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മത്തായിഎഴുതിയ
സുവിേശഷം

േയശു്രകിസ്തുവിെന്റവംശാവലി
1അ്രബാഹാമിെന്റ പു്രതനായ ദാവീദിെന്റ
പു്രതൻ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
വംശാവലി:

2അ്രബാഹാമിൽനിന്ന് യിസ്ഹാക്ക് ജനിച്ച
യിസ്ഹാക്കിൽനിന്ന് യാേക്കാബ് ജനിച്ച
യാേക്കാബിൽനിന്ന് െയഹൂദയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റസേഹാദരന്മാരും ജനിച്ച .

3 െയഹൂദയായിരുന്നു താമാർ ്രപസവിച്ച
പാെരസിെന്റയും േസരയുെടയും പിതാവ.്
പാെരസിൽനിന്ന് െഹേ്രസാം ജനിച്ച
െഹേ്രസാമിൽനിന്ന്ആരാം ജനിച്ച .
4ആരാമിൽനിന്ന്അമ്മീനാദാബും
അമ്മീനാദാബിൽനിന്ന് നഹേശാനും ജനിച്ച .
നഹേശാനിൽനിന്ന്സൽേമാൻജനിച്ച .
5 സൽേമാനായിരുന്നു രാഹാബ് ്രപസവിച്ച
േബാവസിെന്റപിതാവ.്
േബാവസ്-രൂത്ത് ദമ്പതികള െട പു്രതനാണ്
ഓേബദ്;
ഓേബദിൽനിന്ന് യിശ്ശായി ജനിച്ച .
6യിശ്ശായിയാണ് ദാവീദുരാജാവിെന്റപിതാവ്.
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ദാവീദ് ശേലാേമാെന്റ പിതാവ്, ശേലാേമാെന്റ
അമ്മഊരിയാവിെന്റവിധവ (േബത്ത്-േശബ)
ആയിരുന്നു.

7ശേലാേമാനിൽനിന്ന് െരഹബ്യാം ജനിച്ച .
െരഹബ്യാമിൽനിന്ന്അബീയാവും
അബീയാവിൽനിന്ന്ആസായും ജനിച്ച .
8ആസായിൽനിന്ന് േയാശാഫാത്ത് ജനിച്ച
േയാശാഫാത്തിൽനിന്ന് േയാരാം ജനിച്ച
േയാരാമിൽനിന്ന് ഉസ്സീയാവും ജനിച്ച .
9ഉസ്സീയാവിൽനിന്ന് േയാഥാം ജനിച്ച .
േയാഥാമിൽനിന്ന്ആഹാസും
ആഹാസിൽനിന്ന്ഹിസ്കിയാവും ജനിച്ച .
10ഹിസ്കിയാവ് മനെശ്ശയുെട പിതാവ്,
മനെശ്ശആേമാെന്റപിതാവ,്
ആേമാൻ േയാശിയാവിെന്റപിതാവ്.
11 േയാശിയാവിെന്റ മകൻ െയെഖാന്യാവും*
അയാള െട സേഹാദരന്മാരും ജനിച്ചത്
ബാേബൽ ്രപവാസകാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു.

12 ബാേബൽ ്രപവാസത്തിനുേശഷം
െയെഖാന്യാവിനു ജനിച്ച മകനാണ്
ശലഥിേയൽ
ശലഥിേയലിൽനിന്ന് െസരൂബ്ബാേബൽജനിച്ച .
13െസരൂബ്ബാേബലിൽനിന്ന്അബീഹൂദ് ജനിച്ച
അബീഹൂദിൽനിന്ന്എല്യാക്കീമും
എല്യാക്കീമിൽനിന്ന്ആേസാരും ജനിച്ച .
14ആേസാരിൽനിന്ന്സാേദാക്ക് ജനിച്ച .
സാേദാക്കിൽനിന്ന്ആഖീമും

* 1:11 അതായത്, െയേഹായാഖീൻ;വാ. 12കാണുക.
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ആഖീമിൽനിന്ന്എലീഹൂദും ജനിച്ച .
15എലീഹൂദ് എലീയാസറിെന്റപിതാവായിരുന്നു.
എലീയാസറിൽനിന്ന് മത്ഥാനും
മത്ഥാനിൽനിന്ന് യാേക്കാബും ജനിച്ച .
16 യാേക്കാബിെന്റ മകനായിരുന്നു മറിയയുെട
ഭർത്താവായ േയാേസഫ.് ഈ മറിയയാണ്
“്രകിസ്തു” എന്നു വിളിക്കെപ്പട്ട േയശുവിെന്റ
മാതാവായിത്തീർന്നത.്†

17 ഇങ്ങെന തലമുറകൾ ആെക,
അ്രബാഹാംമുതൽ ദാവീദുവെര
പതിന്നാലും ദാവീദുമുതൽ
ബാേബൽ്രപവാസംവെര പതിന്നാലും
ബാേബൽ്രപവാസംമുതൽ
്രകിസ്തുവെരപതിന്നാലുംആകുന്നു.

േയശു്രകിസ്തുവിെന്റജനനം
18 േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ജനനം ഈ
വിധമായിരുന്നു: േയശുവിെന്റ അമ്മ മറിയയും
േയാേസഫും തമ്മിലുള്ള വിവാഹനിശ്ചയം
കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവർ വിവാഹിതരാകുന്നതിനു
മുേമ്പതെന്ന മറിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ
ഗർഭവതിയായി. 19 മറിയയുെട
നീതിനിഷ്ഠനായ ഭർത്താവ് േയാേസഫ,് അവൾ
ഗർഭവതിയായ വിവരം അറിഞ്ഞ,് സമൂഹമേധ്യ
അവൾ അപഹാസ്യയാകാതിരിക്കാൻ
ആ്രഗഹിച്ചതുെകാണ്ട് അവെള രഹസ്യമായി
ഉേപക്ഷിക്കണെമന്നുതീരുമാനിച്ച .
† 1:16 മൂ.ഭാ. േയശു ജനിക്കെപ്പട്ട , (കർമണി്രപേയാഗം) എന്നും
ഈവംശാവലിയിൽഅ്രബാഹാംമുതൽേയാേസഫുവെരയുള്ളവർ
ജനിച്ച , (കർത്തരി്രപേയാഗം)എന്നുമാണ.്
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20 അേദ്ദഹം ഈ വിഷയെത്തക്കുറിച്ച
ചിന്തിച്ച െകാണ്ടിരിെക്ക െപെട്ടന്ന,് കർത്താവിെന്റ
ദൂതൻ സ്വപ്നത്തിൽ ്രപത്യക്ഷെപ്പട്ട്,
അേദ്ദഹേത്താട,് “ദാവീദുവംശജനായ
േയാേസേഫ, മറിയ ഗർഭവതിയായത്
പരിശുദ്ധാത്മാവിൽനിന്നാണ.് ആയതിനാൽ
അവെള നിെന്റ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ
മടിേക്കണ്ടതില്ല. 21 അവൾ ഒരു പു്രതനു
ജന്മം നൽകും; ആ പു്രതന് ‘േയശു’‡ എന്നു
നാമകരണം െചയ്യണം, കാരണം അവിടന്ന്
തെന്റ ജനെത്ത അവരുെട പാപങ്ങളിൽനിന്ന്
രക്ഷിക്കുന്നവനാണ”്എന്നുപറഞ്ഞു.

22-23 “ഇതാ! കന്യകഗർഭവതിയായി ഒരു പു്രതനു
ജന്മം നൽകും; ആ പു്രതൻ ഇമ്മാനുേവൽ
എന്നു വിളിക്കെപ്പടും;”§ ഈ േപരിനു
“ൈദവം നേമ്മാടുകൂെട” എന്നാണ് അർഥം.
കർത്താവ് ്രപവാചകനിലൂെട അരുളിെച്ചയ്തത്
നിറേവറുന്നതിനാണ് ഇവെയല്ലാംസംഭവിച്ചത.്

24 േയാേസഫ് ഉറക്കമുണർന്നു; കർത്താവിെന്റ
ദൂതൻ തേന്നാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെലതെന്ന തെന്റ
ഭാര്യെയ സ്വീകരിച്ച . 25എന്നാൽ, മറിയ പു്രതന്
ജന്മം നൽകുന്നതുവെര േയാേസഫ് അവെള
അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അേദ്ദഹം പു്രതന് “േയശു”
എന്ന് േപരിട്ട .

2
ജ്ഞാനികള െടസന്ദർശനം

‡ 1:21 യേഹാവ രക്ഷിക്കുന്നു എന്നർഥമുള്ള േയാശുവ എന്ന

വാക്കിെന്റ ്രഗീക്കു രൂപമാണ് േയശു § 1:22-23 െയശ. 7:14
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1 െഹേരാദാരാജാവിെന്റ ഭരണകാലത്ത്
േയശു െയഹൂദ്യയിെല േബത്ലേഹമിൽ
ജനിച്ചതിനുേശഷം കിഴക്കുനിന്നുള്ളജ്ഞാനികൾ
െജറുശേലമിൽ എത്തി. 2 “െയഹൂദരുെട
രാജാവ് ഭൂജാതനായിരിക്കുന്നെതവിെട?” എന്ന്
ആരാഞ്ഞു; “ഞങ്ങൾഅേദ്ദഹത്തിെന്റ നക്ഷ്രതം
പൂർവദിക്കിൽകണ്ടു;അേദ്ദഹെത്ത്രപണമിക്കാൻ
വന്നിരിക്കുകയാണ,്”എന്നുപറഞ്ഞു.

3 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ െഹേരാദാരാജാവും
അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം െജറുശേലംനിവാസികൾ
സകലരും അസ്വസ്ഥചിത്തരായി.
4 െഹേരാദാരാജാവ് ഇ്രസാേയൽജനത്തിെന്റ
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാെരയും േവദജ്ഞെരയും
വിളിച്ച കൂട്ടി, “്രകിസ്തുഎവിെടയാണു ജനിക്കുക”
എന്ന് അവേരാട് ആരാഞ്ഞു. 5 “െയഹൂദ്യയിെല
േബത്ലേഹമിൽ,”എന്ന്അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു.
6 “ ‘നീേയായൂദ്യേദശത്തിെല േബത്ലേഹേമ,
െചറുതെല്ലാട്ട ം നീ യൂദ്യ്രപഭുഗണത്തിൽ;

നിന്നിൽനിന്നേല്ലാ രാജൻ ഉദിക്കുന്നത്
ഇ്രസാേയൽജനതയുെടപരിപാലകൻതെന്ന!’*

എന്നിങ്ങെനയാണേല്ലാ ്രപവാചകൻ
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത.്”

7അേപ്പാൾത്തെന്ന െഹേരാദാവ് ജ്ഞാനികെള
രഹസ്യമായി വിളിച്ച് നക്ഷ്രതം ്രപത്യക്ഷമായ
കൃത്യസമയം േചാദിച്ച മനസ്സിലാക്കി. 8അേദ്ദഹം
അവേരാട്, “നിങ്ങൾ േപായി ശിശുവിെന
സസൂക്ഷ്മം അേന്വഷിക്കുക. കെണ്ടത്തിയാൽ
ഉടൻതെന്ന നെമ്മ വിവരം അറിയിക്കുക, ‘നാമും

* 2:6 മീഖ. 5:2
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െചന്ന്അേദ്ദഹെത്ത്രപണമിേക്കണ്ടതാണ’് ”എന്നു
പറഞ്ഞ്അവെര േബത്ലേഹമിേലക്ക്അയച്ച .

9-10 അവർ രാജകൽപ്പന േകട്ടേശഷം
പൂർവദിക്കിൽ കണ്ട നക്ഷ്രതെത്ത അനുഗമിച്ച്
യാ്രതതുടർന്നു. നക്ഷ്രതം വീണ്ടും കണ്ടേപ്പാൾ
അവർ ആഹ്ലാദഭരിതരായി. അവർ കണ്ട
നക്ഷ്രതം ശിശു ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്തിനുമീേത
വന്ന് നിലെകാള്ള ംവെര അവർക്കുമുമ്പായി
െപായ്െക്കാണ്ടിരുന്നു. 11 അവർ വീട്ടിൽ
്രപേവശിച്ചേപ്പാൾ ശിശുവിെന, അമ്മ
മറിയേയാെടാപ്പം കണ്ടു; സാഷ്ടാംഗം വീണ്
ശിശുവിെന ആരാധിച്ച . പിെന്ന അവരുെട
ഭാണ്ഡങ്ങൾ തുറന്ന് സ്വർണം, കുന്തിരിക്കം, മീറ†
എന്നീ തിരുമുൽക്കാഴ്ചകൾ അർപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു. 12 െഹേരാദാവിെന്റ അടുേത്തക്കു
മടങ്ങരുെതന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ
ലഭിച്ചതുെകാണ്ട് അവർ മെറ്റാരു വഴിയിലൂെട
സ്വേദശേത്തക്കുയാ്രതതിരിച്ച .
ഈജിപ്റ്റിേലക്കുള്ളരക്ഷെപ്പടൽ

13 ജ്ഞാനികൾ യാ്രതയായതിനുേശഷം,
കർത്താവിെന്റ ദൂതൻ സ്വപ്നത്തിൽ
്രപത്യക്ഷനായി േയാേസഫിേനാട്,
“എഴുേന്നൽക്കുക! ശിശുവിെനയും
അമ്മെയയുംകൂട്ടി ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് ഓടി
രക്ഷെപ്പടുക. െഹേരാദാവ് ശിശുവിെന െകാല്ലാൻ
അേന്വഷിക്കുന്നതിനാൽ, ഞാൻ നിേന്നാടു
കൽപ്പിക്കുന്നതുവെര അവിെട താമസിക്കുക”
എന്നുപറഞ്ഞു.
† 2:11 അതായത്,നറുമ്പശ
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14 േയാേസഫ് ഉറക്കമുണർന്ന്
രാ്രതിയിൽത്തെന്ന ശിശുവിെനയും
അമ്മെയയുംകൂട്ടി ഈജിപ്റ്റിേലക്കു യാ്രതയായി;
15 െഹേരാദാവ് നാടുനീങ്ങുന്നതുവെര‡ അവർ
അവിെട താമസിച്ച . “ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് ഞാൻ
എെന്റ പു്രതെന വിളിച്ച വരുത്തി”§ എന്ന്
കർത്താവ് ്രപവാചകനിലൂെട അരുളിെച്ചയ്തത്
ഇങ്ങെനനിവൃത്തിയായി.

16 ജ്ഞാനികൾ തെന്ന പരിഹസിെച്ചന്ന്
െഹേരാദാവ് മനസ്സിലാക്കിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹം
േരാഷാകുലനായി, ജ്ഞാനികളിൽനിന്ന്
മനസ്സിലാക്കിയ സമയത്തിന് അനുസൃതമായി,
േബത്ലേഹമിലും പരിസര്രപേദശങ്ങളിലുമുള്ള
രണ്ടുവയസ്സ ം അതിൽ താെഴയും ്രപായമുള്ള
എല്ലാ ആൺകുട്ടികെളയും െകാല്ലാൻ ആജ്ഞ
നൽകി.
17-18 “രാമായിൽ* ഒരു ശബ്ദം േകൾക്കുന്നു,
േരാദനവുംഅത്യ ച്ചവിലാപവുംതെന്ന.

റാേഹൽ തെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങെളെച്ചാല്ലി
വിലപിക്കുന്നു.
അവരിലാരുംഅവേശഷിക്കുന്നില്ല;
സാന്ത്വനംഅവൾനിരസിക്കുന്നു,”†

എന്നിങ്ങെന യിെരമ്യാ്രപവാചകനിലൂെട ഉണ്ടായ
അരുളപ്പാട് നിവൃത്തിയായി.

നസെറത്തിേലക്കു മടങ്ങുന്നു

‡ 2:15 അതായത്, മരിക്കുന്നതുവെര § 2:15 േഹാശ. 11:1
* 2:17-18 െജറുശേലമിന് ഏകേദശം പത്ത് കി.മീ. വടക്കുള്ള
പട്ടണം. † 2:17-18 യിര. 31:15
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19 െഹേരാദാവു നാടുനീങ്ങിയേപ്പാൾ,
കർത്താവിെന്റ ദൂതൻ ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച്
സ്വപ്നത്തിൽ േയാേസഫിന് ്രപത്യക്ഷനായി,
20 “എഴുേന്നൽക്കുക! ശിശുവിെനയും
അമ്മെയയുംകൂട്ടി ഇ്രസാേയൽ നാട്ടിേലക്ക്
മടങ്ങുക, ശിശുവിെന വധിക്കാൻ തുനിഞ്ഞവർ
മരിച്ച േപായി”എന്നുപറഞ്ഞു.

21 േയാേസഫ് എഴുേന്നറ്റ് േയശുവിെനയും
അമ്മെയയുംകൂട്ടി ഇ്രസാേയലിൽഎത്തിേച്ചർന്നു.
22 എന്നാൽ, െയഹൂദ്യ്രപവിശ്യയിൽ
അർെക്കലാേവാസ,് തെന്റ പിതാവ്
െഹേരാദാവിെന്റ പിൻഗാമിയായി
ഭരണേമറ്റിരിക്കുന്നു എന്നു േകട്ടേപ്പാൾ,
േയാേസഫ് അവിേടക്കു േപാകാൻ ഭയെപ്പട്ട .
സ്വപ്നത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ ലഭിച്ചതനുസരിച്ച്
ഗലീലാ്രപവിശ്യയിേലക്കു യാ്രതതിരിച്ച .
23 അവിെട നസെറത്ത് എന്ന പട്ടണത്തിൽ
െചന്നു താമസിച്ച . “േയശു നസറായൻ എന്നു
വിളിക്കെപ്പടും” എന്നു ്രപവാചകന്മാരിലൂെട
ൈദവംഅരുളിെച്ചയ്തത് ഇ്രപകാരം നിറേവറി.

3
േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻവഴിെയാരുക്കുന്നു

1-2 ആ നാള കളിൽ േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ
െയഹൂദ്യ മരുഭൂമിയിൽ എത്തി,
“മാനസാന്തരെപ്പടുക; സ്വർഗരാജ്യം
സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു”എന്നു ്രപസംഗിച്ച .
3 “ ‘കർത്താവിെന്റവഴിെയാരുക്കുക;
അവിടേത്തക്കുേവണ്ടി പാത േനേരയാക്കുക’
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എന്ന് മരുഭൂമിയിൽവിളംബരംെചയ്യന്നശബ്ദം,”*
എന്ന് െയശയ്യാ്രപവാചകൻ ്രപസ്താവിച്ചത്
ഇേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ചായിരുന്നു.

4 േയാഹന്നാൻ ഒട്ടകേരാമംെകാണ്ടുള്ള
കുപ്പായവും തുകൽ അരപ്പട്ടയും†
ധരിച്ചിരുന്നു.‡ െവട്ട ക്കിളിയും
കാട്ട േതനുമായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭക്ഷണം.
5 െജറുശേലമിൽനിന്നും െയഹൂദ്യ്രപവിശ്യയിൽ
എല്ലായിടത്തുനിന്നും േയാർദാൻനദിയുെട
പരിസര്രപേദശങ്ങളിൽനിന്നുെമല്ലാം ജനം
േയാഹന്നാെന്റ അടുക്കൽ എത്തി. 6 തങ്ങള െട
പാപങ്ങൾ ഏറ്റ പറഞ്ഞവെര അേദ്ദഹം
േയാർദാൻനദിയിൽസ്നാനെപ്പടുത്തി.

7 എന്നാൽ, പരീശന്മാരും സദൂക്യരുമായ§
അേനകർ അേദ്ദഹം സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്ന
ഇടേത്തക്കു വരുന്നതുകണ്ടിട്ട് അവേരാട്,
“അണലിക്കുഞ്ഞുങ്ങേള!* വരാൻേപാകുന്ന
േ്രകാധത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ നിങ്ങൾക്കു
മുന്നറിയിപ്പ തന്നതാരാണ്?” എന്നു
വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 8 “മാനസാന്തരത്തിന്
അനുേയാജ്യമായ ഫലം പുറെപ്പടുവിക്കുക.
9 ‘ഞങ്ങൾക്കു പിതാവായി അ്രബാഹാം ഉണ്ട’്
എന്നു സ്വയം പുകഴാെമന്നു കരുേതണ്ട. ഞാൻ
* 3:3 െയശ. 40:3 † 3:4 അതായത്, െബൽറ്റ്
‡ 3:4 2 രാജാ. 1:8 § 3:7 െയഹൂദർക്കിടയിൽ
നിലനിന്നിരുന്ന രണ്ട് ്രപത്യയശാസ്്രതങ്ങൾ. പരീശന്മാർ:
ന്യായ്രപമാണത്തിെല നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നതിന്
ഊന്നൽ െകാടുക്കുന്നവർ. സദൂക്യർ: ദൃശ്യമായതിൽ
അപ്പ റമുള്ളവ സംശയദൃഷ്ടിേയാെട വീക്ഷിക്കുന്നവർ.
ഉദാ. മരണാനന്തരജീവിതം, ൈദവദൂതന്മാർ എന്നിവ

നിരാകരിക്കുന്നവർ. * 3:7 അഥവാ,വഴിെതറ്റിക്കുന്നവർ.
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നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: ഈ കല്ല കളിൽനിന്ന്
അ്രബാഹാമിനുേവണ്ടി മക്കെള ഉളവാക്കാൻ
ൈദവത്തിനു കഴിയും. 10 ഇേപ്പാൾത്തെന്ന
വൃക്ഷങ്ങള െട തായ് േവരിൽ േകാടാലി
െവച്ചിരിക്കുന്നു; സത്ഫലം പുറെപ്പടുവിക്കാത്ത
വൃക്ഷങ്ങെളല്ലാം െവട്ടി തീയിൽഎറിഞ്ഞുകളയും.

11 “ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന ജലസ്നാനം
നിങ്ങൾ മാനസാന്തരെപ്പട്ട എന്നതിെന്റ
്രപതീകമാണ.് എന്നാൽ, എെന്നക്കാൾ
ശക്തനായ ഒരാൾ എെന്റ പിന്നാെല വരുന്നു;
അേദ്ദഹത്തിെന്റ െചരിപ്പിെന്റ വാറഴിക്കുന്ന ഒരു
അടിമയാകാൻേപാലും എനിക്കു േയാഗ്യതയില്ല.
അേദ്ദഹം നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുെകാണ്ടും
അഗ്നിെകാണ്ടും സ്നാനം നൽകും. 12 വീശുമുറം
അേദ്ദഹത്തിെന്റൈകയിൽ ഉണ്ട;്അേദ്ദഹംതെന്റ
െമതിക്കളം പൂർണമായി െവടിപ്പാക്കിയേശഷം
േഗാതമ്പും പതിരും േവർതിരിച്ച,് േഗാതമ്പ്
കളപ്പ രയിൽ േശഖരിക്കുകയും പതിർ െകടാത്ത
തീയിൽ ദഹിപ്പിച്ച കളയുകയും െചയ്യ ം.”
േയശുവിെന്റസ്നാനം

13 ഈ സമയത്ത് േയാഹന്നാനാൽ
സ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് േയശു
ഗലീലാ്രപവിശ്യയിൽനിന്ന് േയാർദാൻനദിയിേലക്ക†്
വന്നു. 14 എന്നാൽ, േയാഹന്നാൻ അേദ്ദഹെത്ത
പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ്രശമിച്ച െകാണ്ട് ഇ്രപകാരം
പറഞ്ഞു, “അങ്ങയിൽനിന്ന് സ്നാനം
† 3:13 േയാർദാൻനദി ഗലീലാ്രപവിശ്യയിൽക്കൂെട
ഒഴുകുന്നുെണ്ടങ്കിലും േയാഹന്നാനാൽ സ്നാനം
സ്വീകരിേക്കണ്ടതിന് െയഹൂദ്യമരുഭൂമിയിലുള്ളേയാർദാൻനദിയുെട
ഭാഗേത്തക്കാണ് േയശു വന്നത്.
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സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് എെന്റ അഭിലാഷം,
എന്നിട്ട ം അങ്ങ് എെന്റ അടുേത്തക്കാണേല്ലാ
വരുന്നത?്”

15 അതിന് േയശു, “ഇേപ്പാൾ ഇതിന്
സമ്മതിക്കുക; ഇങ്ങെന സർവനീതിയും നാം
പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ഉചിതമാണേല്ലാ” എന്നു
്രപതിവചിച്ച ;അേപ്പാൾ േയാഹന്നാൻസമ്മതിച്ച .

16 േയശു സ്നാനേമറ്റ് െവള്ളത്തിൽനിന്ന്
കയറി; ആ നിമിഷത്തിൽത്തെന്ന സ്വർഗം
തുറക്കെപ്പട്ട .ൈദവാത്മാവ് ഒരു ്രപാവിെനേപ്പാെല
തെന്റേമൽ പറന്നിറങ്ങുന്നത് അേദ്ദഹം കണ്ടു.
17 “ഞാൻ ്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നഎെന്റ ്രപിയപു്രതൻ
ഇവൻതെന്ന,” എന്നു സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഒരു
അശരീരിയും ഉണ്ടായി.

4
േയശു മരുഭൂമിയിൽപരീക്ഷിക്കെപ്പടുന്നു

1 ഇതിനുേശഷം പിശാചിനാൽ
്രപേലാഭിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതിന*് ൈദവാത്മാവ്
േയശുവിെന വിജന്രപേദശേത്തക്ക്
െകാണ്ടുേപായി. 2 നാൽപ്പതുപകലും
നാൽപ്പതുരാവും ഉപവസിച്ചേശഷം
അേദ്ദഹത്തിനു വിശപ്പനുഭവെപ്പട്ട . 3 അേപ്പാൾ
്രപേലാഭകൻ അടുത്തുെചന്ന,് “അങ്ങ്
ൈദവപു്രതൻ ആെണങ്കിൽ, ഈ കല്ല കേളാട്
അപ്പം ആകാൻ ആജ്ഞാപിക്കുക!” എന്നു
പറഞ്ഞു.

* 4:1 അഥവാ,പരീക്ഷിക്കെപ്പടുന്നതിന്
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4 അതിന് േയശു, “ ‘മനുഷ്യൻ േകവലം
അപ്പംെകാണ്ടുമാ്രതമല്ല ജീവിക്കുന്നത,്
മറിച്ച് ൈദവത്തിെന്റ തിരുവായിൽനിന്നു
പുറെപ്പടുന്ന സകലവചനങ്ങളാലും ആണ്’ എന്ന്
എഴുതിയിരിക്കുന്നു”†‡എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

5 തുടർന്ന് പിശാച് േയശുവിെന
വിശുദ്ധനഗരത്തിേലക്ക് െകാണ്ടുവന്ന,്
ൈദവാലയത്തിെന്റ േഗാപുരാ്രഗത്തിൽ
നിർത്തിയിട്ട,് 6 “അങ്ങ് ൈദവപു്രതൻ ആകുന്നു
എങ്കിൽ,താേഴക്കുചാടുക.
“ ‘ൈദവം തെന്റ ദൂതന്മാേരാട് അങ്ങെയ

സംരക്ഷിക്കാൻകൽപ്പിക്കും,
അവർ അങ്ങയുെട പാദങ്ങൾ കല്ലിൽ
മുട്ടാെത
അങ്ങെയഅവരുെടകരങ്ങളിേലന്തും,’§

എന്ന്എഴുതിയിരിക്കുന്നേല്ലാ,”എന്നുപറഞ്ഞു.
7 േയശു അവേനാട്, “ ‘നിങ്ങള െട ൈദവമായ
കർത്താവിെന പരീക്ഷിക്കരുത’്* എന്നും
എഴുതിയിരിക്കുന്നു.”

8 വീണ്ടും, പിശാച് േയശുവിെന വളെര
ഉയർന്ന ഒരു മലയിേലക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി.
േലാകത്തിെല സകലരാജ്യങ്ങള ം അവയുെട
മഹത്ത്വവും അേദ്ദഹെത്ത കാണിച്ചിട്ട,്
9 “ഇവെയല്ലാം ഞാൻ നിനക്കു തരാം,എെന്ന ഒന്ന്
സാഷ്ടാംഗം വീണുവണങ്ങിയാൽ മതി.” എന്ന്
അവൻപറഞ്ഞു.
† 4:4 ഈ ്രപേയാഗം പഴയനിയമ്രഗന്ഥത്തിൽനിന്നുള്ള

ഉദ്ധരണിെയ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ‡ 4:4 ആവ. 8:3 § 4:6
സങ്കീ. 91:11,12 * 4:7 ആവ. 6:16
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10 അേപ്പാൾ േയശു അവേനാട,് “സാത്താേന,
എെന്ന വിട്ട് േപാകൂ! ‘നിങ്ങള െട
ൈദവമായ കർത്താവിെന വണങ്ങി
അവിടെത്തമാ്രതേമ േസവിക്കാവൂ’†എന്നാണേല്ലാ
എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത”്എന്നുപറഞ്ഞു.

11അേപ്പാൾ പിശാച് േയശുവിെന വിട്ട േപായി,
ദൂതന്മാർവന്ന്അേദ്ദഹെത്തശു്രശൂഷിച്ച .
േയശുവിെന്റശു്രശൂഷആരംഭിക്കുന്നു

12 േയാഹന്നാൻസ്നാപകെന
കാരാഗൃഹത്തിലടച്ച എന്നു മനസ്സിലാക്കി േയശു
ഗലീലയ്ക്കു മടങ്ങി; 13 നസെറത്തിൽനിന്ന്
ഗലീല തടാകതീരത്ത് െസബൂലൂൻ-നഫ്താലി
േഗാ്രതക്കാരുെട നാടായ, കഫാർനഹൂമിേലക്ക്
അേദ്ദഹംതാമസം മാറ്റി.
14-16 “െസബൂലൂൻ േദശവും നഫ്താലി േദശവും
തടാകതീരവും േയാർദാൻഅക്കെരനാടും,
െയഹൂേദതരഗലീലയും—

അന്ധകാരത്തിൽ അമർന്നിരുന്ന
ജനതതിെയാെക്കയും
വലിെയാരു ്രപഭ ദർശിച്ച .

മരണനിഴൽ വീശിയ േദശത്തു
താമസിച്ചവരുെടേമൽ
ഒരു ്രപകാശം ഉദിച്ച !”‡

എന്ന് െയശയ്യാ്രപവാചകനിലൂെട
അരുളിെച്ചയ്തത് നിറേവറി.

17 ആ സമയംമുതൽ േയശു,
“മാനസാന്തരെപ്പടുക; സ്വർഗരാജ്യം
സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു ്രപസംഗിക്കാൻ
ആരംഭിച്ച .
† 4:10 ആവ. 6:13 ‡ 4:14-16 െയശ. 9:1,2
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േയശുആദ്യശിഷ്യന്മാെരവിളിക്കുന്നു
18 േയശു ഗലീലാതടാകതീരത്തുകൂടി
നടന്നുേപാകുേമ്പാൾ പേ്രതാസ് എന്നു
വിളിക്കെപ്പട്ട ശിേമാെനയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സേഹാദരനായ അ്രന്തേയാസിെനയും കണ്ടു.
മീൻപിടിത്തക്കാരായ അവർ തടാകത്തിൽ
വലയിറക്കുകയായിരുന്നു. 19 േയശു അവേരാട്,
“എെന്ന അനുഗമിക്കുക, ഞാൻ നിങ്ങെള
മനുഷ്യെര പിടിക്കുന്നവരാക്കും”§എന്നു പറഞ്ഞു.
20ഉടൻതെന്നഅവർവല ഉേപക്ഷിച്ച് േയശുവിെന
അനുഗമിച്ച .

21 അവിെടനിന്നു മുേമ്പാട്ട േപാകുേമ്പാൾ
േയശു േവെറ രണ്ട് സേഹാദരന്മാെര കണ്ടു:
െസെബദിയുെട മകൻ യാേക്കാബിെനയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സേഹാദരനായ
േയാഹന്നാെനയും. അവർ തങ്ങള െട പിതാവ്
െസെബദിേയാെടാപ്പം വള്ളത്തിലിരുന്ന് വല
നന്നാക്കുകയായിരുന്നു. േയശു അവെരയും
വിളിച്ച , 22അവരും െപെട്ടന്ന് വള്ളവും തങ്ങള െട
പിതാവിെനയും വിട്ട്അേദ്ദഹെത്തഅനുഗമിച്ച .
േയശു േരാഗികെളസൗഖ്യമാക്കുന്നു

23േയശുെയഹൂദരുെടപള്ളികളിൽഉപേദശിച്ച ം
രാജ്യത്തിെന്റ സുവിേശഷം വിളംബരംെചയ്തും
ജനങ്ങള െട എല്ലാവിധ േരാഗങ്ങള ം
ബലഹീനതകള ം സൗഖ്യമാക്കുകയും
െചയ്തുെകാണ്ട് ഗലീലയിൽ എല്ലായിടത്തും
സഞ്ചരിച്ച . 24 അേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ച ള്ള

§ 4:19 മനുഷ്യെര പിടിക്കുന്നവരാക്കും, വിവക്ഷിക്കുന്നത്
സുവിേശഷം അറിയിച്ച് മനുഷ്യെര എെന്റ
അനുഗാമികളാക്കുന്നവരാക്കുംഎന്നാണ.്
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വാർത്ത സിറിയ ്രപവിശ്യയിൽ എല്ലായിടത്തും
്രപചരിച്ച . ജനം േരാഗബാധിതരായ
എല്ലാവെരയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ
െകാണ്ടുവന്നു; വിവിധ േരാഗമുള്ളവർ,
അതിേവദന അനുഭവിക്കുന്നവർ, ഭൂതബാധിതർ,
അപസ്മാരേരാഗികൾ, പക്ഷാഘാതമുള്ളവർ
എന്നിവെരെയല്ലാം അേദ്ദഹം സൗഖ്യമാക്കുകയും
െചയ്തു. 25 ഗലീല, െദക്കെപ്പാലി,* െജറുശേലം,
െയഹൂദ്യാ, േയാർദാെന്റ അക്കെരയുള്ള ്രപേദശം
എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് വലിെയാരു ജനക്കൂട്ടം
േയശുവിെനഅനുഗമിച്ച .

5
ഗിരി്രപഭാഷണത്തിന് ഒരുആമുഖം

1 ജനക്കൂട്ടെത്ത കണ്ടേപ്പാൾ േയശു ഒരു
മലയിൽ കയറി അവിെട ഇരുന്നു. ശിഷ്യന്മാർ
അടുത്തുെചന്നു. 2 അേദ്ദഹം അവെര
തിരുെമാഴികളാൽ ഉപേദശിച്ച .

ഗിരി്രപഭാഷണം
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു:
3 “ആത്മാവിൽ ദരി്രദരായവർഅനുഗൃഹീതർ;
അവർക്കുള്ളതേല്ലാസ്വർഗരാജ്യം.

4വിലപിക്കുന്നവർഅനുഗൃഹീതർ;
അവർക്ക്സാന്ത്വനം ലഭിക്കും.

5സൗമ്യശീലർഅനുഗൃഹീതർ;
അവർക്ക് ഭൂമിൈപതൃകമായി ലഭിക്കും.

* 4:25 അതായത്, േയാർദാൻനദിക്ക് കിഴക്കുള്ള പത്തു
പട്ടണങ്ങൾ.
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6 നീതിക്ക് അതിയായി വിശക്കുകയും
ദാഹിക്കുകയും െചയ്യന്നവർ
അനുഗൃഹീതർ;
അവർസംതൃപ്തരാകും.

7കരുണാഹൃദയർഅനുഗൃഹീതർ;
അവർക്ക്കരുണലഭിക്കും.

8ഹൃദയൈനർമല്യമുള്ളവർഅനുഗൃഹീതർ;
അവർക്കുൈദവം ദർശനേമകും.

9സമാധാനസ്ഥാപകർഅനുഗൃഹീതർ;
അവർ ൈദവത്തിെന്റ പു്രതെരന്നു
വിളിക്കെപ്പടും.

10 നീതിക്കുേവണ്ടി പീഡിതരാകുന്നവർ
അനുഗൃഹീതർ;
അവർക്കുള്ളതേല്ലാസ്വർഗരാജ്യം.

11 “എെന്റ അനുയായികളായതുെകാണ്ട്
മനുഷ്യർ നിങ്ങെള അപമാനിക്കുകയും
പീഡിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങൾെക്കതിേര
എല്ലാവിധ വ്യാജ്രപസ്താവനകൾ നടത്തുകയും
െചയ്യ േമ്പാൾ നിങ്ങൾ അനുഗൃഹീതർ.
12 നിങ്ങൾ ആനന്ദിച്ച ല്ലസിക്കുക. കാരണം,
മഹത്താണ് സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള
്രപതിഫലം. അങ്ങെനതെന്ന അവർ
നിങ്ങൾക്കുമുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ്രപവാചകന്മാെരയും
പീഡിപ്പിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ.

ഭൂമിയുെട ഉപ്പ ം േലാകത്തിെന്റ ്രപകാശവും
13 “നിങ്ങൾ ഭൂമിയുെട ഉപ്പാകുന്നു. എന്നാൽ
ഉപ്പ്, ഉപ്പ രസം ഇല്ലാത്തതായാൽ അതിെന്റ
ഉപ്പ രസം എങ്ങെന വീെണ്ടടുക്കാൻ കഴിയും?
പുറേത്തക്കു വലിെച്ചറിഞ്ഞ്, മനുഷ്യർക്ക്
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ചവിട്ടിക്കളയാനല്ലാെത മെറ്റാന്നിനും അത്
ഉപകരിക്കുന്നില്ല.

14 “നിങ്ങൾ േലാകത്തിെന്റ ്രപകാശമാകുന്നു;
മലമുകളിലുള്ള പട്ടണം അദൃശ്യമായിരിക്കുക
അസാധ്യം. 15 വിളക്കു െകാളത്തി ആരും
പറയുെട കീഴിൽ െവക്കാറില്ല; പിെന്നേയാ, അതു
വീട്ടിലുള്ളഎല്ലാവർക്കും ്രപകാശംനൽേകണ്ടതിന്
ഏെതങ്കിലും വിളക്കുകാലിേന്മലാണ് െവക്കുക.
16 അതുേപാെല നിങ്ങള െട ്രപകാശവും
മനുഷ്യരുെടമുമ്പിൽ ്രപേശാഭിക്കെട്ട; അങ്ങെന
അവർ നിങ്ങള െട സൽ്രപവൃത്തികൾ നിരീക്ഷിച്ച്
സ്വർഗത്തിലുള്ള നിങ്ങള െട പിതാവിെന
മഹത്ത്വെപ്പടുത്തെട്ട.

ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റപൂർത്തീകരണം
17 “ഞാൻ വന്നത് ന്യായ്രപമാണെത്തേയാ
്രപവാചകെരേയാ നീക്കിക്കളയാനാണ് എന്നു
ചിന്തിക്കരുത;് നീക്കിക്കളയാനല്ല, മറിച്ച്
അവെയ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ.് 18 ഞാൻ
ഒരു സത്യം നിങ്ങേളാടു പറയാം: ആകാശവും
ഭൂമിയും അ്രപത്യക്ഷമായാലും സകലതും
നിറേവറുന്നതുവെര ന്യായ്രപമാണത്തിെല
അക്ഷരങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരു വള്ളിേക്കാ
പുള്ളിേക്കാ മാറ്റം വരികയില്ല. 19 ഈ
കൽപ്പനകളിൽ ഏറ്റവും ലളിതെമന്ന് കരുതുന്ന
ഒന്ന് അവഗണിക്കുകയും അ്രപകാരം െചയ്യാൻ
മറ്റള്ളവെര ഉപേദശിക്കുകയുംെചയ്യന്നയാൾ
സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും നിസ്സാരനായി
പരിഗണിക്കെപ്പടും; എന്നാൽ, ഈ കൽപ്പനകൾ
പാലിക്കുകയും അങ്ങെന െചയ്യാൻ
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മറ്റള്ളവെര ഉപേദശിക്കുകയുംെചയ്യന്നയാൾ
സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ മഹാൻ എന്നു വിളിക്കെപ്പടും.
20 ൈദവവിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള
നീതിനിഷ്ഠ പരീശന്മാർക്കും േവദജ്ഞർക്കുമുള്ള
നീതിനിഷ്ഠയിൽ കവിയുന്നിെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾ
നിശ്ചയമായുംസ്വർഗരാജ്യത്തിൽകടക്കുകയില്ല.
േകാപവും െകാലപാതകവും

21 “ ‘െകാലപാതകം െചയ്യരുെതന്ന’്*
പൂർവികേരാടു കൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ളത്
നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ, ‘െകാലയാളി
അതിെന്റ ശിക്ഷ അനുഭവിേച്ച തീരൂ.’
22 എന്നാൽ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു:
സേഹാദരങ്ങേളാട് േകാപിക്കുന്നയാൾ† ശിക്ഷ
അനുഭവിേക്കണ്ടിവരും. സേഹാദരങ്ങെള ‘മടയാ’
എന്നു വിളിക്കുന്നയാൾ ന്യായാധിപസമിതിേയാട്
ഉത്തരം പറേയണ്ടിവരും; ‘ഗുണം വരാത്തവൻ’
എന്നുവിളിച്ചാൽനരകാഗ്നിക്ക് വിേധയരാകും.

23 “അതുെകാണ്ട,് നീ യാഗപീഠത്തിൽ,
യാഗാർപ്പണത്തിനായി വരുേമ്പാൾ നിെന്റ
സേഹാദരേനാ സേഹാദരിേക്കാ നിനക്ക്
വിേരാധമായി എെന്തങ്കിലും ഉെണ്ടന്ന്
ഓർമ വന്നാൽ 24 നിെന്റ അർപ്പണവസ്തു
യാഗപീഠത്തിനുമുമ്പിൽ െവച്ചിട്ട് ആദ്യം െചന്ന്
അവേരാടു രമ്യതെപ്പടുക; പിന്നീടു വന്നു നിെന്റ
യാഗംഅർപ്പിക്കുക.

25 “നിെന്ന േകാടതിയിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകുന്ന
എതിർകക്ഷിയുമായി, വഴിയിൽെവച്ച തെന്ന
േവഗത്തിൽ രമ്യതയിലായിെക്കാള്ള ക.
* 5:21 പുറ. 20:13 † 5:22 ചി.ൈക.്രപ. സേഹാദരങ്ങേളാട്
കാരണംകൂടാെത േകാപിക്കുന്നയാൾ.
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അല്ലാത്തപക്ഷം അയാൾ നിെന്ന ന്യായാധിപന്
വിട്ട െകാടുക്കുകയും ന്യായാധിപൻ
നിയമപാലകന് ൈകമാറുകയും അയാൾ
നിെന്ന കാരാഗൃഹത്തിൽ അടയ്ക്കുകയും
െചയ്യ ം. 26 അവസാനെത്ത നാണയവും
െകാടുത്തുതീർക്കുന്നതുവെര നീ അവിെടനിന്നു
പുറത്തുവരികയില്ല എന്നു ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച
പറയുന്നു.
വ്യഭിചാരം

27 “ ‘വ്യഭിചാരം െചയ്യരുത’്‡ എന്നു
കൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ളത് നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
28 എന്നാൽ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു:
ആസക്തിേയാെട ഒരു സ്്രതീെയ േനാക്കുന്നവൻ
തെന്റ ഹൃദയത്തിൽ അവള മായി
വ്യഭിചാരംെചയ്തുകഴിഞ്ഞു. 29 നിെന്റ
വലതുകണ്ണ് നിെന്ന പാപത്തിേലക്കു
നയിക്കുെന്നങ്കിൽ അതു ചൂഴ ്െന്നടുത്ത്
എറിഞ്ഞുകളയുക. നിെന്റ ശരീരംമുഴുവനും
നരകത്തിൽ തള്ളെപ്പടുന്നതിെനക്കാൾ, ഒരു
അവയവം നഷ്ടെപ്പടുന്നതാണ് നിനക്കു
നല്ലത.് 30 നിെന്റ വലതുൈക നിെന്ന
പാപത്തിേലക്കു നയിക്കുെന്നങ്കിൽ അതു െവട്ടി
ദൂെര എറിഞ്ഞുകളയുക. നിെന്റ ശരീരംമുഴുവൻ
നരകത്തിൽ േപാകുന്നതിെനക്കാൾ, ഒരു
അവയവംനഷ്ടമാകുന്നതാണു നിനക്കുനല്ലത.്
വിവാഹേമാചനം

31 “ ‘ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിക്കുന്നവൻ അവൾക്ക്
ഒരു വിവാഹേമാചനപ്രതം െകാടുത്തിരിക്കണം’§

‡ 5:27 പുറ. 20:14 § 5:31 ആവ. 24:1
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എന്നു പറഞ്ഞിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 32 എന്നാൽ ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത,് പാതി്രവത്യലംഘനം
നിമിത്തമല്ലാെത ആെരങ്കിലും സ്വന്തം ഭാര്യെയ
ഉേപക്ഷിക്കുെന്നങ്കിൽ അയാൾ തെന്റ ഭാര്യെയ
വ്യഭിചാരിണിയാക്കുകയാണ;് ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ട
സ്്രതീെയ വിവാഹംകഴിക്കുന്നവനും വ്യഭിചാരം
െചയ്യ കയാണ.്
ആണയിടൽ

33 “ ‘ശപഥംെചയ്തതു ലംഘിക്കരുെതന്നും
കർത്താവിേനാടുെചയ്ത ശപഥം
നിറേവറ്റണെമന്നും’ പൂർവികേരാടു
കൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ളതു നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
34 എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു,
ശപഥംെചയ്യ കേയഅരുത;് സ്വർഗെത്തെക്കാണ്ട്
ശപഥംെചയ്യരുത;് അത് ൈദവത്തിെന്റ
സിംഹാസനം; 35 ഭൂമിെയെക്കാണ്ടരുത;്
അത് ൈദവത്തിെന്റ പാദപീഠം.
െജറുശേലമിെനെക്കാണ്ടും അരുത;് അതു
മഹാരാജാവിെന്റ നഗരം. 36 നിങ്ങള െട
തലെയെക്കാണ്ട് ശപഥംെചയ്യരുത;് കാരണം ഒരു
മുടിെയങ്കിലും െവള പ്പിക്കാേനാ കറുപ്പിക്കാേനാ
നിങ്ങൾക്കുകഴിവില്ല. 37നിങ്ങള െടവാക്ക് ‘അേത’
‘അേത’എേന്നാ ‘ഇല്ല’ ‘ഇല്ല’എേന്നാആയിരിക്കെട്ട.
ഇതിൽഅധികമായതു പിശാചിൽനിന്ന് വരുന്നു.
കണ്ണിനുപകരംകണ്ണ്

38 “ ‘കണ്ണിനുപകരം കണ്ണ,് പല്ലിനുപകരം
പല്ല’്* എന്നു പറഞ്ഞിട്ട ള്ളത് നിങ്ങൾ

* 5:38 പുറ. 21:24; േലവ്യ. 24:20;ആവ. 19:21
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േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 39 എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നത് നിങ്ങെള േ്രദാഹിക്കുന്ന† വ്യക്തിേയാട്
്രപതികരിക്കരുത.് ആെരങ്കിലും നിങ്ങള െട
വലതുെചകിട്ടത്ത് അടിച്ചാൽ അയാൾക്ക് മേറ്റ
െചകിടും കാണിച്ച െകാടുക്കുക. 40ആെരങ്കിലും
നിങ്ങള െട ഉടുപ്പിനുേവണ്ടി േകാടതിവ്യവഹാരം
നടത്തിയാൽ നിങ്ങള െട പുറങ്കുപ്പായവുംകൂെട
അയാൾക്ക് വിട്ട െകാടുക്കുക. 41 ഒരു പടയാളി
ഒരു കിേലാമീറ്റർ‡ ദൂരം തെന്റ സാമാനങ്ങൾ
ചുമക്കാൻ നിങ്ങെള നിർബന്ധിച്ചാൽ
അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം രണ്ട് കിേലാമീറ്റർ േപാകുക.
42 നിേന്നാട് എെന്തങ്കിലും ആവശ്യെപ്പടുന്ന
വ്യക്തിക്ക് അതു നൽകുക; വായ്പവാങ്ങാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നവ്യക്തിയിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറരുത.്

ശ്രതുക്കെളസ്േനഹിക്കണം
43 “ ‘അയൽവാസിെയ സ്േനഹിക്കണം§
എന്നും ശ്രതുവിെന െവറുക്കണം’ എന്നും
കൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ളതു നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
44 എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു:
നിങ്ങള െട ശ്രതുക്കെള സ്േനഹിക്കുക,*
നിങ്ങെള പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്കുേവണ്ടി
്രപാർഥിക്കുക; 45 അങ്ങെന നിങ്ങൾ
നിങ്ങള െട സ്വർഗസ്ഥപിതാവിെന്റ മക്കൾ
ആയിത്തീരും. അവിടന്നു ദുഷ്ടരുെടേമലും
നല്ലവരുെടേമലും തെന്റ സൂര്യെന ഉദിപ്പിക്കുകയും

† 5:39 മൂ.ഭാ. ദുഷ്ടൻ ‡ 5:41 മൂ.ഭാ. നാഴിക § 5:43
േലവ്യ. 19:18 * 5:44 ചി.ൈക.്രപ. നിങ്ങള െട ശ്രതുക്കെള
സ്േനഹിക്കണം, നിങ്ങെള ശപിക്കുന്നവെര അനു്രഗഹിക്കുക,
െവറുക്കുന്നവർക്കുനന്മെചയ്യ ക,എന്നുംകാണുന്നു.
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നീതി ്രപവർത്തിക്കുന്നവരുെടേമലും
അനീതി ്രപവർത്തിക്കുന്നവരുെടേമലും
മഴെപയ്യിക്കുകയും െചയ്യന്നേല്ലാ.
46 നിങ്ങെള സ്േനഹിക്കുന്നവെരമാ്രതം
സ്േനഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു
്രപതിഫലമാണു ലഭിക്കുക? അങ്ങെന
നികുതിപിരിവുകാരും െചയ്യന്നുണ്ടേല്ലാ!
47 സ്വന്തം സേഹാദരങ്ങെളമാ്രതമാണ് നിങ്ങൾ
അഭിവാദനംെചയ്യന്നെതങ്കിൽ; പുകഴാൻ
എന്തിരിക്കുന്നു? അങ്ങെനതെന്നയേല്ല
െയഹൂേദതരരും െചയ്യന്നത?് 48അതുെകാണ്ട,്
നിങ്ങള െട സ്വർഗസ്ഥപിതാവിന് സർവത്തിലും
പരിപൂർണതയുള്ളതുേപാെല നിങ്ങള ം
സർവത്തിലും പരിപൂർണരാകുക.

