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1 ആദികാലങ്ങളിൽ ൈദവം മുന ്
തലമുറകളിലുള്ള പിതാക്കന്മാേരാട്
്രപവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം വിവിധ വിധങ്ങളിലൂെട
സംസാരിച്ചിട്ട ണ്ട്. 2 ഈ കാലത്താകെട്ട,
ൈദവം തെന്റ പു്രതനിലൂെട നേമ്മാടു
സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ പു്രതെന
ൈദവം സകലത്തിനും അവകാശിയാക്കി
െവയ്ക്കുകയും, അവൻ മുഖാന്തരം േലാകെത്ത
സൃഷ്ടിക്കുകയും െചയ്തു. 3 തെന്റ പു്രതൻ,
പിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ േതജസ്സിെന്റ
്രപതിഫലനവും, ൈദവത്തിന ്െറ സത്തയുെട
്രപതിബിംബവും, സകലേത്തയും തന് െറ
ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ സംരക്ഷിക്കുന്നവനും
ആകുന്നു. അവൻ മനുഷ്യെര അവരുെട
പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ച േശഷം
ഉയരത്തിൽ ൈദവത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത്
ഇരിക്കുന്നു. 4 പു്രതന ് ൈദവദൂതന്മാേരക്കാൾ
അത്യ ന്നതനായിരിക്കുന്നു, താൻ
അവകാശമാക്കിയ നാമം ദൂതന്മാരുെട
നാമേത്തക്കാൾഎ്രതേയാേ്രശഷ്ഠമായിരിക്കുന്നു.
5 “നീ എെന്റ പു്രതൻ; ഞാൻ ഇന്ന് നിെന്ന
ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നും “ഞാൻ അവന്
പിതാവുംഅവൻഎനിക്ക്പു്രതനുംആയിരിക്കും”
എന്നും ദൂതന്മാരിൽ ആെരപ്പറ്റിെയങ്കിലും
എേപ്പാെഴങ്കിലും ൈദവം പറഞ്ഞിട്ട േണ്ടാ?
6 കൂടാെത, ആദ്യജാതെന ഭൂമിയിേലക്ക്
അയയ്ക്കുേമ്പാൾ: “ൈദവത്തിെന്റ
സകലദൂതന്മാരും അവെന നമസ്കരിേക്കണം”
എന്നും താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 7 എന്നാൽ
ദൂതന്മാെരക്കുറിച്ച് ൈദവം പറയുന്നത:് “അവൻ
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കാറ്റ കെള തെന്റ ദൂതന്മാരും അഗ്നിജ്വാലെയ
തെന്റ ശു്രശൂഷകന്മാരും ആയി സൃഷ്ടിച്ച ”
എന്നേ്രത. 8 പിതാവായ ൈദവം പു്രതേനാേടാ:
“ൈദവേമ, നിെന്റ സിംഹാസനം എന്നും
എേന്നക്കുമുള്ളത;് നിെന്റ ആധിപത്യത്തിെന്റ
െചേങ്കാൽ നീതിയുള്ള െചേങ്കാൽ, 9 നീ
നീതിെയ ഇഷ്ടെപ്പടുകയും ദുഷ്ടതെയ
െവറുക്കുകയും െചയ്തിരിക്കയാൽ ൈദവേമ,
നിെന്റ ൈദവം നിെന്റ കൂട്ട കാരിൽ അധികമായി
നിെന്ന ആനന്ദൈതലം െകാണ്ട് അഭിേഷകം
െചയ്തിരിക്കുന്നു” എന്നും 10 “കർത്താേവ,
നീ ആദികാലത്ത് ഭൂമിക്കു അടിസ്ഥാനം ഇട്ട്,
ആകാശവും നിെന്റ ൈകകള െട ്രപവൃത്തി
ആകുന്നു. 11 അവ നശിക്കും; നീേയാ
നിലനില്ക്കും; അവ എല്ലാം വസ്്രതംേപാെല
പഴകിേപ്പാകും; 12 ഉടുപ്പ േപാെല നീ അവെയ
ചുരുട്ട ം; വസ്്രതംേപാെല അവ മാറിേപ്പാകും;
നീേയാ മാറ്റമില്ലാെത നിലനിൽക്കുന്നവൻ;
നിെന്റ സംവത്സരങ്ങൾ അവസാനിക്കയുമില്ല”
എന്നും പറയുന്നു. 13 “ഞാൻ നിെന്റ ശ്രതുക്കെള
നിെന്റ പാദങ്ങൾക്ക് പീഠമാക്കുേവാളം
നീ എെന്റ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്ക” എന്നു
ദൂതന്മാരിൽ ആേരാെടങ്കിലും എേപ്പാെഴങ്കിലും
കല്പിച്ചിട്ട േണ്ടാ? 14എെന്ന നമസ്കരിക്കുവാനും,
രക്ഷ അവകാശമാക്കുവാനുള്ളവരുെട
സംരക്ഷണത്തിനായി അയയ്ക്കെപ്പടുന്ന
േസവകാത്മാക്കളല്ലേയാ, ദൂതന്മാർ?
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ഇ്രതവലിയ രക്ഷനാംഅഗണ്യമാക്കുകേയാ?
1 അതുെകാണ്ട,് തീർച്ചയായും നാം
െതറ്റിേപ്പാകാതിരിേക്കണ്ടതിന് േകട്ട
വചനം വളെരയധികം ്രശദ്ധേയാെട
കരുതിെക്കാേള്ളണ്ടതാകുന്നു. 2 ദൂതന്മാർ
മുഖാന്തരം നമ്മുെട മുന് തലമുറയിലുള്ള
പിതാക്കന്മാേരാട് അരുളിെച്ചയ്ത വചനം
സ്ഥിരമായിരിക്കുകയും ഓേരാേരാ
ലംഘനത്തിനുംഅനുസരണേക്കടിനും ന്യായമായ
ശിക്ഷ ലഭിക്കുകയും െചയ്തു എങ്കിൽ,
3 ഇ്രതവലിയ രക്ഷ നാം അവഗണിച്ചാൽ
എങ്ങെന ശിക്ഷയിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറും? രക്ഷ
എന്നേതാ ആദ്യം കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്തതും
േകട്ടവർ നമുക്കു ഉറപ്പിച്ച തന്നതും, 4 ൈദവം
അടയാളങ്ങളാലും അത്ഭുതങ്ങളാലും വിവിധ
വീര്യ്രപവൃത്തികളാലും, മാ്രതമല്ല തെന്റ
ഹിത്രപകാരം പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ വിവിധ
ദാനങ്ങൾെകാണ്ടുംസാക്ഷ്യെപ്പടുത്തിയതുമാണ.്
്രകിസ്തു തെന്റ സേഹാദരന്മാേരാട്

സകലത്തിലുംഅനുരൂപെപ്പട്ടവൻ
5 നാം ്രപസ്താവിക്കുന്ന ആ
വരുവാനുള്ള േലാകെത്ത ൈദവം
ദൂതന്മാരുെട ആധിപത്യത്തിൻ കീഴിൽ
അല്ല ആക്കിയിരിക്കുന്നത.് 6 പകരം,
ദാവീദ്*തിരുെവഴുത്തിെല സങ്കീര ്ത്തനങ്ങളില ്
ഒരിക്കൽ സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തിയത് േപാെല
“മനുഷ്യെന നീ ഓർേക്കണ്ടതിന് അവൻ എന്ത?്
മനുഷ്യപു്രതെന സംരക്ഷിേക്കണ്ടതിന് അവൻ

* 2. 6 സങ്കീർത്തനം 8: 4.
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എന്തുമാ്രതം? 7 നീ അവെന ദൂതന്മാേരക്കാൾ
അല്പം മാ്രതം താഴ്ത്തി; േതജസ്സ ം ബഹുമാനവും
അവെന അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു; നിെന്റ
ൈകകള െട ്രപവൃത്തികൾക്കു നീ അവെന
അധിപതി ആക്കി, 8 സകലവും മനുഷ്യരാശിക്ക്
അധീനമാക്കിയിരിക്കുന്നു”. സകലവും
അവന് അധീനമാക്കിയതിനാൽ ഒന്നിേനയും
അധീനമാക്കാെത വിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് സ്പഷ്ടം.
എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ സകലവും അവന്
അധീനമായതായി കാണുന്നില്ല. 9 എങ്കിലും
ൈദവകൃപയാൽ എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി മരണം
ആസ്വദിപ്പാൻ ദൂതന്മാേരക്കാൾ അല്പം താഴ്ച
വന്നവനായ േയശു കഷ്ടാനുഭവങ്ങള ം മരണവും
അനുഭവിച്ചതുെകാണ്ട് മഹത്വവും ബഹുമാനവും
അണിഞ്ഞവനായി നാം അവെന കാണുന്നു.
10 അേനകം പു്രതന്മാെര േതജസ്സിേലക്ക്
നയിക്കുവാൻ അവരുെട രക്ഷയ്ക്ക്
കാരണമായ േയശുവിെന കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ
സമ്പൂർണനാക്കുന്നത,് സകലേത്തയും
സൃഷ്ടിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്ന ൈദവെത്ത
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഉചിതമായിരുന്നു.
11 വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന േയശുവിേനയും
അവനാല ്വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടുന്ന ഏവരുെടയും
പിതാവ് ൈദവം തെന്ന. അത് േഹതുവായി
വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനായ ്രകിസ്തു അവെര
സേഹാദരന്മാർ എന്നു വിളിക്കുവാൻ
ലജ്ജിക്കാെത: 12അവന് ൈദവേത്താട് “ഞാൻ
നിെന്റ നാമെത്ത എെന്റ സേഹാദരന്മാേരാട്
കീർത്തിക്കും; സഭാമേദ്ധ്യ ഞാൻ നിെന്ന
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സ്തുതിക്കും” † 13 എന്നും “ഞാൻ അവനിൽ
ആ്രശയിക്കും” എന്നും “ഇതാ, ഞാനും ൈദവം
എനിക്ക് തന്ന മക്കള ം‡” എന്നും പറയുന്നു.
14 അതുെകാണ്ട് മാംസരക്തങ്ങേളാട് കൂടിയ
മക്കെളേപ്പാെല, ്രകിസ്തുവും മാംസരക്തങ്ങേളാട്
കൂടിയവനായി മരണത്തിെന്റ അധികാരിയായ
പിശാചിെന 15 തെന്റ മരണത്താൽ
നിർവീര്യനാക്കി, ജീവകാലത്തുടനീളം
മരണഭീതിയാൽ അടിമകളായിരുന്നവെര
ഒെക്കയും വിടുവിച്ച . 16എങ്കിലും തീർച്ചയായും
ദൂതന്മാെര സഹായിക്കുവാനല്ല അ്രബാഹാമിെന്റ
സന്തതികെള സഹായിക്കുവാനേ്രത ്രകിസ്തു
വന്നത.് 17 അതുെകാണ്ട് ജനത്തിെന്റ
പാപങ്ങൾക്ക് ്രപായശ്ചിത്തം വരുത്തുവാൻ
അവൻ കരുണയുള്ളവനും ൈദവകാര്യത്തിൽ
വിശ്വസ്തമഹാപുേരാഹിതനും ആേകണ്ടതിന്
സകലത്തിലും തെന്റ സേഹാദരന്മാേരാട്
അനുരൂപെപ്പേടണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു.
18എെന്തന്നാൽ േയശുവും പരീക്ഷിക്കെപ്പടുകയും
പീഢനങ്ങൾ സഹിക്കുകയും െചയ്തതിനാൽ
പരീക്ഷിക്കെപ്പടുന്നവെര സഹായിക്കുവാൻ
കഴിവുള്ളവൻആകുന്നു.

