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ആ സ്ത്രീ ശബ്ദത്തതാൽ നിറഞ്ഞ മലമുകളിൽ 
അരികത്ത് നില്ക്കുകയായിരുന്നു. 
അവിെട നടക്കുന്ന കാരയ്ങ്ങള് 
കണ്ട് വളെര ദു:ഖെത്താെട 
േനാക്കി അവളുെട മകന് 
മരിക്കുകയാണ്. 
അത് േയശുവിെന്റ 
അമ്മയായ 
മറിയയായിരുന്നു 
േയശുവിെന ക്രകര്ൂശിൽ 
കിടത്തി ആണി 
അടിക്കുന്നത് അവൾ   
േനാക്കിനിന്നു.



ഇത് എലല്ാം എങ്ങെന
സംഭവിച്ചു ? േയശുവിെന്റ 
മധുരേമറിയ ജിവിതം ഇത്രയും
ക്രകര്ൂരമയി എങ്ങേന 
അവസാനിച്ചു? 

ൈദവത്തിന് തെന്റപുത്രെന 
ക്രകര്ൂശിൽതറച്ചു െകാല്ലലല്ുവാൻ
എങ്ങെന സമ്മതിച്ചു? അവന്

ആരായിരുന്നു േയശുവിെന 
ഏെതങ്കിലും െതറ്റ് സംഭവിച്ചുേവാ? 
ൈദവം പരാജയെപ്പട്ടുേപാെയാ?



ഇലല് ൈദവം ഒരിക്കലും 
പരാജയെപ്പട്ടിട്ടിലല് േയശു
ഒരു െതറ്റും െചയ്തട്ടിലല് 
താൻ മറ്റുള്ളവരാൽ 
െകാലല്െപ്പടുെമന്ന്
അറിയാമയിരുന്നു 
േയശുവിന് എന്താണ്
സംഭവിക്കാൻ 
േപാകുന്നെതന്ന് 
ശീേമാൻ മറിയേയ 
ധരിപ്പിച്ചിരുന്നു.



ഒരു സ്ത്രീ േയശുവിെന്റ 
പാദത്തില്വിലേയറിയതും 
സുഗന്ധമുള്ളതുമായ ൈതലം 
പുരട്ടിയിരിന്നു അവൾ പണം 
പാഴാക്കുന്നു ശിഷയ്ന്മാർ 
പരാതി പറഞ്ഞു േയശു 
പറഞ്ഞു അവൾ െചയ്തത് എറ്റവും 
വിലേയറിയതാണ്എെന്റ 
ശവസംസ്ക്കാരത്തിന്നായി െചയ്തതാകുന്നു.
എത്ര വിചിത്രമായ വക്കുകള്.



ഇതിന്നു േശഷം േയശുവിെന്റ പന്ത്രണ്ട് 
ശിഷയ്ന്മാരിൽ ഒരു. വനായ യൂദാ 
മുപ്പത് െവള്ളി കാശിന് േയശുവിെന
ഒറ്റിെകാടുക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു
മഹാപുേരാഹിതന്മാെര 
സമീപിച്ചു.



െയഹൂദന്മാരുെട െപസഹെപരുനാളിൽ 
േയശു ശിഷയ്ന്മാരുമായി അവസാന 
അത്താഴം കഴിച്ചു. ൈദവെത്ത 
േസ്നഹിക്കുന്നവര്ക്കുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങളും 
േശ്രക്ഷ്ഠതകളും അവർക്ക് വിവരിച്ച് 
െകാടുത്ത േശഷം അപ്പവും പാനപാത്രവും 
െകാടുത്തു. ഇതു േയശുവിെന്റ ശരീരേത്തയും 
രക്തേത്തയും കുറിച്ചുള്ള ഓര്മമയും 
പാപക്ഷമയും നല്കുന്നു.



േയശു ശിഷയ്ന്മാേരാട്നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ എെന്ന 
കാണിച്ചുെകാടുക്കും. നിങ്ങള് എേന്നവിട്ട് 
ഓടിേപാകുകയും െചയയ്ും. പെത്രാസ് പറഞ്ഞു ഞാന് 
ഓടിേപാകയിലല് േകാഴി കൂകുംമുേമ്പ നീ മൂന്നുവട്ടം 
എെന്ന തള്ളിപ്പറയും എന്നു േയശു പറഞ്ഞു.



ആ രാത്രിയില് േയശു 
പര്ാർത്ഥിക്കുവനായി 
െഗത്ത്േശമന
എന്ന േതാട്ടത്തിൽ 

െപായി അവെന്റ
കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന
ശിഷയ്ന്മാർ
ഉറങ്ങിെപ്പായി പിതാേവ

കഴിയുെമങ്കിൽഈപാനപാത്രം 
എങ്കൽ നിന്നു നിേക്കണെമ 
എങ്കിലും എെന്റ ഇഷ്ടടമലല്
നിെന്റ ഇഷ്ടടം നിറേവറണം
എന്നു പര്ാർഥിച്ചു.



