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മർെക്കാസ്
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
േയാഹന്നാൻ മർേക്കാസ് എഴുതിെയന്ന്
സഭാപിതാക്കന്മാർ ഐക്യകണ്േഠന
അംഗീകരിക്കുന്നു. േയാഹന്നാന ്
മർേക്കാസിെനക്കുറിച്ച് പുതിയനിയമത്തില ്
പത്തിടത്ത് പരാമർശങ്ങളണ്ട.് ്രപവ 12:12,
25; 13:5, 13; 15:37, 39; െകാേലാസ്സ 4:10;
2 തിേമാ 4:11; ഫിേല. 24; 1 പേ്രതാ.
5:13. മർേക്കാസ് ബർണബാസിെന്റ
അനന്തിരവനാണ.് (െകാേലാസ്സ . 4:10). േമരി
എന്നായിരുന്നു മര് േക്കാസിെന്റ അമ്മയുെട
േപര് െയരുശേലമിെല ധനികയായ േമരി.
അവരുെട ഭവനം ആദിമ ്രകിസ്ത്യാനികൾക്ക്
ഒരു ്രപാർത്ഥനാ േക്രന്ദമായിരുന്നു.
(്രപവൃത്തികൾ. 12:12). മര് േക്കാസ്
പൗേലാസിേനാടും ബർണബാസിേനാടും
കൂെട ഒന്നാമെത്ത മിഷനറി യാ്രതയിൽ
പെങ്കടുത്തിട്ട ണ്ട്. (അ. ്രപവ. 12:25; 13:5).
മര് േക്കാസ് പേ്രതാസുമായി അടുത്ത ബന്ധം
പുലർത്തിയിരുന്നതായി സഭാപിതാക്കന്മാർ
േവദപുസ്തകത്തിെല ചില െതളിവുകള െട
അടിസ്ഥാനത്തില് അഭി്രപായെപ്പട്ടിട്ട ണ്ട് ഉണ്ട്.
(1 പേ്രതാ 5:13). അേദ്ദഹം പേ്രതാസിെന്റ
്രപസംഗങ്ങൾ പരിഭാഷെപ്പടുത്തുകയും
ശു്രശൂഷകൾക്ക്സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും െചയ്ത
അനുഭവങ്ങളിൽനിന്നാണ് സുവിേശഷത്തിന്
ആധാരമായവസ്തുതകൾ േശഖരിച്ചത.്



ii

എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം. 50-60.
സഭാപിതാക്കന്മാരുെട (ഐേറനിയസ്,
അലക്സാ്രന്തിയായിെല െക്ലമന്ത)്
അഭി്രപായത്തിൽമർേക്കാസ്എഴുതിഎന്നതാണ.്
ആദിമ സഭയിൽ നിന്നുള്ള േരഖകളിൽ
പേ്രതാസിെന്റ മരണേശഷമാണ്ഈസുവിേശഷം
എഴുതെപ്പട്ടത.്
സ്വീകര ്ത്താവ്
ചില െതളിവുകള െട അടിസ്ഥാനത്തിൽ
ജാതീയരായവെര ്രപേത്യകിച്ച് േറാമാക്കാരായ
വായനക്കാെര ഉേദ്ദശിച്ച െകാണ്ടാണ് മർേക്കാസ്
സുവിേശഷം എഴുതുന്നത് ജാതീയ േലാകത്തിന്
എഴുതിയതിനാൽ ആവാം േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
വംശാവലി േപാലുള്ള വസ്തുതകൾ മർേക്കാസ്
ഉേപക്ഷിച്ചത്.
ഉേദ്ദശം
േറാമാ ്രകിസ്ത്യാനികളാണ് ്രപധാന
വായനക്കാർ, നീേറാ ച്രകവർത്തിയുെട
കാലത്ത് നടന്ന മതപീഡനത്തിൽ അേനക
ൈ്രകസ്തവവിശ്വാസികൾപീഡിപ്പിക്കെപ്പടുകയും
െകാല്ലെപ്പടുകയും െചയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ
പീഡാനുഭവം ഏറ്റ വാങ്ങിയ അനുസരണമുള്ള
ദാസനായ ്രകിസ്തുവിെനേപ്പാെല
പീഢനത്തിലൂെട കടന്നുേപാകുന്ന ൈദവജനം
വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ മര് േക്കാസ്
ഈസുവിേശഷത്തിലൂെടആഹ്വാനം െചയ്യന്നു.
്രപേമയം
പീഡിതനായ ദാസൻ
സംേക്ഷപം
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1. മരുഭൂമിയിൽ ശു്രശൂഷയ്ക്ക് േവണ്ടി േയശു
തയ്യാെറടുക്കുന്നു — 1:1-13

2. ഗലീലയിെലയും പരിസര്രപേദശങ്ങളിെലയും
േയശുവിന ്െറശു്രശൂഷ — 1:14-8:30

3. േയശുവിന ്െറ ദൗത്യം: പീഡയും മരണവും —
8:31-10:52

4. േയശുവിെന്റ െയരുശേലമിെല ശു്രശൂഷ —
11:1-13:37

5. ്രകൂശീകരണംവിവരിക്കുന്നു — 14:1-15:47
6. േയശുവിന ്െറ ഉയർെത്തഴുേന്നൽപ്പ ം
്രപത്യക്ഷതയും — 16:1-20

സ്നാപകേയാഹന്നാൻവഴിെയാരുക്കുന്നു.
1 ൈദവപു്രതനായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
സുവിേശഷംഇവിെടആരംഭിക്കുന്നു:
2 “ഞാൻ നിനക്ക് മുമ്പായി എെന്റ ദൂതെന

അയയ്ക്കുന്നു; അവൻ നിെന്റ
വഴി ഒരുക്കും. 3 കർത്താവിെന്റ
വഴി ഒരുക്കുവിൻ, അവെന്റ പാത
നിരപ്പാക്കുവിൻ എന്നു മരുഭൂമിയിൽ
വിളിച്ച പറയുന്നവെന്റശബ്ദം”

എന്നിങ്ങെന െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ
പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല
4 േയാഹന്നാൻ വന്നു മരുഭൂമിയിൽ സ്നാനം
കഴിപ്പിച്ച ം പാപേമാചനത്തിനായുള്ള
മാനസാന്തരസ്നാനം ്രപസംഗിച്ച ംെകാണ്ടിരുന്നു.
5അവെന്റ അടുക്കൽ െയഹൂദ്യേദശം ഒെക്കയും
െയരൂശേലമ്യർ എല്ലാവരും വന്നു തങ്ങള െട
പാപങ്ങെള ഏറ്റ പറഞ്ഞ് േയാർദ്ദാൻ നദിയിൽ
അവനാൽ സ്നാനം ഏറ്റ . 6 േയാഹന്നാേനാ
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ഒട്ടകേരാമംെകാണ്ടുള്ള ഉടുപ്പ ം അരയിൽ
േതാൽ വാറും ധരിച്ച ം െവട്ട ക്കിളിയും
കാട്ട േതനും ഭക്ഷിച്ച ം േപാന്നു. 7 “എന്നിലും
ബലേമറിയവൻ എെന്റ പിന്നാെല വരുന്നു;
അവെന്റ െചരിപ്പിെന്റ വാറ് കുനിഞ്ഞഴിക്കുവാൻ
ഞാൻേയാഗ്യനല്ല. 8ഞാൻനിങ്ങെളെവള്ളത്തിൽ
സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു; അവേനാ നിങ്ങെള
പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും” എന്നു
അവൻ ്രപസംഗിച്ച .
േയശുവിെന്റസ്നാനവും പരീക്ഷയും.

9 ആ കാലത്ത് േയശു ഗലീലയിെല
നസെറത്തിൽ നിന്നു വന്നു േയാഹന്നാനാൽ
േയാർദ്ദാനിൽ സ്നാനം ഏറ്റ . 10 െവള്ളത്തിൽ
നിന്നു കയറിയ ഉടെന ആകാശം പിളരുന്നതും
ആത്മാവ് ്രപാവുേപാെല തെന്റേമൽ വരുന്നതും
കണ്ട്. 11 നീ എെന്റ ്രപിയപു്രതൻ; നിന്നിൽ ഞാൻ
്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു
ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി.

12ആത്മാവ് ഉടെന അവെന മരുഭൂമിയിേലക്ക്
േപാകുവാൻ നിര് ബ്ബന്ധിച്ച . 13അവിെട അവൻ
സാത്താനാൽ പരീക്ഷിക്കെപ്പട്ട , നാല്പതു
ദിവസം മരുഭൂമിയിൽ കാട്ട മൃഗങ്ങേളാടുകൂെട
ആയിരുന്നു; ദൂതന്മാർ അവെന ശു്രശൂഷിച്ച
േപാന്നു.
േയശുവിെന്റശു്രശൂഷയുെടആരംഭം.

14 എന്നാൽ േയാഹന്നാൻ തടവിൽ
ആയേശഷം േയശു ഗലീലയിൽ െചന്ന്
ൈദവത്തിെന്റസുവിേശഷം ്രപസംഗിച്ച : 15 “കാലം
തികഞ്ഞു, ൈദവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു;
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മാനസാന്തരെപ്പട്ട് സുവിേശഷത്തിൽ
വിശ്വസിപ്പിൻ” എന്നുപറഞ്ഞു.

േയശുശിഷ്യന്മാെരവിളിക്കുന്നു.
16 അവൻ ഗലീലക്കടല്പ റത്ത് നടക്കുേമ്പാൾ
ശിേമാനും അവെന്റ സേഹാദരനായ
അെ്രന്തയാസും കടലിൽ വല വീശുന്നത് കണ്ട്;
അവർ മീൻ പിടിക്കുന്നവർആയിരുന്നു. 17 േയശു
അവേരാട്: “എെന്ന അനുഗമിക്കുവിൻ; ഞാൻ
നിങ്ങെള മനുഷ്യെര പിടിക്കുന്നവരാക്കും”
എന്നു പറഞ്ഞു. 18 ഉടെന അവർ വല
വിട്ട അവെന അനുഗമിച്ച . 19 േയശു
അവിെടനിന്നു അല്പം മുേന്നാട്ട െചന്നേപ്പാൾ
െസെബദിയുെട മകനായ യാേക്കാബും അവെന്റ
സേഹാദരനായ േയാഹന്നാനും പടകിൽ ഇരുന്നു
വല നന്നാക്കുന്നത് കണ്ട്. 20 അവൻ ഉടെന
അവെരയും വിളിച്ച ;അവർതങ്ങള െടഅപ്പനായ
െസെബദിെയകൂലിക്കാേരാടുകൂെട പടകിൽവിട്ട
അവെനഅനുഗമിച്ച .

അശുദ്ധാത്മാവിെനപുറത്താക്കുന്നു.
21 അവർ കഫർന്നഹൂമിേലക്ക് േപായി;
ശബ്ബത്ത് ദിവസത്തിൽഅവൻ പള്ളിയിൽ െചന്ന്
ഉപേദശിച്ച . 22അവെന്റ ഉപേദശത്തിങ്കൽഅവർ
വിസ്മയിച്ച ; അവൻ ശാസ്്രതിമാെരേപ്പാെലയല്ല,
അധികാരമുള്ളവനായിട്ടേ്രത അവെര
ഉപേദശിച്ചത.് 23 അവരുെട പള്ളിയിൽ
അശുദ്ധാത്മാവുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവൻ നിലവിളിച്ച:് 24 “നസറായനായ േയശുേവ,
ഞങ്ങൾക്കും നിനക്കും തമ്മിൽഎന്ത്? ഞങ്ങെള
നശിപ്പിപ്പാൻ വന്നുേവാ? നീ ആർ എന്നു
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ഞാൻ അറിയുന്നു; ൈദവത്തിെന്റ പരിശുദ്ധൻ
തേന്ന” എന്നു പറഞ്ഞു. 25 േയശു അതിെന
ശാസിച്ച : മിണ്ടരുത;് അവെന വിട്ട േപാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 26അേപ്പാൾ അശുദ്ധാത്മാവ് അവെന
തള്ളിയിട്ട് ഇഴച്ച്, ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച അവെന
വിട്ട േപായി. 27 എല്ലാവരും ആശ്ചര്യെപ്പട്ട:്
“ഇെതന്ത?് അധികാരേത്താെടയുള്ള ഒരു പുതിയ
ഉപേദശം! അവൻഅശുദ്ധാത്മാക്കേളാടുേപാലും
കല്പിക്കുന്നു; അവ അവെന അനുസരിക്കുകയും
െചയ്യന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു തമ്മിൽ
വാദിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 28 അവെന്റ ്രശുതി
േവഗത്തിൽഗലീല നാെടങ്ങും പരന്നു.

േയശുഅേനകെരസൗഖ്യമാക്കുന്നു.
29 അവർ പള്ളിയിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിയ ഉടെന
യാേക്കാബും േയാഹന്നാനുമായി ശിേമാെന്റയും
അെ്രന്തയാസിെന്റയും വീട്ടിൽ വന്നു. 30അവിെട
ശിേമാെന്റഅമ്മാവിയമ്മപനിപിടിച്ച് കിടന്നിരുന്നു;
അവർ ഉടെന അവെളക്കുറിച്ച് അവേനാട്
പറഞ്ഞു. 31 അവൻ അടുത്തുെചന്ന് അവെള
ൈകക്കു പിടിച്ച് എഴുേന്നല്പിച്ച ; പനി അവെള
വിട്ട മാറി,അവൾഅവെരശു്രശൂഷിച്ച .

32 ൈവകുേന്നരം സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചേശഷം
അവർ സകലവിധ ദീനക്കാെരയും
ഭൂത്രഗസ്തെരയും അവെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു. 33പട്ടണം ഒെക്കയും വാതിൽക്കൽ
വന്നു കൂടിയിരുന്നു. 34 നാനാവ്യാധികളാൽ
വലഞ്ഞിരുന്നഅേനകെരഅവൻെസൗഖ്യമാക്കി,
അേനകം ഭൂതങ്ങെളയും പുറത്താക്കി;
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ഭൂതങ്ങൾ അവെന അറിയുകെകാണ്ട് അവെയ
സംസാരിപ്പാൻഅവൻസമ്മതിച്ചില്ല.

േയശുതനിച്ച േപായി ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു.
35അവൻഅതികാലത്ത,്ഇരുട്ട ള്ളേപ്പാൾതെന്ന
എഴുേന്നറ്റ് പുറെപ്പട്ട ഒരു നിർജ്ജനസ്ഥലത്ത്
െചന്ന് ്രപാർത്ഥിച്ച . 36 ശിേമാനും
കൂെടയുള്ളവരും അവെന അേന്വഷിച്ച െചന്ന്,
37 അവെന കണ്ടേപ്പാൾ: “എല്ലാവരും നിെന്ന
അേന്വഷിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 38 അവൻ
അവേരാട്: “ഞാൻ ചുറ്റ മുള്ള ്രഗാമങ്ങളിലും
്രപസംഗിേക്കണ്ടതിന് നാം അവിേടക്ക് േപാക;
ഇതിനായിട്ടേല്ലാഞാൻപുറെപ്പട്ട വന്നിരിക്കുന്നത്”
എന്നു പറഞ്ഞു. 39അങ്ങെനഅവൻ ഗലീലയിൽ
ഒെക്കയും അവരുെട പള്ളികളിൽ െചന്ന്
്രപസംഗിക്കുകയും ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുകയും
െചയ്തു.
േയശുകുഷ്ഠേരാഗിെയസൗഖ്യമാക്കുന്നു.

40 ഒരു കുഷ്ഠേരാഗി അവെന്റഅടുക്കൽ വന്നു
മുട്ട കുത്തി: “നിനക്ക് മനസ്സ െണ്ടങ്കിൽ എെന്ന
ശുദ്ധമാക്കുവാൻ കഴിയും” എന്നു അേപക്ഷിച്ച .
41 േയശു മനസ്സലിഞ്ഞ്ൈകനീട്ടിഅവെന െതാട്ട :
42 “മനസ്സണ്ട,് ശുദ്ധമാക” എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടെന
കുഷ്ഠം അവെന വിട്ട മാറി അവന് ശുദ്ധിവന്നു.
43 േയശു അവെന കർശനമായി താക്കീത്
െചയ്തു: 44 “േനാക്കൂ,ആേരാടും ഒന്നും പറയരുത്;
എന്നാൽ െചന്ന് പുേരാഹിതന് നിെന്നത്തെന്ന
കാണിച്ച , നിെന്റ ശുദ്ധീകരണത്തിന് േവണ്ടി
േമാെശ കല്പിച്ചത് അവർക്ക് സാക്ഷ്യത്തിനായി
അർപ്പിക്ക” എന്നു പറഞ്ഞു അവെന വിട്ടയച്ച .
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45അവേനാ പുറെപ്പട്ട ഈ കാര്യം അേനകേരാട്
േഘാഷിക്കുവാനും വളെര ്രപചരിപ്പിക്കുവാനും
തുടങ്ങി; തന്മൂലം േയശുവിനു പരസ്യമായി
പട്ടണത്തിൽ കടക്കുവാൻ കഴിയായ്കെകാണ്ട്
അവൻ പുറത്തു നിർജ്ജനസ്ഥലങ്ങളിൽ
പാർത്തു; എല്ലായിടത്തുനിന്നും ആള കൾ
അവെന്റഅടുക്കൽവന്നുകൂടി.

2
േയശു പക്ഷവാതക്കാരെനസൗഖ്യമാക്കുന്നു.

1 ചില ദിവസം കഴിഞ്ഞേശഷം അവൻ
പിെന്നയും കഫർന്നഹൂമിൽ െചന്ന്; അവൻ
വീട്ടിൽ ഉെണ്ടന്ന് ്രശുതിയായി. 2 ഉടെന
വാതിൽക്കൽേപാലും ഇടമില്ലാത്തവണ്ണം
പലരും വന്നുകൂടി, അവൻ അവേരാട്
ൈദവവചനം ്രപസ്താവിച്ച . 3 അേപ്പാൾ
ചിലർ ഒരു പക്ഷവാതക്കാരെനയുംെകാണ്ട്
േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു; നാല് ആള കൾ
അവെന ചുമന്നിരുന്നു. 4 ജനക്കൂട്ടം നിമിത്തം
സമീപിച്ച കൂടായ്കയാൽ േയശു ഇരുന്ന
സ്ഥലത്തിെന്റ േമൽക്കൂര െപാളിച്ച് തുറന്നു,
ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കി, പക്ഷവാതക്കാരെന
കിടക്കേയാെട താേഴാട്ടിറക്കി െവച്ച.്
5 േയശു അവരുെട വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട്
പക്ഷവാതക്കാരേനാട:് “മകേന,നിെന്റ പാപങ്ങൾ
േമാചിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
6 അവിെട ചില ശാസ്്രതിമാർ ഇരുന്നിരുന്നു:
“ഈ മനുഷ്യന് എങ്ങെന ഇ്രപകാരം പറയുവാൻ
കഴിയും? ഇവൻ ൈദവദൂഷണം പറയുന്നു!
7 ൈദവം ഒരുവൻ അല്ലാെത പാപങ്ങെള
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േമാചിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവൻ ആർ” എന്നു
ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 8 ഇങ്ങെന
അവർ ഉള്ളിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് േയശു ഉടെന
ആത്മാവിൽ ്രഗഹിച്ച അവേരാട്: “നിങ്ങൾ
ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങെന ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ത?്
9 പക്ഷവാതക്കാരേനാട് ‘നിെന്റ പാപങ്ങൾ
േമാചിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നേതാ,
എഴുേന്നറ്റ് കിടക്ക എടുത്തു നടക്ക’ എന്നു
പറയുന്നേതാ, ഏതാകുന്നു എള പ്പം” എന്നു
േചാദിച്ച . 10 “എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങെള
േമാചിക്കുവാൻ മനുഷ്യപു്രതന് അധികാരം
ഉണ്ട് എന്നു നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിന”് അവൻ
പക്ഷവാതക്കാരേനാട:് 11 “എഴുേന്നറ്റ് കിടക്ക
എടുത്തുവീട്ടിേലക്ക് േപാകഎന്നുഞാൻനിേന്നാട്
പറയുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 12 ഉടെന അവൻ
എഴുേന്നറ്റ് കിടക്കഎടുത്തുഎല്ലാവരും കാൺെക
പുറെപ്പട്ട ;അതുെകാണ്ട് എല്ലാവരും വിസ്മയിച്ച :
ഞങ്ങൾ ഇതുേപാെല ഒരുനാള ം കണ്ടിട്ടില്ല എന്നു
പറഞ്ഞുൈദവെത്തമഹത്വെപ്പടുത്തി.

േലവിെയവിളിക്കുന്നു.
13 അവൻ പിെന്നയും കടല്ക്കെര െചന്ന്;
പുരുഷാരം ഒെക്കയും അവെന്റഅടുക്കൽ വന്നു;
അവൻ അവെര ഉപേദശിച്ച . 14 പിെന്ന അവൻ
കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ അല്ഫായിയുെട മകനായ
േലവി ചുങ്കസ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട്: “എെന്ന
അനുഗമിക്ക”എന്നു പറഞ്ഞു;അവൻഎഴുേന്നറ്റ്
േയശുവിെനഅനുഗമിച്ച .

15 േയശു േലവിയുെട വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം
കഴിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ പല ചുങ്കക്കാരും
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പാപികള ം േയശുവിേനാടും അവെന്റ
ശിഷ്യന്മാേരാടുംകൂടി പന്തിയിൽഇരുന്നു;അവെന
അനുഗമിച്ച വന്നവർ അേനകർ ആയിരുന്നു.
16 അവൻ ചുങ്കക്കാേരാടും പാപികേളാടും
കൂെട തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും െചയ്യന്നതു
പരീശന്മാരുെട കൂട്ടത്തിലുള്ള ശാസ്്രതിമാർ
കണ്ടിട്ട് അവെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട:് അവൻ
ചുങ്കക്കാേരാടും പാപികേളാടും കൂെട തിന്നു
കുടിക്കുന്നെതന്ത?് എന്നു േചാദിച്ച . 17 േയശു
അത് േകട്ട് അവേരാട:് േരാഗികൾക്കല്ലാെത
ആേരാഗ്യമുള്ളവർക്ക് ൈവദ്യെനെക്കാണ്ട്
ആവശ്യമില്ല; ഞാൻ നീതിമാന്മാെര അല്ല,
പാപികെള അേ്രത വിളിക്കുവാൻ വന്നത് എന്നു
പറഞ്ഞു.

ഉപവാസെത്തപ്പറ്റിയുള്ളതർക്കം.
18 േയാഹന്നാെന്റ ശിഷ്യന്മാരും പരീശന്മാരും
ഉപവസിക്കുക പതിവായിരുന്നു; അവർ വന്നു
അവേനാട്: േയാഹന്നാെന്റയും പരീശന്മാരുെടയും
ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കുന്നുവേല്ലാ; നിെന്റ
ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കാത്തെതന്ത്
എന്നു േചാദിച്ച . 19 േയശു അവേരാട്
പറഞ്ഞത:്മണവാളൻ കൂെട ഉള്ളേപ്പാൾ
േതാഴ്മക്കാർക്ക് ഉപവസിക്കുവാൻ കഴിയുേമാ?
മണവാളൻ കൂെട ഇരിക്കുംകാലേത്താളം
അവർക്ക് ഉപവസിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല.
20 എന്നാൽ മണവാളൻ അവെര
വിട്ട പിരിേയണ്ടുന്ന കാലം വരും;ആനാള കളിൽ
അവർ ഉപവസിക്കും. 21 പഴയ വസ്്രതത്തിൽ
പുതിയതുണിക്കഷണം ആരും േചർത്ത്
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തുന്നുമാറില്ല; തുന്നിയാൽ േചർത്ത പുതിയ
കഷണം പഴയതിൽ നിന്നു വലിഞ്ഞിട്ട് കീറൽ
ഏറ്റവും വല്ലാെത ആകും. 22 ആരും പുതിയ
വീഞ്ഞ് പഴയ തുരുത്തിയിൽ പകർന്നു
െവയ്ക്കുമാറില്ല; െവച്ചാൽ പുതുവീഞ്ഞ്
തുരുത്തിെയ െപാളിക്കും; വീഞ്ഞ് ഒഴുകിേപ്പാകും;
തുരുത്തി നശിച്ച േപാകും;പുതിയവീഞ്ഞ് പുതിയ
തുരുത്തിയിലേ്രതപകർന്നു െവയ്േക്കണ്ടത”്.