6
ദാനധർമങ്ങൾ

1 “നിങ്ങള െട ധർമ്രപവൃത്തികൾ മനുഷ്യർ
കാണാൻ അവരുെടമുമ്പിൽ നടത്തുന്ന
്രപകടനങ്ങൾ ആകാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുക;
അങ്ങെനയായാൽ സ്വർഗസ്ഥപിതാവിൽനിന്ന്
നിങ്ങൾക്കു യാെതാരു ്രപതിഫലവും
ലഭിക്കുകയില്ല.

2 “അതുെകാണ്ട,് കപടഭക്തർ
മനുഷ്യരുെട ്രപശംസ േനടാനായി
പള്ളികളിലും െതരുവുകളിലും കാഹളം
ഊതി ്രപസിദ്ധമാക്കിെക്കാണ്ട് ദാനധർമം
െചയ്യന്നതുേപാെല നിങ്ങൾ െചയ്യരുത.്
അവർക്കുള്ള മുഴുവൻ ്രപതിഫലവും
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ സത്യമായി
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നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 3 നിങ്ങള െട വലൈങ്ക
െചയ്യന്നത് എെന്തന്ന് ഇടൈങ്ക അറിയാത്ത
വിധത്തിലായിരിക്കെട്ട നിങ്ങൾ െചയ്യന്ന
ദാനധർമവും. 4 നിങ്ങള െട ദാനധർമം
രഹസ്യത്തിലായിരിക്കെട്ട. രഹസ്യത്തിൽ
െചയ്യന്നത് കാണുന്ന നിങ്ങള െട പിതാവു
നിങ്ങൾക്കു ്രപതിഫലംനൽകും.
്രപാർഥന

5 “്രപാർഥിക്കുേമ്പാൾ മനുഷ്യർ കാണാൻ
പള്ളികളിലും െതരുേക്കാണുകളിലും
നിന്നുെകാണ്ടു ്രപാർഥിക്കാൻ ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
കപടഭക്തെരേപ്പാെലയാകരുത് നിങ്ങൾ.
അവർക്ക് അവരുെട ്രപതിഫലം ലഭിച്ച കഴിഞ്ഞു
എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാട് ഉറപ്പായി പറയുന്നു.
6എന്നാൽനിങ്ങൾ ്രപാർഥിക്കുേമ്പാൾ,നിങ്ങള െട
മുറിയിൽ ്രപേവശിച്ച,് വാതിലടച്ച്, നിങ്ങള െട
പിതാവിേനാട് രഹസ്യമായി അേപക്ഷിക്കുക.
അേപ്പാൾ രഹസ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ െചയ്യന്നതു
കാണുന്ന നിങ്ങള െട പിതാവ് നിങ്ങൾക്കു
്രപതിഫലംനൽകും. 7 നിങ്ങൾ ്രപാർഥിക്കുേമ്പാൾ
െയഹൂേദതരെരേപ്പാെല വൃഥാജൽപ്പനം
െചയ്യരുത.് അതിഭാഷണത്താൽ ്രപാർഥനയ്ക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കും എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത.്
8അവെരഅനുകരിക്കരുത;് കാരണം നിങ്ങള െട
ആവശ്യംഎെന്തന്ന്നിങ്ങള െടപിതാവിന് നിങ്ങൾ
യാചിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതെന്നഅറിയാം.

9 “അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ ഇ്രപകാരം
്രപാർഥിക്കുക:
“ ‘സ്വർഗസ്ഥനായഞങ്ങള െട പിതാേവ,
തിരുനാമംആദരിക്കെപ്പടെട്ട,
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10അവിടെത്തരാജ്യം വരുമാറാകെട്ട,
തിരുഹിതം നിറേവറെപ്പടെട്ട,
സ്വർഗത്തിെലേപ്പാെലതെന്നഭൂമിയിലും.

11 അനുദിനാഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നു
നൽകണേമ.

12ഞങ്ങേളാട്അപരാധം െചയ്തവേരാട്ഞങ്ങൾ
ക്ഷമിച്ചതുേപാെലതെന്ന,
ഞങ്ങള െടഅപരാധവും*ക്ഷമിക്കണേമ.

13ഞങ്ങെള ്രപേലാഭനത്തിേലക്കു†നയിക്കരുേത,
ഞങ്ങെളപിശാചിൽനിന്ന്സംരക്ഷിക്കണേമ.

രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്ത്വവും
എേന്നക്കുംഅവിടേത്തതേല്ലാ.ആേമൻ.’‡

14 നിങ്ങേളാടു പാപംെചയ്യന്ന മനുഷ്യേരാടു
നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുെമങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ
പിതാവും നിങ്ങേളാട് ക്ഷമിക്കും. 15 എന്നാൽ
മനുഷ്യേരാട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ
നിങ്ങള െട പിതാവ് നിങ്ങള െട പാപങ്ങള ം
ക്ഷമിക്കുകയില്ല.
ഉപവാസം

16 “ഉപവസിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ
കപടഭക്തെരേപ്പാെല വിഷാദഭാവേത്താെട
ഇരിക്കരുത;് തങ്ങൾ ഉപവാസം
അനുഷ്ഠിക്കുകയാെണന്ന് മനുഷ്യെര
കാണിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി അവർ വിഷാദമുഖം
കാണിക്കുന്നു. ഞാൻ സത്യം പറയെട്ട,
അവരുെട ്രപതിഫലം അവർക്കു ലഭിച്ച കഴിഞ്ഞു.
17 എന്നാൽ, നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കുേമ്പാൾ

* 6:12 മൂ.ഭാ. ഞങ്ങേളാടു കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവേരാടും
† 6:13 അഥവാ, പരീക്ഷയിേലക്ക് ‡ 6:13 ചി.ൈക.്രപ. ഈ
വാക്യഭാഗംകാണുന്നില്ല.
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തലയിൽ എണ്ണ േതക്കുകയും മുഖം
കഴുകുകയും െചയ്യ ക. 18 അങ്ങെനയായാൽ
നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കുകയാെണന്ന് മറ്റ ള്ളവർ
അറിയാതിരിക്കുകയും നിങ്ങള െട അദൃശ്യനായ
പിതാവുമാ്രതം അറിയുകയും െചയ്യ ം; നിങ്ങൾ
രഹസ്യത്തിൽ െചയ്യന്നതു കാണുന്ന നിങ്ങള െട
പിതാവു നിങ്ങൾക്കു ്രപതിഫലം നൽകുകയും
െചയ്യ ം.

സ്വർഗത്തിെലനിേക്ഷപങ്ങൾ
19 “കീടങ്ങള ം തുരുമ്പും നശിപ്പിക്കുകയും
കള്ളന്മാർ അതി്രകമിച്ച കയറി
േമാഷ്ടിക്കുകയുംെചയ്യന്ന ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ
നിേക്ഷപം സംഭരിക്കരുത;് 20 പകരം, കീടങ്ങള ം
തുരുമ്പും നശിപ്പിക്കാെതയും കള്ളന്മാർ
അതി്രകമിച്ച കയറി കവർച്ചെചയ്യാെതയും
ഇരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിേക്ഷപം
സമാഹരിക്കുക. 21 നിെന്റ നിേക്ഷപം
ഇരിക്കുന്നിടത്തുതെന്നയായിരിക്കും നിെന്റ
ഹൃദയവും.

22 “കണ്ണ് ശരീരത്തിെന്റ വിളക്കാണ.് നിെന്റ
കണ്ണ് നിർമലെമങ്കിൽ ശരീരംമുഴുവനും
്രപകാശിതമായിരിക്കും. 23കണ്ണ് അശുദ്ധെമങ്കിൽ
ശരീരംമുഴുവൻ ഇരുൾമയമായിരിക്കും.
നിന്നിലുണ്ട് എന്നുകരുതെപ്പടുന്ന ്രപകാശം
ഇരുട്ടാെണങ്കിൽ, ആ ഇരുട്ട് എ്രത
ഭയാനകമായിരിക്കും!

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

25 “അതുെകാണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു: എന്തു ഭക്ഷിക്കും എന്തു
പാനംെചയ്യ ം എന്ന് ജീവസന്ധാരണെത്തപ്പറ്റിേയാ
എന്തു ധരിക്കും എന്ന് ശരീരെത്തപ്പറ്റിേയാ
നിങ്ങൾ വ്യാകുലെപ്പടരുത്. ജീവൻ
ആഹാരെത്തക്കാള ം ശരീരം വസ്്രതെത്തക്കാള ം
്രപാധാന്യമുള്ളവയേല്ല? 26 ആകാശത്തിെല
പക്ഷികെള േനാക്കുക; അവ
വിതയ്ക്കുകേയാ െകായ്യ കേയാ കളപ്പ രകളിൽ
സമാഹരിക്കുകേയാ െചയ്യന്നില്ല. എങ്കിലും
നിങ്ങള െട സ്വർഗസ്ഥപിതാവ് അവയ്ക്ക്
ഭക്ഷണം നൽകുന്നിേല്ല? അവെയക്കാൾ
എ്രതേയാ വിലെപ്പട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ!
27 വ്യാകുലെപ്പടുന്നതിലൂെട തെന്റ
ജീവിതകാലയളവിേനാട് ഒരു നിമിഷം§
കൂട്ടിേച്ചർക്കാൻ നിങ്ങളിൽ ആർെക്കങ്കിലും
കഴിയുേമാ?

28 “വസ്്രതെത്തക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ
വ്യാകുലചിത്തരാകുന്നത് എന്തിന?് വയലിെല
േശാശന്നെച്ചടികൾ* എങ്ങെന വളരുെന്നന്നു
നിരീക്ഷിക്കുക: അവ അധ്വാനിക്കുകേയാ
വസ്്രതം െനയ്യ കേയാ െചയ്യന്നില്ല.
29 എന്നിട്ട ം, ശേലാേമാൻേപാലും തെന്റ

§ 6:27 മൂ.ഭാ. നീളേത്താട് ഒരടി * 6:28 അതായത്, ഒരുതരം
ലില്ലിെച്ചടി
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സകല്രപതാപത്തിലും ഇവയിൽ ഒന്നിെനേപ്പാെല
അണിെഞ്ഞാരുങ്ങിയിരുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 30 ഇേപ്പാഴുള്ളതും നാെള
തീയിൽ കത്തിയമരുന്നതുമായ വയലിെല
പുല്ലിെനൈദവം ഇങ്ങെനഅലങ്കരിക്കുെന്നങ്കിൽ;
അൽപ്പവിശ്വാസികേള, ൈദവം നിങ്ങെള
അതിെനക്കാള ം എ്രതേയാ അധികം
കരുതുകയിേല്ല! 31 അതുെകാണ്ട,് ‘എന്തു
ഭക്ഷിക്കും, എന്തു പാനംെചയ്യ ം, എന്തു ധരിക്കും’
എന്നിങ്ങെന വിലപിച്ച് വ്യാകുലെപ്പടരുത.്
32 ൈദവെത്ത അറിയാത്തവരാണ†്
ഇവേതടി അലയുന്നത.് ഇവെയാെക്കയും
നിങ്ങൾക്കാവശ്യെമന്ന് നിങ്ങള െട
സ്വർഗസ്ഥപിതാവിന് അറിയാം. 33 നിങ്ങൾ
പരമ്രപധാനമായി ൈദവരാജ്യവും ൈദവനീതിയും
േതടുന്നവരാകുക; അങ്ങെനയായാൽ ഇവ
നിങ്ങൾക്കു ലഭ്യമാകും. 34 അതുെകാണ്ട,്
നാെളെയക്കുറിച്ച വ്യാകുലെപ്പടരുത;്
നാളെത്ത ദിവസം അതിനായിത്തെന്ന
വ്യാകുലെപ്പട്ട െകാള്ള ം; ഓേരാ ദിവസത്തിനും
അതിേന്റതായ േക്ലശങ്ങൾഉണ്ടേല്ലാ.

7
അന്യെരവിധിക്കരുത്

1 “മറ്റള്ളവെര ന്യായംവിധിക്കരുത,് വിധിച്ചാൽ
നിങ്ങള ം വിധിക്കെപ്പടും. 2 നിങ്ങൾ മറ്റള്ളവെര
വിധിക്കുന്ന അേത മാനദണ്ഡത്താൽ
നിങ്ങള ം വിധിക്കെപ്പടും നിങ്ങൾ അളക്കാൻ

† 6:32 മൂ.ഭാ. െയഹൂേദതരരാണ്
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ഉപേയാഗിക്കുന്ന അേത അളവുെകാണ്ടു
നിങ്ങൾക്കുംഅളന്നുകിട്ട ം.

3 “സ്വന്തം കണ്ണിൽ മരക്കഷണം ഇരിക്കുന്നതു
ഗൗനിക്കാെത നിങ്ങൾ സേഹാദരങ്ങള െട
കണ്ണിെല കരടു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ
്രശമിക്കുന്നെതന്തുെകാണ്ട?് 4 നിെന്റ സ്വന്തം
കണ്ണിൽ ഒരു മരക്കഷണമിരിക്കുേമ്പാൾ
സേഹാദരങ്ങേളാട,് ‘നിങ്ങള െട കണ്ണിെല
കരട് എടുത്തുകളയെട്ട’ എന്നു നിനക്ക്
എങ്ങെന പറയാൻകഴിയും? 5 കപടഭക്തേര,
ആദ്യം നിങ്ങള െട കണ്ണിൽനിന്ന് മരക്കഷണം
എടുത്തുകളയുക. അേപ്പാൾ സേഹാദരങ്ങള െട
കണ്ണിൽനിന്ന് കരട് എടുത്തുകളയുന്നതിന്
നിങ്ങൾക്കുവ്യക്തമായി കാണാൻകഴിയും.

6 “വിശുദ്ധമായതു നായ്ക്കൾക്കു
െകാടുക്കരുത,് നിങ്ങള െട മുത്തുകൾ
പന്നികള െടമുമ്പിൽഎറിയുകയുമരുത;്പന്നികൾ
ആ മുത്തുകൾ ചവിട്ടിെമതിക്കയും നായ്ക്കൾ
തിരിഞ്ഞുനിങ്ങെളചീന്തിക്കളയുകയും െചയ്യ ം.

അേപക്ഷിക്കുക,അേന്വഷിക്കുക, മുട്ട ക
7 “അേപക്ഷിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് അതു
ലഭിക്കും; അേന്വഷിക്കുക, നിങ്ങൾ കെണ്ടത്തും;
മുട്ട ക, നിങ്ങൾക്കായി വാതിൽ തുറക്കെപ്പടും.
8 അേപക്ഷിക്കുന്നവർക്കു ലഭിക്കുന്നു;
അേന്വഷിക്കുന്നവർകെണ്ടത്തുന്നു;മുട്ട ന്നവർക്ക്
വാതിൽതുറക്കെപ്പടുന്നു.

9 “നിങ്ങള െട മകൻ അപ്പം േചാദിച്ചാൽ
നിങ്ങളിലാരാണ് അവനു കല്ല െകാടുക്കുക?
10 അല്ലാ, മീൻ േചാദിച്ചാൽ നിങ്ങളിലാരാണ്
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പാമ്പിെന നൽകുന്നത?് 11 മക്കൾക്കു
നല്ല ദാനങ്ങൾ െകാടുക്കാൻ പാപികളായ
നിങ്ങൾക്കറിയാെമങ്കിൽ, സ്വർഗസ്ഥപിതാവ്
തേന്നാടേപക്ഷിക്കുന്നവർക്കു നല്ല ദാനങ്ങൾ
എ്രതയധികമായി നൽകും! 12 അതുെകാണ്ട,്
മറ്റള്ളവർ നിങ്ങേളാടു െചയ്യണെമന്ന് നിങ്ങൾ
ആ്രഗഹിക്കുന്നതുേപാെല നിങ്ങൾ അവേരാടും
െചയ്യ ക; ഇതുതെന്നയാണ് ന്യായ്രപമാണവും
്രപവാചകന്മാരും പറയുന്നതിെന്റസാരാംശം.
ഇടുങ്ങിയതും വിശാലവുമായകവാടങ്ങൾ

13 “ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂെട ്രപേവശിക്കുക.
നാശത്തിേലക്കു നയിക്കുന്ന വാതിൽ
വീതിയുള്ളതും വഴി വിസ്തൃതവുമാകുന്നു;
അതിലൂെട ്രപേവശിക്കുന്നവർ അേനകരാണ.്
14 എന്നാൽ, ജീവനിേലക്കു നയിക്കുന്ന വാതിൽ
എ്രതേയാ ഇടുങ്ങിയതും പാത ദുഷ്കരവുമാണ്;
അതുകെണ്ടത്തുന്നവേരാ വിരളം.
വൃക്ഷവുംഅതിെന്റഫലവും

15 “ആടുകള െട േവഷമണിഞ്ഞ് നിങ്ങെള
സമീപിക്കുന്ന വ്യാജ്രപവാചകെര സൂക്ഷിക്കുക;
അകേമ അവർ അത്യാർത്തിപൂണ്ട
െചന്നായ്ക്കളാണ.് 16 അവരുെട
െചയ്തികളിലൂെട*നിങ്ങൾക്കവെരതിരിച്ചറിയാം.
മുൾെച്ചടികളിൽനിന്ന് മുന്തിരിക്കുലകേളാ
െഞരിഞ്ഞിലുകളിൽനിന്ന് അത്തിപ്പഴേമാ
േശഖരിക്കാൻ കഴിയുേമാ? 17 നല്ലവൃക്ഷം
നല്ലഫലവും വിഷവൃക്ഷം വിഷഫലവും
നൽകുന്നു. 18 നല്ലവൃക്ഷത്തിൽ വിഷഫലവും

* 7:16 മൂ.ഭാ.ഫലം
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വിഷവൃക്ഷത്തിൽ നല്ലഫലവും കായ്ക്കുകയില്ല.
19 നല്ലഫലേമകാത്ത ഏതു വൃക്ഷവും
െവട്ടി തീയിെലറിയുന്നു. 20 ഇതുേപാെല,
വ്യാജ്രപവാചകെര അവരുെട െചയ്തികളിലൂെട
നിങ്ങൾക്ക്തിരിച്ചറിയാം.
രണ്ടുതരംശിഷ്യർ

21 “ ‘കർത്താേവ, കർത്താേവ’ എന്ന് എെന്ന
വിളിക്കുന്ന എല്ലാവരും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ
്രപേവശിക്കുകയില്ല.എെന്റസ്വർഗസ്ഥപിതാവിെന്റ
ഹിതം നിറേവറ്റ ന്നവർക്കാണ് അവിെട
്രപേവശനം. 22 ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ പലരും
എേന്നാട,് ‘കർത്താേവ, കർത്താേവ,അങ്ങയുെട
നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ്രപവചിച്ചില്ലേയാ?
അങ്ങയുെട നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങെള
ഉച്ചാടനംെചയ്തില്ലേയാ? അങ്ങയുെട
നാമത്തിൽ ധാരാളം അത്ഭുതങ്ങള ം ഞങ്ങൾ
െചയ്തില്ലേയാ?’ എന്നു പറയും. 23 അേപ്പാൾ
ഞാൻ അവേരാട,് ‘ഞാൻ നിങ്ങെള ഒരിക്കലും
അറിഞ്ഞിട്ടില്ല; അധർമം ്രപവർത്തിക്കുന്നവേര,
എെന്നവിട്ട േപാകുകഎന്ന്ആജ്ഞാപിക്കും!’
രണ്ടുതരം വീടുപണിക്കാർ

24 “അതുെകാണ്ട,് എെന്റ ഈ വചനങ്ങൾ
േകട്ട് അതിനനുസരിച്ച ്രപവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തി
പാറേമൽവീടുപണിതബുദ്ധിയുള്ളഒരു മനുഷ്യനു
തുല്യം. 25 േപമാരി െപയ്തു, ്രപളയം വന്നു,
കാറ്റ് ആ വീടിേന്മൽ ആഞ്ഞടിച്ച ; എങ്കിലും
പാറേമൽ അടിത്തറ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ
അത് നിലംപതിച്ചില്ല. 26 എന്നാൽ, എെന്റ
ഈ വചനങ്ങൾ േകട്ടിട്ട് അതിനനുസരിച്ച
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്രപവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്ന വ്യക്തി മണലിൽ
വീടുപണിത ബുദ്ധിശൂന്യനായ മനുഷ്യേനാട്
സദൃശൻ. 27 േപമാരി െപയ്തു, ്രപളയം
വന്നു, കാറ്റ് ആ വീടിേന്മൽ ആഞ്ഞടിച്ച ;
അതിഭയങ്കരമായിരുന്നുആവീടിെന്റപതനം.”

28 േയശുഈ ്രപഭാഷണംഅവസാനിപ്പിച്ചേപ്പാൾ
ജനങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉപേദശത്തിൽ
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട . 29 കാരണം, അവരുെട
േവദജ്ഞെരേപ്പാെലയല്ല, പിെന്നേയാ
ആധികാരികതേയാെടയാണ് അേദ്ദഹം അവെര
ഉപേദശിച്ചത.്

8
കുഷ്ഠേരാഗി

1േയശുമലയിൽനിന്ന്ഇറങ്ങിവന്നേപ്പാൾവലിയ
ജനസമൂഹം അേദ്ദഹെത്ത അനുഗമിച്ച . 2 ഒരു
കുഷ്ഠേരാഗി* അേദ്ദഹത്തിെന്റമുമ്പിൽ വന്ന്
സാഷ്ടാംഗം വീണ,് “കർത്താേവ, അേങ്ങക്കു
മനസ്സ െണ്ടങ്കിൽ എെന്ന സൗഖ്യമാക്കാൻ†

കഴിയും”എന്നുപറഞ്ഞു.
3 േയശു ൈകനീട്ടി ആ മനുഷ്യെന
െതാട്ട െകാണ്ട,് “എനിക്കു മനസ്സണ്ട്,
ശുദ്ധനാകുക” എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടൻതെന്ന
കുഷ്ഠം അവെന വിട്ട മാറി. 4 തുടർന്ന് േയശു
അവേനാട്, “േനാക്കൂ, ഇത് ആേരാടും പറയരുത്;
എന്നാൽനീ േപായി പുേരാഹിതനു നിെന്നത്തെന്ന
കാണിക്കുക. നീപൂർണസൗഖ്യമുള്ളവനായിഎന്ന്
െപാതുജനങ്ങൾക്കു േബാധ്യെപ്പടുന്നതിനായി

* 8:2 മൂ.ഭാ. വിവിധയിനംത്വേ്രഗാഗങ്ങെളസൂചിപ്പിക്കുന്നു. † 8:2
മൂ.ഭാ. ശുദ്ധമാക്കാൻ
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േമാശ കൽപ്പിച്ച വഴിപാടുകൾ അർപ്പിക്കുകയും‡
െചയ്യ ക”എന്നുപറഞ്ഞു.
ശതാധിപെന്റവിശ്വാസം

5 േയശു കഫാർനഹൂമിൽ ്രപേവശിച്ചേപ്പാൾ,
ഒരു ശതാധിപൻ§ സഹായാഭ്യർഥനയുമായി
അേദ്ദഹെത്ത സമീപിച്ച്, 6 “കർത്താേവ, എെന്റ
േസവകൻ പക്ഷാഘാതം ബാധിച്ച് അതിേവദന
അനുഭവിച്ച െകാണ്ട് വീട്ടിൽ കിടപ്പിലാണ”് എന്നു
പറഞ്ഞു.

7 അേപ്പാൾ േയശു, “ഞാൻ വന്ന് അവെന
സൗഖ്യമാക്കാം”എന്ന്ശതാധിപേനാട് പറഞ്ഞു.

8 അതിനുത്തരമായി, “കർത്താേവ, അങ്ങ്
എെന്റ ഭവനത്തിൽ വരാനുള്ള േയാഗ്യത
എനിക്കില്ല; അങ്ങ് ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചാൽമാ്രതം
മതി, എെന്റ േസവകൻ സൗഖ്യമാകും. 9ഞാനും
അധികാരത്തിനു കീഴ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു
വ്യക്തിയാണ്; എെന്റ കീഴിലും ൈസനികരുണ്ട,്
അവരിെലാരുവേനാട് ‘േപാകുക’ എന്നു
പറഞ്ഞാൽഅയാൾ േപാകുന്നു. മെറ്റാരുവേനാട്
‘വരിക’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ അയാൾ വരുന്നു.
ഞാൻഎെന്റ േസവകേനാട് ‘ഒരു കാര്യം െചയ്യ ക’
എന്നു പറയുേമ്പാൾ അയാൾ െചയ്യന്നു,” എന്നു
ശതാധിപൻപറഞ്ഞു.

10 ഇതു േകട്ട് േയശു ആശ്ചര്യെപ്പട്ട,്
തെന്ന അനുഗമിക്കുന്നവേരാട,്
“ഇ്രസാേയൽജനതയിൽേപാലും ഇ്രത
ദൃഢവിശ്വാസം ഞാൻ ആരിലും കണ്ടില്ല,

‡ 8:4 േലവ്യ. 14:1-7 § 8:5 അതായത്, നൂറുേപരടങ്ങുന്ന
ൈസന്യത്തിെന്റഅധിപൻ.
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സത്യം, എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 11 േയശു പിെന്നയും,
‘പൂർവപശ്ചിമരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും അേനകർ
വന്ന് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ അ്രബാഹാമിേനാടും
യിസ്ഹാക്കിേനാടും യാേക്കാബിേനാടുംകൂെട
വിരുന്നിനിരിക്കും. 12എന്നാൽ,സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ
്രപേവശിേക്കണ്ടിയിരുന്ന പലരും* പുറത്ത്
േഘാരാന്ധകാരത്തിേലക്ക്എറിയെപ്പടും,അവിെട
കരച്ചിലും പല്ല കടിയും ഉണ്ടാകും’ ” എന്നു
പറഞ്ഞു.

13 പിെന്ന േയശു ശതാധിപേനാട്,
“െപായ്െക്കാള്ള , നീ വിശ്വസിച്ചതുേപാെല
നിനക്കു ഭവിക്കെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. ആ
നിമിഷംതെന്ന അയാള െട േസവകൻ
സൗഖ്യമായി.
േയശുഅേനകെരസൗഖ്യമാക്കുന്നു

14 േയശു പേ്രതാസിെന്റ ഭവനത്തിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ പേ്രതാസിെന്റ അമ്മായിയമ്മ
പനിപിടിച്ച് കിടപ്പിലായിരിക്കുന്നതു കണ്ടു.
15 േയശു അവള െട ൈകയിൽ സ്പർശിച്ച ;
അവള െട പനി സൗഖ്യമായി. അവൾ എഴുേന്നറ്റ്
അേദ്ദഹെത്തശു്രശൂഷിച്ച തുടങ്ങി.

16സന്ധ്യയായേപ്പാൾ,അേനകം ഭൂതബാധിതെര
േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; േയശു
കൽപ്പനയാൽ ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുകയും
േരാഗബാധിതരായ എല്ലാവെരയും
സൗഖ്യമാക്കുകയും െചയ്തു.
17 “ഞങ്ങള െടബലഹീനതകൾഅവിടന്ന്വഹിച്ച ;

* 8:12 മൂ.ഭാ. രാജ്യത്തിെന്റപു്രതർ



മത്തായി 8:18 xxxiv മത്തായി 8:22

ഞങ്ങള െട അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങെള അവിടന്ന്
മാറ്റിത്തന്നു,”†

എന്ന് െയശയ്യാ്രപവാചകനിലൂെട
അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതു നിറേവറാൻ ഇതു
സംഭവിച്ച .

േയശുവിെന അനുഗമിക്കുന്നവർ നൽേകണ്ട
വില

18 തെന്റ ചുറ്റ മുള്ള ജനസമൂഹെത്ത
കണ്ടേപ്പാൾ േയശു ശിഷ്യന്മാേരാട് തടാകത്തിെന്റ
അക്കരയ്ക്കുേപാകാം എന്ന നിർേദശംനൽകി.
19 ഉടെന ഒരു േവദജ്ഞൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുക്കൽവന്ന,് “ഗുേരാ, അങ്ങ് എവിെട
േപായാലും ഞാൻ അങ്ങെയ അനുഗമിക്കാം”
എന്നുപറഞ്ഞു.

20അതിന് േയശു, “കുറുനരികൾക്കു മാളങ്ങള ം
ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾക്കു കൂടുകള ം ഉണ്ട്,
എന്നാൽ മനുഷ്യപു്രതേനാ‡ തലചായ ്ക്കാൻ
ഇടമില്ല”എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു.

21മെറ്റാരുശിഷ്യൻ േയശുവിേനാട,് “കർത്താേവ,
ഞാൻ ആദ്യം േപായി എെന്റ പിതാവിെന്റ
ശവസംസ്കാരം നടത്താൻ അനുവദിച്ചാലും!”
എന്നേപക്ഷിച്ച .

22േയശുേവാ, “ഇേപ്പാൾഎെന്നഅനുഗമിക്കുക,
മരിച്ചവർ അവരവരുെട മരിച്ചവെര
സംസ്കരിക്കെട്ട”എന്ന്അയാേളാടു പറഞ്ഞു.

േയശു െകാടുങ്കാറ്റിെനശാന്തമാക്കുന്നു

† 8:17 െയശ. 53:4 ‡ 8:20 േയശു തെന്നക്കുറിച്ചാണ് ഈ
പദത്തിലൂെട ഉേദ്ദശിക്കുന്നത.്
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23 അതിനുേശഷം േയശു വള്ളത്തിൽ
കയറി; അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം ശിഷ്യന്മാരും
യാ്രതതുടർന്നു. 24 െപെട്ടന്ന്, ഉ്രഗമാെയാരു
െകാടുങ്കാറ്റ് തടാകത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ച ,
വള്ളം മുങ്ങിേപ്പാകുംവിധം തിരമാലകൾ
ഉയർന്നുെപാങ്ങി. േയശുേവാ
ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. 25 ശിഷ്യന്മാർ െചന്ന്
അേദ്ദഹെത്ത ഉണർത്തിെക്കാണ്ട,് “കർത്താേവ,
രക്ഷിക്കണേമ!ഞങ്ങൾമുങ്ങിേപ്പാകുന്നു!” എന്നു
പറഞ്ഞു.

26 “വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പില്ലാത്തവേര, നിങ്ങൾ
ഇങ്ങെന ഭയെപ്പടുന്നെതന്തിന?്” എന്നു പറഞ്ഞിട്ട്
േയശു എഴുേന്നറ്റ് കാറ്റിെനയും തിരകെളയും
ശാസിച്ച ;തടാകം ്രപശാന്തമായി.

27 ശിഷ്യന്മാർ ആശ്ചര്യെപ്പട്ട , “ആരാണിേദ്ദഹം?
കാറ്റ ം തിരകള ംേപാലും ഇേദ്ദഹെത്ത
അനുസരിക്കുന്നേല്ലാ!”എന്നുപറഞ്ഞു.
രണ്ട് ഭൂതബാധിതെരസൗഖ്യമാക്കുന്നു

28 േയശു തടാകത്തിനക്കെര െഗരേസന്യരുെട§
േദശത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ, ഭൂതം ബാധിച്ച
രണ്ടുേപർ ശവപ്പറമ്പിൽനിന്ന് അേദ്ദഹത്തിന്
അഭിമുഖമായി വന്നു. ആർക്കുംതെന്ന ആ
വഴിയിലൂെട സഞ്ചരിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്തവിധം
അവർ അ്രകമകാരികൾ ആയിരുന്നു. 29അവർ
അത്യ ച്ചത്തിൽ ആേ്രകാശിച്ച െകാണ്ട,്
“ൈദവപു്രതാ, അങ്ങ് ഞങ്ങള െട
കാര്യത്തിൽ ഇടെപടുന്നെതന്തിന്?
ന്യായവിധിദിവസത്തിനുമുേമ്പ ഞങ്ങെള

§ 8:28 ചി.ൈക.്രപ. ഗർഗേസന; മറ്റ ചിലതിൽ,ഗദര
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ദണ്ഡിപ്പിക്കാനാേണാ അങ്ങ് ഇവിെട വന്നത?്”
എന്നു േചാദിച്ച .

30 അവരിൽനിന്ന് കുെറ അകെലയായി
വലിെയാരു പന്നിക്കൂട്ടം േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു.
31ദുരാത്മാക്കൾേയശുവിേനാട,് “അങ്ങ്ഞങ്ങെള
പുറത്താക്കുന്നുഎങ്കിൽആപന്നിക്കൂട്ടത്തിേലക്ക്
അയയ്ക്കണേമ”എന്നുയാചിച്ച .

32 “പുറത്തുേപാകൂ!” േയശു അവേരാട്
ആജ്ഞാപിച്ച . ഭൂതങ്ങൾ പുറത്തുവന്ന്
പന്നികളിൽ ്രപേവശിച്ച . ആ പന്നിക്കൂട്ടെമല്ലാം
െചങ്കുത്തായ മലെഞ്ചരിവിലൂെട
തടാകത്തിേലക്ക് ഇരച്ച െചന്ന് െവള്ളത്തിൽ
മുങ്ങിച്ചത്തു. 33 പന്നികെള േമയിക്കുന്നവർ
പട്ടണത്തിേലക്ക് ഓടിെച്ചന്ന,് ഭൂതബാധിതർക്കു
സംഭവിച്ചത് ഉൾെപ്പെടയുള്ള വിവരങ്ങെളല്ലാം
പട്ടണനിവാസികെള അറിയിച്ച . 34അവെരല്ലാം
ഉടൻതെന്ന േയശുവിെന കാണാൻ പുറെപ്പട്ട ;
അവർ അേദ്ദഹെത്ത കണ്ടു; തങ്ങള െടേദശം
വിട്ട േപാകണെമന്ന്അേപക്ഷിച്ച .

9
േയശു പക്ഷാഘാതമുള്ള വ്യക്തിെയ

സൗഖ്യമാക്കുന്നു
1 േയശു ഒരു വള്ളത്തിൽ കയറി അക്കെര
സ്വന്തം പട്ടണത്തിൽ എത്തി. 2 ചിലർ
ഒരു പക്ഷാഘാതേരാഗിെയ കിടക്കേയാെട
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു.
അവരുെട വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് േയശു
പക്ഷാഘാതേരാഗിേയാട,് “മകേന,ൈധര്യെപ്പടുക;
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നിെന്റ പാപങ്ങൾ േമാചിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു.

3ഇതു േകട്ട ചില േവദജ്ഞർ, “േനാക്കൂ! ഇേദ്ദഹം
പറയുന്നത് ൈദവനിന്ദയാണ്” എന്ന് ഉള്ളിൽ
മുറുമുറുത്തു.

4 േയശു അവരുെട മേനാവ്യാപാരം
അറിഞ്ഞിട്ട,് “നിങ്ങള െട ഹൃദയത്തിൽ ദുഷ്ടത
ചിന്തിക്കുന്നെതന്ത?് 5 ‘നിെന്റ പാപങ്ങൾ
ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു!’ എന്നു പറയുന്നേതാ
‘എഴുേന്നറ്റ നടക്കുക!’ എന്നു പറയുന്നേതാ
ഏതാകുന്നു എള പ്പം?” എന്ന് േവദജ്ഞേരാട്
േചാദിച്ച . 6 “എന്നാൽ മനുഷ്യപു്രതനു ഭൂമിയിൽ
പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ അധികാരമുെണ്ടന്ന്
നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ടതാണ.്” തുടർന്ന്
േയശു ആ പക്ഷാഘാതേരാഗിേയാട,് “എഴുേന്നറ്റ്
നിെന്റ കിടക്കെയടുത്ത് വീട്ടിൽേപാകുക” എന്ന്
ആജ്ഞാപിച്ച . 7ആമനുഷ്യൻ എഴുേന്നറ്റ തെന്റ
ഭവനത്തിേലക്കു േപായി. 8ജനസമൂഹംഇതുകണ്ട്
ഭയെപ്പട്ട ; മനുഷ്യർക്ക് ഇങ്ങെനയുള്ളഅധികാരം
നൽകിയൈദവെത്തപുകഴ്ത്തി.
മത്തായിെയവിളിക്കുന്നു

9 േയശു അവിെടനിന്നു േപാകുേമ്പാൾ മത്തായി
എന്നു േപരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ നികുതിപിരിവു
നടത്താനിരിക്കുന്നതു കണ്ടു. േയശു അയാേളാട,്
“എെന്ന അനുഗമിക്കുക” എന്നു കൽപ്പിച്ച .
മത്തായിഎഴുേന്നറ്റ്അേദ്ദഹെത്തഅനുഗമിച്ച .

10 പിന്നീെടാരിക്കൽ േയശു മത്തായിയുെട
ഭവനത്തിൽ, വിരുന്നുസൽക്കാരത്തിൽ
പെങ്കടുക്കുകയായിരുന്നു. അന്ന് വിരുന്നിന്
അേദ്ദഹേത്താടുംശിഷ്യന്മാേരാടുെമാപ്പംഅേനകം
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നികുതിപിരിവുകാരും കു്രപസിദ്ധപാപികള ം*
ഉണ്ടായിരുന്നു. 11 ഇതുകണ്ട പരീശന്മാർ
േയശുവിെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട്, “നിങ്ങള െട ഗുരു
നികുതിപിരിവുകാേരാടും പാപികേളാടുെമാപ്പം
ഭക്ഷിക്കുന്നെതന്ത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

12 ഇതു േകട്ടിട്ട് േയശു അവേരാട്,
“ആേരാഗ്യമുള്ളവർക്കല്ല, േരാഗികൾക്കാണ്
ൈവദ്യെനെക്കാണ്ട് ആവശ്യം. 13 ‘യാഗമല്ല,
കരുണയാണ് ഞാൻ അഭിലഷിക്കുന്നത,്’†
എന്നതിെന്റ അർഥം എെന്തന്നു നിങ്ങൾ
േപായി പഠിക്കുക. ഞാൻ നീതിനിഷ്ഠെരയല്ല,
പാപികെളയാണു വിളിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്”
എന്നുപറഞ്ഞു.
ഉപവാസം

14 അേപ്പാൾ േയാഹന്നാൻസ്നാപകെന്റ
ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് േയശുവിേനാട,് “ഞങ്ങള ം
പരീശന്മാരും പലേപ്പാഴും ഉപവസിക്കുന്നു;
എന്നാൽ, അങ്ങയുെട ശിഷ്യന്മാർ
ഉപവസിക്കാത്തത് എന്തുെകാണ്ട?്” എന്നു
േചാദിച്ച .

15 അതിനു മറുപടിയായി േയശു,
“മണവാളൻ അതിഥികേളാടുകൂെടയുള്ളേപ്പാൾ
വിരുന്നുകാർക്ക് വിലപിക്കാൻ
കഴിയുന്നെതങ്ങെന? മണവാളൻ അവെര
വിട്ട പിരിയുന്ന കാലം വരും; അേപ്പാൾ അവർ
ഉപവസിക്കും.

16 “ആരും പുതിയ തുണിക്കഷണം
പഴയ വസ്്രതേത്താടു തുന്നിേച്ചർക്കാറില്ല.

* 9:10 മൂ.ഭാ. പാപികൾ † 9:13 േഹാശ. 6:6
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അങ്ങെനെചയ്താൽ ആ തുണ്ട് ചുരുങ്ങുകയും
കീറൽ ഏെറ വഷളാകുകയും െചയ്യ ം. 17ആരും
പുതിയ വീഞ്ഞു പഴയ തുകൽക്കുടങ്ങളിൽ
സൂക്ഷിക്കാറില്ല; അങ്ങെനെചയ്താൽ
ആ തുകൽക്കുടങ്ങൾ െപാട്ടി വീഞ്ഞ്
ഒഴുകിേപ്പാകുകയും തുകൽക്കുടങ്ങൾ
നശിക്കുകയും െചയ്യ ം. അവർ പുതിയ
വീഞ്ഞു പുതിയ തുകൽക്കുടങ്ങളിൽത്തെന്ന
പകർന്നുെവക്കുന്നു. അേപ്പാൾ രണ്ടും
ഭ്രദമായിരിക്കും.”

േരാഗിയായസ്്രതീെയസൗഖ്യമാക്കുന്നു
18േയശുഇങ്ങെനസംവദിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
ഒരുെയഹൂദപ്പള്ളിമുഖ്യൻഅേദ്ദഹത്തിെന്റമുമ്പിൽ
വന്ന് സാഷ്ടാംഗം വീണ്, “എെന്റ മകൾ
ഇേപ്പാൾ മരിച്ച േപായി. അങ്ങ് വന്ന്
അവള െടേമൽ ൈകെവക്കണേമ; എന്നാൽ
അവൾ ജീവിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു. 19 േയശു
എഴുേന്നറ്റ് അയാേളാെടാപ്പം േപായി; ശിഷ്യന്മാരും
അനുഗമിച്ച .

20 അേപ്പാൾത്തെന്ന, പ്രന്തണ്ടുവർഷമായി
രക്ത്രസാവമുള്ള ഒരു സ്്രതീ േയശുവിെന്റ
പിന്നിെലത്തി, പുറങ്കുപ്പായത്തിെന്റ
വിള മ്പിൽ െതാട്ട . 21 “അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പുറങ്കുപ്പായത്തിെലങ്കിലും െതാട്ടാൽ എനിക്കു
സൗഖ്യം ലഭിക്കും,” എന്ന് അവൾ ഉള്ളിൽ
പറഞ്ഞിരുന്നു.

22 േയശു തിരിഞ്ഞ് അവെള േനാക്കി,
“േമാേള, ൈധര്യമായിരിക്കൂ, നിെന്റ വിശ്വാസം
നിെന്ന സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു” എന്നു
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പറഞ്ഞു. ആ നിമിഷംമുതൽ അവൾ
സൗഖ്യമുള്ളവളായിത്തീർന്നു.

23േയശുപള്ളിമുഖ്യെന്റവീട്ടിൽ ്രപേവശിച്ചേപ്പാൾ
ഓടക്കുഴൽ വായിക്കുന്നവെരയും കരഞ്ഞ്
ബഹളം കൂട്ട ന്ന ജനസമൂഹെത്തയും കണ്ട്,
24 “ഇവിെടനിന്ന് മാറിനിൽക്കൂ, കുട്ടി മരിച്ചിട്ടില്ല,
ഉറങ്ങുകയാണ”് എന്നു പറഞ്ഞു. അവേരാ
അേദ്ദഹെത്ത പരിഹസിച്ച . 25 ജനക്കൂട്ടെത്ത
പുറത്താക്കിയേശഷം േയശു അകത്തുെചന്ന്
കുട്ടിെയ ൈകക്കുപിടിച്ച് ഉയർത്തി. അവൾ
എഴുേന്നറ്റ . 26ഈ വാർത്ത ആ ്രപേദശെമങ്ങും
്രപചരിച്ച .

