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ആമുഖം

ആദിമുതൽ ൈദവ�ാൽ വാഗ്ദ�ം െച�െ�� സ്�തീ

യുെട സ�തിയും, സഹ�സാബ്ദ�ൾ�് മുൻപു തുട�ി
�പവാചക�ാരിലൂെട ൈദവ�ിെ� ആ�ാവു് മു�റിയി�

വാഗ്ദ� മശിഹയും,കാലസ�ൂർ�തവ�േ�ാൾ കന�ക
യിലൂെട ഭൂമിയിൽ അവതരി� േലാകര�ിതാവുമായ േയ

ശു�കിസ്തുവിെ� ജീവചരി�തം വായി�ു� താ�െള ൈദ

വം അനു�ഗഹി�െ�. ൈബബിളിെല നാലു സുവിേശഷ�
ളിലായി ചിതറി�ിട�ു� നിത�ജീവെമാഴികെള ഒരു മാല

യിെല മു�ുകൾ േപാെല �കമമായി േകാർ�ിണ�ിയിരി

�ുകയാണ്ഈപുസ്തക�ിൽ.അതിലുപരി സുവിേശഷ
�ൾ�ു പുറെമ മ�� േവദഭാഗ�ള�ംകൂടി േചർ�ുെകാ

�്, �കിസ്തുവിെ� മ��ാകാശവരവു,് സഭയുെട ഉൽ�പാപ
ണം, വിശു��ാർ�ു� �പതിഫലവിതരണം, കു�ാടി

െ� കല�ാണം, മഹാപീഡനം, മഹ���പത��ത, സഹ�സാ
ബ്ദവാഴ്ച, െവ�സിംഹാസന ന�ായവിധി, പുതിയ ആകാ
ശവും പുതിയ ഭൂമിയും വെരയു� േയശുവിെ� ജഡധാര

ണ�ിെ� ഉേ�ശ��െള�ാം കാലാനു�കമ�ിൽ ഉൾെ�ാ

�ി�ി��മു�്. വായനയുെട രസ�രട് െപാ�ാെതയും ഇടമു
റിയാെതയും വായി�ാൻ കഴിയുെമ�താണ് ഇതിെ� �പ

േത�കത. അതിലുപരി കർ�ാവായ േയശു�കിസ്തു മത
�ാപകേനാ മാർ�ദർശിേയാ മിഥ�േയാ അെ��ും, ര�
യ്�ു� ഏകമാർ�വും ല���ാനവും േയശു മാ�തമാ

െണ�ും, താെനാരു ചരി�തപുരുഷനും സർേ�ാപരി സത�
ൈദവമാെണ�ും ഏെതാരു വ��ി�ും ഈ പുസ്തകം

വായി�ു�തിലൂെട �ഗഹി�ാൻ കഴിയും. 'അറിവി�ായ്മ
യുെട കാല�െള ൈദവം ല��മാ�ാെത ഇേ�ാൾ എ�ാ

യിട�ും എ�ാവരും മാനസാ�രെ�േടണെമ�ു മനുഷ�

േരാടു ക�ി�ു�തിനാലും,' 'ആരും നശി��േപാകാെത എ
�ാവരും മാനസാ�രെ�ടുവാൻ ൈദവം ഇ�ി�ു�തിനാ
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ലും' ആർെ��ിലുെമാെ� ഇതു �പേയാജനെ�െ��ിേലാ

എ�ുെവ�ാണ് ഇതിന് ഉദ�മി�ു�ത്. ഈ പുസ്തകപാരാ

യണ�ിലൂെട വഴിയും സത�വും ജീവനുമായ �കിസ്തുവി

െന കെ��ി ആ��ാ�ികര� �പാപി�് നിത�ജീവന് ഓ

ഹരി�ാരാകുകയും, ഒ�ം സേ�ാഷഭരിതവും �പത�ാശാപൂ
ർ�വുമാെയാരു ജീവിതം നയി�ുവാനും ഓേരാരു�േര

യും ൈദവമായ കർ�ാവു് സഹായി�െ�െയ�് ആ�ാ

ർ�മായി �പാർ�ി��െ�ാ�്; ............................................
. �കിസ്േതശുവിെ�ബ�ൻ

സകല ഭൂസീമാവാസികള�മായുേ�ാേര,എ�ിേല�ു

തിരി�ു ര�െ�ടുവിൻ;ഞാന�ാെത

േവെറാരുൈദവവും ഇ�േ�ാ.

(െയശ�ാ, 45:22)

േയശുവിെന

കർ�ാവുഎ�ു

വായ്െകാ�ുഏ��പറകയും

ൈദവംഅവെന മരി�വരിൽ നി�ു

ഉയിർെ�ഴുേ��ി�� എ�ു ഹൃദയംെകാ�ു

വിശ�സി�യും െചയ്താൽ നീ ര�ി�െ�ടും. േറാമ, 10:9.

മെ�ാരു�നിലും ര�ഇ�; നാം ര�ി�െ�ടുവാൻ

ആകാശ�ിൻകീഴിൽ മനുഷ�രുെട ഇടയിൽ

നല്കെ�� േവെറാരു നാമവും ഇ�.

അെ�ാസ്തല�ാരുെട

�പവൃ�ി, 4:12.
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േയശു�കിസ്തുവിെ� ജീവചരി�തം
േയശുവിെ�ൈദവത�ം

ആദിയിൽ വചനം ഉ�ായിരു�ു; വചനം ൈദവേ�ാ
ടു കൂെട ആയിരു�ു; വചനം ൈദവം ആയിരു�ു. അവൻ
ആദിയിൽൈദവേ�ാടുകൂെട ആയിരു�ു.സകലവുംഅ
വൻ മുഖാ�രം ഉളവായി; ഉളവായതു ഒ�ും അവെന കൂടാ
െത ഉളവായത�. അവനിൽ ജീവൻ ഉ�ായിരു�ു; ജീവൻ
മനുഷ�രുെട െവളി�മായിരു�ു. െവളി�ം ഇരുളിൽ �പകാശി
�ു�ു; ഇരുേളാ അതിെന പിടി�ട�ിയി�. ഏതു മനുഷ�
െനയും �പകാശി�ി�ു� സത�െവളി�ം േലാക�ിേല�ു

വ�ുെകാ�ിരു�ു. അവൻ േലാക�ിൽ ഉ�ായിരു�ു;
േലാകം അവൻ മുഖാ�രം ഉളവായി; േലാകേമാ അവെന
അറി�ി�. അവൻ സ���ിേല�ു വ�ു; സ��മായവ
േരാ അവെന ൈകെ�ാ�ി�. വചനം ജഡമായി തീർ�ു,
കൃപയും സത�വും നിറ�വനായി ന�ുെട ഇടയിൽ പാർ

�ു. ഞ�ൾ അവെ� േതജ�് പിതാവിൽനി�ു ഏകജാ
തനായവെ� േതജ�ായി ക�ു. (േയാഹ�ാൻ 1:1-5, 9-11,
14). [�കിസ്തുവിെ� ൈദവത�ം - ഒ�ുേനാ�ുക; െയശ,
9:6, േയാഹ, 8:58, 10:30, 14:9, 20:28, േറാമ, 9:5, തീെ�ാ,
2:12, എ�ബാ, 1:8,:9, 1:10, 2പെ�താ, 1:1, 1േയാഹ, 5:20].
[�കിസ്തുവും �കിസ്ത�ാനിയും: "�കിസ്തുവിെന ൈകെ�ാ
�ു അവെ� നാമ�ിൽ വിശ�സി�ു� ഏവർ�ും ൈദ

വമ�ൾ ആകുവാൻ അവൻ അധികാരം െകാടു�ു. അ
വർ ര��ിൽ നി��, ജഡ�ിെ� ഇഷ്ട�ാല�, പുരു
ഷെ� ഇഷ്ട�ാലുമ�, ൈദവ�ിൽ നി�േ�ത ജനി�തു."
േയാഹ�ാൻ, 1:12,13].

െസഖര�ാവു് പുേരാഹിതൻ:കാലംബി.സി. 8 ഉ�രാർ�ം

ൈദവപു�തനായ േയശു�കിസ്തുവിെ� സുവിേശഷ�ി

െ�ആരംഭം: െയഹൂദ�രാജാവായ െഹേരാദാവിെ� (ബി.സി.
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37--4) കാല�ു *അബീയാ�ൂറിൽ െസഖര�ാവു എ�ു േപ
രുേ�ാരു പുേരാഹിതൻ ഉ�ായിരു�ു; അവെ� ഭാര� അ
ഹേരാെ� പു�തിമാരിൽ ഒരു�ി ആയിരു�ു; അവൾ�ു
എലീശെബ�് എ�ു േപർ. ഇരുവരും ൈദവസ�ിധിയിൽ
നീതിയു�വരും കർ�ാവിെ� സകല ക�നകളിലും ന�ാ

യ�ളിലും കുററമി�ാ�വരായി നട�ു�വരും ആയിരു

�ു.എലീശെബ�് മ�ിയാക െകാ�ുഅവർ�ു സ�തി
ഇ�ായിരു�ു; ഇരുവരും വയ�� െച�വരും ആയിരു�ു.
(മർെ�ാസ്, 1:1, ലൂേ�ാസ്, 1:5-7). [അബീയാ�ൂർ: പു
േരാഹിത�ാരുെട എ�ം വർ�ി�േ�ാൾ ദാവീദ് രാജാവ് അ

വെര 24 കൂറുകളായി വിഭാഗി��; അതിൽ എ�ാമ� കൂറി

െ� േപരാണ് 'അബിയാ�ൂർ' 1ദിന, 24:10].

െസഖര�ാവിനു് ദൂതൻ �പത��െ�ടു�ു

െസഖര�ാവു കൂറിെ� �കമ�പകാരം ൈദവസ�ിധിയിൽ

പുേരാഹിതനായി ശു�ശൂഷ െചയ്തുവരുേ�ാൾ: പൗേരാഹി
ത�മര�ാദ�പകാരം കർ�ാവിെ� മ�ിര�ിൽ െച�ു ധൂപം

കാ��വാൻഅവനു നറു�ു വ�ു. ധൂപം കാ��� നാഴികയി
ൽ ജനസമൂഹം ഒെ�യും പുറ�ു �പാർ�ി��െകാ�ിരു

�ു. അേ�ാൾ കർ�ാവിെ� ദൂതൻ ധൂപപീഠ�ിെ� വല
�ുഭാഗ�ു നില്�ു�വനായി�� അവനു �പത��നായി.
െസഖര�ാവു അവെന ക�ു �ഭമി�� ഭയപരവശനായി. ദൂത
ൻ അവേനാടു പറ�തു: െസഖര�ാേവ, ഭയെ�േട�ാ; നി
െ� �പാർ�െന�ു ഉ�രമായി: നിെ� ഭാര� എലീശെബ
�് നിന�ു ഒരു മകെന �പസവി�ും; അവനു േയാഹ�ാ
ൻ എ�ു േപർ ഇേടണം. നിന�ു സേ�ാഷവും ഉ�ാസവും
ഉ�ാകും;അവെ�ജനന�ി�ൽപലരുംസേ�ാഷി�ും.
അവൻ കർ�ാവിെ� സ�ിധിയിൽ വലിയവൻ ആകും;
വീ�ും മദ�വും കുടി�യി�; അ�യുെട ഗർഭ�ിൽെവ
�� തേ� പരിശു�ാ�ാവുെകാ�ു നിറയും. അവൻ യി
�സാേയൽ മ�ളിൽ പലെരയും അവരുെട ൈദവമായ കർ
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�ാവി�േല�ു തിരി��വരു�ും. അവൻ അ��ാരുെട
ഹൃദയ�െള മ�ളിേല�ും വഴ�ാ�വെര നീതിമാ�ാരു

െട േബാധ�ിേല�ും തിരി��ംെകാ�ു ഒരു�മുേ�ാരു

ജനെ� കർ�ാവിനു േവ�ി ഒരു�ുവാൻ അവനു മു

�ായി ഏലീയാവിെ� ആ�ാേവാടും ശ�ിേയാടുംകൂെട

നട�ും. (മലാ, 4:5-6). െസഖര�ാവു ദൂതേനാടു; ഇതു ഞാൻ
എെ�ാ�ിനാൽഅറിയും?ഞാൻ വൃ�നും എെ� ഭാര� വ
യ��െച�വള�മേ�ാ എ�ു പറ�ു. ദൂതൻ അവേനാടു:
ഞാൻ ൈദവസ�ിധിയിൽ നില്�ു� ഗ�ബീേയൽ ആകു

�ു; നിേ�ാടു സംസാരി�ാനും ഈ സദ�ർ�മാനം നിേ�ാ

ടു അറിയി�ാനും എെ�അയ�ിരി�ു�ു.ത�സമയ�ു
നിവൃ�ിവരുവാനു� എെ�ഈ വാ�ു വിശ�സി�ായ്ക

െകാ�ു അതു സംഭവി�ുവെര നീ സംസാരി�ാൻ കഴിയാ

െത െമൗനമായിരി�ും എ�ു ഉ�രം പറ�ു. ജനം െസ
ഖര�ാവി�ായി കാ�ിരു�ു, അവൻ മ�ിര�ിൽ താമസി
�തിനാൽആ�ര�െപ��. അവൻ പുറ�ു വ�േ�ാൾ അ
വേരാടു സംസാരി�ാൻ കഴി�ി�; അതിനാൽ അവൻ മ
�ിര�ിൽ ഒരു ദർശനം ക�ു എ�ു അവർ അറി�ു;
അവൻഅവർ�ുആഗ�ം കാ�ി ഊമനായി പാർ�ു.അവ
െ� ശു�ശൂഷാകാലം തിക�േശഷം അവൻ വീ�ിേല�ു

േപായി. (ലൂേ�ാസ്, 1:8-23).

എലീശെബ�് ഗർഭം ധരി�ു�ു.

ആനാള�കൾ കഴി�ി��അവെ� ഭാര� എലീശെബ�്

ഗർഭം ധരി��: മനുഷ�രുെട ഇടയിൽ എനി�ു�ായിരു�
നി� നീ�ുവാൻ കർ�ാവു എെ� കടാ�ി� നാളിൽ ഇ

�െന എനി�ു െചയ്തുത�ിരി�ു�ു എ�ു പറ�ു

അ�ു മാസം ഒളി��പാർ�ു. (ലൂേ�ാസ്, 1:24-25).

മറിയയ്�ു് ദൂതൻ �പത��െ�ടു�ു

ആറാം മാസ�ിൽ ൈദവം ഗ�ബീേയൽദൂതെന നസെറ
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�്എ� *ഗലീല പ�ണ�ിൽ, ദാവീദുഗൃഹ�ിലു� േയാ
േസഫ് എെ�ാരു പുരുഷനു വിവാഹം നി�യി�ിരു� കന�

കയുെട അടു�ൽ അയ��; ആ കന�കയുെട േപർ മറിയ

എ�ു ആയിരു�ു. ദൂതൻഅവള�െട അടു�ൽഅക�ു
െച�ു: കൃപലഭി�വേള, നിന�ു വ�നം; കർ�ാവു നി
േ�ാടുകൂെട ഉ�ു എ�ു പറ�ു.അവൾആവാ�ു േക

�� �ഭമി��:ഇതു എെ�ാരു വ�നം എ�ു വിചാരി��. ദൂതൻ
അവേളാടു: മറിയേയ, ഭയെ�േട�ാ; നിന�ു ൈദവ�ി
െ� കൃപ ലഭി��. നീ ഗർഭം ധരി�� ഒരു മകെന �പസവി�ും;
അവനു േയശു എ�ു േപർ വിളിേ�ണം. അവൻ വലിയ
വൻആകും;അത���തെ� പു�തൻ എ�ു വിളി�െ�ടും;
കർ�ാവായൈദവം അവെ� പിതാവായ ദാവീദിെ� സിം

ഹാസനം അവനു െകാടു�ും അവൻ യാേ�ാബുഗൃഹ

�ിനു എേ��ും രാജാവായിരി�ും; അവെ� രാജ��ി
�ു അവസാനം ഉ�ാകയി� (2ശമു, 7:12-13) എ�ു പറ
�ു. മറിയ ദൂതേനാടു:ഞാൻ പുരുഷെനഅറിയായ്കയാ
ൽ ഇതു എ�െനസംഭവി�ുംഎ�ു പറ�ു.അതിനു ദൂ
തൻ: പരിശു�ാ�ാവു നിെ�േമൽ വരും; അത���തെ�
ശ�ി നിെ�േമൽ നിഴലിടും; ആകയാൽ ഉ�വി�ു� വി
ശു��പജ ൈദവപു�തൻ എ�ു വിളി�െ�ടും. നിെ� ചാർ
��ാര�ി എലീശെബ�ും വാർ�ക��ിൽ ഒരു മകെന

ഗർഭം ധരി�ിരി�ു�ു; മ�ി എ�ു പറ�ുവ�വൾ�ു ഇ

തു ആറാം മാസം.ൈദവ�ി�ു ഒരു കാര�വും അസാ��മ
�േ�ാ എ�ു ഉ�രം പറ�ു. അതിനു മറിയ: ഇതാ, ഞാ
ൻ കർ�ാവിെ� ദാസി; നിെ� വാ�ുേപാെല എനി�ു ഭ
വി�െ� എ�ു പറ�ു; ദൂതൻ അവെള വി��േപായി. (ലൂ
േ�ാസ്, 1:26-38). [ഗലീല -- ഭരണ സൗകര��ിനായി േറാ
മാസർ�ാർ പലസ്തീെന െയഹൂദ�, ശമര�, ഗലീല എ�ി�
െന മൂ�ു ഭാഗ�ളായി വിഭജി�തിൽ, വടേ�അ��ു�

ജി�.]
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മറിയഎലീശെബ�ിെനസ�ർശി�ു�ു

ആ നാള�കളിൽ മറിയ എഴുേ��� മലനാ�ിൽ ഒരു *െയ
ഹൂദ� പ�ണ�ിൽ ബ�െ���െച�ു, െസഖര�ാവിെ� വീ�ി
ൽ എ�ി എലീശെബ�ിെന വ�ി��. മറിയയുെട വ�നം
എലീശെബ�് േക�േ�ാൾ പി� അവള�െട ഗർഭ�ിൽ

തു�ി; എലീശെബ�് പരിശു�ാ�ാവു നിറ�വളായി,
ഉ��ിൽ വിളി�� പറ�തു: സ്�തീകളിൽ നീ അനു�ഗഹി
�െ��വൾ; നിെ� ഗർഭഫലവുംഅനു�ഗഹി�െ��തു:എ
െ� കർ�ാവിെ� മാതാവു എെ� അടു�ൽ വരു� മാ

നം എനി�ു എവിെടനി�ു ഉ�ായി. നിെ� വ�നസ�രം എ
െ� െചവിയിൽ വീണേ�ാൾ പി� എെ� ഗർഭ�ിൽ ആ

ന�ംെകാ�ു തു�ി. കർ�ാവു തേ�ാടു അരുളിെ�യ്ത
തിനു നിവൃ�ിയു�ാകും എ�ു വിശ�സി�വൾ ഭാഗ�വതി.
(ലൂേ�ാസ്, 1:39-45). [െയഹൂദ� -- േറാമാസർ�ാർ പലസ്
തീെന മൂ�ു ഭാഗ�ളായി വിഭജി�തിൽ, െതേ�അ��ു

�ജി�.]

മറിയയുെട സ്േതാ�തഗീതം

അേ�ാൾ മറിയ പറ�തു: "എെ� ഉ�ം കർ�ാവി
െന മഹിമെ�ടു�ു�ു; എെ�ആ�ാവു എെ� ര�ിതാ
വായ ൈദവ�ിൽ ഉ�സി�ു�ു. അവൻ തെ� ദാസിയു
െട താഴ്ച കടാ�ി�ിരി�ു�ുവേ�ാ; ഇ�ുമുതൽ എ�ാ
തലമുറകള�ം എെ� ഭാഗ�വതി എ�ു വാഴ്�ും. ശ�നാ
യവൻ എനി�ു വലിയവ െചയ്തിരി�ു�ു; അവെ� നാ
മം പരിശു�ം തേ�.അവെന ഭയെ�ടു�വർ�ുഅവെ�
കരുണ തലമുറതലമുറേയാളം ഇരി�ു�ു. തെ� ഭുജം

െകാ�ു അവൻ ബലം �പവർ�ി��, ഹൃദയവിചാര�ിൽ
അഹ�രി�ു�വെര ചിതറി�ിരി�ു�ു. �പഭു��ാെര
സിംഹാസന�ളിൽനി�ു ഇറ�ി താണവെര ഉയർ�ിയി

രി�ു�ു. വിശ�ിരി�ു�വെര ന�കളാൽ നിെറ��,സ�
��ാെര െവറുെത അയ��കള�ിരി�ു�ു. ന�ുെട പി
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താ��ാേരാടു അരുളിെ�യ്തതുേപാെല അ�ബാഹാമിനും

അവെ� സ�തി�ും എേ��ും കരുണ ഓർേ��തി

നും തെ� ദാസനായ യി�സാേയലിെന തുെണ�ിരി�ു�ു."
മറിയഏകേദശം മൂ�ു മാസംഅവേളാടുകൂ െട പാർ�ി��

വീ�ിേല�ു മട�ിേ�ായി. (ലൂേ�ാസ്, 46-56).

േയാഹ�ാൻ സ്നാപകെ�ജനനം:ബി.സി. 7 ഉ�രാർ�ം
എലീശെബ�ി�ു �പസവി�ാനു� കാലം തിക�

േ�ാൾ അവൾ ഒരു മകെന �പസവി��; കർ�ാവു അവൾ
�ു വലിയ കരുണ കാണി�� എ�ു അയൽ�ാരും ചാർ�

�ാരും േക�ി��അവേളാടുകൂെട സേ�ാഷി��.എ�ാം നാളി
ൽ അവർ ൈപതലിെന പരിേ�ദന െചയ�ാൻ വ�ു; അ�
െ� േപർേപാെല അവനു െസഖര�ാവു എ�ു േപർ വിളി�ാ

ൻ ഭാവി��. അവെ�അ�േയാ: അ�, അവനു േയാഹ�ാ
ൻ എ�ു േപരിേടണം എ�ു പറ�ു. അവർ അവേളാടു:
നിെ� ചാർ�യിൽഈ േപരു�വർആരും ഇ�േ�ാ എ�ു

പറ�ു. പിെ� അവനു എ�ു േപർ വിളി�ാൻ വിചാരി
�ു�ു എ�ു അ�േനാടു ആഗ�ംകാ�ി േചാദി��.അവൻ ഒ
രു എഴു�ുപലക േചാദി��: അവെ� േപർ േയാഹ�ാൻ
എ�ു എഴുതി; എ�ാവരും ആ�ര�െ���. ഉടെന അവെ�
വായും നാവും തുറ�ു, അവൻ സംസാരി�� ൈദവെ�
സ്തുതി��. ചു��ം പാർ�ു�വർ�ു എ�ാം ഭയം ഉ�ായി;
െയഹൂദ�മലനാ�ിൽഎ�ുംഈവാർ�ഒെ�യും പര�ു.
േക�വർ എ�ാവരും അതു ഹൃദയ�ിൽ നിേ�പി��: ഈ
ൈപതൽ എ�ു ആകും എ�ു പറ�ു; കർ�ാവിെ�
ൈകഅവേനാടുകൂെട ഉ�ായിരു�ു. (ലൂേ�ാസ്, 57-60).

െസഖര�ാവിെ� �പവചനം

േയാഹ�ാെ�അ�നായ െസഖര�ാവു പരിശു�ാ�ാവു

നിറ�വനായി �പവചി�� പറ�തു: 'യി�സാേയലിെ�
ൈദവമായ കർ�ാവു അനു�ഗഹി�െ��വൻ. അവൻ ത
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െ� ജനെ� സ�ർശി�� ഉ�ാരണം െചയ്കയും ആദിമു

തൽ തെ� വിശു��പവാചക�ാർ മുഖാ�രം അരുളിെ�

യ്തതുേപാെല ന�ുെട ശ�തു�ള�െട വശ�ുനി�ും ന

െ� പെക�ു� ഏവരുെടയും ക�ിൽനി�ും നെ� ര�ി

�ാൻ തെ� ദാസനായ ദാവീദിെ� ഗൃഹ�ിൽ നമു�ു ര

�യുെട െകാ�ു ഉയർ�ുകയും െചയ്തിരി�ു�തു, ന
�ുെട പിതാ��ാേരാടു കരുണ �പവർ�ിേ��തിനും

ന�ുെട ശ�തു�ള�െട ക�ിൽനി�ു ര�ി�െ��� നാം

ആയുഷ്�ാലം ഒെ�യും ഭയം കൂടാെത തിരുമു�ിൽ വി

ശു�ിയിലും നീതിയിലും തെ�ആരാധി�ാൻ നമു�ു കൃപ

നല്കുെമ�ുഅവൻന�ുെട പിതാവായഅ�ബാഹാമിേനാ

ടു സത�വും തെ� വിശു� നിയമവും ഓർ�തുെകാ�ും

ആകു�ു. നീേയാ ൈപതേല, അത���തെ� �പവാചകൻ
എ�ു വിളി�െ�ടും. കർ�ാവിെ� വഴി ഒരു�ുവാനും ന
�ുെട ൈദവ�ിെ� ആർ�ദകരുണയാൽ അവെ� ജന

�ിനു പാപേമാചന�ിൽ ര�ാപരി�ാനം െകാടു�ാ

നുമായി നീ അവനു മു�ായി നട�ും. (െയശ, 40:3) ഇരു
ളിലും മരണനിഴലിലും ഇരി�ു�വർ�ു �പകാശി��, ന�ു
െട കാലുകെള സമാധാനമാർ��ിൽ നടേ��തി�ു

ആആർ�ദകരുണയാൽ ഉയര�ിൽനി�ു ഉദയം നെ�സ

�ർശി�ിരി�ു�ു.' (െയശ, 9:2, 42:7) ൈപതൽ വളർ�ു
ആ�ാവിൽ ബലെ���; അവൻ യി�സാേയലിനു തെ�

�ാൻ കാണി�ും നാൾവെര മരുഭൂമിയിൽ ആയിരു�ു.
(ലൂേ�ാ സ്, 1:67-80).

േയാേസഫിനു�ായ ദർശനം

േയശു�കിസ്തുവിെ� ജനനം ഈവ�ം ആയിരു�ു. അ
വെ� അ�യായ മറിയ േയാേസഫിനു വിവാഹം നി�യി

�െ�� േശഷംഅവർ കൂടിവരുംമുൻെപ പരിശു�ാ�ാവി

നാൽ ഗർഭിണിയായി എ�ു ക�ു.അവള�െട ഭർ�ാവായ
േയാേസഫ് നീതിമാനാകെകാ�ും അവൾ�ു േലാകാപവാ
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ദം വരു�ുവാൻ അവനു മന�ി�ായ്കെകാ�ും അവെള

ഗൂഢമായി ഉേപ�ി�ാൻ ഭാവി��. ഇ�െന നിെന�ിരി�ു
േ�ാൾ കർ�ാവിെ� ദൂതൻ അവനു സ�പ്ന�ിൽ �പത�

�നായി: ദാവീദിെ� മകനായ േയാേസേഫ, നിെ� ഭാര�യാ
യ മറിയെയ േചർ�ു െകാൾവാൻ ശ�ിേ��ാ; അവളി
ൽ ഉ�ാദിതമായതു പരിശു�ാ�ാവിനാൽആകു�ു.അവ
ൾ ഒരു മകെന �പസവി�ും; അവൻ തെ� ജനെ�അവ

രുെട പാപ�ളിൽനി�ു ര�ി�ാനിരി�െകാ�ു നീ അവ

നു േയശു എ�ു േപർ ഇേടണം എ�ു പറ�ു. 'കന�ക ഗ
ർഭിണിയായി ഒരു മകെന �പസവി�ും. അവനു ൈദവം ന
േ�ാടുകൂെട എ�ർ�മു� ഇ�ാനൂേവൽ എ�ു േപർവി

ളി�ും' (െയശ, 7:14).എ�ു കർ�ാവു �പവാചകൻ മുഖാ
�രം അരുളിെ�യ്തതു നിവൃ�ിയാകുവാൻ ഇെതാെ�

യും സംഭവി��. േയാേസഫ് ഉറ�ം ഉണർ�ു. കർ�ാവി
െ� ദൂതൻ ക�ി�തുേപാെല െചയ്തു, ഭാര�െയ േചർ�ു
െകാ�ു. മകെന �പസവി�ുംവെരഅവൻഅവെള പരി�ഗ
ഹി�ി�. മകനു അവൻ േയശു എ�ു േപർ വിളി��. (മ�ാ
യി, 1:18-25).

േയശുവിെ� വംശാവലി
(ഉ�, 5:1-32, 11:10-32, 1ദിന, 1,2,3അ, മ�ാ, 1:1-17)
ൈദവം ആദാമിെന സൃഷ്ടി��; ആദാം േശ�ിെന ജനി

�ി��; േശ�് ഏേനാശിെന ജനി�ി��; ഏേനാശ് കയിനാ
െന ജനി�ി��; കയിനാൻ െമെഥേല�ാലിെന ജനി�ി��; െമ
െഥേല�ാൽ യാെരദിെന ജനി�ി��; യാെരദ് ഹാേനാ�ിെന
ജനി�ി��; ഹാേനാ�് െമഥുശലാമിെന ജനി�ി��; െമഥശ
ലാ ലാെമ�ിെന ജനി�ി��; ലാെമ�് േനാഹെയ ജനി�ി��;
േനാഹ േശമിെന ജനി�ി��; േശം അർഫക്സാദിെന ജനി�ി
��;അർഫക്സാദ് കയിനാെന ജനി�ി��;കയിനാൻശലാമി
െന ജനി�ി��; ശലാം ഏെബരിെന ജനി�ി��; ഏെബർ ഫാ
െലഗിെന ജനി�ി��; ഫാെലഗ് െരഗുവിെന ജനി�ി��; െരഗു
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െസരൂഗിെന ജനി�ി��; െസരൂഗ് നാേഹാരിെന ജനി�ി��;
നാേഹാർ േതരഹിെന ജനി�ി��; േതരഹ്അ�ബഹാമിെന ജ
നി�ി��; അ�ബഹാം യിസ്ഹാ�ിെന ജനി�ി��; യിസ്ഹാ
�് യാേ�ാബിെന ജനി�ി��; യാേ�ാബ് െയഹൂദെയ ജ
നി�ി��; െയഹൂദ താമാരിൽ പാെരസിെന ജനി�ി��; പാെര
സ് െഹേ�സാെന ജനി�ി��; െഹേ�സാൻആരാമിെന ജനി�ി
��; ആരാം അ�ീനാദാബിെന ജനി�ി��; അ�ീനാദാബ് ന
ഹേശാെന ജനി�ി��; നഹേശാൻ ശല്േമാെന ജനി�ി��; ശ
ല്േമാൻ രാഹാബിൽ േബാവസിെന ജനി�ി��; േബാവസ് രൂ
�ിൽഓേബദിെന ജനി�ി��;ഓേബദ് യി�ായിെയ ജനി�ി
��;യി�ായി ദാവീദ് രാജാവിെന ജനി�ി��; ദാവീദ് നാഥാെന
ജനി�ി��; നാഥാൻ മ�ഥാെയ ജനി�ി��; മ�ഥാ െമ�ാ
െയ ജനി�ി��; െമ�ാ െമല�ാവിെന ജനി�ി��; െമല�ാവു എ
ല�ാ�ീമിെന ജനി�ി��;എല�ാ�ീം േയാനാമിെന ജനി�ി��;
േയാനാം േയാേസഫിെന ജനി�ി��; േയാേസഫ് െയഹൂദാ
െയ ജനി�ി��; െയഹൂദാ ശിേമ�ാെന ജനി�ി��; ശിേമ�ാൻ
േലവിെയ ജനി�ി��; േലവി മ�ാ�ിെന ജനി�ി��; മ�ാ
�് േയാരീമിെന ജനി�ി��; േയാരീം എലീേയസെറ ജനി�ി
��; എലീേയസർ േയാശുവിെന ജനി�ി��; േയാശു ഏരിെന
ജനി�ി��; ഏർ എല്മാദാമിെന ജനി�ി��; എല്മാദാം േകാ
സാമിെന ജനി�ി��; േകാസാം അ�ിെയ ജനി�ി��;അ�ി െമ
ല്�ിെയ ജനി�ി��; െമല്�ി േനരിെയ ജനി�ി��; േനരി ശ
ലഥീേയലിെന ജനി�ി��; ശലഥീേയൽ െസരു�ാേബലിെന
ജനി�ി��; െസരു�ാേബൽ േരസെയ ജനി�ി��; േരസ േയാ
ഹ�ാെന ജനി�ി��; േയാഹ�ാൻ േയാദാെയ ജനി�ി��;
േയാദാ േയാേസഫിെന ജനി�ി��; േയാേസഫ് െശമയിെയ ജ
നി�ി��; െശമയി മ�െഥ�ാസിെന ജനി�ി��; മ�െഥ�ാസ്
മയാ�ിെന ജനി�ി��; മയാ�് ന�ായിെയ ജനി�ി��; ന
�ായി എ�ിെയ ജനി�ി��; എ�ി നാഹൂമിെന ജനി�ി��;
നാഹൂം ആേമാസിെന ജനി�ി��; ആേമാസ് മ�െഥ�ാസി
െന ജനി�ി��; മ�െഥ�ാസ് േയാേസഫിെന ജനി�ി��; േയാ
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േസഫ് യ�ായിെയ ജനി�ി��; യ�ായി െമല്�ിെയ ജനി
�ി��; െമല്�ി േലവിെയ ജനി�ി��; േലവി മ�ാ�ിെന ജ
നി�ി��; മ�ാ�് േഹലിെയ ജനി�ി��; േഹലി മറിയെയ ജ
നി�ി��; മറിയയിൽനി�് �കിസ്തു എ�ു േപരു� േയശു

ജനി��. (ലൂ േ�ാസ്, 3:24:38).

േയശുവിെ� ജനനം:ബി.സി. 6വസ�കാലം

ആ കാല�ു േലാകം ഒെ�യും *േപർവഴി ചാർേ�
ണം എ�ു ഔഗുസ്െതാസ് ൈകസരുെട (ബി. സി. 27--എ.
ഡി. 14) ഒരുആ�പുറെ���. കുേറെന�ാസ് (ബി.സി. 6--
4). സുറിയനാടു വാഴുേ�ാൾ ഈ ഒ�ാമെ� ചാർ�ൽ

ഉ�ായി. എ�ാവരും ചാർ�െ�േട�തി�ു താ�ാെ� പ
�ണ�ിേല�ു യാ�തയായി.അ�െന േയാേസഫും ദാവീദി
െ� ഗൃഹ�ിലും കുല�ിലും ഉ�വൻ ആകെകാ�ു ത

നി�ു വിവാഹം നി�യി�ിരു� മറിയ എ� ഗർഭിണിയാ

യ ഭാര�േയാടും കൂെട ചാർ�െ�േട�തി�ു ഗലീലയിെല

*നസെറ�് പ�ണം വി��, െയഹൂദ�യിൽ *േബേ�െഹം എ
� ദാവീദിൻ പ�ണ�ിേല�ു േപായി. അവർ അവിെട ഇ
രി�ുേ�ാൾ അവൾ�ു �പസവ�ിനു� കാലം തിെക

�ു.അവൾആദ�ജാതനായ മകെന �പസവി��, ശീലകൾ
ചു�ി വഴിയ�ല�ിൽ അവർ�ു �ലം ഇ�ായ്കയാൽ

പശുെ�ാ�ിയിൽ കിട�ി. (ലൂേ�ാസ്, 2:1-7). [േപർവഴി --
ജനസംഖ� അടു�ൽ. നസെറ�് -- ഗലീലയിെല ഒരു പ�
ണം. േയേസഫും മറിയയും ഇവിെടയാണ് പാർ�ിരു�ത്.
ത�ൂലം േയശുവിെ� സ��പ�ണം എ�ും വിേശഷി�ി�ു

�ു. േബേ�െഹം -- െയരുശേലമിനു 8 കി.മീ�ർ െത�ു പടി
�ാറായി, സമു�ദനിര�ിൽ നി�ും 777 മീ�ർ ഉയര�ിൽ
�ിതിെച��� പ�ണം.]

ഇടയ�ാർ�ു് ദൂതൻ �പത��െ�ടു�ു

അ�ു ആ �പേദശ�ു ഇടയ�ാർ രാ�തിയിൽ ആ�ിൻ



18

കൂ�െ� കാവൽകാ�ു െവളിയിൽ പാർ�ിരു�ു. അ
േ�ാൾ കർ�ാവിെ� ഒരു ദൂതൻ അവരുെട അരിെക നി

�ു,കർ�ാവിെ� േതജ�്അവെര ചു�ിമി�ി,അവർ ഭയ
പരവശരായിതീർ�ു. ദൂതൻ അവേരാടു: ഭയെ�േട�ാ; സ
ർ�ജന�ി�ും ഉ�ാവാനുേ�ാരു മഹാസേ�ാഷം ഞാ

ൻ നി�േളാടു സുവിേശഷി�ു�ു. കർ�ാവായ �കിസ്തു
എ� ര�ിതാവു ഇ�ു *ദാവീദിെ� പ�ണ�ിൽ നി�ൾ
�ായി ജനി�ിരി�ു�ു. നി�ൾ�ു അടയാളേമാ; ശീലക
ൾ ചു�ി പശുെ�ാ�ിയിൽ കിട�ു� ഒരു ശിശുവിെന നി

�ൾ കാണും എ�ു പറ�ു. െപെ��ു സ�ർ�ീയൈസന�
�ിെ� ഒരു സംഘം ദൂതേനാടു േചർ�ു ൈദവെ� പുക

ഴ്�ി. 'അത���ത�ളിൽ ൈദവ�ി�ു മഹത�ം; ഭൂമിയി
ൽ ൈദവ�പസാദമു� മനുഷ�ർ�ു സമാധാനം' എ�ു പറ
�ു. (ലൂേ�ാ, 2:8-14). [ദാവീദിെ� പ�ണം -- േബേ�െഹം]

ഇയ�ാർ േയശുവിെനസ�ർശി�ു�ു

ദൂത�ാർ അവെര വി�� സ�ർ��ിൽ േപായേശഷം ഇട

യ�ാർ: നാം േബ�്േലെഹേമാളം െച�ു കർ�ാവു ന
േ�ാടു അറിയി� ഈ സംഭവം കാേണണം എ�ു ത�ിൽ

പറ�ു.അവർ ബ�െ��� െച�ു, മറിയെയയും േയാേസ
ഫിെനയും പശുെ�ാ�ിയിൽ കിട�ു� ശിശുവിെനയും ക

�ു.ക�േശഷംഈൈപതലിെന�ുറി�� ത�േളാടു പറ

�വാ�ുഅറിയി��. േക�വർഎ�ാവരുംഇടയ�ാർ പറ
�തിെന�ുറി�� ആ�ര�െ���. മറിയ ഈ വാർ� ഒ

െ�യും ഹൃദയ�ിൽ സം�ഗഹി�� ധ�ാനി��െകാ�ിരു�ു.
ത�േളാടു അറിയി�തുേപാെല ഇടയ�ാർ േക�തും ക�

തുമായ എ�ാ�ിെനയുംകുറി�� ൈദവെ� മഹത�െ�ടു

�ിയും പുകഴ്�ിയുംെകാ�ു മട�ിേ�ായി. (ലൂേ�ാസ്,
2:15-20).
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േയശുവിെ� പരിേ�ദനയും �പതിഷ്ഠയും

പരിേ�ദന കഴി�ാനു� എ�� ദിവസം തിെക�േ�ാൾ

അവൻ ഗർഭ�ിൽ ഉ�ാദി�ുംമുെ� ദൂതൻ പറ�തു

േപാെല അവനു േയശു എ�ു േപർ വിളി��. േമാെശയുെട
ന�ായ�പമാണ�പകാരം അവള�െട ശു�ീകരണകാലം തിക

�േ�ാൾ കടി�ൂലായ ആെണാ ൺെ�യും കർ�ാ

വിനു വിശു�ം ആയിരിേ�ണം എ�ു കർ�ാവിെ� ന�ാ

യ�പമാണ�ിൽ എഴുതിയിരി�ു�തുേപാെല അവെന ക

ർ�ാവിനു അർ�ി�ാനും ഒരു ഇണ കുറു�പാവിെനേയാ ര

�ു �പാവിൻ കു�ിെനേയാ കർ�ാവിെ� ന�ായ�പമാണ

�ിൽ ക�ി�തുേപാെല യാഗം കഴി�ാനും അവർഅവെന

*െയരൂശേലമിേല�ു െകാ�ുേപായി. (ലൂേ�ാസ്,2:21-24).
[െയരുശേലം -- ൈദവാലയം �ിതിെച��� െയഹൂദ�യി

െല �പധാന പ�ണം. െമഡി�േറനിയൻ സമു�ദ�ിനു 53 കി.
മീ�ർ കിഴ�ും, ചാവുകടലിനു 23കി.മീ�ർ പടി�ാറുമായി,
സമു�ദനിര�ിൽനി�ു 777 മീ�ർ ഉയര�ിൽ�ിതിെച��

�ു.]

ശിേമ�ാെ� �പവചനം

െയരൂശേലമിൽ ശിേമ�ാൻഎ�ു േപരുെ�ാരു മനുഷ�ൻ

ഉ�ായിരു�ു; ഈ മനുഷ�ൻ നീതിമാനും യി�സാേയലിെ�

ആശ�ാസ�ി�ായി കാ�ിരി�ു�വനും ആയിരു�ു; പ
രിശു�ാ�ാവും അവെ�േമൽ ഉ�ായിരു�ു. കർ�ാവി
െ� �കിസ്തുവിെന കാണുംമുെ� മരണം കാൺകയി� എ

�ു പരിശു�ാ�ാവിനാൽ അവനു അരുള�ാടു ഉ�ായിരു

�ു. അവൻആ�നിേയാഗ�ാൽ ൈദവാലയ�ിൽ െച
�ു. േയശുഎ�ൈപതലിനു േവ�ി ന�ായ�പമാണ�ിെ�
ച��പകാരം െചയ�ാൻ അ�യ��ാർ അവെന അക�ു

െകാ�ുെച�േ�ാൾഅവൻ അവെന ക�ിൽഏ�ി ൈദ

വെ� പുകഴ്�ി: 'ഇേ�ാൾ നാഥാ തിരുവചനംേപാെല നീ
അടിയെന സമാധാനേ�ാെട വി�യ�ു�ു. ജാതികൾ�ു
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െവളിെ�ടുവാനു� �പകാശവും നിെ� ജനമായ യി�സാേയ

ലിെ� മഹത�വുമായി നീ സകല ജാതികള�െടയും മു�ിൽ

ഒരു�ിയിരി�ു� നിെ� ര�െയ എെ� ക�� ക�ുവ

േ�ാ' (െയശ, 40:5)എ�ു പറ�ു.ഇ�െനഅവെന�ുറി
�� പറ�തിൽ അവെ� അ�നും അ�യും ആ�ര�

െ���. പിെ� ശിേമ�ാൻ അവെര അനു�ഗഹി�� അവെ�

അ�യായ മറിയേയാടു: അേനക ഹൃദയ�ളിെല വിചാരം
െവളിെ�േട�തി�ു ഇവെന യി�സാേയലിൽ പലരുെടയും

വീഴ്ചയ്�ും എഴുേ��ിനുംഅടയാള�ി�ുമായി െവ�ിരി

�ു�ു. നിെ� സ���പാണനിൽകൂടിയും ഒരു വാൾ കട
�ുംഎ�ു പറ�ു. (ലൂേ�ാസ്, 2:25-35).

ഹ�ായുെട �പവചനം

ആേശർ േഗാ�ത�ിൽ ഫനൂേവലിെ� മകളായ ഹ�ാ

എെ�ാരു �പവാചകി ഉ�ായിരു�ു;അവൾകന�കാ�പായം
മുതൽ ഭർ�ാവിേനാടുകൂെട ഏഴു സംവ�രം കഴി�� എ

ൺപ�ിനാലു സംവ�രം വിധവയും വളെര വയ�� െച

�വള�മായി ൈദവാലയം വി�� പിരിയാെത ഉപവാസേ�ാ

ടും �പാർ�നേയാടും കൂെട രാവും പകലും ആരാധന െച

യ്തു േപാ�ു. ആ നാഴികയിൽ അവള�ം അടു�ുനി�ു

ൈദവെ� സ്തുതി��, െയരൂശേലമിെ� വീെ�ടു�ിെന
കാ�ിരു�എ�ാവേരാടുംഅവെന�ുറി�� �പസ്താവി��.
കർ�ാവിെ� ന�ായ�പമാണ�ിൽ ക�ി�ിരി�ു�െതാ

െ�യും നിവർ�ി�േശഷം അവർ ത�ള�െട പ�ണ�ി

േല�ു മട�ിേ�ായി. (ലൂേ�ാ, 2:36-39).

വിദ�ാ�ാർ േയശുവിെനസ�ർശി�ു�ു

െഹേരാദാരാജാവിെ� (ബി.സി. 37--4) കാല�ു േയശു
െയഹൂദ�യിെല േബ�്േലെഹമിൽ ജനി�േശഷം, കിഴ�ു
നി�ു *വിദ�ാ�ാർ െയരൂശേലമിൽ എ�ി. െയഹൂദ�ാരു
െട രാജാവായി പിറ�വൻ എവിെട? ഞ�ൾ അവെ� ന
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��തം കിഴ�ു ക�ു അവെന നമസ്കരി�ാൻ വ�ിരി

�ു�ു എ�ു പറ�ു. െഹേരാദാരാജാവു അതു േക�ി��
അവനും െയരൂശേലം ഒെ�യും �ഭമി��, ജന�ിെ� മഹാ
പുേരാഹിത�ാെരയും ശാസ്�തിമാെരയും എ�ാം കൂ�ിവരു

�ി: �കിസ്തു എവിെട ആകു�ു ജനി�ു�തു എ�ു അ
വേരാടു േചാദി��. അവർ അവേനാടു: െയഹൂദ�യിെല േബ
�്േലെഹമിൽ തേ�: 'െയഹൂദ�േദശ�ിെല േബ�്േല
െഹേമ, നീ െയഹൂദ��പഭു��ാരിൽ ഒ��ം െചറുത�; എെ�
ജനമായ യി�സാേയലിെന േമയ്പാനു� തലവൻ നി�ിൽ

നി�ു പുറെ���വരും' (മീഖാ,5:2) എ�ി�െന �പവാചകൻ
മുഖാ�രം എഴുതിയിരി�ു�ു എ�ു പറ�ു. അേ�ാൾ
െഹേരാദാവു വിദ�ാ�ാെര രഹസ�മായി വിളി��, ന��തം
െവളിവായ സമയം അവേരാടു സൂ�്മമായി േചാദി�റി

�ു. അവെര േബ�്േലെഹമിേല�ു അയ��: നി�ൾ
െച�ു ശിശുവിെന�ുറി�� സൂ�്മമായി അേന�ഷി�ിൻ;
കെ��ിയാൽ ഞാനും െച�ു അവെന നമസ്കരിേ�

�തിനു വ�ു എെ� അറിയി�ിൻ എ�ു പറ�ു. രാജാ
വു പറ�തു േക�� അവർ പുറെ���; അവർ കിഴ�ു ക
� ന��തം ശിശു ഇരി�ു� �ല�ി�ു മീെത വ�ു

നില്�ുേവാളം അവർ�ു മു�ായി െപായ്െ�ാ�ിരു�ു.
ന��തം ക�തുെകാ�ു അവർഅത��ം സേ�ാഷി��:
ആവീ�ിൽ െച�ു, ശിശുവിെന അ�യായ മറിയേയാടുകൂ
െട ക�ു, വീണു ൈപതലിെന നമസ്കരി��; നിേ�പപാ
�ത�െള തുറ�ു അവനു െപാ�ും കു�ുരു�വും മൂരും

കാഴ്ചെവ��. െഹേരാദാവിെ� അടു�ൽ മട�ിേ�ാകരു
തു എ�ു സ�പ്ന�ിൽഅരുള�ാടു�ായി��അവർ േവെറ

വഴിയായി സ�േദശേ��ു മട�ിേ�ായി. (മ�ായി, 1:1-
12). [വിദ�ാ�ാർ -- സ�ീ, 72:10, െയശ, 49:7 വാക��ൾ �പ
കാരം 'വിദ�ാ�ാർ' രാജാ��ാരായിരു�ു എ�ു കരുതാം.]
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മി�സയീമിേല�ു�പാലായനം

വിദ�ാ�ാർ േപായേശഷം കർ�ാവിെ� ദൂതൻ േയാേസ

ഫിനു സ�പ്ന�ിൽ �പത��നായി: നീ എഴുേ��� ശിശുവി
െനയും അ�െയയും കൂ�ിെ�ാ�ു മി�സയീമിേല�ു ഓടി

േ�ായി, ഞാൻ നിേ�ാടു പറയുംവെര അവിെട പാർ�ുക.
െഹേരാദാവു ശിശുവിെന നശി�ിേ��തിനു അവെനഅ

േന�ഷി�ാൻ ഭാവി�ു�ു എ�ു പറ�ു.അവൻഎഴുേ�
�� ശിശുവിെനയും അ�െയയും രാ�തിയിൽ തേ� കൂ�ി

െ�ാ�ു പുറെ��� മി�സയീമിേല�ു േപായി. െഹേരാദാവി
െ� മരണേ�ാളം അവൻ അവിെട പാർ�ു: 'മി�സയീമി
ൽനി�ു ഞാൻ എെ� മകെന വിളി��വരു�ി' (േഹാേശ,
11:1)എ�ു കർ�ാവു �പവാചകൻ മുഖാ�രംഅരുളിെ�
യ്തതു നിവൃ�ിയാകുവാൻസംഗതിവ�ു. (മ�ായി, 2:13
-15). [മി�സയീം --ഈജിപ്�്]

െഹേരാദാവു്ആൺകു�ു�െള െകാ���ു

വിദ�ാ�ാർ തെ� കളിയാ�ി എ�ു െഹേരാദാവു ക�ു

വളെര േകാപി��, വിദ�ാ�ാേരാടു േചാദി�റി� കാല�ി

െനാ�വ�ം ര�ു വയ��ം താെഴയുമു� ആൺകു�ിക

െള ഒെ�യും േബ�്േലെഹമിലും അതിെ� എ�ാ അതി

രുകളിലും ആളയ�� െകാ�ി��. 'റാമയിൽ ഒരു ശബ്ദം േക
��, കര�ിലും വലിയ നിലവിളിയും തേ�; റാേഹൽ മ�െള
െ�ാ�ി കര�ു; അവർ ഇ�ായ്കയാൽ ആശ�ാസം ൈക
െ�ാൾവാൻ മന�ി�ാതിരു�ു' (യിെര, 31:15) എ�ു യി
െരമ�ാ �പവാചകൻ മുഖാ�രംഅരുളിെ�യ്തതു അ�ു നി

വൃ�ിയായി. (മ�ായി, 2:16-18).

മി�സയീമിൽനി�് മട�ിവരു�ു

െഹേരാദാവു കഴി�ുേപായേശഷം കർ�ാവിെ� ദൂ

തൻ മി�സയീമിൽെവ�� േയാേസഫിനു സ�പ്ന�ിൽ �പത�

�നായി: ശിശുവി�ു �പാണഹാനി വരു�ുവാൻ േനാ�ി
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യവർ മരി��േപായതുെകാ�ു നീ എഴുേ��� ശിശുവിെന

യും അ�േയയും കൂ�ിെ�ാ�ു യി�സാേയൽേദശേ�

�ു േപാകഎ�ു പറ�ു.അവൻഎഴുേ��� ശിശുവിെന
യും അ�െയയും കൂ�ിെ�ാ�ു യി�സാേയൽ േദശ�ു വ

�ു.എ�ാൽ െയഹൂദ�യിൽഅർെ�ലെയാസ് (ബി.സി. 4-
-എ.ഡി.6) തെ� അ�നായ െഹേരാദാവി�ു പകരം വാഴു
�ു എ�ു േക�തുെകാ�ു അവിെട േപാകുവാൻ ഭയെ���,
സ�പ്ന�ിൽ അരുള�ാടു�ായി�� ഗലീല �പേദശ�ളിേല

�ു മാറിേ�ായി.അവൻ *നസറായൻഎ�ു വിളി�െ�ടും
എ�ു �പവാചക�ാർമുഖാ�രം അരുളിെ�യ്തതു നിവൃ

�ിയാവാൻ ത�വ�ം *നസെറ�് എ� �ഗാമ�ിൽ

െച�ു പാർ�ു. (മ�ായി, 2:19-23). [നസറായൻ -- നസ
െറ�് എ� പ�ണ�ിൽ വസി�ിരു�വൻ. നസെറ�് --
ഗലീല ജി�യിെല ഒരു പ�ണം. േയശുവിെ� അ�യ��ാർ
പാർ�ിരു�ത് ഇവിെടയാണ്.]

ബാലനായ േയശുൈദവാലയ�ിൽ:
എ.ഡി. 7 മാർ�് 20

േയശുവിെ� അ�യ��ാർ ആ�ുേതാറും *െപസഹ
െപരുനാളി�ു െയരൂശേലമിേല�ു േപാകും. അവനു പ��
�ു വയ�ായേ�ാൾ അവർ പതിവുേപാെല െപരുനാളിനു

േപായി. െപരുനാൾ കഴി�ു മട�ിേ�ാരുേ�ാൾ ബാലനാ

യ േയശു െയരൂശേലമിൽ താമസി��;അ�യ��ാേരാഅ
റി�ി�. സഹയാ�ത�ാരുെട കൂ��ിൽ ഉ�ായിരി�ും
എ�ു അവർ ഊഹി�ി�� ഒരു ദിവസെ� വഴി േപാ�ു; പി
െ� അവെന ബ�ു�ള�െടയും പരിചയ�ാരുെടയും ഇട

യിൽ തിര�ു. കാണാ�ി�� അവെന അേന�ഷി��െകാ

�ു െയരൂശേലമിേല�ു മട�ിേ�ായി. മൂ�ുനാൾ കഴി
�േശഷം അവൻ ൈദവാലയ�ിൽ ഉപേദഷ്ടാ��ാരു

െട നടുവിൽ ഇരി�ു�തും അവരുെട ഉപേദശം േകൾ�

യുംഅവേരാടു േചാദി�യും െച���തും ക�ു.അവെ�
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വാ�ു േക�വർെ��ാവർ�ും അവെ� വിേവക�ിലും

ഉ�ര�ളിലും വിസ്മയം േതാ�ി. അവെന ക�ി�� അവ
ർ അതിശയി��; അ� അവേനാടു: മകേന, ഞ�േളാടു
ഇ�െന െചയ്തതു എ�ു? നിെ� അ�നും ഞാനും വ�സ
നി��െകാ�ു നിെ� തിര�ു എ�ു പറ�ു. അവൻ
അവേരാടു: "എെ�തിര�തു എ�ി�ു?എെ� പിതാവി
�ു�തിൽ ഞാൻ ഇരിേ��തു എ�ു നി�ൾ അറിയു

�ി�േയാ"എ�ു പറ�ു.അവൻത�േളാടു പറ�വാ

�ു അവർ �ഗഹി�ി�. (ലൂേ�ാസ്, 2:41-50). [െപസഹ --
യി�സാേയല�രുെട വാർഷികമേഹാ�വ�ളിൽഏ�വും �പ

ധാനെ��ത്. ആബീബ് അഥവാ നീസാൻ പതിനാലാം തീയ
തി ആേഘാഷി�െ�ടു�ു. പുതിയ നിയമ�ിൽ ഇതിെന
െപസഹ െപരുനാെള�ും പുളി�ി�ാ�അ��ിെ� െപരു

നാെള�ുംഅഭി�മായി വിളി�ിരി�ു�ു. ലുേ�ാ, 22:1]

നിശബ്ദവർഷ�ൾ:ഏകേദശം 23വർഷം

പിെ� േയശു അവേരാടുകൂെട ഇറ�ി, നസെറ�ിൽ
വ�ു അവർ�ു കീഴട�ിയിരു�ു. ഈകാര��ൾ എ�ാം

അവെ� അ� ഹൃദയ�ിൽ സം�ഗഹി��. േയശുേവാ
�ാന�ിലും വളർ�യിലും ൈദവ�ിെ� യും മനുഷ�രു

െടയും കൃപയിലും മുതിർ�ുവ�ു. (ലൂേ�ാസ്, 2:51-52).

േയാഹ�ാൻ സ്നാപകൻ

ൈദവം അയ�ി�� ഒരു മനുഷ�ൻ വ�ു; അവനു േയാഹ
�ാൻ എ�ു േപർ. അവൻ സാ���ി�ായി താൻ മുഖാ
�രം എ�ാവരും വിശ�സിേ��തിനു െവളി�െ��ുറി

�� സാ��ം പറവാൻ തേ� വ�ു.അവൻ െവളി�ം ആയി
രു�ി�; െവളി��ിനു സാ��ം പറേയ�ു�വനേ�ത.
േയാഹ�ാനു ഒ�കേരാമം െകാ�ു� ഉടു��ം അരയിൽ

േതാൽവാറും ഉ�ായിരു�ു; അവെ� ആഹാരേമാ െവ��
�ിളിയും കാ��േതനുംആയിരു�ു. (േയാ, 1:6-8, മ�, 3:4).



25

സ്നാപകെ�ശു�ശൂഷയുെടആരംഭം:എ.ഡി. 29
(മ�ാ, 3:1-3, മർെ�ാ, 1:1-3)

തിെബെര�ാസ് *ൈകസരുെട വാഴ്ചയുെട പതിന�ാം
ആ�ിൽ െപാ�ിെയാസ് *പീലാെ�ാസ് െയഹൂദ�നാടു വാ
ഴുേ�ാൾ, *െഹേരാദാവു ഗലീലയിലും അവെ� സേഹാദര
നായ *ഫിലിെ�ാസ് ഇതുര� �തേഖാനി�ി േദശ�ളിലും

*ലുസാന�ാസ് അബിേലനയിലും ഇട�പഭു��ാരായും *ഹ
�ാവും *ക�ഫാവും മഹാപുേരാഹിത�ാരായും ഇരി�ും
കാലം െസഖര�ാവിെ� മകനായ േയാഹ�ാനു മരുഭൂമിയി

ൽെവ�� ൈദവ�ിെ�അരുള�ാടു ഉ�ായി.അവൻ േയാ
ർ�ാ�രിെകയു� നാ�ിൽ ഒെ�യും വ�ു പാപേമാചന

�ിനായു� മാനസാ�രസ്നാനം �പസംഗി��. 'ഞാൻ നി
ന�ു മു�ായി എെ� ദൂതെനഅയ�ു�ു;അവൻ നിെ�
വഴി ഒരു�ും.' (മലാ, 3:1). 'മരുഭൂമിയിൽ വിളി�� പറയു�വ
െ� വാ�ാണിതു: കർ�ാവിെ� വഴി ഒരു�ുവിൻ; അവ
െ� പാത നിര�ാ�ുവിൻ. എ�ാ താഴ�രയും നിക�ുവരും;
എ�ാമലയും കു�ും താഴും; വള�തു െചാ�ായും ദുർഘ

ടമായതു നിര� വഴിയായും തീരും; സകലജഡവും ൈദവ
�ിെ� ര�െയ കാണും' (െയശ, 40:3-4) എ�ി�െന
െയശ�ാ�പവാചകെ� പുസ്തക�ിൽ എഴുതിയിരി�ു�

തുേപാെല തേ�. (ലൂേ�ാസ്, 31:3, മർെ�ാസ്, 1:2, ലൂ
േ�ാസ്, 3:4-6). [തിെബേര�ാസ് ൈകസർ (എ.ഡി. 14--37) -
- േറാമൻ ച�കവർ�ി, പിലാേ�ാസ് (എ.ഡി. 26--36) --
െയഹൂദ� ഗവർ�ർ, െഹേരാദാവു് അ�ി�ാസ് (ബി.സി. 4--
എ.ഡി. 39), െഹേരാദാവു് ഫിലിേ�ാസ് (ബി.സി. 4--എ.ഡി.
34), ലുസാന�ാസ് (എ.ഡി. 14--29),ഹ�ാവു് (എ.ഡി. 6--15),
ക�ഫാവു് (എ.ഡി. 18--36) േയശുവിെ� കാലെ� മഹാ

പുേരാഹിത�ാർ]

സ്നാപകൻപുരുഷാരെ� സ്നാനെ�ടു�ു�ു.
(മ�ാ, 3:8-12, മർെ�ാ, 1:4-8)
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അ�ു െയരൂശേലമ�രും െയഹൂദ�േദശ�ാെരാ� യും

*േയാർ�ാെ� ഇരുകെരയുമു� എ�ാ നാ��കാരും പുറെ�

�� അവെ�അടു�ൽ െച�ു ത�ള�െട പാപ�െള ഏ��

പറ�ു െകാ�ു േയാർ�ാൻനദിയിൽഅവനാൽ സ്നാനം

ഏ��.തെ� സ്നാന�ി�ായി പരീശരിലും സദൂക�രിലും പ
ലർ വരു�തു ക�േ�ാൾ അവൻ അവേരാടു പറ�തു:
സർ�സ�തികെള, വരുവാനു� േകാപെ� ഒഴി�ു ഓ

ടിേ�ാകുവാൻ നി�ൾ�ു ഉപേദശി��ത�തു ആർ? മാന
സാ�ര�ി�ു േയാഗ�മായ ഫലം കായി�ിൻ. അ�ബാഹാം
ഞ�ൾ�ു പിതാവായി���ു;എ�ു ഉ�ംെകാ�ു പറവാ
ൻ തുനിയരുതു; അ�ബാഹാമിനു ഈ ക��കളിൽ നി�ു മ

�െള ഉളവാ�ുവാൻ ൈദവ�ിനു കഴിയും എ�ു ഞാൻ

നി�േളാടു പറയു�ു. ഇേ�ാൾ തേ� വൃ��ള�െട ചു
വ�ി�ു േകാടാലി െവ�ിരി�ു�ു; ന�ഫലം കായ്�ാ�
വൃ�ം എ�ാം െവ�ി തീയിൽ ഇ��കളയു�ു. എ�ാൽ ഞ
�ൾ എ�ു െചേ�ണം എ�ു പുരുഷാരം അവേനാടു

േചാദി��. അതി�ു അവൻ: ര�ു വസ്�തമു�വൻ ഇ�ാ
�വനു െകാടു�െ�; ഭ�ണസാധന�ൾ ഉ�വനും അ
�െന തേ� െച�െ� എ�ു ഉ�രം പറ�ു. ചു��ാ
രും സ്നാനം ഏ�ാൻ വ�ു: ഗുേരാ, ഞ�ൾ എ�ുെചേ�
ണം എ�ു അവേനാടു േചാദി��. നി �േളാടു ക�ി�തിൽ
അധികം ഒ�ും പിരി�രുതു എ�ു അവൻ പറ�ു. പട
�നവും അവേനാടു: ഞ�ൾ എ�ു െചേ�ണം എ�ു
േചാദി�തിനു; ആെരയും ബലാൽ�ാരം െച�ാെതയും ച
തിയായി ഒ�ും വാ�ാെതയും നി�ള�െട ശ�ളം മതി എ

�ുെവ�ിൻ എ�ു അവേരാടു പറ�ു. (മ�ായി, 3:5-7,
ലൂേ�ാസ്, 3:8-14). [േയാർ�ാൻ -- പലസ്തീെ� കിഴേ�
അതിരിലു� ഏ�വും നീളം കൂടിയ നദി. വട�ു െഹർേ�ാ
ൻ പർ�ത�ിൽ നി�ു�വി�് ഗലീല തടാക�ിലൂെട െത

�ു ചാവുകടലിൽ പതി�ു�ു.]
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സ്നാപകെ� ഒ�ാമെ�സാ��ം:
പിശു�ാ�ാവുെകാ�് സ്നാനം കഴി�ി�ു�വൻ

ജനം കാ�ുനി�ു;അവൻ �കിസ്തുേവാ എ�ു എ�ാവ
രും ഹൃദയ�ിൽ േയാഹ�ാെന�ുറി�� വിചാരി��െകാ

�ിരി�ുേ�ാൾ േയാഹ�ാൻ എ�ാവേരാടും ഉ�രം പറ

�തു: ഞാൻ നി�െള െവ�ംെകാ�ു സ്നാനം കഴി�ി
�ു�ു; എ�ാൽ എ�ിലും ബലവാനായവൻ വരു�ു; അ
വെ� െചരി�ിെ� വാറു അഴി�ാൻ ഞാൻ േയാഗ�ന�; അ
വൻ നി�െള പരിശു�ാ�ാവു െകാ�ും തീെകാ�ും

സ്നാനം കഴി�ി�ും.അവനു വീശുമുറം ക�ിൽ ഉ�ു;അ
വൻ കളെ� മു��ം െവടി�ാ�ി േകാത�ു കള��രയിൽ

കൂ�ിെവ�യും പതിർ െകടാ� തീയിൽ ഇ�� ചു��കളക

യും െച��ം. മ�� പലതും അവൻ �പേബാധി�ി��െകാ�ു
ജനേ�ാടു സുവിേശഷംഅറിയി��. (ലൂേ�ാസ്, 3:15-18).

േയശു�കിസ്തുവിെ� സ്നാനം
(മർെ�ാ, 1:9-11, ലൂെ�ാ, 3:21-22)

അന�രം േയശു േയാഹ�ാനാൽ സ്നാനം ഏല്�ുവാ

ൻ ഗലീലയിൽനി�ു േയാർ�ാൻകെര അവെ� അടു�ൽ

വ�ു. േയാഹ�ാേനാ അവെന വില�ി: നി�ാൽ സ്നാനം
ഏല്�ുവാൻ എനി�ു ആവശ�ം; പിെ� നീ എെ� അടു
�ൽ വരു�ുേവാ എ�ു പറ�ു. േയശു അവേനാടു: 'ഇ
േ�ാൾ സ�തി�; ഇ�െന സകല നീതിയും നിവർ�ി
�ു�തു നമു�ു ഉചിതം'എ�ു ഉ�രം പറ�ു;അേ�ാ
ൾ അവൻ അ�െന സ�തി��. േയശു സ്നാനം ഏ� ഉട
െന െവ��ിൽനി�ു കയറി; അേ�ാൾ സ�ർ�ം തുറ�ു
ൈദവാ�ാവു �പാെവ�േപാെല ഇറ�ി തെ�േമൽ വരു

�തു അവൻ ക�ു; ഇവൻ എെ� �പിയപു�തൻ; ഇവനിൽ
ഞാൻ �പസാദി�ിരി�ു�ു എ�ു സ�ർ��ിൽനി�ു ഒരു

ശബ്ദവും ഉ�ായി. (മ�ായി, 3:13-17).
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സ്നാപകെ� ര�ാമെ�സാ��ം: പിതാവിെ�
ഏകജാതനായ പു�തൻ

േയാഹ�ാൻ അവെന�ുറി�� സാ�ീകരി��: എെ�
പി�ാെല വരു�വൻ എനി�ു മു�നായി തീർ�ു;അവൻ
എനി�ു മുെ� ഉ�ായിരു�ു എ�ു ഞാൻ പറ�വൻ

ഇവൻ തേ� എ�ു വിളി��പറ�ു. അവെ� നിറവിൽ
നി�ു നമു�ു എ�ാവർ�ും കൃപേമൽ കൃപ ലഭി�ിരി�ു

�ു. ന�ായ�പമാണം േമാെശ മുഖാ�രം ലഭി��; കൃപയും സ
ത�വും േയശു�കിസ്തുമുഖാ�രം വ�ു.ൈദവെ�ആരും

ഒരുനാള�ം ക�ി�ി�; പിതാവിെ� ഹൃദയ�ിൽ ഇരി�ു�
ഏകജാതനായ പു�തൻ ൈദവെ� െവളിെ�ടു�ിയിരി

�ു�ു. (േയാഹ�ാൻ, 1:15-18).

േയശു പരീ�ി�െ�ടു�ു
(മർെ�ാ, 1:12-13, ലൂെ�ാ, 4:1-13)

അന�രം പിശാചിനാൽ പരീ�ി�െ�ടുവാൻ േയശു

വിെന ആ�ാവു മരുഭൂമിയിേല�ു നട�ി. അവൻ നാ�
തു പകലും നാ�തു രാവും ഉപവസി�േശഷം അവനു വിശ

�ു. അേ�ാൾ പരീ�കൻ അടു�ുവ�ു: നീ ൈദവപു�ത
ൻഎ�ിൽഈക��അ�മായ്തീരുവാൻ ക�ി�എ�ു പ

റ�ു. അതിനു അവൻ: 'മനുഷ�ൻ അ�ംെകാ�ു മാ�തമ
�, ൈദവ�ിെ� വായിൽകൂടി വരു� സകല വചനംെകാ
�ും ജീവി�ു�ു' (ആവ, 8:3) എ�ു എഴുതിയിരി�ു�ു
എ�ു ഉ�രം പറ�ു. പിെ� പിശാചു അവെന വിശു�
നഗര�ിൽ െകാ�ുേപായി ൈദവാലയ�ിെ�അ�ഗ�ി

േ�ൽ നിറു�ി അവേനാടു: നീ ൈദവപു�തൻ എ�ിൽ താ
ഴേ�ാ�� ചാടുക; 'നിെ��ുറി�� അവൻ തെ� ദൂത�ാ
േരാടു ക�ി�ും; അവൻ നിെ� കാൽ ക�ിേനാടു ത�ാതവ
�ം നിെ� ക�ിൽ താ�ിെകാ��ം' (സ�ീ, 91:11-12) എ
�ു എഴുതിയിരി�ു�ുവേ�ാ എ�ു പറ�ു. േയശുഅവ
േനാടു: 'നിെ� ൈദവമായ കർ�ാവിെന പരീ�ി�രുതു
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എ�ും കൂെട എഴുതിയിരി�ു�ു' (ആവ, 6:16) എ�ു പറ
�ു. പിെ� പിശാചു അവെന ഏ�വും ഉയർേ�ാരു മല
േമൽ കൂ�ിെകാ�ുേപായി േലാക�ിലു�സകല രാജ��

െളയുംഅവയുെട മഹത�െ�യും കാണി��:വീണു എെ�
നമസ്കരി�ാൽ ഇെതാെ�യും നിന�ു തരാം എ�ു അ

വേനാടു പറ�ു. േയശു അവേനാടു: 'സാ�ാേന, എെ�
വി��േപാ; നിെ� ൈദവമായ കർ�ാവിെന നമസ്കരി��
അവെന മാ�തേമ ആരാധി�ാവു എ�ു എഴുതിയിരി�ു

�ുവേ�ാ' (ആവ, 6:13)എ�ു പറ�ു.അേ�ാൾ പിശാചു
അവെന വി��േപായി; ദൂത�ാർ അടു�ു വ�ു അവെന
ശു�ശൂഷി ��. (മ�ായി, 4:1-11).

സ്നാപകൻ േചാദ�ം െച�െ�ടു�ു:
മൂ�ാമെ�സാ��ം

നീആർഎ�ു േയാഹ�ാേനാടു േചാദിേ��തിനു െയ

ഹൂദ�ാർ െയരൂശേലമിൽനി�ു പുേരാഹിത�ാെരയും േല

വ�െരയും അവെ�അടു�ൽഅയ�േ�ാൾഅവെ� സാ

��ംഎെ��ാൽ:അവൻ മറു�ാെതഏ��പറ�ു;ഞാ
ൻ �കിസ്തു അ� എ�ു ഏ��പറ�ു. പിെ� എ�ു? നീ
ഏലീയാേവാ എ�ു അവേനാടു േചാദി�തി�ു:അ�എ�ു
പറ�ു. നീ *ആ �പവാചകേനാ? എ�തി�ു: അ� എ�ു
അവൻ ഉ�രം പറ�ു. അവർ അവേനാടു: നീ ആരാ
കു�ു? ഞ�െള അയ�വേരാടു ഉ�രം പറേയ�തിനു
നീ നിെ��ുറി�� തേ�എ�ു പറയു�ു എ�ു േചാദി��.
അതിനു അവൻ: െയശ�ാ�പവാചകൻ പറ�തുേപാെല:
കർ�ാവിെ� വഴി േനെര ആ�ുവിൻ എ�ു മരുഭൂമിയി

ൽ വിളി��പറയു�വെ� ശബ്ദം ഞാൻ ആകു�ു എ�ു

പറ�ു. അയ�െ��വർ പരീശ�ാരുെട കൂ��ിലു�വ
ർ ആയിരു�ു. എ�ാൽ നീ �കിസ്തുവ�, ഏലീയാവ�, ആ
�പവാചകനും അ� എ�ുവരികിൽ നീ സ്നാനം കഴി�ി�ു

�തു എ�ു എ�ു അവർ േചാദി��. അതി�ു േയാഹ�ാ
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ൻ: ഞാൻ െവ��ിൽ സ്നാനം കഴി�ി�ു�ു; എ�ാൽ
നി�ൾ അറിയാ� ഒരു�ൻ നി�ള�െട ഇടയിൽ നില്

�ു�ു�ു; എെ� പി�ാെല വരു�വൻ തേ�; അവെ�
െചരി�ിെ� വാറു അഴി�ാൻ ഞാൻ േയാഗ�ൻ അ� എ�ു

ഉ�രം പറ�ു. ഇതു േയാർ�ാ��െര േയാഹ�ാൻ
സ്നാനം കഴി�ി��െകാ�ിരു� േബഥാന�യിൽ സംഭവി��.
(േയാഹ�ാൻ, 1:19-28). [ആ �പവാചകൻ -- േമാെശ പറ
� �പവാചകൻ '�കിസ്തു'.ആവ, 18:15]

സ്നാപകെ�നാലാമെ�സാ��ം: േലാക�ിെ� പാപം
ചുമ�ു�ൈദവകു�ാടു്

പിേ��ാൾ േയശു തെ� അടു�ൽ വരു�തു അവൻ

ക�ി��: ഇതാ, േലാക�ിെ� പാപം ചുമ�ു�ൈദവ�ി
െ� കു�ാടു; എെ� പി�ാെല ഒരു പുരുഷൻ വരു�ു;
അവൻഎനി�ു മുെ� ഉ�ായിരു�തുെകാ�ു എനി�ു

മു�നായിതീർ�ു എ�ു ഞാൻ പറ�വൻ ഇവൻ തേ�.
ഞാേനാ അവെന അറി�ി�; എ�ിലും അവൻ യി�സാ
േയലിനു െവളിെ�േട�തിനു ഞാൻ െവ��ിൽ സ്നാനം

കഴി�ി�ാൻ വ�ിരി�ു�ു എ�ു പറ�ു. േയാഹ�ാൻ
പിെ�യും സാ��ം പറ�തു: ആ�ാവു ഒരു �പാവുേപാ
െല സ�ർ��ിൽനി�ു ഇറ�ിവരു�തു ഞാൻ ക�ു;അ
തു അവെ�േമൽ വസി��. ഞാേനാ അവെന അറി�ി�;
എ�ിലും െവ��ിൽ സ്നാനം കഴി�ി�ാൻ എെ� അയ

�വൻ എേ�ാടു: ആരുെടേമൽ ആ�ാവു ഇറ�ു�തും
വസി�ു�തും നീ കാണുേമാ അവൻ പരിശു�ാ�ാവിൽ

സ്നാനം കഴി�ി�ു�വൻ ആകു�ു എ�ു പറ�ു. അ
�െന ഞാൻ കാണുകയും ഇവൻ ൈദവപു�തൻ തേ�

എ�ു സാ��ം പറകയും െചയ്തിരി�ു�ു. (േയാഹ�ാൻ,
1:29-34).

സ്നാപകെ�ശിഷ��ാർ േയശുവിെനാ�ം രാപാർ�ു�ു

പിേ��ാൾ േയാഹ�ാൻ പിെ�യും തെ� ശിഷ��ാരി
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ൽ ര�ുേപരുമായി അവിെട നില്�ുേ�ാൾ കട�ു േപാകു

� േയശുവിെന േനാ�ീ��:ഇതാ,ൈദവ�ിെ�കു�ാടു

എ�ു പറ�ു. അവൻ പറ�തു ആ ര�ു ശിഷ��ാർ

േക�� േയശുവിെന അനുഗമി��. േയശു തിരി�ു അവർ

പി�ാെല വരു�തു ക�ു അവേരാടു: 'നി�ൾ എ�ു അ
േന�ഷി�ു�ു?' എ�ു േചാദി��. അവർ: റ�ീ, എ�ു െവ
�ാൽ ഗുേരാ, നീ എവിെട പാർ �ു�ു എ�ു േചാദി��.അ
വൻ അവേരാടു: 'വ�ു കാ�ിൻ' എ�ു പറ�ു. അ�
െന അവൻ വസി�ു� ഇടം അവർ ക�ു അ�ു അവ

േനാടുകൂെട പാർ�ു; അേ�ാൾ ഏകേദശം *പ�ാംമണി
േനരംആയിരു�ു. േയാഹ�ാൻ പറ�തു േക��അവെന

അനുഗമി� ര�ുേപരിൽ ഒരു�ൻ ശിേമാൻ പെ�താസി

െ� സേഹാദരനായ അെ��യാസ് ആയിരു�ു. അവൻ ത
െ� സേഹാദരനായ ശിേമാെന ആദ�ം ക�ു അവേനാടു:
ഞ�ൾ മശീഹെയ എ�ുെവ�ാൽ �കിസ്തുെവ കെ�

�ിയിരി�ു�ു എ�ു പറ�ു.അവെന േയശുവിെ�അ
ടു�ൽ െകാ�ുവ�ു; േയശു അവെന േനാ�ി: “നീ േയാ
ഹ�ാെ� പു �തനായ ശിേമാൻആകു�ു; നിന�ു േകഫാ
എ�ു േപരാകും” എ�ു പറ�ു; അതു പെ�താസ് എ�ാ
കു�ു. (േയാഹ�ാൻ, 1:35-42). [പ�ാം മണിേനരം -- ഉ�
കഴി�് നാലുമണി]

േയശു ഗലീലയ്�ു് േപാകു�ു:ആദ�ശിഷ��ാർ

പിേ��ാൾ േയശു ഗലീലയ്�ു പുറെ�ടുവാൻ ഭാവി�

േ�ാൾ ഫിലിേ�ാസിെന ക�ു: 'എെ�അനുഗമി�'എ�ു
അവേനാടു പറ�ു. ഫിലിേ�ാേസാ അെ��യാസിെ�യും
പെ�താസിെ�യും പ�ണമായ *േബ�്സയിദയിൽ നി�ു

�വൻആയിരു�ു.ഫിലിേ�ാസ് നഥനേയലിെന ക�ുഅ
വേനാടു: ന�ായ�പമാണ�ിൽ േമാെശയും �പവാചക�ാരും
എഴുതിയിരി�ു�വെന കെ��ിയിരി�ു�ു; അവൻ
േയാേസഫിെ� പു�തനായ േയശു എ� നസെറ�ുകാരൻ



32

തേ� എ�ു പറ�ു. നഥനേയൽ അവേനാടു: നസെറ
�ിൽനി�ു വ� ന�യും വരുേമാ എ�ു പറ�ു. ഫിലി
േ�ാസ് അവേനാടു: വ�ു കാൺക എ�ു പറ�ു. നഥന
േയൽ തെ� അടു�ൽ വരു�തു േയശു ക�ു: 'ഇതാ,
സാ�ാൽ യി�സാേയല�ൻ; ഇവനിൽ കപടം ഇ�'എ�ുഅ
വെന�ുറി�� പറ�ു. നഥനേയൽ അവേനാടു: എെ�
എവിെടെവ�� അറിയും എ�ു േചാദി�തി�ു: 'ഫിലിേ�ാസ്
നിെ� വിളി�ുംമുെ� നീ അ�ിയുെട കീഴിൽ ഇരി�ു

േ�ാൾ ഞാൻ നിെ� ക�ു' എ�ു േയശു ഉ�രം പറ
�ു. നഥനേയൽ അവേനാടു: റ�ീ, നീ ൈദവപു�തൻ, നീ
യി�സാേയലിെ� രാജാവു എ�ു ഉ�രം പറ�ു. േയശു
അവേനാടു: 'ഞാൻ നിെ� അ�ിയുെട കീഴിൽ ക�ു എ
�ു നിേ�ാടു പറകെകാ�ു നീ വിശ�സി�ു�ുേവാ? നീ
ഇതിെന�ാൾ വലിയതു കാണും' എ�ു ഉ�രം പറ�ു.
'ആേമൻആേമൻഞാൻനി�േളാടു പറയു�ു:സ�ർ�ം തു
റ�ിരി�ു�തും മനുഷ�പു�തെ� അടു�ൽ ൈദവദൂത

�ാർ കയറുകയും ഇറ�ുകയും െച���തും നി�ൾ കാ

ണും'എ�ുംഅവേനാടു പറ�ു. (േയാഹ�ാൻ, 1:43-52).
[േബ�്സയിദ -- ഗലീല�ടലിെ� പടി�ാെറ തീര�ു ഗ

േ�സര�് �പേദശ�ു� ഒരു �ഗാമം]

േയശുവിെ� ഗലീലയിെല �പാരംഭ ശു�ശൂഷ:
നസെറ�ിെല �പസംഗം

േയശു ആ�ാവിെ� ശ�ിേയാെട ഗലീെല�ു മട�ി

െ��ു; അവെ� �ശുതി ചു��മു� നാ�ിൽ ഒെ�യും പര

�ു. അവൻ അവരുെട പ�ികളിൽ ഉപേദശി��; എ�ാവ
രും അവെന �പശംസി��. അവൻ വളർ� നസെറ�ിൽ
വ�ു:ശ��ിൽ തെ� പതിവുേപാെല പ�ിയിൽ െച�ു
വായി�ാൻ എഴുേ���നി�ു. െയശ�ാ�പവാചകെ� പുസ്
തകം അവനു െകാടു�ു; അവൻ പുസ്തകം വിടർ�ി: 'ദ
രി�ദ�ാേരാടു സുവിേശഷംഅറിയി�ാൻകർ�ാവുഎെ�
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അഭിേഷകം െചയ്കയാൽഅവെ�ആ�ാവുഎെ�േമൽ

ഉ�ു; ബ��ാർ�ു വിടുതലും കുരുട�ാർ�ു കാഴ്ചയും
�പസംഗി�ാനും പീഡിത�ാെര വിടുവി�യ�ാനും കർ�ാ

വിെ� �പസാദവർഷം �പസംഗി�ാനും എെ� അയ�ിരി�ു

�ു' (െയശ, 60:1-2) എ�ു എഴുതിയിരി�ു� �ലം ക

�ു. പിെ� അവൻ പുസ്തകം മട�ി ശു�ശൂഷ�ാര�ു
തിരിെക െകാടു�ി�� ഇരു�ു; പ�ിയിലു� എ�ാവരുെട

യും ക�� അവനിൽ പതി�ിരു�ു. അവൻ അവേരാടു:
'ഇ�ു നി�ൾഎെ� വചനം േകൾ�യിൽഈതിരുെവഴു

�ിനു നിവൃ�ി വ�ിരി�ു�ു' എ�ു പറ�ുതുട�ി.
എ�ാവരുംഅവെന പുകഴ്�ി,അവെ� വായിൽനി�ു പു
റെ�� ലാവണ� വാ�ുകൾനിമി�ം ആ�ര�െപ��; ഇവൻ
േയാേസഫിെ� മകൻ അ�േയാ എ�ു പറ�ു. അവൻ
അവേരാടു: 'ൈവദ�ാ, നിെ��േ�സൗഖ�മാ�ുക എ�ു
� പഴെ�ാ��ം കഫർ�ഹൂമിൽ ഉ�ായി േക�തു എ�ാം

ഈ നിെ� പിതൃനഗര�ിലും െചയ്ക എ�ും നി�ൾ എ

േ�ാടു പറയും നി�യം. ഒരു �പവാചകനും തെ� പിതൃനഗ
ര�ിൽസ�തന�എ�ു ഞാൻസത�മായി�� നി�േളാടു

പറയു�ു' എ�ു പറ�ു. 'ഏലീയാവിെ� കാല�ു ആ
കാശം മൂവാ�ും ആറു മാസവും അട�ി�� േദശ�ു എ

�ും മഹാ�ാമം ഉ�ായേ�ാൾ യി�സാേയലിൽ പല വിധ

വമാർ ഉ�ായിരു�ു എ�ു ഞാൻ യഥാർ�മായി നി�

േളാടു പറയു�ു.എ�ാൽസീേദാനിെലസെരപ്തയിൽ ഒരു
വിധവയുെട അടു�േല��ാെത അവരിൽ ആരുെടയും

അടു�േല�ുഏലീയാവിെനഅയ�ി�.' (1രാജാ, 17:9-15)
അ��ം 'എലീശാ�പവാചകെ� കാല�ു യി�സാേയലിൽ
പല കുഷ്ഠേരാഗികൾ ഉ�ായിരു�ു. സുറിയ�ാരനായ ന
യമാൻഅ�ാെതഅവരാരുംശു�മായി�.' (2രാജാ, 5:1-14)
എ�ുംഅവൻപറ�ു. (ലൂേ�ാസ്, 4:14-27).
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നസെറ�ിൽ േയശുതിരസ്കരി�െ�ടു�ു

പ�ിയിലു�വർ ഇതു േക�ി�� എ�ാവരും േകാപം നിറ

�വരായി എഴുേ��� അവെന പ�ണ�ി�ു പുറ�ാ

�ി അവരുെട പ�ണം പണിതിരു� മലയുെട വേ�ാളം

െകാ�ുേപായി തലകീഴായി ത�ിയിടുവാൻ ഭാവി��.അവ
േനാ അവരുെട നടുവിൽകൂടി കട�ുേപായി. (ലൂേ�ാസ്,
4:28-30).

ഒ�ാമെ�അ�ുത�പവൃ�ി:
െവ�ം വീ�ാ�ു�ു

മൂ�ാം നാൾ ഗലീലയിെല *കാനാവിൽ ഒരു കല�ാ ണം ഉ
�ായി; േയശുവിെ� അ�അവിെട ഉ�ായിരു�ു. േയശു
വിെനയും ശിഷ��ാെരയും കല�ാണ�ി�ു�ണി�ിരു�ു.
വീ�ു േപാരാെതവരികയാൽ േയശുവിെ� അ� അവ

േനാടു:അവർ�ു വീ�ു ഇ� എ�ു പറ�ു. േയശു അ
വേളാടു: 'സ്�തീേയ,എനി�ും നിന�ും ത�ിൽഎ�ു?എ
െ� നാഴിക ഇതുവെര വ�ി�ി�' എ�ു പറ�ു. അവെ�
അ� ശു�ശൂഷ�ാേരാടു: അവൻ നി�േളാടു എെ��ി
ലും ക�ി�ാൽ അതു െചയ�ിൻ എ�ു പറ�ു. അവിെട
െയഹൂദ�ാരുെട ശു�ീകരണനിയമം അനുസരി�� രേ�ാ

മൂേ�ാ *പറ വീതം െകാ��� ആറു ക�ാ�തം ഉ�ായിരു
�ു. േയശു അവേരാടു: 'ഈക�ാ�ത�ളിൽ െവ�ം നിെറ

�ിൻ'എ�ു പറ�ു;അവർ വേ�ാളവും നിെറ��. 'ഇേ�ാ
ൾ േകാരി വിരു�ുവാഴി�ു െകാ�ുേപായി െകാടു�ിൻ'എ
�ു അവൻ പറ�ു; അവർ െകാ�ുേപായി െകാടു�ു.
അതു എവിെടനി�ു എ�ു െവ�ം േകാരിയ ശു�ശൂഷ�ാ

ര�ാെത *വിരു�ുവാഴി അറി�ി�. വീ�ായി�ീർ�

െവ�ം വിരു�ുവാഴി രുചിേനാ�ിയ േശഷം മണവാളെന

വിളി��: എ�ാവരും ആദ�ം ന� വീ�ും ലഹരി പിടി�േശ

ഷം ഇള�മായതും െകാടു�ാറു�ു; നീ ന� വീ�ു ഇതു

വെരയും സൂ�ി��െവ��വേ�ാ എ�ു അവേനാടു പറ



35

�ു. േയശു ഇതിെന അടയാള�ള�െട ആരംഭമായി ഗലീ
ലയിെല കാനാവിൽ െവ�� െചയ്തു തെ� മഹത�ം െവളി

െ�ടു�ി; അവെ� ശിഷ��ാർ അവനിൽ വിശ�സി��. അ
ന�രം അവനും അവെ� അ�യും സേഹാദര�ാരും ശി

ഷ��ാരും കഫർ�ഹൂമിേല�ു േപായി; അവിെട ഏെറനാ
ൾ പാർ�ി�. (േയാഹ�ാൻ, 2:1-12). [കാനാ -- ഗലീലയി
െല ഒരു പ�ണം. പറ -- 29.5 ലി�ർ. വിരു�ുവാഴി -- വിവാഹാ
േഘാഷ�ള�െട ചുമതല വഹി�ു�യാൾ]

ഒ�ാമെ�െപസഹ:എ.ഡി. 30ഏ�പിൽ 7 െവ�ി
െയരുശേലമിേല�ു�ആദ�യാ�തയും,

ൈദവാലയശു�ീകരണവും

െയഹൂദ�ാരുെട െപസഹ സമീപം ആകെകാ�ു േയശു

െയരൂശേലമിേല�ു േപായി.ൈദവാലയ�ിൽകാള,ആടു,
�പാവു, എ�ിവെയ വില്�ു�വെരയും അവിെട ഇരി�ു
� െപാൻവാണിഭ�ാെരയും ക�ി�� കയറുെകാ�ു ഒരു

ച��ി ഉ�ാ�ി ആടുമാടുകേളാടും കൂെട എ�ാവെരയും

ൈദവാലയ�ിൽ നി�ു പുറ�ാ�ി. െപാൻവാണിഭ�ാ
രുെട നാണ�ം തൂകി�ള�ു േമശകെള മറി�ി��; �പാവുക
െള വില്�ു�വേരാടു: 'ഇതു ഇവിെടനി�ു െകാ�ുേപാകു
വിൻ;എെ� പിതാവിെ�ആലയെ�വാണിഭശാലആ�

രുതു' എ�ു പറ�ു. അേ�ാൾ അവെ� ശിഷ��ാർ: 'നി
െ� ആലയെ��ുറി��� എരിവു എെ� തി�ുകളയു

�ു' (സ�ീ, 69:9)എ�ു എഴുതിയിരി�ു�തു ഓർ�ു.എ
�ാൽ െയഹൂദ�ാർഅവേനാടു: നിന�ു ഇ�െന െച�ാം
എ�തി�ു നീ എ�ുഅടയാളം കാണി�� തരുംഎ�ു േചാ

ദി��. േയശുഅവേരാടു: 'ഈമ�ിരം െപാളി�ിൻ;ഞാൻ മൂ
�ു ദിവസ�ി�കംഅതിെന പണിയും'എ�ു ഉ�രം പറ
�ു. െയഹൂദ�ാർ അവേനാടു: ഈ മ�ിരം നാ��ാറു

സംവ�രംെകാ�ു പണിതിരി�ു�ു; നീ മൂ�ു ദിവസ�ി
നകം അതിെന പണിയുേമാ എ�ു േചാദി��. അവേനാ ത
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െ� ശരീരം എ� മ�ിരെ��ുറി�േ�ത പറ�തു. അവ
ൻ ഇതു പറ�ു എ�ു അവൻ മരി�വരിൽനി�ു ഉയിർ

െ�ഴുേ�� േശഷം ശിഷ��ാർ ഓർ�ു തിരുെവഴു�ും

േയശു പറ� വചനവും വിശ�സി��. െപസഹെപരു�ാളി
ൽ െയരൂശേലമിൽ ഇരി�ുേ�ാൾ അവൻ െചയ്ത അട

യാള�ൾക�ി�� പലരുംഅവെ�നാമ�ിൽവിശ�സി��.
േയശുേവാ എ�ാവെരയും അറികെകാ�ു തെ��ാൻ

അവരുെട പ�ൽ വിശ�സിേ��ി�ി�. മനുഷ�നിലു�തു
എ�ു എ�ു സ�തെവ അറി�ിരി�യാൽ തനി�ു മനു

ഷ�െന�ുറി�� യാെതാരു�െ�യും സാ��ം ആവശ�മാ

യിരു�ി�. (േയാഹ, 2:13-25).

െയരുശേലമിെല �പഭാഷണം:വീ�ുംജനനം

പരീശ�ാരുെട കൂ��ിൽ െയഹൂദ�ാരുെട ഒരു �പമാ

ണിയായി നിേ�ാേദെമാസ് എ�ു േപരുേ�ാരു മനുഷ�ൻ

ഉ�ായിരു�ു. അവൻ രാ�തിയിൽ അവെ� അടു�ൽ വ
�ുഅവേനാടു: റ�ീ, നീ ൈദവ�ിെ�അടു�ൽനി�ു ഉ
പേദഷ്ടാവായി വ�ിരി�ു�ു എ�ു ഞ�ൾ അറിയു�ു;
ൈദവം തേ�ാടുകൂെട ഇെ��ിൽ നീ െച��� ഈ അട

യാള�െള െചയ�ാൻആർ�ും കഴികയി�എ�ു പറ�ു.
േയശുഅവേനാടു: "ആേമൻ,ആേമൻ,ഞാൻ നിേ�ാടു പ
റയു�ു; പുതുതായി ജനി�ി�എ�ിൽൈദവരാജ�ം കാ�ാ
ൻആർ�ും കഴികയി�" എ�ു ഉ�രം പറ�ു. നിേ�ാ
െദെമാസ് അവേനാടു: മനുഷ�ൻ വൃ�നായേശഷം ജനി�ു
�തു എ�െന? ര�ാമതുംഅ�യുെട ഉദര�ിൽകട�ു
ജനി�ാേമാ എ�ു േചാദി��. അതിനു േയശു: 'ആേമൻ,
ആേമൻ, ഞാൻ നിേ�ാടു പറയു�ു: െവ��ാലും ആ
�ാവിനാലും ജനി�ി� എ�ിൽ ൈദവരാജ��ിൽ കട�ാ

ൻ ആർ�ും കഴികയി�. ജഡ�ാൽ ജനി�തു ജഡം ആ
കു�ു; ആ�ാവിനാൽ ജനി�തു ആ�ാവു ആകു�ു. നി
�ൾ പുതുതായി ജനിേ�ണം എ�ു ഞാൻ നിേ�ാടു പറ
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കയാൽആ�ര�െ�ടരുതു. കാ�� ഇഷ്ടമുേ�ട�ു ഊതു
�ു;അതിെ� ശബ്ദം നീ േകൾ�ു�ു;എ�ിലും അതു എ
വിെടനി�ു വരു�ു എ�ും എവിേട�ു േപാകു�ു എ�ും

അറിയു�ി�; ആ �ാവിനാൽ ജനി�വൻ എ�ാം അതു

േപാെലആകു�ു'എ�ു ഉ�രം പറ�ു. നിേ�ാേദെമാ
സ് അവേനാടു: ഇതു എ�െന സംഭവി�ും എ�ു േചാദി
��. േയശുഅവേനാടു ഉ�രം പറ�തു: 'നീ യി�സാേയലി
െ� ഉപേദഷ്ടാവായിരു�ി��ം ഇതു അറിയു�ി�േയാ? ആ
േമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിേ�ാടു പറയു�ു: ഞ�ൾ അറി
യു�തു �പസ്താവി�യും ക�തു സാ�ീകരി�യും െച

���ു: ഞ�ള�െട സാ��ം നി�ൾ ൈക െ�ാ���ി�
താനും. ഭൂമിയിലു�തു നി�േളാടു പറ�ി�� നി�ൾ വി

ശ�സി�ു�ിെ��ിൽ സ�ർ��ിലു�തു നി�േളാടു പറ

�ാൽ എ�െന വിശ�സി�ും? സ�ർ��ിൽനി�ു ഇറ
�ിവ�വനായി സ�ർ��ിൽ ഇരി�ു�വനായ മനുഷ�പു

�തൻ അ�ാെത ആരും സ�ർ��ിൽ കയറീ�ി�. േമാെശ മ
രുഭൂമിയിൽ സർ�െ� ഉയർ�ിയതുേപാെല മനുഷ�പു�ത

െനയും ഉയർേ��താകു�ു. അവനിൽ വിശ�സി�ു�
ഏവനും നിത�ജീവൻ �പാപിേ��തി�ു തേ�. തെ� ഏ
കജാതനായ പു�തനിൽ വിശ�സി�ു� ഏവനും നശി��

േപാകാെത നിത�ജീവൻ �പാപിേ��തി�ു ൈദവം അവ

െന നല്കുവാൻ ത�വ�ം േലാകെ� സ്േനഹി��. ൈദ
വം തെ� പു�തെന േലാക�ിൽഅയ�തു േലാകെ� വി

ധി�ാന� േലാകം അവനാൽ ര�ി�െ�ടുവാനേ�ത.അവ
നിൽ വിശ�സി�ു�വനു ന�ായവിധി ഇ�; വിശ�സി�ാ�
വനു ൈദവ�ിെ� ഏകജാതാനായ പു�തെ� നാമ�ിൽ

വിശ�സി�ായ്കയാൽ ന�ായവിധി വ�ു കഴി�ു. ന�ായ
വിധി എ�േതാ, െവളി�ം േലാക�ിൽ വ�ി��ം മനുഷ�രു
െട �പവൃ�ി േദാഷമു�തു ആകയാൽ അവർ െവളി�

െ��ാൾ ഇരുളിെന സ്േനഹി�തു തേ�. തി� �പവർ
�ി�ു�വൻ എ�ാം െവളി�െ� പകയ്�ു�ു; തെ�
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�പവൃ�ി�ു ആേ�പം വരാതിരി�ാൻ െവളി��ി�േല

�ു വരു�തുമി�.സത�ം �പവർ�ി�ു�വേനാ, തെ� �പ
വൃ�ിൈദവ�ിൽ െചയ്തിരി�യാൽഅതു െവളിെ�േട

�തിനു െവളി��ി�േല�ു വരു�ു." (േയാഹ, 3:1-21).

സ്നാപകെ� ഒടുവിലെ�സാ��ം:
അവൻവളേരണം;ഞാേനാ കുറേയണം

അതിെ�േശഷം േയശു ശിഷ��ാരുമായി െയഹൂദ� േദശ

�ു വ�ു അവേരാടുകൂെട സ്നാനം കഴി�ി�� െകാ�ിരു

�ു. േയാഹ�ാനും ശേലമിനു അരിക�ു ഐേനാനിൽ

സ്നാനം കഴി�ി��െകാ�ിരു�ു;അവിെട വളെര െവ�ം ഉ
�ായിരു�ു; ആള�കൾ വ�ു സ്നാനം ഏ��. അ�ു േയാ
ഹ�ാെന തടവിൽ ആ�ിയിരു�ി�. േയാഹ�ാെ� ശിഷ�
�ാരിൽ ചിലർ�ു ഒരു െയഹൂദനുമായി ശു�ീകരണെ�

�ുറി�� ഒരു വാദം ഉ�ായി; അവർ േയാഹ�ാെ� അടു
�ൽവ�ു അവേനാടു: റ�ീ, േയാർ�ാ��െര നിേ�ാടു
കൂെട ഇരു�വൻ, നീ സാ�ീകരി�����വൻതേ�,ഇതാ,
സ്നാനം കഴി�ി�ു�ു; എ�ാവരും അവെ� അടു�ൽ
െച���ു എ�ു പറ�ു. അതി�ു േയാഹ�ാൻ: സ�ർ�
�ിൽനി�ു െകാടു�ി��ാെത മനുഷ�നു ഒ�ും ലഭി�ാൻ

കഴികയി�. ഞാൻ �കിസ്തു അ�, അവനു മു�ായി അയ
�െ��വനേ�തഎ�ുഞാൻ പറ�തി�ു നി�ൾതേ�

എനി�ു സാ�ികൾ ആകു�ു; മണവാ�ി ഉ�വൻ മണ
വാളൻആകു�ു; മണവാളെ� സ്േനഹിതേനാ നി�ു മണ
വാളെ�സ�രം േക�ി��അത��ം സേ�ാഷി�ു�ു;ഈഎ

െ� സേ�ാഷം പൂർ�ിയായിരി�ു�ു. അവൻ വളേര

ണം,ഞാേനാ കുറേയണം എ�ു ഉ�രം പറ�ു. (േയാഹ
�ാൻ, 3:22-30).

സ�ർ�ീയനും െഭൗമീകനും

േമലിൽനി�ു വരു�വൻഎ�ാവർ�ും മീെതയു�വൻ;
ഭൂമിയിൽനി�ു�വൻ െഭൗമികൻആകു�ു; െഭൗമികമായ
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തു സംസാരി�ു�ു; സ�ർ��ിൽനി�ു വരു�വൻ എ�ാ
വർ�ും മീെതയു�വനായി താൻ കാൺകയും േകൾ�

യും െചയ്തതു സാ�ീകരി�ു�ു; അവെ� സാ��ം ആ
രും ൈകെ�ാ���ി�. അവെ� സാ��ം ൈകെ�ാ��
�വൻ ൈദവം സത�വാൻ എ�ു�തി�ു മു�ദയിടു�ു.
ൈദവം അയ�വൻ ൈദവ�ിെ� വചനം �പസ്താവി�ു

�ു; അവൻ ആ�ാവിെന അളവുകൂടാെതയേ�ാ െകാടു
�ു�തു. പിതാവു പു�തെന സ്േനഹി�ു�ു; സകലവും
അവെ� ക�ിൽ െകാടു�ുമിരി�ു�ു. പു�തനിൽ വിശ�
സി�ു�വ�ു നിത�ജീവൻ ഉ�ു; പു�തെന അനുസരി�ാ
�വേനാ ജീവെന കാണുകയി�; ൈദവേ�കാധം അവെ�
േമൽവസി�ു�േതയു�. (േയാഹ, 3:31-36).