മനുഷ്യപു്രതൻശബത്തിനും കർത്താവ.്
23 േയശു ശബ്ബത്തിൽ ഒരു വയലിൽകൂടി
കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ
വഴി നടക്കയിൽ കതിർ പറിച്ച തിന്നുതുടങ്ങി.
24 പരീശന്മാർ അവേനാട്: േനാക്കൂ, ഇവർ
ശബ്ബത്തിൽ വിഹിതമല്ലാത്തത് െചയ്യന്നെതന്ത്
എന്നു പറഞ്ഞു. 25അവൻ അവേരാട:് ദാവീദ്,
തനിക്കും കൂെടയുള്ളവർക്കും മുട്ട ണ്ടാകുകയും
വിശക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ െചയ്തതു എന്ത?്
26 അവൻ അബ്യാഥാർമഹാപുേരാഹിതെന്റ
കാലത്ത് ൈദവാലയത്തിൽ െചന്ന്,
പുേരാഹിതന്മാർക്കല്ലാെത ആർക്കും
തിന്മാൻ വിഹിതമല്ലാത്ത കാഴ്ചയപ്പം തിന്നു,
കൂെടയുള്ളവർക്കും െകാടുത്തു എന്നു നിങ്ങൾ
ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ എന്നു േചാദിച്ച .
27 പിെന്ന േയശു അവേരാട:് മനുഷ്യൻ ശബ്ബത്ത്
നിമിത്തമല്ല; ശബ്ബത്ത് മനുഷ്യൻ നിമിത്തമേ്രത
ഉണ്ടായത;് 28 അതുെകാണ്ട് മനുഷ്യപു്രതൻ
ശബ്ബത്തിനും കർത്താവ് ആകുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു.
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3
േയശുശബത്തിൽസൗഖ്യമാക്കുന്നു.

1 േയശു പിെന്നയും പള്ളിയിൽ െചന്ന്: അവിെട
വരണ്ട കയ്യള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.
2 അവർ അവെന കുറ്റം ചുമേത്തണ്ടതിനുള്ള
ഒരു കാരണത്തിനുേവണ്ടി ശബ്ബത്തിൽ അവെന
െസൗഖ്യമാക്കുേമാ എന്നു േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
3വരണ്ടകയ്യള്ളമനുഷ്യേനാടുഅവൻ:എഴുേന്നറ്റ്
നടുവിൽ നില്ക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 4 പിെന്ന
അവേരാട്: “ശബ്ബത്തിൽ നന്മ െചയ്കേയാ,
തിന്മെചയ്കേയാ, ജീവെന രക്ഷിയ്ക്കുകേയാ,
െകാല്ല കേയാ, ഏത് വിഹിതം?” എന്നു
േചാദിച്ച . അവേരാ മിണ്ടാതിരുന്നു. 5അവരുെട
ഹൃദയകാഠിന്യം നിമിത്തംഅവൻദുഃഖിച്ച െകാണ്ട്
േകാപേത്താെട അവെര ചുറ്റ ം േനാക്കി, ആ
മനുഷ്യേനാടു: “ൈക നീട്ട ക” എന്നു പറഞ്ഞു:
അവൻ നീട്ടി, അവെന്റ ൈക സൗഖ്യമായി.
6 ഉടെന പരീശന്മാർ പുറെപ്പട്ട , െഹേരാദ്യരുമായി
കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി, അവെന െകാേല്ലണ്ടതിന്
അവന് വിേരാധമായിആേലാചനകഴിച്ച .
േയശുഅേനകെരസൗഖ്യമാക്കുന്നു.

7 േയശു ശിഷ്യന്മാരുമായി കടൽത്തീരേത്തക്ക്
േപായി; ഗലീലയിൽനിന്ന് വലിെയാരു പുരുഷാരം
അവെന അനുഗമിച്ച ; 8 െയഹൂദ്യയിൽ
നിന്നും െയരൂശേലമിൽ നിന്നും ഏേദാമിൽ
നിന്നും േയാർദ്ദാനക്കെരനിന്നും േസാരിെന്റയും
സീേദാെന്റയും ചുറ്റ പാടിൽനിന്നും വലിെയാരു
കൂട്ടം അവൻ െചയ്തതു ഒെക്കയും േകട്ടിട്ട്
അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു. 9 പുരുഷാരം തെന്ന
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െഞരുക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവരുെട നിമിത്തം
ഒരു പടക് തനിക്കുേവണ്ടി ഒരുക്കി നിർത്തുവാൻ
അവൻ ശിഷ്യന്മാേരാട് പറഞ്ഞു. 10 അവൻ
അേനകെര െസൗഖ്യമാക്കുകയാൽ ബാധകൾ
ഉള്ളവർ ഒെക്കയും അവെന െതാേടണ്ടതിന്
തിക്കിത്തിരക്കി വന്നു. 11 അശുദ്ധാത്മാക്കൾ
അവെന കാണുേമ്പാൾ ഒെക്കയും അവെന്റ
മുമ്പിൽ വീണു; “നീ ൈദവപു്രതൻ” എന്നു
നിലവിളിച്ച പറയുകയും െചയ്തു. 12 തെന്ന
്രപസിദ്ധമാക്കരുെതന്ന് അവൻ അവേരാട്
കർശനമായി കല്പിച്ച േപാന്നു.

പ്രന്തണ്ടുേപെരതിരെഞ്ഞടുക്കുന്നു.
13 പിെന്ന അവൻ മലയിൽ കയറി
തനിക്കു േബാധിച്ചവെര അടുക്കൽ
വിളിച്ച ; അവർ അവെന്റ അരിെക
വന്നു. 14 അവൻ പ്രന്തണ്ടുേപെര നിയമിച്ച്
അവർക്ക് അെപ്പാസ്തലന്മാർ എന്നു
േപരു നൽകി, തേന്നാടുകൂെട ഇരിപ്പാനും
്രപസംഗിേക്കണ്ടതിന് അയക്കുവാനും
15 ഭൂതങ്ങെള പുറത്താേക്കണ്ടതിന് അധികാരം
ഉണ്ടാകുവാനും അവെര നിയമിച്ച ; 16 ശിേമാന്
പെ്രതാസ് എന്നു േപരിട്ട ; 17 െസെബദിയുെട
മക്കളായ യാേക്കാബ്, അവെന്റ സേഹാദരനായ
േയാഹന്നാൻ എന്നിവർക്ക് ഇടിമക്കൾ
എന്നർത്ഥമുള്ള െബാവേനർഗ്ഗസ് എന്നു
േപരിട്ട — 18 അെ്രന്തയാസ,് ഫിലിെപ്പാസ്,
ബർെത്താെലാമായി, മത്തായി, േതാമസ,്
അൽഫായിയുെട മകനായ യാേക്കാബ്,
തദ്ദായി, എരുവുകാരനായ ശിേമാൻ, 19 തെന്ന
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കാണിച്ച െകാടുത്ത ഈസ്കേര്യാത്ത് യൂദാ
എന്നിവെരതേന്ന.

േയശുവും െബെയെത്സബൂലും
20 പിന്നീട് അവൻ വീട്ടിൽ വന്നു; അവർക്ക്
ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻേപാലും കഴിയാതവണ്ണം
പുരുഷാരം പിെന്നയും തിങ്ങി കൂടിവന്നു.
21അവെന്റ കുടുംബക്കാർ അത് േകട്ട്, “അവന്
ബുദ്ധി്രഭമം ഉണ്ട”് എന്നു പറഞ്ഞു അവെന
പിടിപ്പാൻ വന്നു. 22 െയരൂശേലമിൽ നിന്നു വന്ന
ശാസ്്രതിമാരും: അവന് െബെയെത്സബൂൽ
ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു, ഭൂതങ്ങള െടതലവെനെകാണ്ട്
അവൻ ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 23അവൻ അവെര അടുെക്ക വിളിച്ച
ഉപമകളാൽ അവേരാട് പറഞ്ഞത:് “സാത്താന്
സാത്താെന എങ്ങെന പുറത്താക്കുവാൻ
കഴിയും? 24 ഒരു രാജ്യം തന്നിൽതേന്ന
ഛി്രദിച്ച എങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിനു നിലനില്പാൻ
കഴിയുകയില്ല. 25 ഒരു വീട് തന്നിൽതേന്ന
ഛി്രദിച്ച എങ്കിൽ ആ വീടിന് നിലനില്പാൻ
കഴിയുകയില്ല. 26 സാത്താൻ തേന്നാടുതെന്ന
എതിർത്ത് ഛി്രദിച്ച എങ്കിൽ അവന് നിലനില്പാൻ
കഴിവില്ല; അവെന്റ അവസാനം വന്നു. 27 ഒരു
ബലവാെന പിടിച്ച െകട്ടീട്ടല്ലാെത അവെന്റ വീട്ടിൽ
കടന്നു വസ്തുവകകൾ കവർെന്നടുക്കുവാൻ
ആർക്കും കഴിയുകയില്ല; പിടിച്ച് െകട്ടിയാൽ
പിെന്ന അവെന്റ വീട് കവർച്ച െചയ്യാം.
28മനുഷ്യേരാടു സകലപാപങ്ങള ംഅവർ ദുഷിച്ച
പറയുന്ന സകല ദൂഷണങ്ങള ം ക്ഷമിയ്ക്കും;
29എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ േനെര ദൂഷണം
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പറയുന്നവേനാ ഒരുനാള ം ക്ഷമ കിട്ടാെത
നിത്യശിക്ഷയ്ക്ക് േയാഗ്യനാകും എന്നു ഞാൻ
സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു”. 30 തനിക്ക്
ഒരു അശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ട് എന്നു അവർ
പറഞ്ഞിരുന്നതിനാലാണ് േയശു ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞത.്
േയശുവിെന്റഅമ്മയുംസേഹാദരങ്ങള ം.

31 അനന്തരം അവെന്റ അമ്മയും
സേഹാദരന്മാരും വന്നു പുറത്തുനിന്നു അവെന
വിളിക്കുവാൻ ആളയച്ച.് 32 പുരുഷാരം അവെന്റ
ചുറ്റ ം ഇരുന്നിരുന്നു; അവർ അവേനാട്: നിെന്റ
അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും പുറത്തുനിന്നു നിെന്ന
അേന്വഷിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 33 അവൻ
അവേരാട്: എെന്റ അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും
ആർ എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ചുറ്റിലും ഇരിക്കുന്നവെര
േനാക്കിെക്കാണ്ട്: 34 “എെന്റ അമ്മയും
സേഹാദരന്മാരും ഇതാ. 35ൈദവത്തിെന്റ ഇഷ്ടം
െചയ്യന്നവൻ തേന്ന എെന്റ സേഹാദരനും
സേഹാദരിയും അമ്മയും ആകുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു.

4
വിത്തുവിതക്കാരെന്റ ഉപമ.

1 അവൻ പിെന്നയും കടല്ക്കെരവച്ച്
ഉപേദശിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ ഏറ്റവും
വലിയ പുരുഷാരം അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു
കൂടുകെകാണ്ട്അവൻഒരു പടകിൽകയറി;പടക്
കടലിേലക്ക് നീക്കി അതിൽ ഇരുന്നു; പുരുഷാരം
ഒെക്കയും കടലരിെക കരയിൽ ആയിരുന്നു.
2 അവൻ ഉപമകളാൽ അവെര പലതും
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ഉപേദശിച്ച , ഉപേദശിക്കുേമ്പാൾ അവേരാട്
പറഞ്ഞത:് 3 “േകൾക്കുവിൻ; വിതയ്ക്കുന്നവൻ
വിതയ്ക്കുവാൻ പുറെപ്പട്ട . 4 വിതയ്ക്കുേമ്പാൾ
ചില വിത്തുകൾവഴിയിൽ വീണു; പറവകൾവന്നു
അത് തിന്നുകളഞ്ഞു. 5 മറ്റ ചില വിത്തുകൾ
പാറസ്ഥലത്ത് ഏെറ മണ്ണില്ലാേത്തടത്തു വീണു;
മണ്ണിന് താഴ്ച ഇല്ലായ്കയാൽ ക്ഷണത്തിൽ
മുളച്ച െപാങ്ങി. 6 സൂര്യൻ ഉദിച്ചേപ്പാൾ ചൂട്
തട്ടി, േവരില്ലായ്കെകാണ്ട് ഉണങ്ങിേപ്പായി. 7 മറ്റ
ചില വിത്തുകൾ മുൾെച്ചടികൾക്കിടയിൽ വീണു;
മുൾെച്ചടി വളർന്ന്അതിെന െഞരുക്കിക്കളഞ്ഞു;
അത് വിളഞ്ഞതുമില്ല. 8 മറ്റ ചില വിത്തുകൾ നല്ല
മണ്ണിൽ വീണു മുളച്ച വളർന്ന് ഫലം െകാടുത്തു;
ആ വിത്തുകളിൽ ചിലത് മുപ്പതും ചിലത്
അറുപതും ചിലത് നൂറും േമനിയും വിളഞ്ഞു.
9 േകൾക്കുവാൻ െചവി ഉള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട”
എന്നുംഅവൻപറഞ്ഞു.

10 അനന്തരം േയശു തനിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ
അവേനാടുകൂെടയുള്ളവർ പന്തിരുവരുമായി
ആ ഉപമകെളക്കുറിച്ച് േചാദിച്ച . 11 അവേരാട്
അവൻ പറഞ്ഞത:് “ൈദവരാജ്യത്തിെന്റ
മർമ്മം നിങ്ങൾക്ക് നല്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
പുറത്തുള്ളവർേക്കാ സകലവും ഉപമകളാൽ
ലഭിക്കുന്നു. 12 അവർ മനം തിരിയാെതയും
അവേരാട് ക്ഷമിക്കാെതയും ഇരിക്കത്തക്കവണ്ണം
അവർ കണ്ടിട്ട ം അറിയാതിരിക്കുവാനും
േകട്ടിട്ട ം ്രഗഹിക്കാതിരിപ്പാനും ഇടവരും”.
13 പിെന്ന അവൻ അവേരാട് പറഞ്ഞത:്
“ഈ ഉപമ ്രഗഹിക്കുന്നില്ലേയാ? പിെന്ന
മെറ്റ ഉപമകൾ ഒെക്കയും എങ്ങെന



മർെക്കാസ് 4:14 xvii മർെക്കാസ് 4:23

്രഗഹിക്കും? 14 വിതയ്ക്കുന്നവൻ വചനം
വിതയ്ക്കുന്നു. 15 വചനം വിതച്ചിട്ട് വഴിയരിെക
വീണത,് േകട്ട ഉടെന സാത്താൻ വന്നു
ഹൃദയങ്ങളിൽ വിതയ്ക്കെപ്പട്ട വചനം
എടുത്തുകളയുന്നതാകുന്നു. 16 പാറസ്ഥലത്ത്
വിതച്ചത;് വചനം േകട്ട ഉടെന സേന്താഷേത്താെട
ൈകെക്കാള്ളന്നവർ; 17എങ്കിലും അവർ ഉള്ളിൽ
േവരില്ലാത്തതിനാൽ അല്പസമയേത്തക്ക് മാ്രതം
നിലനിൽക്കുന്നു. പിന്നീട് വചനംനിമിത്തം
ഉപ്രദവേമാ പീഢേയാ ഉണ്ടായാൽ ക്ഷണത്തിൽ
ഇടറിേപ്പാകുന്നവരാകുന്നു. 18 മുള്ളിനിടയിൽ
വിതയ്ക്കെപ്പട്ടേതാ; വചനം േകട്ടിട്ട്
19 ഇഹേലാകത്തിെന്റ ചിന്തകള ം ധനത്തിെന്റ
വഞ്ചനയും മറ്റ വസ്തുക്കൾക്കായുള്ള
േമാഹങ്ങള ം അകത്ത് കടന്ന്, വചനെത്ത
െഞരുക്കി നിഷ്ഫലമാക്കി തീർക്കുന്നതാകുന്നു.
20 നല്ല മണ്ണിൽ വിതയ്ക്കെപ്പട്ടേതാ വചനം
േകൾക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും
െചയ്യന്നവർ തേന്ന; അവർ മുപ്പതും അറുപതും
നൂറും േമനി വിളഞ്ഞു”.
െവളിച്ചം മറച്ച െവക്കുവാനുള്ളതല്ല.

21 പിെന്ന അവൻ അവേരാട് പറഞ്ഞത:്
“നിങ്ങൾ വീട്ടിേലക്ക് വിളക്കു െകാണ്ടുവരുന്നത്
പറയിൻ കീഴിേലാ കട്ടില്ക്കീഴിേലാ
െവയ്ക്കുവാനാേണാ? നിങ്ങൾ അത്
െകാണ്ടുവന്ന് വിളക്കുതണ്ടിേന്മലേല്ല
െവയ്ക്കുന്നത?് 22 െവളിെപ്പടുവാനുള്ളതല്ലാെത
ഗൂഢമായത് ഒന്നും ഇല്ല; െവളിച്ചത്തു
വരുവാനുള്ളതല്ലാെത മറവായതു ഒന്നും ഇല്ല.
23 േകൾക്കുവാൻ െചവി ഉള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട.
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24 നിങ്ങൾ േകൾക്കുന്നെതന്ത് എന്നു സൂക്ഷിച്ച്
െകാൾവിൻ; നിങ്ങൾഅളക്കുന്നഅളവുെകാണ്ട്
നിങ്ങൾക്കും അളന്നുകിട്ട ം; അധികമായും
കിട്ട ം. 25 എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ഉള്ളവന്
െകാടുക്കും; ഇല്ലാത്തവേനാേടാ ഉള്ളതുംകൂെട
എടുത്തുകളയും” എന്നും അവൻ അവേരാട്
പറഞ്ഞു.

വിത്ത് വളരുന്ന ഉപമ.
26 പിെന്ന അവൻ പറഞ്ഞത:് ൈദവരാജ്യം
ഒരു മനുഷ്യൻ മണ്ണിൽ വിത്ത് എറിഞ്ഞേശഷം
27രാവുംപകലും ഉറങ്ങിയുംഎഴുേന്നറ്റ ംഇരിെക്ക,
എങ്ങെനെയന്ന് അവൻ അറിയുന്നിെല്ലങ്കിലും
വിത്ത് മുളച്ച വളരുന്നതുേപാെല ആകുന്നു.
28 ഭൂമി സ്വയമായി മുെമ്പ ഞാറും പിെന്ന
കതിരും പിെന്ന കതിരിൽ നിറഞ്ഞ മണിയും
ഇങ്ങെന വിളയുന്നു. 29 ധാന്യം വിളയുേമ്പാൾ
െകായ്ത്തുകാലമായതുെകാണ്ട് അവൻ ഉടെന
അരിവാൾ െവയ്ക്കുന്നു.

കടുകുമണിയുെട ഉപമ.
30പിെന്നഅവൻ പറഞ്ഞത:് “ൈദവരാജ്യെത്ത
എന്തിേനാട് ഉപമിക്കും?ഏത് ഉപമയാൽഅതിെന
വിശദീകരിക്കും? 31അത് ഒരു കടുകുമണിേയാട്
സദൃശം; അതിെന വിതയ്ക്കുേമ്പാൾ മണ്ണിെല
എല്ലാവിത്തിലും െചറിയത.് 32 എങ്കിലും
വിതച്ചേശഷം വളർന്ന,് സകല സസ്യങ്ങളിലും
വലുതായിത്തീർന്നു, ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾ
അതിെന്റ തണലിൽ കൂടുകൂട്ട വാൻ തക്കവണ്ണം
വലുതായ െകാമ്പുകെളപുറെപ്പടുവിക്കുന്നു”.
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33അവൻഇങ്ങെന പല ഉപമകളാൽഅവർക്ക്
്രഗഹിപ്പാൻ കഴിയുംേപാെല അവേരാട് വചനം
പറഞ്ഞുേപാന്നു. 34 ഉപമ കൂടാെത അവേരാട്
ഒന്നും പറഞ്ഞതുമില്ല; തനിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ
അവൻ തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട് സകലവും
വ്യാഖ്യാനിക്കും.

േയശു കാറ്റിേനയും കടലിേനയും
ശാന്തമാക്കുന്നു.

35അന്ന് സന്ധ്യയായേപ്പാൾ: നാം അക്കരയ്ക്ക്
േപാക എന്നു അവൻ അവേരാട് പറഞ്ഞു.
36അവർ പുരുഷാരെത്ത വിട്ട , േയശു പടകിൽ
തേന്നയായിരുന്നു, ശിഷ്യന്മാർ അവെന കൂെട
െകാണ്ടുേപായി; മറ്റ െചറുപടകുകള ം കൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു; 37അേപ്പാൾ വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റ്
ഉണ്ടായി: പടകിൽ തിര തള്ളിക്കയറുകെകാണ്ട്
അത് മുങ്ങാറായി. 38 അവൻ അമരത്ത്
തലയണ െവച്ച് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു; അവർ
അവെന ഉണർത്തി: “ഗുേരാ, ഞങ്ങൾ
നശിച്ച േപാകുന്നതിൽനിനക്ക്വിചാരംഇല്ലേയാ?”
എന്നു പറഞ്ഞു. 39അവൻ എഴുേന്നറ്റ് കാറ്റിെന
ശാസിച്ച , കടലിേനാട:് “ശാന്തമാക, അടങ്ങുക”
എന്നു പറഞ്ഞു; കാറ്റ് നിന്നു, വലിയ ശാന്തത
ഉണ്ടായി. 40 പിെന്ന അവൻഅവേരാട്: “നിങ്ങൾ
ഇങ്ങെന ഭയെപ്പടുന്നെതന്ത?് നിങ്ങൾക്ക്
ഇേപ്പാഴും വിശ്വാസമില്ലേയാ?” എന്നു പറഞ്ഞു.
41അവർ വളെര ഭയെപ്പട്ട : “കാറ്റ ം കടലും കൂെട
ഇവെന അനുസരിക്കുന്നുവേല്ലാ; ഇവൻ ആർ?”
എന്നുതമ്മിൽപറഞ്ഞു.
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5
േയശു െലേഗ്യാെനപുറത്താക്കുന്നു.

1 അവർ കടലിെന്റ അക്കെര ഗദരേദശത്ത്
എത്തി. 2 േയശു പടകിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടെന
അശുദ്ധാത്മാവുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ കല്ലറകളിൽ
നിന്നു വന്നു അവെന എതിേരറ്റ . 3 അവെന്റ
താമസം കല്ലറകളിൽ ആയിരുന്നു; ആർക്കും
അവെനചങ്ങലെകാണ്ടുേപാലുംബന്ധിച്ചിടുവാൻ
കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 4പലേപ്പാഴുംഅവെന വിലങ്ങും
ചങ്ങലയുംെകാണ്ട് ബന്ധിച്ചിട്ട ം അവൻ ചങ്ങല
വലിച്ച െപാട്ടിച്ച ം വിലങ്ങുകൾ തകർത്തും
കളഞ്ഞു; ആർക്കും അവെന നിയ്രന്തിക്കുവാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല. 5അവൻരാവും പകലുംകല്ലറകളിലും
മലകളിലും ഇടവിടാെതനിലവിളിച്ച ംകല്ല െകാണ്ട്
തെന്നത്താൻ മുറിേവൽപ്പിച്ച ം േപാന്നു. 6അവൻ
േയശുവിെന ദൂരത്തുനിന്ന് കണ്ടിട്ട് ഓടിെച്ചന്നു
അവെന നമസ്കരിച്ച . 7 അവൻ ഉറെക്ക
നിലവിളിച്ച : “േയശുേവ, മേഹാന്നതനായ
ൈദവത്തിെന്റ പു്രതാ, എനിക്കും നിനക്കും
തമ്മിൽ എന്ത?് ൈദവത്താണ, എെന്ന
ദണ്ഡിപ്പിക്കരുേത” എന്നു അേപക്ഷിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 8 “അശുദ്ധാത്മാേവ, ഈ
മനുഷ്യെന വിട്ട പുറെപ്പട്ട േപാക” എന്നു േയശു
കല്പിച്ചിരുന്നു. 9 “നിെന്റ േപെരന്ത?്” എന്നു
അവേനാട് േചാദിച്ചതിന്: “എെന്റ േപർ െലേഗ്യാൻ;
ഞങ്ങൾ പലർ ആകുന്നു” എന്നു അവൻ
ഉത്തരം പറഞ്ഞു; 10ആ നാട്ടിൽ നിന്നു തങ്ങെള
അയച്ച കളയാതിരിക്കുവാൻ അവൻ പലവട്ടം
അേപക്ഷിച്ച . 11 അവിെട മലയരിെക ഒരു
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വലിയ പന്നിക്കൂട്ടം േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു.
12 “ആ പന്നികളിൽ കടേക്കണ്ടതിന് ഞങ്ങെള
അയയ്േക്കണം” എന്നു അവർ അവേനാട്
അേപക്ഷിച്ച . 13അവൻഅനുവാദം െകാടുത്തു;
അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പുറത്തുവന്ന് പന്നികളിൽ
കടന്നിട്ട് അവ കൂട്ടമായി മലഞ്ചരിവിലൂെട
കടലിേലക്ക് പാഞ്ഞുെചന്ന് മുങ്ങി ചത്തു. അവ
ഏകേദശം രണ്ടായിരം പന്നികൾ ആയിരുന്നു.
14 പന്നികെള േമയ്ക്കുന്നവർ ഓടിെച്ചന്നു
പട്ടണത്തിലും നാട്ടിലും അറിയിച്ച ; സംഭവിച്ചത്
കാണ്മാൻ പലരും പുറെപ്പട്ട െചന്ന്. 15 അവർ
േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു, െലേഗ്യാൻ
ഉണ്ടായിരുന്ന ഭൂത്രഗസ്തൻ വസ്്രതം ധരിച്ച ം
സുേബാധം പൂണ്ടും ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഭയെപ്പട്ട .
16 കണ്ടവർ ഭൂത്രഗസ്തന് സംഭവിച്ചതും
പന്നികള െട കാര്യവും വരുന്നവേരാട് അറിയിച്ച .
17 അേപ്പാൾ അവർ േയശുവിേനാടു തങ്ങള െട
്രപേദശം വിട്ട േപാകുവാൻ അേപക്ഷിച്ച തുടങ്ങി.
18 അവൻ പടക് കയറി േപാകുവാൻ
തുടങ്ങുേമ്പാൾ ഭൂത്രഗസ്തനായിരുന്നവൻതാനും
കൂെട േപാരെട്ട എന്നു അവേനാട് അേപക്ഷിച്ച .
19 േയശു അവെന അനുവദിക്കാെത: “നിെന്റ
വീട്ടിൽ നിനക്കുള്ളവരുെട അടുക്കൽ െചന്ന്,
കർത്താവ് നിനക്ക് െചയ്തതു ഒെക്കയും
നിേന്നാട് കരുണ കാണിച്ചതും ്രപസ്താവിക്ക”
എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു. 20 അവൻ
േപായി േയശു തനിക്കു െചയ്തെതാെക്കയും
െദക്കെപ്പാലിനാട്ടിൽ േഘാഷിച്ച തുടങ്ങി;
എല്ലാവരുംആശ്ചര്യെപ്പടുകയും െചയ്തു.