യൂദയാൽ നയിക്കെപ്പട്ട മഹാപുേരാഹിതന്മാരും 
വലിയ ജനക്കൂട്ടവും േതാട്ടത്തിൽ വന്നു. 
േയശു അവെര തടഞ്ഞിലല് എന്നാൽ 
പെത്രാസ് ഒരുവെന്റ കാത് അറുത്തു 
േയശു അവെന്റ കാത് െവച്ചു 
പിടിപ്പിച്ചു ൈദവത്തിെന്റ 
പദ്ധതി പര്കാരമാണ് തെന്ന 
ബന്ധിക്കുന്നത് 
എന്ന് േയശുവിന് 
അറിയാമായിരിന്നു.



ജനക്കൂട്ടം േയശുവിെന മഹാപുേരാഹിതെന്റ വീട്ടിേലക്ക് 
െകാണ്ടുെപായി േയശുവിെന െകാല്ലലല്ുവാൻ െയഹുദേനതാക്കന്മാർ 
തിരുമാനിച്ചു പെത്രാസ് തീ കായുന്ന
േജാലിക്കാെരാെടാത്ത് നിന്ന് 
ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
ഇവനുംേയശുവിേനാടു 
കൂെടയുണ്ടായിരുന്നവനലല്െയാ 
എന്നു േചാദിച്ചു മൂന്നു വട്ടം 
ഇലല്ാെയന്ന് പെത്രാസ് 
പറഞ്ഞു േയശു 
പറഞ്ഞതുെപാെല 
സംഭവിച്ചു പെത്രാസ് 
തെന്ന ശപിച്ചു 

ദുംഖിച്ചു.



ഉടെന തെന്ന േകാഴി 
കൂകി ഇത് ൈദവത്തിെന്റ
ശബ്ദമായിരുന്നു േയശു
പറഞ്ഞ വാക്കു പെത്രാസ് 
ഓർത്തു പുറത്തു േപായി
അതിദുഃഖേത്താെട കരഞ്ഞു.



യുദായും ദു:ഖിച്ചു. േയശു ഒരു പാപവും െതറ്റു 
െചയ്തട്ടിലല്ാെയന്നു അറിയാമായിരുന്നു
യൂദാ മുപ്പത്  െവള്ളികാശ് 

മഹാപുേരാഹിതന്മാർക്ക് 
െകാടുക്കുവാന് െകാണ്ടു വന്നെപ്പാൾ
അവർ നിരസ്കരിച്ചു. യൂദാ ആ
െവള്ളിക്കാശ് മന്ദിരത്തിൽ

എറിഞ്ഞു, തൂങ്ങി മരിച്ചു.



പുേരാഹിതന്മാർ േയശുവിെന േറാമൻ 
ഗവർണ്ണറായ പീലാെത്താസിെന
ഏല്പിച്ചു. ഇവനില് ഞാൻ ഒരു കുറ്റവും 
കാണുന്നിലല് പിലാെത്താസ് പറഞ്ഞു 
ജനം അവെന െകാല്ലലല്ുവാന് 
ആർത്തുവിളിച്ചു ക്രകര്ൂശിക്കാ
ക്രകര്ൂശിക്കാ എന്നു പറഞ്ഞു.



അവസാനം േയശുവിെന 
ക്രകര്ുശിക്കുവാന് പീലാെത്താസ് 
വിധിച്ചു പടയാളികൾ അവെന്റ
മുഖത്തടിച്ചു ചിലർ തുപ്പി ചാട്ടവാര് 
െകാണ്ടടിച്ചു മുള്ളുകിരീടംെവച്ചു 
േയശുവിെന ആണികളാല് തറച്ചു.



ഇങ്ങെനയാണ് താൻ മരിേക്കണ്ടെതന്നും അറിയമായിരുന്നു 
േയശുവിെന്റ മരണം അേനകര്ക്ക് ആശവ്ാസവും പാപക്ഷമയും 
നല്കുെമന്ന് അറിയമായിരുന്നു വലത്തും ഇടത്തുമായി രണ്ടു 
കള്ളന്മാെരയും അവേനാടു കൂെട
ക്രകര്ൂശിച്ചു. ഒരുവന് േയശുവിൽ
വിശവ്സിച്ച് പറുദീസയിൽ
പര്േവശിച്ചു ഒരുവൻ വിശവ്സിച്ചിലല്.



ചില മണിക്കുറുകളുെട കഷ്ടതയ്ക്കു
േശഷം േയശു പറഞ്ഞു എലല്ാ 
നിവർത്തിയായി. പര്ാണെന 
വിട്ടു അവേന്റ പര്വർത്തനം 
നിവർത്തിയായി 
ഒരു കലല്റയിൽ 
േയശുവിെന തെന്റ 
േസ്നഹിതന്മാർ 
അടക്കം െചയ്തു.



േറാമൻ പടയാളികള് േയശുവിെന്റ
കലല്റക്ക് മുദ്രെവച്ചു കാവൽ 
നിന്നു ആര്ക്കും പുറേത്താട്ടും 
അകേത്താട്ടും േപാകുവാന്
കഴിഞ്ഞിലല്.