3
േയശു്രകിസ്തു േമാെശേയക്കാൾ അധിക

മഹത്വത്തിന് േയാഗ്യൻ
1 അതുെകാണ്ട് സ്വർഗ്ഗീയവിളിയിൽ
പങ്കാളികളായ വിശുദ്ധ സേഹാദരന്മാേര, നാം
† 2. 12 സങ്കീര ്ത്തനം 22:22 ‡ 2. 13 െയശയ്യാവ് 8:18
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സ്വീകരിച്ച് ഏറ്റ പറയുന്ന വിശ്വാസത്തിെന്റ
അെപ്പാസ്തലനും, മഹാപുേരാഹിതനുമായ
േയശുവിെന ്രശദ്ധിച്ച േനാക്കുവിൻ.
2 േമാെശ ൈദവഭവനത്തിൽ *ഒെക്കയും
വിശ്വസ്തനായിരുന്നതുേപാെല േയശുവും
തെന്ന നിയമിച്ചാക്കിയ ൈദവത്തിന്മുമ്പാെക
വിശ്വസ്തൻആകുന്നു. 3ഭവനെത്തക്കാള ംഭവനം
നിർമ്മിച്ചവന് അധിക മഹത്വമുള്ളതുേപാെല
േയശുവും േമാശേയക്കാൾഅധികം മഹത്വത്തിന്
േയാഗ്യൻ എന്ന് െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 4 ഏത്
ഭവനവും നിർമ്മിപ്പാൻ ഒരാൾ േവണം; സർവ്വവും
നിർമ്മിച്ചവൻ ൈദവം തേന്ന. 5 േമാെശ
വാസ്തവമായും ൈദവഭവനത്തിൽ ഒെക്കയും
വിശ്വസ്ത ശു്രശൂഷക്കാരനായിരുന്നത,് ൈദവം
ഭാവിയിൽഅരുളിെച്ചയ്യ വാനിരുന്നകാര്യങ്ങൾക്ക്
സാക്ഷ്യം പറേയണ്ടതിനേ്രത. 6 എന്നാൽ
്രകിസ്തുേവാ തെന്റ ഭവനത്തിന് അധികാരം
ഭരേമല്പിക്കെപ്പട്ട പു്രതനായിട്ട് തേന്ന വന്നു;
നമുക്ക് അവനിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസവും,
നാം ്രപത്യാശിക്കുന്നതിലുള്ള അഭിമാനവും
അവസാനേത്താളം മുറുെകപ്പിടിച്ച െകാണ്ടാൽ
നാം തേന്നഅവെന്റഭവനംആകുന്നു.
അവിശ്വാസം നിമിത്തം

7 അതുെകാണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ്
അരുളിെച്ചയ്യന്നതുേപാെല: “ഇന്ന് നിങ്ങൾ
അവെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കുന്നുെവങ്കിൽ
8 മരുഭൂമിയിൽവച്ച് പരീക്ഷാസമയങ്ങളിെല

* 3. 2 ൈദവഭവനത്തിൽ ൈദവജനമായ യി്രസാേയല ്മക്കെള
മി്രസയീമില് നിന്നും നയിക്കുന്ന ദൗത്യം
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മത്സരത്തിൽ, നിങ്ങള െട പൂർവികരായ
യി്രസാേയൽ മക്കൾ െചയ്തതുേപാെല
നിങ്ങള െട ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത.്
9 അവിെടവച്ച് നിങ്ങള െടമുന ് തലമുറകളിലുള്ള
പിതാക്കന്മാർ ൈദവേത്താട് മത്സരിക്കുകയും
നാല്പതു ആണ്ട് എെന്റ ്രപവർത്തികെള
കണ്ടിട്ട ം എെന്ന പരീക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു.
10 അതുെകാണ്ട് എനിക്ക് ആ തലമുറേയാട്
നീരസം ഉണ്ടായി. അവർ എേപ്പാഴും
െതറ്റിേപ്പാകുന്ന ഹൃദയമുള്ളവർ എന്നും
എെന്റ വഴികെള അറിയാത്തവർ എന്നും
ഞാൻ പറഞ്ഞു: 11 അവർക്ക് ഞാൻ
നൽകാനിരുന്ന സ്വസ്ഥതയുള്ള േദശത്ത്
അവർ ്രപേവശിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ എെന്റ
േകാപത്തിൽസത്യംെചയ്തു”.

12 സേഹാദരന്മാേര, ജീവനുള്ള ൈദവെത്ത
ത്യജിച്ച കളയുന്ന അവിശ്വാസമുള്ള ദുഷ്ടഹൃദയം
നിങ്ങളിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ
ജാ്രഗതയുള്ളവരായിരിക്കുക. 13 ്രപത്യ ത,
നിങ്ങളിൽ ആരും പാപത്തിെന്റ ചതിയാൽ
വഞ്ചിക്കെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന് “ഇന്ന്”
എന്നു പറയുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഉള്ളിടേത്താളം
കാലം ഓേരാ ദിവസവും അേന്യാന്യം
്രപേബാധിപ്പിച്ച െകാൾവിൻ. 14 നമ്മുെട
വിശ്വാസം, ആദിമുതൽ അന്ത്യം വെര
ദൃഢമായിപ്പിടിച്ച െകാണ്ടിരുന്നാൽ നാം
്രകിസ്തുവിൽപങ്കാളികളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

15 “ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവെന്റ ശബ്ദം
്രശദ്ധിക്കുന്നുെവങ്കിൽ, ൈദവേത്താടുള്ള
മത്സരത്തിൽ ഹൃദയങ്ങെള യി്രസേയല്യർ



എ്രബായർ 3:16 x എ്രബായർ 4:3

കഠിനമാക്കിയതുേപാെലനിങ്ങള െടഹൃദയങ്ങെള
കഠിനമാക്കരുത”് എന്നു തിരുെവഴുത്ത്
പറയുന്നതിൽ 16 ആരാകുന്നു ൈദവശബ്ദം
േകട്ടിട്ട് മത്സരിച്ചവർ? മി്രസയീമിൽനിന്ന്
േമാെശമുഖാന്തരം വിേമാചിതരായ
എല്ലാവരുമേല്ലാ. 17 നാല്പതു ആണ്ട് ൈദവം
ആേരാട് േകാപിച്ച ? പാപം െചയ്തവേരാടല്ലേയാ?
അവരുെട ശവങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ വീണുേപായി.
18 എെന്റ സ്വസ്ഥതയിൽ ്രപേവശിക്കയില്ല എന്നു
ആണയിട്ടത് അനുസരണംെകട്ടവേരാടല്ലാെത
പിെന്ന ആേരാടാകുന്നു? 19 ഇങ്ങെന അവരുെട
അവിശ്വാസം നിമിത്തം അവർക്ക് എന ്െറ
സ്വസ്ഥതയില് ്രപേവശിക്കുവാൻകഴിഞ്ഞില്ലഎന്നു
നാം കാണുന്നു.

4
ൈദവജനത്തിന് േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവി്രശമം

1 അതുെകാണ്ട,് ൈദവത്തിെന്റ
വി്രശമത്തിൽ ്രപേവശിക്കുവാനുള്ള
വാഗ്ദത്തം േശഷിച്ചിരിക്കയാൽ നിങ്ങളിൽ
ആർെക്കങ്കിലും അത് ലഭിക്കാെതേപായി എന്നു
വരാതിരിപ്പാൻ നാം ജാ്രഗതയുള്ളവരായിരിക്കുക.
2 അവെരേപ്പാെല നാമും ൈദവിക
വി്രശമെത്തക്കുറിച്ച ള്ള ഈ സദ് വാർത്ത
േകട്ടവർ ആകുന്നു; എങ്കിലും േകട്ടവർ
വിശ്വാസേത്താെട അംഗീകരിക്കായ്കെകാണ്ട്
േകട്ട സേന്ദശംഅവർക്ക് ഉപകാരമായി തീർന്നില്ല.
3 വിശ്വസിച്ചവരായ നാമേല്ലാ വി്രശമത്തിൽ
്രപേവശിക്കുന്നത;് േലാകസ്ഥാപനത്തിങ്കൽ
സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തിയായ േശഷവും:
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“അവർ എെന്റ വി്രശമത്തിൽ ്രപേവശിക്കയില്ല
എന്നുഞാൻഎെന്റേകാപത്തിൽസത്യംെചയ്തു”
എന്നു അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 4 “ഏഴാം
നാളിൽ ൈദവം തെന്റ സകല്രപവൃത്തികള ം
പൂർത്തിയാക്കി വി്രശമിച്ച ” എന്നു
ഏഴാം നാളിെനക്കുറിച്ച് േവദ്രഗന്ഥത്തിൽ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 5 “എെന്റ വി്രശമത്തിൽ
അവർ ്രപേവശിക്കയില്ല” എന്നു ഇവിെട
വീണ്ടും അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 6 അതുെകാണ്ട്
ചിലർ അതിൽ ്രപേവശിക്കുവാൻ അവസരം
േശഷിച്ചിരിക്കയാലും മുമ്പ് സദ് വാർത്ത
േകട്ടവർ അനുസരണേക്കടുനിമിത്തം
്രപേവശിക്കാെത േപാകയാലും, 7 മുമ്പ്
ഉദ്ധരിച്ചതു േപാെല വളെര കാലത്തിന് േശഷം
ൈദവം ദാവീദിലൂെട, “ഇന്ന”് എെന്നാരു
ദിവസം പിെന്നയും നിശ്ചയിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു
എന്നു െവളിെപ്പടുത്തുന്നു; “ഇന്ന് അവെന്റ
ശബ്ദം േകൾക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങള െട
ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത”് എന്ന് ദാവീദിലൂെട
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 8 േയാശുവ അവെര
സ്വസ്ഥതയുള്ള േദശത്ത് ്രപേവശിപ്പിച്ചിരുന്നു
എങ്കിൽ ൈദവം മെറ്റാരു ദിവസെത്തക്കുറിച്ച്
വീണ്ടും പറയുകയില്ലായിരുന്നു. 9 ആകയാൽ
ൈദവജനത്തിന് ഒരു ശബ്ബത്തനുഭവം
ലഭിക്കുവാനിരിക്കുന്നു. 10 ൈദവം തെന്റ
്രപവൃത്തികളിൽനിന്നു വിമുക്തനായതു
േപാെല അവെന്റ വി്രശമത്തിൽ ്രപേവശിച്ച
ഏെതാരുവനും തെന്റ ്രപവൃത്തികളിൽനിന്നു
വിമുക്തനായിത്തീർന്ന് വി്രശമിക്കുന്നു.
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11അതുെകാണ്ട് നാം ആരും യി്രസാേയൽ ജനത
െചയ്തതുേപാലുള്ള അനുസരണേക്കടിെന്റ
അേത അവസ്ഥയിൽ വീഴാതിരിേക്കണ്ടതിന്
ആ ൈദവിക വി്രശമത്തിൽ ്രപേവശിക്കുവാൻ
ഉത്സാഹമുള്ളവരായിരിക്ക. 12 ൈദവത്തിെന്റ
വചനം ജീവനും ൈചതന്യവുമുള്ളതായി
ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള ഏത് വാളിേനക്കാള ം
മൂർച്ചേയറിയതും േദഹിെയ ആത്മാവിൽനിന്നും,
സന്ധികെള മജ്ജകളിൽനിന്നും
േവർപിരിക്കുംവെര തുളച്ച െചല്ല ന്നതും
ഹൃദയത്തിെല ചിന്തകെളയും ഉേദ്ദശങ്ങെളയും
വിേവചിച്ചറിയുന്നതും ആകുന്നു. 13 അവെന്റ
ദൃഷ്ടിയ്ക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയുമില്ല;
സകലവും അവെന്റ കണ്ണിന് വ്യക്തവും,
മറവില്ലാത്തതുമായി കിടക്കുന്നു; അങ്ങെനയുള്ള
ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പിലാണു നാം കണക്ക്
േബാദ്ധ്യെപ്പടുേത്തണ്ടത.്

14 ആകയാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക്
ആേരാഹണം െചയ്ത ൈദവപു്രതനായ
േയശു േ്രശഷ്ഠമഹാപുേരാഹിതനായി നമുക്കു
ഉള്ളതുെകാണ്ട് നാം നമ്മുെട വിശ്വാസം
മുറുെകപ്പിടിച്ച െകാൾക. 15 നമുക്കുള്ള
മഹാപുേരാഹിതൻ നമ്മുെട ബലഹീനതകളിൽ
സഹതാപം കാണിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവനല്ല;
പകരം സർവ്വത്തിലും നമുക്കു തുല്യനായി
്രപേലാഭിക്കെപ്പട്ടിട്ട ം പാപം ഇല്ലാത്തവനായിരുന്നു.
16അതുെകാണ്ട് കരുണ ലഭിപ്പാനും തത്സമയത്ത്
സഹായത്തിനുള്ള കൃപ ്രപാപിക്കുവാനുമായി
നാം ൈധര്യേത്താെട കൃപാസനത്തിന് അടുത്തു
െചല്ല ക.
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5
മൽക്കീേസെദക്കിെന്റ ്രകമ്രപകാരം

എേന്നക്കും മഹാപുേരാഹിതൻ
1 മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽനിന്ന്
എടുക്കുന്ന ഏത് മഹാപുേരാഹിതനും
മനുഷ്യർക്കുേവണ്ടി പാപപരിഹാര
വഴിപാടും യാഗവും അർപ്പിക്കുവാൻ
ൈദവകാര്യത്തിൽ നിയമിക്കെപ്പടുന്നു.
2 താനും ബലഹീനതയുള്ളവനാകയാൽ
അറിവില്ലാത്തവേരാടുംവഴിെതറ്റിേപ്പാകുന്നവേരാടും
സഹതാപം കാണിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനും
3 ബലഹീനതനിമിത്തം ജനത്തിന്
േവണ്ടി എന്നേപാെല തനിക്കുേവണ്ടിയും
പാപയാഗം അർപ്പിേക്കണ്ടിയവനും
ആകുന്നു. 4 എന്നാൽ അഹേരാെനേപ്പാെല
ൈദവം വിളിക്കുന്നവനല്ലാെത ആരും
മഹാപുേരാഹിതന് െറ സ്ഥാനം സ്വതേവ
എടുക്കുന്നില്ല. 5 അതുേപാെല ്രകിസ്തുവും
മഹാപുേരാഹിതൻ ആകുവാനുള്ള പദവി
സ്വതേവ എടുത്തിട്ടില്ല; “നീ എെന്റ പു്രതൻ;
ഇന്ന് ഞാൻ നിെന്ന ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്നു അവേനാട് അരുളിെച്ചയ്ത ൈദവം
അവന് െകാടുത്തതേ്രത. 6 അങ്ങെന
തിരുെവഴുത്തില ് മെറ്റാരിടത്ത:് “നീ
മൽക്കീേസെദക്കിെന്റ ്രകമ്രപകാരം എേന്നക്കും
ഒരു പുേരാഹിതൻ” എന്നു പറയുന്നു. 7 ്രകിസ്തു
ഈ േലാകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത്
തെന്ന മരണത്തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കാൻ
കഴിയുന്ന ൈദവേത്താട് ഉച്ചത്തിലുള്ള
നിലവിളിേയാടും കണ്ണ നീേരാടുംകൂെട
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്രപാർത്ഥനയും, അഭയയാചനയും നടത്തുകയും,
ൈദവേത്താടുള്ള ഭയഭക്തി നിമിത്തം ഉത്തരം
ലഭിക്കുകയും െചയ്തു. 8 താൻ ൈദവപു്രതൻ
ആെണങ്കിലും, കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിലൂെട
അനുസരണം പഠിച്ച് പരിപൂർണ്ണനായി,
9 തെന്ന അനുസരിക്കുന്ന ഏവർക്കും
നിത്യരക്ഷയുെട കാരണവുമായിത്തീർന്നു.
10 മൽക്കീേസെദക്കിെന േപാെലയുള്ള
മഹാപുേരാഹിതൻ എന്ന് ൈദവത്താൽ
നാമകരണം െചയ്യെപ്പട്ട ം ഇരിക്കുന്നു.

