
മർേക്കാസ് 1:1 i മർേക്കാസ് 1:5

മർേക്കാസ്എഴുതിയ
സുവിേശഷം

േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻവഴിെയാരുക്കുന്നു
1ൈദവപു്രതനായേയശു്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള
സുവിേശഷത്തിെന്റആരംഭം: 2െയശയ്യാ്രപവാചകൻ
തെന്റപുസ്തകത്തിൽ,
“ഇതാ ഞാൻ നിനക്കുമുമ്പാെക എെന്റ

സേന്ദശവാഹകെനഅയയ്ക്കും;
അയാൾനിനക്കുവഴിെയാരുക്കും.”എന്നും*

3 “ ‘കർത്താവിെന്റവഴിെയാരുക്കുക;
അവിടേത്തക്കുേവണ്ടിപാതേനേരയാക്കുക’†
എന്ന്

മരുഭൂമിയിൽ വിളംബരംെചയ്യന്ന ഒരുവെന്റ
ശബ്ദമാണിത!്”

എന്ന് എഴുതിയിരുന്നതുേപാെല, 4 ഈ
ശബ്ദമായി േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ വന്നു!
അേദ്ദഹം മരുഭൂമിയിൽെവച്ച് ജനേത്താട്,
അവർ അവരുെട പാപങ്ങെളക്കുറിച്ച
പശ്ചാത്തപിച്ച് അവയുെട േമാചനത്തിനായി
ൈദവത്തിേലക്കു തിരിയണം എന്നും; ഇതിെന്റ
െതളിവിനായി സ്നാനം സ്വീകരിക്കണം‡
എന്നും ്രപസംഗിച്ച . 5 െയഹൂദ്യ്രഗാമങ്ങളിൽ
എല്ലായിടത്തുനിന്നും െജറുശേലമിൽനിന്നുെമല്ലാം
ജനം േയാഹന്നാെന്റ അടുക്കൽ എത്തി.

* 1:2 മലാ. 3:1 † 1:3 െയശ. 40:3 ‡ 1:4 മൂ.ഭാ. ജനേത്താട്,
പാപങ്ങള െട േമാചനത്തിനായുള്ള മാനസാന്തരസ്നാനം
്രപസംഗിച്ച .
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തങ്ങള െട പാപങ്ങൾ ഏറ്റ പറഞ്ഞവെര
അേദ്ദഹം േയാർദാൻനദിയിൽ സ്നാനെപ്പടുത്തി.
6 േയാഹന്നാൻ ഒട്ടകേരാമംെകാണ്ടുള്ള
കുപ്പായവും തുകൽ അരപ്പട്ടയും§ ധരിച്ചിരുന്നു.*
െവട്ട ക്കിളിയും കാട്ട േതനുമായിരുന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭക്ഷണം. 7 അേദ്ദഹത്തിെന്റ
്രപസംഗം ഇതായിരുന്നു: “എെന്നക്കാൾ
േ്രശഷ്ഠനായ ഒരാൾ എെന്റ പിന്നാെല
വരുന്നു; അേദ്ദഹത്തിെന്റ െചരിപ്പിെന്റ വാറ്
കുനിഞ്ഞഴിക്കുന്ന ഒരു അടിമയാകാൻേപാലും
എനിക്കു േയാഗ്യതയില്ല. 8 ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
ജലസ്നാനം നൽകുന്നു; എന്നാൽ, അേദ്ദഹം
നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുെകാണ്ട് സ്നാനം
നൽകും.”

േയശുവിെന്റസ്നാനവും പരീക്ഷയും
9 ഏെറ താമസിക്കാെത ഒരു ദിവസം
േയശു ഗലീലാ്രപവിശ്യയിെല നസെറത്ത്
പട്ടണത്തിൽനിന്ന് േയാഹന്നാൻ സ്നാനം
കഴിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന സ്ഥലേത്തക്കു വന്നു.
േയാഹന്നാൻ അേദ്ദഹെത്ത േയാർദാൻനദിയിൽ
സ്നാനെപ്പടുത്തി. 10 േയശു െവള്ളത്തിൽനിന്ന്
കയറുേമ്പാൾ ആകാശം പിളരുന്നതും
പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ്രപാവിെനേപ്പാെല
അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽ ഇറങ്ങിവരുന്നതും കണ്ടു.
11 “നീ എെന്റ ്രപിയപു്രതൻ; നിന്നിൽ ഞാൻ
്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു,” എന്നു സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്
ഒരുഅശരീരിയും ഉണ്ടായി.

§ 1:6 അതായത്, െബൽറ്റ് * 1:6 2 രാജാ. 1:8; െസഖ. 13:4
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12 ഉടെനതെന്ന ൈദവാത്മാവ്
േയശുവിെന വിജന്രപേദശേത്തക്ക്
നയിച്ച . 13 നാൽപ്പതുദിവസം അേദ്ദഹം
ആ വിജനസ്ഥലത്ത് സാത്താനാൽ
്രപേലാഭിപ്പിക്കെപ്പട്ട .† ഈ സമയം അേദ്ദഹം
അവിെട വന്യമൃഗങ്ങേളാടുകൂെട ആയിരുന്നു;
ദൂതന്മാർ േയശുവിെനശു്രശൂഷിച്ച ം േപാന്നു.
േയശുസുവിേശഷം ്രപസംഗിക്കുന്നു

14േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻകാരാഗൃഹത്തിലായതിനുേശഷം
േയശു ൈദവത്തിെന്റ സുവിേശഷം
്രപസംഗിച്ച െകാണ്ടു ഗലീലയിൽ വന്നു.
15 “സമയം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു,‡ൈദവരാജ്യം
സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു; നിങ്ങള െട പാപങ്ങളിൽനിന്ന്
മാനസാന്തരെപ്പട്ട സുവിേശഷത്തിൽ
വിശ്വസിക്കുക!” എന്നിങ്ങെനയായിരുന്നു
േയശുവിെന്റ ്രപസംഗം.
ആദ്യശിഷ്യന്മാെരവിളിക്കുന്നു

16 േയശു ഗലീലാതടാകതീരത്തുകൂടി
നടക്കുേമ്പാൾ മീൻപിടിത്തക്കാരായ ശിേമാനും
സേഹാദരനായ അ്രന്തേയാസും തടാകത്തിൽ
വലയിറക്കുന്നതു കണ്ടു. 17 േയശു അവേരാട്,
“എെന്ന അനുഗമിക്കുക; ഞാൻ നിങ്ങെള
മനുഷ്യെര പിടിക്കുന്നവരാക്കും”§ എന്നു പറഞ്ഞു
18ഉടൻതെന്നഅവർവല ഉേപക്ഷിച്ച് േയശുവിെന
അനുഗമിച്ച .
† 1:13 അഥവാ, പരീക്ഷിക്കെപ്പട്ട . ‡ 1:15 അതായത്,
മശിഹായുെട ്രപവർത്തനം തുടങ്ങാൻ ൈദവം നിശ്ചയിച്ച സമയം

ആയിരിക്കുകയാണ.് § 1:17 മനുഷ്യെര പിടിക്കുന്നവരാക്കും,
വിവക്ഷിക്കുന്നത് സുവിേശഷം അറിയിച്ച് മനുഷ്യെര എെന്റ
അനുഗാമികളാക്കുന്നവരാക്കും.
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19 അവർ അൽപ്പം മുേന്നാട്ട െചന്നേപ്പാൾ,
െസെബദിയുെട മകൻ യാേക്കാബും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സേഹാദരനായ േയാഹന്നാനും
വള്ളത്തിലിരുന്ന് വല നന്നാക്കുന്നതു കണ്ടു.
20 ഉടെന േയശു അവെരയും വിളിച്ച . അവർ
പിതാവായ െസെബദിെയ േജാലിക്കാേരാടുകൂെട
വള്ളത്തിൽവിട്ടിട്ട്അേദ്ദഹെത്തഅനുഗമിച്ച .
േയശു ദുരാത്മാവിെനപുറത്താക്കുന്നു

21 േയശുവും ശിഷ്യന്മാരും കഫാർനഹൂം*
എന്ന പട്ടണത്തിേലക്ക് യാ്രതയായി.
ശബ്ബത്തുനാളായേപ്പാൾ† േയശു
െയഹൂദപ്പള്ളിയിൽ‡ െചന്ന് ഉപേദശിക്കാൻ
തുടങ്ങി. 22 ജനം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഉപേദശത്തിൽ ആശ്ചര്യെപ്പട്ട ; കാരണം,
അവരുെട േവദജ്ഞെരേപ്പാെലയല്ല, പിെന്നേയാ
ആധികാരികതേയാെടയാണ് േയശു അവെര
ഉപേദശിച്ചത.് 23അേപ്പാൾത്തെന്നആപള്ളിയിൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന ദുരാത്മാവു ബാധിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ
ഉച്ചത്തിൽ, 24 “നസറായനായ§ േയശുേവ,
അേങ്ങക്കു ഞങ്ങേളാട് എന്തുകാര്യം? ഞങ്ങെള
നശിപ്പിക്കാേനാ അങ്ങു വന്നിരിക്കുന്നത?്
അങ്ങ് ആരാെണന്ന് എനിക്കറിയാം. അങ്ങ്
ൈദവത്തിെന്റപരിശുദ്ധൻതെന്ന”എന്നുപറഞ്ഞു.

25 “ശബ്ദിക്കരുത!് അവനിൽനിന്ന്
പുറത്തുവരിക!” േയശു ശാസിച്ച . 26 ഉടെന

* 1:21 ഇവിെടയാണ് േയശു സാധാരണ താമസിച്ച വന്നത്.
† 1:21 െയഹൂദർ വിശുദ്ധദിവസമായും വി്രശമദിവസമായും
ആചരിച്ച വന്നആഴ്ചയിെലഏഴാംദിവസമാണ്ശബ്ബത്ത.് ‡ 1:21
മൂ.ഭാ.സിനേഗാഗ് § 1:24 മത്താ. 2:23
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ദുരാത്മാവ് ആ മനുഷ്യെന നിലത്ത് ഭയങ്കരമായി
വീഴ്ത്തി ഇഴച്ച ; അലറി നിലവിളിച്ച െകാണ്ട്
അവെനവിട്ട േപായി.

27 ഇെതല്ലാം കണ്ട ജനം വിസ്മയേത്താെട,
“എെന്താരു അധികാരമുള്ള പുതിയ
ഉപേദശം! അേദ്ദഹം ദുരാത്മാക്കേളാടുേപാലും
കൽപ്പിക്കുകയും അവ അേദ്ദഹെത്ത
അനുസരിക്കുകയും െചയ്യന്നേല്ലാ!” എന്നിങ്ങെന
പരസ്പരം ചർച്ചെചയ്യാൻ തുടങ്ങി.
28 അേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ച ള്ള വാർത്ത ഗലീല
്രപവിശ്യയിൽ എല്ലായിടത്തും അതിേവഗം
വ്യാപിച്ച .
േയശുഅേനകംേപെരസൗഖ്യമാക്കുന്നു

29 അവർ െയഹൂദപ്പള്ളിയിൽനിന്നിറങ്ങിയ
ഉടെനതെന്ന യാേക്കാബിേനാടും
േയാഹന്നാേനാടുംകൂെട, ശിേമാെന്റയും
അ്രന്തേയാസിെന്റയും ഭവനത്തിേലക്കു
േപായി. 30 ശിേമാെന്റ അമ്മായിയമ്മ
പനിപിടിച്ച് കിടപ്പിലായിരുന്നു. ഈ കാര്യം
ശിഷ്യന്മാർ േയശുവിേനാടു പറഞ്ഞു. 31 േയശു
അടുത്തുെചന്ന് അവള െട ൈകക്കുപിടിച്ച്
എഴുേന്നൽക്കാൻ സഹായിച്ച . അവള െട
പനി സൗഖ്യമായി. അവൾ േയശുവിെനയും
ശിഷ്യന്മാെരയും ശു്രശൂഷിച്ച തുടങ്ങി.

32 അന്നു ൈവകുേന്നരം, സൂര്യൻ
അസ്തമിച്ചതിനുേശഷം,* ജനങ്ങൾ േരാഗികള ം
ഭൂതബാധിതരുമായ എല്ലാവെരയും േയശുവിെന്റ

* 1:32 ആ പകൽ ശബ്ബത്തായതിനാൽ ശാരീരിക
അധ്വാനത്തിനുള്ള വിലക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. സൂര്യൻ
അസ്തമിക്കുന്നേതാെടശബ്ബത്ത്കഴിയുകയാണ.്
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അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. 33 നഗരവാസികൾ
എല്ലാവരും വാതിൽക്കൽ വന്നുകൂടി. 34 പലവിധ
േരാഗങ്ങൾ ബാധിച്ചിരുന്ന അേനകംേപെര
േയശു സൗഖ്യമാക്കി; അനവധി ഭൂതങ്ങെളയും
പുറത്താക്കി. േയശു ആെരന്ന് ഭൂതങ്ങൾക്ക്
അറിയാമായിരുന്നതുെകാണ്ട് അവെയ
സംസാരിക്കാൻഅേദ്ദഹംഅനുവദിച്ചതുമില്ല.†

േയശു ഒരു വിജനസ്ഥലത്ത് ്രപാർഥിക്കുന്നു
35 അതിരാവിെല, ഇരുട്ട ള്ളേപ്പാൾത്തെന്ന,
േയശു ഉറക്കമുണർന്ന് ഒരു വിജനസ്ഥലത്ത്
െചന്നു ്രപാർഥിച്ച . 36ശിേമാനും കൂെടയുള്ളവരും
അേദ്ദഹെത്ത അേന്വഷിച്ച െചന്നു.
37 കെണ്ടത്തിയേപ്പാൾ; “എല്ലാവരും അങ്ങെയ
അേന്വഷിക്കുന്നു” എന്ന് അവർ അേദ്ദഹേത്താടു
പറഞ്ഞു.

38അതിന് േയശു, “അടുത്തുള്ള ്രഗാമങ്ങളിലും
്രപസംഗിേക്കണ്ടതിന് നമുക്ക് അവിേടക്കു
േപാകാം; ഈ ശു്രശൂഷയ്ക്കായിട്ടാണേല്ലാ
ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്” എന്നു മറുപടി
പറഞ്ഞു 39 അങ്ങെന അേദ്ദഹം െയഹൂദരുെട
പള്ളികളിൽ ്രപസംഗിച്ച െകാണ്ടും ഭൂതങ്ങെള
പുറത്താക്കിെക്കാണ്ടും ഗലീലയിൽ
എല്ലായിടത്തുംസഞ്ചരിച്ച .

കുഷ്ഠേരാഗിെയസൗഖ്യമാക്കുന്നു

† 1:34 േയശുൈദവപു്രതെനന്ന് ഭൂതങ്ങൾക്ക്അറിയാമായിരുന്നു.
എന്നാൽ, േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ശു്രശൂഷകള െട സമയ്രകമത്തിൽ
ആ യാഥാർഥ്യം പരസ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സമയം അേപ്പാൾ
ആയിട്ടില്ലാഞ്ഞതിനാലാണ് സംസാരിക്കാൻ ഭൂതങ്ങെള
അനുവദിക്കാതിരുന്നത.്
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40 ഒരു കുഷ്ഠേരാഗി‡ േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽവന്ന് മുട്ട കുത്തി, “അേങ്ങക്കു
മനസ്സ െണ്ടങ്കിൽഎെന്നസൗഖ്യമാക്കാൻകഴിയും”
എന്നേപക്ഷിച്ച .

41 േയശുവിന് അവേനാടു സഹതാപം േതാന്നി.
ൈകനീട്ടി ആ മനുഷ്യെന െതാട്ട െകാണ്ട്,
“എനിക്കു മനസ്സണ്ട്; നീ ശുദ്ധനാകുക” എന്നു
പറഞ്ഞു. 42 ഉടൻതെന്ന കുഷ്ഠം അയാെള
വിട്ട മാറി,അയാൾക്കുസൗഖ്യംവന്നു.§

43-44 േയശു, “േനാക്കൂ, ഇത് ആേരാടും
പറയരുത”് എന്ന കർശന താക്കീത് അയാൾക്കു
നൽകി, “നീ േപായി,പുേരാഹിതനു നിെന്നത്തെന്ന
കാണിക്കുക. നീപൂർണസൗഖ്യമുള്ളവനായിഎന്ന്
െപാതുജനങ്ങൾക്കു േബാധ്യെപ്പടുന്നതിനായി
േമാശ കൽപ്പിച്ച വഴിപാടുകൾ
അർപ്പിക്കുകയുംെചയ്യ ക”* എന്നു
പറഞ്ഞു. 45 എന്നാൽ, അയാൾ േപായി
എല്ലാവേരാടും ഈ വാർത്ത തീക്ഷ്ണതേയാെട
്രപസിദ്ധമാക്കാൻ തുടങ്ങി. തന്മൂലം േയശുവിനു
പരസ്യമായി പട്ടണത്തിൽ ്രപേവശിക്കാൻ
സാധിക്കാെത വന്നു; അേദ്ദഹം പുറത്തു
വിജനസ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിച്ച . എന്നിട്ട ം
ജനങ്ങൾ എല്ലായിടങ്ങളിൽനിന്നും േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽവന്നുകൂടി.

2
േയശു പക്ഷാഘാതേരാഗിെയ

സൗഖ്യമാക്കുന്നു
‡ 1:40 മൂ.ഭാ. വിവിധയിനം ത്വേ്രഗാഗങ്ങെള സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
§ 1:42 മൂ.ഭാ. ശുദ്ധനായി * 1:43-44 േലവ്യ. 14:2-32
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1 ചില ദിവസത്തിനുേശഷം േയശു പിെന്നയും
കഫാർനഹൂമിൽ വന്നു. അേദ്ദഹം വീട്ടിൽ
തിരിെച്ചത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത
്രപചരിച്ച . 2 വീടിനകത്തും വാതിൽക്കൽേപാലും
നിൽക്കാൻഇടമില്ലാത്തവിധംഅനവധിയാള കൾ
തിങ്ങിക്കൂടി. േയശു അവേരാടു തിരുവചനം
്രപസംഗിച്ച . 3 ഇതിനിടയിൽ നാലുേപർ ഒരു
പക്ഷാഘാതേരാഗിെയ എടുത്തുെകാണ്ട്
അവിെടെയത്തി. 4 ജനത്തിരക്കു നിമിത്തം
അയാെള േയശുവിെന്റ അടുെത്തത്തിക്കാൻ
അവർക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. അതുെകാണ്ട് അവർ
േയശുഇരുന്നസ്ഥലത്തിനുമീേതയുള്ളേമൽക്കൂര
ഇളക്കിമാറ്റി പക്ഷാഘാതേരാഗിെയ അയാൾ
കിടന്നിരുന്ന കിടക്കേയാെട താെഴയിറക്കി.
5 േയശു അവരുെട വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട്
പക്ഷാഘാതേരാഗിേയാട,് “മകേന, നിെന്റ
പാപങ്ങൾേമാചിച്ചിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

6 അവിെട ചില േവദജ്ഞർ
ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു; അവർ അവരുെട
ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങെന ചിന്തിച്ച : 7 “ഈമനുഷ്യൻ
എന്താണിങ്ങെന സംസാരിക്കുന്നത?് ഇത്
ൈദവനിന്ദയാണ!് പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ
ൈദവത്തിനല്ലാെത മറ്റാർക്കുകഴിയും!”

8 അേപ്പാൾ അവർ ഹൃദയത്തിൽ
ചിന്തിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന ഇക്കാര്യം േയശു
ആത്മാവിൽ ്രഗഹിച്ചിട്ട് അവേരാട്
“നിങ്ങൾ ഇങ്ങെന ചിന്തിക്കുന്നെതന്ത?്”
9 പക്ഷാഘാതേരാഗിേയാട,് “ ‘നിെന്റ പാപങ്ങൾ
ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു,’ എന്നു പറയുന്നേതാ,
‘എഴുേന്നറ്റ നിെന്റ കിടക്ക എടുത്തു നടക്കുക,’
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എന്നുപറയുന്നേതാഏതാകുന്നുഎള പ്പം?”എന്നു
േചാദിച്ച . 10എന്നാൽ, മനുഷ്യപു്രതനു* ഭൂമിയിൽ
പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ അധികാരമുെണ്ടന്ന്
നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ടതാണ.് 11 തുടർന്ന്
േയശു ആ പക്ഷാഘാതേരാഗിേയാട,് “എഴുേന്നറ്റ്
നിെന്റ കിടക്കെയടുത്ത് വീട്ടിൽേപാകുക”
എന്ന് ആജ്ഞാപിച്ച . 12 ഉടെന അയാൾ
എഴുേന്നറ്റ , കിടക്ക എടുത്തു, എല്ലാവരും
കാൺെക നടന്നു പുറേത്തക്കുേപായി.
സകലരും ഇതിൽ ആശ്ചര്യചകിതരായി.
“ഇങ്ങെനയുള്ള സംഭവങ്ങൾഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും
കണ്ടിട്ടില്ല,” എന്നു പറഞ്ഞ് അവർ ൈദവെത്ത
മഹത്ത്വെപ്പടുത്തി.
േയശു േലവിെയവിളിക്കുന്നു

13 േയശു പിെന്നയും ഗലീലാതടാകതീരേത്തക്കു
േപായി. ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുത്ത് വന്നുേചർന്നു. അേദ്ദഹം അവെര
ഉപേദശിച്ച തുടങ്ങി. 14 പിന്നീട് അേദ്ദഹം
നടന്നുേപാകുേമ്പാൾ അല് ഫായിയുെട മകനായ
േലവി നികുതിപിരിവു നടത്താനിരിക്കുന്നതു
കണ്ടു. േയശു അയാേളാട,് “എെന്ന
അനുഗമിക്കുക”എന്നുപറഞ്ഞു. േലവിഎഴുേന്നറ്റ്
അേദ്ദഹെത്തഅനുഗമിച്ച .

15 പിന്നീെടാരിക്കൽ േയശു േലവിയുെട
ഭവനത്തിൽ വിരുന്നുസൽക്കാരത്തിൽ
പെങ്കടുക്കുകയായിരുന്നു. അന്ന് വിരുന്നിന്
അേദ്ദഹേത്താടും ശിഷ്യന്മാേരാടുെമാപ്പം
അേനകം നികുതിപിരിവുകാരും

* 2:10 േയശുതെന്നക്കുറിച്ചാണ്ഈപദത്തിലൂെടഉേദ്ദശിക്കുന്നത്.
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കു്രപസിദ്ധപാപികള ം ഉണ്ടായിരുന്നു; കാരണം,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനുഗാമികളിൽ ഒേട്ടെറേപ്പർ
ഇങ്ങെനയുള്ളവർ ആയിരുന്നു. 16 അേദ്ദഹം
പാപികേളാടും നികുതിപിരിവുകാേരാടുെമാപ്പം
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതു കണ്ടിട്ട
പരീശന്മാരുെട കൂട്ടത്തിലുള്ള േവദജ്ഞർ
േയശുവിെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട്, “അേദ്ദഹം
നികുതിപിരിവുകാേരാടും പാപികേളാടുെമാപ്പം
ഭക്ഷിക്കുന്നെതന്ത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

17 േയശു ഇതു േകട്ടിട്ട് അവേരാട്,
“ആേരാഗ്യമുള്ളവർക്കല്ല, േരാഗികൾക്കാണ്
ൈവദ്യെനെക്കാണ്ട് ആവശ്യം. ഞാൻ
നീതിനിഷ്ഠെരയല്ല, പാപികെളയാണു വിളിക്കാൻ
വന്നിരിക്കുന്നത”്എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

ഉപവാസെത്തപ്പറ്റിയുള്ള േചാദ്യം
18 ഒരിക്കൽ, േയാഹന്നാൻസ്നാപകെന്റ
ശിഷ്യന്മാരും പരീശന്മാരും ഉപവാസം
അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ, ചിലർ േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽവന്ന് അേദ്ദഹേത്താടു േചാദിച്ച :
“േയാഹന്നാെന്റ ശിഷ്യന്മാരും പരീശന്മാരുെട
ശിഷ്യന്മാരും ഉപവസിക്കുന്നു; എന്നാൽ
അങ്ങയുെട ശിഷ്യന്മാർ അങ്ങെന
െചയ്യാതിരിക്കുന്നത്എന്തുെകാണ്ട?്”

19 േയശു മറുപടി പറഞ്ഞു: “മണവാളൻ
അതിഥികേളാടുകൂെടയുള്ളേപ്പാൾ
വിരുന്നുകാർക്ക് ഉപവസിക്കാൻ
കഴിയുന്നെതങ്ങെന? മണവാളൻ
കൂെടയുേള്ളടേത്താളംഅവർക്ക്അത്സാധ്യമല്ല.
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20 എന്നാൽ മണവാളൻ അവെര വിട്ട പിരിയുന്ന
കാലം വരും;അന്ന്അവർ ഉപവസിക്കും.

21 “ആരും പുതിയ തുണിക്കഷണം
പഴയ വസ്്രതേത്താടു തുന്നിേച്ചർക്കാറില്ല.
അങ്ങെനെചയ്താൽ പുതിയ തുണി
ചുരുങ്ങുകയും കീറൽ ഏെറ വഷളാകുകയും
െചയ്യ ം. 22 ആരും പുതിയ വീഞ്ഞു
പഴയ തുകൽക്കുടങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കാറില്ല;
അങ്ങെനെചയ്താൽ വീഞ്ഞ്, കുടങ്ങെള
പിളർക്കുകയും വീഞ്ഞും കുടങ്ങള ം
നശിക്കുകയും െചയ്യ ം. പുതിയ വീഞ്ഞു പുതിയ
തുകൽക്കുടങ്ങളിലാണ് പകർന്നുെവേക്കണ്ടത.്”

ശബ്ബത്തിെന്റകർത്താവ്
23 ഒരു ശബ്ബത്തുനാളിൽ േയശു
ധാന്യം വിളഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഒരു
വയലിലൂെട യാ്രതെചയ്യ കയായിരുന്നു.
യാ്രതയ്ക്കിടയിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യന്മാർ
കതിരുകൾ പറിച്ച തുടങ്ങി. 24 പരീശന്മാർ
േയശുവിേനാട,് “േനാക്കൂ! ശബ്ബത്തുനാളിൽ
അനുവദനീയമല്ലാത്തത് ഇവർ െചയ്യന്നെതന്ത?്”
എന്നു േചാദിച്ച .

25 അതിനുത്തരമായി േയശു:
“ദാവീദും സഹയാ്രതികരും തങ്ങൾക്കു
ഭക്ഷണെമാന്നുമില്ലാെത വിശന്നേപ്പാൾ എന്തു
െചയ്തുെവന്നു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടിേല്ല?
26 അബ്യാഥാർ മഹാപുേരാഹിതെന്റ കാലത്ത്
ദാവീദ് ൈദവാലയത്തിൽ ്രപേവശിച്ച,്
പുേരാഹിതന്മാർെക്കാഴിെക മറ്റാർക്കും
ഭക്ഷിക്കാൻ അനുമതിയില്ലാത്ത, സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട
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അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും സഹയാ്രതികർക്കു
നൽകുകയും െചയ്തു.”†

27 തുടർന്ന് േയശു, “മനുഷ്യനുേവണ്ടിയാണ്
ശബ്ബത്ത് ഉണ്ടാക്കെപ്പട്ടത;് മറിച്ച് മനുഷ്യൻ
ശബ്ബത്തിനുേവണ്ടിയല്ല; 28 മനുഷ്യപു്രതൻ
ശബ്ബത്തിെന്റയും അധിപതിയാണ്” എന്നു
പറഞ്ഞു.

3
േയശുശബ്ബത്തുനാളിൽസൗഖ്യമാക്കുന്നു

1 േയശു വീണ്ടും പള്ളിയിൽ െചന്നു.
ൈക േശാഷിച്ച* ഒരു മനുഷ്യൻ അന്ന്
അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 ചിലർ
േയശുവിെന്റേമൽ കുറ്റം ആേരാപിക്കാൻ
പഴുതു േതടുകയായിരുന്നതുെകാണ്ട്
അേദ്ദഹം ആ മനുഷ്യെന ശബ്ബത്തുനാളിൽ
സൗഖ്യമാക്കുേമാ എന്ന് അവർ സസൂക്ഷ്മം
നിരീക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 3 േയശു,
ൈക േശാഷിച്ച മനുഷ്യേനാട,് “എഴുേന്നറ്റ്
എല്ലാവരുെടയും മുമ്പിൽ നിൽക്കുക” എന്നു
പറഞ്ഞു.

4 പിെന്ന േയശു അവേരാട,് “ശബ്ബത്തുനാളിൽ
നന്മ െചയ്യന്നേതാ തിന്മെചയ്യന്നേതാ ജീവൻ
രക്ഷിക്കുന്നേതാ െകാല്ല ന്നേതാ ഏതാണ്
നിയമവിേധയം?” എന്നു േചാദിച്ച . അവേരാ
നിശ്ശബ്ദതപാലിച്ച .

