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ലൂേക്കാസ്എഴുതിയ
സുവിേശഷം

ആമുഖം
1-2 േ്രശഷ്ഠനായ െതേയാഫിേലാേസ,
നമ്മുെട മേധ്യ നിറേവറ്റെപ്പട്ട വസ്തുതകൾ—
്രപാരംഭംമുതൽതെന്ന ദൃക് സാക്ഷികള ം
തിരുവചനത്തിെന്റ ശു്രശൂഷകന്മാരും
ആയിരുന്നവർനമുക്കുൈകമാറിത്തന്നിട്ട ള്ളതുേപാെല—
േ്രകാഡീകരിക്കുന്നതിന് പലരും പരി്രശമിച്ചിട്ട ണ്ട.്
3ആരംഭംമുതലുള്ള എല്ലാ വസ്തുതകള ം ഞാൻ
സസൂക്ഷ്മം പരിേശാധിച്ചിട്ട ള്ളതുെകാണ്ട,്
്രകമീകൃതമായ ഒരു വിവരണം താങ്കൾക്കുേവണ്ടി
എഴുതുന്നത്നല്ലെതന്നുതീരുമാനിച്ച . 4അങ്ങെന,
പഠിച്ചിട്ട ള്ള കാര്യങ്ങള െട നിജസ്ഥിതി താങ്കൾക്ക്
േബാധ്യെപ്പടുകയും െചയ്യ ം.
േയാഹന്നാൻസ്നാപകെന്റ ജനനം

്രപവചിക്കെപ്പടുന്നു
5 െയഹൂദ്യയിൽ െഹേരാദാരാജാവിെന്റ
ഭരണകാലത്ത,് അബീയാവിെന്റ
പൗേരാഹിത്യവിഭാഗത്തിൽ, െസഖര്യാവ്
എന്നു േപരുള്ള ഒരു പുേരാഹിതൻ
ഉണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യ
എലിസബത്തും അഹേരാന്യവംശജയായിരുന്നു.
6 അവരിരുവരും ൈദവത്തിനുമുമ്പാെക
നീതിനിഷ്ഠരും കർത്താവിെന്റ ഉത്തരവുകള ം
അനുഷ്ഠാനങ്ങള ം അനുവർത്തിക്കുന്നതിൽ
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കുറ്റമറ്റവരുമായിരുന്നു. 7 എലിസബത്ത്
വന്ധ്യയായിരുന്നതിനാൽ അവർക്ക്
മക്കളണ്ടായിരുന്നില്ല; അവരിരുവരും
വേയാധികരുമായിരുന്നു.

8 ഒരിക്കൽ െസഖര്യാവുൾെപ്പട്ട വിഭാഗം
ൈദവസന്നിധിയിൽ പൗേരാഹിത്യശു്രശൂഷ
നിർവഹിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ,
9 കർത്താവിെന്റ ആലയത്തിൽ
െചന്ന് ധൂപം അർപ്പിക്കുന്നതിന്
പൗേരാഹിത്യാചാര്രപകാരമുള്ള
നറുെക്കടുപ്പിലൂെട അേദ്ദഹം നിയുക്തനായി.
10 ധൂപം അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത്
സന്നിഹിതരായിരുന്ന ജനാവലി
ആലയത്തിനുപുറത്ത് ്രപാർഥിക്കുകയായിരുന്നു.

11 അേപ്പാൾ കർത്താവിെന്റ ഒരു
ദൂതൻ ധൂപപീഠത്തിെന്റ വലതുഭാഗത്തു
നിൽക്കുന്നതായി െസഖര്യാവിന് ്രപത്യക്ഷനായി.
12 ദൂതെന കണ്ടേപ്പാൾഅേദ്ദഹം ഭയചകിതനായി,
നടുങ്ങി. 13 അേപ്പാൾ ദൂതൻ അേദ്ദഹേത്താട്
പറഞ്ഞത:് “െസഖര്യാേവ, ഭയെപ്പേടണ്ട,
ൈദവം നിെന്റ ്രപാർഥന േകട്ടിരിക്കുന്നു.
നിെന്റ ഭാര്യ എലിസബത്ത് നിനക്ക് ഒരു
മകെന ്രപസവിക്കും, നീ അവന് േയാഹന്നാൻ
എന്നു നാമകരണം െചയ്യണം. 14 അയാൾ
നിനക്ക് ആനന്ദവും ആഹ്ലാദവും ആയിരിക്കും.
അവെന്റ ജനനത്തിൽ അേനകർ ആനന്ദിക്കും.
15 കർത്താവിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ അവൻ
േ്രശഷ്ഠൻ ആയിരിക്കും. വീേഞ്ഞാ ഇതര
ലഹരിപാനീയങ്ങേളാ അവൻ ഒരിക്കലും പാനം
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െചയ്യരുത.് തെന്റ ജനനത്തിന് മുമ്പുതെന്ന
അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ നിയ്രന്തണത്തിൽ
ആയിരിക്കും.* 16 ഇ്രസാേയൽജനത്തിൽ
അേനകെര അവൻ തങ്ങള െട ൈദവമായ
കർത്താവിേലക്ക് മടക്കിവരുത്തും.
17 പിതാക്കന്മാരുെട ഹൃദയം മക്കളിേലക്കും
അനുസരണെകട്ടവെര നീതിനിഷ്ഠരുെട
വിേവകത്തിേലക്കും തിരിച്ച െകാണ്ട്,
കർത്താവിനുേവണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു
ജനെത്ത സജ്ജമാക്കുന്നതിനുേവണ്ടി അയാൾ
ഏലിയാവിെന്റ ആത്മാവിലും ശക്തിയിലും
കർത്താവിനുമുമ്പായി േപാകും.”

18 െസഖര്യാവ് ദൂതേനാട്, “ഇെതങ്ങെന
ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയും? ഞാൻ വൃദ്ധനും എെന്റ
ഭാര്യ വേയാധികയുമാണേല്ലാ!”എന്നുപറഞ്ഞു.

19 അതിനു ദൂതൻ, “ൈദവസന്നിധിയിൽ
ശു്രശൂഷിക്കുന്ന†ഗ്രബീേയലാണ്ഞാൻ, നിേന്നാടു
സംസാരിക്കാനും ഈ സുവാർത്ത നിെന്ന
അറിയിക്കാനും ൈദവം എെന്നഅയച്ചിരിക്കുന്നു.
20 നിർദിഷ്ടസമയത്ത് നിറേവറാനിരിക്കുന്ന,
എെന്റവാക്കുകൾവിശ്വസിക്കാതിരുന്നതുെകാണ്ട്
ഇത് യാഥാർഥ്യമാകുന്ന ദിവസംവെര നീ
സംസാരിക്കാനാകാെത ഊമയായിരിക്കും” എന്നു
പറഞ്ഞു.

21 ഈ സമയം െസഖര്യാവിെന കാത്തിരുന്ന
ജനം അേദ്ദഹം ൈദവാലയത്തിൽനിന്ന്
പുറത്തുവരാൻ ഇ്രതേയെറ താമസിച്ചതിൽ
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട . 22 പുറത്തുവന്നേപ്പാൾ

* 1:15 മൂ.ഭാ. അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയും. † 1:19
മൂ.ഭാ. നിൽക്കുന്ന



ലൂേക്കാസ് 1:23 iv ലൂേക്കാസ് 1:30

അേദ്ദഹത്തിന് അവേരാടു സംസാരിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല. സംസാരിക്കാനാകാെത ആംഗ്യം
കാണിച്ച െകാണ്ടിരുന്നതിൽനിന്ന,് അേദ്ദഹത്തിന്
ൈദവാലയത്തിൽെവച്ച് ഒരു ദർശനമുണ്ടാെയന്ന്
അവർ മനസ്സിലാക്കി.

23 അേദ്ദഹം പൗേരാഹിത്യശു്രശൂഷയ്ക്കു
നിേയാഗിക്കെപ്പട്ട ദിവസങ്ങൾപൂർത്തിയാക്കിയിട്ട്
ഭവനത്തിേലക്കു മടങ്ങി. 24 ഈ
സംഭവത്തിനുേശഷം, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യ
എലിസബത്ത് ഗർഭവതിയായി; അവൾ
അഞ്ചുമാസം ഭവനത്തിനു പുറത്തിറങ്ങാെത
താമസിച്ച . 25 “കർത്താവ് എനിക്കു നന്മ
െചയ്തിരിക്കുന്നു. ജനമേധ്യ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന
നിന്ദ നീക്കിക്കളയാൻ ഇേപ്പാൾ അവിടന്ന്
്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു,”എന്ന്അവൾപറഞ്ഞു.

േയശുവിെന്റജനനെത്തപ്പറ്റിയുള്ളമുന്നറിയിപ്പ്
26 എലിസബത്തിെന്റ ഗർഭധാരണത്തിെന്റ
ആറാംമാസത്തിൽ ൈദവം ഗ്രബീേയൽ
ദൂതെന ഗലീലാ്രപവിശ്യയിെല ഒരു പട്ടണമായ
നസെറത്തിൽ, 27 ദാവീദുവംശജനായ േയാേസഫ്
എന്നപുരുഷനു വിവാഹനിശ്ചയം െചയ്യെപ്പട്ടിരുന്ന
ഒരു കന്യകയുെട അടുക്കൽ അയച്ച . ആ
കന്യകയുെട േപര് മറിയഎന്നായിരുന്നു. 28 ദൂതൻ
അവള െട അടുക്കൽ െചന്ന,് “കൃപലഭിച്ചവേള,
നിനക്കുവന്ദനം;കർത്താവ് നിേന്നാടുകൂെടയുണ്ട”്
എന്നുപറഞ്ഞു.

29 ദൂതെന്റ വാക്കുകൾ േകട്ട് മറിയ
അന്തംവിട്ട നിന്നു; ഇത് എെന്താരു അഭിവാദനം
എന്ന് അവൾ ചിന്തിച്ച . 30 എന്നാൽ ദൂതൻ
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അവേളാട,് “മറിേയ, ഭയെപ്പേടണ്ട; നിനക്കു
ൈദവത്തിെന്റ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 31 നീ
ഗർഭവതിയായി ഒരു മകെന ്രപസവിക്കും.
നീ ആ ശിശുവിന് േയശു എന്നു നാമകരണം
െചയ്യണം. 32 അവിടന്ന് മഹാനാകും;
പരേമാന്നതെന്റ പു്രതൻ എന്നു വിളിക്കെപ്പടും.
അവിടെത്ത പിതാവായ ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനം
കർത്താവായ ൈദവം അവിടേത്തക്ക് നൽകും.
33അവിടന്ന് യാേക്കാബ് വംശത്തിന് എേന്നക്കും
രാജാവായിരിക്കും; അവിടെത്ത രാജ്യത്തിന്
ഒരിക്കലും അവസാനമുണ്ടാകുകയില്ല” എന്നു
പറഞ്ഞു.

34 അേപ്പാൾ മറിയ ദൂതേനാട്, “ഇെതങ്ങെന
സംഭവിക്കും? ഞാെനാരു കന്യകയാണേല്ലാ”
എന്നുപറഞ്ഞു.

35 അതിന് ദൂതൻ, “പരിശുദ്ധാത്മാവ്
നിെന്റേമൽ വരും; പരേമാന്നതെന്റ ശക്തി
നിേന്മൽ ആവസിക്കും. അതുെകാണ്ട്
ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധശിശു ൈദവപു്രതൻ
എന്നു വിളിക്കെപ്പടും. 36 നിെന്റ ബന്ധുവായ
എലിസബത്ത് അവള െട വാർധക്യത്തിൽ ഒരു
പു്രതന് ജന്മം നൽകാൻേപാകുന്നു; വന്ധ്യെയന്നു
പറഞ്ഞിരുന്നവൾക്ക് ഇത് ആറാംമാസം.
37 ൈദവത്തിെന്റ അരുളപ്പാടുകെളാന്നും
അസാധ്യമാകുകയില്ലേല്ലാ” എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

38 “ഇതാ, ഞാൻ കർത്താവിെന്റ ദാസി; നീ
പറഞ്ഞതുേപാെല എനിക്കു സംഭവിക്കെട്ട” മറിയ
്രപതിവചിച്ച . ദൂതൻഅവെളവിട്ട േപായി.

മറിയഎലിസബത്തിെനസന്ദർശിക്കുന്നു
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39 ചില ദിവസത്തിനുേശഷം മറിയ എഴുേന്നറ്റ്
െയഹൂദ്യ്രപവിശ്യയിെല മലനിരയിലുള്ള
ഒരു പട്ടണത്തിേലക്കു തിടുക്കത്തിൽ
യാ്രതപുറെപ്പട്ട . 40 അവിെട അവൾ
െസഖര്യാവിെന്റ ഭവനത്തിൽ െചന്നു. അവൾ
എലിസബത്തിെന വന്ദിച്ച . 41 മറിയയുെട
വന്ദനം എലിസബത്ത് േകട്ടേപ്പാൾ ഗർഭസ്ഥശിശു
അവള െട ഉദരത്തിൽ തുള്ളിച്ചാടി; എലിസബത്ത്
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ നിയ്രന്തണത്തിലായി,
42 ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച പറഞ്ഞത:് “നീ സ്്രതീകളിൽ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൾ; നിനക്കു ജനിക്കുന്ന
ശിശുവും അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ! 43 എെന്റ
കർത്താവിെന്റ മാതാവ് എെന്ന സന്ദർശിക്കാൻ
തക്ക കൃപ എനിക്കു ലഭിച്ചത് എങ്ങെന?
44 നിെന്റ വന്ദനവചസ്സ കൾ എെന്റ കാതുകളിൽ
പതിച്ചമാ്രതയിൽത്തെന്ന ശിശു എെന്റ
ഉദരത്തിൽആനന്ദിച്ച തുള്ളിച്ചാടി. 45കർത്താവ്
അരുളിെച്ചയ്തത് നിറേവറുെമന്ന് വിശ്വസിച്ച നീ
അനുഗൃഹീത!”

മറിയയുെടകീർത്തനം
46ഇതിന് മറിയ ്രപതിവചിച്ചത:്

“എെന്റഉള്ളംകർത്താവിെനപുകഴ്ത്തുന്നു;
47 എെന്റ ആത്മാവ് എെന്റ രക്ഷിതാവായ
ൈദവത്തിൽആനന്ദിക്കുന്നു.

48അവിടന്ന് തെന്റ ദാസിയുെടൈദന്യെത്ത
പരിഗണിച്ചേല്ലാ;

ഇേപ്പാൾമുതൽ എല്ലാ തലമുറകള ം എെന്ന
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൾഎന്നുവാഴ്ത്തും.
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49 സർവശക്തൻ എനിക്കുേവണ്ടി വലിയ
കാര്യങ്ങൾെചയ്തിരിക്കുന്നു;
പരിശുദ്ധമേല്ലാഅവിടെത്തനാമം.

50അവിടെത്തഭക്തർക്ക്
കരുണതലമുറതലമുറവെരനിലനിൽക്കും.

51 തെന്റ ഭുജത്താൽ അവിടന്നു വൻകാര്യങ്ങൾ
്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു;
അന്തരംഗങ്ങളിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നവെര
അവിടന്നു ചിതറിച്ചിരിക്കുന്നു.

52 അധിപതികെള സിംഹാസനങ്ങളിൽനിന്ന്
ഇറക്കി,
ന്രമഹൃദയെര ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു.

53വിശപ്പ ള്ളവെരനന്മകളാൽനിറച്ച ം
ധനികെര െവറുംൈകേയാെടഅയച്ച ം;

54-55 അ്രബാഹാമിേനാടും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അനന്തരാവകാശികേളാടും
അനന്തമായി കരുണ കാണിക്കുെമന്ന
വാഗ്ദാനം വിസ്മരിക്കാെത,

അവിടന്ന് നമ്മുെട പൂർവികേരാട് വാഗ്ദത്തം
െചയ്തതുേപാെലതെന്ന
തെന്റ ദാസനായ ഇ്രസാേയലിെന
സഹായിച്ച മിരിക്കുന്നു!”

56 മറിയ ഏകേദശം മൂന്നുമാസം
എലിസബത്തിേനാടുകൂെട താമസിച്ചതിനുേശഷം
സ്വഭവനത്തിേലക്കുതിരിെകേപ്പായി.

േയാഹന്നാൻസ്നാപകെന്റജനനം
57 ്രപസവകാലം തികഞ്ഞേപ്പാൾ എലിസബത്ത്
ഒരു മകനു ജന്മംനൽകി. 58കർത്താവ്അവേളാടു
മഹാകരുണ കാണിെച്ചന്നു േകട്ട് അവള െട
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അയൽക്കാരും ബന്ധുക്കള ം അവള െട
ആനന്ദത്തിൽപങ്കുേചർന്നു.

59 എട്ടാംദിവസം ശിശുവിെന പരിേച്ഛദനകർമം‡
െചയ്യിക്കുന്നതിനായി അവർ ഒത്തുേചർന്നു;
അവർശിശുവിന് പിതാവിെന്റേപരുേപാെലതെന്ന
െസഖര്യാവ് എന്നു നാമകരണംെചയ്യാൻ
തുനിഞ്ഞു. 60 എന്നാൽ ശിശുവിെന്റ അമ്മ
“അങ്ങെനയല്ല, അവെന േയാഹന്നാൻ എന്നാണ്
വിളിേക്കണ്ടത,്”എന്നുപറഞ്ഞു.

61 വന്നുകൂടിയവർ അതിന് “ഈ േപരുള്ള
ആരുംതെന്ന നിെന്റ ബന്ധുക്കള െട കൂട്ടത്തിൽ
ഇല്ലേല്ലാ,”എന്ന്എലിസബത്തിേനാട് പറഞ്ഞു.

62 അവർ പിെന്ന, ശിശുവിെന്റ
പിതാവിേനാട് അവന് എന്തു േപരിടാനാണ്
ആ്രഗഹിക്കുന്നെതന്ന് ആംഗ്യംകാട്ടി േചാദിച്ച .
63 െസഖര്യാവ് ഒരു എഴുത്തുപലക ആവശ്യെപ്പട്ട .
“അവെന്റ േപര് േയാഹന്നാൻ,” എന്ന് അേദ്ദഹം
എഴുതി; എല്ലാവരും വിസ്മയിച്ച . 64 െപെട്ടന്ന്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വായ് തുറന്നു; നാവിെന്റ
െകട്ടഴിഞ്ഞു, ൈദവെത്ത സ്തുതിച്ച െകാണ്ട്
സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. 65 ഈ സംഭവം
അയൽവാസികളിൽ ഭയമുളവാക്കി.
െയഹൂദ്യ്രപവിശ്യയിെല മലനാടുകളിെലല്ലാം
ഇെതാരു ചർച്ചാവിഷയമായി. 66 േകട്ടവർ
േകട്ടവർ അേതപ്പറ്റി അത്ഭുതെപ്പട്ട െകാണ്ട്,
“ഈ ശിശു ആരാകും?” എന്നു പരസ്പരം
േചാദിക്കാൻ തുടങ്ങി. കർത്താവിെന്റ കരം
േയാഹന്നാേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു.
‡ 1:59 അതായത്,സുന്നത്ത്
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െസഖര്യാവിെന്റഗാനം
67 േയാഹന്നാെന്റ പിതാവായ െസഖര്യാവ്
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ നിയ്രന്തണത്തിലായി
ഇ്രപകാരം ്രപവചിച്ച :
68 “ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ കർത്താവ്

വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ;
അവിടന്ന് തെന്റ ജനെത്ത സന്ദർശിച്ച്
വിമുക്തരാക്കിയിരിക്കുന്നു.

69 ൈദവം പുരാതനകാലത്ത് അവിടെത്ത
വിശുദ്ധ്രപവാചകന്മാരിലൂെട
അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതുേപാെലതെന്ന,

70 തെന്റ ദാസനായ ദാവീദുരാജാവിെന്റ
വംശത്തിൽനിന്നുതെന്ന;
സർവശക്തനായ ഒരു രക്ഷകെന നമുക്കായി
അയച്ചിരിക്കുന്നു.§

71ഇത് നമ്മുെടശ്രതുക്കളിൽനിന്നും
നെമ്മ െവറുക്കുന്ന എല്ലാവരുെടയും
ൈകയിൽനിന്നും നെമ്മ
രക്ഷിേക്കണ്ടതിനും

72 നമ്മുെട പൂർവികേരാടു കരുണ
കാണിേക്കണ്ടതിനും

73 നമ്മുെട പിതാവായ അ്രബാഹാമിേനാടു
ശപഥംെചയ്ത
വിശുദ്ധ ഉടമ്പടിഓർേക്കണ്ടതിനും

74 ശ്രതുക്കള െട ൈകയിൽനിന്ന് നെമ്മ
സ്വത്രന്തരാേക്കണ്ടതിനും

§ 1:70 മൂ.ഭാ. രക്ഷയുെട െകാമ്പ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. െകാമ്പ്
ഇവിെടശക്തനായഒരു രാജാവിെന്റ ്രപതീകമാണ.്
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75 തിരുസന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധിേയാടും
നീതിനിഷ്ഠേയാടുംകൂെട നമ്മുെട
ആയുസ്സ മുഴുവനും
ഭയംകൂടാെത നാം അവിടെത്ത
േസവിേക്കണ്ടതിനുംകൂടിയാണ!്

76-77 “നീേയാ എെന്റ മകേന, പരേമാന്നതെന്റ
്രപവാചകൻഎന്നുവിളിക്കെപ്പടും.
കർത്താവിനുേവണ്ടിവഴിെയാരുക്കാൻ,

നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ കരുണാതിേരകത്താൽ
തെന്റജനത്തിനു
പാപേമാചനത്തിലൂെട രക്ഷയുെട
പരിജ്ഞാനം നൽകാൻ, നീ
കർത്താവിനുമുമ്പായി നടക്കും.

78 അന്ധതമസ്സിലും മരണനിഴലിലും
കഴിയുന്നവരുെടേമൽ്രപകാശിക്കുന്നതിനും
നമ്മുെട കാലുകെള സമാധാനപാതയിൽ
നയിക്കുന്നതിനും

79അവിടെത്തകരുണാധിക്യത്താൽ,
ഉദയസൂര്യൻ സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് നെമ്മ
സന്ദർശിക്കും.”

80 ശിശുവായ േയാഹന്നാൻ വളർന്നു,
ആത്മാവിൽ ശക്തിെപ്പട്ട : ഇ്രസാേയലിെല തെന്റ
പരസ്യശു്രശൂഷആരംഭിക്കുന്നതുവെര*അേദ്ദഹം
മരുഭൂമിയിൽതാമസിച്ച .

2
േയശുവിെന്റജനനം

* 1:80 മൂ.ഭാ. ശക്തിെപ്പട്ട : ഇ്രസാേയലിനു തെന്ന
െവളിെപ്പടുത്തുന്നതുവെര
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1 ആ കാലത്ത് േറാമാ ച്രകവർത്തി
അഗസ്േതാസ് ൈകസർ തെന്റ
സാ്രമാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാവരുെടയും
ജനസംഖ്യാനിർണയത്തിനായുള്ള
ആജ്ഞ പുറെപ്പടുവിച്ച . 2 —ഈ
ഒന്നാമെത്ത ജനസംഖ്യാനിർണയം നടന്നത്
സിറിയാ്രപവിശ്യയിെല ഭരണാധികാരിയായി
ക്വിറിനിയൂസ് വാഴുേമ്പാഴാണ—് 3 അങ്ങെന
എല്ലാവരും തങ്ങള െട േപെരഴുതിക്കുന്നതിന്
അവരവരുെട പട്ടണത്തിേലക്കുയാ്രതയായി.

4 അങ്ങെന േയാേസഫ് ദാവീദിെന്റ
കുടുംബത്തിലുംവംശത്തിലുംഉള്ളവനായതിനാൽ
ഗലീലാ്രപവിശ്യയിെല നസെറത്ത് എന്ന
പട്ടണത്തിൽനിന്ന് െയഹൂദ്യ്രപവിശ്യയിെല
േബത്ലേഹം എന്ന ദാവീദിെന്റ പട്ടണത്തിേലക്കു
യാ്രതതിരിച്ച . 5 തെന്റ ്രപതി്രശുതവധുവും
ഗർഭിണിയുമായ മറിയേയാെടാപ്പമാണ്
േപരുേചർക്കുന്നതിനായി അേദ്ദഹം അവിേടക്കു
േപായത്. 6 അവർ േബത്ലേഹമിൽ
ആയിരിക്കുേമ്പാൾ മറിയയ്ക്ക് ്രപസവത്തിനുള്ള
സമയം തികഞ്ഞു. 7മറിയ തെന്റആദ്യജാതനായ
പു്രതന് ജന്മംനൽകി, അവൾ ശിശുവിെന
ശീലകളിൽ െപാതിഞ്ഞ,് കന്നുകാലികൾക്ക് പുല്ല്
െകാടുക്കുന്ന ഒരു െതാട്ടിയിൽ കിടത്തി; കാരണം,
അവർക്കവിെട ഒരു മുറിയും ലഭ്യമായില്ല.

8 അന്നുരാ്രതിയിൽ ആ ്രപേദശത്ത്
ആട്ടിൻപറ്റത്തിന് കാവലായി േമച്ചിൽപ്പ റത്ത്
താമസിച്ചിരുന്ന ഇടയന്മാർക്ക് 9 കർത്താവിെന്റ
ഒരു ദൂതൻ ്രപത്യക്ഷനായി. കർത്താവിെന്റ
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്രപഭ അവർക്കുചുറ്റ ം തിളങ്ങി, അവർ വളെര
ഭയവിഹ്വലരായിത്തീർന്നു. 10 അേപ്പാൾ
ദൂതൻ അവേരാടറിയിച്ചത,് “ഭയെപ്പേടണ്ട!
സകലജനത്തിനും മഹാ ആനന്ദംനൽകുന്ന
സുവാർത്ത ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങെള
അറിയിക്കുന്നു. 11 ഇേന്നദിവസം ്രകിസ്തുെവന്ന
കർത്താവായ രക്ഷകൻ ദാവീദിെന്റ
പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു.
12 നിങ്ങൾക്കുള്ള ചിഹ്നേമാ: ശീലകളിൽ
െപാതിഞ്ഞ,് പുൽെത്താട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു
ശിശുവിെനനിങ്ങൾകാണും.”

13 ഇതു പറഞ്ഞമാ്രതയിൽത്തെന്ന
സ്വർഗീയൈസന്യത്തിെന്റ വലിെയാരു
സംഘം ആ ദൂതേനാടുേചർന്നു ൈദവെത്ത
മഹത്ത്വെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട,്
14 “പരേമാന്നതങ്ങളിൽൈദവത്തിനു മഹത്ത്വം;
ഭൂമിയിൽ ൈദവ്രപസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്കു
സമാധാനം”

എന്ന്ആലപിച്ച .
15 ദൂതന്മാർ അവെരവിട്ട സ്വർഗത്തിേലക്കു
മടങ്ങിയേശഷം, “നമുക്കു േബത്ലേഹമിൽ െചന്ന്
അവിെട കർത്താവ് നെമ്മഅറിയിച്ചഈസംഭവം
കാണാം”എന്ന്ആട്ടിടയന്മാർപരസ്പരംപറഞ്ഞു.

16 അവർ വളെരേവഗത്തിൽ യാ്രതയായി,
അവിെടെച്ചന്ന് മറിയെയയും േയാേസഫിെനയും
പുൽെത്താട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന ശിശുവിെനയും
കണ്ടു. 17 അവെരക്കണ്ടതിനുേശഷം, ഈ
ശിശുവിെനക്കുറിച്ച ൈദവദൂതൻ തങ്ങേളാട്
അറിയിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങെളല്ലാം ആട്ടിടയന്മാർ
പരസ്യമാക്കി. 18ആട്ടിടയന്മാർഅറിയിച്ച വാർത്ത
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േകട്ടഎല്ലാവരുംആശ്ചര്യഭരിതരായി. 19എന്നാൽ,
മറിയ ഇവെയല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സം്രഗഹിച്ച്
വിചിന്തനംെചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു. 20 തങ്ങെള
അറിയിച്ചിരുന്നതുേപാെലതെന്ന േകൾക്കുകയും
കാണുകയുംെചയ്ത സകലകാര്യങ്ങൾക്കായും
ൈദവെത്ത മഹത്ത്വെപ്പടുത്തുകയും
പുകഴ്ത്തുകയും െചയ്തുെകാണ്ട് ആട്ടിടയന്മാർ
തിരിെകേപ്പായി.

21 എട്ട ദിവസം പൂർത്തിയായേപ്പാൾ,
േയശുവിെന്റ പരിേച്ഛദനാസമയത്ത,് ശിശു
ഗർഭത്തിലുരുവാകുംമുമ്പ് ൈദവദൂതൻ
നിർേദശിച്ചിരുന്നതുേപാെല “േയശു”എന്ന്അവനു
േപരിട്ട .

േയശുവിെന ൈദവാലയത്തിൽ
സമർപ്പിക്കുന്നു

22 േമാശയുെട ന്യായ്രപമാണം അനുസരിച്ച്
മറിയയ്ക്ക് ശുദ്ധീകരണയാഗത്തിനുള്ള*
ദിവസമടുത്തേപ്പാൾ, േയാേസഫും
മറിയയും േയശുവിെന കർത്താവിനു
സമർപ്പിേക്കണ്ടതിനായി െജറുശേലമിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി. 23 “ആദ്യം ജനിക്കുന്നആൺകുട്ടി
കർത്താവിന് വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടണം,”†
എന്നു കർത്താവിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച ം 24 “ഒരു േജാടി
കുറു്രപാവിെനേയാരണ്ടു ്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനേയാ
യാഗം കഴിേക്കണ്ടതാകുന്നു,” എന്ന്
കർത്താവിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിൽ

* 2:22 േലവ്യ. 12:1-8 † 2:23 പുറ. 13:2,12
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കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുമാണ്
അവർ േപായത്.

25അക്കാലത്ത,് െജറുശേലമിൽ നീതിനിഷ്ഠനും
ൈദവഭക്തനുമായ ശിമേയാൻ എന്നു
േപരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഇ്രസാേയലിന്
സാന്ത്വനംനൽകുന്ന മശിഹായുെട‡ വരവിനായി
കാത്തുെകാണ്ടിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽ
പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 26കർത്താവിെന്റ
്രകിസ്തുവിെന കാണുന്നതിനുമുമ്പ്
മരിക്കുകയില്ല എന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ
അേദ്ദഹത്തിന് അരുളപ്പാട് ലഭിച്ചിരുന്നു.
27 ന്യായ്രപമാണത്തിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നത്
നിർവഹിക്കാൻ േയശു എന്ന ൈപതലിെന
മാതാപിതാക്കൾ െകാണ്ടുവന്നേപ്പാൾ,ശിമേയാൻ
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ നിേയാഗത്താൽ
ൈദവാലയാങ്കണത്തിേലക്കു െചന്നു. 28അേദ്ദഹം
ശിശുവിെന ൈകയിൽ എടുത്ത് ൈദവെത്ത
സ്തുതിച്ച െകാണ്ട് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു:
29 “സർേവാന്നതനായ നാഥാ, അവിടന്നു

വാഗ്ദാനംെചയ്തിരുന്നതുേപാെല,
ഇേപ്പാൾ അവിടെത്ത ദാസെന
സമാധാനേത്താെട വി്രശമിക്കാൻ
അനുവദിച്ചാലും.

30-32 അവിടന്ന് സകലജനങ്ങള െടയും മുമ്പാെക
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നരക്ഷെയ
എെന്റകണ്ണ്കണ്ടിരിക്കുന്നു!

ഈരക്ഷ,സർവജനതകൾക്കും െവളിെപ്പടാനുള്ള
്രപകാശവും

‡ 2:25 െയഹൂദർ ്രപതീക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരുന്നവിേമാചകൻ.
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അവിടെത്ത ജനമായ ഇ്രസാേയലിെന്റ
മഹത്ത്വവുമാണേല്ലാ.”

33 ശിശുവിെനക്കുറിച്ച് ശിമേയാൻ ഇങ്ങെന
പറയുന്നതുേകട്ട് അവെന്റ മാതാപിതാക്കൾ
വിസ്മയിച്ച . 34 പിെന്ന ശിമേയാൻ അവെര
അനു്രഗഹിച്ച െകാണ്ട് േയശുവിെന്റ അമ്മയായ
മറിയേയാട്, “ഈ ശിശു ഇ്രസാേയലിൽ
അേനകരുെട വീഴ്ചയ്ക്കും ഉയർച്ചയ്ക്കും
നിദാനമാേകണ്ടതിനും 35 അേനകരുെട
ശ്രതുതയ്ക്ക് പാ്രതമായിത്തീർന്ന് അവരുെട
ഹൃദയവിചാരങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്തുന്ന
ഒരു ചിഹ്നമായിരിേക്കണ്ടതിനും
നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. നിെന്റ സ്വന്തം
്രപാണനിലൂെടയും ഒരു വാൾ തുളച്ച കയറും”
എന്നുപറഞ്ഞു.

36 ആേശർ േഗാ്രതത്തിൽെപ്പട്ട ഫനൂേവലിെന്റ
മകൾ ഹന്നാ എന്ന വളെര വയസ്സ െചന്ന
ഒരു ്രപവാചിക ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ
വിവാഹംകഴിഞ്ഞ് ഏഴുവർഷം കുടുംബജീവിതം
നയിച്ചേശഷം 37 വിധവയായി. അവർക്കേപ്പാൾ
എൺപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു.§ ആ
വേയാധിക ഒരിക്കലും ൈദവാലയം
വിട്ട േപാകാെത, ഉപവസിച്ച ം ്രപാർഥിച്ച ംെകാണ്ടു
രാപകൽ ൈദവെത്ത ആരാധിച്ച സമയം
െചലവഴിച്ച . 38 ശിമേയാൻ സംസാരിക്കുേമ്പാൾ
ഹന്നാ അവരുെട അടുക്കൽെച്ചന്ന്,
ൈദവെത്ത സ്തുതിച്ച,് െജറുശേലമിെന്റ
വീെണ്ടടുപ്പ ്രപതീക്ഷിച്ചിരുന്ന എല്ലാവേരാടും

§ 2:37 അഥവാ,എൺപത്തിനാലു വർഷംവിധവയുമായിരുന്നു.
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ശിശുവിെനക്കുറിച്ച ്രപസ്താവിച്ച .
39 കർത്താവിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നെതല്ലാം നിർവഹിച്ചേശഷം
േയാേസഫും മറിയയും ഗലീലാ്രപവിശ്യയിെല
തങ്ങള െട സ്വന്തം പട്ടണമായ നസെറത്തിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പായി. 40ൈപതൽ വളർന്നു ശക്തനായി;
ജ്ഞാനത്താൽ നിറഞ്ഞു; ൈദവകൃപയും ആ
ശിശുവിെന്റേമൽഉണ്ടായിരുന്നു.
ബാലനായ േയശുൈദവാലയത്തിൽ

41 അവെന്റ മാതാപിതാക്കൾ വർഷംേതാറും*
െപസഹാെപ്പരുന്നാളിന് െജറുശേലമിേലക്കു
േപാകുക പതിവായിരുന്നു. 42 േയശുവിനു
പ്രന്തണ്ട് വയസ്സായേപ്പാൾ അവർ പതിവുേപാെല
െപരുന്നാളിനു േപായി. 43 െപരുന്നാളിനുേശഷം
മാതാപിതാക്കൾ വീട്ടിേലക്കു മടങ്ങുേമ്പാൾ
ബാലനായ േയശു െജറുശേലമിൽത്തെന്ന
തങ്ങി; എന്നാൽ അവർ അതറിഞ്ഞില്ല.
44 േയശു തങ്ങള െട കൂട്ടത്തിൽ ഉെണ്ടന്നു
കരുതി അവർ ഒരു ദിവസെത്ത വഴി പിന്നിട്ട .
പിെന്ന ബന്ധുക്കള െടയും മി്രതങ്ങള െടയും
ഇടയിൽ അവെന അേന്വഷിക്കാൻ തുടങ്ങി.
45 കാണാതായേപ്പാൾ ബാലെന െതരയാൻ
അവർ െജറുശേലമിേലക്കു തിരിെകേപ്പായി.
46 മൂന്ന് ദിവസത്തിനുേശഷം അവർ േയശുവിെന
ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ കെണ്ടത്തി; േയശു
ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാരുെട നടുവിൽ ഇരുന്ന്
അവരുെട ഉപേദശം ്രശദ്ധിക്കുകയും അവേരാടു

* 2:41 അതായത്, വീെണ്ടടുപ്പ മേഹാത്സവം:
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നുള്ള ഇ്രസാേയലിെന്റ വിേമാചനം
അനുസ്മരിക്കുന്നു.
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േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിക്കുകയും െചയ്യ കയായിരുന്നു.
47 േയശുവിെന്റ വചസ്സ കൾ േകട്ട എല്ലാവരും
അേദ്ദഹത്തിെന്റജ്ഞാനത്തിലും േയശു നൽകിയ
മറുപടികളിലും വിസ്മയിച്ച . 48 േയശുവിെന
കണ്ടേപ്പാൾ മാതാപിതാക്കൾ ആശ്ചര്യെപ്പട്ട .
മാതാവ് അവേനാട,് “മകേന, ഞങ്ങേളാട് നീ
എന്തിനിങ്ങെന െചയ്തു? നിെന്റ പിതാവും
ഞാനും എ്രത ഉത്കണ്ഠേയാെട നിെന്ന
െതരയുകയായിരുന്നു എന്നറിയാേമാ?” എന്നു
േചാദിച്ച .

49 േയശു അവേരാട്, “നിങ്ങൾ എെന്ന
െതരഞ്ഞെതന്തിന?് എെന്റ പിതാവിെന്റ
ഭവനത്തിൽ ഞാൻ ഇരിേക്കണ്ടതാെണന്ന്
നിങ്ങൾക്കറിയിേല്ല?”† എന്നു ്രപതിവചിച്ച .
50േയശുപറഞ്ഞതിെന്റഅർഥംഅവർ ്രഗഹിച്ചില്ല.

51 അതിനുേശഷം േയശു അവേരാടുകൂെട
നസെറത്തിേലക്കുേപായി അവർക്ക്
അനുസരണയുള്ളവനായി കഴിഞ്ഞു. അവെന്റ
മാതാവ് ഈ കാര്യങ്ങെളല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ
സം്രഗഹിച്ച . 52 േയശുേവാ, ജ്ഞാനത്തിലും
്രപായത്തിലും ൈദവത്തിെന്റയും മനുഷ്യരുെടയും
്രപസാദത്തിലും മുേന്നറിെക്കാണ്ടിരുന്നു.

3
േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻവഴി ഒരുക്കുന്നു

1 േറാമാ ച്രകവർത്തി, തീെബെര്യാസ്
ൈകസറുെടഭരണത്തിെന്റപതിനഞ്ചാംവർഷത്തിൽ,
െപാന്തിേയാസ്പീലാേത്താസ്െയഹൂദ്യ്രപവിശ്യയിെല
† 2:49 അഥവാ, എെന്റ പിതാവിെന്റ കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ
വ്യാപൃതനാേകണ്ടതേല്ല?
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ഭരണാധികാരിയും െഹേരാദാവ്
ഗലീലാ്രപവിശ്യയിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സേഹാദരൻ ഫിലിെപ്പാസ് ഇതൂര്യ,
്രതേഖാനിത്തി എന്നീ ്രപേദശങ്ങളിലും
ലുസാന്യാസ് അബിേലനയിലും
ഭരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.* 2 ഹന്നാവും
കയ്യഫാവും മഹാപുേരാഹിതന്മാരായിരുന്ന
ഈ സമയത്ത്, െസഖര്യാവിെന്റ മകനായ
േയാഹന്നാന് മരുഭൂമിയിൽെവച്ച ൈദവത്തിെന്റ
അരുളപ്പാടുണ്ടായി. 3അേദ്ദഹം േയാർദാൻനദിക്ക്
അടുത്തുള്ള ്രഗാമങ്ങളിെലല്ലാം െചന്ന്,
്രഗാമവാസികൾ അവരുെട പാപങ്ങെളക്കുറിച്ച
പശ്ചാത്തപിച്ച് അവയുെട േമാചനത്തിനായി
ൈദവത്തിേലക്കു തിരിയണം എന്നും; ഇതിെന്റ
െതളിവിനായി സ്നാനം സ്വീകരിക്കണം എന്നും
്രപസംഗിച്ച :†
4 “മരുഭൂമിയിൽവിളംബരംെചയ്യന്നവെന്റശബ്ദം!
‘കർത്താവിെന്റവഴിെയാരുക്കുക;
അവിടേത്തക്കുേവണ്ടി പാത േനേരയാക്കുക!

5എല്ലാതാഴ്വരകള ം നികത്തെപ്പടും.
എല്ലാ പർവതങ്ങള ം കുന്നുകള ം
താഴ്ത്തെപ്പടും.

വളഞ്ഞവഴികൾ േനേരയാക്കുകയും
ദുർഘടപാതകൾസുഗമമാക്കുകയും െചയ്യ ം.

6എല്ലാ മനുഷ്യരുംൈദവത്തിെന്റരക്ഷകാണും’ ”

* 3:1 മൂ.ഭാ. െട്രടാക്ക,് അതായത്, നാലിൽ ഒരുഭാഗത്തിെന്റ
ഭരണാധികാരി; ഇവർ െഹേരാദാരാജാവിെന്റ മക്കൾ, എന്നാൽ
ഇേപ്പാൾ േറാമാ ച്രകവർത്തിയുെട ആധിപത്യത്തിനുകീഴിൽ
ഭരണം നിർവഹിക്കുന്നു. † 3:3 മൂ.ഭാ. െചന്ന,് പാപങ്ങള െട
േമാചനത്തിനായുള്ളമാനസാന്തരസ്നാനം ്രപസംഗിച്ച .
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എന്നിങ്ങെന െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ
പുസ്തകത്തിൽഎഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന.

7 തന്നിൽനിന്ന് സ്നാനം സ്വീകരിക്കാൻ
വന്ന ജനസഞ്ചയേത്താട് േയാഹന്നാൻ
വിളിച്ച പറഞ്ഞു, “അണലിക്കുഞ്ഞുങ്ങേള!‡
വരാൻേപാകുന്ന േ്രകാധത്തിൽനിന്ന്
ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ നിങ്ങൾക്കു മുന്നറിയിപ്പ
തന്നതാരാണ?് 8 മാനസാന്തരത്തിന്
അനുേയാജ്യമായ ഫലം പുറെപ്പടുവിക്കുക.
‘ഞങ്ങൾക്കുപിതാവായിഅ്രബാഹാം ഉണ്ട’്എന്നു
സ്വയം പുകഴാെമന്നു കരുേതണ്ട. കാരണംഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: ഈ കല്ല കളിൽനിന്ന്
അ്രബാഹാമിനുേവണ്ടി മക്കെള ഉളവാക്കാൻ
ൈദവത്തിനു കഴിയും. 9 ഇേപ്പാൾത്തെന്ന
വൃക്ഷങ്ങള െട തായ് േവരിൽ േകാടാലി
െവച്ചിരിക്കുന്നു; സത്ഫലം പുറെപ്പടുവിക്കാത്ത
വൃക്ഷങ്ങെളല്ലാംെവട്ടിതീയിൽഎറിഞ്ഞുകളയും.”

10 അേപ്പാൾ ജനെമല്ലാം ഏകസ്വരത്തിൽ,
“ഞങ്ങൾ എന്താണു െചേയ്യണ്ടത?്” എന്നു
േചാദിച്ച .

11അതിനു േയാഹന്നാൻ, “രണ്ട് ഉടുപ്പ ള്ളയാൾ
ഉടുെപ്പാന്നും ഇല്ലാത്തയാൾക്ക് ഒരുടുപ്പ്
െകാടുക്കെട്ട; ഭക്ഷണമുള്ള വ്യക്തിയും
അങ്ങെനതെന്നെചയ്യെട്ട”എന്ന്ഉത്തരംപറഞ്ഞു.

12നികുതിപിരിവുകാരുംസ്നാനംസ്വീകരിക്കാൻ
വന്നു. “ഗുേരാ,ഞങ്ങൾഎന്തു െചയ്യണം?” എന്ന്
അവർ േചാദിച്ച .

‡ 3:7 അതായത്,വഴി െതറ്റിക്കുന്നവേര!
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13 “നിങ്ങൾക്കു കൽപ്പന കിട്ടിയിട്ട ള്ളതിൽ
അധികമായനികുതിനിങ്ങൾചുമത്തരുത,്”എന്ന്
അേദ്ദഹംഅവേരാടു ്രപതിവചിച്ച .

14അേപ്പാൾ ചില ൈസനികർ അേദ്ദഹേത്താട,്
“എന്താണ് ഞങ്ങൾ െചേയ്യണ്ടത?്” എന്നു
േചാദിച്ച .

“ബലം ്രപേയാഗിച്ച പണം വാങ്ങുകേയാ
ജനങ്ങള െടേമൽ വ്യാജമായി കുറ്റം
ചുമത്തുകേയാ െചയ്യരുത;് നിങ്ങള െട
ശമ്പളംെകാണ്ടു തൃപ്തിെപ്പടുക,” എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

15 തങ്ങൾ ഉൽക്കടവാഞ്ഛേയാെട
കാത്തിരുന്ന ്രകിസ്തു ഈ േയാഹന്നാൻതെന്ന
ആയിരിക്കുകയിേല്ല? എന്ന് ജനം ഹൃദയത്തിൽ
ചിന്തിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 16അവർെക്കല്ലാവർക്കും
മറുപടിയായി േയാഹന്നാൻ പറഞ്ഞത:് “ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് ജലസ്നാനം നൽകുന്നു. എന്നാൽ
എെന്നക്കാൾ േ്രശഷ്ഠനായ ഒരാൾ എെന്റ
പിന്നാെല വരുന്നു; അേദ്ദഹത്തിെന്റ െചരിപ്പിെന്റ
വാറഴിക്കുന്ന ഒരു അടിമയാകാൻേപാലും
എനിക്കു േയാഗ്യതയില്ല. അേദ്ദഹം നിങ്ങൾക്ക്
പരിശുദ്ധാത്മാവുെകാണ്ടും അഗ്നിെകാണ്ടും
സ്നാനം നൽകും. 17 വീശുമുറം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ൈകയിൽ ഉണ്ട്; അേദ്ദഹം തെന്റ െമതിക്കളം
പൂർണമായി െവടിപ്പാക്കിയേശഷം േഗാതമ്പും
പതിരും േവർതിരിച്ച് േഗാതമ്പ് കളപ്പ രയിൽ
േശഖരിക്കുകയും പതിർ െകടാത്ത തീയിൽ
ദഹിപ്പിച്ച കളയുകയും െചയ്യ ം.” 18ഇങ്ങെനയുള്ള
പല വചനങ്ങൾെകാണ്ട് േയാഹന്നാൻ ജനെത്ത
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്രപേബാധിപ്പിച്ച് അവേരാടു സുവിേശഷം
അറിയിച്ച .

19 എന്നാൽ, ഗലീലയിെല ഭരണാധികാരിയായ
െഹേരാദാവ,് അേദ്ദഹത്തിെന്റ സേഹാദരെന്റ
ഭാര്യയായ െഹേരാദ്യെയ സ്വന്തമാക്കി.
ഇതിനുപുറേമ മറ്റേനകം േദാഷങ്ങള ം അേദ്ദഹം
െചയ്തു. ഇെതല്ലാം നിമിത്തവും േയാഹന്നാൻ
െഹേരാദാവിെന പരസ്യമായി ശാസിച്ച .
20 അതിനാൽ േയാഹന്നാെന കാരാഗൃഹത്തിൽ
അടച്ച െകാണ്ട് െഹേരാദാവ് താൻ െചയ്തുവന്ന
സകലപാതകങ്ങൾക്കും മകുടം ചാർത്തി.

േയശുവിെന്റസ്നാനവും വംശാവലിയും
21 ഒരു ദിവസം ജനക്കൂട്ടം േയാഹന്നാനിൽനിന്ന്
സ്നാനം സ്വീകരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ
േയശുവും വന്ന് സ്നാനേമറ്റ . അേദ്ദഹം
്രപാർഥനാനിരതനായിരിക്കുേമ്പാൾ സ്വർഗം
തുറക്കെപ്പട്ട . 22 പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ്രപാവിെന്റ
രൂപത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽ ഇറങ്ങിവന്നു.
“നീ എെന്റ ്രപിയപു്രതൻ; നിന്നിൽ ഞാൻ
്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു,” എന്നു സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്
ഒരുഅശരീരിയും ഉണ്ടായി.

