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മത്തായി
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
കരം പിരിക്കുന്ന ഉേദ്യാഗം ഉേപക്ഷിച്ച്
കർത്താവിെന പിന്തുടർന്ന് ശിഷ്യനായി
തീർന്ന മത്തായിയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ
എഴുത്തുകാരൻ. (9:9-13). മർേക്കാസും
ലൂേക്കാസും േലവി എന്ന േപരിലാണ് ഇേദ്ദഹെത്ത
പരാമർശിച്ചിട്ട ള്ളത.് “ൈദവത്തിന് ദാനം” േലവി
എന്നേപരിെന്റഅർത്ഥം.
പ്രന്തണ്ട് അേപ്പാസ്തലന്മാരിൽ
ഒരുവനായിരുന്ന മത്തായിയുെട ്രഗന്ഥകർതൃത്വം
സഭാപിതാക്കന്മാർഐക്യകണ്േഠനഅംഗീകരിച്ച
വസ്തുതയാണ.് േയശുവിെന്റ ഐഹിക
ശു്രശൂഷയുെട ദൃക്സാക്ഷിയാണ് മത്തായി.
മത്തായി എഴുതിയ സുവിേശഷം മറ്റ
സുവിേശഷങ്ങള ംആയിതാരതമ്യം െചയ്യ േമ്പാൾ
ഒേര നിലകളില് തെന്നയാണ് ഏവരും
്രകിസ്തുവിെന െവളിെപ്പടുത്തുന്നത.്
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം. 50-70.
ഈ സുവിേശഷത്തിെന്റ യൂദ സ്വഭാവം
പരിഗണിച്ചാൽ പലസ്തീനിൽ വേച്ചാ
സിറിയയിൽ വേച്ചാ ആയിരിക്കാം എഴുതെപ്പട്ടത.്
അെന്ത്യാക്യയിൽ െവച്ച് എഴുതെപ്പട്ട െവന്നും
വാദമുണ്ട.്

സ്വീകര ്ത്താവ്
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ഈ സുവിേശഷം യവനഭാഷയിൽ
എഴുതെപ്പട്ടതിനാൽ ഇത് യവനഭാഷ
സംസാരിക്കുന്ന യഹൂദ സമൂഹത്തിനു
േവണ്ടി ഉള്ളതാെണന്ന് കരുതാം യഹൂദർക്ക്
േവണ്ടിയുള്ളതാെണന്നതിനു െതളിവുകള ്.
പഴയനിയമത്തിെന്റ നിവൃത്തി എന്ന നിലയിൽ
േയശു്രകിസ്തു അ്രബാഹാമിെന്റ സന്തതി (1:1;
17); യഹൂദ ൈശലിയിലുള്ള ്രപേയാഗങ്ങൾ
ഉദാ: ൈദവരാജ്യം, ൈദവനാമം ഉച്ചരിക്കാനുള്ള
യഹൂദരുെട ൈവമനസ്യം, േയശു ദാവീദിെന്റ
സന്തതിയാെണന്നുമുള്ള (1:1; 9:27; 12:23;
15:22; 20:30; 31; 21:9, 15; 22:41; 45).
പരാമർശങ്ങൾ ഇവെയാെക്ക െകാണ്ട് യഹൂദ
സമൂഹത്തിനുേവണ്ടിയാണ് എഴുതെപ്പട്ടത് എന്ന്
അനുമാനിക്കാം.

ഉേദ്ദശം
േയശു്രകിസ്തുവാണ് യഥാർത്ഥ
മശിഹാ എന്ന വസ്തുത യഹൂദജനതെയ
േബാധ്യെപ്പടുത്തുക. ൈദവരാജ്യം
മനുഷ്യകുലത്തിന് നൽകെപ്പടുന്നതാണ്
ഇതിൻെറ േക്രന്ദവിഷയം. പഴയ നിയമത്തിെല
്രപവചനങ്ങെളയും ്രപതീക്ഷകെളയും നിവൃത്തിച്ച
േയശു്രകിസ്തു രാജാവാകുന്നുെവന്ന് മത്തായി
സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു (മത്താ 1:1; 16:16; 20:28).

്രപേമയം
േയശു്രകിസ്തു യഹൂദന്മാരുെട രാജാവ്
സംേക്ഷപം
1. േയശുവിെനജനനം — 1:1-2:23
2. ഗലീലയിെല േയശുവിന ്െറ ശു്രശൂഷ — 3:1-
18:35
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3. െയഹൂദയിെല േയശുവിന ്െറശു്രശൂഷ — 19:1-
20:34

4. തൻെറഅവസാന ദിനങ്ങൾ യഹൂദ്യയിൽ —
21:1-27:66

5. മറ്റ അനുബന്ധസംഭവങ്ങൾ — 28:1-20

േയശു്രകിസ്തുവിെന്റവംശാവലി
1 അ്രബാഹാമിന ്െറയും ദാവീദിെന്റയും
പു്രതനായി ജനിച്ച േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
വംശാവലി: 2 അ്രബാഹാം യിസ്ഹാക്കിെന്റ
പിതാവായിരുന്നു; യിസ്ഹാക്ക് യാേക്കാബിെന്റ
പിതാവായിരുന്നു; യാേക്കാബ് െയഹൂദയുേടയും
അവെന്റ സേഹാദരന്മാരുെടയും
പിതാവായിരുന്നു; 3 െയഹൂദാ പാെരസിെനയും
സാരഹിേനയും താമാറിൽ ജനിപ്പിച്ച ;
പാെരസ് െഹേ്രസാെന്റ പിതാവായിരുന്നു;
െഹേ്രസാൻ ആരാമിെന്റ പിതാവായിരുന്നു;
4 ആരാം അമ്മീനാദാബിെന്റ പിതാവായിരുന്നു;
അമ്മീനാദാബ് നഹേശാെന ജനിപ്പിച്ച ;
നഹേശാൻ ശല്േമാെന ജനിപ്പിച്ച ; 5 ശല്േമാൻ
രാഹാബിൽ േബാവസിെന ജനിപ്പിച്ച ;
േബാവസ് രൂത്തിൽ ഓേബദിെന ജനിപ്പിച്ച ;
ഓേബദ് യിശ്ശായിയുെട പിതാവായിരുന്നു;
6 യിശ്ശായി ദാവീദ് രാജാവിെന്റ പിതാവായിരുന്നു;
ദാവീദ് ഊരിയാവിെന്റ ഭാര്യയായിരുന്നവളിൽ
ശേലാേമാെന ജനിപ്പിച്ച ; 7 ശേലാേമാൻ
െരഹബ്യാമിെന്റ പിതാവായിരുന്നു; െരഹബ്യാം
അബീയാവിെന്റ പിതാവായിരുന്നു;
അബീയാവ് ആസായുെട പിതാവായിരുന്നു;
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8 ആസാ െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ
പിതാവായിരുന്നു; െയേഹാശാഫാത്ത്
േയാരാമിെന്റ പിതാവായിരുന്നു; േയാരാം
ഉസ്സീയാവിെന്റ പിതാവായിരുന്നു; 9 ഉസ്സീയാവ്
േയാഥാമിെന്റ പിതാവായിരുന്നു; േയാഥാം
ആഹാസിെന്റ പിതാവായിരുന്നു; ആഹാസ്
ഹിസ്കീയാവിെന്റ പിതാവായിരുന്നു;
10 ഹിസ്കീയാവ് മനെശ്ശയുെട പിതാവായിരുന്നു;
മനെശ്ശ ആേമാസിെന്റ പിതാവായിരുന്നു;
ആേമാസ് േയാശിയാവിെന്റ പിതാവായിരുന്നു;
11 േയാശീയാവ് െയെഖാന്യാെവയും അവെന്റ
സേഹാദരന്മാെരയും ബാേബൽ്രപവാസകാലത്ത്
ജനിപ്പിച്ച .

12 ബാേബൽ്രപവാസത്തിനുേശഷം
െയെഖാന്യാവ് െശയല്തീേയലിെന്റ
പിതാവായിരുന്നു; െശയല്തീേയൽ
െസരുബ്ബാേബലിെന്റ പിതാവായിരുന്നു;
13 െസരുബ്ബാേബൽ അബീഹൂദിെന്റ
പിതാവായിരുന്നു; അബീഹൂദ് എല്യാക്കീമിെന്റ
പിതാവായിരുന്നു; എല്യാക്കീം ആേസാരിെന്റ
പിതാവായിരുന്നു. 14ആേസാർ സാേദാക്കിെന്റ
പിതാവായിരുന്നു; സാേദാക്ക് ആഖീമിെന്റ
പിതാവായിരുന്നു; ആഖീം എലീഹൂദിെന്റ
പിതാവായിരുന്നു; 15 എലീഹൂദ് എലീയാസരിെന്റ
പിതാവായിരുന്നു; എലീയാസർ മത്ഥാെന്റ
പിതാവായിരുന്നു; മത്ഥാൻ യാേക്കാബിെന്റ
പിതാവായിരുന്നു. 16 യാേക്കാബ് മറിയയുെട
ഭർത്താവായ േയാസഫിെന്റ പിതാവായിരുന്നു.
മറിയയിൽ നിന്നു ്രകിസ്തു എന്നു േപരുള്ള േയശു
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ജനിച്ച .
17 ഇങ്ങെന തലമുറകൾ ആെക അ്രബാഹാം
മുതൽ ദാവീദ് വെര പതിനാലും ദാവീദുമുതൽ
ബാേബൽ്രപവാസേത്താളംപതിനാലുംബാേബൽ
്രപവാസം മുതൽ ്രകിസ്തുവിേനാളം പതിനാലും
ആകുന്നു.

േയശു്രകിസ്തുവിെന്റജനനം
18 എന്നാൽ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
ജനനം ഇ്രപകാരം ആയിരുന്നു. അവെന്റ
അമ്മയായ മറിയ േയാസഫിന് വിവാഹം
നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ടേശഷം അവർ കൂടി
േയാജിക്കുംമുെമ്പ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ
ഗർഭംധരിച്ച എന്നു മനസ്സിലാക്കി.
19 അവള െട ഭർത്താവായ േയാസഫ്
നീതിമാനായിരുന്നതുെകാണ്ടും അവെള
പരസ്യമായി കളങ്കെപ്പടുത്തുവാൻ
അവന് മനസ്സില്ലാത്തതു െകാണ്ടും
അവള മായുള്ള വിവഹനിശ്ചയം രഹസ്യമായി
അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ച . 20ഇങ്ങെന
ചിന്തിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ കർത്താവിെന്റ ദൂതൻ
അവന് സ്വപ്നത്തിൽ ്രപത്യക്ഷനായി: “ദാവീദിെന്റ
മകനായ േയാസേഫ, മറിയെയ ഭാര്യയായി
സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നീ ഭയെപ്പേടണ്ടാ;
അവളിൽ ഉല്പാദിതമായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ
ആകുന്നു. 21അവൾ ഒരു മകെന ്രപസവിക്കും;
അവൻ തെന്റ ജനെത്ത അവരുെട പാപങ്ങളിൽ
നിന്നു രക്ഷിക്കുവാനായി വന്നിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
നീഅവെന്റ േപര് േയശുഎന്നു വിളിക്കണംഎന്നു
പറഞ്ഞു”.
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22 “കന്യക ഗർഭിണിയായി ഒരു മകെന
്രപസവിക്കും;അവന്ൈദവംനേമ്മാടുകൂെട
എന്നർത്ഥമുള്ള ഇമ്മാനുേവൽ എന്നു േപർ
വിളിക്കും”

23 കർത്താവ് ്രപവാചകൻമുഖാന്തരം
അരുളിെച്ചയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇ്രപകാരം
നിവർത്തിയായി.

24 േയാസഫ് ഉറക്കം ഉണർന്നു. കർത്താവിെന്റ
ദൂതൻ കല്പിച്ചതുേപാെല െചയ്തു, തെന്റ
ഭാര്യയായിഅവെളസ്വീകരിച്ച . 25എന്നിരുന്നാലും,
മകെന ്രപസവിക്കുംവെര അവൻ അവള മായി
ശാരീരികമായി ബന്ധെപ്പട്ടിരുന്നില്ല. മകന് അവൻ
േയശുഎന്നു േപർവിളിച്ച .

2
കിഴക്കുനിന്ന് വന്ന ജ്ഞാനികൾ

െയരുശേലമിൽ
1 െഹേരാദാരാജാവിെന്റ കാലത്ത്
േയശു െയഹൂദ്യയിെല േബത്ത-്േലേഹമിൽ
ജനിച്ചേശഷം, കിഴക്കുനിന്ന് വിദ്വാന്മാർ
െയരൂശേലമിൽ എത്തി: 2 െയഹൂദന്മാരുെട
രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിെട? ഞങ്ങൾ
അവെന്റ നക്ഷ്രതം കിഴക്ക് കണ്ട് അവെന
നമസ്കരിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 3 െഹേരാദാരാജാവ് അത്
േകട്ടിട്ട് അവനും െയരൂശേലം ഒെക്കയും
്രഭമിച്ച േപായി, 4 െഹേരാദാരാജാവ് ജനത്തിെന്റ
മഹാപുേരാഹിതന്മാെരയും ശാസ്്രതിമാെരയും
എല്ലാം കൂട്ടിവരുത്തി: ്രകിസ്തു എവിെടആകുന്നു
ജനിക്കുന്നെതന്ന് അവേരാട് േചാദിച്ച . 5അവർ
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അവേനാട്: ്രപവാചകൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൻ
്രപകാരം െയഹൂദ്യയിെല േബത്ത-്േലേഹമിൽ
തേന്ന.
6 “െയഹൂദ്യയിെല േബത്ത-്േലേഹേമ, െയഹൂദ്യാ

്രപഭുക്കന്മാരിൽ നീ ഒട്ട ം െചറുതല്ല;
എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന
േമയ്ക്കുവാനുള്ള തലവൻ നിന്നിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ട വരും”

എന്നുപറഞ്ഞു.
7 ഉടെന െഹേരാദാവ് വിദ്വാന്മാെര രഹസ്യമായി
വിളിച്ച , നക്ഷ്രതം ്രപത്യക്ഷമായ സമയം
അവേരാട് കൃത്യമായി േചാദിച്ചറിഞ്ഞു. 8അവെര
േബത്ത-്േലേഹമിേലക്കു അയച്ച : നിങ്ങൾ
െചന്ന് ശിശുവിെനക്കുറിച്ച് ്രശദ്ധേയാെട
അേന്വഷിക്കുവിൻ; കെണ്ടത്തിയാൽ ആ
വാർത്ത എെന്ന അറിയിക്കുവിൻ ഞാനും
വന്നു അവെന നമസ്കരിക്കെട്ട, 9 രാജാവ്
പറഞ്ഞത് േകട്ട് അവർ പുറെപ്പട്ട ; അവർ
കിഴക്ക് കണ്ട നക്ഷ്രതം ശിശു ഇരിക്കുന്ന
സ്ഥലത്തിന് മീെത വന്നുനില്ക്കുന്നതുവെര
അവർക്ക് മുമ്പായി െപായ്െക്കാണ്ടിരുന്നു.
10 നക്ഷ്രതം കണ്ടേപ്പാൾ അവർ അത്യന്തം
സേന്താഷിച്ച ; 11ആ വീട്ടിൽെചന്ന,് ശിശുവിെന
അമ്മയായ മറിയേയാടുകൂെട കണ്ട്, കുമ്പിട്ട്
അവെന നമസ്കരിച്ച ; നിേക്ഷപപാ്രതങ്ങെള
തുറന്നു അവന് െപാന്നും കുന്തുരുക്കവും മൂരും
അർപ്പിച്ച . 12 െഹേരാദാവിെന്റ അടുക്കൽ
മടങ്ങിേപ്പാകരുത് എന്നു സ്വപ്നത്തിൽ ൈദവം
അവേരാട് അരുളിെച്ചയ്തിട്ട് അവർ േവെറ
വഴിയായിസ്വേദശേത്തക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി.
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മി്രസയീമിേലക്ക്ഓടിേപ്പാകുന്നു
13അവർ േപായേശഷം കർത്താവിെന്റ ദൂതൻ
േയാസഫിന് സ്വപ്നത്തിൽ ്രപത്യക്ഷനായി:
നീ ‘‘എഴുേന്നറ്റ് ശിശുവിെനയും അമ്മെയയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് മി്രസയീമിേലക്ക് ഓടിേപ്പാക,ഞാൻ
നിേന്നാട് പറയുംവെര അവിെട പാർക്കുക;
െഹേരാദാവ് ശിശുവിെന നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു
അവെനഅേന്വഷിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു. 14ആ
രാ്രതിയിൽ േയാസഫ് എഴുേന്നറ്റ് ശിശുവിെനയും
അമ്മെയയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട് മി്രസയീമിേലക്ക്
പുറെപ്പട്ട . 15 െഹേരാദാവിെന്റ മരണേത്താളം
അവൻ അവിെട പാർത്തു: “മി്രസയീമിൽ നിന്നു
ഞാൻ എെന്റ മകെന വിളിച്ച വരുത്തി” എന്നു
കർത്താവ് ്രപവാചകൻമുഖാന്തരംഅരുളിെച്ചയ്ത
്രപവചനം നിവൃത്തിയാകുവാൻഇടവന്നു.

െഹേരാദാവിെന്റ േകാപം
16 കിഴക്കുനിന്നും വന്ന ജ്ഞാനികൾ തെന്ന
കളിയാക്കി എന്നു െഹേരാദാവ് കണ്ട് വളെര
േകാപിച്ച , അവേരാട് േചാദിച്ചറിഞ്ഞ കാലത്തിന്
ഒത്തവണ്ണംരണ്ടുവയസ്സ ംഅതിൽതാെഴയുമുള്ള
ആൺകുട്ടികെള ഒെക്കയും േബത്ത-്േലേഹമിലും
അതിെന്റ എല്ലാ അതിരുകളിലും ആളയച്ച്
െകാല്ലിച്ച .
17 “റാമയിൽ ഒരു ശബ്ദം േകട്ട്, കരച്ചിലും

വലിയ നിലവിളിയും തേന്ന;
റാേഹൽ മക്കെളെച്ചാല്ലി കരഞ്ഞു;
അവർ ഇല്ലായ്കയാൽ ആശ്വാസം
ൈകെക്കാൾവാൻ മനസ്സില്ലാതിരുന്നു”
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18 യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം
അരുളിെച്ചയ്ത ്രപവചനംഅന്ന് നിവൃത്തിയായി.

നസെറത്തിേലക്ക് മടക്കിവരുത്തുന്നു
19എന്നാൽ െഹേരാദാവ് മരിച്ച കഴിഞ്ഞേശഷം
കർത്താവിെന്റ ദൂതൻ മി്രസയീമിൽ െവച്ച്
േയാസഫിന് സ്വപ്നത്തിൽ ്രപത്യക്ഷനായി:
20 ശിശുവിന് ്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ
േനാക്കിയവർ മരിച്ച േപായതുെകാണ്ട് നീ
എഴുേന്നറ്റ് ശിശുവിെനയും അമ്മെയയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് യി്രസാേയൽേദശേത്തക്കു േപാക
എന്നു പറഞ്ഞു. 21 േയാസഫ് എഴുേന്നറ്റ്
ശിശുവിെനയും അമ്മെയയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
യി്രസാേയൽേദശത്തു വന്നു. 22 എന്നാൽ
െയഹൂദ്യയിൽ അർെക്കലെയാസ് തെന്റ
അപ്പനായ െഹേരാദാവിന് പകരം വാഴുന്നു
എന്നു േകട്ടതുെകാണ്ട് അവിെട േപാകുവാൻ
ഭയെപ്പട്ട , സ്വപ്നത്തിൽ അരുളപ്പാടുണ്ടായിട്ട്
ഗലീല്രപേദശങ്ങളിേലക്ക് മാറിേപ്പായി. 23അവൻ
നസറായൻ എന്നു വിളിക്കെപ്പടും എന്നു
്രപവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്തത്
നിവൃത്തിയാകുവാൻ തക്കവണ്ണം നസെറത്ത്
എന്ന ്രഗാമത്തിൽെചന്ന് പാർത്തു.

3
സ്നാപകേയാഹന്നാെന്റ ്രപസംഗം

1ആ കാലങ്ങളിൽ േയാഹന്നാൻ സ്നാപകൻ
വന്നു, െയഹൂദ്യമരുഭൂമിയിൽ ്രപസംഗിച്ച :
2 സ്വർഗ്ഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുകയാൽ
മാനസാന്തരെപ്പടുവിൻഎന്നുപറഞ്ഞു.
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3 “മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ച പറയുന്നവെന്റ
വാക്കുകൾ: കർത്താവിെന്റ വഴി ഒരുക്കി
അവെന്റപാതനിരപ്പാക്കുവിൻ”

എന്നിങ്ങെന െയശയ്യാ്രപവാചകൻ
പറഞ്ഞവൻ ഇവൻ തേന്ന. 4 േയാഹന്നാന്
ഒട്ടകേരാമംെകാണ്ടുള്ള ഉടുപ്പ ം
േതാലുെകാണ്ടുള്ള അരപ്പട്ടയും ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവെന്റ ആഹാരേമാ െവട്ട ക്കിളിയും
കാട്ട േതനുംആയിരുന്നു. 5അന്ന്െയരൂശേലമ്യരും
െയഹൂദ്യേദശക്കാെരാക്കയും േയാർദ്ദാെന്റ
ഇരുകരയുമുള്ള എല്ലാ നാട്ട കാരും പുറെപ്പട്ട
അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് 6 തങ്ങള െട
പാപങ്ങെള ഏറ്റ പറഞ്ഞുെകാണ്ട് േയാർദ്ദാൻ
നദിയിൽ അവനാൽ സ്നാനം ഏറ്റ .
7 സ്നാനേമൽക്കുന്നതിനായി പരീശരിലും
സദൂക്യരിലും ഉള്ള പലരും തെന്റ അരികിൽ
വരുന്നത് കണ്ടേപ്പാൾ േയാഹന്നാൻ അവേരാട്
പറഞ്ഞത:് സർപ്പസന്തതികേള, വരുവാനുള്ള
േകാപെത്ത ഒഴിഞ്ഞു ഓടിേപ്പാകുവാൻ
നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തന്നതുആർ?
മാനസാന്തരത്തിനു േയാഗ്യമായ ഫലം

കായ്പിൻ
8 മാനസാന്തരത്തിന് േയാഗ്യമായ ഫലം
കായ്പിൻ. 9 അ്രബാഹാം ഞങ്ങൾക്കു
പിതാവായുണ്ട് എന്നു നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
പറയുവാൻ ചിന്തിക്കരുത;് ഈ കല്ല കളിൽ
നിന്നു അ്രബാഹാമിന് മക്കെള ഉളവാക്കുവാൻ
ൈദവത്തിന് കഴിയും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 10 ഇേപ്പാൾ തേന്ന വൃക്ഷങ്ങള െട
ചുവട്ടിന് േകാടാലി െവച്ചിരിക്കുന്നു; നല്ലഫലം
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കായ്ക്കാത്ത വൃക്ഷം എല്ലാം െവട്ടി തീയിൽ
ഇട്ട കളയുന്നു. 11 ഞാൻ നിങ്ങെള
മാനസാന്തരത്തിനായി െവള്ളത്തിൽ സ്നാനം
കഴിപ്പിക്കുന്നു; എെന്റ പിന്നാെല വരുന്നവേനാ
എേന്നക്കാൾ ബലവാൻ ആകുന്നു; അവെന്റ
െചരിപ്പ ചുമപ്പാൻ ഞാൻ മതിയായവനല്ല;
അവൻ നിങ്ങെള പരിശുദ്ധാത്മാവ് െകാണ്ടും
തീെകാണ്ടും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും. 12 പാറ്റ വാൻ
ഉപേയാഗിക്കുന്ന വീശൂമുറം അവെന്റ കയ്യിൽ
ഉണ്ട്; അവൻ െമതിക്കളെത്ത മുറ്റ ം െവടിപ്പാക്കി
േകാതമ്പ് കളപ്പ രയിൽ കൂട്ടിവയ്ക്കുകയും പതിർ
ഒരിക്കലും െകടാത്ത തീയിൽ ഇട്ട് ചുട്ട കളകയും
െചയ്യ ം.

േയശുസ്നാനംഏൽക്കുന്നു
13 അനന്തരം േയശു േയാഹന്നാനാൽ
സ്നാനം ഏല്ക്കുവാൻ ഗലീലയിൽ നിന്നു
േയാർദ്ദാൻ നദിയിൽ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു.
14 േയാഹന്നാൻ അവെന വിലക്കി: നിന്നാൽ
സ്നാനം ഏല്ക്കുവാൻ എനിക്ക് ആവശ്യം;
പിെന്ന നീ എെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നുേവാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 15 േയശു ്രപത്യ ത്തരമായി േയാഹന്നാൻ
സ്നാപകേനാട്: “ഇേപ്പാൾ സമ്മതിക്ക; ഇങ്ങെന
സകലനീതിയും നിവർത്തിയ്ക്കുന്നത് നമുക്കു
ഉചിതം” എന്നു പറഞ്ഞു; ഉടെന േയാഹന്നാൻ
േയശുവിെനഅനുവദിച്ച .

ഇവൻ എെന്റ ്രപിയപു്രതൻ; ഇവനിൽ ഞാൻ
്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു

16േയശുസ്നാനംഏറ്റഉടെനെവള്ളത്തിൽനിന്ന്
കയറി; അേപ്പാൾ സ്വർഗ്ഗം അവനായി തുറന്നു
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ൈദവാത്മാവ് ്രപാെവന്നതുേപാെല ഇറങ്ങുന്നതും
തെന്റേമൽ ്രപകടമാകുന്നതും അവൻ കണ്ട്;
17 ്രശദ്ധിക്കുക, ഇവൻ എെന്റ ്രപിയപു്രതൻ;
ഇവനിൽ ഞാൻ ്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി.

4
േയശു മരുഭൂമിയിൽപരീക്ഷിക്കെപ്പടുന്നു

1അനന്തരംപിശാചിനാൽപരീക്ഷിക്കെപ്പടുവാൻ
േയശുവിെന ആത്മാവ് മരുഭൂമിയിേലക്ക്
നടത്തി. 2 അവൻ നാല്പതുപകലും
നാല്പതുരാവും ഉപവസിച്ചേശഷം അവന്
വിശന്നു. 3അേപ്പാൾ പരീക്ഷകൻ അടുത്തുവന്ന്
പറഞ്ഞു: “നീ ൈദവപു്രതൻ എങ്കിൽ ഈ കല്ല്
അപ്പമായിത്തീരുവാൻകല്പിക്ക” 4എന്നാൽഅവൻ
ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് “മനുഷ്യൻ അപ്പംെകാണ്ട്
മാ്രതമല്ല, ൈദവത്തിെന്റ വായിൽനിന്നും
വരുന്ന സകല വചനംെകാണ്ടും ജീവിക്കുന്നു”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നു 5 പിെന്ന പിശാച്
അവെന വിശുദ്ധനഗരത്തിൽ െകാണ്ടുേപായി
ൈദവാലയത്തിെന്റ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗത്ത്
നിർത്തി അവേനാട്: 6 “നീ ൈദവപു്രതൻ എങ്കിൽ
താേഴാട്ട ചാടുക;”
“നിെന്നക്കുറിച്ച് അവൻ തെന്റ ദൂതന്മാേരാട്

കല്പിക്കും; അവൻ നിെന്റ കാൽ
കല്ലിേനാട് തട്ടാതവണ്ണം നിെന്ന കയ്യിൽ
താങ്ങിെക്കാള്ള ം”

എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 7 േയശു അവേനാട്: “നിെന്റ
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ൈദവമായ കർത്താവിെന പരീക്ഷിക്കരുത്
എന്നും കൂെട എഴുതിയിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു. 8 പിെന്ന പിശാച് അവെന ഏറ്റവും
ഉയർെന്നാരു മലമുകളിൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി
േലാകത്തിലുള്ള സകല രാജ്യങ്ങെളയും
അവയുെട മഹത്വെത്തയും കാണിച്ച : 9വണങ്ങി
എെന്ന നമസ്കരിച്ചാൽ ഇെതാെക്കയും നിനക്ക്
നൽകാം എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു. 10 േയശു
അവേനാട് പറഞ്ഞു: “സാത്താേന ഇവിടം
വിട്ട് േപാക നിെന്റ ൈദവമായ കർത്താവിെന
നമസ്കരിച്ച അവെന മാ്രതേമ ആരാധിക്കാവൂ
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ”. 11 അേപ്പാൾ
പിശാച് അവെന വിട്ട േപായി; ദൂതന്മാർ
അടുത്തുവന്ന്അവെനശു്രശൂഷിച്ച .

േയശുതെന്റ ദൗത്യംആരംഭിക്കുന്നു
12 േയാഹന്നാെന തടവിലാക്കിയിരിക്കുന്നു
എന്നു േകട്ടേപ്പാൾ േയശു ഗലീലയിേലക്ക്
പിൻ വാങ്ങുകയും, 13 നസെറത്ത് വിട്ട
െസബൂലൂെന്റയും നഫ്താലിയുെടയും
അതിരുകളിൽ കടല്ക്കെരയുള്ള
കഫർന്നഹൂമിൽ െചന്ന് താമസിക്കുകയും
െചയ്തു;
14 “െസബൂലൂൻ േദശത്തും നഫ്താലിേദശത്തും

കടല്ക്കരയിലും േയാർദ്ദാനക്കെരയുള്ള
നാടുകളിലും ജാതികള െട ഗലീലയിലും

15 ഇങ്ങെന ഇരുട്ടിൽ ഇരുന്നതായ ജനം
മഹത്താെയാരു െവളിച്ചം കണ്ട്;

മരണത്തിെന്റ േദശത്തിലും നിഴലിലും
ആയിരുന്നവർക്ക് ്രപകാശം ഉദിച്ച ”
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16 എന്നു െയശയ്യാ്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം
അരുളിെച്ചയ്തത് നിവൃത്തിയാകുവാൻ
കാരണമായി.

17 അന്നുമുതൽ േയശു: സ്വർഗ്ഗരാജ്യം
സമീപിച്ചിരിക്കുകയാൽ മാനസാന്തരെപ്പടുവിൻ
എന്നു ്രപസംഗിച്ച തുടങ്ങി.
ആദ്യം തിരെഞ്ഞടുത്തനാല് ശിഷ്യന്മാർ

18 േയശു ഗലീലക്കടല്പ റത്ത് നടക്കുേമ്പാൾ
പെ്രതാസ് എന്നു േപരുള്ള ശിേമാൻ അവെന്റ
സേഹാദരനായ അെ്രന്തയാസ,് എന്നിങ്ങെന
മീൻപിടിക്കുന്നവരായ രണ്ടു സേഹാദരന്മാർ
കടലിൽ വല വീശുന്നത് കണ്ട്: 19 േയശു
അവേരാട് പറഞ്ഞു. എെന്റ പിന്നാെല വരുവിൻ;
ഞാൻ നിങ്ങെള മനുഷ്യെര പിടിക്കുന്നവരാക്കും
20 ഉടെന അവർ വല വിട്ട കളഞ്ഞ് േയശുവിെന
അനുഗമിച്ച . 21 അവിെടനിന്നു മുേമ്പാട്ട
േപായേപ്പാൾെസെബദിയുെട മകൻയാേക്കാബും
അവെന്റസേഹാദരൻേയാഹന്നാനുംഎന്നേവെറ
രണ്ടുസേഹാദരന്മാർ പടകിൽ ഇരുന്നുഅപ്പനായ
െസെബദിയുമായി വല നന്നാക്കുന്നത് കണ്ട്
അവെരയും വിളിച്ച . 22 അവരും ഉടൻ തെന്ന
പടകിെനയും അപ്പെനയും വിട്ട േയശുവിെന
അനുഗമിച്ച .
രാജ്യത്തിെന്റ സുവിേശഷം ്രപസംഗിക്കുകയും,

േരാഗികെളസൗഖ്യമാക്കുകയും െചയ്യന്നു
23 പിെന്ന േയശു ഗലീലയിൽ ഒെക്കയും
ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച െകാണ്ട് അവരുെട
പള്ളികളിൽ ഉപേദശിക്കുകയും രാജ്യത്തിെന്റ
സുവിേശഷം ്രപസംഗിക്കുകയും ജനങ്ങളിലുള്ള
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സകലദീനെത്തയും വ്യാധിെയയും
െസൗഖ്യമാക്കുകയും െചയ്തു. 24 അവെന
പറ്റിയുള്ള ്രശുതി സിറിയയിൽ ഒെക്കയും പരന്നു.
നാനാവ്യാധികളാലും ബാധകളാലും വലഞ്ഞവർ,
ഭൂത്രഗസ്തർ, അപസ്മാരേരാഗികൾ,
പക്ഷവാതക്കാർ ഇങ്ങെന സകലവിധ
ദീനക്കാെരയും അവെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു. 25അവൻഅവെര െസൗഖ്യമാക്കി;
ഗലീല, െദക്കെപ്പാലി, െയരൂശേലം, െയഹൂദ്യ,
േയാർദ്ദാനക്കെര എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നു
വളെരപുരുഷാരംഅവെനപിന്തുടർന്നു.

5
സുവിേശഷസൗഭാഗ്യങ്ങൾ

1 േയശു പുരുഷാരെത്ത കണ്ടേപ്പാൾ മലയിൽ
കയറി;അവിെടഅവൻഇരുന്നേശഷംശിഷ്യന്മാർ
അടുക്കൽവന്നു. 2അവൻതിരുവായ്െമാഴിഞ്ഞു
അവെര ഉപേദശിച്ച തുടങ്ങിയത:്
3ആത്മാവിൽ ദരി്രദരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ;
സ്വർഗ്ഗരാജ്യംഅവർക്കുള്ളത.്
4ദുഃഖിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ;
അവർക്ക്ആശ്വാസം ലഭിക്കും.
5െസൗമ്യതയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ;
അവർഭൂമിെയഅവകാശമാക്കും.
6 നീതിക്കുേവണ്ടി വിശന്നു ദാഹിക്കുന്നവർ

ഭാഗ്യവാന്മാർ;
അവർസംതൃപ്തർആകും.
7കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ;
അവർക്ക്കരുണലഭിക്കും.
8ഹൃദയനിർമ്മലതയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ;



മത്തായി 5:9 xvi മത്തായി 5:16

അവർൈദവെത്തകാണും.
9സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ;
അവർ ൈദവത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ എന്നു

വിളിക്കെപ്പടും
10 നീതിനിമിത്തം ഉപ്രദവിക്കെപ്പടുന്നവർ

ഭാഗ്യവാന്മാർ;
സ്വർഗ്ഗരാജ്യംഅവർക്കുള്ളത.്

11 എെന്റ നിമിത്തം നിങ്ങെള
അപമാനിക്കുകയും ഉപ്രദവിക്കുകയും
നിങ്ങെളെക്കാണ്ട് എല്ലാ തിന്മയും
കളവായി പറകയും െചയ്യ േമ്പാൾ
നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ. 12 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
നിങ്ങള െട ്രപതിഫലം മഹത്തരമാകെകാണ്ട്
സേന്താഷിച്ച ല്ലസിപ്പിൻ; നിങ്ങൾക്ക് മുെമ്പ
ജീവിച്ചിരുന്ന ്രപവാചകന്മാെരയും അവർ
അങ്ങെനതെന്നഉപ്രദവിച്ച വേല്ലാ.
ഉപ്പ ം ്രപകാശവും

13 നിങ്ങൾ ഭൂമിയുെട ഉപ്പാകുന്നു; ഉപ്പ് സ്വാദ്
ഇല്ലാെത േപായാൽ അതിന് എങ്ങെന സ്വാദ്
വരുത്താം? പുറത്തു കളഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യർ
ചവിട്ട വാനല്ലാെത മെറ്റാന്നിനും പിെന്ന
െകാള്ളന്നതല്ല. 14 നിങ്ങൾ േലാകത്തിെന്റ
െവളിച്ചം ആകുന്നു; മലേമൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന
പട്ടണംമറഞ്ഞിരിപ്പാൻപാടില്ല. 15വിളക്കുകത്തിച്ച്
കൂടയ്ക്ക് കീഴിലല്ല, ്രപത്യ ത തണ്ടിേന്മലേ്രത
െവയ്ക്കുന്നത;് അേപ്പാൾ വിളക്ക് വീട്ടിലുള്ള
എല്ലാവർക്കും ്രപകാശം െകാടുക്കുന്നു.
16 അങ്ങെന തേന്ന മനുഷ്യർ നിങ്ങള െട നല്ല
്രപവൃത്തികെള കണ്ട്, സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങള െട
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പിതാവിെന മഹത്വെപ്പടുേത്തണ്ടതിന് നിങ്ങള െട
െവളിച്ചംഅവരുെട മുമ്പിൽ ്രപകാശിക്കെട്ട.

ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റപൂർത്തീകരണം
17 ഞാൻ ന്യായ്രപമാണെത്തേയാ
്രപവാചകന്മാെരേയാ നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു
വന്നു എന്നു ചിന്തിക്കരുത;് നശിപ്പിക്കുവാനല്ല
പൂർത്തിയാക്കുവാനേ്രത ഞാൻ വന്നത.്
18 സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു:
ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുേപാകുംവെര
സകലവും പൂർത്തിയാകുേവാളം
ന്യായ്രപമാണത്തിൽനിന്ന് ഒരു വള്ളി എങ്കിലും
പുള്ളി എങ്കിലും ഒരുനാള ം ഒഴിഞ്ഞുേപാകയില്ല.
19ആകയാൽഈ ഏറ്റവും െചറിയ കല്പനകളിൽ
ഒന്ന് വ്യത്യാസെപ്പടുത്തുകയും മനുഷ്യെര
അങ്ങെന പഠിപ്പിക്കയും െചയ്യന്നവൻ
സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും െചറിയവൻ എന്നു
വിളിക്കെപ്പടും; അവെയ അനുസരിക്കുകയും
പഠിപ്പിക്കയും െചയ്യന്നവേനാ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ
വലിയവൻ എന്നു വിളിക്കെപ്പടും. 20 നിങ്ങള െട
നീതി ശാസ്്രതിമാരുെടയും പരീശന്മാരുെടയും
നീതിെയ കവിയുന്നിെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾ
സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുകയില്ല എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

െകാലപാതകംഅരുത്
21 െകാല െചയ്യരുത് എന്നും ആെരങ്കിലും
െകാലെചയ്താൽന്യായവിധിയ്ക്ക് േയാഗ്യനാകും
എന്നും പൂർവ്വപിതാക്കൻമാേരാട് ആ
കാലങ്ങളിൽ അരുളിെച്ചയ്തത് നിങ്ങൾ
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േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 22 ഞാേനാ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നത:് സേഹാദരേനാട് േകാപിക്കുന്നവൻ
എല്ലാം ന്യായവിധിയ്ക്ക് േയാഗ്യനാകും;
സേഹാദരേനാട് വിലയില്ലാത്തവൻ എന്നു
പറഞ്ഞാേലാ ന്യായാധിപസഭയുെട മുമ്പിൽ
നിൽേക്കണ്ടിവരും; മൂഢാ എന്നു പറഞ്ഞാേലാ
അഗ്നിനരകത്തിന് േയാഗ്യനാകും.

വഴിപാട്അർപ്പിക്കുേമ്പാൾ
23 അതുെകാണ്ട് നിെന്റ വഴിപാട്
യാഗപീഠത്തിങ്കൽ െകാണ്ടുവരുേമ്പാൾ
സേഹാദരന് നിനക്ക് എതിരായി വല്ലവിേരാധവും
ഉെണ്ടന്ന് അവിെടവച്ച് ഓർമ്മവന്നാൽ
24 നിെന്റ വഴിപാട് അവിെട യാഗപീഠത്തിെന്റ
മുമ്പിൽ െവച്ചിട്ട്, ഒന്നാമത് െചന്ന്
സേഹാദരേനാട് നിരന്നുെകാൾക; പിെന്ന
വന്നു നിെന്റ വഴിപാട് കഴിക്ക. 25 നിെന്റ
്രപതിേയാഗിേയാടുകൂെട ന്യായസ്ഥലേത്തക്കുള്ള
വഴിയിൽ ആയിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന േവഗത്തിൽ
അവേനാട് ഇണങ്ങിെക്കാൾക; അല്ലാഞ്ഞാൽ
്രപതിേയാഗി നിെന്ന ന്യായാധിപനും ന്യായാധിപൻ
നിെന്ന കാവൽക്കാരെന്റ പക്കലും ഏല്പിച്ചിട്ട്
നീ തടവിലായ്േപാകും. 26 ഒടുവിലെത്ത
കാശുേപാലും െകാടുത്തുതീരുേവാളം നീ
അവിെടനിന്ന് പുറത്തു വരികയില്ല എന്നു ഞാൻ
സത്യമായിട്ട് നിേന്നാട് പറയുന്നു.