21േയശുവീണ്ടുംപടകിൽകയറിഇക്കെരകടന്നു
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കടലരിെക നിൽക്കുേമ്പാൾ വലിയ പുരുഷാരം
അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി. 22 പള്ളി
്രപമാണികളിൽ യായിേറാസ് എന്നു േപരുള്ള ഒരു
മനുഷ്യൻ വന്നു, േയശുവിെന കണ്ട് കാല്ക്കൽ
വീണു: 23എെന്റ കുഞ്ഞുമകൾഅത്യാസന്നമായി
ഇരിക്കുന്നു; അവൾ രക്ഷെപട്ട് ജീവിേക്കണ്ടതിന്
നീ വന്നു അവള െടേമൽ ൈക െവയ്േക്കണേമ
എന്നു വളെര അേപക്ഷിച്ച . 24 അവൻ
അവേനാടുകൂെട േപായി, വലിയ പുരുഷാരവും
പിൻെചന്നുഅവെനതിക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.

രക്ത്രസവമുള്ളസ്്രതീെയസൗഖ്യമാക്കുന്നു.
25 പ്രന്തണ്ട് സംവത്സരമായിട്ട് രക്ത്രസവമുള്ള
ഒരു സ്്രതീ അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 26 അവൾ
പല ൈവദ്യന്മാരാലുള്ള ചികിത്സെകാണ്ട്
വളെരയധികം സഹിച്ച തനിക്കുള്ളെതാെക്കയും
െചലവഴിച്ചിട്ട ം ഒട്ട ം േഭദം വരാെത ഏറ്റവും
പരവശയായി തീർന്നിരുന്നു. 27 അവൾ
േയശുവിെനകുറിച്ച ള്ള വർത്തമാനം േകട്ട:്
28 “അവെന്റ വസ്്രതം എങ്കിലും െതാട്ടാൽ
ഞാൻ സുഖെപ്പടും” എന്നു പറഞ്ഞു; അവൻ
പുരുഷാരത്തിൽകൂടി നടക്കുേമ്പാൾ അവെന്റ
പുറകിൽ വന്നു അവെന്റ വസ്്രതം െതാട്ട .
29 ക്ഷണത്തിൽ അവള െട രക്ത്രസവം നിന്നു;
ബാധ മാറി താൻ സ്വസ്ഥയായി എന്നു അവൾ
തെന്റ ശരീരത്തിൽ അറിഞ്ഞ്. 30 ഉടെന േയശു
തന്നിൽനിന്ന് ശക്തി പുറെപ്പട്ട എന്നു ഉള്ളിൽ
അറിഞ്ഞിട്ട് പുരുഷാരത്തിൽ തിരിഞ്ഞു: “എെന്റ
വസ്്രതം െതാട്ടത് ആർ” എന്നു േചാദിച്ച .
31 ശിഷ്യന്മാർ അവേനാട്: പുരുഷാരം നിെന്ന
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ചുറ്റ ം തിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട ം “എെന്ന െതാട്ടത്
ആർ” എന്നു നീ േചാദിക്കുന്നുേവാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 32 അവേനാ അത് െചയ്തത്
ആരാെണന്ന് കാണ്മാൻ ചുറ്റ ം േനാക്കി.
33 സ്്രതീ തനിക്കു സംഭവിച്ചത് അറിഞ്ഞിട്ട്
ഭയെപ്പട്ട ം വിറച്ച ംെകാണ്ടു വന്നു അവെന്റ
മുമ്പിൽ വീണു വസ്തുത ഒെക്കയും അവേനാട്
പറഞ്ഞു. 34അവൻ അവേളാട:് “മകേള, നിെന്റ
വിശ്വാസം നിെന്ന സുഖമാക്കിയിരിക്കുന്നു;
സമാധാനേത്താെട േപാക, ബാധ ഒഴിഞ്ഞു
ആേരാഗ്യേത്താടിരിക്ക”എന്നുപറഞ്ഞു.

യായിേറാസിെന്റ മകെള ഉയിർപ്പിക്കുന്നു.
35 ഇങ്ങെന പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
തേന്ന പള്ളി്രപമാണിയുെട വീട്ടിൽനിന്നു
ആൾ വന്നു: “നിെന്റ മകൾ മരിച്ച േപായി;
ഗുരുവിെന ഇനി അസഹ്യെപ്പടുത്തുന്നത്
എന്തിന?്” എന്നു പറഞ്ഞു. 36 േയശു ആ
വാക്ക് േകട്ട് പള്ളി്രപമാണിേയാട:് “ഭയെപ്പേടണ്ടാ,
വിശ്വസിക്ക മാ്രതം െചയ്ക” എന്നു പറഞ്ഞു.
37 പെ്രതാസും യാേക്കാബും യാേക്കാബിെന്റ
സേഹാദരനായ േയാഹന്നാനും അല്ലാെത
മറ്റാരും തേന്നാടുകൂെട െചല്ല വാൻ അവൻ
സമ്മതിച്ചില്ല. 38അവർപള്ളി്രപമാണിയുെട വീട്ടിൽ
വന്നേപ്പാൾ, ആരവാരെത്തയും വളെര കരഞ്ഞു
വിലപിക്കുന്നവെരയും േയശു കണ്ട്; 39അകത്ത്
കടന്നു: “നിങ്ങള െട ആരവാരവും കരച്ചിലും
എന്തിന?് കുട്ടി മരിച്ചിട്ടില്ല, ഉറങ്ങുകയേ്രത”
എന്നു അവേരാട് പറഞ്ഞു; അവേരാ അവെന
പരിഹസിച്ച . 40 അവൻ അവെരല്ലാവെരയും
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പുറത്താക്കികുട്ടിയുെടഅപ്പെനയുംഅമ്മെയയും
തേന്നാടുകൂെടയുള്ളവെരയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട് കുട്ടി
കിടക്കുന്ന ഇടത്തുെചന്ന് കുട്ടിയുെട ൈകയ്ക്ക്
പിടിച്ച:് 41 “ബാേല, എഴുേന്നല്ക്ക എന്നു നിേന്നാട്
കല്പിക്കുന്നു” എന്ന അർത്ഥേത്താെട “തലീഥാ
കൂമി” എന്നു അവേളാട് പറഞ്ഞു. 42 ബാല
ഉടെന എഴുേന്നറ്റ് നടന്നു; അവൾക്ക് പ്രന്തണ്ട്
വയസ്സായിരുന്നു; അവർ അത്യന്തം വിസ്മയിച്ച .
43 “ഇതു ആരും അറിയരുത”് എന്നു അവൻ
അവേരാട് കർശനമായി കല്പിച്ച . “അവൾക്ക്
ഭക്ഷിക്കുവാൻ െകാടുക്കണം”എന്നും പറഞ്ഞു.

6
േയശുസ്വന്തേദശത്ത്അവഗണിയ്ക്കെപ്പടുന്നു.

1 അവൻ അവിെടനിന്നു പുറെപ്പട്ട , തെന്റ
സ്വേദശത്തിൽ വന്നു; അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ
അവെന അനുഗമിച്ച . 2 ശബ്ബത്തായേപ്പാൾ
അവൻ പള്ളിയിൽ വച്ച് ഉപേദശിച്ച തുടങ്ങി;
പലരും േകട്ട് വിസ്മയിച്ച : “ഇവന് ഈ
ഉപേദശങ്ങൾ എവിെടനിന്ന?് ഇവന് കിട്ടിയ
ജ്ഞാനവും ഇവെന്റ കയ്യാൽ നടക്കുന്ന
വീര്യ്രപവൃത്തികള ം എന്ത?് 3 ഇവൻ മറിയയുെട
മകനും യാേക്കാബ,് േയാെസ, യൂദാ, ശിേമാൻ
എന്നവരുെട സേഹാദരനുമായ തച്ചനല്ലേയാ?
ഇവെന്റ സേഹാദരികള ം ഇവിെട നേമ്മാടുകൂെട
ഇല്ലേയാ?” എന്നു പറഞ്ഞു അവങ്കൽ
ഇടറിേപ്പായി. 4 േയശു അവേരാട്: ഒരു
്രപവാചകൻ തെന്റ ജന്മേദശത്തും ബന്ധുക്കള െട
ഇടയിലും സ്വന്തഭവനത്തിലും അല്ലാെത
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ബഹുമാനമില്ലാത്തവൻ അല്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
5 ഏതാനും ചില േരാഗികള െടേമൽ ൈക
െവച്ച് െസൗഖ്യം വരുത്തിയത് അല്ലാെത
അവിെട വീര്യ്രപവൃത്തി ഒന്നും െചയ് വാൻ
അവന് കഴിഞ്ഞില്ല. 6 അവരുെട അവിശ്വാസം
േഹതുവായിഅവൻആശ്ചര്യെപ്പട്ട .
അവൻ ചുറ്റ മുള്ള ഊരുകളിൽ
ഉപേദശിച്ച െകാണ്ട്സഞ്ചരിച്ച േപാന്നു.

േയശുശിഷ്യന്മാെരഅയയ്ക്കുന്നു.
7 അനന്തരം അവൻ പന്തിരുവെര അടുെക്ക
വിളിച്ച , അവെര ഈരണ്ടായി അയച്ച
തുടങ്ങി, അവർക്ക് അശുദ്ധാത്മാക്കള െട
േമൽ അധികാരം െകാടുത്തു. 8അവർ വഴിക്ക്
വടി അല്ലാെത ഒന്നും എടുക്കരുത;് അപ്പവും
യാ്രതാസഞ്ചിയും അരപ്പട്ടയിൽ കാശും അരുത;്
െചരിപ്പ ഇട്ട െകാള്ളാം; 9 രണ്ടു വസ്്രതം
ധരിക്കരുതഎ്ന്നിങ്ങെന അവേരാട് കല്പിച്ച .
10 “നിങ്ങൾ എവിെടെയങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ
െചന്നാൽഅവിടം വിട്ട പുറെപ്പടുേവാളംഅതിൽ
തേന്ന താമസിക്കുവിൻ. 11 ആെരങ്കിലും
നിങ്ങെള ൈകെക്കാള്ളാെതയും നിങ്ങള െട
വാക്ക് േകൾക്കാെതയും ഇരുന്നാൽ അവിടം
വിട്ട േപാകുേമ്പാൾ നിങ്ങള െട കാലിെല െപാടി
അവർെക്കതിെരയുള്ള സാക്ഷ്യത്തിനായി
കുടഞ്ഞുകളയുവിൻ” എന്നും അവേരാട്
പറഞ്ഞു. 12 അങ്ങെന അവർ പുറെപ്പട്ട
മാനസാന്തരെപ്പടണം എന്നു ്രപസംഗിച്ച ;
13 വളെര ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുകയും
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അേനകം േരാഗികൾക്കു എണ്ണ േതച്ച് െസൗഖ്യം
വരുത്തുകയും െചയ്തു.

സ്നാപകേയാഹന്നാെന്റശിരേച്ഛദം.
14 ഇങ്ങെന േയശുവിെന്റ േപര് വളെര
്രപസിദ്ധമായി, അത് െഹേരാദാരാജാവ് േകട്ട്.
േയാഹന്നാൻ സ്നാപകൻ മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽ
നിന്നു ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു;അതുെകാണ്ട്
ഈ ശക്തികൾ അവനിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു എന്നു
ചിലർ പറഞ്ഞു. 15 അവൻ ഏലിയാവാകുന്നു
എന്നു മറ്റ ചിലർ പറഞ്ഞു. േവെറ ചിലർ: അവൻ
ആദ്യകാല ്രപവാചകന്മാരിൽ ഒരുവെനേപ്പാെല
ഒരു ്രപവാചകൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 16 അത്
െഹേരാദാവ് േകട്ടേപ്പാൾ “ഞാൻ ശിരേച്ഛദം
െചയ്ത േയാഹന്നാൻ ആകുന്നു അവൻ;
അവൻ ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു. 17 െഹേരാദാ തെന്റ സേഹാദരനായ
ഫിലിെപ്പാസിന് െറ ഭാര്യ െഹേരാദ്യെയ വിവാഹം
െചയ്തതുെകാണ്ടു അവൾ നിമിത്തം ആളയച്ച്,
േയാഹന്നാെന പിടിച്ച് തടവിൽ ആക്കിയിരുന്നു.
18 “സേഹാദരെന്റ ഭാര്യെയ സ്വന്തമാക്കുന്നത്
നിനക്ക് വിഹിതമല്ല” എന്നു േയാഹന്നാൻ
െഹേരാദാേവാട് പറഞ്ഞിരുന്നു. 19 െഹേരാദ്യേയാ
അവെന്റേനെര പകവച്ച് അവെന െകാല്ല വാനും
ഇച്ഛിച്ച ; സാധിച്ചില്ല താനും. 20 േയാഹന്നാൻ
നീതിയും വിശുദ്ധിയുമുള്ള പുരുഷൻ എന്നു
െഹേരാദാവ് അറിഞ്ഞ് അവെന ഭയെപ്പടുകയും
അവെന സംരക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു; അവെന്റ
വചനം േകട്ടിട്ട് വളെര കലങ്ങിെയങ്കിലും
സേന്താഷേത്താെട േകട്ട േപാന്നു. 21 എന്നാൽ
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െഹേരാദാവ് തെന്റ ജനേനാത്സവത്തിൽ തെന്റ
മഹത്തുക്കൾക്കും സഹ്രസാധിപന്മാർക്കും
ഗലീലയിെല ്രപമാണികൾക്കും വിരുന്നു
കഴിച്ചേപ്പാൾ െഹേരാദ്യയ്ക്ക് ഒരു അവസരം
ലഭിച്ച . 22 െഹേരാദ്യയുെട മകൾ അകത്ത്
െചന്ന് നൃത്തംെചയ്തു െഹേരാദാവിെനയും
വിരുന്നുകാെരയും ്രപസാദിപ്പിച്ച സമയം:
“മനസ്സള്ളത് എെന്തങ്കിലും എേന്നാട്
േചാദിച്ച െകാൾക; നിനക്ക് തരാം” എന്നു
രാജാവ് ബാലേയാടു പറഞ്ഞു. 23 എന്ത്
േചാദിച്ചാലും, രാജ്യത്തിൽ പകുതിേയാളം
ആയാലും നിനക്ക് തരാം എന്നു സത്യംെചയ്തു.
24 അവൾ പുറത്തിറങ്ങി അമ്മേയാട്: “ഞാൻ
എന്ത് േചാദിേക്കണം” എന്നു േചാദിച്ചതിന്:
“േയാഹന്നാൻ സ്നാപകെന്റ തല” എന്നു അവൾ
പറഞ്ഞു. 25ഉടെനഅവൾബദ്ധെപ്പട്ട രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന്: “ഇേപ്പാൾ തേന്ന േയാഹന്നാൻ
സ്നാപകെന്റ തല ഒരു തളികയിൽ തേരണം”
എന്നു പറഞ്ഞു. 26 രാജാവ് അതിദുഃഖിതനായി
എങ്കിലും തെന്റ ശപഥെത്തയും തെന്റ
വിരുന്നുകാെരയും വിചാരിച്ച അവന് അവേളാട്
നിേഷധിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 27 ഉടെന രാജാവ്
ഒരു അകമ്പടിെയ അയച്ച്, അവെന്റ തല
െകാണ്ടുവരുവാൻ കല്പിച്ച . 28 അവൻ േപായി
തടവിൽ അവെന ശിരേച്ഛദം െചയ്തു; അവെന്റ
തല ഒരു തളികയിൽ െകാണ്ടുവന്നു ബാലയ്ക്കു്
െകാടുത്തു; ബാല അമ്മയ്ക്ക് െകാടുത്തു.
29അവെന്റശിഷ്യന്മാർഅത്േകട്ടിട്ട്വന്നുഅവെന്റ
മൃതശരീരംഎടുത്തു ഒരു കല്ലറയിൽ െവച്ച്.
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അയ്യായിരംേപെര േപാഷിപ്പിക്കുന്നു

30 അെപ്പാസ്തലന്മാർ േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽ ഒരുമിച്ച കൂടി തങ്ങൾ െചയ്തതും
ഉപേദശിച്ചതും എല്ലാം അറിയിച്ച .
31 വരുന്നവരും േപാകുന്നവരും വളെര
ആയിരുന്നതിനാൽ അവർക്ക് വി്രശമിപ്പാൻ
സമയം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല, ഭക്ഷിക്കുവാൻ േപാലും
സമയം ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് അവൻ അവേരാട:്
“നിങ്ങൾ ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് േവറിട്ട വന്ന്
അല്പം ആശ്വസിച്ച െകാൾവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
32 അങ്ങെന അവർ പടകിൽ കയറി ഒരു
ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് േവറിട്ട േപായി. 33 അവർ
േപാകുന്നത് പലരും കണ്ട്, അറിഞ്ഞ,് എല്ലാ
പട്ടണങ്ങളിൽനിന്നും കാൽനടയായി അവിേടക്ക്
ഓടി, അവർക്ക് മുെമ്പ അവിെട എത്തി.
34അവൻ പടകിൽ നിന്നു കരയ്ക്കിറങ്ങിയേപ്പാൾ
വലിയ പുരുഷാരെത്ത കണ്ട,് അവർ ഇടയൻ
ഇല്ലാത്ത ആടുകെളേപ്പാെല ആകെകാണ്ട്
അവരിൽ മനസ്സലിഞ്ഞ് പലതും ഉപേദശിച്ച
തുടങ്ങി. 35പിെന്ന േനരം നേന്നൈവകിയേപ്പാൾ,
ശിഷ്യന്മാർ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു; “ഇതു
നിർജ്ജന്രപേദശം അേല്ലാ; 36 േനരവും നേന്ന
ൈവകി; അവർ ചുറ്റ മുള്ള നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും
്രഗാമങ്ങളിലും െചന്ന് ഭക്ഷിക്കുവാൻ വല്ലതും
വാേങ്ങണ്ടതിന്അവെര പറഞ്ഞയക്കണം”എന്നു
പറഞ്ഞു. 37എന്നാൽഅവൻഅവേരാട്: “നിങ്ങൾ
അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ െകാടുക്കുവിൻ
എന്നു പറഞ്ഞതിന:് ഞങ്ങൾ േപായി ഇരുനൂറ്
െവള്ളിക്കാശിന് അപ്പം െകാണ്ടവന് അവർക്ക്
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തിന്മാൻ െകാടുക്കുകേയാ?” എന്നു അവേനാട്
പറഞ്ഞു. 38 അവൻ അവേരാട്: “നിങ്ങള െട
പക്കൽ എ്രത അപ്പം ഉണ്ട?് െചന്ന് േനാക്കുവിൻ”
എന്നു പറഞ്ഞു; അവർ േനാക്കിയിട്ട്: “അഞ്ച്
അപ്പവും രണ്ടുമീനും ഉണ്ട്” എന്നു പറഞ്ഞു.
39 പിെന്ന അവൻ എല്ലാവേരാടും പച്ചപ്പ ല്ലിേന്മൽ
പന്തിപന്തിയായി ഇരിക്കുവാൻ കല്പിച്ച . 40അവർ
നൂറും അമ്പതും വീതം പന്തിപന്തിയായി ഇരുന്നു.
41 അവൻ ആ അഞ്ച് അപ്പവും രണ്ടുമീനും
എടുത്തു സ്വർഗ്ഗേത്തക്ക് േനാക്കി വാഴ്ത്തി,
അപ്പം നുറുക്കി, അവർക്ക് വിളമ്പുവാൻ തെന്റ
ശിഷ്യന്മാർക്ക് െകാടുത്തു; ആ രണ്ടുമീനും
എല്ലാവർക്കും വിഭാഗിച്ച െകാടുത്തു. 42അവർ
എല്ലാവരും തൃപ്തരാകുന്നതുവെര കഴിച്ച .
43 അവർ അപ്പക്കഷണങ്ങള ം മീൻനുറുക്കും
പ്രന്തണ്ട് െകാട്ട നിറെച്ചടുത്തു. 44 അപ്പം
തിന്നവേരാഅയ്യായിരം പുരുഷന്മാർആയിരുന്നു.

േയശു െവള്ളത്തിനുമീെതനടക്കുന്നു.
45താൻപുരുഷാരെത്തപറഞ്ഞയക്കുന്നതിനിടയിൽ
തെന്റ ശിഷ്യന്മാെര ഉടെന പടക് കയറി
തനിക്കുമുേമ്പ അക്കെര േബത്ത്സയിെദക്കു
േനെര േപാകുവാൻ നിര് ബ്ബന്ധിച്ച . 46 അവെര
പറഞ്ഞയച്ചേശഷം താൻ ്രപാർത്ഥിക്കുവാൻ
മലയിേലക്ക് േപായി. 47 ൈവകുേന്നരം
ആയേപ്പാൾ പടക് കടലിെന്റ നടുവിലും താൻ
ഏകനായി കരയിലും ആയിരുന്നു. 48 കാറ്റ്
്രപതികൂലം ആകെകാണ്ട് അവർ തണ്ടുവലിച്ച്
വലയുന്നതു അവൻ കണ്ട് ഏകേദശം രാ്രതി
നാലാം യാമത്തിൽ കടലിേന്മൽ നടന്ന് അവരുെട
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അടുക്കൽ െചന്ന് അവെര കടന്നുേപാകുവാൻ
ഭാവിച്ച . 49 അവൻ കടലിേന്മൽ നടക്കുന്നത്
കണ്ടിട്ട് ഭൂതംഎന്നുഅവർനിരൂപിച്ച നിലവിളിച്ച .
50എല്ലാവരും അവെന കണ്ട് ്രഭമിച്ചിരുന്നു. ഉടെന
അവൻഅവേരാട്സംസാരിച്ച :ൈധര്യെപ്പടുവിൻ;
ഞാൻ തേന്ന ആകുന്നു; ഭയെപ്പേടണ്ടാ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 51പിെന്നഅവൻഅവരുെടഅടുക്കൽ
െചന്ന്പടകിൽകയറി,കാറ്റ് നിന്നു;അവർഉള്ളിൽ
അത്യന്തം ആശ്ചര്യെപ്പട്ട . 52അവരുെട ഹൃദയം
മന്ദീഭവിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട് അപ്പെത്തക്കുറിച്ച്
അവർ ്രഗഹിച്ചില്ല.

െഗേന്നസരത്തിൽഅേനകർസൗഖ്യമാകുന്നു.
53 അവർ അക്കെര െഗേന്നസരത്ത് എത്തി
പടക് കരയ്ക്കടുപ്പിച്ച . 54അവർ പടകിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങിയ ഉടെന ജനങ്ങൾ േയശുവിെന
തിരിച്ചറിഞ്ഞു. 55 ആ ജനങ്ങൾ നാട്ടിൽ
ഒെക്കയും ഓടിനടന്ന,് അവൻ വരുന്നു എന്നു
േകൾക്കുന്ന ഇടേത്തക്ക് ദീനക്കാെര കിടക്കയിൽ
എടുത്തുംെകാണ്ട് അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു
തുടങ്ങി. 56 ഊരുകളിേലാ പട്ടണങ്ങളിേലാ
കുടികളിേലാ അവൻ െചന്നിടെത്താെക്കയും
അവർ ചന്തകളിൽ േരാഗികെള െകാണ്ടുവന്നു
െവച്ച,് അവെന്റ വസ്്രതത്തിെന്റ െതാങ്ങൽ
എങ്കിലും െതാേടണ്ടതിന് അേപക്ഷിക്കുകയും
അവെന െതാട്ടവർക്ക് ഒെക്കയും െസൗഖ്യം
വരികയും െചയ്തു.

