിച്ച ൈദവെത്ത സ്തുതിച്ച .
65 അയൽക്കാർെക്കല്ലാം ൈദവത്തിെന്റ
ശക്തിെയക്കുറിച്ച് ഭയവും ആശ്ചര്യവും ഉണ്ടായി;
െയഹൂദ്യമലനാട്ടിൽ എങ്ങും ഈ വാർത്ത
ഒെക്കയും ്രപസിദ്ധമായി 66 േകട്ടവർ എല്ലാവരും
അവിെട സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച :
ഈ ൈപതൽ ആരാകും എന്നു പറഞ്ഞു;
കർത്താവിെന്റ ശക്തി അവേനാട് കൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു.

67 അവെന്റ പിതാവായ െസഖര്യാവ്
പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ഇ്രപകാരം
്രപവചിച്ച :
68 “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ കർത്താവ്

അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ. അവൻ
തെന്റ ജനെത്ത സന്ദർശിച്ച അവെര
സ്വത്രന്തരാക്കും.

69ആദിമുതൽതെന്റവിശുദ്ധ്രപവാചകന്മാരിലൂെട
അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല

70അവൻശക്തനായരക്ഷകെനതെന്റദാസനായ
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ദാവീദിെന്റ സന്തതി പരമ്പരകളിൽ നിന്നു
നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു.

71 അവൻ നെമ്മ നമ്മുെട ശ്രതുക്കളിൽ
നിന്നും, നെമ്മ െവറുക്കുന്നവരുെട
കയ്യിൽനിന്നും, രക്ഷിക്കും എന്നു
വാഗ്ദത്തം െചയ്തിരിക്കുന്നു.

72 അങ്ങെന നമ്മുെട പിതാക്കന്മാേരാട് കരുണ
കാണിക്കുകയും, അവേരാട് െചയ്ത
വിശുദ്ധ ഉടമ്പടി നിറേവറ്റ കയും െചയ്തു.

73 നമ്മുെട പൂർവ്വപിതാവായ അ്രബാഹാമിേനാട്
സത്യം െചയ്തതാണുഈഉടമ്പടി.

74 നെമ്മ ശ്രതുക്കള െട കയ്യിൽനിന്നും
വിടുവിക്കുവാനും നമ്മുെട ആയുഷ്ക്കാലം
മുഴുവനും ഭയംകൂടാെതതിരുമുമ്പിൽ

75 വിശുദ്ധിേയാടും നീതിേയാടും കൂെട അവെന
േസവിക്കുവാൻ നമുക്കു കൃപ നൽകും
എന്നായിരുന്നുആഉടമ്പടി.

76 നീേയാ ൈപതേല, അത്യ ന്നതെന്റ
്രപവാചകൻ എന്നു വിളിക്കെപ്പടും.
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ കർത്താവിെന്റ വഴി
ഒരുക്കുവാനും

77 നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ ആർ്രദകരുണയാൽ
അവെന്റ ജനത്തിന് പാപേമാചനം
ലഭിക്കുെമന്ന് അറിയിക്കാനുമായി നീ
അവന് മുമ്പായി നടക്കും.

78 സത്യം അറിയാതിരിക്കുന്നവരുെടയും
മരണത്തിെന്റ ഭീതിയിൽ
കഴിയുന്നവരുെടയും േമൽ ്രപകാശിച്ച്,
അവെര സമാധാനമാർഗ്ഗത്തിൽ
നടേത്തണ്ടതിന്
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79 ആ ആർ്രദകരുണയാൽ ഉദയസൂര്യെന
േപാെലയുള്ളരക്ഷകൻസ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു
നെമ്മസന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു”.

80 ൈപതൽ വളർന്ന് ആത്മാവിൽ ബലെപ്പട്ട ;
അവൻ യി്രസാേയൽ ജനങ്ങള െട മുൻപിൽ
തെന്റ പരസ്യശു്രശൂഷ തുടങ്ങുന്ന നാൾവെരയും
മരുഭൂമിയിൽആയിരുന്നു.

2
1 ആ കാലത്ത്, േറാമാസാ്രമാജ്യത്തിൽ
ഒെക്കയും ജനസംഖ്യ കണക്ക് എടുക്കണം
എന്ന് ഔഗുസ്െതാസ് ൈകസർ ഒരു
ആജ്ഞ െകാടുത്തു. 2 കുേറെന്യാസ്,
സിറിയയിെല ഗവർണ്ണർ ആയിരിക്കുേമ്പാൾ
ആകുന്നു ഈ ഒന്നാമെത്ത കണെക്കടുപ്പ്
ഉണ്ടാകുന്നത്. 3 അതുെകാണ്ട് എല്ലാവരും
ജനസംഖ്യ േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതിന് അവരവരുെട
പട്ടണങ്ങളിേലക്ക് യാ്രതയായി. 4 അങ്ങെന
േയാസഫും ദാവീദിെന്റ കുടുംബത്തിലും
വംശത്തിലും ഉൾെപ്പട്ടവൻആയിരുന്നതുെകാണ്ട,്
തനിക്കു വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന മറിയ
എന്ന ഗർഭിണിയായ ഭാര്യേയാടും കൂെട േപരു
േചർേക്കണ്ടതിന് ഗലീലയിെല നസെറത്ത്
പട്ടണം വിട്ട , 5 െയഹൂദ്യയിൽ േബത്ത്േലെഹം
എന്ന ദാവീദിെന്റ പട്ടണത്തിേലക്ക് േപായി.
6 അവർ അവിെട ആയിരുന്നേപ്പാൾ
അവൾക്ക് ്രപസവത്തിനുള്ള സമയം
ആയി 7 അവൾ ആദ്യജാതനായ മകെന
്രപസവിച്ച . വഴിയമ്പലത്തിൽ അവർക്ക് സ്ഥലം
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ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ പുതപ്പ് െകാണ്ട് നല്ലവണ്ണം
െപാതിഞ്ഞുപശുെത്താട്ടിയിൽ *കിടത്തി.

8 അന്ന,് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് ഇരുൾ
വ്യാപിച്ചേപ്പാൾ, ആ ്രപേദശത്ത് ഇടയന്മാർ
ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന് കാവലായി െവളിയിൽ
താമസിച്ചിരുന്നു. 9 െപെട്ടന്ന് കർത്താവിെന്റ
ഒരു ദൂതൻ അവരുെട അരിെക വന്നു,
കർത്താവിെന്റ േതജസ്സ് അവെര ചുറ്റിമിന്നി,
അവർ ഭയപരവശരായിത്തീർന്നു. 10 ദൂതൻ
അവേരാട്: ഭയെപ്പേടണ്ടാ; സർവ്വജനത്തിനും
ഉണ്ടാകുവാനുള്ള മഹാസേന്താഷം ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു സുവിേശഷിക്കുന്നു. 11കർത്താവായ
്രകിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് ഇന്ന് ദാവീദിെന്റ
പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു.
12 നിങ്ങൾക്ക് അടയാളേമാ; പുതപ്പിനാൽ
നല്ലവണ്ണം െപാതിയെപ്പട്ട് പശുെത്താട്ടിയിൽ
കിടക്കുന്നഒരുശിശുവിെനനിങ്ങൾകാണുംഎന്നു
പറഞ്ഞു. 13 െപെട്ടന്ന് സ്വർഗ്ഗീയ ൈസന്യത്തിെന്റ
ഒരു സംഘം ദൂതേനാട് േചർന്ന് ൈദവെത്ത
പുകഴ്ത്തി.
14 “അത്യ ന്നതങ്ങളിൽ ൈദവത്തിന് മഹത്വം;

ഭൂമിയിൽ ൈദവ്രപസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക്
സമാധാനം”

എന്നുപറഞ്ഞു.
15 ദൂതന്മാർ അവെര വിട്ട സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
േപായേശഷം ഇടയന്മാർ: ഇേപ്പാൾ നാം
േബത്ത-്േലേഹമിൽ െചന്ന് കർത്താവ് നേമ്മാടു
അറിയിച്ച ഈ സംഭവം കാണണം എന്നു

* 2. 7 പശുക്കൾക്കുള്ള ആഹാരം േശഖരിച്ച വയ്ക്കുന്ന ഒരു
വലിയപാ്രതം
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തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 16 അവർ േവഗത്തിൽ
െചന്ന്, മറിയെയയും േയാസഫിെനയും
പശുെത്താട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന ശിശുവിെനയും
കണ്ട്. 17 ഈ കുഞ്ഞിെനക്കുറിച്ച് മാലാഖമാർ
തങ്ങേളാട് പറഞ്ഞവാക്ക് മറ്റ ള്ളവെരെയല്ലാം
അറിയിച്ച . 18 ഇടയന്മാർ പറഞ്ഞത് േകട്ടവർ
എല്ലാം ആശ്ചര്യെപ്പട്ട . 19 മറിയ ഈ വാർത്ത
ഒെക്കയും വില ഉള്ളെതന്ന് കരുതി ഹൃദയത്തിൽ
സം്രഗഹിച്ച് ധ്യാനിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 20തങ്ങേളാട്
അറിയിച്ചതുേപാെല ഇടയന്മാർ കണ്ട്.
അവർ േകട്ടതും കണ്ടതുമായ എല്ലാറ്റിെനയും
കുറിച്ച് ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തിയും
പുകഴ്ത്തിയുംെകാണ്ട് മടങ്ങിേപ്പായി.

21 ശിശുവിെന പരിേച്ഛദന െചേയ്യണ്ട എട്ടാം
ദിവസം, അവൻ ഗർഭത്തിൽ ഉല്പാദിക്കുന്നതിനു
മുെമ്പ ദൂതൻ പറഞ്ഞിരുന്നതുേപാെല, അവന്
േയശുഎന്നു േപർവിളിച്ച .

22 േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണം
അനുസരിച്ച ള്ള അവള െട ശുദ്ധീകരണകാലം
പൂർത്തിയായേപ്പാൾ 23 കടിഞ്ഞൂലായ†

ആെണാെക്കയും കർത്താവിന് വിശുദ്ധം
ആയിരിക്കണം എന്നു കർത്താവിെന്റ
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്
േപാെല 24 അവെന കർത്താവിന്
അർപ്പിക്കുവാനും, ഒരു ഇണ‡ കുറു്രപാവിെനേയാ
രണ്ടു ്രപാക്കുഞ്ഞിെനേയാ കർത്താവിെന്റ
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ കല്പിച്ചതുേപാെല
യാഗം കഴിക്കുവാനും അവർ അവെന
† 2. 23 ആദ്യജാതനായ ‡ 2. 24 ഒരു ഇണ എന്നാൽ രണ്ട്
അെല്ലങ്കിൽഒരു േജാടി
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െയരൂശേലമിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി.
25 െയരൂശേലമിൽ ശിേമ്യാൻ എന്നു
േപരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു;
ഈ മനുഷ്യൻ നീതിമാനും യി്രസാേയലിെന്റ
ആശ്വാസത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവനും
ആയിരുന്നു; പരിശുദ്ധാത്മാവും അവെന്റേമൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 26 കർത്താവിെന്റ ്രകിസ്തുവിെന
കാണുംമുെമ്പ മരിക്കുകയില്ല എന്നു
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവന് അരുളപ്പാട്
ഉണ്ടായിരുന്നു. 27 അവൻ ആത്മാവ്
നയിച്ചതനുസരിച്ച് ൈദവാലയത്തിൽ െചന്ന്.
േയശു എന്ന ൈപതലിന് േവണ്ടി ന്യായ്രപമാണം
അനുസരിച്ച ള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ െചയ് വാൻ
അമ്മയും അപ്പനും അവെന അകത്ത്
െകാണ്ടുെചന്നേപ്പാൾ 28 ശിേമ്യാൻ അവെന
കയ്യിൽഎടുത്തുൈദവെത്തപുകഴ്ത്തി:
29 “ഇേപ്പാൾ നാഥാ തിരുവചനത്തിൽ

പറയുന്നതുേപാെല നീ അടിയെന
സമാധാനേത്താെടവിട്ടയയ്േക്കണേമ.

30 ജാതികൾക്ക് െവളിെപ്പടുവാനുള്ള ്രപകാശവും
നിെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന്റ
മഹത്വവുമായി

31 നീ സകലജാതികള െടയും മുമ്പിൽ
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നനിെന്റ രക്ഷെയ

32എെന്റകണ്ണ്കണ്ടുവേല്ലാ”
എന്നു പറഞ്ഞു. 33 ഇങ്ങെന േയശു
ൈപതലിെനക്കുറിച്ച പറഞ്ഞത് െകാണ്ട്
അവെന്റ അപ്പനും അമ്മയും ആശ്ചര്യെപ്പട്ട .
34 പിെന്ന ശിേമ്യാൻ അവെര അനു്രഗഹിച്ച്
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അവെന്റ അമ്മയായ മറിയേയാടു: ഇവൻ
യി്രസാേയലിൽ പലേരയും ൈദവത്തിൽ
നിന്നു അകലുന്നവരും അടുക്കുന്നവരും
ആക്കിത്തീർക്കും. അേനകരുെട ഹൃദയങ്ങളിെല
വിചാരം െവളിെപ്പടുത്തും. എതിർക്കുന്നവർക്ക്
അവൻ ഒരു അടയാളം ആയിരിക്കും. 35 നിെന്റ
സ്വന്ത്രപാണനിൽക്കൂടി ഒരു വാൾ കടക്കുന്നത്
േപാെല നിനക്ക് വലിയ ്രപയാസം ഉണ്ടാകും
എന്നു പറഞ്ഞു. 36 ആേശർ േഗാ്രതത്തിൽ
ഫനൂേവലിെന്റ മകളായ ഹന്നാ എെന്നാരു
്രപവാചകി ഉണ്ടായിരുന്നു;അവൾവിവാഹ േശഷം
ഭർത്താവിേനാടുകൂെട ഏഴ് സംവത്സരം ജീവിച്ച .
എൺപത്തിനാല് സംവത്സരം വിധവയായി
ജീവിച്ച . ഇേപ്പാൾ വളെര വയസ്സ െചന്ന്.
37ൈദവാലയംവിട്ട പിരിയാെതഉപവാസേത്താടും
്രപാർത്ഥനേയാടും കൂെട രാവും പകലും
ആരാധന െചയ്തുവരുന്നു. 38 ആ സമയത്ത്
അവള ം അടുത്തുനിന്ന് ൈദവെത്ത സ്തുതിച്ച,്
െയരൂശേലമിെന്റ വീെണ്ടടുപ്പിനായി കാത്തിരുന്ന
എല്ലാവേരാടും അവെനക്കുറിച്ച് ്രപസ്താവിച്ച .
39 കർത്താവിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
കല്പിച്ചിരിക്കുന്നെതാെക്കയും നിവർത്തിച്ചേശഷം
മറിയയും േജാസഫും ഗലീലയിൽ തങ്ങള െട
പട്ടണമായനസെറത്തിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി.

40 ൈപതൽ വളർന്ന് ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞു,
ആത്മാവിൽ ബലെപ്പട്ട േപാന്നു; ൈദവകൃപയും
അവേന്മൽഉണ്ടായിരുന്നു.

41 അവെന്റ അമ്മയപ്പന്മാർ എല്ലാ വർഷവും
െപസഹ െപരുന്നാളിന് െയരൂശേലമിേലക്കു
േപാകും. 42 അവന് പ്രന്തണ്ട് വയസ്സായേപ്പാൾ
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അവർ പതിവുേപാെല െപരുന്നാളിന് േപായി.
43 െപരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിേപ്പാരുേമ്പാൾ
ബാലനായ േയശു െയരൂശേലമിൽ താമസിച്ച ;
അമ്മയപ്പന്മാേരാഅറിഞ്ഞില്ല. 44അവേരാെടാപ്പം
യാ്രത െചയ്യന്നവരുെട കൂട്ടത്തിൽ
ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നു അവർ വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു
ദിവസെത്ത യാ്രതെചയ്തു; പിെന്ന അവെന
ബന്ധുക്കള െടയും പരിചയക്കാരുെടയും ഇടയിൽ
അേന്വഷിച്ച . 45അവെന കണ്ടില്ല അതുെകാണ്ട്
അവർഅവെനഅേന്വഷിച്ച െയരൂശേലമിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പായി. 46 മൂന്നുദിവസം കഴിഞ്ഞേശഷം
അവൻ ൈദവാലയത്തിൽ ഗുരുക്കന്മാരുെട
ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്നതും അവരുെട ഉപേദശം
േകൾക്കുകയും അവേരാട് േചാദ്യങ്ങൾ
േചാദിക്കുന്നതും കണ്ട്. 47 അവെന്റ
വാക്ക് േകട്ടവർെക്കല്ലാവർക്കും അവെന്റ
വിേവകത്തിലും ഉത്തരങ്ങളിലും വിസ്മയം
േതാന്നി. അവെന കണ്ടിട്ട് അവർ അതിശയിച്ച ;
48അമ്മഅവേനാട്: മകേന,ഞങ്ങേളാടുഇങ്ങെന
െചയ്തതു എന്ത?് നിെന്റ അപ്പനും ഞാനും
വ്യസനിച്ച െകാണ്ട്നിെന്നകണ്ടുപിടിക്കാൻവളെര
വിഷമിച്ച എന്നു പറഞ്ഞു. 49അവൻഅവേരാട:്
എെന്ന എന്തിനാണ് അേന്വഷിച്ചത?് എെന്റ
പിതാവിെന്റ ഭവനത്തിൽ ഞാൻ ഇരിേക്കണം
എന്നു നിങ്ങൾഅറിയുന്നില്ലേയാ.എന്നുപറഞ്ഞു.
50 അവൻ തങ്ങേളാട് പറഞ്ഞവാക്ക് അവർക്ക്
മനസ്സിലായില്ല. 51പിെന്നഅവൻഅവേരാടുകൂെട
നസെറത്തിൽ വന്നു മാതാപിതാക്കെള
അനുസരിച്ച ജീവിച്ച . ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം
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അവെന്റഅമ്മഹൃദയത്തിൽസം്രഗഹിച്ച .
52 േയശുേവാ ജ്ഞാനത്തിലും വളർച്ചയിലും
ൈദവത്തിെന്റയും മനുഷ്യരുെടയും കൃപയിലും
മുതിർന്നു വന്നു.

3
1 തിബര്യാസ് ൈകസരുെട ഭരണത്തിെന്റ
പതിനഞ്ചാം വർഷത്തിൽ, െപാന്തിെയാസ്
പീലാേത്താസ് െയഹൂദ്യയിെല ഗവർണ്ണർ
ആയിരുന്നു. െഹേരാദാവ് ഗലീലയിലും,
അവെന്റ സേഹാദരനായ ഫിലിെപ്പാസ് ഇതുര്യ,
്രതേഖാനിത്തി േദശങ്ങളിലും, ലുസാന്യാസ്
അബിേലനയിലും ഇട്രപഭുക്കന്മാർ ആയിരുന്നു.
2 അന്നെത്ത മഹാപുേരാഹിതന്മാരായ
ഹന്നാവിേന്റയും കയ്യഫാവിേന്റയും
കാലത്തായിരുന്നു െസഖര്യാവിെന്റ മകനായ
േയാഹന്നാന് മരുഭൂമിയിൽവച്ച് ൈദവത്തിെന്റ
അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായത.് 3 അവൻ
േയാർദ്ദാനരിെകയുള്ള നാട്ടിൽ ഒെക്കയും െചന്ന്
പാപേമാചനത്തിനായുള്ള മാനസാന്തരസ്നാനം
്രപസംഗിച്ച .
4 “മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ച പറയുന്നവെന്റ

ശബ്ദമാണിത:് കർത്താവിെന്റ
വഴി ഒരുക്കുവിൻ; അവെന്റ പാത
നിരപ്പാക്കുവിൻ.

5 എല്ലാ താഴ ്വരകള ം നികന്നുവരും; എല്ലാ
മലയും കുന്നും താഴുകയും നിരപ്പാവുകയും
െചയ്യ ം; വളഞ്ഞതു േനെരയാവുകയും
ദുർഘടമായത് നിരന്നവഴിയായും തീരും;
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6 സകലമനുഷ്യരും ൈദവത്തിെന്റ രക്ഷെയ
കാണും”

എന്നിങ്ങെന െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ
പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് േപാെല
സംഭവിച്ച .

7 തന്നിൽ നിന്നു സ്നാനം ഏൽക്കുവാൻ
വന്ന പുരുഷാരേത്താട് േയാഹന്നാൻ പറഞ്ഞത:്
വിഷമുള്ള പാമ്പുകെള േപാെല ദുഷ്ടത
്രപവർത്തിക്കുന്നവരാണു നിങ്ങൾ. വരുവാനുള്ള
േകാപത്തിൽ നിന്നു ഒഴിഞ്ഞുേപാകുവാൻ
നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല. 8 മാനസാന്തരത്തിന്
േയാഗ്യമായ ഫലം കായ്പിൻ. അ്രബാഹാം
ഞങ്ങൾക്കു പിതാവായിട്ട ണ്ട് എന്നു
അഭിമാനിക്കുന്നതുെകാണ്ട്ഈശിക്ഷാവിധിയിൽ
നിന്നു ഒഴിഞ്ഞുേപാകുവാൻ സാധ്യമല്ല; കാരണം
അ്രബാഹാമിന് ഈ കല്ല കളിൽ നിന്നു മക്കെള
ഉല്പാദിപ്പിക്കുവാൻ ൈദവത്തിന് കഴിയും എന്നു
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 9 വൃക്ഷങ്ങള െട
ചുവട്ടിന് േകാടാലി െവച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യെന
േപാെലയാകുന്നുൈദവം; നല്ലഫലം കായ്ക്കാത്ത
വൃക്ഷം എല്ലാം െവട്ടി തീയിൽ ഇട്ട കളയുന്നു.
10 എന്നാൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് െചേയ്യണം എന്നു
പുരുഷാരം അവേനാട് േചാദിച്ച . 11 അതിന്
ഉത്തരമായി അവൻ: രണ്ടു വസ്്രതമുള്ളവൻ
ഇല്ലാത്തവന് െകാടുക്കെട്ട; ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ
ഉള്ളവനും തെന്ന െചയ്യെട്ട എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 12ചുങ്കക്കാരും സ്നാനം ഏൽക്കുവാൻ
വന്നു: ഗുേരാ, ഞങ്ങൾ എന്തുെചയ്യണം
എന്നു അവേനാട് േചാദിച്ച . 13 നിങ്ങേളാടു
േറാമാ ഭരണകൂടം കല്പിച്ചതിൽ അധികം
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ഒന്നും പിരിക്കരുത് എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു.
14 പടയാളികൾ അവേനാട:് ഞങ്ങെളക്കുറിച്ച്
എന്ത്പറയുന്നു?ഞങ്ങൾഎന്ത്െചേയ്യണംഎന്നു
േചാദിച്ചതിന്: ആെരയും നിര് ബ്ബന്ധിച്ച പണം
വാങ്ങരുത.് ആരുെട കയ്യിൽനിന്നും ചതിവായി
ഒന്നും വാങ്ങരുത.് നിങ്ങള െട ശമ്പളം െകാണ്ട്
തൃപ്തിെപ്പടുകഎന്നുഅവേരാട് പറഞ്ഞു.

15 എന്നാൽ ജനെമല്ലാം ്രകിസ്തു വരുെമന്നു
്രപതീക്ഷിച്ചിരുന്നു; അതുെകാണ്ട് അവൻ
്രകിസ്തുേവാ എന്നു എല്ലാവരും ഹൃദയത്തിൽ
േയാഹന്നാെനക്കുറിച്ച് വിചാരിച്ച . 16 േയാഹന്നാൻ
എല്ലാവേരാടും ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് ഞാൻ
നിങ്ങെള െവള്ളംെകാണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു;
എന്നാൽ എന്നിലും ബലവാനായവൻ വരുന്നു;
അവെന്റ െചരിപ്പിെന്റ വാറ് അഴിക്കുവാൻ
േപാലും എനിക്ക് േയാഗ്യതയില്ല;അവൻ നിങ്ങെള
പരിശുദ്ധാത്മാവുെകാണ്ടും തീെകാണ്ടും സ്നാനം
കഴിപ്പിക്കും. 17 അവെന്റ കയ്യിൽ വീശുമുറം*
ഉണ്ട്; അവൻ കളെത്ത† മുഴുവനും വൃത്തിയാക്കി
േഗാതമ്പു കളപ്പ രയിൽ േശഖരിച്ച െവക്കുകയും
പതിർ െകടാത്ത തീയിൽ ഇട്ട് ചുട്ട കളകയും
െചയ്യ ം.

18ഇതുേപാെലമറ്റ പലഉപേദശങ്ങളാൽഅവൻ
ജനേത്താടു സുവിേശഷംഅറിയിച്ച . 19എന്നാൽ
ഇട്രപഭുവായ െഹേരാദാവ് സേഹാദരെന്റ ഭാര്യ
െഹേരാദ്യെയ വിവാഹം െചയ്തതിനാലും മറ്റ പല

* 3. 17 വീശുമുറം എന്നാൽ േഗാതമ്പിെനയും, പതിരിെനയും
തമ്മിൽ േവർതിരിക്കാനായി ഉപേയാഗിക്കുന്നഒരു മുറം. † 3. 17
കളംഎന്നാൽ േഗാതമ്പ് േവർതിരിക്കാനായി െകാണ്ടിടുന്നസ്ഥലം.
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േദാഷങ്ങൾ െചയ്തതിനാലും േയാഹന്നാൻ
അവെന കുറ്റെപ്പടുത്തി. 20 അതിനാൽ
െഹേരാദാവ്അവെനതടവിൽആക്കി.

21 അങ്ങെന േയാഹന്നാേനാെടാപ്പം
ഉണ്ടായിരുന്ന ജനം എല്ലാം സ്നാനം
ഏറ്റ െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ േയശുവും സ്നാനം
ഏറ്റ . േയശു ്രപാർത്ഥിക്കുേമ്പാൾ സ്വർഗ്ഗം
തുറന്നു, 22പരിശുദ്ധാത്മാവ് ്രപാവിെന്റ രൂപത്തിൽ
അവെന്റേമൽ ഇറങ്ങിവന്നു. നീ എെന്റ
്രപിയപു്രതൻ; നിന്നിൽഞാൻ ്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നുസ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നുഒരുശബ്ദവും ഉണ്ടായി.

23 േയശു തെന്റ ശു്രശൂഷ ആരംഭിക്കുേമ്പാൾ
ഏകേദശം മുപ്പത് വയസ്സായിരുന്നു. അവൻ
േയാസഫിെന്റ മകൻ എന്നു ജനം വിചാരിച്ച ;
24 േയാസഫ് േഹലിയുെട മകൻ, േഹലി
മത്ഥാത്തിെന്റ മകൻ, മത്ഥാത്ത് േലവിയുെട
മകൻ, േലവി െമല്ക്കിയുെട മകൻ, െമല്ക്കി
യന്നായിയുെട മകൻ, യന്നായി 25 േയാസഫിെന്റ
മകൻ, േയാസഫ് മത്തെഥ്യാസിെന്റ മകൻ,
മത്തെഥ്യാസ് ആേമാസിെന്റ മകൻ, ആേമാസ്
നാഹൂമിെന്റ മകൻ, നാഹൂം എസ്ളിയുെട
മകൻ, എസ്ളി നഗ്ഗായിയുെട മകൻ, 26 നഗ്ഗായി
മയാത്തിെന്റ മകൻ, മയാത്ത് മത്തെഥ്യാസിെന്റ
മകൻ, മത്തെഥ്യാസ് െശമയിയുെട മകൻ, െശമയി
േയാസഫിെന്റമകൻ, േയാസഫ് േയാദയുെടമകൻ,
27 േയാദാ േയാഹന്നാെന്റ മകൻ, േയാഹന്നാൻ
േരസയുെട മകൻ, േരസ െസരുബ്ബാേബലിെന്റ
മകൻ, െസാെരാബാേബൽ െശയല്തീേയലിെന്റ
മകൻ, െശയല്തീേയൽ േനരിയുെട മകൻ,
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28 േനരി െമൽക്കിയുെട മകൻ, െമൽക്കി
അദ്ദിയുെട മകൻ, അദ്ദി േകാസാമിെന്റ മകൻ,
േകാസാം എല്മാദാമിെന്റ മകൻ, എല്മാദാം
ഏരിെന്റ മകൻ, 29 ഏർ േയാശുവിെന്റ മകൻ,
േയാശു എലീേയസരിെന്റ മകൻ, എലീേയസർ
േയാരീമിെന്റ മകൻ, േയാരീം മത്ഥാത്തിെന്റ
മകൻ, മത്ഥാത്ത് േലവിയുെട മകൻ, 30 േലവി
ശിേമ്യാെന്റ മകൻ, ശിേമ്യാൻ െയഹൂദയുെട
മകൻ, െയഹൂദാ േയാസഫിെന്റ മകൻ, േയാസഫ്
േയാനാമിെന്റ മകൻ, േയാനാം എല്യാക്കീമിെന്റ
മകൻ, 31എല്യാക്കീംെമല്യാവിെന്റമകൻ,െമല്യാവു
െമന്നയുെട മകൻ, െമന്നാ മത്തഥയുെട മകൻ,
മത്തഥാ നാഥാെന്റ മകൻ, നാഥാൻ ദാവീദിെന്റ
മകൻ, 32 ദാവീദ് യിശ്ശായിയുെട മകൻ, യിശ്ശായി
ഓേബദിെന്റ മകൻ, ഓേബദ് േബാവസിെന്റ
മകൻ, േബാവസ് സല്േമാെന്റ മകൻ,
സല്േമാൻ നഹേശാെന്റ മകൻ, 33 നഹേശാൻ
അമ്മീനാദാബിെന്റ മകൻ, അമ്മീനാദാബ്
അരാമിെന്റ മകൻ, അരാം െഹേ്രസാെന്റ മകൻ,
െഹേ്രസാൻ പാെരസിെന്റ മകൻ, പാെരസ്
െയഹൂദയുെട മകൻ, 34െയഹൂദാ യാേക്കാബിെന്റ
മകൻ, യാേക്കാബ് യിസ്ഹാക്കിെന്റ മകൻ,
യിസ്ഹാക്ക്അ്രബാഹാമിെന്റ മകൻ,അ്രബാഹാം
േതരഹിെന്റ മകൻ, 35 േതരഹ് നാേഹാരിെന്റ
മകൻ, നാേഹാർ െസരൂഗിെന്റ മകൻ, െസരൂഗ്
െരഗുവിെന്റ മകൻ, െരഗു ഫാെലഗിെന്റ മകൻ,
ഫാെലഗ്ഏെബരിെന്റമകൻ,ഏെബർശലാമിെന്റ
മകൻ, ശലാം കയിനാെന്റ മകൻ, 36 കയിനാൻ
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അർഫക്സാദിെന്റ മകൻ, അർഫക്സാദ്
േശമിെന്റ മകൻ, േശം േനാഹയുെട മകൻ,
േനാഹ ലാേമക്കിെന്റ മകൻ, 37 ലാേമക്ക്
െമഥൂശലയുെട മകൻ, െമഥൂശലാഹാേനാക്കിെന്റ
മകൻ, ഹാേനാക്ക് യാെരദിെന്റ മകൻ, യാെരദ്
മെലേല്യലിെന്റ മകൻ, മെലേല്യൽ കയിനാെന്റ
മകൻ, 38കയിനാൻഎേനാശിെന്റമകൻ,എേനാശ്
േശത്തിെന്റ മകൻ, േശത്ത് ആദാമിെന്റ മകൻ,
ആദാംൈദവത്തിെന്റ മകൻ.

4
1 േയശുവിെന്റ സ്നാനത്തിന് േശഷം
പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി േയാർദ്ദാൻ
വിട്ട മടങ്ങി;ആത്മാവ്അവെന മരുഭൂമിയിേലക്ക്
നടത്തി; എന്നാൽ പിശാച് അവെന നാല്പതു
ദിവസം പരീക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 2 ആ
ദിവസങ്ങളിൽ അവൻ ഒന്നും ഭക്ഷിച്ചില്ല; അവ
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവന് വിശന്നു. 3 അേപ്പാൾ
പിശാച് അവേനാട്: നീ ൈദവപു്രതൻ
എങ്കിൽ ഈ കല്ലിേനാട് അപ്പമായിത്തീരുവാൻ
കല്പിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 4 േയശു അവേനാട്:
മനുഷ്യൻ അപ്പംെകാണ്ട് മാ്രതമല്ല ജീവിക്കുന്നത്
എന്നു തിരുവചനത്തിൽ*എഴുതിയിരിക്കുന്നു
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 5 പിെന്ന പിശാച്
അവെന ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥലേത്തയ്ക്ക്
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി േലാകത്തിെല സകല
രാജ്യങ്ങെളയും ഒരു നിമിഷം െകാണ്ട് അവെന
കാണിച്ച : 6 ഈ അധികാരം ഒെക്കയും

* 4. 4 ആവർത്തനം 8: 3
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അതിെന്റ മഹത്വവും നിനക്ക് തരാം; അത്
എെന്ന ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; എനിക്ക് താത്പര്യം
ഉള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഇതു െകാടുക്കുന്നു. 7 നീ
എെന്ന നമസ്കരിച്ച് † ആരാധിച്ചാൽ അെതല്ലാം
നിനക്ക്തരാംഎന്നുഅവേനാട് പറഞ്ഞു. 8േയശു
അവേനാട്: നിെന്റ ൈദവമായ കർത്താവിെന
നമസ്കരിച്ച അവെന മാ്രതേമ ആരാധിക്കാവൂ
എന്നു തിരുവചനത്തിൽ‡എഴുതിയിരിക്കുന്നു
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 9 പിെന്ന അവൻ
േയശുവിെന െയരൂശേലമിേലക്ക് കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
േപായി ൈദവാലയത്തിെന്റ മുകളിൽ ഏറ്റവും
ഉയരം കൂടിയസ്ഥാനത്ത് നിർത്തിഅവേനാട്: നീ
ൈദവപു്രതൻ എങ്കിൽ ഇവിെട നിന്നു താേഴാട്ട
ചാടുക.
10 “നിെന്ന സംരക്ഷിക്കുവാൻ അവൻ തെന്റ

ദൂതന്മാേരാട് നിെന്നക്കുറിച്ച് കല്പിക്കുകയും
11നിെന്റ കാൽ കല്ലിേനാട് തട്ടാെതഅവർ നിെന്ന

കയ്യിൽതാങ്ങിെക്കാള്ള കയും െചയ്യ ം”
എന്ന്തിരുവചനത്തിൽ§എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു.

12 േയശു അവേനാട്: നിെന്റ ൈദവമായ
കർത്താവിെന പരീക്ഷിക്കരുത് എന്നും
തിരുെവഴുത്തിൽ*എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

13 അങ്ങെന പിശാച് സകല പരീക്ഷയും
പൂർത്തിയാക്കിയ േശഷം കുെറ സമയേത്തക്ക്
അവെനവിട്ട മാറി.

† 4. 7 വണങ്ങുക,വന്ദിക്കുക ‡ 4. 8 ആവർത്തനം 6: 13 § 4.
11 സങ്കീർത്തനം 91: 11, 12 * 4. 12 ആവർത്തനം 6: 16
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14 േയശു ആത്മാവിെന്റ ശക്തിേയാെട
ഗലീലയ്ക്കു്തിരിെകേപായി;അവെനക്കുറിച്ച ള്ള
വാർത്ത ചുറ്റ മുള്ള നാട്ടിൽ ഒെക്കയും
്രപസിദ്ധമായി. 15അവൻ അവരുെട പള്ളികളിൽ
ഉപേദശിച്ച ;എല്ലാവരുംഅവെന ്രപശംസിച്ച .

16 അങ്ങെന അവൻ വളർന്ന നസെറത്തിൽ
വന്നു: ശബ്ബത്തിൽ തെന്റ പതിവുേപാെല
പള്ളിയിൽ െചന്ന് വായിക്കുവാൻ
എഴുേന്നറ്റ നിന്നു. 17 െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ
പുസ്തകംഅവന് െകാടുത്തു;അവൻപുസ്തകം
തുറന്നു:
18 “ദരി്രദേരാട് സുവിേശഷം അറിയിക്കുവാൻ

കർത്താവ് എെന്ന അഭിേഷകം
െചയ്തിരിക്കയാൽ അവെന്റ ആത്മാവ്
എെന്റ േമൽ ഉണ്ട;് തടവുകാ ർക്ക്
വിടുതലും, അന്ധർക്ക് കാഴ്ചയും
നൽകുെമന്ന് ്രപസംഗിക്കുവാനും,
മർദ്ദിതെരവിടുവിച്ചയയ്ക്കുവാനും,

19 ജനങ്ങേളാട് കാരുണ്യം കാട്ട വാൻ
കർത്താവിെന്റ വർഷം എത്തിയിരിക്കുന്നു
എന്നു ്രപസംഗിക്കുവാനും എെന്ന
അയച്ചിരിക്കുന്നു”

എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ട്.
20 പിെന്ന അവൻ പുസ്തകം മടക്കി
ശു്രശൂഷക്കാരന് തിരിെക െകാടുത്തിട്ട്
ഇരുന്നു; പള്ളിയിലുള്ള എല്ലാവരും േയശുവിെന
്രശദ്ധിച്ച േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 21 അവൻ
അവേരാട്: ഇന്ന് നിങ്ങൾ എെന്റ വചനം
േകൾക്കുന്നത് െകാണ്ട് ഈ തിരുെവഴുത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നത് േപാെല സംഭവിച്ച എന്നു
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പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. 22 എല്ലാവരും അവെന
പുകഴ്ത്തി, അവെന്റ വായിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട
ലാവണ്യ വാക്കുകൾനിമിത്തം ആശ്ചര്യെപ്പട്ട ;
ഇവൻ േയാസഫിെന്റ മകൻ അല്ലേയാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 23 േയശു അവേരാട:് ൈവദ്യാ,
നിെന്നത്തെന്ന െസൗഖ്യമാക്കുക എന്നുള്ള
പഴെഞ്ചാല്ല് േപാെല കഫർന്നഹൂമിൽ െചയ്തത്
എല്ലാം ഈ നിെന്റ പിതാവിെന്റ നഗരത്തിലും
െചയ്ക എന്നും നിങ്ങൾ എേന്നാട് പറയും
നിശ്ചയം. 24 ഒരു ്രപവാചകെനയും തെന്റ
പിതാവിെന്റ നഗരം സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്നു
ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 25 ഏലിയാവിെന്റ കാലത്ത്
മൂന്നു ആണ്ടും ആറ് മാസവും മഴയില്ലാെത
േദശത്തു എങ്ങും മഹാക്ഷാമം ഉണ്ടായേപ്പാൾ
യി്രസാേയലിൽ പല വിധവമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു
എന്നു ഞാൻ യഥാർത്ഥമായി നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 26 എന്നാൽ സീേദാനിെല
സെരപ്തയിൽ ഉള്ള ഒരു വിധവയുെട
അടുക്കേലക്കല്ലാെത അവരിൽ ആരുെടയും
അടുക്കേലക്ക് ഏലിയാവിെന അയച്ചില്ല.
27 അതുേപാെല എലീശാ്രപവാചകെന്റ
കാലത്ത് യി്രസാേയലിൽ പല കുഷ്ഠേരാഗികൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. സിറിയക്കാരനായ നയമാൻ
അല്ലാെത േവെറ ആരും ശുദ്ധമായില്ല എന്നും
അവൻ പറഞ്ഞു. 28 പള്ളിയിലുള്ളവർ ഇതു
േകട്ടിട്ട് എല്ലാവരും േകാപിച്ച് എഴുേന്നറ്റ് 29അവെന
പട്ടണത്തിൽനിന്നു െവളിയിലാക്കി അവരുെട
പട്ടണം പണിതിരുന്ന മലയുെട അറ്റത്ത്
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െകാണ്ടുേപായി തലകീഴായി തള്ളിയിടാം എന്നു
വിചാരിച്ച . 30 േയശുേവാഅവരുെട നടുവിൽകൂടി
കടന്നുേപായി.

