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മത്തായി 1. അദ്ധ്യായം.:17

THE GOSPEL ACCORDING TO

MATTHEW
മത്തായി എഴുതിയ സുവിേശഷം
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ വംശാവലി
അ്രബഹാമിെന്റയും
ദാവീദിെന്റയും
പു്രതനായി
ജനിച്ച
2 അ്രബഹാം യിസ്ഹാക്കിെന്റ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ വംശാവലി:
പിതാവായിരുന്നു;
യിസ്ഹാക്ക് യാേക്കാബിെന്റ പിതാവായിരുന്നു;
യാേക്കാബ്
െയഹൂദയുേടയും
അവെന്റ
സേഹാദരന്മാരുെടയും
3 െയഹൂദാ
പിതാവായിരുന്നു;
പാെരസിെനയും സാരഹിേനയും
താമാറിൽ ജനിപ്പിച്ച ;
പാെരസ് െഹേ്രസാെന്റ പിതാവായിരുന്നു;
െഹേ്രസാൻ ആരാമിെന്റ പിതാവായിരുന്നു; 4 ആരാം അമ്മീനാദാബിെന്റ
പിതാവായിരുന്നു; അമ്മീനാദാബ് നഹേശാെന ജനിപ്പിച്ച ; നഹേശാൻ
ശല്േമാെന ജനിപ്പിച്ച ; 5 ശല്േമാൻ രാഹാബിൽ േബാവസിെന ജനിപ്പിച്ച ;
േബാവസ് രൂത്തിൽ ഓേബദിെന ജനിപ്പിച്ച ; ഓേബദ് യിശ്ശായിയുെട
പിതാവായിരുന്നു; 6 യിശ്ശായി ദാവീദ്രാജാവിെന്റ പിതാവായിരുന്നു;
ദാവീദ് ഊരിയാവിെന്റ ഭാര്യയായിരുന്നവളിൽ ശേലാേമാെന ജനിപ്പിച്ച ;
7
ശേലാേമാൻ
െരഹബ്യാമിെന്റ
പിതാവായിരുന്നു;
െരഹബ്യാം
അബീയാവിെന്റ
പിതാവായിരുന്നു;
അബീയാവ്
ആസായുെട
പിതാവായിരുന്നു; 8 ആസാ െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ പിതാവായിരുന്നു;
െയേഹാശാഫാത്ത്
േയാരാമിെന്റ
പിതാവായിരുന്നു;
േയാരാം
9
ഉസ്സീയാവിെന്റ
പിതാവായിരുന്നു;
ഉസ്സീയാവ്
േയാഥാമിെന്റ
പിതാവായിരുന്നു; േയാഥാം ആഹാസിെന്റ പിതാവായിരുന്നു; ആഹാസ്
ഹിസ്കീയാവിെന്റ പിതാവായിരുന്നു; 10 ഹിസ്കീയാവ് മനെശ്ശയുെട
പിതാവായിരുന്നു; മനെശ്ശ ആേമാസിെന്റ പിതാവായിരുന്നു; ആേമാസ്
േയാശിയാവിെന്റ പിതാവായിരുന്നു; 11 േയാശീയാവ് െയെഖാന്യാെവയും
അവെന്റ സേഹാദരന്മാെരയും ബാേബൽ്രപവാസകാലത്ത് ജനിപ്പിച്ച .
12 ബാേബൽ്രപവാസത്തിനുേശഷം െയെഖാന്യാവ് െശയല്തീേയലിെന്റ
പിതാവായിരുന്നു;
െശയല്തീേയൽ
െസരുബ്ബാേബലിെന്റ
പിതാവായിരുന്നു; 13 െസരുബ്ബാേബൽ അബീഹൂദിെന്റ പിതാവായിരുന്നു;
അബീഹൂദ് എല്യാക്കീമിെന്റ പിതാവായിരുന്നു; എല്യാക്കീം ആേസാരിെന്റ
14 ആേസാർ സാേദാക്കിെന്റ പിതാവായിരുന്നു;
പിതാവായിരുന്നു.
സാേദാക്ക് ആഖീമിെന്റ പിതാവായിരുന്നു;
ആഖീം എലീഹൂദിെന്റ
15
പിതാവായിരുന്നു;
എലീഹൂദ് എലീയാസരിെന്റ പിതാവായിരുന്നു;
എലീയാസർ മത്ഥാെന്റ പിതാവായിരുന്നു; മത്ഥാൻ യാേക്കാബിെന്റ
പിതാവായിരുന്നു. 16 യാേക്കാബ് മറിയയുെട ഭർത്താവായ േയാസഫിെന്റ
പിതാവായിരുന്നു. മറിയയിൽ നിന്നു ്രകിസ്തു എന്നു േപരുള്ള േയശു
ജനിച്ച .
17 ഇങ്ങെന തലമുറകൾ ആെക അ്രബഹാം മുതൽ ദാവീദ്വെര
പതിനാലും ദാവീദുമുതൽ ബാേബൽ്രപവാസേത്താളം പതിനാലും
ബാേബൽ ്രപവാസം മുതൽ ്രകിസ്തുവിേനാളം പതിനാലും ആകുന്നു.
1

േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ജനനം
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18

എന്നാൽ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
ജനനം
ഇ്രപകാരം
ആയിരുന്നു.
അവെന്റ
അമ്മയായ
മറിയ
േയാസഫിന്
വിവാഹം നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ടേശഷം അവർ കൂടി േയാജിക്കുംമുെമ്പ
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭം ധരിച്ച എന്നു മനസ്സിലാക്കി. 19 അവള െട
ഭർത്താവായ
േയാസഫ്
നീതിമാനായിരുന്നതുെകാണ്ടും
അവെള
പരസ്യമായി കളങ്കെപ്പടുത്തുവാൻ അവന് മനസ്സില്ലാത്തതു െകാണ്ടും
അവള മായുള്ള വിവഹനിശ്ചയം രഹസ്യമായി അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ
തീരുമാനിച്ച . 20 ഇങ്ങെന ചിന്തിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ കർത്താവിെന്റ ദൂതൻ
അവന് സ്വപ്നത്തിൽ ്രപത്യക്ഷനായി: “ദാവീദിെന്റ മകനായ േയാസേഫ,
മറിയെയ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നീ ഭയെപ്പേടണ്ടാ;
അവളിൽ ഉല്പാദിതമായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ആകുന്നു. 21 അവൾ
ഒരു മകെന ്രപസവിക്കും;
അവൻ തെന്റ ജനെത്ത അവരുെട
പാപങ്ങളിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കുവാനായി വന്നിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് നീ
അവെന്റ േപര് േയശു എന്നു വിളിക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു.”
22 “കന്യക ഗർഭിണിയായി ഒരു മകെന ്രപസവിക്കും; അവന് ൈദവം
നേമ്മാടു കൂെട എന്നർത്ഥമുള്ള ഇമ്മാനുേവൽ എന്നു േപർ
വിളിക്കും”
23 കർത്താവ് ്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്ത കാര്യങ്ങൾ
ഇ്രപകാരം നിവർത്തിയായി.
24 േയാസഫ് ഉറക്കം ഉണർന്നു. കർത്താവിെന്റ ദൂതൻ കല്പിച്ചതുേപാെല
െചയ്തു, തെന്റ ഭാര്യയായി അവെള സ്വീകരിച്ച . 25 എന്നിരുന്നാലും,
മകെന ്രപസവിക്കുംവെര അവൻ അവള മായി ശാരീരികമായി
ബന്ധെപ്പട്ടിരുന്നില്ല. മകന് അവൻ േയശു എന്നു േപർ വിളിച്ച .

2. അദ്ധ്യായം.
കിഴക്കുനിന്ന് വന്ന ജ്ഞാനികൾ െയരുശേലമിൽ
െഹേരാദാരാജാവിെന്റ
കാലത്ത്
േയശു
െയഹൂദ്യയിെല
േബത്ത്േലെഹമിൽ
ജനിച്ചേശഷം,
കിഴക്കുനിന്ന്
വിദ്വാന്മാർ
െയരൂശേലമിൽ എത്തി: 2 െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവായി പിറന്നവൻ
എവിെട?
ഞങ്ങൾ അവെന്റ നക്ഷ്രതം കിഴക്ക് കണ്ട് അവെന
നമസ്കരിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 3 െഹേരാദാരാജാവ്
അത് േകട്ടിട്ട് അവനും െയരൂശേലം ഒെക്കയും ്രഭമിച്ച േപായി,
4
െഹേരാദാരാജാവ്
ജനത്തിെന്റ
മഹാപുേരാഹിതന്മാെരയും
ശാസ്്രതിമാെരയും എല്ലാം കൂട്ടിവരുത്തി: ്രകിസ്തു എവിെട ആകുന്നു
ജനിക്കുന്നെതന്ന് അവേരാട് േചാദിച്ച . 5 അവർ അവേനാട്: ്രപവാചകൻ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൻ ്രപകാരം െയഹൂദ്യയിെല േബത്ത്േലെഹമിൽ
തേന്ന.
6 “െയഹൂദ്യയിെല േബത്ത്േലെഹേമ, െയഹൂദ്യാ ്രപഭുക്കന്മാരിൽ നീ ഒട്ട ം
െചറുതല്ല; എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന േമയ്ക്കുവാനുള്ള
തലവൻ നിന്നിൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ട വരും”
എന്നു പറഞ്ഞു.
7 ഉടെന െഹേരാദാവ് വിദ്വാന്മാെര രഹസ്യമായി വിളിച്ച , നക്ഷ്രതം
്രപത്യക്ഷമായ സമയം അവേരാട് കൃത്യമായി േചാദിച്ചറിഞ്ഞു. 8 അവെര
േബത്ളേഹമിേലക്കു അയച്ച :
നിങ്ങൾ െചന്ന് ശിശുവിെനക്കുറിച്ച്
്രശദ്ധേയാെട അേന്വഷിക്കുവിൻ;
കെണ്ടത്തിയാൽ ആ വാർത്ത
എെന്ന അറിയിക്കുവിൻ ഞാനും വന്നു അവെന നമസ്കരിക്കെട്ട,
1

മത്തായി 2. അദ്ധ്യായം.:9

3

മത്തായി 2. അദ്ധ്യായം.:23

9

രാജാവ് പറഞ്ഞത് േകട്ട് അവർ പുറെപ്പട്ട ; അവർ കിഴക്ക് കണ്ട
നക്ഷ്രതം ശിശു ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് മീെത വന്നുനില്ക്കുന്നതുവെര
അവർക്ക് മുമ്പായി െപായ്െക്കാണ്ടിരുന്നു. 10 നക്ഷ്രതം കണ്ടേപ്പാൾ
അവർ അത്യന്തം സേന്താഷിച്ച ; 11 ആ വീട്ടിൽ െചന്ന്, ശിശുവിെന
അമ്മയായ മറിയേയാടു കൂെട കണ്ട്, കുമ്പിട്ട് അവെന നമസ്കരിച്ച ;
നിേക്ഷപപാ്രതങ്ങെള തുറന്നു അവന് െപാന്നും കുന്തുരുക്കവും മൂരും
12 െഹേരാദാവിെന്റ അടുക്കൽ മടങ്ങിേപ്പാകരുത് എന്നു
അർപ്പിച്ച .
സ്വപ്നത്തിൽ ൈദവം അവേരാട് അരുളിെച്ചയ്തിട്ട് അവർ േവെറ
വഴിയായി സ്വേദശേത്തക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി.
മി്രസയീമിേലക്ക് ഓടിേപ്പാകുന്നു
അവർ േപായേശഷം കർത്താവിെന്റ ദൂതൻ േയാസഫിന്
സ്വപ്നത്തിൽ ്രപത്യക്ഷനായി:
നീ ‘‘എഴുേന്നറ്റ് ശിശുവിെനയും
അമ്മെയയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട് മി്രസയീമിേലക്ക് ഓടിേപ്പാക, ഞാൻ
നിേന്നാട് പറയുംവെര അവിെട പാർക്കുക; െഹേരാദാവ് ശിശുവിെന
നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു അവെന അേന്വഷിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
14 ആ രാ്രതിയിൽ േയാസഫ് എഴുേന്നറ്റ് ശിശുവിെനയും അമ്മെയയും
15 െഹേരാദാവിെന്റ
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് മി്രസയീമിേലക്ക് പുറെപ്പട്ട .
മരണേത്താളം അവൻ അവിെട പാർത്തു:
“മി്രസയീമിൽ നിന്നു
ഞാൻ എെന്റ മകെന വിളിച്ച വരുത്തി” എന്നു കർത്താവ് ്രപവാചകൻ
മുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്ത ്രപവചനം നിവൃത്തിയാകുവാൻ ഇടവന്നു.
13

െഹേരാദാവിെന്റ േകാപം
കിഴക്കുനിന്നും വന്ന ജ്ഞാനികൾ തെന്ന കളിയാക്കി എന്നു
െഹേരാദാവ് കണ്ട് വളെര േകാപിച്ച , അവേരാട് േചാദിച്ചറിഞ്ഞ
കാലത്തിന് ഒത്തവണ്ണം രണ്ടു വയസ്സ ം അതിൽ താെഴയുമുള്ള
ആൺകുട്ടികെള ഒെക്കയും േബത്ത്േലെഹമിലും അതിെന്റ എല്ലാ
അതിരുകളിലും ആളയച്ച് െകാല്ലിച്ച .
17 “റാമയിൽ ഒരു ശബ്ദം േകട്ട്, കരച്ചിലും വലിയ നിലവിളിയും തേന്ന;
റാേഹൽ മക്കെളെച്ചാല്ലി കരഞ്ഞു; അവർ ഇല്ലായ്കയാൽ
ആശ്വാസം ൈകെക്കാൾവാൻ മനസ്സില്ലാതിരുന്നു”
18 യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്ത ്രപവചനം അന്ന്
നിവൃത്തിയായി.
16

നസെറത്തിേലക്ക് മടക്കിവരുത്തുന്നു
എന്നാൽ െഹേരാദാവ് മരിച്ച കഴിഞ്ഞേശഷം കർത്താവിെന്റ
ദൂതൻ മി്രസയീമിൽ െവച്ച് േയാസഫിന് സ്വപ്നത്തിൽ ്രപത്യക്ഷനായി:
20
ശിശുവിന്
്രപാണഹാനി
വരുത്തുവാൻ
േനാക്കിയവർ
മരിച്ച േപായതുെകാണ്ട് നീ എഴുേന്നറ്റ് ശിശുവിെനയും അമ്മെയയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് യി്രസാേയൽേദശേത്തക്കു േപാക എന്നു പറഞ്ഞു.
21 േയാസഫ് എഴുേന്നറ്റ് ശിശുവിെനയും അമ്മെയയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
22
യി്രസാേയൽേദശത്തു
വന്നു.
എന്നാൽ
െയഹൂദ്യയിൽ
അർെക്കലെയാസ് തെന്റ അപ്പനായ െഹേരാദാവിന് പകരം വാഴുന്നു
എന്നു േകട്ടതുെകാണ്ട് അവിെട േപാകുവാൻ ഭയെപ്പട്ട , സ്വപ്നത്തിൽ
അരുളപ്പാടുണ്ടായിട്ട് ഗലീല്രപേദശങ്ങളിേലക്ക് മാറിേപ്പായി. 23 അവൻ
നസറായൻ എന്നു വിളിക്കെപ്പടും എന്നു ്രപവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം
19
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അരുളിെച്ചയ്തത് നിവൃത്തിയാകുവാൻ തക്കവണ്ണം നസെറത്ത് എന്ന
്രഗാമത്തിൽ െചന്ന് പാർത്തു.

3. അദ്ധ്യായം.
സ്നാപകേയാഹന്നാെന്റ ്രപസംഗം
ആ
കാലങ്ങളിൽ
േയാഹന്നാൻ
സ്നാപകൻ
വന്നു,
2
െയഹൂദ്യമരുഭൂമിയിൽ
്രപസംഗിച്ച :
സ്വർഗ്ഗരാജ്യം
സമീപിച്ചിരിക്കുകയാൽ മാനസാന്തരെപ്പടുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
3 “മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ച പറയുന്നവെന്റ വാക്കുകൾ: കർത്താവിെന്റ വഴി
ഒരുക്കി അവെന്റ പാത നിരപ്പാക്കുവിൻ”
എന്നിങ്ങെന
െയശയ്യാ
്രപവാചകൻ
പറഞ്ഞവൻ
ഇവൻ
4
തേന്ന.
േയാഹന്നാന്
ഒട്ടകേരാമംെകാണ്ടുള്ള
ഉടുപ്പ ം
േതാലുെകാണ്ടുള്ള അരപ്പട്ടയും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവെന്റ ആഹാരേമാ
5 അന്ന് െയരൂശേലമ്യരും
െവട്ട ക്കിളിയും കാട്ട േതനും ആയിരുന്നു.
െയഹൂദ്യേദശക്കാെരാക്കയും േയാർദ്ദാെന്റ ഇരുകരയുമുള്ള എല്ലാ
നാട്ട കാരും പുറെപ്പട്ട അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് 6 തങ്ങള െട
പാപങ്ങെള ഏറ്റ പറഞ്ഞുെകാണ്ട് േയാർദ്ദാൻനദിയിൽ അവനാൽ
സ്നാനം ഏറ്റ . 7 സ്നാനേമൽക്കുന്നതിനായി പരീശരിലും സദൂക്യരിലും
ഉള്ള പലരും തെന്റ അരികിൽ വരുന്നത് കണ്ടേപ്പാൾ േയാഹന്നാൻ
അവേരാട് പറഞ്ഞത്: സർപ്പസന്തതികേള, വരുവാനുള്ള േകാപെത്ത
ഒഴിഞ്ഞു ഓടിേപ്പാകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തന്നതു ആർ?
1

മാനസാന്തരത്തിനു േയാഗ്യമായ ഫലം കായ്പിൻ
9 അ്രബഹാം
മാനസാന്തരത്തിന് േയാഗ്യമായ ഫലം കായ്പിൻ.
ഞങ്ങൾക്കു പിതാവായുണ്ട് എന്നു നിങ്ങള െട ഇടയിൽ പറയുവാൻ
ചിന്തിക്കരുത്;
ഈ കല്ല കളിൽ നിന്നു അ്രബഹാമിന് മക്കെള
ഉളവാക്കുവാൻ ൈദവത്തിന് കഴിയും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
10 ഇേപ്പാൾ തേന്ന വൃക്ഷങ്ങള െട ചുവട്ടിന് േകാടാലി
പറയുന്നു.
െവച്ചിരിക്കുന്നു; നല്ലഫലം കായ്ക്കാത്ത വൃക്ഷം എല്ലാം െവട്ടി തീയിൽ
ഇട്ട കളയുന്നു. 11 ഞാൻ നിങ്ങെള മാനസാന്തരത്തിനായി െവള്ളത്തിൽ
സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു; എെന്റ പിന്നാെല വരുന്നവേനാ എേന്നക്കാൾ
ബലവാൻ ആകുന്നു; അവെന്റ െചരിപ്പ ചുമപ്പാൻ ഞാൻ മതിയായവനല്ല;
അവൻ നിങ്ങെള പരിശുദ്ധാത്മാവ് െകാണ്ടും തീെകാണ്ടും സ്നാനം
12 പാറ്റ വാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്ന വീശൂമുറം അവെന്റ
കഴിപ്പിക്കും.
കയ്യിൽ ഉണ്ട്; അവൻ െമതിക്കളെത്ത മുറ്റ ം െവടിപ്പാക്കി േകാതമ്പ്
കളപ്പ രയിൽ കൂട്ടിവയ്ക്കുകയും പതിർ ഒരിക്കലും െകടാത്ത തീയിൽ
ഇട്ട് ചുട്ട കളകയും െചയ്യ ം.
8

േയശു സ്നാനം ഏൽക്കുന്നു
അനന്തരം േയശു േയാഹന്നാനാൽ സ്നാനം ഏല്ക്കുവാൻ
ഗലീലയിൽ നിന്നു േയാർദ്ദാൻനദിയിൽ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു.
14 േയാഹന്നാൻ അവെന വിലക്കി: നിന്നാൽ സ്നാനം ഏല്ക്കുവാൻ
എനിക്ക് ആവശ്യം; പിെന്ന നീ എെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നുേവാ എന്നു
15 േയശു ്രപത്യ ത്തരമായി േയാഹന്നാൻ സ്നാപകേനാട്:
പറഞ്ഞു.
“ഇേപ്പാൾ സമ്മതിക്ക; ഇങ്ങെന സകലനീതിയും നിവർത്തിയ്ക്കുന്നത്
13
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നമുക്കു ഉചിതം” എന്നു പറഞ്ഞു; ഉടെന േയാഹന്നാൻ േയശുവിെന
അനുവദിച്ച .
ഇവൻ എെന്റ ്രപിയപു്രതൻ; ഇവനിൽ ഞാൻ ്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു
േയശു സ്നാനം ഏറ്റ ഉടെന െവള്ളത്തിൽനിന്ന് കയറി; അേപ്പാൾ
സ്വർഗ്ഗം അവനായി തുറന്നു ൈദവാത്മാവ് ്രപാെവന്നതുേപാെല
ഇറങ്ങുന്നതും തെന്റ േമൽ ്രപകടമാകുന്നതും അവൻ കണ്ട്;
17 ്രശദ്ധിക്കുക,
ഇവൻ എെന്റ ്രപിയപു്രതൻ;
ഇവനിൽ ഞാൻ
്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി.
16

4. അദ്ധ്യായം.
േയശു മരുഭൂമിയിൽ പരീക്ഷിക്കെപ്പടുന്നു
അനന്തരം പിശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കെപ്പടുവാൻ േയശുവിെന
2 അവൻ നാല്പതു പകലും
ആത്മാവ് മരുഭൂമിയിേലക്ക് നടത്തി.
3 അേപ്പാൾ
നാല്പതു രാവും ഉപവസിച്ചേശഷം അവന് വിശന്നു.
പരീക്ഷകൻ അടുത്തുവന്ന് പറഞ്ഞു: “നീ ൈദവപു്രതൻ എങ്കിൽ ഈ കല്ല്
അപ്പമായിത്തീരുവാൻ കല്പിക്ക” 4 എന്നാൽ അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞത്:
“മനുഷ്യൻ അപ്പംെകാണ്ട് മാ്രതമല്ല, ൈദവത്തിെന്റ വായിൽനിന്നും
വരുന്ന സകലവചനംെകാണ്ടും ജീവിക്കുന്നു” എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നു
5 പിെന്ന പിശാച് അവെന വിശുദ്ധ നഗരത്തിൽ െകാണ്ടുേപായി
ൈദവാലയത്തിെന്റ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗത്ത് നിർത്തി അവേനാട്: 6 “നീ
ൈദവപു്രതൻ എങ്കിൽ താേഴാട്ട ചാടുക”;
“നിെന്നക്കുറിച്ച് അവൻ തെന്റ ദൂതന്മാേരാട് കല്പിക്കും; അവൻ നിെന്റ
കാൽ കല്ലിേനാട് തട്ടാതവണ്ണം നിെന്ന കയ്യിൽ താങ്ങിെക്കാള്ള ം”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 7 േയശു അവേനാട്:
“നിെന്റ ൈദവമായ കർത്താവിെന പരീക്ഷിക്കരുത് എന്നും കൂെട
എഴുതിയിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 8 പിെന്ന പിശാച് അവെന ഏറ്റവും
ഉയർെന്നാരു മലമുകളിൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി േലാകത്തിലുള്ള
സകല രാജപദവികെളയും അവയുെട മഹത്വെത്തയും കാണിച്ച :
9 വണങ്ങി എെന്ന നമസ്കരിച്ചാൽ ഇെതാെക്കയും നിനക്ക് നൽകാം
എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു. 10 േയശു അവേനാട് പറഞ്ഞു: സാത്താേന
ഇവിടം വിട്ട് േപാക “നിെന്റ ൈദവമായ കർത്താവിെന നമസ്കരിച്ച
അവെന മാ്രതേമ ആരാധിക്കാവൂ എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.”
11 അേപ്പാൾ പിശാച് അവെന വിട്ട േപായി; ദൂതന്മാർ അടുത്തുവന്ന്
അവെന ശു്രശൂഷിച്ച .
1

േയശു തെന്റ ദൗത്യം ആരംഭിക്കുന്നു
േയാഹന്നാെന തടവിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നു േകട്ടേപ്പാൾ േയശു
ഗലീലയിേലക്ക് പിൻ വാങ്ങുകയും, 13 നസെറത്ത് വിട്ട െസബൂലൂെന്റയും
നഫ്താലിയുെടയും അതിരുകളിൽ കടല്ക്കെരയുള്ള കഫർന്നഹൂമിൽ
െചന്ന് താമസിക്കുകയും െചയ്തു;
14 “െസബൂലൂൻ
േദശത്തും നഫ്താലിേദശത്തും കടല്ക്കരയിലും
േയാർദ്ദാനക്കെരയുള്ള നാടുകളിലും ജാതികള െട ഗലീലയിലും
15 ഇങ്ങെന ഇരുട്ടിൽ ഇരുന്നതായ ജനം മഹത്താെയാരു െവളിച്ചം
കണ്ട്; മരണത്തിെന്റ േദശത്തിലും നിഴലിലും ആയിരുന്നവർക്ക്
്രപകാശം ഉദിച്ച ”
12
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എന്നു
െയശയ്യാ്രപവാചകൻ
മുഖാന്തരം
അരുളിെച്ചയ്തത്
നിവൃത്തിയാകുവാൻ കാരണമായി.
17 അന്നുമുതൽ
േയശു:
സ്വർഗ്ഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുകയാൽ
മാനസാന്തരെപ്പടുവിൻ എന്നു ്രപസംഗിച്ച തുടങ്ങി.
ആദ്യം തിരെഞ്ഞടുത്ത നാല് ശിഷ്യന്മാർ
േയശു ഗലീലക്കടല്പ റത്ത് നടക്കുേമ്പാൾ പെ്രതാസ് എന്നു േപരുള്ള
ശിേമാൻ അവെന്റ സേഹാദരനായ അെ്രന്തയാസ്, എന്നിങ്ങെന
മീൻപിടിക്കുന്നവരായ രണ്ടു സേഹാദരന്മാർ കടലിൽ വല വീശുന്നത്
കണ്ട്: 19 േയശു അവേരാട് പറഞ്ഞു.
എെന്റ പിന്നാെല വരുവിൻ;
ഞാൻ നിങ്ങെള മനുഷ്യെര പിടിക്കുന്നവരാക്കും 20 ഉടെന അവർ വല
വിട്ട കളഞ്ഞ് േയശുവിെന അനുഗമിച്ച . 21 അവിെട നിന്നു മുേമ്പാട്ട
േപായേപ്പാൾ െസെബദിയുെട മകൻ യാേക്കാബും അവെന്റ സേഹാദരൻ
േയാഹന്നാനും എന്ന േവെറ രണ്ടു സേഹാദരന്മാർ പടകിൽ ഇരുന്നു
അപ്പനായ െസെബദിയുമായി വല നന്നാക്കുന്നത് കണ്ട് അവെരയും
22 അവരും ഉടൻതെന്ന പടകിെനയും അപ്പെനയും വിട്ട
വിളിച്ച .
േയശുവിെന അനുഗമിച്ച .
18

രാജ്യത്തിെന്റ
സുവിേശഷം
്രപസംഗിക്കുകയും,
േരാഗികെള
സൗഖ്യമാക്കുകയും െചയ്യ ന്നു
23 പിെന്ന േയശു ഗലീലയിൽ ഒെക്കയും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച െകാണ്ട്
അവരുെട പള്ളികളിൽ ഉപേദശിക്കുകയും രാജ്യത്തിെന്റ സുവിേശഷം
്രപസംഗിക്കുകയും ജനങ്ങളിലുള്ള സകലദീനെത്തയും വ്യാധിെയയും
െസൗഖ്യമാക്കുകയും െചയ്തു. 24 അവെന പറ്റിയുള്ള ്രശുതി സുറിയയിൽ
ഒെക്കയും പരന്നു. നാനാവ്യാധികളാലും ബാധകളാലും വലഞ്ഞവർ,
ഭൂത്രഗസ്തർ,
അപസ്മാരേരാഗികൾ,
പക്ഷവാതക്കാർ ഇങ്ങെന
സകലവിധ ദീനക്കാെരയും അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു.
25 അവൻ അവെര െസൗഖ്യമാക്കി; ഗലീല, െദക്കെപ്പാലി, െയരൂശേലം,
െയഹൂദ്യ, േയാർദ്ദാനക്കെര എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നു വളെര പുരുഷാരം
അവെന പിന്തുടർന്നു.

5. അദ്ധ്യായം.
സുവിേശഷ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ
േയശു പുരുഷാരെത്ത കണ്ടേപ്പാൾ മലയിൽ കയറി; അവിെട
2 അവൻ
അവൻ ഇരുന്നേശഷം ശിഷ്യന്മാർ അടുക്കൽ വന്നു.
തിരുവായ്െമാഴിഞ്ഞു അവെര ഉപേദശിച്ച തുടങ്ങിയത്:
3
ആത്മാവിൽ
ദരി്രദരായവർ
ഭാഗ്യവാന്മാർ;
സ്വർഗ്ഗരാജ്യം
അവർക്കുള്ളത്.
4 ദുഃഖിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ; അവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും.
5 െസൗമ്യതയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ; അവർ ഭൂമിെയ അവകാശമാക്കും.
6 നീതിക്കുേവണ്ടി വിശന്നു ദാഹിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ; അവർ
സംതൃപ്തർ ആകും.
7 കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ; അവർക്ക് കരുണ ലഭിക്കും.
8 ഹൃദയനിർമ്മലതയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ;
അവർ ൈദവെത്ത
കാണും.
9 സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ; അവർ ൈദവത്തിെന്റ
പു്രതന്മാർ എന്നു വിളിക്കെപ്പടും.
1

മത്തായി 5. അദ്ധ്യായം.:10

7

മത്തായി 5. അദ്ധ്യായം.:23

10

നീതിനിമിത്തം ഉപ്രദവിക്കെപ്പടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ; സ്വർഗ്ഗരാജ്യം
11 എെന്റ നിമിത്തം നിങ്ങെള അപമാനിക്കുകയും
അവർക്കുള്ളത്.
ഉപ്രദവിക്കുകയും നിങ്ങെളെക്കാണ്ട് എല്ലാ തിന്മയും കളവായി പറകയും
12 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിങ്ങള െട
െചയ്യ േമ്പാൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ.
്രപതിഫലം മഹത്തരമാകെകാണ്ട് സേന്താഷിച്ച ല്ലസിപ്പിൻ; നിങ്ങൾക്ക്
മുെമ്പ ജീവിച്ചിരുന്ന ്രപവാചകന്മാെരയും അവർ അങ്ങെനതെന്ന
ഉപ്രദവിച്ച വേല്ലാ.
ഉപ്പ ം ്രപകാശവും
നിങ്ങൾ ഭൂമിയുെട ഉപ്പാകുന്നു; ഉപ്പ് സ്വാദ് ഇല്ലാെതേപായാൽ
അതിന് എങ്ങെന സ്വാദ് വരുത്താം?
പുറത്തു കളഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യർ
14 നിങ്ങൾ
ചവിട്ട വാനല്ലാെത മെറ്റാന്നിനും പിെന്ന െകാള്ള ന്നതല്ല.
േലാകത്തിെന്റ െവളിച്ചം ആകുന്നു; മലേമൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പട്ടണം
15 വിളക്കു കത്തിച്ച് കൂടയ്ക്ക് കീഴിലല്ല,
മറഞ്ഞിരിപ്പാൻ പാടില്ല.
്രപത്യ ത തണ്ടിേന്മലേ്രത െവയ്ക്കുന്നത്; അേപ്പാൾ വിളക്ക് വീട്ടിലുള്ള
എല്ലാവർക്കും ്രപകാശം െകാടുക്കുന്നു. 16 അങ്ങെന തേന്ന മനുഷ്യർ
നിങ്ങള െട നല്ല ്രപവൃത്തികെള കണ്ട്, സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങള െട
പിതാവിെന മഹത്വെപ്പടുേത്തണ്ടതിന് നിങ്ങള െട െവളിച്ചം അവരുെട
മുമ്പിൽ ്രപകാശിക്കെട്ട.
13

ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ പൂർത്തീകരണം
ഞാൻ
ന്യായ്രപമാണെത്തേയാ
്രപവാചകന്മാെരേയാ
നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു വന്നു എന്നു ചിന്തിക്കരുത്; നശിപ്പിക്കുവാനല്ല
18 സത്യമായിട്ട് ഞാൻ
പൂർത്തിയാക്കുവാനേ്രത ഞാൻ വന്നത്.
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുേപാകുംവെര
സകലവും പൂർത്തിയാകുേവാളം ന്യായ്രപമാണത്തിൽനിന്ന് ഒരു വള്ളി
എങ്കിലും പുള്ളി എങ്കിലും ഒരുനാള ം ഒഴിഞ്ഞുേപാകയില്ല. 19 ആകയാൽ
ഈ ഏറ്റവും െചറിയ കല്പനകളിൽ ഒന്ന് വ്യത്യാസെപ്പടുത്തുകയും
മനുഷ്യെര അങ്ങെന പഠിപ്പിക്കയും െചയ്യ ന്നവൻ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ
ഏറ്റവും െചറിയവൻ എന്നു വിളിക്കെപ്പടും; അവെയ അനുസരിക്കുകയും
പഠിപ്പിക്കയും
െചയ്യ ന്നവേനാ
സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ
വലിയവൻ
20 നിങ്ങള െട നീതി ശാസ്്രതിമാരുെടയും
എന്നു വിളിക്കെപ്പടും.
പരീശന്മാരുെടയും
നീതിെയ
കവിയുന്നിെല്ലങ്കിൽ
നിങ്ങൾ
സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുകയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
17

െകാലപാതകം അരുത്
െകാല െചയ്യരുത് എന്നും ആെരങ്കിലും െകാല െചയ്താൽ
ന്യായവിധിയ്ക്ക് േയാഗ്യനാകും എന്നും പൂർവ്വപിതാക്കൻമാേരാട് ആ
കാലങ്ങളിൽ അരുളിെച്ചയ്തത് നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 22 ഞാേനാ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത്: സേഹാദരേനാട് േകാപിക്കുന്നവൻ എല്ലാം
ന്യായവിധിയ്ക്ക് േയാഗ്യനാകും; സേഹാദരേനാട് വിലയില്ലാത്തവൻ
എന്നു പറഞ്ഞാേലാ ന്യായാധിപസഭയുെട മുമ്പിൽ നിൽേക്കണ്ടി വരും;
മൂഢാ എന്നു പറഞ്ഞാേലാ അഗ്നിനരകത്തിന് േയാഗ്യനാകും.
21

വഴിപാട് അർപ്പിക്കുേമ്പാൾ
അതുെകാണ്ട്
നിെന്റ
വഴിപാട്
യാഗപീഠത്തിങ്കൽ
െകാണ്ടുവരുേമ്പാൾ സേഹാദരന് നിനക്ക് എതിരായി വല്ലവിേരാധവും
23

മത്തായി 5. അദ്ധ്യായം.:24

8

മത്തായി 5. അദ്ധ്യായം.:40

ഉെണ്ടന്ന് അവിെടവച്ച് ഓർമ്മവന്നാൽ 24 നിെന്റ വഴിപാട് അവിെട
യാഗപീഠത്തിെന്റ മുമ്പിൽ െവച്ചിട്ട്, ഒന്നാമത് െചന്ന് സേഹാദരേനാട്
25 നിെന്റ
നിരന്നുെകാൾക; പിെന്ന വന്നു നിെന്റ വഴിപാട് കഴിക്ക.
്രപതിേയാഗിേയാടുകൂെട
ന്യായസ്ഥലേത്തക്കുള്ള
വഴിയിൽ
ആയിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന േവഗത്തിൽ അവേനാട് ഇണങ്ങിെക്കാൾക;
അല്ലാഞ്ഞാൽ ്രപതിേയാഗി നിെന്ന ന്യായാധിപനും ന്യായാധിപൻ
നിെന്ന കാവൽക്കാരെന്റ പക്കലും ഏല്പിച്ചിട്ട് നീ തടവിലായ്േപാകും.
26 ഒടുവിലെത്ത കാശുേപാലും െകാടുത്തു തീരുേവാളം നീ അവിെടനിന്ന്
പുറത്തു വരികയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിേന്നാട് പറയുന്നു.
വ്യഭിചാരം െചയ്യരുത്
വ്യഭിചാരം
െചയ്യരുത്
എന്നു
അരുളിെച്ചയ്തത്
നിങ്ങൾ
28 ഞാേനാ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത്:
േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
സ്്രതീെയ
േമാഹിേക്കണ്ടതിന് അവെള േനാക്കുന്നവൻ എല്ലാം ഹൃദയംെകാണ്ട്
അവേളാട് വ്യഭിചാരം െചയ്തുേപായി. 29 എന്നാൽ വലങ്കണ്ണ് നിനക്ക്
വീഴ്ചവരുത്തുന്നു എങ്കിൽ അതിെന ചൂഴ്െന്നടുത്ത് എറിഞ്ഞുകളക;
നിെന്റ ശരീരം മുഴുവനും നരകത്തിൽ വീഴുന്നതിേനക്കാൾ നിെന്റ
അവയവങ്ങളിൽ ഒന്ന് നശിക്കുന്നത് നിനക്ക് ്രപേയാജനമേ്രത.
30 വലൈങ്ക
നിനക്ക് വീഴ്ച വരുത്തുന്നു എങ്കിൽ അതിെന
െവട്ടി എറിഞ്ഞുകളക;
നിെന്റ ശരീരം മുഴുവനും നരകത്തിൽ
േപാകുന്നതിേനക്കാൾ അവയവങ്ങളിൽ ഒന്ന് നശിക്കുന്നത് നിനക്ക്
്രപേയാജനമേ്രത.
27

ഉേപക്ഷണം അരുത്
ആെരങ്കിലും ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിച്ചാൽ അവൾക്ക് ഉേപക്ഷണപ്രതം
32
െകാടുക്കെട്ട
എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
ഞാേനാ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത്:
വ്യഭിചാരം േഹതുവായിട്ടല്ലാെത ഭാര്യെയ
ഉേപക്ഷിക്കുന്നവെനല്ലാം
അവെള
വ്യഭിചാരിണിയാക്കുന്നു;
ഉേപക്ഷിച്ചവെള ആെരങ്കിലും വിവാഹം കഴിച്ചാൽ വ്യഭിചാരം െചയ്യ ന്നു.
31

കള്ള സത്യം െചയ്യരുത്.
കള്ള സത്യം െചയ്യരുത് എന്നും സത്യം െചയ്തതു കർത്താവിന്
നിവർത്തിേക്കണം
എന്നും
പൂർവ്വന്മാേരാട്
ആ
കാലങ്ങളിൽ
34 ഞാേനാ നിങ്ങേളാടു
അരുളിെച്ചയ്തത് നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
പറയുന്നത്:
ഒരിക്കലും സത്യം െചയ്യരുത്; സ്വർഗ്ഗെത്തെക്കാണ്ട്
അരുത്, അത് ൈദവത്തിെന്റ സിംഹാസനം; 35 ഭൂമിെയെക്കാണ്ട്
അരുത്, അത് അവെന്റ പാദപീഠം; െയരൂശേലമിെനെക്കാണ്ട് അരുത്,
അത് മഹാരാജാവിെന്റ നഗരം 36 നിെന്റ തലെയെക്കാണ്ടും സത്യം
െചയ്യരുത്; ഒരു േരാമവും െവള പ്പിപ്പാേനാ കറുപ്പിക്കുവാേനാ നിനക്ക്
കഴിയുകയില്ലേല്ലാ. 37 നിങ്ങള െട വാക്ക് അെത അെത, എന്നും ഇല്ല, ഇല്ല
എന്നും ആയിരിക്കെട്ട; ഇതിൽ അധികമായത് ദുഷ്ടനിൽനിന്ന് വരുന്നു.
33

്രപതികാരം അരുത്, ആവശ്യക്കാരെന അവഗണിക്കരുത്
പകരം കണ്ണ ം പല്ലിന് പകരം പല്ല ം എന്നു അരുളിെച്ചയ്തത്
39 ഞാേനാ
നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത്:
ദുഷ്ടേനാട് എതിർക്കരുത്; നിെന്ന വലെത്ത കരണത്ത് അടിക്കുന്നവന്
40 നിേന്നാട് വ്യവഹരിച്ച് നിെന്റ
മേറ്റ കരണവും തിരിച്ച കാണിക്ക.
വസ്്രതം എടുക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവന് നിെന്റ േമൽ കുപ്പായവും
38 കണ്ണിന്
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വിട്ട െകാടുക്കുക. 41 ഒരുവൻ നിെന്ന ഒരു ൈമൽ* ദൂരം േപാകുവാൻ
42 നിേന്നാട്
നിർബ്ബന്ധിച്ചാൽ രണ്ടു അവേനാടുകൂെട േപാക.
യാചിക്കുന്നവനു െകാടുക്ക;
വായ്പവാങ്ങുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവെന
ഒഴിഞ്ഞുകളയരുത്.
ശ്രതുക്കെള സ്േനഹിക്കുക
അയൽക്കാരെന സ്േനഹിക്ക എന്നും ശ്രതുവിെന പകയ്ക്ക
44 ഞാേനാ
എന്നും അരുളിെച്ചയ്തത് നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത്: നിങ്ങള െട ശ്രതുക്കെള സ്േനഹിപ്പിൻ; നിങ്ങെള
ഉപ്രദവിക്കുന്നവർക്കുേവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ; 45 സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ
നിങ്ങള െട പിതാവിന് പു്രതന്മാരായി തീേരണ്ടതിന് തേന്ന; അവൻ
ദുഷ്ടന്മാരുെടേമലും നല്ലവരുെടേമലും തെന്റ സൂര്യെന ഉദിപ്പിക്കുകയും
നീതിമാന്മാരുെടേമലും നീതിെകട്ടവരുെട േമലും മഴ െപയ്യിക്കയും
െചയ്യ ന്നുവേല്ലാ.
43

സൽഗുണപൂർണ്ണരാകുവിൻ
നിങ്ങെള
സ്േനഹിക്കുന്നവെര
സ്േനഹിച്ചാൽ
നിങ്ങൾക്ക്
എന്ത് ്രപതിഫലം?
ചുങ്കക്കാരും അങ്ങെനതെന്ന െചയ്യ ന്നില്ലേയാ?
47 സേഹാദരന്മാെര
മാ്രതം വന്ദനം െചയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്ത്
വിേശഷം െചയ്യ ന്നു? ജാതികള ം അങ്ങെനതെന്ന െചയ്യ ന്നില്ലേയാ?
48 ആകയാൽ
നിങ്ങള െട സ്വർഗ്ഗീയപിതാവ് സൽഗുണപൂർണ്ണൻ
ആയിരിക്കുന്നതുേപാെല നിങ്ങള ം സൽഗുണപൂർണ്ണരായിരിേക്കണം.
46

6. അദ്ധ്യായം.
നമ്മുെട നന്മ ്രപവർത്തികൾ
മനുഷ്യർ കാേണണ്ടതിനായി നിങ്ങള െട നീതി്രപവൃത്തികൾ
അവരുെട മുമ്പിൽ െചയ്യാതിരിപ്പാൻ ജാ്രഗതയുള്ളവരായിരിപ്പിൻ;
അല്ലാെയങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ള നിങ്ങള െട പിതാവിെന്റ പക്കൽനിന്നും
നിങ്ങൾക്ക് ്രപതിഫലം ലഭിക്കുകയില്ല.
2
ആകയാൽ
ഭിക്ഷ
െകാടുക്കുേമ്പാൾ
മനുഷ്യരാൽ
്രപശംസിക്കെപ്പേടണ്ടതിന് പള്ളികളിലും വീഥികളിലും കപടഭക്തിക്കാർ
െചയ്യ ന്നതുേപാെല
നിെന്റ
മുമ്പിൽ
കാഹളം
ഊതിക്കരുത്;
അവർക്ക് ്രപതിഫലം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട്
3 നീേയാ ദാനം െചയ്യ േമ്പാൾ നിെന്റ ദാനം
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
രഹസ്യത്തിലായിരിേക്കണ്ടതിന് വലതു ൈക െചയ്യ ന്നതു എന്ത് എന്നു
4 രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിെന്റ പിതാവ്
ഇടതുൈക അറിയരുത്.
നിനക്ക് ്രപതിഫലം തരും.
1

്രപാർത്ഥിക്കുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾ ്രപാർത്ഥിക്കുേമ്പാൾ കപടഭക്തിക്കാെരേപ്പാെല ആകരുത്;
അവർ മനുഷ്യർ കാേണണ്ടതിന് പള്ളികളിലും െതരുേക്കാണുകളിലും
നിന്നുെകാണ്ടു ്രപാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു; അവർക്ക് ്രപതിഫലം
കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
6 നീേയാ ്രപാർത്ഥിക്കുേമ്പാൾ സ്വകാര്യമുറിയിൽ കടന്നു വാതിൽ
അടച്ച
രഹസ്യത്തിലുള്ള നിെന്റ പിതാവിേനാട് ്രപാർത്ഥിക്കുക;
രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിെന്റ പിതാവ് നിനക്ക് ്രപതിഫലം തരും.
5

*
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7

്രപാർത്ഥിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ ജാതികെളേപ്പാെല വ്യർത്ഥവാക്കുകൾ
ആവർത്തിക്കരുത്;
അധികം സംസാരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് ഉത്തരം
കിട്ട ം എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. 8 അവേരാട് തുല്യരാകരുത്;
നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇന്നെതന്ന് നിങ്ങൾ യാചിക്കും മുെമ്പ
9 നിങ്ങൾ
നിങ്ങള െട പിതാവ് അറിയുന്നുവേല്ലാ.
ഇ്രപകാരം
്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ:
സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാേവ, അങ്ങയുെട നാമം
10 അങ്ങയുെട
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പേടണേമ;
രാജ്യം വേരണേമ;
അങ്ങയുെട ഹിതം സ്വർഗ്ഗത്തിെലേപ്പാെല ഭൂമിയിലും ആേകണേമ;
11 ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഇന്ന് തേരണേമ; 12 ഞങ്ങള െട
കടക്കാേരാട്
ഞങ്ങൾ
ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നതുേപാെല
ഞങ്ങള െട
കടങ്ങെളയും ഞങ്ങേളാടു ക്ഷമിേക്കണേമ; 13 പരീക്ഷകളിൽ ഞങ്ങൾ
അകെപ്പടാെത, ദുഷ്ടനായവനിൽനിന്ന് ഞങ്ങെള വിടുവിേക്കണേമ.
രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നും അങ്ങയ്ക്കുള്ളതേല്ലാ. 14 നിങ്ങൾ
മനുഷ്യേരാടു അവരുെട പിഴകെള ക്ഷമിച്ചാൽ,
സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ
നിങ്ങള െട പിതാവ് നിങ്ങേളാടും ക്ഷമിയ്ക്കും. 15 നിങ്ങൾ മനുഷ്യേരാടു
പിഴകെള ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാേലാ നിങ്ങള െട പിതാവ് നിങ്ങേളാടും പിഴകെള
ക്ഷമിക്കയില്ല.
ഉപവസിക്കുേമ്പാൾ
വിേശഷിച്ച ം നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കുേമ്പാൾ കപടഭക്തിക്കാർ
െചയ്യ ന്നതുേപാെല വിഷാദമായ മുഖം കാണിക്കരുത്; എെന്തന്നാൽ
അവർ ഉപവസിക്കുന്നു എന്നു മനുഷ്യെര കാണിേക്കണ്ടതിന് അവരുെട
മുഖെത്ത വിരൂപമാക്കുന്നു; അവർക്ക് ്രപതിഫലം കിട്ടിേപ്പായി എന്നു
17 എന്നാൽ നീേയാ
ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
ഉപവസിക്കുേമ്പാൾ തലയിൽ എണ്ണ േതച്ച് മുഖം കഴുകുക എങ്കിൽ നിെന്റ
ഉപവാസം മനുഷ്യരല്ല രഹസ്യത്തിലുള്ള നിെന്റ പിതാവ് കാണുകയും.
18 നിനക്ക് ്രപതിഫലം നല്കുകയും െചയ്യ ം.
16

നിേക്ഷപം സ്വരൂപിേക്കണ്ടത് എവിെട?
പുഴുവും തുരുമ്പും തിന്നു തീർക്കുന്നതും കള്ളന്മാർ തുരന്നു
േമാഷ്ടിക്കുകയും െചയ്യ ന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെന്ന നിേക്ഷപം
സ്വരൂപിക്കരുതു. 20 പുഴുവും തുരുമ്പും തിന്നു തീർക്കാത്തതും കള്ളന്മാർ
തുരന്നു േമാഷ്ടിക്കാെതയുമിരിക്കുന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിൽതെന്ന നിങ്ങൾക്ക്
നിേക്ഷപം സ്വരൂപിച്ച െകാൾവിൻ. 21 നിെന്റ നിേക്ഷപം ഉള്ളിടത്ത് നിെന്റ
ഹൃദയവും ഇരിക്കും.
19

കണ്ണ് ശരീരത്തിെന്റ വിളക്ക്
കണ്ണ് ശരീരത്തിെന്റ വിളക്കു ആകുന്നു; അതുെകാണ്ട് കണ്ണ്
െചാവ്വ ള്ളെതങ്കിൽ
നിെന്റ
ശരീരം
മുഴുവനും
്രപകാശത്താൽ
23
നിറഞ്ഞിരിക്കും. കണ്ണ് േദാഷമുള്ളെതങ്കിേലാ നിെന്റ ശരീരം മുഴുവനും
ഇരുട്ടായിരിക്കും; അതുെകാണ്ട് നിന്നിലുള്ള െവളിച്ചം ഇരുട്ടായാൽ ഇരുട്ട്
എ്രത വലിയത്!
22

ൈദവേമാ മാേമാെനാ?
രണ്ടു യജമാനന്മാെര േസവിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല;
അങ്ങെന െചയ്താൽ ഒരുവെന പകച്ച് മറ്റവെന സ്േനഹിക്കും;
24
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അെല്ലങ്കിൽ ഒരുവേനാട് പറ്റിേച്ചർന്നു മറ്റവെന നിരസിക്കും; നിങ്ങൾക്ക്
ൈദവെത്തയും ധനെത്തയും* േസവിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല.
വിചാരെപ്പടരുത്
അതുെകാണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത്: എന്ത് തിന്നും, എന്ത്
കുടിക്കും എന്നു നിങ്ങള െട ജീവനായിെക്കാണ്ടും എന്ത് ഉടുക്കും എന്നു
ശരീരത്തിനായിെക്കാണ്ടും ആകുലെപ്പടരുത്;
ആഹാരേത്തക്കാൾ
ജീവനും ഉടുപ്പിേനക്കാൾ ശരീരവും വലുതല്ലേയാ? 26 ആകാശത്തിെല
പറവകെള േനാക്കുവിൻ;
അവ വിതയ്ക്കുന്നില്ല,
െകായ്യ ന്നില്ല,
കളപ്പ രയിൽ
കൂട്ടിവയ്ക്കുന്നതുമില്ല
എങ്കിലും
സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ
നിങ്ങള െട പിതാവ് അവെയ പുലർത്തുന്നു; അവെയക്കാൾ നിങ്ങൾ
27 ആകുലെപ്പടുന്നതുെകാണ്ട്
ഏറ്റവും വിേശഷതയുള്ളവരല്ലേയാ?
തെന്റ ജീവിതകാലയളവിേനാട് ഒരു മുഴം കൂട്ട വാൻ നിങ്ങളിൽ
ആർക്ക് കഴിയും? 28 ഉടുപ്പിെനക്കുറിച്ച് ആകുലെപ്പടുന്നത് എന്തിന്?
വയലിെല താമര എങ്ങെന വളരുന്നു എന്നു നിരൂപിപ്പിൻ; അവ
അദ്ധ്വാനിക്കുന്നില്ല, നൂല്ക്കുന്നതുമില്ല. 29 എന്നാൽ ശേലാേമാൻ േപാലും
തെന്റ സർവ്വമഹത്വത്തിലും ഇവയിൽ ഒന്നിേനാളം ചമഞ്ഞിരുന്നില്ല
എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 30 ഇന്നുള്ളതും നാെള അടുപ്പിൽ
ഇടുന്നതുമായ വയലിെല പുല്ലിെന ൈദവം ഇങ്ങെന ചമയിക്കുന്നു
എങ്കിൽ, അല്പവിശ്വാസികേള, നിങ്ങെള എ്രത അധികം. 31 ആകയാൽ
നാം എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്ത് ഉടുക്കും എന്നിങ്ങെന നിങ്ങൾ
ആകുലെപ്പടരുത്. 32 ഈ വക ഒെക്കയും ജാതികൾ അേന്വഷിക്കുന്നു;
സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങള െട പിതാവ് ഇെതാെക്കയും നിങ്ങൾക്ക്
ആവശ്യം എന്നു അറിയുന്നുവേല്ലാ. 33 മുെമ്പ അവെന്റ രാജ്യവും നീതിയും
അേന്വഷിക്കുവിൻ; അേതാടുകൂെട ഇെതാെക്കയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ട ം.
34 അതുെകാണ്ട് നാെളയ്ക്കായി ആകുലെപ്പടരുത്; നാളെത്ത ദിവസം
തനിക്കായി ആകുലെപ്പടുമേല്ലാ; അതത് ദിവസത്തിന് അന്നന്നെത്ത
േദാഷം മതി.
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7. അദ്ധ്യായം.
സ്വയേശാധനയുെട അനിവാര്യത
നിങ്ങൾ വിധിക്കെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന് വിധിക്കരുത്. 2 നിങ്ങൾ
വിധിക്കുന്ന വിധിയാൽ നിങ്ങള ം വിധിക്കെപ്പടും; നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന
അളവിനാൽ നിങ്ങൾക്കും അളന്നുകിട്ട ം. 3 എന്നാൽ സ്വന്തകണ്ണിൽ
തടിക്കഷണം ഇരിക്കുന്നത് േനാക്കാെത സേഹാദരെന്റ കണ്ണിെല
4 അല്ല, സ്വന്ത
െചറിയ ൈവേക്കാൽ കരട് േനാക്കുന്നത് എന്ത്?
കണ്ണിൽ തടിക്കഷണം ഇരിെക്ക നീ സേഹാദരേനാട്: നിെന്റ കണ്ണിൽ
നിന്നു ൈവേക്കാൽ കരട് എടുത്തുകളയെട്ട എന്നു പറയുന്നത്
എങ്ങെന? 5 കപടഭക്തിക്കാരാ, ആദ്യം സ്വന്തകണ്ണിൽനിന്ന് തടിക്കഷണം
എടുത്തുകളയുക;
പിെന്ന
സേഹാദരെന്റ
കണ്ണിൽനിന്ന്
കരട്
എടുത്തുകളയുവാൻ വ്യക്തമായി കാണും.
1

അർഹമായത് അർഹിക്കുന്നവർക്ക്
*

6. അദ്ധ്യായം.. 24 മൂലഭാഷയിൽ മേമാെനയും എന്നത് തിന്മയാേയാ, അധാർമ്മികമായി
സമ്പാദിച്ച് ധനം എന്നാണ്.
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6 വിശുദ്ധമായത് നായ്ക്കൾക്ക് െകാടുക്കരുത്; നിങ്ങള െട മുത്തുകെള
പന്നികള െട മുമ്പിൽ ഇടുകയുമരുത്; അവ കാൽെകാണ്ട് അവെയ
ചവിട്ട കയും തിരിഞ്ഞു നിങ്ങെള ചീന്തിക്കളകയും െചയ്വാൻ ഇടവരും.

്രപാർത്ഥനയുെട ശക്തി
യാചിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ട ം;
അേന്വഷിക്കുവിൻ
എന്നാൽ നിങ്ങൾ കെണ്ടത്തും; മുട്ട വിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കായി
തുറക്കും. 8 യാചിക്കുന്ന ഏവർക്കും ലഭിക്കുന്നു; അേന്വഷിക്കുന്നവർ
കെണ്ടത്തുന്നു; മുട്ട ന്നവനു തുറക്കെപ്പടും. 9 മകൻ അപ്പം േചാദിച്ചാൽ
അവന് കല്ല് െകാടുക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നിങ്ങളിൽ ആരുള്ള ? 10 മീൻ
േചാദിച്ചാൽ അവന് പാമ്പിെന െകാടുക്കുേമാ? 11 അങ്ങെന േദാഷികളായ
നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട മക്കൾക്കു നല്ല ദാനങ്ങെള െകാടുക്കുവാൻ
അറിയുന്നു എങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങള െട പിതാവ് തേന്നാട്
യാചിക്കുന്നവർക്കു നന്മ എ്രത അധികം െകാടുക്കും!
ന്യായ്രപമാണവും ്രപവാചകന്മാരും
12
മനുഷ്യർ
നിങ്ങൾക്ക്
െചേയ്യണം
എന്നു
നിങ്ങൾ
ഇച്ഛിക്കുന്നെതാെക്കയും
നിങ്ങൾ
അവർക്കും
െചയ്വിൻ;
ന്യായ്രപമാണവും ്രപവാചകന്മാരും ഇതു തേന്ന.
7

ജീവനിേലക്കുള്ള വാതിൽ
ഇടുക്കുവാതിലിലൂെട അകത്ത് കടക്കുവിൻ; നാശത്തിേലക്കു
േപാകുന്ന വാതിൽ വീതിയുള്ളതും വഴി വിശാലവും അതിൽകൂടി
14 ജീവങ്കേലക്ക് േപാകുന്ന
കടക്കുന്നവർ അേനകരും ആകുന്നു.
വാതിൽ ഇടുക്കവും വഴി െഞരുക്കവുമുള്ളത്; അത് കെണ്ടത്തുന്നവർ
ചുരുക്കമേ്രത.
13

ഫലങ്ങളാൽ തിരിച്ചറിയൂ
കള്ള്രപവാചകന്മാെര സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ; അവർ ആടുകള െട
േവഷം ധരിച്ച
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരുന്നു;
അകെമേയാ
കടിച്ച കീറുന്ന െചന്നായ്ക്കൾ ആകുന്നു. 16 അവരുെട ഫലങ്ങളാൽ
നിങ്ങൾ അവെര അറിയും; മുൾപ്പടർപ്പിൽ നിന്നു മുന്തിരിപ്പഴവും
െഞരിഞ്ഞിലുകളിൽനിന്ന് അത്തിപ്പഴവും ആെരങ്കിലും പറിക്കാറുേണ്ടാ?
17 അതുേപാെല നല്ല വൃക്ഷം ഒെക്കയും നല്ല ഫലം കായ്ക്കുന്നു;
ചീത്തയായ വൃക്ഷേമാ ചീത്തഫലം കായ്ക്കുന്നു. 18 നല്ല വൃക്ഷത്തിന്
ചീത്ത ഫലവും ചീത്ത വൃക്ഷത്തിന് നല്ല ഫലവും കായ്പാൻ കഴിയില്ല.
19 നല്ല ഫലം കായ്ക്കാത്ത വൃക്ഷം ഒെക്കയും െവട്ടി തീയിൽ ഇടുന്നു.
20 ആകയാൽ അവരുെട ഫലങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ അവെര തിരിച്ചറിയും.
15

പിതാവിെന്റ ഇഷ്ടം െചയ്യ ന്നവൻ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ
കർത്താേവ, കർത്താേവ, എന്നു പറയുന്നവൻ ഏവനുമല്ല,
്രപത്യ ത സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എെന്റ പിതാവിെന്റ ഇഷ്ടം െചയ്യ ന്നവൻ അേ്രത
സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ ്രപേവശിക്കുന്നത്. 22 കർത്താേവ, കർത്താേവ, നിെന്റ
നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ്രപവചിക്കയും നിെന്റ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങെള
പുറത്താക്കുകയും നിെന്റ നാമത്തിൽ വളെര വീര്യ്രപവൃത്തികൾ
്രപവർത്തിക്കയും െചയ്തില്ലേയാ എന്നു പലരും ആ നാളിൽ എേന്നാട്
പറയും. 23 അന്ന് ഞാൻ പരസ്യമായി അവേരാട് ്രപഖ്യാപിക്കും: “ഞാൻ
ഒരു നാള ം നിങ്ങെള അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല; അധർമ്മം ്രപവർത്തിക്കുന്നവേര,
എെന്ന വിട്ട േപാകുവിൻ.”
21 എേന്നാട്
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വചനം േകട്ട് െചയ്യ ന്നവൻ
ആകയാൽ
എെന്റ
ഈ
വചനങ്ങെള
േകൾക്കുകയും
അനുസരിക്കുകയും െചയ്യ ന്നവർ ഒെക്കയും പാറേമൽ വീട് പണിത
25 വന്മഴ െചാരിഞ്ഞു,
ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യേനാടു തുല്യനാകുന്നു.
നദികൾ െപാങ്ങി, കാറ്റ് അടിച്ച , ആ വീടിേന്മൽ അടിച്ച ; എന്നാൽ
അത് പാറേമൽ അടിസ്ഥാനമുള്ളതാകയാൽ വീണില്ല. 26 എെന്റ ഈ
വചനങ്ങെള േകൾക്കുകയും എന്നാൽ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും
െചയ്യ ന്നവെരാെക്കയും
മണലിേന്മൽ
വീടുപണിത
മനുഷ്യേനാടു
തുല്യനാകുന്നു. 27 വന്മഴ െചാരിഞ്ഞു നദികൾ െപാങ്ങി കാറ്റ് അടിച്ച
ആ വീടിേന്മൽ അടിച്ച , അത് വീണു; അതിെന്റ വീഴ്ച വലിയതായിരുന്നു.
28 ഈ വചനങ്ങെള േയശു പറഞ്ഞു തീർന്നേപ്പാൾ പുരുഷാരം അവെന്റ
ഉപേദശത്തിൽ വിസ്മയിച്ച ; 29 അവരുെട ശാസ്്രതിമാെരേപ്പാെല അല്ല,
അധികാരമുള്ളവനായിട്ടേ്രത അവൻ അവേരാട് ഉപേദശിച്ചത്.
24

8. അദ്ധ്യായം.
കുഷ്ഠേരാഗിെയ സൗഖ്യമാക്കുന്നു
മലയിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവന്നേപ്പാൾ വളെര പുരുഷാരം അവെന
പിന്തുടർന്നു. 2 അേപ്പാൾ ഒരു കുഷ്ഠേരാഗി വന്നു അവെന നമസ്കരിച്ച ,
കർത്താേവ, നിനക്ക് മനസ്സ െണ്ടങ്കിൽ എെന്ന ശുദ്ധമാക്കുവാൻ കഴിയും
എന്നു പറഞ്ഞു. 3 േയശു ൈക നീട്ടി അവെന െതാട്ട : എനിക്ക് മനസ്സ ണ്ട്;
നീ ശുദ്ധമാക എന്നു പറഞ്ഞു; ഉടെന കുഷ്ഠം മാറി അവൻ ശുദ്ധനായി.
4 േയശു അവേനാട്: േനാക്കു, ഇത് നീ ആേരാടും പറയരുത്; എന്നാൽ
പുേരാഹിതന്മാർക്കു സാക്ഷ്യത്തിനായി നീ െചന്ന് നിെന്നത്തെന്ന
അവർക്ക് കാണിച്ച , േമാെശ കല്പിച്ച വഴിപാട് കഴിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു.
1 േയശു

ശതാധിപെന്റ വലിയ വിശ്വാസം
േയശു കഫർന്നഹൂമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ ഒരു ശതാധിപൻ വന്നു
അവേനാട്: 6 കർത്താേവ, എെന്റ േവലക്കാരൻ തളർവാതം പിടിച്ച്
കഠിനമായി േവദനെപ്പട്ട് വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നു എന്നു അേപക്ഷിച്ച പറഞ്ഞു.
7 േയശു അവേനാട്:
ഞാൻ വന്നു അവെന െസൗഖ്യമാക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു. 8 അതിന് ശതാധിപൻ: കർത്താേവ, നീ എെന്റ വീടിനകത്ത്
വരുവാൻ ഞാൻ േയാഗ്യനല്ല; ഒരു വാക്കുമാ്രതം കല്പിച്ചാൽ എെന്റ
9 ഞാനും അധികാരത്തിൻകീഴുള്ള
േവലക്കാരന് െസൗഖ്യം വരും.
മനുഷ്യൻ ആകുന്നു.
എെന്റ കീഴിൽ പടയാളികൾ ഉണ്ട്; ഞാൻ
ഒരുവേനാട്: േപാക എന്നു പറഞ്ഞാൽ േപാകുന്നു; മെറ്റാരുത്തേനാട്:
വരിക എന്നു പറഞ്ഞാൽ വരുന്നു; എെന്റ ദാസേനാട്: ഇതു െചയ്ക
എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവൻ െചയ്യ ന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
10 അത് േകട്ടിട്ട് േയശു അതിശയിച്ച , തെന്ന അനുഗമിക്കുന്നവേരാട്
പറഞ്ഞത്:
യി്രസാേയലിൽകൂെട ഇ്രത വലിയ വിശ്വാസമുള്ള
ഒരുവെന കണ്ടിട്ടില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
11 കിഴക്കുനിന്നും പടിഞ്ഞാറുനിന്നും അേനകർ വന്നു അ്രബഹാമിേനാടും
യിസ്ഹാക്കിേനാടും യാേക്കാബിേനാടും കൂെട സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ
പന്തിയിലിരിക്കും. 12 രാജ്യത്തിെന്റ പു്രതന്മാെരേയാ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള
ഇരുളിേലക്ക് തള്ളിക്കളയും; അവിെട കരച്ചിലും പല്ല കടിയും ഉണ്ടാകും
എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 13 പിെന്ന േയശു ശതാധിപേനാട്:
5

മത്തായി 8. അദ്ധ്യായം.:14

14

മത്തായി 8. അദ്ധ്യായം.:29

േപാക, നീ വിശ്വസിച്ചതുേപാെല നിനക്ക് ഭവിക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. ആ
സമയം തേന്ന അവെന്റ േവലക്കാരന് െസൗഖ്യം വന്നു.
പെ്രതാസിെന്റ വീട്ടിൽ
േയശു പെ്രതാസിെന്റ വീട്ടിൽ വന്നേപ്പാൾ അവെന്റ അമ്മാവിയമ്മ
പനിപിടിച്ച് കിടക്കുന്നത് കണ്ട്. 15 അവൻ അവള െട കയ്യിൽ െതാട്ട പനി
അവെള വിട്ട മാറി; അവൾ എഴുേന്നറ്റ് അവർക്ക് ശു്രശൂഷ െചയ്തു.
14

സകലദീനക്കാർക്കും സൗഖ്യം
ൈവകുേന്നരം ആയേപ്പാൾ പല ഭൂത്രഗസ്തെരയും അവെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; അവൻ വാക്കുെകാണ്ടു ദുരാത്മാക്കെള
17 അവൻ
പുറത്താക്കി സകല ദീനക്കാർക്കും െസൗഖ്യം വരുത്തി.
നമ്മുെട ബലഹീനതകെള എടുത്തു വ്യാധികെള ചുമന്നു എന്നു
െയശയ്യാ്രപവാചകൻ പറഞ്ഞത് ഇ്രപകാരം നിവൃത്തിയാകുവാൻ
ഇടയായി.
16

േയശുവിെന അനുഗമിക്കുവാൻ എത്തിയ ശാസ്്രതി
എന്നാൽ േയശു തെന്റ ചുറ്റ ം വളെര പുരുഷാരെത്ത കണ്ടേപ്പാൾ
19 അേപ്പാൾ
ഗലീലാകടലിെന്റ അക്കരയ്ക്ക് േപാകുവാൻ കല്പിച്ച .
ഒരു ശാസ്്രതി അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു:
ഗുേരാ, നീ എവിെട
േപായാലും ഞാൻ നിെന്ന അനുഗമിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 20 േയശു
അവേനാട്: കുറുനരികൾക്ക് കുഴികള ം ആകാശത്തിെല പറവകൾക്ക്
കൂടുകള ം ഉണ്ട്; മനുഷ്യപു്രതേനാ തലചായിപ്പാൻ ഇടം ഇല്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 21 ശിഷ്യന്മാരിൽ മെറ്റാരുവൻ അവേനാട്: കർത്താേവ, ഞാൻ
മുേമ്പേപായി എെന്റ അപ്പെന അടക്കം െചയ്വാൻ അനുവാദം തേരണം
എന്നുപറഞ്ഞു. 22 േയശു അവേനാട്: “നീ എെന്ന അനുഗമിക്ക, മരിച്ചവർ
തങ്ങള െട മരിച്ചവെര അടക്കം െചയ്യ വാനായി അവെര വിട്ടയയ്ക്ക”
എന്നു പറഞ്ഞു.
18

കടലിെന ശാന്തമാക്കുന്നു
പിെന്ന േയശു പടകിൽ കയറിയേപ്പാൾ അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ
അവേനാട് കൂെട െചന്ന്. 24 അേപ്പാൾ കടലിൽ വലിയ ഓളം ഉണ്ടായിട്ട്
പടക് തിരകളാൽ മുങ്ങുമാറായി; േയശുേവാ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു.
25 അവർ അടുത്തുെചന്നു:
കർത്താേവ, രക്ഷിേക്കണേമ; ഞങ്ങൾ
ഇേപ്പാൾ തെന്ന മരിച്ച േപാകും എന്നു പറഞ്ഞു അവെന ഉണർത്തി.
26 േയശു അവേരാട്: അല്പവിശ്വാസികേള, നിങ്ങൾ ഭീരുക്കൾ ആകുവാൻ
എന്ത് എന്നു പറഞ്ഞേശഷം എഴുേന്നറ്റ് കാറ്റിേനയും കടലിേനയും
27 അേപ്പാൾ ആ മനുഷ്യർ
ശാസിച്ച വലിയ ശാന്തതയുണ്ടായി.
ആശ്ചര്യെപ്പട്ടിട്ട്: ഇവൻ എങ്ങെനയുള്ളവൻ?
കാറ്റ ം കടലും കൂെട
ഇവെന അനുസരിക്കുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു.
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ഗദരേദശെത്ത ഭൂത്രഗസ്തർ
അവൻ അക്കെര ഗദേരന്യരുെട േദശത്തു എത്തിയേപ്പാൾ രണ്ടു
ഭൂത്രഗസ്തർ ശവക്കല്ലറകളിൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ട അവന് എതിെര
വന്നു; അവർ അ്രകമാസക്തർ ആയിരുന്നതുെകാണ്ട് ആർക്കും ആ
വഴി നടക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 29 അവർ അവേനാട് നിലവിളിച്ച :
ൈദവപു്രതാ, ഞങ്ങൾക്ക് നിനക്കുമായിട്ട് എന്ത് കാര്യം? നിശ്ചയിച്ച
സമയത്തിനു മുെമ്പ ഞങ്ങെള ദണ്ഡിപ്പിപ്പാൻ ഇവിെട വന്നുേവാ എന്നു
28

മത്തായി 8. അദ്ധ്യായം.:30

15

മത്തായി 9. അദ്ധ്യായം.:13

30 അവിെട അല്പം ദൂരത്തായി ഒരു വലിയ
നിലവിളിച്ച് പറഞ്ഞു.
പന്നിക്കൂട്ടം േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. 31 ഭൂതങ്ങൾ അവേനാട്: നീ ഞങ്ങെള
പുറത്താക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ പന്നിക്കൂട്ടത്തിേലക്ക് അയയ്േക്കണം
എന്നു അേപക്ഷിച്ച . 32 െപായ്െക്കാൾവിൻ എന്നു അവൻ അവേരാട്
പറഞ്ഞു; അവർ പുറെപ്പട്ട പന്നികളിേലക്ക് െചന്ന്; ആ കൂട്ടം എല്ലാം
കുത്തെനയുള്ള മലയിറങ്ങി കടലിേലക്ക് പാഞ്ഞു െവള്ളത്തിൽ മുങ്ങി
ചത്തു. 33 േമയ്ക്കുന്നവർ ഓടി പട്ടണത്തിൽ െചന്ന് ഭൂത്രഗസ്തർക്ക്
സംഭവിച്ചത് ഒെക്കയും അറിയിച്ച . 34 ഉടെന പട്ടണത്തിലുള്ളവെരല്ലാം
പുറെപ്പട്ട േയശുവിെന കാണുവാൻ െചന്ന്; അവെന കണ്ടേപ്പാൾ
തങ്ങള െട ്രപേദശം വിട്ട േപാകണെമന്ന് അേപക്ഷിച്ച .