23 േയശു തെന്റ ശു്രശൂഷ ആരംഭിക്കുേമ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിന്ഏകേദശംമുപ്പതുവയസ്സായിരുന്നു.
അേദ്ദഹം േയാേസഫിെന്റ മകെനന്നാണ് ജനം
കരുതിയിരുന്നത.്എന്നാൽേയാേസഫ,്

േഹലിയുെട മകനായിരുന്നു,
24 േഹലി മത്ഥാത്തിെന്റ മകൻ,
മത്ഥാത്ത് േലവിയുെട മകൻ,
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േലവി െമൽക്കിയുെട മകൻ,
െമൽക്കിയന്നായിയുെട മകൻ,
യന്നായി േയാേസഫിെന്റ മകൻ,
25 േയാേസഫ് മത്തഥ്യാസിെന്റ മകൻ,
മത്തഥ്യാസ്ആേമാസിെന്റ മകൻ,
ആേമാസ് നാഹൂമിെന്റ മകൻ,
നാഹൂംഎസ്ലിയുെട മകൻ,
എസ്ലിനഗ്ഗായിയുെട മകൻ,
നഗ്ഗായി മയാത്തിെന്റ മകൻ,
26മയാത്ത് മത്തഥ്യാസിെന്റ മകൻ,
മത്തഥ്യാസ് െശമയിയുെട മകൻ,
െശമയി േയാെസക്കിെന്റ മകൻ,
േയാെസക്ക് േയാദായുെട മകൻ,
27 േയാദാ േയാഹന്നാെന്റമകൻ,
േയാഹന്നാൻ േരസയുെട മകൻ,
േരസെസരൂബ്ബാേബലിെന്റ മകൻ,
െസരൂബ്ബാേബൽശലഥിേയലിെന്റ മകൻ,
ശലഥിേയൽ േനരിയുെട മകൻ,
28 േനരി െമൽക്കിയുെട മകൻ,
െമൽക്കിഅദ്ദിയുെട മകൻ,
അദ്ദി േകാസാമിെന്റ മകൻ,
േകാസാംഎൽമാദാമിെന്റ മകൻ,
എൽമാദാംഏരിെന്റ മകൻ,
ഏർ േയാശുവിെന്റ മകൻ,
29 േയാശുഎലീേയസരിെന്റ മകൻ,
എലീേയസർ േയാരീമിെന്റ മകൻ,
േയാരീം മത്ഥാത്തിെന്റ മകൻ,
മത്ഥാത്ത് േലവിയുെട മകൻ,
30 േലവി ശിമേയാെന്റ മകൻ,
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ശിമേയാൻ െയഹൂദയുെട മകൻ,
െയഹൂദ േയാേസഫിെന്റ മകൻ,
േയാേസഫ് േയാനാമിെന്റ മകൻ,
േയാനാംഎല്യാക്കീമിെന്റ മകൻ,
31എല്യാക്കീം െമല്യാവിെന്റ മകൻ,
െമല്യാവു െമന്നയുെട മകൻ,
െമന്നാ മത്തഥയുെട മകൻ,
മത്തഥാനാഥാെന്റ മകൻ,
നാഥാൻ ദാവീദിെന്റ മകൻ,
32ദാവീദ് യിശ്ശായിയുെട മകൻ,
യിശ്ശായിഓേബദിെന്റ മകൻ,
ഓേബദ് േബാവസിെന്റ മകൻ,
േബാവസ്സൽേമാെന്റ മകൻ,
സൽേമാൻനഹേശാെന്റ മകൻ,
നഹേശാൻഅമ്മീനാദാബിെന്റ മകൻ,
33അമ്മീനാദാബ്അരാമിെന്റ മകൻ,
അരാം െഹേ്രസാെന്റ മകൻ,
െഹേ്രസാൻപാെരസിെന്റ മകൻ,
പാെരസ് െയഹൂദയുെട മകൻ,
34െയഹൂദയാേക്കാബിെന്റ മകൻ,
യാേക്കാബ് യിസ്ഹാക്കിെന്റ മകൻ,
യിസ്ഹാക്ക്അ്രബാഹാമിെന്റ മകൻ,
അ്രബാഹാം േതരഹിെന്റ മകൻ,
േതരഹ് നാേഹാരിെന്റ മകൻ,
35നാേഹാർ െസരൂഗിെന്റ മകൻ,
െസരൂഗ് െരഗുവിെന്റ മകൻ,
െരഗുഫാെലഗിെന്റ മകൻ,
ഫാെലഗ്ഏെബരിെന്റ മകൻ,
ഏെബർ േശലാമിെന്റ മകൻ,
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36 േശലാം കയിനാെന്റ മകൻ,
കയിനാൻഅർഫക്സാദിെന്റ മകൻ,
അർഫക്സാദ് േശമിെന്റ മകൻ,
േശം േനാഹയുെട മകൻ,
േനാഹലാെമക്കിെന്റ മകൻ,
37ലാെമക്ക് െമഥൂെശലായുെട മകൻ,
െമഥൂശലഹാേനാക്കിെന്റ മകൻ,
ഹാേനാക്ക് യാെരദിെന്റ മകൻ,
യാെരദ് മെലേല്യലിെന്റ മകൻ,
മെലേല്യൽകയിനാെന്റ മകൻ,
38കയിനാൻഏേനാശിെന്റ മകൻ,
ഏേനാശ് േശത്തിന്റമകൻ,
േശത്ത്ആദാമിെന്റ മകൻ,
ആദാംൈദവത്തിെന്റ മകൻ.

4
േയശുവിനുണ്ടായപരീക്ഷകൾ

1 പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായ
േയശു േയാർദാൻനദിയിൽനിന്ന് മടങ്ങി.
പരിശുദ്ധാത്മാവ് അേദ്ദഹെത്ത ഒരു
വിജന്രപേദശേത്തക്ക് െകാണ്ടുേപായി.
2 അവിെട അേദ്ദഹം നാൽപ്പതുദിവസം
പിശാചിനാൽ ്രപേലാഭിപ്പിക്കെപ്പട്ട .* ആ
ദിവസങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം ഒന്നും ഭക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല,
നാൽപ്പതുദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾഅേദ്ദഹത്തിനു
വിശപ്പനുഭവെപ്പട്ട .

* 4:2 അതായത്,പരീക്ഷിക്കെപ്പട്ട .
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3 അേപ്പാൾ പിശാച് േയശുവിേനാട,് “അങ്ങ്
ൈദവപു്രതൻആെണങ്കിൽ,ഈകല്ലിേനാട്അപ്പം
ആകാൻആജ്ഞാപിക്കുക!”എന്നുപറഞ്ഞു.

4 അേപ്പാൾ േയശു അവേനാട്, “ ‘മനുഷ്യൻ
േകവലം അപ്പംെകാണ്ടുമാ്രതമല്ല ജീവിക്കുന്നത’്†
എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു”‡ എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

5 തുടർന്ന് പിശാച് േയശുവിെന ഒരു
ഉയർന്ന സ്ഥലേത്തക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി,
േലാകത്തിെല സകലരാജ്യങ്ങള ം
ക്ഷണേനരംെകാണ്ട് അേദ്ദഹെത്ത കാണിച്ചിട്ട,്
6 “ഈ രാജ്യങ്ങള െടെയല്ലാം ആധിപത്യവും
ഇവയുെട മഹത്ത്വവും ഞാൻ നിനക്കു തരാം;
ഇവെയല്ലാം എനിക്കു നൽകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു,
എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവന് ഞാൻ ഇതു
െകാടുക്കുകയുംെചയ്യന്നു. 7 നീ എെന്റമുമ്പിൽ
ഒന്നു വീണുവണങ്ങുെമങ്കിൽ ഇെതല്ലാം
നിനക്കുള്ളതായിത്തീരും” എന്ന് പിശാച്
േയശുവിേനാട് പറഞ്ഞു.

8 അേപ്പാൾ േയശു അവേനാട,് “ ‘നിങ്ങള െട
ൈദവമായ കർത്താവിെന വണങ്ങി
അവിടെത്തമാ്രതേമ േസവിക്കാവൂ’§
എന്നാണേല്ലാ എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത”് എന്നു
പറഞ്ഞു.

9 പിെന്ന പിശാച് േയശുവിെന
െജറുശേലമിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി,
ൈദവാലയത്തിെന്റ േഗാപുരാ്രഗത്തിൽ

† 4:4 ആവ. 8:3 ‡ 4:4 ഈ ്രപേയാഗം
പഴയനിയമ്രഗന്ഥത്തിൽനിന്നുള്ള ഉദ്ധരണിെയ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
§ 4:8 ആവ. 6:13
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നിർത്തിയിട്ട,് “അങ്ങ് ൈദവപു്രതൻ ആകുന്നു
എങ്കിൽഇവിെടനിന്ന് താേഴക്കുചാടുക.
10 “ ‘ൈദവംതെന്റ ദൂതന്മാേരാട്
അങ്ങെയ കാത്തു സംരക്ഷിക്കാൻ
കൽപ്പിക്കും;

11അവർഅങ്ങയുെട പാദങ്ങൾകല്ലിൽ മുട്ടാെത
അങ്ങെയഅവരുെടകരങ്ങളിേലന്തും,’*

എന്ന്എഴുതിയിരിക്കുന്നേല്ലാ”എന്നുപറഞ്ഞു.
12 അതിനുത്തരമായി േയശു, “ ‘നിങ്ങള െട
ൈദവമായ കർത്താവിെന പരീക്ഷിക്കരുത’്†
എന്നുംഎഴുതിയിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

13ഈ്രപേലാഭനങ്ങെളല്ലാം പരിസമാപിച്ചേപ്പാൾ
മെറ്റാരവസരം കാത്ത് പിശാച് അേദ്ദഹെത്ത
വിട്ട േപായി.

േയശു നസെറത്തിൽതിരസ്കരിക്കെപ്പടുന്നു
14 േയശു ൈദവാത്മശക്തിയിൽ ഗലീലയ്ക്കു
മടങ്ങി; അേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ച ള്ള വാർത്ത
ഗലീലാ്രപവിശ്യയിെലല്ലായിടത്തും ്രപചരിച്ച .
15 അേദ്ദഹം െയഹൂദരുെട പള്ളികളിൽ
ഉപേദശിച്ച ;എല്ലാവരുംഅേദ്ദഹെത്ത്രപശംസിച്ച .

16 േയശു,അേദ്ദഹം വളർന്ന സ്വന്തം പട്ടണമായ
നസെറത്തിേലക്കു യാ്രതയായി. അേദ്ദഹം
ശബ്ബത്തുദിവസത്തിൽ‡ പതിവനുസരിച്ച്
പള്ളിയിൽ െചന്ന് വായിക്കാൻ എഴുേന്നറ്റ നിന്നു.
17 െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ പുസ്തകച്ച രുൾ

* 4:11 സങ്കീ. 91:11,12 † 4:12 ആവ. 6:16 ‡ 4:16 െയഹൂദർ
വിശുദ്ധദിവസമായും വി്രശമദിവസമായും ആചരിച്ച വന്ന
ആഴ്ചയിെലഏഴാംദിവസമാണ് ശബ്ബത്ത.്
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അേദ്ദഹത്തിനു നൽകി. ചുരുൾ നിവർത്തി
ഇങ്ങെനഎഴുതെപ്പട്ട ഭാഗംഅേദ്ദഹംഎടുത്തു.
18 “ദരി്രദേരാടുസുവിേശഷംഅറിയിക്കാൻ
കർത്താവ് എെന്ന അഭിേഷകം§
െചയ്തിരിക്കുകയാൽ
അവിടെത്തആത്മാവ്എെന്റേമലുണ്ട.്

തടവുകാർക്കുസ്വാത്രന്ത്യം ്രപഖ്യാപിക്കാനും
അന്ധർക്കുകാഴ്ചയും

മർദിതർക്കു േമാചനവും നൽകാനും,
19 കർത്താവിെന്റ ്രപസാദവർഷം
്രപസംഗിക്കാനും,*

എെന്നഅയച്ചിരിക്കുന്നു.”
20 പിെന്ന േയശു പുസ്തകച്ച രുൾ ചുരുട്ടി
ശു്രശൂഷകനു തിരിെക െകാടുത്തിട്ട് ഇരുന്നു.
പള്ളിയിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും അേദ്ദഹെത്ത
്രശദ്ധിച്ച േനാക്കി. 21 അേദ്ദഹം അവേരാട്,
“നിങ്ങൾ േകട്ട ഈ തിരുെവഴുത്ത് ഇന്ന്
നിവൃത്തിയായിരിക്കുകയാണ”്എന്നുപറഞ്ഞു.

22 എല്ലാവരും അേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ച നല്ല
അഭി്രപായം പറഞ്ഞു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അധരങ്ങളിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട മധുരവചസ്സ കൾ
േകട്ട് ജനം അത്ഭുതെപ്പട്ട . “ഇത് േയാേസഫിെന്റ
മകനേല്ല?” ജനം പരസ്പരം േചാദിച്ച .

23 േയശു അവേരാട,് “ ‘ൈവദ്യാ, നിെന്നത്തെന്ന
സൗഖ്യമാക്കുക’ എന്ന പഴെഞ്ചാല്ല്
ഉദ്ധരിച്ച െകാണ്ട,് ‘താങ്കൾ കഫാർനഹൂമിൽ
െചയ്തുെവന്നു ഞങ്ങൾ േകട്ടിരിക്കുന്നതു

§ 4:18 പഴയനിയമത്തിൽ ശു്രശൂഷകൾക്കായി ഒരു വ്യക്തിെയ
തൽസ്ഥാനേത്തക്കു നിേയാഗിക്കുന്ന കർമമാണ് അഭിേഷകം.
* 4:19 െയശ. 61:1,2
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താങ്കള െടഈപിതൃനഗരത്തിലും െചയ്യ ക’എന്നു
നിങ്ങൾ എേന്നാടു തീർച്ചയായും പറയും” എന്നു
പറഞ്ഞു.

24 അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന തുടർന്നു:
“ഒരു ്രപവാചകനും സ്വന്തം നഗരത്തിൽ
അംഗീകരിക്കെപ്പടുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ
സത്യമായിട്ട നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
25 ഏലിയാവിെന്റ കാലത്ത,് ആകാശം
മൂന്നര വർഷേത്തക്ക് അടഞ്ഞുേപാകുകയും
േദശെത്തല്ലായിടത്തും വലിയ ക്ഷാമം
ഉണ്ടാകുകയും െചയ്തു. ആ സമയത്ത്
ഇ്രസാേയലിൽ അേനകം വിധവകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു, നിശ്ചയം. 26 എന്നാൽ,
ൈദവം അവരിലാരുെടയും അടുക്കേലക്കല്ല;
മറിച്ച് സീേദാൻ ്രപേദശെത്ത സെരപ്തയിെല
ഒരു വിധവയുെട അടുേത്തക്കാണ്
ഏലിയാ്രപവാചകെന അയച്ചത.്
27 അതുേപാെലതെന്ന എലീശാ്രപവാചകെന്റ
കാലത്ത് ഇ്രസാേയലിൽ കുഷ്ഠം†
ബാധിച്ച അേനകർ ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും
സുറിയാക്കാരനായ നയമാൻ ഒഴിെക അവരിൽ
ആർക്കുംസൗഖ്യം ലഭിച്ചില്ല.”‡

28 ഇതു േകട്ട് പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
എല്ലാവരും േ്രകാധാകുലരായിത്തീർന്നു;§
29 ഇരിപ്പിടത്തിൽനിന്ന് ചാടിെയഴുേന്നറ്റ്
അേദ്ദഹെത്ത പട്ടണത്തിൽനിന്ന് പുറേത്തക്ക്
† 4:27 മൂ.ഭാ. വിവിധയിനം ത്വേ്രഗാഗങ്ങെള സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
‡ 4:27 2 രാജാ. 5:1-24 § 4:28 സെരപ്തയിെല വിധവയും
നയമാനും ഇ്രസാേയല്യരല്ലായിരുന്നു; ഇ്രസാേയല്യെര ഒഴിവാക്കി
ൈദവം അവർക്ക് അനു്രഗഹം നൽകി എന്നത് അവർക്ക്
ഉൾെക്കാള്ളാവുന്നതിലുംഅപ്പ റമായിരുന്നു.
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െകാണ്ടുേപായി, പട്ടണം പണിതിരുന്ന മലയുെട
വക്കിൽനിന്ന് താേഴക്കു തള്ളിയിടാൻ ്രശമിച്ച .
30 എന്നാൽ അേദ്ദഹം ജനക്കൂട്ടത്തിെന്റ
ഇടയിലൂെട നടന്നുതെന്റവഴിക്കുേപായി.
േയശു ഒരു ദുരാത്മാവിെനപുറത്താക്കുന്നു

31 പിെന്നാരിക്കൽ അേദ്ദഹം ഗലീലയിെല
ഒരു പട്ടണമായ കഫാർനഹൂമിൽെചന്ന്
ശബ്ബത്തുനാളിൽ ജനെത്ത ഉപേദശിക്കാൻ
തുടങ്ങി. 32 അേദ്ദഹത്തിെന്റ സേന്ദശം
ആധികാരികതേയാെട ആയിരുന്നതിനാൽ ജനം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉപേദശത്തിൽആശ്ചര്യെപ്പട്ട .

33 അവിെട െയഹൂദപ്പള്ളിയിൽ ദുരാത്മാവു
ബാധിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരിക്കൽ വന്നിരുന്നു.
അയാൾ, 34 “നസറായനായ* േയശുേവ,ഞങ്ങെള
വിട്ട േപാകേണ! അേങ്ങക്കു ഞങ്ങേളാട്
എന്തുകാര്യം? ഞങ്ങെള നശിപ്പിക്കാേനാ
അങ്ങു വന്നിരിക്കുന്നത്? അങ്ങ് ആരാെണന്ന്
എനിക്കറിയാം—അങ്ങ് ൈദവത്തിെന്റ
പരിശുദ്ധൻതെന്ന” എന്ന് അത്യ ച്ചത്തിൽ
വിളിച്ച പറഞ്ഞു.

35 “ശബ്ദിച്ച േപാകരുത!്” ശാസിച്ച െകാണ്ട്
“അവനിൽനിന്ന് പുറത്തുവരിക!” എന്ന്
േയശു കൽപ്പിച്ച . അേപ്പാൾ ദുരാത്മാവ്
ആ മനുഷ്യെന അവരുെട എല്ലാവരുെടയും
മുമ്പിൽ തള്ളിയിട്ടേശഷം അവന് ഉപ്രദവെമാന്നും
വരുത്താെതപുറത്തുേപായി.

36 ജനെമല്ലാം ആശ്ചര്യെപ്പട്ട പരസ്പരം
ചർച്ചെചയ്യാൻതുടങ്ങി, “അധികാരവുംശക്തിയും

* 4:34 മത്താ. 2:23
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നിറഞ്ഞഅേദ്ദഹത്തിെന്റഈ വാക്കുകൾ എന്ത?്
അേദ്ദഹം ദുരാത്മാക്കേളാടു കൽപ്പിക്കുന്നു;അവ
പുറത്തുവരുന്നു!” 37 േയശുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള
വാർത്തചുറ്റ മുള്ള ്രപേദശങ്ങളിെലല്ലാം പരന്നു.

േയശുഅേനകെരസൗഖ്യമാക്കുന്നു
38 േയശു പള്ളിയിൽനിന്നിറങ്ങി ശിേമാെന്റ
ഭവനത്തിൽ െചന്നു. ശിേമാെന്റ അമ്മായിയമ്മ
അതികഠിനമായപനിപിടിച്ച്കിടപ്പിലായിരിക്കുന്നു.
അവൾക്കുേവണ്ടി അവർ േയശുവിേനാട്
അേപക്ഷിച്ച . 39 അേദ്ദഹം അവള െട
കിടക്കയ്ക്കടുത്തുെചന്നു കുനിഞ്ഞു പനിെയ
ശാസിച്ച . അവള െട പനി മാറി. അവൾ ഉടെന
എഴുേന്നറ്റ്അവെരശു്രശൂഷിച്ച തുടങ്ങി.

40 സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചേപ്പാൾ ജനം വിവിധ
േരാഗങ്ങൾ ബാധിച്ചിരുന്നവെരെയല്ലാം
േയശുവിെന്റഅടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു;അേദ്ദഹം
ഓേരാരുത്തരുെടയുംേമൽ ൈകെവച്ച് അവെര
സൗഖ്യമാക്കി. 41അതുമാ്രതമല്ല, പലരിൽനിന്നും
ഭൂതങ്ങൾ പുറെപ്പട്ട േപാകുേമ്പാൾ, “നീ
ൈദവപു്രതൻതെന്ന!” എന്ന് ഉറെക്ക
വിളിച്ച പറഞ്ഞു. അേദ്ദഹം ്രകിസ്തുവാെണന്ന്
ഭൂതങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നതുെകാണ്ട്
സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കാെത അേദ്ദഹം
അവെയശാസിച്ച നിർത്തി.†

† 4:41 േയശുൈദവപു്രതെനന്ന് ഭൂതങ്ങൾക്ക്അറിയാമായിരുന്നു.
എന്നാൽ, േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ശു്രശൂഷകള െട സമയ്രകമത്തിൽ
ആ യാഥാർഥ്യം പരസ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സമയം അേപ്പാൾ
ആയിട്ടില്ലാഞ്ഞതിനാലാണ് സംസാരിക്കാൻ ഭൂതങ്ങെള
അനുവദിക്കാതിരുന്നത.്
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42 ്രപഭാതത്തിൽ േയശു ഒരു
വിജനസ്ഥലേത്തക്കു യാ്രതയായി. ജനങ്ങൾ
അേദ്ദഹെത്തഅേന്വഷിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. അവർ
അേദ്ദഹം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലെത്തത്തിയേപ്പാൾ
തങ്ങെള വിട്ട േപാകാതിരിക്കാൻ അേദ്ദഹെത്ത
നിർബന്ധിച്ച . 43 എന്നാൽ േയശു, “ഞാൻ
ൈദവരാജ്യത്തിെന്റ സുവിേശഷം മറ്റ
പട്ടണങ്ങളിലും അറിയിേക്കണ്ടതാകുന്നു;
അതിനായിട്ടേല്ലാ എെന്ന അയച്ചിട്ട ള്ളത്”
എന്നു പറഞ്ഞു. 44 ഇതിനുേശഷം അേദ്ദഹം
െയഹൂദ്യരുെട േദശത്തിെല‡ പള്ളികളിൽ
്രപസംഗിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

5
ആദ്യശിഷ്യന്മാെരവിളിക്കുന്നു

1 ഒരു ദിവസം േയശു െഗേന്നസെരത്ത്
തടാകതീരത്തു* നിൽക്കുേമ്പാൾ,
ജനക്കൂട്ടം ൈദവവചനം േകൾക്കാൻ
തിക്കിത്തിരക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 2 അേപ്പാൾ
വല കഴുകിെക്കാണ്ടിരുന്ന മീൻപിടിത്തക്കാരുെട
രണ്ട് വള്ളം തടാകതീരേത്താട് േചർന്നു
കിടക്കുന്നത് അേദ്ദഹം കണ്ടു. 3അവയിെലാന്ന്
ശിേമാേന്റതായിരുന്നു. േയശു അതിൽ
കയറിയിട്ട് വള്ളം കരയിൽനിന്ന് അൽപ്പം
നീക്കാൻ ശിേമാേനാട് ആവശ്യെപ്പട്ട . അേദ്ദഹം
ആ വള്ളത്തിൽ ഇരുന്നുെകാണ്ട് ജനെത്ത
ഉപേദശിച്ച .

‡ 4:44 ചി.ൈക.്രപ. ഗലീല * 5:1 അതായത്,
ഗലീലാതടാകതീരത്ത്
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4 േയശു തെന്റ ്രപഭാഷണം
അവസാനിപ്പിച്ചതിനുേശഷം, “നിെന്റ വള്ളം
ആഴമുള്ളിടേത്തക്ക് നീക്കി അവിെട
വലയിറക്കുക”എന്ന്ശിേമാേനാട് കൽപ്പിച്ച .

5 അതിനു ശിേമാൻ, “്രപേഭാ, രാ്രതിമുഴുവൻ
കഷ്ടെപ്പട്ടിട്ട ം ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല.
എങ്കിലും അങ്ങയുെട വാക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ
വലയിറക്കാം”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

6 അവർ അങ്ങെന െചയ്തേപ്പാൾ വലിയ
മീൻകൂട്ടം വലയിൽെപ്പട്ട ; അവരുെട വല കീറാൻ
തുടങ്ങി. 7 അേപ്പാളവർ, മേറ്റ വള്ളത്തിലുള്ള
പങ്കാളികൾ വന്നു തങ്ങെള സഹായിേക്കണ്ടതിന്
അവെരആംഗ്യംകാട്ടി വിളിച്ച .അവർവന്നു, രണ്ട്
വള്ളങ്ങള ം മുങ്ങാറാകുന്നതുവെര മീൻനിറച്ച .

8 ഇതു കണ്ടേപ്പാൾ ശിേമാൻ പേ്രതാസ്
േയശുവിെന്റ കാൽക്കൽവീണ,് “കർത്താേവ,
എെന്നവിട്ട േപാകണേമ, ഞാൻ പാപിയായ
മനുഷ്യൻആകുന്നു”എന്നു പറഞ്ഞു. 9ശിേമാനും
ശിേമാെന്റ എല്ലാ കൂട്ട കാരും തങ്ങൾ നടത്തിയ
മീൻപിടിത്തെത്തപ്പറ്റി വിസ്മയഭരിതരായിരുന്നു;
10 െസെബദിയുെട മക്കളായ യാേക്കാബ്,
േയാഹന്നാൻഎന്നീ പങ്കാളികള ം വിസ്മയിച്ച .
അേപ്പാൾ േയശു ശിേമാേനാട,് “ഭയെപ്പടരുത;്
ഇനിമുതൽ നീ മനുഷ്യെര പിടിക്കുന്നവനാകും”†
എന്നു പറഞ്ഞു. 11അങ്ങെന, അവർ തങ്ങള െട
വള്ളങ്ങൾ വലിച്ച കരയ്ക്കു കയറ്റിയേശഷം
എല്ലാം ഉേപക്ഷിച്ച് േയശുവിെനഅനുഗമിച്ച .
† 5:10 മനുഷ്യെര പിടിക്കുന്നവനാകും, വിവക്ഷിക്കുന്നത്
സുവിേശഷം അറിയിച്ച് മനുഷ്യെര എെന്റ
അനുഗാമികളാക്കുന്നവരാക്കും.
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േയശുകുഷ്ഠേരാഗിെയസൗഖ്യമാക്കുന്നു
12 േയശു ഒരു പട്ടണത്തിൽ ആയിരുന്നേപ്പാൾ
േദഹമാസകലം കുഷ്ഠം നിറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ
അവിെടവന്നു. അയാൾ േയശുവിെന കണ്ടിട്ട്
സാഷ്ടാംഗം വീണ,് “കർത്താേവ, അേങ്ങക്കു
മനസ്സ െണ്ടങ്കിൽഎെന്നസൗഖ്യമാക്കാൻകഴിയും”
എന്നേപക്ഷിച്ച .

13 േയശു ൈകനീട്ടി ആ മനുഷ്യെന
െതാട്ട െകാണ്ട,് “എനിക്കു മനസ്സണ്ട്, നീ
ശുദ്ധനാകുക” എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടൻതെന്ന
കുഷ്ഠേരാഗത്തിൽനിന്ന് അയാൾക്കു സൗഖ്യം
ലഭിച്ച .

14 അേപ്പാൾ േയശു അവേനാട,് “ഇത്
ആേരാടും പറയരുത,് എന്നാൽ നീ േപായി
പുേരാഹിതനു നിെന്നത്തെന്ന കാണിക്കുക.
നീ പൂർണസൗഖ്യമുള്ളവനായി എന്ന്
െപാതുജനങ്ങൾക്കു േബാധ്യെപ്പടുന്നതിനായി
േമാശ കൽപ്പിച്ച വഴിപാടുകൾ
അർപ്പിക്കുകയുംെചയ്യ ക”‡എന്നുകൽപ്പിച്ച .

15 എങ്കിലും അേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ച ള്ള
വാർത്ത വളെര പരന്നു. തൽഫലമായി
വലിയ ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വചനം
േകൾക്കാനുംതങ്ങള െടേരാഗസൗഖ്യത്തിനുമായി
വന്നുേചർന്നു. 16 എന്നാൽ, േയശു പലേപ്പാഴും
വിജനസ്ഥലങ്ങളിേലക്കു പിൻവാങ്ങി
്രപാർഥിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

േയശു ഒരു പക്ഷാഘാതേരാഗിെയ
സൗഖ്യമാക്കുന്നു

‡ 5:14 േലവ്യ. 14:2-32കാണുക.
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17 ഒരു ദിവസം േയശു ഉപേദശിക്കുേമ്പാൾ
ഗലീലയിെല എല്ലാ ്രഗാമങ്ങളിൽനിന്നും
െയഹൂദ്യയിൽനിന്നും െജറുശേലമിൽനിന്നും
വെന്നത്തിയ പരീശന്മാരും േവദജ്ഞരും
അവിെട ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. േരാഗികെള
സൗഖ്യമാക്കാൻ കർത്താവിെന്റ ശക്തി
അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 18അേപ്പാൾ
ചിലർ ഒരു പക്ഷാഘാതേരാഗിെയ കിടക്കയിൽ
വഹിച്ച െകാണ്ടുവന്നു. അവെന േയശു
ഇരുന്നിരുന്ന വീടിനുള്ളിൽ െകാണ്ടുെചന്ന്
അേദ്ദഹത്തിെന്റമുമ്പിൽ കിടത്താൻ ്രശമിച്ച .
19 ജനത്തിരക്കു നിമിത്തം അങ്ങെന െചയ്യ ക
സാധ്യമല്ല എന്നുകണ്ട് അവർ േമൽക്കൂരയിൽ
കയറി, ചില ഓടുകൾ നീക്കി അവെന
കിടക്കേയാെട ജനമധ്യത്തിൽ, േയശുവിെന്റ
േനേരമുമ്പിൽഇറക്കിെവച്ച .

20 അവരുെട വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട്
േയശു, “സ്േനഹിതാ, നിെന്റ പാപങ്ങൾ
േമാചിച്ചിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

21 എന്നാൽ പരീശന്മാരും േവദജ്ഞരും,
“ൈദവെത്ത നിന്ദിക്കുന്ന ഇേദ്ദഹം ആരാണ്?
പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ ൈദവത്തിനല്ലാെത
ആർക്കാണു കഴിയുക?” എന്നു ചിന്തിക്കാൻ
തുടങ്ങി.

22 അവരുെട വിചിന്തനം ്രഗഹിച്ച േയശു
അവേരാടു േചാദിച്ച , “നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ
ഇങ്ങെന ചിന്തിക്കുന്നെതന്ത?് 23 ‘നിെന്റ
പാപങ്ങൾക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു,’എന്നുപറയുന്നേതാ
‘എഴുേന്നറ്റ നടക്കുക,’ എന്നു പറയുന്നേതാ
ഏതാകുന്നു എള പ്പം? 24 എന്നാൽ,
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മനുഷ്യപു്രതനു§ ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങൾ
ക്ഷമിക്കാൻ അധികാരമുെണ്ടന്ന് നിങ്ങൾ
അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ടതാണ.്” തുടർന്ന് േയശു
ആ പക്ഷാഘാതേരാഗിേയാട,് “എഴുേന്നറ്റ്
നിെന്റ കിടക്കെയടുത്ത് വീട്ടിൽേപാകുക” എന്ന്
ആജ്ഞാപിച്ച . 25 അേപ്പാൾത്തെന്ന അയാൾ
അവരുെടമുമ്പാെക എഴുേന്നറ്റ നിന്നു; താൻ
കിടന്നിരുന്ന കിടക്കെയടുത്തു; ൈദവെത്ത
സ്തുതിച്ച െകാണ്ടു ഭവനത്തിേലക്കു േപായി.
26 എല്ലാവരും വിസ്മയഭരിതരായി ൈദവെത്ത
പുകഴ്ത്തി. അവർ ഭയഭക്തിനിറഞ്ഞവരായി,
“നാംഇന്ന്അത്യപൂർവകാര്യങ്ങൾകണ്ടിരിക്കുന്നു”
എന്നുപറഞ്ഞു.
േലവിെയവിളിക്കുന്നു

27ഈസംഭവത്തിനുേശഷം േയശു പുറേത്തക്കു
േപാകുേമ്പാൾ, േലവി എന്നു േപരുള്ള ഒരു
നികുതിപിരിവുകാരൻ നികുതിപിരിവു
നടത്താനിരിക്കുന്നതു കണ്ടു. േയശു അയാേളാട,്
“എെന്ന അനുഗമിക്കുക” എന്നു കൽപ്പിച്ച .
28 േലവി എഴുേന്നറ്റ് എല്ലാം ഉേപക്ഷിച്ച്
അേദ്ദഹെത്തഅനുഗമിച്ച .

29 പിന്നീട് േലവി തെന്റ ഭവനത്തിൽ േയശുവിനു
വലിെയാരു വിരുന്നുസൽക്കാരം നടത്തി.
േയശുവിേനാെടാപ്പം നികുതിപിരിവുകാരും
മറ്റ പലരും അടങ്ങിയ വലിെയാരു സമൂഹം
ഭക്ഷണം കഴിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 30 എന്നാൽ,
പരീശന്മാരും അവരുെട വിഭാഗത്തിൽെപ്പട്ട
േവദജ്ഞരും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട്,

§ 5:24 േയശു തെന്നക്കുറിച്ചാണ് ഈ പദത്തിലൂെട
ഉേദ്ദശിക്കുന്നത.്
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“നിങ്ങൾ നികുതിപിരിവുകാേരാടും
കു്രപസിദ്ധപാപികേളാടുെമാപ്പം ഭക്ഷിച്ച
പാനംെചയ്യന്നെതന്ത?്” എന്നു േചാദിക്കുകയും
പിറുപിറുക്കുകയും െചയ്തു.

31 േയശു അവേരാട്, “ആേരാഗ്യമുള്ളവർക്കല്ല,
േരാഗികൾക്കാണ് ൈവദ്യെനെക്കാണ്ട്
ആവശ്യം. 32 ഞാൻ നീതിനിഷ്ഠെരയല്ല,
പാപികെളയാണ് മാനസാന്തരത്തിേലക്കു
വിളിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത”് എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.
േയശുവിേനാട് ഉപവാസെത്തപ്പറ്റി

േചാദിക്കുന്നു
33 പിെന്നാരിക്കൽ ചിലർ േയശുവിേനാട്,

“േയാഹന്നാൻസ്നാപകെന്റ ശിഷ്യന്മാർ
കൂെടക്കൂെട ഉപവസിക്കുകയും
്രപാർഥിക്കുകയുംെചയ്യന്നു; പരീശന്മാരുെട
ശിഷ്യന്മാരും അങ്ങെനെചയ്യന്നു. എന്നാൽ
അങ്ങയുെട ശിഷ്യന്മാരാകെട്ട, ഭക്ഷിക്കുകയും
പാനംെചയ്യ കയും െചയ്യന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

34 അതിന് േയശു, “മണവാളൻ
അതിഥികേളാടുകൂെടയുള്ളേപ്പാൾ
വിരുന്നുകാർക്ക് ഉപവസിക്കാൻ കഴിയുേമാ?
35 എന്നാൽ മണവാളൻ അവെര വിട്ട പിരിയുന്ന
കാലം വരും; ആ നാള കളിൽ അവർ
ഉപവസിക്കും”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

36 തുടർന്ന് അേദ്ദഹം അവേരാട്
ഈ സാദൃശ്യകഥ പറഞ്ഞു: “പുതിയ
വസ്്രതത്തിൽനിന്ന് ഒരു കഷണം കീറിെയടുത്ത്
ആരും പഴയത് തുന്നിേച്ചർക്കുന്നില്ല.
അങ്ങെനെചയ്താൽ പുതിയ വസ്്രതം
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കീറുെമന്നുമാ്രതമല്ല പുതിയ തുണിക്കഷണം
പഴയതിേനാട് േചരുകയുമില്ല. 37 ആരും
പുതിയ വീഞ്ഞു പഴയ തുകൽക്കുടങ്ങളിൽ
സൂക്ഷിക്കാറില്ല; അങ്ങെനെചയ്താൽ
പുതുവീഞ്ഞ് അവെയ പിളർക്കും, വീഞ്ഞ്
ഒഴുകിേപ്പാകുകയും തുകൽക്കുടങ്ങൾ
നശിക്കുകയും െചയ്യ ം. 38 അരുത,് പുതിയ
വീഞ്ഞ് പുതിയ തുകൽക്കുടങ്ങളിലാണ്
പകർന്നുെവേക്കണ്ടത.് 39 പഴയ വീഞ്ഞു
കുടിച്ചതിനുേശഷം ആരും പുതിയത്
ആവശ്യെപ്പടുന്നില്ല, ‘പഴയതു തെന്ന െമച്ചം’എന്നു
പറയും.”

6
ശബ്ബത്തിെന്റകർത്താവ്

1 ഒരു ശബ്ബത്തുനാളിൽ േയശു ധാന്യം
വിളഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഒരു വയലിലൂെട
യാ്രതെചയ്യ കയായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ശിഷ്യന്മാർ കതിരുകൾ പറിച്ച ൈകകളിൽെവച്ച
തിരുമ്മി ധാന്യം തിന്നാൻതുടങ്ങി. 2 അേപ്പാൾ,
“ശബ്ബത്തുനാളിൽ അനുവദനീയമല്ലാത്തതു
നിങ്ങൾ െചയ്യന്നെതന്ത?്” എന്നു ചില പരീശന്മാർ
േചാദിച്ച .

3അതിനുത്തരമായി േയശുഅവേരാട,് “ദാവീദും
സഹയാ്രതികരും തങ്ങൾക്കു വിശന്നേപ്പാൾ
എന്തു െചയ്തുെവന്നു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും
വായിച്ചിട്ടിേല്ല? 4 ദാവീദ് ൈദവാലയത്തിൽ
്രപേവശിച്ച,് പുേരാഹിതന്മാർെക്കാഴിെക
മറ്റാർക്കും ഭക്ഷിക്കാൻ അനുമതിയില്ലാത്ത,
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സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും
സഹയാ്രതികർക്കു നൽകുകയും െചയ്തു.”
5 തുടർന്ന് േയശു, “മനുഷ്യപു്രതൻ ശബ്ബത്തിെന്റ
അധിപതിയാണ്”എന്നുപറഞ്ഞു.

6 മെറ്റാരു ശബ്ബത്തുനാളിൽ അേദ്ദഹം
െയഹൂദരുെട പള്ളിയിൽെച്ചന്ന്
ഉപേദശിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.
വലതുൈക േശാഷിച്ച േപായ ഒരു
മനുഷ്യൻ അന്ന് അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു.
7 പരീശന്മാരും േവദജ്ഞരും േയശുവിെന്റേമൽ
കുറ്റം ആേരാപിക്കാൻ പഴുതു
േതടുകയായിരുന്നതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം
ശബ്ബത്തുനാളിൽ സൗഖ്യമാക്കുേമാ എന്ന്
അവർ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
8എന്നാൽ, അവരുെട വിചാരം ്രഗഹിച്ചിട്ട് േയശു,
ൈക േശാഷിച്ച മനുഷ്യേനാട,് “എഴുേന്നറ്റ്
എല്ലാവരുെടയും മുമ്പിൽ നിൽക്കുക” എന്നു
പറഞ്ഞു.അയാൾഅവിെടഎഴുേന്നറ്റ നിന്നു.

9തുടർന്ന് േയശു അവേരാട് ഇങ്ങെന േചാദിച്ച :
“ഞാൻനിങ്ങേളാടു േചാദിക്കെട്ട,ശബ്ബത്തുനാളിൽ
നന്മ െചയ്യന്നേതാ തിന്മെചയ്യന്നേതാ ജീവൻ
രക്ഷിക്കുന്നേതാ അതിെന നശിപ്പിക്കുന്നേതാ
ഏതാണ് നിയമവിേധയം?”

10 അേദ്ദഹം അവെര ഓേരാരുത്തെരയും
സൂക്ഷിച്ച് േനാക്കി. തുടർന്ന് ൈക േശാഷിച്ച
മനുഷ്യേനാട,് “നിെന്റ ൈകനീട്ട ക” എന്നു
പറഞ്ഞു. അയാൾ അങ്ങെന െചയ്തു;
അയാള െട ൈകക്കു പരിപൂർണസൗഖ്യം
ലഭിച്ച . 11 എന്നാൽ പരീശന്മാരും േവദജ്ഞരും,
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േ്രകാധം നിറഞ്ഞവരായി, േയശുവിെന എന്തു
െചയ്യണെമന്ന് പരസ്പരം ചർച്ചെചയ്തു.
പ്രന്തണ്ട്അെപ്പാസ്തലന്മാർ

12 അെന്നാരിക്കൽ േയശു ്രപാർഥിക്കാൻ
മലയിേലക്കു കയറിേപ്പായി; ൈദവേത്താട്
്രപാർഥിച്ച െകാണ്ട് രാ്രതിമുഴുവനും െചലവഴിച്ച .
13 ്രപഭാതമായേപ്പാൾ അേദ്ദഹം ശിഷ്യന്മാെര
അടുക്കൽവിളിച്ച ; അവരിൽനിന്ന്
പ്രന്തണ്ടുേപെര െതരെഞ്ഞടുത്ത് അവർക്ക്
അെപ്പാസ്തലന്മാർ എന്നു നാമകരണംെചയ്തു.
അവരുെട േപരുകൾഇവയാണ്:

14 പേ്രതാസ് എന്ന് േയശു വിളിച്ച ശിേമാൻ,
അയാള െടസേഹാദരൻഅ്രന്തേയാസ്,
യാേക്കാബ്,
േയാഹന്നാൻ,
ഫിലിെപ്പാസ്,
ബർെത്താെലാമായി,
15മത്തായി,
േതാമസ,്
അല് ഫായിയുെട മകനായയാേക്കാബ,്
േദശീയവാദിയായിരുന്ന*ശിേമാൻ,
16യാേക്കാബിെന്റ മകനായയൂദാ,
വഞ്ചകനായിത്തീർന്നഈസ്കേര്യാത്ത് യൂദാ.
അനു്രഗഹങ്ങള ംശാപങ്ങള ം

17 േയശു അവേരാെടാപ്പം മലയിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങി സമതലഭൂമിയിൽ വന്നു. അവിെട

* 6:15 േറാമൻ അധിനിേവശെത്ത െചറുത്തുെകാണ്ട്
അതിെനതിരായി ്രപവർത്തിച്ച െയഹൂദർക്കിടയിെല ഒരു
വിഭാഗമാണ് ഇവർ. കനാന്യർഎന്നാണ് ഇവർഅറിയെപ്പട്ടിരുന്നത.്
മർ. 3:18;മത്താ. 10:4കാണുക.
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അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യരുെട ഒരു വലിയ
സമൂഹവും; െജറുശേലമിൽനിന്നും
െയഹൂദ്യയിെല മെറ്റല്ലായിടത്തുനിന്നും
സമു്രദതീരപട്ടണങ്ങളായ േസാരിൽനിന്നും
സീേദാനിൽനിന്നും 18 േയശുവിെന്റ വാക്കുകൾ
്രശവിക്കാനും േരാഗസൗഖ്യം്രപാപിക്കാനും
വലിെയാരു ജനാവലിയും വന്നിട്ട ണ്ടായിരുന്നു.
ദുരാത്മപീഡിതർ സൗഖ്യം്രപാപിച്ച .
19 അേദ്ദഹത്തിൽനിന്ന് ശക്തി പുറെപ്പട്ട്
എല്ലാവെരയും സൗഖ്യമാക്കിയിരുന്നതുെകാണ്ടു
ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും അേദ്ദഹെത്ത
സ്പർശിക്കാൻ ്രശമിച്ച .

20ശിഷ്യെരേനാക്കിെക്കാണ്ട്അേദ്ദഹംപറഞ്ഞു:
“ദരി്രദരായനിങ്ങൾഅനുഗൃഹീതർ;
നിങ്ങള േടതേല്ലാൈദവരാജ്യം.

21 ഇേപ്പാൾ വിശക്കുന്നവരായ നിങ്ങൾ
അനുഗൃഹീതർ;
നിങ്ങൾസംതൃപ്തരാകും.

ഇേപ്പാൾ വിലപിക്കുന്നവരായ നിങ്ങൾ
അനുഗൃഹീതർ;
നിങ്ങൾആഹ്ലാദിക്കും.

22 നിങ്ങൾ മനുഷ്യപു്രതെന്റ (എെന്റ)
അനുയായികളായതുെകാണ്ട്
ജനം നിങ്ങെള െവറുത്ത,്
സമുദായ്രഭഷ്ടരാക്കിഅപമാനിച്ച,്
നിങ്ങള െട േപരുകൾ ശപിക്കെപ്പട്ടത് എന്ന്
ഗണിക്കുേമ്പാൾ,
നിങ്ങൾഅനുഗൃഹീതർ.
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23 “അന്നാളിൽ നിങ്ങൾആനന്ദാതിേരകത്താൽ
തുള്ളിച്ചാടുക. കാരണം, മഹത്താണ്
സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ്രപതിഫലം.
അവരുെട പൂർവികർ ൈദവത്തിെന്റ
്രപവാചകന്മാേരാടും അങ്ങെനതെന്നയാണേല്ലാ
െചയ്തത്.
24 “ധനികരായനിങ്ങൾേക്കാ,ഹാകഷ്ടം!
നിങ്ങൾക്കുള്ള ആശ്വാസം നിങ്ങൾ
അനുഭവിച്ച കഴിഞ്ഞു.

25 ഇേപ്പാൾ ഭക്ഷിച്ച സംതൃപ്തരായിരിക്കുന്ന
നിങ്ങൾക്കുഹാകഷ്ടം!
നിങ്ങൾവിശന്നുവലയും.

ഇേപ്പാൾആഹ്ലാദിക്കുന്നനിങ്ങൾക്കുഹാകഷ്ടം!
നിങ്ങൾഅതിദുഃഖേത്താെടവിലപിക്കും.

26 എല്ലാവരും നിങ്ങെള ്രപശംസിക്കുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾക്കുഹാകഷ്ടം!
അവരുെട പൂർവികരും വ്യാജ്രപവാചകന്മാെര
അങ്ങെനതെന്ന ്രപശംസിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ.

ശ്രതുക്കേളാടുള്ളസ്േനഹം
27 “എന്നാൽ, എെന്റ ഈ വാക്കുകൾ
േകട്ട െകാണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങേളാടു ഞാൻ
പറയെട്ട: നിങ്ങള െട ശ്രതുക്കെള സ്േനഹിക്കുക,
നിങ്ങെള െവറുക്കുന്നവർക്കു നന്മ െചയ്യ ക,
28 നിങ്ങെള ശപിക്കുന്നവെര അനു്രഗഹിക്കുക,
നിങ്ങെളനിന്ദിക്കുന്നവർക്കുേവണ്ടി ്രപാർഥിക്കുക.
29ഒരാൾനിെന്റഒരുെചകിട്ടത്ത്അടിക്കുെന്നങ്കിൽ
അയാൾക്ക് മേറ്റ െചകിടും കാണിച്ച െകാടുക്കുക.
നിെന്റ പുറങ്കുപ്പായം എടുക്കുന്നയാൾക്ക്
വസ്്രതവുംകൂെട നൽകാൻ മടിക്കരുത.്
30 നിേന്നാട് എെന്തങ്കിലും ആവശ്യെപ്പടുന്നവർക്ക്
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അത് നൽകുക; നിനക്കുള്ളത് ആെരങ്കിലും
അപഹരിച്ചാൽഅതു തിരിെകആവശ്യെപ്പടരുത.്
31 മറ്റള്ളവർ നിങ്ങേളാടു െചയ്യണെമന്ന് നിങ്ങൾ
ആ്രഗഹിക്കുന്നതുേപാെല നിങ്ങൾ അവേരാടും
െചയ്യ ക.

32 “നിങ്ങെള സ്േനഹിക്കുന്നവെരമാ്രതം
സ്േനഹിച്ചാൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക്
അഭിമാനിക്കാൻ എന്താണുള്ളത?് പാപികെളന്നു
സമൂഹം പരിഗണിക്കുന്നവരും തങ്ങെള
സ്േനഹിക്കുന്നവെര സ്േനഹിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ.
33 നിങ്ങൾക്കു നന്മ െചയ്യന്നവർക്കു
നിങ്ങൾ നന്മ െചയ്താൽ അതിൽ
അഭിമാനിക്കാൻ എന്താണുള്ളത?് പാപികള ം
അതുതെന്ന െചയ്യന്നുണ്ടേല്ലാ. 34 തിരിെക
ലഭിക്കുെമന്നു ്രപതീക്ഷിച്ച െകാണ്ട് നിങ്ങൾ
വായ്പെകാടുത്താൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക്
എന്താണ് അഭിമാനിക്കാനുള്ളത?് പാപികള ം
എല്ലാം തിരിെക ലഭിക്കുെമന്ന ്രപതീക്ഷേയാെട,
പാപികൾക്കു വായ്പെകാടുക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ.
35 എന്നാൽ നിങ്ങള െട ശ്രതുക്കെള
സ്േനഹിക്കുക;അവർക്കുനന്മെചയ്യ ക;തിരിെക
ലഭിക്കുെമന്ന ്രപതീക്ഷകൂടാെത അവർക്കു
വായ്പെകാടുക്കുക. അേപ്പാൾ നിങ്ങള െട
്രപതിഫലം മഹത്തായിരിക്കും. അങ്ങെനയാണ്
പരേമാന്നതെന്റ മക്കൾ ്രപവർത്തിക്കുക;
കാരണം, അവിടന്നു നന്ദിെകട്ടവേരാടും
ദുഷ്ടേരാടും ദയാലുവാകുന്നു. 36 നിങ്ങള െട
പിതാവ് കരുണാമയൻ ആയിരിക്കുന്നതുേപാെല
നിങ്ങള ംകരുണയുള്ളവരായിരിക്കുക.

ന്യായവിധി നടത്തരുത്
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37 “മറ്റള്ളവെര ന്യായംവിധിക്കരുത;്
എന്നാൽ നിങ്ങള ം വിധിക്കെപ്പടുകയില്ല.
ശിക്ഷവിധിക്കരുത;് നിങ്ങൾക്കും ശിക്ഷാവിധി
ഉണ്ടാകുകയില്ല. ക്ഷമിക്കുക; നിങ്ങേളാടും
ക്ഷമിക്കും. 38 െകാടുക്കുക; എന്നാൽ
നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും; അളവുപാ്രതത്തിൽ
അമർത്തിക്കുലുക്കി പുറേത്തക്കു കവിയുന്ന
അളവിൽ നിങ്ങള െട മടിയിൽ ്രപതിഫലം
ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ അളക്കാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്ന
അേത അളവുെകാണ്ടു നിങ്ങൾക്കും
അളന്നുകിട്ട ം.”

39 തുടർന്ന് േയശു അവേരാട് ഈ
സാദൃശ്യകഥയും പറഞ്ഞു: “ഒരന്ധന്
മെറ്റാരന്ധെന നയിക്കാൻ കഴിയുേമാ?
ഇരുവരും കുഴിയിൽ വീണുേപാകുകയില്ലേയാ?
40 ശിഷ്യൻ ഗുരുവിെനക്കാൾ ജ്ഞാനിയല്ല;
എന്നാൽ അഭ്യസനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശിഷ്യൻ
ഗുരുവിെനേപ്പാെലയായിത്തീരും.

41 “സ്വന്തം കണ്ണിൽ മരക്കഷണം ഇരിക്കുന്നതു
ഗൗനിക്കാെത നിങ്ങൾ സേഹാദരങ്ങള െട
കണ്ണിെല കരടു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ
്രശമിക്കുന്നെതന്തുെകാണ്ട?് 42 നിെന്റ സ്വന്തം
കണ്ണിൽ ഒരു മരക്കഷണമിരിക്കുേമ്പാൾ അതു
കാണാെത ‘സേഹാദരങ്ങേള, ഞാൻ നിങ്ങള െട
കണ്ണിെല കരട് എടുത്തുകളയെട്ട’ എന്നു നിനക്ക്
എങ്ങെന പറയാൻകഴിയും? കപടഭക്തേര,
ആദ്യം നിങ്ങള െട കണ്ണിൽനിന്ന് മരക്കഷണം
എടുത്തുകളയുക. അേപ്പാൾ സേഹാദരങ്ങള െട
കണ്ണിൽനിന്ന് കരട് എടുത്തുകളയുന്നതിന്
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നിങ്ങൾക്കുവ്യക്തമായി കാണാൻകഴിയും.