േയാഹ�ാൻ സ്നാപകൻതടവിലാകു�ു
(മ�ാ, 14:3-5, ലൂെ�ാ, 3:18-20)

അ�ാല�് െഹേരാദാവ് അ�ി�ാസ് തെ�സേഹാദര

നായ ഫീലിേ�ാസിെ� ഭാര� െഹേരാദ�െയ പരി�ഗഹി�തു

െകാ�ുഅവൾനിമി�ംആളയ��, േയാഹ�ാെന പിടി��
തടവിൽ ആ�ി. സേഹാദരെ� ഭാര�െയ പരി�ഗഹി�ു�
തു നിന�ു വിഹിതമ� എ�ു േയാഹ�ാൻ െഹേരാദാേവാ

ടു പറ�ിരു�ു. െഹേരാദ�േയാ അവെ� േനെര പകെവ
�� അവെന െകാ��വാനും ഇ�ി��;സാധി�ി�താനും. േയാ
ഹ�ാൻ നീതിയും വിശു�ിയുമു� പുരുഷൻ എ�ു െഹ

േരാദാവു അറി�ു അവെന ഭയെ�ടുകയും അവെന കാ

�ുെകാൾകയും െചയ്തു;അവെ� വചനം േക�ി�� വളെര
കല�ിെയ�ിലും സേ�ാഷേ�ാെട േക��േപാ�ു. (മർ
െ�ാസ്, 6:17-20).

േയശുശമര�യിൽ: േയശുവും ശമര�സ്�തീയും;
ജീവനു� െവ�ം

േയാഹ�ാൻ തടവിൽ ആയി എ�ു േക�േ�ാൾ, േയശു
െയഹൂദ�േദശം വി�� പിെ�യും ഗലീെല�ു യാ�തയായി.
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അവൻ *ശമര�യിൽ കൂടി കട�ുേപാേക�ിവ�ു. അ�
െന അവൻ സുഖാർ എെ�ാരു ശമര� പ�ണ�ിൽ യാ

േ�ാബ് തെ� പു�തനായ േയാേസഫി�ു െകാടു� നില

�ി�രിെക എ�ി. അവിെട യാേ�ാബിെ� ഉറവു�ാ
യിരു�ു. േയശു വഴി നട�ു �ീണി�ി�� ഉറവി�രിെക ഇ
രു�ു; അേ�ാൾ ഏകേദശം *ആറാം മണിേനരം ആയിരു
�ു. ഒരു ശമര� സ്�തീ െവ�ം േകാരുവാൻ വ�ു; േയശുഅ
വേളാടു: 'എനി�ു കുടി �ാൻ തരുേമാ'എ�ു േചാദി��.അ
വെ� ശിഷ��ാർ ഭ�ണസാധന�െള െകാ��വാൻ പ�

ണ�ിൽ േപായിരു�ു. ശമര�സ്�തീ അവേനാടു: നീ െയഹൂ
ദൻ ആയിരിെ� ശമര��ാര�ിയായ എേ�ാടു കുടി�ാ

ൻ േചാദി�ു�തു എ�െന എ�ു പറ�ു. െയഹൂദ�ാർ
�ും ശമര�ർ�ും ത�ിൽ സ�ർ�മി� - അതിനു േയശു:
'നീ ൈദവ�ിെ� ദാനവും നിേ�ാടു കുടി�ാൻ േചാദി�ു
�വൻആെര�ും അറി�ു എ�ിൽ നീ അവേനാടു േചാ

ദി�യും അവൻ ജീവനു� െവ�ം നിന�ു തരികയും

െച��മായിരു�ു'എ�ു ഉ�രം പറ�ു. സ്�തീ അവേനാ
ടു: യജമാനേന, നിന�ു േകാരുവാൻ പാ�തം ഇ�േ�ാ; കി
ണറു ആഴമു�താകു�ു; പിെ� ജീവനു� െവ�ം നിന

�ു എവിെടനി�ു? ന�ുെട പിതാവായ യാേ�ാബിെന
�ാൾ നീ വലിയവേനാ?അവൻആകു�ുഈകിണറു ഞ

�ൾ�ു ത�തു;അവനുംഅവെ� മ�ള�ം മൃഗ�ള�ം ഇ
തിെല െവ�ം കുടി��േപാ�ു എ�ു പറ�ു. േയശുഅവ
േളാടു: 'ഈ െവ�ം കുടി�ു�വനു എ�ാം പിെ�യും ദാ

ഹി�ും. ഞാൻ െകാടു�ു� െവ�ം കുടി�ു�വേനാ ഒ
രുനാള�ം ദാഹി�യി�; ഞാൻ െകാടു�ു� െവ�ം അവ
നിൽ നിത�ജീവ�േല�ു െപാ�ിവരു� നീരുറവായി�ീ

രും' എ�ു ഉ�രം പറ�ു. സ്�തീ അവേനാടു: യജമാന
േന, എനി�ു ദാഹി�ാെതയും ഞാൻ േകാരുവാൻ ഇവിട
േ�ാളം വരാെതയുമിരിേ��തിനു ആ െവ�ം എനി�ു

തേരണം എ�ു പറ�ു. േയശു അവേളാടു: 'േപായി ഭർ
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�ാവിെന വിളി�� െകാ�ുവരിക' എ�ു പറ�ു. എനി
�ു ഭർ�ാവി� എ�ു സ്�തീ അവേനാടു ഉ�രം പറ�

തിനു: 'എനി�ു ഭർ�ാവി� എ�ു നീ പറ�തു ശരി.അ
�ു ഭർ�ാ��ാർ നിന�ു ഉ�ായിരു�ു; ഇേ�ാൾ ഉ�
വേനാ ഭർ�ാവ�; നീ പറ�തു സത�ം തേ�'എ�ു േയ
ശു പറ�ു. സ്�തീ അവേനാടു: യജമാനേന, നീ �പവാച
കൻ എ�ു ഞാൻ കാണു�ു. ഞ�ള�െട പിതാ��ാർ
ഈ മലയിൽ നമസ്കരി��വ�ു; നമസ്കരിേ��ു��
ലം െയരൂശേലമിൽ ആകു�ു എ�ു നി�ൾ പറയു�ു എ

�ു പറ�ു. േയശു അവേളാടു പറ�തു: 'സ്�തീേയ, എ
െ� വാ�ു വിശ�സി�; നി�ൾ പിതാവിെന നമസ്കരി
�ു�തുഈ മലയിലുംഅ� െയരൂശേലമിലുംഅ�എ�ു

� നാഴിക വരു�ു. നി�ൾ അറിയാ�തിെന നമസ്കരി
�ു�ു. ഞ�േളാ അറിയു�തിെന നമസ്കരി�ു�ു; ര
� െയഹൂദ�ാരുെട ഇടയിൽ നി�േ�ാ വരു�തു.സത�ന
മസ്കാരികൾ പിതാവിെന ആ�ാവിലും സത��ിലും നമ

സ്കരി�ു� നാഴിക വരു�ു; ഇേ�ാൾ വ�ുമിരി�ു�ു.
തേ�നമസ്കരി�ു�വർ ഇ�െനയു�വർആയിരിേ�

ണം എ�ു പിതാവു ഇ�ി�ു�ു.ൈദവംആ�ാവുആകു
�ു; അവെന നമസ്കരി�ു�വർആ�ാവിലും സത��ി
ലും നമസ്കരിേ�ണം.' സ്�തീ അവേനാടു: മശീഹ - എ�ു
െവ�ാൽ �കിസ്തു - വരു�ു എ�ു ഞാൻ അറിയു�ു; അ
വൻ വരുേ�ാൾ സകലവും അറിയി��തരും എ�ു പറ

�ു. േയശുഅവേളാടു: 'നിേ�ാടു സംസാരി�ു�ഞാൻ
തേ� മശീഹ'എ�ു പറ�ു. (മ�ായി, 4:12, േയാഹ�ാ
ൻ, 4:3-26). [ശമര� -- േറാമാസർ�ാർ പലസ്തീെന മൂ�ു
ഭാഗ�ളായി വിഭജി�തിൽ, നടു�ു� ജി�. ആറാംമണി
േനരം -- ഉ�യ്�് പ���് മണി]

ശമര�സ്�തീയുെട സാ��വും; േയശുവിെ�ആഹാരവും

ഇതി�ിടയിൽ േയശുവിെ� ശിഷ��ാർ വ�ു അവൻ
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സ്�തീേയാടു സംസാരി�യാൽആ�ര�െ��� എ�ിലും: നീ
എ�ു േചാദി�ു�ു? അവേളാടു എ�ു സംസാരി�ു�ു
എ�ു ആരും േചാദി�ി�.അന�രം സ്�തീ പാ�തം െവ�ി��
പ�ണ�ിൽ െച�ു ജന�േളാടു: ഞാൻ െചയ്തതു ഒ
െ�യും എേ�ാടു പറ� ഒരു മനുഷ�െന വ�ുകാ�ിൻ;
അവൻ പേ� �കിസ്തു ആയിരി�ുേമാ എ�ു പറ�ു.
അവർ പ�ണ�ിൽനി�ു പുറെ��� അവെ� അടു�ൽ

വ�ു. അതി�ിടയിൽ ശിഷ��ാർ അവേനാടു: റ�ീ, ഭ�ി
�ാലും എ�ു അേപ�ി��. അതിനു അവൻ: 'നി�ൾ അ
റിയാ�ആഹാരം ഭ�ി�ാൻഎനി�ു ഉ�ു'എ�ുഅവ
േരാടു പറ�ു. ആകയാൽ വ�വനും അവനു ഭ�ി�ാൻ
െകാ�ുവ�ുേവാ എ�ു ശിഷ��ാർ ത�ിൽ പറ�ു. േയ
ശു അവേരാടു പറ�തു: 'എെ� അയ�വെ� ഇഷ്ടം

െചയ്തു അവെ� �പവൃ�ി തികയ്�ു�തു തെ�എെ�

ആഹാരം. ഇനി നാലു മാസം കഴി�ി�� െകായ്�ു വരു

�ു എ�ു നി�ൾ പറയു�ി�േയാ? നി�ൾ തല െപാ�ി
േനാ�ിയാൽ നില�ൾ ഇേ�ാൾ തേ� െകായ്�ിനു െവ

ള��ിരി�ു�തു കാണും എ�ു ഞാൻ നി�േളാടു പറയു

�ു. വിെത�ു�വനും െകാ���വനും ഒരുമി�� സേ�ാ
ഷി�ാൻ ത�വ�ം െകാ���വൻ കൂലി വാ�ി നിത�ജീവ

�േല�ു വിളവു കൂ�ിെവ�ു�ു. വിെത�ു�തു ഒരു�
ൻ, െകാ���തു മെ�ാരു�ൻ എ�ു� പഴെ�ാൽ ഇതി
ൽ ഒ�ിരി�ു�ു. നി�ൾ അ��ാനി�ി�ി�ാ�തു െകാ
യ�ാൻഞാൻ നി�െളഅയ�ിരി�ു�ു; മ���വർഅ��ാ
നി��;അവരുെട അ��ാനഫല�ിേല�ു നി�ൾ �പേവശി
�ിരി�ു�ു.' (േയാഹ�ാൻ, 4:27-38).

ശമര�ർ േയശുവിൽ വിശ�സി�ു�ു

ഞാൻ െചയ്തതു ഒെ�യും അവൻഎേ�ാടു പറ�ു

എ�ു സ്�തീ സാ��ം പറ� വാ�ുനിമി�ം ആ പ�ണ

�ിെല പല ശമര�രും േയശുവിൽ വിശ�സി��.അ�െനശ
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മര�ർഅവെ�അടു�ൽവ�ു ത�േളാടുകൂെട പാർേ�

ണം എ�ു അവേനാടു അേപ�ി��; അവൻ ര�ുനാൾ
അവിെട പാർ�ു. ഏ�വും അധികംേപർ അവെ� വചനം
േക�� വിശ�സി��:ഇനി നിെ� വാ�ുെകാ��ഞ�ൾവി
ശ�സി�ു�തു; ഞ�ൾ തേ� േകൾ�യും അവൻ സാ
�ാൽ േലാകര�ിതാവു എ�ു അറികയും െചയ്തിരി�ു

�ു എ�ു സ്�തീേയാടു പറ�ു. (േയാഹ�ാൻ, 4:39-42).

ഗലീലയിെല ര�ാം ശു�ശൂഷ: ഗലീല�ാർ
േയശുവിൽ വിശ�സി�ു�ു

ര�ു ദിവസം കഴി�ി�� അവൻ അവിടംവി�� ഗലീെല

യ്�ു േപായി. �പവാചകനു തെ� പിതൃേദശ�ു ബഹുമാ
നം ഇ� എ�ു േയശു തേ� സാ��ം പറ�ിരു�ു.അവ
ൻ ഗലീലയിൽ എ�ിയേ�ാൾ ഗലീല�ാർ ത�ള�ം െപരു

�ാളിനു േപായി അവൻ െയരൂശേലമിൽ െവ�� െപരുനാളി

ൽ െചയ്തതു ഒെ�യും ക�തുെകാ�ു അവെന അംഗീ

കരി��. (േയാഹ�ാ, 4:43-45).

രാജഭൃത�െ� മകെന െസൗഖ�മാ�ു�ു

േയശു പിെ�യും താൻ െവ�ം വീ�ാ�ിയ ഗലീലയി

െല കാനാവിൽ വ�ു. അ�ു മകൻ േരാഗിയായിരുേ�ാരു
രാജഭൃത�ൻ കഫർ�ഹൂമിൽ ഉ�ായിരു�ു. േയശു െയഹൂ
ദ�േദശ�ുനി�ു ഗലീലയിൽ വ�ു എ�ുഅവൻ േക��അ

വെ� അടു�ൽ െച�ു, തെ� മകൻ മരി�ാറായിരി�
െകാ�ു അവൻ വ�ു അവെന സൗഖ�മാേ�ണം എ�ു

അേപ�ി��. േയശു അവേനാടു: 'നി�ൾ അടയാള�ള�ം
അ�ുത�ള�ം ക�ി��ാെത വിശ�സി�യി�' എ�ു പറ
�ു. രാജഭൃത�ൻ അവേനാടു: കർ�ാേവ, ൈപതൽ മരി
�ുംമുേ� വേരണേമ എ�ു പറ�ു. േയശു അവേനാടു:
'െപായ്െ�ാൾക; നിെ� മകൻ ജീവി�ിരി�ു�ു' എ�ു പ
റ�ു. േയശു പറ� വാ�ു വിശ�സി�� ആ മനുഷ�ൻ

േപായി. അവൻ േപാകയിൽ അവെ� ദാസ�ാർ അവെന
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എതിേര�� മകൻ ജീവി�ിരി�ു�ു എ�ു പറ�ു.അവനു
േഭദം വ� നാഴിക അവേരാടു േചാദി�തിനു അവർ അവ

േനാടു: ഇ�െല ഏഴുമണി�ു പനി വി��മാറി എ�ു പറ
�ു. ആകയാൽ നിെ� മകൻ ജീവി�ിരി�ു�ു എ�ു

േയശു പറ� നാഴികയിൽ തേ� എ�ു അ�ൻ �ഗഹി��

താനും കുടുംബം ഒെ�യും വിശ�സി��. േയശു െയഹൂദ�യി
ൽനി�ു ഗലീലയിൽ വ�േ�ാൾ ഇതു ര�ാമെ�അടയാ

ളമായി�� െചയ്തു. (േയാഹ�ാൻ, 4:46-54).

േയശുകഫർ�ഹൂമിൽ

േയശു നസെറ�് വി�� *െസബൂലൂെ�യും *നഫ്താലി
യുെടയും അതിരുകളിൽ കടൽ�െരയു� *കഫർ�ഹൂമി
ൽ െച�ു പാർ�ു; 'െസബൂലൂൻേദശവും നഫ്താലിേദശ
വും കടൽ�രയിലും േയാർ�ാ��െരയുമു� നാടും ജാ

തികള�െട ഗലീലയും. ഇ�െന ഇരു�ിൽ ഇരി�ു� ജനം വ
ലിേയാരു െവളി�ം ക�ു; മരണ�ിെ� േദശ�ിലും നിഴ
ലിലും ഇരി�ു�വർ�ു �പകാശം ഉദി��' (െയശ,9:1-2) എ
�ു െയശ�ാ �പവാചകൻ മുഖാ�രം അരുളിെ�യ്തതു

നിവൃ�ിയാകുവാൻ ഇടവ�ു.അ�ു മുതൽ േയശു: 'സ�ർ
�രാജ�ം സമീപി�ിരി�യാൽ മാനസാ�രെ�ടുവിൻ' എ
�ു �പസംഗി��തുട�ി. (മ�ായി, 4:13-17). [െസബൂലൻ --
യാേ�ാബിെ� പ�ാമെ� പു�തൻ. (ഉ�, 30:19,20).
െസബൂലൂെ� അവകാശേദശം െമഡി�േറനിയൻ മഹാസമ

�ദ�ിനും ഗലീല�ടലിനും ഇടയിലായിരു�ു. നഫ്താലി --
യാേ�ാബിെ� ആറാമെ� പു�തൻ. (ഉ�, 30:8). േബ�്
സയിദ, കഫർ�ഹൂം, േകാരസീൻ, ഗേ�സര�് സമതലം
തുട�ിയവ നഫ്താസിയുെട അവകാശ�ിൽ െപ�താണ്.
കഫർ�ഹൂം -- ഗലീല�ടലിെ� വട�ുപടി�ാറായി�ി

തിെച��� പ�ണം.]
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അ�ുതകരമായ മീൻപിടു�ം: നാലുേപർ
േയശുവിെ�ശിഷ�രാകു�ു

(മ�ാ,4:18-22, മർെ�ാ, 1:16-20)

േയശു *ഗേ�സെര�് തടാക�ിെ� കരയിൽ നില്

�ുേ�ാൾ പുരുഷാരംൈദവവചനം േകൾേ��തിനുഅ

വെന തി�ിെ�ാ�ിരി�യിൽ ര�ു പടകു കരയ്�ുഅ

ടു�ു നില്�ു�തു അവൻ ക�ു;അവൺയിൽനി�ു മീ
ൻപിടു��ാർ ഇറ�ി വല കഴുകുകയായിരു�ു. ആപട

കുകളിൽ ശിേമാനു�തായ ഒ�ിൽ അവൻ കയറി 'കരയി
ൽനി�ുഅ�ം നീേ�ണം'എ�ുഅവേനാടുഅേപ�ി��;
അ�െന അവൻ പടകിൽ ഇരു�ു പുരുഷാരെ� ഉപേദ

ശി��.സംസാരി�� തീർ�േ�ാൾഅവൻശിേമാേനാടു: 'ആ
ഴ�ിേല�ു നീ�ി മീൻപിടി��ിനു വല ഇറ�ുവിൻ'
എ�ു പറ�ു. അതിനു ശിേമാൻ: നാഥാ, ഞ�ൾ രാ�തി
മുഴുവനും അ��ാനി�ി��ം ഒ�ും കി�ിയി�; എ�ിലും നിെ�
വാ�ിനു ഞാൻ വല ഇറ�ാം എ�ു ഉ�രം പറ�ു.അ
വർഅ�െന െചയ്തേ�ാൾ െപരു�ു മീൻകൂ�ം അകെ�

�� വല കീറാറായി. അവർ മെ� പടകിലു� കൂ�ാളികൾ വ

�ു സഹായി�ാൻ അവെര മാടിവിളി��. അവർ വ�ു പട
കു ര�ും മു�ുമാറാകുേവാള�ം നിെറ��. ശിേമാൻ പെ�താ
സ് അതു ക�ി�� േയശുവിെ� കാൽ�ൽ വീണു: കർ
�ാേവ,ഞാൻപാപിയായ മനുഷ�ൻആകെകാ�ുഎെ�
വി��േപാേകണേമഎ�ു പറ�ു.അവർ�ു ഉ�ായ മീൻ
പിടി��ിൽഅവനും അവേനാടു കൂെടയു�വർ�ു എ

�ാവർ�ും സം�ഭമം പിടി�ിരു�ു. ശിേമാെ� കൂ�ാളികളായ
യാേ�ാബ് േയാഹ�ാൻ എ� െസെബദിമ�ൾ�ും അ

��ം തേ�. േയശു ശിേമാേനാടു: 'ഭയെ�േട�ാ ഇ�ുമുത
ൽ നീ മനുഷ�െര പിടി�ു�വൻ ആകും' എ�ു പറ�ു.
പിെ�അവർ പടകുകെള കെര�ുഅടു�ി�ി�� സകലവും

വി�� അവെന അനുഗമി��. (ലൂേ�ാസ്, 5:1-11). [ഗേ�സ
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െര�് തടാകം -- ഗലീല�ടലിെ� (മ�ാ, 4:8) മെ�ാരു േപ
ര.് കിേ�െര�ു കടൽ (സംഖ�ാ, 34: 11), കിെ�േരാ�്
കടൽ (േയാശ ,ു 12:3), തിെബര�ാസ് കടൽ (േയാഹ, 6:1)എ
�ും വിളി�ു�ു. ഗലീല�ടൽ -- പലസ്തീെ� വടേ�ജി�
യായ ഗലീലയിെല ഒരു ശു�ജലതടാകം.സമു�ദനിര�ിൽനി
�ു 211 മീ�ർ താെഴയായി, 21 കി.മീ�ർ നീള�ിലും 11 കി.
മീ�ർ വീതിയിലുമായി, ഏതാെ�ാരു ഹൃദയാകൃതിയിൽ
�ിതിെച���ു.]

ഭൂതബാധിതെന െസൗഖ�മാ�ു�ു
(ലൂെ�ാ, 4:31-37)

അവർ കഫർ�ഹൂമിേല�ു േപായി; ശ��ിൽ േയശു
പ�ിയിൽ െച�ു ഉപേദശി��. അവെ� ഉപേദശ�ി�ൽ
അവർ വിസ്മയി��;അവൻശാസ്�തിമാെരേ�ാെലയ�,അ
ധികാരമു�വനായി�േ�ത അവെര ഉപേദശി�തു. അവരു
െട പ�ിയിൽ അശു�ാ�ാവു� ഒരു മനുഷ�ൻ ഉ�ാ

യിരു�ു;അവൻ നിലവിളി��: നസറായനായ േയശുേവ,ഞ
�ൾ�ും നിന�ും ത�ിൽഎ�ു?ഞ�െള നശി�ി�ാൻ
വ�ുേവാ? നീ ആർ എ�ു ഞാൻ അറിയു�ു; ൈദവ�ി
െ� പരിശു�ൻ തേ� എ�ു പറ�ു. േയശു അതിെന
ശാസി��: 'മി�രുതു; അവെന വി��േപാ' എ�ു പറ�ു.
അേ�ാൾ അശു�ാ�ാവു അവെന ഇെഴ��, ഉറെ� നില

വിളി�� അവെന വി��േപായി.എ�ാവരുംആ�ര�െ���: ഇ
െത�ു? ഒരു പുതിയ ഉപേദശം;അവൻഅധികാരേ�ാെട
അശു�ാ�ാ�േളാടും ക�ി�ു�ു; അവ അവെന അനു
സരി�യും െച���ു എ�ു പറ�ു ത�ിൽവാദി��െകാ

�ിരു�ു.അവെ� �ശുതി േവഗ�ിൽ ഗലീല നാടു എ�ും
പര�ു. (മർെ�ാ, 1:21-28).

പെ�താസിെ�അ�ായിയ�െയ െസൗഖ�മാ�ു�ു
(മ�ാ, 8:14-15, ലൂേ�ാ, 4:38-39)

അന�രം അവർ പ�ിയിൽനി�ു ഇറ�ി യാേ�ാ
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ബും േയാഹ�ാനുമായി ശിേമാെ�യും അെ��യാസിെ�

യും വീ�ിൽ വ�ു. അവിെട ശിേമാെ� അ�ാവിയ� പനി
പിടി�� കിട�ിരു�ു;അവർഅവെള�ുറി�� േയശുവിേനാ
ടു പറ�ു. അവൻ അടു�ു െച�ു അവെള ൈക�ു
പിടി�� എഴുേ��ി��; പനി അവെള വി�� മാറി, അവൾഅ
വെരശു�ശൂഷി��. (മർെ�ാ, 1:29-31).

സ��ാസമയ�ു്അേനകെര െസൗഖ�മാ�ു�ു
(മ�ാ, 8:16-17, മർെ�ാ, 1:32-34)

സൂര�ൻ അസ്തമി�ുേ�ാൾ നാനാവ�ാധികൾ പിടി� ദീ

ന�ാർ ഉ�വർ ഒെ�യും അവെര േയശുവിെ� അടു

�ൽ െകാ�ുവ�ു; അവൻ ഓേരാരു�െ�യും േമൽ
ൈകെവ�� അവെര സൗഖ�മാ�ി. പലരിൽനി�ും ഭൂത�
ൾ; നീ ൈദവപു�തനായ �കിസ്തു എ�ു നിലവിളി�� പറ
�ുെകാ�ു പുറെ���േപായി; താൻ �കിസ്തു എ�ുഅവ
അറികെകാ�ു മി�ുവാൻ അവൻ സ�തി�ാെത അവ

െയശാസി��. (ലൂേ�ാസ്, 4: 40-41).

ഗലീല മുഴുവനും ശു�ശൂഷി�ു�ു
(മർെ�ാ,1:35-39, ലൂെ�ാ, 4:42-49)

പിെ� േയശു ഗലീലയിൽ ഒെ�യും ചു�ി സ�രി��

െകാ�ു അവരുെട പ�ികളിൽ ഉപേദശി�യും രാജ��ി

െ� സുവിേശഷം �പസംഗി�യും ജന�ിലു� സകലദീന

െ�യും വ�ാധിെയയും സൗഖ�മാ�ുകയും െചയ്തു. അവ
െ� �ശുതി *സുറിയയിൽ ഒെ�യും പര�ു. നാനാവ�ാധിക
ളാലുംബാധകളാലും വല�വർ, ഭൂത�ഗസ്തർ, ച��േരാഗി
കൾ, പ�വാത�ാർ ഇ�െന സകലവിധ ദീന�ാെരയും
അവെ� അടു�ൽ െകാ�ുവ�ു. അവൻ അവെര സൗ
ഖ�മാ�ി; ഗലീല, െദ�െ�ാലി, െയരൂശേലം, െയഹൂദ�, േയാ
ർ�ാ��െര എ�ീ ഇട�ളിൽ നി�ു വളെര പുരുഷാരം

അവെന പി�ുടർ�ു. (മ�ാ, 4:23-25). [സുറിയ -- അ�ീ
റിയയുെട സം�ിപ്ത രൂപമാണ് സുറിയ. അരാമ�ർ പാർ
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�ിരു�ഈ �പേദശെ� െഹേരാേഡാ�സാണ് സുറിയ എ

�ു വിളി�ത്. സുറിയയിെല �പധാന പ�ണ�ൾ ദേ�െശ
�,് അെ��ാ��, ഹ�ാ�,് ബിബ്െളാസ്, അെലേ�ാ, പാ
മീറാ, കർെ�മീശ് എ�ിവയാണ്. േയശു ജനി�ുേ�ാൾ
േദശാധിപതിയായിരു� 'കുേറെന�ാസ്' ആയിരു�ു സുറിയ
ഭരി�ിരു�ത്.]

ര�ാമെ�െപസഹ:എ.ഡി. 31 മാർ�് 27 െചാ�
േബെഥസ്ദാ കുള�രയിെല െസൗഖ�ം

അതിെ�േശഷം െയഹൂദ�ാരുെട ഒരു ഉ�വം ഉ�ായി

�� േയശു െയരൂശേലമിേല�ു േപായി. െയരൂശേലമിൽ
*ആ��വാതിൽ�ൽ *േബെഥസ്ദാ എ�ു എ�ബായേപരു
� ഒരു കുളം ഉ�ു;അതിനു അ�ു മ�പം ഉ�ു.അവ
യിൽ വ�ാധി�ാർ,കുരുടർ, മുട�ർ,�യേരാഗികൾ ഇ�
െന വലിേയാരു കൂ�ം െവ��ിെ� ഇള�ം കാ�ുെകാ

�ു കിട�ിരു�ു. അതാതു സമയ�ു ഒരു ദൂതൻ കുള
�ിൽ ഇറ�ി െവ�ം കല�ും; െവ�ം കല�ിയേശഷം
ആദ�ം ഇറ�ു�വൻ ഏതു വ�ാധിപിടി�വനായിരു�ാലും

അവനു സൗഖ�ം വരുംഎ�ാൽ മു�െ���ആ�ു േരാഗം

പിടി�� കിടേ�ാരു മനുഷ�ൻ അവിെട ഉ�ായിരു�ു.അവ
ൻ കിട�ു�തു േയശു ക�ു, ഇ�െന ഏറിയ കാലമാ
യിരി�ു�ു എ�റി�ു: 'നിന�ു സൗഖ�മാകുവാൻ മന
��േ�ാ' എ�ു അവേനാടു േചാദി��. േരാഗി അവേനാടു:
യജമാനേന, െവ�ം കല�ുേ�ാൾ എെ� കുള�ിൽ

ആ�ുവാൻ എനി�ു ആരും ഇ�; ഞാൻ തേ� െച��

േ�ാൾ മെ�ാരു�ൻ എനി�ു മു�ായി ഇറ�ു�ു എ�ു

ഉ�രം പറ�ു. േയശു അവേനാടു: എ ഴുേ��� നിെ�
കിട� എടു�ു നട�" എ�ു പറ�ു. ഉടെന ആ മനു

ഷ�ൻ സൗഖ�മായി കിട� എടു�ു നട�ു. (േയാഹ�ാൻ,
5:1-9). [ആ��വാതിൽ�ൽ -- 'ആ�ിൻ വാതിൽ' െയരുശ
േലം നഗര�ിെ� വാതിലുകളിെലാ�ു.് െനെഹ, 3:1. േബ
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െഥസ്ദാ --കരുണയുെട ഭവനം]

െയഹൂദ�ാർ േയശുവിെന ഉപ�ദവി�ു�ു

എ�ാൽ അ�ു ശ��് ആയിരു�ു. ആകയാൽ െയ
ഹൂദ�ാർ സൗഖ�ം �പാപി�വേനാടു: ഇ�ു ശ��് ആകു
�ു; കിട� എടു�ു�തു വിഹിതമ� എ�ു പറ�ു. അ
വൻ അവേരാടു: എെ� സൗഖ�മാ�ിയവൻ: കിട� എടു

�ു നട� എ�ു എേ�ാടു പറ�ു എ�ു ഉ�രം പറ

�ു. അവർ അവേനാടു: കിട� എടു�ു നട� എ�ു

നിേ�ാടു പറ� മനുഷ�ൻആർ?എ�ു േചാദി��.എ�ാ
ൽഅവിെട പുരുഷാരം ഉ�ായിരി�യാൽ േയശു മാറി�

ള�തു െകാ�ു അവൻ ആെര�ു സൗഖ�ം �പാപി�വൻ

അറി�ി�.അന�രം േയശുഅവെനൈദവാലയ�ിൽ
െവ�� ക�ു അവേനാടു: 'േനാ�ു, നിന�ു സൗഖ�മായ
േ�ാ; അധികം തി�യായതു ഭവി�ാതിരി�ാൻ ഇനി പാപം
െച�രുതു' എ�ു പറ�ു. ആ മനുഷ�ൻ േപായി തെ�

സൗഖ�മാ�ിയതു േയശു എ�ു െയഹൂദ�ാേരാടു അറിയി

��. േയശു ശ��ിൽഅതു െചയ്കെകാ�ു െയഹൂദ�ാ
ർ അവെന ഉപ�ദവി��. േയശു അവേരാടു: 'എെ� പിതാവു
ഇ�ുവെരയും �പവർ�ി�ു�ു;ഞാനും �പവർ�ി�ു�ു'
എ�ു ഉ�രം പറ�ു. അ�െന അവൻ ശ��ിെന
ലംഘി�തുെകാ�ു മാ�തമ�,ൈദവം സ��പിതാവു എ�ു
പറ�ു തെ��ാൻ ൈദവേ�ാടു സമമാ�ിയതുെകാ

�ും െയഹൂദ�ാർ അവെന െകാ��വാൻ അധികമായി �ശ

മി�� േപാ�ു. (േയാഹ�ാൻ, 5:10-18).

േയശുതെ�ൈദവത�ം െവളിെ�ടു�ു�ു

ആകയാൽ േയശു അവേരാടു ഉ�രം പറ�തു: 'ആ
േമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നി�േളാടു പറയു�ു: പിതാവു െച
യ്തു കാണു�തു അ�ാെത പു�ത�ു സ�േത ഒ�ും െച

യ�ാൻ കഴികയി�;അവൻ െച���തു എ�ാം പു�തനും അ
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��ം തേ� െച���ു.1 പിതാവു പു�തെന സ്േനഹി�യും

താൻ െച���തു ഒെ�യും അവനു കാണി��െകാടു�

യും െച���ു; നി�ൾ ആ�ര�െ�ടുമാറു ഇവയിൽ വലി
യ �പവൃ�ികള�ം അവനു കാണി��െകാടു�ും.2 പിതാവു

മരി�വെര ഉണർ�ി ജീവി�ി�ു�തുേപാെല പു�തനും

താൻ ഇ�ി�ു�വെര ജീവി�ി�ു�ു.3 എ�ാവരും പിതാ

വിെന ബഹുമാനി�ു�തുേപാെല പു�തെനയും ബഹുമാനി

േ��തിനു പിതാവു ആെരയും ന�ായം വിധി�ാെത ന�ാ

യവിധി എ�ാം പു�തനു െകാടു�ിരി�ു�ു.4 പു�തെന ബ

ഹുമാനി�ാ�വൻ അവെന അയ� പിതാവിെനയും ബ

ഹുമാനി�ു�ി�.5 ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നി�േളാടു
പറയു�ു: എെ� വചനം േക�� എെ� അയ�വെന വിശ�
സി�ു�വനു നിത�ജീവൻ ഉ�ു; അവൻ ന�ായവിധിയിൽ
ആകാെത മരണ�ിൽനി�ു ജീവ�േല�ു കട�ിരി�ു

�ു. ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നി�േളാടു പറയു�ു: മരി
�വർൈദവപു�തെ�ശബ്ദം േകൾ�യും േകൾ�ു�വർ

ജീവി�യും െച��� നാഴിക വരു�ു; ഇേ�ാൾ വ�ുമിരി
�ു�ു.6 പിതാവിനു ത�ിൽതേ� ജീവനു�തു േപാെല

അവൻ പു�തനും ത�ിൽതേ� ജീവനു�വൻ ആകുമാറു

വരം നല്കിയിരി�ു�ു.7 അവൻ മനുഷ�പു�തൻ ആകയാ

ൽ ന�ായവിധിനട�ുവാൻ അവനു അധികാരവും നല്കി

യിരി�ു�ു. ഇതി�ൽ ആ�ര�െ�ടരുതു; ക�റകളിൽ ഉ
�വർഎ�ാവരുംഅവെ� ശബ്ദം േക��, ന� െചയ്തവർ
ജീവനായും തി� െചയ്തവർ ന�ായവിധി�ായും പുനരു

�ാനം െചയ�ാനു� നാഴിക വരു�ു. എനി�ു സ�േത ഒ
�ും െചയ�ാൻ കഴിയു�ത�;ഞാൻ േകൾ�ു�തുേപാെല
ന�ായം വിധി�ു�ു;ഞാൻഎെ� ഇഷ്ടം അ�,എെ�അ
യ�വെ� ഇഷ്ടമേ�ത െചയ�ാൻ ഇ�ി�ു�തുെകാ�ു

എെ� വിധി നീതിയു�തു ആകു�ു. (േയാഹ�ാൻ, 5: 19-
30). [പു�തൻ പിതാവിനു സമനായിരി�ു�ഏഴ് കാര��ൾ:
1�പവൃ�ിയിൽ, 2അറിയു�തിൽ, 3ജീവി�ി�ു�തിൽ,
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4ന�ായവിധിയിൽ, 5ബഹുമാന�ിൽ, 6നിത�ജീവൻ നൽകു

�തിൽ, 7സ�യാസ്തിത��ിൽ]

േയശുവിെന�ുറി��് അ�ുസാ���ൾ

ഞാൻ എെ��ുറി�� തേ� സാ��ം പറ�ാൽ എ

െ� സാ��ം സത�മ�. എെ��ുറി�� സാ��ം പറയു�
തു മെ�ാരു�ൻ ആകു�ു; അവൻ എെ��ുറി�� പറ
യു� സാ��ം സത�ം എ�ു ഞാൻ അറിയു�ു. നി�ൾ
േയാഹാ�ാെ� അടു�ൽ ആളയ��; അവൻ സത��ി
നു സാ��ം പറ�ിരി�ു�ു.1എനിേ�ാ മനുഷ�െ� സാ

��ംെകാ�ുആവശ�മി�; നി�ൾ ര�ി�െ�ടുവാനേ�ത
ഇതു പറയു�തു. അവൻ ജ�ലി�� �പകാശി�ു� വിള�ു
ആയിരു�ു; നി�ൾ അ� സമയേ��ു അവെ� െവളി
��ിൽ ഉ�സി�ാൻ ഇ�ി��. എനിേ�ാ േയാഹ�ാെ�
സാ���ിലും വലിയ സാ��ം ഉ�ു; പിതാവു എനി�ു
അനുഷ്ഠി�ാൻ ത�ിരി�ു� �പവൃ�ികൾ, ഞാൻ െച��
� �പവൃ�ികൾ തേ�,2 പിതാവു എെ� അയ�� എ�ു
എെ��ുറി�� സാ�ീകരി�ു�ു. എെ� അയ� പിതാ
വുതാനും എെ��ുറി�� സാ��ം പറ�ിരി�ു�ു;3 നി
�ൾഅവെ� ശബ്ദം ഒരുനാള�ം േക�ി�ി�,അവെ� രൂപം
ക�ി�ി�;അവെ� വചനം നി�ള�െട ഉ�ിൽ വസി�ു�
തുമി�;അവൻഅയ�വെന നി�ൾവിശ�സി�ു�ി�േ�ാ.
നി�ൾ തിരുെവഴു�ുകെള േശാധന െച���ു; അവയി
ൽ നി�ൾ�ു നിത�ജീവൻ ഉ�ു എ�ു നി�ൾ നിരൂപി

�ു�ുവേ�ാ; അവ എനി�ു സാ��ം പറയു�ു.4 എ�ി

ലും ജീവൻ �പാപിേ��തിനു എെ�അടു�ൽ വരുവാൻ

നി�ൾ�ു മന�ി�. ഞാൻ മനുഷ�േരാടു ബഹുമാനം വാ
�ു�ി�.എ�ാൽ നി�ൾ�ു ഉ�ിൽൈദവസ്േനഹം ഇ
� എ�ു ഞാൻ അറി�ിരി�ു�ു. ഞാൻ എെ� പിതാ
വിെ� നാമ�ിൽ വ�ിരി�ു�ു; എെ� നി�ൾ ൈക

െ�ാ���ി�; മെ�ാരു�ൻ സ��നാമ�ിൽ വ�ാൽ
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അവെന നി�ൾ ൈകെ�ാ��ം. ത�ിൽ ത�ിൽ ബഹു
മാനം വാ�ിെ�ാ�ു ഏകൈദവ�ിെ� പ�ൽനി�ു

�ബഹുമാനം അേന�ഷി�ാ�നി�ൾ�ു എ�െന വി

ശ�സി�ാൻ കഴിയും? ഞാൻ പിതാവിെ� മു�ിൽ നി�െള
കു�ം ചുമ�ും എ�ു നി�ൾ�ു േതാ�രുതു. നി�െള
കു�ം ചുമ�ു�വൻ ഉ�ു; നി�ൾ �പത�ാശ െവ�ിരി�ു
� േമാെശ തേ�. നി�ൾ േമാെശെയ വിശ�സി�� എ�ിൽ
എെ�യും വിശ�സി�ുമായിരു�ു;അവൻഎെ��ുറി��
എഴുതിയിരി�ു�ു.5 എ�ാൽ അവെ� എഴു�ു നി�ൾ

വിശ�സി�ു�ി�എ�ിൽഎെ�വാ�ുഎ�െനവിശ�സി

�ും? (േയാഹ�ാ, 5:31-47). [അ�ു സാ���ൾ: 1േയാ

ഹ�ാൻ സ്നാപകെ� സാ��ം, 2�പവൃ�ികള�െട സാ

��ം, 3പിതാവിെ� സാ��ം, 4തിരുെവഴു�ുകള�െട സാ

��ം, 5േമാെശയുെട സാ��ം]

മൂ�ാമതും ഗലീലയിൽ: പ�വാദേരാഗിെയ
െസൗഖ�മാ�ു�ു

(മ�ാ, 9:2:8, ലൂേ�ാ, 5:17-26)
ചില ദിവസം കഴി�േശഷം േയശു പിെ�യും കഫർ�

ഹൂമിൽ െച�ു; അവൻ വീ�ിൽ ഉെ��ു �ശുതിയായി. ഉട
െന വാതിൽ�ൽേപാലും ഇടമി�ാ� വ�ം പലരും വ�ു

കൂടി, അവൻ അവേരാടു തിരുവചനം �പസ്താവി��. അ
േ�ാൾ നാലാൾ ഒരു പ�വാത�ാരെന ചുമ�ു അവെ�

അടു�ൽ െകാ�ുവ�ു. പുരുഷാരം നിമി�ംഅവേനാടു
സമീപി��കൂടായ്കയാൽഅവൻ ഇരു��ല�ിെ� േമ

��ര െപാളി�� തുറ�ു, പ�വാത�ാരെന കിട�േയാെട

ഇറ�ിെവ��. േയശു അവരുെട വിശ�ാസം ക�ി�� പ�
വാത�ാരേനാടു: 'മകേന, നിെ� പാപ�ൾ േമാചി��ത�ി
രി�ു�ു'എ�ു പറ�ു.അവിെട ചില ശാസ്�തിമാർ ഇരു
�ു: ഇവൻ ഇ�െന ൈദവദൂഷണം പറയു�തു എ�ു?
ൈദവം ഒരുവൻ അ�ാെത പാപ�െള േമാചി�ാൻ കഴിയു
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�വൻ ആർ എ�ു ഹൃദയ�ിൽ ചി�ി��െകാ�ിരു�ു.
ഇ�െന അവർ ഉ�ിൽ ചി�ി�ു�തു േയശു ഉടെന മന

�ിൽ �ഗഹി�� അവേരാടു: 'നി�ൾഹൃദയ�ിൽ ഇ�െന
ചി�ി�ു�തു എ�ു? പ�വാത�ാരേനാടു നിെ� പാപ
�ൾ േമാചി��ത�ിരി�ു�ു എ�ു പറയു�േതാ, എഴു
േ��� കിട� എടു�ു നട� എ�ു പറയു�േതാ, ഏതാ
കു�ു എള��ം' എ�ു േചാദി��. 'എ�ാൽ ഭൂമിയിൽ പാപ
�െള േമാചി�ാൻ മനുഷ�പു�തനു അധികാരം ഉ�ു എ�ു

നി�ൾ അറിേയ�തി�ു' അവൻ പ�വാത�ാരേനാടു:
'എഴുേ��� കിട�എടു�ു വീ�ിേല�ു േപാക എ�ു ഞാ

ൻ നിേ�ാടു പറയു�ു'എ�ു പറ�ു. ഉടെനഅവൻഎഴു
േ��� കിട� എടു�ു എ�ാവരും കാൺെക പുറെ���;
അതുെകാ�ുഎ�ാവരുംവിസ്മയി��:ഇ�െന ഒരുനാള�ം
ക�ി�ി� എ�ു പറ�ു ൈദവെ� മഹത�െ�ടു�ി. (മ
ർെ�ാസ്, 2:1-12).

മ�ായിെയ വിളി�ു�ു: നീതിമാ�ാെരയ�;
പാപികെളയേ�തആവശ�ം.

(മ�ാ, 9:9-13, മർ�, 2:13-17)
അതിെ� േശഷംഅവൻ പുറെ���, *േലവി എ�ു േപരു

േ�ാരു *ചു��ാരൻ ചു��ല�ു ഇരി�ു�തു ക�ു;
'എെ� അനുഗമി�' എ�ു അവേനാടു പറ�ു. അവൻ
സകലവും വി�� എഴുേ��� അവെനഅനുഗമി��. േലവി ത
െ� വീ�ിൽ അവനു ഒരു വലിയ വിരു�ു ഒരു�ി; ചു��ാ
രും മ��ം വലിേയാരു പുരുഷാരം അവേരാടുകൂെട പ�ിയി

ൽ ഇരു�ു. പരീശ�ാരും അവരുെട ശാസ്�തിമാരും അവ
െ� ശിഷ��ാേരാടു: നി�ൾ ചു��ാേരാടും പാപികേളാ
ടുംകൂെട തി�ുകുടി�ു�തു എ�ു എ�ു പറ�ു പിറുപി

റു�ു. േയശുഅവേരാടു: 'ദീന�ാർ��ാെതസൗഖ�മു�
വർ�ു ൈവദ�െനെ�ാ�ു ആവശ�മി�; ഞാൻ നീതിമാ
�ാെര അ� പാപികെള അേ�ത മാനസാ�ര�ി�ു വിളി
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�ാൻ വ�ിരി�ു�തു' എ�ു ഉ�രം പറ�ു. (ലൂേ�ാ
സ്, 527-32). [േലവി -- മ�ായി. ചു��ാരൻ -- േറാമാസർ
�ാരിെ� നികുതി പിരി�ു�വൻ.]

ഉപവാസെ��ുറി��� േചാദ�ം
(മ�ാ, 9:14-17, മർെ�ാ, 2:18-22)

പരീശ�ാരും *ശാസ്�തിമാരും അവേനാടു: േയാഹ�ാ
െ� ശിഷ��ാർ കൂട�ൂെട ഉപവസി�� �പാർ�ന കഴി��വ

രു�ു; പരീശ�ാരുെട ശിഷ��ാരും അ�െന തേ� െച��
�ു; നിെ� ശിഷ��ാേരാ തി�ുകയും കുടി�ുകയും െച��
�ു എ�ു പറ�ു. േയശുഅവേരാടു: 'മണവാളൻ േതാഴ്മ
�ാേരാടുകൂെട ഉ�േ�ാൾഅവെര ഉപവാസം െച�ി�ാൻ

കഴിയുേമാ? മണവാളൻഅവെര വി��പിരിേയ�ു� കാലം
വരും;അ�ു,ആകാല�ു,അവർ ഉപവസി�ും'എ�ു പ
റ�ു. ഒരു ഉപമയും അവേരാടു പറ�ു: 'ആരും േകാടി
�ുണി��ം കീറിെയടു�ു പഴയവസ്�തേ�ാടു േചർ

�ു തു�ാറി�. തു�ിയാേലാ പുതിയതു കീറുകയും പുതി
യക�ം പഴയതിേനാടു േചരാതിരി�യും െച��ം. ആരും
പുതുവീ�ു പഴയതുരു�ിയിൽ പകരാറി�, പകർ�ാൽ
പുതുവീ�ു തുരു�ിെയ െപാളി�� ഒഴുകിേ�ാകും; തുരു
�ിയും നശി��േപാകും; പുതുവീ�ു പുതിയതു രു�ിയി

ൽ അേ�ത പകർ�ുെവേ��തു. പിെ� പഴയതു കുടി�ി
�� ആരും പുതിയതു ഉടെന ആ�ഗഹി�ു�ി�; പഴയതു ഏ
െറ ന�തു എ�ു പറയും.' (ലൂേ�ാസ്, 5:33-39). [ശാസ്�തി
മാർ -- വ�വ�ാപിതമായ രീതിയിൽ ന�ായ�പമാണം പഠി

�ുകയും വ�ാഖ�ാനി�ുകയും െച��ക എ�തു െതാഴിലാ

യി സ�ീകരി�ിരു� പ�ിതഗണം.]

മനുഷ�പു�തൻശ��ിനും കർ�ാവു്
(മർെ�ാ, 3:1-5, ലൂേ�ാ, 6:1-5)

ആകാല�ു േയശു ശ��ിൽ വിളഭൂമിയിൽകൂടി കട

�ുേപായി; അവെ� ശിഷ��ാർ വിശ�ി�� കതിർ പറി��
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തി�ുതുട�ി *പരീശ�ാർ അതു ക�ി��: ഇതാ, ശ��ി
ൽ വിഹിതമ�ാ�തു നിെ� ശിഷ��ാർ െച���ു എ�ു

അവേനാടു പറ�ു.അവൻഅവേരാടു പറ�തു: 'ദാവീ
ദ് തനി�ും കൂെടയു�വർ�ും വിശ�േ�ാൾ െചയ്തതു

എ�ു? അവൻ ൈദവാലയ�ിൽ െച�ു. പുേരാഹിത�ാ
ർ�ു മാ�തമ�ാെത തനി�ും കൂെടയു�വർ�ും തി�ാൻ

വിഹിതമ�ാ�കാഴ്ചയ�ം തി�ു എ�ു നി�ൾ വായി�ി

�ി�േയാ? (1ശമു, 21:1-6). അ�, ശ��ിൽ പുേരാഹിത
�ാർ ൈദവാലയ�ിൽെവ�� ശ��ിെന ലംഘി�ു�ു

എ�ിലും കു�മി�ാെത ഇരി�ു�ു എ�ു ന�ായ�പമാണ

�ിൽ വായി�ി�ി�േയാ? എ�ാൽ ൈദവാലയെ��ാൾ
വലിയവൻ ഇവിെട ഉ�ു എ�ു ഞാൻ നി�േളാടു പറയു

�ു. യാഗ�ില�, കരുണയിൽഅേ�ത,ഞാൻ �പസാദി�ു
�ു എ�ു�തു എ�ു എ�ു നി�ൾ അറി�ിരു�ു എ

�ിൽ കു�മി�ാ�വെര കു�ം വിധി�യി�ായിരു�ു. മനു
ഷ�പു�തേനാ ശ��ി�ു കർ�ാവാകു�ു.' (മ�ായി, 12:
1-8). [പരീശ�ാർ -- െസരു�ാേബലിെ�യും എ�സായുെട
യും കാലംമുതൽ േവർപാടു പാലി� ഒരു വിഭാഗം െയഹൂദ

�ാർ.]

വര�ക��� മനുഷ�െന െസൗഖ�മാ�ു�ു
(മർെ�ാ, 3:1-5, ലൂേ�ാ, 6:6-10)

േയശുഅവിടം വി�� അവരുെട പ�ിയിൽ െച�േ�ാൾ,
ൈക വര� ഒരു മനുഷ�െന ക�ു. അവർ അവനിൽ കു
�ം ചുമേ��തി�ു *ശ��ിൽ സൗഖ�മാ�ു�തു വി
ഹിതേമാ എ�ു അവേനാടു േചാദി��. അവൻ അവേരാടു:
'നി�ളിൽ ഒരു�നു ഒരു ആടു�ു എ�ിരി�െ�; അതു
ശ��ിൽ കുഴിയിൽ വീണാൽ അവൻ അതിെന പിടി��

കയ��കയി�േയാ? എ�ാൽ മനുഷ�ൻ ആടിെന�ാൾ എ
�ത വിേശഷതയു�വൻ. ആകയാൽ ശ��ിൽ ന� െച
���തു വിഹിതം തേ�' എ�ു പറ�ു പിെ� ആ മനു
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ഷ�േനാടു: 'ൈക നീ��ക' എ�ു പറ�ു; അവൻ നീ�ി, അ
തു മേ�തുേപാെല സൗഖ�മായി. (മ�ായി, 12:9-13). [ശ�
�് -- െയഹൂദ�ാരുെട ആഴ്ചേതാറുമു�ആരാധനാ ദിവ
സവും വി�ശമദിവസവും. ശ��ിൽ യാെതാരു േവലയും
െച�ാൻ പാടി�. േവല െച���വൻ മരണശി� അനുഭ

വി�ണം. പുറ, 31:12-17.]

േയശുവിെനതിെര ഗൂഢാേലാചന
(മ�ാ, 12:14, ലൂേ�ാ, 6:11)

ഉടെന പരീശ�ാർ പുറെ���, അവെന നശി�ിേ��തി
നു *െഹേരാദ�രുമായി ആേലാചന കഴി��. േയശുഅതുഅ
റി�ി��അവിടം വി��േപായി, വളെര േപർഅവെ� പി�ാ
െല െച�ു; അവൻ അവെര ഒെ�യും സൗഖ�മാ�ി, ത
െ� �പസി�മാ�രുതു എ�ു അവേരാടു ആ�ാപി��.
(മർെ�ാസ്, 3:6, മ�ായി, 12: 15-16). [േഹേരാദ�ർ -- േയ
ശു�കിസ്തുവിെ� കാല�് െയഹൂദ�ാരുെട ഇടയിൽ നില

നി�ിരു� ഒരു വിഭാഗം.ഇവർ ഒരു മതവിഭാഗേമാ രാഷ്ടീയ
വിഭാഗേമാആയിരു�ി�.]

പ��ു് ശിഷ��ാെര തിരെ�ടു�ു�ു
(മ�ാ, 10:2-4, മർെ�ാ, 3:13, 16-19)

ആകാല�ു അവൻ �പാർ�ിേ��തിനു ഒരു മലയി

ൽ െച�ു ൈദവേ�ാടു� �പാർ�നയിൽ രാ�തി കഴി��.
േനരം െവള��േ�ാൾഅവൻ ശിഷ��ാെര അടുെ� വിളി

��, അവരിൽ പ���ുേപെര തിരെ�ടു�ു, അവർ�ു
അെ�ാസ്തല�ാർ എ�ും േപർ വിളി��.അവർആെര�ാ
ൽ: പെ�താസ് എ�ു അവൻ േപർ വിളി� ശിേമാൻ, അവ
െ�സേഹാദരനായഅെ��യാസ്, യാേ�ാബ,് േയാഹ�ാ
ൻ, ഫിലിെ�ാസ്, ബർെ�ാെലാമായി, മ�ായി, േതാമാസ്,
അല്ഫായിയുെട മകനായ യാേ�ാബ,് എരിവുകാരനായ
ശിേമാൻ,യാേ�ാബിെ�സേഹാദരനായയൂദാ, േ�ദാഹിയാ
യ്തീർ�ഈസ്കാേ�ാർ�് യൂദാ എ�ിവർ തേ�. അവ
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ൻ തേ�ാടുകൂെട ഇരി�ാനും �പസംഗിേ��തി�ു അയ

�ാനും ഭൂത�െള പുറ�ാേ��തിനു അധികാരം ഉ�ാ

കുവാനും പ�ിരുവെര നിയമി��; (ലൂേ�ാസ്, 6: 12-16, മർ
െ�ാ, 3:14-15).

ബഹുപുരുഷാരെ�െസൗഖ�മാ�ു�ു
(മർെ�ാ, 3:7-12)

േയശുഅവേരാടുകൂെട ഇറ�ി സമഭൂമിയിൽ നി�ു;അ
വെ� ശിഷ��ാരുെട കൂ�വും െയഹൂദ�യിൽ എ�ായിട�ു

നി�ും െയരൂശേലമിൽനി�ും േസാർ സീേദാൻ എ� സമു

�ദതീര�ളിൽനി�ും അവെ� വചനം േകൾ�ാനും േരാഗ

ശാ�ി കി��വാനും വ�ബഹുപുരുഷാരവും ഉ�ായിരു�ു.
അശു�ാ�ാ�ൾബാധി�വരും സൗഖ�ം �പാപി��. ശ�ി
അവനിൽനി�ു പുറെ��� എ�ാവെരയും സൗഖ�മാ�ുക

െകാ�ു പുരുഷാരം ഒെ�യും അവെന െതാടുവാൻ �ശമി

��. 'ഇതാ,ഞാൻ തിരെ�ടു�എെ� ദാസൻ,എെ� ഉ
�ം �പസാദി�ു� എെ� �പിയൻ; ഞാൻ എെ� ആ�ാ
വിെന അവെ� േമൽ വയ്�ും;അവൻ ജാതികൾ�ു ന�ാ
യവിധി അറിയി�ും. അവൻ കലഹി�യി�, നിലവിളി�
യി�; ആരും െതരു�ളിൽ അവെ� ശബ്ദം േകൾ�യു
മി�. ചത� ഓട അവൻ ഒടി��കളകയി�; പുകയു�
തിരി െകടു�ുകളകയി�;അവൻ ന�ായവിധി ജയേ�ാളം
നട�ും.അവെ� നാമ�ിൽ ജാതികൾ �പത�ാശവയ്�ും
(െയശ, 42:1-4) എ�ി�െന െയശ�ാ �പവാച ക�ുഖാ�
രം അരുളിെ�യ്തതു നിവൃ�ി ആകുവാൻ സംഗതിവ�ു.'
(ലൂേ�ാസ്, 6:17-19, മ�ാ, 12:17-21).

ഗിരി�പഭാഷണം
(ലൂേ�ാ, 6:20-21)

േയശു പുരുഷാരെ� ക�േ�ാൾ മലേമൽ കയറി. അ
വൻഇരു�േശഷം ശിഷ��ാർഅടു�ൽവ�ു.അവൻതി
രുവായ്െമാഴി�ു അവേരാടു ഉപേദശി�െതെ��ാൽ:
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'ആ�ാവിൽ ദരി�ദരായവർ ഭാഗ�വാ�ാർ; സ�ർ�രാജ�ം അ
വർ�ു�തു. ദുഃഖി�ു�വർ ഭാഗ�വാ�ാർ;അവർ�ുആ
ശ�ാസം ലഭി�ും. സൗമ�തയു�വർ ഭാഗ�വാ�ാർ; അവർ
ഭൂമിെയ അവകാശമാ�ും. നീതി�ു വിശ�ു ദാഹി�ു�
വർ ഭാഗ�വാ�ാർ; അവർ�ു തൃപ്തിവരും. കരുണയു�വ
ർ ഭാഗ�വാ�ാർ; അവർ�ു കരുണ ലഭി�ും. ഹൃദയശു�ി
യു�വർ ഭാഗ�വാ�ാർ; അവർ ൈദവെ� കാണും. സമാ
ധാനം ഉ�ാ�ു�വർ ഭാഗ�വാ�ാർ;അവർൈദവ�ിെ�
പു�ത�ാർ എ�ു വിളി�െ�ടും. നീതിനിമി�ം ഉപ�ദവി�
െ�ടു�വർ ഭാഗ�വാ�ാർ; സ�ർ�രാജ�ം അവർ�ു�തു.
(മ�ായി, 5:1-0).

മനുഷ�പു�തൻ നിമി�ം പീഡകൾ

മനുഷ�പു�തൻ നിമി�ം മനുഷ�ർ നി�െള േദ�ഷി�� �ഭ

ഷ്ടരാ�ി നി�ി�� നി�ള�െട േപർ വിട�ു എ�ു ത��

േ�ാൾ നി�ൾ ഭാഗ�വാ�ാർ. ആ നാളിൽ സേ�ാഷി��

തു��വിൻ; നി�ള�െട �പതിഫലം സ�ർ��ിൽ വലിയതു;
അവരുെട പിതാ��ാർ �പവാചക�ാേരാടു അ�െന ത

േ� െചയ്തുവേ�ാ.എ�ാൽസ��രായ നി�ൾ�ുഅ
േ�ാ കഷ്ടം; നി�ള�െട ആശ�ാസം നി�ൾ�ു ലഭി��േപാ
യേ�ാ. ഇേ�ാൾ തൃപ്ത�ാരായ നി�ൾ�ു അേ�ാ ക
ഷ്ടം; നി�ൾ�ു വിശ�ും. ഇേ�ാൾ ചിരി�ു�വരായ നി
�ൾ�ുഅേ�ാ കഷ്ടം; നി�ൾ ദുഃഖി�� കരയും.സകല
മനുഷ�രും നി�െള പുകഴ്�ി�റയുേ�ാൾ നി�ൾ�ു

അേ�ാ കഷ്ടം; അവരുെട പിതാ��ാർ ക��പവാചക
�ാെര അ�െന െചയ്തുവേ�ാ." ( ലൂേ�ാസ്, 6:22-26, മ
�ാ, 5:1-12)

ഭൂമിയുെട ഉ��ം േലാക�ിെ� െവളി�വും

നി�ൾ ഭൂമിയുെട ഉ�ാകു�ു; ഉ�� കാരമി�ാെത േപാ
യാൽ അതിനു എെ�ാ�ുെകാ�ു രസം വരു�ാം? പുറ
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�ു കള�ി�� മനുഷ�ർ ചവി��വാൻ അ�ാെത മെ�ാ�ി

നും പിെ� െകാ���ത�. നി�ൾ േലാക�ിെ� െവളി
�ം ആകു�ു; മലേമൽ ഇരി�ു� പ�ണം മറ�ിരി�ാൻ

പാടി�. വിള�ു ക�ി�� പറയിൻകീഴ� ത�ിേ�ലെ�ത
െവ�ു�തു; അേ�ാൾ അതു വീ�ിലു� എ�ാവർ�ും �പ
കാശി�ു�ു.അ�െന തേ� മനുഷ�ർ നി�ള�െട ന� �പ
വൃ�ികെള ക�ു,സ�ർ��നായ നി�ള�െട പിതാവിെന

മഹത�െ�ടുേ��തി�ു നി�ള�െട െവളി�ം അവരുെട

മു�ിൽ �പകാശി�െ�. (മ�ായി, 5:13-16).

ന�ായ�പമാണ�ിെ� പൂർ�ീകരണം

ഞാൻ ന�ായ�പമാണെ�േയാ �പവാചക�ാെരേയാ നീ

േ��തിനു വ�ു എ�ു നിരൂപി�രുതു; നീ�ുവാന� നി
വർ�ി�ാനെ�തഞാൻ വ�തു.സത�മായി�� ഞാൻ നി�
േളാടു പറയു�ു: ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴി�ുേപാകും

വെര സകലവും നിവൃ�ിയാകുേവാളം ന�ായ�പമാണ�ി

ൽനി�ു ഒരു വ�ി എ�ിലും പു�ി എ�ിലും ഒരുനാള�ം ഒഴി

�ുേപാകയി�.ആകയാൽഈഏ�വും െചറിയ ക�നക

ളിൽ ഒ�ു അഴി�യും മനുഷ�െര അ�െന പഠി�ി�യും

െച���വൻ സ�ർ�രാജ��ിൽ ഏ�വും െചറിയവൻ എ

�ു വിളി�െ�ടും; അവെയ ആചരി�യും പഠി�ി�യും
െച���വേ�ാ സ�ർ�രാജ��ിൽ വലിയവൻ എ�ു വിളി

�െ�ടും. നി�ള�െട നീതി ശാസ്�തിമാരുെടയും പരീശ�ാ
രുെടയും നീതിെയ കവിയു�ിെ��ിൽ നി�ൾസ�ർ�രാജ�

�ിൽ കട�യി� എ�ു ഞാൻ നി�േളാടു പറയു�ു. (മ
�ായി, 5:17-20).

െകാലപാതകം

െകാല െച�രുതു എ�ും ആെര�ിലും െകാല െചയ്താ

ൽ ന�ായവിധി�ു േയാഗ�നാകും എ�ും പൂർ��ാേരാടു

അരുളിെ�യ്തതു നി�ൾ േക�ി���േ�ാ. ഞാേനാ നി�
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േളാടു പറയു�തു: സേഹാദരേനാടു േകാപി�ു�വൻ എ
�ാം ന�ായവിധി�ു േയാഗ�നാകും: സേഹാദരേനാടു നി�ാ
ര എ�ു പറ�ാേലാ ന�ായാധിപസഭയുെട മു�ിൽ നിൽ

േ��ിവരും; മൂഢാ എ�ു പറ�ാേലാ അ�ിനരക�ി

നു േയാഗ�നാകും. ആകയാൽ നിെ� വഴിപാടു യാഗപീഠ

�ി�ൽ െകാ�ു വരുേ�ാൾ സേഹാദര�ു നിെ� േനെര

വ�തും ഉെ��ു അവിെടെവ�� ഓർ� വ�ാൽ നിെ� വ

ഴിപാടു അവിെട യാഗപീഠ�ിെ� മു�ിൽ െവേ���, ഒ�ാ
മതു െച�ു സേഹാദരേനാടു നിര�ുെകാൾക; പിെ� വ
�ു നിെ� വഴിപാടു കഴി�. നിെ� �പതിേയാഗിേയാടുകൂ
െട വഴിയിൽ ഉ�േ�ാൾ തേ� േവഗ�ിൽ അവേനാടു ഇ

ണ�ിെ�ാൾക; അ�ാ�ാൽ �പതിേയാഗി നിെ� ന�ാ

യാധിപനും ന�ായാധിപൻ േചവകനും ഏ�ി�ി�� നീ തടവിൽ

ആയ്േപാകും. ഒടുവിലെ� കാശുേപാലും െകാടു�ു തീ

രുേവാളം നീ അവിെടനി�ു പുറ�ു വരികയി� എ�ു ഞാ

ൻസത�മായി�� നിേ�ാടു പറയു�ു. (മ�ായി, 5:21-26).

വ�ഭിചാരം

വ�ഭിചാരം െച�രുതു എ�ു അരുളിെ�യ്തതു നി�ൾ

േക�ി���േ�ാ.ഞാേനാ നി�േളാടു പറയു�തു: സ്�തീെയ
േമാഹിേ��തി�ു അവെള േനാ�ു�വൻ എ�ാം ഹൃദ

യംെകാ�ു അവേളാടു വ�ഭിചാരം െചയ്തുേപായി. എ�ാ
ൽ വല��� നിന�ു ഇടർ�വരു�ു�ു എ�ിൽ അതി

െന ചൂെ�ടു�ു എറി�ു കളക; നിെ� ശരീരം മുഴുവ
നും നരക�ിൽ വീഴു�തിെന�ാൾ നിെ�അവയവ�ളി

ൽ ഒ�ു നശി�ു�തു നിന�ു �പേയാജനമേ�ത. വലൈ�
നിന�ു ഇടർ� വരു�ു�ു എ�ിൽ അതിെന െവ�ി എ

റി�ുകളക; നിെ� ശരീരം മുഴുവനും നരക�ിൽ േപാ
കു�തിെന�ാൾഅവയവ�ളിൽ ഒ�ു നശി�ു�തു നി

ന�ു �പേയാജനമേ�ത. (മ�ായി, 5:27-30).
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വിവാഹേമാചനം

ആെര�ിലും ഭാര�െയ ഉേപ�ി�ാൽ അവൾ�ു ഉേപ

�ണപ�തം െകാടു�െ�എ�ുംഅരുളിെ�യ്തി���േ�ാ.
ഞാേനാ നി�േളാടു പറയു�തു: പരസംഗം േഹതുവായി�
�ാെത ഭാര�െയ ഉേപ�ി�ു�വെന�ാം അവെളെ�ാ�ു

വ�ഭിചാരം െച�ി�ു�ു; ഉേപ�ി�വെള ആെര�ിലും വി
വാഹം കഴി�ാൽ വ�ഭിചാരം െച���ു. (മ�ായി, 5:31-32).

അേശഷംസത�ം െച�രുതു്

ക�സത�ം െച�രുതു എ�ും സത�ം െചയ്തതു കർ

�ാവിനു നിവർ�ിേ�ണം എ�ും പൂർ��ാേരാടു അരു

ളിെ�യ്തതു നി�ൾ േക�ി���േ�ാ. ഞാേനാ നി�േളാടു
പറയു�തു: അേശഷം സത�ം െച�രുതു; സ�ർ�െ�
െ�ാ�ു അരുതു, അതു ൈദവ�ിെ� സിംഹാസനം; ഭൂ
മിെയെ�ാ�ു അരുതു, അതു അവെ� പാദപീഠം; െയരൂ
ശേലമിെനെ�ാ�ു അരുതു, അതു മഹാരാജാവിെ� നഗ
രം നിെ� തലെയെ�ാ�ും സത�ം െച�രുതു; ഒരു േരാമ
വും െവള��ി�ാേനാ കറു�ി�ാേനാ നിന�ു കഴികയി�േ�ാ.
നി�ള�െട വാ�ു ഉ��, ഉ�� എ�ും ഇ�, ഇ� എ�ും ആ
യിരി�െ�; ഇതിൽ അധികമായതു ദുഷ്ടനിൽ നി�ു വരു
�ു. (മ�ായി, 5:33-37).

�പതികാര മേനാഭാവം

ക�ിനു പകരം ക��ം പ�ി�ു പകരം പ��ം എ�ു അ

രുളിെ�യ്തതു നി�ൾ േക�ി���േ�ാ. ഞാേനാ നി�േളാ
ടു പറയു�തു: ദുഷ്ടേനാടു എതിർ�രുതു; നിെ� വല

െ� െചകി��ു അടി�ു�വനു മേ�തും തിരി��കാണി

�. നിേ�ാടു വ�വഹരി�� നിെ� വസ്�തം എടു�ാൻ ഇ�ി
�ു�വനു നിെ� പുത��ം വി��െകാടു�. ഒരു�ൻ നി
െ� ഒരു നാഴിക വഴി േപാകുവാൻ നിർ��ി�ാൽ ര�ു

അവേനാടുകൂെട േപാക. നിേ�ാടു യാചി�ു�വനു െകാ
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ടു�; വായ്� വാ�ുവാൻ ഇ�ി�ു�വെന ഒഴി�ുകള

യരുതു. (മ�ായി, 5:38-42).

ശ�തു�െള സ്േനഹി�ിൻ

കൂ��കാരെന സ്േനഹി�എ�ും ശ�തുവിെന പക യ്�

എ�ും അരുളിെ�യ്തതു നി�ൾ േക�ി���േ�ാ.ഞാേനാ
നി�േളാടു പറയു�തു: നി�ള�െട ശ�തു�െള സ്േനഹി
�ിൻ; നി�െള പകയ്�ു�വർ�ു ഗുണം െചയ�ിൻ. നി�
െള ശപി�ു�വെര അനു�ഗഹി�ിൻ; നി�െള ദുഷി�ു�
വർ�ു േവ�ി �പാർ�ി�ിൻ. നിെ� ഒരു െചകി��ു അ
ടി�ു�വനു മേ�തും കാണി��െകാടു�; നിെ� പുത��
എടു�ുകളയു�വ�ു വസ്�തവും തടു�രുതു. നിേ�ാടു
േചാദി�ു� ഏവ�ും െകാടു�; നിന�ു�തു എടു�ു
കളയു�വേനാടു മട�ി േചാദി�രുതു. മനുഷ�ർ നി�ൾ
�ു െചേ�ണംഎ�ു നി�ൾഇ�ി�ു�തുേപാെല തേ�

അവർ�ും െചയ�ിൻ. നി�െള സ്േനഹി�ു�വെര സ്േന
ഹി�ാൽ നി�ൾ�ു എ�ു �പതിഫലം കി��ം? പാപികള�ം
ത�െള സ്േനഹി�ു�വെര സ്േനഹി�ു�വേ�ാ. നി�
ൾ�ു ന�െച���വർ�ു ന� െചയ്താൽ നി�ൾ�ു

എ�ു �പതിഫലം കി��ം? പാപികള�ം അ�െന തേ� െച
���ുവേ�ാ. മട�ി വാ�ിെ�ാ�ാം എ�ു നി�ൾ ആ
ശി�ു�വർ�ു കടം െകാടു�ാൽ നി�ൾ�ു എ�ു കി

��ം? പാപികള�ം കുറയാെത മട�ിവാേ��തി�ു പാപിക
ൾ�ു കടം െകാടു�ു�ുവേ�ാ.സേഹാദര�ാെര മാ�തം വ
�നം െചയ്താൽ നി�ൾ എ�ു വിേശഷം െച���ു? ജാ
തികള�ംഅ�െന തേ� െച���ി�േയാ? നി�േളാ ശ�തു
�െള സ്േനഹി�ിൻ; അവർ�ു ന� െചയ�ിൻ; ഒ�ും പക
രം ഇ�ി�ാെത കടം െകാടു�ിൻ; എ�ാൽ നി�ള�െട �പ
തിഫലം വളെര ആകും. സ�ർ��നായ നി�ള�െട പിതാ

വിനു പു�ത�ാരായി തീേര�തിനു തേ�; അവൻ ന�ിെക
�വേരാടും ദുഷ്ട�ാേരാടും ദയാലുവേ�ാ. ആകയാൽ നി
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�ള�െട സ�ർ�ീയപിതാവു സൽഗുണപൂർ�ൻ ആയിരി

�ു�തുേപാെല നി�ള�ം സൽഗുണപൂർ�രാകുവിൻ. (മ
�ായി, 5:43-48, ലൂേ�ാസ്, 6:27-36).

ദാനധർ��ൾ

മനുഷ�ർ കാേണ�തി�ു നി�ള�െട നീതിെയ അവരു

െട മു�ിൽ െച�ാതിരി�ാൻ സൂ�ി�ിൻ; അ�ാ�ാൽ

സ�ർ��ിലു� നി�ള�െട പിതാവിെ� പ�ൽ നി�ൾ

�ു �പതിഫലമി�.ആകയാൽ ഭി�െകാടു�ുേ�ാൾ മനു
ഷ�രാൽ മാനം ലഭി�ാൻ പ�ികളിലും വീഥികളിലും കപടഭ

�ി�ാർ െച���തുേപാെല നിെ� മു�ിൽ കാഹളം ഊ

തി�രുതു;അവർ�ു �പതിഫലം കി�ിേ�ായി എ�ു ഞാൻ
സത�മായി�� നി�േളാടു പറയു�ു നീേയാ ഭി�െകാടു�ു

േ�ാൾ നിെ� ഭി� രഹസ��ിലായിരിേ��തിനു വല

ൈ� െച���തു എ�ു എ�ു ഇടൈ�അറിയരുതു. രഹ
സ��ിൽ കാണു� നിെ� പിതാവു നിന�ു �പതിഫലം ത

രും. (മ�ായി, 6:1-4).

�പാർ�ന

നി�ൾ �പാർ�ി�ുേ�ാൾ കപടഭ�ി�ാെരേ�ാെല

ആകരുതു; അവർ മനുഷ�ർ�ു വിളേ��തി�ു പ�ിക
ളിലും െതരുേ�ാണുകളിലും നി�ുെകാ�ു �പാർ�ി�ാൻ

ഇഷ്ടെ�ടു�ു; അവർ�ു �പതിഫലം കി�ിേ�ായി എ�ു
ഞാൻ സത�മായി�� നി�േളാടു പറയു�ു. നീേയാ �പാർ
�ി�ുേ�ാൾ അറയിൽ കട�ു വാതിൽ അട�� രഹസ�

�ിലു� നിെ� പിതാവിേനാടു �പാർ�ി�; രഹസ��ി
ൽ കാണു� നിെ� പിതാവു നിന�ു �പതിഫലം തരും. �പാ
ർ�ി�യിൽ നി�ൾ ജാതികെളേ�ാെല ജ�നം െച�രു

തു; അതിഭാഷണ�ാൽ ഉ�രം കി��ം എ�േ�ാ അവർ
�ു േതാ�ു�തു. അവേരാടു തുല�രാകരുതു; നി�ൾ�ു
ആവശ�മു�തു ഇ�െത�ു നി�ൾ യാചി�ുംമുെ� നി
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�ള�െട പിതാവു അറിയു�ുവേ�ാ. നി�ൾഈവ�ം �പാ
ർ�ി�ിൻ: സ�ർ��നായ ഞ�ള�െട പിതാേവ, നിെ�
നാമം വിശു�ീകരി�െ�േടണേമ; നിെ� രാജ�ം വേരണേമ;
നിെ� ഇഷ്ടം സ�ർ��ിെലേ�ാെല ഭൂമിയിലും ആേകണ

േമ;ഞ�ൾ�ുആവശ�മു�ആഹാരം ഇ�ു തേരണേമ;
ഞ�ള�െട കട�ാേരാടു ഞ�ൾ�ിമി�ിരി�ു�തുേപാ

െല ഞ�ള�െട കട�െള ഞ�േളാടും �മിേ�ണേമ;
ഞ�െള പരീ�യിൽ കട�ാെത ദുഷ്ട�ൽനി�ു ഞ�

െള വിടുവിേ�ണേമ. രാജ�വും ശ�ിയും മഹത�വും എ
േ��ും നിന�ു�തേ�ാ. നി�ൾ മനുഷ�േരാടു അവരു
െട പിഴകെള�മി�ാൽ,സ�ർ��നായ നി�ള�െട പിതാ

വു നി�േളാടും�മി�ും. നി�ൾ മനുഷ�േരാടു പിഴകെള
�മി�ാ�ാേലാ നി�ള�െട പിതാവു നി�ള�െട പിഴക

െളയും�മി�യി�. (മ�ായി, 6:5-15).

ഉപവാസം

ഉപവസി�ുേ�ാൾ നി�ൾ കപടഭ�ി�ാെരേ�ാെല

വാടിയ മുഖം കാണി�രുതു; അവർ ഉപവസി�ു�തു മ
നുഷ�ർ�ു വിളേ��തി�ു മുഖം വിരൂപമാ�ു�ു; അവ
ർ�ു �പതിഫലം കി�ിേ�ായി എ�ു ഞാൻ സത�മായി��

നി�േളാടു പറയു�ു. നീേയാ ഉപവസി�ുേ�ാൾ നിെ� ഉ
പവാസം മനുഷ�ർ�� രഹസ��ിലു� നിെ� പിതാവിനു

വിളേ��തി�ു തലയിൽഎ� േത�� മുഖം കഴുകുക. ര
ഹസ��ിൽ കാണു� നിെ� പിതാവു നിന�ു �പതിഫലം

നല്കും. (മ�ായി, 6:16-18).

നിേ�പംസ�ർ��ിൽ

പുഴുവും തുരു�ും െകടു�യും ക��ാർ തുര�ു േമാ

ഷ്ടി�യും െച���ഈ ഭൂമിയിൽ നി�ൾ നിേ�പം സ�

രൂപി�രുതു. പുഴുവും തുരു�ും െകടു�ാെതയും ക�
�ാർ തുര�ു േമാഷ്ടി�ാെതയുമിരി�ു� സ�ർ��ിൽ
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നിേ�പം സ�രൂപി��െകാൾവിൻ. നിെ� നിേ�പം ഉേ�ട
�ു നിെ� ഹൃദയവും ഇരി�ും. ശരീര�ിെ� വിള�ു ക
�� ആകു�ു; ക�� െചാ���െത�ിൽ നിെ� ശരീരം മു
ഴുവനും �പകാശിതമായിരി�ും. ക�� േകടു�െത�ിേലാ
നിെ� ശരീരം മുഴുവനും ഇരു�തായിരി�ും; എ�ാൽ നി
�ിലു� െവളി�ം ഇരു�ായാൽ ഇരു�� എ�ത വലിയതു! ര
�ു യജമാന�ാെര േസവി�ാൻ ആർ�ും കഴികയി�; അ
�െന െചയ്താൽ ഒരു�െന പെക�� മ�വെന സ്േനഹി

�ും; അെ��ിൽ ഒരു�േനാടു പ�ിേ�ർ�ു മ�വെന നിര
സി�ും; നി�ൾ�ുൈദവെ�യും *മാേമാെനയും േസവി
�ാൻ കഴികയി�. (മ�ായി, 6:19-24). [മാേമാൻ -- ധനം,സ
��]്

വിചാരെ�ടരുതു:്ൈദവ�ിൽആ�ശയി�

അതുെകാ�ു ഞാൻ നി�േളാടു പറയു�തു: എ�ു
തി�ും എ�ു കുടി�ും എ�ു നി�ള�െട ജീവനായിെ�ാ

�ും എ�ു ഉടു�ും എ�ു ശരീര�ിനായിെ�ാ�ും വി

ചാരെ�ടരുതു; ആഹാരെ��ാൾ ജീവനും ഉടു�ിെന�ാ
ൾ ശരീരവും വലുതേ�േയാ? ആകാശ�ിെല പറവകെള
േനാ�ുവിൻ; അവ വിതയ്�ു�ി�, െകാ���ി�, കള��ര
യിൽ കൂ�ിെവ�ു�തുമി�; എ�ിലും സ�ർ��നായ നി

�ള�െട പിതാവു അവെയ പുലർ�ു�ു; അവെയ�ാൾ
നി�ൾ ഏ�വും വിേശഷതയു�വര�േയാ? വിചാരെ�ടു
�തിനാൽ തെ� നീളേ�ാടു ഒരു മുഴം കൂ��വാൻ നി�

ളിൽ ആർ�ു കഴിയും? ഉടു�ിെന�ുറി�� വിചാരെ�ടു�
തും എ�ു? വയലിെല താമര എ�െന വളരു�ു എ�ു നി
രൂപി�ിൻ; അവ അ��ാനി�ു�ി�, നൂല്�ു�തുമി�. എ
�ാൽ ശേലാേമാൻേപാലും തെ� സർ�മഹത��ിലും ഇ

വയിൽ ഒ�ിേനാളം ചമ�ിരു�ി� എ�ു ഞാൻ നി�

േളാടു പറയു�ു.ഇ�ു�തും നാെളഅടു�ിൽ ഇടു�തുമാ
യ വയലിെല പു�ിെന ൈദവം ഇ�െന ചമയി�ു�ു എ
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�ിൽ, അ�വിശ�ാസികേള, നി�െള എ�ത അധികം. ആക
യാൽ നാം എ�ു തി�ും എ�ു കുടി�ും എ�ു ഉടു�ും

എ�ി�െന നി�ൾ വിചാരെ�ടരുതു.ഈവക ഒെ�യും

ജാതികൾഅേന�ഷി�ു�ു;സ�ർ��നായ നി�ള�െട പി

താവു ഇെതാെ�യും നി�ൾ�ു ആവശ�ം എ�ു അറി

യു�ുവേ�ാ. മുെ�അവെ� രാജ�വും നീതിയും അേന�ഷി
�ിൻ; അേതാടുകൂെട ഇെതാെ�യും നി�ൾ�ു കി��ം.
അതുെകാ�ു നാെള�ായി വിചാരെ�ടരുതു; നാളെ� ദി

വസം തനി�ായി വിചാരെ�ടുമേ�ാ; അതാതു ദിവസ�ി
നുഅ��െ�േദാഷം മതി. (മ�ായി, 6:25-34).

വിധി�രുതു:്കുരുടനായ വഴികാ�ി
(മ�ാ, 7:1-5)

വിധി�രുതു; എ�ാൽ നി�െളയും വിധി�യി�; ശി
�യ്�ു വിധി�രുതു; എ�ാൽ നി�ൾ�ും ശി�ാവി
ധി ഉ�ാകയി�; വിടുവിൻ; എ�ാൽ നി�െളയും വിടുവി
�ും. െകാടു�ിൻ; എ�ാൽ നി�ൾ�ു കി��ം; അമർ�ി
കുലു�ി കവിയുെ�ാരു ന� അളവു നി�ള�െട മടിയിൽ

തരും; നി�ൾ അള�ു� അളവിനാൽ നി�ൾ�ും അള
�ുകി��ം.അവൻ ഒരുപമയും അവേരാടു പറ�ു: 'കുരുട
നു കരുടെന വഴികാ��വാൻ കഴിയുേമാ? ഇരുവരും കുഴിയി
ൽ വീഴുകയി�േയാ?' ശിഷ�ൻ ഗുരുവിനു മീെതയ�, അഭ�ാ
സം തിക�വൻ എ�ാം ഗുരുവിെനേ�ാെല ആകും. എ
�ാൽ നീ സേഹാദരെ� ക�ിെല കരടു േനാ�ുകയും സ�

�ക�ിെല േകാൽ വിചാരി�ാതിരി�യും െച���തു

എ�ു?അ�,സ��ക�ിെല േകാൽ േനാ�ാെത:സേഹാദ
രാ, നി��; നിെ� ക�ിെല കരടു എടു�ു കളയെ� എ�ു
സേഹാദരേനാടു പറവാൻ നിന�ു എ�െന കഴിയും? ക
പടഭ�ി�ാരാ, മുെ� സ��ക�ിെല േകാൽ എടു�ുക
ളക; എ�ാൽ സേഹാദരെ� ക�ിെല കരടു എടു�ുകള
വാൻ െവടി�ായി കണുമേ�ാ. വിശു�മായതു നായ്�ൾ
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�ു െകാടു�രുതു; നി�ള�െട മു�ുകെള പ�ികള�െട മു
�ിൽ ഇടുകയുമരുതു; അവ കാൽെകാ�ു അവെയ ചവി
��കയും തിരി�ു നി�െള ചീ�ി�ളകയും െചയ�ാൻ ഇട

വരരുതു. (ലൂേ�ാസ്, 6:37-42, മ�ായി, 7:6).

ന� ദാന�ൾ
(ലൂേ�ാ, 11:11-13)

യാചി�ിൻ എ�ാൽ നി�ൾ�ു കി��ം; അേന�ഷി�ിൻ
എ�ാൽ നി�ൾ കെ��ും; മു��വിൻ എ�ാൽ നി�ൾ
�ു തുറ�ും. യാചി�ു� ഏവനും ലഭി�ു�ു; അേന�ഷി
�ു�വൻ കെ��ു�ു; മു���വ�ു തുറ�ും. മകൻ
അ�ം േചാദി�ാൽഅവനു ക�� െകാടു�ു� മനുഷ�ൻ നി

�ളിൽ ആരു��? മീൻ േചാദി�ാൽ അവനു പാ�ിെന

െകാടു�ുേമാ? അ�െന േദാഷികളായ നി�ൾ നി�ള�
െട മ�ൾ�ു ന� ദാന�െള െകാടു�ാൻ അറിയു�ു എ

�ിൽ സ�ർ��നായ നി�ള�െട പിതാവു തേ�ാടു യാചി

�ു�വർ�ു ന�എ�തഅധികം െകാടു�ും! മനുഷ�ർ നി
�ൾ�ു െചേ�ണം എ�ു നി�ൾ ഇ�ി�ു�തു ഒെ�

യും നി�ൾഅവർ�ും െചയ�ിൻ; ന�ായ�പമാണവും �പവാ
ചക�ാരുംഇതു തേ�. (മ�ായി, 7:7-12).

ഇടു�ിയതും വിശാലവുമായ വഴി

ഇടു�ുവാതിലൂെട അക�ു കട�ിൻ; നാശ�ിേല�ു
േപാകു� വാതിൽ വീതിയു�തും വഴി വിശാലവും അതി

ൽകൂടി കട�ു�വർഅേനകരുംആകു�ു. ജീവ�േല�ു
േപാകു� വാതിൽ ഇടു�വും വഴി െഞരു�വുമു�തു;
അതു കെ��ു�വർ ചുരു�മേ�ത. (മ�ായി, 7:13-14).

ക��പവാചക�ാർ

ക��പവാചക�ാെര സൂ�ി��െകാൾവിൻ; അവർആ
ടുകള�െട േവഷം പൂ�ു നി�ള�െട അടു�ൽ വരു�ു;അ
കെമേയാ കടി��കീറു� െച�ായ്�ൾആകു�ു.അവരു
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െട ഫല�ളാൽ നി�ൾ�ു അവെര തിരി�റിയാം; മു��
കളിൽനി�ു മു�ിരി�ഴവും െഞരി�ിലുകളിൽനി�ു അ

�ി�ഴവും പറി�ുമാറുേ�ാ? ന� വൃ�ം ഒെ�യും ന�
ഫലം കായ്�ു�ു; ആകാ� വൃ�േമാ ആകാ� ഫലം

കായ്�ു�ു. ന� വൃ��ിനു ആകാ� ഫലവും ആകാ

� വൃ��ി�ു ന� ഫലവും കായ്�ാൻ കഴിയി�. ന�
ഫലം കായ്�ാ� വൃ�ം ഒെ�യും െവ�ി തീയിൽ ഇടു

�ു. ആകയാൽ അവരുെട ഫല�ാൽ നി�ൾ അവെര
തിരി�റിയും. എേ�ാടു കർ�ാേവ, കർ�ാേവ, എ�ു പ
റയു�വൻഏവനുമ�,സ�ർ��നായഎെ� പിതാവിെ�

ഇഷ്ടം െച���വൻ അേ�ത സ�ർ�രാജ��ിൽ കട�ു�

തു. കർ�ാേവ, കർ�ാേവ, നിെ� നാമ�ിൽ ഞ�ൾ
�പവചി�യും നിെ� നാമ�ിൽ ഭൂത�െള പുറ�ാ�ു

കയും നിെ� നാമ�ിൽ വളെര വീര��പവൃ�ികൾ �പവർ

�ി�യും െചയ്തി�േയാ എ�ു പലരും ആ നാളിൽ എ

േ�ാടു പറയും.അ�ുഞാൻഅവേരാടു:ഞാൻ ഒരുനാള�ം
നി�െള അറി�ി�ി�; അധർ�ം �പവർ�ി�ു�വേര,
എെ� വി��േപാകുവിൻ എ�ു തീർ�ുപറയും. (മ�ായി,
7:15-23).

പാറേമൽ പണിത വീടു്

ആകയാൽ എെ�ഈവചന�െള േക�� െച���വൻ

ഒെ�യും പാറേമൽ വീടു പണിത ബു�ിയു� മനുഷ�േനാ

ടു തുല�നാകു�ു. വ�ഴ െചാരി�ു നദികൾ െപാ�ി കാ

�� അടി�� ആ വീ�ിേ�ൽഅെല��;അതു പാറേമൽഅടി
�ാനമു�താകയാൽ വീണി�. എെ� ഈ വചന�െള

േക�� െച�ാ�വൻ ഒെ�യും മണലിേ�ൽ വീടു പണിത

മനുഷ�േനാടു തുല�നാകു�ു. വ�ഴ െചാരി�ു നദികൾ

െപാ�ി കാ�� അടി�� ആ വീ�ിേ�ൽ അെല��, അതു വീ
ണു; അതിെ� വീഴ്ച വലിയതായിരു�ു. ഈ വചന�െള

േയശു പറ�ുതീർ�േ�ാൾ പുരുഷാരം അവെ� ഉപേദശ
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�ിൽവിസ്മയി��;അവരുെട ശാസ്�തിമാെരേ�ാെലഅ�,
അധികാരമു�വനായി�േ�ത അവൻ അവേരാടു ഉപേദശി

�തു. (മ�ായി, 7:24-29).

കുഷ്ഠേരാഗിെയ െസൗഖ�മാ�ു�ു
(മർെ�ാ, 1:40-44, ലൂ�, 5:12-14)

േയശു മലയിൽനി�ു ഇറ�ിവ�ാേ�ാൾ വളെര പുരു

ഷാരം അവെന പി�ുടർ�ു. അേ�ാൾ ഒരു കുഷ്ഠേരാഗി
വ�ു അവെന നമസ്കരി�� കർ�ാേവ, നിന�ു മന��
െ��ിൽ എെ� ശു�മാ�ുവാൻ കഴിയും എ�ു പറ

�ു.അവൻൈകനീ�ി അവെന െതാ��: 'എനി�ു മന��
�ു; നീ ശു�മാക'എ�ു പറ�ു; ഉടെന കുഷ്ഠം മാറി അ
വൻ ശു�മായി. േയശുഅവേനാടു: 'േനാ�ു,ആേരാടും പ
റയരുതു; അവർ�ു സാ���ി�ായി നീ െച�ു നിെ�
�േ�പുേരാഹിത�ു കാണി ��, േമാെശ ക�ി� വഴിപാടു
കഴി�'എ�ു പറ�ു.എ�ാൽഅവെന�ുറി��� വർ
�മാനംഅധികം പര�ു. വളെര പുരുഷാരം വചനം േകൾ
േ��തിനും ത�ള�െട വ�ാധികൾ�ു സൗഖ�ം കിേ��

തിനും കൂടി വ�ു. അവേനാ നിർ�നേദശ�ു വാ�ി

േ�ായി �പാർ�ി��െകാ�ിരു�ു. (മ�ായി, 8:1-4, ലൂ
േ�ാസ്, 5:15-16).

ശതാധിപെ� ദാസെന െസൗഖ�മാ�ു�ു
(ലൂേ�ാ, 7;2-10)

േയശു കഫർ�ഹൂമിൽ എ�ിയേ�ാൾ ഒരു ശതാധിപ

ൻ വ�ു അവേനാടു: കർ�ാേവ, എെ� ബാല��ാരൻ പ
�വാതം പിടി�� കഠിനമായി േവദനെ��� വീ�ിൽ കിട�ു

�ു എ�ുഅേപ�ി�� പറ�ു.അവൻഅവേനാടു: 'ഞാ
ൻ വ�ു അവെന സൗഖ�മാ�ും' എ�ു പറ�ു. അതിനു
ശതാധിപൻ: കർ�ാേവ, നീ എെ� പുെര�ക�ു വരു
വാൻ ഞാൻ േയാഗ�ന�; ഒരു വാ�ുമാ�തം ക�ി�ാൽ എ
െ� ബാല��ാരനു സൗഖ�ം വരും. ഞാനും അധികാര�ി
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ൻ കീഴു� മനുഷ�ൻ ആകു�ു. എെ� കീഴിൽ പടയാളിക
ൾ ഉ�ു; ഞാൻ ഒരുവേനാടു: േപാക എ�ു പറ�ാൽ

േപാകു�ു; മെ�ാരു�േനാടു: വരിക എ�ു പറ�ാൽ വ

രു�ു;എെ� ദാസേനാടു: ഇതു െചയ്ക എ�ു പറ�ാൽ

അവൻ െച���ു എ�ു ഉ�രം പറ�ു. അതു േക�ി��
േയശു അതിശയി��, പിൻെച���വേരാടു പറ�തു: 'യി
�സാേയലിൽകൂെട ഇ�ത വലിയ വിശ�ാസം ക�ി�ി� എ�ു

ഞാൻ സത�മായി�� നി�േളാടു പറയു�ു. കിഴ�ുനി�ും
പടി�ാറുനി�ും അേനകർ വ�ു അ�ബാഹാമിേനാടും യി

സ്ഹാ�ിേനാടും യാേ�ാബിേനാടും കൂെട സ�ർ�രാജ�

�ിൽ പ�ി�ിരി�ും. രാജ��ിെ� പു�ത�ാേരേയാ ഏ
�വും പുറ�ു� ഇരുളിേല�ു ത�ി�ളയും; അവിെട ക
ര�ിലും പ��കടിയും ഉ�ാകും എ�ു ഞാൻ നി�േളാടു പ

റയു�ു.' പിെ� േയശു ശതാധിപേനാടു: 'േപാക, നീ വിശ�
സി�തുേപാെല നിന�ു ഭവി�െ�'എ�ു പറ�ു.ആനാ

ഴികയിൽ തേ�അവെ�ബാല��ാരനു സൗഖ�ം വ�ു. (മ
�ായി, 8:5-13).

നയയിനിെല വിധവയുെട മകെന ഉയിർ�ി�ു�ു

പിെ��ാൾ േയശു *നയിൻ എ� പ�ണ�ിേല�ു േപാ
കുേ�ാൾ അവെ� ശിഷ��ാരും വളെര പുരുഷാരവും കൂ

െട േപായി. അവൻ പ�ണ�ിെ� വാതിേലാടു അടു�
േ�ാൾ മരി��േപായ ഒരു�െന പുറ�ുെകാ�ുവരു�ു;
അവൻ അ�യ്�ു ഏകജാതനായ മകൻ; അവേളാ വിധ
വആയിരു�ു. പ�ണ�ിെല ഒരു വലിയ പുരുഷാരവുംഅ
വേളാടുകൂെട ഉ�ായിരു�ു. അവെള ക�ി�� കർ�ാവു
മന�ലി�ു അവേളാടു: 'കരേയ�ാ'എ�ു പറ�ു;അ
വൻ അടു�ു െച�ു മ�ം െതാ�� ചുമ�ു�വർ നി�ു.
'ബാല��ാരാ എഴുേ�ൽ�എ�ുഞാൻ നിേ�ാടു പറയു
�ു'എ�ു അവൻ പറ�ു. മരി�വൻ എഴുേ��� ഇരു�ു
സംസാരി�ാൻ തുട�ി;അവൻഅവെനഅ�യ്�ു ഏ�ി
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�� െകാടു�ു. എ�ാവർ�ും ഭയംപിടി��: ഒരു വലിയ �പ
വാചകൻ ന�ുെട ഇടയിൽ എഴുേ��ിരി�ു�ു; ൈദവം
തെ� ജനെ� സ�ർശി�ിരി�ു�ു എ�ു പറ�ു ൈദ

വെ� മഹത�ീകരി��.അവെന�ുറി���ഈ �ശുതി െയ

ഹൂദ�യിൽ ഒെ�യും ചു��മു� നാെട�ും പര�ു. (ലൂ
േ�ാസ്, 7:11-17). [നയീൻ -- ഗലീലയിെല നസെറ�ിനു
െത�ുഭാ�ു� ഒരു പ�ണം.]

സ്നാപകെ�ശിഷ��ാർ േയശുവിെ�അടു�ൽവരു�ു
(മ�ാ, 11:2-6)

സംഭവി�ു�െതാെ�യും േയാഹ�ാെ� ശിഷ��ാർ

അവേനാടു അറിയി��. അേ�ാൾ േയാഹ�ാൻ തെ� ശി
ഷ��ാരിൽ ര�ുേപെര വിളി��, കർ�ാവിെ� അടു�ൽ
അയ��: വരുവാനു�വൻ നീേയാ?അ�,ഞ�ൾ മെ�ാരു
�െന കാ�ിരിേ�ണേമാ എ�ു പറയി��. ആ പുരുഷ

�ാർഅവെ�അടു�ൽ വ�ു: വരുവാനു�വൻ നീേയാ?
അ�, ഞ�ൾ മെ�ാരു�െന കാ�ിരിേ�ണേമാ എ�ു
േചാദി�ാൻ േയാഹ�ാൻ സ്നാപകൻ ഞ�െള നിെ� അ

ടു�ൽഅയ�ിരി�ു�ു എ�ു പറ�ു.ആനാഴികയിൽ

അവൻവ�ാധികള�ം ദ��ള�ം ദുരാ�ാ�ള�ം പിടി� പല

െരയും സൗഖ�മാ�ുകയും പല കുരുട�ാർ�ു കാഴ്ച ന

ല്കുകയും െചയ്തി�� അവേരാടു: 'കുരുടർ കാണു�ു; മുട
�ർ നട�ു�ു; കുഷ്ഠേരാഗികൾ ശു�രായി�ീരു�ു;
െചകിടർ േകൾ�ു�ു; മരി�വർ ഉയിർെ�ഴുേ�ല്�ു�ു;
ദരി�ദ�ാേരാടു സുവിേശഷം അറിയി�ു�ു എ�ി�െന

നി�ൾ കാണുകയും േകൾ�ുകയും െച���തു േയാഹ

�ാെന െച�ുഅറിയി�ിൻ.എ�ാൽഎ�ൽഇടറിേ�ാകാ
�വൻ ഭാഗ�വാൻ' എ�ു ഉ�രം പറ�ു. (ലൂേ�ാസ്,
7:18:23).

േയശു േയാഹ�ാെന �പശംസി�ു�ു
(മ�ാ, 11:7-19)



72

േയാഹ�ാെ� ദൂത�ാർ േപായേശഷം േയശു പുരുഷാര

േ�ാടു േയാഹ�ാെന�ുറി�� പറ�ു തുട�ിയതു: 'നി
�ൾ എ�ു കാ�ാൻ മരുഭൂമിയിേല�ു േപായി? കാ�ിനാ
ൽ ഉലയു�ഓടേയാ?അ�,എ�ു കാ�ാൻ േപായി? മാർ
�വവസ്�തം ധരി� മനുഷ�െനേയാ? േമാടിയു� വസ്�തം ധ
രി�� സുഖേഭാഗികളായി നട�ു�വർ രാജധാനികളിൽ

അേ�ത. അ�, എ�ു കാ�ാൻ േപായി? ഒരു �പവാചകെന
െയാ? അേത, �പവാചകനിലും മിക�വെന തേ�' എ�ു
ഞാൻ നി�േളാടു പറയു�ു: 'ഞാൻ എെ� ദൂതെന നിന
�ു മു�ായി അയ�ു�ു;അവൻ നിെ� മു�ിൽ നിന�ു
വഴി ഒരു�ും' (മലാ, 3:1)എ�ു എഴുതിയിരി�ു�തു അവ
െന�ുറി�ാകു�ു. സ്�തീകളിൽനി�ു ജനി�വരിൽ േയാഹ
�ാെന�ാൾ വലിയവൻ ആരുമി�; ൈദവരാജ��ിൽ ഏ
�വും െചറിയവേനാ അവനിലും വലിയവൻ എ�ു ഞാൻ

നി�േളാടു പറയു�ു. എ�ാൽ ജനം ഒെ�യും ചു��ാ
രും േക�ി�� േയാഹ�ാെ� സ്നാനം ഏ�തിനാൽ ൈദവ

െ�നീതീകരി��.എ�ിലും പരീശ�ാരുംന�ായശാസ്�തിമാ
രും അവനാൽ സ്നാനം ഏൽ�ാെത ൈദവ�ിെ� ആ

േലാചന ത�ൾ�ു വൃഥാവാ�ി�ള�ു.ഈതലമുറയി

െല മനുഷ�െരഏതിേനാടു ഉപമിേ��ു?അവർഏതിേനാ
ടു തുല�ം? ഞ�ൾ നി�ൾ�ായി കുഴലൂതി, നി�ൾ നൃ
�ം െചയ്തി�;ഞ�ൾ നി�ൾ�ായി വിലാപം പാടി, നി
�ൾകര�ി�എ�ു ച��ല�ു ഇരു�ുഅേന�ാന�ം

വിളി��പറയു� കു�ികേളാടു അവർ തുല�ർ. േയാഹ�ാൻ
സ്നാപകൻ അ�ം തി�ാെതയും വീ�ു കുടി�ാെതയും

വ�ിരി�ു�ു; അവനു ഭൂതം ഉ�ു എ�ു നി�ൾ പറയു
�ു. മനുഷ�പു�തൻ തി�ും കുടി��ം െകാ�ു വ�ിരി�ു
�ു; തീനിയും കുടിയനുംആയ മനുഷ�ൻ ചു��ാരുെടയും
പാപികള�െടയും സ്േനഹിതൻ എ�ു നി�ൾ പറയു�ു.
�ാനേമാ തെ� എ�ാ മ�ളാലും നീതീകരി�െ��ിരി

�ു�ു. (ലൂേ�ാസ്, 7:24-35).
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അ��ാനി�ു�വരുെടആശ�ാസം

ആ സമയ�ു തേ� േയശു പറ�തു: പിതാേവ, സ�
ർ��ി�ും ഭൂമി�ും കർ�ാവായുേ�ാേവ, നീ ഇതു
�ാനികൾ�ും വിേവകികൾ�ും മെറ�� ശിശു�ൾ

�ു െവളിെ�ടു�ിയതുെകാ�ു ഞാൻ നിെ� വാഴ്�ു

�ു. അേത, പിതാേവ, ഇ�െനയേ�ാ നിന�ു �പസാദം
േതാ�ിയതു. എെ� പിതാവു സകലവും എ�ൽ ഭരേമ�ി
�ിരി�ു�ു; പിതാവ�ാെത ആരും പു�തെന അറിയു�ി�;
പു�തനും പു�തൻ െവളിെ�ടു�ിെ�ാടു�ാൻ ഇ�ി�ു�വ

നും അ�ാെത ആരും പിതാവിെന അറിയു�തുമി�. അ
��ാനി�ു�വരും ഭാരം ചുമ�ു�വരുംആയുേ�ാേര,എ
�ാവരും എെ� അടു�ൽ വരുവിൻ; ഞാൻ നി�െള ആ
ശ�സി�ി�ും. ഞാൻ സൗമ�തയും താഴ്മയും ഉ�വൻ ആ
കയാൽ എെ� നുകം ഏ��െകാ�ു എേ�ാടു പഠി�ിൻ;എ
�ാൽ നി�ള�െട ആ�ാ�ൾ�ു ആശ�ാസം ക��ും.
എെ� നുകം മൃദുവും എെ� ചുമടു ലഘുവുംആകു�ു. (മ
�ായി, 11:25-30).