7
ശുദ്ധിയുംഅശുദ്ധിയും.
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1 പരീശന്മാരും െയരൂശേലമിൽ നിന്നു വന്ന
ചില ശാസ്്രതിമാരും േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നുകൂടി. 2 അവെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലർ
ശുദ്ധിയില്ലാത്ത എന്നുവച്ചാൽ, കഴുകാത്ത,
ൈകെകാണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അവർ
കണ്ട്. 3 പരീശന്മാരും െയഹൂദന്മാർ ഒെക്കയും
പൂർവ്വന്മാരുെട സ്രമ്പദായം ്രപമാണിച്ച
ൈക നന്നായി കഴുകിയിട്ടല്ലാെത ഭക്ഷണം
കഴിക്കുകയില്ല. 4 ചന്തയിൽ നിന്നു വരുേമ്പാഴും
കുളിച്ചിട്ടല്ലാെത ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയില്ല.
പാനപാ്രതം, ഭരണി, െചമ്പു എന്നിവ കഴുകുക,
കിടക്കേപാലും തുടയ്ക്കുക മുതലായ പലതും
്രപമാണിക്കുന്നത് അവർക്ക് ചട്ടമായിരുന്നു.
5 പരീശന്മാരും ശാസ്്രതിമാരും: “നിെന്റ
ശിഷ്യന്മാർ പൂർവ്വന്മാരുെട സ്രമ്പദായം
അനുസരിച്ച നടക്കാെത ശുദ്ധിയില്ലാത്ത
ൈകെകാണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്ത?്”
എന്നു അവേനാട് േചാദിച്ച . 6അവൻഅവേരാട്
ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് “കപടഭക്തിക്കാരായ
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് െയശയ്യാവു ്രപവചിച്ചതുശരി:
“ഈ ജനം അധരം െകാണ്ട് എെന്ന

ബഹുമാനിക്കുന്നു; എങ്കിലും അവരുെട
ഹൃദയം എങ്കൽനിന്ന് ദൂരത്ത്
അകന്നിരിക്കുന്നു. 7 മാനുഷനിയമങ്ങെള
അവരുെട ഉപേദശങ്ങളായി
ഉപേദശിച്ച െകാണ്ട് എനിക്ക് വ്യർത്ഥമായ
ആരാധന കഴിക്കുന്നു” എന്നു
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെലതേന്ന.

8 നിങ്ങൾ ൈദവകല്പന വിട്ട കളഞ്ഞ് മനുഷ്യരുെട
സ്രമ്പദായം മുറുെകപ്പിടിക്കുന്നു; 9 പിെന്ന



മർെക്കാസ് 7:10 xxxii മർെക്കാസ് 7:18

അവേരാട് പറഞ്ഞത:് നിങ്ങള െട സ്രമ്പദായം
്രപമാണിക്കുവാൻ േവണ്ടി സൗകര്യ്രപകാരം
നിങ്ങൾ ൈദവകല്പന തള്ളിക്കളയുന്നു.
10 നിെന്റ അപ്പെനയും അമ്മെയയും
ബഹുമാനിയ്ക്ക എന്നും അപ്പെനേയാ
അമ്മെയേയാ ദുഷിക്കുന്നവൻ മരിക്കണം എന്ന്
േമാെശ പറഞ്ഞുവേല്ലാ. 11 നിങ്ങേളാ ഒരു
മനുഷ്യൻ തെന്റ അപ്പേനാേടാ അമ്മേയാേടാ:
നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽനിന്ന് സഹായമായി
ലഭിക്കാനുള്ളത് ‘െകാർബ്ബാൻ’ (‘ൈദവത്തിനുള്ള
വഴിപാട്’ എന്നർത്ഥം) എന്നു പറഞ്ഞാൽ
മതി എന്നു പറയുന്നു; 12 തെന്റ അപ്പേനാ
അമ്മയ്േക്കാ േമലാൽഒന്നും െചയ് വാൻഅവെന
സമ്മതിക്കുന്നതുമില്ല. 13 ഇങ്ങെന നിങ്ങൾ
ൈകമാറുന്ന സ്രമ്പദായത്താൽ ൈദവകല്പന
ദുർബ്ബലമാക്കുന്നു; ഇതുേപാെല പലതും നിങ്ങൾ
െചയ്യന്നു”. 14 പിെന്ന അവൻ പുരുഷാരെത്ത
അരിെക വിളിച്ച അവേരാട:് “എല്ലാവരും
േകട്ട് ്രഗഹിച്ച െകാൾവിൻ. 15 പുറത്തുനിന്ന്
മനുഷ്യെന്റ അകത്ത് െചല്ല ന്ന യാെതാന്നിനും
അവെന അശുദ്ധമാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല;
അവനിൽ നിന്നു പുറെപ്പടുന്നതേ്രത മനുഷ്യെന
അശുദ്ധമാക്കുന്നത് 16 േകൾക്കുവാൻ െചവി
ഉള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട”എന്നു പറഞ്ഞു. 17അവൻ
പുരുഷാരെത്ത വിട്ട വീട്ടിൽ െചന്നേശഷം
അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ ആ ഉപമെയക്കുറിച്ച്
അവേനാട് േചാദിച്ച . 18 അവൻ അവേരാട:്
“ഇങ്ങെന നിങ്ങള ം േബാധമില്ലാത്തവേരാ?
പുറത്തുനിന്നു മനുഷ്യെന്റ അകത്ത് െചല്ല ന്ന
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യാെതാന്നിനും അവെന അശുദ്ധമാക്കുവാൻ
കഴിയുകയില്ല എന്നു തിരിച്ചറിയുന്നില്ലേയാ?
19 അത് അവെന്റ ഹൃദയത്തിൽ അല്ല
വയറ്റിലേ്രത െചല്ല ന്നത;് പിെന്ന മറപ്പ രയിേലക്കു
േപാകുന്നു; ഈ ്രപസ്താവനെകാണ്ട് േയശു
സകലേഭാജ്യങ്ങള ം ശുദ്ധമാെണന്ന് വരുത്തി.
20മനുഷ്യനിൽനിന്നുപുറെപ്പടുന്നതേ്രതമനുഷ്യെന
അശുദ്ധനാക്കുന്നത;് 21 അകത്തുനിന്ന,്
മനുഷ്യരുെട ഹൃദയത്തിൽനിന്ന് തേന്ന, ദുശ്ചിന്ത,
വ്യഭിചാരം, പരസംഗം, 22കുലപാതകം, േമാഷണം,
അത്യാ്രഗഹം, ദുഷ്ടത, ചതി, ദുഷ്കാമം,
വിടക്കുകണ്ണ,് ദൂഷണം, അഹങ്കാരം, മൂഢത
എന്നിവ പുറെപ്പടുന്നു. 23 ഈ േദാഷങ്ങൾ
എല്ലാം അകത്തുനിന്ന് പുറെപ്പട്ട മനുഷ്യെന
അശുദ്ധനാക്കുന്നു”എന്നുംഅവൻപറഞ്ഞു.

യവനസ്്രതീയുെട വിശ്വാസം.
24 അവൻ അവിെടനിന്നു പുറെപ്പട്ട
സീേദാെന്റയും േസാരിെന്റയും അതിർനാട്ടിൽ
െചന്ന് ഒരു വീട്ടിൽ കടന്നു; ആരും അറിയരുത്
എന്നു ഇച്ഛിച്ച എങ്കിലും മറഞ്ഞിരിപ്പാൻ
സാധിച്ചില്ല. 25 ഉടെന അശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിച്ച
െചറിയമകൾഉെള്ളാരുസ്്രതീഅവെന്റവസ്തുത
േകട്ടിട്ട് വന്നു അവെന്റ കാല്ക്കൽ വീണു.
26 അവൾ സുെറാെഫായ്നീക്യ ജാതിയിലുള്ള
ഒരു യവനസ്്രതീ ആയിരുന്നു; തെന്റ മകളിൽ
നിന്നു ഭൂതെത്ത പുറത്താക്കുവാൻ അവൾ
അവേനാട് അേപക്ഷിച്ച . 27 േയശു അവേളാട:്
“മുെമ്പ മക്കൾ ഭക്ഷിച്ച തൃപ്തി വരെട്ട;
മക്കള െടഅപ്പംഎടുത്തുവളർത്തുനായ്ക്കൾക്ക്
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ഇട്ട െകാടുക്കുന്നത് നന്നല്ല” എന്നു പറഞ്ഞു.
28 അവൾ അവേനാട:് “അേത, കർത്താേവ,
നായ്ക്കള ം േമെശയ്ക്ക് കീെഴ കുട്ടികള െട
അപ്പനുറുക്കുകെള തിന്നുന്നുവേല്ലാ” എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 29അവൻ അവേളാട:് “ഈ
വാക്കുനിമിത്തം െപായ്െക്കാൾക: ഭൂതം നിെന്റ
മകെള വിട്ട േപായിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
30അവൾ വീട്ടിൽ വന്നേപ്പാൾ, മകൾ കിടക്കേമൽ
കിടക്കുന്നതും ഭൂതം വിട്ട േപായതും കണ്ട്.

െചകിടെനസൗഖ്യമാക്കുന്നു.
31 അവൻ വീണ്ടും േസാരിെന്റ അതിർ വിട്ട
സീേദാൻ വഴിയായി െദക്കെപ്പാലിേദശത്തിെന്റ
നടുവിൽകൂടിഗലീലക്കടല്പ റത്ത്വന്നു. 32അവിെട
അവർ വിക്കനാെയാരു െചകിടെന അവെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു, അവെന്റേമൽ
ൈക െവയ്േക്കണം എന്നു അേപക്ഷിച്ച .
33അവൻഅവെന പുരുഷാരത്തിൽനിന്ന് േവറിട്ട
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി അവെന്റ െചവിയിൽ
വിരൽ ഇട്ട്, തുപ്പി അവെന്റ നാവിെന െതാട്ട ,
34 സ്വർഗ്ഗേത്തക്ക് േനാക്കി െനടുവീർപ്പിട്ട
അവേനാട്: തുറന്നുവരിക എന്നു അർത്ഥമുള്ള
എഫഥാഎന്നു പറഞ്ഞു. 35ഉടെനഅവെന്റെചവി
തുറന്നു; അവൻ േകൾക്കുകയും നാവിെന്റ െകട്ട്
അഴിഞ്ഞിട്ട്അവൻശരിയായിസംസാരിക്കുകയും
െചയ്തു. 36 ഇതു ആേരാടും പറയരുത് എന്നു
അവേരാട് കല്പിച്ച എങ്കിലും അവൻ എ്രത
കല്പിച്ച േവാ അ്രതയും അവർ ്രപസിദ്ധമാക്കി:
37 “അവൻ സകലവും നന്നായി െചയ്തു;
െചകിടെര േകൾക്കുമാറാക്കുന്നു; ഊമെര



മർെക്കാസ് 8:1 xxxv മർെക്കാസ് 8:8

സംസാരിക്കുമാറാക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു
അത്യന്തംവിസ്മയിച്ച .

8
ഏഴ്അപ്പം നാലായിരംേപർക്ക.്

1ആ ദിവസങ്ങളിൽ വീണ്ടും വലിയ പുരുഷാരം
കൂടിവന്നു, അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ ഒന്നും
ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് േയശു ശിഷ്യന്മാെര
അടുക്കൽ വിളിച്ച അവേരാട:് 2 “ഈ
പുരുഷാരം ഇേപ്പാൾ മൂന്നു നാളായി
എേന്നാടുകൂെടയുണ്ട;് അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ
ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് എനിക്ക് അവേരാട്
അലിവ് േതാന്നുന്നു; 3 ഞാൻ അവെര
പട്ടിണിയായി വീട്ടിേലക്ക് അയച്ചാൽ അവർ
വഴിയിൽെവച്ച് തളർന്നുേപാകും;അവരിൽ ചിലർ
ദൂരത്തുനിന്നുവന്നവരേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു.
4 അതിന് അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ: “ഇവർക്ക്
തൃപ്തിവരുത്തുവാൻ മതിയായ അപ്പം ഈ
മരുഭൂമിയിൽ എവിെടനിന്ന് നമുക്കു ലഭിക്കും?”
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 5അവൻ അവേരാട:്
“നിങ്ങള െട പക്കൽ എ്രത അപ്പം ഉണ്ട?്” എന്നു
േചാദിച്ച . ഏഴ് എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 6അവൻ
പുരുഷാരേത്താട് നിലത്തു ഇരിക്കുവാൻ കല്പിച്ച ;
പിെന്ന ആ ഏഴ് അപ്പം എടുത്തു സ്േതാ്രതം
െചയ്തു നുറുക്കി, ശിഷ്യന്മാരുെട പക്കൽ
വിളമ്പുവാൻ െകാടുത്തു;അവർ പുരുഷാരത്തിന്
വിളമ്പി. 7 െചറിയ മീനും കുറച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു;
അതും അവൻ അനു്രഗഹിച്ചിട്ട,് വിളമ്പുവാൻ
പറഞ്ഞു. 8 അവർ തിന്നു തൃപ്തരായി;



മർെക്കാസ് 8:9 xxxvi മർെക്കാസ് 8:19

േശഷിച്ച കഷണങ്ങൾ ഏഴ് വട്ടി നിറെച്ചടുത്തു.
9 അവർ ഏകേദശം നാലായിരം പുരുഷന്മാർ
ആയിരുന്നു. 10 അവൻ അവെര പറഞ്ഞയച്ച
ഉടെനശിഷ്യന്മാേരാട് കൂെട പടക് കയറി ദല്മനൂഥ
േദശങ്ങളിൽഎത്തി.

11 അനന്തരം പരീശന്മാർ വന്നു അവെന
പരീക്ഷിേക്കണ്ടതിന് ആകാശത്തുനിന്ന് ഒരു
അടയാളം അേന്വഷിച്ച് അവനുമായി തർക്കിച്ച
തുടങ്ങി. 12അവൻആത്മാവിൽ ഞരങ്ങി: “ഈ
തലമുറ അടയാളം അേന്വഷിക്കുന്നെതന്ത?് ഈ
തലമുറയ്ക്ക് അടയാളം ലഭിക്കുകയില്ല എന്നു
ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു, 13 പിെന്ന അവെര വിട്ട വീണ്ടും പടക്
കയറിഅക്കരയ്ക്ക് കടന്നു.

14ശിഷ്യന്മാർഅപ്പംഎടുത്തുെകാണ്ടുേപാരുവാൻ
മറന്നുേപായിരുന്നു; പടകിൽ അവരുെട പക്കൽ
ഒരു അപ്പം മാ്രതേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള . 15അവൻ
അവേരാട്: േനാക്കുവിൻ, പരീശരുെടയും
െഹേരാദാവിെന്റയും പുളിപ്പിെനക്കുറിച്ച്
ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിൻ എന്നു മുന്നറിയിപ്പ്
നൽകി. 16 നമുക്കു അപ്പം ഇല്ലായ്കയാൽ
ആയിരിക്കും എന്നു അവർ തമ്മിൽതമ്മിൽ
പറഞ്ഞു. 17അത് േയശു അറിഞ്ഞ് അവേരാട്
പറഞ്ഞത:് “അപ്പം ഇല്ലാത്തതിെനക്കുറിച്ച്
നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പറയുന്നത് എന്ത്? ഇേപ്പാഴും
തിരിച്ചറിയുന്നില്ലേയാ? ്രഗഹിക്കുന്നില്ലേയാ?
നിങ്ങള െട ഹൃദയം കടുത്തിരിക്കുന്നുേവാ?
18 കണ്ണ് ഉണ്ടായിട്ട ം കാണുന്നില്ലേയാ?
െചവി ഉണ്ടായിട്ട ം േകൾക്കുന്നില്ലേയാ?
ഓർക്കുന്നതുമില്ലേയാ? 19 അയ്യായിരംേപർക്ക്
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ഞാൻ അഞ്ച് അപ്പം നുറുക്കിയേപ്പാൾ
കഷണങ്ങൾ എ്രത െകാട്ട നിറെച്ചടുത്തു?
പ്രന്തണ്ട് എന്നു അവർ അവേനാട് പറഞ്ഞു.
20 നാലായിരംേപർക്ക് ഏഴപ്പം നുറുക്കിയേപ്പാൾ
കഷണങ്ങൾ എ്രത വട്ടി നിറെച്ചടുത്തു? “ഏഴ്”
എന്നു അവർ അവേനാട് പറഞ്ഞു. 21 പിെന്ന
അവൻ അവേരാട:് “ഇേപ്പാഴും നിങ്ങൾ
്രഗഹിക്കുന്നില്ലേയാ”എന്നുപറഞ്ഞു.

േബത്ത്സയിദയിൽ ഒരു കുരുടെന
സൗഖ്യമാക്കുന്നു.

22അവർ േബത്ത്സയിദയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
അവിടുെത്ത ജനങ്ങൾ ഒരു കുരുടെന
േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു അവെന
െതാേടണെമന്ന് അേപക്ഷിച്ച . 23 അവൻ
കുരുടെന്റൈകയ്ക്ക് പിടിച്ച് അവെന ്രഗാമത്തിന്
പുറത്തു െകാണ്ടുേപായി അവെന്റ കണ്ണിൽ
തുപ്പി അവെന്റേമൽ ൈക െവച്ച്: നീ വല്ലതും
കാണുന്നുേണ്ടാ എന്നു േചാദിച്ച . 24 അവൻ
േമേല്പാട്ട േനാക്കി: ഞാൻ മനുഷ്യെര കാണുന്നു;
മരങ്ങൾ നടക്കുന്നതുേപാെലയേ്രത ഞാൻ
അവെര കാണുന്നത് എന്നു പറഞ്ഞു. 25 വീണ്ടും
േയശു അവെന്റ കണ്ണിേന്മൽ ൈക െവച്ചേപ്പാൾ
അവൻ കാഴ്ച ്രപാപിച്ച മിഴിച്ച േനാക്കി എല്ലാം
സ്പഷ്ടമായി കണ്ട്. 26 “നീ ്രഗാമത്തിൽ
കടക്കുകേപാലുംഅരുത”്എന്നു പറഞ്ഞ്അവൻ
അവെനവീട്ടിേലക്ക്അയച്ച .

പെ്രതാസ് േയശുവിെന ്രകിസ്തു എന്നു
ഏറ്റ പറയുന്നു.
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27 അനന്തരം േയശു ശിഷ്യന്മാരുമായി
ഫിലിപ്പിെന്റ ൈകസര്യയിെല ്രഗാമങ്ങളിേലക്ക്
േപായി;വഴിയിൽെവച്ച ശിഷ്യന്മാേരാട്: “ജനങ്ങൾ
എെന്ന ആർ എന്നു പറയുന്നു” എന്നു േചാദിച്ച .
28 “േയാഹന്നാൻ സ്നാപകെനന്ന് ചിലർ,
ഏലിയാെവന്ന് ചിലർ, ്രപവാചകന്മാരിൽ ഒരുവൻ
എന്നു മറ്റ ചിലർ”എന്നുഅവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
29അവൻ അവേരാട്: “എന്നാൽ നിങ്ങൾ എെന്ന
ആർ എന്നു പറയുന്നു” എന്നു േചാദിച്ചതിന്:
“നീ ്രകിസ്തു ആകുന്നു” എന്നു പെ്രതാസ്
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 30 പിെന്ന തെന്നക്കുറിച്ച്
ആേരാടും പറയരുെതന്ന് അവൻ അവേരാട്
ഖണ്ഡിതമായി പറഞ്ഞു. 31 “മനുഷ്യപു്രതൻ
പലതും സഹിക്കുകയും മൂപ്പന്മാരും
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ശാസ്്രതിമാരും അവെന
തള്ളിക്കളഞ്ഞു െകാല്ല കയും മൂന്നുനാൾ
കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുകയും
േവണം” എന്നു അവെര ഉപേദശിച്ച തുടങ്ങി.
32അവൻ ഇതു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ
പെ്രതാസ് അവെന േവറിട്ട െകാണ്ടുേപായി
ശാസിച്ച തുടങ്ങി. 33അവേനാ തിരിഞ്ഞുേനാക്കി
ശിഷ്യന്മാെര കണ്ടിട്ട് പെ്രതാസിെന ശാസിച്ച :
“സാത്താേന, എെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് േപാ;
നീ ൈദവത്തിേന്റതല്ല മനുഷ്യരുേടതേ്രത
കരുതുന്നത”്എന്നുപറഞ്ഞു.

തെന്റ ്രകൂെശടുത്ത്അനുഗമിക്കുക.
34 പിെന്ന അവൻ പുരുഷാരെത്തയും തെന്റ
ശിഷ്യന്മാെരയും ഒരുമിച്ച വിളിച്ച് അവേരാട്
പറഞ്ഞത:് “ഒരുവൻ എെന്ന അനുഗമിക്കുവാൻ
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ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തെന്നത്താൻ ത്യജിച്ച് തെന്റ
്രകൂശ് എടുത്തുെകാണ്ട് എെന്ന അനുഗമിക്കെട്ട.
35 ആെരങ്കിലും തെന്റ ജീവെന രക്ഷിക്കാൻ
ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിെന കളയും; ആെരങ്കിലും
എെന്റയും സുവിേശഷത്തിെന്റയും നിമിത്തം
തെന്റ ജീവെന കളഞ്ഞാൽഅതിെന രക്ഷിക്കും.
36 ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വേലാകവും േനടുകയും
തെന്റ ജീവെന കളയുകയും െചയ്താൽ
അവന് എന്ത് ്രപേയാജനം? 37 അല്ല, തെന്റ
ജീവന് േവണ്ടി മനുഷ്യൻ എന്ത് മറുവില
െകാടുക്കും?; 38 വ്യഭിചാരവും പാപവും ഉള്ള
ഈ തലമുറയിൽ ആെരങ്കിലും എെന്നയും
എെന്റ വചനങ്ങെളയും കുറിച്ച് നാണിച്ചാൽ
അവെനക്കുറിച്ച് മനുഷ്യപു്രതനും തെന്റ
പിതാവിെന്റ േതജസ്സിൽ വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുമായി
വരുേമ്പാൾനാണിക്കും;”.

9
1 പിെന്ന േയശു അവേരാട:് “ൈദവരാജ്യം
ശക്തിേയാെട വരുന്നത് കാണുേവാളം മരണം
ആസ്വദിക്കാത്തവർ ചിലർ ഈ നില്ക്കുന്നവരിൽ
ഉണ്ട് എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.
േയശു രൂപാന്തരെപ്പടുന്നു.

2 ആറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞേശഷം േയശു
പെ്രതാസിെനയും യാേക്കാബിെനയും
േയാഹന്നാെനയും കൂട്ടി ഒരു ഉയർന്ന മലയിേലക്ക്
തനിച്ച െകാണ്ടുേപായി അവരുെട മുമ്പാെക
രൂപാന്തരെപ്പട്ട . 3 ഭൂമിയിൽ ഒരുഅലക്കുകാരനും
െവള പ്പിപ്പാൻ കഴിയാതവണ്ണം അവെന്റ വസ്്രതം
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അത്യന്തം െവള്ളയായി തിളങ്ങി. 4 അേപ്പാൾ
ഏലിയാവും േമാെശയും അവർക്ക് ്രപത്യക്ഷമായി
േയശുവിേനാടു സംഭാഷിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
5 പെ്രതാസ് േയശുവിേനാടു: “റബ്ബീ, നാം ഇവിെട
ഇരിക്കുന്നത് നല്ലത;് ഞങ്ങൾ മൂന്നു കുടിൽ
ഉണ്ടാക്കെട്ട; ഒന്ന് നിനക്കും ഒന്ന് േമാെശക്കും
ഒന്ന് ഏലിയാവിനും” എന്നു പറഞ്ഞു. 6 താൻ
എന്ത് പറേയണ്ടു എന്നു അവൻ അറിഞ്ഞില്ല;
ആ ശിഷ്യന്മാെരല്ലാവരും ഭയപരവശരായിരുന്നു.
7 പിെന്ന ഒരു േമഘം വന്നു അവരുെട േമൽ
നിഴലിട്ട : “ഇവൻ എെന്റ ്രപിയപു്രതൻ; ഇവന്
െചവിെകാടുപ്പിൻ” എന്നു േമഘത്തിൽനിന്നു ഒരു
ശബ്ദവും ഉണ്ടായി. 8 െപെട്ടന്ന് അവർ ചുറ്റ ം
േനാക്കിയേപ്പാൾ തങ്ങേളാടുകൂെട േയശുവിെന
മാ്രതംഅല്ലാെതആെരയും കണ്ടില്ല.

