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യാേക്കാബ്
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
എഴുത്തുകാരൻ യാേക്കാബ് (1:1),
െയരുശേലം സഭയിെല മൂപ്പനും േയശുവിന ്െറ
സേഹാദരനുമായിരുന്നു. യാേക്കാബ്
േയശുവിന ്െറ സേഹാദരന്മാരിൽ ഒരുപേക്ഷ
മൂത്തവൻ ആയിരുന്നിരിക്കാം. (മത്താ. 13:55)
തുടക്കത്തിൽ േയശുവിെന അവിശ്വസിക്കുകയും
ശു്രശൂഷെയ െതറ്റിദ്ധരിച്ച് െവല്ല വിളിക്കുകയും
െചയ്തു (േയാഹ. 7:2�5). പിന്നീട് അേദ്ദഹം
സഭയിെല ്രപധാനിയായി മാറുന്നു. പുനരുത്ഥാന
േശഷം േയശു ്രപത്യക്ഷെപ്പട്ട ചുരുക്കം
ചിലരിൽ ഒരാളായിരുന്നു യാേക്കാബ് (1 െകാരി
15:7),. സഭയുെട തൂണ് എന്നാണ് പൗേലാസ്
അേദ്ദഹെത്തവിേശഷിപ്പിച്ചത് (ഗലാ 2:9).
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം. ്രകിസ്താബ്ദം 40 - 50.
്രകിസ്താബ്ദം 50 െല െയരുശേലം
കൗൺസിലിനു േശഷേമാ അെല്ലങ്കില ്
ൈദവാലയം തകർക്കെപ്പടുന്നത് മുന് േപാ
എഴുതെപ്പട്ട .

സ്വീകര ്ത്താവ്
യഹൂദ്യയിലും ശമര്യയിലുമായി ചിതറെപ്പട്ട
യഹൂദ വിശ്വാസികളാണ.് േലഖനത്തിന് െറ
്രപാരംഭ ഭാഗത്ത് “ചിതറെപ്പട്ട 12 േഗാ്രതങ്ങൾ
“എന്നപരാമര് ശംയഹൂദെരഉേദ്ദശിച്ച െകാണ്ടാണ്
എഴുതെപ്പട്ടത്എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.
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ഉേദ്ദശം
േലഖനം എഴുതെപ്പട്ടതിെന്റ മുഖ്യ
ഉേദ്ദശ്യം. 1:2-4. സേഹാദരന്മാെര നിങ്ങള ്
വിധപരീക്ഷകളില ് അകെപ്പടുേമ്പാള ് നിങ്ങള െട
വിശ്വാസത്തിെന്റ പരിേശാധനസ്ഥിരത
ഉളവാക്കുന്നു. എന്നറിഞ്ഞ് അത് സേന്താഷം
എെന്നണ്ണിെക്കാള്ളിന് . ഈ പരാമര ്ശങ്ങള ്
കഷ്ടതയിലിരുന്ന ജനത്തിനാണ് ഈ േലഖനം
എന്ന് കരുതാം. ൈദവത്തിൽനിന്ന് ജ്ഞാനം
്രപാപിക്കുവാൻ യാേക്കാബ് വായനക്കാെര
ആഹ്വാനം െചയ്യന്നു (1:5) അതുെകാണ്ട്
കഷ്ടതയിൽ അവർ ആനന്ദിക്കുന്നു
യാേക്കാബിെന്റ ചില േ്രശാതാക്കൾ ആ
വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നു വളെര ദൂെരയാണ്
അങ്ങെനയുള്ളവര ്ക്ക് േലാകേത്താടുള്ള
സൗഹൃദെത്ത യാേക്കാബ് മുന്നറിയിപ്പ്
നൽകുന്നു (4:4), വിശ്വാസികേളാട് താഴ്മ
ആയിരിക്കുവാനുംഅങ്ങെനഉയര് ച്ച ്രപാപിക്കാന ്
ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ൈദവസന്നിധിയിെല
താഴ്മയാണ് ജ്ഞാനത്തിേലക്കുള്ള പാത
എന്നേദ്ദഹം പഠിപ്പിക്കുന്നു.

്രപേമയം
ശുദ്ധവിശ്വാസം
സംേക്ഷപം
1.അഭിവാദനം. — 1:1
2. പരിശുദ്ധ വിശ്വാസെത്തക്കുറിച്ച്
യാേക്കാബിെന്റനിർേദ്ദശങ്ങൾ. — 1:1�-27

3. ശരിയായ വിശ്വാസം നല്ല ്രപവർത്തികളാൽ
െതളിയിക്കെപ്പടുന്നു. — 2:1-3:12
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4. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ൈദവത്തിൽനിന്നും
പുറെപ്പടുന്നു. — 3:13-5:20

1 ൈദവത്തിെന്റയും കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റയും ദാസനായ
യാേക്കാബ് എഴുതുന്നത:് പലയിടങ്ങളിലായി
ചിതറിപ്പാർക്കുന്ന പ്രന്തണ്ട് േഗാ്രതങ്ങൾക്കും
വന്ദനം.
പരിേശാധനയും പരീക്ഷയും