5 േയശു അവരുെട ഹൃദയകാഠിന്യെത്ത
ഓർത്ത് ദുഃഖിതനായി. േകാപേത്താെട ചുറ്റ ം

† 2:26 േലവ്യ. 24:9; 1 ശമു. 21:1-6 * 3:1 അതായത്, തളർച്ച
ബാധിച്ച
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േനാക്കിെക്കാണ്ട് ൈക േശാഷിച്ച മനുഷ്യേനാട:്
“നിെന്റ ൈകനീട്ട ക” എന്നു പറഞ്ഞു. അയാൾ
ൈകനീട്ടി; പരിപൂർണസൗഖ്യം ലഭിച്ച . 6 ഉടെന
പരീശന്മാർ പുറത്തിറങ്ങി േയശുവിെന എങ്ങെന
വധിക്കാൻ കഴിയും എന്നതിെനക്കുറിച്ച
െഹേരാദപക്ഷക്കാരുമായി ഗൂഢാേലാചന
നടത്തി.

േയശുവിെനജനക്കൂട്ടംഅനുഗമിക്കുന്നു
7 േയശു തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാടുകൂെട
തടാകതീരേത്തക്കുേപായി. ഗലീലയിൽനിന്ന്
വലിെയാരു ജനസഞ്ചയം അവരുെട പിന്നാെല
െചന്നു. 8 േയശു െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്ന
്രപവൃത്തികെളക്കുറിെച്ചല്ലാം േകട്ടിട്ട്
െയഹൂദ്യയിൽനിന്നും െജറുശേലമിൽനിന്നും
ഏേദാമിൽനിന്നും േയാർദാെന്റ
അക്കെരനിന്നും േസാരിനും സീേദാനും
ചുറ്റ മുള്ള ്രപേദശങ്ങളിൽനിന്നും
വലിെയാരു ജനാവലി േയശുവിെന്റ
അടുക്കെലത്തി. 9 ജനത്തിരക്കിൽെപ്പട്ട്
െഞരുങ്ങിേപ്പാകാതിരിേക്കണ്ടതിന,് തനിക്കായി
ഒരു െചറിയ വള്ളം തയ്യാറാക്കാൻ േയശു
ശിഷ്യന്മാേരാടു പറഞ്ഞു. 10 കാരണം,
േയശു അേനകെര സൗഖ്യമാക്കിയതുെകാണ്ട,്
അേദ്ദഹെത്ത ഒന്നു സ്പർശിക്കാെനങ്കിലും
കഴിെഞ്ഞങ്കിൽ എന്നുെവച്ച് േരാഗബാധിതരായ
ജനങ്ങൾ തിരക്കുകൂട്ട കയായിരുന്നു.
11 അശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിച്ചവർ േയശുവിെന
കാണുേമ്പാെഴല്ലാം മുമ്പിൽ വീണ,് “അങ്ങു
ൈദവപു്രതൻ” എന്ന് അലറിവിളിച്ച പറഞ്ഞു.
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12 എന്നാൽ, താൻ ആരാെണന്നു
െവളിെപ്പടുത്തരുെതന്ന് അേദ്ദഹം അവേരാട്
കർശനമായിആജ്ഞാപിച്ച .

പ്രന്തണ്ട്അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട നിയമനം
13 അതിനുേശഷം േയശു ഒരു മലയുെട
മുകളിൽ കയറി. തെന്റ ഇഷ്ട്രപകാരം
ചിലെര അടുേത്തക്കു വിളിച്ച . അവർ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുത്തുെചന്നു. 14-15 തെന്റ
സഹചാരികളായിരിക്കാനും അശുദ്ധാത്മാക്കെള
പുറത്താക്കാനുള്ള അധികാരേത്താടുകൂടി
ജനേത്താട് ്രപസംഗിക്കാനും പ്രന്തണ്ടുേപെര
അേദ്ദഹം നിേയാഗിച്ച . അവർക്ക്
“അെപ്പാസ്തലന്മാർ”എന്നുനാമകരണംെചയ്തു.

16ഇവരാണ്ആപ്രന്തണ്ടുേപർ:

പേ്രതാസ്എന്ന് േയശു വിളിേപ്പരിട്ട ശിേമാൻ,
17 െസെബദിയുെട മകനായ യാേക്കാബ്,
അയാള െട സേഹാദരൻ േയാഹന്നാൻ—
“ഇടിമുഴക്കത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ”
എന്നർഥമുള്ള െബാവേനർെഗസ് എന്ന്
അവർക്കു േയശു േപരിട്ട .

18അ്രന്തേയാസ,്
ഫിലിെപ്പാസ്,
ബർെത്താെലാമായി,
മത്തായി,
േതാമസ,്
അല് ഫായിയുെട മകനായയാേക്കാബ,്
തദ്ദായി,
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കനാന്യനായ†ശിേമാൻ,
19 േയശുവിെന ഒറ്റിെക്കാടുത്തഈസ്കേര്യാത്ത്
യൂദാ.
േയശുവും േബൽെസബൂലും

20 അതിനുേശഷം േയശു ഒരു വീട്ടിേലക്ക്
േപായി.അേദ്ദഹത്തിനുംശിഷ്യന്മാർക്കും ഭക്ഷണം
കഴിക്കാൻേപാലും സാധിക്കാത്തവിധം പിെന്നയും
ജനങ്ങൾ കൂട്ടമായി വന്നുകൂടി. 21 “അയാൾക്കു
സുേബാധം ഇല്ല,” എന്ന് േയശുവിെനപ്പറ്റി
ആള കൾ പറയുന്നതുേകട്ട് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വീട്ട കാർഅേദ്ദഹെത്തപിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകാൻ
അവിേടക്കുയാ്രതയായി.

22 െജറുശേലമിൽനിന്ന് വന്ന േവദജ്ഞർ,
“അയാെള േബൽെസബൂൽ‡ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു;
അയാൾ ഭൂതങ്ങള െട തലവെനെക്കാണ്ടാണ്
ഭൂതങ്ങെള ഉച്ചാടനം െചയ്യന്നത”്എന്നുപറഞ്ഞു.

23 അേപ്പാൾ േയശു അവെര വിളിച്ച്
സാദൃശ്യകഥകള െട സഹായേത്താെട അവർക്കു
മറുപടി നൽകി: “സാത്താന് സാത്താെന
ഉച്ചാടനം െചയ്യാൻ എങ്ങെന കഴിയും? 24 ഒരു
രാജ്യത്തിൽ ആഭ്യന്തരഭിന്നതയുെണ്ടങ്കിൽ
ആ രാജ്യത്തിനു നിലനിൽക്കാൻ
കഴിയുകയില്ലേല്ലാ. 25 ഒരു ഭവനത്തിൽ
അന്തഃഛി്രദം ബാധിച്ചിരിക്കുെന്നങ്കിൽ
അതിനും നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ലേല്ലാ.
† 3:18 അഥവാ, േദശീയവാദിയായ. േറാമൻ അധിനിേവശെത്ത
െചറുത്തുെകാണ്ട് അതിെനതിരായി ്രപവർത്തിച്ച
െയഹൂദർക്കിടയിെല ഒരു വിഭാഗമാണ് ഇവർ. ‡ 3:22
േബെസബൂൽ, േബൽെസബൂബ് എന്നീ രൂപങ്ങള ം
ഉപേയാഗിക്കുന്നു. ഭൂതങ്ങള െടതലവനാണ് േബൽെസബൂൽ.
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26 സാത്താൻ അവെനത്തെന്ന എതിർക്കുകയും
സ്വയം ഭിന്നിക്കുകയും െചയ്താൽ അതിനു
നിലനിൽപ്പില്ല;അയാള െടഅന്ത്യം വന്നിരിക്കുന്നു.
27 ബലിഷ്ഠനായ ഒരു മനുഷ്യെന ആദ്യംതെന്ന
പിടിച്ച െകട്ടിെയങ്കിൽമാ്രതേമ അയാള െട
വീട്ടിൽ ്രപേവശിച്ച് സമ്പത്ത് െകാള്ളയടിക്കാൻ
സാധിക്കുകയുള്ള ; പിടിച്ച െകട്ടിയതിനുേശഷം
വീട് കവർച്ചെചയ്യാം. 28 ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
സത്യം പറയുന്നു, ൈദവം മനുഷ്യേരാട് അവരുെട
സകലപാപങ്ങള ം ദൂഷണങ്ങള ം ക്ഷമിക്കും.
29 എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എതിരായ
ദൂഷണേമാ ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കുകയില്ല.
അങ്ങെനെചയ്യന്നത്എേന്നക്കും നിലനിൽക്കുന്ന
പാപമാണ്.”

30 “അയാൾക്കു ദുരാത്മാവുണ്ട്,”
എന്ന് േയശുവിെനക്കുറിച്ച് അവർ
ആേരാപിച്ചതുെകാണ്ടാണ് േയശു ഇ്രപകാരം
പറഞ്ഞത.്

31 അേപ്പാൾ േയശുവിെന്റ അമ്മയും
സേഹാദരന്മാരും അവിെടെയത്തി. അവർ
പുറത്തുനിന്നുെകാണ്ട് അേദ്ദഹെത്ത വിളിക്കാൻ
ആളയച്ച . 32 ജനക്കൂട്ടം േയശുവിനുചുറ്റ ം
ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവർ അേദ്ദഹേത്താട,്
“അങ്ങെയ കാണാൻ ആ്രഗഹിച്ച െകാണ്ട്
അങ്ങയുെട അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും പുറത്തു
നിൽക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

33 “ആരാണ് എെന്റ അമ്മയും
സേഹാദരന്മാരും?”അേദ്ദഹം േചാദിച്ച .

34 പിന്നീട് തെന്റ ചുറ്റ ം ഇരിക്കുന്നവെര
േനാക്കി അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “ഇതാ, എെന്റ
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അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും! 35 ൈദവത്തിെന്റ
ഇഷ്ടം െചയ്യന്നവരാണ് എെന്റ സേഹാദരനും
സേഹാദരിയുംഅമ്മയും.”

4
വിതയ്ക്കുന്നവെന്റസാദൃശ്യകഥ

1 േയശു തടാകതീരത്തുെവച്ച വീണ്ടും
ജനേത്താട് ഉപേദശിക്കാൻ ആരംഭിച്ച . ഒരു
വലിയ ജനക്കൂട്ടം തടിച്ച കൂടിയിരുന്നതിനാൽ
അേദ്ദഹം തടാകത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു
വള്ളത്തിൽ കയറി ഉപവിഷ്ടനായി. തീരത്ത്,
െവള്ളത്തിനരിെകവെര ജനങ്ങൾ നിന്നിരുന്നു.
2 േയശു സാദൃശ്യകഥകളിലൂെട അേനകം
കാര്യങ്ങൾഅവെര പഠിപ്പിച്ച . അേദ്ദഹം പറഞ്ഞ
ഒരുപമ ഇ്രപകാരമാണ:് 3 “േകൾക്കുക! 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
െഞരുക്കിയതുെകാണ്ട് അവ ഫലം
പുറെപ്പടുവിച്ചില്ല. 8എന്നാൽ, കുെറ വിത്തുകൾ



മർേക്കാസ് 4:9 xviii മർേക്കാസ് 4:15

നല്ല നിലത്തുവീണു. അവ മുളച്ച , വളർന്നു,
മുപ്പതുംഅറുപതും നൂറും മടങ്ങ് വിളവുനൽകി.”

9 േയശു തുടർന്നു പറഞ്ഞു:
“െചവിയുള്ളവെരല്ലാം േകട്ട ്രഗഹിക്കെട്ട!”

10 പിന്നീട് േയശു തനിച്ചായിരുന്നേപ്പാൾ
പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും മറ്റ ചിലരും വന്ന് ആ
സാദൃശ്യകഥകെളക്കുറിച്ച് അേദ്ദഹേത്താടു
േചാദിച്ച . 11 അേപ്പാൾ അേദ്ദഹം അവേരാടു
പറഞ്ഞത:് “ൈദവരാജ്യത്തിെന്റ രഹസ്യങ്ങൾ
്രഗഹിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കു
നൽകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; പുറത്തുള്ളവേരാട് എല്ലാം
സാദൃശ്യകഥകളിലൂെട പറയുന്നു.
12 “അവർ എേപ്പാഴും കണ്ടുെകാണ്ടിരിക്കും,

എന്നാൽഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കുകയില്ല.
അവർ എേപ്പാഴും േകട്ട െകാണ്ടിരിക്കും,
എന്നാൽഒരിക്കലും ്രഗഹിക്കുകയില്ല;

അല്ലായിരുെന്നങ്കിൽഅവർമാനസാന്തരെപ്പടുകയും
അവരുെട പാപങ്ങൾ ൈദവം അവേരാടു
ക്ഷമിക്കുകയും െചയ്യ മായിരുന്നു.”*

13 പിന്നീട് േയശു അവേരാട് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു:
“ഈ സാദൃശ്യകഥ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നിേല്ല?
അങ്ങെനെയങ്കിൽ മറ്റ് സാദൃശ്യകഥകെളല്ലാം
നിങ്ങൾ എങ്ങെന മനസ്സിലാക്കും? 14 കർഷകൻ
വചനം വിതയ്ക്കുന്നു. 15 ചില േകൾവിക്കാരുെട
അനുഭവം വഴിയരികിൽ വീണ വിത്തിെന്റ
അനുഭവംേപാെലയാണ.് അവർ വചനം
േകട്ട കഴിയുന്നമാ്രതയിൽത്തെന്ന സാത്താൻ
വന്ന് അവരിൽ വിതയ്ക്കെപ്പട്ട വചനം

* 4:12 െയശ. 6:9,10
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എടുത്തുകളയുന്നു. 16 പാറസ്ഥലത്ത്
വിതച്ച വിത്തുേപാെലയാണ് മറ്റ ചിലർ,
ഇങ്ങെനയുള്ളവർ വചനം േകൾക്കുകയും
ഉടെനതെന്നആനന്ദേത്താെടസ്വീകരിക്കുകയുംെചയ്യന്നു.
17 എന്നാൽ, അവർക്ക് ആഴത്തിൽ
േവരില്ലായ്കയാൽ അധികനാൾ
നിലനിൽക്കുകയില്ല. വചനംനിമിത്തം
കഷ്ടതേയാ ഉപ്രദവേമാ ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ
അവർ േവഗം വിശ്വാസം ത്യജിച്ച കളയുന്നു.
18 മറ്റ ചിലർ, മുൾെച്ചടികൾക്കിടയിൽ
വിതച്ച വിത്തുേപാെല വചനം േകൾക്കുന്നു;
19എന്നാൽ, ഈ ജീവിതത്തിെല ആകുലതകള ം
ധനത്തിെന്റ വഞ്ചനയും ഇതരേമാഹങ്ങള ം
ഉള്ളിൽ കടന്ന് വചനെത്ത െഞരുക്കി
ഫലശൂന്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. 20 മറ്റള്ളവർ,
നല്ല മണ്ണിൽ വിതച്ച വിത്തുേപാെല
വചനം േകൾക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും
മുപ്പതും അറുപതും നൂറും മടങ്ങു
വിളവുനൽകുകയുംെചയ്യന്നു.”

തണ്ടിേന്മൽെകാളത്തിയവിളക്ക്
21 പിന്നീട് േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞു:

“നിങ്ങൾ വിളക്കുെകാളത്തുന്നത്
പറയുെട കീഴിേലാ കട്ടിലിെന്റ കീഴിേലാ
െവക്കാനാേണാ? വിളക്കുകാലിേന്മലേല്ല അതു
െവേക്കണ്ടത്? 22 ഒളിച്ച െവച്ചിരിക്കുന്നെതല്ലാം
െവളിെപ്പടുത്തെപ്പേടണ്ടതാണ.് േഗാപ്യമായിരിക്കുന്നെതല്ലാം
െവളിച്ചത്തു െകാണ്ടുവേരണ്ടതാണ.്
23െചവിയുള്ളവർ േകട്ട ്രഗഹിക്കെട്ട.”
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24 “നിങ്ങൾ േകൾക്കുന്നത് എെന്തന്നു
്രശദ്ധിക്കുക,” അേദ്ദഹം തുടർന്നു: “നിങ്ങൾ
അളക്കാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്ന അേത
അളവുെകാണ്ടു നിങ്ങൾക്കും അളന്നുകിട്ട ം;
അതിൽ കൂടുതലും കിട്ട ം. 25 ഉള്ളവർക്ക്
അധികം നൽകെപ്പടും; എന്നാൽ,
ഇല്ലാത്തവരിൽനിന്ന്അവർക്കുള്ളഅൽപ്പംകൂെട
എടുത്തുകളയെപ്പടും.”

വളരുന്നവിത്തിെന്റസാദൃശ്യകഥ
26 േയശു വീണ്ടും പറഞ്ഞു: “ഒരു മനുഷ്യൻ
നിലത്തു വിത്തു വിതറുന്നതിനു തുല്യമാണ്
ൈദവരാജ്യം. 27 രാ്രതിയും പകലും അയാൾ
ഉറങ്ങിയാലും ഉണർന്നിരുന്നാലും വിത്ത്
മുളച്ച വളർന്നുവരുന്നു; എങ്ങെനെയന്ന്
അയാൾ അറിയുന്നില്ല. 28 ആദ്യം തണ്ട,്
പിെന്ന കതിർ, പിെന്ന കതിരിൽ വിളഞ്ഞ
ധാന്യമണികൾ; ഇങ്ങെന ഭൂമി സ്വയമായി ധാന്യം
ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 29ധാന്യം വിളഞ്ഞാൽ ഉടെന,
െകായ്ത്തുകാലമാകുന്നതുെകാണ്ട് അയാൾ
ധാന്യെച്ചടിക്കു ചുവട്ടിൽഅരിവാൾ െവക്കുന്നു.”
കടുകുമണിയുെടസാദൃശ്യകഥ

30 േയശു വീണ്ടും പറഞ്ഞു: “ൈദവരാജ്യെത്ത
എന്തിേനാട് ഉപമിക്കാം? അെല്ലങ്കിൽ ഏതു
സാദൃശ്യകഥയാൽ അതിെന വിശദീകരിക്കാം?
31 അതിെന ഒരു കടുകുമണിേയാട് ഉപമിക്കാം.
കടുകുമണി മണ്ണിൽ നടുന്ന വിത്തുകളിൽ
ഏറ്റവും െചറുതാണ.് 32 എങ്കിലും
നട്ട കഴിഞ്ഞാൽ, അതു വളർന്ന് േതാട്ടത്തിെല
െചടികളിൽ ഏറ്റവും വലുതായിത്തീരുകയും
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ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾ അതിെന്റ
തണലിൽ കൂടുെവക്കുംവിധം വലിയ ശാഖകൾ
ഉണ്ടാകുകയുംെചയ്യന്നു.”

33 അവർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ
കഴിയുന്നവിധം ഇതുേപാെലയുള്ള
അേനകം സാദൃശ്യകഥകളിലൂെട േയശു
അവേരാടു തിരുവചനം സംസാരിച്ച .
34 സാദൃശ്യകഥകളിലൂെടയല്ലാെത അേദ്ദഹം
െപാതുജനേത്താട് ഒരു കാര്യവും സംസാരിച്ചില്ല.
എന്നാൽ േയശു തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാടുകൂെട
തനിച്ചായിരുന്നേപ്പാൾ അവർക്ക് എല്ലാം
വിശദീകരിച്ച െകാടുത്തു.

േയശു െകാടുങ്കാറ്റിെനശാന്തമാക്കുന്നു
35അന്നു ൈവകുേന്നരം േയശു ശിഷ്യന്മാേരാട്,

“നമുക്കു തടാകത്തിെന്റ അക്കരയ്ക്കുേപാകാം”
എന്നു പറഞ്ഞു. 36 ജനക്കൂട്ടെത്ത വിട്ട് അവർ
ഇരുന്ന വള്ളത്തിൽത്തെന്ന അേദ്ദഹെത്ത
അക്കരയ്ക്ക് െകാണ്ടുേപായി. മറ്റ
വള്ളങ്ങള ം ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. 37 അേപ്പാൾ
ഉ്രഗമാെയാരു െകാടുങ്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിച്ച ;
തിരകൾ വള്ളത്തിനുള്ളിേലക്ക് അടിച്ച കയറി;
അതു മുങ്ങാറായി. 38 േയശു അമരത്തു
തലയിണെവച്ച് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. ശിഷ്യന്മാർ
അേദ്ദഹെത്ത ഉണർത്തിയിട്ട്, “ഗുേരാ, ഞങ്ങൾ
മുങ്ങിമരിക്കുന്നതിൽഅേങ്ങക്കുവിചാരംഇേല്ല?”
എന്നു േചാദിച്ച .

39 അേദ്ദഹം എഴുേന്നറ്റ കാറ്റിെന ശാസിച്ച ,
തിരകേളാട്: “അടങ്ങുക, ശാന്തമാകുക” എന്നു
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കൽപ്പിച്ച . അേപ്പാൾ കാറ്റ നിലച്ച ! എല്ലാം
്രപശാന്തമായി!

40അേദ്ദഹം ശിഷ്യന്മാേരാട,് “നിങ്ങൾ ഇങ്ങെന
ഭയെപ്പടുന്നെതന്തിന?് നിങ്ങൾക്ക് ഇേപ്പാഴും
വിശ്വാസംഇേല്ല?”എന്നു േചാദിച്ച .

41അവർ വളെര ഭയവിഹ്വലരായി. “ഇേദ്ദഹം
ആരാണ?് കാറ്റ ം തിരകള ംേപാലും ഇേദ്ദഹെത്ത
അനുസരിക്കുന്നേല്ലാ!”എന്നുപരസ്പരംപറഞ്ഞു.

5
ഭൂതബാധിതെനസൗഖ്യമാക്കുന്നു

1 അവർ തടാകത്തിനക്കെര
െഗരേസന്യരുെടേദശേത്തക്ക*് യാ്രതയായി.
2േയശുവള്ളത്തിൽനിന്ന്ഇറങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
ദുരാത്മാവുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ശവപ്പറമ്പിൽനിന്ന്
അേദ്ദഹത്തിന് അഭിമുഖമായി വന്നു.
3 ഈ മനുഷ്യൻ ശവപ്പറമ്പുകളിെല
ഗുഹകളിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത.്
ചങ്ങലെകാണ്ടുേപാലും ആർക്കും അയാെള
ബന്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 4 പലേപ്പാഴും
അയാള െട ൈകകാലുകൾ ചങ്ങലെകാണ്ടും
വിലങ്ങുെകാണ്ടുംബന്ധിച്ചിരുെന്നങ്കിലുംഅയാൾ
ചങ്ങല വലിച്ച െപാട്ടിക്കുകയും കാൽവിലങ്ങ്
ഉരുമ്മിെയാടിച്ച കളയുകയും െചയ്തിരുന്നു.
അയാെളആർക്കുംകീഴടക്കാൻകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
5 രാവും പകലും അയാൾ കല്ലറകൾക്കിടയിലും
കുന്നുകളിലും അലഞ്ഞുതിരിയുകയും

* 5:1 ചി.ൈക.്രപ. ഗദേരന്യരുെട; മറ്റ ചില ൈക.്രപ.
ഗർഗേസന്യരുെട
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നിലവിളിക്കുകയും കല്ല െകാണ്ട് സ്വയം
മുറിേവൽപ്പിക്കുകയും െചയ്തുേപാന്നു.

6 േയശുവിെന ദൂെരനിന്നുതെന്ന കണ്ടിട്ട്
അയാൾ ഓടിെച്ചന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റമുമ്പിൽ
മുട്ട കുത്തി. 7 “േയശുേവ, പരേമാന്നതനായ
ൈദവത്തിെന്റ പു്രതാ,അങ്ങ് എെന്റ കാര്യത്തിൽ
ഇടെപടുന്നെതന്തിന്? ൈദവെത്തെക്കാണ്ട്
ആണയിട്ട് ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു; എെന്ന
പീഡിപ്പിക്കരുേത,”എന്ന്അയാൾഅത്യ ച്ചത്തിൽ
വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 8 “ദുരാത്മാേവ, ഇവനിൽനിന്ന്
പുറത്തുേപാകുക,”എന്ന് േയശുകൽപ്പിച്ചിരുന്നു.

9പിെന്ന േയശു അവേനാട്, “നിെന്റ േപെരന്താ?”
എന്നു േചാദിച്ച .

“എെന്റ േപര് െലേഗ്യാൻ;† ഞങ്ങൾ
അസംഖ്യമാകുന്നു” അയാൾ ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 10 തങ്ങെള ആ ്രപേദശത്തുനിന്നു
പറഞ്ഞയയ്ക്കരുെതന്ന് അവൻ േയശുവിേനാടു
േകണേപക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

11 അടുത്തുള്ള കുന്നിൻെചരുവിൽ
വലിെയാരു പന്നിക്കൂട്ടം േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു.
12 ദുരാത്മാക്കൾ േയശുവിേനാട,് “ഞങ്ങെള
പന്നികളിേലക്ക് അയയ്ക്കണേമ; അവയിൽ
്രപേവശിക്കാൻ ഞങ്ങെള അനുവദിക്കണേമ”
എന്നു യാചിച്ച . 13 അേദ്ദഹം അവയ്ക്ക്
അനുവാദം നൽകി; ദുരാത്മാക്കൾ ആ
മനുഷ്യനിൽനിന്ന് പുറത്തുവന്ന് പന്നികളിൽ
്രപേവശിച്ച . എണ്ണത്തിൽ രണ്ടായിരം
വരുന്ന ആ പന്നിക്കൂട്ടം ദുരാത്മാക്കൾ
† 5:9 ൈസന്യത്തിെന്റ 4,000-മുതൽ 6,000-േപർവെര അടങ്ങുന്ന
ഒരുസംഘത്തിെന്റ േപരാണ് െലേഗ്യാൻ.
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ബാധിച്ചേതാെട െചങ്കുത്തായ മലെഞ്ചരിവിലൂെട
തടാകത്തിേലക്ക് ഇരച്ച െചന്ന് മുങ്ങിച്ചത്തു.

14 പന്നികെള േമയിക്കുന്നവർ ഓടിെച്ചന്നു
പട്ടണത്തിലും നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും വിവരം
അറിയിച്ച .എന്താണ്സംഭവിച്ചത്എന്നുകാണാൻ
ജനങ്ങൾ വന്നുകൂടി. 15 അവർ േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽ എത്തിയേപ്പാൾ, ഭൂതബാധിതനായ
ആ മനുഷ്യൻ വസ്്രതംധരിച്ച,് സുേബാധേത്താെട
അവിെട ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടു; അവർ ഭയെപ്പട്ട .
16 ഭൂതബാധിതനു സംഭവിച്ചതും പന്നികള െട
കാര്യവും ദൃക് സാക്ഷികൾ മറ്റള്ളവേരാടു
വിവരിച്ച . 17 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ ജനങ്ങൾ
േയശുവിേനാടു തങ്ങള െടേദശം വിട്ട േപാകാൻ
അേപക്ഷിച്ച തുടങ്ങി.

18 േയശു വള്ളത്തിൽ കയറുേമ്പാൾ,
ഭൂതബാധിതനായിരുന്ന മനുഷ്യൻ അേദ്ദഹെത്ത
അനുഗമിക്കാൻ അനുവാദം േചാദിച്ച . 19 േയശു
അവെന അനുവദിക്കാെത, “നീ വീട്ടിൽേപ്പായി,
കർത്താവ് നിനക്കുേവണ്ടി എെന്തല്ലാം
െചയ്തുെവന്നും നിേന്നാട് എങ്ങെന കരുണ
കാണിച്ച െവന്നുംഅവിെടയുള്ളവേരാടു പറയുക”
എന്നു നിർേദശിച്ച് അവെന യാ്രതയാക്കി.
20 അങ്ങെന ആ മനുഷ്യൻ േപായി േയശു
തനിക്കു െചയ്തെതല്ലാം െദക്കെപ്പാലി‡ നാട്ടിൽ
അറിയിച്ച തുടങ്ങി. ജനങ്ങൾആശ്ചര്യെപ്പട്ട .

മരിച്ച െപൺകുട്ടിയും േരാഗിയായസ്്രതീയും

‡ 5:20 അതായത്, േയാർദാൻനദിക്ക് കിഴക്കുള്ള, പത്തു
പട്ടണങ്ങൾ.
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21 േയശു വീണ്ടും വള്ളത്തിൽ കയറി
തടാകത്തിെന്റ അക്കരയ്ക്ക് െചന്നേപ്പാൾ
ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം അേദ്ദഹത്തിനുചുറ്റ ം
തടിച്ച കൂടി. 22 െയഹൂദപ്പള്ളിമുഖ്യന്മാരിൽ
ഒരാളായ യായീേറാസ് അവിെടവന്നു.
അയാൾ േയശുവിെന കണ്ട് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കാൽക്കൽവീണ്, 23 “എെന്റ കുഞ്ഞുമകൾ
മരിക്കാറായിരിക്കുന്നു; അവൾ സുഖം്രപാപിച്ച
ജീവിേക്കണ്ടതിന് അങ്ങു ദയവായി വന്ന്
അവള െടേമൽ ൈകെവക്കണേമ” എന്നു
േകണേപക്ഷിച്ച . 24 േയശു അയാേളാെടാപ്പം
േപായി.
വലിയ ജനക്കൂട്ടം അേദ്ദഹെത്ത
പിൻതുടരുകയും തിക്കിത്തിരക്കുകയും െചയ്തു.
25 പ്രന്തണ്ടുവർഷമായി രക്ത്രസാവമുള്ള
ഒരു സ്്രതീ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
26 പല ൈവദ്യന്മാരുെടയും ചികിത്സയാൽ
അവൾ കഷ്ടെപ്പടുകയും തനിക്കുള്ളെതല്ലാം
െചലവഴിക്കുകയും െചയ്തിട്ട ം അവള െട
സ്ഥിതി െമച്ചെപ്പടുന്നതിനുപകരം അധികം
വഷളായിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 27 േയശുവിെനപ്പറ്റി
േകട്ടിരുന്നഅവൾ ജനത്തിരക്കിനിടയിലൂെട വന്ന്
അേദ്ദഹത്തിെന്റപിന്നിെലത്തിപുറങ്കുപ്പായത്തിൽ
െതാട്ട . 28 കാരണം, “അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വസ്്രതത്തിൽ ഒന്നു െതാട്ടാൽ എനിക്കു
സൗഖ്യം ലഭിക്കും” എന്ന് അവൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നു.
29 ഉടെന അവള െട രക്ത്രസാവം നിലച്ച .
േരാഗം മാറിയതായി അവൾ ശരീരത്തിൽ
അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു.