വൃക്ഷവുംഅതിെന്റഫലവും
43 “വിഷഫലം കായ്ക്കുന്ന നല്ലവൃക്ഷമില്ല;
നല്ലഫലം കായ്ക്കുന്ന വിഷവൃക്ഷവുമില്ല. 44ഏതു
വൃക്ഷവും അതിെന്റ ഫലംെകാണ്ട് തിരിച്ചറിയാം.
ആരും മുൾെച്ചടികളിൽനിന്ന് അത്തിപ്പഴേമാ
െഞരിഞ്ഞിലിൽനിന്ന് മുന്തിരിക്കുലേയാ
േശഖരിക്കുന്നില്ല. 45 നല്ല മനുഷ്യൻ, തെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന നന്മയിൽനിന്നു,
നന്മ ്രപവർത്തിക്കുന്നു; ദുഷ്ടമനുഷ്യേനാ
തെന്റ ഹൃദയത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന
തിന്മയിൽനിന്നു, തിന്മ ്രപവർത്തിക്കുന്നു.
ഹൃദയം നിറഞ്ഞു കവിയുന്നതാണേല്ലാ വായ്
സംസാരിക്കുന്നത.്

വീടുപണിയുന്നവിേവകിയും മൂഢനും
46 “നിങ്ങൾ എെന്ന ‘കർത്താേവ, കർത്താേവ,’
എന്നു വിളിക്കുകയും ഞാൻ പറയുന്നതു
്രപവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യന്നത്
എന്തുെകാണ്ട?് 47 എെന്റ അടുക്കൽവന്ന്
എെന്റ വചനങ്ങൾ േകട്ട് അതിനനുസരിച്ച
്രപവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തി ആേരാടു സദൃശൻ
എന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ച തരാം.
48ആഴത്തിൽ കുഴിച്ച പാറേമൽഅടിസ്ഥാനമിട്ട
വീടുപണിയുന്നവേനാട് സദൃശനാണയാൾ.
്രപളയമുണ്ടായി ഒഴുക്ക് ആ വീടിേന്മൽ
ആഞ്ഞടിച്ച . എന്നാൽ, അത് ബലവത്തായി
പണിതിരുന്നതുെകാണ്ട് അതിന് ഇളക്കം
തട്ടിയേതയില്ല. 49 എന്നാൽ, എെന്റ
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വചനങ്ങൾ േകട്ടിട്ട് അതിനനുസരിച്ച
്രപവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്ന വ്യക്തി,
അടിസ്ഥാനമിടാെത മണ്ണിേന്മൽ വീടുപണിത
മനുഷ്യേനാട് സദൃശൻ. ഒഴുക്ക് ആ വീടിേന്മൽ
ആഞ്ഞടിച്ചയുടൻതെന്ന അതു തകർന്നുവീണു;
അതിെന്റനാശം പരിപൂർണമായിരുന്നു.”

7
ശതാധിപെന്റവിശ്വാസം

1അവിടെത്ത വാക്കുകൾ അതീവ്രശദ്ധേയാെട
േകട്ട െകാണ്ടിരുന്ന ജനേത്താടുള്ള ്രപഭാഷണം
അവസാനിപ്പിച്ചേശഷം, േയശു കഫാർനഹൂമിൽ
മടങ്ങിെയത്തി. 2 അവിെട ഒരു ശതാധിപനു*
വളെര വിലെപ്പട്ട ഒരു േസവകൻ േരാഗംബാധിച്ച്
മരണാസന്നനായിരുന്നു. 3 േയശുവിെനക്കുറിച്ച
േകട്ട ശതാധിപൻ, േയശു വന്ന് തെന്റ േസവകെന
സൗഖ്യമാക്കണെമന്ന് അേപക്ഷിക്കാൻ
െയഹൂദാമതത്തിെല ചില േനതാക്കന്മാെര
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച . 4അവർ
േയശുവിെന്റ അടുക്കൽവന്ന് ശതാധിപനുേവണ്ടി
ശുപാർശെചയ്തുെകാണ്ട്ഇങ്ങെനഅേപക്ഷിച്ച :
“അങ്ങ് ഇതു െചയ്തുെകാടുക്കാൻ ആ
മനുഷ്യൻ േയാഗ്യൻ; 5 കാരണം, അയാൾ
നമ്മുെട സമുദായേത്താട് സ്േനഹമുള്ളവനാണ;്
നമുക്കുേവണ്ടി ഒരു പള്ളി പണിയിച്ച തരികയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു.” 6 അേപ്പാൾ േയശു
അവേരാടുകൂെട േപായി.

* 7:2 അതായത്,നൂറുേപരടങ്ങുന്നൈസന്യത്തിെന്റഅധിപൻ.
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അേദ്ദഹം ഭവനേത്താട് അടുക്കാറായേപ്പാൾ
ശതാധിപൻ തെന്റ സ്േനഹിതന്മാരിൽ ചിലെര
േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച് ഇങ്ങെന
അറിയിച്ച : “കർത്താേവ, ബുദ്ധിമുേട്ടണ്ടാ;
അങ്ങ് എെന്റ ഭവനത്തിൽ വരാനുള്ള േയാഗ്യത
എനിക്കില്ല; 7 അതുെകാണ്ടാണ് ഞാൻ േനരിട്ട്
അങ്ങയുെട അടുക്കൽ വരാതിരുന്നതും.
അങ്ങ് ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചാൽമാ്രതം മതി,
എെന്റ േസവകൻ സൗഖ്യമാകും. 8 ഞാനും
അധികാരത്തിനു കീഴ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു
വ്യക്തിയാണ്; എെന്റ കീഴിലും ൈസനികരുണ്ട,്
അവരിെലാരുവേനാട് ‘േപാകുക’ എന്നു
പറഞ്ഞാൽ അയാൾ േപാകുന്നു, മെറ്റാരുവേനാട്
‘വരിക’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ അയാൾ വരുന്നു.
ഞാൻഎെന്റ േസവകേനാട് ‘ഒരു കാര്യം െചയ്യ ക’
എന്നുപറയുേമ്പാൾഅയാൾെചയ്യന്നു.”

9 ഇതു േകട്ട് േയശു ആശ്ചര്യെപ്പട്ട,്
ചുറ്റ ം േനാക്കി തെന്ന അനുഗമിക്കുന്ന
ജനക്കൂട്ടേത്താട,് “ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയെട്ട, ഇ്രസാേയൽജനതയിൽേപാലും ഇ്രത
ദൃഢവിശ്വാസം ഞാൻ ആരിലും കണ്ടില്ല” എന്നു
പറഞ്ഞു. 10 ശതാധിപെന്റ സ്േനഹിതന്മാർ
വീട്ടിൽ മടങ്ങിെയത്തിയേപ്പാൾ േസവകന്
പരിപൂർണസൗഖ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു.

േയശുഒരുവിധവയുെടമകെനഉയിർപ്പിക്കുന്നു
11 ഈ സംഭവത്തിനുേശഷം അധികം
താമസിക്കാെത േയശു നയിൻ എന്ന
പട്ടണത്തിേലക്കു േപാകുേമ്പാൾ;
ശിഷ്യന്മാരും വലിെയാരു ജനസഞ്ചയവും
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അേദ്ദഹെത്ത അനുഗമിച്ച . 12 േയശു
പട്ടണകവാടേത്താടടുത്തേപ്പാൾ അതാ,
മരിച്ച േപായ ഒരാെള പട്ടണത്തിനുപുറേത്തക്കു
െകാണ്ടുവരുന്നു. അയാൾ തെന്റ അമ്മയുെട
ഏകപു്രതൻ; അവൾ വിധവയുമായിരുന്നു.
പട്ടണത്തിൽനിന്ന് വലിെയാരു ജനക്കൂട്ടം
അവേളാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 13 അവെള
കണ്ടേപ്പാൾ കർത്താവിെന്റ മനസ്സലിഞ്ഞു.
അവിടന്ന് അവേളാട,് “കരേയണ്ടാ” എന്നു
പറഞ്ഞു.

14 േയശു അടുത്തുെചന്ന് ശവമഞ്ചം
െതാട്ടേപ്പാൾ, അത് ചുമന്നുെകാണ്ട്
േപാകുകയായിരുന്നവർ അവിെട നിന്നു.
അേദ്ദഹം, “യുവാേവ, ഞാൻ നിേന്നാടു
കൽപ്പിക്കുകയാണ് ‘എഴുേന്നൽക്കുക’ ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 15അേപ്പാൾ മരിച്ചവൻഎഴുേന്നറ്റിരുന്നു
സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. േയശു അവെന
അവെന്റഅമ്മയ്ക്ക് തിരിെകനൽകി.

16 ജനെമല്ലാം ഭയപരവശരായി; ൈദവെത്ത
പുകഴ്ത്തി. “ഒരു വലിയ ്രപവാചകൻ
നമ്മുെട മേധ്യ വന്നിരിക്കുന്നു. ൈദവം തെന്റ
ജനെത്ത സന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു,” എന്ന് അവർ
പറഞ്ഞു. 17 േയശുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള ഈ
വാർത്ത െയഹൂദർക്കിടയിലും നാലുപാടുമുള്ള
്രപേദശത്തും ്രപചരിച്ച .

േയശുവും േയാഹന്നാൻസ്നാപകനും
18 ഈ സംഭവങ്ങെളക്കുറിെച്ചാെക്കയും
േയാഹന്നാൻസ്നാപകെന്റ ശിഷ്യന്മാർ
േയാഹന്നാെന അറിയിച്ച . 19 അേദ്ദഹം തെന്റ
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ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുേപെര വിളിച്ച്, “വരാനുള്ള
മശിഹാ അങ്ങുതെന്നേയാ? അല്ല, ഞങ്ങൾ
ഇനിയും മെറ്റാരാെള കാത്തിരിക്കണേമാ?” എന്നു
േചാദിക്കാൻകർത്താവിെന്റഅടുക്കൽഅയച്ച .

20 അവർ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്,
“ ‘വരാനുള്ള മശിഹാ അങ്ങുതെന്നേയാ?
അല്ല, ഞങ്ങൾ ഇനിയും മെറ്റാരാെള
കാത്തിരിക്കണേമാ?’ എന്നു േചാദിക്കാൻ
േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ ഞങ്ങെള അങ്ങയുെട
അടുക്കൽഅയച്ചിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

21 ആ സമയത്തുതെന്ന േയശു, േരാഗങ്ങള ം
പീഡകള ം ദുരാത്മാക്കള ം ബാധിച്ച അേനകെര
സൗഖ്യമാക്കുകയും അന്ധരായ അേനകർക്കു
കാഴ്ച നൽകുകയും െചയ്തു. 22 പിെന്ന
േയശു ആ സേന്ദശവാഹകേരാട,് “നിങ്ങൾ
കാണുകയും േകൾക്കുകയുംെചയ്യന്ന
ഇക്കാര്യങ്ങൾ മടങ്ങിെച്ചന്ന് േയാഹന്നാെന
അറിയിക്കുക: അന്ധർക്കു കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നു,
മുടന്തർ നടക്കുന്നു, കുഷ്ഠേരാഗികൾ
സൗഖ്യമാകുന്നു, ബധിരർ േകൾക്കുന്നു,
മരിച്ചവർ ഉയിർപ്പിക്കെപ്പടുന്നു, ദരി്രദേരാടു
സുവിേശഷം അറിയിക്കുന്നു.† 23 എന്നിലുള്ള
വിശ്വാസത്തിൽനിന്ന് വ്യതിചലിക്കാെത
നിലനിൽക്കുന്നവർ അനുഗൃഹീതർ!” എന്നു
പറഞ്ഞു.

24 േയാഹന്നാെന്റ സേന്ദശവാഹകർ
അവിെടനിന്നു േപാകുേമ്പാൾ േയശു
േയാഹന്നാെനക്കുറിച്ച ജനക്കൂട്ടേത്താടു
സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി: “നിങ്ങൾ
† 7:22 െയശ. 35:5-6; 61:1
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എന്തുകാണാനാണ് മരുഭൂമിയിൽ േപായത്?
കാറ്റിൽ ആടിയുലയുന്ന ഞാങ്ങണേയാ?
25 അേതാ, മൃദുലചണവസ്്രതം ധരിച്ച
ഒരു മനുഷ്യെന കാണുന്നതിേനാ? അല്ല,
അമൂല്യ വസ്്രതങ്ങൾ ധരിക്കുകയും
ആഡംബരത്തിൽ മുഴുകുകയുംെചയ്യന്നവർ
െകാട്ടാരങ്ങളിൽ അല്ലേയാ ഉള്ളത?് 26 പിെന്ന
നിങ്ങൾ എന്തുകാണാനാണു േപായത്?
ഒരു ്രപവാചകെനേയാ? അേത, ഒരു
്രപവാചകെനക്കാൾ േ്രശഷ്ഠെനത്തെന്ന എന്നു
ഞാൻപറയുന്നു.
27 “ ‘ഇതാ, ഞാൻ നിനക്കുമുമ്പാെക എെന്റ

സേന്ദശവാഹകെനഅയയ്ക്കും,
നിെന്റ മുേമ്പ അയാൾ നിനക്കു
വഴിെയാരുക്കും,’‡

എന്നുതിരുെവഴുത്തിൽേരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്
േയാഹന്നാെനക്കുറിച്ചാണ.് 28സ്്രതീകളിൽനിന്നു
ജനിച്ചവരിൽ േയാഹന്നാൻസ്നാപകെനക്കാൾ
മഹാൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല;എന്നാൽ,ൈദവരാജ്യത്തിൽ
ഏറ്റവും െചറിയവൻേപാലും അേദ്ദഹെത്തക്കാൾ
മഹാൻ ആകുന്നു എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു.”

29ജനങ്ങൾേയാഹന്നാെന്റസ്നാനേമറ്റവരായിരുന്നു.
അതിനാൽ അവർ േയശുവിെന്റ വചസ്സ കൾ
േകട്ടേപ്പാൾ ൈദവത്തിെന്റ വഴി നീതിയുള്ളെതന്ന്
അംഗീകരിച്ച . നികുതിപിരിവുകാർേപാലും
അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. 30 എന്നാൽ,
േയാഹന്നാനാൽ സ്നാനം സ്വീകരിക്കാതിരുന്ന

‡ 7:27 മലാ. 3:1
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പരീശന്മാരും നിയമജ്ഞരും തങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ള
ൈദവത്തിെന്റആേലാചനതിരസ്കരിച്ച .

31 അേപ്പാൾ േയശു പറഞ്ഞത:് “ഈ
തലമുറയിെല മനുഷ്യെര ഞാൻ എന്തിേനാടു
താരതമ്യംെചയ്യ ം?അവർഎന്തിേനാടുസദൃശർ?
32 “ ‘ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ആഹ്ലാദരാഗം

കുഴലിൽമീട്ടി,
നിങ്ങേളാ നൃത്തംെചയ്തില്ല;

ഞങ്ങൾഒരു വിലാപഗീതംആലപിച്ച ,
നിങ്ങേളാ വിലപിച്ചില്ല,’

എന്ന് ചന്തസ്ഥലത്തിരുന്ന് പരസ്പരം
വിളിച്ച പറഞ്ഞു പരിഭവിക്കുന്ന
കുട്ടികെളേപ്പാെലയാണ് ഈ തലമുറ.
33 അപ്പം തിന്നാത്തവനും വീഞ്ഞു
കുടിക്കാത്തവനുമായിവന്നേയാഹന്നാൻസ്നാപകെനക്കുറിച്ച,്
‘അയാൾ ഭൂതബാധിതനാണ’് എന്നു നിങ്ങൾ
പറയുന്നു. 34 മനുഷ്യപു്രതനാകെട്ട, തിന്നുകയും
കുടിക്കുകയും െചയ്യന്നവനായി വന്നു; അേപ്പാൾ
ഇതാ, ‘അമിതഭക്ഷണ്രപിയനും കുടിയനുമായ
ഒരുവൻ, നികുതിപിരിവുകാരുെടയും
കു്രപസിദ്ധപാപികള െടയും ചങ്ങാതി!’ എന്നു
നിങ്ങൾ പറയുന്നു. 35ൈദവികജ്ഞാനം, അതു
്രപവൃത്തിപഥത്തിൽ െകാണ്ടുവരുന്നതിലൂെട
്രപത്യക്ഷമാകുന്നു”§എന്നുപറയുന്നു.
ഒരു പാപിനി േയശുവിന് പാദാഭിേഷകം

െചയ്യന്നു
36 പരീശന്മാരിൽ ഒരാൾ തേന്നാെടാത്തു
ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ േയശുവിെന

§ 7:35 മൂ.ഭാ. ജ്ഞാനം തെന്റ എല്ലാ മക്കളാലും
നീതീകരിക്കെപ്പടുന്നു.
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ക്ഷണിച്ച . അേദ്ദഹം പരീശെന്റ ഭവനത്തിൽ
െചന്നു വിരുന്നിനിരുന്നു. 37 ആ
പട്ടണത്തിൽ പാപജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന
ഒരു സ്്രതീ—േയശു പരീശെന്റ ഭവനത്തിൽ
അതിഥിയായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ്
ഒരു െവൺകൽഭരണി സുഗന്ധൈതലം
െകാണ്ടുവന്ന—് 38 അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിന്നിൽ
കാൽക്കൽ കരഞ്ഞുെകാണ്ട് നിന്നു.
കണ്ണ നീർക്കണങ്ങൾെകാണ്ട് അവൾ
േയശുവിെന്റ പാദങ്ങൾ നനയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി.
പിന്നീടവൾ ആ പാദങ്ങൾ അവള െട
തലമുടിെകാണ്ടു തുടച്ചേശഷം ചുംബിക്കാൻ
തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ അവൾ ആ പാദങ്ങളിൽ
ൈതലം പൂശുകയും െചയ്തു.

39 േയശുവിെനക്ഷണിച്ച പരീശൻ ഇതു കണ്ടിട്ട്,
“ഈമനുഷ്യൻഒരു ്രപവാചകൻആയിരുെന്നങ്കിൽ
ആരാണു തെന്ന െതാടുന്നെതന്നും അവൾ
ഏതുതരത്തിലുള്ള സ്്രതീയാെണന്നും
അറിയുമായിരുന്നു; അവൾ ഒരു പാപിനിയേല്ലാ”
എന്നുഹൃദയത്തിൽപറഞ്ഞു.

40 േയശുആ പരീശേനാട്, “ശിേമാേന,എനിക്കു
നിേന്നാട് ഒരുകാര്യം പറയാനുണ്ട”്എന്നുപറഞ്ഞു.

“ഗുേരാ,പറഞ്ഞാലും,”അയാൾ ്രപതിവചിച്ച .
41 “പണം കടംെകാടുക്കുന്ന ഒരാളിൽനിന്ന്
രണ്ടുേപർ വായ്പ വാങ്ങിയിരുന്നു. ഒരാൾ
അഞ്ഞൂറ് ദിനാറും മേറ്റയാൾ അൻപത്
ദിനാറുമാണ*് തിരിെക െകാടുേക്കണ്ടിയിരുന്നത.്
42 തിരിെക െകാടുക്കാനുള്ള പണം

* 7:41 ഒരു ദിനാർ ഒരു ദിവസെത്തേവതനമാണ്.
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അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുെകാണ്ട്
അവരിരുവരുെടയും കടം അയാൾ
ഇളച്ച െകാടുത്തു. നിെന്റ അഭി്രപായത്തിൽ
അവരിലാരാണ് കടംനൽകിയയാെള കൂടുതൽ
സ്േനഹിക്കുക?”

43 “കൂടുതൽകടംക്ഷമിച്ച കിട്ടിയവൻ,”ശിേമാൻ
ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

“ശരിയാണ് നിെന്റ വിലയിരുത്തൽ,” േയശു
്രപതിവചിച്ച .

44 പിെന്ന അേദ്ദഹം ആ സ്്രതീയുെട
േനർക്കു തിരിഞ്ഞിട്ട ശിേമാേനാടു പറഞ്ഞത:്
“ഈ സ്്രതീ െചയ്യന്നത് നീ കാണുന്നിേല്ല?
ഞാൻ നിെന്റ ഭവനത്തിൽ വന്നു; നീ എെന്റ
കാൽകഴുകാൻ െവള്ളം തന്നില്ല. എന്നാൽ
ഇവൾ കണ്ണ നീരുെകാണ്ട് എെന്റ പാദങ്ങൾ
നനച്ച് അവള െട തലമുടിെകാണ്ടു തുടച്ച . 45 നീ
എനിക്കു ചുംബനം തന്നില്ല; എന്നാൽഈ സ്്രതീ,
ഞാൻ അകത്തുവന്നതുമുതൽ എെന്റ പാദങ്ങൾ
ചുംബിച്ച െകാേണ്ടയിരിക്കുന്നു. 46 നീ എെന്റ
തലയിൽ ൈതലം പൂശിയില്ല; എന്നാൽ ഇവൾ
എെന്റ പാദങ്ങളിൽ സുഗന്ധൈതലേലപനം
െചയ്തിരിക്കുന്നു.† 47 ഞാൻ നിേന്നാടു
പറയുന്നു: ഇവള െട അസംഖ്യം പാപങ്ങൾ
ക്ഷമിച്ച കിട്ടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇവൾ
അ്രതേയെറ സ്േനഹിക്കുന്നു; അൽപ്പം ക്ഷമിച്ച
കിട്ടിയവ്യക്തിേയാഅൽപ്പംസ്േനഹിക്കുന്നു.”

† 7:46 പാദങ്ങൾകഴുകാൻ െവള്ളം നൽകി,അതിഥിെയ ചുബിച്ച,്
തലയിൽസുഗന്ധേലപനംെചയ്തുസ്വീകരിക്കുകഎന്നത് െയഹൂദ
ആതിഥ്യമര്യാദയുെട ഭാഗമായിരുന്നു.
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48 പിെന്ന േയശു അവേളാട,് “നിെന്റ പാപങ്ങൾ
ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

49 അേപ്പാൾ സദ്യയ്ക്കിരുന്നിരുന്ന മറ്റ്
അതിഥികൾ, “പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകകൂടി
െചയ്യന്ന ഇേദ്ദഹം ആര്?” എന്നു പരസ്പരം
പറഞ്ഞുതുടങ്ങി.

50 േയശു ആ സ്്രതീേയാട,് “നിെന്റ വിശ്വാസം‡
നിെന്ന രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ സമാധാനേത്താെട
േപാകുക”എന്നുപറഞ്ഞു.

8
വിതയ്ക്കുന്നവെന്റസാദൃശ്യകഥ

1 ഇതിനുേശഷം േയശു ൈദവരാജ്യത്തിെന്റ
സുവിേശഷം വിളംബരംെചയ്തുെകാണ്ടു
പട്ടണങ്ങളിലും ്രഗാമങ്ങളിലും യാ്രതെചയ്തു.
േയശുവിേനാെടാപ്പം പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും
2 ദുരാത്മാക്കളിൽനിന്നും േരാഗങ്ങളിൽനിന്നും
സൗഖ്യം്രപാപിച്ച ചില സ്്രതീകള ം
ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ മഗ്ദലക്കാരി
എന്നു വിളിക്കെപ്പട്ടിരുന്നവള ം ഏഴു
ഭൂതങ്ങൾ വിട്ട േപായവള മായ മറിയയും
3 െഹേരാദാവിെന്റ കാര്യസ്ഥനായിരുന്ന
കൂസയുെട ഭാര്യ േയാഹന്നയും സൂസന്നയും
മറ്റ പലസ്്രതീകള ം ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു.ഈസ്്രതീകൾ
തങ്ങള െട സമ്പാദ്യംെകാണ്ട് േയശുവിെനയും
ശിഷ്യന്മാെരയുംസഹായിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

4 പല പട്ടണത്തിൽനിന്നും വലിെയാരു
ജനസമൂഹം േയശുവിെന്റ അടുേത്തക്കു

‡ 7:50 നിെന്റ വിശ്വാസം, വിവക്ഷിക്കുന്നത് നീ എന്നിൽഅർപ്പിച്ച
വിശ്വാസം
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വന്നുെകാണ്ടിരുന്നു. അേപ്പാൾ അേദ്ദഹം
അവേരാട് ഈ സാദൃശ്യകഥ പറഞ്ഞു:
5 “ഒരിക്കൽ ഒരു കർഷകൻ വിത്തുവിതയ്ക്കാൻ
പുറെപ്പട്ട ; വിതയ്ക്കുേമ്പാൾ ചിലത്
വഴിേയാരത്തു വീണു. വഴിയാ്രതക്കാർ അത്
ചവിട്ടിെമതിച്ച കളയുകയും ആകാശത്തിെല
പക്ഷികൾ െകാത്തിത്തിന്നുകയും െചയ്തു.
6 ചിലതു പാറയുള്ള സ്ഥലത്തു വീണു,
അവ മുളച്ച വന്നു എങ്കിലും ഈർപ്പം
കിട്ടാതിരുന്നതുെകാണ്ട് കരിഞ്ഞുേപായി. 7കുെറ
വിത്തുകളാകെട്ട, മുൾെച്ചടികൾക്കിടയിൽ വീണു;
മുൾെച്ചടികള ം െചടികേളാെടാപ്പം വളർന്നു;
െചടികെളെഞരുക്കിക്കളഞ്ഞു. 8എന്നാൽ,കുെറ
വിത്തുകൾ നല്ല നിലത്തുവീണു; അവ വളർന്ന്,
വിതച്ചതിെന്റനൂറുമടങ്ങ് വിളവുനൽകി.”
ഇതു പറഞ്ഞതിനുേശഷം േയശു,

“െചവിയുള്ളവെരല്ലാം േകട്ട ്രഗഹിക്കെട്ട!” എന്നു
വിളിച്ച പറഞ്ഞു.

9 േയശുവിെന്റ ശിഷ്യന്മാർ അേദ്ദഹേത്താട്
ഈ സാദൃശ്യകഥയുെട അർഥം എെന്തന്നു
േചാദിച്ച . 10 അതിന് േയശു ഉത്തരം
പറഞ്ഞത:് “ൈദവരാജ്യത്തിെന്റ രഹസ്യങ്ങൾ
്രഗഹിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കു
നൽകിയിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ മറ്റള്ളവേരാട്
ഞാൻ സാദൃശ്യകഥകളിലൂെടയാണ്
സംസാരിക്കുന്നത.്
“ ‘അവർ േനാക്കുെന്നങ്കിലും കാണുന്നില്ല;
േകൾക്കുെന്നങ്കിലും ്രഗഹിക്കുന്നില്ല.’*

* 8:10 െയശ. 6:9
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11 “ഈ സാദൃശ്യകഥയുെട അർഥം ഇതാണ:്
വിത്ത് ൈദവവചനം. 12 വഴിേയാരത്തുള്ളവർ
ൈദവവചനം ്രശവിക്കുന്നവർ, പേക്ഷ,അവർക്കു
വിശ്വസിച്ച രക്ഷിക്കെപ്പടാൻ അവസരം
ലഭിക്കാതവണ്ണം പിശാചുവന്ന് അവരുെട
ഹൃദയങ്ങളിൽനിന്ന് വചനം എടുത്തുകളയുന്നു.
13 വിത്തു വീണ പാറസ്ഥലേമാ വചനം
േകൾക്കുന്നമാ്രതയിൽ ആനന്ദേത്താെട
സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ.് എന്നാൽ, ആഴത്തിൽ
േവരു േപാകാൻ കഴിയാത്തതുെകാണ്ട് അവരുെട
വിശ്വാസം താൽക്കാലികമാണ;് പരിേശാധനകൾ
അഭിമുഖീകരിക്കുേമ്പാൾ അവർ വിശ്വാസം
ത്യജിച്ച കളയുന്നു. 14 മുൾെച്ചടികൾക്കിടയിൽ
വിത്തു വീണത,് വചനം േകൾക്കുെന്നങ്കിലും
ജീവിതത്തിെല ആകുലതകളാലും
സമ്പത്തിനാലുംസുഖേഭാഗങ്ങളാലും േകട്ടവചനം
െഞരുക്കെപ്പട്ട് അത് നിഷ്ഫലമാകുന്നവെര
സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 15 നല്ല മണ്ണിൽ വിത്തു
വീണത,് നന്മയും ഹൃദയൈനർമല്യവുമുള്ളവെര
്രപതിനിധാനംെചയ്യന്നു. അവർ വചനം േകട്ട്
അതു സം്രഗഹിച്ച െവക്കുകയും ക്ഷമേയാെട
ഫലം പുറെപ്പടുവിക്കുകയുംെചയ്യന്നു.

തണ്ടിേന്മലുള്ളവിളക്ക്
16 “ആരും വിളക്കു െകാളത്തി
പാ്രതംെകാണ്ടു മൂടുകേയാ കട്ടിലിനു കീഴിൽ
െവക്കുകേയാ െചയ്യന്നില്ല; പിെന്നേയാ,
വീടിനുള്ളിൽ ്രപേവശിക്കുന്നവർക്കു ്രപകാശം
കാേണണ്ടതിനു വിളക്കുകാലിേന്മലാണ്
െവക്കുക. 17 െവളിെപ്പടുത്തെപ്പടാെത



ലൂേക്കാസ് 8:18 lvi ലൂേക്കാസ് 8:23

മറച്ച െവക്കാവുന്നേതാ അറിയിക്കെപ്പടാെതേയാ
്രപസിദ്ധമാക്കെപ്പടാെതേയാ േഗാപ്യമാക്കി
െവക്കാവുന്നേതാ ആയ യാെതാന്നുമില്ല.
18 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ േകൾക്കുന്നത്
്രശദ്ധേയാെടയാേണാ എന്നു സൂക്ഷിക്കുക.
ഉള്ളവർക്ക് അധികം നൽകെപ്പടും; എന്നാൽ
ഇല്ലാത്തവരിൽനിന്ന് അവർക്കുെണ്ടന്നു
കരുതുന്നഅൽപ്പംകൂെടഎടുത്തുകളയെപ്പടും.”

േയശുവിെന്റഅമ്മയുംസേഹാദരന്മാരും
19 േയശുവിെന്റ അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും
അേദ്ദഹെത്ത കാണാൻ വന്നു. എന്നാൽ
ജനത്തിരക്കു നിമിത്തം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുെത്തത്താൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞില്ല.
20 ഒരാൾ വന്ന് േയശുവിേനാട,് “അങ്ങയുെട
അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും അങ്ങെയ കാണാൻ
ആ്രഗഹിച്ച് പുറത്തുനിൽക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

21 അതിന് േയശു, “ൈദവത്തിെന്റ
വചനം േകൾക്കുകയും ്രപവൃത്തിപഥത്തിൽ
െകാണ്ടുവരികയും െചയ്യന്നവരാണ് എെന്റ
അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും” എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

േയശു െകാടുങ്കാറ്റ് ശാന്തമാക്കുന്നു
22 ഒരു ദിവസം േയശു ശിഷ്യന്മാേരാെടാപ്പം ഒരു
വള്ളത്തിൽ കയറി, “നമുക്കു തടാകത്തിെന്റ
അക്കരയ്ക്കുേപാകാം” എന്നു പറഞ്ഞ്
യാ്രതപുറെപ്പട്ട . 23 അവർ യാ്രതെചയ്യ േമ്പാൾ
അേദ്ദഹം ഉറങ്ങിേപ്പായി. അേപ്പാൾ ഉ്രഗമാെയാരു
െകാടുങ്കാറ്റ് തടാകത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ച ; തിരകൾ
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വള്ളത്തിനുള്ളിേലക്ക് അടിച്ച കയറി അവർ
വലിയഅപകടത്തിലായി.

24 ശിഷ്യന്മാർ െചന്ന് അേദ്ദഹെത്ത
ഉണർത്തിെക്കാണ്ട,് “്രപേഭാ, ്രപേഭാ, ഞങ്ങൾ
മുങ്ങിേപ്പാകുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.
അേദ്ദഹം എഴുേന്നറ്റ് കാറ്റിെനയും
െവള്ളത്തിെന്റ േക്ഷാഭെത്തയും ശാസിച്ച .
െകാടുങ്കാറ്റ് അമർന്നു; എല്ലാം ്രപശാന്തമായി.
25അേദ്ദഹം ശിഷ്യന്മാേരാട,് “നിങ്ങള െട വിശ്വാസം
എവിെട?”എന്നു േചാദിച്ച .
അവർ ഭയേത്താടും വിസ്മയേത്താടുംകൂെട,

“ഇേദ്ദഹം ആരാണ്? ഇേദ്ദഹം കാറ്റിേനാടും
െവള്ളേത്താടും കൽപ്പിക്കുകയും അവേപാലും
അനുസരിക്കുകയുംെചയ്യന്നു” എന്നു പരസ്പരം
പറഞ്ഞു.

ഒരു ഭൂതബാധിതെനസൗഖ്യമാക്കുന്നു
26 അവർ ഗലീലാ്രപേദശത്തുനിന്ന്
തടാകത്തിെന്റ മറുകെരയുള്ള
െഗരേസന്യരുെടേദശത്ത†് വന്നു. 27 േയശു
കരയ്ക്കിറങ്ങിയേപ്പാൾ പട്ടണത്തിൽനിന്ന് ഒരു
ഭൂതബാധിതൻ അേദ്ദഹത്തിന് േനേരവന്നു.
ഇയാൾ ഏെറക്കാലമായിട്ട വസ്്രതം
ധരിക്കുകേയാ വീട്ടിൽ താമസിക്കുകേയാ
െചയ്യാെത ശവപ്പറമ്പുകളിെല ഗുഹകളിലാണ്
താമസിച്ചിരുന്നത.് 28 അയാൾ േയശുവിെന
കണ്ടിട്ട് നിലവിളിച്ച െകാണ്ട് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കാൽക്കൽവീണു. “േയശുേവ, പരേമാന്നതനായ
ൈദവത്തിെന്റ പു്രതാ, അങ്ങ് എെന്റ

† 8:26 ചി.ൈക.്രപ. ഗദേരന്യ, മറ്റ ചി.ൈക.്രപ. ഗർഗേസന്യ
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കാര്യത്തിൽ ഇടെപടുന്നെതന്തിന്?
എെന്ന പീഡിപ്പിക്കരുേത എന്നു ഞാൻ
അങ്ങേയാടേപക്ഷിക്കുന്നു,” എന്ന് അയാൾ
അത്യ ച്ചത്തിൽ വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 29 കാരണം,
േയശു ആ ദുരാത്മാവിേനാട് അയാളിൽനിന്ന്
പുറത്തുേപാകാൻ കൽപ്പിച്ചിരുന്നു. അയാൾ
ഭൂതാേവശിതനാകുേമ്പാൾ, പലേപ്പാഴും
ൈകകാലുകൾ ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിച്ച്
കാവലിൽസൂക്ഷിച്ചിരുന്നിട്ട ം ചങ്ങലകൾെപാട്ടിച്ച്
ഏകാന്തസ്ഥലങ്ങളിേലക്ക് ആ ഭൂതം അവെന
ഓടിക്കുമായിരുന്നു.

30 േയശുഅവേനാട്, “നിെന്റ േപെരന്താ?” എന്നു
േചാദിച്ച .
അവനിൽ അസംഖ്യം ഭൂതങ്ങൾ
ആേവശിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട് “െലേഗ്യാൻ”‡
എന്ന് അയാൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
31 “പാതാളത്തിേലക്കു േപാകാൻ തങ്ങേളാട്
ആജ്ഞാപിക്കരുേത” എന്ന് അവർ
േയശുവിേനാടു േകണേപക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

32അടുത്തുള്ള കുന്നിൻെചരുവിൽ വലിെയാരു
പന്നിക്കൂട്ടം േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. അവയിൽ
്രപേവശിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് അനുവാദം
നൽകണെമന്നു ദുരാത്മാക്കൾ േയശുവിേനാട്
യാചിച്ച . അേദ്ദഹം അവയ്ക്ക് അനുവാദം
നൽകി. 33 ഭൂതങ്ങൾ ആ മനുഷ്യനിൽനിന്ന്
പുറത്തുകടന്ന് പന്നികളിൽ ്രപേവശിച്ച : ആ
പന്നിക്കൂട്ടം െചങ്കുത്തായ മലെഞ്ചരിവിലൂെട
തടാകത്തിേലക്ക് ഇരച്ച െചന്ന് മുങ്ങിച്ചത്തു.
‡ 8:30 ൈസന്യത്തിെന്റ 4,000-മുതൽ 6,000-േപർവെരഅടങ്ങുന്ന
ഒരുസംഘത്തിെന്റ േപരാണ് െലേഗ്യാൻ.
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34 പന്നികെള േമയിക്കുന്നവർ ഈ
സംഭവംകണ്ട് ഓടിേപ്പായി പട്ടണത്തിലും
നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും വിവരം അറിയിച്ച .
35 എന്താണു സംഭവിച്ചെതന്നറിയാൻ
ജനങ്ങൾ അവിേടക്കു പാഞ്ഞു. അവർ
േയശുവിെന്റ സമീപെമത്തിയേപ്പാൾ, ഭൂതങ്ങൾ
വിട്ട േപായ മനുഷ്യൻ വസ്്രതംധരിച്ച്
സുേബാധേത്താെട േയശുവിെന്റ കാൽക്കൽ
ഇരിക്കുന്നതുകണ്ട് ഭയെപ്പട്ട . 36 ഭൂതബാധിതനു
സൗഖ്യം ലഭിച്ചത് എങ്ങെനെയന്ന്
ദൃക് സാക്ഷികൾ മറ്റള്ളവേരാടു വിവരിച്ച .
37 െഗരേസന്യേദശവാസികൾ എല്ലാവരും
വളെര ഭയപരവശരായിരുന്നതുെകാണ്ട്
േയശു തങ്ങെള വിട്ട േപാകണെമന്ന് അവർ
ആവശ്യെപ്പട്ട ; അേദ്ദഹം വള്ളത്തിൽ കയറി
അവിടം വിട്ട േപാകാൻതുടങ്ങി.

38 ഭൂതബാധയിൽനിന്നു േമാചിതനായ
ആ മനുഷ്യൻ േയശുവിെന അനുഗമിക്കാൻ
അനുവാദം േചാദിച്ച . എന്നാൽ േയശു
അവേനാട്, 39 “നീ വീട്ടിൽ തിരിെകെച്ചന്ന് ൈദവം
നിനക്കുേവണ്ടി എെന്തല്ലാം െചയ്തുെവന്നു
പറയുക” എന്നു നിർേദശിച്ച് അവെന
യാ്രതയാക്കി. അങ്ങെന അയാൾ േപായി േയശു
തനിക്കു െചയ്തെതല്ലാം ആ പട്ടണത്തിെലങ്ങും
അറിയിച്ച .

േരാഗത്തിനും മരണത്തിനുംേമൽ
അധികാരമുള്ള േയശു

40 േയശു തടാകത്തിെന്റ മറുകരയിൽ
തിരിെച്ചത്തിയേപ്പാൾ ഒരു ജനസമൂഹം



ലൂേക്കാസ് 8:41 lx ലൂേക്കാസ് 8:47

അേദ്ദഹെത്ത സ്വാഗതംെചയ്തു.
അവെരല്ലാവരും അേദ്ദഹത്തിനുേവണ്ടി
കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. 41 അേപ്പാൾ
െയഹൂദപ്പള്ളിയിെല മുഖ്യന്മാരിൽ ഒരാളായ
യായീേറാസ് എന്നു േപരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന്
േയശുവിെന്റ കാൽക്കൽവീണ് തെന്റ വീട്ടിേലക്കു
വരാൻ അേദ്ദഹേത്താടു േകണേപക്ഷിച്ച .
42 അയാള െട ഏകപു്രതി, ഏകേദശം പ്രന്തണ്ട്
വയസ്സായ െപൺകുട്ടി, മരണാസന്നയായി
കിടക്കുകയായിരുന്നു.
േയശുഅവിേടക്കുെപായ്െക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
ജനക്കൂട്ടംഅേദ്ദഹെത്തതിക്കിെഞരുക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
43 രക്ത്രസാവേരാഗത്താൽ പ്രന്തണ്ടുവർഷമായി
പീഡിതയായ ഒരു സ്്രതീ അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു.
തെന്റ സമ്പാദ്യെമല്ലാം ൈവദ്യന്മാർക്കു
െകാടുത്തിട്ട ംഅവെളസൗഖ്യമാക്കാൻആർക്കും
കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 44 അവൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പിന്നിെലത്തി, പുറങ്കുപ്പായത്തിെന്റ വിള മ്പിൽ
െതാട്ട ; ഉടെനഅവള െട രക്ത്രസാവം നിലച്ച .

45 “ആരാണ്എെന്നെതാട്ടത?്” േയശു േചാദിച്ച .
എല്ലാവരും അതു നിേഷധിച്ചേപ്പാൾ പേ്രതാസ്,

“്രപേഭാ, ജനങ്ങൾ അങ്ങയുെട ചുറ്റ ം
തിക്കിെഞരുക്കുകയാണേല്ലാ”എന്നുപറഞ്ഞു.

46 എന്നാൽ േയശു, “ആേരാ ഒരാൾ എെന്ന
െതാട്ട ; എന്നിൽനിന്ന് ശക്തി പുറെപ്പട്ടതു ഞാൻ
അറിയുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

47 തനിക്കു മറഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല
എന്നു കണ്ടിട്ട് ആ സ്്രതീ ഭയന്നുവിറച്ച െകാണ്ട്
വന്ന് േയശുവിെന്റ കാൽക്കൽവീണു.
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എന്തിനാണ് താൻ അേദ്ദഹെത്ത െതാട്ടെതന്നും
എങ്ങെനയാണ് തനിക്കു തൽക്ഷണം
സൗഖ്യം ലഭിച്ചെതന്നും അവൾ സകലേരാടും
വിശദീകരിച്ച . 48അേദ്ദഹം അവേളാട,് “േമാേള,
നിെന്റവിശ്വാസംനിെന്നസൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു,
നീസമാധാനേത്താെട േപാകുക”എന്നുപറഞ്ഞു.

49േയശുസംസാരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾത്തെന്ന
പള്ളിമുഖ്യനായ യായീേറാസിെന്റ വീട്ടിൽനിന്ന്
ഒരാൾ വന്ന്, “അങ്ങയുെട മകൾ മരിച്ച േപായി,
എന്തിനാണ്ഇനിഗുരുവിെനബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത?്”
എന്നുപറഞ്ഞു.

50 ഇതു േകട്ടിട്ട് േയശു യായീേറാസിേനാട്,
“ഭയെപ്പേടണ്ട; വിശ്വസിക്കുകമാ്രതം െചയ്യ ക.
അവൾക്ക്സൗഖ്യം ലഭിക്കും”എന്നുപറഞ്ഞു.

51 േയശു യായീേറാസിെന്റ ഭവനത്തിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹം പേ്രതാസ്,
േയാഹന്നാൻ, യാേക്കാബ് എന്നിവെരയും
കുട്ടിയുെട മാതാപിതാക്കെളയും അല്ലാെത
മറ്റാെരയും തേന്നാെടാപ്പം വീടിനുള്ളിൽ
്രപേവശിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല. 52 എല്ലാവരും
മരിച്ച കുട്ടിെയക്കുറിച്ച് കരഞ്ഞു
വിലപിക്കുകയായിരുന്നു. “കരേയണ്ട,”
േയശു പറഞ്ഞു, “അവൾ മരിച്ചിട്ടില്ല,
ഉറങ്ങുന്നേതയുള്ള .”

53അവൾമരിച്ച േപായിഎന്നറിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ
ജനം അേദ്ദഹെത്ത പരിഹസിച്ച . 54 എന്നാൽ
അേദ്ദഹം അവള െട ൈകക്കുപിടിച്ച . “േമാേള,
എഴുേന്നൽക്കൂ,” എന്നു പറഞ്ഞു. 55അവള െട
ആത്മാവ് അവളിേലക്ക് മടങ്ങിവന്നു. ഉടൻതെന്ന
അവൾ എഴുേന്നറ്റ . അവൾക്ക് എെന്തങ്കിലും
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ഭക്ഷിക്കാൻ െകാടുക്കണെമന്ന് േയശു
നിർേദശിച്ച . 56 അവള െട മാതാപിതാക്കൾ
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട . സംഭവിച്ചെതെന്തന്ന്
ആേരാടും പറയരുെതന്ന് അേദ്ദഹം അവേരാട്
ആജ്ഞാപിച്ച .

9
േയശു പ്രന്തണ്ടുശിഷ്യന്മാെരഅയയ്ക്കുന്നു

1 േയശു തെന്റ പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാെര
നിേയാഗിക്കുേമ്പാൾ, ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കാനും
േരാഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാക്കാനും അവർക്കു
ശക്തിയും അധികാരവും നൽകിയിരുന്നു.
2 ൈദവരാജ്യം േഘാഷിക്കാനും േരാഗികൾക്കു
സൗഖ്യം നൽകാനും അവർക്ക് ആജ്ഞ
നൽകി അയച്ച . 3 അേപ്പാൾ അേദ്ദഹം
അവേരാടു പറഞ്ഞത:് “യാ്രതയ്ക്കു വടിേയാ
സഞ്ചിേയാ ആഹാരേമാ പണേമാ ഒന്നിലധികം
വസ്്രതേമാ എടുക്കരുത.് 4 നിങ്ങൾക്ക്
ഏെതങ്കിലും ഭവനത്തിൽ ്രപേവശനം ലഭിച്ചാൽ
ആ സ്ഥലം വിട്ട േപാകുംവെര അേത
ഭവനത്തിൽത്തെന്ന താമസിക്കുക. 5 നിങ്ങൾക്ക്
സ്വാഗതം നിേഷധിക്കുന്നിടത്ത് ആ പട്ടണം
വിട്ട േപാകുേമ്പാൾ, പട്ടണവാസികൾെക്കതിേര
സാക്ഷ്യത്തിനായി നിങ്ങള െട പാദങ്ങളിെല
െപാടി കുടഞ്ഞുകളയുക.”* 6 ഇതനുസരിച്ച്
അെപ്പാസ്തലന്മാർ എല്ലായിടത്തും സുവിേശഷം

* 9:5 പാദങ്ങളിെല െപാടി കുടഞ്ഞുകളയുക, വിവക്ഷിക്കുന്നത്
ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള െട ഉത്തരവാദിത്വം നിറേവറ്റി, ഇനി
നിങ്ങള െടേമൽവരുന്നശിക്ഷയ്ക്ക്ഞങ്ങൾഉത്തരവാദികളല്ല.
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്രപേഘാഷിച്ച ം േരാഗസൗഖ്യംനൽകിയും
്രഗാമംേതാറുംസഞ്ചരിച്ച .

7 ഗലീലയിെല ഭരണാധികാരിയായ
െഹേരാദാവ് ഈ സംഭവങ്ങെളല്ലാം
അറിഞ്ഞു. േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ
മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു
എന്നു ചിലരും, 8 ഏലിയാ്രപവാചകൻ
വീണ്ടും ്രപത്യക്ഷനായിരിക്കുന്നു എന്നു
മറ്റ ചിലരും, പുരാതന ്രപവാചകന്മാരിൽ ഒരാൾ
ജീവിെച്ചഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു എന്നു േവെറ ചിലരും
പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നതിനാൽ െഹേരാദാവ്
പരി്രഭാന്തനായി. 9 “ഞാൻ േയാഹന്നാെന
ശിരേച്ഛദംെചയ്തു. പിെന്ന ഈ വിധ കാര്യങ്ങൾ
ഞാൻ േകൾക്കുന്നത് ആെരക്കുറിച്ചാണ?്” എന്ന്
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു. േയശുവിെന കാണാൻ
െഹേരാദാവ് പരി്രശമിച്ച .

അഞ്ച്അപ്പവുംഅയ്യായിരംേപരും
10 അെപ്പാസ്തലന്മാർ തിരിെകെയത്തി
തങ്ങൾ െചയ്തെതല്ലാം േയശുവിെന അറിയിച്ച .
തുടർന്ന് അേദ്ദഹം അെപ്പാസ്തലന്മാെരമാ്രതം
ഒപ്പംകൂട്ടി േബത്ത്സയിദ എന്ന പട്ടണത്തിേലക്കു
യാ്രതയായി. 11 എന്നാൽ അേദ്ദഹം
എവിേടക്കാണു േപാകുന്നെതന്നു മനസ്സിലാക്കിയ
ജനക്കൂട്ടം പിന്നാെല െചന്നു. അേദ്ദഹം
അവെര സ്വാഗതംെചയ്ത് അവേരാടു
ൈദവരാജ്യെത്തപ്പറ്റി സംസാരിക്കുകയും
േരാഗസൗഖ്യം ആവശ്യമായിരുന്നവെര
സൗഖ്യമാക്കുകയും െചയ്തു.
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12 സൂര്യാസ്തമയം അടുത്തേപ്പാൾ
പ്രന്തണ്ട് അെപ്പാസ്തലന്മാർ അടുത്തുവന്ന്
അേദ്ദഹേത്താട,് “നാം ഇവിെട ഒരു
വിജനസ്ഥലത്താണേല്ലാ,അതുെകാണ്ട്ചുറ്റ മുള്ള
്രഗാമങ്ങളിലും ്രഗാമാന്തരങ്ങളിലും െചന്നു
ഭക്ഷണവും താമസസൗകര്യവും കെണ്ടത്താൻ
ജനെത്തപറഞ്ഞയ്ക്കണം”എന്നുപറഞ്ഞു.

13 എന്നാൽ േയശു, “നിങ്ങൾ അവർക്ക്
എെന്തങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാൻ െകാടുക്ക്” എന്നു
പറഞ്ഞു.

“ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിനു േവണ്ടുന്ന
ഭക്ഷണം മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ േപായി
വാേങ്ങണ്ടിവരും. അല്ലാത്തപക്ഷം
ഞങ്ങള െടപക്കൽ ആെകയുള്ളത് അഞ്ചപ്പവും
രണ്ടുമീനുംമാ്രതമാണ”് എന്നു ശിഷ്യന്മാർ മറുപടി
പറഞ്ഞു. 14 അവിെട ഏകേദശം അയ്യായിരം
പുരുഷന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാൽ േയശു ശിഷ്യന്മാേരാട്, “ജനെത്ത
അൻപതുേപർവീതം നിരനിരയായി ഇരുത്തുക”
എന്നു പറഞ്ഞു. 15അവർ അങ്ങെന െചയ്തു,
എല്ലാവെരയും ഇരുത്തി. 16 അതിനുേശഷം
േയശു ആഅഞ്ച് അപ്പവും രണ്ട് മീനും എടുത്തു
സ്വർഗത്തിേലക്കു േനാക്കി അവ വാഴ്ത്തി
നുറുക്കി; ജനങ്ങൾക്കു വിളമ്പിെക്കാടുക്കാൻ
ശിഷ്യന്മാെര ഏൽപ്പിച്ച . 17 എല്ലാവരും ഭക്ഷിച്ച
തൃപ്തരായി; അവേശഷിച്ച നുറുക്കുകൾ
ശിഷ്യന്മാർ പ്രന്തണ്ട്കുട്ട നിറെയ േശഖരിച്ച .