31 പിന്നീട് അവൻ ഗലീലയിെല ഒരു പട്ടണമായ
കഫർന്നഹൂമിൽ െചന്ന്. ഒരു ശബ്ബത്തിൽഅവെര
ഉപേദശിക്കുകയായിരുന്നു. 32 അവൻ വചനം
അധികാരേത്താെട ഉപേദശിക്കുകയാൽ അവർ
വിസ്മയിച്ച . 33അവിെട പള്ളിയിൽഅശുദ്ധഭൂതം
ബാധിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.
34 അവൻ നസറായനായ േയശുേവ, നീ
ഞങ്ങള െട കാര്യത്തിൽ ഇടെപടുന്നത്
എന്തിനാണ?് ഞങ്ങെള നശിപ്പിക്കുവാനാേണാ
നീ വന്നിരിക്കുന്നത്! നീ ആർ എന്നു ഞാൻ
അറിയുന്നു; ൈദവത്തിെന്റ പരിശുദ്ധൻ തേന്ന
എന്നു ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച . 35 മിണ്ടരുത;്
അവെന വിട്ട േപാക എന്നു േയശു അതിെന
ശാസിച്ചേപ്പാൾ ഭൂതംഅവെനനടുവിൽതള്ളിയിട്ട്
ഒരു ഉപ്രദവവും വരുത്താെത വിട്ട േപായി.
36എല്ലാവരുംആശ്ചര്യെപ്പട്ട:്ഈവചനങ്ങൾഎ്രത
അത്ഭുതകരംആണ്.അവൻഅധികാരേത്താടും
ശക്തിേയാടുംകൂെട അശുദ്ധാത്മാക്കേളാട്
കല്പിക്കുന്നു; അവ ഇറങ്ങിേപ്പാകുന്നു
എന്നു തമ്മിൽ പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു.
37 അവെനക്കുറിച്ച ള്ള വാർത്ത നാെടങ്ങും
പരന്നു.

38അവൻ പള്ളിയിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി ശിേമാെന്റ
വീട്ടിൽെചന്ന്. ശിേമാെന്റ അമ്മാവിയമ്മ†

കഠിനമായ പനി െകാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുക
ആയിരുന്നു. അവർ അവെള സഹായിക്കണം
† 4. 38 ഭാര്യയുെടഅമ്മ
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എന്നു േയശുവിേനാടു അേപക്ഷിച്ച . 39അവൻ
അവെള കുനിഞ്ഞുേനാക്കി, പനി വിട്ട േപാകാൻ
ആജ്ഞാപിച്ച ; അത് അവെള വിട്ട മാറി; അവൾ
ഉടെനഎഴുേന്നറ്റ്അവന് ശു്രശൂഷെചയ്തു.

40 സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുേമ്പാൾ പലതരം
അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നവെര എല്ലാം അവെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; അവൻ അവരുെട
േമൽ ൈകവച്ച അവെര െസൗഖ്യമാക്കി.
41 പലരിൽനിന്നും ഭൂതങ്ങൾ; നീ ൈദവപു്രതനായ
്രകിസ്തു എന്നു നിലവിളിച്ച പറഞ്ഞുെകാണ്ട്
ഇറങ്ങി േപായി; താൻ ്രകിസ്തു എന്നു
അവ അറിയുകെകാണ്ട് മിണ്ടുവാൻ അവൻ
സമ്മതിക്കാെതഅവെയശാസിച്ച .

42 ്രപഭാതമായേപ്പാൾ അവൻ ആരും ഇല്ലാത്ത
ഒരുസ്ഥലേത്തയ്ക്ക് േപായി. പുരുഷാരംഅവെന
അേന്വഷിച്ച് അവെന്റ അരികത്തുവന്ന് തങ്ങെള
വിട്ട േപാകാതിരിക്കുവാൻ അവെന തടഞ്ഞു.
43േയശുഅവേരാട്:ഞാൻമറ്റള്ളപട്ടണങ്ങളിലും
ൈദവരാജ്യം സുവിേശഷിേക്കണ്ടതാകുന്നു;
ഇതിനു േവണ്ടിയാണ് എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നത്
എന്നു പറഞ്ഞു.

44അങ്ങെന അവൻ ഗലീലയിെല പള്ളികളിൽ
്രപസംഗിച്ച .

5
1 ഒരു ദിവസം അവൻ ഗേന്നസരത്ത്
തടാകത്തിെന്റ കരയിൽ നില്ക്കുേമ്പാൾ,
പുരുഷാരം ൈദവവചനം േകൾക്കുന്നതിന്
േവണ്ടി അവെന്റ ചുറ്റ ം കൂടി. 2 രണ്ടു
പടക് കരയുെട അടുത്തു നില്ക്കുന്നതു
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അവൻ കണ്ട;് അവയിൽ നിന്നു മീൻ
പിടിക്കുന്നവർ ഇറങ്ങി വല കഴുകുകയായിരുന്നു.
3 അതിൽ ശിേമാെന്റ പടകിൽ അവൻ കയറി.
കരയിൽ നിന്നു െവള്ളത്തിേലക്ക് അല്പം
നീേക്കണം എന്നു അവേനാട് അേപക്ഷിച്ച ;
അവൻ പടകിൽ ഇരുന്നു പുരുഷാരെത്ത
ഉപേദശിച്ച . 4 പുരുഷാരെത്ത ഉപേദശിച്ച
തീർന്നേപ്പാൾ അവൻ ശിേമാേനാട:് ആഴമുള്ള
സ്ഥലേത്തയ്ക്ക് നീക്കി മീൻപിടിക്കാനായി
വല ഇറക്കുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 5 അതിന്
ശിേമാൻ: ഗുേരാ, ഞങ്ങൾ രാ്രതിമുഴുവനും
അദ്ധ്വാനിച്ചിട്ട ം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല; എങ്കിലും
നീ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാൻ വല ഇറക്കാം
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 6 അവർ അങ്ങെന
െചയ്തേപ്പാൾ വളെര ഏെറ മീൻകൂട്ടം അവർക്ക്
ലഭിച്ച . അവരുെട വല കീറി േപാകാറായി.
7 അവർ മെറ്റ പടകിലുള്ള കൂട്ട കാെര ആംഗ്യം
കാണിച്ച് സഹായത്തിന് വിളിച്ച . അവർ
വന്നു രണ്ടു പടകും മുങ്ങുമാറാകുേവാള ം
നിറച്ച . 8 ശിേമാൻ പെ്രതാസ് അത്
കണ്ടിട്ട് േയശുവിെന്റ കാല്ക്കൽ മുട്ട കുത്തി:
കർത്താേവ, ഞാൻ പാപിയായ മനുഷ്യൻ
ആകുന്നതുെകാണ്ട് എെന്ന വിട്ട േപാേകണേമ
എന്നു പറഞ്ഞു. 9അന്നെത്ത മീൻപിടുത്തത്തിൽ
അവനും അവേനാട് കൂെടയുള്ളവരും
ആശ്ചര്യെപ്പട്ടിരുന്നു. 10അതുേപാെല ശിേമാെന്റ
കൂട്ട കാരായ യാേക്കാബ്, േയാഹന്നാൻ എന്ന
െസെബദിമക്കള ം ആശ്ചര്യെപ്പട്ടിരുന്നു. േയശു
ശിേമാേനാട:് ഭയെപ്പേടണ്ടാ, ഇന്ന് മുതൽ
നീ മനുഷ്യെര പിടിക്കുന്നവൻ ആകും എന്നു



ലൂേക്കാസ് 5:11 xxix ലൂേക്കാസ് 5:17

പറഞ്ഞു. 11 പിെന്ന അവർ പടകുകെള കരയുെട
അടുേത്തക്ക് അടുപ്പിച്ചിട്ട സകലവും വിട്ട
അവെനഅനുഗമിച്ച .

12 ഒരു ദിവസം, അവൻ ഒരു പട്ടണത്തിൽ
ഇരിക്കുേമ്പാൾ കുഷ്ഠം നിറഞ്ഞ ഒരു
മനുഷ്യൻ േയശുവിെന കണ്ട് കവിണ്ണ വീണു:
കർത്താേവ, നിനക്ക് മനസ്സ െണ്ടങ്കിൽ എെന്ന
ശുദ്ധമാക്കുവാൻ കഴിയും എന്നു അവേനാട്
അേപക്ഷിച്ച . 13 േയശു ൈക നീട്ടി അവെന
െതാട്ട : എനിക്ക് മനസ്സണ്ട;് ശുദ്ധമാക
എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടെന കുഷ്ഠം അവെന
വിട്ട മാറി. 14 േയശു അവേനാട്: ഇതു ആേരാടും
പറയരുത;് എന്നാൽ േപായി നിെന്നത്തെന്ന
പുേരാഹിതന് കാണിച്ച െകാടുക്കുക, അവർക്ക്
സാക്ഷ്യത്തിനായി േമാെശ കല്പിച്ചതുേപാെല
നിെന്റ ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള വഴിപാട് അർപ്പിക്ക
എന്നു അവേനാട് കല്പിച്ച . 15 എന്നാൽ
േയശുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള വാർത്ത ധാരാളം
ആള കൾ അറിയുവാൻ തുടങ്ങി. വളെര
പുരുഷാരംവചനംേകൾേക്കണ്ടതിനും,തങ്ങള െട
േരാഗങ്ങൾക്കു െസൗഖ്യം കിേട്ടണ്ടതിനുംഅവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു. 16 അവേനാ ഏകാന്തമായ
സ്ഥലങ്ങളിേലയ്ക്ക് പിൻവാങ്ങിേപ്പായി
്രപാർത്ഥിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

17 ഒരു ദിവസം അവൻ ഉപേദശിക്കുേമ്പാൾ,
ഗലീലയിലും െയഹൂദ്യയിലുമുള്ള
സകല്രഗാമത്തിൽനിന്നും, െയരൂശേലമിൽ
നിന്നും വന്ന പരീശന്മാരും ന്യായശാസ്്രതിമാരും
അവിെട ഇരുന്നിരുന്നു. െസൗഖ്യമാക്കുവാൻ
കർത്താവിെന്റ ശക്തി അവേനാടുകൂെട



ലൂേക്കാസ് 5:18 xxx ലൂേക്കാസ് 5:26

ഉണ്ടായിരുന്നു. 18 അേപ്പാൾ ചില ആള കൾ
പക്ഷവാതം പിടിച്ച ഒരു മനുഷ്യെന കിടക്കയിൽ
എടുത്തുെകാണ്ടുവന്നു; അവെന അകത്ത്
െകാണ്ടുെചന്ന് അവെന്റ മുമ്പിൽ കിടത്തുവാൻ
്രശമിച്ച . 19 പുരുഷാരം കാരണം അവെന
അകത്ത് െകാണ്ടുെചല്ല വാൻ വഴി കണ്ടില്ല.
അതുെകാണ്ട് അവർ വീടിെന്റ മുകളിൽ കയറി
ഓടു നീക്കി അവെന കിടക്കേയാെട േയശുവിെന്റ
മുമ്പിൽ ഇറക്കിവച്ച . 20 േയശു അവരുെട
വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട:് മനുഷ്യാ, നിെന്റ പാപങ്ങൾ
േമാചിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
21ശാസ്്രതികള ം പരീശരും: ഇവൻൈദവദൂഷണം
പറയുന്നു, ൈദവത്തിന് അല്ലാെത പാപങ്ങെള
േമാചിക്കുവാൻ മറ്റാർക്കും കഴിയില്ല എന്ന്
ചിന്തിച്ച തുടങ്ങി. 22 േയശു അവരുെട ചിന്തകെള
അറിഞ്ഞ് അവേരാട:് നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ
ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ത?് 23 നിെന്റ പാപങ്ങൾ
േമാചിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നേതാ,
എഴുേന്നറ്റ്നടക്കഎന്നുപറയുന്നേതാഏതാകുന്നു
എള പ്പം എന്നു േചാദിച്ച . 24എങ്കിലും ഭൂമിയിൽ
പാപങ്ങെള േമാചിക്കുവാൻ മനുഷ്യപു്രതന്
അധികാരം ഉണ്ട് എന്നു നിങ്ങൾഅറിേയണ്ടതിന്
അവൻ പക്ഷവാതക്കാരേനാട:് എഴുേന്നറ്റ് നിെന്റ
കിടക്ക എടുത്തു വീട്ടിേലക്ക് േപാക എന്നു ഞാൻ
നിേന്നാട് പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 25 ഉടെന
എല്ലാവരും കാൺെക അവൻ എഴുേന്നറ്റ,് താൻ
കിടന്നിരുന്ന കിടക്ക എടുത്തു ൈദവെത്ത
മഹത്വീകരിച്ച ംെകാണ്ട് വീട്ടിേലക്ക് േപായി.
26 എല്ലാവരും ആശ്ചര്യെപ്പട്ട , ൈദവെത്ത
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മഹത്വെപ്പടുത്തി. അവർ ഭയം നിറഞ്ഞവരായി,
“ഇന്ന് നാം അപൂർവകാര്യങ്ങൾ കണ്ട് “എന്നു
പറഞ്ഞു.

27 ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് േശഷം േയശു
അവിെടനിന്നു േപാകുേമ്പാൾ, േലവി എന്നു
േപരുള്ള ഒരു നികുതി പിരിവുകാരൻ
ചുങ്കസ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട്; എെന്ന
അനുഗമിക്ക എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു.
28 അവൻ സകലവും വിട്ട എഴുേന്നറ്റ് അവെന
അനുഗമിച്ച . 29 േലവി തെന്റ വീട്ടിൽ അവന്
ഒരു വലിയ വിരുന്നു ഒരുക്കി; അവിെട നികുതി
പിരിവുകാരും വലിെയാരു പുരുഷാരവും
അവേരാടുകൂെട ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ ഇരുന്നു.
30 പരീശരും അവരുെട ശാസ്്രതികള ം അവെന്റ
ശിഷ്യന്മാേരാട്: നിങ്ങൾ ചുങ്കക്കാേരാടും
പാപികേളാടും കൂെട തിന്നുകുടിക്കുന്നത് എന്ത്
എന്നു പരാതി പറഞ്ഞു 31 േയശു അവേരാട:്
ദീനക്കാർക്കല്ലാെത െസൗഖ്യമുള്ളവർക്ക്
ൈവദ്യെനെക്കാണ്ട് ആവശ്യമില്ല; 32 ഞാൻ
നീതിമാന്മാെര അല്ല, പാപികെളയാണ്
മാനസാന്തരത്തിന് വിളിക്കുവാൻവന്നിരിക്കുന്നത്
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 33അവർ അവേനാട്:
േയാഹന്നാെന്റശിഷ്യന്മാർഇടയ്ക്കിെടഉപവസിച്ച
്രപാർത്ഥിക്കുന്നു; പരീശന്മാരുെട ശിഷ്യന്മാരും
അങ്ങെന തെന്ന െചയ്യന്നു; നിെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാ
തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും െചയ്യന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 34 േയശു അവേരാട:് മണവാളൻ
േതാഴ്മക്കാേരാടുകൂെട ഉള്ളേപ്പാൾ അവെര
ഉപവാസം െചയ്യിപ്പാൻ കഴിയുേമാ? 35 മണവാളൻ
അവെര വിട്ട പിരിയുന്ന കാലം വരും; അന്ന്,
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ആ കാലത്ത,് അവർ ഉപവസിക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു. 36 ഒരു ഉപമയും അവേരാട്
പറഞ്ഞു: ആരും പുതിയവസ്്രതം കീറിെയടുത്ത്
പഴയവസ്്രതേത്താട് േചർത്ത് തുന്നുമാറില്ല.
തുന്നിയാേലാ പുതിയത് കീറുകയും പുതിയ
കഷണം പഴയതിേനാട് േചരാതിരിക്കയും
െചയ്യ ം. 37 ആരും പുതിയ വീഞ്ഞ് പഴയ
തുരുത്തിയിൽ പകരുമാറില്ല, പകർന്നാൽ
പുതിയ വീഞ്ഞ് തുരുത്തിെയ െപാളിച്ച്
ഒഴുകിേപ്പാകും; തുരുത്തിയും നശിച്ച േപാകും;
38 പുതിയ വീഞ്ഞ് പുതിയ തുരുത്തിയിൽ അേ്രത
പകർന്നുവയ്േക്കണ്ടത.് 39പിെന്നപഴയത്കുടിച്ചിട്ട്
ആരും പുതിയത് ഉടെന ആ്രഗഹിക്കുന്നില്ല;
പഴയത്ഏെറനല്ലത്എന്നു പറയും.

6
1 ഒരു ശബ്ബത്തിൽ േയശു വിളഭൂമിയിൽ* കൂടി
കടന്നുേപാകുേമ്പാൾഅവെന്റശിഷ്യന്മാർ കതിർ†
പറിച്ച ൈകെകാണ്ട്തിരുമ്മിത്തിന്നു. 2പരീശരിൽ
ചിലർ “ശബ്ബത്തിൽ അനുവദിക്കാത്തത്
എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ െചയ്തത്?” എന്നു
േചാദിച്ച . 3 േയശു അവേരാട്: ദാവീദ് തനിക്കും
കൂെടയുള്ളവർക്കും വിശന്നേപ്പാൾ എന്താണ്
െചയ്തത്? അവൻ ൈദവാലയത്തിൽ െചന്ന്
4 പുേരാഹിതന്മാർ മാ്രതമല്ലാെത ആരും
തിന്നരുതാത്ത കാഴ്ചയപ്പം വാങ്ങി തിന്നുകയും
കൂെടയുള്ളവർക്ക് െകാടുക്കുകയും െചയ്തു
എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ എന്നു

* 6. 1 േഗാതമ്പ് പാകിയിരിക്കുന്ന വലിയ കൃഷിസ്ഥലം † 6.
1 േഗാതമ്പ് െചടിയുെട േഗാതമ്പ് ഉണ്ടാകുന്നഏറ്റവും മുകളിലുള്ള
ഭാഗം.
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ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 5 മനുഷ്യപു്രതൻ ശബ്ബത്തിനും
കർത്താവ്ആകുന്നുഎന്നുംഅവേരാട് പറഞ്ഞു.

6 മെറ്റാരു ശബ്ബത്തിൽ അവൻ പള്ളിയിൽ
െചന്ന് ഉപേദശിക്കുേമ്പാൾ വലൈങ്ക േശാഷിച്ച
ഒരു മനുഷ്യൻ അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു.
7 ശാസ്്രതികള ം പരീശരും അവനിൽ കുറ്റം
ചുമത്തുവാൻ എെന്തങ്കിലും കാരണം
അേന്വഷിക്കുകയായിരുന്നു. അവൻ ശബ്ബത്തിൽ
ആ മനുഷ്യെന െസൗഖ്യമാക്കുേമാ എന്നു
്രശദ്ധിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 8 അവരുെട വിചാരം
മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവൻ േശാഷിച്ച കയ്യള്ള
മനുഷ്യേനാടു: എഴുേന്നറ്റ് നടുവിൽ നില്ക്ക
എന്നു പറഞ്ഞു; 9 അവൻ എഴുേന്നറ്റ് നിന്നു.
േയശു അവേരാട:് ഞാൻ നിങ്ങേളാടു ഒന്ന്
േചാദിക്കെട്ട: ശബ്ബത്തിൽ നന്മ െചയ്കേയാ
തിന്മെചയ്കേയാ ജീവെന രക്ഷിയ്ക്കുകേയാ
നശിപ്പിക്കേയാ െചയ്യന്നത് നിയമാനുസൃതേമാ?
എന്നുേചാദിച്ച . 10അവെരഎല്ലാംചുറ്റ ം േനാക്കീട്ട്
ആ മനുഷ്യേനാടു: ൈക നീട്ട ക എന്നു പറഞ്ഞു.
അവൻ അങ്ങെന െചയ്തു, അവെന്റ ൈക
സുഖമായി. 11 അവർക്ക് കഠിനമായ േദഷ്യം
േതാന്നി. േയശുവിെന എന്ത് െചേയ്യണം എന്നു
തമ്മിൽതമ്മിൽആേലാചിച്ച .

12 മെറ്റാരു ദിവസം അവൻ
്രപാർത്ഥിക്കുവാനായി ഒരു മലയിൽ െചന്ന്.
അവൻ ൈദവേത്താട് രാ്രതി മുഴുവൻ
്രപാർത്ഥിച്ച . 13 രാവിെല അവൻ ശിഷ്യന്മാെര
അടുക്കൽ വിളിച്ച , അവരിൽ പ്രന്തണ്ടുേപെര
െതരെഞ്ഞടുത്തു, അവർക്ക് അെപ്പാസ്തലന്മാർ
എന്നും േപർവിളിച്ച . 14 അവരുെട േപരുകൾ:
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പെ്രതാസ് എന്നു അവൻ േപർവിളിച്ച ശിേമാൻ,
അവെന്റ സേഹാദരനായ അെ്രന്തയാസ്,
യാേക്കാബ്, േയാഹന്നാൻ, ഫിലിെപ്പാസ്,
ബർെത്താെലാമായി, 15 മത്തായി, േതാമസ,്
അൽഫായിയുെട മകനായ യാേക്കാബ്,
എരിവുകാരനായ ശിേമാൻ, 16 യാേക്കാബിെന്റ
സേഹാദരനായ യൂദാ, േ്രദാഹിയായ്തീർന്ന
ഈസ്കേര്യാത്ത്യൂദാഎന്നിവർതേന്ന. 17അവൻ
അവേരാട് കൂെട മലയിൽനിന്നു താെഴ ഇറങ്ങി
സമഭൂമിയിൽ നിന്നു; അവെന്റ ശിഷ്യന്മാരുെട
കൂട്ടവും, െയഹൂദ്യയിൽ എല്ലായിടത്തുനിന്നും,
െയരൂശേലമിൽ നിന്നും േസാർ, സീേദാൻ എന്ന
സമു്രദതീരങ്ങളിൽ നിന്നും, അവെന്റ വചനം
േകൾക്കുവാനും േരാഗശാന്തി കിട്ട വാനും
വന്ന ബഹു പുരുഷാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു.
18 അശുദ്ധാത്മാക്കൾ ബാധിച്ചവരും െസൗഖ്യം
്രപാപിച്ച . 19അവനിൽ നിന്നു ശക്തി പുറെപ്പട്ട
എല്ലാവെരയും െസൗഖ്യമാക്കുകെകാണ്ട്
പുരുഷാരം ഒെക്കയും അവെന െതാടുവാൻ
്രശമിച്ച .

20 അനന്തരം അവൻ ശിഷ്യന്മാെര
േനാക്കി പറഞ്ഞത:് ദരി്രദന്മാരായ നിങ്ങൾ
ഭാഗ്യവാന്മാർ; ൈദവരാജ്യം നിങ്ങൾക്കുള്ളത.്
21 ഇേപ്പാൾ വിശക്കുന്നവരായ നിങ്ങൾ
ഭാഗ്യവാന്മാർ; നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിവരും;
ഇേപ്പാൾ കരയുന്നവരായ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ;
നിങ്ങൾ ചിരിക്കും. 22 മനുഷ്യപു്രതൻ നിമിത്തം
മനുഷ്യർ നിങ്ങെള േദ്വഷിച്ച് കൂട്ടത്തിൽനിന്ന്
പുറന്തള്ള കയും നിന്ദിക്കുകയും നിങ്ങൾ
ദുഷ്ടർ എന്നു പറഞ്ഞ് നിങ്ങെള തള്ള കയും
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െചയ്യ േമ്പാൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ. 23 ആ
നാളിൽ സേന്താഷിക്കുവിൻ; നിങ്ങള െട
്രപതിഫലം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വലിയത;് അവരുെട
പിതാക്കന്മാർ ്രപവാചകന്മാേരാട് അങ്ങെന
തെന്ന െചയ്തുവേല്ലാ. 24എന്നാൽ സമ്പന്നരായ
നിങ്ങൾക്ക്അേയ്യാകഷ്ടം;നിങ്ങള െടആശ്വാസം
നിങ്ങൾക്ക് േനരേത്ത ലഭിച്ച േപായേല്ലാ.
25 ഇേപ്പാൾ തൃപ്തന്മാരായ നിങ്ങൾക്ക് അേയ്യാ
കഷ്ടം; നിങ്ങൾക്ക് വിശക്കും. ഇേപ്പാൾ
ചിരിക്കുന്നവരായ നിങ്ങൾക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം;
നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ച കരയും. 26 സകലമനുഷ്യരും
നിങ്ങെള പുകഴ്ത്തിപ്പറയുേമ്പാൾ നിങ്ങൾക്ക്
അേയ്യാ കഷ്ടം; അവരുെട പിതാക്കന്മാർ
കള്ള്രപവാചകന്മാെരഅങ്ങെനെചയ്തുവേല്ലാ.

27 എന്നാൽ േകൾക്കുന്നവരായ
നിങ്ങേളാടു ഞാൻ പറയുന്നത:് നിങ്ങള െട
ശ്രതുക്കെള സ്േനഹിപ്പിൻ; നിങ്ങെള
സ്േനഹിക്കാതിരിക്കുന്നവർക്കു ഗുണം
െചയ് വിൻ. 28 നിങ്ങെള ശപിക്കുന്നവെര
അനു്രഗഹിക്കുവിൻ; നിങ്ങെള ദുഷിക്കുന്നവർക്ക്
േവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ. 29നിെന്ന ഒരു കവിളിൽ
അടിക്കുന്നവന് മേറ്റതും കാണിച്ച െകാടുക്കുക;
നിെന്റ പുതപ്പ് എടുത്തുകളയുന്നവന് നിെന്റ
ഉടുപ്പ ം എടുത്തുകളയുവാൻ അനുവദിക്കുക.
30 നിേന്നാട് േചാദിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും
െകാടുക്ക; നിനക്ക് അവകാശമുള്ളഎെന്തങ്കിലും
എടുത്തുകളയുന്നവേനാട് മടക്കി േചാദിക്കരുത.്
31 മനുഷ്യർ നിങ്ങൾക്ക് െചേയ്യണംഎന്നു നിങ്ങൾ
ആ്രഗഹിക്കുന്നതുേപാെല തേന്ന അവർക്കും
െചയ് വിൻ. 32 നിങ്ങെള സ്േനഹിക്കുന്നവെര
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സ്േനഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ലാഭം കിട്ട ം?
പാപികള ം തങ്ങെള സ്േനഹിക്കുന്നവെര
സ്േനഹിക്കുന്നുവേല്ലാ. 33 നിങ്ങൾക്ക്
നന്മെചയ്യന്നവർക്ക് നന്മ െചയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക്
എന്ത് ലാഭം കിട്ട ം? പാപികള ം അങ്ങെന തെന്ന
െചയ്യന്നുവേല്ലാ. 34 നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച നൽകും
എന്നു ്രപതീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് കടം െകാടുത്താൽ
നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ട ം? പാപികള ം കുറയാെത
മടക്കിവാേങ്ങണ്ടതിന് പാപികൾക്ക് കടം
െകാടുക്കുന്നുവേല്ലാ. 35 നിങ്ങേളാ ശ്രതുക്കെള
സ്േനഹിപ്പിൻ; അവർക്ക് നന്മ െചയ് വിൻ; ഒന്നും
പകരം ആ്രഗഹിക്കാെത കടം െകാടുക്കുവിൻ;
എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളെര ്രപതിഫലം ലഭിക്കും;
നിങ്ങൾ അത്യ ന്നതെന്റ മക്കൾ ആകും;
അവൻ നന്ദിെകട്ടവേരാടും ദുഷ്ടന്മാേരാടും
ദയ കാണിക്കുന്നു. 36 അങ്ങെന നിങ്ങള െട
പിതാവ് കരുണയുള്ളവൻ ആകുന്നതുേപാെല
നിങ്ങള ം കരുണയുള്ളവർ ആകുവിൻ.
37 ആെരയും വിധിക്കരുത;് എന്നാൽ നിങ്ങള ം
വിധിക്കെപ്പടുകയില്ല; ആർക്കും ശിക്ഷ
വിധിക്കരുത;് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കും ശിക്ഷാവിധി
ഉണ്ടാകയില്ല; എല്ലാവേരാടും ക്ഷമിക്കുവിൻ;
എന്നാൽ ൈദവം നിങ്ങേളാടും ക്ഷമിയ്ക്കും.
38 െകാടുക്കുവിൻ; എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ട ം;
അമർത്തി കുലുക്കി നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന നല്ല
അളവ് നിങ്ങള െട മടിയിൽ തരും; നിങ്ങൾ
അളക്കുന്ന അേത അളവിനാൽ നിങ്ങൾക്കും
അളന്നുകിട്ട ം.

39 അവൻ ഒരുപമയും അവേരാട് പറഞ്ഞു:
ഒരു കുരുടന് മെറ്റാരു കുരുടെന വഴി
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കാണിച്ച െകാടുക്കുവാൻ കഴിയുേമാ?
രണ്ടുേപരും കുഴിയിൽ വീഴും. ശിഷ്യൻ
ഗുരുവിേനക്കാൾ വലിയവനല്ല, 40 എന്നാൽ
അഭ്യസനം പൂർത്തിയാക്കിയവൻ എല്ലാം
ഗുരുവിെനേപ്പാെല ആകും. 41 എന്നാൽ നീ
സേഹാദരെന്റ കണ്ണിെല കരട് കാണുകയും
സ്വന്തകണ്ണിെല േകാൽ ്രശദ്ധിക്കാതിരിക്കുകയും
െചയ്യന്നതു എന്ത?് 42 അെല്ലങ്കിൽ,
സ്വന്തകണ്ണിെല േകാൽ േനാക്കാെത: സേഹാദരാ,
നിൽക്ക; നിെന്റ കണ്ണിെല കരട് എടുത്തുകളയെട്ട
എന്നു സേഹാദരേനാട് പറയുവാൻ നിനക്ക്
എങ്ങെന കഴിയും? കപടഭക്തിക്കാരാ, ആദ്യം
സ്വന്തകണ്ണിെല േകാൽ എടുത്തുകളയുക;
എന്നാൽ സേഹാദരെന്റ കണ്ണിെല കരട്
എടുത്തുകളയുവാൻ വ്യക്തമായി കാണുമേല്ലാ.
43 ചീത്തഫലം കായ്ക്കുന്ന നല്ല വൃക്ഷമില്ല;
നല്ലഫലംകായ്ക്കുന്നചീത്തവൃക്ഷവുമില്ല. 44ഏത്
വൃക്ഷെത്തയുംഫലംെകാണ്ട്അറിയാം.ആർക്കും
മുള്ളിൽനിന്ന് അത്തിപ്പഴം േശഖരിക്കുവാനും
െഞരിഞ്ഞിലിൽ നിന്നു മുന്തിരിങ്ങ പറിക്കുവാനും
സാധിക്കുകയില്ല. 45 നല്ലമനുഷ്യൻ തെന്റ
ഹൃദയത്തിെല നല്ല നിേക്ഷപത്തിൽ നിന്നു നല്ലത്
പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു; ദുഷ്ടൻ േദാഷമായതിൽ
നിന്നു േദാഷം പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിൽ
നിന്നു നിറഞ്ഞു കവിയുന്നതാണേല്ലാ നാം
സംസാരിക്കുന്നത.്

46 നിങ്ങൾ എെന്ന കർത്താേവ, കർത്താേവ
എന്നു വിളിക്കുകയും ഞാൻ പറയുന്നത്
അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യന്നതു
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എന്ത?് 47 എെന്റ അടുക്കൽ വന്നു എെന്റ
വചനം േകട്ട് അനുസരിക്കുന്നവൻ എല്ലാം
ആേരാടാണ് തുല്യൻഎന്നുഞാൻപറഞ്ഞുതരാം.
48 ആഴത്തിൽക്കുഴിച്ച് പാറേമൽ അടിസ്ഥാനം
ഇട്ട് വീട് പണിയുന്ന മനുഷ്യേനാടു അവൻ
തുല്യൻ. െവള്ളെപ്പാക്കം ഉണ്ടായിട്ട് ഒഴുക്ക്
വീടിേനാട് അടിച്ച ; എന്നാൽ അത് നല്ലവണ്ണം
പണിതിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് ഇളകിേപ്പായില്ല.
49എെന്റ വചനം േകട്ടിട്ട് അനുസരിക്കാത്തവേനാ
അടിസ്ഥാനം കൂടാെത മണ്ണിേന്മൽ വീട് പണിത
മനുഷ്യേനാടു തുല്യൻ. ഒഴുക്ക്അടിച്ച ഉടെനഅത്
വീണു;ആവീടിെന്റവീഴ്ച പൂർണ്ണവുമായിരുന്നു.

7
1 തെന്റ വചനങ്ങെള ജനങ്ങേളാട്
അറിയിച്ച തീർന്നേശഷം േയശു കഫർന്നഹൂമിൽ
െചന്ന്.

2അവിെടയുള്ള ശതാധിപെന്റ ്രപിയനായ ഒരു
ദാസൻ അസുഖം പിടിച്ച് മരിക്കാറായിരുന്നു.
3ശതാധിപൻ േയശുവിെനക്കുറിച്ച് േകട്ടിട്ട,് േയശു
വന്നു തെന്റ ദാസെന രക്ഷിക്കുന്നതിനായി
അേപക്ഷിക്കുവാൻ, െയഹൂദന്മാരുെട മൂപ്പന്മാെര
അവെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച . 4 അവർ
േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു അവേനാട്
താല്പര്യമായി അേപക്ഷിച്ച : നീ അത്
െചയ്തുെകാടുപ്പാൻ അവൻ േയാഗ്യൻ; 5അവൻ
നമ്മുെട ജനെത്ത സ്േനഹിക്കുന്നു; ഞങ്ങൾക്കു
ഒരു പള്ളിയും പണിതു തന്നിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 6 േയശു അവേരാടുകൂെട േപായി,
വീടിേനാട് അടുക്കാറായേപ്പാൾ ശതാധിപൻ
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സ്േനഹിതന്മാെര അവെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച :
കർത്താേവ, ്രപയാസെപ്പേടണ്ടാ; നീ എെന്റ വീട്ടിൽ
വരുവാനുള്ള േയാഗ്യത എനിക്കില്ല; 7 നിെന്റ
അടുക്കൽ വരുവാൻ ഞാൻ േയാഗ്യൻ എന്നു
എനിക്ക് േതാന്നീട്ട മില്ല; ഒരു വാക്ക് കല്പിച്ചാൽ
എെന്റ ദാസന് െസൗഖ്യംവരും. 8 ഞാനും
അധികാരത്തിന് കീഴിലുള്ള മനുഷ്യൻ ആണ്;
എെന്റ കീഴിലും പടയാളികൾ ഉണ്ട്; ഒരുവേനാട്
േപാക എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവൻ േപാകുന്നു;
മെറ്റാരുവേനാട് വരിക എന്നു പറഞ്ഞാൽഅവൻ
വരുന്നു; എെന്റ ദാസേനാട്: ഇതു െചയ്ക
എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവൻ െചയ്യന്നു എന്നു
പറയിച്ച . 9 േയശു അത് േകട്ടിട്ട് ആശ്ചര്യെപ്പട്ട
തിരിഞ്ഞുേനാക്കി, തെന്ന അനുഗമിക്കുന്ന
കൂട്ടേത്താട:് യി്രസാേയലിൽകൂെട ഇങ്ങെനയുള്ള
വിശ്വാസം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു;
10 ശതാധിപൻ പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നവർ വീട്ടിൽ
മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ ദാസെന െസൗഖ്യേത്താെട
കണ്ട്.

11 പിെറ്റന്നാൾ അവൻ നയിൻ എന്ന
പട്ടണത്തിേലക്ക് േപാകുേമ്പാൾ അവെന്റ
ശിഷ്യന്മാരും വളെര പുരുഷാരവും കൂെട
േപായി. 12 അവൻ പട്ടണത്തിെന്റ വാതിേലാടു
അടുത്തേപ്പാൾ മരിച്ച േപായ ഒരാെള പുറത്തു
െകാണ്ടുവരുന്നു; അവൻ അമ്മയ്ക്ക്
ഏകജാതനായ മകൻ; അവേളാ വിധവ
ആയിരുന്നു. പട്ടണത്തിെല ഒരു വലിയ
പുരുഷാരവും അവേളാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു.
13 അവെള കണ്ടിട്ട് കർത്താവ് മനസ്സലിഞ്ഞ്
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അവേളാട:് കരയണ്ട എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ
അടുത്തുെചന്ന് ശവമഞ്ചം* െതാട്ട ; അേപ്പാൾ
അത് ചുമക്കുന്നവർ നിന്നു. 14 ബാല്യക്കാരാ,
എഴുേന്നല്ക്ക എന്നു ഞാൻ നിേന്നാട് പറയുന്നു
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 15 മരിച്ചവൻ
എഴുേന്നറ്റിരുന്ന് സംസാരിപ്പാൻ തുടങ്ങി; േയശു
അവെന അമ്മയ്ക്ക് ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു.
16 എല്ലാവരും പരി്രഭാന്തരായി: ഒരു വലിയ
്രപവാചകെന നമ്മുെട ഇടയിൽനിന്നും
എഴുേന്നല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; ൈദവം തെന്റ ജനെത്ത
സന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു ൈദവെത്ത
മഹത്വീകരിച്ച . 17അവെനക്കുറിച്ച ള്ളഈ ്രശുതി
െയഹൂദ്യയിൽ ഒെക്കയും ചുറ്റ മുള്ള നാെടങ്ങും
്രപസിദ്ധമായി.