9. അദ്ധ്യായം.
തളർവാതക്കാരെന്റ സൗഖ്യം
അവൻ പടകിൽ കയറി ഇക്കരയ്ക്ക് കടന്നു സ്വന്തപട്ടണത്തിൽ
2 അവിെട
എത്തി.
ചിലർ കിടക്കേമൽ കിടക്കുന്ന ഒരു
തളർവാതക്കാരെന അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു;
േയശു
അവരുെട
വിശ്വാസം
കണ്ട്
തളർവാതക്കാരേനാട്:
മകേന,
സേന്താഷവാനായിരിക്ക, നിെന്റ പാപങ്ങൾ േമാചിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
3 എന്നാൽ ശാസ്്രതിമാരിൽ ചിലർ:
എന്നു പറഞ്ഞു.
ഇവൻ
4 േയശുേവാ
ൈദവദൂഷണം പറയുന്നു എന്നു പരസ്പരം പറഞ്ഞു.
അവരുെട നിരൂപണം ്രഗഹിച്ച :
നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ േദാഷം
നിരൂപിക്കുന്നത് എന്ത്?
നിെന്റ പാപങ്ങൾ േമാചിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു
5 എന്നു
പറയുന്നേതാ, എഴുേന്നറ്റ് നടക്ക എന്നു പറയുന്നേതാ,
ഏതാകുന്നു എള പ്പം എന്നു േചാദിച്ച . 6 എങ്കിലും ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങെള
േമാചിക്കുവാൻ മനുഷ്യപു്രതന് അധികാരം ഉണ്ട് എന്നു നിങ്ങൾ
അറിേയണ്ടതിന് അവൻ പക്ഷവാതക്കാരേനാട്: “എഴുേന്നൽക്ക, കിടക്ക
എടുത്തു വീട്ടിൽ േപാക” എന്നു പറഞ്ഞു. 7 ആ മനുഷ്യൻ എഴുേന്നറ്റ്
വീട്ടിൽ േപായി. 8 പുരുഷാരം ഇതു കണ്ടേപ്പാൾ ഭയെപ്പട്ട മനുഷ്യർക്ക്
ഇങ്ങെനയുള്ള അധികാരം െകാടുത്ത ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തി.
1

മത്തായി േയശുവിെന അനുഗമിക്കുന്നു
േയശു അവിെടനിന്ന് േപാകുേമ്പാൾ മത്തായി എന്നു േപരുള്ള ഒരു
മനുഷ്യൻ നികുതി പിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട്: എെന്ന
അനുഗമിക്ക എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു; അവൻ എഴുേന്നറ്റ് അവെന
അനുഗമിച്ച .
9

േയശു നികുതിപിരിവുകാേരാടും പാപികേളാടും കൂെട.
അവൻ
വീട്ടിൽ
ഭക്ഷണത്തിന്
ഇരിക്കുേമ്പാൾ
വളെര
നികുതി പിരിവുകാരും പാപികള ം വന്നു േയശുവിേനാടും അവെന്റ
ശിഷ്യന്മാേരാടും കൂെട പന്തിയിൽ ഇരുന്നു. 11 പരീശന്മാർ അത് കണ്ട്
അവെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട്: നിങ്ങള െട ഗുരു നികുതി പിരിവുകാേരാടും
പാപികേളാടും കൂെട ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത് എന്നു േചാദിച്ച . 12 േയശു
അത്
േകട്ടേപ്പാൾ:
േരാഗികൾക്കല്ലാെത
െസൗഖ്യമുള്ളവർക്ക്
13 യാഗത്തിലല്ല
ൈവദ്യെനെക്കാണ്ട് ആവശ്യമില്ല;
കരുണയിൽ
അേ്രത ഞാൻ ്രപസാദിക്കുന്നു എന്നത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്
10

മത്തായി 9. അദ്ധ്യായം.:14

16

മത്തായി 9. അദ്ധ്യായം.:30

എന്നു േപായി പഠിപ്പിൻ; ഞാൻ നീതിമാന്മാെര അല്ല പാപികെള
മാനസാന്തരത്തിനായി വിളിക്കുവാൻ അേ്രത വന്നത് എന്നു പറഞ്ഞു.
ഉപവാസം
14 പിന്നീട് േയാഹന്നാെന്റ ശിഷ്യന്മാർ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു:
ഞങ്ങള ം പരീശന്മാരും വളെര ഉപവസിക്കുന്നു; നിെന്റ ശിഷ്യന്മാർ
ഉപവസിക്കാത്തത് എന്ത് എന്നു േചാദിച്ച . 15 േയശു അവേരാട് പറഞ്ഞത്:
മണവാളൻ കൂെടയുള്ളേപ്പാൾ വിവാഹ പരിചാരകർക്ക് ദുഃഖിപ്പാൻ
കഴിയുേമാ?;
മണവാളൻ അവരിൽനിന്ന് പിരിഞ്ഞുേപാേകണ്ടുന്ന
നാൾ വരും; അന്ന് അവർ ഉപവസിക്കും. 16 പുതിയ തുണി കഷണം
ആരും പഴയ വസ്്രതത്തിൽ േചർത്ത് തുന്നാറില്ല; തുന്നിേച്ചർത്താൽ
അതുെകാണ്ട് വസ്്രതം കീറും; കീറൽ ഏറ്റവും വല്ലാെതയായി തീരും.
17 പുതു വീഞ്ഞ് പഴയ തുരുത്തിയിൽ പകരുേമാ,
ഒരിക്കലുമില്ല;
പകർന്നാൽ തുരുത്തി * െപാളിഞ്ഞു വീഞ്ഞ് ഒഴുകിേപ്പാകും; തുരുത്തിയും
നശിച്ച േപാകും.
പുതുവീഞ്ഞ് പുതിയ തുരുത്തിയിേല പകർന്നു
െവയ്ക്കുകയുള്ള ; അങ്ങെന രണ്ടും സുരക്ഷിതമായിരിക്കും.
്രപമാണിയുെടയും രക്ത്രസവക്കാരിയുെടയും വിശ്വാസം
േയശു ഇങ്ങെന അവേരാട് സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ഒരു
്രപമാണി വന്നു അവെന നമസ്കരിച്ച : എെന്റ മകൾ ഇേപ്പാൾ തേന്ന
മരിച്ച േപായി; എങ്കിലും നീ വന്നു അവള െടേമൽ ൈക െവച്ചാൽ അവൾ
ജീവിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 19 േയശു എഴുേന്നറ്റ് ശിഷ്യന്മാരുമായി അവെന്റ
കൂെട െചന്ന്. 20 ആ സമയത്ത് പ്രന്തണ്ട് വർഷമായിട്ട് രക്ത്രസവമുള്ള
ഒരു സ്്രതീ: 21 അവെന്റ വസ്്രതം മാ്രതം ഒന്ന് െതാട്ടാൽ എനിക്ക്
െസൗഖ്യം വരും എന്നു ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു, പിറകിൽ വന്നു അവെന്റ
വസ്്രതത്തിൽ െതാട്ട . 22 േയശു തിരിഞ്ഞു അവെള കണ്ടേപ്പാൾ: മകെള,
ൈധര്യെപ്പടുക; നിെന്റ വിശ്വാസം നിെന്ന സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു; ക്ഷണത്തിൽ ആ സ്്രതീക്ക് െസൗഖ്യം വന്നു. 23 പിെന്ന
േയശു ്രപമാണിയുെട വീട്ടിൽ എത്തിേച്ചർന്നു;
കുഴലൂതുന്നവരും
ജനക്കൂട്ടവും അധികം ഒച്ചപ്പാടും, ബഹളവും ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട്:
24 മാറിേപ്പാകുവിൻ; ബാലിക, മരിച്ചില്ല ഉറങ്ങുകയേ്രത എന്നു പറഞ്ഞു;
25 അവൻ
അവേരാ അവെന േനാക്കി പരിഹാസേത്താെട ചിരിച്ച .
പുരുഷാരെത്ത പുറത്താക്കി അകത്ത് കടന്ന് ബാലികയുെട ൈകയ്ക്ക്
പിടിച്ച്, ബാലിക എഴുേന്നറ്റ്. 26 ഈ വർത്തമാനം ആ േദശത്തു ഒെക്കയും
പരന്നു.
18

രണ്ടു കുരുടന്മാർ കാഴ്ച ്രപാപിക്കുന്നു
േയശു അവിെടനിന്ന് േപാകുേമ്പാൾ രണ്ടു കുരുടന്മാർ: ദാവീദ്
പു്രതാ, ഞങ്ങേളാടു കരുണ േതാേന്നണേമ എന്നു നിലവിളിച്ച െകാണ്ട്
പിന്തുടർന്നു. 28 അവൻ വീട്ടിൽ എത്തിയേപ്പാൾ കുരുടന്മാർ അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു. ഇതു െചയ്വാൻ എനിക്ക് കഴിയും എന്നു നിങ്ങൾ
വിശ്വസിക്കുന്നുേവാ എന്നു േയശു േചാദിച്ചതിന്: അെത, കർത്താേവ
എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 29 അവൻ അവരുെട കണ്ണ കളിൽ െതാട്ട :
നിങ്ങള െട വിശ്വാസംേപാെല നിങ്ങൾക്ക് ഭവിക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു;
30 പിെന്ന േയശു:
ഉടെന അവരുെട കണ്ണ് തുറന്നു.
ഇത് ആരും
അറിയാതിരിക്കുവാൻ േനാക്കുവിൻ എന്ന് കർശനമായി കല്പിച്ച .
27

*

9. അദ്ധ്യായം.. 17 മൃഗേത്താലുെകാണ്ടുള്ള ജാർ.

മത്തായി 9. അദ്ധ്യായം.:31

31

അവേരാ പുറെപ്പട്ട
പരസ്യമാക്കി.
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മത്തായി 10. അദ്ധ്യായം.:10

ആ േദശത്തിെലാെക്കയും ഈ വാർത്തെയ

ഊമൻ സംസാരിക്കുന്നു
സൗഖ്യം ്രപാപിച്ചവർ േപാകുേമ്പാൾ ചിലർ ഭൂത്രഗസ്തനാെയാരു
ഊമെന േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. 33 അവൻ ഭൂതെത്ത
പുറത്താക്കിയ േശഷം ഊമൻ സംസാരിച്ച ; “യി്രസാേയലിൽ ഇങ്ങെന
ഒരുനാള ം കണ്ടിട്ടില്ല” എന്നു പുരുഷാരം അതിശയിച്ച . 34 പരീശന്മാേരാ:
ഇവൻ ഭൂതങ്ങള െട തലവെനെക്കാണ്ട് ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു.
32

ഇടയനില്ലാത്തവെര കണ്ട് മനസ്സലിയുന്ന േയശു
േയശു
പട്ടണങ്ങളിലും
്രഗാമങ്ങളിലും
സഞ്ചരിക്കുകയും
അവരുെട പള്ളികളിൽ ഉപേദശിക്കുകയും രാജ്യത്തിെന്റ സുവിേശഷം
്രപസംഗിക്കുകയും സകലവിധദീനവും വ്യാധിയും െസൗഖ്യമാക്കുകയും
36 അവൻ
െചയ്തു േപാന്നു.
പുരുഷാരെത്ത ഇടയനില്ലാത്ത
ആടുകെളേപ്പാെല
അസ്വസ്ഥരും
ആകുലരുമായി
കണ്ടിട്ട്
അവെരക്കുറിച്ച് മനസ്സലിഞ്ഞ്, തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട്: 37 െകായ്ത്ത്
38 ആകയാൽ
വളെരയുണ്ട് സത്യം,
േവലക്കാേരാ ചുരുക്കം;
െകായ്ത്തിെന്റ
യജമാനേനാടു
െകായ്ത്തിേലക്ക്
േവലക്കാെര
അയയ്േക്കണ്ടതിന് അടിയന്തിരമായി ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
35

10. അദ്ധ്യായം.
അെപ്പാസ്തലന്മാർ അധികാരേത്താെട
അതിനുേശഷം േയശു തെന്റ പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാെരയും ഒരുമിച്ച
വിളിച്ച ,
അശുദ്ധാത്മാക്കെള
പുറത്താക്കുവാനും
സകലവിധ
വ്യാധികേളയും
േരാഗങ്ങെളയും
സൗഖ്യമാക്കുവാൻ
അവർക്ക്
അധികാരം െകാടുത്തു.
2 പ്രന്തണ്ട് അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട േപരുകൾ:
ഒന്നാമൻ പെ്രതാസ്
എന്നു േപരുള്ള ശിേമാൻ, അവെന്റ സേഹാദരൻ അെ്രന്തയാസ്,
3 അവെന്റ
െസെബദിയുെട മകൻ യാേക്കാബ്,
സേഹാദരൻ
േയാഹന്നാൻ, ഫിലിെപ്പാസ്, ബർെത്താെലാമായി, േതാമസ്, ചുങ്കക്കാരൻ
മത്തായി, അല്ഫായുെട മകൻ യാേക്കാബ്, 4 തദ്ദായി, എരുവുകാരനായ
ശിേമാൻ, േയശുവിെന കാണിച്ച െകാടുത്ത ഈസ്കേര്യാത്താ യൂദാ.
1

അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട ദൗത്യം
ഈ പ്രന്തണ്ടുേപെരയും േയശു അയയ്ക്കുേമ്പാൾ അവേരാട്
നിർേദ്ദശിച്ചെതെന്തന്നാൽ: ജാതികള െട അടുക്കൽ േപാകാെതയും
ശമര്യരുെട പട്ടണത്തിൽ കടക്കാെതയും 6 യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെല
കാണാെത േപായ ആടുകള െട അടുക്കൽ തേന്ന െചല്ല വിൻ.
7 നിങ്ങൾ േപാകുേമ്പാൾ:
സ്വർഗ്ഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
്രപസംഗിച്ച പറയുവിൻ. 8 േരാഗികെള െസൗഖ്യമാക്കുവിൻ; മരിച്ചവെര
ഉയിർപ്പിക്കുവിൻ; കുഷ്ഠേരാഗികെള ശുദ്ധരാക്കുവിൻ; ഭൂതങ്ങെള
പുറത്താക്കുവിൻ; െസൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച , െസൗജന്യമായി
9 െപാന്നും, െവള്ളിയും, െചമ്പും, പണസഞ്ചിയും,
െകാടുക്കുവിൻ.
10 വഴിക്ക് യാ്രതാസഞ്ചിേയാ രണ്ടു ഉടുേപ്പാ െചരിേപ്പാ വടിേയാ
ഒന്നും കരുതരുത്; േവലക്കാരൻ തെന്റ ആഹാരത്തിന് േയാഗ്യനെ്രത.
5

മത്തായി 10. അദ്ധ്യായം.:11

18

മത്തായി 10. അദ്ധ്യായം.:27

11

ഏത് പട്ടണത്തിേലാ ്രഗാമത്തിേലാ ്രപേവശിക്കുേമ്പാൾ അവിെട
േയാഗ്യനായവൻ
ആെരന്ന്
അേന്വഷിക്കുവിൻ;
അവിെടനിന്നും
പുറെപ്പട്ട േപാകുേവാളം
അവെന്റ
അടുക്കൽത്തെന്ന
പാർപ്പിൻ.
12 ആ
വീട്ടിൽ ്രപേവശിക്കുേമ്പാൾ അതിന് വന്ദനം പറവിൻ.
13 വീടിന് േയാഗ്യതയുെണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങള െട സമാധാനം അതിേന്മൽ
വരെട്ട; േയാഗ്യതയില്ല എന്നു വരികിൽ സമാധാനം നിങ്ങളിേലക്ക്
14 ആെരങ്കിലും നിങ്ങെള ൈകെക്കാള്ളാെതയും
മടങ്ങിേപ്പാരെട്ട;
നിങ്ങള െട വചനങ്ങെള േകൾക്കാെതയുമിരുന്നാൽ ആ വീേടാ പട്ടണേമാ
വിട്ട േപാകുേമ്പാൾ നിങ്ങള െട കാലിെല െപാടി കുടഞ്ഞുകളയുവിൻ.
15 ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ ആ പട്ടണേത്തക്കാൾ െസാേദാമ്യരുേടയും
ഗേമാര്യരുെടയും േദശത്തിന് സഹിക്കുവാൻകഴിയും എന്നു ഞാൻ
സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
മനുഷ്യെര സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ
്രശദ്ധിക്കുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങെള െചന്നായ്ക്കള െട നടുവിൽ
െചമ്മരിയാടിെനേപ്പാെല അയയ്ക്കുന്നു. ആകയാൽ പാമ്പിെനേപ്പാെല
ബുദ്ധിയുള്ളവരും
്രപാവിേനേപ്പാെല
നിരുപ്രദവകാരികള ം
17 മനുഷ്യരുെട
ആയിരിപ്പിൻ.
മുൻപാെക നിങ്ങൾ നിങ്ങെള
തെന്ന
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ;
കാരണം
അവർ
നിങ്ങെള
ന്യായാധിപസഭകളിൽ ഏല്പിക്കുകയും തങ്ങള െട പള്ളികളിൽെവച്ച്
18
ചാട്ടെകാണ്ട്
അടിക്കുകയും
െചയ്യ ം
എെന്റ
നിമിത്തം
നാടുവാഴികള േടയും, രാജാക്കന്മാരുേടയും മുമ്പാെക െകാണ്ടുേപാകും;
അത് അവർക്കും ജാതികൾക്കും ഒരു സാക്ഷ്യം ആയിരിക്കും.
19 എന്നാൽ, നിങ്ങെള ഏല്പിക്കുേമ്പാൾ എങ്ങെനേയാ എേന്താ പറേയണ്ടു
എന്നു വിചാരെപ്പേടണ്ടാ;
പറയുവാനുള്ളത് ആ സമയത്തുതെന്ന
നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. 20 പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അല്ല, നിങ്ങളിൽ ഉള്ള
നിങ്ങള െട പിതാവിെന്റ പരിശുദ്ധാത്മാവേ്രത പറയുന്നത്. 21 സേഹാദരൻ
തെന്റ സേഹാദരെനയും അപ്പൻ തെന്റ മകെനയും മരണത്തിന്
ഏല്പിക്കും; അമ്മയപ്പന്മാർക്ക് എതിരായി മക്കൾ എഴുേന്നറ്റ് അവെര
മരണത്തിേനല്പിക്കും. 22 എെന്റ നാമം നിമിത്തം എല്ലാവരും നിങ്ങെള
പകയ്ക്കും; എന്നാൽ അവസാനേത്താളം സഹിച്ച നില്ക്കുന്നവേനാ
23 ഈ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങെള ഉപ്രദവിച്ചാൽ
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടും.
മെറ്റാന്നിേലക്ക് ഓടിേപ്പാകുവിൻ. മനുഷ്യപു്രതൻ വരുേവാളം നിങ്ങൾ
യി്രസാേയൽ പട്ടണങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച തീരുകയില്ല എന്നു ഞാൻ
സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
16

ശിഷ്യൻ ഗുരുവിെനേപ്പാെല
ശിഷ്യൻ ഗുരുവിേനക്കാൾ വലിയവനല്ല; ദാസൻ യജമാനന്
25
മീെതയുമല്ല;
ഗുരുവിെനേപ്പാെലയാകുന്നത്
ശിഷ്യനു
മതി;
യജമാനെനേപ്പാെലയാകുന്നതു ദാസനും മതി. അവർ വീട്ട ടയവെന
െബെയെത്സബൂൽ എന്നു വിളിച്ച
എങ്കിൽ വീട്ട കാെര എ്രത
അധികം? 26 അതുെകാണ്ട് അവെര ഭയെപ്പേടണ്ടാ; മറച്ച വച്ചത് ഒന്നും
െവളിെപ്പടാെതയും ഗൂഢമായത് ഒന്നും അറിയെപ്പടാെതയും ഇരിക്കയില്ല.
27 ഞാൻ ഇരുട്ടത്ത് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത് െവളിച്ചത്തു പറവിൻ;
െചവിയിൽ മൃദുസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞുേകൾക്കുന്നത് പുരമുകളിൽനിന്ന്
േഘാഷിപ്പിൻ.
24

മത്തായി 10. അദ്ധ്യായം.:28
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മത്തായി 11. അദ്ധ്യായം.:2

ആെര ഭയെപ്പടണം
ആത്മാവിെന െകാല്ല വാൻ കഴിയാെത ശരീരെത്ത െകാല്ല ന്നവെര
ഭയെപ്പേടണ്ട; മറിച്ച് ആത്മാവിെനയും ശരീരെത്തയും നരകത്തിൽ
29 െചറിയ
നശിപ്പിപ്പാൻ കഴിയുന്നവെന തേന്ന ഭയെപ്പടുവിൻ.
നാണയത്തിന് രണ്ടു കുരികിലുകെള വില്ക്കുന്നില്ലേയാ? അവയിൽ
ഒന്നുേപാലും
നിങ്ങള െട
പിതാവിെന്റ
അറിവില്ലാെത
നിലത്തു
30
വീഴുകയില്ല.
എന്നാൽ നിങ്ങള െട തലയിെല േരാമവും എല്ലാം
31 ആകയാൽ
എണ്ണെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
ഭയെപ്പേടണ്ടാ;
അേനകം
കുരികിലുകേളക്കാൾ നിങ്ങൾ വിലയുള്ളവരേല്ലാ.
28

്രകിസ്തുവിെന ഏറ്റ പറയുക
അതുെകാണ്ട് മനുഷ്യരുെട മുമ്പിൽ എെന്ന ഏറ്റ പറയുന്ന
ഏെതാരുവെനയും സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എെന്റ പിതാവിെന്റ മുമ്പിൽ ഞാനും
ഏറ്റ പറയും. 33 മനുഷ്യരുെട മുമ്പിൽ എെന്ന തള്ളിപ്പറയുന്നവെനേയാ
എെന്റ പിതാവിെന്റ മുമ്പിൽ ഞാനും തള്ളിപ്പറയും.
32

്രകിസ്തുവിെന്റ പക്ഷം േചരുക
ഞാൻ ഭൂമിയിൽ സമാധാനം െകാണ്ടുവരുവാൻ വന്നു എന്നു
നിരൂപിക്കരുത്; സമാധാനം അല്ല, വാൾ അേ്രത വരുത്തുവാൻ ഞാൻ
വന്നത്. 35 മനുഷ്യെന തെന്റ അപ്പേനാടും മകെള തെന്റ അമ്മേയാടും
മരുമകെള തെന്റ അമ്മാവിയമ്മേയാടും എതിരാക്കുവാനേ്രത ഞാൻ
36 മനുഷ്യെന്റ ശ്രതുക്കൾ അവെന്റ വീട്ട കാർ തേന്ന
വന്നത്.
ആയിരിക്കും. 37 എേന്നക്കാൾ അധികം അപ്പെനേയാ അമ്മെയേയാ
്രപിയെപ്പടുന്നവൻ എനിക്ക് േയാഗ്യനല്ല;
എേന്നക്കാൾ അധികം
മകെനേയാ മകെളേയാ ്രപിയെപ്പടുന്നവൻ എനിക്ക് േയാഗ്യനല്ല. 38 തെന്റ
്രകൂശ് എടുത്തു എെന്ന അനുഗമിക്കാത്തവൻ എനിക്ക് േയാഗ്യനല്ല.
39 തെന്റ ജീവെന കെണ്ടത്തിയവൻ അതിെന കളയും; എെന്റ നിമിത്തം
തെന്റ ജീവെന കളഞ്ഞവൻ അതിെന കെണ്ടത്തും.
34

ൈകെക്കാള്ള ന്നവന് ലഭിക്കുന്ന ്രപതിഫലം
നിങ്ങെള ൈകെക്കാള്ള ന്നവൻ എെന്ന ൈകെക്കാള്ള ന്നു; എെന്ന
ൈകെക്കാള്ള ന്നവൻ എെന്ന അയച്ചവെനയും ൈകെക്കാള്ള ന്നു.
41
്രപവാചകൻ
എന്നുവച്ച്
്രപവാചകെന
ൈകെക്കാള്ള ന്നവന്
്രപവാചകെന്റ ്രപതിഫലം ലഭിക്കും; നീതിമാൻ എന്നുവച്ച് നീതിമാെന
42 ശിഷ്യൻ
ൈകെക്കാള്ള ന്നവന് നീതിമാെന്റ ്രപതിഫലം ലഭിക്കും.
എന്നു െവച്ച് ഈ െചറിയവരിൽ ഒരുവന് ഒരു പാനപാ്രതം തണ്ണീർ മാ്രതം
കുടിക്കുവാൻ െകാടുക്കുന്നവന് ്രപതിഫലം കിട്ടാെത േപാകയില്ല എന്നു
ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
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11. അദ്ധ്യായം.

േയശു തെന്റ പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാേരാടും നിർേദ്ദശിച്ച തീർന്നേശഷം
അവരുെട പട്ടണങ്ങളിൽ ഉപേദശിക്കുവാനും ്രപസംഗിക്കുവാനും
അവിെട നിന്നു പുറെപ്പട്ട േപായി.
േയാഹന്നാൻ സ്നാപകെന്റ േചാദ്യവും, േയശുവിെന്റ മറുപടിയും
േയാഹന്നാൻ
കാരാഗൃഹത്തിൽവച്ച്
്രകിസ്തുവിെന്റ
്രപവൃത്തികെളക്കുറിച്ച
േകട്ടിട്ട്
തെന്റ
ശിഷ്യന്മാെര
അയച്ച :
2

മത്തായി 11. അദ്ധ്യായം.:3

20

മത്തായി 11. അദ്ധ്യായം.:21

3

വരുവാനുള്ളവൻ
നീേയാ,
അേതാ
ഞങ്ങൾ
മെറ്റാരുവെന
കാത്തിരിക്കണേമാ എന്നു അവർ മുഖാന്തരം അവേനാട് േചാദിച്ച .
4 േയശു അവേരാട്:
കുരുടർ കാണുന്നു;
മുടന്തർ നടക്കുന്നു;
കുഷ്ഠേരാഗികൾ ശുദ്ധരായ് തീരുന്നു;
െചകിടർ േകൾക്കുന്നു;
മരിച്ചവർ ജീവനിേലക്ക് ഉയിർക്കുന്നു;
ദരി്രദേരാട് സുവിേശഷം
അറിയിക്കുന്നു 5 എന്നിങ്ങെന നിങ്ങൾ കാണുകയും േകൾക്കുകയും
െചയ്യ ന്നതു േയാഹന്നാെന െചന്ന് അറിയിക്കുവിൻ. 6 എന്നാൽ എന്നിൽ
ഇടറിേപ്പാകുവാൻ ഒരവസരവും ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നവെനല്ലാം ഭാഗ്യവാൻ
എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു.
സ്്രതീകളിൽ നിന്നു ജനിച്ചവരിൽ വലിയവനും, സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ
ഏറ്റവും െചറിയവനും
7 അവർ േപായ േശഷം േയശു േയാഹന്നാെനക്കുറിച്ച് പുരുഷാരേത്താട്
പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയത്:
നിങ്ങൾ എന്ത് കാണ്മാൻ മരുഭൂമിയിേലക്ക്
േപായി? കാറ്റിനാൽ ഉലയുന്ന ഞാങ്ങണേയാ? 8 അല്ല, എന്തുകാണ്മാൻ
േപായി? മൃദുവായവസ്്രതം ധരിച്ച മനുഷ്യെനേയാ? വാസ്തവത്തിൽ
മൃദുവായവസ്്രതം ധരിക്കുന്നവർ രാജഗൃഹങ്ങളിലേല്ലാ. 9 അല്ല, എന്ത്
കാണുവാൻ േപായി? ഒരു ്രപവാചകെനേയാ? അെത, ്രപവാചകനിലും
മികച്ചവെന തേന്ന എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
10 “ഞാൻ എെന്റ ദൂതെന നിനക്ക് മുമ്പായി അയയ്ക്കുന്നു; അവൻ നിെന്റ
മുമ്പിൽ നിനക്ക് വഴി ഒരുക്കും”
11 സ്്രതീകളിൽ
എന്നു എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നവൻ ഇവൻ തേന്ന.
നിന്നു ജനിച്ചവരിൽ േയാഹന്നാൻ സ്നാപകെനക്കാൾ വലിയവൻ
ആരും
എഴുേന്നറ്റിട്ടില്ല;
എങ്കിലും
സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ
ഏറ്റവും
െചറിയവേനാ അവനിലും വലിയവൻ എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട്
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 12 േയാഹന്നാൻ സ്നാപകെന്റ നാള കൾമുതൽ
ഇന്നുവെര സ്വർഗ്ഗരാജ്യം ബലാൽക്കാരം േനരിടുന്നു; ബലാൽക്കാരികൾ
അതിെന ബലേത്താെട പിടിെച്ചടുക്കുന്നു. 13 സകല ്രപവാചകന്മാരും
14 നിങ്ങൾക്ക്
ന്യായ്രപമാണവും േയാഹന്നാൻ വെര ്രപവചിച്ച .
സ്വീകരിക്കുവാൻ മനസ്സ െണ്ടങ്കിൽ വരുവാനുള്ള ഏലിയാവ് അവൻ
തേന്ന. 15 േകൾക്കുവാൻ െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട.
ഈ തലമുറെയ ഏതിേനാട് ഉപമിേക്കണ്ടു?
ഈ തലമുറെയ ഏതിേനാട് ഉപമിേക്കണ്ടു?
ചന്തസ്ഥലങ്ങളിൽ
ഇരുന്നു 17 ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി കുഴലൂതി, നിങ്ങൾ നൃത്തംെചയ്തില്ല;
ഞങ്ങൾ വിലാപം പാടി, നിങ്ങൾ മാറത്തടിച്ചില്ല; എന്നു വിളിച്ച പറയുന്ന
18 േയാഹന്നാൻ അപ്പം തിന്നുകയും വീഞ്ഞ്
കുട്ടികേളാട് തുല്യം.
കുടിക്കുകയും െചയ്യാത്തവനായി വന്നു; അവന് ഭൂതമുെണ്ടന്ന് അവർ
പറയുന്നു. 19 മനുഷ്യപു്രതൻ തിന്നും കുടിച്ച ംെകാണ്ടു വന്നു; അവർ
പറയുന്നു േനാക്കു അവൻ ഭക്ഷണ്രപിയനും കുടിയനുമായ മനുഷ്യൻ;
നികുതിപിരിവുകാരുെടയും പാപികള െടയും സ്േനഹിതൻ, എന്നാൽ
ജ്ഞാനം തെന്റ ്രപവൃത്തികളാൽ നീതീകരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു”.
16

മാനസാന്തരെപ്പടാത്ത പട്ടണങ്ങെള ശാസിക്കുന്നു
പിെന്ന അവൻ തെന്റ വീര്യ്രപവൃത്തികൾ മിക്കതും നടന്ന
പട്ടണങ്ങൾ മാനസാന്തരെപ്പടാഞ്ഞതിനാൽ അവെയ ശാസിച്ച തുടങ്ങി:
21 േകാരസീേന, നിനക്ക് ഹാ കഷ്ടം; േബത്ത്സയിേദ, നിനക്ക് ഹാ കഷ്ടം;
20
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നിങ്ങളിൽ നടന്ന വീര്യ്രപവൃത്തികൾ േസാരിലും സീേദാനിലും നടന്നിരുന്നു
എങ്കിൽ അവർ പണ്ടുതെന്ന ചാക്ക്ശീലയുടുത്തും ചാരത്തിലിരുന്നും
22 എന്നാൽ ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ
മാനസാന്തരെപ്പടുമായിരുന്നു.
നിങ്ങേളക്കാൾ േസാരിനും സീേദാനും സഹിക്കാവതാകും എന്നു ഞാൻ
23 നീേയാ കഫർന്നഹൂേമ, സ്വർഗ്ഗേത്താളം
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
ഉയർന്നിരിക്കും
എന്നുചിന്തിക്കുന്നുേവാ?
നീ
പാതാളംവെര
താണുേപാകും;
നിന്നിൽ നടന്ന വീര്യ്രപവൃത്തികൾ െസാേദാമിൽ
നടന്നിരുന്നു എങ്കിൽ അത് ഇന്നുവെര നിലനില്ക്കുമായിരുന്നു.
24 എന്നാൽ ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ നിേന്നക്കാൾ െസാേദാമ്യരുെട
നാട്ടിന് സഹിക്കാവുന്നതാകും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
ആ്രശയിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം
ആ സമയത്തു തേന്ന േയശു ഉത്തരമായി പറഞ്ഞത്:
പിതാേവ, സ്വർഗ്ഗത്തിനും ഭൂമിക്കും കർത്താവായുേള്ളാേവ, നീ ഇതു
ജ്ഞാനികൾക്കും
വിേവകികൾക്കും
മറച്ച്
പഠിപ്പില്ലാത്തവരായി,
ശിശുക്കെളേപ്പാെലയുള്ളവർക്ക് െവളിെപ്പടുത്തിയതുെകാണ്ട് ഞാൻ
26 അേത, പിതാേവ, ഇങ്ങെനയേല്ലാ നിനക്ക്
നിെന്ന വാഴ്ത്തൂന്നു.
27 എെന്റ പിതാവ് സകലവും എങ്കൽ
്രപസാദം േതാന്നിയത്.
ഭരേമല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; പിതാവല്ലാെത ആരും പു്രതെന അറിയുന്നില്ല;
പു്രതനും പു്രതൻ െവളിെപ്പടുത്തിെക്കാടുക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനും
അല്ലാെത ആരും പിതാവിെന അറിയുന്നതുമില്ല. 28 അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരും
ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും ആയുേള്ളാേര, എല്ലാവരും എെന്റ അടുക്കൽ
വരുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വി്രശമം നൽകാം. 29 ഞാൻ െസൗമ്യതയും
ഹൃദയത്തിൽ താഴ്മയും ഉള്ളവൻ ആകയാൽ എെന്റ നുകം ഏറ്റ െകാണ്ട്
എേന്നാട് പഠിപ്പിൻ; എന്നാൽ നിങ്ങള െട ആത്മാക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ
വി്രശമം കെണ്ടത്തും. 30 എെന്റ നുകം മൃദുവും എെന്റ ചുമട് ലഘുവും
ആകുന്നുവേല്ലാ.
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12. അദ്ധ്യായം.
മനുഷ്യപു്രതൻ ശബ്ബത്തിന് കർത്താവാകുന്നു
ആ കാലത്ത് േയശു ശബ്ബത്തിൽ വിളഭൂമിയിൽകൂടി കടന്നുേപായി;
അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ വിശന്നിട്ട് ധാന്യത്തിെന്റ കതിർ പറിച്ച തിന്നുതുടങ്ങി
2 പരീശന്മാർ അത് കണ്ടിട്ട്: േനാക്കു, ശബ്ബത്തിൽ നിയമവിരുദ്ധമായത്
നിെന്റ ശിഷ്യന്മാർ െചയ്യ ന്നു എന്നു േയശുവിേനാടു പറഞ്ഞു. 3 എന്നാൽ
േയശു അവേരാട് പറഞ്ഞത്: ദാവീദ് തനിക്കും കൂെടയുള്ളവർക്കും
4 വിശന്നേപ്പാൾ െചയ്തത് എന്ത് എന്നു നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ?
അവൻ ൈദവാലയത്തിൽ െചന്ന്, പുേരാഹിതന്മാർക്കു മാ്രതമല്ലാെത
തനിക്കും കൂെടയുള്ളവർക്കും തിന്മാൻ വിഹിതമല്ലാത്ത കാഴ്ചയപ്പം
തിന്നു 5 അല്ല, ശബ്ബത്തിൽ പുേരാഹിതന്മാർ ൈദവാലയത്തിൽ
െവച്ച് ശബ്ബത്തിെന ലംഘിക്കുന്നു എങ്കിലും കുറ്റമില്ലാെത ഇരിക്കുന്നു
6
എന്നു
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ?
എന്നാൽ
ൈദവാലയേത്തക്കാൾ വലിയവൻ ഇവിെട ഉണ്ട് എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 7 യാഗത്തിലല്ല കരുണയിൽ അേ്രത, ഞാൻ
്രപസാദിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്ത് എന്നു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു
1
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എങ്കിൽ
കുറ്റമില്ലാത്തവെര
കുറ്റം
വിധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു.
8 മനുഷ്യപു്രതേനാ ശബ്ബത്തിന് കർത്താവാകുന്നു.
ശബ്ബത്തിൽ െസൗഖ്യം
അവൻ അവിടം വിട്ട അവരുെട പള്ളിയിൽ െചന്നേപ്പാൾ, ൈക
വരണ്ട ഒരു മനുഷ്യെന കണ്ട്. 10 അവർ അവനിൽ കുറ്റം ചുമേത്തണ്ടതിന്
ശബ്ബത്തിൽ െസൗഖ്യമാക്കുന്നത് വിഹിതേമാ എന്നു അവേനാട് േചാദിച്ച .
11 അവൻ അവേരാട്:
നിങ്ങളിൽ ഒരുവന് ഒേരെയാരു ആടുണ്ട്
എന്നിരിക്കെട്ട;
അത് ശബ്ബത്തിൽ ആഴമുള്ളകുഴിയിൽ വീണാൽ
12 എന്നാൽ മനുഷ്യൻ
അവൻ അതിെന പിടിച്ച് കയറ്റ കയില്ലേയാ?
ആടിേനക്കാൾ എ്രത വിേശഷതയുള്ളവൻ. ആകയാൽ ശബ്ബത്തിൽ നന്മ
െചയ്യ ന്നതു നിയമാനുസൃതം തേന്ന എന്നു പറഞ്ഞു. 13 പിെന്ന േയശു ആ
മനുഷ്യേനാടു: ൈക നീട്ട ക എന്നു പറഞ്ഞു; അവൻ നീട്ടി, അത് മേറ്റ ൈക
േപാെല െസൗഖ്യമായി. 14 പരീശന്മാേരാ പുറെപ്പട്ട അവെന എങ്ങെന
െകാല്ല വാൻ കഴിയും എന്ന് അേന്വഷിച്ച് അവന് വിേരാധമായി ഉപായം
ചമച്ച . 15 േയശു അത് അറിഞ്ഞിട്ട് അവിടം വിട്ട േപായി, വളെര േപർ
അവെന്റ പിന്നാെല െചന്ന്; അവൻ അവെര ഒെക്കയും െസൗഖ്യമാക്കി,
16 തെന്ന മറ്റ ള്ളവരുെട മുൻപിൽ ്രപസിദ്ധമാക്കരുത് എന്നു അവേരാട്
ആജ്ഞാപിച്ച .
17 “ഇതാ, ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുത്ത എെന്റ ദാസൻ, എെന്റ ഉള്ളം
്രപസാദിക്കുന്ന എെന്റ ്രപിയൻ; ഞാൻ എെന്റ ആത്മാവിെന
അവെന്റേമൽ െവയ്ക്കും; അവൻ ജാതികൾക്ക് ന്യായവിധി
അറിയിക്കും. 18 അവൻ മത്സരിക്കുകയില്ല, നിലവിളിക്കുകയില്ല;
ആരും െതരുവീഥികളിൽ അവെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കുകയുമില്ല.
19 ചതഞ്ഞ ഞാങ്ങണ അവൻ ഒടിച്ച കളയുകയില്ല; പുകയുന്ന
തിരി െകടുത്തുകളകയില്ല; അവൻ ന്യായവിധി ജയേത്താളം
നടത്തും. 20 അവെന്റ നാമത്തിൽ ജാതികൾ ്രപത്യാശെവയ്ക്കും”
21
എന്നിങ്ങെന
െയശയ്യാ്രപവാചകന്മുഖാന്തരം
അരുളിെച്ചയ്തത്
നിവൃത്തിയായി.
9

ൈദവാത്മാവിനാൽ ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നു
അതിനുേശഷം കുരുടനും ഊമനുമാെയാരു ഭൂത്രഗസ്തെന ചിലർ
േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; ഊമൻ സംസാരിക്കുകയും
കാണുകയും െചയ്വാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ അവെന െസൗഖ്യമാക്കി.
23 പുരുഷാരം
ഒെക്കയും വിസ്മയിച്ച :
ഇവൻ ദാവീദുപു്രതൻ
24 അത് േകട്ടിട്ട് പരീശന്മാർ:
തെന്നേയാ എന്നു പറഞ്ഞു.
ഇവൻ
ഭൂതങ്ങള െട
്രപഭുവായ
െബെയെത്സബൂലിെനെക്കാണ്ടല്ലാെത
25 േയശു അവരുെട
ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
നിരൂപണം അറിഞ്ഞ് അവേരാട് പറഞ്ഞത്:
തന്നിൽ തെന്ന
26 ഒരു
ഭിന്നിക്കുന്ന ഏത് രാജ്യവും ശൂന്യമാകും;
പട്ടണേമാ
ഗൃഹേമാ തന്നിൽ തേന്ന ഭിന്നിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിലനില്ക്കയില്ല.
സാത്താൻ സാത്താെന പുറത്താക്കുന്നുെവങ്കിൽ അവൻ തന്നിൽ
തേന്ന ഭിന്നിച്ച േപായേല്ലാ;
പിെന്ന അവെന്റ രാജ്യം എങ്ങെന
27
നിലനില്ക്കും?
ഞാൻ
െബെയെത്സബൂലിെനെക്കാണ്ടു
ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നു എങ്കിൽ, നിങ്ങള െട അനുഗാമികൾ
ആെരെക്കാണ്ട് പുറത്താക്കുന്നു? അതുെകാണ്ട് അവർ നിങ്ങൾക്ക്
22
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28 ൈദവാത്മാവിനാൽ ഞാൻ ഭൂതങ്ങെള
ന്യായാധിപന്മാർ ആകും.
പുറത്താക്കുന്നു എങ്കിേലാ ൈദവരാജ്യം നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
29 ബലവാെന്റ വീട്ടിൽ കടന്നു അവെന്റ
വെന്നത്തിയിരിക്കുന്നു.
വസ്തുവകകൾ കവർെന്നടുക്കുവാൻ, ആദ്യം ബലവാെന പിടിച്ച്
െകട്ടീട്ടല്ലാെത എങ്ങെന കഴിയും? പിടിച്ച െകട്ടിയാൽ പിെന്ന അവെന്റ വീട്
കവർച്ച െചയ്യാം. 30 എനിക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്തവൻ എനിക്ക് ്രപതികൂലം
ആകുന്നു; എേന്നാെടാപ്പം േചർക്കാത്തവൻ ചിതറിേപ്പാകുന്നു.

പരിശുദ്ധാത്മാവിന് േനെരയുള്ള ദൂഷണേമാ ക്ഷമിക്കയില്ല
അതുെകാണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത്: സകലപാപവും
ദൂഷണവും മനുഷ്യേരാടു ക്ഷമിയ്ക്കും; ആത്മാവിന് എതിെരയുള്ള
32
ദൂഷണേമാ
ക്ഷമിക്കയില്ല.
ആെരങ്കിലും
മനുഷ്യപു്രതന്
എതിെര ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് അവേനാട് ക്ഷമിയ്ക്കും;
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്
എതിെര
പറഞ്ഞാേലാ
ഈ
േലാകത്തിലും
33 ഒന്നുകിൽ
വരുവാനുള്ളതിലും അവേനാട് ക്ഷമിക്കയില്ല.
വൃക്ഷം നല്ലത്, ഫലവും നല്ലത് എന്നു വയ്ക്കുവിൻ; അെല്ലങ്കിൽ
വൃക്ഷം ഗുണമല്ല, ഫലവും ഗുണകരമല്ല എന്നു വയ്ക്കുവിൻ; ഫലം
34 സർപ്പസന്തതികേള,
െകാണ്ടേല്ലാ വൃക്ഷെത്ത അറിയുന്നത്.
നിങ്ങൾ ദുഷ്ടരായിരിെക്ക നല്ലത് സംസാരിപ്പാൻ എങ്ങെന കഴിയും?
ഹൃദയം നിറഞ്ഞു കവിയുന്നതിൽ നിന്നേല്ലാ വായ് സംസാരിക്കുന്നത്.
35 നല്ല മനുഷ്യൻ തെന്റ ഹൃദയത്തിെല നല്ല നിേക്ഷപത്തിൽനിന്ന്
നല്ലത് പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടമനുഷ്യൻ തെന്റ ഹൃദയത്തിെല
36 എന്നാൽ
ദുഷ്ടതയിൽനിന്ന് ദുഷ്ടതയായത് പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു.
മനുഷ്യർ പറയുന്ന ഏത് നിസ്സാരവാക്കിനും ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ
കണക്ക് േബാധിപ്പിേക്കണ്ടിവരും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
37 നിെന്റ വാക്കുകളാൽ നീ നീതീകരിക്കെപ്പടുകയും നിെന്റ വാക്കുകളാൽ
കുറ്റം വിധിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യ ം.
31

അടയാളം അേന്വഷിക്കുന്നവർ
അേപ്പാൾ ശാസ്്രതിമാരിലും പരീശന്മാരിലും ചിലർ അവേനാട്:
ഗുേരാ, നീ ഒരു അടയാളം െചയ്തുകാണ്മാൻ ഞങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ അവേരാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്: 39 േദാഷവും
വ്യഭിചാരവുമുള്ള തലമുറ അടയാളം തിരയുന്നു; േയാനാ്രപവാചകെന്റ
അടയാളമല്ലാെത അതിന് അടയാളം ലഭിക്കുകയില്ല. 40 േയാനാ വലിയ
മത്സ്യത്തിെന്റ വയറ്റിൽ മൂന്നു രാവും മൂന്നു പകലും ഇരുന്നതുേപാെല
മനുഷ്യപു്രതൻ മൂന്നു രാവും മൂന്നു പകലും ഭൂമിയുെട ഉള്ളിൽ ഇരിക്കും.
41 നിനേവക്കാർ ന്യായവിധിയിൽ ഈ തലമുറേയാട് ഒന്നിച്ച് എഴുേന്നറ്റ്
അതിെന കുറ്റം വിധിക്കും; അവർ േയാനയുെട ്രപസംഗം േകട്ട്
മാനസാന്തരെപ്പട്ട വേല്ലാ; ഇതാ, ഇവിെട േയാനയിലും വലിയവൻ.
42 െതെക്ക രാജ്ഞി ന്യായവിധിയിൽ ഈ തലമുറേയാട് ഒന്നിച്ച്
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ് അതിെന കുറ്റം വിധിക്കും; അവൾ ശേലാേമാെന്റ
ജ്ഞാനം േകൾക്കുവാൻ ഭൂമിയുെട അറുതികളിൽനിന്നു വന്നുവേല്ലാ;
ഇവിെട ഇതാ, ശേലാേമാനിലും വലിയവൻ.
38
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അശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യെന വിട്ട പുറെപ്പട്ടേശഷം വരണ്ട
സ്ഥലങ്ങളിൽക്കൂടി വി്രശമം അേന്വഷിച്ച െകാണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു;
കെണ്ടത്തുന്നില്ലതാനും. 44 അേപ്പാൾ ഞാൻ പുറെപ്പട്ട േപാന്ന എെന്റ
വീട്ടിേലക്ക് മടങ്ങിെച്ചല്ല ം എന്ന് അവൻ പറയുന്നു; മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ,
അത് ഒഴിഞ്ഞതും അടിച്ച വാരി അലങ്കരിച്ചതുമായി കണ്ട്. 45 പിെന്ന
അത് പുറെപ്പട്ട , തന്നിലും ദുഷ്ടതേയറിയ േവെറ ഏഴ് ആത്മാക്കെള
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരുന്നു; അവരും അവിെട കയറി പാർക്കുന്നു; ആ
മനുഷ്യെന്റ ഒടുവിലെത്ത സ്ഥിതി ആദ്യേത്തതിലും ദുരിതപൂർണ്ണം
ആകും; ഈ ദുഷ്ടതലമുറയ്ക്കും അങ്ങെന ഭവിക്കും.
എെന്റ അമ്മയും എെന്റ സേഹാദരന്മാരും
േയശു പുരുഷാരേത്താട് സംസാരിച്ച
െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
അവെന്റ അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും അവേനാട് സംസാരിപ്പാൻ
47 ഒരുവൻ അവേനാട്:
ആ്രഗഹിച്ച പുറത്തു നിന്നു.
നിെന്റ
അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും നിേന്നാട് സംസാരിപ്പാൻ ആ്രഗഹിച്ച
48 അത് പറഞ്ഞവേനാട്
പുറത്തുനില്ക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
ഉത്തരമായി അവൻ: എെന്റ അമ്മ ആർ എെന്റ സേഹാദരന്മാർ ആർ
എന്നു േചാദിച്ച . 49 എന്നിട്ട് അവെന്റ ശിഷ്യന്മാരുെട േനെര ൈക നീട്ടി:
ഇതാ, എെന്റ അമ്മയും എെന്റ സേഹാദരന്മാരും. 50 സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ
എെന്റ പിതാവിെന്റ ഇഷ്ടം െചയ്യ ന്നവൻ ഏവനും എെന്റ സേഹാദരനും
സേഹാദരിയും അമ്മയും ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
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13. അദ്ധ്യായം.
വിത്തുവിതക്കുന്നവെന്റ ഉപമ
ആ ദിവസം േയശു വീട്ടിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട കടലരിെക ഇരുന്നു.
2 വളെര പുരുഷാരം അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നുകൂടിയതുെകാണ്ട് അവൻ
പടകിൽ കയറി ഇരുന്നു; പുരുഷാരം എല്ലാം കരയിൽ നിന്നു. 3 അവൻ
അവേരാട് പലതും ഉപമകളിലൂെട ്രപസ്താവിച്ചെതെന്തന്നാൽ: ഇതാ
വിതയ്ക്കുന്ന ഒരുവൻ വിതയ്ക്കുവാൻ പുറെപ്പട്ട . 4 വിതയ്ക്കുേമ്പാൾ
ചിലത് വഴിയരിെക വീണു; പറവകൾ വന്നു അത് തിന്നുകളഞ്ഞു.
5 ചിലത് പാറസ്ഥലത്ത് ഏെറ മണ്ണില്ലാത്ത ഇടത്ത് വീണു; മണ്ണിന്
താഴ്ചയില്ലായ്കയാൽ ക്ഷണത്തിൽ മുളച്ച വന്നു. 6 എന്നാൽ സൂര്യൻ
ഉദിച്ചേപ്പാൾ ചൂടുതട്ടി, േവര് ഇല്ലായ്കയാൽ അത് ഉണങ്ങിേപ്പായി.
7 മറ്റ ചിലത് മുൾെച്ചടികൾക്കിടയിൽ വീണു; മുൾെച്ചടി മുളച്ച വളർന്ന്
8 മറ്റ ചിലത് നല്ല നിലത്തു വീണു,
അതിെന െഞരുക്കിക്കളഞ്ഞു.
നൂറും അറുപതും മുപ്പതും േമനിയായി വിളവ് നൽകി. 9 േകൾക്കുവാൻ
െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട.
1

ഉപമകൾ എന്തിന്?
പിെന്ന ശിഷ്യന്മാർ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്ന്: പുരുഷാരേത്താട്
ഉപമകളായി സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുെകാണ്ട് എന്നു േചാദിച്ച .
11 അവൻ
അവേരാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്:
സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിെന്റ
മർമ്മങ്ങെള അറിയുവാനുള്ള പദവി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഇവർേക്കാ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 12 ആകയാൽ ഉള്ളവന് അധികം െകാടുക്കും;
അവന് സമൃദ്ധിയുണ്ടാകും; ഇല്ലാത്തവേനാേടാ അവനുള്ളതും കൂെട
13 അതുെകാണ്ട് അവർ കാണുന്നു എങ്കിലും
എടുത്തുകളയും.
10
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ഉള്ളതുേപാെല കാണാെതയും േകൾക്കുന്നു എങ്കിലും ഉള്ളതുേപാെല
േകൾക്കാെതയും ഉള്ളതുേപാെല ്രഗഹിക്കാെതയും ഇരിക്കയാൽ ഞാൻ
ഉപമകളായി അവേരാട് സംസാരിക്കുന്നു.
14 “നിങ്ങൾ േകട്ട െകാേണ്ടയിരിക്കും,
എന്നാൽ ഒരു വിധത്തിലും
്രഗഹിക്കയില്ലതാനും;
കണ്ടുെകാേണ്ടയിരിക്കും,
എന്നാൽ
ഒരു
വിധത്തിലും
മനസ്സിലാക്കുകയില്ലതാനും;
ഈ
ജനത്തിെന്റ ഹൃദയം മങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു; അവരുെട െചവി
േകൾവിനിമിത്തം
ഭാരമായിരിക്കുന്നു;
അവരുെട
കണ്ണ്
അവർ അടച്ചിരിക്കുന്നു; അവർ കണ്ണ് കാണാെതയും െചവി
േകൾക്കാെതയും ഹൃദയംെകാണ്ട് ്രഗഹിക്കാെതയും ഞാൻ
അവെര
രൂപാന്തരെപ്പടുത്താെതയും
സൗഖ്യമാക്കാെതയും
ഇരിേക്കണ്ടതിനുതെന്ന”
15 എന്നിങ്ങെന
െയശയ്യാവു പറഞ്ഞ ്രപവചനത്തിന് അവരിൽ
നിവൃത്തിവരുന്നു. 16 എന്നാൽ നിങ്ങള െട കണ്ണ് കാണുന്നതുെകാണ്ടും
17 ഏറിയ
നിങ്ങള െട െചവി േകൾക്കുന്നതുെകാണ്ടും ഭാഗ്യമുള്ളവ.
്രപവാചകന്മാരും നീതിമാന്മാരും നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കാണ്മാൻ
ആ്രഗഹിച്ചിട്ട് കണ്ടില്ല;
നിങ്ങൾ േകൾക്കുന്നത് േകൾക്കുവാൻ
ആ്രഗഹിച്ചിട്ട ം േകട്ടില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
ഉപമയുെട െപാരുൾ
എന്നാൽ വിതയ്ക്കുന്നവെന്റ ഉപമ േകട്ട െകാൾവിൻ. 19 ഒരുവൻ
രാജ്യത്തിെന്റ വചനം േകട്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കാെത ഇരുന്നാൽ ദുഷ്ടൻ വന്നു
അവെന്റ ഹൃദയത്തിൽ വിതയ്ക്കെപ്പട്ടത് റാഞ്ചിെക്കാണ്ടുേപാകുന്നു;
20
ഇതെ്രത
വഴിയരിെക
വിതയ്ക്കെപ്പട്ടത്.
പാറസ്ഥലത്ത്
വിതയ്ക്കെപ്പട്ടേതാ, ഒരുവൻ വചനം േകട്ടിട്ട് ഉടെന സേന്താഷേത്താെട
ൈകെക്കാള്ള ന്നു എങ്കിലും തന്നിൽ തെന്ന േവരില്ലാതിരിക്കയാൽ
അവെന്റ നിലനില്പ് ക്ഷണികമേ്രത. 21 വചനംനിമിത്തം െഞരുക്കേമാ
ഉപ്രദവേമാ
േനരിട്ടാൽ
അവൻ
ക്ഷണത്തിൽ
ഇടറിേപ്പാകുന്നു.
22 മുൾെച്ചടികൾക്കിടയിൽ
വിതയ്ക്കെപ്പട്ടേതാ,
ഒരുവൻ വചനം
േകൾക്കുന്നു എങ്കിലും ഈ േലാകത്തിെന്റ ചിന്തയും ധനത്തിെന്റ
വഞ്ചനയും
വചനെത്ത
െഞരുക്കീട്ട്
ഫലമില്ലാത്തവനായി
23 നല്ല നിലത്തു വിതയ്ക്കെപ്പട്ടേതാ ഒരുവൻ
തീരുന്നതാകുന്നു.
വചനം േകട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആകുന്നു; അവൻ വാസ്തവമായി
ഫലം നൽകുന്നവനും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവനും ആകുന്നു;
ചിലർ
നൂറുേമനിയും അതിലധികവും, മറ്റ ചിലർ അറുപതും മുപ്പതും േമനിയും
വിളയിപ്പിക്കുന്നു.
18

േഗാതമ്പും കളയും
അവൻ മെറ്റാരു ഉപമ അവർക്ക് പറഞ്ഞുെകാടുത്തു: സ്വർഗ്ഗരാജ്യം
ഒരു മനുഷ്യൻ തെന്റ കൃഷിസ്ഥലത്ത് നല്ല വിത്ത് വിതച്ചതിേനാട്
25 മനുഷ്യർ ഉറങ്ങുേമ്പാൾ അവെന്റ ശ്രതു വന്നു,
സദൃശമാകുന്നു.
26 ഞാറ്
േഗാതമ്പിെന്റ ഇടയിൽ കള വിതച്ച് െപായ്ക്കളഞ്ഞു.
27
വളർന്ന് കതിരായേപ്പാൾ കളയും ദൃശ്യമായ് വന്നു.
അേപ്പാൾ
ഭൂവുടയവെന്റ ദാസന്മാർ അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്: യജമാനേന,
അങ്ങ് വയലിൽ നല്ലവിത്തല്ലേയാ വിതച്ചത്? പിെന്ന കള എവിെടനിന്ന്
വന്നു എന്നു േചാദിച്ച . 28 ഇതു ശ്രതു െചയ്തതാകുന്നു എന്നു അവൻ
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അവേരാട് പറഞ്ഞു.
ഞങ്ങൾ േപായി അത് പറിച്ച കളയുവാൻ
29 അതിന്
സമ്മതമുേണ്ടാ എന്നു ദാസന്മാർ അവേനാട് േചാദിച്ച .
ഭൂവുടമ അരുത്, ഒരു പേക്ഷ കള പറിക്കുേമ്പാൾ േഗാതമ്പും
30 രണ്ടുംകൂെട െകായ്ത്തുവെര വളരെട്ട;
കൂെട പിഴുതുേപാകും.
െകായ്ത്ത് കാലത്ത് ഞാൻ െകായ്യ ന്നവേരാട് മുെമ്പ കള പറിച്ച കൂട്ടി
ചുട്ട കളേയണ്ടതിന് െകട്ട കളായി െകട്ട വാനും േഗാതമ്പു എെന്റ
കളപ്പ രയിൽ കൂട്ടിവയ്ക്കുവാനും കല്പിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.
കടുകുമണിയുെട ഉപമ
മെറ്റാരു ഉപമ അവൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞുെകാടുത്തു: സ്വർഗ്ഗരാജ്യം
ഒരു മനുഷ്യൻ എടുത്തു തെന്റ വയലിൽ വിതച്ച കടുകുമണിേയാട്
സദൃശം; 32 ഈ വിത്ത് അത് എല്ലാവിത്തിലും െചറിയെതങ്കിലും
വളർന്നേപ്പാൾ സസ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുതായി, ആകാശത്തിെല
പറവകൾ വന്നു അതിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ കൂട് കൂട്ട വാൻ തക്കവണ്ണം
വൃക്ഷമായി തീരുന്നു.
31

പുളിച്ച മാവിേനാടു സദൃശം
അവൻ മെറ്റാരു ഉപമ അവേരാട് പറഞ്ഞത്; “സ്വർഗ്ഗരാജ്യം
ഒരു സ്്രതീ മൂന്നുപറ* മാവ് എടുത്ത് എല്ലാം പുളിച്ച വരുേവാളം
േചർത്തുവയ്ക്കുന്ന അല്പം പുളിച്ച മാവിേനാടു സദൃശം” 34 ഇതു ഒെക്കയും
േയശു പുരുഷാരേത്താട് ഉപമകളായി പറഞ്ഞു; ഉപമ കൂടാെത അവേരാട്
ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല
35 “ഞാൻ ഉപമ ്രപസ്താവിപ്പാൻ വായ്തുറക്കും; േലാകസ്ഥാപനം മുതൽ
ഗൂഢമായത് ഉച്ചരിക്കും”
എന്നു ്രപവാചകൻ പറഞ്ഞത് നിവൃത്തിയാകുവാൻ സംഗതിവന്നു.
33

വയലിെല കളയുെട ഉപമയുെട വിവരണം
അനന്തരം േയശു പുരുഷാരെത്ത പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നു,
ശിഷ്യന്മാർ അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്: വയലിെല കളയുെട ഉപമ
വിവരിച്ച തരണം എന്നു അേപക്ഷിച്ച .
അതിന് അവൻ ഉത്തരം
പറഞ്ഞത്: 37 നല്ല വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നവൻ മനുഷ്യപു്രതൻ; 38 വയൽ
േലാകം; നല്ലവിത്ത് രാജ്യത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ; 39 കള ദുഷ്ടെന്റ
പു്രതന്മാർ; അത് വിതച്ച ശ്രതു പിശാച്; െകായ്ത്ത് േലാകാവസാനം;
40 അതുെകാണ്ട് കള കൂട്ടി തീയിൽ ഇട്ട്
െകായ്യ ന്നവർ ദൂതന്മാർ.
41 മനുഷ്യപു്രതൻ
ചുടുംേപാെല േലാകാവസാനത്തിൽ സംഭവിക്കും.
തെന്റ ദൂതന്മാെര അയയ്ക്കും; അവർ അവെന്റ രാജ്യത്തിൽനിന്നു
പാപെത്ത ഉളവാക്കുന്ന സകലേത്തയും അധർമ്മം ്രപവർത്തിക്കുന്ന
എല്ലാവെരയും കൂട്ടിേച്ചർത്തു 42 തീച്ച ളയിൽ ഇട്ട കളയും; അവിെട
കരച്ചിലും പല്ല കടിയും ഉണ്ടാകും. 43 അന്ന് നീതിമാന്മാർ തങ്ങള െട
പിതാവിെന്റ രാജ്യത്തിൽ സൂര്യെനേപ്പാെല ്രപകാശിക്കും. േകൾക്കുവാൻ
െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട.
36

വയലിൽ ഒളിച്ച വച്ച നിധി
സ്വർഗ്ഗരാജ്യം വയലിൽ ഒളിച്ച വച്ച നിധിേയാട് സദൃശം.
ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ട് മറച്ചിട്ട്, തെന്റ സേന്താഷത്താൽ
തനിക്കുള്ളെതാെക്കയും വിറ്റ് ആ വയൽ വാങ്ങി.
44
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മുത്ത് അേന്വഷിക്കുന്ന വ്യാപാരി
പിെന്നയും സ്വർഗ്ഗരാജ്യം നല്ല മുത്ത് അേന്വഷിക്കുന്ന ഒരു
46 അവൻ
വ്യാപാരിേയാട് സദൃശം.
വിലേയറിയ ഒരു മുത്ത്
കെണ്ടത്തിയാെറ െചന്ന് തനിക്കുള്ളെതാെക്കയും വിറ്റ് അത് വാങ്ങി.
45

എല്ലാവക മീൻ പിടിക്കുന്ന വല

47 പിെന്നയും സ്വർഗ്ഗരാജ്യം കടലിൽ ഇടുന്നതും എല്ലാവക ജീവികേളയും

പിടിക്കുന്നതുമാെയാരു വലേയാടു സദൃശം. 48 അത് നിറഞ്ഞേപ്പാൾ മീൻ
പിടുത്തക്കാർ അത് വലിച്ച കരയ്ക്ക് കയറ്റി, ഇരുന്നുെകാണ്ട് നല്ലത്
പാ്രതങ്ങളിൽ കൂട്ടിവച്ച , ചീത്തയായവ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു.

േലാകാവസാനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്
ഇങ്ങെന തേന്ന േലാകാവസാനത്തിൽ സംഭവിക്കും; ദൂതന്മാർ
പുറെപ്പട്ട നീതിമാന്മാരുെട ഇടയിൽനിന്ന് ദുഷ്ടന്മാെര േവർതിരിക്കും.
50 അവർ അവെര തീച്ച ളയിൽ ഇട്ട കളയും;
അവിെട കരച്ചിലും
പല്ല കടിയും ഉണ്ടാകും.
51 ഇെതല്ലാം ്രഗഹിച്ച േവാ?
എന്നതിന് ശിഷ്യന്മാർ അെത എന്നു
പറഞ്ഞു. 52 പിെന്ന േയശു അവേരാട്: അതുെകാണ്ട് സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്
ശിഷ്യനായ് തീർന്ന ഏത് ശാസ്്രതിയും തെന്റ നിേക്ഷപത്തിൽ
നിന്നു പുതിയതും പഴയതും പുറെത്തടുക്കുന്ന ഒരു വീട്ട ടയവേനാട്
സദൃശനാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
49

പിതൃനഗരത്തിൽ തിരസ്കരണം
േയശു ഈ ഉപമകെള പറഞ്ഞു തീർന്നേശഷം അവിെട നിന്നും
പുറെപ്പട്ട . 54 അതിനുേശഷം തെന്റ സ്വന്ത ്രപേദശങ്ങളിൽ ്രപേവശിച്ച
അവിെടയുള്ള ജനങ്ങെള അവരുെട പള്ളിയിൽ ഉപേദശിച്ച . അേപ്പാൾ
അവർ േയശുവിെന്റ ഉപേദശത്തിൽ വിസ്മയിച്ച : ഇവന് ഈ ജ്ഞാനവും
വീര്യ്രപവൃത്തികള ം എവിെട നിന്നു ലഭിച്ച ? 55 ഇവൻ തച്ചെന്റ മകൻ
അല്ലേയാ? ഇവെന്റ അമ്മ മറിയ അല്ലേയാ? ഇവെന്റ സേഹാദരന്മാർ
യാേക്കാബ്, േയാെസ, ശിേമാൻ, യൂദാ എന്നവർ അല്ലേയാ? 56 ഇവെന്റ
സേഹാദരികള ം എല്ലാം നേമ്മാടുകൂെടയില്ലേയാ?
ഇവന് ഇതു
ഒെക്കയും എവിെട നിന്നുലഭിച്ച എന്നു പറഞ്ഞു അവങ്കൽ ഇടറിേപ്പായി.
57 േയശു അവേരാട്:
ഒരു ്രപവാചകൻ തെന്റ പിതൃനഗരത്തിലും
സ്വന്തഭവനത്തിലും അല്ലാെത ബഹുമാനമില്ലാത്തവൻ അല്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 58 അവരുെട അവിശ്വാസം നിമിത്തം അവൻ അവിെട വളെര
വീര്യ്രപവൃത്തികെള െചയ്തില്ല.
53

14. അദ്ധ്യായം.
േയാഹന്നാൻ സ്നാപകെന്റ ശിരേച്ഛദം
കാലത്ത് ഇട്രപഭുവായ* െഹേരാദാവ് േയശുവിെന്റ ്രശുതി േകട്ടിട്ട്:
2 ഇവൻ േയാഹന്നാൻ സ്നാപകൻ; അവൻ മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽ
നിന്നും ഉയിർത്തു; അതുെകാണ്ടാകുന്നു ഈ ശക്തികൾ അവനിൽ
വ്യാപരിക്കുന്നത് എന്നു തെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാടു പറഞ്ഞു. 3 െഹേരാദാവ്
തെന്റ സേഹാദരനായ ഫീലിേപ്പാസിെന്റ ഭാര്യ െഹേരാദ്യ നിമിത്തം,
1ആ

*
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അവൾ നിനക്ക് ഭാര്യയായിരിക്കുന്നതു നിയമാനുസൃതമല്ല എന്നു
4 േയാഹന്നാൻ അവേനാട് പറഞ്ഞതുെകാണ്ട്, അവെന പിടിച്ച് െകട്ടി
തടവിൽ ആക്കിയിരുന്നു. 5 അവെന െകാല്ലണെമന്നുണ്ടായിരുന്നിട്ട ം
പുരുഷാരം അവെന ്രപവാചകൻ എന്നു എണ്ണ കയാൽ അവെര
6 എന്നാൽ െഹേരാദാവിെന്റ ജന്മദിവസം ആയേപ്പാൾ
ഭയെപ്പട്ട .
െഹേരാദ്യയുെട മകൾ സഭാമേദ്ധ്യ നൃത്തം െചയ്തു െഹേരാദാവിെന
7 അതുമുഖാന്തരം എന്ത് േചാദിച്ചാലും െകാടുക്കും
്രപസാദിപ്പിച്ച .
എന്നു അവൻ സത്യംെചയ്തു അവൾക്ക് വാക്ക് െകാടുത്തു. 8 അവൾ
അമ്മയുെട നിർേദ്ദശ്രപകാരം: േയാഹന്നാൻ സ്നാപകെന്റ തല ഒരു
താലത്തിൽ ഇവിെട തേരണം എന്നു പറഞ്ഞു. 9 ഇതു നിമിത്തം രാജാവ്
സ്തബ്ധനായിേപാെയങ്കിലും െചയ്ത സത്യെത്തയും വിരുന്നുകാെരയും
വിചാരിച്ച അത് െകാടുക്കുവാൻ കല്പിച്ച ; 10 അവൻ ആളയച്ച് തടവിൽ
േയാഹന്നാെന ശിരേച്ഛദം െചയ്യിച്ച . 11 അവെന്റ തല ഒരു താലത്തിൽ
െകാണ്ടുവന്നു മകൾക്ക് െകാടുത്തു; അവൾ അമ്മയ്ക്ക് െകാണ്ടുേപായി
െകാടുത്തു. 12 അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ െചന്ന് ഉടൽ എടുത്തു അടക്കം
െചയ്തു; പിെന്ന െചന്ന് േയശുവിെന അറിയിച്ച .
അഞ്ചപ്പംെകാണ്ട് അയ്യായിരം േപെര േപാഷിപ്പിക്കുന്നു
അത് േകട്ടിട്ട് േയശു അവിെടനിന്നും പിൻവാങ്ങി പടകിൽ കയറി
നിർജ്ജനമാെയാരു സ്ഥലേത്തയ്ക്ക് േവറിട്ട േപായി; പുരുഷാരം
അത് േകട്ട് പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്നു കാൽനടയായി അവെന്റ പിന്നാെല
െചന്ന്. 14 അവൻ അവരുെട മുൻപാെക വന്നു വലിയ പുരുഷാരെത്ത
കണ്ട് അവരിൽ മനസ്സലിഞ്ഞ് അവരുെട േരാഗികെള െസൗഖ്യമാക്കി.
15 ൈവകുേന്നരമായേപ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്
പറഞ്ഞു: ഈ സ്ഥലം വിജനമേല്ലാ, പകലും കഴിഞ്ഞേല്ലാ; പുരുഷാരം
്രഗാമങ്ങളിൽ േപായി ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ വാേങ്ങണ്ടതിന് അവെര
16 എന്നാൽ േയശു അവേരാട്:
പിരിച്ച വിേടണം എന്നു പറഞ്ഞു.
അവർ േപാകുവാൻ ആവശ്യമില്ല; നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ
െകാടുക്കുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 17 അവർ അവേനാട്: അഞ്ച് അപ്പവും
രണ്ടു മീനും അല്ലാെത ഞങ്ങൾക്കു ഇവിെട ഒന്നും ഇല്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
18 അത് എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവിൻ എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു.
19 പിെന്ന പുരുഷാരം പുല്ലിേന്മൽ ഇരിക്കുവാൻ കല്പിച്ച ; ആ അഞ്ച്
അപ്പവും രണ്ടു മീനും എടുത്തു, സ്വർഗ്ഗേത്തക്ക് േനാക്കി വാഴ്ത്തി, അപ്പം
നുറുക്കി, ശിഷ്യന്മാർക്കും, ശിഷ്യന്മാർ പുരുഷാരത്തിനും െകാടുത്തു.
20 എല്ലാവരും തിന്നു തൃപ്തരായി; േശഷിച്ച കഷണങ്ങൾ പ്രന്തണ്ട് െകാട്ട
നിറെച്ചടുത്തു. 21 തിന്നവേരാ സ്്രതീകെളയും ൈപതങ്ങെളയും കൂടാെത
ഏകേദശം അയ്യായിരം പുരുഷന്മാർ ആയിരുന്നു.
13

േയശു കടലിേന്മൽ നടക്കുന്നു
ഉടെന േയശു താൻ പുരുഷാരെത്ത പറഞ്ഞയയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ
ശിഷ്യന്മാർ പടകിൽ കയറി, തനിക്കുമുമ്പായി അക്കരയ്ക്ക് േപാകുവാൻ
23 അവൻ പുരുഷാരെത്ത പറഞ്ഞയച്ചിട്ട്
അവെര നിബ്ബന്ധിച്ച .
്രപാർത്ഥിക്കുവാൻ തനിെയ മലയിൽ കയറിേപ്പായി; ൈവകുേന്നരം
24 പടേകാ കരവിട്ട്
ആയേപ്പാൾ ഏകനായി അവിെട ഇരുന്നു.
കടലിന് നടുവിലും, കാറ്റ് ്രപതികൂലമാകയാൽ തിരകൾ നിമിത്തം
നിയ്രന്തണാതീതവുമായി. 25 രാ്രതിയിെല നാലാം യാമത്തിൽ അവൻ
22
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കടലിേന്മൽ നടന്നു അവരുെട അടുക്കൽ വന്നു. 26 അവൻ കടലിേന്മൽ
നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ ഭയെപ്പട്ട അത് ഒരു ഭൂതം എന്നു പറഞ്ഞു
േപടിച്ച നിലവിളിച്ച . 27 ഉടെന േയശു അവേരാട്: ൈധര്യെപ്പടുവിൻ;
ഞാൻ ആകുന്നു; േപടിേക്കണ്ടാ എന്നു പറഞ്ഞു.
പെ്രതാസ് െവള്ളത്തിന്മീെത നടക്കുന്നു
അതിന് പെ്രതാസ്: കർത്താേവ, നീ ആകുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ
െവള്ളത്തിന്മീെത നിെന്റ അടുക്കൽ വേരണ്ടതിന് കല്പിക്കണം എന്നു
29 വരിക എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു.
പറഞ്ഞു.
പെ്രതാസ് പടകിൽ
നിന്നു ഇറങ്ങി, േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ െചല്ല വാൻ െവള്ളത്തിേന്മൽ
നടന്നു. 30 എന്നാൽ അവൻ കാറ്റ് കണ്ട് ഭയെപ്പട്ട മുങ്ങിത്തുടങ്ങുകയാൽ:
കർത്താേവ, എെന്ന രക്ഷിേക്കണേമ എന്നു നിലവിളിച്ച . 31 േയശു ഉടെന
ൈക നീട്ടി അവെന പിടിച്ച്: അല്പവിശ്വാസിേയ, നീ എന്തിന് സംശയിച്ച
എന്നു പറഞ്ഞു. 32 േയശുവും പെ്രതാസും പടകിൽ കയറിയേപ്പാൾ കാറ്റ്
അടിക്കുന്നത് നിന്നു. 33 പടകിലുള്ള ശിഷ്യന്മാർ: നീ ൈദവപു്രതൻ സത്യം
എന്നു പറഞ്ഞു അവെന നമസ്കരിച്ച .
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െഗേന്നസരത്ത് േദശത്തു സൗഖ്യം
അവർ അക്കെരെയത്തി, െഗേന്നസരത്ത് േദശത്തു െചന്ന്.
35 അവിടുെത്ത ജനങ്ങൾ അവൻ ആെരന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ചുറ്റ മുള്ള
നാട്ടിൽ എല്ലാം ആളയച്ച് ദീനക്കാെര ഒെക്കയും അവെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു. 36 അവെന്റ വസ്്രതത്തിെന്റ വക്കിൽ മാ്രതം െതാടുവാൻ
അനുവാദം േചാദിച്ച , െതാട്ടവർക്ക് ഒെക്കയും െസൗഖ്യം വന്നു.
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15. അദ്ധ്യായം.
ൈദവകൽപ്പനേയാ മാനുഷിക സ്രമ്പദായേമാ?
അതിനുേശഷം െയരൂശേലമിൽനിന്നു പരീശന്മാരും ശാസ്്രതിമാരും
േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: 2 നിെന്റ ശിഷ്യന്മാർ പൂർവ്വികരുെട
സ്രമ്പദായം ലംഘിക്കുന്നത് എന്ത്?
അവർ ഭക്ഷിക്കുേമ്പാൾ ൈക
കഴുകുന്നില്ലേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു 3 അവൻ അവേരാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്:
നിങ്ങള െട സ്രമ്പദായംെകാണ്ടു നിങ്ങൾ ൈദവകല്പന ലംഘിക്കുന്നത്
4 അപ്പെനയും അമ്മെയയും ബഹുമാനിയ്ക്ക എന്നും
എന്ത്?
അപ്പെനേയാ അമ്മെയേയാ ദുഷിക്കുന്നവൻ മരിക്കണം എന്നും ൈദവം
കല്പിച്ച വേല്ലാ. 5 എന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ആെരങ്കിലും അപ്പേനാേടാ,
അമ്മേയാേടാ: നിനക്ക് എന്നിൽ നിന്നും ലഭിേക്കണ്ടിയിരുന്ന സഹായം
എല്ലാം ൈദവത്തിന് വഴിപാടായി അർപ്പിച്ച
എന്നു പറഞ്ഞാൽ
6 അവൻ
അപ്പെന ബഹുമാനിേക്കണ്ടതായ ആവശ്യമില്ലാെയന്ന്
പറയുന്നു; ഇങ്ങെന നിങ്ങള െട സ്രമ്പദായം നിമിത്തം ൈദവവചനെത്ത
7 കപടഭക്തിക്കാേര, നിങ്ങെളക്കുറിച്ച്
ദുർബ്ബലമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
െയശയ്യാവു:
8 “ഈ ജനം അധരംെകാണ്ട് എെന്ന ബഹുമാനിക്കുന്നു;
എങ്കിലും
അവരുെട
ഹൃദയം
എെന്ന
വിട്ട
അകന്നിരിക്കുന്നു.
9
മാനുഷകല്പനകെള
അവരുെട
ഉപേദശങ്ങളായി
പഠിപ്പിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
അവർ
എെന്ന
വ്യർത്ഥമായി
ആരാധിക്കുന്നു”
എന്നിങ്ങെന ്രപവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരിക്കുന്നു.
1
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മനുഷ്യന് അശുദ്ധി വരുത്തുന്നത്
പിെന്ന അവൻ പുരുഷാരെത്ത അരിെക വിളിച്ച അവേരാട്
11 വായ്ക്കകത്തു
പറഞ്ഞത്:
േകട്ട് ്രഗഹിച്ച
െകാൾവിൻ.
്രപേവശിക്കുന്നത് മനുഷ്യെന അശുദ്ധനാക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് വായിൽ
നിന്നു പുറെപ്പടുന്നതേ്രത; മനുഷ്യെന അശുദ്ധനാക്കുന്നത്. 12 അേപ്പാൾ
ശിഷ്യന്മാർ അടുെക്ക വന്നു:
പരീശന്മാർ ഈ ്രപസ്താവന േകട്ട്
13 അതിന്
ഇടറിേപ്പായി എന്നു അറിയുന്നുേവാ എന്നു േചാദിച്ച .
അവൻ: സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എെന്റ പിതാവ് നട്ടിട്ടില്ലാത്ത ൈത ഒെക്കയും
േവേരാെട പറിഞ്ഞുേപാകും. 14 അവെര വിടുവിൻ; അവർ കുരുടന്മാരായ
വഴികാട്ടികൾ അേ്രത; കുരുടൻ കുരുടെന വഴിനടത്തിയാൽ ഇരുവരും
കുഴിയിൽ വീഴും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 15 പെ്രതാസ് അവേനാട്: ആ
ഉപമ ഞങ്ങൾക്കു വിശദീകരിച്ച് തരണം എന്നു പറഞ്ഞു. 16 അതിന്
അവൻ പറഞ്ഞത്:
നിങ്ങള ം ഇന്നുവെര േബാധമില്ലാത്തവേരാ?
17 വായ്ക്കകത്തു കടക്കുന്നത് എല്ലാം വയറ്റിൽ െചന്നിട്ട് മറപ്പ രയിൽ
േപാകുന്നു എന്നു ്രഗഹിക്കുന്നില്ലേയാ? 18 വായിൽ നിന്നു പുറെപ്പടുന്നേതാ
ഹൃദയത്തിൽനിന്ന് വരുന്നു;
അത് മനുഷ്യെന അശുദ്ധമാക്കുന്നു.
19
എങ്ങെനെയന്നാൽ
ദുശ്ചിന്ത,
െകാലപാതകം,
വ്യഭിചാരം,
പരസംഗം, േമാഷണം, കള്ള സാക്ഷ്യം, ദൂഷണം എന്നിവ ഹൃദയത്തിൽ
20 മനുഷ്യെന അശുദ്ധമാക്കുന്നത് ഈ
നിന്നു പുറെപ്പട്ട വരുന്നു.
കാര്യങ്ങളേ്രത; കഴുകാത്ത ൈകെകാണ്ട് ഭക്ഷിക്കുന്നേതാ മനുഷ്യെന
അശുദ്ധമാക്കുന്നില്ല.
10

കനാന്യ സ്്രതീയുെട വലിയ വിശ്വാസം
േയശു അവിടം വിട്ട , േസാർ സീേദാൻ എന്ന ്രപേദശങ്ങളിേലക്ക്
22 ആ
പിൻവാങ്ങിേപ്പായി.
േദശത്തുനിന്ന് ഒരു കനാന്യസ്്രതീ
വന്നു, അവേനാട്: കർത്താേവ, ദാവീദ് പു്രതാ, എേന്നാട് കരുണ
േതാേന്നണേമ; എെന്റ മകൾക്കു ഭൂേതാപ്രദവം കഠിനമായിരിക്കുന്നു
എന്നു ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച പറഞ്ഞു. 23 അവൻ അവേളാട് ഒരു വാക്കും
ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല; അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ അടുെക്ക, വന്നു: അവൾ
നമ്മുെട പിന്നാെല ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച െകാണ്ട് വരുന്നു; അവെള
24 അതിന്
പറഞ്ഞയയ്േക്കണേമ എന്നു അവേനാട് അേപക്ഷിച്ച .
അവൻ: യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെല കാണാെതേപായ ആടുകള െട
അടുക്കേലക്കല്ലാെത എെന്ന അയച്ചിട്ടില്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
25 എന്നാൽ അവൾ വന്നു: കർത്താേവ, എെന്ന സഹായിക്കണേമ എന്നു
പറഞ്ഞു അവെന നമസ്കരിച്ച . 26 അവേനാ: മക്കള െട അപ്പം എടുത്തു
നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് എറിഞ്ഞുെകാടുക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 27 അതിന് അവൾ: അേത, കർത്താേവ, നായ്ക്കുട്ടികള ം
ഉടയവരുെട േമശയിൽ നിന്നു വീഴുന്ന ചില നുറുക്കുകൾ തിന്നുന്നുണ്ടേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 28 േയശു അവേളാട്: സ്്രതീേയ, നിെന്റ വിശ്വാസം
വലിയത്; നിെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല നിനക്ക് ഭവിക്കെട്ട എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. ആ നാഴികയിൽത്തെന്ന അവള െട മകൾക്കു െസൗഖ്യം വന്നു.
21

േയശു അേനകെര സൗഖ്യമാക്കുന്നു
േയശു അവിെട നിന്നു യാ്രതയായി ഗലീലക്കടലരിെക െചന്ന്
30 വളെര പുരുഷാരം അവെന്റ
മലയിൽ കയറി അവിെട ഇരുന്നു.
അടുക്കൽ വന്നു;
അവർ മുടന്തർ, കുരുടർ, ഊമർ, കൂനർ
29

മത്തായി 15. അദ്ധ്യായം.:31
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മത്തായി 16. അദ്ധ്യായം.:8

മുതലായവെരയും മറ്റ
പലേരാഗികേളയും അവെന്റ അടുക്കൽ,
അവെന്റ പാദപീഠത്തിൽതെന്ന െകാണ്ടുവന്നു;
അവൻ അവെര
െസൗഖ്യമാക്കി. 31 ഊമർ സംസാരിക്കുന്നതും കൂനർ െസൗഖ്യമാകുന്നതും
മുടന്തർ നടക്കുന്നതും കുരുടർ കാണുന്നതും പുരുഷാരം കണ്ടിട്ട്
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട , യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തി.
േയശു നാലായിരം േപെര േപാഷിപ്പിക്കുന്നു
എന്നാൽ േയശു തെന്റ ശിഷ്യന്മാെര അടുെക്കവിളിച്ച ; ഈ
പുരുഷാരം ഇേപ്പാൾ മൂന്നു നാള കളായി എേന്നാടുകൂെട പാർക്കുന്നു;
അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് അവെരക്കുറിച്ച്
എനിക്ക് മനസ്സലിവു േതാന്നുന്നു; അവെര പട്ടിണിയായി വിട്ടയപ്പാൻ
മനസ്സ മില്ല;
അവർ വഴിയിൽെവച്ച
തളർന്നുേപാേയക്കും എന്നു
33
പറഞ്ഞു.
ശിഷ്യന്മാർ അവേനാട്: ഇ്രത വലിയ പുരുഷാരത്തിന്
തൃപ്തിവരുത്തുവാൻ ആവശ്യമായ അപ്പം ഈ വിജനമായ സ്ഥലത്ത്
നമുക്കു എവിെട നിന്നു എന്നു േചാദിച്ച . 34 േയശു അവേരാട് നിങ്ങള െട
പക്കൽ എ്രത അപ്പം ഉണ്ട് എന്നു േചാദിച്ചതിന്, ഏഴ് അപ്പവും, കുെറ
െചറുമീനുകള ം ഉണ്ട് എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 35 അവൻ പുരുഷാരേത്താട്
നിലത്തു ഇരിക്കുവാൻ കല്പിച്ച , 36 ആ ഏഴ് അപ്പവും മീനും എടുത്തു
വാഴ്ത്തി നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാരുെട പക്കലും ശിഷ്യന്മാർ പുരുഷാരത്തിനും
െകാടുത്തു. 37 എല്ലാവരും തിന്നു തൃപ്തരായി; േശഷിച്ച കഷണങ്ങൾ
38 തിന്നവേരാ സ്്രതീകെളയും
അവർ ഏഴ് െകാട്ട നിറെച്ചടുത്തു.
ൈപതങ്ങെളയും കൂടാെത നാലായിരം പുരുഷന്മാർ ആയിരുന്നു.
39 പിെന്ന അവൻ പുരുഷാരെത്ത പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് പടകിൽ കയറി മഗദാ
േദശത്തു എത്തി.
32

16. അദ്ധ്യായം.
കാലലക്ഷണങ്ങെള വിേവചിക്കുവിൻ
പരീശന്മാരും സദൂക്യരും അടുക്കൽ വന്നു:
ആകാശത്തുനിന്ന്
ഒരു
അടയാളം
ഞങ്ങൾക്ക്
കാണിച്ച തരണെമന്ന്
അവെന
2 അവേരാട് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞത്:
പരീക്ഷിച്ച് േചാദിച്ച .
സന്ധ്യാസമയത്ത് ആകാശം ചുവന്നുകണ്ടാൽ നല്ല െതളിവായ
കാലാവസ്ഥ എന്നും 3 രാവിെല ആകാശം ചുവന്ന് േമഘാവൃതമായി
കണ്ടാൽ ഇന്ന് മഴേക്കാൾ ഉണ്ടാകും എന്നും നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു.
ആകാശത്തിെന്റ ഭാവങ്ങെള വ്യാഖ്യാനിപ്പാൻ നിങ്ങൾ അറിയുന്നു;
എന്നാൽ കാലലക്ഷണങ്ങെള വ്യാഖാനിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല
4 ദുഷ്ടതയും വ്യഭിചാരവുമുള്ള തലമുറ അടയാളം അേന്വഷിക്കുന്നു;
എന്നാൽ
േയാനയുെട
അടയാളമല്ലാെത
അതിന്
അടയാളം
ലഭിക്കുകയില്ല; പിെന്ന അവൻ അവെര വിട്ട േപായി.
1

പരീശന്മാരുെടയും സദൂക്യരുെടയും ഉപേദശങ്ങൾ
ശിഷ്യന്മാർ തടാകത്തിെന്റ മറുവശത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ അവർ
6 േയശു അവേരാട്:
അപ്പം എടുക്കുന്ന കാര്യം മറന്നുേപായിരുന്നു.
പരീശന്മാരുെടയും സദൂക്യരുെടയും പുളിച്ച മാവു കരുതിയും സൂക്ഷിച്ച ം
7 അപ്പം െകാണ്ടുേപാരായ്കയാൽ
െകാൾവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
8 േയശു
ആയിരിക്കും എന്നു അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു.
അത് അറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞത് :
അല്പവിശ്വാസികേള,
അപ്പം
5

മത്തായി 16. അദ്ധ്യായം.:9
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മത്തായി 16. അദ്ധ്യായം.:25

െകാണ്ടുവരായ്കയാൽ ആയിരിക്കും എന്ന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറയുന്നത്
9 ഇേപ്പാഴും നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലേയാ?
എന്ത്?
അയ്യായിരം
േപർക്ക് അഞ്ച് അപ്പം െകാടുത്തിട്ട് എ്രത െകാട്ട എടുത്തു എന്നും
10 നാലായിരം
േപർക്ക് ഏഴ് അപ്പം െകാടുത്തിട്ട് എ്രത െകാട്ട
11 അപ്പെത്തക്കുറിച്ചല്ല എന്നു
എടുത്തു എന്നും ഓർക്കുന്നില്ലേയാ?
തിരിച്ചറിയാത്തത് എന്ത്? പരീശന്മാരുെടയും സദൂക്യരുെടയും പുളിച്ച
മാവു സൂക്ഷിച്ച െകാേള്ളണം എന്നേ്രത പറഞ്ഞത് 12 അങ്ങെന
അപ്പത്തിെന്റ പുളിച്ച മാവല്ല, പരീശന്മാരുെടയും സദൂക്യരുെടയും
ഉപേദശമേ്രത സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വാൻ അവൻ പറഞ്ഞത് എന്നു അവർ
്രഗഹിച്ച .
മനുഷ്യപു്രതെന ആർ എന്നു പറയുന്നു
േയശു ഫിലിപ്പിെന്റ ൈകസര്യയുെട ്രപേദശത്ത് എത്തിയേശഷം
തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട്: ജനങ്ങൾ മനുഷ്യപു്രതൻ ആർ ആകുന്നു എന്നു
പറയുന്നുെവന്ന് േചാദിച്ച . 14 ചിലർ േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ എന്നും
മറ്റ ചിലർ ഏലിയാെവന്നും േവെറ ചിലർ യിെരമ്യാേവാ ്രപവാചകന്മാരിൽ
15 എന്നാൽ
ഒരുവേനാ എന്നും പറയുന്നു എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.
ഞാൻ ആർ ആകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നുെവന്ന് േയശു േചാദിച്ച ?
16 അതിനുത്തരമായി ശിേമാൻ പെ്രതാസ്: നീ ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ
പു്രതനായ ്രകിസ്തു എന്നു പറഞ്ഞു. 17 േയശു അവേനാട്: ബർേയാനാ
ശിേമാെന, നീ ഭാഗ്യവാൻ; ജഡരക്തങ്ങൾ അല്ല, സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എെന്റ
പിതാവെ്രത നിനക്ക് ഇതു െവളിെപ്പടുത്തിയത്.
18 നീ പെ്രതാസ് ആകുന്നു; ഈ പാറേമൽ ഞാൻ എെന്റ സഭെയ
പണിയും; പാതാളേഗാപുരങ്ങൾ അതിെന ജയിക്കയില്ല എന്നും ഞാൻ
നിേന്നാട് പറയുന്നു. 19 സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിെന്റ താേക്കാൽ ഞാൻ നിനക്ക്
തരും; നീ ഭൂമിയിൽ െകട്ട ന്നത് ഒെക്കയും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ െകട്ടെപ്പട്ടിരിക്കും;
നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നെതാെക്കയും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അഴിയെപ്പട്ടിരിക്കും
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 20 പിെന്ന താൻ ്രകിസ്തു ആകുന്നു എന്നു
ആേരാടും പറയാതിരിപ്പാൻ േയശു ശിഷ്യന്മാേരാട് കല്പിച്ച .
13

േയശു, തെന്റ പീഢാനുഭവങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാേരാട് ്രപസ്താവിക്കുന്നു
അന്നുമുതൽ േയശു, താൻ െയരൂശേലമിൽ േപാകണെമന്നും,
മൂപ്പന്മാർ, മഹാപുേരാഹിതന്മാർ, ശാസ്്രതിമാർ എന്നിവരാൽ പലതും
സഹിച്ച െകാല്ലെപ്പടുകയും മൂന്നാം നാൾ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയും
22 അേപ്പാൾ
േവണം എന്നു ശിഷ്യന്മാേരാട് ്രപസ്താവിച്ച തുടങ്ങി.
പെ്രതാസ് അവെന േവറിട്ട െകാണ്ടുേപായി: കർത്താേവ, അത് നിന്നിൽ
നിന്നു മാറിേപ്പാകെട്ട; നിനക്ക് അങ്ങെന ഒരിക്കലും സംഭവിക്കരുേത
എന്നു ശാസിച്ച . 23 അവേനാ തിരിഞ്ഞു പെ്രതാസിേനാട്; എെന്ന വിട്ട
മാറിേപ്പാകൂ, സാത്താെന; നീ എനിക്ക് ഇടർച്ചയാകുന്നു; നീ ൈദവത്തിെന്റ
കാര്യങ്ങളല്ല, മനുഷ്യരുെട കാര്യങ്ങളേ്രത കരുതുന്നത് എന്നു പറഞ്ഞു.
21

തെന്റ ്രകൂശ് എടുത്തു എെന്ന അനുഗമിക്കെട്ട
പിെന്ന േയശു തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട് പറഞ്ഞത്: ഒരുവൻ എെന്ന
അനുഗമിക്കുവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ തെന്നത്താൻ ത്യജിച്ച്, തെന്റ ്രകൂശ്
25 ആെരങ്കിലും തെന്റ ജീവെന
എടുത്തു എെന്ന അനുഗമിക്കെട്ട.
രക്ഷിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിെന നഷ്ടമാക്കും; എെന്റ നിമിത്തം
24
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ആെരങ്കിലും തെന്റ ജീവെന നഷ്ടമാക്കിയാൽ അതിെന കെണ്ടത്തും.
26 ഒരു മനുഷ്യൻ തെന്റ ജീവെന നഷ്ടെപ്പടുത്തിയിട്ട് സർവ്വേലാകവും
േനടിയത് െകാണ്ട് അവന് എന്ത് ്രപേയാജനം? അല്ല, തെന്റ ജീവന്
പകരമായി മനുഷ്യൻ എന്ത് െകാടുക്കുവാൻ കഴിയും? 27 മനുഷ്യപു്രതൻ
തെന്റ പിതാവിെന്റ മഹത്വത്തിൽ തെന്റ ദൂതന്മാരുമായി വരും; അേപ്പാൾ
അവൻ ഓേരാരുത്തനും അവനവെന്റ ്രപവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം പകരം
നല്കും. 28 മനുഷ്യപു്രതൻ തെന്റ രാജ്യത്തിൽ വരുന്നത് കാണുേവാളം
മരണം ആസ്വദിക്കാത്തവർ ചിലർ ഈ നില്ക്കുന്നവരിൽ ഉണ്ട് എന്നു
ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

17. അദ്ധ്യായം.
േയശു മലേമൽ രൂപാന്തരെപ്പടുന്നു
ആറ്
ദിവസം
കഴിഞ്ഞേശഷം
േയശു
പെ്രതാസിെനയും
യാേക്കാബിെനയും
അവെന്റ
സേഹാദരനായ
േയാഹന്നാേനാടും
കൂെട ഒരു ഉയർന്ന മലയിേലക്ക് േപായി, 2 അവരുെട മുമ്പാെക
രൂപാന്തരെപ്പട്ട , അവെന്റ മുഖം സൂര്യെനേപ്പാെല േശാഭിച്ച അവെന്റ
വസ്്രതം െവളിച്ചംേപാെല തിളങ്ങുന്നതായി തീർന്നു. 3 ഇതാ േമാെശയും
ഏലിയാവും ്രപത്യക്ഷമായി അവേനാട് സംസാരിക്കുന്നതും അവർ
കണ്ട്. 4 അേപ്പാൾ പെ്രതാസ് േയശുവിേനാടു: കർത്താേവ, നാം ഇവിെട
ഇരിക്കുന്നത് നല്ലത്; നിനക്ക് സമ്മതെമങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിെട മൂന്നു കുടിൽ
ഉണ്ടാക്കാം; ഒന്ന് നിനക്കും ഒന്ന് േമാെശക്കും ഒന്ന് ഏലിയാവിനും എന്നു
പറഞ്ഞു.
1

ഇവൻ എെന്റ ്രപിയപു്രതൻ
അവൻ പറയുേമ്പാൾ തേന്ന ്രപകാശമുെള്ളാരു േമഘം അവരുെട
േമൽ നിഴലിട്ട ; േമഘത്തിൽ നിന്നു, ഇവൻ എെന്റ ്രപിയപു്രതൻ, ഇവനിൽ
ഞാൻ ്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു; ഇവെന ്രശദ്ധിപ്പിൻ എന്നു ഒരു ശബ്ദവും
ഉണ്ടായി. 6 ശിഷ്യന്മാർ അത് േകട്ടിട്ട് ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ട കവിണ്ണ വീണു.
7 േയശു അടുത്തുെചന്ന് അവെര െതാട്ട : എഴുേന്നല്പിൻ, ഭയെപ്പേടണ്ടാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 8 അവർ തലെപാക്കി േനാക്കിയേപ്പാൾ േയശുവിെന
അല്ലാെത മറ്റാെരയും കണ്ടില്ല.
5

ഏലിയാവായി വന്ന േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ
അവർ മലയിൽ നിന്നു ഇറങ്ങുേമ്പാൾ േയശു അവേരാട്:
മനുഷ്യപു്രതൻ മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽ നിന്നു ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുംവെര
10 ശിഷ്യന്മാർ
ഈ ദർശനം ആേരാടും പറയരുത് എന്നു കല്പിച്ച .
അവേനാട്:
എന്നാൽ ഏലിയാവെ്രത മുെമ്പ വേരണ്ടത് എന്നു
ശാസ്്രതിമാർ പറയുന്നത് എന്ത് എന്നു േചാദിച്ച . 11 അതിന് അവൻ:
ഏലിയാവ് നിശ്ചയമായും വന്നു സകലവും യഥാസ്ഥാനത്താക്കും.
12 എന്നാൽ ഏലിയാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു; എങ്കിലും അവർ അവെന തിരിച്ചറിയാെത തങ്ങൾക്കു
േബാധിച്ചതുേപാെല എല്ലാം അവേനാട് െചയ്തു.
അ്രപകാരം
മനുഷ്യപു്രതനും അവരുെട കരങ്ങളാൽ കഷ്ടെപ്പടുവാനുണ്ട് എന്നു
13 അവൻ േയാഹന്നാൻസ്നാപകെനക്കുറിച്ച
ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
തങ്ങേളാട് പറഞ്ഞു എന്നു ശിഷ്യന്മാർ ്രഗഹിച്ച .
9

അപസ്മാര േരാഗിയായ ബാലെന സൗഖ്യമാക്കുന്നു
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14

അവർ പുരുഷാരത്തിെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ ഒരു മനുഷ്യൻ
വന്നു അവെന്റ മുമ്പാെക മുട്ട കുത്തി: 15 കർത്താേവ, എെന്റ മകേനാടു
കരുണയുണ്ടാേകണേമ;
അവൻ അപസ്മാരേരാഗം ബാധിച്ചതു
െകാണ്ട് പലേപ്പാഴും തീയിലും െവള്ളത്തിലും വീണു കഠിനമായ
16 ഞാൻ അവെന നിെന്റ ശിഷ്യന്മാരുെട
കഷ്ടത്തിലായ്േപാകുന്നു.
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; എന്നാൽ െസൗഖ്യമാക്കുവാൻ അവർക്ക്
17 അതിന് േയശു മറുപടി പറഞ്ഞത്
കഴിഞ്ഞില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
അവിശ്വാസവും ദുഷിച്ചതുമായ തലമുറേയ, എ്രതേത്താളം ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു കൂെട ഇരിക്കും?
എ്രതേത്താളം നിങ്ങെള സഹിക്കും?
അവെന ഇവിെട എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവിൻ എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 18 േയശു ഭൂതെത്ത ശാസിച്ച , അത് അവെന വിട്ട േപായി,
19 പിെന്ന ശിഷ്യന്മാർ
ബാലന് ആ സമയം മുതൽ െസൗഖ്യംവന്നു.
സ്വകാര്യമായി േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: ഞങ്ങൾക്കു അതിെന
20 അവൻ
പുറത്താക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞത് എന്ത് എന്നു േചാദിച്ച .
21
അവേരാട്: നിങ്ങള െട അല്പവിശ്വാസം നിമിത്തമേ്രത;
നിങ്ങൾക്ക്
കടുകുമണിേയാളം വിശ്വാസമുെണ്ടങ്കിൽ ഈ മലേയാട്: നീ ഇവിെട
നിന്നു അവിേടക്ക് നീങ്ങുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് നീങ്ങും;
നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അസാദ്ധ്യമാകയുമില്ല. (എങ്കിലും ്രപാർത്ഥനയാലും
ഉപവാസത്താലുമല്ലാെത ഈ ജാതി നീങ്ങിേപ്പാകുന്നില്ല) എന്നു ഞാൻ
സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
േയശു തെന്റ മരണെത്തക്കുറിച്ച് പറയുന്നു

22 അവർ ഗലീലയിൽ പാർക്കുേമ്പാൾ േയശു അവേരാട്:

മനുഷ്യപു്രതൻ
23 അവർ അവെന
മനുഷ്യരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കെപ്പടുകയും.
െകാല്ല കയും മൂന്നാം നാൾ അവൻ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയും െചയ്യ ം
എന്നു പറഞ്ഞു; അവേരാ ഏറ്റവും ദുഃഖിച്ച .
കരം െകാടുക്കുവാനുള്ള പണം മീനിെന്റ വായിൽനിന്ന്
അവർ കഫർന്നഹൂമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ കരം പിരിക്കുന്നവർ
പെ്രതാസിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: നിങ്ങള െട ഗുരു കരം (ദ്വി്രദഹ്മപ്പണം)
*െകാടുക്കുന്നില്ലേയാ എന്നു േചാദിച്ചതിന്:
ഉണ്ട് എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞു. 25 പെ്രതാസ് വീട്ടിൽ വന്നേപ്പാൾ േയശു ആദ്യം അവേനാട്:
ശിേമാേന, നിനക്ക് എന്ത് േതാന്നുന്നു? ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാർ കരേമാ
്രപതിഫലേമാ ആേരാട് വാങ്ങുന്നു?
രാജ്യത്തിെല അംഗങ്ങേളാേടാ
അേതാ പുറത്തുള്ളവേരാേടാ എന്നു േചാദിച്ചതിന്: പുറത്തുള്ളവേരാട്
എന്നു പെ്രതാസ് പറഞ്ഞു. 26 േയശു അവേനാട്: എന്നാൽ രാജ്യത്തിെല
അംഗങ്ങൾ ഒഴിവുള്ളവരേല്ലാ. 27 എങ്കിലും നാം കരം പിരിക്കുന്നവർക്ക്
ഇടർച്ച വരുത്താതിരിേക്കണ്ടതിന് നീ കടലിേലക്ക് െചന്ന് ചൂണ്ട ഇട്ട്
ആദ്യം കിട്ട ന്ന മീനിെന എടുക്ക; അതിെന്റ വായ് തുറക്കുേമ്പാൾ ഒരു
ചതുർ്രദഹ്മപ്പണം കാണും; അത് എടുത്ത് എനിക്കും പെ്രതാസിനും േവണ്ടി
െകാടുക്ക എന്നു പറഞ്ഞു.
24

18. അദ്ധ്യായം.
സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ
*

17. അദ്ധ്യായം.. 24 ദ്വി്രദഹ്മപ്പണം അര േശെക്കൽ െവള്ളി എന്നാൽ 8 ്രഗാം അതായത് 5
േഡാളറിനും 332 രൂപയ്ക്കും തുല്യം.
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മത്തായി 18. അദ്ധ്യായം.:18

1

ആ സമയത്തു തെന്ന ശിഷ്യന്മാർ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു.
സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും മഹാനായവൻ ആർ എന്നു േചാദിച്ച .
2 അവൻ ഒരു ശിശുവിെന അടുെക്ക വിളിച്ച അവരുെട നടുവിൽ നിർത്തി:
3 നിങ്ങൾ മാനസാന്തരെപ്പട്ട് ശിശുക്കെളേപ്പാെല ആയിത്തീരുന്നില്ല
എങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ ഒരുവിധത്തിലും കടക്കുകയില്ല എന്നു
4 ആകയാൽ ഈ
ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
ശിശുവിെനേപ്പാെല തെന്നത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ
5 ഇങ്ങെനയുള്ള ശിശുവിെന എെന്റ
ഏറ്റവും വലിയവൻ ആകും.
നാമത്തിൽ ൈകെക്കാള്ള ന്നവൻ എെന്ന ൈകെക്കാള്ള ന്നു.
ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവന്
എന്നിൽ
വിശ്വസിക്കുന്ന
ഈ
െചറിയവരിൽ
ഒരുവെന
ആെരങ്കിലും പാപത്തിേലക്ക് നടത്തിയാേലാ അവെന്റ കഴുത്തിൽ
വലിെയാരു തിരികല്ല് െകട്ടി അവെന സമു്രദത്തിെന്റ ആഴത്തിൽ
താഴ്ത്തിക്കളയുന്നത് അവന് നല്ലത്. 7 കാരണം; ഇടർച്ച േഹതുവായി
േലാകത്തിനു അേയ്യാ കഷ്ടം! അങ്ങെനയുള്ള സമയങ്ങൾ വേരണ്ടത്
തേന്ന; എങ്കിലും ഇടർച്ച വരുത്തുന്ന മനുഷ്യന് അേയ്യാ കഷ്ടം.
8 നിെന്റ കേയ്യാ കാേലാ നിനക്ക് ഇടർച്ച ആയാൽ അതിെന െവട്ടി
എറിഞ്ഞുകളക; രണ്ടു കയ്യ ം രണ്ടു കാലും ഉള്ളവനായി നിത്യാഗ്നിയിൽ
വീഴുന്നതിേനക്കാൾ അംഗഹീനനായിേട്ടാ മുടന്തനായിേട്ടാ ജീവനിൽ
കടക്കുന്നത് നിനക്ക് നല്ലത്. 9 നിെന്റ കണ്ണ് നിനക്ക് ഇടർച്ച ആയാൽ
അതിെന പിഴുെതടുത്തു എറിഞ്ഞുകളക; രണ്ടു കണ്ണ ള്ളവനായി
അഗ്നിനരകത്തിൽ വീഴുന്നതിേനക്കാൾ ഒറ്റക്കണ്ണനായി ജീവനിൽ
കടക്കുന്നത് നിനക്ക് നന്ന്.
6

ഈ െചറിയവരിൽ ഒരുവൻേപാലും നശിക്കരുത്
ഈ െചറിയവരിൽ ഒരുവേനേപ്പാലും തുച്ഛീകരിക്കാതിരിപ്പാൻ
11 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ.
അവരുെട ദൂതന്മാർ
സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എെന്റ പിതാവിെന്റ മുഖം എേപ്പാഴും കാണുന്നു എന്നു
12 നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് േതാന്നുന്നു?
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
ഒരു മനുഷ്യന് നൂറു ആട് ഉണ്ട് എന്നിരിക്കെട്ട; അവയിൽ ഒന്ന്
വഴിെതറ്റി അലഞ്ഞു േപായാൽ െതാണ്ണ െറ്റാമ്പതിെനയും വിട്ടിട്ട്
െതററിേപ്പായതിെന മലകളിൽ െചന്ന് തിരയുകയില്ലേയാ? 13 അതിെന
കണ്ടുകിട്ടിയാൽ െതറ്റിേപ്പാകാത്ത െതാണ്ണ െറ്റാമ്പതിലും അധികം
അതിെനക്കുറിച്ച്
സേന്താഷിക്കും
എന്നു
ഞാൻ
സത്യമായിട്ട്
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 14 അങ്ങെനതെന്ന ഈ െചറിയവരിൽ ഒരുവൻ
നശിച്ച േപാകുന്നത് സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങള െട പിതാവിന് ഇഷ്ടമല്ല.
10

സേഹാദരൻ നിേന്നാട് പിഴച്ചാൽ.
നിെന്റ സേഹാദരൻ നിേന്നാട് പാപം െചയ്താൽ നീ െചന്ന് നീയും
അവനും മാ്രതം ഉള്ളേപ്പാൾ കുറ്റം അവന് േബാധ്യം വരുത്തുക; അവൻ
നിെന്റ വാക്ക് േകട്ടാൽ നീ സേഹാദരെന േനടി. 16 േകൾക്കാഞ്ഞാേലാ
രണ്ടു മൂന്നു സാക്ഷികള െട വാെമാഴിയാൽ സകല കാര്യവും
ഉറപ്പാേകണ്ടതിന് ഒന്ന് രണ്ടു േപെര കൂട്ടിെക്കാണ്ട് െചല്ല ക. 17 അവെര
കൂട്ടാക്കാഞ്ഞാൽ സഭേയാട് അറിയിക്ക; സഭേയയും കൂട്ടാക്കാഞ്ഞാൽ
അവൻ നിനക്ക് പുറജാതിക്കാരനും ചുങ്കക്കാരനും എന്നേപാെല
18 നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ െകട്ട ന്നെതല്ലാം സ്വർഗ്ഗത്തിലും
ഇരിക്കെട്ട.
15

മത്തായി 18. അദ്ധ്യായം.:19
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മത്തായി 19. അദ്ധ്യായം.:2

െകട്ടെപ്പട്ടിരിക്കും; നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നെതല്ലാം സ്വർഗ്ഗത്തിലും
അഴിഞ്ഞിരിക്കും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
19 ഭൂമിയിൽെവച്ച
നിങ്ങളിൽ രണ്ടുേപർ ഒരുമനെപ്പട്ട് യാചിക്കുന്ന
ഏത് കാര്യമാെണങ്കിലും അത് സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എെന്റ പിതാവിങ്കൽ
നിന്നു അവർക്ക് ലഭിക്കും; 20 രേണ്ടാ മൂേന്നാ േപർ എെന്റ നാമത്തിൽ
കൂടിവരുന്നിടെത്താെക്കയും ഞാൻ അവരുെട നടുവിൽ ഉണ്ട് എന്നും
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
ക്ഷമ എ്രത തവണ
അേപ്പാൾ പെ്രതാസ് അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: കർത്താേവ,
സേഹാദരൻ എ്രതവട്ടം എനിെക്കതിരായി പാപം െചയ്താൽ ഞാൻ
22 ഏഴുവട്ടം മതിേയാ എന്നു േചാദിച്ച .
ക്ഷമിേക്കണം?
േയശു
അവേനാട്: ഏഴുവട്ടമല്ല, ഏഴ് എഴുപത് വട്ടം എന്നു ഞാൻ നിേന്നാട്
23 സ്വർഗ്ഗരാജ്യം തെന്റ ദാസന്മാരുമായി
പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
കണക്ക് തീർപ്പാൻ ഭാവിക്കുന്ന ഒരു രാജാവിേനാടു സദൃശം. 24 അവൻ
കണക്ക് േനാക്കിത്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ പതിനായിരം താലന്ത് *കടെമ്പട്ട
ഒരുവെന അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. 25 അവന് വീട്ട വാൻ
വകയില്ലാത്തതിനാൽ അവെന്റ യജമാനൻ അവെനയും ഭാര്യെയയും
മക്കെളയും അവനുള്ളെതാെക്കയും വിറ്റ് കടം തീർപ്പാൻ കല്പിച്ച .
26 അതുെകാണ്ട് ആ ദാസൻ വീണു അവെന നമസ്കരിച്ച : യജമാനേന
എേന്നാട് ക്ഷമ േതാേന്നണേമ; ഞാൻ സകലവും തന്നു തീർക്കാം എന്നു
പറഞ്ഞു. 27 അേപ്പാൾ ആ ദാസെന്റ യജമാനൻ മനസ്സലിഞ്ഞ് അവെന
28 ആ ദാസൻ േപാകുേമ്പാൾ
വിട്ടയച്ച കടവും ഇളച്ച െകാടുത്തു.
†
തനിക്കു നൂറു െവള്ളിക്കാശ് കടെമ്പട്ട ഒരു കൂട്ട ദാസെന കണ്ട്
െതാണ്ടയ്ക്ക് പിടിച്ച് െഞക്കി: നിെന്റ കടം തീർക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു.
29 അവെന്റ കൂട്ട ദാസൻ: നിലത്തു വീണു എേന്നാട് ക്ഷമ േതാേന്നണേമ;
ഞാൻ തന്നു തീർക്കാം എന്നു അവേനാട് അേപക്ഷിച്ച . 30 എന്നാൽ
അവൻ മനസ്സില്ലാെത ഉടെന െചന്ന് കടം വീട്ട േവാളം അവെന
31 ഈ സംഭവിച്ചത് അവെന്റ കൂട്ട ദാസന്മാർ
തടവിൽ ആക്കിച്ച .
കണ്ടിട്ട് വളെര ദുഃഖിച്ച , െചന്ന് സംഭവിച്ചത് ഒെക്കയും യജമാനെന
േബാധിപ്പിച്ച . 32 യജമാനൻ അവെന വിളിച്ച : ദുഷ്ടദാസേന, നീ എേന്നാട്
അേപക്ഷിക്കുകയാൽ ഞാൻ ആ കടം ഒെക്കയും ഇളച്ച തന്നുവേല്ലാ.
33
എനിക്ക്
നിേന്നാട്
കരുണ
േതാന്നിയതുേപാെല
നിനക്കും
കൂട്ട ദാസേനാട് കരുണ േതാേന്നണ്ടതല്ലേയാ എന്നു പറഞ്ഞു 34 അങ്ങെന
യജമാനൻ േകാപിച്ച , അവൻ കടെമാെക്കയും തീർക്കുേവാളം അവെന
ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നവരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച 35 നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തൻ
സേഹാദരേനാട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാൽ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ
എെന്റ പിതാവ് അങ്ങെനതെന്ന നിങ്ങേളാടും െചയ്യ ം.
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19. അദ്ധ്യായം.

ഈ വചനങ്ങെള പറഞ്ഞു തീർന്നിട്ട് േയശു ഗലീല വിട്ട ,
േയാർദ്ദാനക്കെര െയഹൂദ്യേദശത്തിെന്റ അതിേരാളം െചന്ന്, വളെര

† 18.
18. അദ്ധ്യായം.. 24 താലന്ത്ഒരു താലന്ത് 15 വർഷെത്ത േവതനത്തിന് തുല്യമാണ്
അദ്ധ്യായം.. 28 നൂറു െവള്ളിക്കാശ് 20 യുഎസ് േഡാളർ അതായത് 1300 രൂപ (ഏകേദശ
കണക്ക്)

മത്തായി 19. അദ്ധ്യായം.:3

37

പുരുഷാരം അവെന പിൻെചന്നു:
െസൗഖ്യമാക്കി.

മത്തായി 19. അദ്ധ്യായം.:18

അവൻ അവിെടവച്ച് അവെര

ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിക്കുന്നത് വിഹിതേമാ
പരീശന്മാർ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: ഏത് കാരണം െചാല്ലിയും
ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിക്കുന്നത് വിഹിതേമാ എന്നു അവെന പരീക്ഷിപ്പാനായി
േചാദിച്ച . 4 അതിന് േയശു മറുപടിപറഞ്ഞത്: സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആദിയിൽ
അവെര ആണും െപണ്ണ മായി സൃഷ്ടിച്ച എന്നും 5 അത് നിമിത്തം
മനുഷ്യൻ അപ്പെനയും അമ്മെയയും വിട്ട ഭാര്യേയാടു പറ്റിേച്ചരും;
ഇരുവരും ഒരു േദഹമായി തീരും എന്നു അരുളിെച്ചയ്തു എന്നും
നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ? 6 അതുെകാണ്ട് അവർ േമലാൽ രണ്ടല്ല,
ഒരു േദഹമേ്രത; ആകയാൽ ൈദവം േയാജിപ്പിച്ചതിെന മനുഷ്യൻ
േവർപിരിക്കരുത് എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 7 അവർ അവേനാട്: എന്നാൽ
വിവാഹേമാചന സാക്ഷ്യപ്രതം െകാടുത്തിട്ട് അവെള ഉേപക്ഷിക്കുവാൻ
േമാെശ കല്പിച്ചത് എന്ത് എന്നു േചാദിച്ച . 8 അവൻ അവേരാട്: നിങ്ങള െട
ഹൃദയകാഠിന്യം നിമിത്തമേ്രത ഭാര്യമാെര ഉേപക്ഷിക്കുവാൻ േമാെശ
9 ഞാേനാ
അനുവദിച്ചത്; ആദി മുതൽ അങ്ങെനയല്ലായിരുന്നു.
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത്: ദുർന്നടപ്പ നിമിത്തമല്ലാെത ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിച്ച്
മെറ്റാരുത്തിെയ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവൻ വ്യഭിചാരം െചയ്യ ന്നു;
ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടവെള വിവാഹം കഴിക്കുന്നവനും വ്യഭിചാരം െചയ്യ ന്നു.
3

സ്വർഗ്ഗരാജ്യം നിമിത്തം ഷണ്ഡന്മാരായവർ
അവേനാട്: സ്്രതീെയ സംബന്ധിച്ച് പുരുഷെന്റ അവസ്ഥ
ഇങ്ങെന എങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
11 അവൻ അവേരാട്: അനുവാദം ലഭിച്ചവർ അല്ലാെത എല്ലാവരും ഈ
വചനം ്രഗഹിക്കുന്നില്ല.
12 അമ്മയുെട ഗർഭത്തിൽനിന്ന് തെന്ന ഷണ്ഡന്മാരായി ജനിച്ചവർ ഉണ്ട്;
മനുഷ്യർ ഷണ്ഡന്മാരാക്കിയ ഷണ്ഡന്മാരും ഉണ്ട്; സ്വർഗ്ഗരാജ്യംനിമിത്തം
തങ്ങെളത്തെന്ന ഷണ്ഡന്മാരാക്കിയ ഷണ്ഡന്മാരും ഉണ്ട്; ്രഗഹിപ്പാൻ
്രപാപ്തരായവർ ്രഗഹിക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു.
10 ശിഷ്യന്മാർ

സ്വർഗ്ഗരാജ്യം ശിശുതുല്യരായവരുേടത്
പിന്നീട്
അവൻ
ൈകവച്ച
്രപാർത്ഥിേക്കണ്ടതിന്
ചിലർ
ശിശുക്കെള
അവെന്റ
അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു;
ശിഷ്യന്മാർ
14 േയശു പറഞ്ഞു:
അവെര ശാസിച്ച .
ശിശുക്കെള എെന്റ
അടുക്കൽ വരുവാൻ അനുവദിക്ക; അവെര തടയരുത്; സ്വർഗ്ഗരാജ്യം
15 അങ്ങെന അവൻ
ഇങ്ങെനയുള്ളവരുേടതേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു.
അവരുെട േമൽ ൈകവച്ച ; പിെന്ന അവിെട നിന്നു യാ്രതയായി.
13

നിത്യജീവെന ്രപാപിക്കുവാൻ വന്ന ധനിക യുവാവ്
അനന്തരം ഒരുവൻ വന്നു അവേനാട്:
ഗുേരാ, നിത്യജീവെന
്രപാപിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്ത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ െചേയ്യണം എന്നു
േചാദിച്ചതിന് 17 അവൻ:
എേന്നാട് നല്ല കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ച്
േചാദിക്കുന്നത് എന്ത്? നല്ലവൻ ഒരുവേന ഉള്ള . ജീവനിൽ കടക്കുവാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നു എങ്കിൽ കല്പനകെള ്രപമാണിക്ക എന്നു അവേനാട്
18 ഏത് കല്പന എന്നു അവൻ േചാദിച്ചതിന് േയശു:
പറഞ്ഞു.
െകാല െചയ്യരുത്, വ്യഭിചാരം െചയ്യരുത്, േമാഷ്ടിക്കരുത്, കള്ള
16

മത്തായി 19. അദ്ധ്യായം.:19

38

മത്തായി 20. അദ്ധ്യായം.:4

സാക്ഷ്യം പറയരുത്; 19 അപ്പെനയും അമ്മെയയും ബഹുമാനിയ്ക്ക;
കൂട്ട കാരെന നിെന്നേപ്പാെല തേന്ന സ്േനഹിക്ക എന്നിവ തേന്ന
20 യൗവനക്കാരൻ അവേനാട്: ഈ കൽപ്പനകൾ
എന്നു പറഞ്ഞു.
ഒെക്കയും ഞാൻ അനുസരിച്ച േപാരുന്നു; ഇനി കുറവുള്ളത് എന്ത്
എന്നു േചാദിച്ച . 21 േയശു അവേനാട്: സൽഗുണപൂർണ്ണൻ ആകുവാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നു എങ്കിൽ നീ െചന്ന് നിനക്കുള്ളത് വിറ്റ് ദരി്രദർക്ക് െകാടുക്ക;
എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിനക്ക് നിേക്ഷപം ഉണ്ടാകും; പിെന്ന വന്നു
22 യൗവനക്കാരൻ വളെര
എെന്ന അനുഗമിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു.
സമ്പത്തുള്ളവനാകയാൽ ഈ വചനം േകട്ടിട്ട് ദുഃഖിച്ച െപായ്ക്കളഞ്ഞു.
ധനവാൻ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് ്രപയാസം
േയശു തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട്:
ധനവാൻ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ
കടക്കുന്നത് ്രപയാസം തേന്ന എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 24 ധനവാൻ ൈദവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതിേനക്കാൾ ഒട്ടകം
സൂചിക്കുഴയിലൂെട കടക്കുന്നത് എള പ്പം എന്നും ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 25 അത് േകട്ട് ശിഷ്യന്മാർ ഏറ്റവും വിസ്മയിച്ച :
എന്നാൽ രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും എന്നു പറഞ്ഞു.
26 േയശു അവെര േനാക്കി: അത് മനുഷ്യർക്ക് അസാദ്ധ്യം എങ്കിലും
ൈദവത്തിന് സകലവും സാദ്ധ്യം എന്നു പറഞ്ഞു.
23

സകലവും വിട്ട് േയശുവിെന അനുഗമിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും?
പെ്രതാസ് അവേനാട്:
ഞങ്ങൾ സകലവും വിട്ട
നിെന്ന
അനുഗമിച്ച വേല്ലാ;
ഞങ്ങൾക്കു
എന്ത്
ഉണ്ടായിരിക്കും
28 േയശു
എന്നു േചാദിച്ച .
അവേരാട് പറഞ്ഞത്:
എെന്ന
അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പുതുജനനത്തിൽ മനുഷ്യപു്രതൻ തെന്റ
മഹത്വത്തിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങള ം പ്രന്തണ്ട്
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു യി്രസാേയൽ േഗാ്രതം പ്രന്തണ്ടിേനയും
ന്യായം വിധിക്കും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
27

എെന്റ നാമം നിമിത്തം വിട്ട കളഞ്ഞവന് നൂറുമടങ്ങ്
എെന്റ നാമംനിമിത്തം വീടുകെളേയാ സേഹാദരന്മാെരേയാ
സേഹാദരികെളേയാ
അപ്പെനേയാ
അമ്മെയേയാ
മക്കെളേയാ
നിലങ്ങെളേയാ വിട്ട കളഞ്ഞവന് എല്ലാം നൂറുമടങ്ങ് ലഭിക്കും; അവൻ
30 എങ്കിലും മുമ്പന്മാർ പലരും
നിത്യജീവെനയും അവകാശമാക്കും.
പിമ്പന്മാരും പിമ്പന്മാർ മുമ്പന്മാരും ആകും.
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20. അദ്ധ്യായം.
ന്യായമായത് െചയ്യ ന്ന വീട്ട ടയവെന്റ ഉപമ
സ്വർഗ്ഗരാജ്യം
തെന്റ
മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ
േവലക്കാെര
വിളിച്ചാേക്കണ്ടതിന് അതിരാവിെല പുറെപ്പട്ട ഭൂവുടമേയാട് സദൃശം.
2 േവലക്കാേരാട്
അവൻ ദിവസേത്തക്ക് ഓേരാ െവള്ളിക്കാശ്
*പറെഞ്ഞാത്തിട്ട്, അവെര മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ അയച്ച . 3 അവൻ
മൂന്നാം മണി േനരത്തും† പുറെപ്പട്ട , മറ്റ ചിലർ ചന്തയിൽ മിനെക്കട്ട
നില്ക്കുന്നതു കണ്ട്: 4 നിങ്ങള ം മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ േപാകുവിൻ;
1

*

20. അദ്ധ്യായം.. 2 െവള്ളിക്കാശ് േറാമൻ ദിനാറി. ഒരുദിവസെത്ത േവതനം.
അദ്ധ്യായം.. 3 മൂന്നാംമണിേനരത്തും രാവിെല 9 മണി.

†

20.