േയശു, ്രകിസ്തുെവന്ന് പേ്രതാസ്
്രപഖ്യാപിക്കുന്നു
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18 ഒരിക്കൽ േയശു ഏകാന്തമായി
്രപാർഥിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു; അേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമീപത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന
ശിഷ്യന്മാേരാട് അേദ്ദഹം, “ഞാൻ ആരാകുന്നു
എന്നാണ്ജനക്കൂട്ടംപറയുന്നത?്”എന്നുേചാദിച്ച .

19അതിനുശിഷ്യന്മാർ, “േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ
എന്നു ചിലരും ഏലിയാവ് എന്നു
മറ്റ ചിലരും പുരാതനകാലത്തു
ജീവിച്ചിരുന്ന ്രപവാചകന്മാരിൽ ഒരാൾ
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ െവന്ന് േവെറ ചിലരും
പറയുന്നു”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

20 “എന്നാൽ നിങ്ങേളാ?” േയശു ആരാഞ്ഞു,
“ഞാൻ ആരാകുന്നു എന്നാണ് നിങ്ങൾ
പറയുന്നത?്”

“ൈദവത്തിെന്റ ്രകിസ്തു,” എന്ന് പേ്രതാസ്
്രപതിവചിച്ച .
േയശുതെന്റമരണം മുൻകൂട്ടിപ്പറയുന്നു

21 ഇത് ആേരാടും പറയരുത് എന്ന് േയശു
അവർക്കു കർശനനിർേദശം നൽകി. 22തുടർന്ന്
അേദ്ദഹം, “മനുഷ്യപു്രതൻ† വളെര കഷ്ടം
സഹിക്കുകയും സമുദായേനതാക്കന്മാർ,
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാർ, േവദജ്ഞർ എന്നിവരാൽ
തിരസ്കരിക്കെപ്പടുകയും വധിക്കെപ്പടുകയും
മൂന്നാംദിവസം ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയും
േവണം”എന്നും പറഞ്ഞു.

23 അതിനുേശഷം തെന്ന േകട്ട െകാണ്ടിരുന്ന
എല്ലാവേരാടുമായി അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞു: “ഒരാൾ എെന്റ ശിഷ്യനാകാൻ

† 9:22 അതായത്, ്രകിസ്തു
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ഇച്ഛിക്കുെന്നങ്കിൽ അയാൾ സ്വയം ത്യജിച്ച്
തെന്റ ്രകൂശ് എടുത്തുെകാണ്ട് അനുദിനം എെന്ന
അനുഗമിക്കെട്ട. 24സ്വന്തം ജീവെന രക്ഷിക്കാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നവർക്ക് അതു നഷ്ടമാകും;
എെന്റ അനുയായി ആയതുനിമിത്തം സ്വജീവൻ
നഷ്ടെപ്പടുത്തുന്നവർ അതു േനടുകതെന്ന
െചയ്യ ം. 25 ഒരാൾ േലാകം മുഴുവൻ തെന്റ
സ്വന്തമാക്കിയാലും സ്വജീവൻ നഷ്ടമാക്കുകേയാ
ൈകേമാശംവരുത്തുകേയാ െചയ്താൽ
അവന് എന്തു ്രപേയാജനം? 26 എെന്നയും
എെന്റ വചനങ്ങെളയുംകുറിച്ച് ആെരങ്കിലും
ലജ്ജിച്ചാൽ (ഞാൻ) മനുഷ്യപു്രതൻ, തെന്റയും
പിതാവിെന്റയും വിശുദ്ധദൂതന്മാരുെടയും
മഹത്ത്വത്തിൽ വരുേമ്പാൾ അയാെളക്കുറിച്ച ം
ലജ്ജിക്കും.

27 “ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട, ൈദവരാജ്യം
കാണുന്നതിനുമുമ്പ,് ഇവിെട നിൽക്കുന്നവരിൽ
ചിലർ മരണംആസ്വദിക്കുകയില്ലനിശ്ചയം!”

രൂപാന്തരം
28 ഈ സംഭാഷണംനടന്ന് ഏകേദശം
എട്ട ദിവസം കഴിഞ്ഞ്, പേ്രതാസ്, േയാഹന്നാൻ,
യാേക്കാബ് എന്നിവെരമാ്രതം കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
േയശു ഒരു മലമുകളിൽ ്രപാർഥിക്കാൻ
കയറിേപ്പായി. 29 ്രപാർഥിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖം േതജേസ്സറിയതായി
മാറി; വസ്്രതം െവട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന െവണ്മയായി.
30 േമാശ, ഏലിയാവ് എന്നീ രണ്ടു പുരുഷന്മാർ
േയശുവിേനാടു സംസാരിച്ച െകാണ്ടു
േതജസ്സിൽ ്രപത്യക്ഷരായി. 31 േയശു
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െജറുശേലമിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനിരുന്ന തെന്റ
നിര്യാണെത്തക്കുറിച്ച് അവർ സംസാരിച്ച .
32 ഈ സമയം പേ്രതാസും കൂെടയുള്ളവരും
നി്രദാവിവശരായിരുന്നു. എന്നാൽ, അവർ
ഉറക്കമുണർന്നേപ്പാൾ േയശുവിെന്റ േതജസ്സ ം
അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട നിന്നിരുന്ന രണ്ടുേപെരയും
കണ്ടു. 33 േമാശയും ഏലിയാവും േയശുവിെന
വിട്ട േപാകാൻതുടങ്ങുേമ്പാൾ പേ്രതാസ്
താൻ പറയുന്നതിെന്റ സാംഗത്യം എെന്തന്നു
്രഗഹിക്കാെത അേദ്ദഹേത്താട,് “്രപേഭാ, നാം
ഇവിെട ആയിരിക്കുന്നത് എ്രതേയാ നല്ലത.്
നമുക്ക് ഇവിെട മൂന്ന് കൂടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം.
ഒന്ന് അേങ്ങക്കും ഒന്ന് േമാശയ്ക്കും മെറ്റാന്ന്
ഏലിയാവിനും”എന്നുപറഞ്ഞു.

34 പേ്രതാസ് ഇതു സംസാരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന,
ഒരു േമഘംവന്ന് അവെര ആവരണംെചയ്തു.
േമഘത്തിനുള്ളിലായ അവർ ഭയന്നു.
35 അേപ്പാൾ ആ േമഘത്തിൽനിന്ന്,
“ഞാൻ െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന
എെന്റ പു്രതൻ ഇവൻതെന്ന, ഇവൻ
പറയുന്നത് ്രശദ്ധിച്ച േകൾക്കുക” എന്ന്
ഒരു അശരീരി ഉണ്ടായി. 36 ആ അശരീരി
ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േയശുവിെനമാ്രതേമ
അവർ കണ്ടുള്ള . തങ്ങൾ കണ്ടതിെനപ്പറ്റി
ശിഷ്യന്മാർ മിണ്ടിയില്ല. ആ ദിവസങ്ങളിൽഅവർ
അതുസംബന്ധിച്ച്ആേരാടുംഒന്നുംസംസാരിച്ചില്ല.

ദുരാത്മാവു ബാധിച്ച ബാലെന േയശു
സൗഖ്യമാക്കുന്നു
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37പിേറ്റദിവസംഅവർമലയിൽനിന്നിറങ്ങിവന്നേപ്പാൾ
വലിെയാരു ജനസമൂഹം േയശുവിെന എതിേരറ്റ .
38 ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ
നിലവിളിച്ച െകാണ്ട് പറഞ്ഞത:് “ഗുേരാ,
എെന്റ മകെന കടാക്ഷിക്കണേമ എന്നു
ഞാൻ െകഞ്ചുകയാണ.് അവൻ എെന്റ
ഒേരെയാരു മകൻ; 39 ഒരു ദുരാത്മാവ് അവെന
ബാധിക്കുന്നു, അത് ആേവശിച്ചാലുടൻതെന്ന
അവൻ അലറിവിളിക്കുന്നു. അത് അവെന
നിലത്തുവീഴ്ത്തി പുളയ്ക്കുകയും വായിലൂെട
നുരയും പതയും വരുത്തുകയുംെചയ്യന്നു. അത്
അവെന വിെട്ടാഴിയാെത ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ.്
40 ആ ദുരാത്മാവിെന പുറത്താക്കാൻ ഞാൻ
അങ്ങയുെട ശിഷ്യന്മാേരാടേപക്ഷിച്ച ; എന്നാൽ
അവർക്കതുകഴിഞ്ഞില്ല.”

41 അതിന് േയശു, “അവിശ്വാസവും
വ്രകതയുമുള്ള തലമുറേയ, എ്രതനാൾ ഞാൻ
നിങ്ങേളാടുകൂെട വസിക്കുകയും നിങ്ങെള
സഹിക്കുകയും െചയ്യ ം? നിെന്റ മകെന ഇവിെട
െകാണ്ടുവരിക”എന്നുപറഞ്ഞു.

42ആബാലൻമുേന്നാട്ട വന്നുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
ഭൂതം അവെന നിലത്തുവീഴ്ത്തി പുളയിച്ച .
േയശു ആ ദുരാത്മാവിെന ശാസിച്ച് ബാലെന
സൗഖ്യമാക്കി പിതാവിെന ഏൽപ്പിച്ച .
43 എല്ലാവരും ൈദവത്തിെന്റ മഹാശക്തികണ്ട്
വിസ്മയഭരിതരായി.

േയശു തെന്റ മരണെത്തക്കുറിച്ച് വീണ്ടും
്രപവചിക്കുന്നു
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േയശുവിെന്റ എല്ലാ ്രപവൃത്തികെളക്കുറിച്ച ം
ജനം വിസ്മയഭരിതരായിരിക്കുേമ്പാൾ, അേദ്ദഹം
ശിഷ്യന്മാേരാട്, 44 “ഇനി ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നത് അതീവ്രശദ്ധേയാെട േകൾക്കുക:
മനുഷ്യപു്രതൻ (ഞാൻ) മനുഷ്യരുെട ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിക്കെപ്പടും” എന്നു പറഞ്ഞു. 45എന്നാൽ,
ഈപറഞ്ഞതിെന്റഅർഥം ശിഷ്യന്മാർ ്രഗഹിച്ചില്ല,
്രഗഹിക്കാൻ കഴിയാത്തവിധത്തിൽ അത്
അവർക്ക് േഗാപ്യമായിരുന്നു, അേതപ്പറ്റി
അേദ്ദഹേത്താടു േചാദിക്കാൻഅവർ ഭയെപ്പട്ട .

46 ശിഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും േ്രശഷ്ഠൻ ആരാണ്
എന്നതിെനപ്പറ്റി ഒരു തർക്കം അവരുെട ഇടയിൽ
ഉണ്ടായി. 47 േയശു അവരുെട ചിന്തകൾ
മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു ശിശുവിെന എടുത്ത്
തെന്റ അടുക്കൽ നിർത്തി; 48 പിെന്ന അവേരാട്,
“ഇതുേപാലുള്ള ഒരു ശിശുവിെന എെന്റ
നാമത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ഏെതാരാള ം എെന്ന
സ്വീകരിക്കുന്നു; എെന്ന സ്വീകരിക്കുന്നയാൾ
എെന്ന അയച്ച ൈദവെത്ത സ്വീകരിക്കുന്നു.
നിങ്ങളിൽ എല്ലാവരിലും ഏറ്റവും െചറിയവനാണ്
ഏറ്റവും േ്രശഷ്ഠൻ.”എന്നുപറഞ്ഞു.

49 “്രപേഭാ, ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങയുെട
നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നതു
ഞങ്ങൾ കണ്ടു. അയാൾ ഞങ്ങേളാടുകൂെട
അങ്ങെയ അനുഗമിക്കാത്തതുെകാണ്ട് ഞങ്ങൾ
അയാെളവിലക്കി,”എന്നു േയാഹന്നാൻപറഞ്ഞു.

50 “അയാെള തടയരുത”് േയശു ്രപതിവചിച്ച ,
“നിങ്ങൾക്കു ്രപതികൂലമല്ലാത്തയാൾ നിങ്ങൾക്ക്
അനുകൂലമാണ.്”
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ശമര്യാക്കാരുെടഎതിർപ്പ്
51 തെന്റ സ്വർഗാേരാഹണത്തിനുള്ള സമയം
സമീപിച്ചേപ്പാൾ േയശു നിശ്ചയദാർഢ്യേത്താെട
െജറുശേലമിേലക്കു യാ്രതയായി.
52 അേപ്പാൾത്തെന്ന അേദ്ദഹം തനിക്കുമുേമ്പ
സേന്ദശവാഹകന്മാെര അയച്ച ; അവർ
അേദ്ദഹത്തിനുേവണ്ടി ഒരുക്കങ്ങൾ
െചയ്യന്നതിനു ശമര്യരുെട ഒരു ്രഗാമത്തിൽ
െചന്നു. 53 എന്നാൽ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ യാ്രത
െജറുശേലം ലക്ഷ്യമാക്കിയായിരുന്നതുെകാണ്ട്
ആ ്രഗാമവാസികൾക്ക് േയശുവിെന
സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സണ്ടായില്ല. 54 ഇതു
കണ്ടിട്ട്, ശിഷ്യന്മാരായ യാേക്കാബും
േയാഹന്നാനും, “കർത്താേവ, ഏലിയാവു
െചയ്തതുേപാെല‡ ആകാശത്തിൽനിന്ന് തീ
ഇറക്കി ഞങ്ങൾ ഇവെര ചാമ്പലാക്കേട്ട?”
എന്നു േചാദിച്ച . 55 എന്നാൽ േയശു
അവർക്കുേനേര തിരിഞ്ഞ് അവെര ശാസിച്ച ,
“ഏതാത്മാവാണ് നിങ്ങെള ഭരിക്കുന്നെതന്ന്
നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല; മനുഷ്യരുെട ജീവെന
ഹനിക്കാനല്ല, രക്ഷിക്കാനാണ് മനുഷ്യപു്രതൻ
വന്നിരിക്കുന്നത”് എന്നു പറഞ്ഞു.§ 56 പിെന്ന
അവർമെറ്റാരു ്രഗാമത്തിേലക്കുയാ്രതയായി.

ശിഷ്യത്വത്തിെന്റവില
57അവർവഴിയിലൂെടസഞ്ചരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
ഒരു മനുഷ്യൻ അേദ്ദഹേത്താട,് “അങ്ങ് എവിെട

‡ 9:54 ചി.ൈക.്രപ. ഈവാക്യഭാഗം കാണുന്നില്ല. § 9:55 ഈ
വിശദീകരണംചി.ൈക.്രപ. കാണുന്നില്ല.
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േപായാലും ഞാൻ അങ്ങെയ അനുഗമിക്കാം”
എന്നുപറഞ്ഞു.

58അതിന് േയശു, “കുറുനരികൾക്കു മാളങ്ങള ം
ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾക്കു കൂടുകള ം ഉണ്ട്,
എന്നാൽ മനുഷ്യപു്രതേനാ തലചായ ്ക്കാൻ
ഇടമില്ല”എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു.

59 അേദ്ദഹം മെറ്റാരു വ്യക്തിേയാട,് “എെന്ന
അനുഗമിക്കുക”എന്നുപറഞ്ഞു.
എന്നാൽഅയാൾ, “കർത്താേവ,ഞാൻആദ്യം
േപായി എെന്റ പിതാവിെന്റ ശവസംസ്കാരം
നടത്താൻഅനുവദിച്ചാലും!”എന്നേപക്ഷിച്ച .

60 എന്നാൽ േയശു അയാേളാട,് “മരിച്ചവർ
അവരവരുെടമരിച്ചവെരസംസ്കരിക്കെട്ട;നീേയാ
േപായി ൈദവരാജ്യം വിളംബരംെചയ്യ ക” എന്നു
പറഞ്ഞു.

61 േവെറാരാൾ, “കർത്താേവ,ഞാൻഅങ്ങെയ
അനുഗമിക്കാം; എന്നാൽ, ഞാൻ ഒന്നാമത്
എെന്റ കുടുംബാംഗങ്ങേളാടു യാ്രതപറയാൻ
അനുവദിേക്കണം”എന്നുപറഞ്ഞു.

62 േയശു മറുപടിയായി, “കലപ്പയ്ക്കു
ൈകെവച്ചേശഷം പിറേകാട്ട േനാക്കുന്നവരാരും
ൈദവരാജ്യത്തിനു േയാഗ്യരല്ല”എന്നുപറഞ്ഞു.

10
േയശുഎഴുപതുേപെരഅയയ്ക്കുന്നു

1 ഇതിനുേശഷം കർത്താവ് േവെറ
എഴുപതുേപെര* നിയമിച്ച . താൻ താമസംവിനാ
േപാകാനിരുന്ന ഓേരാ പട്ടണത്തിേലക്കും
സ്ഥലേത്തക്കും തനിക്കുമുേമ്പ അവെര

* 10:1 ചി.ൈക.്രപ.എഴുപത്തിരണ്ടുേപെര
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ഈരണ്ടുേപെര അയച്ച . 2 അേദ്ദഹം
ശിഷ്യന്മാേരാട്, “െകായ്ത്ത്സമൃദ്ധം; േവലക്കാേരാ
പരിമിതം. അതുെകാണ്ട,് െകായ്ത്തിെന്റ
ഉടമസ്ഥേനാട് െകായ്ത്തിനായി േവലക്കാെര
അയയ്ക്കാൻ അേപക്ഷിക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു.
3 േപാകുക; െചന്നായ്ക്കള െട മധ്യത്തിേലക്ക്
കുഞ്ഞാടുകൾ എന്നേപാെല ഞാൻ നിങ്ങെള
അയയ്ക്കുന്നു. 4 മടിശ്ശീലേയാ സഞ്ചിേയാ
െചരിേപ്പാഎടുക്കരുത;്വഴിയിൽആെരെയങ്കിലും
അഭിവാദനംെചയ്യാൻനിന്നുേപാകരുത.്

5 “ഒരു ഭവനത്തിൽ െചല്ല േമ്പാൾ ‘ഈ
ഭവനത്തിനു സമാധാനം’ എന്ന് ആദ്യം
പറയുക. 6 അവിെട സമാധാനത്തിന്
േയാഗ്യരായവരുെണ്ടങ്കിൽ ആ സമാധാനം
അയാളിൽ നിലനിൽക്കും; ഇെല്ലങ്കിേലാ
അത് നിങ്ങളിേലക്കുതെന്ന മടങ്ങിവരും.
7 വീടുകൾേതാറും മാറിമാറി താമസിക്കാെത,
അവർ നിങ്ങൾക്കു തരുന്നതു
ഭക്ഷിക്കുകയും പാനംെചയ്യ കയുംെചയ്ത്
ഒരുഭവനത്തിൽത്തെന്ന താമസിക്കുക;
േജാലിക്കാരൻതെന്റകൂലിക്ക്അർഹനേല്ലാ.

8 “ഒരു പട്ടണത്തിൽ െചല്ല േമ്പാൾ
അവിെടയുള്ളവർ നിങ്ങെള സ്വാഗതംെചയ്ത്,
അവർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു വിളമ്പിത്തന്നാലും
അതു ഭക്ഷിക്കുക. 9 അവിെടയുള്ള
േരാഗികെള സൗഖ്യമാക്കി, ‘ൈദവരാജ്യം
നിങ്ങേളാട് സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു’ എന്നു
വിളംബരംെചയ്യ ക. 10 എന്നാൽ നിങ്ങൾ
ഒരു പട്ടണത്തിൽ െചല്ല േമ്പാൾ അവർ
നിങ്ങെള സ്വാഗതംെചയ്യന്നിെല്ലങ്കിൽ അതിെന്റ
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െതരുവുകളിൽ െചന്ന്, 11 ‘ഞങ്ങള െട
പാദങ്ങളിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങള െട
പട്ടണത്തിെല െപാടിേപാലും ഞങ്ങൾ ഇതാ
നിങ്ങൾെക്കാരു അപായസൂചനയായി
തുടച്ച കളയുന്നു;എങ്കിലും ഒരു കാര്യം അറിയുക;
ൈദവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു, നിശ്ചയം’
എന്നറിയിക്കുക. 12 ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയെട്ട, െസാേദാം നിവാസികൾക്കുണ്ടായ
അനുഭവം†ആപട്ടണനിവാസികൾക്ക്അന്നാളിൽ
ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവെത്തക്കാൾ ഏെറ
സഹനീയമായിരിക്കും.

13 “േഹ േകാരസീൻ, നിനക്കു ഹാ കഷ്ടം!
േബത്ത്സയിദേയ, നിനക്കു ഹാ കഷ്ടം!
നിങ്ങളിൽ ഞാൻ െചയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ
േസാർ, സീേദാൻ എന്നീ പട്ടണങ്ങളിൽ
െചയ്തിരുെന്നങ്കിൽ അവർ പണ്ടുതെന്ന
ചാക്കുശീല ഉടുത്തും ചാരത്തിൽ ഇരുന്നും
വിലപിച്ച മാനസാന്തരെപ്പടുമായിരുന്നു.
14 എന്നാൽ ന്യായവിധിയിൽ േസാർ,
സീേദാൻ നിവാസികൾക്കുണ്ടാകുന്ന
അനുഭവം നിങ്ങള േടതിെനക്കാൾ ഏെറ
സഹനീയമായിരിക്കും. 15 കഫാർനഹൂേമ, നീ
ആകാശംവെര ഉയർന്നിരിക്കുേമാ? ഇല്ല, നീ
പാതാളംവെരതാഴ്ത്തെപ്പടും.

16 “നിങ്ങള െട വാക്കു േകൾക്കുന്നവൻ
എെന്റ വാക്കു േകൾക്കുന്നു; നിങ്ങെള
തിരസ്കരിക്കുന്നയാൾഎെന്നതിരസ്കരിക്കുന്നു;
എന്നാൽ, എെന്ന തിരസ്കരിക്കുന്നയാൾ എെന്ന
അയച്ചൈദവെത്തയാണ് തിരസ്കരിക്കുന്നത.്”
† 10:12 ഉൽ. 19കാണുക.
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17 ആ എഴുപതുേപർ ആനന്ദേത്താെട
തിരിെച്ചത്തി. “കർത്താേവ, അങ്ങയുെട
നാമത്തിൽ, ഭൂതങ്ങൾേപാലും ഞങ്ങൾക്കു
കീഴടങ്ങുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

18അതിന് േയശുമറുപടിപറഞ്ഞത:് “സാത്താൻ
മിന്നൽപ്പിണർേപാെല ആകാശത്തുനിന്നു
താേഴക്കു നിപതിക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു.
19 ഇതാ, പാമ്പുകെളയും േതള കെളയും
ചവിട്ടിെമതിക്കാനും ശ്രതുവിെന്റ എല്ലാ
ശക്തിയും കീഴടക്കാനും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
അധികാരം തന്നിരിക്കുന്നു, ഇവെയാന്നും
നിങ്ങെള ഉപ്രദവിക്കുകയില്ല. 20 എങ്കിലും
അശുദ്ധാത്മാക്കൾ നിങ്ങൾക്കു കീഴടങ്ങുന്നു
എന്നതിലല്ല, നിങ്ങള െട േപരുകൾ സ്വർഗത്തിൽ
എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിൽത്തെന്ന
ആനന്ദിക്കുക.”

21 അേപ്പാൾത്തെന്ന േയശു,
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ആനന്ദഭരിതനായി,
പറഞ്ഞത:് “പിതാേവ, സ്വർഗത്തിെന്റയും
ഭൂമിയുെടയും നാഥാ, അവിടന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ
വിജ്ഞാനികൾക്കും മനീഷികൾക്കും
മറച്ച െവച്ചിട്ട് ശിശുതുല്യരായവർക്ക്
െവളിെപ്പടുത്തിയതിനാൽ ഞാൻ അങ്ങെയ
മഹത്ത്വെപ്പടുത്തുന്നു. അേത, ഇതായിരുന്നേല്ലാ
പിതാേവഅവിടേത്തക്കു ്രപസാദകരം!

22 “എെന്റ പിതാവു സകലകാര്യങ്ങള ം
എെന്ന ഭരേമൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പിതാവല്ലാെത
ആരും പു്രതനാെരന്ന് യഥാർഥത്തിൽ
അറിയുന്നില്ല; പു്രതനും പിതാവിെന
െവളിെപ്പടുത്തിെക്കാടുക്കാൻ പു്രതൻ
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ആ്രഗഹിക്കുന്നവരുമല്ലാെത ആരും
പിതാവാെരന്ന്അറിയുന്നില്ല”എന്നുപറഞ്ഞു.

23 പിെന്ന േയശു ശിഷ്യന്മാർക്കുേനേര
തിരിഞ്ഞ് അവേരാടുമാ്രതമായി, “നിങ്ങൾ
കാണുന്നത് കാണുന്ന േന്രതങ്ങൾ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ട േന്രതങ്ങൾ! 24 കാരണം,
അേനകം ്രപവാചകന്മാരും രാജാക്കന്മാരും
നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കാണാൻ അതിയായി
ആ്രഗഹിെച്ചങ്കിലും കാണാൻകഴിഞ്ഞില്ല,നിങ്ങൾ
േകൾക്കുന്നത് േകൾക്കാൻ ആ്രഗഹിെച്ചങ്കിലും
േകൾക്കാൻകഴിഞ്ഞില്ലഎന്നുഞാൻനിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു.”

നല്ലശമര്യാക്കാരെന്റസാദൃശ്യകഥ
25 ഒരു ദിവസം ഒരു നിയമജ്ഞൻ
എഴുേന്നറ്റ നിന്ന് േയശുവിെന പരീക്ഷിക്കാൻ
ഇങ്ങെന േചാദിച്ച , “ഗുേരാ, എന്തു െചയ്താൽ
എനിക്കു നിത്യജീവൻലഭ്യമാകും?”

26 “എന്താണ് ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നത?് നീ എങ്ങെന
വായിക്കുന്നു?” േയശു േചാദിച്ച .

27 അതിന് അയാൾ, “നിെന്റ ൈദവമായ
കർത്താവിെന നീ സമ്പൂർണഹൃദയത്താലും
സമ്പൂർണാത്മാവിനാലും സമ്പൂർണശക്തിയാലും
സമ്പൂർണമനസ്സാലും സ്േനഹിക്കണം;‡ നിെന്ന
സ്േനഹിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന നിെന്റ
അയൽവാസിെയയും സ്േനഹിക്കണം”§
എന്നുത്തരംപറഞ്ഞു.

‡ 10:27 ആവ. 6:5 § 10:27 േലവ്യ. 19:18
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28 േയശു അയാേളാട,് “നീ പറഞ്ഞത് ശരിയായ
ഉത്തരമാണ്; ഇതു െചയ്യ ക, ഇവ െചയ്താൽ നീ
ജീവിക്കും”എന്നുപറഞ്ഞു.

29 എന്നാൽ, അയാൾ സ്വയം നീതീകരിക്കാൻ
ആ്രഗഹിച്ചതുെകാണ്ട,് േയശുവിേനാട് പിെന്നയും
“ആരാെണെന്റ അയൽക്കാരൻ?” എന്നു
േചാദിച്ച .

30 േയശു ഇങ്ങെന മറുപടി പറഞ്ഞു:
“ഒരു മനുഷ്യൻ െജറുശേലമിൽനിന്ന്
െയരീേഹാവിേലക്ക് യാ്രതെചയ്യ കയായിരുന്നു,
െകാള്ളക്കാർ ആ മനുഷ്യെന ആ്രകമിച്ച .
അവർ അവെന്റ വസ്്രതങ്ങൾ ഉരിെഞ്ഞടുത്തു,
അവെന മർദിച്ച് അർധ്രപാണനായി
വഴിയരികിൽ ഉേപക്ഷിച്ച െപായ്ക്കളഞ്ഞു.
31 ആ വഴിയിലൂെട ഒരു പുേരാഹിതൻ
േപാകാനിടയായി. അയാൾ അവെന കണ്ടിട്ട
വഴിയുെട മറുവശംേചർന്നു മുേന്നാട്ട േപായി,
32 അതുേപാെലതെന്ന ഒരു േലവ്യനും*
അവിെടെയത്തി, അയാള ം മുറിേവറ്റവെന
കണ്ടിട്ട വഴിയുെട മറുവശംേചർന്നു
മുേന്നാട്ട േപായി. 33 എന്നാൽ, ആ വഴി യാ്രത
േപാകുകയായിരുന്ന ഒരു ശമര്യൻ, അയാൾ
കിടന്നിടത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ അയാെളക്കണ്ട്
സഹതാപാർ്രദനായി. 34 അേദ്ദഹം ആ
മുറിേവറ്റവെന്റ അടുേത്തക്കുെചന്നു, എണ്ണയും
വീഞ്ഞും ഒഴിച്ച മുറിവുകൾ െവച്ച െകട്ടി.
തുടർന്ന് അയാെള തെന്റ മൃഗത്തിെന്റ പുറത്തു
കയറ്റി ഒരു സ്രതത്തിൽ െകാണ്ടുെചന്ന്

* 10:32 ൈദവാലയശു്രശൂഷകളിൽ സഹായിക്കുന്നവനാണ്
േലവ്യൻ
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അയാൾക്ക് ആവശ്യമായ ശു്രശൂഷെചയ്തു.
35 പിേറ്റദിവസം അയാൾ രണ്ട് െവള്ളിനാണയം†
എടുത്ത് സ്രതംസൂക്ഷിപ്പ കാരനു െകാടുത്തിട്ട്,
‘ഇയാെള ശു്രശൂഷിക്കണം, അധികം
എെന്തങ്കിലും െചലവുെചേയ്യണ്ടിവന്നാൽ ഞാൻ
തിരിെച്ചത്തുേമ്പാൾഅതു തന്നുെകാള്ളാം’എന്നു
പറഞ്ഞു.

36 “െകാള്ളക്കാരുെട ൈകയിൽ അകെപ്പട്ട ഈ
മനുഷ്യന് ഒരു അയൽക്കാരനായിത്തീർന്നത് ഈ
മൂന്നുേപരിൽആരാണ?്” േയശു േചാദിച്ച .

37 “മുറിേവറ്റവേനാട് കരുണകാണിച്ചവൻ”എന്ന്
ആനിയമജ്ഞൻമറുപടി പറഞ്ഞു.

“നീയും േപായി അതുേപാെലതെന്ന െചയ്യ ക”
േയശുഅയാേളാടു പറഞ്ഞു.
േയശു മാർത്തയുെടയും മറിയയുെടയും

ഭവനത്തിൽ
38 േയശു ശിഷ്യന്മാരുമായി യാ്രത തുടരേവ ഒരു
്രഗാമത്തിൽ എത്തി. അവിെട മാർത്ത എന്നു
േപരുള്ള ഒരു സ്്രതീ അേദ്ദഹെത്ത വീട്ടിേലക്കു
സ്വാഗതംെചയ്തു. 39 അവൾക്കു മറിയ എന്നു
വിളിക്കുന്ന ഒരു സേഹാദരി ഉണ്ടായിരുന്നു. മറിയ
േയശുവിെന്റ കാൽക്കൽഇരുന്ന്അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഉപേദശം േകട്ട െകാണ്ടിരുന്നു. 40 മാർത്തേയാ
സൽക്കാരത്തിെന്റ ഒരുക്കങ്ങൾക്കായി
പരക്കംപായുകയായിരുന്നു. അവൾ േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽവന്ന,് “കർത്താേവ, എെന്റ
അതിഥിസൽക്കാരത്തിെന്റ ഭാരെമല്ലാം എെന്റ
സേഹാദരി എെന്നമാ്രതം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ
അേങ്ങക്കു ചിന്തയിേല്ല? എെന്ന ഒന്നു

† 10:35 മൂ.ഭാ. രണ്ടുദിനാർ
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സഹായിക്കാൻ അവേളാടു കൽപ്പിച്ചാലും” എന്നു
പറഞ്ഞു.

41 അതിനു കർത്താവ,് “മാർേത്ത,
മാർേത്ത, നീ പലതിെനപ്പറ്റി ചിന്തിച്ച ം
വിഷാദിച്ച മിരിക്കുന്നു. 42 എന്നാൽ അൽപ്പം
കാര്യങ്ങൾ, അല്ല വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നു
മതിയാകും. മറിയ േമൽത്തരമായത്
െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു; അത് ആരും
അവളിൽനിന്ന് കവർെന്നടുക്കുകയുമില്ല” എന്ന്
ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

11
്രപാർഥനെയക്കുറിച്ച് േയശുവിെന്റ ഉപേദശം

1 േയശു ഒരിക്കൽ ഒരു സ്ഥലത്തു
്രപാർഥിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. ്രപാർഥന
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േയശുവിെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ
ഒരാൾ അേദ്ദഹേത്താട,് “കർത്താേവ,
േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ തെന്റ ശിഷ്യന്മാെര
പഠിപ്പിച്ചതുേപാെല ഞങ്ങെളയും ്രപാർഥിക്കാൻ
പഠിപ്പിക്കണേമ”എന്നുപറഞ്ഞു.

2 േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞത,് “നിങ്ങൾ
ഇ്രപകാരം ്രപാർഥിക്കുക:
“ ‘സ്വർഗസ്ഥനായഞങ്ങള െട*പിതാേവ,
തിരുനാമംആദരിക്കെപ്പടെട്ട,
അവിടെത്തരാജ്യം വരുമാറാകെട്ട,
തിരുഹിതംനിറേവറെപ്പടെട്ട,സ്വർഗത്തിെലേപ്പാെലതെന്ന

ഭൂമിയിലും.†

* 11:2 ചി.ൈക.്രപ. ഈ വാക്യഭാഗം കാണുന്നില്ല. † 11:2
ചി.ൈക.്രപ.ഈവാക്യഭാഗംകാണുന്നില്ല.
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3 അനുദിനാഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും
നൽകണേമ.

4 ഞങ്ങേളാടു പാപംെചയ്തവേരാട് ഞങ്ങൾ
ക്ഷമിച്ചതുേപാെലതെന്ന,
ഞങ്ങള െടഅപരാധവും‡ക്ഷമിക്കണേമ.

ഞങ്ങെള ്രപേലാഭനത്തിേലക്കു§നയിക്കരുേത.
ഞങ്ങെള പിശാചിൽനിന്ന്
സംരക്ഷിക്കണേമ.’ ”*

5തുടർന്ന് േയശു അവേരാട് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു:
“നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു സ്േനഹിതൻ
ഉെണ്ടന്നിരിക്കെട്ട. അയാൾ അർധരാ്രതിയിൽ
സ്േനഹിതെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് ‘സ്േനഹിതാ,
എനിക്കു മൂന്ന് അപ്പം വായ്പ തരണേമ, 6എെന്റ
ഒരു സുഹൃത്ത് വഴിയാ്രതയിൽ എെന്റ അടുക്കൽ
വന്നിരിക്കുന്നു; അവനു വിളമ്പിെക്കാടുക്കാൻ
എെന്റ ൈകയിൽ ഒന്നുമില്ല’ എന്നു പറഞ്ഞു.
7 അേപ്പാൾ അയാൾ കിടപ്പറയിൽനിന്നുതെന്ന,
‘എെന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത;് വാതിൽ
അടച്ച േപായി. കുഞ്ഞുങ്ങള ം എേന്നാെടാപ്പം
കിടക്കുന്നു. എഴുേന്നറ്റ് എെന്തങ്കിലും
എടുത്തുതരാൻ എനിക്കിേപ്പാൾ സാധ്യമല്ല’
എന്നു പറഞ്ഞു. 8എന്നാൽ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയെട്ട, അയാൾ എഴുേന്നറ്റ് സുഹൃത്തിന്
ആവശ്യമുേള്ളടേത്താളം അപ്പം െകാടുക്കുന്നത്
സൗഹൃദം നിമിത്തമായിരിക്കുകയില്ല,
മറിച്ച് അയാൾ ലജ്ജയില്ലാെത
നിർബന്ധിച്ചതുെകാണ്ടായിരിക്കും.
‡ 11:4 മൂ.ഭാ. ഞങ്ങേളാടു കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവേരാടും
§ 11:4 അഥവാ, പരീക്ഷയിേലക്ക് * 11:4 ചി.ൈക.്രപ. ഈ
വാക്യഭാഗംകാണുന്നില്ല.
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9 “അതുെകാണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു: അേപക്ഷിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക്
അതു ലഭിക്കും; അേന്വഷിക്കുക, നിങ്ങൾ
കെണ്ടത്തും; മുട്ട ക, നിങ്ങൾക്കായി വാതിൽ
തുറക്കെപ്പടും. 10 അേപക്ഷിക്കുന്നവർക്കു
ലഭിക്കുന്നു; അേന്വഷിക്കുന്നവർ കെണ്ടത്തുന്നു;
മുട്ട ന്നവർക്ക് വാതിൽതുറക്കെപ്പടുന്നു.

11 “നിങ്ങള െട മകൻ അപ്പം േചാദിച്ചാൽ
നിങ്ങളിൽ ഏതു പിതാവാണ് അവന്
കല്ല െകാടുക്കുക?† അല്ലാ, മകൻ മീൻ
േചാദിച്ചാൽ നിങ്ങളിൽ ഏതു പിതാവാണ്
പാമ്പിെന നൽകുന്നത?് 12 അല്ലാ, മുട്ട
േചാദിച്ചാൽ േതളിെന െകാടുക്കുന്നത?്
13 മക്കൾക്കു നല്ല ദാനങ്ങൾ െകാടുക്കാൻ
പാപികളായ നിങ്ങൾക്കറിയാെമങ്കിൽ,
സ്വർഗസ്ഥപിതാവ് തേന്നാടേപക്ഷിക്കുന്നവർക്കു
പരിശുദ്ധാത്മാവിെനഎ്രതയധികമായി നൽകും!”

േയശുവും േബൽെസബൂലും
14 പിന്നീെടാരിക്കൽ േയശു ഊമയായ ഒരു
മനുഷ്യനിൽനിന്ന് ഭൂതെത്ത പുറത്താക്കി.
ഭൂതം അവനിൽനിന്ന് പുറത്തുവന്നേപ്പാൾ
അയാൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു;
ജനസഞ്ചയം ആശ്ചര്യഭരിതരായി. 15 എന്നാൽ
അവരിൽ ചിലർ, “ഭൂതങ്ങള െട തലവനായ
േബൽെസബൂലിെനെക്കാണ്ടാണ് ഇേദ്ദഹം
ഭൂതങ്ങെള ഉച്ചാടനം െചയ്യന്നത”്എന്നു പറഞ്ഞു.
16മറ്റ ചിലർഅേദ്ദഹെത്തപരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി,

† 11:11 ചി.ൈക.്രപ.ഈവാക്യഭാഗംകാണുന്നില്ല.
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സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഒരു അത്ഭുതചിഹ്നം
കാണിക്കണെമന്ന്ആവശ്യെപ്പട്ട .

17 േയശു അവരുെട േചാദ്യത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം
മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവേരാടു പറഞ്ഞു,
“ആഭ്യന്തരഭിന്നതയുള്ള ഏതുരാജ്യവും
നശിച്ച േപാകും; അന്തഃഛി്രദം ബാധിച്ച ഭവനവും
നിപതിച്ച േപാകും. 18 സാത്താൻ സ്വന്തം
രാജ്യത്തിനുതെന്ന വിേരാധമായി ്രപവർത്തിച്ചാൽ
അവെന്റ രാജ്യം നിലനിൽക്കുേമാ?
ഞാൻ േബൽെസബൂലിെനെക്കാണ്ടാണ്
ഭൂേതാച്ചാടനം െചയ്യന്നത് എന്നാണേല്ലാ
നിങ്ങൾ പറയുന്നത.് 19 ഞാൻ ഭൂതങ്ങെള
പുറത്താക്കുന്നത് േബൽെസബൂലിെന
ഉപേയാഗിച്ചാെണങ്കിൽ, നിങ്ങള െട
അനുയായികൾ അവെയ ഉച്ചാടനം െചയ്യന്നത്
ആെരെക്കാണ്ടാണ്? അങ്ങെനെയങ്കിൽ,
നിങ്ങള െട അനുയായികൾതെന്ന നിങ്ങൾക്ക്
വിധികർത്താക്കൾ ആയിരിക്കെട്ട. 20 എന്നാൽ,
ഞാൻ ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നത്
ൈദവത്തിെന്റ ശക്തിയാലാെണങ്കിൽ‡

ൈദവരാജ്യം നിങ്ങള െട മേധ്യ വന്നിരിക്കുന്നു,
നിശ്ചയം.

21 “ബലിഷ്ഠനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ആയുധേമന്തി
സ്വന്തം മാളിക കാവൽെചയ്യ േമ്പാൾ
അയാള െട സമ്പത്ത് സുരക്ഷിതമായിരിക്കും.
22 എന്നാൽ, അയാളിലും ശക്തനായ ഒരാൾ
വന്ന് ആ ബലിഷ്ഠനായവെന ആ്രകമിച്ച
കീഴടക്കുേമ്പാൾ, ആ മനുഷ്യൻ ആ്രശയിച്ചിരുന്ന

‡ 11:20 മൂ.ഭാ.ൈകവിരൽെകാണ്ടാെണങ്കിൽ



ലൂേക്കാസ് 11:23 lxxxii ലൂേക്കാസ് 11:28

ആയുധങ്ങൾഅപഹരിക്കുകയും െകാള്ളമുതൽ
വീതിെച്ചടുക്കുകയുംെചയ്യന്നു.

23 “എെന്ന അനുകൂലിക്കാത്തവർ എെന്ന
്രപതിേരാധിക്കുന്നു; എേന്നാടുകൂെട ജനെത്ത
േചർക്കാത്തയാൾ വാസ്തവത്തിൽ അവെര
ചിതറിക്കുകയാണ.്

24 “ദുരാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യനിൽനിന്ന്
പുറത്തുകടന്ന,് െവള്ളമില്ലാത്ത
്രപേദശങ്ങളിൽക്കൂടി ഒരു വി്രശമസ്ഥാനത്തിനായി
അലയുന്നു; കെണ്ടത്തുന്നതുമില്ല.
അേപ്പാൾ അത്, ‘ഞാൻ ഉേപക്ഷിച്ച േപാന്ന
ഭവനത്തിേലക്കുതെന്ന തിരിെകെച്ചല്ല ം’ എന്നു
പറയുന്നു. 25 അങ്ങെന െചല്ല േമ്പാൾ ആ
വീട് അടിച്ച വാരിയും ്രകമീകരിക്കെപ്പട്ട ം
കാണുന്നു. 26 അേപ്പാൾ അതു േപായി
തെന്നക്കാൾ ദുഷ്ടതേയറിയ േവെറ
ഏഴ് ആത്മാക്കള മായിവന്ന് അവിെട
താമസം ആരംഭിക്കുന്നു. ആ മനുഷ്യെന്റ
ഇേപ്പാഴെത്ത അവസ്ഥ ആദ്യേത്തതിെനക്കാൾ
അതിദാരുണമാണ.്”

27േയശുഈകാര്യങ്ങൾ്രപസ്താവിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ
ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽനിന്ന് ഒരു സ്്രതീ,
“അങ്ങെയ ഗർഭത്തിൽ വഹിക്കുകയും
മുലയൂട്ടിവളർത്തുകയുംെചയ്ത മാതാവ്
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൾ”എന്നുവിളിച്ച പറഞ്ഞു.

28 അേപ്പാൾ േയശു, “ൈദവവചനം
േകൾക്കുകയും അവ ്രപവൃത്തിപഥത്തിൽ
െകാണ്ടുവരികയും െചയ്യന്നവരാണ്
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവർ”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
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േയാനാ ഒരത്ഭുതചിഹ്നം
29 േയശുവിനുചുറ്റ ം ജനക്കൂട്ടം
തിങ്ങിക്കൂടിെക്കാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ, അവിടന്ന്
ഇ്രപകാരം അവേരാട് പറയാൻ തുടങ്ങി: “ഈ
ദുഷ്ടതയുള്ള തലമുറ ചിഹ്നം അേന്വഷിക്കുന്നു.
എന്നാൽ േയാനാ ്രപവാചകെന്റഅടയാളമല്ലാെത
മെറ്റാന്നും ഈ തലമുറയ്ക്കു ലഭിക്കുകയില്ല.
30 േയാനാ നിനേവനിവാസികൾക്ക് ഒരു
ചിഹ്നമായിരുന്നതുേപാെല§ മനുഷ്യപു്രതൻ
ഈ തലമുറയ്ക്കും ആയിരിക്കും,
31 ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ േശബാ* രാജ്ഞിയും
ഈ തലമുറയ്െക്കതിരായി നിലെകാണ്ട് അവെര
ശിക്ഷവിധിക്കും. അവൾശേലാേമാെന്റജ്ഞാനം
്രശവിക്കാനായി വിദൂരത്തുനിന്ന†് വന്നേല്ലാ;
ഇവിെട ഇതാ ശേലാേമാനിലും അതിേ്രശഷ്ഠൻ.
32 ന്യായവിധിദിവസം നിനേവനിവാസികൾ ഈ
തലമുറയ്െക്കതിരായി നിലെകാണ്ട,് അവർക്ക്
ശിക്ഷവിധിക്കും; നിനേവക്കാർ േയാനായുെട
്രപസംഗം േകട്ട് അനുതപിച്ചേല്ലാ; േയാനായിലും
അതിേ്രശഷ്ഠൻഇതാഇവിെട.
ശരീരത്തിെന്റവിളക്ക്

33 “ആരും വിളക്കു െകാളത്തി നിലവറയിേലാ
പറയുെട കീഴിേലാ െവക്കുന്നില്ല; പിെന്നേയാ,
വീടിനുള്ളിൽ ്രപേവശിക്കുന്നവർക്കു ്രപകാശം
കാേണണ്ടതിനു വിളക്കുകാലിേന്മലാണ്

§ 11:30 േയാന. 1–2കാണുക. േയാനാ മൂന്നുപകലും മൂന്നുരാവും
ഒരു മഹാമത്സ്യത്തിെന്റ വയറ്റിലായിരുന്നിട്ട ം ജീവേനാെട
പുറത്തുവന്നു എന്നതാണ് ഈ ചിഹ്നം വിവക്ഷിക്കുന്നത.്
* 11:31 മൂ.ഭാ. െതേക്കേദശെത്ത † 11:31 മൂ.ഭാ. ഭൂമിയുെട
അതിരുകളിൽനിന്ന്
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െവക്കുക. 34 കണ്ണ് ശരീരത്തിെന്റ
വിളക്കാണ.് നിെന്റ കണ്ണ് നിർമലെമങ്കിൽ
ശരീരംമുഴുവനും ്രപകാശപൂരിതമായിരിക്കും.
നിെന്റ കണ്ണ് അശുദ്ധെമങ്കിേലാ
ശരീരം അന്ധകാരമയവുമായിരിക്കും.
35 അതുെകാണ്ട് നിന്നിലുള്ള ്രപകാശം
അന്ധകാരമയമായിത്തീരാതിക്കാൻ
സൂക്ഷിക്കുക. 36 ഇരുളടഞ്ഞ േകാണുകെളാന്നും
നിന്നിലില്ലാെത, ശരീരംമുഴുവൻ
്രപകാശപൂരിതമാെണങ്കിൽ, കത്തിജ്വലിക്കുന്ന
വിളക്ക് നിനെക്കതിേര പിടിച്ചാെലന്നേപാെല
നീയും ്രപഭാപൂർണനായിരിക്കും.”

േയശു പരീശന്മാെരയും േവദജ്ഞെരയും
ശാസിക്കുന്നു

37േയശുവിെന്റ്രപഭാഷണംപൂർത്തിയായേപ്പാൾ,
തേന്നാടുകൂെട ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു
പരീശൻ അേദ്ദഹെത്ത ക്ഷണിച്ച . അേദ്ദഹം
വീടിനുള്ളിൽ െചന്നു ഭക്ഷണത്തിനായി
ഇരുന്നു. 38 ഭക്ഷണത്തിനുമുമ്പ്
െയഹൂദാപാരമ്പര്യമനുസരിച്ച ള്ള
ശുദ്ധിവരുത്താെത േയശു ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നതു
കണ്ടുപരീശൻആശ്ചര്യെപ്പട്ട .

39 അേപ്പാൾ കർത്താവ് ഇങ്ങെന
്രപതികരിച്ച : “പരീശന്മാരായ നിങ്ങൾ
പാനപാ്രതത്തിെന്റയും തളികയുെടയും പുറം
വൃത്തിയാക്കുന്നു; എന്നാൽ നിങ്ങള െട അകേമാ
അത്യാർത്തിയും ദുഷ്ടതയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
40 േഭാഷന്മാേര, പുറം െമനഞ്ഞ ൈദവമേല്ല
അകവും സൃഷ്ടിച്ചത?് 41 അതുെകാണ്ട്
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അത്യാർത്തിയിലൂെട സമ്പാദിച്ചെതാെക്കയും
ദരി്രദർക്കു വിതരണംെചയ്താൽ എല്ലാം
വിശുദ്ധമായിത്തീരും.

42 “പരീശന്മാരായ നിങ്ങൾക്കു ഹാ
കഷ്ടം; പുതിന, ്രബഹ്മി തുടങ്ങി എല്ലാവിധ
ഉദ്യാനസസ്യങ്ങളിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന
നിസ്സാര വരുമാനത്തിൽനിന്നുേപാലും
നിങ്ങൾ ദശാംശം നൽകുന്നു; എന്നാൽ
നീതിയും ൈദവസ്േനഹവും നിങ്ങൾ
അവഗണിച്ചിരിക്കുന്നു. ്രപാധാന്യേമറിയവ
പാലിക്കുകയും ്രപാധാന്യം കുറഞ്ഞവ
അവഗണിക്കാതിരിക്കുകയുമാണ്
േവണ്ടിയിരുന്നത.്

43 “പരീശന്മാേര, നിങ്ങൾക്കു ഹാ കഷ്ടം!
നിങ്ങൾ പള്ളികളിൽ ്രപധാന ഇരിപ്പിടങ്ങൾ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു. ചന്തസ്ഥലങ്ങളിൽ
മനുഷ്യർ നിങ്ങെള അഭിവാദനംെചയ്യന്നതും
ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു.