18 ഇതു ഒെക്കയും േയാഹന്നാെന്റ ശിഷ്യന്മാർ
അവേനാട് അറിയിച്ച . 19അേപ്പാൾ േയാഹന്നാൻ
തെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുേപെര വിളിച്ച ,
വരുവാനുള്ളവൻ നീേയാ? അല്ല, ഞങ്ങൾ
മെറ്റാരുത്തെന കാത്തിരിേക്കണേമാ എന്നു
കർത്താവിേനാട് േചാദിക്കാൻ അവെര
പറഞ്ഞയച്ച . 20ആ പുരുഷന്മാർ േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽവന്നു: വരുവാനുള്ളവൻനീേയാ?അല്ല,
ഞങ്ങൾ മെറ്റാരുത്തെന കാത്തിരിേക്കണേമാ
എന്നു േചാദിപ്പാൻ, േയാഹന്നാൻ സ്നാപകൻ
ഞങ്ങെള നിെന്റ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 21 ആ സമയത്ത് േയശു
വ്യാധികള ം ദണ്ഡങ്ങള ം ദുരാത്മാക്കള ം
പിടിച്ച പലെരയും െസൗഖ്യമാക്കുകയും പല

* 7. 13 മരിച്ചവ്യക്തിയുെടശവം െകാണ്ട് േപാകുന്നകിടക്ക
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കുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ച നല്കുകയും െചയ്തിട്ട്
അവേരാട്: 22 കുരുടർ കാണുന്നു; മുടന്തർ
നടക്കുന്നു; കുഷ്ഠേരാഗികൾ ശുദ്ധരായ്
തീരുന്നു; െചകിടർ േകൾക്കുന്നു; മരിച്ചവർ
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുന്നു; ദിര്രദന്മാേരാട്
സുവിേശഷം അറിയിക്കുന്നു എന്നിങ്ങെന
നിങ്ങൾകാണുകയും േകൾക്കുകയും െചയ്യന്നതു
േയാഹന്നാെന െചന്ന് അറിയിക്കുവിൻ.
23 എന്നാൽ എെന്റ ്രപവർത്തനം മൂലം എെന്ന
അവിശ്വസിക്കാത്തവൻഭാഗ്യവാൻഎന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

24 േയാഹന്നാെന്റ ദൂതന്മാർ േപായേശഷം
അവൻ പുരുഷാരേത്താട് േയാഹന്നാെനക്കുറിച്ച്
പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത:് നിങ്ങൾ എന്ത്
കാണാനാണ് മരുഭൂമിയിേലക്ക് േപായത്?
കാറ്റിനാൽ ഉലയുന്ന ഓടേയാ?† 25അല്ല, എന്ത്
കാണ്മാൻ േപായി? മാർദ്ദവവസ്്രതം‡ധരിച്ച
മനുഷ്യെനേയാ? േമാടിയുള്ള വസ്്രതം
ധരിച്ച ആഡംബരമായി ജീവിക്കുന്നവർ
രാജെകാട്ടരത്തിലാണ് ഉള്ളത.് 26 അല്ല, എന്ത്
കാണ്മാൻേപായി? ഒരു ്രപവാചകെനേയാ?അേത,
്രപവാചകനിലും മികച്ചവെന തേന്ന എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു:
27 “ഞാൻ എെന്റ ദൂതെന നിനക്ക് മുമ്പായി

അയയ്ക്കുന്നു; അവൻ നിെന്റ മുമ്പിൽ
നിനക്ക് വഴി ഒരുക്കും”

† 7. 24 ഓടഎന്നത് ചതുപ്പ്സ്ഥലത്ത് വളരുന്ന െചടിയാണ.് കാറ്റ്
അടിക്കുേമ്പാൾ വളഞ്ഞു േപാകത്തക്കവണ്ണം ദുർബ്ബലംആണത്.
‡ 7. 25 ഇങ്ങെനയുള്ളവസ്്രതം വളെരവിലകൂടിയതാണ്
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എന്നുഎഴുതിയിരിക്കുന്നത്അവെനക്കുറിച്ചാകുന്നു.
28 സ്്രതീകളിൽ നിന്നു ജനിച്ചവരിൽ
േയാഹന്നാേനക്കാൾ വലിയവൻ ആരുമില്ല;
ൈദവരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും െചറിയവേനാ
അവനിലും വലിയവൻ എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. -- 29 എന്നാൽ ജനം ഒെക്കയും,
ചുങ്കക്കാരും േകട്ടിട്ട് േയാഹന്നാെന്റ സ്നാനം
ഏറ്റതിനാൽൈദവെത്തനീതീകരിച്ച . 30എങ്കിലും
പരീശരും ന്യായശാസ്്രതികള ം അവനാൽ
സ്നാനം ഏല്ക്കാെത, തങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ള
ൈദവത്തിെന്റ ആേലാചന ത്യജിച്ച് കളഞ്ഞു.
--- 31 ഈ തലമുറയിെല മനുഷ്യെര ഞാൻ
ഏതിേനാട് ഉപമിക്കണം? അവർ ഏതിേനാട്
തുല്യം? 32 ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി
കുഴലൂതി, നിങ്ങൾ നൃത്തംെചയ്തില്ല; ഞങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്കായി വിലാപം പാടി, നിങ്ങൾകരഞ്ഞില്ല
എന്നു ചന്തസ്ഥലത്ത് ഇരുന്നു അേന്യാന്യം
വിളിച്ച പറയുന്ന കുട്ടികേളാട് അവർ തുല്യർ.
33 േയാഹന്നാൻ സ്നാപകൻഅപ്പം തിന്നാെതയും
വീഞ്ഞ് കുടിക്കാെതയും വന്നിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട് അവന് ഭൂതം ഉണ്ട് എന്നു
നിങ്ങൾ പറയുന്നു. 34 മനുഷ്യപു്രതൻ തിന്നും
കുടിച്ച ംെകാണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നു; ഭക്ഷണ്രപിയനും
മദ്യപാനിയുമായ മനുഷ്യൻ; ചുങ്കക്കാരുെടയും
പാപികള െടയും സ്േനഹിതൻ എന്നു നിങ്ങൾ
പറയുന്നു. 35ജ്ഞാനേമാ തെന്റഎല്ലാ മക്കളാലും
നീതീകരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

36 പരീശരിൽ ഒരാൾ തേന്നാടുകൂെട ഭക്ഷണം
കഴിക്കുവാൻ അവെന ക്ഷണിച്ച ; അവൻ
പരീശെന്റ വീട്ടിൽെചന്ന് ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നു.
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37ആപട്ടണത്തിൽപാപിയായ ഒരുസ്്രതീ,അവൻ
പരീശെന്റ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുന്നതു
അറിഞ്ഞ് ഒരു െവങ്കൽഭരണി പരിമളൈതലം
െകാണ്ടുവന്നു, 38 പുറകിൽ അവെന്റ കാല്ക്കൽ
കരഞ്ഞുെകാണ്ട് നിന്നു കണ്ണ നീർെകാണ്ട്
അവെന്റ കാൽ നനച്ച തുടങ്ങി; തലമുടിെകാണ്ട്
തുടച്ച് കാൽ ചുംബിച്ച ൈതലം പൂശി. 39അവെന
ക്ഷണിച്ച പരീശൻ അത് കണ്ടിട്ട:് ഇവൻ
്രപവാചകൻ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ, തെന്ന
െതാടുന്ന സ്്രതീ ആെരന്നും എങ്ങെനയുള്ളവൾ
എന്നും അറിയുമായിരുന്നു; അവൾ പാപിയേല്ലാ
എന്നു ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു 40 േയശു പരീശേനാട്
“ശിേമാേന, നിേന്നാട് ഒന്ന് പറവാനുണ്ട”് എന്നു
േയശു പറഞ്ഞതിന:് ഗുേരാ, പറഞ്ഞാലും എന്നു
അവൻ പറഞ്ഞു. 41കടം െകാടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്
രണ്ടു കടക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒരാൾ അഞ്ഞൂറ്
െവള്ളിക്കാശും മറ്റവൻ അമ്പത് െവള്ളിക്കാശും
െകാടുക്കുവാനുണ്ടായിരുന്നു. 42 കടം വീട്ട വാൻ
അവർക്ക് വക ഇല്ലായ്കയാൽ അവൻ
രണ്ടുേപർക്കും ഇളച്ച െകാടുത്തു; എന്നാൽ
അവരിൽആർഅവെനഅധികം സ്േനഹിക്കും?
43 അധികം ഇളച്ച കിട്ടിയവൻ എന്നു ഞാൻ
ഊഹിക്കുന്നു എന്നു ശിേമാൻ പറഞ്ഞു. അവൻ
അവേനാട്: നീ വിധിച്ചതു ശരി എന്നു പറഞ്ഞു.
44 സ്്രതീയുെട േനെര തിരിഞ്ഞു ശിേമാേനാട്
പറഞ്ഞത:് ഈസ്്രതീെയ കാണുന്നുേവാ? ഞാൻ
നിെന്റവീട്ടിൽവന്നു,നീഎെന്റകാൽകഴുകുവാൻ
െവള്ളംതന്നില്ല;ഇവേളാകണ്ണ നീർെകാണ്ട്എെന്റ
കാൽ നനച്ച് തലമുടിെകാണ്ട് തുടച്ച.് 45നീ എെന്ന
ചുംബനം െചയ്തു സ്വീകരിച്ചില്ല; ഇവേളാ ഞാൻ
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അകത്ത് വന്നതുമുതൽ ഇടവിടാെത എെന്റ
കാൽ ചുംബിച്ച . 46 നീ എെന്റ തലയിൽ ൈതലം
പൂശിയില്ല; ഇവേളാ പരിമള ൈതലംെകാണ്ട്
എെന്റ കാൽ പൂശി.§ 47ആകയാൽ ഇവള െട
അേനകമായ പാപങ്ങൾ േമാചിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു ഞാൻ നിേന്നാട് പറയുന്നു; അവൾ വളെര
സ്േനഹിച്ച വേല്ലാ; അല്പം േമാചിച്ച കിട്ടിയവൻ
അല്പം സ്േനഹിക്കുന്നു. 48 പിെന്ന അവൻ
അവേളാട:് നിെന്റ പാപങ്ങൾ േമാചിച്ച
തന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 49 അവേനാട്
കൂെട ഭക്ഷണത്തിന് ഇരുന്നവർ: പാപേമാചനവും
െകാടുക്കുന്ന ഇവൻ ആർ എന്നു തമ്മിൽ
പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. 50 അവേനാ സ്്രതീേയാട:്
നിെന്റ വിശ്വാസം നിെന്ന രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു;
സമാധാനേത്താെട േപാകഎന്നുപറഞ്ഞു.

8
1 അതിനുേശഷം േയശു ്രഗാമങ്ങളിലും
പട്ടണങ്ങളിലും കൂടി സഞ്ചരിച്ച . അവിെട
ൈദവരാജ്യം ്രപസംഗിക്കുകയും സുവിേശഷം
അറിയിക്കുകയും െചയ്തു. 2അവേനാടുകൂെട
പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും,അവൻ ദുരാത്മാക്കെളയും
വ്യാധികേളയും നീക്കി െസൗഖ്യം വരുത്തിയ
ചില സ്്രതീകള ം, ഏഴ് ഭൂതങ്ങൾ വിട്ട േപായ
മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും 3 െഹേരാദാവിെന്റ
കാര്യവിചാരകനായ കൂസയുെട ഭാര്യ
േയാഹന്നയും, ശൂശന്നയും തങ്ങള െട

§ 7. 46 ആലിംഗനം െചയ്യ ക,കാൽകഴുകുക,തലയിൽൈതലം
പൂശുകഎന്നിവ ഒരുഅതിഥി വരുേമ്പാൾ െചേയ്യണ്ടആചാരങ്ങൾ
ആകുന്നു.
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വസ്തുവകെകാണ്ടു അവർക്ക് ശു്രശൂഷെചയ്തു
േപാന്നമറ്റ പലസ്്രതീകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു.

4 പിെന്ന വലിെയാരു പുരുഷാരവും, ഓേരാ
പട്ടണത്തിൽനിന്നു അവെന്റ അടുക്കൽ
വന്നവരും, ഒരുമിച്ച കൂടിയേപ്പാൾ അവൻ
അവേരാട് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞു: ഒരു
കൃഷിക്കാരൻ വിത്ത് വിതയ്ക്കുവാൻ പുറെപ്പട്ട .
5 വിതയ്ക്കുേമ്പാൾ ചിലത് വഴിയരികിൽ
വീണു. ചിലത് മനുഷ്യർ ചവിട്ട കയും, ചിലത്
ആകാശത്തിെല പറവജാതി തിന്നുകളകയും
െചയ്തു. 6 മറ്റ ചിലത് പാറേമൽ വീണു മുളച്ച ,
നനവില്ലായ്കയാൽ ഉണങ്ങിേപ്പായി. 7 മറ്റ ചിലത്
മുള്ളിനിടയിൽ വീണു; മുള്ള ം അതിേനാെടാപ്പം
മുളച്ച അതിെന െഞരുക്കിക്കളഞ്ഞു. 8 മറ്റ
ചിലത് നല്ലനിലത്ത് വീണു.അത് മുളച്ച നൂറുേമനി
ഫലം െകാടുത്തു. ഇതു പറഞ്ഞിട്ട:് േകൾക്കുവാൻ
െചവി ഉള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട എന്നു വിളിച്ച
പറഞ്ഞു.

9 അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ അവേനാട് ഈ
ഉപമയുെട അർത്ഥം എന്താണ?് എന്നു
േചാദിച്ച . അതിന് അവൻ മറുപടിയായി
പറഞ്ഞത:് 10ൈദവരാജ്യത്തിെന്റ രഹസ്യങ്ങെള
അറിയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു;
മറ്റള്ളവർ കാണുന്നു എങ്കിലും അവർക്ക് ഒന്നും
മനസ്സിലാകാതിരിക്കുവാനും, േകൾക്കുന്നു
എങ്കിലും ഒന്നും ്രഗഹിക്കാതിരിപ്പാനും
ഉപമകളിലൂെട ആണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത.്
11 ഉപമയുെട അർത്ഥം ഇതാകുന്നു: വിത്ത്
ൈദവവചനം ആണ്; 12 വഴിയരിെകയുള്ളവർ
േകൾക്കുന്നവർ എങ്കിലും അവർ വിശ്വസിച്ച
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രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ പിശാച് വന്നു
അവരുെട ഹൃദയത്തിൽ നിന്നു വചനം
എടുത്തുകളയുന്നു. 13 പാറേമലുള്ളവേരാ
േകൾക്കുേമ്പാൾ വചനം സേന്താഷേത്താെട
ൈകെക്കാള്ളന്നവർ എങ്കിലും അവർക്ക്
േവരില്ല; അവർ തല്ക്കാലം വിശ്വസിക്കയും
പരീക്ഷാസമയത്ത് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നു മാറി
േപാവുകയും െചയ്യന്നു. 14 മുള്ളിനിടയിൽ
വീണേതാ, വചനം േകൾക്കുന്നവർ എങ്കിലും,
വിവിധ ചിന്തകളാലും, ധനത്താലും, ഈ
േലാകത്തിെല സേന്താഷങ്ങളാലും െഞരുങ്ങി
പൂർണ്ണമായി ഫലം െകാടുക്കാത്തവരേ്രത. 15നല്ല
മണ്ണിലുള്ളേതാ വചനം േകട്ടിട്ട,് ഹൃദയത്തിൽ
സം്രഗഹിക്കുകയും, ക്ഷമേയാെട ഗുണമുള്ള
നല്ലഫലം െകാടുക്കുകയും െചയ്യന്നവർതേന്ന.

16 വിളക്കു കത്തിച്ചിട്ട് ആരും അതിെന
പാ്രതംെകാണ്ട് മൂടുകേയാ കട്ടിലിെന്റ കീഴിൽ
െവയ്ക്കുകേയാ െചയ്യന്നില്ല. അകത്ത്
വരുന്നവർക്ക് െവളിച്ചം കാേണണ്ടതിന്
തണ്ടിേന്മൽ*ആണ് െവയ്ക്കുന്നത.്
17 െവളിെപ്പടാെത രഹസ്യമായിരിക്കുന്നതു
ഒന്നുമില്ല; െവളിച്ചത്തു വരാെത
മറവായിരിക്കുന്നതും ഒന്നുമില്ല. 18 ആകയാൽ
നിങ്ങൾ എങ്ങെന േകൾക്കുന്നു എന്നു
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ, കാരണം ൈദവവചനം
േകട്ടിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നവനു കൂടുതൽ കിട്ട ം;
ഇല്ലാത്തവേനാേടാ ഉണ്ട് എന്നു േതാന്നുന്നതും
കൂെടഎടുത്തുകളയും.
* 8. 16 വിളക്കുകാൽ എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും െവളിച്ചം
കാണുന്നതിനായി വിളക്ക് തൂക്കിയിടുന്നസ്ഥലം.
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19 അവെന്റ അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും
20 അവെന കാണുവാനായി അടുക്കൽ വന്നു.
എന്നാൽ പുരുഷാരം കാരണം അവെന്റ
അടുക്കേലക്ക് വരുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നിെന്റ
അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും നിെന്ന കാണ്മാൻ
ആ്രഗഹിച്ച െകാണ്ട് പുറത്തു നില്ക്കുന്നു എന്നു
ചിലർ അവേനാട് അറിയിച്ച . 21 അവേരാട്
അവൻ: ൈദവവചനം േകട്ട് അനുസരിക്കുന്നവർ
എല്ലാം എെന്റ അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും
ആകുന്നുഎന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

22 ഒരു ദിവസം അവൻ ശിഷ്യന്മാരുമായി
പടകിൽ കയറി; നാം തടാകത്തിെന്റ
അക്കെര േപാക എന്നു അവേരാട് പറഞ്ഞു.
23 അവർ തുഴഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ
േയശു ഉറങ്ങിേപ്പായി 24 തടാകത്തിൽ ഒരു
ചുഴലിക്കാറ്റ് ഉണ്ടായി. പടകിൽ െവള്ളം
നിറഞ്ഞു. അവർ േപടിച്ച േയശുവിെന്റ
അടുെക്ക െചന്ന്: നാഥാ, നാഥാ, ഞങ്ങൾ
മരിക്കാൻ േപാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു അവെന
ഉണർത്തി; അവൻ എഴുേന്നറ്റ് കാറ്റിേനയും
രൂക്ഷമായ തിരമാലകേളയും ശാസിച്ച ; അവ
അമർന്നു ശാന്തത ഉണ്ടായി. പിെന്ന അവേരാട:്
25 നിങ്ങള െട വിശ്വാസം എവിെട എന്നു പറഞ്ഞു;
അവേരാ ഭയെപ്പട്ട : ഇവൻ ആർ? അവൻ
കാറ്റിേനാടും െവള്ളേത്താടും കല്പിക്കുകയും അവ
അനുസരിക്കുകയും െചയ്യന്നു എന്നു തമ്മിൽ
പറഞ്ഞുആശ്ചര്യെപ്പട്ട .

26 േയശുവും ശിഷ്യന്മാരും ഗലീലയ്ക്ക്
എതിെരയുള്ള െഗരേസന്യേദശത്ത് എത്തി.
27 അവൻ കരയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ വളെര
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കാലമായി ഭൂതങ്ങൾ ബാധിെച്ചാരു മനുഷ്യൻ
പട്ടണത്തിൽനിന്നു അവർക്ക് എതിെര
വന്നു. അവൻ വളെരക്കാലമായി വസ്്രതം
ധരിക്കാെതയും വീട്ടിൽ പാർക്കാെതയും
ശവക്കല്ലറകളിൽ ആയിരുന്നു താമസിച്ചത.്
28 അവൻ േയശുവിെന കണ്ടിട്ട് നിലവിളിച്ച
അവെന നമസ്കരിച്ച : േയശുേവ,
മേഹാന്നതനായ ൈദവത്തിെന്റ പു്രതാ, നീ
എെന്റ കാര്യത്തിൽ ഇടെപടുന്നത് എന്തിന?്
എെന്ന ഉപ്രദവിക്കരുേത എന്നു ഞാൻ
അേപക്ഷിക്കുന്നു എന്നു ഉറെക്ക പറഞ്ഞു.
29അവൻ അശുദ്ധാത്മാവിേനാട് ആ മനുഷ്യെന
വിട്ട േപാകുവാൻ കല്പിച്ചിരുന്നു. അത്
വളെരക്കാലമായി അവെന ബാധിച്ചിരുന്നു;
അവെന ചങ്ങലയും വിലങ്ങും ഇട്ട് ബന്ധിച്ച
സൂക്ഷിച്ചിരുന്നിട്ട ം അവൻ ബന്ധനങ്ങെള
തകർക്കുകയും ഭൂതം അവെന കാടുകളിേലക്ക്
ഓടിക്കയും െചയ്യ ം. 30 േയശു അവേനാട:് നിെന്റ
േപർ എന്ത് എന്നു േചാദിച്ച . അേനകം ഭൂതങ്ങൾ
അവെന ബാധിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട;് െലേഗ്യാൻ
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 31 പാതാളത്തിേലക്ക്
േപാകുവാൻ കല്പിക്കരുത് എന്നു അവഅവേനാട്
അേപക്ഷിച്ച . 32അവിെട മലയിൽ വലിെയാരു
പന്നിക്കൂട്ടം േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. അവയിൽ
്രപേവശിക്കുവാൻ അനുവാദം തേരണം എന്നു
അവേനാട് അേപക്ഷിച്ച ; അവൻ അനുവാദം
െകാടുത്തു. 33 ഭൂതങ്ങൾ ആ മനുഷ്യെന
വിട്ട പന്നികളിൽ കടന്നേപ്പാൾ പന്നിക്കൂട്ടം
വളെര േവഗം തടാകത്തിേലക്ക് പാഞ്ഞു
വീർപ്പ മുട്ടി ചത്തു. 34ഈ സംഭവിച്ചത് പന്നിെയ
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േമയ്ക്കുന്നവർ കണ്ടിട്ട് ഓടിേപ്പായി പട്ടണത്തിലും
നാട്ടിലും അറിയിച്ച . 35 അവിെട സംഭവിച്ചത്
കാണ്മാൻ അവർ പുറെപ്പട്ട േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽവന്നു, ഭൂതങ്ങൾവിട്ട േപായ മനുഷ്യൻ
വസ്്രതം ധരിച്ച ം നല്ല േബാധേത്താെടയും
േയശുവിെന്റ കാല്ക്കൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട്
ഭയെപ്പട്ട . 36 ഭൂതം ബാധിച്ചവനു െസൗഖ്യംവന്നത്
എങ്ങെന എന്നു കണ്ടവർ അവേരാട് അറിയിച്ച .
37 െഗരേസന്യേദശത്തിെല ജനസമൂഹം എല്ലാം
ഭയപരവശരായി തങ്ങെള വിട്ട േപാേകണം
എന്നു അവേനാട് അേപക്ഷിച്ച ; അങ്ങെന
അവൻ പടകുകയറി മടങ്ങിേപ്പാന്നു. 38 ഭൂതങ്ങൾ
വിട്ട േപായ ആൾ അവേനാടുകൂെട േപാകുവാൻ
അനുവാദം േചാദിച്ച . 39 അതിന് അവൻ: നീ
വീട്ടിൽ മടങ്ങിെച്ചന്നു ൈദവം നിനക്ക് െചയ്തതു
ഒെക്കയും അറിയിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു അവെന
അയച്ച . അവൻ േപായി േയശു തനിക്കു
െചയ്തതു ഒെക്കയും പട്ടണത്തിൽ എല്ലാടവും
അറിയിച്ച .

40േയശു മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾപുരുഷാരംഅവെന
സേന്താഷേത്താെടസ്വീകരിച്ച ;അവർഎല്ലാവരും
േയശുവിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു.
41 അേപ്പാൾ പള്ളി്രപമാണിയായ യായിേറാസ്
എന്നു േപരുേള്ളാരു മനുഷ്യൻ വന്നു േയശുവിെന്റ
കാല്ക്കൽ വീണു. 42 അവന് ഏകേദശം
പ്രന്തണ്ട് വയസ്സള്ള ഏകജാതയാെയാരു മകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൾ മരിക്കാറായതു െകാണ്ട്
തെന്റ വീട്ടിൽ വേരണം എന്നു അവേനാട്
അേപക്ഷിച്ച ; അവൻ േപാകുേമ്പാൾ പുരുഷാരം
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അവെനെഞരുക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
43അന്ന് പ്രന്തണ്ട് വർഷമായി രക്ത്രസവമുള്ള
ഒരു സ്്രതീ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾ തെന്റ പണം
എല്ലാം ൈവദ്യന്മാർക്ക് െകാടുത്തിട്ട ം ആർക്കും
െസൗഖ്യം വരുത്തുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല
44അവൾ േയശുവിെന്റ പുറകിൽഅടുത്തുെചന്ന്
അവെന്റ വസ്്രതത്തിെന്റ അറ്റത്ത് െതാട്ട ഉടെന
അവള െട രക്ത്രസവം നിന്നു. 45എെന്ന െതാട്ടത്
ആർഎന്നു േയശു േചാദിച്ച . എല്ലാവരുംഞാനല്ല,
ഞാനല്ലഎന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ: ഗുേരാ, പുരുഷാരം
നിെന്ന തിക്കിത്തിരക്കുന്നു എന്നു പെ്രതാസും
കൂെടയുള്ളവരും പറഞ്ഞു. 46 േയശുേവാ:
ഒരാൾ എെന്ന െതാട്ട ; എന്നിൽനിന്ന് ശക്തി
പുറെപ്പട്ടത് ഞാൻ അറിഞ്ഞ് എന്നു പറഞ്ഞു.
47 താൻ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല എന്നു സ്്രതീ
കണ്ട് വിറച്ച ംെകാണ്ടു വന്നു അവെന്റ മുമ്പിൽ
വീണു, അവെന െതാട്ട സംഗതിയും തൽക്ഷണം
െസൗഖ്യമായതും സകലജനവും േകൾെക്ക
അറിയിച്ച . 48 അവൻ അവേളാട:് മകേള,
നിെന്റ വിശ്വാസം നിെന്ന രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു;
സമാധാനേത്താെട േപാകഎന്നുപറഞ്ഞു.

49 അവൻ സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
തേന്ന പള്ളി്രപമാണിയുെട വീട്ടിൽനിന്നു ഒരാൾ
വന്നു: നിെന്റ മകൾ മരിച്ച േപായി; ഗുരുവിെന
്രപയാസെപ്പടുേത്തണ്ടാ എന്നു പറഞ്ഞു. 50 േയശു
അതുേകട്ടേപ്പാൾ: ഭയെപ്പേടണ്ടാ, വിശ്വസിച്ചാൽ
മതി എന്നാൽ അവൾ രക്ഷെപടും എന്നു
അവേനാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 51 വീട്ടിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ പെ്രതാസ,് േയാഹന്നാൻ,
യാേക്കാബ് എന്നിവെരയും കുട്ടിയുെട
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അപ്പെനയും അമ്മെയയും അല്ലാെത ആെരയും
അവൻ തേന്നാടുകൂെട അകത്ത് വരുവാൻ
സമ്മതിച്ചില്ല. 52 എല്ലാവരും അവെള ഓർത്തു
കരയുകയും, ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുകയും
െചയ്യ േമ്പാൾ: കരയണ്ട, അവൾ മരിച്ചില്ല,
ഉറങ്ങുകയാണ് എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു.
53 അവേരാ അവൾ മരിച്ച േപായി എന്നു
അറിയുന്നതുെകാണ്ട് അവെന പരിഹസിച്ച .
54 എന്നാൽ േയശു അവള െട ൈകയ്ക്ക്
പിടിച്ച;് ബാേല, എഴുേന്നല്ക്ക എന്നു അവേളാട്
ഉറെക്ക പറഞ്ഞു. 55 അവള െട ആത്മാവ്
തിരിച്ച വന്നു, അവൾ ഉടെന എഴുേന്നറ്റ്;
അവൾക്ക് ഭക്ഷണം െകാടുക്കുവിൻ എന്നു
അവൻ കല്പിച്ച . 56 അവള െട അമ്മയപ്പന്മാർ
വിസ്മയിച്ച . സംഭവിച്ചത് ആേരാടും പറയരുത്
എന്നുഅവൻഅവേരാട് കല്പിച്ച .

9
1 അവൻ തെന്റ പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യെരയും
അടുക്കൽ വിളിച്ച , സകല ഭൂതങ്ങെള
പുറത്താക്കുവാനും േരാഗങ്ങൾ
സുഖമാക്കുവാനും അവർക്ക് ശക്തിയും
അധികാരവും െകാടുത്തു; 2 ൈദവരാജ്യം
്രപസംഗിക്കുവാനും േരാഗികെള
സുഖെപ്പടുത്തുവാനും അവെര അയച്ച .
അവേരാട് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു: 3 നിങ്ങൾ
യാ്രത െചയ്യ േമ്പാൾ വടിയും പണസഞ്ചിയും
അപ്പവും പണവും ഒന്നും എടുക്കരുത;് രണ്ടു
ഉടുപ്പ ം എടുക്കരുത.് 4 നിങ്ങൾ ഏത് വീട്ടിൽ
െചന്നാലും അവിടം വിട്ട േപാകുന്നതുവെര
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അവിെട മാ്രതം താമസിക്കുക. 5ആെരങ്കിലും
നിങ്ങെളസ്വീകരിക്കാതിരുന്നാൽആപട്ടണം വിട്ട
അവരുെട േനെര സാക്ഷ്യത്തിനായി നിങ്ങള െട
കാലിൽനിന്ന് െപാടി തട്ടിക്കളവിൻ. 6 അവർ
പുറെപ്പട്ട എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും സുവിേശഷം
അറിയിച്ച ം േരാഗികെള സുഖമാക്കിയുംെകാണ്ടു
്രഗാമങ്ങളിലൂെടസഞ്ചരിച്ച .

7 ഈ സംഭവിച്ചത് എല്ലാം ഇട്രപഭുവായ
െഹേരാദാവ് േകട്ട.് േയാഹന്നാൻ
മരിച്ചവരിൽ നിന്നു ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ
എന്നു ചിലരും, 8 ഏലിയാവ് ്രപത്യക്ഷനായി
എന്നു ചിലരും, പണ്ടെത്ത ്രപവാചകരിൽ
ഒരാൾ ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ എന്നു മറ്റ ചിലരും
പറയുന്നതുെകാണ്ട് 9 െഹേരാദാവ്
അസ്വസ്ഥനായി. ഞാൻ േയാഹന്നാെന്റ
തലെവട്ടിക്കളഞ്ഞു; എന്നാൽ ഞാൻ ഇങ്ങെന
േകൾക്കുന്നത് ആെര പറ്റി ആണ് എന്നു പറഞ്ഞു
അവെനകാണ്മാൻ ്രശമിച്ച .

10 അെപ്പാസ്തലന്മാർ തിരിച്ച വന്നിട്ട്
അവർ െചയ്തതു ഒെക്കയും േയശുവിേനാടു
അറിയിച്ച . േയശുവും ശിഷ്യരും
േബത്ത്സയിദ എന്ന പട്ടണത്തിേലക്ക്
േപായി. 11 എന്നാൽ അത് പുരുഷാരം
അറിഞ്ഞ് അവെന പിന്തുടർന്നു. അവൻ
അവെര സ്വീകരിച്ച ൈദവരാജ്യെത്തക്കുറിച്ച്
അവേരാട് സംസാരിക്കുകയും േരാഗശാന്തി
േവണ്ടവെര െസൗഖ്യമാക്കുകയും െചയ്തു.
12 സന്ധ്യയായേപ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ അടുത്തുവന്ന്
അവേനാട്: ഇവിെട നാം മരുഭൂമിയിൽ
ആകുന്നതുെകാണ്ട് പുരുഷാരം ചുറ്റ മുള്ള
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്രഗാമങ്ങളിൽ േപായി രാ്രതി പാർക്കുവാനും
ആഹാരം വാങ്ങുവാനും േവണ്ടി അവെര
പറഞ്ഞയക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു. 13 അവൻ
അവേരാട്: നിങ്ങൾ തേന്ന അവർക്ക്
ഭക്ഷിക്കുവാൻ െകാടുക്കുക എന്നു പറഞ്ഞതിന:്
അഞ്ചപ്പവും രണ്ടുമീനും മാ്രതേമ ഞങ്ങള െട
ൈകവശം ഉള്ള ; ഞങ്ങൾ േപായി ഈ
എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി ഭക്ഷണം വാങ്ങേണാഎന്നു
അവർ േചാദിച്ച . 14 ഏകേദശം അയ്യായിരം
പുരുഷന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിെന്ന അവൻ
തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട്: അവെര അമ്പതുേപർ
വീതം വരിയായി ഇരുത്തുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
15 അവർ അങ്ങെന എല്ലാവെരയും ഇരുത്തി.
16 അവൻ ആ അഞ്ച് അപ്പവും രണ്ടുമീനും
എടുത്തുെകാണ്ട് സ്വർഗ്ഗേത്തക്ക് േനാക്കി,
അവെയ അനു്രഗഹിച്ച , മുറിച്ച് പുരുഷാരത്തിന്
വിളമ്പുവാൻ ശിഷ്യന്മാരുെട കയ്യിൽ െകാടുത്തു.
17എല്ലാവരും തിന്നു തൃപ്തരായി, അധികം വന്ന
കഷണം പ്രന്തണ്ട് െകാട്ട േശഖരിച്ച . 18അവൻ
തനിെയ ്രപാർത്ഥിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
ശിഷ്യന്മാർ കൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ
അവേരാട്: പുരുഷാരം എെന്ന ആെരന്ന്
പറയുന്നു എന്നു േചാദിച്ച . 19 േയാഹന്നാൻ
സ്നാപകൻ എന്നും, ചിലർ ഏലിയാവ് എന്നും,
മറ്റ ചിലർ പുരാതന ്രപവാചകന്മാരിൽ ഒരാൾ
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ എന്നും പറയുന്നു എന്നു
അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 20 േയശു അവേരാട:്
എന്നാൽ നിങ്ങൾ എെന്ന ആെരന്ന് പറയുന്നു
എന്നു േചാദിച്ചതിന്: ൈദവത്തിെന്റ ്രകിസ്തു
എന്നു പെ്രതാസ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 21 ഇതു
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ആേരാടും പറയരുെതന്ന് അവൻ അവേരാട്
അമർച്ചയായിട്ട് കല്പിച്ച . 22മനുഷ്യപു്രതൻ പലതും
സഹിക്കുകയും, മൂപ്പന്മാർ മഹാപുേരാഹിതർ
ശാസ്്രതികൾ എന്നിവർഅവെന തള്ളിക്കളഞ്ഞു
െകാല്ല കയും അവൻ മൂന്നാംദിവസം
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുകയും േവണം എന്നു
പറഞ്ഞു. 23 പിെന്ന അവൻ എല്ലാവേരാടും
പറഞ്ഞത:് എെന്ന അനുഗമിക്കുവാൻ ഒരാൾ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ സ്വന്ത
ആ്രഗഹങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഓേരാ ദിവസവും
തെന്റ ്രകൂശ് എടുത്തുംെകാണ്ട് എെന്ന
അനുഗമിക്കെട്ട. 24 ആെരങ്കിലും തെന്റ
ജീവെന രക്ഷിക്കാൻ ആ്രഗഹിച്ചാൽ അതിെന
കളയും; എെന്റ നിമിത്തം ആെരങ്കിലും തെന്റ
ജീവെന കളഞ്ഞാേലാ അതിെന രക്ഷിക്കും.
25 ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വേലാകവും േനടീട്ട്
തെന്നത്താൻ നഷ്ടമാക്കിക്കളകേയാ േചതം
വരുത്തുകേയാ െചയ്താൽ അവന് എന്ത്
്രപേയാജനം? 26 ആെരങ്കിലും എെന്നയും
എെന്റ വചനങ്ങെളയും കുറിച്ച് നാണിച്ചാൽ
അവെനക്കുറിച്ച് മനുഷ്യപു്രതൻ തെന്റയും
പിതാവിെന്റയും വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുെടയും
മഹത്വത്തിൽവരുേമ്പാൾനാണിക്കും. 27എന്നാൽ
ൈദവരാജ്യം കാണുന്നത് വെര മരിക്കാത്തവർ
ചിലർഇവിെടനില്ക്കുന്നവരിൽഉണ്ട്സത്യംഎന്നു
ഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

28ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഏകേദശം എട്ട്
ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾഅവൻപെ്രതാസിെനയും
േയാഹന്നാെനയും യാേക്കാബിെനയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് ്രപാർത്ഥിക്കുവാൻ മലയിൽ
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കയറിേപ്പായി. 29 അവൻ ്രപാർത്ഥിക്കുേമ്പാൾ
മുഖത്തിെന്റ ഭാവം മാറി, ഉടുപ്പ് തിളങ്ങുന്ന
െവള്ളയായും തീർന്നു. 30 രണ്ടു പുരുഷന്മാർ
അവേനാട് സംസാരിച്ച ; േമാെശയും
ഏലിയാവും തേന്ന. 31 അവർ േതജസ്സിൽ
്രപത്യക്ഷരായി െയരൂശേലമിൽവച്ച
സംഭവിപ്പാനുള്ളേയശുവിെന്റമരണെത്തക്കുറിച്ച
സംസാരിച്ച . 32 പെ്രതാസും കൂെടയുള്ളവരും
ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു; ഉണർന്നേശഷം അവെന്റ
േതജസ്സിെനയും അവേനാട് കൂെട നില്ക്കുന്ന
രണ്ടു പുരുഷന്മാെരയും കണ്ട്. 33അവർഅവെന
വിട്ട പിരിയുേമ്പാൾ പെ്രതാസ് േയശുവിേനാടു:
ഗുേരാ, നാം ഇവിെട ഇരിക്കുന്നത് നല്ലത;്ഞങ്ങൾ
മൂന്നു കുടിൽ ഉണ്ടാക്കെട്ട, ഒന്ന് നിനക്കും ഒന്ന്
േമാെശക്കും ഒന്ന് ഏലിയാവിനും എന്നു താൻ
പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന്അറിയാെത പറഞ്ഞു.
34ഇതു പറയുേമ്പാൾ ഒരു േമഘം വന്നുഅവരുെട
േമൽ നിഴലിട്ട . അവർ േമഘത്തിൽആയേപ്പാൾ
േപടിച്ച . 35 േമഘത്തിൽനിന്നു: ഇവൻ എെന്റ
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവൻ;ഇവന് െചവിെകാടുപ്പിൻ
എന്നു ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി. 36 ശബ്ദം ഉണ്ടായ
േനരത്ത് േയശുവിെന തനിേയ കണ്ട്; അവർ
കണ്ടത് ഒന്നും ആ നാള കളിൽ ആേരാടും
അറിയിക്കാെത മൗനമായിരുന്നു.

37 പിെറ്റന്നാൾ അവർ മലയിൽനിന്നു ഇറങ്ങി
വന്നേപ്പാൾബഹുപുരുഷാരംഅവെനഎതിേരറ്റ .
38 ആൾക്കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് ഒരാൾ നിലവിളിച്ച :
ഗുേരാ, എെന്റ മകെന ഒന്ന് േനാേക്കണേമ;
അവൻ എനിക്ക് ഏകമകൻ ആകുന്നു. 39 ഒരു
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ദുരാത്മാവ് അവെന ബാധിക്കുന്നു. അവൻ
െപെട്ടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നു; പിെന്ന അത് അവെന
െഞരിക്കുകയും അവെന്റ വായിൽനിന്നും
നുരയും പതയും ഉണ്ടാകുകയും െചയ്യന്നു, പിെന്ന
വിട്ട മാറുന്നു. 40 അതിെന പുറത്താക്കുവാൻ
നിെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട് അേപക്ഷിച്ച എങ്കിലും
അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 41അതിന്
േയശു: അവിശ്വാസവും കുറവുമുള്ള തലമുറേയ,
എ്രതേത്താളം ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരുന്നു
നിങ്ങെള സഹിക്കും? നിെന്റ മകെന ഇവിെട
െകാണ്ടുവരിക എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു;
42 അവൻ വരുേമ്പാൾ തേന്ന ഭൂതം അവെന
തള്ളിയിടുകയും വിറപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.
േയശു അശുദ്ധാത്മാവിെന ശാസിച്ച ബാലെന
െസൗഖ്യമാക്കി അപ്പെന ഏല്പിച്ച . 43എല്ലാവരും
ൈദവത്തിെന്റ മഹത്വകരമായ ശക്തിയിൽ
വിസ്മയിച്ച .
േയശു െചയ്യന്നതിൽ ഒെക്കയും എല്ലാവരും
ആശ്ചര്യെപ്പടുേമ്പാൾ അവൻ തെന്റ
ശിഷ്യന്മാേരാട്: 44 നിങ്ങൾ ഈ വാക്ക് ്രശദ്ധിച്ച
േകട്ട െകാൾവിൻ: മനുഷ്യപു്രതൻ മനുഷ്യരുെട
കയ്യിൽ ഏല്പിക്കെപ്പടുവാൻ േപാകുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 45ആവാക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല;
അത് മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കത്തവിധം
അതിെന്റഅർത്ഥംഅവർക്ക് മറഞ്ഞിരുന്നു;ആ
പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്നു േചാദിപ്പാൻ അവർ
ഭയന്നു.

46അവരിൽ ആരാണ് വലിയവൻ എന്നു ഒരു
വാദം അവരുെട ഇടയിൽ നടന്നു. 47 േയശു
അവരുെട ഹൃദയത്തിെല വിചാരം മനസ്സിലാക്കി
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ഒരു ശിശുവിെന എടുത്തു അരിെക നിർത്തി:
48ഈശിശുവിെനഎെന്റനാമത്തിൽആെരങ്കിലും
സ്വീകരിച്ചാൽ എെന്നയും സ്വീകരിക്കുന്നു; എെന്ന
സ്വീകരിക്കുന്നവേനാ എെന്ന അയച്ചവെന
സ്വീകരിക്കുന്നു; നിങ്ങളിൽ െചറിയവൻ
ആരാേണാ അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ
ആകുന്നത്എന്നുഅവേരാട് പറഞ്ഞു.