വ്യഭിചാരം െചയ്യരുത്
27വ്യഭിചാരം െചയ്യരുത്എന്നുഅരുളിെച്ചയ്തത്
നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 28ഞാേനാ നിങ്ങേളാടു
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പറയുന്നത:് സ്്രതീെയ േമാഹിേക്കണ്ടതിന്
അവെള േനാക്കുന്നവൻ എല്ലാം ഹൃദയംെകാണ്ട്
അവേളാട് വ്യഭിചാരം െചയ്തുേപായി. 29എന്നാൽ
വലങ്കണ്ണ് നിനക്ക് വീഴ്ച വരുത്തുന്നു എങ്കിൽ
അതിെന ചൂഴ്െന്നടുത്ത് എറിഞ്ഞുകളക;
നിെന്റ ശരീരം മുഴുവനും നരകത്തിൽ
വീഴുന്നതിേനക്കാൾ നിെന്റ അവയവങ്ങളിൽ
ഒന്ന് നശിക്കുന്നത് നിനക്ക് ്രപേയാജനമേ്രത.
30 വലൈങ്ക നിനക്ക് വീഴ്ച വരുത്തുന്നു എങ്കിൽ
അതിെന െവട്ടി എറിഞ്ഞുകളക; നിെന്റ ശരീരം
മുഴുവനും നരകത്തിൽ േപാകുന്നതിേനക്കാൾ
അവയവങ്ങളിൽ ഒന്ന് നശിക്കുന്നത് നിനക്ക്
്രപേയാജനമേ്രത.

ഉേപക്ഷണംഅരുത്
31 ആെരങ്കിലും ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിച്ചാൽ
അവൾക്ക് ഉേപക്ഷണപ്രതം െകാടുക്കെട്ട എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 32ഞാേനാ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നത:് വ്യഭിചാരം േഹതുവായിട്ടല്ലാെത
ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിക്കുന്നവെനല്ലാം അവെള
വ്യഭിചാരിണിയാക്കുന്നു; ഉേപക്ഷിച്ചവെള
ആെരങ്കിലും വിവാഹം കഴിച്ചാൽ വ്യഭിചാരം
െചയ്യന്നു.

കള്ളസത്യം െചയ്യരുത.്
33 കള്ളസത്യം െചയ്യരുത് എന്നും സത്യം
െചയ്തതു കർത്താവിന് നിവർത്തിേക്കണം
എന്നും പൂർവ്വന്മാേരാട് ആ കാലങ്ങളിൽ
അരുളിെച്ചയ്തത് നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
34 ഞാേനാ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത:് ഒരിക്കലും
സത്യം െചയ്യരുത;് സ്വർഗ്ഗെത്തെക്കാണ്ട്
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അരുത,് അത് ൈദവത്തിെന്റ സിംഹാസനം;
35 ഭൂമിെയെക്കാണ്ട് അരുത,് അത് അവെന്റ
പാദപീഠം; െയരൂശേലമിെനെക്കാണ്ട് അരുത,്
അത് മഹാരാജാവിെന്റ നഗരം 36 നിെന്റ
തലെയെക്കാണ്ടും സത്യം െചയ്യരുത;് ഒരു
േരാമവും െവള പ്പിപ്പാേനാ കറുപ്പിക്കുവാേനാ
നിനക്ക് കഴിയുകയില്ലേല്ലാ. 37 നിങ്ങള െട
വാക്ക് അെത അെത, എന്നും ഇല്ല, ഇല്ല
എന്നും ആയിരിക്കെട്ട; ഇതിൽ അധികമായത്
ദുഷ്ടനിൽനിന്ന് വരുന്നു.
്രപതികാരം അരുത,് ആവശ്യക്കാരെന

അവഗണിക്കരുത്
38 കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ ം പല്ലിന് പകരം പല്ല ം
എന്നു അരുളിെച്ചയ്തത് നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
39ഞാേനാ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത:് ദുഷ്ടേനാട്
എതിർക്കരുത;് നിെന്ന വലെത്ത കരണത്ത്
അടിക്കുന്നവന് മേറ്റ കരണവും തിരിച്ച കാണിക്ക.
40 നിേന്നാട് വ്യവഹരിച്ച് നിെന്റ വസ്്രതം
എടുക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവന് നിെന്റേമൽ
കുപ്പായവും വിട്ട െകാടുക്കുക. 41 ഒരുവൻ നിെന്ന
ഒരു ൈമൽ*ദൂരം േപാകുവാൻ നിർബ്ബന്ധിച്ചാൽ
രണ്ടു അവേനാടുകൂെട േപാക. 42 നിേന്നാട്
യാചിക്കുന്നവനു െകാടുക്ക; വായ്പവാങ്ങുവാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നവെനഒഴിഞ്ഞുകളയരുത.്

ശ്രതുക്കെളസ്േനഹിക്കുക
43 അയൽക്കാരെന സ്േനഹിക്ക എന്നും
ശ്രതുവിെന പകക്ക എന്നും അരുളിെച്ചയ്തത്

* 5. 41 ഒരുൈമൽഎന്നാൽ 1. 6കി. മീ.
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നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 44ഞാേനാ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നത:് നിങ്ങള െടശ്രതുക്കെളസ്േനഹിപ്പിൻ;
നിങ്ങെള ഉപ്രദവിക്കുന്നവർക്കുേവണ്ടി
്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ; 45സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങള െട
പിതാവിന് പു്രതന്മാരായി തീേരണ്ടതിന്
തേന്ന; അവൻ ദുഷ്ടന്മാരുെടേമലും
നല്ലവരുെടേമലും തെന്റ സൂര്യെന ഉദിപ്പിക്കുകയും
നീതിമാന്മാരുെടേമലും നീതിെകട്ടവരുെട േമലും
മഴ െപയ്യിക്കയും െചയ്യന്നുവേല്ലാ.

സൽഗുണപൂർണ്ണരാകുവിൻ
46നിങ്ങെള സ്േനഹിക്കുന്നവെര സ്േനഹിച്ചാൽ
നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ്രപതിഫലം? ചുങ്കക്കാരും
അങ്ങെന തെന്ന െചയ്യന്നില്ലേയാ?
47 സേഹാദരന്മാെര മാ്രതം വന്ദനം െചയ്താൽ
നിങ്ങൾ എന്ത് വിേശഷം െചയ്യന്നു?
ജാതികള ം അങ്ങെന തെന്ന െചയ്യന്നില്ലേയാ?
48 ആകയാൽ നിങ്ങള െട സ്വർഗ്ഗീയപിതാവ്
സൽഗുണപൂർണ്ണൻ ആയിരിക്കുന്നതുേപാെല
നിങ്ങള ംസൽഗുണപൂർണ്ണരായിരിേക്കണം.

6
നമ്മുെട നന്മ ്രപവർത്തികൾ

1 മനുഷ്യർ കാേണണ്ടതിനായി നിങ്ങള െട
നീതി്രപവൃത്തികൾ അവരുെട മുമ്പിൽ
െചയ്യാതിരിപ്പാൻ ജാ്രഗതയുള്ളവരായിരിപ്പിൻ;
അല്ലാെയങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ള നിങ്ങള െട
പിതാവിെന്റ പക്കൽനിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ്രപതിഫലം
ലഭിക്കുകയില്ല.
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2 ആകയാൽ ഭിക്ഷ െകാടുക്കുേമ്പാൾ
മനുഷ്യരാൽ ്രപശംസിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്
പള്ളികളിലും വീഥികളിലും കപടഭക്തിക്കാർ
െചയ്യന്നതുേപാെല നിെന്റ മുമ്പിൽ
കാഹളം ഊതിക്കരുത;് അവർക്ക്
്രപതിഫലം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ
സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
3 നീേയാ ദാനം െചയ്യ േമ്പാൾ നിെന്റ ദാനം
രഹസ്യത്തിലായിരിേക്കണ്ടതിന് വലതു ൈക
െചയ്യന്നതു എന്ത് എന്നു ഇടതുൈകഅറിയരുത.്
4 രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിെന്റ പിതാവ് നിനക്ക്
്രപതിഫലംതരും.

്രപാർത്ഥിക്കുേമ്പാൾ
5 നിങ്ങൾ ്രപാർത്ഥിക്കുേമ്പാൾ
കപടഭക്തിക്കാെരേപ്പാെല ആകരുത;് അവർ
മനുഷ്യർ കാേണണ്ടതിന് പള്ളികളിലും
െതരുേക്കാണുകളിലും നിന്നുെകാണ്ടു
്രപാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു; അവർക്ക്
്രപതിഫലം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ
സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 6 നീേയാ
്രപാർത്ഥിക്കുേമ്പാൾ സ്വകാര്യമുറിയിൽ കടന്നു
വാതിൽ അടച്ച രഹസ്യത്തിലുള്ള നിെന്റ
പിതാവിേനാട് ്രപാർത്ഥിക്കുക; രഹസ്യത്തിൽ
കാണുന്നനിെന്റപിതാവ് നിനക്ക് ്രപതിഫലംതരും.
7 ്രപാർത്ഥിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ ജാതികെളേപ്പാെല
വ്യർത്ഥവാക്കുകൾ ആവർത്തിക്കരുത;് അധികം
സംസാരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് ഉത്തരം കിട്ട ം
എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത.് 8 അവേരാട്
തുല്യരാകരുത;് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്



മത്തായി 6:9 xxiii മത്തായി 6:17

ഇന്നെതന്ന് നിങ്ങൾ യാചിക്കും മുെമ്പ നിങ്ങള െട
പിതാവ് അറിയുന്നുവേല്ലാ. 9 നിങ്ങൾ ഇ്രപകാരം
്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ: സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാേവ,
അങ്ങയുെട നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പേടണേമ;
10 അങ്ങയുെട രാജ്യം വേരണേമ; അങ്ങയുെട
ഹിതം സ്വർഗ്ഗത്തിെലേപ്പാെല ഭൂമിയിലും
ആേകണേമ; 11 ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള
ആഹാരം ഇന്ന് തേരണേമ; 12 ഞങ്ങള െട
കടക്കാേരാട്ഞങ്ങൾക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നതുേപാെല
ഞങ്ങള െട കടങ്ങെളയും ഞങ്ങേളാടു
ക്ഷമിേക്കണേമ; 13 പരീക്ഷകളിൽ ഞങ്ങൾ
അകെപ്പടാെത, ദുഷ്ടനായവനിൽനിന്ന് ഞങ്ങെള
വിടുവിേക്കണേമ. രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും
എന്നും അങ്ങയ്ക്കുള്ളതേല്ലാ. 14 നിങ്ങൾ
മനുഷ്യേരാടു അവരുെട പിഴകെള ക്ഷമിച്ചാൽ,
സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങള െട പിതാവ് നിങ്ങേളാടും
ക്ഷമിയ്ക്കും. 15 നിങ്ങൾ മനുഷ്യേരാടു പിഴകെള
ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാേലാ നിങ്ങള െട പിതാവ്
നിങ്ങേളാടും പിഴകെളക്ഷമിക്കയില്ല.

ഉപവസിക്കുേമ്പാൾ
16 വിേശഷിച്ച ം നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കുേമ്പാൾ
കപടഭക്തിക്കാർ െചയ്യന്നതുേപാെല
വിഷാദമായ മുഖം കാണിക്കരുത;് എെന്തന്നാൽ
അവർ ഉപവസിക്കുന്നു എന്നു മനുഷ്യെര
കാണിേക്കണ്ടതിന് അവരുെട മുഖെത്ത
വിരൂപമാക്കുന്നു; അവർക്ക് ്രപതിഫലം
കിട്ടിേപ്പായി എന്നുഞാൻസത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 17എന്നാൽനീേയാ ഉപവസിക്കുേമ്പാൾ
തലയിൽ എണ്ണ േതച്ച് മുഖം കഴുകുക എങ്കിൽ
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നിെന്റ ഉപവാസം മനുഷ്യരല്ല. 18 രഹസ്യത്തിലുള്ള
നിെന്റ പിതാവ് കാണുകയും നിനക്ക് ്രപതിഫലം
നല്കുകയും െചയ്യ ം.

നിേക്ഷപംസ്വരൂപിേക്കണ്ടത്എവിെട?
19 പുഴുവും തുരുമ്പും തിന്നു തീർക്കുന്നതും
കള്ളന്മാർ തുരന്നു േമാഷ്ടിക്കുകയും െചയ്യന്ന
ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെന്ന നിേക്ഷപം
സ്വരൂപിക്കരുതു. 20 പുഴുവും തുരുമ്പും
തിന്നു തീർക്കാത്തതും കള്ളന്മാർ തുരന്നു
േമാഷ്ടിക്കാെതയുമിരിക്കുന്നസ്വർഗ്ഗത്തിൽതെന്ന
നിങ്ങൾക്ക് നിേക്ഷപം സ്വരൂപിച്ച െകാൾവിൻ.
21 നിെന്റ നിേക്ഷപം ഉള്ളിടത്ത് നിെന്റ ഹൃദയവും
ഇരിക്കും.

കണ്ണ്ശരീരത്തിെന്റവിളക്ക്
22 കണ്ണ് ശരീരത്തിെന്റ വിളക്കു ആകുന്നു;
അതുെകാണ്ട് കണ്ണ് െചാവ്വ ള്ളെതങ്കിൽ നിെന്റ
ശരീരം മുഴുവനും ്രപകാശത്താൽനിറഞ്ഞിരിക്കും.
23 കണ്ണ് േദാഷമുള്ളെതങ്കിേലാ നിെന്റ ശരീരം
മുഴുവനും ഇരുട്ടായിരിക്കും; അതുെകാണ്ട്
നിന്നിലുള്ള െവളിച്ചം ഇരുട്ടായാൽ ഇരുട്ട് എ്രത
വലിയത്!

ൈദവേമാ മാേമാെനാ?
24 രണ്ടു യജമാനന്മാെര േസവിക്കുവാൻ
ആർക്കും കഴിയുകയില്ല; അങ്ങെന െചയ്താൽ
ഒരുവെന പകച്ച് മറ്റവെന സ്േനഹിക്കും;
അെല്ലങ്കിൽ ഒരുവേനാട് പറ്റിേച്ചർന്നു മറ്റവെന
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നിരസിക്കും; നിങ്ങൾക്ക് ൈദവെത്തയും
ധനെത്തയും*േസവിക്കുവാൻകഴിയുകയില്ല.
വിചാരെപ്പടരുത്

25അതുെകാണ്ട്ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത:്
എന്ത് തിന്നും, എന്ത് കുടിക്കും എന്നു നിങ്ങള െട
ജീവനായിെക്കാണ്ടും എന്ത് ഉടുക്കും എന്നു
ശരീരത്തിനായിെക്കാണ്ടും ആകുലെപ്പടരുത;്
ആഹാരേത്തക്കാൾ ജീവനും ഉടുപ്പിേനക്കാൾ
ശരീരവും വലുതല്ലേയാ? 26 ആകാശത്തിെല
പറവകെള േനാക്കുവിൻ; അവ വിതയ്ക്കുന്നില്ല,
െകായ്യന്നില്ല,കളപ്പ രയിൽകൂട്ടിവയ്ക്കുന്നതുമില്ല
എങ്കിലും സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങള െട പിതാവ്
അവെയ പുലർത്തുന്നു; അവെയക്കാൾ
നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വിേശഷതയുള്ളവരല്ലേയാ?
27 ആകുലെപ്പടുന്നതുെകാണ്ട് തെന്റ
ജീവിതകാലയളവിേനാട് ഒരു മുഴം കൂട്ട വാൻ
നിങ്ങളിൽആർക്ക് കഴിയും? 28 ഉടുപ്പിെനക്കുറിച്ച്
ആകുലെപ്പടുന്നത് എന്തിന?് വയലിെല താമര
എങ്ങെന വളരുന്നു എന്നു നിരൂപിപ്പിൻ; അവ
അദ്ധ്വാനിക്കുന്നില്ല,നൂല്ക്കുന്നതുമില്ല. 29എന്നാൽ
ശേലാേമാൻ േപാലും തെന്റ സർവ്വമഹത്വത്തിലും
ഇവയിൽ ഒന്നിേനാളം ചമഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നു
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 30 ഇന്നുള്ളതും
നാെള അടുപ്പിൽ ഇടുന്നതുമായ വയലിെല
പുല്ലിെന ൈദവം ഇങ്ങെന ചമയിക്കുന്നു
എങ്കിൽ, അല്പവിശ്വാസികേള, നിങ്ങെള എ്രത
അധികം. 31 ആകയാൽ നാം എന്ത് തിന്നും

* 6. 24 മൂലഭാഷയിൽ മേമാെനയും എന്നത് തിന്മയാേയാ,
അധാർമ്മികമായിസമ്പാദിച്ച് ധനംഎന്നാണ.്
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എന്ത് കുടിക്കും എന്ത് ഉടുക്കും എന്നിങ്ങെന
നിങ്ങൾആകുലെപ്പടരുത.് 32ഈവക ഒെക്കയും
ജാതികൾ അേന്വഷിക്കുന്നു; സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ
നിങ്ങള െട പിതാവ് ഇെതാെക്കയും നിങ്ങൾക്ക്
ആവശ്യം എന്നു അറിയുന്നുവേല്ലാ. 33 മുെമ്പ
അവെന്റ രാജ്യവും നീതിയും അേന്വഷിക്കുവിൻ;
അേതാടുകൂെട ഇെതാെക്കയും നിങ്ങൾക്ക്
കിട്ട ം. 34 അതുെകാണ്ട് നാെളയ്ക്കായി
ആകുലെപ്പടരുത;് നാളെത്ത ദിവസം തനിക്കായി
ആകുലെപ്പടുമേല്ലാ; അതത് ദിവസത്തിന്
അന്നന്നെത്തേദാഷം മതി.

7
സ്വയേശാധനയുെടഅനിവാര്യത

1 നിങ്ങൾ വിധിക്കെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന്
വിധിക്കരുത.് 2 നിങ്ങൾ വിധിക്കുന്ന വിധിയാൽ
നിങ്ങള ം വിധിക്കെപ്പടും; നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന
അളവിനാൽ നിങ്ങൾക്കും അളന്നുകിട്ട ം.
3 എന്നാൽ സ്വന്തകണ്ണിൽ തടിക്കഷണം
ഇരിക്കുന്നത് േനാക്കാെതസേഹാദരെന്റകണ്ണിെല
െചറിയ ൈവേക്കാൽ കരട് േനാക്കുന്നത് എന്ത?്
4 അല്ല, സ്വന്തകണ്ണിൽ തടിക്കഷണം ഇരിെക്ക
നീ സേഹാദരേനാട്: നിെന്റ കണ്ണിൽ നിന്നു
ൈവേക്കാൽ കരട് എടുത്തുകളയെട്ട എന്നു
പറയുന്നത് എങ്ങെന? 5 കപടഭക്തിക്കാരാ,
ആദ്യം സ്വന്തകണ്ണിൽ നിന്ന് തടിക്കഷണം
എടുത്തുകളയുക; പിെന്ന സേഹാദരെന്റ കണ്ണിൽ
നിന്ന് കരട് എടുത്തുകളയുവാൻ വ്യക്തമായി
കാണും.
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അർഹമായത്അർഹിക്കുന്നവർക്ക്
6 വിശുദ്ധമായത് നായ്ക്കൾക്ക് െകാടുക്കരുത;്
നിങ്ങള െട മുത്തുകെള പന്നികള െട മുമ്പിൽ
ഇടുകയുമരുത;് അവ കാൽ െകാണ്ട് അവെയ
ചവിട്ട കയും തിരിഞ്ഞുനിങ്ങെളചീന്തിക്കളകയും
െചയ് വാൻഇടവരും.

്രപാർത്ഥനയുെടശക്തി
7 യാചിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ട ം;
അേന്വഷിക്കുവിൻഎന്നാൽനിങ്ങൾകെണ്ടത്തും;
മുട്ട വിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കായി തുറക്കും.
8 യാചിക്കുന്ന ഏവർക്കും ലഭിക്കുന്നു;
അേന്വഷിക്കുന്നവർ കെണ്ടത്തുന്നു; മുട്ട ന്നവനു
തുറക്കെപ്പടും. 9 മകൻ അപ്പം േചാദിച്ചാൽ
അവന് കല്ല് െകാടുക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നിങ്ങളിൽ
ആരുള്ള ? 10 മീൻ േചാദിച്ചാൽ അവന്
പാമ്പിെന െകാടുക്കുേമാ? 11 അങ്ങെന
േദാഷികളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട മക്കൾക്കു
നല്ല ദാനങ്ങെള െകാടുക്കുവാൻ അറിയുന്നു
എങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങള െട പിതാവ്
തേന്നാട് യാചിക്കുന്നവർക്കു നന്മ എ്രത അധികം
െകാടുക്കും!
ന്യായ്രപമാണവും ്രപവാചകന്മാരും

12 മനുഷ്യർ നിങ്ങൾക്ക് െചേയ്യണം എന്നു
നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നെതാെക്കയും നിങ്ങൾ
അവർക്കും െചയ ്വിൻ; ന്യായ്രപമാണവും
്രപവാചകന്മാരും ഇതു തേന്ന.

ജീവനിേലക്കുള്ളവാതിൽ
13 ഇടുക്കുവാതിലിലൂെട അകത്ത് കടക്കുവിൻ;
നാശത്തിേലക്കു േപാകുന്ന വാതിൽ
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വീതിയുള്ളതും വഴി വിശാലവും അതിൽകൂടി
കടക്കുന്നവർ അേനകരും ആകുന്നു.
14 ജീവങ്കേലക്ക് േപാകുന്ന വാതിൽ ഇടുക്കവും
വഴി െഞരുക്കവുമുള്ളത;്അത് കെണ്ടത്തുന്നവർ
ചുരുക്കമേ്രത.

ഫലങ്ങളാൽതിരിച്ചറിയൂ
15കള്ള്രപവാചകന്മാെരസൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ;
അവർ ആടുകള െട േവഷം ധരിച്ച നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ വരുന്നു; അകെമേയാ കടിച്ച കീറുന്ന
െചന്നായ്ക്കൾ ആകുന്നു. 16 അവരുെട
ഫലങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ അവെര അറിയും;
മുൾപ്പടർപ്പിൽ നിന്നു മുന്തിരിപ്പഴവും
െഞരിഞ്ഞിലുകളിൽനിന്ന് അത്തിപ്പഴവും
ആെരങ്കിലും പറിക്കാറുേണ്ടാ? 17അതുേപാെല
നല്ല വൃക്ഷം ഒെക്കയും നല്ലഫലം കായ്ക്കുന്നു;
ചീത്തയായ വൃക്ഷേമാ ചീത്തഫലം കായ്ക്കുന്നു.
18 നല്ല വൃക്ഷത്തിന് ചീത്ത ഫലവും ചീത്ത
വൃക്ഷത്തിന് നല്ല ഫലവും കായ്പാൻ കഴിയില്ല.
19 നല്ലഫലം കായ്ക്കാത്ത വൃക്ഷം ഒെക്കയും
െവട്ടി തീയിൽ ഇടുന്നു. 20ആകയാൽ അവരുെട
ഫലങ്ങളാൽനിങ്ങൾഅവെരതിരിച്ചറിയും.

പിതാവിെന്റ ഇഷ്ടം െചയ്യന്നവൻ
സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ

21 എേന്നാട് കർത്താേവ, കർത്താേവ,
എന്നു പറയുന്നവൻ ഏവനുമല്ല, ്രപത്യ ത
സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എെന്റ പിതാവിെന്റ ഇഷ്ടം
െചയ്യന്നവൻ അേ്രത സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ
്രപേവശിക്കുന്നത.് 22 കർത്താേവ, കർത്താേവ,
നിെന്റ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ്രപവചിക്കയും
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നിെന്റ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുകയും
നിെന്റ നാമത്തിൽ വളെര വീര്യ്രപവൃത്തികൾ
്രപവർത്തിക്കയും െചയ്തില്ലേയാ എന്നു പലരും
ആ നാളിൽ എേന്നാട് പറയും. 23അന്ന് ഞാൻ
പരസ്യമായി അവേരാട് ്രപഖ്യാപിക്കും: “ഞാൻ
ഒരുനാള ം നിങ്ങെളഅറിഞ്ഞിരുന്നില്ല;അധർമ്മം
്രപവർത്തിക്കുന്നവേര,എെന്നവിട്ട േപാകുവിൻ”.

വചനം േകട്ട് െചയ്യന്നവൻ
24 ആകയാൽ എെന്റ ഈ വചനങ്ങെള
േകൾക്കുകയുംഅനുസരിക്കുകയും െചയ്യന്നവർ
ഒെക്കയും പാറേമൽ വീട് പണിത ബുദ്ധിയുള്ള
മനുഷ്യേനാടു തുല്യനാകുന്നു. 25 വന്മഴ
െചാരിഞ്ഞു, നദികൾ െപാങ്ങി, കാറ്റ് അടിച്ച ,
ആ വീടിേന്മൽ അടിച്ച ; എന്നാൽ അത്
പാറേമൽ അടിസ്ഥാനമുള്ളതാകയാൽ വീണില്ല.
26 എെന്റ ഈ വചനങ്ങെള േകൾക്കുകയും
എന്നാൽ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും
െചയ്യന്നവെരാെക്കയും മണലിേന്മൽവീടുപണിത
മനുഷ്യേനാടുതുല്യനാകുന്നു. 27വന്മഴെചാരിഞ്ഞു
നദികൾ െപാങ്ങി കാറ്റ് അടിച്ച ആ വീടിേന്മൽ
അടിച്ച , അത് വീണു; അതിെന്റ വീഴ്ച
വലിയതായിരുന്നു.

28 ഈ വചനങ്ങെള േയശു പറഞ്ഞു
തീർന്നേപ്പാൾപുരുഷാരംഅവെന്റഉപേദശത്തിൽ
വിസ്മയിച്ച ; 29അവരുെട ശാസ്്രതിമാെരേപ്പാെല
അല്ല, അധികാരമുള്ളവനായിട്ടേ്രത അവൻ
അവേരാട് ഉപേദശിച്ചത്.
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8
കുഷ്ഠേരാഗിെയസൗഖ്യമാക്കുന്നു

1 േയശു മലയിൽനിന്നു ഇറങ്ങി വന്നേപ്പാൾ
വളെര പുരുഷാരം അവെന പിന്തുടർന്നു.
2 അേപ്പാൾ ഒരു കുഷ്ഠേരാഗി വന്നു
അവെന നമസ്കരിച്ച , കർത്താേവ, നിനക്ക്
മനസ്സ െണ്ടങ്കിൽ എെന്ന ശുദ്ധമാക്കുവാൻ
കഴിയും എന്നു പറഞ്ഞു. 3 േയശു ൈക
നീട്ടി അവെന െതാട്ട :എനിക്ക് മനസ്സണ്ട്; നീ
ശുദ്ധമാക എന്നു പറഞ്ഞു; ഉടെന കുഷ്ഠം
മാറി അവൻ ശുദ്ധനായി. 4 േയശു അവേനാട്:
േനാക്കു, ഇത് നീ ആേരാടും പറയരുത്; എന്നാൽ
പുേരാഹിതന്മാർക്കു സാക്ഷ്യത്തിനായി നീ െചന്ന്
നിെന്നത്തെന്ന അവർക്ക് കാണിച്ച , േമാെശ
കല്പിച്ചവഴിപാട് കഴിക്കഎന്നുപറഞ്ഞു.

ശതാധിപെന്റവലിയവിശ്വാസം
5 േയശു കഫർന്നഹൂമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ ഒരു
ശതാധിപൻ വന്നു അവേനാട്: 6 കർത്താേവ,
എെന്റ േവലക്കാരൻ തളർവാതം പിടിച്ച്
കഠിനമായി േവദനെപ്പട്ട് വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നു എന്നു
അേപക്ഷിച്ച പറഞ്ഞു. 7 േയശു അവേനാട്:
ഞാൻ വന്നു അവെന െസൗഖ്യമാക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു. 8അതിന് ശതാധിപൻ: കർത്താേവ,
നീ എെന്റ വീടിനകത്ത് വരുവാൻ ഞാൻ
േയാഗ്യനല്ല; ഒരു വാക്കുമാ്രതം കല്പിച്ചാൽ
എെന്റ േവലക്കാരന് െസൗഖ്യംവരും. 9 ഞാനും
അധികാരത്തിൻകീഴുള്ള മനുഷ്യൻ ആകുന്നു.
എെന്റ കീഴിൽ പടയാളികൾ ഉണ്ട;് ഞാൻ
ഒരുവേനാട:് േപാകഎന്നു പറഞ്ഞാൽ േപാകുന്നു;
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മെറ്റാരുത്തേനാട:് വരിക എന്നു പറഞ്ഞാൽ
വരുന്നു; എെന്റ ദാസേനാട്: ഇതു െചയ്ക
എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവൻ െചയ്യന്നു എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 10 അത് േകട്ടിട്ട് േയശു
അതിശയിച്ച , തെന്ന അനുഗമിക്കുന്നവേരാട്
പറഞ്ഞത:് യി്രസാേയലിൽകൂെട ഇ്രതവലിയ
വിശ്വാസമുള്ള ഒരുവെന കണ്ടിട്ടില്ല എന്നു
ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
11 കിഴക്കുനിന്നും പടിഞ്ഞാറുനിന്നും അേനകർ
വന്നു അ്രബാഹാമിേനാടും യിസ്ഹാക്കിേനാടും
യാേക്കാബിേനാടും കൂെട സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ
പന്തിയിലിരിക്കും. 12 രാജ്യത്തിെന്റ
പു്രതന്മാെരേയാഏറ്റവുംപുറത്തുള്ളഇരുളിേലക്ക്
തള്ളിക്കളയും; അവിെട കരച്ചിലും പല്ല കടിയും
ഉണ്ടാകും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
13 പിെന്ന േയശു ശതാധിപേനാട്: േപാക,
നീ വിശ്വസിച്ചതുേപാെല നിനക്ക് ഭവിക്കെട്ട
എന്നു പറഞ്ഞു. ആ സമയം തേന്ന അവെന്റ
േവലക്കാരന് െസൗഖ്യംവന്നു.
പെ്രതാസിെന്റവീട്ടിൽ

14 േയശു പെ്രതാസിെന്റ വീട്ടിൽ വന്നേപ്പാൾ
അവെന്റ അമ്മാവിയമ്മ പനിപിടിച്ച് കിടക്കുന്നത്
കണ്ട്. 15അവൻഅവള െട കയ്യിൽ െതാട്ട പനി
അവെള വിട്ട മാറി; അവൾ എഴുേന്നറ്റ് അവർക്ക്
ശു്രശൂഷെചയ്തു.
സകലദീനക്കാർക്കുംസൗഖ്യം

16 ൈവകുേന്നരം ആയേപ്പാൾ
പല ഭൂത്രഗസ്തെരയും അവെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; അവൻ
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വാക്കുെകാണ്ടു ദുരാത്മാക്കെള പുറത്താക്കി
സകലദീനക്കാർക്കും െസൗഖ്യം വരുത്തി.
17 അവൻ നമ്മുെട ബലഹീനതകെള എടുത്തു
വ്യാധികെള ചുമന്നു എന്നു െയശയ്യാ്രപവാചകൻ
പറഞ്ഞത് ഇ്രപകാരം നിവൃത്തിയാകുവാൻ
ഇടയായി.

േയശുവിെന അനുഗമിക്കുവാൻ എത്തിയ
ശാസ്്രതി

18 എന്നാൽ േയശു തെന്റ ചുറ്റ ം വളെര
പുരുഷാരെത്ത കണ്ടേപ്പാൾ ഗലീലാകടലിെന്റ
അക്കരയ്ക്ക് േപാകുവാൻ കല്പിച്ച . 19അേപ്പാൾ
ഒരു ശാസ്്രതി അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു:
ഗുേരാ, നീ എവിെട േപായാലും ഞാൻ നിെന്ന
അനുഗമിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 20 േയശു
അവേനാട്: കുറുനരികൾക്ക് കുഴികള ം
ആകാശത്തിെല പറവകൾക്ക് കൂടുകള ം ഉണ്ട്;
മനുഷ്യപു്രതേനാ തലചായിപ്പാൻ ഇടം ഇല്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 21ശിഷ്യന്മാരിൽമെറ്റാരുവൻഅവേനാട്:
കർത്താേവ,ഞാൻ മുേമ്പേപായി എെന്റഅപ്പെന
അടക്കം െചയ ്വാൻ അനുവാദം തേരണം എന്നു
പറഞ്ഞു. 22 േയശു അവേനാട:് “നീ എെന്ന
അനുഗമിക്ക, മരിച്ചവർ തങ്ങള െട മരിച്ചവെര
അടക്കം െചയ്യ വാനായി അവെര വിട്ടയയ്ക്ക”
എന്നുപറഞ്ഞു.

കടലിെനശാന്തമാക്കുന്നു
23 പിെന്ന േയശു പടകിൽ കയറിയേപ്പാൾ
അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ അവേനാട് കൂെട
െചന്ന്. 24 അേപ്പാൾ കടലിൽ വലിയ ഓളം
ഉണ്ടായിട്ട് പടക് തിരകളാൽ മുങ്ങുമാറായി;
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േയശുേവാ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. 25 അവർ
അടുത്തുെചന്നു: കർത്താേവ, രക്ഷിേക്കണേമ;
ഞങ്ങൾ ഇേപ്പാൾതെന്ന മരിച്ച േപാകും എന്നു
പറഞ്ഞു അവെന ഉണർത്തി. 26 േയശു
അവേരാട്: അല്പവിശ്വാസികേള, നിങ്ങൾ
ഭീരുക്കൾആകുവാൻഎന്ത്എന്നുപറഞ്ഞേശഷം
എഴുേന്നറ്റ് കാറ്റിേനയും കടലിേനയും ശാസിച്ച
വലിയ ശാന്തതയുണ്ടായി. 27 അേപ്പാൾ
ആ മനുഷ്യർ ആശ്ചര്യെപ്പട്ടിട്ട്: ഇവൻ
എങ്ങെനയുള്ളവൻ? കാറ്റ ം കടലും കൂെട ഇവെന
അനുസരിക്കുന്നുവേല്ലാഎന്നു പറഞ്ഞു.

ഗദരേദശെത്തഭൂത്രഗസ്തർ
28 അവൻ അക്കെര ഗദേരന്യരുെട
േദശത്തു എത്തിയേപ്പാൾ രണ്ടു ഭൂത്രഗസ്തർ
ശവക്കല്ലറകളിൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ട അവന്
എതിെര വന്നു; അവർ അ്രകമാസക്തർ
ആയിരുന്നതുെകാണ്ട് ആർക്കും ആ വഴി
നടക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 29 അവർ
അവേനാട് നിലവിളിച്ച :ൈദവപു്രതാ,ഞങ്ങൾക്ക്
നിനക്കുമായിട്ട് എന്ത് കാര്യം? നിശ്ചയിച്ച
സമയത്തിനു മുെമ്പ ഞങ്ങെള ദണ്ഡിപ്പിപ്പാൻ
ഇവിെട വന്നുേവാ എന്നു നിലവിളിച്ച് പറഞ്ഞു.
30 അവിെട അല്പം ദൂരത്തായി ഒരു വലിയ
പന്നിക്കൂട്ടം േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. 31 ഭൂതങ്ങൾ
അവേനാട്: നീ ഞങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നു
എങ്കിൽആപന്നിക്കൂട്ടത്തിേലക്ക്അയയ്േക്കണം
എന്നു അേപക്ഷിച്ച . 32 െപായ്െക്കാൾവിൻ
എന്നു അവൻ അവേരാട് പറഞ്ഞു; അവർ
പുറെപ്പട്ട പന്നികളിേലക്ക് െചന്ന്;ആകൂട്ടംഎല്ലാം
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കുത്തെനയുള്ള മലയിറങ്ങി കടലിേലക്ക് പാഞ്ഞു
െവള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ചത്തു. 33 േമയ്ക്കുന്നവർ
ഓടി പട്ടണത്തിൽ െചന്ന് ഭൂത്രഗസ്തർക്ക്
സംഭവിച്ചത് ഒെക്കയും അറിയിച്ച . 34 ഉടെന
പട്ടണത്തിലുള്ളവെരല്ലാം പുറെപ്പട്ട േയശുവിെന
കാണുവാൻ െചന്ന്; അവെന കണ്ടേപ്പാൾ
തങ്ങള െട ്രപേദശം വിട്ട േപാകണെമന്ന്
അേപക്ഷിച്ച .

9
തളർവാതക്കാരെന്റസൗഖ്യം

1അവൻ പടകിൽ കയറി ഇക്കരയ്ക്ക് കടന്നു
സ്വന്തപട്ടണത്തിൽ എത്തി. 2 അവിെട ചിലർ
കിടക്കേമൽ കിടക്കുന്ന ഒരു തളർവാതക്കാരെന
അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; േയശു
അവരുെട വിശ്വാസം കണ്ട് തളർവാതക്കാരേനാട്:
മകേന, സേന്താഷവാനായിരിക്ക, നിെന്റ
പാപങ്ങൾ േമാചിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 3 എന്നാൽ ശാസ്്രതിമാരിൽ ചിലർ:
ഇവൻൈദവദൂഷണം പറയുന്നുഎന്നു പരസ്പരം
പറഞ്ഞു. 4 േയശുേവാ അവരുെട നിരൂപണം
്രഗഹിച്ച : നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ േദാഷം
നിരൂപിക്കുന്നത് എന്ത?് നിെന്റ പാപങ്ങൾ
േമാചിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു 5 എന്നു പറയുന്നേതാ,
എഴുേന്നറ്റ് നടക്ക എന്നു പറയുന്നേതാ,
ഏതാകുന്നു എള പ്പം എന്നു േചാദിച്ച .
6എങ്കിലും ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങെള േമാചിക്കുവാൻ
മനുഷ്യപു്രതന് അധികാരം ഉണ്ട് എന്നു നിങ്ങൾ
അറിേയണ്ടതിന് അവൻ പക്ഷവാതക്കാരേനാട:്
“എഴുേന്നൽക്ക, കിടക്ക എടുത്തു വീട്ടിൽ േപാക”
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എന്നു പറഞ്ഞു. 7 ആ മനുഷ്യൻ എഴുേന്നറ്റ്
വീട്ടിൽേപായി. 8 പുരുഷാരം ഇതു കണ്ടേപ്പാൾ
ഭയെപ്പട്ട മനുഷ്യർക്ക് ഇങ്ങെനയുള്ളഅധികാരം
െകാടുത്തൈദവെത്തമഹത്വെപ്പടുത്തി.

മത്തായി േയശുവിെനഅനുഗമിക്കുന്നു
9 േയശു അവിെടനിന്ന് േപാകുേമ്പാൾ
മത്തായി എന്നു േപരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ നികുതി
പിരിക്കുന്നസ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട്: എെന്ന
അനുഗമിക്ക എന്നുഅവേനാട് പറഞ്ഞു;അവൻ
എഴുേന്നറ്റ്അവെനഅനുഗമിച്ച .

േയശു നികുതി പിരിവുകാേരാടും
പാപികേളാടും കൂെട.