ൈദവവചനെമന്നകട്ടിയായുള്ളആഹാരം
11ഈേയശുവിെനക്കുറിച്ച ഞങ്ങൾക്കുവളെര
പറവാനുണ്ട;് എങ്കിലും നിങ്ങൾ േകൾക്കുവാൻ
ഉത്സാഹമില്ലാത്തവരാകയാൽവിവരിച്ച് തരുവാൻ
്രപയാസം. 12 കാലയളവ് കണക്കാക്കി
േനാക്കിയാൽ ഇേപ്പാൾ ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാർ
ആയിരിേക്കണ്ടവരാണ് നിങ്ങൾ, എങ്കിലും
ൈദവത്തിെന്റ അരുളപ്പാടുകള െട
ആദ്യപാഠങ്ങെള തേന്ന നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും
ഉപേദശിച്ച തേരണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു;
കട്ടിയായുള്ള ആഹാരമല്ല, പാലേ്രത നിങ്ങൾക്ക്
ആവശ്യെമന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. 13 പാൽ മാ്രതം
കുടിക്കുന്നവൻ ശിശുവിെനേപ്പാെല നീതിയുെട
വചനത്തിൽ അനുഭവപരിചയമില്ലാത്തവനേ്രത.
14 േനേരമറിച്ച് കട്ടിയായുള്ള ആഹാരം
മുതിർന്നവർക്കുള്ളതാണ;് ശരിെയ െതറ്റിൽ
നിന്ന് വിേവചിച്ചറിയുവാനും നന്മതിന്മകെള
തിരിച്ചറിയുവാനുമായി അനുഭവങ്ങളാൽ
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അഭ്യസനം തികഞ്ഞ പക്വത ്രപാപിച്ചവർേക്ക
അത് പറ്റ കയുള്ള .

6
പൂർണ്ണവളർച്ച ്രപാപിക്കുവാനുള്ളമുന്നറിയിപ്പ്

1 അതുെകാണ്ട് ്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള
ആദ്യപാഠങ്ങെള വിട്ട് പൂർണ്ണവളർച്ച
്രപാപിക്കുവാൻ തുടർച്ചയായി നിർബ്ബന്ധപൂർവം
്രശമിക്കുക. നിർജ്ജീവ ്രപവൃത്തികെളക്കുറിച്ച ള്ള
മാനസാന്തരം, ൈദവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം,
2സ്നാനങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ളഅടിസ്ഥാന ഉപേദശം,
ൈകെവപ്പ,് മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനം,
നിത്യശിക്ഷാവിധി എന്നിങ്ങെനയുള്ള
അടിസ്ഥാനം നാം പിെന്നയും ഇേടണ്ടതില്ല.
3 ൈദവം അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം നാം
പൂർണ്ണ പരിജ്ഞാനം േനടും. 4 എന്നാൽ
ഒരിക്കൽ ൈദവത്തിെന്റ ്രപകാശനം
ലഭിക്കുകയും സ്വർഗ്ഗീയദാനം ആസ്വദിക്കുകയും
പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പങ്കാളികളാകയും
5 ൈദവത്തിെന്റ നല്ല വചനവും വരുവാനുള്ള
േലാകത്തിെന്റ ശക്തിയും ആസ്വദിക്കുകയും
െചയ്തവർ 6 വീണുേപാെയങ്കിൽ അവെര
യഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തുന്നത് അസാധ്യമാണ്.
അവർ സ്വയം ൈദവപു്രതെന വീണ്ടും
്രകൂശിക്കുന്നവരും അവന് േലാകാപവാദം
വരുത്തുന്നവരും ആകെകാണ്ട് അവെര
പിെന്നയും മാനസാന്തരത്തിേലക്കു പുതുക്കുന്നത്
അസാധ്യമാണ്. 7പലേപ്പാഴായി െപയ്തമഴെവള്ളം
സ്വീകരിച്ചിട്ട്, കൃഷി െചയ്യന്നവർക്ക് ഫല്രപദമായ
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സസ്യാദികെള വിളയിക്കുകയാെണങ്കിൽ ഭൂമി
ൈദവത്തിൽനിന്ന് അനു്രഗഹം ്രപാപിക്കുന്നു.
8 മുള്ള ം െഞരിഞ്ഞിലും മുളപ്പിച്ചാേലാ അത്
നിഷ്്രപേയാജനവും ശാപ്രഗസ്തവുമാകുന്നു;
ചുട്ട കളകഅേ്രതഅതിെന്റഅവസാനം.

9എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങെന സംസാരിക്കുന്നു
എങ്കിലും ്രപിയമുള്ളവേര, ഉത്തമവും
രക്ഷയുെട േ്രശഷ്ഠവുമായ അനുഭവങ്ങൾ
നിങ്ങളിലുെണ്ടന്ന് വളെര ഉറപ്പ ം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട.്
10 നിങ്ങള െട ്രപവൃത്തികള ം വിശുദ്ധന്മാെര
ശു്രശൂഷിച്ചതിനാലും ശു്രശൂഷിക്കുന്നതിനാലും
ൈദവ നാമേത്താട് കാണിച്ച സ്േനഹവും
മറന്നുകളയുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ
അനീതിയുള്ളവനല്ല. 11 എന്നാൽ നിങ്ങൾ
ഓേരാരുത്തരും ്രപത്യാശയുെട പൂർണ്ണനിശ്ചയം
്രപാപിക്കുവാൻ അവസാനേത്താളം ഒരുേപാെല
ഉത്സാഹം കാണിക്കണെമന്ന് ഞങ്ങൾ
അതിയായി ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 12 അങ്ങെന
നിങ്ങൾ ഉത്സാഹം െകട്ടവരാകാെത,
വിശ്വാസത്താലും ദീർഘക്ഷമയാലും
വാഗ്ദത്തങ്ങെള അവകാശമാക്കുന്നവരുെട
അനുകാരികളായിത്തീരുവിൻ.

ൈദവികവാഗ്ദത്തത്തിേന്മലുള്ളഉറപ്പ്
13 ൈദവം അ്രബാഹാമിേനാട് വാഗ്ദത്തം
െചയ്യ േമ്പാൾ തെന്നക്കാൾ വലിയവെനെക്കാണ്ട്
സത്യം െചയ് വാൻ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് തെന്റ
നാമത്തിൽ തേന്ന സത്യംെചയ്തു:
14 “ഞാൻ നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കയും
നിെന്ന വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം” എന്നു
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അരുളിെച്ചയ്തു. 15 അങ്ങെന അ്രബാഹാം
ക്ഷമേയാെട ദീർഘകാലം കാത്തിരുന്ന് വാഗ്ദത്ത
വിഷയം* േനടുകയും െചയ്തു. 16തങ്ങേളക്കാൾ
വലിയവെനെക്കാണ്ടേല്ലാ മനുഷ്യർ സത്യം
െചയ്യന്നത;് അങ്ങെന ഇടുന്ന ആണ
അവർക്ക് ഉറപ്പ ം തർക്കമില്ലാത്തതുമാകുന്നു.
17 അതുെകാണ്ട് ൈദവം വാഗ്ദത്തത്തിെന്റ
അവകാശികൾക്ക് തെന്റ ഉേദ്ദശം മാറാത്തത്
എന്ന് അധികം സ്പഷ്ടമായി കാണിക്കുവാൻ
തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഒരുആണയാലും ഉറപ്പ െകാടുത്തു.
18 ൈദവം ഉറപ്പ െകാടുത്ത രണ്ടു കാര്യങ്ങളായ
“ഞാൻ നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കയും നിെന്ന
വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം” എന്ന
വാഗ്ദത്തത്തിൽ ഉറച്ച നിൽക്കുകയും
ൈദവത്തിൽ ശരണത്തിനായി ഓടിവന്ന
നാം മാറിേപ്പാകാത്തതും ൈദവത്തിെന്റ
വാക്ക് വ്യാജമല്ല എന്ന് െതളിയിക്കെപ്പട്ടതും
ശക്തിയുള്ളതുമായ ഈ ്രപേബാധനം
്രപാപിക്കുവാൻ ഇടവരുന്നു. 19 ആ ്രപത്യാശ
നമുക്കു ആത്മാവിെന്റ ഒരു നങ്കൂരം
തേന്ന; അത് നിശ്ചിതവും സുസ്ഥിരവും
തിരശ്ശീലക്കപ്പ റത്തുള്ള അതിവിശുദ്ധ
സ്ഥലേത്തയ്ക്ക് കടക്കുന്നതുമാകുന്നു.
20 അവിേടക്ക് േയശു മൽക്കീേസെദക്കിെന
േപാെല എേന്നക്കും മഹാപുേരാഹിതനായി
മുമ്പുകൂട്ടി നമുക്കുേവണ്ടി ്രപേവശിച്ചിരിക്കുന്നു.

* 6. 15 വാഗ്ദത്ത വിഷയം-ൈദവത്തിന് െറ വാഗ്ദത്ത്രപകാരം
അ്രബാഹാമിന് തന ്െറ പു്രതന ്യിസ്ഹാക്കിെനലഭിച്ച
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7
മൽക്കീേസെദക്കിെന്റ മഹത്വം

1 ശാേലം രാജാവും അത്യ ന്നതനായ
ൈദവത്തിെന്റ പുേരാഹിതനുമായ ഈ
മൽക്കീേസെദക്ക,് രാജാക്കന്മാെര
നി്രഗഹിച്ച് മടങ്ങിവരുന്ന അ്രബാഹാമിെന
എതിേരറ്റ െചന്ന് അനു്രഗഹിച്ച . 2 അ്രബാഹാം
മൽക്കീേസെദക്കിന് താൻ പിടിച്ചടക്കിയ
സകലത്തിൽ നിന്നും പത്തിെലാന്ന് വീതം
െകാടുത്തു. മൽക്കീേസെദക്ക് എന്ന േപരിന്
നീതിയുെട രാജാെവന്നും, ശേലംരാജാവ്
എന്നതിന് സമാധാനത്തിെന്റ രാജാവ് എന്നും
അർത്ഥം ഉണ്ട്. 3അവന് പിതാവില്ല, മാതാവില്ല,
വംശാവലിയില്ല, ജീവാരംഭവും ജീവാവസാനവും
ഇല്ല;അവൻൈദവപു്രതന്തുല്യനായിഎേന്നക്കും
പുേരാഹിതനായിരിക്കുന്നു.

4 ഇവൻ എ്രത മഹാൻ എന്നു
്രശദ്ധിക്കുവിൻ; നമ്മുെട പൂർവ്വപിതാവായ
അ്രബാഹാംകൂെടയും യുദ്ധത്തിൽ
പിടിെച്ചടുത്ത വിേശഷസാധനങ്ങളിൽ നിന്നും
പത്തിെലാന്ന് അവന് െകാടുത്തുവേല്ലാ.
5 േലവിപു്രതന്മാരിൽ പൗേരാഹിത്യം
ലഭിക്കുന്നവർക്കു ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം
ജനേത്താടു ദശാംശം വാങ്ങുവാൻ കല്പന
ഉണ്ട്; അത് അ്രബാഹാമിെന്റ സന്തതികളായി
തീർന്ന യി്രസാേയല്യേരാടാകുന്നു വാങ്ങുന്നതു.
6 എന്നാൽ മൽക്കീേസെദക്ക് േലവിയുെട
വംശാവലിയിൽ ഉൾെപ്പടാത്തവൻ ആെണങ്കിലും
അ്രബാഹാമിേനാട് ദശാംശം വാങ്ങിയും
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ൈദവത്തിൽനിന്ന് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ്രപാപിച്ചവെന
അനു്രഗഹിച്ച മിരിക്കുന്നു. 7 ഉയർന്നവൻ
താണവെനഅനു്രഗഹിക്കുന്നുഎന്നതിന് തർക്കം
ഏതുമില്ലേല്ലാ. 8ഇവിെട മരിക്കുന്ന പുേരാഹിതർ
ദശാംശം വാങ്ങുന്നു; എന്നാൽ അവിെടേയാ
അങ്ങെനയല്ലഎേന്നക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന
സാക്ഷ്യം ്രപാപിച്ചവൻ തേന്ന ദശാംശം വാങ്ങുന്നു.
9 ദശാംശം വാങ്ങുന്ന േലവിയും അ്രബാഹാം
മുഖാന്തരം ദശാംശം െകാടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു
ഒരു വിധത്തിൽ പറയാം. 10അവെന്റ പിതാവിെന
മൽക്കീേസെദക്ക് എതിേരറ്റേപ്പാൾ േലവി
അവെന്റശരീരത്തിൽഅടങ്ങിയിരുന്നുവേല്ലാ.