49 നാഥാ, ഒരാൾ നിെന്റ നാമത്തിൽ
ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ട്;
ഞങ്ങേളാടുകൂെടനിെന്നഅനുഗമിക്കായ്കയാൽ
അവെന തടഞ്ഞു എന്ന് േയാഹന്നാൻ
പറഞ്ഞതിന് 50 േയശു അവേനാട്: തടയരുത;്
നിങ്ങൾക്ക് എതിരല്ലാത്തവൻ നിങ്ങൾക്ക്
അനുകൂലമേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു.

51 േയശുവിനു സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക്
േപാകുവാൻ ഉള്ള സമയമായേപ്പാൾ അവൻ
െയരൂശേലമിേലക്കു യാ്രതയാകുവാൻ
തീരുമാനിച്ച , തനിക്കുമുമ്പായി ദൂതന്മാെര
അയച്ച . 52 അവർ േപായി അവനായി
ഒരുക്കങ്ങൾ െചയ്യാനായി ശമര്യക്കാരുെട
ഒരു ്രഗാമത്തിൽ െചന്ന്. 53 എന്നാൽ
അവൻ െയരൂശേലമിേലക്കു േപാകുവാൻ
തീരുമാനിച്ചിരുന്നതിനാൽ അവർ അവെന
സ്വീകരിച്ചില്ല. 54 അത് അവെന്റ ശിഷ്യന്മാരായ
യാേക്കാബും േയാഹന്നാനും കണ്ടിട്ട്: കർത്താേവ,
ഏലിയാവ് െചയ്തതുേപാെല ആകാശത്തുനിന്ന്
തീ ഇറങ്ങി അവെര നശിപ്പിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ
പറയുന്നത് നിനക്ക് സമ്മതേമാ എന്നു േചാദിച്ച .
55അവൻതിരിഞ്ഞുഅവെര ശാസിച്ച : “നിങ്ങൾ
ഏത് ആത്മാവിന് അധീനർ എന്നു നിങ്ങൾ
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അറിയുന്നില്ല; 56 മനുഷ്യപു്രതൻ മനുഷ്യരുെട
ജീവെന നശിപ്പിപ്പാനല്ല രക്ഷിയ്ക്കുവാനേ്രത
വന്നത”് എന്നു പറഞ്ഞു. അവർ േവെറാരു
്രഗാമത്തിേലക്ക് േപായി.

57അവർേപാകുേമ്പാൾഒരുവൻേയശുവിേനാട:്
നീ എവിെട േപായാലും ഞാൻ നിെന്ന
അനുഗമിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു. 58 േയശു
അവേനാട്: കുറുനരികൾക്ക്താമസിക്കുവാനായി
കുഴിയും ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾക്ക്
താമസിക്കുവാനായി കൂടും ഉണ്ട്; എന്നാൽ
മനുഷ്യപു്രതേനാ തലചായിപ്പാൻ സ്ഥലമില്ല
എന്നു പറഞ്ഞു. 59 േവെറാരുവേനാട:് എെന്ന
അനുഗമിക്ക എന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവൻ:
ഞാൻ മുെമ്പ േപായി എെന്റ അപ്പെന
അടക്കുവാൻ അനുവാദം തേരണം എന്നു
പറഞ്ഞു. 60 േയശു അവേനാട്: മരിച്ചവർ
തങ്ങള െട മരിച്ചവെര അടക്കെട്ട; നീേയാ
േപായി ൈദവരാജ്യം അറിയിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു.
61 മെറ്റാരുവൻ: കർത്താേവ, ഞാൻ നിെന്ന
അനുഗമിക്കാം; ആദ്യം എെന്റ വീട്ടിലുള്ളവേരാട്
യാ്രത പറവാൻ അനുവാദം തേരണം എന്നു
പറഞ്ഞു. 62 േയശുഅവേനാട്: കലപ്പയ്ക്ക*്ൈക
െവച്ച േശഷം പുറേകാട്ട േനാക്കുന്നവൻ ആരും
ൈദവരാജ്യത്തിന് െകാള്ളാകുന്നവനല്ല എന്നു
പറഞ്ഞു.

10
1 അതിന് േശഷം കർത്താവ് േവെറ എഴുപത്
േപെര നിയമിച്ച , താൻ െചല്ല വാനുള്ള

* 9. 62 നിലം ഉഴുന്നതിനുള്ളഉപകരണം
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ഓേരാ പട്ടണത്തിേലക്കും സ്ഥലത്തിേലക്കും
അവെര തനിക്കുമുമ്പായി രണ്ടുേപർ
വീതം അയച്ച , 2 അവേരാട് പറഞ്ഞത:്
െകായ്ത്ത് വളെര ഉണ്ട് സത്യം; േവലക്കാേരാ
ചുരുക്കം; ആകയാൽ െകായ്ത്തിെന്റ
യജമാനേനാടു തെന്റ െകായ്ത്തിന് േവലക്കാെര
അയേക്കണ്ടതിന് അേപക്ഷിക്കുവിൻ.
3 േപാകുവിൻ; െചന്നായ്ക്കള െട നടുവിൽ
കുഞ്ഞാടുകൾ എന്നേപാെല ഞാൻ നിങ്ങെള
അയയ്ക്കുന്നു. 4 നിങ്ങൾ പണസഞ്ചിയും
െപാക്കണവും*െചരിപ്പ ം എടുക്കരുത്;
വഴിയിൽെവച്ച് ആെരയും വന്ദനം െചയ്യ വാനായി
നിങ്ങള െട സമയം കളയരുത;് 5 ഏത് വീട്ടിൽ
്രപേവശിക്കുേമ്പാഴും: ഈ വീടിന് സമാധാനം
എന്നു ആദ്യം പറയുക. 6 അവിെട സമാധാനം
്രപിയെപ്പടുന്നവർ ഉെണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങള െട
സമാധാനംഅവരുെട േമൽവസിക്കും;ഇെല്ലങ്കിൽ
നിങ്ങളിേലക്ക് മടങ്ങിവരും. 7 അവർ
തരുന്നത് തിന്നും കുടിച്ച ംെകാണ്ടു ആ വീട്ടിൽ
തേന്ന താമസിക്കുക; േവലക്കാരൻ തെന്റ
കൂലിക്ക് േയാഗ്യനാണേല്ലാ; ഒരു വീട്ടിൽനിന്ന്
മെറ്റാരു വീട്ടിേലക്ക് മാറിേപ്പാകരുതു. 8 ഏത്
പട്ടണത്തിൽ െചന്നാലും അവർ നിങ്ങെള
സ്വീകരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങള െട മുമ്പിൽ
െവയ്ക്കുന്നത് ഭക്ഷിക്കുക. 9ആ പട്ടണത്തിെല
േരാഗികെള സുഖമാക്കി,ൈദവരാജ്യം നിങ്ങൾക്ക്
സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു അവേരാട് പറയുക.
10 ഏെതങ്കിലും പട്ടണത്തിൽ അവർ നിങ്ങെള

* 10. 4 യാ്രത െചയ്യന്നവർ ഉപേയാഗിക്കുന്നബാഗ്
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സ്വീകരിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽഅതിെന്റെതരുവുകളിൽ
േപായി: 11 നിങ്ങള െട പട്ടണത്തിൽനിന്നു
ഞങ്ങള െട കാലിന് പറ്റിയ െപാടിയും ഞങ്ങൾ
കുടഞ്ഞിട്ട േപാകുന്നു; എന്നാൽ ൈദവരാജ്യം
സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ
എന്നു പറയുക. 12 ന്യായവിധി നാളിൽ
െസാേദാമ്യർക്ക് ആ പട്ടണേത്തക്കാൾ
സഹിക്കാൻസാധിക്കും എന്നുഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 13 േകാരസീേന, നിനക്ക് അേയ്യാ
കഷ്ടം; േബത്ത്സയിേദ, നിനക്ക് അേയ്യാ
കഷ്ടം; നിങ്ങളിൽ നടന്ന അത്ഭുത്രപവൃത്തികൾ
േസാരിലും സീേദാനിലും നടന്നിരുന്നു എങ്കിൽ
അവർ പണ്ടുതെന്ന രട്ടിലും†െവണ്ണീറിലും‡ഇരുന്നു
മാനസാന്തരെപ്പടുമായിരുന്നു. 14 എന്നാൽ
ന്യായവിധിയിൽ നിങ്ങേളക്കാൾ േസാരിനും
സീേദാനും സഹിക്കുവാൻ സാധിക്കും.
15 നീേയാ കഫർന്നഹൂേമ, സ്വർഗ്ഗേത്താളം
ഉയർന്നിരിക്കുേമാ? നീ പാതാളേത്താളം
താണുേപാകും. 16 േയശു വീണ്ടും ആ എഴുപത്
േപേരാടു പറഞ്ഞത:് നിങ്ങള െട വാക്ക്
േകൾക്കുന്നവൻ എെന്റ വാക്ക് േകൾക്കുന്നു;
നിങ്ങെള സ്വീകരിക്കാത്തവൻ എെന്ന
സ്വീകരിക്കുകയില്ല; എെന്ന സ്വീകരിക്കാത്തവൻ
എെന്നഅയച്ചവെനസ്വീകരിക്കുകയില്ല.

17 ആ എഴുപതുേപർ സേന്താഷേത്താെട
മടങ്ങിവന്നു: കർത്താേവ, നിെന്റ നാമത്തിൽ
ഭൂതങ്ങള ം ഞങ്ങൾക്കു കീഴടങ്ങുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു; 18 അവൻ അവേരാട്: സാത്താൻ

† 10. 13 രട്ട് -ചാക്കുതുണി ‡ 10. 13 െവണ്ണീർ -ചാരം
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മിന്നൽേപാെല ആകാശത്തുനിന്ന് വീഴുന്നത്
ഞാൻ കണ്ട.് 19 പാമ്പുകെളയും േതള കെളയും
ശ്രതുവിെന്റ സകല ബലെത്തയും ചവിട്ട വാൻ
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു;
എന്നാൽ അവ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും
േദാഷം വരുത്തുകയും ഇല്ല. 20 എങ്കിലും
ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതിലല്ല
നിങ്ങൾ സേന്താഷിേക്കണ്ടത.് നിങ്ങള െട
േപർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ
സേന്താഷിക്കുക.

21 ആ സമയത്ത് േയശു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ
ആനന്ദിച്ച പറഞ്ഞത:് പിതാേവ, സ്വർഗ്ഗത്തിനും
ഭൂമിക്കും കർത്താവായുേള്ളാേവ, നീ ഇവ
ജ്ഞാനികൾക്കും വിേവകികൾക്കും മറച്ച വച്ച്
ശിശുക്കൾക്ക് െവളിെപ്പടുത്തിയതുെകാണ്ട്
ഞാൻ നിെന്ന വാഴ്ത്തുന്നു. അേത,
പിതാേവ, ഇങ്ങെനയേല്ലാ നിനക്ക്
്രപസാദം േതാന്നിയത.് 22 എെന്റ പിതാവ്
സകലവും എന്നിൽ ഭരേമല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
പു്രതൻ ആെരന്ന് പിതാവല്ലാെത ആരും
അറിയുന്നില്ല; പിതാവ് ആെരന്ന് പു്രതനും
പു്രതൻ െവളിെപ്പടുത്തിെക്കാടുക്കുവാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നവനും അല്ലാെത ആരും
അറിയുന്നതുമില്ല. 23പിെന്ന േയശു ശിഷ്യന്മാേരാട:്
നിങ്ങൾ കാണുന്നതിെന കാണുന്ന കണ്ണ്
ഭാഗ്യമുള്ളതു. 24 നിങ്ങൾ കാണുന്നതിെന
കാണ്മാൻ അേനകം ്രപവാചകന്മാരും
രാജാക്കന്മാരും ആ്രഗഹിച്ചിട്ട ം കണ്ടില്ല; നിങ്ങൾ
േകൾക്കുന്നതിെന േകൾക്കുവാൻ ആ്രഗഹിച്ചിട്ട ം
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േകട്ടില്ലഎന്നുഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നുഎന്നു
്രപേത്യകം പറഞ്ഞു.

25 അതിനുേശഷം ഒരു ന്യായശാസ്്രതി
എഴുേന്നറ്റ:് ഗുേരാ,ഞാൻനിത്യജീവന്അവകാശി
ആയിത്തീരുവാൻ എന്ത് െചേയ്യണം എന്നു
അവെന പരീക്ഷിച്ച് േചാദിച്ച . 26 അവൻ
അവേനാട്: ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എന്ത്
എഴുതിയിരിക്കുന്നു; നീ എങ്ങെന വായിക്കുന്നു
എന്നു േചാദിച്ചതിന് 27അവൻ: നിെന്റൈദവമായ
കർത്താവിെന നീ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും
പൂർണ്ണാത്മാേവാടും പൂർണ്ണശക്തിേയാടും
പൂർണ്ണ മനേസ്സാടുംകൂെട സ്േനഹിേക്കണം
എന്നും കൂട്ട കാരെന നിെന്നേപ്പാെലതെന്ന
സ്േനഹിേക്കണം എന്നും തെന്ന എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 28 അവൻ അവേനാട്: നീ പറഞ്ഞ
ഉത്തരം ശരി; അങ്ങെന െചയ്ക; എന്നാൽ നീ
ജീവിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 29 അവൻ സ്വയം
ന്യായീകരിക്കുവാൻആ്രഗഹിച്ചിട്ട് േയശുവിേനാടു:
എെന്റ കൂട്ട കാരൻ ആർ എന്നു േചാദിച്ചതിന്
30 േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് ഒരു മനുഷ്യൻ
െയരൂശേലമിൽ നിന്നു െയരിേഹാവിേലക്കു
േപാകുേമ്പാൾ കള്ളന്മാർ അവെന ആ്രകമിച്ച .
അവർ അവെന വസ്്രതം അഴിച്ച്, മുറിേവല്പിച്ച ,
അർദ്ധ്രപാണനായി വിേട്ടച്ച േപായി. 31 ആ
വഴിയായി യാദൃശ്ചികമായി ഒരു പുേരാഹിതൻ
വന്നു അവെന കണ്ടിട്ട് മാറി കടന്നുേപായി.
32അതുേപാെല ഒരു േലവ്യനും ആ സ്ഥലത്തിൽ
എത്തി അവെന കണ്ടിട്ട് മാറി കടന്നുേപായി.
33 എന്നാൽ ഒരു ശമര്യക്കാരൻ അതുവഴി
േപാകയിൽ അവെന്റ അടുക്കൽ എത്തി.
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അവെന കണ്ടിട്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ് അരിെക െചന്ന്.
34 എണ്ണയും§വീഞ്ഞും*പകർന്നു അവെന്റ
മുറിവുകെള െകട്ടി അവെന തെന്റ വാഹനത്തിൽ
കയറ്റിവഴിയമ്പലത്തിൽെകാണ്ടുേപായി രക്ഷിച്ച .
35 പിെറ്റ ദിവസം അവൻ പുറെപ്പടുേമ്പാൾ രണ്ടു
െവള്ളിക്കാശ് എടുത്തു വഴിയമ്പലക്കാരന്
െകാടുത്തു: ഇവന് ആവശ്യമുള്ള ശു്രശൂഷ
െചേയ്യണം; അധികം വല്ലതും െചലവായാൽ
ഞാൻ മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ തന്നു െകാള്ളാം
എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു. 36 കള്ളന്മാരുെട
കയ്യിൽ അകെപ്പട്ടവന് ഈ മൂന്നുേപരിൽ
ആർ കൂട്ട കാരനായിത്തീർന്നു എന്നു നിനക്ക്
േതാന്നുന്നു? 37അവേനാട് കരുണ കാണിച്ചവൻ
എന്നുഅവൻ പറഞ്ഞു. േയശുഅവേനാട് നീയും
േപായിഅങ്ങെനതെന്നെചയ്കഎന്നുപറഞ്ഞു.

38പിെന്നഅവർയാ്രതെചയ്ത് ഒരു ്രഗാമത്തിൽ
എത്തി; മാർത്താ എന്നു േപരുള്ള ഒരു സ്്രതീ
അവെന വീട്ടിൽ സ്വീകരിച്ച . 39അവൾക്ക് മറിയ
എന്ന ഒരു സേഹാദരി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾ
കർത്താവിെന്റ കാൽക്കൽ ഇരുന്നു അവെന്റ
വചനംേകട്ട െകാണ്ടിരുന്നു. 40മാർത്തേയാേജാലി
െചയ്തു തളർന്നിട്ട് അടുെക്ക വന്നു: കർത്താേവ,
എെന്റ സേഹാദരി വീട്ട േജാലികൾ െചയ്യ വാൻ
എെന്ന തനിച്ച വിട്ടിരിക്കുന്നതിന് അങ്ങയ്ക്ക്
വിചാരമില്ലേയാ? എെന്ന സഹായിക്കുവാൻ
അവേളാട് കല്പിച്ചാലും എന്നു പറഞ്ഞു.
41കർത്താവ്അവേളാട:് മാർത്തേയ, മാർത്തേയ,

§ 10. 34 മുറിവിെന മയെപ്പടുത്തി സുഖെപ്പടുത്തുവാൻ

സഹായിക്കുന്നു * 10. 34 മുറിവ് കഴുകാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്നു
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നീ പലകാര്യങ്ങെള പറ്റി ചിന്തിച്ച് നിെന്റ മനസ്സ്
അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നു. 42 എന്നാൽ അല്പേമ
േവണ്ടൂ; അല്ല, ഒന്ന് മതി. മറിയ നല്ല അംശം
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു; അത് ആരും
അവേളാട്അപഹരിക്കുകയുമില്ല.

11
1 ഒരിക്കൽ േയശു ഒരു സ്ഥലത്ത്
്രപാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു; ്രപാർത്ഥന
തീർന്നേശഷം ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ
അവേനാട്: കർത്താേവ, േയാഹന്നാൻ
തെന്റ ശിഷ്യന്മാെര പഠിപ്പിച്ചതുേപാെല
ഞങ്ങെളയും ്രപാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിേക്കണേമ
എന്നു പറഞ്ഞു. 2 അവൻ അവേരാട്
പറഞ്ഞത:് നിങ്ങൾ ഇ്രപകാരം ്രപാർത്ഥിക്കുക:
സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങള െട പിതാേവ,
നിെന്റ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പേടണേമ;
നിെന്റ രാജ്യം വേരണേമ; നിെന്റ ഇഷ്ടം
സ്വർഗ്ഗത്തിെലേപ്പാെല ഭൂമിയിലും ആേകണേമ;
3 ഞങ്ങൾക്കു ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം
ഓേരാ ദിവസവും തേരണേമ. 4 ഞങ്ങേളാട്
പാപം െചയ്ത എല്ലാവേരാടും ഞങ്ങള ം
ക്ഷമിക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങള െട പാപങ്ങെള
ഞങ്ങേളാടു ക്ഷമിേക്കണേമ; ഞങ്ങെള
പരീക്ഷയിേലക്ക് നയിക്കരുേത; ദുഷ്ടങ്കൽനിന്ന്
ഞങ്ങെളവിടുവിേക്കണേമ.

5 പിെന്ന അവൻ അവേരാട് പറഞ്ഞത:്
നിങ്ങളിൽആർെക്കങ്കിലുംഒരുസ്േനഹതിൻഉണ്ട്
എന്നിരിക്കെട്ട;അവൻഅർദ്ധരാ്രതിക്ക് അവെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന്: സ്േനഹിതാ, എനിക്ക് മൂന്ന്
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അപ്പം കടം തേരണം; 6എെന്റ ഒരു സ്േനഹിതൻ
തെന്റ യാ്രതാമേദ്ധ്യ എെന്റ അടുക്കൽ വന്നു;
അവന് െകാടുക്കുവാൻഎെന്റപക്കൽഒന്നുംഇല്ല
എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക:
7അേപ്പാൾ സ്േനഹിതൻ അകത്തുനിന്ന,് എെന്ന
്രപയാസെപ്പടുത്തരുത;് കതക് അടച്ചിരിക്കുന്നു;
ൈപതങ്ങള ംഎെന്റകൂെടകിടക്കുന്നു;എഴുേന്നറ്റ്
തരുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്നു
അകത്തുനിന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞുഎന്നു കരുതുക
8 അവൻ സ്േനഹിതനാകയാൽ എഴുേന്നറ്റ്
അവന് െകാടുക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉെണ്ടങ്കിലും,
അവൻ ലജ്ജകൂടാെത വീണ്ടുംവീണ്ടും
േചാദിക്കുന്നത് െകാണ്ട് എഴുേന്നറ്റ് അവന്
ആവശ്യം ഉള്ളത് െകാടുക്കും എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 9 യാചിപ്പിൻ, എന്നാൽ
നിങ്ങൾക്ക് കിട്ട ം; അേന്വഷിക്കുവിൻ, എന്നാൽ
നിങ്ങൾ കെണ്ടത്തും; മുട്ട വിൻ എന്നാൽ
നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കും. 10 യാചിക്കുന്നവനു
ലഭിക്കുന്നു; അേന്വഷിക്കുന്നവൻ കെണ്ടത്തുന്നു;
മുട്ട ന്നവനു തുറക്കുന്നു എന്നുഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 11 എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ഒരു
അപ്പേനാട് മകൻ അപ്പം േചാദിച്ചാൽ അവന്
കല്ല് െകാടുക്കുേമാ? അല്ല, മീൻ േചാദിച്ചാൽ
മീനിനു പകരം പാമ്പിെന െകാടുക്കുേമാ? 12 മുട്ട
േചാദിച്ചാൽേതളിെനെകാടുക്കുേമാ? 13അങ്ങെന
േദാഷികളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട മക്കൾക്കു
നല്ല ദാനങ്ങെള െകാടുക്കുവാൻ അറിയുന്നു
എങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവ് തേന്നാട്
യാചിക്കുന്നവർക്കു പരിശുദ്ധാത്മാവിെന എ്രത
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അധികം െകാടുക്കും.
14 ഒരിക്കൽ േയശു ഊമനായ ഒരാളിൽ നിന്നു
ഭൂതെത്ത പുറത്താക്കി. ഭൂതം വിട്ട േപായേശഷം
ഊമൻ സംസാരിച്ച , പുരുഷാരം ആശ്ചര്യെപ്പട്ട .
15അവരിൽ ചിലേരാ: ഭൂതങ്ങള െട തലവനായ
െബെയെത്സബൂെലെക്കാണ്ടാകുന്നു അവൻ
ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നത് എന്നു പറഞ്ഞു.
16 േവെറ ചിലർ അവെന പരീക്ഷിക്കാനായി
ആകാശത്തുനിന്ന് ഒരു അടയാളം അവേനാട്
േചാദിച്ച . 17 പേക്ഷ േയശുവിന് അവരുെട
ചിന്തകൾ അറിയാമായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട്
അവൻ അവേരാട് പറഞ്ഞത:് തന്നിൽതേന്ന
ഛി്രദിച്ച*രാജ്യം എല്ലാം നശിച്ച േപാകും;
കുടുംബങ്ങള ം നശിക്കും. 18സാത്താനും തേന്നാട്
തേന്നഛി്രദിച്ച എങ്കിൽ,അവെന്റരാജ്യംഎങ്ങെന
നിലനില്ക്കും? െബെയെത്സബൂെലെക്കാണ്ടു
ഞാൻ ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നു എന്നു
നിങ്ങൾ പറയുന്നുവേല്ലാ. 19 ഞാൻ
െബെയെത്സബൂെലെക്കാണ്ടു ഭൂതങ്ങെള
പുറത്താക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങള െട മക്കൾ
ആെരെക്കാണ്ട് പുറത്താക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട്
അവർ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായാധിപതികൾ ആകും.
20എന്നാൽ ൈദവത്തിെന്റ ശക്തിെകാണ്ട് ഞാൻ
ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നു എങ്കിൽ ൈദവരാജ്യം
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു
നിശ്ചയം. 21 ബലവാൻ ആയുധം ധരിച്ച
താൻ താമസിക്കുന്ന വീട് കാക്കുേമ്പാൾ
അവെന്റ വസ്തുവക ഉറേപ്പാെട ഇരിക്കുന്നു.
22 അവനിലും ബലവാനായവൻ വന്നു അവെന

* 11. 17 ഛി്രദിക്കുകഎന്നാൽകലഹിക്കുക, േവർെപടുക.
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ജയിച്ച എങ്കിേലാ അവൻ ആ്രശയിച്ചിരുന്ന
രക്ഷാകവചം പിടിച്ച പറിച്ച അവെന്റ
െകാള്ള മുഴുവനും എടുക്കും. 23 എനിക്ക്
അനുകൂലമല്ലാത്തവൻ എനിക്ക് ്രപതികൂലം
ആകുന്നു; എേന്നാടുകൂെട േചർക്കാത്തവൻ
ചിതറിക്കുന്നു. 24 അശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു
മനുഷ്യെന വിട്ട േപായിട്ട് െവള്ളം ഇല്ലാത്ത
്രപേദശങ്ങളിൽ തണുപ്പ് തിരഞ്ഞുനടക്കുന്നു.
കാണാതാകുേമ്പാൾ: ഞാൻ വിട്ട േപാന്ന
വീട്ടിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകുംഎന്നു പറഞ്ഞു െചല്ല ം.
25അേപ്പാൾ അത് അടിച്ച വാരിയും അലങ്കരിച്ച ം
കാണുന്നു. 26 അേപ്പാൾ അവൻ േപായി
തന്നിലും ദുഷ്ടത ഏറിയ ഏഴ് ആത്മാക്കെള
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് വരുന്നു; അവയും അതിൽ കടന്നു
താമസിച്ചിട്ട് ആ മനുഷ്യെന്റ പിന്നെത്ത സ്ഥിതി
ആദ്യേത്തതിേനക്കാൾ േമാശമാകും.

27 ഇതു പറയുേമ്പാൾ പുരുഷാരത്തിൽ ഒരു
സ്്രതീ ഉച്ചത്തിൽ അവേനാട്: നിെന്ന ചുമന്ന
ഉദരവും നീ കുടിച്ച മുലയും ഭാഗ്യമുള്ളവ
എന്നു പറഞ്ഞു. 28 അതിന് അവൻ: അല്ല,
ൈദവത്തിെന്റ വചനം േകട്ട് ്രപമാണിക്കുന്നവർ
അേ്രത ഭാഗ്യവാന്മാർഎന്നു പറഞ്ഞു.

29 പുരുഷാരം വർദ്ധിച്ച വന്നേപ്പാൾ
അവൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത:് ഈ തലമുറ
േദാഷമുള്ള തലമുറയാകുന്നു; അത്
അടയാളം അേന്വഷിക്കുന്നു; േയാനയുെട
അടയാളമല്ലാെത അതിന് ഒരു അടയാളവും
െകാടുക്കുകയില്ല. 30 േയാനാ നിനേവക്കാർക്ക്
അടയാളം ആയതുേപാെല മനുഷ്യപു്രതൻ ഈ
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തലമുറയ്ക്കും ആകും. 31 െതെക്ക രാജ്ഞി
ന്യായവിധിയിൽ ഈ തലമുറയിെല ആള കേളാട്
ഒന്നിച്ച് ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ് അവെര കുറ്റം
വിധിക്കും; അവൾ ശേലാേമാെന്റ ജ്ഞാനം
േകൾക്കുവാൻ ഭൂമിയുെട അറ്റത്തുനിന്ന്
വന്നുവേല്ലാ. ഇവിെട ഇതാ, ശേലാേമാനിലും
വലിയവൻ. 32 നിനേവക്കാർ ന്യായവിധിയിൽ
ഈ തലമുറേയാട് ഒന്നിച്ച് എഴുേന്നറ്റ് അതിെന
കുറ്റം വിധിക്കും; അവർ േയാനയുെട ്രപസംഗം
േകട്ട് മാനസാന്തരെപ്പട്ട വേല്ലാ. ഇവിെട ഇതാ,
േയാനയിലും വലിയവൻ.

33 വിളക്കു െകാളത്തീട്ട് ആരും
നിലവറയിേലാ†പറയിൻ‡കീഴിേലാ െവയ്ക്കാറില്ല.
അകത്ത് വരുന്നവർക്ക് െവളിച്ചം കാേണണ്ടതിന്
വിളക്കുകാലിേന്മൽ അേ്രത െവയ്ക്കുന്നത.്
34 ശരീരത്തിെന്റ വിളക്കു കണ്ണാകുന്നു;
കണ്ണ് നല്ലതാെണങ്കിൽ ശരീരം മുഴുവനും
്രപകാശിതമായിരിക്കും; േദാഷമുള്ളതാകിേലാ
ശരീരവും ഇരുട്ട ള്ളതു തേന്ന. 35 ആകയാൽ
നിന്നിലുള്ള െവളിച്ചം ഇരുളാകാതിരിപ്പാൻ
േനാക്കുക. 36 നിെന്റ ശരീരം അന്ധകാരം
ഒട്ട മില്ലാെത മുഴുവനും ്രപകാശിതമായിരുന്നാൽ,
വിളക്കു അതിെന്റ തിളക്കംെകാണ്ട് നിെന്ന
്രപകാശിപ്പിക്കുംേപാെല ശരീരവും ്രപകാശമുള്ളത്
ആയിരിക്കും.

37 അവൻ സംസാരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന ഒരു
പരീശൻ തേന്നാടുകൂെട ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ

† 11. 33 നിലവറഎന്നാൽതറനിരപ്പിന് താഴയുള്ളസംഭരണമുറി.
‡ 11. 33 പറഎന്നാൽഒരു വലിയഅളവ് പാ്രതം.
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അവെന ക്ഷണിച്ച ; അവനും അകത്ത്
കടന്ന് ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നു. 38 എന്നാൽ
േയശു ആഹാരത്തിനു മുമ്പ് ൈകകാലുകൾ
കഴുകിയില്ലഎന്നുകണ്ടിട്ട് പരീശൻആശ്ചര്യെപ്പട്ട .
39 കർത്താവ് അവേനാട:് പരീശന്മാരായ
നിങ്ങൾ പാ്രതങ്ങള െട പുറം വൃത്തിയാക്കുന്നു;
നിങ്ങള െട ഉള്ളിേലാ കവർച്ചയും ദുഷ്ടതയും
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 40 മൂഢന്മാേര, പുറം
ഉണ്ടാക്കിയവൻ തെന്ന ആണ് അകവും
ഉണ്ടാക്കിയത?് 41 അകത്തുള്ളത് ഭിക്ഷയായി
െകാടുക്കുവിൻ; എന്നാൽ സകലവും നിങ്ങൾക്ക്
ശുദ്ധംആകുംഎന്നു പറഞ്ഞു.

42 പരീശരായ നിങ്ങൾക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം;
നിങ്ങൾ തുളസിയിലും അരൂതയിലും§എല്ലാ ഇല
െചടികളിലും ദശാംശം െകാടുക്കുകയും ന്യായവും
ൈദവസ്േനഹവും വിട്ട കളയുകയും െചയ്യന്നു;
നിങ്ങൾ ൈദവെത്ത സ്േനഹിക്കുകയും ന്യായം
െചയ്കയുംഅേതാെടാപ്പം തെന്നമറ്റ് കാര്യങ്ങള ം
െചയ്യണം. 43 പരീശരായ നിങ്ങൾക്ക് അേയ്യാ
കഷ്ടം;നിങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ ്രപധാനസ്ഥാനവും
െപാതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വന്ദനവും ്രപിയമാകുന്നു.
നിങ്ങൾക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം; 44 നിങ്ങൾ
േവർതിരിച്ചറിയാൻകഴിയാത്തകല്ലറകെളേപ്പാെല
ആകുന്നു; അവ ഇന്നവെയന്നറിയാെത മീെത
നടക്കുന്നവെരേപ്പാെലയാകുന്നു നിങ്ങൾ.

45 ന്യായശാസ്്രതിമാരിൽ ഒരുവൻ അവേനാട്:
ഗുേരാ, പരീശെര പറ്റി ഇങ്ങെന പറയുന്നതിനാൽ
നീ ഞങ്ങെളയും അപമാനിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 46 അതിന് അവൻ പറഞ്ഞത:്
§ 11. 42 ഭക്ഷണത്തിന്രുചിയുംമണവുംനൽകുന്നഇലെചടികൾ
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ന്യായശാസ്്രതിമാരായ നിങ്ങൾക്കും അേയ്യാ
കഷ്ടം; എടുക്കുവാൻ ്രപയാസമുള്ള ചുമടുകെള
നിങ്ങൾ മനുഷ്യെരെക്കാണ്ട് എടുപ്പിക്കുന്നു;
എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു വിരൽ െകാണ്ടുേപാലും
ആ ചുമടുകെള െതാടുന്നില്ല. 47 നിങ്ങൾക്ക്
അേയ്യാ കഷ്ടം; നിങ്ങൾ ്രപവാചകന്മാരുെട
കല്ലറകെള പണിയുന്നു; നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ
അവെര െകാന്നു. 48 അതിനാൽ നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെട ്രപവൃത്തികൾക്കു നിങ്ങൾ
സാക്ഷികളായിരിക്കയും സമ്മതിക്കുകയും
െചയ്യന്നു; അവർ അവെര െകാന്നു;
നിങ്ങൾ അവരുെട കല്ലറകെള പണിയുന്നു.
49 അതുെകാണ്ട് ൈദവത്തിെന്റ ജ്ഞാനവും
പറയുന്നത:് ഞാൻ ്രപവാചകന്മാെരയും
അെപ്പാസ്തലന്മാെരയും അവരുെട
അടുക്കൽ അയയ്ക്കുന്നു; അവരിൽ ചിലെര
അവർ െകാല്ല കയും ഉപ്രദവിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 50 ഹാെബലിെന്റ രക്തം തുടങ്ങി
യാഗപീഠത്തിനും ആലയത്തിനും നടുവിൽവച്ച്
െകാല്ലെപ്പട്ട െസഖര്യാവിെന്റ*രക്തംവെര
51 േലാകസ്ഥാപനം മുതൽ െചാരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന
സകല്രപവാചകന്മാരുെടയും രക്തം ഈ
തലമുറേയാട് േചാദിപ്പാൻ ഇടവേരണ്ടതിനുതെന്ന.
അേത, ഈ തലമുറേയാട് അത് േചാദിക്കും
എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
52 ന്യായശാസ്്രതിമാരായ നിങ്ങൾക്ക് അേയ്യാ
കഷ്ടം; നിങ്ങൾ ൈദവികജ്ഞാനം മറ്റള്ളവർ
അറിയാതിരിക്കാൻ ്രശമിച്ച . അത് ഒരു

* 11. 50 2 ദിനവൃത്താന്തം 24: 22 േയാഹന്നാൻ സ്നാപകെന്റ
പിതാവല്ല.
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ഭവനത്തിെന്റ താ േക്കാൽ മറച്ച വയ്ക്കുന്നതിനു
തുല്യം ആണ്; നിങ്ങൾ അതിൽ കടന്നില്ല;
കടക്കുന്നവെരതടയുകയും െചയ്തു.

53 അവൻ അവിടംവിട്ട് േപാകുേമ്പാൾ
ശാസ്്രതിമാരും പരീശന്മാരും 54 അവേനാട്
എതിർക്കുവാനും തർക്കിക്കുവാനും തുടങ്ങി.
േയശു പറയുന്ന ഉത്തരങ്ങളിൽ നിന്നു അവെന
കുടുക്കുവാനായി പല കുടുക്കുേചാദ്യം
േചാദിപ്പാനും തുടങ്ങി.

12
1 അതിനിെട ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ
േയശുവിന് ചുറ്റ ം തിങ്ങി കൂടി. പരസ്പരം
ചവിേട്ടൽക്കത്തക്ക നിലയിൽ പുരുഷാരം
തിക്കിത്തിരക്കുകയായിരുന്നു. അവൻ
ആദ്യം ശിഷ്യന്മാേരാട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത:്
പരീശരുെട പുളിച്ചമാവായ കപടഭക്തി
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ. 2 മറച്ച െവച്ചത് ഒന്നും
െവളിച്ചത്തു വരാെതയും ഗൂഢമായത് ഒന്നും
അറിയാെതയും ഇരിക്കയില്ല. 3 ആകയാൽ
നിങ്ങൾ ഇരുട്ടത്ത് പറഞ്ഞത് എല്ലാം െവളിച്ചത്തു
േകൾക്കും; മുറികളിൽ െവച്ച് രഹസ്യമായി
പറഞ്ഞത് പുരമുകളിൽ േഘാഷിക്കും. 4എന്നാൽ
എെന്റ സ്േനഹിതന്മാരായ നിങ്ങേളാടു ഞാൻ
പറയുന്നത:് ശരീരെത്ത െകാന്നിട്ട് പിെന്ന
േവെറ ഒന്നും െചയ് വാൻ കഴിയാത്തവെര
ഭയെപ്പേടണ്ടാ. 5 ആെര ഭയെപ്പേടണം
എന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച തരാം.
െകാന്നിട്ട് നരകത്തിൽ തള്ളിക്കളവാൻ
അധികാരമുള്ളവെന ഭയെപ്പടുവിൻ: അേത,



ലൂേക്കാസ് 12:6 lxxii ലൂേക്കാസ് 12:14

അവെന ഭയെപ്പടുവിൻ എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 6 അഞ്ച് കുരികിലിെന*രണ്ടു
കാശിനേല്ല വില്ക്കുന്നത.് എങ്കിലും അവയിൽ
ഒന്നിേനേപ്പാലും ൈദവം മറന്നുേപാകുന്നില്ല.
7 നിങ്ങള െട തലയിെല മുടിേപാലും എല്ലാം
എണ്ണിയിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട് ഭയെപ്പേടണ്ടാ;
അേനകം കുരികിലിെനക്കാള ം നിങ്ങൾ
വിേശഷതയുള്ളവർ. 8 മനുഷ്യരുെട മുമ്പിൽ
ആെരങ്കിലും എെന്ന ഏറ്റ പറഞ്ഞാൽ അവെന
മനുഷ്യപു്രതനും ൈദവദൂതന്മാരുെട മുമ്പാെക
ഏറ്റ പറയും. 9 മനുഷ്യരുെട മുമ്പിൽ എെന്ന
തള്ളിപ്പറയുന്നവെന ൈദവദൂതന്മാരുെട
മുമ്പിൽ തള്ളിപ്പറയും. 10 മനുഷ്യപു്രതന്
എതിെര ഒരു വാക്ക് പറയുന്ന ഏവേനാടും
ക്ഷമിയ്ക്കും; എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ
േനെര ൈദവദൂഷണം പറയുന്നവേനാേടാ
ക്ഷമിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 11എന്നാൽ നിങ്ങെള പള്ളികൾക്കും
ഭരണകർത്താകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും
മുമ്പിൽെകാണ്ട് േപാകുേമ്പാൾഎങ്ങെനയാേണാ
മറുപടി പറേയണ്ടതു എന്നും, എന്താേണാ
പറേയണ്ടതു എന്നും വിചാരെപ്പേടണ്ടാ;
12 നിങ്ങൾക്ക് പറേയണ്ടതു പരിശുദ്ധാത്മാവ്
തൽസമയംതേന്നനിങ്ങെളപഠിപ്പിക്കും.