2 എെന്റ സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ വിവിധ
പരിേശാധനകളിൽ അകെപ്പടുേമ്പാൾ
അത് മഹാസേന്താഷം എന്ന് എണ്ണ വിൻ.
3 നിങ്ങള െട വിശ്വാസത്തിെന്റ പരിേശാധന
നിങ്ങളിൽ സഹിഷ്ണത ഉളവാക്കുന്നു എന്ന്
അറിയുന്നുവേല്ലാ. 4 എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിലും
കുറവില്ലാെത തികഞ്ഞവരും സമ്പൂർണ്ണരും
ആേകണ്ടതിന് സഹിഷ്ണത അതിെന്റ പൂർണ്ണ
്രപവൃത്തി െചയ്യെട്ട.

5 നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് ജ്ഞാനം
കുറവാകുന്നു എങ്കിൽ, ശകാരിക്കാെതയും
സേന്താഷേത്താെട എല്ലാവർക്കും ഔദാര്യമായി
െകാടുക്കുന്നവനുമായൈദവേത്താട് യാചിക്കെട്ട;
അേപ്പാൾ അവന് ലഭിക്കും. 6എന്നാൽ അവൻ
ഒന്നും സംശയിക്കാെത വിശ്വാസേത്താെട
യാചിക്കണം; സംശയിക്കുന്നവൻ കാറ്റടിച്ച്
അലയുന്ന കടൽത്തിരയ്ക്ക് തുല്യനാകുന്നു.
7 ഇങ്ങെനയുള്ള മനുഷ്യൻ കർത്താവിങ്കൽനിന്ന്
വല്ലതും ലഭിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കരുത.്
8 ഇരുമനസ്സള്ള മനുഷ്യൻ തെന്റ വഴികളിൽ
ഒെക്കയുംഅസ്ഥിരൻആകുന്നു.
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9ദരി്രദസേഹാദരൻതെന്റഉന്നതസ്ഥാനത്തിലും,
10ധനവാേനാ പുല്ലിെന്റ പൂവ് േപാെല െകാഴിഞ്ഞു
േപാകുന്നവനാകയാൽ തെന്റ എളിമയിലും
്രപശംസിക്കെട്ട. 11എെന്തന്നാൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചിട്ട്
കടുത്ത ചൂടുെകാണ്ട് പുല്ല് ഉണങ്ങി പൂവുതിർന്ന്
അതിെന്റ രൂപഭംഗി ഇല്ലാെത േപാകുന്നു.
അതുേപാെല ധനവാനും തെന്റ ്രപയത്നങ്ങളിൽ
വാടിേപ്പാകും.

12 പരിേശാധന സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ
ഭാഗ്യവാൻ; എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ അവൻ
പരിേശാധനകെള അതിജീവിച്ചാൽ, കർത്താവ്
തെന്നസ്േനഹിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദത്തം െചയ്ത
ജീവകിരീടം ്രപാപിക്കും. 13പരീക്ഷിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ
ഞാൻ ൈദവത്താൽ പരീക്ഷിക്കെപ്പടുന്നു എന്ന്
ആരും പറയരുത.് എെന്തന്നാൽ ൈദവെത്ത
േദാഷങ്ങളാൽ പരീക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല;
ൈദവം ആെരയും പരീക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല.
14 എന്നാൽ സ്വന്തേമാഹത്തിൽ കുടുങ്ങി
വശീകരിക്കെപ്പടുന്നതിനാൽ ഓേരാരുത്തരും
പരീക്ഷിക്കെപ്പടുന്നു. 15 അങ്ങെന േമാഹം
ഗർഭംധരിച്ച പാപെത്ത ്രപസവിക്കുന്നു;
പാപം പൂർണ്ണവളർച്ച ്രപാപിച്ചിട്ട് മരണെത്ത
്രപസവിക്കുന്നു. 16എെന്റ ്രപിയ സേഹാദരന്മാേര,
വഞ്ചിക്കെപ്പടരുത.് 17 എല്ലാ നല്ല ദാനവും
പൂർണ്ണവരം ഒെക്കയും ഉയരത്തിൽനിന്ന്,
െവളിച്ചങ്ങള െട പിതാവിങ്കൽനിന്ന്
ഇറങ്ങിവരുന്നു. അവന് ചാഞ്ചല്യേമാ, നിഴൽ
മാറുന്നതുേപാലുള്ളമാറ്റേമാഇല്ല. 18നാംഅവെന്റ
സൃഷ്ടികളിൽ ആദ്യഫലമാേകണ്ടതിന് അവൻ
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തെന്റ ഇഷ്ടത്താൽ സത്യത്തിെന്റ വചനംെകാണ്ട്
നെമ്മജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