9 അവർ മലയിൽനിന്നു ഇറങ്ങുേമ്പാൾ:
“മനുഷ്യപു്രതൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്നു
ഉയിർത്തിട്ടല്ലാെത ഈ കണ്ടത് ആേരാടും
അറിയിക്കരുത”്എന്നുഅവൻഅവേരാട്കല്പിച്ച .
10 ‘മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർക്കുക’ എന്നത് എന്ത്
എന്നു അവർ തമ്മിൽ ചർച്ചെചയ്തുംെകാണ്ട്
ആ വാക്ക് ഉള്ളിൽ സം്രഗഹിച്ച . 11 “ഏലിയാവ്
മുെമ്പ വേരണ്ടത് എന്നു ശാസ്്രതിമാർ പറയുന്നത്
എന്ത?്” എന്നു അവർ േചാദിച്ച . 12 അതിന്
േയശു: “ഏലിയാവ് മുെമ്പ വന്നു സകലവും
യഥാസ്ഥാനത്താക്കുന്നു സത്യം; എന്നാൽ
മനുഷ്യപു്രതെനക്കുറിച്ച:് അവൻ വളെര
കഷ്ടെപ്പടുകയും ധിക്കരിക്കെപ്പടുകയും
െചേയ്യണ്ടിവരും എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നത്
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എങ്ങെന? 13 എന്നാൽ ഏലിയാവ്
വന്നു; അവെനക്കുറിച്ച് തിരുെവഴുത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല അവർ തങ്ങൾക്കു
േതാന്നിയത് എല്ലാം അവേനാട് െചയ്തു എന്നു
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു” എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.
ദുരാത്മാവ് ബാധിച്ച ബാലെന

സൗഖ്യമാക്കുന്നു.
14 അവർ മറ്റ ശിഷ്യന്മാരുെട അടുെക്ക
മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ വലിയ പുരുഷാരം അവെര
ചുറ്റി നില്ക്കുന്നതും ശാസ്്രതിമാർ അവേരാട്
തർക്കിക്കുന്നതും കണ്ട്. 15 പുരുഷാരം
േയശുവിെന കണ്ട ഉടെന ്രഭമിച്ച ; ഓടിവന്നു
അവെന വന്ദിച്ച . 16 അവൻ അവേരാട:്
“നിങ്ങൾ എന്തിെനക്കുറിച്ചാണ് അവരുമായി
തർക്കിക്കുന്നത?്” എന്നു േചാദിച്ച . 17അതിന്
പുരുഷാരത്തിൽ ഒരുവൻ: “ഗുേരാ,എെന്റ മകെന
ഞാൻ നിെന്റഅടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു;അവെന
ഊമനായ ഒരു ആത്മാവ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു.
18 അത് അവെന എവിെടവച്ച് പിടിച്ചാലും
അവെന തള്ളിയിടുന്നു; പിെന്ന അവൻ നുരച്ച്
പല്ല കടിച്ച വരണ്ടുേപാകുന്നു. അതിെന
പുറത്താേക്കണ്ടതിന്ഞാൻനിെന്റശിഷ്യന്മാേരാട്
പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല” എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 19 അവൻ അവേരാട:്
“അവിശ്വാസമുള്ള തലമുറേയ, എ്രതേത്താളം
ഞാൻനിങ്ങേളാടുകൂെടയിരിക്കും?എ്രതേത്താളം
നിങ്ങെള സഹിക്കും? അവെന എെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവിൻ” എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 20 അവർ അവെന അവെന്റ
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അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. േയശുവിെന കണ്ട
ഉടെന ആത്മാവ് അവെന ഇഴച്ച ; അവൻ
നിലത്തുവീണു, വായിൽനിന്ന് നുരച്ച വന്നു.
21 “ഇതു അവന് സംഭവിച്ചിട്ട് എ്രത കാലമായി?”
എന്നു അവെന്റഅപ്പേനാട് േചാദിച്ചതിന് അവൻ:
“െചറുപ്പംമുതൽ തേന്ന, 22 അത് അവെന
നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു പലേപ്പാഴും തീയിലും
െവള്ളത്തിലും തള്ളിയിട്ടിട്ട ണ്ട്; നിന്നാൽ വല്ലതും
കഴിയും എങ്കിൽ മനസ്സലിഞ്ഞ് ഞങ്ങെള
സഹായിക്കണേമ” എന്നു പറഞ്ഞു. 23 േയശു
അവേനാട്: “നിന്നാൽ കഴിയും എങ്കിൽ എേന്നാ?
വിശ്വസിക്കുന്നവന് സകലവും കഴിയും” എന്നു
പറഞ്ഞു. 24ബാലെന്റഅപ്പൻ ഉടെന നിലവിളിച്ച :
“കർത്താേവ, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു; എെന്റ
അവിശ്വാസെത്ത പരിഹരിക്കണേമ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 25 പുരുഷാരം ഓടിക്കൂടുന്നതു കണ്ടിട്ട്
േയശു അശുദ്ധാത്മാവിെന ശാസിച്ച : “ഊമനും
െചകിടനുമായ ആത്മാേവ, ഇവെന വിട്ട േപാ;
ഇനിഅവനിൽകടക്കരുത്എന്നുഞാൻനിേന്നാട്
കല്പിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 26 അേപ്പാൾ
അത് നിലവിളിച്ച് അവെന വളെര ഇഴച്ച
പുറെപ്പട്ട േപായി. ‘മരിച്ച േപായി’ എന്നു പലരും
പറവാൻതക്കവണ്ണംഅവൻമരിച്ചേപാെലആയി.
27 േയശു അവെന ൈകയ്ക്ക് പിടിച്ച് നിവർത്തി,
അവൻ എഴുേന്നറ്റ് നിന്നു. 28 േയശു വീട്ടിൽ
വന്നേശഷം ശിഷ്യന്മാർ സ്വകാര്യമായി അവേനാട്:
“ഞങ്ങൾക്കു അതിെന പുറത്താക്കുവാൻ
കഴിയാഞ്ഞത് എന്ത?്” എന്നു േചാദിച്ച .
29 “്രപാർത്ഥനയാൽ അല്ലാെത ഈ ജാതി



മർെക്കാസ് 9:30 xliii മർെക്കാസ് 9:37

ഒന്നിനാലും പുറെപ്പട്ട േപാകയില്ല” എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞു.

30അവർ അവിെടനിന്നു പുറെപ്പട്ട ഗലീലയിൽ
കൂടി സഞ്ചരിച്ച ; അവർ എവിെടയാെണന്ന്
ആരും അറിയരുെതന്ന് അവൻ ഇച്ഛിച്ച .
31 കാരണം അവൻ തെന്റ ശിഷ്യന്മാെര
പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അവൻ അവേരാട:്
“മനുഷ്യപു്രതൻ മനുഷ്യരുെട കയ്യിൽ
ഏല്പിക്കെപ്പടും; അവർ അവെന െകാല്ല ം;
െകാന്നിട്ട് മൂന്നുനാൾ കഴിഞ്ഞേശഷം അവൻ
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു. 32ആ
വാക്കുകൾ അവർ ്രഗഹിച്ചില്ല; അവേനാട്
േചാദിപ്പാേനാ ഭയെപ്പട്ട .

വലിയവൻആകുവാൻആ്രഗഹിക്കുന്നവൻ.
33 അവൻ കഫർന്നഹൂമിൽ വന്നു വീട്ടിൽ
ഇരിക്കുേമ്പാൾ: “നിങ്ങൾ വഴിയിൽെവച്ച
തമ്മിൽ വാദിച്ചെതന്ത?്” എന്നു ശിഷ്യന്മാേരാട്
േചാദിച്ച . 34 അവേരാ തങ്ങള െട ഇടയിൽ
വലിയവൻ ആർ എന്നു വഴിയിൽെവച്ച
വാദിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ടു മിണ്ടാതിരുന്നു. 35അവൻ
ഇരുന്നിട്ട് പന്തിരുവെരയും ഒരുമിച്ച വിളിച്ച :
“ഒരുവൻ മുമ്പൻ ആകുവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ
എല്ലാവരിലും ഒടുവിലത്തവനും എല്ലാവർക്കും
ശു്രശൂഷകനും ആകണം” എന്നു പറഞ്ഞു.
36അവൻ ഒരു ശിശുവിെന എടുത്തു അവരുെട
നടുവിൽ നിർത്തി. ആ ശിശുവിെന തെന്റ
കരങ്ങളിൽ എടുത്തുംെകാണ്ട് അവേരാട:്
37 “ഇങ്ങെനയുള്ള ശിശുക്കളിൽ ഒന്നിെന
എെന്റ നാമത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എെന്ന
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സ്വീകരിക്കുന്നു; എെന്ന സ്വീകരിക്കുന്നവേനാ
എെന്നയല്ല എെന്ന അയച്ചവെന സ്വീകരിക്കുന്നു”
എന്നുപറഞ്ഞു.

ഇടർച്ചവരുത്താതിരിക്കുക.
38 േയാഹന്നാൻ അവേനാട്: “ഗുേരാ,
ഒരുവൻ നിെന്റ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങെള
പുറത്താക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ട്; അവൻ നെമ്മ
അനുഗമിക്കായ്കയാൽ ഞങ്ങൾ അവെന
വിേരാധിച്ച ” എന്നു പറഞ്ഞു. 39 അതിന്
േയശു പറഞ്ഞത:് “അവെന വിേരാധിക്കരുത;്
എെന്റ നാമത്തിൽ ഒരു വീര്യ്രപവൃത്തി
െചയ്തിട്ട് േവഗത്തിൽ എെന്ന ദുഷിച്ച പറവാൻ
കഴിയുന്നവൻ ആരും ഇല്ല. 40 നമുക്കു
്രപതികൂലമല്ലാത്തവൻ നമുക്കുള്ളവനേല്ലാ.
41 നിങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിനുള്ളവരാകെകാണ്ട്
ആെരങ്കിലും ഒരു പാനപാ്രതം െവള്ളം
നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കുവാൻ തന്നാൽ അവന്
്രപതിഫലം കിട്ടാതിരിക്കുകയില്ല എന്നു ഞാൻ
സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 42 എങ്കൽ
വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ െചറിയവരിൽ ഒരുവന്
ഇടർച്ചവരുത്തുന്നവെന്റ കഴുത്തിൽ വലിെയാരു
തിരികല്ല് െകട്ടി അവെന കടലിൽ ഇട്ട കളയുന്നത്
അവന് ഏെറ നല്ലത.് 43 നിെന്റ ൈക
നിനക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തിയാൽ അതിെന
െവട്ടിക്കളക: 44 അംഗൈവകല്യമുള്ളവനായി
ജീവനിൽ കടക്കുന്നത് രണ്ടു കയ്യ മുള്ളവൻ
ആയി െകടാത്ത തീയായ നരകത്തിൽ
േപാകുന്നതിേനക്കാൾ നിനക്ക് നല്ലത.് 45 നിെന്റ
കാൽ നിനക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തിയാൽ അതിെന
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െവട്ടിക്കളക: 46 മുടന്തനായി ജീവനിൽ
കടക്കുന്നത് രണ്ടു കാലുമുള്ളവൻ ആയി
നരകത്തിൽ എറിയെപ്പടുന്നതിേനക്കാൾ
നിനക്ക് നല്ലത.് 47 നിെന്റ കണ്ണ് നിനക്ക് ഇടർച്ച
വരുത്തിയാൽ അതിെന ചൂഴ്ന്നുകളയുക;
48 രണ്ടു കണ്ണള്ളവനായി ചാകാത്ത പുഴുവും
െകടാത്ത തീയുമുള്ള അഗ്നിനരകത്തിൽ
എറിയെപ്പടുന്നതിേനക്കാൾ ഒറ്റക്കണ്ണനായി
ൈദവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് നിനക്ക് നല്ലത.്
49 എല്ലാവേരയും തീെകാണ്ട് ഉപ്പിടും. 50 ഉപ്പ്
നല്ലത് തെന്ന; ഉപ്പ് കാരമില്ലാെത േപായാേലാ
എെന്താന്നിനാൽഅതിന് വീണ്ടും രസംവരുത്തും?
നിങ്ങളിൽതെന്ന ഉപ്പ ള്ളവരും അേന്യാന്യം
സമാധാനമുള്ളവരുംആയിരിപ്പിൻ”.

10
വിവാഹേമാചനെത്തകുറിച്ച.്

1 േയശു അവിെടനിന്ന് പുറെപ്പട്ട
േയാർദ്ദാനക്കെര െയഹൂദ്യേദശത്തിെന്റ
അതിേരാളം െചന്ന്; പുരുഷാരം പിെന്നയും
അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി, പതിവുേപാെല
അവൻഅവെര വീണ്ടും ഉപേദശിച്ച . 2അേപ്പാൾ
പരീശന്മാർ അടുെക്ക വന്നു: “ഭാര്യെയ
ഉേപക്ഷിക്കുന്നത് പുരുഷന് നിയമാനുസൃതേമാ?”
എന്നു അവെന പരീക്ഷിച്ച െകാണ്ട് അവേനാട്
േചാദിച്ച . 3 അവൻ അവേരാട:് “േമാെശ
നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കല്പന തന്നു?” എന്നു േചാദിച്ച .
4 “ഉേപക്ഷണപ്രതം എഴുതിെക്കാടുത്തു അവെള
ഉേപക്ഷിക്കുവാൻ േമാെശ അനുവദിച്ച ” എന്നു
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അവർ പറഞ്ഞു. 5 േയശുഅവേരാട്: “നിങ്ങള െട
ഹൃദയകാഠിന്യം നിമിത്തമേ്രതഅവൻ നിങ്ങൾക്ക്
ഈ കല്പന എഴുതിത്തന്നത.് 6 സൃഷ്ടിയുെട
ആരംഭത്തിങ്കേലാ ൈദവം അവെര ആണും
െപണ്ണ മായിസൃഷ്ടിച്ച . 7അതുെകാണ്ട് പുരുഷൻ
അപ്പെനയും അമ്മെയയും വിട്ട ഭാര്യേയാടു
പറ്റിേച്ചരും; 8 ഇരുവരും ഒരു േദഹമായിത്തീരും;
അങ്ങെന അവർ പിെന്ന രണ്ടല്ല ഒരു േദഹമേ്രത.
9 ആകയാൽ ൈദവം േയാജിപ്പിച്ചതിെന
മനുഷ്യൻ േവർപിരിക്കരുത”് എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 10 വീട്ടിൽവച്ച് ശിഷ്യന്മാർ പിെന്നയും
അതിെനക്കുറിച്ച് അവേനാട് േചാദിച്ച . 11അവൻ
അവേരാട്: “ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിച്ച് മെറ്റാരുത്തിെയ
വിവാഹംകഴിക്കുന്നവൻഅവൾക്ക്വിേരാധമായി
വ്യഭിചാരം െചയ്യന്നു. 12സ്്രതീയും ഭർത്താവിെന
ഉേപക്ഷിച്ച് മെറ്റാരുത്തനുമായി വിവാഹം
കഴിഞ്ഞാൽവ്യഭിചാരംെചയ്യന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

ൈദവരാജ്യം ശിശുക്കെളേപ്പാെലയുള്ളവർക്ക.്
13 അവൻ െതാേടണ്ടതിന് ചിലർ തങ്ങള െട
കുട്ടികെള അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു;
ശിഷ്യന്മാേരാ അവെര ശാസിച്ച . 14 േയശു
അത് കണ്ടേപ്പാൾ േകാപേത്താെട അവേരാട:്
“ശിശുക്കെള എെന്റ അടുക്കൽ വരുവാൻ
വിടുവിൻ; അവെര തടുക്കരുത;് ൈദവരാജ്യം
ഇങ്ങെനയുള്ളവരുേടതേല്ലാ. 15ൈദവരാജ്യെത്ത
ശിശു എന്നേപാെല ൈകെക്കാള്ളാത്തവൻ
ആരും ഒരിക്കലും അതിൽ ്രപേവശിക്കയില്ല
എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 16 പിെന്ന അവൻ കുട്ടികെള
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എടുത്ത് അവരുെട േമൽ ൈക െവച്ച,് അവെര
അനു്രഗഹിച്ച .

സമ്പത്തുള്ളവനുംൈദവരാജ്യവും.
17 അവൻ പുറെപ്പട്ട യാ്രത െചയ്യ േമ്പാൾ
ഒരുവൻ ഓടിവന്നു അവെന്റ മുമ്പിൽ മുട്ട കുത്തി:
“നല്ല ഗുേരാ, നിത്യജീവെന അവകാശം
ആക്കുവാൻ ഞാൻ എന്ത് െചേയ്യണം?” എന്നു
അവേനാട് േചാദിച്ച . 18അതിന് േയശു: “എെന്ന
നല്ലവൻ എന്നു പറയുന്നത് എന്ത്? ൈദവം
ഒരുവൻ അല്ലാെത നല്ലവൻ ആരുമില്ല. 19 െകാല
െചയ്യരുത,് വ്യഭിചാരം െചയ്യരുത,് േമാഷ്ടിക്കരുത,്
കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത്, ചതിക്കരുത,് നിെന്റ
അപ്പെനയുംഅമ്മെയയുംബഹുമാനിയ്ക്കഎന്നീ
കല്പനകെള നീഅറിയുന്നുവേല്ലാ”എന്നു പറഞ്ഞു.
20അവൻ അവേനാട്: “ഗുേരാ, ഇതു ഒെക്കയും
ഞാൻ െചറുപ്പംമുതൽ ്രപമാണിച്ച േപാരുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 21 േയശു അവെന േനാക്കി
അവെന സ്േനഹിച്ച : “ഒരു കുറവ് നിനക്കുണ്ട്;
നീ േപായി നിനക്കുള്ളത് എല്ലാം വിറ്റ് ദരി്രദർക്ക്
െകാടുക്ക; എന്നാൽ നിനക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
നിേക്ഷപം ഉണ്ടാകും; പിെന്ന വന്നു എെന്ന
അനുഗമിക്ക” എന്നു പറഞ്ഞു. 22 അവൻ
വളെര സമ്പത്തുള്ളവൻ ആകെകാണ്ട് ഈ
വചനത്തിങ്കൽ വിഷാദിച്ച ദുഃഖിതനായി
െപായ്ക്കളഞ്ഞു.

23 േയശു ചുറ്റ ം േനാക്കി തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട:്
“സമ്പത്തുള്ളവർ ൈദവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത്
എ്രത ്രപയാസം!” എന്നു പറഞ്ഞു. 24അവെന്റഈ
വാക്കിനാൽ ശിഷ്യന്മാർ വിസ്മയിച്ച ; എന്നാൽ
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േയശു പിെന്നയും: “മക്കേള, ൈദവരാജ്യത്തിൽ
കടക്കുന്നത് എ്രത ്രപയാസം! 25 ധനവാൻ
ൈദവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതിേനക്കാൾ ഒട്ടകം
സൂചിക്കുഴയിലൂെട കടക്കുന്നത് എള പ്പം” എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 26അവർഏറ്റവും വിസ്മയിച്ച :
“എന്നാൽരക്ഷ്രപാപിക്കുവാൻആർക്ക്കഴിയും?”
എന്നു തമ്മിൽതമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 27 േയശു
അവെര േനാക്കി; “മനുഷ്യരാൽ അസാദ്ധ്യം
തേന്ന, ൈദവത്താൽ അല്ലതാനും; ൈദവത്താൽ
സകലവുംസാദ്ധ്യമേല്ലാ”എന്നുപറഞ്ഞു.

28 പെ്രതാസ് അവേനാട:് “ഇതാ, ഞങ്ങൾ
സകലവും വിട്ട നിെന്ന അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 29 അതിന് േയശു: “എെന്റ
നിമിത്തവും സുവിേശഷം നിമിത്തവും വീേടാ
സേഹാദരന്മാെരേയാ സേഹാദരികെളേയാ
അമ്മെയേയാ അപ്പെനേയാ മക്കെളേയാ
നിലങ്ങെളേയാ വിട്ടാൽ, 30 ഈ േലാകത്തിൽ
തേന്ന, ഉപ്രദവങ്ങേളാടുംകൂെട, നൂറുമടങ്ങ്
വീടുകെളയും സേഹാദരന്മാെരയും
സേഹാദരികെളയും അമ്മമാെരയും മക്കെളയും
നിലങ്ങെളയും വരുവാനുള്ള േലാകത്തിൽ
നിത്യജീവെനയും ്രപാപിക്കാത്തവൻ ആരുമില്ല
എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
31 എങ്കിലും മുമ്പന്മാർ പലരും പിമ്പന്മാരും
പിമ്പന്മാർ മുമ്പന്മാരും ആകും” എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

േയശു വീണ്ടും തെന്റ പുനരുത്ഥാനെത്ത
കുറിച്ച് ്രപസ്താവിക്കുന്നു.

32 അവർ െയരൂശേലമിേലക്കുള്ള
വഴിയിലൂെട യാ്രത െചയ്യ കയായിരുന്നു;
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േയശു അവർക്ക് മുമ്പായി നടന്നു; ശിഷ്യന്മാർ
വിസ്മയിച്ച ; അനുഗമിക്കുന്നവേരാ ഭയെപ്പട്ട .
അവൻ വീണ്ടും പ്രന്തണ്ടുേപെരയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് അവേരാട്: 33 “ഇതാ, നാം
െയരൂശേലമിേലക്കു േപാകുന്നു; അവിെട
മനുഷ്യപു്രതൻ മഹാപുേരാഹിതന്മാരുെടയും
ശാസ്്രതിമാരുെടയും കയ്യിൽ ഏല്പിക്കെപ്പടും;
അവർ അവെന മരണത്തിനു വിധിച്ച
ജാതികൾക്ക് ഏല്പിക്കും. 34 അവർ അവെന
പരിഹസിക്കുകയും തുപ്പ കയും തല്ല കയും
െകാല്ല കയും െചയ്യ ം. എന്നാൽ മൂന്നുനാൾ
കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കും”
എന്നിങ്ങെന തനിക്കു േവഗത്തിൽ
സംഭവിക്കാനുള്ളത് പറഞ്ഞുതുടങ്ങി.

െസെബദിമക്കള െടഅഭ്യർത്ഥന.
35 െസെബദിയുെട മക്കളായ യാേക്കാബും
േയാഹന്നാനും അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു
അവേനാട്: “ഗുേരാ, ഞങ്ങൾ നിേന്നാട്
യാചിക്കുവാൻ േപാകുന്നത് ഞങ്ങൾക്കു
െചയ്തുതരുവാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 36 അവൻ അവേരാട:് ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് െചയ്തുതരുവാൻ നിങ്ങൾ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു?” എന്നു േചാദിച്ച . 37 “നിെന്റ
മഹത്വത്തിൽഞങ്ങളിൽഒരുവൻനിെന്റവലത്തും
ഒരുവൻ ഇടത്തും ഇരിക്കുവാൻ വരം നല്േകണം”
എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 38 േയശു അവേരാട:്
“നിങ്ങൾ ആവശ്യെപ്പടുന്നത് എന്താെണന്ന്
നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല; ഞാൻ കുടിക്കുന്ന
പാനപാ്രതം കുടിക്കുവാനും ഞാൻ ഏല്ക്കുന്ന
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സ്നാനംഏൽക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക്കഴിയുേമാ?”
എന്നു േചാദിച്ചതിന് “കഴിയും” എന്നു അവർ
പറഞ്ഞു. 39 േയശുഅവേരാട:് “ഞാൻകുടിക്കുന്ന
പാനപാ്രതം നിങ്ങൾ കുടിക്കുകയും ഞാൻ
ഏല്ക്കുന്ന സ്നാനം നിങ്ങൾ ഏല്ക്കുകയും
െചയ്യ ം. 40 എന്നാൽ എെന്റ വലത്തും
ഇടത്തും ഇരിക്കുവാൻ വരം നല്കുന്നേതാ
എേന്റതല്ല; ആർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുേവാ
അവർക്ക് കിട്ട ം” എന്നു പറഞ്ഞു. 41 അത്
േശഷം പത്തു ശിഷ്യന്മാരും േകട്ടിട്ട,് അവർക്ക്
യാേക്കാബിേനാടും േയാഹന്നാേനാടും അമർഷം
േതാന്നിത്തുടങ്ങി. 42 േയശു അവെര
അടുെക്ക വിളിച്ച അവേരാട:് “ജാതികള െട
അധിപതികളായവർഅവരുെട േമൽകർത്തൃത്വം
െചയ്യന്നുെവന്നും; അവരുെട ്രപമാണികൾ
അവരുെട േമൽ അധികാരം നടത്തുന്നു
എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ. 43 എന്നാൽ
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ അങ്ങെന അരുത;്
നിങ്ങളിൽ മഹാൻ ആകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ
എല്ലാം നിങ്ങള െട ശു്രശൂഷക്കാരൻ
ആകണം; 44 നിങ്ങളിൽ ഒന്നാമൻ ആകുവാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ എല്ലാവർക്കും ദാസനാേകണം.
45 മനുഷ്യപു്രതൻ ശു്രശൂഷ െചയ്യിപ്പാനല്ല,
ശു്രശൂഷിപ്പാനും അേനകർക്കുേവണ്ടി തെന്റ
ജീവെന മറുവിലയായി െകാടുക്കുവാനും അേ്രത
വന്നത”്എന്നുപറഞ്ഞു.