േയശു മൽക്കീേസെദക്കിേനക്കാൾ േ്രശഷ്ഠൻ
11 േലവി പൗേരാഹിത്യത്താൽ ജനത്തിന്
ന്യായ്രപമാണം ലഭിച്ച് സമ്പൂർണ്ണത
വെന്നങ്കിൽ, അഹേരാെന്റ ്രകമ്രപകാരം
എന്നു പറയാെത മൽക്കീേസെദക്കിെന്റ
്രകമ്രപകാരം േവെറാരു പുേരാഹിതൻ
വരുവാനുള്ള ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു?
12 പൗേരാഹിത്യം മാറിേപ്പാകുന്നതാെണങ്കിൽ
ന്യായ്രപമാണത്തിനും കൂെട മാറ്റം വേരണ്ടത്
ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. 13 എന്നാൽ ഇതു
ആെരക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുേവാ അവൻ
േവെറാരു േഗാ്രതത്തിലുള്ളവൻ;ആേഗാ്രതത്തിൽ
ആരും യാഗപീഠത്തിങ്കൽ പുേരാഹിതശു്രശൂഷ
െചയ്തിട്ടില്ല. 14 െയഹൂദേഗാ്രതത്തിൽ
നിന്ന് നമ്മുെട കർത്താവ് ഉദയം െചയ്തു
എന്നു സ്പഷ്ടമേല്ലാ; ആ േഗാ്രതെത്തപ്പറ്റി
േമാെശ പൗേരാഹിത്യം സംബന്ധിച്ച്
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ഒന്നും കല്പിച്ചിട്ടില്ല. 15 ഈ പുതിയ
പുേരാഹിതൻ ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം
എഴുതിയിരിക്കുന്നമാനുഷികവംശപരമ്പരയിലല്ല,
അഴിഞ്ഞുേപാകാത്ത ജീവെന്റ ശക്തിയാൽ
ഉളവായ 16 മൽക്കീേസെദക്കിന്
സദൃശനായി മെറ്റാരു പുേരാഹിതൻ എന്ന്
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് ഏറ്റവുമധികം
വ്യക്തമാകുന്നു. 17 തിരുവചനം അവെനപ്പറ്റി
സാക്ഷ്യം പറയുന്നത:് “നീ മൽക്കീേസെദക്കിെന്റ
്രകമ്രപകാരം എേന്നക്കും പുേരാഹിതൻ”
എന്നാണേല്ലാ. 18 മുൻ കാലങ്ങളിെല കല്പനകൾ,
അതിെന്റ ബലഹീനതയും നിഷ്്രപേയാജനവും
നിമിത്തം മാറ്റമുണ്ടായി. 19 ന്യായ്രപമാണം
ഒന്നിേനയും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ —
എന്നിരുന്നാലും നാം ൈദവേത്താടു
അടുക്കുന്നതിനുള്ള ഏെറ നല്ല ്രപത്യാശയും
വന്നിരിക്കുന്നു. 20 ഈ നല്ല ്രപത്യാശ
ആണേയാടുകൂെട അേ്രത സംഭവിച്ചത,്
എന്നാൽ മറ്റള്ളവേരാ ആണ കൂടാെത
പുേരാഹിതന്മാരായിത്തീർന്നു. 21 എന്നാൽ
ൈദവം: ഇവേനാ: “നീ എേന്നക്കും
പുേരാഹിതൻ എന്നു സത്യംെചയ്തു,
അനുതപിക്കുകയുമില്ല” എന്ന് ആണേയാടുകൂെട
തെന്ന േയശുവിെനക്കുറിച്ച് പറയുന്നു.
22 ഇത് െകാണ്ട് തെന്ന േയശു ഈ േ്രശഷ്ഠ
ഉടമ്പടിയുെട ഉറപ്പ മായിതീർന്നിരിക്കുന്നു.
23 വാസ്തവമായും മരണം തടയുന്നത് നിമിത്തം
പുേരാഹിതന്മാർക്ക് നിത്യമായി ശു്രശൂഷ
തുടരുവാൻ കഴിയായ്കെകാണ്ട് പുേരാഹിതന്മാർ
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ഓേരാരുത്തരായി ശു്രശൂഷതുടർന്നവർ
അേനകർ ആകുന്നു. 24 ഇവേനാ, എേന്നക്കും
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് എേന്നക്കും
നിലനിൽക്കുന്ന പൗേരാഹിത്യം ആകുന്നു
്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നത.് 25 അതുെകാണ്ട്
താൻ മുഖാന്തരമായി ൈദവേത്താടു
അടുക്കുന്നവർക്കുേവണ്ടി പക്ഷവാദം
െചയ് വാൻ സദാ ജീവിക്കുന്നവനാകയാൽ
അവെര പരിപൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കാൻ അവൻ
്രപാപ്തനാകുന്നു.

26 ഇങ്ങെനയുള്ള മഹാപുേരാഹിതനേല്ലാ
നമുക്കു വാസ്തവമായും േവണ്ടിയിരുന്നത:്
പാപമില്ലാത്തവൻ, നിർേദ്ദാഷൻ,
നിർമ്മലൻ, പാപികേളാട് േവർെപട്ടവൻ,
സ്വർഗ്ഗെത്തക്കാൾ ഉന്നതനായിത്തീർന്നവൻ;
27 മുൻപുള്ള മഹാപുേരാഹിതന്മാെരേപ്പാെല
ആദ്യം സ്വന്തപാപങ്ങൾക്കായും
പിെന്ന ജനത്തിെന്റ പാപങ്ങൾക്കായും
ദിനം്രപതി യാഗം അർപ്പിക്കുവാൻ
ആവശ്യമില്ലാത്തവൻതെന്ന. അത് അവൻ
ഒരിക്കൽ എല്ലാവർക്കുമായി തെന്നത്താൻ
യാഗം അർപ്പിച്ച െകാണ്ട് െചയ്തുതീർത്തുവേല്ലാ.
28 ന്യായ്രപമാണം അപൂര ്ണ്ണ മനുഷ്യെര
മഹാപുേരാഹിതന്മാരാക്കുന്നു;ന്യായ്രപമാണത്തിന്
േശഷേമാ, ൈദവം െചയ്ത വാഗ്ദത്ത്രപകാരം
എേന്നക്കും പൂർണ്ണനായിത്തീർന്ന പു്രതെന
മഹാപുേരാഹിതനാക്കുന്നു.

8
്രകിസ്തു േ്രശഷ്ഠവും പുതിയതുമായ
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ഉടമ്പടിയുെട മദ്ധ്യസ്ഥൻ
1നാംഈപറയുന്നതിെന്റഉേദ്ദശംഎെന്തന്നാൽ:
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ൈദവത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത്
ഇരുന്നവനായി, 2 വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിെന്റയും
ൈദവം സ്ഥാപിച്ച സത്യകൂടാരത്തിെന്റയും*
ശു്രശൂഷകനായ മഹാപുേരാഹിതൻ
നമുക്കുണ്ട.് താൻ േകവലം നശ്വരനായ
മനുഷ്യനല്ല. 3 ഏത് മഹാപുേരാഹിതനും
വഴിപാടും യാഗവും അർപ്പിക്കുവാനായി
നിയമിക്കെപ്പടുന്നു; ആകയാൽ അർപ്പിക്കുവാൻ
അത്യാവശ്യമായും വല്ലതും േവണം. 4 എന്നാൽ
്രകിസ്തു ഭൂമിയിൽ ആയിരുെന്നങ്കിൽ
ഒരിക്കലും പുേരാഹിതൻ ആകയില്ലായിരുന്നു;
കാരണം ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം വഴിപാട്
അർപ്പിക്കുന്ന പുേരാഹിതർ ഭൂമിയിൽ
ഉണ്ടേല്ലാ. 5 അവർ സ്വർഗ്ഗീയമായതിെന്റ
ദൃഷ്ടാന്തവുംനിഴലുമായതിൽശു്രശൂഷെചയ്യന്നു,
“പർവ്വതത്തിൽ നിനക്ക് കാണിച്ച മാതൃക്രപകാരം
നീ സകലവും െചയ് വാൻ േനാക്കുക”
എന്നു അരുളിെച്ചയ്തതിനനുസാരമായി
േമാെശ കൂടാരം തീർപ്പാൻ ആരംഭിച്ച .
6 എന്നാൽ ്രകിസ്തുേവാ വിേശഷതേയറിയ
വാഗ്ദത്തങ്ങളിേന്മൽ സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ട
മികച്ച ഉടമ്പടിയുെട മദ്ധ്യസ്ഥനാകയാൽ,
അതിെന്റ വിേശഷതയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണം
വിേശഷതേയറിയശു്രശൂഷയും ്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
7 ഒന്നാമെത്ത നിയമം കുറവില്ലാത്തതായിരുന്നു
എങ്കിൽ രണ്ടാമെതാന്നിനു േവണ്ടി ഇടം

* 8. 2 സത്യകൂടാരം-കൂടാരമാകുന്നആലയം
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അേന്വഷിക്കയില്ലായിരുന്നു. 8 എന്നാൽ
ൈദവം അവരുെട കുറവുകെള കണ്ട്
അരുളിെച്ചയ്യന്നത:് “ഞാൻ യി്രസാേയൽ
ഗൃഹേത്താടും െയഹൂദാഗൃഹേത്താടും
പുതിെയാരു നിയമം െചയ്യന്ന കാലം വരും
എന്നു കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 9 ഞാൻ
അവരുെട മുന് തലമുറകളിലുള്ള പിതാക്കന്മാെര
ൈകയ്ക്ക് പിടിച്ച് മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു
െകാണ്ടുവന്ന നാളിൽ ഞാൻ അവേരാട് െചയ്ത
നിയമംേപാെലഅല്ല;അവർഎെന്റ നിയമത്തിൽ
നിലനിന്നില്ല; ഞാൻ അവെര ആദരിച്ചതുമില്ല
എന്ന് കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 10 ഈ
കാലം കഴിഞ്ഞേശഷം ഞാൻ യി്രസാേയൽ
ഗൃഹേത്താട് െചയ് വാനിരിക്കുന്നനിയമംഇങ്ങെന
ആകുന്നു: ഞാൻ എെന്റ ന്യായ്രപമാണം
അവരുെട ഉള്ളിലാക്കി അവരുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ
എഴുതും; ഞാൻ അവർക്ക് ൈദവമായും
അവർ എനിക്ക് ജനമായും ഇരിക്കും. 11 ഇനി
അവരിൽ ആരും തെന്റ കൂട്ട കാരെനയും
തെന്റ സേഹാദരെനയും ൈദവെത്ത അറിയുക
എന്നു പറഞ്ഞു പഠിപ്പിേക്കണ്ടതില്ല; അവർ
ആബാലവൃദ്ധം എല്ലാവരും എെന്ന അറിയും.
12 ഞാൻ അവരുെട അകൃത്യങ്ങെളക്കുറിച്ച്
കരുണയുള്ളവൻആകും; അവരുെട പാപങ്ങെള
ഇനി ഓർക്കയുമില്ല എന്ന് കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട”്. 13പുതിയത് എന്നു പറയുന്നതിനാൽ
ആദ്യ ഉടമ്പടിെയ പഴയതാക്കിയിരിക്കുന്നു;
എന്നാൽ പഴയതാകുന്നതും ജീർണ്ണിക്കുന്നതും
എല്ലാം താമസിയാെതഇല്ലാെതയാകും.
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9
ആദ്യ ഉടമ്പടിയിെലആരാധനാ നിയമങ്ങൾ