േകൾവിയും ്രപവൃത്തിയും
19 എെന്റ ്രപിയ സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ
അത് അറിയുന്നുവേല്ലാ. എന്നാൽ ഏത്
മനുഷ്യനും േകൾക്കുവാൻ േവഗതയും
പറയുവാൻ താമസവും േകാപത്തിന് താമസവും
ഉള്ളവൻ ആയിരിക്കെട്ട; 20 എെന്തന്നാൽ
മനുഷ്യെന്റ േകാപം മൂലം ൈദവത്തിെന്റ നീതി
നിർവ്വഹിക്കെപ്പടുന്നില്ല. 21 ആകയാൽ എല്ലാ
അഴുക്കും ദുഷ്ടതയുെട ആധിക്യവും വിട്ട്
നിങ്ങള െട ആത്മാക്കെള രക്ഷിക്കുവാൻ
ശക്തിയുള്ളതും ഉൾനട്ടതുമായ വചനം
സൗമ്യതേയാെട ൈകെക്കാൾവിൻ. 22 എങ്കിലും
വചനം േകൾക്കുക മാ്രതം െചയ്ത്
തങ്ങെളത്തെന്ന ചതിക്കാെത അതിെന
്രപവൃത്തിക്കുന്നവരായും ഇരിക്കുവിൻ.
23എെന്തന്നാൽ, ഒരുവൻവചനം േകൾക്കുന്നവൻ
എങ്കിലും ്രപവർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ അവൻ
തെന്റ മുഖം കണ്ണാടിയിൽ േനാക്കുന്ന ആേളാട്
തുല്യനാകുന്നു; 24 അവൻ സ്വന്തരൂപം
കാണുകയും താൻ ഇന്ന രൂപം ആയിരുന്നു
എന്ന് ഉടെന മറന്നുേപാകുകയും െചയ്യന്നു.
25 എന്നാൽ സ്വാത്രന്ത്യത്തിെന്റ തികഞ്ഞ
ന്യായ്രപമാണം ്രശദ്ധേയാെട േനാക്കുകയും
അതിൽ നിലനിൽക്കുകയും െചയ്യന്നവേനാ േകട്ട്
മറക്കുന്നവനല്ല, ്രപവൃത്തി െചയ്യന്നവനായി താൻ
െചയ്യന്നതിൽ ഭാഗ്യവാൻ ആകും. 26 നിങ്ങളിൽ
ഒരുവൻ താൻ ഭക്തൻ എന്ന് നിരൂപിച്ച് തെന്റ
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നാവിന് കടിഞ്ഞാണിടാെത ഇരുന്നാൽ തെന്റ
ഹൃദയെത്ത വഞ്ചിക്കുന്നു; അവെന്റ ഭക്തി
വ്യർത്ഥം അേ്രത. 27 പിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ
മുമ്പാെക ശുദ്ധവും നിർമ്മലവുമായുള്ള
ഭക്തിേയാ: അനാഥേരയും വിധവമാെരയും
അവരുെട കഷ്ടതയിൽ െചന്ന് കാണുന്നതും
േലാകത്താലുള്ള കളങ്കം പറ്റാെത സ്വയം
കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതുംആകുന്നു.