10അവൻവീട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുേമ്പാൾ
വളെര നികുതി പിരിവുകാരും പാപികള ം വന്നു
േയശുവിേനാടും അവെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാടും
കൂെട പന്തിയിൽ ഇരുന്നു. 11 പരീശന്മാർ അത്
കണ്ട് അവെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട്: നിങ്ങള െട
ഗുരു നികുതി പിരിവുകാേരാടും പാപികേളാടും
കൂെട ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത് എന്നു േചാദിച്ച .
12 േയശു അത് േകട്ടേപ്പാൾ: േരാഗികൾക്കല്ലാെത
െസൗഖ്യമുള്ളവർക്ക് ൈവദ്യെനെക്കാണ്ട്
ആവശ്യമില്ല; 13 യാഗത്തിലല്ല കരുണയിൽ
അേ്രത ഞാൻ ്രപസാദിക്കുന്നു എന്നത് എന്താണ്
അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നു േപായി പഠിപ്പിൻ;
ഞാൻ നീതിമാന്മാെര അല്ല പാപികെള
മാനസാന്തരത്തിനായി വിളിക്കുവാൻ അേ്രത
വന്നത് എന്നു പറഞ്ഞു.
ഉപവാസം
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14 പിന്നീട് േയാഹന്നാെന്റ ശിഷ്യന്മാർ
േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: ഞങ്ങള ം
പരീശന്മാരും വളെര ഉപവസിക്കുന്നു;
നിെന്റ ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കാത്തത് എന്ത്
എന്നു േചാദിച്ച . 15 േയശു അവേരാട്
പറഞ്ഞത:് മണവാളൻ കൂെടയുള്ളേപ്പാൾ
വിവാഹ പരിചാരകർക്ക് ദുഃഖിപ്പാൻ
കഴിയുേമാ?; മണവാളൻ അവരിൽനിന്ന്
പിരിഞ്ഞുേപാേകണ്ടുന്ന നാൾ വരും; അന്ന്
അവർ ഉപവസിക്കും. 16 പുതിയ തുണി കഷണം
ആരും പഴയ വസ്്രതത്തിൽ േചർത്ത് തുന്നാറില്ല;
തുന്നിേച്ചർത്താൽ അതുെകാണ്ട് വസ്്രതം
കീറും; കീറൽ ഏറ്റവും വല്ലാെതയായി തീരും.
17 പുതുവീഞ്ഞ് പഴയ തുരുത്തിയിൽ പകരുേമാ,
ഒരിക്കലുമില്ല; പകർന്നാൽ തുരുത്തി*െപാളിഞ്ഞു
വീഞ്ഞ് ഒഴുകിേപ്പാകും; തുരുത്തിയും
നശിച്ച േപാകും. പുതുവീഞ്ഞ് പുതിയ
തുരുത്തിയിേല പകർന്നു െവയ്ക്കുകയുള്ള ;
അങ്ങെനരണ്ടുംസുരക്ഷിതമായിരിക്കും.
്രപമാണിയുെടയും രക്ത്രസവക്കാരിയുെടയും

വിശ്വാസം
18 േയശു ഇങ്ങെന അവേരാട് സംസാരിച്ച
െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾഒരു ്രപമാണിവന്നുഅവെന
നമസ്കരിച്ച : എെന്റ മകൾ ഇേപ്പാൾ തേന്ന
മരിച്ച േപായി; എങ്കിലും നീ വന്നു അവള െടേമൽ
ൈക െവച്ചാൽ അവൾ ജീവിക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു. 19 േയശു എഴുേന്നറ്റ് ശിഷ്യന്മാരുമായി
അവെന്റ കൂെട െചന്ന്. 20 ആ സമയത്ത്

* 9. 17 മൃഗേത്താലുെകാണ്ടുള്ളജാർ.
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പ്രന്തണ്ട് വർഷമായിട്ട് രക്ത്രസവമുള്ള ഒരു
സ്്രതീ: 21 അവെന്റ വസ്്രതം മാ്രതം ഒന്ന്
െതാട്ടാൽ എനിക്ക് െസൗഖ്യംവരും എന്നു
ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു, പിറകിൽ വന്നു അവെന്റ
വസ്്രതത്തിൽ െതാട്ട . 22 േയശു തിരിഞ്ഞു
അവെള കണ്ടേപ്പാൾ: മകെള, ൈധര്യെപ്പടുക;
നിെന്റവിശ്വാസം നിെന്നസൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു; ക്ഷണത്തിൽ ആ സ്്രതീക്ക്
െസൗഖ്യംവന്നു. 23 പിെന്ന േയശു ്രപമാണിയുെട
വീട്ടിൽ എത്തിേച്ചർന്നു; കുഴലൂതുന്നവരും
ജനക്കൂട്ടവും അധികം ഒച്ചപ്പാടും, ബഹളവും
ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട്: 24 മാറിേപ്പാകുവിൻ;
ബാലിക, മരിച്ചില്ല ഉറങ്ങുകയേ്രതഎന്നു പറഞ്ഞു;
അവേരാ അവെന േനാക്കി പരിഹാസേത്താെട
ചിരിച്ച . 25അവൻ പുരുഷാരെത്ത പുറത്താക്കി
അകത്ത് കടന്ന് ബാലികയുെട ൈകയ്ക്ക് പിടിച്ച്,
ബാലിക എഴുേന്നറ്റ്. 26 ഈ വർത്തമാനം ആ
േദശത്തു ഒെക്കയും പരന്നു.
രണ്ടുകുരുടന്മാർകാഴ്ച ്രപാപിക്കുന്നു

27 േയശു അവിെടനിന്ന് േപാകുേമ്പാൾ രണ്ടു
കുരുടന്മാർ: ദാവീദ് പു്രതാ, ഞങ്ങേളാടു കരുണ
േതാേന്നണേമ എന്നു നിലവിളിച്ച െകാണ്ട്
പിന്തുടർന്നു. 28അവൻ വീട്ടിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
കുരുടന്മാർ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു.
ഇതു െചയ് വാൻ എനിക്ക് കഴിയും എന്നു
നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുേവാ എന്നു േയശു
േചാദിച്ചതിന്: അെത, കർത്താേവ എന്നു അവർ
പറഞ്ഞു. 29 അവൻ അവരുെട കണ്ണ കളിൽ
െതാട്ട :നിങ്ങള െട വിശ്വാസംേപാെല നിങ്ങൾക്ക്
ഭവിക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു; ഉടെന അവരുെട
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കണ്ണ് തുറന്നു. 30 പിെന്ന േയശു: ഇത് ആരും
അറിയാതിരിക്കുവാൻ േനാക്കുവിൻ എന്ന്
കർശനമായി കല്പിച്ച . 31 അവേരാ പുറെപ്പട്ട
ആ േദശത്തിെലാെക്കയും ഈ വാർത്തെയ
പരസ്യമാക്കി.

ഊമൻസംസാരിക്കുന്നു
32 സൗഖ്യം ്രപാപിച്ചവർ േപാകുേമ്പാൾ ചിലർ
ഭൂത്രഗസ്തനാെയാരു ഊമെന േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. 33അവൻ ഭൂതെത്ത
പുറത്താക്കിയ േശഷം ഊമൻ സംസാരിച്ച ;
“യി്രസാേയലിൽ ഇങ്ങെന ഒരുനാള ം കണ്ടിട്ടില്ല”
എന്നു പുരുഷാരംഅതിശയിച്ച . 34പരീശന്മാേരാ:
ഇവൻഭൂതങ്ങള െടതലവെനെക്കാണ്ട് ഭൂതങ്ങെള
പുറത്താക്കുന്നുഎന്നു പറഞ്ഞു.

ഇടയനില്ലാത്തവെര കണ്ട് മനസ്സലിയുന്ന
േയശു

35 േയശു പട്ടണങ്ങളിലും ്രഗാമങ്ങളിലും
സഞ്ചരിക്കുകയും അവരുെട പള്ളികളിൽ
ഉപേദശിക്കുകയും രാജ്യത്തിെന്റ സുവിേശഷം
്രപസംഗിക്കുകയും സകലവിധദീനവും വ്യാധിയും
െസൗഖ്യമാക്കുകയും െചയ്തുേപാന്നു.
36 അവൻ പുരുഷാരെത്ത ഇടയനില്ലാത്ത
ആടുകെളേപ്പാെല അസ്വസ്ഥരും ആകുലരുമായി
കണ്ടിട്ട് അവെരക്കുറിച്ച് മനസ്സലിഞ്ഞ,്
തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട്: 37 െകായ്ത്ത്
വളെരയുണ്ട് സത്യം, േവലക്കാേരാ
ചുരുക്കം; 38 ആകയാൽ െകായ്ത്തിെന്റ
യജമാനേനാടു െകായ്ത്തിേലക്ക് േവലക്കാെര
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അയയ്േക്കണ്ടതിന് അടിയന്തിരമായി
്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ എന്നുപറഞ്ഞു.

10
അെപ്പാസ്തലന്മാർഅധികാരേത്താെട

1 അതിനുേശഷം േയശു തെന്റ
പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാെരയും ഒരുമിച്ച വിളിച്ച ,
അശുദ്ധാത്മാക്കെള പുറത്താക്കുവാനും
സകലവിധ വ്യാധികേളയും േരാഗങ്ങെളയും
സൗഖ്യമാക്കുവാൻ അവർക്ക് അധികാരം
െകാടുത്തു.

2 പ്രന്തണ്ട് അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട േപരുകൾ:
ഒന്നാമൻ പെ്രതാസ് എന്നു േപരുള്ള ശിേമാൻ,
അവെന്റ സേഹാദരൻ അെ്രന്തയാസ്,
െസെബദിയുെട മകൻ യാേക്കാബ്,
3 അവെന്റ സേഹാദരൻ േയാഹന്നാൻ,
ഫിലിെപ്പാസ്, ബർെത്താെലാമായി, േതാമസ,്
ചുങ്കക്കാരൻ മത്തായി, അൽഫായിയുെട
മകൻ യാേക്കാബ്, 4 തദ്ദായി, എരുവുകാരനായ
ശിേമാൻ, േയശുവിെന കാണിച്ച െകാടുത്ത
ഈസ്കേര്യാത്തായൂദാ.

അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട ദൗത്യം
5 ഈ പ്രന്തണ്ടുേപെരയും േയശു
അയയ്ക്കുേമ്പാൾഅവേരാട്നിർേദ്ദശിച്ചെതെന്തന്നാൽ:
ജാതികള െട അടുക്കൽ േപാകാെതയും
ശമര്യരുെട പട്ടണത്തിൽ കടക്കാെതയും
6 യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെല കാണാെതേപായ
ആടുകള െട അടുക്കൽ തേന്ന െചല്ല വിൻ.
7 നിങ്ങൾ േപാകുേമ്പാൾ: സ്വർഗ്ഗരാജ്യം
സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ്രപസംഗിച്ച
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പറയുവിൻ. 8 േരാഗികെള െസൗഖ്യമാക്കുവിൻ;
മരിച്ചവെര ഉയിർപ്പിക്കുവിൻ; കുഷ്ഠേരാഗികെള
ശുദ്ധരാക്കുവിൻ; ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുവിൻ;
െസൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ,
െസൗജന്യമായി െകാടുക്കുവിൻ. 9 െപാന്നും,
െവള്ളിയും, െചമ്പും, പണസഞ്ചിയും,
10 വഴിക്ക് യാ്രതാസഞ്ചിേയാ രണ്ടു ഉടുേപ്പാ
െചരിേപ്പാ വടിേയാ ഒന്നും കരുതരുത;്
േവലക്കാരൻ തെന്റ ആഹാരത്തിന്
േയാഗ്യനെ്രത. 11 ഏത് പട്ടണത്തിേലാ
്രഗാമത്തിേലാ ്രപേവശിക്കുേമ്പാൾ അവിെട
േയാഗ്യനായവൻ ആെരന്ന് അേന്വഷിക്കുവിൻ;
അവിെടനിന്നും പുറെപ്പട്ട േപാകുേവാളം അവെന്റ
അടുക്കൽത്തെന്ന പാർപ്പിൻ. 12 ആ വീട്ടിൽ
്രപേവശിക്കുേമ്പാൾ അതിന് വന്ദനം പറവിൻ.
13 വീടിന് േയാഗ്യതയുെണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങള െട
സമാധാനം അതിേന്മൽ വരെട്ട; േയാഗ്യതയില്ല
എന്നു വരികിൽ സമാധാനം നിങ്ങളിേലക്ക്
മടങ്ങിേപ്പാരെട്ട; 14 ആെരങ്കിലും നിങ്ങെള
ൈകെക്കാള്ളാെതയും നിങ്ങള െട വചനങ്ങെള
േകൾക്കാെതയുമിരുന്നാൽ ആ വീേടാ പട്ടണേമാ
വിട്ട േപാകുേമ്പാൾ നിങ്ങള െട കാലിെല െപാടി
കുടഞ്ഞുകളയുവിൻ. 15 ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ
ആ പട്ടണേത്തക്കാൾ െസാേദാമ്യരുേടയും
െഗാേമാര്യരുെടയും േദശത്തിന് സഹിക്കുവാൻ
കഴിയും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു.
മനുഷ്യെരസൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ

16 ്രശദ്ധിക്കുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങെള
െചന്നായ്ക്കള െടനടുവിൽെചമ്മരിയാടിെനേപ്പാെല
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അയയ്ക്കുന്നു. ആകയാൽ പാമ്പിെനേപ്പാെല
ബുദ്ധിയുള്ളവരും ്രപാവിേനേപ്പാെല
നിരുപ്രദവകാരികള ം ആയിരിപ്പിൻ.
17 മനുഷ്യരുെട മുൻപാെക നിങ്ങൾ നിങ്ങെള
തെന്ന സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ; കാരണം അവർ
നിങ്ങെള ന്യായാധിപസഭകളിൽ ഏല്പിക്കുകയും
തങ്ങള െട പള്ളികളിൽെവച്ച് ചാട്ടെകാണ്ട്
അടിക്കുകയും െചയ്യ ം 18 എെന്റ നിമിത്തം
നാടുവാഴികള േടയും, രാജാക്കന്മാരുേടയും
മുമ്പാെക െകാണ്ടുേപാകും; അത് അവർക്കും
ജാതികൾക്കും ഒരു സാക്ഷ്യം ആയിരിക്കും.
19 എന്നാൽ, നിങ്ങെള ഏല്പിക്കുേമ്പാൾ
എങ്ങെനേയാ എേന്താ പറേയണ്ടു എന്നു
വിചാരെപ്പേടണ്ടാ; പറയുവാനുള്ളത് ആ
സമയത്തുതെന്ന നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.
20 പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അല്ല, നിങ്ങളിൽ ഉള്ള
നിങ്ങള െട പിതാവിെന്റ പരിശുദ്ധാത്മാവേ്രത
പറയുന്നത.് 21 സേഹാദരൻ തെന്റ
സേഹാദരെനയും അപ്പൻ തെന്റ മകെനയും
മരണത്തിന് ഏല്പിക്കും; അമ്മയപ്പന്മാർക്ക്
എതിരായി മക്കൾ എഴുേന്നറ്റ് അവെര
മരണത്തിേനല്പിക്കും. 22 എെന്റ നാമംനിമിത്തം
എല്ലാവരും നിങ്ങെള പകയ്ക്കും; എന്നാൽ
അവസാനേത്താളം സഹിച്ച നില്ക്കുന്നവേനാ
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടും. 23ഈ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങെള
ഉപ്രദവിച്ചാൽ മെറ്റാന്നിേലക്ക് ഓടിേപ്പാകുവിൻ.
മനുഷ്യപു്രതൻ വരുേവാളം നിങ്ങൾ യി്രസാേയൽ
പട്ടണങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച തീരുകയില്ല എന്നു
ഞാൻസത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
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ശിഷ്യൻഗുരുവിെനേപ്പാെല
24 ശിഷ്യൻ ഗുരുവിേനക്കാൾ വലിയവനല്ല;
ദാസൻ യജമാനന് മീെതയുമല്ല;
25 ഗുരുവിെനേപ്പാെലയാകുന്നത് ശിഷ്യനു മതി;
യജമാനെനേപ്പാെലയാകുന്നതു ദാസനും മതി.
അവർ വീട്ട ടയവെന െബെയെത്സബൂൽ എന്നു
വിളിച്ച എങ്കിൽ വീട്ട കാെര എ്രത അധികം?
26 അതുെകാണ്ട് അവെര ഭയെപ്പേടണ്ടാ;
മറച്ച വച്ചത് ഒന്നും െവളിെപ്പടാെതയും
ഗൂഢമായത് ഒന്നും അറിയെപ്പടാെതയും
ഇരിക്കയില്ല. 27 ഞാൻ ഇരുട്ടത്ത് നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നത് െവളിച്ചത്തു പറവിൻ; െചവിയിൽ
മൃദുസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞുേകൾക്കുന്നത്
പുരമുകളിൽനിന്ന് േഘാഷിപ്പിൻ.

ആെര ഭയെപ്പടണം
28 ആത്മാവിെന െകാല്ല വാൻ കഴിയാെത
ശരീരെത്ത െകാല്ല ന്നവെര ഭയെപ്പേടണ്ട; മറിച്ച്
ആത്മാവിെനയും ശരീരെത്തയും നരകത്തിൽ
നശിപ്പിപ്പാൻകഴിയുന്നവെനതേന്ന ഭയെപ്പടുവിൻ.
29 െചറിയ നാണയത്തിന് രണ്ടു കുരികിലുകെള
വില്ക്കുന്നില്ലേയാ? അവയിൽ ഒന്നുേപാലും
നിങ്ങള െട പിതാവിെന്റ അറിവില്ലാെത
നിലത്തു വീഴുകയില്ല. 30 എന്നാൽ നിങ്ങള െട
തലയിെല േരാമവും എല്ലാം എണ്ണെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
31 ആകയാൽ ഭയെപ്പേടണ്ടാ; അേനകം
കുരികിലുകേളക്കാൾനിങ്ങൾവിലയുള്ളവരേല്ലാ.

്രകിസ്തുവിെനഏറ്റ പറയുക
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32 അതുെകാണ്ട് മനുഷ്യരുെട മുമ്പിൽ
എെന്ന ഏറ്റ പറയുന്ന ഏെതാരുവെനയും
സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എെന്റ പിതാവിെന്റ മുമ്പിൽ
ഞാനും ഏറ്റ പറയും. 33 മനുഷ്യരുെട മുമ്പിൽ
എെന്ന തള്ളിപ്പറയുന്നവെനേയാ എെന്റ
പിതാവിെന്റ മുമ്പിൽഞാനും തള്ളിപ്പറയും.

്രകിസ്തുവിെന്റപക്ഷം േചരുക
34 ഞാൻ ഭൂമിയിൽ സമാധാനം
െകാണ്ടുവരുവാൻ വന്നു എന്നു നിരൂപിക്കരുത;്
സമാധാനം അല്ല, വാൾ അേ്രത വരുത്തുവാൻ
ഞാൻ വന്നത.് 35 മനുഷ്യെന തെന്റ അപ്പേനാടും
മകെള തെന്റ അമ്മേയാടും മരുമകെള തെന്റ
അമ്മാവിയമ്മേയാടും എതിരാക്കുവാനേ്രത
ഞാൻ വന്നത.് 36 മനുഷ്യെന്റ ശ്രതുക്കൾ
അവെന്റ വീട്ട കാർ തേന്ന ആയിരിക്കും.
37 എേന്നക്കാൾ അധികം അപ്പെനേയാ
അമ്മെയേയാ ്രപിയെപ്പടുന്നവൻ എനിക്ക്
േയാഗ്യനല്ല; എേന്നക്കാൾ അധികം മകെനേയാ
മകെളേയാ ്രപിയെപ്പടുന്നവൻ എനിക്ക്
േയാഗ്യനല്ല. 38 തെന്റ ്രകൂശ് എടുത്തു എെന്ന
അനുഗമിക്കാത്തവൻ എനിക്ക് േയാഗ്യനല്ല.
39 തെന്റ ജീവെന കെണ്ടത്തിയവൻ അതിെന
കളയും; എെന്റ നിമിത്തം തെന്റ ജീവെന
കളഞ്ഞവൻഅതിെനകെണ്ടത്തും.
ൈകെക്കാള്ളന്നവന് ലഭിക്കുന്ന ്രപതിഫലം

40 നിങ്ങെള ൈകെക്കാള്ളന്നവൻ എെന്ന
ൈകെക്കാള്ളന്നു; എെന്ന ൈകെക്കാള്ളന്നവൻ
എെന്ന അയച്ചവെനയും ൈകെക്കാള്ളന്നു.
41 ്രപവാചകൻ എന്നുവച്ച് ്രപവാചകെന
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ൈകെക്കാള്ളന്നവന് ്രപവാചകെന്റ ്രപതിഫലം
ലഭിക്കും; നീതിമാൻ എന്നുവച്ച് നീതിമാെന
ൈകെക്കാള്ളന്നവന് നീതിമാെന്റ ്രപതിഫലം
ലഭിക്കും. 42 ശിഷ്യൻ എന്നു െവച്ച് ഈ
െചറിയവരിൽ ഒരുവന് ഒരു പാനപാ്രതം തണ്ണീർ
മാ്രതം കുടിക്കുവാൻ െകാടുക്കുന്നവന് ്രപതിഫലം
കിട്ടാെത േപാകയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട്
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

11
1 േയശു തെന്റ പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാേരാടും
നിർേദ്ദശിച്ച തീർന്നേശഷം അവരുെട
പട്ടണങ്ങളിൽ ഉപേദശിക്കുവാനും
്രപസംഗിക്കുവാനും അവിെടനിന്നു
പുറെപ്പട്ട േപായി.

േയാഹന്നാൻ സ്നാപകെന്റ േചാദ്യവും,
േയശുവിെന്റ മറുപടിയും

2 േയാഹന്നാൻ കാരാഗൃഹത്തിൽവച്ച്
്രകിസ്തുവിെന്റ ്രപവൃത്തികെളക്കുറിച്ച േകട്ടിട്ട്
തെന്റ ശിഷ്യന്മാെര അയച്ച : 3 വരുവാനുള്ളവൻ
നീേയാ, അേതാ ഞങ്ങൾ മെറ്റാരുവെന
കാത്തിരിക്കണേമാ എന്നു അവർ മുഖാന്തരം
അവേനാട് േചാദിച്ച . 4 േയശുഅവേരാട:് കുരുടർ
കാണുന്നു; മുടന്തർ നടക്കുന്നു; കുഷ്ഠേരാഗികൾ
ശുദ്ധരായ് തീരുന്നു; െചകിടർ േകൾക്കുന്നു;
മരിച്ചവർ ജീവനിേലക്ക് ഉയിർക്കുന്നു; ദരി്രദേരാട്
സുവിേശഷം അറിയിക്കുന്നു 5 എന്നിങ്ങെന
നിങ്ങൾകാണുകയും േകൾക്കുകയും െചയ്യന്നതു
േയാഹന്നാെന െചന്ന്അറിയിക്കുവിൻ. 6എന്നാൽ
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എന്നിൽ ഇടറിേപ്പാകുവാൻ ഒരവസരവും
ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നവെനല്ലാം ഭാഗ്യവാൻ
എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു.

സ്്രതീകളിൽ നിന്നു ജനിച്ചവരിൽ വലിയവനും,
സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽഏറ്റവും െചറിയവനും

7 അവർ േപായേശഷം േയശു
േയാഹന്നാെനക്കുറിച്ച് പുരുഷാരേത്താട്
പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത:് നിങ്ങൾ എന്ത് കാണ്മാൻ
മരുഭൂമിയിേലക്ക് േപായി? കാറ്റിനാൽ ഉലയുന്ന
ഞാങ്ങണേയാ? 8 അല്ല, എന്തുകാണ്മാൻ
േപായി? മൃദുവായവസ്്രതം ധരിച്ച മനുഷ്യെനേയാ?
വാസ്തവത്തിൽമൃദുവായവസ്്രതം ധരിക്കുന്നവർ
രാജഗൃഹങ്ങളിലേല്ലാ. 9അല്ല, എന്ത് കാണുവാൻ
േപായി? ഒരു ്രപവാചകെനേയാ? അെത,
്രപവാചകനിലും മികച്ചവെന തേന്ന എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
10 “ഞാൻ എെന്റ ദൂതെന നിനക്ക് മുമ്പായി

അയയ്ക്കുന്നു; അവൻ നിെന്റ മുമ്പിൽ
നിനക്ക് വഴി ഒരുക്കും”

എന്നു എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നവൻ ഇവൻ തേന്ന.
11സ്്രതീകളിൽ നിന്നു ജനിച്ചവരിൽ േയാഹന്നാൻ
സ്നാപകെനക്കാൾ വലിയവൻ ആരും
എഴുേന്നറ്റിട്ടില്ല; എങ്കിലും സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ
ഏറ്റവും െചറിയവേനാ അവനിലും വലിയവൻ
എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
12 േയാഹന്നാൻ സ്നാപകെന്റ നാള കൾമുതൽ
ഇന്നുവെര സ്വർഗ്ഗരാജ്യം ബലാൽക്കാരം
േനരിടുന്നു; ബലാൽക്കാരികൾ അതിെന
ബലേത്താെട പിടിെച്ചടുക്കുന്നു. 13 സകല
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്രപവാചകന്മാരും ന്യായ്രപമാണവും േയാഹന്നാൻ
വെര ്രപവചിച്ച . 14നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കുവാൻ
മനസ്സ െണ്ടങ്കിൽ വരുവാനുള്ളഏലിയാവ് അവൻ
തേന്ന. 15 േകൾക്കുവാൻ െചവിയുള്ളവൻ
േകൾക്കെട്ട.

ഈതലമുറെയഏതിേനാട് ഉപമിേക്കണ്ടു?
16ഈ തലമുറെയ ഏതിേനാട് ഉപമിേക്കണ്ടു?
ചന്തസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നു 17 ഞങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്കായി കുഴലൂതി, നിങ്ങൾ
നൃത്തംെചയ്തില്ല;ഞങ്ങൾവിലാപംപാടി,നിങ്ങൾ
മാറത്തടിച്ചില്ല;എന്നുവിളിച്ച പറയുന്നകുട്ടികേളാട്
തുല്യം. 18 േയാഹന്നാൻ അപ്പം തിന്നുകയും
വീഞ്ഞ് കുടിക്കുകയും െചയ്യാത്തവനായി
വന്നു; അവന് ഭൂതമുെണ്ടന്ന് അവർ പറയുന്നു.
19 മനുഷ്യപു്രതൻ തിന്നും കുടിച്ച ംെകാണ്ടു
വന്നു; അവർ പറയുന്നു േനാക്കു അവൻ
ഭക്ഷണ്രപിയനും കുടിയനുമായ മനുഷ്യൻ;
നികുതിപിരിവുകാരുെടയും പാപികള െടയും
സ്േനഹിതൻ, എന്നാൽ ജ്ഞാനം തെന്റ
്രപവൃത്തികളാൽനീതീകരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു”.
മാനസാന്തരെപ്പടാത്ത പട്ടണങ്ങെള

ശാസിക്കുന്നു
20 പിെന്ന അവൻ തെന്റ വീര്യ്രപവൃത്തികൾ
മിക്കതുംനടന്നപട്ടണങ്ങൾമാനസാന്തരെപ്പടാഞ്ഞതിനാൽ
അവെയ ശാസിച്ച തുടങ്ങി: 21 േകാരസീേന,
നിനക്ക് ഹാ കഷ്ടം; േബത്ത്സയിേദ,
നിനക്ക് ഹാ കഷ്ടം; നിങ്ങളിൽ നടന്ന
വീര്യ്രപവൃത്തികൾ േസാരിലും സീേദാനിലും
നടന്നിരുന്നു എങ്കിൽ അവർ പണ്ടുതെന്ന
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ചാക്ക്ശീലയുടുത്തും ചാരത്തിലിരുന്നും
മാനസാന്തരെപ്പടുമായിരുന്നു. 22 എന്നാൽ
ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ നിങ്ങേളക്കാൾ
േസാരിനും സീേദാനും സഹിക്കാവതാകും
എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 23 നീേയാ
കഫർന്നഹൂേമ, സ്വർഗ്ഗേത്താളം ഉയർന്നിരിക്കും
എന്നുചിന്തിക്കുന്നുേവാ? നീ പാതാളംവെര
താണുേപാകും; നിന്നിൽ നടന്ന വീര്യ്രപവൃത്തികൾ
െസാേദാമിൽ നടന്നിരുന്നു എങ്കിൽ അത്
ഇന്നുവെര നിലനില്ക്കുമായിരുന്നു. 24 എന്നാൽ
ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ നിേന്നക്കാൾ
െസാേദാമ്യരുെട നാട്ടിന് സഹിക്കാവുന്നതാകും
എന്നുഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

ആ്രശയിക്കുന്നവർക്ക്ആശ്വാസം
25 ആ സമയത്തു തേന്ന േയശു ഉത്തരമായി
പറഞ്ഞത:് പിതാേവ, സ്വർഗ്ഗത്തിനും
ഭൂമിക്കും കർത്താവായുേള്ളാേവ, നീ ഇതു
ജ്ഞാനികൾക്കും വിേവകികൾക്കും മറച്ച്
പഠിപ്പില്ലാത്തവരായി,ശിശുക്കെളേപ്പാെലയുള്ളവർക്ക്
െവളിെപ്പടുത്തിയതുെകാണ്ട് ഞാൻ നിെന്ന
വാഴ്ത്തൂന്നു. 26അേത, പിതാേവ, ഇങ്ങെനയേല്ലാ
നിനക്ക് ്രപസാദം േതാന്നിയത്. 27 എെന്റ
പിതാവ് സകലവും എങ്കൽ ഭരേമല്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
പിതാവല്ലാെത ആരും പു്രതെന അറിയുന്നില്ല;
പു്രതനും പു്രതൻ െവളിെപ്പടുത്തിെക്കാടുക്കുവാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നവനും അല്ലാെത ആരും പിതാവിെന
അറിയുന്നതുമില്ല. 28 അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരും
ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും ആയുേള്ളാേര, എല്ലാവരും
എെന്റ അടുക്കൽ വരുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
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വി്രശമം നൽകാം. 29 ഞാൻ െസൗമ്യതയും
ഹൃദയത്തിൽ താഴ്മയും ഉള്ളവൻ ആകയാൽ
എെന്റ നുകം ഏറ്റ െകാണ്ട് എേന്നാട് പഠിപ്പിൻ;
എന്നാൽ നിങ്ങള െട ആത്മാക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ
വി്രശമം കെണ്ടത്തും. 30 എെന്റ നുകം മൃദുവും
എെന്റചുമട് ലഘുവുംആകുന്നുവേല്ലാ.

12
മനുഷ്യപു്രതൻശബ്ബത്തിന് കർത്താവാകുന്നു

1 ആ കാലത്ത് േയശു ശബ്ബത്തിൽ
വിളഭൂമിയിൽകൂടി കടന്നുേപായി; അവെന്റ
ശിഷ്യന്മാർ വിശന്നിട്ട് ധാന്യത്തിെന്റ കതിർ
പറിച്ച തിന്നുതുടങ്ങി 2 പരീശന്മാർ അത് കണ്ടിട്ട:്
േനാക്കു, ശബ്ബത്തിൽ നിയമവിരുദ്ധമായത് നിെന്റ
ശിഷ്യന്മാർ െചയ്യന്നു എന്നു േയശുവിേനാടു
പറഞ്ഞു. 3 എന്നാൽ േയശു അവേരാട്
പറഞ്ഞത:് ദാവീദ് തനിക്കും കൂെടയുള്ളവർക്കും
4 വിശന്നേപ്പാൾ െചയ്തത് എന്ത് എന്നു
നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ? അവൻ
ൈദവാലയത്തിൽ െചന്ന്, പുേരാഹിതന്മാർക്കു
മാ്രതമല്ലാെത തനിക്കും കൂെടയുള്ളവർക്കും
തിന്മാൻ വിഹിതമല്ലാത്ത കാഴ്ചയപ്പം തിന്നു
5 അല്ല, ശബ്ബത്തിൽ പുേരാഹിതന്മാർ
ൈദവാലയത്തിൽ െവച്ച് ശബ്ബത്തിെന
ലംഘിക്കുന്നു എങ്കിലും കുറ്റമില്ലാെത ഇരിക്കുന്നു
എന്നു ന്യായ്രപമാണത്തിൽ വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ?
6 എന്നാൽ ൈദവാലയേത്തക്കാൾ വലിയവൻ
ഇവിെട ഉണ്ട് എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
7 യാഗത്തിലല്ല കരുണയിൽ അേ്രത, ഞാൻ
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്രപസാദിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്ത് എന്നു നിങ്ങൾ
അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ കുറ്റമില്ലാത്തവെര കുറ്റം
വിധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. 8 മനുഷ്യപു്രതേനാ
ശബ്ബത്തിന് കർത്താവാകുന്നു.

ശബ്ബത്തിൽെസൗഖ്യം
9അവൻ അവിടം വിട്ട അവരുെട പള്ളിയിൽ
െചന്നേപ്പാൾ,ൈക വരണ്ട ഒരു മനുഷ്യെന കണ്ട്.
10 അവർ അവനിൽ കുറ്റം ചുമേത്തണ്ടതിന്
ശബ്ബത്തിൽ െസൗഖ്യമാക്കുന്നത് വിഹിതേമാ
എന്നു അവേനാട് േചാദിച്ച . 11 അവൻ
അവേരാട്: നിങ്ങളിൽ ഒരുവന് ഒേരെയാരു
ആടുണ്ട് എന്നിരിക്കെട്ട; അത് ശബ്ബത്തിൽ
ആഴമുള്ളകുഴിയിൽ വീണാൽ അവൻ അതിെന
പിടിച്ച് കയറ്റ കയില്ലേയാ? 12എന്നാൽ മനുഷ്യൻ
ആടിേനക്കാൾ എ്രത വിേശഷതയുള്ളവൻ.
ആകയാൽ ശബ്ബത്തിൽ നന്മ െചയ്യന്നതു
നിയമാനുസൃതം തേന്നഎന്നു പറഞ്ഞു. 13പിെന്ന
േയശു ആ മനുഷ്യേനാടു: ൈക നീട്ട ക എന്നു
പറഞ്ഞു; അവൻ നീട്ടി, അത് മേറ്റ ൈകേപാെല
െസൗഖ്യമായി. 14പരീശന്മാേരാപുറെപ്പട്ട അവെന
എങ്ങെന െകാല്ല വാൻകഴിയുംഎന്ന്അേന്വഷിച്ച്
അവന് വിേരാധമായി ഉപായം ചമച്ച . 15 േയശു
അത് അറിഞ്ഞിട്ട് അവിടം വിട്ട േപായി, വളെര
േപർ അവെന്റ പിന്നാെല െചന്ന്;അവൻഅവെര
ഒെക്കയും െസൗഖ്യമാക്കി, 16തെന്ന മറ്റള്ളവരുെട
മുൻപിൽ ്രപസിദ്ധമാക്കരുത് എന്നു അവേരാട്
ആജ്ഞാപിച്ച .
17 “ഇതാ, ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുത്ത എെന്റ ദാസൻ,

എെന്റ ഉള്ളം ്രപസാദിക്കുന്നഎെന്റ ്രപിയൻ;
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ഞാൻഎെന്റആത്മാവിെനഅവെന്റേമൽ
െവയ്ക്കും; അവൻ ജാതികൾക്ക്
ന്യായവിധി അറിയിക്കും. 18 അവൻ
മത്സരിക്കുകയില്ല, നിലവിളിക്കുകയില്ല;
ആരും െതരുവീഥികളിൽ അവെന്റ
ശബ്ദം േകൾക്കുകയുമില്ല. 19 ചതഞ്ഞ
ഞാങ്ങണ അവൻ ഒടിച്ച കളയുകയില്ല;
പുകയുന്ന തിരി െകടുത്തുകളകയില്ല;
അവൻ ന്യായവിധി ജയേത്താളം നടത്തും.
20 അവെന്റ നാമത്തിൽ ജാതികൾ
്രപത്യാശെവയ്ക്കും”

21 എന്നിങ്ങെന െയശയ്യാ്രപവാചകന്മുഖാന്തരം
അരുളിെച്ചയ്തത് നിവൃത്തിയായി.

ൈദവാത്മാവിനാൽ ഭൂതങ്ങെള
പുറത്താക്കുന്നു

22 അതിനുേശഷം കുരുടനും ഊമനുമാെയാരു
ഭൂത്രഗസ്തെന ചിലർ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു; ഊമൻ സംസാരിക്കുകയും
കാണുകയും െചയ് വാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ
അവെന െസൗഖ്യമാക്കി. 23 പുരുഷാരം
ഒെക്കയും വിസ്മയിച്ച : ഇവൻ ദാവീദുപു്രതൻ
തെന്നേയാ എന്നു പറഞ്ഞു. 24 അത്
േകട്ടിട്ട് പരീശന്മാർ: ഇവൻ ഭൂതങ്ങള െട
്രപഭുവായ െബെയെത്സബൂലിെനെക്കാണ്ടല്ലാെത
ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
25 േയശു അവരുെട നിരൂപണം അറിഞ്ഞ്
അവേരാട് പറഞ്ഞത:് തന്നിൽ തെന്ന
ഭിന്നിക്കുന്ന ഏത് രാജ്യവും ശൂന്യമാകും;
26 ഒരു പട്ടണേമാ ഗൃഹേമാ തന്നിൽതേന്ന
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ഭിന്നിക്കുന്നുഎങ്കിൽനിലനില്ക്കയില്ല.സാത്താൻ
സാത്താെന പുറത്താക്കുന്നുെവങ്കിൽ അവൻ
തന്നിൽതേന്ന ഭിന്നിച്ച േപായേല്ലാ; പിെന്ന
അവെന്റ രാജ്യം എങ്ങെന നിലനില്ക്കും?
27 ഞാൻ െബെയെത്സബൂലിെനെക്കാണ്ടു
ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നു എങ്കിൽ, നിങ്ങള െട
അനുഗാമികൾ ആെരെക്കാണ്ട് പുറത്താക്കുന്നു?
അതുെകാണ്ട്അവർനിങ്ങൾക്ക് ന്യായാധിപന്മാർ
ആകും. 28ൈദവാത്മാവിനാൽഞാൻ ഭൂതങ്ങെള
പുറത്താക്കുന്നു എങ്കിേലാ ൈദവരാജ്യം
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വെന്നത്തിയിരിക്കുന്നു.
29 ബലവാെന്റ വീട്ടിൽ കടന്നു അവെന്റ
വസ്തുവകകൾ കവർെന്നടുക്കുവാൻ,
ആദ്യം ബലവാെന പിടിച്ച് െകട്ടീട്ടല്ലാെത
എങ്ങെന കഴിയും? പിടിച്ച െകട്ടിയാൽ പിെന്ന
അവെന്റ വീട് കവർച്ച െചയ്യാം. 30 എനിക്ക്
അനുകൂലമല്ലാത്തവൻ എനിക്ക് ്രപതികൂലം
ആകുന്നു; എേന്നാെടാപ്പം േചർക്കാത്തവൻ
ചിതറിേപ്പാകുന്നു.

പരിശുദ്ധാത്മാവിന് േനെരയുള്ള ദൂഷണേമാ
ക്ഷമിക്കയില്ല

31അതുെകാണ്ട്ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത:്
സകലപാപവും ദൂഷണവും മനുഷ്യേരാടു
ക്ഷമിയ്ക്കും; ആത്മാവിന് എതിെരയുള്ള
ദൂഷണേമാ ക്ഷമിക്കയില്ല. 32 ആെരങ്കിലും
മനുഷ്യപു്രതന് എതിെര ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ
അത്അവേനാട്ക്ഷമിയ്ക്കും;പരിശുദ്ധാത്മാവിന്
എതിെര പറഞ്ഞാേലാ ഈ േലാകത്തിലും
വരുവാനുള്ളതിലും അവേനാട് ക്ഷമിക്കയില്ല.
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33 ഒന്നുകിൽ വൃക്ഷം നല്ലത,് ഫലവും നല്ലത് എന്നു
വയ്ക്കുവിൻ; അെല്ലങ്കിൽ വൃക്ഷം ഗുണമല്ല,
ഫലവും ഗുണകരമല്ല എന്നു വയ്ക്കുവിൻ;
ഫലം െകാണ്ടേല്ലാ വൃക്ഷെത്ത അറിയുന്നത.്
34സർപ്പസന്തതികേള, നിങ്ങൾ ദുഷ്ടരായിരിെക്ക
നല്ലത് സംസാരിപ്പാൻ എങ്ങെന കഴിയും?
ഹൃദയം നിറഞ്ഞു കവിയുന്നതിൽ നിന്നേല്ലാ
വായ് സംസാരിക്കുന്നത.് 35 നല്ലമനുഷ്യൻ
തെന്റ ഹൃദയത്തിെല നല്ല നിേക്ഷപത്തിൽനിന്ന്
നല്ലത് പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു; ദുഷ്ടമനുഷ്യൻ തെന്റ
ഹൃദയത്തിെല ദുഷ്ടതയിൽനിന്ന് ദുഷ്ടതയായത്
പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു. 36എന്നാൽമനുഷ്യർപറയുന്ന
ഏത് നിസ്സാരവാക്കിനും ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ
കണക്ക് േബാധിപ്പിേക്കണ്ടിവരും എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 37 നിെന്റ വാക്കുകളാൽ
നീ നീതീകരിക്കെപ്പടുകയും നിെന്റ വാക്കുകളാൽ
കുറ്റം വിധിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യ ം.