ബർത്തിമായിയ്ക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നു.
46 അവർ െയരിേഹാവിൽ എത്തി;
പിെന്ന അവൻ ശിഷ്യന്മാേരാടും വലിയ
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പുരുഷാരേത്താടും കൂെട െയരിേഹാവിൽ
നിന്നു പുറെപ്പടുേമ്പാൾ തിമായിയുെട
മകനായ ബർത്തിമായി എന്ന കുരുടനായ
ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ വഴിയരിെക ഇരുന്നിരുന്നു.
47 നസറായനായ േയശു ആ വഴി വരുന്നു എന്നു
േകട്ടിട്ട് അവൻ: “ദാവീദുപു്രതാ, േയശുേവ,
എേന്നാട് കരുണ േതാേന്നണേമ” എന്നു
നിലവിളിച്ച തുടങ്ങി. 48 മിണ്ടാതിരിക്കുവാൻ
പലരും അവെന ശാസിച്ചിട്ട ം: “ദാവീദുപു്രതാ,
എേന്നാട് കരുണ േതാേന്നണേമ” എന്നു
അവൻ ഏറ്റവും അധികം നിലവിളിച്ച പറഞ്ഞു.
49അേപ്പാൾ േയശു നിന്നു: “അവെന വിളിപ്പിൻ”
എന്നു പറഞ്ഞു. “ൈധര്യെപ്പടുക, എഴുേന്നല്ക്ക,
അവൻനിെന്നവിളിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞ്അവർ
കുരുടെന വിളിച്ച . 50 അവൻ തെന്റ പുതപ്പ്
എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു ചാടിെയഴുേന്നറ്റ് േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു. 51 േയശു അവേനാട്:
“ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് െചയ്തുതേരണെമന്ന്
നീ ഇച്ഛിക്കുന്നു?” എന്നു േചാദിച്ചതിന്:
“റബ്ബ നി, എനിക്ക് കാഴ്ച ്രപാപിക്കണം” എന്നു
കുരുടൻ അവേനാട് പറഞ്ഞു. 52 േയശു
അവേനാട്: “േപാക; നിെന്റ വിശ്വാസം നിെന്ന
സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു”എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടെന
അവൻ കാഴ്ച ്രപാപിച്ച യാ്രതയിൽ അവെന
അനുഗമിച്ച .

11
േയശുവിെന്റ െയരൂശേലമിേലക്കുള്ള

രാജകീയ്രപേവശനം.
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1 അവർ െയരൂശേലമിേനാട് അടുത്ത,്
ഒലിവുമലയരിെക േബത്ത്ഫഗേയാടു
േബഥാന്യേയാടും സമീപിച്ചേപ്പാൾ അവൻ
ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുേപെര അയച്ച് അവേരാട:്
2 “നിങ്ങൾക്ക് എതിെരയുള്ള ്രഗാമത്തിൽ
െചല്ല വിൻ; അതിൽ കടന്നാൽ ഉടെന ആരും
ഒരിക്കലും സവാരി െചയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു
കഴുതക്കുട്ടിെയ െകട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാണും;
അതിെന അഴിച്ച് െകാണ്ടുവരുവിൻ. 3 “ഇതു
െചയ്യന്നതു എന്ത?്” എന്നു ആെരങ്കിലും
നിങ്ങേളാടു േചാദിച്ചാൽ “കർത്താവിന്
ഇതിെനെക്കാണ്ട് ആവശ്യം ഉണ്ട്”എന്നു പറവിൻ;
ക്ഷണത്തിൽ അതിെന ഇേങ്ങാട്ട് അയയ്ക്കും”
എന്നു പറഞ്ഞു. 4 അവർ േപായി െതരുവിൽ
പുറത്തു വാതിൽക്കൽ കഴുതക്കുട്ടിെയ
െകട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അതിെന അഴിച്ച്.
5 അവിെട നിന്നവരിൽ ചിലർ അവേരാട:്
“നിങ്ങൾ കഴുതക്കുട്ടിെയ അഴിക്കുന്നത് എന്ത?്”
എന്നു േചാദിച്ച . 6 േയശു കല്പിച്ചതുേപാെല
അവർ അവേരാട് പറഞ്ഞു; അവർ അവെര
വിട്ടയച്ച . 7അവർ കഴുതക്കുട്ടിെയ േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽെകാണ്ടുവന്നുതങ്ങള െടവസ്്രതങ്ങൾ
അതിേന്മൽ ഇട്ട്; അങ്ങെന അവൻ അതിേന്മൽ
കയറി ഇരുന്നു. 8 അേനകർ തങ്ങള െട
വസ്്രതങ്ങൾ വഴിയിൽ വിരിച്ച ; മറ്റ ചിലർ
പറമ്പുകളിൽ നിന്നു ചില്ലിെക്കാമ്പ് െവട്ടി
വഴിയിൽ വിതറി. 9 മുമ്പും പിമ്പും നടക്കുന്നവർ:
“േഹാശന്നാ, കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ
വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ; 10 നമ്മുെട
പിതാവായ ദാവീദിെന്റ വരുന്നതായ രാജ്യം
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വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട; അത്യ ന്നതങ്ങളിൽ
േഹാശന്നാ”എന്നുആർത്തുെകാണ്ടിരുന്നു.

11അവൻെയരൂശേലമിൽൈദവാലയത്തിേലക്ക്
െചന്ന് സകലവും ചുറ്റ ം േനാക്കിയ േശഷം േനരം
ൈവകിയതുെകാണ്ട് പന്തിരുവേരാടും കൂെട
േബഥാന്യയിേലക്കു േപായി.
അത്തിവൃക്ഷെത്തശപിക്കുന്നു.

12 പിെറ്റന്നാൾ അവർ േബഥാന്യ വിട്ട
േപാരുേമ്പാൾ അവന് വിശന്നു; 13 അവൻ
ഇലയുെള്ളാരുഅത്തിവൃക്ഷംദൂരത്തുനിന്ന്കണ്ട്,
അതിൽ ഫലം വല്ലതും കണ്ടുകിട്ട േമാ എന്നു
െവച്ച് െചന്ന്, അതിനരിെക എത്തിയേപ്പാൾ ഇല
അല്ലാെതഒന്നുംകണ്ടില്ല;അത്അത്തിപ്പഴത്തിെന്റ
കാലം ആയിരുന്നില്ല. 14 അവൻ അതിേനാട;്
“ഇനി നിങ്കൽനിന്ന് ആരും ഒരിക്കലും ഫലം
തിന്നാതിരിക്കെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു; അത്
ശിഷ്യന്മാർ േകട്ട.്
ൈദവാലയെത്തശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. -

15 അവർ െയരൂശേലമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
അവൻ ൈദവാലയത്തിൽ കടന്നു,
ൈദവാലയത്തിൽ വില്ക്കുന്നവെരയും
വാങ്ങുന്നവെരയും പുറത്താക്കിത്തുടങ്ങി;
നാണയമാറ്റക്കാരുെട േമശകെളയും ്രപാക്കെള
വില്ക്കുന്നവരുെട ഇരിപ്പിടങ്ങെളയും മറിച്ചിട്ട
കളഞ്ഞു; 16 ആരും ൈദവാലയത്തിൽകൂടി
വില്പനയ്ക്കുള്ള ഒരു വസ്തുവും
െകാണ്ടുേപാകുവാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. 17 പിെന്ന
അവെര ഉപേദശിച്ച : “എെന്റ ആലയം
സകലജാതികൾക്കും ്രപാർത്ഥനാലയം എന്നു
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വിളിക്കെപ്പടും എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നില്ലേയാ?
നിങ്ങേളാ അതിെന കള്ളന്മാരുെട
ഗുഹയാക്കിത്തീർത്തു” എന്നു പറഞ്ഞു. 18അത്
േകട്ടിട്ട് മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ശാസ്്രതിമാരും
അവെനെകാല്ല വാനായിഅവസരംഅേന്വഷിച്ച .
പുരുഷാരം എല്ലാം അവെന്റ ഉപേദശത്തിൽ
അതിശയിക്കുകയാൽ അവർ അവെന
ഭയെപ്പട്ടിരുന്നു.

19 സന്ധ്യയാകുേമ്പാൾ അവൻ നഗരം
വിട്ട േപാകും.

സംശയിക്കാെതവിശ്വസിക്കുക.
20 രാവിെല അവർ കടന്നുേപാരുേമ്പാൾ
അത്തിവൃക്ഷം േവേരാെട ഉണങ്ങിേപ്പായത് കണ്ട്.
21 അേപ്പാൾ പെ്രതാസിന് ഓർമ്മ വന്നു: “റബ്ബീ,
േനാക്കൂ,നീശപിച്ചഅത്തി ഉണങ്ങിേപ്പായി”എന്നു
അവേനാട് പറഞ്ഞു. 22 േയശുഅവേരാട് ഉത്തരം
പറഞ്ഞത:് “ൈദവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർ
ആയിരിപ്പിൻ. 23ആെരങ്കിലും തെന്റഹൃദയത്തിൽ
സംശയിക്കാെത താൻ പറയുന്നത് സംഭവിക്കും
എന്നു വിശ്വസിച്ച െകാണ്ട് ഈ മലേയാട:്
ൈദവം നിെന്നെയടുത്ത് കടലിൽ എറിയെട്ട
എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവൻ പറഞ്ഞതുേപാെല
സംഭവിക്കും, ൈദവം അങ്ങെന തെന്ന െചയ്യ ം
എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
24 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ ്രപാർത്ഥിക്കുേമ്പാൾ
യാചിക്കുന്നെതാെക്കയും ലഭിച്ച എന്നു
വിശ്വസിപ്പിൻ; എന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക്
ഉണ്ടാകും” എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
25 നിങ്ങൾ ്രപാർത്ഥിക്കുവാൻ നില്ക്കുേമ്പാൾ
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സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങള െട പിതാവ് നിങ്ങള െട
ലംഘനങ്ങെളയും ക്ഷമിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക്
ആേരാെടങ്കിലും വിേരാധമായി വല്ലതും
ഉെണ്ടങ്കിൽ അവേനാട് ക്ഷമിപ്പിൻ. 26 നിങ്ങൾ
ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാേലാ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങള െട
പിതാവ് നിങ്ങള െട ലംഘനങ്ങെളയും
ക്ഷമിക്കയില്ല.

േയശുവിെന്റഅധികാരംേചാദ്യംെചയ്യെപ്പടുന്നു.
27 അവർ പിെന്നയും െയരൂശേലമിൽ െചന്ന്.
അവൻ ൈദവാലയത്തിൽ നടക്കുേമ്പാൾ
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ശാസ്്രതിമാരും
മൂപ്പന്മാരും അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു; 28 “നീ
എന്ത്അധികാരംെകാണ്ട് ഇതു െചയ്യന്നു”എന്നും
“ഇതു െചയ് വാനുള്ളഅധികാരം നിനക്ക് തന്നതു
ആർ?” എന്നും അവേനാട് േചാദിച്ച . 29 േയശു
അവേരാട്: “ഞാൻ നിങ്ങേളാടു ഒരു വാക്ക്
േചാദിക്കും; അതിന് ഉത്തരം പറവിൻ; എന്നാൽ
ഇന്ന അധികാരംെകാണ്ട് ഇതു െചയ്യന്നു എന്നു
ഞാനും നിങ്ങേളാടു പറയും. 30 േയാഹന്നാെന്റ
സ്നാനംസ്വർഗ്ഗത്തിൽനിേന്നാ മനുഷ്യരിൽനിേന്നാ
ഉണ്ടായത?് എേന്നാട് ഉത്തരം പറവിൻ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 31 അവർ തമ്മിൽ ചർച്ചെചയ്തു:
“സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു എന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ,
പിെന്ന നിങ്ങൾ അവെന വിശ്വസിക്കാഞ്ഞത്
എന്ത്എന്നുഅവൻപറയും. 32മനുഷ്യരിൽ നിന്നു
എന്നു പറഞ്ഞാേലാ” —എല്ലാവരും േയാഹന്നാെന
സാക്ഷാൽ ്രപവാചകൻ എന്നു എണ്ണ കെകാണ്ട്
അവർ ജനെത്ത ഭയെപ്പട്ട . 33അങ്ങെന അവർ
േയശുവിേനാടു: “ഞങ്ങൾക്കു അറിഞ്ഞുകൂടാ”
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എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. “എന്നാൽ ഞാനും
ഇതു ഇന്ന അധികാരംെകാണ്ട് െചയ്യന്നു എന്നു
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നില്ല” എന്നു േയശു അവേരാട്
പറഞ്ഞു.

12
മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെന്റ ഉപമ.

1 പിെന്ന അവൻ ഉപമകളാൽ അവേരാട്
പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത:് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു
മുന്തിരിേത്താട്ടം നട്ട ണ്ടാക്കി ചുറ്റ ം േവലിെകട്ടി
മുന്തിരിച്ചക്കും കുഴിച്ച നാട്ടി േഗാപുരവും
പണിതു അത് പാട്ടത്തിന് കൃഷിക്കാെര ഏല്പിച്ചിട്ട്
ദൂരേദശേത്തക്ക് േപായി. 2 കാലം ആയേപ്പാൾ
മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെന്റ ഫലത്തിൽനിന്ന് ചിലത്
െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന് അവൻ ഒരു ദാസെന ആ
കൃഷിക്കാരുെടഅടുക്കൽപറഞ്ഞയച്ച . 3അവർ
അവെന പിടിച്ച് തല്ലി െവറുെത അയച്ച കളഞ്ഞു.
4 പിെന്ന മെറ്റാരു ദാസെന അവരുെട അടുക്കൽ
പറഞ്ഞയച്ച ; അവെന അവർ തലയിൽ
മുറിേവല്പിക്കയും അപമാനിക്കുകയും െചയ്തു.
5 അവൻ മെറ്റാരുവെന പറഞ്ഞയച്ച ; അവെന
അവർ െകാന്നു; മറ്റ പലെരയും അവർ
അതുേപാെല തെന്ന, ചിലെര അടിക്കുകയും
ചിലെര െകാല്ല കയും െചയ്തു. 6 അവന്
ഇനി ഒരുവൻ, ഒരു ്രപിയമകൻ, ഉണ്ടായിരുന്നു.
“എെന്റ മകെന അവർ ആദരിക്കും” എന്നു
പറഞ്ഞു ഒടുക്കം അവെന അവരുെട അടുക്കൽ
പറഞ്ഞയച്ച . 7ആ പാട്ടക്കൃഷിക്കാേരാ: “ഇവൻ
അവകാശി ആകുന്നു; വരുവിൻ; നാം ഇവെന
െകാല്ല ക; എന്നാൽ അവകാശം നമുക്കാകും”
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എന്നു തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 8അവർഅവെന പിടിച്ച്
െകാന്നു േതാട്ടത്തിൽ നിന്നു എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു.
9എന്നാൽ േതാട്ടത്തിെന്റ ഉടയവൻഎന്ത് െചയ്യ ം?
അവൻ വന്നു ആ പാട്ടക്കൃഷിക്കാെര നി്രഗഹിച്ച്
േതാട്ടം മറ്റ ള്ളവെരഏല്പിക്കും.
10 “വീട് പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല്

മൂലക്കല്ലായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. 11 ഇതു
കർത്താവിനാൽ സംഭവിച്ച , നമ്മുെട
ദൃഷ്ടിയിൽആശ്ചര്യവുമായിരിക്കുന്നു”

എന്ന തിരുെവഴുത്ത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ?
12ഈഉപമതങ്ങെളക്കുറിച്ച്ആകുന്നു പറഞ്ഞത്
എന്നു ്രഗഹിച്ചിട്ട് അവർ അവെന പിടിപ്പാൻ
അേന്വഷിച്ച ; എന്നാൽ പുരുഷാരെത്ത ഭയെപ്പട്ട
അവെനവിട്ട േപായി.

ൈകസർക്കുള്ളനികുതി.
13അനന്തരം അവെന വാക്കിൽ കുടുക്കുവാൻ
േവണ്ടി അവർ പരീശന്മാരിലും െഹേരാദ്യരിലും
ചിലെര അവെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച .
14 അവർ വന്നു: “ഗുേരാ, നീ മനുഷ്യരുെട
മുഖം േനാക്കാെത ൈദവത്തിെന്റ വഴി േനരായി
പഠിപ്പിക്കുന്നതുെകാണ്ട്നീസത്യവാനുംആെരയും
ഗണ്യമാക്കാത്തവനുംഎന്നുഞങ്ങൾഅറിയുന്നു;
ൈകസർക്ക് കരം െകാടുക്കുന്നത് വിഹിതേമാ
അല്ലേയാ? ഞങ്ങൾ െകാടുക്കുകേയാ
െകാടുക്കാതിരിക്കേയാ േവണ്ടത്?” എന്നു
അവേനാട് േചാദിച്ച . 15അവൻഅവരുെട കപടം
അറിഞ്ഞ:് “നിങ്ങൾ എെന്ന പരീക്ഷിക്കുന്നത്
എന്ത?് ഒരു െവള്ളിക്കാശ് െകാണ്ടുവരുവിൻ;
ഞാൻ കാണെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. 16 അവർ
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അത് െകാണ്ടുവന്നു. അവൻ “ഈ സ്വരൂപവും
േമെലഴുത്തും ആരുേടത?്” എന്നു അവേരാട്
േചാദിച്ചതിന്: “ൈകസരുേടത”് എന്നു അവർ
പറഞ്ഞു. 17േയശുഅവേരാട:് “ൈകസർക്കുള്ളത്
ൈകസർക്കും ൈദവത്തിനുള്ളത് ൈദവത്തിനും
െകാടുക്കുവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു; അവർ
അവങ്കൽവളെരആശ്ചര്യെപ്പട്ട .

പുനരുത്ഥാനെത്തക്കുറിച്ച ള്ളവിവാദം.
18പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല എന്നു പറയുന്ന സദൂക്യർ
അവെന്റഅടുക്കൽവന്നുേചാദിച്ചെതെന്തന്നാൽ:
19 “ഗുേരാ, ഒരുവെന്റ സേഹാദരൻ മക്കളില്ലാെത
മരിച്ച ഭാര്യ േശഷിച്ചാൽ ആ ഭാര്യെയ
അവെന്റ സേഹാദരൻ പരി്രഗഹിച്ച് തെന്റ
സേഹാദരനുേവണ്ടി സന്തതിെയ ജനിപ്പിേക്കണം
എന്നു േമാെശ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 20എന്നാൽ
ഏഴ് സേഹാദരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവരിൽ മൂത്തവൻ ഒരു സ്്രതീെയ
വിവാഹംകഴിച്ച് സന്തതിയില്ലാെത മരിച്ച േപായി.
21 രണ്ടാമത്തവൻ അവെള പരി്രഗഹിച്ച്
സന്തതിയില്ലാെത മരിച്ച ; മൂന്നാമത്തവനും
അങ്ങെനതെന്ന. 22ഏഴ് േപരും സന്തതിയില്ലാെത
മരിച്ച ; എല്ലാവർക്കും ഒടുവിൽ സ്്രതീയും
മരിച്ച . 23 പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവർ
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുേമ്പാൾ അവൾ അവരിൽ
ആർക്ക് ഭാര്യയാകും? ഏഴ് േപർക്കും ഭാര്യ
ആയിരുന്നുവേല്ലാ?” 24 േയശു അവേരാട്
പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങൾ തിരുെവഴുത്തുകെളയും
ൈദവശക്തിെയയും അറിയായ്കെകാണ്ടല്ലേയാ
െതറ്റിേപ്പാകുന്നത്? 25 മരിച്ചവരിൽ
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നിന്നു ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുേമ്പാൾ
വിവാഹം കഴിക്കുകയില്ല, വിവാഹത്തിന്
െകാടുക്കെപ്പടുകയുമില്ല; അവർ സ്വർഗ്ഗത്തിെല
ദൂതന്മാെരേപ്പാെല ആകും. 26 എന്നാൽ
മരിച്ചവർ ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുന്നതിെനക്കുറിച്ച്
േമാെശയുെട പുസ്തകത്തിൽ
മുൾപ്പടർപ്പ ഭാഗത്ത് ൈദവം അവേനാട്:
‘ഞാൻ അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവവും
യിസ്ഹാക്കിെന്റ ൈദവവും യാേക്കാബിെന്റ
ൈദവവും’ എന്നു അരുളിെച്ചയ്ത ്രപകാരം
വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ? 27 അവൻ മരിച്ചവരുെട
ൈദവമല്ല,ജീവനുള്ളവരുെടൈദവമേ്രത;നിങ്ങൾ
വളെര െതറ്റിേപ്പാകുന്നു”.

്രപധാനകല്പനകൾ
28 ശാസ്്രതിമാരിൽ ഒരുവൻ അടുത്തുവന്ന്
അവർ തമ്മിൽ തർക്കിക്കുന്നത് േകട്ട:് േയശു
അവേരാട് നല്ലവണ്ണം ഉത്തരം പറഞ്ഞത് കണ്ട്
േബാധിച്ചിട്ട്: “എല്ലാറ്റിലും മുഖ്യകല്പന ഏത്?”
എന്നു അവേനാട് േചാദിച്ച . അതിന് േയശു:
29 “എല്ലാറ്റിലും മുഖ്യകല്പനേയാ: “യി്രസാേയേല,
േകൾക്കുക; നമ്മുെട ൈദവമായ കർത്താവ്
ഏകകർത്താവ്. 30 നിെന്റ ൈദവമായ
കർത്താവിെന നീ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും
പൂർണ്ണാത്മാേവാടും പൂർണ്ണമനേസ്സാടും പൂർണ്ണ
ശക്തിേയാടുംകൂെട സ്േനഹിേക്കണം” എന്നു
ആകുന്നു. 31 രണ്ടാമേത്തേതാ: “നിെന്റ
അയൽക്കാരെന നിെന്നേപ്പാെല തേന്ന
സ്േനഹിേക്കണം” എന്നേ്രത; ഇവയിൽ
വലുതായിട്ട് മെറ്റാരു കല്പനയും ഇല്ല”
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എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 32 ശാസ്്രതി
അവേനാട്: “നല്ലത,് ഗുേരാ, നീ പറഞ്ഞത്
സത്യംതേന്ന; ൈദവം ഏകേനയുള്ള ;
അവനല്ലാെത മെറ്റാരുത്തനുമില്ല. 33 അവെന
പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും പൂർണ്ണമനേസ്സാടും
പൂർണ്ണശക്തിേയാടുംകൂെട സ്േനഹിക്കുന്നതും
തെന്നേപ്പാെല കൂട്ട കാരെന സ്േനഹിക്കുന്നതും
സകല സർവ്വാംഗേഹാമങ്ങെളക്കാള ം
യാഗങ്ങേളക്കാള ം സാരേമറിയത് തേന്ന”
എന്നു പറഞ്ഞു. 34 അവൻ ബുദ്ധിേയാെട
ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്നു േയശു കണ്ടിട്ട്: “നീ
ൈദവരാജ്യേത്താട് അകന്നവനല്ല” എന്നു
പറഞ്ഞു. അതിന ്െറേശഷം അവേനാട് ആരും
ഒന്നും േചാദിപ്പാൻതുനിഞ്ഞില്ല.

്രകിസ്തു ദാവീദിെന്റപു്രതനാകുന്നെതങ്ങെന?
35 േയശുൈദവാലയത്തിൽ ഉപേദശിച്ച െകാണ്ട്
പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത:് “്രകിസ്തു ദാവീദിെന്റ
പു്രതൻ എന്നു ശാസ്്രതിമാർ പറയുന്നത്
എങ്ങെന?
36 “കർത്താവ് എെന്റ കർത്താവിേനാട:്

ഞാൻ നിെന്റ ശ്രതുക്കെള നിെന്റ
പാദപീഠം ആക്കുേവാളം എെന്റ
വലത്തുഭാഗത്തിരിക്ക എന്നു
അരുളിെച്ചയ്തു” എന്നു ദാവീദ് താൻ
പരിശുദ്ധാത്മാവിലായി പറയുന്നു. 37 ദാവീദ്
തേന്ന ്രകിസ്തുവിെന കർത്താവ് എന്നു
പറയുന്നുവേല്ലാ; പിെന്ന അവെന്റ പു്രതൻ
ആകുന്നത് എങ്ങെന?” വലിയ പുരുഷാരം
അവെന്റ വാക്ക് സേന്താഷേത്താെട
േകട്ട േപാന്നു.
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ശാസ്്രതിമാെരസൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ.
38 അവൻ തെന്റ ഉപേദശത്തിൽ
അവേരാട്: “നീണ്ട അങ്കികേളാെട
നടക്കുന്നതും അങ്ങാടിയിൽ 39 വന്ദനവും
പള്ളിയിൽ മുഖ്യാസനവും അത്താഴത്തിൽ
്രപധാനസ്ഥലവും ഇച്ഛിക്കുന്ന ശാസ്്രതിമാെര
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ. 40അവർ വിധവമാരുെട
വീടുകെളവിഴുങ്ങുകയും മനുഷ്യർകാേണണ്ടതിന്
നീണ്ട ്രപാർത്ഥന കഴിക്കുകയും െചയ്യന്നു;
അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷാവിധി വരും”
എന്നുപറഞ്ഞു.

വിധവയുെട നാണയം.
41 പിെന്ന േയശു ൈദവാലയത്തിെല
്രശീഭണ്ഡാരത്തിന് േനെര ഇരിക്കുേമ്പാൾ
പുരുഷാരം ഭണ്ഡാരത്തിൽ പണം ഇടുന്നത്
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു; ധനവാന്മാർ പലരും
വളെരയധികം ഇട്ട.് 42അേപ്പാൾ ദരി്രദയായ ഒരു
വിധവ വന്നു ഒരു ൈപസയ്ക്ക് തുല്യമായ രണ്ടു
കാശ് ഇട്ട.് 43 അവൻ ശിഷ്യന്മാെര അടുക്കൽ
വിളിച്ച : “ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇട്ട എല്ലാവേരക്കാള ം
ഈ ദരി്രദയായ വിധവ അധികം ഇട്ടിരിക്കുന്നു
എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
44 എല്ലാവരും തങ്ങള െട സമൃദ്ധിയിൽ നിന്നു
ഇട്ട്; ഇവേളാ തെന്റ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നു,
തനിക്കുള്ളെതല്ലാം തെന്റ ഉപജീവനത്തിനുള്ളത്
മുഴുവനും ഇട്ട”്എന്നുഅവേരാട് പറഞ്ഞു.