2
മുഖപക്ഷംഎന്നപാപം

1 എെന്റ സേഹാദരന്മാേര, േതജസ്സള്ളവനായ
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിൽ
വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ മുഖപക്ഷം
കാണിക്കരുത.് 2 നിങ്ങള െട പള്ളിയിൽ
േമാടിയുള്ള വസ്്രതവും െപാേന്മാതിരവും
ധരിച്ച െകാണ്ട് ഒരുവനും, മുഷിഞ്ഞ വസ്്രതം
ധരിച്ച ഒരു ദരി്രദനും വന്നാൽ, 3 നിങ്ങൾ
േമാടിയുള്ളവസ്്രതം ധരിച്ചവെന േനാക്കി: ഇവിെട
ഇരുന്നാലും എന്നും, ദരി്രദേനാട:് നീ അവിെട
നിൽക്കുക; അെല്ലങ്കിൽ എെന്റ പാദപീഠത്തിൽ
ഇരിക്കുക എന്നും പറയുന്നു എങ്കിൽ, 4 നിങ്ങൾ
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ േവർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കുകയും
ദുഷ്ടവിചാരേത്താെട വിധിക്കുകയും അല്ലേയാ
െചയ്യന്നത?് 5 എെന്റ ്രപിയ സേഹാദരന്മാേര,
േകൾക്കുവിൻ: ൈദവം േലാകത്തിൽ
ദരി്രദരായവെര വിശ്വാസത്തിൽ സമ്പന്നരും
തെന്നസ്േനഹിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദത്തം െചയ്ത
രാജ്യത്തിെന്റ അവകാശികള മാേകണ്ടതിന്
തിരെഞ്ഞടുത്തില്ലേയാ? നിങ്ങേളാ
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ദരി്രദെന അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.
6 ധനവാന്മാർ അല്ലേയാ നിങ്ങെള
പീഢിപ്പിക്കുന്നത?് അവർ അല്ലേയാ നിങ്ങെള
േകാടതികളിേലക്ക് വലിച്ച െകാണ്ടുേപാകുന്നത്?
7 നിങ്ങള െടേമൽ വിളിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
നല്ല നാമെത്ത അവർ അല്ലേയാ
ദുഷിക്കുന്നത?് 8 എന്നാൽ “അയൽക്കാരെന
നിെന്നേപ്പാെലതെന്ന സ്േനഹിേക്കണം” എന്ന
തിരുെവഴുത്തിൻ്രപകാരമുള്ള രാജകീയ
ന്യായ്രപമാണം നിങ്ങൾ നിവർത്തിയ്ക്കുന്നു
എങ്കിൽ നിങ്ങൾനന്നായി െചയ്യന്നു. 9മുഖപക്ഷം
കാണിച്ചാേലാ പാപം െചയ്യന്നു; നിങ്ങൾ
ലംഘനക്കാർ എന്നു ന്യായ്രപമാണത്താൽ
െതളിയുന്നു. 10 എെന്തന്നാൽ ഒരുവൻ
ന്യായ്രപമാണം മുഴുവനും അനുസരിച്ച് നടന്നിട്ട ം
ഒന്നിൽ െതറ്റിയാൽ അവൻ സകലത്തിനും
കുറ്റക്കാരനായിത്തീരുന്നു; 11 വ്യഭിചാരം
െചയ്യരുത് എന്നു കല്പിച്ചവൻ െകാല െചയ്യരുത്
എന്നും കല്പിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. നീ വ്യഭിചാരം
െചയ്യന്നിെല്ലങ്കിലും െകാല െചയ്യന്നു എങ്കിൽ
ന്യായ്രപമാണം ലംഘിക്കുന്നവനായിത്തീരുന്നു.
12 സ്വാത്രന്ത്യത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്താൽ
വിധിക്കെപ്പടുവാനുള്ളവെരേപ്പാെല
സംസാരിക്കുകയും ്രപവർത്തിക്കുകയും
െചയ് വിൻ. 13 കരുണ കാണിക്കാത്തവന്
കരുണയില്ലാത്ത ന്യായവിധി ഉണ്ടാകും
എന്നതിനാൽ തെന്ന; കരുണ ന്യായവിധിെയ
ജയിക്കുന്നു!

വിശ്വാസവും ്രപവൃത്തിയും
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14 എെന്റ സേഹാദരന്മാേര, ഒരുവൻ
തനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയും
്രപവൃത്തികൾ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ
എന്ത് ്രപേയാജനം? ആ വിശ്വാസത്താൽ അവന്
രക്ഷ ്രപാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുേമാ? 15 ഒരു
സേഹാദരേനാ, സേഹാദരിേയാ വസ്്രതവും
ൈദനംദിനആഹാരവുംഇല്ലാതിരിെക്കനിങ്ങളിൽ
ഒരുവൻഅവേരാട:് 16 “സമാധാനേത്താെട േപായി
തണുപ്പകറ്റ കയും വിശപ്പടക്കുകയും െചയ ്വിൻ”
എന്ന് പറയുന്നതല്ലാെത േദഹരക്ഷയ്ക്ക്
ആവശ്യമുള്ളത് അവർക്ക് െകാടുക്കാതിരുന്നാൽ
ഉപകാരെമന്ത്? 17 അങ്ങെന ്രപവൃത്തികൾ
കൂടാെതയുള്ള വിശ്വാസം സ്വതേവ
നിർജ്ജീവമാകുന്നു. 18 എന്നാൽ ഒരുവൻ:
“നിനക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ട;് എനിക്ക് ്രപവൃത്തികൾ
ഉണ്ട്”എന്ന് പറയുമായിരിക്കും. നിെന്റ വിശ്വാസം
്രപവൃത്തികൾ കൂടാെത കാണിച്ച തരിക;
ഞാനും എെന്റ വിശ്വാസം ്രപവൃത്തികളാൽ
കാണിച്ച തരാം. 19 ൈദവം ഏകൻ എന്ന്
നീ വിശ്വസിക്കുന്നുേവാ? െകാള്ളാം;
ഭൂതങ്ങള ം അങ്ങെന വിശ്വസിക്കുകയും
വിറക്കുകയും െചയ്യന്നു. 20 വ്യർത്ഥമനുഷ്യാ,
്രപവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം നിഷ്ഫലെമന്ന്
്രഗഹിക്കുവാൻ നിനക്ക് മനസ്സ േണ്ടാ?
21 നമ്മുെട പിതാവായ അ്രബാഹാം തെന്റ
മകനായ യിസ്ഹാക്കിെന യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
അർപ്പിച്ചേപ്പാൾ, ്രപവൃത്തിയാൽ അല്ലേയാ
നീതീകരിക്കെപ്പട്ടത.് 22 അവെന്റ
്രപവൃത്തിേയാടുകൂെട വിശ്വാസം വ്യാപരിച്ച
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എന്നും ്രപവൃത്തിയാൽ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായി
എന്നും നീ കാണുന്നുവേല്ലാ. 23 “അ്രബാഹാം
ൈദവെത്ത വിശ്വസിക്കുകയും അത് അവന്
നീതിയായി കണക്കിടുകയും െചയ്തു” എന്നുള്ള
തിരുെവഴുത്ത് നിവൃത്തിയാവുകയും, അവന്
ൈദവത്തിെന്റ സ്േനഹിതൻ എന്ന് േപർ
ലഭിക്കുകയും െചയ്തു. 24അങ്ങെന മനുഷ്യൻ
വിശ്വാസത്താൽ മാ്രതമല്ല, ്രപവൃത്തികളാൽ
തെന്ന നീതീകരിക്കെപ്പടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ
കാണുന്നു. 25 അതുേപാെല രാഹാബ് എന്ന
േവശ്യയും ദൂതെര ൈകെക്കാള്ള കയും
േവെറാരു വഴിയായി പറഞ്ഞയക്കുകയും
െചയ്തതിൽ ്രപവൃത്തികളാൽ അല്ലേയാ
നീതീകരിക്കെപ്പട്ടത?് 26ഇങ്ങെനആത്മാവില്ലാത്ത
ശരീരം നിർജ്ജീവമായിരിക്കുന്നതു
േപാെല ്രപവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസവും
നിർജ്ജീവമാകുന്നു.