േയശുവിെ�കാലിൽ പരിമളൈതലം പൂശു�ു:
ര�ു കട�ാരുെട ഉപമ

പരീശ�ാരിൽ ഒരു�ൻ തേ�ാടുകൂെട ഭ�ണം കഴി

�ാൻ േയശുവിെന�ണി��;അവൻപരീശെ� വീ�ിൽ െച
�ു ഭ�ണ�ി�ിരു�ു.ആപ�ണ�ിൽ പാപിയായ ഒരു

സ്�തീ, അവൻ പരീശെ� വീ�ിൽ ഭ�ണ�ി�ിരി�ു�
തു അറി�ു ഒരു െവൺകൽഭരണി പരിമളൈതലം െകാ

�ുവ�ു, പുറകിൽ അവെ� കാൽ�ൽ കര�ുെകാ

�ു നി�ു ക��നീർ െകാ�ു അവെ� കാൽ നെന��തുട

�ി; തലമുടിെകാ�ു തുെട�� കാൽ ചുംബി�� ൈതലം പൂ
ശി. അവെന �ണി� പരീശൻ അതു ക�ി��: ഇവൻ �പ
വാചകൻആയിരു�ു എ�ിൽ, തെ� െതാടു� സ്�തീ ആ
െര�ും എ�െനയു�വൾ എ�ും അറിയുമായിരു�ു;അ
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വൾ പാപിയേ�ാ എ�ു ഉ�ിൽ പറ�ു. 'ശിേമാേന, നി
േ�ാടു ഒ�ു പറവാനു�ു' എ�ു േയശു പറ�തിനു: ഗു
േരാ, പറ�ാലും എ�ു അവൻ പറ�ു. 'കടം െകാടു�ു
� ഒരു�നു ര�ു കട�ാർ ഉ�ായിരു�ു; ഒരു�ൻഅ
�ൂറു െവ�ി�ാശും മ�വൻ അ�തു െവ�ി�ാശും

െകാടു�ാനു�ായിരു�ു. വീ��വാൻ അവർ�ു വക ഇ�ാ
യ്കയാൽഅവൻ ഇരുവർ�ും ഇെള��െകാടു�ു;എ�ാ
ൽ അവരിൽ ആർ അവെന അധികം സ്േനഹി�ും?' അ
ധികം ഇെള��കി�ിയവൻഎ�ുഞാൻഊഹി�ു�ു എ�ു

ശിേമാൻ പറ�ു.അവൻഅവേനാടു: 'നീ വിധി�തു ശരി'
എ�ു പറ�ു. സ്�തീയുെട േനെര തരി�ു ശിേമാേനാടു

പറ�തു: 'ഈ സ്�തീെയ കാണു�ുേവാ? ഞാൻ നിെ�
വീ�ിൽ വ�ു, നീ എെ� കാലിനു െവ�ം ത�ി�; ഇവേളാ
ക��നീർെകാ�ു എെ� കാൽ നെന�� തല മുടിെകാ�ു

തുെട��. നീ എനി�ു ചുംബനം ത�ി�; ഇവേളാഞാൻഅ
ക�ു വ�തുമുതൽ ഇടവിടാെത എെ� കാൽ ചുംബി��.
നീ എെ� തലയിൽ ൈതലം പൂശിയി�; ഇവേളാ പരിമള
ൈതലംെകാ�ു എെ� കാൽ പൂശി.ആകയാൽ ഇവള�െട
അേനകമായ പാപ�ൾ േമാചി�ിരി�ു�ു എ�ു ഞാൻ

നിേ�ാടു പറയു�ു; അവൾ വളെര സ്േനഹി��വേ�ാ; അ
�ം േമാചി��കി�ിയവൻഅ�ം സ്േനഹി�ു�ു.' പിെ�അ
വൻഅവേളാടു: 'നിെ� പാപ�ൾ േമാചി��ത�ിരി�ു�ു'
എ�ു പറ�ു. അവേനാടു കൂെട പ�ിയിൽ ഇരു�വർ:
പാപേമാചനവും െകാടു�ു� ഇവൻ ആർ എ�ു ത�ിൽ

പറ�ുതുട�ി. അവേനാ സ്�തീേയാടു: 'നിെ� വിശ�ാസം
നിെ� ര�ി�ിരി�ു�ു;സമാധാനേ�ാെട േപാക'എ�ു
പറ�ു. (ലൂേ�ാസ്, 7:36-50).

േയശുശിഷ��ാരുമായി സുവിേശഷം �പസംഗി�ു�ു

അന�രം േയശുൈദവരാജ�ം �പസംഗി��ം സുവിേശഷി

��ം െകാ�ു പ�ണം േതാറും സ�രി��. അവേനാടുകൂെട
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പ�ിരുവരുംഅവൻ ദുരാ�ാ�െളയും വ�ാധികെളയും നീ

�ി സൗഖ�ം വരു�ിയ ചില സ്�തീകള�ം ഏഴു ഭൂത�ൾ വി

��േപായ മഗ്ദല�ാര�ി മറിയയും െഹേരാദാവിെ� കാര�

വിചാരകനായ കൂസയുെട ഭാര� േയാഹ�യും ശൂശ�യും

ത�ള�െട വസ്തുവക െകാ�ു അവർ�ു ശു�ശൂഷ െച

യ്തുേപാ� മ�� പല സ്�തീകള�ം ഉ�ായിരു�ു. (ലൂേ�ാ
സ്, 8:1-3).

കുരുടനുംഊമനുമായവെന െസൗഖ�മാ�ു�ു

അന�രം ചിലർ കുരുടനും ഊമനുമാേയാരു ഭൂത�ഗസ്

തെന േയശുവിെ� അടു�ൽ െകാ�ുവ�ു; ഊമൻ സം
സാരി�യും കാൺകയും െചയ�ാൻ ത�വ�ം അവൻ

അവെന സൗഖ�മാ�ി. പുരുഷാരം ഒെ�യും വിസ്മയി��:
ഇവൻ ദാവീദ്പു�തൻതേ�േയാഎ�ു പറ�ു. (മ�ായി,
12:22-23).

ത�ിൽ�േ�ഛി�ദി� രാജ�ം ശൂന�മാകും
(മർെ�ാ, 3:20-27, ലൂേ�ാ, 11:17-23)

അതു േക�ി�� പരീശ�ാർ: ഇവൻ ഭൂത�ള�െട തലവനാ
യ െബെയെ�ബൂലിെനെ�ാ��ാെത ഭൂത�െള പുറ

�ാ�ു�ി� എ�ു പറ�ു. േയശുഅവരുെട നിരൂപണം
അറി�ു അവേരാടു പറ�തു: 'ഒരു രാജ�ം ത�ിൽ�
േ�ഛി�ദി�� എ�ിൽ ശൂന�മാകും; ഒരു പ�ണേമാ ഗൃഹേമാ
ത�ിൽ�േ� ഛി�ദി�� എ�ിൽ നിലനിൽ�യി�. സാ
�ാൻസാ�ാെന പുറ�ാ�ു�ുെവ�ിൽഅവൻ ത�ി

ൽ�േ� ഛി�ദി�� േപായേ�ാ; പിെ� അവെ� രാജ�ം എ
�െന നിലനില്�ും? ഞാൻ െബെയെ�ബൂലിെനെ�ാ
�ു ഭൂത�െള പുറ�ാ�ു�ു എ�ിൽ, നി�ള�െട മ�
ൾആെരെ�ാ�ു പുറ�ാ�ു�ു?അതുെകാ�ുഅവർ
നി�ൾ�ു ന�ായാധിപ�ാർ ആകും. ൈദവാ�ാവിനാൽ
ഞാൻ ഭൂത�െള പുറ�ാ�ു�ു എ�ിേലാ ൈദവരാജ�ം

നി�ള�െട അടു�ൽ വെ��ിയിരി�ു�ു സ്പഷ്ടം.ബ
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ലവാെന പിടി�� െക�ീ��ാെത ബലവാെ� വീ�ിൽ കട�ു

അവെ� േകാ�� കവർ�ുകളവാൻ എ�െന കഴിയും? പി
ടി��െക�ിയാൽ പിെ� അവെ� വീടു കവർ� െച�ാം. എ
നി�ു അനുകൂലമ�ാ�വൻ എനി�ു �പതികൂലം ആകു

�ു; എേ�ാടുകൂെട േചർ�ാ�വൻ ചിതറി�ു�ു.' (മ
�ായി, 12:24-30).

പരിശു�ാ�ാവിെനതിെരയു� ദൂഷണം
(മർെ�ാ, 3:28-30)

അതുെകാ�ു ഞാൻ നി�േളാടു പറയു�തു: സകല
പാപവും ദൂഷണവും മനുഷ�േരാടു �മി�ും;ആ�ാവിനു
േനെരയു� ദൂഷണേമാ �മി�യി�. ആെര�ിലും മനു
ഷ�പു�ത�ു േനെര ഒരു വാ�ു പറ�ാൽഅതുഅവേനാ

ടു �മി�ും; പരിശു�ാ�ാവി�ു േനെര പറ�ാേലാ

ഈ േലാക�ിലും വരുവാനു�തിലും അവേനാടു �മി

�യി�. ഒ�ുകിൽ വൃ�ം ന�തു, ഫലവും ന�തു എ�ു
െവയ്�ിൻ;അ�ായ്കിൽ വൃ�ം ചീ�,ഫലവും ചീ�എ

�ു െവയ്�ിൻ;ഫലം െകാ�േ�ാ വൃ�ംഅറിയു�തു.സ
ർ�സ�തികെള, നി�ൾ ദുഷ്ടരായിരിെ� ന�തു സംസാ
രി�ാൻ എ�െന കഴിയും? ഹൃദയം നിറ�ു കവിയു�തി

ൽ നി�േ�ാ വായ് സംസാരി�ു�തു. ന� മനുഷ�ൻ തെ�
ന� നിേ�പ�ിൽനി�ു ന�തു പുറെ�ടുവി�ു�ു; ദു
ഷ്ടമനുഷ�ൻ ദുർ�ിേ�പ�ിൽനി�ു തീയതു പുറെ�ടു

വി�ു�ു. എ�ാൽ മനുഷ�ർ പറയു� ഏതു നി�ാരവാ

�ിനും ന�ായവിധിദിവസ�ിൽ കണ�ു േബാധി�ിേ�

�ിവരും എ�ു ഞാൻ നി�േളാടു പറയു�ു. നിെ� വാ
�ുകളാൽ നീതീകരി�െ�ടുകയും നിെ� വാ�ുകളാൽ

കു�ം വിധി�െ�ടുകയും െച��ം. (മ�ായി, 12:31-37).

േയാനയുെടഅടയാളം
(ലൂെ�ാ, 11:29-32)

അേ�ാൾ ശാസ്�തിമാരിലും പരീശ�ാരിലും ചിലർ േയ
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ശുവിേനാടു: ഗുേരാ, നീ ഒരു അടയാളം െചയ്തുകാ�ാൻ
ഞ�ൾ ഇ�ി�ു�ു എ�ു പറ�ു. അവൻ അവേരാടു
ഉ�രം പറ�തു: 'േദാഷവും വ�ഭിചാരവുമു� തലമുറ

അടയാളം തിരയു�ു; േയാനാ�പവാചകെ� അടയാളമ�ാ
െത അതിനു അടയാളം ലഭി�യി�. േയാനാ കടലാനയുെട
വയ�ിൽ മൂ�ു രാവും മൂ�ു പകലും ഇരു�തുേപാെല മ

നുഷ�പു�തൻ മൂ�ു രാവും മൂ�ു പകലും ഭൂമിയുെട ഉ�ിൽ

ഇരി�ും. നിെനേവ�ാർ ന�ായവിധിയിൽഈതലമുറേയാ

ടു ഒ�ി�� എഴുേ��� അതിെന കു�ം വിധി�ും; അവർ
േയാനയുെട �പസംഗം േക�� മാനസാ�രെ� ��വേ�ാ;ഇതാ,
ഇവിെട േയാനയിലും വലിയവൻ. െതെ� രാ�ി ന�ായവി

ധിയിൽഈ തലമുറേയാടു ഒ�ി�� ഉയിർെ�ഴുേ��� അ

തിെന കു�ം വിധി�ും;അവൾശേലാേമാെ��ാനം േക

ൾ�ാൻ ഭൂമിയുെടഅറുതികളിൽനി�ു വ�ുവേ�ാ;ഇവിെട
ഇതാ,ശേലാേമാനിലും വലിയവൻ.' (മ�ായി, 12: 38-42).

ശരീര�ിെ�വിള�ു്

വിള�ു െകാള��ീ�� ആരും നിലവറയിേലാ പറയിൻകീ

ഴിേലാ െവയ്�ാെതഅക�ു വരു�വർ െവളി�ം കാേണ

�തിനു ത�ിേ�ൽ അേ�ത െവ�ു�തു. ശരീര�ിെ�
വിള�ു ക�ാകു�ു; ക�� െചാ���െത�ിൽ ശരീരം മു
ഴുവനും �പകാശിതമായിരി�ും; േദാഷമു�താകിേലാ ശരീ
രവും ഇരു���തു തേ�. ആകയാൽ നി�ിലു� െവളി�ം
ഇരുളാകാതിരി�ാൻ േനാ�ുക. നിെ� ശരീരം അ�കാര
മു�അംശം ഒ��മി�ാെത മുഴുവനും �പകാശിതമായിരു�ാ

ൽ വിള�ു തിള�ംെകാ�ു നിെ� �പകാശി�ി�ുംേപാ

െലഅേശഷം �പകാശിതമായിരി�ും. (ലൂേ�ാ, 11:33-36).

അശു�ാ�ാവു്
(ലൂേ�ാ, 11:24-26)

അശു�ാ�ാവു ഒരു മനുഷ�െന വി�� പുറെ��േശഷം

നീരി�ാ� �ല�ളിൽകൂടി തണു�� അേന�ഷി��െകാ
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�ു സ�രി�ു�ു; കെ��ു�ി�താനും. ഞാൻ പുറ
െ���േപാ� എെ� വീ�ിേല�ു മട�ിെ���ം എ�ു അവ

ൻ പറയു�ു; ഉടെന വ�ു,അതു ഒഴി�തും അടി��വാരി

അല�രി�തുമായി കാണു�ു. പിെ� അവൻ പുറെ���,
ത�ിലും ദുഷ്ടതേയറിയ േവെറ ഏഴു ആ�ാ�െള കൂ�ി

െ�ാ�ുവരു�ു; അവരും അവിെട കയറി പാർ�ു�ു;
ആ മനുഷ�െ� പി�െ��ിതി മു�ിലേ�തിലും വ�ാ

െത ആകും; ഈ ദുഷ്ടതലമുെറ�ും അ�െന ഭവി�ും.
(മ�ായി, 12:43-45).

ഭാഗ�വാ�ാർ

ഇതു പറയുേ�ാൾ പുരുഷാര�ിൽ ഒരു സ്�തീ ഉ��ി

ൽ അവേനാടു: നിെ� ചുമ� ഉദരവും നീ കുടി� മുലയും
ഭാഗ�മു�വ എ�ു പറ�ു. അതിനു അവൻ: 'അ�, ൈദ
വ�ിെ� വചനം േക�� �പമാണി�ു�വർഅേ�ത ഭാഗ�വാ

�ാർ'എ�ു പറ�ു. (ലൂേ�ാസ്, 11:27-28).

അ�യും സേഹാദര�ാരും
(മർെ�ാ, 3:31-35, ലൂേ�ാ, 8:19-21)

േയശു പുരുഷാരേ�ാടു സംസാരി��െകാ�ിരി�യി

ൽ അവെ� അ�യും സേഹാദര�ാരും അവേനാടു സം

സാരി�ാൻ ആ�ഗഹി�� പുറ�ു നി�ു. ഒരു�ൻ അവ
േനാടു: നിെ�അ�യും സേഹാദര�ാരും നിേ�ാടു സംസാ
രി�ാൻ ആ�ഗഹി�� പുറ�ുനില്�ു�ു എ�ു പറ�ു.
അതു പറ�വേനാടു അവൻ: 'എെ� അ�ആർ എെ�
സേഹാദര�ാർ ആർ' എ�ു േചാദി��. ശിഷ��ാരുെട േന
െര ൈക നീ�ി: 'ഇതാ, എെ� അ�യും എെ� സേഹാദര
�ാരും. സ�ർ��നായ എെ� പിതാവിെ� ഇഷ്ടം െച��

�വൻ എെ� സേഹാദരനും സേഹാദരിയും അ�യും ആ

കു�ു'എ�ു പറ�ു. (മ�ായി, 2:46-50).
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സ�ർ�രാജ��ിെ� ഉപമകൾ:വിതയ്�ു�വൻ
(മ�ാ, 13:1-9, ലൂെ�ാ, 8:4-8)

േയശു പിെ�യും കടൽ�െരെവ�� ഉപേദശി�ാൻ തുട

�ി. അേ�ാൾ ഏ�വും വലിയ പുരുഷാരം അവെ� അടു
�ൽ വ�ുകൂടുകെകാ�ു അവൻ പടകിൽ കയറി കടലി

ൽ ഇരു�ു; പുരുഷാരം ഒെ�യും കടലരിെക കരയിൽആ
യിരു�ു.അവൻ ഉപമകളാൽഅവെര പലതും ഉപേദശി��,
ഉപേദശ�ിൽ അവേരാടു പറ�തു: 'േകൾ�ിൻ; വിതയ്
�ു�വൻ വിെത�ാൻ പുറെ���. വിത�ുേ�ാൾ ചിലതു
വഴിയരിെക വീണു; പറവകൾ വ�ു അതു തി�ുകള�ു.
മ�� ചിലതു പാറ�ല�ുഏെറ മ�ി�ാേ�ട�ു വീണു;
മ�ി�ു താഴ്ച ഇ�ായ്കയാൽ�ണ�ിൽ മുെള��വ�ു.
സൂര�ൻ ഉദി�േ�ാൾ ചൂടുത�ി, േവരി�ായ്കെകാ�ു ഉണ
�ിേ�ായി. മ�� ചിലതു മു�ി�ിടയിൽ വീണു; മു�� മുെള
�� വളർ�ുഅതിെന െഞരു�ി�ള�ു;അതു വിള�
തുമി�. മ�� ചിലതു ന�മ�ിൽ വീണി�� മുെള�� വളർ�ു
ഫലം െകാടു�ു; മു�തുംഅറുപതും നൂറും േമനി വിള�ു.
േകൾ�ാൻ െചവി ഉ�വൻ േകൾ�െ�' എ�ും അവൻ പ
റ�ു. (മർെ�ാസ്, 4:1-9).

ത�ിേ�ൽെവ�വിള�ു്
(ലൂേ�ാ, 8:16-18)

പിെ� േയശുഅവേരാടു പറ�തു: 'വിള�ു ക�ി��
പറയിൻകീഴിേലാ ക�ിൽ�ീഴിേലാ െവയ്�ുമാറുേ�ാ? വി
ള�ു ത�ിേ�ല�േയാ െവയ്�ു�തു? െവളിെ�ടുവാനു
�ത�ാെത ഗൂഢമായതു ഒ�ും ഇ�; െവളി��ു വരുവാ
നു�ത�ാെത മറവായതു ഒ�ും ഇ�. േകൾ�ാൻ െചവി ഉ
�വൻ േകൾ�െ�. നി�ൾ േകൾ�ു�തു എ�ു എ�ു
സൂ�ി��െകാൾവിൻ; നി�ൾഅള�ു�അളവുെകാ�ു
നി�ൾ�ും അള�ുകി��ം;അധികമായും കി��ം. ഉ�വനു
െകാടു�ും; ഇ�ാ�വേനാേടാ ഉ�തുംകൂെട എടു�ുകള
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യും" എ�ും അവൻ അവേരാടു പറ�ു. (മർെ�ാസ്,
4:21-25).

കളയുെട ഉപമ

േയശു മെ�ാരു ഉപമ അവർ�ു പറ�ുെകാടു�ു:
'സ�ർ�രാജ�ം ഒരു മനുഷ�ൻ തെ� നില�ു ന� വി�ു വി
െത�തിേനാടു സദൃശമാകു�ു. മനുഷ�ർ ഉറ�ുേ�ാൾഅ
വെ� ശ�തു വ�ു, േകാത�ിെ� ഇടയിൽ കള വിെത��
െപായ്�ള�ു. ഞാറു വളർ�ു കതിരായേ�ാൾ കളയും
കാണായിവ�ു. അേ�ാൾ വീ��ടയവെ� ദാസ�ാർ അവ
െ� അടു�ൽ െച�ു: യജമാനേന, വയലിൽ ന�വി��
േയാ വിെത�തു? പിെ� കള എവിെടനി�ു വ�ു എ�ു
േചാദി��. ഇതു ശ�തു െചയ്തതാകു�ു എ�ു അവൻ അ
വേരാടു പറ�ു.ഞ�ൾ േപായി അതു പറി��കൂ��വാൻ
സ�തമുേ�ാ എ�ു ദാസ�ാർ അവേനാടു േചാദി��. അ
തിനു അവൻ: ഇ�, പേ� കള പറി�ുേ�ാൾ േകാത�ും

കൂെട പിഴുതു േപാകും. ര�ുംകൂെട െകായ്േ�ാളം വളര
െ�; െകായ്�ു കാല�ു ഞാൻ െകാ���വേരാടു മുെ�
കള പറി��കൂ�ി ചു��കളേയ�തി�ു െക��കളായി െക��

വാനും േകാത�ു എെ� കള��രയിൽ കൂ�ിെവ�ാനും ക�ി

�ുംഎ�ു പറ�ു.' (മ�ായി, 13:24-30).

കടുകുമണിയുെട ഉപമ
(മർെ�ാ, 4:30-32, ലൂേ�ാ, 13:18-19)

മെ�ാരു ഉപമ േയശു അവർ�ു പറ�ുെകാടു�ു:
'സ�ർ�രാജ�ം കടുകുമണിേയാടു സദൃശം; അതു ഒരു മനു
ഷ�ൻഎടു�ു തെ�വയലിൽ ഇ��.അതുഎ�ാവി�ിലും
െചറിയെത�ിലും വളർ�ു സസ��ളിൽ ഏ�വും വലുതാ

യി, ആകാശ�ിെല പറവകൾ വ�ു അതിെ� െകാ�ുക
ളിൽ വസി�ാൻ ത�വ�ം വൃ�മായി തീരു�ു.' (മ�ാ
യി, 13:31-32).
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പുളി� മാവിെ� ഉപമ
(ലൂേ�ാ, 13:20-21)

േയശു മെ�ാരു ഉപമ അവേരാടു പറ�ു: 'സ�ർ�രാജ�ം
പുളി� മാവിേനാടു സദൃശം; അതു ഒരു സ്�തീ എടു�ു മൂ
�ുപറ മാവിൽ എ�ാം പുളി��വരുേവാളം അട�ിെവ��.'
ഇതു ഒെ�യും േയശു പുരുഷാരേ�ാടു ഉപമകളായി പറ

�ു; ഉപമ കൂടാെത അവേരാടു ഒ�ും പറ�ി�. 'ഞാൻ
ഉപമ �പസ്താവി�ാൻ വായ്തുറ�ും; േലാക�ാപനംമുത

ൽ ഗൂഢമായതു ഉ�രി�ും' (സ�ീ, 78:2) എ�ു �പവാച
കൻ പറ�തു നിവൃ�ിയാകുവാൻ സംഗതിവ�ു. (മ
�ായി, 13:33-35).

ഒളി��െവ� നിധിയും വിലേയറിയ മു�ും

'സ�ർ�രാജ�ം വയലിൽ ഒളി��െവ� നിധിേയാടു സദൃശം.
അതു ഒരു മനുഷ�ൻ ക�ു മറ��െവ�ി��, തെ� സേ�ാ
ഷ�ാൽ െച�ു തനി�ു�െതാെ�യും വി�� ആവയൽ

വാ�ി.' പിെ�യും 'സ�ർ�രാജ�ം ന� മു�ു അേന�ഷി�ു
� ഒരു വ�ാപാരിേയാടു സദൃശം. അവൻ വിലേയറിയ ഒരു
മു�ു കെ��ിയേ�ാൾ െച�ു തനി�ു�െതാെ�

യും വി�� അതു വാ�ി.' (മ�ായി, 13:44-46).

വീശുവലയുെട ഉപമ

പിെ�യും 'സ�ർ�രാജ�ം കടലിൽ ഇടു�തും എ�ാവക
മീനും പിടി�ു�തുമാേയാരു വലേയാടു സദൃശം. നിറ�
േ�ാൾ അവർ അതു വലി�� കരയ്�ു കയ�ി, ഇരു�ു
െകാ�ു ന�തു പാ�ത�ളിൽ കൂ�ിെവ��, ചീ�എറി�ു

കള�ു. അ�െന തേ� േലാകാവസാന�ിൽ സംഭവി
�ും; ദൂത�ാർ പുറെ��� നീതിമാ�ാരുെട ഇടയിൽനി�ു
ദുഷ്ട�ാെര േവർതിരി�� തീ��ളയിൽ ഇ��കളയും; അവി
െട കര�ിലും പ��കടിയും ഉ�ാകും.' (മ�ായി, 13:47-50).
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അറിയാെത മുള��വരു�വി�ു്

പിെ� േയശു പറ�തു: 'ൈദവരാജ�ം ഒരു മനുഷ�ൻ മ
�ിൽ വി�ു എറി�േശഷം രാവും പകലും ഉറ�ിയും

എഴുേ���ം ഇരിെ� അവൻ അറിയാെത വി�ു മുെള��

വളരു�തുേപാെല ആകു�ു. ഭൂമി സ�യമായി മുെ� ഞാ
റും പിെ� കതിരും പിെ� കതിരിൽ നിറ� മണിയും ഇ

�െന വിളയു�ു. ധാന�ം വിളയുേ�ാൾ െകായ്�ായതു
െകാ�ു അവൻ ഉടെന അരിവാൾ െവ�ു�ു.' (മർെ�ാ
സ്, 4:26-29).

ഉപമകള�െട ഉേ�ശ�ം
(മർെ�ാ, 4:11-20, ലൂേ�ാ, 8:9-18)

അന�രം േയശു തനി�ിരി�ുേ�ാൾ അവേനാടുകൂെട

യു�വർ പ�ിരുവരുമായി ആ ഉപമകെള�ുറി�� േചാദി

��. അവൻ അവേരാടു ഉ�രം പറ�തു: 'സ�ർ�രാജ�
�ിെ� മർ��െള അറിവാൻ നി�ൾ�ു വരം ലഭി�ിരി

�ു�ു; അവർേ�ാ ലഭി�ി�ി�. ഉ�വ�ു െകാടു�ും; അ
വനു സമൃ�ിയു�ാകും; ഇ�ാ�വേനാേടാ അവനു�തും
കൂെട എടു�ുകളയും. അതുെകാ�ു അവർ ക�ി�� കാ
ണാെതയും േക�ി�� േകൾ�ാെതയും �ഗഹി�ാെതയും ഇ

രി�യാൽ ഞാൻ ഉപമകളായി അവേരാടു സംസാരി�ു

�ു. നി�ൾ െചവിയാൽ േകൾ�ും �ഗഹി�യി�താനും;
ക�ാൽ കാണും ദർശി�യി�താനും;ഈജന�ിെ� ഹൃ

ദയം തടി�ിരി�ു�ു; അവർ െചവിെകാ�ു മ�മായി േക
ൾ�ു�ു; ക�� അട�ിരി�ു�ു; അവർ ക�� കാണാ
െതയും െചവി േകൾ�ാെതയും ഹൃദയംെകാ�ു �ഗഹി�ാ

െതയും തിരി�ുെകാ�ാെതയും ഞാൻ അവെര സൗഖ�

മാ�ാെതയും ഇരിേ��തിനു തേ� എ�ു െയശ�ാവു

പറ� �പവാചക�ിനു അവരിൽ നിവൃ�ിവരു�ു. (െയ
ശ, 6:9-10). എ�ാൽ നി�ള�െട ക�� കാണു�തുെകാ
�ും നി�ള�െട െചവി േകൾ�ു�തുെകാ�ും ഭാഗ�മു�
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വ. ഏറിയ �പവാചക�ാരും നീതിമാ�ാരും നി�ൾ കാണു
�തു കാ�ാൻ ആ�ഗഹി�ി�� ക�ി�; നി�ൾ േകൾ�ു
�തു േകൾ�ാൻആ�ഗഹി�ി��ം േക�ി� എ�ുഞാൻസത�

മായി�� നി�േളാടു പറയു�ു. എ�ാൽ വിതയ്�ു�വ

െ� ഉപമ േക��െകാൾവിൻ. ഒരു�ൻ രാജ��ിെ� വച
നം േക�ി�� �ഗഹി�ാ�ാൽ ദുഷ്ടൻ വ�ു അവെ� ഹൃദ

യ�ിൽ വിെത�െ��തു എടു�ുകളയു�ു; ഇതെ�ത വ
ഴിയരിെക വിെത�െ��തു. പാറ�ല�ു വിെത�െ��

േതാ, ഒരു�ൻ വചനം േക�ി�� ഉടെന സേ�ാഷേ�ാെട
ൈകെകാ���തുആകു�ു എ�ിലും േവരി�ാതിരി�യാ

ൽ അവൻ �ണികനേ�ത. വചനംനിമി�ം െഞരു�േമാ
ഉപ�ദവേമാ േനരി�ാൽ അവൻ �ണ�ിൽ ഇടറിേ�ാകു

�ു. മു�ി�ിടയിൽ വിെത�െ��േതാ, ഒരു�ൻ വചനം
േകൾ�ു�ു എ�ിലും ഈ േലാക�ിെ� ചി�യും ധന

�ിെ� വ�നയും വചനെ� െഞരു�ീ�� നിഷ്ഫലനാ

യി തീരു�താകു�ു. ന� നില�ു വിെത�െ��േതാ ഒരു
�ൻ വചനം േക�� �ഗഹി�ു�തു ആകു�ു; അതു വിള
�ു നൂറും അറുപതും മു�തും േമനി നല്കു�ു." (മർ
െ�ാസ്, 4:10, മ�ാ, 13:11-23).

കളയുെട ഉപമ വ�ാഖ�ാനി�ു�ു

അന�രം േയശു പുരുഷാരെ� പറ�യ�ി�� വീ�ിൽ

വ�ു, ശിഷ��ാർ അവെ� അടു�ൽ െച�ു: വയലിെല
കളയുെട ഉപമ െതളിയി��തേരണം എ�ു അേപ�ി��.
അതിനു അവൻ ഉ�രം പറ�തു: 'ന� വി�ു വിെത
യ്�ു�വൻ മനുഷ�പു�തൻ; വയൽ േലാകം; ന�വി�ു രാ
ജ��ിെ� പു�ത�ാർ; കള ദുഷ്ടെ� പു�ത�ാർ; അതു വി
െത� ശ�തു പിശാചു; െകായ്�ു േലാകാവസാനം; െകാ
���വർ ദൂത�ാർ; കള കൂ�ി തീയിൽ ഇ�� ചുടുംേപാെല
േലാകാവസാന�ിൽ സംഭവി�ും. മനുഷ�പു�തൻ തെ�
ദൂത�ാെര അയ�ും; അവർ അവെ� രാജ��ിൽനി�ു
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എ�ാ ഇടർ�കെളയും അധർ�ം �പവർ�ി �ു�വെര

യും കൂ�ിേ�ർ�ു തീ��ളയിൽ ഇ��കളകയും, അവിെട ക
ര�ിലും പ��കടിയും ഉ�ാകും. അ�ു നീതിമാ�ാർ ത�
ള�െട പിതാവിെ� രാജ��ിൽ സൂര�െനേ�ാെല �പകാശി

�ും. െചവിയു�വൻ േകൾ�െ�.' (മ�ായി, 13:36:43).

വീ��ടയവൻ

'ഇെത�ാം �ഗഹി��േവാ?' എ�തിനു അവർ ഉ�� എ�ു
പറ�ു. േയശു അവേരാടു: 'അതുെകാ�ു സ�ർ�രാജ�
�ിനു ശിഷ�നായി�ീർ� ഏതു ശാസ്�തിയും തെ� നി

േ�പ�ിൽനി�ു പുതിയതും പഴയതും എടു�ു െകാടു

�ു� ഒരു വീ��ടയവേനാടു സദൃശനാകു�ു' എ�ു പറ
�ു. അവൻ ഇ�െന പല ഉപമകളാൽ അവർ�ു േകൾ
�ാൻ കഴിയുംേപാെല അവേരാടു വചനം പറ�ു േപാ�ു.
ഉപമ കൂടാെത അവേരാടു ഒ�ും പറ�തുമി�; തനി�ിരി
�ുേ�ാൾ അവൻ ശിഷ��ാേരാടു സകലവും വ�ാഖ�ാനി

�ും. (മ�ായി, 13:51-52, മർെ�ാസ്, 4:33-34).

ഗദര േദശ��ു് േപാകു�ു:കാ�ിെനയും
കടലിെനയും ശാ�മാ�ു�ു

(മ�ാ, 8:23-27, ലൂേ�ാ, 8:22-25)
അ�ുസ��യായേ�ാൾ: 'നാംഅ�രയ്�ു േപാക'എ

�ു േയശു അവേരാടു പറ�ു. അവർ പുരുഷാരെ� വി

��, താൻ പടകിൽ ഇരു�പാെട അവെന െകാ�ുേപായി; മ
�� െചറുപടകുകള�ം കൂെട ഉ�ായിരു�ു; അേ�ാൾ വലിയ
ചുഴലി�ാ�� ഉ�ായി: പടകിൽ തിര ത�ി�യറുകെകാ
�ു അതു മു�ുമാറായി.അവൻഅമര�ു തലയണ െവ
�� ഉറ�ുകയായിരു�ു;അവർഅവെന ഉണർ�ി: ഗുേരാ,
ഞ�ൾ നശി��േപാകു�തിൽ നിന�ു വിചാരം ഇ�േയാ

എ�ു പറ�ു. അവൻ എഴുേ��� കാ�ിെന ശാസി��, ക
ടലിേനാടു: 'അന�ാതിരി�, അട�ുക' എ�ു പറ�ു;
കാ�� അമർ�ു, വലിയ ശാ�ത ഉ�ായി. പിെ� അവൻ
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അവേരാടു: 'നി�ൾഇ�െന ഭീരു�ൾആകുവാൻഎ�ു?
നി�ൾ�ു ഇേ�ാഴും വിശ�ാസമി�േയാ' എ�ു പറ�ു.
അവർവളെര ഭയെ���:കാ��ം കടലും കൂെട ഇവെനഅനു
സരി�ു�ുവേ�ാ; ഇവൻ ആർ എ�ു ത�ിൽ പറ�ു.
(മർെ�ാസ്, 4:35-41).

ഗദരേദശെ�ഭൂത�ഗസ്തെന െസൗഖ�മാ�ു�ു
(മ�ാ, 8:28-34, ലൂെ�ാ, 8:26-39)

അവർകടലിെ�അ�െര ഗദരേദശ�ുഎ�ി. പടകി
ൽ നി�ു ഇറ�ിയ ഉടെന അശു�ാ�ാവു� ഒരു മനുഷ�

ൻ ക� റകളിൽനി�ു വ�ു േയശുവിെന എതിേര��. അവ
െ� പാർ�� ക�റകളിൽ ആയിരു�ു; ആർ�ും അവെന
ച�ലെകാ�ു േപാലും ബ�ി��കൂടാ�ു. പലേ�ാഴും
അവെന വില�ും ച�ലയും െകാ�ു ബ�ി�ി��ം അവ

ൻ ച�ല വലി��െപാ�ി��ം വില�ു ഉരു�ി ഒടി��ം കള

�ു; ആർ�ും അവെന അട�ുവാൻ കഴി�ി�. അവ
ൻ രാവും പകലും ക�റകളിലും മലകളിലും ഇടവിടാെത നി

ലവിളി��ം തെ��ാൻ ക��െകാ�ു ചെത��ം േപാ�ു.
അവൻ േയശുവിെന ദൂര�ുനി�ു ക�ി�� ഓടിെ��ു അ

വെന നമസ്കരി��.അവൻഉറെ�നിലവിളി��: േയശുേവ,
മേഹാ�തനായൈദവ�ിെ� പു�താ,എനി�ും നിന�ും
ത�ിൽ എ�ു? ൈദവ�ാണ, എെ� ദ�ി�ി�രുേത

എ�ുഅേപ�ി�ു�ുഎ�ു പറ�ു. 'അശു�ാ�ാേവ,
ഈ മനുഷ�െന വി�� പുറെ���േപാക' എ�ു േയശു ക�ി
�ിരു�ു. 'നിെ� േപെര�ു'എ�ുഅവേനാടു േചാദി�തിനു:
എെ� േപർ *െലേഗ�ാൻ; ഞ�ൾ പലർ ആകു�ു എ�ു
അവൻ ഉ�രം പറ�ു; നാ�ിൽനി�ു ത�െളഅയ��ക
ളയാതിരി�ാൻ ഏറിേയാ�ു അേപ�ി��. അവിെട മലയ
രിെക ഒരു വലിയ പ�ി�ൂ�ം േമ�ുെകാ�ിരു�ു.ആപ

�ികളിൽ കടേ��തിനു ഞ�െള അയേ�ണം എ�ു

അവർ അവേനാടു അേപ�ി��; അവൻഅനുവാദം െകാ
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ടു�ു; അശു�ാ�ാ�ൾ പുറെ��� പ�ികളിൽ കട�ി��
കൂ�ം കടു�ൂ��ൂെട കടലിേല�ു പാ�ു വീർ��മു�ി

ച�ു. അവ ഏകേദശം ര�ായിരം ആയിരു�ു. പ�ിക
െള േമയ്�ു�വർഓടിെ��ു പ�ണ�ിലും നാ�ിലുംഅറി

യി��; സംഭവി�തു കാ�ാൻ പലരും പുറെ���, േയശുവി
െ� അടു�ൽ വ�ു, െലേഗ�ാൻ ഉ�ായിരു� ഭൂത�ഗസ്ത
ൻ വസ്�തം ധരി��ം സുേബാധം പൂ�ും ഇരി�ു�തു ക

�ു ഭയെ���. ക�വർ ഭൂത�ഗസ്ത�ു സംഭവി�തും പ�ി
കള�െട കാര�വും അവേരാടു അറിയി��. അേ�ാൾ അവർ
അവേനാടു ത�ള�െട അതിർ വി��േപാകുവാൻഅേപ�ി

��തുട�ി. അവൻ പടകു ഏറുേ�ാൾ ഭൂത�ഗസ്തനായിരു
�വൻതാനും കൂെട േപാരെ� എ�ുഅവേനാടുഅേപ�ി

��. േയശു അവെന അനുവദി�ാെത: 'നിെ� വീ�ിൽ നിന
�ു�വരുെട അടു�ൽ െച�ു, കർ�ാവു നിന�ു െച
യ്തതു ഒെ�യും നിേ�ാടു കരുണകാണി�തും �പസ്താ

വി�' എ�ു അവേനാടു പറ�ു. അവൻ േപായി േയശു
തനി�ു െചയ്തെതാെ�യും *െദ�െ�ാലിനാ�ിൽ േഘാ
ഷി��തുട�ി;എ�ാവരുംആ�ര�െ�ടുകയും െചയ്തു. (മ
ർെ�ാസ്, 5:1-20). [െലേഗ�ാൻ -- േറാമൻ ൈസന��ിെ�
�പധാന വിഭാഗം, 3000 മുതൽ 6000 ഭട�ാർവെര െലേഗ�ാ
നിൽ ഉ�ായിരു�ു. െദ�െ�ാലിനാടുകൾ -- ദശനഗരസ
ഖ�ം - േയാർ�ാനു കിഴ�ും ഗലീല�ടലിനു െത�ുമു� വി
ശാലമായ ഭൂ�പേദശം. േശമ�വർ��ൾെ�തിെര പരസ്പര
സുര�ിതത��ിനു േവ�ി ഉ�ാ�ിയ നഗര�ള�െട സ

ഖ�ം.അവ:സിെതാേപാലിസ്, െപ�, ദിെയാൻ, െഗെരസ, ഫി
ലെഡൽഫിയ, ഗദര, റഫാന,കനാഥ,ഹിെ�ാസ്, ദമസ്െ�ാ
സ്എ�ിവയാണ്.]

യായീെറാസ് േയശുവിെ�അടു�ൽവരു�ു
(മ�ാ, 9:18-19, ലൂേ�ാ, 8:40-42)

േയശു വീ�ും പടകിൽ കയറി ഇ�െര കട�ു കടലരി
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െക ഇരി�ുേ�ാൾ വലിയ പുരുഷാരംഅവെ�അടു�ൽ

വ�ു കൂടി. *പ�ി�പമാണികളിൽ യായീെറാസ് എ�ു േപരു
� ഒരു�ൻ വ�ു,അവെന ക�ു കാൽ�ൽ വീണു:എ
െ� കു�ു മകൾ അത�ാസന�ിൽ ഇരി�ു�ു; അവൾ
ര�െ��� ജീവിേ��തി�ു നീ വ�ു അവള�െടേമൽ

ൈകെവേ�ണേമഎ�ു വളെരഅേപ�ി��.അവൻഅ
വേനാടുകൂെട േപായി, വലിയ പുരുഷാരവും പിൻെച�ുഅ
വെന തി�ിെ�ാ�ിരു�ു. (മർെ�ാസ്, 5:21-24). [പ�ി
�പമാണി -- െയഹൂദ�ാരുെട ആരാധനാ�ലമായ സുന

േഗാഗിെ� (പ�ി) േപാതുവായ േമൽേനാ�ം വഹി�ു�യാ
ൾ. ഒരു സുനേഗാഗിൽ ചിലേ�ാൾ ഒ�ിലധികം �പമാണിക
ൾ ഉ�ായിരി�ും. �പവൃ, 13:15.]

ര��സവ�ാരി െസൗഖ�മാകു�ു
(മ�ാ, 9:20-22, ലൂേ�ാ, 8:43-48)

അേ�ാൾ പ���ുസംവ�രമായി�� ര��സവമു�വ

ളായി പല ൈവദ��ാരാലും ഏറിേയാ�ു സഹി�� തനി�ു

�െതാെ�യും െചലവഴി�ി��ം ഒ��ം േഭദം വരാെത ഏ�

വും പരവശയായി തീർ�ിരു� ഒരു സ്�തീ േയശുവിെ� വർ

�മാനം േക��:അവെ� വസ്�തം എ�ിലും െതാ�ാൽഞാ
ൻ ര�െ�ടും എ�ു പറ�ു പുരുഷാര�ിൽകൂടി പുറ

കിൽ വ�ു അവെ� വസ്�തം െതാ��. �ണ�ിൽ അവ
ള�െട ര��സവം നി�ു;ബാധ മാറി താൻ സ��യായി എ

�ു അവൾ ശരീര�ിൽ അറി�ു. ഉടെന േയശു ത�ൽ
നി�ു ശ�ി പുറെ��� എ�ു ഉ�ിൽ അറി�ി�� പുരു

ഷാര�ിൽ തിരി�ു: 'എെ� വസ്�തം െതാ�തു ആർ' എ
�ു േചാദി��. ശിഷ��ാർ അവേനാടു പുരുഷാരം നിെ� തി
�ു�തു ക�ി��ം എെ� െതാ�തു ആർ എ�ു േചാദി�ു

�ുേവാ എ�ു പറ�ു. അവേനാ അതു െചയ്തവെള കാ
�ാൻ ചു��ം േനാ�ി. സ്�തീ തനി�ു സംഭവി�തു അറി
�ി�� ഭയെ���ം വിെറ��െകാ�ുവ�ു അവെ� മു�ിൽ
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വീണു വസ്തുത ഒെ�യും അവേനാടു പറ�ു. അവൻ
അവേളാടു: 'മകേള, നിെ� വിശ�ാസം നിെ� ര�ി�ിരി�ു
�ു; സമാധാനേ�ാെട േപായി ബാധ ഒഴി�ു സ��യാ

യിരി�'എ�ു പറ�ു. (മർെ�ാസ്, 5:25-34).

യായീെറാസിെ� മകെള ഉയിർ�ി�ു�ു
(മ�ാ, 9:23-26, ലൂേ�ാ, 8:49-56)

ഇ�െന പറ�ുെകാ�ിരി�ുേ�ാൾ തേ� പ�ി�പ

മാണിയുെട വീ�ിൽനി�ു ആൾ വ�ു: നിെ� മകൾ മരി��
േപായി; ഗുരുവിെന ഇനി അസഹ�െ�ടു�ു�തു എ�ിനു
എ�ു പറ�ു. േയശു ആ വാ�ു കാര�മാ�ാെത പ�ി

�പമാണിേയാടു: 'ഭയെ�േട�ാ, വിശ�സി� മാ�തം െചയ്ക'
എ�ു പറ�ു. പെ�താസും യാേ�ാബും യാേ�ാബിെ�
സേഹാദരനായ േയാഹ�ാനും അ�ാെത മ�ാരും തേ�ാടു

കൂെട െച��വാൻ സ�തി�ി�. പ�ി�പമാണിയുെട വീ�ിൽ
വ�േ�ാൾ വളെര കര�ു വിലപി�ു�വെരയും ക�ു;
അക�ുകട�ു: 'നി�ള�െട ആരവാരവും കര�ിലും എ
�ിനു? കു�ി മരി�ി�ി�, ഉറ�ു�തേ�ത' എ�ു അവേരാടു
പറ�ു; അവേരാ അവെന പരിഹസി��. അവൻ എ�ാവ
െരയും പുറ�ാ�ി കു�ിയുെട അ�െനയും അ�െയയും

തേ�ാടു കൂെടയു�വെരയും കൂ�ിെ�ാ�ു കു�ി കിട�ു

� ഇട�ുെച�ു കു�ിയുെട ൈക�ു പിടി��: ബാേല, എ
ഴുേ�ൽ� എ�ു നിേ�ാടു ക�ി�ു�ു എ� അർ�

േ�ാെട 'തലീഥാ കൂമി' എ�ു അവേളാടു പറ�ു. ബാല
ഉടെന എഴുേ��� നട�ു; അവൾ�ു പ���ു വയ�ായി
രു�ു; അവർ അത��ം വിസ്മയി��. ഇതു ആരും അറിയ
രുതു എ�ു അവൻഅവേരാടു ഏറിേയാ�ു ക�ി��.അവ
ൾ�ു ഭ�ി�ാൻ െകാടുേ�ണം എ�ും പറ�ു. (മർ
െ�ാസ്, 5:35-43).

ര�ു കുരുട�ാർ�ു് കാഴ്ച നല്കു�ു

േയശു അവിെടനി�ു േപാകുേ�ാൾ ര�ു കുരുട�ാർ:
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ദാവീദ് പു�താ,ഞ�േളാടു കരുണ േതാേ�ണേമ എ�ു നി
ലവിളി��ംെകാ�ു പി�ുടർ�ു. അവൻ വീ�ിൽ എ�ിയ
േ�ാൾ കുരുട�ാർ അവെ� അടു�ൽ വ�ു. 'ഇതു െച
യ�ാൻ എനി�ു കഴിയും എ�ു വിശ�സി�ു�ുേവാ' എ�ു
േയശു േചാദി�തിനു; ഉ��, കർ�ാേവ എ�ു അവർ പറ
�ു. അവൻ അവരുെട ക�� െതാ��: 'നി�ള�െട വിശ�ാ
സംേപാെല നി�ൾ�ു ഭവി�െ�' എ�ു പറ�ു; ഉടെന
അവരുെട ക�� തുറ�ു. പിെ� േയശു: 'േനാ�ുവിൻ;ആ
രുംഅറിയരുതു'എ�ുഅമർ�യായി ക�ി��.അവേരാ പു
റെ��� ആ േദശ�ിെലാെ�യും അവെ� �ശുതിെയ പര

�ി. (മ�ായി, 9:27-31).

ഭൂത�ഗസ്തനായഊമെന െസൗഖ�മാ�ു�ു
(ലൂേ�ാ, 11:14-15)

അവർ േപാകുേ�ാൾ ചിലർ ഭൂത�ഗസ്തനാേയാരു ഊമ

െന േയശുെ�അടു�ൽ െകാ�ുവ�ു.അവൻ ഭൂതെ�
പുറ�ാ�ിയ േശഷം ഊമൻ സംസാരി��: യി�സാേയലിൽ
ഇ�െന ഒരുനാള�ം ക�ി�ി� എ�ു പുരുഷാരം അതിശയി

��. പരീശ�ാേരാ: ഇവൻ ഭൂത�ള�െട തലവെനെ�ാ�ു
ഭൂത�െള പുറ�ാ�ു�ു എ�ു പറ�ു. (മ�ായി, 9:
32-34).

നസെറ�ിൽനി�ു് വീ�ും തിരസ്കരി�െ�ടു�ു
(മ�ാ, 13:53-58)

േയശു അവിെടനി�ു പുറെ���, തെ� *പിതൃനഗര�ി
ൽ െച�ു;അവെ�ശിഷ��ാരുംഅനുഗമി��.ശ��ായ
േ�ാൾ അവൻ പ�ിയിൽ ഉപേദശി�� തുട�ി; പലരും േക
�� വിസ്മയി��: ഇവനു ഇവ എവിെടനി�ു? ഇവനു കി�ിയ
ഈ�ാനവും ഇവെ� ക�ാൽ നട�ു� വീര��പവൃ�ി

കള�ം എ�ു? ഇവൻ മറിയയുെട മകനും യാേ�ാബ് േയാ
െസ, യൂദാ, ശിേമാൻ എ�വരുെട സേഹാദരനുമായ ത�ന
�േയാ? ഇവെ� സേഹാദരികള�ം ഇവിെട നേ�ാടുകൂെട ഇ
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�േയാ എ�ു പറ�ുഅവ�ൽഇടറിേ�ായി. േയശുഅവ
േരാടു: 'ഒരു �പവാചകൻ തെ� പിതൃനഗര�ിലും ചാർ�
�ാരുെട ഇടയിലും സ��ഭവന�ിലും അ�ാെത ബഹുമാ

നമി�ാ�വൻഅ�'എ�ു പറ�ു.ഏതാനും ചില േരാഗി
കള�െടേമൽ ൈക െവ�� സൗഖ�ം വരു�ിയതു അ�ാെത

അവിെട വീര��പവൃ�ി ഒ�ും െചയ�ാൻ കഴി�ി�. അവ
രുെട അവിശ�ാസം േഹതുവായി അവൻആ�ര�െ���.അ
വൻ ചു��മു� ഊരുകളിൽ ഉപേദശി��െകാ�ു സ�രി

�� േപാ�ു. (മർെ�ാസ്, 6:1-6). [പിതൃനഗരം -- നസെറ�]്

േയശു പുരുഷാരെ���ു് മന�ലിയു�ു

േയശു പ�ണംേതാറും �ഗാമംേതാറും സ�രി�� അവരു

െട പ�ികളിൽ ഉപേദശി�� രാജ��ിെ� സുവിേശഷം �പ

സംഗി�യും സകലവിധദീനവും വ�ാധിയും സൗഖ�മാ�ുക

യും െചയ്തു.അവൻ പുരുഷാരെ� ഇടയനി�ാ�ആടു

കെളേ�ാെല കുഴ�വരും ചി�ിയവരുമായി ക�ി�� അ

വെര�ുറി�� മന�ലി�ു, തെ� ശിഷ��ാേരാടു: 'െകാ
യ്�ു വളെര ഉ�ു സത�ം, േവല�ാേരാ ചുരു�ം; ആക
യാൽ െകായ്�ിെ� യജമാനേനാടു െകായ്�ിേല�ു

േവല�ാെരഅയേ��തി�ു യാചി�ിൻ'എ�ു പറ�ു.
(മ�ായി, 9:35-38).

ശിഷ��ാർ�ു്അധികാരം നൽകു�ു
(മർെ�ാ, 6:7, ലൂേ�ാ, 9:1)

അന�രം േയശു തെ� പ���ു ശിഷ��ാെരയും അടു

�ൽ വിളി��, അശു�ാ�ാ�െള പുറ�ാ�ുവാനും സ
കലവിധ ദീനവും വ�ാധിയും െപാറു�ി�ാനും അവർ�ു അ

ധികാരം െകാടു�ു. (മ�ായി, 10:1).

ശിഷ��ാർ�ു� ഉപേദശം

പ���ുേപെരയും േയശു അയ�ുേ�ാൾ അവേരാടു

ആ�ാപി�െതെ��ാൽ: 'ജാതികള�െട അടു�ൽ േപാ
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കാെതയും ശമര�രുെട പ�ണ�ിൽ കട�ാെതയും യി�സാ

േയൽഗൃഹ�ിെല കാണാെത േപായആടുകള�െടഅടു�

ൽ തേ� െച��വിൻ. നി�ൾ േപാകുേ�ാൾ:സ�ർ�രാജ�ം
സമീപി�ിരി�ു�ു എ�ു േഘാഷി�ിൻ. േരാഗികെള സൗഖ�
മാ�ുവിൻ; മരി�വെര ഉയിർ�ി�ിൻ;കുഷ്ഠേരാഗികെള ശു
�മാ�ുവിൻ; ഭൂത�െള പുറ�ാ�ുവിൻ; സൗജന�മായി
നി�ൾ�ു ലഭി�� സൗജന�മായി െകാടു�ിൻ. മടി�ീലയി
ൽ െപാ�ും െവ�ിയും െച�ും വഴി�ു *െപാ�ണവും
ര�ു ഉടു��ം െചരി��ം വടിയും കരുതരുതു; േവല�ാരൻ
തെ� ആഹാര�ി�ു േയാഗ�നേ�ാ ഏതു പ�ണ�ിേലാ

�ഗാമ�ിേലാ കട�ുേ�ാൾ അവിെട േയാഗ�ൻ ആർ എ

�ു അേന�ഷി�ിൻ; പുറെ�ടുേവാളം അവിട�േ� പാർ�ി
ൻ. ആവീ�ിൽ െച��േ�ാൾ അതി�ു വ�നം പറവിൻ. വീ
�ി�ു േയാഗ�തയുെ��ിൽ നി�ള�െട സമാധാനം അതി

േ�ൽ വരെ�; േയാഗ�തയി� എ�ുവരികിൽ സമാധാനം നി
�ളിേല�ു മട�ിേ�ാരെ�. ആെര�ിലും നി�െള ൈക
െ�ാ�ാെതയും നി�ള�െട വചന�െള േകൾ�ാെതയു

മിരു�ാൽആ വീേടാ പ�ണേമാ വി�� േപാകുേ�ാൾ നി�

ള�െട കാലിെല െപാടി ത�ി�ളവിൻ. ന�ായവിധിദിവസ�ി
ൽആ പ�ണെ��ാൾ െസാേദാമ�രുേടയും ഗേമാര�രുെട

യും േദശ�ി�ു സഹി�ാവതാകും എ�ു ഞാൻ സത�മാ

യി�� നി�േളാടു പറയു�ു. (മ�ായി, 10:5-15). [െപാ�
ണം -- ഭ�ണവും മ�� ആവശ�വസ്തു�ള�ം െകാ�ുനട
�ാനു�സ�ി]

േനരിടുവാനു�പീഡകൾ മു�റിയി�ു�ു

െച�ായ്�ള�െട നടുവിൽ ആടിെനേ�ാെല ഞാൻ നി

�െള അയ�ു�ു. ആകയാൽ പാ�ിെനേ�ാെല ബു�ി
യു�വരും �പാവിെനേ�ാെല കള�മി�ാ� വരുംആയിരി

�ിൻ. മനുഷ�െര സൂ�ി��െകാൾവിൻ; അവർ നി�െള
ന�ായാധിപസഭകളിൽ ഏ�ി�യും ത�ള�െട പ�ികളിൽ
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െവ�� ച��ിെകാ�ു അടി�യും എെ� നിമി�ം നാടു

വാഴികൾ�ും രാജാ��ാർ�ും മു�ിൽ െകാ�ുേപാക

യും െച��ം; അതു അവർ�ും ജാതികൾ�ും ഒരു സാ
��ം ആയിരി�ും. എ�ാൽ നി�െള ഏ�ി�ുേ�ാൾ എ
�െനേയാ എേ�ാ പറേയ�ു എ�ു വിചാരെ�േട�ാ; പ
റവാനു�തു ആ നാഴികയിൽ തേ� നി�ൾ�ു ലഭി�ും.
പറയു�തു നി�ൾ അ�, നി�ളിൽ പറയു� നി�ള�െട
പിതാവിെ� ആ�ാവേ�ത. സേഹാദരൻ സേഹാദരെനയും
അ�ൻ മകെനയും മരണ�ി�ു ഏ�ി�ും; അ�യ��ാ
ർ�ു എതിരായി മ�ൾ എഴുേ��� അവെര െകാ�ി�ും.
എെ� നാമം നിമി�ം എ�ാവരും നി�െള പെക�ും;അ
വസാനേ�ാളം സഹി��നില്�ു�വേനാ ര�ി�െ�ടും.
എ�ാൽ ഒരു പ�ണ�ിൽ നി�െള ഉപ�ദവി�ാൽ മെ�ാ

�ിേല�ു ഓടിേ�ാകുവിൻ. മനുഷ�പു�തൻ വരുേവാളം നി
�ൾ യി�സാേയൽ പ�ണ�െള സ�രി�� തീരുകയി� എ

�ു ഞാൻ സത�മായി�� നി�േളാടു പറയു�ു. (മ�ായി,
10:16-23).

ശു�ശൂഷക�ാർ േലാകെ�ഭയ�രുത്

ശിഷ�ൻ ഗുരുവി�ീെതയ�; ദാസൻ യജമാനനു മീെതയു
മ�; ഗുരുവിെനേ�ാെലയാകു�തു ശിഷ�നു മതി; യജമാന
െനേ�ാെലയാകു�തു ദാസനും മതി.അവർ വീ��ടയവെന
െബെയെ�ബൂൽ എ�ു വിളി�� എ�ിൽ വീ��കാെര എ

�ത അധികം? അതുെകാ�ു അവെര ഭയെ�േട�ാ; മെറ
��െവ�തു ഒ�ും െവളിെ�ടാെതയും ഗൂഢമായതു ഒ�ും

അറിയാെതയും ഇരി�ുകയി�.ഞാൻഇരു��ു നി�േളാ
ടു പറയു�തു െവളി��ു പറവിൻ; െചവിയിൽ പറ�ു

േകൾ�ു�തു പുരമുകളിൽനി�ു േഘാഷി�ിൻ. േദഹിെയ
െകാ��വാൻ കഴിയാെത േദഹെ� െകാ���വെര ഭയെ�

േട�ാ; േദഹിെയയും േദഹെ�യും നരക�ിൽ നശി�ി
�ാൻ കഴിയു�വെന തേ� ഭയെ�ടുവിൻ. കാശിനു ര�ു
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കുരികിൽ വില്�ു�ി�േയാ? അവയിൽ ഒ�ുേപാലും നി
�ള�െട പിതാവു സ�തി�ാെത നില�ു വീഴുകയി�.എ
�ാൽ നി�ള�െട തലയിെല േരാമവും എ�ാം എ�െ��ിരി

�ു�ു. ആകയാൽ ഭയെ�േട�ാ; ഏറിയ കുരികിലുകെള
�ാള�ം നി�ൾ വിേശഷതയു�വരേ�ാ. മനുഷ�രുെട മു
�ിൽ എെ� ഏ��പറയു� ഏവെനയും സ�ർ��നായ

എെ� പിതാവിൻമു�ിൽ ഞാനും ഏ��പറയും. മനുഷ�രു
െട മു�ിൽ എെ� ത�ി�റയു�വെനേയാ എെ� പിതാ

വിൻമു�ിൽഞാനും ത�ി�റയും. (മ�ായി, 10:24-33).

അവനവൻസ��ം �കൂെശടു�ു്അനുഗമി�ണം

ഞാൻ ഭൂമിയിൽ സമാധാനം വരു�ുവാൻ വ�ു എ�ു

നിരൂപി�രുതു;സമാധാനംഅ� വാൾഅേ�ത വരു�ുവാ
ൻ ഞാൻ വ�തു. മനുഷ�െന തെ� അ�േനാടും മകെള
അ�േയാടും മരുമകെളഅ�ാവിയ�േയാടും േഭദി�ി�ാന

േ�ത ഞാൻ വ�തു. മനുഷ�െ� വീ��കാർ തേ� അവെ�
ശ�തു�ൾ ആകും. എെ��ാൾ അധികം അ�േനേയാ
അ�േയേയാ �പിയെ�ടു�വൻ എനി�ു േയാഗ�ന�; എ
െ��ാൾ അധികം മകെനേയാ മകെളേയാ �പിയെ�ടു�

വൻ എനി�ു േയാഗ�ന�. തെ� �കൂശു എടു�ു എെ�
അനുഗമി�ാ�വനും എനി�ു േയാഗ�ന�. തെ� ജീവ
െന കെ��ിയവൻ അതിെന കളയും; എെ� നിമി�ം
തെ� ജീവെന കള�വൻഅതിെന കെ��ും. (മ�ാ
യി, 10:34-39).

എ�ാവർ�ും ന�ായമായ �പതിഫലം

നി�െള ൈകെ�ാ���വൻ എെ� ൈകെ�ാ��

�ു; എെ� ൈകെ�ാ���വൻ എെ� അയ�വെന

ൈകെ�ാ���ു. �പവാചകൻ എ�ുവ�� �പവാചകെന
ൈകെ�ാ���വനു �പവാചകെ� �പതിഫലം ലഭി�ും.
നീതിമാൻ എ�ുവ�� നീതിമാെന ൈകെ�ാ���വനു നീ
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തിമാെ� �പതിഫലം ലഭി�ും. ശിഷ�ൻ എ�ുവ�� ഈ െച

റിയവരിൽ ഒരു�നു ഒരു പാനപാ�തം ത�ീർ മാ�തം കുടി

�ാൻ െകാടു�ു�വനു �പതിഫലം കി�ാെത േപാകയി� എ

�ു ഞാൻ സത�മായി�� നി�േളാടു പറയു�ു. (മ�ായി,
10:40-42).

ശിഷ��ാെര ശു�ശൂഷയ്�ു് അയ�ു�ു
(ലൂേ�ാ, 9:1-6)

അന�രം േയശു പ�ിരുവെര അടുെ� വിളി��, അവ
െര ഈര�ായി അയ�� തുട�ി, അവർ�ു അശു�ാ
�ാ�ള�െട േമൽ അധികാരം െകാടു�ു. അവർ വഴി�ു
'വടി അ�ാെത ഒ�ും എടു�രുതു;അ�വും െപാ�ണവും
മടി�ീലയിൽ കാശും അരുതു; െചരി�� ഇ��െകാ�ാം; ര
�ു വസ്�തം ധരി�രുതു'എ�ി�െനഅവേരാടു ക�ി��.
'നി�ൾ എവിെടെയ�ിലും ഒരു വീ�ിൽ െച�ാൽ അവിടം
വി�� പുറെ�ടുേവാളം അതിൽ തേ� പാർ�ിൻ. ആെര
�ിലും നി�െള ൈകെ�ാ�ാെതയും നി�ള�െട വാ�ു

േകൾ�ാെതയും ഇരു�ാൽ അവിടം വി�� േപാകുേ�ാൾ

നി�ള�െട കാലിെല െപാടി അവർ�ു സാ���ി�ായി

കുട�ുകളവിൻ' എ�ും അവേരാടു പറ�ു. അ�െന
അവർ പുറെ��� മാനസാ�രെ�േടണം എ�ു �പസംഗി��;
വളെര ഭൂത�െള പുറ�ാ�ുകയും അേനകം േരാഗികൾ

�ു എ�േത�� സൗഖ�ം വരു�ുകയും െചയ്തു. (മർ
െ�ാസ്, 6:7-13).

െഹേരാദാവിെ�ആശ�
(മ�ാ, 14:1-2, ലൂേ�ാ, 9:7-9)

ഇ�െന േയശുവിെ� േപർ �പസി�മായി വരികയാൽ

െഹേരാദാരാജാവു േക�ി��; േയാഹ�ാൻസ്നാപകൻ മരി�
വരുെട ഇടയിൽനി�ു ഉയിർെ�ഴുേ��ിരി�ു�ു; അതു
െകാ�ു ഈ ശ�ികൾ അവനിൽ വ�ാപരി�ു�ു എ�ു

പറ�ു. അവൻ ഏലീയാവാകു�ു എ�ു മ�� ചിലർ പറ
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�ു. േവെറ ചിലർ: അവൻ �പവാചക�ാരിൽ ഒരു�െന
േ�ാെല ഒരു �പവാചകൻ എ�ു പറ�ു. അതു െഹേരാ
ദാവു േക�േ�ാൾ: ഞാൻ തലെവ�ി� േയാഹ�ാൻ ആകു
�ുഅവൻ;അവൻ ഉയിർെ�ഴുേ��ിരി�ു�ു എ�ു പറ
�ു. (മർെ�ാസ്, 6:24-6).

േയാഹ�ാൻ സ്നാപകെ�വധം
(മ�ാ, 14:6-12)

േയാഹ�ാൻ സ്നാപകെ� വധം ഈവിധമായിരു�ു;
െഹേരാദാവു തെ� ജനേനാ�വ�ിൽ തെ� മഹ�ു

�ൾ�ും സഹ�സാധിപ�ാർ�ും ഗലീലയിെല �പമാണിക

ൾ�ും വിരു�ു കഴി�േ�ാൾ ഒരു തരം വ�ു. െഹേരാദ�യു
െട മകൾ അക�ു െച�ു നൃ�ം െചയ്തു െഹേരാദാവി

െനയും വിരു�ുകാെരയും �പസാദി�ി� സമയം: മന���
തു എെ��ിലും എേ�ാടു േചാദി��െകാൾക; നിന�ു ത
രാം എ�ു രാജാവു ബാലേയാടു പറ�ു.എ�ു േചാദി�ാ
ലും, രാജ��ിൽ പകുതിേയാളം ആയാലും നിന�ു തരാം
എ�ു സത�ംെചയ്തു. അവൾ പുറ�ിറ�ി അ�േയാടു:
ഞാൻ എ�ു േചാദിേ�ണം എ�ു േചാദി�തിനു; േയാഹ
�ാൻ സ്നാപകെ� തല എ�ു അവൾ പറ�ു. ഉടെന
അവൾ ബ�െ��� രാജാവിെ� അടു�ൽ െച�ു: ഇേ�ാ
ൾ തെ� േയാഹ�ാൻ സ്നാപകെ� തല ഒരു തളികയിൽ

തേരണം എ�ു പറ�ു. രാജാവു അതിദുഃഖിനായി എ�ി
ലുംആണെയയും വിരു�ുകാെരയും വിചാരി�� അവേളാടു

നിേഷധി�ാൻ മന�ി�ാ�ു. ഉടെന രാജാവു ഒരു അക�
ടിെയ അയ��, അവെ� തല െകാ�ുവരുവാൻ ക�ി��.
അവൻ േപായി തടവിൽഅവെന ശിരഃേഛദം െചയ്തു;അ
വെ� തല ഒരു തളികയിൽ െകാ�ുവ�ു ബാെല�ു െകാ

ടു�ു;ബാലഅ�യ്�ു െകാടു�ു.അവെ� ശിഷ��ാർ
അതു േക�ി�� വ�ു അവെ� ശവം എടു�ു ഒരു ക�റ

യിൽെവ��. (മർെ�ാസ്, 6:21-29).
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അെ�ാസ്തല�ാർ മട�ിവരു�ു
(ലൂേ�ാ, 9:10)

പിെ� അെ�ാസ്തല�ാർ േയശുവിെ� അടു�ൽ വ

�ുകൂടി ത�ൾ െചയ്തതും ഉപേദശി�തും എ�ാം അറിയി

��. വരു�വരും േപാകു�വരും വളെരആയിരു�തിനാൽ
അവർ�ു ഭ�ി�ാൻേപാലും സമയം ഇ�ായ്കെകാ�ു

അവൻഅവേരാടു: 'നി�ൾ ഒരു ഏകാ��ല�ു േവറി

��െച�ു അ�ം ആശ�സി��െകാൾവിൻ' എ�ു പറ�ു.
അ�െന അവർ പടകിൽ കയറി ഒരു ഏകാ��ല�ു

േവറി��േപായി. (മർെ�ാസ്, 6:30-32).

ഗലീലയിെല ശു�ശൂഷതുടരു�ു: മൂ�ാം െപസഹ,എ.ഡി.
32ഏ�പിൽ 14തി�ൾ;അ�ായിരം േപെര േപാഷി�ി�ു�ു

(മ�ാ, 14:13-21, മർെ�ാ, 6:33-44, ലൂേ�ാ, 9:11-17)
അന�രം േയശു തിെബര�ാസ് എ� ഗലീല�ടലിെ�

അ�െര�ു േപായി. അവൻ േരാഗികളിൽ െച��� അട
യാള�െള ക�ി�� ഒരു വലിയ പുരുഷാരംഅവെ� പി�ാ

െല െച�ു. േയശു മലയിൽകയറി ശിഷ��ാേരാടുകൂെടഅ
വിെട ഇരു�ു. െയഹൂദ�ാരുെട െപസഹ െപരു�ാൾ അടു
�ിരു�ു. േയശു വലിെയാരു പുരുഷാരം തെ�അടു�ൽ
വരു�തു ക�ി�� ഫിലിെ�ാസിേനാടു: 'ഇവർ�ു തി�ുവാ
ൻ നാം എവിെടനി�ുഅ�ം വാ�ും'എ�ു േചാദി��. ഇതു
അവെന പരീ�ി�ാനേ�ത േചാദി�തു; താൻഎ�ു െചയ�ാ
ൻ േപാകു�ു എ�ു താൻ അറി�ിരു�ു. ഫിലിെ�ാസ്
അവേനാടു: ഓേരാരു�നു അ� മ�ം ലഭിേ��തിനു ഇ
രുനൂറു *പണ�ി�ു അ�ം മതിയാകയി� എ�ു ഉ�രം
പറ�ു. ശിഷ��ാരിൽ ഒരു�നായി ശി േമാൻപെ�താസി
െ� സേഹാദരനായ അെ��യാസ് അവേനാടു: ഇവിെട ഒ
രുബാലകൻ ഉ�ു;അവെ�പ�ൽഅ�ു യവ��വും
ര�ു മീനും ഉ�ു;എ�ിലും ഇ�തേപർ�ു അതു എ�ു��
എ�ു പറ�ു. 'ആള�കെള ഇരു�ുവിൻ'എ�ു േയശു പ
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റ�ു. ആ �ല�ു വളെര പു���ായിരു�ു; അ�ാ
യിരേ�ാളം പുരുഷ�ാർ ഇരു�ു. പിെ� േയശുഅ�ം എ
ടു�ു വാഴ്�ി, ഇരു�വർ�ു പ�ി��െകാടു�ു; അ�
െന തേ� മീനും േവ�ുേ�ടേ�ാളം െകാടു�ു. അവർ
�ു തൃപ്തിയായ േശഷം അവൻ ശിഷ��ാേരാടു: 'േശഷി�
കഷണം ഒ�ും നഷ്ടമാ�ാെത േശഖരി�ിൻ' എ�ു പറ
�ു. അ�ു യവ���ിൽ തി�ു േശഷി� കഷണം
അവർ േശഖരി�� പ���ു െകാ� നിറെ�ടു�ു. അവൻ
െചയ്തഅടയാളംആള�കൾ ക�ി��: േലാക�ിേല�ു വ
രുവാനു� �പവാചകൻ ഇവൻആകു�ു സത�ം എ�ു പറ

�ു. (േയാഹ�ാൻ, 6:1-14). [പണം -- െവ�ി�ാശ്
(ദിനാരിെയാൻ), േറാമാസാ�മാജ��ിൽ ഒരു ദിനാരിയൂസ് ഒ
രു ദിവസെ�കൂലിയായിരു�ു]

േയശുകടലിേ�ൽനട�ു�ു
(മർെ�ാ, 6:45-52, േയാഹ, 6:15-21)

ഉടെന േയശു താൻ പുരുഷാരെ� പറ�യ�ു�തി

�ിടയിൽ ശിഷ��ാർ പടകിൽ കയറി, തനി�ുമു�ായി അ
�െര�ു േപാകുവാൻ അവെര നിർബ�ി��. അവൻ പു
രുഷാരെ� പറ�യ�ി�� �പാർ�ി�ാൻ തനിെയ മലയി

ൽ കയറിേ�ായി; ൈവകുേ�രം ആയേ�ാൾ ഏകനായി
അവിെട ഇരു�ു. പടേകാ കരവി�� പലനാഴിക ദൂര�ായി,
കാ�� �പതികൂലമാക െകാ�ു തിരകളാൽ വല�ിരു�ു.
രാ�തിയിെല നാലാം യാമ�ിൽഅവൻകടലിേ�ൽ നട�ു

അവരുെട അടു�ൽ വ�ു.അവൻകടലിേ�ൽ നട�ു�
തു ക�ി�� ശിഷ��ാർ �ഭമി��: അതു ഒരു ഭൂതം എ�ു പറ
�ു േപടി�� നിലവിളി��. ഉടെന േയശു അവേരാടു: 'ൈധ
ര�െ�ടുവിൻ; ഞാൻ ആകു�ു; േപടിേ��ാ' എ�ു പറ
�ു. അതിനു പെ�താസ്: കർ�ാേവ, നീ ആകു�ു എ�ി
ൽ ഞാൻ െവ��ിേ�ൽ നിെ� അടുെ� വേര�തിനു

ക�ിേ�ണം എ�ു പറ�ു. 'വരിക' എ�ു അവൻ പറ
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�ു. പെ�താസ് പടകിൽനി�ു ഇറ�ി, േയശുവിെ� അ
ടു�ൽ െച��വാൻ െവ��ിേ�ൽ നട�ു. എ�ാൽ അ
വൻകാ�� ക�ു േപടി�� മു�ി�ുട�ുകയാൽ: കർ�ാ
േവ, എെ� ര�ിേ�ണേമ എ�ു നിലവിളി��. േയശു ഉട
െന ൈക നീ�ി അവെന പിടി��: 'അ�വിശ�ാസിേയ, നീ എ
�ിനു സംശയി��' എ�ു പറ�ു. അവർ പടകിൽ കയറി
യേ�ാൾ കാ�� അമർ�ു. പടകിലു�വർ: നീ ൈദവപു�തൻ
സത�ം എ�ു പറ�ു അവെന നമസ്കരി��. (മ�ായി,
14:22-33).

െഗേ�സര�ിൽഅേനകം േരാഗികൾ െസൗഖ�മാകു�ു
(മ�ാ, 14:34-36)

അവർ അ�െര എ�ി െഗേ�സര�് േദശ�ു അ

ണ�ു. അവർ പടകിൽനി�ു ഇറ�ിയ ഉടെന ജന�ൾ
േയശുവിെന അറി�ു. ആ നാ�ിൽ ഒെ�യും ചു�ി ഓടി,
അവൻ ഉ�ു എ�ു േകൾ�ു� ഇടേ��ു ദീന�ാെര

കിട�യിൽ എടു�ുംെകാ�ുവ�ു തുട�ി. ഊരുകളി
േലാ പ�ണ�ളിേലാ കുടികളിേലാ അവൻ െചെ�ടെ�ാ

െ�യും അവർ ച�കളിൽ േരാഗികെള െകാ�ുവ�ു െവ

��, അവെ� വസ്�ത�ിെ� െതാ�ൽ എ�ിലും െതാേട
�തി�ു അേപ�ി�യും അവെന െതാ�വർ�ു ഒെ�

യും സൗഖ�ം വരികയും െചയ്തു. (മർെ�ാസ്, 6:53-56).

കടൽ�രയിെല �പഭാഷണം:ൈദവ�ിനു
�പസാദമു� �പവൃ�ി

പിെ��ാൾ കടൽ�െര നി� പുരുഷാരം ഒരു പടക�ാ

െത അവിെട േവെറ ഇ�ായിരു�ു എ�ും, േയശു ശിഷ��ാ
േരാടുകൂെട പടകിൽകയറാെതശിഷ��ാർ മാ�തം േപായിരു

�ു എ�ും �ഗഹി��.എ�ാൽ കർ�ാവു വാഴ്�ീ�� അവ
ർ അ�ം തി� �ല�ി�രിെക തിെബര�ാസിൽനി�ു

െചറുപടകുകൾഎ�ിയിരു�ു. േയശുഅവിെട ഇ� ശിഷ�
�ാരും ഇ� എ�ു പുരുഷാരം ക�േ�ാൾ ത�ള�ം പടകു
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കയറി േയശുവിെന തിര�ു കഫർ�ഹൂമിൽ എ�ി. കട
ലിന�െരഅവെനകെ��ിയേ�ാൾ: റ�ീ, നീ എേ�ാൾ
ഇവിെട വ�ു എ�ു േചാദി��. അതിനു േയശു: 'ആേമൻ,
ആേമൻ, ഞാൻ നി�േളാടു പറയു�ു: നി�ൾ അടയാളം
ക�തുെകാ��, അ�ം തി�ു തൃപ്തരായതുെകാ�േ�ത
എെ� അേന�ഷി�ു�തു. നശി��േപാകു� ആഹാര�ി
�ായി��, നിത�ജീവ�േല�ു നിലനില്�ു� ആഹാര�ി
�ായി�� തേ� �പവർ�ി�ിൻ;അതു മനുഷ�പു�തൻ നി�
ൾ�ു തരും. അവെന പിതാവായ ൈദവം മു�ദയി�ിരി�ു
�ു'എ�ു ഉ�രം പറ�ു.അവർഅവേനാടു ൈദവ�ി
നു �പസാദമു� �പവൃ�ികെള �പവർ�ിേ��തിനു ഞ

�ൾഎ�ു െചേ�ണംഎ�ു േചാദി��. േയശുഅവേരാടു:
'ൈദവ�ി�ു �പസാദമു� �പവൃ�ി അവൻ അയ�വനി

ൽ നി�ൾ വിശ�സി�ു�തേ�ത' എ�ു ഉ�രം പറ�ു.
(േയാഹ�ാൻ, 6:22-29).

ജീവെ�അ�ം

ജന�ൾ അവേനാടു: ഞ�ൾ ക�ു നിെ� വിശ�സി
േ��തി�ു നീ എ�ു അടയാളം െച���ു? എ�ു �പവ
ർ�ി�ു�ു? ന�ുെട പിതാ��ാർ മരുഭൂമിയിൽ മ�ാ
തി�ു; അവർ�ു തി�ുവാൻ സ�ർ��ിൽനി�ു അ�ം
െകാടു�ു എ�ു എഴുതിയിരി�ു�ുവേ�ാ എ�ു പറ

�ു. േയശു അവേരാടു: 'ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നി�
േളാടു പറയു�ു:സ�ർ��ിൽ നി�ു�അ�ം േമാെശയ�
നി�ൾ�ു ത�തു, എെ� പിതാവേ�ത സ�ർ��ിൽനി
�ു�സാ�ാൽഅ�ം നി�ൾ�ു തരു�തു.ൈദവ�ി
െ� അ�േമാ സ�ർ��ിൽനി�ു ഇറ�ിവ�ു േലാക�ി

നു ജീവെന െകാടു�ു�തു ആകു�ു'എ�ു പറ�ു.അ
വർ അവേനാടു: കർ�ാേവ, ഈഅ�ം എേ�ാഴും ഞ�

ൾ�ു തേരണേമ എ�ു പറ�ു. േയശു അവേരാടു പറ
�തു: 'ഞാൻ ജീവെ� അ�ം ആകു�ു; എെ� അടു�



100

ൽ വരു�വ�ു വിശ�യി�; എ�ിൽ വിശ�സി�ു�വനു
ഒരുനാള�ം ദാഹി�യുമി�.എ�ാൽ നി�ൾ എെ� ക�ി
��ം വിശ�സി�ു�ി� എ�ു ഞാൻ നി�േളാടു പറ�ുവ

േ�ാ. പിതാവു എനി�ു തരു�തു ഒെ�യും എെ� അടു
�ൽ വരും; എെ� അടു�ൽ വരു�വെന ഞാൻ ഒരുനാ
ള�ം ത�ി�ളകയി�.ഞാൻഎെ�ഇഷ്ടമ�,എെ�അയ
�വെ�ഇഷ്ടമേ�ത െചയ�ാൻസ�ർ��ിൽനി�ു ഇറ�ിവ

�ിരി�ു�തു. അവൻ എനി�ു ത�തിൽ ഒ�ും ഞാൻ
കളയാെത എ�ാം ഒടു�െ� നാളിൽ ഉയിർെ�ഴുേ��ി

േ�ണം എ�ാകു�ു എെ� അയ�വെ� ഇഷ്ടം. പു�ത
െന േനാ�ിെ�ാ�ു അവനിൽ വിശ�സി�ു� ഏവനും

നിത�ജീവൻ ഉ�ാേകണെമ�ാകു�ു എെ� പിതാവിെ�

ഇഷ്ടം; ഞാൻ അവെന ഒടു�െ� നാളിൽ ഉയിർെ�ഴു

േ��ി�ും.' (േയാഹ�ാൻ, 6:30-40).

സ�ർ��ിൽനി�ിറ�ിയ ജീവനു�അ�ം

ഞാൻസ�ർ��ിൽനി�ു ഇറ�ിവ�അ�ം എ�ു േയ

ശു പറ�തിനാൽ െയഹൂദ�ാർ അവെന�ുറി�� പിറുപി

റു�ു: ഇവൻ േയാേസഫിെ� പു�തനായ േയശുഅ�േയാ?
അവെ�അ�െനയും അ�െയയും നാം അറിയു�ുവേ�ാ;
പിെ�ഞാൻസ�ർ��ിൽനി�ു ഇറ�ിവ�ു എ�ുഅവ

ൻ പറയു�തു എ�െനഎ�ുഅവർ പറ�ു. േയശുഅ
വേരാടു ഉ�രം പറ�തു: 'നി�ൾ ത�ിൽ പിറുപിറു

േ��ാ;എെ�അയ� പിതാവു ആകർഷി�ി��ാെതആ
ർ�ും എെ� അടു�ൽ വരുവാൻ കഴികയി�; ഞാൻ ഒടു
�െ� നാളിൽ അവെന ഉയിർെ�ഴുേ��ി�ും. 'എ�ാ
വരും ൈദവ�ാൽ ഉപേദശി�െ��വർ ആകും' (െയശ,
54:13) എ�ു �പവാചകപുസ്തക�ളിൽ എഴുതിയിരി�ു
�ു. പിതാവിേനാടു േക��പഠി�വൻ എ�ാം എെ� അടു�
ൽ വരും. പിതാവിെന ആെര�ിലും ക�ി���ു എ��,
ൈദവ�ിെ� അടു�ൽനി�ു വ�വൻ മാ�തേമ പിതാവി
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െന ക�ി���. ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നി�േളാടു പറ
യു�ു: വിശ�സി�ു�വ�ു നിത�ജീവൻ ഉ�ു.ഞാൻ ജീവ
െ� അ�ം ആകു�ു. നി�ള�െട പിതാ��ാർ മരുഭൂമിയി
ൽ മ�ാ തി�ി��ം മരി��വേ�ാ. ഇേതാ തി�ു�വൻ മരി
�ാതിരിേ��തിനു സ�ർ��ിൽനി�ു ഇറ�ു�അ�ം

ആകു�ു. സ�ർ��ിൽനി�ു ഇറ�ിയ ജീവനു� അ�ം

ഞാൻ ആകു�ു; ഈ അ�ം തി�ു�വൻ എ�ാം എേ�

�ും ജീവി�ും; ഞാൻ െകാടു�ാനിരി�ു� അ�േമാ േലാ
ക�ിെ� ജീവനുേവ�ി ഞാൻ െകാടു�ു� എെ� മാം

സംആകു�ു.' (േയാഹ�ാൻ, 6:41-51).

തി�ു�വൻഎേ��ും ജീവി�ിരി�ു�അ�ം

ആകയാൽ െയഹൂദ�ാർ: നമു�ു തെ� മാംസം തിേ�
�തിനു തരുവാൻ ഇവനു എ�െന കഴിയും എ�ു പറ

�ു ത�ിൽ വാദി��. േയശു അവേരാടു പറ�തു: 'ആ
േമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നി�േളാടു പറയു�ു: നി�ൾ മനു
ഷ�പു�തെ� മാംസം തി�ാെതയും അവെ� ര�ം കുടി

�ാെതയും ഇരു�ാൽ നി�ൾ�ു ഉ�ിൽ ജീവൻഇ�.എ
െ� മാംസം തി�ുകയും എെ� ര�ം കുടി�യും െച��

�വനു നിത�ജീവൻ ഉ�ു; ഞാൻ ഒടു�െ� നാളിൽ അ

വെന ഉയിർെ�ഴുേ��ി�ും.എെ� മാംസം സാ�ാൽ ഭ
�ണവും എെ� ര�ം സാ�ാൽ പാനീയവുംആകു�ു.
എെ� മാംസം തി�ുകയും എെ� ര�ം കുടി�യും െച

���വൻ എ�ിലും ഞാൻ അവനിലും വസി�ു�ു. ജീവ
നു� പിതാവു എെ�അയ�ി��ഞാൻ പിതാവിൻ മൂലം ജീ

വി�ു�തുേപാെല എെ� തി�ു�വൻ എൻമൂലം ജീവി

�ും. സ�ർ��ിൽനി�ു ഇറ�ിവ� അ�ം ഇതു ആകു
�ു; പിതാ��ാർ തി�ുകയും മരി�യും െചയ്തതുേപാ
െല അ�; ഈഅ�ം തി�ു�വൻ എേ��ും ജീവി�ും.'
അവൻ കഫർ�ഹൂമിൽ ഉപേദശി�ുേ�ാൾ പ�ിയിൽ

െവ�� ഇതു പറ�ു. (േയാഹ�ാൻ, 6:52-59).
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ചില ശിഷ��ാർ േയശുവിെന വി��േപാകു�ു

േയശുവിെ� ശിഷ��ാർ പലരും അതു േക�ി��: ഇതു ക
ഠിന വാ�ു, ഇതു ആർ�ു േകൾ�ാൻ കഴിയും എ�ു പറ
�ു. ശിഷ��ാർ അതിെനെ�ാ�ി പിറുപിറു�ു�തു േയ
ശു ത�ിൽതേ�അറി�ു അവേരാടു: 'ഇതു നി�ൾ�ു
ഇടർ� ആകു�ുേവാ? മനുഷ�പു�തൻ മുെ� ഇരുേ�ട

േ��ു കയറിേ�ാകു�തു നി�ൾ ക�ാേലാ? ജീവി�ി
�ു�തു ആ�ാവു ആകു�ു; മാംസം ഒ�ി�ും ഉപകരി
�ു�ി�; ഞാൻ നി�േളാടു സംസാരി� വചന�ൾ ആ
�ാവും ജീവനും ആകു�ു. എ�ിലും വിശ�സി�ാ�വർ
നി�ള�െട ഇടയിൽ ഉ�ു' എ�ു പറ�ു — വിശ�സി�ാ
�വർ ഇ�വർഎ�ും തെ� കാണി�� െകാടു�ു�വൻ

ഇ�വൻ എ�ും േയശു ആദിമുതൽ അറി�ിരു�ു — ഇ
തു േഹതുവായി�േ�ത ഞാൻ നി�േളാടു: 'പിതാവു കൃപ ന
ല്കീ��ാെത ആർ�ും എെ� അടു�ൽ വരുവാൻ കഴിക

യി� എ�ു പറ�തു' എ�ും അവൻ പറ�ു. അ�ുമു
തൽഅവെ� ശിഷ��ാരിൽ പലരും പിൻവാ�ിേ�ായി, പി
െ�അവേനാടു കൂെട സ�രി�ി�. (േയാഹ�ാ, 6:60-66).

യൂദെയ�ുറി��� �പവചനം

ആകയാൽ േയശു പ�ിരുവേരാടു: 'നി�ൾ�ും െപായ്
െ�ാൾവാൻ മന��േ�ാ' എ�ു േചാദി��. ശിേമാൻ പ
െ�താസ് അവേനാടു: കർ�ാേവ, ഞ�ൾ ആരുെട അടു
�ൽ േപാകും? നിത�ജീവെ� വചന�ൾ നിെ� പ�ൽ
ഉ�ു. നീ ൈദവ�ിെ� പരിശു�ൻ എ�ു ഞ�ൾ വിശ�
സി��ം അറി�ും ഇരി�ു�ു എ�ു ഉ�രം പറ�ു.
േയശു അവേരാടു: 'നി�െള പ���ു േപെര ഞാൻ തിര
െ�ടു�ി�േയാ? എ�ിലും നി�ളിൽ ഒരു�ൻ ഒരു പി
ശാചു ആകു�ു'എ�ു ഉ�രം പറ�ു. ഇതു അവൻ ശി
േമാൻ ഈസ്കര�േ�ാ�ാവിെ� മകനായ യൂദെയ�ുറി

�� പറ�ു. ഇവൻ പ�ിരുവരിൽ ഒരു�ൻ എ�ിലും അ
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വെന കാണി��െകാടു�ാനു�വൻ ആയിരു�ു. (േയാഹ
�ാൻ, 6:67-71).

ശു�ിെയ�ുറി���വാദം
(മ�, 15:1-5)

െയരൂശേലമിൽനി�ു പരീശ�ാരും ചില ശാസ്�തിമാരും

അവെ�അടു�ൽ വ�ുകൂടി. േയശുവിെ� ശിഷ��ാരിൽ
ചിലർ ശു�ിയി�ാ� എ�ുെവ�ാൽ, കഴുകാ�, ൈക
െകാ�ു ഭ�ണം കഴി�ു�തു അവർ ക�ു. പരീശ�ാ
രും െയഹൂദ�ാർ ഒെ�യും പൂർ��ാരുെട സ��ദായം �പ

മാണി�� ൈക ന�ായി കഴുകീ��ാെത ഭ�ണം കഴി�

യി�. ച�യിൽനി�ു വരുേ�ാഴും കുളി�ി��ാെത ഭ�
ണം കഴി�യി�. പാനപാ�തം, ഭരണി, െച�ു എ�ിവ കഴു
കുക മുതലായി പലതും �പമാണി�ു�തു അവർ�ു ച�

മായിരി�ു�ു. അ�െന പരീശ�ാരും ശാസ്�തിമാരും: നി
െ� ശിഷ��ാർ പൂർ��ാരുെട സ��ദായം അനുസരി�� ന

ട�ാെത ശു�ിയി�ാ� ൈകെകാ�ു ഭ�ണം കഴി�ു

�തു എ�ു എ�ു അവേനാടു േചാദി��.അവൻഅവേരാ
ടു ഉ�രം പറ�തു: 'കപടഭ�ി�ാരായ നി�െള�ുറി
�� െയശ�ാവു �പവചി�തു ശരി: ഈ ജനം അധരംെകാ

�ു എെ�ബഹുമാനി�ു�ു;എ�ിലുംഅവരുെട ഹൃദയം
എ�ൽനി�ു ദൂര�ു അക�ിരി�ു�ു. മാനുഷക�നക
ളായ ഉപേദശ�െള അവർ ഉപേദശി�ു�തു െകാ�ു എ

െ� വ�ർ�മായി ഭജി�ു�ു' (െയശ, 29:13) എ�ു എഴു
തിയിരി�ു�തുേപാെല തേ�. (മർെ�ാസ്, 7:1-7).

മനുഷ�െനഅശു�മാ�ു�ത്
(മ�ാ, 15:10-20)

നി�ൾ ൈദവക�ന വി��ംകള�ു മനുഷ�രുെട സ��

ദായം �പമാണി�ു�ു; പിെ� അവേരാടു പറ�തു: 'നി
�ള�െട സ��ദായം �പമാണി�ാൻ േവ�ി നി�ൾ ൈദവ

ക�ന ത�ി�ളയു�തു ന�ായി. നിെ� അ�െനയും അ
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�െയയും ബഹുമാനി� എ�ും അ�െനേയാ അ�െയ

േയാ �പാകു�വൻ മരിേ�ണം എ�ു േമാെശ പറ�ുവ

േ�ാ. നി�േളാ ഒരു മനുഷ�ൻ അ�േനാേടാ അ�േയാേടാ:
നിന�ു എ�ാൽ ഉപകാരമായി വേര�തു വഴിപാടു എ�

ർ�മു� *െകാർ�ാൻ എ�ു പറ�ാൽ മതി എ�ു പറ

യു�ു. തെ� അ�േനാ അ�യ്േ�ാ േമലാൽ ഒ�ും െച
യ�ാൻ അവെന സ�തി�ു�തുമി�. ഇ�െന നി�ൾ ഉ
പേദശി�ു� സ��ദായ�ാൽ ൈദവക�ന ദുർ�ലമാ

�ു�ു; ഈ വക പലതും നി�ൾ െച���ു.' പിെ� അ
വൻ പുരുഷാരെ� അരിെക വിളി�� അവേരാടു: 'എ�ാ
വരും േക�� �ഗഹി��െകാൾവിൻ. പുറ�ുനി�ു മനുഷ�െ�
അക�ു െച��� യാെതാ�ി�ും അവെന അശു�മാ

�ുവാൻ കഴികയി�; അവനിൽനി�ു പുറെ�ടു�തേ�ത മ
നുഷ�െന അശു�മാ�ു�തു േകൾ�ാൻ െചവി ഉ�വൻ

േകൾ�െ�' എ�ു പറ�ു. അവൻ പുരുഷാരെ� വി��

വീ�ിൽ െച�േശഷം ശിഷ��ാർആ ഉപമെയ�ുറി�� അവ

േനാടു േചാദി��. അവൻ അവേരാടു: 'ഇ�െന നി�ള�ം
േബാധമി�ാ�വേരാ? പുറ�ുനി�ു മനുഷ�െ�അക�ു
െച��� യാെതാ�ി�ും അവെന അശു�മാ�ുവാൻ ക

ഴികയി� എ�ു തിരി�റിയു�ി�േയാ?അതുഅവെ�ഹൃദ
യ�ിൽ അ� വയ�ിലേ�ത െച���തു; പിെ� മറ��രയി
േല�ു േപാകു�ു; ഇ�െന സകലേഭാജ��ൾ�ും ശു�ി
വരു�ു�ു എ�ു പറ�ു. മനുഷ�നിൽനി�ു പുറെ�ടു
�തേ�ത മനുഷ�െന അശു�നാ�ു�തു; അക�ുനി�ു,
മനുഷ�രുെട ഹൃദയ�ിൽനി�ു തേ�, ദു�ി�,വ�ഭിചാരം,
പരസംഗം, െകാലപാതകം, േമാഷണം, അത�ാ�ഗഹം, ദുഷ്ട
ത, ചതി, ദുഷ്കർ�ം, വിട�ുക��, ദൂഷണം, അഹ�ാരം,
മൂഢതഎ�ിവ പുറെ�ടു�ു.ഈേദാഷ�ൾഎ�ാംഅക

�ുനി�ു പുറെ��� മനുഷ�െന അശു�നാ�ു�ു' എ�ു
അവൻ പറ�ു. (മർെ�ാസ്, 7:8-23). [െകാർ�ാൻ --
ൈദവ�ിനർ�ി�ു� വഴിപാടു.് െകാർ�ാൻ എ�ു പറ
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യുേ�ാൾ ആ പണം ൈദവ�ിനായി േവർതിരി�െ�ടു

�ു. മാതാപിതാ�േളാടു� കടമ നിറേവ�ാതിരി�ാൻ േവ
�ി പണം ൈദവ�ിനു വഴിപാടായി അർ�ി�ിരി�ുകയാ

െണ�് പറയു� കീഴ�ഴ�െ�യാണ് �കിസ്തു അപലപി

�ത്]

കാനാന�സ്�തീയുെട മകെള െസൗഖ�മാ�ു�ു
(മർെ�ാ, 7:25-30)

േയശുഅവിടം വി��, *േസാർ *സീേദാൻഎ� �പേദശ�
ളി േല�ു വാ�ിേ�ായി. ആ േദശ�ുനി�ു ഒരു കനാന�

സ്�തീ വ�ു, അവേനാടു: കർ�ാേവ, ദാവീദ് പു�താ, എ
േ�ാടു കരുണ േതാേ�ണേമ;എെ� മകൾ�ു ഭൂേതാപ�ദ
വം കഠിനമായിരി�ു�ു എ�ു നിലവിളി��പറ�ു. അവ
ൻഅവേളാടു ഒരു വാ�ും ഉ�രം പറ�ി�;അവെ�ശി
ഷ��ാർഅടുെ�,വ�ു:അവൾന�ുെട പി�ാെല നിലവി
ളി��െകാ�ു വരു�ു; അവെള പറ�യേ�ണേമ എ�ു

അവേനാടു അേപ�ി��. അതിനു അവൻ: 'യി�സാേയൽ
ഗൃഹ�ിെല കാണാെതേപായആടുകള�െട അടു�േല�

�ാെത എെ�അയ�ി�ി�'എ�ു ഉ�രം പറ�ു.എ�ാ
ൽ അവൾ വ�ു: കർ�ാേവ, എെ� സഹായിേ�ണേമ
എ�ു പറ�ു അവെന നമസ്കരി��. അവേനാ: 'മ�ള�
െടഅ�ംഎടു�ു നായ്�ു�ികൾ�ു ഇ��െകാടു�ു�തു

ന��' എ�ു ഉ�രം പറ�ു. അതിനു അവൾ: അേത,
കർ�ാേവ, നായ്�ു�ികള�ം ഉടയവരുെട േമശയിൽനി�ു
വീഴു� നുറു�ുകൾ തി�ു�ു�േ�ാ എ�ു പറ�ു. േയ
ശു അവേളാടു: 'സ്�തീേയ, നിെ� വിശ�ാസം വലിയതു; നി
െ� ഇഷ്ടംേപാെല നിന�ു ഭവി�െ�' എ�ു ഉ�രം പറ
�ു. ആ നാഴികമുതൽ അവള�െട മകൾ�ു സൗഖ�ം വ

�ു. (മ�ായി, 15:21-28). [േസാർ -- ഒരു െപൗരാണിക ഫി
നിഷ�ാനഗരം.സീേദാനു 35 കി. മീ�ർ െത�ും കർേ�ൽ പ
ർ�ത�ിനു 52 കി.മീ�ർ വട�ുമായി െമഡി�േറനിയൻ സ



106

മു�ദതീര�ു�ിതിെച���ു. സീേദാൻ -- േസാരിനും െബ
യ്റൂ�ിനും ഇടയ്�ു� ഒരു ഫിനിഷ�ൻ പ�ണം. േസാരിനു
35 കി.മീ�ർ വട�ായി െമഡി�േറനിയൻ സമു�ദ�ിേല�ു
ത�ിനില്�ു� െചറിയകു�ിൽ�ിതി െച���ു.]

വി�നായ െചകിടെന െസൗഖ�മാ�ു�ു

േയശു വീ�ും േസാരിെ� അതിർ വി�� സീേദാൻവഴിയാ

യി െദ�െ�ാലിേദശ�ിെ� നടുവിൽകൂടി ഗലീല�ട��റ

�ു വ�ു. അവിെട അവർ വി�നാേയാരു െചകിടെന
അവെ� അടു�ൽ െകാ�ുവ�ു, അവെ�േമൽ ൈക

െവേ�ണംഎ�ുഅേപ�ി��.അവൻഅവെന പുരുഷാ
ര�ിൽനി�ു േവറി�� കൂ�ിെ�ാ�ുേപായി അവെ� െച

വിയിൽ വിരൽ ഇ��, തു�ി അവെ� നാവിെന െതാ��,സ�ർ
�േ��ു േനാ�ി െനടുവീർ�ി�� അവേനാടു: തുറ�ുവരി
ക എ�ു അർ�മു� 'എഫഥാ' എ�ു പറ�ു. ഉടെന
അവെ� െചവി തുറ�ു നാവിെ� െക��ം അഴി�ി�� അ

വൻശരിയായി സംസാരി��.ഇതുആേരാടും പറയരുതു എ
�ുഅവേരാടു ക�ി�� എ�ിലുംഅവൻ എ�തക�ി��േവാ

അ�തയും അവർ �പസി�മാ�ി: അവൻ സകലവും ന�ാ
യി െചയ്തു; െചകിടെര േകൾ�ുമാറാ�ു�ു;ഊമെര സം
സാരി�ുമാറാ�ു�ു എ�ു പറ�ു അത��ം വിസ്മയി

��. (മർെ�ാസ്, 7:31-37).

നാനാവ�ാധി�ാെര െസൗഖ�മാ�ു�ു

േയശുഅവിെടനി�ു യാ�തയായി ഗലീല�ടലരിെക െച

�ു മലയിൽ കയറി അവിെട ഇരു�ു. വളെര പുരുഷാരം മു
ട�ർ, കുരുടർ, ഊമർ, കൂനർ മുതലായ പലെരയും അവ
െ� അടു�ൽ െകാ�ുവ�ു അവെ� കാൽ�ൽെവ��;
അവൻ അവെര സൗഖ�മാ�ി; ഊമർ സംസാരി�ു�തും
കൂനർ സൗഖ�മാകു�തും മുട�ർ നട�ു�തും കുരുടർ

കാണു�തും പുരുഷാരം ക�ി�� ആ�ര�െ���, യി�സാ
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േയലിെ�ൈദവെ�മഹത�െ�ടു�ി. (മ�ാ, 15:29-31).