13 പുരുഷാരത്തിൽ ഒരുവൻ അവേനാട്:
ഗുേരാ, എെന്റ സേഹാദരേനാട് പിതൃസ്വത്ത്
പകുത്ത് നൽകുവാൻ കല്പിച്ചാലും എന്നു
പറഞ്ഞു. 14അവേനാട് േയശു: മനുഷ്യാ, എെന്ന
നിങ്ങൾക്ക് ന്യായകർത്താേവാ പങ്കിടുന്നവേനാ

* 12. 6 കുരികിൽഎന്നാൽെചറിയപക്ഷി
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ആക്കിയത് ആർ എന്നു േചാദിച്ച . 15 പിെന്ന
അവേരാട്: സകല അത്യാ്രഗഹങ്ങളിൽ നിന്നും
സൂക്ഷിച്ച് ഒഴിഞ്ഞുെകാൾവിൻ; അവന് സമൃദ്ധി
ഉണ്ടായാലും അവെന്റ വസ്തുവക അല്ല
അവെന്റ ജീവന് അടിസ്ഥാനമായിരിക്കുന്നത്
എന്നു പറഞ്ഞു. 16 ഒരുപമയും അവേരാട്
പറഞ്ഞത:് ധനവാനാെയാരു മനുഷ്യെന്റ ഭൂമി
നന്നായി വിളഞ്ഞു. 17അേപ്പാൾ അവൻ: ഞാൻ
എന്ത് െചേയ്യണ്ടു? എെന്റ വിളവ് സൂക്ഷിച്ച്
െവയ്ക്കുവാൻ സ്ഥലം േപാരാ എന്നു ഉള്ളിൽ
വിചാരിച്ച . 18 പിെന്ന അവൻ പറഞ്ഞത:് ഞാൻ
ഇതു െചയ്യ ം; എെന്റ കളപ്പ രകെള െപാളിച്ച്
അധികം വലിയവ പണിതു എെന്റ വിളവും
വസ്തുവകയും എല്ലാം അതിൽ കൂട്ടിവയ്ക്കും.
19 എന്നിട്ട് എേന്നാടുതെന്ന; നിനക്ക് അേനക
വർഷങ്ങൾക്കു മതിയായ അനവധി വസ്തുവക
സ്വരൂപിച്ച െവച്ചിരിക്കുന്നു;ആശ്വസിക്ക, തിന്നുക,
കുടിക്ക, ആനന്ദിക്ക എന്നു പറയും. ൈദവേമാ
അവേനാട്: 20 മൂഢാ, ഈ രാ്രതിയിൽ നിെന്റ
്രപാണെന നിേന്നാട് േചാദിക്കും. പിെന്ന നീ
ഒരുക്കിെവച്ചത് ആർക്കാകും എന്നു പറഞ്ഞു.
21 ൈദവവിഷയമായി സമ്പന്നൻ ആകാെത,
വിലേയറിയകാര്യങ്ങെളതനിക്കുതേന്നസൂക്ഷിച്ച്
െവയ്ക്കുന്നവെന്റകാര്യം ഇങ്ങെനആകുന്നു.

22 അവൻ തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട് പറഞ്ഞത:്
അതുെകാണ്ട് എന്ത് തിന്നും എന്നു ജീവെന
പറ്റിയും എന്ത് ഉടുക്കും എന്നു ശരീരെത്ത
പറ്റിയും ഓർത്ത് െവറുെത വിഷമിക്കണ്ട
എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
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23 ആഹാരേത്തക്കാൾ ജീവനും ഉടുപ്പിേനക്കാൾ
ശരീരവും വലുതേല്ലാ. 24 കാക്കെയ
േനാക്കുവിൻ;അത്വിതയ്ക്കുന്നില്ല,െകായ്യന്നില്ല,
അതിന് പാണ്ടികശാലയും†കളപ്പ രയും‡ഇല്ല;
എങ്കിലും ൈദവം അതിെന സംരക്ഷിക്കുന്നു.
പറവജാതിേയക്കാൾ നിങ്ങൾ എ്രത
വിേശഷമുള്ളവർ! 25 പിെന്ന ഇങ്ങെന
ആകുലെപ്പടുന്നതുെകാണ്ട് തെന്റ നീളത്തിൽ ഒരു
മുഴം§കൂട്ട വാൻ നിങ്ങളിൽ ആർക്ക് കഴിയും?
26 ഏറ്റവും െചറിയ കാര്യങ്ങൾ െചയ്യ വാൻ
േപാലും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എങ്കിൽ
ബാക്കി ഉള്ളതിെനക്കുറിച്ച് ആകുലെപ്പടുന്നത്
എന്തിനാണ?് 27താമര എങ്ങെന വളരുന്നു എന്നു
ചിന്തിക്കുക; അവ അദ്ധ്വാനിക്കുന്നില്ല, നൂൽ
ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇല്ല; എന്നാൽ ശേലാേമാൻ
േപാലും തെന്റ സകല മഹത്വത്തിലും ഇവയിൽ
ഒന്നിേനാളം ഒരുങ്ങിയിരുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 28 ഇന്ന് കാണുന്നതും
നാെള അടുപ്പിൽ ഇടുന്നതുമായ വയലിെല
പുല്ലിെന ൈദവം ഇങ്ങെന ഉടുപ്പിക്കുന്നു
എങ്കിൽ, അല്പവിശ്വാസികേള, നിങ്ങെള എ്രത
അധികം? 29എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്നു
നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച ചഞ്ചലെപ്പടരുത.് 30ഈ വക
ഒെക്കയും േലാകജാതികൾ അേന്വഷിക്കുന്നു;
നിങ്ങള െട പിതാേവാ ഇവ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം
എന്നു അറിയുന്നു. 31 അവെന്റ രാജ്യം

† 12. 24 ചരക്കുകൾ േശഖരിച്ച വയ്ക്കുന്നസ്ഥലം ‡ 12. 24
ധാന്യങ്ങൾ േശഖരിച്ച വയ്ക്കുന്നസ്ഥലം § 12. 25 ൈകമുട്ട്
മുതൽവിരൽവെര ഉള്ളഅളവ്
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അേന്വഷിക്കുവിൻ; അേതാടുകൂെട നിങ്ങൾക്ക്
ഇതും കിട്ട ം. 32 െചറിയ ആട്ടിൻ കൂട്ടേമ,
ഭയെപ്പടരുതു; നിങ്ങള െട പിതാവ് രാജ്യം
നിങ്ങൾക്ക് നല്കുവാൻ ്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു.
33 നിങ്ങൾക്കുള്ളത് വിറ്റ് ഭിക്ഷ െകാടുക്കുവിൻ;
കള്ളൻ എടുക്കുകേയാ, പുഴു തിന്നു
നശിപ്പിക്കുകേയാ െചയ്യാത്ത സ്വർഗ്ഗത്തിൽ,
പഴയതായി േപാകാത്ത പണസഞ്ചികള ം,
തീർന്നുേപാകാത്ത നിേക്ഷപവും നിങ്ങൾക്ക്
ഉണ്ടാക്കിെക്കാൾവിൻ. 34 നിങ്ങള െട നിേക്ഷപം
ഉള്ളിടത്ത് നിങ്ങള െടഹൃദയവും ഇരിക്കും.

35 നിങ്ങൾ അരെകട്ടി എേപ്പാഴും
ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ. നിങ്ങള െട വിളക്ക്
എേപ്പാഴും കത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കെട്ട 36 യജമാനൻ
കല്യാണത്തിന് േപായിട്ട് തിരിച്ച് വന്നാൽ ഉടെന
വാതിൽ തുറന്നുെകാടുേക്കണ്ടതിന് അവൻ
എേപ്പാൾ മടങ്ങിവരും വന്നു കാത്തുനില്ക്കുന്ന
ആള കേളാട് നിങ്ങൾ തുല്യരായിരിപ്പിൻ.
37 യജമാനൻ വരുേമ്പാൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന
ദാസന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ; അവൻ
അരെകട്ടി*അവെര ഭക്ഷണത്തിനിരുത്തുകയും
വന്നു അവർക്ക് ശു്രശൂഷിക്കുകയും െചയ്യ ം
എന്നു ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
38 അവൻ രണ്ടാം യാമത്തിൽ†വന്നാലും
മൂന്നാം യാമത്തിൽ‡വന്നാലും അങ്ങെന കണ്ട്
എങ്കിൽ അവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. 39 കള്ളൻ ഏത്

* 12. 37 ശരീരത്തിൽ അയഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വസ്്രതങ്ങൾ
മുറുക്കിെക്കട്ടി തയ്യാറാവുക. † 12. 38 രണ്ടാം യാമം എന്നാൽ
അർദ്ധരാ്രതി (9:30നു േശഷം) ‡ 12. 38 മൂന്നാം യാമംഎന്നാൽ
അതിരാവിെല മൂന്നുമണിക്കു േശഷം
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സമയത്ത് വരുന്നു എന്നു വീടിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ
അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ അവൻ ഉണർന്നിരുന്നു
തെന്റ വീട് െപാളിയ്ക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല
എന്നറിയുവിൻ. 40 അങ്ങെന അറിയാത്ത
സമയത്ത് മനുഷ്യപു്രതൻ വരുന്നതുെകാണ്ടു
നിങ്ങള ം ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ.

41 കർത്താേവ, ഈ ഉപമ പറയുന്നത്
ഞങ്ങേളാേടാ അേതാ എല്ലാവേരാടും
കൂെടേയാ എന്നു പെ്രതാസ് േചാദിച്ചതിന്
കർത്താവ് പറഞ്ഞത:് 42 കൃത്യ സമയത്ത്
ആഹാരം െകാടുക്കണ്ടതിന് യജമാനൻ
തെന്റ േവലക്കാരുെട േമൽ വിശ്വസ്തനും
ബുദ്ധിമാനുമായ ഗൃഹവിചാരകെന ആക്കി
43 യജമാനൻ വരുേമ്പാൾ അങ്ങെന െചയ്തു
കാണുന്ന ദാസൻ ഭാഗ്യവാൻ. 44 യജമാനൻ
തനിക്കുള്ള സകലവും േനാക്കി നടത്താൻ
അവെന വിചാരകനാക്കിെവക്കും എന്നു
ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
45 എന്നാൽ ദാസൻ: യജമാനൻ താമസിേച്ച
വരികയുള്ള എന്നു ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു
ബാല്യക്കാെരയും ബാല്യക്കാരത്തികെളയും
തല്ല വാനും തിന്നുകുടിച്ച് അഹങ്കരിക്കുവാനും
തുടങ്ങിയാൽ, 46 അവൻ ്രപതീക്ഷിക്കാത്ത
നാളിലും അറിയാത്ത സമയത്തും ആ ദാസെന്റ
യജമാനൻ വന്നു അവെന മുറിേവൽപ്പിക്കുകയും
അവന് അവിശ്വാസികേളാടുകൂെട പങ്ക്
കല്പിക്കുകയും െചയ്യ ം. 47 യജമാനെന്റ
ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരുങ്ങാെതയും അവെന്റ
ഇഷ്ടം െചയ്യാെതയുമിരിക്കുന്ന ദാസന് വളെര
അടിെകാള്ള ം. 48 എന്നാൽ ഇെതാന്നും
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അറിയാെത അടിക്ക് േയാഗ്യമായതു
െചയ്തവേനാ കുറച്ച് അടിെകാള്ള ം; വളെര
ലഭിച്ചവേനാട് വളെര ആവശ്യെപ്പടും; അധികം
ഏറ്റ വാങ്ങിയവേനാട്അധികം േചാദിക്കും.

49 ഭൂമിയിൽ തീ ഇടുവാൻ ഞാൻ
വന്നിരിക്കുന്നു; അത് ഇേപ്പാേഴ കത്തിെയങ്കിൽ
െകാള്ളാമായിരുന്നു എന്നല്ലാെത ഞാൻ
മെറ്റന്താണ് ആ്രഗഹിേക്കണ്ടത?് 50 എങ്കിലും
എനിക്ക് ഒരു സ്നാനം ഏൽക്കുവാൻ ഉണ്ട്;അത്
കഴിയുന്നത് വെര ഞാൻ എ്രത െഞരുങ്ങുന്നു.
51 ഭൂമിയിൽ സമാധാനം നല്കുവാൻ ഞാൻ
വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു േതാന്നുന്നുേവാ? അല്ലല്ല,
ഭിന്നത വരുത്തുവാൻ അേ്രത എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 52 ഇനി േമൽ ഒരു വീട്ടിൽ
ഇരുവേരാട് മൂവരും മൂവേരാടു ഇരുവരും ഇങ്ങെന
അഞ്ചുേപർ തമ്മിൽ ഭിന്നിച്ചിരിക്കും. 53അപ്പൻ
മകേനാടും മകൻ അപ്പേനാടും അമ്മ മകേളാടും
മകൾഅമ്മേയാടുംഅമ്മാവിയമ്മ മരുമകേളാടും
മരുമകൾഅമ്മാവിയമ്മേയാടും ഭിന്നിച്ചിരിക്കും.

54 പിെന്ന അവൻ പുരുഷാരേത്താട് പറഞ്ഞത:്
പടിഞ്ഞാറുനിന്ന് േമഘം െപാങ്ങുന്നത്
കാണുേമ്പാൾ വലിയമഴ വരുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ
ഉടെന പറയുന്നു; അങ്ങെന സംഭവിക്കുകയും
െചയ്യന്നു. 55െതക്കൻകാറ്റ്ഊതുന്നത്കണ്ടാേലാ
അത്യ ഷ്ണം ഉണ്ടാകും എന്നു പറയുന്നു; അത്
സംഭവിക്കുകയും െചയ്യന്നു. 56കപടഭക്തിക്കാേര,
ഭൂമിയുെടയും ആകാശത്തിെന്റയും ഭാവെത്ത
തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും; 57 എന്നാൽ
ഈ കാലെത്ത തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്തത്
എന്തുെകാണ്ടാണ?് ന്യായമായത് എെന്തന്ന്
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നിങ്ങൾ സ്വയമായി വിധിക്കാത്തതും എന്ത?്
58 എതിരാളിേയാടുകൂെട അധികാരിയുെട
അടുക്കൽ േപാകുേമ്പാൾ വഴിയിൽെവച്ച
അവേനാട് നിരന്നുെകാള്ള വാൻ ്രശമിക്കുക;
അല്ലാഞ്ഞാൽ അവൻ നിെന്ന ന്യായാധിപെന്റ
മുമ്പിൽ ഇഴച്ച െകാണ്ട് േപാകയും
ന്യായാധിപൻ നിെന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥെന്റ പക്കൽ
ഏല്പിക്കും. ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ നിെന്ന തടവിലും
ആക്കും. 59 അവസാനെത്ത കാശുേപാലും
െകാടുത്തുതീരുേവാളം നീഅവിെടനിന്നു പുറത്തു
വരികയില്ലഎന്നുഞാൻനിേന്നാട് പറയുന്നു.

13
1 ചില ഗലീലക്കാർ യാഗം കഴിച്ച്
െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ പീലാേത്താസ് അവെര
െകാല്ലിച്ചതായും, അവരുെട രക്തം അവരുെട
യാഗത്തിൽ കലർന്നതായും ഉള്ള വിവരം,
ആ സമയത്ത് അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന ചിലർ
േയശുവിേനാടു അറിയിച്ച . 2 അതിന് അവൻ
ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് അവർഎല്ലാ ഗലീലക്കാരിലും
പാപികൾആയിരുന്നത് െകാണ്ടാേണാഅവർക്ക്
അങ്ങെന സംഭവിച്ചത് എന്നു നിങ്ങൾക്ക്
േതാന്നുന്നുേവാ? 3 അല്ല, ഒരിയ്ക്കലും അല്ല,
മാനസാന്തരെപ്പടാതിരുന്നാൽനിങ്ങൾഎല്ലാവരും
അങ്ങെന തെന്ന നശിച്ച േപാകും എന്നു
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 4 അതുേപാെല
ശിേലാഹാമിെല േഗാപുരംവീണു മരിച്ച േപായആ
പതിെനട്ട േപർ െയരൂശേലമിൽ താമസിക്കുന്ന
എല്ലാ മനുഷ്യേരക്കാള ം കുറ്റക്കാർ ആയിരുന്നു
എന്നു േതാന്നുന്നുേവാ? 5അല്ല,ഒരിയ്ക്കലുംഅല്ല,
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മാനസാന്തരെപ്പടാതിരുന്നാൽനിങ്ങൾഎല്ലാവരും
അങ്ങെന തെന്ന നശിച്ച േപാകും എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

6 അവൻ ഒരു ഉപമ അവേരാട് പറഞ്ഞു:
ഒരാൾക്ക് ഒരു മുന്തിരിേത്താട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു.
അയാൾ അതിൽ ഒരു അത്തിവൃക്ഷം
നട്ടിരുന്നു; അവൻ അതിൽ ഫലമുേണ്ടാ
എന്ന് അേന്വഷിച്ച . എന്നാൽ ഒന്നും കണ്ടില്ല.
7 അവൻ േതാട്ടക്കാരേനാട്: ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
മൂന്നു വർഷമായി ഈ അത്തിയിൽ ഫലം
അേന്വഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതുവെര കണ്ടില്ല;
അത് നിലെത്ത നിഷ്ഫലമാക്കുന്നതിനാൽ
അതിെന െവട്ടിക്കളയുക എന്നു പറഞ്ഞു.
8അതിന് അവൻ: കർത്താേവ, ഒരു വർഷം കൂെട
നിൽക്കെട്ട. ഞാൻ അതിന് ചുറ്റ ം കിളച്ച് വളം
ഇടാം. 9അടുത്തവർഷംഅതിൽഫലംഇെല്ലങ്കിൽ
െവട്ടിക്കളയാംഎന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

10 ഒരു ശബ്ബത്തിൽ അവൻ ഒരു പള്ളിയിൽ
ഉപേദശിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു; 11 അവിെട
പതിെനട്ട് വർഷമായി ഒരു േരാഗാത്മാവു
ബാധിച്ച,് കൂനിയായ ഒരു സ്്രതീ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അവൾക്ക് ഒരിയ്ക്കലും നിവർന്നു നിൽക്കുവാൻ
സാധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. 12 േയശു അവെള
കണ്ട് അടുെക്ക വിളിച്ച : “സ്്രതീേയ, നിെന്റ
േരാഗത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു അവള െടേമൽ ൈകവച്ച .
13 അവൾ ഉടെന നിവർന്നു ൈദവെത്ത
മഹത്വെപ്പടുത്തി. 14 േയശു ശബ്ബത്തിൽ
സുഖെപ്പടുത്തിയത് െകാണ്ട് പള്ളി്രപമാണി
േകാപിച്ച . അയാൾ പുരുഷാരേത്താട:്
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േവലെചയ് വാൻ ആറുദിവസമുണ്ട;് അതിനകം
വന്നു െസൗഖ്യമാക്കിെക്കാള്ള ക; ശബ്ബത്തിൽ
ഇതു സാധ്യമല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 15 കർത്താവ്
അവേനാട്: കപടഭക്തിക്കാേര, നിങ്ങളിൽ
ഒരാൾ ശബ്ബത്തിൽ തെന്റ കാളെയേയാ
കഴുതെയേയാ െതാഴുത്തിൽനിന്നു അഴിച്ച്
െകാണ്ടുേപായി െവള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്നില്ലേയാ?
16 എന്നാൽ സാത്താൻ പതിെനട്ട് വർഷമായി
ബന്ധിച്ചിരുന്ന അ്രബാഹാമിെന്റ മകളായ
ഇവെള ശബ്ബത്തുനാളിൽ ഈ ബന്ധനം
അഴിച്ച് വിേടണ്ടതല്ലേയാ എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 17 അവൻ ഇതു പറഞ്ഞേപ്പാൾ
അവെന്റ എതിരാളികൾ എല്ലാവരും നാണിച്ച ;
അവൻ െചയ്യന്ന എല്ലാ മഹത്വകരമായ
്രപവർത്തികളാലും പുരുഷാരം ഒെക്കയും
സേന്താഷിച്ച .

18 പിെന്ന അവൻ പറഞ്ഞത:് ൈദവരാജ്യം
ഏതിേനാട് സദൃശം? ഏതിേനാട് അതിെന
ഉപമിക്കണം? 19ഒരു മനുഷ്യൻതെന്റ േതാട്ടത്തിൽ
എറിഞ്ഞ കടുകുമണിേയാട് അത് സദൃശം; അത്
വളർന്ന് വൃക്ഷമായി,ആകാശത്തിെല പക്ഷികള ം
വന്നു അതിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ താമസിച്ച .
20പിെന്നയുംഅവൻ:ൈദവരാജ്യെത്തഏതിേനാട്
ഉപമിക്കണം? 21അത് പുളിച്ചമാവിേനാട*്തുല്യം;
അത് ഒരു സ്്രതീ എടുത്തു മൂന്നുപറ†മാവിൽ
േചർത്ത് എല്ലാം പുളിച്ച വരുന്നതു വെര വച്ച
എന്നുപറഞ്ഞു.

22അവൻ പട്ടണങ്ങള ം ്രഗാമങ്ങള ം സഞ്ചരിച്ച

* 13. 21 പുളിച്ച മ ◌ാവുഎന്നാൽയീസ്റ്റ് † 13. 21 ഏകേദശം 25
കിേലാ്രഗാം
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െയരൂശേലമിേലക്കു യാ്രതെചയ്തു. 23അേപ്പാൾ
ഒരാൾ അവേനാട:് കർത്താേവ, കുറച്ച് േപർ
മാ്രതേമ രക്ഷെപടുകയുേള്ളാഎന്നു േചാദിച്ചതിന്
അവേനാട് പറഞ്ഞത:് 24ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂെട
അകത്ത് ്രപേവശിക്കുവാൻ പരി്രശമിക്കുവിൻ.
പലരും ്രപേവശിക്കുവാൻ ്രശമിക്കും. എന്നാൽ
കഴിയുകയില്ലഎന്നുഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
25 വീട്ട ടയവൻ എഴുേന്നറ്റ് കതക് അടച്ചേശഷം
നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന:് കർത്താേവ, തുറന്നു
തേരണേമ എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട് കതകിന്
മുട്ടിത്തുടങ്ങുേമ്പാൾ: നിങ്ങൾ എവിെട നിന്നു
വരുന്നു എന്ന് ഞാൻഅറിയുന്നില്ല എന്നു അവൻ
ഉത്തരം പറയും. 26അേന്നരം നിങ്ങൾ: നിെന്റ
മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും
ഞങ്ങള െട െതരുവുകളിൽ നീ പഠിപ്പിക്കയും
െചയ്തുവേല്ലാ എന്നു പറയും. 27 അവേനാ:
നിങ്ങൾ എവിെട നിന്നു വരുന്നു എന്നു ഞാൻ
അറിയുന്നില്ല; അനീതി ്രപവൃത്തിക്കുന്നവെര,
എെന്നവിട്ട േപാകുവിൻഎന്നുപറയും. 28അവിെട
അ്രബാഹാമും യിസ്ഹാക്കും യാേക്കാബും
സകല ്രപവാചകന്മാരും ൈദവരാജ്യത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും. എന്നാൽ
നിങ്ങെള പുറത്തു തള്ളിക്കളഞ്ഞുഎന്നു നിങ്ങൾ
കാണുേമ്പാൾ, അവിെട കരച്ചിലും പല്ല കടിയും
ഉണ്ടാകും. 29 കിഴക്കുനിന്നും പടിഞ്ഞാറുനിന്നും
െതക്കുനിന്നും വടക്കുനിന്നും അേനകർ വന്നു
ൈദവരാജ്യത്തിൽ അത്താഴത്തിന് ഇരിക്കും.
30 ചിലേപ്പാൾ ആദ്യസ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതു
അവസാനംവരുന്നവർക്കുംഒടുവിലെത്തസ്ഥാനം
ലഭിക്കുന്നതുആദ്യം വന്നവർക്കുംആയിരിക്കും.
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31 ആ സമയത്തു തേന്ന ചില പരീശന്മാർ
അടുത്തുവന്ന് േയശുവിെന ഉപേദശിച്ച : ഇവിടം
വിട്ട െപായ്െക്കാൾക; െഹേരാദാവ് നിെന്ന
െകാല്ല വാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു എന്നു അവേനാട്
പറഞ്ഞു. 32 അവൻ അവേരാട് പറഞ്ഞത:്
നിങ്ങൾ േപായി ആ കുറുക്കേനാട:് ഞാൻ
ഇന്നും നാെളയും ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുകയും
േരാഗശാന്തി നൽകുകയുംെചയ്യ ം; എന്നാൽ
മൂന്നാംദിവസം എെന്റ ്രപവൃത്തി ഞാൻ
പൂർത്തീകരിക്കുകയും െചയ്യ ം. 33 എങ്കിലും
ഇന്നും നാെളയും മെറ്റന്നാള ം ഞാൻ
സഞ്ചരിേക്കണ്ടതാകുന്നു; െയരൂശേലമിനു
പുറത്തുവച്ച് ഒരു ്രപവാചകൻ നശിച്ച േപാകാറില്ല
എന്നു പറവിൻ. 34 െയരൂശേലേമ, െയരൂശേലേമ,
്രപവാചകന്മാെര െകാല്ല കയും നിെന്റ അടുക്കൽ
അയച്ചിരിക്കുന്നവെര കെല്ലറിയുകയും
െചയ്യന്നവേള, േകാഴി തെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങെള
ചിറകിൻ കീഴിൽ േചർക്കുംേപാെല നിെന്റ
മക്കെള എ്രത ്രപാവശ്യം േചർക്കുവാൻ
എനിക്ക് മനസ്സായിരുന്നു; നിങ്ങൾേക്കാ
മനസ്സായില്ല. 35നിങ്ങള െട ഭവനംശൂന്യമായ്തീരും;
കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ എന്നു നിങ്ങൾ
പറയുേവാളം നിങ്ങൾഎെന്നകാണുകയില്ലഎന്നു
ഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

14
1 പരീശ്രപമാണികളിൽ ഒരാളിെന്റ വീട്ടിൽ
അവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ ശബ്ബത്തിൽ
െചന്നേപ്പാൾ അവർ േയശുവിെന സൂക്ഷിച്ച്
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േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 2 അവെന്റ മുമ്പിൽ
മേഹാദരം*എന്നഅസുഖംബാധിച്ചഒരുമനുഷ്യൻ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 േയശു ന്യായശാസ്്രതികേളാടും
പരീശേരാടും: ശബ്ബത്തിൽ െസൗഖ്യമാക്കുന്നത്
ശരിേയാ അല്ലേയാ എന്നു േചാദിച്ച . അവേരാ
മിണ്ടാതിരുന്നു. 4 േയശു അവെന െതാട്ട
െസൗഖ്യമാക്കി വിട്ടയച്ച . 5 പിെന്ന അവേരാട:്
നിങ്ങളിൽ ഒരാള െട മകേനാ കാളേയാ ശബ്ബത്ത്
നാളിൽ കിണറ്റിൽ വീണാൽ നിങ്ങൾ െപെട്ടന്ന്
തെന്ന അതിെന 6 വലിെച്ചടുക്കുകയില്ലേയാ?
എന്നു േചാദിച്ച . അതിന് ഉത്തരം പറയുവാൻ
അവർക്ക്കഴിഞ്ഞില്ല.

7 എന്നാൽ ക്ഷണിച്ചവർ മുഖ്യസ്ഥാനം
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവൻ അവേരാട്
ഒരുപമപറഞ്ഞു: 8ഒരാൾനിങ്ങെളകല്യാണത്തിന്
വിളിച്ചാൽ മുഖ്യ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കരുത;്
ഒരുപേക്ഷ നിന്നിലും മാനേമറിയവെന അവൻ
വിളിച്ചിരിക്കാം. 9 പിെന്ന നിെന്നയും അവെനയും
ക്ഷണിച്ചവൻ വന്നു: ഇവന് സ്ഥലം െകാടുക്ക
എന്നു നിേന്നാട് പറയുേമ്പാൾ നീ നാണേത്താെട
അവസാനം േപായി ഇരിേക്കണ്ടിവരും. 10നിെന്ന
ആെരങ്കിലും ക്ഷണിച്ചാൽ െചന്ന് ഒടുവിലെത്ത
സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്ക; നിെന്ന ക്ഷണിച്ചവൻ
വരുേമ്പാൾ നിേന്നാട:് സ്േനഹിതാ, മുേമ്പാട്ട
വന്നുഇരിക്കഎന്നുപറവാൻഇടവരെട്ട;അേപ്പാൾ
വിരുന്നിന് നിേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കുന്നവരുെട
മുമ്പിൽ നിനക്ക് മാനം ഉണ്ടാകും. 11തെന്നത്താൻ
ഉയർത്തുന്നവൻ എല്ലാം താഴ്ത്തെപ്പടും;

* 14. 2 ശരീരത്തിെന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നീരു വരുന്ന ഒരുതരം
അസുഖം
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തെന്നത്താൻതാഴ്ത്തുന്നവൻഉയർത്തെപ്പടും.
12 തെന്ന ക്ഷണിച്ചവേനാട് അവൻ പറഞ്ഞത:്
നീ ഒരു മുത്താഴേമാ†അത്താഴേമാ‡കഴിക്കുേമ്പാൾ
സ്േനഹിതന്മാെരയും സേഹാദരന്മാെരയും
ബന്ധുക്കേളയും സമ്പത്തുള്ളഅയൽക്കാെരയും
വിളിക്കരുത;് അവർ നിെന്ന അേങ്ങാട്ട ം
വിളിച്ചിട്ട് നിനക്ക് ്രപത്യ പകാരം െചയ്യ ം.
13 അതുെകാണ്ട് നീ വിരുന്നു കഴിക്കുേമ്പാൾ
ദരി്രദന്മാർ, അംഗഹീനന്മാർ, മുടന്തന്മാർ,
കുരുടന്മാർ എന്നിവെര ക്ഷണിക്ക; 14 എന്നാൽ
നീ ഭാഗ്യവാനാകും; നിനക്ക് ്രപത്യ പകാരം
െചയ് വാൻ അവർക്ക് കഴിവില്ല; അതുെകാണ്ട്
നീതിമാന്മാരുെട പുനരുത്ഥാനത്തിൽ നിനക്ക്
്രപത്യ പകാരം ഉണ്ടാകും.

15 അവേനാട് കൂെട വിരുന്നിലിരുന്നവരിൽ
ഒരുവൻ ഇതു േകട്ടിട്ട:് ൈദവരാജ്യത്തിൽ
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്നു
അവേനാട് പറഞ്ഞു; 16 അവേനാട് അവൻ
പറഞ്ഞത:് ഒരു മനുഷ്യൻ വലിെയാരു
അത്താഴം ഒരുക്കി പലെരയും ക്ഷണിച്ച .
17 അത്താഴസമയത്ത് അവൻ തെന്റ ദാസെന
അയച്ച് ആ ക്ഷണിച്ചവേരാട:് എല്ലാം തയ്യാറായി;
വരുവിൻ എന്നു പറയിച്ച . 18 എല്ലാവരും
ഒരുേപാെല ഒഴികഴിവ് പറഞ്ഞുതുടങ്ങി;
ഒന്നാമത്തവൻ അവേനാട്: ഞാൻ ഒരു നിലം
വാങ്ങിയതിനാൽ അത് െചന്ന് കാേണണ്ടുന്ന
ആവശ്യം ഉണ്ട;് എേന്നാട് ക്ഷമിച്ച െകാേള്ളണം
എന്നു ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
19 മെറ്റാരുത്തൻ: ഞാൻ അഞ്ച് േജാടി കാളെയ
† 14. 12 ഉച്ചേനരത്തുള്ള ഭക്ഷണം ‡ 14. 12 രാ്രതിയിലുള്ള
ഭക്ഷണം
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വാങ്ങിച്ചിട്ട ണ്ട്; എനിക്ക് അവെയ േനാക്കാൻ
േപാകണം; എേന്നാട് ക്ഷമിച്ച െകാേള്ളണം
എന്നു ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
20 േവെറാരുത്തൻ: ഞാൻ ഇേപ്പാൾ വിവാഹം
കഴിച്ചിരിക്കുന്നു; എനിക്ക് വരുവാൻ സാധ്യമല്ല
എന്നു പറഞ്ഞു. 21 ആ ദാസൻ മടങ്ങിവന്നു
യജമാനേനാടുഅറിയിച്ച .അേപ്പാൾവീട്ട ടയവൻ
േകാപിച്ച ദാസേനാട്: നീ േവഗം പട്ടണത്തിെല
വീഥികളിലും െതരുവുകളിലും െചന്ന് ദരി്രദന്മാർ,
അംഗഹീനന്മാർ, കുരുടന്മാർ, മുടന്തന്മാർ,
എന്നിവെര കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരിക എന്നു കല്പിച്ച .
22 പിെന്ന ദാസൻ: യജമാനേന, കല്പിച്ചത്
ഞാൻ െചയ്തിരിക്കുന്നു; ഇനിയും സ്ഥലം ഉണ്ട്
എന്നു പറഞ്ഞു. 23 യജമാനൻ ദാസേനാട:് നീ
പട്ടണത്തിന് െവളിയിേലക്ക് േപായി എല്ലാ ്രപധാന
വഴികളിലും േപായി, എെന്റ വീടുനിറേയണ്ടതിന്
കാണുന്നവെരഅകത്തുവരുവാൻ നിർബ്ബന്ധിക്ക.
24 ആദ്യം ക്ഷണിക്കെപ്പട്ട പുരുഷന്മാർ ആരും
എെന്റ അത്താഴം ആസ്വദിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നുഎന്നു പറഞ്ഞു.

25 ഒരു വലിയ പുരുഷാരം അവേനാടുകൂെട
േപാകുേമ്പാൾ അവൻ തിരിഞ്ഞു അവേരാട്
പറഞ്ഞത:് 26 എെന്റ അടുക്കൽ
വരികയും അപ്പെനയും അമ്മെയയും
ഭാര്യെയയും മക്കെളയും സേഹാദരന്മാെരയും
സേഹാദരികെളയും സ്വന്തജീവെനയും കൂെട
സ്േനഹിക്കാതിരിക്കയും െചയ്യന്നവന് എെന്റ
ശിഷ്യനാകുവാൻ സാധിക്കും 27 തെന്റ ്രകൂശ്
എടുത്തുെകാണ്ട് എെന്റ പിന്നാെല വരുന്നവൻ
എെന്റ ശിഷ്യനാകും. 28 നിങ്ങളിൽ ആെരങ്കിലും
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ഒരു േഗാപുരം പണിയുവാൻ ആ്രഗഹിച്ചാൽ
ആദ്യം അത് തീർക്കുവാൻ ആ വശ്യമായ പണം
ഉേണ്ടാ എന്നു ആേലാചിക്കും. 29 അെല്ലങ്കിൽ
അടിസ്ഥാനം ഇട്ടേശഷം തീർക്കുവാൻ പണം
ഇല്ല എന്നു വേന്നക്കാം; 30 കാണുന്നവർ
എല്ലാം; ഈ മനുഷ്യൻ പണിവാൻ തുടങ്ങി,
പേക്ഷ തീർക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നു
പരിഹസിക്കുമേല്ലാ. 31അല്ല, ഒരു രാജാവ് മെറ്റാരു
രാജാവിേനാടു യുദ്ധത്തിനു പുറെപ്പടുന്നതിന് മുമ്പ്
ഇരുന്നു, ഇരുപതിനായിരവുമായി വരുന്നവേനാട്
താൻപതിനായിരവുമായിഎതിർത്താൽമതിേയാ
എന്നു ആേലാചിക്കും. 32അത് സാധ്യമെല്ലങ്കിൽ
അവൻ ദൂരത്തിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന ദൂതന്മാെര
അയച്ച സമാധാനത്തിനായി അേപക്ഷിക്കുന്നു.
33 അങ്ങെന തെന്ന നിങ്ങളിൽ ആെരങ്കിലും
തനിക്കുള്ളത് ഒെക്കയും വിട്ട പിരിയുന്നു എങ്കിൽ
അവന് എെന്റ ശിഷ്യനായിരിപ്പാൻ കഴിയും. 34 ഉപ്പ്
നല്ലത് തെന്ന; എന്നാൽ ഉപ്പിെന്റ രസം ഇല്ലാെത
േപായാൽ വീണ്ടും അതിന് എങ്ങെന രസം
വരുത്തും? 35 പിെന്ന നിലത്തിനും വളത്തിനും
െകാള്ളന്നതല്ല; അതിെന പുറത്തു കളയും.
േകൾക്കുവാൻ െചവി ഉള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട.