3
നാവിനു കടിഞ്ഞാൺ

1എെന്റസേഹാദരന്മാേര,അധികംശിക്ഷാവിധി
വരും എന്നറിയുന്നതിനാൽ നിങ്ങളിൽ
അേനകർ ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാർ ആകരുത.്
2 നാം എല്ലാവരും പലതിലും െതറ്റിേപ്പാകുന്നു;
ഒരുവൻ വാക്കിൽ െതറ്റാതിരുന്നാൽ അവൻ
സൽഗുണപൂർത്തിയുള്ള പുരുഷൻആയി, തെന്റ
ശരീരെത്ത മുഴുവനും കടിഞ്ഞാണിടുവാൻ
കഴിവുള്ളവൻ ആകുന്നു. 3 കുതിരെയ
അനുസരിപ്പിക്കുവാൻ വായിൽ കടിഞ്ഞാൺ
ഇടുന്നതിനാൽ അതിെന്റ ശരീരം മുഴുവനും നാം
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തിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 4 കപ്പലും, എ്രത വലിയത്
ആയാലും െകാടുങ്കാറ്റടിച്ച് ഓടുന്നതായാലും
അമരക്കാരൻഏറ്റവും െചറിയചുക്കാൻ*െകാണ്ട്
താൻ ആ്രഗഹിക്കുന്ന ദിക്കിേലക്ക് തിരിക്കുന്നു.
5 അങ്ങെന തെന്ന നാവും െചറിയ അവയവം
എങ്കിലും വലിയ കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ച് വീരവാദം
പറയുന്നു. തീർച്ചയായും, ഒരു െചറിയ തീെപ്പാരി
വലിയ കാട് കത്തിക്കുന്നു; 6 അെത നാവും
ഒരു തീ ആകുന്നു; അനീതിയുെട േലാകം
തെന്ന. അങ്ങെന നാവും അവയവങ്ങളിൽ
ഒന്നായി ശരീരെത്ത മുഴുവനും ദുഷിപ്പിക്കുകയും
്രപകൃതിച്രകെത്ത കത്തിക്കുകയും െചയ്യന്നു;
നരകത്തിെല തീയാൽ തെന്ന കത്തിക്കുന്നു.
7 എല്ലാ തരം മൃഗങ്ങള ം, പക്ഷികള ം,
ഇഴജാതികള ം, ജലജന്തുക്കള ം മനുഷ്യേരാട്
ഇണങ്ങുന്നു; ഇണക്കിയുമിരിക്കുന്നു. 8എന്നാൽ
നാവിെനേയാ മനുഷ്യർക്കാർക്കും െമരുക്കുവാൻ
സാധ്യമല്ല;അത്നിയ്രന്തിക്കുവാനാവാത്തേദാഷം;
മരണകരമായ വിഷം നിറഞ്ഞത.് 9 അേത
നാവിനാൽ നാം കർത്താവും പിതാവുമായവെന
സ്തുതിക്കുന്നു; ൈദവത്തിെന്റ സാദൃശ്യത്തിൽ
ഉണ്ടാക്കെപ്പട്ടമനുഷ്യെരശപിക്കുകയുംെചയ്യന്നു.
10 ഒരു വായിൽനിന്നു തെന്ന സ്േതാ്രതവും
ശാപവും പുറെപ്പടുന്നു. എെന്റ സേഹാദരന്മാേര,
ഇങ്ങെന ആയിരിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല.
11 ഉറവിെന്റ† ഒേര ദ്വാരത്തിൽനിന്ന് മധുരവും
കയ്പും ഉള്ള െവള്ളം പുറെപ്പട്ട വരുേമാ?
* 3. 4 ചുക്കാൻഎന്നാൽ കപ്പലിെന നിയ്രന്തിക്കുന്ന ഉപകരണം.