44 “നിങ്ങൾക്കു ഹാ കഷ്ടം! മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന
ശവക്കല്ലറകൾേപാെലയാണ് നിങ്ങൾ; എന്നാൽ,
അവയ്ക്കുള്ളിെല ജീർണത ്രഗഹിക്കാെത
മനുഷ്യർഅവയുെടമീേതനടക്കുന്നു.”

45 ഒരു നിയമജ്ഞൻ േയശുവിേനാട്,
“ഗുേരാ, അങ്ങ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുേമ്പാൾ,
ഞങ്ങെളയും ആേക്ഷപിക്കുകയാണ”് എന്നു
പറഞ്ഞു.

46അതിന് േയശു ഇങ്ങെന ഉത്തരം പറഞ്ഞു:
“നിയമജ്ഞരായ നിങ്ങൾക്കും ഹാ കഷ്ടം!
നിങ്ങൾ വളെര ഭാരമുള്ള ചുമടുകൾ െകട്ടി
മനുഷ്യരുെട േതാളിൽ െവക്കുന്നു; എന്നാൽ ഒരു
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വിരൽെകാണ്ടുേപാലും സ്പർശിച്ച് ആ ഭാരം
ലഘൂകരിക്കാനുള്ളസന്മനസ്സ് നിങ്ങൾക്കില്ല.

47 “നിങ്ങൾക്കു ഹാ കഷ്ടം! നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാർ വധിച്ച ്രപവാചകന്മാർക്കുേവണ്ടി
നിങ്ങൾ ശവകുടീരങ്ങൾ പണിയുന്നു.
48 അങ്ങെന നിങ്ങള െട പൂർവികരുെട
്രപവൃത്തികൾക്കു നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നു;
അവെയ അംഗീകരിക്കുകയുംെചയ്യന്നു.
കാരണം, നിങ്ങള െട പൂർവികർ
്രപവാചകന്മാെര വധിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ
്രപവാചകന്മാരുെട ശവകുടീരങ്ങൾ പണിയുന്നു.
49 ഇതുനിമിത്തം ൈദവം തെന്റ ജ്ഞാനത്തിൽ
അരുളിെച്ചയ്തു: ‘ഞാൻ ്രപവാചകന്മാെരയും
അെപ്പാസ്തലന്മാെരയും അവരുെട
അടുേത്തക്കയയ്ക്കും; ചിലെര അവർ
വധിക്കും, ചിലെര അവർ പീഡിപ്പിക്കും.’
50 ആകയാൽ ഹാേബലിെന്റ രക്തംമുതൽ
യാഗപീഠത്തിനും ആലയത്തിനും മേധ്യെവച്ച
െകാല്ലെപ്പട്ട െസഖര്യാവിെന്റ രക്തംവെര,‡§
51 േലാകാരംഭംമുതൽ ചിന്തെപ്പട്ടിട്ട ള്ള
സകല്രപവാചകരക്തത്തിനും ഈ തലമുറ
ഉത്തരം പറേയണ്ടിവരും. ഈ തലമുറ
അതിെനല്ലാം ഉത്തരവാദിആയിരിക്കും,നിശ്ചയം.

52 “നിയമജ്ഞേര, നിങ്ങൾക്കു ഹാ
കഷ്ടം! ജ്ഞാനത്തിെന്റ താേക്കാൽ നിങ്ങൾ

‡ 11:50 പഴയനിയമചരി്രതത്തിൽ വധിക്കെപ്പട്ട ആദ്യെത്തയും
അവസാനെത്തയും ്രപവാചകന്മാരാണ് ഹാേബലും െസഖര്യാവും.
ഉൽ. 4:2-15;2 ദിന. 24:20-22 § 11:50 എ്രബായ പുസ്തക്രകമം
അനുസരിച്ച് ഉൽപ്പത്തിആദ്യെത്തപുസ്തകവും 2 ദിനവൃത്താന്തം
അവസാനെത്തപുസ്തകവുമാണ.്
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മനുഷ്യരിൽനിന്ന് മറച്ച െവച്ചിരിക്കുന്നു!
നിങ്ങൾ ്രപേവശിക്കുന്നിെല്ലന്നുമാ്രതമല്ല;
്രപേവശിക്കുന്നവെര തടസ്സെപ്പടുത്തുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു.”

53-54 േയശു ആ വീടുവിട്ടിറങ്ങിയേപ്പാൾ
പരീശന്മാരും േവദജ്ഞരും അേദ്ദഹെത്ത
േഘാരേഘാരം എതിർക്കാനും വാക്കിൽ
കുടുക്കാനായി പലതിെനയുംകുറിച്ച േചാദ്യങ്ങൾ
േചാദിക്കാനും തുടങ്ങി.

12
മുന്നറിയിപ്പ കള ം േ്രപാത്സാഹനങ്ങള ം

1 ഇതിനിടയിൽ, പരസ്പരം ചവിട്ടിെമതിച്ച
േപാകുന്നതുേപാെല ആയിരക്കണക്കിനു ജനം
അവിെട വന്നുകൂടി. േയശു ആദ്യം അവിടെത്ത
ശിഷ്യന്മാരുെടേനേര തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞുതുടങ്ങി: “ജാ്രഗതയുള്ളവരായിരിക്കുക,
പരീശന്മാരുെട കപടഭക്തിെയന്ന പുളിച്ചമാവ്
സൂക്ഷിക്കുക. 2 െവളിെപ്പടുത്തെപ്പടാെത
മറച്ച െവക്കാവുന്നേതാ ്രപസിദ്ധമാക്കെപ്പടാെത
േഗാപ്യമാക്കി െവക്കാവുന്നേതാ ആയ
യാെതാന്നുമില്ല. 3 നിങ്ങൾ ഇരുളിൽ പറഞ്ഞതു
പകലിൽ േകൾക്കും; ഉള്ളറകളിൽ കതകുകൾ
അടച്ചിട്ട് െചവിയിൽ മ്രന്തിച്ചതു പുരമുകളിൽനിന്ന്
േഘാഷിക്കും.

4 “എെന്റ ്രപിയേര, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയെട്ട: ശരീരെത്ത െകാല്ല ന്നതിലപ്പ റം
ഒന്നും െചയ്യാൻ കഴിയാത്തവെര ഭയെപ്പേടണ്ട.
5 ആെരയാണു ഭയെപ്പേടണ്ടെതന്നു ഞാൻ
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നിങ്ങൾക്കു പറഞ്ഞുതരാം. ശരീരെത്ത
െകാല്ല കമാ്രതമല്ല, അതിനുേശഷം നിങ്ങെള
നരകത്തിലിട്ട കളയാനും അധികാരമുള്ള
ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുക; അേത,
ൈദവെത്തമാ്രതം ഭയെപ്പടുക എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 6 രണ്ട് രൂപയ്ക്ക*്
അഞ്ചു കുരുവിെയ വിൽക്കുന്നില്ലേയാ?
എങ്കിലും അവയിൽ ഒന്നിെനേപ്പാലും ൈദവം
മറന്നുകളയുന്നില്ല. 7 നിങ്ങള െട തലയിൽ എ്രത
മുടിയുെണ്ടന്നുേപാലും അവിടേത്തക്കറിയാം.
ആകയാൽ ഭയെപ്പേടണ്ട, അനവധി
കുരുവികെളക്കാള ം മൂല്യേമറിയവരേല്ലാ നിങ്ങൾ.

8 “ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട,
മനുഷ്യരുെടമുമ്പിൽഎെന്നഅംഗീകരിച്ച പറയുന്ന
ഏെതാരുവ്യക്തിെയയുംൈദവദൂതന്മാരുെടമുമ്പിൽ
(ഞാനും) മനുഷ്യപു്രതനും അംഗീകരിക്കും.
9 മനുഷ്യരുെടമുമ്പിൽ എെന്ന നിരാകരിക്കുന്ന
ഏെതാരുവ്യക്തിെയയുംൈദവദൂതന്മാരുെടമുമ്പിൽ
ഞാനും നിരാകരിക്കും. 10 മനുഷ്യപു്രതനു
(എനിക്കു) വിേരാധമായി സംസാരിക്കുന്നവേരാട്
അതു ക്ഷമിക്കും. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്
വിേരാധമായി സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് ക്ഷമ
ലഭിക്കുകയില്ല.

11 “നിങ്ങെളപള്ളികളിലുംഭരണകർത്താക്കള െടയും
അധികാരികള െടയും മുമ്പിലും
വിസ്തരിക്കാൻ െകാണ്ടുവരുേമ്പാൾ
എങ്ങെന എതിർവാദം പറയണെമേന്നാ
എന്തു െമാഴി െകാടുക്കണെമേന്നാ
ചിന്തിച്ച് വ്യാകുലെപ്പേടണ്ടതില്ല; 12 നിങ്ങൾ

* 12:6 ഒരു ദിവസെത്തേവതനത്തിെന്റഎട്ടിെലാന്ന.്
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പറേയണ്ടെതെന്തന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ
സമയത്തുതെന്നനിങ്ങൾക്ക് ഉപേദശിച്ച തരും.”

ധനികനായ േഭാഷെന്റസാദൃശ്യകഥ
13ജനക്കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് ഒരുവൻ േയശുവിേനാട്,

“ഗുേരാ,ഞാനുമായി പിതൃസ്വത്തു ഭാഗംെവക്കാൻ
എെന്റ സേഹാദരേനാടു കൽപ്പിച്ചാലും” എന്നു
പറഞ്ഞു.

14 അതിന് േയശു, “മനുഷ്യാ, എെന്ന
നിങ്ങള െട ന്യായാധിപേനാ മധ്യസ്ഥേനാ
ആയി നിയമിച്ചതാര?്” എന്നു േചാദിച്ച .
15അേദ്ദഹം തുടർന്ന് അവേരാട്, “സൂക്ഷിക്കുക,
എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള അത്യാ്രഗഹത്തിെനതിേര
ജാഗരൂകരായിരിക്കുക; ഒരാള െട ധനസമൃദ്ധിയല്ല
അയാള െട ജീവന് ആധാരമായിരിക്കുന്നത”്
എന്നുപറഞ്ഞു.

16 അേദ്ദഹം അവേരാട് ഈ സാദൃശ്യകഥയും
പറഞ്ഞു: “ഒരു ധനികെന്റ കൃഷിസ്ഥലത്ത്
സമൃദ്ധമായ വിളവുണ്ടായി. 17 എെന്റ
വിളവു സൂക്ഷിക്കാൻ സ്ഥലം ഇല്ലേല്ലാ ‘ഞാൻ
എന്തുെചയ്യ ം?’അയാൾആത്മഗതംെചയ്തു.

18 “ഞാൻ ഇതാണ് െചയ്യാൻേപാകുന്നത,്
‘ഞാൻ എെന്റ ഭണ്ഡാരപ്പ രകൾ െപാളിച്ച്
അവയിലും വലിയവ പണിയിക്കും; അവിെട
ഞാൻ എെന്റ ധാന്യവും മറ്റ വിളവുകള െമല്ലാം
സംഭരിച്ച െവക്കും’ എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു.
19 പിെന്ന ഞാൻ എേന്നാടുതെന്ന, ‘എെന്റ
ജീവേന, അേനകം വർഷങ്ങളിേലക്കാവശ്യമായ
ധാന്യവിഭവങ്ങെളല്ലാം സമൃദ്ധമായി നിെന്റ
പക്കലുണ്ട്. ഇനി അധ്വാനിേക്കണ്ട;



ലൂേക്കാസ് 12:20 xc ലൂേക്കാസ് 12:25

ഭക്ഷിച്ച പാനംെചയ്ത് ആനന്ദിക്കുക’ എന്നു
പറയും.

20 “എന്നാൽ ൈദവം അവേനാട്, ‘മടയാ,
ഈ രാ്രതിയിൽത്തെന്ന നിെന്റ ജീവെന ഞാൻ
നിേന്നാടു േചാദിക്കും. പിെന്ന, നീ നിനക്കായി
ഒരുക്കിെവച്ചത് ആര് അനുഭവിക്കും?’ എന്നു
േചാദിച്ച .

21 “തനിക്കുേവണ്ടിത്തെന്ന വസ്തുവകകൾ
സംഭരിച്ച െവക്കുകയും എന്നാൽ
ൈദവികകാര്യങ്ങളിൽസമ്പന്നനാകാതിരിക്കുകയുംെചയ്യന്ന
ഏെതാരു വ്യക്തിയുെടയും അവസ്ഥ
ഇങ്ങെനതെന്നആകും.”

ചിന്താകുലരാകരുത്
22 ഈ സംഭാഷണത്തിനുേശഷം േയശു
ശിഷ്യന്മാേരാടു തുടർന്നു പറഞ്ഞത:്
“അതുെകാണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു: എന്തു ഭക്ഷിക്കും എന്ന്
ജീവസന്ധാരണെത്തപ്പറ്റിേയാ എന്തു
ധരിക്കും എന്ന് ശരീരെത്തപ്പറ്റിേയാ നിങ്ങൾ
വ്യാകുലെപ്പടരുത.് 23ജീവൻആഹാരെത്തക്കാള ം
ശരീരം വസ്്രതെത്തക്കാള ം ്രപാധാന്യമുള്ളതാണ?്
24കാക്കകെള േനാക്കുക! അവവിതയ്ക്കുകേയാ
െകായ്യ കേയാ െചയ്യന്നില്ല; അവയ്ക്കു
ഭണ്ഡാരശാലേയാ കളപ്പ രേയാ ഇല്ല; എങ്കിലും
ൈദവം അവയ്ക്കു ഭക്ഷണം നൽകുന്നിേല്ല?
പക്ഷികെളക്കാൾ എ്രതേയാ വിലെപ്പട്ടവരാണ്
നിങ്ങൾ! 25 വ്യാകുലെപ്പടുന്നതിലൂെട തെന്റ
ജീവിതകാലയളവിേനാട് ഒരു നിമിഷം†

† 12:25 മൂ.ഭാ. നീളേത്താട് ഒരടി
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കൂട്ടിേച്ചർക്കാൻ നിങ്ങളിൽ ആർെക്കങ്കിലും
കഴിയുേമാ? 26 ഈ ഒരു െചറിയ
കാര്യത്തിനുേപാലും കഴിവില്ലാതിരിെക്ക,
േശഷമുള്ളതിെനക്കുറിച്ച നിങ്ങൾ
ആകുലെപ്പടുന്നെതന്തിന?്

27 “േശാശന്നെച്ചടികൾ‡എങ്ങെന വളരുെന്നന്നു
നിരീക്ഷിക്കുക: അവ അധ്വാനിക്കുകേയാ
വസ്്രതം െനയ്യ കേയാ െചയ്യന്നില്ല.
എന്നിട്ട ം, ശേലാേമാൻേപാലും തെന്റ
സകല്രപതാപത്തിലും ഇവയിൽ ഒന്നിെനേപ്പാെല
അണിെഞ്ഞാരുങ്ങിയിരുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 28 ഇേപ്പാഴുള്ളതും നാെള
തീയിൽ കത്തിയമരുന്നതുമായ വയലിെല
പുല്ലിെനൈദവം ഇങ്ങെനഅലങ്കരിക്കുെന്നങ്കിൽ;
അൽപ്പവിശ്വാസികേള, ൈദവം നിങ്ങെള
അതിെനക്കാള ം എ്രതേയാ അധികം കരുതും!
29 നിങ്ങൾ എന്തു ഭക്ഷിക്കുെമേന്നാ എന്തു
പാനംെചയ്യ െമേന്നാ അേന്വഷിക്കരുത;്
അതിെനപ്പറ്റി വ്യാകുലെപ്പടുകയുമരുത.്
30 ൈദവെത്ത അറിയാത്തവരുെട§ േലാകമാണ്
ഇവേതടി അലയുന്നത.് ഇവെയാെക്കയും
നിങ്ങൾക്കാവശ്യെമന്ന് നിങ്ങള െട
പിതാവിനറിയാം. 31 നിങ്ങൾ ആ പിതാവിെന്റ
രാജ്യം േതടുന്നവരാകുക;അങ്ങെനയായാൽഇവ
നിങ്ങൾക്കുലഭ്യമാകും.

32 “െചറിയ ആട്ടിൻപറ്റേമ, ഭീതിേവണ്ട,
നിങ്ങൾക്ക് അവിടെത്ത രാജ്യഭാരം നൽകാൻ
നിങ്ങള െട പിതാവിന് ്രപസാദമായിരിക്കുന്നു.
‡ 12:27 അതായത്, ഒരുതരം ലില്ലിെച്ചടി § 12:30 മൂ.ഭാ.
െയഹൂേദതരരുെട
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33 നിങ്ങള െട വസ്തുവകകൾ വിറ്റ
ദരി്രദർക്കു വിതരണംെചയ്യ ക. പഴകാത്ത
മടിശ്ശീലയും അക്ഷയനിേക്ഷപവും സ്വർഗത്തിൽ
നിങ്ങൾക്കായി കരുതും. അവിെട കള്ളൻ
അടുക്കുകേയാ പുഴു നശിപ്പിക്കുേയാ
െചയ്യന്നില്ല. 34 നിെന്റ നിേക്ഷപം
ഇരിക്കുന്നിടത്തുതെന്നയായിരിക്കും നിെന്റ
ഹൃദയവും.
കർത്താവിെന്റ പുനരാഗമനത്തിനായി

ഒരുങ്ങുക
35 “നിങ്ങള െട അര മുറുക്കിയും വിളക്കു
െതളിഞ്ഞും* ഇരിക്കെട്ട. 36 വിവാഹവിരുന്നിനു
േപായി മടങ്ങിെയത്തിയ യജമാനൻ വാതിലിൽ
മുട്ട േമ്പാൾത്തെന്ന അേദ്ദഹത്തിന് വാതിൽ
തുറന്നുെകാടുക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന
േസവകേരാടു തുല്യരായിരിക്കുക.
37 യജമാനൻ മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ ജാ്രഗതേയാെട
കാത്തിരിക്കുന്ന േസവകർ അനുഗൃഹീതർ.
യജമാനൻ തെന്റ അര െകട്ടി അവെര
ഭക്ഷണത്തിനിരുത്തുകയും അടുത്തുവന്ന്
അവെര ശു്രശൂഷിക്കുകയും െചയ്യ ം
എന്നു നിശ്ചയമായും ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 38 അേദ്ദഹം അർധരാ്രതിയിേലാ
സൂേര്യാദയത്തിനുമുേമ്പാ†വന്നാലുംആേസവകർ
ഒരുങ്ങിയിരുന്നാൽ അവർ അനുഗൃഹീതർ.
39 കള്ളൻ വരുന്ന സമയം വീട്ട ടമസ്ഥൻ
അറിഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ അേദ്ദഹം തെന്റ ഭവനം

* 12:35 അതായത്, എേപ്പാഴും ശു്രശൂഷെചയ്യാനുള്ള
ഒരുക്കേത്താെട ഇരിക്കുക. † 12:38 മൂ.ഭാ. രണ്ടാംയാമത്തിേലാ
മൂന്നാംയാമത്തിേലാ
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തുരക്കാതിരിക്കാൻേവണ്ടകരുതൽെചയ്യ െമന്നു
നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ. 40 അതുേപാെല
നിങ്ങള ം സദാ ജാഗരൂകരായിരിക്കുക. കാരണം,
മനുഷ്യപു്രതൻ വരുന്നത്ആരും ്രപതീക്ഷിക്കാത്ത
സമയത്തായിരിക്കും.”

41അേപ്പാൾപേ്രതാസ,് “കർത്താേവ,അങ്ങ്ഈ
സാദൃശ്യകഥ ഞങ്ങേളാടുമാ്രതമാേണാ അേതാ
എല്ലാവേരാടുമായാേണാ പറയുന്നത?്” എന്നു
േചാദിച്ച .

42 അതിനു മറുപടിയായി കർത്താവ്
പറഞ്ഞത:് “ഭവനത്തിെല ദാസർക്ക് യഥാസമയം
ഭക്ഷണം നൽകാൻ, അവരുെട കാര്യസ്ഥനായി
യജമാനൻ നിേയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വസ്തനും
വിേവകിയുമായ ഭൃത്യൻ ആരാണ?് 43യജമാനൻ
വരുേമ്പാൾ അ്രപകാരം െചയ്യന്നവനായി
കാണെപ്പടുന്ന ഭൃത്യൻ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ.
44അേദ്ദഹംആ ഭൃത്യെന തെന്റ സകലസ്വത്തിനും
േമലധികാരിയായി നിയമിക്കും എന്നു
നിശ്ചയമായും ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
45 എന്നാൽ ‘യജമാനൻ ഉടെനെയാന്നും
വരികയില്ല’ എന്നു ചിന്തിക്കുന്നവനാണ് ആ
ഭൃത്യെനങ്കിൽ, അയാൾ ഇതര ദാസീദാസന്മാെര
മർദിക്കാനും മദ്യപേരാെടാത്ത് തിന്നാനും
കുടിക്കാനും തുടങ്ങും. 46 ആ ഭൃത്യൻ
്രപതീക്ഷിക്കാത്ത ദിവസത്തിലും ചിന്തിക്കാത്ത
സമയത്തും യജമാനൻ വന്നുേചരും.
അേദ്ദഹം അവെന അതികഠിനമായി ശിക്ഷിച്ച്
അവിശ്വാസികൾെക്കാപ്പംഇടം നൽകും.

47 “യജമാനെന്റ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞിട്ട ം
ഒരുങ്ങാതിരിക്കുകയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
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അഭിലാഷ്രപകാരം ്രപവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയുംെചയ്യന്ന
ദാസനു വളെര മർദനേമൽേക്കണ്ടിവരും.
48 എന്നാൽ അജ്ഞതയിൽ, ശിക്ഷാർഹമായവ
്രപവർത്തിക്കുന്നവനു കുറച്ച ്രപഹരേമ
ലഭിക്കുകയുള്ള . ഏെറ ലഭിച്ചവനിൽനിന്ന്
ഏെറ ആവശ്യെപ്പടും; അധികം
ഭരേമൽപ്പിക്കെപ്പട്ടവനിൽനിന്ന് അധികം
അവകാശെപ്പടും.

സമാധാനമല്ല, ഭിന്നതതെന്ന
49 “ഭൂമി അഗ്നിക്കിരയാക്കാനാണ്
ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത;് അത്
ഇേപ്പാൾത്തെന്ന ജ്വലിെച്ചങ്കിൽ എന്നു ഞാൻ
ആശിച്ച േപാകുകയാണ?് 50 എന്നാൽ എനിക്ക്
ഒരു സ്നാനം സ്വീകരിേക്കണ്ടതുണ്ട;് അത്
സാക്ഷാത്കൃതമാകുന്നതുവെര ഞാൻ എ്രത
െഞരുങ്ങുന്നു! 51 നിങ്ങൾ കരുതുന്നത്
ഞാൻ ഭൂമിയിൽ സമാധാനം വരുത്താൻ വന്നു
എന്നാേണാ? നിശ്ചയമായും അല്ല, ഭിന്നത
വരുത്താനാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 52 ഇനിേമൽ ഒരു
കുടുംബത്തിൽ ആെകയുള്ള അഞ്ചുേപരിൽ
രണ്ടുേപേരാട് മൂന്നുേപരും മൂന്നുേപേരാട്
രണ്ടുേപരും ഇങ്ങെന ഭിന്നിച്ചിരിക്കും.
53 പിതാവ് മകനു വിേരാധമായും മകൻ
പിതാവിന് വിേരാധമായും അമ്മ മകൾക്കു
വിേരാധമായും മകൾഅമ്മയ്ക്കു വിേരാധമായും
അമ്മായിയമ്മ മരുമകൾക്കു വിേരാധമായും
മരുമകൾ അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് വിേരാധമായും
ഭിന്നിച്ചിരിക്കും.”
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കാലങ്ങെളവിേവചിക്കുക
54 പിെന്ന േയശു ജനക്കൂട്ടെത്ത
സംേബാധനെചയ്തുെകാണ്ട,് “പശ്ചിമദിക്കിൽ
ഒരു േമഘം ഉയരുന്നതു കാണുേമ്പാൾ
‘െപരുമഴ െപയ്യാൻ േപാകുന്നു’ എന്നു നിങ്ങൾ
പറയുന്നു; അങ്ങെന സംഭവിക്കുകയുംെചയ്യന്നു.
55 െതക്കൻകാറ്റ വീശുേമ്പാൾ ‘അത്യ ഷ്ണം
ഉണ്ടാകും’ എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു; അതും
അതുേപാെല സംഭവിക്കുന്നു. 56 കപടഭക്തേര!
ഭൂമിയുെടയും ആകാശത്തിെന്റയും
ഭാവേഭദങ്ങൾവ്യാഖ്യാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം.
അങ്ങെനെയങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തുെകാണ്ട്
ഈകാലഘട്ടെത്തവ്യാഖ്യാനിക്കാൻകഴിയുന്നില്ല?

57 “എന്താണു ശരിെയന്നു നിങ്ങൾ
സ്വയം വിേവചിക്കാത്തെതന്ത?് 58 നിെന്ന
േകാടതിയിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകുന്ന
എതിർകക്ഷിയുമായി, വഴിയിൽെവച്ച തെന്ന
രമ്യതെപ്പടാൻ ്രശമിക്കുക. അല്ലാത്തപക്ഷം
അയാൾ നിെന്ന ന്യായാധിപെന്റ അടുേത്തക്കു
വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയും ന്യായാധിപൻ
നിയമപാലകെന ഏൽപ്പിക്കുകയും അയാൾ
നിെന്ന കാരാഗൃഹത്തിൽ അടയ്ക്കുകയും
െചയ്യ ം. 59 അവസാനെത്ത നാണയവും
െകാടുത്തുതീർക്കുന്നതുവെര നീ അവിെടനിന്നു
പുറത്തുവരികയില്ലഎന്നുഞാൻപറയുന്നു.”

13
അനുതപിക്കുക,അെല്ലങ്കിൽനശിക്കുക
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1ൈദവാലയത്തിൽയാഗംഅർപ്പിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന
ചില ഗലീലക്കാെര പീലാേത്താസ് െകാലെചയ്യിച്ച*
വാർത്ത ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അവിെട
ഉണ്ടായിരുന്നവരിൽ ചിലർ േയശുവിെന
അറിയിച്ച . 2 അതുേകട്ട േയശു ഇങ്ങെന
്രപതിവചിച്ച : “ഈ ഗലീലക്കാർക്ക്
ഇതു സംഭവിച്ചതുെകാണ്ട് ഗലീലയിെല
മെറ്റല്ലാവെരക്കാള ം അവർ പാപികളാെണന്നു
നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുേന്നാ? 3 നിശ്ചയമായും
അല്ല. മാനസാന്തരെപ്പടാതിരുന്നാൽ
നിങ്ങെളല്ലാവരും അവെരേപ്പാെലതെന്ന
നശിച്ച േപാകും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 4 ശീേലാഹാമിെല േഗാപുരം
തകർന്നുവീണേപ്പാൾ അതിനടിയിൽെപ്പട്ട
മരിച്ച ആ പതിെനട്ട േപർ െജറുശേലമിൽ
താമസിച്ചിരുന്ന മെറ്റല്ലാവെരക്കാള ം
വലിയ കുറ്റവാളികെളന്നു നിങ്ങൾ
കരുതുേന്നാ? 5 നിശ്ചയമായും അല്ല.
മാനസാന്തരെപ്പടാതിരുന്നാൽ നിങ്ങെളല്ലാവരും
അവെരേപ്പാെലതെന്ന നശിച്ച േപാകും എന്നു
ഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.”

6 പിെന്ന േയശു ഈ സാദൃശ്യകഥ പറഞ്ഞു:
“ഒരു മനുഷ്യൻ തെന്റ മുന്തിരിേത്താപ്പിൽ ഒരു
അത്തിവൃക്ഷം നട്ടിരുന്നു. അയാൾ അതിൽ
ഫലം അേന്വഷിച്ച വന്നു; എന്നാൽ ഒന്നും
കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 7 അയാൾ േതാട്ടം
സൂക്ഷിപ്പ കാരേനാട,് ‘ഇേപ്പാൾ, മൂന്നുവർഷമായിട്ട്

* 13:1 മൂ.ഭാ. ഗലീലക്കാരുെട രക്തം അവരുെട യാഗങ്ങളിൽ
കലർത്തിഎന്ന
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ഞാൻ ഈ അത്തിവൃക്ഷത്തിൽ ഫലം
അേന്വഷിച്ച വരുന്നു; ഇേതവെര ഒന്നും കാണാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല. അതു െവട്ടിക്കളയുക! അതിനായി
എന്തിന്സ്ഥലം പാഴാക്കുന്നു?’എന്നുപറഞ്ഞു.

8 “അതിന് അയാൾ, ‘യജമാനേന, ഒരു
വർഷേത്തക്കുകൂടി അങ്ങു ക്ഷമിച്ചാലും; ഞാൻ
അതിനുചുറ്റ ം കിളച്ച വളമിടാം. 9അടുത്തവർഷം
അതു കായ്ക്കുെന്നങ്കിേലാ! ഇെല്ലങ്കിൽ
െവട്ടിക്കളഞ്ഞുെകാള്ളാം’ എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.”

ഒരു വികലാംഗെയ ശബ്ബത്തുനാളിൽ
സൗഖ്യമാക്കുന്നു

10 ഒരു ശബ്ബത്തുനാളിൽ േയശു ഒരു
െയഹൂദപ്പള്ളിയിൽഉപേദശിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.
11 ഒരു ദുരാത്മാവിെന്റ പീഡയാൽ പതിെനട്ട
വർഷമായി കൂനിയായി തീെര നിവരാൻ
കഴിയാത്ത ഒരു സ്്രതീ ആ പള്ളിയിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 12 േയശു അവെള
കണ്ട് അടുക്കൽ വിളിച്ച,് “സ്്രതീേയ,
നിെന്റ േരാഗബന്ധനത്തിൽനിന്ന് നീ
േമാചിതയായിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞ്
13 അവള െടേമൽ ൈകെവച്ച . ഉടൻതെന്ന
അവൾ നിവർന്നുനിന്നു ൈദവെത്ത
സ്തുതിക്കാൻതുടങ്ങി.

14 േയശു ആ സ്്രതീെയ സൗഖ്യമാക്കിയത്
ശബ്ബത്തുനാളിൽ ആയിരുന്നതുെകാണ്ട്
പള്ളിമുഖ്യൻ േകാപം നിറഞ്ഞവനായി
ജനങ്ങേളാട,് “അധ്വാനിക്കാൻ
ആറുദിവസമുണ്ടേല്ലാ. ആ ദിവസങ്ങളിൽ വന്നു
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സൗഖ്യമായിെക്കാള്ളണം; ശബ്ബത്തുനാളിൽ
അനുവദനീയമല്ല.”

15 അേപ്പാൾ കർത്താവ് അയാള െട
്രപസ്താവനയ്ക്കു മറുപടിയായി: “കപടഭക്തേര!
ശബ്ബത്തുനാളിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട
കാളെയേയാ കഴുതെയേയാ െതാഴുത്തിൽനിന്ന്
അഴിച്ച്, െവള്ളം െകാടുക്കാൻ പുറേത്തക്കു
െകാണ്ടുേപാകുകയിേല്ല? 16 അ്രബാഹാമിെന്റ
മകളായഇവെളസാത്താൻപതിെനട്ട വർഷമായി
ബന്ധനത്തിൽ െവച്ചിരുന്നു. ശബ്ബത്തുനാളിൽ
അവെള ബന്ധനത്തിൽനിന്ന് വിടുവിക്കുന്നതിൽ
എന്ത്അനൗചിത്യമാണുള്ളത?്”

17 േയശുവിെന്റ ഈ ്രപസ്താവനയിൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ എതിരാളികെളല്ലാം
ലജ്ജിച്ച . എന്നാൽ േശഷം ജനാവലി
അേദ്ദഹം െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്ന
സകലമഹൽകൃത്യങ്ങളിലുംആനന്ദിച്ച .

കടുകുമണിയുെടയും പുളിച്ചമാവിെന്റയും
സാദൃശ്യകഥകൾ

18 പിന്നീെടാരിക്കൽ േയശു, “ൈദവരാജ്യം
എന്തിേനാടു സദൃശം? ഞാൻ അതിെന
എന്തിേനാടാണ് ഉപമിേക്കണ്ടത?് എന്നു േചാദിച്ച .
19 ഒരു മനുഷ്യൻ എടുത്തു തെന്റ േതാട്ടത്തിൽ
നട്ട കടുകുമണിേയാട് അതിെന ഉപമിക്കാം.
അതു വളർന്ന് ഒരു വൃക്ഷമായിത്തീരുകയും
ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾ വന്ന് അതിെന്റ
ശാഖകളിൽകൂടുെവക്കുകയും െചയ്തു.”

20അേദ്ദഹംവീണ്ടും പറഞ്ഞു: “ൈദവരാജ്യെത്ത
ഞാൻ എന്തിേനാടാണ് ഉപമിേക്കണ്ടത?് 21അത്,
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മൂന്നുപറ† മാവ് മുഴുവനും പുളിച്ച െപാങ്ങാനായി
അതിൽ ഒരു സ്്രതീ േചർത്തുെവച്ച പുളിപ്പിനു
സമാനം.”
ഇടുങ്ങിയവാതിൽ

22 ഇതിനുേശഷം േയശു പട്ടണങ്ങളിലും
്രഗാമങ്ങളിലും ഉപേദശിച്ച െകാണ്ട്
െജറുശേലമിേലക്കു യാ്രതേപാകുകയായിരുന്നു.
23 ഒരാൾ േയശുവിേനാട,് “കർത്താേവ, തീെര
കുറച്ച േപർമാ്രതേമ രക്ഷിക്കെപ്പടുകയുേള്ളാ?”
എന്നു േചാദിച്ച .
അേദ്ദഹംമറുപടിയായിപറഞ്ഞത,് 24 “ഇടുങ്ങിയ
വാതിലിലൂെട ്രപേവശിക്കാൻ കിണഞ്ഞു
പരി്രശമിക്കുക;അതിന്പരി്രശമിക്കുന്നപലർക്കും
്രപേവശനം സാധ്യമാകുകയില്ല എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടുപറയുന്നു. 25വീട്ട ടമസ്ഥൻഎഴുേന്നറ്റ
വാതിൽ അടച്ച കഴിയുേമ്പാൾ, നിങ്ങൾ
െവളിയിൽനിന്ന് മുട്ടിെക്കാണ്ട് ‘യജമാനേന,
ഞങ്ങൾക്ക് വാതിൽ തുറന്നുതരണേമ’ എന്ന്
െകഞ്ചാൻതുടങ്ങും.

“എന്നാൽ അേദ്ദഹം, ‘നിങ്ങൾ ആരാെണേന്നാ
നിങ്ങൾ എവിെടനിന്നു വരുെന്നേന്നാ ഞാൻ
അറിയുന്നില്ല’എന്നുനിങ്ങേളാടു പറയും.

26 “അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ: ‘ഞങ്ങൾ
അങ്ങയുെടകൂെട ഭക്ഷിക്കുകയും
പാനംെചയ്യ കയും അങ്ങു ഞങ്ങള െട
െതരുവുകളിൽ ഉപേദശിക്കുകയും
െചയ്തിട്ട ണ്ടേല്ലാ’എന്നുപറയും.

27 “എന്നാൽഅേദ്ദഹം, ‘നിങ്ങൾആരാെണേന്നാ
നിങ്ങൾ എവിെടനിന്നു വരുെന്നേന്നാ ഞാൻ
† 13:21 മൂ.ഭാ. മൂന്നുസത.ഏക. 22ലി.



ലൂേക്കാസ് 13:28 c ലൂേക്കാസ് 13:33

അറിയുന്നില്ല; അധർമം ്രപവർത്തിക്കുന്നവേര,
നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എെന്ന വിട്ട േപാകുക’ എന്നു
പറയും.

28 “അ്രബാഹാമും യിസ്ഹാക്കും
യാേക്കാബും സകല്രപവാചകന്മാരും
ൈദവരാജ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതും
നിങ്ങൾമാ്രതം പുറന്തള്ളെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതും
കാണുേമ്പാൾ കരച്ചിലും പല്ല കടിയും
ഉണ്ടാകും. 29 പൂർവപശ്ചിമരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും
ഉത്തരദക്ഷിണരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും
അേനകർ വന്ന് ൈദവരാജ്യത്തിൽ
വിരുന്നിനിരിക്കും. 30 ഏറ്റവും
പിന്നിലുള്ളവർ അ്രഗഗാമികളായിത്തീരും;
അ്രഗഗാമികളായിരുന്ന പലരും
പിന്നിലുള്ളവരുമായിത്തീരും.”

െജറുശേലമിെനപ്പറ്റി േയശു വിലപിക്കുന്നു
31ഈസംഭാഷണംനടന്നുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
ചില പരീശന്മാർ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്
അേദ്ദഹേത്താട,് “ഈ സ്ഥലം വിട്ട േപാകുക,
െഹേരാദാവ് താങ്കെള വധിക്കാൻ
തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു”എന്നറിയിച്ച .

32 അതിന് േയശു, “നിങ്ങൾെചന്ന,് ആ
കുറുക്കേനാട,് ‘ഞാൻ ഇന്നും നാെളയും
ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുകയും േരാഗസൗഖ്യം
നൽകുകയും മൂന്നാംദിവസം ഞാൻ എെന്റ
ലക്ഷ്യത്തിെലത്തിേച്ചരുകയും െചയ്യ ം’ എന്നു
പറയുക. 33എന്തായാലും ശരി, ഇന്നും നാെളയും
മറ്റന്നാള ം ഞാൻ യാ്രതെചേയ്യണ്ടതാകുന്നു. ഒരു
്രപവാചകനും െജറുശേലമിനു പുറത്തുെവച്ച
മരിക്കുകസാധ്യമല്ലേല്ലാ!
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34 “െജറുശേലേമ, െജറുശേലേമ,
്രപവാചകന്മാെര വധിക്കുകയും നിെന്റ
അടുേത്തക്കയയ്ക്കെപ്പട്ട സേന്ദശവാഹകെര
കെല്ലറിയുകയും െചയ്യന്നവേള, േകാഴി
തെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങെള ചിറകിൻകീഴിൽ
േചർത്തണയ്ക്കുന്നതുേപാെല നിെന്റ
മക്കെള േചർത്തണയ്ക്കാൻ എ്രതതവണ
ഞാൻ ആ്രഗഹിച്ച ; നിങ്ങൾേക്കാ, അത്
ഇഷ്ടമായില്ല. 35 ഇതാ, നിങ്ങള െട ഭവനം
ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ‘കർത്താവിെന്റ
നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ’‡
എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നതുവെര ഇനി നിങ്ങൾ
എെന്ന കാണുകയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു.”

14
േയശു ഒരു പരീശെന്റ ഭവനത്തിൽ

1 ഒരു ശബ്ബത്തുനാളിൽ, പരീശന്മാരിൽ
്രപമുഖനായ ഒരാള െട വീട്ടിൽ േയശു
ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ െചന്നു. അവിെട
ഉണ്ടായിരുന്നവർ േയശുവിെന സസൂക്ഷ്മം
നിരീക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 2 ശരീരത്തിൽ
അസാധാരണമാംവിധം നീർെക്കട്ട ള്ള ഒരു
മനുഷ്യൻഅേദ്ദഹത്തിെന്റഅടുത്ത്ഇരുന്നിരുന്നു.
3 േയശു പരീശന്മാേരാടും നിയമജ്ഞേരാടും,
“ശബ്ബത്തുനാളിൽ േരാഗസൗഖ്യം നൽകുന്നതു
നിയമാനുസൃതേമാ അല്ലേയാ?” എന്നു േചാദിച്ച .

‡ 13:35 സങ്കീ. 118:26
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4 എന്നാൽ, അവർ നിശ്ശബ്ദരായിരുന്നു. േയശു
അയാെള െതാട്ട സൗഖ്യമാക്കി വിട്ടയച്ച .

5 പിെന്ന അേദ്ദഹം അവേരാടു േചാദിച്ച ,
“നിങ്ങളിൽ ആരുെടെയങ്കിലും മകേനാ കാളേയാ
ശബ്ബത്തുനാളിൽ കിണറ്റിൽ വീണുേപായി
എന്നിരിക്കെട്ട; അങ്ങെന സംഭവിച്ചാൽ
നിങ്ങൾ ഉടെനതെന്ന അതിെന അവിെടനിന്നു
വലിച്ച കയറ്റ കയിേല്ല?” 6 അവർക്കതിന്
ഉത്തരെമാന്നും പറയാൻകഴിഞ്ഞില്ല.

7വിരുന്നിൽഅതിഥികൾബഹുമാന്യസ്ഥാനങ്ങൾ
െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നതു കണ്ടിട്ട് അേദ്ദഹം
അവേരാട് ഈ സാദൃശ്യകഥ പറഞ്ഞു:
8 “നിെന്ന ഒരാൾ കല്യാണവിരുന്നിനു
ക്ഷണിച്ചാൽ ബഹുമാന്യസ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കരുത;്
നിെന്നക്കാൾ വിശിഷ്ടനായ ഒരാെള അയാൾ
ക്ഷണിച്ചിട്ട ണ്ടായിരിക്കാം. 9അങ്ങെനെയങ്കിൽ,
നിങ്ങെള ഇരുവെരയും ക്ഷണിച്ച ആതിേഥയൻ
വന്നു നിേന്നാട,് ‘നിെന്റ ഇരിപ്പിടം ഇേദ്ദഹത്തിന്
ഒഴിഞ്ഞുെകാടുക്കുക’ എന്നു പറയും.
അേപ്പാൾ നിനക്ക് അപമാനിതനായി ഏറ്റവും
അ്രപധാനമായ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിേക്കണ്ടിവരും.
10 എന്നാൽ, നീ ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടാൽ ഏറ്റവും
ഒടുവിലെത്ത ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കുക; നിെന്റ
ആതിേഥയൻ വരുേമ്പാൾ നിേന്നാട,് ‘സ്േനഹിതാ,
മുേമ്പാട്ട കയറി നല്ല ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കുക’
എന്നു പറയും. അേപ്പാൾ നിേന്നാെടാപ്പം
ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുെടയും
മുമ്പാെക നീ ബഹുമാനിതനാകും. 11 കാരണം,
സ്വയം ഉയർത്തുന്നയാൾ അപമാനിതനാകും;
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സ്വയംതാഴ്ത്തുന്നയാൾബഹുമാനിതനും.”
12 പിെന്ന േയശു തെന്റ ആതിേഥയേനാടു
പറഞ്ഞത:് “നീ ഒരു ഉച്ചഭക്ഷണേമാ
അത്താഴേമാ വിരുന്നായി നൽകുേമ്പാൾ
നിെന്റ സ്േനഹിതെരേയാ സേഹാദരങ്ങെളേയാ
ബന്ധുക്കെളേയാധനികരായഅയൽക്കാെരേയാ
ക്ഷണിക്കരുത;് ക്ഷണിച്ചാൽ അവർ തിരിച്ച
നിെന്നയും ക്ഷണിക്കും, അതായിരിക്കും നിനക്കു
ലഭിക്കുന്ന ഏക്രപതിഫലം. 13എന്നാൽ, നീ ഒരു
വിരുന്നു നടത്തുേമ്പാൾ ദരി്രദർ, വികലാംഗർ,
മുടന്തർ, അന്ധർ എന്നിങ്ങെനയുള്ളവെര
ക്ഷണിക്കുക; 14 അങ്ങെനെയങ്കിൽ നീ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും. നിെന്റ കടം വീട്ടാൻ
അവർക്കു കഴിവിെല്ലങ്കിലും നീതിനിഷ്ഠരുെട
പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ൈദവത്തിൽനിന്ന് നിനക്ക്
്രപതിഫലം ലഭിക്കും.”

വലിയവിരുന്നിെന്റസാദൃശ്യകഥ
15േയശുവിേനാടുകൂെടഭക്ഷണത്തിനിരുന്നവരിൽ
ഒരാൾ ഇതു േകട്ട് അേദ്ദഹേത്താട,്
“ൈദവരാജ്യത്തിെല വിരുന്നിൽ പെങ്കടുക്കാൻ
കഴിയുന്നയാൾ എ്രത അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ”
എന്നുപറഞ്ഞു.

16 േയശു അതിനു മറുപടിയായി പറഞ്ഞത:്
“ഒരു മനുഷ്യൻ വലിെയാരു വിരുെന്നാരുക്കി, ആ
വിരുന്നിന് അയാൾ അേനകെര ക്ഷണിച്ചിരുന്നു.
17 അയാൾ വിരുന്നിെന്റ സമയമായേപ്പാൾ
‘വരിക, എല്ലാം തയ്യാറായിരിക്കുന്നു,’ എന്നു
ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടവെരഅറിയിക്കാൻതെന്റഭൃത്യെന
അയച്ച .
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18 “എന്നാൽ, ക്ഷണിതാക്കൾ എല്ലാവരും
ഒരുേപാെല ഒഴിവുകഴിവുകൾ പറഞ്ഞുതുടങ്ങി.
ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ‘ഞാെനാരു വയൽ
വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അത് െചന്നു കാേണണ്ട
ആവശ്യമുണ്ട;് ദയവുെചയ്ത് എേന്നാടു
ക്ഷമിക്കണം.’

19 “മെറ്റാരാൾ പറഞ്ഞു: ‘ഞാൻ അഞ്ചു േജാടി
കാളകെള വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് അവെയ
പരീക്ഷിേക്കണ്ടതുണ്ട;് ദയവുെചയ്ത് എേന്നാടു
ക്ഷമിക്കണം.’

20 “േവെറാരാൾ, ‘ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
വിവാഹിതനായിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട്
എനിക്കുവരാൻകഴിയുകയില്ല’എന്നുപറഞ്ഞു.

21 “ആഭൃത്യൻമടങ്ങിവന്ന്ഈ ്രപതികരണങ്ങൾ
അയാള െട യജമാനെന അറിയിച്ച .
അേപ്പാൾ വീട്ട ടമസ്ഥൻ േകാപാകുലനായി,
ഭൃത്യേനാട,് ‘നീ ഉടെന േപായി െതരുവുകളിലും
പട്ടണത്തിെന്റ ഇടവഴികളിലും െചന്ന് ദരി്രദെരയും
വികലാംഗെരയും അന്ധെരയും മുടന്തെരയും
ക്ഷണിച്ച െകാണ്ടുവരിക’എന്നുപറഞ്ഞു.

22 “ആ ഭൃത്യൻ തിരിെകവന്ന,് ‘യജമാനേന,
അങ്ങു കൽപ്പിച്ചതുേപാെല െചയ്തിരിക്കുന്നു;
എന്നാൽ,ഇനിയുംസ്ഥലമുണ്ട’്എന്നറിയിച്ച .

23 “അേപ്പാൾ ആ യജമാനൻ ഭൃത്യേനാട,്
‘നീ വീഥികളിലും െതരുേക്കാണുകളിലും
െചന്ന് ആള കെള നിർബന്ധിച്ച് അകേത്തക്കു
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരിക; അങ്ങെന എെന്റ വീട്
നിറയെട്ട. 24 ഞാൻ ആദ്യം ക്ഷണിച്ചവരിൽ
ആരുംതെന്ന എെന്റ വിരുന്ന് ആസ്വദിക്കുകയില്ല
എന്നുഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.’ ”
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ശിഷ്യൻനൽേകണ്ടവില
25 ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം േയശുവിേനാടുകൂെട
സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു. േയശു അവർക്കുേനേര
തിരിഞ്ഞ് അവേരാടു പറഞ്ഞത:് 26 “ഒരാൾ
എെന്റ അടുക്കൽ വരികയും തെന്റ
മാതാപിതാക്കെളക്കാള ം ഭാര്യെയക്കാള ം
മക്കെളക്കാള ം സേഹാദരന്മാെരക്കാള ം
സേഹാദരിമാെരക്കാള ം സ്വന്തം ജീവെനക്കാള ം
എെന്ന സ്േനഹിക്കാതിരിക്കുകയും*
െചയ്യ െന്നങ്കിൽ അയാൾക്ക് എെന്റ
ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. 27 സ്വന്തം ്രകൂശ്
വഹിച്ച െകാണ്ട്എെന്നഅനുഗമിക്കാത്തവർക്കും
എെന്റശിഷ്യരായിരിക്കാൻസാധ്യമല്ല.

28 “നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഒരു േഗാപുരം
പണിയാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു എന്നിരിക്കെട്ട.
അയാൾ ആദ്യംതെന്ന ഇരുന്ന,് അതു
പൂർത്തിയാക്കാൻ േവണ്ടുന്നപണം ഉേണ്ടാെയന്നു
കണക്കുകൂട്ട കയിേല്ല? 29 അല്ലാത്തപക്ഷം,
അടിസ്ഥാനം ഇട്ടിട്ട് അയാൾക്ക് അതു
പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാെതേപായാൽ
അതു കാണുന്നവെരല്ലാവരും, 30 ‘ഇയാൾ
േഗാപുരം പണിയാൻ തുടങ്ങി; പേക്ഷ,
പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിവില്ലാെതേപായി’ എന്നു
പറഞ്ഞുപരിഹസിക്കും.

31 “ഒരു രാജാവു മെറ്റാരു രാജാവിേനാടു
യുദ്ധംെചയ്യാൻ േപാകുെന്നന്നു സങ്കൽപ്പിക്കുക.
അയാൾ ആദ്യം ഇരുന്ന,് തനിക്കുേനേര
20,000 ഭടന്മാരുെട ൈസന്യവുമായി വരുന്ന
രാജാവിേനാട് യുദ്ധംെചയ്യാൻ തെന്റ 10,000

* 14:26 മത്താ. 10:37
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ഭടന്മാരുെട ൈസന്യത്തിന് സാധ്യമാകുേമാ
എന്ന് ആദ്യംതെന്ന ആേലാചിക്കുകയിേല്ല?
32 അതിനു കഴിവിെല്ലങ്കിൽ, ശ്രതുരാജാവ്
വളെര ദൂെരയായിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
ഒരു ്രപതിനിധിസംഘെത്ത അയച്ച്
സമാധാനവ്യവസ്ഥകൾക്കായി അേപക്ഷിക്കുന്നു.
33 അതുേപാെലതെന്ന, നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ
തനിക്കുള്ളെതല്ലാം ഉേപക്ഷിക്കാൻ
തയ്യാറാകുന്നിെല്ലങ്കിൽ അവർക്ക് എെന്റ
ശിഷ്യരായിരിക്കാൻസാധ്യമല്ല.