അന്ധെരയുംഊമെയയുംസൗഖ്യമാക്കുന്നു
27 േയശു അവിെടനിന്നു േപാകുേമ്പാൾ,

“ദാവീദുപു്രതാ,ഞങ്ങേളാടു കരുണേതാന്നണേമ”
എന്നു നിലവിളിച്ച െകാണ്ട് രണ്ട് അന്ധന്മാർ
അേദ്ദഹെത്തഅനുഗമിച്ച .

28 േയശു ഭവനത്തിൽ എത്തിയേപ്പാൾ ആ
അന്ധന്മാർ അേദ്ദഹെത്ത സമീപിച്ച . േയശു
അവേരാട്, “എനിക്കിതു െചയ്യാൻ കഴിയും എന്നു
നിങ്ങൾവിശ്വസിക്കുേന്നാ?”എന്നു േചാദിച്ച .

“തീർച്ചയായും, കർത്താേവ,” അവർ ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

29 അേപ്പാൾ േയശു അവരുെട കണ്ണ കളിൽ
െതാട്ട െകാണ്ട,് “നിങ്ങള െട വിശ്വാസംേപാെല
നിങ്ങൾക്കു ഭവിക്കെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു.
30 ഉടൻതെന്ന അവർക്ക് കാഴ്ച ലഭിച്ച . േയശു
അവേരാട്, “േനാക്കൂ, ഇതാരും അറിയരുത”്എന്ന
കർശനനിർേദശവും നൽകി. 31എന്നാൽഅവർ
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േപായിഅേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ച ള്ളഈവാർത്തആ
്രപേദശെമങ്ങും ്രപചരിപ്പിച്ച .

32 അവർ േപാകുേമ്പാൾ ചിലർ ഊമയായ
ഒരു ഭൂതബാധിതെന േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു. 33 േയശു ഭൂതെത്ത
പുറത്താക്കിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ,ഊമൻസംസാരിച്ച .
ജനസഞ്ചയം ആശ്ചര്യെപ്പട്ട , “ഇങ്ങെനെയാന്ന്
ഇ്രസാേയലിൽസംഭവിച്ചിേട്ടയില്ല”എന്നുപറഞ്ഞു.

34 എന്നാൽ പരീശന്മാരാകെട്ട, “ഇേദ്ദഹം
ഭൂതങ്ങള െട തലവെനെക്കാണ്ടാണ് ഭൂതങ്ങെള
ഉച്ചാടനം െചയ്യിക്കുന്നത”്എന്നുപറഞ്ഞു.

േവലക്കാർചുരുക്കം
35 േയശു അവിെടയുള്ള എല്ലാ
പട്ടണങ്ങളിലൂെടയും ്രഗാമങ്ങളിലൂെടയും
സഞ്ചരിച്ച്, െയഹൂദരുെട പള്ളികളിൽ
ഉപേദശിച്ച ം രാജ്യത്തിെന്റ സുവിേശഷം
വിളംബരംെചയ്തും എല്ലാവിധ േരാഗങ്ങള ം
ബലഹീനതകള ം സൗഖ്യമാക്കുകയും െചയ്തു.
36 ജനക്കൂട്ടം ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകെളേപ്പാെല
പീഡിതരും നിസ്സഹായരും ആയിരിക്കുന്നതുകണ്ട്
േയശുവിന് അവേരാടു സഹതാപം േതാന്നി.
37 അേപ്പാൾ േയശു ശിഷ്യന്മാേരാട,് “െകായ്ത്ത്
സമൃദ്ധം; േവലക്കാേരാപരിമിതം. 38അതുെകാണ്ട,്
െകായ്ത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥേനാട് െകായ്ത്തിനായി
േവലക്കാെര അയയ്ക്കാൻ അേപക്ഷിക്കുക”
എന്നുപറഞ്ഞു.

10
േയശു പ്രന്തണ്ടുേപെരഅയയ്ക്കുന്നു
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1 അതിനുേശഷം േയശു തെന്റ പ്രന്തണ്ട്
ശിഷ്യന്മാെര അടുക്കൽ വിളിച്ച് ദുരാത്മാക്കെള
പുറത്താക്കാനും എല്ലാവിധ േരാഗങ്ങള ം
ബലഹീനതകള ം സൗഖ്യമാക്കാനും അവർക്ക്
അധികാരംനൽകി.

2 പ്രന്തണ്ട് അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട
േപരുകൾഇവയാണ:്

ഒന്നാമൻ പേ്രതാസ് എന്ന് േയശു വിളിച്ച
ശിേമാൻ, അയാള െട സേഹാദരൻ
അ്രന്തേയാസ്;
െസെബദിയുെട മകനായ യാേക്കാബ്,
അയാള െടസേഹാദരൻ േയാഹന്നാൻ;

3ഫിലിെപ്പാസ,്ബർെത്താെലാമായി;
േതാമസ,്നികുതിപിരിവുകാരനായ മത്തായി;
അല് ഫായിയുെട മകനായയാേക്കാബ,്തദ്ദായി;
4 കനാന്യനായ* ശിേമാൻ, േയശുവിെന
ഒറ്റിെക്കാടുത്തഈസ്കേര്യാത്ത് യൂദാ.

5 േയശു ഈ നിർേദശങ്ങൾ നൽകി പ്രന്തണ്ട്
അെപ്പാസ്തലന്മാെര അയച്ച : “നിങ്ങൾ
െയഹൂേദതരരുെട മധ്യത്തിേലക്കു േപാകുകേയാ
ശമര്യരുെട ഏെതങ്കിലും പട്ടണത്തിൽ
്രപേവശിക്കേയാ െചയ്യരുത.് 6 പിെന്നേയാ,
ഇ്രസാേയലിെല കാണാെതേപായ ആടുകള െട
അടുക്കേലക്കുതെന്ന െചല്ല ക. 7 ‘സ്വർഗരാജ്യം
സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു,’ എന്ന സേന്ദശം നിങ്ങൾ

* 10:4 അഥവാ, േദശീയവാദിയായ. േറാമൻ അധിനിേവശെത്ത
െചറുത്തുെകാണ്ട് അതിെനതിരായി ്രപവർത്തിച്ച
െയഹൂദർക്കിടയിെല ഒരു വിഭാഗമാണ് ഇവർ.
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േപായി വിളംബരംെചയ്യ ക. 8 േരാഗികെള
സൗഖ്യമാക്കുക, മരിച്ചവെര ഉയിർപ്പിക്കുക,
കുഷ്ഠേരാഗികെള ശുദ്ധരാക്കുക, ഭൂതങ്ങെള
പുറത്താക്കുക. സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്കു
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു;സൗജന്യമായിത്തെന്നനൽകുക.

9 “നിങ്ങള െട മടിശ്ശീലയിൽ സ്വർണം,
െവള്ളി, െചമ്പ് ഇവെകാണ്ടുള്ള നാണയങ്ങൾ
കരുതിെവക്കരുത;് 10സഞ്ചിേയാ രണ്ട് വസ്്രതേമാ
െചരിേപ്പാ വടിേയാ െകാണ്ടുേപാകരുത;്
േജാലിക്കാരൻ തെന്റ കൂലിക്ക് അർഹനേല്ലാ.
11 നിങ്ങൾ ഏെതങ്കിലും പട്ടണത്തിേലാ
്രഗാമത്തിേലാ ്രപേവശിക്കുേമ്പാൾ അവിെട
േയാഗ്യനായി ആരുെണ്ടന്ന് അേന്വഷിക്കുക;
ആ സ്ഥലത്തുനിന്ന് േപാകുന്നതുവെര
അയാള െട ഭവനത്തിൽത്തെന്ന താമസിക്കുക.
12 ആ വീട്ടിൽ ്രപേവശിക്കുന്നമാ്രതയിൽ
അവർക്ക് ‘സമാധാനം’† ആശംസിക്കുക.
13 ആ ഭവനത്തിന് േയാഗ്യതയുെണ്ടങ്കിൽ
നിങ്ങള െട സമാധാനം അതിൽ നിവസിക്കും;
അല്ലാത്തപക്ഷംസമാധാനംനിങ്ങളിേലക്കുതെന്ന
മടങ്ങിവരും. 14ആെരങ്കിലും നിങ്ങെള സ്വാഗതം
െചയ്യാതിരിക്കേയാ നിങ്ങള െട സേന്ദശം
അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകേയാ െചയ്യ െന്നങ്കിൽ,
ആ ഭവനേമാ പട്ടണേമാ വിട്ട േപാകുക;
േപാകുേമ്പാൾ നിങ്ങള െട പാദങ്ങളിെല െപാടി
കുടഞ്ഞുകളയുക.‡ 15 ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ
ആ പട്ടണനിവാസികൾക്കുണ്ടാകുന്ന
† 10:12 മൂ.ഭാ. അഭിവാദനം ‡ 10:14 പാദങ്ങളിെല െപാടി
കുടഞ്ഞുകളയുക, വിവക്ഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള െട
ഉത്തരവാദിത്വം നിറേവറ്റി, ഇനി നിങ്ങള െടേമൽ വരുന്ന
ശിക്ഷയ്ക്ക്ഞങ്ങൾഉത്തരവാദികളല്ല.
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അനുഭവത്തിെന്റ ഭയങ്കരതെയക്കാൾ െസാേദാം,
െഗാേമാറാ നിവാസികൾക്കുണ്ടായ അനുഭവം§
ഏെറസഹനീയമായിരിക്കും,നിശ്ചയം.

16 “ഇതാ, െചന്നായ്ക്കള െട മധ്യത്തിേലക്ക്
ആടുകൾ എന്നേപാെല ഞാൻ
നിങ്ങെള അയയ്ക്കുന്നു; ആകയാൽ
പാമ്പുകെളേപ്പാെല ബുദ്ധിചാതുര്യമുള്ളവരും
്രപാവുകെളേപ്പാെല നിർമലരും ആയിരിക്കുക.
17 ജാ്രഗതേയാടിരിക്കുക, മനുഷ്യർ
നിങ്ങെള ന്യായാധിപസമിതികൾക്ക്*
ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കുകയും തങ്ങള െട
പള്ളികളിൽെവച്ച ചമ്മട്ടിെകാണ്ട്
അടിക്കുകയും െചയ്യ ം. 18 എെന്റ
അനുയായികളായതിനാൽ, നിങ്ങെള
അധികാരികള െടയും രാജാക്കന്മാരുെടയും
മുമ്പിൽ െകാണ്ടുേപാകും. ഇങ്ങെന അവർക്കും
െയഹൂേദതരർക്കും മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ എെന്റ
സാക്ഷ്യംവഹിക്കും. 19 അവർ നിങ്ങെള
അധികാരികൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കുേമ്പാൾ എന്തു
പറയണെമേന്നാ എങ്ങെന പറയണെമേന്നാ
ചിന്തിച്ച് വ്യാകുലെപ്പേടണ്ടതില്ല, നിങ്ങൾക്ക്
പറയാനുള്ളത് തക്കസമയത്തുതെന്ന
നിങ്ങള െട നാവിൽ തന്നിരിക്കും. 20 അേപ്പാൾ
നിങ്ങളല്ല സംസാരിക്കുന്നത്, നിങ്ങള െട
പിതാവിെന്റ ആത്മാവായിരിക്കും നിങ്ങളിലൂെട
സംസാരിക്കുക.

21 “സേഹാദരൻ സ്വന്തം സേഹാദരെനയും

§ 10:15 ഉൽ. 19 കാണുക. * 10:17 അതായത്,
മഹാപുേരാഹിതെന്റ അധ്യക്ഷതയിൽ െയഹൂദേനതൃത്വനിരയിെല
70 േപർഅടങ്ങുന്നസംഘം.
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പിതാവു സ്വന്തം മക്കെളയും മരണത്തിന്
ഒറ്റിെക്കാടുക്കും. മക്കൾ മാതാപിതാക്കെള
എതിർക്കുകയും അവെര െകാല്ലിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 22 നിങ്ങൾ എെന്റ അനുയായികൾ
ആയിരിക്കുന്നതു നിമിത്തം† സകലരും
നിങ്ങെള െവറുക്കും. എന്നാൽ, അന്ത്യംവെര
സഹിച്ച നിൽക്കുന്നവർ രക്ഷിക്കെപ്പടും.
23 ഒരിടെത്ത നിവാസികൾ നിങ്ങെള
ഉപ്രദവിക്കുേമ്പാൾ മെറ്റാരിടേത്തക്ക്
പലായനംെചയ്യ ക. ഇ്രസാേയൽ
പട്ടണങ്ങളിലൂെടയുള്ള നിങ്ങള െട സഞ്ചാരം
മനുഷ്യപു്രതെന്റ പുനരാഗമനത്തിലും
പൂർത്തിയാക്കുകയില്ല, നിശ്ചയം എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

24 “ശിഷ്യൻ ഗുരുവിെനക്കാൾ
ജ്ഞാനിയല്ല; ദാസൻ യജമാനെനക്കാൾ
േ്രശഷ്ഠനുമല്ല. 25 ശിഷ്യർക്ക് അവരുെട
ഗുരുവിെനേപ്പാെലയാകുന്നതു മതി; ദാസർക്ക്
യജമാനെനേപ്പാെല ആകുന്നതും മതി.
അവർ ഗൃഹനാഥെന േബൽെസബൂൽ‡ എന്നു
വിളിെച്ചങ്കിൽ,കുടുംബാംഗങ്ങെളഎ്രതയധികം!

26 “ആകയാൽ, നിങ്ങൾ അവെര ഭയെപ്പടരുത.്
െവളിെപ്പടുത്തെപ്പടാെത മറച്ച െവക്കാവുന്നേതാ
്രപസിദ്ധമാക്കെപ്പടാെത േഗാപ്യമാക്കി
െവക്കാവുന്നേതാആയയാെതാന്നുമില്ല. 27ഞാൻ
നിങ്ങേളാട് ഇരുളിൽ സംസാരിക്കുന്നത,് പകലിൽ
† 10:22 മൂ.ഭാ. എെന്റ നാമംനിമിത്തം ‡ 10:25 േബെസബൂൽ,
േബൽെസബൂബ്എന്നീരൂപങ്ങള ംഉപേയാഗിക്കുന്നു. ഭൂതങ്ങള െട
തലവനാണ് േബൽെസബൂൽ.
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്രപസ്താവിക്കുക; നിങ്ങള െട െചവിയിൽ
മ്രന്തിച്ചതു പുരമുകളിൽനിന്ന് േഘാഷിക്കുക.
28 നിങ്ങള െട ആത്മാവിെന§ ഹനിക്കാൻ
കഴിയാെത ശരീരെത്തമാ്രതം െകാല്ല ന്നവെര
ഭയെപ്പടരുത;് മറിച്ച്, ജീവെനയും ശരീരെത്തയും
നരകത്തിലിട്ട്നശിപ്പിക്കാൻകഴിയുന്നൈദവെത്ത
ഭയെപ്പടുക. 29 ഒരു രൂപയ്ക്ക*് രണ്ട് കുരുവിെയ
വിൽക്കുന്നില്ലേയാ? നിങ്ങള െട പിതാവ്
അറിയാെത അവയിൽ ഒന്നുേപാലും നിലത്തു
വീഴുകയില്ല. 30 നിങ്ങള െട തലയിൽ എ്രത
മുടിയുെണ്ടന്നുേപാലും അവിടേത്തക്കറിയാം.
31 ആകയാൽ ഭയെപ്പേടണ്ട, അനവധി
കുരുവികെളക്കാള ം മൂല്യേമറിയവരേല്ലാ നിങ്ങൾ.

32 “മനുഷ്യരുെടമുമ്പിൽ എെന്ന
അംഗീകരിച്ച പറയുന്ന ഏതു വ്യക്തിെയയും
എെന്റസ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിെന്റസന്നിധിയിൽ
ഞാനും അംഗീകരിക്കും. 33 മനുഷ്യരുെടമുമ്പിൽ
എെന്ന നിരാകരിക്കുന്ന ഏെതാരു വ്യക്തിെയയും
എെന്റസ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിെന്റസന്നിധിയിൽ
ഞാനും നിരാകരിക്കും.

34 “ഭൂമിയിൽ സമാധാനം വരുത്തുക എന്ന
ഉേദ്ദശ്യമാണ് എെന്റ വരവിെനന്ന് നിങ്ങൾ
കരുതരുത,് സമാധാനമല്ല, വാൾ വരുത്താനാണ്
ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത.് 35 ഞാൻ വന്നത്
ഭിന്നിപ്പിക്കാനാണ്:
“ ‘ഒരുവെനതെന്റപിതാവിെനതിേരയും
മകെളതെന്റഅമ്മയ്െക്കതിേരയും

§ 10:28 മൂ.ഭാ. ്രപാണൻ * 10:29 ഒരു ദിവസെത്ത
േവതനത്തിെന്റപതിനാറിെലാന്ന.്
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മരുമകെളതെന്റഅമ്മായിയമ്മയ്െക്കതിേരയും,
36 ഒരു മനുഷ്യെന്റ ശ്രതുക്കൾ അയാള െട
കുടുംബാംഗങ്ങൾതെന്നആയിരിക്കും.’†

37 “എെന്നക്കാളധികം സ്വന്തം പിതാവിെനേയാ
മാതാവിെനേയാ സ്േനഹിക്കുന്നവർ
എേന്റതായിരിക്കാൻ േയാഗ്യരല്ല.
എെന്നക്കാളധികം സ്വന്തം പു്രതെനേയാ
പു്രതിെയേയാ സ്േനഹിക്കുന്നവരും എനിക്കു
േയാഗ്യരല്ല. 38 സ്വന്തം ്രകൂശ് വഹിച്ച െകാണ്ട്
എെന്ന അനുഗമിക്കാത്തവരും എനിക്കു
േയാഗ്യരല്ല. 39 സ്വന്തം ജീവെന രക്ഷിക്കാൻ
്രശമിക്കുന്നവർക്ക് അതു നഷ്ടമാകും; എെന്റ
അനുയായി ആയതുനിമിത്തം സ്വജീവൻ
നഷ്ടെപ്പടുത്തുന്നവർ അതു േനടുകതെന്ന
െചയ്യ ം.

40 “നിങ്ങെള സ്വീകരിക്കുന്നവർ എെന്ന
സ്വീകരിക്കുന്നു; എെന്ന സ്വീകരിക്കുന്നവേരാ
എെന്ന അയച്ച പിതാവിെന സ്വീകരിക്കുന്നു.
41 ഒരു ്രപവാചകെന, ്രപവാചകൻ എന്ന
കാരണത്താൽ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക,് ഒരു
്രപവാചകന് ലഭിക്കുന്ന ്രപതിഫലം ലഭിക്കും;
ഒരു നീതിനിഷ്ഠെന നീതിനിഷ്ഠൻ എന്ന
കാരണത്താൽ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക,് ഒരു
നീതിനിഷ്ഠന് ലഭിക്കുന്ന ്രപതിഫലം ലഭിക്കും.
42 എെന്റ ശിഷ്യൻ എന്ന കാരണത്താൽ ഈ
െചറിയവരിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു പാ്രതം തണുത്ത
െവള്ളെമങ്കിലും െകാടുക്കുന്നയാൾക്ക് തെന്റ
്രപതിഫലംഒരിക്കലുംനഷ്ടമാകുകയില്ല,നിശ്ചയം,
എന്നുഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.”
† 10:36 മീഖ. 7:6
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11
േയശുവും േയാഹന്നാൻസ്നാപകനും

1 േയശു തെന്റ പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഈ
നിർേദശങ്ങൾ നൽകിത്തീർത്തതിനുേശഷം,
ഗലീലയിൽത്തെന്നയുള്ള* പട്ടണങ്ങളിൽ
ഉപേദശിക്കുന്നതിനും ്രപസംഗിക്കുന്നതിനുമായി
അവിെടനിന്നുയാ്രതയായി.

2-3 കാരാഗൃഹത്തിൽ അടയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്ന
േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ ്രകിസ്തുവിെന്റ
്രപവർത്തനങ്ങെളക്കുറിച്ച േകട്ടേപ്പാൾ “വരാനുള്ള
മശിഹാ† അങ്ങുതെന്നേയാ? അേതാ, ഞങ്ങൾ
ഇനിയും മെറ്റാരാെള കാത്തിരിക്കണേമാ?” എന്നു
േചാദിക്കാൻ തെന്റ ശിഷ്യന്മാെര ്രകിസ്തുവിെന്റ
അടുക്കൽഅയച്ച .

4 േയശു അവേരാട്, “നിങ്ങൾ േകൾക്കുകയും
കാണുകയുംെചയ്യന്നഇക്കാര്യങ്ങൾമടങ്ങിെച്ചന്ന്
േയാഹന്നാെന അറിയിക്കുക: 5 അന്ധർക്കു
കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നു, മുടന്തർ നടക്കുന്നു,
കുഷ്ഠേരാഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നു, ബധിരർ
േകൾക്കുന്നു, മരിച്ചവർ ഉയിർപ്പിക്കെപ്പടുന്നു,
ദരി്രദേരാടു സുവിേശഷം അറിയിക്കുന്നു.‡
6 എന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽനിന്ന്
വ്യതിചലിക്കാെത നിലനിൽക്കുന്നവർ
അനുഗൃഹീതർ!”എന്നുപറഞ്ഞു.

7 േയാഹന്നാെന്റ ശിഷ്യന്മാർ അവിെടനിന്നു
േപാകുേമ്പാൾ േയശു േയാഹന്നാെനക്കുറിച്ച
ജനക്കൂട്ടേത്താടു സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി:
* 11:1 മൂ.ഭാ. അവരുെട † 11:2-3 അതായത്, െയഹൂദർ
്രപതീക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന വിേമാചകൻ. ‡ 11:5 െയശ. 35:5-6;
42:18; 61:1
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“നിങ്ങൾ എന്തുകാണാനാണ് മരുഭൂമിയിൽ
േപായത്? കാറ്റിൽ ആടിയുലയുന്ന
ഞാങ്ങണേയാ? 8അേതാ, മൃദുലചണവസ്്രതം
ധരിച്ച ഒരു മനുഷ്യെന കാണുന്നതിേനാ?
അല്ല, മൃദുലചണവസ്്രതം ധരിക്കുന്നവർ
രാജെകാട്ടാരങ്ങളിൽ അല്ലേയാ ഉള്ളത്?
9 പിെന്ന നിങ്ങൾ എന്തുകാണാനാണു
േപായത്? ഒരു ്രപവാചകെനേയാ? അേത, ഒരു
്രപവാചകെനക്കാൾ േ്രശഷ്ഠെനത്തെന്ന എന്നു
ഞാൻപറയുന്നു.
10 “ ‘ഇതാ, ഞാൻ നിനക്കുമുമ്പാെക എെന്റ

സേന്ദശവാഹകെനഅയയ്ക്കും,
നിെന്റ മുേമ്പ അയാൾ നിനക്കു
വഴിെയാരുക്കും.’§

എന്നുതിരുെവഴുത്തിൽേരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്
േയാഹന്നാെനക്കുറിച്ചാണ.് 11 ‘സ്്രതീകളിൽനിന്നു
ജനിച്ചവരിൽ േയാഹന്നാൻസ്നാപകെനക്കാൾ
മഹാൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല; എന്നാൽ
സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും െചറിയവൻേപാലും
അേദ്ദഹെത്തക്കാൾ മഹാൻ ആകുന്നു’ എന്നു
നിശ്ചയമായി ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
12 േയാഹന്നാൻസ്നാപകെന്റ കാലംമുതൽ
ഇന്നുവെരയും സ്വർഗരാജ്യം ്രകൂരപീഡനത്തിന്
വിേധയമായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു,* പീഡകർ
അതിെന പിടിച്ചടക്കുകയുംെചയ്യന്നു;
13 സകല്രപവചന്രഗന്ഥങ്ങള ം ന്യായ്രപമാണവും
േയാഹന്നാെന്റ സമയംവെര ്രപവചിച്ച . 14 ഇത്
അംഗീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു മനസ്സ െണ്ടങ്കിൽ,

§ 11:10 മലാ. 3:1 * 11:12 അഥവാ,സ്വർഗരാജ്യം ശക്തിേയാെട
മുേന്നറുന്നു.
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‘വരാനിരിക്കുന്നവൻ’ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞ
ഏലിയാവ് ഈ േയാഹന്നാൻതെന്നയാണ.്
15െചവിയുള്ളവെരല്ലാം േകട്ട ്രഗഹിക്കെട്ട!

16-17 “ഈ തലമുറെയ ഞാൻ എന്തിേനാടു
താരതമ്യംെചയ്യ ം?
“ ‘ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ആഹ്ലാദരാഗം

കുഴലിൽമീട്ടി,
നിങ്ങേളാ നൃത്തംെചയ്തില്ല;

ഞങ്ങൾഒരു വിലാപഗീതംആലപിച്ച ,
നിങ്ങേളാ വിലപിച്ചില്ല,’

എന്ന് ചന്തസ്ഥലങ്ങളിലിരുന്ന് മറ്റ ള്ളവേരാടു
വിളിച്ച പറഞ്ഞ് പരിഭവിക്കുന്ന
കുട്ടികെളേപ്പാെലയാണ് ഈ തലമുറ.
18 ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളിൽ വർജനം
ആചരിച്ച െകാണ്ട് േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ
വന്നേപ്പാൾ ‘അയാൾ ഭൂതബാധിതനാണ,്’ എന്ന്
അവർ പറയുന്നു. 19 മനുഷ്യപു്രതനാകെട്ട†
തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും െചയ്യന്നവനായി
വന്നു; അേപ്പാൾ ഇതാ, ‘അമിതഭക്ഷണ്രപിയനും
കുടിയനുമായഒരുവൻ,നികുതിപിരിവുകാരുെടയും
കു്രപസിദ്ധപാപികള െടയും ചങ്ങാതി!’ എന്ന്
അവർ പറയുന്നു. ൈദവികജ്ഞാനം, അതു
്രപവൃത്തിപഥത്തിൽ െകാണ്ടുവരുന്നതിലൂെട
്രപത്യക്ഷമാകുന്നു.”
† 11:19 േയശു സ്വയം വിേശഷിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപേയാഗിക്കുന്ന
ഒരു നാമമാണ് മനുഷ്യപു്രതൻ. അവിടന്ന് പരിപൂർണ
ൈദവമായിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന പരിപൂർണമനുഷ്യനുമാണ്
എന്നതു െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. ൈദവത്തിൽനിന്ന് സവിേശഷ
അധികാരങ്ങൾ ലഭിച്ച ്രപഭാവശാലിയായ വ്യക്തിെയ
സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ദാനീേയൽ്രപവാചകൻ ഈ പദം
ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നത.് ദാനി. 7:13-14
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മാനസാന്തരെപ്പടാത്ത പട്ടണങ്ങൾക്കു ഹാ
കഷ്ടം!

20 തുടർന്ന,് േയശു തെന്റ അത്ഭുതങ്ങളിൽ
അധികവും ്രപവർത്തിച്ച പട്ടണങ്ങൾ
മാനസാന്തരെപ്പടാതിരുന്നതുെകാണ്ട് അവെയ
ശാസിക്കാൻ തുടങ്ങി: 21 “േ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. 22എന്നാൽ,ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ
േസാർ, സീേദാൻ നിവാസികൾക്കുണ്ടാകുന്ന
അനുഭവം നിങ്ങള േടതിെനക്കാൾ ഏെറ
സഹനീയമായിരിക്കും. 23 കഫാർനഹൂേമ, നീ
ആകാശംവെര ഉയർന്നിരിക്കുേമാ? ഇല്ല, നീ
പാതാളംവെര താഴ്ത്തെപ്പടും. നിന്നിൽ നടന്ന
അത്ഭുതങ്ങൾ െസാേദാമിൽ ആയിരുെന്നങ്കിൽ
അത് ഇന്നും നിലനിൽക്കുമായിരുന്നു.
24 ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ െസാേദാം
നിവാസികൾക്കുണ്ടായ അനുഭവം
നിങ്ങള േടതിെനക്കാൾഏെറസഹനീയമായിരിക്കും
എന്നുഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.”
ക്ഷീണിതർക്ക് വി്രശമം

25 അേപ്പാൾത്തെന്ന േയശു: “പിതാേവ,
സ്വർഗത്തിെന്റയും ഭൂമിയുെടയും
നാഥാ, അവിടന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ
വിജ്ഞാനികൾക്കും മനീഷികൾക്കും
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മറച്ച െവച്ചിട്ട് ശിശുതുല്യരായവർക്ക്
െവളിെപ്പടുത്തിയതിനാൽ ഞാൻ അങ്ങെയ
മഹത്ത്വെപ്പടുത്തുന്നു. 26അേത,ഇതായിരുന്നേല്ലാ
പിതാേവഅവിടേത്തക്കു ്രപസാദകരം!

27 “എെന്റ പിതാവു സകലകാര്യങ്ങള ം എെന്ന
ഭരേമൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പിതാവല്ലാെത ആരും
പു്രതെന യഥാർഥത്തിൽ അറിയുന്നില്ല; പു്രതനും
പിതാവിെനെവളിെപ്പടുത്തിെക്കാടുക്കാൻപു്രതൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നവരുമല്ലാെത ആരും പിതാവിെന
അറിയുന്നില്ലഎന്നു പറഞ്ഞു.

28 “ക്ഷീണിതേര, ഭാരംചുമക്കുന്നവേര, നിങ്ങൾ
എെന്റ അടുക്കൽ വരിക, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
ആശ്വാസം നൽകും. 29 ഞാൻ സൗമ്യനും
വിനീതഹൃദയനും ആയതുെകാണ്ട് എെന്റ നുകം
നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച െകാണ്ട് എേന്നാട് പഠിക്കുക;
എന്നാൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട ്രപാണന് വി്രശമം
കെണ്ടത്തും. 30എെന്റനുകം മൃദുവുംഎെന്റ ഭാരം
ലഘുവുംആകുന്നുവേല്ലാ!”

12
ശബ്ബത്തിേന്മൽഅധികാരമുള്ളവൻ

1 അെന്നാരിക്കൽ േയശു, ശബ്ബത്തുനാളിൽ*
ധാന്യം വിളഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഒരു വയലിലൂെട
യാ്രതെചയ്യ കയായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ശിഷ്യന്മാർക്ക് വിശന്നതിനാൽ അവർ കതിർ
പറിച്ച തിന്നാൻ തുടങ്ങി. 2 പരീശന്മാർ
അതുകണ്ടിട്ട,് േയശുവിേനാട്, “േനാക്കൂ!

* 12:1 െയഹൂദർ വിശുദ്ധദിവസമായും വി്രശമദിവസമായും
ആചരിച്ച വന്നആഴ്ചയിെലഏഴാംദിവസമാണ് ശബ്ബത്ത.്
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അങ്ങയുെട ശിഷ്യന്മാർ ശബ്ബത്തുനാളിൽ
അനുവദനീയമല്ലാത്തതു െചയ്യന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു.

3 അതിനുത്തരമായി േയശു: “ദാവീദും
സഹയാ്രതികരും തങ്ങൾക്കു വിശന്നേപ്പാൾ
എന്തു െചയ്തുെവന്നു നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടിേല്ല?
4 ദാവീദ് ൈദവാലയത്തിൽ ്രപേവശിച്ച,്
പുേരാഹിതന്മാർെക്കാഴിെക, തനിേക്കാ
സഹയാ്രതികർേക്കാ ഭക്ഷിക്കാൻ
അനുമതിയില്ലാത്ത, സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അപ്പം
ഭക്ഷിച്ച .† 5 ശബ്ബത്തുനാളിൽ േവലെചയ്യന്നത്
നിഷിദ്ധെമങ്കിലും, ൈദവാലയത്തിൽ
ശു്രശൂഷിക്കുന്ന പുേരാഹിതന്മാർ
ശബ്ബത്തുനാളിൽ േവലെചയ്താലും
കുറ്റമില്ലാത്തവരായിരിക്കുന്നു എന്നു
നിങ്ങൾ ന്യായ്രപമാണത്തിൽ വായിച്ചിട്ടിേല്ല?
6 എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു,
ൈദവാലയെത്തക്കാൾ േ്രശഷ്ഠൻ ഇതാ
ഇവിെട. 7 ‘യാഗമല്ല, കരുണയാണ്
ഞാൻ അഭിലഷിക്കുന്നത,്’‡ എന്നതിെന്റ
അർഥം മനസ്സിലാക്കിയിരുെന്നങ്കിൽ
നിരപരാധികൾക്കുേമൽ നിങ്ങൾ കുറ്റം
ആേരാപിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. 8 കാരണം,
മനുഷ്യപു്രതൻശബ്ബത്തിെന്റഅധിപതിയാണ്.”

9 ആ സ്ഥലത്തുനിന്നു പുറെപ്പട്ട് അേദ്ദഹം
െയഹൂദപ്പള്ളിയിൽ െചന്നു. 10 ൈക
േശാഷിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ അന്ന് അവിെട
ഉണ്ടായിരുന്നു. േയശുവിൽകുറ്റംആേരാപിക്കാൻ

† 12:4 1ശമു. 21:1-6 ‡ 12:7 േഹാശ. 6:6
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പഴുതുേതടിെക്കാണ്ട് അവർ അേദ്ദഹേത്താട,്
“ശബ്ബത്തുനാളിൽ സൗഖ്യമാക്കുന്നത്
അനുവദനീയേമാ?”എന്നു േചാദിച്ച .

11 േയശു അവേരാട്, “നിങ്ങളിൽ
ആരുെടെയങ്കിലും ഒരു ആട് ശബ്ബത്തുനാളിൽ
കുഴിയിൽ വീണുേപായി എന്നിരിക്കെട്ട;
അങ്ങെന സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതിെന
അവിെടനിന്നു കയറ്റ കയിേല്ല? 12ആടിെനക്കാൾ
മനുഷ്യൻ എ്രതേയാ മൂല്യവാൻ! അതുെകാണ്ട,്
ശബ്ബത്തുനാളിൽ നന്മ െചയ്യന്നതാണ്
നിയമവിേധയം”എന്നുപറഞ്ഞു.

13 അതിനുേശഷം േയശു ൈക േശാഷിച്ച
മനുഷ്യേനാട,് “നിെന്റ ൈകനീട്ട ക” എന്നു
പറഞ്ഞു. അയാൾ ൈകനീട്ടി; ഉടെന അതു
മേറ്റ ൈകേപാെല പൂർണ ആേരാഗ്യമുള്ളതായി.
14അേപ്പാൾ പരീശന്മാർ അവിെടനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
േയശുവിെന എങ്ങെന വധിക്കാൻ കഴിയും എന്ന്
ഗൂഢാേലാചനനടത്തി.

ൈദവം െതരെഞ്ഞടുത്തദാസൻ
15 ഈ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കി േയശു ആ
സ്ഥലത്തുനിന്ന് പിൻവാങ്ങി. വലിെയാരു
ജനസഞ്ചയം അേദ്ദഹെത്ത അനുഗമിച്ച ;
േരാഗബാധിതരായ എല്ലാവെരയും അേദ്ദഹം
സൗഖ്യമാക്കി. 16 താൻ ആരാെണന്നു
െവളിെപ്പടുത്തരുെതന്ന് അവിടന്ന്
അവർക്കു മുന്നറിയിപ്പ നൽകി. 17 ഇത്
െയശയ്യാ്രപവാചകനിലൂെട അറിയിച്ച അരുളപ്പാട്
നിറേവറുന്നതിനായിരുന്നു:
18 “ഇതാ,ഞാൻെതരെഞ്ഞടുത്തഎെന്റദാസൻ;
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ഞാൻസം്രപീതനായിരിക്കുന്നഎെന്റ ്രപിയൻ.
ഞാൻഎെന്റആത്മാവിെനഅവന് നൽകും.
അവൻരാഷ്്രടങ്ങൾക്കുന്യായം ്രപഖ്യാപിക്കും;

19 അവൻ ശണ്ഠയിടുകേയാ ഉറെക്ക
നിലവിളിക്കുകേയാഇല്ല;
െതരുവീഥികളിൽ ആരും അവെന്റ ശബ്ദം
േകൾക്കുകയില്ല.

20ചതഞ്ഞഞാങ്ങണഅവൻഒടിക്കുകയില്ല;
പുകയുന്നതിരി െകടുത്തിക്കളയുകയുമില്ല.

അവൻന്യായെത്തവിജയത്തിേലക്കുനയിക്കും.
21 അവെന്റ നാമത്തിൽ െയഹൂേദതരർ
്രപത്യാശഅർപ്പിക്കും.”§

േയശുവും േബൽെസബൂലും
22 പിെന്ന അവർ അന്ധനും മൂകനുമായ
ഒരു ഭൂതബാധിതെന േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു. അേദ്ദഹം ഭൂതബാധിതെന
സൗഖ്യമാക്കി; അയാൾക്ക് സംസാരേശഷിയും
കാഴ്ചശക്തിയും ലഭിച്ച . 23 അേപ്പാൾ
ജനസഞ്ചയം ആശ്ചര്യെപ്പട്ട,് “ഇേദ്ദഹം
ആയിരിക്കുേമാ ദാവീദുപു്രതൻ?”* എന്നു
പറഞ്ഞു.

24 എന്നാൽ പരീശന്മാർ ഇതു േകട്ടിട്ട,്
“ഈ മനുഷ്യൻ ഭൂതങ്ങള െട തലവനായ
േബൽെസബൂലിെനെക്കാണ്ടുതെന്നയാണ്
ഭൂതങ്ങെള ഉച്ചാടനം െചയ്യന്നത”്എന്നുപറഞ്ഞു.

§ 12:21 െയശ. 42:1-4 * 12:23 ഇ്രസാേയലിെന്റവിേമാചകനായ
മശിഹാ ജനിക്കുന്നത് ദാവീദിെന്റ വംശത്തിൽആയിരിക്കും,എന്നു
്രപവചനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ്ഈേചാദ്യത്തിെന്റ ്രപസക്തി.
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25 േയശു അവരുെട േചാദ്യത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം
മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവേരാടു പറഞ്ഞു,
“ആഭ്യന്തരഭിന്നതയുള്ള എല്ലാരാജ്യവും
നശിച്ച േപാകും; അന്തഃഛി്രദം ബാധിച്ച
പട്ടണമായാലും ഭവനമായാലും അവയും
നിലനിൽക്കുകയില്ല. 26 സാത്താൻതെന്ന
സാത്താെന ഉച്ചാടനം െചയ്യ െന്നങ്കിൽ അയാൾ
തനിെക്കതിേര തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയേല്ല;
അങ്ങെനെയങ്കിൽ അയാള െട രാജ്യത്തിെന്റ
നിലനിൽപ്പ് സാധ്യമാകുേമാ? 27 ഞാൻ
ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നത് േബൽെസബൂലിെന
ഉപേയാഗിച്ചാെണങ്കിൽ, നിങ്ങള െട
അനുയായികൾ അവെയ ഉച്ചാടനം െചയ്യന്നത്
ആെരെക്കാണ്ടാണ്? അങ്ങെനെയങ്കിൽ,
നിങ്ങള െട അനുയായികൾതെന്ന നിങ്ങൾക്ക്
വിധികർത്താക്കൾ ആയിരിക്കെട്ട. 28 എന്നാൽ,
ഞാൻ ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നത്
ൈദവാത്മാവിനാൽ ആെണങ്കിൽ ൈദവരാജ്യം
നിങ്ങള െട മേധ്യ വന്നിരിക്കുന്നു,നിശ്ചയം.

29 “ബലിഷ്ഠനായ ഒരു മനുഷ്യെന്റ
വീട്ടിൽ ്രപേവശിച്ച് സമ്പത്ത് െകാള്ളയടിച്ച
െകാണ്ടുേപാകാൻ,അയാെളബന്ധനസ്ഥനാക്കിയിട്ടല്ലാെത
ആർെക്കങ്കിലും സാധിക്കുേമാ?
ബന്ധനസ്ഥനാക്കിയാൽ വീട്ടിലുള്ളത്
അപഹരിക്കാൻസാധിക്കും.

30 “എെന്ന അനുകൂലിക്കാത്തവർ എെന്ന
്രപതിേരാധിക്കുന്നു; എേന്നാടുകൂെട ജനെത്ത
േചർക്കാത്തയാൾ വാസ്തവത്തിൽ അവെര
ചിതറിക്കുകയാണ.് 31 അതുെകാണ്ടു
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: സകലവിധ
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പാപവും ൈദവദൂഷണവും മനുഷ്യേരാടു
ക്ഷമിക്കും; പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എതിരായ
ദൂഷണേമാ ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കുകയില്ല.
32 മനുഷ്യപു്രതനു (എനിക്കു) വിേരാധമായി
സംസാരിക്കുന്നവേരാട് അതു ക്ഷമിക്കും.
എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിേരാധമായി
സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ യുഗത്തിലും
വരാനുള്ളതിലുംക്ഷമലഭിക്കുകയില്ല.

33 “ഒരു വൃക്ഷം നല്ലെതങ്കിൽഅതിെന്റ ഫലവും
നല്ലതായിരിക്കും; വൃക്ഷം അേയാഗ്യെമങ്കിൽ
അതിെല ഫലവും അേയാഗ്യമായിരിക്കും.
ഒരു വൃക്ഷെത്ത അതിെന്റ ഫലംെകാണ്ടാണ്
തിരിച്ചറിയുന്നത.് 34 അണലിക്കുഞ്ഞുങ്ങേള,
ദുഷ്ടതയുെട േകദാരമായ നിങ്ങൾക്കു
നന്മ വല്ലതും സംസാരിക്കാൻ കഴിയുേമാ?
ഹൃദയം നിറഞ്ഞു കവിയുന്നതാണേല്ലാ വായ്
സംസാരിക്കുന്നത.് 35 നല്ല മനുഷ്യൻ, തെന്റ
ഉള്ളിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന നന്മയിൽനിന്നു, നന്മ
്രപവർത്തിക്കുന്നു; ദുഷ്ടമനുഷ്യേനാ തന്നിൽ
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന തിന്മയിൽനിന്നു,
തിന്മ ്രപവർത്തിക്കുന്നു. 36 എന്നാൽ മനുഷ്യർ
സംസാരിക്കുന്ന, ഓേരാ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ†
്രപസ്താവനയ്ക്കും ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ
കണക്കു േബാധിപ്പിേക്കണ്ടിവരും, എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 37 നിങ്ങള െട വാക്കുകൾ
നിങ്ങെള ശിക്ഷയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കും;
നിങ്ങള െട വാക്കുകൾതെന്ന നിങ്ങൾക്കു ശിക്ഷ
വിധിക്കുകയും െചയ്യ ം.”

† 12:36 മൂ.ഭാ.സൂക്ഷ്മതയില്ലാത്ത
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േയാനായുെടഅടയാളം
38 അേപ്പാൾ പരീശന്മാരിലും േവദജ്ഞരിലും
ചിലർ അേദ്ദഹേത്താട,് “ഗുേരാ, അങ്ങ് ഒരു
അത്ഭുതചിഹ്നം ്രപവർത്തിച്ച കാണാൻ ഞങ്ങൾ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

39 േയശു അതിനുത്തരം പറഞ്ഞത:്
“ദുഷ്ടതയും അവിശ്വസ്തതയുമുള്ള‡
തലമുറ ചിഹ്നം അേന്വഷിക്കുന്നു! എന്നാൽ
േയാനാ ്രപവാചകെന്റ അനുഭവം എന്ന
ചിഹ്നമല്ലാെത മെറ്റാന്നും ഈ തലമുറയ്ക്കു
ലഭിക്കുകയില്ല. 40 േയാനാ മൂന്നുപകലും
മൂന്നുരാവും ഒരു മഹാമത്സ്യത്തിെന്റ
വയറ്റിലായിരുന്നതുേപാെല§ മനുഷ്യപു്രതൻ
മൂന്നുപകലും മൂന്നുരാവും ഭൗമാന്തർഭാഗത്ത്
ആയിരിക്കും. 41 ന്യായവിധിദിവസം
നിനേവനിവാസികൾ ഈ തലമുറയ്െക്കതിരായി
നിലെകാണ്ട്, അവർക്ക് ശിക്ഷവിധിക്കും;
നിനേവക്കാർ േയാനായുെട ്രപസംഗം േകട്ട്
അനുതപിച്ചേല്ലാ; േയാനായിലും അതിേ്രശഷ്ഠൻ
ഇതാ ഇവിെട. 42 ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ
േശബാ* രാജ്ഞിയും ഈ തലമുറയ്െക്കതിരായി
നിലെകാണ്ട്, അവെര ശിക്ഷവിധിക്കും. അവൾ
ശേലാേമാെന്റ ജ്ഞാനം ്രശവിക്കാനായി
വിദൂരത്തുനിന്ന†് വന്നേല്ലാ; ഇവിെട ഇതാ
ശേലാേമാനിലുംഅതിേ്രശഷ്ഠൻ.‡

43 “ദുരാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യനിൽനിന്ന്
പുറത്തുകടന്ന,് െവള്ളമില്ലാത്ത

‡ 12:39 മൂ.ഭാ. വ്യഭിചാരം § 12:40 േയാന. 1–2 കാണുക.
* 12:42 മൂ.ഭാ. െതേക്കേദശെത്ത † 12:42 മൂ.ഭാ. ഭൂമിയുെട
അതിരുകളിൽനിന്ന് ‡ 12:42 1 രാജാ. 10:1-13,2 ദിന. 9:1-12
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്രപേദശങ്ങളിൽക്കൂടി ഒരു വി്രശമസ്ഥാനത്തിനായി
അലയുന്നു; കെണ്ടത്തുന്നതുമില്ല.
44 അേപ്പാൾ അത്, ‘ഞാൻ ഉേപക്ഷിച്ച േപാന്ന
ഭവനത്തിേലക്കുതെന്ന തിരിെകെച്ചല്ല ം’
എന്നു പറയുന്നു. അങ്ങെന െചല്ല േമ്പാൾ
ആ വീട് ആെളാഴിഞ്ഞും അടിച്ച വാരിയും
്രകമീകരിക്കെപ്പട്ട ം കാണുന്നു. 45 അേപ്പാൾ
അതു േപായി തെന്നക്കാൾ ദുഷ്ടതേയറിയ
േവെറ ഏഴ് ആത്മാക്കള മായിവന്ന് അവിെട
താമസം ആരംഭിക്കുന്നു. ആ മനുഷ്യെന്റ
ഇേപ്പാഴെത്ത അവസ്ഥ ആദ്യേത്തതിെനക്കാൾ
അതിദാരുണമാണ.് ഈ ദുഷിച്ച തലമുറയുെട
സ്ഥിതിയുംഅങ്ങെനതെന്നആയിരിക്കും.”