മത്തായി 20. അദ്ധ്യായം.:5
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മത്തായി 20. അദ്ധ്യായം.:23

ന്യായമായത് തരാം എന്നു അവേരാട് പറഞ്ഞു; അങ്ങെന അവർ
5 അവൻ ആറാം ‡മണി േനരത്തും ഒമ്പതാം§
േജാലിയ്ക്കുേപായി.
6 പതിെനാന്നാം
മണി േനരത്തും െചന്ന് അങ്ങെനതെന്ന െചയ്തു.
മണി േനരത്തും െചന്ന്, മറ്റ ചിലർ നില്ക്കുന്നതു കണ്ടിട്ട്; നിങ്ങൾ
ഇവിെട പകൽ മുഴുവൻ മിനെക്കട്ട നില്ക്കുന്നതു എന്ത് എന്നു േചാദിച്ച .
7 ഞങ്ങെള ആരും കൂലിക്ക് വിളിക്കായ്കെകാണ്ടേ്രത എന്നു അവർ
പറഞ്ഞേപ്പാൾ: നിങ്ങള ം മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിേലക്കു െചല്ല വിൻ എന്നു
8 സന്ധ്യയായേപ്പാൾ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെന്റ
അവേരാട് പറഞ്ഞു.
ഉടയവൻ തെന്റ കാര്യസ്ഥേനാട്: േവലക്കാെര വിളിച്ച്, പിമ്പന്മാർ തുടങ്ങി
മുമ്പന്മാർ വെര അവർക്ക് കൂലി െകാടുക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 9 അങ്ങെന
പതിെനാന്നാം മണി േനരത്ത് വന്നവർ െചന്ന് ഓേരാ െവള്ളിക്കാശ്
വാങ്ങി. 10 മുമ്പന്മാർ വന്നേപ്പാൾ തങ്ങൾക്കു അധികം കിട്ട ം എന്നു
നിരൂപിച്ച ; അവർക്കും ഓേരാ െവള്ളിക്കാശ് കിട്ടി. 11 അത് വാങ്ങിയിട്ട്
12 ഈ പിമ്പന്മാർ ഒരു
അവർ ഭൂവുടമയുെട േനെര പരാതിെപ്പട്ട .
മണിേനരം മാ്രതം േവല െചയ്തിട്ട ം നീ അവെര പകലെത്ത ഭാരവും
ചുട്ട െപാള്ള ന്ന ചൂടും സഹിച്ച ഞങ്ങേളാടു സമമാക്കിയേല്ലാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 13 എന്നാൽ ഭൂവുടമ അവരിൽ ഒരുവേനാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്:
സ്േനഹിതാ, ഞാൻ നിേന്നാട് അന്യായം െചയ്യ ന്നില്ല; നീ എേന്നാട്
14 നിേന്റത് വാങ്ങി
ഒരു െവള്ളിക്കാശ് പറഞ്ഞു സമ്മതിച്ചില്ലേയാ?
െപായ്െക്കാൾക; നിനക്ക് തന്നതുേപാെല ഈ ഒടുവിൽ വന്നവനും
െകാടുക്കുക എന്നത് എെന്റ ഇഷ്ടമാണ്. 15 എനിക്കുള്ളതിെനെക്കാണ്ട്
മനസ്സ േപാെല െചയ്വാൻ എനിക്ക് ന്യായമില്ലേയാ? ഞാൻ നല്ലവൻ
16 ഇങ്ങെന പിമ്പന്മാർ
ആകെകാണ്ട് നിെന്റ കണ്ണ് കടിക്കുന്നുേവാ?
മുമ്പന്മാരും മുമ്പന്മാർ പിമ്പന്മാരും ആകും.
മനുഷ്യപു്രതൻ മൂന്നാം നാൾ ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കും
േയശു
െയരൂശേലമിേലക്ക്
യാ്രതെചയ്യ േമ്പാൾ
പ്രന്തണ്ട്
ശിഷ്യന്മാെരയും േവറിട്ട കൂട്ടിെക്കാണ്ട് വഴിയിൽെവച്ച അവേരാട്
പറഞ്ഞത്: 18 കാണ്മീൻ, നാം െയരൂശേലമിേലക്ക് േപാകുന്നുവേല്ലാ;
അവിെട മനുഷ്യപു്രതൻ മഹാപുേരാഹിതന്മാർക്കും ശാസ്്രതിമാർക്കും
ഏല്പിക്കെപ്പടും; 19 അവർ അവന് മരണശിക്ഷ കല്പിച്ച്, പരിഹസിപ്പാനും
തല്ല വാനും ്രകൂശിപ്പാനും അവെന ജാതികൾക്ക് ഏല്പിക്കും; എന്നാൽ
മൂന്നാം നാൾ അവൻ ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കും.
17

െസെബദിപു്രതന്മാരുെട അമ്മയുെട അഭിലാഷം
പിന്നീട് െസെബദിപു്രതന്മാരുെട അമ്മ അവള െട പു്രതന്മാരുമായി
േയശുവിെന്റ അടുെക്ക വന്നു നമസ്കരിച്ച അവേനാട് ഒരു അേപക്ഷ
കഴിച്ച . 21 നിനക്ക് എന്ത് േവണം എന്നു േയശു അവേളാട് േചാദിച്ച .
അവൾ അവേനാട്: ഈ എെന്റ പു്രതന്മാർ ഇരുവരും നിെന്റ രാജ്യത്തിൽ
ഒരുവൻ നിെന്റ വലത്തും ഒരുവൻ ഇടത്തും ഇരിക്കുവാൻ കല്പിക്കണേമ
എന്നു പറഞ്ഞു. 22 അതിന് ഉത്തരമായി േയശു: നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നതു
ഇന്നത് എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല; ഞാൻ കുടിക്കുവാനിരിക്കുന്ന
പാനപാ്രതം കുടിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുേമാ എന്നു േചാദിച്ച .
ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 23 അവൻ അവേരാട്: എെന്റ
പാനപാ്രതം നിങ്ങൾ കുടിക്കും നിശ്ചയം; എങ്കിലും എെന്റ വലത്തും
20

‡

20. അദ്ധ്യായം.. 5 ആറാം മണി ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി.
മണി, ൈവകിട്ട് 5മണി

§

20. അദ്ധ്യായം.. 5 പതിെനാന്നാം

മത്തായി 20. അദ്ധ്യായം.:24
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മത്തായി 21. അദ്ധ്യായം.:7

ഇടത്തും ഇരിക്കുവാൻ വരം നല്കുന്നത് എേന്റതല്ല; എെന്റ പിതാവ്
ആർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുേവാ അത് അവർക്കുള്ളതാണ് എന്നു
പറഞ്ഞു.
ഒന്നാമൻ ആേകണ്ടവൻ ദാസൻ ആകണം
പത്തു ശിഷ്യന്മാർ അത് േകട്ടിട്ട് ആ രണ്ടു സേഹാദരന്മാേരാട്
25 േയശുേവാ അവെര അടുക്കൽ വിളിച്ച :
വളെരനീരസെപ്പട്ട .
ജാതികള െട അധിപന്മാർ അവരിൽ കർത്തൃത്വം െചയ്യ ന്നു എന്നും
മഹത്തുക്കൾ അവരുെടേമൽ അധികാരം നടത്തുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ
26 എന്നാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങെന അരുത്:
അറിയുന്നു.
നിങ്ങളിൽ
മഹാൻ ആകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവെനല്ലാം നിങ്ങള െട ദാസൻ ആകണം.
27 നിങ്ങളിൽ ഒന്നാമൻ ആകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവെനല്ലാം നിങ്ങള െട
28 മനുഷ്യപു്രതൻ
ദാസൻ ആകണം.
ശു്രശൂഷിക്കെപ്പടുവാനല്ല
ശു്രശൂഷിക്കുവാനും അേനകർക്ക് േവണ്ടി തെന്റ ജീവെന മറുവിലയായി
െകാടുക്കുവാനും വന്നതുേപാെല തേന്ന എന്നു പറഞ്ഞു.
24 േശഷം

കാഴ്ച ്രപാപിച്ച കുരുടർ േയശുവിെന അനുഗമിക്കുന്നു
അവർ െയരീേഹാവിൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ വലിെയാരു
30 അേപ്പാൾ
പുരുഷാരം അവെന അനുഗമിച്ച .
വഴിയരിെക
ഇരിക്കുന്ന രണ്ടു കുരുടന്മാർ േയശു കടന്നുേപാകുന്നത് േകട്ട്:
കർത്താേവ, ദാവീദ് പു്രതാ, ഞങ്ങേളാടു കരുണ േതാേന്നണേമ എന്നു
ഉറെക്ക വിളിച്ച പറഞ്ഞു 31 മിണ്ടാതിരിക്കുവാൻ പുരുഷാരം അവെര
ശാസിച്ചേപ്പാൾ അവർ: കർത്താേവ, ദാവീദ് പു്രതാ, ഞങ്ങേളാടു കരുണ
േതാേന്നണേമ എന്നു അധികം ഉറെക്കവിളിച്ച . 32 േയശു നിന്നു അവെര
വിളിച്ച : ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് െചേയ്യണെമന്ന് നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നു
എന്നു േചാദിച്ച . 33 കർത്താേവ, ഞങ്ങൾക്കു കണ്ണ് തുറന്നുകിേട്ടണം
എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 34 േയശു മനസ്സലിഞ്ഞ് അവരുെട കണ്ണ് െതാട്ട ;
ഉടെന അവർ കാഴ്ച ്രപാപിച്ച , അവെന അനുഗമിച്ച .
29

21. അദ്ധ്യായം.
േയശുവിെന്റ രാജകീയ നഗര ്രപേവശനം
അനന്തരം േയശുവും ശിഷ്യന്മാരും െയരൂശേലമിനു സമീപം
ഒലിവുമലയരിെക േബത്ത്ഫഗയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ, േയശു രണ്ടു
ശിഷ്യന്മാെര അയച്ച : 2 നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള ്രഗാമത്തിൽ െചല്ല വിൻ;
ഉടെന അവിെട െകട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു െപൺകഴുതെയയും അതിെന്റ
കുട്ടിെയയും നിങ്ങൾ കാണും; അവെയ അഴിച്ച് എെന്റ അടുത്തു
3 നിങ്ങേളാടു ആെരങ്കിലും അതിെനക്കുറിച്ച്
െകാണ്ടുവരുവിൻ.
എെന്തങ്കിലും േചാദിച്ചാൽ കർത്താവിന് ഇവെയെക്കാണ്ട് ആവശ്യം
ഉണ്ട് എന്നു പറവിൻ; തൽക്ഷണം അവൻ അവെയ നിങ്ങള െട കൂെട
അയയ്ക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.
4 “സീേയാൻ പു്രതിേയാട്:
ഇതാ, നിെന്റ രാജാവ് െസൗമ്യനായി
കഴുതപ്പ റത്തും വാഹനമൃഗത്തിെന്റ കുട്ടിയുെട പുറത്തും കയറി
നിെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നു എന്നു പറവിൻ”
5
എന്നിങ്ങെന
്രപവാചകൻ
മുഖാന്തരം
അരുളിെച്ചയ്തതിന്
6 ശിഷ്യന്മാർ
നിവൃത്തിവരുവാൻ ഇതു സംഭവിച്ച .
പുറെപ്പട്ട
7
േയശു നിർേദ്ദശിച്ചതുേപാെല െചയ്തു,
കഴുതെയയും കുട്ടിെയയും
1
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െകാണ്ടുവന്നു തങ്ങള െട വസ്്രതം അവയുെട േമൽ ഇട്ട്; േയശു കയറി
ഇരുന്നു. 8 പുരുഷാരത്തിൽ പലരും തങ്ങള െട വസ്്രതം വഴിയിൽ വിരിച്ച :
മറ്റ ള്ളവർ വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നു െകാമ്പുകൾ െവട്ടി വഴിയിൽ വിതറി.
9 മുമ്പിലും പിമ്പിലും നടന്നിരുന്ന പുരുഷാരം: ദാവീദ് പു്രതന് േഹാശന്നാ;
* കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ;
അത്യ ന്നതങ്ങളിൽ േഹാശന്നാ എന്നു ആർത്തുെകാണ്ടിരുന്നു. 10 അവൻ
െയരൂശേലമിൽ ്രപേവശിച്ചേപ്പാൾ നഗരം മുഴുവനും ഇളകി: ഇവൻ
ആർ എന്നു പറഞ്ഞു. 11 ഇവൻ ഗലീലയിെല നസെറത്തിൽനിന്നുള്ള
്രപവാചകനായ േയശു എന്നു പുരുഷാരം പറഞ്ഞു.
ൈദവാലയ ശുദ്ധീകരണം
പിന്നീട് േയശു ൈദവലായത്തിൽ ്രപേവശിച്ച്, ൈദവാലയത്തിൽ
വില്ക്കുന്നവെരയും
വാങ്ങുന്നവെരയും
എല്ലാം
പുറത്താക്കി,
നാണയവിനിമയക്കാരുെട േമശകെളയും ്രപാവുകെള വില്ക്കുന്നവരുെട
പീഠങ്ങെളയും മറിച്ച കളഞ്ഞു 13 അവൻ അവേരാട്: എെന്റ ആലയം
്രപാർത്ഥനാലയം എന്നു വിളിക്കെപ്പടും എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങേളാ
അതിെന
കള്ളന്മാരുെട
ഗുഹയാക്കിത്തീർക്കുന്നു
14 കുരുടന്മാരും മുടന്തന്മാരും ൈദവാലയത്തിൽ
എന്നു പറഞ്ഞു.
അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു;
അവൻ അവെര െസൗഖ്യമാക്കി.
15 എന്നാൽ മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ശാസ്്രതിമാരും അവൻ െചയ്ത
അത്ഭുതങ്ങെളയും ദാവീദ് പു്രതന് േഹാശന്നാ എന്നു ൈദവാലയത്തിൽ
ആർക്കുന്ന ബാലന്മാെരയും കണ്ടതിനാൽ അമർഷം േതാന്നി; 16 ഇവർ
പറയുന്നത് േകൾക്കുന്നുേവാ എന്നു അവേനാട് േചാദിച്ച .
േയശു
അവേരാട് “ഉവ്വ്! ശിശുക്കള െടയും മുലകുടിക്കുന്നവരുെടയും വായിൽ
നിന്നു നീ പുകഴ്ച ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും
വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ എന്നു േചാദിച്ച . 17 പിെന്ന അവെര വിട്ട നഗരത്തിൽ
നിന്നു പുറെപ്പട്ട െബഥാന്യയിൽ െചന്ന് അവിെട രാ്രതി പാർത്തു.
12

േയശുവും ഫലമില്ലാത്ത അത്തിവൃക്ഷവും
രാവിെല നഗരത്തിേലയ്ക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകുന്ന സമയം അവന്
വിശന്നു. 19 വഴിയരിെക ഒരു അത്തിവൃക്ഷം കണ്ട്; അടുക്കൽ െചന്ന്,
അതിൽ ഇലയല്ലാെത ഒന്നും കാണായ്കയാൽ: ഇനി നിന്നിൽ ഒരുനാള ം
ഫലം ഉണ്ടാകാെത േപാകെട്ട എന്നു അതിേനാട് പറഞ്ഞു; ക്ഷണത്തിൽ
ആ അത്തിവൃക്ഷം ഉണങ്ങിേപ്പായി. 20 ശിഷ്യന്മാർ അത് കണ്ടേപ്പാൾ:
അത്തി ഇ്രത ക്ഷണത്തിൽ ഉണങ്ങിേപ്പായത് എങ്ങെന എന്നു പറഞ്ഞു
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട . 21 അതിന് േയശു: നിങ്ങൾ സംശയിക്കാെത വിശ്വാസം
ഉള്ളവരായാൽ ഈ അത്തിേയാട് െചയ്തതു നിങ്ങള ം െചയ്യ ം; എന്നു
മാ്രതമല്ല, ഈ മലേയാട്:
നീങ്ങി കടലിേലക്ക് ചാടിേപ്പാക എന്നു
പറഞ്ഞാൽ അതും സംഭവിക്കും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു
22 നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച െകാണ്ട് ്രപാർത്ഥനയിൽ എന്ത്
പറയുന്നു.
യാചിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
18

േയശുവിെന്റ അധികാരം േചാദ്യം െചയ്യെപ്പടുന്നു
അവൻ
ൈദവാലയത്തിൽ
െചന്ന്
ഉപേദശിക്കുേമ്പാൾ
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ജനത്തിെന്റ മൂപ്പന്മാരും അവെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു: നീ എന്ത് അധികാരംെകാണ്ട് ഇവ െചയ്യ ന്നു? ഈ അധികാരം
23

*

21. അദ്ധ്യായം.. 9 ൈദവം വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറകെട്ട.

മത്തായി 21. അദ്ധ്യായം.:24

42

മത്തായി 21. അദ്ധ്യായം.:38

നിനക്ക് തന്നതു ആർ എന്നു േചാദിച്ച . 24 േയശു അവേരാട് ഉത്തരം
പറഞ്ഞത്:
ഞാനും നിങ്ങേളാടു ഒരു േചാദ്യം േചാദിക്കും; അത്
നിങ്ങൾ എേന്നാട് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് അധികാരംെകാണ്ട് ഞാൻ ഇതു
െചയ്യ ന്നു എന്നുള്ളത് ഞാനും നിങ്ങേളാടു പറയും. 25 േയാഹന്നാെന്റ
സ്നാനം എവിെട നിന്നു? സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിേന്നാ മനുഷ്യരിൽ നിേന്നാ?
അവർ തമ്മിൽ ആേലാചിച്ച : സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് എന്നു പറഞ്ഞാൽ,
പിെന്ന നിങ്ങൾ അവെന വിശ്വസിക്കാഞ്ഞത് എന്ത് എന്നു അവൻ
നേമ്മാടു േചാദിക്കും; 26 മനുഷ്യരിൽ നിന്നു എന്നു പറഞ്ഞാേലാ, നാം
പുരുഷാരെത്ത ഭയെപ്പടുന്നു; എല്ലാവരും േയാഹന്നാെന ്രപവാചകൻ
എന്നേല്ലാ കാണുന്നത് എന്നു പറഞ്ഞു. 27 എന്നിട്ട് അവർ േയശുവിേനാടു:
ഞങ്ങൾക്കു അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
അവനും
അവേരാട് പറഞ്ഞത്: എന്നാൽ ഞാൻ ഇതു എന്ത് അധികാരംെകാണ്ട്
െചയ്യ ന്നു എന്നുള്ളത് ഞാനും നിങ്ങേളാടു പറയുന്നില്ല.
പിതാവിെന്റ ഇഷ്ടം െചയ്യ ന്ന മകെന്റ ഉപമ
എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് േതാന്നുന്നു?
ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ടു
പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ ഒന്നാമത്തവെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്:
മകേന ഇന്ന് എെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ േപായി േവല െചയ്ക എന്നു
പറഞ്ഞു. 29 എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്നു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു; എങ്കിലും
30 രണ്ടാമത്തവെന്റ
പിന്നേത്തതിൽ അനുതപിച്ച് അവൻ േപായി.
അടുക്കൽ അവൻ െചന്ന് അങ്ങെനതെന്ന പറഞ്ഞേപ്പാൾ: ഞാൻ
േപാകാം യജമാനേന എന്നു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു; എന്നാൽ
31 ഈ രണ്ടുേപരിൽ ആർ ആകുന്നു അപ്പെന്റ
േപായില്ലതാനും.
ഇഷ്ടം െചയ്തതു? ഒന്നാമത്തവൻ എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. േയശു
അവേരാട് പറഞ്ഞത്: ചുങ്കക്കാരും േവശ്യമാരും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി
ൈദവരാജ്യത്തിൽ കടക്കും എന്നു സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 32 േയാഹന്നാൻ നീതിമാർഗ്ഗത്തിലൂെട നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
വന്നു: നിങ്ങൾ അവെന വിശ്വസിച്ചില്ല; എന്നാൽ ചുങ്കക്കാരും േവശ്യമാരും
അവെന വിശ്വസിച്ച ; അത് കണ്ടിട്ട ം നിങ്ങൾ അവെന വിശ്വസിപ്പാൻ
തക്കവണ്ണം പിന്നേത്തതിൽ അനുതപിച്ചില്ല.
28

ഗൃഹസ്ഥനാെയാരു മനുഷ്യെന്റ ഉപമ
മെറ്റാരു ഉപമ േകൾക്കുവിൻ ധാരാളം ഭൂ്രപേദശമുള്ള ഒരു
മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഒരു മുന്തിരിേത്താട്ടം നട്ട ണ്ടാക്കി, അതിന്
േവലിെകട്ടി, അതിൽ ചക്ക് കുഴിച്ചിട്ട്, േഗാപുരവും പണിതു; പിെന്ന
മുന്തിരി കൃഷിക്കാർക്ക് പാട്ടത്തിന് ഏല്പിച്ചിട്ട് മെറ്റാരു േദശത്തുേപായി.
34 മുന്തിരിവിളവ് എടുക്കുന്ന കാലം സമീപിച്ചേപ്പാൾ തനിക്കുള്ള വിളവ്
വാങ്ങുവാനായി അവൻ ദാസന്മാെര മുന്തിരി കൃഷിക്കാരുെട അടുക്കൽ
അയച്ച . 35 മുന്തിരി കൃഷിക്കാർ അവെന്റ ദാസന്മാെര പിടിച്ച്, ഒരുവെന
36 അവൻ
തല്ലി, ഒരുവെന െകാന്നു, മെറ്റാരുവെന കെല്ലറിഞ്ഞു.
പിെന്നയും മുമ്പിലേത്തതിലും അധികം ദാസന്മാെര അയച്ച ; അവേരാടും
അവർ അങ്ങെനതെന്ന െചയ്തു. 37 ഒടുവിൽ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെന്റ
ഉടമ:
എെന്റ മകെന അവർ ബഹുമാനിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു,
38 മകെന കണ്ടിട്ട്
സ്വന്തമകെന അവരുെട അടുക്കൽ അയച്ച .
മുന്തിരി കൃഷിക്കാർ: ഇവനാണ് അവകാശി; വരുവിൻ, നാം അവെന
െകാന്നു അവെന്റ അവകാശം ൈകവശമാക്കുക എന്നു തമ്മിൽ
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പറഞ്ഞു, 39 അവെന പിടിച്ച് േതാട്ടത്തിൽനിന്ന് പുറത്താക്കി െകാന്നു
കളഞ്ഞു. 40 ആകയാൽ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെന്റ ഉടയവൻ വരുേമ്പാൾ
മുന്തിരി കൃഷിക്കാെര എന്ത് െചയ്യ ം? 41 മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെന്റ ഉടമ
ആ േമാശമായ ്രപവൃത്തി െചയ്തവെര അതി്രകൂരമായി നി്രഗഹിച്ച്
തക്കസമയത്ത് അനുഭവം െകാടുക്കുന്ന േവെറ മുന്തിരി കൃഷിക്കാെര
േതാട്ടം ഏല്പിക്കും എന്നു അവർ അവേനാട് പറഞ്ഞു. 42 േയശു അവേരാട്:
“വീടുപണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് മൂലക്കല്ലായി തീർന്നിരിക്കുന്നു;
ഇതു
കർത്താവിനാൽ
സംഭവിച്ച
നമ്മുെട
ദൃഷ്ടിയിൽ
ആശ്ചര്യവുമായിരിക്കുന്നു”
എന്നു നിങ്ങൾ തിരുെവഴുത്തുകളിൽ ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ?
43 അതുെകാണ്ട് ൈദവരാജ്യം നിങ്ങള െട പക്കൽനിന്ന് എടുത്തു
അതിെന്റ ഫലം െകാടുക്കുന്ന േദശത്തിന് െകാടുക്കും എന്നു
44 ഈ കല്ലിേന്മൽ വീഴുന്നവൻ
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
കഷണങ്ങളായി ചിതറിേപ്പാകും;
ഇത് ആരുെട േമൽ എങ്കിലും
വീണാൽ അവെന ധൂളിപ്പിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 45 അവെന്റ ഉപമകെള
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും േകട്ടിട്ട്, തങ്ങെളക്കുറിച്ച് പറയുന്നു
എന്നു അറിഞ്ഞ്, 46 അവെന പിടിപ്പാൻ അേന്വഷിച്ച ; എന്നാൽ പുരുഷാരം
അവെന ്രപവാചകൻ എന്നു കരുതുകയാൽ അവെര ഭയെപ്പട്ട .

22. അദ്ധ്യായം.
വിവാഹ വിരുന്നിെന്റ ഉപമ

2

1 േയശു പിെന്നയും ഉപമകളിലൂെട അവേരാട് ്രപസ്താവിച്ചെതെന്തന്നാൽ:

സ്വർഗ്ഗരാജ്യം തെന്റ പു്രതന് േവണ്ടി കല്യാണസദ്യ ഒരുക്കിയ ഒരു
3 അവൻ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചവെര
രാജാവിേനാടു സദൃശം.
വിളിേക്കണ്ടതിന് ദാസന്മാെര പറഞ്ഞയച്ച ; അവർേക്കാ വരുവാൻ
4 പിെന്നയും അവൻ മറ്റ
മനസ്സായില്ല.
ദാസന്മാെര അയച്ച :
എെന്റ വിരുന്ന് ഒരുക്കിത്തീർന്നു, എെന്റ കാളകെളയും തടിപ്പിച്ച
മൃഗങ്ങെളയും അറുത്തു, എല്ലാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു; കല്യാണവിരുന്നിന്
5 എന്നാൽ അവർ
വരുവിൻ എന്നു ക്ഷണിച്ചവേരാട് പറയിച്ച .
അവെന്റ ക്ഷണം ഗൗരവമായി കൂട്ടാക്കിയില്ല ചിലർ തങ്ങള െട
നിലങ്ങളിേലക്കും മറ്റ ചിലർ തങ്ങള െട വ്യാപാരസ്ഥലങ്ങളിേലയ്ക്കും
6 േശഷമുള്ളവർ അവെന്റ ദാസന്മാെര പിടിച്ച്
െപായ്ക്കളഞ്ഞു.
അപമാനിച്ച െകാന്നുകളഞ്ഞു. 7 രാജാവ് േകാപിച്ച ൈസന്യങ്ങെള
അയച്ച് ആ കുലപാതകന്മാെര മുടിച്ച അവരുെട പട്ടണം ചുട്ട കളഞ്ഞു.
8 പിെന്ന അവൻ ദാസന്മാേരാട്:
കല്യാണം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
9 ആകയാൽ െപരുവഴികൾ
ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടവേരാ േയാഗ്യരായില്ല.
േചരുന്ന ഇടങ്ങളിൽ െചന്ന് കാണുന്നവെര ഒെക്കയും കല്യാണത്തിന്
വിളിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 10 ആ ദാസന്മാർ െപരുവഴികളിൽ േപായി,
കണ്ട ദുഷ്ടന്മാെരയും നല്ലവെരയും എല്ലാം കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു;
11 വിരുന്നുകാെര
കല്യാണശാല വിരുന്നുകാെരെക്കാണ്ടു നിറഞ്ഞു.
േനാക്കുവാൻ
രാജാവ്
അകത്തുവന്നേപ്പാൾ
കല്യാണവസ്്രതം
12 സ്േനഹിതാ, നീ
ധരിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യെന അവിെട കണ്ട്:
കല്യാണവസ്്രതം ഇല്ലാെത ഇവിെട അകത്തുവന്നത് എങ്ങെന എന്നു
േചാദിച്ച . എന്നാൽ അവന് ഉത്തരം മുട്ടിേപ്പായി. 13 രാജാവ് തെന്റ
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ദാസന്മാേരാട്: ഇവെന കയ്യ ം കാലും െകട്ടി ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിൽ
തള്ളിക്കളവിൻ; അവിെട കരച്ചിലും പല്ല കടിയും ഉണ്ടാകും എന്നു
14 വിളിക്കെപ്പട്ടവർ അേനകർ; തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവേരാ
പറഞ്ഞു.
ചുരുക്കം.
കരം െകാടുക്കുന്നത് വിഹിതേമാ?

15 അനന്തരം പരീശന്മാർ െചന്ന് േയശുവിെന അവെന്റ തെന്ന വാക്കിൽ

കുടുേക്കണ്ടതിന് ആേലാചിച്ച െകാണ്ട് 16 അവരുെട ശിഷ്യന്മാെര
െഹേരാദ്യേരാടുകൂെട അവെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച .
“ഗുേരാ,
നീ സത്യവാനും, ൈദവത്തിെന്റ വഴി േനരായി പഠിപ്പിക്കുന്നവനും,
മനുഷ്യരുെട മുഖം േനാക്കാത്തവനും, ആരുെടയും അഭി്രപായത്തിന്
വിേധയനാകാത്തവനും, ആണ് എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. 17 നിനക്ക്
എന്ത് േതാന്നുന്നു?
ൈകസർക്ക് കരം െകാടുക്കുന്നത് വിഹിതേമാ
18 േയശു അവരുെട ദുഷ്ടത
അല്ലേയാ” എന്നു പറഞ്ഞുതേരണം.
അറിഞ്ഞിട്ട്:
കപടഭക്തിക്കാേര, എെന്ന പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത്?
19 കരത്തിനുള്ള നാണയം കാണിക്കുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു; അവർ
20 അവൻ
അവെന്റ അടുക്കൽ ഒരു െവള്ളിക്കാശ് െകാണ്ടുവന്നു.
അവേരാട്: ഇതിലുള്ള ്രപതിച്ഛായയും േമെലഴുത്തും ആരുേടത് എന്നു
21 എന്നാൽ
േചാദിച്ചതിന് ൈകസരുേടത് എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.
ൈകസർക്കുള്ളത് ൈകസർക്കും ൈദവത്തിനുള്ളത് ൈദവത്തിനും
െകാടുക്കുവിൻ എന്നു അവൻ അവേരാട് പറഞ്ഞു. 22 അവർ ഇത് േകട്ട്
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട അവെന വിട്ട െപായ്ക്കളഞ്ഞു.
പുനരുത്ഥാനാന്തര ജീവിതം
ആ ദിവസം പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല എന്നു പറയുന്ന ചില
24 ഗുേരാ,
സദൂക്യരും അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു:
ഒരുവൻ
മക്കൾ ഇല്ലാെത മരിച്ചാൽ അവെന്റ സേഹാദരൻ വിധവയായ
സേഹാദരഭാര്യെയ വിവാഹം കഴിച്ച് തെന്റ സേഹാദരന് േവണ്ടി
സന്തതിെയ ജനിപ്പിേക്കണം എന്നു േമാെശ കല്പിച്ച വേല്ലാ. 25 എന്നാൽ
ഒരിടത്ത് ഏഴ് സേഹാദരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ഒന്നാമത്തവൻ
വിവാഹം െചയ്തേശഷം മരിച്ച , സന്തതി ഇല്ലായ്കയാൽ തെന്റ ഭാര്യ
26 രണ്ടാമത്തവനും മൂന്നാമത്തവനും
സേഹാദരേന്റതായിത്തീർന്നു.
27 എല്ലാവരും
ഏഴാമത്തവൻ വെരയും അങ്ങെന തെന്ന െചയ്തു.
28
കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒടുവിൽ സ്്രതീയും മരിച്ച .
എന്നാൽ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ
അവൾ എഴുവരിൽ ആർക്ക് ഭാര്യയാകും?
എല്ലാവർക്കും അവൾ
ഭാര്യ ആയിരുന്നുവേല്ലാ എന്നു േചാദിച്ച . 29 അതിന് േയശു ഉത്തരം
പറഞ്ഞത്:
നിങ്ങൾ തിരുെവഴുത്തുകെളയും ൈദവശക്തിെയയും
30 പുനരുത്ഥാനത്തിൽ
അറിയാത്തതുെകാണ്ട് െതറ്റിേപ്പാകുന്നു.
അവർ വിവാഹം കഴിക്കുന്നില്ല, വിവാഹത്തിന് െകാടുക്കെപ്പടുന്നതുമില്ല;
സ്വർഗ്ഗത്തിെല ദൂതന്മാെരേപ്പാെല അേ്രത ആകുന്നത്. 31 മരിച്ചവരുെട
പുനരുത്ഥാനെത്തക്കുറിേച്ചാ
ൈദവം
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നത്
32 ഞാൻ അ്രബഹാമിെന്റ ൈദവവും
നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ?
യിസ്ഹാക്കിെന്റ ൈദവവും യാേക്കാബിെന്റ ൈദവവും ആകുന്നു എന്നു
അവൻ അരുളിെച്ചയ്യ ന്നു; എന്നാൽ അവൻ മരിച്ചവരുെട ൈദവമല്ല,
മറിച്ച് ജീവനുള്ളവരുെട ൈദവമേ്രത. 33 പുരുഷാരം ഇതു േകട്ടിട്ട് അവെന്റ
ഉപേദശത്തിൽ വിസ്മയിച്ച .
23
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ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പന
സദൂക്യെര അവൻ നിശബ്ദരാക്കിെയന്ന് േകട്ടിട്ട് പരീശന്മാർ
ഒന്നിച്ച് കൂടി, 35 അവരിൽ നിയമപണ്ഡിതനായ ഒരുവൻ: 36 ഗുേരാ,
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ ഏറ്റവും മഹത്തരമായ കല്പന ഏത് എന്നു
േയശുവിെന പരീക്ഷിച്ച് േചാദിച്ച . 37 േയശു അവേനാട്: നിെന്റ ൈദവമായ
കർത്താവിെന
നീ
പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും
പൂർണ്ണാത്മാേവാടും
38 ഇത് മഹത്തരവും,
പൂർണ്ണമനേസ്സാടും കൂെട സ്േനഹിേക്കണം.
ഒന്നാമേത്തതുമായ കല്പന 39 രണ്ടാമേത്തതും അതിേനാട് സമം:
40 ഈ
കൂട്ട കാരെന നിെന്നേപ്പാെല തേന്ന സ്േനഹിേക്കണം.
രണ്ടു
കല്പനകളിൽ
സകല
ന്യായ്രപമാണവും
്രപവാചകന്മാരും
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
34

ദാവീദ് വിളിച്ച കർത്താവ്
പരീശന്മാർ ഒരുമിച്ച കൂടിയിരിക്കുേമ്പാൾ േയശു അവേരാട്:
42 ്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് േതാന്നുന്നു? അവൻ ആരുെട
പു്രതൻ എന്നു േചാദിച്ച ; ദാവീദിെന്റ പു്രതൻ എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.
43 അവൻ അവേരാട്: എന്നാൽ ദാവീദ് ആത്മാവിൽ അവെന കർത്താവ്
എന്നു വിളിക്കുന്നത് എങ്ങെന?
44 “ഞാൻ
നിെന്റ ശ്രതുക്കെള നിെന്റ പാദപീഠം ആക്കുേവാളം
എെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്ക എന്നു കർത്താവ് എെന്റ
കർത്താവിേനാട് അരുളിെച്ചയ്തു”
എന്നു അവൻ പറയുന്നുവേല്ലാ. 45 ദാവീദ് അവെന കർത്താവ് എന്നു
പറയുന്നുെവങ്കിൽ അവെന്റ പു്രതൻ ആകുന്നത് എങ്ങെന എന്നു
46 അവേനാട് ഉത്തരം പറവാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല;
േചാദിച്ച .
അന്നുമുതൽ ആരും അവേനാട് ഒന്നും േചാദിപ്പാൻ ൈധര്യെപ്പട്ടില്ല.
41

23. അദ്ധ്യായം.
േയശു ശാസ്്രതിമാരുെടയും പരീശന്മാരുെടയും കാപട്യം തുറന്നു
കാട്ട ന്നു
1 അനന്തരം േയശു പുരുഷാരേത്താടും തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാടും
പറഞ്ഞത്: 2 ശാസ്്രതിമാരും പരീശന്മാരും േമാെശയുെട സ്ഥാനത്ത്
3 ആകയാൽ അവർ നിങ്ങേളാടു കല്പിക്കുന്ന ഇവ
ഇരിക്കുന്നു.
ഒെക്കയും അനുസരിക്കുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും െചയ്വിൻ; അവരുെട
്രപവർത്തികെള അനുകരിക്കരുതുതാനും.
അവർ കാര്യങ്ങൾ
4 അെത അവർ
പറയുന്നതല്ലാെത അവെയ െചയ്യ ന്നില്ലേല്ലാ.
ചുമക്കുവാൻ വഹിയാത്ത ഘനമുള്ള ഭാരങ്ങെള െകട്ടി മനുഷ്യരുെട
േതാളിൽ െവയ്ക്കുന്നു; എങ്കിലും ഒരു വിരൽ െകാണ്ടുേപാലും അവെയ
വഹിക്കുവാൻ അവർക്ക് മനസ്സില്ല. 5 അവർ തങ്ങള െട ്രപവൃത്തികൾ
എല്ലാം
മനുഷ്യർ
കാേണണ്ടതിനേ്രത
െചയ്യ ന്നതു;
തങ്ങള െട
െനറ്റിപ്പട്ടവീതിയാക്കി വസ്്രതത്തിെന്റ അരികുകൾ വലുതാക്കുന്നു.
6 വിരുന്നു സൽക്കാരങ്ങളിൽ ്രപധാനസ്ഥലവും പള്ളിയിൽ ്രപധാന
ഇരിപ്പിടങ്ങള ം 7 അങ്ങാടിയിൽ വന്ദനവും മനുഷ്യർ റബ്ബീ എന്നു
8 നിങ്ങേളാ റബ്ബീ എന്നു
വിളിക്കുന്നതും അവർക്ക് ്രപിയമാകുന്നു.
േപർ എടുക്കരുത്.
ഒരുവൻ അേ്രത നിങ്ങള െട ഗുരു; നിങ്ങേളാ
9 ഭൂമിയിൽ ആെരയും പിതാവ് എന്നു
എല്ലാവരും സേഹാദരന്മാർ.
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വിളിക്കരുത്; ഒരുവൻ അേ്രത നിങ്ങള െട പിതാവ്, സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായവൻ
തേന്ന. 10 നിങ്ങൾ ഗുരു എന്നും േപർ എടുക്കരുത്; ഒരുവൻ അേ്രത
11 നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും
നിങ്ങള െട ഗുരുനാഥൻ, ്രകിസ്തു തെന്ന.
വലിയവൻ നിങ്ങള െട ശു്രശൂഷക്കാരൻ ആകണം. 12 തെന്നത്താൻ
ഉയർത്തുന്നവൻ എല്ലാം താഴ്ത്തെപ്പടും; തെന്നത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ
എല്ലാം ഉയർത്തെപ്പടും.
13
കപടഭക്തിക്കാരായ
ശാസ്്രതിമാരും
പരീശരുമായുള്ളവേര,
നിങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് സ്വർഗ്ഗരാജ്യം അടച്ച കളയുന്നു; നിങ്ങൾതെന്ന
കടക്കുന്നതുമില്ല, കടക്കുന്നവെര കടക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നതുമില്ല.
[കപടഭക്തിക്കാരായ
ശാസ്്രതിമാരും
പരീശന്മാരുമായുേള്ളാേര,
നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം; നിങ്ങൾ വിധവമാരുെട വീടുകെള വിഴുങ്ങുകയും
*ഉപായരൂേപണ ദീർഘമായി ്രപാർത്ഥിക്കുകയും െചയ്യ ന്നു; ഇതു
േഹതുവായി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷാവിധി വരും.]
14
കപടഭക്തിക്കാരായ
ശാസ്്രതിമാരും
പരീശരുമായുള്ളവേര,
നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം; നിങ്ങൾ ഒരുവെന നിങ്ങള െട മതത്തിൽ
15 നിങ്ങള െട
േചർക്കുവാൻ കടലും കരയും ചുറ്റി നടക്കുന്നു;
മതത്തിൽ േചർന്നേശഷം അവെന നിങ്ങേളക്കാൾ ഇരട്ടി നരകേയാഗ്യൻ
ആക്കിത്തീർക്കുന്നു.
സത്യം െചയ്യ ന്നത്
കുരുടന്മാരായ
വഴികാട്ടികേള,
നിങ്ങൾക്ക്
ഹാ
കഷ്ടം;
ആെരങ്കിലും മന്ദിരെത്തെക്കാണ്ട് സത്യം െചയ്താൽ അത് ഏതുമില്ല
എന്നും മന്ദിരത്തിെല സ്വർണ്ണെത്തെക്കാണ്ട് സത്യം െചയ്യ ന്നവേനാ
17 കുരുടരായ
െചയ്ത സത്യത്തിന് ബാധ്യസ്ഥൻ എന്നും പറയുന്നു.
മൂഢന്മാേര, ഏത് വലിയത്? സ്വർണ്ണേമാ സ്വർണ്ണെത്ത വിശുദ്ധീകരിച്ച
18 യാഗപീഠെത്തെക്കാണ്ട് സത്യം െചയ്താൽ അത്
മന്ദിരേമാ?
ഏതുമില്ല;
അതിേന്മലുള്ള വഴിപാടിനാൽ സത്യം െചയ്യ ന്നവേനാ
െചയ്ത സത്യത്തിനു ബാധ്യസ്ഥൻ എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു.
19 കുരുടന്മാരായുേള്ളാേര, ഏത് വലിയത്?
വഴിപാേടാ വഴിപാടിെന
വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യാഗപീഠേമാ? 20 ആകയാൽ യാഗപീഠെത്തെക്കാണ്ട്
സത്യം െചയ്യ ന്നവൻ അതിെനയും അതിേന്മലുള്ള സകലവഴിപാടിനാലും
21 മന്ദിരെത്തെക്കാണ്ട് സത്യം െചയ്യ ന്നവൻ
സത്യം െചയ്യ ന്നു.
അതിെനയും
അതിൽ
വസിക്കുന്നവെനയും
ഓർത്ത്
സത്യം
െചയ്യ ന്നു. 22 സ്വർഗ്ഗെത്തെക്കാണ്ട് സത്യംെചയ്യ ന്നവൻ, ൈദവത്തിെന്റ
സിംഹാസനെത്തയും അതിൽ ഇരിക്കുന്നവെനയും ഓർത്ത് സത്യം
െചയ്യ ന്നു.
16

ദശാംശെത്തക്കുറിച്ച്
കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്്രതിമാരും പരീശന്മാരുമായുേള്ളാേര,
നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം; നിങ്ങൾ കർപ്പ രതുളസി, അയേമാദകം, ജീരകം
എന്നിവയ്ക്ക് ദശാംശം െകാടുക്കുകയും ന്യായം, കരുണ, വിശ്വാസം
ഇങ്ങെന
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
ഘനേമറിയവ
ത്യജിച്ച കളകയും
െചയ്യ ന്നു.
ഇവ
െചയ്കയും
അവ
ത്യജിക്കാതിരിക്കയും
24 കുരുടന്മാരായ വഴികാട്ടികേള, നിങ്ങൾ െകാതുകിെന
േവണം.
അരിെച്ചടുക്കുകയും ഒട്ടകെത്ത വിഴുങ്ങിക്കളകയും െചയ്യ ന്നു.
23

*

23. അദ്ധ്യായം.. 13 മറ്റ വിവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ ഭാഗം േചർത്തിട്ടില്ല. വിഴുങ്ങുക എന്നാൽ
ഭക്തിയുെട േവഷം ധരിച്ച് സ്വാർത്ഥലാഭത്തിനായി ചൂഷണം െചയ്യ ന്നു
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അകേമ എങ്ങെന
കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്്രതിമാരും പരീശന്മാരുമായുേള്ളാേര,
നിങ്ങൾക്ക്
ഹാ
കഷ്ടം;
നിങ്ങൾ
പാനപാ്രത
താലങ്ങള െട
പുറം െവടിപ്പാക്കുന്നു;
അകേമേയാ കവർച്ചയും അതി്രകമവും
26
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കുരുടനായ
പരീശേന,
മുെമ്പ
പാനപാ്രതതാലങ്ങള െട അകംെവടിപ്പാക്കുക; അതിനാൽ അവയുെട
പുറവും െവടിപ്പായിെക്കാള്ള ം.
27 ശാസ്്രതിമാരും
പരീശന്മാരും കപടഭക്തിക്കാരുമായുേള്ളാേര,
നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം; െവള്ള േതച്ച ശവക്കല്ലറകേളാട് നിങ്ങൾ
ഒത്തിരിക്കുന്നു; അവ പുറെമ മേനാഹരമായി കാണുെന്നങ്കിലും അകേമ
ചത്തവരുെട അസ്ഥികള ം സകലവിധ അശുദ്ധിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
28 അങ്ങെനതെന്ന പുറെമ നിങ്ങൾ നീതിമാന്മാർ എന്നു മനുഷ്യർക്ക്
േതാന്നുന്നു; അകേമേയാ കപടഭക്തിയും അതി്രകമവും നിറഞ്ഞവരേ്രത.
25

നരകവിധി എങ്ങെന ഒഴിഞ്ഞുേപാകും
കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്്രതിമാരും പരീശന്മാരുമായുേള്ളാേര,
നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം;
നിങ്ങൾ ്രപവാചകന്മാരുെട കല്ലറകെള
പണിതും
നീതിമാന്മാരുെട
കല്ലറകെള
അലങ്കരിച്ച ംെകാണ്ട്:
30 ഞങ്ങൾ
പിതാക്കന്മാരുെട കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ
്രപവാചകന്മാരുെട രക്തം െചാരിയിക്കുന്നതിൽ അവേരാട് കൂെട
പങ്കാളികൾ ആകയില്ലായിരുന്നു എന്നു പറയുന്നു. 31 അങ്ങെന നിങ്ങൾ
്രപവാചകന്മാെര െകാന്നവരുെട മക്കൾ എന്നു നിങ്ങൾ തേന്ന സാക്ഷ്യം
32 പിതാക്കന്മാരുെട പാപത്തിെന്റ അളവ് നിങ്ങൾ
പറയുന്നുവേല്ലാ.
പൂരിപ്പിച്ച െകാൾവിൻ. 33 സർപ്പങ്ങേള, അണലിസന്തതികേള, നിങ്ങൾ
നരകന്യായവിധി എങ്ങെന ഒഴിഞ്ഞുേപാകും?
34 അതുെകാണ്ട്
ഞാൻ ്രപവാചകന്മാെരയും ജ്ഞാനികെളയും
ശാസ്്രതിമാെരയും നിങ്ങള െട അടുക്കൽ അയയ്ക്കുന്നു; അവരിൽ
ചിലെര നിങ്ങൾ ്രകൂശിച്ച െകാല്ല കയും ചിലെര നിങ്ങള െട പള്ളികളിൽ
ചാട്ടവാറു െകാണ്ട് അടിക്കുകയും പട്ടണത്തിൽ നിന്നു പട്ടണത്തിേലക്ക്
ഓടിക്കയും െചയ്യ ം. 35 ഇതിെന്റ ഫലേമാ നീതിമാനായ ഹാെബലിെന്റ
രക്തംമുതൽ നിങ്ങൾ മന്ദിരത്തിനും യാഗപീഠത്തിനും നടുവിൽവച്ച്
െകാന്നവനായ െബെരഖ്യാവിെന്റ മകനായ െസഖര്യാവിെന്റ രക്തംവെര
ഭൂമിയിൽ െചാരിഞ്ഞിട്ട ള്ള നീതിയുള്ള രക്തം എല്ലാം നിങ്ങള െടേമൽ
വരും. 36 ഇെതാെക്കയും ഈ തലമുറേമൽ സംഭവിക്കും എന്നു ഞാൻ
സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
29

െയരുശേലമിെന്റ ഭാവിെയ ഓർത്ത് േയശു വിലപിക്കുന്നു
െയരൂശേലേമ, ്രപവാചകന്മാെര െകാല്ല കയും നിെന്റ
അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നവെര കെല്ലറിയുകയും െചയ്യ ന്നവേള,
േകാഴി തെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങെള ചിറകിൻ കീഴിൽ േചർക്കുംേപാെല
നിെന്റ മക്കെള േചർത്തുെകാൾവാൻ ഞാൻ എ്രതവട്ടം ആ്രഗഹിച്ച ;
നിങ്ങൾേക്കാ സമ്മതമായില്ല. 38 കാണ്മീൻ, നിങ്ങള െട ഭവനം നിങ്ങെള
ഉേപക്ഷിച്ച് ശൂന്യമായ്തീരും. 39 കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ എന്നു നിങ്ങൾ പറയുേവാളം നിങ്ങൾ ഇനി
എെന്ന കാണുകയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
37 െയരൂശേലേമ,
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േദവാലയ നാശവും അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങള ം
േയശു ൈദവാലയം വിട്ട പുറത്തു േപാകുേമ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ
അവന് ൈദവാലയത്തിെന്റ പണികൾ കാണിേക്കണ്ടതിന് അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു. 2 അവൻ അവേരാട് മറുപടി പറഞ്ഞത്: ഇെതല്ലാം
നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേയാ? ഇടിഞ്ഞുേപാകാെത കല്ലിേന്മൽ കല്ല് ഇവിെട
േശഷിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു.
1

മുൻ വരുന്ന വിപത്തുകൾ
അവൻ ഒലിവുമലയിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ തനിച്ച
അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു:
ഇവെയല്ലാം എേപ്പാൾ സംഭവിക്കും
എന്നും നിെന്റ വരവിനും േലാകാവസാനത്തിനും അടയാളം എന്ത്
4 അതിന് േയശു
എന്നും പറഞ്ഞുതേരണം എന്നു അേപക്ഷിച്ച .
ഉത്തരം പറഞ്ഞത്:
ആരും നിങ്ങെള വഴി െതറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ
5 ഞാൻ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ.
്രകിസ്തു എന്നു പറഞ്ഞു
അേനകർ എെന്റ േപർ എടുത്തു വന്നു പലെരയും െതറ്റിക്കും.
6 നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങെളയും യുദ്ധവിവരങ്ങെളയും കുറിച്ച േകൾക്കും;
ചഞ്ചലെപ്പടാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ; അത് സംഭവിേക്കണ്ടത്
തേന്ന; എന്നാൽ അത് അവസാനമല്ല; 7 ജാതി ജാതിേയാടും രാജ്യം
രാജ്യേത്താടും എതിർക്കും; ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും അവിടവിെട ഉണ്ടാകും.
8 എങ്കിലും ഇതു ഒെക്കയും ്രപസവേവദനയുെട ആരംഭമേ്രത. 9 അന്ന്
അവർ നിങ്ങെള ഉപ്രദവത്തിന് ഏല്പിക്കുകയും െകാല്ല കയും െചയ്യ ം;
എെന്റ നാമം നിമിത്തം സകലജാതികള ം നിങ്ങെള പകയ്ക്കും. 10 പലരും
ഇടറുകയും അേന്യാന്യം തള്ളിപ്പറകയും അേന്യാന്യം െവറുക്കുകയും
െചയ്യ ം 11 കള്ള്രപവാചകന്മാർ പലരും എഴുേന്നറ്റ് അേനകെര
12 അതി്രകമം െപരുകുന്നതുെകാണ്ട് അേനകരുെട
െതറ്റിക്കും.
സ്േനഹം തണുത്തുേപാകും. 13 എന്നാൽ അവസാനേത്താളം സഹിച്ച
നില്ക്കുന്നവൻ, ആേരാ അവൻ രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടും. 14 രാജ്യത്തിെന്റ
ഈ സുവിേശഷം സകലജാതികൾക്കും സാക്ഷ്യമായി ഭൂേലാകത്തിൽ
ഒെക്കയും ്രപസംഗിക്കെപ്പടും; അേപ്പാൾ അവസാനം വരും.
3

മഹാ കഷ്ടകാലം
അതുെകാണ്ട്
ദാനീേയൽ
്രപവാചകൻ
മുഖാന്തരം
അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല ശൂന്യമാക്കുന്ന േമ്ലച്ഛത വിശുദ്ധസ്ഥലത്ത്
നില്ക്കുന്നതു നിങ്ങൾ കാണുേമ്പാൾ - വായിക്കുന്നവൻ ചിന്തിച്ച
16
െകാള്ളെട്ട
അന്ന്
െയഹൂദ്യയിലുള്ളവർ
മലകളിേലക്ക്
17
ഓടിേപ്പാകെട്ട.
വീടിന്മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ വീടിനുള്ളിലുള്ളത്
18 വയലിലുള്ളവൻ
ഒന്നും തെന്ന എടുേക്കണ്ടതിന് ഇറങ്ങരുത്;
19 ആ
വസ്്രതം എടുക്കുവാൻ മടങ്ങിേപ്പാകരുത്.
കാലത്ത്
ഗർഭിണികൾക്കും
മുലകുടിപ്പിക്കുന്നവർക്കും
അേയ്യാ
കഷ്ടം!
20 എന്നാൽ നിങ്ങള െട ഓടിേപ്പാക്ക് ശീതകാലേത്താ ശബ്ബത്തിേലാ
21 േലാകാരംഭംമുതൽ
സംഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ.
ഇന്നുവെരയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനി േമൽ സംഭവിക്കാത്തതും
22 ആ നാള കള െട
ആയ വലിയ പീഢനം അന്ന് ഉണ്ടാകും.
എണ്ണം കുറയാതിരുന്നാൽ ഒരു ജഡവും രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുകയില്ല;
15

മത്തായി 24. അദ്ധ്യായം.:23

49

മത്തായി 24. അദ്ധ്യായം.:42

തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവർ നിമിത്തേമാ ആ നാള കള െട എണ്ണം കുറയും.
23 അന്ന് ആെരങ്കിലും നിങ്ങേളാടു:
ഇതാ, ്രകിസ്തു ഇവിെട, അല്ല
അവിെട എന്നു പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കരുത്. 24 കള്ള ്രകിസ്തുക്കള ം
കള്ള്രപവാചകന്മാരും വന്ന് കഴിയുെമങ്കിൽ തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവെരയും
െതറ്റിപ്പാനായി വലിയ അടയാളങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം കാണിയ്ക്കും.
25 ജാ്രഗതയായിരിപ്പീൻ; ഞാൻ മുമ്പുകൂട്ടി നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
26 ആകയാൽ നിങ്ങേളാടു:
അതാ, ്രകിസ്തു മരുഭൂമിയിൽ എന്നു
പറഞ്ഞാൽ മരുഭൂമിയിേലക്ക് പുറെപ്പടരുത്; ഇതാ, അവൻ അറകളിൽ
എന്നു പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കരുത്. 27 മിന്നൽ കിഴക്ക് നിന്നു പുറെപ്പട്ട
പടിഞ്ഞാേറാളം തിളങ്ങുംേപാെല മനുഷ്യപു്രതെന്റ വരവ് ആകും.
28 എവിെടെയാെക്ക മൃഗങ്ങള െട ശവങ്ങൾ ഉേണ്ടാ അവിെട കഴുകന്മാർ
കൂടും.
്രകിസ്തുവിെന്റ മടങ്ങിവരവ്
ആ കാലത്തിെല വലിയ പീഢനം കഴിഞ്ഞ ഉടെന സൂര്യൻ
ഇരുണ്ടുേപാകും; ച്രന്ദൻ അതിെന്റ ്രപകാശം െകാടുക്കാതിരിക്കും;
നക്ഷ്രതങ്ങൾ ആകാശത്തുനിന്ന് വീഴും; ആകാശത്തിെല ശക്തികൾ
30 അേപ്പാൾ മനുഷ്യപു്രതെന്റ അടയാളം ആകാശത്ത്
ഇളകും.
്രപകടമാകും; അന്ന് ഭൂമിയിെല സകലേഗാ്രതങ്ങള ം മാറത്തടിച്ച ം
െകാണ്ട്,
മനുഷ്യപു്രതൻ
ആകാശത്തിെല
േമഘങ്ങളിേന്മൽ
ശക്തിേയാടും മഹാേതജേസ്സാടും കൂെട വരുന്നത് കാണും. 31 അവൻ
തെന്റ ദൂതന്മാെര മഹാ കാഹളധ്വനിേയാടുംകൂെട അയയ്ക്കും; അവർ
അവെന്റ തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവെര ആകാശത്തിെന്റ ഒരറ്റം മുതൽ മെറ്റ
അറ്റംവെരയും നാല് ദിക്കിൽനിന്നും കൂട്ടിേച്ചർക്കും.
29

അത്തിയിൽ നിന്നു പഠിപ്പിൻ
അത്തിെയ േനാക്കി ഒരു ഉപമ പഠിപ്പിൻ; അതിെന്റ െകാമ്പ്
ഇളതായി ഇല തളിർക്കുേമ്പാൾ േവനൽ അടുത്തു എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയുന്നുവേല്ലാ. 33 അങ്ങെന നിങ്ങൾ ഇതു ഒെക്കയും കാണുേമ്പാൾ
അവൻ അടുെക്ക ്രപേവശന കവാടത്തിൽ തേന്ന ആയിരിക്കുന്നു എന്നു
34 ഇവെയാെക്കയും സംഭവിക്കുേവാളം ഈ
അറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ.
തലമുറ ഒഴിഞ്ഞുേപാകയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു
35 ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുേപാകും;
പറയുന്നു.
എെന്റ
വചനങ്ങേളാ ഒരുനാള ം ഒഴിഞ്ഞുേപാകയില്ല.
32

്രകിസ്തുവിെന്റ വരവിെന്റ സമയം ആരും അറിയുന്നില്ല
ദിവസേമാ സമയേമാ സംബന്ധിച്ച് എെന്റ പിതാവ് മാ്രതമല്ലാെത
ആരും സ്വർഗ്ഗത്തിെല ദൂതന്മാരും പു്രതനും കൂെട അറിയുന്നില്ല.
37 േനാഹയുെട കാലംേപാെല തേന്ന ആയിരിക്കും മനുഷ്യപു്രതെന്റ
വരവിലും. 38 ജല്രപളയത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലത്ത് േനാഹ െപട്ടകത്തിൽ
കയറിയ നാൾവെര അവർ തിന്നും കുടിച്ച ം വിവാഹം കഴിച്ച ം
വിവാഹത്തിന് െകാടുത്തും േപാന്നു; 39 ജല്രപളയം വന്നു എല്ലാവെരയും
നീക്കിക്കളയുേവാളം അവർ ഒന്നും അറിഞ്ഞതുമില്ല; മനുഷ്യപു്രതെന്റ
40 അന്ന് രണ്ടുേപർ വയലിൽ
വരവും അങ്ങെനതെന്ന ആകും.
ആയിരിക്കും; ഒരുവെന ൈകെക്കാള്ള ം, മറ്റവെന തള്ളികളയും.
41 രണ്ടുസ്്രതീകൾ ഒരു തിരികല്ലിൽ െപാടിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും; ഒരുവെള
ൈകെക്കാള്ള ം, മറ്റവെള തള്ളിക്കളയും. 42 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങെള
36 ആ
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തെന്ന സൂക്ഷിപ്പിൻ, കാരണം നിങ്ങള െട കർത്താവ് ഏത് ദിവസം വരും
എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേല്ലാ 43 കള്ളൻ വരുന്നസമയം എേപ്പാൾ
എന്നു വീട്ട ടയവൻ അറിഞ്ഞ് എങ്കിൽ അവൻ ഉണർന്നിരിക്കുകയും
തെന്റ വീട് മുറിച്ച കടക്കാതിരിക്കുവാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കയും െചയ്യ ം
44 അങ്ങെന നിങ്ങൾ ്രപതീക്ഷിക്കാത്ത
എന്നു അറിയുന്നുവേല്ലാ.
സമയത്ത് മനുഷ്യപു്രതൻ വരുന്നതുെകാണ്ടു നിങ്ങള ം ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ.
വിശ്വസ്തനും അവിശ്വസ്തനും ആയദാസന്മാർ
എന്നാൽ യജമാനൻ തെന്റ വീട്ട കാർക്ക് തത്സമയത്ത് ഭക്ഷണം
െകാടുേക്കണ്ടതിന് അവരുെട േമൽ ആക്കിെവച്ച വിശ്വസ്തനും
ബുദ്ധിമാനും ആയ ദാസൻ ആർ? 46 യജമാനൻ വരുേമ്പാൾ അങ്ങെന
െചയ്തു കാണുന്ന ദാസൻ ഭാഗ്യവാൻ. 47 അവൻ അവെന തനിക്കുള്ള
സകലത്തിേന്മലും യജമാനൻ ആക്കിെവക്കും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട്
48 എന്നാൽ അവൻ ഒരു ദുഷ്ടദാസനായി:
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
യജമാനൻ
വരുവാൻ
താമസിക്കുന്നു
എന്നു
ഹൃദയംെകാണ്ട്
പറഞ്ഞു, 49 കൂട്ട് ദാസന്മാെര അടിക്കുവാനും കുടിയന്മാേരാടുകൂടി
തിന്നുകുടിപ്പാനും തുടങ്ങിയാൽ 50 ആ ദാസൻ ്രപതീക്ഷിക്കാത്ത നാളിലും
അറിയാത്ത നാഴികയിലും യജമാനൻ വന്നു 51 അവെന ദണ്ഡിപ്പിച്ച്
അവെന്റ അവസാനം കപടഭക്തിക്കാരുേടതുേപാെല ആക്കും; അവിെട
കരച്ചിലും പല്ല കടിയും ഉണ്ടാകും.
45

25. അദ്ധ്യായം.
വിളക്കിൽ എണ്ണ കരുതിയ ബുദ്ധിയുള്ള കന്യകമാർ
സ്വർഗ്ഗരാജ്യം
വിളക്കു
എടുത്തുെകാണ്ട്
മണവാളെന
എതിേരൽക്കുവാൻ
പുറെപ്പട്ട
പത്തു
കന്യകമാേരാട്
തുല്യം
2
ആയിരിക്കും.
അവരിൽ അഞ്ചുേപർ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരും
3 ബുദ്ധിയില്ലാത്ത
അഞ്ചുേപർ ബുദ്ധിയുള്ളവരും ആയിരുന്നു.
കന്യകമാർ വിളക്ക് എടുത്തേപ്പാൾ എണ്ണയും എടുത്തില്ല. 4 ബുദ്ധിയുള്ള
കന്യകമാേരാ വിളക്കിേനാെടാപ്പം എണ്ണയുള്ള പാ്രതങ്ങള ം എടുത്തു.
5 അേപ്പാൾ മണവാളൻ വരുവാൻ താമസിക്കുന്നതുെകാണ്ട് എല്ലാവരും
മയക്കംപിടിച്ച് ഉറങ്ങി. 6 അർദ്ധരാ്രതിേക്കാ മണവാളൻ വരുന്നു; അവെന
എതിേരൽക്കുവാൻ പുറെപ്പടുവിൻ എന്നു ആർപ്പ വിളി ഉണ്ടായി.
7 അേപ്പാൾ കന്യകമാർ എല്ലാവരും എഴുേന്നറ്റ് വിളക്കു െതളിയിച്ച .
8 എന്നാൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ ബുദ്ധിയുള്ളവേരാട്:
ഞങ്ങള െട
വിളക്കു െകട്ട േപാകുന്നതു െകാണ്ട് നിങ്ങള െട എണ്ണയിൽ കുെറ
ഞങ്ങൾക്കു തേരണം എന്നു പറഞ്ഞു. 9 ബുദ്ധിയുള്ളവർ: ഞങ്ങൾക്കും
നിങ്ങൾക്കും തികയാെത വരാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ വില്ക്കുന്നവരുെട
അടുക്കൽ േപായി വാങ്ങിെക്കാൾവിൻ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
10 ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കന്യകമാർ വാങ്ങുവാൻ േപായേപ്പാൾ മണവാളൻ
വന്നു; ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ അവേനാടുകൂെട കല്യാണസദ്യയ്ക്ക് െചന്ന്;
വാതിൽ അടയ്ക്കുകയും െചയ്തു. 11 അതിെന്റ േശഷം ബുദ്ധിയില്ലാത്ത
കന്യകമാരും വന്നു: യജമാനെന, യജമാനെന ഞങ്ങൾക്കു േവണ്ടി
വാതിൽ തുറേക്കണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 12 അതിന് അവൻ മറുപടിയായി:
ഞാൻ നിങ്ങെള അറിയുന്നില്ല എന്നു സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു
1
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പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 13 ആകയാൽ നാള ം സമയവും നിങ്ങൾ
അറിയായ്കെകാണ്ട് ജാ്രഗത ഉള്ളവരായിരിക്കുവിൻ.
താലന്തുകള െട ഉപമ
ഒരു മനുഷ്യൻ വിേദശത്തു േപാകുേമ്പാൾ തെന്റ ദാസന്മാെര
വിളിച്ച തെന്റ സമ്പത്ത് അവെര ഭരേമല്പിച്ച . 15 അവരിൽ ഒരുവന്
അഞ്ച് താലന്ത്, ഒരുവന് രണ്ടു, ഒരുവന് ഒന്ന് ഇങ്ങെന ഓേരാരുത്തന്
അവനവെന്റ ്രപാപ്തിേപാെല െകാടുത്തതിനു േശഷം യാ്രതപുറെപ്പട്ട .
16 അഞ്ച് താലന്ത് ലഭിച്ചവൻ ഉടെന െചന്ന് വ്യാപാരം െചയ്തു േവെറ
അഞ്ച് താലന്ത് കൂെട സമ്പാദിച്ച . 17 അങ്ങെനതെന്ന രണ്ടു താലന്ത്
18 ഒന്ന് ലഭിച്ചവേനാ േപായി
ലഭിച്ചവൻ േവെറ രണ്ടു കൂെട േനടി.
നിലത്തു ഒരു കുഴി കുഴിച്ച് യജമാനെന്റ പണം മറച്ച വച്ച . 19 വളെര
കാലം കഴിഞ്ഞേശഷം ആ ദാസന്മാരുെട യജമാനൻ വന്നു അവരുമായി
കണക്ക് തീർത്തു. 20 അഞ്ച് താലന്ത് ലഭിച്ചവൻ അടുക്കൽ വന്നു േവെറ
അഞ്ച് താലന്ത് കൂെട െകാണ്ടുവന്നു: യജമാനേന, അഞ്ച് താലന്തേല്ലാ
എെന്ന ഏല്പിച്ചത്; ഞാൻ അഞ്ച് താലന്തുകൂെട േനടിയിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 21 അവെന്റ യജമാനൻ: അവെന അനുേമാദിച്ച െകാണ്ട്,
നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസേന, നീ അല്പകാര്യങ്ങളിൽ േപാലും
വിശ്വസ്തനായിരുന്നു;
ഞാൻ നിെന്ന അേനക കാര്യങ്ങൾക്ക്
വിചാരകനാക്കും; നിെന്റ യജമാനെന്റ ആനന്ദത്തിേലക്ക് ്രപേവശിക്ക
എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു. 22 രണ്ടു താലന്ത് ലഭിച്ചവനും അടുക്കൽ
വന്നു: യജമാനേന, രണ്ടു താലന്തേല്ലാ എെന്ന ഏല്പിച്ചത്; ഞാൻ രണ്ടു
താലന്തുകൂെട േനടിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 23 അതിന് യജമാനൻ:
അവെന അനുേമാദിച്ച െകാണ്ട്, നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസേന,
നീ അല്പകാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു; ഞാൻ നിെന്ന അധിക
കാര്യങ്ങൾക്ക് വിചാരകനാക്കും; നിെന്റ യജമാനെന്റ ആനന്ദത്തിേലക്ക്
24 പിന്നീട് ഒരു താലന്ത്
്രപേവശിക്ക എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു.
ലഭിച്ചവനും അടുക്കൽ വന്നു: യജമാനേന, നീ വിതയ്ക്കാത്തിടത്തുനിന്ന്
െകായ്യ കയും
വിതറാത്തിടത്തുനിന്ന്
േചർക്കുകയും
െചയ്യ ന്ന
കർശനക്കാരനായ മനുഷ്യൻ എന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞ് 25 ഞാൻ
ഭയെപ്പട്ട് നീ എനിക്ക് തന്ന താലന്ത് നിലത്തു മറച്ച വച്ച ; ഇതാ, നിനക്ക്
26 അതിന്
അവകാശെപ്പട്ടത് എടുത്തുെകാൾക എന്നു പറഞ്ഞു.
യജമാനൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞത്: ദുഷ്ടനും മടിയനും ആയ ദാസേന,
ഞാൻ വിതയ്ക്കാത്തിടത്ത് നിന്നു െകായ്യ കയും വിതറാത്തിടത്തുനിന്ന്
േചർക്കുകയും െചയ്യ ന്നവൻ എന്നു നീ അറിഞ്ഞുവേല്ലാ. 27 നീ എെന്റ
പണം െപാൻവാണിഭക്കാെര ഏല്പിേക്കണ്ടിയിരുന്നു; എന്നാൽ ഞാൻ
വന്നു എെന്റ പണം പലിശേയാടുകൂെട വാങ്ങിെക്കാള്ള മായിരുന്നു.
28 ആകയാൽ
ആ താലന്ത് അവെന്റ പക്കൽനിന്ന് എടുത്തു
29 അങ്ങെന ഉള്ളവന്
പത്തു താലന്ത് ഉള്ളവന് െകാടുക്കുവിൻ.
ഏവനും ലഭിക്കും; അവന് സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകും; ഇല്ലാത്തവേനാേടാ
ഉള്ളതുംകൂെട എടുത്തുകളയും. 30 എന്നാൽ ഈ ്രപേയാജനമില്ലാത്ത
ദാസെന ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിേലക്ക് എറിഞ്ഞുകളയുവിൻ;
അവിെട കരച്ചിലും പല്ല കടിയും ഉണ്ടാകും.
14
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മനുഷ്യപു്രതൻ തെന്റ േതജേസ്സാെട സകല ദൂതന്മാരുമായി
വരുേമ്പാൾ അവൻ തെന്റ േതജസ്സിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും.
32 സകല ജാതികേളയും അവെന്റ മുമ്പിൽ കൂട്ട ം; അവൻ അവെര
ഓേരാരുത്തരായി ഇടയൻ െചമ്മരിയാടുകെളയും േകാലാടുകെളയും
തമ്മിൽ േവർതിരിക്കുന്നതുേപാെല േവർതിരിക്കും, 33 െചമ്മരിയാടുകെള
34 രാജാവ്
തെന്റ വലത്തും േകാലാടുകെള ഇടത്തും നിർത്തും.
തെന്റ വലത്തുള്ളവേരാട് അരുളിെച്ചയ്യ ം:
എെന്റ പിതാവിനാൽ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവേര,
വരുവിൻ;
േലാകസ്ഥാപനം
മുതൽ
നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശമാക്കിെക്കാൾവിൻ.
35 എനിക്ക് വിശന്നു, നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം തന്നു;
എനിക്ക് ദാഹിച്ച
നിങ്ങൾ കുടിക്കുവാൻ തന്നു; ഞാൻ അപരിചിതനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ
എെന്ന േചർത്തുെകാണ്ടു; 36 ഞാൻ നഗ്നനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എെന്ന
ധരിപ്പിച്ച ; ഞാൻ േരാഗിയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എെന്ന സംരക്ഷിച്ച ;
തടവിൽ ആയിരുന്നു, നിങ്ങൾ എെന്റ അടുക്കൽ വന്നു. 37 അതിന്
നീതിമാന്മാർ അവേനാട്:
കർത്താേവ, ഞങ്ങൾ എേപ്പാൾ നിെന്ന
വിശന്നു കണ്ടിട്ട് ഭക്ഷണം തരികേയാ ദാഹിച്ച കണ്ടിട്ട് കുടിക്കുവാൻ
തരികേയാ െചയ്തു? 38 ഞങ്ങൾ എേപ്പാൾ നിെന്ന അതിഥിയായി കണ്ടിട്ട്
േചർത്തുെകാൾകേയാ നഗ്നനായി കണ്ടിട്ട് ഉടുപ്പിക്കേയാ െചയ്തു?
39 നിെന്ന േരാഗിയായിേട്ടാ തടവിേലാ എേപ്പാൾ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ നിെന്റ
40 രാജാവ് അവേരാട്:
അടുക്കൽ വന്നു എന്നു ഉത്തരം പറയും.
എെന്റ ഈ ഏറ്റവും െചറിയ സേഹാദരന്മാരിൽ ഒരുവന് നിങ്ങൾ
െചയ്േതടേത്താളം എല്ലാം എനിക്ക് െചയ്തു എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട്
41 പിെന്ന അവൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു അരുളിെച്ചയ്യ ം.
ഇടത്തുള്ളവേരാട്: ശപിക്കെപ്പട്ടവെര, എെന്ന വിട്ട പിശാചിനും അവെന്റ
ദൂതന്മാർക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാഗ്നിയിേലക്ക് േപാകുവിൻ.
42 എനിക്ക് വിശന്നു, നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുവാൻ തന്നില്ല; ദാഹിച്ച , നിങ്ങൾ
43 അപരിചിതനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എെന്ന
കുടിക്കുവാൻ തന്നില്ല.
േചർത്തുെകാണ്ടില്ല; നഗ്നനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എെന്ന ധരിപ്പിച്ചില്ല;
േരാഗിയും തടവിലും ആയിരുന്നു, നിങ്ങൾ എെന്ന കാണ്മാൻ വന്നില്ല
44 അതിന് അവർ:
എന്നു അരുളിെച്ചയ്യ ം.
കർത്താേവ, ഞങ്ങൾ
നിെന്ന വിശക്കുന്നവേനാ ദാഹിക്കുന്നവേനാ അപരിചിതേനാ നഗ്നേനാ
േരാഗിേയാ തടവിേലാ ആയി എേപ്പാൾ കണ്ട് നിനക്ക് ശു്രശൂഷ
െചയ്യാതിരുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറയും. അവൻ അവേരാട്: 45 ഈ ഏറ്റവും
െചറിവരിൽ ഒരുവന് നിങ്ങൾ െചയ്യാതിരുന്നെതല്ലാം എനിക്ക് ആകുന്നു
െചയ്യാഞ്ഞത് എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു
ഉത്തരം പറയും. 46 ഇവർ നിത്യശിക്ഷാവിധിയിേലക്കും നീതിമാന്മാർ
നിത്യജീവനിേലക്കും േപാകും.