30 തന്നിൽനിന്ന് ശക്തി പുറെപ്പട്ടതായി



മർേക്കാസ് 5:31 xxvi മർേക്കാസ് 5:38

ഉടൻതെന്ന േയശു മനസ്സിലാക്കി. ജനമേധ്യ
തിരിഞ്ഞുനിന്ന് അേദ്ദഹം, “ആരാണ് എെന്റ
വസ്്രതത്തിൽസ്പർശിച്ചത?്”എന്ന്ആരാഞ്ഞു.

31 “ജനങ്ങൾ അങ്ങെയ തിക്കുന്നതു
കാണുന്നിേല്ല?” എന്നിട്ട ം “ ‘ആരാണ് എെന്ന
െതാട്ടത?്’ എന്ന് അങ്ങു േചാദിക്കുന്നെതന്ത”്
എന്നുശിഷ്യന്മാർ േചാദിച്ച .

32 എങ്കിലും തെന്ന െതാട്ടത് ആരാണ്
എന്നറിയാൻ േയശു ചുറ്റ ം േനാക്കി.
33 തനിക്കു സംഭവിച്ചത് അറിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്്രതീ
ഭയന്നുവിറച്ച െകാണ്ട് വന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കാൽക്കൽവീണു; സത്യെമല്ലാം തുറന്നുപറഞ്ഞു.
34 അേദ്ദഹം അവേളാട,് “േമാേള, നിെന്റ
വിശ്വാസം നിെന്ന സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു, നീ
സമാധാനേത്താെട േപാകുക. നിെന്റ കഷ്ടത
അവസാനിച്ചേല്ലാ”എന്നുപറഞ്ഞു.

35േയശുഇങ്ങെനസംസാരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾത്തെന്ന,
പള്ളിമുഖ്യനായയായീേറാസിെന്റവീട്ടിൽനിന്ന്ചില
ആള കൾവന്ന് “അങ്ങയുെട മകൾമരിച്ച േപായി,
എന്തിനാണ്ഇനിഗുരുവിെനബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത?്”
എന്നുപറഞ്ഞു.

36 അവർ പറഞ്ഞതു ഗൗനിക്കാെത
േയശു പള്ളിമുഖ്യേനാട,് “ഭയെപ്പേടണ്ട;
വിശ്വസിക്കുകമാ്രതം െചയ്യ ക”എന്നുപറഞ്ഞു.

37 പേ്രതാസും യാേക്കാബും യാേക്കാബിെന്റ
സേഹാദരനായ േയാഹന്നാനും അല്ലാെത
മറ്റാെരയും തേന്നാെടാപ്പം വീടിനുള്ളിൽ
്രപേവശിക്കാൻ േയശു അനുവദിച്ചില്ല. 38അവർ
പള്ളിമുഖ്യെന്റ വീട്ടിൽ എത്തിയേപ്പാൾ, ജനങ്ങൾ
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നിലവിളിച്ച ം ഉറെക്കകരഞ്ഞുംബഹളംകൂട്ട ന്നത്
േയശു കണ്ടു. 39 അേദ്ദഹം അകത്തുെചന്ന്
അവേരാട്, “എന്തിനാണ് ഈ ബഹളവും
കരച്ചിലും?കുട്ടി മരിച്ചിട്ടില്ല,ഉറങ്ങുകയാണ”്എന്നു
പറഞ്ഞു. 40അവേരാഅേദ്ദഹെത്തപരിഹസിച്ച .
േയശു,എല്ലാവെരയുംപുറത്താക്കിയതിനുേശഷം,
കുട്ടിയുെട മാതാപിതാക്കെളയും
തേന്നാെടാപ്പമുണ്ടായിരുന്നശിഷ്യന്മാെരയുംകൂട്ടിെക്കാണ്ട,്
അകത്ത് കുട്ടി കിടന്നിരുന്നിടത്തു െചന്നു.
41അവള െടൈകക്കുപിടിച്ച്അേദ്ദഹംഅവേളാട,്
“തലീഥാ കൂമി!” എന്നു പറഞ്ഞു. “ ‘േമാേള,
എഴുേന്നൽക്കൂ’എന്നുഞാൻനിേന്നാടു പറയുന്നു”
എന്നാണ് അതിെന്റ അർഥം. 42 ഉടൻതെന്ന
ബാലിക എഴുേന്നറ്റ നടന്നു. അവൾക്കു പ്രന്തണ്ട്
വയസ്സണ്ടായിരുന്നു. ഇതു കണ്ടവെരല്ലാം
അത്ഭുതപരത്രന്തരായി. 43 സംഭവിച്ചത് ആരും
അറിയരുെതന്ന് േയശു അവേരാടു കർശനമായി
കൽപ്പിച്ച . അവൾക്ക് എെന്തങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാൻ
െകാടുക്കണെമന്നുംഅേദ്ദഹംആജ്ഞാപിച്ച .

6
ബഹുമാനം ലഭിക്കാത്ത ്രപവാചകൻ

1 േയശു അവിെടനിന്നു യാ്രതതിരിച്ച്
സ്വന്തം പട്ടണത്തിൽ* ശിഷ്യന്മാരുമായി
മടങ്ങിെയത്തി. 2 അടുത്ത ശബ്ബത്തുനാളിൽ
അേദ്ദഹം െയഹൂദരുെട പള്ളിയിൽെവച്ച്
ഉപേദശിച്ച തുടങ്ങി. പലരും അതുേകട്ട്
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട .

* 6:1 അതായത്,നസെറത്തിൽ
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“ഈ മനുഷ്യന് ഇവെയല്ലാം എവിെടനിന്നു
കിട്ടി? എെന്താരു ജ്ഞാനമാണ് ഇയാൾക്കു
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത?് എെന്തല്ലാം അത്ഭുതങ്ങളാണ്
ഇയാൾ െചയ്യന്നത?് 3 ഇത് ആ
മരപ്പണിക്കാരനേല്ല? ഇയാൾ മറിയയുെട
മകനേല്ല? യാേക്കാബ്, േയാെസ,† യൂദാ,
ശിേമാൻ എന്നിവരുെട സേഹാദരനുമേല്ല
ഇയാൾ? ഇയാള െട സേഹാദരിമാരും ഇവിെട
നേമ്മാടുകൂെട ഇേല്ല?” എന്നു േചാദിച്ച .
േയശുവിെന അംഗീകരിക്കാൻ അവർക്ക്
കഴിഞ്ഞില്ല.‡

4 േയശു അവേരാട,് “ഒരു ്രപവാചകൻ
ബഹുമാനിക്കെപ്പടാത്തത് അയാള െട
സ്വേദശത്തും ബന്ധുക്കൾക്കിടയിലും
സ്വന്തം ഭവനത്തിലുംമാ്രതമാണ”് എന്നു
പറഞ്ഞു. 5 ഏതാനും ചില േരാഗികള െടേമൽ
ൈകെവച്ച് അവെര സൗഖ്യമാക്കിയതല്ലാെത,
അവിെട അത്ഭുത്രപവൃത്തികെളാന്നും
െചയ്യാൻ അേദ്ദഹത്തിനു കഴിഞ്ഞില്ല.
6 അവരുെട അവിശ്വാസെത്തക്കുറിച്ച് അേദ്ദഹം
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട .

േയശു പ്രന്തണ്ടുേപെരഅയയ്ക്കുന്നു
അതിനുേശഷം േയശു ്രഗാമങ്ങൾേതാറും
ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ച് ഉപേദശിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
7അേദ്ദഹംതെന്റപ്രന്തണ്ട്ശിഷ്യന്മാെരഅടുക്കൽ
വിളിച്ച് അവർക്ക് ദുരാത്മാക്കള െടേമൽ
അധികാരംനൽകി. അവർക്ക് ഇ്രപകാരം

† 6:3 േയാേസഫ്, േയാെസ എന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം. ‡ 6:3
മൂ.ഭാ.അേദ്ദഹത്തിനുേനേരഅവർക്ക് ഇടർച്ചയുണ്ടായി.
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നിർേദശംനൽകി, ഈരണ്ടുേപെരയായി
അയയ്ക്കാൻതുടങ്ങി.

8 “ഈയാ്രതയിൽ ഒരു വടിമാ്രതേമ കരുതാവൂ—
ആഹാരേമാ സഞ്ചിേയാ പണേമാ§ എടുക്കാൻ
പാടില്ല. 9െചരിപ്പ ധരിക്കാം, ഒന്നിലധികം വസ്്രതം
അരുത.് 10ഒരു പട്ടണത്തിൽെചന്ന്അവിെടയുള്ള
ഒരു ഭവനത്തിൽ ്രപേവശനം ലഭിച്ചാൽആസ്ഥലം
വിട്ട േപാകുംവെര അേത ഭവനത്തിൽത്തെന്ന
താമസിക്കുക. 11 ഏെതങ്കിലും സ്ഥലത്തു
നിങ്ങെള സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും
അവിെടയുള്ളവർ നിങ്ങള െട സേന്ദശം
അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ
ആ സ്ഥലം വിട്ട േപാകുേമ്പാൾ, ആ
സ്ഥലവാസികൾെക്കതിേര സാക്ഷ്യത്തിനായി
നിങ്ങള െട പാദങ്ങളിെല െപാടി
കുടഞ്ഞുകളയുക.”*†

12 ശിഷ്യന്മാർ േപായി ജനങ്ങൾ അവരുെട
പാപങ്ങൾ ഉേപക്ഷിച്ച ൈദവത്തിേലക്കു
തിരിയണെമന്നു ്രപസംഗിച്ച ; 13 അനവധി
ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുകയും അേനകം
േരാഗികള െടേമൽ എണ്ണ പുരട്ടി അവെര
സൗഖ്യമാക്കുകയും െചയ്തു.
േയാഹന്നാൻസ്നാപകെന്റശിരേച്ഛദം

14 െഹേരാദാരാജാവ‡് േയശുവിെനപ്പറ്റി
ജനങ്ങള െട ഇടയിലുള്ള ചർച്ച

§ 6:8 മൂ.ഭാ. െചമ്പുനാണയേമാ * 6:11 മത്താ. 10:14 † 6:11
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േകട്ട ; കാരണം, േയശുവിെന്റ േപര്
ഇതിനകം ്രപസിദ്ധമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
“േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു! അതുെകാണ്ടാണ്
അേദ്ദഹത്തിന് ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ
്രപവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത,്” എന്നു ചിലർ
പറഞ്ഞു.

15 മറ്റ ചിലരാകെട്ട, “ഏലിയാ്രപവാചകൻ
മടങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.
േവെറചിലേരാ, “പുരാതന്രപവാചകന്മാെരേപ്പാെലയുള്ള
ഒരു ്രപവാചകനാണ് ഇേദ്ദഹം” എന്ന്
അഭി്രപായെപ്പട്ട .

16 എന്നാൽ െഹേരാദാവാകെട്ട, “ഞാൻ
ശിരേച്ഛദംെചയ്ത േയാഹന്നാനാണ്
ഇത.് അേദ്ദഹം മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

17 കുറച്ച കാലംമുമ്പ് േയാഹന്നാെന
ബന്ധനസ്ഥനാക്കി കാരാഗൃഹത്തിൽ
അടയ്ക്കാൻ കൽപ്പന െകാടുത്തത് ഈ
െഹേരാദാവ് ആയിരുന്നു. െഹേരാദ്യയുെട
േ്രപരണയാലായിരുന്നുഅേദ്ദഹംഅതുെചയ്തത്.
അേദ്ദഹം തെന്റസേഹാദരനായ ഫിലിെപ്പാസിെന്റ
ഭാര്യ െഹേരാദ്യെയ വിവാഹംകഴിച്ചിരുന്നു.
18 “സേഹാദരെന്റ ഭാര്യെയ നീ
നിയമവിരുദ്ധമായാണ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത”്
എന്ന് േയാഹന്നാൻ െഹേരാദാവിേനാട്
പറഞ്ഞിരുന്നു. 19 അതുെകാണ്ട്
െഹേരാദ്യയ്ക്ക് േയാഹന്നാെന്റേനേര
പക ഉണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹെത്ത
െകാന്നുകളയാൻ അവൾ ആ്രഗഹിച്ച .
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എന്നാൽ, അവൾക്ക് അതിനു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
20 കാരണം, േയാഹന്നാൻ നീതിനിഷ്ഠനും
വിശുദ്ധനുമാെണന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നതുെകാണ്ട്
െഹേരാദാവ് അേദ്ദഹെത്ത ഭയെപ്പടുകയും
പരിരക്ഷിക്കുകയുംെചയ്തിരുന്നു. േയാഹന്നാെന്റ
്രപഭാഷണം െഹേരാദാവിെന വളെരേയെറ
അസ്വസ്ഥനാക്കാറുണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും അത്
ആനന്ദേത്താെട േകട്ട േപാന്നു.

21 െഹേരാദാവ് തെന്റ ജന്മദിനത്തിൽ, ഉന്നത
ഉേദ്യാഗസ്ഥർക്കും ൈസന്യാധിപന്മാർക്കും
ഗലീലയിെല ്രപമുഖർക്കുംേവണ്ടി ഒരു
വിരുന്നു നടത്തിയത് െഹേരാദ്യയ്ക്ക്
ഒരവസരമായി: 22 െഹേരാദ്യയുെട മകൾ
വിരുന്നുശാലയുെട അകത്തുവന്നു നൃത്തം
െചയ്ത് െഹേരാദാവിെനയും അതിഥികെളയും
്രപസാദിപ്പിച്ച .
രാജാവ്അവേളാട,് “നിനക്ക്ഇഷ്ടമുള്ളെതന്തും
എേന്നാടു േചാദിക്കുക, അതു ഞാൻ നിനക്കു
തരാം”എന്നുപറഞ്ഞു. 23 “നീഎന്തു േചാദിച്ചാലും,
രാജ്യത്തിെന്റ പകുതിയായാൽേപാലും ഞാൻ
നിനക്കു തരും,” എന്ന് അേദ്ദഹം അവേളാടു
ശപഥംെചയ്തുപറഞ്ഞു.

24അവൾ പുറത്തുേപായി, “ഞാൻ എന്താണു
േചാദിേക്കണ്ടത്?”എന്ന്അമ്മേയാടു േചാദിച്ച .

“േയാഹന്നാൻസ്നാപകെന്റ തല
ആവശ്യെപ്പടുക,”അമ്മപറഞ്ഞു.

25 ഉടെനതെന്ന, െപൺകുട്ടി േവഗത്തിൽ
രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ തിരിെച്ചത്തി.
“േയാഹന്നാൻസ്നാപകെന്റ തല ഇേപ്പാൾത്തെന്ന
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ഒരു തളികയിൽ എനിക്ക് തരണേമ”
എന്നേപക്ഷിച്ച .

26 രാജാവ് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി;
താൻ െചയ്തുേപായ ശപഥെത്തയും
അതിഥികെളയും മാനിച്ച് അവള െട
അേപക്ഷ നിരസിക്കാൻ അയാൾക്കു
നിവൃത്തിയില്ലാതായി. 27 അതുെകാണ്ട്
െഹേരാദാവ് ഉടൻതെന്ന േയാഹന്നാെന്റ തല
െകാണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള കൽപ്പനെകാടുത്ത്
ഒരു ആരാച്ചാെര അയച്ച . അയാൾ െചന്ന്
കാരാഗൃഹത്തിൽെവച്ച് േയാഹന്നാെന
ശിരേച്ഛദംെചയ്തു. 28 അേദ്ദഹത്തിെന്റ തല
ഒരു തളികയിലാക്കി െകാണ്ടുവന്നു; ആരാച്ചാർ
അത് െപൺകുട്ടിക്ക് െകാടുത്തു. അവൾ
അത് അമ്മയ്ക്കും നൽകി. 29 േയാഹന്നാെന്റ
ശിഷ്യന്മാർ ഈ വാർത്തയറിഞ്ഞ് വരികയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശരീരം എടുത്ത് ഒരു കല്ലറയിൽ
സംസ്കരിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു.
േയശു അയ്യായിരംേപർക്ക് ആഹാരം

നൽകുന്നു
30 അെപ്പാസ്തലന്മാർ േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്നു§ തങ്ങൾ െചയ്തതും
ഉപേദശിച്ചതുെമല്ലാം അേദ്ദഹെത്ത അറിയിച്ച .
31 ഈ സമയത്ത് േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ
ധാരാളം ആള കൾ വരികയും േപാകുകയും
െചയ്തിരുന്നതുെകാണ്ട് േയശുവിനും
ശിഷ്യന്മാർക്കും ആഹാരം കഴിക്കാൻേപാലും
അവസരം ലഭിച്ചില്ല. അതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം

§ 6:30 മർ. 6:7
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അവേരാട്, “നിങ്ങൾ എെന്റകൂെട ഒരു
വിജനസ്ഥലത്തു വന്ന് അൽപ്പം വി്രശമിക്കുക”
എന്നുപറഞ്ഞു.

32 അങ്ങെന അവർ ഒരു വള്ളത്തിൽ
കയറി ഒരു വിജനസ്ഥലേത്തക്ക് യാ്രതയായി.
33 എന്നാൽ, അവർ േപാകുന്നതുകണ്ട്
അത് എവിേടക്കാെണന്നു മനസ്സിലാക്കിയ
അേനകം ആള കൾ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിൽനിന്നും
ഓടി അവർക്കുമുേമ്പ ആ സ്ഥലെത്തത്തി.
34 േയശു കരയ്ക്കിറങ്ങിയേപ്പാൾ ഒരു വലിയ
ജനക്കൂട്ടം ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകെളേപ്പാെല
ആയിരിക്കുന്നതുകണ്ട;് േയശുവിന് അവേരാടു
സഹതാപം േതാന്നി. അതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം
അവെരപലകാര്യങ്ങള ം ഉപേദശിക്കാൻതുടങ്ങി.

35 േനരം ൈവകിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ശിഷ്യന്മാർ അടുെത്തത്തി. “ഇെതാരു
വിജനസ്ഥലമാണ,് േനരവും വളെര
ൈവകിയിരിക്കുന്നു, 36 ചുറ്റ മുള്ള ്രഗാമങ്ങളിലും
്രഗാമാന്തരങ്ങളിലും േപായി എെന്തങ്കിലും
ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ജനങ്ങെള
പറഞ്ഞയച്ചാലും”എന്നുപറഞ്ഞു.

37 അതിനുത്തരമായി േയശു, “നിങ്ങൾ
അവർക്ക് എെന്തങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാൻ
െകാടുക്കുക”എന്നുപറഞ്ഞു.

“അതിന് ഇരുനൂറ് െവള്ളിക്കാശു* േവണ്ടിവരും.
ഞങ്ങൾേപായിഅ്രതയും പണംസ്വരൂപിച്ച്അപ്പം
വാങ്ങിഅവർക്കു ഭക്ഷിക്കാൻെകാടുക്കണേമാ?”
എന്ന്അവർഅേദ്ദഹേത്താടു േചാദിച്ച .

* 6:37 ഈതുക ഒരു െതാഴിലാളിയുെട എട്ട മാസെത്തകൂലിക്കു
സമമാണ.്
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38 അേദ്ദഹം അവേരാട്, “നിങ്ങള െടപക്കൽ
എ്രത അപ്പം ഉണ്ട്? േപായി േനാക്കുക” എന്നു
പറഞ്ഞു.
അവർ േനാക്കിയിട്ട,് “അഞ്ച;് രണ്ടുമീനും ഉണ്ട്”
എന്നുപറഞ്ഞു.

39ജനങ്ങെളപച്ചപ്പ ൽപ്പ റത്തുപന്തിപന്തിയായി
ഇരുത്താൻ േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞു.
40അവർ നൂറും അൻപതും വീതം നിരനിരയായി
നിലത്തിരുന്നു. 41 അേദ്ദഹം അഞ്ചപ്പവും
രണ്ടുമീനും എടുത്തു സ്വർഗത്തിേലക്കു േനാക്കി
വാഴ്ത്തി, അപ്പം നുറുക്കി. ജനങ്ങൾക്കു
വിളമ്പിെക്കാടുക്കാൻ ശിഷ്യന്മാെര ഏൽപ്പിച്ച .
ആ രണ്ടുമീനും അതുേപാെല അേദ്ദഹം
എല്ലാവർക്കുമായി പങ്കിട്ട . 42എല്ലാവരും ഭക്ഷിച്ച
തൃപ്തരായി; 43അവേശഷിച്ചഅപ്പക്കഷണങ്ങള ം
മീനുംശിഷ്യന്മാർപ്രന്തണ്ട്കുട്ടനിറെയ േശഖരിച്ച .
44 ഭക്ഷണം കഴിച്ചവരിൽ അയ്യായിരംേപർ
പുരുഷന്മാർആയിരുന്നു.
േയശു െവള്ളത്തിനുമീേതനടക്കുന്നു

45േയശുജനക്കൂട്ടെത്തയാ്രതയയയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ,
തനിക്കുമുേമ്പ ശിഷ്യന്മാർ വള്ളത്തിൽ കയറി
അക്കെര േബത്ത്സയിെദക്കു േപാകാൻ
അവെര നിർബന്ധിച്ച . 46 ജനെത്ത
യാ്രതയയച്ചതിനുേശഷം അേദ്ദഹം
്രപാർഥിക്കുന്നതിന് ഒരു മലയിേലക്ക്
കയറിേപ്പായി.

47 അന്നുരാ്രതിയിൽ വള്ളം തടാകത്തിെന്റ
നടുവിലും അേദ്ദഹം തനിച്ച കരയിലും
ആയിരുന്നു, 48കാറ്റ ്രപതികൂലമായിരുന്നതിനാൽ
ശിഷ്യന്മാർ വള്ളം തുഴഞ്ഞു േക്ലശിക്കുന്നത്
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േയശു കണ്ടു. രാ്രതി ഏകേദശം മൂന്നുമണിക്ക†്
അേദ്ദഹം തടാകത്തിനുമീേതകൂടി നടന്ന്
ശിഷ്യന്മാരുെടഅടുക്കൽഎത്തി;അവെരകടന്നു
മുേന്നാട്ട േപാകുന്നതായി ഭാവിച്ച . 49അേദ്ദഹം
തടാകത്തിെന്റ മീേത നടക്കുന്നതുകണ്ട് അത്
ഒരു ഭൂതമായിരിക്കുെമന്ന് അവർ വിചാരിച്ച .
50 അേദ്ദഹെത്ത കണ്ട് അവെരല്ലാവരും
ഭയവിഹ്വലരായിഅലമുറയിട്ട .
ഉടെനതെന്ന േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞു,

“ൈധര്യെപ്പടുക, ഇത് ഞാൻ ആകുന്നു,
ഭയെപ്പേടണ്ട.” 51പിെന്നഅേദ്ദഹംഅവേരാെടാപ്പം
വള്ളത്തിൽ കയറിയേപ്പാൾ കാറ്റ് ശമിച്ച .
അവർ അത്ഭുതപരത്രന്തരായി. 52 അവർക്ക്
കാര്യങ്ങൾ െപെട്ടന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ
കഴിയാതിരുന്നതുെകാണ്ട‡് അപ്പത്തിെന്റ
സംഭവത്തിെന്റ ്രപാധാന്യംഅവർ ്രഗഹിച്ചിരുന്നില്ല.

53 അവർ തടാകത്തിെന്റ അക്കെര
െഗേന്നസെരത്തിൽ എത്തി, വള്ളം അവിെട
അടുപ്പിച്ച . 54 വള്ളത്തിൽനിന്നിറങ്ങിയ ഉടെന
ജനങ്ങൾ േയശുവിെന തിരിച്ചറിഞ്ഞു. 55അവർ
ആ ്രപേദശെത്തല്ലാം ഓടിനടന്ന് േയശു ഉെണ്ടന്നു
േകട്ട സ്ഥലങ്ങളിേലെക്കല്ലാം േരാഗികെള
കിടക്കകളിൽ എടുത്തുെകാണ്ടുവന്നുതുടങ്ങി.
56 ്രഗാമങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും
നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും അേദ്ദഹം േപായിടെത്തല്ലാം
അവർ േരാഗികെള െകാണ്ടുവന്നു,
ചന്തൈമതാനങ്ങളിൽ കിടത്തിയിട്ട്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുറങ്കുപ്പായത്തിെന്റ

† 6:48 മൂ.ഭാ. നാലാംയാമത്തിൽ ‡ 6:52 മൂ.ഭാ. ഹൃദയം
കഠിനെപ്പട്ടിരുന്നതുെകാണ്ട്
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വിള മ്പിെലങ്കിലും െതാടാനുള്ള
അനുവാദത്തിനായി അേപക്ഷിച്ച . അേദ്ദഹെത്ത
െതാട്ടവെരല്ലാംസൗഖ്യം്രപാപിച്ച .

7
ശുദ്ധവുംഅശുദ്ധവും

1 പരീശന്മാരും േവദജ്ഞരിൽ
ചിലരും േയശുവിെന കാണാനായി
െജറുശേലമിൽനിന്ന് വന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ചുറ്റ ംകൂടി. 2 അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലർ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത,
അതായത,് െയഹൂദാചാര്രപകാരം
കഴുകാത്ത ൈകെകാണ്ട്, ആഹാരം
കഴിക്കുന്നത് അവരുെട ്രശദ്ധയിൽെപ്പട്ട .
3 പൂർവികരുെട പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച പരീശരും
െയഹൂദെരല്ലാവരും ആചാരപരമായി
ൈകകഴുകാെത ആഹാരം കഴിക്കുകയില്ല.
4 ചന്തസ്ഥലത്തുനിന്നു വരുേമ്പാഴും ഒരു
അനുഷ്ഠാനെമന്നനിലയിൽ ശുദ്ധിവരുത്താെത
ഒന്നും ഭക്ഷിക്കുകയില്ല. പാനപാ്രതങ്ങൾ,
കുടങ്ങൾ, ഓട്ട പാ്രതങ്ങൾ എന്നിവ കഴുകുക
തുടങ്ങി മറ്റേനകം ആചാരങ്ങള ം അവർ
അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു.

5 അതുെകാണ്ട,് പരീശന്മാരും േവദജ്ഞരും
േയശുവിേനാട,് “അങ്ങയുെട ശിഷ്യന്മാർ
പൂർവികരുെട പാരമ്പര്യം അനുഷ്ഠിച്ച
ജീവിക്കാെത ‘അശുദ്ധമായ’ ൈകകൾെകാണ്ടു
ഭക്ഷണംകഴിക്കുന്നെതന്ത?്”എന്നു േചാദിച്ച .
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6 അതിന് അേദ്ദഹം: “കപടഭക്തേര,
െയശയ്യാവ് നിങ്ങെളക്കുറിച്ച ്രപവചിച്ചത് എ്രത
കൃത്യമായിരിക്കുന്നു:
“ ‘ഈജനംഅധരങ്ങളാൽഎെന്നആദരിക്കുന്നു;
അവരുെട ഹൃദയേമാ എന്നിൽനിന്ന്
അകന്നിരിക്കുന്നു.

7അവർഎെന്നവ്യർഥമായിആരാധിക്കുന്നു;
അവർ മനുഷ്യരുെട നിയമങ്ങൾ
്രപമാണങ്ങളായി ഉപേദശിക്കുന്നു.’*

8 നിങ്ങൾ ൈദവകൽപ്പനകൾ ഉേപക്ഷിച്ച
മാനുഷികപാരമ്പര്യങ്ങൾ മുറുെകപ്പിടിക്കുന്നു,”
എന്നുപറഞ്ഞു.