34 “ഉപ്പ നല്ലതുതെന്ന; എന്നാൽ അത്
ഉപ്പ രസം ഇല്ലാത്തതായാൽ അതിെന്റ
ഉപ്പ രസം എങ്ങെന വീെണ്ടടുക്കാൻ
കഴിയും? 35 അതു മണ്ണിേനാ വളത്തിേനാ
അനുേയാജ്യമല്ലാത്തതാകുകയാൽ; മനുഷ്യർ
അതിെനപുറേത്തക്കുവലിെച്ചറിഞ്ഞുകളയും.

“െചവിയുള്ളവെരല്ലാം േകട്ട ്രഗഹിക്കെട്ട.”

15
കാണാെതേപായആടിെന്റസാദൃശ്യകഥ

1 നികുതിപിരിവുകാരും കു്രപസിദ്ധപാപികള ം
േയശുവിെന്റ വചനം േകൾക്കാൻ വന്നുകൂടി.
2 എന്നാൽ, പരീശന്മാരും േവദജ്ഞരും
പിറുപിറുത്തുെകാണ്ട,് “ഈ മനുഷ്യൻ പാപികെള
സ്വീകരിച്ച് അവേരാെടാപ്പം ആഹാരം കഴിക്കുന്നു”
എന്നുവിമർശിച്ച .

3 അേപ്പാൾ േയശു അവേരാട് ഈ
സാദൃശ്യകഥ പറഞ്ഞു: 4 “നിങ്ങളിൽ
നൂറ് ആടുകള ള്ള ഒരാൾ, അവയിൽ
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ഒന്നിെന കാണാെതേപായാൽ, അയാൾ
െതാണ്ണ റ്റിെയാൻപതിെനയും വിജന്രപേദശത്തു
വിട്ടിട്ട നഷ്ടമായതിെന കെണ്ടത്തുന്നതുവെര
അേന്വഷിച്ച േപാകുകയിേല്ല? 5കെണ്ടത്തുേമ്പാൾ
അയാൾ അതിെന ആനന്ദേത്താെട േതാളിേലറ്റി
ഭവനത്തിേലക്കു മടങ്ങും. 6 പിെന്ന അയാൾ,
സ്േനഹിതെരയും അയൽക്കാെരയും
വിളിച്ച കൂട്ടി അവേരാട്, ‘എേന്നാടുകൂെട
ആനന്ദിക്കുക, എെന്റ നഷ്ടെപ്പട്ട ആടിെന
കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു’ എന്നു പറയും.
7 ഇതുേപാെലതെന്ന മാനസാന്തരത്തിെന്റ
ആവശ്യമില്ലാത്ത െതാണ്ണ റ്റിെയാൻപതു
നീതിനിഷ്ഠെരക്കുറിച്ച് ഉള്ളതിെനക്കാൾ
അധികം ആനന്ദം മാനസാന്തരെപ്പടുന്ന ഒരു
പാപിെയക്കുറിച്ച് സ്വർഗത്തിലുണ്ടാകും എന്നു
ഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
കാണാെതേപായ നാണയത്തിെന്റ

സാദൃശ്യകഥ
8 “പത്ത് െവള്ളിനാണയങ്ങളള്ള* ഒരു സ്്രതീ
തെന്റ ഒരു നാണയം കാണാെതേപായാൽ,
അതു കണ്ടുകിട്ട ന്നതുവെര വിളക്കു
കത്തിച്ച വീട് അടിച്ച വാരി വളെര
്രശദ്ധേയാെട അേന്വഷിക്കുകയിേല്ല?
9 അതു കണ്ടുകിട്ട േമ്പാൾ അവൾ
കൂട്ട കാരികെളയും അയൽക്കാരികെളയും
വിളിച്ച കൂട്ടി, ‘എേന്നാടുകൂെട ആനന്ദിക്കുക,
നഷ്ടെപ്പട്ട േപായ എെന്റ െവള്ളിനാണയം
ഇതാ കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു’ എന്നു പറയും.
* 15:8 മൂ.ഭാ. പത്തു ്രദഹ്മ. ഒരു ്രദഹ്മഒരുദിവസെത്തേവതനത്തിനു
തുല്യം.
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10 അതുേപാെലതെന്ന, മാനസാന്തരെപ്പടുന്ന
ഒരു പാപിെയക്കുറിച്ച ൈദവദൂതന്മാരുെട
സന്നിധിയിൽആനേന്ദാത്സവമുണ്ടാകും.”
നഷ്ടെപ്പട്ട േപായ മകെന്റസാദൃശ്യകഥ

11 േയശു തുടർന്നു പറഞ്ഞത:് “രണ്ട്
പു്രതന്മാരുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു.
12അവരിൽ ഇളയമകൻ പിതാവിേനാട,് ‘അപ്പാ,
സ്വത്തിൽഎനിക്ക്അവകാശെപ്പട്ട വീതം തരണം’
എന്നു പറഞ്ഞു. അയാൾ തെന്റ വസ്തുവകകൾ
മക്കൾക്കുവീതംെവച്ച െകാടുത്തു.

13 “ദിവസങ്ങേളെറ കഴിയുംമുേമ്പ,
ഇളയമകൻ തനിക്കുള്ളെതല്ലാം
പണമാക്കിമാറ്റി ദൂരേദശേത്തക്കു യാ്രതയായി;
അവിെട കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിച്ച
തനിക്കുള്ളെതല്ലാം ധൂർത്തടിച്ച . 14 അവെന്റ
ൈകയിലുള്ളെതല്ലാം െചലവായിേപ്പായേശഷം,
ആേദശെത്തല്ലായിടത്തും കഠിനക്ഷാമം ഉണ്ടായി.
അവെന്റ ൈകവശം ഒന്നുമില്ലാെതയായി.
15 ആ േദശനിവാസിയായ ഒരു മനുഷ്യെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന് യാചിച്ചേപ്പാൾ അയാൾ തെന്റ
പന്നികെള േമയിക്കാൻ അവെന വയലിേലക്ക്
അയച്ച . 16 പന്നികൾക്കുള്ള തീറ്റെകാെണ്ടങ്കിലും
വയറുനിറയ്ക്കാൻ അയാൾ െകാതിച്ച േപായി.
എന്നാൽ അവന് ആരും ഒന്നും ഭക്ഷിക്കാൻ
െകാടുത്തില്ല.

17 “അേപ്പാൾ അവനു േബാധം െതളിഞ്ഞു:
‘എെന്റ പിതാവിെന്റ എ്രതേയാ േവലക്കാർ
മൃഷ്ടാന്നേഭാജനം കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിെവക്കുന്നു;
ഞാേനാ ഇവിെട പട്ടിണികിടന്ന് മരിക്കാൻ
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തുടങ്ങുന്നു.’ 18 ഞാൻ പുറെപ്പട്ട് എെന്റ
പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ മടങ്ങിെച്ചന്ന്
പിതാവിേനാട,് ‘അപ്പാ, ഞാൻ സ്വർഗേത്താടും
അപ്പേനാടും പാപംെചയ്തിരിക്കുന്നു; 19 ഇനി
അപ്പെന്റ മകൻ എന്ന േപരിന് ഞാൻ
അർഹനല്ല; ഇവിടെത്ത കൂലിേവലക്കാരിൽ
ഒരുത്തെനേപ്പാെല എെന്ന സ്വീകരിക്കണേമ’
എന്നു പറയും. 20അങ്ങെന,അയാൾ എഴുേന്നറ്റ്
തെന്റപിതാവിെന്റഅടുേത്തക്കുയാ്രതയായി.

“വളെര ദൂെരെവച്ച തെന്ന പിതാവ് അവെന
കണ്ടു,അവേനാടു സഹതാപം േതാന്നി;അേദ്ദഹം
ഓടിെച്ചന്ന് അവെന ആലിംഗനംെചയ്തു
ചുംബിച്ച .

21 “ആ മകൻ അേദ്ദഹേത്താട,് ‘അപ്പാ,
ഞാൻ സ്വർഗേത്താടും അപ്പേനാടും
പാപംെചയ്തിരിക്കുന്നു; ഇനി അപ്പെന്റ മകൻ
എന്നേപരിന്ഞാൻഅർഹനല്ല’എന്നുപറഞ്ഞു.

22 “എന്നാൽ ആ പിതാവ് തെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാട,്
‘േവഗം ഏറ്റവും നല്ല വസ്്രതം െകാണ്ടുവന്ന്
ഇവെന ധരിപ്പിക്കുക. ഇവെന്റ വിരലിൽ
േമാതിരം അണിയിക്കുക കാലിൽ െചരിപ്പ്
ഇടുവിക്കുക. 23 വിേശഷദിവസങ്ങൾക്കായി
വളർത്തിെക്കാണ്ടുവന്ന കാളക്കിടാവിെന
െകാണ്ടുവന്ന് അറക്കുക; നമുക്ക് വിരുന്നു
കഴിച്ച് ആേഘാഷിക്കാം. 24 എെന്റ ഈ മകൻ
മരിച്ചവനായിരുന്നു; വീണ്ടും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇവൻ നഷ്ടെപ്പട്ടവനായിരുന്നു; എനിക്കിവെന
തിരിെക കിട്ടിയിരിക്കുന്നു’ അങ്ങെന അവരുെട
ആേഘാഷംതുടങ്ങി.
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25 “എന്നാൽ, ഇെതല്ലാം സംഭവിച്ചേപ്പാൾ
മൂത്തമകൻ വയലിൽ ആയിരുന്നു. അയാൾ
വീടിേനാട് അടുത്തുവന്നേപ്പാൾ നൃത്തത്തിെന്റയും
സംഗീതത്തിെന്റയും േഘാഷം േകട്ട . 26അയാൾ
േവലക്കാരിൽ ഒരാെള വിളിച്ച് എന്താണ് അവിെട
നടക്കുന്നെതന്ന് അേന്വഷിച്ച . 27 ‘താങ്കള െട
സേഹാദരൻ വന്നിരിക്കുന്നു, അയാൾ സസുഖം
മടങ്ങിെയത്തിയതുെകാണ്ട് അങ്ങയുെട പിതാവ്
െകാഴുത്ത കാളക്കിടാവിെന അറത്തിരിക്കുന്നു,’
എന്ന്ആേവലക്കാരൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

28 “അേപ്പാൾ മൂത്തമകൻ േകാപം
പൂണ്ട്, വീടിനുള്ളിേലക്ക് കടക്കാൻേപാലും
വിസമ്മതിച്ച . പിതാവു പുറത്തുെചന്ന്
അവേനാടു േകണേപക്ഷിെച്ചങ്കിലും
29 അയാൾ പിതാവിേനാട് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു:
‘േനാക്കൂ ഇ്രതയും വർഷങ്ങളായി ഞാൻ
അപ്പന് അടിമപ്പണി െചയ്യ കയായിരുന്നു.
ഒരിക്കൽേപാലും അപ്പെന്റ ആജ്ഞകൾ
അനുസരിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. എങ്കിലും എെന്റ
കൂട്ട കാേരാെടാത്ത് ആേഘാഷിക്കാൻ
ഒരിക്കെലങ്കിലും അപ്പൻ എനിെക്കാരു
കുട്ടിയാടിെന തന്നിട്ടില്ലേല്ലാ. 30 എന്നാൽ,
േവശ്യമാേരാടുകൂെട അപ്പെന്റ സമ്പാദ്യെമല്ലാം
തുലച്ച കളഞ്ഞ അങ്ങയുെട ഈ മകൻ വീട്ടിൽ
വന്നേപ്പാൾ, െകാഴുത്ത കാളക്കിടാവിെന
അവനുേവണ്ടിഅറത്തിരിക്കുന്നേല്ലാ!’

31 “അേപ്പാൾ പിതാവ്, ‘േമാേന, നീ എേപ്പാഴും
എെന്റകൂെട ഉണ്ടേല്ലാ. എനിക്കുള്ളെതല്ലാം
നിേന്റതേല്ല. 32 നാം ആനന്ദിക്കുകയും
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ആേഘാഷിക്കുകയുമേല്ല േവണ്ടത,് കാരണം
നിെന്റ ഈ സേഹാദരൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു;
വീണ്ടും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവൻ
നഷ്ടെപ്പട്ടവനായിരുന്നു; ഇേപ്പാൾ തിരിെക
കിട്ടിയിരിക്കുന്നു’ ”എന്നുപറഞ്ഞു.

16
ത്രന്തശാലിയായകാര്യസ്ഥെന്റസാദൃശ്യകഥ

1 േയശു ശിഷ്യന്മാേരാടു മെറ്റാരു സാദൃശ്യകഥ
പറഞ്ഞു: “ധനികനായ ഒരു മനുഷ്യെന്റ സ്വത്ത്
അയാള െട കാര്യസ്ഥൻ ധൂർത്തടിക്കുന്നതായി
പരാതിയുണ്ടായി. 2 ധനികൻ അയാെള
വിളിപ്പിച്ചിട്ട്, ‘ഞാൻ നിെന്നക്കുറിച്ച് ഈ
േകൾക്കുന്നെതന്താണ?് നിെന്റഭരണംമതിയാക്കി
കണക്ക് എെന്ന ഏൽപ്പിക്കുക, നീ ഇനി എെന്റ
കാര്യസ്ഥനായി തുടരണ്ടാ’എന്നുപറഞ്ഞു.

3 “അേപ്പാൾ കാര്യസ്ഥൻ ആത്മഗതമായി
പറഞ്ഞത:് ‘ഞാൻ ഇേപ്പാൾ എന്താണു
െചയ്യ ക? യജമാനൻ എെന്ന േജാലിയിൽനിന്ന്
പിരിച്ച വിടാൻേപാകുന്നു. കിളയ്ക്കാൻ
എനിക്കു ശക്തിയില്ല; ഞാൻ ഭിക്ഷ യാചിക്കാൻ
ലജ്ജിക്കുന്നു. 4അതുെകാണ്ട,്യജമാനൻഎെന്ന
കാര്യസ്ഥസ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കുേമ്പാൾ, ഞാൻ
എന്തു െചയ്താൽ, ജനം അവരുെട വീടുകളിൽ
എെന്നസ്വാഗതംെചയ്യ ംഎെന്നനിക്കറിയാം.’

5 “പിെന്ന അയാൾ യജമാനനിൽനിന്ന്
വായ്പ വാങ്ങിയ ഓേരാരുത്തെര വിളിപ്പിച്ച്
ആദ്യെത്തയാേളാട്, ‘താങ്കൾ എെന്റ യജമാനനു



ലൂേക്കാസ് 16:6 cxii ലൂേക്കാസ് 16:10

തിരിെകെക്കാടുക്കാനുള്ളത് എ്രതയാണ്?’ എന്നു
േചാദിച്ച .

6 “ ‘3,000 ലിറ്റർ* ഒലിെവണ്ണ,’ അയാൾ മറുപടി
പറഞ്ഞു.

“കാര്യസ്ഥൻ അയാേളാട,് ‘നിെന്റ
കണക്കുപുസ്തകെമടുത്ത,് േവഗം ഇരുന്ന് അത്
1,500ലിറ്റർഎന്നുതിരുത്തുക’എന്നുപറഞ്ഞു.

7 “രണ്ടാമെത്തയാേളാട് കാര്യസ്ഥൻ, ‘താങ്കൾ
എ്രതയാണ് െകാടുക്കാനുള്ളത?്’എന്നു േചാദിച്ച .

“ ‘മുപ്പതു ടൺ† േഗാതമ്പ,്’ അയാൾ ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

“ ‘നിെന്റ കണക്കുപുസ്തകെമടുത്ത് അത്
ഇരുപത്തിനാല് ടൺ എന്നാക്കുക,’ എന്നു
പറഞ്ഞു.

8 “ആ െനറിെകട്ട കാര്യസ്ഥെന്റ
കൗശലേത്താെടയുള്ള കരുനീക്കെത്ത
യജമാനൻ ്രപശംസിച്ച . ഈ േലാകജനത
തങ്ങെളേപ്പാെലയുള്ളവേരാട് ഇടെപടുന്ന
കാര്യത്തിൽ ൈദവമക്കെളക്കാൾ
സാമർഥ്യമുള്ളവരാണ.് 9 ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു, ലൗകികസമ്പത്തുെകാണ്ടു
നിങ്ങൾ സ്േനഹിതെര സമ്പാദിക്കുക;
അങ്ങെനയായാൽ അവെയല്ലാം
ഇല്ലാതാകുേമ്പാൾ നിത്യഭവനത്തിേലക്ക്
ആനന്ദേത്താെട നിങ്ങൾസ്വാഗതംെചയ്യെപ്പടും.

10 “നിസ്സാരകാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തരായവർ
മഹത്തായ കാര്യങ്ങളിലും വിശ്വസ്തരായിരിക്കും;
നിസ്സാരകാര്യങ്ങളിൽ അവിശ്വസ്തരായവർ
മഹത്തായകാര്യങ്ങളിലുംഅവിശ്വസ്തരായിരിക്കും.

* 16:6 മൂ.ഭാ. നൂറുബത്ത് † 16:7 മൂ.ഭാ. നൂറുേകാർ
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11 ലൗകികസമ്പത്തു ൈകകാര്യം െചയ്യന്നതിൽ
നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരെല്ലങ്കിൽ സ്വർഗത്തിെല
നിത്യസമ്പത്ത് ആരു നിങ്ങെള ഭരേമൽപ്പിക്കും?
12 നിങ്ങൾ മെറ്റാരാളിെന്റ വസ്തുവകകള െട
കാര്യത്തിൽ വിശ്വസ്തരായിെല്ലങ്കിൽ
സ്വന്തമായതു‡നിങ്ങൾക്ക്ആര് തരും?

13 “രണ്ട് യജമാനന്മാർക്ക് ദാസ്യവൃത്തി െചയ്യ ക
ആരാലും സാധ്യമല്ല. ഒന്നുകിൽ, ഒരു യജമാനെന
പരിത്യജിച്ച് മേറ്റയാെളസ്േനഹിക്കും;അെല്ലങ്കിൽ,
ഒരാേളാട് വിശ്വസ്തനായി തുടരുകയും മേറ്റയാെള
െവറുക്കുകയും െചയ്യ ം. ൈദവെത്തയും
ധനെത്തയും ഒരുമിച്ച േസവിക്കുകഅസാധ്യം.”

14 ്രദവ്യാ്രഗഹികളായ പരീശന്മാർ ഇെതല്ലാം
േകട്ട് േയശുവിെന പരിഹസിച്ച . 15 അേദ്ദഹം
അവേരാട്, “നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുെടമുമ്പാെക
നിങ്ങെളത്തെന്ന നീതീകരിക്കുന്നവരാകുന്നു;
എന്നാൽൈദവം നിങ്ങള െട ഹൃദയം അറിയുന്നു.
മനുഷ്യർ വിലമതിക്കുന്നത,് ൈദവദൃഷ്ടിയിൽ
േമ്ലച്ഛമാണ്”എന്നുപറഞ്ഞു.

കൂടുതൽഉപേദശങ്ങൾ
16 “ന്യായ്രപമാണപുസ്തകത്തിെന്റയും
്രപവാചക്രഗന്ഥങ്ങള െടയും സാംഗത്യം
േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻവെരയായിരുന്നു.
അതിനുേശഷം ൈദവരാജ്യത്തിെന്റ
സുവിേശഷം വിളംബരംെചയ്യെപ്പടുകയാണ.്
എല്ലാവരും അതിൽ ്രപേവശിക്കാൻ
അത്യ ത്സാഹേത്താെടയിരിക്കുന്നു.
17ന്യായ്രപമാണത്തിെലഅക്ഷരങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരു

‡ 16:12അതായത്,ശാശ്വതാവകാശമായിലഭിക്കാനുള്ളസമ്പത്ത്.
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വള്ളി വീണുേപാകുന്നതിെനക്കാൾ ആകാശവും
ഭൂമിയുംഅ്രപത്യക്ഷമാകുന്നതാണ്എള പ്പം.

18 “സ്വന്തം ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിച്ച്
മെറ്റാരു സ്്രതീെയ വിവാഹംെചയ്യന്നവൻ
വ്യഭിചാരം െചയ്യന്നു; ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടവെള
വിവാഹംെചയ്യന്നവനും വ്യഭിചാരം െചയ്യന്നു.

ധനികനും ലാസറും
19 “ധനികനായ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു.
അയാൾ എല്ലാ ദിവസവും ഊതവർണത്തിലും
പട്ടിലും മറ്റ മുള്ള വസ്്രതങ്ങൾ ധരിച്ച്
സുഖേഭാഗങ്ങളിലും ആഡംബരത്തിലും
ജീവിച്ച േപാന്നു. 20-21 േദഹം ആസകലം
്രവണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ലാസർ എന്നു േപരുള്ള
ഒരു ദരി്രദെന ആ ധനികെന്റ പടിപ്പ രയ്ക്കൽ
കിടത്തുമായിരുന്നു. ധനികെന്റ േമശയിൽനിന്ന്
വീഴുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾെകാണ്ടു വിശപ്പടക്കാൻ
അയാൾ വളെര െകാതിച്ചിരുന്നു. നായ്ക്കൾ
വന്ന് അയാള െട ്രവണങ്ങൾ നക്കുകയും
െചയ്യ മായിരുന്നു.

22 “ആ ദരി്രദൻ മരിച്ചേപ്പാൾ ൈദവദൂതന്മാർ
അയാെള അ്രബാഹാമിെന്റ അടുേത്തക്കു
െകാണ്ടുേപായി. ധനികനും മരിച്ച ;അടക്കെപ്പട്ട .
23 പാതാളത്തിൽ യാതന അനുഭവിക്കുേമ്പാൾ
അയാൾ മുകളിേലക്കുേനാക്കി, അങ്ങുദൂെര
അ്രബാഹാമിെനയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുത്ത് ലാസറിെനയും കണ്ടു. 24 അയാൾ
ഉറെക്ക വിളിച്ച : ‘അ്രബാഹാംപിതാേവ,
എേന്നാടു കരുണേതാന്നണേമ. ഞാൻ
ഈ അഗ്നികുണ്ഡത്തിൽ അതിേവദന
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അനുഭവിക്കുന്നു. ലാസറിെന്റ വിരലിെന്റ
അറ്റം െവള്ളത്തിൽ മുക്കി എെന്റ നാവിെന
തണുപ്പിേക്കണ്ടതിന്അയാെള ഒന്നയയ്ക്കണേമ.’

25 “എന്നാൽ അ്രബാഹാം ്രപതിവചിച്ച :
‘കുേഞ്ഞ, നീ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ
എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങള ം അനുഭവിച്ച ,
ലാസറിെന്റ ജീവിതേമാ, ദുരിതപൂർണമായിരുന്നു
എന്ന് ഓർക്കുക. എന്നാൽ, ഇേപ്പാൾ ലാസർ
ഇവിെട ആശ്വാസമനുഭവിക്കുന്നു, നീേയാ
കഠിനേവദന അനുഭവിക്കുന്നു. 26 തെന്നയുമല്ല,
ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും മേധ്യ വലിെയാരു
പിളർപ്പ െവച്ചിരിക്കുന്നു;ഇവിെടനിന്നു നിങ്ങള െട
അടുേത്തക്കു വരാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നവർക്ക്
അതു സാധ്യമല്ല; അവിെടനിന്ന് ആർക്കും
ഞങ്ങള െടഅടുേത്തക്കുവരാനുംസാധ്യമല്ല.’

27 “അേപ്പാൾ ധനികനായിരുന്ന മനുഷ്യൻ:
‘പിതാേവ, അങ്ങെനെയങ്കിൽ, ലാസറിെന
എെന്റ അപ്പെന്റ വീട്ടിേലക്ക് അയയ്ക്കണേമ
എന്നു ഞാൻ യാചിക്കുന്നു. 28 എനിക്ക്
അഞ്ചു സേഹാദരന്മാരുണ്ട,് അവരും ഈ
യാതനാസ്ഥലത്തു വരാതിരിേക്കണ്ടതിന്
അയാൾഅവർക്കു മുന്നറിയിപ്പ നൽകെട്ട.’

29 “ ‘േമാശയുെടയും ്രപവാചകന്മാരുെടയും
ലിഖിതങ്ങൾ അവരുെട പക്കലുണ്ടേല്ലാ;
നിെന്റ സേഹാദരന്മാർ അവ അനുസരിക്കെട്ട,’
അ്രബാഹാം പറഞ്ഞു.

30 “ ‘അങ്ങെനയല്ല, അ്രബാഹാംപിതാേവ,
മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഒരാൾ അവരുെട അടുക്കൽ
െചന്നാൽ അവർ അനുതപിക്കും,’ അയാൾ
പറഞ്ഞു.
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31 “അ്രബാഹാംഅയാേളാടു പറഞ്ഞത,് ‘അവർ
േമാശയുെടയും ്രപവാചകന്മാരുെടയും വാക്ക്
അനുസരിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ, മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഒരാൾ ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ െചന്നാലും
വിശ്വസിക്കില്ല.’ ”

17
പാപം,വിശ്വാസം,കർത്തവ്യം

1 േയശു തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട് പറഞ്ഞത,്
“മനുഷ്യെര പാപത്തിേലക്കു നയിക്കുന്ന
സാഹചര്യങ്ങൾ വരാതിരിക്കുകയില്ല.
എന്നാൽ, അതിനു കാരണമാകുന്നവർക്ക്
മഹാകഷ്ടം! 2 എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ
െചറിയവരിൽ ഒരാൾ പാപത്തിൽ വീഴുന്നതിന്
കാരണമാകുന്നയാൾക്ക്, അതിെനക്കാൾ നല്ലത്
കഴുത്തിൽഒരുതിരികല്ല െകട്ടിഅയാെളകടലിൽ
എറിയുന്നതാണ.് 3ആകയാൽസൂക്ഷിക്കുക.

“നിെന്റ സേഹാദരങ്ങൾ പാപംെചയ്താൽ
അവെര ശാസിക്കുക; അനുതപിക്കുെന്നങ്കിൽ
അവേരാടു ക്ഷമിക്കുക. 4അവർ നിേന്നാട് ഒരു
ദിവസത്തിൽഏഴുതവണപാപംെചയ്യ കയുംഏഴു
തവണയും മടങ്ങിവന്ന് ‘ഞാൻ അനുതപിക്കുന്നു’
എന്നു നിേന്നാടു പറയുകയും െചയ്താൽ
അേപ്പാെഴല്ലാംഅവേരാട്ക്ഷമിക്കുക.”

5 അേപ്പാൾ അെപ്പാസ്തലന്മാർ
കർത്താവിേനാട്, “ഞങ്ങള െട വിശ്വാസം
വർധിപ്പിച്ച തരണേമ”എന്നുപറഞ്ഞു.

6 അേപ്പാൾ അേദ്ദഹം അവേരാടു പറഞ്ഞത,്
“നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കടുകുമണിേയാളെമങ്കിലും
വിശ്വാസം ഉെണ്ടങ്കിൽ ഈ കാട്ടത്തിേയാട്,
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‘േവേരാെട പിഴുത് കടലിൽ േവരുറപ്പിക്കുക’
എന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ; അത് നിങ്ങെള
അനുസരിക്കും.

7 “നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കു നിലം ഉഴുകേയാ
ആടിെന േമയിക്കുകേയാ െചയ്യന്ന ഒരു
ദാസൻ ഉെണ്ടന്നിരിക്കെട്ട. അയാൾ
വയലിൽനിന്ന് വരുേമ്പാൾ, ‘നീ േവഗംവന്ന്
ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുക’ എന്ന് അയാേളാട്
പറയുേമാ? 8 ‘എനിക്ക് അത്താഴം
തയ്യാറാക്കുക, ഞാൻ ഭക്ഷിച്ച പാനംെചയ്തു
തീരുന്നതുവെര പൂർണ ഒരുക്കേത്താെട
എെന്ന പരിചരിക്കുക; അതിനുേശഷം നീയും
ഭക്ഷിച്ച പാനംെചയ്തുെകാള്ള ക’ എന്നേല്ല
പറയുക? 9 തേന്നാടു കൽപ്പിച്ചത് ആ
േസവകൻ അനുസരിച്ചതുെകാണ്ട് അയാൾ
അവേനാടു കൃതജ്ഞത ്രപകടിപ്പിക്കുേമാ?
10 അതുേപാെലതെന്ന നിങ്ങള ം നിങ്ങേളാടു
കൽപ്പിച്ചെതല്ലാം െചയ്തതിനുേശഷം, ‘ഞങ്ങൾ
അേയാഗ്യരായ ദാസരാകുന്നു; ഞങ്ങൾ
ഞങ്ങള െട കർത്തവ്യം നിറേവറ്റിയേതയുള്ള ’
എന്നുപറയുക.”
പത്തു കുഷ്ഠേരാഗികൾക്കു സൗഖ്യം

ലഭിക്കുന്നു
11 േയശു െജറുശേലമിേലക്കു
യാ്രതെചയ്യ േമ്പാൾ ശമര്യ-ഗലീല ്രപവിശ്യകള െട
അതിരുകളിലൂെട സഞ്ചരിച്ച . 12 അേദ്ദഹം
ഒരു ്രഗാമത്തിേലക്കു ്രപേവശിച്ചേപ്പാൾ,
കുഷ്ഠം ബാധിച്ച പത്തുേപർ അേദ്ദഹത്തിന്
അഭിമുഖമായി വന്നു. അവർ
ദൂരത്തുനിന്നുെകാണ്ട,് 13 “േയശുേവ, നാഥാ,
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ഞങ്ങേളാടു കരുണയുണ്ടാകണേമ” എന്ന്
അത്യ ച്ചത്തിൽവിളിച്ച പറഞ്ഞു.

14 അവെര കണ്ടിട്ട് േയശു, “നിങ്ങൾ
േപായി പുേരാഹിതന്മാർക്കു നിങ്ങെളത്തെന്ന
കാണിക്കുക”* എന്ന് അവേരാടു പറഞ്ഞു.
അവർ െപായ്െക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
സൗഖ്യമുള്ളവരായിത്തീർന്നു.

15 അവരിെലാരാൾ തനിക്കു സൗഖ്യം
ലഭിച്ചിരിക്കുെന്നന്നു മനസ്സിലാക്കിയേപ്പാൾ,
ഉയർന്നസ്വരത്തിൽ ൈദവെത്ത
പുകഴ്ത്തിെക്കാണ്ടു മടങ്ങിവന്നു. 16 അയാൾ
േയശുവിെന്റതൃപ്പാദത്തിൽസാഷ്ടാംഗം ്രപണമിച്ച്
അേദ്ദഹേത്താടു നന്ദി പറഞ്ഞു; അയാൾ
ശമര്യാക്കാരൻആയിരുന്നു.

17 “പത്തുേപരും ശുദ്ധരായിത്തീർന്നിേല്ല?
ഒൻപതുേപർ എവിെട? 18ഈ വിേദശിയല്ലാെത
മറ്റാരും ൈദവെത്ത മഹത്ത്വെപ്പടുത്താൻ
മടങ്ങിവന്നതായി കാണുന്നില്ലേല്ലാ,”
േയശു പറഞ്ഞു. 19 തുടർന്ന് അേദ്ദഹം
കുഷ്ഠേരാഗിയായിരുന്ന അയാേളാട,്
“എഴുേന്നറ്റ േപാകുക; നിെന്റ വിശ്വാസം നിെന്ന
സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.
ൈദവരാജ്യത്തിെന്റആഗമനം

20 ൈദവരാജ്യം എേപ്പാഴാണു വരുന്നെതന്ന്
ഒരിക്കൽ പരീശന്മാർ േചാദിച്ചേപ്പാൾ,
“ൈദവരാജ്യം ദൃശ്യമായ ചിഹ്നങ്ങേളാടുകൂെടയല്ല
വരുന്നത.് 21 ൈദവരാജ്യം ‘ഇതാ ഇവിെട’
എേന്നാ ‘അതാ, അവിെട’ എേന്നാ മനുഷ്യർക്ക്
* 17:14 േലവ്യ. 14:2-32കാണുക.
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പറയാൻ കഴിയുകയുമില്ല; കാരണം,ൈദവരാജ്യം
നിങ്ങള െട ഉള്ളിൽത്തെന്നയാകുന്നു,”† എന്ന്
േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

22 പിെന്ന േയശു ശിഷ്യന്മാേരാടു പറഞ്ഞത:്
“മനുഷ്യപു്രതെന്റ ദിനങ്ങളിൽ ഒരുദിനെമങ്കിലും
കാണാൻ നിങ്ങൾ െകാതിക്കുന്ന കാലം
വരും; കാണുകയില്ലതാനും. 23 മനുഷ്യർ
നിങ്ങേളാട,് ‘അതാ, അേദ്ദഹം അവിെട,’
അെല്ലങ്കിൽ ‘ഇതാ, അേദ്ദഹം ഇവിെട’ എന്നു
പറയും. എന്നാൽ, നിങ്ങൾ അവരുെട
പിന്നാെല േപാകരുത.് 24 ആകാശത്തിെന്റ
ഒരറ്റംമുതൽ മേറ്റ അറ്റംവെര ക്ഷണത്തിൽ
ജ്വലിച്ച് എല്ലായിടവും ്രപകാശിതമാക്കുന്ന
മിന്നൽപ്പിണർേപാെലയായിരിക്കുംമനുഷ്യപു്രതൻ
ആ ദിവസത്തിൽ. 25 എന്നാൽ ഇതു
സംഭവിക്കുന്നതിനുമുേമ്പ മനുഷ്യപു്രതൻ
അനവധി കഷ്ടങ്ങൾ സഹിക്കുകയും ഈ
തലമുറയാൽ തിരസ്കരിക്കെപ്പടുകയും
െചേയ്യണ്ടതാകുന്നു.

26 “േനാഹയുെടകാലത്തുസംഭവിച്ചതുേപാെലതെന്ന
ആയിരിക്കും മനുഷ്യപു്രതെന്റ നാള കളിലും
സംഭവിക്കുക. 27 േനാഹ െപട്ടകത്തിനുള്ളിൽ
്രപേവശിച്ച ദിവസംവെര, ജനം ഭക്ഷിച്ച ം
പാനംെചയ്തും വിവാഹംകഴിച്ച ം
വിവാഹംകഴിപ്പിച്ച ം സസുഖം ജീവിച്ച വന്നു;
എന്നാൽ, ്രപളയമുണ്ടായി എല്ലാവെരയും
നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.

28 “േലാത്തിെന്റ കാലത്തും അങ്ങെനതെന്ന
ആയിരുന്നു. ജനങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച ം
† 17:21 അഥവാ, മധ്യത്തിൽ
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പാനംെചയ്തും ്രകയവി്രകയങ്ങൾെചയ്തും
േതാട്ടങ്ങളണ്ടാക്കിയുംനിർമാണ്രപവർത്തനങ്ങളിൽ
ഏർെപ്പട്ട ം ജീവിച്ച . 29 എന്നാൽ,
േലാത്ത് െസാേദാം വിട്ട േപായ ഉടെന
ആകാശത്തുനിന്നു തീയും ഗന്ധകവും വർഷിപ്പിച്ച്
െസാേദാം-െഗാേമാറാ നിവാസികെളെയല്ലാം
നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.

30 “മനുഷ്യപു്രതൻ ്രപത്യക്ഷെപ്പടുന്ന
ദിവസത്തിലും അങ്ങെനതെന്ന ആയിരിക്കും.
31 ആ പകലിൽ മട്ട പ്പാവിൽ ആയിരിക്കുന്നവർ
അകത്തുള്ള വസ്തുവകകൾ എടുക്കാൻ
ഇറങ്ങിേപ്പാകരുത.് അതുേപാെല
വയലിലായിരിക്കുന്നവരും ഒന്നും എടുക്കാനായി
വീട്ടിേലക്കു തിരിെക േപാകരുത!് 32 േലാത്തിെന്റ
ഭാര്യക്കു സംഭവിച്ചത് ഓർക്കുക.‡ 33 സ്വന്തം
ജീവെനരക്ഷിക്കാൻപരി്രശമിക്കുന്നവർക്ക്അതു
നഷ്ടമാകും; സ്വജീവൻ നഷ്ടെപ്പടുത്തുന്നവർ
അതു പരിരക്ഷിക്കും. 34 ആ രാ്രതിയിൽ
രണ്ടുേപർ ഒരു കിടക്കയിൽ ആയിരിക്കും;
ഒരാൾ എടുക്കെപ്പടും, മേറ്റയാൾ
ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടും. 35 രണ്ട് സ്്രതീകൾ
ധാന്യം െപാടിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും; ഒരു സ്്രതീ
എടുക്കെപ്പടും മേറ്റ സ്്രതീ ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടും
എന്നുഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 36 രണ്ടുേപർ
വയലിലായിരിക്കും; ഒരാൾ എടുക്കെപ്പടും,
മേറ്റയാൾ ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടും.”§

37 “കർത്താേവ, എവിെടയാണ്
സംഭവിക്കുന്നത?്”അവർ േചാദിച്ച .
‡ 17:32 ഉൽ. 19:1-26കാണുക. § 17:36 ചി.ൈക.്രപ.ഈവാക്യം
കാണുന്നില്ല.
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അതിന് അേദ്ദഹം, “കഴുകന്മാർ കൂട്ടംകൂടുന്നത്
ശവത്തിെന്റ സാന്നിധ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നതുേപാെല,
ഇക്കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് മനുഷ്യപു്രതെന്റ
വരവിെന്റ ലക്ഷണമായിരിക്കും”* എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

18
മുട്ടിപ്പായി അേപക്ഷിച്ച വിധവയുെട

സാദൃശ്യകഥ
1 ഹതാശരായിേപ്പാകാെത നിരന്തരം
്രപാർഥിക്കുന്നതിെന്റ ്രപാധാന്യം വ്യക്തമാക്കാൻ
േയശു ശിഷ്യന്മാേരാട് ഒരു സാദൃശ്യകഥ
പറഞ്ഞു. 2 “ഒരു പട്ടണത്തിൽ, ൈദവെത്ത
ഭയെപ്പടുകേയാ മനുഷ്യെര ബഹുമാനിക്കുകേയാ
െചയ്യാത്ത ഒരു ന്യായാധിപൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.
3 ആ പട്ടണത്തിെല ഒരു വിധവ, ‘എെന്റ
ശ്രതുവിൽനിന്ന് എെന്റ അവകാശം സ്ഥാപിച്ച്
എനിക്കു നിയമസംരക്ഷണം നൽകിയാലും!’
എന്ന അേപക്ഷയുമായി അയാള െട അടുക്കൽ
കൂെടക്കൂെട െചന്നുെകാണ്ടിരുന്നു.

4 “കുെറ കാലേത്തക്ക് അയാൾ ഒരു
പരിഗണനയും കാണിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഒടുവിൽ,
‘ഞാൻ ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുകേയാ മനുഷ്യെര
ബഹുമാനിക്കേയാ െചയ്യന്നിെല്ലങ്കിലും
5 ഈ വിധവ എെന്ന തുടർച്ചയായി
അസഹ്യെപ്പടുത്തുന്നതുെകാണ്ട് ഞാൻ
അവൾക്കു ന്യായം നടത്തിെക്കാടുക്കും:
അെല്ലങ്കിൽ അവള െട നിരന്തരമായ വരവ്

* 17:37 ഈവാക്യത്തിെന്റ രണ്ടാംപകുതി മൂ.ഭാ. കാണുന്നില്ല.
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എനിക്കു സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പ റമാകും’
എന്നുതേന്നാടുതെന്നപറഞ്ഞു.”

6 കർത്താവ് തുടർന്ന് ശിഷ്യന്മാേരാട്,
“നീതിനിഷ്ഠനല്ലാത്ത ആ ന്യായാധിപൻ
പറയുന്നതു ്രശദ്ധിക്കുക. 7 അയാൾേപാലും
അവസാനം നീതിയുക്തമായി വിധി
നടപ്പാക്കിെയങ്കിൽ, ൈദവേത്താട് രാവും
പകലും നിലവിളിക്കുന്ന അവിടെത്ത
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ജനത്തിനു ൈദവം ന്യായം
നടത്തിെക്കാടുക്കാതിരിക്കുേമാ? അവിടന്ന്
അവരുെട കാര്യം നീട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകുേമാ?
8 ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട, ‘ൈദവം
േവഗത്തിൽഅവർക്കുനീതി നടത്തിെക്കാടുക്കും.
എങ്കിലും മനുഷ്യപു്രതെന്റ (എെന്റ)
പുനരാഗമനത്തിൽഭൂമിയിൽവിശ്വസിക്കുന്നവെര
കെണ്ടത്താനാകുേമാ?’ ”എന്നുപറഞ്ഞു.
പരീശെന്റയും നികുതിപിരിവുകാരെന്റയും

സാദൃശ്യകഥ
9 തങ്ങൾ നീതിനിഷ്ഠരാെണന്ന
ആത്മവിശ്വാസേത്താെട മറ്റ ള്ളവെര
പുച്ഛിക്കുന്ന ചിലേരാട് േയശു ഈ സാദൃശ്യകഥ
പറഞ്ഞു: 10 “രണ്ട് മനുഷ്യർ ്രപാർഥിക്കാൻ
ൈദവാലയത്തിൽ െചന്നു; ഒരാൾ പരീശൻ,
മേറ്റയാൾ ഒരു നികുതിപിരിവുകാരൻ.
11 പരീശൻ മറ്റള്ളവരിൽനിെന്നല്ലാം
േവറിട്ട നിന്നുെകാണ്ട് തെന്നക്കുറിച്ച തെന്ന*
ഇങ്ങെന ്രപാർഥിച്ച ; ‘ൈദവേമ, െകാള്ളക്കാർ,
ദുഷ് ്രപവൃത്തിക്കാർ, വ്യഭിചാരികൾ
മുതലായ മറ്റ മനുഷ്യെരേപ്പാെലേയാ

* 18:11 അഥവാ,തേന്നാടുതെന്ന
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ഈ നികുതിപിരിവുകാരെനേപ്പാെലേയാ
ഞാൻ അല്ലായ്കയാൽ അേങ്ങക്കു
നന്ദി പറയുന്നു. 12 ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ
രണ്ടുതവണ ഉപവസിക്കുകയും എനിക്കു
ലഭിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിെന്റയും ദശാംശം
െകാടുക്കുകയുംെചയ്യന്നു.’

13 “എന്നാൽ നികുതിപിരിവുകാരനായ
മേറ്റയാേളാ വളെര അകെലനിന്ന്,
സ്വർഗത്തിേലക്കു േനാക്കാൻേപാലും
ൈധര്യെപ്പടാെത മാറത്തടിച്ച െകാണ്ട,് ‘ൈദവേമ,
പാപിയായ എേന്നാടു കരുണേതാന്നണേമ’എന്നു
്രപാർഥിച്ച .

14 “ഈ ഇരുവരിൽ നീതീകരിക്കെപ്പട്ടവനായി
വീട്ടിേലക്കു േപായതു നികുതിപിരിവുകാരനാണ്,
ആ പരീശനല്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. കാരണം, സ്വയം ഉയർത്തുന്നയാൾ
അപമാനിതനാകും; സ്വയം താഴ്ത്തുന്നയാൾ
ബഹുമാനിതനും.”

േയശുവും ശിശുക്കള ം
15 േയശു ൈകെവച്ച് അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിന്
ചില ആള കൾ നവജാതശിശുക്കെള
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു.
ഇതുകണ്ട ശിഷ്യന്മാർ അവെര ശകാരിച്ച .
16എന്നാൽ, േയശു അവെര തെന്റ അടുേത്തക്ക്
ആഹ്വാനംെചയ്തുെകാണ്ട് ശിഷ്യന്മാേരാട്,
“ശിശുക്കെള എെന്റ അടുക്കൽ വരാൻ
അനുവദിക്കുക; അവെര തടയരുത;്
ൈദവരാജ്യം ഇങ്ങെനയുള്ളവർക്കു സ്വന്തം!
17 ഒരു ശിശുവിെനേപ്പാെല ൈദവരാജ്യെത്ത
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സ്വീകരിക്കാത്ത ആരും ഒരുനാള ം അതിൽ
്രപേവശിക്കുകയില്ല, നിശ്ചയം, എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

ധനികനായ േനതാവ്
18 ഒരിക്കൽ ഒരു േനതാവ് േയശുവിേനാട,് “നല്ല
ഗുേരാ, എന്തു െചയ്താൽ എനിക്കു നിത്യജീവൻ
അവകാശമാകും?”എന്നു േചാദിച്ച .

19 അതിനുത്തരമായി േയശു, “നീ എെന്ന
‘നല്ലവൻ’ എന്നു വിളിക്കുന്നെതന്ത?് ൈദവം
ഒരുവനല്ലാെത നല്ലവൻ ആരുമില്ല. 20 ‘വ്യഭിചാരം
െചയ്യരുത,് െകാലപാതകം െചയ്യരുത,്
േമാഷ്ടിക്കരുത,് കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത്, നിെന്റ
മാതാപിതാക്കെള ബഹുമാനിക്കുക’† എന്നീ
കൽപ്പനകൾ നിനക്ക് അറിയാമേല്ലാ.” എന്ന്
അയാേളാടു പറഞ്ഞു.

21 “ഞാൻ ബാല്യംമുതൽതെന്ന ഈ
കൽപ്പനകൾ എല്ലാം പാലിച്ച േപാരുന്നു”അയാൾ
്രപതിവചിച്ച .

22 ഇതു േകട്ട േയശു അയാേളാട,് “ഇേപ്പാഴും
നിനക്ക് ഒരു കുറവുണ്ട.് അതുെകാണ്ട,്
നിനക്കുള്ളെതല്ലാം വിറ്റ് ദരി്രദർക്ക് െകാടുക്കുക.
അങ്ങെനെയങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്കു
നിേക്ഷപം ഉണ്ടാകും. അതിനുേശഷം വരിക,
എെന്റഅനുഗാമിയാകുക”എന്നുപറഞ്ഞു.

23അയാൾ വലിയ ധനികനായിരുന്നതുെകാണ്ട്
ഇതു േകട്ട് അത്യധികം ദുഃഖിതനായിത്തീർന്നു.
24 േയശു അയാെള േനാക്കിയിട്ട,് “ധനികർ
ൈദവരാജ്യത്തിൽ ്രപേവശിക്കുകെയന്നത്
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എ്രതേയാ വിഷമകരം! 25 വാസ്തവത്തിൽ,
ധനികർൈദവരാജ്യത്തിൽ്രപേവശിക്കുന്നതിെനക്കാൾ,
ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയിലൂെട കടക്കുന്നതാണ്
കൂടുതൽഎള പ്പം!”എന്നുപറഞ്ഞു.

26 ഇതു േകട്ടവർ, “എന്നാൽ രക്ഷിക്കെപ്പടാൻ
ആർക്കുകഴിയും?”എന്നു േചാദിച്ച .

27അതിന് േയശു, “മനുഷ്യർക്ക്അസാധ്യമായത്
ൈദവത്തിന് സാധ്യംതെന്ന” എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

28അേപ്പാൾ പേ്രതാസ,് “ഇതാ, ഞങ്ങൾക്കുള്ള
സകലതും ഉേപക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾ അങ്ങെയ
അനുഗമിച്ചേല്ലാ”എന്നുപറഞ്ഞു.

29 അതിന് േയശു അവേരാട്,
“ൈദവരാജ്യത്തിനുേവണ്ടി വീട്, ഭാര്യ,
സേഹാദരങ്ങൾ, മാതാപിതാക്കൾ, മക്കൾ
എന്നിവ ത്യജിക്കുന്ന ഏെതാരാൾക്കും
30 ഇേപ്പാൾത്തെന്ന പതിന്മടങ്ങ്
അനു്രഗഹങ്ങള ം വരുംയുഗത്തിൽ നിത്യജീവനും
ലഭിക്കാതിരിക്കുകയില്ല, നിശ്ചയം എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

േയശുവിെന്റ മരണെത്തപ്പറ്റി ്രപവചിക്കുന്നു
31 ഈ സംഭാഷണത്തിനുേശഷം േയശു
പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാേരാടുമാ്രതമായി പറഞ്ഞത:്
“േനാക്കൂ, നാം െജറുശേലമിേലക്കു
േപാകുകയാണ;് മനുഷ്യപു്രതെനക്കുറിച്ച
്രപവാചകന്മാർ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ട ള്ളെതല്ലാം
നിറേവറും. 32 മനുഷ്യപു്രതൻ േറാമാക്കാർക്ക‡്
ഏൽപ്പിക്കെപ്പടും. അവർ അേദ്ദഹെത്ത
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പരിഹസിക്കും, അപമാനിക്കും. അവർ
അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽ തുപ്പ കയും
33 ചമ്മട്ടിെകാണ്ട് അടിക്കുകയും വധിക്കുകയും
െചയ്യ ം. എന്നാൽ, മൂന്നാംദിവസം മനുഷ്യപു്രതൻ
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കും.”

34 ഇതിെന്റ അർഥം േഗാപ്യമായിരുന്നതിനാൽ
ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇെതാന്നും മനസ്സിലായില്ല.
അേദ്ദഹം എന്തിെനക്കുറിച്ചാണു
സംസാരിച്ചെതന്ന്അവർ ്രഗഹിച്ച മില്ല.

അന്ധനായയാചകൻകാഴ്ച ്രപാപിക്കുന്നു
35േയശു െയരീേഹാപട്ടണത്തിന്അടുെത്തത്തി.
അവിെട ഒരു അന്ധൻ ഭിക്ഷ യാചിച്ച െകാണ്ട്
വഴിയരികിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
36ജനക്കൂട്ടം കടന്നുേപാകുന്നതു േകട്ട,് എന്താണു
സംഭവെമന്ന് അയാൾ തിരക്കി. 37 അവർ
അയാേളാട,് “നസറായനായ േയശു ഈവഴി
േപാകുന്നു”എന്നറിയിച്ച .

38 അയാൾ, “േയശുേവ, ദാവീദുപു്രതാ,
അടിയേനാട് കരുണേതാന്നണേമ” എന്നു
നിലവിളിച്ച .

39 ജനക്കൂട്ടത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
നടന്നുെകാണ്ടിരുന്നവർ അയാെള
ശാസിച്ച െകാണ്ട്, മിണ്ടരുെതന്നു പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ അയാൾ അധികം ഉച്ചത്തിൽ,
“ദാവീദുപു്രതാ,അടിയേനാട് കരുണേതാന്നണേമ”
എന്നുനിലവിളിച്ച .