26. അദ്ധ്യായം.
േയശുവിെന ഉപായത്താൽ പിടിച്ച് െകാല്ല വാൻ ആേലാചിക്കുന്നു
േയശു ഈ വചനങ്ങൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞു തീർന്നേശഷം
ശിഷ്യന്മാേരാട്: 2 രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് െപസഹ വരുന്നു എന്നു
നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ; അന്ന് മനുഷ്യപു്രതെന ്രകൂശിക്കുവാൻ
ഏല്പിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 3 അന്ന് മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ജനത്തിെന്റ
1
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മൂപ്പന്മാരും മഹാപുേരാഹിതനായ കയ്യഫാവിെന്റ മണ്ഡപത്തിൽ വന്നു
കൂടി, 4 േയശുവിെന ഉപായത്താൽ പിടിച്ച് ഗൂഢമായി െകാല്ല വാൻ
ആേലാചിച്ച ; 5 എങ്കിലും ജനത്തിൽ കലഹമുണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ
െപരുന്നാളിൽ ആകരുത് എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.
ശീേമാെന്റ ഭവനത്തിൽ േയശു
േയശു െബഥാന്യയിൽ കുഷ്ഠേരാഗിയായിരുന്ന ശീേമാെന്റ വീട്ടിൽ
േമശയ്ക്കഭിമുഖമായി ചാരി ഇരിക്കുേമ്പാൾ 7 ഒരു സ്്രതീ വിലേയറിയ
പരിമളൈതലം നിറഞ്ഞ, െവൺകല്ലിൽ തീർത്ത ഭരണിയുമായി
േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു, പരിമളൈതലം അവെന്റ തലയിൽ
8 ശിഷ്യന്മാർ അത് കണ്ടിട്ട് േകാപേത്താെട:
ഒഴിച്ച .
ഈ െവറും
9 ഇതു വളെര വിലയ്ക്ക് വിറ്റ്
െചലവിെന്റ കാരണം എന്താണ്?
10 േയശു
ദരി്രദർക്ക് െകാടുക്കാമായിരുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു.
അത് അറിഞ്ഞ് അവേരാട്: സ്്രതീെയ അസഹ്യെപ്പടുത്തുന്നത് എന്ത്?
അവൾ എങ്കൽ മേനാഹരമായ ്രപവർത്തിയേല്ലാ െചയ്തതു. 11 ദരി്രദർ
എല്ലായ്േപാഴും നിങ്ങള െട അടുക്കൽ ഉണ്ടേല്ലാ; ഞാേനാ എല്ലായ്േപാഴും
നിങ്ങേളാെടാപ്പം ഇല്ലേല്ലാ? 12 അവൾ ഈ ൈതലം എെന്റ േദഹത്തിേന്മൽ
ഒഴിച്ചത്
എെന്റ
ശവസംസ്കാരത്തിനായി
െചയ്തതാകുന്നു.
13 േലാകത്തിൽ എങ്ങും, ഈ സുവിേശഷം ്രപസംഗിക്കുന്നിടെത്തല്ലാം,
അവൾ െചയ്തതും അവള െട ഓർമ്മയ്ക്കായി ്രപസ്താവിക്കും എന്നു
ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
14 അന്ന്
പന്തിരുവരിൽ ഒരുവനായ യൂദാ ഈസ്കേര്യാത്താവ്
മഹാപുേരാഹിതന്മാരുെട അടുക്കൽ െചന്ന്: 15 ഞാൻ േയശുവിെന
നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ച തന്നാൽ, നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്ത് തരുവാൻ
മനസ്സ ണ്ട് എന്നു േചാദിച്ച ?
അവർ യൂദാ ഈസ്കേര്യാത്താവിന്
മുപ്പത് െവള്ളിക്കാശ് തൂക്കിെക്കാടുത്തു. 16 അന്നുമുതൽ േയശുവിെന
കാണിച്ച െകാടുക്കുവാൻ അവൻ അവസരം അേന്വഷിച്ച േപാന്നു.
6

േയശു ശിഷ്യന്മാരുമായി െപസഹ കഴിക്കുന്നു
പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പത്തിെന്റ
ഒന്നാം
നാളിൽ
ശിഷ്യന്മാർ
േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: നീ െപസഹ കഴിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ
ഒരുേക്കണ്ടത് എവിെട എന്നു േചാദിച്ച . 18 അതിന് അവൻ പറഞ്ഞത്:
നിങ്ങൾ നഗരത്തിൽ ഒരുവെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്: എെന്റ സമയം
അടുത്തിരിക്കുന്നു; ഞാൻ എെന്റ ശിഷ്യരുമായി നിെന്റ അടുക്കൽ
െപസഹ കഴിക്കും എന്നു ഗുരു പറയുന്നു എന്നു പറയുവിൻ.
19 ശിഷ്യന്മാർ
േയശു നിർേദ്ദശിച്ചത് േപാെല െചയ്തു െപസഹ
തയ്യാറാക്കി. 20 സന്ധ്യയായേപ്പാൾ േയശു പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാേരാടുകൂെട
ഭക്ഷിക്കുവാൻ ഇരുന്നു. 21 അവർ ഭക്ഷിക്കുേമ്പാൾ േയശു: നിങ്ങളിൽ
ഒരുവൻ എെന്ന കാണിച്ച െകാടുക്കും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട്
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 22 അേപ്പാൾ അവർ അത്യന്തം
ദുഃഖിച്ച :
തീർച്ചയായും ഞാനല്ലേല്ലാ കർത്താേവ, ഞാനല്ലേല്ലാ
കർത്താേവ, എന്നു ഓേരാരുത്തൻ േചാദിച്ച തുടങ്ങി. 23 അവൻ ഉത്തരം
പറഞ്ഞത്: എേന്നാടുകൂെട ൈക താലത്തിൽ മുക്കുന്നവൻ തേന്ന എെന്ന
കാണിച്ച െകാടുക്കും. 24 തെന്നക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല
മനുഷ്യപു്രതൻ േപാകും;
മനുഷ്യപു്രതെന കാണിച്ച െകാടുക്കുന്ന
മനുഷ്യേനാ ഹാ കഷ്ടം; ആ മനുഷ്യൻ ജനിക്കാതിരുന്നു എങ്കിൽ
17
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25 അവെന കാണിച്ച െകാടുക്കുന്ന യൂദാ:
അവന് നന്നായിരുന്നു.
ഞാേനാ, റബ്ബീ, എന്നു പറഞ്ഞതിന്:
നീ സ്വയം പറഞ്ഞുവേല്ലാ
26
എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു.
അവർ ഭക്ഷിക്കുേമ്പാൾ േയശു അപ്പം
എടുത്തു അനു്രഗഹിച്ച നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാർക്ക് െകാടുത്തു: വാങ്ങി
27 പിെന്ന
ഭക്ഷിക്കുവിൻ; ഇതു എെന്റ ശരീരം എന്നു പറഞ്ഞു.
പാനപാ്രതം എടുത്തു സ്േതാ്രതം അർപ്പിച്ച് അവർക്ക് െകാടുത്തു:
28 ഇതു എെന്റ രക്തം
ഇതിൽ നിന്നു എല്ലാവരും കുടിക്കുവിൻ.
ഉടമ്പടിക്കായുള്ളത്
അേനകർക്കുേവണ്ടി
പാപേമാചനത്തിനായി
െചാരിയുന്നു; 29 എെന്റ പിതാവിെന്റ രാജ്യത്തിൽ നിങ്ങേളാടുകൂെട
പുതുതായി കുടിക്കുംനാൾവെര ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയുെട ഫലത്തിെന്റ
ഈ അനുഭവത്തിൽ നിന്നു ഇനി കുടിക്കുകയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
30 പിെന്ന അവർ സ്േതാ്രതാലാപനത്തിന് േശഷം ഒലിവുമലയ്ക്ക്
പുറെപ്പട്ട േപായി.

േയശു സംഭവിക്കാൻ േപാകുന്ന കാര്യങ്ങെള ശിഷ്യെര അറിയിക്കുന്നു
േയശു അവേരാട്: ഈ രാ്രതിയിൽ ഞാൻ നിമിത്തം നിങ്ങൾ
എല്ലാവരും വീണുേപാകും; ഞാൻ ഇടയെന െവട്ട ം; ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾ
എല്ലാം ചിതറിേപ്പാകും എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 32 എന്നാൽ
ഞാൻ ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റേശഷം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി ഗലീലയ്ക്കു്
33 അതിന് പെ്രതാസ്:
േപാകും.
എല്ലാവരും അങ്ങ് നിമിത്തം
വീണുേപായാലും ഞാൻ ഒരുനാള ം വീഴുകയില്ല എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 34 േയശു അവേനാട്: ഈ രാ്രതിയിൽ േകാഴി കൂകുംമുെമ്പ
നീ മൂന്നുവട്ടം എെന്ന തള്ളിപ്പറയും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിേന്നാട്
35 നിേന്നാട് കൂെട മരിേക്കണ്ടിവന്നാലും
പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
ഞാൻ നിെന്ന തള്ളിപ്പറകയില്ല എന്നു പെ്രതാസ് അവേനാട് പറഞ്ഞു.
അതുേപാെലതെന്ന ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു.
31

െഗത്ത്ശമനയിൽ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു
അനന്തരം േയശു അവരുമായി െഗത്ത്ശമന എന്നറിയെപ്പടുന്ന
േതാട്ടത്തിൽ വന്നു ശിഷ്യന്മാേരാട്: ഞാൻ അവിെട േപായി ്രപാർത്ഥിച്ച
വരുേവാളം ഇവിെട ഇരിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു, 37 തേന്നാെടാപ്പം
പെ്രതാസിേനയും െസെബദിപു്രതന്മാർ ഇരുവെരയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
38 എെന്റ
െചന്ന് ദുഃഖിച്ച ം വ്യാകുലെപ്പട്ട ം തുടങ്ങി:
ഉള്ളം
മരണേവദനേപാെല അതിദുഃഖിതമായിരിക്കുന്നു; ഇവിെട എേന്നാെടാപ്പം
39 പിെന്ന അവൻ
ഉണർന്നിരിപ്പിൻ എന്നു അവേരാട് പറഞ്ഞു.
അല്പം മുേമ്പാട്ട െചന്നു കവിണ്ണ വീണു: പിതാേവ, കഴിയും എങ്കിൽ
ഈ പാനപാ്രതം എങ്കൽ നിന്നു നീങ്ങിേപ്പാേകണേമ;
എങ്കിലും
ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുംേപാെല അല്ല, നീ ഇച്ഛിക്കുംേപാെല ആകെട്ട എന്നു
്രപാർത്ഥിച്ച . 40 പിെന്ന അവൻ ശിഷ്യന്മാരുെട അടുക്കൽ വന്നു, അവർ
ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ട്, പെ്രതാസിേനാട്: എേന്നാട് കൂെട ഒരു നാഴികേപാലും
41 പരീക്ഷയിൽ
ഉണർന്നിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലേയാ?
അകെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ ഉണർന്നിരുന്നു ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ; ആത്മാവ്
ഒരുക്കമുള്ളത്, ജഡേമാ ബലഹീനമേ്രത എന്നു പറഞ്ഞു 42 രണ്ടാമതും
േപായി: പിതാേവ, ഞാൻ കുടിക്കാെത അത് നീങ്ങിക്കൂടാ എങ്കിൽ,
43 അനന്തരം അവൻ
നിെന്റ ഇഷ്ടം ആകെട്ട എന്നു ്രപാർത്ഥിച്ച .
36
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വന്നു, അവർ കണ്ണിന് ഭാരം ഏറുകയാൽ പിെന്നയും ഉറങ്ങുന്നത്
കണ്ട്. 44 അവെര വിട്ട മൂന്നാമതും േപായി ആ വചനം തേന്ന െചാല്ലി
്രപാർത്ഥിച്ച . 45 പിെന്ന ശിഷ്യന്മാരുെട അടുക്കൽ വന്നു: ഇേപ്പാഴും നിങ്ങൾ
ഉറങ്ങി ആശ്വസിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നുേവാ? സമയം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു;
മനുഷ്യപു്രതൻ പാപികള െട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കെപ്പടുന്നു; 46 എഴുേന്നല്പിൻ,
നമുക്കു േപാകാം;
ഇതാ, എെന്ന കാണിച്ച
െകാടുക്കുന്നവൻ
അടുെത്തത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
47 അവൻ സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന പന്തിരുവരിൽ
ഒരുവനായ യൂദയും അവേനാട് കൂെട മഹാപുേരാഹിതന്മാരും
ജനത്തിെന്റ മൂപ്പന്മാരും അയച്ച വലിെയാരു പുരുഷാരവും വാള കള ം
48 േയശുവിെന കാണിച്ച െകാടുക്കുന്നവൻ
വടികള മായി വന്നു.
അവർക്ക് ഒരു അടയാളം െകാടുത്തിരുന്നു; ഞാൻ ആെര ചുംബിക്കുേമാ
അവൻ തേന്ന ആകുന്നു, അവെന പിടിച്ച െകാൾവിൻ എന്നുപറഞ്ഞു.
49 ഉടെന അവൻ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: വന്ദനം റബ്ബീ, എന്നു
50 േയശു അവേനാട്:
പറഞ്ഞു അവെന ചുംബിച്ച .
സ്േനഹിതാ,
നീ വന്ന കാര്യം എന്ത് എന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവർ അടുത്തുവന്ന്
േയശുവിേന്മൽ ൈക െവച്ച് അവെന പിടിച്ച്. 51 അേപ്പാൾ േയശുവിേനാടു
കൂെടയുള്ളവരിൽ ഒരുവൻ ൈകനീട്ടി വാൾ ഊരി, മഹാപുേരാഹിതെന്റ
ദാസെന െവട്ടി അവെന്റ കാത് അറുത്തു. 52 േയശു അവേനാട്: വാൾ
ഉറയിൽ ഇടുക; വാൾ എടുക്കുന്നവർ ഒെക്കയും വാളാൽ തെന്ന
53 എെന്റ പിതാവിേനാട് ഇേപ്പാൾ തേന്ന പ്രന്തണ്ട്
നശിച്ച േപാകും.
െലേഗ്യാനിലും *അധികം ദൂതന്മാെര എെന്റ അരിെക നിർേത്തണ്ടതിന്
എനിക്ക് വിളിച്ച കൂടാ എന്നു േതാന്നുന്നുേവാ? 54 എന്നാൽ ഇങ്ങെന
സംഭവിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ള തിരുെവഴുത്തുകൾക്ക് പിെന്ന എങ്ങെന
55 ആ
നിവൃത്തിവരും എന്നു പറഞ്ഞു.
നാഴികയിൽ േയശു
പുരുഷാരേത്താട്: ഒരു െകാള്ളക്കാരെന്റ േനെര എന്നേപാെല നിങ്ങൾ
എെന്ന പിടിപ്പാൻ വാള ം വടിയുമായി വന്നിരിക്കുന്നു; ഞാൻ ദിവേസന
ഉപേദശിച്ച െകാണ്ട് ൈദവാലയത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട ം നിങ്ങൾ എെന്ന
ബന്ധിച്ചില്ല. 56 എന്നാൽ ഇതു ഒെക്കയും ്രപവാചകന്മാരുെട എഴുത്തുകൾ
നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന് സംഭവിച്ച എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ
എല്ലാവരും അവെന വിട്ട ഓടിേപ്പായി.
േയശു ന്യായവിസ്താരത്തിനായ്
േയശുവിെന
പിടിച്ചവേരാ
അവെന
മഹാപുേരാഹിതനായ
കയ്യഫായുെട
അടുക്കൽ
ശാസ്്രതിമാരും
മൂപ്പന്മാരും
58
ഒന്നിച്ച കൂടിയിരുന്നിടേത്തക്ക്
െകാണ്ടുേപായി.
എന്നാൽ
പെ്രതാസ്
ദൂരത്ത്
നിന്നും
പിൻതുടർന്നു
മഹാപുേരാഹിതെന്റ
അരമനേയാളം െചന്ന്, അകത്ത് കടന്ന് അവസാനം എന്താകും എന്ന്
കാണ്മാൻ േസവകന്മാേരാടുകൂടി ഇരുന്നു 59 മഹാപുേരാഹിതന്മാരും
ന്യായാധിപസംഘം ഒെക്കയും േയശുവിെന െകാല്ല വാനായി അവെന്റ
േനെര കള്ള സാക്ഷ്യം അേന്വഷിച്ച ; 60 കള്ള സാക്ഷികൾ പലരും
വന്നിട്ട ം ഒത്തുവന്നില്ല. 61 ഒടുവിൽ രണ്ടുേപർ വന്നു: ൈദവമന്ദിരം
െപാളിച്ച് മൂന്നു ദിവസംെകാണ്ട് വീണ്ടും പണിവാൻ എനിക്ക് കഴിയും
എന്നു ഇവൻ പറഞ്ഞു എന്നു അവെര ധരിപ്പിച്ച . 62 മഹാപുേരാഹിതൻ
57
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എഴുേന്നറ്റ് അവേനാട്: നിനക്ക് ഒരു ഉത്തരവും പറയുവാനിേല്ല? ഇവർ
നിെന്റ േനെര സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് എന്ത് എന്നു േചാദിച്ച . 63 േയശുേവാ
നിശബ്ദനായിരുന്നു. മഹാപുേരാഹിതൻ പിെന്നയും അവേനാട്: നീ
ൈദവപു്രതനായ ്രകിസ്തുതെന്നേയാ? പറക എന്നു ഞാൻ ജീവനുള്ള
64 േയശു
ൈദവെത്തെക്കാണ്ട് നിേന്നാട് ആണയിട്ട് കൽപ്പിക്കുന്നു.
അവേനാട്:
നീ നിേന്നാട് തെന്ന അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഇനി
മനുഷ്യപു്രതൻ സർവ്വാധികാരത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നതും
ആകാശേമഘങ്ങെള വാഹനമാക്കി വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും എന്നു
ഞാൻ പറയുന്നു. 65 ഉടെന മഹാപുേരാഹിതൻ വസ്്രതം കീറി: ഇവൻ
ൈദവദൂഷണം പറഞ്ഞു; ഇനി സാക്ഷികെളെക്കാണ്ട് നമുക്കു എന്ത്
ആവശ്യം? നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ ൈദവദൂഷണം േകട്ട വേല്ലാ; 66 നിങ്ങൾക്ക്
എന്ത് േതാന്നുന്നു എന്നു േചാദിച്ചതിന്: അവൻ മരണേയാഗ്യൻ എന്നു
അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 67 അേപ്പാൾ അവർ അവെന്റ മുഖത്തു തുപ്പി,
കന്നത്തടിച്ച , ചിലർ അവെന മുഷ്ടിചുരുട്ടി കുത്തി, 68 ്രകിസ്തുേവ,
നിെന്ന തല്ലിയത് ആർ എന്നു ഞങ്ങേളാടു ്രപവചിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു.
പെ്രതാസ് േയശുവിെന തള്ളിപ്പറയുന്നു
എന്നാൽ പെ്രതാസ് പുറത്തു മുറ്റത്ത് ഇരുന്നു.
അവെന്റ
അടുക്കൽ ഒരു േവലക്കാരി െപൺകുട്ടി വന്നു: നീയും ഗലീലക്കാരനായ
േയശുവിേനാടുകൂെട ആയിരുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 70 അതിന്
അവൻ:
നീ പറയുന്നത് എന്ത് എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്നു
എല്ലാവരും േകൾെക്ക തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. 71 പിെന്ന അവൻ പടിപ്പ രയിേലക്ക്
പുറെപ്പടുേമ്പാൾ മെറ്റാരു േവലക്കാരി െപൺകുട്ടി അവെന കണ്ട്
അവിെടയുള്ളവേരാട്:
ഇവനും നസറായനായ േയശുവിേനാടു
കൂെടയായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു 72 ആ മനുഷ്യെന ഞാൻ അറിയുന്നില്ല
എന്നു അവൻ രണ്ടാമതും ആണേയാെട തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. 73 അല്പേനരം
കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിെട നിന്നവർ അടുത്തുവന്നു പെ്രതാസിേനാട്: നീയും
അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളവൻ സത്യം; നിെന്റ ഉച്ചാരണവും അത്
74 അേപ്പാൾ അവൻ:
വ്യക്തമാക്കുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു.
ആ
മനുഷ്യെന ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്നു ശപിക്കുവാനും ആണയിടുവാനും
തുടങ്ങി; ഉടെന േകാഴി കൂകി. 75 േകാഴി കൂകും മുേമ്പ നീ മൂന്നു വട്ടം
എെന്ന തള്ളിപ്പറയും എന്നു േയശു പറഞ്ഞ വാക്ക് പെ്രതാസ് ഓർത്ത്
പുറത്തുേപായി അതിദുഃഖേത്താെട കരഞ്ഞു.
69

27. അദ്ധ്യായം.
േയശു പീലാേത്താസിെന്റ മുൻപാെക
ആയേപ്പാൾ മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ജനത്തിെന്റ മൂപ്പന്മാരും
എല്ലാം േയശുവിെന െകാല്ല വാൻ ഗൂഢാേലാചന കഴിച്ച , 2 അവെന
ബന്ധിച്ച െകാണ്ടുേപായി നാടുവാഴിയായ പീലാെത്താസിെന ഏല്പിച്ച .
3 അവെന ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച എന്നു അവെന കാണിച്ച െകാടുത്ത
യൂദാ
കണ്ട്
അനുതപിച്ച ,
ആ
മുപ്പത്
െവള്ളിക്കാശ്
മഹാപുേരാഹിതന്മാരുെടയും
മൂപ്പന്മാരുെടയും
അടുക്കൽ
4
മടക്കി
െകാണ്ടുവന്നു:
ഞാൻ
കുറ്റമില്ലാത്ത
രക്തെത്ത
കാണിച്ച െകാടുത്തതിനാൽ പാപം െചയ്തു എന്നു പറഞ്ഞു.
അത്
ഞങ്ങൾക്കു എന്ത്? നീ തേന്ന േനാക്കിെക്കാൾക എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.
1 ്രപഭാതം
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5

അവൻ ആ െവള്ളിക്കാശ് മന്ദിരത്തിേലക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട്, േവറിട്ട െചന്ന്
െകട്ടിഞാന്നു ചത്തുകളഞ്ഞു. 6 മഹാപുേരാഹിതന്മാർ ആ െവള്ളിക്കാശ്
എടുത്തു: ഇതു രക്തവിലയാകയാൽ ഖജനാവിൽ ഇടുന്നത് വിഹിതമല്ല
എന്നു പറഞ്ഞു കൂടി ആേലാചിച്ച , 7 പരേദശികെള കുഴിച്ചിടുവാൻ
അതുെകാണ്ട് കുശവെന്റ നിലം വാങ്ങി. 8 ആകയാൽ ആ നിലത്തിന്
ഇന്നുവെര രക്തനിലം എന്നു േപർ പറയുന്നു.
9 “യി്രസാേയൽമക്കൾ വിലമതിച്ചവെന്റ വിലയായ മുപ്പത് െവള്ളിക്കാശ്
അവർ എടുത്തു, 10 കർത്താവ് എേന്നാട് നിർേദ്ദശിച്ചതുേപാെല
കുശവെന്റ നിലത്തിന് േവണ്ടി െകാടുത്തു”
എന്നു യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്തതിന് അന്ന്
നിവൃത്തിവന്നു.
11

എന്നാൽ േയശു നാടുവാഴിയുെട മുമ്പാെക നിന്നു;
നീ
െയഹൂദന്മാരുെട രാജാേവാ എന്നു നാടുവാഴി േചാദിച്ച ;
ഞാൻ
ആകുന്നു എന്നു േയശു അവേനാട് പറഞ്ഞു 12 മഹാപുേരാഹിതന്മാരും
മൂപ്പന്മാരും കുറ്റം ചുമത്തുകയിൽ അവൻ ഒന്നും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല.
13 പീലാേത്താസ് അവേനാട്: ഇവർ നിനക്ക് വിേരാധമായി എെന്തല്ലാം
കുറ്റാേരാപണം പറയുന്നു എന്നു നീ േകൾക്കുന്നില്ലേയാ എന്നു
14 അവൻ ഒരു വാക്കിനും ഉത്തരം പറയായ്കയാൽ
േചാദിച്ച .
15 എന്നാൽ ഉത്സവസമയത്ത്
നാടുവാഴി അത്യന്തം ആശ്ചര്യെപ്പട്ട .
പുരുഷാരം തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന ഒരു തടവുകാരെന നാടുവാഴി വിട്ടയയ്ക്ക
16 അന്ന് ബറബ്ബാസ് എന്ന കു്രപസിദ്ധനാെയാരു
പതിവായിരുന്നു.
17 അവർ ഒരുമിച്ച
തടവുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.
കൂടിവന്നേപ്പാൾ
പീലാേത്താസ് അവേരാട്:
ബറബ്ബാസിെനേയാ, ്രകിസ്തു എന്നു
പറയുന്ന േയശുവിെനേയാ, ആെര നിങ്ങൾക്ക് വിട്ട തരണം എന്നു
േചാദിച്ച . 18 അവർ അസൂയെകാണ്ടാകുന്നു അവെന ഏല്പിച്ചത് എന്നു
അവൻ ്രഗഹിച്ചിരുന്നു. 19 അവൻ ന്യായാസനത്തിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ
അവെന്റ ഭാര്യ ആളയച്ച്: ആ നീതിമാെന്റ കാര്യത്തിൽ ഇടെപടരുത്;
അവൻ നിമിത്തം ഞാൻ ഇന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ വളെര കഷ്ടം
20 എന്നാൽ ബറബ്ബാസിെന േചാദിപ്പാനും
സഹിച്ച എന്നു പറയിച്ച .
േയശുവിെന
നശിപ്പിപ്പാനും
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും
മൂപ്പന്മാരും
പുരുഷാരെത്ത വശീകരിച്ച . 21 നാടുവാഴി അവേരാട്: ഈ ഇരുവരിൽ
ആെര വിട്ട തരണെമന്നു നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്നു േചാദിച്ചതിന്
ബറബ്ബാസിെന എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 22 പീലാേത്താസ് അവേരാട്:
എന്നാൽ ്രകിസ്തു എന്ന േയശുവിെന എന്ത് െചേയ്യണ്ടു എന്നു
േചാദിച്ചതിന്: അവെന ്രകൂശിേക്കണം എന്നു എല്ലാവരും പറഞ്ഞു.
23 അവൻ െചയ്ത അതി്രകമം എന്ത് എന്നു അവൻ േചാദിച്ച . അവെന
്രകൂശിേക്കണം എന്നു അവർ ഏറ്റവും അധികം നിലവിളിച്ച പറഞ്ഞു.
24 ലഹള അധികമാകുന്നതല്ലാെത ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നു
പീലാേത്താസ് കണ്ടിട്ട് െവള്ളം എടുത്തു പുരുഷാരത്തിന് മുൻപാെക
ൈക കഴുകി:
ഈ കളങ്കമില്ലാത്തവെന്റ രക്തത്തിൽ ഞാൻ
കളങ്കരഹിതൻ; നിങ്ങൾ തേന്ന േനാക്കിെക്കാൾവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
25 അവെന്റ രക്തം ഞങ്ങള െടേമലും ഞങ്ങള െട മക്കള െട േമലും
26 അങ്ങെന
വരെട്ട എന്നു ജനം ഒെക്കയും ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
അവൻ ബറബ്ബാസിെന അവർക്ക് വിട്ട െകാടുത്തു, േയശുവിെന ചമ്മട്ടി
െകാണ്ടടിപ്പിച്ച് ്രകൂശിേക്കണ്ടതിന് ഏല്പിച്ച .
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പടയാളികൾ േയശുവിെന പരിഹസിക്കുന്നു
അനന്തരം
നാടുവാഴിയുെട
പടയാളികൾ
േയശുവിെന
നടുത്തളത്തിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി പട്ടാളെത്ത എല്ലാം അവെന്റ േനെര
വരുത്തി, 28 അവെന്റ വസ്്രതം അഴിച്ച് ഒരു ചുവന്ന േമലങ്കി ധരിപ്പിച്ച ,
29 മുള്ള െകാണ്ട് ഒരു കിരീടം െമടഞ്ഞു അവെന്റ തലയിൽ െവച്ച്,
വലങ്കയ്യിൽ ഒരു േകാലും െകാടുത്തു അവെന്റ മുമ്പിൽ മുട്ട കുത്തി:
െയഹൂദന്മാരുെട രാജാേവ, ജയജയ എന്നു പരിഹസിച്ച പറഞ്ഞു.
30 പിെന്ന അവെന്റേമൽ തുപ്പി, േകാൽ എടുത്തു അവെന്റ തലയിൽ
അടിച്ച . 31 അവെന പരിഹസിച്ച തീർന്നേപ്പാൾ േമലങ്കി നീക്കി അവെന്റ
സ്വന്തവസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച്, ്രകൂശിപ്പാൻ െകാണ്ടുേപായി.
27

െഗാല്േഗാഥായിൽ േയശു ്രകൂശിതനാകുന്നു
അവർ േപാകുേമ്പാൾ ശീേമാൻ എന്നു േപരുള്ള കുേറനക്കാരെന
33 തലേയാടിടം
കണ്ട്, അവെന്റ ്രകൂശ് ചുമപ്പാൻ നിബ്ബന്ധിച്ച .
എന്നർത്ഥമുള്ള െഗാല്േഗാഥാ എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ
അവന് കയ്പ് കലർത്തിയ വീഞ്ഞ് കുടിക്കുവാൻ െകാടുത്തു; 34 അത്
രുചിേനാക്കിയേപ്പാൾ അവന് കുടിക്കുവാൻ മനസ്സായില്ല. 35 അവെന
്രകൂശിൽ തറച്ചേശഷം അവെന്റ വസ്്രതം പകുെത്തടുക്കുവാനായി
പടയാളികൾ ചീട്ടിട്ട , 36 അവിെട ഇരുന്നുെകാണ്ട് അവെന നിരീക്ഷിച്ച .
37 െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവായ േയശു എന്നു അവെന്റ കുറ്റസംഗതി
എഴുതി അവെന്റ തലയ്ക്കുമീെത െവച്ച്. 38 വലത്തും ഇടത്തുമായി രണ്ടു
കള്ളന്മാെരയും അവേനാട് കൂെട ്രകൂശിച്ച .
39 കടന്നുേപാകുന്നവർ തല കുലുക്കി അവെന നിന്ദിച്ച : 40 മന്ദിരം
െപാളിച്ച്
മൂന്നുനാൾെകാണ്ടു
പണിയുന്നവേന,
നിെന്നത്തെന്ന
രക്ഷിയ്ക്ക;
ൈദവപു്രതൻ എങ്കിൽ ്രകൂശിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിവാ
41 അങ്ങെനതെന്ന
എന്നു പറഞ്ഞു.
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും
ശാസ്്രതിമാരും മൂപ്പന്മാരും പരിഹസിച്ച : 42 ഇവൻ മറ്റ ള്ളവെര രക്ഷിച്ച ,
തെന്നത്താൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയില്ലേയാ; ഇവൻ യി്രസാേയലിെന്റ
രാജാവ് ആകുന്നു എങ്കിൽ ഇേപ്പാൾ ്രകൂശിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവരെട്ട;
അേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ ഇവനിൽ വിശ്വസിക്കാം. 43 ഇവൻ ൈദവത്തിൽ
ആ്രശയിക്കുന്നു; ൈദവത്തിന് ഇവനിൽ ്രപസാദമുെണ്ടങ്കിൽ ഇേപ്പാൾ
വിടുവിക്കെട്ട; ഞാൻ ൈദവപു്രതൻ എന്നു ഇവൻ പറഞ്ഞുവേല്ലാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 44 അങ്ങെനതെന്ന അവേനാടുകൂെട ്രകൂശിച്ചിരുന്ന കള്ളന്മാരും
അവെന നിന്ദിച്ച .
32

േയശു ്രപാണെന വിടുന്നു
ആറാംമണി േനരംമുതൽ ഒമ്പതാംമണി േനരംവെര* േദശത്തു
എല്ലാം ഇരുട്ട ണ്ടായി. 46 ഏകേദശം ഒമ്പതാംമണി† േനരത്ത് േയശു:
ഏലീ, ഏലീ, ലമ്മാ ശബക്താനി എന്നു ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച ; എെന്റ
ൈദവേമ, എെന്റ ൈദവേമ, നീ എെന്ന ൈകവിട്ടത് എന്ത് എന്നർത്ഥം.
47 അവിെട നിന്നിരുന്നവരിൽ ചിലർ അത് േകട്ടിട്ട്; അവൻ ഏലിയാെവ
വിളിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 48 ഉടെന അവരിൽ ഒരുവൻ ഓടി ഒരു
സ്േപാങ്ങ് എടുത്തു പുളിച്ച വീഞ്ഞ് നിറച്ച് ഓടത്തണ്ടിേന്മൽ ആക്കി
അവന് കുടിക്കുവാൻ െകാടുത്തു. 49 േശഷമുള്ളവർ: അവെന തനിെയ
45

*

27. അദ്ധ്യായം.. 45 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതൽ ൈവകിട്ട് 4 മണി വെര.
46 ൈവകിട്ട് 4മണി.

†
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വിടുക; ഏലിയാവ് അവെന രക്ഷിക്കാൻ വരുേമാ എന്നു േനാക്കാം
50 േയശു പിെന്നയും അത്യ ച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച
എന്നു പറഞ്ഞു.
51 അേപ്പാൾ മന്ദിരത്തിെല തിരശ്ശീല േമൽെതാട്ട്
്രപാണെന വിട്ട .
അടിേയാളവും രണ്ടായി ചീന്തിേപ്പായി; 52 ഭൂമി കുലുങ്ങി, പാറകൾ
പിളർന്നു, കല്ലറകൾ തുറന്നു, നി്രദ്രപാപിച്ച വിശുദ്ധന്മാരുെട ശരീരങ്ങൾ
പലതും ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ് 53 അവെന്റ പുനരുത്ഥാനത്തിെന്റേശഷം
കല്ലറകെള വിട്ട , വിശുദ്ധനഗരത്തിൽ െചന്ന് പലർക്കും ്രപത്യക്ഷമായി.
54 ശതാധിപനും
അവേനാടുകൂെട േയശുവിെന കാത്തുനിന്നവരും
ഭൂകമ്പം മുതലായവ സംഭവിച്ചത് കണ്ടിട്ട്:
അവൻ ൈദവപു്രതൻ
ആയിരുന്നു സത്യം എന്നു പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ട . 55 ഗലീലയിൽ
നിന്നു േയശുവിെന ശു്രശൂഷിച്ച െകാണ്ട് അനുഗമിച്ച വന്ന പല
56 അവരിൽ
സ്്രതീകള ം ദൂരത്തുനിന്ന് േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും യാേക്കാബ് േയാസഫ് എന്നിവരുെട
അമ്മയായ മറിയയും െസെബദിപു്രതന്മാരുെട അമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു.
അരിമത്ഥ്യക്കാരനായ േയാസഫ് േയശുവിെന്റ ശരീരം അടക്കം
െചയ്യ ന്നു
57
സന്ധ്യയായേപ്പാൾ
േയശുവിെന്റ
ശിഷ്യനായിരുന്ന
അരിമത്ഥ്യക്കാരനായ േയാസഫ് എന്ന േപരുള്ള ധനവാൻ വന്നു,
58 പീലാേത്താസിെന
സമീപിച്ച
േയശുവിെന്റ ശരീരം േചാദിച്ച ;
59 േയാസഫ് ശരീരം
പീലാേത്താസ് അത് െകാടുക്കുവാൻ കല്പിച്ച .
എടുത്തു വൃത്തിയുള്ള ചണശീലയിൽ െപാതിഞ്ഞു, 60 താൻ പാറയിൽ
െവട്ടിച്ചിരുന്ന തെന്റ സ്വന്തമായ പുതിയ കല്ലറയിൽ െവച്ച് കല്ലറയുെട
61 കല്ലറയ്ക്ക്
വാതിൽക്കൽ ഒരു വലിയ കല്ല് ഉരുട്ടിവച്ചിട്ട േപായി.
എതിെര മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും മെറ്റ മറിയയും ഇരുന്നിരുന്നു.
62 ഒരുക്കനാളിെന്റ പിെറ്റ ദിവസം മഹാപുേരാഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും
63 യജമാനേന,
പീലാെത്താസിേനാെടാപ്പം വന്നുകൂടി:
ഞങ്ങൾ
ഓർക്കുന്നു ആ ചതിയൻ ജീവേനാടിരിക്കുേമ്പാൾ: മൂന്നുനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട്
64 അതുെകാണ്ട്
ഞാൻ ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കും എന്നു പറഞ്ഞത്.
അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ െചന്ന് അവെന േമാഷ്ടിച്ചിട്ട്, അവൻ മരിച്ചവരുെട
ഇടയിൽ നിന്നു ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ എന്നു ജനേത്താടു പറകയും
ഒടുവിലെത്ത ചതിവ് മുമ്പിലേത്തതിലും വിഷമമായിത്തീരുകയും
െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന് മൂന്നാം നാൾവെര കല്ലറ ഉറപ്പാക്കുവാൻ കല്പിക്ക
എന്നു പറഞ്ഞു. 65 പീലാേത്താസ് അവേരാട്: കാവൽക്കൂട്ടെത്ത തരാം;
േപായി നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്നിടേത്താളം ഉറപ്പ വരുത്തുവിൻ എന്നു
പറഞ്ഞു. 66 അവർ െചന്ന് കല്ലിന് മു്രദെവച്ച കാവൽക്കൂട്ടെത്ത നിർത്തി
കല്ലറ ഉറപ്പാക്കി.

28. അദ്ധ്യായം.
േയശുവിെന്റ പുനരുത്ഥാനം
ശബ്ബത്തിനു േശഷം ആഴ്ചവട്ടത്തിെന്റ ഒന്നാം ദിവസം ്രപഭാതം
ആകുന്ന സമയം മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും അെത േപരുള്ള മെറ്റാരു
മറിയയും േയശുവിെന അടക്കം െചയ്ത കല്ലറ കാണ്മാൻ വന്നു.
2 െപെട്ടന്ന് വലിെയാരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി;
കർത്താവിെന്റ ദൂതൻ
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിവന്ന്, കല്ല് ഉരുട്ടിനീക്കിയതിനുേശഷം
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അതിേന്മൽ ഇരുന്നിരുന്നു. 3 അവെന്റ രൂപം മിന്നലിന് സമവും അവെന്റ
ഉടുപ്പ് ഹിമംേപാെല െവള ത്തതും ആയിരുന്നു. 4 കാവൽക്കാർ അവെന
കണ്ട് േപടിച്ച വിറച്ച് മരിച്ചവെരേപാെല ആയി. 5 ദൂതൻ സ്്രതീകേളാട്:
ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ്രകൂശിക്കെപ്പട്ട േയശുവിെന നിങ്ങൾ അേന്വഷിക്കുന്നു
എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു; 6 േയശു ഇവിെട ഇല്ല; താൻ പറഞ്ഞതുേപാെല
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ ; അവൻ കിടന്ന സ്ഥലം വന്നുകാണ്മിൻ 7 അവൻ
മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽനിന്ന് ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ എന്നു േവഗം െചന്ന്
അവെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട് പറവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
േപാെല അവൻ നിങ്ങൾക്ക് മുെമ്പ ഗലീലയ്ക്കു് േപാകുന്നു; അവിെട
നിങ്ങൾ അവെന കാണും; 8 അങ്ങെന അവർ േവഗത്തിൽ ഭയേത്താടും
മഹാസേന്താഷേത്താടും, കൂടി കല്ലറ വിട്ട അവെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട്
അറിയിക്കുവാൻ ഓടിേപ്പായി. എന്നാൽ േയശു അവെര എതിേരറ്റ :
9 നിങ്ങൾക്ക് വന്ദനം എന്നു പറഞ്ഞു; അവർ അടുത്തുെചന്ന് അവെന്റ
കാൽപിടിച്ച് അവെന നമസ്കരിച്ച . 10 േയശു അവേരാട്: ഭയെപ്പേടണ്ട;
നിങ്ങൾ േപായി എെന്റ സേഹാദരന്മാേരാട് ഗലീലയ്ക്കു് േപാകുവാൻ
പറവിൻ; അവിെട അവർ എെന്ന കാണും എന്നു പറഞ്ഞു.
11 അവർ േപാകുേമ്പാൾ കാവൽക്കാരിൽ ചിലർ നഗരത്തിൽ െചന്ന്
12 അവർ
സംഭവിച്ചത് എല്ലാം മഹാപുേരാഹിതന്മാേരാട് അറിയിച്ച .
ഒന്നിച്ച കൂടി മൂപ്പന്മാരുമായി ആേലാചനകഴിച്ചിട്ട് പടയാളികൾക്ക്
േവണ്ടുേവാളം പണം െകാടുത്തു; 13 അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ രാ്രതിയിൽ
ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങുേമ്പാൾ വന്നു േയശുവിെന്റ ശരീരം േമാഷ്ടിച്ച
14 വസ്തുത നാടുവാഴിയുെട
െകാണ്ടുേപായി എന്നു പറയുവിൻ.
സന്നിധാനത്തിൽ എത്തി എങ്കിേലാ ഞങ്ങൾ അവെന സമ്മതിപ്പിച്ച്
നിങ്ങെള എല്ലാ ആകുലങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുവിച്ച െകാള്ളാം എന്നു
15 അവർ പണം വാങ്ങി അവരുെട നിർേദ്ദശ്രപകാരം
പറഞ്ഞു.
െചയ്തു; ഈ കഥ ഇന്നുവെര െയഹൂദന്മാരുെട ഇടയിൽ പരെക്ക
നടപ്പായിരിക്കുന്നു.
മഹാനിേയാഗ ആഹ്വാനം
എന്നാൽ
പതിെനാന്നു
ശിഷ്യന്മാർ
ഗലീലയിൽ
േയശു
17 അവെന
അവേരാട് നിർേദ്ദശിച്ചിരുന്ന മലയിേലക്ക് േപായി.
കണ്ടേപ്പാൾ
അവർ
നമസ്കരിച്ച ;
ചിലേരാ
സംശയിച്ച .
18 േയശു
അടുത്തുെചന്നു:
സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല
19 അതുെകാണ്ട്
അധികാരവും എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു.
നിങ്ങൾ േപായി, സകലജാതികെളയും ശിഷ്യരാക്കുകയും, അവെര
പിതാവിെന്റയും പു്രതെന്റയും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റയും നാമത്തിൽ
സ്നാനംകഴിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ വിൻ. 20 ഞാൻ നിങ്ങേളാടു കല്പിച്ചത്
ഒെക്കയും അനുസരിേക്കണ്ടതിനായി ഉപേദശിക്കുകയും െചയ്യ വിൻ;
േനാക്കു, ഞാൻ േലാകാവസാനേത്താളം എല്ലാനാള ം നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഉണ്ട് എന്നു അരുളിെച്ചയ്തു.
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THE GOSPEL ACCORDING TO

MARK
മർെക്കാസ് എഴുതിയ സുവിേശഷം
സ്നാപക േയാഹന്നാൻ വഴിെയാരുക്കുന്നു.
ൈദവപു്രതനായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ സുവിേശഷം ഇവിെട
ആരംഭിക്കുന്നു:
2 “ഞാൻ നിനക്ക് മുമ്പായി എെന്റ ദൂതെന അയയ്ക്കുന്നു; അവൻ നിെന്റ
3 കർത്താവിെന്റ വഴി ഒരുക്കുവിൻ, അവെന്റ
വഴി ഒരുക്കും.
പാത നിരപ്പാക്കുവിൻ എന്നു മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ച പറയുന്നവെന്റ
ശബ്ദം”
എന്നിങ്ങെന
െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ
പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല 4 േയാഹന്നാൻ വന്നു മരുഭൂമിയിൽ
സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച ം പാപേമാചനത്തിനായുള്ള മാനസാന്തരസ്നാനം
5 അവെന്റ അടുക്കൽ െയഹൂദ്യേദശം
്രപസംഗിച്ച ംെകാണ്ടിരുന്നു.
ഒെക്കയും െയരൂശേലമ്യർ എല്ലാവരും വന്നു തങ്ങള െട പാപങ്ങെള
ഏറ്റ പറഞ്ഞ് േയാർദ്ദാൻ നദിയിൽ അവനാൽ സ്നാനം ഏറ്റ .
6 േയാഹന്നാേനാ ഒട്ടക േരാമംെകാണ്ടുള്ള ഉടുപ്പ ം അരയിൽ േതാൽ
വാറും ധരിച്ച ം െവട്ട ക്കിളിയും കാട്ട േതനും ഭക്ഷിച്ച ം േപാന്നു.
7 “എന്നിലും ബലേമറിയവൻ എെന്റ പിന്നാെല വരുന്നു;
അവെന്റ
െചരിപ്പിെന്റ വാറ് കുനിഞ്ഞഴിക്കുവാൻ ഞാൻ േയാഗ്യനല്ല. 8 ഞാൻ
നിങ്ങെള െവള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു; അവേനാ നിങ്ങെള
പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും” എന്നു അവൻ ്രപസംഗിച്ച .
1

േയശുവിെന്റ സ്നാനവും പരീക്ഷയും.
ആ കാലത്ത് േയശു ഗലീലയിെല നസെറത്തിൽ നിന്നു വന്നു
േയാഹന്നാനാൽ േയാർദ്ദാനിൽ സ്നാനം ഏറ്റ . 10 െവള്ളത്തിൽ നിന്നു
കയറിയ ഉടെന ആകാശം പിളരുന്നതും ആത്മാവ് ്രപാവുേപാെല
തെന്റേമൽ വരുന്നതും കണ്ട്. 11 നീ എെന്റ ്രപിയപു്രതൻ; നിന്നിൽ ഞാൻ
്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി.
12 ആത്മാവ്
ഉടെന അവെന മരുഭൂമിയിേലക്ക് േപാകുവാൻ
നിബ്ബന്ധിച്ച . 13 അവിെട അവൻ സാത്താനാൽ പരീക്ഷിക്കെപ്പട്ട , നാല്പതു
ദിവസം മരുഭൂമിയിൽ കാട്ട മൃഗങ്ങേളാടുകൂെട ആയിരുന്നു; ദൂതന്മാർ
അവെന ശു്രശൂഷിച്ച േപാന്നു.
9

േയശുവിെന്റ ശു്രശൂഷയുെട ആരംഭം.
എന്നാൽ േയാഹന്നാൻ തടവിൽ ആയേശഷം േയശു ഗലീലയിൽ
െചന്ന് ൈദവത്തിെന്റ സുവിേശഷം ്രപസംഗിച്ച : 15 “കാലം തികഞ്ഞു,
ൈദവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു; മാനസാന്തരെപ്പട്ട് സുവിേശഷത്തിൽ
വിശ്വസിപ്പിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു.
14

േയശു ശിഷ്യന്മാെര വിളിക്കുന്നു.
അവൻ ഗലീലക്കടല്പ റത്ത് നടക്കുേമ്പാൾ ശീേമാനും അവെന്റ
സേഹാദരനായ അെ്രന്തയാസും കടലിൽ വല വീശുന്നത് കണ്ട്; അവർ
17 േയശു അവേരാട്:
മീൻ പിടിക്കുന്നവർ ആയിരുന്നു.
“എെന്ന
16
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അനുഗമിക്കുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങെള മനുഷ്യെര പിടിക്കുന്നവരാക്കും”
എന്നു പറഞ്ഞു. 18 ഉടെന അവർ വല വിട്ട അവെന അനുഗമിച്ച .
19 േയശു അവിെട നിന്നു അല്പം മുേന്നാട്ട െചന്നേപ്പാൾ െസെബദിയുെട
മകനായ യാേക്കാബും അവെന്റ സേഹാദരനായ േയാഹന്നാനും പടകിൽ
ഇരുന്നു വല നന്നാക്കുന്നത് കണ്ട്. 20 അവൻ ഉടെന അവെരയും വിളിച്ച ;
അവർ തങ്ങള െട അപ്പനായ െസെബദിെയ കൂലിക്കാേരാടുകൂെട
പടകിൽ വിട്ട അവെന അനുഗമിച്ച .
അശുദ്ധാത്മാവിെന പുറത്താക്കുന്നു.
അവർ കഫർന്നഹൂമിേലക്ക് േപായി; ശബ്ബത്ത് ദിവസത്തിൽ
അവൻ പള്ളിയിൽ െചന്ന് ഉപേദശിച്ച . 22 അവെന്റ ഉപേദശത്തിങ്കൽ
അവർ
വിസ്മയിച്ച ;
അവൻ
ശാസ്്രതിമാെരേപ്പാെലയല്ല,
23 അവരുെട
അധികാരമുള്ളവനായിട്ടേ്രത അവെര ഉപേദശിച്ചത്.
പള്ളിയിൽ അശുദ്ധാത്മാവുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ
24 “നസറായനായ േയശുേവ, ഞങ്ങൾക്കും നിനക്കും
നിലവിളിച്ച്:
തമ്മിൽ എന്ത്?
ഞങ്ങെള നശിപ്പിപ്പാൻ വന്നുേവാ?
നീ ആർ
എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു; ൈദവത്തിെന്റ പരിശുദ്ധൻ തേന്ന” എന്നു
പറഞ്ഞു. 25 േയശു അതിെന ശാസിച്ച : മിണ്ടരുത്; അവെന വിട്ട േപാ
26 അേപ്പാൾ അശുദ്ധാത്മാവ് അവെന തള്ളിയിട്ട്
എന്നു പറഞ്ഞു.
27 എല്ലാവരും
ഇഴച്ച്, ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച അവെന വിട്ട േപായി.
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട്: “ഇെതന്ത്?
അധികാരേത്താെടയുള്ള ഒരു പുതിയ
ഉപേദശം! അവൻ അശുദ്ധാത്മാക്കേളാടുേപാലും കല്പിക്കുന്നു; അവ
അവെന അനുസരിക്കുകയും െചയ്യ ന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു തമ്മിൽ
വാദിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 28 അവെന്റ ്രശുതി േവഗത്തിൽ ഗലീല നാെടങ്ങും
പരന്നു.
21

േയശു അേനകെര സൗഖ്യമാക്കുന്നു.
അവർ പള്ളിയിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിയ ഉടെന യാേക്കാബും
േയാഹന്നാനുമായി ശിേമാെന്റയും അെ്രന്തയാസിെന്റയും വീട്ടിൽ വന്നു.
30 അവിെട ശിേമാെന്റ അമ്മാവിയമ്മ പനിപിടിച്ച് കിടന്നിരുന്നു; അവർ
ഉടെന അവെളക്കുറിച്ച് അവേനാട് പറഞ്ഞു. 31 അവൻ അടുത്തു െചന്ന്
അവെള ൈകക്കുപിടിച്ച് എഴുേന്നല്പിച്ച ; പനി അവെള വിട്ട മാറി, അവൾ
അവെര ശു്രശൂഷിച്ച .
32 ൈവകുേന്നരം സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചേശഷം അവർ സകലവിധ
ദീനക്കാെരയും ഭൂത്രഗസ്തെരയും അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു.
33
പട്ടണം
ഒെക്കയും
വാതിൽക്കൽ
വന്നു
കൂടിയിരുന്നു.
34 നാനാവ്യാധികളാൽ വലഞ്ഞിരുന്ന അേനകെര അവൻ െസൗഖ്യമാക്കി,
അേനകം
ഭൂതങ്ങെളയും
പുറത്താക്കി;
ഭൂതങ്ങൾ
അവെന
അറിയുകെകാണ്ട് അവെയ സംസാരിപ്പാൻ അവൻ സമ്മതിച്ചില്ല.
29

േയശു തനിച്ച േപായി ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു.
അവൻ അതികാലത്ത്,
ഇരുട്ട ള്ളേപ്പാൾതെന്ന എഴുേന്നറ്റ്
പുറെപ്പട്ട ഒരു നിർജ്ജനസ്ഥലത്ത് െചന്ന് ്രപാർത്ഥിച്ച . 36 ശിേമാനും
കൂെടയുള്ളവരും അവെന അേന്വഷിച്ച െചന്ന്, 37 അവെന കണ്ടേപ്പാൾ:
38 അവൻ
“എല്ലാവരും നിെന്ന അേന്വഷിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
അവേരാട്: “ഞാൻ ചുറ്റ മുള്ള ്രഗാമങ്ങളിലും ്രപസംഗിേക്കണ്ടതിന് നാം
അവിേടക്ക് േപാക; ഇതിനായിട്ടേല്ലാ ഞാൻ പുറെപ്പട്ട വന്നിരിക്കുന്നത്”
35
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എന്നു പറഞ്ഞു. 39 അങ്ങെന അവൻ ഗലീലയിൽ ഒെക്കയും അവരുെട
പള്ളികളിൽ െചന്ന് ്രപസംഗിക്കുകയും ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുകയും
െചയ്തു.
േയശു കുഷ്ഠേരാഗിെയ സൗഖ്യമാക്കുന്നു.
ഒരു കുഷ്ഠേരാഗി അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു മുട്ട കുത്തി: “നിനക്ക്
മനസ്സ െണ്ടങ്കിൽ എെന്ന ശുദ്ധമാക്കുവാൻ കഴിയും” എന്നു അേപക്ഷിച്ച .
41 േയശു മനസ്സലിഞ്ഞ് ൈക നീട്ടി അവെന െതാട്ട :
42 “മനസ്സ ണ്ട്,
ശുദ്ധമാക” എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടെന കുഷ്ഠം അവെന വിട്ട മാറി അവന്
43 േയശു അവെന കർശനമായി താക്കീത് െചയ്തു:
ശുദ്ധിവന്നു.
44 “േനാക്കൂ, ആേരാടും ഒന്നും പറയരുത്; എന്നാൽ െചന്ന് പുേരാഹിതന്
നിെന്നത്തെന്ന കാണിച്ച , നിെന്റ ശുദ്ധീകരണത്തിന് േവണ്ടി േമാെശ
കല്പിച്ചത് അവർക്ക് സാക്ഷ്യത്തിനായി അർപ്പിക്ക” എന്നു പറഞ്ഞു
അവെന വിട്ടയച്ച . 45 അവേനാ പുറെപ്പട്ട ഈ കാര്യം അേനകേരാട്
േഘാഷിക്കുവാനും വളെര ്രപചരിപ്പിക്കുവാനും തുടങ്ങി;
തന്മൂലം
േയശുവിനു പരസ്യമായി പട്ടണത്തിൽ കടക്കുവാൻ കഴിയായ്കെകാണ്ട്
അവൻ പുറത്തു നിർജ്ജനസ്ഥലങ്ങളിൽ പാർത്തു; എല്ലായിടത്തു നിന്നും
ആള കൾ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു കൂടി.
40

2. അദ്ധ്യായം.
േയശു പക്ഷവാതക്കാരെന സൗഖ്യമാക്കുന്നു.
ചില ദിവസം കഴിഞ്ഞേശഷം അവൻ പിെന്നയും കഫർന്നഹൂമിൽ
2 ഉടെന
െചന്ന്;
അവൻ വീട്ടിൽ ഉെണ്ടന്ന് ്രശുതിയായി.
വാതിൽക്കൽേപാലും ഇടമില്ലാത്തവണ്ണം പലരും വന്നു കൂടി, അവൻ
3 അേപ്പാൾ ചിലർ ഒരു
അവേരാട് ൈദവവചനം ്രപസ്താവിച്ച .
പക്ഷവാതക്കാരെനയുംെകാണ്ട്
േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽ
വന്നു;
4 ജനക്കൂട്ടം നിമിത്തം
നാല് ആള കൾ അവെന ചുമന്നിരുന്നു.
സമീപിച്ച കൂടായ്കയാൽ േയശു ഇരുന്ന സ്ഥലത്തിെന്റ േമൽക്കൂര
െപാളിച്ച് തുറന്നു,
ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കി,
പക്ഷവാതക്കാരെന
5 േയശു അവരുെട വിശ്വാസം
കിടക്കേയാെട താേഴാട്ടിറക്കി െവച്ച്.
കണ്ടിട്ട്
പക്ഷവാതക്കാരേനാട്:
“മകേന,
നിെന്റ
പാപങ്ങൾ
േമാചിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 6 അവിെട ചില ശാസ്്രതിമാർ
ഇരുന്നിരുന്നു: “ഈ മനുഷ്യന് എങ്ങെന ഇ്രപകാരം പറയുവാൻ കഴിയും?
7 ൈദവം ഒരുവൻ അല്ലാെത
ഇവൻ ൈദവദൂഷണം പറയുന്നു!
പാപങ്ങെള േമാചിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവൻ ആർ” എന്നു ഹൃദയത്തിൽ
8 ഇങ്ങെന അവർ ഉള്ളിൽ ചിന്തിക്കുന്നത്
ചിന്തിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
േയശു ഉടെന ആത്മാവിൽ ്രഗഹിച്ച അവേരാട്: “നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ
9 പക്ഷവാതക്കാരേനാട് ‘നിെന്റ
ഇങ്ങെന ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ത്?
പാപങ്ങൾ േമാചിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നേതാ, എഴുേന്നറ്റ്
കിടക്ക എടുത്തു നടക്ക’ എന്നു പറയുന്നേതാ, ഏതാകുന്നു എള പ്പം”
എന്നു േചാദിച്ച . 10 “എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങെള േമാചിക്കുവാൻ
മനുഷ്യപു്രതന് അധികാരം ഉണ്ട് എന്നു നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിന്”
— അവൻ പക്ഷവാതക്കാരേനാട്: 11 “എഴുേന്നറ്റ് കിടക്ക എടുത്തു
വീട്ടിേലക്ക് േപാക എന്നു ഞാൻ നിേന്നാട് പറയുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
12 ഉടെന അവൻ എഴുേന്നറ്റ് കിടക്ക എടുത്തു എല്ലാവരും കാൺെക
1
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പുറെപ്പട്ട ; അതുെകാണ്ട് എല്ലാവരും വിസ്മയിച്ച : ഞങ്ങൾ ഇതുേപാെല
ഒരു നാള ം കണ്ടിട്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞു ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തി.
േലവിെയ വിളിക്കുന്നു.
അവൻ പിെന്നയും കടല്ക്കെര െചന്ന്; പുരുഷാരം ഒെക്കയും
അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു; അവൻ അവെര ഉപേദശിച്ച . 14 പിെന്ന
അവൻ കടന്നു േപാകുേമ്പാൾ അല്ഫായിയുെട മകനായ േലവി
ചുങ്കസ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട്:
“എെന്ന അനുഗമിക്ക” എന്നു
പറഞ്ഞു; അവൻ എഴുേന്നറ്റ് േയശുവിെന അനുഗമിച്ച .
15 േയശു േലവിയുെട വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
പല ചുങ്കക്കാരും പാപികള ം േയശുവിേനാടും അവെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാടും
കൂടി പന്തിയിൽ ഇരുന്നു; അവെന അനുഗമിച്ച വന്നവർ അേനകർ
16 അവൻ ചുങ്കക്കാേരാടും പാപികേളാടും കൂെട
ആയിരുന്നു.
തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും െചയ്യ ന്നതു പരീശന്മാരുെട കൂട്ടത്തിലുള്ള
ശാസ്്രതിമാർ കണ്ടിട്ട് അവെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട്: അവൻ ചുങ്കക്കാേരാടും
പാപികേളാടും കൂെട തിന്നു കുടിക്കുന്നെതന്ത് ? എന്നു േചാദിച്ച . 17 േയശു
അത് േകട്ട് അവേരാട്: േരാഗികൾക്കല്ലാെത ആേരാഗ്യമുള്ളവർക്ക്
ൈവദ്യെനെക്കാണ്ട് ആവശ്യമില്ല; ഞാൻ നീതിമാന്മാെര അല്ല, പാപികെള
അേ്രത വിളിക്കുവാൻ വന്നത് എന്നു പറഞ്ഞു.
13

ഉപവാസെത്തപ്പറ്റിയുള്ള തർക്കം.
േയാഹന്നാെന്റ
ശിഷ്യന്മാരും
പരീശന്മാരും
ഉപവസിക്കുക
പതിവായിരുന്നു;
അവർ വന്നു അവേനാട്:
േയാഹന്നാെന്റയും
പരീശന്മാരുെടയും ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കുന്നുവേല്ലാ; നിെന്റ ശിഷ്യന്മാർ
ഉപവസിക്കാത്തെതന്ത് എന്നു േചാദിച്ച . 19 േയശു അവേരാട് പറഞ്ഞത്:
“മണവാളൻ കൂെട ഉള്ളേപ്പാൾ േതാഴ്മക്കാർക്ക് ഉപവസിക്കുവാൻ
കഴിയുേമാ?
മണവാളൻ കൂെട ഇരിക്കുംകാലേത്താളം അവർക്ക്
20 എന്നാൽ മണവാളൻ അവെര
ഉപവസിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല.
വിട്ട പിരിേയണ്ടുന്ന കാലം വരും; ആ നാള കളിൽ അവർ ഉപവസിക്കും.
21 പഴയ
വസ്്രതത്തിൽ പുതിയതുണിക്കഷണം ആരും േചർത്ത്
തുന്നുമാറില്ല; തുന്നിയാൽ േചർത്ത പുതിയ കഷണം പഴയതിൽ
നിന്നു വലിഞ്ഞിട്ട് കീറൽ ഏറ്റവും വല്ലാെത ആകും. 22 ആരും പുതിയ
വീഞ്ഞ് പഴയ തുരുത്തിയിൽ പകർന്നു െവയ്ക്കുമാറില്ല; െവച്ചാൽ
പുതുവീഞ്ഞ് തുരുത്തിെയ െപാളിക്കും; വീഞ്ഞ് ഒഴുകിേപ്പാകും; തുരുത്തി
നശിച്ച േപാകും; പുതിയ വീഞ്ഞ് പുതിയ തുരുത്തിയിലേ്രത പകർന്നു
െവയ്േക്കണ്ടത്.”
18

മനുഷ്യപു്രതൻ ശബത്തിനും കർത്താവ്.
േയശു ശബ്ബത്തിൽ ഒരു വയലിൽകൂടി കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ
അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ വഴി നടക്കയിൽ കതിർ പറിച്ച തിന്നുതുടങ്ങി.
24 പരീശന്മാർ അവേനാട്: േനാക്കൂ, ഇവർ ശബ്ബത്തിൽ വിഹിതമല്ലാത്തത്
െചയ്യ ന്നെതന്ത് എന്നു പറഞ്ഞു. 25 അവൻ അവേരാട്: ദാവീദ്, തനിക്കും
കൂെടയുള്ളവർക്കും മുട്ട ണ്ടാകുകയും വിശക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ
െചയ്തതു എന്ത്? 26 അവൻ അബ്യാഥാർമഹാപുേരാഹിതെന്റ കാലത്ത്
ൈദവാലയത്തിൽ െചന്ന്, പുേരാഹിതന്മാർക്കല്ലാെത ആർക്കും തിന്മാൻ
വിഹിതമല്ലാത്ത കാഴ്ചയപ്പം തിന്നു, കൂെടയുള്ളവർക്കും െകാടുത്തു
എന്നു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ എന്നു േചാദിച്ച . 27 പിെന്ന
23
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േയശു അവേരാട്: മനുഷ്യൻ ശബ്ബത്ത് നിമിത്തമല്ല; ശബ്ബത്ത് മനുഷ്യൻ
നിമിത്തമേ്രത ഉണ്ടായത്; 28 അതുെകാണ്ട് മനുഷ്യപു്രതൻ ശബ്ബത്തിനും
കർത്താവ് ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

3. അദ്ധ്യായം.
േയശു ശബത്തിൽ സൗഖ്യമാക്കുന്നു.
േയശു പിെന്നയും പള്ളിയിൽ െചന്ന്: അവിെട വരണ്ട കയ്യ ള്ള ഒരു
മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 അവർ അവെന കുറ്റം ചുമേത്തണ്ടതിനുള്ള
ഒരു കാരണത്തിനുേവണ്ടി ശബ്ബത്തിൽ അവെന െസൗഖ്യമാക്കുേമാ
3 വരണ്ട കയ്യ ള്ള മനുഷ്യേനാടു
എന്നു േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
4 പിെന്ന
അവൻ: എഴുേന്നറ്റ് നടുവിൽ നില്ക്ക എന്നു പറഞ്ഞു.
അവേരാട്: “ശബ്ബത്തിൽ നന്മ െചയ്കേയാ, തിന്മെചയ്കേയാ, ജീവെന
രക്ഷിയ്ക്കുകേയാ, െകാല്ല കേയാ, ഏത് വിഹിതം?” എന്നു േചാദിച്ച .
5 അവരുെട ഹൃദയകാഠിന്യം നിമിത്തം
അവേരാ മിണ്ടാതിരുന്നു.
അവൻ ദുഃഖിച്ച െകാണ്ട് േകാപേത്താെട അവെര ചുറ്റ ം േനാക്കി, ആ
മനുഷ്യേനാടു: “ൈക നീട്ട ക” എന്നു പറഞ്ഞു: അവൻ നീട്ടി, അവെന്റ
ൈക സൗഖ്യമായി. 6 ഉടെന പരീശന്മാർ പുറെപ്പട്ട , െഹേരാദ്യരുമായി
കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി, അവെന െകാേല്ലണ്ടതിന് അവന് വിേരാധമായി
ആേലാചന കഴിച്ച .
1

േയശു അേനകെര സൗഖ്യമാക്കുന്നു.