15
1 ചുങ്കക്കാരും പാപികള ം എല്ലാം അവെന്റ
വചനം േകൾക്കുവാൻ അവെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു. 2 ഇവൻ പാപികെള സ്വീകരിക്കുകയും
അവേരാടുകൂടി ഭക്ഷണംകഴിക്കുകയും െചയ്യന്നു
എന്നു പരീശരും ശാസ്്രതികള ം പിറുപിറുത്തു.
3 അവേരാട് അവൻ ഈ ഉപമ പറഞ്ഞു:
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4 നിങ്ങളിൽ ഒരു ആൾക്ക് നൂറു ആട് ഉണ്ട്
എന്നു വിചാരിക്കുക. അതിൽ ഒന്ന് കാണാെത
േപായാൽ അവൻ െതാണ്ണ െറ്റാമ്പതിെനയും
മരുഭൂമിയിൽ വിേട്ടച്ച , ആ കാണാെതേപായ
ആടിെന കെണ്ടത്തുന്നതുവെര േനാക്കി
നടക്കാതിരിക്കുേമാ? 5 കണ്ട് കിട്ടിയാൽ
സേന്താഷിച്ച് ചുമലിൽ എടുത്തു വീട്ടിൽ വന്നു
സ്േനഹിതന്മാെരയും അയൽക്കാെരയും
വിളിച്ച കൂട്ടി: 6 കാണാെതേപായ എെന്റ
ആടിെന കണ്ടുകിട്ടിയതുെകാണ്ട് എേന്നാട്
കൂെട സേന്താഷിപ്പിൻ എന്നു അവേരാട്
പറയും. 7 അങ്ങെന തെന്ന മാനസാന്തരം
ആവശ്യമില്ലാത്ത െതാണ്ണ െറ്റാമ്പത്
നീതിമാന്മാെരക്കുറിച്ച ള്ളതിേനക്കാൾ
മാനസാന്തരെപ്പടുന്ന ഒരു പാപിെയ കുറിച്ച്
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അധികം സേന്താഷം ഉണ്ടാകും
എന്നുഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

8അല്ല, ഒരു സ്്രതീക്ക് പത്തു ്രദഹ്മ*ഉണ്ട് എന്നു
വിചാരിക്കുക; ഒരു ്രദഹ്മ കാണാെത േപായാൽ
അവൾ വിളക്കു കത്തിച്ച് വീട് തൂത്തുവാരി
അത് കണ്ടുകിട്ട ന്നതുവെര സൂക്ഷ്മേത്താെട
അേന്വഷിക്കും? 9 കണ്ടുകിട്ടിയാൽ
സ്േനഹിതമാെരയും അയൽക്കാരികെളയും
വിളിച്ച കൂട്ടി: കാണാെതേപായ ്രദഹ്മ കണ്ട്
കിട്ടിയതുെകാണ്ട് എേന്നാടുകൂെട സേന്താഷിപ്പിൻ
എന്നു പറയും. 10 അങ്ങെന തെന്ന
മാനസാന്തരെപ്പടുന്ന ഒരു പാപിെയക്കുറിച്ച
ൈദവദൂതന്മാരുെട മേദ്ധ്യ സേന്താഷം ഉണ്ടാകും
എന്നുഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
* 15. 8 ഒരുതരം െവള്ളി നാണയം
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11 പിെന്നയും അവൻ പറഞ്ഞത:് ഒരു മനുഷ്യന്
രണ്ടു പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 12 അവരിൽ
ഇളയവൻ അപ്പേനാട്: അപ്പാ, വസ്തുവിൽ
എനിക്കുള്ള പങ്ക് തേരണേമ എന്നു പറഞ്ഞു;
അവൻ അവർക്ക് വസ്തു പകുത്തുെകാടുത്തു.
13അധികനാൾകഴിയുന്നതിന് മുെമ്പ ഇളയമകൻ
സകലവും േശഖരിച്ച ദൂരേദശേത്തക്ക്
യാ്രതയായി. അവിെട തനിക്കു ഉള്ള പണം
മുഴുവൻ ആവശ്യമില്ലാെത െചലവഴിച്ച ജീവിച്ച .
14 എല്ലാം െചലവഴിച്ച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ
േദശത്തു കഠിനക്ഷാമം ഉണ്ടായി. അവന്
പണത്തിന് ആവശ്യംവന്നു തുടങ്ങി. 15അവൻ
ആ േദശത്തിെല പൗരന്മാരിൽ ഒരാൾക്ക്
േവണ്ടി േജാലി െചയ്യാൻ േപായി. അവൻ
അവെന തെന്റ വയലിൽ പന്നികൾക്ക് തീറ്റ
െകാടുക്കുന്നേജാലി െകാടുത്തു. 16പന്നിതിന്നുന്ന
വാളവര†െകാണ്ട് വയറു നിറപ്പാൻ അവൻ
ആ്രഗഹിച്ച എങ്കിലുംആരുംഅവന് െകാടുത്തില്ല.
17 അേപ്പാൾ സുേബാധം വന്നിട്ട് അവൻ:
എെന്റ അപ്പെന്റ എ്രത കൂലിക്കാർ ഭക്ഷണം
കഴിച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട ം അധികം വരുന്നു; എന്നാൽ
ഞാേനാ വിശപ്പ െകാണ്ട് നശിച്ച േപാകുന്നു.
18ഞാൻ എഴുേന്നറ്റ് അപ്പെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്
അവേനാട്: അപ്പാ, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗേത്താടും
നിേന്നാടും പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു. 19 ഇനി
നിെന്റ “മകൻ”‡എന്ന േപരിന് ഞാൻ േയാഗ്യനല്ല;
നിെന്റ േജാലിക്കാരിൽ ഒരാെളേപ്പാെല എെന്ന

† 15. 16 പന്നികള െട ആഹാരം (ഒരുതരം പയറിെന്റ െതാലി)
‡ 15. 19 നിയമപരമായി പിതാവിെന്റ സ്വത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗത്തിന്
അവകാശി
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ആേക്കണേമ എന്നു പറയും എന്നു പറഞ്ഞു.
20 അങ്ങെന അവൻ എഴുേന്നറ്റ് അപ്പെന്റ
അടുക്കൽ േപായി. ദൂരത്ത് നിന്നു തേന്നഅപ്പൻ
അവെന കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ് ഓടിെച്ചന്നുഅവെന
െകട്ടിപ്പിടിച്ച് അവെന ചുംബിച്ച . 21 മകൻ
അവേനാട്: അപ്പാ, ഞാൻ ൈദവേത്താടും
നിേന്നാടും പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു; ഇനി നിെന്റ
മകൻ എന്നു വിളിക്കുവാൻ േയാഗ്യനല്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 22 അപ്പൻ തെന്റ ദാസന്മാേരാട:്
നിങ്ങൾ േവഗം േപായി േമന്മയുള്ള വസ്്രതങ്ങൾ
െകാണ്ടുവന്നു ഇവെന ധരിപ്പിക്കുക; ഇവെന്റ
കയ്യിൽ േമാതിരവും കാലിൽ െചരിപ്പ ം
ഇടുവിക്കുക. 23 ഒരു തടിപ്പിച്ച കാളക്കുട്ടിെയ
െകാണ്ടുവന്നുഅറുത്ത്അതിെനപാകം െചയ്യ ക;
നമുക്കു തിന്നു ആനന്ദിക്കാം. 24 ഈ എെന്റ
മകൻ മരിച്ചതുേപാെലയായിരുന്നു; എന്നാൽ
വീണ്ടും ജീവിച്ച ; കാണാെത േപായിരുന്നു;
കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു;അങ്ങെന
അവർ ആനന്ദിച്ച തുടങ്ങി. 25 അവെന്റ
മൂത്തമകൻ വയലിൽആയിരുന്നു; അവൻ വന്നു
വീടിേനാട് അടുത്തേപ്പാൾ നൃത്തത്തിെന്റയും
സംഗീത ഉപകരണങ്ങള െടയും ശബ്ദം േകട്ട്,
26 ബാല്യക്കാരിൽ ഒരാെള വിളിച്ച : ഇവിെട
എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത?് എന്നു േചാദിച്ച .
27 അവൻ അവേനാട:് നിെന്റ സേഹാദരൻ
വന്നു; നിെന്റ അപ്പൻ അവെന െസൗഖ്യേത്താെട
കിട്ടിയതുെകാണ്ട് തടിപ്പിച്ച കാളക്കുട്ടിെയ
അറുത്തു എന്നു പറഞ്ഞു. 28അേപ്പാൾ അവൻ
േകാപിച്ച , അകത്ത് കടക്കുവാൻ താത്പര്യം
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ഇല്ലാെതനിന്നു;അപ്പൻപുറത്തുവന്നുഅവേനാട്
അേപക്ഷിച്ച . 29 അവൻ അവേനാട്: ഇ്രത
കാലമായി ഞാൻ നിെന്ന േസവിക്കുന്നു; നിെന്റ
കല്പന ഒരിക്കലും ലംഘിച്ചിട്ടില്ല; എന്നാൽ എെന്റ
ചങ്ങാതികള മായി ആനന്ദിേക്കണ്ടതിന് നീ
ഒരിക്കലുംഎനിക്ക് ഒരുആട്ടിൻകുട്ടിെയതന്നിട്ടില്ല.
30 േവശ്യമാേരാടുകൂടി നിെന്റ മുതൽ നശിപ്പിച്ച
ഈ നിെന്റ മകൻ വന്നേപ്പാേഴേക്കാ തടിപ്പിച്ച
കാളക്കുട്ടിെയ അവനുേവണ്ടി അറുത്തുവേല്ലാ
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 31 അതിന് അവൻ
അവേനാട്: മകേന, നീ എേപ്പാഴും എേന്നാട്
കൂെട ഇരിക്കുന്നുവേല്ലാ; എനിക്കുള്ളത്
എല്ലാം നിേന്റത് ആകുന്നു. 32 നിെന്റ ഈ
സേഹാദരേനാ മരിച്ചവനായിരുന്നു; വീണ്ടും
ജീവിച്ച ; കാണാെത േപായിരുന്നു; കണ്ട്
കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട് ആനന്ദിച്ച
സേന്താഷിേക്കണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു.

16
1 പിെന്ന അവൻ ശിഷ്യന്മാേരാട്
പറഞ്ഞത:് ധനവാനാെയാരു മനുഷ്യന് ഒരു
കാര്യവിചാരകൻ*ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ
അവെന്റ വസ്തുവക അനാവശ്യമായി
െചലവാക്കുന്നു എന്നു ചിലർ അവെന കുറ്റം
പറഞ്ഞു. 2 അവൻ അവെന വിളിച്ച :
നിെന്നക്കുറിച്ച് ഈ േകൾക്കുന്നത് എന്താണ?്
നീ നിെന്റ കാര്യവിചാരകത്തിെന്റ കണക്ക്

* 16. 1 വീട്ട കാര്യങ്ങൾ േനാക്കിനടത്തുന്നആൾ
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ഏല്പിച്ച തരിക; നീ ഇനി എെന്റ കാര്യവിചാരകൻ
ആയിരിക്കണ്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 3 അത്
േകട്ടേപ്പാൾ കാര്യവിചാരകൻ: ഞാൻ എന്ത്
െചയ്യ ം? യജമാനൻ എെന്റ േജാലിയിൽ നിന്നും
എെന്ന നീക്കുവാൻ േപാകുന്നു; കിളയ്ക്കുവാൻ
ഉള്ള ശക്തി എനിക്കില്ല; മറ്റള്ളവേരാടു
യാചിക്കുവാൻ ഞാൻ നാണിക്കുന്നു. 4എെന്ന
കാര്യവിചാരത്തിൽനിന്ന് നീക്കിയാൽ, ആള കൾ
എെന്ന അവരുെട വീടുകളിൽ സ്വീകരിക്കണം.
അതിനുേവണ്ടി എന്ത് െചേയ്യണം എന്നു
എനിക്ക് അറിയാം എന്നു ഉള്ള െകാണ്ട് പറഞ്ഞു.
5 പിെന്ന അവൻ യജമാനെന്റ കടക്കാരിൽ
ഓേരാരുത്തെരവരുത്തി. ഒന്നാമെത്തആളിേനാട്
നീ യജമാനേനാട് കടം വാങ്ങിയിട്ട ള്ളത്
എന്താണ് എന്നു േചാദിച്ച . 6 നൂറു കുടം†എണ്ണ
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. കാര്യവിചാരകൻ
അവേനാട്: നിെന്റ ൈകച്ചീട്ട് വാങ്ങി േവഗം
അത് അമ്പത് എന്ന് എഴുതുക എന്നു പറഞ്ഞു.
7 അതിന് െറേശഷം മെറ്റാരു ആളിേനാട:് നീ
എന്താണ് കടം വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നു
േചാദിച്ച . നൂറു പറ‡േഗാതമ്പു എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞു; അവേനാട്: നിെന്റ ൈകച്ചീട്ട് വാങ്ങി
എൺപത് എന്നുഎഴുതുകഎന്നു പറഞ്ഞു. 8ഈ
അനീതിയുള്ള കാര്യവിചാരകൻ ബുദ്ധിേയാെട
്രപവർത്തിച്ചതുെകാണ്ട് യജമാനൻ അവെന
പുകഴ്ത്തി; െവളിച്ചത്തിെന്റ മക്കേളക്കാൾ ഈ
േലാകത്തിെന്റ മക്കൾ തങ്ങള െട തലമുറയിൽ
ബുദ്ധിേയറിയവരാണ് 9 അനീതിയുള്ള
† 16. 6 ഏകേദശം 3400 ലിറ്റർഎണ്ണ ‡ 16. 7 ഏകേദശം 22000
ഉണങ്ങിയധാന്യം
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ധനംെകാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്േനഹിതന്മാെര
ഉണ്ടാക്കിെക്കാൾവിൻ എന്നു േയശു അവേരാട്
പറഞ്ഞു. അത് ഇല്ലാെതയാകുേമ്പാൾ അവർ
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിങ്ങെള സ്വീകരിക്കും. 10 െചറിയ
കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായവൻ വലിയ
കാര്യങ്ങളിലും വിശ്വസ്തൻ ആയിരിക്കും;
െചറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നീതി കാണിക്കാത്തവർ
വലിയ കാര്യങ്ങളിലും നീതി കാണിക്കാത്തവർ
ആയിരിക്കും. 11 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ,
നീതി ഇല്ലാത്ത ഈ േലാകത്തിെല ധനത്തിൽ
വിശ്വസ്തരായില്ല എങ്കിൽ സത്യമായ ധനം
നിങ്ങെള ആരും ഏല്പിക്കുകയില്ല? 12 നിങ്ങെള
ഏൽപ്പിച്ച മറ്റള്ളവരുെട കാര്യങ്ങളിൽ
നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്
സ്വന്തമായത് ആരും ഏൽപ്പിച്ച തരികയില്ല.
13 രണ്ടു യജമാനന്മാെര േസവിക്കുവാൻ ഒരു
ദാസനും കഴിയുകയില്ല; അവൻ ഒരാെള
െവറുക്കുകയും മെറ്റ ആളിെന സ്േനഹിക്കും;
അെല്ലങ്കിൽ ഒരാേളാട് ആത്മാർത്ഥത
കാണിക്കുകയും മെറ്റ ആളിെന നിന്ദിക്കുകയും
െചയ്യ ം. നിങ്ങൾക്ക്ൈദവെത്തയും ധനെത്തയും
േസവിക്കുവാൻകഴിയുകയില്ല.

14 ഇെതാെക്കയും അമിതമായി ധനം
ആ്രഗഹിക്കുന്ന പരീശർ േകട്ട് അവെന
പരിഹസിച്ച . 15 േയശു അവേരാട് പറഞ്ഞത:്
നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുെട മുൻപിൽ സ്വയം
നീതീകരിക്കുന്നവർ ആകുന്നു; എന്നാൽ ൈദവം
നിങ്ങള െട ഹൃദയം അറിയുന്നു; നല്ലെതന്ന്
മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ൈദവം
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െവറുക്കുന്നു 16 ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റയും
്രപവാചകന്മാരുെടയും കാലം േയാഹന്നാൻ വെര
ആയിരുന്നു; അന്നുമുതൽ ൈദവരാജ്യെത്ത
സുവിേശഷിച്ച വരുന്നു; എല്ലാവരും
ൈദവരാജ്യത്തിൽ കയറുവാൻ േവണ്ടി
പരി്രശമിക്കുന്നു. 17 ന്യായ്രപമാണത്തിൽ ഒരു
െചറിയ അക്ഷരം മാറുന്നതിേനക്കൾ എള പ്പം
ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുേപാകുന്നത്
ആയിരിക്കും. 18 ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിച്ച്
മറ്റാെരെയങ്കിലും വിവാഹം കഴിക്കുന്നവൻഎല്ലാം
വ്യഭിചാരം െചയ്യന്നു; ഭർത്താവ് ഉേപക്ഷിച്ചവെള
വിവാഹംകഴിക്കുന്നവനും വ്യഭിചാരം െചയ്യന്നു.

19 ഒരിടത്ത് ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ ധൂ്രമവസ്്രതവും
പട്ട ം§ധരിച്ച ദിന്രമ്പതി ആഡംബരേത്താെട
ജീവിച്ചിരുന്നു. 20 ലാസർ എന്നു േപരുള്ള ഒരു
ദരി്രദൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവെന്റ ശരീരം മുഴുവൻ
്രവണങ്ങൾ*നിറഞ്ഞിരുന്നു. അവൻ ധനവാെന്റ
പടിപ്പ രയ്ക്കൽ ആയിരുന്നു കിടന്നിരുന്നത്
21 ധനവാെന്റ േമശയിൽ നിന്നു വീഴുന്നത് തിന്നു
വിശപ്പടക്കുവാൻ ആ്രഗഹിച്ച ; നായ്ക്കള ം
വന്നു അവെന്റ ്രവണം നക്കും. 22ആ ദരി്രദൻ
മരിച്ചേപ്പാൾ ദൂതന്മാർ അവെന അ്രബാഹാമിെന്റ
മടിയിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി. 23 ധനവാനും
മരിച്ച അടക്കെപ്പട്ട ; പാതാളത്തിൽ കഷ്ടത
അനുഭവിക്കുേമ്പാൾ േമേലാട്ട േനാക്കി ദൂരത്ത്
നിന്നു അ്രബാഹാമിെനയും അവെന്റ മടിയിൽ
ലാസറിെനയും കണ്ട്: 24 അ്രബാഹാംപിതാേവ,
§ 16. 19 വിലകൂടിയവസ്്രതങ്ങൾ * 16. 20 മുറിവ്
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എേന്നാട് കനിവുണ്ടാേകണേമ; ലാസർ
വിരലിെന്റ അറ്റം െവള്ളത്തിൽ മുക്കി എെന്റ
നാവിെന തണുപ്പിേക്കണ്ടതിന് അവെന
അയയ്േക്കണേമ; ഞാൻ ഈ ജ്വാലയിൽ
കിടന്ന് േവദന അനുഭവിക്കുന്നു എന്നു വിളിച്ച
പറഞ്ഞു. 25 അ്രബാഹാം: മകേന, നിെന്റ
ആയുസ്സിൽ നീ നന്മയും ലാസർ തിന്മയും
്രപാപിച്ച എന്നു ഓർക്ക; ഇേപ്പാൾഅവൻ ഇവിെട
ആശ്വസിക്കുന്നു: നീേയാ േവദനഅനുഭവിക്കുന്നു.
26 അ്രതയുമല്ല ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും
നടുെവ വലിെയാരു പിളർപ്പ ണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.
ഇവിെട നിന്നു നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
കടന്നുവരുവാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നവർക്ക്
സാധിക്കുകയില്ല; അവിെടനിന്ന് ഞങ്ങള െട
അടുക്കൽ കടന്നു വരുവാനും സാധ്യമല്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 27 അതിന് അവൻ: എന്നാൽ
പിതാേവ, അവെന എെന്റ പിതാവിെന്റ വീട്ടിൽ
അയയ്ക്കണെമന്ന് ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു;
28 എനിക്ക് അഞ്ച് സേഹാദരന്മാർ ഉണ്ട്;
അവരും ഈ യാതനാസ്ഥലത്തു വരാതിരിപ്പാൻ
അവൻ അവേരാട് സാക്ഷ്യം പറയെട്ട എന്നു
പറഞ്ഞു. 29അ്രബാഹാം അവേനാട്: അവർക്ക്
േമാെശയും ്രപവാചകന്മാരും ഉണ്ടേല്ലാ;
അവരുെട വാക്ക് അവർ േകൾക്കെട്ട എന്നു
പറഞ്ഞു. 30അതിന് അവൻ: അങ്ങെന അല്ല,
അ്രബാഹാംപിതാേവ, മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഒരുവൻ
എഴുേന്നറ്റ് അവരുെട അടുക്കൽ െചന്ന് എങ്കിൽ
അവർ മാനസാന്തരെപ്പടും എന്നു പറഞ്ഞു.
31അവൻ അവേനാട:് അവർ േമാെശയുെടയും
്രപവാചകന്മാരുെടയും വാക്ക് േകൾക്കാഞ്ഞാൽ
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മരിച്ചവരിൽ നിന്നു ഒരുവൻഎഴുേന്നറ്റ് െചന്നാലും
വിശ്വസിക്കയില്ലഎന്നുപറഞ്ഞു.

17
1 േയശു തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട് പറഞ്ഞത:്
പാപത്തിെന്റ ്രപേലാഭനങ്ങൾ നിശ്ചയമായും
വരും; എന്നാൽഅവ വരുത്തുന്നവർക്കു അേയ്യാ
കഷ്ടം. 2 അവൻ ഈ െചറിയവരിൽ ഒരാെള
്രപേലാഭിപ്പിക്കുന്നതിേനക്കാൾ നല്ലത് ഒരു വലിയ
കല്ല് അവെന്റ കഴുത്തിൽ െകട്ടി അവെന
കടലിൽ എറിഞ്ഞുകളയുന്നത് ആകുന്നു.
3അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ;
നിെന്റ സേഹാദരൻ പാപം െചയ്താൽ അവെന
ശാസിക്ക; അവൻ മാനസാന്തരെപ്പട്ടാൽ
അവേനാട് ക്ഷമിയ്ക്ക. 4 ഒരു ദിവസത്തിൽ
ഏഴു ്രപാവശ്യം നിേന്നാട് പാപംെചയ്യ കയും
ഏഴു്രപാവശ്യവും നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: ഞാൻ
മാനസാന്തരെപ്പടുന്നുഎന്നുപറകയും െചയ്താൽ
അവേനാട്ക്ഷമിയ്ക്ക.

5 അെപ്പാസ്തലന്മാർ കർത്താവിേനാട:്
ഞങ്ങള െട വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ച തേരണേമ
എന്നു പറഞ്ഞു. 6അതിന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത:്
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു െചറിയ കടുകുമണിേയാളം
വിശ്വാസം ഉെണ്ടങ്കിൽ ഈ കാട്ടത്തിേയാട്:
േവേരാെട പറിഞ്ഞു കടലിൽ േപായി വളരുക
എന്നുപറഞ്ഞാൽഅത് നിങ്ങെളഅനുസരിക്കും.
7 നിങ്ങളിൽ ആർെക്കങ്കിലും നിലം ഉഴുകേയാ
ആടിെന േമയ്ക്കുകേയാ െചയ്യന്ന ഒരു ദാസൻ
ഉെണ്ടന്നിരിക്കെട്ട. അവൻ വയലിൽനിന്നു
േജാലി കഴിഞ്ഞു വരുേമ്പാൾ: നീ െപെട്ടന്ന്
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തെന്ന വന്നു ഊണിനിരിക്ക എന്നു അവേനാട്
പറയുകയില്ല: 8 ആദ്യം എനിക്ക് അത്താഴം
ഒരുക്കുക; ഞാൻ തിന്നുകുടിച്ച തീരുന്നത്
വെര അരെകട്ടി*എനിക്ക് ശു്രശൂഷെചയ്ക;
പിെന്ന നീയും തിന്നു കുടിച്ച െകാൾക എന്ന്
പറയുകയിേല്ല? 9 തേന്നാട് കല്പിച്ചത് ദാസൻ
െചയ്തതുെകാണ്ടു നീ അവേനാട് ഒരിയ്ക്കലും
നന്ദി പറയുകയില്ല. 10അതുേപാെല നിങ്ങേളാടു
കല്പിച്ചത് ഒെക്കയും െചയ്തേശഷം: ഞങ്ങൾ
്രപേയാജനം ഇല്ലാത്ത ദാസന്മാർ; െചേയ്യണ്ടേത
െചയ്തിട്ട ള്ള എന്നുനിങ്ങള ം പറവിൻ.

11 ഒരിയ്ക്കൽ േയശു െയരൂശേലമിേലക്കുള്ള
യാ്രതയ്ക്കിടയിൽ ശമര്യക്കും ഗലീലയ്ക്കും
നടുവിൽകൂടി കടന്നുേപാകുകയായിരുന്നു.
12 അവിെട ഒരു ്രഗാമത്തിൽ ്രപേവശിച്ചേപ്പാൾ
പത്തു കുഷ്ഠേരാഗികൾ അവന് എതിെര വന്നു.
13 അവർ ദൂരത്ത് നിന്നുെകാണ്ടു: േയശുേവ,
നായക, ഞങ്ങേളാടു കരുണയുണ്ടാേകണേമ
എന്നുഉറെക്കപറഞ്ഞു. 14േയശുഅവെരകണ്ടിട്ട:്
നിങ്ങൾ േപായിപുേരാഹിതന്മാർക്കു†നിങ്ങെള
തേന്ന കാണിച്ച െകാടുക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു;
അങ്ങെന അവർ േപാകുന്ന സമയത്തുതെന്ന
അവർ ശുദ്ധരായ്തീർന്നു. 15 അവരിൽ
ഒരാൾ തനിക്കു െസൗഖ്യംവന്നത് കണ്ട്
ഉറെക്ക ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട്
തിരിച്ച വന്നുഅവെന്റകാൽക്കൽകവിണ്ണ വീണു

* 17. 8 യജമാനെന അനുസരിക്കുന്നതിെന്റ അടയാളം,
േജാലി െചയ്യന്നതിന് തടസ്സമായി അയഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വസ്്രതം
െകട്ടിവയ്ക്കുക † 17. 14 ഒര ◌ാൾ കുഷ്ഠേരാഗി ആേണാ
അല്ലേയാ എന്നു പരിേശാധിച്ച സാക്ഷിേക്കണ്ടതു പുേരാഹിതൻ
ആണ്.
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അവന് നന്ദി പറഞ്ഞു; 16 അവൻ ഒരു
ശമര്യക്കാരൻ ആയിരുന്നു 17 അേപ്പാൾ
േയശു അവേനാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:്
കുഷ്ഠേരാഗത്തിൽ നിന്നു പത്തുേപർ
ശുദ്ധരായ്തീർന്നു, എന്നാൽ ബാക്കി ഒമ്പതുേപർ
എവിെട? 18 ഈ അന്യജാതിക്കാരൻ
മാ്രതമാണ് ൈദവത്തിന് മഹത്വം െകാടുക്കുവാൻ
മടങ്ങിവന്നത്; 19 എഴുേന്നറ്റ് െപായ്െക്കാൾക;
നിെന്റവിശ്വാസം നിെന്നരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

20 ഒരിയ്ക്കൽ പരീശന്മാർ ൈദവരാജ്യം
എേപ്പാൾ വരും എന്നു േചാദിച്ചതിന്: ൈദവരാജ്യം
കാണത്തക്കവണ്ണമല്ല വരുന്നത;് 21 ഇതാ ഇവിെട
എന്നും അതാ അവിെട എന്നും പറകയില്ല;
ൈദവരാജ്യം നിങ്ങള െട ഇടയിൽതേന്ന ഉണ്ടേല്ലാ
എന്നുഅവൻഉത്തരംപറഞ്ഞു.

22 പിെന്ന അവൻ തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട്
പറഞ്ഞത:് നിങ്ങൾ മനുഷ്യപു്രതെന്റ ഒരു
ദിവസം കാണ്മാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്ന കാലം
വരും; 23 എന്നാൽ കാണുകയില്ലതാനും.
അന്ന് നിങ്ങേളാടു: ഇതാ ഇവിെട എന്നും
അതാ അവിെട എന്നും പറയും; നിങ്ങൾ
േപാകരുത,് പിൻ െചല്ല കയുമരുത.് 24 മിന്നൽ
ആകാശത്തിെന്റ കീെഴ ദിേക്കാടുദിെക്കല്ലാം
തിളങ്ങി മിന്നുന്നതുേപാെല മനുഷ്യപു്രതൻ
തെന്റ ദിവസത്തിൽ ആകും. 25എന്നാൽ ആദ്യം
അവൻ വളെര കഷ്ടം അനുഭവിക്കയും ഈ
തലമുറ അവെന തള്ളിക്കളകയും േവണം.
26 േനാഹയുെട സമയത്തു സംഭവിച്ചതുേപാെല
മനുഷ്യപു്രതെന്റ നാളിലും ഉണ്ടാകും. 27 േനാഹ
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െപട്ടകത്തിൽ കടന്ന നാൾവെര അവർ തിന്നും
കുടിച്ച ം വിവാഹം കഴിച്ച ം വിവാഹത്തിന്
െകാടുത്തും േപാന്നു; ജല്രപളയം വന്നു, അവെര
എല്ലാവെരയും നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു. 28 േലാത്തിെന്റ
കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുേപാെലയും തേന്ന; അവർ
തിന്നും കുടിച്ച ംെകാണ്ടും വിറ്റ ം നട്ട ം പണിതും
േപാന്നു. 29 എന്നാൽ േലാത്ത് െസാേദാം വിട്ട
നാളിൽ ആകാശത്തുനിന്ന് തീയും ഗന്ധകവും
െപയ്ത് എല്ലാവെരയും നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.
30 മനുഷ്യപു്രതൻ െവളിെപ്പടുന്ന നാളിലും
അതുേപാെല തെന്ന സംഭവിക്കും. 31 അന്ന്
വീടിന് മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ വീടിനകത്തുള്ള
സാധനം എടുക്കുവാൻ ഇറങ്ങിേപ്പാകരുത;്
അതുേപാെല വയലിൽ ഇരിക്കുന്നവനും
വീട്ടിേലക്ക് േപാകരുത.് 32 േലാത്തിെന്റ
ഭാര്യെയ ഓർത്തുെകാൾവിൻ. 33 തെന്റ
ജീവെന രക്ഷിക്കുവാൻ േനാക്കുന്നവെനല്ലാം
അതിെന കളയും; എന്നാൽ എനിക്ക് േവണ്ടി
തെന്റ ജീവെന കളയുന്നവെനല്ലാം അതിെന
രക്ഷിക്കും. 34 ആ രാ്രതിയിൽ രണ്ടുേപർ ഒരു
കിടക്കേമൽ ആയിരിക്കും; ഒരാെള സ്വീകരിക്കും;
മറ്റവെന ഉേപക്ഷിക്കും. 35 രണ്ടുേപർ ഒന്നിച്ച്
ധാന്യം െപാടിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും; ഒരുവെള
ൈകെക്കാള്ള ം; 36 മറ്റവെള ഉേപക്ഷിക്കും
രണ്ടുേപർ വയലിൽ ഇരിക്കും; ഒരുവെന
ൈകെക്കാള്ള ം; മറ്റവെന ഉേപക്ഷിക്കും എന്നു
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 37 അവർ
അവേനാട്: കർത്താേവ, എവിെടയാണ് ഇതു
സംഭവിക്കുന്നത് എന്നു േചാദിച്ചതിന്: മൃതശരീരം
ഉള്ളിടത്ത്ആണെല്ലാകഴുകന്മാർകൂടുന്നത്എന്നു
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അവൻപറഞ്ഞു.

18
1മടുത്തുേപാകാെതഎേപ്പാഴും ്രപാർത്ഥിക്കണം
എന്നതിന് േയശു അവേരാട് ഒരു ഉപമ
പറഞ്ഞത:് 2 ൈദവെത്ത ഭയവും മനുഷ്യെന
ബഹുമാനവുമില്ലാത്ത ഒരു ന്യായാധിപൻ
ഒരു പട്ടണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 ആ
പട്ടണത്തിൽ ഒരു വിധവയും*ഉണ്ടായിരുന്നു.
അവൾ ന്യായാധിപെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്:
എെന്റ എതിരാളിയിൽനിന്ന് നീതി ലഭിക്കുവാൻ
എെന്ന സഹായിക്കണേമ എന്നു പറഞ്ഞു.
4 അവന് കുെറ സമയേത്തക്ക് അവെള
സഹായിക്കുവാൻ മനസ്സില്ലായിരുന്നു; പിെന്ന
അവൻ: എനിക്ക് ൈദവെത്ത ഭയവും
മനുഷ്യെന േപടിയുമില്ല 5എങ്കിലും വിധവ എെന്ന
അസഹ്യെപ്പടുത്തുന്നതുെകാണ്ട് അവൾക്ക്
നീതി ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കും; അെല്ലങ്കിൽ
അവൾ വീണ്ടും വന്നു എെന്ന ശല്യെപ്പടുത്തും
എന്നു ഉള്ള െകാണ്ട് പറഞ്ഞു. 6അനീതിയുള്ള
ന്യായാധിപൻ പറഞ്ഞത് എെന്തന്ന് ്രശദ്ധിക്കുക.
7 ആകയാൽ ൈദവം രാവും പകലും തേന്നാട്
നിലവിളിക്കുന്ന തെന്റ െതെരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട
ജനങ്ങേളാട് ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുകയും നീതി
നടത്തി െകാടുക്കുകയും െചയ്യ ം; 8 ൈദവം
അവർക്ക് േവഗത്തിൽ നീതി നടത്തി െകാടുക്കും
എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. എന്നാൽ
മനുഷ്യപു്രതൻ വരുേമ്പാൾ അവൻ ഭൂമിയിൽ

* 18. 3 ഭർത്താവ് മരിച്ച േപായിസ്്രതീ



ലൂേക്കാസ് 18:9 c ലൂേക്കാസ് 18:15

വിശ്വാസം കെണ്ടത്തുേമാ എന്നു കർത്താവ്
പറഞ്ഞു.

9തങ്ങൾനീതിമാന്മാർഎന്നുവിശ്വസിക്കുകയും
മറ്റ ള്ളവെര നിന്ദിക്കുകയും െചയ്യന്ന
ചിലെരക്കുറിച്ച് അവൻ ഇ്രപകാരം ഒരു ഉപമ
പറഞ്ഞു: 10 രണ്ടു മനുഷ്യർ ്രപാർത്ഥിക്കുവാൻ
ൈദവാലയത്തിൽ േപായി; ഒരാൾ പരീശൻ,
മെറ്റയാൾ ചുങ്കക്കാരൻ. 11 പരീശൻ
നിന്നുെകാണ്ടു തേന്നാട് തെന്ന: ൈദവേമ,
പിടിച്ച പറിക്കാർ, നീതിെകട്ടവർ, വ്യഭിചാരികൾ
തുടങ്ങിയ മറ്റ് മനുഷ്യെരേപ്പാെലേയാ
ഈ ചുങ്കക്കാരെനേപ്പാെലേയാ ഞാൻ
അല്ല. അതുെകാണ്ട് ഞാൻ നിെന്ന
വാഴ്ത്തുന്നു. 12 ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു്രപാവശ്യം
ഉപവസിക്കുന്നു; ലഭിക്കുന്നതിൽ ഒെക്കയും
ദശാംശം†െകാടുത്തുവരുന്നു; എന്നിങ്ങെന
്രപാർത്ഥിച്ച . 13 ചുങ്കക്കാരേനാ
ദൂരത്ത് നിന്നുെകാണ്ടു സ്വർഗ്ഗേത്തക്ക്
േനാക്കുവാൻേപാലും ്രശമിക്കാെത
മാറത്തടിച്ച : ൈദവേമ, പാപിയായ എേന്നാട്
കരുണയുണ്ടാേകണേമ എന്നു പറഞ്ഞു.
14 അവൻ നീതീകരിക്കെപ്പട്ടവനായി വീട്ടിേലക്ക്
േപായി; മറ്റവൻ അങ്ങെനയല്ല. തെന്നത്താൻ
ഉയർത്തുന്നവൻ എല്ലാം താഴ്ത്തെപ്പടും;
തെന്നത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ എല്ലാം
ഉയർത്തെപ്പടും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു.

15 ഒരിയ്ക്കൽ ചിലർ േയശു െതാട്ട്
അനു്രഗഹിക്കുന്നതിനായി ശിശുക്കെള അവെന്റ

† 18. 12 പത്തിൽഒരംശം
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അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; ശിഷ്യന്മാർഅത് കണ്ട്
അവെരശാസിച്ച . 16എന്നാൽേയശുശിശുക്കെള
തെന്റ അരികത്ത് വിളിച്ച : ൈപതങ്ങെള എെന്റ
അടുക്കൽ വരുവാൻ അനുവദിക്ക; അവെര
തടയരുത;് ൈദവരാജ്യം ഇങ്ങെനയുള്ളവരുേടത്
ആകുന്നു. 17ൈദവരാജ്യെത്തശിശുഎന്നേപാെല
ൈകെക്കാള്ളാത്തവൻആരുംഒരുനാള ംഅതിൽ
്രപേവശിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട്
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നുഎന്നു പറഞ്ഞു.

18 ഒരു ്രപമാണി അവേനാട്: നല്ല ഗുേരാ,
നിത്യജീവൻ ലഭിേക്കണ്ടതിനു ഞാൻ എന്ത്
െചേയ്യണം എന്നു േചാദിച്ച . 19 അതിന്
േയശു: എെന്ന നല്ലവൻ എന്നു പറയുന്നത്
എന്ത?് ൈദവം അല്ലാെത നല്ലവൻ മറ്റാരും
ഇല്ല. വ്യഭിചാരം െചയ്യരുത;് 20 െകാല െചയ്യരുത;്
േമാഷ്ടിക്കരുത;് കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത;് നിെന്റ
അപ്പെനയും അമ്മെയയും ബഹുമാനിയ്ക്ക
എന്നീ കല്പനകെള നീ അറിയുന്നുവേല്ലാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 21ഇവഒെക്കയുംഞാൻെചറുപ്പംമുതൽ
പാലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 22ഇതു
േകട്ടിട്ട് േയശു: ഇനി ഒരു കുറവ് നിനക്കുണ്ട്;
നിനക്കുള്ളെതാെക്കയും വിറ്റ് ദരി്രദർക്ക്
െകാടുക്ക; എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിനക്ക്
നിേക്ഷപം ഉണ്ടാകും; പിന്നീട് വന്നു എെന്ന
അനുഗമിക്കഎന്നു പറഞ്ഞു. 23 എന്നാൽ
അവൻ ധനവാനായത് െകാണ്ട് ഇതു േകട്ടിട്ട്
അതിദുഃഖിതനായിത്തീർന്നു. 24 േയശു അവെന
കണ്ടിട്ട്: സമ്പത്തുള്ളവർ ൈദവരാജ്യത്തിൽ
കടക്കുന്നത് എ്രത ്രപയാസം! 25 ധനവാൻ
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ൈദവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതിേനക്കാൾ
ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയിലൂെട‡കടക്കുന്നത് എള പ്പം
എന്നു പറഞ്ഞു. 26 ഇതു േകട്ടവർ: എന്നാൽ
രക്ഷെപടുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും എന്നു
പറഞ്ഞു. 27 അതിന് അവൻ: മനുഷ്യരാൽ
അസാദ്ധ്യമായത് ൈദവത്താൽ സാദ്ധ്യമാകുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 28 ഇതാ, ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായത്
വിട്ട നിെന്ന അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
പെ്രതാസ് പറഞ്ഞു. 29 േയശു അവേരാട:്
ൈദവരാജ്യം നിമിത്തം വീേടാ ഭാര്യെയേയാ
സേഹാദരന്മാെരേയാ അമ്മയപ്പന്മാെരേയാ
മക്കെളേയാ വിട്ട കളയുന്നവർക്ക് 30 ഈ
കാലത്തിൽ തേന്ന പല മടങ്ങായും, വരുവാനുള്ള
േലാകത്തിൽ നിത്യജീവെനയും ്രപാപിക്കാത്തവൻ
ആരും ഇല്ലഎന്നുഞാൻസത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നുഎന്നു പറഞ്ഞു.

31 അനന്തരം അവൻ തെന്റ പ്രന്തണ്ട്
ശിഷ്യെരയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട് അവേരാട:്
ഇതാ നാം െയരൂശേലമിേലക്കു േപാകുന്നു;
മനുഷ്യപു്രതെനക്കുറിച്ച് ്രപവാചകന്മാർ
എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാം നിവൃത്തിയാകും.
32അവെനജാതികൾക്ക്ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുകയും
അവർ അവെന പരിഹസിച്ച അപമാനിച്ച
തുപ്പി തല്ലീട്ട് െകാല്ല കയും 33 മൂന്നാം നാൾ
അവൻ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയും െചയ്യ ം
എന്നു പറഞ്ഞു. 34 അവർക്ക് ഇതു ഒന്നും
മനസ്സിലായില്ല; ഈ പറഞ്ഞത് അവർക്ക്
വ്യക്തമാകാതിരിക്കാനായി ൈദവം അവർക്ക്
അത് മറച്ച് െവച്ചിരുന്നു.
‡ 18. 25 സൂചിയിലൂെട നൂൽ േകാർക്കുന്നെചറിയ ദ്വാരം
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35 അവൻ െയരിേഹാവിന് അടുത്തേപ്പാൾ
വഴിയരിെക ഒരു കുരുടൻ ഭിക്ഷ യാചിച്ച െകാണ്ട്
ഇരുന്നിരുന്നു. 36 പുരുഷാരം കടന്നുേപാകുന്ന
ശബ്ദം േകട്ട്: ഇെതന്താണ് എന്നു അവൻ
േചാദിച്ച . 37 നസറായനായ േയശു
കടന്നുേപാകുന്നു എന്നു അവർ അവേനാട്
അറിയിച്ച . 38 അേപ്പാൾ അവൻ: േയശുേവ,
ദാവീദുപു്രതാ, എേന്നാട് കരുണ േതാേന്നണേമ
എന്നു നിലവിളിച്ച . 39ആൾക്കൂട്ടത്തിെന്റ മുന്നിൽ
നടക്കുന്നവർ അവെന മിണ്ടാതിരിക്കുവാൻ
ശാസിച്ച ; അവേനാ: ദാവീദുപു്രതാ, എേന്നാട്
കരുണ േതാേന്നണേമഎന്നുകൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ
നിലവിളിച്ച . 40 േയശു അവിെടനിന്നു, അവെന
തെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവാൻ കല്പിച്ച .
41അവൻ അടുെക്ക വന്നേപ്പാൾ: ഞാൻ നിനക്ക്
എന്ത് െചേയ്യണം എന്നു േചാദിച്ച . കർത്താേവ,
എനിക്ക് കാഴ്ച കിേട്ടണംഎന്നുഅവൻപറഞ്ഞു.
42 േയശു അവേനാട്: കാഴ്ച ്രപാപിക്ക; നിെന്റ
വിശ്വാസം നിെന്നസൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 43 െപെട്ടന്ന് തെന്ന അവൻ കാഴ്ച
്രപാപിച്ച ൈദവെത്ത മഹത്വീകരിച്ച ംെകാണ്ട്
അവെന അനുഗമിച്ച ; ജനം എല്ലാം ഇതു കണ്ടിട്ട്
ൈദവത്തിന് പുകഴ്ച െകാടുത്തു.