† 3. 11 ഉറവ് എന്നാൽജലാശയങ്ങളിൽ െവള്ളം ഉത്ഭവിക്കുന്ന
സ്ഥലം.
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12 എെന്റ സേഹാദരന്മാേര, അത്തിവൃക്ഷത്തിന്
ഒലിവുപഴേമാ, മുന്തിരിവള്ളിക്ക് അത്തിപ്പഴേമാ
കായിക്കുവാൻ കഴിയുേമാ? അല്ല,
ഉപ്പ റവയിൽനിന്ന് മധുരമുള്ള െവള്ളം
പുറെപ്പടുകയുമില്ല.
ഉയരത്തിൽനിന്നുള്ളജ്ഞാനം

13 നിങ്ങളിൽജ്ഞാനിയും വിേവകിയുമായവൻ
ആർ? അവൻ ജ്ഞാനലക്ഷണമായ
സൗമ്യതേയാെട, ഉത്തമസ്വഭാവത്താൽ തെന്റ
്രപവൃത്തികെള കാണിക്കെട്ട. 14 എന്നാൽ
നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങളിൽ കടുത്ത
അസൂയയും സ്വാർത്ഥേമാഹവും ഉെണ്ടങ്കിൽ,
അഹങ്കരിക്കുകയും സത്യത്തിന് വിേരാധമായി
കള്ളം പറയുകയുമരുത.് 15ഇത് ഉയരത്തിൽനിന്ന്
വരുന്ന ജ്ഞാനമല്ല, ലൗകികവും ്രപാകൃതവും
ൈപശാചികവും ആയതേ്രത. 16 അസൂയയും
സ്വാർത്ഥേമാഹവും ഉള്ളിടത്ത് കലക്കവും സകല
ദുഷ്്രപവൃത്തിയും ഉണ്ട്. 17 ഉയരത്തിൽനിന്നുള്ള
ജ്ഞാനേമാ ഒന്നാമത് നിർമ്മലവും പിെന്ന
സമാധാനവും ശാന്തതയും കീഴടങ്ങുന്നതും
കരുണയും സൽഫലവും നിറഞ്ഞതും
പക്ഷപാതവും കപടവും ഇല്ലാത്തതുമാകുന്നു.
18 എന്നാൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ
സമാധാനത്തിൽവിതച്ച് നീതി െകായ്യന്നു.

4
ൈദവത്തിനുകീഴ്െപടുക

1 നിങ്ങള െട ഇടയിൽ കലഹവും
തർക്കവും എവിെടനിന്ന് വന്നു? അത്
നിങ്ങള െട അവയവങ്ങളിൽ േപാരാടുന്ന
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േഭാഗതാല്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നല്ലേയാ? 2 നിങ്ങൾ
ആ്രഗഹിച്ചിട്ട ം ്രപാപിക്കുന്നില്ല; നിങ്ങൾ
െകാല്ല കയും അസൂയെപ്പടുകയും
െചയ്തിട്ട ം ഒന്നും േനടുന്നില്ല; നിങ്ങൾ
കലഹിക്കുകയും ശണ്ഠയിടുകയും െചയ്തിട്ട ം
യാചിക്കാത്തതുെകാണ്ട് ്രപാപിക്കുന്നില്ല.
3 നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങള െട
േഭാഗതാല്പര്യങ്ങൾക്കായി െചലവിേടണ്ടതിന്
െതറ്റായി യാചിക്കുകെകാണ്ട് ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല.
4 വ്യഭിചാരിണികളായുേള്ളാേര, േലാകസ്േനഹം
ൈദവേത്താട് ശ്രതുത്വം ആകുന്നു എന്ന്
നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേയാ? ആകയാൽ
േലാകത്തിെന്റ സ്േനഹിതൻ ആകുവാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ ൈദവത്തിെന്റ ശ്രതുവായി
തന്നത്താൻ ആക്കുന്നു. 5 “അവൻ
നമ്മിൽ വസിക്കുമാറാക്കിയ ആത്മാവ്
അസൂയയ്ക്കായി കാംക്ഷിക്കുന്നു” എന്ന്
തിരുെവഴുത്ത് െവറുെത സംസാരിക്കുന്നു
എന്ന് േതാന്നുന്നുേവാ? 6 എന്നാൽ അവൻ
അധികം കൃപ നല്കുന്നു; അതുെകാണ്ട് “ൈദവം
അഹങ്കാരികേളാട് എതിർത്തുനില്ക്കുകയും
താഴ്മയുള്ളവർക്ക് കൃപ നല്കുകയും െചയ്യന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 7 അതുെകാണ്ട്
നിങ്ങൾ ൈദവത്തിന് കീഴടങ്ങുവിൻ;
പിശാചിേനാട് എതിർത്തുനിൽക്കുവിൻ;
എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങെള വിട്ട് ഓടിേപ്പാകും.
8 ൈദവേത്താട് അടുത്തു െചല്ല വിൻ;
എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങേളാട് അടുത്തുവരും.
പാപികേള, ൈകകെള െവടിപ്പാക്കുവിൻ;
ഇരുമനസ്സള്ളവേര, ഹൃദയങ്ങെള
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ശുദ്ധീകരിക്കുവിൻ; 9 വിലപിക്കുകയും
ദുഃഖിക്കുകയും കരയുകയും െചയ്യ വിൻ;
നിങ്ങള െട ചിരി ദുഃഖമായും സേന്താഷം
വിഷാദമായും തീരെട്ട. 10 കർത്താവിെന്റ
സന്നിധിയിൽ താഴുവിൻ; എന്നാൽ അവൻ
നിങ്ങെള ഉയർത്തും.