7 േയശു ശിഷ്യന്മാരുമായി കടൽത്തീരേത്തക്ക് േപായി; ഗലീലയിൽനിന്ന്

വലിെയാരു പുരുഷാരം അവെന അനുഗമിച്ച ; 8 െയഹൂദ്യയിൽ നിന്നും
െയരൂശേലമിൽനിന്നും ഏേദാമിൽ നിന്നും േയാർദ്ദാനക്കെരനിന്നും
േസാരിെന്റയും സിേദാെന്റയും ചുറ്റ പാടിൽനിന്നും വലിെയാരു കൂട്ടം
അവൻ െചയ്തതു ഒെക്കയും േകട്ടിട്ട് അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു.
9 പുരുഷാരം തെന്ന െഞരുക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവരുെട നിമിത്തം
ഒരു പടക് തനിക്കുേവണ്ടി ഒരുക്കി നിർത്തുവാൻ അവൻ ശിഷ്യന്മാേരാട്
10 അവൻ അേനകെര െസൗഖ്യമാക്കുകയാൽ ബാധകൾ
പറഞ്ഞു.
ഉള്ളവർ ഒെക്കയും അവെന െതാേടണ്ടതിന് തിക്കിത്തിരക്കി വന്നു.
11 അശുദ്ധാത്മാക്കൾ അവെന കാണുേമ്പാൾ ഒെക്കയും അവെന്റ
മുമ്പിൽ വീണു; “നീ ൈദവപു്രതൻ” എന്നു നിലവിളിച്ച പറയുകയും
12 തെന്ന ്രപസിദ്ധമാക്കരുെതന്ന് അവൻ അവേരാട്
െചയ്തു.
കർശനമായി കല്പിച്ച േപാന്നു.
പ്രന്തണ്ടുേപെര തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നു.
പിെന്ന അവൻ മലയിൽ കയറി തനിക്കു േബാധിച്ചവെര
14 അവൻ
അടുക്കൽ വിളിച്ച ; അവർ അവെന്റ അരിെക വന്നു.
പ്രന്തണ്ടുേപെര നിയമിച്ച് അവർക്ക് അെപ്പാസ്തലന്മാർ എന്നു േപരു
നൽകി, തേന്നാടുകൂെട ഇരിപ്പാനും ്രപസംഗിേക്കണ്ടതിന് അയക്കുവാനും
15 ഭൂതങ്ങെള പുറത്താേക്കണ്ടതിന് അധികാരം ഉണ്ടാകുവാനും അവെര
നിയമിച്ച ; 16 ശിേമാന് പെ്രതാസ് എന്നു േപരിട്ട ; 17 െസെബദിയുെട
മക്കളായ യാേക്കാബ്,
അവെന്റ സേഹാദരനായ േയാഹന്നാൻ
എന്നിവർക്ക് ഇടിമക്കൾ എന്നർത്ഥമുള്ള െബാവേനർഗ്ഗസ് എന്നു
േപരിട്ട — 18 അെ്രന്തയാസ്, ഫിലിെപ്പാസ്, ബർെത്താെലാമായി,
മത്തായി,
േതാമസ്,
അല്ഫായിയുെട
മകനായ
യാേക്കാബ്,
13
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തദ്ദായി, എരുവുകാരനായ ശിേമാൻ, 19 തെന്ന കാണിച്ച െകാടുത്ത
ഈസ്കേര്യാത്ത് യൂദാ എന്നിവെര തേന്ന.
േയശുവും െബെയെത്സബൂലും
പിന്നീട്
അവൻ
വീട്ടിൽ
വന്നു;
അവർക്ക്
ഭക്ഷണം
കഴിക്കുവാൻേപാലും
കഴിയാതവണ്ണം
പുരുഷാരം
പിെന്നയും
21 അവെന്റ കുടുംബക്കാർ അത് േകട്ട്,
തിങ്ങി കൂടി വന്നു.
“അവന് ബുദ്ധി്രഭമം ഉണ്ട്” എന്നു പറഞ്ഞു അവെന പിടിപ്പാൻ
22 െയരൂശേലമിൽ നിന്നു വന്ന ശാസ്്രതിമാരും:
വന്നു.
അവന്
െബെയെത്സബൂൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു, ഭൂതങ്ങള െട തലവെനെകാണ്ട്
23 അവൻ
അവൻ ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
അവെര അടുെക്ക വിളിച്ച
ഉപമകളാൽ അവേരാട് പറഞ്ഞത്:
“സാത്താന് സാത്താെന എങ്ങെന പുറത്താക്കുവാൻ കഴിയും? 24 ഒരു
രാജ്യം തന്നിൽതേന്ന ഛി്രദിച്ച എങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിനു നിലനില്പാൻ
കഴിയുകയില്ല. 25 ഒരു വീട് തന്നിൽതേന്ന ഛി്രദിച്ച എങ്കിൽ ആ വീടിന്
നിലനില്പാൻ കഴിയുകയില്ല. 26 സാത്താൻ തേന്നാടുതെന്ന എതിർത്ത്
ഛി്രദിച്ച എങ്കിൽ അവന് നിലനില്പാൻ കഴിവില്ല; അവെന്റ അവസാനം
വന്നു. 27 ഒരു ബലവാെന പിടിച്ച െകട്ടീട്ടല്ലാെത അവെന്റ വീട്ടിൽ കടന്നു
വസ്തുവകകൾ കവർെന്നടുക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല; പിടിച്ച്
െകട്ടിയാൽ പിെന്ന അവെന്റ വീട് കവർച്ച െചയ്യാം. 28 മനുഷ്യേരാടു സകല
പാപങ്ങള ം അവർ ദുഷിച്ച പറയുന്ന സകല ദൂഷണങ്ങള ം ക്ഷമിയ്ക്കും;
29 എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ േനെര ദൂഷണം പറയുന്നവേനാ
ഒരുനാള ം ക്ഷമ കിട്ടാെത നിത്യശിക്ഷയ്ക്ക് േയാഗ്യനാകും എന്നു ഞാൻ
സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.” 30 തനിക്ക് ഒരു അശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ട്
എന്നു അവർ പറഞ്ഞിരുന്നതിനാലാണ് േയശു ഇങ്ങെന പറഞ്ഞത്.
20

േയശുവിെന്റ അമ്മയും സേഹാദരങ്ങള ം.
അനന്തരം അവെന്റ അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും വന്നു പുറത്തു
നിന്നു അവെന വിളിക്കുവാൻ ആളയച്ച്. 32 പുരുഷാരം അവെന്റ ചുറ്റ ം
ഇരുന്നിരുന്നു; അവർ അവേനാട്: നിെന്റ അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും
പുറത്തു നിന്നു നിെന്ന അേന്വഷിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 33 അവൻ
അവേരാട്: എെന്റ അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും ആർ എന്നു പറഞ്ഞിട്ട്
34 “എെന്റ അമ്മയും
ചുറ്റിലും ഇരിക്കുന്നവെര േനാക്കിെക്കാണ്ട്:
സേഹാദരന്മാരും ഇതാ. 35 ൈദവത്തിെന്റ ഇഷ്ടം െചയ്യ ന്നവൻ തേന്ന
എെന്റ സേഹാദരനും സേഹാദരിയും അമ്മയും ആകുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു.
31

4. അദ്ധ്യായം.
വിത്തുവിതക്കാരെന്റ ഉപമ.
അവൻ പിെന്നയും കടല്ക്കെരവച്ച് ഉപേദശിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.
അേപ്പാൾ ഏറ്റവും വലിയ പുരുഷാരം അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു
കൂടുകെകാണ്ട് അവൻ ഒരു പടകിൽ കയറി; പടക് കടലിേലക്ക്
നീക്കി അതിൽ ഇരുന്നു; പുരുഷാരം ഒെക്കയും കടലരിെക കരയിൽ
2 അവൻ ഉപമകളാൽ അവെര പലതും ഉപേദശിച്ച ,
ആയിരുന്നു.
3 “േകൾക്കുവിൻ;
ഉപേദശിക്കുേമ്പാൾ അവേരാട് പറഞ്ഞത്:
4
വിതയ്ക്കുന്നവൻ വിതയ്ക്കുവാൻ പുറെപ്പട്ട . വിതയ്ക്കുേമ്പാൾ ചില
1
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വിത്തുകൾ വഴിയിൽ വീണു; പറവകൾ വന്നു അത് തിന്നുകളഞ്ഞു.
5 മറ്റ ചില വിത്തുകൾ പാറസ്ഥലത്ത് ഏെറ മണ്ണില്ലാേത്തടത്തു വീണു;
മണ്ണിന് താഴ്ച ഇല്ലായ്കയാൽ ക്ഷണത്തിൽ മുളച്ച െപാങ്ങി. 6 സൂര്യൻ
ഉദിച്ചേപ്പാൾ ചൂട് തട്ടി, േവരില്ലായ്കെകാണ്ട് ഉണങ്ങിേപ്പായി. 7 മറ്റ ചില
വിത്തുകൾ മുൾെച്ചടികൾക്കിടയിൽ വീണു; മുൾെച്ചടി വളർന്ന് അതിെന
െഞരുക്കിക്കളഞ്ഞു; അത് വിളഞ്ഞതുമില്ല. 8 മറ്റ ചില വിത്തുകൾ
നല്ല മണ്ണിൽ വീണു മുളച്ച വളർന്ന് ഫലം െകാടുത്തു; ആ വിത്തുകളിൽ
ചിലത് മുപ്പതും ചിലത് അറുപതും ചിലത് നൂറും േമനിയും വിളഞ്ഞു.
9 േകൾക്കുവാൻ െചവി ഉള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട” എന്നും അവൻ പറഞ്ഞു.
10 അനന്തരം േയശു തനിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ അവേനാടുകൂെടയുള്ളവർ
11 അവേരാട്
പന്തിരുവരുമായി ആ ഉപമകെളക്കുറിച്ച് േചാദിച്ച .
അവൻ പറഞ്ഞത്:
“ൈദവരാജ്യത്തിെന്റ മർമ്മം നിങ്ങൾക്ക്
നല്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; പുറത്തുള്ളവർേക്കാ സകലവും ഉപമകളാൽ
ലഭിക്കുന്നു. 12 അവർ മനം തിരിയാെതയും അവേരാട് ക്ഷമിക്കാെതയും
ഇരിക്കത്തക്കവണ്ണം അവർ കണ്ടിട്ട ം അറിയാതിരിക്കുവാനും േകട്ടിട്ട ം
്രഗഹിക്കാതിരിപ്പാനും ഇട വരും.” 13 പിെന്ന അവൻ അവേരാട് പറഞ്ഞത്:
“ഈ ഉപമ ്രഗഹിക്കുന്നില്ലേയാ?
പിെന്ന മെറ്റ ഉപമകൾ ഒെക്കയും
14 വിതയ്ക്കുന്നവൻ വചനം വിതയ്ക്കുന്നു.
എങ്ങെന ്രഗഹിക്കും?
15 വചനം വിതച്ചിട്ട് വഴിയരിെക വീണത്, േകട്ട ഉടെന സാത്താൻ വന്നു
ഹൃദയങ്ങളിൽ വിതയ്ക്കെപ്പട്ട വചനം എടുത്തുകളയുന്നതാകുന്നു.
16 പാറസ്ഥലത്ത് വിതച്ചത്; വചനം േകട്ട ഉടെന സേന്താഷേത്താെട
ൈകെക്കാള്ള ന്നവർ; 17 എങ്കിലും അവർ ഉള്ളിൽ േവരില്ലാത്തതിനാൽ
അല്പസമയേത്തക്ക് മാ്രതം നിലനിൽക്കുന്നു.
പിന്നീട് വചനം
നിമിത്തം
ഉപ്രദവേമാ
പീഢേയാ
ഉണ്ടായാൽ
ക്ഷണത്തിൽ
ഇടറിേപ്പാകുന്നവരാകുന്നു. 18 മുള്ളിനിടയിൽ വിതയ്ക്കെപ്പട്ടേതാ; വചനം
േകട്ടിട്ട് 19 ഇഹേലാകത്തിെന്റ ചിന്തകള ം ധനത്തിെന്റ വഞ്ചനയും മറ്റ
വസ്തുക്കൾക്കായുള്ള േമാഹങ്ങള ം അകത്ത് കടന്ന്, വചനെത്ത
20 നല്ല മണ്ണിൽ
െഞരുക്കി നിഷ്ഫലമാക്കി തീർക്കുന്നതാകുന്നു.
വിതയ്ക്കെപ്പട്ടേതാ വചനം േകൾക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും
െചയ്യ ന്നവർ തേന്ന; അവർ മുപ്പതും അറുപതും നൂറും േമനി വിളഞ്ഞു.”
െവളിച്ചം മറച്ച െവക്കുവാനുള്ളതല്ല.
പിെന്ന അവൻ അവേരാട് പറഞ്ഞത്:
“നിങ്ങൾ വീട്ടിേലക്ക്
വിളക്കു
െകാണ്ടുവരുന്നത്
പറയിൻ
കീഴിേലാ
കട്ടില്ക്കീഴിേലാ
െവയ്ക്കുവാനാേണാ?
നിങ്ങൾ
അത്
െകാണ്ടുവന്ന്
വിളക്കുതണ്ടിേന്മലേല്ല െവയ്ക്കുന്നത്? 22 െവളിെപ്പടുവാനുള്ളതല്ലാെത
ഗൂഢമായത് ഒന്നും ഇല്ല; െവളിച്ചത്തു വരുവാനുള്ളതല്ലാെത മറവായതു
ഒന്നും ഇല്ല. 23 േകൾക്കുവാൻ െചവി ഉള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട. 24 നിങ്ങൾ
േകൾക്കുന്നെതന്ത് എന്നു സൂക്ഷിച്ച് െകാൾവിൻ; നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന
അളവുെകാണ്ട് നിങ്ങൾക്കും അളന്നുകിട്ട ം; അധികമായും കിട്ട ം.
25 എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ഉള്ളവന് െകാടുക്കും;
ഇല്ലാത്തവേനാേടാ
ഉള്ളതുംകൂെട എടുത്തുകളയും” എന്നും അവൻ അവേരാട് പറഞ്ഞു.
21

വിത്ത് വളരുന്ന ഉപമ.
പിെന്ന അവൻ പറഞ്ഞത്: ൈദവരാജ്യം ഒരു മനുഷ്യൻ മണ്ണിൽ
വിത്ത് എറിഞ്ഞേശഷം 27 രാവും പകലും ഉറങ്ങിയും എഴുേന്നറ്റ ം
26
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ഇരിെക്ക, എങ്ങെനെയന്ന് അവൻ അറിയുന്നിെല്ലങ്കിലും വിത്ത് മുളച്ച
വളരുന്നതുേപാെല ആകുന്നു. 28 ഭൂമി സ്വയമായി മുെമ്പ ഞാറും പിെന്ന
കതിരും പിെന്ന കതിരിൽ നിറഞ്ഞ മണിയും ഇങ്ങെന വിളയുന്നു.
29 ധാന്യം വിളയുേമ്പാൾ െകായ്ത്തുകാലമായതുെകാണ്ട് അവൻ ഉടെന
അരിവാൾ െവയ്ക്കുന്നു.
കടുകുമണിയുെട ഉപമ.
പിെന്ന അവൻ പറഞ്ഞത്:
“ൈദവരാജ്യെത്ത എന്തിേനാട്
31 അത്
ഉപമിക്കും?
ഏത് ഉപമയാൽ അതിെന വിശദീകരിക്കും?
ഒരു കടുകുമണിേയാട് സദൃശം; അതിെന വിതയ്ക്കുേമ്പാൾ മണ്ണിെല
എല്ലാവിത്തിലും െചറിയത്. 32 എങ്കിലും വിതച്ചേശഷം വളർന്ന്, സകല
സസ്യങ്ങളിലും വലുതായിത്തീർന്നു,
ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾ
അതിെന്റ തണലിൽ കൂടുകൂട്ട വാൻ തക്കവണ്ണം വലുതായ െകാമ്പുകെള
പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു.”
33 അവൻ
ഇങ്ങെന പല ഉപമകളാൽ അവർക്ക് ്രഗഹിപ്പാൻ
കഴിയുംേപാെല അവേരാട് വചനം പറഞ്ഞുേപാന്നു. 34 ഉപമ കൂടാെത
അവേരാട് ഒന്നും പറഞ്ഞതുമില്ല; തനിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ അവൻ തെന്റ
ശിഷ്യന്മാേരാട് സകലവും വ്യാഖ്യാനിക്കും.
30

േയശു കാറ്റിേനയും കടലിേനയും ശാന്തമാക്കുന്നു.
അന്ന് സന്ധ്യയായേപ്പാൾ:
നാം അക്കരയ്ക്ക് േപാക എന്നു
അവൻ അവേരാട് പറഞ്ഞു. 36 അവർ പുരുഷാരെത്ത വിട്ട , േയശു
പടകിൽ തേന്നയായിരുന്നു, ശിഷ്യന്മാർ അവെന കൂെട െകാണ്ടുേപായി;
മറ്റ െചറുപടകുകള ം കൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു; 37 അേപ്പാൾ വലിയ
ചുഴലിക്കാറ്റ് ഉണ്ടായി: പടകിൽ തിര തള്ളിക്കയറുകെകാണ്ട് അത്
മുങ്ങാറായി. 38 അവൻ അമരത്ത് തലയണ െവച്ച് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു;
അവർ അവെന ഉണർത്തി: “ഗുേരാ, ഞങ്ങൾ നശിച്ച േപാകുന്നതിൽ
നിനക്ക് വിചാരം ഇല്ലേയാ?” എന്നു പറഞ്ഞു. 39 അവൻ എഴുേന്നറ്റ്
കാറ്റിെന ശാസിച്ച , കടലിേനാട്: “ശാന്തമാക, അനങ്ങാതിരിക്ക” എന്നു
പറഞ്ഞു; കാറ്റ് നിന്നു, വലിയ ശാന്തത ഉണ്ടായി. 40 പിെന്ന അവൻ
അവേരാട്: “നിങ്ങൾ ഇങ്ങെന ഭയെപ്പടുന്നെതന്ത്? നിങ്ങൾക്ക് ഇേപ്പാഴും
വിശ്വാസമില്ലേയാ?” എന്നു പറഞ്ഞു. 41 അവർ വളെര ഭയെപ്പട്ട : “കാറ്റ ം
കടലും കൂെട ഇവെന അനുസരിക്കുന്നുവേല്ലാ; ഇവൻ ആർ?” എന്നു
തമ്മിൽ പറഞ്ഞു.
35

5. അദ്ധ്യായം.
േയശു െലേഗ്യാെന പുറത്താക്കുന്നു.
2 േയശു
അവർ കടലിെന്റ അക്കെര ഗദരേദശത്ത് എത്തി.
പടകിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടെന അശുദ്ധാത്മാവുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ
കല്ലറകളിൽ നിന്നു വന്നു അവെന എതിേരറ്റ . 3 അവെന്റ താമസം
കല്ലറകളിൽ ആയിരുന്നു; ആർക്കും അവെന ചങ്ങലെകാണ്ടുേപാലും
4
ബന്ധിച്ചിടുവാൻ
കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
പലേപ്പാഴും
അവെന
വിലങ്ങും
ചങ്ങലയുംെകാണ്ട്
ബന്ധിച്ചിട്ട ം
അവൻ
ചങ്ങല
വലിച്ച െപാട്ടിച്ച ം വിലങ്ങുകൾ തകർത്തും കളഞ്ഞു; ആർക്കും അവെന
നിയ്രന്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 5 അവൻ രാവും പകലും കല്ലറകളിലും
മലകളിലും ഇടവിടാെത നിലവിളിച്ച ം കല്ല െകാണ്ട് തെന്നത്താൻ
1
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മുറിേവൽപ്പിച്ച ം േപാന്നു. 6 അവൻ േയശുവിെന ദൂരത്തുനിന്ന് കണ്ടിട്ട്
7 അവൻ ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച :
ഓടിെച്ചന്നു അവെന നമസ്കരിച്ച .
“േയശുേവ,
മേഹാന്നതനായ ൈദവത്തിെന്റ പു്രതാ,
എനിക്കും
നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത്? ൈദവത്താണ, എെന്ന ദണ്ഡിപ്പിക്കരുേത”
8 “അശുദ്ധാത്മാേവ,
എന്നു അേപക്ഷിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
ഈ മനുഷ്യെന വിട്ട പുറെപ്പട്ട േപാക” എന്നു േയശു കല്പിച്ചിരുന്നു.
9 “നിെന്റ േപെരന്ത്?”
എന്നു അവേനാട് േചാദിച്ചതിന്:
“എെന്റ
േപർ െലേഗ്യാൻ; ഞങ്ങൾ പലർ ആകുന്നു” എന്നു അവൻ ഉത്തരം
പറഞ്ഞു; 10 ആ നാട്ടിൽ നിന്നു തങ്ങെള അയച്ച കളയാതിരിക്കുവാൻ
അവൻ പലവട്ടം അേപക്ഷിച്ച . 11 അവിെട മലയരിെക ഒരു വലിയ
പന്നിക്കൂട്ടം േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. 12 “ആ പന്നികളിൽ കടേക്കണ്ടതിന്
ഞങ്ങെള അയയ്േക്കണം” എന്നു അവർ അവേനാട് അേപക്ഷിച്ച .
13 അവൻ അനുവാദം െകാടുത്തു; അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പുറത്തുവന്ന്
പന്നികളിൽ കടന്നിട്ട് അവ കൂട്ടമായി മലഞ്ചരിവിലൂെട കടലിേലക്ക്
പാഞ്ഞുെചന്ന് മുങ്ങി ചത്തു. അവ ഏകേദശം രണ്ടായിരം പന്നികൾ
ആയിരുന്നു. 14 പന്നികെള േമയ്ക്കുന്നവർ ഓടിെച്ചന്നു പട്ടണത്തിലും
നാട്ടിലും അറിയിച്ച ; സംഭവിച്ചത് കാണ്മാൻ പലരും പുറെപ്പട്ട െചന്ന്.
15 അവർ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു, െലേഗ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന
ഭൂത്രഗസ്തൻ വസ്്രതം ധരിച്ച ം സുേബാധം പൂണ്ടും ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട്
ഭയെപ്പട്ട . 16 കണ്ടവർ ഭൂത്രഗസ്തന് സംഭവിച്ചതും പന്നികള െട കാര്യവും
വരുന്നവേരാട് അറിയിച്ച . 17 അേപ്പാൾ അവർ േയശുവിേനാടു തങ്ങള െട
18 അവൻ പടക്
്രപേദശം വിട്ട േപാകുവാൻ അേപക്ഷിച്ച തുടങ്ങി.
കയറി േപാകുവാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ ഭൂത്രഗസ്തനായിരുന്നവൻ താനും
കൂെട േപാരെട്ട എന്നു അവേനാട് അേപക്ഷിച്ച . 19 േയശു അവെന
അനുവദിക്കാെത: “നിെന്റ വീട്ടിൽ നിനക്കുള്ളവരുെട അടുക്കൽ െചന്ന്,
കർത്താവ് നിനക്ക് െചയ്തതു ഒെക്കയും നിേന്നാട് കരുണ കാണിച്ചതും
്രപസ്താവിക്ക” എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു. 20 അവൻ േപായി േയശു
തനിക്കു െചയ്തെതാെക്കയും െദക്കെപ്പാലിനാട്ടിൽ േഘാഷിച്ച തുടങ്ങി;
എല്ലാവരും ആശ്ചര്യെപ്പടുകയും െചയ്തു.
21 േയശു വീണ്ടും പടകിൽ കയറി ഇക്കെര കടന്നു കടലരിെക
നിൽക്കുേമ്പാൾ വലിയ പുരുഷാരം അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി.
22 പള്ളി ്രപമാണികളിൽ യായിേറാസ് എന്നു േപരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ
വന്നു, േയശുവിെനകണ്ട് കാല്ക്കൽ വീണു: 23 എെന്റ കുഞ്ഞുമകൾ
അത്യാസന്നമായി ഇരിക്കുന്നു; അവൾ രക്ഷെപട്ട് ജീവിേക്കണ്ടതിന് നീ
വന്നു അവള െടേമൽ ൈക െവയ്േക്കണേമ എന്നു വളെര അേപക്ഷിച്ച .
24 അവൻ അവേനാടുകൂെട േപായി, വലിയ പുരുഷാരവും പിൻെചന്നു
അവെന തിക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
രക്ത്രസവമുള്ള സ്്രതീെയ സൗഖ്യമാക്കുന്നു.
പ്രന്തണ്ട് സംവത്സരമായിട്ട് രക്ത്രസവമുള്ള ഒരു സ്്രതീ അവിെട
26 അവൾ പല ൈവദ്യന്മാരാലുള്ള ചികിത്സെകാണ്ട്
ഉണ്ടായിരുന്നു.
വളെരയധികം സഹിച്ച
തനിക്കുള്ളെതാെക്കയും െചലവഴിച്ചിട്ട ം
ഒട്ട ം േഭദം വരാെത ഏറ്റവും പരവശയായി തീർന്നിരുന്നു. 27 അവൾ
േയശുവിെന കുറിച്ച ള്ള വർത്തമാനം േകട്ട്: 28 “അവെന്റ വസ്്രതം
എങ്കിലും െതാട്ടാൽ ഞാൻ സുഖെപ്പടും” എന്നു പറഞ്ഞു; അവൻ
പുരുഷാരത്തിൽകൂടി നടക്കുേമ്പാൾ അവെന്റ പുറകിൽ വന്നു അവെന്റ
25
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വസ്്രതം െതാട്ട . 29 ക്ഷണത്തിൽ അവള െട രക്ത്രസവം നിന്നു; ബാധ
മാറി താൻ സ്വസ്ഥയായി എന്നു അവൾ തെന്റ ശരീരത്തിൽ അറിഞ്ഞ്.
30 ഉടെന േയശു തന്നിൽനിന്ന് ശക്തി പുറെപ്പട്ട എന്നു ഉള്ളിൽ അറിഞ്ഞിട്ട്
പുരുഷാരത്തിൽ തിരിഞ്ഞു: “എെന്റ വസ്്രതം െതാട്ടത് ആർ” എന്നു
േചാദിച്ച . 31 ശിഷ്യന്മാർ അവേനാട്: പുരുഷാരം നിെന്ന ചുറ്റ ം തിക്കുന്നത്
കണ്ടിട്ട ം “എെന്ന െതാട്ടത് ആർ” എന്നു നീ േചാദിക്കുന്നുേവാ എന്നു
32 അവേനാ അത് െചയ്തത് ആരാെണന്ന് കാണ്മാൻ
പറഞ്ഞു.
ചുറ്റ ം േനാക്കി. 33 സ്്രതീ തനിക്കു സംഭവിച്ചത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഭയെപ്പട്ട ം
വിറച്ച ംെകാണ്ടു വന്നു അവെന്റ മുമ്പിൽ വീണു വസ്തുത ഒെക്കയും
അവേനാട് പറഞ്ഞു. 34 അവൻ അവേളാട്: “മകേള, നിെന്റ വിശ്വാസം
നിെന്ന സുഖമാക്കിയിരിക്കുന്നു; സമാധാനേത്താെട േപാക, ബാധ
ഒഴിഞ്ഞു ആേരാഗ്യേത്താടിരിക്ക” എന്നു പറഞ്ഞു.
യായിേറാസിെന്റ മകെള ഉയിർപ്പിക്കുന്നു.
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന പള്ളി ്രപമാണിയുെട
വീട്ടിൽ നിന്നു ആൾ വന്നു: “നിെന്റ മകൾ മരിച്ച േപായി; ഗുരുവിെന
ഇനി അസഹ്യെപ്പടുത്തുന്നത് എന്തിന്?” എന്നു പറഞ്ഞു. 36 േയശു
ആ വാക്ക് േകട്ട് പള്ളി്രപമാണിേയാട്: “ഭയെപ്പേടണ്ടാ, വിശ്വസിക്ക
37 പെ്രതാസും യാേക്കാബും
മാ്രതം െചയ്ക” എന്നു പറഞ്ഞു.
യാേക്കാബിെന്റ സേഹാദരനായ േയാഹന്നാനും അല്ലാെത മറ്റാരും
38 അവർ
തേന്നാടുകൂെട െചല്ല വാൻ അവൻ സമ്മതിച്ചില്ല.
പള്ളി്രപമാണിയുെട വീട്ടിൽ വന്നേപ്പാൾ, ആരവാരെത്തയും വളെര
കരഞ്ഞു വിലപിക്കുന്നവെരയും േയശു കണ്ട്; 39 അകത്ത് കടന്നു:
“നിങ്ങള െട ആരവാരവും കരച്ചിലും എന്തിന്?
കുട്ടി മരിച്ചിട്ടില്ല,
ഉറങ്ങുകയേ്രത” എന്നു അവേരാട് പറഞ്ഞു; അവേരാ അവെന
പരിഹസിച്ച . 40 അവൻ അവെരല്ലാവെരയും പുറത്താക്കി കുട്ടിയുെട
അപ്പെനയും അമ്മെയയും തേന്നാടുകൂെടയുള്ളവെരയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
കുട്ടി കിടക്കുന്ന ഇടത്തുെചന്ന് കുട്ടിയുെട ൈകയ്ക്ക് പിടിച്ച്: 41 “ബാേല,
എഴുേന്നല്ക്ക എന്നു നിേന്നാട് കല്പിക്കുന്നു” എന്ന അർത്ഥേത്താെട
“തലീഥാ കൂമി” എന്നു അവേളാട് പറഞ്ഞു. 42 ബാല ഉടെന എഴുേന്നറ്റ്
നടന്നു; അവൾക്ക് പ്രന്തണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു; അവർ അത്യന്തം
വിസ്മയിച്ച . 43 “ഇതു ആരും അറിയരുത്” എന്നു അവൻ അവേരാട്
കർശനമായി കല്പിച്ച .
“അവൾക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ െകാടുേക്കണം”
എന്നും പറഞ്ഞു.
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6. അദ്ധ്യായം.
േയശു സ്വന്തേദശത്ത് അവഗണിയ്ക്കെപ്പടുന്നു.
അവൻ അവിെട നിന്നു പുറെപ്പട്ട , തെന്റ സ്വേദശത്തിൽ വന്നു;
2 ശബ്ബത്തായേപ്പാൾ
അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ അവെന അനുഗമിച്ച .
അവൻ പള്ളിയിൽ വച്ച് ഉപേദശിച്ച
തുടങ്ങി;
പലരും േകട്ട്
വിസ്മയിച്ച :
“ഇവന് ഈ ഉപേദശങ്ങൾ എവിെടനിന്ന്?
ഇവന്
കിട്ടിയ ജ്ഞാനവും ഇവെന്റ കയ്യാൽ നടക്കുന്ന വീര്യ്രപവൃത്തികള ം
3 ഇവൻ മറിയയുെട മകനും യാേക്കാബ്, േയാെസ, യൂദാ,
എന്ത്?
ശിേമാൻ എന്നവരുെട സേഹാദരനുമായ തച്ചനല്ലേയാ?
ഇവെന്റ
സേഹാദരികള ം ഇവിെട നേമ്മാടു കൂെട ഇല്ലേയാ?” എന്നു പറഞ്ഞു
1
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അവങ്കൽ ഇടറിേപ്പായി. 4 േയശു അവേരാട്: ഒരു ്രപവാചകൻ തെന്റ
ജന്മേദശത്തും ബന്ധുക്കള െട ഇടയിലും സ്വന്ത ഭവനത്തിലും അല്ലാെത
5 ഏതാനും ചില
ബഹുമാനമില്ലാത്തവൻ അല്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
േരാഗികള െട േമൽ ൈക െവച്ച് െസൗഖ്യം വരുത്തിയത് അല്ലാെത
അവിെട വീര്യ്രപവൃത്തി ഒന്നും െചയ്വാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല. 6 അവരുെട
അവിശ്വാസം േഹതുവായി അവൻ ആശ്ചര്യെപ്പട്ട .
അവൻ ചുറ്റ മുള്ള ഊരുകളിൽ ഉപേദശിച്ച െകാണ്ട് സഞ്ചരിച്ച
േപാന്നു.
േയശു ശിഷ്യന്മാെര അയയ്ക്കുന്നു.
അനന്തരം അവൻ പന്തിരുവെര അടുെക്ക വിളിച്ച , അവെര
ഈരണ്ടായി അയച്ച
തുടങ്ങി, അവർക്ക് അശുദ്ധാത്മാക്കള െട
8 അവർ വഴിക്ക് വടി അല്ലാെത
േമൽ അധികാരം െകാടുത്തു.
ഒന്നും എടുക്കരുത്; അപ്പവും യാ്രതാസഞ്ചിയും അരപ്പട്ടയിൽ കാശും
അരുത്; െചരിപ്പ ഇട്ട െകാള്ളാം; 9 രണ്ടു വസ്്രതം ധരിക്കരുത്
എന്നിങ്ങെന അവേരാട് കല്പിച്ച . 10 “നിങ്ങൾ എവിെടെയങ്കിലും ഒരു
വീട്ടിൽ െചന്നാൽ അവിടം വിട്ട പുറെപ്പടുേവാളം അതിൽ തേന്ന
11 ആെരങ്കിലും നിങ്ങെള ൈകെക്കാള്ളാെതയും
താമസിക്കുവിൻ.
നിങ്ങള െട വാക്ക് േകൾക്കാെതയും ഇരുന്നാൽ അവിടം വിട്ട
േപാകുേമ്പാൾ നിങ്ങള െട കാലിെല െപാടി അവർെക്കതിെരയുള്ള
സാക്ഷ്യത്തിനായി കുടഞ്ഞുകളയുവിൻ” എന്നും അവേരാട് പറഞ്ഞു.
12 അങ്ങെന അവർ പുറെപ്പട്ട മാനസാന്തരെപ്പടണം എന്നു ്രപസംഗിച്ച ;
13 വളെര ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുകയും അേനകം േരാഗികൾക്കു എണ്ണ
േതച്ച് െസൗഖ്യം വരുത്തുകയും െചയ്തു.
7

സ്നാപകേയാഹന്നാെന്റ ശിരേച്ഛദം.
ഇങ്ങെന േയശുവിെന്റ േപര് വളെര ്രപസിദ്ധമായി, അത്
െഹേരാദാരാജാവ് േകട്ട്.
േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ മരിച്ചവരുെട
ഇടയിൽ നിന്നു ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട് ഈ
ശക്തികൾ അവനിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു എന്നു ചിലർ പറഞ്ഞു.
15 അവൻ ഏലിയാവാകുന്നു എന്നു മറ്റ ചിലർ പറഞ്ഞു.
േവെറ
ചിലർ: അവൻ ആദ്യകാല ്രപവാചകന്മാരിൽ ഒരുവെനേപ്പാെല ഒരു
16 അത് െഹേരാദാവ് േകട്ടേപ്പാൾ
്രപവാചകൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
“ഞാൻ ശിരേച്ഛദം െചയ്ത േയാഹന്നാൻ ആകുന്നു അവൻ; അവൻ
17 െഹേരാദാ തെന്റ
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
സേഹാദരനായ ഫിലിേപ്പാസിെന്റ ഭാര്യ െഹേരാദ്യെയ വിവാഹം
െചയ്തതുെകാണ്ടു അവൾ നിമിത്തം ആളയച്ച്, േയാഹന്നാെന പിടിച്ച്
തടവിൽ ആക്കിയിരുന്നു. 18 “സേഹാദരെന്റ ഭാര്യെയ സ്വന്തമാക്കുന്നത്
നിനക്ക് വിഹിതമല്ല” എന്നു േയാഹന്നാൻ െഹേരാദാേവാട് പറഞ്ഞിരുന്നു.
19 െഹേരാദ്യേയാ അവെന്റ േനെര പകവച്ച് അവെന െകാല്ല വാനും
ഇച്ഛിച്ച ; സാധിച്ചില്ല താനും. 20 േയാഹന്നാൻ നീതിയും വിശുദ്ധിയുമുള്ള
പുരുഷൻ എന്നു െഹേരാദാവ് അറിഞ്ഞ് അവെന ഭയെപ്പടുകയും
അവെന സംരക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു; അവെന്റ വചനം േകട്ടിട്ട് വളെര
21 എന്നാൽ
കലങ്ങിെയങ്കിലും സേന്താഷേത്താെട േകട്ട േപാന്നു.
െഹേരാദാവ് തെന്റ ജനേനാത്സവത്തിൽ തെന്റ മഹത്തുക്കൾക്കും
സഹ്രസാധിപന്മാർക്കും
ഗലീലയിെല
്രപമാണികൾക്കും
വിരുന്നു
14
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കഴിച്ചേപ്പാൾ െഹേരാദ്യയ്ക്ക് ഒരു അവസരം ലഭിച്ച . 22 െഹേരാദ്യയുെട
മകൾ അകത്ത് െചന്ന് നൃത്തം െചയ്തു െഹേരാദാവിെനയും
വിരുന്നുകാെരയും ്രപസാദിപ്പിച്ച സമയം: “മനസ്സ ള്ളത് എെന്തങ്കിലും
എേന്നാട് േചാദിച്ച െകാൾക; നിനക്ക് തരാം” എന്നു രാജാവ് ബാലേയാടു
പറഞ്ഞു. 23 എന്ത് േചാദിച്ചാലും, രാജ്യത്തിൽ പകുതിേയാളം ആയാലും
24 അവൾ പുറത്തിറങ്ങി
നിനക്ക് തരാം എന്നു സത്യം െചയ്തു.
അമ്മേയാട്:
“ഞാൻ എന്ത് േചാദിേക്കണം” എന്നു േചാദിച്ചതിന്:
“േയാഹന്നാൻ സ്നാപകെന്റ തല” എന്നു അവൾ പറഞ്ഞു. 25 ഉടെന
അവൾ ബദ്ധെപ്പട്ട രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്: “ഇേപ്പാൾ തേന്ന
േയാഹന്നാൻ സ്നാപകെന്റ തല ഒരു തളികയിൽ തേരണം” എന്നു
പറഞ്ഞു. 26 രാജാവ് അതിദുഃഖിതനായി എങ്കിലും തെന്റ ശപഥെത്തയും
തെന്റ വിരുന്നുകാെരയും വിചാരിച്ച അവന് അവേളാട് നിേഷധിപ്പാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല. 27 ഉടെന രാജാവ് ഒരു അകമ്പടിെയ അയച്ച്, അവെന്റ
തല െകാണ്ടുവരുവാൻ കല്പിച്ച . 28 അവൻ േപായി തടവിൽ അവെന
ശിരേച്ഛദം െചയ്തു; അവെന്റ തല ഒരു തളികയിൽ െകാണ്ടുവന്നു
ബാലയ്ക്കു് െകാടുത്തു; ബാല അമ്മയ്ക്ക് െകാടുത്തു. 29 അവെന്റ
ശിഷ്യന്മാർ അത് േകട്ടിട്ട് വന്നു അവെന്റ മൃതശരീരം എടുത്തു ഒരു
കല്ലറയിൽ െവച്ച്.
അയ്യായിരം േപെര േപാഷിപ്പിക്കുന്നു
അെപ്പാസ്തലന്മാർ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ ഒരുമിച്ച കൂടി
തങ്ങൾ
െചയ്തതും
ഉപേദശിച്ചതും
എല്ലാം
അറിയിച്ച .
31 വരുന്നവരും േപാകുന്നവരും വളെര ആയിരുന്നതിനാൽ അവർക്ക്
വി്രശമിപ്പാൻ സമയം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല, ഭക്ഷിക്കുവാൻ േപാലും സമയം
ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് അവൻ അവേരാട്: “നിങ്ങൾ ഒരു ഏകാന്തസ്ഥലത്ത്
േവറിട്ട വന്ന് അല്പം ആശ്വസിച്ച െകാൾവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 32 അങ്ങെന
അവർ പടകിൽ കയറി ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് േവറിട്ട േപായി.
33 അവർ േപാകുന്നത് പലരും കണ്ട്, അറിഞ്ഞ്, എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിൽ
നിന്നും കാൽനടയായി അവിേടക്ക് ഓടി, അവർക്ക് മുെമ്പ അവിെട
34 അവൻ പടകിൽ നിന്നു കരയ്ക്കിറങ്ങിയേപ്പാൾ വലിയ
എത്തി.
പുരുഷാരെത്ത കണ്ട്, അവർ ഇടയൻ ഇല്ലാത്ത ആടുകെളേപ്പാെല
ആകെകാണ്ട് അവരിൽ മനസ്സലിഞ്ഞ് പലതും ഉപേദശിച്ച തുടങ്ങി.
35 പിെന്ന
േനരം നേന്ന ൈവകിയേപ്പാൾ, ശിഷ്യന്മാർ അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു; “ഇതു നിർജ്ജന്രപേദശം അേല്ലാ; 36 േനരവും നേന്ന
ൈവകി; അവർ ചുറ്റ മുള്ള നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും ്രഗാമങ്ങളിലും െചന്ന്
ഭക്ഷിക്കുവാൻ വല്ലതും വാേങ്ങണ്ടതിന് അവെര പറഞ്ഞയയ്ക്കണം”
എന്നു പറഞ്ഞു. 37 എന്നാൽ അവൻ അവേരാട്: “നിങ്ങൾ അവർക്ക്
ഭക്ഷിക്കുവാൻ െകാടുക്കുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞതിന്: ഞങ്ങൾ േപായി
ഇരുനൂറ് െവള്ളിക്കാശിന് അപ്പം െകാണ്ടവന് അവർക്ക് തിന്മാൻ
െകാടുക്കുകേയാ?” എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു. 38 അവൻ അവേരാട്:
“നിങ്ങള െട പക്കൽ എ്രത അപ്പം ഉണ്ട്? െചന്ന് േനാക്കുവിൻ” എന്നു
പറഞ്ഞു; അവർ േനാക്കിയിട്ട്: “അഞ്ച് അപ്പവും രണ്ടു മീനും ഉണ്ട്”
39 പിെന്ന അവൻ എല്ലാവേരാടും പച്ചപ്പ ല്ലിേന്മൽ
എന്നു പറഞ്ഞു.
40 അവർ നൂറും അമ്പതും
പന്തിപന്തിയായി ഇരിക്കുവാൻ കല്പിച്ച .
41
വീതം പന്തിപന്തിയായി ഇരുന്നു.
അവൻ ആ അഞ്ച് അപ്പവും രണ്ടു
30
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മീനും എടുത്തു സ്വർഗ്ഗേത്തക്ക് േനാക്കി വാഴ്ത്തി, അപ്പം നുറുക്കി,
അവർക്ക് വിളമ്പുവാൻ തെന്റ ശിഷ്യന്മാർക്ക് െകാടുത്തു; ആ രണ്ടു
42 അവർ എല്ലാവരും
മീനും എല്ലാവർക്കും വിഭാഗിച്ച െകാടുത്തു.
43
തൃപ്തരാകുന്നതുവെര കഴിച്ച .
അവർ അപ്പക്കഷണങ്ങള ം
44 അപ്പം തിന്നവേരാ
മീൻനുറുക്കും പ്രന്തണ്ട് െകാട്ട നിറെച്ചടുത്തു.
അയ്യായിരം പുരുഷന്മാർ ആയിരുന്നു.
േയശു െവള്ളത്തിനുമീെത നടക്കുന്നു.
താൻ പുരുഷാരെത്ത പറഞ്ഞയയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ തെന്റ
ശിഷ്യന്മാെര
ഉടെന
പടക്
കയറി
തനിക്കുമുേമ്പ
അക്കെര
46 അവെര
േബത്ത്സയിെദക്കു േനെര േപാകുവാൻ നിബ്ബന്ധിച്ച .
പറഞ്ഞയച്ചേശഷം താൻ ്രപാർത്ഥിക്കുവാൻ മലയിേലക്ക് േപായി.
47 ൈവകുേന്നരം ആയേപ്പാൾ പടക് കടലിെന്റ നടുവിലും താൻ
ഏകനായി കരയിലും ആയിരുന്നു. 48 കാറ്റ് ്രപതികൂലം ആകെകാണ്ട്
അവർ തണ്ടുവലിച്ച് വലയുന്നതു അവൻ കണ്ട് ഏകേദശം രാ്രതി
നാലാം യാമത്തിൽ കടലിേന്മൽ നടന്ന് അവരുെട അടുക്കൽ െചന്ന്
അവെര കടന്നുേപാകുവാൻ ഭാവിച്ച . 49 അവൻ കടലിേന്മൽ നടക്കുന്നത്
50 എല്ലാവരും
കണ്ടിട്ട് ഭൂതം എന്നു അവർ നിരൂപിച്ച നിലവിളിച്ച .
അവെന കണ്ട് ്രഭമിച്ചിരുന്നു. ഉടെന അവൻ അവേരാട് സംസാരിച്ച :
“ൈധര്യെപ്പടുവിൻ; ഞാൻ തേന്ന ആകുന്നു; ഭയെപ്പേടണ്ടാ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 51 പിെന്ന അവൻ അവരുെട അടുക്കൽ െചന്ന് പടകിൽ കയറി,
കാറ്റ് നിന്നു; അവർ ഉള്ളിൽ അത്യന്തം ആശ്ചര്യെപ്പട്ട . 52 അവരുെട
ഹൃദയം മന്ദീഭവിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട് അപ്പെത്തക്കുറിച്ച് അവർ ്രഗഹിച്ചില്ല.
45

െഗേന്നസരത്തിൽ അേനകർ സൗഖ്യമാകുന്നു.
അവർ അക്കെര െഗേന്നസരത്ത് എത്തി പടക് കരയ്ക്കടുപ്പിച്ച .
54 അവർ പടകിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടെന ജനങ്ങൾ േയശുവിെന
തിരിച്ചറിഞ്ഞു. 55 ആ ജനങ്ങൾ നാട്ടിൽ ഒെക്കയും ഓടിനടന്ന്, അവൻ
വരുന്നു എന്നു േകൾക്കുന്ന ഇടേത്തക്ക് ദീനക്കാെര കിടക്കയിൽ
എടുത്തുംെകാണ്ട് അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു തുടങ്ങി. 56 ഊരുകളിേലാ
പട്ടണങ്ങളിേലാ കുടികളിേലാ അവൻ െചന്നിടെത്താെക്കയും അവർ
ചന്തകളിൽ േരാഗികെള െകാണ്ടുവന്നു െവച്ച്, അവെന്റ വസ്്രതത്തിെന്റ
െതാങ്ങൽ എങ്കിലും െതാേടണ്ടതിന് അേപക്ഷിക്കുകയും അവെന
െതാട്ടവർക്ക് ഒെക്കയും െസൗഖ്യം വരികയും െചയ്തു.
53

7. അദ്ധ്യായം.
ശുദ്ധിയും അശുദ്ധിയും.
പരീശന്മാരും െയരൂശേലമിൽ നിന്നു വന്ന ചില ശാസ്്രതിമാരും
േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു കൂടി. 2 അവെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലർ
ശുദ്ധിയില്ലാത്ത എന്നുവച്ചാൽ, കഴുകാത്ത, ൈകെകാണ്ട് ഭക്ഷണം
കഴിക്കുന്നത് അവർ കണ്ട്. 3 പരീശന്മാരും െയഹൂദന്മാർ ഒെക്കയും
പൂർവ്വന്മാരുെട സ്രമ്പദായം ്രപമാണിച്ച ൈക നന്നായി കഴുകിയിട്ടല്ലാെത
ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയില്ല. 4 ചന്തയിൽ നിന്നു വരുേമ്പാഴും കുളിച്ചിട്ടല്ലാെത
ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയില്ല. പാനപാ്രതം, ഭരണി, െചമ്പു എന്നിവ കഴുകുക,
കിടക്കേപാലും തുടയ്ക്കുക മുതലായ പലതും ്രപമാണിക്കുന്നത്
5 പരീശന്മാരും ശാസ്്രതിമാരും:
അവർക്ക് ചട്ടമായിരുന്നു.
“നിെന്റ
1
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ശിഷ്യന്മാർ പൂർവ്വന്മാരുെട സ്രമ്പദായം അനുസരിച്ച
നടക്കാെത
ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ൈകെകാണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്ത്?” എന്നു
6 അവൻ അവേരാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്:
അവേനാട് േചാദിച്ച .
“കപടഭക്തിക്കാരായ നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് െയശയ്യാവു ്രപവചിച്ചതു ശരി:
“ഈ ജനം അധരംെകാണ്ട് എെന്ന ബഹുമാനിക്കുന്നു; എങ്കിലും
അവരുെട ഹൃദയം എങ്കൽനിന്ന് ദൂരത്ത് അകന്നിരിക്കുന്നു.
7
മാനുഷനിയമങ്ങെള
അവരുെട
ഉപേദശങ്ങളായി
ഉപേദശിച്ച െകാണ്ട് എനിക്ക് വ്യർത്ഥമായ ആരാധന കഴിക്കുന്നു”
8 നിങ്ങൾ ൈദവകല്പന
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല തേന്ന.
വിട്ട കളഞ്ഞ് മനുഷ്യരുെട സ്രമ്പദായം മുറുെകപ്പിടിക്കുന്നു; 9 പിെന്ന
അവേരാട് പറഞ്ഞത്: നിങ്ങള െട സ്രമ്പദായം ്രപമാണിക്കുവാൻ േവണ്ടി
10 നിെന്റ
സൗകര്യ്രപകാരം നിങ്ങൾ ൈദവകല്പന തള്ളിക്കളയുന്നു.
അപ്പെനയും അമ്മെയയും ബഹുമാനിയ്ക്ക എന്നും അപ്പെനേയാ
അമ്മെയേയാ ദുഷിക്കുന്നവൻ മരിക്കണം എന്ന് േമാെശ പറഞ്ഞുവേല്ലാ.
11 നിങ്ങേളാ ഒരു മനുഷ്യൻ തെന്റ അപ്പേനാേടാ അമ്മേയാേടാ:
നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽനിന്ന് സഹായമായി ലഭിക്കാനുള്ളത് ‘െകാർബ്ബാൻ’
(‘ൈദവത്തിനുള്ള വഴിപാട്’ എന്നർത്ഥം) എന്നു പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നു
പറയുന്നു; 12 തെന്റ അപ്പേനാ അമ്മയ്േക്കാ േമലാൽ ഒന്നും െചയ്വാൻ
13 ഇങ്ങെന നിങ്ങൾ ൈകമാറുന്ന
അവെന സമ്മതിക്കുന്നതുമില്ല.
സ്രമ്പദായത്താൽ ൈദവകല്പന ദുർബ്ബലമാക്കുന്നു;
ഇതുേപാെല
14 പിെന്ന അവൻ പുരുഷാരെത്ത
പലതും നിങ്ങൾ െചയ്യ ന്നു.”
അരിെക വിളിച്ച അവേരാട്: “എല്ലാവരും േകട്ട് ്രഗഹിച്ച െകാൾവിൻ.
15 പുറത്തുനിന്ന് മനുഷ്യെന്റ അകത്ത് െചല്ല ന്ന യാെതാന്നിനും അവെന
അശുദ്ധമാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല; അവനിൽ നിന്നു പുറെപ്പടുന്നതേ്രത
മനുഷ്യെന അശുദ്ധമാക്കുന്നത് 16 [േകൾക്കുവാൻ െചവി ഉള്ളവൻ
17 അവൻ പുരുഷാരെത്ത വിട്ട
േകൾക്കെട്ട]” എന്നു പറഞ്ഞു.
വീട്ടിൽ െചന്നേശഷം അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ ആ ഉപമെയക്കുറിച്ച്
18 അവൻ അവേരാട്:
അവേനാട് േചാദിച്ച .
“ഇങ്ങെന നിങ്ങള ം
േബാധമില്ലാത്തവേരാ? പുറത്തു നിന്നു മനുഷ്യെന്റ അകത്ത് െചല്ല ന്ന
യാെതാന്നിനും അവെന അശുദ്ധമാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നു
19 അത് അവെന്റ ഹൃദയത്തിൽ അല്ല
തിരിച്ചറിയുന്നില്ലേയാ?
വയറ്റിലേ്രത െചല്ല ന്നത്; പിെന്ന മറപ്പ രയിേലക്കു േപാകുന്നു; ഈ
്രപസ്താവനെകാണ്ട് േയശു സകലേഭാജ്യങ്ങള ം ശുദ്ധമാെണന്ന് വരുത്തി.
20 മനുഷ്യനിൽ നിന്നു പുറെപ്പടുന്നതേ്രത മനുഷ്യെന അശുദ്ധനാക്കുന്നത്;
21 അകത്തുനിന്ന്, മനുഷ്യരുെട ഹൃദയത്തിൽനിന്ന് തേന്ന, ദുശ്ചിന്ത,
വ്യഭിചാരം, പരസംഗം, 22 കുലപാതകം, േമാഷണം, അത്യാ്രഗഹം, ദുഷ്ടത,
ചതി, ദുഷ്കാമം, വിടക്കുകണ്ണ്, ദൂഷണം, അഹങ്കാരം, മൂഢത എന്നിവ
23 ഈ േദാഷങ്ങൾ എല്ലാം അകത്തുനിന്ന് പുറെപ്പട്ട
പുറെപ്പടുന്നു.
മനുഷ്യെന അശുദ്ധനാക്കുന്നു” എന്നും അവൻ പറഞ്ഞു.
യവനസ്്രതീയുെട വിശ്വാസം.
അവൻ അവിെട നിന്നു പുറെപ്പട്ട സീേദാെന്റയും േസാരിെന്റയും
അതിർനാട്ടിൽ െചന്ന് ഒരു വീട്ടിൽ കടന്നു; ആരും അറിയരുത് എന്നു
ഇച്ഛിച്ച എങ്കിലും മറഞ്ഞിരിപ്പാൻ സാധിച്ചില്ല. 25 ഉടെന അശുദ്ധാത്മാവ്
ബാധിച്ച െചറിയ മകൾ ഉെള്ളാരു സ്്രതീ അവെന്റ വസ്തുത േകട്ടിട്ട്
24
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26 അവൾ സുെറാെഫായ്നീക്യ
വന്നു അവെന്റ കാല്ക്കൽ വീണു.
ജാതിയിലുള്ള ഒരു യവനസ്്രതീ ആയിരുന്നു; തെന്റ മകളിൽ നിന്നു
ഭൂതെത്ത പുറത്താക്കുവാൻ അവൾ അവേനാട് അേപക്ഷിച്ച . 27 േയശു
അവേളാട്: “മുെമ്പ മക്കൾ ഭക്ഷിച്ച തൃപ്തി വരെട്ട; മക്കള െട അപ്പം
എടുത്തു വളർത്തുനായ്ക്കൾക്ക് ഇട്ട െകാടുക്കുന്നത് നന്നല്ല” എന്നു
പറഞ്ഞു. 28 അവൾ അവേനാട്: “അേത, കർത്താേവ, നായ്ക്കള ം
േമെശയ്ക്ക് കീെഴ കുട്ടികള െട അപ്പനുറുക്കുകെള തിന്നുന്നുവേല്ലാ”
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 29 അവൻ അവേളാട്: “ഈ വാക്കുനിമിത്തം
െപായ്െക്കാൾക:
ഭൂതം നിെന്റ മകെള വിട്ട
േപായിരിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 30 അവൾ വീട്ടിൽ വന്നേപ്പാൾ, മകൾ കിടക്കേമൽ
കിടക്കുന്നതും ഭൂതം വിട്ട േപായതും കണ്ട്.

െചകിടെന സൗഖ്യമാക്കുന്നു.
അവൻ വീണ്ടും േസാരിെന്റ അതിർ വിട്ട സീേദാൻ വഴിയായി
െദക്കെപ്പാലിേദശത്തിെന്റ നടുവിൽകൂടി ഗലീലക്കടല്പ റത്ത് വന്നു.
32 അവിെട അവർ വിക്കനാെയാരു െചകിടെന അവെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു, അവെന്റ േമൽ ൈക െവയ്േക്കണം എന്നു അേപക്ഷിച്ച .
33 അവൻ അവെന പുരുഷാരത്തിൽനിന്ന് േവറിട്ട കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി
അവെന്റ െചവിയിൽ വിരൽ ഇട്ട്, തുപ്പി അവെന്റ നാവിെന െതാട്ട ,
34 സ്വർഗ്ഗേത്തക്ക് േനാക്കി െനടുവീർപ്പിട്ട അവേനാട്:
തുറന്നുവരിക
35
എന്നു അർത്ഥമുള്ള എഫഥാ എന്നു പറഞ്ഞു.
ഉടെന അവെന്റ െചവി
തുറന്നു; അവൻ േകൾക്കുകയും നാവിെന്റ െകട്ട് അഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ
ശരിയായി സംസാരിക്കുകയും െചയ്തു. 36 ഇതു ആേരാടും പറയരുത്
എന്നു അവേരാട് കല്പിച്ച എങ്കിലും അവൻ എ്രത കല്പിച്ച േവാ അ്രതയും
37 “അവൻ സകലവും നന്നായി െചയ്തു;
അവർ ്രപസിദ്ധമാക്കി:
െചകിടെര േകൾക്കുമാറാക്കുന്നു; ഊമെര സംസാരിക്കുമാറാക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു അത്യന്തം വിസ്മയിച്ച .
31

8. അദ്ധ്യായം.
ഏഴ് അപ്പം നാലായിരംേപർക്ക്.
ആ ദിവസങ്ങളിൽ വീണ്ടും വലിയ പുരുഷാരം കൂടിവന്നു, അവർക്ക്
ഭക്ഷിക്കുവാൻ
ഒന്നും
ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട്
േയശു
ശിഷ്യന്മാെര
2
അടുക്കൽ വിളിച്ച അവേരാട്:
“ഈ പുരുഷാരം ഇേപ്പാൾ മൂന്നു
നാളായി എേന്നാടുകൂെടയുണ്ട്;
അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ ഒന്നും
ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് എനിക്ക് അവേരാട് അലിവ് േതാന്നുന്നു; 3 ഞാൻ
അവെര പട്ടിണിയായി വീട്ടിേലക്ക് അയച്ചാൽ അവർ വഴിയിൽ െവച്ച്
തളർന്നു േപാകും;
അവരിൽ ചിലർ ദൂരത്തുനിന്നുവന്നവരേല്ലാ”
4 അതിന് അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ:
എന്നു പറഞ്ഞു.
“ഇവർക്ക്
തൃപ്തിവരുത്തുവാൻ മതിയായ അപ്പം ഈ മരുഭൂമിയിൽ എവിെടനിന്ന്
നമുക്കു ലഭിക്കും?” എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 5 അവൻ അവേരാട്:
“നിങ്ങള െട പക്കൽ എ്രത അപ്പം ഉണ്ട്?” എന്നു േചാദിച്ച . ഏഴ് എന്നു
അവർ പറഞ്ഞു. 6 അവൻ പുരുഷാരേത്താട് നിലത്തു ഇരിക്കുവാൻ
കല്പിച്ച ; പിെന്ന ആ ഏഴ് അപ്പം എടുത്തു സ്േതാ്രതം െചയ്തു നുറുക്കി,
ശിഷ്യന്മാരുെട പക്കൽ വിളമ്പുവാൻ െകാടുത്തു; അവർ പുരുഷാരത്തിന്
7 െചറിയ മീനും കുറച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു; അതും അവൻ
വിളമ്പി.
1
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അനു്രഗഹിച്ചിട്ട്, വിളമ്പുവാൻ പറഞ്ഞു. 8 അവർ തിന്നു തൃപ്തരായി;
േശഷിച്ച കഷണങ്ങൾ ഏഴ് വട്ടി നിറെച്ചടുത്തു. 9 അവർ ഏകേദശം
നാലായിരം പുരുഷന്മാർ ആയിരുന്നു. 10 അവൻ അവെര പറഞ്ഞയച്ച
ഉടെന ശിഷ്യന്മാേരാട് കൂെട പടക് കയറി ദല്മനൂഥ േദശങ്ങളിൽ എത്തി.
11 അനന്തരം
പരീശന്മാർ വന്നു അവെന പരീക്ഷിേക്കണ്ടതിന്
ആകാശത്തുനിന്ന് ഒരു അടയാളം അേന്വഷിച്ച് അവനുമായി തർക്കിച്ച
തുടങ്ങി. 12 അവൻ ആത്മാവിൽ ഞരങ്ങി: “ഈ തലമുറ അടയാളം
അേന്വഷിക്കുന്നെതന്ത്? ഈ തലമുറയ്ക്ക് അടയാളം ലഭിക്കുകയില്ല
എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു,
13 പിെന്ന അവെര വിട്ട വീണ്ടും പടക് കയറി അക്കരയ്ക്ക് കടന്നു.
14 ശിഷ്യന്മാർ അപ്പം എടുത്തുെകാണ്ടുേപാരുവാൻ മറന്നു േപായിരുന്നു;
പടകിൽ അവരുെട പക്കൽ ഒരു അപ്പം മാ്രതേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള .
15 അവൻ അവേരാട്: േനാക്കുവിൻ, പരീശരുെടയും െഹേരാദാവിെന്റയും
പുളിപ്പിെനക്കുറിച്ച് ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിൻ എന്നു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
16 നമുക്കു അപ്പം ഇല്ലായ്കയാൽ ആയിരിക്കും എന്നു അവർ തമ്മിൽ
തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 17 അത് േയശു അറിഞ്ഞ് അവേരാട് പറഞ്ഞത്:
“അപ്പം ഇല്ലാത്തതിെനക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?
ഇേപ്പാഴും തിരിച്ചറിയുന്നില്ലേയാ?
്രഗഹിക്കുന്നില്ലേയാ?
നിങ്ങള െട
ഹൃദയം കടുത്തിരിക്കുന്നുേവാ? 18 കണ്ണ് ഉണ്ടായിട്ട ം കാണുന്നില്ലേയാ?
െചവി ഉണ്ടായിട്ട ം േകൾക്കുന്നില്ലേയാ?
ഓർക്കുന്നതുമില്ലേയാ?
19 അയ്യായിരംേപർക്ക്
ഞാൻ അഞ്ച് അപ്പം നുറുക്കിയേപ്പാൾ
കഷണങ്ങൾ എ്രത െകാട്ട നിറെച്ചടുത്തു?
പ്രന്തണ്ട് എന്നു അവർ
അവേനാട് പറഞ്ഞു. 20 നാലായിരം േപർക്ക് ഏഴപ്പം നുറുക്കിയേപ്പാൾ
കഷണങ്ങൾ എ്രത വട്ടി നിറെച്ചടുത്തു?
“ഏഴ്” എന്നു അവർ
അവേനാട് പറഞ്ഞു. 21 പിെന്ന അവൻ അവേരാട്: “ഇേപ്പാഴും നിങ്ങൾ
്രഗഹിക്കുന്നില്ലേയാ” എന്നു പറഞ്ഞു.
േബത്ത്സയിദയിൽ ഒരു കുരുടെന സൗഖ്യമാക്കുന്നു.
അവർ േബത്ത്സയിദയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ അവിടുെത്ത ജനങ്ങൾ
ഒരു കുരുടെന േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു അവെന
െതാേടണെമന്ന് അേപക്ഷിച്ച . 23 അവൻ കുരുടെന്റ ൈകയ്ക്ക് പിടിച്ച്
അവെന ്രഗാമത്തിന് പുറത്തുെകാണ്ടു േപായി അവെന്റ കണ്ണിൽ തുപ്പി
അവെന്റ േമൽ ൈക െവച്ച്: നീ വല്ലതും കാണുന്നുേണ്ടാ എന്നു േചാദിച്ച .
24 അവൻ േമേല്പാട്ട േനാക്കി: ഞാൻ മനുഷ്യെര കാണുന്നു; മരങ്ങൾ
നടക്കുന്നതുേപാെലയേ്രത ഞാൻ അവെര കാണുന്നത് എന്നു പറഞ്ഞു.
25 വീണ്ടും േയശു അവെന്റ കണ്ണിേന്മൽ ൈക െവച്ചേപ്പാൾ അവൻ കാഴ്ച
്രപാപിച്ച മിഴിച്ച േനാക്കി എല്ലാം സ്പഷ്ടമായി കണ്ട്. 26 “നീ ്രഗാമത്തിൽ
കടക്കുകേപാലും അരുത്” എന്നു പറഞ്ഞ് അവൻ അവെന വീട്ടിേലക്ക്
അയച്ച .
22

പെ്രതാസ് േയശുവിെന ്രകിസ്തു എന്നു ഏറ്റ പറയുന്നു.

27 അനന്തരം േയശു ശിഷ്യന്മാരുമായി ഫിലിെപ്പാസിെന്റ ൈകസര്യയിെല

്രഗാമങ്ങളിേലക്ക് േപായി; വഴിയിൽെവച്ച ശിഷ്യന്മാേരാട്: “ജനങ്ങൾ
28 “േയാഹന്നാൻ
എെന്ന ആർ എന്നു പറയുന്നു” എന്നു േചാദിച്ച .
സ്നാപകെനന്ന് ചിലർ, ഏലിയാെവന്ന് ചിലർ, ്രപവാചകന്മാരിൽ
ഒരുവൻ എന്നു മറ്റ ചിലർ” എന്നു അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 29 അവൻ
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അവേരാട്: “എന്നാൽ നിങ്ങൾ എെന്ന ആർ എന്നു പറയുന്നു” എന്നു
േചാദിച്ചതിന്:
“നീ ്രകിസ്തു ആകുന്നു” എന്നു പെ്രതാസ് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 30 പിെന്ന തെന്നക്കുറിച്ച് ആേരാടും പറയരുെതന്ന് അവൻ
31 “മനുഷ്യപു്രതൻ പലതും
അവേരാട് ഖണ്ഡിതമായി പറഞ്ഞു.
സഹിക്കുകയും മൂപ്പന്മാരും മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ശാസ്്രതിമാരും
അവെന തള്ളിക്കളഞ്ഞു െകാല്ല കയും മൂന്നു നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുകയും േവണം” എന്നു അവെര ഉപേദശിച്ച
തുടങ്ങി. 32 അവൻ ഇതു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ പെ്രതാസ്
33 അവേനാ
അവെന േവറിട്ട െകാണ്ടുേപായി ശാസിച്ച തുടങ്ങി.
തിരിഞ്ഞു േനാക്കി ശിഷ്യന്മാെര കണ്ടിട്ട് പെ്രതാസിെന ശാസിച്ച :
“സാത്താേന, എെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് േപാ;
നീ ൈദവത്തിേന്റതല്ല
മനുഷ്യരുേടതേ്രത കരുതുന്നത്” എന്നു പറഞ്ഞു.
തെന്റ ്രകൂെശടുത്ത് അനുഗമിക്കുക.
പിെന്ന അവൻ പുരുഷാരെത്തയും തെന്റ ശിഷ്യന്മാെരയും
ഒരുമിച്ച വിളിച്ച്
അവേരാട്
പറഞ്ഞത്:
“ഒരുവൻ
എെന്ന
അനുഗമിക്കുവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തെന്നത്താൻ ത്യജിച്ച് തെന്റ ്രകൂശ്
എടുത്തുെകാണ്ട് എെന്ന അനുഗമിക്കെട്ട. 35 ആെരങ്കിലും തെന്റ ജീവെന
രക്ഷിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിെന കളയും; ആെരങ്കിലും എെന്റയും
സുവിേശഷത്തിെന്റയും നിമിത്തം തെന്റ ജീവെന കളഞ്ഞാൽ അതിെന
രക്ഷിക്കും. 36 ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വേലാകവും േനടുകയും തെന്റ ജീവെന
കളയുകയും െചയ്താൽ അവന് എന്ത് ്രപേയാജനം? 37 അല്ല, തെന്റ
ജീവന് േവണ്ടി മനുഷ്യൻ എന്ത് മറുവില െകാടുക്കും?; 38 വ്യഭിചാരവും
പാപവും ഉള്ള ഈ തലമുറയിൽ ആെരങ്കിലും എെന്നയും എെന്റ
വചനങ്ങെളയും കുറിച്ച് നാണിച്ചാൽ അവെനക്കുറിച്ച് മനുഷ്യപു്രതനും
തെന്റ പിതാവിെന്റ േതജസ്സിൽ വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുമായി വരുേമ്പാൾ
നാണിക്കും; ”
34

9. അദ്ധ്യായം.