ഇെതാടുകുടി കഥ 
അവസാനിക്കുമയിരുെന്നങ്കിൽ 
ദു:ഖകരമായിരുന്നു. എന്നാൽ
ൈദവം ഒരു വലിയ കാരയ്ം 
െചയ്തു േയശു മരണത്തിന് 
കിഴടങ്ങിയിലല്.



ആഴ്ച്ചവട്ടത്തിെന്റ ഒന്നാം 
ദിവസം അതിരാവിെല കലല്റയിൽ
നിന്നും കല്ല് മാറിേപായതായി
ചില ശിഷയ്ന്മാർ കണ്ടു, 
അവര് അകേത്തക്കു 
േനാക്കിയേപ്പാൾ 
േയശുവിെന’
കണ്ടിലല് .



ഒരു സ്ത്രീ കലല്റയുെട അടുത്ത് നിന്നു 
കരയുന്നുണ്ടയിരിന്നുേയശു അവള്ക്ക്
പര്തയ്ക്ഷയായി അവൾ േപായി മറ്റു
ശിഷന്മാേരാട് േയശു ജീവിക്കുന്നു
അവന് മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽ 
ഇലല് എന്ന് പറഞ്ഞു. 



േയശു തെന്റ ശിഷയ്ന്മാര്ക്ക് പര്തയ്ക്ഷനായി 
ൈകയിെല മുറിവുകൾ കണിചുെകാടുത്തു ഇതു 

സതയ്മായിരുന്നു,. േയശു വിണ്ടും ജീവിച്ചു തെന്ന 
തള്ളിപറഞ്ഞ പേത്രാസിേനാട് ക്ഷമിച്ചു േസ്നഹിച്ചു 

തെന്നകുറിച്ച് എലല്ാവേരാടും പറയുവാന് തെന്റ 
ശിഷയ്ന്മാേരാട് പറഞ്ഞു സവ്ര്ഗത്തിെലക്കു 

തിരിച്ചുേപായി.



ആദയ്െത്ത ഈസ്റ്റർ

ൈദവവചനത്തില് നിന്നും ഒരു കഥ. 

ൈബബിളില് നിന്നുംഎടുത്തത്.

മത്തായി 26-28 ലുെക്കാസ് 22-24
േയാഹന്നാന്13-21

"നിങ്ങളുെട പര്േവശന വാക്ക് െവളിച്ചം പകരെട്ട." 
സങ്കിര്ത്തനം 119:130
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അവസാനം



അദ്ഭുദവനായ ൈദവം നമ്മെള സൃഷ്ടിച്ചുെവന്നും 
നാം ൈദവെത്ത അറിയണെമന്നും ൈബബിൾ പറയുന്നു.

നാം െതറ്റുകാർ ആെണന്ന് ൈദവത്തിനറിയാം അതിെന പാപെമന്ന് വിളിക്കുന്നു 
പാപത്തിനുള്ള ശിക്ഷ മരണമാണ് .എന്നാൽ ൈദവം നമ്മെള േസ്നഹിച്ചതുെകാണ്ട് 

തെന്റ മകനായ േയശുവിെന നമ്മുെട പാപങ്ങള്ക്ക്  േവണ്ടി ക്രകര്ുശിൽ മരിേക്കണ്ടതിന് 
ഈ േലാകത്തിേലക്ക് അയച്ചു േയശു മരണത്തില്നിന്നും ഉയിര്െത്തഴുേന്നറ്റു 
സവ്ര്ഗ്ഗത്തിൽ േപായി. േയശുവിൽ വിശവ്സിക്കുകയും. നമ്മുെട പാപങ്ങൾ  

ഏറ്റുപറയുകയും െചയ്താൽ നമ്മുെട പാപങ്ങെള ക്ഷമിച്ച്  േയശു നമ്മുെട ഹൃദയത്തിൽ 
വസിക്കുകയും നാം അവനിലും നിരന്തരം വസിക്കുകയും െചയയ്ും.

ഇത് നിങ്ങൾ വിശവ്സിക്കുന്നു എങ്കിൽ ൈദവേത്താട് ഈപര്കാരം പറയുക

പര്ിയ േയശുേവ നീ ൈദവമാെണന്നു ഞാൻ വിശവ്സിക്കുന്നു, എെന്റ പാപങ്ങൾക്കായി 
മരിപ്പാൻ മനുഷയ്നായി നീ വന്നു. നീ ഇേപ്പാഴും ജീവിക്കുന്നു എെന്റ ഹൃദയത്തിേലക്ക് 
വന്നു എെന്റ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിേക്കണേമ എനിക്ക് പുതിെയാരു ജീവിതം തേരണേമ. 

ഒരു ദിവസം നിേന്നാട് കൂെട ഞാൻ നിരന്തരം ആയിരിക്കും നിനക്ക് േവണ്ടി 
ജീവിപ്പാനും, അനുസരിപ്പാനും നിെന്റ മകനായിരിപ്പനും സഹായിേക്കണേമ, 

ആേമൻ.

എലല്ാദിവസവും ൈബബിൾ വായിക്കുകയും ൈദവേത്താട്  സംസാരിക്കുകയും െചയുക. 
േയാഹന്നാൻ 3:16
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