നാലായിരംേപെര േപാഷി�ി�ു�ു
(മ�ാ, 15:32-39)

ആ ദിവസ�ളിൽ ഏ�വും വലിയ പുരുഷാരം ഉ�ായി

രിെ�അവർ�ു ഭ�ി�ാൻ ഒ�ും ഇ�ായ്കെകാ�ു േയ

ശു ശിഷ��ാെര അടു�ൽ വിളി�� അവേരാടു: 'ഈ പുരു

ഷാരം ഇേ�ാൾ മൂ�ു നാളായി എേ�ാടുകൂെട പാർ�ു�ു;
അവർ�ു ഭ�ി�ാൻ ഒ�ും ഇ�ായ്കെകാ�ു എനി�ു

അവേരാടു അലിവു േതാ�ു�ു;ഞാൻഅവെര പ�ിണിയാ
യി വീ�ിേല�ു അയ�ാൽഅവർ വഴിയിൽെവ�� തളർ�ു

േപാകും;അവരിൽ ചിലർ ദൂര�ുനി�ുവ�വരേ�ാ'എ�ു
പറ�ു. അതിനു അവെ� ശിഷ��ാർ: ഇവർ�ു ഇവിെട
മരുഭൂമിയിൽ അ�ം െകാടു�ു തൃപ്തിവരു�ുവാൻ എ

�െന കഴിയും എ�ു ഉ�രം പറ�ു. അവൻ അവേരാ
ടു: 'നി�ള�െട പ�ൽ എ�തഅ�ം ഉ�ു'എ�ു േചാദി��.
ഏഴു എ�ു അവർ പറ�ു. അവൻ പുരുഷാരേ�ാടു നി
ല�ു ഇരി�ാൻ ക�ി��; പിെ� ആ ഏഴ�ം എടു�ു

സ്േതാ�തം െചയ്തു നുറു�ി, ശിഷ��ാരുെട പ�ൽ വിള
�ുവാൻ െകാടു�ു; അവർ പുരുഷാര�ിനു വിള�ി. െച
റിയ മീനും കുെറ ഉ�ായിരു�ു;അതുംഅവൻഅനു�ഗഹി
�ി��, വിള�ുവാൻ പറ�ു.അവർതി�ു തൃപ്തരായി; േശ
ഷി� കഷണ�ൾഏഴു വ�ി നിറെ�ടു�ു.അവർ ഏകേദ
ശം നാലായിരംേപർ ആയിരു�ു. അവൻഅവെര പറ�
യ� ഉടെന ശിഷ��ാേരാടുകൂെട പടകു കയറി *ദല്മനൂഥ
അംശ�ളിൽ എ�ി. (മർെ�ാസ്, 8:1-10). [ദല്മനൂദ -- ഗ
ലീല�ടലിെ� പ�ിമതീര�ു� ഒരു�ലം]

അടയാളംഅേന�ഷി�ു�വെര ശാസി�ു�ു
(മർെ�ാ, 8:11-12, ലൂെ�ാ, 12:54-57)

അന�രം പരീശ�ാരും *സദൂക�രും അടുെ� വ�ു:
ആകാശ�ുനി�ു ഒരു അടയാളം കാണി��തേരണെമ�ു
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േയശുവിെന പരീ�ി�� േചാദി��. അവേരാടു അവൻ ഉ
�രം പറ�തു: 'സ��ാസമയ�ുആകാശം ചുവ�ുക
�ാൽ ന� െതളിവാകും എ�ും രാവിെല ആകാശം മൂടി

ചുവ�ുക�ാൽ ഇ�ു മഴേ�ാൾ ഉ�ാകും എ�ും നി�

ൾ പറയു�ു.ആകാശ�ിെ� ഭാവം വിേവചി�ാൻ നി�ൾ
അറിയു�ു; എ�ാൽ കാലല�ണ�െള വിേവചി�ാൻ ക
ഴികയി�േയാ? േദാഷവും വ�ഭിചാരവുമു� തലമുറ അടയാ
ളം തിരയു�ു; േയാനയുെടഅടയാളമ�ാെതഅതി�ുഅട
യാളം ലഭി�യി�;' പിെ�അവൻഅവെര വി��േപായി. (മ
�ായി, 16:1-4). [സദൂക�ർ -- േയശു�കിസ്തുവിെ� കാല
�് െയഹൂദ�ാരുെട ഇടയിൽ നിലനി�ിരു� ഒരു മതവി

ഭാഗം.]

പരീശ�ാരുെടയും സദുക�രുെടയും പുളി�മാവു്
(മർെ�ാ, 8:14-21)

അവെര വി�� പിെ�യും പടകു കയറി അ�െര�ു കട

�ു. ശിഷ��ാർ അ�െര േപാകുേ�ാൾ അ�ം എടു�ാൻ
മറ�ുേപായി.എ�ാൽ േയശുഅവേരാടു: 'േനാ�ുവിൻ പ
രീശ�ാരുെടയും സദൂക�രുെടയും പുളി�മാവു സൂ�ി��

െകാൾവിൻ'എ�ു പറ�ു.അ�ം െകാ�ുേപാരായ്കയാ
ൽ ആയിരി�ും എ�ു അവർ ത�ിൽ ത�ിൽ പറ�ു.
അതു അറി�ി�� േയശു പറ�തു: 'അ�വിശ�ാസികേള,
അ�ം െകാ�ുവരായ്കയാൽത�ിൽത�ിൽ പറയു�തു

എ�ു? ഇേ�ാഴും നി�ൾ തിരി�റിയു�ി�േയാ? അ�ായി
രം േപർ�ു അ�ു അ�ം െകാടു�ി�� എ�ത െകാ� എടു

�ു എ�ും നാലായിരം േപർ�ു ഏഴു അ�ം െകാടു�ി��

എ�ത വ�ി എടു�ു എ�ും ഓർ�ു�ി�േയാ? പരീശ�ാരു
െടയും സദൂക�രുെടയും പുളി�മാവു സൂ�ി��െകാേ�

ണം എ�ു പറ�തു അ�െ��ുറി�� എ�ു തിരി�റി

യാ�തു എ�ു?' അ�െന അ��ിെ� പുളി� മാവ�,
പരീശ�ാരുെടയും സദൂക�രുെടയും ഉപേദശമേ�ത സൂ�ി
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��െകാൾവാൻ അവൻ പറ�ു എ�ു അവർ �ഗഹി��.
(മർെ�ാസ്, 8: 13, മ�ായി, 16:5-12).

േബ�്സയിദയിെല കുരുടനു് കാഴ്ച നൽകു�ു

അവർ *േബ�്സയിദയിൽ എ�ിയേ�ാൾ ഒരു കുരുട
െന േയശുവിെ� അടു�ൽ െകാ�ുവ�ു അവെന െതാ

േടണെമ�ുഅേപ�ി��.അവൻകുരുടെ�ൈക�ു പിടി
�� അവെന ഊരിനു പുറ�ു െകാ�ുേപായി അവെ� ക

�ിൽ തു�ി അവെ�േമൽൈകെവ��: 'നീ വ�തും കാണു
�ുേ�ാ' എ�ു േചാദി��. അവൻ േമേ�ാ�� േനാ�ി: ഞാ
ൻ മനുഷ�െര കാണു�ു; അവർ നട�ു�തു മര�ൾേപാ
െലയേ�തകാണു�തു എ�ു പറ�ു. പിെ�യുംഅവെ�
ക�ിേ�ൽ ൈകെവ�േ�ാൾ അവൻ സൗഖ�ം �പാപി�� മി

ഴി��േനാ�ി എ�ാം സ്പഷ്ടമായി ക�ു. 'നീ ഊരിൽ കട
�േപാലും അരുതു എ�ു അവൻ പറ�ു അവെന വീ�ി

േല�ു അയ��. (മർെ�ാസ്, 8:22-26). [േബ�്സയിദ --
ഗലീല�ടലിെ� പടി�ാെറ തീര�ു െഗേ�സര�് �പ

േദശ�ു� ഒരു �ഗാമം.]

സഭാ�ാപനം �കിസ്തു �പവചി�ു�ു
(മർെ�ാ,6:28-30, ലുേ�ാ, 9:18-21)

അന�രം േയശു ശിഷ��ാരുമായി *ഫിലി�ിെ�ൈകസ
ര��ു അടു� ഊരുകളിേല�ു േപായി; വഴിയിൽെവ��
ശിഷ��ാേരാടു: 'ജന�ൾ എെ� ആർ എ�ു പറയു�ു'
എ�ു േചാദി��. ചിലർ േയാഹ�ാൻസ്നാപകൻ എ�ും മ
�� ചിലർ ഏലീയാെവ�ും േവെറ ചിലർ യിെരമ�ാേവാ �പവാ

ചക�ാരിൽ ഒരു�േനാ എ�ും പറയു�ു എ�ു അവർ

പറ�ു. 'നി�േളാ എെ� ആർ എ�ു പറയു�ു' എ�ു
അവൻ േചാദി�തിനു ശിേമാൻ പെ�താസ്: നീ ജീവനു�
ൈദവ�ിെ� പു�തനായ �കിസ്തു എ�ു ഉ�രം പറ�ു.
േയശു അവേനാടു: 'ബർേയാനാശിേമാെന, നീ ഭാഗ�വാൻ;
ജഡര��ൾ അ�, സ�ർ��നായ എെ� പിതാവെ�ത
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നിന�ു ഇതു െവളിെ�ടു�ിയതു. നീ പെ�താസ്ആകു�ു;
ഈ പാറേമൽ ഞാൻ എെ� സഭെയ പണിയും; പാതാള
േഗാപുര�ൾഅതിെന ജയി�യി� എ�ു ഞാൻ നിേ�ാ

ടു പറയു�ു. സ�ർ�രാജ��ിെ� താേ�ാൽ ഞാൻ നിന
�ു തരു�ു; നീ ഭൂമിയിൽ െക���തു ഒെ�യും സ�ർ�
�ിൽ െക�െ��ിരി�ും; നീ ഭൂമിയിൽ അഴി�ു�െതാ

െ�യും സ�ർ��ിൽ അഴി�ിരി�ും' എ�ു ഉ�രം പ
റ�ു. പിെ� താൻ �കിസ്തു ആകു�ു എ�ു ആേരാടും
പറയാതിരി�ാൻശിഷ��ാേരാടു ക�ി��. (മർെ�ാസ്, 8:27,
മ�ായി, 16:4-20). [ഫിലി�ിെ� ൈകസര� -- െഹർേ�ാൻ
പർ�ത�ിെ� അടിവാര�ിൽ �ിതിെച��� പ�ണം.
ഔഗുസ്െതാസ്ൈകസേറാടു�ബഹുമാനാർ�മാണ് പ�

ണ�ിന് ൈകസര� എ�ു നാമകരണം െചയ്തത്. തീര�പ
േദശ�ു�തുറമുഖ പ�ണമായൈകസര�യിൽനി�് ഇതി

െന േവർതിരി�ാനാണ് 'ഫിലി�ിെ�'എ�ു േചർ�ത്.]

മരണവും പുനരു�ാനവും �പവചി�ു�ു.
(മർെ�ാ, 8:32-33)

അ�ുമുതൽ േയശ ,ു താൻ െയരൂശേലമിൽ െച�ി��, മൂ
��ാർ, മഹാപുേരാഹിത�ാർ, ശാസ്�തിമാർ എ�ിവരാൽ
പലതും സഹി�� െകാ�െ�ടുകയും മൂ�ാം നാൾ ഉയിർ

െ�ഴുേ�ൽ�യും േവ�തു എ�ു ശിഷ��ാേരാടു �പസ്

താവി�� തുട�ി. പെ�താസ് േയശുവിെന േവറി�� െകാ�ു
േപായി: കർ�ാേവ, അതു അരുേത; നിന�ു അ�െന
ഭവി�രുേത എ�ു പറ�ുതുട�ി. അവേനാ തിരി�ു

പെ�താസിേനാടു; "സാ�ാേന, എെ� വി��േപാ; നീ എനി
�ു ഇടർ�യാകു�ു; നീ ൈദവ�ിേ�ത� മനുഷ�രുേടത
െ�തകരുതു�തു എ�ു പറ�ു. (മ�ായി, 16:21-23).

ആ�ാവിെ� വില
(മർെ�ാ, 8:34-38, ലുേ�ാ, 9:23-27)

പിെ� േയശു ശിഷ��ാേരാടു പറ�തു: 'ഒരു�ൻ എ
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െ� പി�ാെല വരുവാൻ ഇ�ി�ാൽ തെ��ാൻ ത�ജി��,
തെ� �കൂശു എടു�ു എെ� അനുഗമി�െ�. ആെര�ി
ലും തെ� ജീവെന ര�ി�ാൻ ഇ�ി�ാൽഅതിെന കളയും;
എെ� നിമി�ം ആെര�ിലും തെ� ജീവെന കള�ാൽ

അതിെന കെ��ും. ഒരു മനുഷ�ൻസർ�േലാകവും േനടീ
��ം തെ� ആ�ാവിെന നഷ്ടെ�ടു�ിയാൽ അവനു എ

�ു �പേയാജനം? അ�, തെ� ആ�ാവിെന വീ�ുെകാൾ
വാൻ മനുഷ�ൻഎ�ു മറുവില െകാടു�ും? മനുഷ�പു�തൻ
തെ� പിതാവിെ� മഹത��ിൽ തെ� ദൂത�ാരുമായി വ

രും; അേ�ാൾ അവൻ ഓേരാരു��ും അവനവെ� �പവൃ
�ി�ു ത�വ�ം പകരം നല്കും. മനുഷ�പു�തൻ തെ�
രാജ��ിൽ വരു�തു കാണുേവാളം മരണം ആസ�ദി�ാ

�വർ ചിലർ ഈ നില്�ു�വരിൽ ഉ�ു എ�ു ഞാൻ

സത�മായി�� നി�േളാടു പറയു�ു.' (മ�ായി, 16:24-28).

േയശുവിെ� േതജഃ�പദർശനം
(മർെ�ാ, 9:1-8, ലൂേ�ാ, 9:28-35)

ആറു ദിവസം കഴി�േശഷം േയശു പെ�താസിെനയും

യാേ�ാബിെനയും അവെ� സേഹാദരനായ േയാഹ�ാ

െനയും കൂ�ി തനി�� ഒരു *ഉയർ�മലയിേല�ു െകാ�ു
േപായി. അവരുെട മു�ാെക രൂപാ�രെ���, അവെ� മു
ഖം സൂര�െനേ�ാെല േശാഭി�� അവെ� വസ്�തം െവളി�ം

േപാെല െവ�യായി തീർ�ു. േമാെശയും ഏലീയാവും അ
വേനാടു സംഭാഷി�ു�തായി അവർ ക�ു. അേ�ാൾ പ
െ�താസ് േയശുവിേനാടു: കർ�ാേവ, നാം ഇവിെട ഇരി�ു
�തു ന�ു; നിന�ു സ�തെമ�ിൽ ഞാൻ ഇവിെട മൂ�ു
കുടിൽ ഉ�ാ�ാം ഒ�ു നിന�ും ഒ�ു േമാെശ�ും ഒ�ു

ഏലീയാവിനും എ�ു പറ�ു. അവൻ പറയുേ�ാൾ ത
േ� �പകാശമുേ�ാരു േമഘം അവരുെട േമൽ നിഴലി��; േമ
ഘ�ിൽനി�ു: ഇവൻ എെ� �പിയപു�തൻ, ഇവ�ൽ ഞാ
ൻ �പസാദി�ു�ു; ഇവ�ു െചവിെകാടു�ിൻ എ�ു ഒരു ശ
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ബ്ദവും ഉ�ായി. ശിഷ��ാർ അതു േക�ി�� ഏ�വും ഭയ
െ��� കവി��വീണു. േയശു അടു�ു െച�ു അവെര
െതാ��: 'എഴുേ��ിൻ, ഭയെ�േട�ാ'എ�ു പറ�ു.അവ
ർ തലെപാ�ിയേ�ാൾ േയശുവിെന മാ�തമ�ാെത ആെര

യും ക�ി�. (മ�ായി, 17:1-8). [ഉയർ�മല --താേബാർ മ
ലയാണ് മറുരൂപമലെയ�് കരുതെ�ടു�ു. േയശുഅ�ാല
�് ഫിലി�ിെ� ൈകസര�യിലൂെട സ�രി�ുകയായിരു

�ു.അതിനാൽ െഹർേമാൻ മലയുെട കു�ുകളിൽേലാ�ി
ൽആയിരി�ുെമ�് വ��മാണ്.]

ഏലീയാവിെ�ആഗമനം
(മർെ�ാ, 9:9-13)

അവർ മലയിൽനി�ു ഇറ�ുേ�ാൾ േയശുഅവേരാടു:
'മനുഷ�പു�തൻ മരി�വരുെട ഇടയിൽനി�ു ഉയിർെ�ഴു
േ�ല്�ുംവെര ഈ ദർശനം ആേരാടും പറയരുതു' എ�ു
ക�ി��. ശിഷ��ാർ അവേനാടു: എ�ാൽ ഏലീയാവു മു
െ� വേര�തു എ�ു ശാസ്�തിമാർ പറയു�തു എ�ു എ

�ു േചാദി��. അതിനു അവൻ: 'ഏലീയാവു വ�ു സകല
വും യഥാ�ാന�ാ�ും സത�ം. എ�ാൽ ഏലീയാവു വ
�ു കഴി�ു എ�ുഞാൻ നി�േളാടു പറയു�ു;എ�ിലും
അവർ അവെന അറി�ുെകാ�ാെത ത�ൾ�ു േതാ

�ിയതു എ�ാം അവേനാടു െചയ്തു. അ��ം മനുഷ�പു
�ത�ും അവരാൽ കഷ്ടെ�ടുവാനു�ു'എ�ു ഉ�രം പറ
�ു. അവൻ േയാഹ�ാൻ സ്നാപകെന�ുറി�� ത�
േളാടു പറ�ുഎ�ു ശിഷ��ാർ �ഗഹി��. (മ�, 17:9-13).

ഭൂതബാധിതെന െസൗഖ�മാ�ു�ു
(മ�ാ, 17:14-21, ലുേ�ാ, 9:37-43)

േയശു ശിഷ��ാരുെട അടുെ� വ�ാേ�ാൾ വലിയ പു

രുഷാരം അവെര ചു�ി നില്�ു�തും ശാസ്�തിമാർ അവ

േരാടു തർ�ി�ു�തും ക�ു. പുരുഷാരം അവെന ക�
ഉടെന �ഭമി�� ഓടിവ�ുഅവെന വ�ി��.അവൻഅവേരാ



113

ടു: 'നി�ൾ അവരുമായി തർ�ി�ു�തു എ�ു' എ�ു
േചാദി��.അതിനു പുരു ഷാര�ിൽ ഒരു�ൻ: ഗുേരാ,ഊ
മനായആ�ാവു� എെ� മകെന ഞാൻ നിെ� അടു�

ൽ െകാ�ുവ�ു. അതു അവെന എവിെടെവ�� പിടി�ാ
ലുംഅവെന ത�ിയിടു�ു; പിെ�അവൻ നുെര�� പ��ക
ടി�� വര�ുേപാകു�ു. അതിെന പുറ�ാേ��തി�ു
ഞാൻ നിെ� ശിഷ��ാേരാടു പറ�ി�� അവർ�ു കഴി

�ി� എ�ു ഉ�രം പറ�ു.അവൻഅവേരാടു: 'അവി
ശ�ാസമു� തലമുറേയ, എ�തേ�ാളം ഞാൻ നി�േളാടു
കൂെട ഇരി�ും?എ�തേ�ാളം നി�െള െപാറു�ും?അവ
െന എെ� അടു�ൽ െകാ�ുവരുവിൻ' എ�ു ഉ�രം പ
റ�ു. അവർ അവെന അവെ� അടു�ൽ െകാ�ുവ
�ു.അവെന ക� ഉടെനആ�ാവുഅവെന ഇെഴ��;അ
വൻ നില�ു വീണു നുെര��രു�ു. 'ഇതു അവനു സംഭവി
�ി�� എ�ത കാലമായി' എ�ു അവെ� അ�േനാടു േചാദി
�തിനു അവൻ: െചറു�ംമുതൽ തേ�. അതു അവെന ന
ശി�ിേ��തി�ു പലേ�ാഴും തീയിലും െവ��ിലും ത

�ിയി�ി���ു; നി�ാൽ വ�തും കഴിയും എ�ിൽ മന�ലി
�ു ഞ�െള സഹായിേ�ണേമ എ�ു പറ�ു. േയശു
അവേനാടു: 'നി�ാൽ കഴിയും എ�ിൽ എേ�ാ വിശ�സി
�ു�വനു സകലവും കഴിയും' എ�ു പറ�ു. ബാലെ�
അ�ൻ ഉടെന നിലവിളി��: കർ�ാേവ, ഞാൻ വിശ�സി
�ു�ു; എെ� അവിശ�ാസ�ിനു സഹായിേ�ണേമ എ
�ു പറ�ു. എ�ാൽ പുരുഷാരം ഓടി�ൂടു�തു േയശു
ക�ി�� അശു�ാ�ാവിെന ശാസി��: 'ഊമനും െചകിടനു
മായ ആ�ാേവ, ഇവെന വി��േപാ; ഇനി അവനിൽ കട�
രുതു എ�ു ഞാൻ നിേ�ാടു ക�ി�ു�ു' എ�ു പറ�ു.
അേ�ാൾ അതു നിലവിളി�� അവെന വളെര ഇെഴ�� പുറ

െ��� േപായി. മരി��േപായി എ�ു പലരും പറവാൻ ത�
വ�ം അവൻ മരി�േപാെല ആയി. േയശു അവെന ൈക
�ു പിടി�� നിവർ�ി,അവൻഎഴുേ���. വീ�ിൽ വ�േശ
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ഷം ശിഷ��ാർ സ�കാര�മായി അവേനാടു: ഞ�ൾ�ു അ
തിെന പുറ�ാ�ുവാൻ കഴിയാ�തു എ�ു എ�ു േചാ

ദി��. '�പാർ�നയാൽഅ�ാെതഈ ജാതി ഒ�ിനാലും പു

റെ���േപാകയി�'എ�ുഅവൻപറ�ു. (മർ, 9: 14-29).

േയശുവിൽ വിശ�സി�ാ�സേഹാദര�ാർ

അതിെ� േശഷം േയശു ഗലീലയിൽ സ�രി��; െയഹൂ
ദ�ാർ അവെന െകാ��വാൻ അേന�ഷി�തുെകാ�ു െയ

ഹൂദ�യിൽ സ�രി�ാൻ അവനു മന�ി�ായിരു�ു.എ�ാ
ൽ െയഹൂദ�രുുെട *കൂടാരെ�രുനാൾ അടു�ിരു�ു. അ
വെ� സേഹാദര�ാർ അവേനാടു: നീ െച��� �പവൃ�ി
കെള നിെ� ശിഷ��ാരും കാേണ�തി�ു ഇവിടം വി�� െയ

ഹൂദ�യിേല�ു േപാക. �പസി�ൻആകുവാൻആ�ഗഹി�ു
�വൻ ആരും രഹസ��ിൽ ഒ�ും െച���ി�േ�ാ; നീ ഇ
തു െച���ു എ�ിൽ േലാക�ിനു നിെ��േ� െവളി

െ�ടു�ുകഎ�ു പറ�ു.അവെ�സേഹാദര�ാരുംഅ
വനിൽ വിശ�സി�ി�. േയശു അവേരാടു: 'എെ� സമയം ഇ
തുവെര വ�ി�ി�; നി�ൾേ�ാ എ�യ്േപാഴും സമയം ത
േ�. നി�െള പെക�ാൻ േലാക�ിനു കഴിയു�ത�; എ
�ാൽ അതിെ� �പവൃ�ികൾ േദാഷമു�വ എ�ു ഞാൻ

അതിെന�ുറി�� സാ��ം പറയു�തുെകാ�ു അതു എ

െ� പകയ്�ു�ു. നി�ൾ െപരുനാളി�ു േപാകുവിൻ; എ
െ� സമയം ഇതുവെര വ�ി�ി�ായ്കെകാ�ു ഞാൻ ഈ

െപരുനാളി�ു ഇേ�ാൾ േപാകു�ി�.' ഇ�െന അവേരാടു
പറ�ി�� ഗലീലയിൽ തേ� പാർ�ു. (േയാഹ�ാൻ, 7:1-
9). [കൂടാരെ�രു�ാൾ -- ന�ായ�പമാണ�ിൽ വ�വ�ാപ

നം െചയ്തി��� മൂ�ു വാർഷീക മേഹാ�വ�ളിൽ അ

വസാനേ�ത്. (േലവ�, 23:34-36). തിഷ്റി മാസം (െസപ്�ം
ബർ/ഒക്േടാബർ) 15-മുതൽ 21-വെരയാണ് െപരു�ാളി

െ�ൈദർഘ�ം.]
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കൂടാരെ�രുനാൾ:എ.ഡി. 32 ഒക്േടാബർ 10--16,
മൂ�ാം �പാവശ�ം െയരുശേലമിേല�ു േപാകു�ു

േയശുവിെ� സേഹാദര�ാർ െപരുനാളി�ു േപായേശ

ഷം അവനും പരസ�മായി�� രഹസ��ിൽ എ�േപാെല

േപായി.എ�ാൽ െയഹൂദ�ാർ െപരുനാളിൽ:അവൻഎവി
െട എ�ു േചാദി�� അവെനഅേന�ഷി��. പുരുഷാര�ിൽ
അവെന�ുറി�� വളെര കുശുകുശു�� ഉ�ായി;അവൻന
�വൻ എ�ു ചിലരും അ�, അവൻ പുരുഷാരെ� വ�ി

�ു�ു എ�ു മ�� ചിലരും പറ�ു. എ�ിലും െയഹൂദ�ാ
െര േപടി�ി�� ആരും �പസി�മായി അവെന�ുറി�� സം

സാരി�ി�. (േയാഹന്, 7:10-13).

കാഴ്ച�പകാരം വിധി�രുതു:് നീതിയു�വിധി വിധി�ിൻ

െപരുനാൾ പാതി കഴി�േശഷം േയശു ൈദവാലയ

�ിൽ െച�ു ഉപേദശി��. വിദ�ാഭ�ാസം െച�ാ� ഇവൻ

ശാസ്�തം അറിയു�തു എ�െന എ�ു െയഹൂദ�ാർ പറ

�ുആ�ര�െ���. േയശുഅവേരാടു ഉ�രം പറ�തു:
'എെ� ഉപേദശം എേ�ത�, എെ� അയ�വേ�തേ�ത.
അവെ� ഇഷ്ടം െചയ�ാൻ ഇ�ി�ു�വൻ ഈ ഉപേദശം

ൈദവ�ിൽനി�ു�േതാ ഞാൻ സ�യമായി �പസ്താവി

�ു�േതാ എ�ു അറിയും.സ�യമായി �പസ്താവി�ു�വ
ൻ സ��മഹത�ം അേന�ഷി�ു�ു; തെ� അയ�വെ� മ
ഹത�ം അേന�ഷി�ു�വൻ സത�വാൻആകു�ു; നീതിേക
ടു അവനിൽ ഇ�. േമാെശ നി�ൾ�ു ന�ായ�പമാണം ത
�ി�ി�േയാ?എ�ിലും നി�ളിൽആരുംന�ായ�പമാണംആ
ചരി�ു�ി�. നി�ൾ എെ� െകാ��വാൻ അേന�ഷി�ു
�തു എ�ു?' അതിനു പുരുഷാരം: നിന�ു ഒരു ഭൂതം ഉ
�ു; ആർ നിെ� െകാ��വാൻ അേന�ഷി�ു�ു എ�ു ഉ
�രം പറ�ു. േയശു അവേരാടു ഉ�രം പറ�തു:
'ഞാൻ ഒരു �പവൃ�ി െചയ്തു; അതി�ൽ നി�ൾ എ�ാ
വരുംആ�ര�െ�ടു�ു. േമാെശ നി�ൾ�ു പരിേ�ദന നി
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യമി�ിരി�യാൽഅതു േമാെശയുെട കാല�� പിതാ�

�ാരുെട കാല�െ�ത തുട�ിയതു. നി�ൾ ശ��ിൽ മ
നുഷ�െന പരിേ�ദന കഴി�ു�ു. േമാെശയുെട ന�ായ�പമാ
ണ�ി�ു നീ�ം വരാതിരി�ാൻ ശ��ിലും മനുഷ�ൻ പ

രിേ�ദന ഏല്�ു�ു എ�ിൽ ഞാൻ ശ��ിൽ ഒരു മനു

ഷ�െന മുഴുവനും സൗഖ�മാ�ിയതിനാൽ എേ�ാടു ഈർ

ഷ�െ�ടു�ുേവാ? കാഴ്ച�പകാരം വിധി�രുതു; നീതിയു�
വിധി വിധി�ിൻ." (േയാഹ�ാൻ, 7:14-24).

എെ�അയ�വൻസത�വാൻ

െയരൂശേലമ�രിൽ ചിലർ:അവർ െകാ��വാൻഅേന�ഷി
�ു�വൻ ഇവൻ അ�േയാ? അവൻ ൈധര�േ�ാെട സം
സാരി�ു�ുവേ�ാ; അവർ അവേനാടു ഒ�ും പറയു�ി�;
ഇവൻ �കിസ്തുആകു�ു എ�ു �പമാണികൾയഥാർ�മാ

യി �ഗഹി��േവാ?എ�ിലും ഇവൻഎവിെടനി�ു എ�ു നാം
അറിയു�ു; �കിസ്തു വരുേ�ാേഴാ അവൻ എവിെടനി�ു
എ�ു ആരുംഅറികയി� എ�ു പറ�ു.ആകയാൽ േയ
ശുൈദവാലയ�ിൽ ഉപേദശി�ുേ�ാൾ: 'നി�ൾഎെ�
അറിയു�ു; ഞാൻ എവിെടനിെ��ും അറിയു�ു. ഞാൻ
സ�യമായി�� വ�വന�,എെ�അയ�വൻസത�വാൻആ
കു�ു;അവെന നി�ൾഅറിയു�ി�.ഞാൻഅവെ�അ
ടു�ൽനി�ു വ�തുെകാ�ും അവൻ എെ� അയ�തു

െകാ�ും ഞാൻ അവെന അറിയു�ു' എ�ു വിളി��പറ
�ു. പുരുഷാര�ിൽ പലരും: �കിസ്തു വരുേ�ാൾ ഇവൻ
െചയ്തതിൽ അധികം അടയാളം െച��േമാ എ�ു പറ

�ുഅവനിൽ വിശ�സി��. (േയാഹ�ാൻ, 725-29,31).

േയശുവിെന പിടി�ുവാൻ േചകവെരഅയ�ു�ു

പുരുഷാരം േയശുവിെന�ുറി�� ഇ�െന കുശുകുശു

�ു�ു എ�ു പരീശ�ാർ േക�േ�ാൾഅവെന പിടിേ��

തിനു മഹാപുേരാഹിത�ാരും പരീശ�ാരും *േചവകെര അ
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യ��. ആകയാൽ അവർ അവെന പിടി�ാൻ അേന�ഷി��
എ�ിലും അവെ� നാഴിക വ�ി�ി�ായ്കയാൽ ആരും അ

വെ�േമൽ ൈകെവ�ി�. (േയാഹ�ാൻ, 7:32, 30). [േചവ
കർ -- സ�ി�ദീം സംഘ�ിെ�യും സിനേഗാഗുകള�െടയും
കീഴിലു� ഭട�ാർ.]

സ�ർ�ാേരാഹണെ��ുറി�� �പവചി�ു�ു

േയശുേവാ: 'ഞാൻഇനി കുെറേനരം നി�േളാടുകൂെട ഇ
രി�ു�ു; പിെ� എെ� അയ�വെ� അടു�ൽ േപാകു
�ു. നി�ൾ എെ� അേന�ഷി�ും കെ��ുകയി�താ
നും;ഞാൻ ഇരി�ുേ�ട�ു നി�ൾ�ു വരുവാൻ കഴിക
യുമി�' എ�ു പറ�ു. അതു േക�ി�� െയഹൂദ�ാർ: നാം
കെ��ാതവ�ം ഇവൻ എവിേട�ു േപാകുവാൻ ഭാവി

�ു�ു? യവന�ാരുെട ഇടയിൽ ചിതറി�ാർ�ു�വരുെട
അടു�ൽ േപായി യവനെര ഉപേദശി�ാൻ ഭാവേമാ? നി
�ൾ എെ� അേന�ഷി�ും, എെ� കെ��ുകയി�താ
നും;ഞാൻ ഇരി�ുേ�ട�ു നി�ൾ�ു വരുവാൻ കഴിക
യുമി� എ�ുഈ പറ�വാ�ു എ�ു എ�ു ത�ിൽ ത

�ിൽ പറ�ു. (േയാഹ�ാൻ, 7:33-36).

ജീവജല�ിെ� നീരുറവകൾ

*ഉ�വ�ിെ� മഹാദിനമായ ഒടു�െ�നാളിൽ േയ
ശു നി�ുെകാ�ു: 'ദാഹി�ു�വൻഎ�ാം എെ�അടു�
ൽ വ�ു കുടി�െ�.എ�ിൽ വിശ�സി�ു�വെ� ഉ�ിൽ
നി�ു തിരുെവഴു�ു പറയു�തുേപാെല ജീവജല�ിെ�

നദികൾ ഒഴുകും' എ�ു വിളി�� പറ�ു. അവൻ ഇതു ത
�ിൽ വിശ�സി�ു�വർ�ു ലഭി�ാനു� ആ�ാവിെന

�ുറി�� ആകു�ു പറ�തു; േയശു അ�ു േതജസ്കരി
�െ��ി�ി�ായ്കയാൽആ�ാവു വ�ി�ി�ായിരു�ു. പുരു
ഷാര�ിൽ പലരും ആ വാ�ു േക�ി��: ഇവൻ സാ�ാൽ
*ആ �പവാചകൻ ആകു�ു എ�ു പറ�ു. േവെറ ചിലർ:
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ഇവൻ �കിസ്തു തേ� എ�ും മ�� ചിലർ: ഗലീലയിൽനി
േ�ാ �കിസ്തു വരു�തു? ദാവീദിെ� സ�തിയിൽനി�ും
ദാവീദ് പാർ� �ഗാമമായ േബ�്േലെഹമിൽനി�ും �കി

സ്തു വരു�ു എ�ു തിരുെവഴു�ു പറയു�ി�േയാ എ

�ും പറ�ു. അ�െന പുരുഷാര�ിൽ അവെനെ�ാ�ി
ഭി�ത ഉ�ായി. അവരിൽ ചിലർ അവെന പിടി�ാൻ ഭാവി
�� എ�ിലും ആരും അവെ�േമൽ ൈകെവ�ി�. (േയാഹ
�ാൻ, 7:37-44). [ഉ�വ�ിെ� മഹാദിനമായ ഒടു�

െ� നാൾ -- കൂടാരെ�രു�ാളിെ� അവസാന ദിവസം.
ആ �പവാചകൻ -- േമാെശ പറ� �പവാചകൻ; '�കിസ്തു.'
�പവൃ, 3:22]

നിെ�ാേദെമാസ് േയശുവിനുേവ�ി വാദി�ു�ു

േചവകർ മഹാപുേരാഹിത�ാരുെടയും പരീശ�ാരുെട

യും അടു�ൽ മട�ി വ�േ�ാൾ അവർ അവേരാടു: നി
�ൾ അവെന െകാ�ുവരാ�തു എ�ു എ�ു േചാദി�

തി�ു:ഈമനുഷ�ൻസംസാരി�ു�തുേപാെലആരും ഒരു

നാള�ം സംസാരി�ി�ി� എ�ു േചവകർ ഉ�രം പറ�ു.
പരീശ�ാർ അവേരാടു: നി�ള�ം െത�ിേ�ാേയാ? �പമാണി
കളിൽആകെ� പരീശ�ാരിൽആകെ�ആെര�ിലും അവ

നിൽ വിശ�സി�ി��േ�ാ? ന�ായ�പമാണം അറിയാ� പുരു

ഷാരേമാ ശപി�െ��വരാകു�ു എ�ു ഉ�രം പറ�ു.
അവരിൽ ഒരു�നായി, മുെ� അവെ� അടു�ൽ വ�ി
രു� നിെ�ാേദെമാസ് അവേരാടു: ഒരു മനുഷ�െ� വാെമാ
ഴി ആദ�ം േക��, അവൻ െച���തു ഇ�തു എ�ു അറി
�ി��ാെത ന�ുെട ന�ായ�പമാണം അവെന വിധി�ു�ു

േവാ എ�ു പറ�ു.അവർഅവേനാടു: നീയും ഗലീല�ാ
രേനാ? പരിേശാധി��േനാ�ുക; ഗലീലയിൽനി�ു �പവാച
കൻ എഴുേ�ല്�ു�ി�േ�ാ എ�ു ഉ�രം പറ�ു. അ
�െന ഓേരാരു�ൻ താ�ാെ� വീ�ിൽ േപായി. േയശു
േവാ ഒലീവ് മലയിേല�ു േപായി. (േയാഹ�ാ, 7:45-53, 8:1).
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വ�ഭിചാരിണി�ു് മാ��നൽകു�ു

അതികാല�ു േയശു പിെ�യും ൈദവാലയ�ിൽ െച

�ു; ജനം ഒെ�യും അവെ�അടു�ൽ വ�ു;അവൻ ഇ
രു�ു അവെര ഉപേദശി��െകാ�ിരി�ുേ�ാൾ ശാസ്�തി

മാരും പരീശ�ാരും വ�ഭിചാര�ിൽ പിടി�ിരു� ഒരു സ്�തീ

െയ െകാ�ുവ�ു നടുവിൽ നിറു�ി അവേനാടു: ഗുേരാ,
ഈ സ്�തീെയ വ�ഭിചാരകർ��ിൽ തേ� പിടി�ിരി�ു

�ു. ഇ�െനയു�വെര കെ�റിേയണം എ�ു േമാെശ ന�ാ
യ�പമാണ�ിൽ ഞ�േളാടു ക�ി�ിരി�ു�ു; നീ ഇവെള
�ുറി�� എ�ു പറയു�ു എ�ു േചാദി��. ഇതു അവെന
കു�ം ചുമ�ുവാൻ സംഗതി കിേ��തിനു അവെന പരീ

�ി�� േചാദി�തായിരു�ു. േയശുേവാ കുനി�ു വിരൽ

െകാ�ു നില�ു എഴുതിെ�ാ�ിരു�ു.അവർഅവേനാ
ടു േചാദി�� െകാ�ിരി�ുേ�ാൾ അവൻ നിവിർ�ു: 'നി
�ളിൽ പാപമി�ാ�വൻഅവെള ഒ�ാമതു കെ�റിയെ�'
എ�ു അവേരാടു പറ�ു. പിെ�യും കുനി�ു വിരൽ

െകാ�ു നില�ു എഴുതിെ�ാ�ിരു�ു. അവർ അതു
േക�ി�� മന�ാ�ിയുെട ആേ�പം േഹതുവായി മൂ�വ

രും ഇളയവരും ഓേരാരു�നായി വി��േപായി; േയശു മാ
�തവും നടുവിൽ നില്�ു� സ്�തീയും േശഷി��. േയശു നി
വിർ�ു അവേളാടു: 'സ്�തീേയ, അവർ എവിെട? നിന�ു
ആരും ശി� വിധി�ി�േയാ' എ�ു േചാദി�തി�ു: ഇ� ക
ർ�ാേവ,എ�ുഅവൾ പറ�ു. 'ഞാനും നിന�ു ശി�
വിധി�ു�ി�; േപാക, ഇനി പാപം െച�രുതു'എ�ു േയശു
പറ�ു. (േയാഹ�ാൻ, 8:2-11).

േലാക�ിെ� െവളി�ം

േയശു പിെ�യും അവേരാടു സംസാരി��: 'ഞാൻ േലാ
ക�ിെ� െവളി�ം ആകു�ു;എെ�അനുഗമി�ു�വൻ
ഇരുളിൽ നട�ാെത ജീവെ� െവളി� മു�വൻ ആകും'
എ�ു പറ�ു. പരീശ�ാർഅവേനാടു: നീ നിെ��ുറി��
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തേ� സാ��ം പറയു�ു; നിെ� സാ��ം സത�മ� എ�ു
പറ�ു. േയശു അവേരാടു ഉ�രം പറ�തു: 'ഞാൻ
എെ��ുറി�� തേ� സാ��ം പറ�ാലും എെ� സാ

��ം സത�ം ആകു�ു; ഞാൻ എവിെടനി�ു വ�ു എ�ും
എവിേട�ു േപാകു�ു എ�ും ഞാൻ അറിയു�ു; നി�
േളാ,ഞാൻഎവിെടനി�ു വ�ു എ�ും എവിേട�ു േപാകു
�ു എ�ും അറിയു�ി�. നി�ൾ ജഡ�പകാരം വിധി�ു
�ു; ഞാൻ ആെരയും വിധി�ു�ി�. ഞാൻ വിധി�ാലും
ഞാൻഏകന�,ഞാനും എെ�അയ�പിതാവും കൂെടയാ
കയാൽഎെ� വിധി സത�മാകു�ു. ര�ു മനുഷ�രുെട സാ
��ം സത�ം എ�ു നി�ള�െട ന�ായ�പമാണ�ിലും എഴു

തിയിരി�ു�ുവേ�ാ. ഞാൻ എെ��ുറി�� തേ� സാ

��ം പറയു�ു; എെ� അയ� പിതാവും എെ��ുറി��
സാ��ം പറയു�ു.' അവർ അവേനാടു: നിെ� പിതാവു
എവിെട എ�ു േചാദി�തി�ു േയശു: 'നി�ൾ എെ� ആ
കെ� എെ� പിതാവിെനആകെ� അറിയു�ി�;എെ�അ
റി�ു എ�ിൽ എെ� പിതാവിെനയും അറിയുമായിരു�ു'
എ�ു ഉ�രം പറ�ു.അവൻൈദവാല യ�ിൽ ഉപേദ
ശി�ുേ�ാൾ ഭ�ാര�ല�ുെവ�� ഈ വചനം പറ

�ു; അവെ� നാഴിക അതുവെരയും വ�ി�ി�ായ്കെകാ
�ുആരുംഅവെന പിടി�ി�. (േയാഹ�ാൻ, 8:12-20).

പിതാവും പു�തനുമായു�ബ�ം

േയശു പിെ�യും അവേരാടു: 'ഞാൻ േപാകു�ു; നി�
ൾ എെ� അേന�ഷി�ും; നി�ള�െട പാപ�ിൽ നി�ൾ
മരി�ും;ഞാൻ േപാകു�ഇടേ��ു നി�ൾ�ു വരുവാ
ൻ കഴികയി�' എ�ു പറ�ു. ഞാൻ േപാകു� ഇടേ�
�ു നി�ൾ�ു വരുവാൻ കഴികയി� എ�ു അവൻ പറ

�തുെകാ�ു പേ� തെ��ാൻ െകാ��േമാ എ�ു

െയ ഹൂദ�ാർ പറ�ു. അവൻഅവേരാടു: 'നി�ൾ കീഴി
ൽനി�ു�വർ, ഞാൻ േമലിൽനി�ു �വൻ; നി�ൾ ഈ
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േലാക�ിൽനി�ു�വർ, ഞാൻ ഈ േലാക�ിൽനി�ു

�വന�.ആകയാൽ നി�ള�െട പാപ�ളിൽ നി�ൾ മരി
�ും എ�ു ഞാൻ നി�േളാടു പറ�ു; ഞാൻ അ�െന
യു�വൻ എ�ു വിശ�സി�ാ�ാൽ നി�ൾ നി�ള�െട

പാപ�ളിൽ മരി�ും'എ�ു പറ�ു.അവർഅവേനാടു:
നീ ആർ ആകു�ു എ�ു േചാദി�തിനു േയശു: 'ആദിമു
തൽഞാൻ നി�േളാടു സംസാരി��േപാരു�തു തേ�. നി
�െള�ുറി�� വളെര സംസാരി�ാനും വിധി�ാനും എനി

�ു ഉ�ു; എ�ിലും എെ� അയ�വൻ സത�വാൻ ആകു
�ു; അവേനാടു േക�തു തേ� ഞാൻ േലാകേ�ാടു സം
സാരി�ു�ു' എ�ു പറ�ു. പിതാവിെന�ുറി�� ആകു
�ുഅവൻത�േളാടു പറ�തുഎ�ുഅവർ �ഗഹി�ി�.
ആകയാൽ േയശു: 'നി�ൾ മനുഷ�പു�തെന ഉയർ�ിയ
േശഷം ഞാൻ തേ� അവൻ എ�ും ഞാൻ സ�യമായി��

ഒ�ും െച�ാെത പിതാവു എനി�ു ഉപേദശി��ത�തു

േപാെല ഇതു സംസാരി�ു�ു എ�ുംഅറിയും.എെ�അ
യ�വൻഎേ�ാടുകൂെട ഉ�ു;ഞാൻഎ�ായ്േപാഴുംഅവ
നു �പസാദമു�തു െച���തുെകാ�ു അവൻ എെ� ഏ

കനായി വി�ി�ി�'എ�ു പറ�ു.അവൻ ഇ�െന സംസാ
രി�� െകാ�ിരി�ുേ�ാൾ പലരും അവനിൽ വിശ�സി��.
(േയാഹ�ാൻ, 8:21-30).

സാ�ാൽസ�ാത���ം

ത�ിൽ വിശ�സി� െയഹൂദ�ാേരാടു േയശു: 'എെ� വ
ചന�ിൽ നിലനില്�ു�ു എ�ിൽ നി�ൾ വാസ്തവമാ

യി എെ� ശിഷ��ാരായി, സത�ം അറികയും സത�ം നി�
െള സ�ത���ാ രാ�ുകയും െച��ം' എ�ു പറ�ു. അ
വർ അവേനാടു: ഞ�ൾ അ�ബാഹാമിെ� സ�തി; ആർ
�ും ഒരുനാള�ം ദാസ�ാരായിരു�ി�ി�; നി�ൾ സ�ത��
�ാർ ആകും എ�ു നീ പറയു�തു എ�െന എ�ു ഉ�

രം പറ�ു.അതി�ു േയശു: 'ആേമൻ,ആേമൻ,ഞാൻനി
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�േളാടു പറയു�ു: പാപം െച���വൻ എ�ാം പാപ�ി
െ� ദാസൻ ആകു�ു. ദാസൻ എേ��ും വീ�ിൽ വസി
�ു�ി�; പു�തേനാ എേ��ും വസി�ു�ു. പു�തൻ നി
�ൾ�ു സ�ാത���ം വരു�ിയാൽ നി�ൾ സാ�ാൽ

സ�ത��ർആകും.' (േയാഹ�ാൻ, 831-36).

അ�ബഹാമിെ� മ�ൾ

'നി�ൾ അ�ബാഹാമിെ� സ�തി എ�ു ഞാൻ അറി
യു�ു;എ�ിലും എെ� വചന�ി�ു നി�ളിൽ ഇടം ഇ�ാ
യ്കെകാ�ു നി�ൾ എെ� െകാ��വാൻ േനാ�ു�ു. പി
താവിെ�അടു�ൽക�ി���തുഞാൻസംസാരി�ു�ു;
നി�ള�െട പിതാവിേനാടു േക�ി���തു നി�ൾ െച���ു'
എ�ു ഉ�രം പറ�ു. അവർ അവേനാടു: അ�ബാഹാം
ആകു�ുഞ�ള�െട പിതാവു എ�ു ഉ�രം പറ�തിനു

േയശുഅവേരാടു: 'നി�ൾഅ�ബാഹാമിെ� മ�ൾഎ�ി
ൽ അ�ബാഹാമിെ� �പവൃ�ികെള െച��മായിരു�ു. എ
�ാൽൈദവേ�ാടു േക�ി��� സത�ം നി�േളാടു സംസാ

രി�ിരി�ു� മനുഷ�നായ എെ� നി�ൾ െകാ��വാൻ

േനാ�ു�ു;അ�െനഅ�ബാഹാം െചയ്തി�േ�ാ. നി�ള�
െട പിതാവിെ� �പവൃ�ികെള നി�ൾ െച���ു' എ�ു
പറ�ു. അവർ അവേനാടു: ഞ�ൾ പരസംഗ�ാൽ ജ
നി�വര�;ഞ�ൾ�ു ഒരു പിതാേവയു��;ൈദവം തേ�
എ�ു പറ�ു. (േയാഹ�ാൻ, 8:37-41).

ൈദവ�ിെ� മ�ള�ം േലാക�ിെ� മ�ള�ം

േയശുഅവേരാടു പറ�തു: 'ൈദവം നി�ള�െട പിതാ
വു എ�ിൽ നി�ൾ എെ� സ്േനഹി�ുമായിരു�ു ഞാൻ

ൈദവ�ിെ� അടു�ൽനി�ു വ�ിരി�ു�ു; ഞാൻ സ�
യമായി വ�ത�, അവൻ എെ� അയ�താകു�ു. എെ�
ഭാഷണം നി�ൾ �ഗഹി�ാ�തു എ�ു? എെ� വചനം
േകൾ�ാൻ നി�ൾ�ു മന�ി�ായ്കെകാ�േ�ത. നി�ൾ
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പിശാെച� പിതാവിെ� മ�ൾ; നി�ള�െട പിതാവിെ�
േമാഹ�െള െചയ�ാനും ഇ�ി�ു�ു. അവൻ ആദിമുതൽ
െകാലപാതകൻ ആയിരു�ു; അവനിൽ സത�ം ഇ�ായ്ക
െകാ�ു സത��ിൽ നില്�ു�തുമി�. അവൻ േഭാഷ്കു
പറയുേ�ാൾ സ���ിൽനി�ു എടു�ു പറയു�ു; അവ
ൻ േഭാഷ്കു പറയു�വനും അതിെ� അ�നും ആകു�ു.
ഞാേനാ സത�ം പറയു�തുെകാ�ു നി�ൾ എെ� വിശ�

സി�ു�ി�. നി�ളിൽ ആർ എെ� പാപെ��ുറി��

േബാധം വരു�ു�ു? ഞാൻ സത�ം പറയു�ു എ�ിൽ നി
�ൾഎെ� വിശ�സി�ാ�തു എ�ു?ൈദവസ�തിയാ
യവൻ ൈദവവചനം േകൾ�ു�ു; നി�ൾ ൈദവസ�തി
യ�ായ്ക െകാ�ു േകൾ�ു�ി�.' (േയാഹ�ാൻ, 8:42-47).

എേ��ും ജീവി�ി�ു�വചനം

െയഹൂദ�ാർ അവേനാടു: നീ ഒരു ശമര�ൻ; നിന�ു ഭൂ
തം ഉ�ു എ�ു ഞ�ൾ പറയു�തു ശരിയ�േയാ എ�ു

പറ�ു.അതിനു േയശു: 'എനി�ു ഭൂതമി�;ഞാൻഎെ�
പിതാവിെന ബഹുമാനി�യേ�ത െച���തു; നി�േളാ എ
െ�അപമാനി�ു�ു.ഞാൻഎെ� മഹത�ംഅേന�ഷി�ു
�ി�; അേന�ഷി�യും വിധി�യും െച���വൻ ഒരുവൻ
ഉ�ു. ആേമൻ, ആേമൻ ഞാൻ നി�േളാടു പറയു�ു: എ
െ� വചനം �പമാണി�ു�വൻ ഒരുനാള�ം മരണം കാൺക

യി�'എ�ു ഉ�രം പറ�ു. െയഹൂദ�ാർഅവേനാടു: നി
ന�ു ഭൂതം ഉ�ുഎ�ു ഇേ�ാൾഞ�ൾ�ു മന�ിലായി;
അ�ബാഹാമും �പവാചക�ാരും മരി��; നീേയാ എെ� വച
നം �പമാണി�ു�വൻ ഒരുനാള�ം മരണം ആസ�ദി�യി�

എ�ു പറയു�ു. ഞ�ള�െട പിതാവായ അ�ബാഹാമിെന
�ാൾ നീ വലിയവേനാ? അവൻ മരി��, �പവാചക�ാരും
മരി��; നിെ��െ� നീ ആർ ആ�ു�ു എ�ു േചാദി�
തിനു േയശു: 'ഞാൻ എെ��െ� മഹത�െ�ടു�ിയാൽ
എെ� മഹത�ം ഏതുമി�;എെ� മഹത�െ�ടു�ു�തു എ
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െ� പിതാവുആകു�ു;അവെന നി�ള�െട ൈദവം എ�ു
നി�ൾ പറയു�ു. എ�ിലും നി�ൾ അവെന അറിയു�ി
�; ഞാേനാ അവെന അറിയു�ു; അവെന അറിയു�ി�
എ�ു ഞാൻ പറ�ാൽ നി�െളേ�ാെല േഭാഷ്കുപറയു

�വൻ ആകും; എ�ാൽ ഞാൻ അവെന അറിയു�ു; അ
വെ�വചനം �പമാണി�യും െച���ു.' (േയാഹ, 8:48-55).

േയശുവിെ� പൂർ�ാസ്തിക�ം

'നി�ള�െട പിതാവായ അ�ബാഹാം എെ� ദിവസം കാ
ണും എ�ു�തു െകാ�ു ഉ�സി��; അവൻ ക�ു സ
േ�ാഷി��മിരി�ു�ു' എ�ു ഉ�രം പറ�ു. െയഹൂദ
�ാർ അവേനാടു: നിന�ു അ�തു വയ�� ആയി�ി�; നീ
അ�ബാഹാമിെന ക�ി��േ�ാ എ�ു േചാദി��. േയശു അ
വേരാടു: 'ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നി�േളാടു പറയു�ു:
അ�ബാഹാം ജനി�തിനു മുേ� ഞാൻ ഉ�ു' എ�ു പറ
�ു.അേ�ാൾഅവർഅവെനഎറിവാൻ ക�� എടു�ു;
േയശുേവാ മറ�ു ൈദവാലയം വി��േപായി. (േയാഹ�ാ
ൻ, 8:56-59).

പിറവി�ുരുടനു് കാഴ്ച നൽകു�ു

േയശു കട�ുേപാകുേ�ാൾ പിറവിയിെല കുരുടനാേയാ

രു മനുഷ�െന ക�ു.അവെ�ശിഷ��ാർഅവേനാടു: റ�ീ,
ഇവൻ കുരുടനായി പിറ���വ�ം ആർ പാപം െച

യ്തു? ഇവേനാ ഇവെ� അ�യ��ാേരാ എ�ു േചാദി��.
അതിനു േയശു: 'അവൻ എ�ിലും അവെ� അ�യ��ാ
െര�ിലും പാപം െചയ്തി��,ൈദവ�പവൃ�ിഅവ�ൽ െവ
ളിവാേക�തി�േ�ത. എെ� അയ�വെ� �പവൃ�ി പക
ൽ ഉേ�ടേ�ാളം നാം െചേ��താകു�ു;ആർ�ും �പവ
ർ�ി��കൂടാ� രാ�തി വരു�ു; ഞാൻ േലാക�ിൽ ഇരി
�ുേ�ാൾ േലാക�ിെ� െവളി�ം ആകു�ു' എ�ു ഉ�
രം പറ�ു.ഇ�െന പറ�ി��അവൻനില�ു തു�ി തു
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�ൽെകാ�ു േചറു�ാ�ി േചറു അവെ� ക�ിേ�ൽ പൂ

ശി 'നീ െച�ു *ശിേലാഹാം കുള�ിൽകഴുകുക'എ�ുഅ
വേനാടു പറ�ു; ശിേലാഹാം എ�തി�ു അയ�െ��വ
ൻ എ�ർ�ം. അവൻ േപായി കഴുകി, ക�� കാണു�വ
നായി മട�ിവ�ു.അയൽ�ാരുംഅവെന മുെ� ഇര�ു
�വനായി ക�വരും: ഇവന�േയാ അവിെട ഇരു�ു ഭി�
യാചി�വൻ എ�ു പറ�ു. അവൻ തേ� എ�ു ചിലരും
അ�, അവെനേ�ാെലയു�വൻ എ�ു മ��ചിലരും പറ

�ു; ഞാൻ തേ� എ�ു അവൻ പറ�ു. അവർ അവ
േനാടു: നിെ� ക�� തുറ�തു എ�െന എ�ു േചാദി�
തിനു അവൻ: േയശു എ�ു േപരു� മനുഷ�ൻ േചറു�ാ

�ി എെ� ക�ിേ�ൽ പൂശി: ശിേലാഹാംകുള�ിൽ െച
�ു കഴുകുകഎ�ുഎേ�ാടു പറ�ു;ഞാൻ േപായി കഴു
കി കാഴ്ച �പാപി�� എ�ു ഉ�രം പറ�ു. അവൻ എവി
െട എ�ു അവർഅവേനാടു േചാദി�തിനു;ഞാൻഅറിയു
�ി� എ�ു അവൻ പറ�ു. (േയാഹ�ാൻ, 9: 1-12). [ശീ
േലാഹാം കുളം -- ൈദവാലയ�ിന് അടു�ുതെ�യു
െ�ാരു കുളം. കൂടാരെ�രു�ാളിന് ഈ കുള�ിൽനി�്

െവ�ം സ�ർ�പാ�ത�ിൽ ൈദവാലയ�ിേല�് െകാ

�ുവരും.]

കാഴ്ച�പാപി�വെന വിസ്തരി�ു�ു

കുരുടനായിരു�വെനഅവർ പരീശ�ാരുെടഅടു�ൽ

െകാ�ുേപായി. േയശു േചറു�ാ�ി അവെ� ക�� തുറ
�തു ശ��് നാളിൽ ആയിരു�ു. അവൻ കാഴ്ച�പാപി
�തു എ�െന എ�ു പരീശ�ാരും അവേനാടു േചാദി��.
അവൻ അവേരാടു: അവൻ എെ� ക�ിേ�ൽ േചറു േത
��ഞാൻകഴുകി;കാഴ്ച �പാപി�ിരി�ു�ു എ�ു പറ�ു.
പരീശ�ാരിൽ ചിലർ: ഈ മനുഷ�ൻ ശ��് �പമാണി�ാ

യ്കെകാ�ു ൈദവ�ിെ� അടു�ൽനി�ു വ�വന�

എ�ു പറ�ു. മ�� ചിലർ: പാപിയാേയാരു മനുഷ�നു ഇ
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�െനയു� അടയാള�ൾ െചയ�ാൻ എ�െന കഴിയും

എ�ു പറ�ു; അ�െന അവരുെട ഇടയിൽ ഒരു ഭി�ത
ഉ�ായി.അവർ പിെ�യും കുരുടേനാടു: നിെ� ക�� തുറ
�തുെകാ�ു നീ അവെന�ുറി�� എ�ു പറയു�ു എ�ു

േചാദി�തിനു; അവൻ ഒരു �പവാചകൻ എ�ു അവൻ പറ
�ു. (േയാഹ�ാൻ, 9:13-17).

അവെ�അ�യ��ാെര വിസ്തരി�ു�ു

കാഴ്ച�പാപി�വെ� അ�യ��ാെര വിളി�� േചാദി�ു

േവാളം അവൻ കുരുടനായിരു�ു എ�ും കാഴ്ച �പാപി��

എ�ും െയഹൂദ�ാർ വിശ�സി�ി�. കുരുടനായി ജനി�� എ
�ു നി�ൾ പറയു� നി�ള�െട മകൻ ഇവൻ തെ�േയാ?
എ�ാൽഅവനു ഇേ�ാൾ ക�� കാണു�തു എ�െനഎ

�ു അവർ അവേരാടു േചാദി��. അവെ� അ�യ��ാർ:
ഇവൻ ഞ�ള�െട മകൻ എ�ും കുരുടനായി ജനി�വൻ

എ�ും ഞ�ൾ അറിയു�ു. എ�ാൽ ക�� കാണു�തു
എ�െന എ�ു അറിയു�ി�; അവെ� ക�� ആർ തുറ
�ു എ�ും അറിയു�ി�; അവേനാടു േചാദി�ിൻ; അവനു
�പായം ഉ�േ�ാ; അവൻ തേ� പറയും എ�ു ഉ�രം പറ
�ു. െയഹൂദ�ാെര ഭയെ�ടുകെകാ�േ�ത അവെ� അ
�യ��ാർ ഇ�െന പറ�തു; അവെന �കിസ്തു എ�ു
ഏ��പറയു�വൻ പ�ി�ഭഷ്ടനാേകണം എ�ു െയഹൂദ�ാ

ർ ത�ിൽ പറെ�ാ�ിരു�ു അതുെകാ�േ�തഅവെ�

അ�യ��ാർ: അവനു �പായം ഉ�േ�ാ; അവേനാടു േചാ
ദി�ിൻഎ�ു പറ�തു. (േയാഹ�ാൻ, 9: 18-23).

കാഴ്ച�പാപി�വെന ര�ാമതും വിസ്തരി�ു�ു

കുരുടനായിരു� മനുഷ�െന അവർ ര�ാമതും വിളി��:
ൈദവ�ി�ു മഹത�ം െകാടു�; ആ മനുഷ�ൻ പാപി എ

�ു ഞ�ൾഅറിയു�ു എ�ു പറ�ു.അതിനു അവൻ:
അവൻ പാപിേയാ അ�േയാ എ�ു ഞാൻ അറിയു�ി�; ഒ
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�ു അറിയു�ു; ഞാൻ കുരുടനായിരു�ു, ഇേ�ാൾ ക��
കാണു�ു എ�ു ഉ�രം പറ�ു.അവർഅവേനാടു:അ
വൻ നിന�ു എ�ു െചയ്തു? നിെ� ക�� എ�െന തു
റ�ു എ�ു േചാദി��. അതിനു അവൻ: ഞാൻ നി�േളാടു
പറ�ുവേ�ാ; നി�ൾ �ശ�ി�ി�; വീ�ും േകൾ�ാൻ ഇ
�ി�ു�തു എ�ു? നി�ൾ�ും അവെ� ശിഷ��ാർ ആ
കുവാൻ മന��േ�ാ എ�ു ഉ�രം പറ�ു. അേ�ാൾ
അവർ അവെന ശകാരി��: നീ അവെ� ശിഷ�ൻ; ഞ�ൾ
േമാെശയുെട ശിഷ��ാർ. േമാെശേയാടു ൈദവം സംസാരി
�� എ�ു ഞ�ൾ അറിയു�ു; ഇവേനാ എവിെടനി�ു എ
�ുഅറിയു�ി�എ�ു പറ�ു.ആമനുഷ�ൻഅവേരാടു:
എെ�ക�� തുറ�ി��ംഅവൻഎവിെടനി�ു എ�ു നി�

ൾ അറിയാ�തു ആ�ര�ം. പാപികള�െട �പാർ�ന ൈദ
വം േകൾ�ു�ി� എ�ും ൈദവഭ�നായിരു�ു അവെ�

ഇഷ്ടം െച���വെ� �പാർ�ന േകൾ�ു�ു എ�ും നാം

അറിയു�ു. കുരുടനായി പിറ�വെ� ക�� ആെര�ിലും
തുറ� �പകാരം േലാകം ഉ�ായതുമുതൽ േക�ി�ി�.ൈദവ
�ിെ� അടു�ൽ നി�ു വ�വൻ അെ��ിൽ അവനു

ഒ�ും െചയ�ാൻ കഴികയി� എ�ു ഉ�രം പറ�ു. അവ
ർഅവേനാടു: നീ മുഴുവനും പാപ�ിൽ പിറ�വൻ; നീ ഞ
�െള ഉപേദശി�ു�ുേവാ എ�ു പറ�ു അവെന പുറ

�ാ�ി�ള�ു. (േയാഹ�ാൻ, 9:24-34).

കാഴ്ച�പാപി�വൻ േയശുവിെനഏ��പറയു�ു

അവെന പുറ�ാ�ി എ�ു േയശു േക��; അവെന ക
�േ�ാൾ: 'നീ ൈദവപു�തനിൽ വിശ�സി�ു�ുേവാ' എ�ു
േചാദി��. അതിനു അവൻ: യജമാനേന, അവൻആർആ
കു�ു? ഞാൻഅവനിൽ വിശ�സി�ാം എ�ു ഉ�രം പറ
�ു. േയശുഅവേനാടു: 'നീ അവെന ക�ി���ു; നിേ�ാ
ടു സംസാരി�ു�വൻ അവൻ തേ�' എ�ു പറ�ു. ഉട
െനഅവൻ: കർ�ാേവ,ഞാൻ വിശ�സി�ു�ു എ�ു പറ
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�ു അവെന നമസ്കരി��. 'കാണാ�വർ കാ�ാനും
കാണു�വർ കുരുടർ ആവാനും ഇ�െന ന�ായവിധി�ാ

യി ഞാൻ ഇഹേലാക�ിൽ വ�ു' എ�ു േയശു പറ�ു.
അവേനാടുകൂെടയു� ചില പരീശ�ാർ ഇതു േക�ി�� ഞ

�ള�ം കുരുടേരാ എ�ു േചാദി��. േയശു അവേരാടു: 'നി
�ൾ കുരുടർ ആയിരു�ു എ�ിൽ നി�ൾ�ു പാപം ഇ

�ായിരു�ു;എ�ാൽ:ഞ�ൾകാണു�ു എ�ു നി�ൾപ
റയു�തുെകാ�ു നി�ള�െട പാപം നില്�ു�ു'എ�ു പറ
�ു. (േയാഹ�ാൻ, 9:35-41).

ഇടയനുംആടുകള�ം

'ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നി�േളാടു പറയു�ു, ആ�ി
ൻ െതാഴു�ിൽ വാതിലൂെട കട�ാെത േവെറ വഴിയായി

കയറു�വൻ ക�നും കവർ��ാരനും ആകു�ു. വാതി
ലൂെട കട�ു�വേനാ ആടുകള�െട ഇടയൻആകു�ു. അ
വനു വാതിൽ കാവൽ�ാരൻ തുറ�ുെകാടു�ു�ു; ആടു
കൾ അവെ� ശബ്ദം േകൾ�ു�ു; തെ� ആടുകെള അ
വൻ േപർ െചാ�ി വിളി�� പുറ�ു െകാ�ുേപാകു�ു. ത
നി�ു�വെയ ഒെ�യും പുറ�ുെകാ�ു േപായേശഷം

അവൻ അവയ്�ു മു�ായി നട�ു�ു; ആടുകൾ അവ
െ� ശബ്ദം അറി�ു അവെന അനുഗമി�ു�ു. അന�
�ാരുെട ശബ്ദം അറിയായ്കെകാ�ു അവ അന�െന അ

നുഗമി�ാെത വി�� ഓടിേ�ാകും.'ഈസാദൃശ�ം േയശുഅ

വേരാടു പറ�ു;എ�ാൽ ത�േളാടു പറ�തു ഇ�തു

എ�ുഅവർ �ഗഹി�ി�. (േയാഹ�ൻ, 10:1-6).

ആടുകള�െട വാതിൽ

േയശു പിെ�യും അവേരാടു പറ�തു: 'ആേമൻ, ആ
േമൻ, ഞാൻ നി�േളാടു പറയു�ു: ആടുകള�െട വാതിൽ
ഞാൻ ആകു�ു. എനി�ു മുെ� വ�വർ ഒെ�യും ക
��ാരും കവർ��ാരും അേ�ത; ആടുകേളാ അവരുെട
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വാ�ു േക�ി�. ഞാൻ വാതിൽ ആകു�ു; എ�ിലൂെട കട
�ു�വൻ ര�െ�ടും; അവൻ അക�ു വരികയും പുറ
�ുേപാകയും േമ�ിൽ കെ��ുകയും െച��ം. േമാഷ്ടി
�ാനും അറു�ാനും മുടി�ാനും അ�ാെത ക�ൻ വരു�ി�;
അവർ�ു ജീവൻ ഉ�ാകുവാനും സമൃ�ിയായി�� ഉ�ാകു

വാനുംഅേ�തഞാൻവ�ിരി�ു�തു. (േയാഹ, 10:7-10).

ന�ഇടയൻ

ഞാൻ ന� ഇടയൻ ആകു�ു; ന� ഇടയൻ ആടുകൾ
�ു േവ�ി തെ� ജീവെന െകാടു�ു�ു.ഇടയനുംആടുക
ള�െട ഉടമ�നുമ�ാ� കൂലി�ാരൻ െച�ായ് വരു�തു

ക�ു ആടുകെള വി�� ഓടി�ളയു�ു; െച�ായ് അവെയ
പിടി�യും ചി�ി��കളകയും െച���ു.അവൻ കൂലി�ാ
രനുംആടുകെള�ുറി�� വിചാരമി�ാ�വനുമേ�ാ.ഞാൻ
ന� ഇടയൻ; പിതാവു എെ� അറികയും ഞാൻ പിതാവി
െന അറിയുകയും െച���തുേപാെല ഞാൻ എനി�ു�

വെയ അറിയുകയും എനി�ു�വ എെ� അറികയും െച

���ു. (േയാഹ�ാൻ, 10:11-14).

ജീവൻ െകാടു�ു�ഇടയൻ

ആടുകൾ�ു േവ�ി ഞാൻ എെ� ജീവെന െകാടു�ു

�ു.ഈെതാഴു�ിൽ ഉൾെ�ടാ� േവെറആടുകൾഎനി

�ു ഉ�ു; അവെയയും ഞാൻ നടേ��താകു�ു; അവ
എെ� ശബ്ദം േകൾ�ും; ഒരാ�ിൻകൂ�വും ഒരിടയനും ആ
കും.എെ� ജീവെന വീ�ും �പാപിേ��തി�ു ഞാൻഅ
തിെന െകാടു�ു�തുെകാ�ു പിതാവു എെ� സ്േനഹി

�ു�ു. ആരും അതിെന എേ�ാടു എടു�ുകളയു�ി�;
ഞാൻ തേ� അതിെന െകാടു�ു�ു; അതിെന െകാടു�ാ
ൻ എനി�ു അധികാരം ഉ�ു; വീ�ും �പാപി�ാനും അധി
കാരം ഉ�ു;ഈക�നഎെ� പിതാവി�ൽനി�ു എനി�ു

ലഭി�ിരി�ു�ു. (േയാഹ�ാൻ, 10: 15-18).
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െയഹൂദ�ാരിൽ ഭി�ത ഉളവാകു�ു

ഈ വചനം നിമി�ം െയഹൂദ�ാരുെട ഇടയിൽ പിെ�

യും ഭി�ത ഉ�ായി.അവരിൽ പലരും;അവനു ഭൂതം ഉ�ു;
അവൻ �ഭാ�ൻ ആകു�ു; അവെ� വാ�ു േകൾ�ു�
തു എ�ിനു എ�ു പറ�ു. മ�� ചിലർ: ഇതു ഭൂത�ഗസ്ത
െ� വാ��; ഭൂത�ിനു കുരുട�ാരുെട ക�� തുറ�ാൻ
കഴിയുേമാ എ�ു പറ�ു. (േയാഹ�ാൻ, 10:19-21).

അവസാനമായി ഗലീലയ്�ു് േപാകു�ു: മരണവും
പുനരു�ാനവും ര�ാമതും �പവചി�ു�ു

(മ�ാ, 17:22-23, ലുേ�ാ, 946-48)
അവിെടനി�ു അവർ പുറെ��� ഗലീലയിൽകൂടി സ�

രി��; അതു ആരും അറിയരുെത�ു േയശു ഇ�ി��. അവ
ൻ തെ� ശിഷ��ാെര പഠി�ി�� അവേരാടു: മനുഷ�പു�തൻ
മനുഷ�രുെട ക�ിൽ ഏ�ി�െ�ടും; അവർ അവെന െകാ
��ം; െകാ�ി�� മൂ�ുനാൾ കഴി�േശഷം അവൻ ഉയിർ

െ�ഴുേ�ല്�ുംഎ�ു പറ�ു.ആവാ�ുഅവർ �ഗഹി

�ി�;അവേനാടു േചാദി�ാേനാ ഭയെ���. (മർ�, 9:30-32).

മീനിെ� വായിൽനി�ു് ചതുർ�ദ��ണം

അവർ കഫർ�ഹൂമിൽ എ�ിയേ�ാൾ *ദ�ി�ദ��ണം
വാ�ു�വർ പെ�താസിെ� അടു�ൽ വ�ു: നി�ള�െട
ഗുരു ദ�ി�ദ��ണം െകാടു�ു�ി�േയാഎ�ു േചാദി�തിനു;
ഉ�� എ�ു അവൻ പറ�ു. അവൻ വീ�ിൽ വ�േ�ാൾ
േയശുഅവേനാടു: 'ശിേമാേന, നിന�ു എ�ു േതാ�ു�ു?
ഭൂമിയിെല രാജാ��ാർ ചു�േമാ *കരേമാ ആേരാടു വാ
�ു�ു? പു�ത�ാേരാേടാ അന�േരാേടാ'എ�ു മു�ി�� േചാ
ദി�തിനു:അന�േരാടു എ�ുഅവൻ പറ�ു. േയശുഅവ
േനാടു: 'എ�ാൽ പു�ത�ാർ ഒഴിവു�വരേ�ാ. എ�ിലും
നാം അവർ�ു ഇടർ� വരു�ാതിരിേ��തിനു നീ കട

ലിേല�ു െച�ു ചൂ�ൽഇ��ആദ�ം കി��� മീനിെന എടു
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�; അതിെ� വായ് തുറ�ുേ�ാൾ ഒരു *ചതുർ�ദ��ണം
കാണും; അതു എടു�ു എനി�ും നിന�ും േവ�ി െകാ
ടു�'എ�ു പറ�ു . (മ�ായി, 17:34-27). [ദ�ി�ദ��ണം
-- ര�് െവ�ി�ാശ.്കരം -- �പായപൂർ�ിയായഓേരാ യി
�സാേയല�നും ൈദവാലയ�ിെ� നട�ി�ിനു േവ�ി അ

ര േശ�ൽ (ര�് െവ�ി�ാശ)് യേഹാവയ്�് വഴിപാടാ
യി അർ�ി�ണം. പുറ, 30:13. ചതുർ�ദ� -- നാലു െവ�ി
�ാശ്അഥവാ ഒരു േശ�ൽ.]

കഫർ�ഹൂമിെല �പഭാഷണം:
സ�ർ�രാജ��ിെല വലിയവൻ

(മർെ�ാ, 9:33-37, ലൂെ�ാ, 9:46-48)
ആ നാഴികയിൽ ശിഷ��ാർ േയശുവിെ� അടുെ� വ

�ു. സ�ർ�രാജ��ിൽ ഏ�വും വലിയവൻ ആർ എ�ു

േചാദി��.അവൻ ഒരു ശിശുവിെന അടുെ� വിളി�� അവ

രുെട നടുവിൽ നിറു�ി: 'നി�ൾ തിരി�ു ശിശു�െള

േ�ാെല ആയിവരു�ി� എ�ിൽ സ�ർ�രാജ��ിൽ കട�

യി� എ�ു ഞാൻ സത�മായി�� നി�േളാടു പറയു�ു. ആ
കയാൽഈ ശിശുവിെനേ�ാെല തെ��ാൻ താഴ്�ു�

വൻ സ�ർ�രാജ��ിൽ ഏ�വും വലിയവൻ ആകു�ു. ഇ
�ിെനയു� ശിശുവിെന എെ� നാമ�ിൽ ൈകെ�ാ

���വൻഎെ�ൈകെ�ാ���ു.' (മ�ായി, 18:1-5).

�പതികൂലമ�ാ�വൻഅനുകൂലമാകു�ു
(ലുേ�ാ, 9:49-50)

േയാഹ�ാൻ േയശുവിേനാടു: ഗുേരാ, ഒരുവൻ നിെ� നാ
മ�ിൽ ഭൂത�െള പുറ�ാ�ു�തു ഞ�ൾ ക�ു; അ
വൻ നെ� അനുഗമി�ായ്കയാൽ ഞ�ൾ അവെന വി

േരാധി�� എ�ു പറ�ു.അതി�ു േയശു പറ�തു: 'അ
വെന വിേരാധി�രുതു; എെ� നാമ�ിൽ ഒരു വീര��പവൃ
�ി െചയ്തി�� േവഗ�ിൽ എെ� ദുഷി��പറവാൻ കഴി

യു�വൻആരും ഇ�. നമു�ു �പതികൂലമ�ാ�വൻ നമു
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�ുഅനുകൂലമേ�ാ.' (മർെ�ാസ്, 9:38-41).

ഇടർ� വരു�രുതു്
(മ�ാ, 18:6-11, ലുേ�ാ, 17:1-2)

എ�ിൽ വിശ�സി�ു� ഈ െചറിയവരിൽ ഒരു�നു

ഇടർ� വരു�ു�വെ� കഴു�ിൽ വലിേയാരു തിരിക��

െക�ി അവെന കടലിൽ ഇ��കളയു�തുഅവനു ഏെറ ന�

തു. നിെ� ൈക നിന�ു ഇടർ� വരു�ിയാൽ അതിെന
െവ�ി�ളക:ഊനനായി ജീവനിൽ കട�ു�തു ര�ു ക��
മു�വൻആയി െകടാ�തീയായ നരക�ിൽ േപാകു�

തിെന�ാൾ നിന�ു ന�തു. നിെ� കാൽ നിന�ു ഇടർ�
വരു�ിയാൽ അതിെന െവ�ി�ളക: മുട�നായി ജീവനി
ൽ കട�ു�തു ര�ു കാലുമു�വൻ ആയി െകടാ�

തീയായ നരക�ിൽ വീഴു�തിെന�ാൾ നിന�ു ന�തു.
നിെ� ക�� നിന�ു ഇടർ� വരു�ിയാൽ അതിെന ചൂ

ഴ്�ുകളക; ഒ���നായി ൈദവരാജ��ിൽ കട�ു�തു
ര�ുക���വനായി അ�ിനരക�ിൽ വീഴു �തിെന

�ാൾ നിന�ു ന�തു. അവിെട അവരുെട പുഴു ചാകു�ി
�. തീ െകടു�തുമി�. എ�ാവേനയും തീെകാ�ു ഉ�ിടും.
ഉ�� ന�തു തേ�; ഉ�� കാരമി�ാെത േപായാേലാ എെ�ാ
�ിനാൽ അതിനു രസം വരു�ും? നി�ളിൽ തേ� ഉ��
�വരും അേന�ാന�ം സമാധാനമു�വരുംആയിരി�ിൻ. (മ
ർെ�ാസ്, 9:42-50).

സേഹാദരേനാടു�സമീപനം

നിെ� സേഹാദരൻ നിേ�ാടു പിെഴ�ാൽ നീ െച�ു നീ

യും അവനും മാ�തം ഉ�േ�ാൾ കു�ം അവനു േബാധം വ

രു�ുക; അവൻ നിെ� വാ�ു േക�ാൽ നീ സേഹാദരെന
േനടി. േകൾ�ാ�ാേലാ ര�ു മൂ�ു സാ�ികള�െട വാ

യാൽ സകലകാര�വും ഉറ�ാേക�തിനു ഒ�ു ര�ു േപെര

കൂ�ിെ�ാ�ു െച��ക. അവെര കൂ�ാ�ാ�ാൽ സഭ

േയാടു അറിയി�; സഭെയയും കൂ�ാ�ാ�ാൽ അവൻ
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നിന�ു പുറജാതി�ാരനും ചു��ാരനും എ�േപാെല ഇ

രി�െ�. നി�ൾ ഭൂമിയിൽ െക���െത�ാം സ�ർ��ിലും
െക�െ��ിരി�ും; നി�ൾ ഭൂമിയിൽഅഴി�ു�െത�ാം സ�
ർ��ിലും അഴി�ിരി�ും എ�ു ഞാൻ സത�മായി�� നി

�േളാടു പറയു�ു. ഭൂമിയിൽെവ�� നി�ളിൽ ര�ുേപർ
യാചി�ു� ഏതു കാര��ിലും ഐകമത�െ��ാൽ അതു

സ�ർ��നായ എെ� പിതാവി�ൽനി�ു അവർ�ു ലഭി

�ും; രേ�ാ മൂേ�ാ േപർഎെ� നാമ�ിൽകൂടി വരുേ�
ടെ�ാ�യും ഞാൻ അവരുെട നടുവിൽ ഉ�ു എ�ും

ഞാൻനി�േളാടു പറയു�ു. (മ�ായി, 8:15-20).

ഏഴു് എഴുപതു് �പാവശ�ം�മി�ുക
(ലുേ�ാ, 17:3-4)

അേ�ാൾ പെ�താസ് അവെ� അടു�ൽ വ�ു: കർ
�ാേവ,സേഹാദരൻ എ�തവ�ം എേ�ാടു പിെഴ�ാൽ ഞാ
ൻ �മിേ�ണം? ഏഴുവ�ം മതിേയാ എ�ു േചാദി��. േയ
ശുഅവേനാടു:ഏഴുവ�മ�,എഴു എഴുപതുവ�ം എ�ു ഞാ
ൻനിേ�ാടു പറയു�ു എ�ു പറ�ു. (മ�ായി, 18:2-22).

കരുണയി�ാ�ദാസൻ

സ�ർ�രാജ�ം തെ� ദാസ�ാരുമായി കണ�ു തീർ�ാൻ

ഭാവി�ു� ഒരു രാജാവിേനാടു സദൃശം. അവൻ കണ�ു
േനാ�ി �ുട�ിയേ�ാൾ പതിനായിരം താല�ു കടെ��

ഒരു�െനഅവെ�അടു�ൽ െകാ�ുവ�ു.അവനു വീ
��വാൻ വകയി�ായ്കയാൽ അവെ� യജമാനൻ അവെന

യും ഭാര�െയയും മ�െളയും അവനു�െതാെ�യും വി��

കടം തീർ�ാൻ ക�ി��. അതുെകാ�ു ആ ദാസൻ വീണു

അവെന നമസ്കരി��: യജമാനേന എേ�ാടു �മ േതാ
േ�ണേമ; ഞാൻ സകലവും ത�ു തീർ�ാം എ�ു പറ
�ു.അേ�ാൾആദാസെ�യജമാനൻ മന�ലി�ുഅ

വെന വി�യ�� കടവും ഇെള��െകാടു�ു. ആ ദാസൻ

േപാകുേ�ാൾ തനി�ു നൂറു െവ�ി�ാശു കടെ�� ഒരു
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കൂ��ദാസെന ക�ു െതാെ��ു പിടി�� െഞ�ി: നിെ�
കടം തീർ�ുക എ�ു പറ�ു. അവെ� കൂ��ദാസൻ: എ
േ�ാടു �മ േതാേ�ണേമ; ഞാൻ ത�ു തീർ�ാം എ�ു
അവേനാടു അേപ�ി�. എ�ാൽ അവൻ മന�ി�ാെത
ഉടെന െച�ു കടം വീ��േവാളംഅവെനതടവിൽആ�ി��.
ഈ സംഭവി�തു അവെ� കൂ��ദാസ�ാർ ക�ി�� വളെര

ദുഃഖി��, െച�ു സംഭവി�തു ഒെ�യും യജമാനെന േബാ
ധി�ി��. യജമാനൻഅവെന വിളി��: ദുഷ്ടദാസേന, നീ എ
േ�ാടു അേപ�ി�യാൽ ഞാൻ ആ കടം ഒെ�യും ഇ

െള��ത�ുവേ�ാ.എനി�ു നിേ�ാടു കരുണ േതാ�ിയതു
േപാെല നിന�ും കൂ��ദാസേനാടു കരുണ േതാേ��ത�

േയാ എ�ു പറ�ുഅ�െന യജമാനൻ േകാപി��,അവ
ൻകടെമാെ�യും തീർ�ുേവാളംഅവെന ദ�ി�ി�ു�

വരുെട ക�ിൽ ഏ�ി��. നി�ൾഓേരാരു�ൻസേഹാദര
േനാടു ഹൃദയപൂർ�ം�മി�ാ�ാൽസ�ർ��നായഎ

െ� പിതാവുഅ�െന തേ�നി�േളാടും െച��ം. (മ�ാ
യി, 18:23-35).

�പേയാജനമി�ാ� ദാസ�ാർ

അെ�ാസ്തല�ാർ കർ�ാവിേനാടു: ഞ�ൾ�ു വി
ശ�ാസം വർ�ി�ി��തേരണേമ എ�ു പറ�ു.അതിനു പ
റ�തു: 'നി�ൾ�ു കടകു മണിേയാളം വിശ�ാസം ഉെ�
�ിൽ ഈ കാ��ിേയാടു: േവേരാെട പറി�ു കടലിൽ ന

��േപാകഎ�ു പറ�ാൽഅതു നി�െളഅനുസരി�ും.
നി�ളിൽ ആർെ��ിലും ഉഴുകേയാ േമയ്�േയാ െച��

� ഒരു ദാസൻ ഉെ��ിരി�െ�. അവൻ വയലിൽനി�ു
വരുേ�ാൾ: നീ �ണ�ിൽ വ�ു ഊണി�ു ഇരി� എ

�ു അവേനാടു പറയുേമാ? അ�: എനി�ു അ�ാഴം ഒ
രു�ുക;ഞാൻ തി�ുകുടി�� തീരുേവാളം അരെക�ി എനി
�ു ശു�ശൂഷെചയ്ക; പിെ� നീയും തി�ു കുടി��െകാൾക
എ�ു പറകയി�േയാ? തേ�ാടു ക�ി�തു ദാസൻ െചയ്ത
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തുെകാ�ു അവനു ന�ിപറയുേമാ? അ��ം നി�േളാടു
ക�ി�തു ഒെ�യും െചയ്തേശഷം: ഞ�ൾ �പേയാജനം
ഇ�ാ� ദാസ�ാർ; െചേ��േത െചയ്തി���� എ�ു നി
�ള�ം പറയുവിൻ.' (ലൂേ�ാസ്, 17:5-10).

േയശു ഗലീല വി��േപാകു�ു:ശമര�ർ
േയശുവിെന തിരസ്കരി�ു�ു

േയശുവിെ� ആേരാഹണ�ി�ു� കാലം തികയാറാ

യേ�ാൾ അവൻ െയരൂശേലമിേല�ു യാ�തയാവാൻ മന

�� ഉറ�ി�� തനി�ു മു�ായി ദൂത�ാെര അയ��. അവർ
േപായി അവനായി വ�ംകൂേ��തി�ു ശമര��ാരുെട ഒരു

�ഗാമ�ിൽ െച�ു. എ�ാൽ അവൻ െയരൂശേലമിേല�ു
േപാകുവാൻ ഭാവി�ിരി�യാൽ അവർ അവെന ൈക

െ�ാ�ി�. അതു അവെ� ശിഷ��ാരായ യാേ�ാബും
േയാഹ�ാനും ക�ി��:കർ�ാേവ,ഏലീയാവു െചയ്തതു
േപാെല ആകാശ�ുനി�ു തീ ഇറ�ി അവെര നശി�ി�ാ

ൻ ഞ�ൾ പറയു�തു നിന�ു സ�തേമാ എ�ു േചാ

ദി��. അവൻ തിരി�ു അവെര ശാസി��: 'നി�ൾ ഏതു
ആ�ാവി�ു അധീനർ എ�ു നി�ൾ അറിയു�ി�; മനു
ഷ�പു�തൻ മനുഷ�രുെട �പാണ�െള നശി�ി�ാന� ര�ി

�ാനേ�ത വ�തു' എ�ു പറ�ു. അവർ േവെറാരു �ഗാമ
�ിേല�ു േപായി. (ലൂേ�ാസ്, 9:51-56).

ശിഷ�ത��ിെ� പരിേശാധന
(മ�ാ, 8:18-22)

അവർ വഴിേപാകുേ�ാൾ ഒരു�ൻ അവേനാടു: നീ എ
വിെട േപായാലും ഞാൻ നിെ� അനുഗമി�ാം എ�ു പറ

�ു. േയശു അവേനാടു: 'കുറുനരികൾ�ു കുഴിയും ആ
കാശ�ിെല പറവജാതി�ു കൂടും ഉ�ു; മനുഷ�പു�തേ�ാ
തല ചായി�ാൻ �ലമി�' എ�ു പറ�ു. േവെറാരു�
േനാടു: 'എെ�അനുഗമി�'എ�ു പറ�േ�ാൾഅവൻ:
ഞാൻ മുെ� േപായി എെ�അ�െന കുഴി�ിടുവാൻഅനു
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വാദം തേരണം എ�ു പറ�ു. അവൻ അവേനാടു: 'മരി
�വർ ത�ള�െട മരി�വെര കുഴി�ിടെ�; നീേയാ േപായി
ൈദവരാജ�ം അറിയി�'എ�ു പറ�ു. മെ�ാരു�ൻ: ക
ർ�ാേവ,ഞാൻനിെ�അനുഗമി�ാം;ആദ�ംഎെ� വീ�ി
ലു�വേരാടു യാ�ത പറവാൻ അനുവാദം തേരണം എ�ു

പറ�ു. േയശു അവേനാടു: 'കല�യ്�ു ൈക െവ�േശ
ഷം പുറേകാ�� േനാ�ു�വൻ ആരും ൈദവരാജ��ിനു

െകാ�ാകു�വന�'എ�ു പറ�ു. (ലൂേ�ാസ്, 9:57-62).

എഴുപതു് ശിഷ��ാെരഅയയ്�ു�ു

അന�രംകർ�ാവു േവെറഎഴുപതു േപെര നിയമി��,
താൻ െച��വാനു� ഓേരാ പ�ണ�ിേല�ും �ല�ി

േല�ും അവെര തനി�ു മു�ായി ഈര�ായി അയ��,
അവേരാടു പറ�തു: 'െകായ്�ു വളെര ഉ�ു സത�ം;
േവല�ാേരാ ചുരു�ം; ആകയാൽ െകായ്�ിെ� യജമാ
നേനാടു തെ� െകായ്�ി�ു േവല�ാെരഅയേ��തി

നു അേപ�ി�ിൻ. േപാകുവിൻ; െച�ായ്�ള�െട നടുവി
ൽ കു�ാടുകെളേ�ാെല ഞാൻ നി�െള അയ�ു�ു.
സ�ിയും െപാ�ണവും െചരി��ം എടു�രുതു; വഴിയിൽ
െവ�� ആെരയും വ�നം െചയ്കയുമരുതു; ഏതു വീ�ിൽ
എ�ിലും െച�ാൽ: ഈ വീ�ി�ു സമാധാനം എ�ു ആദ�ം

പറവിൻ അവിെട ഒരു സമാധാനപു�തൻ ഉെ��ിൽ നി�

ള�െട സമാധാനം അവേ�ൽ വസി�ും; ഇെ��ുവരികി
േലാ നി�ളിേല�ു മട�ിേ�ാരും. അവർ തരു�തു തി
�ും കുടി��ംെകാ�ു ആ വീ�ിൽ തേ� പാർ�ിൻ; േവല
�ാരൻ തെ� കൂലി�ു േയാഗ�നേ�ാ; വീ�ിൽനി�ു വീ�ി
േല�ു മാറിേ�ാകരുതു. ഏതു പ�ണ�ിെല�ിലും െച�ാ
ൽ അവർ നി�െള ൈകെ�ാ���ു എ�ിൽ നി�ള�െട

മു�ിൽ െവ�ു�തു ഭ�ി�ിൻ.അതിെല േരാഗികെളസൗ
ഖ�മാ�ി, ൈദവരാജ�ം നി�ൾ�ു സമീപി��വ�ിരി�ു
�ു എ�ു അവേരാടു പറവിൻ. ഏതു പ�ണ�ിെല�ിലും
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െച�ാൽ അവർ നി�െള ൈകെ�ാ���ിെ��ിൽ അ

തിെ� െതരു�ളിൽ േപായി: നി�ള�െട പ�ണ�ിൽനി�ു
ഞ�ള�െട കാലിനു പ�ിയ െപാടിയും ഞ�ൾ നി�ൾ�ു

കുടേ���േപാകു�ു;എ�ാൽൈദവരാജ�ം സമീപി��വ
�ിരി�ു�ു. എ�ു അറി�ുെകാൾവിൻ എ�ു പറവിൻ.
ആ പ�ണെ��ാൾ െസാേദാമ�ർ�ു ആ നാളിൽ സഹി

�ാവതാകും' എ�ു ഞാൻ നി�േളാടു പറയു�ു.' (ലൂ
േ�ാസ്, 10:1-12).

അനുതപി�ാ�നഗര�െളശാസി�ു�ു
(മ�ാ, 11:20-24)

*േകാരസീേന നിന�ു അേ�ാ കഷ്ടം! *േബ�്സയിേദ
നിന�ു അേ�ാ കഷ്ടം! നി�ളിൽ നട� വീര��പവൃ�ി

കൾ േസാരിലും സീേദാനിലും നട�ിരു�ു എ�ിൽ അവർ

പ�ുതേ� ര�ിലും െവ�ീറിലും ഇരു�ു മാനസാ�രെ�

ടുമായിരു�ു. എ�ാൽ ന�ായവിധിയിൽ നി�െള�ാൾ

േസാരി�ും സീേദാ�ും സഹി�ാവതാകും. നീേയാ *കഫർ
�ഹൂേമ സ�ർ�േ�ാളം ഉയർ�ിരി�ുേമാ? നീ പാതാള
േ�ാളം താണുേപാകും. നി�ള�െട വാ�ു േകൾ�ു�വ
ൻ എെ� വാ�ു േകൾ�ു�ു; നി�െള ത���വൻ എ
െ�ത���ു;എെ�ത���വൻഎെ�അയ�വെന ത
���ു. (ലൂേ�ാസ്, 10:13-16). [േകാരസീൻ -- ഗലീല�ട
ലിെ� വട�ുപടി�ാെറ തീര�ു �ിതിെച��� പ�

ണം. േബ�്സയിദ -- ഗലീല�ടലിെ� പടി�ാെറ തീര

�ു ഗേ�സര�് �പേദശ�ു� ഒരു �ഗാമം.കഫർ�ഹൂം
-- ഗലീല�ടലിെ� വട�ുപടി�ാെറ തീര�ു േയാർ�ാൻ

നദി�ു ഏ�വും അരികിലു� �ഗാമം. േയശുവിെ� �പവച
നം േപാെല എ.ഡി. മൂ�ാം നൂ�ാേ�ാെട ഈ പ�ണ�ൾ

ആൾ�ാർ�ി�ാെത നാമാേശഷമായി.]

പ�ു് കുഷ്ഠേരാഗികെള െസൗഖ�മാ�ു�ു

േയശു െയരൂശേലമിേല�ു യാ�തെചയ്കയിൽ ശമര�
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�ും ഗലീെല�ും നടുവിൽകൂടി കട�ുേ�ാൾ ഒരു �ഗാമ

�ിൽ െച��േ�രം കുഷ്ഠേരാഗികളായ പ�ു പുരുഷ�ാ

ർഅവനു എതിർെപ�� അകെല നി�ുെകാ�ു: േയശ ,ു നാ
യകാ, ഞ�േളാടു കരുണയു�ാേകണേമ എ�ു ഉറെ�
പറ�ു.അവൻഅവെര ക�ി��: 'നി�ൾ േപായി പുേരാ
ഹിത�ാർ�ു നി�െളതേ� കാണി�ിൻ' എ�ു പറ�ു;
േപാകയിൽ തേ� അവർ ശു�രായ്തീർ�ു. അവരിൽ ഒ
രു�ൻ തനി�ു സൗഖ�ം വ�തു ക�ു ഉ��ിൽ ൈദവ

െ� മഹത�െ�ടു�ിെ�ാ�ു മട�ിവ�ു അവെ� കാ

ൽ�ൽ കവി��വീണു അവനു ന�ി പറ�ു; അവേനാ
ശമര��ാരൻ ആയിരു�ു 'പ�ുേപർ ശു�രായ്തീർ�ി�
േയാ? ഒ�തുേപർ എവിെട? ഈഅന�ജാതി�ാരന�ാെത

ൈദവ�ി�ു മഹത�ം െകാടു�ാൻ മട�ിവ�വരായി ആ

െരയും കാണു�ി�േ�ാ'എ�ു േയശു പറ�ി�� അവേനാ

ടു: 'എഴുേ��� െപായ്െ�ാൾക; നിെ� വിശ�ാസം നിെ�
ര�ി �ിരി�ു�ു'എ�ു പറ�ു. (ലൂേ�ാസ്, 17:11-18).

ൈദവരാജ�ം

ൈദവരാജ�ം എേ�ാൾ വരു�ു എ�ു പരീശ�ാർ േചാദി

� തിനു: 'ൈദവരാജ�ം കാണ��വ�മ� വരു�തു; ഇ
താ ഇവിെട എ�ും അതാ അവിെട എ�ും പറയുകയും ഇ

�;ൈദവരാജ�ം നി�ള�െട ഇടയിൽ തേ� ഉ�േ�ാ'എ�ു
േയശു ഉ�രം പറ�ു. (ലൂേ�ാസ്,17:20-21).

എഴുപതുേപർ മട�ിവരു�ു

ആ എഴുപതുേപർ സേ�ാഷേ�ാെട മട�ിവ�ു: കർ
�ാേവ, നിെ� നാമ�ിൽ ഭൂത�ള�ം ഞ�ൾ�ു കീഴട
�ു�ു എ�ു പറ�ു; േയശു അവേരാടു: 'സാ�ാൻ മി
�ൽേപാെല ആകാശ�ുനി�ു വീഴു�തു ഞാൻ ക�ു.
പാ�ുകെളയും േതള�കെളയും ശ�തുവിെ� സകല ബല

െ�യും ചവി��വാൻ ഞാൻ നി�ൾ�ു അധികാരം തരു
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�ു; ഒ�ും നി�ൾ�ു ഒരി�ലും േദാഷം വരു�ുകയും ഇ
�. എ�ിലും ഭൂത�ൾ നി�ൾ�ു കീഴട�ു�തില�. നി
�ള�െട േപർ സ�ർ��ിൽ എഴുതിയിരി�ു�തിലേ�ത സ

േ�ാഷി�ിൻ.' (ലൂേ�ാസ്, 10:17-20).

േയശു പരിശു�ാ�ാവിൽഅന�ി�ു�ു

ആ നാഴികയിൽ േയശു പരിശു�ാ�ാവിൽ ആന�ി��

പറ�തു: 'പിതാേവ,സ�ർ��ി�ും ഭൂമി�ും കർ�ാവാ
യുേ�ാേവ, നീ ഇവ�ാനികൾ�ും വിേവകികൾ�ും മ

െറ�� ശിശു�ൾ�ു െവളിെ�ടു�ിയതുെകാ�ു ഞാൻ

നിെ� വാഴ്�ു�ു.അേത, പിതാേവ, ഇ�െന നിന�ു �പ
സാദം േതാ�ിയേ�ാ.എെ� പിതാവു സകലവും എ�ൽ ഭ
രേമ�ി�ിരി�ു�ു. പു�തൻ ഇ�വൻ എ�ു പിതാവ�ാെത
ആരുംഅറിയു�ി�; പിതാവു ഇ�വൻഎ�ു പു�തനും പു
�തൻ െവളിെ�ടു�ിെ�ാടു�ാൻ ഇ�ി�ു�വനും അ�ാ

െതആരുംഅറിയു�തുമി�.' പിെ� ശിഷ��ാരുെട േനെര
തിരി�ു: 'നി�ൾ കാണു�തിെന കാണു� ക�� ഭാഗ�
മു�തു. നി�ൾകാണു�തിെന കാ�ാൻഏറിയ �പവാച
ക�ാരും രാജാ��ാരും ഇ�ി�ി��ം ക�ി�; നി�ൾ േകൾ
�ു�തിെന േകൾ�ാൻ ഇ�ി�ി��ം േക�ി� എ�ുഞാൻ നി

�േളാടു പറയു�ു'എ�ു �പേത�കം പറ�ു. (ലൂേ�ാസ്,
10:21-24).

നിത�ജീവെ�അവകാശി

അന�രം ഒരു ന�ായശാസ്�തി എഴുേ���: ഗുേരാ, ഞാ
ൻ നിത�ജീവ�ു അവകാശി ആയി�ീരുവാൻ എ�ു െച

േ�ണം എ�ു േയശുവിെന പരീ�ി�� േചാദി��. അവൻ
അവേനാടു: 'ന�ായ�പമാണ�ിൽ എ�ു എഴുതിയിരി�ു

�ു; നീ എ�െന വായി�ു�ു' എ�ു േചാദി�തി�ു അവ
ൻ: നിെ� ൈദവമായ കർ�ാവിെന നീ പൂർ�ഹൃദയ

േ�ാടും പൂർ�ാ�ാേവാടും പൂർ�ശ�ിേയാടും പൂർ�



140

മനേ�ാടും കൂെട സ്േനഹിേ�ണം എ�ും കൂ��കാരെന

നിെ�േ�ാെലതെ� സ്േനഹിേ�ണം എ�ും തെ� എ

�ു ഉ�രം പറ�ു. അവൻ അവേനാടു: 'നീ പറ� ഉ

�രം ശരി; അ�െന െചയ്ക; എ�ാൽ നീ ജീവി�ും' എ
�ു പറ�ു. (ലൂേ�ാസ്, 10:25-28).