9 അേദ്ദഹം അവേരാടു തുടർന്നു പറഞ്ഞത:്
“സ്വന്തം പാരമ്പര്യങ്ങൾ പാലിക്കാൻേവണ്ടി†
കൗശലപൂർവം നിങ്ങൾ ൈദവകൽപ്പനകൾ
അവഗണിക്കുന്നു. 10 ‘നിെന്റ മാതാപിതാക്കെള
ബഹുമാനിക്കണം’‡ എന്നും ‘പിതാവിെനേയാ
മാതാവിെനേയാ ശപിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്
വധശിക്ഷനൽകണം’§ എന്നും േമാശ
കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 11 എന്നാൽ നിങ്ങൾ:
ഒരാൾ തെന്റ പിതാവിേനാേടാ മാതാവിേനാേടാ
‘ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു നൽേകണ്ട സഹായം
ൈദവത്തിനുള്ള വഴിപാടായി േനർന്നുേപായേല്ലാ’
അഥവാ, ‘െകാർബാൻ’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ
മാതാപിതാക്കേളാടുള്ളഅയാള െട കടമ തീർന്നു
എന്നു പറയുന്നു. 12 അങ്ങെന പിതാവിേനാ
മാതാവിേനാേവണ്ടി ഒരിക്കലും എെന്തങ്കിലും
െചയ്തുെകാടുക്കാൻ നിങ്ങൾ അവെന

* 7:7 െയശ. 29:13 † 7:9 ചി.ൈക.്രപ. സ്ഥാപിക്കാൻേവണ്ടി
‡ 7:10 പുറ. 20:12;ആവ. 5:16 § 7:10 പുറ. 21:17; േലവ്യ. 20:9
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അനുവദിക്കുന്നുമില്ല. 13 ഇ്രപകാരം നിങ്ങള െട
പരമ്പരാഗതമായ സ്രമ്പദായങ്ങളിലൂെട നിങ്ങൾ
ൈദവകൽപ്പനെയ അസാധുവാക്കുന്നു.
ഇതുമാ്രതമല്ല,ഇതുേപാെലയുള്ളപലതും നിങ്ങൾ
െചയ്യന്നുണ്ട.്”

14 േയശു ജനക്കൂട്ടെത്ത വീണ്ടും തെന്റ
അടുേത്തക്കു വിളിച്ച് അവേരാട് ഇ്രപകാരം
പറഞ്ഞു: “എല്ലാവരുംഎെന്റവാക്ക് ്രശദ്ധാപൂർവം
േകട്ട മനസ്സിലാക്കുക. 15പുറേമനിന്നു മനുഷ്യെന്റ
അകേത്തക്കു െചല്ല ന്ന യാെതാന്നിനും ആ
വ്യക്തിെയ ‘അശുദ്ധമാക്കാൻ’ കഴിയുകയില്ല.
16പിെന്നേയാ, മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽനിന്നു പുറത്തു
വരുന്നതാണ്ആ മനുഷ്യെനഅശുദ്ധമാക്കുന്നത.്
േകൾക്കാൻെചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട.”*

17 ജനക്കൂട്ടെത്ത വിട്ട് അേദ്ദഹം
ഭവനത്തിൽ എത്തിയേപ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ ഈ
സാദൃശ്യകഥെയക്കുറിച്ച് അേദ്ദഹേത്താടു
േചാദിച്ച . 18 “നിങ്ങൾ ഇ്രത ബുദ്ധിഹീനേരാ?”
അേദ്ദഹം േചാദിച്ച . “പുറേമനിന്ന്
ഉള്ളിേലക്കുെചല്ല ന്ന യാെതാരു ഭക്ഷണത്തിനും
ഒരു മനുഷ്യെന അശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല
എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേയാ? 19 കാരണം,
അത് അയാള െട ഹൃദയത്തിേലക്കല്ല,
വയറ്റിേലക്കും പിെന്ന ശരീരത്തിനു
പുറേത്തക്കുമാണ് േപാകുന്നത.്” എല്ലാ
ഭക്ഷണവും ശുദ്ധെമന്ന് ഈ വാക്കുകളിലൂെട
അേദ്ദഹംവ്യക്തമാക്കി.

* 7:16 ചി.ൈക.്രപ.ഈവാക്യഭാഗംകാണുന്നില്ല.
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20 അേദ്ദഹം തുടർന്നു: “മനുഷ്യെന്റ
ഹൃദയത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുന്നവയാണ്അയാെള
അശുദ്ധമാക്കുന്നത.് 21 വഷളവിചാരങ്ങൾ,
വ്യഭിചാരം, േമാഷണം, െകാലപാതകം, പരസംഗം,
22 അത്യാ്രഗഹം, ദുഷ് ്രപവൃത്തികൾ, വഞ്ചന,
ൈലംഗികാധർമം,ഈർഷ്യ, ദൂഷണം,അഹങ്കാരം,
മൂഢത എന്നിവ ഉള്ളിൽനിന്ന്, മനുഷ്യെന്റ
ഹൃദയത്തിൽനിന്നു വരുന്നു. 23ഈതിന്മകെളല്ലാം
ഉള്ളിൽനിന്നുവന്ന് മനുഷ്യെനഅശുദ്ധമാക്കുന്നു.”

സുെറാെഫായ്നീക്യസ്്രതീയുെട വിശ്വാസം

24 േയശു ആ സ്ഥലംവിട്ട േസാരിെന്റ
്രപേദശേത്തക്കുേപായി. അേദ്ദഹം ഒരു
ഭവനത്തിൽ ്രപേവശിച്ച ; അത് ആരും
അറിയരുെതന്ന് അേദ്ദഹം ആ്രഗഹിച്ച , എങ്കിലും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സാന്നിധ്യം രഹസ്യമായി
െവക്കുക അസാധ്യമായിരുന്നു. 25 ദുരാത്മാവു
ബാധിച്ച ഒരു െപൺകുട്ടിയുെട അമ്മ
അേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ച േകട്ടയുടെന, വന്ന്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാൽക്കൽവീണു. 26 അവൾ
സുെറാെഫായ്നീക്യയിൽ ജനിച്ച ഒരു ്രഗീക്കുകാരി
ആയിരുന്നു. തെന്റ മകളിൽനിന്ന് ഭൂതെത്ത
പുറത്താക്കാൻ അവൾ േയശുവിേനാട്
അേപക്ഷിച്ച .

27 േയശു അവേളാട,് “ആദ്യം മക്കൾ തിന്നു
തൃപ്തരാകെട്ട. മക്കള െട അപ്പം എടുത്ത്
നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് എറിഞ്ഞുെകാടുക്കുന്നത്
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അനുേയാജ്യമല്ല”†എന്നുപറഞ്ഞു.
28 അതിന് അവൾ, “അേത കർത്താേവ,
േമശയുെട കീഴിൽ ഉള്ള നായ്ക്കുട്ടികള ം
മക്കള െട ൈകകളിൽനിന്ന് വീഴുന്ന
അപ്പനുറുക്കുകൾ തിന്നുന്നുണ്ടേല്ലാ” എന്നു
മറുപടി പറഞ്ഞു.

29 അേപ്പാൾ േയശു അവേളാടു പറഞ്ഞത:്
െപായ്െക്കാള്ള , “നിെന്റ വിശ്വാസം നിറഞ്ഞ
ഈ വാക്കുകൾനിമിത്തം ഭൂതം നിെന്റ മകെള
വിട്ട േപായിരിക്കുന്നു.”

30 അവൾ വീട്ടിൽ എത്തിയേപ്പാൾ കുട്ടി
ഭൂതബാധ ഒഴിഞ്ഞ്കട്ടിലിൽകിടക്കുന്നതുകണ്ടു.
ബധിരനും മൂകനുമായ മനുഷ്യെന

സുഖെപ്പടുത്തുന്നു
31 പിന്നീട് േയശു േസാർ്രപേദശം
വിട്ട സീേദാനിലൂെട െദക്കെപ്പാലിവഴി
ഗലീലാതടാകതീരേത്തക്കു േപായി. 32അവിെട
ചിലർ ബധിരനും മൂകനുമായ ഒരു
മനുഷ്യെന അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു; അയാള െടേമൽ ൈകെവച്ച്
സൗഖ്യമാക്കണെമന്ന്അേദ്ദഹേത്താടു യാചിച്ച .

33 േയശു ആ മനുഷ്യെന ജനക്കൂട്ടത്തിൽനിന്ന്
മാറ്റിനിർത്തി തെന്റ വിരലുകൾ അയാള െട
െചവികളിൽ ഇട്ട ; തെന്റ തുപ്പൽ
അയാള െട നാവിൽ െതാടുവിച്ച .
† 7:27 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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34 അേദ്ദഹം സ്വർഗത്തിേലക്കു േനാക്കി ഒരു
ദീർഘനിശ്വാസേത്താെട “തുറന്നുവരിക”
എന്നർഥമുള്ള “എഫഥാ” എന്നു പറഞ്ഞു.
35 അേപ്പാൾ അയാള െട െചവികൾ തുറന്നു;
നാവിെന്റ തടസ്സം നീങ്ങി. അവൻ വ്യക്തമായി
സംസാരിച്ച തുടങ്ങി.

36 ഇത് ആേരാടും പറയരുത് എന്ന് േയശു
കൽപ്പിച്ച . അേദ്ദഹം പറയരുെതന്ന് എ്രതേയെറ
കൽപ്പിച്ച േവാ അ്രതേയെറ അവർ അേതപ്പറ്റി
സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 37 “അേദ്ദഹം
എല്ലാം നന്നായി െചയ്തിരിക്കുന്നു, ബധിരർക്കു
േകൾവിയും മൂകർക്കു സംസാരേശഷിയും
നൽകുന്നേല്ലാ,” എന്നു പറഞ്ഞ് ജനങ്ങൾ
അത്യന്തംആശ്ചര്യെപ്പട്ട .

8
നാലായിരംേപർക്കു ഭക്ഷണംനൽകുന്നു

1ആദിവസങ്ങളിൽത്തെന്നവീണ്ടും ഒരു വലിയ
ജനക്കൂട്ടം വന്നുകൂടിയിരുന്നു. അവരുെടപക്കൽ
ഭക്ഷിക്കാൻ ഒന്നും അവേശഷിച്ചിരുന്നില്ല.
അതുെകാണ്ട് േയശു ശിഷ്യന്മാെര അടുക്കൽ
വിളിച്ച് അവേരാട:് 2 “എനിക്ക് ഈ
ജനേത്താട് സഹതാപം േതാന്നുന്നു. ഇവർ
എേന്നാെടാപ്പമായിട്ട് മൂന്നുദിവസമായി; ഇവർക്കു
ഭക്ഷിക്കാൻ ഒന്നുംതെന്ന ഇല്ല. 3 ഞാൻ
അവെര വിശേപ്പാെട വീട്ടിേലക്കയച്ചാൽ അവർ
വഴിയിൽ തളർന്നുവീഴും; അവരിൽ ചിലർ വളെര
ദൂരത്തുനിന്നു വന്നവരുമാണ”്എന്നുപറഞ്ഞു.
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4 അതിനു ശിഷ്യന്മാർ, “ഇവിെട ഈ
വിജന്രപേദശത്ത് ഇവർക്കു മതിയാകുന്ന്രത
അപ്പംകിട്ട ന്നത്എവിെടനിന്ന?്”എന്നു േചാദിച്ച .

5േയശുഅവേരാട,് “നിങ്ങള െടൈകയിൽഎ്രത
അപ്പം ഉണ്ട്?”എന്നു േചാദിച്ച .

“ഏഴ്”അവർമറുപടി പറഞ്ഞു.
6 േയശു ജനക്കൂട്ടേത്താട് തറയിലിരിക്കാൻ
കൽപ്പിച്ച . പിന്നീട് ആ ഏഴ് അപ്പം എടുത്ത്
സ്േതാ്രതംെചയ്ത,് നുറുക്കി, ജനങ്ങൾക്കു
വിളമ്പാൻ ശിഷ്യന്മാെര ഏൽപ്പിക്കുകയും
അവർ അതു വിളമ്പുകയും െചയ്തു.
7 അവരുെടപക്കൽ കുെറ െചറിയ മീനും
ഉണ്ടായിരുന്നു;അതിനുേവണ്ടിയും അേദ്ദഹം നന്ദി
അർപ്പിച്ചതിനുേശഷം, വിളമ്പാൻ ശിഷ്യന്മാേരാടു
പറഞ്ഞു. 8 ജനങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച തൃപ്തരായി.
േശഷിച്ച നുറുക്കുകൾ ശിഷ്യന്മാർ ഏഴു കുട്ട
നിറെയ േശഖരിച്ച . 9 അവിെട ഭക്ഷണം
കഴിച്ചവരിൽ പുരുഷന്മാർ ഏകേദശം നാലായിരം
ആയിരുന്നു. 10 അവെര യാ്രതയയച്ചേശഷം
അേദ്ദഹംശിഷ്യന്മാേരാടുകൂെടവള്ളത്തിൽകയറി
ദൽമനൂഥാ േദശേത്തക്കുയാ്രതയായി.

11 പരീശന്മാർ വന്ന് േയശുവിേനാടു
തർക്കിച്ച തുടങ്ങി. േയശു ൈദവപു്രതൻ
ആെണന്നതിന് െതളിവായി അവർ
സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഒരു അത്ഭുതചിഹ്നം
കാണിക്കണെമന്ന് ആവശ്യെപ്പട്ട . 12 അേദ്ദഹം
ആത്മാവിൽ ഞരങ്ങിെക്കാണ്ട:് “ഈ തലമുറ
എന്തുെകാണ്ടാണ് ചിഹ്നം ആവശ്യെപ്പടുന്നത്?
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു സത്യം പറയുന്നു:
ഈ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു അത്ഭുതചിഹ്നവും
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നൽകെപ്പടുകയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. 13 പിന്നീട്
അേദ്ദഹം അവെരവിട്ട വള്ളത്തിൽ കയറി
അക്കരയ്ക്കുയാ്രതയായി.
പരീശന്മാരുെടയും െഹേരാദാവിെന്റയും

പുളിച്ചമാവ്
14 വള്ളത്തിൽ തങ്ങള െട പക്കൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരപ്പം ഒഴിെക േവെറ അപ്പം
െകാണ്ടുവരാൻ ശിഷ്യന്മാർ മറന്നുേപായിരുന്നു.
15 “സൂക്ഷിക്കുക, പരീശന്മാരുെടയും
െഹേരാദാവിെന്റയും പുളിച്ചമാവിെനപ്പറ്റി
ജാ്രഗതയുള്ളവരായിരിക്കുക.” േയശു അവർക്കു
മുന്നറിയിപ്പ നൽകി.

16 “നമ്മുെട പക്കൽ അപ്പം
ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ടായിരിക്കാം അേദ്ദഹം
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞത”് എന്ന് അവർ പരസ്പരം
ചർച്ചെചയ്തു.

17 അവരുെട സംഭാഷണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്
േയശു അവേരാടു േചാദിച്ച , “അപ്പം
എടുത്തിെല്ലന്നതിെനക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ
ചർച്ചെചയ്യന്നെതന്ത?് നിങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും കണ്ടു
മനസ്സിലാക്കുന്നിേല്ല? നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ
േവണ്ടതുേപാെല മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നിേല്ല?
18 അേതാ, കണ്ണണ്ടായിട്ട ം കാണുന്നിേല്ല?
െചവിയുണ്ടായിട്ട ം േകൾക്കുന്നിേല്ല? നിങ്ങൾ
ഓർക്കുന്നതുമിേല്ല? 19ഞാൻ അഞ്ചപ്പംെകാണ്ട്
അയ്യായിരെത്ത പരിേപാഷിപ്പിച്ചേപ്പാൾ േശഷിച്ച
കഷണങ്ങൾ എ്രത കുട്ട നിറച്ചാണ് നിങ്ങൾ
െപറുക്കിയത?്”

“പ്രന്തണ്ട്”അവർമറുപടി പറഞ്ഞു.
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20 “ഞാൻ ഏഴ് അപ്പം നുറുക്കി നാലായിരെത്ത
പരിേപാഷിപ്പിച്ചേപ്പാൾ േശഷിച്ച കഷണങ്ങൾ
എ്രതകുട്ട നിറെച്ചടുത്തു?”

“ഏഴ്”അവർമറുപടി പറഞ്ഞു.
21 “ഇേപ്പാഴും നിങ്ങൾ ്രഗഹിക്കുന്നിേല്ല?”
അേദ്ദഹംഅവേരാടു േചാദിച്ച .

േബത്ത്സയിദയിൽെവച്ച് ഒരു അന്ധെന
സൗഖ്യമാക്കുന്നു

22 അവർ േബത്ത്സയിദയിൽ എത്തി.
അന്ധനായഒരാെളചിലർെകാണ്ടുവന്ന്അയാെള
െതാടണെമന്ന് േയശുവിേനാട് അേപക്ഷിച്ച .
23 േയശു അന്ധെന്റ ൈകക്കുപിടിച്ച ,
്രഗാമത്തിനു പുറത്തുെകാണ്ടുേപായി. അേദ്ദഹം
അയാള െട കണ്ണ കളിൽ തുപ്പി, തെന്റ ൈകകൾ
അയാള െടേമൽ െവച്ച െകാണ്ട് അയാേളാട,് “നീ
എെന്തങ്കിലും കാണുന്നുേണ്ടാ?”എന്നു േചാദിച്ച .

24 അയാൾ ചുറ്റ ം േനാക്കിയിട്ട്, “ഞാൻ
മനുഷ്യെര കാണുന്നുണ്ട.് പേക്ഷ, വ്യക്തമായിട്ടല്ല,
അവർ നടക്കുന്ന മരങ്ങെളേപ്പാെലയാണ്
കാണെപ്പടുന്നത്”എന്നുപറഞ്ഞു.

25 േയശു വീണ്ടും അയാള െട കണ്ണ കളിൽ
ൈകകൾ െവച്ച . അേപ്പാൾ അയാള െട
കണ്ണ കൾ തുറന്നു. അയാൾക്കു കാഴ്ച തിരിച്ച
കിട്ടി. അയാൾ സകലതും വ്യക്തമായി കണ്ടു.
26 “്രഗാമത്തിനുള്ളിൽ േപാകരുത”്*എന്നു പറഞ്ഞ്
േയശുഅയാെള േനേരവീട്ടിേലക്കയച്ച .

* 8:26 ചി.ൈക.്രപ. ്രഗാമത്തിൽെചന്ന്ആേരാടും പറയരുത.്
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്രകിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം പേ്രതാസ്
ഏറ്റ പറയുന്നു

27 േയശുവും ശിഷ്യന്മാരും ൈകസര്യ
ഫിലിപ്പിയിെല ്രഗാമങ്ങളിേലക്കു യാ്രതയായി.
േപാകുന്ന വഴിയിൽ അേദ്ദഹം അവേരാട്, “ഞാൻ
ആര് ആകുന്നു എന്നാണ് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത?്”
എന്നു േചാദിച്ച .

28അതിനുശിഷ്യന്മാർ, “േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ
എന്നു ചിലരും ഏലിയാവ് എന്നു മറ്റ ചിലരും
്രപവാചകന്മാരിൽ ഒരാൾ എന്നു േവെറ ചിലരും
പറയുന്നു”എന്നുത്തരംപറഞ്ഞു.

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

“അങ്ങ് ്രകിസ്തു ആകുന്നു,” എന്ന് പേ്രതാസ്
്രപതിവചിച്ച .

30 തെന്നപ്പറ്റി ആേരാടും പറയരുത് എന്ന
കർശനനിർേദശവും േയശുഅവർക്കുനൽകി.

സ്വന്തം മരണെത്തക്കുറിച്ച് േയശു
്രപവചിക്കുന്നു

31 മനുഷ്യപു്രതൻ† വളെര കഷ്ടം
സഹിക്കുകയും സമുദായേനതാക്കന്മാർ,
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാർ, േവദജ്ഞർ എന്നിവരാൽ
തിരസ്കരിക്കെപ്പടുകയും വധിക്കെപ്പടുകയും
മൂന്നാംദിവസം ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയും
െചയ്യ െമന്ന് അേദ്ദഹം അവെര
ഉപേദശിച്ച തുടങ്ങി. 32 അേദ്ദഹം ഈ കാര്യം

† 8:31 അതായത്, ്രകിസ്തു
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തുറന്നുപറഞ്ഞേപ്പാൾ പേ്രതാസ് അേദ്ദഹെത്ത
മാറ്റിനിർത്തിശാസിച്ച തുടങ്ങി.‡

33 േയശുേവാ തിരിഞ്ഞു തെന്റ ശിഷ്യന്മാെര
േനാക്കിയിട്ട,് പേ്രതാസിെന ശാസിച്ച .
“സാത്താേന, എെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് േപാ; നീ
ൈദവത്തിെന്റ കാര്യങ്ങളല്ല, മനുഷ്യരുെട
കാര്യങ്ങളാണ് ചിന്തിക്കുന്നത”്എന്നുപറഞ്ഞു.

്രകൂശിെന്റവഴി
34 പിെന്ന അേദ്ദഹം ശിഷ്യന്മാെരയും
ജനക്കൂട്ടെത്തയും അടുക്കൽ വിളിച്ച് ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞു: “ഒരാൾ എെന്റ അനുയായി
ആകാൻ ഇച്ഛിക്കുെന്നങ്കിൽ അയാൾ സ്വയം
ത്യജിച്ച് തെന്റ ്രകൂശ് എടുത്തുെകാണ്ട്
എെന്ന അനുഗമിക്കെട്ട. 35 സ്വന്തം ജീവെന
രക്ഷിക്കാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നവർക്ക് അതു
നഷ്ടമാകും; എന്നാൽ എെന്റ അനുയായി
ആയതു നിമിത്തവും സുവിേശഷം നിമിത്തവും
സ്വജീവൻ നഷ്ടെപ്പടുത്തുന്നവർ അതിെന
രക്ഷിക്കും. 36 ഒരാൾ േലാകം മുഴുവൻ
തെന്റ സ്വന്തമാക്കിയാലും സ്വന്തം ജീവൻ
ൈകേമാശംവരുത്തിയാൽ അയാൾക്ക് എന്തു
്രപേയാജനം? 37 അഥവാ, ഒരാൾക്ക് തെന്റ
ജീവെന്റ വിലയായി എന്തു പകരം െകാടുക്കാൻ
കഴിയും? 38 വ്യഭിചാരവും പാപവും ഉള്ള
ഈ തലമുറയിൽ ആെരങ്കിലും എെന്നയും
എെന്റ വചനങ്ങെളയുംകുറിച്ച ലജ്ജിച്ചാൽ
അവെനക്കുറിച്ച മനുഷ്യപു്രതനും (ഞാനും)തെന്റ

‡ 8:32 മത്താ. 16:13-20;ലൂേക്കാ. 9:18-20
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പിതാവിെന്റ േതജസ്സിൽ വിശുദ്ധദൂതേരാടുകൂെട
വരുേമ്പാൾലജ്ജിക്കും.”

9
1േയശുതുടർന്ന്അവേരാട്, “ഞാൻനിങ്ങേളാടു
പറയെട്ട, ൈദവരാജ്യം ശക്തിേയാെട വരുന്നതു
കാണുന്നതിനുമുമ്പ് ഇവിെട നിൽക്കുന്നവരിൽ
ചിലർമരണംആസ്വദിക്കുകയില്ല,നിശ്ചയം”എന്നു
പറഞ്ഞു.

േയശുവിെന്റ രൂപാന്തരം
2 ഇതിനുേശഷം ആറുദിവസം കഴിഞ്ഞ്
േയശു പേ്രതാസ,് യാേക്കാബ്, േയാഹന്നാൻ
എന്നിവെരമാ്രതം കൂട്ടിെക്കാണ്ട് ഒരു ഉയർന്ന
മലയിേലക്കുേപായി. അവിെടെവച്ച്
അേദ്ദഹം അവരുെടമുമ്പിൽ രൂപാന്തരെപ്പട്ട .
3അേദ്ദഹത്തിെന്റ വസ്്രതം ഭൂമിയിൽ ആർക്കും
െവള പ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും അധികം
െവണ്മയുള്ളതായി തിളങ്ങി. 4 ഏലിയാവും
േമാശയും അവർക്കു ്രപത്യക്ഷരായി,
േയശുവിേനാടുസംസാരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

5 അേപ്പാൾ പേ്രതാസ് േയശുവിേനാട്, “റബ്ബീ,
നാം ഇവിെട ആയിരിക്കുന്നത് എ്രതേയാ നല്ലത്;
നമുക്ക് ഇവിെട മൂന്ന് കൂടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം;
ഒന്ന് അേങ്ങക്കും ഒന്ന് േമാശയ്ക്കും മെറ്റാന്ന്
ഏലിയാവിനും” എന്നു പറഞ്ഞു. 6 എന്തു
പറയണെമന്ന് അറിയാഞ്ഞതിനാലാണ് അേദ്ദഹം
അ്രപകാരം പറഞ്ഞത;് കാരണം അവർ
അ്രതേയെറ ഭയവിഹ്വലരായിരുന്നു.

7 അേപ്പാൾത്തെന്ന ഒരു േമഘംവന്ന് അവെര
ആവരണംെചയ്തു. േമഘത്തിൽനിന്ന്
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“ഞാൻ സം്രപീതനായിരിക്കുന്ന എെന്റ
്രപിയപു്രതൻ ഇവൻതെന്ന, ഇവൻ പറയുന്നത്
്രശദ്ധിച്ച േകൾക്കുക”* എന്ന് ഒരു അശരീരി
ഉണ്ടായി.

8 െപെട്ടന്ന,് അവർ ചുറ്റ ം േനാക്കി; അേപ്പാൾ
തങ്ങേളാടുകൂെട േയശുവിെന അല്ലാെത
മറ്റാെരയും പിെന്നകണ്ടില്ല.

9 അവർ മലയിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവരുേമ്പാൾ
േയശു അവേരാട,് മനുഷ്യപു്രതൻ (ഞാൻ)
മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർക്കുന്നതുവെര, ഈ
കണ്ടത് ആേരാടും പറയരുത് എന്നു കൽപ്പിച്ച .
10 അവർ ഇക്കാര്യം രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ച ,
എന്നാൽ “മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർക്കുക”
എന്നതിെന്റ അർഥം എെന്തന്ന് അവർക്കിടയിൽ
ചർച്ചെചയ്തുെകാണ്ടും ഇരുന്നു.

11 അവർ അേദ്ദഹേത്താട,് “ഏലിയാവ്
ആദ്യം വരണം എന്ന് േവദജ്ഞർ പറയുന്നത്
എന്തുെകാണ്ടാണ?്”എന്നു േചാദിച്ച .

12 അതിന് േയശു: “ആദ്യം ഏലിയാവു
വന്ന് എല്ലാക്കാര്യങ്ങള ം തീർച്ചയായും
പുനഃസ്ഥാപിക്കുെമങ്കിൽ മനുഷ്യപു്രതൻ
വളെര കഷ്ടത സഹിക്കുകയും
തിരസ്കരിക്കെപ്പടുകയും െചേയ്യണ്ടതാെണന്ന്
എഴുതിയിരിക്കുന്നത†് എങ്ങെന? 13 എന്നാൽ
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു, ഏലിയാവ്
വന്നുകഴിഞ്ഞു. അവെനക്കുറിച്ച്
എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന്രപകാരം തങ്ങൾ

* 9:7 മത്താ. 17:5; ലൂേക്കാ. 9:35; 2 പേ്രതാ. 1:7 † 9:12
ഈ ്രപേയാഗം പഴയനിയമ്രഗന്ഥത്തിൽനിന്നുള്ള ഉദ്ധരണിെയ
സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
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ആ്രഗഹിച്ചതുേപാെലെയല്ലാം െയഹൂദർ
അേദ്ദഹേത്താട് ്രപവർത്തിക്കുകയും െചയ്തു.”

ദുരാത്മാവു ബാധിച്ച ബാലെന
സൗഖ്യമാക്കുന്നു

14 അവർ മറ്റ ശിഷ്യന്മാരുെട
അടുെത്തത്തിയേപ്പാൾ വലിെയാരു ജനസമൂഹം
അവർക്കുചുറ്റ ം നിൽക്കുന്നതും േവദജ്ഞർ
അവേരാടു തർക്കിക്കുന്നതും കണ്ടു.
15 േയശുവിെന കണ്ട ഉടെന ജനങ്ങെളല്ലാം
അദ്ഭുതാദരങ്ങേളാെട ഓടിെച്ചന്ന് അേദ്ദഹെത്ത
അഭിവാദനംെചയ്തു.

16 “എന്തിെനക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ അവേരാടു
തർക്കിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നത?്” േയശു േചാദിച്ച .

17ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ:
“ഗുേരാ, ഒരു ദുരാത്മാവ് ബാധിച്ച് സംസാരേശഷി
നഷ്ടെപ്പട്ട എെന്റ മകെന ഞാൻ അങ്ങയുെട
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നിരുന്നു. 18 അത്
അവനിൽ ആേവശിക്കുേമ്പാെഴല്ലാം അവെന
നിലത്തുവീഴ്ത്തും; അവെന്റ വായിൽനിന്ന്
നുരയും പതയും വരികയും പല്ല കടിക്കുകയും
ശരീരം മരവിക്കുകയും െചയ്യ ം. അതിെന
പുറത്താക്കാൻഞാൻഅങ്ങയുെടശിഷ്യന്മാേരാട്
അേപക്ഷിച്ച ;എന്നാൽഅവർക്കതു കഴിഞ്ഞില്ല”
എന്നുപറഞ്ഞു.

19 അേപ്പാൾ േയശു, “അവിശ്വാസമുള്ള
തലമുറേയ, ഞാൻ എ്രതകാലം നിങ്ങേളാടുകൂെട
വസിക്കും? എ്രതകാലം നിങ്ങെള വഹിക്കും?
ബാലെന എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരിക”
എന്നുപറഞ്ഞു.
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20 അവർ അവെന േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു. േയശുവിെന കണ്ട ഉടെന ആ
ആത്മാവ് ബാലെന തള്ളിയിട്ട . അവൻ നിലത്തു
വീണുരുള കയും വായിലൂെട നുരയും പതയും
വരികയും െചയ്തു.

21 േയശു ബാലെന്റ പിതാവിേനാട,് “ഇവൻ
ഇങ്ങെനആയിട്ട് എ്രതനാളായി?”എന്നു േചാദിച്ച .