19
1 അവൻ െയരിേഹാവിൽ ്രപേവശിച്ച്
അതിൽകൂടി കടന്നു േപാവുകയായിരുന്നു.
2 അവിെട ചുങ്കക്കാരിൽ ്രപമാണിയും
ധനവാനുമായ സക്കായി എന്നു േപരുള്ള ഒരു
മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 േയശു ആരാണ്
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എന്നു കാണ്മാൻ ്രശമിച്ച എങ്കിലും അവന് ഉയരം
കുറവായിരുന്നത് െകാണ്ട് പുരുഷാരം നിമിത്തം
കഴിഞ്ഞില്ല. 4 അതുെകാണ്ട് അവൻ മുേമ്പാട്ട
ഓടി,അവെന കാേണണ്ടതിന് ഒരു കാട്ടത്തിേമൽ
കയറി. േയശു ആ വഴിയായി വരികയായിരുന്നു.
5 േയശു ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ
മുകളിേലക്കു േനാക്കി: സക്കായിേയ, േവഗം
ഇറങ്ങിവാ; ഇന്ന് ഞാൻ നിെന്റ വീട്ടിൽ
താമസിക്കാൻവരുന്നുഎന്നുഅവേനാട് പറഞ്ഞു.
6 അവൻ ബദ്ധെപ്പട്ട് ഇറങ്ങി സേന്താഷേത്താെട
േയശുവിെന സ്വീകരിച്ച . 7 അത് കണ്ടവർ
എല്ലാം: അവൻ പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യേനാടു
കൂെട താമസിക്കുവാൻ േപായി എന്നു പറഞ്ഞു
പിറുപിറുത്തു. 8 സക്കായി കർത്താവിേനാട:്
കർത്താേവ, എെന്റ വസ്തുവകയിൽ പകുതി
ഞാൻ ദരി്രദർക്ക് െകാടുക്കുന്നു; എെന്തങ്കിലും
മറ്റ ള്ളവെര ചതിച്ച് വാങ്ങിയിട്ട െണ്ടങ്കിൽ
നാലുമടങ്ങ് തിരിച്ച െക്കാടുക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 9 േയശു അവേനാട്: ഇവനും
അ്രബാഹാമിെന്റ മകൻ ആകയാൽ ഇന്ന് ഈ
വീടിന് രക്ഷ വന്നു. 10 കാണാെതേപായതിെന
കണ്ടുപിടിച്ച രക്ഷിക്കാനാണ് മനുഷ്യപു്രതൻ
വന്നത്എന്നു പറഞ്ഞു.

11 പുരുഷാരം ഇതു േകട്ട െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
േയശു െയരൂശേലമിന് അടുത്ത് എത്തി.
ൈദവരാജ്യം ഉടെന ്രപത്യക്ഷമാകും എന്നു
അവർ ചിന്തിച്ച . അതുെകാണ്ട് േയശു
അവേരാട് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞു: 12 രാജാവായി
മടങ്ങിവേരണം എന്നു വിചാരിച്ച ഒരു ്രപഭു
ദൂരേദശേത്തക്ക് യാ്രതേപായി. 13അവൻ പത്തു
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ദാസന്മാെര വിളിച്ച അവർക്ക് പത്തുറാത്തൽ
െവള്ളി*െകാടുത്തു ഞാൻ വരുന്നതുവെര
അവയുമായി വ്യാപാരം െചയ്യ ക എന്നു
അവേരാട് പറഞ്ഞു. 14 അവെന്റ ്രപജകൾക്ക്
അവേനാട് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട്
അവെന്റ പിന്നാെല ്രപതിനിധികെള അയച്ചിട്ട്
അവൻ ഞങ്ങൾക്കു രാജാവായിരിക്കുന്നതു
ഞങ്ങൾക്കു സമ്മതമല്ല എന്നു അറിയിപ്പിച്ച .
15അവൻ രാജാവായി തിരിച്ച വന്നേപ്പാൾ താൻ
പണം െകാടുത്തിരുന്ന ദാസന്മാർ വ്യാപാരം
െചയ്തു എന്ത് േനടി എന്നു അറിേയണ്ടതിന്
അവെര വിളിക്കുവാൻ കല്പിച്ച . 16 ഒന്നാമെത്ത
ആൾ അടുത്തുവന്നു; കർത്താേവ, നീ
തന്ന റാത്തൽെകാണ്ടു പത്തുറാത്തൽ
സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 17അവൻ
അവേനാട്: വളെര നല്ലത.് നീ ഒരു നല്ല
ദാസൻ ആകുന്നു. െചറിയ കാര്യങ്ങളിൽ
നീ വിശ്വസ്തൻ ആയതുെകാണ്ട് പത്തു
പട്ടണത്തിന് അധികാരമുള്ളവൻ ആയിരിക്ക
എന്നു കല്പിച്ച . 18 രണ്ടാമെത്ത ആൾ വന്നു:
കർത്താേവ, നീ തന്ന റാത്തൽെകാണ്ടു
അഞ്ച് റാത്തൽ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 19 നീയും അഞ്ച് പട്ടണത്തിന്
അധികാരമുള്ളവൻ ആയിരിക്ക എന്നു അവൻ
അവേനാട് കല്പിച്ച . 20 മെറ്റാരാൾ വന്നു:
കർത്താേവ, ഇതാ നിെന്റ റാത്തൽ; ഞാൻ അത്
ഒരു തൂവാലയിൽ െപാതിഞ്ഞു െവച്ചിരുന്നു. 21നീ
െവയ്ക്കാത്തത് എടുക്കുകയും വിതയ്ക്കാത്തത്

* 19. 13 പത്ത് വിലകൂടിയനാണയങ്ങൾ
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െകായ്യ കയും െചയ്യന്ന കഠിനമനുഷ്യൻ
ആകുന്നതുെകാണ്ട്ഞാൻനിെന്നഭയെപ്പട്ട എന്നു
പറഞ്ഞു. 22 അവൻ അവേനാട്: ദുഷ്ടനായ
ദാസേന, നിെന്റ വാക്കുകൾ െകാണ്ടുതേന്ന
ഞാൻ നിെന്ന ന്യായംവിധിക്കും. ഞാൻ
െവയ്ക്കാത്തത് എടുക്കുകയും വിതയ്ക്കാത്തത്
െകായ്യ കയും െചയ്യന്ന കഠിനമനുഷ്യൻ എന്നു
നീ അറിഞ്ഞുവേല്ലാ. 23 ഞാൻ വന്നു എെന്റ
്രദവ്യം പലിശേയാടുകൂെട വാങ്ങിേക്കണ്ടതിന്
അത് നാണ്യപീഠത്തിൽ†ഏല്പിക്കാഞ്ഞത് എന്ത?്
24 പിെന്ന അവൻ അരിെക നില്ക്കുന്നവേരാട:്
ആ റാത്തൽ അവെന്റ പക്കൽ നിന്നു എടുത്തു
പത്തു റാത്തലുള്ളവന് െകാടുക്കുവിൻ എന്നു
പറഞ്ഞു. 25കർത്താേവ,അവന് പത്തു റാത്തൽ
ഉണ്ടേല്ലാ എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 26 ഉള്ളവന്
പിെന്നയും െകാടുക്കും, ഇല്ലാത്തവേനാട്
ഉള്ളതുംകൂെട എടുത്തുകളയും എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 27എന്നാൽഞാൻ രാജാവ്
ആകുന്നതു സമ്മതമില്ലാത്ത ശ്രതുക്കളായവെര
ഇവിെട െകാണ്ടുവന്നു എെന്റ മുമ്പിൽവച്ച
െകാന്നുകളയുവിൻഎന്ന്അവൻകല്പിച്ച .

28 ഇതു പറഞ്ഞിട്ട് േയശു െയരൂശേലമിേലക്ക്
അവർക്ക് മുമ്പായി യാ്രതെചയ്തു.

29അവൻഒലിവുമലയരിെകേബത്ത്ഫഗയ്ക്കും
േബഥാന്യയ്ക്കും സമീെപ എത്തിയേപ്പാൾ
ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുേപെരഅയച്ച : 30നിങ്ങൾക്ക്
എതിെരയുള്ള ്രഗാമത്തിൽ െചല്ല വിൻ;
അവിെട എത്തുേമ്പാൾ ആരും ഒരിക്കലും
കയറിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഴുതക്കുട്ടിെയ

† 19. 23 ബാങ്കിൽ
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െകട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാണും; അതിെന അഴിച്ച്
െകാണ്ടുവരുവിൻ. 31 അതിെന അഴിക്കുന്നത്
എന്തിന് എന്നു ആെരങ്കിലും നിങ്ങേളാടു
േചാദിച്ചാൽ: കർത്താവിന് ഇതിെനെക്കാണ്ട്
ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്നു പറവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
32 േയശു അയച്ച ആ രണ്ടു ശിഷ്യന്മാർ
േപായി തങ്ങേളാട് പറഞ്ഞതുേപാെല കണ്ട്.
33 കഴുതക്കുട്ടിെയ അഴിക്കുേമ്പാൾ അതിെന്റ
ഉടമസ്ഥൻ: കഴുതക്കുട്ടിെയ അഴിക്കുന്നത്
എന്തിന് എന്നു േചാദിച്ചതിന്: 34 കർത്താവിന്
ഇതിെനെക്കാണ്ട് ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്നു
അവർ പറഞ്ഞു. 35 അതിെന േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു അവരുെട വസ്്രതം
കഴുതക്കുട്ടിേമൽ ഇട്ട് േയശുവിെന കയറ്റി.
36 അവൻ േപാകുേമ്പാൾ അവർ തങ്ങള െട
വസ്്രതം വഴിയിൽ വിരിച്ച . 37 േയശു
ഒലിവുമലയുെട ഇറക്കത്തിന് അടുത്തേപ്പാൾ
ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാം തങ്ങൾ കണ്ട സകല
വീര്യ്രപവൃത്തികെളയും കുറിച്ച് സേന്താഷിച്ച്
അത്യ ച്ചത്തിൽ ൈദവെത്ത പുകഴ്ത്തി:
38 കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ വരുന്ന രാജാവ്
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ; സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
സമാധാനവും അത്യ ന്നതങ്ങളിൽ മഹത്വവും
എന്നു പറഞ്ഞു. 39 പുരുഷാരത്തിൽ ചില
പരീശന്മാർഅവേനാട്: ഗുേരാ,നിെന്റശിഷ്യന്മാെര
ശാസിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു. 40 അതിന്
അവൻ: ഇവർ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ കല്ല കൾ
ആർത്തുവിളിക്കും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നുഎന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

41 അവൻ െയരുശേലം നഗരത്തിന് സമീെപ
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എത്തിയേപ്പാൾ അതിെന കണ്ട് അതിൽ
താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങെള ഓർത്തു കരഞ്ഞു:
42 ഈ ദിവസെമങ്കിലും നിനക്ക് സമാധാനം
ലഭിക്കുന്നതു എങ്ങെന എന്നു നീ അറിഞ്ഞ്
എങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു. എന്നാൽ അത്
നിെന്റ കണ്ണിന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 43 നിെന്റ
സന്ദർശനകാലംനിനക്ക്അറിയില്ല.അതുെകാണ്ട്
നിെന്റ ശ്രതുക്കൾ നിനക്ക് ചുറ്റ ം ഒരു തടസ്സം
ഉണ്ടാക്കി നിെന്ന വളഞ്ഞു നാല് വശത്ത് നിന്നും
െഞരുക്കി, 44 നിെന്നയും ഇവിെട താമസിക്കുന്ന
ജനങ്ങെളയും നിലത്തു തള്ളിയിട്ട,് അങ്ങെന
നിന്നിൽ കല്ലിേന്മൽ കല്ല് േശഷിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്ന
കാലം നിനക്ക് വരും.

45 പിെന്ന അവൻ ൈദവാലയത്തിൽ െചന്ന്
അവിെട കച്ചവടം നടത്തിയവെര പുറത്താക്കി:
46 എെന്റ ആലയം ്രപാർത്ഥനാലയം ആകും
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നു; നിങ്ങേളാ അതിെന
കള്ളന്മാരുെട ഗുഹ ആക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു
എന്ന്അവേരാട് പറഞ്ഞു.

47അവൻ എല്ലാ ദിവസവും ൈദവാലയത്തിൽ
ഉപേദശിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു; എന്നാൽ
മഹാപുേരാഹിതരും ശാസ്്രതികള ം ജനത്തിൽ
്രപധാനികളായവരും അവെന നശിപ്പിപ്പാൻ
അവസരം േനാക്കി. 48 എങ്കിലും ജനം എല്ലാം
വളെര ്രശദ്ധേയാെട അവെന്റ വചനം േകട്ട്
െകാണ്ടിരിക്കുകയാൽഎന്ത് െചേയ്യണംഎന്നവർ
അറിഞ്ഞില്ല.

20
1 ഒരു ദിവസം അവൻ ൈദവാലയത്തിൽ
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ജനേത്താടു ഉപേദശിച്ച സുവിേശഷം
അറിയിക്കുേമ്പാൾ മഹാപുേരാഹിതരും
ശാസ്്രതികള ം മൂപ്പന്മാരുമായി അടുത്തുവന്ന്
അവേനാട്: 2 നീ എന്ത് അധികാരംെകാണ്ട്
ഇതു െചയ്യന്നു? ഈ അധികാരം നിനക്ക്
തന്നതു ആർ? ഞങ്ങേളാടു പറക എന്നു
പറഞ്ഞു. 3 അതിന് അവൻ ഉത്തരമായി:
ഞാനും നിങ്ങേളാടു ഒരു വാക്ക് േചാദിക്കും;
അത് എേന്നാട് പറവിൻ. 4 േയാഹന്നാെന്റ
സ്നാനംസ്വർഗ്ഗത്തിൽനിേന്നാ മനുഷ്യരിൽനിേന്നാ
ഉണ്ടായത് എന്നു േചാദിച്ച . 5 അവർ
തമ്മിൽ ആേലാചിച്ച : സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു
എന്നു പറഞ്ഞാൽ പിെന്ന നിങ്ങൾ അവെന
വിശ്വസിക്കാത്തത് എന്ത് എന്നു േയശു
േചാദിക്കും. 6 മനുഷ്യരിൽനിന്ന് എന്നു പറഞ്ഞാൽ
േയാഹന്നാൻ ഒരു ്രപവാചകൻ എന്നു ജനം
വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് നെമ്മ കെല്ലറിയും
എന്നു പറഞ്ഞിട്ട:് 7 എവിെട നിെന്നന്ന് ഞങ്ങൾ
അറിയുന്നില്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 8 േയശു
അവേരാട്: എന്നാൽ ഞാൻ ഇതു െചയ്യന്നതു
എന്ത് അധികാരം െകാണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത്
ഞാനും നിങ്ങേളാടു പറയുന്നില്ലഎന്നു പറഞ്ഞു.

9 പിന്നീട് അവൻ ജനേത്താടു ഉപമ പറഞ്ഞു:
ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മുന്തിരിേത്താട്ടം ഉണ്ടാക്കി.
അവൻഅത് കുടിയാന്മാെര*പാട്ടത്തിന†്ഏല്പിച്ചിട്ട്
കുേറക്കാലം അന്യേദശത്ത് േപായി പാർത്തു.
10 സമയമായേപ്പാൾ കുടിയാന്മാേരാട്

* 20. 9 ഉടമസ്ഥനുേവണ്ടി കൂലിക്ക് കൃഷി െചയ്യന്നവർ † 20. 9
ഉടമസ്ഥന് കൃഷിക്ക ◌ാരൻകരാർ ്രപക ◌ാരം െകാടുക്കുന്നവിളവ്
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േതാട്ടത്തിെന്റ ഫലം വാേങ്ങണ്ടതിന് അവരുെട
അടുക്കൽ ഒരു ദാസെന അയച്ച ; അവെന
കുടിയാന്മാർ തല്ലി െവറുെത അയച്ച കളഞ്ഞു.
11 അവൻ മെറ്റാരു ദാസെന പറഞ്ഞയച്ച ;
അവെനയും അവർ തല്ലി അപമാനിച്ച െവറുെത
അയച്ച കളഞ്ഞു. 12 അവൻ മൂന്നാമതു
ഒരാെളയും കൂെട പറഞ്ഞയച്ച ; അവർ
അവെനയും മുറിേവല്പിച്ച പുറത്താക്കിക്കളഞ്ഞു.
13 അേപ്പാൾ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ:
ഞാൻ ഇനി എന്ത് െചയ്യ ം? എെന്റ ്രപിയപു്രതെന
അയയ്ക്കാം; ഒരുപേക്ഷ അവർ അവേനാട്
ആദരവ് കാണിേച്ചക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.
14 കുടിയാന്മാർ അവെന കണ്ടിട്ട:് ഇവൻ
അവകാശി ആകുന്നു; നമുക്കു അവെന
െകാന്നുകളയാം. അേപ്പാൾ അവകാശം
നമുക്കു ലഭിക്കും എന്നു അവർ തമ്മിൽ
ആേലാചിച്ച . 15 കുടിയാന്മാർ അവെന
േതാട്ടത്തിൽനിന്നുപുറത്താക്കിെകാന്നുകളഞ്ഞു.
എന്നാൽ േതാട്ടത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ അവേരാട്
എന്ത് െചയ്യ ം? 16 അവൻ വന്നു ആ
കുടിയാന്മാെര െകാല്ല കയും േതാട്ടം മറ്റ ള്ളവർക്ക്
ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുകയും െചയ്യ ം. അത് േകട്ടിട്ട്
അവർ: ൈദവേമ, അങ്ങെന ഒരുനാള ം
സംഭവിക്കരുേത! എന്നു പറഞ്ഞു. 17അവേനാ
അവെര േനാക്കി: “എന്നാൽ വീടുപണിയുന്നവർ
തള്ളിക്കളഞ്ഞകല്ല്മൂലക്കല്ലായിത്തീർന്നു”‡എന്നു
എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ?് 18 ആ
കല്ലിേന്മൽ വീഴുന്ന ഏവനും തകർന്നുേപാകും;
അത് ആരുെടേമൽ എങ്കിലും വീണാൽ അത്
‡ 20. 17 േകാണിൽസ്ഥാപിക്കുന്ന
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അവെനനശിപ്പിക്കുംഎന്നു പറഞ്ഞു.
19 ഈ ഉപമ തങ്ങെളക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു
എന്നു ശാസ്്രതികള ം മഹാപുേരാഹിതന്മാരും
മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അേപ്പാൾ തേന്ന അവെന
ബന്ധിയ്ക്കുവാൻ േനാക്കി; എങ്കിലും ജനങ്ങെള
ഭയെപ്പടുന്നതു െകാണ്ട് അത് െചയ്തില്ല.
20 പിെന്ന അവർ നീതിമാന്മാർ എന്നു സ്വയം
ഭാവിക്കുന്ന ഒറ്റ കാെര§അയച്ച .അവർഅവെന
വാക്കിൽ പിടിേക്കണ്ടതിന് തക്കം േനാക്കി.
അങ്ങെന ഗവർണ്ണറുെട നിയ്രന്തണത്തിലും
അധികാരത്തിലും ഏല്പിക്കുവാൻ ്രശമിച്ച .
21 അവർ അവേനാട:് ഗുേരാ, നീ േനർ
പറഞ്ഞു ഉപേദശിക്കുകയും, ആരുെടയും
പക്ഷം േനാക്കാെത ൈദവത്തിെന്റ വഴി
യഥാർത്ഥമായി പഠിപ്പിക്കയും െചയ്യന്നു എന്നു
ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. 22 നാം ൈകസർക്ക്
കരം െകാടുക്കുന്നത് നിയമപരമായി ശരിേയാ
അല്ലേയാ എന്നു േചാദിച്ച . 23 േയശു അവരുെട
ഉപായം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവൻ അവേരാട:്
ഒരു െവള്ളിക്കാശ് കാണിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു;
24അതിലുള്ളസ്വരൂപവും േമെലഴുത്തുംആരുേടത്
എന്നു േചാദിച്ചതിന:് ൈകസരുേടത് എന്നു
അവർ പറഞ്ഞു. 25എന്നാൽ ൈകസർക്കുള്ളത്
ൈകസർക്കും ൈദവത്തിനുള്ളത് ൈദവത്തിനും
െകാടുക്കുവിൻ എന്നു അവൻ അവേരാട്
പറഞ്ഞു. 26 അങ്ങെന അവർ ജനത്തിെന്റ
മുമ്പിൽെവച്ച് അവെന വാക്കിൽ പിടിപ്പാൻ
കഴിയാെതഅവെന്റ ഉത്തരത്തിൽആശ്ചര്യെപ്പട്ട

§ 20. 20 രഹസ്യമായി അേന്വഷിക്കുന്നവർ, സൂക്ഷ്മമായി
പരിേശാധിക്കുന്നവർ
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മിണ്ടാതിരുന്നു.

27 പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല എന്നു പറയുന്ന
സദൂക്യരിൽ ചിലർ അടുത്തുവന്ന്
അവേനാട് േചാദിച്ചത:് 28 ഗുേരാ, ഒരുവെന്റ
സേഹാദരൻ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് മക്കളില്ലാെത
മരിച്ച േപായാൽ അവെന്റ സേഹാദരൻ
അവെന്റ ഭാര്യെയ പരി്രഗഹിച്ച് സേഹാദരന്
സന്തതിെയ ജനിപ്പിേക്കണം എന്നു േമാെശ
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 29 എന്നാൽ ഏഴ്
സേഹാദരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവരിൽ
ഒന്നാമത്തവൻ ഒരു സ്്രതീെയ വിവാഹംകഴിച്ച്
മക്കളില്ലാെത മരിച്ച േപായി. 30 രണ്ടാമത്തവനും
മൂന്നാമത്തവനും അവെള പരി്രഗഹിച്ച.്
31അ്രപകാരം ഏഴുേപരും െചയ്തു മക്കളില്ലാെത
മരിച്ച േപായി. 32 അവസാനം സ്്രതീയും
മരിച്ച . 33 എന്നാൽ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ
അവൾ അവരിൽ ആരുെട ഭാര്യയാകും?
അവൾ ഏഴ് േപർക്കും ഭാര്യയായിരുന്നുവേല്ലാ.
34 അതിന് േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് ഈ
േലാകത്തിെന്റ മക്കൾ വിവാഹം കഴിക്കുകയും
വിവാഹത്തിന് മക്കെള െകാടുക്കുകയും
െചയ്യന്നു. 35 എന്നാൽ ആ േലാകത്തിനും
മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനത്തിനും
േയാഗ്യരായവർ വിവാഹം കഴിക്കുകയുമില്ല
വിവാഹത്തിന് െകാടുക്കെപ്പടുകയുമില്ല;
അവർക്ക് ഇനി മരിക്കുവാനും കഴിയുകയില്ല.
36 അവൻ പുനരുത്ഥാനപു്രതന്മാരാകയാൽ
ൈദവദൂതതുല്യരും ൈദവ പു്രതന്മാരുംആകുന്നു.
37 േമാെശ മുൾപ്പടർപ്പിെന കുറിച്ച് പറയുന്ന
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ഭാഗത്ത് കർത്താവിെന അ്രബാഹാമിെന്റ
ൈദവവും യിസ്ഹാക്കിെന്റ ൈദവവും
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവവും എന്നു പറയുന്നു.
അതിനാൽ മരിച്ചവർ ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുന്നു
എന്ന് േമാെശയും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
38 ൈദവേമാ മരിച്ചവരുെട ൈദവമല്ല,
ജീവനുള്ളവരുെട ൈദവമേ്രത; എല്ലാവരും
അവന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 39അതിന് ചില
ശാസ്്രതിമാർ: ഗുേരാ, നീ പറഞ്ഞത് ശരി എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 40 പിെന്ന അവേനാട് അവർ
ഒന്നും േചാദിച്ചില്ല.

41 എന്നാൽ അവൻ അവേരാട:് ്രകിസ്തു
ദാവീദിെന്റപു്രതൻഎന്നുപറയുന്നത്എങ്ങെന?
42 “കർത്താവ് എെന്റ കർത്താവിേനാട:്

ഞാൻ നിെന്റ ശ്രതുക്കെള നിെന്റ
പാദപീഠമാക്കുേവാളം എെന്റ
വലത്തുഭാഗത്തിരിക്ക എന്നു
അരുളിെച്ചയ്തു”

43 എന്നു സങ്കീർത്തനപുസ്തകത്തിൽ ദാവീദ്
തേന്ന പറയുന്നുവേല്ലാ. 44 ദാവീദ് അവെന
കർത്താവ് എന്നു വിളിക്കുന്നു; പിെന്ന അവെന്റ
പു്രതൻആകുന്നത്എങ്ങെനഎന്നു േചാദിച്ച .

45 എന്നാൽ ജനം ഒെക്കയും
േകൾെക്ക േയശു തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട:്
46 നിലയങ്കികേളാെട*നടക്കുവാൻ
ആ്രഗഹിക്കുകയും അങ്ങാടിയിൽ
വന്ദനവും പള്ളിയിലും അത്താഴത്തിലും

* 20. 46 നീളംകൂടിയവസ്്രതം.തങ്ങൾ്രപാധാന്യംഉള്ളവരാെണന്ന്
ക ◌ാണിക്കുവാൻധരിക്കുന്നു.
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്രപധാനസ്ഥലവും ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ശാസ്്രതിമാെര
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ. 47അവർ വിധവമാരുെട
വീടുകെള നശിപ്പിക്കുകയും, ഉപായരൂേപണ
ദീർഘമായി ്രപാർത്ഥിക്കുകയും െചയ്യന്നു;
അവർക്ക്ഏറ്റവും വലിയശിക്ഷാവിധി ലഭിക്കും.

21
1 േയശു തലെപാക്കി േനാക്കിയേപ്പാൾ
ധനവാന്മാർ ഭണ്ഡാരത്തിൽ വഴിപാട് ഇടുന്നത്
കണ്ട്. 2 ദരി്രദയായ ഒരു വിധവ രണ്ടു കാശ*്
ഇടുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവൻ: 3 ഈ ദരി്രദയായ
വിധവ എല്ലാവേരക്കാള ം കൂടുതൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു
എന്നു ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
4 എല്ലാവരും തങ്ങള െട സമൃദ്ധിയിൽ നിന്നേല്ലാ
വഴിപാട് ഇട്ടത;് ഇവേളാ തെന്റ ദാരി്രദ്യത്തിൽ
നിന്നു തെന്റ ഉപജീവനത്തിന് ഉള്ളത് മുഴുവനും
ഇട്ടിരിക്കുന്നു.

5 ചിലർ ൈദവാലയെത്തക്കുറിച്ച് അത്
മേനാഹരമായ കല്ല കളാലും വഴിപാടുകളാലും
അലങ്കരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ:
6 ഈ കാണുന്നത് എല്ലാം കല്ലിേന്മൽ കല്ല്
േശഷിക്കാെത ഇടിഞ്ഞുേപാകുന്ന കാലം വരും
എന്നുഅവൻ പറഞ്ഞു. 7ഗുേരാ,അത് എേപ്പാൾ
സംഭവിക്കും? അത് സംഭവിക്കാറാകുേമ്പാഴുള്ള
അടയാളം എന്ത് എന്നു അവർ അവേനാട്
േചാദിച്ച . 8അതിന് അവൻ: ആരും നിങ്ങെള
െതറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ.
ഞാൻ േയശു ആകുന്നു എന്നും, സമയം

* 21. 2 ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞനാണയം
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അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു അേനകർ
എെന്റ േപരിൽ വരും; പേക്ഷ അവെര
അനുഗമിക്കരുത.് 9 നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങെളയും
കലഹങ്ങെളയും കുറിച്ച് േകൾക്കുേമ്പാൾ
െഞട്ടിേപ്പാകരുത;് അത് ആദ്യം സംഭവിേക്കണ്ടത്
തേന്ന;എന്നാൽഅന്ത്യം ഉടെനസംഭവിക്കുകയില്ല
എന്നു പറഞ്ഞു. 10 പിെന്ന അവൻ അവേരാട്
പറഞ്ഞത:് ജാതി ജാതിേയാടും രാജ്യം
രാജ്യേത്താടും എതിർക്കും. 11 വലിയ ഭൂകമ്പവും
ക്ഷാമവും പകർച്ചവ്യാധികള ം അവിടവിെട
ഉണ്ടാകും; ഭയെപ്പടുത്തുന്ന കാഴ്ചകള ം
ആകാശത്തിൽവലിയഅടയാളങ്ങള ം ഉണ്ടാകും.
12 എന്നാൽ ഇതു സംഭവിക്കുന്നതിന് മുെമ്പ,
എെന്റ നാമംനിമിത്തം അവർ നിങ്ങെള പിടിച്ച്
ബന്ധിയ്ക്കുകയും, രാജാക്കന്മാരുേടയും
നാടുവാഴികള േടയും മുമ്പിൽ െകാണ്ടുേപായി
ഉപ്രദവിക്കുകയും, പള്ളികളിലും തടവുകളിലും
ഏല്പിക്കുകയും െചയ്യ ം. 13 അത് നിങ്ങൾക്ക്
സാക്ഷ്യം പറയുവാനുള്ള അവസരം ആകും.
14 ആകയാൽ എന്ത് ഉത്തരം നൽകും
എന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റി േനരേത്ത ആേലാചിേക്കണ്ട.
15 നിങ്ങെള എതിർക്കുന്നവർക്ക് ആർക്കും
െചറുപ്പാേനാ നിേഷധിക്കാേനാ കഴിയാത്ത
വാക്കും ജ്ഞാനവും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും.
16അമ്മയപ്പന്മാരുംസേഹാദരന്മാരുംബന്ധുക്കള ം
കൂട്ട കാരും നിങ്ങെള ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുകയും
നിങ്ങളിൽ ചിലെര െകാല്ലിക്കുകയും െചയ്യ ം.
17 എെന്റ നാമംനിമിത്തം എല്ലാവരും നിങ്ങെള
െവറുക്കും. 18 നിങ്ങള െട തലയിെല ഒരു
േരാമംേപാലും നശിച്ച േപാകയില്ലതാനും.
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19 നിങ്ങൾ സഹിഷ്ണതെകാണ്ട് നിങ്ങള െട
്രപാണെന േനടും.

20 ൈസന്യങ്ങൾ െയരൂശേലമിെന
വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതു കാണുേമ്പാൾ അത്
നശിപ്പിക്കെപ്പടുവാൻ സമയം അടുത്തു
എന്നു അറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ. 21 അന്ന്
െയഹൂദ്യയിലുള്ളവർമലകളിേലക്ക്ഓടിേപ്പാകെട്ട;
അതിെന്റ നടുവിലുള്ളവർ േവഗം പുറേത്തക്ക്
േപാകെട്ട; നാട്ട ംപുറങ്ങളിലുള്ളവർ അതിൽ
കടക്കരുത.് 22 എഴുതിയിരിക്കുന്നെതല്ലാം
നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന് ആ നാള കൾ
്രപതികാരത്തിെന്റ കാലം ആകുന്നു.
23 ആ കാലത്ത് ഗർഭിണികൾക്കും മുല
കുടിപ്പിക്കുന്നവർക്കും അേയ്യാ കഷ്ടം! േദശത്തു
വലിയ െഞരുക്കവും ഈ ജനത്തിേന്മൽ
േകാപവും ഉണ്ടാകും. 24 ചിലെര അവർ
വാള െകാണ്ടു െകാല്ല കയും, മറ്റ ചിലെര
അവർ പല രാജ്യങ്ങളിേലക്കും അടിമകളായി
െകാണ്ടുേപാകുകയും, ജാതികള െട കാലം
കഴിയുന്നതുവെര ജാതികൾ െയരൂശേലമിൽ
വസിക്കുന്നവെര നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം.
25 സൂര്യനിലും ച്രന്ദനിലും നക്ഷ്രതങ്ങളിലും
അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടാകും; കടലിെന്റയും
തിരമാലകള െടയും മുഴക്കം നിമിത്തം
ഭൂമിയിെല ജാതികൾക്ക് നിരാശയും പരി്രഭമവും
ഉണ്ടാകും. 26 ആകാശത്തിെന്റ ശക്തികൾ
ഇളകുന്നതിനാൽ ഭൂമിയിൽ എന്ത് സംഭവിപ്പാൻ
േപാകുന്നു എന്നു േപടിച്ച ം കാത്തിരുന്നുംെകാണ്ട്
മനുഷ്യരുെട േബാധം നശിച്ച േപാകും.
27 അേപ്പാൾ മനുഷ്യപു്രതൻ ശക്തിേയാടും
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മഹാേതജേസ്സാടും കൂെട േമഘത്തിൽ
വരുന്നത് അവർ കാണും. 28 ഇെതാെക്കയും
സംഭവിക്കുന്നത് കാണുേമ്പാൾ, നിങ്ങള െട
വീെണ്ടടുപ്പ് അടുത്തുവരുന്നതുെകാണ്ട് നിവർന്നു
തല െപാക്കുവിൻ.

29 ഒരുപമയും അവേരാട് പറഞ്ഞത:്
അത്തി മുതലായ സകല വൃക്ഷങ്ങെളയും
േനാക്കുവിൻ. 30 അവ തളിർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ
കാണുേമ്പാൾ േവനൽ അടുത്തു എന്നു നാം
അറിയുന്നുവേല്ലാ. 31 അതുേപാെല ഇതു
സംഭവിക്കുന്നത് കാണുേമ്പാൾ ൈദവരാജ്യം
അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കുവിൻ.
32സകലവും സംഭവിക്കുന്നത് വെര ഈ തലമുറ
മാറിേപ്പാകയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട്
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 33 ആകാശവും
ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുേപാകും; എെന്റ വചനങ്ങേളാ
ഒഴിഞ്ഞുേപാകയില്ല.

34 നിങ്ങള െട ഹൃദയം അതിഭക്ഷണത്താലും
മദ്യപാനത്താലും ജീവിതത്തിെല പല
ചിന്തകളാലും ഭാരെപ്പട്ടിട്ട് ആ ദിവസം
നിങ്ങൾക്ക് െപെട്ടന്ന് െകണി േപാെല
വരാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ച െകാൾവിൻ.
35 അത് സർവ്വഭൂതലത്തിലും വസിക്കുന്ന
എല്ലാവർക്കും വരും. 36 ആകയാൽ
ഈ സംഭവിപ്പാനുള്ള എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും
രക്ഷെപടുവാനും മനുഷ്യപു്രതെന്റ മുമ്പിൽ
നില്പാനും നിങ്ങൾ ്രപാപ്തരാേകണ്ടതിന്എേപ്പാഴും
ഉണർന്നും ്രപാർത്ഥിച്ച ംെകാണ്ടിരിക്കുവിൻ.

37 അവൻ എല്ലാ ദിവസവും പകൽ
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ൈദവാലയത്തിൽ ഉപേദശിച്ച േപാന്നു; രാ്രതി
ഒലിവുമലയിൽ േപായി താമസിക്കും. 38 ജനം
എല്ലാം അവെന്റ വചനം േകൾേക്കണ്ടതിന്
അതികാലത്ത് ൈദവാലയത്തിൽ അവെന്റ
അടുക്കൽെചല്ല ം.

22
1 െപസഹ എന്ന പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ
െപരുന്നാൾ അടുത്തു. 2 അേപ്പാൾ
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ശാസ്്രതിമാരും ജനെത്ത
ഭയെപ്പടുന്നതിനാൽ അവെന െകാല്ല വാനുള്ള
കാരണങ്ങൾഅേന്വഷിച്ച .

3 എന്നാൽ പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുെട
കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ള ഈസ്കേര്യാത്താ യൂദയിൽ
സാത്താൻ കടന്നു: 4 അവൻ െചന്ന്
മഹാപുേരാഹിതന്മാേരാടും പടനായകന്മാേരാടും
അവെന അവർക്ക് കാണിച്ച െകാടുക്കുന്ന
വഴിെയക്കുറിച്ച സംസാരിച്ച . 5 അവർക്ക്
സേന്താഷമായി. യൂദയ്ക്ക് പണം െകാടുക്കാം
എന്നു സമ്മതിച്ച . 6അവൻ അവർക്ക് വാക്ക്
െകാടുത്തു, പുരുഷാരം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത്
അവെന കാണിച്ച െകാടുക്കുവാൻ അവസരം
അേന്വഷിച്ച േപാന്നു.

7 െപസഹ കുഞ്ഞാടിെന അറുേക്കണ്ടുന്ന
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ െപരുന്നാൾ
ആയേപ്പാൾ 8 േയശു പെ്രതാസിെനയും
േയാഹന്നാെനയും അയച്ച : നിങ്ങൾ േപായി
നമുക്കു െപസഹ കഴിക്കുവാൻ ഒരുക്കുവിൻ
എന്നു പറഞ്ഞു. 9ഞങ്ങൾ എവിെട ഒരുക്കണം
എന്നു അവർ േചാദിച്ചതിന:് 10 നിങ്ങൾ
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പട്ടണത്തിൽ എത്തുേമ്പാൾ ഒരു കുടം െവള്ളം
ചുമന്നുെകാണ്ടു ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾക്ക്
എതിെര വരും; അവൻ േപാകുന്ന വീട്ടിേലക്ക്
നിങ്ങള ം െചല്ല ക. വീട്ട ടയവേനാട്: 11 ഞാൻ
എെന്റശിഷ്യന്മാരുമായി െപസഹകഴിക്കുവാനുള്ള
സ്ഥലംഎവിെടഎന്നുഗുരുനിേന്നാട് േചാദിക്കുന്നു
എന്നുപറയുക. 12അവൻമുകളിലെത്തനിലയിൽ
വിരിെച്ചാരുക്കിയ ഒരു വലിയ മുറി കാണിച്ച തരും;
അവിെട ഒരുക്കുവിൻ എന്നു അവേരാട് പറഞ്ഞു.
13 അവർ േപായി തങ്ങേളാട് പറഞ്ഞതുേപാെല
കണ്ട് െപസഹഒരുക്കി.

14 സമയം ആയേപ്പാൾ അവൻ
അെപ്പാസ്തലന്മാരുമായി ഭക്ഷണത്തിന്
ഇരുന്നു. 15 അവൻ അവേരാട:് ഞാൻ
കഷ്ടം അനുഭവിക്കുംമുേമ്പ ഈ െപസഹ
നിങ്ങേളാടുകൂെട കഴിക്കുവാൻ വളെര
ആ്രഗഹിച്ച . 16 അത് ൈദവരാജ്യത്തിൽ
പൂർത്തിയാകുന്നതു വെര ഞാൻ ഇനി അത്
കഴിക്കുകയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 17 പിെന്ന
പാനപാ്രതം എടുത്തു വാഴ്ത്തി: ഇതു വാങ്ങി
പങ്കിട്ട െകാൾവിൻ. 18ൈദവരാജ്യംവരുന്നത്വെര
ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയുെടഅനുഭവം ഇന്നുമുതൽ
കുടിക്കുകയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 19 പിെന്ന അപ്പം എടുത്തു വാഴ്ത്തി
നുറുക്കി അവർക്ക് െകാടുത്തു: ഇതു നിങ്ങൾക്ക്
േവണ്ടി നല്കുന്ന എെന്റ ശരീരം; എെന്റ
ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇതു െചയ് വിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
20അതുേപാെലതെന്നഅത്താഴംകഴിഞ്ഞേശഷം
അവൻ പാനപാ്രതവും െകാടുത്തു: ഈ
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പാനപാ്രതം നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി െചാരിയുന്ന
എെന്റ രക്തത്തിെല പുതിയനിയമം ആകുന്നു.
21 എന്നാൽ എെന്ന കാണിച്ച െകാടുക്കുന്നവനും
എേന്നാെടാപ്പം ഈ േമശയ്ക്കരികിൽ ഉണ്ട്.
22 ൈദവിക പദ്ധതിക്കനുസരിച്ച് മനുഷ്യപു്രതൻ
േപാകുന്നു സത്യം; എങ്കിലും അവെന കാണിച്ച
െകാടുക്കുന്ന മനുഷ്യന് അേയ്യാ കഷ്ടം എന്നു
പറഞ്ഞു. 23 ഇതു െചയ് വാൻ േപാകുന്നവൻ
തങ്ങള െട കൂട്ടത്തിൽ ആർ ആയിരിക്കും എന്നു
ശിഷ്യന്മാർതമ്മിൽതമ്മിൽ േചാദിച്ച തുടങ്ങി.