13
ൈദവാലയം തകർക്കെപ്പടുെമന്ന്
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്രപവചിക്കുന്നു.
1 േയശു ൈദവാലയെത്ത വിട്ട േപാകുേമ്പാൾ
ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവൻ: “ഗുേരാ, േനാക്കൂ, എ്രത
വിസ്മയകരമായ കല്ല കള ം പണികള ം!” എന്നു
അവേനാട് പറഞ്ഞു. 2 േയശുഅവേനാട്: “നീഈ
വലിയപണികാണുന്നുേവാ? ഇെതല്ലാംകല്ലിേന്മൽ
കല്ല് േശഷിക്കാതവണ്ണം തകർക്കെപ്പടും” എന്നു
പറഞ്ഞു.
അന്ത്യകാലെത്തഅടയാളങ്ങൾ.

3 പിെന്ന അവൻ ഒലിവുമലയിൽ
ൈദവാലയത്തിന് േനെര ഇരിക്കുേമ്പാൾ
പെ്രതാസും യാേക്കാബും േയാഹന്നാനും
അെ്രന്തയാസും സ്വകാര്യമായി അവേനാട്:
4 “അത് എേപ്പാൾ സംഭവിക്കും? ഇെതല്ലാം
സംഭവിപ്പാൻ േപാകുന്നതിനുള്ള ലക്ഷണം എന്ത്
എന്നുഞങ്ങേളാടു പറഞ്ഞാലും”എന്നു േചാദിച്ച .
5 േയശു അവേരാട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത:്
“ആരും നിങ്ങെള വഴി െതറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ. 6ഞാൻആകുന്നുഎന്നു
പറഞ്ഞുെകാണ്ട് അേനകർ എെന്റ േപെരടുത്തു
വന്നു പലെരയും വഴിെതറ്റിക്കും. 7 നിങ്ങൾ
യുദ്ധങ്ങെളയും യുദ്ധ്രശുതികെളയും കുറിച്ച്
േകൾക്കുേമ്പാൾ ്രഭമിച്ച േപാകരുതു. അത്
സംഭവിേക്കണ്ടത് തേന്ന; എന്നാൽ അേപ്പാഴും
അവസാനമായിട്ടില്ല. 8ജാതി ജാതിേയാടും രാജ്യം
രാജ്യേത്താടും എതിർക്കും; പലയിടങ്ങളിലും
ഭൂകമ്പവും ക്ഷാമവും ഉണ്ടാകും; ഇെതല്ലാം
ഈറ്റ േനാവിെന്റആരംഭമേ്രത.

9 എന്നാൽ നിങ്ങെളത്തേന്ന
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ; അവർ നിങ്ങെള



മർെക്കാസ് 13:10 lxiii മർെക്കാസ് 13:18

ന്യായാധിപസംഘങ്ങളിൽ ഏല്പിക്കുകയും
പള്ളികളിൽെവച്ച് തല്ല കയും എെന്റ നിമിത്തം
നാടുവാഴികൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും മുമ്പാെക
അവർക്ക് സാക്ഷ്യത്തിനായി നിർത്തുകയും
െചയ്യ ം. 10 എന്നാൽ സുവിേശഷം മുെമ്പ
സകലജാതികേളാടും ്രപസംഗിേക്കണ്ടതാകുന്നു.
11 അവർ നിങ്ങെള പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി
ഏല്പിക്കുേമ്പാൾഎന്ത് പറേയണ്ടുഎന്നു മുൻകൂട്ടി
വിചാരെപ്പടരുത.് ആ നാഴികയിൽ നിങ്ങൾക്ക്
ലഭിക്കുന്നതു തേന്ന പറവിൻ; പറയുന്നത് നിങ്ങൾ
അല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവേ്രത. 12 സേഹാദരൻ
സേഹാദരെനയുംഅപ്പൻമകെനയും മരണത്തിന്
ഏല്പിക്കും; മക്കള ംഅവരുെട മാതാപിതാക്കള െട
േനെര എഴുേന്നറ്റ് അവെര െകാല്ലിക്കും.
13 എെന്റ നാമംനിമിത്തം എല്ലാവരും നിങ്ങെള
െവറുക്കും;എന്നാൽഅവസാനേത്താളംസഹിച്ച
നില്ക്കുന്നവൻരക്ഷിയ്ക്കെപ്പടും.

14 എന്നാൽ ശൂന്യമാക്കുന്ന േമ്ലച്ഛത
നില്ക്കരുതാത്ത സ്ഥലത്ത് നില്ക്കുന്നതു
നിങ്ങൾ കാണുേമ്പാൾ, -- വായിക്കുന്നവൻ
ചിന്തിച്ച െകാള്ളെട്ട -- അന്ന് െയഹൂദ്യേദശത്ത്
ഉള്ളവർ മലകളിേലക്ക് ഓടിേപ്പാകെട്ട.
15 പുരമുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ അകേത്തക്ക്
ഇറങ്ങിേപ്പാകേയാ വീട്ടിൽനിന്നു വല്ലതും
എടുക്കുവാൻ കടക്കുകേയാ അരുത.്
16 വയലിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ തെന്റ വസ്്രതം
എടുക്കുവാൻ മടങ്ങിേപ്പാകരുത.് 17ആകാലത്ത്
ഗർഭിണികൾക്കും മുല കുടിപ്പിക്കുന്നവർക്കും
അേയ്യാ കഷ്ടം! 18എന്നാൽ അത് ശീതകാലത്ത്
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സംഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ. 19ആ
നാള കൾ ൈദവം സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടിയുെട
ആരംഭംമുതൽ ഇന്നുവെര സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും
ഇനി േമൽ സംഭവിക്കാത്തതും ആയ
മഹാ കഷ്ടകാലം ആകും. 20 കർത്താവ്
ആ നാള കെള ചുരുക്കീട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു
ജഡവും രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുകയില്ല. താൻ
തിരെഞ്ഞടുത്ത വൃതന്മാർനിമിത്തേമാ അവൻ
ആ നാള കെള ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു. 21 അന്ന്
ആെരങ്കിലും നിങ്ങേളാടു: ഇതാ ്രകിസ്തു ഇവിെട
എേന്നാ അതാ അവിെട എേന്നാ പറഞ്ഞാൽ
വിശ്വസിക്കരുത.് 22 കള്ള ്രകിസ്തുക്കള ം
കള്ള്രപവാചകന്മാരും എഴുേന്നറ്റ,് കഴിയുെമങ്കിൽ
വൃതന്മാെരയും െതറ്റിപ്പാനായി അടയാളങ്ങള ം
അത്ഭുതങ്ങള ം കാണിയ്ക്കും. 23 നിങ്ങേളാ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ; ഞാൻ എല്ലാം
നിങ്ങേളാടു മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞുവേല്ലാ.

24 എങ്കിേലാ ആ കാലെത്ത കഷ്ടം
കഴിഞ്ഞേശഷം സൂര്യൻ ഇരുണ്ടുേപാകുകയും
ച്രന്ദൻ ്രപകാശം െകാടുക്കാതിരിക്കുകയും
25 ആകാശത്തുനിന്ന് നക്ഷ്രതങ്ങൾ വീഴുകയും
ആകാശത്തിെല ശക്തികൾ ഇളകിേപ്പാകുകയും
െചയ്യ ം. 26 അേപ്പാൾ മനുഷ്യപു്രതൻ വലിയ
ശക്തിേയാടും േതജേസ്സാടുംകൂെട േമഘങ്ങളിൽ
വരുന്നത് അവർ കാണും. 27അന്ന്അവൻ തെന്റ
ദൂതന്മാെര അയച്ച,് തെന്റ വൃതന്മാെര ഭൂമിയുെട
അറുതിമുതൽആകാശത്തിെന്റഅറുതിവെരയും
നാല് ദിക്കിൽനിന്നും കൂട്ടിേച്ചർക്കും.

മനുഷ്യപു്രതെന്റ വരവിനായി ജാ്രഗതേയാെട
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ഇരിക്കുക

28 അത്തിെയ േനാക്കി ഒരു ഉപമ
പഠിപ്പിൻ; അതിെന്റ െകാമ്പ് ഇളതായി ഇല
തളിർക്കുേമ്പാൾ േവനൽ അടുത്തു എന്നു
നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ. 29 അങ്ങെന
നിങ്ങള ം ഇതു സംഭവിക്കുന്നത് കാണുേമ്പാൾ
അവൻ അടുെക്ക വാതിൽക്കൽ തേന്ന
ആയിരിക്കുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ.
30 ഇതു ഒെക്കയും സംഭവിക്കുേവാളം
ഈ തലമുറ ഒഴിഞ്ഞുേപാകയില്ല എന്നു
ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
31ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുേപാകും; എെന്റ
വചനങ്ങേളാ ഒരിക്കലും ഒഴിഞ്ഞുേപാകയില്ല.
32 ആ നാള ം നാഴികയും സംബന്ധിേച്ചാ
പിതാവല്ലാെത ആരും, സ്വർഗ്ഗത്തിെല
ദൂതന്മാരും, പു്രതനും കൂെട അറിയുന്നില്ല.
33 ആ സമയം എേപ്പാഴാെണന്ന് നിങ്ങൾ
അറിയായ്കെകാണ്ട് ജാ്രഗതേയാെട ഉണർന്നും
്രപാർത്ഥിച്ച ംെകാണ്ടിരിക്കുവിൻ. 34 ഇതു ഒരു
മനുഷ്യൻ വീടുവിട്ട് പരേദശത്തുേപാകുേമ്പാൾ
തെന്റ ദാസന്മാർക്ക് ആ വീടിെന്റ ചുമതലയും
അവനവന് അതത് േവലയും െകാടുത്തിട്ട്
വാതിൽ കാവൽക്കാരേനാട് ഉണർന്നിരിപ്പാൻ
കല്പിച്ചതുേപാെല തേന്ന. 35 യജമാനൻ
സന്ധ്യയ്േക്കാ അർദ്ധരാ്രതിേക്കാ േകാഴികൂകുന്ന
േനരേത്താ രാവിെലേയാ എേപ്പാൾ വരും എന്നു
നിങ്ങൾ അറിയായ്കെകാണ്ട,് 36 അവൻ
െപെട്ടന്ന് വന്നു നിങ്ങെള ഉറങ്ങുന്നവരായി
കെണ്ടത്താതിരിേക്കണ്ടതിന് ഉണർന്നിരിപ്പിൻ.
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37ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത് എല്ലാവേരാടും
പറയുന്നു: ഉണർന്നിരിപ്പിൻ.

14
1 രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് െപസഹയുെടയും
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റയും ഉത്സവം
ആയിരുന്നു. അേപ്പാൾ മഹാപുേരാഹിതന്മാരും
ശാസ്്രതിമാരും േയശുവിെന ഉപായത്താൽ പിടിച്ച്
െകാേല്ലണ്ടത് എങ്ങെന എന്നു അേന്വഷിച്ച .
2 ജനത്തിൽ കലഹം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ
ഉത്സവത്തിൽഅരുത്എന്ന്അവർപറഞ്ഞു.
േബഥാന്യയിെലൈതലാഭിേഷകം.

3 േയശു േബഥാന്യയിൽ കുഷ്ഠേരാഗിയായ
ശിേമാെന്റ വീട്ടിൽ പന്തിയിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ
ഒരു സ്്രതീ ഒരു െവങ്കൽഭരണിയിൽ വളെര
വിലേയറിയതും ശുദ്ധവുമായ സ്വച്ഛജടാമാംസി*
ൈതലവുമായി വന്നു ഭരണി െപാട്ടിച്ച്
അവെന്റ തലയിൽ ഒഴിച്ച . 4 അവിെട
ചിലർ േദഷ്യേത്താെട: “ൈതലത്തിെന്റ ഈ
െവറും െചലവ് എന്തിന?് 5 ഇതു മുന്നൂറിൽ
അധികം െവള്ളിക്കാശിന് വിറ്റ് ദരി്രദർക്ക്
െകാടുക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവേല്ലാ”
എന്നിങ്ങെനതമ്മിൽപറഞ്ഞു,അവെളശാസിച്ച .
6എന്നാൽ േയശു: “അവെള വിടുവിൻ; അവെള
അസഹ്യെപ്പടുത്തുന്നത് എന്ത?് അവൾ എനിക്ക്
ഒരു നല്ലകാര്യം െചയ്തിരിക്കുന്നു. 7 ദരി്രദർ
എല്ലായ്േപാഴും നിങ്ങള െട അടുെക്ക ഉണ്ടേല്ലാ;

* 14. 3 ഹിമാലയത്തിൽകണ്ടുവരുന്ന ‘നാർദിൻ’എന്നെചടിയുെട
േവരിൽനിെന്നടുക്കുന്നസുഗന്ധ്രദവ്യം.
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ഇച്ഛിക്കുേമ്പാൾ അവർക്ക് നന്മെചയ് വാൻ
നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും; ഞാേനാ എല്ലായ്േപാഴും
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.
8 അവളാൽ കഴിയുന്നത് അവൾ െചയ്തു;
എെന്റ സംസ്ക്കാരത്തിനുേവണ്ടി അവൾ
മുമ്പുകൂട്ടി എെന്റ േദഹത്തിന് ൈതലാഭിേഷകം
െചയ്തു. 9 സുവിേശഷം േലാകത്തിൽ
്രപസംഗിക്കുന്നിടെത്തല്ലാം അവൾ െചയ്തതു
അവള െടഓർമ്മയ്ക്കായി ്രപസ്താവിക്കുംഎന്നു
ഞാൻസത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു”.
യൂദാസിെന്റവഞ്ചന.

10 പിെന്ന പന്തിരുവരിൽ ഒരുവനായ
ഈസ്കേര്യാത്താ യൂദാ േയശുവിെന
മഹാപുേരാഹിതൻമാർക്ക്ഏല്പിച്ച െകാടുേക്കണ്ടതിന്
അവരുെട അടുക്കൽ െചന്ന.് 11 അവർ അത്
േകട്ട് സേന്താഷിച്ച് അവന് പണം െകാടുക്കാം
എന്നു വാഗ്ദാനം െചയ്തു; അവൻ േയശുവിെന
എങ്ങെന അവർക്ക് ഏല്പിച്ച െകാടുക്കാം എന്നു
തക്കംഅേന്വഷിച്ച േപാന്നു.
െപസഹാ ഭക്ഷണത്തിനായി ഒരുക്കുന്നു.

12 െപസഹ കുഞ്ഞാടിെന അറുക്കുന്നതായ
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ ഒന്നാം നാളിൽ
ശിഷ്യന്മാർ അവേനാട:് നീ െപസഹ കഴിക്കുവാൻ
ഞങ്ങൾ എവിെട ഒരുക്കണം എന്നു േചാദിച്ച .
13 അവൻ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുേപെര അയച്ച ;
നഗരത്തിൽ െചല്ല വിൻ; അവിെട ഒരു കുടം
െവള്ളം ചുമന്നുെകാണ്ടുവരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ
നിങ്ങെള കണ്ടുമുട്ട ം. 14 അവെന്റ പിന്നാെല
െചല്ല ക അവൻ കടക്കുന്ന വീട്ടിൽെചന്ന് ആ



മർെക്കാസ് 14:15 lxviii മർെക്കാസ് 14:23

വിട്ട ടയവേനാടു: ഞാൻ എെന്റ ശിഷ്യന്മാരുമായി
െപസഹ കഴിക്കുവാനുള്ള ശാല എവിെട എന്നു
ഗുരു േചാദിക്കുന്നു എന്നു പറവിൻ. 15അവൻ
വിരിെച്ചാരുക്കിയ ഒരു വന്മാളിക കാണിച്ച തരും;
അവിെട നമുക്കു ഒരുക്കുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
16ശിഷ്യന്മാർപുറെപ്പട്ട നഗരത്തിൽെചന്ന്അവൻ
തങ്ങേളാട് പറഞ്ഞതുേപാെല കണ്ട് െപസഹ
ഒരുക്കി.

17 സന്ധ്യയായേപ്പാൾ അവൻ പന്തിരുവേരാടും
കൂെട വന്നു. 18 അവർ ഇരുന്നു
ഭക്ഷിക്കുേമ്പാൾ േയശു: “നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ,
എേന്നാടുകൂെട ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ തേന്ന, എെന്ന
കാണിച്ച െകാടുക്കും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട്
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു”എന്നു പറഞ്ഞു. 19അവർ
ദുഃഖിച്ച : ഓേരാരുത്തരും: “തീർച്ചയായും അത്
ഞാനല്ലേല്ലാ” എന്നു അവേനാട് േചാദിക്കാൻ
തുടങ്ങി. 20അവൻ അവേരാട:് “പന്തിരുവരിൽ
ഒരുവൻ, എേന്നാടുകൂെട പാ്രതത്തിൽ
ൈകമുക്കുന്നവൻ തേന്ന. 21 മനുഷ്യപു്രതൻ
േപാകുന്നത് തെന്നക്കുറിച്ച് തിരുെവഴുത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല തെന്ന; എന്നാൽ
മനുഷ്യപു്രതെന ഒറ്റിെകാടുക്കുന്ന മനുഷ്യേനാ
അേയ്യാ കഷ്ടം; ആ മനുഷ്യൻ ജനിക്കാതിരുന്നു
എങ്കിൽ അവന് െകാള്ളാമായിരുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു.
േയശുവിെന്റശരീരവും രക്തവും.

22 അവർ ഭക്ഷിക്കുേമ്പാൾ അവൻ അപ്പം
എടുത്തുവാഴ്ത്തിനുറുക്കിഅവർക്ക് െകാടുത്തു:
“വാങ്ങുവിൻ;ഇതുഎെന്റശരീരം”എന്നുപറഞ്ഞു.
23 പിെന്ന പാനപാ്രതം എടുത്തു സ്േതാ്രതംെചാല്ലി
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അവർക്ക് െകാടുത്തു; അവർ എല്ലാവരും
അതിൽനിന്ന് കുടിച്ച : 24 “ഇതു അേനകർക്ക്
േവണ്ടി െചാരിയുന്നതായ ഉടമ്പടിക്കുള്ള എെന്റ
രക്തം. 25 മുന്തിരിവള്ളിയുെട അനുഭവം
ൈദവരാജ്യത്തിൽ പുതുതായി കുടിക്കുന്ന
നാൾവെരഞാൻഅത് ഇനി അനുഭവിക്കുകയില്ല
എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു”
എന്നുഅവേരാട് പറഞ്ഞു.

26പിെന്നഅവർസ്േതാ്രതംപാടിയേശഷംഒലിവ്
മലയ്ക്ക് േപായി.

27 േയശു അവേരാട:് “എെന്റ നിമിത്തം
നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇടറിേപ്പാകും; “ഞാൻ
ഇടയെന െവട്ട ം, ആടുകൾ ചിതറിേപ്പാകും”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 28 എന്നാൽ
ഞാൻ ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റേശഷം നിങ്ങൾക്ക്
മുെമ്പ ഗലീലയ്ക്കു് േപാകും” എന്നു പറഞ്ഞു.
29പെ്രതാസ് അവേനാട:് “എല്ലാവരും ഇടറിയാലും
ഞാൻ ഇടറുകയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. 30 േയശു
അവേനാട്: “ഇന്ന്,ഈരാ്രതിയിൽ തേന്ന, േകാഴി
രണ്ടുവട്ടം കൂകുംമുെമ്പ നീ മൂന്നുവട്ടം എെന്ന
തള്ളിപ്പറയും എന്നു ഞാൻ സത്യമായി നിേന്നാട്
പറയുന്നു”എന്നു പറഞ്ഞു. 31എന്നാൽപെ്രതാസ:്
“നിേന്നാടുകൂെട മരിേക്കണ്ടിവന്നാലും ഞാൻ
നിെന്ന തള്ളിപ്പറകയില്ല” എന്നു അധികമായി
പറഞ്ഞു;അങ്ങെനതെന്നഎല്ലാവരും പറഞ്ഞു.
േയശു െഗത്സമനയിൽ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു.

32 അവർ െഗത്ത്ശമന എന്നു േപരുള്ള
സ്ഥലത്തുവന്നേപ്പാൾ അവൻ ശിഷ്യന്മാേരാട:്
“ഞാൻ ്രപാർത്ഥിച്ച തീരുേവാളം ഇവിെട
ഇരിപ്പിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു. 33 പിെന്ന
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അവൻ പെ്രതാസിെനയും യാേക്കാബിെനയും
േയാഹന്നാെനയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട് ്രഭമിക്കുവാനും
വ്യാകുലെപ്പടുവാനും തുടങ്ങി: 34 “എെന്റ ഉള്ളം
മരണേവദനേപാെല അതിദുഃഖിതമായിരിക്കുന്നു;
ഇവിെട പാർത്തു ഉണർന്നിരിപ്പിൻ” എന്നു
അവേരാട് പറഞ്ഞു. 35 പിെന്ന അല്പം മുേമ്പാട്ട
െചന്ന് നിലത്തുവീണു, കഴിയും എങ്കിൽ ആ
നാഴിക നീങ്ങിേപ്പാേകണം എന്നു ്രപാർത്ഥിച്ച :
36 “അബ്ബാ, പിതാേവ, നിനക്ക് എല്ലാം കഴിയും;
ഈ പാനപാ്രതം എങ്കൽ നിന്നു നീേക്കണേമ;
എങ്കിലും എെന്റ ഹിതമല്ല അങ്ങയുെട ഹിതം
തേന്ന”ആകെട്ടഎന്നുപറഞ്ഞു. 37പിെന്നഅവൻ
വന്നു അവർ ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ട് പെ്രതാസിേനാട:്
“ശിേമാേന, നീ ഉറങ്ങുന്നുേവാ? ഒരു നാഴിക
ഉണർന്നിരിപ്പാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലേയാ?
38 പരീക്ഷയിൽ അകെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ
ഉണർന്നിരുന്നു ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ; ആത്മാവ്
ഒരുക്കമുള്ളത,് ജഡേമാ ബലഹീനമേ്രത”
എന്നു പറഞ്ഞു. 39 അവൻ പിെന്നയും
േപായി ആ വചനം തേന്ന െചാല്ലി ്രപാർത്ഥിച്ച .
40 മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ അവരുെട കണ്ണ കൾക്ക്
ഭാരേമറിയിരുന്നതുെകാണ്ടു അവർ ഉറങ്ങുന്നത്
കണ്ട്;അവർഅവേനാട്എന്ത് ഉത്തരംപറേയണം
എന്നു അറിഞ്ഞില്ല. 41 അവൻ മൂന്നാമതു
വന്നു അവേരാട:് “ഇേപ്പാഴും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങി
വി്രശമിക്കുകയാേണാ? മതി, ആ നാഴിക
വന്നു; ഇതാ, മനുഷ്യപു്രതൻ പാപികള െട
കയ്യിൽ ഏല്പിക്കെപ്പടുന്നു. 42 എഴുേന്നല്പിൻ;
നാം േപാക; ഇതാ, എെന്ന ഒറ്റിെകാടുക്കുന്നവൻ
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അടുത്തിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

യൂദാസ് ഒറ്റിെകാടുക്കുന്നു.
43 ഉടെന, അവൻ സംസാരിച്ച
െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന, പന്തിരുവരിൽ
ഒരുവനായ യൂദയും അവേനാടുകൂെട
മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാർ, ശാസ്്രതിമാർ, മൂപ്പന്മാർ
എന്നവർ അയച്ച ഒരു പുരുഷാരവും
വാള ം വടിയുമായി വന്നു. 44 അവെന
ഒറ്റിെകാടുക്കുന്നവൻ: “ഞാൻ ആെര
ചുംബിക്കുേമാഅവൻതേന്നആകുന്നു;അവെന
പിടിച്ച് സുരക്ഷിതമായി െകാണ്ടുേപാകുവിൻ”
എന്നു അവർക്ക് ഒരു അടയാളം
പറഞ്ഞുെകാടുത്തിരുന്നു. 45 യൂദാ വന്ന
ഉടെന േയശുവിെന്റ അടുത്തുെചന്ന:് “റബ്ബീ,”
എന്നു പറഞ്ഞു അവെന ചുംബിച്ച . 46അവർ
അവെന്റേമൽ ൈകവച്ച് അവെന പിടിച്ച.്
47 അരിെക നില്ക്കുന്നവരിൽ ഒരുവൻ വാൾ
ഊരി മഹാപുേരാഹിതെന്റ ദാസെന െവട്ടി കാത്
അറുത്തു. 48 േയശു അവേരാട:് “ഒരു കള്ളെന്റ
േനെര എന്നേപാെല നിങ്ങൾ എെന്ന പിടിപ്പാൻ
വാള ം വടിയുമായി പുറെപ്പട്ട വന്നുേവാ? 49ഞാൻ
ദിവേസന ൈദവാലയത്തിൽ ഉപേദശിച്ച െകാണ്ട്
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരുന്നു; നിങ്ങൾ എെന്ന
പിടിച്ചില്ല; എങ്കിലും തിരുെവഴുത്തുകൾക്ക്
നിവൃത്തി വേരണ്ടതിന് ഇങ്ങെന സംഭവിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 50 അേപ്പാൾ േയശുവിെന്റ
കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും അവെന വിട്ട
ഓടിേപ്പായി.
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51 ഒരു ബാല്യക്കാരൻ തെന്റ ശരീരത്തിേന്മൽ
പുതപ്പ് മാ്രതം പുതച്ച ംെകാണ്ട് അവെന
അനുഗമിച്ച ;അവർഅവെന പിടിച്ച.് 52അവേനാ
ആപുതപ്പ്അവിെട വിട്ട നഗ്നനായിഓടിേപ്പായി.
േയശു പുേരാഹിതസംഘത്തിെന്റമുമ്പിൽ.