11 സേഹാദരന്മാേര, അേന്യാന്യം
കുറ്റെപ്പടുത്തരുത;് തെന്റ സേഹാദരെന
കുറ്റെപ്പടുത്തുകേയാ വിധിക്കുകേയാ
െചയ്യന്നവൻ ന്യായ്രപമാണെത്ത
കുറ്റെപ്പടുത്തുകയും വിധിക്കുകയും െചയ്യന്നു.
ന്യായ്രപമാണെത്ത വിധിക്കുന്നു എങ്കിൽ നീ
ന്യായ്രപമാണെത്ത അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനല്ല,
വിധിക്കുന്നവനെ്രത. 12ന്യായ്രപമാണകർത്താവും
ന്യായാധിപതിയും ഒരുവേനയുള്ള :
രക്ഷിയ്ക്കുവാനും നശിപ്പിക്കുവാനും
കഴിവുള്ളവൻ തെന്ന;എന്നാൽഅയൽക്കാരെന
വിധിക്കുവാൻനീആർ?

നാളെയക്കുറിച്ച ള്ള ്രപശംസ
13 “ഇേന്നാ നാെളേയാ ഞങ്ങൾ ഇന്നിന്ന
പട്ടണത്തിൽ േപായി അവിെട ഒരു വർഷം
താമസിച്ച് വ്യാപാരം െചയ്ത് ലാഭം ഉണ്ടാക്കും”
എന്ന് പറയുന്നവേര, േകൾക്കുവിൻ:
14 നാെള എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ
അറിയുന്നില്ലേല്ലാ; നിങ്ങള െട ജീവൻ
എങ്ങെനയുള്ളത?് അല്പേനരേത്തക്ക്
കാണുന്നതും പിെന്ന മറഞ്ഞു േപാകുന്നതുമായ
മൂടൽമഞ്ഞ് േപാെലയാകുന്നു. 15 ്രപത്യ ത,
കർത്താവിന് ഇഷ്ടമുെണ്ടങ്കിൽ ഞങ്ങൾ
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ജീവിച്ചിരുന്ന് ഇന്നിന്നത് െചയ്യ ം എന്നാണ്
പറേയണ്ടത്. 16 എന്നാൽ നിങ്ങേളാ
അഹങ്കാരത്താൽ ്രപശംസിക്കുന്നു; ഈ വക
്രപശംസ എല്ലാം േദാഷം ആകുന്നു. 17 നന്മ
െചയ്യ വാൻ അറിഞ്ഞിട്ട ം െചയ്യാത്തവന് അത്
പാപം തെന്ന.