24 തങ്ങള െട കൂട്ടത്തിൽ ആെര ആകുന്നു
വലിയവനായി എേണ്ണണ്ടത് എന്നതിെനെച്ചാല്ലി
ഒരു തർക്കവും അവരുെട ഇടയിൽ
ഉണ്ടായി. 25 േയശു അവേരാട് പറഞ്ഞത:്
ജാതികള െട രാജാക്കന്മാർ അവരിൽ
കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നു; അവരുെട േമൽ
അധികാരം നടത്തുന്നവെര ഉപകാരികൾ
എന്നു പറയുന്നു. 26 നിങ്ങേളാ അങ്ങെനയല്ല;
നിങ്ങളിൽ മൂത്തവൻ ഇളയവെനേപ്പാെലയും
നായകൻ ശു്രശൂഷിക്കുന്നവെനേപ്പാെലയും
ആകെട്ട. 27 ആരാകുന്നു വലിയവൻ?
ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുന്നവേനാശു്രശൂഷിക്കുന്നവേനാ?
ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുന്നവൻ ആണ്
വലിയവൻ. ഞാേനാ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
ശു്രശൂഷിക്കുന്നവെനേപ്പാെല ആകുന്നു.
28 നിങ്ങൾ ആകുന്നു എെന്റ പരീക്ഷകളിൽ
എേന്നാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നവർ. 29 എെന്റ
പിതാവ് രാജ്യത്തിെന്റ അധികാരം നൽകി
എെന്ന നിയമിച്ച തന്നതുേപാെല ഞാൻ
നിങ്ങെളയും നിയമിക്കുന്നു. 30 നിങ്ങൾ എെന്റ
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രാജ്യത്തിൽ എേന്നാെടാപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും
പാനം െചയ്യ കയും സിംഹാസനങ്ങളിൽ
ഇരുന്നു യി്രസാേയൽ േഗാ്രതം പ്രന്തണ്ടിേനയും
ന്യായം വിധിക്കുകയും െചയ്യ ം. 31 ശിേമാേന,
ശിേമാെന,സാത്താൻ നിങ്ങെള േഗാതമ്പുേപാെല
പാേറ്റണ്ടതിന് കല്പന േചാദിച്ച . 32 ഞാേനാ
നിെന്റ വിശ്വാസം േപാകാതിരിക്കുവാൻ
നിനക്ക് േവണ്ടി അേപക്ഷിച്ച ; എന്നാൽ
നീ ഒരു സമയം തിരിഞ്ഞു വന്നേശഷം
നിെന്റ സേഹാദരന്മാെര ഉറപ്പിച്ച െകാൾക.
33 പെ്രതാസ് അവേനാട:് കർത്താേവ, ഞാൻ
നിേന്നാടുകൂെട തടവിലാകുവാനും മരിക്കുവാനും
ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 34അതിന്
അവൻ: പെ്രതാേസ,നീഇന്ന് േകാഴി കൂകുന്നതിനു
മുെമ്പ എെന്ന അറിയുന്നില്ല എന്നു മൂന്നുവട്ടം
തള്ളിപ്പറയും എന്നു ഞാൻ നിേന്നാട് പറയുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു.

35 പിെന്ന അവൻ അവേരാട്: ഞാൻ
നിങ്ങെള പണസഞ്ചിയും െപാക്കണവും
െചരിപ്പ ം കൂടാെത അയച്ചേപ്പാൾ വല്ല
കുറവുമുണ്ടാേയാ എന്നു േചാദിച്ചതിന:് ഒരു
കുറവുമുണ്ടായില്ല എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.
36 അവൻ അവേരാട:് എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ
മടിശ്ശീലയുള്ളവൻഅത്എടുക്കെട്ട;അതുേപാെല
തെന്ന െപാക്കണമുള്ളവനും; ഇല്ലാത്തവേനാ
തെന്റ വസ്്രതം വിറ്റ് വാൾ വാങ്ങിെക്കാള്ളെട്ട.
37അവെന നിയമലംഘകരുെട കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണി
എന്നു എെന്നക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന്
നിവൃത്തി വേരണ്ടതാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
38 കർത്താേവ, ഇവിെട രണ്ടു വാൾ ഉണ്ട് എന്നു
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അവർ പറഞ്ഞതിന:് ഇതു മതി എന്നു അവൻ
അവേരാട് പറഞ്ഞു.

39 പിെന്ന അവൻ പതിവുേപാെല
ഒലിവുമലയ്ക്ക് പുറെപ്പട്ട േപായി; ശിഷ്യന്മാരും
അവെന അനുഗമിച്ച . 40 ആ സ്ഥലത്ത്
എത്തിയേപ്പാൾ അവൻ അവേരാട്: നിങ്ങൾ
പരീക്ഷയിൽ അകെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ
്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 41 േയശു
അവെര വിട്ട ഒരു കേല്ലറുദൂരേത്താളം
ദൂെരേപ്പായി മുട്ട കുത്തി; 42 പിതാേവ,
നിനക്ക് മനസ്സ െണ്ടങ്കിൽ കഷ്ടതയുെട ഈ
പാനപാ്രതം എന്നിൽ നിന്നു നീേക്കണേമ;
എങ്കിലും എെന്റ ഇഷ്ടമല്ല നിെന്റ ഇഷ്ടം തെന്ന
ആകെട്ട എന്നു ്രപാർത്ഥിച്ച . 43 അവെന
ശക്തിെപ്പടുത്തുവാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഒരു
ദൂതൻ അവന് ്രപത്യക്ഷനായി. 44 പിെന്ന
അവൻ ്രപാണേവദനയിലായി അതി്രശദ്ധേയാെട
്രപാർത്ഥിച്ച ; അവെന്റ വിയർപ്പ് നിലത്തു
വീഴുന്ന വലിയ േചാരത്തുള്ളിേപാെല
ആയി. 45 അവൻ ്രപാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു
എഴുേന്നറ്റ് ശിഷ്യന്മാരുെട അടുക്കൽ െചന്ന്,
അവർ വിഷാദത്താൽ ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ട്
അവേരാട്: 46 നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നത് എന്ത?്
പരീക്ഷയിൽഅകെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ എഴുേന്നറ്റ്
്രപാർത്ഥിക്കുവിൻഎന്നുപറഞ്ഞു.

47 അവൻ സംസാരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന
പുരുഷാരം അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു; പ്രന്തണ്ട്
ശിഷ്യരിൽ ഒരുവനായ യൂദാ അവർക്ക് മുന്നിൽ
നടന്നു േയശുവിെന ചുംബിപ്പാൻ അടുത്തുവന്നു.
48 േയശു അവേനാട്: യൂദേയ, മനുഷ്യപു്രതെന



ലൂേക്കാസ് 22:49 cxxiii ലൂേക്കാസ് 22:56

ചുംബനംെകാേണ്ടാ കാണിച്ച െകാടുക്കുന്നത്
എന്നു പറഞ്ഞു. 49 അവിെട സംഭവിപ്പാൻ
േപാകുന്നത് എന്താണ് എന്നു അവെന്റ
കൂെടയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായി: കർത്താേവ,
ഞങ്ങൾ അവെര വാൾെകാണ്ടു െവേട്ടണേമാ
എന്നു േചാദിച്ച . 50 അവരിൽ ഒരുവൻ
മഹാപുേരാഹിതെന്റ ദാസെന െവട്ടി അവെന്റ
വലെത്ത െചവി അറുത്തു. 51 അേപ്പാൾ
േയശു; ഇ്രതയും െചയ്തത് മതി അവെന
വിടുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞുഅവെന്റ െചവി െതാട്ട
െസൗഖ്യമാക്കി. 52 േയശു തെന്റ േനെര വന്ന
മഹാപുേരാഹിതന്മാേരാടും ൈദവാലയത്തിെല
പടനായകന്മാേരാടും മൂപ്പന്മാേരാടും: ഒരു
കള്ളെന്റ േനെര എന്നേപാെല നിങ്ങൾ വാള ം
വടിയുമായി എെന്റ േനെര വരുന്നത് എന്തിനാണ?്
53 ഞാൻ ദിവേസന ൈദവാലയത്തിൽ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരുന്നിട്ട ം എെന്റ േനെര
ൈക ഓങ്ങിയില്ല; എന്നാൽ ഇതു നിങ്ങള െട
നാഴികയും ഇരുളിെന്റ അധികാരവും ആകുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു.

54 അവർ േയശുവിെന പിടിച്ച്
മഹാപുേരാഹിതെന്റ വീട്ടിൽ െകാണ്ടുേപായി;
പെ്രതാസും കുറച്ച് അകലം വിട്ട
അവെര അനുഗമിച്ച . 55 അവർ
എല്ലാവരും നടുമുറ്റത്തിെന്റ* മേദ്ധ്യ തീ
കത്തിച്ച് െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ പെ്രതാസും
അവരുെട ഇടയിൽ ഇരുന്നു. 56 അവൻ
തീയുെട െവളിച്ചത്തിനരിെക ഇരിക്കുന്നത്

* 22. 55 നടുമുറ്റം എന്നാൽ േമൽക്കൂരയില്ലാെത മതിലുകളാൽ
ചുറ്റെപ്പട്ടസ്ഥലം
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ഒരു ബാല്യക്കാരത്തി കണ്ട് അവെന
സൂക്ഷിച്ച േനാക്കി: ഇവനും േയശുവിേനാടുകൂെട
ആയിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 57 അവേനാ;
സ്്രതീേയ, ഞാൻ അവെന അറിയുന്നില്ല എന്നു
തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. 58 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
മെറ്റാരുവൻ അവെന കണ്ട്: നീയും അവരുെട
കൂട്ടത്തിലുള്ളവൻ എന്നു പറഞ്ഞു; പെ്രതാേസാ:
മനുഷ്യാ, ഞാൻ അല്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
59ഏകേദശംഒരുമണിക്കൂർേനരംകഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
േവെറാരുവൻ: ഇവനും അവേനാടുകൂെട
ആയിരുന്നു സത്യം; ഇവൻ ഗലീലക്കാരനേല്ലാ
എന്നു ഉറപ്പിച്ച പറഞ്ഞു. 60 മനുഷ്യാ, നീ
പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നു
പെ്രതാസ് പറഞ്ഞു. അവൻസംസാരിക്കുേമ്പാൾ
തേന്ന െപെട്ടന്ന് േകാഴി കൂകി. 61 അേപ്പാൾ
കർത്താവ് തിരിഞ്ഞു പെ്രതാസിെന ഒന്ന്
േനാക്കി: ഇന്ന് േകാഴി കൂകുംമുെമ്പ നീ മൂന്നുവട്ടം
എെന്ന തള്ളിപ്പറയും എന്നു കർത്താവ് തേന്നാട്
പറഞ്ഞവാക്ക്പെ്രതാസ്ഓർത്തു 62പുറത്തിറങ്ങി
അതിദുഃഖേത്താെടകരഞ്ഞു.

63 േയശുവിെന പിടിച്ചവർഅവെന പരിഹസിച്ച
കണ്ണ െകട്ടി തല്ലി: 64 ്രപവചിക്ക; നിെന്നഅടിച്ചവൻ
ആർ എന്നു േചാദിച്ച 65 അവർ ൈദവെത്ത
നിന്ദിച്ച് േയശുവിെനതിരായി മറ്റ പലകാര്യങ്ങള ം
പറഞ്ഞു.

66 രാവിെല ജനത്തിെന്റ മൂപ്പന്മാരായ
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ശാസ്്രതിമാരും വന്നുകൂടി
അവെന ന്യായാധിപസംഘത്തിൽ വരുത്തി: നീ
്രകിസ്തു എങ്കിൽ ഞങ്ങേളാടു പറക എന്നു
പറഞ്ഞു. 67അവൻഅവേരാട:്ഞാൻനിങ്ങേളാടു
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പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കയില്ല; 68 ഞാൻ
േചാദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയുകയുമില്ല. 69എന്നാൽ
ഇന്നുമുതൽ മനുഷ്യപു്രതൻ ൈദവശക്തിയുെട
വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.
70എന്നാൽ നീ ൈദവപു്രതൻ തെന്ന ആകുേന്നാ
എന്നു എല്ലാവരും േചാദിച്ചതിന്: നിങ്ങൾ
പറയുന്നത് ശരി; ഞാൻ ആകുന്നു എന്നു
അവൻ പറഞ്ഞു. 71 അേപ്പാൾ അവർ ഇനി
സാക്ഷ്യംെകാണ്ട് നമുക്കു എന്ത് ആവശ്യം?
അവൻ പറയുന്നത് തേന്ന നമ്മൾ േകട്ട വേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു.

23
1 പിന്നീട് അവർ എല്ലാവരുംകൂടി അവെന
പീലാേത്താസിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുേപായി:
2 ഇവൻ ഞങ്ങള െട ജാതിെയ വഴി
െതറ്റിക്കുകയും, താൻ ്രകിസ്തു എന്ന
രാജാവാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട്
ൈകസർക്ക് കരം െകാടുക്കുന്നത് തടയുകയും
െചയ്യന്നതായി ഞങ്ങൾ കണ്ട് എന്നു
കുറ്റം ചുമത്തിത്തുടങ്ങി. 3 പീലാേത്താസ്
േയശുവിേനാടു: നീ െയഹൂദന്മാരുെട രാജാേവാ
എന്നു േചാദിച്ചതിന്: ഞാൻ ആകുന്നു
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 4 പീലാേത്താസ്
മഹാപുേരാഹിതേരാടും പുരുഷാരേത്താടും:
ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനിൽ കുറ്റം ഒന്നും
കാണുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 5അതിന് അവർ:
അവൻ ഗലീല മുതൽ െയഹൂദ്യയിൽ ഇവിെട
വെര പഠിപ്പിച്ച് ജനെത്ത കലഹിപ്പിക്കുന്നു
എന്നു ഉറപ്പിച്ച പറഞ്ഞു. 6 ഇതു േകട്ടിട്ട്
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ഈ മനുഷ്യൻ ഗലീലക്കാരനാേണാ എന്നു
പീലാേത്താസ് േചാദിച്ച ; 7 േയശു െഹേരാദാവിെന്റ
അധികാരത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ടവൻ ആകുന്നു
എന്നറിഞ്ഞിട്ട്, അന്ന് െയരൂശേലമിൽ
വന്നുപാർക്കുന്ന െഹേരാദാവിെന്റ അടുക്കൽ
അവെനഅയച്ച .

8 െഹേരാദാവ് േയശുവിെന കണ്ടിട്ട് വളെര
അധികം സേന്താഷിച്ച്; അവെനക്കുറിച്ച്
േകട്ടിരുന്നതുെകാണ്ട് അവെന കാണ്മാൻ
വളെരക്കാലമായി ആ്രഗഹിച്ച , അവൻ
വല്ല അടയാളവും െചയ്യന്നതു കാണാം
എന്നു ആശിച്ചിരുന്നു. 9 എന്നാൽ
െഹേരാദാവ് േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിച്ചിട്ട ം അവൻ
അവേനാട് ഉത്തരം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.
10 മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ശാസ്്രതിമാരും
കഠിനമായി അവെന കുറ്റം ചുമത്തിെക്കാണ്ട്
നിന്നു. 11 െഹേരാദാവ് തെന്റ പടയാളികള മായി
അവെന പരിഹസിച്ച നിസ്സാരനാക്കി
െവളത്ത വസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച് പീലാേത്താസിെന്റ
അടുക്കൽ മടക്കി അയച്ച . 12 അന്ന്
െഹേരാദാവും പീലാേത്താസും തമ്മിൽ
സ്േനഹിതന്മാരായിത്തീർന്നു; മുെമ്പ അവർ
തമ്മിൽഎതിരാളികൾആയിരുന്നു.

13 പീലാേത്താസ് മഹാപുേരാഹിതന്മാെരയും
്രപമാണികെളയും ജനെത്തയും വിളിച്ച കൂട്ടി.
14 അവേരാട്: ഈ മനുഷ്യൻ ജനങ്ങെള
വഴി െതറ്റിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ
അവെന എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നുവേല്ലാ;
ഞാേനാ നിങ്ങള െട മുമ്പാെക വിസ്തരിച്ചിട്ട ം
നിങ്ങൾ ചുമത്തിയ കുറ്റം ഒന്നും ഇവനിൽ
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കണ്ടില്ല; 15 െഹേരാദാവും കണ്ടില്ല; െഹേരാദാവ്
േയശുവിെന നമ്മുെട അടുക്കൽ മടക്കി
അയച്ച വേല്ലാ; ഇവൻ മരണേയാഗ്യമായത് ഒന്നും
്രപവർത്തിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ്; 16അതുെകാണ്ട്
ഞാൻ അവെന ശിക്ഷ െകാടുത്ത് വിട്ടയയ്ക്കും
എന്നു പറഞ്ഞു. 17 പേക്ഷ ജനങ്ങൾ ഇവെന
നീക്കിക്കളക; ബറബ്ബാസിെന വിട്ട തരിക
എന്നു നിലവിളിച്ച . 18 ഉത്സവസമയത്ത്
ഒരു തടവുകാരെന േമാചിപ്പിക്കുന്ന പതിവ്
ഉണ്ടായിരുന്നു 19ബറബ്ബാസ് നഗരത്തിൽ ഉണ്ടായ
ഒരു വഴക്കും െകാലപാതകവും കാരണം
തടവിലായവൻ ആയിരുന്നു. 20 പീലാേത്താസിന്
േയശുവിെന േമാചിപ്പിക്കുവാൻ ആ്രഗഹം
ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട് പിെന്നയും
അവേരാട് സംസാരിച്ച . 21 അവേരാ:
അവെന ്രകൂശിയ്ക്ക, ്രകൂശിയ്ക്ക എന്നു
എതിെര നിലവിളിച്ച . 22 അവൻ മൂന്നാമതും
അവേരാട്: അവൻ െചയ്ത േദാഷം എന്ത?്
മരണേയാഗ്യമായത് ഒന്നും അവനിൽ കണ്ടില്ല;
അതുെകാണ്ട് ഞാൻ അവെന ശിക്ഷ െകാടുത്തു
വിട്ടയയ്ക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 23 അവേരാ
അവെന ്രകൂശിേക്കണ്ടതിന് തുടർച്ചയായി
നിലവിളിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു; അവരുെട നിലവിളി
ഫലിച്ച ; 24 അവരുെട അേപക്ഷേപാെല
ആകെട്ട എന്നു പീലാേത്താസ് വിധിച്ച ,
25 വഴക്കും െകാലപാതകവും കാരണം
തടവിലായവെന അവരുെട അേപക്ഷേപാെല
വിട്ട െകാടുക്കുകയും േയശുവിെന അവരുെട
ഇഷ്ടത്തിന്ഏല്പിക്കുകയും െചയ്തു.

26 േയശുവിെന ്രകൂശിക്കാനായി
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െകാണ്ടുേപാകുേമ്പാൾ വയലിൽനിന്നു വരുന്ന
ശിേമാൻ എന്ന ഒരു കുേറനക്കാരെന കണ്ട്.
അവെന െകാണ്ട്അവർ ്രകൂശ് ചുമപ്പിച്ച .അവൻ
േയശുവിെന്റപിന്നാെലനടന്നു.

27 ഒരു വലിയ ജനസമൂഹവും അവെനെച്ചാല്ലി
ദുഖിച്ച കരയുന്നഅേനകം സ്്രതീകള ം അവെന്റ
പിന്നാെല െചന്ന്. 28 േയശു തിരിഞ്ഞു അവെര
േനാക്കി: െയരൂശേലം പു്രതിമാേര, എെന്നെച്ചാല്ലി
കരയണ്ട, നിങ്ങെളയും നിങ്ങള െട മക്കെളയും
െചാല്ലി കരയുവിൻ. 29 ്രപസവിക്കാത്തഉദരങ്ങള ം
കുടിപ്പിക്കാത്ത മുലകള ം ഭാഗ്യമുള്ളവ എന്നു
പറയുന്ന കാലം വരുന്നു. 30അന്ന് മലകേളാട്:
ഞങ്ങള െടേമൽ വീഴുവിൻ എന്നും കുന്നുകേളാട:്
ഞങ്ങെള മൂടുവിൻ എന്നും പറഞ്ഞു തുടങ്ങും.
31പച്ചമരേത്താട് ഇങ്ങെനഅവർെചയ്യ െന്നങ്കിൽ
ഉണങ്ങിയതിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നു
പറഞ്ഞു.

32 കുറ്റവാളികളായ േവെറ രണ്ടുേപെരയും
അവേനാടുകൂെടെകാേല്ലണ്ടതിന് െകാണ്ടുേപായി.

33തലേയാടിടം എന്നസ്ഥലത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ
അവർ അവിെട അവെനയും കുറ്റവാളികളായ,
ഒരുവെന വലത്തും ഒരുവെന ഇടത്തുമായി,
്രകൂശിച്ച . 34അേപ്പാൾ േയശു: പിതാേവ, ഇവർ
െചയ്യന്നതുഎന്താെണന്ന്അറിയാത്തതുെകാണ്ട്
ഇവേരാട് ക്ഷമിേക്കണേമ എന്നു പറഞ്ഞു.
പിന്നീട് അവർ അവെന്റ വസ്്രതം പങ്കിടാനായി
ചീട്ടിട്ട . 35 ജനം േനാക്കിെക്കാണ്ട് നിന്നു.
ഇവൻ മറ്റള്ളവെര രക്ഷിച്ച വേല്ലാ; ൈദവം
തിരെഞ്ഞടുത്ത ്രകിസ്തു എങ്കിൽ സ്വയം
രക്ഷിയ്ക്കെട്ട എന്നു ഭരണകർത്താക്കള ം
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പരിഹസിച്ച പറഞ്ഞു. 36 പടയാളികള ം അവെന
പരിഹസിച്ച അടുത്തുവന്ന്അവന് പുളിച്ചവീഞ്ഞ്
കാണിച്ച . 37നീ െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവ് എങ്കിൽ
നിെന്നത്തെന്ന രക്ഷിയ്ക്ക എന്നു പറഞ്ഞു.
38 ഇവൻ െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവ് എന്നു ഒരു
തലെക്കട്ട്അവെന്റമീെത ഉണ്ടായിരുന്നു.

39 അവേനാെടാപ്പം തൂക്കിയ കുറ്റക്കാരിൽ
ഒരുവൻ: നീ ്രകിസ്തു അല്ലേയാ? നിെന്നയും
ഞങ്ങെളയും രക്ഷിയ്ക്ക എന്നു പറഞ്ഞു
അവെന കളിയാക്കി. 40 മറ്റവേനാ അവെന
ശാസിച്ച : തുല്യശിക്ഷയ്ക്ക് വിേധയൻ ആയിട്ട ം
നീ ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുന്നില്ലേയാ? 41 നാേമാ
ന്യായമായിട്ട് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു; നാം
്രപവർത്തിച്ചതിന് േയാഗ്യമായതേല്ലാ കിട്ട ന്നത്;
പേക്ഷ ഇവേനാ െതറ്റ് ഒന്നും െചയ്തിട്ടില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 42 പിെന്ന അവൻ: േയശുേവ, നിെന്റ
രാജ്യത്തിൽ നീ രാജാവായി വരുേമ്പാൾ എെന്ന
ഓർത്തുെകാേള്ളണേമഎന്നു പറഞ്ഞു. 43 േയശു
അവേനാട്: ഇന്ന് നീഎേന്നാടുകൂെട പറുദീസയിൽ
ഇരിക്കും എന്നു ഞാൻ സത്യമായി നിേന്നാട്
പറയുന്നുഎന്നു പറഞ്ഞു.

44 ഏകേദശം ആറാംമണി* േനരമായേപ്പാൾ
സൂര്യൻ ഇരുണ്ടുേപായിട്ട് ഒമ്പതാം മണിവെര†
േദശത്തു ഒെക്കയും അന്ധകാരം ഉണ്ടായി.
45 ൈദവമന്ദിരത്തിെല തിരശ്ശീല നടുെവ
കീറിേപ്പായി. 46 േയശു അത്യ ച്ചത്തിൽ പിതാേവ,
ഞാൻ എെന്റ ആത്മാവിെന തൃക്കയ്യിൽ
ഏല്പിക്കുന്നു എന്നു നിലവിളിച്ച പറഞ്ഞു; ഇതു

* 23. 44 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി † 23. 44 ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി
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പറഞ്ഞിട്ട് ്രപാണെന വിട്ട . 47ഈ സംഭവിച്ചത്
ശതാധിപൻകണ്ടിട്ട:്ഈമനുഷ്യൻവാസ്തവമായി
നീതിമാൻ ആയിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു
ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തി. 48 കാണ്മാൻ
കൂടിവന്ന പുരുഷാരം ഒെക്കയും സംഭവിച്ചത്
കണ്ടിട്ട് മാറത്തടിച്ച െകാണ്ടു മടങ്ങിേപ്പായി.
49അവെന്റ പരിചയക്കാർ എല്ലാവരും ഗലീലയിൽ
നിന്നു അവെന അനുഗമിച്ച സ്്രതീകള ം ഇതു
േനാക്കിെക്കാണ്ട് ദൂരത്ത് നിന്നു.

50അരിമത്ഥ്യഎെന്നാരുെയഹൂദ്യപട്ടണക്കാരനായി
നല്ലവനും നീതിമാനും ൈദവരാജ്യെത്ത
കാത്തിരുന്നവനുമായ േയാസഫ് എെന്നാരു
മ്രന്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. 51 അവൻ
അവരുെട ആേലാചനയ്ക്കും ്രപവൃത്തിക്കും
അനുകൂലമല്ലായിരുന്നു. 52 അവൻ
പീലാേത്താസിെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്
േയശുവിെന്റ ശരീരം േചാദിച്ച , 53അത് ഇറക്കി
ഒരു തുണിയിൽ െപാതിഞ്ഞു, പാറയിൽ
െവട്ടിയിരുന്നതും, ആെരയും ഒരിക്കലും
െവച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ കല്ലറയിൽ െവച്ച്. 54അന്ന്
െയഹൂദന്മാരുെട ഒരുക്കനാൾ ആയിരുന്നു,
ശബ്ബത്തും ആരംഭിച്ച . 55 ഗലീലയിൽ നിന്നു
അവേനാടുകൂെട അനുഗമിച്ച സ്്രതീകള ം െചന്ന്
കല്ലറയും അവെന്റ ശരീരം െവച്ച വിധവും
കണ്ടിട്ട് 56 മടങ്ങിേപ്പായി സുഗന്ധവർഗ്ഗവും
പരിമളൈതലവും ഒരുക്കി; കല്പന അനുസരിച്ച
ശബ്ബത്തിൽസ്വസ്ഥമായിരിന്നു.

24
1 അവർ ഒരുക്കിയ സുഗന്ധവർഗ്ഗം
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എടുത്തുെകാണ്ട് ആഴ്ചവട്ടത്തിെന്റ ഒന്നാം
ദിവസം* അതികാലത്ത് കല്ലറയ്ക്കൽ എത്തി,
2 കല്ലറയിൽ നിന്നു കല്ല് ഉരുട്ടിമാറ്റിയതായി
കണ്ട്. 3 അകത്ത് കടന്നേപ്പാൾ കർത്താവായ
േയശുവിെന്റ ശരീരം കണ്ടില്ല. 4അതിെനക്കുറിച്ച്
അവർ അമ്പരന്നിരിക്കുേമ്പാൾ മിന്നുന്ന
വസ്്രതം ധരിച്ച രണ്ടു പുരുഷന്മാർ അരിെക
നില്ക്കുന്നതു കണ്ട്. 5 അവർ ഭയെപ്പട്ട മുഖം
കുനിച്ച് നില്ക്കുേമ്പാൾ പുരുഷന്മാർ അവേരാട:്
നിങ്ങൾ ജീവനുള്ളവെന മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽ
അേന്വഷിക്കുന്നത് എന്ത്? 6 അവൻ ഇവിെട
ഇല്ല, ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു; 7 മുെമ്പ
അവൻ ഗലീലയിൽ ആയിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന
അവൻനിങ്ങേളാടു: മനുഷ്യപു്രതെനപാപികളായ
മനുഷ്യരുെടകയ്യിൽഏല്പിച്ച ്രകൂശിക്കയുംഅവൻ
മൂന്നാം നാൾ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയും
േവണം എന്നു പറഞ്ഞത് ഓർത്തുെകാൾവിൻ
എന്നു പറഞ്ഞു 8 അേപ്പാൾ അവർ അവെന്റ
വാക്ക് ഓർത്തു, 9 കല്ലറ വിട്ട മടങ്ങിേപ്പായി
പതിെനാന്നു ശിഷ്യർ മുതലായ എല്ലാവേരാടും
ഇതു ഒെക്കയും അറിയിച്ച . 10 മഗ്ദലക്കാരത്തി
മറിയ, േയാഹന്നാ, യാേക്കാബിെന്റ അമ്മ
മറിയ, അവേരാടുകൂെടയുള്ള മറ്റ സ്്രതീകൾ
എന്നിവരാണ് അത് അെപ്പാസ്തലന്മാേരാട്
പറഞ്ഞത.് 11 ഈ വാക്ക് അവർക്ക് െവറും
കഥേപാെല േതാന്നി; അതുെകാണ്ട് അവർ
വിശ്വസിച്ചില്ല. 12 എന്നാൽ പെ്രതാസ് എഴുേന്നറ്റ്
കല്ലറയ്ക്കൽ ഓടിെച്ചന്നു കുനിഞ്ഞുേനാക്കി,

* 24. 1 ഞായറ ◌ാഴ്ച
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തുണി മാ്രതം കണ്ട്, സംഭവിച്ചെതെന്തന്ന്
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട മടങ്ങിേപ്പാന്നു.

13 അന്നുതെന്ന അവരിൽ രണ്ടുേപർ
െയരൂശേലമിൽ നിന്നു ഏഴ് നാഴിക† ദൂരമുള്ള
എമ്മവുസ്സ് എന്ന ്രഗാമത്തിേലക്ക് േപാകുന്ന
വഴിയിൽ 14 ഈ സംഭവിച്ചതിെനക്കുറിച്ച്
ഒെക്കയും തമ്മിൽ സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
15 സംസാരിച്ച ം േചാദിച്ച ം െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
േയശുവും അടുത്തുെചന്ന് അവേരാട്
േചർന്നുനടന്നു. 16 േയശുവിെന
തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാനായി അവരുെട കണ്ണ്
മറച്ചിരുന്നു. 17 അവൻ അവേരാട്: നിങ്ങൾ
വഴിനടന്നു തമ്മിൽ തർക്കിക്കുന്ന ഈ
കാര്യം എന്ത് എന്നു േചാദിച്ച ; അവർ
വാടിയ മുഖേത്താെട നിന്നു. 18 അവരിൽ
െക്ലേയാപ്പാവ് എന്നു േപരുള്ളവൻ; െയരൂശേലം
നിവാസികളിൽ ഈ നാള കളിൽ അവിെട
സംഭവിച്ച കാര്യം അറിയാതിരിക്കുന്നത് നീ
മാ്രതം ആകുന്നു പറഞ്ഞു. 19 ഏത് കാര്യം
എന്നു അവൻ അവേരാട് േചാദിച്ചതിന്
അവർ അവേനാട് പറഞ്ഞത:് ൈദവത്തിനും
സകലജനത്തിനും മുമ്പാെക ്രപവൃത്തിയിലും
വാക്കിലും ശക്തിയുള്ള ്രപവാചകനായിരുന്ന
നസറായനായ േയശുവിെനക്കുറിച്ച ള്ളതു
തേന്ന. 20 നമ്മുെട മഹാപുേരാഹിതന്മാരും
്രപമാണികള ം അവെന മരണവിധിക്കു ഏല്പിച്ച
്രകൂശിച്ച . 21ഞങ്ങേളാ അവൻ യി്രസാേയലിെന
വീെണ്ടടുപ്പാനുള്ളവൻ എന്നു ആശിച്ചിരുന്നു;
അ്രതയുമല്ല, ഇതു സംഭവിച്ചിട്ട് ഇന്ന് മൂന്നുനാൾ
† 24. 13 11കിേലാമീറ്റർ
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കഴിഞ്ഞു. 22 ഞങ്ങള െട കൂട്ടത്തിൽ ചില
സ്്രതീകൾരാവിെലകല്ലറയ്ക്കൽേപായി 23പേക്ഷ
അവെന്റ ശരീരം കാണാെത മടങ്ങിവന്നു.
അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞ
ദൂതന്മാരുെട ദർശനം കണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞു.
24 ഞങ്ങള െട കൂട്ടത്തിൽ ചിലർ കല്ലറയ്ക്കൽ
െചന്ന് സ്്രതീകൾ പറഞ്ഞതുേപാെല തേന്ന
േയശുവിെനകണ്ടില്ലതാനും. 25അവൻഅവേരാട:്
“അേയ്യാ, ബുദ്ധിഹീനേര, ്രപവാചകന്മാർ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാം വിശ്വസിക്കാത്ത
മന്ദബുദ്ധികേള, 26 ്രകിസ്തു ഇങ്ങെന
കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിട്ട് തെന്റ മഹത്വത്തിൽ
്രപേവശിേക്കണ്ടതല്ലേയാ” എന്നു പറഞ്ഞു,
27 േമാെശ തുടങ്ങി എല്ലാ ്രപവാചകന്മാരിൽ
നിന്നും എല്ലാ തിരുെവഴുത്തുകളിലും
തെന്നക്കുറിച്ച ള്ളത് േയശു അവർക്ക്
വ്യക്തമാക്കി െകാടുത്തു. 28 അവർക്ക്
േപാേകണ്ടിയിരുന്ന ്രഗാമേത്താട് അടുത്തേപ്പാൾ
േയശു മുേമ്പാട്ട േപാകുന്ന ഭാവം കാണിച്ച .
29 അവേരാ: ഞങ്ങേളാടുകൂെട താമസിക്കുക;
േനരം ൈവകി അസ്തമിക്കാറായേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു അവെന നിര് ബ്ബന്ധിച്ച ;
അവൻ അവേരാടുകൂെട താമസിക്കുവാൻ
െചന്ന്. 30 അവരുമായി ഭക്ഷണത്തിന്
ഇരിക്കുേമ്പാൾ േയശു അപ്പം എടുത്തു
അനു്രഗഹിച്ച നുറുക്കി അവർക്ക് െകാടുത്തു.
31 ഉടെന അവരുെട കണ്ണ് തുറന്നു അവർ
േയശുവിെന തിരിച്ചറിഞ്ഞു; അവൻ അവർക്ക്
അ്രപത്യക്ഷനായി 32 അവൻ വഴിയിൽ
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നേമ്മാടു സംസാരിച്ച തിരുെവഴുത്തുകെള
വ്യക്തമാക്കുേമ്പാൾ നമ്മുെട ഹൃദയം നമ്മുെട
ഉള്ളിൽ കത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നില്ലേയാ എന്നു
അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 33 അേപ്പാൾ
തേന്ന അവർ എഴുേന്നറ്റ് െയരൂശേലമിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാന്നു. 34 കർത്താവ് നിശ്ചയമായി
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ ശിേമാന് ്രപത്യക്ഷനായിഎന്നു
കൂടിയിരുന്നു പറയുന്ന പതിെനാന്നു ശിഷ്യെരയും
കൂെടയുള്ളവെരയും കണ്ട്. 35 വഴിയിൽവച്ച്
സംഭവിച്ചതും അവൻ അപ്പം നുറുക്കിയേപ്പാൾ
തങ്ങൾക്കു േയശുവിെന മനസ്സിലായതും അവർ
വിവരിച്ച പറഞ്ഞു.

36 ഇങ്ങെന അവർ സംസാരിച്ച
െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ േയശു അവരുെട
നടുവിൽനിന്നു: നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്നു
പറഞ്ഞു. 37അവർെഞട്ടി ഭയെപ്പട്ട ;ഒരു ഭൂതെത്ത
കാണുന്നു എന്നു അവർക്ക് േതാന്നി. 38അവൻ
അവേരാട്: നിങ്ങൾ ഭയക്കുന്നതു എന്തിനാണ?്
നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നത് എന്താണ?് 39ഞാൻ
തെന്ന ആകുന്നു എന്നു എെന്റ കയ്യ ം
കാലും േനാക്കി മനസ്സിലാക്കുവിൻ; എെന്ന
െതാട്ട േനാക്കുവിൻ;എന്നിൽകാണുന്നതുേപാെല
ഭൂതത്തിന് മാംസവും അസ്ഥിയും ഇല്ലേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 40 ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ
കയ്യ ം കാലും അവെര കാണിച്ച . 41 അവർ
സേന്താഷത്താൽ വിശ്വസിക്കാെത അതിശയിച്ച
നില്ക്കുേമ്പാൾ അവേരാട:് ഇവിെട നിങ്ങള െട
പക്കൽ തിന്നുവാൻ വല്ലതും ഉേണ്ടാ എന്നു
േചാദിച്ച . 42അവർ ഒരു കഷണം വറുത്ത മീനും
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േതൻകട്ടയും അവന് െകാടുത്തു. 43 േയശു അത്
വാങ്ങിഅവർകാൺെകതിന്നു.

44 പിെന്ന അവൻ അവേരാട:് ഇതാകുന്നു
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ
വാക്കുകൾ. േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിലും
്രപവാചകപുസ്തകങ്ങളിലുംസങ്കീർത്തനങ്ങളിലും
എെന്നക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒെക്കയും
നിവൃത്തിയാേകണം എന്നുള്ളത് തേന്ന
എന്നു പറഞ്ഞു 45 തിരുെവഴുത്തുകെള
തിരിച്ചറിേയണ്ടതിന്അവരുെടബുദ്ധിെയതുറന്നു.
46 ്രകിസ്തു കഷ്ടം അനുഭവിക്കയും മൂന്നാം നാൾ
മരിച്ചവരിൽ നിന്നു ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുകയും
47 അവെന്റ നാമത്തിൽ മാനസാന്തരവും
പാപേമാചനവും െയരൂശേലമിൽ തുടങ്ങി
സകലജാതികളിലും ്രപസംഗിക്കുകയും േവണം
എന്നിങ്ങെന എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 48 ഇതിനു
നിങ്ങൾസാക്ഷികൾആകുന്നു. 49എെന്റപിതാവ്
വാഗ്ദത്തം െചയ്തതിെനഞാൻ നിങ്ങള െടേമൽ
അയയ്ക്കും. നിങ്ങേളാ ഉയരത്തിൽനിന്ന് ശക്തി
ലഭിക്കുന്നതു വെര നഗരത്തിൽ പാർപ്പിൻ എന്നും
അവേരാട് പറഞ്ഞു.

50 അതുകഴിഞ്ഞ് അവൻ അവെര
േബഥാന്യ വെര കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി
ൈക ഉയർത്തി അവെര അനു്രഗഹിച്ച .
51 അവെര അനു്രഗഹിക്കയിൽ അവൻ
അവെര വിട്ട പിരിഞ്ഞു സ്വർഗ്ഗാേരാഹണം
െചയ്തു. 52 അവർ അവെന നമസ്കരിച്ച
മഹാസേന്താഷേത്താെട െയരൂശേലമിേലക്കു
മടങ്ങിെച്ചന്നു 53 എല്ലായ്േപാഴും
ൈദവാലയത്തിൽ ഇരുന്നു ൈദവെത്ത
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വാഴ്ത്തിേപ്പാന്നു.
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