1എന്നാൽ ആദ്യ ഉടമ്പടിക്കു േപാലും ഭൂമിയിൽ
ആരാധനയ്ക്കായുള്ള സ്ഥലങ്ങള ം ്രകമങ്ങള ം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 സമാഗമനകൂടാരത്തിനുള്ളിൽ
ആദ്യഭാഗത്ത് നിലവിളക്കും േമശയും
കാഴ്ചയപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്
വിശുദ്ധസ്ഥലം എന്നു േപർ. 3 രണ്ടാം
തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിേലാ അതിവിശുദ്ധം
എന്ന ഭാഗം. 4 അതിൽ െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള
ധൂപപീഠവും മുഴുവനും െപാന്നു െപാതിഞ്ഞ
നിയമെപട്ടകവും അതിനകത്ത് മന്ന ഇട്ട് െവച്ച
െപാൻപാ്രതവും അഹേരാെന്റ തളിർത്തവടിയും
നിയമത്തിെന്റ കല്പലകകള ം 5 അതിന്
മീെത കൃപാസനെത്ത മൂടുന്ന േതജസ്സിെന്റ
െകരൂബുകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇേപ്പാൾ
ഓേരാന്നായി വിവരിപ്പാൻ കഴിയുന്നില്ല. 6 ഇവ
ഇങ്ങെന തീർന്നേശഷം പുേരാഹിതന്മാർ നിത്യം
മുൻകൂടാരത്തിൽ െചന്ന് ശു്രശൂഷ കഴിക്കും.
7 രണ്ടാമേത്തതിേലാ ആണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ
മഹാപുേരാഹിതൻ മാ്രതം െചല്ല ം; രക്തം
കൂടാെത അല്ല;അത് അവൻ തനിക്കുേവണ്ടിയും
ജനത്തിെന്റ മന:പൂർവ്വമല്ലാത്ത
െതറ്റ കൾക്കുേവണ്ടിയും അർപ്പിക്കും.
8 ഈ മുൻകൂടാരം നില്ക്കുേന്നടേത്താളം
കാലം വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്കുള്ള വഴി
െവളിെപ്പട്ടില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ്
ഇതിനാൽ െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. 9 ആ
സമാഗമനകൂടാരം ഈ കാലേത്തക്ക് ഒരു
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സാദൃശ്യമേ്രത. ആരാധകെന്റ മനസ്സാക്ഷിയിൽ
പൂർണ്ണ സമാധാനം വരുത്തുവാൻ
പര്യാപ്തമല്ലാത്ത വഴിപാടും യാഗവുമാണ് അന്ന്
അർപ്പിച്ച േപാന്നത.് 10 അവ ഭക്ഷണങ്ങൾ,
പാനീയങ്ങൾ, ആചാരസംബന്ധമായ
ശുദ്ധീകരണങ്ങൾ, എന്നിവേയാട് കൂടിയ
ആ ബാഹ്യാചാരങ്ങൾ, ൈദവം പുതിയ
വ്യവസ്ഥിതികൾ ഏർെപ്പടുത്തുന്നത് വെര
അനുഷ്ഠിക്കുവാനുള്ളതായിരുന്നു.

്രകിസ്തു പരിപൂർണ്ണമായയാഗം
11 ്രകിസ്തുേവാ വരുവാനുള്ള
നന്മകള െട മഹാപുേരാഹിതനായി വന്നിട്ട്,
ൈകപ്പണിയല്ലാത്തതായി, എന്നുവച്ചാൽ
ഈ േലാക സൃഷ്ടിയിൽ ഉൾെപ്പടാത്തതായി
മഹത്വവും പൂർണ്ണവുമായ ഒരു കൂടാരത്തിൽകൂടി
12ആട്ട െകാറ്റന്മാരുെടയും പശുക്കിടാക്കള െടയും
രക്തത്താലല്ല, സ്വന്തരക്തത്താൽ തേന്ന
ഒരിക്കലായിട്ട് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ്രപേവശിച്ച്
എേന്നക്കുമുെള്ളാരു വീെണ്ടടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കി.
13 ആചാര്രപകാരം ആട്ട െകാറ്റന്മാരുെടയും
കാളകള െടയും രക്തവും പശുഭസ്മവും
മലിനെപ്പട്ടവരുെട േമൽ തളിക്കുന്നതു നിമിത്തം
അവർക്ക് ശാരീരികശുദ്ധി വരുത്തുന്നു എങ്കിൽ,
14 നിത്യൈദവാത്മാവിനാൽ ൈദവത്തിന്
തെന്നത്താൻ നിഷ്കളങ്കനായി അർപ്പിച്ച
്രകിസ്തുവിെന്റ രക്തം, നിങ്ങള െട മനസ്സാക്ഷിെയ
നിർജ്ജീവ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നും
േമാചിപ്പിച്ച,് ജീവനുള്ള ൈദവെത്തആരാധിപ്പാൻ
എ്രത അധികമായി ശുദ്ധീകരിക്കും? 15 അത്
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നിമിത്തം ആദ്യ ഉടമ്പടിയിൻ കീഴിലുള്ളവരുെട
ലംഘനങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷയായ മരണത്തിൽ
നിന്നുള്ള വീെണ്ടടുപ്പിനായി ഒരു മരണം
ഉണ്ടാകയും, അതിലൂെട നിത്യാവകാശത്തിെന്റ
വാഗ്ദത്തം ൈദവത്താൽ വിളിക്കെപ്പട്ടവർക്കു
ലഭിേക്കണ്ടതിന് ്രകിസ്തു പുതിയ നിയമത്തിെന്റ
മദ്ധ്യസ്ഥൻ ആകുകയും െചയ്തു. 16 വിൽപ്രതം
ഉള്ള ഇടത്ത് അത് എഴുതിയ ആളിെന്റ മരണം
െതളിയിക്കെപ്പേടണ്ടത് ആവശ്യം. 17 വിൽപ്രതം
തയ്യാറാക്കിയ ആളിെന്റ ജീവകാലേത്താളം
അതിന് ഉറപ്പില്ല; മരണേശഷമാണ് അത്
്രപാബല്യത്തിൽ വരുന്നത.് 18 അതുെകാണ്ട്
ആദ്യഉടമ്പടിയും രക്തം കൂടാെത ്രപതിഷ്ഠിച്ചതല്ല.
19 േമാെശ ന്യായ്രപമാണത്തിെല സകല
കല്പനയും ജനേത്താടു ്രപസ്താവിച്ച േശഷം
പശുക്കിടാക്കള െടയും ആട്ട െകാറ്റന്മാരുെടയും
രക്തെത്ത െവള്ളവും ചുവന്ന ആട്ട േരാമവും
ഈേസാപ്പ മായി എടുത്തു പുസ്തക
ചുരുള കളിേന്മലും സകലജനത്തിേന്മലും തളിച്ച :
20 “ഇതു ൈദവം നിങ്ങേളാടു കല്പിച്ച ഉടമ്പടിയുെട
രക്തം” എന്നു പറഞ്ഞു. 21 അങ്ങെന തെന്ന
അവൻ കൂടാരത്തിേന്മലും ആരാധനയ്ക്കുള്ള
ഉപകരണങ്ങളിേന്മലും എല്ലാം രക്തം തളിച്ച .
22 ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം ഏകേദശം സകലവും
രക്തത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടുന്നു: രക്തം
െചാരിഞ്ഞിട്ടല്ലാെത വിേമാചനമില്ല. 23ആകയാൽ
സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ളവയുെട ്രപതിബിംബങ്ങെള
ഈവകയാൽ ശുദ്ധമാക്കുന്നത് ആവശ്യം
എങ്കിൽ, സ്വർഗ്ഗീയമായവയ്േക്കാ
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ഇവേയക്കാൾ നല്ല യാഗങ്ങൾ ആവശ്യം.
24 ്രകിസ്തു വാസ്തവമായതിെന്റ
്രപതിബിംബമായി മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ
ഒരു വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിേലക്കല്ല, ഇേപ്പാൾ
നമുക്കുേവണ്ടി ൈദവസന്നിധിയിൽ
്രപത്യക്ഷനാകുവാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്കേ്രത
്രപേവശിച്ചത.് 25 മഹാപുേരാഹിതൻ
ആണ്ടുേതാറും തേന്റതല്ലാത്ത
രക്തേത്താടുകൂെട വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ
്രപേവശിക്കുന്നതുേപാെല, ്രകിസ്തു
തെന്നത്താൻ വീണ്ടുംവീണ്ടും അർപ്പിേക്കണ്ടിയ
ആവശ്യമില്ല. 26 അങ്ങെനയായാൽ
േലാകസ്ഥാപനം മുതൽ അവൻ പലേപ്പാഴും
കഷ്ടമനുഭവിേക്കണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽഅവൻ
കാലസമ്പൂർണതയിൽ സ്വന്ത യാഗംെകാണ്ടു
പാപപരിഹാരം വരുത്തുവാൻ ഒരിക്കൽ മാ്രതം
്രപത്യക്ഷനായി. 27 മനുഷ്യെരല്ലാം ഒരിക്കൽ
മരിക്കയും പിെന്ന ന്യായവിധിയുണ്ടാകുകയും
െചയ്യന്നു. 28 ്രകിസ്തുവും അങ്ങെന
തെന്ന അേനകരുെട പാപങ്ങെള നീക്കുവാൻ
ഒരിക്കൽ യാഗമായി അർപ്പിക്കെപ്പട്ട .
ഇനിയും വരുന്നത് പാപത്തിന് പരിഹാരം
വരുത്തുവാനല്ല, ്രപത്യ തതനിക്കായിക്ഷമേയാെട
കാത്തുനില്ക്കുന്നവരുെട രക്ഷക്കായി രണ്ടാമത്
്രപത്യക്ഷനാകും.

10
പാപപരിഹാരത്തിനായുള്ള ്രകിസ്തുവിെന്റ

ഏകയാഗം
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1 ന്യായ്രപമാണം വരുവാനുള്ള നന്മകള െട
നിഴൽ എന്നല്ലാെത, കാര്യങ്ങള െട യഥാർത്ഥ
രൂപമല്ലാത്തതുെകാണ്ട,് ആണ്ടുേതാറും
ആവർത്തിക്കുന്ന അേത യാഗങ്ങൾ െകാണ്ട്
അടുത്തുവരുന്നവർക്ക് സൽഗുണപൂർത്തി
വരുത്തുവാൻ ഒരുനാള ം കഴിവുള്ളതല്ല.
2 അല്ലാെയങ്കിൽ ആരാധനക്കാർക്ക് ഒരിക്കൽ
ശുദ്ധിവന്നതിെന്റ േശഷം പാപങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ള
മേനാേബാധം പിെന്ന ഉണ്ടാകാത്തതിനാൽ യാഗം
കഴിക്കുന്നത് നിന്നുേപാകയില്ലേയാ? 3 ഇേപ്പാേഴാ
ആണ്ടുേതാറും യാഗങ്ങളാൽ പാപങ്ങള െട
ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുന്നു. 4 കാളകള െടയും
ആടുകള െടയും രക്തത്തിന് പാപങ്ങെള
നീക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അസാധ്യമെ്രത.
5ആകയാൽ ്രകിസ്തു േലാകത്തിൽ വന്നേപ്പാൾ
താൻപറയുന്നു:
“ഹനനയാഗവും വഴിപാടും നീ ആ്രഗഹിച്ചില്ല;

എന്നാൽ ഒരു ശരീരം നീ
എനിക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.
6 സർവ്വാംഗേഹാമങ്ങളിലും പാപപരിഹാര
യാഗങ്ങളിലും നീ ്രപസാദിച്ചില്ല. 7അേപ്പാൾ
ഞാൻ പറഞ്ഞു: ഇതാ, ഞാൻ വരുന്നു;
പുസ്തകച്ച രുളിൽ എെന്നക്കുറിച്ച്
എഴുതിയിരിക്കുന്നു; ൈദവേമ, നിെന്റ
ഇഷ്ടം െചയ് വാൻഞാൻവരുന്നു”

എന്നുഅവൻ പറയുന്നു. 8ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം
കഴിച്ച വരുന്ന യാഗങ്ങള ം വഴിപാടുകള ം
സർവ്വാംഗ േഹാമങ്ങള ം പാപപരിഹാര
യാഗങ്ങള ം നീ ഇച്ഛിച്ചില്ല, അവയിൽ
്രപസാദിച്ചതുമില്ല എന്നിങ്ങെന പറഞ്ഞേശഷം:
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9 ഇതാ, നിെന്റ ഇഷ്ടം െചയ് വാൻ ഞാൻ
വരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട് അവൻ
രണ്ടാമേത്തതിെന സ്ഥാപിക്കുവാൻ
ഒന്നാമെത്ത ആചാരങ്ങെള നീക്കിക്കളയുന്നു.
10 ആ രണ്ടാമെത്ത അനുഷ്ഠാനങ്ങളാൽ,
അതായത് േയശു്രകിസ്തു ഒരിക്കലായി
കഴിച്ച ശരീരയാഗത്താൽ നാം
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 11വാസ്തവമായും
ഏത് പുേരാഹിതനും ദിവേസന
ശു്രശൂഷിച്ചിട്ട ം ഒരുനാള ം പാപങ്ങെള
പരിഹരിപ്പാൻ കഴിയാത്ത അേത യാഗങ്ങെള
വീണ്ടുംവീണ്ടും അർപ്പിച്ച ം െകാണ്ട്
നില്ക്കുന്നു. 12 ്രകിസ്തുേവാ പാപങ്ങൾക്ക്
േവണ്ടി ഒരിക്കലായി യാഗം അർപ്പിച്ചിട്ട്
എേന്നക്കും ൈദവത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത,്
13 ശ്രതുക്കൾ തെന്റ പാദപീഠം ആകുേവാളം
കാത്തിരിക്കുന്നു. 14 ഏകയാഗത്താൽ
അവൻ വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടുന്നവർക്ക്
സദാകാലേത്തക്കും സൽഗുണപൂർത്തി
വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 15അത് പരിശുദ്ധാത്മാവും
നേമ്മാട് സാക്ഷീകരിക്കുന്നു. 16 “ഈ
കാലം കഴിഞ്ഞേശഷം ഞാൻ അവേരാട്
െചയ് വാനിരിക്കുന്ന നിയമം ഇങ്ങെനയാകുന്നു:
എെന്റ ന്യായ്രപമാണം അവരുെട ഉള്ളിലാക്കി
അവരുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതും
എന്നു കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട”് എന്നു
അരുളിെച്ചയ്തേശഷം: 17 “അവരുെട
പാപങ്ങെളയും അകൃത്യങ്ങെളയും ഞാൻ ഇനി
ഓർക്കയുമില്ല” എന്നുകൂടി അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
18 ആകയാൽ പാപങ്ങള െട േമാചനം
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നടന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഇനി േമൽ പാപങ്ങൾക്ക്
േവണ്ടി ഒരു യാഗവുംആവശ്യമില്ല.