53 അവർ േയശുവിെന മഹാപുേരാഹിതെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുേപായി. അവെന്റഅടുക്കൽ
എല്ലാ മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും
ശാസ്്രതിമാരും വന്നു കൂടിയിരുന്നു. 54 പെ്രതാസ്
മഹാപുേരാഹിതെന്റ അരമനയുെട മുറ്റംവെര
അവെന അല്പം ദൂെരയായി അനുഗമിച്ച ,
ഭൃത്യന്മാേരാടു േചർന്ന് തീ കാഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു.
55 മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാരും ന്യായാധിപസംഘം
ഒെക്കയും േയശുവിെന െകാേല്ലണ്ടതിന്
അവെനതിെര സാക്ഷ്യം അേന്വഷിച്ച ,
കണ്ടില്ലതാനും. 56 അേനകർ അവെന്റേനെര
കള്ളസാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു; എന്നാൽ അവരുെട
സാക്ഷ്യംേപാലുംഒത്തുവന്നില്ല. 57ചിലർഎഴുേന്നറ്റ്
അവെന്റേനെര: 58 “ഞാൻ ൈകപ്പണിയായ
ഈ മന്ദിരം െപാളിച്ച് മൂന്നു ദിവസംെകാണ്ട്
ൈകപ്പണിയല്ലാത്ത മെറ്റാന്നു പണിയും എന്നു
ഇവൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ േകട്ട”് എന്നു
കള്ളസാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. 59 എന്നിട്ട ം അവരുെട
സാക്ഷ്യം ഒത്തുവന്നില്ല. 60 മഹാപുേരാഹിതൻ
നടുവിൽ നിന്നുെകാണ്ടു േയശുവിേനാടു:
“നീ ഒന്നും ഉത്തരം പറയുന്നില്ലേയാ? ഇവർ
നിെന്റേനെര സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് എന്ത?്” എന്നു
േചാദിച്ച . 61 അവേനാ മിണ്ടാെതയും ഉത്തരം
പറയാെതയും ഇരുന്നു. മഹാപുേരാഹിതൻ
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പിെന്നയും അവേനാട്: “നീ വന്ദ്യനായവെന്റ
പു്രതനായ ്രകിസ്തുേവാ?” എന്നു േചാദിച്ച .
62 “ഞാൻ ആകുന്നു; മനുഷ്യപു്രതൻ
സർവ്വശക്തെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നതും
ആകാശേമഘങ്ങേളാെട വരുന്നതും നിങ്ങൾ
കാണും” എന്നു േയശു പറഞ്ഞു. 63 അേപ്പാൾ
മഹാപുേരാഹിതൻ വസ്്രതം കീറി: 64 “ഇനി
സാക്ഷികെളെക്കാണ്ട് നമുക്കു എന്ത് ആവശ്യം?
ൈദവദൂഷണം നിങ്ങൾ േകട്ട വേല്ലാ; എന്താണ്
നിങ്ങള െട തീരുമാനം?” എന്നു േചാദിച്ച . “അവൻ
മരണേയാഗ്യൻ” എന്നു എല്ലാവരും വിധിച്ച .
65ചിലർഅവെനതുപ്പ കയുംഅവെന്റ മുഖം മൂടി
അവെന മുഷ്ടിചുരുട്ടി കുത്തുകയും ‘്രപവചിക്ക’
എന്നു അവേനാട് പറകയും െചയ്തു തുടങ്ങി;
േചവകർഅവെനഏറ്റ വാങ്ങിഅടിച്ച .

പെ്രതാസ് േയശുവിെനതള്ളിപ്പറയുന്നു.
66 പെ്രതാസ് താെഴ നടുമുറ്റത്ത് ഇരിക്കുേമ്പാൾ
മഹാപുേരാഹിതെന്റ േവലക്കാരത്തികളിൽ
ഒരുവൾ വന്നു, 67 പെ്രതാസ് തീ കായുന്നത്
കണ്ട് അവെന സൂക്ഷിച്ച േനാക്കി: “നീയും
ആ നസറായനായ േയശുവിേനാടുകൂെട
ആയിരുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 68 “നീ പറയുന്നത്
എെന്തന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നുമില്ല, എനിക്ക്
മനസ്സിലാകുന്നതുമില്ല” എന്നിങ്ങെന അവൻ
തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. പിെന്ന അവൻ പുറത്തു
പടിപ്പ രയിേലക്ക് േപായേപ്പാൾ േകാഴി കൂകി.
69 ആ േവലക്കാരത്തി അവെന പിെന്നയും
കണ്ട് സമീപത്ത് നില്ക്കുന്നവേരാട:് “ഇവൻ ആ
കൂട്ടരിൽ ഉള്ളവൻതേന്ന”എന്നുപറഞ്ഞുതുടങ്ങി.
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അവൻപിെന്നയും തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. 70കുറച്ച േനരം
കഴിഞ്ഞേശഷം അരിെക നിന്നവർ
പെ്രതാസിേനാട:് “നിശ്ചയമായും നീ ആ കൂട്ടരിൽ
ഉള്ളവൻ തെന്ന; നീയും ഗലീലക്കാരനേല്ലാ”എന്നു
പറഞ്ഞു. 71 “നിങ്ങൾ പറയുന്ന മനുഷ്യെന
ഞാൻ അറിയുന്നില്ല” എന്നു പറഞ്ഞ് അവൻ
്രപാകുവാനുംആണയിടുവാനും തുടങ്ങി. 72 ഉടെന
േകാഴി രണ്ടാമതും കൂകി; േകാഴി രണ്ടുവട്ടം
കൂകുംമുെമ്പ നീ മൂന്നുവട്ടം എെന്ന തള്ളിപ്പറയും
എന്നു േയശു തേന്നാട് പറഞ്ഞവാക്ക് ഓർത്ത്
പെ്രതാസ് െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു.

15
പീലാേത്താസ് േയശുവിെന വിചാരണ

െചയ്യന്നു.
1 അതികാലത്ത് മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാരും
മൂപ്പന്മാരും ശാസ്്രതിമാരുമായി ന്യായാധിപസംഘം
ഒെക്കയും കൂടി ആേലാചിച്ച . പിെന്ന
അവർ േയശുവിെന ബന്ധിച്ച െകാണ്ടുേപായി
പീലാെത്താസിെന ഏല്പിച്ച . 2 പീലാേത്താസ്
അവേനാട്: “നീ െയഹൂദന്മാരുെട രാജാേവാ?”
എന്നു േചാദിച്ചതിന:് “നീ അങ്ങെന പറയുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 3 മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാർ
അവെനതിെര അേനകം കുറ്റങ്ങൾആേരാപിച്ച .
4 പീലാേത്താസ് പിെന്നയും അവേനാട് േചാദിച്ച :
“നീ ഒരു ഉത്തരവും പറയുന്നില്ലേയാ? ഇതാ,
അവർ നിനെക്കതിെര എെന്തല്ലാം കുറ്റങ്ങൾ
ആേരാപിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 5 േയശു
പിെന്നയും ഉത്തരം ഒന്നും പറയായ്കയാൽ
പീലാേത്താസ്ആശ്ചര്യെപ്പട്ട .



മർെക്കാസ് 15:6 lxxv മർെക്കാസ് 15:15

6 അവൻ ഉത്സവംേതാറും അവർ
േചാദിക്കുന്ന ഒരു തടവുകാരെന അവർക്ക്
വിട്ട െകാടുക്കുക പതിവായിരുന്നു. 7 എന്നാൽ
ഒരു വിപ്ലവത്തിൽ െകാല െചയ്തവരായ
വിപ്ലവക്കാേരാടുകൂെട ബന്ധിച്ചിരുന്ന ബറബ്ബാസ്
എന്നു േപരുള്ള ഒരുവൻ തടവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
8 പുരുഷാരം പീലാേത്താസിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്,
പതിവുേപാെല െചേയ്യണം എന്നു അവേനാട്
അേപക്ഷിച്ച തുടങ്ങി. 9 മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാർ
അസൂയെകാണ്ടാണ് േയശുവിെന ഏല്പിച്ചത്
എന്നു പീലാേത്താസ് അറിഞ്ഞതുെകാണ്ട്
അവേരാട്: 10 “െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവിെന
നിങ്ങൾക്ക് വിട്ട തരണം എന്നു ഇച്ഛിക്കുന്നുേവാ?”
എന്നു േചാദിച്ച . 11 എന്നാൽ ബറബ്ബാസിെന
വിട്ട െകാടുേക്കണ്ടതിന് േചാദിപ്പാൻ
മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാർ പുരുഷാരെത്ത
ഉത്സാഹിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 12 പീലാേത്താസ്
പിെന്നയുംഅവേരാട:് “എന്നാൽെയഹൂദന്മാരുെട
രാജാവ്” എന്ന് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നവെന ഞാൻ
എന്ത് െചേയ്യണം?” എന്നു േചാദിച്ച . 13 “അവെന
്രകൂശിയ്ക്ക” എന്നു അവർ വീണ്ടും നിലവിളിച്ച .
14 പീലാേത്താസ് അവേരാട്: “അവൻ എന്ത്
േദാഷം െചയ്തു?” എന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ,
“അവെന ്രകൂശിയ്ക്ക”എന്നുഅവർഅധികമായി
നിലവിളിച്ച . 15 പീലാേത്താസ് പുരുഷാരത്തിന്
തൃപ്തിവരുത്തുവാൻ ഇച്ഛിച്ച ബറബ്ബാസിെന
അവർക്ക് വിട്ട െകാടുത്തു, േയശുവിെന
ചമ്മട്ടിെകാണ്ട്അടിപ്പിച്ച് ്രകൂശിപ്പാൻഏല്പിച്ച .

േയശുവിെന രക്താംബരവും മുൾക്കിരീടവും
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ധരിപ്പിക്കുന്നു.
16 പടയാളികൾ അവെന അവരുെട
ആസ്ഥാനമായ മണ്ഡപത്തിനകത്തു
െകാണ്ടുേപായി പട്ടാളെത്ത എല്ലാം വിളിച്ച കൂട്ടി.
17അവെന രക്താംബരം ധരിപ്പിച്ച്, മുള്ള െകാണ്ട്
ഒരു കിരീടം െമടഞ്ഞു അവെന ചൂടിച്ച :
18 “െയഹൂദന്മാരുെട രാജാേവ, ജയജയ” എന്നു
പറഞ്ഞു വന്ദിച്ച ; 19 േകാൽെകാണ്ട് അവെന്റ
തലയിൽ അടിച്ച , അവെന തുപ്പി, മുട്ട കുത്തി
അവെന നമസ്കരിച്ച . 20 അങ്ങെന അവെന
പരിഹസിച്ച േശഷം അവർ രക്താംബരം നീക്കി
സ്വന്തവസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച് അവെന ്രകൂശിപ്പാൻ
െകാണ്ടുേപായി.

േയശുവിെന ്രകൂശിക്കുന്നു.
21 അെലക്സന്തരിെന്റയും രൂെഫാസിെന്റയും
അപ്പനായ കുേറനക്കാരൻ ശിേമാൻ
നാട്ടിൻപുറത്തുനിന്ന് വന്നു അതുവഴി
േപാവുകയായിരുന്നു. േയശുവിെന്റ ്രകൂശ്
ചുമപ്പാൻ അവർ അവെന നിര് ബ്ബന്ധിച്ച .
22 തലേയാടിടം എന്നർത്ഥമുള്ള െഗാല്േഗാഥാ
എന്ന സ്ഥലേത്തയ്ക്ക് അവർ േയശുവിെന
െകാണ്ടുേപായി; 23 കുന്തുരുക്കം കലർത്തിയ
വീഞ്ഞ് അവന് െകാടുത്തു; അവൻ അത്
കുടിച്ചില്ല. 24 അവെന ്രകൂശിച്ചേശഷം
അവെന്റ വസ്്രതങ്ങൾ ഓേരാരുത്തരും
വിഭാഗിച്ച് എടുേക്കണ്ടതിന് അവർ ചീട്ടിട്ട .
25 അവെന ്രകൂശിച്ചേപ്പാൾ മൂന്നാംമണി
േനരമായിരുന്നു. 26 ‘െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവ’്
എന്നിങ്ങെന അവെന്റേമൽ ചുമത്തിയ
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കുറ്റം മീെത എഴുതിവച്ചിരുന്നു. 27 അവർ
രണ്ടു കള്ളന്മാെര ഒരുവെന വലത്തും
ഒരുവെന ഇടത്തുമായി അവേനാടുകൂെട
്രകൂശിച്ച . 28 അധർമ്മികള െട കൂട്ടത്തിൽ
അവെന എണ്ണി എന്നുള്ള തിരുെവഴുത്ത്
നിവൃത്തിയായി. 29അതുവഴികടന്നു േപാകുന്നവർ
തല കുലുക്കിെക്കാണ്ട:് “ഹാ, ഹാ, മന്ദിരം
െപാളിച്ച് മൂന്നു നാള െകാണ്ട് പണിയുന്നവേന,
30 നിെന്നത്തെന്ന രക്ഷിച്ച ്രകൂശിൽ നിന്നു
ഇറങ്ങിവാ” എന്നു പറഞ്ഞു അവെന ദുഷിച്ച .
31 അങ്ങെന തെന്ന മഹാപുേരാഹിതന്മാരും
മൂപ്പന്മാരും അവെന പരിഹസിച്ച : “ഇവൻ
മറ്റള്ളവെര രക്ഷിച്ച , എന്നാൽ തെന്നത്താൻ
രക്ഷിക്കാൻഇവന് കഴിയുന്നില്ല”എന്നുപരസ്പരം
പറഞ്ഞു. 32 “നമ്മൾ കണ്ട് വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന്
്രകിസ്തു എന്ന യി്രസാേയൽ രാജാവ് ഇേപ്പാൾ
്രകൂശിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിവരെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു.
അവേനാടുകൂെട ്രകൂശിക്കെപ്പട്ടവരും അവെന
പരിഹസിച്ച .

േയശുവിെന്റ മരണം.
33 ആറാം മണിേനരം മുതൽ ഒമ്പതാംമണി
േനരേത്താളം േദശത്തു എല്ലായിടത്തും ഇരുട്ട്
ഉണ്ടായി. 34 ഒമ്പതാംമണി േനരത്ത് േയശു:
“എെന്റ ൈദവേമ, എെന്റ ൈദവേമ, നീ എെന്ന
ൈകവിട്ടത് എന്ത?്” എന്നു അർത്ഥമുള്ള
“എേലാഹീ, എേലാഹീ ലമ്മാ ശബ്ബക്താനീ”
എന്നു അത്യ ച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച . 35അരിെക
നിന്നവരിൽ ചിലർ േകട്ടിട്ട:് “േനാക്കൂ അവൻ
ഏലിയാെവ വിളിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
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36 ഒരുവൻ ഓടി ഒരു സ്േപാങ്ങിൽ പുളിച്ച വീഞ്ഞ്
നിറച്ച് ഒരു ഓടേക്കാലിേന്മലാക്കി: “ഏലിയാവ്
അവെന ഇറക്കുവാൻ വരുേമാ എന്നു നമുക്കു
കാണാം” എന്നു പറഞ്ഞു അവന് കുടിക്കുവാൻ
െകാടുത്തു. 37 അേപ്പാൾ േയശു ഉറെക്ക
നിലവിളിച്ച ്രപാണെനവിട്ട . 38ഉടെനമന്ദിരത്തിെല
തിരശ്ശീല േമൽെതാട്ട് അടിേയാളവും രണ്ടായി
ചീന്തിേപ്പായി. 39 അവന് എതിെര നിന്നിരുന്ന
ശതാധിപൻ അവൻ ഇങ്ങെന ്രപാണെന
വിട്ടതു കണ്ടിട്ട്: “ഈ മനുഷ്യൻ ൈദവപു്രതൻ
ആയിരുന്നുസത്യം”എന്നുപറഞ്ഞു. 40സ്്രതീകള ം
ദൂരത്തുനിന്ന് േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു;
അവരിൽ മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും ഇളയ
യാേക്കാബിെന്റയും േയാെസയുെടയും
അമ്മ മറിയയും ശേലാമയും ഉണ്ടായിരുന്നു.
41 അവൻ ഗലീലയിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ അവർ
അവെന അനുഗമിച്ച ം ശു്രശൂഷിച്ച ം േപാന്നു;
അവേനാടുകൂെട െയരൂശേലമിേലക്കു വന്ന മറ്റ
സ്്രതീകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു.

േയശുവിെനസംസ്കരിക്കുന്നു.
42 ൈവകുേന്നരമായേപ്പാൾ ശബ്ബത്തിെന്റ
തേലദിവസമായ ഒരുക്കനാൾ ആകെകാണ്ട്
43 ആേലാചനാസമിതിയിെല ബഹുമാന്യനായ
ഒരംഗവും,ൈദവരാജ്യെത്തകാത്തിരുന്നവനുമായ
അരിമത്ഥ്യയിെല േയാസഫ് ൈധര്യേത്താെട
പീലാേത്താസിെന്റഅടുക്കൽെചന്ന് േയശുവിെന്റ
ശരീരം േചാദിച്ച . 44അവൻ മരിച്ച കഴിഞ്ഞുേവാ
എന്നു പീലാേത്താസ്ആശ്ചര്യെപ്പട്ട ശതാധിപെന
വിളിച്ച : േയശു മരിച്ച േവാ എന്നു അേന്വഷിച്ച .
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45ശതാധിപനിൽനിന്ന് വസ്തുതഅറിഞ്ഞേശഷം
അവൻ േയശുവിെന്റ ശരീരം േയാസഫിന്
വിട്ട െകാടുത്തു. 46 അവൻ ഒരു ശീല വാങ്ങി
അവെനകുരിശിൽനിന്ന് താെഴയിറക്കി ശീലയിൽ
ചുറ്റിെപ്പാതിഞ്ഞു, പാറയിൽ െവട്ടിയിട്ട ള്ള ഒരു
കല്ലറയിൽ െവച്ച,് കല്ലറവാതില്ക്കൽ ഒരു
കല്ല് ഉരുട്ടിവച്ച ; 47 അവെന സംസ്കരിച്ച ഇടം
മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും േയാെസയുെട അമ്മ
മറിയയും േനാക്കിക്കണ്ടു.

16
േയശുവിെന്റപുനരുത്ഥാനം.

1 ശബ്ബത്തുനാൾ കഴിഞ്ഞേശഷം
മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും യാേക്കാബിെന്റ
അമ്മ മറിയയും ശേലാമയും െചന്ന് േയശുവിെന്റ
ശരീരംഅഭിേഷകംെചേയ്യണ്ടതിന്സുഗന്ധവർഗ്ഗം
വാങ്ങി. 2 ആഴ്ചവട്ടത്തിെന്റ ഒന്നാം നാൾ
അതികാലത്ത് സൂര്യൻ ഉദിച്ചേപ്പാൾ തേന്ന
അവർ കല്ലറയ്ക്കൽ െചന്ന:് 3 കല്ലറയുെട
വാതിൽക്കൽ നിന്നു നമുക്കുേവണ്ടി ആർ കല്ല്
ഉരുട്ടിക്കളയും എന്നു തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 4അവർ
േനാക്കിയേപ്പാൾ കല്ല് ഉരുട്ടിമാറ്റിയിരിക്കുന്നതായി
കണ്ട്; അത് ഏറ്റവും വലുതായിരുന്നു. 5അവർ
കല്ലറയ്ക്കകത്ത് കടന്നേപ്പാൾ െവള്ളനിലയങ്കി
ധരിച്ച ഒരു ബാല്യക്കാരൻ വലത്തുഭാഗത്ത്
ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് ്രഭമിച്ച . 6അവൻ അവേരാട:്
“ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ്രകൂശിക്കെപ്പട്ട നസറായനായ
േയശുവിെന നിങ്ങൾ അേന്വഷിക്കുന്നു; അവൻ
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ ;അവൻഇവിെട ഇല്ല, േനാക്കൂ
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അവെന െവച്ച സ്ഥലം ഇതാ. 7 എന്നാൽ
നിങ്ങൾ േപായി അവെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാടും
പെ്രതാസിേനാടും: അവൻ നിങ്ങൾക്ക് മുെമ്പ
ഗലീലയ്ക്കു് േപാകുന്നു; അവൻ നിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞതുേപാെല അവിെടവച്ച് നിങ്ങൾ
അവെന കാണും എന്നു പറവിൻ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 8അവർക്ക് വിറയലും ്രഭമവും പിടിച്ച്
അവർ കല്ലറ വിട്ട ഓടിേപ്പായി; അവർ വളെര
ഭയെപ്പട്ടിരുന്നതുെകാണ്ട് ആേരാടും ഒന്നും
പറഞ്ഞില്ല.

9 അവൻ ആഴ്ചവട്ടത്തിെന്റ ഒന്നാം നാൾ
രാവിെല ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റതിനുേശഷം
താൻ ഏഴ് ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കിയിരുന്ന
മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയ്ക്ക് ആദ്യം
്രപത്യക്ഷനായി. 10 അവൾ െചന്ന്
അവേനാടുകൂെട ഇരുന്നവരായി ദുഃഖിച്ച ം
കരഞ്ഞുംെകാണ്ടിരുന്നവേരാട് അറിയിച്ച .
11 അവൻ ജീവേനാടിരിക്കുന്നു എന്നും അവൾ
അവെന കണ്ട് എന്നും അവർ േകട്ടേപ്പാൾ
വിശ്വസിച്ചില്ല.

ശിഷ്യർക്ക് ്രപത്യക്ഷെപ്പടുന്നു
12 പിെന്ന അവരിൽ രണ്ടുേപർ നാട്ടിേലക്ക്
േപാകുേമ്പാൾ അവൻ മെറ്റാരു രൂപത്തിൽ
അവർക്ക് ്രപത്യക്ഷനായി. 13 അവർ േപായി
േശഷമുള്ള ശിഷ്യന്മാേരാട് അറിയിച്ച ; അവരുെട
വാക്കുംഅവർവിശ്വസിച്ചില്ല.

14 പിന്നീട് ആ പതിെനാന്നുേപർ
ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുേമ്പാൾ േയശു അവർക്ക്
്രപത്യക്ഷനായി, ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റതിനുേശഷം
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തെന്നകണ്ടവരുെട വാക്ക് വിശ്വസിക്കായ്കയാൽ
അവരുെട അവിശ്വാസെത്തയും
ഹൃദയകാഠിന്യെത്തയും ശാസിച്ച .
15 പിെന്ന അവൻ അവേരാട:് “നിങ്ങൾ
ഭൂേലാകത്തിൽ ഒെക്കയും േപായി
സകല സൃഷ്ടിേയാടും സുവിേശഷം
്രപസംഗിപ്പിൻ. 16 വിശ്വസിക്കയും സ്നാനം
ഏല്ക്കുകയും െചയ്യന്നവൻ രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടും;
വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷാവിധിയിൽ
അകെപ്പടും. 17 വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ
അടയാളങ്ങൾ നടക്കും: എെന്റ നാമത്തിൽ
അവർ ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കും, അവർ
പുതുഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കും, 18 അവരുെട
ൈകകളാൽ അവർ സർപ്പങ്ങെള പിടിെച്ചടുക്കും;
മരണകരമായ യാെതാന്നു കുടിച്ചാലും അവർക്ക്
ഹാനി വരികയില്ല; അവർ േരാഗികള െടേമൽ
ൈകവച്ചാൽ അവർക്ക് സൗഖ്യം വരും” എന്നു
പറഞ്ഞു.

19 ഇങ്ങെന കർത്താവായ േയശു അവേരാട്
അരുളിെച്ചയ്തേശഷം സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക്
എടുക്കെപ്പട്ട , ൈദവത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത്
ഇരുന്നു. 20 അവർ പുറെപ്പട്ട എല്ലായിടത്തും
്രപസംഗിച്ച ; കർത്താവ് അവേരാടുകൂെട
്രപവർത്തിച്ച ംഅവരാൽനടന്നഅത്ഭുതകരമായ
അടയാളങ്ങളാൽവചനെത്തഉറപ്പിച്ച ം േപാന്നു.



lxxxii

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/

	മർക്കൊസ്