“കുട്ടിക്കാലംമുതൽതെന്ന. 22ആ ദുരാത്മാവ്
അവെന െകാേല്ലണ്ടതിനു പലേപ്പാഴും തീയിലും
െവള്ളത്തിലും തള്ളിയിട്ടിട്ട ണ്ട്. അേങ്ങക്കു
കഴിയുെമങ്കിൽ ദയേതാന്നി ഞങ്ങെള
സഹായിക്കണേമ,” എന്ന് അയാൾ മറുപടി
പറഞ്ഞു.

23 “ ‘അേങ്ങക്കു കഴിയുെമങ്കിൽ എേന്നാ?’
വിശ്വസിക്കുന്നവനു സകലതും സാധ്യം,” േയശു
പറഞ്ഞു.

24 ഉടെന ബാലെന്റ പിതാവ്, “ഞാൻ
വിശ്വസിക്കുന്നു, എെന്റ അവിശ്വാസെത്ത
അതിജീവിക്കാൻ എെന്ന സഹായിക്കണേമ”
എന്നുനിലവിളിച്ച പറഞ്ഞു.

25 ജനങ്ങൾ കൂട്ടമായി അവിേടക്ക്
ഓടിക്കൂടുന്നതു കണ്ടിട്ട് േയശു ദുരാത്മാവിെന
ശാസിച്ച െകാണ്ട്, “ബധിരനും മൂകനുമായ
ആത്മാേവ, അവനിൽനിന്ന് പുറത്തുേപാകൂ,
ഇനിെയാരിക്കലും അവനിൽ കടക്കരുത് എന്നു
ഞാൻനിേന്നാടു കൽപ്പിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

26 ആത്മാവ് നിലവിളിച്ച് അവെന നിലത്തു
പിെന്നയും തള്ളിയിട്ട് ഉരുട്ടിയേശഷം അവെന
വിട്ട േപായി. ബാലൻ ഒരു മൃതശരീരംേപാെല
ആയിത്തീർന്നതുെകാണ്ട് “അവൻ മരിച്ച േപായി”
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എന്നു പലരും പറഞ്ഞു. 27 േയശു
അവെന ൈകക്കുപിടിച്ച് ഉയർത്തി, അവൻ
എഴുേന്നറ്റ നിന്നു.

28 േയശു വീട്ടിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
ശിഷ്യന്മാർ അേദ്ദഹേത്താട,് “ഞങ്ങൾക്ക് ആ
ആത്മാവിെന പുറത്താക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞത്
എന്തുെകാണ്ടാണ?്”എന്നുരഹസ്യമായി േചാദിച്ച .

29 അതിന് േയശു, “്രപാർഥനയാൽ‡
മാ്രതമല്ലാെത ഈവക ഒഴിഞ്ഞുേപാകുകയില്ല”
എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
േയശു സ്വന്തം മരണെത്തക്കുറിച്ച വീണ്ടും

്രപവചിക്കുന്നു
30 അവർ ആ സ്ഥലംവിട്ട് ഗലീലയിലൂെട
കടന്നുേപായി. തങ്ങൾഎവിെടയാെണന്ന്ആരും
അറിയരുെതന്ന് േയശു ആ്രഗഹിച്ച . 31 േയശു
ശിഷ്യന്മാെര ഉപേദശിച്ച െകാണ്ട് അവേരാടു
പറഞ്ഞു: “മനുഷ്യപു്രതൻ (ഞാൻ) മനുഷ്യരുെട
ൈകയിൽ ഏൽപ്പിക്കെപ്പടും. അവർ അവെന
െകാല്ല ം, എന്നാൽ മൂന്നുദിവസം കഴിഞ്ഞ്
അയാൾ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയും െചയ്യ ം.”
32 എന്നാൽ, അേദ്ദഹം പറഞ്ഞതിെന്റ അർഥം
ശിഷ്യന്മാർ ്രഗഹിച്ചില്ല, അതിനാൽ, അേതപ്പറ്റി
അേദ്ദഹേത്താടു േചാദിക്കാൻഅവർ ഭയെപ്പട്ട .

33അവർ കഫാർനഹൂമിൽ എത്തി. അേദ്ദഹം
വീട്ടിൽ വന്നേശഷം അവേരാട,് “നിങ്ങൾ
വഴിയിൽെവച്ച് എന്തിെനക്കുറിച്ചായിരുന്നു
തർക്കിച്ച െകാണ്ടിരുന്നത?്” എന്നു
േചാദിച്ച . 34 അവേരാ, തങ്ങളിൽ ഏറ്റവും
‡ 9:29 ചി.ൈക.്രപ. ്രപാർഥനയാലും ഉപവാസത്താലും
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േ്രശഷ്ഠൻ ആരാണ് എന്നതിെനപ്പറ്റി
വഴിയിൽെവച്ച വാദിക്കുകയായിരുന്നതുെകാണ്ടു
നിശ്ശബ്ദരായിരുന്നു.

35 അേദ്ദഹം ഇരുന്നേശഷം തെന്റ പ്രന്തണ്ട്
ശിഷ്യന്മാെരയും വിളിച്ചിട്ട് അവേരാട,് “നിങ്ങളിൽ
ഒന്നാമൻ ആകാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നവൻ
ഒടുക്കത്തവനും എല്ലാവർക്കും ദാസനുമാകണം”
എന്നുപറഞ്ഞു.

36 അതിനുേശഷം അേദ്ദഹം ഒരു ശിശുവിെന
എടുത്ത് അവരുെടമധ്യത്തിൽ നിർത്തി. പിെന്ന
അവെന ൈകകളിൽ എടുത്തുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം
അവേരാടു പറഞ്ഞു: 37 “ഇങ്ങെനയുള്ള
ഒരു ശിശുവിെന എെന്റ നാമത്തിൽ
സ്വീകരിക്കുന്നവർ എെന്ന സ്വീകരിക്കുന്നു.
എെന്ന സ്വീകരിക്കുന്നവേരാ എെന്നയല്ല, എെന്ന
അയച്ചവെനസ്വീകരിക്കുന്നു.”
നമുക്കു ്രപതികൂലമല്ലാത്തവൻ നമുക്ക്

അനുകൂലമാണ്
38 “ഗുേരാ, ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങയുെട
നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നതു
ഞങ്ങൾ കണ്ടു, അയാൾ ഞങ്ങേളാടുകൂെട
അങ്ങെയ അനുഗമിക്കാത്തതുെകാണ്ട് ഞങ്ങൾ
അയാെളവിലക്കി,”എന്നുശിഷ്യന്മാരിൽഒരാളായ
േയാഹന്നാൻപറഞ്ഞു.

39 “അയാെള തടയരുത”് േയശു
പറഞ്ഞു, “എെന്റ നാമത്തിൽ അത്ഭുതം
്രപവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അടുത്ത
നിമിഷത്തിൽ എെന്ന ദുഷിച്ച പറയാൻ
സാധ്യമല്ല; 40 നമുക്കു ്രപതികൂലമല്ലാത്തയാൾ
നമുക്ക് അനുകൂലമാണ.് 41 ്രകിസ്തുവിെന്റ



മർേക്കാസ് 9:42 liii മർേക്കാസ് 9:48

ശിഷ്യർ എന്ന പരിഗണനയിൽ ഒരു പാ്രതം
െവള്ളെമങ്കിലും നിങ്ങൾക്കു തരുന്നയാൾക്ക്
്രപതിഫലം ലഭിക്കാതിരിക്കുകയില്ല, നിശ്ചയം,
എന്നുഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
പാപത്തിനു കാരണമാകുന്നതിെനക്കുറിച്ച്

42 “എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ െചറിയവരിൽ
ഒരാെളങ്കിലും പാപത്തിൽ വീഴുന്നതിന്
ആെരങ്കിലും കാരണമാകുെന്നങ്കിൽ, അയാള െട
കഴുത്തിൽ ഒരു വലിയ തിരികല്ല§് െകട്ടി
കടലിൽ എറിയുന്നതാണ് അയാൾക്ക് ഏെറ
നല്ലത.് 43 നിെന്റ ൈക നിെന്ന പാപത്തിേലക്കു
നയിക്കുെന്നങ്കിൽ അതു െവട്ടി എറിയുക.
44 രണ്ട് കയ്യ ം ഉള്ളയാളായി െകടാത്ത
തീയുള്ള നരകത്തിൽ േപാകുന്നതിെനക്കാൾ,
അംഗഭംഗമുള്ളയാളായി നിത്യജീവനിൽ
കടക്കുന്നതാണ് അയാൾക്കു നല്ലത.്
45 നിെന്റ കാൽ നിെന്ന പാപത്തിേലക്കു
നയിക്കുെന്നങ്കിൽഅതുെവട്ടിഎറിഞ്ഞുകളയുക.
46 രണ്ട് കാലും ഉള്ളയാളായി നരകത്തിൽ
എറിയെപ്പടുന്നതിെനക്കാൾ, മുടന്തുള്ളയാളായി
നിത്യജീവനിൽ കടക്കുന്നതാണ് അയാൾക്കു
നല്ലത.് 47 നിെന്റ കണ്ണ് നിെന്ന പാപത്തിേലക്കു
നയിക്കുെന്നങ്കിൽഅതുചൂഴ ്െന്നടുത്ത്എറിയുക.
രണ്ട് കണ്ണ ം ഉള്ളയാളായി നരകത്തിൽ
തള്ളെപ്പടുന്നതിെനക്കാൾ, ഒരു കണ്ണള്ളയാളായി
ൈദവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതാണ് അയാൾക്ക്
ഉത്തമം.
48 “ ‘നരകത്തിലുള്ളപുഴു ചാകുന്നില്ല,

§ 9:42 മൂ.ഭാ. കഴുതെയ െകട്ട ന്നതിരികല്ല്
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അവിടെത്തതീഅണയുന്നതുമില്ല.’*
49എല്ലാവരുംഅഗ്നിയാൽഉപ്പ ള്ളവരായിത്തീരും.†

50 “ഉപ്പ നല്ലതുതെന്ന; എന്നാൽ അത്
ഉപ്പ രസം ഇല്ലാത്തതായാൽ അതിെന്റ
ഉപ്പ രസം വീെണ്ടടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക്
എങ്ങെന സാധിക്കും? നിങ്ങൾ
സ്വാദുള്ളവരായും പരസ്പരം സമാധാനേത്താെട
ജീവിക്കുന്നവരായുമിരിക്കുക.”

10
വിവാഹേമാചനം

1 േയശു കഫാർനഹൂം വിട്ട് േയാർദാൻനദിയുെട
അക്കെരയുള്ള െയഹൂദ്യ്രപവിശ്യയിേലക്ക്
യാ്രതതിരിച്ച . ജനക്കൂട്ടം വീണ്ടുംഅേദ്ദഹത്തിെന്റ
ചുറ്റ ം തടിച്ച കൂടി; പതിവുേപാെല അേദ്ദഹം
അവെരപിെന്നയും ഉപേദശിച്ച .

2 ചില പരീശന്മാർ വന്ന്, “ഒരു പുരുഷൻ
തെന്റ ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിക്കുന്നതിന് നിയമം
അനുവദിക്കുന്നുേണ്ടാ?” എന്ന് അേദ്ദഹെത്ത
പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി േചാദിച്ച .

3 അേദ്ദഹം മറുപടിയായി, “േമാശ നിങ്ങേളാടു
കൽപ്പിച്ചത്എന്താണ?്”എന്നു േചാദിച്ച .

4 “വിവാഹേമാചനപ്രതം എഴുതിയിട്ട് ഭാര്യെയ
ഉേപക്ഷിക്കാൻ േമാശ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു,”
എന്ന്അവർപറഞ്ഞു.

* 9:48 െയശ. 66:24 † 9:49 പഴയനിയമയാഗങ്ങളിൽ
ഉപ്പ േചർക്കുമായിരുന്നു. ്രകിസ്തുവിെന്റ അനുഗാമികൾ
അനുഭവിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്ന കഠിനകഷ്ടതകളായിരിക്കാം
ഇവിെടകർത്താവ് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത.്
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5 അതിന് േയശു മറുപടി പറഞ്ഞത:്
“നിങ്ങള െട പിടിവാശി നിമിത്തമാണ് േമാശ
ഈ കൽപ്പന നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിത്തന്നത.്
6 എന്നാൽ, ൈദവം സൃഷ്ടിയുെട ആരംഭത്തിൽ
‘പുരുഷനും സ്്രതീയുമായിട്ടാണ് മനുഷ്യസൃഷ്ടി
െചയ്തത്.’* 7 ‘ഇക്കാരണത്താൽ ഒരു
പുരുഷൻ മാതാപിതാക്കെള വിട്ട പിരിഞ്ഞ് തെന്റ
ഭാര്യേയാടു സംേയാജിക്കും.† 8 അവരിരുവരും
ഒരു ശരീരമായിത്തീരും.’‡ എന്നു നിങ്ങൾ
വായിച്ചിട്ടിേല്ല? അതിനാൽ അവർ ഇനി രണ്ടല്ല,
ഒരു ശരീരമാണ്. 9 അതുെകാണ്ട് ൈദവം
സംേയാജിപ്പിച്ചതിെനമനുഷ്യൻേവർപിരിക്കരുത.്”

10 അവർ വീട്ടിൽ തിരിെച്ചത്തിയേപ്പാൾ
ശിഷ്യന്മാർ ഇേതപ്പറ്റി േയശുവിേനാടു വീണ്ടും
േചാദിച്ച . 11 അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “സ്വന്തം
ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിച്ച് മെറ്റാരു സ്്രതീെയ
വിവാഹംെചയ്യന്നവൻ ആ ഭാര്യയ്ക്ക് എതിരായി
വ്യഭിചാരം െചയ്യന്നു. 12ഭർത്താവിെന ഉേപക്ഷിച്ച
മെറ്റാരാെള വിവാഹംെചയ്യന്നവള ം വ്യഭിചാരം
െചയ്യ കയാണ.്”
േയശുശിശുക്കെളഅനു്രഗഹിക്കുന്നു

13 േയശു ൈകെവച്ച് അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിന്
ചില ആള കൾ ശിശുക്കെള അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ
അവെര ശകാരിച്ച . 14 ഇതുകണ്ട് േയശു
േദഷ്യേത്താെട, “ശിശുക്കെള എെന്റ അടുക്കൽ
വരാൻ അനുവദിക്കുക; അവെര തടയരുത;്
* 10:6 ഉൽ. 1:27 † 10:7 ചി.ൈക.്രപ. ഭാര്യേയാടുസംേയാജിക്കും
എന്നഭാഗം ഇല്ല. ‡ 10:8 ഉൽ. 2:24
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കാരണം ൈദവരാജ്യം ഇങ്ങെനയുള്ളവർക്കു
സ്വന്തം! 15 ഒരു ശിശുവിെനേപ്പാെല
ൈദവരാജ്യെത്ത സ്വീകരിക്കാത്ത ആരും
ഒരുനാള ം അതിൽ ്രപേവശിക്കുകയില്ല, നിശ്ചയം,
എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു. 16 തുടർന്ന് അേദ്ദഹം ശിശുക്കെള
ൈകകളിൽ എടുത്ത് അവരുെടേമൽ ൈകെവച്ച്
അവെരഅനു്രഗഹിച്ച .
സമ്പത്തും നിത്യജീവനും

17 േയശു അവിെടനിന്ന് യാ്രത പുറെപ്പടുേമ്പാൾ
ഒരു മനുഷ്യൻ ഓടിവന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റമുമ്പിൽ
മുട്ട കുത്തി, “നല്ല ഗുേരാ, എന്തു െചയ്താൽ
എനിക്കു നിത്യജീവൻ ലഭ്യമാകും?” എന്നു
േചാദിച്ച .

18 അതിനുത്തരമായി േയശു, “നീ
എെന്ന ‘നല്ലവൻ’ എന്നു വിളിക്കുന്നെതന്ത്?
ൈദവം ഒരുവനല്ലാെത നല്ലവൻ ആരുമില്ല.
19 ‘െകാലപാതകം െചയ്യരുത,് വ്യഭിചാരം
െചയ്യരുത,് േമാഷ്ടിക്കരുത,് കള്ളസാക്ഷ്യം
പറയരുത,് ചതിക്കരുത,് നിെന്റ മാതാപിതാക്കെള
ബഹുമാനിക്കുക’§ എന്നീ കൽപ്പനകൾ നിനക്ക്
അറിയാമേല്ലാ”എന്ന്അയാേളാടു പറഞ്ഞു.

20 “ഗുേരാ, ഞാൻ എെന്റ ബാല്യംമുതൽതെന്ന
ഈ കൽപ്പനകൾ എല്ലാം പാലിച്ച േപാരുന്നു”
അയാൾപറഞ്ഞു.

21 േയശു അയാെള േനാക്കി; അയാളിൽ
ആർ്രദത േതാന്നിയിട്ട് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു:
“ഒെരാറ്റ കുറവു നിനക്കുണ്ട.് നീ േപായി

§ 10:19 പുറ. 20:12-16;ആവ. 5:16-20



മർേക്കാസ് 10:22 lvii മർേക്കാസ് 10:27

നിനക്കുള്ളെതല്ലാം വിറ്റ് ദരി്രദർക്ക് െകാടുക്കുക.
എന്നാൽ, സ്വർഗത്തിൽ നിനക്കു നിേക്ഷപം
ഉണ്ടാകും. അതിനുേശഷം വരിക, എെന്റ
അനുഗാമിയാകുക.”

22 ഇതു േകട്ട് അയാള െട മുഖം വാടി.
അയാൾക്ക് വളെര വസ്തുവകകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടു ദുഃഖിതനായി
അവിെടനിന്ന് േപായി.

23 േയശു ചുറ്റ ം േനാക്കിയിട്ട തെന്റ
ശിഷ്യന്മാേരാട്, “ധനികർ ൈദവരാജ്യത്തിൽ
്രപേവശിക്കുകെയന്നത് എ്രതേയാ വിഷമകരം!”
എന്നുപറഞ്ഞു.

24 ശിഷ്യന്മാർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാക്കുകൾ
േകട്ട് വിസ്മയിച്ച . േയശു വീണ്ടും
പറഞ്ഞു: “കുഞ്ഞുങ്ങേള, ൈദവരാജ്യത്തിൽ
്രപേവശിക്കുകെയന്നത*് എ്രതേയാ
വിഷമകരം! 25 ധനികർ ൈദവരാജ്യത്തിൽ
്രപേവശിക്കുന്നതിെനക്കാൾ, ഒട്ടകം
സൂചിക്കുഴയിലൂെട കടക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ
എള പ്പം.”

26 ശിഷ്യന്മാർ അത്യധികം വിസ്മയേത്താെട
പരസ്പരം േചാദിച്ച : “എന്നാൽ രക്ഷിക്കെപ്പടാൻ
ആർക്കുകഴിയും?”

27 േയശു അവെര േനാക്കി, “മനുഷ്യർക്ക് ഇത്
അസാധ്യം; എന്നാൽ ൈദവത്തിന് അങ്ങെനയല്ല;
ൈദവത്തിനു സകലതും സാധ്യമാണ”് എന്നു
പറഞ്ഞു.

* 10:24 ചി.ൈക.്രപ. കുഞ്ഞുങ്ങേള, ധനത്തിൽ
ആ്രശയിക്കുന്നവർൈദവരാജ്യത്തിൽ ്രപേവശിക്കുന്നത്
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28അേപ്പാൾ പേ്രതാസ് േയശുവിേനാട,് “ഇതാ,
ഞങ്ങൾ സകലതും ഉേപക്ഷിച്ച് അങ്ങെയ
അനുഗമിച്ചേല്ലാ”എന്നുപറഞ്ഞു.

29 േയശു മറുപടി പറഞ്ഞത:് “സത്യമായി
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു; എനിക്കും
സുവിേശഷത്തിനുംേവണ്ടി വീട്, സേഹാദരന്മാർ,
സേഹാദരിമാർ, മാതാവ,് പിതാവ്, മക്കൾ,
പുരയിടങ്ങൾ എന്നിവ ത്യജിച്ച ഏെതാരാൾക്കും
പീഡനങ്ങൾ സഹിേക്കണ്ടിവരുെമങ്കിലും,
30 ഈ േലാകത്തിൽത്തെന്ന വീടുകൾ,
സേഹാദരന്മാർ, സേഹാദരിമാർ, മാതാക്കൾ,
മക്കൾ, പുരയിടങ്ങൾ എന്നിവ നൂറുമടങ്ങായി
ലഭിക്കും; വരാനുള്ള േലാകത്തിൽ അയാൾക്കു
നിത്യജീവനും ലഭിക്കും. 31 എങ്കിലും ഇന്ന്
അ്രഗഗാമികളായിരിക്കുന്ന പലരും അന്ന് ഏറ്റവും
പിന്നിലുള്ളവരും ഇന്ന് ഏറ്റവും പിന്നിലുള്ള പലരും
അന്ന്അ്രഗഗാമികള മായിത്തീരും.”
സ്വന്തം മരണെത്തപ്പറ്റി േയശു വീണ്ടും

്രപവചിക്കുന്നു
32 അവർ െജറുശേലമിേലക്കു യാ്രതതുടർന്നു.
േയശു അവർക്കുമുമ്പിൽ നടന്നു. ശിഷ്യന്മാർക്കു
വിസ്മയവും അനുഗമിച്ചവർക്കു ഭയവും
ഉണ്ടായി. അേദ്ദഹം പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാെര
വീണ്ടും അടുക്കൽവിളിച്ച തനിക്കു
സംഭവിക്കാൻ േപാകുന്നെതന്താെണന്ന്
അവേരാടു പറഞ്ഞു: 33 “േനാക്കൂ, നാം
െജറുശേലമിേലക്കു േപാകുകയാണ്;
മനുഷ്യപു്രതൻ പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരുെടയും
േവദജ്ഞരുെടയും ൈകകളിൽഏൽപ്പിക്കെപ്പടും.
അവർ മനുഷ്യപു്രതെന വധിക്കാനായി
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വിധിച്ചേശഷം േറാമാക്കാെര† ഏൽപ്പിക്കും.
34 അവർ അേദ്ദഹെത്ത പരിഹസിക്കുകയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽ തുപ്പ കയും ചമ്മട്ടിെകാണ്ട്
അടിക്കുകയും വധിക്കുകയും െചയ്യ ം. എന്നാൽ,
മൂന്ന് ദിവസത്തിനുേശഷം മനുഷ്യപു്രതൻ
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കും.”
യാേക്കാബിെന്റയും േയാഹന്നാെന്റയും

അേപക്ഷ
35 െസെബദിയുെട മക്കളായ യാേക്കാബും
േയാഹന്നാനും േയശുവിെന്റ അടുക്കൽവന്നു.
അവർ അേദ്ദഹേത്താട,് “ഗുേരാ, ഞങ്ങൾ
അങ്ങേയാടു േചാദിക്കുന്നത് അങ്ങുഞങ്ങൾക്കു
െചയ്തുതരണെമന്നു ഞങ്ങൾ ആ്രഗഹിക്കുന്നു”
എന്നുപറഞ്ഞു.

36 “ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി എന്തു
െചയ്യണെമന്നാണു നിങ്ങൾ ആ്രഗഹിക്കുന്നത?്”
അേദ്ദഹം േചാദിച്ച .

37 അതിന് അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു:
“അങ്ങയുെട മഹത്ത്വത്തിൽ, ഞങ്ങളിൽ ഒരാെള
അങ്ങയുെട വലത്തും മേറ്റയാെള ഇടത്തും
ഇരിക്കാൻഅനുവദിക്കണേമ.”

38 േയശു അവേരാട്, “നിങ്ങൾ
ആവശ്യെപ്പടുന്നത് എന്താെണന്ന് നിങ്ങൾ
അറിയുന്നില്ല. ഞാൻ കുടിക്കുന്ന പാനപാ്രതം
കുടിക്കാേനാ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്നാനം
സ്വീകരിക്കാേനാ നിങ്ങൾക്കു കഴിയുേമാ?” എന്നു
േചാദിച്ച .

39 “ഞങ്ങൾ അതിനു തയ്യാറാണ്,” അവർ
മറുപടി പറഞ്ഞു.
† 10:33 മൂ.ഭാ. െയഹൂേദതരെര
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േയശു അവേരാട,് “ഞാൻ കുടിക്കുന്ന
പാനപാ്രതം നിങ്ങൾ കുടിക്കും; ഞാൻ
സ്വീകരിക്കുന്ന സ്നാനവും നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും;
40 എന്നാൽ എെന്റ വലേത്താ ഇടേത്താ
ഇരിക്കാനുള്ള അനുവാദം നൽകുന്നത്
ഞാനല്ല; ആ സ്ഥാനങ്ങൾ ൈദവം
ആർക്കുേവണ്ടിയാേണാ ഒരുക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത,്
അത്അവർക്കുള്ളതാണ”്എന്നുപറഞ്ഞു.

41 ഇതു േകട്ടിട്ട് േശഷിച്ച പത്തുേപരും
യാേക്കാബിേനാടും േയാഹന്നാേനാടും
അസന്തുഷ്ടരായി. 42 േയശു അവെരെയല്ലാം
അടുക്കൽവിളിച്ച പറഞ്ഞത:് “ഈ
േലാകത്തിെല‡ ഭരണകർത്താക്കളായി
കരുതെപ്പടുന്നവർ തങ്ങള െട ്രപജകള െടേമൽ
ആധിപത്യം നടത്തുെന്നന്നും അവരിെല
്രപമുഖർ അവരുെടേമൽ േസ്വച്ഛാധിപത്യം
നടത്തുെന്നന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ.
43 നിങ്ങൾക്കിടയിൽ അങ്ങെന സംഭവിക്കരുത.്
പിെന്നേയാ, നിങ്ങളിൽ ്രപമുഖരാകാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നവെരല്ലാം മറ്റ ള്ളവർക്ക്
ദാസരായിരിക്കണം; 44 ്രപഥമസ്ഥാനീയരാകാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നവേരാ എല്ലാവരുെടയും
അടിമയുമായിരിക്കണം. 45 മനുഷ്യപു്രതൻ
(ഞാൻ) വന്നേതാ മറ്റള്ളവരിൽനിന്ന്
ശു്രശൂഷ സ്വീകരിക്കാനല്ല; മറിച്ച്, മറ്റള്ളവെര
ശു്രശൂഷിക്കാനും തെന്റ ജീവൻ അേനകർക്ക്
വീെണ്ടടുപ്പ വിലയായി നൽകാനുംആണ്.”

അന്ധനായ ബർത്തിമായിക്കു കാഴ്ച

‡ 10:42 മൂ.ഭാ. െയഹൂേദതരരുെട
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ലഭിക്കുന്നു
46 അങ്ങെന യാ്രതെചയ്ത് അവർ
െയരീേഹാപട്ടണത്തിൽഎത്തി. പിെന്ന േയശുവും
ശിഷ്യന്മാരും ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടേത്താെടാപ്പം
ആ പട്ടണം വിട്ട േപാകുേമ്പാൾ തിമായിയുെട
മകനായ ബർത്തിമായി എന്ന അന്ധൻ
ഭിക്ഷ യാചിച്ച െകാണ്ട് വഴിയരികിൽ
ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 47 േപാകുന്നത്
നസറായനായ േയശു ആകുന്നു എന്നു
േകട്ടേപ്പാൾ അയാൾ, “േയശുേവ, ദാവീദുപു്രതാ,
അടിയേനാട് കരുണേതാന്നണേമ” എന്ന്
ഉച്ചത്തിൽനിലവിളിക്കാൻതുടങ്ങി.

48 പലരും അയാെള ശാസിച്ച െകാണ്ട്,
മിണ്ടരുെതന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അയാൾ
അധികം ഉച്ചത്തിൽ, “ദാവീദുപു്രതാ, അടിയേനാട്
കരുണേതാന്നണേമ”എന്നുനിലവിളിച്ച .

49അതുേകട്ട േയശു നിന്നു. “ആ മനുഷ്യെന
വിളിക്കുക”എന്നുപറഞ്ഞു.
അവർ അന്ധെന വിളിച്ച് അയാേളാട,്

“ൈധര്യമായിരിക്കുക, എഴുേന്നൽക്കുക,
േയശു നിെന്ന വിളിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
50അയാൾ തെന്റ പുറങ്കുപ്പായം വലിെച്ചറിഞ്ഞിട്ട
ചാടിെയഴുേന്നറ്റ് േയശുവിെന്റഅടുെത്തത്തി.

51 “ഞാൻനിനക്ക്എന്തുെചയ്തുതരണെമന്നാണ്
നീ ആ്രഗഹിക്കുന്നത?്” എന്ന് അയാേളാടു
േചാദിച്ച .
അന്ധനായ ബർത്തിമായി, “എനിക്കു കാഴ്ച
കിട്ടണം, റബ്ബീ,”എന്നുപറഞ്ഞു.

52 േയശു അയാേളാട,് “െപായ്െക്കാള്ള , നിെന്റ
വിശ്വാസംനിെന്നസൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു”എന്നു
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പറഞ്ഞു. ഉടൻതെന്നഅയാൾക്ക് കാഴ്ച ലഭിച്ച ;
തുടർന്നുള്ള യാ്രതയിൽ അയാൾ േയശുവിെന
അനുഗമിക്കുകയും െചയ്തു.