ന�ശമര�െ� ഉപമ

ന�ായശാസ്�തി തെ��ാൻ നീതീകരി�ാൻ ഇ�ി�ി��

േയശുവിേനാടു:എെ�കൂ��കാരൻആർഎ�ു േചാദി�തി
നു േയശു ഉ�രം പറ�തു: 'ഒരു മനുഷ�ൻ െയരൂശേല
മിൽനി�ു *െയരീേഹാവിേല�ു േപാകുേ�ാൾ ക��ാരു
െട ക�ിൽഅകെ���;അവർഅവെന വസ്�തംഅഴി�� മു
റിേവ�ി�� അർ��പാണനായി വിേ���േപായി. ആ വഴിയാ

യി യാദൃ�യാ ഒരു പുേരാഹിതൻ വ�ു അവെന ക�ി��

മാറി കട�ുേപായി. അ�െന തേ� ഒരു േലവ�നും ആ

�ല�ിൽ എ�ി അവെന ക�ി�� മാറി കട�ുേപായി.
ഒരു ശമര��ാരേനാ വഴി േപാകയിൽ അവെ� അടു�ൽ

എ�ിഅവെന ക�ി�� മന�ലി�ുഅരിെക െച�ു എ

�യും വീ�ും പകർ�ു അവെ� മുറിവുകെള െക�ി അ

വെന തെ� വാഹന�ിൽ കയ�ി വഴിയ�ല�ിേല�ു

െകാ�ുേപായി ര� െചയ്തു. പിെ��ാൾഅവൻ പുറെ�
ടുേ�ാൾ ര�ു െവ�ി�ാശ് എടു�ു വഴിയ�ല�ാരനു

െകാടു�ു:ഇവെന ര� െചേ�ണം;അധികം വ�തും െച
ലവി�ാൽ ഞാൻ മട�ിവരുേ�ാൾ ത�ുെകാ�ാം എ�ു

അവേനാടു പറ�ു. ക��ാരുെട ക�ിൽ അകെ��വനു
ഈ മൂവരിൽ ഏവൻ കൂ��കാരനായി�ീർ�ു എ�ു നിന

�ു േതാ�ു�ു?' അവേനാടു കരുണ കാണി�വൻ എ�ു

അവൻ പറ�ു. േയശു അവേനാടു 'നീയും േപായി അ�
െനതേ� െചയ്ക'എ�ു പറ�ു. (ലൂേ�ാസ്, 10:29-37).
[െയരീേഹാ -- ചാവുകടലിനു 11 കി.മീ�ർ വട�ും േയാർ�ാ
നു 8 കി.മീററർ പടി�ാറുമായി സമു�ദനിര�ിൽ നി�ും
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240 മീ�ർ താെഴയായി �ിതിെച���ു. അപരനാമം ഈ
�നഗരം.ആവ, 34:3.]

മു��ാരുംപി��ാരും

േയശു പ�ണംേതാറും �ഗാമംേതാറും സ�രി�� െയരൂശ

േലമിേല�ു യാ�തെചയ്തു. അേ�ാൾ ഒരു�ൻഅവേനാ
ടു: കർ�ാേവ, ര�ി�െ�ടു�വർ ചുരു�േമാ എ�ു
േചാദി�തിനു അവേനാടു പറ�തു: 'ഇടു�ുവാതിലൂെട
കട�ാൻ േപാരാടുവിൻ. പലരും കട�ാൻ േനാ�ും കഴിക
യി�താനും എ�ു ഞാൻ നി�േളാടു പറയു�ു. വീ��ടയവ
ൻഎഴുേ��� കതകുഅട� േശഷം നി�ൾപുറ�ുനി�ു:
കർ�ാേവ, തുറ�ു തേരണേമഎ�ു പറ�ുെകാ�ു ക

തകിനു മു�ി�ുട�ുേ�ാൾ: നി�ൾഎവിെട നി�ു എ�ു
ഞാൻ അറിയു�ി�, എ�ു അവൻ ഉ�രം പറയും. അ
േ�രം നി�ൾ: നിെ� മു�ിൽ ഞ�ൾ തി�ുകയും കുടി
�യും ഞ�ള�െട െതരു�ളിൽ നീ പഠി�ി�യും െചയ്തു

വെ�ാ എ�ു പറ�ുതുട�ും. അവേനാ: നി�ൾ എവി
െടനി�ു എ�ുഞാൻഅറിയു�ി�എ�ുഞാൻനി�േളാ

ടു പറയു�ു;അനീതി �പവൃ�ി�ു�ഏവരുമായുേ�ാേര,
എെ� വി��േപാകുവിൻ എ�ു പറയും. അവിെട അ�ബാ
ഹാമും യിസ്ഹാ�ും യാേ�ാബും സകല �പവാചക�ാരും

ൈദവരാജ��ിൽ ഇരി�ു�തും നി�െള പുറ�ു ത�ി

�ള�തും നി�ൾകാണുേ�ാൾ കര�ിലും പ��കടിയും

ഉ�ാകും. കിഴ�ുനി�ും പടി�ാറുനി�ും െത�ുനി�ും

വട�ുനി�ും അേനകർ വ�ു ൈദവരാജ��ിൽ പ�ിയി

ലിരി�ും. മു��ാരായ്തീരു� പി��ാരു�ു, പി��ാരാ
യ്തീരു� മു��ാരും ഉ�ു.' (ലൂേ�ാസ്, 13:22-30).

മാർ�യും മറിയയും

പിെ�അവർ യാ�തേപാകയിൽ േയശു ഒരു �ഗാമ�ിൽ

എ�ി; മാർ�ാ എ�ു േപരു� ഒരു സ്�തീ അവെന വീ�ി
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ൽൈകെ�ാ�ു.അവൾ�ു മറിയ എ� ഒരു സേഹാദരി
ഉ�ായിരു�ു. അവൾ കർ�ാവിെ� കാൽ�ൽ ഇരു�ു
അവെ� വചനം േക��െകാ�ിരു�ു. മാർ�േയാ വളെര
ശു�ശൂഷയാൽ കുഴ�ീ�� അടുെ�വ�ു: കർ�ാേവ, എ
െ�സേഹാദരി ശു�ശൂെഷ�ു എെ� തനി�� വി�ിരി�ു�

തിൽ നിന�ു വിചാരമി�േയാ?എെ�സഹായി�ാൻഅവ
േളാടു ക�ി�ാലും എ�ു പറ�ു. കർ�ാവു അവേളാടു:
'മാർ�േയ, മാർ�േയ, നീ പലതിെനെ�ാ�ി വിചാരെ���ം
മനം കല�ിയുമിരി�ു�ു.എ�ാൽഅ�േമ േവ�ു;അ�,
ഒ�ു മതി. മറിയ ന� അംശം തിരെ�ടു�ിരി�ു�ു;
അതു ആരുംഅവേളാടു അപഹരി�യുമി�.' (ലൂേ�ാസ്,
10:38-42).

ശിഷ��ാെര �പാർ�ി�ാൻപഠി�ി�ു�ു

േയശു ഒരു�ല�ു �പാർ�ി��െകാ�ിരു�ു; തീർ�
േശഷം ശിഷ��ാരിൽ ഒരു�ൻ അവേനാടു: കർ�ാേവ,
േയാഹ�ാൻ തെ� ശിഷ��ാെര പഠി�ി�തുേപാെല ഞ�

െളയും �പാർ�ി�ാൻ പഠി�ിേ�ണേമഎ�ു പറ�ു.അ
വൻ അവേരാടു പറ�തു: 'നി�ൾ �പാർ�ി�ുേ�ാൾ
െചാേ��ിയതു: സ�ർ��നായ ഞ�ള�െട പിതാേവ, നി
െ� നാമം വിശു�ീകരി�െ�േടണേമ; നിെ� രാജ�ം വേര
ണേമ; നിെ� ഇഷ്ടം സ�ർ��ിെലേ�ാെല ഭൂമിയിലും ആ
േകണേമ; ഞ�ൾ�ു ആവശ�മു� ആഹാരം ദിനം�പതി

തേരണേമ. ഞ�ള�െട പാപ�െള ഞ�േളാടു �മിേ�
ണേമ; ഞ�ൾ�ു കടംെപ�ിരി�ു� ഏവേനാടും ഞ�
ള�ം �മി�ു�ു; ഞ�െള പരീ�യിൽ കട�രുേത: ദു
ഷ്ട�ൽനി�ുഞ�െള വിടുവിേ�ണേമ. (ലൂേ�ാ, 11:-4).

അർ�രാ�തിയിെല സ്േനഹിതെ� ഉപമ

പിെ� േയശു അവേരാടു പറ�തു: 'നി�ളിൽ ആർ
െ��ിലും ഒരു സ്േനഹതിൻ ഉ�ു എ�ിരി�െ�; അവൻ
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അൻ�രാ�തി�ുഅവെ�അടു�ൽ െച�ു: സ്േനഹിതാ,
എനി�ു മൂ��ം വായ്പ തേരണം; എെ� ഒരു സ്േനഹിത
ൻ വഴിയാ�തയിൽഎെ�അടു�ൽവ�ു;അവനു വിള�ി
െ�ാടു�ാൻ എെ� പ�ൽഏതും ഇ� എ�ു അവേനാടു

പറ�ാൽ: എെ� �പയാസെ�ടു�രുതു; കതകു അട�ി
രി�ു�ു; ൈപത�ള�ം എേ�ാടുകൂെട കിട�ു�ു; എഴു
േ��� തരുവാൻ എനി�ു കഴികയി� എ�ു അക�ുനി

�ു ഉ�രം പറ�ാലും അവൻ സ്േനഹിതനാകെകാ�ു

എഴുേ��� അവനു െകാടു�യിെ��ിലും അവൻ ല�

കൂടാെത മു�ി�നിമി�ം എഴുേ��� അവനു േവ�ുെ�ട

േ�ാളം െകാടു�ും എ�ു ഞാൻ നി�േളാടു പറയു�ു.
യാചി�ിൻ, എ�ാൽ നി�ൾ�ു കി��ം; അേന�ഷി�ിൻ, എ
�ാൽ നി�ൾ കെ��ും; മു��വിൻ എ�ാൽ നി�ൾ
�ു തുറ�ും. യാചി�ു�വനു ഏവ�ും ലഭി�ു�ു; അ
േന�ഷി�ു�വൻ കെ��ു�ു; മു���വനു തുറ�ും എ
�ുഞാൻനി�േളാടു പറയു�ു.' (ലൂേ�ാസ്, 11:5-10).

പരീശ�ാരുെട കപടഭ�ി

േയശു സംസാരി�ുേ�ാൾ തേ� ഒരു പരീശൻ തേ�ാ

ടു കൂെട *മു�ാഴം കഴി�ാൻഅവെന�ണി��;അവനും
അക�ുകട�ു ഭ�ണ�ി�ിരു�ു. മു�ാഴ�ിനു മു
േ� കുളി�ി� എ�ു ക�ി�� പരീശൻ ആ�ര�െ���. കർ
�ാവു അവേനാടു: 'പരീശ�ാരായ നി�ൾ കി�ികി�
� ള�െട പുറം െവടി�ാ�ു�ു; നി�ള�െട ഉ�ിേലാ കവർ
�യും ദുഷ്ടതയും നിറ�ിരി�ു�ു. മൂഢ�ാേര, പുറം ഉ
�ാ�ിയവൻ അ�േയാ അകവും ഉ�ാ�ിയതു? അക
�ു�തു ഭി�യായി െകാടു�ിൻ; എ�ാൽ സകലവും നി
�ൾ�ു ശു�ം ആകും' എ�ു പറ�ു. 'പരീശ�ാരായ
നി�ൾ�ു അേ�ാ കഷ്ടം; നി�ൾ തുളസിയിലും അരൂ
തയിലും എ�ാ ചീരയിലും പതാരം െകാടു�യും ന�ായവും

ൈദവസ്േനഹവും വി��കളകയും െച���ു; ഇതു െചയ്ക
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യും അതു ത�ജി�ാതിരി�യും േവണം. പരീശ�ാരായ നി
�ൾ�ു അേ�ാ കഷ്ടം; നി�ൾ�ു പ�ിയിൽ മുഖ�ാസ
നവും അ�ാടിയിൽ വ�നവും �പിയമാകു�ു. നി�ൾ�ു
അേ�ാ കഷ്ടം; നി�ൾ കാ�ാൻ കഴിയാ� ക�റകെള

േ�ാെലആകു�ു;അവയുെട മീെത നട�ു� മനുഷ�ർഅ
റിയു�ി�.' (ലൂേ�ാസ്, 11:37-44). [മു�ാഴം -- ഭ�ണം]

ശാസ്�തിമാരുെട കപടഭ�ി

ന�ായശാസ്�തിമാരിൽ ഒരു�ൻ അവേനാടു: ഗുേരാ, ഇ
�െന പറയു�തിനാൽ നീ ഞ�െളയും അപമാനി�ു�ു

എ�ു പറ�ു. അതി�ു േയശു പറ�തു: 'ന�ായശാസ്
�തിമാരായ നി�ൾ�ും അേ�ാ കഷ്ടം; എടു�ാൻ �പയാ
സമു� ചുമടുകെള നി�ൾ മനുഷ�െരെ�ാ�ു ചുമ�ി

�ു�ു; നി�ൾ ഒരു വിരൽ െകാ�ുേപാലും ആ ചുമടുക

െള െതാടു�ി�. നി�ൾ�ുഅേ�ാ കഷ്ടം; നി�ൾ �പവാ
ചക�ാരുെട ക�റകെള പണിയു�ു; നി�ള�െട പിതാ�
�ാർഅവെര െകാ�ു.അതിനാൽ നി�ള�െട പിതാ��ാ
രുെട �പവൃ�ികൾ�ു നി�ൾ സാ�ികളായിരി�യും

സ�തി�യും െച���ു; അവർ അവെര െകാ�ു; നി�
ൾഅവരുെട ക�റകെള പണിയു�ു.അതുെകാ�ുൈദവ
�ിെ� �ാനവും പറയു�തു: ഞാൻ �പവാചക�ാെര
യും അെ�ാസ്തല�ാെരയും അവരുെട അടു�ൽ അയ

�ു�ു;അവരിൽ ചിലെരഅവർ െകാ��കയും ഉപ�ദവി�
യും െച��ം.ഹാേബലിെ� ര�ംതുട�ി യാഗപീഠ�ിനും
ആലയ�ിനും നടുവിൽ െവ�� പ��േപായ െസഖര�ാവിെ�

ര�ംവെര േലാക�ാപനംമുതൽ െചാരി�ിരി�ു�

സകല �പവാചക�ാരുെടയും ര�ം ഈ തലമുറേയാടു

േചാദി�ാൻ ഇടവേര�തിനു തേ�. അേത, ഈ തലമുറ

േയാടു അതു േചാദി�ും എ�ു ഞാൻ നി�േളാടു പറ

യു�ു. ന�ായശാസ്�തിമാരായ നി�ൾ�ു അേ�ാ കഷ്ടം;
നി�ൾപരി�ാന�ിെ�താേ�ാൽഎടു�ുകള�ു;
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നി�ൾ തേ� കട�ി�; കട�ു�വെര തടു�ുംകള
�ു.' (ലൂേ�ാസ്, 11:45-52).

േയശുവിെന വാ�ിൽകുടു�ാൻ േനാ�ു�ു

േയശു അവിടം വി��േപാകുേ�ാൾ ശാസ്�തിമാരും പരീ

ശ�ാ രുംഅവെനഅത��ം വിഷമി�ി�ാനും അവെ� വാ

യിൽനി�ു വ�തും പിടി�ാേമാ എ�ുവ�� അവനായി പ

തിയിരു�ുെകാ�ു പലതിെനയും കുറി�� കുടു�ുേചാദ�ം

േചാദി�ാനും തുട�ി. (ലൂേ�ാസ്, 11:53-54).

പരീശ�ാരുെട പുളി�മാവു്

അതിനിെട പുരുഷാരം ത�ിൽ ചവി��വാൻ ത�വ�ം

ആയിരം ആയിരമായി തി�ി�ൂടിയേ�ാൾ േയശു ആദ�ം

ശിഷ��ാേരാടു പറ�ുതുട�ിയതു: 'പരീശ�ാരുെട പുളി
�മാവായ കപടഭ�ി സൂ�ി��െകാൾവിൻ. മൂടിെവ�തു
ഒ�ും െവളി��ു വരാെതയും ഗൂഢമായതു ഒ�ും അറി

യാെതയും ഇരി�യി�.ആകയാൽ നി�ൾ ഇരു��ു പറ
�തു എ�ാം െവളി��ു േകൾ�ും; അറകളിൽെവ��
െചവിയിൽ മ��ി�തു പുരമുകളിൽ േഘാഷി�ും.' (ലൂ
േ�ാസ്, 12:1-3).

എെ�ഏ��പറയു�വെനഞാനുംഏ��പറയും

എ�ാൽ എെ� സ്േനഹിത�ാരായ നി�േളാടു ഞാൻ

പറയു�തു: േദഹെ� െകാ�ി�� പിെ� അധികമായി ഒ

�ും െചയ�ാൻ കഴിയാ�വെര ഭയെ�േട�ാ. ആെര ഭയ
െ�േടണം എ�ു ഞാൻ നി�ൾ�ു കാണി��തരാം. െകാ
�ി�� നരക�ിൽ ത�ി�ളവാൻ അധികാരമു�വെന

ഭയെ�ടുവിൻ:അേത,അവെന ഭയെ�ടുവിൻഎ�ുഞാൻ
നി�േളാടു പറയു�ു. ര�ു കാശിനു അ�ു കുരികിലിെന
വില്�ു�ി�േയാ? അവയിൽ ഒ�ിെനേ�ാലും ൈദവം മറ
�ുേപാകു�ി�. നി�ള�െട തലയിെല മുടിേപാലും എ�ാം
എ�ിയിരി�ു�ു; ആകയാൽ ഭയെ�േട�ാ; ഏറിയ കുരി
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കിലിെന�ാള�ം നി�ൾ വിേശഷതയു�വർ. മനുഷ�രുെട
മു�ിൽ ആെര�ിലും എെ� ഏ��പറ�ാൽ അവെന മ

നുഷ�പു�തനും ൈദവദൂത�ാരുെട മു�ാെക ഏ�� പറയും.
മനുഷ�രുെട മു�ിൽ എെ� ത�ി�റയു�വെന ൈദവദൂ

ത�ാരുെട മു�ിൽ ത�ി�റയും. മനുഷ�പു�തെ� േനെര ഒ
രു വാ�ു പറയു� ഏവേനാടും �മി�ും; പരിശു�ാ�ാ
വിെ� േനെര ദൂഷണം പറയു�വേനാേടാ�മി�യി� എ

�ു ഞാൻ നി�േളാടു പറയു�ു. എ�ാൽ നി�െള പ�ി
കൾ�ും േകായ്മകൾ�ും അധികാര�ൾ�ും മു�ിൽ

െകാ�ുേപാകുേ�ാൾ എ�െനേയാ എേ�ാ �പതിവാദി

േ��ു? എ�ു പറേയ�ു എ�ു വിചാരെ�േട�ാ; പറ
േയ�തു പരിശു�ാ�ാവു ആ നാഴികയിൽ തേ� നി�

െള പഠി�ി�ും. (ലൂേ�ാസ്, 12:4-12).

മൂഢനായ ധനികൻ

പുരുഷാര�ിൽ ഒരു�ൻ േയശുവിേനാടു: ഗുേരാ, ഞാ
നുമായി അവകാശം പകുതിെചയ�ാൻ എെ� സേഹാദര

േനാടു ക�ി�ാലും എ�ു പറ�ു. അവേനാടു അവൻ: 'മ
നുഷ�ാ, എെ� നി�ൾ�ു ന�ായകർ�ാേവാ പ�ിടു�വ
േനാആ�ിയതുആർ'എ�ു േചാദി��. പിെ�അവേരാടു:
'സകല�ദവ�ാ�ഗഹവും സൂ�ി�� ഒഴി�ുെകാൾവിൻ; ഒരു
�നു സമൃ�ി ഉ�ായാലും അവെ� വസ്തുവകയ� അ

വെ� ജീവനു ആധാരമായിരി�ു�തു' എ�ു പറ�ു. ഒ
രുപമയും അവേരാടു പറ�തു: 'ധനവാനാേയാരു മനുഷ�
െ� ഭൂമി ന�ായി വിള�ു. അേ�ാൾ അവൻ: ഞാൻ എ
�ു െചേ��ു?എെ�വിളവു കൂ�ിെവ�ാൻ�ലം േപാരാ

എ�ു ഉ�ിൽ വിചാരി��. പിെ� അവൻ പറ�തു: ഞാ
ൻ ഇതു െച��ം; എെ� കള��രകെള െപാളി�� അധികം
വലിയവ പണിതു എെ� വിളവും വസ്തുവകയും എ�ാം

അതിൽ കൂ�ിവയ്�ും. എ�ി�� എേ�ാടുതേ�; നിന�ു
ഏറിയ ആ�ുകൾ�ു മതിയായ അനവധി വസ്തുവക
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സ�രൂപി�� െവ�ിരി�ു�ു; ആശ�സി�, തി�ുക, കുടി�,
ആന�ി� എ�ു പറയും. ൈദവേമാ അവേനാടു: മൂഢാ,
ഈ രാ�തിയിൽ നിെ� �പാണെന നിേ�ാടു േചാദി�ും. പി
െ� നീ ഒരു�ിെവ�തുആർ�ാകുംഎ�ു പറ�ു.ൈദ
വവിഷയമായി സ��നാകാെത തനി�ു തേ� നിേ�പി

�ു�വെ�കാര�ം ഇ�െനആകു�ു.' (ലൂ�, 12:13-21).

മാനസാ�രെ�ടാ�വരുെട നാശം

ആ സമയ�ു തേ� അവിെട ഉ�ായിരു� ചിലർ പീ

ലാെ�ാസ് ചില ഗലീല�ാരുെട േചാര അവരുെട യാഗ�

േളാടു കലർ�ിയ വർ�മാനംഅവേനാടുഅറിയി��.അ
തി�ു അവൻ ഉ�രം പറ�തു: 'ആ ഗലീല�ാർ ഇതു

അനുഭവി�യാൽ എ�ാ ഗലീല�ാരിലും പാപികൾആയി

രു�ു എ�ു നി�ൾ�ു േതാ�ു�ുേവാ? അ��, മാനസാ
�രെ�ടാ�ാൽ നി�ൾ എ�ാവരും അ�െനതേ� ന

ശി��േപാകും' എ�ു ഞാൻ നി�േളാടു പറയു�ു. അ�,
ശീേലാഹാമിെല േഗാപുരം വീണു മരി��േപായആ പതിെന

��േപർ െയരൂശേലമിൽ പാർ�ു� സകലമനുഷ�രിലും കു

��ാർ ആയിരു�ു എ�ു േതാ�ു�ുേവാ? അ��, മാന
സാ�രെ�ടാ�ാൽ നി�ൾഎ�ാവരുംഅ�െന തേ�

നശി��േപാകും എ�ു ഞാൻ നി�േളാടു പറയു�ു. (ലൂ
േ�ാസ്, 13:1-5).

ഫലമി�ാ�അ�ിവൃ�ം

േയശുഈ ഉപമയും പറ�ു: 'ഒരു�നു തെ� മു�ിരി
േ�ാ��ിൽ ന�ിരുേ�ാരു അ�ിവൃ�ം ഉ�ായിരു�ു;
അവൻ അതിൽ ഫലം തിര�ുവ�ു, ക�ി�താനും. അ
വൻ േതാ� �ാരേനാടു: ഞാൻ ഇേ�ാൾ മൂ�ു സംവ�
രമായി ഈഅ�ിയിൽ ഫലം തിര�ുവരു�ു കാണു�ി

�താനും; അതിെന െവ�ി�ളക അതു നിലെ� നിഷ്ഫല

മാ�ു�തു എ�ി�ു എ�ു പറ�ു.അതിനു അവൻ: ക
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ർ�ാേവ, ഞാൻഅതിനു ചു��ം കിെള�� വളം ഇടുേവാളം
ഈആ�ുംകൂെട നിൽ�െ�. േമലാൽകായിെ��ിേലാ,ഇ
െ��ിൽ െവ�ി�ളയാം എ�ു ഉ�രം പറ�ു. (ലൂേ�ാ
സ്, 13:6-9).

ശ��ിൽകൂനിെയ െസൗഖ�മാ�ു�ു

ഒരു ശ��ിൽ േയശു ഒരു പ�ിയിൽ ഉപേദശി��െകാ

�ിരു�ു; അവിെട പതിെന�� സംവ�രമായി ഒരു േരാഗാ
�ാവു ബാധി�ി�� ഒ��ം നിവിരുവാൻ കഴിയാെത കൂനിയാ

േയാരു സ്�തീ ഉ�ായിരു�ു. േയശു അവെള ക�ു അടു
െ� വിളി��: 'സ്�തീേയ, നിെ� േരാഗബ�നംഅഴി�ിരി

�ു�ു'എ�ു പറ�ു അവള�െട േമൽൈകെവ��.അവ
ൾ �ണ�ിൽ നിവിർ�ു ൈദവെ� മഹത�െ�ടു�ി.
േയശു ശ��ിൽ സൗഖ�മാ�ി യതുെകാ�ു പ�ി�പമാ

ണി നീരസെ��� പുരുഷാരേ�ാടു: േവല െചയ�ാൻആറുദി
വസമു�േ�ാ; അതി�കം വ�ു സൗഖ�ം വരു�ി��െകാ
ൾവിൻ; ശ��ിൽ അരുതു എ�ു പറ�ു. കർ�ാവു
അവേനാടു: 'കപടഭ�ി�ാേര, നി�ളിൽ ഓേരാരു�ൻ
ശ��ിൽ തെ� കാളെയേയാ കഴുതെയേയാ െതാ�ിയി

ൽനി�ു അഴി�� െകാ�ുേപായി െവ�ം കുടി�ി�ു�ി�

േയാ? എ�ാൽ സാ�ാൻ പതിെന�� സംവ�രമായി ബ
�ി�ിരു� അ�ബാഹാമിെ� മകളായ ഇവെള ശ��ുനാ

ളിൽ ഈ ബ�നം അഴി�� വിേട�ത�േയാ' എ�ു ഉ�
രം പറ�ു. അവൻ ഇതു പറ�േ�ാൾ അവെ� വിേരാ

ധികൾ എ�ാവരും നാണി��; അവനാൽ നട�ു� സകല
മഹിമകളാലും പുരുഷാരം ഒെ�യും സേ�ാഷി��. (ലൂ
േ�ാസ്, 13:10-17).

േയശു �പതിഷ്േഠാ�വ�ിൽ:എ.ഡി. 32ഡിസംബർ 18

അന�രം െയരൂശേലമിൽ *�പതിഷ്േഠാ�വം ആചരി
��; അ�ു ശീതകാലമായിരു�ു. േയശു ൈദവാലയ�ിൽ
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ശേലാേമാെ� മ�പ�ിൽ നട�ുെകാ�ിരു�ു. െയഹൂ
ദ�ാർ അവെന വള�ു: നീ എ�തേ�ാളം ഞ�െള ആ
ശി�ി�ു�ു? നീ �കിസ്തു എ�ിൽ സ്പഷ്ടമായി പറക എ
�ു അവേനാടു പറ�ു. േയശു അവേരാടു ഉ�രം പറ
�തു: 'ഞാൻ നി�േളാടു പറ�ി���ു;എ�ിലും നി�
ൾ വിശ�സി�ു�ി�;എെ� പിതാവിെ� നാമ�ിൽഞാൻ
െച��� �പവൃ�ികൾഎനി�ുസാ��ംആകു�ു. നി�
േളാ എെ�ആടുകള�െട കൂ��ിലു�വര�ായ്കയാൽ വി

ശ�സി�ു�ി�. എെ� ആടുകൾ എെ� ശബ്ദം േകൾ�ു
�ു;ഞാൻഅവെയഅറികയും അവഎെ�അനുഗമി�
യും െച���ു. ഞാൻ അവയ്�ു നിത�ജീവൻ െകാടു�ു
�ു; അവ ഒരുനാള�ം നശി��േപാകയി�; ആരും അവെയ
എെ�ക�ിൽനി�ു പിടി��പറി�യും ഇ�.അവെയത�ി
രി�ു�എെ� പിതാവു എ�ാവരിലും വലിയവൻ; പിതാവി
െ� ക�ിൽനി�ു പിടി��പറി�ാൻ ആർ�ും കഴികയി�

ഞാനും പിതാവും ഒ�ാകു�ു.' െയഹൂദ�ാർഅവെനഎറി
വാൻ പിെ�യും ക�� എടു�ു. േയശു അവേരാടു: 'പിതാ
വിെ� ക�നയാൽ ഞാൻ പല ന��പവൃ�ികൾ നി�െള

കാണി�ിരി�ു�ു; അവയിൽ ഏതു �പവൃ�ിനിമി�ം നി
�ൾ എെ� കെ�റിയു�ു?" എ�ു േചാദി��. െയഹൂദ�ാ
ർ അവേനാടു: ന��പവൃ�ി നിമി�മ�,ൈദവദൂഷണം നി
മി�വും നീ മനുഷ�നായിരിെ� നിെ��േ� ൈദവം

ആ�ു�തുെകാ�ുമേ�ത ഞ�ൾ നിെ� കെ�റിയു�

തു എ�ു ഉ�രം പറ�ു. േയശു അവേരാടു: 'നി�ൾ
േദവ�ാർ ആകു�ു എ�ു ഞാൻ പറ�ു എ�ു നി�ള�

െട ന�ായ�പമാണ�ിൽ എഴുതിയിരി�ു�ി�േയാ? ൈദവ
�ിെ�അരുള�ാടു ഉ�ായി���വെര േദവ�ാർ എ�ു പ

റ�ു എ�ിൽ - തിരുെവഴു�ി�ു നീ�ം വ�ുകൂടായ
േ�ാ -ഞാൻൈദവ�ിെ� പു�തൻ എ�ു പറ�തുെകാ

�ു: നീ ൈദവദൂഷണം പറയു�ു എ�ു പിതാവു വിശു�ീ
കരി�� േലാക�ിൽ അയ�വേനാടു നി�ൾ പറയു�ു
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േവാ? ഞാൻ എെ� പിതാവിെ� �പവൃ�ി െച���ിെ��ി
ൽഎെ�വിശ�സിേ��ാ; െച���ു എ�ിേലാഎെ�വി
ശ�സി�ാതിരു�ാലും പിതാവു എ�ിലും ഞാൻ പിതാവി

ലും എ�ു നി�ൾ �ഗഹി�� അറിേയ�തി�ു �പവൃ�ിെയ

വിശ�സി�ിൻ.' അവർ അവെന പിെ�യും പിടി�ാൻ േനാ
�ി; അവേനാ അവരുെട ക�ിൽനി�ു ഒഴി�ുേപായി.
(േയാഹ�ാൻ, 10:22-39). [�പതിഷ്േഠാ�വം --അെ��ാക�
സ് എ�ിഫാനസിെ� (ബി.സി. 175-164) കാല�് െയരുശ
േലം ൈദവാലയം അശു�മാ�ി. യൂദാ മ�ാബിയസ് ൈദ
വാലയം വീെ�ടു�് ശു�ീകരി��, യേഹാവയുെട ആരാ
ധന വീ�ുംആരംഭി�തിെ� സ്മാരകമാണ് �പതിഷ്േഠാ�

വം. കിേ�വ് മാസം 25-മുതൽ എ�� ദിവസമാണ് ഉ�വ

�ിെ� ൈദർഘ�ം. (1മ�ാ,4:52-59). പുനഃ�പതിഷ്േഠാ�
വെമ�ും, ദീേപാ�വംഎ�ും ഇതിന് േപരു�ു.്]

േയശു േയാർ�ാന�രേ�ായി പാർ�ു�ു

േയശു േയാർ�ാ��െര േയാഹ�ാൻആദിയിൽ സ്നാ

നം കഴി�ി��െകാ�ിരു��ല�ു പിെ�യും െച�ുഅ

വിെട പാർ�ു. പലരും അവെ� അടു�ൽ വ�ു: േയാഹ
�ാൻ അടയാളം ഒ�ും െചയ്തി�ി�; എ�ാൽ ഇവെന�ു
റി�� േയാഹ�ാൻ പറ�തു ഒെ�യും സത�മായിരു�ു

എ�ു പറ�ു. അവിെട പലരും അവനിൽ വിശ�സി��.
(േയാഹ�ാൻ, 10:40-42).

ലാസറിെ� േരാഗവിവരംഅറിയു�ു

മറിയയുെടയും അവള�െട സേഹാദരി മാർ�യുെടയും

�ഗാമമായ *േബഥാന�യിെല ലാസർ എ� ഒരു�ൻ ദീനമാ
യ്�ിട�ു. ഈ മറിയ ആയിരു�ു കർ�ാവിെന പരിമള

ൈതലം പൂശി തെ� തലമുടിെകാ�ു അവെ� കാൽ തുട

�തു.അവള�െട സേഹാദരനായ ലാസർആയിരു�ു ദീനമാ
യ്�ിട�തു. ആസേഹാദരിമാർ അവെ� അടു�ൽആ
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ളയ��: കർ�ാേവ, നിന�ു �പിയനായവൻ ദീനമായ്�ിട
�ു�ു എ�ു പറയി��. േയശു അതു േക�ി��: ഈ ദീനം

മരണ�ിനായി��, ൈദവപു�തൻ മഹത�െ�േട�തി�ു

ൈദവ�ിെ� മഹത��ിനായി�േ�ത എ�ു പറ�ു. േയ
ശു മാർ�െയയും അവള�െട സേഹാദരിെയയും ലാസറി

െനയും സ്േനഹി��.എ�ി��ം അവൻ ദീനമായ്�ിട�ു�ു
എ�ു േക�ി��ം താൻ അ�ു ഇരു� �ല�ു ര�ു ദിവ

സം പാർ�ു. (േയാഹ�ാൻ, 11:1-6). [േബഥാന� -- െയരു
ശേലമിനു 3 കി.മീ. െത�ുകിഴ�ായി ഒലിവുമലയുെട കിഴ
േ�ചരിവിലാണ്ഈ �ഗാമ�ിെ��ാനം.]

ലാസറിെ� മരണം

അതിെ� േശഷം േയശു ശിഷ��ാേരാടു: 'നാം വീ�ും
െയഹൂദ�യിേല�ു േപാക'എ�ു പറ�ു.ശിഷ��ാർഅവ
േനാടു: റ�ീ, െയഹൂദ�ാർ ഇേ�ാൾതേ� നിെ� കെ�റി
വാൻ ഭാവി��വേ�ാ; നീ പിെ�യും അവിെട േപാകു�ുേവാ
എ�ു േചാദി��. അതിനു േയശു: 'പകലിനു പ���ു മണി
േനരം ഇ�േയാ? പകൽ സമയ�ു നട�ു�വൻഈ േലാ

ക�ിെ� െവളി�ം കാണു�തുെകാ�ു ഇടറു�ി�. രാ�തി
യിൽ നട�ു�വേനാ അവനു െവളി�ം ഇ�ായ്കെകാ�ു

ഇടറു�ു'എ�ു ഉ�രം പറ�ു.ഇതു പറ�ി��അവൻ:
'ന�ുെട സ്േനഹിതനായ ലാസർ നി�ദെകാ���ു; എ�ി
ലും ഞാൻ അവെന ഉണർ�ുവാൻ േപാകു�ു' എ�ു അ
വേരാടു പറ�ു. ശിഷ��ാർ അവേനാടു: കർ�ാേവ, അ
വൻ നി�ദെകാ���ു എ�ിൽഅവനു സൗഖ�ം വരുംഎ�ു

പറ�ു. േയശുേവാ അവെ� മരണെ��ുറി�� ആയി
രു�ു പറ�തു; ഉറ�ം എ� നി�ദെയ�ുറി�� പറ�ു

എ�ുഅവർ�ു േതാ�ിേ�ായി.അേ�ാൾ േയശു സ്പഷ്ട
മായി അവേരാടു: 'ലാസർ മരി��േപായി; ഞാൻ അവിെട
ഇ�ാ�തുെകാ�ു നി�െള വിചാരി�� സേ�ാഷി�ു

�ു; നി�ൾ വിശ�സി�ാൻ ഇടയാകുമേ�ാ; എ�ാൽ നാം
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അവെ�അടു�ൽ േപാക'എ�ു പറ�ു. ദിദിെമാസ് എ
�ു േപരു� േതാമാസ് സഹശിഷ��ാേരാടു:അവേനാടു കൂ
െട മരിേ��തിനു നാമും േപാക എ�ു പറ�ു. (േയാ
ഹ�ാൻ, 11:7-16).

േയശു േബഥാന�യിൽ: പുനരു�ാനവും ജീവനും

േയശുഅവിെട എ�ിയേ�ാൾഅവെന ക�റയിൽ െവ

�ി�� നാലുദിവസമായി എ�ു അറി�ു. േബഥാന� െയരൂ
ശേലമിനരിെക ഏകേദശം ര�ു നാഴിക ദൂര�ായിരു�ു.
മാർ�െയയും മറിയെയയും സേഹാദരെന�ുറി�� ആശ�

സി�ിേ��തിനു പല െയഹൂദ�ാരും അവരുെട അടു�

ൽ വ�ിരു�ു. േയശു വരു�ു എ�ു േക�ി�� മാർ�അവ

െന എതിേര�ാൻ െച�ു; മറിയേയാ വീ�ിൽ ഇരു�ു. മാർ
� േയശുവിേനാടു: കർ�ാേവ, നീ ഇവിെട ഉ�ായിരു�ു
എ�ിൽ എെ� സേഹാദരൻ മരി�യി�ായിരു�ു. ഇേ�ാ
ഴും നീ ൈദവേ�ാടു എ�ു അേപ�ി�ാലും ൈദവം നിന

�ു തരുംഎ�ു ഞാൻഅറിയു�ു എ�ു പറ�ു. േയശു
അവേളാടു: 'നിെ� സേഹാദരൻ ഉയിർെ�ഴുേ�ല്�ും'
എ�ു പറ�ു. മാർ�അവേനാടു: ഒടു�െ� നാളിെല

പുനരു�ാന�ിൽഅവൻ ഉയിർെ�ഴുേ�ല്�ും എ�ു

ഞാൻഅറിയു�ു എ�ു പറ�ു. േയശുഅവേളാടു: 'ഞാ
ൻ തേ� പുനരു�ാനവും ജീവനും ആകു�ു; എ�ിൽ വി
ശ�സി�ു�വൻ മരി�ാലും ജീവി�ും. ജീവി�ിരു�ു എ�ി
ൽ വിശ�സി�ു�വൻആരും ഒരുനാള�ം മരി�യി�; ഇതു
നീ വിശ�സി�ു�ുേവാ' എ�ു പറ�ു. അവൾ അവേനാ
ടു: ഉ��, കർ�ാേവ, േലാക�ിൽ വരുവാനു� ൈദവപു

�തനായ �കിസ്തു നീ തേ� എ�ു ഞാൻ വിശ�സി�ിരി�ു

�ു എ�ു പറ�ി�� േപായി തെ� സേഹാദരിയായ മറിയ

െയ സ�കാര�മായി വിളി��: ഗുരു വ�ി���ു നിെ� വിളി
�ു�ു എ�ു പറ�ു.അവൾ േക� ഉടെന എഴുേ��� അ
വെ�അടു�ൽ വ�ു. േയശുഅതുവെര �ഗാമ�ിൽ കട
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�ാെത മാർ� അവെന എതിേര� �ല�ു തേ� ആ

യിരു�ു. വീ�ിൽ അവേളാടുകൂെട ഇരു�ു അവെള ആശ�
സി�ി�ു� െയഹൂദ�ാർ, മറിയ േവഗം എഴുേ��� േപാകു
�തു ക�ി�� അവൾ ക�െറ�ൽ കരവാൻ േപാകു�ു

എ�ു വിചാരി�� പിൻെച�ു. (േയാഹ�ാൻ,11:17-31).

േയശുകരയു�ു

േയശു ഇരി�ുേ�ട�ു മറിയ എ�ിഅവെന ക�ി��

അവെ� കാൽ�ൽ വീണു: കർ�ാേവ, നീ ഇവിെട ഉ�ാ
യിരു�ു എ�ിൽ എെ� സേഹാദരൻ മരി�യി�ായിരു�ു

എ�ു പറ�ു. അവൾ കരയു�തും അവേളാടുകൂെട വ
� െയഹൂദ�ാർ കരയു�തും േയശു ക�ി�� ഉ�ംെനാ

�ു കല�ി:അവെന െവ�തു എവിെട എ�ു േചാദി��. ക
ർ�ാേവ, വ�ു കാൺക എ�ു അവർ അവേനാടു പറ
�ു. േയശു ക��നീർ വാർ�ു. ആകയാൽ െയഹൂദ�ാ
ർ: കേ�ാഅവേനാടു എ�ത �പിയം ഉ�ായിരു�ു എ�ു പ
റ�ു. ചിലേരാ: കുരുടെ� ക�� തുറ� ഇവനു ഇവെന
യും മരി�ാതാ�ുവാൻ കഴി�ി�േയാ എ�ു പറ�ു.
(േയാഹ�ാൻ, 11:32-37).

ലാസറിെന ഉയിർ�ി�ു�ു

േയശു പിെ�യും ഉ�ംെനാ�ു ക�െറ�ൽ എ�ി;
അതു ഒരു ഗുഹ ആയിരു�ു; ഒരു ക��ം അതിേ�ൽ െവ
�ിരു�ു. 'ക�� നീ�ുവിൻ' എ�ു േയശു പറ�ു മരി�വ

െ� സേഹാദരിയായ മാർ�: കർ�ാേവ, നാ�ം െവ��തു
ട�ി; നാലുദിവസമായേ�ാ എ�ു പറ�ു. േയശു അവ
േളാടു: 'വിശ�സി�ാൽ നീ ൈദവ�ിെ� മഹത�ം കാണും
എ�ുഞാൻ നിേ�ാടു പറ�ി�േയാ'എ�ു പറ�ു.അ
വർ ക�� നീ�ി. േയശു േമേലാ�� േനാ�ി: 'പിതാേവ, നീ എ
െ�അേപ� േക�തിനാൽഞാൻ നിെ� വാഴ്�ു�ു. നീ
എേ�ാഴും എെ�അേപ� േകൾ�ു�ു എ�ു ഞാൻഅ
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റി�ിരി�ു�ു;എ�ിലും നീ എെ�അയ�� എ�ു ചു��ം
നില്�ു� പുരുഷാരം വിശ�സിേ��തിനു അവരുെട നി

മി�ംഞാൻ പറയു�ു'എ�ു പറ�ു.ഇ�െന പറ�ി

�� അവൻ: 'ലാസേര, പുറ�ു വരിക' എ�ു ഉറെ� വിളി

��. മരി�വൻ പുറ�ുവ�ു; അവെ� കാലും ക��ം ശീല
െകാ�ു െക�ിയും മുഖം റൂമാൽെകാ�ു മൂടിയുമിരു�ു.
'അവെ� െക�� അഴി�ിൻ;അവൻ േപാകെ�'എ�ു േയശു
അവേരാടു പറ�ു. മറിയയുെട അടു�ൽ വ� െയഹൂദ
�ാരിൽ പലരും അവൻ െചയ്തതു ക�ി�� അവനിൽ വി

ശ�സി��.എ�ാൽചിലർ പരീശ�ാരുെടഅടു�ൽ േപായി
േയശു െചയ്തതു അവേരാടു അറിയി��. (േയാഹ�ാൻ,
11:38-46).

േയശു പരീശ�പമാണിയുെട വീ�ിൽ:
മേഹാദരേരാഗിെയ െസൗഖ�മാ�ു�ു

പരീശ�പമാണികളിൽ ഒരു�െ� വീ�ിൽ േയശു ഭ�

ണം കഴി�ാൻ ശ��ിൽ െച�േ�ാൾ അവർ അവെന ഉ

��േനാ�ിെ�ാ�ിരു�ു. *മേഹാദരമുേ�ാരു മനുഷ�ൻ
അവെ� മു�ിൽ ഉ�ായിരു�ു. േയശു ന�ായശാസ്�തിമാ
േരാടും പരീശ�ാേരാടും: 'ശ��ിൽ സൗഖ�മാ�ു�തു

വിഹിതേമാ അ�േയാ' എ�ു േചാദി��. അവേരാ മി�ാതി
രു�ു. അവൻ അവെന െതാ�� സൗഖ�മാ�ി വി�യ��. പി
െ�അവേരാടു: 'നി�ളിൽ ഒരു� െ� മകേനാ കാളേയാ

ശ��ു നാളിൽ കിണ�ിൽ വീണാൽ �ണ�ിൽ വലി

െ�ടു�യി�േയാ' എ�ു േചാദി�തിനു �പത���രം പറവാ
ൻ അവർ�ു കഴി�ി�. (ലൂേ�ാസ്, 14:1-6). [മേഹാദരം
-- ഉദരേകാശ�ളിൽ െവ�ം നിറയു� േരാഗം.]

അതിഥികൾ�ു� ഉപേദശം

�ണി�െ��വർ മുഖ�ാസന�െള തിരെ�ടു�ു�

തു ക�ി�� േയശു അവേരാടു ഒരുപമ പറ�ു: 'ഒരു�ൻ
നിെ� കല�ാണ�ി�ു വിളി�ാൽ മുഖ�ാസന�ിൽ ഇരി
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�രുതു; പെ�നി�ിലും മാനേമറിയവെനഅവൻവിളി�ി

രി�ാം. പിെ� നിെ�യുംഅവെനയും�ണി�വൻവ�ു:
ഇവനു ഇടം െകാടു�എ�ു നിേ�ാടു പറയുേ�ാൾ നീ നാ

ണേ�ാെട ഒടു�െ� �ല�ു േപായി ഇരിേ��ിവ

രും. നിെ� വിളി�ാൽ െച�ു ഒടു�െ��ല�ു ഇരി

�; നിെ� �ണി�വൻ വരുേ�ാൾ നിേ�ാടു: സ്േനഹി
താ, മുേ�ാ�� വ�ു ഇരി� എ�ു പറവാൻ ഇടവരെ�; അ
േ�ാൾ പ�ിയിൽ ഇരി�ു�വരുെട മു�ിൽ നിന�ു മാനം

ഉ�ാകും. തെ��ാൻ ഉയർ�ു�വൻ എ�ാം താഴ്�
െ�ടും; തെ��ാൻ താഴ്�ു�വൻ ഉയർ�െ�ടും." (ലൂ
േ�ാസ്, 14:7-1).

ആതിേഥയർ�ു� ഉപേദശം

തെ� �ണി�വേനാടു േയശു പറ�തു: 'നീ ഒരു മു
�ാഴേമാ അ�ാഴേമാ കഴി�ുേ�ാൾ സ്േനഹിത�ാെര

യും സേഹാദര�ാെരയും ചാർ��ാെരയും സ��ു�

അയൽ�ാെരയും വിളി�രുതു; അവർ നിെ� അേ�ാ
��ം വിളി�ി�� നിന�ു �പത��പകാരം െച��ം. നീ വിരു�ു ക
ഴി�ുേ�ാൾ ദരി�ദ�ാർ,അംഗഹീന�ാർ, മുട��ാർ, കുരു
ട�ാർ എ�ിവെര �ണി�; എ�ാൽ നീ ഭാഗ�വാനാകും;
നിന�ു �പത��പകാരം െചയ�ാൻ അവർ�ു വകയി�േ�ാ;
നീതിമാ�ാരുെട പുനരു�ാന�ിൽ നിന�ു �പത��പകാ

രം ഉ�ാകും.' (ലൂേ�ാസ്, 14:12-14).

വലിയഅ�ാഴം

കൂെട പ�ിയിലിരു�വരിൽ ഒരു�ൻ ഇതു േക�ി��:
ൈദവരാജ��ിൽ ഭ�ണം കഴി�ു�വൻ ഭാഗ�വാൻ എ

�ു അവേനാടു പറ�ു;അവേനാടു േയശു പറ�തു: 'ഒ
രു മനുഷ�ൻ വലിേയാരു അ�ാഴം ഒരു�ി പലെരയും �

ണി��. അ�ാഴസമയ�ു അവൻ തെ� ദാസെന അയ
�� ആ �ണി�വേരാടു: എ�ാം ഒരു�ിയിരി�ു�ു; വരു
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വിൻ എ�ു പറയി��. എ�ാവരും ഒരുേപാെല ഒഴികഴിവു
പറ�ുതുട�ി; ഒ�ാമ�വൻഅവേനാടു:ഞാൻ ഒരു നി
ലം െകാ�തിനാൽ അതു െച�ു കാേണ�ു� ആവശ�ം

ഉ�ു;എേ�ാടു�മി�� െകാേ�ണംഎ�ുഞാൻഅേപ
�ി�ു�ു എ�ു പറ�ു. മെ�ാരു�ൻ: ഞാൻ അേ�
ർ കാളെയ െകാ�ി���ു; അവെയ േശാധന െചയ�ാൻ
േപാകു�ു; എേ�ാടു �മി��െകാേ�ണം എ�ു ഞാൻ
അേപ�ി�ു�ു എ�ു പറ�ു. േവെറാരു�ൻ: ഞാൻ
ഇേ�ാൾ വിവാഹം കഴി�ിരി�ു�ു; വരുവാൻ കഴിവി� എ
�ു പറ�ു. ദാസൻ മട�ിവ�ു യജമാനേനാടു അറിയി
��.അേ�ാൾ വീ��ടയവൻ േകാപി�� ദാസേനാടു: നീ േവഗം
പ�ണ�ിെല വീഥികളിലും ഇടെ�രു�ളിലും െച�ു ദരി

�ദ�ാർ, അംഗഹീന�ാർ, കുരുട�ാർ, മുട��ാർ, എ�ിവ
െര കൂ�ിെ�ാ�ുവരിക എ�ു ക�ി��. പിെ� ദാസൻ: യ
ജമാനേന, ക�ി�തു െചയ്തിരി�ു�ു; ഇനിയും �ലം ഉ

�ു എ�ു പറ�ു. യജമാനൻ ദാസേനാടു: നീ െപരുവഴി
കളിലും േവലികൾ�രിെകയും േപായി, എെ� വീടുനിറേയ
�തി�ു ക�വെരഅക�ുവരുവാൻ നിർ��ി�.ആ
�ണി� പുരുഷ�ാർആരുംഎെ�അ�ാഴംആസ�ദി�

യി� എ�ു ഞാൻ നി�േളാടു പറയു�ു' എ�ു പറ�ു.
(ലൂേ�ാസ്, 14:15-24).

യഥാർ�ശിഷ�ൻ

ഏറിയ പുരുഷാരം േയശുവിേനാടുകൂെട േപാകുേ�ാൾ

അവൻ തിരി�ു അവേരാടു പറ�തു: 'എെ� അടു�
ൽ വരികയും അ�െനയും അ�െയയും ഭാര�െയയും മ�

െളയും സേഹാദര�ാെരയും സേഹാദരികെളയും സ��ജീ

വെനയുംകൂെട പകയ്�ാതിരി�യും െച���വനു എെ�

ശിഷ�നായിരി�ാൻ കഴികയി�. തെ� �കൂശു എടു�ുെകാ
�ു എെ� പി�ാെല വരാ�വനും എെ� ശിഷ�നായിരി

�ാൻ കഴിയി�. നി�ളിൽ ആെര�ിലും ഒരു േഗാപുരം പ
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ണിവാൻ ഇ�ി�ാൽആദ�ം ഇരു�ു അതു തീർ�ാൻ വക ഉ

േ�ാ എ�ു കണ�ു േനാ�ു�ി�േയാ?അെ��ിൽഅടി
�ാനം ഇ�േശഷം തീർ�ാൻ വകയി� എ�ു വേ��ാം;
കാണു�വർ എ�ാം;ഈമനുഷ�ൻ പണിവാൻ തുട�ി, തീ
ർ�ാേനാ വകയി� എ�ു പരിഹസി�ുമേ�ാ.അ�, ഒരു രാ
ജാവു മെ�ാരു രാജാവിേനാടു പട ഏ�ാൻ പുറെ�ടുംമുേ�

ഇരു�ു, ഇരുപതിനായിരവുമായി വരു�വേനാടു താൻ പ

തിനായിരവുമായി എതിർ�ാൻ മതിേയാ എ�ു ആേലാചി

�ു�ി�േയാ? േപാരാ എ�ു വരികിൽ മ�വൻ ദൂര�ിരി
�ുേ�ാൾ തേ� �ാനാപതികെള അയ�� സമാധാന

�ി�ായി അേപ�ി�ു�ു. അ�െന തേ� നി�ളിൽ
ആെര�ിലും തനി�ു�തു ഒെ�യും വി��പിരിയു�ി� എ

�ിൽഅവനു എെ�ശിഷ�നായിരി�ാൻകഴികയി�. ഉ�� ന
�തു തേ�; ഉ�� കാരമി�ാെത േപായാൽ എെ�ാ�ുെകാ
�ു അതി�ു രസം വരു�ും? പിെ� നില�ി�ും വള

�ി�ും െകാ���ത�;അതിെന പുറ�ു കളയും. േകൾ
�ാൻ െചവി ഉ�വൻ േകൾ�െ�.' (ലൂേ�ാസ്, 14:25-35).

കാണാെതേപായആടു്
(മ�ാ, 18:12-14)

ചു��ാരും പാപികള�ം എ�ാം േയശുവിെ� വചനം േക

ൾ�ാൻഅവെ�അടു�ൽവ�ു. ഇവൻ പാപികെളൈക
െ�ാ�ുഅവേരാടുകൂടി ഭ�ി�ു�ു എ�ു പരീശ�ാരും

ശാസ്�തിമാരും പറ�ു പിറുപിറു�ു. അവേരാടു അവൻ
ഈ ഉപമ പറ�ു: 'നി�ളിൽ ഒരു ആൾ�ു നൂറു ആടു
�ുഎ�ിരി�െ�.അതിൽ ഒ�ു കാണാെത േപായാൽഅ
വൻ െതാ��െ�ാ�തിെനയും മരുഭൂമിയിൽ വിേ���, ആ
കാണാെതേപായതിെന കെ��ുംവെര േനാ�ി നട�ാ

തിരി�ുേമാ? ക�ു കി�ിയാൽ സേ�ാഷി�� ചുമലിൽ എ
ടു�ു വീ�ിൽ വ�ു സ്േനഹിത�ാെരയും അയൽ�ാെര

യും വിളി��കൂ�ി: കാണാെത േപായ എെ�ആടിെന ക�ു
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കി�ിയതുെകാ�ു എേ�ാടുകൂെട സേ�ാഷി�ിൻ എ�ു

അവേരാടു പറയും.അ�െനതേ� മാനസാ�രംെകാ�ു
ആവശ�മി�ാ� െതാ��െ�ാ�തു നീതിമാ�ാെര�ുറി��

�തിെന�ാൾ മാനസാ�രെ�ടു� ഒരു പാപിെയെ�ാ�ി

സ�ർ��ിൽ അധികം സേ�ാഷം ഉ�ാകും എ�ു ഞാൻ

നി�േളാടു പറയു�ു.' (ലൂേ�ാസ്, 15:1-7).

കാണാെതേപായ �ദ�

അ�, ഒരു സ്�തീ�ു പ�ു �ദ� ഉ�ു എ�ിരി�െ�; ഒ
രു �ദ� കാണാെത േപായാൽഅവൾ വിള�ു ക�ി�� വീ

ടു അടി��വാരി അതുക�ുകി��ംവെര സൂ�്മേ�ാെട

അേന�ഷി�ാതിരി�ുേമാ? ക�ുകി�ിയാൽ സ്േനഹിതമാ
െരയും അയൽ�ാര�ികെളയും വിളി��കൂ�ി: കാണാെത
േപായ �ദ� ക�ുകി�ിയതുെകാ�ു എേ�ാടുകൂെട സ

േ�ാഷി�ിൻ എ�ു പറയും. അ�െന തേ� മാനസാ�ര
െ�ടു� ഒരു പാപിെയ�ുറി�� ൈദവദൂത�ാരുെട മേ��

സേ�ാഷം ഉ�ാകും എ�ു ഞാൻ നി�േളാടു പറയു�ു.
(ലൂേ�ാസ്, 15:8-10).

മുടിയനായ പു�തൻ

പിെ�യും േയശു പറ�തു: 'ഒരു മനുഷ�നു ര�ു പു�ത
�ാർ ഉ�ായിരു�ു. അവരിൽ ഇളയവൻ അ�േനാടു: അ
�ാ, വസ്തുവിൽ എനി�ു വേര�ു� പ�ു തേരണേമ എ
�ു പറ�ു; അവൻ അവർ�ു മുതൽ പകു�ുെകാടു
�ു. ഏെറനാൾ കഴിയുംമുെ� ഇളയമകൻ സകലവും സ�
രൂപി�� ദൂരേദശേ��ു യാ�തയായി അവിെട ദുർ�ട��

കാരനായി ജീവി��, വസ്തു നാനാവിധമാ�ി�ള�ു.എ
�ാം െചലവഴി�േശഷംആ േദശ�ു കഠിന�ാമം ഉ�ായി

�� അവനു മു�� വ�ുതുട�ി.അവൻആ േദശ�ിേല പൗ

ര�ാരിൽ ഒരു�െന െച�ു ആ�ശയി��;അവൻഅവെന
തെ� വയലിൽ പ�ികെള േമയ്പാൻഅയ��. പ�ി തി�ു
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� വാളവരെകാ�ു വയറു നിെറ�ാൻഅവൻആ�ഗഹി��

എ�ിലും ആരും അവനു െകാടു�ി�. അേ�ാൾ സുേബാ
ധം വ�ി��അവൻ:എെ�അ�െ�എ�തകൂലി�ാർ ഭ�
ണം കഴി�� േശഷി�ി�ു�ു;ഞാേനാ വിശ��െകാ�ു നശി
��േപാകു�ു. ഞാൻ എഴുേ��� അ�െ� അടു�ൽ െച
�ു അവേനാടു: അ�ാ, ഞാൻ സ�ർ�േ�ാടും നിേ�ാടും
പാപം െചയ്തിരി�ു�ു. ഇനി നിെ� മകൻ എ� േപരിനു
ഞാൻ േയാഗ�ന�; നിെ� കൂലി�ാരിൽ ഒരു�െനേ�ാെല
എെ�ആേ�ണേമഎ�ു പറയും എ�ു പറ�ു.അ�
െന അവൻ എഴുേ��� അ�െ� അടു�ൽ േപായി. ദൂര
�ുനി�ു തേ�അ�ൻഅവെന ക�ു മന�ലി�ു ഓ

ടിെ��ു അവെ� കഴു�ു െക�ി�ിടി�� അവെന ചുംബി

��. മകൻ അവേനാടു: അ�ാ, ഞാൻ സ�ർ�േ�ാടും നി
േ�ാടും പാപം െചയ്തിരി�ു�ു; ഇനി നിെ� മകൻ എ�ു
വിളി�െ�ടുവാൻ േയാഗ�ന� എ�ു പറ�ു. അ�ൻ ത
െ� ദാസ�ാേരാടു: േവഗം േമല്�രമായ അ�ി െകാ�ു
വ�ു ഇവെന ധരി�ി�ിൻ; ഇവെ� ൈക�ു േമാതിരവും
കാലിനു െചരി��ം ഇടുവി�ിൻ.തടി�ി� കാള�ു�ിെയ െകാ
�ുവ�ു അറു�ിൻ; നാം തി�ു ആന�ി�. ഈ എെ�

മകൻ മരി�വനായിരു�ു; വീ�ും ജീവി��;കാണാെത േപാ
യിരു�ു; ക�ുകി�ിയിരി�ു�ു എ�ു പറ�ു; അ�െന
അവർ ആന�ി��തുട�ി. അവെ� മൂ�മകൻ വയലിൽ
ആയിരു�ു;അവൻ വ�ു വീടിേനാടു അടു�േ�ാൾ വാദ�
വും നൃ�േഘാഷവും േക��,ബാല��ാരിൽ ഒരു�െന വി
ളി��:ഇെത�ു എ�ു േചാദി��.അവൻഅവേനാടു: നിെ�
സേഹാദരൻ വ�ു; നിെ�അ�ൻഅവെനസൗഖ�േ�ാെട
കി�ിയതുെകാ�ു തടി�ി� കാള�ു�ിെയ അറു�ു എ�ു

പറ�ു. അേ�ാൾ അവൻ േകാപി��, അക�ു കട�ാൻ
മന�ി�ാെത നി�ു;അ�ൻ പുറ�ു വ�ു അവേനാടു അ
േപ�ി��. അവൻ അവേനാടു: ഇ�ത കാലമായി ഞാൻ നി
െ� േസവി�ു�ു; നിെ� ക�ന ഒരി�ലും ലംഘി�ി�ി�;
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എ�ാൽ എെ� ച�തികള�മായി ആന�ിേ��തിനു നീ

ഒരി�ലും എനി�ു ഒരു ആ�ിൻകു�ിെയ ത�ി�ി�. േവശ�
മാേരാടുകൂടി നിെ� മുതൽ തി�ുകള�ഈ നിെ� മക

ൻ വ�േ�ാേഴേ�ാ തടി�ി� കാള�ു�ിെയ അവനുേവ�ി

അറു�ുവേ�ാ എ�ു ഉ�രം പറ�ു. അതിനു അവൻ
അവേനാടു: മകേന, നീ എേ�ാഴും എേ�ാടുകൂെട ഇരി�ു
�ുവേ�ാ; എനി�ു�തു എ�ാം നിേ�തു ആകു�ു. നി
െ� ഈ സേഹാദരേനാ മരി�വനായിരു�ു; വീ�ും ജീവി
��; കാണാെത േപായിരു�ു; ക�ു കി�ിയിരി�ു�ു.ആക
യാൽ ആന�ി�� സേ�ാഷിേ��താവശ�മായിരു�ു എ

�ു പറ�ു. (ലൂേ�ാ സ്, 15:10-32).

അനീതിയു�കാര�വിചാരകൻ

പിെ� േയശു ശിഷ��ാേരാടു പറ�തു: ധനവാനാേയാ
രു മനുഷ�നു ഒരു കാര�വിചാരകൻ ഉ�ായിരു�ു; അവൻ
അവെ� വസ്തുവക നാനാവിധമാ�ു�ു എ�ു ചിലർഅ

വെന കു�ം പറ�ു. അവൻ അവെന വിളി��: നിെ�
െ�ാ�ു ഈ േകൾ�ു�തു എ�ു? നിെ� കാര�വിചാര
�ിെ� കണ�ു ഏ�ി�� തരിക; നീ ഇനി കാര�വിചാരക
നായിരി�ാൻ പാടി�എ�ു പറ�ു.എ�ാൽകാര�വിചാര
കൻ: ഞാൻ എ�ു െചേ��ു? യജമാനൻ കാര�വിചാര
�ിൽനി�ു എെ� നീ�ുവാൻ േപാകു�ു; കിള�ാൻ എ
നി�ു �പാപ്തിയി�; ഇര�ാൻഞാൻ നാണി�ു�ു.എെ�
കാര�വിചാര�ിൽനി�ു നീ�ിയാൽ അവർ എെ� ത�

ള�െട വീടുകളിൽ േചർ�ുെകാൾവാൻ ത�വ�ം ഞാൻ

െചേ��തു എ�ു എ�ു എനി�ു അറിയാം എ�ു ഉ��

െകാ�ു പറ�ു. പിെ� അവൻ യജമാനെ� കട�ാരി
ൽ ഓേരാരു�െന വരു�ി ഒ�ാമ�വേനാടു: നീ യജമാ
നനു എ�ത കടംെപ�ിരി�ു�ു എ�ു േചാദി��. നൂറു കുടം
എ�എ�ു അവൻ പറ�ു.അവൻ അവേനാടു: നിെ�
ൈക�ീ�� വാ�ി േവഗം ഇരു�ു അ�തു എ�ു എഴുതുക
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എ�ു പറ�ു.അതിെ� േശഷം മെ�ാരു�േനാടു: നീ എ
�തകടം െപ�ിരി�ു�ു എ�ു േചാദി��. നൂറു പറ േകാത�ു
എ�ു അവൻ പറ�ു; അവേനാടു: നിെ� ൈക�ീ�� വാ
�ി എൺപതു എ�ു എഴുതുകഎ�ു പറ�ു.ഈഅനീ

തിയു� കാര�വിചാരകൻ ബു�ിേയാെട �പവർ�ി�തു

െകാ�ു യജമാനൻ അവെന പുകഴ്�ി; െവളി�മ�െള
�ാൾ ഈ േലാക�ിെ� മ�ൾ ത�ള�െട തലമുറയിൽ

ബു�ിേയറിയവരേ�ാ. അനീതിയു� *മാേ�ാെനെ�ാ
�ു നി�ൾ�ു സ്േനഹിത�ാെര ഉ�ാ�ിെ�ാൾവിൻ

എ�ു ഞാൻ നി�േളാടു പറയു�ു. അതു ഇ�ാെതയാകു
േ�ാൾഅവർ നിത�കൂടാര�ളിൽ നി�െള േചർ�ു െകാ

ൾവാൻ ഇടയാകും. (ലൂേ�ാസ്, 16:1-9). [മാേമാൻ -- ധനം,
സ��ു]്

എ�ാ�ിലും വിശ�സ്തനായിരി�

അത���ിൽ വിശ�സ്തനായവൻ അധിക�ിലും വി

ശ�സ്തൻ;അത���ിൽ നീതിെക�വൻഅധിക�ിലും നീ
തിെക�വൻ. നി�ൾ അനീതിയു� മേ�ാനിൽ വിശ�സ്ത
രായി� എ�ിൽ സത�മായതു നി�െളആർ ഭരേമ�ി�ും?
അന�മായതിൽ വിശ�സ്തരായി� എ�ിൽ നി�ൾ�ു സ�

�മായതുആർതരും? ര�ു യജമാന�ാെര േസവി�ാൻ ഒ
രു ഭൃത�നും കഴികയി�;അവൻ ഒരുവെന പെക�� മ�വെന
സ്േനഹി�ും;അെ��ിൽ ഒരു�േനാടു പ�ിേ�ർ�ു മ�വ
െന നിരസി�ും. നി�ൾ�ുൈദവെ�യും മേ�ാെനയും
േസവി�ാൻകഴികയി�. (ലൂേ�ാസ്, 16:10-12).

ൈദവംഹൃദയ�െളഅറിയു�ു

ഇെതാെ�യും �ദവ�ാ�ഗഹികളായ പരീശ�ാർ േക�� അ

വെന പരിഹസി��. േയശു അവേരാടു പറ�തു: 'നി�ൾ
നി�െള തേ� മനുഷ�രുെട മു�ാെക നീതീകരി�ു�വർ

ആകു�ു; ൈദവേമാ നി�ള�െട ഹൃദയം അറിയു�ു; മനു
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ഷ�രുെട ഇടയിൽ ഉ�തമായതു ൈദവ�ിെ� മു�ാെക

അെറ�േ�ത. ന�ായ�പമാണ�ിെ�യും �പവാചക�ാരുെട
യും കാലം േയാഹ�ാൻവെര ആയിരു�ു; അ�ുമുതൽ
ൈദവരാജ�െ� സുവിേശഷി��വരു�ു; എ�ാവരും ബലാ
ൽ�ാേരണ അതിൽ കട�ാൻ േനാ�ു�ു. ന�ായ�പമാണ
�ിൽ ഒരു പു�ി വീണുേപാകു�തിെന�ാൾ ആകാശ

വും ഭൂമിയും ഒഴി�ുേപാകു�തു എള��ം.' (ലൂേ�ാസ്,
16:14-17).

ധനവാനും ലാസറും

ധനവാനാേയാരു മനുഷ�ൻ ഉ�ായിരു�ു; അവൻ ധൂ�മ
വസ്�തവും പ��ം ധരി�� ദിനം�പതി ആഡംബരേ�ാെട സു

ഖി��െകാ�ിരു�ു. ലാസർഎ�ു േപരുേ�ാരു ദരി�ദൻ �വ
ണം നിറ�വനായി അവെ� പടി��ര�ൽ കിട�ു ധന

വാെ� േമശയിൽനി�ു വീഴു�തു തി�ു വിശ�ട�ുവാൻ

ആ�ഗഹി��; നായ്�ള�ം വ�ു അവെ� �വണം ന�ും.ആ
ദരി�ദൻ മരി�േ�ാൾ ദൂത�ാർഅവെനഅ�ബാഹാമിെ� മ

ടിയിേല�ു െകാ�ുേപായി. ധനവാനും മരി�� അട�െ�
��; പാതാള�ിൽ യാതന അനുഭവി�ുേ�ാൾ േമേലാ��
േനാ�ി ദൂര�ുനി�ു അ�ബാഹാമിെനയും അവെ� മടി

യിൽ ലാസരിെനയും ക�ു:അ�ബാഹാം പിതാേവ,എേ�ാ
ടു കനിവു�ാേകണേമ; ലാസർ വിരലിെ� അ�ം െവ�
�ിൽ മു�ി എെ� നാവിെന തണു�ിേ��തിനു അവ

െന അയേ�ണേമ; ഞാൻഈ ജ�ാലയിൽ കിട�ു േവദന

അനുഭവി�ു�ു എ�ു വിളി�� പറ�ു.അ�ബാഹാം: മക
േന, നിെ� ആയു�ിൽ നീ ന�യും ലാസർ അ��ം തി�
യും �പാപി�� എ�ു ഓർ�; ഇേ�ാൾ അവൻ ഇവിെട ആ
ശ�സി�ു�ു: നീേയാ േവദനഅനുഭവി�ു�ു.അ�തയുമ�
ഞ�ൾ�ും നി�ൾ�ും നടുെവ വലിേയാരു പിളർ���ാ

�ിയിരി�ു�ു. ഇവിെടനി�ു നി�ള�െട അടു�ൽ കട
�ുവരുവാൻ ഇ�ി�ു�വർ�ു കഴിവി�; അവിെടനി�ു
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ഞ�ള�െടഅടു�ൽകട�ു വരുവാനും പാടി� എ�ു പറ

�ു. അതിനു അവൻ: എ�ാൽ പിതാേവ, അവെന എ
െ�അ�െ� വീ�ിൽ അയേ�ണെമ�ു ഞാൻ അേപ�ി

�ു�ു; എനി�ു അ�ു സേഹാദര�ാർ ഉ�ു; അവരും
ഈ യാതനാ�ല�ു വരാതിരി�ാൻ അവൻ അവേരാടു

സാ��ം പറയെ�എ�ു പറ�ു.അ�ബാഹാംഅവേനാടു:
അവർ�ു േമാെശയും �പവാചക�ാരും ഉ�േ�ാ; അവരു
െട വാ�ുഅവർ േകൾ�െ�എ�ു പറ�ു.അതിനു അ
വൻ: അ��, അ�ബാഹാം പിതാേവ, മരി�വരിൽനി�ു ഒരു
�ൻ എഴുേ��� അവരുെട അടു�ൽ െച�ു എ�ിൽ

അവർ മാനസാ�രെ�ടും എ�ു പറ�ു. അവൻ അവ
േനാടു: അവർ േമാെശയുെടയും �പവാചക�ാരുെടയും വാ
�ു േകൾ�ാ�ാൽ മരി�വരിൽനി�ു ഒരു�ൻ എഴു

േ��� െച�ാലും വിശ�സി�യി� എ�ു പറ�ു. (ലൂ
േ�ാസ്, 16:19-31).

േയശുവിെനതിെര ഗൂഢാേലാചന:ക�ഫാവിെ� �പവചനം

മഹാപുേരാഹിത�ാരും പരീശ�ാരും സംഘം കൂടി: നാം
എ�ു െചേ��ു? ഈ മനുഷ�ൻ വളെര അടയാള�ൾ

െച���ുവേ�ാ. അവെന ഇ�െന വിേ��ാൽ എ�ാവരും
അവനിൽ വിശ�സി�ും; േറാമ�ാരും വ�ു ന�ുെട �
ലെ�യും ജനെ�യും എടു�ുകളയും എ�ു പറ�ു.
അവരിൽ ഒരു�ൻ,ആസംവ�രെ� മഹാപുേരാഹിത

നായ ക�ഫാവു തേ�, അവേരാടു: നി�ൾ ഒ�ും അറി
യു�ി�; ജനം മുഴുവനും നശി��േപാകാതവ�ം ഒരു മനു
ഷ�ൻ ജാതി�ുേവ�ി മരി�ു�തു ന�ു എ�ു ഓർ�ു

�തുമി� എ�ു പറ�ു.അവൻഇതു സ�യമായി പറ�
ത�, താൻ ആ സംവ�രെ� മഹാപുേരാഹിതൻ ആക

യാൽ ജന�ി�ു േവ�ി േയശു മരി�ാൻ ഇരി�ു�ു എ

�ു �പവചി�തേ�ത. ജന�ിനു േവ�ി മാ�തമ� ചിതറിയി
രി�ു� ൈദവമ�െള ഒ�ായി�� േചർേ��തിനും ത
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േ�.അ�ുമുതൽഅവർഅവെന െകാ��വാൻആേലാചി
��. (േയാഹ�ാൻ, 11:47-53).

േയശുഎ�ഫയീം പ�ണ�ിേല�ു് േപാകു�ു

അതുെകാ�ു േയശു െയഹൂദ�ാരുെട ഇടയിൽ പിെ�

പരസ�മായി നട�ാെത അവിടം വി�� മരുഭൂമി�രിെക

*എ�ഫയീം എ� പ�ണ�ിേല�ു വാ�ി ശിഷ��ാരുമായി
അവിെട പാർ�ു. െയഹൂദ�ാരുെട െപസഹ അടു�ിരി
�യാൽ പലരും ത�ൾ�ു ശു�ിവരു�ുവാൻ െപസ

െഹ�ു മുെ� നാ�ിൽനി�ു െയരൂശേലമിേല�ു േപായി.
അവർ േയശുവിെന അേന�ഷി�� ൈദവാലയ�ിൽ നി�ു

െകാ�ു:എ�ു േതാ�ു�ു?അവൻ െപരുനാൾ�ു വരിക
യി�േയാ എ�ു ത�ിൽ പറ�ു. എ�ാൽ മഹാപുേരാ
ഹിത�ാരും പരീശ�ാരുംഅവെന പിടിേ�ണം എ�ുവ��

അവൻ ഇരി�ു� ഇടം ആെര�ിലും അറി�ാൽ അറി

വു തേരണെമ�ു ക�ന െകാടു�ിരു�ു. (േയാഹ�ാൻ,
11:54-67). [എ�ഫയീം -- െയരുശേലമിനു വട�ുകിഴ�് മരു
ഭൂമി�രിെക�ിതിെച��� പ�ണം.]

അനീതിയു�ന�ായാധിപൻ

മടു�ുേപാകാെത എേ�ാഴും �പാർ�ിേ�ണം എ�ു

�തിനു േയശുഅവേരാടു ഒരുപമ പറ�തു: 'ൈദവെ�
ഭയവും മനുഷ�െന ശ�യുമി�ാ� ഒരു ന�ായാധിപൻ ഒരു

പ�ണ�ിൽ ഉ�ായിരു�ു. ആ പ�ണ�ിൽ ഒരു വിധവ

യും ഉ�ായിരു�ു.അവൾഅവെ�അടു�ൽ െച�ു:എ
െ� �പതിേയാഗിേയാടു �പതി�കിയ നട�ി ര�ിേ�ണേമ

എ�ു പറ�ു. അവനു കുേറ കാലേ��ു മന�ി�ായി
രു�ു; പിെ�അവൻ:എനി�ുൈദവെ�ഭയവും മനുഷ�

െന ശ�യുമി� എ�ിലും വിധവ എെ� അസഹ�മാ�ു�

തുെകാ�ു ഞാൻ അവെള �പതി�കിയ നട�ി ര�ി�ും;
അെ��ിൽ അവൾ ഒടുവിൽ വ�ു എെ� മുഖ�ടി�ും
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എ�ു ഉ��െകാ�ു പറ�ു.അനീതിയു� ന�ായാധിപൻ
പറയു�തു േകൾ�ിൻ. ൈദവേമാ രാ�കൽ തേ�ാടു നി
ലവിളി�ു� തെ� വൃത�ാരുെട കാര��ിൽ ദീർഘ�മ

യു�വൻആയാലും അവെര �പതി�കിയ നട�ി ര�ി�

യി�േയാ? േവഗ�ിൽ അവെര �പതി�കിയ നട�ി ര�ി
�ും എ�ു ഞാൻ നി�േളാടു പറയു�ു.എ�ാൽ മനുഷ�
പു�തൻ വരുേ�ാൾ അവൻ ഭൂമിയിൽ വിശ�ാസം കെ�

�ുേമാ'എ�ു കർ�ാവു പറ�ു. (ലൂേ�ാസ്, 18:1-8).

പരീശനും ചു��ാരനും

ത�ൾ നീതിമാ�ാർ എ�ു ഉെറ�� മ���വെര ധി�രി

�ു� ചിലെര�ുറി�� േയശു ഒരു ഉപമ പറ�െതെ�

�ാൽ: 'ര�ു മനുഷ�ർ �പാർ�ി�ാൻ ൈദവാലയ�ിൽ
േപായി; ഒരു�ൻ പരീശൻ, മ�വൻ ചു��ാരൻ. പരീശൻ
നി�ുെകാ�ു തേ�ാടു തെ�:ൈദവേമ, പിടി��പറി�ാർ,
നീതിെക�വർ, വ�ഭിചാരികൾ മുതലായ േശഷം മനുഷ�െര
േ�ാെലേയാ ഈ ചു��ാരെനേ�ാെലേയാ ഞാൻ അ�ാ

യ്കയാൽ നിെ� വാഴ്�ു�ു. ആഴ്ചയിൽ ര�ുവ�ം ഉപ
വസി�ു�ു; േനടു�തിൽ ഒെ�യും പതാരം െകാടു�ുവ
രു�ു; എ�ി�െന �പാർ�ി��. ചു��ാരേനാ ദൂര�ു
നി�ുെകാ�ു സ�ർ�േ��ു േനാ�ുവാൻ േപാലും തുനി

യാെത മാറ�ടി��: ൈദവേമ, പാപിയായ എേ�ാടു കരു
ണയു�ാേകണേമ എ�ു പറ�ു. അവൻ നീ തീകരി�
െ��വനായി വീ�ിേല�ു േപായി; മ�വൻ അ�െനയ�. ത
െ��ാൻ ഉയർ�ു�വൻ എ�ാം താഴ്�െ�ടും; തെ�
�ാൻ താഴ്�ു�വൻ എ�ാം ഉയർ�െ�ടും എ�ു ഞാ

ൻനി�േളാടു പറയു�ു." (ലൂേ�ാസ്, 18:9-14).

േയശു െയരുശേലമിേല�ു േപാകു�ു:
വിവാഹവും വിവാഹേമാചനവും
(മ�ാ, 19:3-12, ലൂേ�ാ, 16:18)

അവിെടനി�ു േയശു പുറെ��� േയാർ�ാ��െര െയ
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ഹൂദ�േദശ�ിെ� അതിേരാളം െച�ു; പുരുഷാരം പിെ�
യുംഅവെ�അടു�ൽവ�ുകൂടി, പതിവുേപാെലഅവൻ
അവെര പിെ�യും ഉപേദശി��. അേ�ാൾ പരീശ�ാർ അ
ടുെ� വ�ു: ഭാര�െയ ഉേപ�ി�ു�തു പുരുഷനു വിഹി
തേമാ എ�ു അവെന പരീ�ി��െകാ�ു അവേനാടു േചാ

ദി��. അവൻഅവേരാടു: 'േമാെശ നി�ൾ�ു എ�ു ക�
ന ത�ു' എ�ു േചാദി��. ഉേപ�ണപ�തം എഴുതിെ�ാടു
�ു അവെള ഉേപ�ി�ാൻ േമാെശ അനുവദി�� എ�ു

അവർ പറ�ു. േയശു അവേരാടു: 'നി�ള�െട ഹൃദയകാ
ഠിന�ം നിമി�മേ�തഅവൻ നി�ൾ�ുഈക�നഎഴുതി

��തു.സൃഷ്ടിയുെട ആരംഭ�ി�േലാ ൈദവം അവെര
ആണും െപ��മായി ഉ�ാ�ി. അതുെകാ�ു മനുഷ�ൻ
അ�െനയുംഅ�െയയും വി�� ഭാര�േയാടു പ�ിേ�രും;ഇരു
വരും ഒരു േദഹമായി�ീരും; അ�െന അവർ പിെ� ര
�� ഒരു േദഹമേ�ത. ആകയാൽ ൈദവം േയാജി�ി�തി
െന മനുഷ�ൻ േവർപിരി�രുതു എ�ു ഉ�രം പറ�ു.
വീ�ിൽവ�� ശിഷ��ാർ പിെ�യും അതിെന�ുറി�� അവ

േനാടു േചാദി��. അവൻ അവേരാടു: ഭാര�െയ ഉേപ�ി��
മെ�ാരു�ിെയ വിവാഹം കഴി�ു�വൻ അവൾ�ു വി

േരാധമായി വ�ഭിചാരം െച���ു. സ്�തീയും ഭർ�ാവിെന ഉ
േപ�ി�� മെ�ാരു�നുമായി വിവാഹം കഴി�ാൽ വ�ഭി

ചാരം െച���ു എ�ു പറ�ു. (മർെ�ാസ്, 10:1-12).

ശിശു�െളഅനു�ഗഹി�ു�ു
(മ�ാ, 19:13-15, ലൂേ�ാ, 18:15-17)

േയശു െതാേട�തി�ു ചിലർ ശിശു�െള അവെ�അ

ടു�ൽ െകാ�ുവ�ു; ശിഷ��ാേരാ അവെര ശാസി��.
േയശു അതു ക�േ�ാൾ മുഷി�ു അവേരാടു: ശിശു�
െള എെ�അടു�ൽ വരുവാൻ വിടുവിൻ;അവെര തടു�
രുതു; ൈദവരാജ�ം ഇ�െനയു�വരുെടതേ�ാ. ൈദവരാ
ജ�െ� ശിശു എ�േപാെല ൈകെ�ാ�ാ�വൻആരും
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ഒരുനാള�ം അതിൽ കട�യി� എ�ു ഞാൻ സത�മായി��

നി�േളാടു പറയു�ു എ�ു പറ�ു. പിെ�അവൻഅവ
െര അെണ�� അവരുെടേമൽ ൈകെവ��, അവെര അനു
�ഗഹി��. (മർെ�ാസ്, 10:13-16).

ധവാനായയുവാവു്
(മർെ�ാ, 10:17-22, ലുേ�ാ, 18:18-23)

അന�രം ഒരു�ൻ വ�ു അവേനാടു: ഗുേരാ, നിത�ജീ
വെന �പാപി�ാൻഞാൻഎ�ു ന� െചേ�ണം എ�ു േചാ

ദി�തിനു അവൻ: 'എേ�ാടു ന�െയ�ുറി�� േചാദി�ു�
തു എ�ു? ന�വൻ ഒരു�േന ഉ��. ജീവനിൽ കട�ാൻ
ഇ�ി�ു�ു എ�ിൽ ക�നകെള �പമാണി�' എ�ു അവ
േനാടു പറ�ു.ഏവഎ�ു അവൻ േചാദി�തി�ു േയശു:
'െകാല െച�രുതു, വ�ഭിചാരം െച�രുതു, േമാഷ്ടി�രുതു,
ക��ാ��ം പറയരുതു;അ�െനയും അ�െയയും ബഹു
മാനി�; കൂ��കാരെന നിെ�േ�ാെല തേ� സ്േനഹി�

എ�ിവ തേ�' എ�ു പറ�ു. െയൗവന�ാരൻ അവ
േനാടു: ഇവ ഒെ�യും ഞാൻ �പമാണി�� േപാരു�ു; ഇനി
കുറവു�തു എ�ു എ�ു പറ�ു. േയശുഅവേനാടു: 'സ
ൽഗുണപൂർ�ൻ ആകുവാൻ ഇ�ി�ു�ു എ�ിൽ നീ െച

�ു നിന�ു�തു വി�� ദരി�ദർ�ു െകാടു�;എ�ാൽസ�
ർ��ിൽ നിന�ു നിേ�പം ഉ�ാകും; പിെ� വ�ു എ
െ� അനുഗമി�' എ�ു പറ�ു. െയൗവന�ാരൻ വള
െര സ��ു �വനാകയാൽഈ വചനം േക�ി�� ദുഃഖി��

െപായ്�ള�ു. (മ�ാ, 19:16-22).

മനുഷ�രാൽഅസാ��ം;ൈദവ�ിനു് സകലവുംസാ��ം
(മ�ാ, 19:23-26, ലുേ�ാ, 18:24-27)

േയശു ചു��ം േനാ�ി തെ� ശിഷ��ാേരാടു: സ��ു
�വർ ൈദവരാജ��ിൽ കട�ു�തു എ�ത �പയാസം എ

�ു പറ�ു.അവെ�ഈവാ�ിനാൽ ശിഷ��ാർ വിസ്മ

യി��;എ�ാൽ േയശു പിെ�യും: മ�േള,സ��ിൽആ
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�ശയി�ു�വർ ൈദവരാജ��ിൽ കട�ു�തു എ�ത �പ

യാസം. ധനവാൻൈദവരാജ��ിൽകട�ു�തിെന�ാൾ
ഒ�കം സൂചി�ുഴയൂെട കട�ു�തു എള��ം എ�ു ഉ�

രം പറ�ു. അവർ ഏ�വും വിസ്മയി��: എ�ാൽ ര�
�പാപി�ാൻ ആർ�ു കഴിയും എ�ു ത�ിൽ ത�ിൽ പറ

�ു. േയശു അവെര േനാ�ി; മനുഷ�ർ�ു അസാ��ം ത
േ�, ൈദവ�ി�ു അ�താനും; ൈദവ�ിനു സകലവും
സാ��മേ�ാഎ�ു പറ�ു. (മർെ�ാസ്, 10:23-27).

ശിഷ��ാർ�ു� �പതിഫലം
(മർെ�ാ, 10:28-31, ലുേ�ാ, 18:28-30)

പെ�താസ് േയശുേനാടു:ഞ�ൾസകലവും വി�� നിെ�
അനുഗമി��വേ�ാ;ഞ�ൾ�ു എ�ു കി��ം എ�ു േചാദി
��. േയശു അവേരാടു പറ�തു: 'എെ� അനുഗമി�ിരി
�ു� നി�ൾ പുനർ�നന�ിൽ മനുഷ�പു�തൻ തെ�

മഹത��ിെ� സിംഹാസന�ിൽ ഇരി�ുേ�ാൾ നി�

ള�ം പ���ു സിംഹാസന�ിൽ ഇരു�ു യി�സാേയൽേഗാ

�തം പ���ിനും ന�ായം വിധി�ും എ�ുഞാൻസത�മായി

�� നി�േളാടു പറയു�ു എെ� നാമംനിമി�ം വീടുകെള

േയാ സേഹാദര�ാെരേയാ സേഹാദരികെളേയാ അ�െന

േയാ അ�െയേയാ മ�െളേയാ നില�െളേയാ വി�� കള

�വനു എ�ാം നൂറുമട�ു ലഭി�ും; അവൻ നിത�ജീവ
െനയും അവകാശമാ�ും. എ�ിലും മു��ാർ പലർ പി�
�ാരുംപി��ാർ മു��ാരുംആകും.' (മ�ാ, 19:27-30).

മു�ിരിേ�ാ��ിെല േവല�ാർ

സ�ർ�രാജ�ം തെ� മു�ിരിേ�ാ��ിൽ േവല�ാെര

വിളി�ാേ��തി�ു പുലർെ��ു പുറെ�� വീ��ടയവേനാ

ടു സദൃശം. േവല�ാേരാടു അവൻ ദിവസേ��ു ഓേരാ
െവ�ി�ാശു പറെ�ാ�ി��, അവെര മു�ിരിേ�ാ�
�ിൽഅയ��. മൂ�ാം മണിേനര�ും പുറെ���, മ�� ചില
ർ ച�യിൽ മിനെ��� നില്�ു�തു ക�ു: നി�ള�ം മു
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�ിരിേ�ാ��ിൽ േപാകുവിൻ; ന�ായമായതു തരാം എ
�ു അവേരാടു പറ�ു; അവർ േപായി. അവൻആറാം മ
ണിേനര�ും ഒ�താം മണി േനര�ും െച�ുഅ�െനത

േ� െചയ്തു. പതിെനാ�ാം മണിേനര�ും െച�ു, മ��
ചിലർ നില്�ു�തു ക�ി��; നി�ൾ ഇവിെട പകൽ മുഴു
വൻ മിനെ��� നില്�ു�തു എ�ു എ�ു േചാദി��. ഞ
�െളആരുംകൂലി�ു വിളി�ായ്കെകാ�േ�തഎ�ുഅ

വർ പറ�േ�ാൾ: നി�ള�ം മു�ിരിേ�ാ��ിേല�ു
െച��വിൻ എ�ു അവേരാടു പറ�ു. സ��യായേ�ാൾ
മു�ിരിേ�ാ��ിെ� ഉടയവൻ തെ� വിചാരകേനാടു:
േവല�ാെര വിളി��, പി��ാർ തുട�ി മു��ാർവെരഅ
വർ�ു കൂലി െകാടു� എ�ു പറ�ു. അ�െന പതി
െനാ�ാം മണി േനര�ു വ�വർ െച�ു ഓേരാ െവ�ി

�ാശു വാ�ി. മു��ാർ വ�േ�ാൾ ത�ൾ�ുഅധികം
കി��ം എ�ു നിരൂപി��; അവർ�ും ഓേരാ െവ�ി�ാശു
കി�ി.അതു വാ�ീ��അവർ വീ��ടയവെ� േനെര പിറുപിറു
�ു: ഈപി��ാർ ഒരു മണി േനരം മാ�തം േവല െചയ്തി

��ം നീ അവെര പകലെ� ഭാരവും െവയിലും സഹി� ഞ

�േളാടു സമമാ�ിയേ�ാ എ�ു പറ�ു. അവരിൽ ഒരു
�േനാടു അവൻ ഉ�രം പറ�തു: സ്േനഹിതാ, ഞാൻ
നിേ�ാടു അന�ായം െച���ി�; നീ എേ�ാടു ഒരു പണം പ
റെ�ാ�ി�േയാ? നിേ�തു വാ�ി െപായ്െ�ാൾക; നി
ന�ു ത�തുേപാെല ഈ പി�നും െകാടു�ാൻ എനി�ു

മന��. എനി�ു�തിെനെ�ാ�ു മന��േപാെല െചയ�ാ
ൻ എനി�ു ന�ായമി�േയാ? ഞാൻ ന�വൻആകെകാ�ു
നിെ� ക�� കടി�ു�ുേവാ? ഇ�െന പി��ാർ മു��ാ
രും മു��ാർ പി��ാരുംആകും. (മ�ായി, 20:1-16).

മൂ�ാം�പാവശ�ം മരണവും പുനരു�ാനവും �പവചി�ു�ു
(മ�ാ, 20:17-19, മർെ�ാ, 10:32-34)

അന�രം േയശു പ�ിരുവെര കൂ�ിെ�ാ�ു അവേരാ
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ടു: 'ഇതാ നാം െയരൂ ശേലമിേല�ു േപാകു�ു; മനുഷ�പു
�തെന�ുറി�� �പവാചക�ാർ എഴുതിയിരി�ു�തു എ�ാം

നിവൃ�ിയാകും.അവെന ജാതികൾ�ു ഏ�ി��െകാടു�
യും അവർ അവെന പരിഹസി�� അപമാനി�� തു�ി ത�ീ

�� െകാ��കയും മൂ�ാം നാൾ അവൻ ഉയിർെ�ഴുേ�ൽ

�യും െച��ം' എ�ു പറ�ു. അവേരാ ഇതു ഒ�ും �ഗ
ഹി�ി�; ഈ വാ�ു അവർ�ു മറവായിരു�ു; പറ�തു

അവർതിരി�റി�തുമി�. (ലൂേ�ാസ്, 18:31-34).

െസബദിപു�ത�ാരുെടഅേപ�
(മ�ാ, 20:20-23)

െസെബദിയുെട മ�ളായ യാേ�ാബും േയാഹ�ാനും

േയശുവിെ�അടു�ൽവ�ുഅവേനാടു: ഗുേരാ,ഞ�ൾ
നിേ�ാടു യാചി�ാൻ േപാകു�തു ഞ�ൾ�ു െചയ്തുത

രുവാൻ അേപ�ി�ു�ു എ�ു പറ�ു. അവൻ അവ
േരാടു: 'ഞാൻ നി�ൾ�ു എ�ു െചയ്തുതരുവാൻ നി�
ൾ ആ�ഗഹി�ു�ു എ�ു േചാദി��.' നിെ� മഹത��ിൽ
ഞ�ളിൽ ഒരു�ൻ നിെ� വല�ും ഒരു�ൻ ഇട�ും

ഇരി�ാൻ വരം നല്േകണം എ�ു അവർ പറ�ു. േയശു
അവേരാടു: 'നി�ൾ യാചി�ു�തു ഇ�തു എ�ു നി�
ൾഅറിയു�ി�;ഞാൻ കുടി�ു� പാനപാ�തം കുടി�ാനും
ഞാൻ ഏല്�ു� സ്നാനം ഏ�ാനും നി�ൾ�ു കഴിയു

േമാ' എ�ു േചാദി�തിനു കഴിയും എ�ു അവർ പറ�ു.
േയശു അവേരാടു: 'ഞാൻ കുടി�ു� പാനപാ�തം നി�ൾ
കുടി�യും ഞാൻ ഏല്�ു� സ്നാനം ഏൽ�യും െച

��ം നി�യം. എെ� വല�ും ഇട�ും ഇരി�ാൻ വരം ന
ല്കു�േതാ എേ�ത�; ആർ�ു ഒരു�ിയിരി�ു�ുേവാ
അവർ�ു കി��ം' എ�ു പറ�ു. അതു േശഷം പ�ുേപ
രും േക�ി�� യാേ�ാബിേനാടും േയാഹ�ാേനാടും നീരസ

െ���തുട�ി. േയശു അവെര അടുെ� വിളി�� അവേരാ

ടു: 'ജാതികളിൽ അധിപതികളായവർ അവരിൽ കർ�ൃ
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ത�ം െച���ു;അവരിൽ മഹ�ു�ളായവർഅവരുെടേമ
ൽ അധികാരം നട�ു�ു എ�ു നി�ൾ അറിയു�ു. നി
�ള�െട ഇടയിൽ അ�െന അരുതു; നി�ളിൽ മഹാൻ
ആകുവാൻ ഇ�ി�ു�വൻ എ�ാം നി�ള�െട ശു�ശൂഷ

�ാരൻ ആേകണം; നി�ളിൽ ഒ�ാമൻ ആകുവാൻ ഇ�ി
�ു�വൻ എ�ാവർ�ും ദാസനാേകണം. മനുഷ�പു�തൻ
ശു�ശൂഷ െച�ി�ാന�, ശു�ശൂഷി�ാനും അേനകർ�ു േവ
�ി തെ� ജീവെന മറുവിലയായി െകാടു�ാനും അെ�ത വ

�തു.' (മർെ�ാസ്, 10:35-45).

േയശു െയരീെഹാവിൽ:
ബർ�ിമായി�ു് കാഴ്ച നൽകു�ു

(മ�ാ, 20:29-34, ലുേ�ാ, 18:35-43).
അവർ െയരീേഹാവിൽ എ�ി; പിെ� േയശു ശിഷ��ാ

േരാടും വലിയ പുരുഷാരേ�ാടുംകൂെട െയരീേഹാവിൽനി

�ു പുറെ�ടുേ�ാൾ തിമായിയുെട മകനായ ബർ�ിമായി

എ�കുരുടനായ ഒരു ഭി��ാരൻ വഴിയരിെക ഇരു�ിരു

�ു. നസറായനായ േയശു എ�ു േക�ി�� അവൻ ദാവീദുപു
�താ, േയശുേവ,എേ�ാടു കരുണ േതാേ�ണേമഎ�ു നില
വിളി��തുട�ി. മി�ാതിരി�ാൻ പലരുംഅവെന ശാസി�ി
��ം: ദാവീദുപു�താ, എേ�ാടു കരുണ േതാേ�ണേമ എ�ു
അവൻ ഏ�വും അധികം നിലവിളി�� പറ�ു. അേ�ാൾ
േയശു നി�ു: 'അവെന വിളി�ിൻ' എ�ു പറ�ു. ൈധര�
െ�ടുക, എഴുേ�ൽ�, നിെ� വിളി�ു�ു എ�ു അവർ
പറ�ു കുരുടെന വിളി��. അവൻ തെ� പുത�� ഇ��ം
കള�ു ചാടിെയഴുേ��� േയശുവിെ� അടു�ൽ വ�ു.
േയശുഅവേനാടു: 'ഞാൻ നിന�ു എ�ു െചയ്തുതേരണ
െമ�ു നീ ഇ�ി�ു�ു'എ�ു േചാദി�തി�ു: *റ��നീ,എനി
�ു കാഴ്ച �പാപിേ�ണെമ�ു കുരുടൻ അവേനാടു പറ

�ു. േയശു അവേനാടു: 'േപാക; നിെ� വിശ�ാസം നിെ�
ര�ി�ിരി�ു�ു' എ�ു പറ�ു. ഉടെന അവൻ കാഴ്ച
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�പാപി�� യാ�തയിൽ അവെന അനുഗമി��. (മർെ�ാസ്,
10:46-52). [റ��നി -- ഗുേരാ]

സ�ായിയുെട മാനസാ�രം

േയശു െയരീേഹാവിൽ എ�ി കട�ു േപാകുേ�ാൾ

ചു��ാരിൽ �പമാണിയും ധനവാനുമായ സ�ായി എ�ു

േപരുേ�ാരു പുരുഷൻ, േയശു എ�െനയു�വൻ എ�ു
കാ�ാൻ �ശമി��, വളർ�യിൽ കുറിയവൻ ആകെകാ�ു
പുരുഷാരം നിമി�ം കഴി�ി�.എ�ാൽഅവൻ മുേ�ാ
�� ഓടി,അവെനകാേണ�തിനു ഒരു കാ��ിേമൽകയറി.
േയശുആ വഴിയായി വരികയായിരു�ു.അവൻആ�ല

�ു എ�ിയേ�ാൾ േമേലാ�� േനാ�ി: 'സ�ായിേയ, േവ
ഗം ഇറ�ിവാ; ഞാൻ ഇ�ു നിെ� വീ�ിൽ പാർേ��

താകു�ു' എ�ു അവേനാടു പറ�ു. അവൻ ബ�െ���
ഇറ�ി സേ�ാഷേ�ാെട അവെന ൈകെ�ാ�ു. ക�
വർ എ�ാം:അവൻ പാപിയാേയാരു മനുഷ�േനാടുകൂെട പാ
ർ�ാൻ േപായി എ�ു പറ�ു പിറുപിറു�ു. സ�ായി
േയാ നി�ു കർ�ാവിേനാടു: കർ�ാേവ, എെ� വസ്തു
വകയിൽ പാതി ഞാൻ ദരി�ദർ�ു െകാടു�ു�ു�ു; വ�
തും ചതിവായി വാ�ീ��െ��ിൽ നാലുമട�ു മട�ി

െ�ാടു�ു�ു എ�ു പറ�ു. േയശു അവേനാടു: 'ഇവ
നും അ�ബാഹാമിെ� മകൻ ആകയാൽ ഇ�ു ഈ വീടിനു

ര� വ�ു. കാണാെത േപായതിെന തിര�ു ര�ി�ാന

േ�ാ മനുഷ�പു�തൻ വ�തു' എ�ു പറ�ു. (ലൂേ�ാസ്,
19:1-10).

പ�ു് റാ�ൽെവ�ി

അവർ ഇതു േക��െകാ�ിരി�ുേ�ാൾ േയശു െയരൂശ

േലമിനു സമീപി�ിരി�യാലും ൈദവരാജ�ം �ണ�ിൽ

െവളിെ�ടും എ�ു അവർ�ു േതാ�ുകയാലും അവൻ ഒ

രു ഉപമയും കൂെട പറ�തു എെ��ാൽ: കുലീനനാേയാ
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രു മനുഷ�ൻ രാജത�ം �പാപി�� മട�ിവേരണം എ�ുവ��

ദൂരേദശേ��ു യാ�തേപായി. അവൻ പ�ു ദാസ�ാെര
വിളി�� അവർ�ു പ�ു റാ�ൽ െവ�ി െകാടു�ു ഞാ

ൻ വരുേവാളം വ�ാപാരം െചയ്തുെകാൾവിൻ എ�ു അവ

േരാടു പറ�ു. അവെ� പൗര�ാേരാ അവെന പെക��
അവെ� പിെ�ാെല �പതിനിധികെള അയ��: അവൻ ഞ
�ൾ�ു രാജാവായിരി�ു�തു ഞ�ൾ�ു സ�തമ�

എ�ു േബാധി�ി��.അവൻ രാജത�ം �പാപി�� മട�ി വ�
േ�ാൾ താൻ �ദവ�ം െകാടു�ിരു� ദാസ�ാർ വ�ാപാരം

െചയ്തു എ�ു േനടി എ�ു അറിേയ�തി�ു അവെര വി

ളി�ാൻ ക�ി��. ഒ�ാമ�വൻ അടു�ുവ�ു; കർ�ാ
േവ, നീ ത� റാ�ൽെകാ�ു പ�ുറാ�ൽ സ�ാദി�ി
രി�ു�ു എ�ു പറ�ു. അവൻ അവേനാടു: ന�ു ന�
ദാസേന, നീ അത���ിൽ വിശ�സ്തൻ ആയതുെകാ�ു
പ�ു പ�ണ�ി�ു അധികാരമു�വൻ ആയിരി� എ

�ു ക�ി��. ര�ാമ�വൻ വ�ു: കർ�ാേവ, നീ ത� റാ
�ൽെകാ�ുഅ�ു റാ�ൽസ�ാദി�ിരി�ു�ു എ�ു

പറ�ു. നീയും അ�ു പ�ണ�ി�ു േമൽവിചാരകൻ
ആയിരി�എ�ുഅവൻഅവേനാടു ക�ി��. മെ�ാരുവൻ
വ�ു: കർ�ാേവ, ഇതാ നിെ� റാ�ൽ; ഞാൻ അതു ഒ
രു ഉറുമാലിൽ െക�ി െവ�ിരു�ു. നീ െവ�ാ�തു എടു
�ുകയും വിെത�ാ�തു െകാ��കയും െച��� കഠിന

മനുഷ�ൻആകെകാ�ു ഞാൻ നിെ� ഭയെ��� എ�ു പറ

�ു. അവൻ അവേനാടു: ദുഷ്ടദാസേന, നിെ� വായിൽ
നി�ു തേ� ഞാൻ നിെ� ന�ായം വിധി�ും. ഞാൻ െവ
�ാ�തു എടു�യും വിെത�ാ�തു െകായ്കയും െച

��� കഠിനമനുഷ�ൻ എ�ു നീ അറി�ുവേ�ാ.ഞാൻ വ
�ു എെ� �ദവ�ം പലിശേയാടുകൂെട വാ�ിെ�ാേ��

തിനു അതു നാണ�പീഠ�ിൽ ഏ�ി�ാ�തു എ�ു? പി
െ�അവൻഅരിെക നില്�ു�വേരാടു:ആറാ�ൽഅ

വെ� പ�ൽനി�ു എടു�ു പ�ു റാ�ലു�വ�ു
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െകാടു�ിൻഎ�ു പറ�ു.കർ�ാേവ,അവനു പ�ു റാ
�ൽ ഉ�േ�ാ എ�ു അവൻ പറ�ു. ഉ�വനു ഏവനും
െകാടു�ും ഇ�ാ�വേനാടു ഉ�തുംകൂെട എടു�ുകള

യും എ�ു ഞാൻ നി�േളാടു പറയു�ു. എ�ാൽ ഞാൻ
ത�ൾ�ു രാജാവായിരി�ു�തു സ�തമി�ാ� ശ�തു

�ളായവെര ഇവിെട െകാ�ുവ�ു എെ� മു�ിൽെവ��

െകാ�ുകളവിൻ എ�ു അവൻ ക�ി��. ഇതു പറ�ി��

അവൻ മു�ായി നട�ു െകാ�ു െയരൂശേലമിേല�ു യാ

�ത െചയ്തു. (ലൂേ�ാസ്, 19:11-28).