40 ഇതു േകട്ടിട്ട് േയശു നിന്നു. ആ മനുഷ്യെന
തെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരാൻ കൽപ്പിച്ച .
അയാൾ അടുത്തുവന്നേപ്പാൾ േയശു, 41 “ഞാൻ
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നിനക്ക് എന്തു െചയ്തുതരണെമന്നാണ് നീ
ആ്രഗഹിക്കുന്നത?്”എന്ന്അയാേളാടു േചാദിച്ച .

“എനിക്കു കാഴ്ച കിട്ടണം, കർത്താേവ,”
അയാൾഉത്തരംപറഞ്ഞു.

42 “നീ കാഴ്ചയുള്ളവനാകെട്ട; നിെന്റ വിശ്വാസം
നിെന്ന സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു,” എന്ന് േയശു
അയാേളാടു പറഞ്ഞു. 43 ഉടൻതെന്നഅയാൾക്ക്
കാഴ്ച ലഭിച്ച . അയാൾ തുടർന്ന് ൈദവെത്ത
മഹത്ത്വെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട് േയശുവിെന
അനുഗമിച്ച . ഇതുകണ്ട ജനെമല്ലാം ൈദവെത്ത
സ്തുതിച്ച .

19
നികുതിപിരിവുകാരൻസക്കായി

1 േയശു െയരീേഹാവിൽ എത്തി
ആ പട്ടണത്തിലൂെട മുേന്നാട്ട
െപായ്െക്കാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. 2സക്കായി
എന്നു േപരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അവിെട
ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ നികുതിപിരിവുകാരിൽ
്രപധാനിയും ധനികനും ആയിരുന്നു.
3 േയശുവിെന കാണാൻ സക്കായി ്രശമിെച്ചങ്കിലും
അയാൾ ഉയരം കുറഞ്ഞവനാകുകയാൽ
ആൾക്കൂട്ടംനിമിത്തം സാധിച്ചില്ല. 4 േയശു
വന്നുെകാണ്ടിരുന്ന വഴിയിൽക്കൂെട അയാൾ
മുേന്നാേട്ടാടി; അേദ്ദഹെത്ത കാണാനായി ഒരു
കാട്ടത്തിമരത്തിൽകയറിയിരുന്നു.

5 േയശു ആ സ്ഥലെത്തത്തിയേപ്പാൾ
മുകളിേലക്കുേനാക്കിെക്കാണ്ട,് “സക്കായീ,
െപെട്ടന്ന് ഇറങ്ങിവാ, ഞാൻ ഇന്നു നിെന്റ വീട്ടിൽ
താമസിേക്കണ്ടതാകുന്നു” എന്ന് അയാേളാടു
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പറഞ്ഞു. 6 അയാൾ േവഗത്തിൽ ഇറങ്ങിവന്ന്
അേദ്ദഹെത്തആനന്ദേത്താെടസ്വീകരിച്ച .

7 ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതുകണ്ട,് “ഒരു
പാപിെയന്ന് കു്രപസിദ്ധനായവെന്റ ആതിഥ്യം
സ്വീകരിക്കാൻ അേദ്ദഹം േപായിരിക്കുന്നു” എന്നു
പിറുപിറുത്തു.

8 എന്നാൽ സക്കായി എഴുേന്നറ്റ നിന്നുെകാണ്ട്
കർത്താവിേനാട്, “കർത്താേവ, ഇതാ,
ഇേപ്പാൾത്തെന്ന എെന്റ സമ്പാദ്യത്തിെന്റ
പകുതി ഞാൻ ദരി്രദർക്കു െകാടുക്കും.
ഞാൻ ആരിൽനിെന്നങ്കിലും എെന്തങ്കിലും
അപഹരിച്ചിട്ട െണ്ടങ്കിൽ അതിെന്റ നാലിരട്ടി
തിരിച്ച െകാടുക്കുകയും െചയ്യാം”എന്നുപറഞ്ഞു.

9അേപ്പാൾ േയശു, “ഇവനും അ്രബാഹാമിെന്റ
മകൻ ആകയാൽ ഇന്ന് ഈ ഭവനത്തിന് രക്ഷ
വന്നിരിക്കുന്നു; 10 കാണാെതേപായതിെന
കെണ്ടത്തി അവെയ രക്ഷിക്കാനാണേല്ലാ
മനുഷ്യപു്രതൻവന്നത്”എന്നു ്രപതിവചിച്ച .

പത്തുനാണയത്തിെന്റസാദൃശ്യകഥ
11േയശുെജറുശേലമിെനസമീപിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
ൈദവരാജ്യം ഉടെന ്രപത്യക്ഷമാകുെമന്നു
്രപതീക്ഷിച്ച ജനം അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാക്കുകൾ
്രശദ്ധേയാെട േകട്ട െകാണ്ടിരുന്നു. ആ
ജനേത്താട് േയശു ഈ സാദൃശ്യകഥ
പറഞ്ഞു. 12 “അഭിജാതനായ ഒരു മനുഷ്യൻ
രാജാഭിഷിക്തനായി തിരിച്ച വേരണ്ടതിനു
വിദൂരേദശേത്തക്കു യാ്രതയാകുകയായിരുന്നു.
13 അയാൾ തെന്റ േസവകരിൽ പത്തുേപെര
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വിളിച്ച് അവെര മിന്നാ* ഏൽപ്പിച്ചിട്ട്, ‘ഞാൻ
തിരിെക വരുംവെര ഈ പണംെകാണ്ടു വ്യാപാരം
െചയ്യ ക’എന്നുപറഞ്ഞു.

14 “എന്നാൽ, അയാെള െവറുത്തിരുന്ന
്രപജകൾ, ‘ഈമനുഷ്യൻഞങ്ങെള ഭരിക്കുന്നതിൽ
ഞങ്ങൾക്കു താത്പര്യമില്ല’ എന്നു പറഞ്ഞ്
അയാള െട പിന്നാെല ച്രകവർത്തിയുെട
അടുേത്തക്ക് ്രപതിനിധികെളഅയച്ച .

15 “എങ്കിലും രാജാവായിത്തെന്ന അേദ്ദഹം
തിരിെച്ചത്തി. താൻ പണം ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന
േസവകർ ആ പണംെകാണ്ട് എന്തു
ലാഭമുണ്ടാക്കിെയന്ന് അറിേയണ്ടതിന് അേദ്ദഹം
അവെരവിളിപ്പിച്ച .

16 “ഒന്നാമെത്തയാൾവന്നു, ‘്രപേഭാ,അങ്ങുതന്ന
മിന്നാ പത്തുകൂടി േനടിത്തന്നിരിക്കുന്നു’ എന്നു
പറഞ്ഞു.

17 “അേപ്പാൾ രാജാവ്, ‘വളെര നല്ലത്,
സമർഥനായ ദാസാ, നീ ഈ െചറിയകാര്യത്തിൽ
വിശ്വസ്തനായിരുന്നേല്ലാ,നീപത്തുപട്ടണങ്ങള െട
അധികാരിയായിരിക്കുക’എന്നുപറഞ്ഞു.

18 “രണ്ടാമെത്തയാൾവന്നു, ‘്രപേഭാ,അങ്ങുതന്ന
മിന്നാ അഞ്ചുകൂടി േനടിത്തന്നിരിക്കുന്നു’ എന്നു
പറഞ്ഞു.

19 “അതിന് രാജാവ്, ‘നീ അഞ്ചുപട്ടണങ്ങള െട
അധികാരിയായിരിക്കുക’എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു.

20 “എന്നാൽ ഇതിനുേശഷം മെറ്റാരാൾ വന്ന്,
‘്രപേഭാ, ഇതാ താങ്കള െട പണം! ഞാൻഅത് ഒരു
തൂവാലയിൽ െകട്ടി സൂക്ഷിച്ച െവച്ച . 21കാരണം,
െവക്കാത്തത് എടുക്കുകയും വിതയ്ക്കാത്തതു

* 19:13 ഒരു മിന്നാ ഏകേദശം ദിവസേവതനക്കാരെന്റ മൂന്നു
മാസെത്തകൂലിക്കുതുല്യം.
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െകായ്യ കയുംെചയ്യന്ന കരുണയറ്റ മനുഷ്യനായ
അങ്ങെയഞാൻ ഭയെപ്പട്ട ’എന്നുപറഞ്ഞു.

22 “രാജാവ് അയാേളാട് മറുപടിയായി,
‘ദുഷ്ടദാസാ, ഞാൻ നിെന്ന വിധിക്കുന്നത് നിെന്റ
വാക്കുകളാൽത്തെന്ന ആയിരിക്കും. ഞാൻ
െവക്കാത്തത് എടുക്കുകയും വിതയ്ക്കാത്തതു
െകായ്യ കയുംെചയ്യന്ന കരുണയറ്റ മനുഷ്യൻ
എന്നു നീ അറിഞ്ഞിരുന്നേല്ലാ? 23 പിെന്ന, നീ
എന്തുെകാണ്ട് എെന്റ പണം ബാങ്കിെലങ്കിലും
നിേക്ഷപിക്കാതിരുന്നു? എന്നാൽ ഞാൻ
മടങ്ങിവന്ന് അത് പലിശേയാടുകൂടി
വാങ്ങുമായിരുന്നേല്ലാ!’

24 “പിെന്ന അേദ്ദഹം അരിെക
നിൽക്കുന്നവേരാട,് ‘ആ മിന്നാ അയാള െട
പക്കൽനിന്ന് എടുത്ത് പത്ത് മിന്നായുള്ളവന്
െകാടുക്കുക’എന്നുപറഞ്ഞു.

25 “ ‘്രപേഭാ, അവനു പത്തുണ്ടേല്ലാ!’ അവർ
പറഞ്ഞു.

26 “ ‘ഉള്ളവർെക്കല്ലാം അധികം
നൽകെപ്പടും; എന്നാൽ ഒന്നും
ഇല്ലാത്തവരിൽനിന്ന്അവർക്കുള്ളഅൽപ്പംകൂെട
എടുത്തുകളയെപ്പടും. 27 തുടർന്ന് രാജാവ്,
നാം രാജാവായിത്തീരാൻ ഇഷ്ടെപ്പടാതിരുന്ന
നമ്മുെട ശ്രതുക്കെള ഇവിെട െകാണ്ടുവന്ന്
നമ്മുെടമുമ്പിൽെവച്ച വധിക്കുക’ എന്ന്
ആജ്ഞാപിച്ച .”
െജറുശേലമിേലക്കുള്ളൈജ്രതയാ്രത

28 ഈ കഥ പറഞ്ഞുതീർന്നതിനുേശഷം
േയശു അവിടെത്ത അനുയായികള െട
മുന്നിലായി നടന്ന് െജറുശേലമിേലക്കു
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യാ്രതതുടർന്നു. 29 േയശു ഒലിവുമലയുെട
അരിെകയുള്ള േബത്ത്ഫാെഗ, െബഥാന്യ എന്നീ
്രഗാമങ്ങള െട സമീപെമത്തിയേപ്പാൾ തെന്റ
ശിഷ്യന്മാരിൽരണ്ടുേപെര,ഇങ്ങെനപറഞ്ഞയച്ച :
30 “നിങ്ങൾക്കു േനേരമുന്നിലുള്ള ്രഗാമത്തിേലക്ക്
െചല്ല ക; അതിൽ ്രപേവശിക്കുേമ്പാൾ, ആരും
ഒരിക്കലും കയറിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഴുതക്കുട്ടിെയ
അവിെട െകട്ടിയിരിക്കുന്നതു നിങ്ങൾ കാണും.
അതിെന അഴിച്ച െകാണ്ടുവരിക. 31 അതിെന
അഴിക്കുന്നെതന്തിന് എന്ന് ആെരങ്കിലും
നിങ്ങേളാടു േചാദിച്ചാൽ, ‘കർത്താവിന് ഇതിെന
ആവശ്യമുണ്ട’്എന്ന്അയാേളാട് മറുപടിപറയുക.”

32 അയയ്ക്കെപ്പട്ടവർ േപായി, തങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞിരുന്നതുേപാെല കണ്ടു. 33 അവർ
കഴുതക്കുട്ടിെയ അഴിക്കുേമ്പാൾ അതിെന്റ
ഉടമസ്ഥർ, “നിങ്ങൾ ഈ കഴുതക്കുട്ടിെയ
അഴിക്കുന്നത്എന്തിന?്”എന്നു േചാദിച്ച .

34 “കർത്താവിന് ഇതിെനആവശ്യമുണ്ട,്”അവർ
മറുപടി പറഞ്ഞു.

35 അവർ കഴുതക്കുട്ടിെയ േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്ന് തങ്ങള െട
പുറങ്കുപ്പായങ്ങൾ അതിെന്റേമൽ വിരിച്ച്
േയശുവിെന ഇരുത്തി. 36അേദ്ദഹം േപാകുേമ്പാൾ
ജനങ്ങൾ തങ്ങള െട പുറങ്കുപ്പായങ്ങൾ വഴിയിൽ
വിരിച്ച .

37 ഒലിവുമലയുെട ഇറക്കത്തിന് അടുത്ത്
േയശു എത്തിയേപ്പാൾ, തങ്ങൾ കണ്ട സകല
അത്ഭുത്രപവൃത്തികെളയുംകുറിച്ച് ആനന്ദിച്ച്
ശിഷ്യന്മാരുെട കൂട്ടം ഒന്നാെക ൈദവെത്ത
വാഴ്ത്തിെക്കാണ്ട:്
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38 “കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ വരുന്ന രാജാവ്
വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ!†

“സ്വർഗത്തിൽ സമാധാനം; സ്വർേഗാന്നതങ്ങളിൽ
മഹത്ത്വം”

എന്ന്അത്യ ച്ചത്തിൽആർത്തു.
39 ജനക്കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില
പരീശന്മാർ േയശുവിേനാട്, “ഗുേരാ, അങ്ങയുെട
ശിഷ്യന്മാെരശാസിക്കുക!”എന്നുപറഞ്ഞു.

40 “അവർ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ഈ കല്ല കൾ
ആർത്തുവിളിക്കും,” േയശു ്രപതിവചിച്ച .

41 േയശു െജറുശേലമിനു സമീപം എത്തി,
ആ നഗരം കണ്ടേപ്പാൾ അതിെനക്കുറിച്ച
വിലപിച്ച െകാണ്ട് 42 അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു:
“നിനക്കു സമാധാനേമകുന്ന കാര്യങ്ങൾ
ഇേപ്പാെഴങ്കിലും നീ അറിഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ
എ്രത നന്നായിരുന്നു! പേക്ഷ, ഇേപ്പാൾ അവ
നിനക്ക് അേഗാചരങ്ങളായിരിക്കുന്നു. 43 നിെന്റ
ശ്രതുക്കൾ നിനക്കുചുറ്റ ം കിടങ്ങു കുഴിച്ച്
നിെന്ന വലയംെചയ്ത് എല്ലാവശത്തുനിന്നും
നിെന്ന െഞരുക്കുന്ന കാലം വരുന്നു. 44അവർ
നിെന്നയും നിെന്റ മതിലുകൾക്കുള്ളിലുള്ള നിെന്റ
മക്കെളയും നിലംപരിചാക്കും. അവർ ഒരു
കല്ലിനുമീേത മെറ്റാരു കല്ല് േശഷിപ്പിക്കുകയില്ല.
ൈദവം നിെന്ന സന്ദർശിച്ച കാലം നീ
തിരിച്ചറിയാതിരുന്നതുെകാണ്ട് ഇതു നിനക്കു
സംഭവിക്കും.”
േയശുൈദവാലയത്തിൽ

† 19:38 സങ്കീ. 118:26
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45 പിെന്ന അേദ്ദഹം ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ
െചന്ന്,അവിെടവ്യാപാരംനടത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നവെര
പുറത്താക്കിത്തുടങ്ങി. 46അേദ്ദഹം അവേരാടു
പറഞ്ഞു: “ ‘എെന്റ ആലയം ്രപാർഥനാലയം
ആയിരിക്കും’‡ എന്നു േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങേളാ, അതിെന ‘െകാള്ളക്കാരുെട ഗുഹ’
ആക്കിയിരിക്കുന്നു.”§

47 ഇതിനുേശഷം അേദ്ദഹം ദിവേസന
ൈദവാലയത്തിൽ ഉപേദശിച്ച േപാന്നു.
എന്നാൽ, പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും േവദജ്ഞരും
ജനേനതാക്കന്മാരും അേദ്ദഹെത്തവധിക്കാനുള്ള
പദ്ധതി ആസൂ്രതണം െചയ്തുതുടങ്ങി.
48 ജനങ്ങെളല്ലാം അേദ്ദഹത്തിെന്റ വചനത്തിൽ
ആകൃഷ്ടരായിരുന്നതിനാൽ, അതിെനാരു
മാർഗവും കെണ്ടത്താൻഅവർക്കുകഴിഞ്ഞില്ല.

20
േയശുവിെന്റഅധികാരംേചാദ്യംെചയ്യെപ്പടുന്നു

1 ഒരു ദിവസം േയശു ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ
ജനെത്ത ഉപേദശിക്കുകയും സുവിേശഷം
േഘാഷിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും േവദജ്ഞരും
സമുദായേനതാക്കന്മാേരാെടാത്ത്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽവന്ന,് 2 “എന്ത്
അധികാരത്താലാണ് താങ്കൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ
െചയ്യന്നത?് ഞങ്ങേളാടു പറയുക. ആരാണ്
താങ്കൾക്ക് ഈ അധികാരം തന്നത്?” എന്നു
േചാദിച്ച .

‡ 19:46 െയശ. 56:7 § 19:46 യിര. 7:11
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3 അതിനുത്തരമായി േയശു, “ഞാനും
നിങ്ങേളാട് ഒരു േചാദ്യം േചാദിക്കാം; 4 സ്നാനം
നൽകാനുള്ള അധികാരം േയാഹന്നാന് ലഭിച്ചത്
സ്വർഗത്തിൽനിേന്നാ മനുഷ്യരിൽനിേന്നാ?”

5 അവർ അതിെനപ്പറ്റി പരസ്പരം
ചർച്ചെചയ്തു: “ ‘സ്വർഗത്തിൽനിന്ന’്
എന്നു നാം പറഞ്ഞാൽ, പിെന്ന നിങ്ങൾ
േയാഹന്നാനിൽ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നത്
എന്തുെകാണ്ട് എന്ന് അേദ്ദഹം നേമ്മാടു
േചാദിക്കും. 6 ‘മനുഷ്യരിൽനിന്ന,്’ എന്നു
പറഞ്ഞാേലാ, ജനെമല്ലാം നെമ്മ കെല്ലറിയും;
കാരണം േയാഹന്നാൻ ഒരു ്രപവാചകനാെണന്ന്
ജനങ്ങൾക്കു േബാധ്യമായിരിക്കുന്നു.”

7 ഒടുവിൽ അവർ മറുപടിയായി, “അത്
എവിെടനിന്ന് എന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ”
എന്നുപറഞ്ഞു.

8അേപ്പാൾ േയശു, “എന്ത്അധികാരത്താലാണ്
ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ െചയ്യന്നെതന്ന് ഞാനും
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നില്ല”എന്നമറുപടിയും നൽകി.
പാട്ടക്കർഷകരുെടസാദൃശ്യകഥ

9 തുടർന്ന് അേദ്ദഹം ജനങ്ങേളാട് ഈ
സാദൃശ്യകഥ പറഞ്ഞു: “ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു
മുന്തിരിേത്താപ്പ് നട്ട പിടിപ്പിച്ച . അത് ഏതാനും
കർഷകെര പാട്ടത്തിേനൽപ്പിച്ചിട്ട,് ദീർഘനാളെത്ത
്രപവാസത്തിനായി വിേദശത്തുേപായി.
10 വിളെവടുപ്പ കാലം ആയേപ്പാൾ,
പാട്ടക്കർഷകരിൽനിന്ന് മുന്തിരിേത്താപ്പിെല
വിളവിൽ തനിക്കുള്ള ഓഹരി വാേങ്ങണ്ടതിന്
അേദ്ദഹം അവരുെട അടുേത്തക്ക് ഒരു ദാസെന
അയച്ച . എന്നാൽ, പാട്ടക്കർഷകർ അവെന
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മർദിച്ച് െവറുംൈകേയാെട തിരിെക അയച്ച .
11 മുന്തിരിേത്താപ്പിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ മെറ്റാരു
ദാസെന അയച്ച ; എന്നാൽഅയാെളയും അവർ
മർദിച്ച് അപമാനിച്ച് െവറുംൈകേയാെട തിരിെക
അയച്ച . 12മൂന്നാമതുംഒരാെളഅയച്ച .അയാെള
മുറിേവൽപ്പിച്ച പുറത്ത്എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു.

13 “അേപ്പാൾ മുന്തിരിേത്താപ്പിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ
പറഞ്ഞു: ‘ഇനി ഞാൻ എന്തുെചയ്യ ം? എെന്റ
്രപിയമകെന ഞാൻ അയയ്ക്കും; ഒരുപേക്ഷ
അവർഅവെനആദരിേച്ചക്കും.’

14 “എന്നാൽ, ആ കർഷകർ മകെന
കണ്ടേപ്പാൾ പരസ്പരം ഇങ്ങെന ചർച്ചെചയ്തു,
‘ഇവനാണ് അവകാശി; വരൂ, നമുക്ക് ഇവെന
െകാന്നുകളയാം; എങ്കിൽ ഇതിെനല്ലാം നാം
അവകാശികളാകും.’ 15 അങ്ങെന അവർ
അവെന മുന്തിരിേത്താപ്പിന് പുറേത്തക്കു
വലിച്ചിഴച്ച െകാണ്ടുേപായി െകാന്നുകളഞ്ഞു.

“മുന്തിരിേത്താപ്പിെന്റഉടമസ്ഥൻഇനിഅവേരാട്
എങ്ങെനയാണ് ്രപതികരിക്കുക? 16 അേദ്ദഹം
വന്ന്ആപാട്ടക്കർഷകെര വധിച്ച് മുന്തിരിേത്താപ്പ്
േവെറആള കെളഏൽപ്പിക്കും.”
ഇതു േകട്ട ജനം, “ഈ കഥ ഒരിക്കലും
യാഥാർഥ്യമാകാതിരിക്കെട്ട”എന്നുപറഞ്ഞു.

17 അേപ്പാൾ േയശു ജനെത്ത
അർഥപൂർണമായി േനാക്കിെക്കാണ്ട,്
“ ‘ശില്പികൾ ഉേപക്ഷിച്ചആകല്ല തെന്ന
മൂലക്കല്ലായിത്തീർന്നു,’*

* 20:17 സങ്കീ. 118:22
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എന്നതിരുെവഴുത്ത്നിങ്ങൾവായിച്ചിട്ടിേല്ല? 18ഈ
കല്ലിേന്മൽ വീഴുന്നവെരല്ലാം തകർന്നുേപാകും.
അത് ആരുെടേമൽ വീഴുേന്നാ അയാൾ
തരിപ്പണമാകും”എന്നുപറഞ്ഞു.

19 േയശു ഈ സാദൃശ്യകഥ തങ്ങൾക്കു
വിേരാധമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞെതന്നു
മനസ്സിലാക്കിയിട്ട,് േവദജ്ഞരും
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും എ്രതയും െപെട്ടന്നുതെന്ന
അേദ്ദഹെത്ത ബന്ധനസ്ഥനാക്കാൻ മാർഗം
ആരാഞ്ഞു, എന്നാൽ അവർ ജനേരാഷം
ഭയെപ്പട്ട .

ൈകസർക്കുകരം െകാടുക്കുന്നത്
20 അവർ േയശുവിെന സസൂക്ഷ്മം
നിരീക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. േയശുവിെന
വാക്കിൽക്കുടുക്കി േറാമൻ നിയമ്രപകാരമുള്ള
വല്ല കുറ്റവും െചയ്യിച്ച് േറാമൻ ഭരണാധികാരിക്ക്
ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള പഴുത് അേന്വഷിക്കാനായി,
നീതിമാന്മാെരന്നു നടിക്കുന്ന രഹസ്യദൂതന്മാെര
േയശുവിെന്റ സമീപേത്തക്കയച്ച .
21 അവർ അേദ്ദഹേത്താടു േചാദിച്ച :
“ഗുേരാ, അങ്ങ് ശരിയായിട്ട ള്ളതു
്രപസ്താവിക്കുകയും ഉപേദശിക്കുകയും
പക്ഷേഭദരഹിതനായി സത്യം അനുസരിച്ച മാ്രതം
ൈദവികമാർഗം പഠിപ്പിക്കുകയുംെചയ്യന്നു എന്ന്
ഞങ്ങൾക്കറിയാം. 22 നാം േറാമൻ ൈകസർക്ക്
നികുതി െകാടുക്കുന്നതുശരിയാേണാ?”

23അവരുെട ത്രന്തം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അേദ്ദഹം
അവേരാട്, 24 “ഒരു ദിനാർനാണയം കാണിക്കുക”
എന്നുപറഞ്ഞു.അതിനുേശഷം “ആരുെടരൂപവും
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ലിഖിതവുമാണ് ഇതിേന്മലുള്ളത്?” എന്ന് േയശു
അവേരാടു േചാദിച്ച .

“ൈകസറുേടത”്അവർമറുപടി പറഞ്ഞു.
25 “അങ്ങെനെയങ്കിൽ, ൈകസർക്ക്
നൽേകണ്ടത് ൈകസർക്കും ൈദവത്തിന്
നൽേകണ്ടത് ൈദവത്തിനും നൽകുക,” എന്ന്
അേദ്ദഹംഅവേരാടു പറഞ്ഞു.

26 അങ്ങെന, ജനങ്ങള െടമുമ്പിൽെവച്ച്
അേദ്ദഹെത്ത വാക്കിൽ കുടുക്കാൻ കഴിയാെത
അവർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മറുപടിേകട്ട്
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട മിണ്ടാതിരുന്നു.

പുനരുത്ഥാനവും വിവാഹവും
27 പുനരുത്ഥാനം ഇെല്ലന്നു വാദിക്കുന്ന
സദൂക്യരിൽ ചിലർ ഒരു േചാദ്യവുമായി
േയശുവിെന്റ അടുക്കൽവന്നു. 28 അവർ
അേദ്ദഹേത്താട് ഇങ്ങെന േചാദിച്ച : “ഗുേരാ,
ഒരാള െട സേഹാദരൻ മക്കളില്ലാെത
മരിച്ച േപാകുകയും ഭാര്യ േശഷിക്കുകയും
െചയ്യ െന്നങ്കിൽ, അയാൾ ആ വിധവെയ
വിവാഹംെചയ്തു സേഹാദരനുേവണ്ടി മക്കെള
ജനിപ്പിക്കണെമന്നു േമാശ കൽപ്പിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ.†
29 ഒരിടത്ത് ഏഴ് സേഹാദരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഒന്നാമൻ ഒരു സ്്രതീെയ വിവാഹംകഴിച്ച ,
മക്കളില്ലാത്തവനായി മരിച്ച . 30രണ്ടാമനും പിെന്ന
മൂന്നാമനുംഅവെളവിവാഹംകഴിച്ച ; 31അങ്ങെന
ഏഴുേപരും വിവാഹംകഴിച്ച , മക്കളില്ലാത്തവരായി
മരിച്ച . 32 ഒടുവിൽ ആ സ്്രതീയും മരിച്ച .
33അങ്ങെനെയങ്കിൽ പുനരുത്ഥിതജീവിതത്തിൽ

† 20:28 ആവ. 25:5-6കാണുക.
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അവൾ ആരുെട ഭാര്യയായിരിക്കും? അവർ
ഏഴുേപരുംഅവെളവിവാഹംകഴിച്ചിരുന്നേല്ലാ!”

34 േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞത,്
“ഈ യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ
വിവാഹംകഴിക്കുകയുംവിവാഹംകഴിപ്പിച്ചയയ്ക്കുകയുംെചയ്യന്നു.
35 എന്നാൽ, മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള
പുനരുത്ഥാനത്തിന് േയാഗ്യരായിവരുംയുഗത്തിൽ
്രപേവശിക്കുേമ്പാൾ വിവാഹംകഴിക്കുകേയാ
വിവാഹംകഴിപ്പിച്ചയയ്ക്കുകേയാ െചയ്യന്നില്ല.
36 അവർ പുനരുത്ഥിതരായിരിക്കുകയാൽ‡
ൈദവദൂതതുല്യരും ൈദവപു്രതരും
ആകുന്നു, അതുെകാണ്ട് അവർക്ക് ഇനി
മരിക്കാനും സാധ്യമല്ല. 37 േമാശതെന്ന
മുൾപ്പടർപ്പിെനപ്പറ്റിയുള്ള വിവരണത്തിൽ
മരിച്ചവർ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുന്നു
എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കിത്തന്നിട്ട ണ്ട്;
കർത്താവിെനക്കുറിച്ച് ‘അ്രബാഹാമിെന്റ
ൈദവവും യിസ്ഹാക്കിെന്റ ൈദവവും
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവവും ആകുന്നു’§
എന്നിങ്ങെന േമാശ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ.
38അവിടന്നു മരിച്ചവരുെട ൈദവമല്ല, പിെന്നേയാ
ജീവനുള്ളവരുെട ൈദവമാണ.് ൈദവദൃഷ്ടിയിൽ
എല്ലാവരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർതെന്ന.”

39 “ഗുേരാ, അങ്ങയുെട ഉത്തരം വളെര
നന്നായിരിക്കുന്നു,” േവദജ്ഞരിൽ ചിലർ
്രപതികരിച്ച . 40 ഇതിൽപ്പിെന്ന അേദ്ദഹേത്താട്
കൂടുതൽ േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിക്കാൻ ആർക്കും
ൈധര്യം വന്നില്ല.

‡ 20:36 മൂ.ഭാ. പുനരുത്ഥാനത്തിെന്റമക്കൾ § 20:37 പുറ. 3:6
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്രകിസ്തുആരുെട പു്രതൻ?
41 എന്നാൽ, േയശു അവേരാട് ഇങ്ങെന
േചാദിച്ച : “ദാവീദിെന്റ പു്രതനാണ് ്രകിസ്തു
എന്നു പറയുന്നത് എങ്ങെന? 42 ദാവീദുേപാലും
സങ്കീർത്തനപ്പ സ്തകത്തിൽ:
“ ‘കർത്താവ്എെന്റകർത്താവിേനാട്:
43 “ഞാൻ നിെന്റ ശ്രതുക്കെള നിെന്റ

ചവിട്ടടിയിലാക്കുംവെര
നീഎെന്റവലതുഭാഗത്ത് ഉപവിഷ്ടനാകുക”*’

എന്നു ്രപസ്താവിച്ചേല്ലാ! 44 ദാവീദ് ്രകിസ്തുവിെന
‘കർത്താേവ’എന്നു സംേബാധന െചയ്യ െന്നങ്കിൽ
്രകിസ്തു ദാവീദിെന്റപു്രതൻആകുന്നെതങ്ങെന?”
േവദജ്ഞെരക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ്

45 ജനെമല്ലാം ്രശദ്ധിച്ച െകാണ്ടിരിെക്ക,
േയശു തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാടു പറഞ്ഞത:്
46 “േവദജ്ഞെര സൂക്ഷിക്കുക. അവർ സ്വന്തം
പദവി ്രപകടമാക്കുന്ന നീണ്ട പുറങ്കുപ്പായം
ധരിച്ച െകാണ്ടു ചന്തസ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്ന്
അഭിവാദനം സ്വീകരിക്കാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു.
പള്ളികളിൽ ്രപധാന ഇരിപ്പിടങ്ങള ം
വിരുന്നുകളിൽ ആദരണീയർക്കായി
േവർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടവും അവർ
േമാഹിക്കുന്നു. 47 അവർ വിധവകള െട
സമ്പത്ത് നിർലജ്ജം അപഹരിച്ചിട്ട†് േകവലം
്രപകടനാത്മകമായ നീണ്ട ്രപാർഥനകൾ
െചാല്ല കയുംെചയ്യന്നു. അങ്ങെനയുള്ളവർ
അതിഭീകരമായി ശിക്ഷിക്കെപ്പടും.”
* 20:43 സങ്കീ. 110:1 † 20:47 മൂ.ഭാ. വിധവകള െട വീടുകൾ
വിഴുങ്ങുകയും
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21
വിധവയുെട വഴിപാട്

1 േയശു തലയുയർത്തിേനാക്കി,
ധനികർ ൈദവാലയഭണ്ഡാരത്തിൽ പണം
അർപ്പിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നതു ്രശദ്ധിച്ച .
2 അേപ്പാൾ ദരി്രദയായ ഒരു വിധവ അവിെട
വളെര െചറിയ രണ്ട് െചമ്പുനാണയങ്ങൾ
അർപ്പിക്കുന്നതും അേദ്ദഹം കണ്ടു. 3 “ഈ
ദരി്രദയായ വിധവ മെറ്റല്ലാവെരക്കാള ം
കൂടുതൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, നിശ്ചയം എന്നു
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 4 മെറ്റല്ലാവരും
അവരുെട സമ്പൽസമൃദ്ധിയിൽനിന്നാണ്
അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത;് ഇവേളാ തെന്റ
ദാരി്രദ്യത്തിൽനിന്ന,് അവള െട
ഉപജീവനത്തിനുണ്ടായിരുന്നതു മുഴുവനും
അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു,”എന്ന്അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു.

യുഗാവസാനലക്ഷണങ്ങൾ
5 ചില ശിഷ്യർ ൈദവാലയെത്തക്കുറിച്ച,് അതു
മേനാഹരമായ കല്ല കളാലും വഴിപാടായി ലഭിച്ച
വസ്തുക്കളാലും അലംകൃതമായിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞേപ്പാൾ േയശു ഇങ്ങെന ്രപതിവചിച്ച :
6 “നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത,് ഒരു കല്ലിനുമീേത
മെറ്റാരു കല്ല് േശഷിക്കാത്തവിധം എല്ലാം
നിലംെപാത്തുന്നകാലം വരുന്നു.”

7 “ഗുേരാ, എേപ്പാഴാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ
സംഭവിക്കുക? അവ സംഭവിക്കാറായി
എന്നതിെന്റ ലക്ഷണം എന്തായിരിക്കും?” അവർ
േചാദിച്ച .



ലൂേക്കാസ് 21:8 cxli ലൂേക്കാസ് 21:14

8 അേദ്ദഹം അതിനു മറുപടി ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞു: “ആരും നിങ്ങെള വഞ്ചിക്കാതിരിക്കാൻ
സൂക്ഷിക്കുക. ‘ഞാൻ ആകുന്നു ്രകിസ്തു’*
എന്നും ‘സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു’ എന്നും
അവകാശെപ്പട്ട െകാണ്ട് ധാരാളംേപർ
എെന്റ നാമത്തിൽ വരും. അവരുെട
പിന്നാെല േപാകരുത.് 9 നിങ്ങൾ
യുദ്ധങ്ങെളക്കുറിച്ച ം കലാപങ്ങെളക്കുറിച്ച ം
േകൾക്കുേമ്പാൾ പരി്രഭാന്തരാകരുത.് ഇവ
ആദ്യം സംഭവിേക്കണ്ടതാകുന്നു. എന്നാൽ,
അ്രതെപെട്ടന്ന് യുഗാവസാനംസംഭവിക്കുകയില്ല.”

10 അേദ്ദഹം തുടർന്നു, “ജനതകൾതമ്മിലും
രാജ്യങ്ങൾതമ്മിലും യുദ്ധംെചയ്യ ം. 11 വലിയ
ഭൂകമ്പങ്ങള ം േലാകത്തിെന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ
ക്ഷാമവും പകർച്ചവ്യാധികള ം ഉണ്ടാകും.
ഭയാനകസംഭവങ്ങള ം ആകാശത്ത് വലിയ
അത്ഭുതചിഹ്നങ്ങള ം ദൃശ്യമാകും.

12 “എന്നാൽ ഇതിെനല്ലാംമുേമ്പ,
എെന്റ നാമംനിമിത്തം അവർ നിങ്ങെള
ബന്ധിതരാക്കി ഉപ്രദവിക്കും. നിങ്ങെള
പള്ളികളിേലക്കും കാരാഗൃഹങ്ങളിേലക്കും
വലിച്ചിഴച്ച െകാണ്ടുേപാകും; എെന്റ
അനുയായികളായതിനാൽ, രാജാക്കന്മാരുെടയും
അധികാരികള െടയും മുമ്പിൽനിർത്തും. 13അതു
നിങ്ങൾക്ക് എെന്നക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയാനുള്ള
അവസരമായിരിക്കും. 14അതുെകാണ്ട് എങ്ങെന
്രപതിവാദം നടത്തും എന്ന് ചിന്തിച്ച് മുൻകൂട്ടി

* 21:8ഞാൻആകുന്നവൻഞാൻആകുന്നു,എന്ന്യേഹാവയായ
ൈദവം േമാശയ്ക്ക് മുൾപ്പടർപ്പിൽെവച്ച് െവളിെപ്പട്ടേപ്പാൾ
ഉപേയാഗിച്ചഅേതപദഘടന.
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വ്യാകുലെപ്പേടണ്ടതില്ല. 15എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ,
നിങ്ങള െട എതിരാളികളിൽ ആർക്കും
െചറുത്തുനിൽക്കാേനാ എതിർത്തുപറയാേനാ
കഴിയാത്ത വാക്കുകള ം പരിജ്ഞാനവും ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു നൽകും. 16 മാതാപിതാക്കള ം
സേഹാദരങ്ങള ം ബന്ധുക്കള ം സ്േനഹിതരും
നിങ്ങെള ഒറ്റിെക്കാടുക്കും. അവർ നിങ്ങളിൽ
ചിലെര െകാന്നുകളയും. 17 നിങ്ങൾ
എെന്റ അനുയായികൾ ആയിരിക്കുന്നതു
നിമിത്തം സകലരും നിങ്ങെള െവറുക്കും.
18 എന്നാൽ, നിങ്ങള െട ഒരു തലമുടിേപാലും
നശിച്ച േപാകുകയില്ല. 19 നിങ്ങള െട
ൈസ്ഥര്യത്താൽനിങ്ങൾജീവൻ ്രപാപിക്കും.

20 “ൈസന്യം െജറുശേലമിെന
വലയംെചയ്തിരിക്കുന്നതു കാണുേമ്പാൾ
അതിെന്റ നാശം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു
നിങ്ങൾക്കറിയാൻ കഴിയും. 21 അേപ്പാൾ
െയഹൂദ്യ്രപവിശ്യയിലുള്ളവർ മലകളിേലക്ക്
ഓടിേപ്പാകെട്ട; നഗരത്തിനകത്തുള്ളവർ
അവിടംവിട്ട പുറത്തിറങ്ങി വരെട്ട;
നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലുള്ളവർ നഗരത്തിനുള്ളിൽ
്രപേവശിക്കാതിരിക്കെട്ട. 22 കാരണം,
്രപവചനലിഖിതങ്ങൾ എല്ലാം പൂർത്തിയാകുന്ന
്രപതികാരകാലമാകുന്നു അത്. 23 ആ
ദിവസങ്ങളിൽ ഗർഭവതികൾക്കും മുലയൂട്ട ന്ന
അമ്മമാർക്കും ഹാ കഷ്ടം! േദശെത്തല്ലാം
വലിയ ദുരിതവും േദശവാസികൾെക്കതിേര
േ്രകാധവും ഉണ്ടാകും. 24 അവരിൽ
അേനകെര വാളിനിരയാക്കുകയും മറ്റ ള്ളവെര
സകലരാഷ്്രടങ്ങളിേലക്കും ബന്ദികളാക്കി
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െകാണ്ടുേപാകുകയും െചയ്യ ം. െയഹൂേദതരർക്ക്
അനുവദിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന കാലം
പൂർത്തിയാകുംവെര അവർ െജറുശേലമിെന
ചവിട്ടിയരയ്ക്കും.

25 “സൂര്യനിലും ച്രന്ദനിലും നക്ഷ്രതങ്ങളിലും
ചിഹ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും; കടലിെന്റയും
ഭീകരതിരമാലകള െടയും ഗർജനത്താൽ
ഭൂമിയിെല ജനസഞ്ചയങ്ങൾ നടുങ്ങി
പരി്രഭമിക്കും. 26 ആകാശേഗാളങ്ങൾ
സ്വസ്ഥാനത്തുനിന്നു വ്യതിചലിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
േലാകത്തിന് എന്തു സംഭവിക്കാൻ േപാകുന്നു
എന്ന സം്രഭമേത്താെട മനുഷ്യർ ഭീതിപൂണ്ട്
േബാധരഹിതരായി നിപതിക്കും. 27 അേപ്പാൾ
ശക്തിേയാടും മഹാേതജേസ്സാടുംകൂെട
മനുഷ്യപു്രതൻ (ഞാൻ) േമഘത്തിൽ വരുന്നത്
എല്ലാവരും ദർശിക്കും. 28 ഇക്കാര്യങ്ങൾ
സംഭവിച്ച തുടങ്ങുേമ്പാൾ, ൈധര്യപൂർവം
നിവർന്നുനിൽക്കുക; നിങ്ങള െട വിേമാചനം
സമീപമായിരിക്കുന്നു!”

29 പിെന്ന േയശു അവേരാട് ഈ സാദൃശ്യകഥ
പറഞ്ഞു: “അത്തിവൃക്ഷെത്തയും മറ്റ
വൃക്ഷങ്ങെളയും ്രശദ്ധിച്ച േനാക്കുക; 30 അവ
േകാമളമായി തളിർക്കുേമ്പാൾ േവനൽക്കാലം
സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്ആരും പറയാെതതെന്ന
നിങ്ങൾ ്രഗഹിക്കുന്നേല്ലാ. 31അതുേപാെലതെന്ന,
ഈ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതു കാണുേമ്പാൾ
ൈദവരാജ്യവും ആസന്നമായിരിക്കുെന്നന്നു
നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാക്കാം.

32 “ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട, ഇവെയല്ലാം
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സംഭവിച്ച തീരുന്നതുവെര ഈ തലമുറ†
അവസാനിക്കുകയില്ല, നിശ്ചയം. 33ആകാശവും
ഭൂമിയും നശിച്ച േപാകും; എെന്റ വചനങ്ങേളാ,
അനശ്വരമായിരിക്കും.

34 “സൂക്ഷിക്കുക! സുഖേലാലുപതയിലും
മദ്യാസക്തിയിലും മതിമറന്നും,
ജീവിേതാത്കണ്ഠയിൽ ആമഗ്നരായും
മന്ദമനസ്ക്കരായിത്തീർന്നിട്ട് ആ നാൾ ഒരു
െകണിഎന്നേപാെലതികച്ച ംഅ്രപതീക്ഷിതമായി
നിങ്ങൾക്കു വരാതിരിക്കെട്ട. 35 ആ ദിവസം
സകലഭൂവാസികള െടേമലും വരും. 36എേപ്പാഴും
്രപാർഥനാനിരതരായി ജാ്രഗതേയാടിരിക്കുക!
താമസംവിനാ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന ഈ
ഭീകരാനുഭവങ്ങളിൽനിെന്നല്ലാം രക്ഷേനടാൻ
സുശക്തരാകുന്നതിനും മനുഷ്യപു്രതെന്റ
മുമ്പാെക നിർലജ്ജം നിൽക്കുന്നതിനുംഅേപ്പാൾ
നിങ്ങൾക്കുകഴിയും.”

37 േയശു പകെലല്ലാം ൈദവാലയത്തിൽ
ഉപേദശിക്കുകയും സന്ധ്യയാകുേമ്പാൾ
ഒലിവുമലയിൽ െചന്നു രാപാർക്കുകയും
െചയ്തുവന്നു. 38 അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വചനം േകൾേക്കണ്ടതിന് ജനെമല്ലാം
അതിരാവിെലതെന്ന എഴുേന്നറ്റ്
ൈദവാലയത്തിൽവന്നുെകാണ്ടിരുന്നു.

22
േയശുവിെന ഒറ്റിെക്കാടുക്കാൻ യൂദാ

സമ്മതിക്കുന്നു

† 21:32 അഥവാ,ജനത
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1 െപസഹാെയന്നും വിളിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന*
പുളിപ്പില്ലാത്തഅപ്പത്തിെന്റ െപരുന്നാൾഅടുത്തു
വരികയായിരുന്നു. 2 പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
േവദജ്ഞരും േയശുവിെനഉന്മൂലനംെചയ്യന്നതിനു
ഗൂഢാേലാചന നടത്തിവരികയായിരുന്നു,
എന്നാൽ അവർ ജനത്തിെന്റ ്രപതികരണം
ഭയെപ്പട്ടിരുന്നു. 3 ആ സമയത്ത,് പ്രന്തണ്ട്
അെപ്പാസ്തലന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന യൂദാ
ഈസ്കേര്യാത്തിൽ സാത്താൻ ്രപേവശിച്ച .
4 അയാൾ പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരുെടയും
ൈദവാലയത്തിെല പടനായകരുെടയും
അടുക്കൽ െചന്ന് േയശുവിെന എങ്ങെന
ഒറ്റിെക്കാടുക്കാെമന്ന് അവരുമായി
കൂടിയാേലാചിച്ച . 5 അവർ അത്യധികം
ആനന്ദിച്ച് അയാൾക്കു പണം നൽകാെമന്ന്
വാഗ്ദാനംെചയ്തു. 6 അയാൾ അതിനു
സമ്മതിച്ച . േയശുവിനുചുറ്റ ം ജനക്കൂട്ടം ഇല്ലാത്ത
സമയംേനാക്കി യൂദാ, േയശുവിെന അറസ്റ്റ്
െചയ്യിക്കാനുള്ളതക്കംേനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.

അന്ത്യഅത്താഴം
7 െപസഹാക്കുഞ്ഞാടിെന യാഗം
അർപ്പിേക്കണ്ടുന്ന പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ
ദിവസം വന്നുേചർന്നു. 8 േയശു പേ്രതാസിെനയും
േയാഹന്നാെനയും വിളിച്ച് “നിങ്ങൾ േപായി

* 22:1 െപസഹാെപ്പരുന്നാളിെനത്തുടർന്നുള്ള
ഏഴുദിവസങ്ങളിൽ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ െപരുന്നാള ം
ആചരിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതുെകാണ്ട് ഒരാഴ്ച നീള ന്ന ഈആേഘാഷം
ഇരുനാമങ്ങളിലും അറിയെപ്പട്ടിരുന്നു. യഥാർഥത്തിൽ ഇവ രണ്ടും
വ്യത്യസ്തആേഘാഷങ്ങളാണ്.
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നമുക്കു െപസഹ ഭക്ഷിേക്കണ്ടതിനുള്ള
ഒരുക്കങ്ങൾനടത്തുക”എന്നുപറഞ്ഞയച്ച .

9 “ഞങ്ങൾ എവിെടയാണ് െപസഹ
ഒരുേക്കണ്ടത?്”എന്ന്അവർ േചാദിച്ച .

10 േയശു ഉത്തരമായി, “നിങ്ങൾ െജറുശേലം
പട്ടണത്തിനുള്ളിൽ കടക്കുേമ്പാൾ ഒരുകുടം
െവള്ളം ചുമന്നുെകാണ്ടുേപാകുന്ന ഒരുവൻ†
നിങ്ങൾക്കുേനേര വരും. അയാൾ കയറുന്ന
വീട്ടിേലക്ക് അയാള െട പിന്നാെല െചല്ല ക.
11 ആ വീടിെന്റ ഉടമസ്ഥേനാട്, ‘ഞാൻ എെന്റ
ശിഷ്യന്മാേരാെടാത്ത് െപസഹ ആചരിക്കാനുള്ള
വിരുന്നുശാല എവിെട, എന്ന് ഗുരു േചാദിക്കുന്നു
എന്നു പറയുക’ എന്നു പറഞ്ഞു. 12 വിശാലവും
സുസജ്ജവുമാെയാരു മാളികമുറി അയാൾ
നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ച തരും; അവിെട
നമുക്കുേവണ്ടി ഒരുക്കങ്ങൾ െചയ്യ ക” എന്നു
പറഞ്ഞു.

13 അവർ േപായി, േയശു അവേരാടു
പറഞ്ഞിരുന്നതുേപാെലതെന്ന എല്ലാം കണ്ടു;
അവിെടഅവർ െപസഹഒരുക്കി.

14 സമയം ആയേപ്പാൾ േയശുവും
അെപ്പാസ്തലന്മാരും െപസഹാചരണത്തിന്
ഇരുന്നു. 15 േയശു അവേരാട,് “എെന്റ
പീഡാനുഭവത്തിനുമുമ്പ് നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഈ െപസഹ കഴിക്കാൻ ഞാൻ വളെര
വാഞ്ഛിച്ച . 16 ൈദവരാജ്യത്തിൽ അതു
പരിപൂർണമാകുന്നതുവെര ഞാൻ ഇനി അതു

† 22:10 െയഹൂദാസംസ്കാരത്തിൽ ഒരു പുരുഷൻ െവള്ളം
ചുമന്നുെകാണ്ട് േപാകുന്നത് തികച്ച ംഅസാധാരണമാണ.്
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ഭക്ഷിക്കുകയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

17 പിെന്ന പാനപാ്രതം എടുത്തു ൈദവത്തിന്
സ്േതാ്രതംെചയ്തേശഷം പറഞ്ഞു: “ഇതു
വാങ്ങി പങ്കിടുക. 18ൈദവരാജ്യം വരുന്നതുവെര
മുന്തിരിയുെട ഫലത്തിൽനിന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും
പാനം െചയ്യ കയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു.”

19 തുടർന്ന് അവിടന്ന് അപ്പം എടുത്ത്
ൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതംെചയ്ത,് നുറുക്കി
അവർക്കു െകാടുത്തുെകാണ്ട,് “ഇതു
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി അർപ്പിക്കെപ്പടുന്ന എെന്റ
ശരീരമാകുന്നു. എെന്റ ഓർമയ്ക്കായി ഇതു
െചയ്യ ക”എന്നുപറഞ്ഞു.

20 അതുേപാെലതെന്ന അവിടന്ന്
അത്താഴത്തിനുേശഷം, പാനപാ്രതം എടുത്ത,്
“ഈ പാനപാ്രതം നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
െചാരിയെപ്പടുന്ന എെന്റ രക്തത്തിെല
േ്രശഷ്ഠമായ ഉടമ്പടി ആകുന്നു,”‡ എന്നു
പറഞ്ഞു. 21 “എന്നാൽ, ഈ േമശേമൽത്തെന്ന
എെന്ന ഒറ്റിെക്കാടുക്കുന്നവെന്റ ൈക
എെന്റ അരിെകയുണ്ട.് 22 ൈദവികപദ്ധതി
അനുസരിച്ച തെന്ന മനുഷ്യപു്രതൻ (ഞാൻ)
ഇതാ േപാകുന്നു; എന്നാൽ, എെന്ന
ഒറ്റിെക്കാടുക്കുന്നവെന്റ സ്ഥിതി അതിഭയാനകം!”
23 “ആരായിരിക്കും ഇതു െചയ്യ ക,” എന്ന് അവർ
പരസ്പരം േചാദിച്ച തുടങ്ങി.