അടയാളംഅേന്വഷിക്കുന്നവർ
38 അേപ്പാൾ ശാസ്്രതിമാരിലും പരീശന്മാരിലും
ചിലർ അവേനാട:് ഗുേരാ, നീ ഒരു അടയാളം
െചയ്തുകാണ്മാൻ ഞങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ അവേരാട് ഉത്തരം
പറഞ്ഞത:് 39 േദാഷവും വ്യഭിചാരവുമുള്ളതലമുറ
അടയാളം തിരയുന്നു; േയാനാ്രപവാചകെന്റ
അടയാളമല്ലാെത അതിന് അടയാളം
ലഭിക്കുകയില്ല. 40 േയാനാ വലിയ മത്സ്യത്തിെന്റ
വയറ്റിൽ മൂന്നു രാവും മൂന്നു പകലും
ഇരുന്നതുേപാെല മനുഷ്യപു്രതൻ മൂന്നു
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രാവും മൂന്നു പകലും ഭൂമിയുെട ഉള്ളിൽ
ഇരിക്കും. 41 നിനേവക്കാർ ന്യായവിധിയിൽ
ഈ തലമുറേയാട് ഒന്നിച്ച് എഴുേന്നറ്റ് അതിെന
കുറ്റം വിധിക്കും; അവർ േയാനയുെട ്രപസംഗം
േകട്ട് മാനസാന്തരെപ്പട്ട വേല്ലാ; ഇതാ, ഇവിെട
േയാനയിലും വലിയവൻ. 42 െതെക്ക രാജ്ഞി
ന്യായവിധിയിൽ ഈ തലമുറേയാട് ഒന്നിച്ച്
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ് അതിെന കുറ്റം വിധിക്കും;
അവൾ ശേലാേമാെന്റ ജ്ഞാനം േകൾക്കുവാൻ
ഭൂമിയുെട അറുതികളിൽനിന്നു വന്നുവേല്ലാ;
ഇവിെട ഇതാ,ശേലാേമാനിലും വലിയവൻ.

മടങ്ങിവരുന്നഅശുദ്ധാത്മാവ്
43 അശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യെന വിട്ട
പുറെപ്പട്ടേശഷം വരണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽക്കൂടി
വി്രശമം അേന്വഷിച്ച െകാണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു;
കെണ്ടത്തുന്നില്ലതാനും. 44 അേപ്പാൾ ഞാൻ
പുറെപ്പട്ട േപാന്ന എെന്റ വീട്ടിേലക്ക് മടങ്ങിെച്ചല്ല ം
എന്ന് അവൻ പറയുന്നു; മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ,അത്
ഒഴിഞ്ഞതും അടിച്ച വാരി അലങ്കരിച്ചതുമായി
കണ്ട്. 45 പിെന്ന അത് പുറെപ്പട്ട , തന്നിലും
ദുഷ്ടതേയറിയ േവെറ ഏഴ് ആത്മാക്കെള
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരുന്നു; അവരും അവിെട കയറി
പാർക്കുന്നു;ആമനുഷ്യെന്റ ഒടുവിലെത്തസ്ഥിതി
ആദ്യേത്തതിലും ദുരിതപൂർണ്ണം ആകും; ഈ
ദുഷ്ടതലമുറയ്ക്കുംഅങ്ങെന ഭവിക്കും.

എെന്റഅമ്മയുംഎെന്റസേഹാദരന്മാരും
46 േയശു പുരുഷാരേത്താട് സംസാരിച്ച
െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ അവെന്റ അമ്മയും
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സേഹാദരന്മാരും അവേനാട് സംസാരിപ്പാൻ
ആ്രഗഹിച്ച പുറത്തുനിന്നു. 47ഒരുവൻഅവേനാട്:
നിെന്റ അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും നിേന്നാട്
സംസാരിപ്പാൻ ആ്രഗഹിച്ച പുറത്തു നില്ക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 48 അത് പറഞ്ഞവേനാട്
ഉത്തരമായി അവൻ: എെന്റ അമ്മ ആർ എെന്റ
സേഹാദരന്മാർ ആർ എന്നു േചാദിച്ച . 49എന്നിട്ട്
അവെന്റ ശിഷ്യന്മാരുെട േനെര ൈക നീട്ടി: ഇതാ,
എെന്റ അമ്മയും എെന്റ സേഹാദരന്മാരും.
50 സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എെന്റ പിതാവിെന്റ ഇഷ്ടം
െചയ്യന്നവൻ ഏവനും എെന്റ സേഹാദരനും
സേഹാദരിയും അമ്മയും ആകുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു.

13
വിത്തുവിതക്കുന്നവെന്റഉപമ

1 ആ ദിവസം േയശു വീട്ടിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട
കടലരിെകഇരുന്നു. 2വളെര പുരുഷാരംഅവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നുകൂടിയതുെകാണ്ട് അവൻ
പടകിൽ കയറി ഇരുന്നു; പുരുഷാരം എല്ലാം
കരയിൽ നിന്നു. 3 അവൻ അവേരാട് പലതും
ഉപമകളിലൂെട ്രപസ്താവിച്ചെതെന്തന്നാൽ:
ഇതാ വിതയ്ക്കുന്ന ഒരുവൻ വിതയ്ക്കുവാൻ
പുറെപ്പട്ട . 4 വിതയ്ക്കുേമ്പാൾ ചിലത്
വഴിയരിെക വീണു; പറവകൾ വന്നു അത്
തിന്നുകളഞ്ഞു. 5 ചിലത് പാറസ്ഥലത്ത്
ഏെറ മണ്ണില്ലാത്ത ഇടത്ത് വീണു; മണ്ണിന്
താഴ്ചയില്ലായ്കയാൽക്ഷണത്തിൽ മുളച്ച വന്നു.
6 എന്നാൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചേപ്പാൾ ചൂടുതട്ടി, േവര്
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ഇല്ലായ്കയാൽ അത് ഉണങ്ങിേപ്പായി. 7 മറ്റ
ചിലത് മുൾെച്ചടികൾക്കിടയിൽ വീണു; മുൾെച്ചടി
മുളച്ച വളർന്ന് അതിെന െഞരുക്കിക്കളഞ്ഞു.
8 മറ്റ ചിലത് നല്ല നിലത്തുവീണു, നൂറും
അറുപതും മുപ്പതും േമനിയായി വിളവ് നൽകി.
9 േകൾക്കുവാൻ െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട.
ഉപമകൾഎന്തിന?്

10 പിെന്ന ശിഷ്യന്മാർ േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽവന്ന:് പുരുഷാരേത്താട് ഉപമകളായി
സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുെകാണ്ട് എന്നു േചാദിച്ച .
11 അവൻ അവേരാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:്
സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിെന്റമർമ്മങ്ങെളഅറിയുവാനുള്ള
പദവി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു; ഇവർേക്കാ
ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 12 ആകയാൽ ഉള്ളവന് അധികം
െകാടുക്കും; അവന് സമൃദ്ധിയുണ്ടാകും;
ഇല്ലാത്തവേനാേടാ അവനുള്ളതും കൂെട
എടുത്തുകളയും. 13 അതുെകാണ്ട്
അവർ കാണുന്നു എങ്കിലും ഉള്ളതുേപാെല
കാണാെതയും േകൾക്കുന്നു എങ്കിലും
ഉള്ളതുേപാെല േകൾക്കാെതയും ഉള്ളതുേപാെല
്രഗഹിക്കാെതയും ഇരിക്കയാൽ ഞാൻ
ഉപമകളായിഅവേരാട് സംസാരിക്കുന്നു.
14 “നിങ്ങൾ േകട്ട െകാേണ്ടയിരിക്കും, എന്നാൽ

ഒരുവിധത്തിലും ്രഗഹിക്കയില്ലതാനും;
കണ്ടുെകാേണ്ടയിരിക്കും, എന്നാൽ

ഒരുവിധത്തിലുംമനസ്സിലാക്കുകയില്ലതാനും;
ഈജനത്തിെന്റഹൃദയം മങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു;
അവരുെട െചവി േകൾവിനിമിത്തം

ഭാരമായിരിക്കുന്നു;
അവരുെടകണ്ണ്അവർഅടച്ചിരിക്കുന്നു;
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അവർ കണ്ണ് കാണാെതയും െചവി
േകൾക്കാെതയും ഹൃദയംെകാണ്ട്
്രഗഹിക്കാെതയും

ഞാൻ അവെര രൂപാന്തരെപ്പടുത്താെതയും
സൗഖ്യമാക്കാെതയുംഇരിേക്കണ്ടതിനുതെന്ന”

15 എന്നിങ്ങെന െയശയ്യാവു പറഞ്ഞ
്രപവചനത്തിന് അവരിൽ നിവൃത്തിവരുന്നു.
16 എന്നാൽ നിങ്ങള െട കണ്ണ്
കാണുന്നതുെകാണ്ടും നിങ്ങള െട െചവി
േകൾക്കുന്നതുെകാണ്ടും ഭാഗ്യമുള്ളവ. 17ഏറിയ
്രപവാചകന്മാരും നീതിമാന്മാരും നിങ്ങൾ
കാണുന്നത് കാണ്മാൻ ആ്രഗഹിച്ചിട്ട് കണ്ടില്ല;
നിങ്ങൾ േകൾക്കുന്നത് േകൾക്കുവാൻ
ആ്രഗഹിച്ചിട്ട ം േകട്ടില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട്
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

ഉപമയുെട െപാരുൾ
18 എന്നാൽ വിതയ്ക്കുന്നവെന്റ ഉപമ
േകട്ട െകാൾവിൻ. 19 ഒരുവൻ രാജ്യത്തിെന്റ
വചനം േകട്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കാെത ഇരുന്നാൽ
ദുഷ്ടൻ വന്നു അവെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
വിതയ്ക്കെപ്പട്ടത് റാഞ്ചിെക്കാണ്ടുേപാകുന്നു;
ഇതെ്രത വഴിയരിെക വിതയ്ക്കെപ്പട്ടത്.
20 പാറസ്ഥലത്ത് വിതയ്ക്കെപ്പട്ടേതാ, ഒരുവൻ
വചനം േകട്ടിട്ട് ഉടെന സേന്താഷേത്താെട
ൈകെക്കാള്ളന്നു എങ്കിലും തന്നിൽ തെന്ന
േവരില്ലാതിരിക്കയാൽ അവെന്റ നിലനില്പ്
ക്ഷണികമേ്രത. 21വചനംനിമിത്തം െഞരുക്കേമാ
ഉപ്രദവേമാ േനരിട്ടാൽ അവൻ ക്ഷണത്തിൽ
ഇടറിേപ്പാകുന്നു. 22 മുൾെച്ചടികൾക്കിടയിൽ
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വിതയ്ക്കെപ്പട്ടേതാ, ഒരുവൻ വചനം േകൾക്കുന്നു
എങ്കിലും ഈ േലാകത്തിെന്റ ചിന്തയും
ധനത്തിെന്റ വഞ്ചനയും വചനെത്ത െഞരുക്കീട്ട്
ഫലമില്ലാത്തവനായി തീരുന്നതാകുന്നു.
23 നല്ല നിലത്തു വിതയ്ക്കെപ്പട്ടേതാ ഒരുവൻ
വചനം േകട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആകുന്നു;
അവൻ വാസ്തവമായി ഫലം നൽകുന്നവനും
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവനും ആകുന്നു; ചിലർ
നൂറുേമനിയും അതിലധികവും, മറ്റ ചിലർ
അറുപതും മുപ്പതും േമനിയും വിളയിപ്പിക്കുന്നു.

േഗാതമ്പും കളയും
24 അവൻ മെറ്റാരു ഉപമ അവർക്ക് പറഞ്ഞു
െകാടുത്തു: സ്വർഗ്ഗരാജ്യം ഒരു മനുഷ്യൻ തെന്റ
കൃഷിസ്ഥലത്ത് നല്ലവിത്ത് വിതച്ചതിേനാട്
സദൃശമാകുന്നു. 25 മനുഷ്യർ ഉറങ്ങുേമ്പാൾ
അവെന്റ ശ്രതു വന്നു, േഗാതമ്പിെന്റ ഇടയിൽ
കള വിതച്ച് െപായ്ക്കളഞ്ഞു. 26 ഞാറ്
വളർന്ന് കതിരായേപ്പാൾ കളയും ദൃശ്യമായ്
വന്നു. 27 അേപ്പാൾ ഭൂവുടയവെന്റ ദാസന്മാർ
അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന:് യജമാനേന,
അങ്ങ് വയലിൽ നല്ലവിത്തല്ലേയാ വിതച്ചത?്
പിെന്ന കള എവിെടനിന്ന് വന്നു എന്നു േചാദിച്ച .
28 ഇതു ശ്രതു െചയ്തതാകുന്നു എന്നു അവൻ
അവേരാട് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ േപായി അത്
പറിച്ച കളയുവാൻ സമ്മതമുേണ്ടാ എന്നു
ദാസന്മാർ അവേനാട് േചാദിച്ച . 29 അതിന്
ഭൂവുടമ അരുത,് ഒരുപേക്ഷ കള പറിക്കുേമ്പാൾ
േഗാതമ്പും കൂെട പിഴുതുേപാകും. 30 രണ്ടുംകൂെട
െകായ്ത്തുവെര വളരെട്ട; െകായ്ത്ത്
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കാലത്ത് ഞാൻ െകായ്യന്നവേരാട് മുെമ്പ കള
പറിച്ച കൂട്ടി ചുട്ട കളേയണ്ടതിന് െകട്ട കളായി
െകട്ട വാനും േഗാതമ്പു എെന്റ കളപ്പ രയിൽ
കൂട്ടിവയ്ക്കുവാനും കല്പിക്കുംഎന്നു പറഞ്ഞു.

കടുകുമണിയുെട ഉപമ
31 മെറ്റാരു ഉപമ അവൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞു
െകാടുത്തു: സ്വർഗ്ഗരാജ്യം ഒരു മനുഷ്യൻ എടുത്തു
തെന്റ വയലിൽ വിതച്ച കടുകുമണിേയാട്
സദൃശം; 32 ഈ വിത്ത് അത് എല്ലാവിത്തിലും
െചറിയെതങ്കിലും വളർന്നേപ്പാൾ സസ്യങ്ങളിൽ
ഏറ്റവും വലുതായി, ആകാശത്തിെല പറവകൾ
വന്നു അതിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ കൂട് കൂട്ട വാൻ
തക്കവണ്ണംവൃക്ഷമായി തീരുന്നു.

പുളിച്ച മാവിേനാടുസദൃശം
33അവൻ മെറ്റാരു ഉപമ അവേരാട് പറഞ്ഞത;്

“സ്വർഗ്ഗരാജ്യം ഒരു സ്്രതീ മൂന്നുപറ *മാവ് എടുത്ത്
എല്ലാം പുളിച്ച വരുേവാളം േചർത്തുവയ്ക്കുന്ന
അല്പം പുളിച്ച മാവിേനാടു സദൃശം” 34 ഇതു
ഒെക്കയും േയശു പുരുഷാരേത്താട് ഉപമകളായി
പറഞ്ഞു; ഉപമ കൂടാെത അവേരാട് ഒന്നും
പറഞ്ഞില്ല
35 “ഞാൻ ഉപമ ്രപസ്താവിപ്പാൻ വായ് തുറക്കും;

േലാകസ്ഥാപനം മുതൽ ഗൂഢമായത്
ഉച്ചരിക്കും” എന്നു ്രപവാചകൻ പറഞ്ഞത്
നിവൃത്തിയാകുവാൻസംഗതിവന്നു.

വയലിെലകളയുെട ഉപമയുെട വിവരണം

* 13. 33 ഏകേദശം 27കിേലാ്രഗാം തൂക്കം
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36 അനന്തരം േയശു പുരുഷാരെത്ത
പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നു, ശിഷ്യന്മാർ അവെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന:് വയലിെല കളയുെട ഉപമ
വിവരിച്ച തരണം എന്നു അേപക്ഷിച്ച . അതിന്
അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് 37 നല്ലവിത്ത്
വിതയ്ക്കുന്നവൻ മനുഷ്യപു്രതൻ; 38 വയൽ
േലാകം;നല്ലവിത്ത് രാജ്യത്തിെന്റപു്രതന്മാർ; 39കള
ദുഷ്ടെന്റ പു്രതന്മാർ;അത് വിതച്ച ശ്രതു പിശാച്;
െകായ്ത്ത് േലാകാവസാനം; െകായ്യന്നവർ
ദൂതന്മാർ. 40 അതുെകാണ്ട് കള കൂട്ടി തീയിൽ
ഇട്ട് ചുടുംേപാെല േലാകാവസാനത്തിൽ
സംഭവിക്കും. 41 മനുഷ്യപു്രതൻ തെന്റ ദൂതന്മാെര
അയയ്ക്കും; അവർ അവെന്റ രാജ്യത്തിൽനിന്നു
പാപെത്ത ഉളവാക്കുന്ന സകലേത്തയും
അധർമ്മം ്രപവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവെരയും
കൂട്ടിേച്ചർത്തു 42 തീച്ച ളയിൽ ഇട്ട കളയും;
അവിെട കരച്ചിലും പല്ല കടിയും ഉണ്ടാകും.
43 അന്ന് നീതിമാന്മാർ തങ്ങള െട പിതാവിെന്റ
രാജ്യത്തിൽ സൂര്യെനേപ്പാെല ്രപകാശിക്കും.
േകൾക്കുവാൻ െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട.
വയലിൽഒളിച്ച വച്ചനിധി

44സ്വർഗ്ഗരാജ്യം വയലിൽ ഒളിച്ച വച്ച നിധിേയാട്
സദൃശം. അത് ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ട് മറച്ചിട്ട,് തെന്റ
സേന്താഷത്താൽെചന്ന്തനിക്കുള്ളെതാെക്കയും
വിറ്റ്ആവയൽവാങ്ങി.
മുത്ത്അേന്വഷിക്കുന്നവ്യാപാരി

45 പിെന്നയും സ്വർഗ്ഗരാജ്യം നല്ല മുത്ത്
അേന്വഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യാപാരിേയാട്
സദൃശം. 46 അവൻ വിലേയറിയ ഒരു മുത്ത്
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കെണ്ടത്തിയാെറ െചന്ന് തനിക്കുള്ളെതാെക്കയും
വിറ്റ്അത് വാങ്ങി.

എല്ലാവകമീൻപിടിക്കുന്നവല
47 പിെന്നയും സ്വർഗ്ഗരാജ്യം കടലിൽ ഇടുന്നതും
എല്ലാവക ജീവികേളയും പിടിക്കുന്നതുമാെയാരു
വലേയാടു സദൃശം. 48അത് നിറഞ്ഞേപ്പാൾ
മീൻ പിടുത്തക്കാർഅത് വലിച്ച കരയ്ക്ക് കയറ്റി,
ഇരുന്നുെകാണ്ട് നല്ലത് പാ്രതങ്ങളിൽ കൂട്ടിവച്ച ,
ചീത്തയായവഎറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു.

േലാകാവസാനത്തിൽസംഭവിക്കുന്നത്
49 ഇങ്ങെന തേന്ന േലാകാവസാനത്തിൽ
സംഭവിക്കും; ദൂതന്മാർ പുറെപ്പട്ട നീതിമാന്മാരുെട
ഇടയിൽനിന്ന് ദുഷ്ടന്മാെര േവർതിരിക്കും.
50 അവർ അവെര തീച്ച ളയിൽ ഇട്ട കളയും;
അവിെടകരച്ചിലും പല്ല കടിയും ഉണ്ടാകും.

51ഇെതല്ലാം ്രഗഹിച്ച േവാ?എന്നതിന്ശിഷ്യന്മാർ
അെത എന്നു പറഞ്ഞു. 52 പിെന്ന േയശു
അവേരാട്: അതുെകാണ്ട് സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്
ശിഷ്യനായ് തീർന്ന ഏത് ശാസ്്രതിയും തെന്റ
നിേക്ഷപത്തിൽ നിന്നു പുതിയതും പഴയതും
പുറെത്തടുക്കുന്ന ഒരു വീട്ട ടയവേനാട്
സദൃശനാകുന്നുഎന്നു പറഞ്ഞു.

പിതൃനഗരത്തിൽതിരസ്കരണം
53 േയശുഈ ഉപമകെള പറഞ്ഞുതീർന്നേശഷം
അവിെടനിന്നും പുറെപ്പട്ട . 54 അതിനുേശഷം
തെന്റ സ്വന്ത ്രപേദശങ്ങളിൽ ്രപേവശിച്ച
അവിെടയുള്ള ജനങ്ങെള അവരുെട പള്ളിയിൽ
ഉപേദശിച്ച . അേപ്പാൾ അവർ േയശുവിെന്റ
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ഉപേദശത്തിൽ വിസ്മയിച്ച : ഇവന് ഈ
ജ്ഞാനവും വീര്യ്രപവൃത്തികള ം എവിെട
നിന്നുലഭിച്ച ? 55 ഇവൻ തച്ചെന്റ മകൻ
അല്ലേയാ? ഇവെന്റ അമ്മ മറിയ അല്ലേയാ?
ഇവെന്റ സേഹാദരന്മാർ യാേക്കാബ്, േയാെസ,
ശിേമാൻ, യൂദാ എന്നവർ അല്ലേയാ? 56 ഇവെന്റ
സേഹാദരികള ം എല്ലാം നേമ്മാടുകൂെടയില്ലേയാ?
ഇവന് ഇതു ഒെക്കയും എവിെട നിന്നുലഭിച്ച
എന്നു പറഞ്ഞു അവങ്കൽ ഇടറിേപ്പായി.
57 േയശു അവേരാട്: ഒരു ്രപവാചകൻ തെന്റ
പിതൃനഗരത്തിലും സ്വന്തഭവനത്തിലും അല്ലാെത
ബഹുമാനമില്ലാത്തവൻ അല്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
58 അവരുെട അവിശ്വാസം നിമിത്തം അവൻ
അവിെട വളെരവീര്യ്രപവൃത്തികെള െചയ്തില്ല.

14
േയാഹന്നാൻസ്നാപകെന്റശിരേച്ഛദം

1 ആ കാലത്ത് ഇട്രപഭുവായ* െഹേരാദാവ്
േയശുവിെന്റ ്രശുതി േകട്ടിട്ട:് 2ഇവൻ േയാഹന്നാൻ
സ്നാപകൻ;അവൻമരിച്ചവരുെട ഇടയിൽനിന്നും
ഉയിർത്തു; അതുെകാണ്ടാകുന്നു ഈ ശക്തികൾ
അവനിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് എന്നു തെന്റ
ഭൃത്യന്മാേരാടു പറഞ്ഞു. 3 െഹേരാദാവ് തെന്റ
സേഹാദരനായ ഫിലിെപ്പാസിെന്റ ഭാര്യ െഹേരാദ്യ
നിമിത്തം, അവൾ നിനക്ക് ഭാര്യയായിരിക്കുന്നതു
നിയമാനുസൃതമല്ല എന്നു 4 േയാഹന്നാൻ

* 14. 1 ഇട്രപഭു േറാമാ സാ്രമാജ്യത്തിലുൾെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു
രാജ്യത്തിെന്റേയാ ്രപവിശ്യയുെടേയാ നാലിൽ ഒരു ഭാഗത്തിെന്റ
അധികാരി.
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അവേനാട് പറഞ്ഞതുെകാണ്ട,് അവെന പിടിച്ച്
െകട്ടി തടവിൽ ആക്കിയിരുന്നു. 5 അവെന
െകാല്ലണെമന്നുണ്ടായിരുന്നിട്ട ം പുരുഷാരം
അവെന ്രപവാചകൻ എന്നു എണ്ണ കയാൽ
അവെര ഭയെപ്പട്ട . 6എന്നാൽ െഹേരാദാവിെന്റ
ജന്മദിവസം ആയേപ്പാൾ െഹേരാദ്യയുെട മകൾ
സഭാമേദ്ധ്യ നൃത്തംെചയ്തു െഹേരാദാവിെന
്രപസാദിപ്പിച്ച . 7 അതുമുഖാന്തരം എന്ത്
േചാദിച്ചാലും െകാടുക്കും എന്നു അവൻ
സത്യംെചയ്തു അവൾക്ക് വാക്ക് െകാടുത്തു.
8 അവൾ അമ്മയുെട നിർേദ്ദശ്രപകാരം:
േയാഹന്നാൻ സ്നാപകെന്റ തല ഒരു താലത്തിൽ
ഇവിെട തേരണംഎന്നുപറഞ്ഞു. 9ഇതു നിമിത്തം
രാജാവ് സ്തബ്ധനായിേപാെയങ്കിലും െചയ്ത
സത്യെത്തയുംവിരുന്നുകാെരയുംവിചാരിച്ച അത്
െകാടുക്കുവാൻ കല്പിച്ച ; 10 അവൻ ആളയച്ച്
തടവിൽ േയാഹന്നാെന ശിരേച്ഛദം െചയ്യിച്ച .
11അവെന്റ തല ഒരു താലത്തിൽ െകാണ്ടുവന്നു
മകൾക്ക് െകാടുത്തു; അവൾ അമ്മയ്ക്ക്
െകാണ്ടുേപായി െകാടുത്തു. 12 അവെന്റ
ശിഷ്യന്മാർ െചന്ന് ഉടൽ എടുത്തു അടക്കം
െചയ്തു;പിെന്നെചന്ന് േയശുവിെനഅറിയിച്ച .

അഞ്ചപ്പംെകാണ്ട് അയ്യായിരംേപെര
േപാഷിപ്പിക്കുന്നു

13 അത് േകട്ടിട്ട് േയശു അവിെടനിന്നും
പിൻവാങ്ങി പടകിൽ കയറി നിർജ്ജനമാെയാരു
സ്ഥലേത്തയ്ക്ക് േവറിട്ട േപായി; പുരുഷാരം
അത് േകട്ട് പട്ടണങ്ങളിൽനിന്നു കാൽനടയായി
അവെന്റ പിന്നാെല െചന്ന.് 14അവൻ അവരുെട
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മുൻപാെക വന്നു വലിയ പുരുഷാരെത്ത കണ്ട്
അവരിൽ മനസ്സലിഞ്ഞ് അവരുെട േരാഗികെള
െസൗഖ്യമാക്കി. 15 ൈവകുേന്നരമായേപ്പാൾ
ശിഷ്യന്മാർ അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്
പറഞ്ഞു: ഈ സ്ഥലം വിജനമേല്ലാ, പകലും
കഴിഞ്ഞേല്ലാ; പുരുഷാരം ്രഗാമങ്ങളിൽ േപായി
ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ വാേങ്ങണ്ടതിന് അവെര
പിരിച്ച വിേടണം എന്നു പറഞ്ഞു. 16 എന്നാൽ
േയശു അവേരാട്: അവർ േപാകുവാൻ
ആവശ്യമില്ല; നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ
െകാടുക്കുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 17 അവർ
അവേനാട്: അഞ്ച് അപ്പവും രണ്ടുമീനും
അല്ലാെത ഞങ്ങൾക്കു ഇവിെട ഒന്നും ഇല്ല
എന്നു പറഞ്ഞു. 18 അത് എെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരുവിൻ എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു.
19 പിെന്ന പുരുഷാരം പുല്ലിേന്മൽ ഇരിക്കുവാൻ
കല്പിച്ച ; ആ അഞ്ച് അപ്പവും രണ്ടുമീനും
എടുത്തു, സ്വർഗ്ഗേത്തക്ക് േനാക്കി വാഴ്ത്തി,
അപ്പം നുറുക്കി, ശിഷ്യന്മാർക്കും, ശിഷ്യന്മാർ
പുരുഷാരത്തിനും െകാടുത്തു. 20 എല്ലാവരും
തിന്നു തൃപ്തരായി; േശഷിച്ച കഷണങ്ങൾ
പ്രന്തണ്ട് െകാട്ട നിറെച്ചടുത്തു. 21 തിന്നവേരാ
സ്്രതീകെളയും ൈപതങ്ങെളയും കൂടാെത
ഏകേദശംഅയ്യായിരം പുരുഷന്മാർആയിരുന്നു.

േയശുകടലിേന്മൽനടക്കുന്നു
22 ഉടെന േയശു താൻ പുരുഷാരെത്ത
പറഞ്ഞയക്കുന്നതിനിടയിൽ ശിഷ്യന്മാർ
പടകിൽ കയറി, തനിക്കുമുമ്പായി അക്കരയ്ക്ക്
േപാകുവാൻ അവെര നിര് ബ്ബന്ധിച്ച . 23അവൻ
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പുരുഷാരെത്ത പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് ്രപാർത്ഥിക്കുവാൻ
തനിെയ മലയിൽ കയറിേപ്പായി; ൈവകുേന്നരം
ആയേപ്പാൾ ഏകനായി അവിെട ഇരുന്നു.
24 പടേകാ കരവിട്ട് കടലിന് നടുവിലും, കാറ്റ്
്രപതികൂലമാകയാൽ തിരകൾ നിമിത്തം
നിയ്രന്തണാതീതവുമായി. 25 രാ്രതിയിെല നാലാം
യാമത്തിൽഅവൻകടലിേന്മൽനടന്നുഅവരുെട
അടുക്കൽ വന്നു. 26 അവൻ കടലിേന്മൽ
നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ ഭയെപ്പട്ട അത്
ഒരു ഭൂതം എന്നു പറഞ്ഞു േപടിച്ച നിലവിളിച്ച .
27 ഉടെന േയശു അവേരാട:്ൈധര്യെപ്പടുവിൻ;
ഞാൻആകുന്നു; േപടിേക്കണ്ടാഎന്നുപറഞ്ഞു.
പെ്രതാസ് െവള്ളത്തിന്മീെതനടക്കുന്നു

28 അതിന് പെ്രതാസ:് കർത്താേവ, നീ
ആകുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ െവള്ളത്തിന്മീെത
നിെന്റഅടുക്കൽവേരണ്ടതിന് കല്പിക്കണംഎന്നു
പറഞ്ഞു. 29 വരിക എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു.
പെ്രതാസ് പടകിൽ നിന്നു ഇറങ്ങി, േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽ െചല്ല വാൻ െവള്ളത്തിേന്മൽ
നടന്നു. 30 എന്നാൽ അവൻ കാറ്റ് കണ്ട്
ഭയെപ്പട്ട മുങ്ങിത്തുടങ്ങുകയാൽ: കർത്താേവ,
എെന്ന രക്ഷിേക്കണേമ എന്നു നിലവിളിച്ച .
31 േയശു ഉടെന ൈക നീട്ടി അവെന പിടിച്ച:്
അല്പവിശ്വാസിേയ, നീ എന്തിന് സംശയിച്ച എന്നു
പറഞ്ഞു. 32 േയശുവും പെ്രതാസും പടകിൽ
കയറിയേപ്പാൾ കാറ്റ് അടിക്കുന്നത് നിന്നു.
33പടകിലുള്ളശിഷ്യന്മാർ: നീൈദവപു്രതൻസത്യം
എന്നു പറഞ്ഞുഅവെനനമസ്കരിച്ച .
െഗേന്നസരത്ത് േദശത്തുസൗഖ്യം
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34 അവർ അക്കെരെയത്തി, െഗേന്നസരത്ത്
േദശത്തു െചന്ന്. 35 അവിടുെത്ത ജനങ്ങൾ
അവൻ ആെരന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ചുറ്റ മുള്ള
നാട്ടിൽ എല്ലാം ആളയച്ച് ദീനക്കാെര ഒെക്കയും
അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. 36അവെന്റ
വസ്്രതത്തിെന്റ വക്കിൽ മാ്രതം െതാടുവാൻ
അനുവാദം േചാദിച്ച , െതാട്ടവർക്ക് ഒെക്കയും
െസൗഖ്യംവന്നു.

15
ൈദവകൽപ്പനേയാ മാനുഷികസ്രമ്പദായേമാ?

1 അതിനുേശഷം െയരൂശേലമിൽ നിന്നു
പരീശന്മാരും ശാസ്്രതിമാരും േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു: 2 നിെന്റ ശിഷ്യന്മാർ
പൂർവ്വികരുെട സ്രമ്പദായം ലംഘിക്കുന്നത് എന്ത?്
അവർ ഭക്ഷിക്കുേമ്പാൾ ൈക കഴുകുന്നില്ലേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു 3 അവൻ അവേരാട് ഉത്തരം
പറഞ്ഞത:്നിങ്ങള െട സ്രമ്പദായംെകാണ്ടു
നിങ്ങൾ ൈദവകല്പന ലംഘിക്കുന്നത്
എന്ത?് 4 അപ്പെനയും അമ്മെയയും
ബഹുമാനിയ്ക്ക എന്നും അപ്പെനേയാ
അമ്മെയേയാ ദുഷിക്കുന്നവൻ മരിക്കണം
എന്നും ൈദവം കല്പിച്ച വേല്ലാ. 5 എന്നാൽ
നിങ്ങൾ പറയുന്നു ആെരങ്കിലും അപ്പേനാേടാ,
അമ്മേയാേടാ: നിനക്ക് എന്നിൽ നിന്നും
ലഭിേക്കണ്ടിയിരുന്നസഹായംഎല്ലാംൈദവത്തിന്
വഴിപാടായി അർപ്പിച്ച എന്നു പറഞ്ഞാൽ
6 അവൻ അപ്പെന ബഹുമാനിേക്കണ്ടതായ
ആവശ്യമില്ലാെയന്ന് പറയുന്നു; ഇങ്ങെന
നിങ്ങള െട സ്രമ്പദായം നിമിത്തം
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ൈദവവചനെത്ത ദുർബ്ബലമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
7 കപടഭക്തിക്കാേര, നിങ്ങെളക്കുറിച്ച്
െയശയ്യാവു:
8 “ഈ ജനം അധരം െകാണ്ട് എെന്ന

ബഹുമാനിക്കുന്നു; എങ്കിലും അവരുെട
ഹൃദയം എെന്നവിട്ട അകന്നിരിക്കുന്നു.
9 മാനുഷകല്പനകെള അവരുെട
ഉപേദശങ്ങളായി പഠിപ്പിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
അവർ എെന്ന വ്യർത്ഥമായി
ആരാധിക്കുന്നു” എന്നിങ്ങെന
്രപവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരിക്കുന്നു.

മനുഷ്യന്അശുദ്ധി വരുത്തുന്നത്
10 പിെന്ന അവൻ പുരുഷാരെത്ത അരിെക
വിളിച്ച അവേരാട് പറഞ്ഞത:് േകട്ട്
്രഗഹിച്ച െകാൾവിൻ. 11 വായ്ക്കകത്തു
്രപേവശിക്കുന്നത് മനുഷ്യെനഅശുദ്ധനാക്കുന്നില്ല,
മറിച്ച് വായിൽനിന്നു പുറെപ്പടുന്നതേ്രത;
മനുഷ്യെന അശുദ്ധനാക്കുന്നത.് 12അേപ്പാൾ
ശിഷ്യന്മാർ അടുെക്ക വന്നു: പരീശന്മാർ
ഈ ്രപസ്താവന േകട്ട് ഇടറിേപ്പായി എന്നു
അറിയുന്നുേവാ എന്നു േചാദിച്ച . 13 അതിന്
അവൻ: സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എെന്റ പിതാവ്
നട്ടിട്ടില്ലാത്ത ൈത ഒെക്കയും േവേരാെട
പറിഞ്ഞുേപാകും. 14 അവെര വിടുവിൻ;
അവർ കുരുടന്മാരായ വഴികാട്ടികൾ അേ്രത;
കുരുടൻ കുരുടെന വഴിനടത്തിയാൽ ഇരുവരും
കുഴിയിൽ വീഴും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
15 പെ്രതാസ് അവേനാട്: ആ ഉപമ ഞങ്ങൾക്കു
വിശദീകരിച്ച് തരണം എന്നു പറഞ്ഞു. 16അതിന്
അവൻ പറഞ്ഞത:് നിങ്ങള ം ഇന്നുവെര
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േബാധമില്ലാത്തവേരാ? 17 വായ്ക്കകത്തു
കടക്കുന്നത്എല്ലാംവയറ്റിൽെചന്നിട്ട് മറപ്പ രയിൽ
േപാകുന്നു എന്നു ്രഗഹിക്കുന്നില്ലേയാ?
18 വായിൽനിന്നു പുറെപ്പടുന്നേതാ
ഹൃദയത്തിൽനിന്ന് വരുന്നു; അത് മനുഷ്യെന
അശുദ്ധമാക്കുന്നു. 19 എങ്ങെനെയന്നാൽ
ദുശ്ചിന്ത, െകാലപാതകം, വ്യഭിചാരം, പരസംഗം,
േമാഷണം, കള്ളസാക്ഷ്യം, ദൂഷണം എന്നിവ
ഹൃദയത്തിൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ട വരുന്നു.
20 മനുഷ്യെന അശുദ്ധമാക്കുന്നത് ഈ
കാര്യങ്ങളേ്രത; കഴുകാത്ത ൈകെകാണ്ട്
ഭക്ഷിക്കുന്നേതാ മനുഷ്യെനഅശുദ്ധമാക്കുന്നില്ല.

കനാന്യസ്്രതീയുെട വലിയവിശ്വാസം
21 േയശു അവിടം വിട്ട , േസാർ സീേദാൻ
എന്ന ്രപേദശങ്ങളിേലക്ക് പിൻവാങ്ങിേപ്പായി.
22 ആ േദശത്തുനിന്ന് ഒരു കനാന്യസ്്രതീ വന്നു,
അവേനാട്: കർത്താേവ, ദാവീദ് പു്രതാ, എേന്നാട്
കരുണ േതാേന്നണേമ; എെന്റ മകൾക്കു
ഭൂേതാപ്രദവം കഠിനമായിരിക്കുന്നു എന്നു ഉറെക്ക
നിലവിളിച്ച പറഞ്ഞു. 23 അവൻ അവേളാട്
ഒരു വാക്കും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല; അവെന്റ
ശിഷ്യന്മാർ അടുെക്ക, വന്നു: അവൾ നമ്മുെട
പിന്നാെല ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച െകാണ്ട് വരുന്നു;
അവെള പറഞ്ഞയേക്കണേമ എന്നു അവേനാട്
അേപക്ഷിച്ച . 24അതിന് അവൻ: യി്രസാേയൽ
ഗൃഹത്തിെല കാണാെതേപായ ആടുകള െട
അടുക്കേലക്കല്ലാെത എെന്ന അയച്ചിട്ടില്ല എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 25 എന്നാൽ അവൾ വന്നു:
കർത്താേവ, എെന്ന സഹായിക്കണേമ എന്നു
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പറഞ്ഞു അവെന നമസ്കരിച്ച . 26 അവേനാ:
മക്കള െട അപ്പം എടുത്തു നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക്
എറിഞ്ഞുെകാടുക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 27അതിന്അവൾ:അേത,കർത്താേവ,
നായ്ക്കുട്ടികള ം ഉടയവരുെട േമശയിൽ നിന്നു
വീഴുന്ന ചില നുറുക്കുകൾ തിന്നുന്നുണ്ടേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 28 േയശു അവേളാട:് സ്്രതീേയ,
നിെന്റ വിശ്വാസം വലിയത്; നിെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല
നിനക്ക് ഭവിക്കെട്ട എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
ആ നാഴികയിൽത്തെന്ന അവള െട മകൾക്കു
െസൗഖ്യംവന്നു.
േയശുഅേനകെരസൗഖ്യമാക്കുന്നു

29 േയശു അവിെടനിന്നു യാ്രതയായി
ഗലീലക്കടലരിെക െചന്ന് മലയിൽ കയറി
അവിെട ഇരുന്നു. 30 വളെര പുരുഷാരം
അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു; അവർ മുടന്തർ,
കുരുടർ, ഊമർ, കൂനർ മുതലായവെരയും
മറ്റ പലേരാഗികേളയും അവെന്റ അടുക്കൽ,
അവെന്റ പാദപീഠത്തിൽതെന്ന െകാണ്ടുവന്നു;
അവൻ അവെര െസൗഖ്യമാക്കി. 31 ഊമർ
സംസാരിക്കുന്നതും കൂനർ െസൗഖ്യമാകുന്നതും
മുടന്തർ നടക്കുന്നതും കുരുടർ കാണുന്നതും
പുരുഷാരം കണ്ടിട്ട് ആശ്ചര്യെപ്പട്ട ,
യി്രസാേയലിെന്റൈദവെത്തമഹത്വെപ്പടുത്തി.