പിെന്ന േയശു അവേരാട്: “ൈദവരാജ്യം ശക്തിേയാെട വരുന്നത്
കാണുേവാളം മരണം ആസ്വദിക്കാത്തവർ ചിലർ ഈ നില്ക്കുന്നവരിൽ
ഉണ്ട് എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
1

േയശു രൂപാന്തരെപ്പടുന്നു.
ആറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ േശഷം േയശു പെ്രതാസിെനയും
യാേക്കാബിെനയും േയാഹന്നാെനയും കൂട്ടി ഒരു ഉയർന്ന മലയിേലക്ക്
തനിച്ച െകാണ്ടുേപായി അവരുെട മുമ്പാെക രൂപാന്തരെപ്പട്ട . 3 ഭൂമിയിൽ
ഒരു അലക്കുകാരനും െവള പ്പിപ്പാൻ കഴിയാതവണ്ണം അവെന്റ വസ്്രതം
അത്യന്തം െവള്ളയായി തിളങ്ങി. 4 അേപ്പാൾ ഏലിയാവും േമാെശയും
അവർക്ക് ്രപത്യക്ഷമായി േയശുവിേനാടു സംഭാഷിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
5 പെ്രതാസ് േയശുവിേനാടു: “റബ്ബീ, നാം ഇവിെട ഇരിക്കുന്നത് നല്ലത്;
ഞങ്ങൾ മൂന്നു കുടിൽ ഉണ്ടാക്കെട്ട; ഒന്ന് നിനക്കും ഒന്ന് േമാെശക്കും ഒന്ന്
ഏലിയാവിനും” എന്നു പറഞ്ഞു. 6 താൻ എന്ത് പറേയണ്ടു എന്നു അവൻ
അറിഞ്ഞില്ല; ആ ശിഷ്യന്മാെരല്ലാവരും ഭയപരവശരായിരുന്നു. 7 പിെന്ന
ഒരു േമഘം വന്നു അവരുെട േമൽ നിഴലിട്ട : “ഇവൻ എെന്റ ്രപിയപു്രതൻ;
ഇവന് െചവിെകാടുപ്പിൻ” എന്നു േമഘത്തിൽ നിന്നു ഒരു ശബ്ദവും
2
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ഉണ്ടായി. 8 െപെട്ടന്ന് അവർ ചുറ്റ ം േനാക്കിയേപ്പാൾ തങ്ങേളാടുകൂെട
േയശുവിെന മാ്രതം അല്ലാെത ആെരയും കണ്ടില്ല.
9 അവർ മലയിൽ നിന്നു ഇറങ്ങുേമ്പാൾ: “മനുഷ്യപു്രതൻ മരിച്ചവരിൽ
നിന്നു ഉയിർത്തിട്ടല്ലാെത ഈ കണ്ടത് ആേരാടും അറിയിക്കരുത്” എന്നു
അവൻ അവേരാട് കല്പിച്ച . 10 ‘മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർക്കുക’ എന്നത്
എന്ത് എന്നു അവർ തമ്മിൽ ചർച്ചെചയ്തുംെകാണ്ട് ആ വാക്ക് ഉള്ളിൽ
11 “ഏലിയാവ് മുെമ്പ വേരണ്ടത് എന്നു ശാസ്്രതിമാർ
സം്രഗഹിച്ച .
12 അതിന് േയശു:
പറയുന്നത് എന്ത്?”
എന്നു അവർ േചാദിച്ച .
“ഏലിയാവ് മുെമ്പ വന്നു സകലവും യഥാസ്ഥാനത്താക്കുന്നു സത്യം;
എന്നാൽ മനുഷ്യപു്രതെനക്കുറിച്ച്: അവൻ വളെര കഷ്ടെപ്പടുകയും
ധിക്കരിക്കെപ്പടുകയും െചേയ്യണ്ടിവരും എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നത്
13 എന്നാൽ
എങ്ങെന?
ഏലിയാവ് വന്നു;
അവെനക്കുറിച്ച്
തിരുെവഴുത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല അവർ തങ്ങൾക്കു
േതാന്നിയത് എല്ലാം അവേനാട് െചയ്തു എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു” എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
ദുരാത്മാവ് ബാധിച്ച ബാലെന സൗഖ്യമാക്കുന്നു.
അവർ മറ്റ ശിഷ്യന്മാരുെട അടുെക്ക മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ വലിയ
പുരുഷാരം അവെര ചുറ്റി നില്ക്കുന്നതും ശാസ്്രതിമാർ അവേരാട്
15 പുരുഷാരം േയശുവിെന കണ്ട ഉടെന
തർക്കിക്കുന്നതും കണ്ട്.
്രഭമിച്ച ; ഓടിവന്നു അവെന വന്ദിച്ച . 16 അവൻ അവേരാട്: “നിങ്ങൾ
എന്തിെനക്കുറിച്ചാണ് അവരുമായി തർക്കിക്കുന്നത്?” എന്നു േചാദിച്ച .
17 അതിന് പുരുഷാരത്തിൽ ഒരുവൻ: “ഗുേരാ, എെന്റ മകെന ഞാൻ
നിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; അവെന ഊമനായ ഒരു ആത്മാവ്
ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. 18 അത് അവെന എവിെടവച്ച് പിടിച്ചാലും അവെന
തള്ളിയിടുന്നു; പിെന്ന അവൻ നുരച്ച് പല്ല കടിച്ച വരണ്ടുേപാകുന്നു.
അതിെന പുറത്താേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ നിെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട് പറഞ്ഞിട്ട്
അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല” എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 19 അവൻ അവേരാട്:
“അവിശ്വാസമുള്ള തലമുറേയ, എ്രതേത്താളം ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
കൂെടയിരിക്കും?
എ്രതേത്താളം നിങ്ങെള സഹിക്കും?
അവെന
എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവിൻ” എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
20 അവർ അവെന അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു.
േയശുവിെന
കണ്ട ഉടെന ആത്മാവ് അവെന ഇഴച്ച ; അവൻ നിലത്തു വീണു,
21 “ഇതു അവന് സംഭവിച്ചിട്ട് എ്രത
വായിൽനിന്ന് നുരച്ച വന്നു.
കാലമായി?”
എന്നു അവെന്റ അപ്പേനാട് േചാദിച്ചതിന് അവൻ:
“െചറുപ്പംമുതൽ തേന്ന, 22 അത് അവെന നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്നു
പലേപ്പാഴും തീയിലും െവള്ളത്തിലും തള്ളിയിട്ടിട്ട ണ്ട്; നിന്നാൽ വല്ലതും
കഴിയും എങ്കിൽ മനസ്സലിഞ്ഞ് ഞങ്ങെള സഹായിക്കണേമ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 23 േയശു അവേനാട്: “നിന്നാൽ കഴിയും എങ്കിൽ എേന്നാ?
വിശ്വസിക്കുന്നവന് സകലവും കഴിയും” എന്നു പറഞ്ഞു. 24 ബാലെന്റ
അപ്പൻ ഉടെന നിലവിളിച്ച : “കർത്താേവ, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു; എെന്റ
അവിശ്വാസെത്ത പരിഹരിക്കണേമ” എന്നു പറഞ്ഞു. 25 പുരുഷാരം
ഓടിക്കൂടുന്നതു കണ്ടിട്ട് േയശു അശുദ്ധാത്മാവിെന ശാസിച്ച : “ഊമനും
െചകിടനുമായ ആത്മാേവ, ഇവെന വിട്ട േപാ; ഇനി അവനിൽ കടക്കരുത്
എന്നു ഞാൻ നിേന്നാട് കല്പിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 26 അേപ്പാൾ അത്
നിലവിളിച്ച് അവെന വളെര ഇഴച്ച പുറെപ്പട്ട േപായി. ‘മരിച്ച േപായി’
14
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എന്നു പലരും പറവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ മരിച്ചേപാെല ആയി.
27 േയശു അവെന ൈകയ്ക്ക് പിടിച്ച് നിവർത്തി, അവൻ എഴുേന്നറ്റ്
നിന്നു. 28 േയശു വീട്ടിൽ വന്നേശഷം ശിഷ്യന്മാർ സ്വകാര്യമായി അവേനാട്:
“ഞങ്ങൾക്കു അതിെന പുറത്താക്കുവാൻ കഴിയാഞ്ഞത് എന്ത്?”
എന്നു േചാദിച്ച . 29 “്രപാർത്ഥനയാൽ അല്ലാെത ഈ ജാതി ഒന്നിനാലും
പുറെപ്പട്ട േപാകയില്ല” എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു.
30 അവർ അവിെട നിന്നു പുറെപ്പട്ട ഗലീലയിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ച ;
അവർ എവിെടയാെണന്ന് ആരും അറിയരുെതന്ന് അവൻ ഇച്ഛിച്ച .
31 കാരണം അവൻ തെന്റ ശിഷ്യന്മാെര പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അവൻ
അവേരാട്: “മനുഷ്യപു്രതൻ മനുഷ്യരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കെപ്പടും; അവർ
അവെന െകാല്ല ം; െകാന്നിട്ട് മൂന്നു നാൾ കഴിഞ്ഞ േശഷം അവൻ
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു. 32 ആ വാക്കുകൾ അവർ
്രഗഹിച്ചില്ല; അവേനാട് േചാദിപ്പാേനാ ഭയെപ്പട്ട .
വലിയവൻ ആകുവാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നവൻ.
അവൻ കഫർന്നഹൂമിൽ വന്നു വീട്ടിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ: “നിങ്ങൾ
വഴിയിൽെവച്ച തമ്മിൽ വാദിച്ചെതന്ത്?”
എന്നു ശിഷ്യന്മാേരാട്
േചാദിച്ച . 34 അവേരാ തങ്ങള െട ഇടയിൽ വലിയവൻ ആർ എന്നു
35 അവൻ
വഴിയിൽെവച്ച വാദിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ടു മിണ്ടാതിരുന്നു.
ഇരുന്നിട്ട് പന്തിരുവെരയും ഒരുമിച്ച വിളിച്ച : “ഒരുവൻ മുമ്പൻ ആകുവാൻ
ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ എല്ലാവരിലും ഒടുവിലത്തവനും എല്ലാവർക്കും
ശു്രശൂഷകനും ആകണം” എന്നു പറഞ്ഞു. 36 അവൻ ഒരു ശിശുവിെന
എടുത്തു അവരുെട നടുവിൽ നിർത്തി.
ആ ശിശുവിെന തെന്റ
37 “ഇങ്ങെനയുള്ള
കരങ്ങളിൽ എടുത്തുംെകാണ്ട് അവേരാട്:
ശിശുക്കളിൽ ഒന്നിെന എെന്റ നാമത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എെന്ന
സ്വീകരിക്കുന്നു;
എെന്ന സ്വീകരിക്കുന്നവേനാ എെന്നയല്ല എെന്ന
അയച്ചവെന സ്വീകരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
33

ഇടർച്ച വരുത്താതിരിക്കുക.
േയാഹന്നാൻ
അവേനാട്:
“ഗുേരാ,
ഒരുവൻ
നിെന്റ
നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ട്; അവൻ
നെമ്മ അനുഗമിക്കായ്കയാൽ ഞങ്ങൾ അവെന വിേരാധിച്ച ”
39 അതിന്
എന്നു പറഞ്ഞു.
േയശു പറഞ്ഞത്:
“അവെന
വിേരാധിക്കരുത്; എെന്റ നാമത്തിൽ ഒരു വീര്യ്രപവൃത്തി െചയ്തിട്ട്
േവഗത്തിൽ എെന്ന ദുഷിച്ച പറവാൻ കഴിയുന്നവൻ ആരും ഇല്ല.
40 നമുക്കു ്രപതികൂലമല്ലാത്തവൻ നമുക്കുള്ളവനേല്ലാ.
41 നിങ്ങൾ
്രകിസ്തുവിനുള്ളവരാകെകാണ്ട്
ആെരങ്കിലും
ഒരു
പാനപാ്രതം
െവള്ളം നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കുവാൻ തന്നാൽ അവന് ്രപതിഫലം
കിട്ടാതിരിക്കുകയില്ല
എന്നു
ഞാൻ
സത്യമായിട്ട്
നിങ്ങേളാടു
42 എങ്കൽ
പറയുന്നു.
വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ െചറിയവരിൽ
ഒരുവന് ഇടർച്ചവരുത്തുന്നവെന്റ കഴുത്തിൽ വലിെയാരു തിരികല്ല്
െകട്ടി അവെന കടലിൽ ഇട്ട കളയുന്നത് അവന് ഏെറ നല്ലത്.
43
നിെന്റ
ൈക
നിനക്ക്
ഇടർച്ച
വരുത്തിയാൽ
അതിെന
െവട്ടിക്കളക: 44 അംഗൈവകല്യമുള്ളവനായി ജീവനിൽ കടക്കുന്നത്
രണ്ടു കയ്യ മുള്ളവൻ ആയി െകടാത്ത തീയായ നരകത്തിൽ
45 നിെന്റ കാൽ നിനക്ക്
േപാകുന്നതിേനക്കാൾ നിനക്ക് നല്ലത്.
38
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46 മുടന്തനായി
ഇടർച്ച വരുത്തിയാൽ അതിെന െവട്ടിക്കളക:
ജീവനിൽ കടക്കുന്നത് രണ്ടു കാലുമുള്ളവൻ ആയി നരകത്തിൽ
എറിയെപ്പടുന്നതിേനക്കാൾ നിനക്ക് നല്ലത്. 47 നിെന്റ കണ്ണ് നിനക്ക് ഇടർച്ച
വരുത്തിയാൽ അതിെന ചൂഴ്ന്നുകളയുക; 48 രണ്ടുകണ്ണ ള്ളവനായി
ചാകാത്ത
പുഴുവും
െകടാത്ത
തീയുമുള്ള
അഗ്നിനരകത്തിൽ
എറിയെപ്പടുന്നതിേനക്കാൾ
ഒറ്റക്കണ്ണനായി
ൈദവരാജ്യത്തിൽ
കടക്കുന്നത് നിനക്ക് നല്ലത്. 49 എല്ലാവേരയും തീെകാണ്ട് ഉപ്പിടും. 50 ഉപ്പ്
നല്ലത് തെന്ന; ഉപ്പ് കാരമില്ലാെത േപായാേലാ എെന്താന്നിനാൽ അതിന്
വീണ്ടും രസം വരുത്തും? നിങ്ങളിൽതെന്ന ഉപ്പ ള്ളവരും അേന്യാന്യം
സമാധാനമുള്ളവരും ആയിരിപ്പിൻ.”

10. അദ്ധ്യായം.
വിവാഹേമാചനെത്തകുറിച്ച്.
േയശു
അവിെടനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട
േയാർദ്ദാനക്കെര
െയഹൂദ്യേദശത്തിെന്റ അതിേരാളം െചന്ന്; പുരുഷാരം പിെന്നയും
അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു കൂടി, പതിവുേപാെല അവൻ അവെര
വീണ്ടും ഉപേദശിച്ച . 2 അേപ്പാൾ പരീശന്മാർ അടുെക്ക വന്നു: “ഭാര്യെയ
ഉേപക്ഷിക്കുന്നത് പുരുഷന് നിയമാനുസൃതേമാ?”
എന്നു അവെന
പരീക്ഷിച്ച െകാണ്ട് അവേനാട് േചാദിച്ച . 3 അവൻ അവേരാട്: “േമാെശ
നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കല്പന തന്നു?” എന്നു േചാദിച്ച . 4 “ഉേപക്ഷണപ്രതം
എഴുതിെക്കാടുത്തു അവെള ഉേപക്ഷിക്കുവാൻ േമാെശ അനുവദിച്ച ”
എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 5 േയശു അവേരാട്: “നിങ്ങള െട ഹൃദയകാഠിന്യം
നിമിത്തമേ്രത അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കല്പന എഴുതിത്തന്നത്.
6 സൃഷ്ടിയുെട ആരംഭത്തിങ്കേലാ ൈദവം അവെര ആണും െപണ്ണ മായി
7 അതുെകാണ്ട് പുരുഷൻ അപ്പെനയും അമ്മെയയും
സൃഷ്ടിച്ച .
വിട്ട ഭാര്യേയാടു പറ്റിേച്ചരും; 8 ഇരുവരും ഒരു േദഹമായിത്തീരും;
അങ്ങെന അവർ പിെന്ന രണ്ടല്ല ഒരു േദഹമേ്രത. 9 ആകയാൽ ൈദവം
േയാജിപ്പിച്ചതിെന മനുഷ്യൻ േവർപിരിക്കരുത്” എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
10 വീട്ടിൽവച്ച് ശിഷ്യന്മാർ പിെന്നയും അതിെനക്കുറിച്ച് അവേനാട്
േചാദിച്ച . 11 അവൻ അവേരാട്: “ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിച്ച് മെറ്റാരുത്തിെയ
വിവാഹം കഴിക്കുന്നവൻ അവൾക്ക് വിേരാധമായി വ്യഭിചാരം െചയ്യ ന്നു.
12 സ്്രതീയും ഭർത്താവിെന ഉേപക്ഷിച്ച് മെറ്റാരുത്തനുമായി വിവാഹം
കഴിഞ്ഞാൽ വ്യഭിചാരം െചയ്യ ന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
1

ൈദവരാജ്യം ശിശുക്കെളേപ്പാെലയുള്ളവർക്ക്.
അവൻ െതാേടണ്ടതിന് ചിലർ തങ്ങള െട കുട്ടികെള അവെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; ശിഷ്യന്മാേരാ അവെര ശാസിച്ച . 14 േയശു
അത് കണ്ടേപ്പാൾ േകാപേത്താെട അവേരാട്: “ശിശുക്കെള എെന്റ
അടുക്കൽ വരുവാൻ വിടുവിൻ; അവെര തടുക്കരുത്; ൈദവരാജ്യം
ഇങ്ങെനയുള്ളവരുേടതേല്ലാ. 15 ൈദവരാജ്യെത്ത ശിശു എന്നേപാെല
ൈകെക്കാള്ളാത്തവൻ ആരും ഒരിക്കലും അതിൽ ്രപേവശിക്കയില്ല
എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
16 പിെന്ന അവൻ കുട്ടികെള എടുത്ത് അവരുെട േമൽ ൈക െവച്ച്,
അവെര അനു്രഗഹിച്ച .
സമ്പത്തുള്ളവനും ൈദവരാജ്യവും.
13
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17

അവൻ പുറെപ്പട്ട യാ്രതെചയ്യ േമ്പാൾ ഒരുവൻ ഓടിവന്നു അവെന്റ
മുമ്പിൽ മുട്ട കുത്തി: “നല്ല ഗുേരാ, നിത്യജീവെന അവകാശം ആക്കുവാൻ
ഞാൻ എന്ത് െചേയ്യണം?” എന്നു അവേനാട് േചാദിച്ച . 18 അതിന്
േയശു: “എെന്ന നല്ലവൻ എന്നു പറയുന്നത് എന്ത്? ൈദവം ഒരുവൻ
അല്ലാെത നല്ലവൻ ആരുമില്ല. 19 െകാലെചയ്യരുത്, വ്യഭിചാരം െചയ്യരുത്,
േമാഷ്ടിക്കരുത്, കള്ള സാക്ഷ്യം പറയരുത്, ചതിക്കരുത്, നിെന്റ
അപ്പെനയും അമ്മെയയും ബഹുമാനിയ്ക്ക എന്നീ കല്പനകെള നീ
അറിയുന്നുവേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു. 20 അവൻ അവേനാട്: “ഗുേരാ,
ഇതു ഒെക്കയും ഞാൻ െചറുപ്പം മുതൽ ്രപമാണിച്ച േപാരുന്നു” എന്നു
21 േയശു അവെന േനാക്കി അവെന സ്േനഹിച്ച : “ഒരു
പറഞ്ഞു.
കുറവ് നിനക്കുണ്ട്; നീ േപായി നിനക്കുള്ളത് എല്ലാം വിറ്റ് ദരി്രദർക്ക്
െകാടുക്ക; എന്നാൽ നിനക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിേക്ഷപം ഉണ്ടാകും;
22 അവൻ
പിെന്ന വന്നു എെന്ന അനുഗമിക്ക” എന്നു പറഞ്ഞു.
വളെര സമ്പത്തുള്ളവൻ ആകെകാണ്ട് ഈ വചനത്തിങ്കൽ വിഷാദിച്ച
ദുഃഖിതനായി െപായ്ക്കളഞ്ഞു.
23 േയശു ചുറ്റ ം േനാക്കി തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട്:
“സമ്പത്തുള്ളവർ
ൈദവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് എ്രത ്രപയാസം!”
എന്നു പറഞ്ഞു.
24 അവെന്റ ഈ വാക്കിനാൽ ശിഷ്യന്മാർ വിസ്മയിച്ച ;
എന്നാൽ
േയശു പിെന്നയും: “മക്കേള, ൈദവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് എ്രത
്രപയാസം! 25 ധനവാൻ ൈദവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതിേനക്കാൾ ഒട്ടകം
സൂചിക്കുഴയിലൂെട കടക്കുന്നത് എള പ്പം” എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
26 അവർ ഏറ്റവും വിസ്മയിച്ച : “എന്നാൽ രക്ഷ്രപാപിക്കുവാൻ ആർക്ക്
27 േയശു അവെര
കഴിയും?”
എന്നു തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു.
േനാക്കി; “മനുഷ്യരാൽ അസാദ്ധ്യം തേന്ന, ൈദവത്താൽ അല്ലതാനും;
ൈദവത്താൽ സകലവും സാദ്ധ്യമേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു.
28 പെ്രതാസ്
അവേനാട്:
“ഇതാ, ഞങ്ങൾ സകലവും വിട്ട
29 അതിന്
നിെന്ന അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
േയശു:
“എെന്റ നിമിത്തവും സുവിേശഷം നിമിത്തവും വീേടാ
സേഹാദരന്മാെരേയാ സേഹാദരികെളേയാ അമ്മെയേയാ അപ്പെനേയാ
മക്കെളേയാ നിലങ്ങെളേയാ വിട്ടാൽ, 30 ഈ േലാകത്തിൽ തേന്ന,
ഉപ്രദവങ്ങേളാടുംകൂെട, നൂറു മടങ്ങ് വീടുകെളയും സേഹാദരന്മാെരയും
സേഹാദരികെളയും
അമ്മമാെരയും
മക്കെളയും
നിലങ്ങെളയും
വരുവാനുള്ള
േലാകത്തിൽ
നിത്യജീവെനയും
്രപാപിക്കാത്തവൻ
ആരുമില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 31 എങ്കിലും
മുമ്പന്മാർ പലരും പിമ്പന്മാരും പിമ്പന്മാർ മുമ്പന്മാരും ആകും” എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
േയശു വീണ്ടും തെന്റ പുനരുത്ഥാനെത്ത കുറിച്ച് ്രപസ്താവിക്കുന്നു.
കയായിരുന്നു;
േയശു അവർക്ക് മുമ്പായി നടന്നു;
ശിഷ്യന്മാർ വിസ്മയിച്ച ;
അനുഗമിക്കുന്നവേരാ ഭയെപ്പട്ട . അവൻ വീണ്ടും പ്രന്തണ്ടുേപെരയും
33 “ഇതാ,
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് അവേരാട്:
നാം െയരൂശേലമിേലക്കു
േപാകുന്നു;
അവിെട മനുഷ്യപു്രതൻ മഹാപുേരാഹിതന്മാരുെടയും
ശാസ്്രതിമാരുെടയും കയ്യിൽ ഏല്പിക്കെപ്പടും;
അവർ അവെന
34 അവർ അവെന
മരണത്തിനു വിധിച്ച ജാതികൾക്ക് ഏല്പിക്കും.
പരിഹസിക്കുകയും തുപ്പ കയും തല്ല കയും െകാല്ല കയും െചയ്യ ം.
32 അവർ െയരൂശേലമിേലക്കുള്ള വഴിയിലൂെട യാ്രതെചയ്യ
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എന്നാൽ മൂന്നു നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കും”
എന്നിങ്ങെന തനിക്കു േവഗത്തിൽ സംഭവിക്കാനുള്ളത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി.
െസെബദിമക്കള െട അഭ്യർത്ഥന.
െസെബദിയുെട മക്കളായ യാേക്കാബും േയാഹന്നാനും അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു അവേനാട്: “ഗുേരാ, ഞങ്ങൾ നിേന്നാട് യാചിക്കുവാൻ
േപാകുന്നത്
ഞങ്ങൾക്കു
െചയ്തുതരുവാൻ
അേപക്ഷിക്കുന്നു
36 അവൻ അവേരാട്:
എന്നു പറഞ്ഞു.
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത്
െചയ്തുതരുവാൻ നിങ്ങൾ ആ്രഗഹിക്കുന്നു?”
എന്നു േചാദിച്ച .
37 “നിെന്റ മഹത്വത്തിൽ ഞങ്ങളിൽ ഒരുവൻ നിെന്റ വലത്തും ഒരുവൻ
ഇടത്തും ഇരിക്കുവാൻ വരം നല്േകണം” എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.
38 േയശു അവേരാട്:
“നിങ്ങൾ ആവശ്യെപ്പടുന്നത് എന്താെണന്ന്
നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല; ഞാൻ കുടിക്കുന്ന പാനപാ്രതം കുടിക്കുവാനും
ഞാൻ ഏല്ക്കുന്ന സ്നാനം ഏൽക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുേമാ?”
39 േയശു
എന്നു േചാദിച്ചതിന് “കഴിയും” എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.
അവേരാട്: “ഞാൻ കുടിക്കുന്ന പാനപാ്രതം നിങ്ങൾ കുടിക്കുകയും
ഞാൻ ഏല്ക്കുന്ന സ്നാനം നിങ്ങൾ ഏല്ക്കുകയും െചയ്യ ം. 40 എന്നാൽ
എെന്റ വലത്തും ഇടത്തും ഇരിക്കുവാൻ വരം നല്കുന്നേതാ എേന്റതല്ല;
ആർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുേവാ അവർക്ക് കിട്ട ം” എന്നു പറഞ്ഞു.
41 അത് േശഷം പത്തു ശിഷ്യന്മാരും േകട്ടിട്ട്, അവർക്ക് യാേക്കാബിേനാടും
42 േയശു അവെര
േയാഹന്നാേനാടും അമർഷം േതാന്നിത്തുടങ്ങി.
അടുെക്ക വിളിച്ച അവേരാട്:
“ജാതികള െട അധിപതികളായവർ
അവരുെടേമൽ
കർത്തൃത്വം
െചയ്യ ന്നുെവന്നും;
അവരുെട
്രപമാണികൾ അവരുെട േമൽ അധികാരം നടത്തുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ
അറിയുന്നുവേല്ലാ. 43 എന്നാൽ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ അങ്ങെന അരുത്;
നിങ്ങളിൽ മഹാൻ ആകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ എല്ലാം നിങ്ങള െട
ശു്രശൂഷക്കാരൻ ആകണം; 44 നിങ്ങളിൽ ഒന്നാമൻ ആകുവാൻ
45 മനുഷ്യപു്രതൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ എല്ലാവർക്കും ദാസനാേകണം.
ശു്രശൂഷ െചയ്യിപ്പാനല്ല, ശു്രശൂഷിപ്പാനും അേനകർക്കുേവണ്ടി തെന്റ
ജീവെന മറുവിലയായി െകാടുക്കുവാനും അേ്രത വന്നത്” എന്നു പറഞ്ഞു.
35

ബർത്തിമായിയ്ക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നു.
അവർ െയരീേഹാവിൽ എത്തി; പിെന്ന അവൻ ശിഷ്യന്മാേരാടും
വലിയ പുരുഷാരേത്താടും കൂെട െയരീേഹാവിൽ നിന്നു പുറെപ്പടുേമ്പാൾ
തിമായിയുെട മകനായ ബർത്തിമായി എന്ന കുരുടനായ ഒരു
47 നസറായനായ േയശു
ഭിക്ഷക്കാരൻ വഴിയരിെക ഇരുന്നിരുന്നു.
ആ വഴി വരുന്നു എന്നു േകട്ടിട്ട് അവൻ: “ദാവീദുപു്രതാ, േയശുേവ,
എേന്നാട് കരുണ േതാേന്നണേമ” എന്നു നിലവിളിച്ച
തുടങ്ങി.
48 മിണ്ടാതിരിക്കുവാൻ പലരും അവെന ശാസിച്ചിട്ട ം: “ദാവീദുപു്രതാ,
എേന്നാട് കരുണ േതാേന്നണേമ” എന്നു അവൻ ഏറ്റവും അധികം
നിലവിളിച്ച പറഞ്ഞു. 49 അേപ്പാൾ േയശു നിന്നു: “അവെന വിളിപ്പിൻ”
എന്നു പറഞ്ഞു.
“ൈധര്യെപ്പടുക, എഴുേന്നല്ക്ക, അവൻ നിെന്ന
വിളിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞ് അവർ കുരുടെന വിളിച്ച . 50 അവൻ തെന്റ
പുതപ്പ് എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു ചാടിെയഴുേന്നറ്റ് േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു. 51 േയശു അവേനാട്: “ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് െചയ്തുതേരണെമന്ന്
നീ ഇച്ഛിക്കുന്നു?”
എന്നു േചാദിച്ചതിന്: “റബ്ബ നി, എനിക്ക് കാഴ്ച
്രപാപിക്കണം” എന്നു കുരുടൻ അവേനാട് പറഞ്ഞു. 52 േയശു അവേനാട്:
46
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“േപാക; നിെന്റ വിശ്വാസം നിെന്ന സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു.
ഉടെന അവൻ കാഴ്ച ്രപാപിച്ച യാ്രതയിൽ അവെന
അനുഗമിച്ച .

11. അദ്ധ്യായം.
േയശുവിെന്റ െയരൂശേലമിേലക്കുള്ള രാജകീയ ്രപേവശനം.
അവർ
െയരൂശേലമിേനാട്
അടുത്ത്,
ഒലിവുമലയരിെക
േബത്ത്ഫാഗേയാടു
േബഥാന്യേയാടും
സമീപിച്ചേപ്പാൾ
അവൻ
2
ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുേപെര അയച്ച് അവേരാട്:
“നിങ്ങൾക്ക്
എതിെരയുള്ള ്രഗാമത്തിൽ െചല്ല വിൻ; അതിൽ കടന്നാൽ ഉടെന
ആരും ഒരിക്കലും സവാരി െചയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഴുതക്കുട്ടിെയ
െകട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാണും; അതിെന അഴിച്ച് െകാണ്ടുവരുവിൻ. 3 “ഇതു
െചയ്യ ന്നതു എന്ത്?”
എന്നു ആെരങ്കിലും നിങ്ങേളാടു േചാദിച്ചാൽ
“കർത്താവിന് ഇതിെനെക്കാണ്ട് ആവശ്യം ഉണ്ട്” എന്നു പറവിൻ;
ക്ഷണത്തിൽ അതിെന ഇേങ്ങാട്ട് അയയ്ക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു.
4 അവർ േപായി െതരുവിൽ പുറത്തു വാതിൽക്കൽ കഴുതക്കുട്ടിെയ
െകട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അതിെന അഴിച്ച്. 5 അവിെട നിന്നവരിൽ ചിലർ
അവേരാട്: “നിങ്ങൾ കഴുതക്കുട്ടിെയ അഴിക്കുന്നത് എന്ത്?” എന്നു
േചാദിച്ച . 6 േയശു കല്പിച്ചതുേപാെല അവർ അവേരാട് പറഞ്ഞു; അവർ
അവെര വിട്ടയച്ച . 7 അവർ കഴുതക്കുട്ടിെയ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു തങ്ങള െട വസ്്രതങ്ങൾ അതിേന്മൽ ഇട്ട്; അങ്ങെന
അവൻ അതിേന്മൽ കയറി ഇരുന്നു. 8 അേനകർ തങ്ങള െട വസ്്രതങ്ങൾ
വഴിയിൽ വിരിച്ച ; മറ്റ ചിലർ പറമ്പുകളിൽ നിന്നു ചില്ലിെക്കാമ്പ്
െവട്ടി വഴിയിൽ വിതറി. 9 മുമ്പും പിമ്പും നടക്കുന്നവർ: “േഹാശന്നാ,
കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ; 10 നമ്മുെട
പിതാവായ ദാവീദിെന്റ വരുന്നതായ രാജ്യം വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട;
അത്യ ന്നതങ്ങളിൽ േഹാശന്നാ” എന്നു ആർത്തുെകാണ്ടിരുന്നു.
11 അവൻ െയരൂശേലമിൽ ൈദവാലയത്തിേലക്ക് െചന്ന് സകലവും
ചുറ്റ ം േനാക്കിയ േശഷം േനരം ൈവകിയതുെകാണ്ട് പന്തിരുവേരാടും
കൂെട േബഥാന്യയിേലക്കു േപായി.
1

അത്തിവൃക്ഷെത്ത ശപിക്കുന്നു.
പിെറ്റന്നാൾ അവർ േബഥാന്യ വിട്ട േപാരുേമ്പാൾ അവന് വിശന്നു;
13 അവൻ ഇലയുെള്ളാരു അത്തിവൃക്ഷം ദൂരത്തുനിന്ന് കണ്ട്, അതിൽ
ഫലം വല്ലതും കണ്ടുകിട്ട േമാ എന്നു െവച്ച് െചന്ന്, അതിനരിെക
എത്തിയേപ്പാൾ ഇല അല്ലാെത ഒന്നും കണ്ടില്ല; അത് അത്തിപ്പഴത്തിെന്റ
കാലം ആയിരുന്നില്ല. 14 അവൻ അതിേനാട്; “ഇനി നിങ്കൽനിന്ന് ആരും
ഒരിക്കലും ഫലം തിന്നാതിരിക്കെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു; അത് ശിഷ്യന്മാർ
േകട്ട്.
12

ൈദവാലയെത്ത ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു.അവർ െയരൂശേലമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ അവൻ ൈദവാലയത്തിൽ
കടന്നു, ൈദവാലയത്തിൽ വില്ക്കുന്നവെരയും വാങ്ങുന്നവെരയും
പുറത്താക്കിത്തുടങ്ങി;
നാണയമാറ്റക്കാരുെട
േമശകെളയും
്രപാക്കെള വില്ക്കുന്നവരുെട ഇരിപ്പിടങ്ങെളയും മറിച്ചിട്ട കളഞ്ഞു;
16 ആരും ൈദവാലയത്തിൽകൂടി വില്പനയ്ക്കുള്ള ഒരു വസ്തുവും
15
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17 പിെന്ന അവെര ഉപേദശിച്ച :
െകാണ്ടുേപാകുവാൻ സമ്മതിച്ചില്ല.
“എെന്റ ആലയം സകല ജാതികൾക്കും ്രപാർത്ഥനാലയം എന്നു
വിളിക്കെപ്പടും എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നില്ലേയാ? നിങ്ങേളാ അതിെന
കള്ളന്മാരുെട ഗുഹയാക്കിത്തീർത്തു” എന്നു പറഞ്ഞു. 18 അത് േകട്ടിട്ട്
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ശാസ്്രതിമാരും അവെന െകാല്ല വാനായി
അവസരം അേന്വഷിച്ച . പുരുഷാരം എല്ലാം അവെന്റ ഉപേദശത്തിൽ
അതിശയിക്കുകയാൽ അവർ അവെന ഭയെപ്പട്ടിരുന്നു.
19 സന്ധ്യയാകുേമ്പാൾ അവൻ നഗരം വിട്ട േപാകും.

സംശയിക്കാെത വിശ്വസിക്കുക.
രാവിെല അവർ കടന്നുേപാരുേമ്പാൾ അത്തിവൃക്ഷം േവേരാെട
ഉണങ്ങിേപ്പായത് കണ്ട്. 21 അേപ്പാൾ പെ്രതാസിന് ഓർമ്മ വന്നു: “റബ്ബീ,
േനാക്കൂ, നീ ശപിച്ച അത്തി ഉണങ്ങിേപ്പായി” എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു.
22 േയശു അവേരാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്: “ൈദവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർ
ആയിരിപ്പിൻ. 23 ആെരങ്കിലും തെന്റ ഹൃദയത്തിൽ സംശയിക്കാെത
താൻ പറയുന്നത് സംഭവിക്കും എന്നു വിശ്വസിച്ച െകാണ്ട് ഈ മലേയാട്:
ൈദവം നിെന്നെയടുത്ത് കടലിൽ എറിയെട്ട എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവൻ
പറഞ്ഞതുേപാെല സംഭവിക്കും, ൈദവം അങ്ങെനതെന്ന െചയ്യ ം
24 അതുെകാണ്ട്
എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
നിങ്ങൾ ്രപാർത്ഥിക്കുേമ്പാൾ യാചിക്കുന്നെതാെക്കയും ലഭിച്ച എന്നു
വിശ്വസിപ്പിൻ; എന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും” എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 25 നിങ്ങൾ ്രപാർത്ഥിക്കുവാൻ നില്ക്കുേമ്പാൾ
സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങള െട പിതാവ് നിങ്ങള െട ലംഘനങ്ങെളയും
ക്ഷമിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് ആേരാെടങ്കിലും വിേരാധമായി വല്ലതും
26 നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാേലാ
ഉെണ്ടങ്കിൽ അവേനാട് ക്ഷമിപ്പിൻ.
സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങള െട പിതാവ് നിങ്ങള െട ലംഘനങ്ങെളയും
ക്ഷമിക്കയില്ല.
20

േയശുവിെന്റ അധികാരം േചാദ്യംെചയ്യെപ്പടുന്നു.
അവർ പിെന്നയും െയരൂശേലമിൽ െചന്ന്.
അവൻ
ൈദവാലയത്തിൽ
നടക്കുേമ്പാൾ
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും
ശാസ്്രതിമാരും മൂപ്പന്മാരും അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു; 28 “നീ എന്ത്
അധികാരംെകാണ്ട് ഇതു െചയ്യ ന്നു” എന്നും “ഇതു െചയ്വാനുള്ള
അധികാരം നിനക്ക് തന്നതു ആർ?”
എന്നും അവേനാട് േചാദിച്ച .
29 േയശു അവേരാട്:
“ഞാൻ നിങ്ങേളാടു ഒരു വാക്ക് േചാദിക്കും;
അതിന് ഉത്തരം പറവിൻ; എന്നാൽ ഇന്ന അധികാരംെകാണ്ട് ഇതു
30 േയാഹന്നാെന്റ
െചയ്യ ന്നു എന്നു ഞാനും നിങ്ങേളാടു പറയും.
സ്നാനം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിേന്നാ മനുഷ്യരിൽനിേന്നാ ഉണ്ടായത്?
31 അവർ തമ്മിൽ
എേന്നാട് ഉത്തരം പറവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു.
ചർച്ചെചയ്തു:
“സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു എന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ,
പിെന്ന നിങ്ങൾ അവെന വിശ്വസിക്കാഞ്ഞത് എന്ത് എന്നു അവൻ
32 മനുഷ്യരിൽ നിന്നു എന്നു പറഞ്ഞാേലാ” —എല്ലാവരും
പറയും.
േയാഹന്നാെന സാക്ഷാൽ ്രപവാചകൻ എന്നു എണ്ണ കെകാണ്ട് അവർ
ജനെത്ത ഭയെപ്പട്ട . 33 അങ്ങെന അവർ േയശുവിേനാടു: “ഞങ്ങൾക്കു
അറിഞ്ഞുകൂടാ” എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. “എന്നാൽ ഞാനും ഇതു ഇന്ന
27
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അധികാരംെകാണ്ട് െചയ്യ ന്നു എന്നു നിങ്ങേളാടു പറയുന്നില്ല” എന്നു
േയശു അവേരാട് പറഞ്ഞു.

12. അദ്ധ്യായം.
മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെന്റ ഉപമ.
പിെന്ന അവൻ ഉപമകളാൽ അവേരാട് പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയത്:
ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മുന്തിരിേത്താട്ടം നട്ട ണ്ടാക്കി ചുറ്റ ം േവലിെകട്ടി
മുന്തിരിച്ചക്കും കുഴിച്ച നാട്ടി േഗാപുരവും പണിതു അത് പാട്ടത്തിന്
കൃഷിക്കാെര ഏല്പിച്ചിട്ട് ദൂരേദശേത്തക്ക് േപായി. 2 കാലം ആയേപ്പാൾ
മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെന്റ ഫലത്തിൽനിന്ന് ചിലത് െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന്
അവൻ ഒരു ദാസെന ആ കൃഷിക്കാരുെട അടുക്കൽ പറഞ്ഞയച്ച .
3 അവർ അവെന പിടിച്ച് തല്ലി െവറുെത അയച്ച കളഞ്ഞു.
4 പിെന്ന
മെറ്റാരു ദാസെന അവരുെട അടുക്കൽ പറഞ്ഞയച്ച ; അവെന
അവർ തലയിൽ മുറിേവല്പിക്കയും അപമാനിക്കുകയും െചയ്തു.
5 അവൻ മെറ്റാരുവെന പറഞ്ഞയച്ച ;
അവെന അവർ െകാന്നു;
മറ്റ പലെരയും അവർ അതുേപാെലതെന്ന, ചിലെര അടിക്കുകയും
6 അവന് ഇനി ഒരുവൻ, ഒരു
ചിലെര െകാല്ല കയും െചയ്തു.
്രപിയമകൻ, ഉണ്ടായിരുന്നു.
“എെന്റ മകെന അവർ ആദരിക്കും”
എന്നു പറഞ്ഞു ഒടുക്കം അവെന അവരുെട അടുക്കൽ പറഞ്ഞയച്ച .
7 ആ പാട്ടക്കൃഷിക്കാേരാ: “ഇവൻ അവകാശി ആകുന്നു; വരുവിൻ;
നാം ഇവെന െകാല്ല ക; എന്നാൽ അവകാശം നമുക്കാകും” എന്നു
തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 8 അവർ അവെന പിടിച്ച് െകാന്നു േതാട്ടത്തിൽ നിന്നു
എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. 9 എന്നാൽ േതാട്ടത്തിെന്റ ഉടയവൻ എന്ത് െചയ്യ ം?
അവൻ വന്നു ആ പാട്ടക്കൃഷിക്കാെര നി്രഗഹിച്ച് േതാട്ടം മറ്റ ള്ളവെര
ഏല്പിക്കും.
10 “വീട് പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് മൂലക്കല്ലായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
11 ഇതു കർത്താവിനാൽ സംഭവിച്ച ,
നമ്മുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
ആശ്ചര്യവുമായിരിക്കുന്നു”
12 ഈ ഉപമ
എന്ന തിരുെവഴുത്ത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ?
തങ്ങെളക്കുറിച്ച് ആകുന്നു പറഞ്ഞത് എന്നു ്രഗഹിച്ചിട്ട് അവർ അവെന
പിടിപ്പാൻ അേന്വഷിച്ച ; എന്നാൽ പുരുഷാരെത്ത ഭയെപ്പട്ട അവെന
വിട്ട േപായി.
1

ൈകസർക്കുള്ള നികുതി.
അനന്തരം അവെന വാക്കിൽ കുടുക്കുവാൻ േവണ്ടി അവർ
പരീശന്മാരിലും െഹേരാദ്യരിലും ചിലെര അവെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച .
14 അവർ വന്നു:
“ഗുേരാ, നീ മനുഷ്യരുെട മുഖം േനാക്കാെത
ൈദവത്തിെന്റ വഴി േനരായി പഠിപ്പിക്കുന്നതുെകാണ്ട് നീ സത്യവാനും
ആെരയും
ഗണ്യമാക്കാത്തവനും
എന്നു
ഞങ്ങൾ
അറിയുന്നു;
ൈകസർക്ക് കരം െകാടുക്കുന്നത് വിഹിതേമാ അല്ലേയാ? ഞങ്ങൾ
െകാടുക്കുകേയാ െകാടുക്കാതിരിക്കേയാ േവണ്ടത്?” എന്നു അവേനാട്
േചാദിച്ച . 15 അവൻ അവരുെട കപടം അറിഞ്ഞ്: “നിങ്ങൾ എെന്ന
പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത്? ഒരു െവള്ളിക്കാശ് െകാണ്ടുവരുവിൻ; ഞാൻ
കാണെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. 16 അവർ അത് െകാണ്ടുവന്നു. അവൻ
“ഈ സ്വരൂപവും േമെലഴുത്തും ആരുേടത്?”
എന്നു അവേരാട്
13
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17 േയശു
േചാദിച്ചതിന്: “ൈകസരുേടത്” എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.
അവേരാട്:
“ൈകസർക്കുള്ളത് ൈകസർക്കും ൈദവത്തിനുള്ളത്
ൈദവത്തിനും െകാടുക്കുവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു; അവർ അവങ്കൽ വളെര
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട .

പുനരുത്ഥാനെത്തക്കുറിച്ച ള്ള വിവാദം.
പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല എന്നു പറയുന്ന സദൂക്യർ അവെന്റ അടുക്കൽ
19 “ഗുേരാ, ഒരുവെന്റ സേഹാദരൻ
വന്നു േചാദിച്ചെതെന്തന്നാൽ:
മക്കളില്ലാെത മരിച്ച ഭാര്യ േശഷിച്ചാൽ ആ ഭാര്യെയ അവെന്റ
സേഹാദരൻ പരി്രഗഹിച്ച് തെന്റ സേഹാദരനുേവണ്ടി സന്തതിെയ
ജനിപ്പിേക്കണം എന്നു േമാെശ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 20 എന്നാൽ ഏഴ്
സേഹാദരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവരിൽ മൂത്തവൻ ഒരു സ്്രതീെയ
വിവാഹം കഴിച്ച് സന്തതിയില്ലാെത മരിച്ച േപായി. 21 രണ്ടാമത്തവൻ
അവെള പരി്രഗഹിച്ച് സന്തതിയില്ലാെത മരിച്ച ;
മൂന്നാമത്തവനും
22 ഏഴ്
അങ്ങെന തെന്ന.
േപരും സന്തതിയില്ലാെത മരിച്ച ;
എല്ലാവർക്കും ഒടുവിൽ സ്്രതീയും മരിച്ച . 23 പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവർ
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുേമ്പാൾ അവൾ അവരിൽ ആർക്ക് ഭാര്യയാകും?
24 േയശു അവേരാട്
ഏഴ് േപർക്കും ഭാര്യ ആയിരുന്നുവേല്ലാ?”
പറഞ്ഞത്:
“നിങ്ങൾ തിരുെവഴുത്തുകെളയും ൈദവശക്തിെയയും
അറിയായ്കെകാണ്ടല്ലേയാ െതറ്റിേപ്പാകുന്നത്? 25 മരിച്ചവരിൽ നിന്നു
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുേമ്പാൾ വിവാഹം കഴിക്കുകയില്ല, വിവാഹത്തിന്
െകാടുക്കെപ്പടുകയുമില്ല; അവർ സ്വർഗ്ഗത്തിെല ദൂതന്മാെരേപ്പാെല
ആകും. 26 എന്നാൽ മരിച്ചവർ ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുന്നതിെനക്കുറിച്ച്
േമാെശയുെട
പുസ്തകത്തിൽ
മുൾപ്പടർപ്പ ഭാഗത്ത്
ൈദവം
അവേനാട്:
‘ഞാൻ അ്രബഹാമിെന്റ ൈദവവും യിസ്ഹാക്കിെന്റ
ൈദവവും യാേക്കാബിെന്റ ൈദവവും’ എന്നു അരുളിെച്ചയ്ത്രപകാരം
വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ? 27 അവൻ മരിച്ചവരുെട ൈദവമല്ല, ജീവനുള്ളവരുെട
ൈദവമേ്രത; നിങ്ങൾ വളെര െതറ്റിേപ്പാകുന്നു.”
18

്രപധാന കല്പനകൾ
ശാസ്്രതിമാരിൽ ഒരുവൻ അടുത്തുവന്ന് അവർ തമ്മിൽ
തർക്കിക്കുന്നത് േകട്ട്: േയശു അവേരാട് നല്ലവണ്ണം ഉത്തരം പറഞ്ഞത്
കണ്ട് േബാധിച്ചിട്ട്: “എല്ലാറ്റിലും മുഖ്യകല്പന ഏത്?” എന്നു അവേനാട്
േചാദിച്ച . അതിന് േയശു: 29 “എല്ലാറ്റിലും മുഖ്യകല്പനേയാ: “യി്രസാേയേല,
േകൾക്കുക;
നമ്മുെട ൈദവമായ കർത്താവ് ഏകകർത്താവ്.
30 നിെന്റ
ൈദവമായ കർത്താവിെന നീ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും
പൂർണ്ണാത്മാേവാടും പൂർണ്ണമനേസ്സാടും പൂർണ്ണശക്തിേയാടും കൂെട
31 രണ്ടാമേത്തേതാ:
സ്േനഹിേക്കണം” എന്നു ആകുന്നു.
“നിെന്റ
അയൽക്കാരെന നിെന്നേപ്പാെല തേന്ന സ്േനഹിേക്കണം” എന്നേ്രത;
ഇവയിൽ വലുതായിട്ട് മെറ്റാരു കല്പനയും ഇല്ല” എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
32 ശാസ്്രതി അവേനാട്: “നല്ലത്, ഗുേരാ, നീ പറഞ്ഞത് സത്യം തേന്ന;
ൈദവം ഏകേനയുള്ള ; അവനല്ലാെത മെറ്റാരുത്തനുമില്ല. 33 അവെന
പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും പൂർണ്ണമനേസ്സാടും പൂർണ്ണശക്തിേയാടുംകൂെട
സ്േനഹിക്കുന്നതും തെന്നേപ്പാെല കൂട്ട കാരെന സ്േനഹിക്കുന്നതും
സകല സർവ്വാംഗേഹാമങ്ങെളക്കാള ം യാഗങ്ങേളക്കാള ം സാരേമറിയത്
തേന്ന” എന്നു പറഞ്ഞു. 34 അവൻ ബുദ്ധിേയാെട ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്നു
28
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േയശു കണ്ടിട്ട്: “നീ ൈദവരാജ്യേത്താട് അകന്നവനല്ല” എന്നു പറഞ്ഞു.
അതിെന്റ േശഷം അവേനാട് ആരും ഒന്നും േചാദിപ്പാൻ തുനിഞ്ഞില്ല.
്രകിസ്തു ദാവീദിെന്റ പു്രതനാകുന്നെതങ്ങെന?
ൈദവാലയത്തിൽ ഉപേദശിച്ച െകാണ്ട് പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയത്:
“്രകിസ്തു ദാവീദിെന്റ പു്രതൻ എന്നു ശാസ്്രതിമാർ പറയുന്നത് എങ്ങെന?
36 “കർത്താവ് എെന്റ കർത്താവിേനാട്: ഞാൻ നിെന്റ ശ്രതുക്കെള നിെന്റ
പാദപീഠം ആക്കുേവാളം എെന്റ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്ക എന്നു
അരുളിെച്ചയ്തു”
എന്നു ദാവീദ് താൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിലായി പറയുന്നു. 37 ദാവീദ് തേന്ന
്രകിസ്തുവിെന കർത്താവ് എന്നു പറയുന്നുവേല്ലാ; പിെന്ന അവെന്റ
പു്രതൻ ആകുന്നത് എങ്ങെന?” വലിയ പുരുഷാരം അവെന്റ വാക്ക്
സേന്താഷേത്താെട േകട്ട േപാന്നു.
35 േയശു

ശാസ്്രതിമാെര സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ.
അവൻ തെന്റ ഉപേദശത്തിൽ അവേരാട്: “നീണ്ട അങ്കികേളാെട
നടക്കുന്നതും അങ്ങാടിയിൽ 39 വന്ദനവും പള്ളിയിൽ മുഖ്യാസനവും
അത്താഴത്തിൽ
്രപധാനസ്ഥലവും
ഇച്ഛിക്കുന്ന
ശാസ്്രതിമാെര
40 അവർ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ.
വിധവമാരുെട വീടുകെള
വിഴുങ്ങുകയും മനുഷ്യർ കാേണണ്ടതിന് നീണ്ട ്രപാർത്ഥന കഴിക്കുകയും
െചയ്യ ന്നു; അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷാവിധി വരും” എന്നു പറഞ്ഞു.
38

വിധവയുെട നാണയം.
പിെന്ന േയശു ൈദവാലയത്തിെല ്രശീഭണ്ഡാരത്തിന് േനെര
ഇരിക്കുേമ്പാൾ
പുരുഷാരം
ഭണ്ഡാരത്തിൽ
പണം
ഇടുന്നത്
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു;
ധനവാന്മാർ പലരും വളെരയധികം ഇട്ട്.
42 അേപ്പാൾ ദരി്രദയായ ഒരു വിധവ വന്നു ഒരു ൈപസയ്ക്ക് തുല്യമായ
43 അവൻ ശിഷ്യന്മാെര അടുക്കൽ വിളിച്ച :
രണ്ടു കാശ് ഇട്ട്.
“ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇട്ട എല്ലാവേരക്കാള ം ഈ ദരി്രദയായ വിധവ അധികം
ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
44 എല്ലാവരും തങ്ങള െട സമൃദ്ധിയിൽ നിന്നു ഇട്ട്; ഇവേളാ തെന്റ
ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നു, തനിക്കുള്ളെതല്ലാം തെന്റ ഉപജീവനത്തിനുള്ളത്
മുഴുവനും ഇട്ട്” എന്നു അവേരാട് പറഞ്ഞു.
41

13. അദ്ധ്യായം.
ൈദവാലയം തകർക്കെപ്പടുെമന്ന് ്രപവചിക്കുന്നു.
േയശു ൈദവാലയെത്ത വിട്ട േപാകുേമ്പാൾ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവൻ:
“ഗുേരാ, േനാക്കൂ, എ്രത വിസ്മയകരമായ കല്ല കള ം പണികള ം!”
2 േയശു അവേനാട്:
എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു.
“നീ ഈ വലിയ
പണി കാണുന്നുേവാ? ഇെതല്ലാം കല്ലിേന്മൽ കല്ല് േശഷിക്കാതവണ്ണം
തകർക്കെപ്പടും” എന്നു പറഞ്ഞു.
1

അന്ത്യകാലെത്ത അടയാളങ്ങൾ.
പിെന്ന അവൻ ഒലിവുമലയിൽ ൈദവാലയത്തിന് േനെര
ഇരിക്കുേമ്പാൾ പെ്രതാസും യാേക്കാബും േയാഹന്നാനും അെ്രന്തയാസും
സ്വകാര്യമായി അവേനാട്: 4 “അത് എേപ്പാൾ സംഭവിക്കും? ഇെതല്ലാം
സംഭവിപ്പാൻ േപാകുന്നതിനുള്ള ലക്ഷണം എന്ത് എന്നു ഞങ്ങേളാടു
3
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പറഞ്ഞാലും” എന്നു േചാദിച്ച . 5 േയശു അവേരാട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്:
“ആരും നിങ്ങെള വഴിെതറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ.
6 ഞാൻ
ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട് അേനകർ എെന്റ
േപെരടുത്തു വന്നു പലെരയും വഴിെതറ്റിക്കും. 7 നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങെളയും
യുദ്ധ്രശുതികെളയും കുറിച്ച് േകൾക്കുേമ്പാൾ ്രഭമിച്ച േപാകരുതു. അത്
സംഭവിേക്കണ്ടത് തേന്ന; എന്നാൽ അേപ്പാഴും അവസാനമായിട്ടില്ല.
8 ജാതി ജാതിേയാടും രാജ്യം രാജ്യേത്താടും എതിർക്കും; പലയിടങ്ങളിലും
ഭൂകമ്പവും
ക്ഷാമവും
ഉണ്ടാകും;
ഇെതല്ലാം
ഈറ്റ േനാവിെന്റ
ആരംഭമേ്രത.
9 എന്നാൽ നിങ്ങെളത്തേന്ന സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ; അവർ നിങ്ങെള
ന്യായാധിപസംഘങ്ങളിൽ ഏല്പിക്കുകയും പള്ളികളിൽെവച്ച് തല്ല കയും
എെന്റ നിമിത്തം നാടുവാഴികൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും മുമ്പാെക
10 എന്നാൽ
അവർക്ക് സാക്ഷ്യത്തിനായി നിർത്തുകയും െചയ്യ ം.
സുവിേശഷം മുെമ്പ സകലജാതികേളാടും ്രപസംഗിേക്കണ്ടതാകുന്നു.
11 അവർ നിങ്ങെള പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി ഏല്പിക്കുേമ്പാൾ എന്ത്
പറേയണ്ടു എന്നു മുൻകൂട്ടി വിചാരെപ്പടരുത്.
ആ നാഴികയിൽ
നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതു തേന്ന പറവിൻ;
പറയുന്നത് നിങ്ങൾ
12 സേഹാദരൻ സേഹാദരെനയും
അല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവേ്രത.
അപ്പൻ മകെനയും മരണത്തിന് ഏല്പിക്കും;
മക്കള ം അവരുെട
മാതാപിതാക്കള െട
േനെര
എഴുേന്നറ്റ്
അവെര
െകാല്ലിക്കും.
13 എെന്റ നാമം നിമിത്തം എല്ലാവരും നിങ്ങെള െവറുക്കും; എന്നാൽ
അവസാനേത്താളം സഹിച്ച നില്ക്കുന്നവൻ രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടും.
14 എന്നാൽ ശൂന്യമാക്കുന്ന േമ്ലച്ഛത നില്ക്കരുതാത്ത സ്ഥലത്ത്
നില്ക്കുന്നതു
നിങ്ങൾ
കാണുേമ്പാൾ,
-വായിക്കുന്നവൻ
ചിന്തിച്ച െകാള്ളെട്ട -- അന്ന് െയഹൂദ്യേദശത്ത് ഉള്ളവർ മലകളിേലക്ക്
15 പുരമുകളിൽ
ഓടിേപ്പാകെട്ട.
ഇരിക്കുന്നവൻ അകേത്തക്ക്
ഇറങ്ങിേപ്പാകേയാ
വീട്ടിൽ
നിന്നു
വല്ലതും
എടുക്കുവാൻ
16
കടക്കുകേയാ അരുത്.
വയലിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ തെന്റ വസ്്രതം
എടുക്കുവാൻ മടങ്ങിേപ്പാകരുത്. 17 ആ കാലത്ത് ഗർഭിണികൾക്കും
18 എന്നാൽ അത്
മുലകുടിപ്പിക്കുന്നവർക്കും അേയ്യാ കഷ്ടം!
19 ആ
ശീതകാലത്ത് സംഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ.
നാള കൾ ൈദവം സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടിയുെട ആരംഭംമുതൽ ഇന്നുവെര
സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും
ഇനിേമൽ
സംഭവിക്കാത്തതും
ആയ
20
മഹാകഷ്ടകാലം ആകും.
കർത്താവ് ആ നാള കെള ചുരുക്കീട്ടില്ല
എങ്കിൽ ഒരു ജഡവും രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുകയില്ല. താൻ തിരെഞ്ഞടുത്ത
വൃതന്മാർനിമിത്തേമാ അവൻ ആ നാള കെള ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു.
21 അന്ന് ആെരങ്കിലും നിങ്ങേളാടു: ഇതാ ്രകിസ്തു ഇവിെട എേന്നാ അതാ
അവിെട എേന്നാ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കരുത്. 22 കള്ള ്രകിസ്തുക്കള ം
കള്ള്രപവാചകന്മാരും എഴുേന്നറ്റ്,
കഴിയുെമങ്കിൽ വൃതന്മാെരയും
െതറ്റിപ്പാനായി
അടയാളങ്ങള ം
അത്ഭുതങ്ങള ം
കാണിയ്ക്കും.
23 നിങ്ങേളാ സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ; ഞാൻ എല്ലാം നിങ്ങേളാടു മുൻകൂട്ടി
പറഞ്ഞുവേല്ലാ.
24

എങ്കിേലാ ആ കാലെത്ത കഷ്ടം കഴിഞ്ഞ േശഷം സൂര്യൻ
ഇരുണ്ടുേപാകുകയും ച്രന്ദൻ ്രപകാശം െകാടുക്കാതിരിക്കുകയും
25 ആകാശത്തുനിന്ന്
നക്ഷ്രതങ്ങൾ വീഴുകയും ആകാശത്തിെല
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ശക്തികൾ ഇളകിേപ്പാകുകയും െചയ്യ ം. 26 അേപ്പാൾ മനുഷ്യപു്രതൻ
വലിയ ശക്തിേയാടും േതജേസ്സാടുംകൂെട േമഘങ്ങളിൽ വരുന്നത് അവർ
കാണും. 27 അന്ന് അവൻ തെന്റ ദൂതന്മാെര അയച്ച്, തെന്റ വൃതന്മാെര
ഭൂമിയുെട അറുതിമുതൽ ആകാശത്തിെന്റ അറുതിവെരയും നാല്
ദിക്കിൽ നിന്നും കൂട്ടിേച്ചർക്കും.
മനുഷ്യപു്രതെന്റ വരവിനായി ജാ്രഗതേയാെട ഇരിക്കുക
അത്തിെയ േനാക്കി ഒരു ഉപമ പഠിപ്പിൻ; അതിെന്റ െകാമ്പ്
ഇളതായി ഇല തളിർക്കുേമ്പാൾ േവനൽ അടുത്തു എന്നു നിങ്ങൾ
29 അങ്ങെന നിങ്ങള ം ഇതു സംഭവിക്കുന്നത്
അറിയുന്നുവേല്ലാ.
കാണുേമ്പാൾ അവൻ അടുെക്ക വാതിൽക്കൽ തേന്ന ആയിരിക്കുന്നു
എന്നു അറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ. 30 ഇതു ഒെക്കയും സംഭവിക്കുേവാളം
ഈ തലമുറ ഒഴിഞ്ഞുേപാകയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു
31 ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുേപാകും;
പറയുന്നു.
എെന്റ
വചനങ്ങേളാ ഒരിക്കലും ഒഴിഞ്ഞു േപാകയില്ല. 32 ആ നാള ം നാഴികയും
സംബന്ധിേച്ചാ പിതാവല്ലാെത ആരും, സ്വർഗ്ഗത്തിെല ദൂതന്മാരും,
33 ആ സമയം എേപ്പാഴാെണന്ന്
പു്രതനും കൂെട അറിയുന്നില്ല.
നിങ്ങൾ
അറിയായ്കെകാണ്ട്
ജാ്രഗതേയാെട
ഉണർന്നും
34 ഇതു ഒരു മനുഷ്യൻ വീടുവിട്ട്
്രപാർത്ഥിച്ച ംെകാണ്ടിരിക്കുവിൻ.
പരേദശത്തുേപാകുേമ്പാൾ തെന്റ ദാസന്മാർക്ക് ആ വീടിെന്റ ചുമതലയും
അവനവന് അതത് േവലയും െകാടുത്തിട്ട് വാതിൽ കാവൽക്കാരേനാട്
ഉണർന്നിരിപ്പാൻ കല്പിച്ചതുേപാെല തേന്ന. 35 യജമാനൻ സന്ധ്യയ്േക്കാ
അർദ്ധരാ്രതിേക്കാ േകാഴികൂകുന്ന േനരേത്താ രാവിെലേയാ എേപ്പാൾ
വരും എന്നു നിങ്ങൾ അറിയായ്കെകാണ്ട്, 36 അവൻ െപെട്ടന്ന്
വന്നു
നിങ്ങെള
ഉറങ്ങുന്നവരായി
കെണ്ടത്താതിരിേക്കണ്ടതിന്
37 ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത് എല്ലാവേരാടും
ഉണർന്നിരിപ്പിൻ.
പറയുന്നു: ഉണർന്നിരിപ്പിൻ.
28
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രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് െപസഹയുെടയും പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പത്തിെന്റയും
ഉത്സവം
ആയിരുന്നു.
അേപ്പാൾ
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ശാസ്്രതിമാരും േയശുവിെന ഉപായത്താൽ
പിടിച്ച് െകാേല്ലണ്ടത് എങ്ങെന എന്നു അേന്വഷിച്ച . 2 ജനത്തിൽ കലഹം
ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ ഉത്സവത്തിൽ അരുത് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
േബഥാന്യയിെല ൈതലാഭിേഷകം.
േയശു േബഥാന്യയിൽ കുഷ്ഠേരാഗിയായ ശിേമാെന്റ വീട്ടിൽ
പന്തിയിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ ഒരു സ്്രതീ ഒരു െവങ്കൽഭരണിയിൽ
വളെര വിലേയറിയതും ശുദ്ധവുമായ സ്വച്ഛജടാമാംസി* ൈതലവുമായി
വന്നു ഭരണി െപാട്ടിച്ച് അവെന്റ തലയിൽ ഒഴിച്ച . 4 അവിെട ചിലർ
േദഷ്യേത്താെട:
“ൈതലത്തിെന്റ ഈ െവറും െചലവ് എന്തിന്?
5 ഇതു
മുന്നൂറിൽ അധികം െവള്ളിക്കാശിന് വിറ്റ് ദരി്രദർക്ക്
െകാടുക്കുവാൻ
കഴിയുമായിരുന്നുവേല്ലാ”
എന്നിങ്ങെന
തമ്മിൽ
പറഞ്ഞു, അവെള ശാസിച്ച . 6 എന്നാൽ േയശു: “അവെള വിടുവിൻ;
3

*

14.
അദ്ധ്യായം..
3
ഹിമാലയത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ‘നാർദിൻ’ എന്ന െചടിയുെട
േവരിൽനിെന്നടുക്കുന്ന സുഗന്ധ്രദവ്യം.
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അവെള അസഹ്യെപ്പടുത്തുന്നത് എന്ത്?
അവൾ എനിക്ക് ഒരു
7
നല്ല കാര്യം െചയ്തിരിക്കുന്നു.
ദരി്രദർ എല്ലായ്േപാഴും നിങ്ങള െട
അടുെക്ക ഉണ്ടേല്ലാ;
ഇച്ഛിക്കുേമ്പാൾ അവർക്ക് നന്മെചയ്വാൻ
നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും;
ഞാേനാ എല്ലായ്േപാഴും നിങ്ങേളാടുകൂെട
8 അവളാൽ കഴിയുന്നത് അവൾ െചയ്തു;
ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.
എെന്റ
സംസ്ക്കാരത്തിനുേവണ്ടി
അവൾ
മുമ്പുകൂട്ടി
എെന്റ
9
േദഹത്തിന് ൈതലാഭിേഷകം െചയ്തു.
സുവിേശഷം േലാകത്തിൽ
്രപസംഗിക്കുന്നിടെത്തല്ലാം അവൾ െചയ്തതു അവള െട ഓർമ്മയ്ക്കായി
്രപസ്താവിക്കും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.”
യൂദാസിെന്റ വഞ്ചന.
പിെന്ന പന്തിരുവരിൽ ഒരുവനായ ഈസ്കേര്യാത്താ യൂദാ
േയശുവിെന മഹാപുേരാഹിതൻമാർക്ക് ഏല്പിച്ച െകാടുേക്കണ്ടതിന്
11 അവർ അത് േകട്ട് സേന്താഷിച്ച്
അവരുെട അടുക്കൽ െചന്ന്.
അവന് പണം െകാടുക്കാം എന്നു വാഗ്ദാനം െചയ്തു; അവൻ
േയശുവിെന എങ്ങെന അവർക്ക് ഏല്പിച്ച െകാടുക്കാം എന്നു തക്കം
അേന്വഷിച്ച േപാന്നു.
10

െപസഹാ ഭക്ഷണത്തിനായി ഒരുക്കുന്നു.
െപസഹ
കുഞ്ഞാടിെന
അറുക്കുന്നതായ
പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പത്തിെന്റ ഒന്നാം നാളിൽ ശിഷ്യന്മാർ അവേനാട്: നീ െപസഹ
കഴിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ എവിെട ഒരുക്കണം എന്നു േചാദിച്ച . 13 അവൻ
ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുേപെര അയച്ച ; നഗരത്തിൽ െചല്ല വിൻ; അവിെട
ഒരു കുടം െവള്ളം ചുമന്നുെകാണ്ടുവരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങെള
14 അവെന്റ പിന്നാെല െചല്ല ക അവൻ കടക്കുന്ന
കണ്ടുമുട്ട ം.
വീട്ടിൽെചന്ന് ആ വിട്ട ടയവേനാടു: ഞാൻ എെന്റ ശിഷ്യന്മാരുമായി
െപസഹ കഴിക്കുവാനുള്ള ശാല എവിെട എന്നു ഗുരു േചാദിക്കുന്നു എന്നു
പറവിൻ. 15 അവൻ വിരിെച്ചാരുക്കിയ ഒരു വന്മാളിക കാണിച്ച തരും;
അവിെട നമുക്കു ഒരുക്കുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 16 ശിഷ്യന്മാർ പുറെപ്പട്ട
നഗരത്തിൽ െചന്ന് അവൻ തങ്ങേളാട് പറഞ്ഞതുേപാെല കണ്ട് െപസഹ
ഒരുക്കി.
17 സന്ധ്യയായേപ്പാൾ അവൻ പന്തിരുവേരാടും കൂെട വന്നു. 18 അവർ
ഇരുന്നു ഭക്ഷിക്കുേമ്പാൾ േയശു: “നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ, എേന്നാടുകൂെട
ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ തേന്ന, എെന്ന കാണിച്ച െകാടുക്കും എന്നു ഞാൻ
19 അവർ
സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
ദുഃഖിച്ച : ഓേരാരുത്തരും: “തീർച്ചയായും അത് ഞാനല്ലേല്ലാ” എന്നു
അവേനാട് േചാദിക്കാൻ തുടങ്ങി. 20 അവൻ അവേരാട്: “പന്തിരുവരിൽ
ഒരുവൻ, എേന്നാടുകൂെട പാ്രതത്തിൽ ൈകമുക്കുന്നവൻ തേന്ന.
21 മനുഷ്യപു്രതൻ
േപാകുന്നത് തെന്നക്കുറിച്ച് തിരുെവഴുത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന;
എന്നാൽ
മനുഷ്യപു്രതെന
ഒറ്റിെകാടുക്കുന്ന മനുഷ്യേനാ അേയ്യാ കഷ്ടം;
ആ മനുഷ്യൻ
ജനിക്കാതിരുന്നു എങ്കിൽ അവന് െകാള്ളാമായിരുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
12

േയശുവിെന്റ ശരീരവും രക്തവും.
അവർ ഭക്ഷിക്കുേമ്പാൾ അവൻ അപ്പം എടുത്തു വാഴ്ത്തി
നുറുക്കി അവർക്ക് െകാടുത്തു: “വാങ്ങുവിൻ; ഇതു എെന്റ ശരീരം”
23 പിെന്ന പാനപാ്രതം എടുത്തു സ്േതാ്രതംെചാല്ലി
എന്നു പറഞ്ഞു.
22
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അവർക്ക് െകാടുത്തു; അവർ എല്ലാവരും അതിൽനിന്ന് കുടിച്ച :
24 “ഇതു അേനകർക്ക് േവണ്ടി െചാരിയുന്നതായ ഉടമ്പടിക്കുള്ള എെന്റ
രക്തം. 25 മുന്തിരിവള്ളിയുെട അനുഭവം ൈദവരാജ്യത്തിൽ പുതുതായി
കുടിക്കുന്ന നാൾവെര ഞാൻ അത് ഇനി അനുഭവിക്കുകയില്ല എന്നു
ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു” എന്നു അവേരാട് പറഞ്ഞു.
26 പിെന്ന അവർ സ്േതാ്രതം പാടിയേശഷം ഒലിവ് മലയ്ക്ക് േപായി.
27 േയശു അവേരാട്:
“എെന്റ നിമിത്തം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
ഇടറിേപ്പാകും; “ഞാൻ ഇടയെന െവട്ട ം, ആടുകൾ ചിതറിേപ്പാകും” എന്നു
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 28 എന്നാൽ ഞാൻ ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റേശഷം
നിങ്ങൾക്ക് മുെമ്പ ഗലീലയ്ക്കു് േപാകും” എന്നു പറഞ്ഞു. 29 പെ്രതാസ്
അവേനാട്:
“എല്ലാവരും ഇടറിയാലും ഞാൻ ഇടറുകയില്ല” എന്നു
പറഞ്ഞു. 30 േയശു അവേനാട്: “ഇന്ന്, ഈ രാ്രതിയിൽ തേന്ന, േകാഴി
രണ്ടുവട്ടം കൂകുംമുെമ്പ നീ മൂന്നുവട്ടം എെന്ന തള്ളിപ്പറയും എന്നു ഞാൻ
സത്യമായി നിേന്നാട് പറയുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 31 എന്നാൽ പെ്രതാസ്:
“നിേന്നാടുകൂെട മരിേക്കണ്ടിവന്നാലും ഞാൻ നിെന്ന തള്ളിപ്പറകയില്ല”
എന്നു അധികമായി പറഞ്ഞു; അങ്ങെനതെന്ന എല്ലാവരും പറഞ്ഞു.
േയശു െഗത്സമനയിൽ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു.
അവർ െഗത്ത്ശമന എന്നു േപരുള്ള സ്ഥലത്തുവന്നേപ്പാൾ
അവൻ ശിഷ്യന്മാേരാട്:
“ഞാൻ ്രപാർത്ഥിച്ച തീരുേവാളം ഇവിെട
33 പിെന്ന അവൻ പെ്രതാസിെനയും
ഇരിപ്പിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു.
യാേക്കാബിെനയും േയാഹന്നാെനയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട് ്രഭമിക്കുവാനും
വ്യാകുലെപ്പടുവാനും തുടങ്ങി: 34 “എെന്റ ഉള്ളം മരണേവദനേപാെല
അതിദുഃഖിതമായിരിക്കുന്നു;
ഇവിെട പാർത്തു ഉണർന്നിരിപ്പിൻ”
35 പിെന്ന അല്പം മുേമ്പാട്ട
എന്നു അവേരാട് പറഞ്ഞു.
െചന്ന്
നിലത്തു വീണു, കഴിയും എങ്കിൽ ആ നാഴിക നീങ്ങിേപ്പാേകണം
എന്നു ്രപാർത്ഥിച്ച : 36 “അബ്ബാ, പിതാേവ, നിനക്ക് എല്ലാം കഴിയും;
ഈ പാനപാ്രതം എങ്കൽ നിന്നു നീേക്കണേമ; എങ്കിലും എെന്റ
ഹിതമല്ല അങ്ങയുെട ഹിതം തേന്ന” ആകെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു.
37 പിെന്ന അവൻ വന്നു അവർ ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ട് പെ്രതാസിേനാട്:
“ശിേമാേന, നീ ഉറങ്ങുന്നുേവാ?
ഒരു നാഴിക ഉണർന്നിരിപ്പാൻ
38 പരീക്ഷയിൽ അകെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ
നിനക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലേയാ?
ഉണർന്നിരുന്നു ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ; ആത്മാവ് ഒരുക്കമുള്ളത്, ജഡേമാ
ബലഹീനമേ്രത” എന്നു പറഞ്ഞു. 39 അവൻ പിെന്നയും േപായി ആ
40 മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ അവരുെട
വചനം തേന്ന െചാല്ലി ്രപാർത്ഥിച്ച .
കണ്ണ കൾക്ക് ഭാരേമറിയിരുന്നതുെകാണ്ടു അവർ ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ട്;
അവർ അവേനാട് എന്ത് ഉത്തരം പറേയണം എന്നു അറിഞ്ഞില്ല.
41 അവൻ മൂന്നാമതു വന്നു അവേരാട്:
“ഇേപ്പാഴും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങി
വി്രശമിക്കുകയാേണാ? മതി, ആ നാഴിക വന്നു; ഇതാ, മനുഷ്യപു്രതൻ
പാപികള െട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കെപ്പടുന്നു. 42 എഴുേന്നല്പിൻ; നാം േപാക;
ഇതാ, എെന്ന ഒറ്റിെകാടുക്കുന്നവൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
32

യൂദാസ് ഒറ്റിെകാടുക്കുന്നു.
ഉടെന,
അവൻ
സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
തേന്ന,
പന്തിരുവരിൽ
ഒരുവനായ
യൂദയും
അവേനാടുകൂെട
മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാർ, ശാസ്്രതിമാർ, മൂപ്പന്മാർ എന്നവർ അയച്ച
43
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44 അവെന
ഒരു പുരുഷാരവും വാള ം വടിയുമായി വന്നു.
ഒറ്റിെകാടുക്കുന്നവൻ: “ഞാൻ ആെര ചുംബിക്കുേമാ അവൻ തേന്ന
ആകുന്നു; അവെന പിടിച്ച് സുരക്ഷിതമായി െകാണ്ടുേപാകുവിൻ”
എന്നു അവർക്ക് ഒരു അടയാളം പറഞ്ഞുെകാടുത്തിരുന്നു. 45 യൂദാ
വന്ന ഉടെന േയശുവിെന്റ അടുത്തു െചന്ന്: “റബ്ബീ,” എന്നു പറഞ്ഞു
അവെന ചുംബിച്ച . 46 അവർ അവെന്റേമൽ ൈകവച്ച് അവെന പിടിച്ച്.
47 അരിെക നില്ക്കുന്നവരിൽ ഒരുവൻ വാൾ ഊരി മഹാപുേരാഹിതെന്റ
ദാസെന െവട്ടി കാത് അറുത്തു. 48 േയശു അവേരാട്: “ഒരു കള്ളെന്റ
േനെര എന്നേപാെല നിങ്ങൾ എെന്ന പിടിപ്പാൻ വാള ം വടിയുമായി
49 ഞാൻ ദിവേസന ൈദവാലയത്തിൽ
പുറെപ്പട്ട വന്നുേവാ?
ഉപേദശിച്ച െകാണ്ട് നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരുന്നു;
നിങ്ങൾ എെന്ന
പിടിച്ചില്ല; എങ്കിലും തിരുെവഴുത്തുകൾക്ക് നിവൃത്തി വേരണ്ടതിന്
ഇങ്ങെന സംഭവിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 50 അേപ്പാൾ േയശുവിെന്റ
കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും അവെന വിട്ട ഓടിേപ്പായി.
51

ഒരു ബാല്യക്കാരൻ തെന്റ ശരീരത്തിേന്മൽ പുതപ്പ്
പുതച്ച ംെകാണ്ട് അവെന അനുഗമിച്ച ; അവർ അവെന
52 അവേനാ ആ പുതപ്പ് അവിെട വിട്ട നഗ്നനായി ഓടിേപ്പായി.