്രപത്യാശയുെട ഉറപ്പ് നാം മുറുെക
പിടിച്ച െകാൾക

19 അതുെകാണ്ട് സേഹാദരന്മാേര,
േയശുവിെന്റ രക്തത്താൽ നാം
ൈധര്യേത്താെട അതിവിശുദ്ധസ്ഥലേത്തക്ക്
്രപേവശിേക്കണ്ടതിനായി, 20 േയശു തെന്റ
േദഹം എന്ന തിരശ്ശീലയിൽകൂടി നമുക്കുേവണ്ടി
ജീവനുള്ള പുതുവഴി തുറക്കുകയും
െചയ്തു. 21 കൂടാെത ൈദവഭവനത്തിൽ
നമുക്ക് ഒരു മഹാപുേരാഹിതേനയും
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, 22 നാം ദുർമ്മനസ്സാക്ഷി
നീങ്ങിയവരായി തളിച്ച ശുദ്ധീകരിച്ച
ഹൃദയേത്താെടയും ശുദ്ധെവള്ളത്താൽ
കഴുകെപ്പട്ട ശരീരേത്താെടയും വിശ്വാസത്തിെന്റ
പൂർണ്ണനിശ്ചയംപൂണ്ട്പരമാർത്ഥഹൃദയേത്താെട
അടുത്തു െചല്ല ക. 23 ്രപത്യാശയുെട
ഉറപ്പ് നാം മുറുെക പിടിച്ച െകാൾക;
വാഗ്ദത്തം െചയ്തവൻ വിശ്വസ്തനേല്ലാ.
24 സ്േനഹത്തിനും സൽ്രപവൃത്തികൾക്കും
ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ അേന്യാന്യം
േ്രപാൽസാഹിപ്പിക്കുവാൻ ്രശദ്ധിക്കുക. 25 ചിലർ
െചയ്യന്നതുേപാെല നമ്മുെട സഭാേയാഗങ്ങെള
ഉേപക്ഷിക്കാെത തമ്മിൽ ്രപേബാധിപ്പിച്ച െകാണ്ട,്
കർത്താവിെന്റ നാൾ സമീപിക്കുന്നു എന്നു
കാണും േതാറും അത് അധികമധികമായി
െചേയ്യണ്ടതാകുന്നു.
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മനഃപൂർവ്വ പാപങ്ങൾെക്കതിരായ ഗൗരവമായ
മുന്നറിയിപ്പ്

26 സത്യത്തിെന്റ പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ചേശഷം
നാം മനഃപൂർവ്വം പാപം െചയ്താൽ
പാപപരിഹാരത്തിന് േവണ്ടി ഇനി ഒരു
യാഗവും അവേശഷിക്കുന്നില്ല. 27 മറിച്ച്
ഭയങ്കരമായ ന്യായവിധിേയയും ൈദവെത്ത
എതിർക്കുന്നവെര ദഹിപ്പിക്കുവാനുള്ള
േ്രകാധാഗ്നിേയയും ആകുന്നു േനരിേടണ്ടി വരിക.
28 േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണം ലംഘിക്കുന്നവന്
കരുണ കൂടാെത രണ്ടു മൂന്നു സാക്ഷികള െട
വാെമാഴിയാൽ മരണശിക്ഷ കല്പിക്കുന്നുവേല്ലാ.
29 ൈദവപു്രതെന ചവിട്ടക്കളകയും തെന്ന
വിശുദ്ധീകരിച്ച നിയമ രക്തെത്ത മലിനം
എന്നു നിരൂപിക്കയും കൃപയുെട ആത്മാവിെന
നിന്ദിക്കയും െചയ്തവൻ എ്രത കഠിനേമറിയ
ശിക്ഷയ്ക്ക് പാ്രതമാകും എന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച
േനാക്കുവിൻ. 30 “്രപതികാരം എനിക്കുള്ളത,്
ഞാൻ പകരംവീട്ട ം” എന്നും “കർത്താവ്
തെന്റ ജനെത്ത ന്യായംവിധിക്കും” എന്നും
അരുളിെച്ചയ്തവെന നാം അറിയുന്നുവേല്ലാ.
31 ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ കയ്യിൽ വീഴുന്നത്
ഭയങ്കരം.

32 നിങ്ങൾക്ക് ്രപകാശനം ലഭിച്ചേശഷം,
പരസ്യമായ നിന്ദകളാലും പീഢകളാലും
നിങ്ങൾ കഷ്ടതയനുഭവിച്ച . 33 കൂടാെത,
ആ വക കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക്
കൂട്ടാളികളായിത്തീർന്നും ഇങ്ങെന കഷ്ടങ്ങളാൽ
വളെര േപാരാട്ടം കഴിച്ച പൂർവ്വകാലം
ഓർത്തുെകാൾവിൻ. 34 തടവുകാേരാട്
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നിങ്ങൾ സഹതാപം കാണിച്ച . കൂടാെത
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിലനില്ക്കുന്ന ഉത്തമസമ്പത്ത്
നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ് സമ്പത്തുകള െട
അപഹാരവും സേന്താഷേത്താെട സഹിച്ച വേല്ലാ.
35അതുെകാണ്ട് മഹാ ്രപതിഫലമുള്ള നിങ്ങള െട
ആത്മൈധര്യം തള്ളിക്കളയരുത.് 36ൈദേവഷ്ടം
െചയ്തു വാഗ്ദത്തം ്രപാപിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക്
സഹിഷ്ണത ആവശ്യം. 37 “ഇനി എ്രതയും
അല്പകാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുവാനുള്ളവൻ
തീർച്ചയായും വരും, താമസിക്കയുമില്ല;”
38 എന്നാൽ “എെന്റ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ
ജീവിക്കും; പിൻമാറുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ
അവനിൽ ്രപസാദിക്കയില്ല” എന്നിങ്ങെന
തിരുെവഴുത്തുണ്ടേല്ലാ? 39നാേമാനാശത്തിേലക്കു
പിന്മാറുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിലല്ല, വിശ്വസിച്ച
ജീവരക്ഷ ്രപാപിക്കുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിലേ്രത
ആകുന്നു.

11
്രപാേയാഗിക വിശ്വാസത്തിെന്റ ചില

മാതൃകകൾ
1 എന്നാൽ വിശ്വാസം എന്നേതാ,
ൈധര്യേത്താെട ചിലത് ്രപതീക്ഷിക്കുന്ന
ഒരുവെന്റ ഉറപ്പാണ്. അത് കാണാൻ
കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങള െട നിശ്ചയവും ആകുന്നു.
2 ഇ്രപകാരമേല്ലാ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർക്ക്
തങ്ങള െട വിശ്വാസം നിമിത്തം
ൈദവത്തിെന്റ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്. 3 ഈ
്രപപഞ്ചം ൈദവത്തിെന്റ കൽപ്പനയാൽ
സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും, നാം കാണുന്ന
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ഈ േലാകത്തിനു, ദൃശ്യമായതല്ല കാരണം,
്രപത്യ ത ്രപപഞ്ചം ൈദവത്തിെന്റ വചനത്താൽ
സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട എന്നും നാം വിശ്വാസത്താൽ
മനസ്സിലാക്കുന്നു. 4 വിശ്വാസത്താൽ ഹാെബൽ
ൈദവത്തിന് കയീേന്റതിലും ഉത്തമമായ യാഗം
കഴിച്ച;് അതിനാൽ അവന് നീതിമാൻ എന്ന
സാക്ഷ്യം ലഭിച്ച . ൈദവം അവെന്റ വഴിപാടിന്
സാക്ഷ്യം കല്പിച്ച . മരിച്ചേശഷവും അവൻ
വിശ്വാസത്താൽ സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
5 വിശ്വാസത്താൽ ഹാേനാക്ക് മരണം
കാണാെത എടുക്കെപ്പട്ട ; ൈദവം അവെന
എടുത്തുെകാണ്ടതിനാൽ കാണാെതയായി.
അവൻ ൈദവെത്ത ്രപസാദിപ്പിച്ച എന്നു അവൻ
എടുക്കെപ്പട്ടതിനു മുെമ്പ സാക്ഷ്യം ്രപാപിച്ച .
6 എന്നാൽ വിശ്വാസം കൂടാെത ൈദവെത്ത
്രപസാദിപ്പിക്കുകഅസാധ്യം തെന്ന;ൈദവത്തിെന്റ
അടുക്കൽ വരുന്നവൻ ൈദവം വാഴുന്നു എന്നും
തെന്ന അേന്വഷിക്കുന്നവർക്ക് ്രപതിഫലം
െകാടുക്കുന്നു എന്നും വിശ്വസിേക്കണ്ടത്
ആവശ്യമാകുന്നു. 7 വിശ്വാസത്താൽ
േനാഹ അതുവെര കാണാത്തവെയക്കുറിച്ച്
മുന്നറിയിപ്പ ണ്ടായിട്ട് ൈദവിക ഭയേത്താെട തെന്റ
കുടുംബത്തിെന്റ രക്ഷക്കായിട്ട് ഒരു െപട്ടകം
തീർത്തു; അങ്ങെന ആ അനുസരണത്തിെന്റ
്രപവർത്തി നിമിത്തം അവൻ േലാകെത്ത
കുറ്റം വിധിക്കുകയും വിശ്വാസത്താലുള്ള
നീതിയ്ക്ക് അവകാശിയായി തീരുകയും
െചയ്തു. 8 വിശ്വാസത്താൽ അ്രബാഹാം
തനിക്കു അവകാശമായി കിട്ട വാനിരുന്ന
േദശേത്തക്ക് േപാകുവാനുള്ള വിളിേകട്ടേപ്പാൾ,
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അനുസരണേത്താെട എവിേടക്ക് േപാകുന്നു
എന്നറിയാെത പുറെപ്പട്ട . 9 വിശ്വാസത്താൽ
അവൻ വാഗ്ദത്തേദശത്ത് ഒരു പരേദശി
എന്നേപാെല െചന്ന് വാഗ്ദത്തത്തിന്
കൂട്ടവകാശികളായ യിസ്ഹാക്കിേനാടും
യാേക്കാബിേനാടും കൂെട കൂടാരങ്ങളിൽ
പാർത്തു. 10 ൈദവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും
അടിസ്ഥാനങ്ങളള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി
താൻ ദർശനേത്താെട കാത്തിരുന്നു.
11 വിശ്വാസത്താൽ അ്രബാഹാമും, സാറായും
തങ്ങൾക്ക് ഒരു മകെന നൽകും എന്നു
വാഗ്ദത്തം െചയ്തവെന വിശ്വസ്തൻ
എന്നു എണ്ണ കയാൽ ്രപായം കഴിഞ്ഞിട്ട ം
പുേ്രതാല്പാദനത്തിന് ശക്തി്രപാപിച്ച .
12 അതുെകാണ്ട് മൃത്രപായനായവനായ ഈ
ഒരുവനിൽനിന്ന് തെന്നയാണ,് െപരുപ്പത്തിൽ
ആകാശത്തിെല നക്ഷ്രതങ്ങൾേപാെലയും
കടല്പ റെത്ത എണ്ണിക്കൂടാത്ത മണൽേപാെലയും
സന്തതികൾജനിച്ചത്.