േയശു നാലായിരംേപെര േപാഷിപ്പിക്കുന്നു
32 എന്നാൽ േയശു തെന്റ ശിഷ്യന്മാെര
അടുെക്ക വിളിച്ച ; ഈ പുരുഷാരം
ഇേപ്പാൾ മൂന്നു നാള കളായി എേന്നാടുകൂെട
പാർക്കുന്നു; അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ



മത്തായി 15:33 lxix മത്തായി 16:2

ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് അവെരക്കുറിച്ച്
എനിക്ക് മനസ്സലിവു േതാന്നുന്നു; അവെര
പട്ടിണിയായി വിട്ടയപ്പാൻ മനസ്സ മില്ല; അവർ
വഴിയിൽെവച്ച തളർന്നുേപാേയക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു. 33 ശിഷ്യന്മാർ അവേനാട:് ഇ്രതവലിയ
പുരുഷാരത്തിന് തൃപ്തിവരുത്തുവാൻ
ആവശ്യമായ അപ്പം ഈ വിജനമായ സ്ഥലത്ത്
നമുക്കു എവിെട നിന്നു എന്നു േചാദിച്ച .
34 േയശു അവേരാട് നിങ്ങള െട പക്കൽ
എ്രത അപ്പം ഉണ്ട് എന്നു േചാദിച്ചതിന്, ഏഴ്
അപ്പവും, കുെറ െചറുമീനുകള ം ഉണ്ട് എന്നു
അവർ പറഞ്ഞു. 35 അവൻ പുരുഷാരേത്താട്
നിലത്തു ഇരിക്കുവാൻ കല്പിച്ച , 36 ആ
ഏഴ് അപ്പവും മീനും എടുത്തു വാഴ്ത്തി
നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാരുെട പക്കലും ശിഷ്യന്മാർ
പുരുഷാരത്തിനും െകാടുത്തു. 37 എല്ലാവരും
തിന്നു തൃപ്തരായി; േശഷിച്ച കഷണങ്ങൾ
അവർ ഏഴ് െകാട്ട നിറെച്ചടുത്തു. 38 തിന്നവേരാ
സ്്രതീകെളയും ൈപതങ്ങെളയും കൂടാെത
നാലായിരം പുരുഷന്മാർ ആയിരുന്നു. 39 പിെന്ന
അവൻ പുരുഷാരെത്ത പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് പടകിൽ
കയറി മഗദാ േദശത്തുഎത്തി.

16
കാലലക്ഷണങ്ങെളവിേവചിക്കുവിൻ

1 പരീശന്മാരും സദൂക്യരും അടുക്കൽ
വന്നു: ആകാശത്തുനിന്ന് ഒരു അടയാളം
ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച തരണെമന്ന് അവെന
പരീക്ഷിച്ച് േചാദിച്ച . 2 അവേരാട് അവൻ
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ഉത്തരം പറഞ്ഞത:്സന്ധ്യാസമയത്ത്
ആകാശം ചുവന്നുകണ്ടാൽ നല്ല െതളിവായ
കാലാവസ്ഥ എന്നും 3 രാവിെല ആകാശം
ചുവന്ന് േമഘാവൃതമായി കണ്ടാൽ ഇന്ന്
മഴേക്കാൾ ഉണ്ടാകും എന്നും നിങ്ങൾ
വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ആകാശത്തിെന്റ ഭാവങ്ങെള
വ്യാഖ്യാനിപ്പാൻ നിങ്ങൾ അറിയുന്നു; എന്നാൽ
കാലലക്ഷണങ്ങെള വ്യാഖാനിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക്
കഴിയുന്നില്ല 4 ദുഷ്ടതയും വ്യഭിചാരവുമുള്ള
തലമുറ അടയാളം അേന്വഷിക്കുന്നു; എന്നാൽ
േയാനയുെട അടയാളമല്ലാെതഅതിന് അടയാളം
ലഭിക്കുകയില്ല; പിെന്ന അവൻ അവെര
വിട്ട േപായി.

പരീശന്മാരുെടയും സദൂക്യരുെടയും
ഉപേദശങ്ങൾ

5 ശിഷ്യന്മാർ തടാകത്തിെന്റ മറുവശത്ത്
എത്തിയേപ്പാൾ അവർ അപ്പം എടുക്കുന്ന
കാര്യം മറന്നുേപായിരുന്നു. 6 േയശു അവേരാട:്
പരീശന്മാരുെടയും സദൂക്യരുെടയും പുളിച്ച
മാവു കരുതിയും സൂക്ഷിച്ച ം െകാൾവിൻ എന്നു
പറഞ്ഞു. 7 അപ്പം െകാണ്ടുേപാരായ്കയാൽ
ആയിരിക്കും എന്നു അവർ തമ്മിൽതമ്മിൽ
പറഞ്ഞു. 8 േയശു അത് അറിഞ്ഞിട്ട്
പറഞ്ഞത:് അല്പവിശ്വാസികേള, അപ്പം
െകാണ്ടുവരായ്കയാൽ ആയിരിക്കും
എന്ന് തമ്മിൽതമ്മിൽ പറയുന്നത് എന്ത?്
9 ഇേപ്പാഴും നിങ്ങൾതിരിച്ചറിയുന്നില്ലേയാ?
അയ്യായിരംേപർക്ക് അഞ്ച് അപ്പം
െകാടുത്തിട്ട് എ്രത െകാട്ട എടുത്തു എന്നും
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10 നാലായിരംേപർക്ക് ഏഴ് അപ്പം െകാടുത്തിട്ട്
എ്രത െകാട്ട എടുത്തു എന്നും ഓർക്കുന്നില്ലേയാ?
11 അപ്പെത്തക്കുറിച്ചല്ല എന്നു തിരിച്ചറിയാത്തത്
എന്ത?് പരീശന്മാരുെടയും സദൂക്യരുെടയും
പുളിച്ച മാവു സൂക്ഷിച്ച െകാേള്ളണം എന്നേ്രത
പറഞ്ഞത് 12 അങ്ങെന അപ്പത്തിെന്റ പുളിച്ച
മാവല്ല, പരീശന്മാരുെടയും സദൂക്യരുെടയും
ഉപേദശമേ്രത സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വാൻ അവൻ
പറഞ്ഞത്എന്നുഅവർ ്രഗഹിച്ച .

മനുഷ്യപു്രതെനആർഎന്നുപറയുന്നു
13 േയശു ഫിലിപ്പിെന്റ ൈകസര്യയുെട
്രപേദശത്ത് എത്തിയേശഷം തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട:്
ജനങ്ങൾ മനുഷ്യപു്രതൻ ആർ ആകുന്നു എന്നു
പറയുന്നുെവന്ന് േചാദിച്ച . 14ചിലർ േയാഹന്നാൻ
സ്നാപകൻ എന്നും മറ്റ ചിലർ ഏലിയാെവന്നും
േവെറ ചിലർ യിെരമ്യാേവാ ്രപവാചകന്മാരിൽ
ഒരുവേനാ എന്നും പറയുന്നു എന്നു അവർ
പറഞ്ഞു. 15 എന്നാൽ ഞാൻ ആർ ആകുന്നു
എന്നു നിങ്ങൾപറയുന്നു െവന്ന് േയശു േചാദിച്ച ?
16 അതിനുത്തരമായി ശിേമാൻ പെ്രതാസ:് നീ
ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ പു്രതനായ ്രകിസ്തു
എന്നു പറഞ്ഞു. 17 േയശുഅവേനാട്:ബർേയാനാ
ശിേമാെന, നീ ഭാഗ്യവാൻ; ജഡരക്തങ്ങൾ അല്ല,
സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എെന്റ പിതാവെ്രത നിനക്ക് ഇതു
െവളിെപ്പടുത്തിയത.്

18നീ പെ്രതാസ്ആകുന്നു;ഈപാറേമൽഞാൻ
എെന്റ സഭെയ പണിയും; പാതാളേഗാപുരങ്ങൾ
അതിെന ജയിക്കയില്ല എന്നും ഞാൻ നിേന്നാട്
പറയുന്നു. 19 സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിെന്റ താേക്കാൽ
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ഞാൻ നിനക്ക് തരും; നീ ഭൂമിയിൽ െകട്ട ന്നത്
ഒെക്കയും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ െകട്ടെപ്പട്ടിരിക്കും; നീ
ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നെതാെക്കയും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
അഴിയെപ്പട്ടിരിക്കും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
20 പിെന്ന താൻ ്രകിസ്തു ആകുന്നു എന്നു
ആേരാടും പറയാതിരിപ്പാൻ േയശു ശിഷ്യന്മാേരാട്
കല്പിച്ച .

േയശു,തെന്റപീഢാനുഭവങ്ങൾശിഷ്യന്മാേരാട്
്രപസ്താവിക്കുന്നു

21 അന്നുമുതൽ േയശു, താൻ
െയരൂശേലമിൽ േപാകണെമന്നും, മൂപ്പന്മാർ,
മഹാപുേരാഹിതന്മാർ,ശാസ്്രതിമാർഎന്നിവരാൽ
പലതും സഹിച്ച െകാല്ലെപ്പടുകയും മൂന്നാം നാൾ
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയും േവണം എന്നു
ശിഷ്യന്മാേരാട് ്രപസ്താവിച്ച തുടങ്ങി. 22അേപ്പാൾ
പെ്രതാസ് അവെന േവറിട്ട െകാണ്ടുേപായി:
കർത്താേവ, അത് നിന്നിൽനിന്നു മാറിേപ്പാകെട്ട;
നിനക്ക് അങ്ങെന ഒരിക്കലും സംഭവിക്കരുേത
എന്നു ശാസിച്ച . 23 അവേനാ തിരിഞ്ഞു
പെ്രതാസിേനാട;് എെന്നവിട്ട മാറിേപ്പാകൂ,
സാത്താെന; നീ എനിക്ക് ഇടർച്ചയാകുന്നു;
നീ ൈദവത്തിെന്റ കാര്യങ്ങളല്ല, മനുഷ്യരുെട
കാര്യങ്ങളേ്രതകരുതുന്നത്എന്നു പറഞ്ഞു.

തെന്റ ്രകൂശ്എടുത്തുഎെന്നഅനുഗമിക്കെട്ട
24പിെന്നേയശുതെന്റശിഷ്യന്മാേരാട് പറഞ്ഞത:്
ഒരുവൻ എെന്ന അനുഗമിക്കുവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ
തെന്നത്താൻ ത്യജിച്ച്, തെന്റ ്രകൂശ് എടുത്തു
എെന്ന അനുഗമിക്കെട്ട. 25 ആെരങ്കിലും
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തെന്റ ജീവെന രക്ഷിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിെന
നഷ്ടമാക്കും; എെന്റ നിമിത്തം ആെരങ്കിലും
തെന്റ ജീവെന നഷ്ടമാക്കിയാൽ അതിെന
കെണ്ടത്തും. 26 ഒരു മനുഷ്യൻ തെന്റ ജീവെന
നഷ്ടെപ്പടുത്തിയിട്ട് സർവ്വേലാകവും േനടിയത്
െകാണ്ട് അവന് എന്ത് ്രപേയാജനം? അല്ല,
തെന്റ ജീവന് പകരമായി മനുഷ്യൻ എന്ത്
െകാടുക്കുവാൻ കഴിയും? 27 മനുഷ്യപു്രതൻ
തെന്റ പിതാവിെന്റ മഹത്വത്തിൽ തെന്റ
ദൂതന്മാരുമായി വരും; അേപ്പാൾ അവൻ
ഓേരാരുത്തനും അവനവെന്റ ്രപവൃത്തിക്കു
തക്കവണ്ണം പകരം നല്കും. 28 മനുഷ്യപു്രതൻ
തെന്റരാജ്യത്തിൽവരുന്നത്കാണുേവാളം മരണം
ആസ്വദിക്കാത്തവർ ചിലർ ഈ നില്ക്കുന്നവരിൽ
ഉണ്ട് എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു.

17
േയശു മലേമൽരൂപാന്തരെപ്പടുന്നു

1 ആറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞേശഷം േയശു
പെ്രതാസിെനയും യാേക്കാബിെനയും അവെന്റ
സേഹാദരനായ േയാഹന്നാേനാടും കൂെട ഒരു
ഉയർന്ന മലയിേലക്ക് േപായി, 2 അവരുെട
മുമ്പാെക രൂപാന്തരെപ്പട്ട , അവെന്റ മുഖം
സൂര്യെനേപ്പാെല േശാഭിച്ച അവെന്റ വസ്്രതം
െവളിച്ചംേപാെലതിളങ്ങുന്നതായി തീർന്നു. 3ഇതാ
േമാെശയുംഏലിയാവും ്രപത്യക്ഷമായിഅവേനാട്
സംസാരിക്കുന്നതും അവർ കണ്ട്. 4 അേപ്പാൾ
പെ്രതാസ് േയശുവിേനാടു: കർത്താേവ,
നാം ഇവിെട ഇരിക്കുന്നത് നല്ലത;് നിനക്ക്
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സമ്മതെമങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിെട മൂന്നു കുടിൽ
ഉണ്ടാക്കാം; ഒന്ന് നിനക്കും ഒന്ന് േമാെശക്കും ഒന്ന്
ഏലിയാവിനുംഎന്നു പറഞ്ഞു.

ഇവൻഎെന്റ ്രപിയപു്രതൻ
5അവൻപറയുേമ്പാൾതേന്ന ്രപകാശമുെള്ളാരു
േമഘം അവരുെട േമൽ നിഴലിട്ട ;
േമഘത്തിൽനിന്നു, ഇവൻ എെന്റ ്രപിയപു്രതൻ,
ഇവനിൽ ഞാൻ ്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു; ഇവെന
്രശദ്ധിപ്പിൻ എന്നു ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി.
6 ശിഷ്യന്മാർ അത് േകട്ടിട്ട് ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ട
കവിണ്ണ വീണു. 7 േയശു അടുത്തുെചന്ന് അവെര
െതാട്ട : എഴുേന്നല്പിൻ, ഭയെപ്പേടണ്ടാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 8അവർ തലെപാക്കി േനാക്കിയേപ്പാൾ
േയശുവിെനഅല്ലാെത മറ്റാെരയും കണ്ടില്ല.

ഏലിയാവായി വന്ന േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ
9 അവർ മലയിൽനിന്നു ഇറങ്ങുേമ്പാൾ
േയശു അവേരാട്: മനുഷ്യപു്രതൻ മരിച്ചവരുെട
ഇടയിൽ നിന്നു ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുംവെര
ഈ ദർശനം ആേരാടും പറയരുത് എന്നു
കല്പിച്ച . 10 ശിഷ്യന്മാർ അവേനാട്: എന്നാൽ
ഏലിയാവെ്രത മുെമ്പ വേരണ്ടത് എന്നു
ശാസ്്രതിമാർ പറയുന്നത് എന്ത് എന്നു േചാദിച്ച .
11അതിന്അവൻ:ഏലിയാവ്നിശ്ചയമായുംവന്നു
സകലവും യഥാസ്ഥാനത്താക്കും. 12 എന്നാൽ
ഏലിയാവ് വന്നുകഴിഞ്ഞു എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു; എങ്കിലും അവർ അവെന
തിരിച്ചറിയാെത തങ്ങൾക്കു േബാധിച്ചതുേപാെല
എല്ലാം അവേനാട് െചയ്തു. അ്രപകാരം
മനുഷ്യപു്രതനും അവരുെട കരങ്ങളാൽ
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കഷ്ടെപ്പടുവാനുണ്ട് എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
13 അവൻ േയാഹന്നാൻസ്നാപകെനക്കുറിച്ച
തങ്ങേളാട് പറഞ്ഞുഎന്നുശിഷ്യന്മാർ ്രഗഹിച്ച .

അപസ്മാര േരാഗിയായ ബാലെന
സൗഖ്യമാക്കുന്നു

14 അവർ പുരുഷാരത്തിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നേപ്പാൾ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു അവെന്റ
മുമ്പാെക മുട്ട കുത്തി: 15 കർത്താേവ, എെന്റ
മകേനാടു കരുണയുണ്ടാേകണേമ; അവന്
അപസ്മാരേരാഗം ബാധിച്ചതു െകാണ്ട്
പലേപ്പാഴും തീയിലും െവള്ളത്തിലും വീണു
കഠിനമായ കഷ്ടത്തിലായ്േപാകുന്നു. 16ഞാൻ
അവെന നിെന്റ ശിഷ്യന്മാരുെട അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു; എന്നാൽ െസൗഖ്യമാക്കുവാൻ
അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 17അതിന്
േയശു മറുപടി പറഞ്ഞത് അവിശ്വാസവും
ദുഷിച്ചതുമായ തലമുറേയ, എ്രതേത്താളം ഞാൻ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കും? എ്രതേത്താളം
നിങ്ങെള സഹിക്കും? അവെന ഇവിെട എെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവിൻ എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 18 േയശു ഭൂതെത്ത ശാസിച്ച ,
അത് അവെന വിട്ട േപായി, ബാലന് ആ
സമയം മുതൽ െസൗഖ്യംവന്നു. 19 പിെന്ന
ശിഷ്യന്മാർ സ്വകാര്യമായി േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു: ഞങ്ങൾക്കു അതിെന
പുറത്താക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞത് എന്ത് എന്നു
േചാദിച്ച . 20 അവൻ അവേരാട്: നിങ്ങള െട
അല്പവിശ്വാസം നിമിത്തമേ്രത; 21 നിങ്ങൾക്ക്
കടുകുമണിേയാളം വിശ്വാസമുെണ്ടങ്കിൽ ഈ
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മലേയാട:് നീ ഇവിെട നിന്നു അവിേടക്ക് നീങ്ങുക
എന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് നീങ്ങും; നിങ്ങൾക്ക്
ഒന്നും അസാദ്ധ്യമാകയുമില്ല. (എങ്കിലും
്രപാർത്ഥനയാലും ഉപവാസത്താലുമല്ലാെത
ഈ ജാതി നീങ്ങിേപ്പാകുന്നില്ല) എന്നു ഞാൻ
സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടുപറയുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞു.
േയശുതെന്റമരണെത്തക്കുറിച്ച് പറയുന്നു

22 അവർ ഗലീലയിൽ പാർക്കുേമ്പാൾ
േയശു അവേരാട:് മനുഷ്യപു്രതൻ മനുഷ്യരുെട
കയ്യിൽ ഏല്പിക്കെപ്പടുകയും. 23 അവർ
അവെന െകാല്ല കയും മൂന്നാം നാൾ അവൻ
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയും െചയ്യ ം എന്നു
പറഞ്ഞു;അവേരാഏറ്റവും ദുഃഖിച്ച .
കരം െകാടുക്കുവാനുള്ള പണം മീനിെന്റ

വായിൽനിന്ന്
24 അവർ കഫർന്നഹൂമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
കരം പിരിക്കുന്നവർ പെ്രതാസിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു: നിങ്ങള െട ഗുരു കരം (ദ്വി്രദഹ്മപ്പണം)
*െകാടുക്കുന്നില്ലേയാ എന്നു േചാദിച്ചതിന്:
ഉണ്ട് എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 25 പെ്രതാസ്
വീട്ടിൽ വന്നേപ്പാൾ േയശു ആദ്യം അവേനാട്:
ശിേമാേന, നിനക്ക് എന്ത് േതാന്നുന്നു?
ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാർ ്രപതിഫലേമാ
കരേമാ ആേരാട് വാങ്ങുന്നു? രാജ്യത്തിെല
അംഗങ്ങേളാേടാ അേതാ പുറത്തുള്ളവേരാേടാ
എന്നു േചാദിച്ചതിന്: പുറത്തുള്ളവേരാട് എന്നു
പെ്രതാസ്പറഞ്ഞു. 26േയശുഅവേനാട:്എന്നാൽ

* 17. 24 ദ്വി്രദഹ്മപ്പണം അര േശെക്കൽ െവള്ളി എന്നാൽ 8 ്രഗാം
അതായത് 5 േഡാളറിനും 332 രൂപയ്ക്കും തുല്യം.
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രാജ്യത്തിെല അംഗങ്ങൾ ഒഴിവുള്ളവരേല്ലാ.
27 എങ്കിലും നാം കരം പിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇടർച്ച
വരുത്താതിരിേക്കണ്ടതിന് നീ കടലിേലക്ക്
െചന്ന് ചൂണ്ട ഇട്ട് ആദ്യം കിട്ട ന്ന മീനിെന
എടുക്ക; അതിെന്റ വായ് തുറക്കുേമ്പാൾ ഒരു
ചതുർ്രദഹ്മപ്പണം കാണും; അത് എടുത്ത്
എനിക്കും നിനക്കും േവണ്ടി െകാടുക്ക എന്നു
പറഞ്ഞു.

18
സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽഏറ്റവും വലിയവൻ

1ആസമയത്തുതെന്ന ശിഷ്യന്മാർ േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു. സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും
മഹാനായവൻ ആർ എന്നു േചാദിച്ച . 2അവൻ
ഒരു ശിശുവിെന അടുെക്ക വിളിച്ച അവരുെട
നടുവിൽ നിർത്തി: 3 നിങ്ങൾ മാനസാന്തരെപ്പട്ട്
ശിശുക്കെളേപ്പാെല ആയിത്തീരുന്നില്ല
എങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ ഒരുവിധത്തിലും
കടക്കുകയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട്
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 4 ആകയാൽ ഈ
ശിശുവിെനേപ്പാെലതെന്നത്താൻതാഴ്ത്തുന്നവൻ
സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ ആകും.
5 ഇങ്ങെനയുള്ള ശിശുവിെന എെന്റ നാമത്തിൽ
ൈകെക്കാള്ളന്നവൻഎെന്നൈകെക്കാള്ളന്നു.

ഇടർച്ചവരുത്തുന്നവന്
6 എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ െചറിയവരിൽ
ഒരുവെന ആെരങ്കിലും പാപത്തിേലക്ക്
നടത്തിയാേലാ അവെന്റ കഴുത്തിൽ വലിെയാരു
തിരികല്ല് െകട്ടി അവെന സമു്രദത്തിെന്റ
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ആഴത്തിൽ താഴ്ത്തിക്കളയുന്നത് അവന്
നല്ലത.് 7 കാരണം; ഇടർച്ച േഹതുവായി
േലാകത്തിനു അേയ്യാ കഷ്ടം! അങ്ങെനയുള്ള
സമയങ്ങൾ വേരണ്ടത് തേന്ന; എങ്കിലും ഇടർച്ച
വരുത്തുന്ന മനുഷ്യന് അേയ്യാ കഷ്ടം. 8 നിെന്റ
കേയ്യാ കാേലാ നിനക്ക് ഇടർച്ച ആയാൽ
അതിെന െവട്ടി എറിഞ്ഞുകളക; രണ്ടു കയ്യ ം
രണ്ടു കാലും ഉള്ളവനായി നിത്യാഗ്നിയിൽ
വീഴുന്നതിേനക്കാൾ അംഗഹീനനായിേട്ടാ
മുടന്തനായിേട്ടാ ജീവനിൽ കടക്കുന്നത് നിനക്ക്
നല്ലത.് 9 നിെന്റ കണ്ണ് നിനക്ക് ഇടർച്ച ആയാൽ
അതിെന പിഴുെതടുത്തു എറിഞ്ഞുകളക;
രണ്ടു കണ്ണള്ളവനായി അഗ്നിനരകത്തിൽ
വീഴുന്നതിേനക്കാൾ ഒറ്റക്കണ്ണനായി ജീവനിൽ
കടക്കുന്നത് നിനക്ക് നന്ന്.

ഈ െചറിയവരിൽ ഒരുവൻേപാലും
നശിക്കരുത്

10 ഈ െചറിയവരിൽ ഒരുവേനേപ്പാലും
തുച്ഛീകരിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ.
11 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവരുെട ദൂതന്മാർ
സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എെന്റ പിതാവിെന്റ മുഖം
എേപ്പാഴും കാണുന്നു എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 12 നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് േതാന്നുന്നു?
ഒരു മനുഷ്യന് നൂറു ആട് ഉണ്ട് എന്നിരിക്കെട്ട;
അവയിൽ ഒന്ന് വഴിെതറ്റി അലഞ്ഞു
േപായാൽ െതാണ്ണ െറ്റാമ്പതിെനയും വിട്ടിട്ട്
െതററിേപ്പായതിെന മലകളിൽ െചന്ന്
തിരയുകയില്ലേയാ? 13അതിെന കണ്ടുകിട്ടിയാൽ
െതറ്റിേപ്പാകാത്ത െതാണ്ണ െറ്റാമ്പതിലും അധികം
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അതിെനക്കുറിച്ച് സേന്താഷിക്കും എന്നു
ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
14അങ്ങെന തെന്ന ഈ െചറിയവരിൽ ഒരുവൻ
നശിച്ച േപാകുന്നത് സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങള െട
പിതാവിന് ഇഷ്ടമല്ല.

സേഹാദരൻനിേന്നാട് പിഴച്ചാൽ.
15 നിെന്റ സേഹാദരൻ നിേന്നാട് പാപം
െചയ്താൽ നീ െചന്ന് നീയും അവനും
മാ്രതം ഉള്ളേപ്പാൾ കുറ്റം അവന് േബാധ്യം
വരുത്തുക; അവൻ നിെന്റ വാക്ക് േകട്ടാൽ നീ
സേഹാദരെന േനടി. 16 േകൾക്കാഞ്ഞാേലാ
രണ്ടു മൂന്നു സാക്ഷികള െട വാെമാഴിയാൽ
സകല കാര്യവും ഉറപ്പാേകണ്ടതിന് ഒന്ന്
രണ്ടുേപെര കൂട്ടിെക്കാണ്ട് െചല്ല ക. 17അവെര
കൂട്ടാക്കാഞ്ഞാൽ സഭേയാട് അറിയിക്ക;
സഭേയയും കൂട്ടാക്കാഞ്ഞാൽ അവൻ നിനക്ക്
പുറജാതിക്കാരനും ചുങ്കക്കാരനും എന്നേപാെല
ഇരിക്കെട്ട. 18 നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ െകട്ട ന്നെതല്ലാം
സ്വർഗ്ഗത്തിലും െകട്ടെപ്പട്ടിരിക്കും; നിങ്ങൾ
ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നെതല്ലാം സ്വർഗ്ഗത്തിലും
അഴിഞ്ഞിരിക്കും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട്
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 19 ഭൂമിയിൽെവച്ച
നിങ്ങളിൽ രണ്ടുേപർ ഒരുമനെപ്പട്ട് യാചിക്കുന്ന
ഏത് കാര്യമാെണങ്കിലും അത് സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ
എെന്റ പിതാവിങ്കൽ നിന്നു അവർക്ക് ലഭിക്കും;
20 രേണ്ടാ മൂേന്നാ േപർ എെന്റ നാമത്തിൽ
കൂടിവരുന്നിടെത്താെക്കയും ഞാൻ അവരുെട
നടുവിൽ ഉണ്ട് എന്നും ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു.
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ക്ഷമഎ്രതതവണ
21 അേപ്പാൾ പെ്രതാസ് അവെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു: കർത്താേവ, സേഹാദരൻ എ്രതവട്ടം
എനിെക്കതിരായി പാപം െചയ്താൽ ഞാൻ
ക്ഷമിേക്കണം? 22 ഏഴുവട്ടം മതിേയാ എന്നു
േചാദിച്ച . േയശു അവേനാട:് ഏഴുവട്ടമല്ല,
ഏഴ് എഴുപത് വട്ടം എന്നു ഞാൻ നിേന്നാട്
പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 23 സ്വർഗ്ഗരാജ്യം
തെന്റ ദാസന്മാരുമായി കണക്ക് തീർപ്പാൻ
ഭാവിക്കുന്ന ഒരു രാജാവിേനാടു സദൃശം.
24 അവൻ കണക്ക് േനാക്കിത്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
പതിനായിരം താലന്ത് *കടെമ്പട്ട ഒരുവെന
അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. 25അവന്
വീട്ട വാൻ വകയില്ലാത്തതിനാൽ അവെന്റ
യജമാനൻ അവെനയും ഭാര്യെയയും മക്കെളയും
അവനുള്ളെതാെക്കയും വിറ്റ് കടം തീർപ്പാൻ
കല്പിച്ച . 26 അതുെകാണ്ട് ആ ദാസൻ വീണു
അവെന നമസ്കരിച്ച : യജമാനേന എേന്നാട്
ക്ഷമ േതാേന്നണേമ; ഞാൻ സകലവും തന്നു
തീർക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു. 27 അേപ്പാൾ ആ
ദാസെന്റ യജമാനൻ മനസ്സലിഞ്ഞ് അവെന
വിട്ടയച്ച കടവും ഇളച്ച െകാടുത്തു. 28ആദാസൻ
േപാകുേമ്പാൾ തനിക്കു നൂറു െവള്ളിക്കാശ്
†കടെമ്പട്ട ഒരു കൂട്ട ദാസെന കണ്ട് െതാണ്ടയ്ക്ക്
പിടിച്ച് െഞക്കി: നിെന്റ കടം തീർക്കുക എന്നു
പറഞ്ഞു. 29അവെന്റകൂട്ട ദാസൻ: നിലത്തുവീണു
എേന്നാട് ക്ഷമ േതാേന്നണേമ; ഞാൻ തന്നു
* 18. 24 താലന്ത്ഒരു താലന്ത് 15 വർഷെത്ത േവതനത്തിന്
തുല്യമാണ് † 18. 28 നൂറു െവള്ളിക്കാശ് 20 യുഎസ് േഡാളർ
അതായത് 1300 രൂപ (ഏകേദശകണക്ക)്
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തീർക്കാം എന്നു അവേനാട് അേപക്ഷിച്ച .
30 എന്നാൽ അവൻ മനസ്സില്ലാെത ഉടെന
െചന്ന് കടം വീട്ട േവാളം അവെന തടവിൽ
ആക്കിച്ച . 31 ഈ സംഭവിച്ചത് അവെന്റ
കൂട്ട ദാസന്മാർ കണ്ടിട്ട് വളെര ദുഃഖിച്ച , െചന്ന്
സംഭവിച്ചത് ഒെക്കയും യജമാനെന േബാധിപ്പിച്ച .
32 യജമാനൻ അവെന വിളിച്ച : ദുഷ്ടദാസേന,
നീ എേന്നാട് അേപക്ഷിക്കുകയാൽ ഞാൻ ആ
കടം ഒെക്കയും ഇളച്ച തന്നുവേല്ലാ. 33 എനിക്ക്
നിേന്നാട് കരുണ േതാന്നിയതുേപാെല നിനക്കും
കൂട്ട ദാസേനാട് കരുണ േതാേന്നണ്ടതല്ലേയാ
എന്നുപറഞ്ഞു 34അങ്ങെനയജമാനൻേകാപിച്ച ,
അവൻ കടെമാെക്കയും തീർക്കുേവാളം അവെന
ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നവരുെട കയ്യിൽഏല്പിച്ച 35നിങ്ങൾ
ഓേരാരുത്തൻ സേഹാദരേനാട് ഹൃദയപൂർവ്വം
ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാൽസ്വർഗ്ഗസ്ഥനായഎെന്റപിതാവ്
അങ്ങെനതെന്നനിങ്ങേളാടും െചയ്യ ം.

19
1 ഈ വചനങ്ങെള പറഞ്ഞു തീർന്നിട്ട്
േയശു ഗലീല വിട്ട , 2 േയാർദ്ദാനക്കെര
െയഹൂദ്യേദശത്തിെന്റ അതിേരാളം െചന്ന്,
വളെര പുരുഷാരം അവെന പിൻെചന്നു: അവൻ
അവിെടവച്ച്അവെര െസൗഖ്യമാക്കി.

ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിക്കുന്നത് വിഹിതേമാ
3 പരീശന്മാർ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: ഏത്
കാരണം െചാല്ലിയും ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിക്കുന്നത്
വിഹിതേമാ എന്നു അവെന പരീക്ഷിപ്പാനായി
േചാദിച്ച . 4അതിന് േയശു മറുപടി പറഞ്ഞത:്
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സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആദിയിൽ അവെര ആണും
െപണ്ണ മായി സൃഷ്ടിച്ച എന്നും 5അത് നിമിത്തം
മനുഷ്യൻ അപ്പെനയും അമ്മെയയും വിട്ട
ഭാര്യേയാടു പറ്റിേച്ചരും; ഇരുവരും ഒരു േദഹമായി
തീരും എന്നു അരുളിെച്ചയ്തു എന്നും നിങ്ങൾ
വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ? 6അതുെകാണ്ട്അവർ േമലാൽ
രണ്ടല്ല, ഒരു േദഹമേ്രത; ആകയാൽ ൈദവം
േയാജിപ്പിച്ചതിെന മനുഷ്യൻ േവർപിരിക്കരുത്
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 7അവർ അവേനാട്:
എന്നാൽ വിവാഹേമാചന സാക്ഷ്യപ്രതം
െകാടുത്തിട്ട് അവെള ഉേപക്ഷിക്കുവാൻ
േമാെശ കല്പിച്ചത് എന്ത് എന്നു േചാദിച്ച .
8അവൻ അവേരാട്: നിങ്ങള െട ഹൃദയകാഠിന്യം
നിമിത്തമേ്രത ഭാര്യമാെര ഉേപക്ഷിക്കുവാൻ
േമാെശ അനുവദിച്ചത;് ആദിമുതൽ
അങ്ങെനയല്ലായിരുന്നു. 9ഞാേനാ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നത:് ദുർന്നടപ്പ നിമിത്തമല്ലാെത
ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിച്ച് മെറ്റാരുത്തിെയ വിവാഹം
കഴിക്കുന്നവൻ വ്യഭിചാരം െചയ്യന്നു;
ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടവെള വിവാഹം കഴിക്കുന്നവനും
വ്യഭിചാരം െചയ്യന്നു.
സ്വർഗ്ഗരാജ്യം നിമിത്തംഷണ്ഡന്മാരായവർ

10ശിഷ്യന്മാർഅവേനാട്:സ്്രതീെയസംബന്ധിച്ച്
പുരുഷെന്റ അവസ്ഥഇങ്ങെന എങ്കിൽ വിവാഹം
കഴിക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 11അവൻ
അവേരാട്:അനുവാദം ലഭിച്ചവർ അല്ലാെത
എല്ലാവരുംഈവചനം ്രഗഹിക്കുന്നില്ല.

12 അമ്മയുെട ഗർഭത്തിൽനിന്ന് തെന്ന
ഷണ്ഡന്മാരായി ജനിച്ചവർ ഉണ്ട;് മനുഷ്യർ
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ഷണ്ഡന്മാരാക്കിയ ഷണ്ഡന്മാരും ഉണ്ട്;
സ്വർഗ്ഗരാജ്യം നിമിത്തം തങ്ങെളത്തെന്ന
ഷണ്ഡന്മാരാക്കിയഷണ്ഡന്മാരും ഉണ്ട;് ്രഗഹിപ്പാൻ
്രപാപ്തരായവർ ്രഗഹിക്കെട്ടഎന്നു പറഞ്ഞു.
സ്വർഗ്ഗരാജ്യം ശിശുതുല്യരായവരുേടത്

13 പിന്നീട് അവൻ ൈകവച്ച
്രപാർത്ഥിേക്കണ്ടതിന് ചിലർ ശിശുക്കെള
അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; ശിഷ്യന്മാർ
അവെര ശാസിച്ച . 14 േയശു പറഞ്ഞു:
ശിശുക്കെള എെന്റ അടുക്കൽ വരുവാൻ
അനുവദിക്ക; അവെര തടയരുത;് സ്വർഗ്ഗരാജ്യം
ഇങ്ങെനയുള്ളവരുേടതേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു.
15അങ്ങെന അവൻ അവരുെട േമൽ ൈകവച്ച ;
പിെന്നഅവിെടനിന്നുയാ്രതയായി.
നിത്യജീവെന ്രപാപിക്കുവാൻ വന്ന ധനിക

യുവാവ്
16അനന്തരം ഒരുവൻ വന്നുഅവേനാട:് ഗുേരാ,
നിത്യജീവെന ്രപാപിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്ത് നല്ല
കാര്യങ്ങൾ െചേയ്യണം എന്നു േചാദിച്ചതിന്
17 അവൻ: എേന്നാട് നല്ല കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ച്
േചാദിക്കുന്നത് എന്ത?് നല്ലവൻ ഒരുവേന ഉള്ള .
ജീവനിൽ കടക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു എങ്കിൽ
കല്പനകെള ്രപമാണിക്ക എന്നു അവേനാട്
പറഞ്ഞു. 18 ഏത് കല്പന എന്നു അവൻ
േചാദിച്ചതിന് േയശു: െകാല െചയ്യരുത,്വ്യഭിചാരം
െചയ്യരുത,് േമാഷ്ടിക്കരുത,് കള്ളസാക്ഷ്യം
പറയരുത;് 19 അപ്പെനയും അമ്മെയയും
ബഹുമാനിയ്ക്ക; കൂട്ട കാരെന നിെന്നേപ്പാെല
തേന്നസ്േനഹിക്കഎന്നിവതേന്നഎന്നുപറഞ്ഞു.
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20യൗവനക്കാരൻ അവേനാട്: ഈകൽപ്പനകൾ
ഒെക്കയും ഞാൻ അനുസരിച്ച േപാരുന്നു; ഇനി
കുറവുള്ളത് എന്ത് എന്നു േചാദിച്ച . 21 േയശു
അവേനാട്: സൽഗുണപൂർണ്ണൻ ആകുവാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നു എങ്കിൽ നീ െചന്ന് നിനക്കുള്ളത് വിറ്റ്
ദരി്രദർക്ക് െകാടുക്ക; എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
നിനക്ക് നിേക്ഷപം ഉണ്ടാകും; പിെന്നവന്നുഎെന്ന
അനുഗമിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 22യൗവനക്കാരൻ
വളെര സമ്പത്തുള്ളവനാകയാൽ ഈ വചനം
േകട്ടിട്ട് ദുഃഖിച്ച െപായ്ക്കളഞ്ഞു.

ധനവാൻ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത്
്രപയാസം

23 േയശു തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട:് ധനവാൻ
സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് ്രപയാസം
തേന്ന എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 24 ധനവാൻ ൈദവരാജ്യത്തിൽ
കടക്കുന്നതിേനക്കാൾ ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയിലൂെട
കടക്കുന്നത് എള പ്പം എന്നും ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 25 അത് േകട്ട്
ശിഷ്യന്മാർ ഏറ്റവും വിസ്മയിച്ച : എന്നാൽ
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും എന്നു
പറഞ്ഞു. 26 േയശു അവെര േനാക്കി: അത്
മനുഷ്യർക്ക് അസാദ്ധ്യം എങ്കിലും ൈദവത്തിന്
സകലവുംസാദ്ധ്യംഎന്നു പറഞ്ഞു.

സകലവും വിട്ട് േയശുവിെന
അനുഗമിക്കുന്നവർക്ക്എന്ത് ലഭിക്കും?