11
െജറുശേലമിേലക്കുള്ളൈജ്രതയാ്രത

1 അവർ െജറുശേലമിനു സമീപം
ഒലിവുമലയുെട അരിെകയുള്ള
േബത്ത്ഫാെഗ, െബഥാന്യ എന്നീ
്രഗാമങ്ങള െട സമീപെമത്തിയേപ്പാൾ,
േയശു ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുേപെര വിളിച്ച്
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞയച്ച : 2 “നിങ്ങൾക്കു
േനേരമുന്നിലുള്ള ്രഗാമത്തിേലക്ക് െചല്ല ക.
അതിൽ ്രപേവശിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന, ആരും
ഒരിക്കലും കയറിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഴുതക്കുട്ടിെയ
അവിെട െകട്ടിയിരിക്കുന്നതു നിങ്ങൾ കാണും.
അതിെന അഴിച്ച െകാണ്ടുവരിക. 3 ‘നിങ്ങൾ
ഇങ്ങെന െചയ്യന്നെതന്താണ’്എന്ന് ആെരങ്കിലും
നിങ്ങേളാടു േചാദിച്ചാൽ ‘കർത്താവിന് ഇതിെന
ആവശ്യമുണ്ട;് കർത്താവ് ഉടെനതെന്ന ഇതിെന
ഇവിെടതിരിച്ചയയ്ക്കും’എന്ന്അയാേളാട് മറുപടി
പറയുക.”

4 അവർ േപായി; െതരുവിൽ വാതിലിനു
പുറത്തായി ഒരു കഴുതക്കുട്ടിെയ
െകട്ടിയിരിക്കുന്നതു കണ്ടു. അവർ അതിെന
അഴിക്കുേമ്പാൾ, 5 അവിെട നിന്നിരുന്ന ചില
ആള കൾ, “നിങ്ങൾ എന്താണു െചയ്യന്നത?്
എന്തിനാണ് കഴുതക്കുട്ടിെയ അഴിക്കുന്നത?്”
എന്നു േചാദിച്ച . 6 േയശു പറഞ്ഞിരുന്നതുേപാെല
ശിഷ്യന്മാർ മറുപടി പറഞ്ഞു. അവർ അവെര
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േപാകാൻഅനുവദിച്ച . 7അവർ കഴുതക്കുട്ടിെയ
േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു.
തങ്ങള െട പുറങ്കുപ്പായങ്ങൾ അതിെന്റ പുറത്തു
വിരിച്ച . അേദ്ദഹം അതിേന്മൽ കയറിയിരുന്നു.
8 പലരും തങ്ങള െട പുറങ്കുപ്പായങ്ങൾ വഴിയിൽ
വിരിച്ച . ചിലർ പറമ്പുകളിൽനിന്ന് ഇലതൂർന്ന
െചറുമരെക്കാമ്പുകൾ െവട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു
നിരത്തി. 9 മുന്നിലും പിന്നിലും നടന്നവർ
ആർത്തുവിളിച്ച :
“േഹാശന്നാ!”*

“കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ
വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ!”†

10 “നമ്മുെട പിതാവായ ദാവീദിെന്റ, വരാനുള്ള
രാജ്യം വാഴ്ത്തെപ്പട്ടത്!”

“സ്വർേഗാന്നതങ്ങളിൽ േഹാശന്നാ!”
11 േയശു െജറുശേലംനഗരത്തിൽ എത്തി,
ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ ്രപേവശിച്ച . അേദ്ദഹം
ചുറ്റ മുള്ളെതല്ലാം േനാക്കിക്കണ്ടു. എന്നാൽ,
േനരം ൈവകിയിരുന്നതുെകാണ്ട് പ്രന്തണ്ട്
ശിഷ്യന്മാേരാടുകൂെട െബഥാന്യയിേലക്കു തിരിെക
േപായി.
േയശു അത്തിവൃക്ഷെത്ത ശപിക്കുകയും

ൈദവാലയാങ്കണംശുദ്ധീകരിക്കുകയുംെചയ്യന്നു
12 അടുത്തദിവസം അവർ െബഥാന്യ
വിട്ട േപാരുേമ്പാൾ േയശുവിന് വിശന്നു. 13നിറെയ

* 11:9 എ്രബായപദം: രക്ഷിക്കണേമ എന്നർഥം; ഒരു
സ്േതാ്രതേഘാഷണമായും ഇത് ഉപേയാഗിക്കുന്നു. † 11:9
സങ്കീ. 118:25,26
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ഇലകളള്ള ഒരു അത്തിമരം ദൂെര കണ്ടിട്ട്
അേദ്ദഹം അതിൽ ഫലം വല്ലതും ഉേണ്ടാ എന്നു
േനാക്കാൻ െചന്നു. എന്നാൽ, അതിെന്റ
അടുത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ അതിൽ ഇലയല്ലാെത
ഒന്നും കണ്ടില്ല; അത് അത്തിപ്പഴത്തിെന്റ കാലം
ആയിരുന്നില്ല. 14 അേപ്പാൾ അേദ്ദഹം ആ
മരേത്താട,് “നിന്നിൽനിന്ന് ആരും ഇനിേമൽ ഫലം
തിന്നാതിരിക്കെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. േയശു ഈ
പറഞ്ഞത്ശിഷ്യന്മാർ േകട്ടിരുന്നു.

15 േയശു െജറുശേലമിൽ എത്തി.
ഉടൻതെന്ന, ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ
െചന്ന് അവിെട വാങ്ങുകയും
വിൽക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നവെര
പുറത്താക്കിത്തുടങ്ങി. നാണയവിനിമയം
െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നവരുെട‡ േമശകള ം
്രപാവുകെള വിൽക്കുന്നവരുെട
ഇരിപ്പിടങ്ങള ം അേദ്ദഹം മറിച്ചിട്ട ;
16 ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽക്കൂെട
കച്ചവടസാധനങ്ങൾ ഒന്നും െകാണ്ടുേപാകാൻ
ആെരയും അനുവദിച്ചില്ല. 17 ഇതിനുേശഷം
അേദ്ദഹം ജനെത്ത ഇ്രപകാരം ഉപേദശിച്ച :
“ ‘എെന്റ ആലയം സകലജനതകൾക്കുമുള്ള
്രപാർഥനാലയം’§ എന്നു വിളിക്കെപ്പടും എന്നേല്ല
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത?് നിങ്ങേളാ,അതിെന
‘െകാള്ളക്കാരുെട ഗുഹ’ആക്കിയിരിക്കുന്നു.”*

18 ഇതു േകട്ട് പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
‡ 11:15 ൈകസറുെട മുഖമു്രദയുള്ള േറാമൻ നാണയം
ൈദവാലയത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നത് നിഷിദ്ധമായിരുന്നതിനാൽ
അവ മാറ്റി ൈദവാലയത്തിെല നാണയം െകാടുക്കുന്നവർ.
§ 11:17 െയശ. 56:7 * 11:17 യിര. 7:11
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േവദജ്ഞരും അേദ്ദഹെത്ത വധിക്കാനുള്ള
മാർഗം അേന്വഷിെച്ചങ്കിലും, ജനങ്ങെളല്ലാം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉപേദശത്തിൽ
വിസ്മയിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട് അവർ അേദ്ദഹെത്ത
ഭയെപ്പട്ട .

19 സന്ധ്യയായേപ്പാൾ േയശുവും ശിഷ്യന്മാരും†
നഗരം വിട്ട േപായി.

20 രാവിെല അവർ യാ്രതേപാകുേമ്പാൾ
തേലന്നു കണ്ട അത്തിവൃക്ഷം േവേരാെട
ഉണങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നതു കണ്ടു. 21അേപ്പാൾ
പേ്രതാസിന് തേലദിവസെത്തകാര്യം ഓർമ വന്നു.
അയാൾ േയശുവിേനാട്, “റബ്ബീ, േനാക്കൂ, അങ്ങ്
ശപിച്ച അത്തിവൃക്ഷം ഉണങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു!”
എന്നുപറഞ്ഞു.

22 അതിനുത്തരമായി േയശു പറഞ്ഞത:്
“ൈദവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കുക.‡
23 ആെരങ്കിലും തെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
സംശയിക്കാെത ഈ മലേയാട,് ‘േപായി
കടലിൽ വീഴുക’ എന്നു പറയുകയും താൻ
പറയുന്നതു സംഭവിക്കുെമന്നു വിശ്വസിക്കുകയും
െചയ്താൽ അത് അവന് സാധിക്കും എന്നു
നിശ്ചയമായും ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
24 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു:
നിങ്ങൾ ്രപാർഥനയിൽ എന്തു യാചിച്ചാലും അതു
ലഭിച്ച എന്നു വിശ്വസിക്കുക, എന്നാൽ അതു
നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും. 25 നിങ്ങൾ ്രപാർഥിക്കാൻ
നിൽക്കുേമ്പാൾ, ആർെക്കങ്കിലും വിേരാധമായി
എെന്തങ്കിലും ഉെണ്ടങ്കിൽ അത് അവേരാട്

† 11:19 ചി.ൈക.്രപ.അേദ്ദഹം ‡ 11:22 ചി.ൈക.്രപ. പറഞ്ഞത:്
നിങ്ങൾക്കുൈദവത്തിൽവിശ്വാസമുെണ്ടങ്കിൽ,



മർേക്കാസ് 11:26 lxvi മർേക്കാസ് 11:32

ക്ഷമിക്കുക. 26അേപ്പാൾസ്വർഗസ്ഥനായപിതാവ്
നിങ്ങള െട പാപങ്ങൾനിങ്ങേളാടുംക്ഷമിക്കും.”§
േയശുവിെന്റഅധികാരംേചാദ്യംെചയ്യെപ്പടുന്നു

27അവർവീണ്ടുംെജറുശേലമിൽഎത്തി. േയശു
ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ നടന്നുെകാണ്ടിരുന്നു.
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും േവദജ്ഞരും
സമുദായേനതാക്കന്മാരും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുക്കൽവന്ന,് 28 “എന്ത് അധികാരത്താലാണ്
താങ്കൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ െചയ്യന്നത?് ഇതു
െചയ്യാൻ താങ്കൾക്ക് ആരാണ് അധികാരം
നൽകിയത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

29 അതിന് േയശു: “ഞാനും നിങ്ങേളാട് ഒരു
േചാദ്യം േചാദിക്കും, അതിന് ഉത്തരം നൽകുക;
അേപ്പാൾ,എന്ത്അധികാരത്താലാണ്ഞാൻഈ
കാര്യങ്ങൾ െചയ്യന്നെതന്ന് ഞാനും നിങ്ങേളാടു
പറയാം. 30 സ്നാനം നൽകാനുള്ള അധികാരം
േയാഹന്നാന് ലഭിച്ചത് സ്വർഗത്തിൽനിേന്നാ
മനുഷ്യരിൽനിേന്നാ?എേന്നാടു പറയുക.”

31 അവർ അതിെനപ്പറ്റി പരസ്പരം
ചർച്ചെചയ്തു: “ ‘സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്’ എന്നു നാം
പറഞ്ഞാൽ, പിെന്ന നിങ്ങൾ േയാഹന്നാനിൽ
വിശ്വസിക്കാതിരുന്നത് എന്തുെകാണ്ട്
എന്ന് അേദ്ദഹം നേമ്മാടു േചാദിക്കും.
32 ‘മനുഷ്യരിൽനിന്ന് എന്നു പറഞ്ഞാേലാ’…”
(അവർ ജനെത്ത ഭയെപ്പട്ട ; കാരണം
എല്ലാവരും േയാഹന്നാെന യഥാർഥത്തിൽ ഒരു
്രപവാചകനായിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത.്)
§ 11:26 ചി.ൈക.്രപ. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നില്ല
എങ്കിൽ, നിങ്ങള െട സ്വർഗസ്ഥപിതാവ് നിങ്ങള െട പാപങ്ങള ം
ക്ഷമിക്കുകയില്ല,എന്നവാക്യം കൂടി കാണുന്നു.
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33 അതുെകാണ്ട് അവർ േയശുവിേനാട്,
“ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ” എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.
അതിന് േയശു, “എന്ത് അധികാരത്താലാണ്
ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ െചയ്യന്നെതന്ന് ഞാനും
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നില്ല”എന്നമറുപടിയും നൽകി.

12
പാട്ടക്കർഷകരുെടസാദൃശ്യകഥ

1 വീണ്ടും അേദ്ദഹം അവേരാട്
സാദൃശ്യകഥകളിലൂെട സംസാരിച്ച തുടങ്ങി:
“ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മുന്തിരിേത്താപ്പ്
നട്ട പിടിപ്പിച്ച . അയാൾ അതിനുചുറ്റ ം
േവലിെകട്ടി, അതിൽ മുന്തിരിചവിട്ടാൻ
കുഴികുഴിച്ച ,* ഒരു കാവൽേഗാപുരവും
പണിതു. അതിനുേശഷം ആ മുന്തിരിേത്താപ്പ്
ചില കർഷകർക്ക് പാട്ടത്തിേനൽപ്പിച്ചിട്ട,്
വിേദശത്തുേപായി. 2 വിളെവടുപ്പ കാലം
ആയേപ്പാൾ, പാട്ടക്കർഷകരിൽനിന്ന്
മുന്തിരിേത്താപ്പിെല വിളവിൽ തനിക്കുള്ളഓഹരി
േശഖരിക്കാൻ അേദ്ദഹം അവരുെട അടുേത്തക്ക്
ഒരു ദാസെനഅയച്ച . 3എന്നാൽ,അവർഅവെന
പിടിച്ച് മർദിക്കുകയുംെവറുംൈകേയാെടതിരിെക
അയയ്ക്കുകയും െചയ്തു. 4 മുന്തിരിേത്താപ്പിെന്റ
ഉടമസ്ഥൻമെറ്റാരു ദാസെനഅവരുെടഅടുക്കൽ
അയച്ച ; അവർ ആ മനുഷ്യെന്റ തലയിൽ
മുറിേവൽപ്പിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും
െചയ്തു. 5 അേദ്ദഹം വീണ്ടും മെറ്റാരാെള

* 12:1 പാറയിൽ െകാത്തിെയടുക്കുന്നകുഴിയാണ് ഇത്.
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അയച്ച ; അയാെള അവർ െകാന്നുകളഞ്ഞു.
മറ്റ പലെരയും ഇതുേപാെല അേദ്ദഹം അയച്ച ;
അവരിൽ ചിലെര അവർ അടിക്കുകയും ചിലെര
െകാല്ല കയും െചയ്തു.

6 “അേദ്ദഹത്തിന് ഇനി ഒരാെളമാ്രതേമ
അയയ്ക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള —താൻ
സ്േനഹിച്ച മകൻ. ‘എെന്റ മകെന അവർ
ആദരിക്കും,’എന്നുപറഞ്ഞ്അവസാനംഅേദ്ദഹം
അവെനഅയച്ച .

7 “എന്നാൽ ആ കർഷകർ മകെന
കണ്ടേപ്പാൾ പരസ്പരം ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു,
‘ഇവനാണ് അവകാശി; വരൂ, നമുക്ക് ഇവെന
െകാന്നുകളയാം; എങ്കിൽ ഇതിെനല്ലാം നാം
അവകാശികളാകും.’ 8അങ്ങെനഅവർഅവെന
പിടിച്ച െകാന്ന,് മുന്തിരിേത്താപ്പിന് െവളിയിൽ
എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു.

9 “മുന്തിരിേത്താപ്പിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ ഇനി
എങ്ങെനയാണ് ്രപതികരിക്കുക? അേദ്ദഹം വന്ന്
ആ പാട്ടക്കർഷകെര വധിച്ച് മുന്തിരിേത്താപ്പ്
േവെറആള കെളഏൽപ്പിക്കും.
10-11 “ ‘ശില്പികൾ ഉേപക്ഷിച്ചആകല്ല തെന്ന
മൂലക്കല്ലായിത്തീർന്നു;

ഇത് കർത്താവ് െചയ്തു;
നമ്മുെടദൃഷ്ടിയിൽആശ്ചര്യകരവുമായിരിക്കുന്നു,’†

എന്നതിരുെവഴുത്ത് നിങ്ങൾവായിച്ചിട്ടിേല്ല?”
12 േയശു ഈ സാദൃശ്യകഥ തങ്ങൾക്കു
വിേരാധമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞെതന്നു
മനസ്സിലാക്കിയിട്ട,് പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
േവദജ്ഞരും സമുദായേനതാക്കന്മാരും

† 12:10-11 സങ്കീ. 118:22,23
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അേദ്ദഹെത്ത ബന്ധനസ്ഥനാക്കാൻ മാർഗം
ആരാഞ്ഞു.എന്നാൽഅവർജനേരാഷം ഭയെപ്പട്ട്
അേദ്ദഹെത്തവിട്ട്അവിെടനിന്നു േപായി.

ൈകസർക്കുകരം െകാടുക്കുന്നത്
13 പിന്നീട് അവർ േയശുവിെന അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വാക്കുകളിൽ കുടുക്കുന്നതിനു ചില
പരീശന്മാെരയും െഹേരാദ്യെരയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച .
14 അവർ വന്ന് അേദ്ദഹേത്താട:് “ഗുേരാ,
അങ്ങ് സത്യസന്ധനാണ്; അങ്ങ് പക്ഷപാതം
കാണിക്കുന്നതുമില്ല. അതുെകാണ്ട് ആർക്കും
അങ്ങെയ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല.
ൈദവികമാർഗം അങ്ങ് സത്യസന്ധമായിമാ്രതം
പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയാം” എന്നു
പറഞ്ഞിട്ട,് “േറാമൻ ൈകസർക്ക് നികുതി
െകാടുക്കുന്നതു ശരിയാേണാ? 15 ഞങ്ങൾ
െകാടുക്കണേമാ െകാടുക്കാതിരിക്കണേമാ?”
എന്നു േചാദിച്ച .
േയശുഅവരുെടകൗശലംമനസ്സിലാക്കിെക്കാണ്ട്
അവേരാടു േചാദിച്ച : “നിങ്ങൾഎെന്നകുടുക്കാൻ
തുനിയുന്നെതന്തിന?് ഒരു േറാമൻ നാണയം‡
െകാണ്ടുവരൂ,അതുഞാൻ േനാക്കെട്ട.” 16അവർ
ഒരു േറാമൻ നാണയം െകാണ്ടുവന്നു. േയശു
അവേരാട്, “ഇതിൽ മു്രദണം െചയ്തിരിക്കുന്ന
രൂപവും ലിഖിതവുംആരുേടത്?”എന്നു േചാദിച്ച .

“ൈകസറുേടത”്അവർമറുപടി പറഞ്ഞു.
17അേപ്പാൾ േയശു, “ൈകസർക്ക് നൽേകണ്ടത്
ൈകസർക്കും ൈദവത്തിന് നൽേകണ്ടത്

‡ 12:15 മൂ.ഭാ. ദിനാർ
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ൈദവത്തിനും നൽകുക” എന്ന് അവേരാടു
പറഞ്ഞു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മറുപടിേകട്ട് അവർ
വിസ്മയിച്ച .

പുനരുത്ഥാനെത്തപ്പറ്റി
18 പുനരുത്ഥാനം ഇെല്ലന്നു വാദിക്കുന്ന
സദൂക്യർ ഒരു േചാദ്യവുമായി േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽവന്നു. 19 അവർ അേദ്ദഹേത്താട്
ഇങ്ങെന േചാദിച്ച : “ഗുേരാ, ഒരാള െട
സേഹാദരൻ മക്കളില്ലാെത മരിച്ച േപാകുകയും
ഭാര്യ േശഷിക്കുകയും െചയ്യ െന്നങ്കിൽ
അയാൾ ആ വിധവെയ വിവാഹംെചയ്തു
സേഹാദരനുേവണ്ടി മക്കെള ജനിപ്പിക്കണെമന്നു
േമാശ കൽപ്പിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 20 ഒരിടത്ത് ഏഴ്
സേഹാദരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാമൻ
വിവാഹംകഴിച്ച , മക്കളില്ലാത്തവനായി മരിച്ച .
21 രണ്ടാമൻ ആ വിധവെയ വിവാഹംെചയ്തു;
അയാള ം മക്കളില്ലാെത മരിച്ച . മൂന്നാമനും
അങ്ങെനതെന്ന സംഭവിച്ച . 22 ഇങ്ങെന
ഏഴുേപരും മക്കളില്ലാത്തവരായി മരിച്ച ; ഒടുവിൽ
ആ സ്്രതീയും മരിച്ച . 23 അങ്ങെനെയങ്കിൽ
പുനരുത്ഥിതജീവിതത്തിൽ അവൾ ആരുെട
ഭാര്യയായിരിക്കും? അവർ ഏഴുേപരും അവെള
വിവാഹംകഴിച്ചിരുന്നേല്ലാ!”

24 അേപ്പാൾ േയശു അവേരാട് ഇങ്ങെന
ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “തിരുെവഴുത്തുകള ം
ൈദവശക്തിയും അറിയാത്തതുെകാണ്ടേല്ല
നിങ്ങൾക്ക് െതറ്റ പറ്റിയിരിക്കുന്നത?്
25 മരിച്ചവർ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുേമ്പാൾ



മർേക്കാസ് 12:26 lxxi മർേക്കാസ് 12:31

വിവാഹംകഴിക്കുകേയാവിവാഹംകഴിപ്പിച്ചയയ്ക്കുകേയാ
െചയ്യന്നില്ല; അവർ സ്വർഗീയദൂതന്മാെരേപ്പാെല
ആയിരിക്കും. 26 എന്നാൽ, മരിച്ചവരുെട
പുനരുത്ഥാനെത്തക്കുറിേച്ചാ: േമാശയുെട
പുസ്തകത്തിൽ മുൾപ്പടർപ്പിെനക്കുറിച്ച
വിവരിക്കുന്നിടത്ത് ‘ഞാൻ അ്രബാഹാമിെന്റ
ൈദവവും യിസ്ഹാക്കിെന്റ ൈദവവും
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവവും ആകുന്നു’§ എന്നു
ൈദവം േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നതു
നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടിേല്ല? 27അവിടന്ന് മരിച്ചവരുെട
ൈദവമല്ല, പിെന്നേയാ, ജീവനുള്ളവരുെട
ൈദവമാണ.് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ അബദ്ധം
പിണഞ്ഞിരിക്കുന്നു.”
ഏറ്റവും ്രപധാനെപ്പട്ടകൽപ്പന

28 അവർ ചർച്ചെചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നത്
അവിെട വന്ന േവദജ്ഞരിൽ ഒരാൾ േകട്ട . േയശു
അവർക്കു െകാടുത്ത നല്ല മറുപടി ്രശദ്ധിച്ചിട്ട്
അയാൾ േയശുവിേനാട,് “കൽപ്പനകളിൽഏറ്റവും
്രപാധാന്യമുള്ളത്ഏതാണ?്”എന്നു േചാദിച്ച .

29അതിന് േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു, “ഇതാണ്
ഏറ്റവും ്രപധാനെപ്പട്ട കൽപ്പന: ‘ഇ്രസാേയേല,
േകൾക്കുക, കർത്താവ് നമ്മുെട ൈദവം,
കർത്താവ് ഏകൻതെന്ന; 30 നിെന്റ ൈദവമായ
കർത്താവിെന നീ സമ്പൂർണഹൃദയത്താലും
സമ്പൂർണാത്മാവിനാലും സമ്പൂർണമനസ്സാലും
സമ്പൂർണശക്തിയാലും സ്േനഹിക്കണം.’*
31 രണ്ടാമേത്തത,് ‘നീ നിെന്ന
സ്േനഹിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന നിെന്റ

§ 12:26 പുറ. 3:2-6 * 12:30 ആവ. 6:4,5
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അയൽവാസിെയയും സ്േനഹിക്കണം’†
എന്നതാണ.് ഇവെയക്കാൾ ്രപാധാന്യമുള്ള
കൽപ്പന േവെറഇല്ല.”

32 “ഗുേരാ, അങ്ങു പറഞ്ഞതു ശരി;
ൈദവം ഏകെനന്നും അവിടന്നല്ലാെത
മെറ്റാരു ൈദവമിെല്ലന്നും അങ്ങു പറഞ്ഞതു
ശരിതെന്ന. 33 സമ്പൂർണഹൃദയത്താലും
സമ്പൂർണമനസ്സാലും സമ്പൂർണശക്തിയാലും
ൈദവെത്ത സ്േനഹിക്കുന്നതും നീ നിെന്ന
സ്േനഹിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന നിെന്റ
അയൽവാസിെയ സ്േനഹിക്കുന്നതും എല്ലാ
േഹാമയാഗങ്ങെളക്കാള ം ബലികെളക്കാള ം
അധികം ്രപാധാന്യമുള്ളതാണ”് എന്നായിരുന്നു
അയാള െട മറുപടി.

34അയാള െട വിേവകപൂർവമായ മറുപടിേകട്ടിട്ട്
േയശു, “നീ ൈദവരാജ്യത്തിൽനിന്ന് അകെലയല്ല”
എന്നു പറഞ്ഞു. ഇതിനുേശഷം അേദ്ദഹേത്താട്
കൂടുതൽ േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിക്കാൻ ആർക്കും
ൈധര്യം ഉണ്ടായില്ല.
്രകിസ്തുആരുെട പു്രതൻ?

35പിന്നീെടാരിക്കൽേയശുൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ
വന്നുേചർന്നജനെത്തഉപേദശിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ
ഇങ്ങെന േചാദിച്ച : “ദാവീദിെന്റ പു്രതനാണ്
്രകിസ്തുഎന്നു േവദജ്ഞർപറയുന്നത്എങ്ങെന?
36ദാവീദ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ േ്രപരിതനായി,
“ ‘ഞാൻനിെന്റശ്രതുക്കെള
നിെന്റചവിട്ടടിയിലാക്കുംവെര

നീഎെന്റവലതുഭാഗത്ത് ഉപവിഷ്ടനാകുക,’
† 12:31 േലവ്യ. 19:18
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എന്നു കർത്താവ് എെന്റ കർത്താവിേനാട്
അരുളിെച്ചയ്തു‡

എന്നു ്രപസ്താവിച്ചേല്ലാ! 37ഇങ്ങെന ദാവീദുതെന്ന
്രകിസ്തുവിെന ‘കർത്താേവ’ എന്നു സംേബാധന
െചയ്യ െന്നങ്കിൽ ്രകിസ്തു ദാവീദിെന്റ പു്രതൻ
ആകുന്നെതങ്ങെന?”
ആ വലിയ ജനക്കൂട്ടം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വാക്കുകൾആനന്ദേത്താെട േകട്ട .
േവദജ്ഞർെക്കതിേരയുള്ളമുന്നറിയിപ്പ്

38 േയശു തുടർന്ന് ഉപേദശിക്കേവ, ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞു: “േവദജ്ഞെര സൂക്ഷിക്കുക. അവർ
സ്വന്തം പദവി ്രപകടമാക്കുന്ന നീണ്ട പുറങ്കുപ്പായം
ധരിച്ച െകാണ്ടു ചന്തസ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്ന്
അഭിവാദനം സ്വീകരിക്കാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു.
39 പള്ളികളിൽ ്രപധാന ഇരിപ്പിടങ്ങള ം
വിരുന്നുകളിൽ ആദരണീയർക്കായി
േവർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടവും അവർ
േമാഹിക്കുന്നു. 40 അവർ വിധവകള െട
സമ്പത്ത് നിർലജ്ജം അപഹരിച്ചിട്ട§് േകവലം
്രപകടനാത്മകമായ നീണ്ട ്രപാർഥനകൾ
െചാല്ല കയുംെചയ്യന്നു. അങ്ങെനയുള്ളവർ
അതിഭീകരമായി ശിക്ഷിക്കെപ്പടും.”
വിധവയുെട വഴിപാട്

41 പിന്നീട് േയശു വഴിപാടുകൾ അർപ്പിക്കുന്ന
സ്ഥലത്തിെനതിേര ഇരുന്നുെകാണ്ട,് ജനക്കൂട്ടം
ൈദവാലയഭണ്ഡാരത്തിൽ കാണിക്ക ഇടുന്നതു
്രശദ്ധിച്ച . ധനികർ പലരും വൻതുകകൾ ഇട്ട .
‡ 12:36 സങ്കീ. 110:1 § 12:40 മൂ.ഭാ. നിർലജ്ജം വിധവകള െട
വീടുകൾവിഴുങ്ങിയിട്ട്
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42എന്നാൽ ദരി്രദയായ ഒരു വിധവ വന്നു വളെര
െചറിയ രണ്ട് െചമ്പുനാണയങ്ങൾ* ഇട്ട . അതിന്
ഒരുൈപസയുെട†വിലമാ്രതേമഉണ്ടായിരുന്നുള്ള .

43 േയശു ശിഷ്യന്മാെര അടുക്കൽ വിളിച്ച്
അവേരാട്, “ഭണ്ഡാരത്തിൽ മെറ്റല്ലാവരും
ഇട്ടതിലും അധികം ദരി്രദയായ ഈ വിധവ
ഇട്ടിരിക്കുന്നു, നിശ്ചയം എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 44 മെറ്റല്ലാവരും
തങ്ങള െട സമ്പൽസമൃദ്ധിയിൽനിന്നാണ്
അർപ്പിച്ചത;് ഇവേളാ, സ്വന്തം ദാരി്രദ്യത്തിൽനിന്ന,്
തെന്റ ഉപജീവനത്തിനുള്ള വക മുഴുവൻ
അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

13
ൈദവാലയത്തിെന്റ തകർച്ചയും

അന്ത്യകാലലക്ഷണങ്ങള ം
1 േയശു ൈദവാലയത്തിൽനിന്ന് പുറേത്തക്കു
േപാകുേമ്പാൾ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ, “ഗുേരാ,
േനാക്കിയാലും, എെന്താരു കല്ല!് എങ്ങെനയുള്ള
പണി!”എന്ന്അേദ്ദഹേത്താട് പറഞ്ഞു.