13 ഇവർ എല്ലാവരും വാഗ്ദത്ത നിവൃത്തി
്രപാപിച്ചിെല്ലങ്കിലും ദൂരത്തുനിന്ന് അത് കണ്ട്
സ്വാഗതം െചയ്തും ഭൂമിയിൽ തങ്ങൾ
അന്യരും പരേദശികള ം എന്നു ഏറ്റ പറഞ്ഞും
െകാണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ മരിച്ച . 14 ഇങ്ങെന
പറയുന്നവർ ഒരു പിതൃേദശം അവർക്കായി
അേന്വഷിക്കുന്നു എന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു.
15വാസ്തവമായും അവർ വിട്ട േപാന്ന േദശെത്ത
ഓർത്തിരുന്നു എങ്കിൽ മടങ്ങിേപ്പാകുവാൻ
അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നുവേല്ലാ. 16 പേക്ഷ
അവേരാ അധികം നല്ല േദശെത്ത തെന്ന,
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അതായത് സ്വർഗ്ഗീയമായതിെന തേന്ന
്രപതീക്ഷിച്ചിരുന്നു; അതുെകാണ്ട് ൈദവം
അവരുെട ൈദവം എന്നു വിളിക്കെപ്പടുവാൻ
ലജ്ജിക്കുന്നില്ല;അവൻഅവർക്കായി ഒരു നഗരം
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

17 വിശ്വാസത്താൽ അ്രബാഹാം താൻ
പരീക്ഷിക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ യിസ്ഹാക്കിെന
യാഗം അർപ്പിച്ച . അെത, വാഗ്ദത്തങ്ങെള
സേന്താഷേത്താെട ൈകെക്കാണ്ടവൻ
തെന്റ ഏകജാതെന യാഗം അർപ്പിച്ച ;
18 മുന്നേമ യിസ്ഹാക്കിൽനിന്നു ജനിക്കുന്നവർ
നിെന്റ സന്തതി എന്നു വിളിക്കെപ്പടും
എന്ന അരുളപ്പാട് അവന് ലഭിച്ചിരുന്നു
19 യിസ്ഹാക്കിെന മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽനിന്ന്
ഉയിർപ്പിക്കുവാൻ ൈദവം ശക്തൻ എന്ന്
അ്രബാഹാം വിശ്വസിക്കുകയും, മരിച്ചവരുെട
ഇടയിൽനിന്ന് എഴുേന്നറ്റവെനേപ്പാെല
അവെന തിരിെക ്രപാപിക്കുകയും
െചയ്തു. 20 വിശ്വാസത്താൽ യിസ്ഹാക്ക്
യാേക്കാബിെനയും ഏശാവിെനയും ഭാവികാലം
സംബന്ധിച്ച് അനു്രഗഹിച്ച . 21 വിശ്വാസത്താൽ
യാേക്കാബ് മരണകാലത്തിങ്കൽ േയാസഫിെന്റ
മക്കെള ഇരുവെരയും അനു്രഗഹിക്കയും
തെന്റ ഊന്നുവടിയുെട അറ്റത്തു ചാരിെക്കാണ്ട്
നമസ്കരിക്കയും െചയ്തു. 22 വിശ്വാസത്താൽ
േയാസഫ് താൻ മരിക്കാറായേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ
മക്കള െടപുറപ്പാടിെന്റകാര്യംഓർമ്മിപ്പിച്ച ,തെന്റ
അസ്ഥികൾ അവേരാെടാപ്പം എടുക്കണം എന്ന്
കല്പന െകാടുത്തു.

23 േമാെശ ജനിച്ചേപ്പാൾ ശിശു സുന്ദരൻ
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എന്നു അമ്മയപ്പന്മാർ കണ്ടിട്ട്, വിശ്വാസത്താൽ
രാജാവിെന്റ കല്പന ഭയെപ്പടാെത അവെന
മൂന്നുമാസം ഒളിപ്പിച്ച വച്ച . 24 വിശ്വാസത്താൽ
േമാെശ താൻ വളർന്നേപ്പാൾ ഫറേവാെന്റ
പു്രതിയുെട മകൻ എന്നു വിളിക്കെപ്പടുന്നതു
നിരസിക്കയും, 25 പകരം പാപത്തിെന്റ
അല്പകാലെത്ത സേന്താഷേത്തക്കാള ം
ൈദവജനേത്താട് കൂെട കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നത്
നല്ലെതന്ന് കണ്ട് അത് തിരെഞ്ഞടുക്കുകയും
െചയ്തു. 26 ഭാവിയിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള
്രപതിഫലം േനാക്കിയതുെകാണ്ട് മി്രസയീമിെല
നിേക്ഷപങ്ങേളക്കാൾ ്രകിസ്തു നിമിത്തമുള്ള
നിന്ദ വലിയ ധനം എന്നു എണ്ണ കയും െചയ്തു.
27വിശ്വാസത്താൽ േമാെശ മി്രസയീം വിട്ട േപാന്നു.
അവൻ കാണാനാകാത്ത ൈദവെത്ത
കണ്ടതുേപാെല ഉറച്ച നില്ക്കുകയാൽ
രാജാവിെന്റ േകാപെത്ത ഭയെപ്പട്ടില്ല.
28 വിശ്വാസത്താൽ അവൻ തങ്ങള െട
കടിഞ്ഞൂലുകെള സംഹാരകൻ െതാടാതിരിപ്പാൻ
െപസഹ ആചരിക്കുകയും വാതിലുകളിൽ
രക്തംതളിക്കുകയും െചയ്തു. 29വിശ്വാസത്താൽ
അവർ ഉണങ്ങിയ നിലത്തു കൂെട എന്നേപാെല
െചങ്കടലിൽ കൂടി കടന്നു; അത് മി്രസയീമ്യർ
െചയ് വാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ െചങ്കടൽ
അവെര വിഴുങ്ങികളഞ്ഞു. 30 വിശ്വാസത്താൽ
അവർ ഏഴ് ദിവസം െയരിേഹാപട്ടണ
മതിലിനു ചുറ്റ ം നടന്നേപ്പാൾ മതിൽ
ഇടിഞ്ഞുവീണു. 31 വിശ്വാസത്താൽ രാഹാബ്
എന്ന േവശ്യ ഒറ്റ കാെര സമാധാനേത്താെട
ൈകെക്കാണ്ടതിനാൽ അനുസരണം
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െകട്ടവേരാടു കൂെട നശിക്കാതിരുന്നു. 32 ഇനി
ഞാൻ എന്ത് പറേയണ്ടു? ഗിേദ്യാൻ, ബാരാക്ക്,
ശിംേശാൻ, യിപ്താഹ്, ദാവീദ് എന്നവെരയും
ശമൂേവൽ മുതലായ ്രപവാചകന്മാെരയും കുറിച്ച്
വിവരിപ്പാൻ സമയം േപാരാ. 33 വിശ്വാസത്താൽ
അവർ രാജ്യങ്ങെള കീഴടക്കി, നീതി ്രപവർത്തിച്ച ,
വാഗ്ദത്തം ്രപാപിച്ച , സിംഹങ്ങള െട
വായില ് നിന്നും വിടുവിക്കെപ്പട്ട , 34 തീയുെട
ബലം െകടുത്തി, വാൾമുനയിൽ നിന്നും
രക്ഷ്രപാപിച്ച , േരാഗത്തിൽ സൗഖ്യം ്രപാപിച്ച ,
യുദ്ധത്തിൽ വീരന്മാരായ്തീർന്നു, അന്യന്മാരുെട
ൈസന്യങ്ങെള ഓടിച്ച . 35 സ്്രതീകൾക്ക്
തങ്ങള െട മരിച്ചവെര ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റതിനാൽ
തിരിെക ലഭിച്ച ; മറ്റ ചിലർ ഏറ്റവും നെല്ലാരു
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പ് ലഭിേക്കണ്ടതിന് േമാചനം
സ്വീകരിക്കാെത പീഢനം ഏറ്റ . 36 േവെറ
ചിലർ പരിഹാസം, ചാട്ടവാർ, ചങ്ങല, തടവ്
ഇവയാലുള്ള പരീക്ഷ അനുഭവിച്ച.് 37 കേല്ലറ്
ഏറ്റ , ഈർച്ചവാളാൽ രണ്ടായി അറുക്കെപ്പട്ട ,
പരീക്ഷിക്കെപ്പട്ട , വാളാൽ െകാല്ലെപ്പട്ട ,
ജടയാടുകള െടയും േകാലാടുകള െടയും
േതാൽ ധരിച്ച , ബുദ്ധിമുട്ട ം ഉപ്രദവവും
കഷ്ടവും സഹിച്ച . 38 കാടുകളിലും മലകളിലും
ഗുഹകളിലും ഭൂമിയുെട പിളർപ്പ കളിലും ഉഴന്നു
വലഞ്ഞു; േലാകം അവർക്ക് േയാഗ്യമായിരുന്നില്ല.
39 അവർ എല്ലാവരും വിശ്വാസത്താൽ
സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചിട്ട ം വാഗ്ദത്ത നിവൃത്തി
്രപാപിച്ചില്ല. 40 അവർ നെമ്മ കൂടാെത
രക്ഷാപൂർത്തി ്രപാപിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്
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ൈദവം നമുക്കുേവണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലെതാന്നു
മുൻകരുതിയിരുന്നു.

12
പൂർണ്ണ മാതൃകയായ ്രകിസ്തുവിൽ ദൃഷ്ടി

ഉറപ്പിക്കുക
1ആകയാൽ സാക്ഷികള െട ഇ്രത വലിെയാരു
സമൂഹം നമുക്കു ചുറ്റ ം നില്ക്കുന്നതുെകാണ്ട്
നെമ്മ ബലഹീനമാക്കുന്ന സകല ഭാരങ്ങള ം
എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട,് നെമ്മ േവഗത്തിൽ
മുറുെക പിടിക്കുന്ന പാപങ്ങെള വിട്ട
നമുക്കു മുമ്പിൽ െവച്ചിരിക്കുന്ന മത്സര ഓട്ടം
സ്ഥിരനിശ്ചയേത്താെടഓടുക. 2വിശ്വാസത്തിെന്റ
കാരണക്കാരനും, പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ
േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽ നമ്മുെട കണ്ണ കൾ
ഉറപ്പിക്കുക; ്രകിസ്തു, തെന്റ മുമ്പിൽ
െവച്ചിരുന്ന സേന്താഷം ഓർത്ത് ്രകൂശിെന
സഹിക്കുകയുംഅതിെന്റഅപമാനംഅവഗണിച്ച്
ൈദവസിംഹാസനത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത്
ഇരിക്കുകയും െചയ്തു. 3 നിങ്ങൾ
മാനസികമായി ക്ഷീണിച്ച് തളരാതിരിപ്പാൻ,
പാപികൾ തനിക്കു വിേരാധമായി പറഞ്ഞ
ഹീനമായതും െവറുേപ്പാെടയുമുള്ള
കുറ്റെപ്പടുത്തലുകെള സഹിച്ച ്രകിസ്തുവിെന
ധ്യാനിച്ച െകാൾവിൻ. 4 പാപേത്താടുള്ള
േപാരാട്ടത്തിൽ രക്തെച്ചാരിച്ചിേലാളം
നിങ്ങൾ ഇതുവെര എതിർത്ത് നിന്നിട്ടില്ലേല്ലാ.
5 മക്കേളാടു എന്നേപാെല ൈദവം നിങ്ങേളാടു
അരുളിെച്ചയ്ത ്രപേബാധനം നിങ്ങൾ
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മറന്നുകളഞ്ഞുേവാ? “എെന്റ മകേന,
കർത്താവിെന്റ ശിക്ഷെയ ലഘുവായി കാണരുത;്
അവൻ ശാസിക്കുേമ്പാൾ ഹൃദയത്തിൽ
മടുപ്പ ണ്ടാകുകയുമരുത.് 6 കർത്താവ് താൻ
സ്േനഹിക്കുന്ന ഏവെനയും ശിക്ഷിക്കുന്നു;
താൻ ൈകെക്കാള്ളന്ന ഏത് മകെനയും
തല്ല ന്നു” എന്നിങ്ങെന, 7 ശിക്ഷണത്തിെന്റ
ഭാഗമായി പരീക്ഷണങ്ങൾ സഹിക്കുന്ന
നിങ്ങേളാടു ൈദവം മക്കേളാടു എന്നേപാെല
െപരുമാറുന്നു; അപ്പൻ ശിക്ഷിക്കാത്ത മകൻ
എവിെടയുള്ള ? 8 എല്ലാവരും ്രപാപിക്കുന്ന
ശിക്ഷണം കൂടാതിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ
നിങ്ങൾ മക്കളല്ല അപ്പൻ ഏെതന്നറിയാത്ത
സന്തതികളേ്രത. 9 നമ്മുെട ജഡസംബന്ധമായ
പിതാക്കന്മാർ നെമ്മ ശിക്ഷിച്ചേപ്പാഴും
നാം അവെര ബഹുമാനിച്ചിരുന്നുവേല്ലാ;
എങ്കിൽ ആത്മാക്കള െട പിതാവിന് ഏറ്റവും
അധികമായിനാംകീഴടങ്ങിജീവിേക്കണ്ടതല്ലേയാ?
10 നിശ്ചയമായും നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർ
ശിക്ഷിച്ചത് തൽക്കാലേത്തക്കും തങ്ങൾക്കു
േബാധിച്ച ്രപകാരവുമേ്രത; എന്നാൽ ൈദവേമാ,
നാം അവെന്റ വിശുദ്ധി ്രപാപിേക്കണ്ടതിന്
നമ്മുെട ഗുണത്തിനായി തേന്ന ശിക്ഷിക്കുന്നു.
11ഏത് ശിക്ഷയും തൽക്കാലം സേന്താഷകരമല്ല
ദുഃഖകരമേ്രത; പിന്നേത്തതിേലാ അതിനാൽ
ശിക്ഷണം ലഭിച്ചവർക്ക് നീതി എന്ന
സമാധാനഫലം ലഭിക്കും.

ഗൗരവതരമായചില നിർേദ്ദശങ്ങൾ
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12 ആകയാൽ നിങ്ങള െട തളർന്നിരിക്കുന്ന
കരങ്ങെളഉയർത്തുവിൻ,ബലഹീനമായിരിക്കുന്ന
മുട്ട കെള ശക്തിെപ്പടുത്തുവിൻ. 13 നിങ്ങള െട
പാദങ്ങൾക്ക് േനരായ പാത ഒരുക്കുവിൻ;
മുടന്തുള്ളത് വീണ്ടും തളർന്നുേപാകാെത സൗഖ്യം
്രപാപിക്കെട്ട.