27 പെ്രതാസ് അവേനാട:് ഞങ്ങൾ സകലവും
വിട്ട നിെന്ന അനുഗമിച്ച വേല്ലാ; ഞങ്ങൾക്കു
എന്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നു േചാദിച്ച .
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28 േയശു അവേരാട് പറഞ്ഞത:് എെന്ന
അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പുതുജനനത്തിൽ
മനുഷ്യപു്രതൻ തെന്റ മഹത്വത്തിെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങള ം
പ്രന്തണ്ട്സിംഹാസനത്തിൽഇരുന്നുയി്രസാേയൽ
േഗാ്രതം പ്രന്തണ്ടിേനയും ന്യായംവിധിക്കും എന്നു
ഞാൻസത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
എെന്റ നാമംനിമിത്തം വിട്ട കളഞ്ഞവന്

നൂറുമടങ്ങ്
29 എെന്റ നാമംനിമിത്തം വീടുകെളേയാ
സേഹാദരന്മാെരേയാ സേഹാദരികെളേയാ
അപ്പെനേയാ അമ്മെയേയാ മക്കെളേയാ
നിലങ്ങെളേയാ വിട്ട കളഞ്ഞവന് എല്ലാം
നൂറുമടങ്ങ് ലഭിക്കും; അവൻ നിത്യജീവെനയും
അവകാശമാക്കും. 30എങ്കിലും മുമ്പന്മാർ പലരും
പിമ്പന്മാരും പിമ്പന്മാർ മുമ്പന്മാരുംആകും.

20
ന്യായമായത് െചയ്യന്നവീട്ട ടയവെന്റ ഉപമ

1 സ്വർഗ്ഗരാജ്യം തെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ
േവലക്കാെര വിളിച്ചാേക്കണ്ടതിന് അതിരാവിെല
പുറെപ്പട്ട ഭൂവുടമേയാട് സദൃശം. 2 േവലക്കാേരാട്
അവൻ ദിവസേത്തക്ക് ഓേരാ െവള്ളിക്കാശ്
*പറെഞ്ഞാത്തിട്ട,് അവെര മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ
അയച്ച . 3 അവൻ മൂന്നാംമണി
േനരത്തും †പുറെപ്പട്ട , മറ്റ ചിലർ ചന്തയിൽ
മിനെക്കട്ട നില്ക്കുന്നതു കണ്ട്: 4 നിങ്ങള ം

* 20. 2 െവള്ളിക്കാശ് േറാമൻ ദിനാറി. ഒരു ദിവസെത്തേവതനം.
† 20. 3 മൂന്നാംമണി േനരത്തുംരാവിെല 9 മണി.
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മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ േപാകുവിൻ; ന്യായമായത്
തരാം എന്നു അവേരാട് പറഞ്ഞു; അങ്ങെന
അവർ േജാലിയ്ക്കുേപായി. 5 അവൻ ആറാം
മണി േനരത്തും ഒമ്പതാംമണി േനരത്തും െചന്ന്
അങ്ങെന തെന്ന െചയ്തു. 6 പതിെനാന്നാം മണി
േനരത്തും െചന്ന്, മറ്റ ചിലർനില്ക്കുന്നതുകണ്ടിട്ട്;
നിങ്ങൾ ഇവിെട പകൽ മുഴുവൻ മിനെക്കട്ട
നില്ക്കുന്നതു എന്ത് എന്നു േചാദിച്ച . 7ഞങ്ങെള
ആരും കൂലിക്ക് വിളിക്കായ്കെകാണ്ടേ്രത
എന്നു അവർ പറഞ്ഞേപ്പാൾ: നിങ്ങള ം
മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിേലക്കു െചല്ല വിൻ എന്നു
അവേരാട് പറഞ്ഞു. 8 സന്ധ്യയായേപ്പാൾ
മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെന്റ ഉടയവൻ തെന്റ
കാര്യസ്ഥേനാട:് േവലക്കാെര വിളിച്ച,് പിമ്പന്മാർ
തുടങ്ങി മുമ്പന്മാർ വെര അവർക്ക് കൂലി
െകാടുക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 9 അങ്ങെന
പതിെനാന്നാം മണിേനരത്ത് വന്നവർ െചന്ന്
ഓേരാ െവള്ളിക്കാശ് വാങ്ങി. 10 മുമ്പന്മാർ
വന്നേപ്പാൾ തങ്ങൾക്കു അധികം കിട്ട ം എന്നു
നിരൂപിച്ച ; അവർക്കും ഓേരാ െവള്ളിക്കാശ്
കിട്ടി. 11അത് വാങ്ങിയിട്ട് അവർ ഭൂവുടമയുെട
േനെര പരാതിെപ്പട്ട . 12 ഈ പിമ്പന്മാർ ഒരു
മണിേനരം മാ്രതം േവല െചയ്തിട്ട ം നീ അവെര
പകലെത്തഭാരവുംചുട്ട െപാള്ളന്നചൂടുംസഹിച്ച
ഞങ്ങേളാടു സമമാക്കിയേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു.
13 എന്നാൽ ഭൂവുടമ അവരിൽ ഒരുവേനാട്
ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് സ്േനഹിതാ, ഞാൻ
നിേന്നാട് അന്യായം െചയ്യന്നില്ല; നീ എേന്നാട്
ഒരു െവള്ളിക്കാശ് പറഞ്ഞു സമ്മതിച്ചില്ലേയാ?
14 നിേന്റത് വാങ്ങി െപായ്െക്കാൾക; നിനക്ക്
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തന്നതുേപാെല ഈ ഒടുവിൽ വന്നവനും
െകാടുക്കുക എന്നത് എെന്റ ഇഷ്ടമാണ്.
15 എനിക്കുള്ളതിെനെക്കാണ്ട് മനസ്സ േപാെല
െചയ് വാൻ എനിക്ക് ന്യായമില്ലേയാ?
ഞാൻ നല്ലവൻ ആകെകാണ്ട് നിെന്റ കണ്ണ്
കടിക്കുന്നുേവാ? 16 ഇങ്ങെന പിമ്പന്മാർ
മുമ്പന്മാരും മുമ്പന്മാർപിമ്പന്മാരുംആകും.
മനുഷ്യപു്രതൻ മൂന്നാം നാൾ

ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കും
17 േയശു െയരൂശേലമിേലക്ക് യാ്രത
െചയ്യ േമ്പാൾ പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാെരയും േവറിട്ട
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് വഴിയിൽെവച്ച അവേരാട്
പറഞ്ഞത:് 18കാണ്മീൻ, നാം െയരൂശേലമിേലക്ക്
േപാകുന്നുവേല്ലാ; അവിെട മനുഷ്യപു്രതൻ
മഹാപുേരാഹിതന്മാർക്കും ശാസ്്രതിമാർക്കും
ഏല്പിക്കെപ്പടും; 19അവർ അവന് മരണശിക്ഷ
കല്പിച്ച്, പരിഹസിപ്പാനും തല്ല വാനും ്രകൂശിപ്പാനും
അവെന ജാതികൾക്ക് ഏല്പിക്കും; എന്നാൽ
മൂന്നാം നാൾഅവൻഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കും.

െസെബദിപു്രതന്മാരുെട അമ്മയുെട
അഭിലാഷം

20 പിന്നീട് െസെബദിപു്രതന്മാരുെട അമ്മ
അവള െട പു്രതന്മാരുമായി േയശുവിെന്റ
അടുെക്ക വന്നു നമസ്കരിച്ച അവേനാട് ഒരു
അേപക്ഷ കഴിച്ച . 21 നിനക്ക് എന്ത് േവണം
എന്നു േയശു അവേളാട് േചാദിച്ച . അവൾ
അവേനാട്: ഈ എെന്റ പു്രതന്മാർ ഇരുവരും
നിെന്റ രാജ്യത്തിൽ ഒരുവൻ നിെന്റ വലത്തും
ഒരുവൻ ഇടത്തും ഇരിക്കുവാൻ കല്പിക്കണേമ
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എന്നു പറഞ്ഞു. 22അതിന് ഉത്തരമായി േയശു:
നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നതു ഇന്നത് എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയുന്നില്ല; ഞാൻ കുടിക്കുവാനിരിക്കുന്ന
പാനപാ്രതം കുടിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുേമാ
എന്നു േചാദിച്ച . ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്നു
അവർ പറഞ്ഞു. 23അവൻ അവേരാട്: എെന്റ
പാനപാ്രതം നിങ്ങൾ കുടിക്കും നിശ്ചയം;
എങ്കിലും എെന്റ വലത്തും ഇടത്തും ഇരിക്കുവാൻ
വരം നല്കുന്നത് എേന്റതല്ല; എെന്റ പിതാവ്
ആർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുേവാ അത്
അവർക്കുള്ളതാണ്എന്നു പറഞ്ഞു.

ഒന്നാമൻആേകണ്ടവൻദാസൻആകണം
24 േശഷം പത്തു ശിഷ്യന്മാർ അത് േകട്ടിട്ട് ആ
രണ്ടു സേഹാദരന്മാേരാട് വളെരനീരസെപ്പട്ട .
25 േയശുേവാ അവെര അടുക്കൽ വിളിച്ച :
ജാതികള െട അധിപന്മാർ അവരിൽ
കർത്തൃത്വം െചയ്യന്നു എന്നും മഹത്തുക്കൾ
അവരുെട േമൽ അധികാരം നടത്തുന്നു
എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. 26 എന്നാൽ
നിങ്ങൾ അങ്ങെന അരുത:് നിങ്ങളിൽ
മഹാൻ ആകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവെനല്ലാം
നിങ്ങള െട ദാസൻ ആകണം. 27 നിങ്ങളിൽ
ഒന്നാമൻ ആകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവെനല്ലാം
നിങ്ങള െട ദാസൻ ആകണം. 28 മനുഷ്യപു്രതൻ
ശു്രശൂഷിക്കെപ്പടുവാനല്ല ശു്രശൂഷിക്കുവാനും
അേനകർക്ക് േവണ്ടി തെന്റ ജീവെന
മറുവിലയായി െകാടുക്കുവാനും വന്നതുേപാെല
തേന്നഎന്നുപറഞ്ഞു.
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കാഴ്ച ്രപാപിച്ച കുരുടർ േയശുവിെന
അനുഗമിക്കുന്നു

29അവർ െയരിേഹാവിൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ
വലിെയാരു പുരുഷാരം അവെന അനുഗമിച്ച .
30 അേപ്പാൾ വഴിയരിെക ഇരിക്കുന്ന രണ്ടു
കുരുടന്മാർ േയശു കടന്നുേപാകുന്നത് േകട്ട:്
കർത്താേവ, ദാവീദ് പു്രതാ, ഞങ്ങേളാടു കരുണ
േതാേന്നണേമ എന്നു ഉറെക്ക വിളിച്ച പറഞ്ഞു
31 മിണ്ടാതിരിക്കുവാൻ പുരുഷാരം അവെര
ശാസിച്ചേപ്പാൾ അവർ: കർത്താേവ, ദാവീദ്
പു്രതാ, ഞങ്ങേളാടു കരുണ േതാേന്നണേമ
എന്നു അധികം ഉറെക്ക വിളിച്ച . 32 േയശു
നിന്നു അവെര വിളിച്ച : ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത്
െചേയ്യണെമന്ന് നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്നു
േചാദിച്ച . 33 കർത്താേവ, ഞങ്ങൾക്കു കണ്ണ്
തുറന്നുകിേട്ടണംഎന്നുഅവർപറഞ്ഞു. 34 േയശു
മനസ്സലിഞ്ഞ് അവരുെട കണ്ണ് െതാട്ട ; ഉടെന
അവർകാഴ്ച ്രപാപിച്ച ,അവെനഅനുഗമിച്ച .

21
േയശുവിെന്റ രാജകീയനഗര ്രപേവശനം

1 അനന്തരം േയശുവും ശിഷ്യന്മാരും
െയരൂശേലമിനു സമീപം ഒലിവുമലയരിെക
േബത്ത്ഫഗയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ, േയശു രണ്ടു
ശിഷ്യന്മാെര അയച്ച : 2 നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള
്രഗാമത്തിൽ െചല്ല വിൻ; ഉടെന അവിെട
െകട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു െപൺകഴുതെയയും
അതിെന്റ കുട്ടിെയയും നിങ്ങൾകാണും;അവെയ
അഴിച്ച് എെന്റ അടുത്തു െകാണ്ടുവരുവിൻ.
3 നിങ്ങേളാടു ആെരങ്കിലും അതിെനക്കുറിച്ച്
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എെന്തങ്കിലും േചാദിച്ചാൽ കർത്താവിന്
ഇവെയെക്കാണ്ട് ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്നു പറവിൻ;
തൽക്ഷണം അവൻ അവെയ നിങ്ങള െട കൂെട
അയയ്ക്കുംഎന്നു പറഞ്ഞു.
4 “സീേയാൻ പു്രതിേയാട:് ഇതാ, നിെന്റ

രാജാവ് െസൗമ്യനായി കഴുതപ്പ റത്തും
വാഹനമൃഗത്തിെന്റ കുട്ടിയുെട പുറത്തും
കയറി നിെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നു എന്നു
പറവിൻ”

5 എന്നിങ്ങെന ്രപവാചകൻമുഖാന്തരം
അരുളിെച്ചയ്തതിന് നിവൃത്തിവരുവാൻ
ഇതു സംഭവിച്ച . 6 ശിഷ്യന്മാർ പുറെപ്പട്ട
േയശു നിർേദ്ദശിച്ചതുേപാെല െചയ്തു,
7 കഴുതെയയും കുട്ടിെയയും െകാണ്ടുവന്നു
തങ്ങള െട വസ്്രതം അവയുെടേമൽ ഇട്ട്;
േയശു കയറി ഇരുന്നു. 8 പുരുഷാരത്തിൽ
പലരും തങ്ങള െട വസ്്രതം വഴിയിൽ വിരിച്ച :
മറ്റള്ളവർ വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നു െകാമ്പുകൾ
െവട്ടി വഴിയിൽ വിതറി. 9 മുമ്പിലും പിമ്പിലും
നടന്നിരുന്നപുരുഷാരം: ദാവീദ് പു്രതന് േഹാശന്നാ;
* കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ; അത്യ ന്നതങ്ങളിൽ
േഹാശന്നാ എന്നു ആർത്തുെകാണ്ടിരുന്നു.
10 അവൻ െയരൂശേലമിൽ ്രപേവശിച്ചേപ്പാൾ
നഗരം മുഴുവനും ഇളകി: ഇവൻ ആർ
എന്നു പറഞ്ഞു. 11 ഇവൻ ഗലീലയിെല
നസെറത്തിൽനിന്നുള്ള ്രപവാചകനായ േയശു
എന്നു പുരുഷാരം പറഞ്ഞു.

* 21. 9 ൈദവംവാഴ്ത്തെപ്പടുമാറകെട്ട.
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ൈദവാലയശുദ്ധീകരണം
12 പിന്നീട് േയശു ൈദവലായത്തിൽ ്രപേവശിച്ച,്
ൈദവാലയത്തിൽ വില്ക്കുന്നവെരയും
വാങ്ങുന്നവെരയും എല്ലാം പുറത്താക്കി,
നാണയവിനിമയക്കാരുെട േമശകെളയും
്രപാവുകെള വില്ക്കുന്നവരുെട പീഠങ്ങെളയും
മറിച്ച കളഞ്ഞു 13 അവൻ അവേരാട്: എെന്റ
ആലയം ്രപാർത്ഥനാലയം എന്നു വിളിക്കെപ്പടും
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നു; നിങ്ങേളാ അതിെന
കള്ളന്മാരുെട ഗുഹയാക്കിത്തീർക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 14 കുരുടന്മാരും മുടന്തന്മാരും
ൈദവാലയത്തിൽ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു;
അവൻ അവെര െസൗഖ്യമാക്കി. 15 എന്നാൽ
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ശാസ്്രതിമാരും അവൻ
െചയ്ത അത്ഭുതങ്ങെളയും ദാവീദ് പു്രതന്
േഹാശന്നാ എന്നു ൈദവാലയത്തിൽ ആർക്കുന്ന
ബാലന്മാെരയും കണ്ടതിനാൽഅമർഷം േതാന്നി;
16 ഇവർ പറയുന്നത് േകൾക്കുന്നുേവാ എന്നു
അവേനാട് േചാദിച്ച . േയശു അവേരാട് “ഉവ്വ!്
ശിശുക്കള െടയും മുലകുടിക്കുന്നവരുെടയും
വായിൽനിന്നു നീ പുകഴ്ച ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു
എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ
എന്നു േചാദിച്ച . 17 പിെന്ന അവെര വിട്ട
നഗരത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട േബഥാന്യയിൽെചന്ന്
അവിെട രാ്രതിപാർത്തു.

േയശുവുംഫലമില്ലാത്തഅത്തിവൃക്ഷവും
18 രാവിെല നഗരത്തിേലയ്ക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകുന്ന
സമയം അവന് വിശന്നു. 19 വഴിയരിെക ഒരു
അത്തിവൃക്ഷം കണ്ട്;അടുക്കൽ െചന്ന്,അതിൽ
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ഇലയല്ലാെത ഒന്നും കാണായ്കയാൽ: ഇനി
നിന്നിൽ ഒരുനാള ം ഫലം ഉണ്ടാകാെത േപാകെട്ട
എന്നു അതിേനാട് പറഞ്ഞു; ക്ഷണത്തിൽ ആ
അത്തിവൃക്ഷം ഉണങ്ങിേപ്പായി. 20 ശിഷ്യന്മാർ
അത് കണ്ടേപ്പാൾ: അത്തി ഇ്രത ക്ഷണത്തിൽ
ഉണങ്ങിേപ്പായത് എങ്ങെന എന്നു പറഞ്ഞു
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട . 21 അതിന് േയശു: നിങ്ങൾ
സംശയിക്കാെത വിശ്വാസം ഉള്ളവരായാൽ ഈ
അത്തിേയാട് െചയ്തതു നിങ്ങള ം െചയ്യ ം;എന്നു
മാ്രതമല്ല, ഈ മലേയാട:് നീങ്ങി കടലിേലക്ക്
ചാടിേപ്പാകഎന്നുപറഞ്ഞാൽഅതുംസംഭവിക്കും
എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
22 നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച െകാണ്ട് ്രപാർത്ഥനയിൽ
എന്ത് യാചിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

േയശുവിെന്റഅധികാരംേചാദ്യംെചയ്യെപ്പടുന്നു
23 അവൻ ൈദവാലയത്തിൽ െചന്ന്
ഉപേദശിക്കുേമ്പാൾ മഹാപുേരാഹിതന്മാരും
ജനത്തിെന്റ മൂപ്പന്മാരും അവെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു: നീ എന്ത് അധികാരംെകാണ്ട് ഇവ
െചയ്യന്നു? ഈ അധികാരം നിനക്ക് തന്നതു
ആർ എന്നു േചാദിച്ച . 24 േയശു അവേരാട്
ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് ഞാനും നിങ്ങേളാടു ഒരു
േചാദ്യം േചാദിക്കും; അത് നിങ്ങൾ എേന്നാട്
പറഞ്ഞാൽ എന്ത് അധികാരംെകാണ്ട് ഞാൻ
ഇതു െചയ്യന്നു എന്നുള്ളത് ഞാനും നിങ്ങേളാടു
പറയും. 25 േയാഹന്നാെന്റ സ്നാനം എവിെട
നിന്നു? സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിേന്നാ മനുഷ്യരിൽനിേന്നാ?
അവർ തമ്മിൽ ആേലാചിച്ച : സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന്
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എന്നു പറഞ്ഞാൽ, പിെന്ന നിങ്ങൾ അവെന
വിശ്വസിക്കാഞ്ഞത് എന്ത് എന്നു അവൻ
നേമ്മാടു േചാദിക്കും; 26 മനുഷ്യരിൽ നിന്നു എന്നു
പറഞ്ഞാേലാ, നാം പുരുഷാരെത്ത ഭയെപ്പടുന്നു;
എല്ലാവരും േയാഹന്നാെന ്രപവാചകൻ എന്നേല്ലാ
കാണുന്നത് എന്നു പറഞ്ഞു. 27 എന്നിട്ട് അവർ
േയശുവിേനാടു: ഞങ്ങൾക്കു അറിഞ്ഞുകൂടാ
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അവനും അവേരാട്
പറഞ്ഞത:് എന്നാൽ ഞാൻ ഇതു എന്ത്
അധികാരംെകാണ്ട് െചയ്യന്നുഎന്നുള്ളത്ഞാനും
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നില്ല.
പിതാവിെന്റഇഷ്ടം െചയ്യന്നമകെന്റഉപമ

28എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് േതാന്നുന്നു? ഒരു
മനുഷ്യന് രണ്ടു പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു;അവൻ
ഒന്നാമത്തവെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്: മകേന
ഇന്ന് എെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ േപായി േവല
െചയ്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 29 എനിക്ക് മനസ്സില്ല
എന്നു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു; എങ്കിലും
പിന്നേത്തതിൽ അനുതപിച്ച് അവൻ േപായി.
30 രണ്ടാമത്തവെന്റ അടുക്കൽ അവൻ െചന്ന്
അങ്ങെന തെന്ന പറഞ്ഞേപ്പാൾ: ഞാൻ േപാകാം
യജമാനേന എന്നു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു;
എന്നാൽ േപായില്ലതാനും. 31ഈ രണ്ടുേപരിൽ
ആർ ആകുന്നു അപ്പെന്റ ഇഷ്ടം െചയ്തതു?
ഒന്നാമത്തവൻ എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. േയശു
അവേരാട് പറഞ്ഞത:് ചുങ്കക്കാരും േവശ്യമാരും
നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി ൈദവരാജ്യത്തിൽ കടക്കും
എന്നു സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
32 േയാഹന്നാൻ നീതിമാർഗ്ഗത്തിലൂെട നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ വന്നു: നിങ്ങൾഅവെന വിശ്വസിച്ചില്ല;
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എന്നാൽ ചുങ്കക്കാരും േവശ്യമാരും അവെന
വിശ്വസിച്ച ; അത് കണ്ടിട്ട ം നിങ്ങൾ അവെന
വിശ്വസിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പിന്നേത്തതിൽ
അനുതപിച്ചില്ല.

ഗൃഹസ്ഥനാെയാരു മനുഷ്യെന്റ ഉപമ
33 മെറ്റാരു ഉപമ േകൾക്കുവിൻ ധാരാളം
ഭൂ്രപേദശമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു
അവൻ ഒരു മുന്തിരിേത്താട്ടം നട്ട ണ്ടാക്കി,
അതിന് േവലിെകട്ടി, അതിൽ ചക്ക് കുഴിച്ചിട്ട്,
േഗാപുരവും പണിതു; പിെന്ന മുന്തിരി
കൃഷിക്കാർക്ക് പാട്ടത്തിന് ഏല്പിച്ചിട്ട് മെറ്റാരു
േദശത്തുേപായി. 34 മുന്തിരിവിളവ് എടുക്കുന്ന
കാലം സമീപിച്ചേപ്പാൾ തനിക്കുള്ള വിളവ്
വാങ്ങുവാനായി അവൻ ദാസന്മാെര മുന്തിരി
കൃഷിക്കാരുെട അടുക്കൽ അയച്ച . 35 മുന്തിരി
കൃഷിക്കാർ അവെന്റ ദാസന്മാെര പിടിച്ച്,
ഒരുവെന തല്ലി, ഒരുവെന െകാന്നു, മെറ്റാരുവെന
കെല്ലറിഞ്ഞു. 36 അവൻ പിെന്നയും
മുമ്പിലേത്തതിലും അധികം ദാസന്മാെര അയച്ച ;
അവേരാടും അവർ അങ്ങെന തെന്ന െചയ്തു.
37 ഒടുവിൽ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെന്റ ഉടമ: എെന്റ
മകെന അവർ ബഹുമാനിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു,
സ്വന്തമകെന അവരുെട അടുക്കൽ അയച്ച .
38 മകെന കണ്ടിട്ട് മുന്തിരി കൃഷിക്കാർ: ഇവനാണ്
അവകാശി; വരുവിൻ, നാം അവെന െകാന്നു
അവെന്റ അവകാശം ൈകവശമാക്കുക
എന്നു തമ്മിൽ പറഞ്ഞു, 39 അവെന പിടിച്ച്
േതാട്ടത്തിൽനിന്ന് പുറത്താക്കി െകാന്നുകളഞ്ഞു.
40 ആകയാൽ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെന്റ ഉടയവൻ
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വരുേമ്പാൾ മുന്തിരി കൃഷിക്കാെര എന്ത് െചയ്യ ം?
41 മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെന്റ ഉടമ ആ േമാശമായ
്രപവൃത്തി െചയ്തവെരഅതി്രകൂരമായി നി്രഗഹിച്ച്
തക്കസമയത്ത് അനുഭവം െകാടുക്കുന്ന േവെറ
മുന്തിരി കൃഷിക്കാെര േതാട്ടം ഏല്പിക്കും എന്നു
അവർഅവേനാട് പറഞ്ഞു. 42 േയശുഅവേരാട്:
“വീടുപണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല്

മൂലക്കല്ലായി തീർന്നിരിക്കുന്നു; ഇതു
കർത്താവിനാൽ സംഭവിച്ച നമ്മുെട
ദൃഷ്ടിയിൽആശ്ചര്യവുമായിരിക്കുന്നു”

എന്നു നിങ്ങൾ തിരുെവഴുത്തുകളിൽ ഒരിക്കലും
വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ? 43അതുെകാണ്ട് ൈദവരാജ്യം
നിങ്ങള െട പക്കൽനിന്ന്എടുത്തുഅതിെന്റഫലം
െകാടുക്കുന്ന ജാതികള ്ക്ക് െകാടുക്കും എന്നു
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 44ഈ കല്ലിേന്മൽ
വീഴുന്നവൻ കഷണങ്ങളായി ചിതറിേപ്പാകും;
ഇത് ആരുെടേമൽ എങ്കിലും വീണാൽ അവെന
ധൂളിപ്പിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 45 അവെന്റ
ഉപമകെള മഹാപുേരാഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും
േകട്ടിട്ട,് തങ്ങെളക്കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്നു
അറിഞ്ഞ,് 46 അവെന പിടിപ്പാൻ അേന്വഷിച്ച ;
എന്നാൽ പുരുഷാരം അവെന ്രപവാചകൻ എന്നു
കരുതുകയാൽഅവെര ഭയെപ്പട്ട .

22
വിവാഹവിരുന്നിെന്റ ഉപമ

1 േയശു പിെന്നയും ഉപമകളിലൂെട അവേരാട്
്രപസ്താവിച്ചെതെന്തന്നാൽ: 2 സ്വർഗ്ഗരാജ്യം
തെന്റ പു്രതന് േവണ്ടി കല്യാണസദ്യ ഒരുക്കിയ



മത്തായി 22:3 xcvi മത്തായി 22:12

ഒരു രാജാവിേനാടു സദൃശം. 3 അവൻ
കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചവെര വിളിേക്കണ്ടതിന്
ദാസന്മാെര പറഞ്ഞയച്ച ; അവർേക്കാ വരുവാൻ
മനസ്സായില്ല. 4പിെന്നയുംഅവൻ മറ്റ ദാസന്മാെര
അയച്ച : എെന്റ വിരുന്ന് ഒരുക്കിത്തീർന്നു,എെന്റ
കാളകെളയും തടിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങെളയും അറുത്തു,
എല്ലാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു; കല്യാണവിരുന്നിന്
വരുവിൻ എന്നു ക്ഷണിച്ചവേരാട് പറയിച്ച .
5 എന്നാൽ അവർ അവെന്റ ക്ഷണം
ഗൗരവമായി കൂട്ടാക്കിയില്ല ചിലർ തങ്ങള െട
നിലങ്ങളിേലക്കും മറ്റ ചിലർ തങ്ങള െട
വ്യാപാരസ്ഥലങ്ങളിേലയ്ക്കും െപായ്ക്കളഞ്ഞു.
6 േശഷമുള്ളവർ അവെന്റ ദാസന്മാെര
പിടിച്ച് അപമാനിച്ച െകാന്നുകളഞ്ഞു.
7 രാജാവ് േകാപിച്ച ൈസന്യങ്ങെള അയച്ച്
ആ കുലപാതകന്മാെര മുടിച്ച അവരുെട
പട്ടണം ചുട്ട കളഞ്ഞു. 8 പിെന്ന അവൻ
ദാസന്മാേരാട്: കല്യാണം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടവേരാ േയാഗ്യരായില്ല. 9ആകയാൽ
െപരുവഴികൾ േചരുന്ന ഇടങ്ങളിൽ െചന്ന്
കാണുന്നവെര ഒെക്കയും കല്യാണത്തിന്
വിളിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 10 ആ ദാസന്മാർ
െപരുവഴികളിൽ േപായി, കണ്ട ദുഷ്ടന്മാെരയും
നല്ലവെരയും എല്ലാം കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു;
കല്യാണശാല വിരുന്നുകാെരെക്കാണ്ടു
നിറഞ്ഞു. 11 വിരുന്നുകാെര േനാക്കുവാൻ
രാജാവ് അകത്തുവന്നേപ്പാൾ കല്യാണവസ്്രതം
ധരിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യെന അവിെട കണ്ട്:
12 സ്േനഹിതാ, നീ കല്യാണവസ്്രതം ഇല്ലാെത
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ഇവിെട അകത്തുവന്നത് എങ്ങെന എന്നു
േചാദിച്ച . എന്നാൽ അവന് ഉത്തരം മുട്ടിേപ്പായി.
13 രാജാവ് തെന്റ ദാസന്മാേരാട്: ഇവെന കയ്യ ം
കാലും െകട്ടി ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിൽ
തള്ളിക്കളവിൻ; അവിെട കരച്ചിലും പല്ല കടിയും
ഉണ്ടാകും എന്നു പറഞ്ഞു. 14 വിളിക്കെപ്പട്ടവർ
അേനകർ;തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവേരാ ചുരുക്കം.
കരം െകാടുക്കുന്നത് വിഹിതേമാ?

15 അനന്തരം പരീശന്മാർ െചന്ന് േയശുവിെന
അവെന്റ തെന്ന വാക്കിൽ കുടുേക്കണ്ടതിന്
ആേലാചിച്ച െകാണ്ട് 16 അവരുെട ശിഷ്യന്മാെര
െഹേരാദ്യേരാടുകൂെട അവെന്റ അടുക്കൽ
അയച്ച . “ഗുേരാ, നീ സത്യവാനും,ൈദവത്തിെന്റ
വഴി േനരായി പഠിപ്പിക്കുന്നവനും, മനുഷ്യരുെട
മുഖം േനാക്കാത്തവനും, ആരുെടയും
അഭി്രപായത്തിന് വിേധയനാകാത്തവനും,
ആണ് എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. 17 നിനക്ക്
എന്ത് േതാന്നുന്നു? ൈകസർക്ക് കരം
െകാടുക്കുന്നത് വിഹിതേമാ അല്ലേയാ” എന്നു
പറഞ്ഞുതേരണം. 18 േയശു അവരുെട ദുഷ്ടത
അറിഞ്ഞിട്ട:് കപടഭക്തിക്കാേര, എെന്ന
പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത?് 19 കരത്തിനുള്ള
നാണയം കാണിക്കുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു;
അവർ അവെന്റ അടുക്കൽ ഒരു െവള്ളിക്കാശ്
െകാണ്ടുവന്നു. 20അവൻ അവേരാട്: ഇതിലുള്ള
്രപതിച്ഛായയും േമെലഴുത്തും ആരുേടത് എന്നു
േചാദിച്ചതിന് ൈകസരുേടത് എന്നു അവർ
പറഞ്ഞു. 21 എന്നാൽ ൈകസർക്കുള്ളത്
ൈകസർക്കും ൈദവത്തിനുള്ളത് ൈദവത്തിനും
െകാടുക്കുവിൻ എന്നു അവൻ അവേരാട്
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പറഞ്ഞു. 22അവർ ഇത് േകട്ട് ആശ്ചര്യെപ്പട്ട
അവെനവിട്ട െപായ്ക്കളഞ്ഞു.

പുനരുത്ഥാനാന്തരജീവിതം
23 ആ ദിവസം പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല എന്നു
പറയുന്ന ചില സദൂക്യരും അവെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു: 24 ഗുേരാ, ഒരുവൻ മക്കൾ ഇല്ലാെത
മരിച്ചാൽ അവെന്റ സേഹാദരൻ വിധവയായ
സേഹാദരഭാര്യെയ വിവാഹംകഴിച്ച് തെന്റ
സേഹാദരന് േവണ്ടി സന്തതിെയ ജനിപ്പിേക്കണം
എന്നു േമാെശകല്പിച്ച വേല്ലാ. 25എന്നാൽഒരിടത്ത്
ഏഴ് സേഹാദരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ
ഒന്നാമത്തവൻ വിവാഹം െചയ്തേശഷം
മരിച്ച , സന്തതി ഇല്ലായ്കയാൽ തെന്റ ഭാര്യ
സേഹാദരേന്റതായിത്തീർന്നു. 26 രണ്ടാമത്തവനും
മൂന്നാമത്തവനും ഏഴാമത്തവൻ വെരയും
അങ്ങെന തെന്ന െചയ്തു. 27 എല്ലാവരും
കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒടുവിൽ സ്്രതീയും മരിച്ച .
28 എന്നാൽ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവൾ
എഴുവരിൽ ആർക്ക് ഭാര്യയാകും? എല്ലാവർക്കും
അവൾ ഭാര്യ ആയിരുന്നുവേല്ലാ എന്നു
േചാദിച്ച . 29 അതിന് േയശു ഉത്തരം
പറഞ്ഞത:് നിങ്ങൾ തിരുെവഴുത്തുകെളയും
ൈദവശക്തിെയയും അറിയാത്തതുെകാണ്ട്
െതറ്റിേപ്പാകുന്നു. 30 പുനരുത്ഥാനത്തിൽ
അവർ വിവാഹം കഴിക്കുന്നില്ല, വിവാഹത്തിന്
െകാടുക്കെപ്പടുന്നതുമില്ല; സ്വർഗ്ഗത്തിെല
ദൂതന്മാെരേപ്പാെല അേ്രത ആകുന്നത.്
31 മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനെത്തക്കുറിേച്ചാ
ൈദവം അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ
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വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ? 32 ഞാൻ അ്രബാഹാമിെന്റ
ൈദവവും യിസ്ഹാക്കിെന്റ ൈദവവും
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവവും ആകുന്നു എന്നു
അവൻ അരുളിെച്ചയ്യന്നു; എന്നാൽ അവൻ
മരിച്ചവരുെട ൈദവമല്ല, മറിച്ച് ജീവനുള്ളവരുെട
ൈദവമേ്രത. 33പുരുഷാരം ഇതു േകട്ടിട്ട് അവെന്റ
ഉപേദശത്തിൽവിസ്മയിച്ച .

ഏറ്റവും വലിയകൽപ്പന
34 സദൂക്യെര അവൻ നിശബ്ദരാക്കിെയന്ന്
േകട്ടിട്ട് പരീശന്മാർ ഒന്നിച്ച് കൂടി, 35 അവരിൽ
നിയമപണ്ഡിതനായ ഒരുവൻ: 36 ഗുേരാ,
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ ഏറ്റവും മഹത്തരമായ
കല്പന ഏത് എന്നു േയശുവിെന പരീക്ഷിച്ച്
േചാദിച്ച . 37 േയശുഅവേനാട്: നിെന്റൈദവമായ
കർത്താവിെന നീ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും
പൂർണ്ണാത്മാേവാടും പൂർണ്ണ മനേസ്സാടുംകൂെട
സ്േനഹിേക്കണം. 38 ഇത് മഹത്തരവും,
ഒന്നാമേത്തതുമായ കല്പന 39 രണ്ടാമേത്തതും
അതിേനാട് സമം: കൂട്ട കാരെന നിെന്നേപ്പാെല
തേന്നസ്േനഹിേക്കണം. 40ഈരണ്ടുകല്പനകളിൽ
സകല ന്യായ്രപമാണവും ്രപവാചകന്മാരും
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

ദാവീദ് വിളിച്ചകർത്താവ്
41 പരീശന്മാർ ഒരുമിച്ച കൂടിയിരിക്കുേമ്പാൾ
േയശു അവേരാട:് 42 ്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച്
നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് േതാന്നുന്നു? അവൻ ആരുെട
പു്രതൻഎന്നു േചാദിച്ച ; ദാവീദിെന്റപു്രതൻഎന്നു
അവർ പറഞ്ഞു. 43അവൻഅവേരാട:് എന്നാൽ
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ദാവീദ് ആത്മാവിൽ അവെന കർത്താവ് എന്നു
വിളിക്കുന്നത്എങ്ങെന?
44 “ഞാൻ നിെന്റ ശ്രതുക്കെള നിെന്റ പാദപീഠം

ആക്കുേവാളം എെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത്
ഇരിക്ക എന്നു കർത്താവ് എെന്റ
കർത്താവിേനാട് അരുളിെച്ചയ്തു എന്നു
അവൻപറയുന്നുവേല്ലാ. 45 ദാവീദ് അവെന
കർത്താവ് എന്നു പറയുന്നുെവങ്കിൽ
അവെന്റ പു്രതൻ ആകുന്നത് എങ്ങെന
എന്നു േചാദിച്ച . 46 അവേനാട്
ഉത്തരം പറവാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല;
അന്നുമുതൽ ആരും അവേനാട് ഒന്നും
േചാദിപ്പാൻൈധര്യെപ്പട്ടില്ല.

23
േയശു ശാസ്്രതിമാരുെടയും പരീശന്മാരുെടയും

കാപട്യം തുറന്നുകാട്ട ന്നു
1 അനന്തരം േയശു പുരുഷാരേത്താടും തെന്റ
ശിഷ്യന്മാേരാടും പറഞ്ഞത:് 2 ശാസ്്രതിമാരും
പരീശന്മാരും േമാെശയുെട സ്ഥാനത്ത്
ഇരിക്കുന്നു. 3 ആകയാൽ അവർ നിങ്ങേളാടു
കല്പിക്കുന്നവ ഒെക്കയും അനുസരിക്കുകയും
നിരീക്ഷിക്കുകയും െചയ ്വിൻ; അവരുെട
്രപവർത്തികെള അനുകരിക്കരുതുതാനും.
അവർ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതല്ലാെത അവെയ
െചയ്യന്നില്ലേല്ലാ. 4അെത അവർ ചുമക്കുവാൻ
വഹിയാത്ത ഘനമുള്ള ഭാരങ്ങെള െകട്ടി
മനുഷ്യരുെട േതാളിൽ െവയ്ക്കുന്നു;എങ്കിലും ഒരു
വിരൽ െകാണ്ടുേപാലും അവെയ വഹിക്കുവാൻ
അവർക്ക് മനസ്സില്ല. 5 അവർ തങ്ങള െട



മത്തായി 23:6 ci മത്തായി 23:13

്രപവൃത്തികൾഎല്ലാം മനുഷ്യർ കാേണണ്ടതിനേ്രത
െചയ്യന്നതു; തങ്ങള െട മ്രന്തപ്പട്ടവീതിയാക്കി
വസ്്രതത്തിെന്റ അരികുകൾ വലുതാക്കുന്നു.
6 വിരുന്നു സൽക്കാരങ്ങളിൽ ്രപധാനസ്ഥലവും
പള്ളിയിൽ ്രപധാനഇരിപ്പിടങ്ങള ം 7അങ്ങാടിയിൽ
വന്ദനവും മനുഷ്യർ റബ്ബീ എന്നു വിളിക്കുന്നതും
അവർക്ക് ്രപിയമാകുന്നു. 8 നിങ്ങേളാ
റബ്ബീ എന്നു േപർ എടുക്കരുത.് ഒരുവൻ
അേ്രത നിങ്ങള െട ഗുരു; നിങ്ങേളാ എല്ലാവരും
സേഹാദരന്മാർ. 9 ഭൂമിയിൽ ആെരയും പിതാവ്
എന്നു വിളിക്കരുത;് ഒരുവൻ അേ്രത നിങ്ങള െട
പിതാവ്, സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായവൻ തേന്ന. 10 നിങ്ങൾ
ഗുരു എന്നും േപർ എടുക്കരുത;് ഒരുവൻ
അേ്രത നിങ്ങള െട ഗുരുനാഥൻ, ്രകിസ്തു
തെന്ന. 11 നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ
നിങ്ങള െട ശു്രശൂഷക്കാരൻ ആകണം.
12 തെന്നത്താൻ ഉയർത്തുന്നവൻ എല്ലാം
താഴ്ത്തെപ്പടും; തെന്നത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ
എല്ലാം ഉയർത്തെപ്പടും.