‡ 22:20 ഉടമ്പടിയുെട സ്ഥിരീകരണത്തിന് രക്തെച്ചാരിച്ചിൽ
അനിവാര്യമാണ.്
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24തങ്ങളിൽആെരയാണ്ഏറ്റവും േ്രശഷ്ഠനായി
കരുേതണ്ടെതന്ന് േവെറാരു വിഷയവും
അവർക്കിടയിൽ ചർച്ചയായി. 25 േയശു
അവേരാടു പറഞ്ഞു: “ഈ േലാകത്തിെല
ഭരണകർത്താക്കൾ തങ്ങള െട ്രപജകള െടേമൽ
ആധിപത്യംനടത്തുന്നു. തങ്ങള െടേമൽ
േസ്വച്ഛാധിപത്യം നടത്തുന്നവെര ജനം തങ്ങള െട
അഭ്യ ദയകാംക്ഷികൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു.
26 എന്നാൽ, നിങ്ങൾ അനുവർത്തിേക്കണ്ടത്
അങ്ങെനയല്ല. നിങ്ങളിെല മഹാന്മാർ
ഏറ്റവും ഇളയവെരേപ്പാെലയും
േനതാക്കൾ ശു്രശൂഷകെരേപ്പാെലയും
ആയിരിക്കണം. 27 ഇവരിൽ ആരാണു
മഹാൻ? ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുയാേളാ
ശു്രശൂഷിക്കുന്നയാേളാ? ഭക്ഷണത്തിന്
ഇരിക്കുന്നയാളേല്ല? എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങള െട
മധ്യത്തിൽ ഒരു ശു്രശൂഷകെനേപ്പാെലയാണേല്ലാ.
28 ഞാൻ അഭിമുഖീകരിച്ച പരീക്ഷകളിൽ
എെന്ന വിട്ട പിരിയാെത എേന്നാെടാപ്പം നിന്നവർ
നിങ്ങളാണേല്ലാ. 29 എെന്റ പിതാവ് എനിക്ക്
രാജ്യഭാരം കൽപ്പിച്ച തന്നതുേപാെല ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കും തരുന്നു. 30 അങ്ങെന നിങ്ങൾ
എെന്റ രാജ്യത്തിൽ, എെന്റ േമശയിൽനിന്ന്
ഭക്ഷിക്കുകയും പാനംെചയ്യ കയും െചയ്യ ം,
സിംഹാസനസ്ഥരായി ഇ്രസാേയലിെല പ്രന്തണ്ട്
േഗാ്രതങ്ങെളന്യായംവിധിക്കുകയും െചയ്യ ം.

31 “ശിേമാേന, ശിേമാേന, സാത്താൻ നിങ്ങൾ
ഓേരാരുത്തെരയും േഗാതമ്പു പാറ്റ ന്നതുേപാെല
പാേറ്റണ്ടതിന് അനുവാദം േചാദിച്ച ; 32 എന്നാൽ
നിെന്റ വിശ്വാസം നഷ്ടെപ്പട്ട േപാകാതിരിക്കാൻ
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ഞാൻ നിനക്കുേവണ്ടി ്രപാർഥിച്ച . നീ
തിരിച്ച വന്നേശഷം നിെന്റ സേഹാദരന്മാെര
ഉറപ്പിച്ച െകാള്ളണം.”

33 അേപ്പാൾ ശിേമാൻ, “കർത്താേവ,
അങ്ങേയാടുകൂെട തടവിലാകാനും മരിക്കാനും
ഞാൻതയ്യാറാണ”്എന്നുപറഞ്ഞു.

34 േയശു അവേനാട്, “പേ്രതാേസ, ഞാൻ
നിേന്നാടു പറയുന്നു:എെന്നഅറിയുന്നില്ലഎന്ന്നീ
മൂന്നു്രപാവശ്യം തിരസ്കരിച്ച പറയുംവെര ഇന്നു
േകാഴി കൂവുകയില്ല.”

35 പിെന്ന േയശു അവേരാടു േചാദിച്ച :
“ഞാൻ നിങ്ങെള മടിശ്ശീലേയാ സഞ്ചിേയാ
െചരിേപ്പാകൂടാെത അയച്ചേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്ക്
എെന്തങ്കിലും കുറവുണ്ടാേയാ?”

“ഒരു കുറവും ഉണ്ടായില്ല” അവർ മറുപടി
പറഞ്ഞു.

36 േയശു തുടർന്ന് അവേരാടു പറഞ്ഞത:്
“എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ മടിശ്ശീലയുള്ളവൻ അത്
എടുക്കുക; അതുേപാെലതെന്ന സഞ്ചിയും.
നിങ്ങള െടപക്കൽഒരുവാൾഇല്ലാെയങ്കിൽതെന്റ
വസ്്രതം വിറ്റ് ഒരു വാൾ വാങ്ങുക. 37 ‘അവൻ
അധർമികള െട കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണെപ്പട്ട ,’§ എന്നു
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന ്രപവചനം എന്നിൽ
നിറേവേറണ്ടതാകുന്നു. അേത, എെന്നക്കുറിച്ച്
എഴുതിയിട്ട ള്ളെതല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കെപ്പടണം.”

38 അതിനു ശിഷ്യന്മാർ, “ഇതാ, കർത്താേവ,
ഇവിെട രണ്ട് വാൾ ഉണ്ട”്എന്നുപറഞ്ഞു.

“അതു മതി,”അേദ്ദഹം ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

§ 22:37 െയശ. 53:12
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േയശു ഒലിവുമലയിൽ ്രപാർഥിക്കുന്നു
39 ഇതിനുേശഷം േയശു മാളികമുറിക്ക്
പുറത്തിറങ്ങി പതിവുേപാെല ഒലിവുമലയിേലക്കു
യാ്രതയായി; ശിഷ്യന്മാർ അേദ്ദഹെത്ത
അനുഗമിച്ച . 40 അവിെട എത്തിയേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം അവേരാട,് “്രപേലാഭനത്തിൽ
അകെപ്പടാതിരിക്കാൻ ്രപാർഥിക്കുക” എന്നു
പറഞ്ഞു. 41 പിെന്ന അവരിൽനിന്ന് ഒരു കേല്ലറു
ദൂരത്തിനപ്പ റം െചന്നു മുട്ട കുത്തി, 42 “പിതാേവ,
തിരുവിഷ്ടെമങ്കിൽഈപാനപാ്രതംഎന്നിൽനിന്ന്
മാറ്റണേമ;എങ്കിലുംഎെന്റഇഷ്ടമല്ല,അവിടെത്ത
ഇഷ്ടംേപാെലതെന്ന ആകെട്ട” എന്നു ്രപാർഥിച്ച .
43 സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഒരു ദൂതൻ ്രപത്യക്ഷനായി
അേദ്ദഹത്തിന് ശക്തിപകർന്നു. 44 പിെന്ന, േയശു
അതിേവദനയിലായി, അത്യധികം തീ്രവതേയാെട
്രപാർഥിച്ച . അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിയർപ്പ് വലിയ
രക്തത്തുള്ളികൾേപാെലനിലത്തുവീണു.

45 ്രപാർഥന കഴിഞ്ഞ് അേദ്ദഹം
എഴുേന്നറ്റ് ശിഷ്യന്മാരുെട അടുക്കൽ
തിരിെച്ചത്തിയേപ്പാൾ, അവർ ദുഃഖത്താൽ
തളർന്ന് ഉറങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നതു കണ്ട്,
46 “നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നത് എന്ത?് എഴുേന്നൽക്കൂ,
്രപേലാഭനത്തിൽ അകെപ്പടാതിരിക്കാൻ
്രപാർഥിക്കുക”എന്ന് േയശുഅവേരാടു പറഞ്ഞു.

േയശുബന്ധിതനാകുന്നു
47േയശുസംസാരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾത്തെന്ന
ഒരു ജനക്കൂട്ടം അവിെട വന്നുേചർന്നു. പ്രന്തണ്ട്
ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായ യൂദാ ആയിരുന്നു
അവർക്കു വഴികാട്ടിയായി നടന്നിരുന്നത.്
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അയാൾ േയശുവിെന ചുംബിേക്കണ്ടതിന്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുേത്തക്കുെചന്നു.
48 എന്നാൽ േയശു അയാേളാട,് “യൂദാേയ,
നീ ചുംബനം െകാണ്ടാേണാ മനുഷ്യപു്രതെന
ഒറ്റിെക്കാടുക്കുന്നത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

49 എന്താണു സംഭവിക്കാൻ േപാകുന്നെതന്നു
േയശുവിെന്റ കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർ
്രഗഹിച്ചിട്ട,് “കർത്താേവ, ഞങ്ങൾ വാെളടുത്തു
െവട്ടണേമാ?”എന്നു േചാദിച്ച . 50അവരിൽഒരാൾ
മഹാപുേരാഹിതെന്റ ദാസെന െവട്ടി, അയാള െട
വലതുകാത് േഛദിച്ച കളഞ്ഞു.

51 “അരുത,് അത് പാടില്ല,” േയശു പറഞ്ഞു.
പിെന്ന അേദ്ദഹം അവെന്റ കാതിൽ െതാട്ട്
അവെനസൗഖ്യമാക്കി.

52തനിെക്കതിേരവന്നപുേരാഹിതമുഖ്യന്മാേരാടും
ൈദവാലയത്തിെല പടനായകന്മാേരാടും
സമുദായേനതാക്കന്മാേരാടും േയശു, “ഞാൻ
ഒരു വിപ്ളവം നയിക്കുന്നതിനാലാേണാ
നിങ്ങൾ എെന്ന പിടിച്ച െകട്ടാൻ വാള കള ം
വടികള േമന്തി വരുന്നത?് 53 ഞാൻ ദിവസവും
ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ആയിരുന്നേപ്പാൾ നിങ്ങൾ എെന്റേമൽ
ൈകെവച്ചില്ല. എന്നാൽ ഇതു നിങ്ങള െട സമയം,
അന്ധകാരംഅധികാരംനടത്തുന്നസമയം”എന്നു
പറഞ്ഞു.

പേ്രതാസ് േയശുവിെനതള്ളിപ്പറയുന്നു
54 അവർ േയശുവിെന പിടിച്ച
മഹാപുേരാഹിതെന്റ അരമനയിേലക്ക്
െകാണ്ടുേപായി. പേ്രതാസ് അൽപ്പം
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അകലംവിട്ട് പിന്നാെല െചന്നു. 55 ചിലർ*
അരമനാങ്കണത്തിന് നടുവിൽ തീ കത്തിച്ച്
ഒന്നിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ പേ്രതാസും അവേരാെടാപ്പം
േചർന്നു. 56 ഒരു േവലക്കാരി െപൺകുട്ടി
തീയുെട ്രപകാശത്തിൽ അയാൾ ഇരിക്കുന്നതു
കണ്ടു; സൂക്ഷിച്ച േനാക്കിയിട്ട,് “ഈ മനുഷ്യനും
അയാള െട അനുയായികളിൽ ഒരാളാണ”് എന്നു
പറഞ്ഞു.

57 എന്നാൽ പേ്രതാസ് അതു നിേഷധിച്ച,്
“സ്്രതീേയ,ഞാൻഅയാെള അറിയുന്നില്ല”എന്നു
പറഞ്ഞു.

58 അൽപ്പസമയം കഴിഞ്ഞ് േവെറ ഒരാൾ
അയാെള കണ്ടിട്ട്, “നീയും അവരുെട
കൂട്ടത്തിലുള്ളവൻ”എന്നുപറഞ്ഞു.

“മനുഷ്യാ, ഞാൻ അക്കൂട്ടത്തിലുള്ളവനല്ല,”
പേ്രതാസ് മറുപടി പറഞ്ഞു.

59 ഏകേദശം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു
മെറ്റാരാൾ ഉറപ്പിച്ച പറഞ്ഞു: “തീർച്ചയായും
ഇയാൾ അയാേളാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന
ആൾതെന്ന. േനാക്കൂ ഇയാള ം
ഗലീലക്കാരനാണേല്ലാ!”

60 അതിനു പേ്രതാസ,് “േഹ മനുഷ്യാ,
നീ പറയുന്നത് എന്താെണന്ന് എനിക്കു
മനസ്സിലാകുന്നില്ല” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
പേ്രതാസ് സംസാരിക്കുേമ്പാൾ േകാഴി
കൂവി. 61 അേപ്പാൾ കർത്താവ് തിരിഞ്ഞ്
പേ്രതാസിെന സൂക്ഷിച്ച േനാക്കി. “ഇന്ന് േകാഴി
കൂവുന്നതിനുമുമ്പ് മൂന്നു്രപാവശ്യം നീ എെന്ന
തിരസ്കരിക്കും,” എന്നു കർത്താവ് തേന്നാടു
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പറഞ്ഞിരുന്ന വാക്ക് ഓർത്ത് 62 പേ്രതാസ്
പുറേത്തക്കുേപായി അതിദുഃഖേത്താെട
െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു.

പടയാളികൾ േയശുവിെനപരിഹസിക്കുന്നു
63 േയശുവിനു കാവൽനിന്നിരുന്ന പടയാളികൾ
അേദ്ദഹെത്ത പരിഹസിക്കാനും അടിക്കാനും
തുടങ്ങി. 64അേദ്ദഹത്തിെന്റ കണ്ണ് മൂടിെക്കട്ടിയിട്ട്,
“ആരാണ് നിെന്ന അടിച്ചത?് ഞങ്ങേളാട്
്രപവചിക്കുക!” എന്നിങ്ങെനയും 65 മറ്റ പലതും
അേദ്ദഹെത്ത അപഹസിച്ച െകാണ്ട് അവർ
പറഞ്ഞു.

േയശു പീലാേത്താസിെന്റയും
െഹേരാദാവിെന്റയും മുമ്പിൽ

66േനരംപുലർന്നേപ്പാൾ,സമുദായേനതാക്കന്മാരും
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും േവദജ്ഞരും ഉൾെപ്പട്ട
ന്യായാധിപസമിതി സേമ്മളിച്ച് േയശുവിെന
തങ്ങള െടമുമ്പിൽ വരുത്തി. 67 “നീ
്രകിസ്തുവാേണാ,” അവർ ആരാഞ്ഞു,
“ഞങ്ങേളാടു പറയുക.”
അതിന് േയശു, “ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ എെന്ന വിശ്വസിക്കുകയില്ല,
68 ഞാൻ േചാദിക്കുന്ന േചാദ്യങ്ങൾക്കു
നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയുകയുമില്ല. 69 എന്നാൽ
മനുഷ്യപു്രതൻ (ഞാൻ) ൈദവശക്തിയുെട
വലതുഭാഗത്ത് ഉപവിഷ്ടനാകുന്ന സമയം ഇതാ
വെന്നത്തിയിരിക്കുന്നു”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

70 “നീ അേപ്പാൾ ൈദവപു്രതൻതെന്നേയാ?”
അവർഎല്ലാവരും ഒേരസ്വരത്തിൽ േചാദിച്ച .
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“നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുേപാെലതെന്ന; ഞാൻ
ആകുന്നു,” േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

71 അേപ്പാൾ അവർ, “ഇനി നമുക്ക്
േവെറ സാക്ഷ്യത്തിെന്റ ആവശ്യം എന്ത?്
അവെന്റ വായിൽനിന്നുതെന്ന നാം അതു
േകട്ട കഴിഞ്ഞേല്ലാ”എന്നുപറഞ്ഞു.

23
1അനന്തരം ആ സംഘം ഒന്നാെക എഴുേന്നറ്റ്
േയശുവിെന േറാമൻ ഭരണാധികാരിയായ
പീലാേത്താസിെന്റ അടുേത്തക്ക് െകാണ്ടുേപായി.
2 “ഈ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങള െട ജനങ്ങെള
വഴിെതറ്റിക്കുന്നതായി ഞങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു.
ൈകസർക്കു നികുതി െകാടുക്കുന്നത്
ഇയാൾ വിലക്കുകയും താൻ ്രകിസ്തു
എന്ന രാജാവാെണന്ന് അവകാശെപ്പടുകയും
െചയ്യന്നു,” എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട് അവർ
അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽ കുറ്റം ആേരാപിക്കാൻ
തുടങ്ങി.

3 പീലാേത്താസ് േയശുവിേനാട്, “നീയാേണാ
െയഹൂദരുെട രാജാവ്?”എന്നു േചാദിച്ച .
അതിന് േയശു, “അേത, താങ്കൾ
പറയുന്നതുേപാെലതെന്ന” എന്നു മറുപടി
പറഞ്ഞു.

4അേപ്പാൾപീലാേത്താസ്പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാേരാടും
ജനക്കൂട്ടേത്താടും, “ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനിൽ
കുറ്റെമാന്നും കാണുന്നില്ല”എന്നു ്രപഖ്യാപിച്ച .

5 അതിന് അവർ, “ഇവൻ അങ്ങ്
ഗലീലാ്രപവിശ്യയിൽ ആരംഭിച്ച് ഇങ്ങ്
െയഹൂദ്യവെര എല്ലായിടത്തും ജനങ്ങെള തെന്റ
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ഉപേദശംെകാണ്ട് കലഹിപ്പിക്കുകയാണ”് എന്നു
തറപ്പിച്ച പറഞ്ഞു.

6 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ പീലാേത്താസ് േചാദിച്ച :
“ഈ മനുഷ്യൻ ഗലീലക്കാരേനാ?” 7 േയശു
െഹേരാദാവിെന്റ അധികാരപരിധിയിൽ
ഉൾെപ്പട്ടവൻ എന്നറിഞ്ഞിട്ട,് അയാൾ
അേദ്ദഹെത്ത ആ സമയത്തു െജറുശേലമിൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന, െഹേരാദാവിെന്റ
അടുേത്തക്കയച്ച .

8 േയശുവിെന കണ്ട് െഹേരാദാവ്
അത്യധികം ആനന്ദിച്ച , കാരണം അയാൾ
വളെരക്കാലമായി അേദ്ദഹെത്ത കാണാൻ
ആ്രഗഹിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.
േയശുവിെനക്കുറിച്ച േകട്ടിരുന്നതിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അേദ്ദഹം എെന്തങ്കിലും
അത്ഭുതം ്രപവർത്തിക്കുന്നതു കാണാെമന്നു
്രപതീക്ഷിച്ച . 9 അയാൾ േയശുവിേനാട്
ഒേട്ടെറ േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിെച്ചങ്കിലും േയശു
അയാൾക്ക് യാെതാരുത്തരവും നൽകിയില്ല.
10 പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും േവദജ്ഞരും
ശക്തിയുക്തം അേദ്ദഹത്തിൽ കുറ്റം
ആേരാപിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 11 െഹേരാദാവും
അയാള െട ൈസനികരും അേദ്ദഹെത്ത
പുച്ഛിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും െചയ്തു.
പിെന്ന,അേദ്ദഹെത്തവിശിഷ്ടമായ പുറങ്കുപ്പായം
ധരിപ്പിച്ച് പീലാേത്താസിെന്റ അടുേത്തക്ക് മടക്കി
അയച്ച . 12അന്ന് െഹേരാദാവും പീലാേത്താസും
സ്േനഹിതന്മാരായിത്തീർന്നു; അതിനുമുമ്പ്
അവർപരസ്പരം ശ്രതുക്കളായിരുന്നു.
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13 പീലാേത്താസ് പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാെരയും
ഭരണാധികാരികെളയും ജനങ്ങെളയും
വിളിച്ച കൂട്ടി, അവേരാട് ഇങ്ങെന
വിധി്രപസ്താവിച്ച : 14 “ഈ മനുഷ്യൻ ജനങ്ങെള
കലഹത്തിനായി േ്രപരിപ്പിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇയാെള എെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു. ഞാൻ നിങ്ങള െടമുമ്പാെക
ഇയാെള വിസ്തരിച്ചിട്ട ം ഇയാൾെക്കതിേര
നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആേരാപണങ്ങൾക്ക്
യാെതാരടിസ്ഥാനവും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല;
15 െഹേരാദാവിനും അതു കഴിഞ്ഞില്ല;
അേദ്ദഹം ഇയാെള നമ്മുെട അടുക്കൽ
മടക്കി അയച്ചിരിക്കുന്നേല്ലാ. ഇയാൾ
മരണേയാഗ്യമായെതാന്നും െചയ്തിട്ടില്ല.
16അതുെകാണ്ട് ഇയാെളചമ്മട്ടിെകാണ്ട്അടിപ്പിച്ച്
നാം വിട്ടയയ്ക്കും.”

17 െപസഹാേഘാഷേവളയിൽ
ജനക്കൂട്ടം െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന ഒരു
തടവുകാരെന ഭരണാധികാരി േമാചിപ്പിക്കുക
പതിവുണ്ടായിരുന്നു.*

18 അവർ ഒറ്റസ്വരത്തിൽ ഉറെക്ക വിളിച്ച :
“ഇവെന നീക്കിക്കളയുക, ബറബ്ബാസിെന
േമാചിപ്പിക്കുക!” 19 (എന്നാൽ ഈ
ബറബ്ബാസ് നഗരത്തിലുണ്ടായ ഒരു കലാപവും
െകാലപാതകവും നിമിത്തം തടവിൽ
അടയ്ക്കെപ്പട്ടവൻആയിരുന്നു.)

20 േയശുവിെന േമാചിപ്പിക്കാൻ ആ്രഗഹിച്ച്
പീലാേത്താസ് അവേരാടു വീണ്ടും സംസാരിച്ച .

* 23:17 ചി.ൈക.്രപ.ഈവാക്യം കാണുന്നില്ല.
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21 അവേരാ, അത്യ ച്ചത്തിൽ “അവെന
്രകൂശിക്ക, അവെന ്രകൂശിക്ക” എന്നു
വിളിച്ച പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു.

22 പീലാേത്താസ് മൂന്നാമതും അവേരാടു
േചാദിച്ച : “അയാൾഎന്തു കുറ്റമാണു െചയ്തത്?
മരണശിക്ഷയ്ക്കു േയാഗ്യമായെതാന്നും ഞാൻ
ഇയാളിൽ കണ്ടില്ല; അതുെകാണ്ട് ഞാൻ ഇവെന
ചമ്മട്ടിെകാണ്ട്അടിപ്പിച്ച് വിട്ടയയ്ക്കും.”

23 അവേരാ, നിർബന്ധപൂർവം “േയശുവിെന
്രകൂശിക്കണം,” എന്ന് ഉച്ചസ്വരത്തിൽ
ആവശ്യെപ്പട്ട െകാണ്ടിരുന്നു. അവരുെട
നിലവിളി വിജയംകണ്ടു. 24 അങ്ങെന,
അവരുെട ആവശ്യം സാധിച്ച െകാടുക്കാൻ
പീലാേത്താസ് തീരുമാനിച്ച . 25 കലാപത്തിനും
െകാലപാതകത്തിനും തടവുശിക്ഷ
അനുഭവിച്ച െകാണ്ടിരുന്നവെന അവരുെട
ആവശ്യ്രപകാരം േമാചിപ്പിക്കുകയും േയശുവിെന
അവരുെട ഇഷ്ടത്തിനു വിട്ട െകാടുക്കുകയും
െചയ്തു.

്രകൂശീകരണം
26 േയശുവിെന െകാണ്ടുേപാകുേമ്പാൾ,
നാട്ടിൻപുറത്തുനിന്നു വരികയായിരുന്ന,
കുേറന്രഗാമവാസിയായ† ശിേമാൻ എന്നയാളിെന
ൈസനികർ പിടിച്ച് ്രകൂശ് ചുമപ്പിച്ച് േയശുവിെന്റ
പിന്നാെല നടത്തി. 27 ഒരു വലിയ ജനാവലി
അേദ്ദഹെത്ത പിൻതുടർന്നുെകാണ്ടിരുന്നു.
അക്കൂട്ടത്തിൽ േയശുവിനുേവണ്ടി
വിലപിക്കുകയും മുറവിളികൂട്ട കയുംെചയ്യന്ന

† 23:26 ആ്രഫിക്കയുെട വടക്കൻതീരത്തുള്ളഒരു ്രഗാമം.
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സ്്രതീകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു. 28 േയശു
തിരിഞ്ഞ് അവേരാട്, “െജറുശേലംപു്രതിമാേര,
എനിക്കുേവണ്ടി കരേയണ്ടാ; നിങ്ങൾക്കായും
നിങ്ങള െട മക്കൾക്കായും കരയുക;
29 എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, ‘വന്ധ്യകള ം
്രപസവിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുംമുലകുടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരും
സൗഭാഗ്യവതികൾ!’ എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്ന
കാലം വരുന്നു.
30 “ ‘അന്ന,് ജനം മലകേളാട്, “ഞങ്ങള െടേമൽ

വീഴുക”എന്നും
കുന്നുകേളാട് “ഞങ്ങെളമൂടുക”എന്നും’‡

പറയും. 31 പച്ചമരേത്താട് മനുഷ്യർ ഇങ്ങെന
െചയ്യ െന്നങ്കിൽ ഉണങ്ങിയതിന് എന്തായിരിക്കും
സംഭവിക്കുന്നത?്”

32 കുറ്റവാളികളായ രണ്ടുേപെരക്കൂെട
അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം വധിക്കാൻ െകാണ്ടുേപായി.
33 തലേയാട്ടിയുെട സ്ഥലം എന്നർഥമുള്ള
സ്ഥലത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ അവിെട അവർ
േയശുവിെന മധ്യത്തിലും കുറ്റവാളികളിൽ
ഒരാെള അേദ്ദഹത്തിെന്റ വലത്തും മേറ്റയാെള
ഇടത്തുമായി ്രകൂശിച്ച . 34 അേപ്പാൾ േയശു,
“പിതാേവ, ഇവർ െചയ്യന്നത് എന്താെണന്ന് ഇവർ
അറിയായ്കയാൽ ഇവേരാടു ക്ഷമിക്കണേമ”
എന്നു ്രപാർഥിച്ച . അതിനുേശഷം ൈസനികർ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വസ്്രതങ്ങൾ നറുക്കിട്ട്
വീതിെച്ചടുത്തു.

35 ജനങ്ങൾ ഇെതല്ലാം വീക്ഷിച്ച െകാണ്ടുനിന്നു.
അധികാരികൾ ആകെട്ട, അേദ്ദഹെത്ത
പരിഹസിച്ച െകാണ്ട,് “ഇവൻ മറ്റള്ളവെര

‡ 23:30 േഹാശ. 10:8
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രക്ഷിച്ച ; ഇയാൾ ൈദവത്തിെന്റ
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ്രകിസ്തുെവങ്കിൽ സ്വയം
രക്ഷിക്കെട്ട”എന്നുപറഞ്ഞു.

36 ൈസനികരും അടുത്തുവന്ന് അേദ്ദഹെത്ത
നിന്ദിച്ച . അവർ അേദ്ദഹത്തിനു പുളിച്ച വീഞ്ഞു
െകാടുത്തുെകാണ്ട,് 37 “നീ െയഹൂദന്മാരുെട
രാജാവാെണങ്കിൽ നിെന്നത്തെന്ന രക്ഷിക്കുക”
എന്നുപറഞ്ഞു.

38ഇേദ്ദഹം െയഹൂദരുെട രാജാവ്,
എന്ന ഒരു കുറ്റപ്രതം ്രകൂശിൽ േയശുവിെന്റ
ശിരസ്സിനുമീേത െവച്ചിരുന്നു.

39 ്രകൂശിക്കെപ്പട്ട കുറ്റവാളികളിൽ ഒരാൾ,
“നീ ്രകിസ്തു അല്ലേയാ? നിെന്നത്തെന്നയും
ഞങ്ങെളയും രക്ഷിക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞ്
അേദ്ദഹെത്തഅപമാനിച്ച .

40 മേറ്റ കുറ്റവാളി അയാെള ശാസിച്ച െകാണ്ട്,
“തുല്യശിക്ഷാവിധിയിൽ ആയിട്ട ം നീ ൈദവെത്ത
ഭയെപ്പടുന്നില്ലേയാ? 41 നമ്മൾ ശിക്ഷ
അനുഭവിക്കുന്നതു ന്യായമായിട്ട തെന്ന; നമ്മുെട
്രപവൃത്തികൾക്ക് അനുേയാജ്യമായതേല്ല നമുക്കു
കിട്ടിയത!്ഈമനുഷ്യേനാ ഒരുെതറ്റ ം െചയ്തിട്ടില്ല”
എന്നുപറഞ്ഞു.

42 പിെന്ന അയാൾ, “േയശുേവ, അങ്ങു
രാജാവായി മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ എെന്ന
ഓർക്കേണ”എന്നേപക്ഷിച്ച .

43 േയശുഅയാേളാട,് “ഇന്നു നീ എേന്നാടുകൂെട
പറുദീസയിൽ ആയിരിക്കും, നിശ്ചയം എന്നു
ഞാൻനിേന്നാടു പറയുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

േയശുവിെന്റ മരണം
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44 അേപ്പാൾ ഏകേദശം മധ്യാഹ്നം
പ്രന്തണ്ടുമണി§ ആയിരുന്നു; സൂര്യൻ
ഇരുണ്ടുേപായതുെകാണ്ട് 45 മൂന്നുമണിവെര*
േദശെത്തല്ലായിടത്തും ഇരുട്ട വ്യാപിച്ച .
ൈദവാലയത്തിെല തിരശ്ശീല രണ്ടായി
ചീന്തിേപ്പായി. 46 “പിതാേവ, അങ്ങയുെട
കരങ്ങളിൽ ഞാൻ എെന്റ ആത്മാവിെന
തിരുക്കരങ്ങളിൽ ഭരേമൽപ്പിക്കുന്നു”† എന്ന്
േയശു അത്യ ച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇതു പറഞ്ഞിട്ട്
അേദ്ദഹം ്രപാണത്യാഗംെചയ്തു.

47 സംഭവിച്ചെതല്ലാം കണ്ട് ശതാധിപൻ
ൈദവെത്ത പുകഴ്ത്തിെക്കാണ്ട്, “ഈ മനുഷ്യൻ
നീതിനിഷ്ഠനായിരുന്നു, നിശ്ചയം” എന്നു
പറഞ്ഞു. 48കാണാൻവന്നുകൂടിയവർഎല്ലാവരും
സംഭവിച്ചതുകണ്ട് െനഞ്ചത്തടിച്ച െകാണ്ട്
തിരിെകേപ്പായി. 49 എന്നാൽ, ഗലീലയിൽനിന്ന്
അേദ്ദഹെത്ത അനുഗമിച്ച സ്്രതീകൾ ഉൾെപ്പെട
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പരിചയക്കാർ എല്ലാവരും
ഇവെയല്ലാം േനാക്കിെക്കാണ്ട് ദൂരത്തുനിന്നിരുന്നു.
േയശുവിെന്റശവസംസ്കാരം

50 ന്യായാധിപസമിതിയിെല ഒരംഗവും
നല്ലവനും നീതിനിഷ്ഠനുമായ േയാേസഫ്
എന്നു േപരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അവിെട
ഉണ്ടായിരുന്നു. 51 അയാൾ അവരുെട
തീരുമാനത്തിനും അത് നടപ്പിലാക്കിയതിനും
അനുകൂലമായിരുന്നില്ല. അയാൾ അരിമഥ്യ
എന്ന െയഹൂദാപട്ടണത്തിൽനിന്നുള്ളയാള ം

§ 23:44 മൂ.ഭാ. ആറാംമണി * 23:45 മൂ.ഭാ. ഒൻപതാംമണി
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ൈദവരാജ്യത്തിെന്റ വരവിനായി
കാത്തിരുന്നയാള മായിരുന്നു. 52 അയാൾ
പീലാേത്താസിെന്റഅടുക്കൽെചന്ന് േയശുവിെന്റ
മൃതേദഹം വിട്ട തരണെമന്നേപക്ഷിച്ച . 53 പിെന്ന
അയാൾ േയശുവിെന്റ ശരീരം താെഴയിറക്കി
മൃദുലവസ്്രതത്തിൽ െപാതിഞ്ഞ,് പാറയിൽ
െവട്ടിയുണ്ടാക്കിയിരുന്നതുംആെരയുംഅതുവെര
അടക്കിയിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഒരു കല്ലറയിൽ
സംസ്കരിച്ച . 54 അന്ന് ഒരുക്കനാളായിരുന്നു;‡
ശബ്ബത്ത് ആരംഭിക്കാനുള്ള സമയവും
അടുത്തിരുന്നു.

55 ഗലീലയിൽനിന്ന് േയശുവിേനാെടാപ്പം വന്ന
സ്്രതീകൾ േയാേസഫിെന്റ പിന്നാെലെചന്ന,്
കല്ലറയും അതിൽ മൃതേദഹം സംസ്കരിച്ച
വിധവും കണ്ടു. 56 തുടർന്ന് അവർ
ഭവനത്തിേലക്കു േപായി സുഗന്ധ്രദവ്യങ്ങള ം
പരിമളൈതലവും ഒരുക്കിെവച്ച .
കൽപ്പനയനുസരിച്ച് ശബ്ബത്തുനാളിൽ അവർ
വി്രശമിച്ച .

24
പുനരുത്ഥാനം

1 ആഴ്ചയുെട ആദ്യദിവസം അതിരാവിെല
ആ സ്്രതീകൾ തങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ
സുഗന്ധ്രദവ്യങ്ങൾ എടുത്തുെകാണ്ട് കല്ലറയുെട
അടുെത്തത്തി. 2 കല്ലറയുെട കവാടത്തിൽനിന്ന്
കല്ല് ഉരുട്ടി മാറ്റിയിരുന്നതായി അവർ

‡ 23:54 അതായത്,ശബ്ബത്തുശനിയാഴ്ച,അതിനായുള്ള ഒരുക്കം
െവള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിയുേമ്പാൾത്തെന്നആരംഭിക്കും.
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കണ്ടു. 3 അവർ ഉള്ളിൽ ്രപേവശിച്ചേപ്പാൾ
കർത്താവായ േയശുവിെന്റ ശരീരം അവിെട
കണ്ടില്ല. 4 അതിെനക്കുറിച്ച് അവർ
ആശ്ചര്യചകിതരായിരിക്കുേമ്പാൾ, െപെട്ടന്നു
മിന്നൽപ്പിണർേപാെല തിളങ്ങുന്ന വസ്്രതം ധരിച്ച
രണ്ട് പുരുഷന്മാർ െതാട്ടരികത്തുനിൽക്കുന്നതു
കണ്ടു. 5ആ സ്്രതീകൾ ഭയവിഹ്വലരായി, തല
ഉയർത്താൻേപാലും കഴിയാെത നിൽക്കുേമ്പാൾ
ആ പുരുഷന്മാർ അവേരാട് ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവെന
മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽ അേന്വഷിക്കുന്നെതന്തിന?്
6 അേദ്ദഹം ഇവിെട ഇല്ല! അേദ്ദഹം
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു! 7 മുേമ്പ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഗലീലയിൽ ആയിരുന്നേപ്പാൾ
േയശു നിങ്ങേളാട,് ‘മനുഷ്യപു്രതൻ പാപികള െട
ൈകയിൽ ഏൽപ്പിക്കെപ്പട്ട ്രകൂശിക്കെപ്പടുകയും
മൂന്നാംനാൾ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയും
േവണം’ എന്നു പറഞ്ഞത് ഓർക്കുക” എന്നു
പറഞ്ഞു. 8 അേപ്പാൾ അവർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വാക്കുകൾഓർത്തു.

9 കല്ലറയിൽനിന്ന് മടങ്ങിെയത്തിയേശഷം
അവർ ഈ കാര്യങ്ങെളല്ലാം പതിെനാന്ന്
അെപ്പാസ്തലന്മാേരാടും മറ്റ ശിഷ്യേരാടും
അറിയിച്ച . 10 മഗ്ദലക്കാരി മറിയ,
േയാഹന്ന, യാേക്കാബിെന്റ അമ്മ
മറിയ എന്നിവരും അവേരാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ സ്്രതീകള മാണ് ഈ
വാർത്ത അെപ്പാസ്തലന്മാെര ആദ്യം
അറിയിക്കുന്നത.് 11 എന്നാൽ, അവരുെട
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വാക്കുകൾ െവറും െകട്ട കഥേപാെല
േതാന്നുകയാൽ അെപ്പാസ്തലന്മാർ അതു
വിശ്വസിച്ചില്ല. 12 എങ്കിലും പേ്രതാസ്
എഴുേന്നറ്റ കല്ലറയുെട അടുേത്തേക്കാടി.
അയാൾ കല്ലറയ്ക്കുള്ളിേലക്കു കുനിഞ്ഞു
േനാക്കിയേപ്പാൾ മൃതേദഹം െപാതിഞ്ഞിരുന്ന
മൃദുലവസ്്രതങ്ങൾമാ്രതം* അവിെട
കിടക്കുന്നതുകണ്ട്സംഭവിച്ചെതന്തായിരിക്കുെമന്ന്
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട മടങ്ങിേപ്പായി.

എമ്മവൂസിേലക്കുള്ളവഴിയിൽ
13 അന്നുതെന്ന ശിഷ്യരിൽ രണ്ടുേപർ
െജറുശേലമിൽനിന്ന് ഏകേദശം പതിെനാന്ന്
കിേലാമീറ്റർ† അകെലയുള്ള എമ്മവൂസ് എന്ന
്രഗാമത്തിേലക്കു യാ്രതെചയ്യ കയായിരുന്നു.
14 സംഭവിച്ച സകലകാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ച ം
അവർ പരസ്പരം സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
15 അങ്ങെന അവർ സംസാരിച്ച ം ചർച്ച
െചയ്തും െപായ്െക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾേയശുവും
അടുത്തുെചന്ന് അവേരാടു േചർന്നു നടന്നു.
16എന്നാൽ, അേദ്ദഹെത്ത തിരിച്ചറിയാത്തവണ്ണം
ൈദവംഅവരുെടകാഴ്ചശക്തിനിയ്രന്തിച്ചിരുന്നു.

17 അേദ്ദഹം അവേരാട,് “യാ്രതയ്ക്കിടയിൽ
നിങ്ങൾ ചർച്ചെചയ്യന്ന കാര്യെമന്താണ്?” എന്നു
േചാദിച്ച .
അവർ നിരാശെപ്പട്ട മുഖേത്താെട നിശ്ചലരായി
നിലെകാണ്ടു. 18 അവരിൽ െക്ലേയാപ്പാവ്
എന്നു േപരുള്ളയാൾ അേദ്ദഹേത്താട്

* 24:12 അതായത്,ശവക്കച്ചമാ്രതം † 24:13 മൂ.ഭാ. 60 േസ്റ്റഡിയ
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േചാദിച്ച , “െജറുശേലമിെല സന്ദർശകരിൽ
താങ്കൾമാ്രതമാണേല്ലാ ഈ നാള കളിൽ അവിെട
ഉണ്ടായസംഭവങ്ങൾഅറിയാത്തത?്”

19 “എന്തുസംഭവങ്ങൾ?” േയശു േചാദിച്ച .
അവർ അേപ്പാൾ ഇങ്ങെന മറുപടി പറഞ്ഞു:

“നസെറത്തുകാരനായ േയശുവിനു സംഭവിച്ച
കാര്യങ്ങൾതെന്ന. ്രപവൃത്തിയിലും വാക്കിലും
ൈദവത്തിെന്റയും സർവമനുഷ്യരുെടയും
ദൃഷ്ടിയിൽ അതിശക്തനായ ഒരു ്രപവാചകൻ
ആയിരുന്നു അേദ്ദഹം. 20 ഞങ്ങള െട
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും ഭരണാധികാരികള ം
അേദ്ദഹെത്ത മരണശിക്ഷയ്ക്കായി
േറാമാക്കാെര ഏൽപ്പിക്കുകയും അവർ
്രകൂശിക്കുകയും െചയ്തു. 21 ഞങ്ങേളാ,
ഇ്രസാേയലിെന വിേമാചിപ്പിക്കാൻ േപാകുന്നത്
അേദ്ദഹമാെണന്ന് ആശിച്ചിരുന്നു. എന്തു
പറേയണ്ടൂ? ഇെതാെക്ക സംഭവിച്ചിട്ട് ഇന്ന്
മൂന്നാംനാൾ ആകുന്നു. 22 അതുെകാണ്ടും
തീർന്നില്ല, ഞങ്ങള െട കൂട്ടത്തിലുള്ള ചില
സ്്രതീകൾഞങ്ങെളഅമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;അവർ
ഇന്ന് അതിരാവിെല കല്ലറയുെട അടുത്തുെചന്നു;
23 എന്നാൽ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശരീരം അവർക്കു
കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവർ വന്നു ഞങ്ങേളാട്,
അേദ്ദഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിയിച്ച
ദൂതന്മാെര അവർ ദർശനത്തിൽ കണ്ടതായി
പറഞ്ഞു. 24അേപ്പാൾ ഞങ്ങള െട കൂട്ട കാരിൽ
ചിലർ കല്ലറയുെട അടുേത്തക്കുേപായി. അവരും
സ്്രതീകൾ പറഞ്ഞതുേപാെലതെന്ന കണ്ടു.
എന്നാൽഅവർ േയശുവിെനകണ്ടില്ല.”
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25 അേദ്ദഹം അവേരാട,് “ഹാ! നിങ്ങൾ
എ്രത ബുദ്ധിശൂന്യർ! ്രപവാചകന്മാർ
്രപസ്താവിച്ചിട്ട ള്ളെതല്ലാം വിശ്വസിക്കാൻ
കഴിയാത്ത മന്ദബുദ്ധികേള! 26 ഇവെയല്ലാം
സഹിച്ചതിനുേശഷമേല്ല ്രകിസ്തു അവിടെത്ത
മഹത്ത്വത്തിൽ ്രപേവശിേക്കണ്ടത?്”
27 പിെന്ന അേദ്ദഹം േമാശയുെടയും
സകല്രപവാചകന്മാരുെടയും ലിഖിതങ്ങളിലും
േശഷം എല്ലാ തിരുെവഴുത്തുകളിലും‡
തെന്നക്കുറിച്ച പറഞ്ഞിട്ട ള്ളത് അവർക്കു
വ്യാഖ്യാനിച്ച െകാടുത്തു.

28 അവർ തങ്ങൾക്കു േപാേകണ്ടിയിരുന്ന
്രഗാമേത്താടടുത്തേപ്പാൾ േയശു അവെര
വിട്ട് മുേന്നാട്ട് തെന്റ യാ്രത തുടരുന്നതായി
ഭാവിച്ച . 29അേപ്പാൾ അവർ, “ഞങ്ങള െടകൂെട
താമസിക്കുക; സന്ധ്യയാകാറായേല്ലാ; പകൽ
ഇതാ അവസാനിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞ്
അേദ്ദഹെത്ത നിർബന്ധിച്ച . അങ്ങെനഅേദ്ദഹം
അവേരാടുകൂെട താമസിക്കാനായി അവരുെട
്രഗാമത്തിേലക്ക് േപായി.

30അവേരാെടാപ്പം ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുേമ്പാൾ
അേദ്ദഹം അപ്പം ൈകകളിെലടുത്തു
വാഴ്ത്തി, നുറുക്കി അവർക്കു െകാടുക്കാൻ
തുടങ്ങി. 31 അേപ്പാൾ അവരുെട
കാഴ്ചശക്തിേമലുണ്ടായിരുന്ന നിയ്രന്തണം
മാറുകയും അവർ അേദ്ദഹെത്ത
തിരിച്ചറിയുകയും െചയ്തു. തൽക്ഷണം

‡ 24:27 േമാശയുെട പഞ്ച്രഗന്ഥങ്ങൾ, ്രപവാചകന്മാർ,
തിരുെവഴുത്തുകൾ ഇങ്ങെന മൂന്നായിട്ടാണ് െയഹൂദർ
പഴയനിയമെത്തവിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത.്
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അേദ്ദഹംഅവരുെടദൃഷ്ടിയിൽനിന്നുമറയുകയും
െചയ്തു. 32 “അേദ്ദഹം വഴിയിൽെവച്ച
നേമ്മാടു സംസാരിക്കുകയും തിരുെവഴുത്തുകൾ
വിശദീകരിച്ച തരികയും െചയ്തേപ്പാൾ നമ്മുെട
ഹൃദയം ജ്വലിക്കുകയായിരുന്നിേല്ല?” അവർ
പരസ്പരം േചാദിച്ച .

33-34 അവർ ഉടൻതെന്ന എഴുേന്നറ്റ്
െജറുശേലമിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പായി. “ഇതു സത്യം!
കർത്താവ് പുനരുത്ഥാനംെചയ്തിരിക്കുന്നു;
അവിടന്നു ശിേമാനു ്രപത്യക്ഷനായി,”എന്നിങ്ങെന
ഒരുമിച്ച കൂടിയിരുന്ന് പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്ന
പതിെനാന്ന് അെപ്പാസ്തലന്മാെരയും േശഷം
ശിഷ്യെരയും കണ്ടു. 35 തങ്ങള െട യാ്രതയിൽ
സംഭവിച്ചതും േയശു അപ്പം നുറുക്കുേമ്പാൾ
അേദ്ദഹെത്ത തങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതും അവർ
വിവരിച്ച പറഞ്ഞു.

േയശുശിഷ്യന്മാർക്കു ്രപത്യക്ഷനാകുന്നു
36അവർ ഇങ്ങെന സംസാരിക്കുേമ്പാൾ േയശു
അവരുെട നടുവിൽനിന്നുെകാണ്ട,് “നിങ്ങൾക്കു
സമാധാനം”എന്ന്അവേരാടു പറഞ്ഞു.

37 അവർ ഭയെപ്പട്ട നടുങ്ങി; തങ്ങൾ ഒരു
ഭൂതെത്തയാണു കാണുന്നെതന്ന് അവർ
കരുതി. 38 അേപ്പാൾ േയശു അവേരാടു
പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ ഭയന്നുവിറയ്ക്കുന്നെതന്തിന?്
നിങ്ങള െട മനസ്സിൽ സംശയങ്ങൾ
ഉയരുന്നെതന്തിന?് 39 എെന്റ ൈകകള ം
കാലുകള ം ്രശദ്ധിച്ച േനാക്കുക. ഇത്ഞാൻതെന്ന!
എെന്നസ്പർശിച്ച േനാക്കുക. എനിക്കുള്ളതായി
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നിങ്ങൾ കാണുന്നതുേപാെല ഭൂതത്തിനു
മാംസവുംഅസ്ഥികള ംഇല്ലേല്ലാ.”

40 ഇതു പറഞ്ഞിട്ട് േയശു തെന്റ ൈകകള ം
കാലുകള ം അവർക്കു കാണിച്ച െകാടുത്തു.
41ആനന്ദാധിക്യം നിമിത്തം തങ്ങൾ കാണുന്നത്
യാഥാർഥ്യമാേണാ എന്നു വിശ്വസിക്കാനാകാെത
സ്തബ്ധരായി നിൽക്കുന്ന അവേരാട് അേദ്ദഹം,
“ഇവിെട നിങ്ങള െടപക്കൽ ഭക്ഷിക്കാൻ
എെന്തങ്കിലും ഉേണ്ടാ?” എന്നു േചാദിച്ച .
42 അവർ അേദ്ദഹത്തിന് ഒരു കഷണം വറുത്ത
മീൻ െകാടുത്തു. 43 അേദ്ദഹം അെതടുത്ത്
അവരുെടമുമ്പിൽെവച്ച തെന്നഭക്ഷിച്ച .

44 പിെന്ന അേദ്ദഹം അവേരാടു പറഞ്ഞു,
“ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട ആയിരുന്നേപ്പാൾ
േമാശയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിലും
്രപവാചകപുസ്തകങ്ങളിലുംസങ്കീർത്തനങ്ങളിലും
എെന്നക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നെതല്ലാം
പൂർത്തീകരിക്കെപ്പടണെമന്ന് പറഞ്ഞത്
ഇക്കാര്യങ്ങെളാെക്കയായിരുന്നു.”

45 പിെന്ന, തിരുെവഴുത്തുകൾ ്രഗഹിക്കാൻ
സാധ്യമാകുംവിധം അേദ്ദഹം അവരുെട
ബുദ്ധിമണ്ഡലെത്ത തുറന്നു. 46 അേദ്ദഹം
അവേരാട് തുടർന്നു പറഞ്ഞത,് “ഇങ്ങെനയാണ്
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത:് ്രകിസ്തു
യാതനകൾ സഹിച്ച് മരിക്കുകയും മൂന്നാംദിവസം
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയും 47 െജറുശേലമിൽ
ആരംഭിച്ച് സകലജനതകേളാടും അവിടെത്ത
നാമത്തിൽ മാനസാന്തരവും പാപേമാചനവും
്രപസംഗിക്കെപ്പടുകയും േവണം. 48 ഈ
കാര്യങ്ങൾക്കു നിങ്ങൾ സാക്ഷികൾ ആകുന്നു.
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49 എെന്റ പിതാവുെചയ്ത വാഗ്ദാനം ഞാൻ
നിങ്ങള െടേമൽ അയയ്ക്കും. എന്നാൽ,
ഉന്നതത്തിൽനിന്ന് ശക്തി നിങ്ങൾ ധരിക്കുംവെര
നഗരത്തിൽത്തെന്നതാമസിക്കുക.”
സ്വർഗാേരാഹണം

50 ഇതിനുേശഷം അേദ്ദഹം അവെര
െബഥാന്യവെര കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി.
ൈകകൾ ഉയർത്തി അവെര അനു്രഗഹിച്ച .
51 ഇങ്ങെന അനു്രഗഹിച്ച െകാണ്ടിരിെക്കത്തെന്ന
അേദ്ദഹം അവെര വിട്ട് സ്വർഗത്തിേലക്ക്
എടുക്കെപ്പട്ട . 52അവർഅേദ്ദഹെത്തആരാധിച്ച ;
അത്യാനന്ദേത്താെട െജറുശേലമിേലക്ക്
മടങ്ങിേപ്പായി. 53 അവർ ൈദവെത്ത
സ്തുതിച്ച െകാണ്ട് അവരുെട സമയെമല്ലാം
ൈദവാലയത്തിൽെചലവഴിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
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