േയശുവിെന്റഅമ്മയുംസേഹാദരന്മാരും
46േയശുജനക്കൂട്ടേത്താടുസംസാരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ
േയശുവിെന്റ അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും
അേദ്ദഹേത്താടു സംസാരിക്കണെമന്ന
താത്പര്യത്തിൽ പുറത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു.
47 ഒരാൾ വന്ന് േയശുവിേനാട,് “അങ്ങയുെട
അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും അങ്ങേയാടു
സംസാരിക്കാൻആ്രഗഹിച്ച് പുറത്തുനിൽക്കുന്നു”
എന്നുപറഞ്ഞു.

48 േയശു ആ മനുഷ്യേനാട്, “ആരാണ് എെന്റ
അമ്മ? ആരാണ് എെന്റ സേഹാദരന്മാർ?”
എന്നു േചാദിച്ച . 49 പിെന്ന തെന്റ ൈക
ശിഷ്യന്മാരുെടേനേര നീട്ടി, “ഇവരാണ് എെന്റ
അമ്മയും എെന്റ സേഹാദരന്മാരും. 50 എെന്റ
സ്വർഗസ്ഥപിതാവിെന്റ ഇഷ്ടം െചയ്യന്നവരാണ്
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എെന്റ സേഹാദരനും സേഹാദരിയും അമ്മയും”
എന്ന് േയശു പറഞ്ഞു.

13
വിതയ്ക്കുന്നവെന്റസാദൃശ്യകഥ

1 ആ ദിവസംതെന്ന േയശു വീട്ടിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് തടാകതീരത്ത് ഉപവിഷ്ടനായി.
2 ഒരു വൻ ജനാവലി തനിക്കുചുറ്റ ം
തിങ്ങിക്കൂടുന്നതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം ഒരു
വള്ളത്തിൽ കയറി ഇരുന്നു; ജനാവലി മുഴുവനും
കരയിൽ നിന്നു. 3 േയശു സാദൃശ്യകഥകളിലൂെട
അേനകം കാര്യങ്ങൾ അവെര പഠിപ്പിച്ച .
അത് ഇ്രപകാരമായിരുന്നു: “ഒരിക്കൽ ഒരു
കർഷകൻ വിത്തുവിതയ്ക്കാൻ പുറെപ്പട്ട ;
4 വിതയ്ക്കുേമ്പാൾ ചിലത് വഴിേയാരത്തു
വീണു. അത് പക്ഷികൾ വന്നു െകാത്തിത്തിന്നു.
5 ചിലതു പാറയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വീണു.
അവിെട അധികം മണ്ണില്ലായിരുന്നു, ആഴത്തിൽ
മണ്ണില്ലാതിരുന്നതിനാൽവിത്ത്േവഗംമുളച്ച വന്നു.
6 എന്നാൽ സൂര്യകിരണേമറ്റേപ്പാൾ അതു
വരണ്ടു; ആഴത്തിൽ േവരില്ലാതിരുന്നതിനാൽ
കരിഞ്ഞുംേപായി. 7 കുെറ വിത്തുകളാകെട്ട,
മുൾെച്ചടികൾക്കിടയിൽ വീണു; മുൾെച്ചടികൾ
െപെട്ടന്നുയർന്ന് െചടികെള െഞരുക്കിക്കളഞ്ഞു.
8എന്നാൽ,കുെറ വിത്തുകൾനല്ല നിലത്തുവീണു;
അവ നൂറും അറുപതും മുപ്പതും മടങ്ങ്
വിളവുനൽകി. 9 െചവിയുള്ളവെരല്ലാം േകട്ട
്രഗഹിക്കെട്ട.”
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10 ശിഷ്യന്മാർ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്,
“അങ്ങു ജനേത്താട് സാദൃശ്യകഥകളിലൂെടമാ്രതം
സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുെകാണ്ട?്” എന്നു
േചാദിച്ച .

11 അതിനു മറുപടിയായി േയശു അവേരാടു
പറഞ്ഞത:് “സ്വർഗരാജ്യത്തിെന്റ രഹസ്യങ്ങൾ
്രഗഹിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കു
നൽകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; അവർേക്കാ അത്
നൽകെപ്പട്ടിട്ടില്ല. 12 ഉള്ളവർക്ക് അധികം
നൽകെപ്പടും, സമൃദ്ധമായും നൽകെപ്പടും;
എന്നാൽ ഇല്ലാത്തവരിൽനിന്ന് അവർക്കുള്ള
അൽപ്പംകൂെടഎടുത്തുകളയെപ്പടും.*
13 “അവർ േനാക്കുെന്നങ്കിലും കാണുന്നില്ല;
അവർ േകൾക്കുെന്നങ്കിലും ്രശദ്ധിക്കുകേയാ

്രഗഹിക്കുകേയാ െചയ്യന്നില്ല.
ഇതുെകാണ്ടാണ് ഞാൻ ജനേത്താട്
സാദൃശ്യകഥകളിലൂെട സംസാരിക്കുന്നത.്
14 ഇവെരക്കുറിച്ച ള്ള െയശയ്യാവിെന്റ ്രപവചനം
ഇ്രപകാരം നിവൃത്തിയായിരിക്കുന്നു.
“ ‘നിങ്ങൾ എേപ്പാഴും േകട്ട െകാണ്ടിരിക്കും,

എന്നാൽഒരിക്കലും ്രഗഹിക്കുകയില്ല;
നിങ്ങൾ എേപ്പാഴും കണ്ടുെകാണ്ടിരിക്കും,
എന്നാൽഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കുകയില്ല.

15ഈജനത്തിെന്റഹൃദയംതഴമ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;

* 13:12 ഈപഴെഞ്ചാല്ല് േയശു തെന്റ ശിഷ്യന്മാെര ഉേദ്ദശിച്ചാണ്
പറഞ്ഞത്. ൈദവം ്രപവർത്തിക്കുന്നവിധങ്ങെളക്കുറിച്ച്
അൽപ്പം അറിവ് അവർക്കു ലഭിച്ചിട്ട ണ്ട്. അവർക്ക് ഇതിലും
ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് നൽകെപ്പടും. എന്നാൽ, ഈജ്ഞാനം
തിരസ്കരിച്ചവരിൽനിന്ന് അവർക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അറിവുകൂടി
എടുത്തുകളയെപ്പടും.
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അവർ തങ്ങള െട െചവിെകാണ്ടു
േകൾക്കുന്നേതയില്ല.
അവർകണ്ണ കൾഅടച്ച മിരിക്കുന്നു.

അങ്ങെനയല്ലായിരുെന്നങ്കിൽ അവർ തങ്ങള െട
കണ്ണ കൾെകാണ്ടുകാണുകയും
െചവികൾെകാണ്ടു േകൾക്കുകയും
ഹൃദയംെകാണ്ടു ്രഗഹിക്കുകയും െചയ്തിട്ട്

അവർ മാനസാന്തരെപ്പടുകയും ഞാൻ അവെര
സൗഖ്യമാക്കുകയും െചയ്യ മായിരുന്നു.’†

16എന്നാൽ, നിങ്ങള െട കാഴ്ചയുള്ള കണ്ണ കള ം
േകൾവിയുള്ള കാതുകള ം അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവ.
17 അേനകം ്രപവാചകന്മാരും നീതിനിഷ്ഠരും
നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കാണാൻ അതിയായി
ആശിെച്ചങ്കിലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, നിങ്ങൾ
േകൾക്കുന്നത് േകൾക്കാൻ ആ്രഗഹിെച്ചങ്കിലും
േകൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന സത്യം ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

18 “കർഷകെന്റ സാദൃശ്യകഥയുെട
അർഥം ്രശദ്ധിക്കുക: 19 ഒരാൾ
സ്വർഗരാജ്യത്തിെന്റസേന്ദശം േകൾക്കുന്നു.
പേക്ഷ, അത് ്രഗഹിക്കുന്നില്ല. അേപ്പാൾ പിശാച്
വന്ന്,അയാള െട ഹൃദയത്തിൽ വിതയ്ക്കെപ്പട്ടത്
അപഹരിക്കുന്നു. ഇതാണ് വഴിേയാരത്ത്
വിതയ്ക്കെപ്പട്ട വിത്ത.് 20 പാറസ്ഥലത്ത്
വിതയ്ക്കെപ്പട്ട വിത്തു ്രപതിനിധാനംെചയ്യന്നത,്
വചനം േകൾക്കുകയും ഉടെനതെന്ന അത്
ആനന്ദേത്താെട സ്വീകരിക്കുകയുംെചയ്യന്ന
വ്യക്തികെളയാണ്. 21 എന്നാൽ, അവർക്ക്
† 13:15 െയശ. 6:9,10
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ആഴത്തിൽ േവരില്ലായ്കയാൽ അധികനാൾ
നിലനിൽക്കുകയില്ല. വചനംനിമിത്തം
കഷ്ടതേയാ ഉപ്രദവേമാ ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ
അവർ േവഗം വിശ്വാസം ത്യജിച്ച കളയുന്നു.
22 മുൾെച്ചടികൾക്കിടയിൽ വിതയ്ക്കെപ്പട്ട
വിത്ത് വചനം േകൾക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ,്
എന്നാൽ, ഈ ജീവിതത്തിെല ആകുലതകള ം
ധനത്തിെന്റ വഞ്ചനയും വചനെത്ത െഞരുക്കി
ഫലശൂന്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. 23 നല്ല
മണ്ണിൽ വിതയ്ക്കെപ്പട്ട വിത്താകെട്ട, വചനം
േകൾക്കുകയും ്രഗഹിക്കുകയുംെചയ്യന്നവരാണ.്
അവ നൂറും അറുപതും മുപ്പതും മടങ്ങ്
വിളവുനൽകുകയുംെചയ്യന്നു.”

കളകെളക്കുറിച്ച ള്ളസാദൃശ്യകഥ
24 േയശു മെറ്റാരു സാദൃശ്യകഥ അവേരാടു
പറഞ്ഞു: “തെന്റ വയലിൽ നല്ല വിത്ത് വിതച്ച
ഒരു കർഷകേനാട് സ്വർഗരാജ്യെത്ത ഉപമിക്കാം.
25 എന്നാൽ, എല്ലാവരും ഉറങ്ങുേമ്പാൾ തെന്റ
ശ്രതു വന്ന് േഗാതമ്പിനിടയിൽ കള വിതച്ചിട്ട
െപായ്ക്കളഞ്ഞു. 26 വിത്ത് െപാട്ടിമുളച്ച,് െചടി
വളർന്ന,്കതിരിട്ടേപ്പാൾകളയും കാണെപ്പട്ട .

27 “േവലക്കാർ ഉടമസ്ഥെന്റ അടുക്കൽവന്ന്,
‘യജമാനേന, അങ്ങു നല്ല വിത്തല്ലേയാ വയലിൽ
വിതച്ചത?് പിെന്ന, കളകൾ എങ്ങെന വന്നു?’
എന്നു േചാദിച്ച .

28 “ ‘ഇത്ശ്രതു െചയ്തതാണ,്’അേദ്ദഹം ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

“േവലക്കാർ അേദ്ദഹേത്താട,് ‘ഞങ്ങൾ െചന്ന്
കളപറിച്ച കൂട്ടെട്ടേയാ?’എന്നു േചാദിച്ച .
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29 “യജമാനൻ അവേരാടു പറഞ്ഞത:് ‘േവണ്ടാ,
നിങ്ങൾ കള പറിക്കുേമ്പാൾ േഗാതമ്പും കൂെട
പിഴുതുേപാകും. 30 െകായ്ത്തുവെര രണ്ടും
ഒരുമിച്ച വളരെട്ട. വിളെവടുപ്പിനു സമയമാകെട്ട,
അന്നു ഞാൻ െകായ്ത്തുകാേരാട:് ആദ്യം
കളകൾ പറിച്ച ചുട്ട കളേയണ്ടതിന് കറ്റകളാക്കി
െകട്ട ക, പിെന്ന േഗാതമ്പു േശഖരിച്ച് എെന്റ
കളപ്പ രയിേലക്കുെകാണ്ടുവരിക’എന്നുംപറയും.”
കടുകുമണിയുെടയും പുളിമാവിെന്റയും

സാദൃശ്യകഥ
31 േയശു അവേരാടു മെറ്റാരു സാദൃശ്യകഥ
പറഞ്ഞു: “ഒരു കർഷകൻ എടുത്ത് തെന്റ
പുരയിടത്തിൽ നട്ട കടുകുമണിേയാടു
സ്വർഗരാജ്യെത്ത ഉപമിക്കാം. 32 അത്
എല്ലാ വിത്തുകളിലും െചറുെതങ്കിലും
വളർന്ന് േതാട്ടത്തിെല െചടികളിൽ ഏറ്റവും
വലിയ ഒരു വൃക്ഷമായി; ആകാശത്തിെല
പക്ഷികൾ വന്ന് അതിെന്റ ശാഖകളിൽ
കൂടുെവക്കുകയുംെചയ്യന്നു.”

33 അേദ്ദഹം പിെന്നയും അവേരാട് േവെറാരു
സാദൃശ്യകഥ പറഞ്ഞു: “മൂന്നുപറ‡ മാവ്
മുഴുവനും പുളിച്ച െപാങ്ങാനായി അതിൽ ഒരു
സ്്രതീ േചർത്തുെവച്ച പുളിപ്പിനു സമാനമാണ്
സ്വർഗരാജ്യം.”

34 േയശു ജനക്കൂട്ടേത്താട് ഈ കാര്യങ്ങെളല്ലാം
സംസാരിച്ചത് സാദൃശ്യകഥകളിലൂെടയാണ്;
സാദൃശ്യകഥകളിലൂെടയല്ലാെത അേദ്ദഹം
െപാതുജനേത്താട് ഒരു കാര്യവുംസംസാരിച്ചില്ല.
‡ 13:33 ഏക. 22ലി.
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35 “സാദൃശ്യകഥകൾസംസാരിക്കാൻഞാൻ വായ്
തുറക്കും;
േലാകാരംഭംമുതൽ നിഗൂഢമായിരിക്കുന്നവ
ഞാൻവിളംബരംെചയ്യ ം,”§

എന്നു ്രപവാചകനിലൂെട അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നത്
ഇങ്ങെനനിറേവറി.
കളയുെടസാദൃശ്യകഥവിശദീകരിക്കുന്നു

36അതിനുേശഷം ജനക്കൂട്ടെത്ത യാ്രതയയച്ചിട്ട്
േയശു ഭവനത്തിേലക്ക് േപായി. ശിഷ്യന്മാർ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽവന്ന,് “വയലിെല
കളയുെടസാദൃശ്യകഥഞങ്ങൾക്കുവിശദീകരിച്ച
തരാേമാ”എന്നു േചാദിച്ച .

37 േയശു അതിനുത്തരം പറഞ്ഞത:്
“മനുഷ്യപു്രതൻ നല്ല വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന
കർഷകനാണ്. 38 വയൽ േലാകവും നല്ല
വിത്ത് രാജ്യത്തിെന്റ പു്രതന്മാരും കളകൾ
പിശാചിെന്റ പു്രതന്മാരും ആകുന്നു. 39 കള
വിതയ്ക്കുന്ന ശ്രതു പിശാചുതെന്ന. വിളെവടുപ്പ്
യുഗാവസാനമാകുന്നു. െകായ്ത്തുകാർ
ദൂതന്മാരുംആകുന്നു.

40 “കളകൾ പിഴുെതടുത്ത് അഗ്നിക്ക്
ഇരയാക്കുന്നതുേപാെല യുഗാവസാനത്തിൽ
സംഭവിക്കും. 41 മനുഷ്യപു്രതൻ തെന്റ ദൂതന്മാെര
നിേയാഗിക്കും. അവർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
രാജ്യത്തുനിന്ന് പാപകാരണമായ സകലതും,
അധർമം ്രപവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവെരയും,
ഉന്മൂലനംെചയ്യ ം. 42 അവർ അവെര
കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നികുണ്ഡത്തിേലക്ക്
വലിെച്ചറിയും; അവിെട കരച്ചിലും പല്ല കടിയും

§ 13:35 സങ്കീ. 78:2
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ഉണ്ടാകും. 43അേപ്പാൾ നീതിനിഷ്ഠർ തങ്ങള െട
പിതാവിെന്റ രാജ്യത്തിൽ സൂര്യെനേപ്പാെല
്രപേശാഭിക്കും. െചവിയുള്ളവെരല്ലാം േകട്ട
്രഗഹിക്കെട്ട!

നിഗൂഢമായ നിധിയുെടയും മുത്തിെന്റയും
സാദൃശ്യകഥ

44 “വയലിൽ ഒളിച്ച െവച്ച നിധിേയാട്
സ്വർഗരാജ്യെത്ത ഉപമിക്കാം;അത് ഒരു മനുഷ്യൻ
കണ്ട് മറച്ച െവച്ച . പിെന്ന ആഹ്ലാദേത്താെട
േപായി, തനിക്കുണ്ടായിരുന്നെതല്ലാം വിറ്റ് ആ
വയൽവാങ്ങി.

45 “ഇനിയും സ്വർഗരാജ്യെത്ത നല്ല രത്നങ്ങൾ
അേന്വഷിക്കുന്ന വ്യാപാരിേയാട് ഉപമിക്കാം.
46അയാൾ വിലേയറിയ ഒരു രത്നം കണ്ടിട്ട് േപായി
തനിക്കുള്ളസർവതും വിറ്റ്അതു വാങ്ങി.
വലയുെടസാദൃശ്യകഥ

47 “േയശു പിെന്നയും, എല്ലാത്തരം
മത്സ്യെത്തയും പിടിക്കാനായി തടാകത്തിൽ
ഇറക്കിയ ഒരു വലേയാട് സ്വർഗരാജ്യെത്ത
ഉപമിക്കാം. 48 വല നിറഞ്ഞേപ്പാൾ അവർ
അതു കരയിേലക്ക് വലിച്ചടുപ്പിച്ച . അവർ
ഇരുന്ന് നല്ല മത്സ്യം കുട്ടകളിൽ േശഖരിക്കുകയും
ഉപേയാഗശൂന്യമായവ എറിഞ്ഞുകളയുകയും
െചയ്തു. 49 യുഗാന്ത്യത്തിലും
ഇതുേപാെല സംഭവിക്കും. ദൂതന്മാർ വന്ന്
നീതിനിഷ്ഠർക്കിടയിൽനിന്ന് ദുഷ്ടെര േവർതിരിച്ച്
50 കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നികുണ്ഡത്തിേലക്ക്
വലിെച്ചറിയും. അവിെട കരച്ചിലും പല്ല കടിയും
ഉണ്ടാകും.
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51 “നിങ്ങൾഈ കാര്യങ്ങെളല്ലാം ്രഗഹിച്ച േവാ?”
േയശുശിഷ്യന്മാേരാട് േചാദിച്ച .

“്രഗഹിച്ച ,”അവർ ്രപതിവചിച്ച .
52 അേദ്ദഹം തുടർന്ന് അവേരാട്,

“സ്വർഗരാജ്യത്തിനു ശിഷ്യനായിത്തീർന്ന ഓേരാ
േവദജ്ഞനും തെന്റ നിേക്ഷപങ്ങളിൽനിന്ന്
പഴയതും പുതിയതും എടുത്തുെകാടുക്കുന്ന ഒരു
വീട്ട ടമസ്ഥന് തുല്യനാണ”്എന്നുപറഞ്ഞു.

ആദരവു ലഭിക്കാത്ത ്രപവാചകൻ
53 ഈ സാദൃശ്യകഥകൾ പറഞ്ഞതിനുേശഷം
േയശു അവിെടനിന്നു യാ്രതയായി 54 സ്വന്തം
പട്ടണത്തിെലത്തി; അവരുെട പള്ളിയിൽെവച്ച്
ജനെത്ത ഉപേദശിച്ച തുടങ്ങി. “ഈ
ജ്ഞാനവും അത്ഭുതശക്തികള ം ഇയാൾക്ക്
എവിെടനിന്നു ലഭിച്ച ?” അവർ ആശ്ചര്യെപ്പട്ട .
55 “ഇയാൾ ആ മരപ്പണിക്കാരെന്റ മകനേല്ല?
ഇയാള െട മാതാവിെന്റ േപര് മറിയ എന്നേല്ല?
യാേക്കാബ്, േയാെസ, ശിേമാൻ, യൂദാ എന്നിവർ
ഇയാള െട സേഹാദരന്മാരേല്ല? 56 ഇയാള െട
സേഹാദരിമാരും നേമ്മാെടാപ്പം ഉണ്ടേല്ലാ. പിെന്ന,
ഇെതല്ലാംഇയാൾക്ക്എവിെടനിന്നുലഭിച്ച ?”എന്ന്
അവർേചാദിച്ച . 57േയശുവിെനഅംഗീകരിക്കാൻ
അവർക്ക്കഴിഞ്ഞില്ല.*
എന്നാൽ േയശു അവേരാട്: “ഒരു ്രപവാചകൻ
ആദരണീയനല്ലാത്തത് സ്വന്തം പട്ടണത്തിലും
സ്വന്തം ഭവനത്തിലുംമാ്രതമാണ”്എന്നുപറഞ്ഞു.

* 13:57 മൂ.ഭാ.അേദ്ദഹത്തിനുേനേരഅവർക്ക് ഇടർച്ചയുണ്ടായി.
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58അവരുെടവിശ്വാസരാഹിത്യം നിമിത്തം േയശു
അവിെടഅധികംഅത്ഭുതങ്ങൾ ്രപവർത്തിച്ചില്ല.

14
േയാഹന്നാൻസ്നാപകെന്റശിരേച്ഛദം

1 ആ കാലത്ത് ഗലീലയിെല
ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന* െഹേരാദാവ്
േയശുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള വാർത്തേകട്ട,്
2 തെന്റ േസവകന്മാേരാട്, “ഇേദ്ദഹം
േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻതെന്നയാണ.്
േയാഹന്നാൻ മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു! അതുെകാണ്ടാണ്
അേദ്ദഹത്തിന് ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ
്രപവർത്തിക്കാൻകഴിയുന്നത”്എന്നുപറഞ്ഞു.

3 െഹേരാദാവ,് തെന്റ സേഹാദരൻ
ഫിലിെപ്പാസിെന്റ ഭാര്യ െഹേരാദ്യ
നിമിത്തം, േനരേത്ത േയാഹന്നാെന
ബന്ധിച്ച് കാരാഗൃഹത്തിൽ അടച്ചിരുന്നു.
4 “നീ നിയമവിരുദ്ധമായാണ് അവെള
സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത,്” എന്ന് േയാഹന്നാൻ
അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞിരുന്നതിനാലാണ്
അ്രപകാരം െചയ്തത്. 5 േയാഹന്നാെന
വധിക്കാൻ െഹേരാദാവ് ആ്രഗഹിെച്ചങ്കിലും
ജനം േയാഹന്നാെന ഒരു ്രപവാചകൻ എന്നു
കരുതിയിരുന്നതിനാൽ രാജാവ് ജനെത്ത
ഭയെപ്പട്ടിരുന്നു.

6 െഹേരാദാരാജാവിെന്റ ജന്മദിനത്തിൽ
െഹേരാദ്യയുെട പു്രതി രാജസദസ്സിൽ

* 14:1 മൂ.ഭാ. െട്രടാക്ക്; അതായത്, നാലിൽ ഒരുഭാഗത്തിെന്റ
ഭരണാധികാരി.
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നൃത്തം െചയ്ത,് അേദ്ദഹെത്ത വളെര
്രപസാദിപ്പിച്ചതിനാൽ 7 അവൾ എന്തു
േചാദിച്ചാലും െകാടുക്കാെമന്ന് രാജാവ്
ശപഥംെചയ്തുപറഞ്ഞു. 8 അേപ്പാൾ
അവൾ തെന്റ അമ്മയുെട നിർേദശ്രപകാരം,
“േയാഹന്നാൻസ്നാപകെന്റ തല ഒരു
തളികയിൽ എനിക്ക് തരണേമ” എന്നേപക്ഷിച്ച .
9 രാജാവ് ദുഃഖിതനായി; താൻ െചയ്തുേപായ
ശപഥെത്തയും അതിഥികെളയും മാനിച്ച്
അവള െട ആ്രഗഹം നിറേവറ്റാൻ ആജ്ഞ
നൽകി. 10 അങ്ങെന കാരാഗൃഹത്തിൽെവച്ച്
േയാഹന്നാെന ശിരേച്ഛദംെചയ്യിച്ച ;
11 അേദ്ദഹത്തിെന്റ തല ഒരു തളികയിൽ
െകാണ്ടുവന്ന് ആ െപൺകുട്ടിക്ക് െകാടുത്തു.
അവൾ അത് അമ്മയ്ക്കും നൽകി.
12േയാഹന്നാെന്റശിഷ്യന്മാർവന്ന്അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ശരീരം എടുത്ത് സംസ്കരിച്ച . പിെന്നഅവർഈ
വിവരം േയശുവിെനഅറിയിച്ച .

അയ്യായിരംേപർക്ക്ആഹാരം നൽകുന്നു
13 േയശു ഇതു േകട്ടിട്ട് വള്ളത്തിൽ കയറി
അവിെടനിന്ന് തനിച്ച് ഒരു വിജനസ്ഥലേത്തക്ക്
േപായി. ഇതറിഞ്ഞജനക്കൂട്ടം പട്ടണങ്ങളിൽനിന്ന്
കരമാർഗം അേദ്ദഹെത്ത ലക്ഷ്യമാക്കി
യാ്രതെചയ്തു. 14 േയശു കരയ്ക്കിറങ്ങിയേപ്പാൾ
ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടെത്തക്കണ്ടു; അേദ്ദഹത്തിന്
അവേരാടു സഹതാപം േതാന്നി; അവരുെട
േരാഗികെളസൗഖ്യമാക്കി.

15 സന്ധ്യാേനരം അടുത്തേപ്പാൾ
ശിഷ്യന്മാർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്,
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“ഇെതാരു വിജനസ്ഥലമാണ;് േനരവും
വളെര ൈവകിയിരിക്കുന്നു. ജനത്തിന്
ആവശ്യമായ ആഹാരം വാങ്ങുന്നതിന് അവെര
്രഗാമങ്ങളിേലക്ക് പറഞ്ഞയച്ചാലും” എന്നു
പറഞ്ഞു.

16 അതിനു മറുപടിയായി േയശു, “അവർ
േപാേകണ്ട കാര്യമില്ല; നിങ്ങൾ അവർക്ക്
എെന്തങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാൻ െകാടുക്ക്” എന്നു
പറഞ്ഞു.

17 “ഇവിെട ഞങ്ങള െടപക്കൽ അഞ്ചപ്പവും
രണ്ടുമീനുംഅല്ലാെത ഒന്നുമില്ല,”എന്നുശിഷ്യന്മാർ
മറുപടി പറഞ്ഞു.

18 “എങ്കിൽഅവഇവിെട െകാണ്ടുവരിക,”എന്ന്
േയശു പറഞ്ഞിട്ട് 19 ജനങ്ങേളാട് പുൽപ്പ റത്ത്
ഇരിക്കാൻ നിർേദശിച്ച . േയശു ആ അഞ്ച്
അപ്പവും രണ്ട് മീനും എടുത്തു സ്വർഗത്തിേലക്കു
േനാക്കി വാഴ്ത്തി, അപ്പം നുറുക്കി, ശിഷ്യന്മാർക്ക്
െകാടുത്തു; ശിഷ്യന്മാർ അത് ജനത്തിന് വിളമ്പി.
20എല്ലാവരും ഭക്ഷിച്ച തൃപ്തരായി.അവേശഷിച്ച
നുറുക്കുകൾ ശിഷ്യന്മാർ പ്രന്തണ്ട് കുട്ട നിറെയ
േശഖരിച്ച . 21 ഭക്ഷിച്ചവർ സ്്രതീകെളയും
കുട്ടികെളയുംകൂടാെത ഏകേദശം അയ്യായിരം
പുരുഷന്മാർആയിരുന്നു.
േയശു െവള്ളത്തിനുമീേതനടക്കുന്നു

22േയശുജനക്കൂട്ടെത്തയാ്രതയയയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ,
തനിക്കുമുേമ്പ ശിഷ്യന്മാർ വള്ളത്തിൽ കയറി
അക്കരയ്ക്കു േപാകാൻ അവെര നിർബന്ധിച്ച .
23 ജനെത്ത യാ്രതയയച്ചതിനുേശഷം അേദ്ദഹം
്രപാർഥിക്കുന്നതിന് ഏകനായി ഒരു മലയിേലക്ക്
കയറിേപ്പായി. അേദ്ദഹം ആ രാ്രതിയിൽ
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അവിെട തനിച്ചായിരുന്നു. 24 അേപ്പാൾ വള്ളം
കരയിൽനിന്ന് വളെരദൂരം േപായിരുന്നു. കാറ്റ
്രപതികൂലമായിരുന്നതിനാൽ വള്ളം തിരകളാൽ
ആടിയുലയുകയുമായിരുന്നു.

25 രാ്രതി മൂന്നുമണിക്കുേശഷം† േയശു
തടാകത്തിനുമീേതകൂടി നടന്ന് ശിഷ്യന്മാരുെട
അടുക്കൽ എത്തി. 26അേദ്ദഹം തടാകത്തിെന്റ
മീേത നടക്കുന്നതുകണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ
ഭയവിഹ്വലരായി, “അേയ്യാ, ഭൂതം!” എന്നു പറഞ്ഞ്
ഭയന്ന്അവർഅലമുറയിട്ട .

27 ഉടെനതെന്ന േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞു,
“ൈധര്യെപ്പടുക, ഇത് ഞാൻ ആകുന്നു,
ഭയെപ്പേടണ്ട.”

28 അേപ്പാൾ പേ്രതാസ,് “കർത്താേവ, അത്
അങ്ങ്ആകുെന്നങ്കിൽ,ഞാൻെവള്ളത്തിനുമീേത
നടന്ന് അങ്ങയുെട അടുെത്തത്താൻ
കൽപ്പിക്കണേമ”എന്നേപക്ഷിച്ച .

29 “വരിക,”അേദ്ദഹംപറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ പേ്രതാസ് വള്ളത്തിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങി െവള്ളത്തിനുമീേതകൂടി േയശുവിെന്റ
അടുേത്തക്കു നടന്നു. 30 എന്നാൽ, അയാൾ
െകാടുങ്കാറ്റ കണ്ട് ഭയെപ്പട്ട് മുങ്ങാൻ തുടങ്ങി.
“കർത്താേവ, രക്ഷിക്കണേമ,” അയാൾ
നിലവിളിച്ച .

31 േയശു ഉടൻതെന്ന ൈകനീട്ടി പേ്രതാസിെന
പിടിച്ച ; “അൽപ്പവിശ്വാസീ, നീ എന്തിന്
സംശയിച്ച ?”എന്നു േചാദിച്ച .

† 14:25 മൂ.ഭാ. രാ്രതിയുെട നാലാംയാമത്തിൽ
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32 പിെന്ന, അവർ വള്ളത്തിൽ കയറിയേപ്പാൾ
കാറ്റ് ശമിച്ച . 33 വള്ളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ,
“അങ്ങ് ൈദവപു്രതൻതെന്ന സത്യം” എന്നു
പറഞ്ഞ്അേദ്ദഹെത്തവീണുവണങ്ങി.

34 അവർ തടാകത്തിെന്റ അക്കെര
െഗേന്നസെരത്തിൽ എത്തി. 35 ആ
േദശവാസികൾ േയശുവിെന തിരിച്ചറിഞ്ഞേപ്പാൾ,
േയശു വന്ന വിവരം സമീപ്രപേദശങ്ങളിെലല്ലാം
അറിയിച്ച . ജനം േരാഗബാധിതരായ
എല്ലാവെരയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു. 36 അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പുറങ്കുപ്പായത്തിെന്റ വിള മ്പിെലങ്കിലും െതാടാൻ
േരാഗികൾക്ക് അനുവാദം നൽകണെമന്ന് അവർ
യാചിച്ച ; െതാട്ടവർെക്കല്ലാംസൗഖ്യം ലഭിച്ച .

15
ആന്തരികവിശുദ്ധിയുെട ്രപാധാന്യം

1 അതിനുേശഷം െജറുശേലമിൽനിന്ന്
ചില പരീശന്മാരും േവദജ്ഞരും േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽവന്ന,് 2 “അങ്ങയുെട ശിഷ്യന്മാർ
പൂർവികരുെട പാരമ്പര്യം ലംഘിക്കുന്നെതന്ത?്
അവർ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ൈക
കഴുകുന്നില്ലേല്ലാ!”എന്നു േചാദിച്ച .

3 അതിന് േയശു േചാദിച്ച മറുേചാദ്യം:
“നിങ്ങള െടപാരമ്പര്യംഅനുവർത്തിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി
നിങ്ങൾ ൈദവകൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നെതന്ത?്
4 ‘നിെന്റ മാതാപിതാക്കെള ബഹുമാനിക്കണം’*
എന്നും ‘പിതാവിെനേയാ മാതാവിെനേയാ

* 15:4 പുറ. 20:12;ആവ. 5:16
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ശപിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വധശിക്ഷനൽകണം’†
എന്നും ൈദവം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 5 എന്നാൽ
നിങ്ങൾ: ‘ഒരാൾ തെന്റ പിതാവിേനാേടാ
മാതാവിേനാേടാ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു നൽേകണ്ട
സഹായം ൈദവത്തിനുള്ള വഴിപാടായി
േനർന്നുേപായേല്ലാ’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ, അയാൾ
മാതാപിതാക്കെള സംരക്ഷിേക്കണ്ടതില്ല
എന്നേല്ല. 6 ഇങ്ങെനയായാൽ അയാൾ പിെന്ന
‘മാതാപിതാക്കെള‡ ആദരിേക്കണ്ടതില്ല’ എന്നും
നിങ്ങൾ പറയുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ, നിങ്ങള െട
പരമ്പരാഗതമായ സ്രമ്പദായങ്ങളിലൂെട നിങ്ങൾ
ൈദവകൽപ്പന അസാധുവാക്കുകയേല്ല?
7 കപടഭക്തേര, െയശയ്യാവ് നിങ്ങെളക്കുറിച്ച
്രപവചിച്ചത്എ്രതകൃത്യമായിരിക്കുന്നു:
8 “ ‘ഈജനംഅധരങ്ങളാൽഎെന്നആദരിക്കുന്നു;
അവരുെട ഹൃദയേമാ എന്നിൽനിന്ന്
അകന്നിരിക്കുന്നു.

9അവർഎെന്നവ്യർഥമായിആരാധിക്കുന്നു;
അവർ മനുഷ്യരുെട നിയമങ്ങൾ
്രപമാണങ്ങളായി ഉപേദശിക്കുന്നു.’§”

10 പിെന്ന േയശു ജനക്കൂട്ടെത്ത തെന്റ
അടുേത്തക്കു വിളിച്ച് അവേരാട് ഇ്രപകാരം
പറഞ്ഞു: “്രശദ്ധാപൂർവം േകട്ട മനസ്സിലാക്കുക.
11 മനുഷ്യെന്റ വായിേലക്കു െചല്ല ന്നതല്ല,
പിെന്നേയാ വായിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുന്നതാണ് ആ
വ്യക്തിെയ ‘അശുദ്ധമാക്കുന്നത.്’ ”

† 15:4 പുറ. 21:17; േലവ്യ. 20:9 ‡ 15:6 ചി.ൈക.്രപ. മാതാവിെന
എന്ന് കാണുന്നില്ല § 15:9 െയശ. 29:13
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12 അേപ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ അേദ്ദഹെത്ത
സമീപിച്ച,് “ഈ വചനം പരീശന്മാെര
്രപേകാപിതരാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അങ്ങ്
അറിയുേന്നാ?”എന്നു േചാദിച്ച .

13 േയശു അതിനുത്തരം പറഞ്ഞത:് “എെന്റ
സ്വർഗസ്ഥപിതാവു നട്ടിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാ ൈതയും
േവേരാെട പിഴുതുനീക്കെപ്പടും. 14 അവെര
ഗൗനിേക്കണ്ടതില്ല; അവർ അന്ധരായ
വഴികാട്ടികൾ ആകുന്നു. ഒരന്ധൻ മെറ്റാരന്ധെന
നയിച്ചാൽഇരുവരും കുഴിയിൽവീഴും.”

15 “ആസാദൃശ്യകഥ ഞങ്ങൾക്കു വിശദീകരിച്ച
തരണേമ,”പേ്രതാസ്അേപക്ഷിച്ച .

16 “നിങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും ഇ്രത ബുദ്ധിഹീനേരാ?”
േയശു അവേരാടു േചാദിച്ച . 17 “വായിേലക്കു
െചല്ല ന്നെതന്തും വയറ്റിൽ എത്തിയതിനുേശഷം
ശരീരത്തിൽനിന്ന് പുറത്തുേപാകുെന്നന്ന്
അറിയാമേല്ലാ. 18 എന്നാൽ, വായിൽനിന്ന്
വരുന്നവയാകെട്ട, ഹൃദയത്തിൽനിന്ന്
വരുന്നവയാകുന്നു; അവയാണ് ഒരു മനുഷ്യെന
അശുദ്ധമാക്കുന്നത.് 19 വഷളവിചാരങ്ങൾ,
െകാലപാതകം, വ്യഭിചാരം, ൈലംഗികാധർമം,
േമാഷണം, കള്ളസാക്ഷ്യം, അന്യെര
നിന്ദിക്കൽ എന്നിവ ഹൃദയത്തിൽനിന്നു
വരുന്നു; 20 ഇവെയല്ലാമാണ് ഒരു വ്യക്തിെയ
അശുദ്ധമാക്കുന്നത;് എന്നാൽ കഴുകാത്ത
ൈകെകാണ്ട് ആഹാരം ഭക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു
വ്യക്തിെയഅശുദ്ധമാക്കുകയില്ല.”

കനാൻനിവാസിയായസ്്രതീയുെട വിശ്വാസം
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21 േയശു ആ സ്ഥലംവിട്ട േസാർ,
സീേദാൻ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലൂെട
സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. 22 അേപ്പാൾ
അവിെടനിന്നുള്ള കനാൻ നിവാസിയായ ഒരു
സ്്രതീ വന്ന് നിലവിളിച്ച െകാണ്ട,് “കർത്താേവ,
ദാവീദുപു്രതാ, എേന്നാട് കരുണയുണ്ടാകണേമ!
ഒരു ഭൂതം എെന്റ മകെള ബാധിച്ച് അവെള
അതികഠിനമായിപീഡിപ്പിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

23 േയശു ഒരു വാക്കും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല.
അതുെകാണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുക്കൽവന്ന,് “നമുക്ക് പിന്നാെല
നിലവിളിച്ച െകാണ്ടു വരുന്ന അവെള
പറഞ്ഞയയ്ക്കണേമ”എന്നേപക്ഷിച്ച .

24 “ഇ്രസാേയലിെല കാണാെതേപായ
ആടുകള െട അടുക്കേലക്കുമാ്രതമാണ് എെന്ന
അയച്ചിരിക്കുന്നത,്” എന്ന് േയശു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

25 എന്നാൽ, ആ സ്്രതീ വന്ന്
അേദ്ദഹത്തിെന്റമുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണ്,
“കർത്താേവ, എെന്ന സഹായിക്കണേമ”
എന്നേപക്ഷിച്ച .

26അതിന് േയശു, “മക്കള െട അപ്പം എടുത്ത്
നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് എറിഞ്ഞുെകാടുക്കുന്നത്
അനുേയാജ്യമല്ല”*എന്നുപറഞ്ഞു.

27 “ശരിയാണ് കർത്താേവ,” അവൾ
പറഞ്ഞു. “എങ്കിലും നായ്ക്കുട്ടികള ം

* 15:26 അവരുെട മേനാഭാവെത്ത വിമർശിച്ച െകാണ്ടും താൻ
ഈ കുഞ്ഞിനു സൗഖ്യം നൽകിയാൽ അവരുെട ്രപതികരണം
എന്തായിരിക്കും എന്ന് നന്നായി ്രഗഹിച്ച െകാണ്ടുമാണ് േയശു
ഇ്രപകാരം പുറേമ ്രകൂരെമന്നു േതാന്നുന്ന ഒരു ്രപസ്താവന
െചയ്തത്.
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അവയുെട യജമാനരുെട േമശയിൽനിന്ന് വീഴുന്ന
അപ്പനുറുക്കുകൾതിന്നുന്നുണ്ടേല്ലാ.”

28അേപ്പാൾ േയശു, “സ്്രതീേയ,നിെന്റവിശ്വാസം
വലിയത്! നീ ആ്രഗഹിക്കുന്നതുേപാെല നിനക്ക്
ഭവിക്കെട്ട” എന്നു കൽപ്പിച്ച . ആ നിമിഷംതെന്ന
അവള െട മകൾക്ക്സൗഖ്യം ലഭിച്ച .

േയശു നാലായിരംേപർക്ക് ആഹാരം
നൽകുന്നു

29േയശുഅവിടംവിട്ട്ഗലീലാതടാകതീരത്തുകൂടി
സഞ്ചരിച്ച് ഒരു മലമുകളിൽ കയറി, അവിെട
ഇരുന്നു. 30 ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം;
മുടന്തർ, അന്ധർ, വികലാംഗർ, ഊമകൾ
എന്നിങ്ങെന പലതരം േരാഗികെള െകാണ്ടുവന്ന്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാൽക്കൽ കിടത്തി.
േയശു അവർെക്കല്ലാം സൗഖ്യം നൽകി.
31 ഊമകൾ സംസാരിക്കുന്നതും വികലാംഗർ
സൗഖ്യമാകുന്നതും മുടന്തർ നടക്കുന്നതും
അന്ധർ കാഴ്ചയുള്ളവരായിത്തീരുന്നതും കണ്ട്
ജനം ആശ്ചര്യെപ്പട്ട . അവർ ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവെത്തപുകഴ്ത്തി.

32 േയശു ശിഷ്യന്മാെര അടുക്കൽ വിളിച്ച്
അവേരാട്, “എനിക്ക് ഈ ജനേത്താട് സഹതാപം
േതാന്നുന്നു. ഇവർ എേന്നാെടാപ്പമായിട്ട്
മൂന്നുദിവസമായി; ഇവർക്കു ഭക്ഷിക്കാൻ
ഒന്നുംതെന്ന ഇല്ല. ഇവെര വിശേപ്പാെട
പറഞ്ഞയയ്ക്കാൻഎനിക്ക് താത്പര്യമില്ല;അവർ
വഴിയിൽതളർന്നുവീഴും.”

33 അതിനു ശിഷ്യന്മാർ, “ഈ വലിയ
ജനക്കൂട്ടത്തിനു ആവശ്യമുള്ള്രത ഭക്ഷണം
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ഈ വിജന്രപേദശത്ത് നമുക്ക് എവിെടനിന്നു
ലഭിക്കും?”എന്നു േചാദിച്ച .

34 േയശു അവേരാട്, “നിങ്ങള െട ൈകയിൽ
എ്രതഅപ്പം ഉണ്ട്?”എന്നു േചാദിച്ച .

“ഏഴ്, കുറച്ച െചറിയ മീനും ഉണ്ട,്” അവർ
മറുപടി പറഞ്ഞു.

35 േയശു ജനക്കൂട്ടേത്താട് തറയിലിരിക്കാൻ
കൽപ്പിച്ച . 36പിെന്നഅേദ്ദഹം ആഏഴ് അപ്പവും
മീനും എടുത്ത് ൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതംെചയ്ത്
നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാെര ഏൽപ്പിക്കുകയും അവർ
അത് ജനത്തിന് െകാടുക്കുകയും െചയ്തു.
37 എല്ലാവരും ഭക്ഷിച്ച തൃപ്തരായി. േശഷിച്ച
നുറുക്കുകൾ ശിഷ്യന്മാർ ഏഴു കുട്ട നിറെയ
േശഖരിച്ച . 38 ഭക്ഷിച്ചവർ സ്്രതീകെളയും
കുഞ്ഞുങ്ങെളയുംകൂടാെത നാലായിരം
പുരുഷന്മാർ ആയിരുന്നു. 39 ജനക്കൂട്ടെത്ത
യാ്രതയയച്ചേശഷം േയശു വള്ളത്തിൽ കയറി
മഗദാ േദശേത്തക്കു േപായി.

16
അത്ഭുതചിഹ്നംആവശ്യെപ്പടുന്നു

1 പരീശന്മാരും സദൂക്യരും േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽവന്ന്അേദ്ദഹെത്തപരീക്ഷിക്കുന്നതിന,്
സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഒരു അത്ഭുതചിഹ്നം
കാണിച്ച തരണെമന്ന്ആവശ്യെപ്പട്ട .

2 േയശു അവേരാട്, “സൂര്യാസ്തമയസമയത്ത,്
ആകാശം െചമന്നിരുന്നാൽ ‘കാലാവസ്ഥ
നല്ലെതന്നും’ 3 സൂേര്യാദയത്തിൽ, ആകാശം
െചമന്നും ഇരുണ്ടും ഇരുന്നാൽ ഇന്ന്
‘െകാടുങ്കാറ്റ ണ്ടാകും എന്നും’ നിങ്ങൾ
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പറയുന്നു. ആകാശത്തിെന്റ ഭാവേഭദങ്ങൾ
വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം;എന്നാൽ,ഈ
കാലഘട്ടത്തിെന്റ ലക്ഷണങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ
നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതുമില്ല. 4 ദുഷ്ടതയും
അവിശ്വസ്തതയുമുള്ള തലമുറ ചിഹ്നം
ആവശ്യെപ്പടുന്നു.എന്നാൽ, േയാനാ ്രപവാചകെന്റ
അടയാളമല്ലാെത മെറ്റാന്നും ഈ തലമുറയ്ക്കു
ലഭിക്കുകയില്ല” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. േയശു
പിെന്നഅവെരവിട്ട്അവിെടനിന്ന് േപായി.