13 കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്്രതിമാരും
പരീശരുമായുള്ളവേര, നിങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക്
സ്വർഗ്ഗരാജ്യം അടച്ച കളയുന്നു; നിങ്ങൾതെന്ന
കടക്കുന്നതുമില്ല, കടക്കുന്നവെര കടക്കുവാൻ
സമ്മതിക്കുന്നതുമില്ല. കപടഭക്തിക്കാരായ
ശാസ്്രതിമാരും പരീശന്മാരുമായുേള്ളാേര,
നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം; നിങ്ങൾ വിധവമാരുെട
വീടുകെള വിഴുങ്ങുകയും*ഉപായരൂേപണ
* 23. 13 മറ്റ വിവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ ഭാഗം
േചർത്തിട്ടില്ല. വിഴുങ്ങുക എന്നാൽ ഭക്തിയുെട േവഷം ധരിച്ച്
സ്വാർത്ഥലാഭത്തിനായി ചൂഷണം െചയ്യന്നു
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ദീർഘമായി ്രപാർത്ഥിക്കുകയും െചയ്യന്നു;
ഇതു േഹതുവായി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ
ശിക്ഷാവിധി വരും. 14 കപടഭക്തിക്കാരായ
ശാസ്്രതിമാരും പരീശരുമായുള്ളവേര, നിങ്ങൾക്ക്
ഹാ കഷ്ടം; നിങ്ങൾ ഒരുവെന നിങ്ങള െട
മതത്തിൽ േചർക്കുവാൻ കടലും കരയും
ചുറ്റി നടക്കുന്നു; 15 നിങ്ങള െട മതത്തിൽ
േചർന്നേശഷം അവെന നിങ്ങേളക്കാൾ ഇരട്ടി
നരകേയാഗ്യൻആക്കിത്തീർക്കുന്നു.

സത്യം െചയ്യന്നത്
16 കുരുടന്മാരായ വഴികാട്ടികേള, നിങ്ങൾക്ക്
ഹാ കഷ്ടം; ആെരങ്കിലും മന്ദിരെത്തെക്കാണ്ട്
സത്യം െചയ്താൽ അത് ഏതുമില്ല എന്നും
മന്ദിരത്തിെല സ്വർണ്ണെത്തെക്കാണ്ട് സത്യം
െചയ്യന്നവേനാ െചയ്ത സത്യത്തിന് ബാധ്യസ്ഥൻ
എന്നും പറയുന്നു. 17 കുരുടരായ
മൂഢന്മാേര, ഏത് വലിയത?് സ്വർണ്ണേമാ
സ്വർണ്ണെത്ത വിശുദ്ധീകരിച്ച മന്ദിരേമാ?
18 യാഗപീഠെത്തെക്കാണ്ട് സത്യം
െചയ്താൽ അത് ഏതുമില്ല; അതിേന്മലുള്ള
വഴിപാടിനാൽ സത്യം െചയ്യന്നവേനാ െചയ്ത
സത്യത്തിനു ബാധ്യസ്ഥൻ എന്നു നിങ്ങൾ
പറയുന്നു. 19 കുരുടന്മാരായുേള്ളാേര,
ഏത് വലിയത?് വഴിപാേടാ വഴിപാടിെന
വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യാഗപീഠേമാ?
20 ആകയാൽ യാഗപീഠെത്തെക്കാണ്ട്
സത്യം െചയ്യന്നവൻ അതിെനയും
അതിേന്മലുള്ള സകലവഴിപാടിനാലും
സത്യം െചയ്യന്നു. 21 മന്ദിരെത്തെക്കാണ്ട്
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സത്യം െചയ്യന്നവൻ അതിെനയും അതിൽ
വസിക്കുന്നവെനയും ഓർത്ത് സത്യം െചയ്യന്നു.
22 സ്വർഗ്ഗെത്തെക്കാണ്ട് സത്യം െചയ്യന്നവൻ,
ൈദവത്തിെന്റ സിംഹാസനെത്തയും അതിൽ
ഇരിക്കുന്നവെനയുംഓർത്ത്സത്യം െചയ്യന്നു.

ദശാംശെത്തക്കുറിച്ച്
23 കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്്രതിമാരും
പരീശന്മാരുമായുേള്ളാേര,നിങ്ങൾക്ക്ഹാകഷ്ടം;
നിങ്ങൾ കർപ്പ രതുളസി, അയേമാദകം, ജീരകം
എന്നിവയ്ക്ക് ദശാംശം െകാടുക്കുകയും ന്യായം,
കരുണ, വിശ്വാസം ഇങ്ങെന ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
ഘനേമറിയവ ത്യജിച്ച കളകയും െചയ്യന്നു.
ഇവ െചയ്കയും അവ ത്യജിക്കാതിരിക്കയും
േവണം. 24കുരുടന്മാരായ വഴികാട്ടികേള, നിങ്ങൾ
െകാതുകിെന അരിെച്ചടുക്കുകയും ഒട്ടകെത്ത
വിഴുങ്ങിക്കളകയും െചയ്യന്നു.
അകേമഎങ്ങെന

25 കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്്രതിമാരും
പരീശന്മാരുമായുേള്ളാേര, നിങ്ങൾക്ക് ഹാ
കഷ്ടം; നിങ്ങൾ പാനപാ്രത താലങ്ങള െട
പുറം െവടിപ്പാക്കുന്നു; അകേമേയാ കവർച്ചയും
അതി്രകമവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 26 കുരുടനായ
പരീശേന, മുെമ്പ പാനപാ്രത താലങ്ങള െട
അകംെവടിപ്പാക്കുക; അതിനാൽ അവയുെട
പുറവും െവടിപ്പായിെക്കാള്ള ം.

27 ശാസ്്രതിമാരും പരീശന്മാരും
കപടഭക്തിക്കാരുമായുേള്ളാേര, നിങ്ങൾക്ക് ഹാ
കഷ്ടം; െവള്ള േതച്ച ശവക്കല്ലറകേളാട് നിങ്ങൾ
ഒത്തിരിക്കുന്നു; അവ പുറെമ മേനാഹരമായി
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കാണുെന്നങ്കിലും അകേമ ചത്തവരുെട
അസ്ഥികള ം സകലവിധ അശുദ്ധിയും
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 28അങ്ങെന തെന്ന പുറെമ
നിങ്ങൾ നീതിമാന്മാർ എന്നു മനുഷ്യർക്ക്
േതാന്നുന്നു; അകേമേയാ കപടഭക്തിയും
അതി്രകമവും നിറഞ്ഞവരേ്രത.
നരകവിധിഎങ്ങെനഒഴിഞ്ഞുേപാകും

29 കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്്രതിമാരും
പരീശന്മാരുമായുേള്ളാേര,നിങ്ങൾക്ക്ഹാകഷ്ടം;
നിങ്ങൾ ്രപവാചകന്മാരുെട കല്ലറകെള പണിതും
നീതിമാന്മാരുെട കല്ലറകെളഅലങ്കരിച്ച ംെകാണ്ട:്
30 ഞങ്ങൾ പിതാക്കന്മാരുെട കാലത്ത്
ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ്രപവാചകന്മാരുെട
രക്തം െചാരിയിക്കുന്നതിൽ അവേരാട്
കൂെട പങ്കാളികൾ ആകയില്ലായിരുന്നു
എന്നു പറയുന്നു. 31 അങ്ങെന നിങ്ങൾ
്രപവാചകന്മാെര െകാന്നവരുെട മക്കൾ എന്നു
നിങ്ങൾ തേന്ന സാക്ഷ്യം പറയുന്നുവേല്ലാ.
32 പിതാക്കന്മാരുെട പാപത്തിെന്റ അളവ്
നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച െകാൾവിൻ. 33സർപ്പങ്ങേള,
അണലിസന്തതികേള, നിങ്ങൾ നരകന്യായവിധി
എങ്ങെനഒഴിഞ്ഞുേപാകും?

34 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ ്രപവാചകന്മാെരയും
ജ്ഞാനികെളയും ശാസ്്രതിമാെരയും നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ അയയ്ക്കുന്നു; അവരിൽ
ചിലെര നിങ്ങൾ ്രകൂശിച്ച െകാല്ല കയും
ചിലെര നിങ്ങള െട പള്ളികളിൽ ചാട്ടവാറു
െകാണ്ട് അടിക്കുകയും പട്ടണത്തിൽനിന്നു
പട്ടണത്തിേലക്ക് ഓടിക്കയും െചയ്യ ം. 35ഇതിെന്റ
ഫലേമാനീതിമാനായഹാെബലിെന്റരക്തംമുതൽ
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നിങ്ങൾ മന്ദിരത്തിനും യാഗപീഠത്തിനും
നടുവിൽവച്ച് െകാന്നവനായ െബെരഖ്യാവിെന്റ
മകനായ െസഖര്യാവിെന്റ രക്തംവെര ഭൂമിയിൽ
െചാരിഞ്ഞിട്ട ള്ള നീതിയുള്ള രക്തം എല്ലാം
നിങ്ങള െടേമൽ വരും. 36 ഇെതാെക്കയും
ഈ തലമുറേമൽ സംഭവിക്കും എന്നു ഞാൻ
സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

െയരുശേലമിെന്റ ഭാവിെയ ഓർത്ത് േയശു
വിലപിക്കുന്നു

37 െയരൂശേലേമ, െയരൂശേലേമ,
്രപവാചകന്മാെര െകാല്ല കയും നിെന്റ അടുക്കൽ
അയച്ചിരിക്കുന്നവെര കെല്ലറിയുകയും
െചയ്യന്നവേള, േകാഴി തെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങെള
ചിറകിൻ കീഴിൽ േചർക്കുംേപാെല നിെന്റ
മക്കെള േചർത്തുെകാൾവാൻ ഞാൻ എ്രതവട്ടം
ആ്രഗഹിച്ച ; നിങ്ങൾേക്കാ സമ്മതമായില്ല.
38 കാണ്മീൻ, നിങ്ങള െട ഭവനം നിങ്ങെള
ഉേപക്ഷിച്ച് ശൂന്യമായ്തീരും. 39 കർത്താവിെന്റ
നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ
എന്നു നിങ്ങൾപറയുേവാളം നിങ്ങൾഇനി എെന്ന
കാണുകയില്ലഎന്നുഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

24
ൈദവാലയ നാശവും അന്ത്യകാല

സംഭവങ്ങള ം
1 േയശു ൈദവാലയം വിട്ട പുറത്തു
േപാകുേമ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ അവന്
ൈദവാലയത്തിെന്റ പണികൾ കാണിേക്കണ്ടതിന്
അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു. 2 അവൻ
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അവേരാട് മറുപടി പറഞ്ഞത:് ഇെതല്ലാം നിങ്ങൾ
കാണുന്നില്ലേയാ? ഇടിഞ്ഞുേപാകാെതകല്ലിേന്മൽ
കല്ല് ഇവിെട േശഷിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ
സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടുപറയുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞു.

മുൻവരുന്നവിപത്തുകൾ
3 അവൻ ഒലിവുമലയിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ
ശിഷ്യന്മാർ തനിച്ച അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു:
ഇവെയല്ലാം എേപ്പാൾ സംഭവിക്കും എന്നും
നിെന്റ വരവിനും േലാകാവസാനത്തിനും
അടയാളം എന്ത് എന്നും പറഞ്ഞുതേരണം
എന്നു അേപക്ഷിച്ച . 4 അതിന് േയശു
ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് ആരും നിങ്ങെള വഴി
െതറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ.
5 ഞാൻ ്രകിസ്തു എന്നു പറഞ്ഞു അേനകർ
എെന്റേപർഎടുത്തുവന്നുപലെരയും െതറ്റിക്കും.
6 നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങെളയും യുദ്ധവിവരങ്ങെളയും
കുറിച്ച േകൾക്കും; ചഞ്ചലെപ്പടാതിരിപ്പാൻ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ; അത് സംഭവിേക്കണ്ടത്
തേന്ന; എന്നാൽ അത് അവസാനമല്ല; 7 ജാതി
ജാതിേയാടും രാജ്യം രാജ്യേത്താടും എതിർക്കും;
ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും അവിടവിെട ഉണ്ടാകും.
8 എങ്കിലും ഇതു ഒെക്കയും ്രപസവേവദനയുെട
ആരംഭമേ്രത. 9 അന്ന് അവർ നിങ്ങെള
ഉപ്രദവത്തിന് ഏല്പിക്കുകയും െകാല്ല കയും
െചയ്യ ം; എെന്റ നാമംനിമിത്തം സകലജാതികള ം
നിങ്ങെള പകയ്ക്കും. 10 പലരും ഇടറുകയും
അേന്യാന്യം തള്ളിപ്പറകയും അേന്യാന്യം
െവറുക്കുകയും െചയ്യ ം 11 കള്ള്രപവാചകന്മാർ
പലരും എഴുേന്നറ്റ് അേനകെര െതറ്റിക്കും.
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12അതി്രകമം െപരുകുന്നതുെകാണ്ട്അേനകരുെട
സ്േനഹം തണുത്തുേപാകും. 13 എന്നാൽ
അവസാനേത്താളം സഹിച്ച നില്ക്കുന്നവൻ,
ആേരാഅവൻരക്ഷിയ്ക്കെപ്പടും. 14രാജ്യത്തിെന്റ
ഈ സുവിേശഷം സകലജാതികൾക്കും
സാക്ഷ്യമായി ഭൂേലാകത്തിൽ ഒെക്കയും
്രപസംഗിക്കെപ്പടും;അേപ്പാൾഅവസാനം വരും.

മഹാകഷ്ടകാലം
15 അതുെകാണ്ട് ദാനീേയൽ
്രപവാചകൻമുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല
ശൂന്യമാക്കുന്ന േമ്ലച്ഛത വിശുദ്ധസ്ഥലത്ത്
നില്ക്കുന്നതു നിങ്ങൾ കാണുേമ്പാൾ -
വായിക്കുന്നവൻ ചിന്തിച്ച െകാള്ളെട്ട -
16 അന്ന് െയഹൂദ്യയിലുള്ളവർ മലകളിേലക്ക്
ഓടിേപ്പാകെട്ട. 17 വീടിന് മുകളിൽ
ഇരിക്കുന്നവൻ വീടിനുള്ളിലുള്ളത് ഒന്നുംതെന്ന
എടുേക്കണ്ടതിന് ഇറങ്ങരുത;് 18വയലിലുള്ളവൻ
വസ്്രതം എടുക്കുവാൻ മടങ്ങിേപ്പാകരുത.്
19 ആ കാലത്ത് ഗർഭിണികൾക്കും മുല
കുടിപ്പിക്കുന്നവർക്കുംഅേയ്യാകഷ്ടം! 20എന്നാൽ
നിങ്ങള െട ഓടിേപ്പാക്ക് ശീതകാലേത്താ
ശബ്ബത്തിേലാ സംഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ
്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ. 21 േലാകാരംഭം മുതൽ
ഇന്നുവെരയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനി
േമൽ സംഭവിക്കാത്തതും ആയ വലിയ
പീഢനം അന്ന് ഉണ്ടാകും. 22ആ നാള കള െട
എണ്ണം കുറയാതിരുന്നാൽ ഒരു ജഡവും
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുകയില്ല; തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവർ
നിമിത്തേമാ ആ നാള കള െട എണ്ണം കുറയും.



മത്തായി 24:23 cviii മത്തായി 24:31

23അന്ന്ആെരങ്കിലും നിങ്ങേളാടു: ഇതാ, ്രകിസ്തു
ഇവിെട, അല്ല അവിെട എന്നു പറഞ്ഞാൽ
വിശ്വസിക്കരുത.് 24 കള്ള ്രകിസ്തുക്കള ം
കള്ള്രപവാചകന്മാരും വന്ന് കഴിയുെമങ്കിൽ
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവെരയും െതറ്റിപ്പാനായി
വലിയ അടയാളങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം
കാണിയ്ക്കും. 25 ജാ്രഗതയായിരിപ്പീൻ; ഞാൻ
മുമ്പുകൂട്ടി നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
26 ആകയാൽ നിങ്ങേളാടു: അതാ, ്രകിസ്തു
മരുഭൂമിയിൽഎന്നു പറഞ്ഞാൽ മരുഭൂമിയിേലക്ക്
പുറെപ്പടരുത;് ഇതാ, അവൻ അറകളിൽ
എന്നു പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കരുത.് 27 മിന്നൽ
കിഴക്ക് നിന്നു പുറെപ്പട്ട പടിഞ്ഞാേറാളം
തിളങ്ങുംേപാെല മനുഷ്യപു്രതെന്റ വരവ് ആകും.
28 എവിെടെയാെക്ക മൃഗങ്ങള െട ശവങ്ങൾ
ഉേണ്ടാഅവിെടകഴുകന്മാർകൂടും.

്രകിസ്തുവിെന്റ മടങ്ങിവരവ്
29ആ കാലത്തിെല വലിയ പീഢനം കഴിഞ്ഞ
ഉടെന സൂര്യൻ ഇരുണ്ടുേപാകും; ച്രന്ദൻ
അതിെന്റ ്രപകാശം െകാടുക്കാതിരിക്കും;
നക്ഷ്രതങ്ങൾ ആകാശത്തുനിന്ന് വീഴും;
ആകാശത്തിെല ശക്തികൾ ഇളകും.
30 അേപ്പാൾ മനുഷ്യപു്രതെന്റ അടയാളം
ആകാശത്ത് ്രപകടമാകും; അന്ന് ഭൂമിയിെല
സകലേഗാ്രതങ്ങള ം മാറത്തടിച്ച ം െകാണ്ട്,
മനുഷ്യപു്രതൻആകാശത്തിെല േമഘങ്ങളിേന്മൽ
ശക്തിേയാടും മഹാേതജേസ്സാടും കൂെട
വരുന്നത് കാണും. 31അവൻ തെന്റ ദൂതന്മാെര
മഹാ കാഹളധ്വനിേയാടുംകൂെട അയയ്ക്കും;
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അവർ അവെന്റ തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവെര
ആകാശത്തിെന്റ ഒരറ്റംമുതൽ മെറ്റ
അറ്റംവെരയും നാല് ദിക്കിൽനിന്നും
കൂട്ടിേച്ചർക്കും.

അത്തിയിൽനിന്നു പഠിപ്പിൻ
32 അത്തിെയ േനാക്കി ഒരു ഉപമ
പഠിപ്പിൻ; അതിെന്റ െകാമ്പ് ഇളതായി ഇല
തളിർക്കുേമ്പാൾ േവനൽ അടുത്തു എന്നു
നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ. 33 അങ്ങെന
നിങ്ങൾ ഇതു ഒെക്കയും കാണുേമ്പാൾ അവൻ
അടുെക്ക ്രപേവശനകവാടത്തിൽ തേന്ന
ആയിരിക്കുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ.
34 ഇവെയാെക്കയും സംഭവിക്കുേവാളം ഈ
തലമുറ ഒഴിഞ്ഞുേപാകയില്ല എന്നു ഞാൻ
സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടുപറയുന്നു. 35ആകാശവും
ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുേപാകും; എെന്റ വചനങ്ങേളാ
ഒരുനാള ം ഒഴിഞ്ഞുേപാകയില്ല.

്രകിസ്തുവിെന്റ വരവിെന്റ സമയം ആരും
അറിയുന്നില്ല

36 ആ ദിവസേമാ സമയേമാ സംബന്ധിച്ച്
എെന്റ പിതാവ് മാ്രതമല്ലാെത ആരും
സ്വർഗ്ഗത്തിെല ദൂതന്മാരും പു്രതനും കൂെട
അറിയുന്നില്ല. 37 േനാഹയുെട കാലംേപാെല
തേന്ന ആയിരിക്കും മനുഷ്യപു്രതെന്റ വരവിലും.
38 ജല്രപളയത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലത്ത് േനാഹ
െപട്ടകത്തിൽ കയറിയ നാൾവെര അവർ തിന്നും
കുടിച്ച ം വിവാഹം കഴിച്ച ം വിവാഹത്തിന്
െകാടുത്തും േപാന്നു; 39 ജല്രപളയം വന്നു
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എല്ലാവെരയും നീക്കിക്കളയുേവാളം അവർ
ഒന്നും അറിഞ്ഞതുമില്ല; മനുഷ്യപു്രതെന്റ വരവും
അങ്ങെന തെന്ന ആകും. 40അന്ന് രണ്ടുേപർ
വയലിൽആയിരിക്കും;ഒരുവെനൈകെക്കാള്ള ം,
മറ്റവെന തള്ളികളയും. 41 രണ്ടു സ്്രതീകൾ
ഒരു തിരികല്ലിൽ െപാടിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും;
ഒരുവെളൈകെക്കാള്ള ം, മറ്റവെളതള്ളിക്കളയും.
42 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങെള തെന്ന സൂക്ഷിപ്പിൻ,
കാരണം നിങ്ങള െട കർത്താവ് ഏത് ദിവസം
വരും എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേല്ലാ 43കള്ളൻ
വരുന്നസമയം എേപ്പാൾ എന്നു വീട്ട ടയവൻ
അറിഞ്ഞ് എങ്കിൽ അവൻ ഉണർന്നിരിക്കുകയും
തെന്റ വീട് മുറിച്ച കടക്കാതിരിക്കുവാൻ
സമ്മതിക്കാതിരിക്കയും െചയ്യ ം എന്നു
അറിയുന്നുവേല്ലാ. 44 അങ്ങെന നിങ്ങൾ
്രപതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് മനുഷ്യപു്രതൻ
വരുന്നതുെകാണ്ടു നിങ്ങള ം ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ.

വിശ്വസ്തനും അവിശ്വസ്തനും
ആയദാസന്മാർ

45 എന്നാൽ യജമാനൻ തെന്റ വീട്ട കാർക്ക്
തത്സമയത്ത് ഭക്ഷണം െകാടുക്കണ്ടതിന്
അവരുെട േമൽ ആക്കിെവച്ച വിശ്വസ്തനും
ബുദ്ധിമാനും ആയ ദാസൻ ആർ? 46യജമാനൻ
വരുേമ്പാൾ അങ്ങെന െചയ്തു കാണുന്ന
ദാസൻ ഭാഗ്യവാൻ. 47 അവൻ അവെന
തനിക്കുള്ള സകലത്തിേന്മലും യജമാനൻ
ആക്കിെവക്കും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട്
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 48 എന്നാൽ അവൻ
ഒരു ദുഷ്ടദാസനായി: യജമാനൻ വരുവാൻ



മത്തായി 24:49 cxi മത്തായി 25:8

താമസിക്കുന്നു എന്നു ഹൃദയംെകാണ്ട്
പറഞ്ഞു, 49 കൂട്ട് ദാസന്മാെര അടിക്കുവാനും
കുടിയന്മാേരാടുകൂടി തിന്നുകുടിപ്പാനും
തുടങ്ങിയാൽ 50 ആ ദാസൻ ്രപതീക്ഷിക്കാത്ത
നാളിലും അറിയാത്ത നാഴികയിലും യജമാനൻ
വന്നു 51അവെനദണ്ഡിപ്പിച്ച്അവെന്റഅവസാനം
കപടഭക്തിക്കാരുേടതുേപാെല ആക്കും; അവിെട
കരച്ചിലും പല്ല കടിയും ഉണ്ടാകും.

25
വിളക്കിൽ എണ്ണ കരുതിയ ബുദ്ധിയുള്ള

കന്യകമാർ
1 സ്വർഗ്ഗരാജ്യം വിളക്കു എടുത്തുെകാണ്ട്
മണവാളെനഎതിേരൽക്കുവാൻ പുറെപ്പട്ട പത്തു
കന്യകമാേരാട് തുല്യം ആയിരിക്കും. 2അവരിൽ
അഞ്ചുേപർ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരും അഞ്ചുേപർ
ബുദ്ധിയുള്ളവരും ആയിരുന്നു. 3ബുദ്ധിയില്ലാത്ത
കന്യകമാർ വിളക്ക് എടുത്തേപ്പാൾ എണ്ണയും
എടുത്തില്ല. 4 ബുദ്ധിയുള്ള കന്യകമാേരാ
വിളക്കിേനാെടാപ്പം എണ്ണയുള്ള പാ്രതങ്ങള ം
എടുത്തു. 5 അേപ്പാൾ മണവാളൻ വരുവാൻ
താമസിക്കുന്നതുെകാണ്ട് എല്ലാവരും
മയക്കംപിടിച്ച് ഉറങ്ങി. 6 അർദ്ധരാ്രതിേക്കാ
മണവാളൻവരുന്നു;അവെനഎതിേരൽക്കുവാൻ
പുറെപ്പടുവിൻ എന്നു ആർപ്പ വിളി ഉണ്ടായി.
7 അേപ്പാൾ കന്യകമാർ എല്ലാവരും
എഴുേന്നറ്റ് വിളക്കു െതളിയിച്ച . 8 എന്നാൽ
ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ ബുദ്ധിയുള്ളവേരാട:്
ഞങ്ങള െട വിളക്കു െകട്ട േപാകുന്നതു െകാണ്ട്
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നിങ്ങള െട എണ്ണയിൽ കുെറ ഞങ്ങൾക്കു
തേരണം എന്നു പറഞ്ഞു. 9 ബുദ്ധിയുള്ളവർ:
ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും തികയാെത
വരാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ വില്ക്കുന്നവരുെട
അടുക്കൽ േപായി വാങ്ങിെക്കാൾവിൻ
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 10 ബുദ്ധിയില്ലാത്ത
കന്യകമാർ വാങ്ങുവാൻ േപായേപ്പാൾ മണവാളൻ
വന്നു; ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ അവേനാടുകൂെട
കല്യാണസദ്യയ്ക്ക് െചന്ന്; വാതിൽ
അടയ്ക്കുകയും െചയ്തു. 11അതിന് െറേശഷം
ബുദ്ധിയില്ലാത്തകന്യകമാരും വന്നു: യജമാനെന,
യജമാനെന ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി വാതിൽ
തുറേക്കണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 12 അതിന്
അവൻ മറുപടിയായി: ഞാൻ നിങ്ങെള
അറിയുന്നില്ല എന്നു സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 13ആകയാൽ നാള ം
സമയവും നിങ്ങൾ അറിയായ്കെകാണ്ട് ജാ്രഗത
ഉള്ളവരായിരിക്കുവിൻ.
താലന്തുകള െട ഉപമ

14 ഒരു മനുഷ്യൻ വിേദശത്തു േപാകുേമ്പാൾ
തെന്റ ദാസന്മാെര വിളിച്ച തെന്റ സമ്പത്ത്
അവെര ഭരേമല്പിച്ച . 15 അവരിൽ ഒരുവന്
അഞ്ച് താലന്ത്, ഒരുവന് രണ്ടു, ഒരുവന്
ഒന്ന് ഇങ്ങെന ഓേരാരുത്തന് അവനവെന്റ
്രപാപ്തിേപാെല െകാടുത്തതിനു േശഷം യാ്രത
പുറെപ്പട്ട . 16അഞ്ച് താലന്ത് ലഭിച്ചവൻ ഉടെന
െചന്ന് വ്യാപാരം െചയ്തു േവെറ അഞ്ച് താലന്ത്
കൂെട സമ്പാദിച്ച . 17 അങ്ങെന തെന്ന രണ്ടു
താലന്ത് ലഭിച്ചവൻ േവെറ രണ്ടു കൂെട േനടി.
18 ഒന്ന് ലഭിച്ചവേനാ േപായി നിലത്തു ഒരു
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കുഴി കുഴിച്ച് യജമാനെന്റ പണം മറച്ച വച്ച .
19വളെരകാലംകഴിഞ്ഞേശഷംആദാസന്മാരുെട
യജമാനൻ വന്നു അവരുമായി കണക്ക് തീർത്തു.
20 അഞ്ച് താലന്ത് ലഭിച്ചവൻ അടുക്കൽ വന്നു
േവെറ അഞ്ച് താലന്ത് കൂെട െകാണ്ടുവന്നു:
യജമാനേന,അഞ്ച്താലന്തേല്ലാഎെന്നഏല്പിച്ചത;്
ഞാൻ അഞ്ച് താലന്തുകൂെട േനടിയിരിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 21 അവെന്റ യജമാനൻ:
അവെന അനുേമാദിച്ച െകാണ്ട,് നന്ന് നല്ലവനും
വിശ്വസ്തനുമായ ദാസേന, നീ അല്പകാര്യങ്ങളിൽ
േപാലും വിശ്വസ്തനായിരുന്നു; ഞാൻ നിെന്ന
അേനക കാര്യങ്ങൾക്ക് വിചാരകനാക്കും; നിെന്റ
യജമാനെന്റആനന്ദത്തിേലക്ക് ്രപേവശിക്കഎന്നു
അവേനാട് പറഞ്ഞു. 22രണ്ടു താലന്ത് ലഭിച്ചവനും
അടുക്കൽവന്നു: യജമാനേന, രണ്ടു താലന്തേല്ലാ
എെന്ന ഏല്പിച്ചത;് ഞാൻ രണ്ടു താലന്തുകൂെട
േനടിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 23 അതിന്
യജമാനൻ: അവെന അനുേമാദിച്ച െകാണ്ട,്
നന്ന് നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസേന, നീ
അല്പകാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു; ഞാൻ
നിെന്ന അധിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വിചാരകനാക്കും;
നിെന്റയജമാനെന്റആനന്ദത്തിേലക്ക് ്രപേവശിക്ക
എന്നുഅവേനാട് പറഞ്ഞു. 24പിന്നീട് ഒരു താലന്ത്
ലഭിച്ചവനും അടുക്കൽ വന്നു: യജമാനേന,
നീ വിതയ്ക്കാത്തിടത്തുനിന്ന് െകായ്യ കയും
വിതറാത്തിടത്തുനിന്ന് േചർക്കുകയും െചയ്യന്ന
കർശനക്കാരനായ മനുഷ്യൻ എന്നു ഞാൻ
അറിഞ്ഞ് 25 ഞാൻ ഭയെപ്പട്ട് നീ എനിക്ക് തന്ന
താലന്ത് നിലത്തു മറച്ച വച്ച ; ഇതാ, നിനക്ക്
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അവകാശെപ്പട്ടത് എടുത്തുെകാൾക എന്നു
പറഞ്ഞു. 26 അതിന് യജമാനൻ ഉത്തരം
പറഞ്ഞത:് ദുഷ്ടനും മടിയനും ആയ ദാസേന,
ഞാൻ വിതയ്ക്കാത്തിടത്ത് നിന്നു െകായ്യ കയും
വിതറാത്തിടത്തുനിന്ന് േചർക്കുകയും
െചയ്യന്നവൻ എന്നു നീ അറിഞ്ഞുവേല്ലാ.
27 നീ എെന്റ പണം െപാൻവാണിഭക്കാെര
ഏല്പിേക്കണ്ടിയിരുന്നു; എന്നാൽ ഞാൻ
വന്നു എെന്റ പണം പലിശേയാടുകൂെട
വാങ്ങിെക്കാള്ള മായിരുന്നു. 28 ആകയാൽ
ആ താലന്ത് അവെന്റ പക്കൽനിന്ന് എടുത്തു
പത്തു താലന്ത് ഉള്ളവന് െകാടുക്കുവിൻ.
29അങ്ങെന ഉള്ളവന് ഏവനും ലഭിക്കും; അവന്
സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകും; ഇല്ലാത്തവേനാേടാ
ഉള്ളതുംകൂെട എടുത്തുകളയും. 30എന്നാൽഈ
്രപേയാജനമില്ലാത്ത ദാസെന ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള
ഇരുട്ടിേലക്ക് എറിഞ്ഞുകളയുവിൻ; അവിെട
കരച്ചിലും പല്ല കടിയും ഉണ്ടാകും.

മനുഷ്യപു്രതൻ േതജസ്സിെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ

31 മനുഷ്യപു്രതൻ തെന്റ േതജേസ്സാെട സകല
ദൂതന്മാരുമായി വരുേമ്പാൾ അവൻ തെന്റ
േതജസ്സിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും.
32സകല ജാതികേളയും അവെന്റ മുമ്പിൽ കൂട്ട ം;
അവൻ അവെര ഓേരാരുത്തരായി ഇടയൻ
െചമ്മരിയാടുകെളയും േകാലാടുകെളയുംതമ്മിൽ
േവർതിരിക്കുന്നതുേപാെല േവർതിരിക്കും,
33 െചമ്മരിയാടുകെള തെന്റ വലത്തും
േകാലാടുകെള ഇടത്തും നിർത്തും. 34 രാജാവ്
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തെന്റ വലത്തുള്ളവേരാട് അരുളിെച്ചയ്യ ം:
എെന്റ പിതാവിനാൽ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവേര,
വരുവിൻ; േലാകസ്ഥാപനം മുതൽ
നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം
അവകാശമാക്കിെക്കാൾവിൻ. 35 എനിക്ക്
വിശന്നു, നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം തന്നു; എനിക്ക്
ദാഹിച്ച നിങ്ങൾ കുടിക്കുവാൻ തന്നു;
ഞാൻ അപരിചിതനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ
എെന്ന േചർത്തുെകാണ്ടു; 36 ഞാൻ
നഗ്നനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എെന്ന ധരിപ്പിച്ച ;
ഞാൻ േരാഗിയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എെന്ന
സംരക്ഷിച്ച ; തടവിൽ ആയിരുന്നു, നിങ്ങൾ
എെന്റഅടുക്കൽ വന്നു. 37അതിന് നീതിമാന്മാർ
അവേനാട്: കർത്താേവ, ഞങ്ങൾ എേപ്പാൾ
നിെന്ന വിശന്നു കണ്ടിട്ട് ഭക്ഷണം തരികേയാ
ദാഹിച്ച കണ്ടിട്ട് കുടിക്കുവാൻ തരികേയാ
െചയ്തു? 38 ഞങ്ങൾ എേപ്പാൾ നിെന്ന
അതിഥിയായി കണ്ടിട്ട് േചർത്തുെകാൾകേയാ
നഗ്നനായി കണ്ടിട്ട് ഉടുപ്പിക്കേയാ െചയ്തു?
39 നിെന്ന േരാഗിയായിേട്ടാ തടവിേലാ എേപ്പാൾ
കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു
എന്നു ഉത്തരം പറയും. 40 രാജാവ് അവേരാട:്
എെന്റ ഈ ഏറ്റവും െചറിയ സേഹാദരന്മാരിൽ
ഒരുവന് നിങ്ങൾ െചയ്േതടേത്താളം എല്ലാം
എനിക്ക് െചയ്തു എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട്
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു അരുളിെച്ചയ്യ ം.
41 പിെന്ന അവൻ ഇടത്തുള്ളവേരാട:്
ശപിക്കെപ്പട്ടവെര, എെന്നവിട്ട പിശാചിനും
അവെന്റ ദൂതന്മാർക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന
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നിത്യാഗ്നിയിേലക്ക് േപാകുവിൻ. 42 എനിക്ക്
വിശന്നു, നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുവാൻ തന്നില്ല;
ദാഹിച്ച , നിങ്ങൾ കുടിക്കുവാൻ തന്നില്ല.
43 അപരിചിതനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എെന്ന
േചർത്തുെകാണ്ടില്ല; നഗ്നനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ
എെന്ന ധരിപ്പിച്ചില്ല; േരാഗിയും തടവിലും
ആയിരുന്നു, നിങ്ങൾ എെന്ന കാണ്മാൻ വന്നില്ല
എന്നു അരുളിെച്ചയ്യ ം. 44 അതിന് അവർ:
കർത്താേവ, ഞങ്ങൾ നിെന്ന വിശക്കുന്നവേനാ
ദാഹിക്കുന്നവേനാ അപരിചിതേനാ നഗ്നേനാ
േരാഗിേയാ തടവിേലാ ആയി എേപ്പാൾ
കണ്ട് നിനക്ക് ശു്രശൂഷ െചയ്യാതിരുന്നു
എന്നു ഉത്തരം പറയും. അവൻ അവേരാട:്
45 ഈ ഏറ്റവും െചറിവരിൽ ഒരുവന് നിങ്ങൾ
െചയ്യാതിരുന്നെതല്ലാം എനിക്ക് ആകുന്നു
െചയ്യാഞ്ഞത് എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട്
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറയും.
46ഇവർനിത്യശിക്ഷാവിധിയിേലക്കും നീതിമാന്മാർ
നിത്യജീവനിേലക്കും േപാകും.

26
േയശുവിെനഉപായത്താൽപിടിച്ച് െകാല്ല വാൻ

ആേലാചിക്കുന്നു
1 േയശു ഈ വചനങ്ങൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞു
തീർന്നേശഷം ശിഷ്യന്മാേരാട്: 2 രണ്ടു ദിവസം
കഴിഞ്ഞിട്ട് െപസഹ വരുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയുന്നുവേല്ലാ; അന്ന് മനുഷ്യപു്രതെന
്രകൂശിക്കുവാൻ ഏല്പിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.
3 അന്ന് മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ജനത്തിെന്റ
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മൂപ്പന്മാരും മഹാപുേരാഹിതനായ കയ്യഫാവിെന്റ
മണ്ഡപത്തിൽ വന്നുകൂടി, 4 േയശുവിെന
ഉപായത്താൽ പിടിച്ച് ഗൂഢമായി െകാല്ല വാൻ
ആേലാചിച്ച ; 5 എങ്കിലും ജനത്തിൽ
കലഹമുണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ െപരുന്നാളിൽ
ആകരുത്എന്നുഅവർപറഞ്ഞു.

ശീേമാെന്റ ഭവനത്തിൽ േയശു
6 േയശു േബഥാന്യയിൽകുഷ്ഠേരാഗിയായിരുന്ന
ശിേമാെന്റ വീട്ടിൽ േമശയ്ക്കഭിമുഖമായി ചാരി
ഇരിക്കുേമ്പാൾ 7 ഒരു സ്്രതീ വിലേയറിയ
പരിമളൈതലം നിറഞ്ഞ, െവൺകല്ലിൽ തീർത്ത
ഭരണിയുമായി േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു,
പരിമളൈതലം അവെന്റ തലയിൽ ഒഴിച്ച .
8 ശിഷ്യന്മാർ അത് കണ്ടിട്ട് േകാപേത്താെട:
ഈ െവറും െചലവിെന്റ കാരണം എന്താണ?്
9 ഇതു വളെര വിലയ്ക്ക് വിറ്റ് ദരി്രദർക്ക്
െകാടുക്കാമായിരുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു.
10 േയശു അത് അറിഞ്ഞ് അവേരാട:് സ്്രതീെയ
അസഹ്യെപ്പടുത്തുന്നത് എന്ത?് അവൾ
എങ്കൽ മേനാഹരമായ ്രപവർത്തിയേല്ലാ
െചയ്തതു. 11 ദരി്രദർ എല്ലായ്േപാഴും നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ ഉണ്ടേല്ലാ; ഞാേനാ എല്ലായ്േപാഴും
നിങ്ങേളാെടാപ്പം ഇല്ലേല്ലാ? 12 അവൾ ഈ
ൈതലം എെന്റ േദഹത്തിേന്മൽ ഒഴിച്ചത് എെന്റ
ശവസംസ്കാരത്തിനായി െചയ്തതാകുന്നു.
13 േലാകത്തിൽ എങ്ങും, ഈ സുവിേശഷം
്രപസംഗിക്കുന്നിടെത്തല്ലാം, അവൾ െചയ്തതും
അവള െടഓർമ്മയ്ക്കായി ്രപസ്താവിക്കുംഎന്നു
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ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു.