2 േയശു അവേനാട,് “ഇ്രത മഹത്തായ
പണികൾ നീ കാണുന്നേല്ലാ? ഒരു കല്ലിനുമീേത
മെറ്റാരു കല്ല് േശഷിക്കാത്തവിധം ഇെതല്ലാം
നിലംപരിചാക്കെപ്പടും”എന്നുപറഞ്ഞു.

3 ഇതിനുേശഷം േയശു ഒലിവുമലയിൽ
ൈദവാലയത്തിന് അഭിമുഖമായി ഇരിക്കുേമ്പാൾ
പേ്രതാസും യാേക്കാബും േയാഹന്നാനും
അ്രന്തേയാസും സ്വകാര്യമായി അേദ്ദഹേത്താട,്

* 12:42 മൂ.ഭാ. രണ്ട് ലപ്ത † 12:42 മൂ.ഭാ. െകാ്രദാന്റ ്
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4 “എേപ്പാഴാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുക?
അവ നിവൃത്തിയാകും എന്നതിെന്റ
ലക്ഷണം എന്തായിരിക്കുെമന്ന് ഞങ്ങൾക്കു
പറഞ്ഞുതന്നാലും”എന്ന്അഭ്യർഥിച്ച .

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

9 “ഇനിയാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും
ജാ്രഗതയുള്ളവരായിരിേക്കണ്ടത.് മനുഷ്യർ
നിങ്ങെള ന്യായാധിപസമിതികൾക്ക്*
ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കുകയും പള്ളികളിൽെവച്ച
ചമ്മട്ടിെകാണ്ട് അടിക്കുകയും െചയ്യ ം.
നിങ്ങൾ എെന്റ അനുയായികളായതിനാൽ,
അധികാരികള െടയും രാജാക്കന്മാരുെടയും
മുമ്പിൽ എെന്റ സാക്ഷികളായി നിർത്തെപ്പടും.
10 എന്നാൽ, അവസാനം വരുന്നതിനുമുമ്പായി
സകലജനതകേളാടും സുവിേശഷം
്രപസംഗിക്കെപ്പേടണ്ടതാണ.് 11 അവർ

* 13:9 മഹാപുേരാഹിതെന്റ അധ്യക്ഷതയിൽ
െയഹൂദേനതൃത്വനിരയിെല 70 േപർഅടങ്ങുന്നസംഘം.
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നിങ്ങെള െകാണ്ടുേപായി കുറ്റവിചാരണയ്ക്ക്
ഏൽപ്പിക്കുേമ്പാൾ, അവിെട എന്താണു
പറേയണ്ടെതന്നു ചിന്തിച്ച് വ്യാകുലെപ്പേടണ്ടതില്ല.
ആ സമയത്ത് ൈദവം നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നെതേന്താ അതുമാ്രതം പറഞ്ഞാൽ
മതി; കാരണം നിങ്ങളല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്
നിങ്ങളിലൂെടസംസാരിക്കുന്നത.്

12 “സേഹാദരൻ സ്വന്തം സേഹാദരെനയും
പിതാവു സ്വന്തം മക്കെളയും മരണത്തിന്
ഒറ്റിെക്കാടുക്കും. മക്കൾ മാതാപിതാക്കെള
എതിർക്കുകയും അവെര െകാല്ലിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 13 നിങ്ങൾ എെന്റ അനുയായികൾ
ആയിരിക്കുന്നതു നിമിത്തം സകലരും
നിങ്ങെള െവറുക്കും; എന്നാൽ, അന്ത്യംവെര
സഹിച്ച നിൽക്കുന്നവർ രക്ഷിക്കെപ്പടും.

14 “എന്നാൽ ‘എല്ലാറ്റിെനയും ഉന്മൂലനംെചയ്യന്ന
േമ്ലച്ഛത’† നിൽക്കരുതാത്ത സ്ഥാനത്തു
നിൽക്കുന്നതു നിങ്ങൾ കാണുേമ്പാൾ—
വായിക്കുന്നയാൾ മനസ്സിലാക്കിെക്കാള്ളെട്ട—
െയഹൂദ്യ്രപവിശ്യയിലുള്ളവർ മലകളിേലക്ക്
ഓടിേപ്പാകെട്ട. 15 മട്ട പ്പാവിൽ ഇരിക്കുന്നയാൾ
തെന്റ വീട്ടിൽനിന്ന് എെന്തങ്കിലും
എടുക്കാനായി വീടിനുള്ളിൽ കയറരുത.്
16 വയലിലായിരിക്കുന്നയാൾ തെന്റ പുറങ്കുപ്പായം
എടുക്കാൻ തിരിെക േപാകരുത.് 17 ആ
ദിവസങ്ങളിൽ ഗർഭവതികൾക്കും മുലയൂട്ട ന്ന
അമ്മമാർക്കും ഹാ കഷ്ടം! 18 നിങ്ങള െട
പലായനം ശീതകാലത്ത് ആകരുേത എന്നു

† 13:14 ദാനി. 9:27; 11:31; 12:11



മർേക്കാസ് 13:19 lxxvii മർേക്കാസ് 13:26

്രപാർഥിക്കുക. 19 കാരണം, ൈദവം
േലാകെത്ത സൃഷ്ടിച്ച നാൾമുതൽ ഇന്നുവെര
ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതും അതിനുേശഷം ഒരിക്കലും
ഉണ്ടാകാത്തതുമായ പീഡനത്തിെന്റ നാള കൾ
ആയിരിക്കുംഅവ.

20 “കർത്താവ് ആ ദിവസങ്ങൾ
പരിമിതെപ്പടുത്തിയിെല്ലങ്കിൽ ഒരു
വ്യക്തിേപാലും അവേശഷിക്കുകയില്ല; എന്നാൽ
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവർക്കുേവണ്ടി കർത്താവ്
ആ ദിവസങ്ങൾ പരിമിതെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
21അന്ന് നിങ്ങേളാട് ആെരങ്കിലും, ‘്രകിസ്തു ഇതാ
ഇവിെട’എേന്നാ ‘്രകിസ്തുഅതാഅവിെട’എേന്നാ
പറഞ്ഞാൽ അതു വിശ്വസിക്കരുത.് 22 കാരണം,
വ്യാജ്രകിസ്തുക്കള ം വ്യാജ്രപവാചകരും വന്ന്
ചിഹ്നങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം ്രപവർത്തിച്ച്
മനുഷ്യെര വഞ്ചിക്കും; സാധ്യെമങ്കിൽ
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവെരേപ്പാലും! 23ആകയാൽ
ജാ്രഗതപാലിക്കുക;ഞാൻഇത് മുൻകൂട്ടിത്തെന്ന
സകലതും നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

24 “ആ ദിവസങ്ങളിെല ദുരിതങ്ങൾ
അവസാനിച്ചതിനുേശഷം,
“ ‘സൂര്യൻഅന്ധകാരമയമാകും,
ച്രന്ദെന്റ ്രപകാശംഇല്ലാെതയാകും:

25 നക്ഷ്രതങ്ങൾ ആകാശത്തുനിന്നു
െകാഴിഞ്ഞുവീഴും;
ആകാശേഗാളങ്ങൾക്ക്ഇളക്കംതട്ട ം.’‡

26 “അേപ്പാൾ മനുഷ്യപു്രതൻ (ഞാൻ)
മഹാശക്തിേയാടും ്രപതാപേത്താടുംകൂെട
േമഘങ്ങളിൽ വരുന്നത് മനുഷ്യർ കാണും.
‡ 13:25 െയശ. 13:10; 34:4
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27 അവിടന്ന് െതരെഞ്ഞടുത്തവർക്കായി
അന്നാളിൽഅവിടെത്ത ദൂതന്മാെര അയയ്ക്കും;
ആകാശത്തിെന്റ ഒരറ്റംമുതൽ മേറ്റയറ്റംവെര,
നാല് അതിരുകളിൽനിന്ന,് മനുഷ്യപു്രതൻ
തനിക്കായി െതരെഞ്ഞടുത്തവെര ദൂതന്മാർ
ഒരുമിച്ച കൂട്ട ം.

28 “അത്തിമരത്തിൽനിന്ന് ഈ പാഠം പഠിക്കുക:
അതിെന്റചില്ലകൾ േകാമളമായി തളിർക്കുേമ്പാൾ
േവനൽക്കാലം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ
്രഗഹിക്കുന്നേല്ലാ. 29 അതുേപാെലതെന്ന,
നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതു
കാണുേമ്പാൾ മനുഷ്യപു്രതൻ (ഞാൻ) അടുത്ത,്
വാതിൽക്കൽവെര എത്തിയിരിക്കുെന്നന്നു
മനസ്സിലാക്കുക. 30ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട,
ഇവെയല്ലാം സംഭവിച്ച തീരുന്നതുവെര ഈ
തലമുറ§ അവസാനിക്കുകയില്ല നിശ്ചയം.
31ആകാശവും ഭൂമിയും നശിച്ച േപാകും; എെന്റ
വചനങ്ങേളാ,അനശ്വരമായിരിക്കും.
നാള ം നാഴികയുംആരുംഅറിയുന്നില്ല

32 “ആ ദിവസവും മണിക്കൂറും പിതാവ്
അല്ലാെത, സ്വർഗത്തിെല ദൂതന്മാേരാ
പു്രതൻേപാലുേമാ അറിയുന്നില്ല. 33സൂക്ഷിക്കുക!
ജാ്രഗതേയാെടയിരിക്കുക!* ആ സമയം
എേപ്പാൾ വരുെന്നന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേല്ലാ.
34 ഒരു മനുഷ്യൻ തെന്റ വീട് േസവകെര
ഏൽപ്പിച്ചിട്ട േസവകർ ഓേരാരുത്തർക്കും
ഓേരാ േജാലി ഏൽപ്പിക്കുകയും

§ 13:30 അഥവാ, ജനത * 13:33 ചി.ൈക.്രപ. ജാ്രഗതേയാെട
ഇരുന്നു ്രപാർഥിക്കുക.
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വാതിൽകാവൽക്കാരേനാടു ജാ്രഗതേയാെട
ഇരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുകയുംെചയ്തിട്ട് ദൂേരക്കു
േപാകുന്നതുേപാെലയാകുന്നു ഇത.്

35 “ഭവനത്തിെന്റ യജമാനൻ തിരിെക വരുന്നത്
എേപ്പാഴാെണന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാത്തതിനാൽ
ജാ്രഗതേയാടിരിക്കുക. അത് സന്ധ്യേക്കാ
അർധരാ്രതിയിേലാ അതിരാവിെലേയാ†
പുലർച്ചയ്േക്കാആയിരിക്കാം. 36അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വരവ് അ്രപതീക്ഷിത സമയത്തായിരിക്കുകയാൽ
നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നവരായി കാണെപ്പടരുത.്
37ഞാൻ ഇേപ്പാൾ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നതുതെന്ന
എല്ലാവേരാടുമുള്ള എെന്റ കൽപ്പനയാണ:്
‘ജാ്രഗതേയാെടയിരിക്കുക!’ ”

14
െബഥാന്യയിൽ േയശുവിെനൈതലം പൂശുന്നു

1 െപസഹെയന്നും* വിളിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ െപരുന്നാളിന†് രണ്ട്
ദിവസംകൂടിമാ്രതേമേശഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ള .
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും േവദജ്ഞരും േയശുവിെന
† 13:35 മൂ.ഭാ. രാ്രതി നാലു യാമങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരുന്നു.
ഒന്നാമേത്തത് സന്ധ്യ 6–9 മണിവെര, രണ്ടാമേത്തത് അർധരാ്രതി
9–12 മണിവെര, മൂന്നാമേത്തത് േകാഴികൂകും സമയം 12–3
മണിവെര, നാലാമേത്തത് പുലർെച്ച 3–6 മണിവെര. (മർേക്കാസ്
ആറാംഅധ്യായത്തിെല നാലാംയാമം ഇതാണ്.) * 14:1
അതായത്, വീെണ്ടടുപ്പ മേഹാത്സവം: ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നുള്ള
ഇ്രസാേയലിെന്റ വിേമാചനം അനുസ്മരിക്കുന്നു.
† 14:1 െപസഹാെപ്പരുന്നാളിെനത്തുടർന്നുള്ള
ഏഴുദിവസങ്ങളിൽ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ െപരുന്നാള ം
ആചരിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതുെകാണ്ട് ഒരാഴ്ച നീള ന്ന ഈആേഘാഷം
ഇരുനാമങ്ങളിലും വിളിക്കെപ്പട്ട . യഥാർഥത്തിൽ ഇവ രണ്ടും
വ്യത്യസ്തആേഘാഷങ്ങളാണ്.
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ചതിവിൽ പിടികൂടി െകാല്ല ന്നതിെനപ്പറ്റി
ഗൂഢാേലാചന നടത്തി. 2 “കലാപം ഉണ്ടാേയക്കാം,
അതുെകാണ്ട് ഇത് െപസഹാെപ്പരുന്നാൾ
സമയത്ത് പാടില്ല” എന്നിങ്ങെനയായിരുന്നു
അവരുെട ചർച്ച.

3 ഈ സമയത്ത് അേദ്ദഹം െബഥാന്യയിൽ
കുഷ്ഠേരാഗിയായിരുന്ന ശിേമാെന്റ ഭവനത്തിൽ
ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുേമ്പാൾ, ഒരു സ്്രതീ വളെര
വിലപിടിപ്പ ള്ള സ്വച്ഛജടാമാഞ്ചിൈതലം‡ നിറച്ച
ഒരു െവൺകൽഭരണിയുമായി വന്നു. അവൾ
ഭരണി െപാട്ടിച്ച് േയശുവിെന്റ ശിരസ്സിൽ ആ
ൈതലം ഒഴിച്ച .

4 അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നവരിൽ ചിലർ
നീരസേത്താെട പരസ്പരം, “ഈസുഗന്ധൈതലം
പാഴാക്കിയെതന്തിന?് 5 ഇത് മുന്നൂറിലധികം
ദിനാറിനു§ വിറ്റ പണം ദരി്രദർക്ക് ദാനം
െചയ്യാമായിരുന്നേല്ലാ?” എന്നു പറഞ്ഞ് അവെള
ശകാരിച്ച .

6 അതിനു മറുപടിയായി േയശു:
“ ‘അവെള െവറുേതവിേട്ടക്കുക, അവെള
വിമർശിക്കുന്നെതന്തിന?്’ അവൾ എനിക്ക്
െചയ്തത് ഒരു നല്ലകാര്യമാണേല്ലാ. 7 ദരി്രദർ
നിങ്ങേളാടുകൂെട എേപ്പാഴും ഉണ്ടേല്ലാ,*
അവെര നിങ്ങൾക്ക് എേപ്പാൾ േവണെമങ്കിലും
സഹായിക്കാം. ഞാേനാ നിങ്ങേളാടുകൂെട
എേപ്പാഴും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. 8 തനിക്കു

‡ 14:3 അതായത,് മലകളിൽ വളരുന്ന ഒരു സുഗന്ധസസ്യം
§ 14:5 അതായത്, ഒരു വർഷെത്ത ദിവസേവതനത്തിലും

അധികം വരുന്നഒരു തുക. * 14:7 ആവ. 15:11കാണുക.
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കഴിവുള്ളത് അവൾ െചയ്തു. എെന്റ
ശവസംസ്കാരത്തിനുള്ള ഒരുക്കമായി
അവൾ ഈ സുഗന്ധൈതലം മുൻകൂട്ടി
എെന്റ ശരീരത്തിേന്മൽ ഒഴിക്കുകയാണ്
െചയ്തിരിക്കുന്നത.് 9േലാകെമങ്ങും,സുവിേശഷം
വിളംബരംെചയ്യന്നിടെത്തല്ലാം,അവൾ െചയ്തത്
അവള െടസ്മരണയ്ക്കായി ്രപസ്താവിക്കെപ്പടും,
നിശ്ചയം,എന്നുഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.”

10 പിന്നീട് പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ
ഒരാളായ യൂദാ ഈസ്കേര്യാത്ത്
േയശുവിെന പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാർക്ക്
ഒറ്റിെക്കാടുക്കുന്നതിനുേവണ്ടി അവരുെട
അടുേത്തക്കുേപായി. 11 അവർ ഇതു േകട്ട്
അത്യധികം ആനന്ദിച്ച് അയാൾക്കു പണം
നൽകാെമന്ന് വാഗ്ദാനംെചയ്തു. യൂദാ,
ആ നിമിഷംമുതൽ േയശുവിെന അറസ്റ്റ്
െചയ്യിക്കാനുള്ളതക്കംേനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.

കർത്താവിെന്റഅത്താഴം
12 പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ െപരുന്നാളിെല†
ആദ്യദിവസം, െപസഹാക്കുഞ്ഞാടിെന
അറക്കുന്ന ആ ദിവസം, ശിഷ്യന്മാർ
േയശുവിേനാട,് “അേങ്ങക്ക് െപസഹ ഭക്ഷിക്കാൻ
ഞങ്ങൾ എവിെടേപ്പായാണ് ഒരുേക്കണ്ടത?്”
എന്നു േചാദിച്ച .

13 അേദ്ദഹം ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുേപെര
വിളിച്ച് അവേരാട്, “നിങ്ങൾ െജറുശേലം

† 14:12 െയഹൂദന്മാരുെട ഏഴുദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു
ആേഘാഷമാണിത്. ഈ ഏഴുദിവസവും അവർ പുളിപ്പിക്കാെത
ചുട്ടഅപ്പംമാ്രതം ഭക്ഷിക്കുന്നു.
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പട്ടണത്തിേലക്ക് േപാകുക; ഒരുകുടം െവള്ളം
ചുമന്നുെകാണ്ടുേപാകുന്ന ഒരുവൻ നിങ്ങൾക്ക്
അഭിമുഖമായി വരും. അയാള െട പിന്നാെല
െചല്ല ക. 14 അയാൾ ്രപേവശിക്കുന്ന വീടിെന്റ
ഉടമസ്ഥേനാട,് ‘ഞാൻഎെന്റശിഷ്യന്മാേരാെടാത്ത്
െപസഹ ആചരിക്കാനുള്ള എെന്റ വിരുന്നുശാല
എവിെട, എന്ന് ഗുരു േചാദിക്കുന്നു എന്നു
പറയുക’ എന്നു പറഞ്ഞു. 15 വിശാലവും
സുസജ്ജവുമാെയാരു മാളികമുറി അയാൾ
നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ച തരും. അവിെട
നമുക്കുേവണ്ടി ഒരുക്കങ്ങൾ െചയ്യ ക” എന്നു
പറഞ്ഞു.

16 ശിഷ്യന്മാർ യാ്രതെചയ്ത് നഗരത്തിെലത്തി;
േയശു തങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിരുന്നതുേപാെലതെന്ന
എല്ലാംകണ്ടു;അവിെടഅവർ െപസഹഒരുക്കി.

17 സന്ധ്യയായേപ്പാൾ, േയശു പ്രന്തണ്ട്
ശിഷ്യന്മാേരാെടാപ്പം അവിെട എത്തി.
18 അവർ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുേമ്പാൾ,
“നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ—എേന്നാടുകൂെട
ഭക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുവൻതെന്ന—എെന്ന
ഒറ്റിെക്കാടുക്കും എന്നു നിശ്ചയമായും ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു”എന്ന് േയശു പറഞ്ഞു.

19അവർ ദുഃഖിതരായി; ഓേരാരുത്തൻ “അതു
ഞാനല്ലേല്ലാ,”എന്ന് അേദ്ദഹേത്താട് േചാദിക്കാൻ
തുടങ്ങി.

20 അതിനുത്തരമായി േയശു: “അത്
പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾതെന്നയാണ്,
എേന്നാെടാപ്പം പാ്രതത്തിൽ അപ്പം
മുക്കുന്നവൻതെന്ന. 21 മനുഷ്യപു്രതൻ
(ഞാൻ) േപാകുന്നു; തെന്നക്കുറിച്ച്
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എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന അവന്
സംഭവിക്കും. എന്നാൽ, മനുഷ്യപു്രതെന
ഒറ്റിെക്കാടുക്കുന്നവെന്റ സ്ഥിതി അതിഭയാനകം!
ആ മനുഷ്യൻ ജനിക്കാതിരുെന്നങ്കിൽ അവനത്
എ്രതനന്നായിരുേന്നെന!”

22അവർെപസഹഭക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
േയശു അപ്പം എടുത്ത് വാഴ്ത്തി നുറുക്കി
ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിെക്കാണ്ട,് “വാങ്ങുക; ഇത്
എെന്റശരീരംആകുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

23 പിെന്ന അവിടന്ന് പാനപാ്രതം എടുത്ത്
ൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതംെചയ്ത് അവർക്കു
െകാടുത്തു; അവെരല്ലാവരും അതിൽനിന്നു
പാനംെചയ്തു.

24 അേദ്ദഹം അവേരാട,് “ഇത് എെന്റ രക്തം
ആകുന്നു,അേനകർക്കുേവണ്ടി െചാരിയെപ്പടുന്ന,
ഉടമ്പടിയുെട രക്തം.‡ 25 ൈദവരാജ്യത്തിൽ
ഇത് പുതുതായി കുടിക്കുന്ന ദിവസംവെര
മുന്തിരിവള്ളിയുെട ഫലത്തിൽനിന്ന് ഞാൻ
വീണ്ടും പാനം െചയ്യ കയില്ല എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു,നിശ്ചയം”എന്നുപറഞ്ഞു.

26 ഇതിനുേശഷം അവർ ഒരു സ്േതാ്രതഗീതം
പാടി; ഒലിവുമലയിേലക്ക് േപായി.
പേ്രതാസ് തെന്ന തള്ളിപ്പറയുെമന്ന് േയശു

്രപവചിക്കുന്നു
27 േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങൾ
എല്ലാവരുംഎെന്നപരിത്യജിക്കും;
‡ 14:24 ചി.ൈക.്രപ. പുതിയ ഉടമ്പടിയുെട രക്തം.
പഴയനിയമകാലത്ത് ഉടമ്പടികൾ സ്ഥിരെപ്പടുത്തിയിരുന്നത്
മൃഗെത്ത അറത്ത് അതിെന്റ രക്തം െചാരിയുന്നതിലൂെട
ആയിരുന്നു. ഉൽ. 15കാണുക.
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“ ‘ഞാൻഇടയെന െവട്ട ം,
ആടുകൾചിതറിേപ്പാകും’§

എന്നു േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നേല്ലാ. 28എന്നാൽ,
ഞാൻ ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റതിനുേശഷം നിങ്ങൾക്ക്
മുമ്പായി ഗലീലയിേലക്കു േപാകും.”

29 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ പേ്രതാസ്, “എല്ലാവരും
അങ്ങെയ ഉേപക്ഷിച്ചാലും ഞാൻ
ഉേപക്ഷിക്കുകയില്ല”എന്നുപറഞ്ഞു.

30 അതിന് േയശു, “ഇന്ന,് ഈ
രാ്രതിയിൽത്തെന്ന, േകാഴി രണ്ടുതവണ
കൂവുന്നതിനുമുമ്പ,് നിശ്ചയമായും എെന്ന നീ
മൂന്നു്രപാവശ്യം തിരസ്കരിച്ചിരിക്കുെമന്നു ഞാൻ
നിേന്നാടു പറയുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

31 എന്നാൽ പേ്രതാസ,് “അങ്ങേയാെടാപ്പം
മരിേക്കണ്ടിവന്നാലും, ഞാൻ അങ്ങെയ
തിരസ്കരിക്കുകയില്ല” എന്നു തറപ്പിച്ച പറഞ്ഞു.
മറ്റള്ളവരും ഇതുതെന്നആവർത്തിച്ച .
െഗത്ത്േശമന

32പിെന്നഅവർ െഗത്ത്േശമനഎന്നസ്ഥലത്ത്
എത്തി. േയശു ശിഷ്യന്മാേരാട,് “ഞാൻ ്രപാർഥിച്ച
തീരുന്നതുവെര ഇവിെട ഇരിക്കുക” എന്നു
പറഞ്ഞു. 33അതിനുേശഷം അേദ്ദഹം പേ്രതാസ്,
യാേക്കാബ്, േയാഹന്നാൻ എന്നിവെരയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി. അവിെടെവച്ച് അേദ്ദഹം
ദുഃഖവിവശനും വ്യാകുലനുമാകാൻ തുടങ്ങി,
34 “എെന്റ ്രപാണനിൽ ദുഃഖം നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞിട്ട്
ഞാൻ മരണാസന്നനായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ
എേന്നാെടാപ്പം ഇവിെട ഉണർന്നിരിക്കുക” എന്ന്
അവേരാടു പറഞ്ഞു.
§ 14:27 െസഖ. 13:7
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35 പിെന്ന േയശു അൽപ്പംകൂെട മുേമ്പാട്ട െചന്ന്
നിലത്തു വീണ്, കഴിയുെമങ്കിൽ ആ
മണിക്കൂറുകൾ തന്നിൽനിന്ന് നീങ്ങിേപ്പാകാനായി
പിതാവിേനാട:് 36 “അബ്ബാ,* പിതാേവ,
അവിടേത്തക്കു സകലതും സാധ്യമാണേല്ലാ.
ഈ പാനപാ്രതം എന്നിൽനിന്ന് മാറ്റണേമ.
എങ്കിലും എെന്റ ഇഷ്ടംേപാെലയല്ല, അവിടെത്ത
ഇഷ്ടംേപാെലതെന്നആകെട്ട”എന്നു ്രപാർഥിച്ച .

37 അതിനുേശഷം, േയശു ശിഷ്യന്മാരുെട
അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്നു. ഉറക്കത്തിലാണ്ടുേപായ
ശിഷ്യന്മാെരക്കണ്ടിട്ട്, അേദ്ദഹം പേ്രതാസിേനാട,്
“ശിേമാേന, നീ ഉറങ്ങുേന്നാ? ഒരു
മണിക്കൂർേപാലും ഉണർന്നിരിക്കാൻ
നിനക്കു കഴിയുന്നിേല്ല? 38 ്രപേലാഭനത്തിൽ
അകെപ്പടാതിരിക്കാൻ ഉണർന്നിരുന്ന്
്രപാർഥിക്കുക. ആത്മാവ് സന്നദ്ധം, എന്നാൽ
ശരീരേമാ ദുർബലം.”

39 ഒരിക്കൽക്കൂടി അേദ്ദഹം േപായി ആദ്യം
്രപാർഥിച്ച അേത വാക്കുകൾതെന്ന പറഞ്ഞു
്രപാർഥിച്ച . 40 അേദ്ദഹം തിരിെച്ചത്തിയേപ്പാൾ
നി്രദാഭാരംെകാണ്ട് അവർ പിെന്നയും
ഉറങ്ങുന്നതു കണ്ടു. അേദ്ദഹേത്താട് എന്തു
വിശദീകരണം നൽകണെമന്ന് അവർക്ക്
അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു.

41 അേദ്ദഹം മൂന്നാം്രപാവശ്യം തിരിച്ച വന്ന്,
അവേരാട്, “ഇേപ്പാഴും നിങ്ങൾ
ഉറങ്ങി വി്രശമിക്കുകയാേണാ? മതി,
മനുഷ്യപു്രതൻ പാപികള െട ൈകയിൽ

* 14:36 അതായത,്പിതാവ്എന്നതിെന്റഅരാമ്യപദം.
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ഏൽപ്പിക്കെപ്പടാൻേപാകുന്ന സമയം ഇതാ
വന്നിരിക്കുന്നു. 42 എഴുേന്നൽക്കുക, നമുക്കു
േപാകാം; എെന്ന ഒറ്റിെക്കാടുക്കുന്നവൻ ഇതാ
ഇവിെട!”എന്നുപറഞ്ഞു.

േയശുവിെനബന്ധിക്കുന്നു
43 േയശു സംസാരിക്കുേമ്പാൾ പ്രന്തണ്ട്
ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായ യൂദാ അവിെടെയത്തി.
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും േവദജ്ഞരും
സമുദായേനതാക്കന്മാരും അയച്ച ഒരു ജനക്കൂട്ടം
വാള കള ം വടികള േമന്തി അവേനാെടാപ്പം
വന്നിരുന്നു.

44 അേദ്ദഹെത്ത ഒറ്റിെക്കാടുക്കുന്ന,
യൂദാ, “ഞാൻ ചുംബനംെകാണ്ട് ആെര
അഭിവാദനംെചയ്യ േന്നാ; അേദ്ദഹെത്ത അറസ്റ്റ്
െചയ്യ ക” എന്ന ഒരടയാളം അവരുമായി
പറെഞ്ഞാത്തിരുന്നു. “േയശുവിെന ബന്ധിച്ച്
കരുതേലാെട െകാണ്ടുെപായ്െക്കാള്ളണം”
എന്നും നിർേദശിച്ചിരുന്നു. 45 അേപ്പാൾത്തെന്ന
യൂദാ േയശുവിെന്റ അടുേത്തക്കുെചന്ന് “റബ്ബീ!”
എന്നു പറഞ്ഞ്അേദ്ദഹെത്തചുംബിച്ച . 46 ഉടെന
ജനം േയശുവിെന കടന്നുപിടിച്ച് അേദ്ദഹെത്ത
ബന്ധിച്ച . 47 അേപ്പാൾ, േയശുവിെന്റ
കൂെടയുണ്ടായിരുന്നവരിൽ ഒരാൾ വാൾ ഊരി
മഹാപുേരാഹിതെന്റ ദാസെന െവട്ടി, അയാള െട
കാത് േഛദിച്ച കളഞ്ഞു.