പരീശന്മാരുെടയുംസദൂക്യരുെടയും പുളിമാവ്
5 അവർ തടാകത്തിെന്റ അക്കരയ്ക്ക്
േപായേപ്പാൾ, ശിഷ്യന്മാർ അപ്പം എടുക്കാൻ
മറന്നുേപായി. 6 േയശു അവേരാട്,
“ജാ്രഗതയുള്ളവരായിരിക്കുക, പരീശന്മാരുെടയും
സദൂക്യരുെടയും പുളിച്ചമാവ് സൂക്ഷിക്കുക”എന്നു
പറഞ്ഞു.

7 “നാംഅപ്പംെകാണ്ടുവരാത്തതിനാലായിരിക്കാം
അങ്ങെന പറഞ്ഞത,്” എന്നു പറഞ്ഞ് അവർ
പരസ്പരം ചർച്ചെചയ്തു.

8 അവരുെട സംഭാഷണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്
േയശു േചാദിച്ച , “അൽപ്പവിശ്വാസികേള,
അപ്പം എടുത്തിെല്ലന്നതിെനക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ
പരസ്പരം ചർച്ചെചയ്യന്നെതന്ത?് 9 നിങ്ങൾ
ഇേപ്പാഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടിേല്ല?അഞ്ചപ്പംെകാണ്ട്
അയ്യായിരെത്ത പരിേപാഷിപ്പിച്ചേപ്പാൾ
ബാക്കി വന്നത് എ്രത കുട്ട നിറെയ എന്നും
10 ഏഴ് അപ്പംെകാണ്ട് നാലായിരെത്ത
പരിേപാഷിപ്പിച്ചേപ്പാൾ ബാക്കി എ്രത
കുട്ട നിറെച്ചടുത്തു എന്നതും നിങ്ങൾ
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ഓർക്കുന്നിേല്ല? 11 എന്നാൽ ‘പരീശന്മാരുെടയും
സദൂക്യരുെടയും പുളിപ്പ ള്ള മാവ് സൂക്ഷിക്കുക’
എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞത്
അപ്പത്തിെന്റ കാര്യെത്തക്കുറിച്ചെല്ലന്ന്
നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്തെതന്ത?്”
12 അേപ്പാഴാണ,് ജാ്രഗത പുലർത്തണെമന്ന്
േയശു പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നത് അപ്പത്തിന്
ഉപേയാഗിക്കുന്നപുളിപ്പിെനക്കുറിച്ചല്ല,പിെന്നേയാ
പരീശന്മാരുെടയും സദൂക്യരുെടയും ഉപേദശെത്ത
സംബന്ധിച്ചാണ് എന്നു ശിഷ്യന്മാർക്ക്
മനസ്സിലായത്.

പേ്രതാസിെന്റഏറ്റ പറച്ചിൽ
13 േയശു ൈകസര്യ-ഫിലിപ്പി ്രപേദശത്ത്
എത്തിയേപ്പാൾ തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട്,
“മനുഷ്യപു്രതൻ ആരാകുന്നു എന്നാണ് ജനങ്ങൾ
പറയുന്നത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

14അതിനുശിഷ്യന്മാർ, “േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ
എന്നു ചിലരും ഏലിയാവ് എന്നു മറ്റ ചിലരും
യിെരമ്യാേവാ മറ്റ ്രപവാചകന്മാരിൽ ഒരാേളാ
എന്ന് േവെറ ചിലരും പറയുന്നു” എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

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

16 “അങ്ങ് ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ പു്രതൻ,
്രകിസ്തു ആകുന്നു,” എന്ന് ശിേമാൻ പേ്രതാസ്
്രപതിവചിച്ച .
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17 േയശു അതിനു മറുപടി പറഞ്ഞത,്
“േയാനായുെട* മകൻ ശിേമാേന, നീ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ; മനുഷ്യരല്ല† ഇത്
നിനക്ക് െവളിെപ്പടുത്തിയത,് പിെന്നേയാ എെന്റ
സ്വർഗസ്ഥപിതാവാണ്. 18 ഞാൻ നിേന്നാടു
പറയുന്നു: നീ പേ്രതാസ‡് ആകുന്നു, ഈ
പാറേമൽ ഞാൻ എെന്റ സഭെയ പണിയും;
നരകകവാടങ്ങൾ അതിെന ജയിച്ചടക്കുക
അസാധ്യം. 19 സ്വർഗരാജ്യത്തിെന്റ താേക്കാൽ
ഞാൻ നിനക്കു തരും; നീ ഭൂമിയിൽ
െകട്ട ന്നെതന്തും സ്വർഗത്തിലും െകട്ടെപ്പട്ടിരിക്കും;
നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നെതന്തും സ്വർഗത്തിലും
അഴിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും.” 20 പിെന്ന, താൻ ്രകിസ്തു
ആകുന്നു എന്ന് ആേരാടും പറയരുത് എന്ന
ആജ്ഞയുംശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകി.
േയശു തെന്റ മരണെത്തപ്പറ്റി

മുൻകൂട്ടിപ്പറയുന്നു
21 ആ സമയംമുതൽ േയശു, താൻ
െജറുശേലമിേലക്കു േപാേകണ്ടതാെണന്നും
സമുദായേനതാക്കന്മാർ,§ പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാർ,
േവദജ്ഞർ എന്നിവരിൽനിന്ന് അേനക കഷ്ടം
സഹിച്ച് വധിക്കെപ്പടുകയും മൂന്നാംദിവസം
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയും െചയ്യ െമന്നും
ശിഷ്യന്മാർക്ക് വിശദീകരിച്ച െകാടുക്കാൻ
തുടങ്ങി.

22 പേ്രതാസ് അേദ്ദഹെത്ത മാറ്റിനിർത്തി,
“ഒരിക്കലും പാടില്ല കർത്താേവ; അേങ്ങക്ക്

* 16:17 മൂ.ഭാ. ബർേയാനാ † 16:17 മൂ.ഭാ. ജഡരക്തങ്ങളല്ല
‡ 16:18 പാറ എന്നർഥം. § 16:21 അതായത്,
െയഹൂദാമതത്തിെല ്രപമുഖർ.
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ഇങ്ങെന ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാതിരിക്കെട്ട”
എന്നുപറഞ്ഞ്ശാസിച്ച തുടങ്ങി.

23 േയശു തിരിഞ്ഞ് പേ്രതാസിേനാട,്
“സാത്താേന, എെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് േപാ! നീ
എനിക്ക് ഒരു ്രപതിബന്ധമാണ.് നീ ൈദവത്തിെന്റ
കാര്യങ്ങളല്ല, മനുഷ്യരുെട കാര്യങ്ങളാണ്
ചിന്തിക്കുന്നത”്എന്നുപറഞ്ഞു.

24 പിെന്ന േയശു തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട്
പറഞ്ഞത:് “ഒരാൾ എെന്റ ശിഷ്യനാകാൻ
ഇച്ഛിക്കുെന്നങ്കിൽ അയാൾ സ്വയം ത്യജിച്ച്
തെന്റ ്രകൂശ് എടുത്തുെകാണ്ട് എെന്ന
അനുഗമിക്കെട്ട. 25സ്വന്തം ജീവെന രക്ഷിക്കാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നവർക്ക് അതു നഷ്ടമാകും;
എെന്റ അനുയായി ആയതുനിമിത്തം സ്വജീവൻ
നഷ്ടെപ്പടുത്തുന്നവർ അതു േനടുകതെന്ന
െചയ്യ ം. 26 ഒരാൾ േലാകം മുഴുവൻ
തെന്റ സ്വന്തമാക്കിയാലും സ്വന്തം ജീവൻ
ൈകേമാശംവരുത്തിയാൽ അയാൾക്ക് എന്തു
്രപേയാജനം? അഥവാ, ഒരാൾക്ക് തെന്റ
ജീവെന്റ വിലയായി എന്തു പകരം െകാടുക്കാൻ
കഴിയും? 27 മനുഷ്യപു്രതൻ തെന്റ പിതാവിെന്റ
േതജേസ്സാെട അവിടെത്ത ദൂതരുെമാത്തു
വരും. അേപ്പാൾ അവിടന്ന് ഓേരാ വ്യക്തിക്കും
അവരവരുെട ്രപവൃത്തിക്ക് അനുസൃതമായ
്രപതിഫലം െകാടുക്കും.

28 “ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട, മനുഷ്യപു്രതൻ
തെന്റ രാജ്യത്തിൽ വരുന്നതു കാണുന്നതിനുമുമ്പ്
ഇവിെട നിൽക്കുന്നവരിൽ ചിലർ മരണം
ആസ്വദിക്കുകയില്ല,നിശ്ചയം.”
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17
േയശുവിെന്റ രൂപാന്തരം

1ഈസംഭാഷണംനടന്ന് ആറുദിവസം കഴിഞ്ഞ്
േയശു, പേ്രതാസ,് യാേക്കാബ്, യാേക്കാബിെന്റ
സേഹാദരൻ േയാഹന്നാൻ എന്നിവെരമാ്രതം
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് ഒരു ഉയർന്ന മലയിേലക്കുേപായി.
2 അവിെടെവച്ച് അേദ്ദഹം അവരുെടമുമ്പിൽ
രൂപാന്തരെപ്പട്ട . അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖം
സൂര്യെനേപ്പാെല ്രപേശാഭിച്ച ; വസ്്രതം
്രപകാശംേപാെല െവണ്മയുള്ളതായിത്തീർന്നു.
3 േമാശയും ഏലിയാവും േയശുവിേനാട്
സംസാരിക്കുന്നതായുംഅവർകണ്ടു.

4 അേപ്പാൾ പേ്രതാസ് േയശുവിേനാട്,
“കർത്താേവ, നാം ഇവിെട ആയിരിക്കുന്നത്
എ്രതേയാനല്ലത.്അവിടേത്തക്കു ്രപസാദെമങ്കിൽ
ഞാൻ ഇവിെട മൂന്ന് കൂടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം.
ഒന്ന് അേങ്ങക്കും ഒന്ന് േമാശയ്ക്കും മെറ്റാന്ന്
ഏലിയാവിനും”എന്നുപറഞ്ഞു.

5 പേ്രതാസ് ഇതു സംസാരിക്കുേമ്പാൾ,
്രപകാശപൂരിതമായ ഒരു േമഘം അവെര
ആവരണംെചയ്തു. ആ േമഘത്തിൽനിന്ന്,
“ഞാൻ സം്രപീതനായിരിക്കുന്ന എെന്റ
്രപിയപു്രതൻ ഇവൻതെന്ന, ഇവൻ പറയുന്നത്
്രശദ്ധിച്ച േകൾക്കുക” എന്ന് ഒരു അശരീരി
ഉണ്ടായി.

6 ഇതു േകട്ട ശിഷ്യന്മാർ ഭയന്നുവിറച്ച നിലത്ത്
കമിഴ്ന്നുവീണു. 7 േയശു വന്ന് അവെര െതാട്ട .
“എഴുേന്നൽക്കുക, ഭയെപ്പേടണ്ട,”എന്നു പറഞ്ഞു.
8 അവർ തലയുയർത്തിേനാക്കിയേപ്പാൾ
േയശുവിെനഅല്ലാെത മറ്റാെരയും കണ്ടില്ല.
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9 അവർ മലയിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവരുേമ്പാൾ
േയശു അവേരാട,് “മനുഷ്യപു്രതൻ (ഞാൻ)
മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിട്ടല്ലാെത
നിങ്ങൾകണ്ടകാര്യംആേരാടും പറയരുത”്എന്നു
കൽപ്പിച്ച .

10 ശിഷ്യന്മാർ അേദ്ദഹേത്താട,് “ഏലിയാവ്
ആദ്യം വരണം എന്ന് േവദജ്ഞർ പറയുന്നത്
എന്തുെകാണ്ടാണ?്”എന്നു േചാദിച്ച .

11 അതിന് േയശു, “ഏലിയാവ് വരികയും
എല്ലാക്കാര്യങ്ങള ം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും
െചയ്യ ം, നിശ്ചയം. 12 എന്നാൽ ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു, ഏലിയാവ് വന്നുകഴിഞ്ഞു,
അേദ്ദഹെത്ത ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല;
തങ്ങൾ ആ്രഗഹിച്ചതുേപാെലെയല്ലാം
െയഹൂദർ അേദ്ദഹേത്താട് ്രപവർത്തിക്കുകയും
െചയ്തു. അതുേപാെലതെന്ന മനുഷ്യപു്രതനും
അവരിൽനിന്ന് പീഡനം സഹിക്കും” എന്നു
പറഞ്ഞു. 13 േയശു തങ്ങേളാടു സംസാരിച്ചത്
േയാഹന്നാൻസ്നാപകെനക്കുറിച്ചാണ് എന്ന്
അേപ്പാൾശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി.

ഭൂതബാധിതനായബാലനുസൗഖ്യം ലഭിക്കുന്നു
14 േയശുവും ശിഷ്യന്മാരും ജനക്കൂട്ടത്തിനടുത്തു
വന്നേപ്പാൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അേദ്ദഹെത്ത
സമീപിച്ച് മുട്ട കുത്തി, 15 “കർത്താേവ, എെന്റ
മകേനാട് കരുണയുണ്ടാകണേമ, അവൻ
അപസ്മാരേരാഗത്താൽ അതിദാരുണമായി
നരകിക്കുന്നു;പലേപ്പാഴും തീയിലും െവള്ളത്തിലും
വീണുേപാകുന്നു. 16അങ്ങയുെട ശിഷ്യന്മാരുെട
അടുക്കൽ ഞാൻ അവെന െകാണ്ടുവന്നു,
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എങ്കിലും അവർക്ക് അവെന സൗഖ്യമാക്കാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല”എന്നുപറഞ്ഞു.

17 അതിന് േയശു, “അവിശ്വാസവും
വ്രകതയുമുള്ള തലമുറേയ, എ്രതനാൾ ഞാൻ
നിങ്ങേളാടുകൂെട വസിക്കും? എ്രതനാൾ
ഞാൻ നിങ്ങെള സഹിക്കും? ബാലെന ഇവിെട
എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരിക” എന്നു
പറഞ്ഞു. 18 േയശു ഭൂതെത്ത ശാസിച്ച ,
അത് ബാലനിൽനിന്ന് പുറത്തുേപായി; ആ
നിമിഷത്തിൽത്തെന്നഅവൻസൗഖ്യമായി.

19 അതിനുേശഷം ശിഷ്യന്മാർ േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽവന്ന,് “ഞങ്ങൾക്ക് ആ
ആത്മാവിെന പുറത്താക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞത്
എന്തുെകാണ്ടാണ?്”എന്നുരഹസ്യമായി േചാദിച്ച .

20 “അത് നിങ്ങളിെല വിശ്വാസത്തിെന്റ
അപര്യാപ്തതമൂലമാണ.് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു
കടുകുമണിേയാളെമങ്കിലുംവിശ്വാസം ഉെണ്ടങ്കിൽ
ഈ മലേയാട,് ‘ഇവിെടനിന്ന് മാറിേപ്പാകുക’
എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതു മാറിേപ്പാകും,
നിശ്ചയം എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
നിങ്ങൾക്ക് അസാധ്യമായത് ഒന്നുംതെന്ന
ഉണ്ടാകുകയില്ല. 21 എന്നാൽ ്രപാർഥനയാലും
ഉപവാസത്താലും അല്ലാെത ഈ വിധമുള്ളവ
ഒഴിഞ്ഞുേപാകുകയില്ല.”*

േയശു സ്വന്തം മരണെത്തക്കുറിച്ച വീണ്ടും
്രപവചിക്കുന്നു

22 അവർ ഒന്നിച്ച് ഗലീലയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
േയശു അവേരാട,് “മനുഷ്യപു്രതൻ (ഞാൻ)
* 17:21 ചി.ൈക.്രപ.ഈവാക്യം കാണുന്നില്ല.
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മനുഷ്യരുെട ൈകയിൽ ഏൽപ്പിക്കെപ്പടും;
23 അവർ അവെന െകാല്ല ം. എന്നാൽ,
മൂന്നാംദിവസം അവൻ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കും”
എന്നു പറഞ്ഞു. ഇതു േകട്ട് ശിഷ്യന്മാർ അത്യന്തം
ദുഃഖിതരായി.
ൈദവാലയനികുതി

24 േയശുവും ശിഷ്യന്മാരും കഫാർനഹൂമിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ ഓേരാ വ്യക്തിയിൽനിന്ന് രണ്ട്
്രദഹ്മ† വീതം ൈദവാലയനികുതി ഈടാക്കുന്നവർ
പേ്രതാസിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്, “നിങ്ങള െട ഗുരു
ൈദവാലയനികുതി െകാടുക്കുന്നിേല്ല?” എന്നു
േചാദിച്ച .

25 “ഉവ്വ,്െകാടുക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ,”പേ്രതാസ് മറുപടി
പറഞ്ഞു.
പേ്രതാസ് ഭവനത്തിൽ ്രപേവശിച്ചേപ്പാൾ
േയശുവാണ് സംഭാഷണം ആരംഭിച്ചത.്
“ശിേമാേന, എന്താണ് നിെന്റ അഭി്രപായം?
ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാർ കരേമാ
നികുതിേയാ പിരിക്കുന്നത് ആരിൽനിന്നാണ—്
അവരുെട സ്വന്തം മക്കളിൽനിേന്നാ അേതാ
അന്യരിൽനിേന്നാ?”അേദ്ദഹം േചാദിച്ച .

26 “അന്യരിൽനിന്ന,്”പേ്രതാസ് മറുപടി നൽകി.
“അങ്ങെനെയങ്കിൽമക്കൾഒഴിവുള്ളവരാണേല്ലാ,”
േയശുഅേദ്ദഹേത്താട് പറഞ്ഞു. 27 “എന്തായാലും
നാംഅവെരഎതിർേക്കണ്ടതില്ല;നീതടാകത്തിൽ
െചന്ന് ചൂണ്ടയിടുക. ആദ്യം ലഭിക്കുന്ന മത്സ്യെത്ത
എടുത്ത് അതിെന്റ വായ് തുറക്കുേമ്പാൾ നാലു
്രദഹ്മയുെട ഒരു നാണയം കാണും; അത് എടുത്ത്
† 17:24 ഒരു ്രദഹ്മഒരു ദിവസെത്തേവതനത്തിനു തുല്യം.
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നാം ഇരുവരുെടയും നികുതി നൽകുക,” എന്നു
പറഞ്ഞു.

18
ആരാണ്ഏറ്റവും േ്രശഷ്ഠൻ?

1 ആ സമയത്തു ശിഷ്യന്മാർ േയശുവിെന്റ
അടുത്തുവന്ന,് “സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും
േ്രശഷ്ഠൻആരാണ്?”എന്നു േചാദിച്ച .

2 അേദ്ദഹം ഒരു കുട്ടിെയ വിളിച്ച്
അവരുെടമധ്യത്തിൽനിർത്തിയേശഷം 3ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞു, “ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു,
നിങ്ങൾക്ക് ആന്തരികപരിവർത്തനം വന്ന്
കുട്ടികെളേപ്പാെല ആയിത്തീരുന്നിെല്ലങ്കിൽ
ഒരുനാള ം സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ്രപേവശിക്കുകയില്ല,
നിശ്ചയം. 4 അതുെകാണ്ട,് സ്വയം താഴ്ത്തി
ഈ കുട്ടിെയേപ്പാെല ആയിത്തീരുന്നയാളാണ്
സ്വർഗരാജ്യത്തിെല ഉന്നത വ്യക്തി.
5ഇങ്ങെനയുള്ള ഒരു കുട്ടിെയ എെന്റ നാമത്തിൽ
സ്വീകരിക്കുന്നവ്യക്തിഎെന്നസ്വീകരിക്കുന്നു.
പാപത്തിൽവീഴ്ത്തുക

6 “എന്നാൽ, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ
െചറിയവരിൽ ഒരാെളങ്കിലും പാപത്തിൽ
വീഴുന്നതിന് ആെരങ്കിലും കാരണമാകുെന്നങ്കിൽ,
അയാള െട കഴുത്തിൽ ഒരു വലിയ തിരികല്ല*്
െകട്ടി ആഴിയുെട ആഴത്തിേലക്ക് താഴ്ത്തുന്നത്
അയാൾക്ക് ഏെറ നല്ലത.് 7 മനുഷ്യെര
പാപത്തിേലക്കു നയിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
േലാകത്തിനു ഹാ കഷ്ടം! ്രപേലാഭനങ്ങൾ

* 18:6 മൂ.ഭാ. കഴുതെയ െകട്ട ന്നതിരികല്ല്
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ഉണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല;
എങ്കിലും, അതിനു കാരണക്കാരൻ
ആകുന്നയാൾക്കുമഹാകഷ്ടം! 8നിെന്റൈകേയാ
കാേലാനിെന്നപാപത്തിേലക്കുനയിക്കുെന്നങ്കിൽ
അതുെവട്ടിഎറിഞ്ഞുകളയുക.അംഗഹീനത്വേമാ
മുടേന്താ ഉള്ളയാളായി നിത്യജീവനിൽ
്രപേവശിക്കുന്നതാണ,് രണ്ട് കയ്യ ം രണ്ട് കാലും
ഉള്ളയാളായി നിത്യാഗ്നിയിൽ വീഴുന്നതിെനക്കാൾ
നല്ലത.് 9 നിെന്റ കണ്ണ് നിെന്ന പാപത്തിേലക്കു
നയിക്കുെന്നങ്കിൽ അതു ചൂഴ ്െന്നടുത്ത് ദൂെര
എറിയുക. ഒരു കണ്ണള്ളയാളായി നിത്യജീവനിൽ
്രപേവശിക്കുന്നതാണ,് രണ്ട് കണ്ണ ം ഉള്ളയാളായി
നരകാഗ്നിയിൽവീഴുന്നതിെനക്കാൾനല്ലത്.”

അലഞ്ഞുതിരിയുന്നആടിെന്റസാദൃശ്യകഥ
10 “ഈ െചറിയവരിൽ ഒരാെളേപ്പാലും
നിന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ ്രശദ്ധിക്കുക. സ്വർഗത്തിൽ
അവരുെടദൂതന്മാർഎെന്റസ്വർഗസ്ഥപിതാവിെന്റ
മുഖം എേപ്പാഴും ദർശിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 11കാണാെതേപായതിെന
കെണ്ടത്തി അവെയ രക്ഷിക്കാനാണേല്ലാ
മനുഷ്യപു്രതൻവന്നത്.†

12 “ഒരു മനുഷ്യെന്റ നൂറ് ആടുകളിൽ
ഒന്ന് കൂട്ടം െതറ്റിേപ്പായാൽ അേദ്ദഹം
എന്തുെചയ്യ ം, എന്താണ് നിങ്ങള െട
അഭി്രപായം? െതാണ്ണ റ്റിെയാൻപതിെനയും
കുന്നിൻെചരുവിൽ വിട്ടേശഷം കൂട്ടം
െതറ്റിയതിെന േതടി േപാകുകയിേല്ല?

† 18:11 ചി.ൈക.്രപ.ഈവാക്യം കാണുന്നില്ല.
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13 അയാൾ അതിെന കെണ്ടത്തിയാൽ, ആ
ഒരാടിെനക്കുറിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം കൂട്ടം
െതറ്റിേപ്പാകാതിരുന്ന െതാണ്ണ റ്റിെയാൻപത്
ആടുകെളക്കുറിച്ച ള്ളതിലും അധികം
ആയിരിക്കും എന്നു നിശ്ചയമായി ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 14 അതുേപാെല, ഈ
െചറിയവരിൽ ഒരാൾേപാലും നശിച്ച േപാകാൻ
നിങ്ങള െടസ്വർഗസ്ഥപിതാവ്ആ്രഗഹിക്കുന്നില്ല.

ഒരാൾപാപംെചയ്താൽ
15 “അതുെകാണ്ട് നിെന്റ സേഹാദരങ്ങൾ
നിനെക്കതിേര‡ പാപംെചയ്താൽ നിങ്ങൾ
ഇരുവരുംമാ്രതം ഉള്ളേപ്പാൾ നീ െചന്ന് ആ
ആളിെന െതറ്റ് േബാധ്യെപ്പടുത്തുക. അയാൾ
നിെന്റ വാക്കുേകട്ടാൽ നീ അയാെള േനടി;
16 േകൾക്കുന്നിെല്ലങ്കിേലാ, നിെന്റകൂെട ഒേന്നാ
രേണ്ടാേപെര കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകുക. ‘രേണ്ടാ
മൂേന്നാ േപരുെട സാക്ഷിെമാഴികളാൽ ഏതു
കാര്യത്തിെന്റയും നിജസ്ഥിതി ഉറപ്പാകുമേല്ലാ.’§
17 അവെരയും േകൾക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ, വിവരം
സഭെയ അറിയിക്കുക. അയാൾ സഭെയയും
തിരസ്കരിച്ചാൽ; ആ മനുഷ്യേനാടുള്ള
നിെന്റ െപരുമാറ്റം, െയഹൂേദതരേനാേടാ
നികുതിപിരിക്കുന്ന വ്യക്തിേയാേടാ എന്നേപാെല
ആയിരിക്കെട്ട.

18 “നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ െകട്ട ന്നെതന്തും
സ്വർഗത്തിലും െകട്ടെപ്പട്ടിരിക്കും; നിങ്ങൾ
ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നെതന്തും സ്വർഗത്തിലും

‡ 18:15 ചി.ൈക.്രപ. നിനെക്കതിേരഎന്ന് കാണുന്നില്ല. § 18:16
ആവ. 19:15
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അഴിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും” എന്നു നിശ്ചയമായി ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

19 “നിങ്ങളിൽ രണ്ടുേപർ ഭൂമിയിൽെവച്ച്
ഏെതങ്കിലും വിഷയെത്തക്കുറിച്ച്
ഏകാഭി്രപായേത്താെട അേപക്ഷിച്ചാൽ,
എെന്റ സ്വർഗസ്ഥപിതാവ് അത് നിങ്ങൾക്ക്
ഉറപ്പായും നൽകും. 20 രേണ്ടാ മൂേന്നാ േപർ
എെന്റ നാമത്തിൽ ഒത്തുേചരുന്നിടെത്തല്ലാം,
അവരുെടമധ്യത്തിൽഞാൻഉണ്ട്.”

നിർദയനായ ദാസൻ
21 അേപ്പാൾ പേ്രതാസ് േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽവന്ന,് “കർത്താേവ, എെന്റ ഒരു
സേഹാദരേനാ സേഹാദരിേയാ എേന്നാട്
പാപംെചയ്താൽ ഞാൻ എ്രതതവണ അവേരാട്
ക്ഷമിക്കണം, ഏഴുതവണ മതിേയാ?” എന്നു
േചാദിച്ച .

22അതിന് േയശു, “ഏഴു്രപാവശ്യം എന്നല്ല, ഏഴ്
എഴുപതു്രപാവശ്യം”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

23 “സ്വർഗരാജ്യെത്ത, തെന്റ ദാസരുെട
ബാധ്യത തീർക്കാൻ ആ്രഗഹിച്ച ഒരു
രാജാവിേനാട് ഉപമിക്കാം. 24ബാധ്യത തീർക്കാൻ
ആരംഭിച്ചേപ്പാൾ, പതിനായിരം താലന്ത്*
കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ രാജസന്നിധിയിൽ
ഹാജരാക്കെപ്പട്ട . 25 എന്നാൽ, കടം വീട്ടാനുള്ള
്രപാപ്തി അയാൾക്ക് ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ,
രാജാവ്, അയാള ം ഭാര്യയും മക്കള ം

* 18:24 ഒരു ദിവസേവതനക്കാരെന്റ 20 വർഷെത്ത േവതനം
അഥവാ, 375 ടൺെവള്ളി.
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അയാൾക്കുള്ളസകലതും വിറ്റ് കടം വീട്ടണെമന്ന
ഉത്തരവിട്ട .

26 “എന്നാൽ, ആ ദാസൻ രാജസന്നിധിയിൽ
സാഷ്ടാംഗംവീണ,് ‘എേന്നാട് കനിവ് േതാന്നണേമ,
ഞാൻ എല്ലാം അടച്ച തീർക്കാം’ ” എന്ന് യാചിച്ച .
27 രാജാവിന് ആ ദാസേനാട് സഹതാപം േതാന്നി,
കടംക്ഷമിച്ച്അയാെളസ്വത്രന്തനാക്കി.

28 “എന്നാൽ ആ ദാസൻ േപാകുേമ്പാൾ,
അയാൾക്കു നൂറുദിനാർമാ്രതം† കടെപ്പട്ടിരുന്ന
ഒരു സഹഭൃത്യെന കണ്ടു. അയാൾ അയാള െട
കഴുത്തിനു പിടിച്ച െഞരിച്ച െകാണ്ട് ‘നീ എെന്റ
കടംതന്നുതീർക്കുക’എന്നുപറഞ്ഞു.

29 “ആ സഹഭൃത്യൻ സാഷ്ടാംഗം വീണ്,
‘എനിക്ക് അൽപ്പം അവധി തരണേമ, ഞാൻ
മടക്കിത്തന്നുെകാള്ളാം’എന്ന് േകണേപക്ഷിച്ച .

30 “എന്നാൽ അയാൾ അതിന് സമ്മതിച്ചില്ല
എന്നുമാ്രതമല്ല,തനിക്ക്കടെപ്പട്ടിരുന്നത്മുഴുവനും
വീട്ട ന്നതുവെര സഹഭൃത്യെന കാരാഗൃഹത്തിൽ
അടപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. 31 ഈ സംഭവം
രാജാവിെന്റ മറ്റള്ള േവലക്കാർ കണ്ട് വളെര
ദുഃഖിതരായി. അവർ െചന്ന് സംഭവിച്ചെതല്ലാം
രാജാവിെനഅറിയിച്ച .

32 “രാജാവ്ആഭൃത്യെനവിളിപ്പിച്ച . ‘ദുഷ്ടദാസാ,
നിെന്റ അേപക്ഷനിമിത്തം ഞാൻ നിെന്റ
സകലകടവും ഇളച്ച തന്നു. 33എനിക്കു നിേന്നാടു
കരുണേതാന്നിയതുേപാെലതെന്നനിനക്കുനിെന്റ
സഹഭൃത്യേനാടും കരുണ േതാേന്നണ്ടതേല്ല?’
എന്നു േചാദിച്ച . 34 രാജാവ് േകാപിച്ച,് കടം
† 18:28 ഒരു ദിവസേവതനക്കാരെന്റ 100 ദിവസെത്തേവതനം.
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മുഴുവൻ വീട്ട ന്നതുവെര കഠിനതടവ് വിധിച്ച്
അയാെള കാരാഗൃഹത്തിൽ അടയ്ക്കാൻ
ജയിലധികാരികെളഏൽപ്പിച്ച .

35 “നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തരും നിങ്ങള െട
സേഹാദരങ്ങേളാട് ആത്മാർഥമായി
ക്ഷമിക്കാതിരുന്നാൽ ഇങ്ങെനയായിരിക്കും
എെന്റ സ്വർഗസ്ഥപിതാവ് നിങ്ങേളാടും
െചയ്യന്നത.്”

19
വിവാഹേമാചനം

1 േയശുഈ ്രപഭാഷണംഅവസാനിപ്പിച്ചേശഷം
ഗലീലാ്രപവിശ്യയിൽനിന്ന് േയാർദാൻനദിയുെട
അക്കെരയുള്ള െയഹൂദ്യ്രപവിശ്യയിേലക്ക്
യാ്രതതിരിച്ച . 2 വലിെയാരു ജനസഞ്ചയം
അേദ്ദഹെത്ത അനുഗമിച്ച . അവിെടെവച്ച്
അേദ്ദഹംഅവരിൽേരാഗബാധിതരായിരുന്നവെര
സൗഖ്യമാക്കി.

3 “ഏെതങ്കിലും കാരണത്താൽ ഒരു
പുരുഷൻ തെന്റ ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിക്കുന്നതിന്
നിയമം അനുവദിക്കുന്നുേണ്ടാ?” എന്നു ചില
പരീശന്മാർ അടുത്തുെചന്ന് േയശുവിെന
പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി േചാദിച്ച .

4അതിന് േയശു മറുപടി പറഞ്ഞത:് “്രസഷ്ടാവ്
ആരംഭത്തിൽ ‘പുരുഷനും സ്്രതീയുമായിട്ടാണ്
മനുഷ്യസൃഷ്ടി െചയ്തത്.’* 5 അേദ്ദഹം
തുടർന്നു, ‘ഈ കാരണത്താൽ ഒരു പുരുഷൻ
തെന്റ മാതാപിതാക്കെള വിട്ട പിരിഞ്ഞ് തെന്റ
ഭാര്യേയാടു സംേയാജിക്കും. അവരിരുവരും ഒരു
* 19:4 ഉൽ. 1:27
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ശരീരമായിത്തീരും’†എന്നു നിങ്ങൾവായിച്ചിട്ടിേല്ല?
6അതിനാൽഅവർഇനി രണ്ടല്ല, ഒരു ശരീരമാണ്.
അതുെകാണ്ട് ൈദവം സംേയാജിപ്പിച്ചതിെന
മനുഷ്യൻ േവർപിരിക്കരുത.്”

7 “അങ്ങെനെയങ്കിൽ, വിവാഹേമാചനപ്രതം
െകാടുത്തേശഷം ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിക്കാെമന്ന്
േമാശകൽപ്പിച്ചെതന്തിന?്”എന്ന്അവർേചാദിച്ച .

8 േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങൾക്കു
നിങ്ങള െട ഭാര്യമാെര ഉേപക്ഷിക്കാനുള്ള
അനുമതി േമാശ നൽകിയതു നിങ്ങള െട
പിടിവാശി‡നിമിത്തമാണ.്എന്നാൽആരംഭത്തിൽ
അ്രപകാരമായിരുന്നില്ല. 9 പാതി്രവത്യലംഘനം
നിമിത്തമല്ലാെത സ്വന്തം ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിച്ച്
മെറ്റാരു സ്്രതീെയ വിവാഹംെചയ്യന്നവൻ
വ്യഭിചാരം െചയ്യന്നു എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു.”

10 അേപ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ, “ഇതാണ്
ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധത്തിെന്റ സ്ഥിതി എങ്കിൽ,
വിവാഹംെചയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത”് എന്ന്
അേദ്ദഹേത്താട് പറഞ്ഞു.

11 േയശു ്രപതിവചിച്ചത,് “വരം
ലഭിച്ചവർക്കല്ലാെത മറ്റാർക്കും ഈ
ഉപേദശം ഉൾെക്കാള്ള ക അസാധ്യം.
12 ഷണ്ഡന്മാരായി ജനിച്ചവരുണ്ട;്
മനുഷ്യർ ഷണ്ഡന്മാരാക്കിയവരുമുണ്ട;്
സ്വർഗരാജ്യെത്ത്രപതി ഷണ്ഡന്മാരായി
ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചവരുമുണ്ട.് ഈഉപേദശം
ഉൾെക്കാള്ളാൻകഴിയുന്നവർ ഉൾെക്കാള്ളെട്ട.”
† 19:5 ഉൽ. 2:24 ‡ 19:8 മൂ.ഭാ. കഠിനഹൃദയം
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ശിശുക്കള ം േയശുവും
13 അതിനുേശഷം ചില ആള കൾ
ശിശുക്കെള, േയശു അവരുെടേമൽ ൈകെവച്ച്
അവർക്കുേവണ്ടി ്രപാർഥിേക്കണ്ടതിന,്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു.
എന്നാൽശിഷ്യന്മാർഅവെരശകാരിച്ച .

14 എന്നാൽ േയശു, “ശിശുക്കെള എെന്റ
അടുക്കൽ വരാൻ അനുവദിക്കുക;
അവെര തടയരുത;് കാരണം സ്വർഗരാജ്യം
ഇങ്ങെനയുള്ളവർക്കു സ്വന്തം!” എന്നു പറഞ്ഞു.
15 േയശു അവരുെടേമൽ ൈകെവച്ചേശഷം
അവിെടനിന്ന് യാ്രതതിരിച്ച .

ധനികരുംസ്വർഗരാജ്യവും
16 അേപ്പാൾ ഒരാൾ േയശുവിെന സമീപിച്ച്,

“ഗുേരാ, എന്ത് സൽക്കർമം െചയ്താലാണ്
നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കാൻ എനിക്കു
കഴിയുന്നത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

17 േയശു അതിന,് “നല്ല കർമം എെന്തന്ന്
എേന്നാടു േചാദിക്കുന്നെതന്ത?് നല്ലവൻ
ഒരുവൻമാ്രതേമ ഉള്ള . നിത്യജീവനിൽ
്രപേവശിക്കാൻ നീ ആ്രഗഹിക്കുെന്നങ്കിൽ
കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുക” എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

18 “ആ കൽപ്പനകൾ ഏെതല്ലാം?” അയാൾ
േചാദിച്ച .

“ ‘െകാലപാതകം െചയ്യരുത,് വ്യഭിചാരം
െചയ്യരുത,് േമാഷ്ടിക്കരുത,് കള്ളസാക്ഷ്യം
പറയരുത,് 19 നിെന്റ മാതാപിതാക്കെള
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ബഹുമാനിക്കുക,§ നീ നിെന്ന
സ്േനഹിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന
അയൽവാസിെയയും സ്േനഹിക്കുക’*
എന്നിത്യാദിയാണ,്”എന്ന് േയശു ഉത്തരംപറഞ്ഞു.

20 ആ യുവാവ,് “ഞാൻ ഇവെയല്ലാം
പാലിക്കുന്നുണ്ട”് എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു.
“ഇതിലധികമായി ഞാൻ എന്താണ് െചേയ്യണ്ടത?്”
അയാൾആരാഞ്ഞു.

21 േയശു അയാേളാട,് “സദ്ഗുണങ്ങളാൽ
പൂർണനാകാൻ ആ്രഗഹിക്കുെന്നങ്കിൽ േപായി
നിനക്കുള്ള സ്വത്ത് സർവവും വിറ്റ് ആ പണം
ദരി്രദർക്ക് െകാടുക്കുക, എങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ
നിനക്കു നിേക്ഷപം ഉണ്ടാകും. അതിനുേശഷം
വരിക, എെന്റ അനുഗാമിയാകുക” എന്നു
പറഞ്ഞു.

22 വളെര വസ്തുവകകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന
ആ യുവാവ് ഈ വാക്കുേകട്ട് ദുഃഖിതനായി
അവിെടനിന്ന് േപായി.

23 അേപ്പാൾ േയശു തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട്,
“ധനികർസ്വർഗരാജ്യത്തിൽ്രപേവശിക്കുകെയന്നത്
എ്രതേയാ വിഷമകരം എന്നു നിശ്ചയമായും
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 24 ഞാൻ
വീണ്ടും പറയെട്ട, ധനികർ ൈദവരാജ്യത്തിൽ
്രപേവശിക്കുന്നതിെനക്കാൾ, ഒട്ടകം
സൂചിക്കുഴയിലൂെട കടക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ
എള പ്പം.”

25 ഇതു േകട്ട് ശിഷ്യന്മാർ അത്യന്തം
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട , “എന്നാൽ രക്ഷിക്കെപ്പടാൻ
ആർക്കുകഴിയും?”എന്നു േചാദിച്ച .

§ 19:19 പുറ. 20:12-16;ആവ. 5:16-20 * 19:19 േലവ്യ. 19:18
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26 േയശു അവെര േനാക്കി, “മനുഷ്യർക്ക് ഇത്
അസാധ്യം; എന്നാൽ ൈദവത്തിന് സകലതും
സാധ്യമാണ്”എന്നുപറഞ്ഞു.

27 അേപ്പാൾ പേ്രതാസ,് “ഇതാ, ഞങ്ങൾ
സകലതും ഉേപക്ഷിച്ച്അങ്ങെയഅനുഗമിച്ചേല്ലാ;
ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണു ലഭിക്കുക?” എന്ന്
േയശുവിേനാട് േചാദിച്ച .

28 േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞത,് “പുതിയ
യുഗത്തിൽ,† മനുഷ്യപു്രതൻ തെന്റ േതജസ്സിെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാകുേമ്പാൾ,
എെന്ന അനുഗമിച്ച നിങ്ങൾ, പ്രന്തണ്ട്
സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന,് ഇ്രസാേയലിെല
പ്രന്തണ്ട് േഗാ്രതങ്ങെള ന്യായംവിധിക്കും എന്നു
നിശ്ചയമായും ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
29 എെന്ന്രപതി വീടുകൾ, സേഹാദരന്മാർ,
സേഹാദരിമാർ, പിതാവ്, മാതാവ,് ഭാര്യ,‡
മക്കൾ, പുരയിടങ്ങൾ എന്നിവ ത്യജിച്ച ഓേരാ
വ്യക്തിക്കും അവ നൂറുമടങ്ങു തിരിെക
ലഭിക്കും. എന്നുമാ്രതമല്ല, അവർ നിത്യജീവന്
അവകാശികളാകുകയും െചയ്യ ം. 30 എന്നാൽ
ഇന്ന് അ്രഗഗാമികളായിരിക്കുന്ന പലരും അന്ന്
ഏറ്റവുംപിന്നിലുള്ളവരുംഇന്ന്ഏറ്റവുംപിന്നിലുള്ള
പലരുംഅന്ന്അ്രഗഗാമികള മായിത്തീരും.

20
മുന്തിരിേത്താപ്പിെല േവലക്കാരുെട

സാദൃശ്യകഥ

† 19:28 മൂ.ഭാ. പുനർജനനത്തിൽ ‡ 19:29 ചി.ൈക.്രപ. ഭാര്യ
എന്നവാക്കുകാണുന്നില്ല.
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1 “തെന്റ മുന്തിരിേത്താപ്പിേലക്ക്
കൂലിേവലക്കാെര വിളിക്കാൻ അതിരാവിെല
പുറെപ്പട്ട ഒരു ഭൂവുടമേയാട് സ്വർഗരാജ്യെത്ത
ഉപമിക്കാം. 2 ദിവസം ഒരു ദിനാർ* കൂലിയായി
നൽകാെമന്നു സമ്മതിച്ച് അേദ്ദഹം േജാലിക്കാെര
മുന്തിരിേത്താപ്പിേലക്ക് േജാലിെചയ്യന്നതിനായി
പറഞ്ഞയച്ച .

3 “രാവിെല ഏകേദശം ഒൻപതുമണിക്ക്
അേദ്ദഹം പുറത്തുേപായേപ്പാൾ ചിലർ
ചന്തസ്ഥലത്ത് േജാലിെയാന്നുമില്ലാെത
നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. 4 അേദ്ദഹം അവേരാട്
‘എെന്റ മുന്തിരിേത്താപ്പിേലക്കു നിങ്ങള ം െചല്ല ക;
ന്യായമായ േവതനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തരാം’
എന്നുപറഞ്ഞു. 5അങ്ങെനഅവർ േപായി.

“അേദ്ദഹം വീണ്ടും, ഉച്ചയ്ക്കും ഉച്ചതിരിഞ്ഞ്
ഏകേദശം മൂന്നുമണിക്കും പുറേത്തക്കുേപായി,
മുമ്പ് െചയ്തതുേപാെലതെന്ന െചയ്തു. 6അന്നു
ൈവകുേന്നരം ഏകേദശം അഞ്ചുമണിക്കും
അേദ്ദഹം പുറത്തുേപായേപ്പാൾ മറ്റ ചിലർ
െവറുേത നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. അേദ്ദഹം
അവേരാട്, ‘നിങ്ങൾപകൽമുഴുവൻഒരു പണിയും
െചയ്യാെതഇവിെട െവറുേതനിൽക്കുന്നത്എന്ത?്’
എന്നു േചാദിച്ച .

7 “ ‘ആരും ഞങ്ങെള േവലയ്ക്കു
വിളിക്കാത്തതുെകാണ്ടാണ,്’എന്ന്അവർഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

“ ‘നിങ്ങള ം േപായി എെന്റ മുന്തിരിേത്താപ്പിൽ
േജാലി െചയ്യ ക,’അേദ്ദഹംഅവേരാടു പറഞ്ഞു.

* 20:2 ഒരു ദിവസേവതനക്കാരെന്റഒരു ദിവസെത്തകൂലി.
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8 “സന്ധ്യയായേപ്പാൾ മുന്തിരിേത്താപ്പിെന്റ
ഉടമസ്ഥൻ തെന്റ കാര്യസ്ഥേനാട,് ‘ഏറ്റവും
ഒടുവിൽവന്നവർമുതൽ ആദ്യംവന്നവർ
എന്ന്രകമത്തിൽ േവലക്കാെര വിളിച്ച് അവർക്ക്
അവരുെടകൂലി െകാടുക്കുക’ ”എന്നുപറഞ്ഞു.

9 “ഏകേദശം അഞ്ചുമണിക്ക് വന്നവർ
ഓേരാരുത്തരും വന്ന് അവരുെട കൂലിയായി
ഓേരാദിനാർവാങ്ങി. 10ആദ്യംവന്നവർതങ്ങള െട
കൂലി വാങ്ങാൻ െചന്നേപ്പാൾ, അവർക്ക്
കൂടുതൽ ലഭിക്കും എന്നാശിച്ച . എന്നാൽ,
അവർക്കുംഓേരാദിനാറാണ്കൂലിയായിലഭിച്ചത്.
11 അതു വാങ്ങിയിട്ട് അവർ ആ ഭൂവുടമെയ
കുറ്റെപ്പടുത്തി പറഞ്ഞത,് 12 ‘ഒടുവിൽവന്ന
കൂലിക്കാർ ഒരുമണിക്കൂർമാ്രതമാണ് േജാലി
െചയ്തത്, എന്നാൽ പകൽ മുഴുവനുമുള്ള
േജാലിഭാരവും ചൂടും സഹിച്ച് േജാലിെചയ്ത
ഞങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച അ്രതയുംതെന്ന, കൂലിയായി
അങ്ങ്അവർക്കും നൽകിയേല്ലാ.’