14 അന്ന് പന്തിരുവരിൽ ഒരുവനായ യൂദാ
ഈസ്കേര്യാത്താവ് മഹാപുേരാഹിതന്മാരുെട
അടുക്കൽ െചന്ന്: 15 ഞാൻ േയശുവിെന
നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ച തന്നാൽ, നിങ്ങൾഎനിക്ക്
എന്ത് തരുവാൻ മനസ്സണ്ട് എന്നു േചാദിച്ച ?
അവർ യൂദാ ഈസ്കേര്യാത്താവിന് മുപ്പത്
െവള്ളിക്കാശ് തൂക്കിെക്കാടുത്തു. 16അന്നുമുതൽ
േയശുവിെന കാണിച്ച െകാടുക്കുവാൻ അവൻ
അവസരംഅേന്വഷിച്ച േപാന്നു.
േയശുശിഷ്യന്മാരുമായി െപസഹകഴിക്കുന്നു

17 പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ ഒന്നാം
നാളിൽ ശിഷ്യന്മാർ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു: നീ െപസഹ കഴിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ
ഒരുേക്കണ്ടത്എവിെടഎന്നു േചാദിച്ച . 18അതിന്
അവൻ പറഞ്ഞത:് നിങ്ങൾ നഗരത്തിൽ
ഒരുവെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്: എെന്റ സമയം
അടുത്തിരിക്കുന്നു; ഞാൻ എെന്റ ശിഷ്യരുമായി
നിെന്റ അടുക്കൽ െപസഹ കഴിക്കും എന്നു
ഗുരു പറയുന്നു എന്നു പറയുവിൻ. 19 ശിഷ്യന്മാർ
േയശു നിർേദ്ദശിച്ചത് േപാെല െചയ്തു െപസഹ
തയ്യാറാക്കി. 20സന്ധ്യയായേപ്പാൾ േയശു പ്രന്തണ്ട്
ശിഷ്യന്മാേരാടുകൂെട ഭക്ഷിക്കുവാൻ ഇരുന്നു.
21 അവർ ഭക്ഷിക്കുേമ്പാൾ േയശു: നിങ്ങളിൽ
ഒരുവൻ എെന്ന കാണിച്ച െകാടുക്കും എന്നു
“ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 22അേപ്പാൾ അവർ അത്യന്തം
ദുഃഖിച്ച : തീർച്ചയായും ഞാനല്ലേല്ലാ കർത്താേവ,
ഞാനല്ലേല്ലാ കർത്താേവ, എന്നു ഓേരാരുത്തൻ
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േചാദിച്ച തുടങ്ങി. 23 അവൻ ഉത്തരം
പറഞ്ഞത:് എേന്നാടുകൂെട ൈക താലത്തിൽ
മുക്കുന്നവൻ തേന്നഎെന്നകാണിച്ച െകാടുക്കും.
24 തെന്നക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല
മനുഷ്യപു്രതൻ േപാകും; മനുഷ്യപു്രതെന
കാണിച്ച െകാടുക്കുന്ന മനുഷ്യേനാ ഹാ കഷ്ടം;
ആ മനുഷ്യൻ ജനിക്കാതിരുന്നു എങ്കിൽ അവന്
നന്നായിരുന്നു. 25അവെനകാണിച്ച െകാടുക്കുന്ന
യൂദാ: ഞാേനാ, റബ്ബീ, എന്നു പറഞ്ഞതിന:് നീ
സ്വയം പറഞ്ഞുവേല്ലാ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു.
26അവർ ഭക്ഷിക്കുേമ്പാൾ േയശുഅപ്പം എടുത്തു
അനു്രഗഹിച്ച നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാർക്ക് െകാടുത്തു:
വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ; ഇതു എെന്റ ശരീരം
എന്നു പറഞ്ഞു. 27 പിെന്ന പാനപാ്രതം എടുത്തു
സ്േതാ്രതം അർപ്പിച്ച് അവർക്ക് െകാടുത്തു:
ഇതിൽ നിന്നു എല്ലാവരും കുടിക്കുവിൻ.
28 ഇതു എെന്റ രക്തം ഉടമ്പടിക്കായുള്ളത്
അേനകർക്കുേവണ്ടി പാപേമാചനത്തിനായി
െചാരിയുന്നു; 29എെന്റ പിതാവിെന്റ രാജ്യത്തിൽ
നിങ്ങേളാടുകൂെട പുതുതായി കുടിക്കുംനാൾവെര
ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയുെട ഫലത്തിെന്റ ഈ
അനുഭവത്തിൽനിന്നു ഇനി കുടിക്കുകയില്ലഎന്നു
ഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നുഎന്നു പറഞ്ഞു.

30പിെന്നഅവർസ്േതാ്രതാലാപനത്തിന് േശഷം
ഒലിവുമലയ്ക്ക് പുറെപ്പട്ട േപായി.

േയശു സംഭവിക്കാൻ േപാകുന്ന കാര്യങ്ങെള
ശിഷ്യെരഅറിയിക്കുന്നു

31 േയശു അവേരാട്: ഈ രാ്രതിയിൽ ഞാൻ
നിമിത്തം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീണുേപാകും;
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ഞാൻ ഇടയെന െവട്ട ം; ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾ എല്ലാം
ചിതറിേപ്പാകും എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
32 എന്നാൽ ഞാൻ ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റേശഷം
നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി ഗലീലയ്ക്കു് േപാകും.
33അതിന് പെ്രതാസ:് എല്ലാവരുംഅങ്ങ് നിമിത്തം
വീണുേപായാലും ഞാൻ ഒരുനാള ം വീഴുകയില്ല
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 34 േയശു അവേനാട്:
ഈരാ്രതിയിൽ േകാഴി കൂകുംമുെമ്പ നീ മൂന്നുവട്ടം
എെന്ന തള്ളിപ്പറയും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട്
നിേന്നാട് പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 35 നിേന്നാട്
കൂെട മരിേക്കണ്ടിവന്നാലും ഞാൻ നിെന്ന
തള്ളിപ്പറകയില്ല എന്നു പെ്രതാസ് അവേനാട്
പറഞ്ഞു. അതുേപാെല തെന്ന ശിഷ്യന്മാർ
എല്ലാവരും പറഞ്ഞു.

െഗത്ത്ശമനയിൽ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു
36 അനന്തരം േയശു അവരുമായി
െഗത്ത്ശമന എന്നറിയെപ്പടുന്ന േതാട്ടത്തിൽ
വന്നു ശിഷ്യന്മാേരാട്: ഞാൻ അവിെട
േപായി ്രപാർത്ഥിച്ച വരുേവാളം ഇവിെട
ഇരിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു, 37 തേന്നാെടാപ്പം
പെ്രതാസിേനയും െസെബദിപു്രതന്മാർ
ഇരുവെരയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട് െചന്ന് ദുഃഖിച്ച ം
വ്യാകുലെപ്പട്ട ം തുടങ്ങി: 38 എെന്റ ഉള്ളം
മരണേവദനേപാെല അതിദുഃഖിതമായിരിക്കുന്നു;
ഇവിെട എേന്നാെടാപ്പം ഉണർന്നിരിപ്പിൻ എന്നു
അവേരാട് പറഞ്ഞു. 39 പിെന്ന അവൻ അല്പം
മുേമ്പാട്ട െചന്നു കവിണ്ണ വീണു: പിതാേവ,
കഴിയും എങ്കിൽ ഈ പാനപാ്രതം എങ്കൽ
നിന്നു നീങ്ങിേപ്പാേകണേമ; എങ്കിലും ഞാൻ
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ഇച്ഛിക്കുംേപാെല അല്ല, നീ ഇച്ഛിക്കുംേപാെല
ആകെട്ട എന്നു ്രപാർത്ഥിച്ച . 40 പിെന്ന അവൻ
ശിഷ്യന്മാരുെട അടുക്കൽ വന്നു, അവർ
ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ട്, പെ്രതാസിേനാട:് എേന്നാട്
കൂെട ഒരു നാഴികേപാലും ഉണർന്നിരിപ്പാൻ
നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലേയാ? 41 പരീക്ഷയിൽ
അകെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ ഉണർന്നിരുന്നു
്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ; ആത്മാവ് ഒരുക്കമുള്ളത,്
ജഡേമാ ബലഹീനമേ്രത എന്നു പറഞ്ഞു
42 രണ്ടാമതും േപായി: പിതാേവ, ഞാൻ
കുടിക്കാെത അത് നീങ്ങിക്കൂടാ എങ്കിൽ, നിെന്റ
ഇഷ്ടംആകെട്ട എന്നു ്രപാർത്ഥിച്ച . 43അനന്തരം
അവൻ വന്നു,അവർ കണ്ണിന് ഭാരം ഏറുകയാൽ
പിെന്നയും ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ട്. 44 അവെര
വിട്ട മൂന്നാമതും േപായി ആ വചനം തേന്ന
െചാല്ലി ്രപാർത്ഥിച്ച . 45 പിെന്ന ശിഷ്യന്മാരുെട
അടുക്കൽ വന്നു: ഇേപ്പാഴും നിങ്ങൾ
ഉറങ്ങി ആശ്വസിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നുേവാ?
സമയം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു; മനുഷ്യപു്രതൻ
പാപികള െട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കെപ്പടുന്നു;
46 എഴുേന്നല്പിൻ, നമുക്കു േപാകാം;
ഇതാ, എെന്ന കാണിച്ച െകാടുക്കുന്നവൻ
അടുെത്തത്തിയിരിക്കുന്നുഎന്നു പറഞ്ഞു.

47 അവൻ സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
തേന്ന പന്തിരുവരിൽ ഒരുവനായ യൂദയും
അവേനാട് കൂെട മഹാപുേരാഹിതന്മാരും
ജനത്തിെന്റ മൂപ്പന്മാരും അയച്ച വലിെയാരു
പുരുഷാരവും വാള കള ം വടികള മായി വന്നു.
48 േയശുവിെന കാണിച്ച െകാടുക്കുന്നവൻ
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അവർക്ക് ഒരുഅടയാളം െകാടുത്തിരുന്നു;ഞാൻ
ആെര ചുംബിക്കുേമാ അവൻ തേന്ന ആകുന്നു,
അവെന പിടിച്ച െകാൾവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
49 ഉടെന അവൻ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു: വന്ദനം റബ്ബീ, എന്നു പറഞ്ഞു അവെന
ചുംബിച്ച . 50 േയശു അവേനാട്: സ്േനഹിതാ,
നീ വന്ന കാര്യം എന്ത് എന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ
അവർഅടുത്തുവന്ന് േയശുവിേന്മൽൈക െവച്ച്
അവെന പിടിച്ച.് 51 അേപ്പാൾ േയശുവിേനാടു
കൂെടയുള്ളവരിൽ ഒരുവൻ ൈക നീട്ടി
വാൾ ഊരി, മഹാപുേരാഹിതെന്റ ദാസെന
െവട്ടി അവെന്റ കാത് അറുത്തു. 52 േയശു
അവേനാട്: വാൾ ഉറയിൽ ഇടുക; വാൾ
എടുക്കുന്നവർ ഒെക്കയും വാളാൽ തെന്ന
നശിച്ച േപാകും. 53 എെന്റ പിതാവിേനാട്
ഇേപ്പാൾ തേന്ന പ്രന്തണ്ട് െലേഗ്യാനിലും*അധികം
ദൂതന്മാെര എെന്റ അരിെക നിർേത്തണ്ടതിന്
എനിക്ക് വിളിച്ച കൂടാ എന്നു േതാന്നുന്നുേവാ?
54 എന്നാൽ ഇങ്ങെന സംഭവിച്ചിരിക്കണം
എന്നുള്ള തിരുെവഴുത്തുകൾക്ക് പിെന്ന
എങ്ങെന നിവൃത്തിവരും എന്നു പറഞ്ഞു.
55 ആ നാഴികയിൽ േയശു പുരുഷാരേത്താട:്
ഒരു െകാള്ളക്കാരെന്റ േനെര എന്നേപാെല
നിങ്ങൾ എെന്ന പിടിപ്പാൻ വാള ം
വടിയുമായി വന്നിരിക്കുന്നു; ഞാൻ ദിവേസന
ഉപേദശിച്ച െകാണ്ട് ൈദവാലയത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട ം
നിങ്ങൾ എെന്ന ബന്ധിച്ചില്ല. 56 എന്നാൽ ഇതു
ഒെക്കയും ്രപവാചകന്മാരുെട എഴുത്തുകൾ

* 26. 53 െലേഗ്യാനിലും 3000 മുതൽ6000 വെര ആള കളള്ള
േസനാവിഭാഗം



മത്തായി 26:57 cxxiii മത്തായി 26:64

നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന് സംഭവിച്ച എന്നു
പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാവരും
അവെനവിട്ട ഓടിേപ്പായി.

േയശു ന്യായവിസ്താരത്തിനായ്
57 േയശുവിെന പിടിച്ചവേരാ അവെന
മഹാപുേരാഹിതനായ കയ്യഫായുെട
അടുക്കൽ ശാസ്്രതിമാരും മൂപ്പന്മാരും
ഒന്നിച്ച കൂടിയിരുന്നിടേത്തക്ക് െകാണ്ടുേപായി.
58 എന്നാൽ പെ്രതാസ് ദൂരത്ത് നിന്നും
പിൻതുടർന്നു മഹാപുേരാഹിതെന്റ
അരമനേയാളം െചന്ന്, അകത്ത്
കടന്ന് അവസാനം എന്താകും എന്ന്
കാണ്മാൻ േസവകന്മാേരാടുകൂടി ഇരുന്നു
59 മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ന്യായാധിപസംഘം
ഒെക്കയും േയശുവിെന െകാല്ല വാനായി
അവെന്റേനെര കള്ളസാക്ഷ്യം അേന്വഷിച്ച ;
60 കള്ളസാക്ഷികൾ പലരും വന്നിട്ട ം
ഒത്തുവന്നില്ല. 61 ഒടുവിൽ രണ്ടുേപർ വന്നു:
ൈദവമന്ദിരം െപാളിച്ച് മൂന്നു ദിവസംെകാണ്ട്
വീണ്ടും പണിവാൻ എനിക്ക് കഴിയും എന്നു
ഇവൻ പറഞ്ഞു എന്നു അവെര ധരിപ്പിച്ച .
62 മഹാപുേരാഹിതൻ എഴുേന്നറ്റ് അവേനാട്:
നിനക്ക് ഒരു ഉത്തരവും പറയുവാനിേല്ല? ഇവർ
നിെന്റേനെര സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് എന്ത് എന്നു
േചാദിച്ച . 63 േയശുേവാ നിശബ്ദനായിരുന്നു.
മഹാപുേരാഹിതൻ പിെന്നയും അവേനാട്: നീ
ൈദവപു്രതനായ ്രകിസ്തുതെന്നേയാ? പറക
എന്നു ഞാൻ ജീവനുള്ള ൈദവെത്തെക്കാണ്ട്
നിേന്നാട് ആണയിട്ട് കൽപ്പിക്കുന്നു. 64 േയശു
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അവേനാട്: നീ നിേന്നാട് തെന്ന അത്
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഇനി മനുഷ്യപു്രതൻ
സർവ്വാധികാരത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത്
ഇരിക്കുന്നതും ആകാശേമഘങ്ങെള
വാഹനമാക്കി വരുന്നതും നിങ്ങൾകാണും എന്നു
ഞാൻ പറയുന്നു. 65 ഉടെന മഹാപുേരാഹിതൻ
വസ്്രതം കീറി: ഇവൻ ൈദവദൂഷണം പറഞ്ഞു;
ഇനി സാക്ഷികെളെക്കാണ്ട് നമുക്കു എന്ത്
ആവശ്യം? നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ ൈദവദൂഷണം
േകട്ട വേല്ലാ; 66 നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് േതാന്നുന്നു
എന്നു േചാദിച്ചതിന്: അവൻ മരണേയാഗ്യൻ
എന്നു അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 67 അേപ്പാൾ
അവർ അവെന്റ മുഖത്തു തുപ്പി, കന്നത്തടിച്ച ,
ചിലർ അവെന മുഷ്ടിചുരുട്ടി കുത്തി,
68 ്രകിസ്തുേവ, നിെന്ന തല്ലിയത് ആർ എന്നു
ഞങ്ങേളാടു ്രപവചിക്കഎന്നുപറഞ്ഞു.

പെ്രതാസ് േയശുവിെനതള്ളിപ്പറയുന്നു
69 എന്നാൽ പെ്രതാസ് പുറത്തു മുറ്റത്ത്
ഇരുന്നു. അവെന്റ അടുക്കൽ ഒരു േവലക്കാരി
െപൺകുട്ടി വന്നു: നീയും ഗലീലക്കാരനായ
േയശുവിേനാടുകൂെട ആയിരുന്നുവേല്ലാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 70 അതിന് അവൻ: നീ പറയുന്നത്
എന്ത് എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്നു
എല്ലാവരും േകൾെക്ക തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. 71 പിെന്ന
അവൻ പടിപ്പ രയിേലക്ക് പുറെപ്പടുേമ്പാൾ
മെറ്റാരു േവലക്കാരി െപൺകുട്ടി അവെന കണ്ട്
അവിെടയുള്ളവേരാട:് ഇവനും നസറായനായ
േയശുവിേനാടു കൂെടയായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു
72 ആ മനുഷ്യെന ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്നു
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അവൻ രണ്ടാമതും ആണേയാെട തള്ളിപ്പറഞ്ഞു.
73 അല്പേനരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിെട നിന്നവർ
അടുത്തുവന്നു പെ്രതാസിേനാട:് നീയും
അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളവൻ സത്യം; നിെന്റ
ഉച്ചാരണവും അത് വ്യക്തമാക്കുന്നുവേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 74 അേപ്പാൾ അവൻ:
ആ മനുഷ്യെന ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്നു
ശപിക്കുവാനും ആണയിടുവാനും തുടങ്ങി;
ഉടെന േകാഴി കൂകി. 75 േകാഴി കൂകും മുേമ്പ
നീ മൂന്നുവട്ടം എെന്ന തള്ളിപ്പറയും എന്നു േയശു
പറഞ്ഞവാക്ക് പെ്രതാസ് ഓർത്ത് പുറത്തുേപായി
അതിദുഃഖേത്താെടകരഞ്ഞു.

27
േയശു പീലാേത്താസിെന്റ മുൻപാെക

1 ്രപഭാതം ആയേപ്പാൾ മഹാപുേരാഹിതന്മാരും
ജനത്തിെന്റ മൂപ്പന്മാരും എല്ലാം േയശുവിെന
െകാല്ല വാൻ ഗൂഢാേലാചന കഴിച്ച , 2 അവെന
ബന്ധിച്ച െകാണ്ടുേപായി നാടുവാഴിയായ
പീലാെത്താസിെനഏല്പിച്ച .

3 അവെന ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച
എന്നു അവെന കാണിച്ച െകാടുത്ത
യൂദാ കണ്ട് അനുതപിച്ച , ആ മുപ്പത്
െവള്ളിക്കാശ് മഹാപുേരാഹിതന്മാരുെടയും
മൂപ്പന്മാരുെടയും അടുക്കൽ മടക്കി
െകാണ്ടുവന്നു: 4 ഞാൻ കുറ്റമില്ലാത്ത
രക്തെത്ത കാണിച്ച െകാടുത്തതിനാൽ
പാപംെചയ്തു എന്നു പറഞ്ഞു. അത്
ഞങ്ങൾക്കു എന്ത്? നീ തേന്ന േനാക്കിെക്കാൾക
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എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 5 അവൻ ആ
െവള്ളിക്കാശ് മന്ദിരത്തിേലക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട്,
േവറിട്ട െചന്ന് െകട്ടിഞാന്നു ചത്തുകളഞ്ഞു.
6 മഹാപുേരാഹിതന്മാർ ആ െവള്ളിക്കാശ്
എടുത്തു: ഇതു രക്തവിലയാകയാൽഖജനാവിൽ
ഇടുന്നത് വിഹിതമല്ല എന്നു പറഞ്ഞു കൂടി
ആേലാചിച്ച , 7 പരേദശികെള കുഴിച്ചിടുവാൻ
അതുെകാണ്ട് കുശവെന്റ നിലം വാങ്ങി.
8ആകയാൽആനിലത്തിന്ഇന്നുവെരരക്തനിലം
എന്നു േപർപറയുന്നു.
9 “യി്രസാേയൽ മക്കൾ വിലമതിച്ചവെന്റ

വിലയായ മുപ്പത് െവള്ളിക്കാശ് അവർ
എടുത്തു, 10 കർത്താവ് എേന്നാട്
നിർേദ്ദശിച്ചതുേപാെല കുശവെന്റ
നിലത്തിന് േവണ്ടി െകാടുത്തു”

എന്നു യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം
അരുളിെച്ചയ്തതിന്അന്ന് നിവൃത്തിവന്നു.

11 എന്നാൽ േയശു നാടുവാഴിയുെട
മുമ്പാെക നിന്നു; നീ െയഹൂദന്മാരുെട
രാജാേവാ എന്നു നാടുവാഴി േചാദിച്ച ; ഞാൻ
ആകുന്നു എന്നു േയശു അവേനാട് പറഞ്ഞു
12 മഹാപുേരാഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും കുറ്റം
ചുമത്തുകയിൽഅവൻഒന്നുംഉത്തരംപറഞ്ഞില്ല.
13 പീലാേത്താസ് അവേനാട:് ഇവർ നിനക്ക്
വിേരാധമായി എെന്തല്ലാം കുറ്റാേരാപണം
പറയുന്നു എന്നു നീ േകൾക്കുന്നില്ലേയാ
എന്നു േചാദിച്ച . 14 അവൻ ഒരു വാക്കിനും
ഉത്തരം പറയായ്കയാൽ നാടുവാഴി അത്യന്തം
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട . 15 എന്നാൽ ഉത്സവസമയത്ത്
പുരുഷാരംതിരെഞ്ഞടുക്കുന്നഒരുതടവുകാരെന
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നാടുവാഴി വിട്ടയയ്ക്ക പതിവായിരുന്നു.
16 അന്ന് ബറബ്ബാസ് എന്ന കു്രപസിദ്ധനാെയാരു
തടവുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 17അവർ ഒരുമിച്ച
കൂടിവന്നേപ്പാൾ പീലാേത്താസ് അവേരാട:്
ബറബ്ബാസിെനേയാ, ്രകിസ്തു എന്നു പറയുന്ന
േയശുവിെനേയാ,ആെര നിങ്ങൾക്ക് വിട്ട തരണം
എന്നുേചാദിച്ച . 18അവർഅസൂയെകാണ്ടാകുന്നു
അവെന ഏല്പിച്ചത് എന്നു അവൻ ്രഗഹിച്ചിരുന്നു.
19 അവൻ ന്യായാസനത്തിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ
അവെന്റ ഭാര്യ ആളയച്ച്: ആ നീതിമാെന്റ
കാര്യത്തിൽ ഇടെപടരുത്; അവൻ നിമിത്തം
ഞാൻ ഇന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ വളെര കഷ്ടം
സഹിച്ച എന്നു പറയിച്ച . 20 എന്നാൽ
ബറബ്ബാസിെന േചാദിപ്പാനും േയശുവിെന
നശിപ്പിപ്പാനും മഹാപുേരാഹിതന്മാരും
മൂപ്പന്മാരും പുരുഷാരെത്ത വശീകരിച്ച .
21 നാടുവാഴി അവേരാട്: ഈ ഇരുവരിൽ ആെര
വിട്ട തരണെമന്നു നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്നു
േചാദിച്ചതിന് ബറബ്ബാസിെന എന്നു അവർ
പറഞ്ഞു. 22 പീലാേത്താസ് അവേരാട:് എന്നാൽ
്രകിസ്തു എന്ന േയശുവിെന എന്ത് െചേയ്യണ്ടു
എന്നു േചാദിച്ചതിന്: അവെന ്രകൂശിേക്കണം
എന്നു എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. 23അവൻ െചയ്ത
അതി്രകമം എന്ത് എന്നു അവൻ േചാദിച്ച .
അവെന ്രകൂശിേക്കണം എന്നു അവർ ഏറ്റവും
അധികം നിലവിളിച്ച പറഞ്ഞു.

24 ലഹള അധികമാകുന്നതല്ലാെത ഒന്നും
സാധിക്കുന്നില്ല എന്നു പീലാേത്താസ് കണ്ടിട്ട്
െവള്ളം എടുത്തു പുരുഷാരത്തിന് മുൻപാെക
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ൈക കഴുകി: ഈ കളങ്കമില്ലാത്തവെന്റ
രക്തത്തിൽ ഞാൻ കളങ്കരഹിതൻ; നിങ്ങൾ
തേന്ന േനാക്കിെക്കാൾവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
25അവെന്റ രക്തം ഞങ്ങള െടേമലും ഞങ്ങള െട
മക്കള െടേമലും വരെട്ട എന്നു ജനം ഒെക്കയും
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 26 അങ്ങെന അവൻ
ബറബ്ബാസിെന അവർക്ക് വിട്ട െകാടുത്തു,
േയശുവിെന ചമ്മട്ടി െകാണ്ടടിപ്പിച്ച്
്രകൂശിേക്കണ്ടതിന്ഏല്പിച്ച .

പടയാളികൾ േയശുവിെനപരിഹസിക്കുന്നു
27 അനന്തരം നാടുവാഴിയുെട പടയാളികൾ
േയശുവിെന നടുത്തളത്തിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി
പട്ടാളെത്ത എല്ലാം അവെന്റേനെര വരുത്തി,
28അവെന്റ വസ്്രതം അഴിച്ച് ഒരു ചുവന്ന േമലങ്കി
ധരിപ്പിച്ച , 29 മുള്ള െകാണ്ട് ഒരു കിരീടം െമടഞ്ഞു
അവെന്റ തലയിൽ െവച്ച,് വലങ്കയ്യിൽ ഒരു
േകാലും െകാടുത്തുഅവെന്റമുമ്പിൽമുട്ട കുത്തി:
െയഹൂദന്മാരുെട രാജാേവ, ജയജയ എന്നു
പരിഹസിച്ച പറഞ്ഞു. 30 പിെന്ന അവെന്റേമൽ
തുപ്പി, േകാൽ എടുത്തു അവെന്റ തലയിൽ
അടിച്ച . 31 അവെന പരിഹസിച്ച തീർന്നേപ്പാൾ
േമലങ്കി നീക്കി അവെന്റ സ്വന്തവസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച്,
്രകൂശിപ്പാൻ െകാണ്ടുേപായി.

െഗാല്േഗാഥായിൽ േയശു ്രകൂശിതനാകുന്നു
32 അവർ േപാകുേമ്പാൾ ശിേമാൻ എന്നു
േപരുള്ള കുേറനക്കാരെന കണ്ട്, അവെന്റ
്രകൂശ് ചുമപ്പാൻ നിര് ബ്ബന്ധിച്ച . 33 തലേയാടിടം
എന്നർത്ഥമുള്ള െഗാല്േഗാഥാ എന്ന സ്ഥലത്ത്
എത്തിയേപ്പാൾ അവന് കയ്പ് കലർത്തിയ



മത്തായി 27:34 cxxix മത്തായി 27:44

വീഞ്ഞ് കുടിക്കുവാൻ െകാടുത്തു; 34 അത്
രുചിേനാക്കിയേപ്പാൾ അവന് കുടിക്കുവാൻ
മനസ്സായില്ല. 35അവെന ്രകൂശിൽ തറച്ചേശഷം
അവെന്റ വസ്്രതം പകുെത്തടുക്കുവാനായി
പടയാളികൾ ചീട്ടിട്ട , 36അവിെട ഇരുന്നുെകാണ്ട്
അവെന നിരീക്ഷിച്ച . 37 െയഹൂദന്മാരുെട
രാജാവായ േയശു എന്നു അവെന്റ കുറ്റസംഗതി
എഴുതി അവെന്റ തലയ്ക്കുമീെത െവച്ച.്
38 വലത്തും ഇടത്തുമായി രണ്ടു കള്ളന്മാെരയും
അവേനാട് കൂെട ്രകൂശിച്ച .

39 കടന്നു േപാകുന്നവർ തലകുലുക്കി അവെന
നിന്ദിച്ച : 40 മന്ദിരം െപാളിച്ച് മൂന്നുനാൾെകാണ്ടു
പണിയുന്നവേന, നിെന്നത്തെന്ന രക്ഷിയ്ക്ക;
ൈദവപു്രതൻ എങ്കിൽ ്രകൂശിൽ നിന്നു
ഇറങ്ങിവാ എന്നു പറഞ്ഞു. 41 അങ്ങെന
തെന്ന മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ശാസ്്രതിമാരും
മൂപ്പന്മാരും പരിഹസിച്ച : 42 ഇവൻ മറ്റള്ളവെര
രക്ഷിച്ച , തെന്നത്താൻ രക്ഷിക്കാൻ
കഴിയുകയില്ലേയാ; ഇവൻ യി്രസാേയലിെന്റ
രാജാവ്ആകുന്നുഎങ്കിൽഇേപ്പാൾ ്രകൂശിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങിവരെട്ട; അേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ ഇവനിൽ
വിശ്വസിക്കാം. 43 ഇവൻ ൈദവത്തിൽ
ആ്രശയിക്കുന്നു; ൈദവത്തിന് ഇവനിൽ
്രപസാദമുെണ്ടങ്കിൽഇേപ്പാൾവിടുവിക്കെട്ട;ഞാൻ
ൈദവപു്രതൻഎന്നുഇവൻപറഞ്ഞുവേല്ലാഎന്നു
പറഞ്ഞു. 44അങ്ങെന തെന്ന അവേനാടുകൂെട
്രകൂശിച്ചിരുന്നകള്ളന്മാരുംഅവെനനിന്ദിച്ച .

േയശു ്രപാണെനവിടുന്നു
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45 ആറാംമണി േനരംമുതൽ ഒമ്പതാംമണി
േനരംവെര* േദശത്തു എല്ലാം ഇരുട്ട ണ്ടായി.
46 ഏകേദശം ഒമ്പതാംമണി† േനരത്ത് േയശു:
ഏലീ, ഏലീ, ലമ്മാ ശബക്താനി എന്നു ഉറെക്ക
നിലവിളിച്ച ; എെന്റ ൈദവേമ, എെന്റ ൈദവേമ,
നീ എെന്ന ൈകവിട്ടത് എന്ത് എന്നർത്ഥം.
47 അവിെട നിന്നിരുന്നവരിൽ ചിലർ അത്
േകട്ടിട്ട;് അവൻ ഏലിയാെവ വിളിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 48 ഉടെന അവരിൽ ഒരുവൻ ഓടി
ഒരു സ്േപാങ്ങ് എടുത്തു പുളിച്ച വീഞ്ഞ് നിറച്ച്
ഓടത്തണ്ടിേന്മൽ ആക്കി അവന് കുടിക്കുവാൻ
െകാടുത്തു. 49 േശഷമുള്ളവർ: അവെന
തനിെയ വിടുക;ഏലിയാവ് അവെന രക്ഷിക്കാൻ
വരുേമാ എന്നു േനാക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു.
50 േയശു പിെന്നയും അത്യ ച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച
്രപാണെന വിട്ട . 51 അേപ്പാൾ മന്ദിരത്തിെല
തിരശ്ശീല േമൽെതാട്ട് അടിേയാളവും രണ്ടായി
ചീന്തിേപ്പായി; 52ഭൂമി കുലുങ്ങി,പാറകൾപിളർന്നു,
കല്ലറകൾ തുറന്നു, നി്രദ്രപാപിച്ച വിശുദ്ധന്മാരുെട
ശരീരങ്ങൾ പലതും ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ്
53 അവെന്റ പുനരുത്ഥാനത്തിെന്റേശഷം
കല്ലറകെള വിട്ട , വിശുദ്ധനഗരത്തിൽ െചന്ന്
പലർക്കും ്രപത്യക്ഷമായി. 54 ശതാധിപനും
അവേനാടുകൂെട േയശുവിെന കാത്തുനിന്നവരും
ഭൂകമ്പം മുതലായവ സംഭവിച്ചത് കണ്ടിട്ട:്
അവൻ ൈദവപു്രതൻ ആയിരുന്നു സത്യം എന്നു
പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ട . 55 ഗലീലയിൽ
നിന്നു േയശുവിെന ശു്രശൂഷിച്ച െകാണ്ട്

* 27. 45 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതൽൈവകിട്ട് 4 മണിവെര. † 27.
46 ൈവകിട്ട് 4മണി.
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അനുഗമിച്ച വന്ന പല സ്്രതീകള ം ദൂരത്തുനിന്ന്
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 56 അവരിൽ
മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും യാേക്കാബ്
േയാസഫ് എന്നിവരുെട അമ്മയായ മറിയയും
െസെബദിപു്രതന്മാരുെടഅമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

അരിമത്ഥ്യക്കാരനായ േയാസഫ് േയശുവിെന്റ
ശരീരംഅടക്കം െചയ്യന്നു

57 സന്ധ്യയായേപ്പാൾ േയശുവിെന്റ
ശിഷ്യനായിരുന്ന അരിമത്ഥ്യക്കാരനായ
േയാസഫ് എന്ന േപരുള്ള ധനവാൻ വന്നു,
58 പീലാേത്താസിെന സമീപിച്ച േയശുവിെന്റ
ശരീരം േചാദിച്ച ; പീലാേത്താസ് അത്
െകാടുക്കുവാൻ കല്പിച്ച . 59 േയാസഫ്
ശരീരം എടുത്തു വൃത്തിയുള്ള ചണശീലയിൽ
െപാതിഞ്ഞു, 60 താൻ പാറയിൽ െവട്ടിച്ചിരുന്ന
തെന്റ സ്വന്തമായ പുതിയ കല്ലറയിൽ െവച്ച്
കല്ലറയുെട വാതിൽക്കൽ ഒരു വലിയ കല്ല്
ഉരുട്ടിവച്ചിട്ട േപായി. 61 കല്ലറയ്ക്ക് എതിെര
മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും മെറ്റ മറിയയും
ഇരുന്നിരുന്നു.

62 ഒരുക്കനാളിെന്റ പിെറ്റ ദിവസം
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും
പീലാെത്താസിേനാെടാപ്പം വന്നുകൂടി:
63യജമാനേന,ഞങ്ങൾഓർക്കുന്നുആചതിയൻ
ജീവേനാടിരിക്കുേമ്പാൾ: മൂന്നുനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട്
ഞാൻ ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കും എന്നു പറഞ്ഞത.്
64 അതുെകാണ്ട് അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ െചന്ന്
അവെന േമാഷ്ടിച്ചിട്ട,് അവൻ മരിച്ചവരുെട
ഇടയിൽ നിന്നു ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ എന്നു
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ജനേത്താടു പറകയും ഒടുവിലെത്ത ചതിവ്
മുമ്പിലേത്തതിലും വിഷമമായിത്തീരുകയും
െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന് മൂന്നാം നാൾവെര
കല്ലറ ഉറപ്പാക്കുവാൻ കല്പിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു.
65 പീലാേത്താസ് അവേരാട:് കാവൽക്കൂട്ടെത്ത
തരാം; േപായി നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്നിടേത്താളം
ഉറപ്പ വരുത്തുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 66 അവർ
െചന്ന് കല്ലിന് മു്രദെവച്ച കാവൽക്കൂട്ടെത്ത
നിർത്തികല്ലറ ഉറപ്പാക്കി.

28
േയശുവിെന്റപുനരുത്ഥാനം

1 ശബ്ബത്തിനു േശഷം ആഴ്ചവട്ടത്തിെന്റ
ഒന്നാം ദിവസം ്രപഭാതം ആകുന്ന സമയം
മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും അെത േപരുള്ള
മെറ്റാരു മറിയയും േയശുവിെന അടക്കം
െചയ്ത കല്ലറ കാണ്മാൻ വന്നു. 2 െപെട്ടന്ന്
വലിെയാരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി; കർത്താവിെന്റ
ദൂതൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവന്ന,്
കല്ല് ഉരുട്ടിനീക്കിയതിനുേശഷം അതിേന്മൽ
ഇരുന്നിരുന്നു. 3അവെന്റ രൂപം മിന്നലിന് സമവും
അവെന്റ ഉടുപ്പ് ഹിമംേപാെല െവളത്തതും
ആയിരുന്നു. 4 കാവൽക്കാർ അവെന കണ്ട്
േപടിച്ച വിറച്ച് മരിച്ചവെരേപാെലആയി. 5 ദൂതൻ
സ്്രതീകേളാട:് ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ്രകൂശിക്കെപ്പട്ട
േയശുവിെന നിങ്ങൾ അേന്വഷിക്കുന്നു എന്നു
ഞാൻ അറിയുന്നു; 6 േയശു ഇവിെട ഇല്ല;
താൻ പറഞ്ഞതുേപാെല ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ ;
അവൻ കിടന്ന സ്ഥലം വന്നുകാണ്മിൻ 7അവൻ
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മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽനിന്ന് ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ
എന്നു േവഗം െചന്ന് അവെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട്
പറവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
േപാെല അവൻ നിങ്ങൾക്ക് മുെമ്പ ഗലീലയ്ക്കു്
േപാകുന്നു; അവിെട നിങ്ങൾ അവെന കാണും;
8 അങ്ങെന അവർ േവഗത്തിൽ ഭയേത്താടും
മഹാസേന്താഷേത്താടും, കൂടി കല്ലറ വിട്ട
അവെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട് അറിയിക്കുവാൻ
ഓടിേപ്പായി. എന്നാൽ േയശുഅവെര എതിേരറ്റ :
9 നിങ്ങൾക്ക് വന്ദനം എന്നു പറഞ്ഞു; അവർ
അടുത്തുെചന്ന് അവെന്റ കാൽപിടിച്ച് അവെന
നമസ്കരിച്ച . 10 േയശു അവേരാട:് ഭയെപ്പേടണ്ട;
നിങ്ങൾ േപായി എെന്റ സേഹാദരന്മാേരാട്
ഗലീലയ്ക്കു് േപാകുവാൻ പറവിൻ; അവിെട
അവർഎെന്നകാണും എന്നു പറഞ്ഞു.

11 അവർ േപാകുേമ്പാൾ കാവൽക്കാരിൽ
ചിലർ നഗരത്തിൽ െചന്ന് സംഭവിച്ചത് എല്ലാം
മഹാപുേരാഹിതന്മാേരാട് അറിയിച്ച . 12അവർ
ഒന്നിച്ച കൂടി മൂപ്പന്മാരുമായി ആേലാചനകഴിച്ചിട്ട്
പടയാളികൾക്ക് േവണ്ടുേവാളം പണം െകാടുത്തു;
13 അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ രാ്രതിയിൽ ഞങ്ങൾ
ഉറങ്ങുേമ്പാൾ വന്നു േയശുവിെന്റ ശരീരം
േമാഷ്ടിച്ച െകാണ്ടുേപായി എന്നു പറയുവിൻ.
14 വസ്തുത നാടുവാഴിയുെട സന്നിധാനത്തിൽ
എത്തി എങ്കിേലാ ഞങ്ങൾഅവെന സമ്മതിപ്പിച്ച്
നിങ്ങെളഎല്ലാആകുലങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുവിച്ച
െകാള്ളാംഎന്നുപറഞ്ഞു. 15അവർപണംവാങ്ങി
അവരുെട നിർേദ്ദശ്രപകാരം െചയ്തു; ഈ കഥ
ഇന്നുവെര െയഹൂദന്മാരുെട ഇടയിൽ പരെക്ക
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നടപ്പായിരിക്കുന്നു.
മഹാനിേയാഗആഹ്വാനം

16 എന്നാൽ പതിെനാന്നു ശിഷ്യന്മാർ
ഗലീലയിൽ േയശു അവേരാട് നിർേദ്ദശിച്ചിരുന്ന
മലയിേലക്ക് േപായി. 17 അവെന കണ്ടേപ്പാൾ
അവർ നമസ്കരിച്ച ; ചിലേരാ സംശയിച്ച .
18 േയശു അടുത്തുെചന്നു: സ്വർഗ്ഗത്തിലും
ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക്
നൽകിയിരിക്കുന്നു. 19 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ
േപായി, സകലജാതികെളയും ശിഷ്യരാക്കുകയും,
അവെര പിതാവിെന്റയും പു്രതെന്റയും
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റയും നാമത്തിൽ സ്നാനം
കഴിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ വിൻ. 20ഞാൻനിങ്ങേളാടു
കല്പിച്ചത് ഒെക്കയും അനുസരിേക്കണ്ടതിനായി
ഉപേദശിക്കുകയും െചയ്യ വിൻ; േനാക്കു,
ഞാൻ േലാകാവസാനേത്താളം എല്ലാനാള ം
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ട്എന്നുഅരുളിെച്ചയ്തു.



cxxxv

Indian Revised Version in Malayalam
The Indian Revised Version Holy Bible in the

Malayalam language of India (BCS 2019)
copyright © 2017, 2019 Bridge Communication Systems

Language: മലയാളം (Malayalam)

Contributor: Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd.

IRV Malayalam Bible
This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If youmake any changes to the text, youmust indicate that you did so in

a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily
endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.

2023-04-13

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source files
dated 14 Apr 2023
8b989647-71e9-5be8-9094-ee99e3d6ae08

https://bridgeconn.com/
http://www.ethnologue.org/language/mal
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	മത്തായി