ഒടുവിലെ�ആഴ്ച:എ.ഡി. 33 മാർ�് 28--ഏ�പിൽ 5.
മാർ�് 28ശനി; േബഥാന�യിെലൈതലംപൂശൽ

േയശു മരി�വരിൽനി�ു ഉയിർ�ി� ലാസർ പാർ�

*േബഥാന�യിേല�ു അവൻ െപസഹയ്�ു ആറുദിവസം
മുെ� വ�ു. അവിെട അവർ അവനു ഒരു അ�ാഴം ഒരു
�ി; മാർ�ശു�ശൂഷ െചയ്തു, ലാസേറാ അവേനാടുകൂെട
പ�ിയിൽ ഇരു�വരിൽ ഒരുവൻ ആയിരു�ു. അേ�ാൾ
മറിയ വിലേയറിയ *സ��ജടാമാംസി ൈതലം ഒരു റാ�ൽ
എടു�ു േയശുവിെ� കാലിൽ പൂശി തെ� തലമുടിെകാ

�ു കാൽ തുവർ�ി;ൈതല�ിെ�സൗരഭ�ം െകാ�ു വീ
ടു നിറ�ു. എ�ാൽ അവെ� ശിഷ��ാരിൽ ഒരു�നാ
യി അവെന കാണി��െകാടു�ാനു� യൂദാ ഈസ്കേര�ാ

�ാവു:ഈൈതലം *മു�ൂറുെവ�ി�ാശിനു വി�� ദിരി�ദ
�ാർ�ു െകാടു�ാ�തു എ�ു എ�ു പറ�ു. ഇതു
ദരി�ദ�ാെര�ുറി�� വിചാരം ഉ�ായി��, അവൻ ക�ൻ
ആകെകാ�ും പണ��ി തെ� പ�ൽആകയാൽ അ

തിൽ ഇ�തു എടു�ുവ�തുെകാ�ും അേ�ത പറ�തു.
േയശുേവാ: 'അവെള വിടുക; എെ� ശവസംസ്കാര ദിവസ
�ി�ായി അവൾഇതു സൂ�ി�� എ�ിരി�െ�. ദരി�ദ�ാ
ർ നി�ൾ�ു എ�ായ്േപാഴും അടുെ� ഉ�േ�ാ; ഞാൻ
എ�ായ്േപാഴും അടുെ� ഇ�താനും' എ�ു പറ�ു.
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(േയാഹ�ാൻ, 12:1-8). [േബഥാന� -- െയരുശേലമിനു 3 കി.
മീ�ർ െത�ുകിഴ�ായി ഒലിവുമലയുെട കിഴേ� ചരിവി

ലു� �പേദശം. സ��ജടാമാംസി -- ഹിമാലയ�ിൽ വളരു
� ഒരു െചടിയിൽ നിെ�ടു�ു� ൈതലം. അ�ാല�്
പലസ്തീനിൽ അത് ഇറ�ുമതി െചയ്തിരു�ു. രാജാ�
�ാരാണ് അത് ഉപേയാഗി�ിരു�ത്. (ഉ�, 1:12). മു�ൂറു
െവ�ി�ാശ് -- ഒരു കൂലി�ാരെ� ഒരു വർഷെ� േവത

നം.]

മാർ�് 29ഞായർ: േയശുവിെനയും ലാസറിെനയും
കാണാൻവലിയപുരുഷാരം

േയശു േബഥാന�യിൽ ഉെ��ു അറി�ി�� െയഹൂദ

�ാരുെട ഒരു വലിയ പുരുഷാരം േയശുവിെ� നിമി�ം മാ

�തമ�, അവൻ മരി�വരിൽനി�ു ഉയിർ�ി� ലാസെറ കാ
�ാനായി��ംകൂെട വ�ു. അവൻ േഹതുവായി അേനകം
െയഹൂദ�ാർ െച�ു േയശുവിൽ വിശ�സി�യാൽ ലാസ

െറയും െകാേ�ണം എ�ു മഹാപുേരാഹിത�ാർആേലാചി

��. (േയാഹ�ാൻ, 12:9-12).

മാർ�് 30തി�ൾ: െയരുശേലമി�ു� രാജകീയ�പേവശം
(മ�ാ, 21:1-11, മർെ�ാ, 11:1-10, ലുേ�ാ, 19:29-40)
പിേ��ു െപരു�ാൾ�ു വേ�ാരു വലിയ പുരുഷാരം

േയശു െയരൂശേലമിേല�ു വരു�ു എ�ു േക�ി�� ഈ�

�നയുെട കുരുേ�ാല എടു�ുംെകാ�ു അവെന എതി

േര�ാൻ െച�ു: *േഹാശ�ാ യി�സാേയലിെ� രാജാവായി
കർ�ാവിെ� നാമ�ിൽ വരു�വൻ വാഴ്�െ��വൻ

എ�ുആർ�ു. േയശു ഒരു െചറിയ കഴുതെയ ക�ി��അ
തിേ�ൽ കയറി. 'സീേയാൻപു�തി, ഭയെ�േട�ാ; ഇതാ നി
െ� രാജാവു കഴുത�ു�ി��റ�ു കയറിവരു�ു' (െസഖ,
9:9) എ�ു എഴുതിയിരി�ു�തു േപാെല തേ�. ഇതു അ
വെ� ശിഷ��ാർ ആദിയിൽ �ഗഹി�ി�; േയശുവിനു േതജ
സ്കരണം വ�േശഷം അവെന�ുറി�� ഇ�െന എഴുതി



176

യിരി�ു�ു എ�ും ത�ൾ അവനു ഇ�െന െചയ്തു എ

�ും അവർ�ു ഓർ� വ�ു. അവൻ ലാസെറ ക�റയിൽ
നി�ു വിളി�� മരി�വരിൽനി�ു എഴുേ��ി�േ�ാൾ അവ

േനാടുകൂെട ഉ�ായിരു� പുരുഷാരം സാ��ം പറ�ു.
അവൻഈഅടയാളം െചയ്ത�പകാരം പുരുഷാരം േക�ി��

അവെന എതിേര�� െച�ു. ആകയാൽ പരീശ�ാർ ത�ി
ൽ ത�ിൽ: നമു�ു ഒ�ും സാധി�ു�ി�േ�ാ; േലാകം അ
വെ� പി�ാെല ആയിേ�ായിഎ�ു പറ�ു. (േയാഹ�ാ
ൻ, 12:12-19). [േഹാശ�ാ --ഇേ�ാർ ര�ി�ാലും]

െയരുശേലമിെ� നാശം �പവചി�ു�ു

േയശു നഗര�ിനു സമീപി�േ�ാൾ അതിെന ക�ു അ

തിെന�ുറി�� കര�ു:ഈനാളിൽ നിെ�സമാധാന�ി

നു�തു നീയും അറി�ു എ�ിൽ െകാ�ായിരു�ു. ഇ
േ�ാേഴാ അതു നിെ� ക�ി�ു മറ�ിരി�ു�ു. നിെ�
സ�ർശനകാലം നീ അറിയാ�തുെകാ�ു നിെ� ശ�തു

�ൾ നിന�ു ചു��ം വാടേകാരി നിെ� വള�ു നാലുപു

റ�ും െഞരു�ി നിെ�യും നി�ിലു� നിെ� മ�െള

യും നില�ു ത�ിയി��, നി�ൽ ക�ിേ�ൽ ക�� േശഷി�ി
�ാതിരി�ു�കാലം നിന�ു വരും. (ലൂേ�ാ, 19:41-44).

േബഥാന�യിേല�ു് മട�ിേ�ാകു�ു

േയശു െയരൂശേലമിൽ ൈദവാലയ�ിേല�ു െച�ു

സകലവും ചു��ം േനാ�ിയേശഷം േനരം ൈവകിയതുെകാ

�ു പ�ിരുവേരാടുംകൂെട േബഥാന�യിേല�ു േപായി. (മ
ർെ�ാസ്, 11:11).

മാർ�് 31 െചാ�:അ�ിവൃ�െ�ശപി�ു�ു
(മ�ാ, 21:18-19)

പിെ��ാൾ അവർ േബഥാന� വി�� േപാരുേ�ാൾ േയശു

വിനു വിശ�ു; അവൻ ഇലയുേ�ാരു അ�ിവൃ�ം ദൂര
�ുനി�ു ക�ു, അതിൽ വ�തും ക�ുകി��േമാ എ�ുവ
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�� െച�ു, അതിനരിെക എ�ിയേ�ാൾ ഇല അ�ാെത ഒ
�ും ക�ി�;അതു അ�ി�ഴ�ിെ� കാലമ�ാ�ു.അ
വൻ അതിേനാടു; 'ഇനി നി�ിൽനി�ു എേ��ും ആരും
ഫലം തി�ാതിരി�െ�' എ�ു പറ�ു; അതു ശിഷ��ാർ
േക��. (മർെ�ാസ്, 11:12-14).

ര�ാം �പാവശ�ംൈദവാലയം ശു�ീകരി�ു�ു
(മ�ാ, 21:12-3)

അവർ െയരൂശേലമിൽ എ�ിയേ�ാൾ േയശു ൈദവാ

ലയ�ിൽ കട�ു, ൈദവാലയ�ിൽ വില്�ു�വെരയും
വാ�ു�വെരയും പുറ�ാ�ി�ുട�ി; െപാൻവാണിഭ
�ാരുെട േമശകെളയും �പാ�െള വില്�ു�വരുെട പീഠ

�െളയും മറി�ി�� കള�ു; ആരുംൈദവാലയ�ിൽ കൂ
ടി ഒരു വസ്തുവും െകാ�ുേപാകുവാൻ സ�തി�ി�. പി
െ� അവെര ഉപേദശി��: 'എെ� ആലയം സകലജാതിക
ൾ�ും �പാർ�നാലയം എ�ു വിളി�െ�ടും (െയശ, 56:7)
എ�ുഎഴുതിയിരി�ു�ി�െയാ? നി�േളാഅതിെന ക�
�ാരുെട ഗുഹയാ�ി�ീർ�ു'എ�ു പറ�ു.അതു േക
�ി�� മഹാപുേരാഹിത�ാരും ശാസ്�തിമാരും അവെന നശി

�ിേ��തു എ�െന എ�ു അേന�ഷി��. പുരുഷാരം എ
�ാം അവെ� ഉപേദശ�ിൽ അതിശയി�യാൽ അവർ

അവെന ഭയെ��ിരു�ു. (മർെ�ാസ്, 11:15-18).

ൈദവാലയ�ിൽ േരാഗികെള െസൗഖ�മാ�ു�ു

കുരുട�ാരും മുട��ാരും ൈദവാലയ�ിൽ അവെ�

അടു�ൽവ�ു; േയശുഅവെരസൗഖ�മാ�ി.എ�ാൽ മ
ഹാപുേരാഹിത�ാരും ശാസ്�തിമാരും അവൻ െചയ്ത അ

�ുത�െളയും ദാവീദ് പു�തനു േഹാശ�ാ എ�ു ൈദവാ

ലയ�ിൽആർ�ു� ബാല�ാെരയും ക�ി�� നീരസെ�

��; ഇവർ പറയു�തു േകൾ�ു�ുേവാ എ�ു അവേനാടു
േചാദി��. േയശു അവേരാടു: 'ഉ��: ശിശു�ള�െടയും മുല
കുടി�ു�വരുെടയും വായിൽ നി�ു നീ പുകഴ്ച ഒരു�ി
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യിരി�ു�ു എ�ു�തു നി�ൾ ഒരി�ലും വായി�ി�ി�

േയാ' (സ�ീ, 8:2)എ�ു േചാദി��. (മ�ായി, 21:14-16).

േബഥാന�യിേല�ു് മട�ിേ�ാകു�ു
(മർെ�ാ, 11:19)

പിെ� േയശുഅവെര വി�� നഗര�ിൽനി�ു പുറെ���

െബഥാന�യിൽ െച�ുഅവിെട രാ�തി പാർ�ു. (മ�ായി,
21:17). .................................................... . ............................

ഏ�പിൽ 1ബുധൻ:
അ�ിവൃ�ം േവേരാെട ഉണ�ിേ�ായി

(മ�ാ, 21:20-22)

രാവിെല അവർ കട�ുേപാരുേ�ാൾഅ�ിവൃ�ം േവ

േരാെട ഉണ�ിേ�ായതു ക�ു.അേ�ാൾ പെ�താസിനു ഓ
ർ�വ�ു: റ�ീ, നീ ശപി� അ�ി ഉണ�ിേ�ായേ�ാ എ
�ു അവേനാടു പറ�ു. േയശു അവേരാടു ഉ�രം പറ
�തു: 'ൈദവ�ിൽ വിശ�ാസമു�വർആയിരി�ിൻ;ആ
െര�ിലും തെ� ഹൃദയ�ിൽ സംശയി�ാെത താൻ പറ

യു�തു സംഭവി�ും എ�ു വിശ�സി��ം െകാ�ു ഈ മല

േയാടു: നീ നീ�ി കടലിൽ ചാടിേ�ാക എ�ു പറ�ാൽ

അവൻ പറ�തുേപാെല സംഭവി�ും എ�ു ഞാൻ സത�

മായി�� നി�േളാടു പറയു�ു.അതുെകാ�ു നി�ൾ �പാർ
�ി�ുേ�ാൾ യാചി�ു�െതാെ�യും ലഭി�� എ�ു വി

ശ�സി�ിൻ; എ�ാൽ അതു നി�ൾ�ു ഉ�ാകും' എ�ു
ഞാൻനി�േളാടു പറയു�ു. (മർെ�ാസ്, 11:20-24).

േയശുവിെന നശി�ി�ാൻത�ംേനാ�ു�ു

േയശു ദിവേസന ൈദവാലയ�ിൽ ഉപേദശി��േപാ�ു;
എ�ാൽ മഹാപുേരാഹിത�ാരും ശാസ്�തിമാരും ജന�ി

ൽ �പധാനികളായവരും അവെന നശി�ി�ാൻ ത�ം േനാ

�ി.എ�ിലും ജനം എ�ാം അവെ� വചനം േക�� ര�ി�ി
രി�യാൽ എ�ു െചേ��ു എ�ു അവർ അറി�ി�.
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(ലൂേ�ാസ്, 19:47-48).

േയശുവിെ�അധികാരം േചാദ�ം െച�െ�ടു�ു
(മർെ�ാ, 11:27-33, ലുേ�ാ, 20:1-8)

േയശു ൈദവാലയ�ിൽ െച�ു ഉപേദശി�ുേ�ാൾ മ

ഹാപുേരാഹിത�ാരും ജന�ിെ� മൂ��ാരുംഅവെ�അ

ടു�ൽ വ�ു: നീ എ�ു അധികാരംെകാ�ു ഇതു െച��
�ു? ഈഅധികാരം നിന�ു ത�തു ആർ എ�ു േചാദി

��. േയശു അവേരാടു ഉ�രം പറ�തു: 'ഞാനും നി�
േളാടു ഒരു വാ�ു േചാദി�ും;അതു നി�ൾഎേ�ാടു പറ
�ാൽഎ�ു അധികാരം െകാ�ുഞാൻ ഇതു െച���ു

എ�ു�തു ഞാനും നി�േളാടു പറയും. േയാഹ�ാെ�
സ്നാനം എവിെടനി�ു? സ�ർ��ിൽനിേ�ാ മനുഷ�രിൽ
നിേ�ാ?' അവർ ത�ിൽആേലാചി��: സ�ർ��ിൽനി�ു
എ�ു പറ�ാൽ, പിെ� നി�ൾ അവെന വിശ�സി�ാ
�തു എ�ു എ�ു അവൻ നേ�ാടു േചാദി�ും; മനുഷ�
രിൽനി�ു എ�ു പറ�ാേലാ, നാം പുരുഷാരെ� ഭയെ�

ടു�ു; എ�ാവരും േയാഹ�ാെന �പവാചകൻ എ�േ�ാ എ
���തു എ�ു പറ�ു.അ�െനഅവർ േയശുവിേനാടു:
ഞ�ൾ�ുഅറി�ുകൂടാ എ�ു ഉ�രം പറ�ു.അവ
ൻഅവേരാടു പറ�തു: 'എ�ാൽഞാൻ ഇതു എ�ു അ
ധികാരംെകാ�ു െച���ു എ�ു�തു ഞാനും നി�േളാ

ടു പറയു�ി�.' (മ�ായി, 21:23-27).

ൈദവാലയ �പഭാഷണം: ര�ു പു�ത�ാർ

എ�ിലും നി�ൾ�ു എ�ു േതാ�ു�ു? ഒരു മനുഷ�നു
ര�ു പു�ത�ാർ ഉ�ായിരു�ു; അവൻ ഒ�ാമ�വെ�
അടു�ൽ െച�ു: മകേന ഇ�ു എെ� മു�ിരിേ�ാ��ി
ൽ േപായി േവല െചയ്ക എ�ു പറ�ു. എനി�ു മന�ി
� എ�ു അവൻ ഉ�രം പറ�ു; എ�ിലും പി�േ�തി
ൽ അനുതപി�� അവൻ േപായി. ര�ാമെ�വെ� അടു
�ൽഅവൻ െച�ു അ�െന തേ� പറ�േ�ാൾ:ഞാ
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ൻ േപാകാം അ�ാ എ�ു അവൻ ഉ�രം പറ�ു; േപായി
�താനും. ഈ ര�ുേപരിൽ ആർ ആകു�ു അ�െ� ഇ

ഷ്ടം െചയ്തതു?' ഒ�ാമ�വൻ എ�ു അവർ പറ�ു.
േയശുഅവേരാടു പറ�തു: 'ചു��ാരും േവശ�മാരും നി
�ൾ�ു മു�ായി ൈദവരാജ��ിൽ കട�ു�ു എ�ു സ

ത�മായി�� ഞാൻ നി�േളാടു പറയു�ു. േയാഹ�ാൻ നീതി
മാർ�ം ഉപേദശി��െകാ�ു നി�ള�െട അടു�ൽ വ�ു:
നി�ൾ അവെന വിശ�സി�ി�; എ�ാൽ ചു��ാരും േവ
ശ�മാരും അവെന വിശ�സി��; അതു ക�ി��ം നി�ൾഅ
വെന വിശ�സി�ാൻ ത�വ�ം പി�േ�തിൽ അനുതപി

�ി�. (മ�ായി, 21:28-32).

ദുഷ്ട�ാരായകുടിയാ�ാർ
(മർെ�ാ, 12:1-9, ലുേ�ാ, 209-16)

മെ�ാരു ഉപമ േകൾ�ിൻ. ഗൃഹ�നാേയാരു മനുഷ�ൻ

ഒരു മു�ിരിേ�ാ�ം ന���ാ�ി, അതിനു േവലിെക�ി, അ
തിൽ ച�ു കുഴി�ി�� േഗാപുരവും പണിതു; പിെ� കുടിയാ
�ാെര പാ��ി�ു ഏ�ി�ി�� പരേദശ�ുേപായി. ഫലകാ
ലം സമീപി�േ�ാൾ തനി�ു�അനുഭവം വാേ��തി�ു

അവൻ ദാസ�ാെര കുടിയാ�ാരുെട അടു�ൽ അയ��.
കുടിയാ�ാേരാ അവെ� ദാസ�ാെര പിടി��, ഒരുവെന ത
�ി, ഒരുവെന െകാ�ു, മെ�ാരുവെന കെ�റി�ു. അവൻ
പിെ�യും മു�ിലേ�തിലും അധികം ദാസ�ാെര അയ

��;അവേരാടുംഅവർഅ�െനതേ� െചയ്തു. ഒടുവിൽ
അവൻ:എെ� മകെനഅവർ ശ�ി�ുംഎ�ു പറ�ു, മ
കെനഅവരുെട അടു�ൽഅയ��. മകെന ക�ി�� കുടി
യാ�ാർ: ഇവൻ അവകാശി; വരുവിൻ, നാം അവെന െകാ
�ു അവെ�അവകാശംൈകവശമാ�ുകഎ�ു ത�ിൽ

പറ�ു, അവെന പിടി�� േതാ��ിൽനി�ു പുറ�ാ�ി
െകാ�ുകള�ു.ആകയാൽ മു�ിരിേ�ാ��ിെ� ഉടയ
വൻ വരുേ�ാൾ ആ കുടിയാ�ാേരാടു എ�ു െച��ം? അ
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വൻ ആ വ�ാ�വെര വ�ാെത നി�ഗഹി�� ത�സമയ

�ു അനുഭവം െകാടു�ു� േവെറ കുടിയാ�ാർ�ു േതാ

�ം ഏ�ി�ുംഎ�ുഅവർഅവേനാടു പറ�ു. (മ�ായി,
2133-41).

ഉേപ�ി�െ�� ക��്
(മർെ�ാ, 12:10-12, ലുേ�ാ, 20:17-19)

േയശു അവേരാടു: 'വീടുപണിയു�വർ ത�ി�ള�
ക�� മൂല��ായി തീർ�ിരി�ു�ു; ഇതു കർ�ാവിനാൽ
സംഭവി�� ന�ുെട ദൃഷ്ടിയിൽ ആ�ര�വുമായിരി�ു�ു'
(സ�ീ, 18: 22-23) എ�ു നി�ൾ തിരുെവഴു�ുകളിൽ
ഒരി�ലും വായി�ി�ി�േയാ? അതുെകാ�ു ൈദവരാജ�ം
നി�ള�െട പ�ൽനി�ു എടു�ു അതിെ� ഫലം െകാടു

�ു� ജാതി�ു െകാടു�ും എ�ു ഞാൻ നി�േളാടു പ

റയു�ു. ഈക�ിേ�ൽ വീഴു�വൻ തകർ�ുേപാകും; അ
തുആരുെട േമൽഎ�ിലും വീണാൽഅവെന ധൂളി�ി�ും'
എ�ു പറ�ു. അവെ� ഉപമകെള മഹാപുേരാഹിത�ാ
രും പരീശ�ാരും േക�ി��, ത�െള�ുറി�� പറയു�ു എ�ു
അറി�ു,അവെന പിടി�ാൻഅേന�ഷി��;എ�ാൽ പുരു
ഷാരം അവെന �പവാചകൻ എ�ു എ��കെകാ�ു അവ

െര ഭയെ���. (മ�ായി, 21:42-46).

രാജപു�തെ�കല�ാണവിരു�ു്

േയശു പിെ�യും അവേരാടു ഉപമകളായി �പസ്താവി�

െതെ��ാൽ:സ�ർ�രാജ�ം തെ� പു�തനുേവ�ി കല�ാണ
സദ� കഴി� ഒരു രാജാവിേനാടു സദൃശം. അവൻ കല�ാണ
�ിനു �ണി�വെര വിളിേ��തി�ു ദാസ�ാെര പറ

�യ��; അവർേ�ാ വരുവാൻ മന�ായി�. പിെ�യും
അവൻ മ�� ദാസ�ാെര അയ��:എെ� മു�ാഴം ഒരു�ി
�ീർ�ു, എെ� കാളകെളയും തടി�ി� മൃഗ�െളയും അ
റു�ു,എ�ാം ഒരു�ിയിരി�ു�ു; കല�ാണ�ി�ു വരുവി
ൻ എ�ു �ണി��വേരാടു പറയി��. അവർ അതു കൂ�ാ
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�ാെത ഒരു�ൻതെ� നില�ിേല�ും മെ�ാരു�ൻത

െ� വ�ാപാര�ി�ും െപായ്�ള�ു. േശഷമു�വർ അ
വെ� ദാസ�ാെര പിടി�� അപമാനി�� െകാ�ുകള�ു.
രാജാവു േകാപി�� ൈസന��െളഅയ�� ആ െകാലപാത

ക�ാെര മുടി�� അവരുെട പ�ണം ചു��കള�ു. പിെ�
അവൻ ദാസ�ാേരാടു: കല�ാണം ഒരു�ിയിരി�ു�ു; �
ണി�െ��വേരാ േയാഗ�രായി�. ആകയാൽ വഴി�െല

�ൽ െച�ു കാണു�വെര ഒെ�യും കല�ാണ�ി�ു വി

ളി�ിൻ എ�ു പറ�ു. ആ ദാസ�ാർ െപരുവഴികളിൽ

േപായി, ക� ദുഷ്ട�ാെരയും ന�വെരയും എ�ാം കൂ�ി

െ�ാ�ുവ�ു; കല�ാണശാല വിരു�ുകാെരെ�ാ�ു നിറ
�ു. വിരു�ുകാെര േനാ�ുവാൻ രാജാവു അക�ു വ
�േ�ാൾ കല�ാണവസ്�തം ധരി�ാ� ഒരു മനുഷ�െന അ

വിെട ക�ു: സ്േനഹിതാ നീ കല�ാണവസ്�തം ഇ�ാെത ഇ
വിെട അക�ു വ�തു എ�െന എ�ു േചാദി��. എ�ാ
ൽഅവനു വാ�ു മു�ിേ�ായി. രാജാവു ശു�ശൂഷ�ാേരാടു:
ഇവെന ക��ം കാലും െക�ി ഏ�വും പുറ�ു� ഇരു�ിൽ

ത�ി�ളവിൻ; അവിെട കര�ിലും പ��കടിയും ഉ�ാകും
എ�ു പറ�ു. വിളി�െ��വർ അേനകർ; തിരെ�ടു

�െ��വേരാ ചുരു�ം. (മ�ാ,, 22:1-14).

മൂ�ു േചാദ��ൾ: പരീശ�ാർ;
കരംെകാടു�ു�ത് വിഹിതേമാ?

(മർെ�ാ, 12:13-17, ലുേ�ാ, 20:20-26)
അന�രം പരീശ�ാർ െച�ു േയശുവിെന വാ�ിൽ കു

ടുേ��തിനു ആേലാചി��െകാ�ു ത�ള�െട ശിഷ��ാ

െര െഹേരാദ�േരാടു കൂെട അവെ�അടു�ൽഅയ��: ഗു
േരാ, നീ സത�വാനും ൈദവ�ിെ� വഴി േനരായി പഠി�ി
�ു�വനും മനുഷ�രുെട മുഖം േനാ�ാ�വൻ ആകയാ

ൽ ആെരയും ശ�യി�ാ�വനും ആകു�ു എ�ു ഞ�

ൾ അറിയു�ു. നിന�ു എ�ു േതാ�ു�ു? ൈകസർ�ു
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കരം െകാടു�ു�തു വിഹിതേമാ അ�േയാ എ�ു പറ

�ുതേരണം എ�ു പറയി��. േയശു അവരുെട ദുഷ്ടത
അറി�ു: 'കപടഭ�ി�ാേര, എെ� പരീ�ി�ു�തു

എ�ു? കര�ി�ു� നാണയം കാണി�ിൻ' എ�ു പറ
�ു;അവർഅവെ�അടു�ൽ ഒരു െവ�ി�ാശു െകാ
�ുവ�ു. അവൻ അവേരാടു: 'ഈ സ�രൂപവും േമെലഴു

�ുംആരുേടതു'എ�ു േചാദി��തി�ു ൈകസരുേടതു എ
�ു അവർ പറ�ു. 'എ�ാൽൈകസർ�ു�തു ൈകസ
ർ�ും ൈദവ�ിനു�തു ൈദവ�ിനും െകാടു�ിൻ' എ
�ു അവൻ അവേരാടു പറ�ു. അവർ േക�� ആ�ര�
െ���അവെന വി�� െപായ്�ള�ു. (മ�ായി, 22:15-22).

സദുക�ർ: പുനരു�ാനെ��ുറി�്?
(മർെ�ാ, 12:18-27, ലുേ�ാ, 20:27-30)

പുനരു�ാനം ഇ� എ�ു പറയു� സദൂക�രും അ�ു

േയശുവിെ�അടു�ൽ വ�ു: ഗുേരാ, ഒരു�ൻ മ�ൾ ഇ
�ാെത മരി�ാൽ അവെ� സേഹാദരൻ അവെ� ഭാര�െയ

േദവരവിവാഹം കഴി�� തെ� സേഹാദരനു സ�തിെയ ജ

നി�ിേ�ണംഎ�ു േമാെശ ക�ി��വേ�ാ.എ�ാൽഞ�
ള�െട ഇടയിൽ ഏഴു സേഹാദര�ാർ ഉ�ായിരു�ു. അവരി
ൽ ഒ�ാമ�വൻവിവാഹം െചയ്തേശഷം മരി��,സ�തി
ഇ�ായ്കയാൽ തെ� ഭാര�െയ സേഹാദര�ു വിേ���. ര
�ാമ�വനും മൂ�ാമ�വനും ഏഴാമ�വൻവെരയും

അ�െന തേ�. എ�ാവരും കഴി�ി�� ഒടുവിൽ സ്�തീ

യും മരി��. എ�ാൽ പുനരു�ാന�ിൽ അവൾ ഏഴുേപ
രിൽ ആർ�ു ഭാര�യാകും? എ�ാവർ�ും ആയിരു�ുവ
േ�ാ എ�ു േചാദി��. അതിനു േയശു ഉ�രം പറ�തു:
'നി�ൾ തിരുെവഴു�ുകെളയും ൈദവശ�ിെയയും അ
റിയായ്കെകാ�ു െത�ിേ�ാകു�ു. പുനരു�ാന�ിൽ
അവർ വിവാഹം കഴി�ു�ി�, വിവാഹ�ി�ു െകാടു�
െ�ടു�തുമി�; സ�ർ��ിെല ദൂത�ാെരേ�ാെല അേ�ത
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ആകു�ു. മരി�വരുെട പുനരു�ാനെ��ുറിേ�ാ ൈദ
വം അരുളിെ�യ്തിരി�ു�തു നി�ൾ വായി�ി�ി�േയാ?
ഞാൻഅ�ബാഹാമിെ� ൈദവവും യിസ്ഹാ�ിെ� ൈദവ

വും യാേ�ാബിെ� ൈദവവും ആകു�ു എ�ു അവൻ

അരുളിെ����ു;എ�ാൽഅവൻ മരി�വരുെടൈദവമ�,
ജീവനു�വരുെട ൈദവമേ�ത.' പുരുഷാരം ഇതു േക�ി��അ
വെ� ഉപേദശ�ിൽവിസ്മയി��. (മ�ായി, 22:23-33).

ന�ായശാസ്�തി: മുഖ�ക�നഏത്?
(മർെ�ാ,12:28-34)

സദൂക�െര േയശു മി�ാതാ�ിയ�പകാരം േക�ി�� പരീശ

�ാർ ഒ�ി��കൂടി, അവരിൽ ഒരു ന�ായശാസ്�തി അവെന
പരീ�ി��: ഗുേരാ, ന�ായ�പമാണ�ിൽ ഏതു ക�ന വലി
യതു എ�ു േചാദി��. േയശു അവേനാടു: 'നിെ� ൈദവ
മായ കർ�ാവിെന നീ പൂർ�ഹൃദയേ�ാടും പൂർ�ാ�ാ

േവാടും പൂർ�മനേ�ാടും കൂെട സ്േനഹിേ�ണം. ഇതാ
കു�ു വലിയതും ഒ�ാമേ� തുമായ ക�ന ര�ാമേ�

തു അതിേനാടു സമം: കൂ��കാരെന നിെ�േ�ാെല തേ�
സ്േനഹിേ�ണം.ഈര�ു ക�നകളിൽസകലന�ായ�പമാ

ണവും �പവാചക�ാരും അട�ിയിരി�ു�ു' എ�ു പറ
�ു. (മ�ായി, 22:34-40).

�കിസ്തുവിെ� േചാദ�ം
(മർെ�ാ, 12:35-37, ലുേ�ാ, 20:40-44)

പരീശ�ാർ ഒരുമി�� കൂടിയിരി�ുേ�ാൾ േയശു അവ

േരാടു: '�കിസ്തുവിെന�ുറി�� നി�ൾ�ു എ�ു േതാ�ു
�ു?”അവൻആരുെട പു�തൻ'എ�ു േചാദി��; ദാവീദിെ�
പു�തൻഎ�ുഅവർ പറ�ു.അവൻഅവേരാടു: 'എ�ാ
ൽ ദാവീദ് ആ�ാവിൽ അവെന ‘കർ�ാവു’ എ�ു വിളി
�ു�തു എ�െന? "ഞാൻ നിെ� ശ�തു�െള നിെ�
പാദപീഠം ആ�ുേവാളം എെ� വല�ുഭാഗ�ു ഇരി�

എ�ു കർ�ാവു എെ� കർ�ാവിേനാടു അരുളിെ�
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യ്തു" (സ�ീ, 110:1)എ�ുഅവൻ പറയു�ുവേ�ാ. ദാവീദ്
അവെന ‘കർ�ാവു’ എ�ു പറയു�ുെവ�ിൽ അവെ�
പു�തൻആകു�തു എ�െന'എ�ു േചാദി��.അവേനാടു
ഉ�രം പറവാൻആർ�ും കഴി�ി�;അ�ു മുതൽആ
രുംഅവേനാടു ഒ�ും േചാദി�ാൻ തുനി�തുമി�. (മ�ാ
യി, 22:41-46).

ശാസ്�തിമാെരയും പരീശ�ാെരയും ശാസി�ു�ു
(മർെ�ാ, 12:38-39, ലുേ�ാ, 20:45-46)

അന�രം േയശു പുരുഷാരേ�ാടും തെ� ശിഷ��ാ

േരാടും പറ�തു: 'ശാസ്�തിമാരും പരീശ�ാരും േമാെശയു
െട പീഠ�ിൽ ഇരി�ു�ു. ആകയാൽ അവർ നി�േളാടു
പറയു�തു ഒെ�യും �പമാണി�� െചയ�ിൻ; അവരുെട
�പവൃ�ികൾേപാെല െച�രുതുതാനും.അവർ പറയു�ത
�ാെത െച���ി�േ�ാ.അവർഘനമു� ചുമടുകെള െക�ി
മനുഷ�രുെട േതാളിൽ െവ�ു�ു; ഒരു വിരൽെകാ�ുേപാ
ലും അവെയ െതാടുവാൻ അവർ�ു മന�ി�. അവർ ത
�ള�െട �പവൃ�ികൾഎ�ാം മനുഷ�ർ കാേണ�തി�േ�ത

െച���തു; ത�ള�െട മ���� വീതിയാ�ി െതാ�ൽ വ
ലുതാ�ു�ു.അ�ാഴ�ിൽ �പധാന�ലവും പ�ിയിൽ

മുഖ�ാസനവും അ�ാടിയിൽ വ�നവും മനുഷ�ർ റ�ീ എ

�ു വിളി�ു�തുംഅവർ�ു �പിയമാകു�ു.' (മ,, 23:1-7).

തെ��ാൻ ഉയർ�ു�വൻതാഴ്�െ�ടും

നി�േളാ റ�ീ എ�ു േപർ എടു�രുതു. ഒരു�ൻഅ
േ�ത നി�ള�െട ഗുര ;ു നി�േളാ എ�ാവരുംസേഹാദര�ാർ.
ഭൂമിയിൽ ആെരയും പിതാവു എ�ു വിളി�രുതു; ഒരു�
ൻ അേ�ത നി�ള�െട പിതാവു, സ�ർ��ൻ തേ�. നി�
ൾ നായക�ാർ എ�ും േപർ എടു�രുതു, ഒരു�ൻ അ
േ�ത നി�ള�െട നായകൻ, �കിസ്തു തെ�. നി�ളിൽ ഏ�
വും വലിയവൻ നി�ള�െട ശു�ശൂഷ�ാരൻആേകണം. ത
െ��ാൻ ഉയർ�ു�വൻ എ�ാം താഴ്�െ�ടും; തെ�
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�ാൻ താഴ്�ു�വൻ എ�ാം ഉയർ�െ�ടും. (മ�ായി,
23:8-12).

സ�ർ�രാജ�ംഅട��കളയു�വർ
(മർെ�ാ, 12:40, ലുേ�ാ, 20:47)

കപടഭ�ി�ാരായ ശാസ്�തിമാരും പരീശ�ാരുമായു

േ�ാേര, നി�ൾ�ു ഹാ കഷ്ടം; നി�ൾ മനുഷ�ർ�ു സ�
ർ�രാജ�ം അട��കളയു�ു; നി�ൾ കട�ു�ി�, കട�ു
�വെര കട�ാൻ സ�തി�ു�തുമി�. കപടഭ�ി�ാരാ
യ ശാസ്�തിമാരും പരീശ�ാരുമായുേ�ാേര, നി�ൾ�ു
ഹാ കഷ്ടം; നി�ൾ വിധവമാരുെട വീടുകെള വിഴു�ുക
യും ഉപായരൂേപണ ദീർഘമായി �പാർ�ി�യും െച���ു;
ഇതു േഹതുവായി നി�ൾ�ു കടു�േമറിയ ശി�ാവിധി

വരും; കപടഭ�ി�ാരായ ശാസ്�തിമാരും പരീശ�ാരുമാ
യുേ�ാേര, നി�ൾ�ു ഹാ കഷ്ടം; നി�ൾ ഒരു�െന മ
ത�ിൽ േചർ�ുവാൻ കടലും കരയും ചു�ിനട�ു�ു; േച
ർ�േശഷം അവെന നി�െള�ാൾ ഇര�ി� നരക േയാഗ�

ൻആ�ു�ു. (മ�ായി, 23:13-15).

കുരുട�ാരായ വഴികാ�ികൾ

ആെര�ിലും മ�ിരെ�െ�ാ�ി സത�ം െചയ്താൽഏതു

മി� എ�ും മ�ിര�ിെല സ�ർ�െ�െ�ാ�ി സത�ം െച

���വേനാ കട�ാരൻ എ�ും പറയു� കുരുട�ാരായ വ

ഴികാ�ികേള, നി�ൾ�ുഹാകഷ്ടം. മൂഢ�ാരുംകുരുട�ാ
രു മായുേ�ാേര, ഏതു വലിയതു? സ�ർ�േമാ സ�ർ�
െ� ശു�ീകരി�ു� മ�ിരേമാ? യാഗപീഠെ�െ�ാ�ി സ
ത�ം െചയ്താൽ ഏതുമി�;അതിേ�ലു� വഴിപാടു െചാ�ി
സത�ം െച���വേനാ കട�ാരൻ എ�ു നി�ൾ പറയു

�ു.കുരുട�ാരായുേ�ാേര,ഏതു വലിയതു? വഴിപാേടാ വ
ഴിപാടിെന ശു�ീകരി�ു� യാഗപീഠേമാ? ആകയാൽ യാ
ഗപീഠെ�െ�ാ�ി സത�ം െച���വൻഅതിെനയും അതി

േ�ലു� സകലെ�യും െചാ�ി സത�ം െച���ു. മ�ിര
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െ�െ�ാ�ി സത�ം െച���വൻ അതിെനയും അതിൽ വ

സി�ു�വെനയും െചാ�ി സത�ം െച���ു. സ�ർ�െ�
െ�ാ�ി സത�ംെച���വൻ, ൈദവ�ിെ� സിംഹാസന

െ�യും അതിൽ ഇരി�ു�വെനയും െചാ�ി സത�ം െച

���ു. കപടഭ�ി�ാരായ ശാസ്�തിമാരും പരീശ�ാരുമാ
യുേ�ാേര, നി�ൾ�ു ഹാ കഷ്ടം; നി�ൾ തുളസി, ചത
കു�, ജീരകം ഇവയിൽ പതാരം െകാടു�യും ന�ായം, കരു
ണ, വിശ�സ്തത ഇ�െന ന�ായ�പമാണ�ിൽഘനേമറിയ
വ ത�ജി��കളകയും െച���ു.അതു െചയ്കയും ഇതു ത�
ജി�ാതിരി�യും േവണം. കുരുട�ാരായ വഴികാ�ികേള,
നി�ൾ െകാതുകിെന അരിെ�ടു�യും ഒ�കെ� വിഴു

�ി�ളകയും െച���ു. (മ�ായി, 23:16:24).

പുറം െവടി�ാ�ു�വർ

കപടഭ�ി�ാരായ ശാസ്�തിമാരും പരീശ�ാരുമായു

േ�ാേര, നി�ൾ�ു ഹാ കഷ്ടം; നി�ൾ കി�ികി��
ള�െട പുറം െവടി�ാ�ു�ു; അകേ�ാ കവർ�യും അതി
�കമവും നിറ�ിരി�ു�ു. കുരുടനായ പരീശെന, കി�ി
കി��ള�െട പുറം െവടി�ാ�ു�തിനു മുെ� അവയുെട

അകം െവടി�ാ�ുക. കപടഭ�ി�ാരായ ശാസ്�തിമാരും
പരീശ�ാരുമായുേ�ാേര, നി�ൾ�ു ഹാ കഷ്ടം; െവ�
േത� ശവ��റകേളാടു നി�ൾ ഒ�ിരി�ു�ു; അവ പു
റെമഅഴകായി േശാഭി�ുെ��ിലുംഅകെമ ച�വരുെട

അ�ികള�ം സകലവിധ അശു�ിയും നിറ�ിരി�ു�ു.
അ�െന തേ� പുറെമ നി�ൾ നീതിമാ�ാർ എ�ു മനു

ഷ�ർ�ു േതാ�ു�ു; അകെമേയാ കപടഭ�ിയും അധർ
�വും നിറ�വരേ�ത. (മ�ായി, 23:25-28).

�പവാചക�ാെര െകാ���വർ

കപടഭ�ി�ാരായ ശാസ്�തിമാരും പരീശ�ാരുമായു

േ�ാേര, നി�ൾ�ു ഹാ കഷ്ടം; നി�ൾ �പവാചക�ാരു
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െട ക�റകെള പണിതും നീതിമാ�ാരുെട ക�റകെളഅല�

രി��ംെകാ�ു: ഞ�ൾ പിതാ��ാരുെട കാല�ു ഉ�ാ
യിരു�ു എ�ിൽ �പവാചക�ാെര െകാ���തിൽകൂ�ാളിക

ൾആകയി�ായിരു�ു എ�ു പറയു�ു.അ�െന നി�ൾ
�പവാചക�ാെര െകാ�വരുെട മ�ൾ എ�ു നി�ൾ ത

േ�സാ��ം പറയു�ുവേ�ാ. പിതാ��ാരുെട അളവു നി
�ൾ പൂരി��െകാൾവിൻ. പാ�ുകേള, സർ�സ�തികേള,
നി�ൾ നരകവിധി എ�െന ഒഴി�ു േപാകും? അതു
െകാ�ു ഞാൻ �പവാചക�ാെരയും �ാനികെളയും ശാ

സ്�തിമാെരയും നി�ള�െടഅടു�ൽഅയ�ു�ു;അവരി
ൽ ചിലെര നി�ൾ �കൂശി�� െകാ��കയും ചിലെര നി�ള�

െട പ�ികളിൽ ച��ിെകാ�ു അടി�യും പ�ണ�ിൽ

നി�ു പ�ണ�ിേല�ു ഓടി�യും െച��ം. നീതിമാനായ
ഹാേബലിെ� ര�ംമുതൽ നി�ൾ മ�ിര�ി�ും യാഗപീ

ഠ�ിനും നടുവിൽ െവ�� െകാ�വനായി െബെരഖ�ാവിെ�

മകനായ െസഖര�ാവിെ� ര�ംവെര ഭൂമിയിൽ െചാരി�

നീതിയു� ര�ം എ�ാം നി�ള�െടേമൽ വേര�താകു

�ു. ഇെതാെ�യും ഈ തലമുറേമൽ വരും എ�ു ഞാൻ

സത�മായി�� നി�േളാടു പറയു�ു. (മ�ായി, 23:29-36).

നാലാം�പാവശ�ം മരണം �പവചി�ു�ു

ആ നാഴികയിൽ തേ� ചില പരീശ�ാർ അടു�ുവ�ു:
ഇവിടംവി�� െപായ്�ാൾക െഹേരാദാവു നിെ� െകാ��വാ

ൻ ഇ�ി�ു�ു എ�ു അവേനാടു പറ�ു. അവൻ അവ
േരാടു പറ�തു: 'നി�ൾ േപായി ആ കുറു�േനാടു:ഞാ
ൻ ഇ�ും നാെളയും ഭൂത�െള പുറ�ാ�ുകയും േരാഗ

ശാ�ി വരു�ുകയും മൂ�ാം നാളിൽ സമാപി�ുകയും

െച��ം. എ�ിലും ഇ�ും നാെളയും മെ��ാള�ം ഞാൻ സ
�രിേ��താകു�ു; െയരൂശേലമിനു പുറ�ുെവ�� ഒരു
�പവാചകൻ നശി��േപാകു�തു അസംഭവ�മേ�ാ എ�ു പ

റവിൻ.' (ലൂേ�ാസ്, 13:31-33).
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െയരുശേലമിെ� നാശം വീ�ും �പവചി�ു�ു
(ലുേ�ാ, 13:34-35)

െയരൂശേലേമ, െയരൂശേലേമ, �പവാചക�ാെര െകാ��
കയും നിെ� അടു�ൽ അയ�ിരി�ു�വെര കെ�റിക

യും െച���വേള, േകാഴി തെ� കു�ു�െള ചിറകിൻ

കീഴിൽ േചർ�ുംേപാെല നിെ� മ�െള േചർ�ുെകാൾ

വാൻ എനി�ു എ�തവ�ം മന�ായിരു�ു; നി�ൾേ�ാ മ
ന�ായി�. നി�ള�െട ഭവനം ശൂന�മായ്തീരും. ‘കർ�ാവി
െ� നാമ�ിൽ വരു�വൻഅനു�ഗഹി�െ��വൻ’ എ�ു
നി�ൾ പറയുേവാളം നി�ൾ ഇനി എെ� കാണുകയി�

എ�ുഞാൻനി�േളാടു പറയു�ു. (മ�ായി, 23:37-39).

വിധവയുെട ര�ു കാശ്
(ലുേ�ാ, 21:1-4)

പിെ� േയശു �ശീഭ�ാര�ി�ു േനെര ഇരി�ുേ�ാൾ

പുരുഷാരം ഭ�ാര�ിൽ പണം ഇടു�തു േനാ�ിെ�ാ

�ിരു�ു; ധനവാ�ാർ പലരും വളെര ഇ��. ദരി�ദയായ ഒരു
വിധവ വ�ു ഒരു ൈപസ�ു ശരിയായ ര�ു കാശ് ഇ��.
അേ�ാൾഅവൻശിഷ��ാെരഅടു�ൽവിളി��: ഭ�ാര

�ിൽ ഇ� എ�ാവെര�ാള�ം ഈ ദരി�ദയായ വിധവ അധി

കം ഇ�ിരി�ു�ു എ�ു ഞാൻ സത�മായി�� നി�േളാടു പ

റയു�ു. എ�ാവരും ത�ള�െട സമൃ�ിയിൽനി�ു ഇ��; ഇ
വേളാ തെ� ഇ�ായ്മയിൽനി�ു തനി�ു�തു ഒെ�യും

തെ� ഉപജീവനം മുഴുവനും ഇ�� എ�ു അവേരാടു പറ

�ു. (മർെ�ാസ്, 12:41-44).

ജീവെന സ്േനഹി�ു�വൻഅതിെന കളയും

െപരുനാളിൽ നമസ്കരി�ാൻ വ�വരിൽ ചില യവന�ാ

ർ ഉ�ായിരു�ു. ഇവർ ഗലീലയിെല േബ�്സയിദ�ാര
നായ ഫിലിെ�ാസിെ�അടു�ൽ െച�ു അവേനാടു: യജ
മാനേന, ഞ�ൾ�ു േയശുവിെന കാ�ാൻ താ�ര�മു�ു
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എ�ു അേപ�ി��. ഫിലിെ�ാസ് െച�ു അെ��യാസി

േനാടു പറ�ു. അെ��യാസും ഫിലിെ�ാസും കൂെട െച
�ു േയശുവിേനാടു പറ�ു. േയശു അവേരാടു ഉ�രം പ
റ�തു: മനുഷ�പു�തൻ േതജസ്കരി�െ�ടുവാനു� നാ

ഴിക വ�ിരി�ു�ു. ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നി�േളാടു
പറയു�ു: േകാത�ുമണി നില�ു വീണു ചാകു�ി� എ�ി
ൽ അതു തനിേയ ഇരി�ും; ച�ു എ�ിേലാ വളെര വിള
വു�ാകും. തെ� ജീവെന സ്േനഹി�ു�വൻ അതിെന
കളയും; ഇഹേലാക�ിൽ തെ� ജീവെന പെക�ു�വൻ
അതിെന നിത�ജീവ�ായി സൂ�ി�ും. എനി�ു ശു�ശൂഷ
െച���വൻ എെ� അനുഗമി�െ�; ഞാൻ ഇരി�ുേ�ട
�ു എെ� ശു�ശൂഷ�ാരനും ഇരി�ും;എനി�ു ശു�ശൂഷ
െച���വെന പിതാവു മാനി�ും. (േയാഹ�ാ, 12:20-26).

േയശുവിെ� �പാർ�നയ്�ു് മറുപടി

ഇേ�ാൾഎെ� ഉ�ം കല�ിയിരി�ു�ു;ഞാൻഎ�ു
പറേയ�ു? പിതാേവ,ഈനാഴികയിൽനി�ു എെ� ര�ി

േ�ണേമ; എ�ിലും ഇതു നിമി�ം ഞാൻ ഈ നാഴികയി

േല�ു വ�ിരി�ു�ു പിതാേവ, നിെ� നാമെ� മഹത�

െ�ടുേ�ണേമ.അേ�ാൾസ�ർ��ിൽനി�ു; 'ഞാൻ മഹ
ത�െ�ടു�ിയിരി�ു�ു; ഇനിയും മഹത�െ�ടു�ും' എ
െ�ാരു ശബ്ദം ഉ�ായി: അതുേക�ി�� അരിെക നില്�ു
� പുരുഷാരം: ഇടി ഉ�ായി എ�ു പറ�ു; മ�� ചിലർ ഒ
രു ൈദവദൂതൻ അവേനാടു സംസാരി�� എ�ു പറ�ു.
അതിനു േയശു: 'ഈ ശബ്ദം എെ� നിമി�മ�, നി�ള�
െട നിമി�ംഅേ�ത ഉ�ായതു.' (േയാഹ, 12:27-3).

േയശുതെ� മരണവിധം സൂചി�ി�ു�ു

'ഇേ�ാൾ ഈ േലാക�ിെ� ന�ായവിധി ആകു�ു; ഇ
േ�ാൾ ഈ േലാക�ിെ� �പഭുവിെന പുറ�ു ത�ി�ള

യും. ഞാേനാ ഭൂമിയിൽനി�ു ഉയർ�െ��ാൽ എ�ാവെര
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യും എ�േല�ു ആകർഷി�ും' എ�ു ഉ�രം പറ�ു.
ഇതു താൻ മരി�ാനു� മരണവിധം സൂചി�ി�� പറ�ത

േ�ത. പുരുഷാരംഅവേനാടു: �കിസ്തു എേ��ും ഇരി�ും
എ�ു ഞ�ൾ ന�ായ�പമാണ�ിൽ വായി��േക�ിരി�ു

�ു; പിെ� മനുഷ�പു�തൻ ഉയർ�െ�േട�െത�ു നീ പ
റയു�തു എ�െന? ഈ മനുഷ�പു�തൻ ആർ എ�ു േചാ

ദി��.അതിനു േയശു അവേരാടു: 'ഇനി കുെറകാലം മാ�തം
െവളി�ം നി�ള�െട ഇടയിൽ ഇരി�ും; ഇരുൾ നി�െള പി
ടി�ാതിരി�ാൻ നി�ൾ�ു െവളി�ം ഉേ�ടേ�ാളം നട

�ുെകാൾവിൻ.ഇരുളിൽ നട�ു�വൻതാൻഎവിെട േപാ
കു�ു എ�ു അറിയു�ി�േ�ാ. നി�ൾ െവളി��ിെ� മ
�ൾ ആേക�തിനു െവളി�ം ഉ�ടേ�ാളം െവളി��ി

ൽവിശ�സി�ിൻ'എ�ു പറ�ു. (േയാഹ�ാ, 12:31-36).

എ�ിൽവിശ�സി�ു�വൻഎെ�
അയ�വെന വിശ�സി�ു�ു

േയശു വിളി�� പറ�തു: എ�ിൽ വിശ�സി�ു�വൻ
എ�ില� എെ�അയ�വനിൽ തേ� വിശ�സി�ു�ു.എ
െ� കാണു�വൻ എെ� അയ�വെന കാണു�ു. എ�ി
ൽ വിശ�സി�ു�വൻആരും ഇരുളിൽ വസി�ാതിരി�ാൻ

ഞാൻ െവളി�മായി േലാക�ിൽ വ�ിരി�ു�ു. എെ�
വചനം േക�� �പമാണി�ാ�വെന ഞാൻ വിധി�ു�ി�;
േലാകെ� വിധി�ാന�, േലാകെ� ര�ി�ാനേ�ത ഞാൻ

വ�ിരി�ു�തു.എെ� വചനം ൈകെ�ാ�ാെത എെ�
ത�ി�ളയു�വെന ന�ായം വിധി�ു�വൻ ഉ�ു; ഞാൻ
സംസാരി� വചനം തേ� ഒടു�െ� നാളിൽ അവെന

ന�ായം വിധി�ും. ഞാൻ സ�യമായി സംസാരി�ി�ി�; എ
െ� അയ� പിതാവു തേ� ഞാൻ ഇ�തു പറേയണം എ

�ും ഇ�തു സംസാരിേ�ണം എ�ും ക�ന ത�ിരി�ു

�ു.അവെ� ക�ന നിത�ജീവൻ എ�ു ഞാൻഅറിയു�ു;
ആകയാൽ ഞാൻ സംസാരി�ു�തു പിതാവു എേ�ാടു
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അരുളിെ�യ്തതുേപാെല തേ� സംസാരി�ു�ു. (േയാഹ
�ാൻ, 12:44-50).

െയശ�ാവു് ക� �കിസ്തുവിെ� േതജ�്

ഇതു സംസാരി�ി�� േയശു വാ�ിേ�ായി അവെര വി��

മറ�ു. അവർ കാൺെക അവൻ ഇ�ത വളെര അടയാള
�െള െചയ്തി��ം അവർ അവനിൽ വിശ�സി�ി�. 'കർ
�ാേവ, ഞ�ൾ േകൾ�ി�തു ആർ വിശ�സി�ിരി�ു�ു?
കർ�ാവിെ� ഭുജംആർ�ു െവളിെ��ിരി�ു�ു?' (െയശ,
53:1) എ�ു െയശ�ാ�പവാചകൻ പറ� വചനം നിവൃ

�ിയാവാൻ ഇടവ�ു. അവർ�ു വിശ�സി�ാൻ കഴി�ി

�; അതിെ� കാരണം െയശ�ാവു േവെറ ഒരിട�ു പറയു
�തു; 'അവർ ക��െകാ�ു കാണുകേയാ ഹൃദയംെകാ
�ു �ഗഹി�േയാ മനം തിരികേയാ താൻ അവെര സൗഖ�

മാ�ുകേയാ െച�ാതിരിേ��തിനു അവരുെട ക��അ

വൻ കുരുടാ�ി ഹൃദയം തടി�ി�ിരി�ു�ു' (െയശ, 6:10)
െയശ�ാവു അവെ� േതജ�� ക�ു അവെന�ുറി��

സംസാരി�തുെകാ�ാകു�ു ഇതു പറ�തു.എ�ി��ം �പ
മാണികളിൽ തേ�യും അേനകർ അവനിൽ വിശ�സി��;
പ�ി�ഭഷ്ടർ ആകാതിരി�ാൻ പരീശ�ാർ നിമി�ം ഏ��പ

റ�ി�താനും. അവർ ൈദവ�ാലു� മാനെ��ാൾ

മനുഷ�രാലു� മാനെ� അധികം സ്േനഹി��. (േയാഹ
�ാൻ, 12:37-43).

ഒലിവുമല �പഭാഷണം:
ൈദവാലയ�ിെ� നാശം മൂ�ാമതും �പവചി�ു�ു

(മ�ാ, 24:1-4, ലുേ�ാ, 21:5-7)
േയശു ൈദവാലയെ� വി�� േപാകുേ�ാൾ ശിഷ��ാരി

ൽ ഒരു�ൻ: ഗുേരാ, ഇതാ,എ�െനയു�ക��,എ�െന
യു�പണിഎ�ുഅവേനാടു പറ�ു. േയശുഅവേനാടു:
'നീ ഈ വലിയ പണി കാണു�ുേവാ? *ഇടി�ാെത ക�ിേ�
ൽ ക�� ഇവിെട േശഷി�യി�'എ�ു പറ�ു. പിെ�അ
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വൻ *ഒലീവ്മലയിൽ ൈദവാലയ�ി�ു േനെര ഇരി�ു

േ�ാൾ പെ�താസും യാേ�ാബും േയാഹ�ാനും അെ��

യാസും സ�കാര�മായി അവേനാടു:അതു എേ�ാൾ സംഭവി
�ും?അതിനു എ�ാം നിവൃ�ി വരു� കാല�ിെ� ല�
ണംഎ�ു എ�ുഞ�േളാടു പറ�ാലുംഎ�ു േചാദി��.
േയശു അവേരാടു പറ�ു തുട�ിയതു: 'ആരും നി�െള
െത�ി�ാതിരി�ാൻ സൂ�ി��െകാൾവിൻ. ൈസന��ൾ
െയരൂശേലമിെന വള�ിരി�ു�തു കാണുേ�ാൾ അതി

െ� ശൂന�കാലം അടു�ിരി�ു�ു എ�ു അറി�ുെകാ

ൾവിൻ. അ�ു െയഹൂദ�യിലു�വർ മലകളിേല�ു ഓടി
േ�ാകെ�;അതിെ� നടുവിലു�വർ പുറെ���േപാകെ�; നാ
��പുറ�ളിലു�വർഅതിൽ കട�രുതു.എഴുതിയിരി�ു
�െത�ാം നിവൃ�ിയാേക�തി�ുആ നാള�കൾ �പതികാ

രകാലം ആകു�ു. ആ കാല�ു ഗർഭിണികൾ�ും മുല

കുടി�ി�ു�വർ�ും അേ�ാ കഷ്ടം! േദശ�ു വലിയ
െഞരു�വുംഈ ജന�ിേ�ൽ േ�കാധവും ഉ�ാകും.അ
വർ വാളിെ� വായ്�ലയാൽ വീഴുകയും അവെര സകല

ജാതികളിേല�ുംബ�രായി െകാ�ുേപാകയും ജാതികള�

െട കാലം തികയുേവാളം ജാതികൾ െയരൂശേലം ചവി�ി�

ളകയും െച��ം.' (മർെ�ാസ്, 13:1-5, ലൂേ�ാസ്, 21:20-
24). [െയരുശേലമിെ� നാശം -- 37 വർഷ�ൾ�ുേശഷം
എ.ഡി. 70-ൽഈ �പവചനം നിറേവറി. േറാമൻ ച�കവർ�ി
'െവസ്േപഷ�െ�' (69-79) ഭരണകാല�് േറാമിെനതിെര മ
�രി��െകാ�ിരു� െയഹൂദ�ാർെ�തിെര ൈട�സിെ�

േനതൃത��ിൽ അ�ു മാസെ� ഉപേരാധ�ി െനാടുവി

ൽ ജൂൈല 24-ന് അെ�ാണിയേകാ� പിടി�ട�ുകയും,ആ
ഗ�് 27-ന് ൈദവാവാലയ�ിെ� വാതിലുകൾ തീെവയ്
�ുകയും െചയ്തു. െസപ്�ംബർ 26ആയേ�ാേഴ�ും നഗ
രം മുഴുവൻ ൈട�സിെ� നിയ��ണ�ിലാകുകയും, ൈദ
വാലയം ഉൾെ�െട പൂർ�മായി നശി�ി�െ�ടുകയും െച

യ്തു. തീെവ�് നശി�ി�േ�ാൾ ൈദവാലയെ� െപാതി
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�ിരു� സ�ർ�� കിടുകൾ ഉരുകിെയാലി�ത് േശഖരി

�ാൻ പടയാളികൾ ൈദവാലയ�ിെ� അടി�ാനംവെര

ഇള�ിെയടു�േ�ാൾ, 'ക�ി േ�ൽ ക�� ഇവിെട േശഷി
�യി�' എ� �കിസ്തുവിെ� �പവചനം അ�രം�പതി നി
വൃ�ിയായി. ഒലിവുമല -- െയരുശേലമിനു 3 കി.മീ�ർ കിഴ
�ുഭാഗ�ായി �ിതിെച��� നാലു കു�ുകൾ േചർ�

പർ�തനിരയാണ് ഒലിവുമല. 830 മീ�ർ ഉയരം ഇതിനു�ു.്]

മഹാപീഡനകാലം: പൂർ�ാർ�ം
(മർെ�ാ, 13:5-13, ലുേ�ാ, 21:8-19)

ഞാൻ �കിസ്തു എ�ു പറ�ു അേനകർ എെ� േപർ

എടു�ുവ�ു പലെരയും െത�ി�ും. നി�ൾ യു��െള
യും യു��ശുതികെളയും കുറി�� േകൾ�ും; ച�ലെ�ടാ
തിരി�ാൻ സൂ�ി��െകാൾവിൻ; അതു സംഭവിേ��തു
തേ�; എ�ാൽ അതു അവസാനമ�; ജാതി ജാതിേയാടും
രാജ�ം രാജ�േ�ാടും എതിർ�ും;�ാമവും ഭൂക�വുംഅ
വിടവിെട ഉ�ാകും.എ�ിലും ഇതു ഒെ�യും ഈ��േനാവി
െ� ആരംഭമേ�ത. അ�ു അവർ നി�െള ഉപ�ദവ�ി�ു
ഏ�ി�യും െകാ��കയും െച��ം; എെ� നാമംനിമി�ം
സകലജാതികള�ം നി�െള പെക�ും. പലരും ഇടറി അ
േന�ാന�ം ഏ�ി��െകാടു�യും അേന�ാന�ം പെക�യും

െച��ം ക��പവാചക�ാർ പലരും വ�ു അേനകെര െത

�ി�ും. അധർ�ം െപരുകു�തുെകാ�ു അേനകരുെട
സ്േനഹം തണു�ുേപാകും. എ�ാൽ അവസാനേ�ാളം
സഹി��നില്�ു�വൻ ര�ി�െ�ടും. രാജ��ിെ� ഈ
*സുവിേശഷം സകലജാതികൾ�ും സാ��മായി ഭൂേലാക
�ിൽ ഒെ�യും �പസംഗി�െ�ടും;അേ�ാൾഅവസാനം
വരും. (മ�ായി, 24:5-14). [രാജ��ിെ� സുവിേശഷം --
'രാജാവ് (മശിഹ) രാജ�ം �ാപി�ാൻ വരു�ു' മേഹാപ�ദ
വകാല�് �പസംഗി�െ�ടു�സുവിേശഷം.]
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മഹാപീഡനം: ഉ�രാർ�ം
(മർെ�ാ, 13:14-23, ലുേ�ാ, 1722-25,37)

ദാനീേയൽ �പവാചകൻ മുഖാ�രം അരുളിെ�യ്തതു

േപാെല 'ശൂന�മാ�ു� േ��ത വിശു��ല�ിൽ നില്

�ു�തു നി�ൾ കാണുേ�ാൾ' (ദാനി, 12:11) വായി�ു
�വൻ ചി�ി�� െകാ�െ�; അ�ു െയഹൂദ�യിലു�വർ
മലകളിേല�ു ഓടിേ�ാകെ�. വീ�ിേ�ൽ ഇരി�ു�വൻ വീ
�ിലു�തു എടുേ��തിനു ഇറ�രുതു; വയലിലു�വൻ
വസ്�തം എടു�ാൻ മട�ിേ�ാകരുതു. ആ കാല�ു ഗർഭി

ണികൾ�ും മുലകുടി�ി�ു�വർ�ും അേ�ാ കഷ്ടം!എ
�ാൽ നി�ള�െട ഓടിേ�ാ�ു ശീതകാലേ�ാ ശ��ി

േലാ സംഭവി�ാതിരി�ാൻ �പാർ�ി�ിൻ. േലാകാരംഭംമുത
ൽ ഇ�ുവെരയും സംഭവി�ി�ി�ാ�തും ഇനിേമൽ സംഭവി

�ാ�തും ആയ വലിയ കഷ്ടം അ�ു ഉ�ാകും.ആനാ

ള�കൾ ചുരു�ാതിരു�ാൽ ഒരു ജഡവും ര�ി�െ�ടുക

യി�; വൃത�ാർ നിമി�േമാ ആ നാള�കൾ ചുരു�ും. അ
�ു ആരാനും നി�േളാടു: ഇതാ, �കിസ്തു ഇവിെട, അ�
അവിെട എ�ു പറ�ാൽ വിശ�സി�രുതു. ക��കിസ്
തു�ള�ം ക��പവാചക�ാരും എഴുേ��� കഴിയുെമ�ിൽ

വൃത�ാെരയും െത�ി�ാനായി വലിയ അടയാള�ള�ം അ

�ുത�ള�ം കാണി�ും. ഓർ�ുെകാൾവിൻ; ഞാൻ മു
�ുകൂ�ി നി�േളാടു പറ�ിരി�ു�ു. ആകയാൽ നി�
േളാടു: അതാ, അവൻ മരുഭൂമിയിൽ എ�ു പറ�ാൽ പു

റെ�ടരുതു; ഇതാ, അറകളിൽ എ�ു പറ�ാൽ വിശ�സി

�രുതു. മി�ൽ കിഴ�ുനി�ു പുറെ��� പടി�ാേറാളം

വിള�ുംേപാെല മനുഷ�പു�തെ� വരുവു ആകും. ശവം ഉ
േ�ട�ു കഴു�ൾകൂടും. (മ�ായി, 24:15-28).

േയശു�കിസ്തുവിെ� പുനരാഗമനം
(മർെ�ാ, 13:24-27, ലുേ�ാ, 21:25-28)

ആ കാല�ിെല കഷ്ടം കഴി� ഉടെന സൂര�ൻ ഇരു
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�ു േപാകും; ച��ൻ �പകാശം െകാടു�ാതിരി�ും; ന�
�ത�ൾആകാശ�ുനി�ു വീഴും;ആകാശ�ിെല ശ�ി
കൾ ഇളകിേ�ാകും. അേ�ാൾ മനുഷ�പു�തെ� അടയാളം
ആകാശ�ു വിള�ും; അ�ു ഭൂമിയിെല സകലേഗാ�ത
�ള�ം �പലപി��ംെകാ�ു, മനുഷ�പു�തൻആകാശ�ിെല
േമഘ�ളിേ�ൽ മഹാശ�ിേയാടും േതജേ�ാടും കൂെട

വരു�തു കാണും. അവൻ തെ� ദൂത�ാെര മഹാകാഹള
ധ�നിേയാടും കൂെട അയ�ും; അവർഅവെ� വൃത�ാെര
ആകാശ�ിെ� അറുതിമുതൽ അറുതിവെരയും നാലു ദി

�ിൽനി�ും കൂ�ിേ�ർ�ും. (മ�ായി, 24: 29-31).

അ�ിവൃ��ിെ� ഉപമ
(മ�ാ, 24:32-36, ലുേ�ാ, 21:29-33)

അ�ിെയ േനാ�ി ഒരു ഉപമ പഠി�ിൻ; അതിെ� െകാ
�ു ഇളതായി ഇല തളിർ�ുേ�ാൾ േവനൽ അടു�ു എ

�ു നി�ൾ അറിയു�ുവേ�ാ. അ�െന നി�ള�ം ഇതു
സംഭവി�ു�തു കാണുേ�ാൾ അവൻഅടുെ� വാതിൽ

�ൽ തേ�ആയിരി�ു�ു എ�ു അറി�ുെകാൾവിൻ.
ഇതു ഒെ�യും സംഭവി�ുേവാളം ഈ തലമുറ ഒഴി�ു

േപാകയി� എ�ു ഞാൻ സത�മായി�� നി�േളാടു പറയു

�ു. ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴി�ു േപാകും; എെ� വചന
�േളാ ഒഴി�ു േപാകയി�. ആ നാള�ം നാഴികയും സംബ

�ിേ�ാ പിതാവ�ാെത ആരും, സ�ർ��ിെല ദൂത�ാരും,
പു�തനും കൂെടഅറിയു�ി�.ആകാലംഎേ�ാൾഎ�ു നി

�ൾ അറിയായ്കെകാ�ു സൂ�ി��െകാൾവിൻ; ഉണർ
�ും �പാർ�ി��ം െകാ�ിരി�ിൻ. (മർെ�ാസ്, 13:28-33).

ഉണർ�ിരി�ു� ദാസ�ാർ
(ലുേ�ാ, 12:35-40)

ഒരു മനുഷ�ൻ വീടുവി�� പരേദശ�ു േപാകുേ�ാൾ ദാ

സ�ാർ�ു അധികാരവും അവനവനു അതതു േവലയും

െകാടു�ി�� വാതിൽകാവൽ�ാരേനാടു ഉണർ�ിരി�ാൻ
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ക�ി�തു േപാെല തേ�. യജമാനൻ സ��േ�ാ അർ�
രാ�തിേ�ാ േകാഴികൂകു� േനരേ�ാ രാവിെലേയാ എ

േ�ാൾ വരും എ�ു അറിയായ്കെകാ�ു, അവൻ െപെ�
�ു വ�ു നി�െള ഉറ�ു�വരായി കെ��ാതിരിേ�

�തിനു ഉണർ�ിരി�ിൻ. ഞാൻ നി�േളാടു പറയു�േതാ
എ�ാവേരാടും പറയു�ു: ഉണർ�ിരി�ിൻ. (മർ, 13: 34-37).

േനാഹയുെട കാലംഓർ�ുെകാൾവിൻ
(മ�ാ, 24:37-41, ലുേ�ാ, 12:39-40)

േനാഹയുെട കാല�ു സംഭവി�തുേപാെല മനുഷ�പു�ത

െ� നാളിലും ഉ�ാകും. േനാഹ െപ�ക�ിൽ കട� നാൾ
വെര അവർ തി�ും കുടി��ം വിവാഹം കഴി��ം വിവാഹ

�ിനു െകാടു�ും േപാ�ു; ജല�പളയം വ�ു, അവെര എ
�ാവെരയും മുടി��കള�ു. േലാ�ിെ� കാല�ു സംഭ
വി�തുേപാെലയും തേ�;അവർതി�ും കുടി��ംെകാ�ും
വി��ം ന��ം പണിതും േപാ�ു. എ�ാൽ േലാ�് െസാേദാം
വി� നാളിൽആകാശ�ുനി�ു തീയും ഗ�കവും െപയ്തു

എ�ാവെരയും മുടി��കള�ു. മനുഷ�പു�തൻ െവളിെ�ടു
� നാളിൽ അ��ം തേ� ആകും. അ�ു വീ�ിേ�ൽ ഇ
രി�ു�വൻ വീ�ി�ക�ു� സാധനം എടു�ാൻ ഇറ�ി

േ�ാകരുതു; അ��ം വയലിൽ ഇരി�ു�വനും പിേ�ാ

�ം തിരിയരുതു. േലാ�ിെ� ഭാര�െയ ഓർ�ുെകാൾവി
ൻ. തെ� ജീവെന േനടുവാൻ േനാ�ു�വെന�ാം അതി
െന കളയും; അതിെന കളയു�വെന�ാം അതിെന ര�ി
�ും. ആ രാ�തിയിൽ ര�ുേപർ ഒരു കിട�േമൽആയിരി

�ും; ഒരു�െന ൈകെ�ാ��ം; മ�വെന ഉേപ�ി�ും.
ര�ുേപർ ഒ�ി�� െപാടി��െകാ�ിരി�ും; ഒരു�ിെയ
ൈകെ�ാ��ം; മ�വെള ഉേപ�ി�ും. ര�ുേപർ വയലി
ൽ ഇരി�ും; ഒരു�െന ൈകെ�ാ��ം; മ�വെന ഉേപ
�ി�ുംഎ�ുഞാൻ നി�േളാടു പറയു�ു. നി�ള�െട ക
ർ�ാവു ഏതു ദിവസ�ിൽ വരു�ു എ�ു നി�ൾ അറി
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യായ്കെകാ�ു ഉണർ�ിരി�ിൻ. ക�ൻ വരു�യാമം ഇ
�െത�ു വീ��ടയവൻ അറി�ു എ�ിൽ അവൻ ഉണർ

�ിരി�യും തെ� വീടു തുര�ുവാൻ സ�തി�ാതിരി�

യും െച��ം എ�ുഅറിയു�ുവേ�ാ.അ�െന നി�ൾ നി
െനയ്�ാ� നാഴികയിൽ മനുഷ�പു�തൻ വരു�തുെകാ

�ു നി�ള�ം ഒരു�ിയിരി�ിൻ. (ലൂ, 17:26-36, മ, 24:42-44).

വിശ�സ്തനുംഅവിശ�സ്തനുമായ ദാസൻ
(മ�ാ, 24:45:51)

കർ�ാേവ, ഈ ഉപമ പറയു�തു ഞ�േളാേടാ എ�ാ

വേരാടും കൂെടേയാ എ�ു പെ�താസ് േചാദി�തിനു കർ

�ാവു പറ�തു: 'ത�സമയ�ുആഹാരവീതം െകാടു
േ��തിനു യജമാനൻ തെ� േവല�ാരുെട േമൽ ആ

�ു� വിശ�സ്തനും ബു�ിമാനുമായ ഗൃഹവിചാരകൻആ

ർ? യജമാനൻ വരുേ�ാൾ അ�െന െചയ്തുകാണു� ദാ
സൻ ഭാഗ�വാൻ. അവൻ തനി�ു� സകല�ിനും അവ

െന വിചാരകനാ�ിവയ്�ും എ�ു ഞാൻസത�മായി�� നി

�േളാടു പറയു�ു. എ�ാൽ ദാസൻ: യജമാനൻ താമസി
േ� വരികയു�� എ�ു ഹൃദയ�ിൽ പറ�ു ബാല��ാ

െരയും ബാല��ാര�ികെളയും ത��വാനും തി�ു കുടി��

മദി�ാനും തുട�ിയാൽ, അവൻ േനാ�ിയിരി�ാ� നാ

ളിലും അറിയാ� നാഴികയിലും ആ ദാസെ� യജമാനൻ

വ�ു അവെന ദ�ി�ി�യും അവനു അവിശ�ാസികേളാ

ടുകൂെട പ�ു ക�ി�യും െച��ം. യജമാനെ� ഇഷ്ടം അ
റി�ി�� ഒരു�ാെതയും അവെ� ഇഷ്ടം െച�ാെതയുമി

രി�ു� ദാസനു വളെര അടിെകാ��ം. അറിയാെതക�ു
അടി�ു േയാഗ�മായതു െചയ്തവേനാ കുറ�� അടിെകാ

��ം; വളെര ലഭി�വേനാടു വളെരആവശ�െ�ടും;അധികം
ഏ��വാ�ിയവേനാടു അധികം േചാദി�ും.' (ലൂേ�ാസ്,
12:41-48).
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ഭൂമിയിൽ തീയിടുവാൻ വ�ിരി�ു�ു

ഭൂമിയിൽ തീ ഇടുവാൻ ഞാൻ വ�ിരി�ു�ു; അതു ഇ
േ�ാേഴ ക�ിെയ�ിൽ െകാ�ായിരു�ു എ��ാെത ഞാ

ൻ മെ��ു ഇ�ിേ��ു? എ�ിലും എനി�ു ഒരു സ്നാനം
ഏ�ാൻ ഉ�ു; അതു കഴിയുേവാളം ഞാൻ എ�ത െഞരു
�ു�ു. ഭൂമിയിൽ സമാധാനം നല്കുവാൻ ഞാൻ വ�ിരി
�ു�ു എ�ു േതാ�ു�ുേവാ? അ��, ഛി�ദം വരു�ുവാ
ൻ അേ�ത എ�ു ഞാൻ നി�േളാടു പറയു�ു. ഇനിേമൽ
ഒരു വീ�ിൽ ഇരുവേരാടു മൂവരും മൂവേരാടു ഇരുവരും ഇ�

െന അ�ുേപർ ത�ിൽ ഛി�ദി�ിരി�ും. അ�ൻ മകേനാ
ടും മകൻ അ�േനാടും അ� മകേളാടും മകൾ അ�േയാ

ടും അ�ാവിയ� മരുമകേളാടും മരുമകൾ അ�ാവിയ�

േയാടുംഛി�ദി�ിരി�ും. (ലൂേ�ാസ്, 12:49-53).

പ�ു കന�കമാരുെട ഉപമ

സ�ർ�രാജ�ം മണവാളെന എതിേര�ാൻ വിള�ു എടു

�ുംെകാ�ു പുറെ�� പ�ു കന�കമാേരാടു സദൃശം ആ

കും. അവരിൽ അ�ുേപർ ബു�ിയി�ാ�വരും അ�ു
േപർ ബു�ിയു�വരുംആയിരു�ു.ബു�ിയി�ാ�വർ വി
ള�ു എടു�േ�ാൾ എ� എടു�ി�. ബു�ിയു�വേരാ
വിളേ�ാടുകൂെട പാ�ത�ിൽ എ�യും എടു�ു. പിെ�
മണവാളൻ താമസി�ുേ�ാൾ എ�ാവരും മയ�ംപിടി��

ഉറ�ി. അർ�രാ�തിേ�ാ മണവാളൻ വരു�ു; അവെന
എതിേര�ാൻ പുറെ�ടുവിൻ എ�ു ആർ��വിളി ഉ�ായി.
അേ�ാൾ കന�കമാർ എ�ാവരുംഎഴുേ��� വിള�ു െതളി

യി��. എ�ാൽ ബു�ിയി�ാ�വർ ബു�ിയു�വേരാടു:
ഞ�ള�െട വിള�ു െക��േപാകു�തുെകാ�ു നി�ള�െട

എ�യിൽ കുെറ ഞ�ൾ�ു തരുവിൻ എ�ു പറ�ു.
ബു�ിയു�വർ: ഞ�ൾ�ും നി�ൾ�ും േപാരാ എ�ു
വരാതിരി�ാൻ നി�ൾ വില്�ു�വരുെട അടു�ൽ േപാ

യി വാ�ിെ�ാൾവിൻ എ�ു ഉ�രം പറ�ു.അവർ വാ
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�ുവാൻ േപായേ�ാൾ മണവാളൻ വ�ു; ഒരു�ിയിരു�വ
ർ അവേനാടുകൂെട കല�ാണസദ��ു െച�ു; വാതിൽ അട
യ്�യും െചയ്തു. അതിെ� േശഷം മെ� കന�കമാരും വ
�ു: കർ�ാേവ, കർ�ാേവ ഞ�ൾ�ു തുറേ�ണേമ
എ�ു പറ�ു.അതിനു അവൻ:ഞാൻ നി�െള അറിയു
�ി� എ�ു സത�മായി�� നി�േളാടു പറയു�ു എ�ു പറ

�ു. ആകയാൽ നാള�ം നാഴികയും നി�ൾ അറിയായ്ക
െകാ�ു ഉണർ�ിരി�ിൻ. (മ�ായി, 25:1-12).

താല�ിെ� ഉപമ

ഒരു മനുഷ�ൻ പരേദശ�ു േപാകുേ�ാൾ ദാസ�ാെര

വിളി �� തെ�സ��ുഅവെരഏ�ി��. ഒരുവനുഅ�ു
താല�ു, ഒരുവനു ര�ു, ഒരുവനു ഒ�ു ഇ�െന ഒേരാരു
�നു അവനവെ� �പാപ്തിേപാെല െകാടു�ു യാ�തപുറ

െ���. അ�ു താല�ു ലഭി�വൻ ഉടെന െച�ു വ�ാപാരം
െചയ്തു േവെറ അ�ു താല�ു സ�ാദി��. അ�െന ത
േ� ര�ു താല�ു ലഭി�വൻ േവെറ ര�ു േനടി. ഒ�ു ല
ഭി�വേനാ േപായി നില�ു ഒരു കുഴികുഴി�� യജമാനെ�

�ദവ�ം മെറ��െവ��. വളെര കാലം കഴി�േശഷം ആ ദാ

സ�ാരുെട യജമാനൻ വ�ു അവരുമായി കണ�ു തീർ

�ു. അ�ു താല�ു ലഭി�വൻ അടുെ� വ�ു േവെറ

അ�ുകൂെട െകാ�ുവ�ു: യജമാനേന, അ�ു താല�
േ�ാ എെ� ഏ�ി�തു; ഞാൻ അ�ു താല�ുകൂെട േനടി
യിരി�ു�ു എ�ു പറ�ു.അതിനു യജമാനൻ: ന�ു, ന
�വനും വിശ�സ്തനുമായ ദാസേന, നീ അ��ിൽ വിശ�സ്
തനായിരു�ു; ഞാൻ നിെ� അധിക�ിനു വിചാരകനാ

�ും; നിെ� യജമാനെ�സേ�ാഷ�ിേല�ു �പേവശി�
എ�ു അവേനാടു പറ�ു. ര�ു താല�ു ലഭി�വനും അ
ടുെ� വ�ു: യജമാനേന, ര�ു താല�േ�ാ എെ� ഏ�ി
�തു; ഞാൻ ര�ു താല�ുകൂെട േനടിയിരി�ു�ു എ�ു
പറ�ു.അതിനു യജമാനൻ ന�ു, ന�വനും വിശ�സ്തനു
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മായ ദാസേന, നീ അ��ിൽ വിശ�സ്തനായിരു�ു;ഞാൻ
നിെ� അധിക�ി�ു വിചാരകനാ�ും; നിെ� യജമാന
െ�സേ�ാഷ�ിേല�ു �പേവശി�എ�ുഅവേനാടു പ

റ�ു. ഒരു താല�ു ലഭി�വനും അടുെ� വ�ു: യജമാ
നേന, നീ വിെത�ാേ�ട�ുനി�ു െകാ��കയും വിതറാ
േ�ട�ുനി�ു േചർ�ുകയും െച��� കഠിനമനുഷ�ൻ

എ�ു ഞാൻ അറി�ു ഭയെ��� െച�ു നിെ� താല�ു

നില�ു മെറ��െവ��; നിേ�തു ഇതാ, എടു�ുെകാൾക
എ�ു പറ�ു. അതി�ു യജമാനൻ ഉ�രം പറ�തു:
ദുഷ്ടനും മടിയനുമായ ദാസേന, ഞാൻ വിെത�ാേ�ട
�ു നി�ു െകാ��കയും വിതറാേ�ട�ുനി�ു േചർ�ു

കയും െച���വൻ എ�ു നീ അറി�ുവേ�ാ. നീ എെ�
�ദവ�ം െപാൻവാണിഭ�ാെര ഏ�ിേ��ിയിരു�ു; എ�ാ
ൽ ഞാൻ വ�ു എേ�തു പലിശേയാടുകൂെട വാ�ിെ�ാ

��മായിരു�ു. ആ താല�ു അവെ� പ�ൽനി�ു എടു

�ു പ�ു താല�ു ഉ�വനു െകാടു�ിൻ. അ�െന ഉ�
വനു ഏവനും ലഭി�ും; അവനു സമൃ�ിയും ഉ�ാകും; ഇ
�ാ�വേനാേടാ ഉ�തും കൂെട എടു�ു കളയും. എ�ാ
ൽ െകാ�രുതാ� ദാസെന ഏ�വും പുറ�ു� ഇരു�ി

േല�ു ത�ി�ളവിൻ; അവിെട കര�ിലും പ��കടിയും ഉ
�ാകും. (മ�ായി, 25:14-30).

ജാതികള�െട ന�ായവിധി

മനുഷ�പു�തൻ തെ� േതജേ�ാെട സകലവിശു�ദൂത

�ാരുമായി വരുേ�ാൾ അവൻ തെ� േതജ�ിെ� സിംഹാ

സന�ിൽ ഇരി�ും.സകലജാതികെളയും അവെ� മു�ി
ൽ കൂ��ം; അവൻ അവെര ഇടയൻ െച�രിയാടുകെളയും
േകാലാടുകെളയും ത�ിൽ േവർതിരി�ു�തുേപാെല േവർ

തിരി��, െച�രിയാടുകെള തെ� വല�ും േകാലാടുകെള
ഇട�ും നിറു�ും. രാജാവു തെ� വല�ു�വേരാടു അ
രുളിെ���ം: എെ� പിതാവിനാൽ അനു�ഗഹി�െ��വേര,
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വരുവിൻ; േലാക�ാപനംമുതൽ നി�ൾ�ായി ഒരു�ി

യിരി�ു� രാജ�ം അവകാശമാ�ിെ�ാൾവിൻ. എനി�ു
വിശ�ു, നി�ൾ ഭ�ി�ാൻ ത�ു; ദാഹി�� നി�ൾ കുടി
�ാൻ ത�ു; ഞാൻ അതിഥിയായിരു�ു, നി�ൾ എെ�
േചർ�ു െകാ�ു; ന�നായിരു�ു, നി�ൾ എെ� ഉടു�ി
��; േരാഗിയായിരു�ു, നി�ൾഎെ�കാ�ാൻ വ�ു; തട
വിൽ ആയിരു�ു, നി�ൾ എെ� അടു�ൽ വ�ു. അതി
നു നീതിമാ�ാർ അവേനാടു: കർ�ാേവ, ഞ�ൾ എേ�ാ
ൾ നിെ� വിശ�ുക�ി�� ഭ�ി�ാൻ തരികേയാ ദാഹി��

ക�ി�� കുടി�ാൻ തരികേയാ െചയ്തു?ഞ�ൾഎേ�ാൾ
നിെ� അതിഥിയായി ക�ി�� േചർ�ുെകാൾകേയാ ന�

നായി ക�ി�� ഉടു�ി�േയാ െചയ്തു? നിെ� േരാഗിയാ

യിേ�ാ തടവിേലാ എേ�ാൾ ക�ി�� ഞ�ൾ നിെ� അടു

�ൽ വ�ു എ�ു ഉ�രം പറയും. രാജാവു അവേരാടു:
എെ� ഈ ഏ�വും െചറിയ സേഹാദര�ാരിൽ ഒരു�നു

നി�ൾ െചയ്േതടേ�ാളം എ�ാം എനി�ു െചയ്തു എ

�ു ഞാൻ സത�മായി�� നി�േളാടു പറയു�ു എ�ു അ

രുളിെ���ം. പിെ�അവൻ ഇട�ു�വേരാടു: ശപി�െ�
�വെര, എെ� വി�� പിശാചിനും അവെ� ദൂത�ാർ�ും ഒ
രു�ിയിരി�ു� നിത�ാ�ിയിേല�ു േപാകുവിൻ. എനി
�ു വിശ�ു, നി�ൾ ഭ�ി�ാൻ ത�ി�; ദാഹി��, നി�ൾ
കുടി�ാൻ ത�ി�.അതിഥിയായിരു�ു, നി�ൾഎെ� േച
ർ�ുെകാ�ി�; ന�നായിരു�ു, നി�ൾ എെ� ഉടു�ി�ി
�; േരാഗിയും തടവിലും ആയിരു�ു, നി�ൾ എെ� കാ
�ാൻ വ�ി� എ�ു അരുളിെ���ം. അതിനു അവർ: കർ
�ാേവ, ഞ�ൾ നിെ� വിശ�ു�വേനാ ദാഹി�ു�വ
േനാഅതിഥിേയാ ന�േനാ േരാഗിേയാ തടവിേലാആയി എ

േ�ാൾ ക�ു നിന�ു ശു�ശൂഷ െച�ാതിരു�ു എ�ു ഉ

�രം പറയും. അവൻ അവേരാടു: ഈഏ�വും െചറിവരി

ൽ ഒരു�നു നി�ൾ െച�ാേ�ടേ�ാളെമ�ാം എനി

�ുആകു�ു െച�ാ�തു എ�ു ഞാൻസത�മായി�� നി
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�േളാടു പറയു�ു എ�ു ഉ�രം അരുള�ം. ഇവർ നിത�ദ
�ന�ിേല�ും നീതിമാ�ാർ നിത�ജീവ�േല�ും േപാ

കും. (മ�ായി, 25:31-46).

അ�ാം �പാവശ�ം തെ� മരണവിധം �പവചി�ു�ു
(മർെ�ാ, 14:1-2, ലുേ�ാ, 22:1-3)2)

ഈ വചന�ൾ ഒെ�യും പറ�ു തീർ�േശഷം േയ

ശു ശിഷ��ാേരാടു: 'ര�ു ദിവസം കഴി�ി�� െപസഹആ

കു�ു എ�ു നി�ൾ അറിയു�ുവേ�ാ; അ�ു മനുഷ�പു
�തെന �കൂശി�ാൻ ഏ�ി�ും' എ�ു പറ�ു. അ�ു മഹാ
പുേരാഹിത�ാരും ജന�ിെ� മൂ��ാരും ക�ഫാമഹാപു

േരാഹിതെ� മ�പ�ിൽ വ�ു കൂടി. േയശുവിെന ഉപാ
യ�ാൽ പിടി�� െകാ��വാൻആേലാചി��; എ�ിലും ജന
�ിൽ കലഹമു�ാകാതിരി�ാൻ െപരുനാളിൽ അരുതു

എ�ു പറ�ു. (മ�ായി, 26:1-5).

േയശുവിെന ര�ാമതുംൈതലാഭിേഷകം െച���ു
(മർെ�ാ, 14:3-9)

േയശു േബഥാന�യിൽ കുഷ്ഠേരാഗിയായിരു� ശീേമാ

െ� വീ�ിൽ ഇരി�ുേ�ാൾ ഒരു സ്�തീ വിലേയറിയ പരിമള

ൈതലം നിറ�ഒരു െവൺകൽഭരണി എടു�ുംെകാ�ു

അവെ�അടുെ� വ�ു, അവൻ പ�ിയിൽ ഇരി�ുേ�ാ
ൾ അതു അവെ� തലയിൽ ഒഴി��. ശിഷ��ാർ അതു ക
�ി�� മുഷി�ു:ഈെവറും െചലവുഎ�ിനു ഇതു വളെര

വിലയ്�ു വി�� ദരി�ദർ�ു െകാടു�ാമായിരു�ുവേ�ാ എ

�ു പറ�ു. േയശു അതു അറി�ു അവേരാടു: 'സ്�തീ
െയ അസഹ�െ�ടു�ു�തു എ�ു? അവൾ എ�ൽ ന�
�പവൃ�ിയേ�ാ െചയ്തതു. ദരി�ദർ നി�ൾ�ു എ�ായ്
േപാഴും അടുെ� ഉ�ു;ഞാൻ നി�ൾ�ു എ�ായ്േപാഴും
ഇ�താനും. അവൾഈൈതലം എെ� േദഹ�ിേ�ൽ ഒ

ഴി�തു എെ� ശവസംസ്കാര�ിനായി െചയ്തതാകു�ു.
േലാക�ിൽ എ�ും, ഈ സുവിേശഷം �പസംഗി�ുേ�ട
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െ��ാം, അവൾ െചയ്തതും അവള�െട ഓർെ��ായി
�പസ്താവി�ും എ�ു ഞാൻ സത�മായി�� നി�േളാടു പറ

യു�ു'എ�ു പറ�ു. (മ�ായി, 26:6-13).

യൂദാ ഒ�ിെ�ാടു�ുവാൻവിലയുറ�ി�ു�ു
(മർെ�ാ, 14:10-11, ലുേ�ാ, 22:3-4)

അ�ു പ�ിരുവരിൽ ഒരു�നായ യൂദാ ഈസ്കേര�ാ

�ാവു മഹാപുേരാഹിത�ാരുെട അടു�ൽ െച�ു: നി�
ൾഎ�ു തരും?ഞാൻഅവെന കാണി��തരാം എ�ു പറ
�ു: അവർ അവനു മു�തു െവ�ി�ാശു തൂ�ിെ�ാ
ടു�ു. അ�ുമുതൽ അവെന കാണി��െകാടു�ാൻ അവ
ൻത�ംഅേന�ഷി�� േപാ�ു. (മ�ായി, 26:14-16).

ഏ�പിൽ 2വ�ാഴം: െപസഹ ഒരു�ു�ു
(മ�ാ, 26:17-19, ലുേ�ാ, 22:7-13)

െപസഹകു�ാടിെന അറു�ു�തായ പുളി�ി�ാ�

അ��ിെ� ഒ�ാം നാളിൽ ശിഷ��ാർഅവേനാടു: നീ െപ
സഹകഴി�ാൻഞ�ൾഎവിെട ഒരുേ�ണം എ�ു േചാദി

��. േയശു ശിഷ��ാരിൽ ര�ുേപെരഅയ��; നഗര�ിൽ
െച��വിൻ; അവിെട ഒരു കുടം െവ�ം ചുമ�ുെകാ�ു ഒ
രു മനുഷ�ൻ നി�െള എതിർെപടും. അവെ� പി�ാെല
െച�ു അവൻ കട�ുേ�ട�ു ആ വി��ടയവേനാടു: ഞാ
ൻ എെ� ശിഷ��ാരുമായി െപസഹ കഴി�ാനു� ശാല എ

വിെട എ�ു ഗുരു േചാദി�ു�ു എ�ു പറവിൻ.അവൻ വി
രിെ�ാരു�ിയ ഒരു വ�ാളിക കാണി��തരും;അവിെട നമു
�ു ഒരു�ുവിൻ എ�ു പറ�ു. ശിഷ��ാർ പുറെ��� ന
ഗര�ിൽ െച�ുഅവൻത�േളാടു പറ�തുേപാെല ക

�ു െപസഹഒരു�ി. (മർെ�ാസ്, 14:12-16).

െപസഹാേഭാജനം
(മ�ാ, 26:20, മർെ�ാ, 14:17-18)

സമയം ആയേ�ാൾ േയശു അെ�ാസ്തല�ാരുമായി ഭ
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�ണ�ിനു ഇരു�ു. അവൻ അവേരാടു: 'ഞാൻ കഷ്ടം
അനുഭവി�ുംമുെ� ഈ െപസഹ നി�േളാടുകൂെട കഴി

�ാൻ വാഞ്ഛേയാെട ആ�ഗഹി��. അതു ൈദവരാജ��ി
ൽ നിവൃ�ിയാകുേവാളം ഞാൻ ഇനി അതു കഴി�യി�

എ�ുഞാൻ നി�േളാടു പറയു�ു'എ�ു പറ�ു. പിെ�
പാനപാ�തം എടു�ു വാഴ്�ി: 'ഇതു വാ�ി പ�ി��െകാൾ
വിൻ. ൈദവരാജ�ം വരുേവാളം ഞാൻ മു�ിരിവ�ിയുെട
അനുഭവം ഇ�ുമുതൽ കുടി�യി� എ�ു ഞാൻ നി�

േളാടു പറയു�ു.' (ലൂേ�ാസ്, 22: 14-18).

ശിഷ��ാരുെട തർ�ം

ത�ള�െട കൂ��ിൽ ആെര ആകു�ു വലിയവനായി

എേ��തു എ�തിെനെ�ാ�ി ഒരു തർ�വും അവരുെട

ഇടയിൽ ഉ�ായി. േയശുേവാ അവേരാടു പറ�തു: 'ജാ
തികള�െട രാജാ��ാർ അവരിൽ കർ�ൃത�ം നട�ു�ു;
അവരുെടേമൽ അധികാരം നട�ു�വെര ഉപകാരികൾ

എ�ു പറയു�ു. നി�േളാ അ�െനയ�; നി�ളിൽ വലി
യവൻ ഇളയവെനേ�ാെലയും നായകൻ ശു�ശൂഷി�ു�വ

െനേ�ാെലയും ആകെ�. ആരാകു�ു വലിയവൻ? ഭ�ണ
�ി�ിരി�ു�വേനാ ശു�ശൂഷി�ു�വേനാ? ഭ�ണ�ി
�ിരി�ു�വന�േയാ? ഞാേനാ നി�ള�െട ഇടയിൽ ശു

�ശൂഷി�ു�വെനേ�ാെലആകു�ു. നി�ൾആകു�ു എ
െ� പരീ�കളിൽ എേ�ാടുകൂെട നിലനി�വർ.എെ� പി
താവു എനി�ു രാജ�ം നിയമി��ത�തുേപാെല ഞാൻ നി

�ൾ�ും നിയമി��തരു�ു. നി�ൾ എെ� രാജ��ിൽ
എെ� േമശയി�ൽ തി�ുകുടി�യും സിംഹാസന�ളിൽ

ഇരു�ു യി�സാേയൽേഗാ�തം പ���ിെനയും ന�ായം വിധി

�യും െച��ം. (ലൂേ�ാസ്, 24:24-30).

േയശുശിഷ��ാരുെട കാലുകൾകഴുകു�ു

െപസഹെപരുനാളി�ു മുെ� താൻഈ േലാകം വി�� പി
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താവിെ� അടു�ൽ േപാകുവാനു� നാഴിക വ�ു എ�ു

േയശു അറി�ി��, േലാക�ിൽ തനി�ു�വെര സ്േന
ഹി�തുേപാെല അവസാനേ�ാളം അവെര സ്േനഹി��.
അ�ാഴംആയേ�ാൾ പിശാചു, ശിേമാെ� മകനായ യൂദാ
ഈസ്കർേയാ�ാവിെ� ഹൃദയ�ിൽഅവെന കാണി��

െകാടു�ാൻ േതാ�ി�ിരു�ു; പിതാവു സകലവും തെ� ക
�ിൽ ത�ിരി�ു�ു എ�ും താൻ ൈദവ�ിെ� അടു�

ൽനി�ു വ�ു ൈദവ�ിെ� അടു�ൽ േപാകു�ു എ

�ും േയശു അറി�ിരിെ� അ�ാഴ�ിൽനി�ു എഴു

േ��� വസ്�തം ഊരിെവ�� ഒരു തുവർ�ു എടു�ു അര

യിൽ ചു�ി ഒരു പാ�ത�ിൽ െവ�ം പകർ�ു ശിഷ��ാ

രുെട കാൽ കഴുകുവാനും അരയിൽ ചു�ിയിരു� തുണി

െകാ�ു തുവർ�ുവാനും തുട�ി. അവൻ ശിേമാൻ പ
െ�താസിെ�അടു�ൽ വ�േ�ാൾഅവൻഅവേനാടു: ക
ർ�ാേവ, നീ എെ� കാൽ കഴുകു�ുേവാ,എ�ു പറ�ു.
േയശു അവേനാടു: ഞാൻ െച���തു നീ ഇേ�ാൾ അറി
യു�ി�; പിെ� അറിയും എ�ു ഉ�രം പറ�ു. നീ ഒരു
നാള�ം എെ� കാൽ കഴുകുകയി� എ�ു പെ�താസ് പറ

�ു. അതിനു േയശു: ഞാൻ നിെ� കഴുകാ�ാൽ നിന

�ു എേ�ാടുകൂെട പ�ി� എ�ു ഉ�രം പറ�ു. അ
േ�ാൾ ശിേമാൻപെ�താസ്: കർ�ാേവ,എെ� കാൽ മാ�ത
മ� ക��ം തലയുംകൂെട കഴുേകണേമ എ�ു പറ�ു. േയ
ശു അവേനാടു: കുളി�ിരി�ു�വനു കാൽ അ�ാെത കഴു
കുവാൻആവശ�ം ഇ�;അവൻ മുഴുവനും ശു�ിയു�വൻ;
നി�ൾ ശു�ിയു�വർ ആകു�ു; എ�ാവരും അ�താനും
എ�ു പറ�ു. തെ� കാണി��െകാടു�ു�വെന അറി
�ിരി�െകാ�േ�ത എ�ാവരും ശു�ിയു�വര� എ�ു

പറ�തു. അവൻ അവരുെട കാൽ കഴുകീ�� വസ്�തം ധ
രി�� വീ�ും ഇരു�ു അവേരാടു പറ�തു: ഞാൻ നി�
ൾ�ു െചയ്തതു ഇ�തു എ�ു അറിയു�ുേവാ? നി�ൾ
എെ� ഗുരുെവ�ും കർ�ാെവ�ും വിളി�ു�ു; ഞാൻ
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അ�െന ആകെകാ�ു നി�ൾ പറയു�തു ശരി. കർ
�ാവും ഗുരുവുമായ ഞാൻ നി�ള�െട കാൽ കഴുകി എ

�ിൽ നി�ള�ം ത�ിൽ ത�ിൽ കാൽ കഴുേക�താകു

�ു.ഞാൻ നി�ൾ�ു െചയ്തതുേപാെല നി�ള�ം െചേ�
�തി�ുഞാൻ നി�ൾ�ു ദൃഷ്ടാ�ം ത�ിരി�ു�ു.ആ
േമൻ, ആേമൻ ഞാൻ നി�േളാടു പറയു�ു: ദാസൻ യജ
മാനെന�ാൾ വലിയവൻ അ�; ദൂതൻ തെ� അയ�വ

െന�ാൾ വലിയവനുമ�. ഇതു നി�ൾ അറിയു�ു എ�ി
ൽ െചയ്താൽ ഭാഗ�വാ�ാർ. നി�െള എ�ാവെരയുംകുറി
�� പറയു�ി�; ഞാൻ തിരെ�ടു�വെര ഞാൻ അറി

യു�ു; എ�ാൽ 'എെ� അ�ം തി�ു�വൻ എെ� േനെര
കുതികാൽ ഉയർ�ിയിരി�ു�ു' എ�ു� തിരുെവഴു�ി
നു നിവൃ�ി വേര�താകു�ു. അതു സംഭവി�ുേ�ാൾ
ഞാൻ തേ� മശീഹ എ�ു നി�ൾ വിശ�സിേ��തിനു

ഞാൻ ഇേ�ാൾ അതു സംഭവി�ുംമുെ� നി�േളാടു പറ

യു�ു. ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നി�േളാടു പറയു�ു:
ഞാൻ അയ�ു�വെന ൈകെ�ാ���വൻ എെ�

ൈകെ�ാ���ു; എെ� ൈകെ�ാ���വൻ എെ�

അയ�വെനൈകെ�ാ���ു. (േയാഹ�ാൻ, 3:1-20).