13 “എന്നാൽ, അേദ്ദഹം അവരിെലാരുവേനാട,്
‘സ്േനഹിതാ, ഞാൻ നിേന്നാട് അന്യായമായി
ഒന്നും െചയ്തില്ലേല്ലാ? ഒരു ദിനാറല്ലായിരുേന്നാ
നമ്മൾതമ്മിൽ കൂലി പറെഞ്ഞാത്തിരുന്നത?്
14 നിെന്റ ്രപതിഫലം വാങ്ങി െപായ്െക്കാള്ള .
നിനക്കുതന്ന േവതനംതെന്ന ഏറ്റവും
ഒടുവിൽവന്ന കൂലിക്കാരനും നൽകുക
എന്നത് എെന്റ ഇഷ്ടമാണ്. 15 എെന്റ
പണംെകാണ്ട് എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് െചയ്യാൻ
എനിക്ക് അധികാരമിേല്ല? ഞാൻ ഔദാര്യം
കാണിക്കുന്നതിൽ നിനക്ക് അസൂയ
േതാന്നുേന്നാ?’എന്നുപറഞ്ഞു.
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16 “അങ്ങെന, ഇന്ന് ഏറ്റവും പിന്നിലുള്ള
പലരും അന്ന് അ്രഗഗാമികള ം ഇന്ന്
അ്രഗഗാമികളായ പലരും അന്ന് ഏറ്റവും
പിന്നിലുള്ളവരുമായിത്തീരും.”
േയശു സ്വന്തം മരണെത്തപ്പറ്റി വീണ്ടും

്രപവചിക്കുന്നു
17 േയശു െജറുശേലമിേലക്കു േപാകുന്ന
യാ്രതയ്ക്കിടയിൽ തെന്റ പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാെര
മാറ്റിനിർത്തി അവേരാടുമാ്രതമായി, 18 “േനാക്കൂ,
നാം െജറുശേലമിേലക്കു േപാകുകയാണ്;
മനുഷ്യപു്രതൻ പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരുെടയും
േവദജ്ഞരുെടയും ൈകകളിൽഏൽപ്പിക്കെപ്പടും.
അവർ മനുഷ്യപു്രതെന വധിക്കാനായി
വിധിച്ചേശഷം, 19പരിഹസിക്കാനും ചമ്മട്ടിെകാണ്ട്
അടിക്കാനും ്രകൂശിക്കാനുമായി േറാമാക്കാെര†
ഏൽപ്പിക്കും. എന്നാൽ, മൂന്നാംദിവസം
മനുഷ്യപു്രതൻ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയും
െചയ്യ ം”എന്നുപറഞ്ഞു.
ഒരുഅമ്മയുെടഅേപക്ഷ

20 പിന്നീെടാരിക്കൽ െസെബദിയുെട മക്കളായ
യാേക്കാബ്, േയാഹന്നാൻ എന്നിവരുെട അമ്മ
തെന്റ മക്കള മായി േയശുവിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്
യാചനാരൂേപണമുട്ട കുത്തി.

21 “എന്താണ്നിെന്റആ്രഗഹം?” േയശുേചാദിച്ച .
“അങ്ങയുെട രാജ്യത്തിൽ എെന്റ ഈ രണ്ട്
പു്രതന്മാരിൽ ഒരാെള അങ്ങയുെട വലത്തും
മേറ്റയാെള ഇടത്തും ഇരുത്തണേമ,”എന്ന്അവൾ
അേപക്ഷിച്ച .
† 20:19 മൂ.ഭാ. െയഹൂേദതരെര



മത്തായി 20:22 xcix മത്തായി 20:28

22 അതിനുത്തരമായി, “നിങ്ങൾ
ആവശ്യെപ്പടുന്നത് എന്താെണന്ന് നിങ്ങൾ
അറിയുന്നില്ല. ഞാൻ കുടിക്കാൻ േപാകുന്ന
പാനപാ്രതം പാനംെചയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക്
സാധിക്കുേമാ?”എന്ന് േയശു േചാദിച്ച .

“ഞങ്ങൾഅതിനു തയ്യാറാണ,്”അവർ മറുപടി
പറഞ്ഞു.

23 “ഞാൻ കുടിക്കുന്ന പാനപാ്രതം നിങ്ങൾ
കുടിക്കും, നിശ്ചയം. എന്നാൽ എെന്റ വലേത്താ
ഇടേത്താ ഇരിക്കാനുള്ള അനുവാദം നൽകുന്നത്
ഞാനല്ല; ആ സ്ഥാനങ്ങൾ എെന്റ പിതാവ്
ആർക്കുേവണ്ടിയാേണാ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്
അത് അവർക്കുള്ളതാണ,്” എന്ന് േയശു
അവേരാടു പറഞ്ഞു.

24 ഇതു േകട്ടിട്ട് േശഷിച്ച പത്തുേപരും
യാേക്കാബിേനാടും േയാഹന്നാേനാടും
അസന്തുഷ്ടരായി. 25 േയശു അവെരെയല്ലാം
അടുക്കൽവിളിച്ച പറഞ്ഞത:് “ഈേലാകത്തിെല‡
ഭരണകർത്താക്കൾ തങ്ങള െട ്രപജകള െടേമൽ
ആധിപത്യം നടത്തുെന്നന്നും അവരിെല
്രപമുഖർ അവരുെടേമൽ േസ്വച്ഛാധിപത്യം
നടത്തുെന്നന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ.
26 നിങ്ങൾക്കിടയിൽ അങ്ങെന സംഭവിക്കരുത.്
പിെന്നേയാ, നിങ്ങളിൽ ്രപമുഖരാകാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നവെരല്ലാം മറ്റ ള്ളവർക്ക്
ദാസരായിരിക്കണം; 27 ്രപഥമസ്ഥാനീയരാകാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നവേരാ മറ്റ ള്ളവർക്ക്
അടിമയുമായിരിക്കണം. 28 മനുഷ്യപു്രതൻ
(ഞാൻ) വന്നേതാ മറ്റള്ളവരിൽനിന്ന്

‡ 20:25 മൂ.ഭാ. െയഹൂേദതരരുെട



മത്തായി 20:29 c മത്തായി 21:1

ശു്രശൂഷ സ്വീകരിക്കാനല്ല; മറിച്ച്, മറ്റള്ളവെര
ശു്രശൂഷിക്കാനും തെന്റ ജീവൻ അേനകർക്ക്
വീെണ്ടടുപ്പ വിലയായി നൽകാനുംആണ്.”
രണ്ട്അന്ധന്മാർക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നു

29േയശുവുംശിഷ്യന്മാരുംെയരീേഹാപട്ടണത്തിൽനിന്ന്
േപാകുേമ്പാൾ വലിെയാരു ജനക്കൂട്ടം
അേദ്ദഹെത്ത പിൻതുടർന്നു. 30 വഴിയരികിൽ
ഇരിക്കുകയായിരുന്ന രണ്ട് അന്ധന്മാർ േയശു
അതുവഴി േപാകുന്നു എന്നു േകട്ട,് “കർത്താേവ,
ദാവീദുപു്രതാ, ഞങ്ങേളാടു കരുണേതാന്നണേമ”
എന്നുനിലവിളിച്ച .

31 മിണ്ടരുെതന്നു പറഞ്ഞ് ജനക്കൂട്ടം അവെര
ശാസിച്ച . അവേരാ അധികം ഉച്ചത്തിൽ,
“കർത്താേവ, ദാവീദുപു്രതാ, ഞങ്ങേളാട്
കരുണേതാന്നണേമ”എന്നുനിലവിളിച്ച .

32 ഇതു േകട്ടിട്ട് േയശു നിന്നു. അവെര
വിളിച്ച,് “ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു
െചയ്തുതരണെമന്നാണ് നിങ്ങൾ
ആ്രഗഹിക്കുന്നത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

33 “കർത്താേവ,ഞങ്ങൾക്ക് കാഴ്ച തരണേമ,”
അവർഅേദ്ദഹേത്താട് യാചിച്ച .

34 േയശുവിന് സഹതാപം േതാന്നി, അവിടന്ന്
അവരുെട കണ്ണ കളിൽ സ്പർശിച്ച . ഉടൻതെന്ന
അവർക്ക് കാഴ്ച ലഭിച്ച ; അവർ അേദ്ദഹെത്ത
അനുഗമിച്ച .

21
െജറുശേലമിേലക്കുള്ളൈജ്രതയാ്രത

1 അവർ െജറുശേലമിനു സമീപം
ഒലിവുമലയുെട അരിെകയുള്ള േബത്ത്ഫാെഗ
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എന്ന ്രഗാമത്തിൽ എത്തിയേപ്പാൾ േയശു
ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുേപെര വിളിച്ച് ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞയച്ച : 2 “നിങ്ങൾക്കു േനേരമുന്നിലുള്ള
്രഗാമത്തിേലക്ക് െചല്ല ക; അവിെട
്രപേവശിക്കുേമ്പാൾ, ഒരു കഴുതെയയും
അതിനടുത്ത് അതിെന്റ കുട്ടിെയയും
െകട്ടിയിരിക്കുന്നതു നിങ്ങൾ കാണും. അവെയ
അഴിച്ച് എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരിക.
3 ഇെതക്കുറിച്ച് നിങ്ങേളാട് ആെരങ്കിലും
േചാദിച്ചാൽ, കർത്താവിന് ഇവ ആവശ്യമുണ്ട്
എന്ന് അയാേളാട് പറയൂ. അേപ്പാൾത്തെന്ന
അവെയ െകാണ്ടുേപാകാൻ അയാൾ
അനുവദിക്കും.”
4-5 “സീേയാൻപു്രതിേയാട*്പറയുക,

‘ഇതാ, നിെന്റ രാജാവ് നിെന്റ അടുേത്തക്കു
വരുന്നു,

അവിടന്ന് വിനയാന്വിതനായി കഴുതേമേലറി,
അേത, കഴുതക്കുട്ടിേമൽത്തെന്ന കയറി
നിെന്റചാരേത്തക്കണയുന്നു,’ ”†

എന്നിങ്ങെന കർത്താവ് ്രപവാചകനിലൂെട
അരുളിെച്ചയ്തത് നിറേവറുന്നതിനാണ് ഇതു
സംഭവിച്ചത.്

6 ശിഷ്യന്മാർ െചന്ന്, േയശു തങ്ങേളാടു
കൽപ്പിച്ചതുേപാെലതെന്ന െചയ്തു. 7 അവർ
േയശുവിന് ഇരിക്കാനായി കഴുതെയയും
അതിെന്റ കുട്ടിെയയും െകാണ്ടുവന്നു; തങ്ങള െട
പുറങ്കുപ്പായങ്ങൾ അവയുെടേമൽ ഇട്ട . 8 ഒരു
വലിയ ജനക്കൂട്ടം തങ്ങള െട പുറങ്കുപ്പായങ്ങൾ

* 21:4-5 അതായത്, െജറുശേലംനിവാസികേളാട് † 21:4-5
െസഖ. 9:9
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വഴിയിൽ വിരിക്കുകയും ചിലർ മരങ്ങള െട
ചില്ലകൾ െവട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു വഴിയിൽ
നിരത്തുകയും െചയ്തു. 9 േയശുവിന് മുന്നിലും
പിന്നിലുമായി നടന്നിരുന്നജനസമൂഹം,
“ദാവീദുപു്രതന് േഹാശന്നാ!”‡

“കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ
വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ!”§

“സ്വർേഗാന്നതങ്ങളിൽ േഹാശന്നാ!”
എന്ന്ആർത്തുവിളിച്ച .

10 േയശു െജറുശേലമിൽ ്രപേവശിച്ചേപ്പാൾ
നഗരമാെക ആർത്തിരമ്പി. “ആരാണ് ഇേദ്ദഹം?”
ജനം േചാദിച്ച .

11 കൂട്ടത്തിൽ ചിലർ, “ഗലീലയിെല
നസെറത്തിൽനിന്നുള്ള േയശു എന്ന ്രപവാചകൻ
ആകുന്നുഇത”്എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
േയശുൈദവാലയത്തിൽ

12 േയശു ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ െചന്ന്,
അവിെട വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും
െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്ന* സകലെരയും
പുറത്താക്കി. നാണയവിനിമയം
െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നവരുെട† േമശകള ം
്രപാവുകെള വിൽക്കുന്നവരുെട ഇരിപ്പിടങ്ങള ം

‡ 21:9 രക്ഷിക്കണേമ എന്നർഥം; ഒരു സ്േതാ്രതേഘാഷണമായും
ഇത് ഉപേയാഗിക്കുന്നു. § 21:9 സങ്കീ. 118:26 * 21:12
അതായത്, വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയുംെചയ്യന്ന യാഗമൃഗെത്ത.
† 21:12 അതായത്,ൈകസറുെട മുഖമു്രദയുള്ള േറാമൻനാണയം
ൈദവാലയത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നത് നിഷിദ്ധമായിരുന്നതിനാൽ
അവമാറ്റിൈദവാലയത്തിെലനാണയം െകാടുക്കുന്നവർ.
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അേദ്ദഹം മറിച്ചിട്ട . 13 േയശു അവേരാട്,
“ ‘എെന്റ ആലയം ്രപാർഥനാലയം എന്നു
വിളിക്കെപ്പടും,’‡ എന്നു തിരുെവഴുത്തിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു; നിങ്ങേളാ അതിെന
‘െകാള്ളക്കാരുെട ഗുഹ’§ ആക്കിത്തീർക്കുന്നു”
എന്നുപറഞ്ഞു.

14 അന്ധരും മുടന്തരും ൈദവാലയത്തിൽ
േയശുവിെന്റ അടുക്കൽവന്നു; അവിടന്ന്
അവെര സൗഖ്യമാക്കി. 15 എന്നാൽ, േയശു
െചയ്ത അത്ഭുതങ്ങള ം “ദാവീദുപു്രതന്
േഹാശന്നാ” എന്നു ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ
കുട്ടികൾ ആർത്തുവിളിക്കുന്നതും കണ്ടേപ്പാൾ
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും േവദജ്ഞരും
േകാപാകുലരായി.

16 “എന്താണ,് ഈ കുട്ടികൾ
ആർത്തുവിളിക്കുന്നത് താങ്കൾ േകൾക്കുന്നിേല്ല?”
എന്ന്അവർഅേദ്ദഹേത്താട് േചാദിച്ച .

“ഉണ്ട്, േകൾക്കുന്നുണ്ട”്േയശുഉത്തരംപറഞ്ഞു.
തുടർന്ന് േയശു,
“ ‘ശിശുക്കള െടയും മുലകുടിക്കുന്നവരുെടയും

അധരങ്ങളിൽനിന്ന്
അവിടന്ന്സ്തുതിഉയരുമാറാക്കിയിരിക്കുന്നു,’*

എന്നു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ?”
എന്നു േചാദിച്ച .

17 അതിനുേശഷം േയശു അവെര വിട്ട്
നഗരത്തിനു പുറത്തുള്ള െബഥാന്യയിേലക്കു
േപായി; രാ്രതിയിൽഅവിെടതാമസിച്ച .
േയശുഅത്തിവൃക്ഷെത്തശപിക്കുന്നു

‡ 21:13 െയശ. 56:7 § 21:13 യിര. 7:11 * 21:16 സങ്കീ. 8:2
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18 ്രപഭാതത്തിൽ േയശു നഗരത്തിേലക്ക്
മടങ്ങുേമ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിന് വിശന്നു.
19 വഴിയരിെക ഒരു അത്തിവൃക്ഷം കണ്ടിട്ട്
അേദ്ദഹം അതിെന്റ അടുത്തുെചന്നു. എന്നാൽ,
അതിൽ ഇലയല്ലാെത ഒന്നും കണ്ടില്ല. അേപ്പാൾ
േയശു അതിേനാട,് “ഇനി ഒരിക്കലും നിന്നിൽ
ഫലം കായ്ക്കാതിരിക്കെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു.
തൽക്ഷണംആമരം ഉണങ്ങിേപ്പായി.

20 ഇതുകണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ വിസ്മയേത്താെട,
“അത്തിവൃക്ഷം ഇ്രത െപെട്ടന്ന് ഉണങ്ങിേപ്പായത്
എങ്ങെന?”എന്നു േചാദിച്ച .

21അതിനുത്തരമായി േയശുഅവേരാട്, “ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു, നിങ്ങൾ സംശയിക്കാെത
വിശ്വസിക്കുന്നപക്ഷം ഈ അത്തിവൃക്ഷേത്താടു
ഞാൻ െചയ്തതു നിങ്ങൾ െചയ്യ െമന്നുമാ്രതമല്ല,
ഈ മലേയാട,് ‘േപായി കടലിൽ വീഴുക’ എന്നു
പറഞ്ഞാൽ അതും സംഭവിക്കും, നിശ്ചയം.
22 വിശ്വാസേത്താടുകൂടി നിങ്ങൾ ്രപാർഥനയിൽ
എന്തുയാചിച്ചാലുംഅതു നിങ്ങൾക്കുലഭിക്കും.”

േയശുവിെന്റഅധികാരംേചാദ്യംെചയ്യെപ്പടുന്നു
23 േയശു ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ ്രപേവശിച്ച,്
ജനെത്ത ഉപേദശിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും സമുദായേനതാക്കന്മാരും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽവന്ന,് “എന്ത്
അധികാരത്താലാണ് താങ്കൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ
െചയ്യന്നത?്ആരാണ്താങ്കൾക്ക്ഈഅധികാരം
തന്നത്?”എന്നു േചാദിച്ച .

24 അതിന് േയശു, “ഞാനും നിങ്ങേളാട്
ഒരു േചാദ്യം േചാദിക്കും; നിങ്ങളതിന് ഉത്തരം
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നൽകിയാൽ, എന്ത് അധികാരത്താലാണ്
ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ െചയ്യന്നെതന്ന് ഞാനും
നിങ്ങേളാടു പറയാം. 25 സ്നാനം നൽകാനുള്ള
അധികാരം േയാഹന്നാന് ലഭിച്ചത് എവിെടനിന്ന?്
‘സ്വർഗത്തിൽനിേന്നാ മനുഷ്യരിൽനിേന്നാ?’ ”
അവർ അതിെനപ്പറ്റി പരസ്പരം
ചർച്ചെചയ്തു: “ ‘സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്’ എന്നു നാം
പറഞ്ഞാൽ, പിെന്ന നിങ്ങൾ േയാഹന്നാനിൽ
വിശ്വസിക്കാതിരുന്നത് എന്തുെകാണ്ട്
എന്ന് അേദ്ദഹം നേമ്മാടു േചാദിക്കും.
26 ‘മനുഷ്യരിൽനിന്ന’് എന്നു പറഞ്ഞാേലാ! നാം
ജനെത്ത ഭയെപ്പടുന്നു; കാരണം അവെരല്ലാം
േയാഹന്നാെന ഒരു ്രപവാചകനായിട്ടാണ്
കരുതിയിരുന്നത.്”

27അവർ ഒടുവിൽ േയശുവിേനാട്, “ഞങ്ങൾക്ക്
അറിഞ്ഞുകൂടാ”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ േയശു, “എന്ത് അധികാരത്താലാണ്
ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ െചയ്യന്നെതന്ന് ഞാനും
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നില്ല”എന്നമറുപടിയും നൽകി.

രണ്ട് പു്രതന്മാരുെടസാദൃശ്യകഥ
28 “ഇനി പറയുന്നതിെനക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക്
എന്തുേതാന്നുന്നു? ഒരു മനുഷ്യനു രണ്ട്
പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാമെന്റ അടുക്കൽ
െചന്ന് അേദ്ദഹം, ‘മകേന, ഇന്ന് നീ എെന്റ
മുന്തിരിേത്താപ്പിൽ േപായി േവലെചയ്യ ക’ എന്നു
പറഞ്ഞു.

29 “ ‘ഞാൻ േപാകില്ല,’ അവൻ മറുപടി നൽകി.
എങ്കിലും പിന്നീടു തെന്റ തീരുമാനം മാറ്റി
േപാകുകയും െചയ്തു.
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30 “അേദ്ദഹം മേറ്റ മകേനാടും
അേതകാര്യംതെന്ന ആവശ്യെപ്പട്ട . ‘ഞാൻ
േപാകാം അപ്പാ’ എന്ന് അവൻ പറെഞ്ഞങ്കിലും
േപായില്ല.

31 “ഈ രണ്ടുേപരിൽ ആരാണ് പിതാവിെന്റ
ഇഷ്ടം നിറേവറ്റിയത?്”

“ഒന്നാമൻ,”അവർഉത്തരംപറഞ്ഞു.
േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞത,്

“നികുതിപിരിവുകാരും ഗണികകള ം†
നിങ്ങൾക്കുമുേമ്പ ൈദവരാജ്യത്തിൽ
്രപേവശിക്കുന്നു എന്ന സത്യം ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 32 കാരണം, നീതിയുെട വഴി
കാണിച്ച തരാൻ േയാഹന്നാൻ നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ വെന്നങ്കിലും നിങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത
വിശ്വസിച്ചില്ല. എന്നാൽ, നികുതിപിരിവുകാരും
ഗണികകള ം അേദ്ദഹത്തിൽ വിശ്വസിച്ച . ഇതു
കണ്ടിട്ട ം നിങ്ങൾ അനുതപിച്ച് അേദ്ദഹത്തിൽ
വിശ്വസിച്ചില്ല.
പാട്ടക്കർഷകരുെടസാദൃശ്യകഥ

33 “മെറ്റാരു സാദൃശ്യകഥ േകൾക്കുക: ഒരു
ഭൂവുടമ ഒരു മുന്തിരിേത്താപ്പ് നട്ട പിടിപ്പിച്ച .
അയാൾ അതിനുചുറ്റ ം േവലിെകട്ടി,
അതിൽ മുന്തിരിചവിട്ടാൻ കുഴികുഴിച്ച ,‡ ഒരു
കാവൽേഗാപുരവും പണിതു. അതിനുേശഷം
ആ മുന്തിരിേത്താപ്പ് ചില കർഷകർക്ക്
പാട്ടത്തിേനൽപ്പിച്ചിട്ട,് വിേദശത്തുേപായി.
† 21:31 െയഹൂദാചിന്താഗതി്രപകാരം ഈ രണ്ടുകൂട്ടർക്കും
സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ്രപേവശനമില്ല. ‡ 21:33 പാറയിൽ
െകാത്തിെയടുക്കുന്നകുഴിയാണ് ഇത്.
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34 വിളെവടുപ്പ കാലം സമീപിച്ചേപ്പാൾ, അേദ്ദഹം
തനിക്കുള്ള ഓഹരി േശഖരിക്കാൻ തെന്റ
ഭൃത്യന്മാെര ആ പാട്ടക്കർഷകരുെട അടുേത്തക്ക്
അയച്ച .

35 “ആ പാട്ടക്കാർ തെന്റ ഭൃത്യെരപ്പിടിച്ച് ഒരാെള
അടിച്ച , മേറ്റയാെള െകാന്നു, മൂന്നാമെത്തയാെള
കെല്ലറിഞ്ഞു. 36 പിന്നീട് ആ ഭൂവുടമ ആദ്യം
അയച്ചതിലും അധികം ഭൃത്യന്മാെര അവരുെട
അടുേത്തക്ക് അയച്ച ; പാട്ടക്കാർ അവേരാടും
മുമ്പ് െചയ്തതുേപാെലതെന്ന െചയ്തു.
37 ഏറ്റവും അവസാനം അേദ്ദഹം തെന്റ
മകെനത്തെന്നഅവരുെട അടുേത്തക്ക് അയച്ച ;
‘എെന്റ മകെന അവർ ആദരിക്കും,’ എന്ന്
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു.

38 “എന്നാൽ ആ കർഷകർ ഭൂവുടമയുെട
മകെന കണ്ടേപ്പാൾ, പരസ്പരം ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞു, ‘ഇവനാണ് അവകാശി, വരൂ,
നമുക്ക് ഇവെന െകാന്ന് ഇവെന്റ ഓഹരി
ൈകക്കലാക്കാം.’ 39അങ്ങെന, അവർ അവെന
പിടിച്ച് മുന്തിരിേത്താപ്പിന് പുറേത്തക്കുവലിച്ചിഴച്ച
െകാണ്ടുേപായി െകാന്നുകളഞ്ഞു.

40 “മുന്തിരിേത്താപ്പിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ വരുേമ്പാൾ,
അേദ്ദഹം ഈ പാട്ടക്കർഷകേരാട് എങ്ങെന
്രപതികരിക്കും എന്നാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത?്”
േയശുഅവേരാടു േചാദിച്ച .

41 “അേദ്ദഹം ആ ദുഷ്ടന്മാെര നിർദാക്ഷിണ്യം
നശിപ്പിക്കും; പിന്നീട് ആ മുന്തിരിേത്താപ്പ്
യഥാകാലം പാട്ടം നൽകുന്ന മറ്റ പാട്ടക്കർഷകെര
ഏൽപ്പിക്കും,” എന്ന് സമുദായേനതാക്കന്മാർ
ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
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42 േയശുഅവേരാടു േചാദിച്ചത്,
“ ‘ശില്പികൾ ഉേപക്ഷിച്ചആകല്ല തെന്ന
മൂലക്കല്ലായിത്തീർന്നു;

ഇത് കർത്താവ് െചയ്തു;
നമ്മുെടദൃഷ്ടിയിൽആശ്ചര്യകരവുമായിരിക്കുന്നു’§

എന്നു തിരുെവഴുത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും
വായിച്ചിട്ടിേല്ല?

43 “അതുെകാണ്ട,് ൈദവരാജ്യം നിങ്ങളിൽനിന്ന്
എടുത്തുമാറ്റി ഫലം നൽകുന്ന മെറ്റാരു
ജനതയ്ക്കു നൽകും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 44 ഈ കല്ലിേന്മൽ വീഴുന്നവൻ
തകർന്നുേപാകും; അത് ആരുെടേമൽ വീഴുേന്നാ
അയാൾതരിപ്പണമാകും.”*

45 േയശു ഈ സാദൃശ്യകഥകൾ
തങ്ങെളക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നെതന്നു
മനസ്സിലാക്കിയിട്ട,് പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
പരീശന്മാരും 46 അേദ്ദഹെത്ത
ബന്ധനസ്ഥനാക്കാൻ മാർഗം ആരാഞ്ഞു.
എന്നാൽ,ജനംഅേദ്ദഹെത്തഒരു ്രപവാചകനായി
പരിഗണിച്ചിരുന്നതിനാൽ അവർ ജനക്കൂട്ടെത്ത
ഭയെപ്പട്ട .

22
കല്യാണവിരുന്നിെന്റസാദൃശ്യകഥ

1 േയശു സാദൃശ്യകഥകളിലൂെട പിെന്നയും
അവേരാടു സംസാരിച്ച : 2 “തെന്റ
മകനുേവണ്ടി കല്യാണവിരുന്ന് ഒരുക്കിയ
ഒരു രാജാവിേനാട് സ്വർഗരാജ്യെത്ത

§ 21:42 സങ്കീ. 118:22,23 * 21:44 ചി.ൈക.്രപ. ഈ വാക്യം
കാണുന്നില്ല.
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ഉപമിക്കാം. 3 ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടിരുന്നവരുെട
അടുേത്തക്ക് രാജാവ് തെന്റ ഭൃത്യന്മാെര അയച്ച്,
വിരുന്നുസൽക്കാരത്തിന് വരണെമന്ന അറിയിപ്പ്
നൽകി. എന്നാൽ, വിരുന്നിനുള്ള ആ അറിയിപ്പ്
അവർതിരസ്കരിച്ച .

4 “രാജാവ് േവെറകുെറ ഭൃത്യന്മാെരക്കൂടി വിളിച്ച്,
‘നാം ഒരുക്കുന്നവിരുന്നുസദ്യ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു;
കാളകെളയും തീറ്റിെക്കാഴുപ്പിച്ച മൃഗങ്ങെളയും
അറത്തു; സകലതും സജ്ജമായിരിക്കുന്നു.
നിങ്ങൾ േപായി കല്യാണവിരുന്നിന് വരിക എന്ന്
ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടവേരാട് അറിയിക്കുക’ എന്നു
കൽപ്പിച്ച്അയച്ച .

5 “എന്നാൽ, ക്ഷണിതാക്കൾ അെതാന്നും
ഗൗനിക്കാെത, ഒരുവൻ തെന്റ വയലിേലക്കും
മെറ്റാരുവൻ തെന്റ വ്യാപാരത്തിനും
േപായി. 6 േശഷിച്ചവർ രാജഭൃത്യന്മാെര
പിടിച്ച് അപമാനിക്കുകയും െകാല്ല കയും
െചയ്തു. 7 രാജാവ് േകാപാകുലനായി.
അേദ്ദഹം തെന്റ ൈസന്യെത്ത അയച്ച് ആ
െകാലപാതകികെള നശിപ്പിക്കുകയും അവരുെട
പട്ടണംഅഗ്നിക്കിരയാക്കുകയും െചയ്തു.

8 “അതിനുേശഷംഅേദ്ദഹംതെന്റഭൃത്യന്മാേരാട,്
‘കല്യാണവിരുന്ന് തയ്യാറായിരിക്കുന്നു,
ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടവേരാ ആ ആദരവ് നഷ്ടമാക്കി.
9 അതുെകാണ്ട് െതരുവിൽ െചന്ന് നിങ്ങൾ
കാണുന്നവെരെയല്ലാം സദ്യക്ക് ക്ഷണിക്കുക.’
10 അങ്ങെന രാജഭൃത്യർ പുറെപ്പട്ട് െതരുവിൽ
െചന്ന് തങ്ങൾ കണ്ട നല്ലവരും ദുഷ്ടരുമായ
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സകലെരയുംവിളിച്ച െകാണ്ടുവന്നു. വിരുന്നുശാല
അതിഥികെളെക്കാണ്ട് നിറഞ്ഞു.

11 “അതിഥികെള കാണാൻ രാജാവ്
വിരുന്നുശാലയിേലക്ക് വന്നു. വിവാഹവസ്്രതം
ധരിക്കാത്ത ഒരാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
്രശദ്ധയിൽെപ്പട്ട . 12 അേദ്ദഹം അവേനാട്,
‘സ്േനഹിതാ, വിവാഹവസ്്രതമില്ലാെത താങ്കൾ
അകത്തു കയറിയെതങ്ങെന?’ എന്നു
േചാദിച്ച . അയാൾക്ക് ഒരുത്തരവും പറയാൻ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

13 “അേപ്പാൾ രാജാവു തെന്റ േസവകേരാട്,
‘ഇയാെള കയ്യ ം കാലും െകട്ടി പുറത്ത്
േഘാരാന്ധകാരത്തിേലക്ക് തള്ളിക്കളയുക;
അവിെട കരച്ചിലും പല്ല കടിയും ഉണ്ടാകും’എന്നു
പറഞ്ഞു.

14 “ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടവർ നിരവധി;
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവേരാ ചുരുക്കം.”
ൈകസർക്കുകരം െകാടുക്കണേമാ?

15 േയശുവിെന വാക്കിൽക്കുടുക്കി അറസ്റ്റ്
െചയ്യന്നതിനു പരീശന്മാർ േപായി ഗൂഢാേലാചന
നടത്തി. 16 അവർ തങ്ങള െട ശിഷ്യന്മാെര
െഹേരാദ്യേരാെടാപ്പം* േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ
അയച്ച . അവർ അേദ്ദഹേത്താട,് “ഗുേരാ,
അങ്ങ് സത്യസന്ധൻ എന്നും ൈദവികമാർഗം
അങ്ങ് സത്യസന്ധമായിമാ്രതം പഠിപ്പിക്കുന്നു
എന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അങ്ങ് പക്ഷപാതം
കാണിക്കുന്നില്ല, അതുെകാണ്ട് ആർക്കും

* 22:16 അതായത്, െഹേരാദാവിെന്റ പിൻതുടർച്ചക്കാരുെട
ഭരണെത്ത അനുകൂലിക്കുന്നവർ; േറാമൻ അധിനിേവശെത്ത
അനുകൂലിക്കുന്നവർ.
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അങ്ങെയ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല.
17 അങ്ങയുെട അഭി്രപായം എന്താണ?്
േറാമൻ ൈകസർക്ക് നികുതി† െകാടുക്കുന്നത്
ശരിയാേണാ?”എന്നു േചാദിച്ച .

18 േയശു അവരുെട ദുരുേദ്ദശ്യം
മനസ്സിലാക്കിയിട്ട,് “കാപട്യം നിറഞ്ഞവേര,
നിങ്ങൾ എെന്ന കുടുക്കാൻ തുനിയുന്നെതന്തിന്?
19 നികുതി െകാടുക്കാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഒരു
നാണയം കാണിക്കൂ”എന്നു പറഞ്ഞു. അവർ ഒരു
േറാമൻ നാണയം‡ െകാണ്ടുവന്ന് അേദ്ദഹെത്ത
കാണിച്ച . 20 േയശു അവേരാട,് “ഇതിൽ മു്രദണം
െചയ്തിരിക്കുന്ന രൂപവും ലിഖിതവുംആരുേടത?്”
എന്നു േചാദിച്ച .

21 “ൈകസറുേടത,്”അവർമറുപടി പറഞ്ഞു.
അങ്ങെനെയങ്കിൽ “ൈകസർക്ക് നൽേകണ്ടത്
ൈകസർക്കും ൈദവത്തിന് നൽേകണ്ടത്
ൈദവത്തിനും നൽകുക” എന്ന് അേദ്ദഹം
അവേരാടു പറഞ്ഞു.

22ഇതു േകട്ട് അവർ വിസ്മയിച്ച ,അേദ്ദഹെത്ത
വിട്ട േപായി.
പുനരുത്ഥാനവും വിവാഹവും

23 പുനരുത്ഥാനം ഇെല്ലന്നു വാദിക്കുന്ന
സദൂക്യർ ഒരു േചാദ്യവുമായി അന്നുതെന്ന,
േയശുവിെന്റ അടുക്കൽവന്നു. 24 “ഗുേരാ,
മക്കൾ ഇല്ലാെത ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ
അയാള െട വിധവെയ അയാള െട
സേഹാദരൻ വിവാഹംകഴിച്ച് ജനിക്കുന്ന
സന്തതിയിലൂെട േജ്യഷ്ഠസേഹാദരെന്റ

† 22:17 േറാമൻ പൗരർ അല്ലാത്തവർ നൽേകണ്ട വ്യക്തിഗത
നികുതി. ‡ 22:19 മൂ.ഭാ. ദിനാർ
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നാമം നിലനിർത്തണം എന്നു േമാശ§
കൽപ്പിച്ചിട്ട ണ്ട്. 25 ഞങ്ങള െട ഇടയിൽ ഏഴ്
സേഹാദരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാമൻ
വിവാഹംകഴിച്ച , മക്കളില്ലാത്തവനായി മരിച്ച .
ആ വിധവ രണ്ടാമെന്റ ഭാര്യയായിത്തീർന്നു.
26 അതുേപാെലതെന്ന രണ്ടാമനും മൂന്നാമനും
അങ്ങെന ഏഴാമൻവെര എല്ലാവർക്കും
അതുതെന്ന സംഭവിച്ച . 27 ഒടുവിൽ ആ
സ്്രതീയും മരിച്ച . 28 അങ്ങെനെയങ്കിൽ
പുനരുത്ഥിതജീവിതത്തിൽ ആ സ്്രതീ ആരുെട
ഭാര്യയായിത്തീരും? ആ ഏഴുേപരും അവെള
വിവാഹംകഴിച്ചിരുന്നേല്ലാ.”

29അേപ്പാൾ േയശുഅവേരാട് ഇങ്ങെന ഉത്തരം
പറഞ്ഞു: “തിരുെവഴുത്തുകള ം ൈദവശക്തിയും
അറിയാത്തതുെകാണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക്
െതറ്റ പറ്റിയിരിക്കുന്നത.് 30 പുനരുത്ഥിത*
ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യർ വിവാഹംകഴിക്കുകേയാ
വിവാഹംകഴിപ്പിച്ചയയ്ക്കുകേയാ െചയ്യന്നില്ല.
അവർ സ്വർഗീയദൂതന്മാെരേപ്പാെല ആയിരിക്കും.
31-32 മരിച്ചവർ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കും
എന്നതിെനക്കുറിച്ച:് ‘ഞാൻ അ്രബാഹാമിെന്റ
ൈദവവും യിസ്ഹാക്കിെന്റ ൈദവവും
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവവും ആകുന്നു’†
എന്നു ൈദവം നിങ്ങേളാട് അരുളിെച്ചയ്തത്
വായിച്ചിട്ടിേല്ല? അവിടന്ന് മരിച്ചവരുെട ൈദവമല്ല,
പിെന്നേയാ,ജീവനുള്ളവരുെടൈദവമാണ.്”

33 ഇതു േകട്ട ജനസഞ്ചയം, അേദ്ദഹത്തിെന്റ

§ 22:24 ആവ. 25:5-6 * 22:30 പുനരുത്ഥിത,വിവക്ഷിക്കുന്നത്
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പിന് † 22:31-32 പുറ. 3:6
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ഉപേദശത്തിൽവിസ്മയിച്ച .

ഏറ്റവും മുഖ്യകൽപ്പന
34 േയശു സദൂക്യെര ഉത്തരംമുട്ടിച്ച
എന്നു പരീശന്മാർ േകട്ടേപ്പാൾ അവർ
സംഘടിച്ച ; 35 അവരിൽ ഒരു നിയമജ്ഞൻ,
േയശുവിെന പരീക്ഷിച്ച െകാണ്ട,് 36 “ഗുേരാ,
ന്യായ്രപമാണത്തിെല ഏറ്റവും മഹത്തായ
കൽപ്പനഏതാണ?്”എന്നു േചാദിച്ച .

37 അതിന് േയശു, “ ‘നിെന്റ ൈദവമായ
കർത്താവിെന നീ സമ്പൂർണഹൃദയത്താലും
സമ്പൂർണാത്മാവിനാലും സമ്പൂർണമനസ്സാലും
സ്േനഹിക്കണം.’‡ 38 ഇതാകുന്നു ്രപഥമവും
ഏറ്റവും മഹത്തുമായ കൽപ്പന. 39 രണ്ടാമെത്ത
കൽപ്പനയും അതിനുതുല്യം: ‘നീ നിെന്ന
സ്േനഹിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന നിെന്റ
അയൽവാസിെയയും സ്േനഹിക്കുക.’§
40 സർവന്യായ്രപമാണവും ്രപവാചകന്മാരും* ഈ
രണ്ട് കൽപ്പനകളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നു”
എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

്രകിസ്തുആരുെട പു്രതൻ?
41 ഒത്തുകൂടിയ പരീശന്മാേരാട് േയശു,

42 “്രകിസ്തുവിെനപ്പറ്റി നിങ്ങൾ എന്തു
ചിന്തിക്കുന്നു? അവിടന്ന് ആരുെട പു്രതനാണ?്”
എന്നു േചാദിച്ച .

“ദാവീദിെന്റപു്രതൻ,”അവർ ്രപതിവചിച്ച .

‡ 22:37 ആവ. 6:15 § 22:39 േലവ്യ. 19:18 * 22:40
്രപവാചകന്മാരും,വിവക്ഷിക്കുന്നത് ്രപവാചകന്മാരുെടലിഖിതങ്ങൾ
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43 “അങ്ങെനെയങ്കിൽ, ദാവീദ്
ആത്മനിേയാഗത്താൽ ്രകിസ്തുവിെന
‘കർത്താേവ’ എന്നു സംേബാധന െചയ്യന്നത്
എങ്ങെന?” േയശുഅവേരാടു േചാദിച്ച .
44 “ ‘കർത്താവ് എെന്റ കർത്താവിേനാട്

അരുളിെച്ചയ്തു:
“നിെന്റശ്രതുക്കെളഞാൻ

നിെന്റചവിട്ടടിയിലാക്കുംവെര
നീ എെന്റ വലതുഭാഗത്ത്
ഉപവിഷ്ടനാകുക,” ’†

എന്ന് ദാവീദ് ്രപസ്താവിച്ചേല്ലാ! 45 ഇങ്ങെന
ദാവീദുതെന്നയും ്രകിസ്തുവിെന ‘കർത്താേവ,’
എന്നു സംേബാധന െചയ്യ െന്നങ്കിൽ ്രകിസ്തു
ദാവീദിെന്റ പു്രതൻ ആകുന്നെതങ്ങെന?”
46 അതിനു മറുപടിനൽകാൻ ആർക്കും
കഴിഞ്ഞില്ല. അന്നുമുതൽ അേദ്ദഹേത്താട്
കൂടുതൽ േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിക്കാൻ ആർക്കും
ൈധര്യം വന്നില്ല.

23
കപടഭക്തർക്കുള്ളമുന്നറിയിപ്പ്

1 അതിനുേശഷം േയശു ജനക്കൂട്ടേത്താടും
തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാടുമായി ഇ്രപകാരം
പറഞ്ഞു: 2 “േവദജ്ഞരും പരീശന്മാരും
േമാശയുെട സിംഹാസനത്തിൽ
ഉപവിഷ്ടരാണ.്* 3 അതുെകാണ്ട് അവർ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നെതല്ലാം സസൂക്ഷ്മം

† 22:44 സങ്കീ. 110:1 * 23:2 സിംഹാസനത്തിൽഉപവിഷ്ടരാണ,്
വിവക്ഷിക്കുന്നത് ന്യായ്രപമാണം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അധികാരം
നൽകെപ്പട്ടവർ.
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അനുവർത്തിക്കണം; എന്നാൽ, അവരുെട
ജീവിതൈശലി മാതൃകയാക്കരുത.് കാരണം,
തങ്ങൾ ഉപേദശിക്കുന്നതല്ല, അവർ
അനുവർത്തിച്ച വരുന്നത.് 4അവർ ഭാരമുള്ളതും
ചുമക്കാൻ വളെര ്രപയാസമുള്ളതുമായ
ചുമടുകൾ െകട്ടി മനുഷ്യരുെട േതാളിൽ
െവക്കുന്നു; എന്നാൽ ഒരു വിരൽെകാണ്ടുേപാലും
സ്പർശിച്ച് ആ ഭാരം ലഘൂകരിക്കാനുള്ള
സന്മനസ്സ്അവർക്കില്ല.

5 “മനുഷ്യരുെട ്രശദ്ധ പിടിച്ച പറ്റ ന്നതിനുേവണ്ടി
മാ്രതമാണ് അവർ എല്ലാം െചയ്യന്നത.്
അവർ അവരുെട േവദപ്പട്ടകൾക്കു† വീതിയും
പുറങ്കുപ്പായത്തിെന്റ െതാങ്ങലുകൾക്കു‡
നീളവും കൂട്ട ന്നു. 6 വിരുന്നുകളിൽ
ആദരണീയർക്കായി േവർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന
ഇരിപ്പിടവും പള്ളികളിൽ ്രപധാന ഇരിപ്പിടങ്ങള ം
അവർആ്രഗഹിക്കുന്നു. 7ജനംചന്തസ്ഥലങ്ങളിൽ
അവെര അഭിവാദനംെചയ്യന്നതും ‘റബ്ബീ’§ എന്നു
വിളിക്കുന്നതുംഅവർഇഷ്ടെപ്പടുന്നു.

8 “ആരും നിങ്ങെള ‘റബ്ബീ’ എന്നു വിളിക്കാൻ
അനുവദിക്കരുത.് ഒരാൾമാ്രതമാണ്
നിങ്ങള െട ഗുരു; നിങ്ങെളല്ലാവരും
പരസ്പരം സേഹാദരീസേഹാദരന്മാർമാ്രതം.
9 ഭൂമിയിൽ ആെരയും ബഹുമാനാർഥം
‘പിതാവ്’ എന്ന് അഭിസംേബാധന െചയ്യരുത;്
സ്വർഗസ്ഥപിതാെവന്ന ഒേരെയാരു പിതാേവ
† 23:5 അതായത്, വചനം ആേലഖനംെചയ്ത,് തിരുെനറ്റിയിലും
ൈകകളിലുമായി െകട്ട ന്ന െബൽറ്റ.് ‡ 23:5 ൈദവേത്താടുള്ള
ഭക്തി ്രപദർശിപ്പിക്കാൻ െതാങ്ങലിെന്റ നീളം പരമാവധി കൂട്ട ന്നു.
§ 23:7 എ്രബായപദം:എെന്റഗുരുഎന്നർഥം.
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നിങ്ങൾക്കുള്ള . 10 നിങ്ങളിൽ ആരും ‘ഗുരു’
എന്നു വിളിക്കെപ്പടരുത;് ്രകിസ്തുമാ്രതമാണ്
നിങ്ങൾക്കുള്ള ഏക ‘ഗുരു.’ 11 നിങ്ങളിൽ
ഉന്നതസ്ഥാനികൾ നിങ്ങള െട േസവകർ
ആയിരിക്കണം. 12 കാരണം, സ്വയം
ഉയർത്തുന്നയാൾ അപമാനിതനാകും; സ്വയം
താഴ്ത്തുന്നയാൾബഹുമാനിതനും.

േവദജ്ഞർക്കും പരീശന്മാർക്കുമുള്ള ഏഴ്
അേയ്യാകഷ്ടം

13 “കപടഭക്തരായ േവദജ്ഞേര, പരീശന്മാേര,
നിങ്ങൾക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം! നിങ്ങൾ
സ്വർഗരാജ്യത്തിെന്റ വാതിൽ മനുഷ്യർക്കുേനേര
െകാട്ടിയടച്ച കളയുന്നു. നിങ്ങൾ അതിൽ
്രപേവശിക്കുന്നിെല്ലന്നുമാ്രതമല്ല, ്രപേവശിക്കാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നവെര അനുവദിക്കുന്നതുമില്ല.
14 കപടഭക്തരായ േവദജ്ഞേര, പരീശന്മാേര,
നിങ്ങൾക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം! നിങ്ങൾ
വിധവകെള ചൂഷണംെചയ്ത്അവരുെട വീടുകൾ
കവർെന്നടുക്കുന്നു.* എന്നാൽ, മറ്റള്ളവെര
േകൾപ്പിേക്കണ്ടതിന് ദീർഘമായി ്രപാർഥിക്കുന്നു.
മറ്റള്ളവർക്കു ലഭിക്കുന്നതിലും അതിഭീകരമായ
ശിക്ഷനിങ്ങൾക്കുലഭിക്കും.†

15 “കപടഭക്തരായ േവദജ്ഞേര, പരീശന്മാേര,
നിങ്ങൾക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം! ഒരാെള
മതപരിവർത്തനം െചയ്യാൻ നിങ്ങൾ കരയും
കടലും ചുറ്റിസഞ്ചരിക്കുന്നു. ആ വ്യക്തി
നിങ്ങേളാെടാപ്പം േചർന്നാേലാ; നിങ്ങൾക്കു

* 23:14 മൂ.ഭാ. ചൂഷണംെചയ്ത് വിധവകള െട വീടുകെള
വിഴുങ്ങുന്നു. † 23:14 ചി.ൈക.്രപ.ഈവാക്യം കാണുന്നില്ല.
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ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന നരകശിക്ഷയുെട ഇരട്ടിക്ക്
അവെരഅർഹരാക്കുന്നു.