48 േയശു അവേരാട്, “ഞാൻ ഒരു വിപ്ളവം
നയിക്കുന്നതിനാലാേണാ നിങ്ങൾ എെന്ന
പിടിച്ച െകട്ടാൻ വാള കള ം വടികള േമന്തി
വരുന്നത?് 49ഞാൻദിവസവുംഉപേദശിച്ച െകാണ്ട്
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ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ആയിരുന്നേപ്പാൾ എെന്ന നിങ്ങൾ എന്തുെകാണ്ട്
അറസ്റ്റ് െചയ്തില്ല? എന്നാൽ തിരുെവഴുത്തുകൾ
നിറേവറുന്നതിന് ഇെതല്ലാം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 50അേപ്പാൾത്തെന്ന എല്ലാവരും
േയശുവിെന ഉേപക്ഷിച്ച്ഓടി രക്ഷെപ്പട്ട .

51 ഒരു യുവാവ് പുതപ്പ മാ്രതം ധരിച്ച െകാണ്ട്
േയശുവിെന അനുഗമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
52 ജനക്കൂട്ടം അയാെള പിടിച്ചേപ്പാൾ അയാൾ
വസ്്രതം ഉേപക്ഷിച്ചിട്ട നഗ്നനായിഓടിേപ്പായി.
ന്യായാധിപസമിതിക്കുമുമ്പിൽ

53 അവർ േയശുവിെന മഹാപുേരാഹിതെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നു. എല്ലാ
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും സമുദായേനതാക്കന്മാരും
േവദജ്ഞരും അവിെട ഒരുമിച്ച കൂടി.
54 അേപ്പാൾ പേ്രതാസ,് മഹാപുേരാഹിതെന്റ
അരമനാങ്കണംവെര അൽപ്പം അകലംവിട്ട്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിന്നാെല െചന്നു.
അവിെട പേ്രതാസ് കാവൽക്കാേരാടുകൂെട
തീകാഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു.

55പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരുംെയഹൂദന്യായാധിപസമിതി†
മുഴുവനും േയശുവിെന വധശിക്ഷയ്ക്ക്
ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന െതളിവുകൾ
അേദ്ദഹത്തിെനതിേര അേന്വഷിച്ച .
56 പലരും േയശുവിെനതിരായി കള്ളസാക്ഷ്യം
പറെഞ്ഞങ്കിലും അവരുെട െമാഴികൾ പരസ്പരം
െപാരുത്തെപ്പട്ടിെല്ലന്നുമാ്രതമല്ല, അവർ

† 14:55 മൂ.ഭാ. സൻെഹ്രദിൻ. മഹാപുേരാഹിതനടക്കം 71 േപർ
അടങ്ങുന്നഒരുസംഘമാണിത്.
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ആ്രഗഹിച്ച നിലയിലുള്ളത് ഒന്നും അവർക്കു
ലഭിച്ച മില്ല.

57 അേപ്പാൾ ചിലർ എഴുേന്നറ്റ് അേദ്ദഹത്തിന്
എതിരായി, 58 “ ‘ൈകകളാൽ നിർമിച്ച ഈ മന്ദിരം
നശിപ്പിച്ചേശഷം ൈകെകാണ്ടു നിർമിക്കാത്ത
മെറ്റാന്ന് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഞാൻ പണിയും’
എന്ന്ഇയാൾപറഞ്ഞതുഞങ്ങൾേകട്ടിരിക്കുന്നു”
എന്നു േബാധിപ്പിച്ച . 59 എന്നിട്ട ം അവരുെട
സാക്ഷ്യങ്ങൾെപാരുത്തെപ്പട്ടില്ല.

60 അേപ്പാൾ മഹാപുേരാഹിതൻ
അവരുെടമുമ്പാെക എഴുേന്നറ്റ നിന്നുെകാണ്ട,്
“നിനക്ക് മറുപടിെയാന്നും ഇേല്ല? ഇവർ
നിനെക്കതിരായി ഉന്നയിക്കുന്ന ഈ സാക്ഷ്യം
എന്ത?്” എന്ന് േയശുവിേനാട് േചാദിച്ച .
61 േയശുേവാ, മറുപടിെയാന്നും െകാടുക്കാെത
നിശ്ശബ്ദനായിരുന്നു.
മഹാപുേരാഹിതൻ വീണ്ടും അേദ്ദഹേത്താട:്

“താങ്കൾ അതിവന്ദ്യനായവെന്റ‡ പു്രതനായ
്രകിസ്തുവാേണാ?”എന്നു േചാദിച്ച .

62 അതിന് േയശു, “ ‘ഞാൻ
ആകുന്നു,’ മനുഷ്യപു്രതൻ (ഞാൻ)
സർവശക്തനായ ൈദവത്തിെന്റ വലതുഭാഗത്ത്
ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നതും ആകാശേമഘങ്ങൾ
വാഹനമാക്കി വരുന്നതും നിങ്ങൾകാണും”എന്നു
പറഞ്ഞു.

63 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ മഹാപുേരാഹിതൻ തെന്റ
വസ്്രതംകീറി. “ഇനി നമുക്ക് േവെറസാക്ഷികള െട
‡ 14:61 ൈദവത്തിെന്റ േപര് ഉച്ചരിക്കുന്നത് െയഹൂദമധ്യത്തിൽ
അനുവദനീയമല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ആസ്ഥാനത്ത് ഇങ്ങെനയുള്ള
േപരുകൾ ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നു.
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ആവശ്യം എന്ത?് 64നിങ്ങൾതെന്നൈദവദൂഷണം
േകട്ട വേല്ലാ. നിങ്ങൾഎന്തു വിധിക്കുന്നു?” എന്ന്
അേദ്ദഹം േചാദിച്ച .
അയാൾ വധശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹൻ എന്ന്
എല്ലാവരും വിധിച്ച . 65 അേപ്പാൾ ചിലർ
അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽ തുപ്പാൻ തുടങ്ങി,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കണ്ണ് മൂടിെക്കട്ടി മുഷ്ടിചുരുട്ടി
അേദ്ദഹെത്ത ഇടിച്ച െകാണ്ട് “്രപവചിക്കുക”
എന്നു പറയുകയും െചയ്തു. തുടർന്ന്
കാവൽക്കാർ അേദ്ദഹെത്ത ഏറ്റ വാങ്ങി
്രപഹരിച്ച .
പേ്രതാസ് േയശുവിെനതള്ളിപ്പറയുന്നു

66 പേ്രതാസ് താേഴ അങ്കണത്തിൽ
ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അേപ്പാൾ
മഹാപുേരാഹിതെന്റ േവലക്കാരിയായ
ഒരു െപൺകുട്ടി അവിെട എത്തി,
67 തീകാഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്ന പേ്രതാസിെന
സൂക്ഷിച്ച േനാക്കി.

“നീയുംആനസറായനായ േയശുവിേനാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നേല്ലാ,”എന്നുപറഞ്ഞു.

68 എന്നാൽ, പേ്രതാസ് അതു നിേഷധിച്ച .
“എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ; നീ എന്താണു
പറയുന്നത;് എനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ലേല്ലാ”
എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട് പടിപ്പ രയിേലക്കു
േപായി;§അേപ്പാൾ േകാഴി കൂവി.

69 ആ േവലക്കാരി അയാെള അവിെട
കണ്ടേപ്പാൾ, ചുറ്റ ം നിന്നിരുന്നവേരാട,് “ഈ
മനുഷ്യൻ അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ”് എന്ന്
§ 14:68 ചി.ൈക. ്രപ. പടിപ്പ രയിേലക്കു േപായി.
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പിെന്നയും പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. 70അയാൾ വീണ്ടും
അതു നിേഷധിച്ച .
അൽപ്പസമയംകഴിഞ്ഞ്,അടുത്തുനിന്നിരുന്നവർ
പേ്രതാസിേനാട,് “ഒരു സംശയവുമില്ല, നീ
അവരിൽ ഒരാൾതെന്നയാണ,് നീ ഒരു
ഗലീലക്കാരനാണേല്ലാ”എന്നുപറഞ്ഞു.

71 “നീ പറയുന്ന ആ മനുഷ്യെന ഞാൻ
അറിയുകേയ ഇല്ല!” എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട്
അയാൾആണയിടാനും ശപിക്കാനും തുടങ്ങി.

72 ഉടെന േകാഴി രണ്ടാം്രപാവശ്യം കൂവി. “േകാഴി
രണ്ടു്രപാവശ്യം കൂവുന്നതിനുമുമ്പ് മൂന്നു്രപാവശ്യം
നീ എെന്ന തിരസ്കരിക്കും” എന്ന് േയശു
പറഞ്ഞിരുന്ന വാക്ക് പേ്രതാസ് ഓർത്ത് ഹൃദയം
തകർന്നു െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു.

15
േയശു പീലാേത്താസിെന്റ മുമ്പിൽ

വിചാരണെചയ്യെപ്പടുന്നു
1 അതിരാവിെലതെന്ന പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
സമുദായേനതാക്കന്മാരും േവദജ്ഞരും
ന്യായാധിപസമിതിയിലുള്ള എല്ലാവരും
പദ്ധതിയിട്ടതനുസരിച്ച് േയശുവിെന ബന്ധിച്ച്
അവിെടനിന്ന് െകാണ്ടുേപായി പീലാേത്താസിന്
ൈകമാറി.

2 “നീയാേണാ െയഹൂദരുെട രാജാവ്?”
പീലാേത്താസ് േചാദിച്ച .

“അേത,താങ്കൾപറയുന്നതുശരിതെന്ന,” േയശു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

3 പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാർ േയശുവിെനതിരായി
പലആേരാപണങ്ങള ം ഉന്നയിച്ച . 4പീലാേത്താസ്
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വീണ്ടും േയശുവിേനാട,് “താങ്കൾ മറുപടി
ഒന്നും പറയുന്നിേല്ല? േനാക്കൂ, എ്രതേയാ
ആേരാപണങ്ങളാണ് ഇവർ താങ്കൾെക്കതിേര
ഉന്നയിക്കുന്നത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

5 എന്നിട്ട ം േയശു മറുപടിെയാന്നും
പറയാതിരുന്നതുെകാണ്ടു പീലാേത്താസ്
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട .

6 െപസഹാേഘാഷേവളയിൽ ജനങ്ങൾ
ആവശ്യെപ്പടുന്ന ഒരു തടവുകാരെന
േമാചിപ്പിക്കുക പതിവായിരുന്നു.
7 വിപ്ളവത്തിനിടയിൽ െകാല നടത്തിയ
ബറബ്ബാസ് എന്നു േപരുള്ള ഒരു തീ്രവവാദി ഈ
സമയത്ത് കാരാഗൃഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
8ജനക്കൂട്ടം പീലാേത്താസിെന്റഅടുക്കൽ െചന്നു
തങ്ങൾക്കുേവണ്ടി പതിവുേപാെല െചയ്യണെമന്ന്
ആവശ്യെപ്പട്ട .

9 പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാർ അസൂയ നിമിത്തമാണ്
േയശുവിെന തെന്റ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചെതന്ന്
അറിഞ്ഞിരുന്ന പീലാേത്താസ് അവേരാട്,
10 “െയഹൂദരുെട രാജാവിെന നിങ്ങൾക്കായി
േമാചിപ്പിച്ച തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ്രഗഹമുേണ്ടാ?”
എന്നുേചാദിച്ച . 11എന്നാൽ,ബറബ്ബാസിെനയാണ്
േമാചിപ്പിേക്കണ്ടെതന്ന് പീലാേത്താസിേനാട്
ആവശ്യെപ്പടാൻ പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാർ
ജനക്കൂട്ടെത്തേ്രപരിപ്പിച്ചിരുന്നു.

12 “എങ്കിൽ, െയഹൂദരുെട രാജാെവന്നു നിങ്ങൾ
വിളിക്കുന്ന ഇയാെള ഞാൻ എന്തു െചയ്യണം?”
പീലാേത്താസ് വീണ്ടുംഅവേരാടു േചാദിച്ച .

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

15 ജനക്കൂട്ടെത്ത അനുനയിപ്പിക്കാൻ
ആ്രഗഹിച്ച െകാണ്ട് പീലാേത്താസ് ബറബ്ബാസിെന
അവർക്കുേവണ്ടി േമാചിപ്പിച്ച . അയാൾ
േയശുവിെനചമ്മട്ടിെകാണ്ട്അടിപ്പിച്ചതിനുേശഷം,
്രകൂശിക്കാൻപട്ടാളെത്തഏൽപ്പിച്ച .

ൈസനികർ േയശുവിെനപരിഹസിക്കുന്നു
16 ൈസനികർ േയശുവിെന
െകാട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ േദശാധിപതിയുെട
ആസ്ഥാനേത്തക്ക് െകാണ്ടുേപായി. അവർ
ൈസന്യെത്തമുഴുവൻ വിളിച്ച വരുത്തി. 17അവർ
അേദ്ദഹെത്ത ഊതനിറമുള്ള പുറങ്കുപ്പായം
ധരിപ്പിച്ച ; അതിനുേശഷം ഒരു മുൾക്കിരീടം
െമടഞ്ഞ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിരസ്സിൽ െവച്ച .
18 പിന്നീട്, “െയഹൂദരുെട രാജാവ,് നീണാൾ
വാഴെട്ട!” എന്നു (പരിഹസിച്ച ) പറഞ്ഞുെകാണ്ട്
അേദ്ദഹെത്തവന്ദിച്ച . 19അവർഅേദ്ദഹത്തിെന്റ
തലയിൽ വടിെകാണ്ട് അടിച്ച ; േദഹത്തു തുപ്പി;
മുട്ട കുത്തി അേദ്ദഹെത്ത പരിഹാസപൂർവം
നമസ്കരിച്ച . 20 ഇങ്ങെന അേദ്ദഹെത്ത
പരിഹസിച്ച തീർന്നേശഷം ഊതനിറമുള്ള
പുറങ്കുപ്പായം മാറ്റി, സ്വന്തം വസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച .
പിെന്ന അവർ അേദ്ദഹെത്ത ്രകൂശിക്കാൻ
െകാണ്ടുേപായി.

േയശുവിെന ്രകൂശിക്കുന്നു
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21 അെലക്സന്തറിെന്റയും രൂെഫാസിെന്റയും
പിതാവായ കുേറന്രഗാമവാസിയായ*
ശിേമാൻ എന്നു േപരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ
്രഗാമ്രപേദശത്തുനിന്ന് അതുവഴി
കടന്നുേപാകുകയായിരുന്നു. േയശുവിെന്റ ്രകൂശ്
ചുമക്കാൻ അവർ അയാെള നിർബന്ധിച്ച .
22അവർ േയശുവിെന “തലേയാട്ടിയുെട സ്ഥലം”
എന്നർഥമുള്ള “െഗാൽേഗാഥാ”എന്നു വിളിക്കുന്ന
സ്ഥലത്ത് െകാണ്ടുേപായി. 23 മീറ† കലക്കിയ
വീഞ്ഞ് അവർ അേദ്ദഹത്തിന് െകാടുത്തു;
എന്നാൽഅേദ്ദഹം അതു സ്വീകരിച്ചില്ല. 24അവർ
േയശുവിെന ്രകൂശിച്ച . അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വസ്്രതങ്ങൾ പങ്കിട്ട,് ഓേരാരുത്തനും അവയിൽ
ഏതുകിട്ട െമന്നറിയാൻനറുക്കിട്ട .

25 മൂന്നാംമണി‡ േനരത്താണ് അവർ
അേദ്ദഹെത്ത ്രകൂശിച്ചത.്

26െയഹൂദരുെട രാജാവ്,
എന്നതായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ്രകൂശിൻമീേത
എഴുതിെവച്ചിരുന്നകുറ്റപ്രതം.

27 അവർ അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട രണ്ട്
െകാള്ളക്കാെര, ഒരാെള വലത്തും മേറ്റയാെള
ഇടത്തുമായി ്രകൂശിച്ച . 28 “അധർമികള െട
കൂട്ടത്തിൽ അയാൾ എണ്ണെപ്പട്ട ” എന്ന
തിരുെവഴുത്ത് നിവൃത്തിയായി.§ 29 ആ വഴി
കടന്നുേപായവർ തലകുലുക്കിെക്കാണ്ട,് “േഹ,
ൈദവാലയം തകർത്ത് മൂന്ന് ദിവസംെകാണ്ട്

* 15:21ആ്രഫിക്കയുെടവടക്കൻതീരത്തുള്ളഒരു ്രഗാമം. † 15:23
അതായത്, നറുമ്പശ ‡ 15:25 അതായത,് ഇന്നെത്ത പകൽ

ഒൻപതാംമണിേനരം. § 15:28 ചി.ൈക.്രപ. ഈ വാക്യം
കാണുന്നില്ല.
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പണിയുന്നവേന, 30 ്രകൂശിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവാ,
നിെന്നത്തെന്ന രക്ഷിക്കുക!” എന്നു പറഞ്ഞ്
അേദ്ദഹെത്ത നിന്ദിച്ച . 31 അങ്ങെനതെന്ന,
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും േവദജ്ഞരും
അേദ്ദഹെത്ത പരിഹസിച്ച െകാണ്ട് പരസ്പരം
പറഞ്ഞു: “ഇവൻ മറ്റള്ളവെര രക്ഷിച്ച ,എന്നാൽ
തെന്നത്താൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിേവാ ഇല്ല!
32 ഇ്രസാേയലിെന്റ രാജാവായ ഈ ്രകിസ്തു
ഇേപ്പാൾത്തെന്ന ്രകൂശിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവരെട്ട;
എങ്കിൽ നമുക്ക് അതുകണ്ടു വിശ്വസിക്കാം.”
ഒപ്പം ്രകൂശിക്കെപ്പട്ടവരും അതുേപാെലതെന്ന
അേദ്ദഹെത്തഅധിേക്ഷപിച്ച .
േയശുവിെന്റ മരണം

33 ഉച്ചയ്ക്ക് പ്രന്തണ്ടുമണിമുതൽ
മൂന്നുമണിവെര* േദശെത്തല്ലായിടത്തും ഇരുട്ട
വ്യാപിച്ച . 34 മൂന്നുമണിക്ക് േയശു, “എേലാഹീ,
എേലാഹീ, ലമ്മാ ശബക്താനി” അതായത,്
“എെന്റ ൈദവേമ, എെന്റ ൈദവേമ, അവിടന്ന്
എെന്ന ൈകവിട്ടെതന്ത്?”† എന്ന് അത്യ ച്ചത്തിൽ
നിലവിളിച്ച .

35 അടുത്തുനിന്നവരിൽ ചിലർ ഇതു േകട്ടിട്ട,്
“അതാ, അയാൾ ഏലിയാവിെന വിളിക്കുന്നു”
എന്നുപറഞ്ഞു.

36 ഒരുത്തൻ ഓടിെച്ചന്ന് ഒരു
സ്േപാഞ്ചിൽ പുളിച്ച വീഞ്ഞു നിറച്ച് ഒരു
ഈറ്റത്തണ്ടിേന്മൽെവച്ച് േയശുവിന് കുടിക്കാൻ
െകാടുത്തുെകാണ്ട,് “നിൽക്കൂ, ഏലിയാവ്

* 15:33 മൂ.ഭാ.ആറാംമണിമുതൽ ഒൻപതാംമണിവെര † 15:34
സങ്കീ. 22:1
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അയാെള താെഴയിറക്കാൻ വരുേമാ എന്നു
േനാക്കാം”എന്നുപറഞ്ഞു.

37 േയശു അത്യ ച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച്
്രപാണത്യാഗംെചയ്തു.

38 തൽക്ഷണം ൈദവാലയത്തിെല തിരശ്ശീല
മുകളിൽനിന്ന് താെഴവെര രണ്ടായി ചീന്തിേപ്പായി.
39 േയശുവിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നിരുന്ന ശതാധിപൻ,‡
അേദ്ദഹം ്രപാണത്യാഗം െചയ്തെതങ്ങെനെയന്നു
കണ്ട്, “ഈ മനുഷ്യൻ വാസ്തവമായും
ൈദവപു്രതൻആയിരുന്നു!”എന്നുപറഞ്ഞു.

40 ചില സ്്രതീകൾ അകെലനിന്ന് ഇെതല്ലാം
സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.
അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ മഗ്ദലക്കാരി മറിയയും
ഇളയ യാേക്കാബിെന്റയും േയാെസയുെടയും
അമ്മയായ മറിയയും ശേലാമിയും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 41 ഗലീലയിൽെവച്ച േയശുവിെന
അനുഗമിക്കുകയും ശു്രശൂഷിക്കുകയും
െചയ്തിരുന്നവരാണ് ഈ സ്്രതീകൾ.
െജറുശേലമിേലക്ക് അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട വന്ന
മറ്റ പലസ്്രതീകള ംഅവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു.
േയശുവിെന്റശവസംസ്കാരം

42 അന്ന് ശബ്ബത്തിെന്റ തേലദിവസമായ
ഒരുക്കദിവസമായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട്
സന്ധ്യയായേപ്പാൾ 43 ന്യായാധിപസമിതിയിെല
ഒരു ്രപമുഖാംഗവും ൈദവരാജ്യം വരാനായി
കാത്തിരുന്നവനുമായ അരിമഥ്യയിെല
േയാേസഫ് ൈധര്യം സംഭരിച്ച െകാണ്ട്
പീലാേത്താസിെന്റഅടുക്കൽെചന്ന് േയശുവിെന്റ

‡ 15:39 അതായത്,നൂറുേപരടങ്ങുന്നൈസന്യത്തിെന്റഅധിപൻ.



മർേക്കാസ് 15:44 xcvi മർേക്കാസ് 16:5

മൃതേദഹം വിട്ട തരണെമന്ന് അേപക്ഷിച്ച .
44 “ഇ്രതേവഗം േയശു മരിച്ച േവാ!” പീലാേത്താസ്
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട . അയാൾ ശതാധിപെന
വരുത്തി േയശു മരിച്ച കഴിഞ്ഞുേവാ എന്നു
േചാദിച്ച . 45 ശതാധിപനിൽനിന്ന് ഈ കാര്യം
ഉറപ്പ വരുത്തിയതിനുേശഷം അേദ്ദഹം ശരീരം
േയാേസഫിനു വിട്ട െകാടുത്തു. 46 േയാേസഫ്
മൃതേദഹം താെഴയിറക്കി, ഒരു മൃദുലചണവസ്്രതം
വാങ്ങിശവശരീരംഅതിൽെപാതിഞ്ഞ്പാറയിൽ
െവട്ടിച്ചിരുന്ന കല്ലറയിൽ സംസ്കരിച്ച . പിന്നീട്
അയാൾ ഒരു കല്ല് ഉരുട്ടി കല്ലറയുെട കവാടത്തിൽ
െവച്ച . 47 മഗ്ദലക്കാരി മറിയയും േയാെസയുെട
അമ്മയായ മറിയയും േയശുവിെന്റ മൃതേദഹം
സംസ്കരിച്ചത്എവിെടെയന്നുകണ്ടു.

16
േയശുവിെന്റ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പ്

1 ശബ്ബത്ത് കഴിഞ്ഞേശഷം, മഗ്ദലക്കാരി
മറിയയും യാേക്കാബിെന്റ അമ്മ മറിയയും
ശേലാമിയും േയശുവിെന്റ ശരീരത്തിൽ േലപനം
െചയ്യന്നതിന് സുഗന്ധ്രദവ്യങ്ങൾ വാങ്ങി.
2 ആഴ്ചയുെട ആദ്യദിവസം അതിരാവിെല,
സൂര്യൻ ഉദിച്ചേപ്പാൾത്തെന്ന അവർ കല്ലറയുെട
അടുേത്തക്കുേപായി. 3 “കല്ലറയുെട
കവാടത്തിൽനിന്ന് നമുക്കുേവണ്ടി ആര് കല്ല്
ഉരുട്ടിമാറ്റ ം?”എന്ന്അവർപരസ്പരം േചാദിച്ച .

4 എന്നാൽ, അവർ േനാക്കിയേപ്പാൾ വളെര
വലുപ്പമുള്ളആകല്ല്ഉരുട്ടിമാറ്റെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതായി
കണ്ടു. 5അവർ കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ ്രപേവശിച്ച ,
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അേപ്പാൾ െവള്ളവസ്്രതം ധരിച്ച ഒരു യുവാവ്
വലതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നതുകണ്ടുപരി്രഭമിച്ച .

6 അയാൾ അവേരാട്, “പരി്രഭമിേക്കണ്ടാ,
്രകൂശിക്കെപ്പട്ട നസറായനായ േയശുവിെന
നിങ്ങൾ അേന്വഷിക്കുന്നു. അേദ്ദഹം
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു! അേദ്ദഹം ഇവിെട
ഇല്ല! അേദ്ദഹെത്ത െവച്ചിരുന്നസ്ഥലം കാണുക.
7 നിങ്ങൾ േപായി, ‘അേദ്ദഹം നിങ്ങൾക്കുമുേമ്പ
ഗലീലയിേലക്കു േപാകുന്നു. നിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞിരുന്നതുേപാെലതെന്ന, അവിെട നിങ്ങൾ
അേദ്ദഹെത്ത കാണും എന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ശിഷ്യന്മാെരയും പേ്രതാസിെനയുംഅറിയിക്കുക’ ”
എന്നുപറഞ്ഞു.

8 ആ സ്്രതീകൾ പരി്രഭമിച്ച വിറച്ച െകാണ്ട്
കല്ലറയിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിേയാടി. അവർ
ഭയന്നിരുന്നതിനാൽആേരാടും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.

9 ആഴ്ചയുെട ഒന്നാംദിവസം രാവിെല
േയശു ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റേശഷം താൻ ഏഴു
ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കിയ മഗ്ദലക്കാരി
മറിയയ്ക്ക് ആദ്യം ്രപത്യക്ഷനായി.
10 അവൾ േപായി അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നവേരാട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു.
ആ സമയത്ത് അവർ വിലപിച്ച ം കരഞ്ഞും
െകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. 11 േയശു
ജീവിച്ചിരിക്കുെന്നന്നും അവൾ അേദ്ദഹെത്ത
കണ്ടുെവന്നും േകട്ടിട്ട് അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല.

12 പിന്നീട് അവരിൽ രണ്ടുേപർ
നാട്ടിൻപുറേത്തക്ക് നടന്നുേപാകുേമ്പാൾ േയശു
മെറ്റാരു രൂപത്തിൽ അവർക്കു ്രപത്യക്ഷനായി.
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13 അവർ മടങ്ങിവന്നു േശഷമുള്ളവെര വിവരം
അറിയിച്ച . എന്നാൽ, അവെരയും ശിഷ്യന്മാർ
വിശ്വസിച്ചില്ല.

14 പിന്നീട് ശിഷ്യന്മാർ പതിെനാന്നുേപരും
ഭക്ഷണം കഴിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
േയശു അവർക്കു ്രപത്യക്ഷനായി. താൻ
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റതിനുേശഷം തെന്ന
കണ്ടവരുെടവാക്കുവിശ്വസിക്കാതിരുന്നതുെകാണ്ട്
അേദ്ദഹം അവരുെട അവിശ്വാസെത്തയും
ഹൃദയകാഠിന്യെത്തയുംശാസിച്ച .

15 അേദ്ദഹം അവേരാടു പറഞ്ഞു:
“നിങ്ങൾ േലാകംമുഴുവനും േപായി
സകലമാനവജാതിേയാടും സുവിേശഷം
്രപസംഗിക്കുക. 16 വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനം
സ്വീകരിക്കുകയും െചയ്യന്നവർ രക്ഷ്രപാപിക്കും;
വിശ്വസിക്കാത്തവർ ശിക്ഷാവിധിയിൽ
അകെപ്പടും. 17 വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇപ്പറയുന്ന
അത്ഭുതങ്ങൾ ്രപവർത്തിക്കും:എെന്റനാമത്തിൽ
അവർ ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കും; പുതിയ
ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കും; 18 പാമ്പുകെള
ൈകകളിൽ എടുക്കും; മാരകമായ
വിഷം കുടിച്ചാൽ അത് അവർക്കു ഹാനി
വരുത്തുകയില്ല; അവർ േരാഗികള െടേമൽ
ൈകെവച്ചാൽ,അവർക്കുസൗഖ്യം വരും.”

19 കർത്താവായ േയശു അവേരാടു
സംസാരിച്ചതിനുേശഷം സ്വർഗത്തിേലക്ക്
എടുക്കെപ്പട്ട ൈദവത്തിെന്റ വലതുഭാഗത്ത്
ഇരുന്നു. 20 ശിഷ്യന്മാർ േപായി എല്ലായിടത്തും
്രപസംഗിച്ച . കർത്താവ് അവേരാടുകൂെട
്രപവർത്തിക്കുകയും അത്ഭുതങ്ങളിലൂെട
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അവരുെട വചനം സത്യമാെണന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു.*

* 16:20 ചി.ൈക.്രപ. വാ. 9–20വെരകാണുന്നില്ല.
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