യൂദാ തെ�കാണി��െകാടു�ുെമ�ു് �പവചി�ു�ു
(മ�ാ, 26:21-25, മർെ�ാ, 14:18-21, ലുേ�ാ, 22:21-23)
ഇതു പറ�ി�� േയശു ഉ�ം കല�ി: ആേമൻ, ആേമ

ൻ, ഞാൻ നി�േളാടു പറയു�ു: നി�ളിൽ ഒരു�ൻ എ
െ� കാണി��െകാടു�ും എ�ു സാ�ീകരി�� പറ�ു.
ഇതു ആെര�ുറി�� പറയു�ു എ�ു ശിഷ��ാർ സംശയി

�� ത�ിൽ ത�ിൽ േനാ�ി. ശിഷ��ാരിൽെവ�� േയശു
സ്േനഹി� ഒരു�ൻ േയശുവിെ� മാർ�ിട�ു ചാരിെ�ാ

�ിരു�ു.ശിേമാൻപെ�താസ്അവേനാടുആംഗ�ം കാ�ി,അ
വൻ പറ�തു ആെരെ�ാ�ു എ�ു േചാദി�ാൻ പറ

�ു. അവൻ േയശുവിെ� െനേ�ാടു ചാ�ു: കർ�ാ
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േവ, അതു ആർ എ�ു േചാദി��. 'ഞാൻ അ�ഖ�ം മു

�ി െകാടു�ു�വൻ തേ�' എ�ു േയശു ഉ�രം പറ
�ു; ഖ�ം മു�ി ശിേമാൻഈസ്കേര�ാ�ാവിെ� മക

നായ യൂെദ�ു െകാടു�ു. ഖ�ം വാ�ിയ ഉടെന സാ

�ാൻഅവനിൽ കട�ു; േയശു അവേനാടു: 'നീ െച���
തു േവഗ�ിൽ െചയ്ക'എ�ു പറ�ു.എ�ാൽ ഇതു ഇ
�തിെന�ുറി�� പറ�ുെവ�ു പ�ിയിൽ ഇരു�വരിൽ

ആരും അറി�ി�. പണ��ി യൂദയുെട പ�ൽ ആക
യാൽ െപരുനാളിനു േവ�ു�തു േമടി�ാേനാ ദരി�ദർ�ു വ

�തും െകാടു�ാേനാ േയശു അവേനാടു ക�ി�ു�ു എ�ു

ചിലർ�ു േതാ�ി. ഖ�ം വാ�ിയ ഉടെന അവൻ എഴു

േ���േപായി, അേ�ാൾ രാ�തി ആയിരു�ു. (േയാഹ�ാൻ,
13:21-30).

കർ�ൃേമശ�ാപി�ു�ു
(മ�ാ, 26:28-29, മർെ�ാ, 14:22-25)

പിെ� അ�ം എടു�ു വാഴ്�ി നുറു�ി അവർ�ു

െകാടു�ു: 'ഇതു നി�ൾ�ു േവ�ി നല്കു�എെ�ശരീ
രം;എെ�ഓർ�യ്�ായി ഇതു െചയ�ിൻ'എ�ു പറ�ു.
അ��ം തേ�അ�ാഴം കഴി�േശഷം േയശു പാനപാ

�തവും െകാടു�ു: 'ഈ പാനപാ�തം നി�ൾ�ു േവ�ി

െചാരിയു�എെ� ര��ിെല പുതിയനിയമംആകു�ു.'
(ലൂേ�ാസ്, 22:19-20).

പുതിെയാരു ക�ന

അതിനുേശഷം േയശു പറ�തു: 'ഇേ�ാൾ മനുഷ�പു
�തൻ മഹത�െ��ിരി�ു�ു;ൈദവവുംഅവനിൽ മഹത�െ�
�ിരി�ു�ു; ൈദവം അവനിൽ മഹത�െ��ിരി�ു�ു എ�ി
ൽ ൈദവം അവെന ത�ിൽ തേ� മഹത�െ�ടു�ും;
�ണഅവെന മഹത�െ�ടു�ും.കു�ു�േള,ഞാൻഇ
നി കുറേ�ാ�ു മാ�തം നി�േളാടുകൂെട ഇരി�ും; നി�
ൾ എെ� അേന�ഷി�ും; ഞാൻ േപാകു� ഇട�ു നി�
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ൾ�ു വരുവാൻകഴികയി�എ�ുഞാൻ െയഹൂദ�ാേരാടു

പറ�തുേപാെല ഇ�ു നി�േളാടും പറയു�ു. നി�ൾ
ത�ിൽ ത�ിൽ സ്േനഹിേ�ണം എ�ു പുതിേയാരു ക�

ന ഞാൻ നി�ൾ�ു തരു�ു; ഞാൻ നി�െള സ്േനഹി
�തുേപാെല നി�ള�ം ത�ിൽ ത�ിൽ സ്േനഹിേ�ണം

എ�ു തേ�. നി�ൾ�ു ത�ിൽ ത�ിൽ സ്േനഹം ഉെ�
�ിൽ നി�ൾ എെ� ശിഷ��ാർ എ�ു എ�ാവരും അറി

യും. (േയാഹ�ാൻ, 13:31-35).

പെ�താസിെ�ത�ി�റ�ിലും,ശിഷ��ാരുെട
ചിതറിേ�ാ�ും �പവചി�ു�ു

(മ�ാ, 26:31-35, ലു�, 22:33-34, േയാഹ, 13:37-38)
ശിേമാൻപെ�താസ് അവേനാടു: കർ�ാേവ, നീ എവിെട

േപാകു�ു എ�ു േചാദി�തിനു; 'ഞാൻ േപാകു� ഇടേ�
�ു നിന�ു ഇേ�ാൾ എെ� അനുഗമി�ാൻ കഴികയി�;
പിെ�േ�തിൽ നീ എെ� അനുഗമി�ും' എ�ു േയശു
അവേനാടു ഉ�രം പറ�ു. 'ശിേമാേന, ശിേമാേന, സാ
�ാൻ നി�െള േകാത�ുേപാെല പാേ��തി�ു ക�ന

േചാദി��. ഞാേനാ നിെ� വിശ�ാസം െപായ്േപാകാതിരി�ാ
ൻ നിന�ുേവ�ി അേപ�ി��; എ�ാൽ നീ ഒരു സമയം
തിരി�ു വ�േശഷം നിെ� സേഹാദര�ാെര ഉറ�ി��

െകാൾക.' േയശു അവേരാടു: 'നി�ൾ എ�ാവരും ഇടറി
േ�ാകും; "ഞാൻ ഇടയെന െവ��ം, ആടുകൾ ചിതറിേ�ാ
കും" (െസഖ, 13:7)എ�ു എഴുതിയിരി�ു�ുവേ�ാ.എ�ാ
ൽ ഞാൻ ഉയിർെ�ഴുേ��േശഷം നി�ൾ�ു മുെ�

ഗലീെല�ു േപാകും'എ�ു പറ�ു. പെ�താസ്അവേനാടു:
എ�ാവരുംഇടറിയാലുംഞാൻഇടറുകയി�എ�ു പറ�ു.
േയശു അവേനാടു: 'ഇ�ു, ഈ രാ�തിയിൽ തേ�, േകാഴി
ര�ുവ�ം കൂകും മുെ� നീ മൂ�ു വ�ം എെ� ത�ി�റയും

എ�ു ഞാൻ സത�മായി നിേ�ാടു പറയു�ു' എ�ു പറ
�ു. അവേനാ: നിേ�ാടുകൂെട മരിേ��ിവ�ാലും ഞാ
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ൻ നിെ� ത�ി�റകയി� എ�ു അധികമായി പറ�ു;
അ�െന തേ�എ�ാവരും പറ�ു. പിെ�അവൻഅവ
േരാടു: 'ഞാൻ നി�െള മടി�ീലയും െപാ�ണവും െചരി
��ം കൂടാെത അയ�േ�ാൾ വ� കുറവുമു�ാേയാ' എ�ു
േചാദി�തിനു: ഒരു കുറവുമു�ായി� എ�ു അവർ പറ
�ു. അവൻ അവേരാടു: 'എ�ാൽ ഇേ�ാൾ മടി�ീലയു
�വൻഅതു എടു�െ�; അ��ം തേ� െപാ�ണമു�
വനും;ഇ�ാ�വേനാ തെ�വസ്�തം വി�� വാൾ െകാ�െ�.
അവെനഅധർ�ികള�െട കൂ��ിൽഎ�ി എ�ു എഴുതി

യിരി�ു�തി�ു ഇനി എ�ിൽ നിവൃ�ിവേരണം എ�ു

ഞാൻ നി�േളാടു പറയു�ു; എെ��ുറി�� എഴുതിയിരി
�ു�തിനു നിവൃ�ി വരു�ു'എ�ു പറ�ു.കർ�ാേവ,
ഇവിെട ര�ു വാൾ ഉ�ുഎ�ുഅവർ പറ�തിനു: 'മതി'
എ�ു അവൻ അവേരാടു പറ�ു. (േയാഹ�ാൻ, 13:36,
ലൂേ�ാ, 22:31-32, മർെ�ാ, 14:27-31, ലൂേ�ാ,22:35-38).

മാളികമുറിയിെല �പഭാഷണം:സഭയുെട ഉൽ�പാപണം

നി�ള�െട ഹൃദയം കല�ിേ�ാകരുതു;ൈദവ�ിൽ വി
ശ�സി�ിൻ,എ�ിലും വിശ�സി�ിൻ.എെ� പിതാവിെ� ഭവ
ന�ിൽഅേനകം വാസ�ല�ൾ ഉ�ു; ഇെ��ിൽഞാ
ൻ നി�േളാടു പറയുമായിരു�ു.ഞാൻനി�ൾ�ു�ലം

ഒരു�ുവാൻ േപാകു�ു.ഞാൻ േപായി നി�ൾ�ു�ലം

ഒരു�ിയാൽ,ഞാൻ ഇരി�ു� ഇട�ു നി�ള�ം ഇരിേ�
�തിനു പിെ�യും വ�ു നി�െള എെ�അടു�ൽ േചർ

�ുെകാ��ം (േയാഹ�ാൻ, 14:1-3).

വഴിയും സത�വും ജീവനും

'ഞാൻ േപാകു� ഇടേ��ു� വഴി നി�ൾ അറിയു
�ു.' േതാമാസ് അവേനാടു: കർ�ാേവ, നീ എവിെട േപാ
കു�ു എ�ു ഞ�ൾ അറിയു�ി�; പിെ� വഴി എ�െന
അറിയും എ�ു പറ�ു. േയശുഅവേനാടു: 'ഞാൻതേ�
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വഴിയും സത�വും ജീവനും ആകു�ു;ഞാൻ മുഖാ�രമ�ാ
െത ആരും പിതാവിെ� അടു�ൽ എ�ു�ി�. നി�ൾ
എെ� അറി�ു എ�ിൽ എെ� പിതാവിെനയും അറിയു

മായിരു�ു; ഇ�ുമുതൽ നി�ൾ അവെന അറിയു�ു; അ
വെന ക�ുമിരി�ു�ു'എ�ു പറ�ു.ഫിലിേ�ാസ് അവ
േനാടു: കർ�ാേവ, പിതാവിെന ഞ�ൾ�ു കാണി�� ത
േരണം; എ�ാൽ ഞ�ൾ�ു മതി എ�ു പറ�ു. േയശു
അവേനാടു പറ�തു: 'ഞാൻ ഇ�തകാലം നി�േളാടുകൂ
െട ഇരു�ി��ം നീ എെ� അറിയു�ി�േയാ ഫിലിെ�ാേസ?
എെ� ക�വൻ പിതാവിെന ക�ിരി�ു�ു; പിെ� പിതാ
വിെന ഞ�ൾ�ു കാണി��തേരണം എ�ു നീ പറയു�

തു എ�െന?ഞാൻ പിതാവിലും പിതാവു എ�ിലുംആകു
�ു എ�ു നീവിശ�സി�ു�ി�േയാ?ഞാൻ നി�േളാടു പറ
യു� വചനം സ�യമായി��സംസാരി�ു�തു; പിതാവു എ
�ിൽ വസി��െകാ�ു തെ� �പവൃ�ി െച���ു. ഞാൻ
പിതാവിലും പിതാവു എ�ിലും എ�ു എെ� വിശ�സി�ിൻ;
അെ��ിൽ �പവൃ�ി നിമി�ം എെ� വിശ�സി�ിൻ. ആ
േമൻ,ആേമൻ,ഞാൻ നി�േളാടു പറയു�ു;ഞാൻ െച��
� �പവൃ�ി എ�ിൽ വിശ�സി�ു�വനും െച��ം; ഞാൻ
പിതാവിെ�അടു�ൽ േപാകു�തുെകാ�ുഅതിൽ വലി

യതും അവൻ െച��ം. നി�ൾ എെ� നാമ�ിൽ അേപ
�ി�ു�തു ഒെ�യും പിതാവു പു�തനിൽ മഹത�െ�േട

�തിനു ഞാൻ െചയ്തുതരും. നി�ൾ എെ� നാമ�ിൽ
എേ�ാടു അേപ�ി�ു�തു ഒെ�യും ഞാൻ െചയ്തുത

രും. നി�ൾഎെ� സ്േനഹി�ു�ു എ�ിൽ എെ� ക�ന
കെള കാ�ുെകാ��ം.' (േയാഹ�ാൻ, 14:4-15).

പരിശു�ാ�ാവിെ�ആഗമനം

എ�ാൽഞാൻ പിതാവിേനാടു േചാദി�ും;അവൻസത�
�ിെ�ആ�ാവു എ� മെ�ാരു കാര��െനഎേ��ും

നി�േളാടു കൂെട ഇരിേ��തി�ു നി�ൾ�ു തരും.
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േലാകം അവെന കാണുകേയാ അറികേയാ െച�ായ്കയാ

ൽ അതിനു അവെന ലഭി�ാൻ കഴികയി�; നി�േളാ അവ
ൻ നി�േളാടു കൂെട വസി�യും നി�ളിൽ ഇരി�യും

െച���തുെകാ�ു അവെന അറിയു�ു. ഞാൻ നി�െള
അനാഥരായി വിടുകയി�; ഞാൻ നി�ള�െട അടു�ൽ വ
രും. കുറേ�ാ�ു കഴി�ാൽ േലാകം എെ� കാണുക

യി�; നി�േളാ എെ� കാണും; ഞാൻ ജീവി�ു�തുെകാ
�ു നി�ള�ം ജീവി�ും.ഞാൻഎെ� പിതാവിലും നി�ൾ
എ�ിലും ഞാൻ നി�ളിലും എ�ു നി�ൾ അ�ു അറി

യും. എെ� ക�നകൾ ലഭി�� �പമാണി�ു�വൻ എെ�
സ്േനഹി�ു�വൻ ആകു�ു; എെ� സ്േനഹി�ു�വ

െന എെ� പിതാവു സ്േനഹി�ു�ു; ഞാനും അവെന
സ്േനഹി�� അവനു എെ��േ� െവളിെ�ടു�ും. ഈ
സ്കേര�ാ�ാ വ�ാ� യൂദാ അവേനാടു: കർ�ാേവ, എ
�ു സംഭവി�ി�ാകു�ു നീ േലാക�ി�� ഞ�ൾ�േ�ത

നിെ� െവളിെ�ടു�ുവാൻ േപാകു�തു എ�ു േചാദി��.
േയശുഅവേനാടു: 'എെ� സ്േനഹി�ു�വൻഎെ� വച
നം �പമാണി�ും; എെ� പിതാവു അവെന സ്േനഹി�ും;
ഞ�ൾ അവെ� അടു�ൽ വ�ു അവേനാടുകൂെട വാ

സം െച��ം.എെ� സ്േനഹി�ാ�വൻഎെ� വചനം �പ
മാണി�ു�ി�; നി�ൾ േകൾ�ു� വചനം എേ�ത� എ
െ� അയ� പിതാവിെ�തേ�ത എ�ു ഉ�രം പറ�ു.
ഞാൻ നി�േളാടുകൂെട വസി�ുേ�ാൾ ഇതു നി�േളാടു

സംസാരി�ിരി�ു�ു.എ�ിലും പിതാവു എെ� നാമ�ിൽ
അയ�ാനു� പരിശു�ാ�ാവു എ� കാര��ൻ നി�ൾ

�ു സകലവും ഉപേദശി��തരികയും ഞാൻ നി�േളാടു പ

റ�തു ഒെ�യും നി�െള ഓർ�െ�ടു�ുകയും െച

��ം.' (േയാഹ�ാൻ, 14:16-26).

എെ�സമാധാനം നി�ൾ�ു് തരു�ു

സമാധാനം ഞാൻ നി�ൾ�ു തേ���േപാകു�ു; എ
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െ�സമാധാനംഞാൻ നി�ൾ�ു തരു�ു; േലാകം തരു�
തുേപാെല അ� ഞാൻ നി�ൾ�ു തരു�തു. നി�ള�െട
ഹൃദയം കല�രുതു, �ഭമി�യും അരുതു. ഞാൻ േപാക
യും നി�ള�െട അടു�ൽ മട�ിവരികയും െച��ം എ�ു

ഞാൻ നി�േളാടു പറ�തു േക��വേ�ാ; നി�ൾ എെ�
സ്േനഹി�ു�ു എ�ിൽ ഞാൻ പിതാവിെ� അടു�ൽ

േപാകു�തിനാൽ നി�ൾസേ�ാഷി�ുമായിരു�ു; പിതാ
വു എെ��ാൾ വലിയവനേ�ാ. അതു സംഭവി�ുേ�ാൾ
നി�ൾ വിശ�സിേ��തിനു ഞാൻ ഇേ�ാൾ അതു സംഭ

വി�ുംമുെ� നി�േളാടു പറ�ിരി�ു�ു. ഞാൻ ഇനി
നി�േളാടു വളെര സംസാരി�യി�; േലാക�ിെ� �പഭു
വരു�ു;അവനു എേ�ാടു ഒരു കാര�വുമി�.എ�ിലും ഞാ
ൻ പിതാവിെന സ്േനഹി�ു�ു എ�ും പിതാവു എേ�ാടു

ക�ി�തുേപാെല ഞാൻ െച���ു എ�ും േലാകം അറിയ

െ�.എഴുേ��ിൻ; നാം േപാക. (േയാഹ�ാൻ, 14:27-31).

സാ�ാൽ മു�ിരിവ�ി

ഞാൻ സാ�ാൽ മു�ിരിവ�ിയും എെ� പിതാവു

േതാ��ാരനും ആകു�ു. എ�ിൽ കായ്�ാ� െകാ�ു

ഒെ�യും അവൻ നീ�ി�ളയു�ു; കായ്�ു�തു ഒെ�
യും അധികം ഫലം കായ്േ��തിനു െച�ി െവടി�ാ�ു

�ു.ഞാൻ നി�േളാടു സംസാരി� വചനം നിമി�ം നി�
ൾ ഇേ�ാൾ ശു�ിയു�വരാകു�ു. എ�ിൽ വസി�ിൻ;
ഞാൻ നി�ളിലും വസി�ും; െകാ�ി�ു മു�ിരിവ�ിയി
ൽ വസി�ി��ാെത സ�യമായി കായ്പാൻ കഴിയാ�തു

േപാെല എ�ിൽ വസി�ി��ാെത നി�ൾ�ു കഴികയി�.
ഞാൻ മു�ിരിവ�ിയും നി�ൾ െകാ�ുകള�ം ആകു�ു;
ഒരു�ൻ എ�ിലും ഞാൻ അവനിലും വസി�ു�ു എ�ി

ൽ അവൻ വളെര ഫലം കായ്�ും; എെ� പിരി�ു നി

�ൾ�ു ഒ�ും െചയ�ാൻ കഴികയി�. എ�ിൽ വസി�ാ
�വെന ഒരു െകാ�ുേപാെല പുറ�ു കള�ി�� അവൻ
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ഉണ�ിേ�ാകു�ു;ആവക േചർ�ു തീയിൽ ഇടു�ു;അ
തു െവ�ു േപാകും. നി�ൾഎ�ിലും എെ� വചനം നി�
ളിലും വസി�ാൽ നി�ൾ ഇ�ി�ു�തു എെ��ിലും അ

േപ�ി�ിൻ; അതു നി�ൾ�ു കി��ം. നി�ൾ വളെര ഫ
ലം കായ്�ു�തിനാൽ എെ� പിതാവു മഹത�െ�ടു�ു;
അ�െന നി�ൾ എെ� ശിഷ��ാർ ആകും. (േയാഹ�ാ
ൻ, 15:1-8).

എെ� സ്േനഹ�ിൽവസി�ിൻ

പിതാവു എെ� സ്േനഹി�ു�തുേപാെല ഞാനും നി

�െള സ്േനഹി�ു�ു; എെ� സ്േനഹ�ിൽ വസി�ിൻ.
ഞാൻ എെ� പിതാവിെ� ക�നകൾ �പമാണി�� അവെ�

സ്േനഹ�ിൽ വസി�ു�തുേപാെല നി�ൾ എെ� ക�

നകൾ �പമാണി�ാൽ എെ� സ്േനഹ�ിൽ വസി�ും. എ
െ� സേ�ാഷം നി�ളിൽ ഇരി�ാനും നി�ള�െട സേ�ാ

ഷം പൂർ�മാകുവാനും ഞാൻ ഇതു നി�േളാടു സംസാരി

�ിരി�ു�ു. ഞാൻ നി�െള സ്േനഹി�ിരി�ു�തുേപാ

െല നി�ള�ം ത�ിൽ ത�ിൽ സ്േനഹിേ�ണം എ�ാകു

�ു എെ�ക�ന. സ്േനഹിത�ാർ�ു േവ�ി ജീവെന െകാ
ടു�ു�തിലും അധികമു� സ്േനഹംആർ�ും ഇ�.ഞാ
ൻ നി�േളാടു ക�ി�ു�തു െചയ്താൽ നി�ൾ എെ�

സ്േനഹിത�ാർ തേ�. യജമാനൻ െച���തു ദാസൻ
അറിയായ്കെകാ�ു ഞാൻ നി�െള ദാസ�ാർ എ�ു ഇ

നി പറയു�ി�;ഞാൻഎെ� പിതാവിേനാടു േക�തു എ�ാം
നി�േളാടു അറിയി�തുെകാ�ു നി�െള സ്േനഹിത�ാർ

എ�ു പറ�ിരി�ു�ു. നി�ൾ എെ� തിരെ�ടു�ു

എ��, ഞാൻ നി�െള തിരെ�ടു�ു, നി�ൾ േപായി
ഫലം കായ്േ��തിനു നി�ള�െട ഫലം നിലനിൽേ��

തിനു നി�െള ആ �ിെവ��മിരി�ു�ു; നി�ൾ എെ�
നാമ�ിൽ പിതാവിേനാടു അേപ�ി�ു�െതാെ�യും

അവൻ നി�ൾ�ു തരുവാനായി�� തേ�. നി�ൾ ത�ി
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ൽ ത�ിൽ സ്േനഹിേ��തിനു ഞാൻ ഇതു നി�േളാടു

ക�ി�ു�ു. (േയാഹ�ാൻ, 15:9-17).

േലാകം നി�െള െവറു�ും

േലാകം നി�െള പെക�ു�ു എ�ിൽ അതു നി�ൾ

�ു മുെ� എെ� പക�ിരി�ു�ു എ�ു അറിവിൻ. നി�
ൾ േലാക�ാർ ആയിരു�ു എ�ിൽ േലാകം തനി�ു സ�

�മായതിെന സ്േനഹി�ുമായിരു�ു; എ�ാൽ നി�ൾ

േലാക�ാരായിരി�ാെത ഞാൻ നി�െള േലാക�ിൽനി

�ു തിരെ�ടു�തുെകാ�ു േലാകം നി�െള പകയ്�ു

�ു. ദാസൻ യജമാനെന�ാൾ വലിയവന� എ�ു ഞാൻ
നി�േളാടു പറ�വാ�ു ഓർ�ിൻ.അവർ എെ� ഉപ�ദ
വി�� എ�ിൽ നി�െളയും ഉപ�ദവി�ും; എെ� വചനം �പ
മാണി�� എ�ിൽ നി�ള�േടതും �പമാണി�ും.എ�ിലുംഎ
െ� അയ�വെന അവർ അറിയായ്കെകാ�ു എെ� നാ

മം നിമി�ം ഇതു ഒെ�യും നി�േളാടു െച��ം.ഞാൻ വ
�ു അവേരാടു സംസാരി�ാതിരുെ��ിൽ അവർ�ു പാ

പം ഇ�ായിരു�ു; ഇേ�ാേഴാ അവരുെട പാപ�ിനു ഒഴിക
ഴിവി�. എെ� പെക�ു�വൻ എെ� പിതാവിെനയും പ
െക�ു�ു. മ�ാരും െചയ്തി�ി�ാ� �പവൃ�ികെള ഞാൻ

അവരുെട ഇടയിൽ െചയ്തിരു�ി� എ�ിൽഅവർ�ു പാ

പം ഇ�ായിരു�ു; ഇേ�ാേഴാ അവർ എെ�യും എെ� പി
താവിെനയും കാൺകയും പെക�ുകയും െചയ്തിരി�ു

�ു. "അവർ െവറുെത എെ� പെക��" (സ�ീ, 35:19) എ
�ു അവരുെട ന�ായ�പമാണ�ിൽഎഴുതിയിരി�ു� വച

നം നിവൃ�ിയാേക�തിനു തേ�. ഞാൻ പിതാവിെ� അ
ടു�ൽനി�ു നി�ൾ�ുഅയ�ാനു� കാര��നായി പി

താവിെ� അടു�ൽനി�ു പുറെ�ടു� സത�ാ�ാവു വരു

േ�ാൾ അവൻ എെ��ുറി�� സാ��ം പറയും. നി�ള�ം
ആദിമുതൽ എേ�ാടുകൂെട ഇരി�െകാ�ു സാ��ം പറ

വിൻ. നി�ൾ ഇടറിേ�ാകാതിരി�ാൻ ഞാൻ ഇതു നി�
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േളാടു സംസാരി�ിരി�ു�ു. അവർ നി�െള പ�ി�ഭഷ്ടർ
ആ�ും; അ�തയുമ� നി�െള െകാ���വൻ എ�ാം ൈദ
വ�ി�ു വഴിപാടു കഴി�ു�ു എ�ു വിചാരി�ു� നാഴി

ക വരു�ു.അവർ പിതാവിെനയും എെ�യും അറിയായ്ക
െകാ�ു ഇ�െന െച��ം. അതിെ� നാഴിക വരുേ�ാൾ
ഞാൻ അതു നി�േളാടു പറ�ി��െ��ു നി�ൾ ഓർ

േ��തിനു ഇതു നി�േളാടു സംസാരി�ിരി�ു�ു; ആദി
യിൽ ഇതു നി�േളാടു പറയാ�തു ഞാൻ നി�േളാ

ടുകൂെട ഇരി�െകാ�േ�ത. ഇേ�ാേഴാഞാൻഎെ�അയ
�വെ� അടു�ൽ േപാകു�ു: നീ എവിെട േപാകു�ു എ
�ു നി�ൾ ആരും എേ�ാടു േചാദി�ു�ി�. എ�ിലും ഇ
തു നി�േളാടു സംസാരി�െകാ�ു നി�ള�െട ഹൃദയ�ി

ൽ ദുഃഖം നിറ�ിരി�ു�ു. (േയാഹ�ാൻ, 15:18--16:6).

പരിശു�ാ�ാവിെ� �പവർ�നം

ഞാൻ നി�േളാടു സത�ം പറയു�ു;ഞാൻ േപാകു�തു
നി�ൾ�ു �പേയാജനം; ഞാൻ േപാകാ�ാൽ കാര��

ൻ നി�ള�െട അടു�ൽ വരികയി�;ഞാൻ േപായാൽ അ
വെന നി�ള�െടഅടു�ൽഅയ�ും.അവൻവ�ു പാപ
െ��ുറി��ം നീതിെയ�ുറി��ം ന�ായവിധിെയ�ുറി��ം

േലാക�ിനു േബാധം വരു�ും. അവർ എ�ിൽ വിശ�സി
�ായ്കെകാ�ു പാപെ��ുറി��ം ഞാൻ പിതാവിെ�

അടു�ൽ േപാകയും നി�ൾ ഇനി എെ� കാണാതിരി�

യും െച���തുെകാ�ു നീതിെയ�ുറി��ംഈ േലാക�ി

െ� �പഭു വിധി�െ��ിരി�െകാ�ു ന�ായവിധിെയ�ുറി

��ം തേ�. ഇനിയും വളെര നി�േളാടു പറവാൻ ഉ�ു;എ
�ാൽ നി�ൾ�ു ഇേ�ാൾ വഹി�ാൻ കഴിവി�.സത��ി
െ� ആ�ാവു വരുേ�ാേഴാ അവൻ നി�െള സകലസത�

�ിലും വഴിനട�ും; അവൻ സ�യമായി സംസാരി�ാെത
താൻ േകൾ�ു�തു സംസാരി�യും വരുവാനു�തു നി

�ൾ�ു അറിയി��തരികയും െച��ം. അവൻ എനി�ു
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�തിൽ നി�ു എടു�ു നി�ൾ�ു അറിയി��തരു�തു

െകാ�ു എെ� മഹത�െ�ടു�ും. പിതാവി�ു�തു ഒ
െ�യും എനി�ു�തു; അതുെകാ�േ�ത അവൻ എനി
�ു�തിൽനി�ു എടു�ു നി�ൾ�ു അറിയി��തരും

എ�ുഞാൻപറ�തു. (േയാഹ�ാൻ, 16:7-15).

നി�ള�െട ദുഃഖം സേ�ാഷമായി മാറും

കുറേ�ാ�ു കഴി�ി�� നി�ൾ എെ� കാണുകയി

�; പിെ�യും കുറേ�ാ�ു കഴി�ി�� നി�ൾ എെ�

കാണും.അവെ�ശിഷ��ാരിൽ ചിലർ:കുറേ�ാ�ു കഴി

�ി�� നി�ൾ എെ� കാണുകയി�; പിെ�യും കുറ
േ�ാ�ു കഴി�ി�� എെ� കാണും എ�ും പിതാവിെ�

അടു�ൽ േപാകു�ു എ�ും അവൻ നേ�ാടു ഈ പറയു

�തു എ�ു എ�ു ത�ിൽ േചാദി��.കുറേ�ാ�ുഎ�ു

ഈപറയു�തു എ�ാകു�ു?അവൻഎ�ു സംസാരി�ു
�ു എ�ു നാം അറിയു�ി� എ�ുംഅവർ പറ�ു.അവ
ർ തേ�ാടു േചാദി�ാൻ ആ�ഗഹി�ു�ു എ�ു അറി�ു

േയശു അവേരാടു പറ�തു: കുറേ�ാ�ു കഴി�ി��

എെ� കാണുകയി�; പിെ�യും കുറേ�ാ�ു കഴി�ി

�� എെ� കാണും എ�ു ഞാൻ പറകയാൽ നി�ൾ ത�ി

ൽ ത�ിൽ േചാദി�ു�ുേവാ? ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ
നി�േളാടു പറയു�ു: നി�ൾ കര�ു വിലപി�ും; േലാ
കേമാ സേ�ാഷി�ും; നി�ൾ ദുഃഖി�ും; എ�ാൽ നി�
ള�െട ദുഃഖം സേ�ാഷമായി�ീരും. സ്�തീ �പസവി�ുേ�ാ
ൾ തെ� നാഴിക വ�തുെകാ�ു അവൾ�ു ദുഃഖം ഉ�ു;
കു�ിെന �പസവി� േശഷേമാ ഒരു മനുഷ�ൻ േലാക�ി

േല�ു പിറ�ിരി�ു� സേ�ാഷംനിമി�ം അവൾ തെ�

കഷ്ടം പിെ�ഓർ�ു�ി�.അ�െന നി�ൾ�ും ഇേ�ാ
ൾ ദുഃഖം ഉ�ു എ�ിലും ഞാൻ പിെ�യും നി�െള കാ

ണും; നി�ള�െട ഹൃദയം സേ�ാഷി�ും; നി�ള�െട സ
േ�ാഷം ആരും നി�ളിൽനി�ു എടു�ു കളകയി�. അ
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�ു നി�ൾ എേ�ാടു ഒ�ും േചാദി�യി�. ആേമൻ, ആ
േമൻ,ഞാൻ നി�േളാടു പറയു�ു: നി�ൾ പിതാവിേനാടു
അേപ�ി�ു�െതാെ�യും അവൻ എെ� നാമ�ിൽ

നി�ൾ�ു തരും. ഇ�ുവെര നി�ൾഎെ� നാമ�ിൽ ഒ
�ും അേപ�ി�ി�ി�;അേപ�ി�ിൻ;എ�ാൽ നി�ള�െട
സേ�ാഷം പൂർ�മാകുംവ�ം നി�ൾ�ു ലഭി�ും. (േയാ
ഹ�ാൻ, 16:16-24).

ഞാൻ േലാകെ�ജയി�ിരി�ു�ു

ഇതു ഞാൻ സദൃശമായി നി�േളാടു സംസാരി�ിരി�ു

�ു; എ�ിലും ഞാൻ ഇനി സദൃശമായി നി�േളാടു സംസാ
രി�ാെത പിതാവിെന സംബ�ി�� സ്പഷ്ടമായി നി�

േളാടു അറിയി�ു� നാഴിക വരു�ു. അ�ു നി�ൾ എ
െ� നാമ�ിൽ അേപ�ി�ും; ഞാൻ നി�ൾ�ുേവ�ി
പിതാവിേനാടു അേപ�ി�ുംഎ�ുഞാൻ പറയു�ി�. നി
�ൾഎെ� സ്േനഹി��,ഞാൻ പിതാവിെ�അടു�ൽനി
�ു വ�ിരി�ു�ു എ�ു വിശ�സി�ിരി�െകാ�ു പിതാവു

താനും നി�െള സ്േനഹി�ു�ു.ഞാൻ പിതാവിെ� അടു
�ൽനി�ു പുറെ��� േലാക�ിൽ വ�ിരി�ു�ു; പിെ�
യും േലാകെ� വി�� പിതാവിെ� അടു�ൽ േപാകു�ു.
അതിനു അവെ� ശിഷ��ാർ: ഇേ�ാൾ നീ സദൃശം ഒ�ും
പറയാെത സ്പഷ്ടമായി സംസാരി�ു�ു. നീ സകലവും
അറിയു�ു എ�ും ആരും നിേ�ാടു േചാദി�ാൻ നിന�ു

ആവശ�ം ഇ� എ�ും ഞ�ൾ ഇേ�ാൾ അറിയു�ു; ഇതി
നാൽ നീ ൈദവ�ിെ�അടു�ൽനി�ു വ�ിരി�ു�ു എ

�ു ഞ�ൾ വിശ�സി�ു�ു എ�ു പറ�ു. േയശു അവ
േരാടു: ഇേ�ാൾ നി�ൾ വിശ�സി�ു�ുേവാ? നി�ൾ ഓ
േരാരു�ൻ താ�ാെ� സ���ിേല�ു ചിതറിേ�ാകയും

എെ� ഏകനായി വിടുകയും െച��� നാഴിക വരു�ു; വ
�ുമിരി�ു�ു; പിതാവു എേ�ാടുകൂെട ഉ�തുെകാ�ു
ഞാൻ ഏകന�താനും. നി�ൾ�ു എ�ിൽ സമാധാനം
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ഉ�ാേക�തി�ു ഇതു നി�േളാടു സംസാരി�ിരി�ു�ു;
േലാക�ിൽ നി�ൾ�ു കഷ്ടം ഉ�ു; എ�ിലും ൈധര�
െ�ടുവിൻ; ഞാൻ േലാകെ� ജയി�ിരി�ു�ു എ�ു പറ

�ു. (േയാഹ�ാൻ, 16:25-34).

മഹാെപൗേരാഹിത� �പാർ�ന

ഇതു സംസാരി�ി�� േയശു സ�ർ�േ��ു േനാ�ി പറ

�െതെ��ാൽ: പിതാേവ, നാഴിക വ�ിരി�ു�ു; നി
െ� പു�തൻ നിെ� മഹത�െ�ടുേ��തിനു പു�തെന മഹ

ത�െ�ടുേ�ണേമ. നീ അവനു നല്കീ���വർെ��ാവർ
�ുംഅവൻ നിത�ജീവെന െകാടുേ��തിനു നീ സകലജ

ഡ�ിേ�ലും അവനു അധികാരം നല്കിയിരി�ു�ുവ

േ�ാ. ഏകസത�ൈദവമായ നിെ�യും നീ അയ�ിരി�ു�
േയശു�കിസ്തുവിെനയും അറിയു�തു തേ� നിത�ജീവൻ

ആകു�ു.ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിെ� മഹത�െ�ടു�ി, നീ എ
നി�ു െചയ�ാൻ ത� �പവൃ�ി തിെക�ിരി�ു�ു. ഇേ�ാ
ൾ പിതാേവ, േലാകം ഉ�ാകുംമുെ� എനി�ു നിെ� അ
ടു�ൽ ഉ�ായിരു� മഹത��ിൽഎെ� നിെ�അടു�

ൽ മഹത�െ�ടുേ�ണേമ. നീ േലാക�ിൽനി�ു എനി�ു
ത�ി��� മനുഷ�ർ�ുഞാൻ നിെ� നാമം െവളിെ�ടു�ി

യിരി�ു�ു. അവർ നിന�ു�വർ ആയിരു�ു; നീ അവ
െര എനി�ു ത�ു; അവർ നിെ� വചനം �പമാണി��

മിരി�ു�ു. നീ എനി�ു ത�തു എ�ാം നിെ� പ�ൽനി
�ു ആകു�ു എ�ു അവർ ഇേ�ാൾ അറി�ിരി�ു�ു.
നീ എനി�ു ത�വചനംഞാൻഅവർ�ു െകാടു�ു;അ
വർ അതു ൈകെ�ാ�ു ഞാൻ നിെ� അടു�ൽനി�ു

വ�ിരി�ു�ു എ�ു സത�മായി�� അറി�ും നീ എെ�

അയ�� എ�ു വിശ�സി��മിരി�ു�ു. ഞാൻ അവർ�ു
േവ�ി അേപ�ി�ു�ു; േലാക�ിനു േവ�ി അ�; നീ
എനി�ു ത�ി���വർ നിന�ു�വർ ആകെകാ�ു അ

വർ�ു േവ�ിയേ�ത ഞാൻഅേപ�ി�ു�തു.എേ�തു
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എ�ാം നിേ�തും നിേ�തു എേ�തും ആകു�ു;ഞാൻഅ
വരിൽ മഹത�െ���മിരി�ു�ു. ഇനി ഞാൻ േലാക�ിൽ
ഇരി�ു�ി�; ഇവേരാ േലാക�ിൽ ഇരി�ു�ു; ഞാൻ നി
െ� അടു�ൽ വരു�ു. പരിശു�പിതാേവ, അവർ നെ�
േ�ാെല ഒ�ാേക�തിനു നീ എനി�ു ത�ിരി�ു� നിെ�

നാമ�ിൽ അവെര കാ�ുെകാേ�ണേമ. അവേരാടുകൂ
െട ഇരു�േ�ാൾ ഞാൻ അവെര നീ എനി�ു ത�ിരി�ു

� നിെ� നാമ�ിൽ കാ�ുെകാ�ിരു�ു; ഞാൻ അവ
െര സൂ�ി��; തിരുെവഴു�ി�ു നിവൃ�ി വേര�തിനു
ആ നാശേയാഗ�ന�ാെത അവരിൽ ആരും നശി��േപായി

�ി�. ഇേ�ാേഴാ ഞാൻ നിെ� അടു�ൽ വരു�ു; എെ�
സേ�ാഷം അവർ�ു ഉ�ിൽ പൂർ�മാേക�തിനു ഇതു

േലാക�ിൽെവ�� സംസാരി�ു�ു. ഞാൻ അവർ�ു നി
െ� വചനം െകാടു�ിരി�ു�ു; ഞാൻ െലൗകികന�ാ�
തുേപാെല അവരും െലൗകിക�ാര�ായ്കെകാ�ു േലാകം

അവെര പെക��. അവെര േലാക�ിൽ നി�ു എടുേ�
ണം എ��, ദുഷ്ടെ� ക�ിൽഅകെ�ടാതവ�ംഅവെര
കാ�ുെകാേ�ണം എ�േ�ത ഞാൻ അേപ�ി�ു�തു.
ഞാൻ െലൗകികന�ാ�തുേപാെലഅവരും െലൗകി ക�ാ

ര�. സത��ാൽ അവെര വിശു�ീകരിേ�ണേമ, നിെ�
വചനം സത�ം ആകു�ു. നീ എെ� േലാക�ിേല�ു അ
യ�തുേപാെല ഞാൻ അവെരയും േലാക�ിേല�ു അയ

�ിരി�ു�ു. അവരും സാ�ാൽ വിശു�ീകരി�െ��വർ
ആേക�തിനു ഞാൻഅവർ�ു േവ�ിഎെ��േ�വി

ശു�ീകരി�ു�ു. ഇവർ�ു േവ�ിമാ�തമ�, ഇവരുെട വച
ന�ാൽ എ�ിൽ വിശ�സി�ാനിരി�ു�വർ�ു േവ�ി

യും ഞാൻ അേപ�ി�ു�ു. നീ എെ� അയ�ിരി�ു�ു
എ�ു േലാകം വിശ�സി�ാൻ അവർ എ�ാവരും ഒ�ാേക

�തിനു, പിതാേവ, നീ എ�ിലും ഞാൻ നി�ിലും ആകു�
തുേപാെല അവരും ന�ിൽ ആേക�തിനു തേ�. നീ എ
നി�ു ത�ി��� മഹത�ം ഞാൻ അവർ�ു െകാടു�ിരി
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�ു�ു; നീ എെ� അയ�ിരി�ു�ു എ�ും നീ എെ�

സ്േനഹി�ു�തുേപാെല അവെരയും സ്േനഹി�ു�ു എ

�ും േലാകം അറിവാൻ, നാം ഒ�ായിരി�ു�തുേപാെല
അവരും ഒ�ാേക�തി�ു ഞാൻ അവരിലും നീ എ�ിലു

മായി അവർ ഐക��ിൽ തിെക�വരായിരിേ��തി

നു തെ�. പിതാേവ, നീ േലാക�ാപന�ി�ു മുെ� എ

െ� സ്േനഹി�ിരി�െകാ�ു എനി�ു നല്കിയ മഹത�ം

നീ എനി�ു ത�ി���വർ കാേണ�തിനു ഞാൻ ഇരി�ു

� ഇട�ു അവരും എേ�ാടു കൂെട ഇരിേ�ണം എ�ു

ഞാൻ ഇ�ി�ു�ു. നീതിയു� പിതാേവ, േലാകം നിെ�
അറി�ി�ി�; ഞാേനാ നിെ� അറി�ിരി�ു�ു; നീ എ
െ� അയ�ിരി�ു�ു എ�ു ഇവരും അറി�ിരി�ു�ു.
നീ എെ� സ്േനഹി�ു� സ്േനഹം അവരിൽ ആകുവാ

നും ഞാൻഅവരിൽആകുവാനും ഞാൻ നിെ� നാമം അ

വർ�ു െവളിെ�ടു�ിയിരി�ു�ു; ഇനിയും െവളിെ�ടു
�ും. (േയാഹ�ാൻ, 17:1-26).

െഗ�്െശമനയിെല വ�ഥ
(മ�ാ, 26:49-46, മർെ�ാ, 14:32-42, ലൂേ�ാ, 39-46)
അന�രം േയശു അവരുമായി *െഗ�്െശമന എ�

േതാ��ിൽ വ�ു ശിഷ��ാേരാടു: 'ഞാൻഅവിെട േപായി
�പാർ �ി�� വരുേവാളം ഇവിെട ഇരി�ിൻ'എ�ു പറ�ു,
പെ�താസിെനയും െസെബദിപു�ത�ാർ ഇരുവെരയും കൂ�ി

െ�ാ�ുെച�ു ദുഃഖി��ം വ�ാകുലെ���ം തുട�ി: 'എെ�
ഉ�ം മരണേവദനേപാെല അതിദുഃഖിതമായിരി�ു�ു; ഇ
വിെട താമസി�� എേ�ാടുകൂെട ഉണർ�ിരി�ിൻ' എ�ു
അവേരാടു പറ�ു. താൻ അവെര വി�� ഒരു കേ�റുദൂര
േ�ാളം വാ�ിേ�ായി മു��കു�ി; 'പിതാേവ, നിന�ു മന
��െ��ിൽ ഈ പാനപാ�തം എ�ൽനി�ു നീേ�ണേമ;
എ�ിലും എെ� ഇഷ്ടമ� നിെ� ഇഷ്ടം തെ�യാകെ�'എ
�ു �പാർ�ി��.അവെന ശ�ിെ�ടു�ുവാൻസ�ർ��ി
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ൽനി�ു ഒരു ദൂതൻഅവനു �പത��നായി. പിെ�അവൻ
�പാണേവദനയിലായി അതി�ശ�േയാെട �പാർ�ി��;അവ
െ� വിയർ�� നില�ു വീഴു� വലിയ േചാര�ു �ിേപാ

െലആയി. പിെ�അവൻ വ�ുഅവർ ഉറ�ു�തു ക�ു
പെ�താസിേനാടു:ശിേമാേന, നീ ഉറ�ു�ുേവാ? ഒരു നാഴിക
ഉണർ�ിരി�ാൻ നിന�ു കഴി�ി�േയാ? പരീ�യിൽ
അകെ�ടാതിരി�ാൻ ഉണർ�ിരു�ു �പാർ�ി�ിൻ; ആ
�ാവു ഒരു�മു�തു, ജഡേമാ ബലഹീനമേ�ത എ�ു പറ
�ു.അവൻ പിെ�യും േപായി ആ വചനം തെ� െചാ�ി

�പാർ�ി��. മട�ിവ�േ�ാൾഅവരുെട ക��കൾ�ു ഭാ
രേമറിയിരു�തു െകാ�ുഅവർ ഉറ�ു�തു ക�ു;അവ
ർഅവേനാടു എ�ു ഉ�രം പറേയണംഎ�ുഅറി�ി�;
അവൻ മൂ�ാമതു വ�ു അവേരാടു: ഇനി ഉറ�ിആശ�സി
��െകാൾവിൻ; മതി, നാഴിക വ�ു; ഇതാ, മനുഷ�പു�തൻ
പാപികള�െട ക�ിൽ ഏ�ി�െ�ടു�ു. എഴുേ��ിൻ; നാം
േപാക; ഇതാ,എെ� കാണി��െകാടു �ു�വൻഅടു�ി
രി�ു�ു എ�ു പറ�ു. (മ�ായി, 36-38, ലൂേ�ാസ്, 22:
41-44, മർെ�ാസ്, 14:37-44). [െഗ�്െശമന -- െയരുശ
േലമിനു കിഴ�ു ഒലിവുമലയുെട ചരിവിൽ കിേ�ദാൻ േതാടി

ന�റ�ു� ഒരു േതാ�ം. േയാഹ, 18:1.]

േയശുവിെന യൂദാ ഒ�ിെ�ാടു�ു�ു

(മ�ാ, 24:47-56, മർെ�ാ, 14:43-50, ലൂേ�ാ, 22:47-49)

അവിെട േയശു പലേ�ാഴും ശിഷ��ാേരാടുകൂെട േപായി

രു�തുെകാ�ു അവെന കാണി��െകാടു� യൂദയും ആ

�ലം അറി�ിരു�ു. അ�െന യൂദാ പ�ാളെ�യും മ
ഹാപുേരാഹിത�ാരും പരീശ�ാരും അയ� േചവകെരയും

കൂ�ിെകാ�ു ദീപ�ിപ��ള�ംആയുധ�ള�മായി അവിെട

വ�ു. അവെന കാണി�� െകാടു�ു�വൻ: ഞാൻ ഏവ
െന ചുംബി�ുേമാ അവൻ തേ�ആകു�ു; അവെന പിടി
�� സൂ�്മതേയാെട െകാ�ുേപാകുവിൻ എ�ു അവർ
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�ു ഒരുഅടയാളം പറ�ുെകാടു�ിരു�ു.അവൻവ�ു
ഉടെനഅടു�ു െച�ു: റ�ീ,എ�ു പറ�ുഅവെന ചും

ബി��. േയശുഅവേനാടു: 'യൂദേയ, മനുഷ�പു�തെന ചുംബ
നംെകാേ�ാ കാണി��െകാടു�ു�തു' എ�ു പറ�ു.
േയശു തനി�ു േനരിടുവാനു�തു എ�ാം അറി�ു പുറ

�ുെച�ു: 'നി�ൾ ആെര തിരയു�ു' എ�ു അവേരാടു
േചാദി��. നസറായനായ േയശുവിെന എ�ു അവർ ഉ�
രം പറ�േ�ാൾ: അതു ഞാൻ തേ� എ�ു േയശു പറ
�ു; അവെന കാണി�� െകാടു�ു� യൂദയും അവേരാ
ടുകൂെട നി�ിരു�ു. ഞാൻ തേ� എ�ു അവേരാടു പറ
�േ�ാൾഅവർ പിൻവാ�ി നില�ുവീണു. നി�ൾആ
െര തിരയു�ു എ�ു അവൻ പിെ�യും അവേരാടു േചാദി

�തിനു: നസറായനായ േയശുവിെന എ�ു പറ�ു. 'ഞാ
ൻ തേ� എ�ു നി�േളാടു പറ�ുവേ�ാ; എെ�ആകു
�ു തിരയു�െത�ിൽ ഇവർ േപായ്െ�ാ�െ�'എ�ു േയ
ശു ഉ�രം പറ�ു. നീ എനി�ു ത�വരിൽ ആരും ന
ഷ്ടമായിേ�ായി�ി� എ�ു അവൻ പറ� വാ�ിനു ഇതി

നാൽ നിവൃ�ിവ�ു. (േയാഹ�ാൻ, 18:2-3, മർെ�ാ, 14:
44-45, ലൂേ�ാ, 22:48, േയാഹന്, 18:4-9).

മൽെ�ാസിെ�കാതു് െസൗഖ�മാ�ു�ു
(മർെ�ാ, 14:47, ലുേ�ാ, 22:50-51)

ശിേമാൻ പെ�താസ് തനി�ു� വാൾ ഊരി മഹാപുേരാ

ഹിതെ� ദാസെന െവ�ി അവെ� വല�ുകാതു അറു�ു

കള�ു; ആ ദാസനു മൽെ�ാസ് എ�ു േപർ. േയശു പ
െ�താസിേനാടു: 'വാൾ ഉറയിൽ ഇടുക; പിതാവു എനി�ു ത
� പാനപാ�തം ഞാൻ കുടിേ��േയാ' എ�ു പറ�ു.
അേ�ാൾ േയശ ;ു 'ഇെ�ത�ു വിടുവിൻ"എ�ു പറ�ു അ

വെ�കാതു െതാ�� സൗഖ�മാ�ി. 'എെ�പിതാവിേനാടു ഇ
േ�ാൾ തേ� പ���ു െലേഗ�ാനിലും അധികം ദൂത�ാെര

എെ� അരിെക നിറുേ��തിനു എനി�ു അേപ�ി��
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കൂടാ എ�ു േതാ�ു�ുേവാ? എ�ാൽ ഇ�െന സംഭവി
േ�ണം എ�ു� തിരുെവഴു�ുകൾ�ു എ�െന നിവൃ

�ിവരും'എ�ു പറ�ു.ആനാഴികയിൽ േയശു പുരുഷാ

രേ�ാടു: 'ഒരു ക�െ� േനെര എ�േപാെല നി�ൾ എ
െ� പിടി�ാൻ വാള�ം വടിയുമായി വ�ിരി�ു�ു;ഞാൻ ദി
വേസന ഉപേദശി��െകാ�ു ൈദവാലയ�ിൽ ഇരു�ി��ം

നി�ൾഎെ� പിടി�ി�.എ�ാൽ ഇതു ഒെ�യും �പവാച
ക�ാരുെട എഴു�ുകൾ നിവൃ�ിയാേക�തിനു സംഭവി

��'എ�ു പറ�ു.അേ�ാൾ ശിഷ��ാർ എ�ാവരുംഅവ
െന വി�� ഓടിേ�ായി. (േയാഹ�ാൻ, 18:10-12, മ�ായി,
26:53-56, ലൂ േ�ാസ്, 22:51).

േയശുവിെനഹ�ാവിെ�അടു�ൽ െകാ�ുേപാകു�ു

പ�ാളവും സഹ�സാധിപനും െയഹൂദ�ാരുെട േചവകരും

േയശുവിെന പിടി��െക�ി ഒ�ാമതു ഹ�ാവിെ� അടു�

ൽ െകാ�ുേപായി; അവൻ ആ സംവ�രെ� മഹാപു

േരാഹിതനായ ക�ഫാവിെ� അ�ായ�ൻആയിരു�ു. ക
�ഫാേവാ: ജന�ിനുേവ�ി ഒരു മനുഷ�ൻ മരി�ു�തു ന
�ു എ�ു െയഹൂദ�ാേരാടു ആേലാചന പറ�വൻ ത

േ�. (േയാഹ�ാൻ, 18:12-14).

ര�ു ശിഷ��ാർ േയശുവിെനഅനുഗമി�ു�ു

ശിേമാൻപെ�താസും മെ�ാരു ശിഷ�നും േയശുവിെ� പി

�ാെല െച�ു;ആശിഷ�ൻ മഹാപുേരാഹിതനു പരിചയമു

�വൻ ആകയാൽ േയശുവിേനാടുകൂെട മഹാപുേരാഹിത

െ� നടുമു��ു കട�ു. പെ�താസ് വാതിൽ�ൽ പുറ�ു
നില്�ുേ�ാൾ, മഹാപുേരാഹിതനു പരിചയമു� മെ� ശി

ഷ�ൻ പുറ�ുവ�ു വാതിൽ കാവൽ�ാര�ിേയാടു പറ

�ു പെ�താസിെനഅക�ുകയ�ി. (േയാഹ, 18:15-16).
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േയശുവിെന വിസ്തരി�ു�ു: ഒ�ാമതു;
ഹ�ാവിെ� മു�ിൽ

മഹാപുേരാഹിതൻ േയശുവിേനാടു അവെ� ശിഷ��ാ

െരയും ഉപേദശെ�യും കുറി�� േചാദി��.അതിനു േയശു:
'ഞാൻ േലാകേ�ാടു പരസ�മായി സംസാരി�ിരി�ു�ു; പ
�ിയിലും എ�ാ െയഹൂദ�ാരുംകൂടു�ൈദവാലയ�ിലും

ഞാൻഎേ�ാഴും ഉപേദശി��; രഹസ�മായി ഒ�ും സംസാരി
�ി�ി�. നീ എേ�ാടു േചാദി�ു�തു എ�ു?ഞാൻസംസാ
രി�തു എെ��ു േക�വേരാടു േചാദി�; ഞാൻ പറ�
തു അവർ അറിയു�ു' എ�ു ഉ�രം പറ�ു. അവൻ ഇ
�െന പറയുേ�ാൾ േചവകരിൽഅരിെക നി� ഒരു�ൻ:
മഹാപുേരാഹിതേനാടു ഇ�െനേയാ ഉ�രം പറയു�തു

എ�ു പറ�ു േയശുവിെ� ക��ു ഒ�ടി��. േയശുഅ
വേനാടു: ഞാൻ േദാഷമായി സംസാരി�� എ�ിൽ െതളിവു
െകാടു�;അെ��ിൽ എെ� ത���തു എ�ു എ�ു പറ
�ു. ഹ�ാവു അവെന െക�െ��വനായി മഹാപുേരാഹി
തനായ ക�ഫാവിെ� അടു�ൽ അയ��. (േയാഹ�ാൻ,
18:19-24).

ക�ഫാവിെ� മു�ിൽ
(മർെ�ാ, 14:53-65)

േയശുവിെനഅവർ മഹാപുേരാഹിതനായക�ഫായുെട

അടു�ൽശാസ്�തിമാരും മൂ��ാരും ഒ�ി��കൂടിയിരുേ�

ട�ുഅവെന െകാ�ുേപായി.എ�ാൽപെ�താസ് ദൂരെവ
മഹാപുേരാഹിതെ�അരമനേയാളം പിൻെച�ു,അക�ു
കട�ു അവസാനം കാ�ാൻ േസവക�ാേരാടുകൂടി ഇരു

�ു മഹാപുേരാഹിത�ാരും ന�ായാധിപസംഘം ഒെ�യും

േയശുവിെന െകാേ��തിനു അവെ� േനെര ക��ാ

��ം അേന�ഷി��; ക��ാ�ികൾ പലരും വ�ി��ം പ�ി
യി�. ഒടുവിൽ ര�ുേപർ വ�ു: ൈദവമ�ിരം െപാളി�� മൂ
�ു ദിവസംെകാ�ു വീ�ും പണിവാൻ എനി�ു കഴിയും
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എ�ു ഇവൻ പറ�ു എ�ു േബാധി�ി��. മഹാപുേരാഹി
തൻ എഴുേ��� അവേനാടു: നീ ഒരു ഉ�രവും പറയു�ി
�േയാ?ഇവർ നിെ� േനെരസാ��ം പറയു�തു എ�ു എ
�ു േചാദി��. േയശുേവാ മി�ാതിരു�ു. മഹാപുേരാഹിത
ൻ പിെ�യും അവേനാടു: നീ ൈദവപു�തനായ �കിസ്തുത
േ�േയാ? പറക എ�ു ഞാൻ ജീവനു� ൈദവെ�െ�ാ
�ു നിേ�ാടു ആണയി�� േചാദി�ു�ു എ�ു പറ�ു.
േയശു അവേനാടു: 'ഞാൻ ആകു�ു; ഇനി മനുഷ�പു�തൻ
സർ�ശ�െ� വല�ുഭാഗ�ു ഇരി�ു�തും ആകാശ

േമഘ�െള വാഹനമാ�ി വരു�തും നി�ൾ കാണും എ

�ുഞാൻ പറയു�ു'എ�ു പറ�ു. ഉടെന മഹാപുേരാഹി
തൻ വസ്�തം കീറി: ഇവൻ ൈദവദൂഷണം പറ�ു; ഇനി
സാ�ികെളെ�ാ�ു നമു�ു എ�ു ആവശ�ം? നി�ൾ
ഇേ�ാൾ ൈദവദൂഷണം േക��വേ�ാ: നി�ൾ�ു എ�ു
േതാ�ു�ു എ�ു േചാദി�തിനു: അവൻ മരണേയാഗ�ൻ
എ�ു അവർ ഉ�രം പറ�ു.അേ�ാൾഅവർഅവെ�
മുഖ�ു തു�ി,അവെന മുഷ്ടിചുരു�ി കു�ി, ചിലർ അവ
െന ക��ടി��: േഹ, �കിസ്തുേവ, നിെ� ത�ിയതു ആർ
എ�ു ഞ�േളാടു �പവചി� എ�ു പറ�ു. (മ�ായി,
26:57-68).

പെ�താസ് േയശുവിെന ത�ി�റയു�ു
(മ�ാ, 26:69-75, ലുേ�ാ, 22:54-62, േയാഹ, 18:25-27)
പെ�താസ് താെഴ നടുമു��ു ഇരി�ുേ�ാൾ മഹാപു

േരാഹിതെ�ബാല��ാര�ികളിൽ ഒരു�ി വ�ു, പെ�താ
സ് തീകായു�തു ക�ു അവെന േനാ�ി: നീയും ആ നസ

റായനായ േയശുവിേനാടുകൂെട ആയിരു�ു എ�ു പറ

�ു. നീ പറയു�തു തിരിയു�ി�, േബാ��മാകു�തുമി�
എ�ി�െനഅവൻ ത�ി�റ�ു; പടി��രയിേല�ു പുറ
െ��േ�ാൾ േകാഴി കൂകി. ആബാല��ാര�ി അവെന പി

െ�യും ക�ു സമീപ�ു നില്�ു�വേരാടു: ഇവൻ ആ
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കൂ�രിൽ ഉ�വൻ തേ� എ�ു പറ�ുതുട�ി. അവൻ
പിെ�യും ത�ി�റ�ു. കുറ��േനരം കഴി�ി�� അരി

െക നി�വർ പെ�താസിേനാടു: നീ ആ കൂ�രിൽ ഉ�വൻ

സത�ം; ഗലീല�ാരനേ�ാ എ�ു പറ�ു. നി�ൾ പറയു
� മനുഷ�െനഞാൻഅറിയു�ി� എ�ുഅവൻ �പാകുവാ

നും ആണയിടുവാനും തുട�ി. ഉടെന േകാഴി ര�ാമതും
കൂകി;അേ�ാൾ കർ�ാവു തിരി�ു പെ�താസിെന ഒ�ു

േനാ�ി: േകാഴി ര�ുവ�ം കൂകുംമുെ� നീ മൂ�ുവ�ം എ
െ� ത�ി�റയും എ�ു േയശു തേ�ാടു പറ� വാ�ു

പെ�താസ് ഓർ�ു അതിെന�ുറി�� വിചാരി�� കര�ു.
(മർെ�ാസ്, 14: 66-72).

ഏ�പൽ 3 െവ�ി: ന�ായാധിപസംഘ�ിെ� മു�ിൽ

േനരം െവള��േ�ാൾ ജന�ിെ� മൂ��ാരായ മഹാപു

േരാഹിത�ാരുംശാസ്�തിമാരും വ�ുകൂടി അവെന *ന�ായാ
ധിപസംഘ�ിൽ വരു�ി: നീ �കിസ്തു എ�ിൽഞ�േളാ
ടു പറക എ�ു പറ�ു.അവൻഅവേരാടു: 'ഞാൻ നി�
േളാടു പറ�ാൽ നി�ൾ വിശ�സി�യി�; ഞാൻ േചാദി
�ാൽ ഉ�രം പറയുകയുമി�. എ�ാൽ ഇ�ുമുതൽ മനു
ഷ�പു�തൻ ൈദവശ�ിയുെട വല�ുഭാഗ�ു ഇരി�ും'
എ�ു പറ�ു. എ�ാൽ നീ ൈദവപു�തൻ തെ�േയാ എ
�ു എ�ാവരും േചാദി�തിനു: 'നി�ൾ പറയു�തു ശരി;
ഞാൻആകു�ു' എ�ു അവൻ പറ�ു. (ലൂേ�ാസ്, 22:
66-71). [ന�ായാധിപസംഘം -- േയശുവിെ� കാല�ും അ
തിനുമു�ും െയരുശേലമിൽ സേ�ളി�ിരു� െയഹൂദ�ാരു

െട പരേമാ�ത ന�ായവിസ്താരസഭയാണ് സൻെഹ�ദീൻ

അഥവാ ന�ായാധിപസംഘം. െയരുശേലമിൽ ര�ു �പധാന
േകാടതികൾ ഉ�ായിരു�തായി മിഷ്ന േരഖെ�ടു�ു�ു.
�പാേദശികസഭയും, ഉ�തസഭയും. �പാേദശികസഭയിൽ
ഇരുപെ�ാ�് അംഗ�ള�ം, ഉ�തസഭയിൽ എഴുപെ�ാ
�്അംഗ�ള�ം ഉ�ായിരു�ു.]
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പീലാേ�ാസിെ� മു�ിൽ
(മ�ാ, 27:11-14, മർെ�ാ, 15:1-5)

അതിനുേശഷംഅവർ േയശുവിെന ക�ഫാവിെ�അടു

�ൽനി�ു *ആ�ാന�ിേല�ു െകാ�ുേപായി; ത�
ൾഅശു�മാകാെത െപസഹ കഴി�ാ��വ�ംആ�ാ

ന�ിൽ കട�ി�. പീലാെ�ാസ് അവരുെട അടു�ൽ പു
റ�ുവ�ു: ഈ മനുഷ�െ� േനെര എ�ു കു�ം േബാധി�ി

�ു�ു എ�ു േചാദി��; കു��ാരൻ അ�ാ�ു എ�ിൽ

ഞ�ൾഅവെന നിെ� പ�ൽഏ�ി�യി�ായിരു�ു എ

�ു അവർ അവേനാടു ഉ�രം പറ�ു. പീലാെ�ാസ്
അവേരാടു: നി�ൾ അവെന െകാ�ുേപായി നി�ള�െട
ന�ായ�പമാണ�പകാരം വിധി�ിൻ എ�ു പറ�തിനു െയ

ഹൂദ�ാർ അവേനാടു: മരണശി�യ്�ു� അധികാരം

ഞ�ൾ�ി�േ�ാ എ�ു പറ�ു. േയശു താൻ മരി�ാനു
� മരണവിധം സൂചി�ി�വാ�ിനു ഇതിനാൽ നിവൃ�ി വ

�ു. പീലാെ�ാസ് പിെ�യുംആ�ാന�ിൽ െച�ു േയ

ശുവിെന വിളി��: നീ െയഹൂദ�ാരുെട രാജാേവാ എ�ു
േചാദി��.അതിനു ഉ�രമായി േയശു: 'ഇതു നീ സ�യമായി
പറയു�േതാ മ���വർഎെ��ുറി�� നിേ�ാടു പറ�ി

േ�ാ'എ�ു േചാദി��. പീലാെ�ാസ് അതി�ു ഉ�രമായി:
ഞാൻ െയഹൂദേനാ? നിെ� ജനവും മഹാപുേരാഹിത�ാ
രും നിെ� എെ� പ�ൽ ഏ�ി�ിരി�ു�ു; നീ എ�ു െച
യ്തു എ�ു േചാദി�തിനു േയശു: 'എെ� രാജ�ംഐഹികമ

�; എെ� രാജ�ം ഐഹികം ആയിരു�ു എ�ിൽ എെ�

െയഹൂദ�ാരുെട ക�ിൽഏ�ി�ാതവ�ംഎെ� േചവകർ

േപാരാടുമായിരു�ു. എ�ാൽ എെ� രാജ�ം ഐഹികമ�'
എ�ു ഉ�രം പറ�ു. പീലാെ�ാസ് അവേനാടു:എ�ാ
ൽ നീ രാജാവു തേ�യേ�ാഎ�ു പറ�തിനു േയശു: 'നീ
പറ�തുേപാെല ഞാൻ രാജാവുതേ�; സത��ിനു സാ
�ി നിൽേ��തി�ു ഞാൻ ജനി�� അതിനായി േലാക

�ിൽ വ�ുമിരി�ു�ു; സത�ത�രനായവൻ എ�ാം എ



229

െ� വാ�ു േകൾ�ു�ു' എ�ു ഉ�രം പറ�ു. പീലാ
െ�ാസ് അവേനാടു: സത�ം എ�ാൽ എ�ു എ�ു പറ
�ു പിെ�യും െയഹൂദ�ാരുെട അടു�ൽ പുറ�ു െച

�ുഅവേരാടു:ഞാൻഅവനിൽ ഒരുകു�വും കാണു�ി�.
ഇവൻ ഞ�ള�െട ജാതിെയ മറി�� കളകയും താൻ �കി

സ്തു എ� രാജാവാകു�ു എ�ു പറ�ുെകാ�ു ൈക

സർ�ു കരം െകാടു�ു�തു വിേരാധി�യും െച���താ

യി ഞ�ൾ ക�ു എ�ു കു�ം ചുമ�ി �ുട�ി. പീലാ
െ�ാസ്അവേനാടു: നീ െയഹൂദ�ാരുെട രാജാേവാ എ�ു
േചാദി�തി�ു: 'ഞാൻ ആകു�ു' എ�ു അവേനാടു ഉ�
രം പറ�ു. പീലാെ�ാസ് മഹാപുേരാഹിത�ാേരാടും പു
രുഷാരേ�ാടും: ഞാൻ ഈ മനുഷ�നിൽ കു�ം ഒ�ും കാ

ണു�ി�എ�ു പറ�ു.അതിനുഅവർ:അവൻഗലീലയി
ൽ തുട�ി െയഹൂദ�യിൽ എ�ും ഇവിടേ�ാളവും പഠി�ി

�� ജനെ� കലഹി�ി�ു�ു എ�ു നിഷ്കർഷി��പറ

�ു. ഇതു േക�ി�� ഈ മനുഷ�ൻ ഗലീല�ാരേനാ എ�ു

പീലാെ�ാസ് േചാദി��; െഹേരാദാവിെ�അധികാര�ിൽ
ഉൾെ��വൻ എ�റി�ി��, അ�ു െയരൂശേലമിൽ വ�ു
പാർ�ു� െഹേരാദാവിെ� അടു�ൽ അവെന അയ��.
(േയാഹ�ാൻ, 18:28-38, ലൂ േ�ാസ്, 23:2-7). [ആ�ാനം

-- േറാമൻ ഗവർ�റുെടഔേദ�ാഗിക വസതി]

െഹേരാദാഅ�ി�ാസിെ� മു�ിൽ

െഹേരാദാവു േയശുവിെന ക�ി�� അത��ം സേ�ാഷി

��; അവെന�ുറി�� േക�ിരു�തുെകാ�ു അവെന കാ
�ാൻ വളെര�ാലമായി ഇ�ി��, അവൻ വ� അടയാള
വും െച���തു കാണാം എ�ു ആശി�ിരു�ു. ഏറിേയാ
�ു േചാദി�ി��ം അവൻ അവേനാടു ഉ�രം ഒ�ും പറ

�ി�. മഹാപുേരാഹിത�ാരും ശാസ്�തിമാരും കഠിനമായി
അവെന കു�ം ചുമ�ിെ�ാ�ു നി�ു. െഹേരാദാവു ത
െ� പടയാളികള�മായി അവെന പരിഹസി�� നി�ാരനാ
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�ി ശു�ഭവസ്�തം ധരി�ി�� പീലാെ�ാസിെ� അടു�ൽ

മട�ി അയ��. അ�ു െഹേരാദാവും പീലാെ�ാസും ത
�ിൽ സ്േനഹിത�ാരായി�ീർ�ു; മുെ� അവർ ത�ിൽ
ൈവരമായിരു�ു. (ലൂേ�ാസ്, 23:8-12).

വീ�ും പീലാേ�ാസിെ� മു�ിൽ

പീലാെ�ാസ് മഹാപുേരാഹിത�ാെരയും �പമാണികെള

യും ജനെ�യും വിളി��കൂ�ി. അവേരാടു: ഈ മനുഷ�ൻ

ജനെ� മ�രി�ി�ു�ു എ�ു പറ�ു നി�ൾ അവ

െന എെ�അടു�ൽ െകാ�ുവ�ുവേ�ാ;ഞാേനാ നി�
ള�െട മു�ാെക വിസ്തരി�ി��ം നി�ൾ ചുമ�ിയ കു�ം ഒ

�ും ഇവനിൽ ക�ി�; െഹേരാദാവും ക�ി�; അവൻഅ
വെന ന�ുെട അടു�ൽ മട�ി അയ��വേ�ാ; ഇവൻ മര
ണേയാഗ�മായതു ഒ�ും �പവർ�ി�ി�ി� സ്പഷ്ടം; അതു
െകാ�ു ഞാൻ അവെന അടി�ി�� വി�യ�ും എ�ു പറ

�ു. ഇവെന നീ�ി�ളക; ബറ�ാസിെന വി��തരിക എ
�ു എ�ാവരുംകൂെട നിലവിളി��, 'ഉ�വേ�ാറും ഒരു�
െന വി��െകാടു� പതിവായിരു�ു' അവേനാ നഗര�ിൽ
ഉ�ായ ഒരു കലഹവും െകാലയും േഹതുവായി തടവിലാ

യവൻ ആയിരു�ു. പീലാെ�ാസ് േയശുവിെന വിടുവി�ാ
ൻ ഇ�ി�ി�� പിെ�യും അവേരാടു വിളി��പറ�ു. അവ
േരാ:അവെന �കൂശി�, �കൂശി�എ�ു എതിെര നിലവിളി
��. അവൻ മൂ�ാമതും അവേരാടു: അവൻ െചയ്ത േദാ
ഷം എ�ു? മരണേയാഗ�മായതു ഒ�ും അവനിൽ ക�ി�;
അതുെകാ�ുഞാൻഅവെനഅടി�ി�� വി�യ�ുംഎ�ു

പറ�ു. (ലൂേ�ാസ്, 23:13-22).

വാറുെകാ�ടി�ു�ു;
ര�ാംബരവും മുൾ�ിരീടവും ധരി�ി�ു�ു

(മ�ാ, 27:27-31, േയാഹ, 19:2-3)
അന�രം പീലാെ�ാസ് േയശുവിെന െകാ�ുേപായി

വാറുെകാ�ു അടി�ി��. പടയാളികൾഅവെനആ�ാന



231

മായ മ�പ�ി�ക�ു െകാ�ുേപായി പ�ാളെ� എ

�ാം വിളി��കൂ�ി. അവെന ര�ാംബരം ധരി�ി��, മു��
െകാ�ു ഒരു കിരീടം െമട�ു അവെന ചൂടി��: െയഹൂ
ദ�ാരുെട രാജാേവ, ജയ ജയഎ�ു പറ�ു വ�ി��; േകാ
ൽെകാ�ു അവെ� തലയിൽ അടി��, അവെന തു�ി, മു
��കു�ി അവെന നമസ്കരി��. അ�െന അവെന പരി
ഹസി� േശഷം അവർ ര�ാംബരം നീ�ി സ��വസ്�തം

ധരി�ി��. പീലാെ�ാസ് പിെ�യും പുറ�ു വ�ു: ഞാൻ
അവനിൽ ഒരു കു�വും കാണു�ി� എ�ു നി�ൾ അറി

േയ�തിനു അവെന നി�ള�െടഅടു�ൽഇതാ, പുറ�ു
െകാ�ുവരു�ു എ�ു പറ�ു.അ�െന േയശു മുൾ�ി
രീടവും ധൂ�മവസ്�തവും ധരി�� പുറ�ുവ�ു. പീലാെ�ാ
സ് അവേരാടു: ആ മനുഷ�ൻ ഇതാ എ�ു പറ�ു. മഹാ
പുേരാഹിത�ാരും േചവകരും അവെന ക�േ�ാൾ: �കൂശി
�, �കൂശി�എ�ുആർ�ു വിളി��. പീലാെ�ാസ്അവ
േരാടു: നി�ൾ അവെന െകാ�ുേപായി �കൂശി�ിൻ: ഞാ
േനാഅവനിൽ കു�ം കാണു�ി� എ�ു പറ�ു. െയഹൂദ
�ാർ അവേനാടു: ഞ�ൾ�ു ഒരു ന�ായ�പമാണം ഉ�ു;
അവൻ തെ��ാൻ ൈദവപു�തൻ ആ�ിയതുെകാ�ു

ആ ന�ായ�പമാണ�പകാരം അവൻ മരിേ��താകു�ു എ

�ു ഉ�രം പറ�ു. (േയാഹ�ാൻ, 19:1, മർെ�ാസ്, 15:
16-20, േയാഹ�ാൻ, 19:4-7).

മൂ�ാമതും പീലാേ�ാസ് വിസ്തരി�ു�ു

ഈ വാ�ു േക�ി�� പീലാെ�ാസ് ഏ�വും ഭയെ���; പി
െ�യും ആ�ാന�ിൽ െച�ു; നീ എവിെടനി�ു ആകു
�ു എ�ു േയശുവിേനാടു േചാദി��. േയശു ഉ�രം പറ
�ി�. പീലാെ�ാസ് അവേനാടു: നീ എേ�ാടു സംസാരി
�ു�ി�േയാ? എനി�ു നിെ� �കൂശി�ാൻ അധികാരമു

െ��ും, നിെ� വി�യ�ാൻ അധികാരമുെ��ും നീ അ
റിയു�ി�േയാ എ�ു േചാദി�തിനു േയശു അവേനാടു: 'േമ



232

ലിൽനി�ു നിന�ു കി�ീ�ി� എ�ിൽ എെ�േമൽ നിന�ു

ഒരധികാരവും ഉ�ാകയി�ായിരു�ു; അതുെകാ�ു എ
െ� നിെ� പ�ൽ ഏ�ി�വനു അധികം പാപം ഉ�ു' എ
�ു ഉ�രം പറ�ു. ഇതു നിമി�ം പീലാെ�ാസ് അവ
െന വി�യ�ാൻ �ശമി��. യഹൂദ�ാേരാ: നീ ഇവെന വി�യ
�ാൽ ൈകസരുെട സ്േനഹിതൻ അ�; തെ��ാൻ രാ

ജാവാ�ു�വൻ എ�ാം ൈകസേരാടു മ�രി�ു�ുവ

േ�ാ എ�ു ആർ�ുപറ�ു. ഈ വാ�ു േക�ി�� പീലാ

െ�ാസ് േയശുവിെന പുറ�ു െകാ�ുവ�ു, കല്�ളെമ
�ും എ�ബായ ഭാഷയിൽ ഗ�ഥാ എ�ും േപരു� �ല

�ു ന�ായാസന�ിൽ ഇരു�ു. അേ�ാൾ *െപസഹയുെട
ഒരു�നാൾ ഏകേദശം *ആറാംമണിേനരം ആയിരു�ു.
അവൻ െയഹൂദ�ാേരാടു ഇതാ നി�ള�െട രാജാവു എ�ു

പറ�ു.അവേരാ: െകാ�ുകളക, െകാ�ുകളക;അവെന
�കൂശി�എ�ു നിലവിളി��. നി�ള�െട രാജാവിെനഞാൻ
�കൂശിേ�ണേമാ എ�ു പീലാെ�ാസ് അവേരാടു േചാദി

��; അതിനു മഹാപുേരാഹിത�ാർ: ഞ�ൾ�ു ൈകസര
�ാെത മെ�ാരു രാജാവി� എ�ു ഉ�രം പറ�ു. (േയാഹ
�ാൻ, 19:8-15). [െപസഹയുെട ഒരു�നാൾ -- െപസഹ
യുെട ഒരു�നാൾ എ�ത്, െപസഹെയ തുടർ�ു വരു�
പുളി�ി�ാ� അ��ിെ� െപരു�ാളിേല�ു� അഥവാ

െപസഹേഭാജന�ിേല�ു� ഒരു�െ�സൂചി�ി�ു�ു.
(േയാഹ, 18:28). ആറാംമണിേനരം -- രാവിെല ആറു മണി
അഥവാ െപസഹരാ�തി കഴി�ി�്ആറു മണി�ുറായി.]

ബറ�ാസിെന വി�യ�ു�ു;.
േയശുവിെന �കൂശിേനൽ�ി�ു�ു

(മർ, 15:6-15, ലുേ�ാ, 23:17-18, േയാഹ, 18:39-40, 19:6)
എ�ാൽ ഉ�വസമയ�ു പുരുഷാരം ഇ�ി�ു� ഒരു

തടവുകാരെന നാടുവാഴി വി�യ� പതിവായിരു�ു.അ�ു
ബറ�ാസ് എ� �ശുതിെ�േ�ാരു തടവുകാരൻ ഉ�ായിരു
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�ു. അവർ കൂടിവ�േ�ാൾ പീലാെ�ാസ് അവേരാടു: ബ
റ�ാസിെനേയാ, �കിസ്തു എ�ു പറയു� േയശുവിെന

േയാ,ആെര നി�ൾ�ു വി��തേരണം എ�ു േചാദി��.അ
വർ അസൂയെകാ�ാകു�ു അവെന ഏ�ി�തു എ�ു അ

വൻ �ഗഹി�ിരു�ു.അവൻന�ായാസന�ിൽ ഇരി�ുേ�ാ
ൾ അവെ� ഭാര� ആളയ��: ആ നീതിമാെ� കാര��ിൽ

ഇടെപടരുതു;അവൻ നിമി�ം ഞാൻ ഇ�ു സ�പ്ന�ിൽ
വളെര കഷ്ടം സഹി�� എ�ു പറയി��. എ�ാൽ ബറ�ാ
സിെന േചാദി�ാനും േയശുവിെന നശി�ി�ാനും മഹാപുേരാ

ഹിത�ാരും മൂ��ാരും പുരുഷാരെ� സ�തി�ി��. നാടു
വാഴി അവേരാടു: ഈ ഇരുവരിൽ ഏവെന വി��തേരണെമ

�ു നി�ൾ ഇ�ി�ു�ു എ�ു േചാദി�തി�ു ബറ�ാ

സിെന എ�ു അവർ പറ�ു. പീലാെ�ാസ് അവേരാടു:
എ�ാൽ �കിസ്തു എ� േയശുവിെന എ�ു െചേ��ു എ

�ു േചാദി�തിനു: അവെന �കൂശിേ�ണം എ�ു എ�ാവ
രും പറ�ു.അവൻ െചയ്ത േദാഷം എ�ു എ�ു അവൻ
േചാദി��.അവെന �കൂശിേ�ണംഎ�ുഅവർഏ�വും നി
ലവിളി�� പറ�ു. ആരവാരം അധികമാകു�ത�ാെത ഒ
�ും സാധി�ു�ി� എ�ു പീലാെ�ാസ് ക�ി�� െവ�ം

എടു�ു പുരുഷാരം കാൺെക ൈക കഴുകി: ഈ നീതിമാ

െ� ര��ിൽ എനി�ു കു�ം ഇ�; നി�ൾ തേ� േനാ
�ിെ�ാൾവിൻ എ�ു പറ�ു.അവെ� ര�ംഞ�ള�
െടേമലും ഞ�ള�െട മ�ള�െടേമലും വരെ� എ�ു ജനം ഒ

െ�യും ഉ�രം പറ�ു. അവേരാ അവെന �കൂശിേ�
�തിനു ഉറെ� മു�ി�� േചാദി��;അവരുെട നിലവിളി ഫലി
��; അവരുെട അേപ�േപാെല ആകെ� എ�ു പീലാ
െ�ാസ് വിധി��.കലഹവും െകാലയും േഹതുവായി തടവി
ലായവെന അവരുെട അേപ�േപാെല വി��െകാടു�യും

േയശുവിെനഅവരുെട ഇഷ്ട�ി�ു ഏ�ി�യും െചയ്തു.
(മ�ായി, 27:15-25, ലൂേ�ാസ്, 23:23-25).
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യൂദാആ�ഹത� െച���ു

േയശുവിെന ശി�യ്�ു വിധി�� എ�ു അവെന കാ

ണി��െകാടു�യൂദാ ക�ുഅനുതപി��,ആമു�തു െവ

�ി�ാശ് മഹാപുേരാഹിത�ാരുെടയും മൂ��ാരുെടയും

അടു�ൽ മട�ിെകാ�ുവ�ു.ഞാൻകു�മി�ാ� ര�

െ�കാണി�� െകാടു�തിനാൽ പാപം െചയ്തു എ�ു പ

റ�ു.അതുഞ�ൾ�ു എ�ു? നീ തേ� േനാ�ിെ�ാ
ൾകഎ�ുഅവർ പറ�ു.അവൻആെവ�ി�ാശ് മ�ി

ര�ിൽഎറി�ു, െച�ു െക�ിഞാ�ു ച�ുകള�ു. മ
ഹാപുേരാഹിത�ാർ ആ െവ�ി�ാശ് എടു�ു: ഇതു ര
�വിലയാകയാൽ �ശീഭ�ാര�ിൽ ഇടു�തു വിഹിതമ

� എ�ു പറ�ു കൂടി ആേലാചി��, പരേദശികെള കുഴി
�ിടുവാൻ അതുെകാ�ു കുശവെ� നിലം വാ�ി. ആക
യാൽആനില�ി�ു ഇ�ുവെര ര�നിലം എ�ു േപർ പ

റയു�ു. "യി�സാേയൽമ�ൾ വിലമതി�വെ� വിലയായ
മു�തു െവ�ി�ാശു അവർ എടു�ു, കർ�ാവു എ
േ�ാടു അരുളിെ�യ്തതുേപാെല കുശവെ� നില�ിനു

െകാടു�ു." (െസഖ, 11:12-13) എ�ു െസഖര�ാ�പവാചക
ൻ മുഖാ�രം അരുളിെ�യ്തതിനു അ�ു നിവൃ�ിവ�ു.
(മ�ായി, 27:3-10).

േയശുവിെന �കൂശി�ാൻ െകാ�ുേപാകു�ു

െയഹൂദ�ാർർ േയശുവിെന കേ���; അവൻ താൻത
േ� �കൂശിെന ചുമ�ുെകാ�ു എ�ബായഭാഷയിൽ *െഗാല്
െഗാഥാ എ�ു േപരു� തലേയാടിടം എ� �ലേ��ു

േപായി. (േയാഹ�ാൻ, 19:17). [െഗാല്െഗാഥാ -- െയരുശ
േലം നഗര�ിനു െവളിയിലായിരു�ു ഇതിെ� �ാനം.
(എ�ബാ, 13:12). െഗാല്െഗാഥായുെട ല�ീൻ േപരാണ് കാ
ൽവറി; തലേയാടു് എ�ർ�ം. ഈ�ലം തലേയാടിെ�

ആകൃതിയിലാെണ�് പറയെ�ടു�ു. െയഹൂദാപാര�ര�ം
അനുസരി�് ആദാമിെ� തലേയാടു് സംസ്�രി�ത് ഇവി



235

െടയാണ്.]

ശിേമാൻ �കൂശ് ചുമ�ു�ു
(മ�ാ, 27:32, മർെ�ാ, 15:21)

േയശുവിെന െകാ�ുേപാകുേ�ാൾ വയലിൽനി�ു വരു

� ശിേമാൻ എ� ഒരു *കുേറന�ാരെന അവർ പിടി��
�കൂശ് ചുമ�ി�� േയശുവിെ� പി�ാെല നട�ുമാറാ�ി.
(ലൂേ�ാസ്, 23: 26). [*കുേറന -- ഉ�രാ�ഫി�യിെല ഒരു
പ�ണം. േ�ക� ദ�ീപിെനതിെര െമഡി�േറനിയൻ സമു�ദനി

ര�ിൽ നി�ും 548 മീ�ർ ഉയര�ിൽ�ിതിെച���ു]

സ്�തീകൾവിലപി�ു�ു:
മഹാപീഡനെ��ുറി��് വീ�ും �പവചി�ു�ു.

ഒരു വലിയ ജനസമൂഹവും അവെനെ�ാ�ി വിലപി�� മു

റയിടു� അേനകം സ്�തീകള�ം അവെ� പി�ാെല െച�ു.
േയശു തിരി�ു അവെര േനാ�ി: 'െയരൂശേലംപു�തിമാ
േര, എെ�െ�ാ�ി കരേയ�ാ, നി�െളയും നി�ള�െട മ
�െളയും െചാ�ി കരവിൻ. മ�ികള�ം �പസവി�ാ� ഉദര

�ള�ം കുടി�ി�ാ� മുലകള�ം ഭാഗ�മു�വ എ�ു പറയു

� കാലം വരു�ു. "അ�ു മലകേളാടു: ഞ�ള�െട േമൽ
വീഴുവിൻഎ�ും കു�ുകേളാടു:ഞ�െള മൂടുവിൻഎ�ും
പറ�ു തുട�ും." (െവളി, 6:15-17). പ�മരേ�ാടു ഇ�
െന െചയ്താൽ ഉണ�ിയതിനു എ�ു ഭവി�ും'എ�ു പറ
�ു. (ലൂേ�ാസ്, 23:27-31).

ൈക��കല�ിയ വീ�ുെകാടു�ു�ു
(മർെ�ാ, 15:22-23)

തലേയാടിടം എ�ർ�മു� െഗാല്േഗാഥാ എ��ല

�ു എ�ിയേ�ാൾ േയശുവിനു ൈക�� കല�ിയ വീ

�ു കുടി�ാൻ െകാടു�ു; അതു രുചിേനാ�ിയേ�ാൾ
അവനു കുടി�ാൻ മന�ായി�. (മ�ായി, 27:33-34).
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എ.ഡി. 33ഏ�പിൽ 3 െവ�ി: 9.00--12.00 A.M.
േയശുവിെന �കൂശി�ു�ു

(മ�ാ, 27:35-38, മർെ�ാ, 15:25-28, ലുേ�ാ, 23:33)
*മൂ�ാംമണി േനരമായേ�ാൾ അവിെട അവർ േയശുവി

െനയും അവേനാടുകൂെട േവെറ ര�ു ആള�കെളയും ഒരു

�െന അ��റ�ും ഒരു�െന ഇ��റ�ും േയശുവിെന

നടുവിലുമായി �കൂശി��. പീലാെ�ാസ് ഒരു േമെലഴു�ും
എഴുതി �കൂശിേ�ൽ പതി�ി��; അതിൽ: നസറായനായ
േയശു െയഹൂദ�ാരുെട രാജാവു എ�ു എഴുതിയിരു�ു.
േയശുവിെന �കൂശി��ലം നഗര�ിനു സമീപംആകയാ

ൽ അേനകം െയഹൂദ�ാർ ഈ േമെലഴു�ു വായി��. അ
തു എ�ബായ േറാമ യവന ഭാഷകളിൽ എഴുതിയിരു�ു.ആ
കയാൽ െയഹൂദ�ാരുെട മഹാപുേരാഹിത�ാർ പീലാ

െ�ാസിേനാടു: െയഹൂദ�ാരുെട രാജാവു എ��, ഞാൻ
െയഹൂദ�ാരുെട രാജാവു എ�ു അവൻ പറ�ു എ�

േ�തഎഴുേത�തു എ�ു പറ�ു.അതിനു പീലാെ�ാസ്:
ഞാൻ എഴുതിയതു എഴുതി എ�ു ഉ�രം പറ�ു. (മർ
െ�ാസ്, 15:25, േയാഹ�ാൻ, 19:18-22). [മൂ�ാംമണി --
രാവിെല ഒ�ത് മണി]

�കൂശിെലഏഴു് െമാഴികള�ംഏഴു് �പവചന�ള�ം:
ഒ�ാമ�തു്

േയശു: 'പിതാേവ, ഇവർ െച���തു ഇ�തു എ�ു അ
റിയായ്കെകാ�ു ഇവേരാടു �മിേ�ണേമ' എ�ു പറ
�ു. (ലൂേ�ാസ്, 23:34). <××> (700 വർഷം മു�് െയശ
�ാ�പവാചകൻ: "അതി�കമ�ാേരാടു കൂെട അവൻ എ�
െ�ടും എ�ിലും അനാകരുെട പാപ�ൾ അവൻ ചുമ�ു

കയും അതി�കമ�ൾ�് േവ�ി മ���ത വഹി�ുക

യും െച��ം." (വി.സ.പു, െയശ�ാവ,് 53:12).

േയശുവിെ� വസ്�തം പകുെ�ടു�ു�ു
(മ�ാ, 27:35, മർെ�ാ, 15:24, ലുേ�ാ, 23:34)



237

പടയാളികൾ േയശുവിെന �കൂശി� േശഷം അവെ� വ

സ്�തം എടു�ു ഓേരാ പടയാളി�ു ഓേരാ പ�ായി�� നാ

ലു പ�ാ�ി; അ�ിയും എടു�ു; അ�ിേയാ തു�ൽ ഇ�ാ
െത േമൽെതാ��അടിേയാളം മുഴുവനും െനയ്തതായിരു�ു.
ഇതു കീറരുതു; ആർ�ു വരും എ�ു ചീ�ിടുക എ�ു അ
വർ ത�ിൽ പറ�ു. "എെ� വസ്�തം അവർ പകുെ�
ടു�ു എെ�അ�ി�ായി ചീ�ി��" (സ�ീ, 22:18)എ�ു�
തിരുെവഴു�ിനു ഇതിനാൽ നിവൃ�ി വ�ു. പടയാളികൾ
ഇ�െന ഒെ�യും െചയ്തു. (േയാഹ�ാൻ, 19:23-24).

േയശുവിെന പരിഹസി�ു�ു
(മർെ�ാ, 15:29-32, ലുേ�ാ, 23:35-38)

കട�ുേപാകു�ുവർ തലകലു�ി അവെന ദുഷി��: മ
�ിരം െപാളി�� മൂ�ു നാൾെകാ�ു പണിയു�വേന, നി
െ��േ� ര�ി�; ൈദവപു�തൻ എ�ിൽ �കൂശിൽനി
�ു ഇറ�ിവാ എ�ു പറ�ു. അ�െന തേ� മഹാപു
േരാഹിത�ാരും ശാസ്�തിമാരും മൂ��ാരും പരിഹസി��: ഇ
വൻ മ���വെര ര�ി��, തെ��ാൻ ര�ി�ാൻ കഴിക
യി�; അവൻ യി�സാേയലിെ� രാജാവു ആകു�ു എ�ിൽ
ഇേ�ാൾ �കൂശിൽനി�ു ഇറ�ിവരെ�; എ�ാൽ ഞ�ൾ
അവനിൽ വിശ�സി�ും. അവൻ ൈദവ�ിൽ ആ�ശയി

�ു�ു; അവനു ഇവനിൽ �പസാദമുെ��ിൽ ഇേ�ാൾ വി
ടുവി�െ�; ഞാൻൈദവപു�തൻ എ�ു അവൻ പറ�ുവ

േ�ാ എ�ു പറ�ു. അ�െന തേ� അവേനാടുകൂെട

�കൂശി�ിരു� ക��ാരുംഅവെന നി�ി��. (മ�ായി, 27:
39-44).

ക�െ� മാനസാ�രവും ര�ാമെ�െമാഴിയും

തൂ�ിയ ദുഷ്�പവൃ�ി�ാരിൽ ഒരു�ൻ: നീ �കിസ്തു
അ�േയാ? നിെ� �േ�യും ഞ�െളയും ര�ി� എ

�ു പറ�ു അവെന ദുഷി��. മ�വേനാ അവെന ശാസി
��: സമശി�ാവിധിയിൽ തേ� ആയി��ം നീ ൈദവെ�
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ഭയെ�ടു�ി�േയാ? നാേമാ ന�ായമായി�� ശി� അനുഭവി

�ു�ു; നാം �പവർ�ി�തിനു േയാഗ�മായതേ�ാ കി���
തു; ഇവേനാ അരുതാ�തു ഒ�ും െചയ്തി�ി� എ�ു പറ
�ു. പിെ�അവൻ: േയശുേവ, നീ രാജത�ം �പാപി�� വരു
േ�ാൾഎെ�ഓർ�ുെകാേ�ണേമഎ�ു പറ�ു. േയ
ശു അവേനാടു: 'ഇ�ു നീ എേ�ാടു കൂെട പരദീസയിൽ
ഇരി�ും എ�ു ഞാൻ സത�മായി നിേ�ാടു പറയു�ു'
എ�ു പറ�ു. (ലൂേ�ാസ്, 23:39-43). <××> (38 വർഷം
മു�് ഗ�ബിേയൽ ദൂതൻ: "അവൻ തെ� ജനെ�അവരു

െട പാപ�ളിൽനി�ു ര�ി�ാനിരി�െകാ�ു നീ അവനു

േയശുഎ�ു േപർ ഇേടണം." മ�ായി 1:21).

മൂ�ാമെ�െമാഴി

േയശുവിെ� �കൂശി�രിെക അവെ� അ�യും അ�

യുെട സേഹാദരിയും െ�േയാ�ാവിെ� ഭാര� മറിയയും മ

ഗ്ദല�ാര�ി മറിയയും നി�ിരു�ു. േയശു തെ� അ�
യും താൻ സ്േനഹി� ശിഷ�നും നില്�ു�തു ക�ി��:
'സ്�തീേയ, ഇതാ നിെ� മകൻ'എ�ുഅ�േയാടു പറ�ു.
പിെ� ശിഷ�േനാടു: 'ഇതാ നിെ� അ�' എ�ും പറ�ു.
ആനാഴികമുതൽആശിഷ�ൻഅവെള തെ�വീ�ിൽൈക

െ�ാ�ു. (േയാഹ�ാൻ, 19:25-27). <××> (38 വർഷംമു�്
�പവാചകനായ ശിേമ�ാൻ: "നിെ�സ���പാണനിൽകൂടിയും
ഒരു വാൾകട�ും." ലൂേ�ാസ് 2:35).

ഏ�പിൽ 3 െവ�ി 12.00--3.00 P.M.
അ�കാരവും നാലാമെ�െമാഴിയും

(മ�ാ, 27:45-47)
ആറാം മണിേനരമായേ�ാൾ ഒ�താം മണിേനരേ�ാളം

േദ ശ�ു എ�ാം ഇരു�� ഉ�ായി. *ഒ�താം മണിേനര�ു
േയശു: 'എെ�ൈദവേമ,എെ�ൈദവേമ, നീ എെ�ൈക
വി�തു എ�ു എ�ു അർ�മു� എേലാഹീ, എേലാഹീ
ല�ാ ശ��ാനീ എ�ു അത����ിൽ നിലവിളി��.' അ
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രിെക നി�വരിൽ ചിലർ േക�ി��:അവൻഏലീയാെവ വിളി
�ു�ു എ�ു പറ�ു. (മർെ�ാസ്, 15:33-35). <××>
(1000 വർഷംമു�് യി�സാേയലിെ� രാജാവായിരു� ദാവീ
ദിെ� �പവചനം: "എെ� ൈദവേമ, എെ� ൈദവേമ, നീ എ
െ� ൈകവി�െത�ു്?" സ�ീർ�ന�ൾ, 22:1). [ഒ�താം
മണിേനരം -- ഉ�തിരി�് മൂ�ുമണി]

അ�ാമെ�െമാഴി

അതിെ� േശഷം സകലവും തിക�ിരി�ു�ു എ�ു

േയശു അറി�ി�� തിരുെവഴു�ു നിവൃ�ിയാകുംവ�ം:
'എനി�ു ദാഹി�ു�ു' എ�ു പറ�ു. (േയാഹ�ാൻ, 19:
28). <××> (ദാവീദിെ� �പവചനം: "അവർ എനി�ു തി�ു
വാൻ ൈക�� ത�ു; എെ� ദാഹ�ി�ു അവർ എനി�ു
െചാറു�കുടി�ാൻത�ു."സ�ീർ�ന�ൾ, 69:21).

പുളി�വീ�ു കുടി�ു�ു:ആറാമെ�െമാഴി

അവിെട പുളി� വീ�ു നിറേ�ാരു പാ�തം െവ�ി��

�ായിരു�ു;അവർ ഒരു സ്േപാ�് പുളി�വീ�ു നിെറ��

ഈേസാ��ത�ിേ�ൽ ആ�ി േയശുവിെ� വാേയാടു അ

ടു�ി��. േയശു പുളി�വീ�ു കുടി�േശഷം: 'നിവൃ�ിയാ
യി' എ�ു പറ�ു. (േയാഹ�ാൻ, 19:29-30). <××> (ദാ
വീദിെ� �പവചനം: "അവർവ�ു, ജനി�ാനു� ജനേ�ാടു
അവൻ 'നിവർ�ി�ിരി�ു�ു' എ�ു അവെ� നീതിെയ
വർ�ി�ും."സ�ീർ�ന�ൾ, 22:31).

ഏ�പിൽ 3, 3.00 P.M.
ഏഴാമെ�െമാഴിയും �പാണാത�ാഗവും

(മ�ാ, 27:50, മർെ�ാ, 15:37)

േയശു അത����ിൽ 'പിതാേവ, ഞാൻ എെ�ആ�ാ
വിെന തൃ��ിൽഏ�ി�ു�ു'എ�ു നിലവിളി�� പറ�ു;
ഇതു പറ�ി�� �പാണെന വി��. (ലൂേ�ാസ്, 23:46). <××>
(ദാവീദിെ� �പവചനം: "നിെ� ക�ിൽ ഞാൻ എെ� ആ
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�ാവിെന ഭരേമ�ി�ു�ു;"സ�ീർ�ന�ൾ, 31:5).

അന�രസംഭവ�ള�ം;ശതാധിപെ�സാ��വും
(മർെ�ാ, 16:38-41, ലുേ�ാ, 23:47-49)

അേ�ാൾ മ�ിര�ിെല *തിര�ീല േമൽെതാ�� അടി
േയാളം ര�ായി ചീ�ിേ�ായി; ഭൂമി കുലു�ി, പാറകൾ പിള
ർ�ു, ക�റകൾ തുറ�ു, നി�ദ�പാപി� വിശു��ാരുെട ശരീ
ര�ൾ പലതും ഉയിർെ�ഴുേ��� അവെ� പുനരു�ാന

�ിെ� േശഷം ക�റകെള വി��, വിശു�നഗര�ിൽ െച
�ു പലർ�ും �പത��മായി. ശതാധിപനും അവേനാടു
കൂെട േയശുവിെന കാ�ുനി�വരും ഭൂക�ം മുതലായി

സംഭവി�തു ക�ി��: അവൻ ൈദവപു�തൻ ആയിരു�ു
സത�ം എ�ു പറ�ു ഏ�വും ഭയെ���. ഗലീലയിൽ നി�ു
േയശുവിെന ശു�ശൂഷി��െകാ�ു അനുഗമി��വ� പല

സ്�തീകള�ം ദൂര�ുനി�ു േനാ�ിെ�ാ�ിരു�ു. അവരി
ൽ മഗ്ദല�ാര�ി മറിയയും യാേ�ാബിെ�യും േയാ

െസയുെടയും അ�യായ മറിയയും െസെബദിപു�ത�ാരു

െട അ�യും ഉ�ായിരു�ു. (മ�ായി, 27:51-56). [തിര�ീ
ല --ൈദവാലയ�ിൽ വിശു��ലവുംഅതിവിശു��

ലവും ത�ിൽ േവർതിരി�ിരു�ത് ഈ തിര�ീല െകാ�ാ

ണ്. നീലനൂൽ, ധൂ�മനൂൽ, ചുവ��നൂൽ, പിരി� പ�ിനൂൽ

എ�ിവെകാ�ാണ് ഇതു നിർ�ി�ിരു�ത്. െപാ�ു െപാ
തി�തും െപാൻെകാള��ു�തും െവ�ിെകാ�ു�

നാലു ചുവടിേ�ൽ നില്�ു�തുമായ നാലു ഖദിരസ്തംഭ

�ളിേ�ലാണ് ഇത് തൂ�ിയിരു�ത്. തിര�ീലയ്�ു�ിലാ
ണ് സാ��െപ�കവും കൃപാസനവും െവ�ിരു�ത്. (പുറ,
26:31-34). ആ�ിെലാരി�ൽ പാപപരിഹാരദിന�ിൽ മ
ഹാപുേരാഹിതനു മാ�തേമ തിര�ീലയ്�ക�് കയറാൻ

അനുവാദം ഉ�ായിരു�ു��. (േലവ�ർ, 16:2). േയശുവിെ�
മരണ�ാൽ തിര�ീല കീറുകവഴി സകലമനുഷ�ർ�ും

ൈദവസ�ിധിയിേല�ു് �പേവശനം ലഭി��. (എ�ബായർ, 10:
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19-20).]