16 “അന്ധന്മാരായ വഴികാട്ടികേള,
നിങ്ങൾക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം! ‘ഒരാൾ
ൈദവാലയെത്തെക്കാണ്ട് ആണയിട്ടാൽ
സാരമില്ല എന്നും ൈദവാലയത്തിെല
സ്വർണെത്തെക്കാണ്ട് ആണയിട്ടാൽ അയാൾ
തെന്റശപഥം നിറേവറ്റാൻബാധ്യസ്ഥനാെണന്നും,’
നിങ്ങൾ പറയുന്നു. 17 അന്ധന്മാേര,
േഭാഷന്മാേര, ഏതാണ് േ്രശഷ്ഠം? സ്വർണേമാ
സ്വർണെത്ത പവി്രതമാക്കുന്ന ൈദവാലയേമാ?
18 ആെരങ്കിലും, ‘യാഗപീഠെത്തെക്കാണ്ട്
ആണയിട്ടാൽ സാരമില്ല എന്നും അതിേന്മലുള്ള
വഴിപാടിെനെക്കാണ്ട് ആണയിട്ടാൽ
അയാളതു നിറേവറ്റാൻ ബാധ്യസ്ഥനാെണന്നും’
നിങ്ങൾ പറയുന്നു. 19 േഹ അന്ധന്മാേര,
ഏതാണ് േ്രശഷ്ഠമായിട്ട ള്ളത്? വഴിപാേടാ,
വഴിപാടിെന പവി്രതമാക്കുന്ന യാഗപീഠേമാ?
20 അതിനാൽ യാഗപീഠെത്തെക്കാണ്ട്
ആണയിടുന്ന വ്യക്തി യാഗപീഠെത്തയും
അതിേന്മലുള്ള സകലെത്തയുംെചാല്ലി
ആണയിടുന്നു. 21 ൈദവാലയെത്തെക്കാണ്ട്
ആണയിടുന്നയാൾ ൈദവാലയെത്തയും
അതിൽ നിവസിക്കുന്ന ൈദവെത്തയുംെചാല്ലി
ആണയിടുന്നു. 22 സ്വർഗെത്തെക്കാണ്ട്
ആണയിടുന്നയാൾ ൈദവസിംഹാസനെത്തയും
അതിേന്മൽ ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്ന
ൈദവെത്തയുംെകാണ്ടാണ്ആണയിടുന്നത.്

23 “കപടഭക്തരായ േവദജ്ഞേര, പരീശന്മാേര,
നിങ്ങൾക്കു ഹാ കഷ്ടം! പുതിന, അയേമാദകം,
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ജീരകം എന്നിവയിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന നിസ്സാര
വരുമാനത്തിൽനിന്നുേപാലും നിങ്ങൾ ദശാംശം
നൽകുന്നു. എന്നാൽ, ന്യായ്രപമാണത്തിെല
്രപാധാന്യേമറിയ കാര്യങ്ങളായ നീതി, കരുണ,
വിശ്വസ്തത എന്നിങ്ങെനയുള്ളവേയാ, നിങ്ങൾ
അവഗണിച്ചിരിക്കുന്നു. ്രപാധാന്യേമറിയവ
പാലിക്കുകയും ്രപാധാന്യം കുറഞ്ഞവ
അവഗണിക്കാതിരിക്കുകയുമാണ്
േവണ്ടിയിരുന്നത.് 24അന്ധന്മാരായവഴികാട്ടികേള,
കീടെത്ത അരിച്ച കളയുന്ന നിങ്ങൾ ഒട്ടകെത്ത
വിഴുങ്ങുന്നു!‡

25 “കപടഭക്തരായ േവദജ്ഞേര, പരീശന്മാേര,
നിങ്ങൾക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം! നിങ്ങൾ
പാനപാ്രതത്തിെന്റയും തളികയുെടയും
പുറം വൃത്തിയാക്കുന്നു; എന്നാൽ അകേമാ
അത്യാർത്തിയും സ്വാർഥതയുംെകാണ്ട്
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 26 അന്ധനായ പരീശാ,
ആദ്യം പാനപാ്രതത്തിെന്റയും തളികയുെടയും
അകത്തുള്ളത് ശുദ്ധെമന്ന് ഉറപ്പ വരുത്തുക;
അേപ്പാൾപുറവും ശുദ്ധമായിത്തീരും.

27 “കപടഭക്തരായ േവദജ്ഞേര, പരീശന്മാേര,
നിങ്ങൾക്കു ഹാ കഷ്ടം! െവള്ളപൂശി
അലങ്കരിച്ചശവക്കല്ലറകൾേപാെലയാണ്നിങ്ങൾ.
പുറേമ കാഴ്ചയ്ക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ളെതങ്കിലും
അകേമ, അവ മരിച്ചവരുെട അസ്ഥികളാലും
സകലവിധ മാലിന്യങ്ങളാലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
28 അതുേപാെലതെന്ന, നിങ്ങള ം ജനമേധ്യ
നീതിനിഷ്ഠരായി കാണെപ്പടുന്നു. പേക്ഷ,
‡ 23:24 കീടവും ഒട്ടകവും െയഹൂദന് അനുവദനീയമല്ലാത്ത
ഭക്ഷണമാണ്.
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ഉള്ളിേലാ കപടഭക്തിയും ദുഷ്ടതയും
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

29 “കപടഭക്തരായ േവദജ്ഞേര,
പരീശന്മാേര, നിങ്ങൾക്കു ഹാ കഷ്ടം!
്രപവാചകന്മാർക്കുേവണ്ടി നിങ്ങൾ
ശവകുടീരങ്ങൾ പണിയുകയും നീതിനിഷ്ഠരുെട
കല്ലറകൾ അലങ്കരിക്കുകയുംെചയ്യന്നു.
30 ‘ഞങ്ങള െട പിതൃക്കള െട കാലത്തായിരുന്നു
ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നെതങ്കിൽ ്രപവാചകരുെട
രക്തം െചാരിയിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ
പങ്കുകാരാകുകയില്ലായിരുന്നു’ എന്നും നിങ്ങൾ
പറയുന്നു. 31 ഇങ്ങെന, ്രപവാചകെര
െകാന്നവരുെട പിൻഗാമികെളന്നു നിങ്ങൾതെന്ന
നിങ്ങൾെക്കതിരായി സാക്ഷ്യം പറയുന്നു.
32 നിങ്ങള െട പൂർവികർ ആരംഭിച്ചത്
നിങ്ങൾതെന്നപൂർത്തീകരിക്കുക.

33 “സർപ്പങ്ങേള, അണലിക്കുഞ്ഞുങ്ങേള,
നരകശിക്ഷയിൽനിന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങെന
രക്ഷെപ്പടും? 34 നിങ്ങള െട അടുേത്തക്കു
്രപവാചകന്മാെരയും വിജ്ഞാനികെളയും
േവദജ്ഞെരയുംഞാൻഅയയ്ക്കുന്നു.അവരിൽ
ചിലെര നിങ്ങൾ ്രകൂശിൽ തറച്ച െകാല്ല കയും
മറ്റ ചിലെര നിങ്ങള െട പള്ളികളിൽെവച്ച
ചമ്മട്ടിെകാണ്ട് അടിക്കുകയും പട്ടണംേതാറും
േവട്ടയാടുകയും െചയ്യ ം. 35 അങ്ങെന,
നീതിനിഷ്ഠനായ ഹാേബലിെന്റ രക്തംമുതൽ
ൈദവാലയത്തിനും യാഗപീഠത്തിനും മേധ്യെവച്ച്
േബെരഖ്യാവിെന്റ മകൻ െസഖര്യാവിെന െകാന്ന്
നിങ്ങൾ ചിന്തിയ രക്തംവെര, ഭൂമിയിൽ
െചാരിഞ്ഞിട്ട ള്ള സകലനീതിനിഷ്ഠരുെട
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രക്തത്തിെന്റയും ഉത്തരവാദികൾ നിങ്ങൾ
ആയിരിക്കും.§ 36 ഇവെയല്ലാം ഈ തലമുറേമൽ
നിശ്ചയമായും വരും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു.

37 “െജറുശേലേമ, െജറുശേലേമ,
്രപവാചകന്മാെര വധിക്കുകയും നിെന്റ
അടുേത്തക്കയയ്ക്കെപ്പട്ട സേന്ദശവാഹകെര
കെല്ലറിയുകയും െചയ്യന്നവേള, േകാഴി
തെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങെള ചിറകിൻകീഴിൽ
േചർത്തണയ്ക്കുന്നതുേപാെല നിെന്റ
മക്കെള േചർത്തണയ്ക്കാൻ എ്രതതവണ
ഞാൻ ആ്രഗഹിച്ച ; നിങ്ങൾേക്കാ അത്
ഇഷ്ടമായില്ല. 38 ഇതാ, നിങ്ങള െട ഭവനം
ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 39 ‘കർത്താവിെന്റ
നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ’*
എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നതുവെര ഇനി നിങ്ങൾ
എെന്ന കാണുകയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു.”

24
യുഗാവസാനലക്ഷണങ്ങൾ

1 േയശു ൈദവാലയം വിട്ട േപാകുേമ്പാൾ
ശിഷ്യന്മാർ അടുക്കൽ െചന്ന് ൈദവാലയത്തിന്
സമീപമുള്ള െകട്ടിടസമുച്ചയങ്ങളിേലക്ക്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ്രശദ്ധതിരിച്ച . 2 അേപ്പാൾ
േയശു, “നിങ്ങൾ ഇവെയല്ലാം കാണുന്നേല്ലാ? ഒരു
കല്ലിനുമീേത മെറ്റാരു കല്ല് േശഷിക്കാത്തവിധം

§ 23:35 മൂ.ഭാ. നിങ്ങള െടേമൽ * 23:39 സങ്കീ. 118:26
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ഇെതല്ലാം നിലംപരിചാക്കെപ്പടും, നിശ്ചയം എന്നു
ഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

3 ഇതിനുേശഷം േയശു ഒലിവുമലയിൽ
ഇരിക്കുേമ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ തനിച്ച്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്,
“എേപ്പാഴാണ് ഇതു സംഭവിക്കുക?
അങ്ങയുെട പുനരാഗമനത്തിെന്റയും
യുഗാവസാനത്തിെന്റയും ലക്ഷണം
എന്തായിരിക്കും?”എന്നു േചാദിച്ച .

4 അതിന് േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞത:്
“ആരും നിങ്ങെള വഞ്ചിക്കാതിരിക്കാൻ
സൂക്ഷിക്കുക. 5 ‘ഞാൻ ്രകിസ്തുവാകുന്നു’
എന്ന് അവകാശെപ്പട്ട െകാണ്ട് ധാരാളംേപർ
എെന്റ നാമത്തിൽ വന്ന് പലെരയും
വഞ്ചിക്കും. 6 നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങെളക്കുറിച്ച ം
യുദ്ധകിംവദന്തികെളക്കുറിച്ച ം േകൾക്കും,
എന്നാൽ പരി്രഭാന്തരാകരുത.് ഇവെയല്ലാം
സംഭവിേക്കണ്ടതുതെന്ന, എന്നാൽ ഇതല്ല
യുഗാവസാനം. 7 ജനതകൾതമ്മിലും
രാജ്യങ്ങൾതമ്മിലും യുദ്ധംെചയ്യ ം. ക്ഷാമവും
ഭൂകമ്പങ്ങള ം േലാകത്തിെന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ
ഉണ്ടാകും. 8 ഇവെയല്ലാം ്രപസവേവദനയുെട
ആരംഭംമാ്രതം.

9 “മനുഷ്യർ നിങ്ങെള അറസ്റ്റ് െചയ്ത്
പീഡിപ്പിക്കുകയും െകാല്ല കയും െചയ്യ ം. എെന്റ
അനുയായികളായതിനാൽ സർവജനതകള ം
നിങ്ങെള െവറുക്കും. 10 അേപ്പാൾ അേനകർ
എന്നിലുള്ള വിശ്വാസം പരിത്യജിക്കുകയും
പരസ്പരം ഒറ്റിെക്കാടുക്കുകയും െവറുക്കുകയും
െചയ്യ ം. 11 പല വ്യാജ്രപവാചകരും വന്ന്
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അേനകെര വഞ്ചിക്കും. 12 വർധിതമായ
ദുഷ്ടതനിമിത്തം അേനകരുെടയും സ്േനഹം
കുറഞ്ഞുേപാകും; 13 എന്നാൽ, അന്ത്യംവെര
സഹിച്ച നിൽക്കുന്നവർ രക്ഷിക്കെപ്പടും.
14 ൈദവരാജ്യത്തിെന്റ സുവിേശഷം
സർവജനതകള ം േകൾക്കുന്നതുവെര*
േലാകത്തിെലല്ലാം ്രപസംഗിക്കെപ്പടും;
യുഗാവസാനംഅേപ്പാഴായിരിക്കും.

15 “ദാനീേയൽ്രപവാചകനിലൂെട ൈദവം
അരുളിെച്ചയ്ത്രപകാരം, ‘എല്ലാറ്റിെനയും
ഉന്മൂലനംെചയ്യന്ന േമ്ലച്ഛത’† വിശുദ്ധസ്ഥാനത്ത്
നിൽക്കുന്നതു നിങ്ങൾ കാണുേമ്പാൾ—
വായിക്കുന്നയാൾ മനസ്സിലാക്കിെക്കാള്ളെട്ട—
16 െയഹൂദ്യ്രപവിശ്യയിലുള്ളവർ മലകളിേലക്ക്
ഓടിേപ്പാകെട്ട. 17 മട്ട പ്പാവിൽ ഇരിക്കുന്നയാൾ
തെന്റ വീട്ടിൽനിന്ന് എെന്തങ്കിലും
എടുക്കാനായി വീടിനുള്ളിൽ കയറരുത.്
18 വയലിലായിരിക്കുന്നയാൾ തെന്റ
പുറങ്കുപ്പായം എടുക്കാൻ തിരിെക
േപാകരുത.് 19 ഗർഭവതികൾക്കും മുലയൂട്ട ന്ന
അമ്മമാർക്കും ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഹാ കഷ്ടം!
20 നിങ്ങള െട പലായനം ശീതകാലേത്താ
ശബ്ബത്തിേലാ ആകരുേത എന്നു ്രപാർഥിക്കുക.
21 കാരണം, േലാകാരംഭംമുതൽ ഇന്നുവെര
ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതും അതിനുേശഷം ഒരിക്കലും
ഉണ്ടാകാത്തതുമായവലിയപീഡആനാള കളിൽ
ഉണ്ടാകും.

22 “ആദിവസങ്ങൾപരിമിതെപ്പടുത്തിയിെല്ലങ്കിൽ

* 24:14 മൂ.ഭാ. ഒരു സാക്ഷ്യമായി † 24:15 ദാനി. 9:27; 11:13;
12:11
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ഒരു വ്യക്തിേപാലും അവേശഷിക്കുകയില്ല;
എന്നാൽ െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവർക്കുേവണ്ടി
ആ ദിവസങ്ങൾ പരിമിതെപ്പടുത്തും. 23 അന്ന്
നിങ്ങേളാട് ആെരങ്കിലും, ‘്രകിസ്തു ഇതാ ഇവിെട’
എേന്നാ ‘്രകിസ്തു അതാ അവിെട’ എേന്നാ
പറഞ്ഞാൽ അതു വിശ്വസിക്കരുത.് 24 കാരണം,
വ്യാജ്രകിസ്തുക്കള ം വ്യാജ്രപവാചകരും
വന്നു വലിയ ചിഹ്നങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം
്രപവർത്തിച്ച് മനുഷ്യെരവഞ്ചിക്കും;സാധ്യെമങ്കിൽ
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവെരേപ്പാലും! 25 േനാക്കൂ,
ഞാൻ ഇത് മുൻകൂട്ടിത്തെന്ന നിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

26 “അതുെകാണ്ട് ആെരങ്കിലും നിങ്ങേളാട,്
‘്രകിസ്തു അതാ അവിെട വിജനസ്ഥലത്ത്’എന്നു
പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിേടക്കു േപാകരുത;്
‘അേദ്ദഹം ഇതാ ഇവിെട മുറിക്കുള്ളിൽ’ എന്നു
പറഞ്ഞാൽവിശ്വസിക്കരുത.് 27കിഴക്കുണ്ടാകുന്ന
മിന്നൽപ്പിണർ പടിഞ്ഞാറുവെര ദൃശ്യമാകുന്നു;
അതുേപാെല ആയിരിക്കും മനുഷ്യപു്രതെന്റ
പുനരാഗമനം. 28 കഴുകന്മാർ കൂട്ടംകൂടുന്നത്
ശവത്തിെന്റ സാന്നിധ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നതുേപാെല,
ഇക്കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് മനുഷ്യപു്രതെന്റ
വരവിെന്റലക്ഷണമായിരിക്കും.‡

29 “ആ ദിവസങ്ങളിെല ദുരിതങ്ങൾ
അവസാനിച്ചാലുടൻ,
“ ‘സൂര്യൻഅന്ധകാരമയമാകും,
ച്രന്ദെന്റ ്രപകാശംഇല്ലാെതയാകും:

‡ 24:28 ഈവാക്യത്തിെന്റ രണ്ടാംപകുതി മൂ.ഭാ. ഇല്ല.
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നക്ഷ്രതങ്ങൾ ആകാശത്തുനിന്നു
െകാഴിഞ്ഞുവീഴും;
ആകാശേഗാളങ്ങൾക്ക്ഇളക്കംതട്ട ം.’§

30 “അേപ്പാൾ മനുഷ്യപു്രതെന്റ വരവിെന്റ
ചിഹ്നം ആകാശത്ത് ദൃശ്യമാകും.
ഭൂമിയിെല സകലജനതയും വിലപിക്കും.
അേപ്പാൾ മനുഷ്യപു്രതൻ (ഞാൻ)
മഹാശക്തിേയാടും മഹാ്രപതാപേത്താടുംകൂെട
ആകാശേമഘങ്ങളിേന്മൽ വരുന്നത് മനുഷ്യർ
കാണും.* 31 മനുഷ്യപു്രതൻ അത്യ ച്ചത്തിലുള്ള
കാഹളം ധ്വനിപ്പിച്ച െകാണ്ട് തെന്റ ദൂതന്മാെര
അയയ്ക്കും; മനുഷ്യപു്രതൻ തനിക്കായി
െതരെഞ്ഞടുത്തവെര, ആകാശത്തിെന്റ
ഒരറ്റംമുതൽ മേറ്റയറ്റംവെര, നാല്
അതിരുകളിൽനിന്ന് ദൂതന്മാർ ഒരുമിച്ച കൂട്ട ം.

32 “അത്തിമരത്തിൽനിന്ന് ഈ പാഠം പഠിക്കുക:
അതിെന്റചില്ലകൾ േകാമളമായി തളിർക്കുേമ്പാൾ
േവനൽക്കാലം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ
്രഗഹിക്കുന്നേല്ലാ. 33 അതുേപാെലതെന്ന,
നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങെളല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതു
കാണുേമ്പാൾ മനുഷ്യപു്രതൻ (ഞാൻ) അടുത്ത,്
വാതിൽക്കൽവെര എത്തിയിരിക്കുെന്നന്നു
മനസ്സിലാക്കുക. 34ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട,
ഇവെയല്ലാം സംഭവിച്ച തീരുന്നതുവെര ഈ
തലമുറ† അവസാനിക്കുകയില്ല, നിശ്ചയം.
35ആകാശവും ഭൂമിയും നശിച്ച േപാകും; എെന്റ
വചനങ്ങേളാ,അനശ്വരമായിരിക്കും.

§ 24:29 െയശ. 13:10; 34:4 * 24:30 ദാനി. 7:13–14 കാണുക.
† 24:34 അഥവാ,ജനത
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ദിവസവും മണിക്കൂറുംഅറിയുന്നില്ല
36 “ആ ദിവസവും മണിക്കൂറും പിതാവ്
അല്ലാെത, സ്വർഗത്തിെല ദൂതന്മാേരാ
പു്രതൻേപാലുേമാ‡അറിയുന്നില്ല. 37 േനാഹയുെട
കാലത്തു സംഭവിച്ചതുേപാെലതെന്ന
ആയിരിക്കും മനുഷ്യപു്രതെന്റ പുനരാഗമനം.
38 ്രപളയത്തിനു മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ,
േനാഹ െപട്ടകത്തിനുള്ളിൽ ്രപേവശിച്ച
ദിവസംവെര, ജനം ഭക്ഷിച്ച ം പാനംെചയ്തും
വിവാഹംകഴിച്ച ം വിവാഹംകഴിപ്പിച്ച ം
സസുഖം ജീവിച്ച വന്നു. 39 ്രപളയം വന്ന്
എല്ലാവെരയും നശിപ്പിച്ച കളയുന്നതുവെര,
എന്താണു സംഭവിക്കാൻ േപാകുന്നെതന്ന്
ആരും മനസ്സിലാക്കിയില്ല. മനുഷ്യപു്രതെന്റ
പുനരാഗമനവും അങ്ങെനതെന്ന ആയിരിക്കും.
40 അന്ന് രണ്ട് പുരുഷന്മാർ വയലിൽ
ആയിരിക്കും; ഒരാൾ എടുക്കെപ്പടും, മേറ്റയാൾ
ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടും. 41രണ്ട്സ്്രതീകൾതിരികല്ലിൽ
െപാടിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും;ഒരുസ്്രതീഎടുക്കെപ്പടും
മേറ്റസ്്രതീ ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടും.

42 “അതുെകാണ്ട,് നിങ്ങള െട
കർത്താവ് വരുന്നത് ഏതു ദിവസം
എന്നറിയാത്തതിനാൽ ജാ്രഗതേയാടിരിക്കുക.
43 കള്ളൻ രാ്രതിയിൽ വരുന്ന സമയം
വീട്ട ടമസ്ഥൻ അറിഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ
അേദ്ദഹം ജാ്രഗതേയാടിരുന്ന് തെന്റ ഭവനം
തുരക്കാതിരിക്കാൻേവണ്ടകരുതൽെചയ്യ െമന്നു
നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ. 44 അതുേപാെല

‡ 24:36 ചി.ൈക.്രപ. പു്രതൻേപാലുേമാഎന്നഭാഗം ഇല്ല.
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നിങ്ങള ം സദാ ജാഗരൂകരായിരിക്കുക. കാരണം,
മനുഷ്യപു്രതൻ വരുന്നത്ആരും ്രപതീക്ഷിക്കാത്ത
സമയത്തായിരിക്കും.

45 “ഭവനത്തിെല ദാസർക്ക് യഥാസമയം
ഭക്ഷണം നൽകാൻ, അവരുെട യജമാനൻ
നിേയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വസ്തനും
വിേവകിയുമായ ഭൃത്യൻ ആരാണ?് 46യജമാനൻ
വരുേമ്പാൾ അ്രപകാരം െചയ്യന്നവനായി
കാണെപ്പടുന്ന ഭൃത്യൻ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ.
47അേദ്ദഹംആ ഭൃത്യെന തെന്റ സകലസ്വത്തിനും
േമലധികാരിയായി നിയമിക്കും എന്നു
നിശ്ചയമായും ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
48 എന്നാൽ ‘യജമാനൻ ഉടെനെയാന്നും
വരികയില്ല’ എന്നു ചിന്തിക്കുന്ന ദുഷ്ടനാണ് ആ
ഭൃത്യെനങ്കിൽ, 49 അയാൾ തെന്റ സഹഭൃത്യെര
മർദിക്കാനും മദ്യപേരാെടാത്ത് തിന്നാനും
കുടിക്കാനും തുടങ്ങും. 50 ആ ഭൃത്യൻ
്രപതീക്ഷിക്കാത്ത ദിവസത്തിലും ചിന്തിക്കാത്ത
സമയത്തും യജമാനൻ വന്നുേചരും.
51അേദ്ദഹം അവെന അതികഠിനമായി ശിക്ഷിച്ച്
കപടഭക്തർെക്കാപ്പം ഇടം നൽകും. അവിെട
കരച്ചിലും പല്ല കടിയും ഉണ്ടാകും.

25
പത്തുകന്യകമാരുെടസാദൃശ്യകഥ

1 “മണവാളെന എതിേരൽക്കാൻഅവരവരുെട
വിളക്കുകള മായി ഒരിക്കൽ പുറെപ്പട്ട
പത്തു കന്യകമാേരാട് സ്വർഗരാജ്യെത്ത
ഉപമിക്കാം. 2 അവരിൽ അഞ്ചുേപർ
ബുദ്ധിശൂന്യരും അഞ്ചുേപർ വിേവകമുള്ളവരും
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ആയിരുന്നു. 3 ബുദ്ധിശൂന്യർ തങ്ങള െട
വിളക്കുകെളടുെത്തങ്കിലും അവേയാടുകൂെട
ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ എടുത്തിരുന്നില്ല.
4 എന്നാൽ വിേവകമുള്ളവേരാ, തങ്ങള െട
വിളക്കുകേളാടുകൂെട കുപ്പികളിൽ എണ്ണയും
എടുത്തു. 5 മണവാളൻ വരാൻ ൈവകി;
അവെരല്ലാവരും മയക്കംപിടിച്ച് ഉറക്കമായി.

6 “അർധരാ്രതിയിൽ, ‘ഇതാ മണവാളൻ!
അേദ്ദഹെത്ത വരേവൽക്കാൻ പുറെപ്പടുക’ എന്ന്
ആർപ്പ വിളിയുണ്ടായി.

7 “കന്യകമാർ എല്ലാവരും ഉണർന്നു,
അവരവരുെട വിളക്കുകൾ ഒരുക്കി.
8ബുദ്ധിശൂന്യർ വിേവകമുള്ളവേരാട,് ‘നിങ്ങള െട
എണ്ണയിൽകുെറഞങ്ങൾക്കുതരിക;ഞങ്ങള െട
വിളക്കുകൾ അണഞ്ഞുേപാകുന്നു’ എന്നു
പറഞ്ഞു.

9 “ ‘സാധ്യമല്ല, നാം രണ്ടുകൂട്ടർക്കുംകൂടി
എണ്ണ തികയാെതവരും. അതുെകാണ്ട് എണ്ണ
വിൽക്കുന്നവരുെട അടുക്കൽെച്ചന്ന് നിങ്ങൾക്ക്
ആവശ്യമുള്ളത് വാങ്ങുക’ എന്ന് വിേവകികൾ
മറുപടി പറഞ്ഞു.

10 “അവർ എണ്ണ വാങ്ങാൻ
െപായ്െക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
മണവാളൻ വന്നു. ഒരുങ്ങിയിരുന്ന കന്യകമാർ
അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം വിവാഹവിരുന്നിനായി
അകത്തു ്രപേവശിച്ച ; വാതിൽ
അടയ്ക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു.

11 “പിന്നീട് എണ്ണ വാങ്ങാൻ േപായ കന്യകമാരും
വന്നു. ‘യജമാനേന, യജമാനേന, ഞങ്ങൾക്ക്
വാതിൽതുറന്നുതരണേമ,’അവർഅേപക്ഷിച്ച .
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12 “എന്നാൽ മണവാളൻ അവേരാട്, ‘ഞാൻ
നിങ്ങെളഅറിയുന്നില്ല,സത്യം!’എന്നുപറഞ്ഞു.

13 “ആകയാൽ നിങ്ങള ം എേപ്പാഴും
ജാഗരൂകരായിരിക്കുക;ആ ദിവസവും സമയവും
നിങ്ങൾഅറിയുന്നില്ലേല്ലാ!
താലന്തുകള െടസാദൃശ്യകഥ

14 “ഒരു മനുഷ്യൻ ദൂരയാ്രതയ്ക്കു
പുറെപ്പടുേമ്പാൾ തെന്റ േസവകെര വിളിച്ച്
തെന്റ സമ്പത്ത് അവെര ഏൽപ്പിച്ച മനുഷ്യേനാട്
സ്വർഗരാജ്യെത്ത ഉപമിക്കാം. 15 അേദ്ദഹം,
ഓേരാ േസവകനുംഅവരവരുെട കഴിവനുസരിച്ച,്
ഒരാൾക്ക് അഞ്ച് താലന്ത്,* മെറ്റാരാൾക്ക് രണ്ട്,
േവെറെയാരാൾക്ക് ഒന്ന് എന്നിങ്ങെന നൽകി;
തുടർന്ന് അേദ്ദഹം യാ്രതയായി. 16 അഞ്ചു
താലന്ത് ലഭിച്ചയാൾ േപായി, ആ പണംെകാണ്ടു
വ്യാപാരംെചയ്ത് അഞ്ചു താലന്തുകൂടി
സമ്പാദിച്ച . 17അതുേപാെലതെന്ന രണ്ടു താലന്ത്
ലഭിച്ചയാൾ രണ്ടുകൂടി േനടി. 18 എന്നാൽ ഒരു
താലന്ത് ലഭിച്ചയാൾ അതുമായിേപ്പായി, നിലത്ത്
ഒരു കുഴികുഴിച്ച് യജമാനെന്റ പണം അതിൽ
മറവുെചയ്തു.

19 “ഏെറക്കാലത്തിനുേശഷം ആ േസവകരുെട
യജമാനൻ മടങ്ങിെയത്തി അവരുമായി
കണക്കുതീർത്തു. 20 അഞ്ചു താലന്ത് ലഭിച്ച
േസവകൻ യജമാനെന സമീപിച്ച,് ‘അങ്ങ് അഞ്ചു
താലന്താണേല്ലാ എെന്ന ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത;് ഇതാ
ഞാൻ അഞ്ചുകൂടി േനടിയിരിക്കുന്നു’ എന്നു
പറഞ്ഞു.
* 25:15 ഒരു താലന്ത:് ഒരു ദിവസേവതനക്കാരെന്റ 20വർഷെത്ത
കൂലിക്കുതുല്യം.
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21 “യജമാനൻ അവേനാടു പറഞ്ഞത,്
‘വളെര നല്ലത,് സമർഥനും വിശ്വസ്തനുമായ
ദാസാ, നീ ഈ െചറിയകാര്യത്തിൽ
വിശ്വസ്തനായിരുന്നേല്ലാ,ഞാൻ നിെന്നഅധികം
കാര്യങ്ങള െട ചുമതലേയൽപ്പിക്കും. വന്ന് നിെന്റ
യജമാനെന്റആനന്ദത്തിൽപങ്കുേചരുക.’

22 “രണ്ടു താലന്ത് ലഭിച്ച േസവകനും വന്ന്,
‘യജമാനേന, രണ്ടു താലന്താണേല്ലാ എെന്ന
ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത;് ഇതാ ഞാൻ രണ്ടുകൂടി
േനടിയിരിക്കുന്നു’എന്നുപറഞ്ഞു.

23 “യജമാനൻ അവേനാടു പറഞ്ഞത,്
‘വളെര നല്ലത,് സമർഥനും വിശ്വസ്തനുമായ
ദാസാ, നീ ഈ െചറിയകാര്യത്തിൽ
വിശ്വസ്തനായിരുന്നേല്ലാ,ഞാൻ നിെന്നഅധികം
കാര്യങ്ങള െട ചുമതലേയൽപ്പിക്കും. വന്ന് നിെന്റ
യജമാനെന്റ ആനന്ദത്തിൽ പങ്കുേചരുക’ എന്നു
പറഞ്ഞു.

24 “പിെന്ന ഒരു താലന്ത് ലഭിച്ചിരുന്നവനും വന്നു.
അയാൾ, ‘യജമാനേന, വിതയ്ക്കാത്തിടത്തുനിന്ന്
െകായ്യ കയും വിതറാത്തിടത്തുനിന്ന്
േശഖരിക്കുകയുംെചയ്യന്ന കരുണയറ്റ
മനുഷ്യനാണ് അെങ്ങന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു.
25 അതുെകാണ്ട,് ഞാൻ ഭയന്നിട്ട് അങ്ങയുെട
താലന്ത് നിലത്ത് ഒളിച്ച െവച്ച .അങ്ങയുെട പണം
ഇതാ; ഞാൻ തിരിെക െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു’
എന്നുപറഞ്ഞു.

26 “അേപ്പാൾ യജമാനൻ അവേനാട്
ഉത്തരം പറഞ്ഞത,് ‘ദുഷ്ടനും മടിയനുമായ
ദാസാ, ഞാൻ വിതയ്ക്കാത്തിടത്തുനിന്ന്
െകായ്യന്നവെനന്നും വിതറാത്തിടത്തുനിന്ന്
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േശഖരിക്കുന്നവെനന്നും നീ അറിഞ്ഞിരുന്നേല്ലാ.
27 എെന്റ പണം നിനക്ക് ബാങ്കിെലങ്കിലും
നിേക്ഷപിക്കാമായിരുന്നേല്ലാ? അങ്ങെന
ഞാൻ മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ, അതിൽനിന്ന് കുറച്ച്
പലിശെയങ്കിലുംഎനിക്കു ലഭിക്കുമായിരുന്നേല്ലാ?

28 “ ‘ആ താലന്ത് അയാള െട പക്കൽനിന്ന്
എടുത്ത് പത്ത് താലന്തുള്ളവന് െകാടുക്കുക.
29 ഉള്ളവർക്ക് അധികം നൽകെപ്പടും,
സമൃദ്ധമായും നൽകെപ്പടും; എന്നാൽ
ഇല്ലാത്തവരിൽനിന്ന്അവർക്കുള്ളഅൽപ്പംകൂെട
എടുത്തുകളയെപ്പടും. 30 അേയാഗ്യനായ ആ
േസവകെന പുറത്ത് േഘാരാന്ധകാരത്തിേലക്ക്
എറിയുക, അവിെട കരച്ചിലും പല്ല കടിയും
ഉണ്ടാകും.’

അന്ത്യന്യായവിധി
31 “മനുഷ്യപു്രതൻ തെന്റ സകലദൂതന്മാരുമായി
അവിടെത്ത മഹത്ത്വത്തിൽ വരുേമ്പാൾ
അവിടെത്ത രാജകീയ സിംഹാസനത്തിൽ
ഉപവിഷ്ടനായി 32 സകലജനതെയയും
തിരുസന്നിധിയിൽ ഒരുമിച്ച കൂട്ട ം. ഇടയൻ
േകാലാടുകളിൽനിന്ന് െചമ്മരിയാടുകെള
േവർതിരിക്കുന്നതുേപാെല, അവിടന്ന് ജനെത്ത
വിഭജിക്കും. 33 െചമ്മരിയാടുകെള തെന്റ
വലതുഭാഗത്തും േകാലാടുകെള തെന്റ
ഇടതുഭാഗത്തും നിർത്തും.

34 “പിെന്നരാജാവുതെന്റവലതുഭാഗത്തുള്ളവേരാട്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യ ം, ‘എെന്റ പിതാവിെന്റ
അനു്രഗഹത്തിന് േയാഗ്യരായവേര, വരിക;
േലാകസൃഷ്ടിക്കുമുേമ്പ നിങ്ങൾക്കായി
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ഒരുക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശമാക്കുക.
35 എനിക്കു വിശന്നു, നിങ്ങൾ എനിക്ക്
ആഹാരം തന്നു; എനിക്കു ദാഹിച്ച , നിങ്ങൾ
എനിക്ക് കുടിക്കാൻ തന്നു; ഞാൻ ഒരു
അപരിചിതനായിരുന്നു,എങ്കിലും നിങ്ങൾഎെന്ന
വീട്ടിൽ സ്വീകരിച്ച ; 36 ഞാൻ നഗ്നനായിരുന്നു,
നിങ്ങൾ എെന്ന വസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച ; ഞാൻ
േരാഗിയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എെന്ന പരിചരിച്ച ;
ഞാൻ കാരാഗൃഹത്തിൽ ആയിരുന്നു, നിങ്ങൾ
എെന്നസന്ദർശിച്ച .’

37 “അേപ്പാൾ നീതിനിഷ്ഠർ അവിടേത്താട:്
‘എേപ്പാഴാണ് കർത്താേവ, അങ്ങ്
വിശപ്പ ള്ളവനായി കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ അേങ്ങക്ക്
ആഹാരം തന്നത്? ദാഹിക്കുന്നവനായി
കണ്ടിട്ട് കുടിക്കാൻ തന്നത്? 38 ഒരു
അപരിചിതനായിക്കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങെയ
സ്വീകരിക്കുകേയാ നഗ്നനായിരിെക്ക വസ്്രതം
ധരിപ്പിക്കുകേയാ െചയ്തത് എേപ്പാഴാണ്?
39 േരാഗിയാേയാ തടവുകാരനാേയാ കണ്ടിട്ട്
എേപ്പാഴാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങെയ സന്ദർശിച്ചത്?’
എന്നു േചാദിക്കും.

40 “അതിന് രാജാവ് ഇ്രപകാരം മറുപടി പറയും,
‘എെന്റഅവഗണിക്കെപ്പട്ടഈസേഹാദരങ്ങളിൽ
ഒരാൾക്കുേവണ്ടി നിങ്ങൾ െചയ്തെതല്ലാം
എനിക്കുേവണ്ടി െചയ്തതാണ,് സത്യം, എന്നു
ഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.’

41 “തുടർന്ന് രാജാവ് തെന്റ
ഇടതുഭാഗത്തുള്ളവേരാടു കൽപ്പിക്കും:
‘കടന്നുേപാകുക ശാപ്രഗസ്തേര, പിശാചിനും
അയാള െട കിങ്കരന്മാർക്കുംേവണ്ടി
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ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാഗ്നിയിേലക്ക്
േപാകുക. 42 എനിക്കു വിശന്നു, നിങ്ങൾ
എനിക്ക് ആഹാരം തന്നില്ല; എനിക്ക് ദാഹിച്ച ,
നിങ്ങൾ എനിക്ക് കുടിക്കാൻ തന്നില്ല;
43 ഞാൻ ഒരു അപരിചിതനായിരുന്നു,
നിങ്ങൾ എെന്ന വീട്ടിൽ സ്വീകരിച്ചില്ല. ഞാൻ
നഗ്നനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എെന്ന വസ്്രതം
ധരിപ്പിച്ചില്ല; ഞാൻ േരാഗ്രഗസ്തനായിരുന്നു,
കാരാഗൃഹത്തിലുമായിരുന്നു; നിങ്ങൾ എെന്ന
പരിചരിച്ചില്ല.’

44 “അേപ്പാൾ അവരും അവിടേത്താട്,
‘എേപ്പാഴാണ് കർത്താേവ, അങ്ങ്
വിശക്കുന്നവേനാ ദാഹിക്കുന്നവേനാ
സഞ്ചാരിേയാ നഗ്നേനാ േരാഗിേയാ
തടവുകാരേനാആയി കണ്ടിട്ട്ഞങ്ങൾഅങ്ങെയ
സഹായിക്കാതിരുന്നത?്’എന്നു േചാദിക്കും.

45 “അതിന് രാജാവ് ഇ്രപകാരം മറുപടി
പറയും, ‘എെന്റ അവഗണിക്കെപ്പട്ട ഈ
സേഹാദരങ്ങളിൽ ഒരാൾെക്കങ്കിലുംേവണ്ടി
നിങ്ങൾ െചയ്യാതിരുന്നെതല്ലാം എനിക്കുേവണ്ടി
െചയ്യാതിരുന്നതാണ,് സത്യം, എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.’

46 “പിെന്ന അവർ നിത്യശിക്ഷയിേലക്കും
നീതിനിഷ്ഠർ നിത്യജീവനിേലക്കും േപാകും.”

26
േയശുവിെനതിേര ഗൂഢാേലാചന

1 ഈ സംഭാഷണം തീർന്നേശഷം േയശു
അവിടെത്ത ശിഷ്യന്മാേരാട,് 2 “ഇനി രണ്ട്
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ദിവസംമാ്രതേമ െപസഹായ്ക*് േശഷിക്കുന്നുള്ള
എന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ; അന്ന് ്രകൂശിൽ
തറയ്ക്കെപ്പടുന്നതിനായി മനുഷ്യപു്രതൻ
ഏൽപ്പിക്കെപ്പടും”എന്നുപറഞ്ഞു.

3 ആ സമയത്ത് പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
സമുദായേനതാക്കന്മാരും മഹാപുേരാഹിതൻ
കയ്യഫാവിെന്റ അരമനയിൽ ഒത്തുകൂടി;
4 േയശുവിെന ചതിവിൽ പിടികൂടി
െകാല്ല ന്നതിെനപ്പറ്റി ഗൂഢാേലാചന നടത്തി.
5 “ജനമധ്യത്തിൽ കലാപം ഉണ്ടാേയക്കാം,
അതുെകാണ്ട് ഇത് െപസഹാെപ്പരുന്നാൾ
സമയത്ത് പാടില്ല,” എന്നിങ്ങെനയായിരുന്നു
അവരുെട ചർച്ച.
േയശുവിെന്റൈതലാഭിേഷകം

6േയശുെബഥാന്യയിൽ,കുഷ്ഠേരാഗിയായിരുന്ന
ശിേമാെന്റ ഭവനത്തിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ,
7 ഒരു സ്്രതീ ഒരു െവൺകൽഭരണിയിൽ
വളെര വിലപിടിപ്പ ള്ള സുഗന്ധൈതലവുമായി
അടുത്തുവന്ന,് ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുകയായിരുന്ന
അേദ്ദഹത്തിെന്റശിരസ്സിൽഒഴിച്ച .

8 ഇതുകണ്ട് കുപിതരായ ശിഷ്യന്മാർ, “ഈ
പാഴ്െചലവ് എന്തിന?് 9 ഈ സുഗന്ധൈതലം
വലിെയാരു തുകയ്ക്കു വിറ്റ് ആ പണം ദരി്രദർക്ക്
ദാനം െചയ്യാമായിരുന്നേല്ലാ?”എന്നു േചാദിച്ച .

10 േയശു ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവേരാടു
പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങൾ ഈ സ്്രതീെയ
വിമർശിക്കുന്നെതന്തിന?് അവൾ എനിക്ക്

* 26:2 അതായത്, വീെണ്ടടുപ്പ മേഹാത്സവം:
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നുള്ള ഇ്രസാേയലിെന്റ വിേമാചനം
അനുസ്മരിക്കുന്നു.
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െചയ്തത് ഒരു നല്ലകാര്യമാണേല്ലാ. 11 ദരി്രദർ
നിങ്ങേളാടുകൂെട എേപ്പാഴും ഉണ്ടേല്ലാ;†
ഞാേനാ നിങ്ങേളാടുകൂെട എേപ്പാഴും
ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. 12 അവൾ ഈ
സുഗന്ധൈതലം എെന്റ ശരീരത്തിേന്മൽ
ഒഴിച്ച െകാണ്ട;് ശവസംസ്കാരത്തിന് എെന്ന
ഒരുക്കുകയായിരുന്നു. 13 േലാകെമങ്ങും, ഈ
സുവിേശഷം വിളംബരംെചയ്യന്നിടെത്തല്ലാം,
അവൾ െചയ്തത് അവള െട സ്മരണയ്ക്കായി
്രപസ്താവിക്കെപ്പടും, നിശ്ചയം, എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.”
േയശുവിെന ഒറ്റിെക്കാടുക്കാെമന്നു യൂദാ

സമ്മതിക്കുന്നു
14അന്നുതെന്നപ്രന്തണ്ട്ശിഷ്യന്മാരിൽഒരാളായ
യൂദാ ഈസ്കേര്യാത്ത് പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാെര
സമീപിച്ച,് 15 “േയശുവിെന തിരിച്ചറിയാൻ
സഹായിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്തുതരും?”
എന്നു േചാദിച്ച . അവർ അവന് മുപ്പത്
െവള്ളിനാണയങ്ങൾഎണ്ണിെക്കാടുത്തു. 16യൂദാ,
ആ നിമിഷംമുതൽ േയശുവിെന അറസ്റ്റ്
െചയ്യിക്കാനുള്ളതക്കംേനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
അന്ത്യഅത്താഴം

17 പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ െപരുന്നാളിെല‡
ആദ്യദിവസം, ശിഷ്യന്മാർ േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽവന്ന,് “അേങ്ങക്ക് െപസഹ

† 26:11 ആവ. 15:11 കാണുക. ‡ 26:17 െയഹൂദന്മാരുെട
ഏഴുദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു ആേഘാഷമാണിത.് ഈ
ഏഴുദിവസവും അവർ പുളിപ്പിക്കാെത ചുട്ട അപ്പംമാ്രതം
ഭക്ഷിക്കുന്നു.
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ഭക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എവിെടയാണ്
ഒരുേക്കണ്ടത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

18 അതിന് േയശു, “നിങ്ങൾ പട്ടണത്തിൽ,
ഞാൻ പറയുന്ന വ്യക്തിയുെട അടുക്കൽ
െചന്ന്, ‘ഗുരു പറയുന്നു, എെന്റ സമയം
അടുെത്തത്തിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എെന്റ
ശിഷ്യന്മാേരാെടാത്ത് െപസഹ ആചരിക്കാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നത് താങ്കള െട ഭവനത്തിലാണ്
എന്നു പറയുക’ ” എന്നു പറഞ്ഞു. 19 േയശു
നിർേദശിച്ചതുേപാെലതെന്ന ശിഷ്യന്മാർ െചയ്തു.
അവർെപസഹഒരുക്കി.

20 സന്ധ്യയായേപ്പാൾ േയശു പ്രന്തണ്ട്
ശിഷ്യന്മാേരാെടാപ്പം ഭക്ഷണത്തിന് ഇരുന്നു.
21 അവർ ഭക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ,
“നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ എെന്ന ഒറ്റിെക്കാടുക്കും,
നിശ്ചയം”എന്ന് േയശു പറഞ്ഞു.

22 ഇതു േകട്ട് അവർ അത്യന്തം ദുഃഖിതരായി.
“കർത്താേവ, അതു ഞാനല്ലേല്ലാ?” എന്ന് അവർ
ഓേരാരുത്തരായി അേദ്ദഹേത്താട് േചാദിക്കാൻ
തുടങ്ങി.

23 അതിന് േയശു ഇ്രപകാരം മറുപടി
പറഞ്ഞു, “എേന്നാെടാപ്പം പാ്രതത്തിൽ
ൈക മുക്കിയവൻതെന്ന എെന്ന
ഒറ്റിെക്കാടുക്കും. 24 മനുഷ്യപു്രതൻ
(ഞാൻ) േപാകുന്നു; തെന്നക്കുറിച്ച്
എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന അവന്
സംഭവിക്കും. എന്നാൽ, മനുഷ്യപു്രതെന
ഒറ്റിെക്കാടുക്കുന്നവെന്റ സ്ഥിതി അതിഭയാനകം!
ആ മനുഷ്യൻ ജനിക്കാതിരുെന്നങ്കിൽ അവനത്
എ്രതനന്നായിരുേന്നെന!”
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25അേദ്ദഹെത്ത ഒറ്റിെക്കാടുക്കാനിരുന്ന യൂദാ,
“റബ്ബീ,അതുഞാനല്ലേല്ലാ”എന്നു േചാദിച്ച .