5
ധനവാന്മാർക്കുള്ളമുന്നറിയിപ്പ്

1അല്ലേയാ ധനവാന്മാേര, നിങ്ങൾക്ക് വരുവാൻ
േപാകുന്ന ്രപയാസങ്ങൾ ഓർത്ത് അലമുറയിട്ട്
കരയുവിൻ. 2 നിങ്ങള െട ധനം നശിച്ച ം,
ഉടുപ്പ് പുഴുവരിച്ച ം േപായി. 3 നിങ്ങള െട
െപാന്നും െവള്ളിയും കറപിടിച്ച ; ആ കറ
നിങ്ങള െടേനെര സാക്ഷിയാകുകയും തീേപാെല
നിങ്ങള െട ശരീരെത്ത തിന്നുകളയുകയും
െചയ്യ ം. അന്ത്യകാലത്ത് നിങ്ങൾ നിേക്ഷപങ്ങെള
േശഖരിച്ചിരിക്കുന്നു. 4 നിങ്ങള െട നിലങ്ങൾ
െകായ്ത േവലക്കാരുെട കൂലി നിങ്ങൾ
പിടിച്ച വച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ; ഇതാ അത്
നിങ്ങള െട അടുക്കൽനിന്ന് നിലവിളിക്കുകയും
െകായ്തവരുെട കരച്ചിൽ ൈസന്യങ്ങള െട
കർത്താവിെന്റ െചവിയിൽ എത്തുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു. 5 നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ
ആഡംബരേത്താെടയും സുഖിച്ച ം ജീവിക്കുന്നു;
െകാലദിവസത്തിൽ എന്നേപാെല നിങ്ങൾ
നിങ്ങള െട ഹൃദയെത്ത േപാഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
6 നിങ്ങൾ നീതിമാെന കുറ്റം വിധിച്ച് െകാന്നു;
അവൻനിങ്ങേളാട് എതിർക്കുന്നതുമില്ല.
കഷ്ടതയിൽസഹനം
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7 അതുെകാണ്ട് സേഹാദരന്മാേര,
കർത്താവിെന്റ ്രപത്യക്ഷതവെര ക്ഷമേയാെട
കാത്തിരിക്കുവിൻ; കൃഷിക്കാരൻ ഭൂമിയുെട
വിലേയറിയ ഫലത്തിന് കാത്തുെകാണ്ട്
മുന്മഴയും പിന്മഴയും അതിന് കിട്ട േവാളം
ക്ഷമേയാെട കാത്തിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 8 നിങ്ങള ം
ക്ഷമേയാെട കാത്തിരിക്കുവിൻ; കർത്താവിെന്റ
്രപത്യക്ഷത സമീപിച്ചിരിക്കുകയാൽ നിങ്ങള െട
ഹൃദയം സ്ഥിരമാക്കുവിൻ; 9 സേഹാദരന്മാേര,
വിധിക്കെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ ഒരുവെന്റ
േനെര ഒരുവൻ പിറുപിറുക്കരുത;് ഇതാ,
ന്യായാധിപതി വാതിൽക്കൽ നില്ക്കുന്നു.
10 സേഹാദരന്മാേര, കർത്താവിെന്റ
നാമത്തിൽ സംസാരിച്ച ്രപവാചകന്മാെര,
കഷ്ടാനുഭവത്തിനും ദീർഘക്ഷമയ്ക്കും
മാതൃകയാക്കിെകാള്ള വിൻ. 11 സഹിഷ്ണത
കാണിച്ചവെര നാം ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന്
പുകഴ്ത്തുന്നുവേല്ലാ. ഇേയ്യാബിെന്റ സഹിഷ്ണത
നിങ്ങൾേകട്ട ംകർത്താവ് വരുത്തിയഅവസാനം
കണ്ടുമിരിക്കുന്നു; കർത്താവ് മഹാകരുണയും
മനസ്സലിവുമുള്ളവനേല്ലാ.

12 എന്നാൽ എെന്റ സേഹാദരങ്ങേള,
എല്ലാറ്റിനുമുപരി, സ്വർഗ്ഗെത്തേയാ
ഭൂമിേയേയാ മറ്റ യാെതാന്നിെനയുേമാ
െചാല്ലി സത്യം െചയ്യരുത;് ശിക്ഷാവിധിയിൽ
അകെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ “ഉവ്വ”് എന്ന്
പറഞ്ഞാൽ “ഉവ്വ”്എന്നും “ഇല്ല”എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
“ഇല്ല”എന്നും ഇരിക്കെട്ട.

്രപാർത്ഥനയുെടശക്തി
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13 നിങ്ങളിൽ കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നവൻ
്രപാർത്ഥിക്കെട്ട;സുഖംഅനുഭവിക്കുന്നവൻ പാട്ട
പാടെട്ട. 14നിങ്ങളിൽ േരാഗിയായി കിടക്കുന്നവൻ
സഭയിെല മൂപ്പന്മാെര വരുത്തെട്ട. അവർ
കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ അവെന എണ്ണപൂശി
അവന് േവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കെട്ട. 15 എന്നാൽ
വിശ്വാസേത്താടുകൂടിയ ്രപാർത്ഥന േരാഗിെയ
രക്ഷിക്കും; കർത്താവ് അവെന എഴുേന്നല്പിക്കും;
അവൻ പാപം െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ അവേനാട്
ക്ഷമിയ്ക്കും. 16 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്
േരാഗശാന്തി വേരണ്ടതിന്അേന്യാന്യം പാപങ്ങെള
ഏറ്റ പറഞ്ഞ് ഒരുവന് േവണ്ടി ഒരുവൻ
്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ. നീതിമാെന്റ ്രശദ്ധേയാടുകൂടിയ
്രപാർത്ഥന വളെര ഫല്രപദം ആകുന്നു.
17ഏലിയാവ് നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യൻ
ആയിരുന്നു; മഴ െപയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവൻ
്രപാർത്ഥനയിൽ അേപക്ഷിച്ച ; മൂന്ന് വർഷവും
ആറ് മാസവും േദശത്ത് മഴ െപയ്തില്ല. 18അവൻ
വീണ്ടും ്രപാർത്ഥിച്ചേപ്പാൾ ആകാശത്തുനിന്ന് മഴ
െപയ്ത,് ഭൂമിഅതിെന്റവിളവ് തന്നു.

19എെന്റ സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ
സത്യംവിട്ട് െതറ്റിേപ്പാകയും അവെന ഒരുവൻ
തിരിച്ച വരുത്തുകയും െചയ്താൽ, 20 പാപിെയ
േനർവഴിയ്ക്ക് ആക്കുന്നവൻഅവെന്റ ്രപാണെന
മരണത്തിൽനിന്ന് രക്ഷിയ്ക്കുകയും, അവെന്റ
പാപങ്ങള െട ബഹുത്വെത്ത മറയ്ക്കുകയും
െചയ്യ ംഎന്ന്അവൻഅറിഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട.
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