േയശുവിെ� വിലാ��റ�ു കു�ു�ു

അ�ു ഒരു�നാള�ംആശ��്നാൾ വലിയതുംആക

െകാ�ു ശരീര�ൾ ശ��ിൽ �കൂശിേ�ൽ ഇരി�രുതു

എ�ുവ�� അവരുെട കാൽ ഒടി�� എടു�ിേ�ണം എ�ു

െയഹൂദ�ാർ പീലാെ�ാസിേനാടു അേപ�ി��. ആകയാ
ൽ പടയാളികൾ വ�ു ഒ�ാമ�വെ�യും അവേനാടുകൂ

െട �കൂശി�െ�� മെ�വെ�യും കാൽ ഒടി��. അവർ േയ
ശുവിെ� അടു�ൽ വ�ു, അവൻ മരി�� േപായി എ�ു
കാൺകയാൽ അവെ� കാൽ ഒടി�ി�. എ�ിലും പടയാളി
കളിൽ ഒരു�ൻ കു�ംെകാ�ു അവെ� വിലാ��റ�ു

കു�ി; ഉടെന ര�വും െവ�വും പുറെ���. ഇതു ക�വ
ൻ സാ��ം പറ�ിരി�ു�ു; അവെ� സാ��ം സത�ം
ആകു�ു; നി�ള�ം വിശ�സിേ��തിനു താൻ സത�ം പറ
യു�ു എ�ു അവൻ അറിയു�ു. "അവെ� ഒരു അ�ി

യും ഒടി�ുേപാകയി�" (സ�ീ, 34:20) എ�ു� തിരുെവ

ഴു�ു നിവൃ�ിയാേക�തിനു ഇതു സംഭവി��. "അവർ
കു�ിയവ�േല�ു േനാ�ും" (െസഖ, 12:10)എ�ു മെ�ാ
രു തിരുെവഴു�ും പറയു�ു. (േയാഹ�ാൻ, 19:31-37).

േയശുവിെ�ശരീരംസംസ്കരി�ു�ു
(മ�ാ, 27:51-61, മർെ�ാ, 15:42-47, ലൂേ�ാ, 23:50-53)
അന�രം, െയഹൂദ�ാെര േപടി�ി�� രഹസ��ിൽ േയ

ശുവിെ� ഒരു ശിഷ�നായിരു� അരിമത�യിെല േയാേസഫ്

േയശുവിെ� ശരീരം എടു�ു െകാ�ു േപാകുവാൻ പീലാ

െ�ാസിേനാടു അനുവാദം േചാദി��. പീലാെ�ാസ് അനു
വദി �യാൽഅവൻ വ�ുഅവെ� ശരീരം എടു�ു.ആ
ദ�ം രാ�തിയിൽ അവെ� അടു�ൽ വ� നിെ�ാേദെമാ

സും ഏകേദശം നൂറുറാ�ൽ മൂറും അകിലും െകാ�ു�

ഒരു കൂ�� െകാ�ുവ�ു. അവർ േയശുവിെ� ശരീരം എടു
�ു െയഹൂദ�ാർ ശവം അട�ു� മര�ാദ�പകാരം അതി
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െന സുഗ�വർ�േ�ാടു കൂെട ശീലെപാതി�ു െക�ി.
അവെന �കൂശി��ല�ുതേ� ഒരു േതാ�വുംആ േതാ�

�ിൽ മുെ� ആെരയും െവ�ി�ി�ാ� പുതിേയാരു ക�റ

യും ഉ�ായിരു�ു. ആക�റ സമീപം ആകെകാ�ു അവ

ർ െയഹൂദ�ാരുെട ഒരു�നാൾ നിമി�ം േയശുവിെന അ

വിെട െവ��. (േയാഹ�ാൻ, 9:38-42).

സ്�തീകൾഅട�ംക�ി��് മട�ിേ�ാകു�ു

അ�ു ഒരു�നാൾ ആയിരു�ു, ശ��ും ആരംഭി��.
ഗലീലയിൽനി�ു അവേനാടുകൂെട േപാ� സ്�തീകള�ം പി

�ാെല െച�ു ക�റയും അവെ� ശരീരം െവ� വിധവും ക

�ി�� മട�ിേ�ായി സുഗ�വർ�വും പരിമളൈതലവും ഒ

രു�ി; ക�ന അനുസരി�� ശ��ിൽ സ��മായിരു�ു.
(ലൂേ�ാസ്, 23:54-56).

ഏ�പിൽ 4ശനി: ക�റയ്�ു് കാവൽഏർെ�ടു�ു�ു
ഒരു�നാളിെ� പിെ� ദിവസം മഹാപുേരാഹിത�ാരും

പരീശ�ാരും പീലാെ�ാസിെ� അടു�ൽ െച�ുകൂടി: യ
ജമാനേന, ആ ചതിയൻ ജീവേനാടിരി�ുേ�ാൾ: മൂ�ുനാ
ൾ കഴി�ി�� ഞാൻ ഉയിർെ�ഴുേ�ല്�ും എ�ു പറ

��പകാരം ഞ�ൾ�ു ഓർ� വ�ു.അതുെകാ�ു അ
വെ� ശിഷ��ാർ െച�ു അവെന േമാഷ്ടി�ി��, അവൻ മ
രി�വരുെട ഇടയിൽനി�ു ഉയിർെ�ഴുേ��� എ�ു ജന

േ�ാടു പറകയും ഒടുവിലെ� ചതിവു മു�ിലേ�തിലും

വിഷമമായി�ീരുകയും െച�ാതിരിേ��തി�ു മൂ�ാം

നാൾവെര ക�റ ഉറ�ാ�ുവാൻ ക�ി� എ�ു പറ�ു.
പീലാെ�ാസ് അവേരാടു: കാവൽ�ൂ�െ� തരാം; േപാ
യി നി�ളാൽ ആകുെ�ടേ�ാളം ഉറ��വരു�ുവിൻ എ

�ു പറ�ു. അവർ െച�ു ക�ി�ു മു�ദെവ�� കാവൽ
�ൂ�െ�നിറു�ി ക�റ ഉറ�ാ�ി. (മ�ായി, 27:62-66).
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ഉയിർെ�ഴുേ��്:എ.ഡി. 33ഏ�പിൽ 5ഞായർ
സ്�തീകൾക�റയ്�ൽ െച���ു

(മർെ�ാ, 16:4-8, ലുേ�ാ, 24:1-10, േയാഹ, 20:1)
ശ��ു കഴി�േശഷം മഗ്ദല�ാര�ി മറിയയും

യാേ�ാബിെ� അ� മറിയയും ശേലാമയും െച�ു അവ

െന പൂേശ�തി�ു സുഗ�വർ�ം വാ�ി. ആഴ്ചവ��ി
െ� ഒ�ാം നാൾഅതികാല�ു സൂര�ൻ ഉദി�േ�ാൾഅവ

ർ ക�െറ�ൽ െച�ു: ക�റയുെട വാതിൽ�ൽനി�ു ന
മു�ു േവ�ി ആർ ക�� ഉരു�ി�ളയും എ�ു ത�ിൽ പറ

�ു. െപെ��ു വലിേയാരു ഭൂക�ം ഉ�ായി; കർ�ാവി
െ� ദൂതൻ സ�ർ��ിൽനി�ു ഇറ�ിവ�ു, ക�� ഉരു�ിനീ
�ി അതിേ�ൽ ഇരു�ിരു�ു. അവെ� രൂപം മി�ലി�ു
ഒ�തും അവെ� ഉടു�� ഹിമം േപാെല െവള��തും ആ

യിരു�ു. കാവൽ�ാർ അവെന ക�ു േപടി�� വിെറ�� മ
രി�വെരേ�ാെല ആയി. ദൂതൻ സ്�തീകേളാടു: ഭയെ�േട
�ാ; �കൂശി�െ�� േയശുവിെന നി�ൾ അേന�ഷി�ു�ു
എ�ു ഞാൻ അറിയു�ു; അവൻ ഇവിെട ഇ�; താൻ പറ
�തുേപാെല ഉയിർെ�ഴുേ���; അവൻ കിട� �ലം

വ�ു കാ�ിൻ അവൻ മരി�വരുെട ഇടയിൽനി�ു ഉയിർ

െ�ഴുേ��� എ�ു േവഗം െച�ുഅവെ�ശിഷ��ാേരാടു

പറവിൻ;അവൻനി�ൾ�ു മുെ� ഗലീെല�ു േപാകു�ു;
അവിെട നി�ൾ അവെന കാണും; ഞാൻ നി�േളാടു പറ
�ിരി�ു�ു എ�ു പറ�ു. (മർെ�ാസ്, 16:1-3, മ�ാ
യി, 28:2-7)

മഗ്ദല�ാരിമറിയ പെ�താസിെനയും
േയാഹ�ാെനയുംഅറിയി�ു�ു

മഗ്ദല�ാര�ി മറിയ ഓടി ശിേമാൻപെ�താസിെ�യും

േയശുവിനു �പിയനായ മെ� ശിഷ�െ�യും അടു�ൽ െച

�ു:കർ�ാവിെന ക�റയിൽനി�ു എടു�ു െകാ�ുേപാ
യി; അവെന എവിെട െവ�� എ�ു ഞ�ൾ അറിയു�ി�
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എ�ു അവേരാടു പറ�ു; അതുെകാ�ു പെ�താസും മ
െ� ശിഷ�നും പുറെ��� ക�െറ�ൽ െച�ു. ഇരുവരും ഒ
�ി�� ഓടി; മെ� ശിഷ�ൻ പെ�താസിെന�ാൾ േവഗ�ിൽ
ഓടിആദ�ം കെ�റ�ൽഎ�ി;കുനി�ുേനാ�ി ശീലക

ൾ കിട�ു�തു ക�ു; അക�ു കട�ി�താനും. അവ
െ� പി�ാെല ശിേമാൻപെ�താസും വ�ു ക�റയിൽ കട�ു

ശീലകൾ കിട�ു�തും അവെ� തലയിൽ ചു�ിയിരു�

റൂമാൽ ശീലകേളാടുകൂെട കിട�ാെത േവറി�� ഒരിട�ു

ചുരു�ി െവ�ിരി�ു�തും ക�ു. ആദ�ം കെ�റ�ൽ എ
�ിയ മെ� ശിഷ�നും അേ�ാൾ അക�ു െച�ു ക�ു

വിശ�സി��. അവൻ മരി�വരിൽനി�ു ഉയിർെ�ഴുേ�ൽ
േ��താകു�ു എ�ു� തിരുെവഴു�ു അവർ അതുവ

െര അറി�ി�. അ�െന ശിഷ��ാർ വീ�ിേല�ു മട�ി
േ�ായി. (േയാഹ�ാൻ, 20:1-10).

േയശു മറിയയ്�ു �പത��നാകു�ു
(മർെ�ാ, 16:9-11)

എ�ാൽ മറിയ കെ�റ�ൽ പുറ�ു കര�ുെകാ�ു

നി�ു. കരയു�ിടയിൽ അവൾ ക�റയിൽ കുനി�ുേനാ

�ി. േയശുവിെ� ശരീരം കിട�ിരു� ഇട�ു െവ�വ

സ്�തം ധരി� ര�ു ദൂത�ാർ ഒരു�ൻ തെല�ലും ഒരു

�ൻകാൽ�ലും ഇരി�ു�തു ക�ു.അവർഅവേളാടു:
സ്�തീേയ, നീ കരയു�തു എ�ു എ�ു േചാദി��. എെ�
കർ�ാവിെന എടു�ു െകാ�ുേപായി;അവെന എവിെട
െവ�� എ�ു ഞാൻ അറിയു�ി� എ�ു അവൾ അവേരാ

ടു പറ�ു.ഇതു പറ�ി��അവൾപിേ�ാ�ം തിരി�ു,
േയശു നില്�ു�തു ക�ു; േയശു എ�ു അറി�ി�താ

നും. േയശു അവേളാടു: സ്�തീേയ, നീ കരയു�തു എ�ു?
ആെര തിരയു�ു എ�ു േചാദി��. അവൻ േതാ��ാരൻ
എ�ു നിരൂപി�ി�� അവൾ: യജമാനേന, നീ അവെന എടു
�ുെകാ�ു േപായി എ�ിൽ അവെന എവിെട െവ�� എ
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�ു പറ�ുതരിക; ഞാൻ അവെന എടു�ു െകാ�ു
െപായ്െ�ാ�ാം എ�ു അവേനാടു പറ�ു. േയശുഅവ
േളാടു: 'മറിയേയ,' എ�ു പറ�ു. അവൾ തിരി�ു എ

�ബായഭാഷയിൽ: റ��നി എ�ു പറ�ു; അതിനു ഗുരു
എ�ർ�ം. േയശു അവേളാടു: 'എെ� െതാടരുതു; ഞാൻ
ഇതുവെര പിതാവിെ� അടു�ൽ കയറിേ�ായി�; എ�ി
ലും നീ എെ� സേഹാദര�ാരുെട അടു�ൽ െച�ു: എ
െ� പിതാവും നി�ള�െട പിതാവും എെ�ൈദവവും നി�

ള�െട ൈദവവുമായവെ� അടു�ൽ ഞാൻ കയറിേ�ാകു

�ു എ�ു അവേരാടു പറക' എ�ു പറ�ു. മഗ്ദല�ാര
�ി മറിയ വ�ു താൻ കർ�ാവിെന ക�ു എ�ും അവ

ൻഇ�െനതേ�ാടു പറ�ുഎ�ും ശിഷ��ാേരാടു അറി

യി��. (േയാഹ�ാൻ, 20:11-18).

മ�� സ്�തീകൾ�ു് േയശു �പത��നാകു�ു
(മർെ�ാ,16:1, ലുേ�ാ, 24:10)

ആദ�ം ക�റ ക�ുമട�ിയ സ്�തീകൾ േവഗ�ിൽ ഭയ

േ�ാടും മഹാസേ�ാഷേ�ാടും കൂടി ക�റ വി�� അവ

െ� ശിഷ��ാേരാടു അറിയി�ാൻ ഓടിേ�ായി. എ�ാൽ
േയശു അവെര എതിേര��: 'നി�ൾ�ു വ�നം' എ�ു പറ
�ു; അവർ അടു �ുെച�ു അവെ� കാൽ പിടി�� അ
വെന നമസ്കരി��. േയശുഅവേരാടു: 'ഭയെ�േട�; നി�
ൾ േപായി എെ� സേഹാദര�ാേരാടു ഗലീെല�ു േപാകു

വാൻ പറവിൻ; അവിെട അവർ എെ� കാണും' എ�ു പറ
�ു. (മ�ായി, 28:8-10).

കാവൽ�ാരുെട വിവരണം

അവർ േപാകുേ�ാൾ കാവൽ�ൂ��ിൽ ചിലർ നഗര

�ിൽ െച�ു സംഭവി�തു എ�ാം മഹാപുേരാഹിത�ാേരാ

ടു അറിയി��. അവർ ഒ�ി��കൂടി മൂ��ാരുമായി ആേലാ
ചനകഴി�ി�� പടയാളികൾ�ു േവ�ുേവാളം പണം െകാടു

�ു; േയശുവിെ� ശിഷ��ാർ രാ�തിയിൽ വ�ു ഞ�ൾ ഉ
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റ�ുേ�ാൾഅവെന ക��െകാ�ു േപായി എ�ു പറവിൻ.
വസ്തുത നാടുവാഴിയുെട സ�ിധാന�ിൽ എ�ി എ�ി

േലാ ഞ�ൾ അവെന സ�തി�ി�� നി�െള നിർഭയരാ

�ിെ�ാ�ാം എ�ു പറ�ു.അവർ പണം വാ�ി ഉപേദ
ശ�പകാരം െചയ്തു; ഈ കഥ ഇ�ുവെര െയഹൂദ�ാരുെട

ഇടയിൽ പരെ�നട�ായിരി�ു�ു. (മ�ായി, 28:11-15).

ര�ു് ശിഷ��ാർ�ു് േയശു �പത��നാകു�ു
(മർെ�ാ, 16:12-13)

അ�ു തേ� ശിഷ��ാരിൽ ര�ുേപർ െയരൂശേലമിൽ

നി�ു ഏഴു നാഴിക ദൂരമു� എ�വു�് എ� �ഗാമ�ി

േല�ു േപാകയിൽഈസംഭവി�തിെന�ുറി�� ഒെ�യും

ത�ിൽ സംസാരി��െകാ�ിരു�ു. സംസാരി��ം തർ�ി
��ംെകാ�ിരി�ുേ�ാൾ േയശു താനും അടു�ുെച�ു

അവേരാടു േചർ�ുനട�ു.അവെനഅറിയാതവ�ംഅവ
രുെട ക�� നിേരാധി�ിരു�ു.അവൻഅവേരാടു: 'നി�ൾ
വഴിനട�ു ത�ിൽ വാദി�ു� ഈ കാര�ം എ�ു' എ�ു
േചാദി��; അവർ വാടിയ മുഖേ�ാെട നി�ു. െ�െയാ�ാ
വു എ�ു േപരു�വൻ; െയരൂശേലമിെല പരേദശികളിൽ
നീ മാ�തം ഈ നാള�കളിൽ അവിെട സംഭവി� കാര�ം അറി

യാതിരി�ു�ുേവാ എ�ു ഉ�രം പറ�ു. 'ഏതു' എ�ു
അവൻ അവേരാടു േചാദി�തിനു അവർ അവേനാടു പറ

�തു: ൈദവ�ി�ും സകലജന�ിനും മു�ാെക �പവൃ
�ിയിലും വാ�ിലും ശ�ിയു� �പവാചകനായിരു� ന

സറായനായ േയശുവിെന�ുറി���തു തേ�. ന�ുെട മ
ഹാപുേരാഹിത�ാരും �പമാണികള�ം അവെന മരണവിധി

�ു ഏ�ി�� �കൂശി��. ഞ�േളാ അവൻ യി�സാേയലിെന
വീെ�ടു�ാനു �വൻ എ�ു ആശി�ിരു�ു; അ�തയുമ�,
ഇതു സംഭവി�ി�� ഇ�ു മൂ�ാംനാൾആകു�ു.ഞ�ള�െട
കൂ��ിൽ ചില സ്�തീകൾ രാവിെല ക�െറ�ൽ േപായി

അവെ� ശരീരം കാണാെത മട�ിവ�ു അവൻ ജീവി�ിരി
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�ു�ു എ�ു പറ� ദൂത�ാരുെട ദർശനം ക�ു എ�ു

പറ�ു ഞ�െള �ഭമി�ി��.ഞ�ള�െട കൂ��ിൽ ചിലർ
ക�റ�ൽ െച�ു സ്�തീകൾ പറ�തുേപാെല തേ� ക

�ു;അവെന ക�ി�താനും.അവൻഅവേരാടു: 'അേ�ാ,
ബു�ിഹീനേര, �പവാചക�ാർ പറ�ിരി�ു�തു എ�ാം

വിശ�സി�ാ� മ�ബു�ികേള, �കിസ്തു ഇ�െന കഷ്ടം
അനുഭവി�ി�� തെ� മഹത��ിൽ കടേ��ത�േയാ'എ
�ു പറ�ു. േമാെശ തുട�ി സകല�പവാചക�ാരിൽ നി
�ും എ�ാതിരുെവഴു�ുകളിലും തെ��ുറി���തു അ

വർ�ു വ�ാഖ�ാനി��െകാടു�ു. അവർ േപാകു� �ഗാമ

േ�ാടു അടു�േ�ാൾ അവൻ മുേ�ാ�� േപാകു� ഭാവം

കാണി��. അവേരാ: ഞ�േളാടുകൂെട പാർ�ുക; േനരം
ൈവകി അസ്തമി�ാറായേ�ാ എ�ു പറ�ു അവെന നി

ർബ�ി��;അവൻഅവേരാടുകൂെട പാർ�ാൻ െച�ു.അ
വരുമായി ഭ�ണ�ി�ു ഇരി�ുേ�ാൾഅവൻഅ�ംഎ

ടു�ു അനു�ഗഹി�� നുറു�ി അവർ�ു െകാടു�ു. ഉട
െന അവരുെട ക�� തുറ�ു അവർ അവെന അറി�ു;
അവൻ അവർ�ു അ�പത��നായി അവൻ വഴിയിൽ ന

േ�ാടു സംസാരി�� തിരുെവഴു�ുകെള െതളിയി�ുേ�ാ

ൾ ന�ുെട ഹൃദയം ന�ുെട ഉ�ിൽ ക�ിെ�ാ�ിരു�ി

�േയാ എ�ു അവർ ത�ിൽ പറ�ു.ആനാഴികയിൽ ത

േ�അവർ എഴുേ��� െയരൂശേലമിേല�ു മട�ിേ�ാ�ു.
കർ�ാവു വാസ്തവമായി ഉയിർെ�ഴുേ��� ശിേമാനു

�പത��നായി എ�ു കൂടിയിരു�ു പറയു� പതിെനാരുവ

െരയും കൂെടയു�വെരയും ക�ു. വഴിയിൽ സംഭവി�തും
അവൻ അ�ം നുറു�ുകയിൽ ത�ൾ�ു അറിയായ��

തുംഅവർ വിവരി��പറ�ു. (ലൂേ�ാസ്, 24:13-35).

േതാമാസ് ഒഴിെകയു�ശിഷ��ാർ�ു് �പത��നാകു�ു
(മർെ�ാ, 16:14, േയാഹ,20:19-23).

ഇ�െന അവർ സംസാരി��െകാ�ിരി�ുേ�ാൾ േയ
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ശു അവരുെട നടുവിൽനി�ു: 'നി�ൾ�ു സമാധാനം' എ
�ു പറ�ു. അവർ െഞ�ി ഭയെ���; ഒരു ഭൂതെ� കാ

ണു�ു എ�ു അവർ�ു േതാ�ി. അവൻ അവേരാടു 'നി
�ൾകല�ു�തു എ�ു? നി�ള�െട ഹൃദയ�ിൽസംശ
യം െപാ�ു�തും എ�ു? ഞാൻ തെ� ആകു�ു എ�ു
എെ�ക��ം കാലും േനാ�ിഅറിവിൻ;എെ� െതാ��േനാ
�ുവിൻ; എ�ിൽ കാണു�തുേപാെല ഭൂത�ിനു മാംസ
വും അ�ിയും ഇ�േ�ാ' എ�ു പറ�ു. ഇ�െന പറ
�ി��അവൻക��ം കാലുംഅവെര കാണി��.അവർസ
േ�ാഷ�ാൽ വിശ�സി�ാെത അതിശയി�� നില്�ു

േ�ാൾഅവേരാടു: 'തി�ുവാൻ വ�തും ഇവിെട നി�ള�െട
പ�ൽ ഉേ�ാ' എ�ു േചാദി��. അവർ ഒരു ഖ�ം വറു

� മീനും േതൻക�യും അവനു െകാടു�ു.അതു അവൻ
വാ�ിഅവർകാൺെകതി�ു. പിെ�അവൻഅവേരാടു:
'ഇതാകു�ു നി�േളാടുകൂെട ഇരി�ുേ�ാൾ ഞാൻ പറ
�വാ�ു. േമാെശയുെട ന�ായ�പമാണ�ിലും �പവാചക
പുസ്തക�ളിലും സ�ീർ�ന�ളിലും എെ��ുറി��

എഴുതിയിരി�ു�തു ഒെ�യും നിവൃ�ിയാേകണംഎ�ു

�തു തേ�'എ�ു പറ�ു തിരുെവഴു�ുകെള തിരി�റി

േയ�തിനു അവരുെട ബു�ിെയ തുറ�ു. '�കിസ്തു കഷ്ടം
അനുഭവി�യും മൂ�ാം നാൾ മരി�വരിൽനി�ു ഉയിർ

െ�ഴുേ�ൽ�യും അവെ� നാമ�ിൽ മാനസാ�രവും

പാപേമാചനവും െയരൂശേലമിൽതുട�ി സകലജാതികളി

ലും �പസംഗി�യും േവണം എ�ി�െന എഴുതിയിരി�ു

�ു. ഇതിനു നി�ൾ സാ�ികൾ ആകു�ു. എെ� പിതാ
വു വാഗ്ദ�ം െചയ്തതിെന ഞാൻ നി�ള�െടേമൽഅയ

�ും. നി�േളാ ഉയര�ിൽനി�ു ശ�ി ധരി�ുേവാളം ന
ഗര�ിൽ പാർ�ിൻ'എ�ുംഅവേരാടു പറ�ു. (ലൂേ�ാ
സ്, 24:36-47).
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േതാമാസിെ�അവിശ�ാസം

എ�ാൽ േയശു വ�േ�ാൾ പ�ിരുവരിൽ ഒരുവനായ

ദിദിെമാസ് എ� േതാമാസ് അവേരാടുകൂെട ഉ�ായിരു�ി

�. മേ� ശിഷ��ാർ അവേനാടു: ഞ�ൾ കർ�ാവിെന ക
�ുഎ�ു പറ�േ�ാൾ:ഞാൻഅവെ�ൈകകളിൽആ
ണി�ഴുതു കാണുകയും ആണി�ഴുതിൽ വിരൽ ഇടുകയും

അവെ� വിലാ��റ�ു ൈക ഇടുകയും െചയ്തി��ാെത

വിശ�സി�യി� എ�ു അവൻ അവേരാടു പറ�ു. (േയാ
ഹ�ാൻ, 20:24-25).

േതാമാസ് ഉൾെ�െടയു�ശിഷ��ാർ�ു്

�പത��നാകു�ു

എ�� ദിവസം കഴി�ി�� ശിഷ��ാർ പിെ�യും അക

�ു കൂടിയിരി�ുേ�ാൾ േതാമാസും ഉ�ായിരു�ു. വാതി
ൽ അട�ിരിെ� േയശു വ�ു നടുവിൽ നി�ുെകാ�ു: നി
�ൾ�ു സമാധാനം എ�ു പറ�ു. പിെ� േതാമാസി

േനാടു: നിെ� വിരൽ ഇേ�ാ�� നീ�ി എെ� ൈകകെള കാ
ൺക; നിെ�ൈക നീ�ി എെ� വിലാ��റ�ു ഇടുക;അവി
ശ�ാസി ആകാെത വിശ�ാസിയായിരി� എ�ു പറ�ു.
േതാമാസ് അവേനാടു: എെ� കർ�ാവും എെ� ൈദവ
വും ആയുേ�ാേവ എ�ു ഉ�രം പറ�ു. േയശു അവ
േനാടു: നീ എെ� ക�തുെകാ�ു വിശ�സി��; കാണാെത
വിശ�സി�വർ ഭാഗ�വാ�ാർ എ�ു പറ�ു. (േയാഹ�ാൻ,
20:26-29).

വീ�ും ശിഷ��ാർ�ു് �പത��നാകു�ു:
അതിശയകരമായ മീൻപിടു�ം

അതിെ�േശഷം േയശു പിെ�യും തിെബര�ാസ് കടൽ

�രയിൽെവ�� ശിഷ��ാർ�ു �പത��നായി; �പത��നാ
യതു ഈ വിധം ആയിരു�ു. ശിേമാൻ പെ�താസും ദിദിെമാ
സ് എ� േതാമാസും ഗലീലയിലു� കാനയിെല നഥനേയ
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ലും െസെബദിമ�ള�ം അവെ� ശിഷ��ാരിൽ േവെറ ര�ു

േപരും ഒരുമി�� കൂടിയിരു�ു.ശിേമാൻ പെ�താസ്അവേരാ
ടു:ഞാൻ മീൻ പിടി�ാൻ േപാകു�ു എ�ു പറ�ു;ഞ�
ള�ം േപാരു�ു എ�ു അവർ പറ�ു.അവർ പുറെ��� പട
കുകയറി േപായി; ആ രാ�തിയിൽ ഒ�ും പിടി�ി�. പുലർ�
ആയേ�ാൾ േയശു കരയിൽ നി�ിരു�ു; േയശു ആകു�ു
എ�ു ശിഷ��ാർ അറി�ി�. േയശു അവേരാടു: കു�ു

�േള, 'കൂ��വാൻ വ�തും ഉേ�ാ'എ�ു േചാദി��; ഇ� എ
�ു അവർ ഉ�രം പറ�ു. 'പടകിെ� വല�ുഭാഗ�ു
വല വീശുവിൻ;എ�ാൽ നി�ൾ�ു കി��ം'എ�ു അവൻ
അവേരാടു പറ�ു; അവർ വീശി, മീനിെ� െപരു�ം േഹ
തുവായി അതു വലി�ാൻകഴി�ി�. േയശു സ്േനഹി� ശി
ഷ�ൻ പെ�താസിേനാടു: അതു കർ�ാവു ആകു�ു എ�ു
പറ�ു; കർ�ാവു ആകു�ു എ�ു ശിേമാൻപെ�താസ്
േക�ി��, താൻ ന�നാകയാൽഅ�ി അരയിൽ ചു�ി കടലി
ൽ ചാടി. േശഷം ശിഷ��ാർ കരയിൽനി�ു ഏകേദശം ഇരു
നൂറു മുഴ�ിൽ അധികം ദൂര��ായ്കയാൽ മീൻ നിറ

� വല ഇെഴ��ംെകാ�ു െചറിയ പടകിൽ വ�ു. കെര
�ു ഇെറ�ിയേ�ാൾ അവർ തീ�നലും അതിേ�ൽ മീൻ

െവ�ിരി�ു�തും അ�വും ക�ു. േയശു അവേരാടു: 'ഇ
േ�ാൾ പിടി� മീൻ ചിലതു െകാ�ുവരുവിൻ' എ�ു പറ
�ു. ശിേമാൻപെ�താസ് കയറി നൂ���ുമൂ�ു വലിയ മീ
ൻ നിറ� വല കെര�ു വലി�� കയ�ി; അ�ത വളെര ഉ
�ായിരു�ി��ം വല കീറിയി�. േയശുഅവേരാടു: വ�ു �പാ
തൽ കഴി��െകാൾവിൻ എ�ു പറ�ു; കർ�ാവാകു�ു
എ�ു അറി�ി�� ശിഷ��ാരിൽ ഒരു�നും: നീ ആർ എ
�ു അവേനാടു േചാദി�ാൻ തുനി�ി�. േയശു വ�ു അ
�ംഎടു�ുഅവർ�ു െകാടു�ു; മീനുംഅ�െനതേ�.
േയശു മരി�വരിൽനി�ു ഉയിർെ�ഴുേ��േശഷം ഇ�

െന മൂ�ാം �പാവശ�ം ശിഷ��ാർ�ു �പത��നായി. (േയാ
ഹ�ാൻ, 21:1-14).
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േയശു പെ�താസിെന ഉറ�ി�ു�ു

അവർ �പാതൽകഴി�േശഷം േയശു ശിേമാൻ പെ�താസി

േനാടു: 'േയാഹ�ാെ� മകനായ ശിേമാേന, നീ ഇവരിൽഅ
ധികമായി എെ� സ്േനഹി�ു�ുേവാ'എ�ു േചാദി��.അ
തിനു അവൻ: ഉ��, കർ�ാേവ, എനി�ു നിേ�ാടു �പിയ
മു�ു എ�ു നീ അറിയു�ുവേ�ാ എ�ു പറ�ു. എെ�
കു�ാടുകെള േമയ്� എ�ു അവൻ അവേനാടു പറ

�ു. ര�ാമതും അവേനാടു: 'േയാഹ�ാെ� മകനായ ശി
േമാേന, നീ എെ� സ്േനഹി�ു�ുേവാ' എ�ു േചാദി��.
അതിനു അവൻ ഉ�� കർ�ാേവ, എനി�ു നിേ�ാടു �പി
യമു�ു എ�ു നീ അറിയു�ുവേ�ാ എ�ു പറ�ു. എ
െ� ആടുകെള പാലി� എ�ു അവൻ അവേനാടു പറ

�ു. മൂ�ാമതും അവേനാടു: 'േയാഹ�ാെ� മകനായ ശി
േമാേന, നിന�ു എേ�ാടു �പിയമുേ�ാ' എ�ു േചാദി��.
എേ�ാടു �പിയമുേ�ാ എ�ു മൂ�ാമതും േചാദി�യാൽ

പെ�താസ് ദുഃഖി��: കർ�ാേവ, നീ സകലവും അറിയു�ു;
എനി�ു നിേ�ാടു �പിയമു�ു എ�ും നീ അറിയു�ു എ

�ു അവേനാടു പറ�ു. േയശു അവേനാടു: 'എെ�ആടു
കെള േമയ്�. ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിേ�ാടു പറയു
�ു: നീ െയൗവന�ാരൻആയിരു�േ�ാൾ നീ തേ�അര
െക�ി ഇഷ്ടമുേ�ട�ു നട�ു; വയ�നായേശഷേമാ നീ
ൈക നീ��കയും മെ�ാരു�ൻ നിെ� അരെക�ി നിന�ു

ഇഷ്ടമി�ാ� ഇടേ��ു നിെ� െകാ�ു േപാകയും െച

��ം'എ�ു പറ�ു.അതിനാൽഅവൻഇ�വിധം മരണം
െകാ�ു ൈദവെ� മഹത�െ�ടു�ും എ�ു അവൻ സൂ

ചി�ി��; ഇതു പറ�ി��:എെ�അനുഗമി�എ�ുഅവ

േനാടു പറ�ു. (േയാഹ�ാൻ, 21:15-19).

േയശു േയാഹ�ാെന�ുറി��് �പവചി�ു�ു

പെ�താസ് തിരി�ു േയശു സ്േനഹി� ശിഷ�ൻ പിൻെച

���തു ക�ു; അ�ാഴ�ിൽ അവെ� െനേ�ാടു ചാ
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�ു െകാ�ു: കർ�ാേവ, നിെ� കാണി��െകാടു�ു�
വൻ ആർ എ�ു േചാദി�തു ഇവൻ തേ�. അവെന പ
െ�താസ് ക�ി��: കർ�ാേവ, ഇവനു എ�ു ഭവി�ും എ
�ു േയശുവിേനാടു േചാദി��. േയശുഅവേനാടു: 'ഞാൻ വ
രുേവാളം ഇവൻ ഇരിേ�ണെമ�ു എനി�ു ഇഷ്ടം ഉെ�

�ിൽ അതു നിന�ു എ�ു? നീ എെ� അനുഗമി�' എ
�ു പറ�ു.ആകയാൽആശിഷ�ൻ മരി�യി� എെ�ാ

രു �ശുതി സേഹാദര�ാരുെട ഇടയിൽ പര�ു. േയശുേവാ:
അവൻ മരി�യി� എ��, *'ഞാൻ വരുേവാളം ഇവൻ ഇ
രിേ�ണം' എ�ു എനി�ു ഇഷ്ടമുെ��ിൽ അതു നിന
�ുഎ�ു എ�േ�തഅവേനാടു പറ�തു. (േയാഹ�ാൻ,
21:20-23). [ഞാൻ വരുേവാളം -- എ.ഡി. 95-ൽ പെ�ാസ്
ദ�ീപിൽെവ�് േയശു േതജേ�ാെട േയാഹ�ാനു് �പത��

നായേ�ാൾഈ �പവചന�ിനു നിവൃ�ിയായി.]

അ�ൂറിലധികം േപർ�ും.
യാേ�ാബിനും �പത��നാകു�ു

അന�രംഅവൻഅ�ൂ�ിൽഅധികം സേഹാദര�ാ

ർ�ു ഒരുമി�� �പത��നായി; അവർ മി�േപരും ഇ�ുവ
െര ജീവേനാടിരി�ു�ു; ചിലേരാ നി�ദ�പാപി�ിരി�ു�ു.
അന�രം അവൻ യാേ�ാബി�ും പിെ� അെ�ാസ്തല

�ാർ�ുംഎ�ാവർ�ും �പത��നായി. (1െകാരി,, 15:6-7).

പരിശു�ാ�ാവിെ� വാഗ്ദ�ം

േയശു കഷ്ടം അനുഭവി�േശഷം നാ�തു നാേളാളം അ

വർ�ു �പത��നായി ൈദവരാജ�ം സംബ�ി� കാര��

ൾ പറ�ുെകാ�ു താൻ ജീവി�ിരി�ു�ു എ�ു അേന

കം ദൃഷ്ടാ��ളാൽഅവർ�ു കാണി�� െകാടു�ു.അ
�െനഅവൻഅവരുമായി കൂടിയിരി�ുേ�ാൾ അവേരാ

ടു: നി�ൾ െയരൂശേലമിൽ നി�ു വാ�ിേ�ാകാെത എ
േ�ാടു േക� പിതാവിെ� വാഗ്ദ��ിനായി കാ�ിരി
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േ�ണം; േയാഹ�ാൻ െവ�ം െകാ�ു സ്നാനം കഴി�ി��.
നി�ൾേ�ാ ഇനി ഏെറനാൾ കഴിയുംമുെ� പരിശു�ാ

�ാവുെകാ�ു സ്നാനം ലഭി�ും എ�ു ക�ി��. (�പവൃ
�ികൾ, 1:2-5).

ശിഷ��ാർ�ു� മഹാനിേയാഗം
(മർെ�ാ, 16:17-18)

പിെ� േയശു അവേരാടു: 'നി�ൾ ഭൂേലാക�ിൽ ഒ
െ�യും േപായി സകലസൃഷ്ടിേയാടും സുവിേശഷം �പസം

ഗി�ിൻ. വിശ�സി�യും സ്നാനം ഏൽ�യും െച���വ
ൻ ര�ി�െ�ടും; വിശ�സി�ാ�വൻ ശി�ാവിധിയിൽ
അകെ�ടും. സ�ർ��ിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാര
വും എനി�ു നല്കെ��ിരി�ു�ു.ആകയാൽ നി�ൾ പു
റെ���, പിതാവിെ�യും പു�തെ�യും പരിശു�ാ�ാവിെ�
യും നാമ�ിൽ സ്നാനം കഴി�ി��ം ഞാൻ നി�േളാടു ക

�ി�തു ഒെ�യും �പമാണി�ാൻ ത�വ�ം ഉപേദശി��ം

െകാ�ു സകലജാതികെളയും ശിഷ�രാ�ിെ�ാൾവിൻ;
ഞാേനാ േലാകാവസാനേ�ാളം എ�ാനാള�ം നി�േളാടു

കൂെട ഉ�ു'എ�ുഅരുളിെ�യ്തു. (മർെ�ാസ്, 16:15-16,
മ�ായി, 28:18-19).

േയശുവിെ�സ�ർ�ാേരാഹണം:എ.ഡി. 33, െമയ് 14വ�ാഴം
(ലുേ�ാ, 24:50-53)

ഒരുമി�� കൂടിയിരു�േ�ാൾഅവർ േയശുവിേനാടു: കർ
�ാേവ, നീയി�സാേയലിനു ഈ കാല�ിേലാ രാജ�ം യഥാ

�ാന�ാ�ിെ�ാടു�ു�തു എ�ു േചാദി��. അവൻ
അവേരാടു: പിതാവു തെ� സ�� അധികാര�ിൽ െവ�ി
���കാല�െളേയാ സമയ�േളേയാഅറിയു�തു നി�

ൾ�ു�ത�. എ�ാൽ പരിശു�ാ�ാവു നി�ള�െടേമൽ
വരുേ�ാൾ നി�ൾ ശ�ി ലഭി�ി�� െയരൂശേലമിലും െയ

ഹൂദ�യിൽ എ�ാട�ും ശമര�യിലും ഭൂമിയുെട അ�േ�ാള

വും എെ� സാ�ികൾ ആകും എ�ു പറ�ു. ഇ�െന
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കർ�ാവായ േയശുഅവേരാടു അരുളിെ�യ്തേശഷംഅ

വർ കാൺെക അവൻആേരാഹണം െചയ്തു; ഒരു േമഘം
അവെന മൂടീ�� അവൻ അവരുെട കാഴ്ചയ്�ു മറ�ു;
സ�ർ��ിേല�ു എടു�െ���. ൈദവ�ിെ� വല�ുഭാ
ഗ�ു ഇരു�ു. (�പവൃ�ി, 1:6-9, മർെ�ാസ്, 16:19).

േയശുവിെ� പുനരാഗമനം ദൂത�ാർ �പവചി�ു�ു

േയശു േപാകുേ�രം അവർ ആകാശ�ിേല�ു ഉ��

േനാ�ുേ�ാൾ െവ� വസ്�തം ധരി� ര�ു പുരുഷ�ാർ

അവരുെട അടു�ൽനി�ു: ഗലീലാപുരുഷ�ാേര, നി�ൾ
ആകാശ�ിേല�ു േനാ�ിനില്�ു�തു എ�ു? നി�
െളവി�� സ�ർ�ാേരാഹണം െചയ്തഈ േയശുവിെന സ�ർ�

�ിേല�ു േപാകു�വനായി നി�ൾ ക�തുേപാെല ത

േ�അവൻവീ�ും വരുംഎ�ു പറ�ു. (�പവൃ, 1:10-11).

എ.ഡി. 33 െമയ് 24ഞായർ: പരിശു�ാ�ാവി�
അവേരാഹണവുംൈദവസഭാ�ാപനവും

ശിഷ��ാർ െയരൂശേലമി�ു സമീപ�ു ഒരു *ശ��്ദി
വസെ� വഴിദൂരമു� ഒലീവ്മലവി�� െയരൂശേലമിേല�ു
മട�ിേ�ാ�ു. *െപെ�െ�ാസ്തനാൾ വ�േ�ാൾ എ�ാ
വരും ഒരു�ല�ു ഒ�ി�� കൂടിയിരു�ു. െപെ��ു െകാ
ടിയ കാ�ടി�ു�തുേപാെല ആകാശ�നി�ു ഒരു മുഴ
�ം ഉ�ായി,അവർ ഇരു�ിരു� വീടു മുഴുവനും നിെറ��.
അ�ിജ�ാലേപാെല പിളർ�ിരി�ു� നാവുകൾഅവർ�ു
�പത��മായി അവരിൽ ഓേരാരു�െ�േമൽ പതി�ു.
എ�ാവരും പരിശു�ാ�ാവു നിറ�വരായി. (�പവൃ�ിക
ൾ 1:12, 2:1-4). [ശ��ുദിവസെ� വഴിദൂരം -- ന�ായ�പ
മാണക�ന ലംഘി�ാെത ഒരു െയഹൂദനു ശ��ുനാളി
ൽ സ�രി�ാവു� പരിമിതമായ ദൂരം.അതു ര�ായിരം
മുഴമാെണ�് കരുതെ�ടു�ു. (േയാശ ,ു 3:4). െപെ�െ�ാ
സ്ത് -- െയഹൂദനു ൈദവം നിയമി��െകാടു� മൂ�ു വാർ
ഷിക മേഹാ�വ�ളിൽ ര�ാമേ�ത്.]
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ശിഷ��ാരുെടഅന�ര�പവർ�നം

ശിഷ��ാർ പുറെ��� എ�ായിട�ും �പസംഗി��; കർ
�ാവു അവേരാടുകൂെട �പവർ�ി��ം അവരാൽ നട�

അടയാള�ളാൽ വചനെ� ഉറ�ി��ം േപാ�ു. (മർെ�ാ
സ്, 16:20).

ശിഷ�ൻ േയാഹ�ാെ�സാ��ം

ഈ ശിഷ�ൻ ഇതിെന�ുറി�� സാ��ം പറയു�വനും

ഇതു എഴുതിയവനും ആകു�ു; അവെ� സാ��ം സത�ം
എ�ു ഞ�ൾഅറിയു�ു. േയശു െചയ്തതു മ�� പലതും
ഉ�ു; അതു ഓേരാ�ായി എഴുതിയാൽ എഴുതിയ പുസ്ത
ക�ൾ േലാക�ിൽ തേ�യും ഒതു�ുകയി� എ�ു ഞാ

ൻനിരൂപി�ു�ു. (േയാഹ�ാൻ, 21:24-25).

സുവിേശഷ�ിെ� ഉേ�ശ�ം

ഈ പുസ്തക�ിൽഎഴുതിയിരി�ു�ത�ാെത മ�� അ

േനകം അടയാള�ള�ം േയശു തെ� ശിഷ��ാർ കാൺെക

െചയ്തു.എ�ാൽ േയശുൈദവപു�തനായ �കിസ്തു എ�ു
നി�ൾ വിശ�സിേ��തി�ും വിശ�സി�ി�� അവെ� നാ

മ�ിൽ നി�ൾ�ു ജീവൻ ഉ�ാേക�തിനും ഇതു എഴു

തിയിരി�ു�ു. (േയാഹ�ാൻ, 20:30-31).

ര� േയശുവിലൂെട മാ�തം

കർ�ാവായ േയശുവിൽ വിശ�സി�;എ�ാൽനീയും
നിെ�കുടുംബവും ര��പാപി�ും (�പവൃ�ികൾ, 16:31).
മെ�ാരു�നിലും ര�ഇ�; നാം ര�ി�െ�ടുവാൻ
ആകാശ�ിൻകീഴിൽ മനുഷ�രുെട ഇടയിൽ നല്കെ��

േവെറാരു നാമവും ഇ�. (�പവൃ�ികൾ, 4:12).
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നി�ൾ�്അറിയാേമാ???
വീ�ുംജനനം

ൈദവ�ിൽ നി�ു� ജനനമാണ് വീ�ുംജനനം. ഭൗതി
ക മ�ല�ിലായാലും ആ�ീക മ�ല�ിലായാലും

ജീവെ� ഉപാധി ജനനമാണ്.അതായത് ജനന�ിലൂെട മാ
�തേമ ജീവൻ ലഭി�യു��; ജനനം കൂടാെത ജീവനി�. ഒരു
കു�ു് ഭൂമിയിൽ ജനി�ു�ത് സ��ം ഇഷ്ട�ാല�; മാ
താപിതാ�ള�െട ഇഷ്ട�ാലാണ്. അതുേപാെല സ��പയ
�േമാ �പവർ�നേമാആ�ഗഹേമാ െകാ��ൈദവകുടും

ബ�ിലും ഒരു വ��ി ജനി�ു�ത്. മനുഷ�ജനന�ിൽ
എ�േപാെല ആ�ീയജനന�ിലും ഒരു കാരകൻ ഉ�്;
അത് പരിശു�ാ�ാവാണ്. "ആ�ാവിനാൽ ജനി�ത് ആ
�ാവാകു�ു." (േയാഹ, 3:6). ശരീരെ�യ�, ആ�ാവി
െനയാണ് പരിശു�ാ�ാവ് വീ�ുംജനി�ി�ു�ത്. വീ�ും
ജനന�ിൽ പരിശു�ാ�ാവ് പുതിയ ശരീരം നല്കു�ി�;
പുനരു�ാന�ിൽ മാ�തേമ പുതിയ ശരീരം ലഭി�ുകയു

��. �കിസ്തു �കൂശിൽ െചാരി� �പയ�ി�ര�മാണ്

വീ�ുംജനന�ിനടി�ാനം. (െകാെലാ, 1:20). വിശ�ാസ
മാണ് അതിെ� ഉപാധി. (േറാമ, 3:25). പിശു�ാ�ാവാണ്
കാരകൻ (1െകാരി, 12:3).ൈദവവചനമാണ് മാ��മം. (1പ
െ�താ, 1:23).അേനകപു�ത�ാെര േതജ�ിേല�് നട�ുക
യാണ് വീ�ുംജനി�ി�ലിെ� ല��ം. (എ�ബാ, 2:10). വീ
�ുംജനന�ിെ� ആവശ�കത എ�ാെണ�് ഒരു വ��ി

സ�ാഭാവികമായി��ം ചി�ി�ാൻ സാധ�തയു�്. ഓേരാ വ�
�ിയും ഭൂമിയിൽ ജനി�ു�ത് മൂലപാപം അഥവാ ആദാ

മ�പാപേ�ാെടയാണ്. (േറാമ, 3:23). ഈജ�പാപ�ിെ�

ശി�യാണ് ആ�ീയമരണം. മരണം േവർപാടാണ്. വർ
�മാന ജീവിത�ിൽൈദവ�ിൽനി�ു� േവർപാടാണ്

ആ�ീയമരണം. (എെഫ, 2:1). ജീവിതം മുഴുവൻ മാ�ം വ
രാെതഈഅവ�യിൽതുടരുകയാെണ�ിൽഅത് നിത�
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മരണ�ിേല�് അഥവാ ര�ാം മരണ�ിേല�് (നരകം)
വ��ിെയ െകാെ��ി�ും.

വീ�ുംജനനം എ�െന ലഭ�മാകുെമ�ും, അതിെ�
�പാധാന�െമ�ാെണ�ും, അതിെ� ഫല�െള�ാെണ�ും
ഒരു വ��ി നി�യമായും അറി�ിരിേ��താണ്. വീ
�ുംജനനം ൈദവ�ിെ� പരമാധികാര�ിൽ ഉൾെ��

താണ്. (യാേ�ാ, 1:18). എ�ിലും വ��ിയുെട ഭാഗ�ുനി
�് ര�ുകാര��ൾ െചേ��തു�്. ഒ�;് ൈദവവചനം
ൈകെ�ാ��കയും വിശ�സി�ുകയും െച��ക. (�പവൃ, 2:
41, 1െകാരി, 4:15, 1പെ�താ, 1: 23). ര�്; ജീവെ� വചനമാ
യ �കിസ്തുവിെന വിശ�സി�ുക. (േയാഹ, 1:1, 12-13, 3:16,
11:25-26). വീ�ുംജനന�ിെ� �പാധാന�വും മന�ിലാ�
ണം: ഒ�;് ൈദവകുടുബ�ിൽ അംഗമായി�ീരു�ു; "േയ
ശുവിെന ൈകെ�ാ�ു അവെ� നാമ�ിൽ വിശ�സി�ു

� ഏവർ�ും ൈദവമ�ൾആകുവാൻ അവൻഅധികാ

രം െകാടു�ു." (േയാഹ, 1:12). ത�ൂലം നിത�ജീവനും ദിവ�
സ�ഭാവവും ൈകവരു�ു. ര�്; ൈദവരാജ��ിന് അവകാ
ശിയായിതീരു�ു; "ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിേ�ാടു പറ
യു�ു; പുതുതായി ജനി�ി� എ�ിൽ ൈദവരാജ�ം കാ�ാ
ൻ ആർ�ും കഴിയകയി�." (േയാഹ, 3:3). വീ�ുംജനന
�ിെ� ഫല�ള�ം അറിയണം: ൈദവപു�തത�ം (േയാഹ,
1:12), �കിസ്തുവിൽ�ായിയായ വിശ�ാസം (1േയാഹ,5:1),
പരിശു�ാ�ാവിെ� ഉൾവാസം (1െകാരി, 3:16, 6:19),ൈദ
വ�ിെ�അവകാശികള�ം �കിസ്തുവിനു കൂ�വകാശിരള�ം

(േറാമ, 8:17),ൈദവെ� സ്േനഹി�ു�ു (1േയാഹ, 4:19),
ൈദവവചനെ� സ്േനഹി�ു�ു (1പെ�താ, 2:2), േലാക
െ� ജയി�ു�ു (1േയാഹ, 5:4), പാപാചരണം വിെ�ാഴിയു
�ു (1േയാഹ, 3:9), ജഡ�ിെ� അടിമത��ിൽ നി�ു�
വിടുതൽ (ഗലാ, 5:24), നീതി �പവർ�ി�ു�ു (1േയാഹ,
2:29), സഹജീവികെള സ്േനഹി�ു�ു (1േയാഹ, 3:14), പു
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തിയസൃഷ്ടിയാകു�ു (1െകാരി, 5:17), നിത�ജീവൻ ലഭി�ു
�ു. (േയാഹ, 3:16).

േയശു�കിസ്തുവിെ� മ��ാകാശവരവു്

േലാകെമ�ാടുമു� ൈദവമ�ള�െട ആശയും ഉറ��ം

�പത�ാശയും കർ�ാവിെ� പുനരാഗമനമാണ്. വിശു��ാ
ർ േനാ�ി�ാർ�ു�തും, ൈദവവചന�ിെ� േക��വിഷ
യവും ആണിത്. �കിസ്തുവിെ� ഒ�ാം വരവിേന�ാൾ കൂ
ടുതൽ സ്പഷ്ടമായി ര�ാം വരവിെന�ുറി�� പറ�ി��

�്.ആദാം മുതൽ ഏഴാമനായ ഹാേനാ�് തുട�ി (യൂദാ,
14-15), ന�ുെട കർ�ാവായ േയശു�കിസ്തു വെര (െവളി,
22:20) ആയിര�ി എ���ി നാ���ു �പാവശ�ം ൈബ
ബിളിൽ �പതിപാദി�ി���്.അതിൽ മു�ൂ�ി പതിെനെ��ം
പുതിയനിയമ�ിൽ ആണു�ത്. അെ�ാസ്തലനായ പൗ
െലാസ് �ഗീസിെ� അേഥനയിൽ നി�ുെകാ�് പറയു�

കാര��ൾ �ശേ�യമാണ്; "അറിവി�ായ്മയുെട കാല�െള
ൈദവം ല��മാ�ാെത ഇേ�ാൾ എ�ായിട�ും എ�ാവ

രും മാനസാ�രെ�േടണെമ�ു മനുഷ�േരാടു ക�ി�ു�ു.
താൻ നിയമി� പുരുഷൻ മുഖാ�രം േലാകെ� നീതിയി

ൽ ന�ായം വിധി�ാൻ ൈദവം ഒരു ദിവസെ� നി�യി��

േയശുവിെന മരി�വരിൽ നി�ു ഉയിർെ�ഴുേ��ി�തിനാ

ൽ എ�ാവർ�ും അതിെ� ഉറ�� നല്കിയുമിരി�ു�ു."
(�പവൃ, 17:30). "എ�ാവരുംപിതാവിെനബഹുമാനി�ു�തു
േപാെല പു�തെനയും ബഹുമാനിേ��തിനു പിതാവു ആ

െരയും ന�ായം വിധി�ാെത ന�ായവിധി എ�ാം പു�തനു

െകാടു�ിരി�ു�ു." (േയാഹ, 5:22). "മനുഷ�ൻ ഒരു �പാവ
ശ�ം മരി�ണം; അതിനു േശഷം ന�ായവിധി എ�് നി�യി
�െ��ിരി�ു�ു.അതുേപാെല തെ� �കിസ്തുവും വളെര
േ�രുെട പാപ�ൾ ഉ�ൂലനം െച���തിനുേവ�ി ഒരു �പാ

വശ�ം അർ�ി�െ���. അവൻ വീ�ും വരും-പാപപരിഹാ
രാർ�മ�, തെ� ആകാം�ാപൂർവം കാ�ിരി�ു�വ
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രുെട ര�യ്�ുേവ�ി." (എ�ബാ, 9:27-28). �കിസ്തുവിെ�
ഒ�ാമെ�വരവിേന�ാൾഅഥവാ ജഡധാരണേ��ാ

ൾ പതി�ട�ായി പുനരാഗമനെ��ുറി�് �പതിപാദി�ി��

�തിനാലും, ഇ�തയധികം സ്ഫടികസ്ഫുടമായി പറ�ിരി

�ു� േവെറാരു വിഷയവും ൈബബിളിൽ ഇ�ാ�തിനാ

ലും പുനരാഗമനം എ�തയും േവഗ�ിൽ സംഭവി�ുെമ�്

ഉറേ�ാെട നമു�് വിശ�സി�ാം. �കിസ്തുവിെ� പുനരാഗമ
ന�ിനു ര�ുഘ��ള��്.തെ�വിശു��ാർ�ുേവ�ി
മ��ാകാശ�ിൽ വരു� ഒ�ാംഘ�വും, വിശു��ാേരാടു
കൂെട ഭൂമിയിേല�ു വരു� ര�ാംഘ�വും.

മ��ാകാശവരവ് തെ� സഭയ്�ു േവ�ിയു�താണ്.
അഥവാ േയശു കാൽവരിയിൽ പൂർ�ിയാ�ിയ പാപപരി

ഹാരബലി എെ� പാപ�ൾ�ു� �പായ�ി�മാെണ�്

അംഗീകരി�്, േയശുവിെന കർ�ാവും ര�ിതാവുംൈദവ
വുമായി ഏ��പറ�് വിശ�സി�ുകയും, പഴയ പാപജീവി
തം ഉേപ�ി�് വിശു�ജീവിതം നയി�ുകയും അവനായി

കാ�ിരി�ുകയും െച���വർ�ു േവ�ിയാണ്. "കർ
�ാവു താൻ ഗംഭീരനാദേ�ാടും �പധാനദൂതെ� ശബ്ദ

േ�ാടും ൈദവ�ിെ� കാഹളേ�ാടും കൂെട സ�ർ��ി

ൽനി�ു ഇറ�ിവരികയും �കിസ്തുവിൽ മരി�വർ മുെ�

ഉയിർെ�ഴുേ�ൽ�യും െച��ം. പിെ� ജീവേനാെട േശ
ഷി�ു� നാം അവേരാടു ഒരുമി�� ആകാശ�ിൽ കർ

�ാവിെന എതിേര�ാൻ േമഘ�ളിൽ എടു�െ�ടും; ഇ
�െന നാം എേ�ാഴും കർ�ാവിേനാടുകൂെട ഇരി�ും."
(1െത�, 4:16-17). മ��ാകാശവരവിൽ �കിസ്തു ഭൂമിയിേല
�് വരു�ി�; സ�ർ��ിൽനി�് ആകാശ�ിേല�് ഇറ
�ു�േതയു��. �കിസ്തുവിൽ മരി� വിശു��ാരും ജീവ
േനാെടയു� വിശു��ാരും �കിസ്തുവിെന എതിേരല്�ാ

ൻആകാശേ��്ആഗിരണം െച�െ�ടുകയാണ് െച��

�ത്. മ��ാകാശവരവിൽ എടു�െ�ടാ�വർ ഏഴുവർ
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ഷം ഭൂമിയിൽ സംഭവി�ാനു� മഹാപീഡന�ിേല�ാണ്

ൈകവിടെ�ടു�ത്. മഹാപീഡന�ിൽഅ�ി�കിസ്തുവിന്
വിേയയെ�ടാെത അവസാനേ�ാളം സഹി��നില്�ാൻ

കഴി�ിെ��ിൽ (മ�ാ, 24:13) ഭയ�രമാെയാരു ന�ായ
വിധിയിേല�ും തദന�രം നിത�ശി�ാവിധിെയ� നരക

�ിേല�ും ത�െ�ടും. (2െത�, 1:10).

സഭയുെട ഉൽ�പാപണം

േയശു�കിസ്തു മ��ാകാശ�ിൽ െവളിെ�ടുേ�ാൾ, �കി
സ്തുവിൽ മരി�വർ ഉയിർെ�ഴുേ���െകാ�ും, ജീവി�ി
രി�ു� വിശു��ാർ രൂപാ�രെ���െകാ�ും ആകാശ

േമഘ�ളിൽ �കിസ്തുവിേല�് ആഗിരണം െച�െ�ടു�

തിെനയാണ് ഉൽ�പാപണം എ�ു പറയു�ത്. "കർ�ാവു
താൻ ഗംഭീരനാദ േ�ാടും �പധാനദൂതെ� ശബ്ദേ�ാടും

ൈദവ�ിെ�കാഹളേ�ാടുംകൂെട സ�ർ��ിൽനി�ു ഇ

റ�ിവരികയും �കിസ്തുവിൽ മരി�വർ മുെ� ഉയിർെ�

ഴുേ�ൽ�യും െച��ം. പിെ� ജീവേനാെട േശഷി�ു�
നാം അവേരാടു ഒരുമി�� ആകാശ�ിൽ കർ�ാവിെന

എതിേര�ാൻ േമഘ�ളിൽ എടു�െ�ടും; ഇ�െന നാം
എേ�ാഴും കർ�ാവിേനാടുകൂെട ഇരി�ും." (1െത�, 4:16
-17) "ഞാൻ ഒരു മർ�ം നി�േളാടു പറയാം: നാം എ�ാവ
രും നി�ദെകാ��കയി�; എ�ാൽ അ��കാഹളനാദ�ി�
ൽ െപെ��ു ക�ിെമ�ു�ിടയിൽ നാം എ�ാവരും രൂപാ

�രെ�ടും. കാഹളം ധ�നി�ും, മരി�വർ അ�യരായി ഉ
യിർ�ുകയും നാം രൂപാ�രെ�ടുകയും െച��ം. ഈ �ദവ

ത�മു�തു അ�ദവത�െ�യും ഈ മർത�മായതു അമർത�

ത�െ�യും ധരിേ�ണം." (1െകാരി, 15:51-53). "നി�ള�െട
ഹൃദയം കല�ിേ�ാകരുതു;ൈദവ�ിൽ വിശ�സി�ിൻ,എ
�ിലും വിശ�സി�ിൻ. എെ� പിതാവിെ� ഭവന�ിൽ അ
േനകം വാസ�ല�ൾ ഉ�ു; ഇെ��ിൽഞാൻ നി�േളാ
ടു പറയുമായിരു�ു. ഞാൻ നി�ൾ�ു�ലം ഒരു�ുവാ
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ൻ േപാകു�ു. ഞാൻ േപായി നി�ൾ�ു �ലം ഒരു�ി

യാൽ, ഞാൻ ഇരി�ു� ഇട�ു നി�ള�ം ഇരിേ��തി
നു പിെ�യും വ�ു നി�െള എെ� അടു�ൽ േചർ�ു

െകാ��ം." (േയാഹ, 14:1-3). "അതി�കമ�ാരുെട അതി�ക
മം തികയുകയും" (ദാനി, 8:23), "ജാതികള�െട കാലം തിക
യുകയും" (ലൂെ�ാ, 21:24), "പൂർ�സംഖ� തികയുകയും"
(േറാമ, 11:25) െച��� "നിനയാ�നാഴികയിൽ" (ലൂേ�ാ,
12:40) കൃപായുഗ�ിനു തിര�ീല വീഴുകയും �കിസ്തു മ
��ാകാശ�ിൽ വ�് തെ�സഭെയ കൂ�ിെ�ാ�ു േപാകു

കയും െച��ം.

വിശു��ാർ�ു� �പതിഫലം

ഉൽ�പാപണേശഷം സഭ �കിസ്തുവിെനാ�ം സ�ർ��ി

ലായിരി�ും. ഭൂമിയിൽ മഹാപീഡനം നട�ു� �പസ്തത

കാലയളവിൽ സ�ർ��ിൽ നട�ു� ര�ു സംഭവ�ളാ

ണ് �കിസ്തുവിെ� ന�ായാസനവും കു�ാടിെ� കല�ാണ

വും. �കസ്തുവിെ� ന�ായാസന�ിലാണ് വിശു��ാർ�ു
� �പതിഫലവിതരണം. "അവനവൻ ശരീര�ിൽ ഇരി�ു
േ�ാൾ െചയ്തതു ന�താകിലും തീയതാകിലും അതിനു ത

�വ�ം �പാപിേ��തിനു നാം എ�ാവരും �കിസ്തുവി

െ� ന�ായാസന�ിെ� മു�ാെക െവളിെ�േട�താകു

�ു." (2െകാരി, 5:10). ഒരാള�െട �പതിഫലം മെ�ാരാൾ�്
കി��കയി�: "നടു�വനും നെന�ു�വനും ഒരുേപാെല;
ഓേരാരു��ു താ�ാെ� അ��ാന�ി�ു ഒ�വ�ം

കൂലി കി��ം." (1െകാരി 3:8). "ഒരു�ൻ പണിത �പവൃ�ി
നിലനില്�ും എ�ിൽ അവനു �പതിഫലം കി��ം. (1െകാരി,
3:14). ൈബബിളിൽ േജതാ�ൾ�ു� വിജയ�ിെ�യും
�പതിഫല�ിെ�യും �പതീകമായ കിരീടെ��ുറി�് എ��

�ാന�ളിലു�്; വാടാ� കിരീടം (1െകാരി, 9:25), �പശം
സാകിരീടം (ഫിലി, 4:1, 1െത�, 2:19), നീതിയുെട കിരീടം
(1തിെമാ, 4:8), ജീവകിരീടം: (യാേ�ാ, 1:12, െവളി, 2:10),
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േതജ�ിെ� വാടാ� കിരീടം (1പെ�താ, 5:4), കിരീടം (െവ
ളി, 3:11). "ഇതാ, ഞാൻ േവഗം വരു�ു;ഓേരാരു�നു അ
വനവെ� �പവൃ�ി�ു ത�വ�ം െകാടു�ാൻ �പതിഫലം

എെ� പ�ൽ ഉ�ു" (െവളി, 22:12)എ�് സഭാനാഥൻഅ
രുളിെ����ു.

കു�ാടിെ�കല�ാണം

"ഞാൻ നി�െള�ുറി�� ൈദവ�ിെ� എരിേവാെട എ
രിയു�ു;ഞാൻ �കിസ്തു എ�ഏകപുരുഷ�ു നി�െള നി
ർ�ല കന�കയായി ഏ�ി�ാൻ വിവാഹനി�യം െചയ്തിരി

�ു�ു." (2െകാരി, 11:2). െയഹൂദെ� വിവാഹ�ിനു മൂ
�ു ഘ��ള��്: ഒ�;് വിവാഹ നി�യം അഥവാ നിയമ
പരമായ വിവാഹം. വധുവിെന കെ��ി�ഴി�ാൽ വ

ധുവിെ�യും വരെ�യും മാതാപിതാ�ള�െട സാ�ി���ി

ൽ വരൻ സ്�തീധനം ൈകമാറു�േതാടുകൂടി നിയമപരമാ

യ വിവാഹം പൂർ�ിയായി. ര�്;വധുവിെന കൂ�ിെ�ാ�ു
േപാകൽ. നിയമപരമായ വിവാഹേശഷം വരൻ വധുവിന് ഭ
വനം ഒരു�ണം; ഭവനംപണി പൂർ�ിയായാൽ േതാഴ്മ

�ാരുമായി െച�് വധുവിെന സ��ം ഭവന�ിേല�് െകാ

�ുവരും. മൂ�;് വിവാഹാേഘാഷവും വിവാഹസദ�യും. വര
ൻ വധുവിെന ഭവന�ിൽ െകാ�ുവ�ു കഴി�ാൽ ആ

േഘാഷ�ള�ം വിവാഹസദ�യും തുട�ുകയായി. ഇത് ചില
േ�ാൾ ദിവസ�േളാ ആഴ്ചകേളാ നീ�ുനില്�ും. ഈ �പ

തിരൂപെ� ആ�ീയചി�തമായി കാണുേ�ാൾ വസ്തുത

വ��മാകും. ഓേരാ വിശ�ാസിെയയും സംബ�ി�ിടേ�ാ
ളം നിയമപരമായ വിവാഹം; േയശു�കിസ്തുവിെന സ��ം
ര�ിതാവായി സ�ീകരി�ുേ�ാൾ തെ� പൂർ�ിയാകു

�ു. സ്�തീധനം �കൂശിൽെവ�് നല്കി�ഴി�ു. നിർേ�ാഷ
വും നിഷ്കള�വുമായ സ��ര�ം െകാടു�ാണ് �കി

സ്തു വധുവിെന വിലയ്�ു വാ�ിയിരി�ു�ത്. (1പെ�താ,
1:19). തുടർ�് നടേ��ത് വധുവിെന കൂ�ിെ�ാ�ുേപാ
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കലാണ്.സഭയുെട ഉൽ�പാപണ�ിൽഅത് നിറേവറും. ത
െ� മണവാ�ി�ുേവ�ി സ�ർ��ിൽ പിതാവിെ� ഭവന

�ിൽ �ലെമാരു�ുകയാണ് മണവാളനായ �കിസ്തു.
അത് പൂർ�ിയായി�ഴി�ാൽ സഭെയ സ�ർ�ീയ ഭവന

�ിേല�ു കൂ�ിെ�ാ�ുേപാകാൻ �കിസ്തു ആകാശേമ

ഘ�ളിൽ വരും. (േയാഹ, 14:2-3). അേതതുടർ�് വിവാ
ഹാേഘാഷവും വിവാഹസദ�യും സ�ർ��ിൽ നട�ും.
(െവളി, 19:7-9).

മഹാപീഡനം

ദാനിേയൽ �പവചന�ിെല എഴുപതു ആഴ്ചകളിൽ (ദാ
നി, 9:24-27) എഴുപതാമേ�താണ് മഹാപീഡനം. സഭയു
െട ഉൽ�പാപണേ�ാടുകൂടി ഭൂമിൽ മഹാപീഡനം ആരംഭി

�ും.ഏഴുവർഷമാണ് മഹാപീഡന�ിെ� കാലയളവ.് (ദാ
നി, 9:27).ഈഏഴു വർഷെ� ര�ർ��ളായി തിരി�ി��

�്. ര�ു സാ�ി കള�െട �പവചനകാലമായ മൂ�ര വർഷ
വും (െവളി, 11:3), തുടർ�ു മഹാപീഡനം അതിെ� ഉ�ാവ
�യിെല�ു� മൂ�രവർഷവും. അധർ�മൂർ�ിയുെട
�പത��തയാണ് ഈ കാല�ിെല �പധാന സംഭവം. (2െത
�, 2:9). എതിർ�കിസ്തു യി�സാേയലുമായി സപ്തവ�ര
ഉട�ടി െച���തും, മൂ�രവർഷം കഴിയുേ�ാൾ, ഉട�ടി
ലംഘി��െകാ�് ശൂന�മാ�ു� േ��ബിംബെ� ൈദവാ

ലയ�ിൽ �പതിഷ്ഠി�ു�ത് മഹാപീഡന�ിെ� മ��

�ിലാണ്. (ദാനി, 12:11, മ�ാ, 24:15, 2െത�, 2:4). "ഒരു
ജാതി ഉ�ായതുമുതൽഈകാലംവെര സംഭവി�ി�ി�ാ�

കഷ്ടകാലം" (ദാനി, 12:1) എ�ു ദാനിേയൽ �പവാചകനും,
"േലാകാരംഭംമുതൽ ഇ�ുവെരയും സംഭവി�ി�ി�ാ�തും

ഇനിേമൽസംഭവി�ാ�തുംആയവലിയകഷ്ടം" (മ�ാ,
24:21) എ�ു ന�ുെട കർ�ാവായ േയശു�കിസ്തു പറ
�തും മഹാപീഡന കാലെ��ുറി�ാണ്. കു�ാടിെ�

േകാപം ഭൂമിയിൽ െചാരിയെ�ടു�ത് ഇ�ാല�ാണ്. (െവ
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ളി, 6:16-17). മഹാപീഡന�ിെ� നിര�രമായ ന�ായവിധി
കളാണ് ഏഴു മു�ദകൾ (െവളി, 6:1-16, 8:15), ഏഴു കാഹ
ള�ൾ (െവളി, 8:2-11:19), ഏഴു േ�കാധകലശ�ൾ (െവളി,
16:1-21) എ�ിവ. ഈ ന�ായവിധികൾ അനു�കമമാണ്; ഏ
കകാലികമ�. "ആ കാല�ു മനുഷ�ർ മരണം അേന�ഷി

�ും; കാൺകയി�താനും; മരി�ാൻ െകാതി�ും; മരണം
അവെര വി�� ഓടിേ�ാകും." (െവളി, 9:6). "നിെ� വരവിനും
േലാകാവസാന�ിനുംഅടയാളം എ�ു എ�ും പറ�ുത

േരണം" (മ�ാ, 24:3) എ� ശിഷ��ാരുെട േചാദ��ിന് മ
റുപടിയായി േയശു ഒലിവു മലയിൽെവ�് ഈ കാലെ�

�ുറി�് വ��മാ�ിയി���്. (മ�ാ, 24:5-28, മർെ�ാ,
13:5-27, ലൂേ�ാ, 218:28).

�കിസ്തുവിെ� മഹ���പത��ത

�കിസ്തുവിെ� പുനരാഗമന�ിെ� ര�ു ഘ��ളിൽ

അവസാനേ�താണിത്. �കിസ്തു മ��ാകാശ�ിൽ വ�്
സഭെയ േചർ�ാലുടെന ഭൂമിയിൽ മഹാപീഡനം നട�ു

�ു. മഹാപീഡന�ിനുേശഷം കർ�ാവ് വിശു��ാേരാ
െടാ�ം തെ� േതജ�ിൽ ഭൂമിയിേല�് വരു�താണ് മഹ

���പത��ത. മഹാപീഡന�ിെനാടുവിൽ യി�സാേയൽ

ത�ൾ കു�ിയവനിേല�് േനാ�ുകയും വിലപി�ുക

യും െച��േ�ാഴാണ് (െസഖ, 12: 10), �കിസ്തു തെ� കാ
�യായ സഭേയാടും സ�ർ�ീയ ൈസന�േ�ാടുെമാ�ം ഒലി

വുമലയിൽ ഇറ�ിവരുകയും (െസഖ, 14:3), എതിർ�കിസ്
തുവിെനയും ൈസന�െ�യും ഹർ�െഗേ�ാൻ എ� �

ല�ുെവ�് തെ� വായിൽനി�് പുറെ�ടു� വാൾെകാ�്

െകാ��കയും െച��ം. (െവളി, 19:11-16, 21). ജാതികള�െട
കാലം അവസാനി�ി�് യി�സാേയലിെന ജാതികള�െട ക�ി

ൽനി�് എേ��ുമായി വിടുവി�ുക എ�താണ് ഈ യു

��ിെ� ൈദവീകല��ം. (ലൂേ�ാ, 21:24, െവളി, 11:2,
െസഖ, 14:4). മ��ാകാവരവിൽ �കിസ്തുവിെന തെ� കാ
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�യായസഭഅഥവാ വിശു��ാർ മാ�തമാണ് കാണു�ത്.
മഹ���പത��തയിൽഅവെന കു�ി�ുള�വരും ഭൂമി

യിെല സകല േഗാ�ത�ള�ം �കിസ്തുവിെന കാണും. (െവളി,
1:7, മ�ാ, 24:30). ഒലിവുമലയിൽെവ�് �കിസ്തു മഹ��
�പത��തെയ�ുറി�ാണ് പറയു�ത്. (മ�ാ, 24:29-31,
മർെ�ാ, 13:24-27, ലുേ�ാ, 21: 25-27).സ�ർ�ീയൈസന�
വും വീെ�ടു�െ�� വിശു��ാരുംഈ വരവിൽ �കിസ്തു

വിെന അനുഗമി�ും. (േയാേവ, 3:11, െസഖ, 14:5, 1െത�,
3:13, യൂദാ, 14). "അ�ു ഭൂമിയിെല സകല േഗാ�ത�ള�ം �പ
ലാപി��ംെകാ�ു, മനുഷ�പു�തൻ ആകാശ�ിെല േമഘ
�ളിേ�ൽ മഹാശ�ിേയാടും േതജേ�ാടും കൂെട വരു�

തു കാണും." (മ�ാ, 24:30). "ഇതാ,അവൻ േമഘാരൂഢനാ
യി വരു�ു; ഏതു ക��ം, അവെന കു�ി�ുെള�വരും
അവെന കാണും; ഭൂമിയിെല േഗാ�ത�ൾ ഒെ�യും അവ
െനെ�ാ�ി വിലപി�ും. ഉ��,ആേമൻ." (െവളി, 1:7).

സഹ�സാബ്ദവാഴ്ച

ഭൂമിയിൽ നീതിയും സമാധാനവും പുനഃ�ാപി��െകാ

�് �കിസ്തു രാജാവായി വാഴു� കാലയളവാണ് സഹ�സാ

ബ്ദവാഴ്ച. ഹർ�െഗേ�ാൻ യു��ിനുേശഷം എതിർ�കി
സ്തുവിെനയും ക��പവാചകെനയും ഗ�കം ക�ു�

തീെ�ായ്കയിേല�് ജീവേനാെട ത�ി�ളയുകയും (െവ
ളി, 19:20), സാ�ാെന ആയിരം വർഷേ��് അഗാത
�ിൽ ച�ലയ്�ിടുകയും (െവളി, 20:2) െചയ്തേശഷ
മാണ് സഹ�സാബ്ദവാഴ്ച ആരംഭി�ു�ത്. അ�് സകല
ജഡ�ിേ�ലുംൈദവ�ിെ�ആ�ാവിെന പകരും (േയാ
േവ, 28). യി�സാേയലിെ� മഹ��ം െവളിെ�ടു� (െയശ,
11:10) ഈ കാലയളവിൽ യി�സാേയലിെനാ�ം ജാതികള�ം

അനു�ഗഹി�െ�ടും. (മ�ാ, 25:32:34). യി�സാേയലിെന
പീഡി�ി� ജാതികൾഒെ�യും അവെര േസവി�ും. (െയ
ശ, 14:1-2, 60:12, 61:5).സൃഷ്ടി ഏെദന� അനു�ഗഹ�ിേല
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�ു പുനഃ�ാപി�െ�ടും. (േറാമ, 8:18-22). "�കിസ്തു ദരി
�ദ�ാർ�ു നീതിേയാെട ന�ായം പാലി��െകാടു�യും േദശ

�ിെലസാധു�ൾ�ു േനേരാെട വിധിക�ി�യും െച��ം;
തെ� വായ് എ� വടിെകാ�ു അവൻ ഭൂമിെയ അടി�ും;
തെ� അധര�ള�െട ശ�ാസംെകാ�ു ദുഷ്ടെനെകാ��ം.
നീതി അവെ� നടുെ���ം വിശ�സ്തത അവെ� അര�

�യും ആയിരി�ും. െച�ായ് കു�ാടിേനാടുകൂെട പാർ

�ും; പു�ി��ലി േകാലാ��കു�ിേയാടുകൂെട കിട�ും; പശു
�ിടാവും ബാലസിംഹവും തടി�ി� മൃഗവും ഒരുമി�� പാർ

�ും; ഒരു െചറിയ കു�ി അവെയ നട�ും. പശു കരടി
േയാടുകൂെട േമയും;അവയുെട കു�ികൾ ഒരുമി�� കിട�ും;
സിംഹം കാള എ�േപാെല ൈവേ�ാൽ തി�ും. മുലകുടി
�ു� ശിശു സർ��ിെ� േപാതി�ൽ കളി�ും; മുലകുടി
മാറിയ ൈപതൽ അണലിയുെട െപാ�ിൽ ൈക ഇടും.
സമു�ദം െവ�ംെകാ�ു നിറ�ിരി�ു�തുേപാെല ഭൂമി

യേഹാവയുെട പരി�ാനംെകാ�ു പൂർ�മായിരി�യാ

ൽ എെ� വിശു�പർ�ത�ിൽ എ�ും ഒരു േദാഷേമാ

നാശേമാ ആരും െചയ്കയി�. അ�ാളിൽ വംശ�ൾ�ു
െകാടിയായി നില്�ു� യി�ായിേവരായവെന ജാതികൾ

അേന�ഷി��വരും;അവെ� വി�ശാമ�ലം മഹത�മു�താ

യിരി�ും." (െയശ,11:4-10).

െവ�സിംഹാസനന�ായവിധി

ആകാശഭൂമികള�െട അ�ിശു�ീകരണ�ിനുേശഷം

നിത� രാജ��ാപന�ിനു മു�ായി സകല ദുഷ്ട�ാർ�ു

േവ�ിയും നട�ു� അ��ന�ായവിധിയാണ് െവ�സിം

ഹാസനന�ായവിധി. (െവളി, 2011-15). േയശുവിെന കർ
�ാവും ര�ിതാവുമായി സ�ീകരി�് വിശു�ജീവിതം നയി

�വെര�ാം ഒ�ാമെ� പുനരു�ാന�ിൽ പ�ു�വരും

�കിസ്തുവിെനാ�ം വാേഴ�വരുമാണ്. (െവളി, 20:6). എ
�ാൽഎ�ാ�ാല�ും ര�ി�െ�ടാ�വരായി അഥവാ
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�കിസ്തുവിെന ര�കനും കർ�ാവുമായി അംഗീകരി�ാ

െത മരി� സകല മനുഷ�രും ഈ ന�ായവിധി�ായി ഉയിർ

െ�ഴുേ�ല്�ും. ര�ാം പുനരു�ാന�ിൽ പ�ു�വരു
െട ഭാഗേധയം ദാരുണമായിരി�ും. അവർ െവ�സിംഹാ
സന�ിനു മു�ിൽ വിധി�െ�ടുകയും തീേ�ായ്കയിൽ

ത�െ�ടുകയും െച��ം. "ഞാൻവലിേയാരു െവ�സിംഹാ
സനവുംഅതിൽ ഒരു�ൻഇരി�ു�തും ക�ു;അവെ�
സ�ിധിയിൽനി�ു ഭൂമിയുംആകാശവുംഓടിേ�ായി;അവ
െയ പിെ� ക�ി�. മരി�വർആബാലവൃ�ം സിംഹാസന

�ിൻ മു�ിൽ നില്�ു�തും ക�ു; പുസ്തക�ൾ തുറ
�ു; ജീവെ� പുസ്തകം എ� മെ�ാരു പുസ്തകവും തുറ
�ു; പുസ്തക�ളിൽ എഴുതിയിരു�തിനു ഒ�വ�ം മരി
�വർ�ു അവരുെട �പവൃ�ികൾ�ടു� ന�ായവിധി ഉ

�ായി. സമു�ദം ത�ിലു� മരി�വെര ഏ�ി��െകാടു�ു;
മരണവും പാതാളവും ത�ളിലു� മരി�വെര ഏ�ി��

െകാടു�ു; ഓേരാരു�നു അവനവെ� �പവൃ�ികൾ�
ടു� വിധി ഉ�ായി. മരണെ�യും പാതാളെ�യും തീ
െ�ായ്കയിൽ ത�ിയി��;ഈതീെ�ായ്ക ര�ാമെ� മര

ണം. ജീവപുസ്തക�ിൽ േപെരഴുതി�ാണാ� ഏവെന

യും തീെ�ായ്കയിൽത�ിയിടും." (െവളി, 20:11-15). �കിസ്
തുവിെ� സുവിേശഷം അനുസരു�ാ�വരുെട ഈ ശി

�െയ നിത�നാശെമ�ാണ് െപൗെലാസ് വിളി�ു�ത്;
"സുവിേശഷം അനുസരി�ാ�വർ കർ�ാവിെ� സ�ി
ധാനവുംഅവെ� വ�ഭത�േ�ാടുകൂടിയ മഹത�വും വി�ക

�ു നിത�നാശം എ� ശി�ാവിധി അനുഭവി�ും." (െത�,
2 1:10). നരക�ിെ� ഭയാനകമായഅവ� �കിസ്തുവും

മു�റിയി�ി���്; "അ�ിനരക�ിൽ അവരുെട പുഴു ചാ
കു�ി�. തീ െകടു�തുമി�. എ�ാവേരയും തീെകാ�ു ഉ
�ിടും." (മർെ�ാ, 9:48).
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പുതിയആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും
(പുതിയ െയരുശേലം)

സഭയുെട നിത�തയുമായി ബ�െ�� നഗരമാണ് പുതിയ

െയ രുശേലം. "ഞാൻ പുതിയആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും
ക�ു; ഒ�ാമെ�ആകാശവും ഒ�ാമെ� ഭൂമിയും ഒഴി

�ുേപായി; സമു�ദവും ഇനി ഇ�." (െവളി, 21:1). ൈദവ
�ിെ� �പവൃ�ികളിൽ ഏ�വും മഹനീയമേ�ത പുതിയ

ആകാശഭൂമികള�െട സൃഷ്ടി. (െയശ, 65:17, 66:22,
2പെ�താ, 3:13). സഹ�സാബ്ദേശഷം ഇേ�ാഴു� ആകാശ

ഭൂമികൾ ചു�ഴി�െ�ടും; "ആകാശവും െവ��ിൽനി
�ും െവ��ാലും ഉളവായ ഭൂമിയും പ�ു ൈദവ�ിെ�

വചന�ാൽ ഉ�ായി എ�ും അതിനാൽ അ�ു� േലാ

കം ജല�പളയ�ിൽ മു�ി നശി�� എ�ും ഇേ�ാഴെ�

ആകാശവും ഭൂമിയും അേത വചന�ാൽ തീ�ായി സൂ

�ി��ം ന�ായവിധിയും ഭ�ിെക� മനുഷ�രുെട നാശവും

സംഭവി�ാനു� ദിവസേ��ു കാ�ുമിരി�ു�ു എ�ും

അവർ മനേ�ാെട മറ�ുകളയു�ു. ..... കർ�ാവിെ� ദി
വസേമാ ക�െനേ�ാെല വരും. അ�ു ആകാശം െകാടു
�ുഴ�േ�ാെട ഒഴി�ു േപാകും; മൂലപദാർ��ൾ ക
�ിയഴികയും ഭൂമിയും അതിലു� പണികള�ം െവ�ുേപാ

കയും െച��ം." (2പെ�താ, 3: 5-7). പുതിയ െയരുശേലം സ�
ർ��ിൽനി�് ഇറ�ിവരു�തായാണ് േയാഹ�ാൻ കാ

ണു�ത്; "പുതിയ െയരൂശേലം എ� വിശു�നഗരം ഭർ

�ാവി�ായി അല�രി�ി��� മണവാ�ിെയേ�ാെല ഒരു

�ി സ�ർ��ിൽനി�ു, ൈദവസ�ിധിയിൽനി�ു തേ�,
ഇറ�ു�തും ഞാൻ ക�ു." (െവളി, 21:2,10).ആദാം മുത
ലു�സഹ�സാബ്ദരാജ��ിൽ. ര�ി�െ�ടു�അവസാ
നെ� വ��ിവെര നീതി വസി�ു� ഈ പുതിയ ആകാ

ശഭൂമിയുെട അവകാശി ആയിരി�ും. (2പെ�താ, 3:13).
ൈദവ�ിെ�അളവ� കരുണയാൽ തെ� മ�ൾ പുതിയ

ഭൂമിയിെല െപൗര�ാരായി നിത�തയിൽ നിത�ാന�ം അനു
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ഭവി�ും. "അവൻ അവരുെട ക�ിൽ നി�ു ക��നീർ എ
�ാം തുെട��കളയും. ഇനി മരണം ഉ�ാകയി�; ദുഃഖവും മു
റവിളിയും കഷ്ടതയും ഇനി ഉ�ാകയി�; ഒ�ാമേ�തു ക
ഴി�ു േപായി; സിംഹാസന�ിൽ ഇരി�ു�വൻ: ഇതാ,
ഞാൻ സകലവും പുതുതാ�ു�ു എ�ു അരുളിെ�യ്തു.
എഴുതുക,ഈവചനം വിശ�ാസേയാഗ�വും സത�വുംആകു

�ു എ�ുംഅവൻക�ി��." (െവളി, 21:4-5) .....

.................. ആേമൻ,കർ�ാവായ േയശുേവ വേരണേമ!

േയശു:ഞാൻതേ�

പുനരു�ാനവും ജീവനും

ആകു�ു;എ�ിൽവിശ�സി�ു�വൻ

മരി�ാലും ജീവി�ും. ജീവി�ിരു�ു എ�ിൽ

വിശ�സി�ു�വൻആരും ഒരു നാള�ം മരി�യി�;

ഇതു നീ വിശ�സി�ു�ുേവാ? ഉ��,കർ�ാേവ,

േലാക�ിൽവരുവാനു�ൈദവപു�തനായ

�കിസ്തു നീ തേ�എ�ുഞാൻ

വിശ�സി�ിരി�ു�ു.

(േയാ, 11:25-27)
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അനുബ�ം:

ഉയിർ��ഞായർ ഒരു വിഹഗവീ�ണം

േയശു�കിസ്തു ഉയിർെ�ഴുേ�� ആഴ്ചവ��ിെ� ഒ

�ാം ദിവസമായഞായറാഴ്ചയിെല സംഭവ�ൾ, നാലു സു
വിേശഷ�ള�ം േചർ�ുചി�ി�ുേ�ാൾ ഇ�െന മന�ി

ലാ�ാം. ഞായറാഴ്ച അതിരാവിെല േയശു ഉയിർെ�ഴു
േ���. "അവൻഇവിെട ഇ�;താൻ പറ�തുേപാെലഅവ

ൻ ഉയിർെ�ഴുേ���; അവൻ കിട��ലം വ�ു കാൺ

മിൻ" എ� ദൂതെ� വാ�ുകൾ േനാ�ുക. (മ�ാ, 28:6,
ലൂേ�ാ, 24:6). തുടർ�ു നി�ദ�പാപി� വിശു��ാരുെട ശ
രീര�ൾ പലതും ഉയിർെ�ഴുേ���; വിശു�നഗര�ിൽ
െച�ു് പലർ�ും �പത��മായി. (മ�ാ, 27:52-53).അതി
നുേശഷം കുറ�ത് അ�ു സ്�തീകൾ േയശുവിെന പൂ

േശ�തിന് സുഗ�വർ��ള�മായി ക�റയിേല�ുേപായി.
(മ�ാ, 28:1, മർെ�ാ, 16:1, ലൂേ�ാ, 8:2-3, 24:10). "ക�റ
യുെട വാതിൽ�ൽനി�ു നമു�ുേവ�ി ആർ ക��രു�ി

�ളയും" എ�ു ത�ിൽ പറ�ുെകാ�ണവർ േപായതു.
(മർ െ�ാ, 16:3).എ�ാൽഅവർഎ�ു�തിനു മുേ� വ
ലിെയാരു ഭൂക�ം ഉ�ായി; കർ�ാവിെ� ദൂതൻ സ�ർ�
�ിൽനി�് ഇറ�ിവ�ു; ക�� ഉരു�ിനീ�ി അതിേ�ൽ ഇ
രു�ിരു�ു. (മ�ാ, 28:2). മഗ്ദല�ാരി മറിയ ക�റ തുറ
�ുകിട�ു�ത് ക�യുടെന, ഓടിേ�ായി പെ�താസിെന
യും േയാഹ�ാെനയും വിവരമറിയി��. (േയാഹ, 20:2). അ
േ�ാൾ മറിയ ഒഴിെകയു� സ്�തീകൾ ദൂതനുമായി സംസാ

രി��െകാ�് നില്�ുകയായിരു�ു. (മ�ാ, 28:5-7, മർ
െ�ാ, 16:6-7, ലൂേ�ാ, 24:5-7). സ്�തീകൾ ക�റയ്�ൽനി
�ു േപായേശഷം പെ�താസും േയാഹ�ാനും ഓടി അവിെട

െയ�ി; മറിയ പറ�കാര�ം ക�ു േബാധ�െ���െവ�ി

ലും; േയശു ഉയിർെ�ഴുേ�� കാര�ം വിശ�സി�ി�. (േയാ
ഹ, 20:3-10). പെ�താസും േയാഹ�ാനും മട�ിേ�ായേശഷ
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വും മറിയ കര�ുെകാ�് അവിെട�െ� നി�ു. (േയാ
ഹ, 20:11). അേ�ാൾ ര�ുദൂത�ാർ േയശുവിെ� ശരീരം
െവ�ിരു��ല�് ഒരാൾ തലയ്�ലും േവെറാരാൾ കാ

ൽ�ലും ഇരി�ു�തു ക�ു. (േയാഹ, 20:12). മറിയ ദൂ
ത�ാേരാട് സംസാരി�� െകാ�ിരി�ുേ�ാൾ തെ� േയശു

വും അവിെടെയ�ി. (േയാഹ, 20:14). ആദ�ം മന�ിലായി
െ��ിലും 'മറിയേയ' എ�ു വിളി�േ�ാൾ, േയശുവിെന അ
വൾ�് മന�ിലായി. (േയാഹ, 20:15-16). അതിനുേശഷം
േയശു പിതാവിെന െച�ു ക�ു. (േയാഹ, 20:17). അതി
െ�േശഷം ക�റ ക�ുമട�ിയ മറിയ ഒഴിെകയു� സ്�തീ

കൾ�് േയശു �പത��നായി. (മ�ാ, 28:9). ശിഷ��ാേരാ
ട് ഗലീലയ്�് േപാകുവാനും അവിെട അവർ തെ� കാണു

െമ�ും പറയാൻ പറ�ു. (മ�ാ, 28:10).അതിനുേശഷം
േയശു പെ�താസിനു �പത��നായി. (ലൂേ�ാ, 24:34). അ
തിെ� േശഷം എ�വു�ിേല�ുേപായ ര�ു ശിഷ��ാർ

�് �പത��നായി. (ലൂേ�ാ, 24:13-35). ഒടുവിലായി അ�ു
ൈവകി�് േതാമാസ് ഒഴിെകയു� ശിഷ��ാർ�് േയശു �പ

ത��നായി. (േയാഹ, 20:19-23).

ൈതലാഭിേഷകം

മ�ായിയും മർെ�ാസും േയാഹ�ാനും പറയു�ൈത

ലാഭിേഷകം ഒേര സംഭവ�ിെ� വിവര�ൾതെ�യാെണ

�ാണ്അേനകരും മന�ിലാ�ു�ത്.എ�ാൽകാര��ൾ
സൂ�്മമായി പരിേശാധി�ുേ�ാൾ ര�ും വ�ത�സ്ത സം

ഭവ�ളാെണ�് മന�ിലാ�ാൻ കഴിയും. അതിെ� �പധാ
നകാരണം ഔേര സംഭവ�ിെ� ര�് ദൃക്സാ�ിെമാഴിക

ളിൽ ഇ�തയധികം ൈവരു��ം അസ�ഭാവികമാണ് എ�ു�

താണ്. മ�ായിയുെടയും മർെ�ാസിെ�യും വിവരണ�
ൾ ത�ിൽ ഒരു വ�ത�ാസവുമി�. മാ�തമ� മർെ�ാസ് ദൃ
ക്സാ�ിയുമ�. പെ�താസിെ� ദ�ിഭാഷിയായിരു� മർ

െ�ാസ് പെ�താസിൽനി�് േക�കാര��ളാണ് എഴുതിയിരി
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�ു�ത്. എ�ാൽ മ�ായിയും േയാഹ�ാനും േബഥാന�
യിെല ൈതലാഭിേഷക�ിെ� ദൃക്സാ�ികളാണ്. േകവ
ലം എ��വാക��ൾ വീതമു� ര�ുേപരുേടയും വിവരണ

�ിൽ ഏേഴാളം വ�ത�ാസ�ള��്. അത് ൈതലാഭിേഷ
ക�ൾ വ�ത�സ്തമാെണ�് െതളിവുനല്കു�ു.അത് ചുവ
െട േചർ�ു�ു: 1. ഒ�ാമെ� ൈതലാഭിേഷകം െപസഹ

യ്�് ആറുദിവസം മു�ാണ്. (േയാഹ, 12:1). <××> ര�ാ
മ�ത് ര�ുദിവസം മു�ാണ്. (മ�ാ, 26:2). 2. ഒ�ാമ
�ത് ലാസറിെ� വീ�ിലാണ്. (േയാഹ, 12:2). <××> ര�ാ
മ�ത് കുഷ്ഠേരാഗിയായ ശീേമാെ� വീ�ിലാണ്. (മ�ാ,
26:6). 3. ഒ�ാമ�തിൽ ലാസറിെ� സേഹാദരിയായ മറി
യയാണ് ൈതലം പൂശു�ത്. (േയാഹ, 12:3). <××> ര�ാമ
�തിൽ േപരുപറയാ� ഒരു സ്�തീയാണ്. (മ�ാ, 26:7).
4. മറിയ േയശുവിെ� കാലിലാണ് ൈതലം പൂശു�ത്.
(േയാഹ, 12:3). <××> മേ� സ്�തീ േയശുവിെ� തലയിലാണ്
ൈതലം ഒഴി�ു�ത്. (മ�ാ, 26:7). 5. ഒ�ാമ�തിൽ യൂ
ദായാണ് പുറുപിറു�ു�ത്. (േയാഹ, 12:4). <××> ര�ാമ
�തിൽ ശിഷ��ാെര�ാണ് പറ�ിരി�ു�ത്. (മ�ാ,
26:8). 6. "ഈൈതലം മു�ൂറു െവ�ി�ാശിനു വി�� ദിരി�ദ

�ാർ�ു െകാടു�ാ�തു എ�ു" എ�ാണ് േചാദി�ു�
ത്. (േയാഹ, 12:5). <××> ര�ാമ�തിൽ "ഇതു വളെര വി
െല�ു വി�� ദരി�ദർ�ു െകാടു�ാമായിരു�ുവേ�ാ" എ
�ാണ് പറയു�ത്. (മ�ാ, 2: 9). 7. മറിയെയ�ുറി�് േയ
ശു �പേത�കി�് ഒ�ും പറയു�ി�; മേ� സ്�തീെയ�ുറി�്
സുവിേശഷം �പംസംഗി�ു�ിടെ��ാം അവൾ െചയ്തത്

അവള�െട ഓർ�യ്�ായി �പസ്താവി�ും എ�ു പറയു

�ു�്. (മ�ാ, 26:13). ഇത് ഒേര സംഭവമായിരു�ുെവ�ി
ൽ ഇ�തയും വ�ത�ാസ�ൾ ഒരി�ലും സംഭവി�ുമായിരു

�ി�. അതിന് െതളിവാണ് മ�ായിയും മർെ�ാസും േര

ഖെ�ടു�ിയിരി�ു� ഒേരസംഭവ�ള�െട െപാരു�ം. (മ
�ാ, 26:6-14, മർെ�ാ, 14:3-9). മാ�തമ� ഒ�ാമെ�
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സംഭവ�ിൽ യൂദാ മാ�തമാണ് മുഷി�ത്.സംഭവംആവ
ർ�ി�തിെ� െതളിവാണ് മുഷി�ിൽ മ�� ശിഷ��ാരിേല

�ും വ�ാപി�ത്. േയശുവിെ� മരണം ശിഷ��ാർ�് മറയ്
�െ��ിരു�തുെകാ�്ആ മുഷി�ിൽസ�ാഭാവികവുമാണ്.
ലാസർ േയശുവിെനാ�ം പ�ിയിലായിരു�തുെകാ�് അ

ഥിതിയായിരു�ുെവ�ും, ത�ൂലം വിരു�് ലാസറിെ� വീ�ി
ല�ായിരു�ു എ�ു കരുതു�തിലർ�മി�. കാരണം ലാ
സർ ഇെ�ാരുസാധാരണ വ��ിയ�; ഉയിർെ�ഴുേ��വ
നാണ്.ത�ൂലം തെ�സ��ഭവന�ിൽ േപാലും താെനാരു
വിശിഷ്ടവ��ിയാണ്. േയശുവിെനാ�ം ലാസറിെനയും

െകാ�ണെമ�് മഹാപുേരാഹിത�ാർ ആേലാചി�തും അ

തുെകാ�ാണ്. (േയാഹ, 12:11). മ�ായി പറയു�ത് കു
ഷ്ഠേരാഗിയായിരു� ശീേമാൻ എ�ാണ്. ത�ൂലം േയശു
െസൗഖ�ം നല്കിയ വ��ികളിൽ ഒരാളാെണ�് വ��മാ

ണ്.അ�െനെയ�ിൽ തെ� ഉയിർെ�ഴുേ��ി� േയശു
വിന് ഒരു വിരു�ുെകാടു�ാൻ ലാസറും കുടുംബവും എ�ത

യധികം കടെ��ിരി�ു�ു.

06/12/2018 �കിസ്േതശുവിെ�ബ�ൻ
േഫാർ�്െകാ�ി േറായിആൻ�ഡൂസ് �മ� ്

കർ�ാവു താൻ പറ�ുതുട�ിയതും

ൈദവംഅടയാള�ളാലുംഅ�ുത�ളാലും

വിവിധവീര��പവൃ�ികളാലും തെ� ഇഷ്ട�പകാരം

പരിശു�ാ�ാവിെന നല്കിെ�ാ�ുംസാ�ി

നി�തും േക�വർ നമു�ു ഉറ�ി��ത�തുമായ

ഇ�ത വലിയ ര�
നാം ഗണ�മാ�ാെത േപായാൽ

എ�െന െത�ി ഒഴിയും?
(എ�ബായർ, 2:3-4)



േയശു�കിസ്തുവിെ� വംശാവലി
(1ദിന, 1-3അ, മ�ാ, 1:1-16, ലൂേ�ാ, 3:23-38)

ആദാം അ�ീനാദാബ് ശലഥീേയൽ എലീയാസർ

േശ�് നഹേശാൻ െസാെരാബാേബൽ എലീഹൂദ്

എേനാശ് സല്േമാൻ േരസ ആഖീം

കയിനാൻ േബാവസ് േയാഹ�ാൻ സാേദാ�്

മെലേല�ൽ ഓേബദ് േയാദാ ആേസാർ

യാെരദ് യി�ായി േയാേസഫ് എല�ാ�ീം

ഹാേനാ�് ദാവീദ് െശമയി അബീഹൂദ്

െമഥൂശലാ നാഥാൻ മ�െഥ�ാസ് െസരൂ�ാേബൽ

ലാെമ�് മ�ഥാ മയാ�് െശയല്തീേയൽ

േനാഹ െമ�ാ ന�ായി െയെഖാന�ാവു

േശം െമല�ാവു എ�ി െയേഹായാ�ീം

അർഫക്സാദ് എല�ാ�ീം നാഹൂം േയാശിയാവു

കയിനാൻ േയാനാം ആേമാസ് ആേമാൻ

ശലാം േയാേസഫ് മ�െഥ�ാസ് മനെ�

ഏെബർ െയഹൂദാ േയാേസഫ് ഹിസ്�ിയാവു

ഫാെലഗ് ശിേമ�ാൻ യ�ായി ആഹാസ്

െരഗു േലവി െമല്�ി േയാഥാം

െസരൂഗ് മ�ാ�് േലവി ഉ�ീയാവു

നാേഹാർ േയാരീം മ�ാ�് അമസ�ാവു

േതരഹ് എലീേയസർ േഹലി േയാവാശ്

അ�ബഹാം േയാശു മറിയ അഹസ�ാവു

യിസ്ഹാ�് ഏർ ⬇ േയാരാം

യാേ�ാബ് എല്മാദാം േയശു�കിസ്തു േയാശാഫാ�്

െയഹൂദാ േകാസാം ⬆ ആസാ

പാെരസ് അ�ി േയാേസഫ് അബീയാവു

എേ�സാൻ െമല്�ി യാേ�ാബ് െരെഹബ�ാം

അരാം േനരി മ�ാൻ ശേലാേമാൻ

⬆
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