14 എല്ലാവേരാടും സമാധാനേത്താടും,
വിശുദ്ധിേയാടും കൂെട െപരുമാറുവിൻ;
ശുദ്ധീകരണം കൂടാെത ആരും കർത്താവിെന
കാണുകയില്ല. 15 ജാ്രഗതയായിരിപ്പീൻ;
ആരും ൈദവകൃപ വിട്ട പിൻമാറുവാനും,
വല്ല കയ്പുമുള്ള േവരും മുളച്ച െപാങ്ങി
കലക്കമുണ്ടാക്കി അേനകർ അതിനാൽ
മലിനെപ്പടുവാനും ഇടയാകുമേല്ലാ,
16 ആരും ദുർന്നടപ്പ കാരേനാ, ഒരു
ഊണിന് േജ്യഷ്ഠാവകാശം വിറ്റ കളഞ്ഞ
ഏശാവിേനേപ്പാെല അഭക്തേനാ
ആയിത്തീരുകയും െചയ്യാതിരിപ്പാൻ
കരുതിെക്കാൾവിൻ 17 അവൻ പിന്നേത്തതിൽ
അനു്രഗഹംലഭിപ്പാൻആ്രഗഹിച്ച എങ്കിലും,തെന്റ
പിതാവിെന്റ മുൻപാെക മാനസാന്തരത്തിനായി
ഒരവസരം അേന്വഷിക്കാഞ്ഞതുെകാണ്ട,്
കണ്ണ നീേരാടുകൂെട അേപക്ഷിച്ചിട്ട ം തള്ളെപ്പട്ട
എന്നുനിങ്ങൾഅറിയുന്നുവേല്ലാ.

18 സ്പർശിക്കാവുന്നതും തീ കത്തുന്നതുമായ
പർവ്വതത്തിനും േമഘതമസ്സ്, കൂരിരുട്ട,്
െകാടുങ്കാറ്റ്, 19 കാഹളനാദം, വാക്കുകള െട
ശബ്ദം എന്നിവയ്ക്കും അടുക്കൽ അല്ലേല്ലാ
നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത.് ആ ശബ്ദം േകട്ടവർ
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ഇനി ഒരു വചനവും തങ്ങേളാട് പറയരുേത
എന്നു അേപക്ഷിച്ച . 20എെന്തന്നാൽ ഒരു മൃഗം
േപാലും ആ പർവ്വതെത്ത െതാട്ടാൽ അതിെന
കെല്ലറിഞ്ഞു െകാേല്ലണം എന്നുള്ള ൈദവകല്പന
അവർക്ക് സഹിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല.
21ഞാൻ അത്യന്തം േപടിച്ച വിറയ്ക്കുന്നു എന്നു
േമാെശയും പറയത്തക്കവണ്ണം ആ കാഴ്ച
ഭീകരമായിരുന്നു. 22എന്നാൽ നിങ്ങൾ സീേയാൻ
പർവ്വതത്തിനും, ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ
നഗരമായ സ്വർഗ്ഗീയെയരൂശേലമിനും,
അേനകായിരം ദൂതന്മാരുെട സർവ്വസംഘത്തിനും,
23 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ േപെരഴുതിയിരിക്കുന്ന
ആദ്യജാതന്മാരുെട സഭയ്ക്കും എല്ലാവരുെടയും
ൈദവമായ ന്യായാധിപതിയ്ക്കും പൂർണ്ണരായ
നീതിമാന്മാരുെട ആത്മാക്കൾക്കും,
24 പുതുനിയമത്തിെന്റ മദ്ധ്യസ്ഥനായ
േയശുവിനും, ഹാെബലിെന്റ രക്തേത്തക്കാൾ
േ്രശഷ്ഠമായത് വാഗ്ദാനം െചയ്യന്ന ശുദ്ധീകരണ
രക്തത്തിനും അടുക്കലേ്രത വന്നിരിക്കുന്നത.്
25അതുെകാണ്ട്അരുളിെച്ചയ്യന്നവെന ഒരിക്കലും
നിരസിക്കാതിരിപ്പാൻ േനാക്കുവിൻ. ഭൂമിയിൽ
അരുളിെച്ചയ്തവെന നിരസിച്ചവർ രക്ഷെപടാെത
േപായി എങ്കിൽ, സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന്
അരുളിെച്ചയ്യന്നവെന നാം വിട്ട മാറിയാൽ
എങ്ങെന രക്ഷ്രപാപിക്കും. 26 അവെന്റ
ശബ്ദം അന്ന് ഭൂമിെയ ഇളക്കി; ഇേപ്പാേഴാ
“ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കൽ ഭൂമിെയ മാ്രതമല്ല,
ആകാശെത്തയും ഇളക്കും” എന്നു അവൻ
്രപതിജ്ഞ െചയ്തു. 27 “ഇനി ഒരിക്കൽ”
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എന്നത,് ഇളക്കമില്ലാത്തത് നിലനിൽേക്കണ്ടതിന്
നിർമ്മിതമായ ഇളക്കമുള്ളതിന് മാറ്റം വരും എന്നു
സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 28ആകയാൽ ഇളകാത്ത രാജ്യം
്രപാപിക്കുന്നതുെകാണ്ട് നാം നന്ദിയുള്ളവരായി
ൈദവത്തിന് അംഗീകരിക്കെപ്പടും വിധം
ഭക്തിേയാടും ഭയേത്താടുംകൂെട േസവ െചയ്ക.
29നമ്മുെടൈദവം ദഹിപ്പിക്കുന്നഅഗ്നിയേല്ലാ.

13
സമാപനസാന്മാർഗീക ഉപേദശങ്ങൾ

1 സേഹാദര സ്േനഹം തുടരെട്ട.
2 അപരിചിതെര സ്വീകരിക്കുന്നത്
മറക്കരുത് ഇങ്ങെന െചയ്യന്നതുെകാണ്ട്
ചിലർ അറിയാെത ൈദവദൂതന്മാെരയും
സൽക്കരിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 3 നിങ്ങള ം തടവുകാർ
എന്നേപാെല തടവുകാെരയും നിങ്ങള ം
ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരാകയാൽ
കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നവെരയുംഓർത്തുെകാൾവിൻ.
4വിവാഹംഎല്ലാവരാലുംബഹുമാനിയ്ക്കെപ്പടെട്ട,
വിവാഹിതരുെട കിടക്ക നിർമ്മലവും
ആയിരിക്കെട്ട; എന്നാൽ ദുർന്നടപ്പ കാെരയും
വ്യഭിചാരികെളയുംൈദവം വിധിക്കും.

5 നിങ്ങള െട ജീവിതവഴികളിൽ
്രദവ്യാ്രഗഹമില്ലാതിരിക്കെട്ട; ഉള്ളതുെകാണ്ട്
സംതൃപ്തിെപ്പടുവിൻ: “ഞാൻ നിെന്ന ഒരുനാള ം
ൈകവിടുകയില്ല, ഉേപക്ഷിക്കുകയുമില്ല” എന്നു
ൈദവം തെന്ന അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
6ആകയാൽ “കർത്താവ് എനിക്ക് തുണ; ഞാൻ
േപടിക്കയില്ല; മനുഷ്യൻ എേന്നാട് എന്ത് െചയ്യ ം”
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എന്നു ൈധര്യേത്താെട പറേയണ്ടതിന് നമുക്ക്
സംതൃപ്തരായിരിക്കാം.

7 നിങ്ങേളാടു ൈദവവചനം ്രപസംഗിച്ച
നിങ്ങെള നടത്തിയവെര ഓർത്തുെകാൾവിൻ;
അവരുെട ജീവിതത്തിെന്റ സഫലത ഓർത്ത്
അവരുെട വിശ്വാസം അനുകരിക്കുവിൻ.
8 േയശു്രകിസ്തു ഇന്നെലയും ഇന്നും
എെന്നേന്നക്കും മാറ്റമില്ലാത്തവൻ തേന്ന.
9 വിവിധവും അന്യവുമായ ഉപേദശങ്ങളാൽ
ആരും നിങ്ങെള വലിച്ച െകാണ്ടുേപാകരുത;്
ആചരിച്ച േപാന്നവർക്ക് ്രപേയാജനമില്ലാത്ത
ഭക്ഷണനിയമങ്ങളാലല്ല, ൈദവകൃപയാൽ
തേന്ന ആന്തരികശക്തി ്രപാപിക്കുന്നത്
നല്ലത.് 10 സമാഗമനകൂടാരത്തിനുള്ളിൽ
ശു്രശൂഷിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ
അവകാശമില്ലാത്ത ഒരു യാഗപീഠം നമുക്കുണ്ട.്
11 മഹാപുേരാഹിതൻ പാപപരിഹാരമായി രക്തം
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകുന്ന
മൃഗങ്ങള െട ഉടൽ പാളയത്തിന്
പുറത്തുവച്ച് ചുട്ട കളയുന്നു. 12 അങ്ങെന
േയശുവും സ്വന്തരക്തത്താൽ ജനെത്ത
വിശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിന് നഗരവാതിലിന്
പുറത്തുവച്ച് കഷ്ടം അനുഭവിച്ച . 13ആകയാൽ
നാം അവെന്റ നിന്ദ ചുമന്നുെകാണ്ടു
പാളയത്തിന് പുറത്തു അവെന്റ അടുക്കൽ
െചല്ല ക. 14 ഇവിെട നമുക്കു നിലനില്ക്കുന്ന
നഗരമില്ലേല്ലാ, വരുവാനുള്ള നഗരമേ്രത നാം
അേന്വഷിക്കുന്നത.് 15 അതുെകാണ്ട് അവൻ
മുഖാന്തരം നാം ൈദവത്തിന് അവെന്റ നാമെത്ത
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ഏറ്റ പറയുന്ന അധരഫലം എന്ന സ്േതാ്രതയാഗം
ഇടവിടാെത അർപ്പിക്കുക. 16 നന്മെചയ് വാനും
കൂട്ടായ്മ കാണിക്കുവാനും മറക്കരുത.്
ഈ വക യാഗത്തിലേല്ലാ ൈദവം വളെര
്രപസാദിക്കുന്നത.് 17 നിങ്ങെള നടത്തുന്നവെര
അനുസരിച്ച കീഴടങ്ങിയിരിപ്പിൻ;അവർ കണക്ക്
േബാധിപ്പിേക്കണ്ടുന്നവരാകയാൽ നിങ്ങള െട
ആത്മാക്കൾക്ക് േവണ്ടി ജാഗരിച്ചിരിക്കുന്നു; ഇതു
അവർ ദുഃഖേത്താെടയല്ല സേന്താഷേത്താെട
െചയ് വാൻ ഇടവരുത്തുവിൻ; അല്ലാഞ്ഞാൽ
നിങ്ങൾക്ക് നന്നല്ല.

ആശിർവാദവുംആശംസകള ം
18 ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ.
സകലത്തിലും നല്ലവരായി നടപ്പാൻ
ഇച്ഛിക്കെകാണ്ട് ഞങ്ങൾക്കു നല്ല മനസ്സാക്ഷി
ഉെണ്ടന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. 19 ഞാൻ
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ േവഗത്തിൽ വീണ്ടും
വേരണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ്രപാർത്ഥിക്കണം എന്നു
ഞാൻവിേശഷാൽഅേപക്ഷിക്കുന്നു.

20 നിത്യനിയമത്തിെന്റ രക്തത്താൽ
ആടുകള െട വലിയ ഇടയനായ നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശുവിെന മരിച്ചവരുെട
ഇടയിൽനിന്ന് മടക്കി വരുത്തിയ
സമാധാനത്തിെന്റ ൈദവം, 21 നിങ്ങെള
അവെന്റ ഇഷ്ടം െചയ ്വാൻ തക്കവണ്ണം
എല്ലാനന്മയിലും യഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തി തനിക്കു
്രപസാദമുള്ളതു േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരം
നമ്മിൽ നിവർത്തിയ്ക്കുമാറാകെട്ട; അവന്
എേന്നക്കും മഹത്വം.ആേമൻ.
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22സേഹാദരന്മാേര,ഈചുരുങ്ങിയ ്രപേബാധനം
ക്ഷമേയാെട സ്വീകരിക്കണം എന്നു ഞാൻ
അേപക്ഷിക്കുന്നു; ചുരുക്കമായിട്ടേല്ലാ ഞാൻ
എഴുതിയിരിക്കുന്നത.് 23 സേഹാദരനായ
തിേമാെഥേയാസ് തടവിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി എന്നു
അറിയുവിൻ.അവൻേവഗത്തിൽവന്നാൽഞാൻ
അവനുമായി നിങ്ങെളവന്നുകാണും.

24 നിങ്ങെള നടത്തുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും
സകലവിശുദ്ധന്മാർക്കും വന്ദനം െചാല്ല വിൻ.
ഇതല്യക്കാർനിങ്ങൾക്ക് വന്ദനം െചാല്ല ന്നു.

25 കൃപ നിങ്ങേളാെടല്ലാവേരാടുംകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.ആേമൻ.
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