“നീ തെന്ന അത് പറഞ്ഞേല്ലാ,” േയശു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

26അവർെപസഹഭക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
േയശു അപ്പം എടുത്ത് വാഴ്ത്തി നുറുക്കി
ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിെക്കാണ്ട,് “വാങ്ങി
ഭക്ഷിക്കുക, ഇത് എെന്റ ശരീരംആകുന്നു”എന്നു
പറഞ്ഞു.

27 പിെന്ന അവിടന്ന് പാനപാ്രതം എടുത്ത്
ൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതംെചയ്ത് അവർക്കു
നൽകിെക്കാണ്ടു പറഞ്ഞത:് “എല്ലാവരും
ഇതിൽനിന്നു പാനംെചയ്യ ക, 28 ഇത്
എെന്റ രക്തം ആകുന്നു, അേനകരുെട
പാപേമാചനത്തിനുേവണ്ടി െചാരിയെപ്പടുന്ന,
ഉടമ്പടിയുെട രക്തം.§ 29 എെന്റ പിതാവിെന്റ
രാജ്യത്തിൽ നിങ്ങേളാെടാത്ത് ഞാൻ ഇത്
പുതുതായി കുടിക്കുന്ന ദിവസംവെര,
മുന്തിരിവള്ളിയുെട ഫലത്തിൽനിന്ന് പാനം
െചയ്യ കയില്ല.”

30 ഇതിനുേശഷം അവർ ഒരു സ്േതാ്രതഗീതം
പാടി; ഒലിവുമലയിേലക്ക് േപായി.

പേ്രതാസിെന്റ തിരസ്കരണം േയശു
്രപവചിക്കുന്നു

31 പിെന്ന േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞത:്
“ഈ രാ്രതിയിൽത്തെന്ന എനിക്ക്

§ 26:28 പഴയനിയമകാലത്ത് ഉടമ്പടികൾ
സ്ഥിരെപ്പടുത്തിയിരുന്നത് മൃഗെത്ത അറത്ത് അതിെന്റ രക്തം
െചാരിയുന്നതിലൂെടആയിരുന്നു. ഉൽ. 15കാണുക.
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സംഭവിക്കാൻേപാകുന്ന കാര്യങ്ങൾനിമിത്തം
നിങ്ങൾഎല്ലാവരുംഎെന്നപരിത്യജിക്കും.
“ ‘ഞാൻഇടയെന െവട്ട ം;
ആട്ടിൻപറ്റം ചിതറിേപ്പാകും,’*

എന്നുതിരുെവഴുത്തിൽേരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നേല്ലാ.
32എന്നാൽ,ഞാൻഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റതിനുേശഷം
നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി ഗലീലയിേലക്കു േപാകും.”

33അേപ്പാൾ പേ്രതാസ,് “എല്ലാവരും അങ്ങെയ
ഉേപക്ഷിച്ചാലും ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങെന
െചയ്യ കയില്ല”എന്നുപറഞ്ഞു.

34 അതിന് േയശു, “ഈ രാ്രതിയിൽത്തെന്ന,
േകാഴി കൂവുന്നതിനുമുമ്പ,് നിശ്ചയമായും എെന്ന
നീ മൂന്നു്രപാവശ്യം തിരസ്കരിച്ചിരിക്കും എന്നു
ഞാൻ നിേന്നാടു പറയുന്നു” എന്നു മറുപടി
പറഞ്ഞു.

35 “ഒരിക്കലുമില്ല, അങ്ങേയാെടാപ്പം
മരിേക്കണ്ടിവന്നാലും, ഞാൻ അങ്ങെയ
തിരസ്കരിക്കുകയില്ല.” പേ്രതാസ് ്രപഖ്യാപിച്ച .
മറ്റ ശിഷ്യന്മാരും ഇതുതെന്നആവർത്തിച്ച .
െഗത്ത്േശമന

36 േയശു ശിഷ്യന്മാരുെമാത്ത് െഗത്ത്േശമന
എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തി. “ഞാൻ അവിെടവെര
്രപാർഥിക്കാൻ േപാകുന്നു, അതുവെര നിങ്ങൾ
ഇവിെട ഇരിക്കുക,” എന്ന് േശഷം ശിഷ്യന്മാേരാട്
പറഞ്ഞിട്ട,് 37 പേ്രതാസിെനയും െസെബദിയുെട
മക്കളായ യാേക്കാബ്, േയാഹന്നാൻ
എന്നിവെരയും കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി.
അവിെടെവച്ച് അേദ്ദഹം ദുഃഖവിവശനായി
വ്യാകുലെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. 38 അേപ്പാൾ േയശു,
* 26:31 െസഖ. 13:7
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“എെന്റ ്രപാണനിൽ ദുഃഖം നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞിട്ട്
ഞാൻ മരണാസന്നനായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ
എേന്നാെടാപ്പം ഇവിെട ഉണർന്നിരിക്കുക” എന്ന്
അവേരാടു പറഞ്ഞു.

39 പിെന്ന േയശു അൽപ്പംകൂെട മുേമ്പാട്ട െചന്ന്
മുട്ട കുത്തി മുഖം നിലംവെര കുനിച്ച്,
“എെന്റ പിതാേവ, സാധ്യെമങ്കിൽ ഈ
പാനപാ്രതം എന്നിൽനിന്ന് മാറ്റണേമ; എങ്കിലും
എെന്റ ഇഷ്ടംേപാെലയല്ല, അവിടെത്ത
ഇഷ്ടംേപാെലതെന്നആകെട്ട”എന്നു ്രപാർഥിച്ച .

40 അതിനുേശഷം, േയശു ശിഷ്യന്മാരുെട
അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്നു. ഉറക്കത്തിലാണ്ടുേപായ
ശിഷ്യന്മാെരക്കണ്ടിട്ട്, “ഒരു മണിക്കൂർേപാലും
എേന്നാടുകൂെട ഉണർന്നിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു
കഴിയുന്നിേല്ല?” എന്ന് അേദ്ദഹം
പേ്രതാസിേനാട് േചാദിച്ച . 41 “്രപേലാഭനത്തിൽ
അകെപ്പടാതിരിക്കാൻ ഉണർന്നിരുന്ന്
്രപാർഥിക്കുക. ആത്മാവ് സന്നദ്ധം, എന്നാൽ
ശരീരേമാ ദുർബലം.”

42 േയശു രണ്ടാമതും േപായി, “എെന്റ പിതാേവ,
ഞാൻ പാനം െചയ്യാെത ഈ പാനപാ്രതം
നീങ്ങിേപ്പാകുക സാധ്യമെല്ലങ്കിൽ അവിടെത്ത
ഇഷ്ടംതെന്നനിറേവറെട്ട”എന്നു ്രപാർഥിച്ച .

43 അേദ്ദഹം തിരിെച്ചത്തിയേപ്പാൾ
നി്രദാഭാരംെകാണ്ട്അവർപിെന്നയും ഉറങ്ങുന്നതു
കണ്ട്, 44വീണ്ടുംഅവെര വിട്ട േപായി, മൂന്നാമതും
അേതകാര്യംതെന്നപറഞ്ഞു ്രപാർഥിച്ച .

45 പിെന്ന അേദ്ദഹം ശിഷ്യന്മാരുെട
അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്ന്, “ഇേപ്പാഴും
നിങ്ങൾ ഉറങ്ങി വി്രശമിക്കുകയാേണാ?
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മനുഷ്യപു്രതൻ പാപികള െട ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിക്കെപ്പടാൻേപാകുന്ന സമയം ഇതാ,
വന്നിരിക്കുന്നു. 46 എഴുേന്നൽക്കുക, നമുക്കു
േപാകാം. എെന്ന ഒറ്റിെക്കാടുക്കുന്നവൻ ഇതാ
ഇവിെട!”എന്നുപറഞ്ഞു.
േയശുവിെനഅറസ്റ്റ െചയ്യന്നു

47േയശുസംസാരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾത്തെന്ന,
പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായ യൂദാ
അവിെടെയത്തി. പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
സമുദായേനതാക്കന്മാരും അയച്ച ഒരു
ജനസഞ്ചയം വാള കള ം വടികള േമന്തി
അവേനാെടാപ്പം വന്നിരുന്നു. 48ഒറ്റിെക്കാടുക്കുന്ന,
യൂദാ, “ഞാൻ ചുംബനംെകാണ്ട് ആെര
അഭിവാദനംെചയ്യ േന്നാ; അേദ്ദഹെത്ത അറസ്റ്റ്
െചയ്യ ക.” എന്ന ഒരടയാളം അവരുമായി
പറെഞ്ഞാത്തിരുന്നു. 49അേപ്പാൾത്തെന്ന യൂദാ
േയശുവിെന്റ അടുേത്തക്കുെചന്ന,് “റബ്ബീ, വന്ദനം”
എന്നുപറഞ്ഞ്അേദ്ദഹെത്തചുംബിച്ച .

50 േയശു, “സ്േനഹിതാ, നീ വന്നെതന്തിേനാ
അതുതെന്നെചയ്യ ക”†എന്നു ്രപതിവചിച്ച .
ഉടെന ജനം മുേമ്പാട്ട െചന്ന് േയശുവിെന
കടന്നുപിടിച്ച് അേദ്ദഹെത്ത ബന്ധിച്ച .
51 അേപ്പാൾ േയശുവിേനാെടാപ്പം നിന്നവരിൽ
ഒരാൾ ൈകനീട്ടി തെന്റ വാൾ വലിച്ച രി
മഹാപുേരാഹിതെന്റ ദാസെന െവട്ടി; അയാള െട
കാത് േഛദിച്ച കളഞ്ഞു.

52 അേപ്പാൾ േയശു അവേനാട്, “നിെന്റ
വാൾ ഉറയിലിടുക, വാേളന്തുന്നവരുെടെയല്ലാം
† 26:50 അഥവാ,സ്േനഹിതാ,നീ വന്നെതന്തിന?്
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അന്ത്യം വാൾെകാണ്ടുതെന്നയായിരിക്കും.
53 എനിക്ക് എെന്റ പിതാവിൽനിന്ന് സഹായം
അഭ്യർഥിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാേണാ
നീ കരുതുന്നത?് ഇേപ്പാൾത്തെന്ന
അവിടന്ന് പതിനായിരക്കണക്കിന‡് ദൂതന്മാെര
എനിക്കുേവണ്ടി അണിനിരത്തുകയിേല്ല?
54അങ്ങെനയായാൽ ഇവെയല്ലാം സംഭവിക്കണം
എന്ന തിരുെവഴുത്തുകൾ എങ്ങെന
നിവൃത്തിയാകും?”എന്നുപറഞ്ഞു.

55 അേപ്പാൾത്തെന്ന േയശു ജനക്കൂട്ടേത്താട്,
“ഞാൻ ഒരു വിപ്ളവം നയിക്കുന്നതിനാലാേണാ
നിങ്ങൾ എെന്ന പിടിച്ച െകട്ടാൻ വാള കള ം
വടികള േമന്തി വരുന്നത?് ഞാൻ ദിവസവും
ഉപേദശിച്ച െകാണ്ട് ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ
ഇരുന്നേപ്പാൾ എെന്ന നിങ്ങൾ എന്തുെകാണ്ട്
അറസ്റ്റ് െചയ്തില്ല? 56എന്നാൽ,തിരുെവഴുത്തിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന ്രപവാചകവചസ്സ കൾ
നിറേവറുന്നതിന് ഇെതല്ലാം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾത്തെന്ന ശിഷ്യന്മാർ
എല്ലാവരും േയശുവിെന ഉേപക്ഷിച്ച് ഓടി
രക്ഷെപ്പട്ട .

േയശു െയഹൂദരുെട േകാടതിയിൽ
57 േയശുവിെന അറസ്റ്റ്െചയ്തവർ
അേദ്ദഹെത്ത കയ്യഫാ മഹാപുേരാഹിതെന്റ
അരമനയിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി. അവിെട
േവദജ്ഞരും സമുദായേനതാക്കന്മാരും
ഒരുമിച്ച കൂടി വന്നിരുന്നു. 58അേപ്പാൾ പേ്രതാസ്,
‡ 26:53 മൂ.ഭാ. പ്രന്തണ്ട് െലേഗ്യാനിലധികം. ആറായിരേത്താളം
പട്ടാളക്കാർഅടങ്ങുന്നഒരു ്രടൂപ്പാണ് ഒരു െലേഗ്യാൻ.
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മഹാപുേരാഹിതെന്റ അരമനാങ്കണത്തിൽ
എത്തുന്നതുവെര അൽപ്പം അകലംവിട്ട്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിന്നാെല െചന്നു. പേ്രതാസ്
അങ്കണത്തിനുള്ളിൽക്കടന്ന,് എന്ത് സംഭവിക്കും
എന്നറിയാൻ കാത്ത് കാവൽക്കാേരാെടാപ്പം
ഇരുന്നു.

59പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരുംെയഹൂദന്യായാധിപസമിതി§
മുഴുവനും േയശുവിെന വധശിക്ഷയ്ക്ക്
ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന വ്യാജെതളിവുകൾ
അേദ്ദഹത്തിെനതിേര അേന്വഷിച്ച .
60 കള്ളസ്സാക്ഷ്യവുമായി പലരും
മുേമ്പാട്ട വെന്നങ്കിലും അവർ ആ്രഗഹിച്ച
നിലയിലുള്ളത് ഒന്നുംഅവർക്കു ലഭിച്ചില്ല.
അവസാനം രണ്ടുേപർ മുേന്നാട്ട വന്ന്,

61 “ ‘എനിക്ക് ൈദവാലയം തകർക്കാൻ കഴിയും;
മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം അത് പുനർനിർമിക്കാനും
എനിക്ക്സാധിക്കും’എന്ന്ഈമനുഷ്യൻപറഞ്ഞു”
എന്നു േബാധിപ്പിച്ച .

62 അേപ്പാൾ മഹാപുേരാഹിതൻ
എഴുേന്നറ്റ നിന്നുെകാണ്ട,് “നിനക്ക്
മറുപടിെയാന്നും ഇേല്ല? ഇവർ നിനെക്കതിരായി
ഉന്നയിക്കുന്ന ഈ സാക്ഷ്യം എന്ത?്” എന്ന്
േയശുവിേനാട് േചാദിച്ച . 63 േയശുേവാ
നിശ്ശബ്ദനായിരുന്നു.
മഹാപുേരാഹിതൻഅേദ്ദഹേത്താട,് “ജീവനുള്ള
ൈദവത്തിെന്റ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിേന്നാട്
ആജ്ഞാപിക്കുന്നു: നീ ൈദവപു്രതനായ

§ 26:59 മൂ.ഭാ. സൻെഹ്രദിൻ. മഹാപുേരാഹിതനടക്കം 71 േപർ
അടങ്ങുന്നഒരുസംഘമാണിത്.
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്രകിസ്തുെവങ്കിൽ ഞങ്ങേളാടു പറയുക” എന്ന്
ആവശ്യെപ്പട്ട .

64 അതിന് േയശു, “താങ്കൾ
പറഞ്ഞതുേപാെലതെന്ന. ഞാൻ നിങ്ങേളാട്
എല്ലാവേരാടുമായി ്രപഖ്യാപിക്കുകയാണ:്
ഇന്നുമുതൽ മനുഷ്യപു്രതൻ (ഞാൻ)
സർവശക്തനായ ൈദവത്തിെന്റ വലതുഭാഗത്ത്
ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നതും ആകാശേമഘങ്ങൾ
വാഹനമാക്കി വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും”*
എന്നുപറഞ്ഞു.

65 ഇതു േകട്ടയുടൻതെന്ന മഹാപുേരാഹിതൻ
തെന്റ വസ്്രതംകീറിെക്കാണ്ട,് “ഇയാൾ
ൈദവദൂഷണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി
നമുക്ക് േവെറ സാക്ഷികള െട ആവശ്യം എന്ത?്
ഇതാ, ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾതെന്ന ൈദവദൂഷണം
േകട്ട വേല്ലാ. 66 നിങ്ങൾ എന്തു വിധിക്കുന്നു?”
എന്നു േചാദിച്ച .

“അയാൾ വധശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹൻ,” എന്ന്
അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു.

67അേപ്പാൾ അവർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖത്ത്
തുപ്പ കയും മുഷ്ടിചുരുട്ടി ഇടിക്കുകയും
െചയ്തു. ചിലർ അേദ്ദഹെത്ത അടിച്ച െകാണ്ട്,
68 “്രകിസ്തുേവ, ആരാണ് നിെന്ന അടിച്ചത്?
ഞങ്ങേളാട് ്രപവചിക്കുക!”എന്നുപറഞ്ഞു.

പേ്രതാസ് േയശുവിെനതള്ളിപ്പറയുന്നു
69 പേ്രതാസ് പുറത്ത് അങ്കണത്തിൽ
ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു േവലക്കാരി
അേദ്ദഹെത്തസമീപിച്ച്, “നീയും ഗലീലക്കാരനായ

* 26:64 സങ്കീ. 110:1;ദാനി. 7:13
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േയശുവിേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നേല്ലാ” എന്നു
പറഞ്ഞു.

70 എന്നാൽ പേ്രതാസ് അവരുെടെയല്ലാം
മുമ്പിൽെവച്ച് അതു നിേഷധിച്ച,് “നീ എന്താണ്
പറയുന്നത്എനിക്ക്;മനസ്സിലാകുന്നില്ലേല്ലാ”എന്നു
പറഞ്ഞു.

71 പിെന്ന അയാൾ അങ്കണകവാടത്തിേലക്ക്
േപായി. അവിെടെവച്ച് മെറ്റാരു
േവലക്കാരി അയാെള കണ്ടിട്ട് അവിെട
ഉണ്ടായിരുന്നവേരാട,് “ഈ മനുഷ്യൻ
നസറായനായ േയശുവിേനാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

72 അയാൾ വീണ്ടും അതു നിേഷധിച്ച ;
ആണയിട്ട െകാണ്ട,് “ആ മനുഷ്യെന എനിക്ക്
അറിഞ്ഞുകൂടാ”എന്നുപറഞ്ഞു.

73 അൽപ്പസമയം കഴിഞ്ഞ്, അവിെട
നിന്നിരുന്നവർ പേ്രതാസിെന്റ അടുക്കൽ
െചന്ന്, “ഒരു സംശയവുമില്ല, നീ അവരിൽ
ഒരാൾതെന്നയാണ്,നിെന്റഉച്ചാരണംതെന്നഅതു
വ്യക്തമാക്കുന്നേല്ലാ”എന്നുപറഞ്ഞു.

74അേപ്പാൾ പേ്രതാസ,് “ഞാൻ ആ മനുഷ്യെന
അറിയുകേയ ഇല്ല!” എന്ന് അവേരാടു
പറഞ്ഞുെകാണ്ട് ആണയിടാനും ശപിക്കാനും
തുടങ്ങി.
ഉടെന േകാഴി കൂവി. 75 അേപ്പാൾ, “േകാഴി
കൂവുന്നതിനുമുമ്പ് മൂന്നു്രപാവശ്യം നീ എെന്ന
തിരസ്കരിക്കും” എന്ന് േയശു തേന്നാടു
പറഞ്ഞിരുന്ന വാക്ക് ഓർത്ത് പേ്രതാസ്
പുറേത്തക്കുേപായി അതിദുഃഖേത്താെട
െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു.
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27
യൂദായുെടഅന്ത്യം

1അതിരാവിെല എല്ലാ പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
സമുദായേനതാക്കന്മാരും േചർന്ന് േയശുവിെന
വധശിക്ഷയ്ക്ക് ഏൽപ്പിേക്കണം എന്നു
പദ്ധതിയിട്ട,് 2അേദ്ദഹെത്തബന്ധിച്ച്അവിെടനിന്ന്
െകാണ്ടുേപായി േറാമൻ ഭരണാധികാരിയായ
പീലാേത്താസിന്ൈകമാറി.

3 േയശുവിെന വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച
എന്ന് അേദ്ദഹെത്ത ഒറ്റിെക്കാടുത്ത യൂദാ
അറിഞ്ഞേപ്പാൾ അതിദുഃഖിതനായിത്തീർന്നു.
അയാൾ ആ മുപ്പത് െവള്ളിനാണയങ്ങൾ
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാർക്കുംസമുദായേനതാക്കന്മാർക്കും
തിരിെക നൽകിെക്കാണ്ട,് 4 “ഞാൻ
പാപംെചയ്തിരിക്കുന്നു; നിഷ്കളങ്കരക്തെത്ത
ഞാൻഒറ്റിെക്കാടുത്തേല്ലാ”എന്നുപറഞ്ഞു.

“അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുേവണം? അത്
നിെന്റകാര്യം,”എന്ന്അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു.

5യൂദാആനാണയങ്ങൾൈദവാലയത്തിേലക്കു
വലിെച്ചറിഞ്ഞേശഷം േപായി െകട്ടിത്തൂങ്ങി
ആത്മഹത്യെചയ്തു.

6 പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാർ ആ നാണയങ്ങൾ
െപറുക്കിെയടുത്തുെകാണ്ട,് “ഇത് രക്തത്തിെന്റ
വിലയാകുകയാൽ ൈദവാലയഭണ്ഡാരത്തിൽ
നിേക്ഷപിക്കുന്നതു നിയമവിരുദ്ധമാണ”് എന്നു
പറഞ്ഞ്, 7 ആ പണംെകാണ്ട് വിേദശികെള
മറവുെചയ്യന്ന ഒരു ശ്മശാനത്തിനായി
കുശവെന്റ നിലം വാങ്ങാൻ നിശ്ചയിച്ച .
8 അതുെകാണ്ട് ആ സ്ഥലം ഇന്നും
“രക്തനിലം” എന്നേപരിൽ അറിയെപ്പടുന്നു.
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9 “ഇ്രസാേയൽജനം േയശുവിന് നിശ്ചയിച്ച
വിലയായ മുപ്പതു െവള്ളിനാണയങ്ങൾ
അവർ എടുത്ത,് 10 കർത്താവ് എേന്നാടു
കൽപ്പിച്ചിരുന്നതുേപാെലതെന്ന കുശവെന്റ
നിലം വാങ്ങാൻ അവർ ഉപേയാഗിച്ച ”* എന്ന്
യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ ്രപസ്താവിച്ചത് ഇങ്ങെന
നിറേവറി.
േയശു പീലാേത്താസിെന്റ മുമ്പിൽ

11 ഈ സമയം േറാമൻ ഭരണാധികാരിയായ
പീലാേത്താസിെന്റ മുമ്പിൽ േയശുവിെന
നിർത്തി. അേദ്ദഹം േയശുവിേനാട,് “നീയാേണാ
െയഹൂദരുെട രാജാവ്?”എന്നു േചാദിച്ച .
അതിന് േയശു, “താങ്കൾപറയുന്നതുേപാെലതെന്ന”
എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു.

12പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരുംസമുദായേനതാക്കന്മാരും
േയശുവിെന്റേമൽകുറ്റങ്ങൾആേരാപിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു;
അതിനു മറുപടിയായി യാെതാന്നും അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞില്ല. 13 അേപ്പാൾ പീലാേത്താസ്,
“ഇവർ നിനെക്കതിരായി ഇ്രതേയെറ
ആേരാപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നെതാന്നും നീ
േകൾക്കുന്നിേല്ല?” എന്നു േചാദിച്ച . 14എന്നാൽ
േയശു ആ ആേരാപണങ്ങൾെക്കാന്നും ഒരു
വാക്കുെകാണ്ടുേപാലും ്രപത്യ ത്തരം പറഞ്ഞില്ല
എന്നത് പീലാേത്താസിെന വളെരേയെറ
അത്ഭുതെപ്പടുത്തി.

15 െപസഹാേഘാഷേവളയിൽ ജനക്കൂട്ടം
െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന ഒരു തടവുകാരെന
േമാചിപ്പിക്കുക ഭരണാധികാരിയുെട

* 27:10 െസഖ. 11:12,13;യിര. 19:1-13; 32:6-9കാണുക.
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പതിവായിരുന്നു. 16 ആ വർഷം അവിെട
ബറബ്ബാസ†് എന്നു േപരുള്ള കു്രപസിദ്ധനായ
ഒരുവൻ തടവിലുണ്ടായിരുന്നു. 17 ജനം
പീലാേത്താസിെന്റ അരമനാങ്കണത്തിൽ
ഒരുമിച്ച കൂടിയേപ്പാൾ, പീലാേത്താസ്
അവേരാട്, “ബറബ്ബാസിെനേയാ ്രകിസ്തുെവന്നു
വിളിക്കെപ്പടുന്ന േയശുവിെനേയാ;
ഇവരിൽ ആെരയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
േമാചിപ്പിച്ച തേരണ്ടത?്” എന്നു േചാദിച്ച .
18 അവർ അസൂയ നിമിത്തമാണ് േയശുവിെന
തെന്റ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചെതന്ന് അേദ്ദഹത്തിന്
വ്യക്തമായിരുന്നു.

19 പീലാേത്താസ് ന്യായാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുേമ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പത്നി ഒരു
സേന്ദശം െകാടുത്തയച്ച : “നിരപരാധിയായ
ആ മനുഷ്യെന്റ കാര്യത്തിൽ ഇടെപടരുത.് ഇന്ന്
അേദ്ദഹംനിമിത്തം ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ വളെര
അസ്വസ്ഥയായി.”

20 എന്നാൽ, ബറബ്ബാസിെന
േമാചിപ്പിക്കുന്നതിനും േയശുവിെന
വധശിക്ഷയ്ക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനുമായി
അേപക്ഷിക്കാൻ പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
സമുദായേനതാക്കന്മാരും ജനക്കൂട്ടെത്ത
വശീകരിച്ചിരുന്നു.

21 “ഈ രണ്ടുേപരിൽ ആെര
േമാചിപ്പിക്കണെമന്നതാണ് നിങ്ങള െടആവശ്യം?”
ഭരണാധികാരി േചാദിച്ച .

“ബറബ്ബാസിെന,”അവർമറുപടി പറഞ്ഞു.
† 27:16 ചി.ൈക.്രപ. േയശുബറബ്ബാസ്
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22 “അേപ്പാൾ, ്രകിസ്തുെവന്നു വിളിക്കെപ്പടുന്ന
േയശുവിെന ഞാൻ എന്തു െചയ്യണം?”
പീലാേത്താസ് േചാദിച്ച .

“അവെന ്രകൂശിക്ക!” അവർ ഏകസ്വരത്തിൽ
്രപതിവചിച്ച .

23 “എന്തിന?് അയാൾ എന്തു കുറ്റമാണു
െചയ്തത്?” പീലാേത്താസ് േചാദിച്ച .
എന്നാൽ അവർ അത്യ ച്ചത്തിൽ, “അവെന
്രകൂശിക്ക!”എന്ന്ആേ്രകാശിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

24 തനിെക്കാരു തീരുമാനെമടുക്കാൻ
സാധിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് ഒരു ലഹള
െപാട്ടിപ്പ റെപ്പടാൻേപാകുന്നുഎന്നുമനസ്സിലാക്കി,
“ഈ മനുഷ്യെന്റ രക്തം സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ
നിരപരാധിയാണ,് നിങ്ങളാണ് ഇതിന്
ഉത്തരവാദികൾ” എന്നു പറഞ്ഞ് പീലാേത്താസ്
െവള്ളം എടുത്ത് ജനക്കൂട്ടം കാൺെക തെന്റ
ൈകകഴുകി.

25 “അയാള െട രക്തം ഞങ്ങള െടേമലും
ഞങ്ങള െട മക്കള െടേമലും വന്നുെകാള്ളെട്ട,”
അവർഎല്ലാവരുംകൂടി ഉറെക്കവിളിച്ച പറഞ്ഞു.

26 അേപ്പാൾ പീലാേത്താസ് ബറബ്ബാസിെന
അവർക്കു വിട്ട െകാടുത്തു; േയശുവിെനേയാ
ചമ്മട്ടിെകാണ്ട് അടിപ്പിച്ചതിനുേശഷം ്രകൂശിക്കാൻ
പട്ടാളെത്തഏൽപ്പിച്ച .

ൈസനികർ േയശുവിെനപരിഹസിക്കുന്നു
27 ഉടെനതെന്ന പീലാേത്താസിെന്റ
ൈസനികർ േയശുവിെന അവരുെട
ആസ്ഥാനേത്തക്ക് െകാണ്ടുേപായി; തങ്ങള െട
സഹൈസനികെരെയല്ലാംഅേദ്ദഹത്തിനുമുമ്പിൽ
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വിളിച്ച വരുത്തി. 28 അവർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പുറങ്കുപ്പായം വലിച്ച രിയേശഷം ഒരു
െചമന്ന പുറങ്കുപ്പായം ധരിപ്പിച്ച . 29 ഒരു
മുൾക്കിരീടം െമടഞ്ഞ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ശിരസ്സിൽ െവച്ച . വലതുൈകയിൽ ഒരു വടി
പിടിപ്പിച്ച . അതിനുേശഷം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കാൽക്കൽവീണ് “െയഹൂദരുെട രാജാവ്,
നീണാൾ വാഴെട്ട!” എന്ന് അവർ പരിഹസിച്ച
പറഞ്ഞു. 30 അവർ അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽ
തുപ്പ കയും വടി പിടിച്ച വാങ്ങി തലയിൽ ആ
വടിെകാണ്ട് അടിക്കുകയും െചയ്തു. 31ഇങ്ങെന,
അേദ്ദഹെത്ത പരിഹസിച്ച തീർന്നേശഷം
പുറങ്കുപ്പായം മാറ്റി, സ്വന്തം വസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച .
പിെന്ന അവർ അേദ്ദഹെത്ത ്രകൂശിക്കാൻ
െകാണ്ടുേപായി.
്രകൂശീകരണം

32അവർേപാകുേമ്പാൾകുേറന്രഗാമവാസിയായ‡
ശിേമാൻ എന്നു േപരുള്ള ഒരു മനുഷ്യെന
കണ്ടു. േയശുവിെന്റ ്രകൂശ് ചുമക്കാൻ അവർ
അയാെള നിർബന്ധിച്ച . 33 “തലേയാട്ടിയുെട
സ്ഥലം” എന്നർഥമുള്ള “െഗാൽേഗാഥാ” എന്നു
വിളിച്ച വരുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ എത്തി.
34 അവിെടെവച്ച് അവർ അേദ്ദഹത്തിന്
കയ ്പുകലക്കിയ വീഞ്ഞ് കുടിക്കാൻ
െകാടുത്തു; അേദ്ദഹം അത് രുചിച്ച
േനാക്കിെയങ്കിലും കുടിക്കാൻ താത്പര്യെപ്പട്ടില്ല.
35 അവർ േയശുവിെന ്രകൂശിച്ചതിനുേശഷം,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വസ്്രതങ്ങൾ നറുക്കിട്ട്

‡ 27:32 ആ്രഫിക്കയുെട വടക്കൻതീരത്തുള്ളഒരു ്രഗാമം.
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വീതിെച്ചടുത്തു. 36അവിെടഅവർഅേദ്ദഹത്തിനു
കാവലിരുന്നു.
37െയഹൂദരുെട രാജാവായ േയശുവാണ് ഇവൻ,
എന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽ ചുമത്തെപ്പട്ട കുറ്റം
എഴുതി അവർ േയശുവിെന്റ ശിരസ്സിനുമീേത
െവച്ച .

38 അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം രണ്ട് െകാള്ളക്കാെര,
ഒരാെള വലത്തും മേറ്റയാെള ഇടത്തുമായി,
്രകൂശിച്ച . 39-40 ആ വഴി കടന്നുേപായവർ
തലകുലുക്കിെക്കാണ്ട,് “ൈദവാലയം തകർത്ത,്
മൂന്ന് ദിവസംെകാണ്ട് പണിയുന്നവേന,
നിെന്നത്തെന്ന രക്ഷിക്കുക! നീ
ൈദവപു്രതെനങ്കിൽ, ്രകൂശിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവാ!”
എന്നു പറഞ്ഞ് അേദ്ദഹെത്ത നിന്ദിച്ച .
41 അങ്ങെനതെന്ന പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
േവദജ്ഞരും സമുദായേനതാക്കന്മാരും
ഇേതവിധത്തിൽത്തെന്ന അേദ്ദഹെത്ത
പരിഹസിച്ച . 42 അവർ പറഞ്ഞു: “ഇവൻ
മറ്റള്ളവെര രക്ഷിച്ച , എന്നാൽ, തെന്നത്താൻ
രക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല താനും! ഇവനാേണാ
ഇ്രസാേയലിെന്റ രാജാവ്! ഇവൻ ഇേപ്പാൾത്തെന്ന
്രകൂശിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവരെട്ട, എങ്കിൽ
ഇവനിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാം. 43 ഇവൻ
ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ൈദവം
ഇവനിൽ സം്രപീതനായിരിക്കുെന്നങ്കിൽ,
അവിടന്ന് ഇേപ്പാൾത്തെന്ന ഇവെന
വിടുവിക്കെട്ട; ‘ഞാൻ ൈദവപു്രതൻ’ ”
എന്ന അവകാശവാദം ഇവൻ ഉന്നയിച്ചേല്ലാ
44 അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട ്രകൂശിക്കെപ്പട്ട
െകാള്ളക്കാരും അതുേപാെലതെന്ന
അേദ്ദഹെത്തഅധിേക്ഷപിച്ച .
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േയശുവിെന്റ മരണം
45 ഉച്ചയ്ക്ക് പ്രന്തണ്ടുമണിമുതൽ
മൂന്നുമണിവെര§ േദശെത്തല്ലായിടത്തും ഇരുട്ട
വ്യാപിച്ച . 46 ഏകേദശം മൂന്നുമണിക്ക് േയശു,
“ഏലീ, ഏലീ,ലമ്മാ ശബക്താനി?” അതായത,്
“എെന്റ ൈദവേമ, എെന്റ ൈദവേമ, അവിടന്ന്
എെന്ന ൈകവിട്ടെതന്ത?്”* എന്ന് അത്യ ച്ചത്തിൽ
നിലവിളിച്ച .

47അവിെടനിന്നിരുന്നവരിൽചിലർഇതു േകട്ടിട്ട,്
“അയാൾ ഏലിയാവിെന വിളിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു.

48ഉടെനതെന്നഅവരിൽഒരാൾഓടിെച്ചന്ന് ഒരു
സ്േപാഞ്ച് എടുത്തു. അയാൾ അതിൽ പുളിച്ച
വീഞ്ഞു നിറച്ച് ഒരു ഈറ്റത്തണ്ടിേന്മൽെവച്ച്
േയശുവിന് കുടിക്കാൻ െകാടുത്തു. 49എന്നാൽ
മറ്റള്ളവർ, “നിൽക്കൂ, ഏലിയാവ് അയാെള
രക്ഷിക്കാൻ വരുേമാ എന്നു േനാക്കാം.” എന്നു
പറഞ്ഞു.

50 േയശു വീണ്ടും അത്യ ച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച്
തെന്റആത്മാവിെനഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തു.

51 ആ നിമിഷംതെന്ന ൈദവാലയത്തിെല
തിരശ്ശീല മുകളിൽനിന്ന് താെഴവെര രണ്ടായി
ചീന്തിേപ്പായി. ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി, പാറകൾ
പിളർന്നു, 52 ശവക്കല്ലറകൾ തുറന്നു.
മരിച്ച േപായിരുന്ന അേനകം വിശുദ്ധരുെട
ശരീരങ്ങൾ ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ . 53 അവർ
േയശുവിെന്റ പുനരുത്ഥാനത്തിനുേശഷം
കല്ലറകളിൽനിന്ന് പുറത്തുവരികയും,
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വിശുദ്ധനഗരത്തിൽ െചന്ന് ധാരാളംേപർക്കു
്രപത്യക്ഷരാകുകയും െചയ്തു.

54 േയശുവിനു കാവൽനിന്നിരുന്ന ശതാധിപനും
അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നവരും
ഭൂകമ്പവും മറ്റ സംഭവങ്ങള ം കണ്ട് ഭയന്നുവിറച്ച ,
“ഇേദ്ദഹം വാസ്തവമായും ൈദവപു്രതൻ
ആയിരുന്നു!”എന്നുപറഞ്ഞു.

55 േയശുവിെന പരിചരിച്ച െകാണ്ട്
ഗലീലയിൽനിന്ന് അേദ്ദഹെത്ത അനുഗമിച്ചിരുന്ന
പല സ്്രതീകള ം അകെലനിന്ന് ഇെതല്ലാം
സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.
56 അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ മഗ്ദലക്കാരി
മറിയയും യാേക്കാബ്, േയാെസ എന്നിവരുെട
അമ്മ മറിയയും െസെബദിപു്രതന്മാരായ
യാേക്കാബ്, േയാഹന്നാൻഎന്നിവരുെടഅമ്മയും
ഉണ്ടായിരുന്നു.

േയശുവിെന്റശവസംസ്കാരം
57 സന്ധ്യയായേപ്പാൾ, േയശുവിെന്റ ഒരു
ശിഷ്യനായിരുന്ന അരിമഥ്യക്കാരൻ േയാേസഫ്
എന്ന ധനികൻ അവിെട എത്തി. 58 അേദ്ദഹം
പീലാേത്താസിെന്റഅടുക്കൽെചന്ന് േയശുവിെന്റ
മൃതേദഹം വിട്ട തരണെമന്ന് അേപക്ഷിച്ച ;
അേദ്ദഹത്തിന് അതു വിട്ട െകാടുക്കാൻ
പീലാേത്താസ് ഉത്തരവിടുകയും െചയ്തു.
59 േയാേസഫ് ആ മൃതേദഹം എടുത്ത്
െവടിപ്പ ള്ള ഒരു മൃദുലവസ്്രതത്തിൽ
െപാതിഞ്ഞ,് 60 തനിക്കായി പാറയിൽ
െവട്ടിച്ചിരുന്ന പുതിയ കല്ലറയിൽ സംസ്കരിച്ച .
കല്ലറയുെട കവാടത്തിൽ വലിെയാരു കല്ല്
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ഉരുട്ടിെവച്ചതിനുേശഷം അേദ്ദഹം േപായി.
61അവിെട, മഗ്ദലക്കാരി മറിയയും മേറ്റ മറിയയും
കല്ലറയ്ക്കുമുമ്പിൽഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

കല്ലറയിെലകാവൽക്കാർ
62 ഒരുക്കനാൾ കഴിഞ്ഞുള്ള ദിവസം
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും പരീശന്മാരും
ഒരുമിച്ച് പീലാേത്താസിെന്റ അടുക്കൽവന്നു.
63 അവർ അേദ്ദഹേത്താട,് “്രപേഭാ, ആ
വഞ്ചകൻ ജീവിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ, ‘ഞാൻ മൂന്ന്
ദിവസത്തിനുേശഷം ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കും’
എന്നു പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു.
64 അതുെകാണ്ട് മൂന്നുദിവസംവെര
കല്ലറ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഉത്തരവിടണം
എന്നേപക്ഷിച്ച . അല്ലാത്തപക്ഷം
അയാള െട ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് മൃതേദഹം
േമാഷ്ടിക്കുകയും അയാൾ മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് ജനങ്ങേളാടു
പറയുകയും െചയ്യ ം. ഈ ഒടുവിലെത്ത വഞ്ചന
ആദ്യേത്തതിെനക്കാൾ വിഷമകരമാകുകയും
െചയ്യ ം.”

65 അതിന് പീലാേത്താസ്, “ഒരുസംഘം
ൈസനികെര തരാം, നിങ്ങൾ േപായി
കഴിയുന്നവിധത്തിെലല്ലാം കല്ലറ
സുരക്ഷിതമാക്കുക”എന്നുപറഞ്ഞു. 66അങ്ങെന
അവർ േപായി ആ പാറേമൽ മു്രദെവച്ച ം
ൈസനികെരനിേയാഗിച്ച ംകല്ലറ ഭ്രദമാക്കി.

28
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പ്
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1ശബ്ബത്തിനുേശഷം,ആഴ്ചയുെടആദ്യദിവസം
ആരംഭത്തിൽ* മഗ്ദലക്കാരി മറിയയും മേറ്റ
മറിയയും കല്ലറകാണാൻ േപായി.

2 അേപ്പാൾ, കർത്താവിെന്റ ഒരു ദൂതൻ
സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്നതിനാൽ
അതിശക്തമായ ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി.
ൈദവദൂതൻ വന്ന് ആ വലിയ കല്ല്
ഉരുട്ടിമാറ്റി അതിേന്മൽ ഇരുന്നു. 3 ആ
ദൂതൻ മിന്നൽപ്പിണരിനു സദൃശനും, വസ്്രതം
ഹിമംേപാെല െവണ്മയുള്ളതും ആയിരുന്നു.
4 കാവൽക്കാർ ദൂതെനക്കണ്ട് ഭയന്നുവിറച്ച്
മരിച്ചവെരേപ്പാെലയായി.

5ദൂതൻസ്്രതീകേളാട,് “നിങ്ങൾപരി്രഭമിേക്കണ്ട,
്രകൂശിക്കെപ്പട്ട േയശുവിെനയാണ് നിങ്ങൾ
അേന്വഷിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയാം.
6 േയശു ഇവിെട ഇല്ല! അവിടന്ന്
പറഞ്ഞിരുന്നതുേപാെലതെന്ന, അേദ്ദഹം
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു! േയശുവിെന്റ
മൃതേദഹം െവച്ചിരുന്ന സ്ഥലം വന്നു കാണുക.
7 നിങ്ങൾ െപെട്ടന്നുതെന്ന െചന്ന,് ‘േയശു
മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങൾക്കുമുേമ്പ ഗലീലയിേലക്കു േപാകുന്നു.
അവിെട നിങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത കാണും’ എന്ന്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യന്മാെര അറിയിക്കുക.
ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങേളാടു പറയാനുള്ളത”്
എന്നുപറഞ്ഞു.

8 സ്്രതീകൾ ഭയപരവശരായിരുെന്നങ്കിലും
ദൂതൻ അറിയിച്ച വാർത്ത ശിഷ്യന്മാെര

* 28:1 സൂര്യാസ്തമയസമയത്താണ് െയഹൂദരുെട ദിവസം
ആരംഭിക്കുന്നത.്
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അറിയിക്കാൻ അത്യധികം ആനന്ദേത്താടുകൂടി
കല്ലറയുെട അടുത്തുനിന്ന് േവഗം ഓടിേപ്പായി.
9 അേപ്പാൾത്തെന്ന േയശു അവർക്ക്
അഭിമുഖമായി വന്ന്, “നിങ്ങൾക്കു വന്ദനം”
എന്നു പറഞ്ഞു. അവർ അടുത്തുെചന്ന്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പാദങ്ങളിൽ മുറുെകപ്പിടിച്ച്
അേദ്ദഹെത്ത നമസ്കരിച്ച . 10അേപ്പാൾ േയശു
അവേരാട്, “ഭയെപ്പേടണ്ട, നിങ്ങൾ േപായി എെന്റ
സേഹാദരന്മാേരാട് ഗലീലയിേലക്കു േപാകാൻ
പറയുക. അവിെടഅവർഎെന്ന കാണും”എന്നു
പറഞ്ഞു.

കാവൽക്കാരുെടഅറിയിപ്പ്
11ആ സ്്രതീകൾ മടങ്ങിേപ്പാകുന്നതിനിടയിൽ,
ൈസനികരിൽ ചിലർ നഗരത്തിൽ െചന്ന്
സംഭവിച്ചെതല്ലാം പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാെര
അറിയിച്ച . 12 പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാർ
സമുദായേനതാക്കന്മാരുമായി കൂടിയാേലാചിച്ച്
ൈസനികർക്കു വലിെയാരു തുക േകാഴയായി
നൽകിയിട്ട,് 13 അവേരാട്, “ ‘രാ്രതിയിൽ
ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങുേമ്പാൾ, േയശുവിെന്റ
ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മൃതേദഹം
േമാഷ്ടിച്ച െകാണ്ടുേപായി’ എന്നു നിങ്ങൾ
പറയണം, 14 ഈ വിവരം ഭരണാധികാരിയുെട
അടുെത്തത്തിയാൽ, ഞങ്ങൾ അേദ്ദഹേത്താട്
സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പെമാന്നും
ഉണ്ടാകാെത േനാക്കിെക്കാള്ളാം”എന്നു പറഞ്ഞു.
15അതനുസരിച്ച് ൈസനികർ ആ പണം വാങ്ങി
തങ്ങേളാടു നിർേദശിച്ചതുേപാെലതെന്ന െചയ്തു.
ഈ കഥ ഇന്നുവെരയും െയഹൂദരുെട മേധ്യ
പരെക്ക ്രപചരിച്ചിരിക്കുന്നു.
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ശിഷ്യന്മാർക്കുള്ളമഹാനിേയാഗം
16 ശിഷ്യന്മാർ പതിെനാന്നുേപരും
ഗലീലയിേലക്ക,് േയശു തങ്ങേളാടു
േപാകണെമന്നു കൽപ്പിച്ചിരുന്ന
മലയിേലക്കുതെന്നയാ്രതതിരിച്ച . 17 േയശുവിെന
കണ്ടേപ്പാൾ അവർ അവിടെത്ത നമസ്കരിച്ച ;
ചിലേരാ, സംശയിച്ച . 18 േയശു തെന്റ
ശിഷ്യന്മാരുെടഅടുേത്തക്ക് വന്ന്, “സ്വർഗത്തിലും
ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്കു
നൽകിയിരിക്കുന്നു. 19-20 അതുെകാണ്ട്
നിങ്ങൾ േപായി പിതാവിെന്റയും പു്രതെന്റയും
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റയും നാമത്തിൽ സ്നാനം
കഴിപ്പിച്ച ം ഞാൻ നിങ്ങേളാട് കൽപ്പിച്ചെതല്ലാം
അനുവർത്തിക്കാൻഅവെരഉപേദശിച്ച ംെകാണ്ട്
സകലജനതെയയുംഎെന്റശിഷ്യരാക്കുക.ഞാൻ
യുഗാന്ത്യംവെര എേപ്പാഴും നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരിക്കും,നിശ്ചയം,”എന്നുകൽപ്പിച്ച .
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