മാ്രതം
പിടിച്ച്.

േയശു പുേരാഹിതസംഘത്തിെന്റ മുമ്പിൽ.
53

അവർ
േയശുവിെന
മഹാപുേരാഹിതെന്റ
അടുക്കൽ
െകാണ്ടുേപായി. അവെന്റ അടുക്കൽ എല്ലാ മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാരും
54 പെ്രതാസ്
മൂപ്പന്മാരും ശാസ്്രതിമാരും വന്നു കൂടിയിരുന്നു.
മഹാപുേരാഹിതെന്റ
അരമനയുെട
മുറ്റംവെര
അവെന
അല്പം
ദൂെരയായി
അനുഗമിച്ച ,
ഭൃത്യന്മാേരാടു
േചർന്ന്
തീ
55
കാഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു.
മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാരും ന്യായാധിപസംഘം
ഒെക്കയും േയശുവിെന െകാേല്ലണ്ടതിന് അവെനതിെര സാക്ഷ്യം
56 അേനകർ അവെന്റ േനെര കള്ള
അേന്വഷിച്ച , കണ്ടില്ലതാനും.
സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു; എന്നാൽ അവരുെട സാക്ഷ്യംേപാലും ഒത്തുവന്നില്ല.
57 ചിലർ എഴുേന്നറ്റ് അവെന്റ േനെര: 58 “ഞാൻ ൈകപ്പണിയായ ഈ
മന്ദിരം െപാളിച്ച് മൂന്നു ദിവസംെകാണ്ട് ൈകപ്പണിയല്ലാത്ത മെറ്റാന്നു
പണിയും എന്നു ഇവൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ േകട്ട്” എന്നു കള്ള
59 എന്നിട്ട ം അവരുെട സാക്ഷ്യം ഒത്തുവന്നില്ല.
സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു.
60 മഹാപുേരാഹിതൻ നടുവിൽ നിന്നുെകാണ്ടു േയശുവിേനാടു:
“നീ
ഒന്നും ഉത്തരം പറയുന്നില്ലേയാ?
ഇവർ നിെന്റ േനെര സാക്ഷ്യം
പറയുന്നത് എന്ത്?” എന്നു േചാദിച്ച . 61 അവേനാ മിണ്ടാെതയും ഉത്തരം
പറയാെതയും ഇരുന്നു.
മഹാപുേരാഹിതൻ പിെന്നയും അവേനാട്:
“നീ വന്ദ്യനായവെന്റ പു്രതനായ ്രകിസ്തുേവാ?”
എന്നു േചാദിച്ച .
62 “ഞാൻ ആകുന്നു; മനുഷ്യപു്രതൻ സർവ്വശക്തെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത്
ഇരിക്കുന്നതും ആകാശേമഘങ്ങേളാെട വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും”
എന്നു േയശു പറഞ്ഞു. 63 അേപ്പാൾ മഹാപുേരാഹിതൻ വസ്്രതം കീറി:
64 “ഇനി സാക്ഷികെളെക്കാണ്ട് നമുക്കു എന്ത് ആവശ്യം? ൈദവദൂഷണം
നിങ്ങൾ േകട്ട വേല്ലാ; എന്താണ് നിങ്ങള െട തീരുമാനം?” എന്നു േചാദിച്ച .
“അവൻ മരണേയാഗ്യൻ” എന്നു എല്ലാവരും വിധിച്ച . 65 ചിലർ അവെന
തുപ്പ കയും അവെന്റ മുഖം മൂടി അവെന മുഷ്ടി ചുരുട്ടി കുത്തുകയും
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‘്രപവചിക്ക’ എന്നു അവേനാട് പറകയും െചയ്തു തുടങ്ങി; േചവകർ
അവെന ഏറ്റ വാങ്ങി അടിച്ച .
പെ്രതാസ് േയശുവിെന തള്ളിപ്പറയുന്നു.
പെ്രതാസ് താെഴ നടുമുറ്റത്ത് ഇരിക്കുേമ്പാൾ മഹാപുേരാഹിതെന്റ
േവലക്കാരത്തികളിൽ ഒരുവൾ വന്നു, 67 പെ്രതാസ് തീ കായുന്നത്
കണ്ട് അവെന സൂക്ഷിച്ച േനാക്കി:
“നീയും ആ നസറായനായ
േയശുവിേനാടുകൂെട ആയിരുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 68 “നീ പറയുന്നത്
എെന്തന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നുമില്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതുമില്ല”
എന്നിങ്ങെന അവൻ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു.
പിെന്ന അവൻ പുറത്തു
പടിപ്പ രയിേലക്ക് േപായേപ്പാൾ േകാഴി കൂകി. 69 ആ േവലക്കാരത്തി
അവെന പിെന്നയും കണ്ട് സമീപത്ത് നില്ക്കുന്നവേരാട്: “ഇവൻ ആ
കൂട്ടരിൽ ഉള്ളവൻ തേന്ന” എന്നു പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അവൻ പിെന്നയും
70 കുറച്ച േനരം കഴിഞ്ഞേശഷം അരിെക നിന്നവർ
തള്ളിപ്പറഞ്ഞു.
പെ്രതാസിേനാട്: “നിശ്ചയമായും നീ ആ കൂട്ടരിൽ ഉള്ളവൻ തെന്ന;
71 “നിങ്ങൾ പറയുന്ന
നീയും ഗലീലക്കാരനേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു.
മനുഷ്യെന ഞാൻ അറിയുന്നില്ല” എന്നു പറഞ്ഞ് അവൻ ്രപാകുവാനും
ആണയിടുവാനും തുടങ്ങി. 72 ഉടെന േകാഴി രണ്ടാമതും കൂകി; േകാഴി
രണ്ടുവട്ടം കൂകുംമുെമ്പ നീ മൂന്നു വട്ടം എെന്ന തള്ളിപ്പറയും എന്നു േയശു
തേന്നാട് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഓർത്ത് പെ്രതാസ് െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു.
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15. അദ്ധ്യായം.
പീലാേത്താസ് േയശുവിെന വിചാരണ െചയ്യ ന്നു.
അതികാലത്ത്
മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാരും
മൂപ്പന്മാരും
ശാസ്്രതിമാരുമായി ന്യായാധിപസംഘം ഒെക്കയും കൂടി ആേലാചിച്ച .
പിെന്ന അവർ േയശുവിെന ബന്ധിച്ച െകാണ്ടുേപായി പീലാെത്താസിെന
ഏല്പിച്ച . 2 പീലാേത്താസ് അവേനാട്: “നീ െയഹൂദന്മാരുെട രാജാേവാ?”
എന്നു േചാദിച്ചതിന്:
“നീ അങ്ങെന പറയുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
3 മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാർ അവെനതിെര അേനകം കുറ്റങ്ങൾ ആേരാപിച്ച .
4 പീലാേത്താസ് പിെന്നയും അവേനാട് േചാദിച്ച : “നീ ഒരു ഉത്തരവും
പറയുന്നില്ലേയാ? ഇതാ, അവർ നിനെക്കതിെര എെന്തല്ലാം കുറ്റങ്ങൾ
ആേരാപിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 5 േയശു പിെന്നയും ഉത്തരം ഒന്നും
പറയായ്കയാൽ പീലാേത്താസ് ആശ്ചര്യെപ്പട്ട .
6 അവൻ ഉത്സവംേതാറും അവർ േചാദിക്കുന്ന ഒരു തടവുകാരെന
7 എന്നാൽ ഒരു
അവർക്ക് വിട്ട െകാടുക്കുക പതിവായിരുന്നു.
വിപ്ലവത്തിൽ
െകാല
െചയ്തവരായ
വിപ്ലവക്കാേരാടുകൂെട
ബന്ധിച്ചിരുന്ന ബറബ്ബാസ് എന്നു േപരുള്ള ഒരുവൻ തടവിൽ
8 പുരുഷാരം പീലാേത്താസിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്,
ഉണ്ടായിരുന്നു.
പതിവുേപാെല െചേയ്യണം എന്നു അവേനാട് അേപക്ഷിച്ച തുടങ്ങി.
9
മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാർ
അസൂയെകാണ്ടാണ്
േയശുവിെന
ഏല്പിച്ചത് എന്നു പീലാേത്താസ് അറിഞ്ഞതുെകാണ്ട് അവേരാട്:
10 “െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവിെന നിങ്ങൾക്ക് വിട്ട തരണം എന്നു
11 എന്നാൽ ബറബ്ബാസിെന
ഇച്ഛിക്കുന്നുേവാ?”
എന്നു േചാദിച്ച .
വിട്ട െകാടുേക്കണ്ടതിന്
േചാദിപ്പാൻ
മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാർ
12 പീലാേത്താസ്
പുരുഷാരെത്ത ഉത്സാഹിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
1
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പിെന്നയും അവേരാട്: “എന്നാൽ െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവ്” എന്ന്
നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നവെന ഞാൻ എന്ത് െചേയ്യണം?”
എന്നു
േചാദിച്ച . 13 “അവെന ്രകൂശിയ്ക്ക” എന്നു അവർ വീണ്ടും നിലവിളിച്ച .
14 പീലാേത്താസ് അവേരാട്: “അവൻ എന്ത് േദാഷം െചയ്തു?” എന്നു
പറഞ്ഞേപ്പാൾ, “അവെന ്രകൂശിയ്ക്ക” എന്നു അവർ അധികമായി
നിലവിളിച്ച . 15 പീലാേത്താസ് പുരുഷാരത്തിന് തൃപ്തിവരുത്തുവാൻ
ഇച്ഛിച്ച
ബറബ്ബാസിെന അവർക്ക് വിട്ട െകാടുത്തു, േയശുവിെന
ചമ്മട്ടിെകാണ്ട് അടിപ്പിച്ച് ്രകൂശിപ്പാൻ ഏല്പിച്ച .
േയശുവിെന രക്താംബരവും മുൾക്കിരീടവും ധരിപ്പിക്കുന്നു.
പടയാളികൾ
അവെന
അവരുെട
ആസ്ഥാനമായ
മണ്ഡപത്തിനകത്തു െകാണ്ടുേപായി പട്ടാളെത്ത എല്ലാം വിളിച്ച കൂട്ടി.
17 അവെന രക്താംബരം ധരിപ്പിച്ച്, മുള്ള െകാണ്ട് ഒരു കിരീടം െമടഞ്ഞു
അവെന ചൂടിച്ച : 18 “െയഹൂദന്മാരുെട രാജാേവ, ജയജയ” എന്നു
പറഞ്ഞു വന്ദിച്ച ; 19 േകാൽെകാണ്ട് അവെന്റ തലയിൽ അടിച്ച , അവെന
20 അങ്ങെന അവെന
തുപ്പി, മുട്ട കുത്തി അവെന നമസ്കരിച്ച .
പരിഹസിച്ച േശഷം അവർ രക്താംബരം നീക്കി സ്വന്തവസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച്
അവെന ്രകൂശിപ്പാൻ െകാണ്ടുേപായി.
16

േയശുവിെന ്രകൂശിക്കുന്നു.
അെലക്സന്തരിെന്റയും
രൂെഫാസിെന്റയും
അപ്പനായ
കുേറനക്കാരൻ ശിേമാൻ നാട്ടിൻപുറത്തുനിന്ന് വന്നു അതുവഴി
േപാവുകയായിരുന്നു. േയശുവിെന്റ ്രകൂശ് ചുമപ്പാൻ അവർ അവെന
22 തലേയാടിടം എന്നർത്ഥമുള്ള െഗാല്േഗാഥാ എന്ന
നിബ്ബന്ധിച്ച .
സ്ഥലേത്തയ്ക്ക് അവർ േയശുവിെന െകാണ്ടുേപായി; 23 കുന്തുരുക്കം
കലർത്തിയ വീഞ്ഞ് അവന് െകാടുത്തു; അവൻ അത് കുടിച്ചില്ല.
24 അവെന ്രകൂശിച്ചേശഷം അവെന്റ വസ്്രതങ്ങൾ ഓേരാരുത്തരും
വിഭാഗിച്ച് എടുേക്കണ്ടതിന് അവർ ചീട്ടിട്ട . 25 അവെന ്രകൂശിച്ചേപ്പാൾ
മൂന്നാം മണി േനരമായിരുന്നു. 26 ‘െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവ്’ എന്നിങ്ങെന
അവെന്റേമൽ ചുമത്തിയ കുറ്റം മീെത എഴുതിവച്ചിരുന്നു. 27 അവർ
രണ്ടു കള്ളന്മാെര ഒരുവെന വലത്തും ഒരുവെന ഇടത്തുമായി
അവേനാടുകൂെട ്രകൂശിച്ച . 28 [അധർമ്മികള െട കൂട്ടത്തിൽ അവെന
എണ്ണി എന്നുള്ള തിരുെവഴുത്ത് നിവൃത്തിയായി.] 29 അതുവഴി കടന്നു
േപാകുന്നവർ തല കുലുക്കിെക്കാണ്ട്: “ഹാ, ഹാ, മന്ദിരം െപാളിച്ച്
മൂന്നു നാള െകാണ്ട് പണിയുന്നവേന, 30 നിെന്നത്തെന്ന രക്ഷിച്ച
്രകൂശിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിവാ” എന്നു പറഞ്ഞു അവെന ദുഷിച്ച .
31 അങ്ങെനതെന്ന
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും അവെന
പരിഹസിച്ച : “ഇവൻ മറ്റ ള്ളവെര രക്ഷിച്ച , എന്നാൽ തെന്നത്താൻ
രക്ഷിക്കാൻ ഇവന് കഴിയുന്നില്ല” എന്നു പരസ്പരം പറഞ്ഞു. 32 “നമ്മൾ
കണ്ട് വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന് ്രകിസ്തു എന്ന യി്രസാേയൽ രാജാവ് ഇേപ്പാൾ
്രകൂശിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിവരെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു.
അവേനാടുകൂെട
്രകൂശിക്കെപ്പട്ടവരും അവെന പരിഹസിച്ച .
21

േയശുവിെന്റ മരണം.
ആറാം മണിേനരം മുതൽ ഒമ്പതാം മണി േനരേത്താളം േദശത്തു
34 ഒമ്പതാം മണി േനരത്ത് േയശു:
എല്ലായിടത്തും ഇരുട്ട് ഉണ്ടായി.
“എെന്റ ൈദവേമ, എെന്റ ൈദവേമ, നീ എെന്ന ൈകവിട്ടത് എന്ത്?”
33
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എന്നു അർത്ഥമുള്ള “എേലാഹീ, എേലാഹീ ലമ്മാ ശബ്ബക്താനീ” എന്നു
അത്യ ച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച . 35 അരിെക നിന്നവരിൽ ചിലർ േകട്ടിട്ട്:
“േനാക്കൂ അവൻ ഏലിയാെവ വിളിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 36 ഒരുവൻ
ഓടി ഒരു സ്േപാങ്ങിൽ പുളിച്ചവീഞ്ഞ് നിറച്ച് ഒരു ഓടേക്കാലിേന്മലാക്കി:
“ഏലിയാവ് അവെന ഇറക്കുവാൻ വരുേമാ എന്നു നമുക്കു കാണാം”
37 അേപ്പാൾ
എന്നു പറഞ്ഞു അവന് കുടിക്കുവാൻ െകാടുത്തു.
38
േയശു ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച ്രപാണെന വിട്ട .
ഉടെന മന്ദിരത്തിെല
തിരശ്ശീല േമൽെതാട്ട് അടിേയാളവും രണ്ടായി ചീന്തിേപ്പായി. 39 അവന്
എതിെര നിന്നിരുന്ന ശതാധിപൻ അവൻ ഇങ്ങെന ്രപാണെന വിട്ടതു
കണ്ടിട്ട്: “ഈ മനുഷ്യൻ ൈദവപു്രതൻ ആയിരുന്നു സത്യം” എന്നു
40 സ്്രതീകള ം ദൂരത്തുനിന്ന്
പറഞ്ഞു.
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു;
അവരിൽ മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും ഇളയ യാേക്കാബിെന്റയും
േയാെസയുെടയും അമ്മ മറിയയും ശേലാമയും ഉണ്ടായിരുന്നു. 41 അവൻ
ഗലീലയിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ അവർ അവെന അനുഗമിച്ച ം ശു്രശൂഷിച്ച ം
േപാന്നു; അവേനാടുകൂെട െയരൂശേലമിേലക്കു വന്ന മറ്റ സ്്രതീകള ം
ഉണ്ടായിരുന്നു.
േയശുവിെന സംസ്കരിക്കുന്നു.
ൈവകുേന്നരമായേപ്പാൾ
ശബ്ബത്തിെന്റ
തേലദിവസമായ
ഒരുക്കനാൾ ആകെകാണ്ട് 43 ആേലാചനാസമിതിയിെല ബഹുമാന്യനായ
ഒരംഗവും, ൈദവരാജ്യെത്ത കാത്തിരുന്നവനുമായ അരിമത്ഥ്യയിെല
േയാസഫ് ൈധര്യേത്താെട പീലാേത്താസിെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്
േയശുവിെന്റ ശരീരം േചാദിച്ച . 44 അവൻ മരിച്ച കഴിഞ്ഞുേവാ എന്നു
പീലാേത്താസ് ആശ്ചര്യെപ്പട്ട ശതാധിപെന വിളിച്ച : േയശു മരിച്ച േവാ
എന്നു അേന്വഷിച്ച . 45 ശതാധിപനിൽനിന്ന് വസ്തുത അറിഞ്ഞേശഷം
അവൻ േയശുവിെന്റ ശരീരം േയാസഫിന് വിട്ട െകാടുത്തു. 46 അവൻ
ഒരു ശീല വാങ്ങി അവെന കുരിശിൽനിന്ന് താെഴയിറക്കി ശീലയിൽ
ചുറ്റിെപ്പാതിഞ്ഞു, പാറയിൽ െവട്ടിയിട്ട ള്ള ഒരു കല്ലറയിൽ െവച്ച്,
കല്ലറവാതില്ക്കൽ ഒരു കല്ല് ഉരുട്ടിവച്ച ; 47 അവെന സംസ്കരിച്ച
ഇടം മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും േയാെസയുെട അമ്മ മറിയയും
േനാക്കിക്കണ്ടു.
42

16. അദ്ധ്യായം.
േയശുവിെന്റ പുനരുത്ഥാനം.
ശബ്ബത്തുനാൾ
കഴിഞ്ഞേശഷം
മഗ്ദലക്കാരത്തി
മറിയയും
യാേക്കാബിെന്റ അമ്മ മറിയയും ശേലാമയും െചന്ന് േയശുവിെന്റ ശരീരം
അഭിേഷകം െചേയ്യണ്ടതിന് സുഗന്ധവർഗ്ഗം വാങ്ങി. 2 ആഴ്ചവട്ടത്തിെന്റ
ഒന്നാം നാൾ അതികാലത്ത് സൂര്യൻ ഉദിച്ചേപ്പാൾ തേന്ന അവർ
3 കല്ലറയുെട വാതിൽക്കൽ നിന്നു നമുക്കു
കല്ലറയ്ക്കൽ െചന്ന്:
േവണ്ടി ആർ കല്ല് ഉരുട്ടിക്കളയും എന്നു തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 4 അവർ
േനാക്കിയേപ്പാൾ കല്ല് ഉരുട്ടിമാറ്റിയിരിക്കുന്നതായി കണ്ട്; അത് ഏറ്റവും
വലുതായിരുന്നു. 5 അവർ കല്ലറയ്ക്കകത്ത് കടന്നേപ്പാൾ െവള്ളനിലയങ്കി
ധരിച്ച ഒരു ബാല്യക്കാരൻ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് ്രഭമിച്ച .
6 അവൻ അവേരാട്:
“ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ്രകൂശിക്കെപ്പട്ട നസറായനായ
േയശുവിെന നിങ്ങൾ അേന്വഷിക്കുന്നു; അവൻ ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ ;
1
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അവൻ ഇവിെട ഇല്ല, േനാക്കൂ അവെന െവച്ച സ്ഥലം ഇതാ. 7 എന്നാൽ
നിങ്ങൾ േപായി അവെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാടും പെ്രതാസിേനാടും: അവൻ
നിങ്ങൾക്ക് മുെമ്പ ഗലീലയ്ക്കു് േപാകുന്നു; അവൻ നിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞതുേപാെല അവിെടവച്ച് നിങ്ങൾ അവെന കാണും എന്നു
8 അവർക്ക് വിറയലും ്രഭമവും പിടിച്ച്
പറവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു.
അവർ കല്ലറ വിട്ട ഓടിേപ്പായി; അവർ വളെര ഭയെപ്പട്ടിരുന്നതുെകാണ്ട്
ആേരാടും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.
9
[അവൻ
ആഴ്ചവട്ടത്തിെന്റ
ഒന്നാം
നാൾ
രാവിെല
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റതിനുേശഷം
താൻ
ഏഴ്
ഭൂതങ്ങെള
പുറത്താക്കിയിരുന്ന
മഗ്ദലക്കാരത്തി
മറിയയ്ക്ക്
ആദ്യം
10 അവൾ െചന്ന് അവേനാടുകൂെട ഇരുന്നവരായി
്രപത്യക്ഷനായി.
11 അവൻ
ദുഃഖിച്ച ം കരഞ്ഞുംെകാണ്ടിരുന്നവേരാട് അറിയിച്ച .
ജീവേനാടിരിക്കുന്നു എന്നും അവൾ അവെന കണ്ട് എന്നും അവർ
േകട്ടേപ്പാൾ വിശ്വസിച്ചില്ല.
ശിഷ്യർക്ക് ്രപത്യക്ഷെപ്പടുന്നു
പിെന്ന അവരിൽ രണ്ടുേപർ നാട്ടിേലക്ക് േപാകുേമ്പാൾ അവൻ
13 അവർ േപായി
മെറ്റാരു രൂപത്തിൽ അവർക്ക് ്രപത്യക്ഷനായി.
േശഷമുള്ള ശിഷ്യന്മാേരാട് അറിയിച്ച ; അവരുെട വാക്കും അവർ
വിശ്വസിച്ചില്ല.
14
പിന്നീട്
ആ
പതിെനാന്നുേപർ
ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുേമ്പാൾ
േയശു അവർക്ക് ്രപത്യക്ഷനായി,
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റതിനുേശഷം
തെന്ന
കണ്ടവരുെട
വാക്ക്
വിശ്വസിക്കായ്കയാൽ
അവരുെട
15 പിെന്ന
അവിശ്വാസെത്തയും ഹൃദയകാഠിന്യെത്തയും ശാസിച്ച .
അവൻ അവേരാട്: “നിങ്ങൾ ഭൂേലാകത്തിൽ ഒെക്കയും േപായി സകല
സൃഷ്ടിേയാടും സുവിേശഷം ്രപസംഗിപ്പിൻ. 16 വിശ്വസിക്കയും സ്നാനം
ഏല്ക്കുകയും െചയ്യ ന്നവൻ രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടും; വിശ്വസിക്കാത്തവൻ
17 വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ
ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകെപ്പടും.
ഈ
അടയാളങ്ങൾ നടക്കും:
എെന്റ നാമത്തിൽ അവർ ഭൂതങ്ങെള
പുറത്താക്കും, അവർ പുതുഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കും, 18 അവരുെട
ൈകകളാൽ അവർ സർപ്പങ്ങെള പിടിെച്ചടുക്കും;
മരണകരമായ
യാെതാന്നു കുടിച്ചാലും അവർക്ക് ഹാനി വരികയില്ല;
അവർ
േരാഗികള െട േമൽ ൈകവച്ചാൽ അവർക്ക് സൗഖ്യം വരും” എന്നു
പറഞ്ഞു.
19 ഇങ്ങെന കർത്താവായ േയശു അവേരാട് അരുളിെച്ചയ്തേശഷം
സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക് എടുക്കെപ്പട്ട ,
ൈദവത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത്
ഇരുന്നു. 20 അവർ പുറെപ്പട്ട എല്ലായിടത്തും ്രപസംഗിച്ച ; കർത്താവ്
അവേരാടുകൂെട ്രപവർത്തിച്ച ം അവരാൽ നടന്ന അത്ഭുതകരമായ
അടയാളങ്ങളാൽ വചനെത്ത ഉറപ്പിച്ച ം േപാന്നു.]
12
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THE

GOSPEL ACCORDING TO LUKE
ലൂേക്കാസ് എഴുതിയ സുവിേശഷം
1

ബഹുമാന്യനായ െതേയാഫിേലാേസ, നമ്മുെട ഇടയിൽ നിറേവറിയ
കാര്യങ്ങെള വിവരിക്കുന്ന ഒരു ചരി്രതം എഴുതാൻ പലരും ്രശമിച്ച വരുന്നു.
2 ആദിമുതലുള്ള ദൃക് സാക്ഷികള ം വചനത്തിെന്റ ശു്രശൂഷകരുമായവർ
ഇതു നെമ്മ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. 3 അതുെകാണ്ട് നിനക്ക് ഉപേദശം
ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള െട യാഥാർത്ഥ്യം നീ അറിേയണ്ടതിന്,
4 അത് ്രകമമായി എഴുതുന്നത് നല്ലതാെണന്ന് ആദിമുതൽ സകലവും
സൂക്ഷ്മമായി പരിേശാധിച്ചിട്ട് എനിക്കും േതാന്നിയിരിക്കുന്നു.
5
െയഹൂദ്യരാജാവായ
െഹേരാദാവിെന്റ
ഭരണ
കാലത്ത്
അബീയാവിെന്റ പൗേരാഹിത്യ ഗണത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരുന്ന െസഖര്യാവ്
*
എന്നു േപരുേള്ളാരു പുേരാഹിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവെന്റ
ഭാര്യ അഹേരാെന്റ പു്രതിമാരിൽ ഒരുവൾ ആയിരുന്നു; അവൾക്ക്
6 ഇരുവരും ൈദവസന്നിധിയിൽ
എലിസെബത്ത് എന്നു േപർ.
നീതിയുള്ളവരും കർത്താവിെന്റ സകല കല്പനകള ം ന്യായങ്ങള ം
7
അനുസരിക്കുന്നവരും
ആയിരുന്നു.
എലിസെബത്ത്
വന്ധ്യയായിരുന്നതു െകാണ്ട് അവർക്ക് മക്കൾ ഇല്ലായിരുന്നു; ഇരുവരും
വൃദ്ധരും ആയിരുന്നു.
8
െസഖര്യാവ്
തെന്റ
ഗണത്തിെന്റ
്രകമം
അനുസരിച്ച്
ൈദവസന്നിധിയിൽ പുേരാഹിതനായി ശു്രശൂഷ െചയ്തുവരുേമ്പാൾ:
9 പൗേരാഹിത്യമര്യാദ്രപകാരം
കർത്താവിെന്റ മന്ദിരത്തിൽ െചന്ന്
ധൂപം കാട്ട വാൻ അവെന നറുെക്കടുപ്പിലൂെട െതരെഞ്ഞടുത്തു.
10 അവൻ
ധൂപം കാട്ട ന്ന സമയത്ത് ജനസമൂഹം ഒെക്കയും
11 അേപ്പാൾ കർത്താവിെന്റ
പുറത്തു ്രപാർത്ഥിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
ദൂതൻ ധൂപപീഠത്തിെന്റ വലത്തു ഭാഗത്ത് നില്ക്കുന്നവനായിട്ട്
12 െസഖര്യാവ് അവെന കണ്ട് പരി്രഭമിച്ച .
അവന് ്രപത്യക്ഷനായി.
13 ദൂതൻ അവേനാട് പറഞ്ഞത്: െസഖര്യാേവ, ഭയെപ്പേടണ്ടാ; നിെന്റ
്രപാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിച്ച :
നിെന്റ ഭാര്യ എലിസെബത്ത്
നിനക്ക് ഒരു മകെന ്രപസവിക്കും; അവന് േയാഹന്നാൻ എന്നു േപർ
ഇേടണം. 14 നിനക്ക് സേന്താഷവും ഉല്ലാസവും ഉണ്ടാകും; അവെന്റ
15 അവൻ കർത്താവിന്
ജനനം പലർക്കും സേന്താഷം ഉളവാക്കും.
േവണ്ടി വലിയ കാര്യങ്ങൾ െചയ്യ ം; വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കുകയില്ല;
അമ്മയുെട ഗർഭത്തിൽവച്ച് തേന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവുെകാണ്ടു നിറയും.
16 അവൻ യി്രസാേയൽമക്കളിൽ പലെരയും അവരുെട ൈദവമായ
കർത്താവിേലക്ക് മടക്കിവരുത്തും. 17 അവൻ കർത്താവിന് മുമ്പായി
ഏലിയാവിെന്റ ആത്മാേവാടും ശക്തിേയാടും കൂെട നടക്കും; അവൻ
മാതാപിതാക്കള ം മക്കള ം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പുന:സ്ഥാപിക്കും;
അവൻ അനുസരിക്കാത്തവെര നീതിമാന്മാരുെട വിേവകത്തിേലക്ക്
തിരിച്ച
െകാണ്ടുവരും;
അങ്ങെന ഒരുക്കമുള്ള ഒരു ജനെത്ത
18 െസഖര്യാവ് ദൂതേനാട്; ഇവ
കർത്താവിനുേവണ്ടി തയ്യാറാക്കും.
*

1. അദ്ധ്യായം.. 5 1 ദിന 24: 10 ദാവീദ് പുേരാഹിതന്മാെര 24 ഗണങ്ങളാക്കി തിരിച്ചതിൽ ഒരു
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ലൂേക്കാസ് 1. അദ്ധ്യായം.:19

98

ലൂേക്കാസ് 1. അദ്ധ്യായം.:41

സംഭവിക്കും എന്നു ഞാൻ എങ്ങെന അറിയും? ഞാൻ വൃദ്ധനും എെന്റ
ഭാര്യ വയസ്സ െചന്നവള മേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 19 ദൂതൻ അവേനാട്:
ഞാൻ ൈദവസന്നിധിയിൽ നില്ക്കുന്ന ഗ്രബിേയൽ ആകുന്നു; നിേന്നാട്
സംസാരിപ്പാനും ഈ സദ്വർത്തമാനം നിേന്നാട് അറിയിക്കുവാനും എെന്ന
അയച്ചിരിക്കുന്നു. 20 തക്കസമയത്ത് സംഭവിപ്പാനുള്ള എെന്റ ഈ വാക്ക്
വിശ്വസിക്കാഞ്ഞതുെകാണ്ട് അത് സംഭവിക്കും വെര നീ സംസാരിപ്പാൻ
21 ജനം
കഴിയാെത മൗനമായിരിക്കും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
െസഖര്യാവിനായി കാത്തിരുന്നു, അവൻ മന്ദിരത്തിൽ നിന്നു പുറത്തു
വരാൻ താമസിച്ചതിനാൽ ആശ്ചര്യെപ്പട്ട . 22 അവൻ പുറത്തു വന്നേപ്പാൾ
അവേരാട് സംസാരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; അതിനാൽ അവൻ മന്ദിരത്തിൽ
ഒരു ദർശനം കണ്ട് എന്നു അവർ അറിഞ്ഞ്; അവൻ അവേരാട്
23 അവെന്റ
ആംഗ്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച ഊമനായി പാർത്തു.
ശു്രശൂഷാകാലം പൂർത്തിയായേപ്പാൾ അവൻ വീട്ടിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി.
24 ആ നാള കൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവെന്റ ഭാര്യ എലിസെബത്ത് ഗർഭം
ധരിച്ച : 25 മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന നിന്ദ നീക്കുവാൻ
കർത്താവിന് എേന്നാട് ദയ േതാന്നിയ നാളിൽ ഇങ്ങെന എനിക്ക്
െചയ്തുതന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു അഞ്ച് മാസം ഒളിച്ച പാർത്തു.
26 എലിസെബത്ത് ഗർഭിണിയായി ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ൈദവം
ഗ്രബിേയൽദൂതെന ഗലീലയിെല നസെറത്ത് എന്ന പട്ടണത്തിേലക്ക്
27 അവിെട ദാവീദിെന്റ പിന്തുടർച്ചക്കാരനായ േയാസഫ്
അയച്ച .
എെന്നാരു പുരുഷന് വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കന്യകയുെട അടുക്കൽ
അയച്ച ; ആ കന്യകയുെട േപർ മറിയ എന്ന് ആയിരുന്നു. 28 ദൂതൻ
അവള െട അടുക്കൽ അകത്ത് െചന്ന്: കൃപ ലഭിച്ചവേള, നിനക്ക് വന്ദനം;
കർത്താവ് നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞു. 29 അവൾ ആ വാക്ക്
േകട്ട് ഭയപരവശയായി. ഇതു എന്തിനാണ് തേന്നാട് പറയുന്നത് എന്നു
വിചാരിച്ച . 30 ദൂതൻ അവേളാട്: മറിയേയ, ഭയെപ്പേടണ്ടാ; നിനക്ക്
ൈദവത്തിെന്റ കൃപ ലഭിച്ച . 31 നീ ഗർഭം ധരിച്ച ഒരു മകെന ്രപസവിക്കും;
അവന് േയശു എന്നു േപർ വിളിക്കണം. 32 അവൻ വലിയവൻ ആകും;
അത്യ ന്നതെന്റ പു്രതൻ എന്നു വിളിക്കെപ്പടും; കർത്താവായ ൈദവം
അവെന്റ പിതാവായ ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനം അവന് െകാടുക്കും
33 അവൻ
യാേക്കാബിെന്റ സന്തതി പരമ്പരകൾക്ക് എേന്നക്കും
രാജാവായിരിക്കും; അവെന്റ രാജ്യത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാകയില്ല
എന്നു പറഞ്ഞു. 34 മറിയ ദൂതേനാട്: ഞാൻ കന്യക ആയതിനാൽ
35 അതിന് ദൂതൻ:
ഇതു എങ്ങെന സംഭവിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.
പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിെന്റേമൽ വരും; അത്യ ന്നതെന്റ ശക്തിയാൽ അത്
സംഭവിക്കും; ആകയാൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിശുദ്ധശിശു ൈദവപു്രതൻ
36 നിെന്റ ബന്ധുവായ എലിസെബത്ത്
എന്നു വിളിക്കെപ്പടും.
വൃദ്ധയായിരുന്നിട്ട ം ഒരു മകെന ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു; വന്ധ്യ എന്നു
പറഞ്ഞുവന്നവൾക്ക് ഇതു ആറാം മാസം. 37 ൈദവത്തിന് ഒരു കാര്യവും
അസാദ്ധ്യമല്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 38 അതിന് മറിയ: ഇതാ, ഞാൻ
കർത്താവിെന്റ ദാസി; അതുെകാണ്ട് നീ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക്
സംഭവിക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു; ദൂതൻ അവെള വിട്ട േപായി.
39 കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് േശഷം മറിയ വളെര േവഗം മല നാട്ടിൽ
ഒരു െയഹൂദ്യപട്ടണത്തിൽ െചന്ന്, 40 അവിെട െസഖര്യാവിെന്റ വീട്ടിൽ
എത്തി എലിസെബത്തിെന വന്ദനം െചയ്തു. 41 മറിയയുെട വന്ദനം
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എലിസെബത്ത് േകട്ടേപ്പാൾ ശിശു അവള െട ഗർഭത്തിൽ തുള്ളി;
എലിസെബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞു, 42 ഇ്രപകാരം ഉച്ചത്തിൽ
വിളിച്ച പറഞ്ഞു: സകല സ്്രതീകളിലും നീ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവളാണ്;
നിെന്റ ഗർഭത്തിലുള്ള ശിശുവും അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടതാണ്. 43 എെന്റ
കർത്താവിെന്റ മാതാവ് എെന്റ അടുക്കൽ വരുവാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക്
എവിെട നിന്നു ഉണ്ടായി. 44 നിെന്റ വന്ദനസ്വരം ഞാൻ േകട്ടേപ്പാൾ ശിശു
എെന്റ ഗർഭത്തിൽ ആനന്ദംെകാണ്ട് തുള്ളി. 45 കർത്താവ് തേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്ത കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും എന്നു വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി.
46 അേപ്പാൾ മറിയ പറഞ്ഞത്:
“എെന്റ ഉള്ളം കർത്താവിെന മഹിമെപ്പടുത്തുന്നു;
47
എെന്റ
ആത്മാവ്
എെന്റ
രക്ഷിതാവായ
ൈദവത്തിൽ
സേന്താഷിക്കുന്നു.
48 അവൻ
തെന്റ ദാസിയുെട താഴ്ചെയ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഇന്നുമുതൽ എല്ലാ തലമുറകള ം എെന്ന ഭാഗ്യവതി എന്നു
വാഴ്ത്തും.
49 സർവ്വശക്തൻ എനിക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ െചയ്തിരിക്കുന്നു; അവെന്റ
നാമം പരിശുദ്ധം ആകുന്നു.
50 അവെന ഭയെപ്പടുന്നവർക്ക് അവെന്റ കരുണ തലമുറതലമുറേയാളം
ലഭിക്കുന്നു.
51 അവൻ തെന്റ കയ്യാൽ ശക്തമായ കാര്യങ്ങൾ െചയ്തു. തങ്ങള െട
ചിന്തകളിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നവെര ചിതറിച്ചിരിക്കുന്നു.
52 ്രപഭുക്കന്മാെര അവരുെട സിംഹാസനങ്ങളിൽ നിന്നു ഇറക്കി വിനീതെര
ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു.
53 വിശന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം നൽകി, സമ്പന്നന്മാെര
െവറുെത അയച്ച .
54 നമ്മുെട പിതാക്കന്മാേരാട് അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല അ്രബഹാമിനും
അവെന്റ സന്തതിയ്ക്കും എേന്നക്കും കരുണ ലഭിേക്കണ്ടതിനു,
55 തെന്റ ദാസനായ യി്രസാേയലിെന സഹായിച്ചിരിക്കുന്നു”.
56 മറിയ ഏകേദശം മൂന്നു മാസം എലിസെബത്തിേനാട് കൂെട
താമസിച്ചിട്ട് വീട്ടിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി.
57 എലിസെബത്തിന് ്രപസവിപ്പാനുള്ള സമയം തികഞ്ഞേപ്പാൾ അവൾ
ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച ; 58 കർത്താവ് അവൾക്ക് വലിയ കരുണ
കാണിച്ച എന്നു അയൽക്കാരും ബന്ധുക്കള ം േകട്ടിട്ട് അവേളാടുകൂെട
59 എട്ടാം നാളിൽ അവർ ൈപതലിെന പരിേച്ഛദന
സേന്താഷിച്ച .
െചയ്വാൻ െകാണ്ട് വന്നു; െയഹൂദന്മാരുെട പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച
അപ്പെന്റ േപർേപാെല അവന് െസഖര്യാവ് എന്നു േപർ വിളിക്കുവാൻ
തീരുമാനിച്ച . 60 അവെന്റ അമ്മേയാ: അല്ല, അവന് േയാഹന്നാൻ എന്നു
േപരിേടണം എന്നു പറഞ്ഞു. 61 അവർ അവേളാട്: നിെന്റ ബന്ധുക്കൾക്ക്
ആർക്കും ആ േപര് ഇല്ലേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 62 പിെന്ന അവന് എന്ത്
േപരിടാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു എന്നു അപ്പേനാട് ആംഗ്യം കാട്ടി േചാദിച്ച .
63 അവൻ ഒരു എഴുത്തു പലക േചാദിച്ച : അവെന്റ േപർ േയാഹന്നാൻ
64 ഉടെന അവെന്റ
എന്നു എഴുതി; എല്ലാവരും ആശ്ചര്യെപ്പട്ട .
സംസാരേശഷി തിരിെക ലഭിച്ച , അവൻ സംസാരിച്ച ൈദവെത്ത
സ്തുതിച്ച . 65 അയൽക്കാർെക്കല്ലാം ൈദവത്തിെന്റ ശക്തിെയക്കുറിച്ച്
ഭയവും ആശ്ചര്യവും ഉണ്ടായി; െയഹൂദ്യമലനാട്ടിൽ എങ്ങും ഈ വാർത്ത
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ഒെക്കയും ്രപസിദ്ധമായി 66 േകട്ടവർ എല്ലാവരും അവിെട സംഭവിച്ച
കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച : ഈ ൈപതൽ ആരാകും എന്നു പറഞ്ഞു;
കർത്താവിെന്റ ശക്തി അവേനാട് കൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു.
67 അവെന്റ പിതാവായ െസഖര്യാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ്
ഇ്രപകാരം ്രപവചിച്ച :
68 “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ കർത്താവ് അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ.
അവൻ തെന്റ ജനെത്ത സന്ദർശിച്ച അവെര സ്വത്രന്തരാക്കും.
69
ആദിമുതൽ
തെന്റ
വിശുദ്ധ്രപവാചകന്മാരിലൂെട
അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല
70 അവൻ ശക്തനായ രക്ഷകെന തെന്റ ദാസനായ ദാവീദിെന്റ സന്തതി
പരമ്പരകളിൽ നിന്നു നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു.
71 അവൻ നെമ്മ നമ്മുെട ശ്രതുക്കളിൽ നിന്നും, നെമ്മ െവറുക്കുന്നവരുെട
കയ്യിൽ നിന്നും, രക്ഷിക്കും എന്നു വാഗ്ദത്തം െചയ്തിരിക്കുന്നു.
72 അങ്ങെന നമ്മുെട പിതാക്കന്മാേരാട് കരുണ കാണിക്കുകയും,
അവേരാട് െചയ്ത വിശുദ്ധ ഉടമ്പടി നിറേവറ്റ കയും െചയ്തു.
73 നമ്മുെട പൂർവ്വപിതാവായ അ്രബഹാമിേനാട് സത്യം െചയ്തതാണു് ഈ
ഉടമ്പടി.
74 നെമ്മ ശ്രതുക്കള െട കയ്യിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുവാനും നമ്മുെട
ആയുഷ്ക്കാലം മുഴുവനും ഭയം കൂടാെത തിരുമുമ്പിൽ
75 വിശുദ്ധിേയാടും നീതിേയാടും കൂെട അവെന േസവിക്കുവാൻ നമുക്കു
കൃപ നൽകും എന്നായിരുന്നു ആ ഉടമ്പടി.
76 നീേയാ ൈപതേല, അത്യ ന്നതെന്റ ്രപവാചകൻ എന്നു വിളിക്കെപ്പടും.
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ കർത്താവിെന്റ വഴി ഒരുക്കുവാനും
77 നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ ആർ്രദകരുണയാൽ അവെന്റ ജനത്തിന്
പാപേമാചനം ലഭിക്കുെമന്ന് അറിയിക്കാനുമായി നീ അവന്
മുമ്പായി നടക്കും.
78
സത്യം
അറിയാതിരിക്കുന്നവരുെടയും
മരണത്തിെന്റ
ഭീതിയിൽ കഴിയുന്നവരുെടയും േമൽ ്രപകാശിച്ച്, അവെര
സമാധാനമാർഗ്ഗത്തിൽ നടേത്തണ്ടതിന്
79 ആ ആർ്രദകരുണയാൽ ഉദയസൂര്യെന േപാെലയുള്ള രക്ഷകൻ
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു നെമ്മ സന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു.”
80 ൈപതൽ വളർന്ന് ആത്മാവിൽ ബലെപ്പട്ട ; അവൻ യി്രസാേയൽ
ജനങ്ങള െട മുൻപിൽ തെന്റ പരസ്യശു്രശൂഷ തുടങ്ങുന്ന നാൾവെരയും
മരുഭൂമിയിൽ ആയിരുന്നു.
1

2. അദ്ധ്യായം.

ആ കാലത്ത്, േറാമാസാ്രമാജ്യത്തിൽ ഒെക്കയും ജനസംഖ്യ കണക്ക്
എടുക്കണം എന്ന് ഔഗുസ്െതാസ് ൈകസർ ഒരു ആജ്ഞ െകാടുത്തു.
2 കുേറന്യാസ്, സിറിയയിെല ഗവർണ്ണർ ആയിരിക്കുേമ്പാൾ ആകുന്നു ഈ
ഒന്നാമെത്ത കണെക്കടുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത്. 3 അതുെകാണ്ട് എല്ലാവരും
ജനസംഖ്യ േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതിന് അവരവരുെട പട്ടണങ്ങളിേലക്ക്
4 അങ്ങെന േയാസഫും ദാവീദിെന്റ കുടുംബത്തിലും
യാ്രതയായി.
വംശത്തിലും ഉൾെപ്പട്ടവൻ ആയിരുന്നതുെകാണ്ട്, തനിക്കു വിവാഹം
നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന മറിയ എന്ന ഗർഭിണിയായ ഭാര്യേയാടും കൂെട േപരു
േചർേക്കണ്ടതിന് ഗലീലയിെല നസെറത്ത് പട്ടണം വിട്ട , 5 െയഹൂദ്യയിൽ
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േബത്ത്േലെഹം എന്ന ദാവീദിെന്റ പട്ടണത്തിേലക്ക് േപായി. 6 അവർ
അവിെട ആയിരുന്നേപ്പാൾ അവൾക്ക് ്രപസവത്തിനുള്ള സമയം ആയി
7 അവൾ ആദ്യജാതനായ മകെന ്രപസവിച്ച .
വഴിയമ്പലത്തിൽ
അവർക്ക് സ്ഥലം ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ പുതപ്പ് െകാണ്ട് നല്ലവണ്ണം
െപാതിഞ്ഞു പശുെത്താട്ടിയിൽ *കിടത്തി.
8 അന്ന്,
സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് ഇരുൾ വ്യാപിച്ചേപ്പാൾ,
ആ
്രപേദശത്ത് ഇടയന്മാർ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന് കാവലായി െവളിയിൽ
9 െപെട്ടന്ന് കർത്താവിെന്റ ഒരു ദൂതൻ അവരുെട
താമസിച്ചിരുന്നു.
അരിെക വന്നു, കർത്താവിെന്റ േതജസ്സ് അവെര ചുറ്റിമിന്നി, അവർ
10 ദൂതൻ അവേരാട്:
ഭയപരവശരായിത്തീർന്നു.
ഭയെപ്പേടണ്ടാ;
സർവ്വജനത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള മഹാസേന്താഷം ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
11 കർത്താവായ ്രകിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ്
സുവിേശഷിക്കുന്നു.
ഇന്ന് ദാവീദിെന്റ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു.
12 നിങ്ങൾക്ക് അടയാളേമാ; പുതപ്പിനാൽ നല്ലവണ്ണം െപാതിയെപ്പട്ട്
പശുെത്താട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ശിശുവിെന നിങ്ങൾ കാണും എന്നു
പറഞ്ഞു. 13 െപെട്ടന്ന് സ്വർഗ്ഗീയ ൈസന്യത്തിെന്റ ഒരു സംഘം ദൂതേനാട്
േചർന്ന് ൈദവെത്ത പുകഴ്ത്തി.
14
“അത്യ ന്നതങ്ങളിൽ
ൈദവത്തിന്
മഹത്വം;
ഭൂമിയിൽ
ൈദവ്രപസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം”
എന്നു പറഞ്ഞു.
15 ദൂതന്മാർ അവെര വിട്ട സ്വർഗ്ഗത്തിൽ േപായേശഷം ഇടയന്മാർ:
ഇേപ്പാൾ നാം േബത്ത്േലെഹമിൽ െചന്ന് കർത്താവ് നേമ്മാടു അറിയിച്ച
ഈ സംഭവം കാണണം എന്നു തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 16 അവർ േവഗത്തിൽ
െചന്ന്, മറിയെയയും േയാസഫിെനയും പശുെത്താട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന
ശിശുവിെനയും കണ്ട്. 17 ഈ കുഞ്ഞിെനക്കുറിച്ച് മാലാഖമാർ തങ്ങേളാട്
പറഞ്ഞ വാക്ക് മറ്റ ള്ളവെരെയല്ലാം അറിയിച്ച . 18 ഇടയന്മാർ പറഞ്ഞത്
േകട്ടവർ എല്ല്ലാം ആശ്ചര്യെപ്പട്ട . 19 മറിയ ഈ വാർത്ത ഒെക്കയും വില
ഉള്ളെതന്ന് കരുതി ഹൃദയത്തിൽ സം്രഗഹിച്ച് ധ്യാനിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
20 തങ്ങേളാട് അറിയിച്ചതുേപാെല ഇടയന്മാർ കണ്ട്.
അവർ േകട്ടതും
കണ്ടതുമായ എല്ലാറ്റിെനയും കുറിച്ച് ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തിയും
പുകഴ്ത്തിയുംെകാണ്ട് മടങ്ങിേപ്പായി.
21 ശിശുവിെന പരിേച്ഛദന െചേയ്യണ്ട എട്ടാം ദിവസം, അവൻ ഗർഭത്തിൽ
ഉല്പാദിക്കുന്നതിനു മുെമ്പ ദൂതൻ പറഞ്ഞിരുന്നതുേപാെല, അവന് േയശു
എന്നു േപർ വിളിച്ച .
22
േമാെശയുെട
ന്യായ്രപമാണം
അനുസരിച്ച ള്ള
അവള െട
23
ശുദ്ധീകരണകാലം
പൂർത്തിയായേപ്പാൾ
കടിഞ്ഞൂലായ†
ആെണാെക്കയും
കർത്താവിന്
വിശുദ്ധം
ആയിരിക്കണം
എന്നു കർത്താവിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്
േപാെല 24 അവെന കർത്താവിന് അർപ്പിക്കുവാനും, ഒരു ഇണ‡
കുറു്രപാവിെനേയാ
രണ്ടു
്രപാക്കുഞ്ഞിെനേയാ
കർത്താവിെന്റ
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ കല്പിച്ചതുേപാെല യാഗം കഴിക്കുവാനും അവർ
25 െയരൂശേലമിൽ
അവെന െയരൂശേലമിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി.
ശിേമ്യാൻ എന്നു േപരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; ഈ മനുഷ്യൻ
*

2. അദ്ധ്യായം.. 7 പശുക്കൾക്കുള്ള ആഹാരം േശഖരിച്ച വയ്ക്കുന്ന ഒരു വലിയ പാ്രതം

അദ്ധ്യായം.. 23 ആദ്യജാതനായ
ഒരു േജാടി

‡

†

2.

2. അദ്ധ്യായം.. 24 ഒരു ഇണ എന്നാൽ രണ്ട് അെല്ലങ്കിൽ
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നീതിമാനും യി്രസാേയലിെന്റ ആശ്വാസത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവനും
ആയിരുന്നു;
പരിശുദ്ധാത്മാവും അവെന്റ േമൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
26 കർത്താവിെന്റ ്രകിസ്തുവിെന കാണുംമുെമ്പ മരിക്കുകയില്ല എന്നു
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവന് അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായിരുന്നു. 27 അവൻ
ആത്മാവ് നയിച്ചതനുസരിച്ച് ൈദവാലയത്തിൽ െചന്ന്. േയശു എന്ന
ൈപതലിന് േവണ്ടി ന്യായ്രപമാണം അനുസരിച്ച ള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ
െചയ്വാൻ അമ്മയും അപ്പനും അവെന അകത്ത് െകാണ്ടുെചന്നേപ്പാൾ
28 ശിേമ്യാൻ അവെന കയ്യിൽ എടുത്തു ൈദവെത്ത പുകഴ്ത്തി:
29 “ഇേപ്പാൾ നാഥാ തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്നതുേപാെല നീ അടിയെന
സമാധാനേത്താെട വിട്ടയയ്േക്കണേമ.
30 ജാതികൾക്ക് െവളിെപ്പടുവാനുള്ള ്രപകാശവും നിെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിെന്റ മഹത്വവുമായി
31 നീ സകല ജാതികള െടയും മുമ്പിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിെന്റ
രക്ഷെയ
32 എെന്റ കണ്ണ് കണ്ടുവേല്ലാ”
എന്നു പറഞ്ഞു. 33 ഇങ്ങെന േയശു ൈപതലിെനക്കുറിച്ച പറഞ്ഞത്
34 പിെന്ന
െകാണ്ട് അവെന്റ അപ്പനും അമ്മയും ആശ്ചര്യെപ്പട്ട .
ശിേമ്യാൻ അവെര അനു്രഗഹിച്ച് അവെന്റ അമ്മയായ മറിയേയാടു:
ഇവൻ യി്രസാേയലിൽ പലേരയും ൈദവത്തിൽ നിന്നു അകലുന്നവരും
അടുക്കുന്നവരും ആക്കിത്തീർക്കും.
അേനകരുെട ഹൃദയങ്ങളിെല
വിചാരം െവളിെപ്പടുത്തും.
എതിർക്കുന്നവർക്ക് അവൻ ഒരു
35 നിെന്റ സ്വന്ത്രപാണനിൽക്കൂടി ഒരു
അടയാളം ആയിരിക്കും.
വാൾ കടക്കുന്നത് േപാെല നിനക്ക് വലിയ ്രപയാസം ഉണ്ടാകും
എന്നു പറഞ്ഞു. 36 ആേശർ േഗാ്രതത്തിൽ ഫനൂേവലിെന്റ മകളായ
ഹന്നാ എെന്നാരു ്രപവാചകി ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൾ വിവാഹ േശഷം
ഭർത്താവിേനാടുകൂെട ഏഴ് സംവത്സരം ജീവിച്ച .
എൺപത്തിനാല്
സംവത്സരം വിധവയായി ജീവിച്ച .
ഇേപ്പാൾ വളെര വയസ്സ
37 ൈദവാലയം
െചന്ന്.
വിട്ട
പിരിയാെത ഉപവാസേത്താടും
്രപാർത്ഥനേയാടും കൂെട രാവും പകലും ആരാധന െചയ്തു വരുന്നു.
38 ആ സമയത്ത് അവള ം അടുത്തുനിന്ന് ൈദവെത്ത സ്തുതിച്ച്,
െയരൂശേലമിെന്റ
വീെണ്ടടുപ്പിനായി
കാത്തിരുന്ന
എല്ലാവേരാടും
അവെനക്കുറിച്ച് ്രപസ്താവിച്ച . 39 കർത്താവിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
കല്പിച്ചിരിക്കുന്നെതാെക്കയും നിവർത്തിച്ചേശഷം മറിയയും േജാസഫും
ഗലീലയിൽ തങ്ങള െട പട്ടണമായ നസെറത്തിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി.
40
ൈപതൽ
വളർന്ന്
ജ്ഞാനം
നിറഞ്ഞു,
ആത്മാവിൽ
ബലെപ്പട്ട േപാന്നു; ൈദവകൃപയും അവേന്മൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
41 അവെന്റ അമ്മയപ്പന്മാർ എല്ലാ വർഷവും െപസഹ െപരുന്നാളിന്
42 അവന് പ്രന്തണ്ട് വയസ്സായേപ്പാൾ
െയരൂശേലമിേലക്കു േപാകും.
43 െപരുന്നാൾ
അവർ പതിവുേപാെല െപരുന്നാളിന് േപായി.
കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിേപ്പാരുേമ്പാൾ ബാലനായ േയശു െയരൂശേലമിൽ
44 അവേരാെടാപ്പം
താമസിച്ച ; അമ്മയപ്പന്മാേരാ അറിഞ്ഞില്ല.
യാ്രത െചയ്യ ന്നവരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നു അവർ
വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസെത്ത യാ്രത െചയ്തു; പിെന്ന അവെന
ബന്ധുക്കള െടയും
പരിചയക്കാരുെടയും
ഇടയിൽ
അേന്വഷിച്ച .
45 അവെന കണ്ടില്ല അതുെകാണ്ട് അവർ അവെന അേന്വഷിച്ച
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െയരൂശേലമിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പായി. 46 മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞേശഷം
അവൻ ൈദവാലയത്തിൽ ഗുരുക്കന്മാരുെട ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്നതും
അവരുെട
ഉപേദശം
േകൾക്കുകയും
അവേരാട്
േചാദ്യങ്ങൾ
േചാദിക്കുന്നതും കണ്ട്. 47 അവെന്റ വാക്ക് േകട്ടവർെക്കല്ലാവർക്കും
അവെന്റ വിേവകത്തിലും ഉത്തരങ്ങളിലും വിസ്മയം േതാന്നി. അവെന
കണ്ടിട്ട് അവർ അതിശയിച്ച ; 48 അമ്മ അവേനാട്: മകേന, ഞങ്ങേളാടു
ഇങ്ങെന െചയ്തതു എന്ത്? നിെന്റ അപ്പനും ഞാനും വ്യസനിച്ച െകാണ്ട്
നിെന്ന കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളെര വിഷമിച്ച എന്നു പറഞ്ഞു. 49 അവൻ
അവേരാട്: എെന്ന എന്തിനാണ് അേന്വഷിച്ചത് ? എെന്റ പിതാവിെന്റ
ഭവനത്തിൽ ഞാൻ ഇരിേക്കണം എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേയാ.
50 അവൻ തങ്ങേളാട് പറഞ്ഞ വാക്ക് അവർക്ക്
എന്നു പറഞ്ഞു.
51 പിെന്ന അവൻ അവേരാടുകൂെട നസെറത്തിൽ
മനസ്സിലായില്ല.
വന്നു മാതാപിതാക്കെള അനുസരിച്ച ജീവിച്ച . ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം
അവെന്റ അമ്മ ഹൃദയത്തിൽ സം്രഗഹിച്ച .
52 േയശുേവാ
ജ്ഞാനത്തിലും വളർച്ചയിലും ൈദവത്തിെന്റയും
മനുഷ്യരുെടയും കൃപയിലും മുതിർന്നു വന്നു.
1

3. അദ്ധ്യായം.

തിബര്യാസ് ൈകസരുെട ഭരണത്തിെന്റ പതിനഞ്ചാം വർഷത്തിൽ,
െപാന്തിെയാസ് പീലാേത്താസ് െയഹൂദ്യയിെല ഗവർണ്ണർ ആയിരുന്നു.
െഹേരാദാവ് ഗലീലയിലും, അവെന്റ സേഹാദരനായ ഫീലിേപ്പാസ്
ഇതുര്യ, ്രതേഖാനിത്തി േദശങ്ങളിലും, ലുസാന്യാസ് അബിേലനയിലും
ഇട്രപഭുക്കന്മാർ ആയിരുന്നു. 2 അന്നെത്ത മഹാപുേരാഹിതന്മാരായ
ഹന്നാവിേന്റയും കയ്യഫാവിേന്റയും കാലത്തായിരുന്നു െസഖര്യാവിെന്റ
മകനായ േയാഹന്നാന് മരുഭൂമിയിൽവച്ച് ൈദവത്തിെന്റ അരുളപ്പാട്
ഉണ്ടായത്. 3 അവൻ േയാർദ്ദാനരിെകയുള്ള നാട്ടിൽ ഒെക്കയും െചന്ന്
പാപേമാചനത്തിനായുള്ള മാനസാന്തരസ്നാനം ്രപസംഗിച്ച .
4 “മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ച പറയുന്നവെന്റ ശബ്ദമാണിത്: കർത്താവിെന്റ
വഴി ഒരുക്കുവിൻ; അവെന്റ പാത നിരപ്പാക്കുവിൻ.
5 എല്ലാ താഴ്വരകള ം നികന്നുവരും; എല്ലാ മലയും കുന്നും താഴുകയും
നിരപ്പാവുകയും
െചയ്യ ം;
വളഞ്ഞതു
േനെരയാവുകയും
ദുർഘടമായത് നിരന്ന വഴിയായും തീരും;
6 സകല മനുഷ്യരും ൈദവത്തിെന്റ രക്ഷെയ കാണും”
എന്നിങ്ങെന
െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ
പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നത് േപാെല സംഭവിച്ച .
7 തന്നിൽ നിന്നു സ്നാനം ഏൽക്കുവാൻ വന്ന പുരുഷാരേത്താട്
േയാഹന്നാൻ പറഞ്ഞത്:
വിഷമുള്ള പാമ്പുകെള േപാെല ദുഷ്ടത
്രപവർത്തിക്കുന്നവരാണു് നിങ്ങൾ. വരുവാനുള്ള േകാപത്തിൽ നിന്നു
8 മാനസാന്തരത്തിന്
ഒഴിഞ്ഞു േപാകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല.
േയാഗ്യമായ ഫലം കായ്പിൻ. അ്രബഹാം ഞങ്ങൾക്കു പിതാവായിട്ട ണ്ട്
എന്നു അഭിമാനിക്കുന്നതുെകാണ്ട് ഈ ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്നു
ഒഴിഞ്ഞുേപാകുവാൻ സാധ്യമല്ല; കാരണം അ്രബഹാമിന് ഈ കല്ല കളിൽ
നിന്നു മക്കെള ഉല്പാദിപ്പിക്കുവാൻ ൈദവത്തിന് കഴിയും എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 9 വൃക്ഷങ്ങള െട ചുവട്ടിന് േകാടാലി െവച്ചിരിക്കുന്ന
ഒരു മനുഷ്യെന േപാെലയാകുന്നു ൈദവം; നല്ല ഫലം കായ്ക്കാത്ത
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വൃക്ഷം എല്ലാം െവട്ടി തീയിൽ ഇട്ട കളയുന്നു. 10 എന്നാൽ ഞങ്ങൾ
എന്ത് െചേയ്യണം എന്നു പുരുഷാരം അവേനാട് േചാദിച്ച . 11 അതിന്
ഉത്തരമായി അവൻ: രണ്ടു വസ്്രതമുള്ളവൻ ഇല്ലാത്തവന് െകാടുക്കെട്ട;
ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ഉള്ളവനും തെന്ന െചയ്യെട്ട എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
12 ചുങ്കക്കാരും സ്നാനം ഏൽക്കുവാൻ വന്നു:
ഗുേരാ, ഞങ്ങൾ
13 നിങ്ങേളാടു േറാമാ
എന്തുെചയ്യണം എന്നു അവേനാട് േചാദിച്ച .
ഭരണകൂടം കല്പിച്ചതിൽ അധികം ഒന്നും പിരിക്കരുത് എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞു. 14 പടയാളികൾ അവേനാട്: ഞങ്ങെളക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു?
ഞങ്ങൾ എന്ത് െചേയ്യണം എന്നു േചാദിച്ചതിന്: ആെരയും നിബ്ബന്ധിച്ച
പണം വാങ്ങരുത്. ആരുെട കയ്യിൽ നിന്നും ചതിവായി ഒന്നും വാങ്ങരുത്.
നിങ്ങള െട ശമ്പളം െകാണ്ട് തൃപ്തിെപ്പടുക എന്നു അവേരാട് പറഞ്ഞു.
15 എന്നാൽ ജനെമല്ലാം ്രകിസ്തു വരുെമന്നു ്രപതീക്ഷിച്ചിരുന്നു;
അതുെകാണ്ട് അവൻ ്രകിസ്തുേവാ എന്നു എല്ലാവരും ഹൃദയത്തിൽ
16 േയാഹന്നാൻ എല്ലാവേരാടും
േയാഹന്നാെനക്കുറിച്ച് വിചാരിച്ച .
ഉത്തരം പറഞ്ഞത്:
ഞാൻ നിങ്ങെള െവള്ളംെകാണ്ട് സ്നാനം
കഴിപ്പിക്കുന്നു; എന്നാൽ എന്നിലും ബലവാനായവൻ വരുന്നു; അവെന്റ
െചരിപ്പിെന്റ വാറ് അഴിക്കുവാൻ േപാലും എനിക്ക് േയാഗ്യതയില്ല; അവൻ
നിങ്ങെള പരിശുദ്ധാത്മാവുെകാണ്ടും തീെകാണ്ടും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും.
17 അവെന്റ കയ്യിൽ വീശുമുറം* ഉണ്ട്; അവൻ കളെത്ത† മുഴുവനും
വൃത്തിയാക്കി േഗാതമ്പു കളപ്പ രയിൽ േശഖരിച്ച െവക്കുകയും പതിർ
െകടാത്ത തീയിൽ ഇട്ട് ചുട്ട കളകയും െചയ്യ ം.
18 ഇതു േപാെല മറ്റ
പല ഉപേദശങ്ങളാൽ അവൻ ജനേത്താടു
19 എന്നാൽ ഇട്രപഭുവായ െഹേരാദാവ്
സുവിേശഷം അറിയിച്ച .
സേഹാദരെന്റ ഭാര്യ െഹേരാദ്യെയ വിവാഹം െചയ്തതിനാലും മറ്റ പല
േദാഷങ്ങൾ െചയ്തതിനാലും േയാഹന്നാൻ അവെന കുറ്റെപ്പടുത്തി.
20 അതിനാൽ െഹേരാദാവ് അവെന തടവിൽ ആക്കി.
21 അങ്ങെന േയാഹന്നാേനാെടാപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ജനം എല്ലാം
സ്നാനം ഏറ്റ െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ േയശുവും സ്നാനം ഏറ്റ . േയശു
്രപാർത്ഥിക്കുേമ്പാൾ സ്വർഗ്ഗം തുറന്നു, 22 പരിശുദ്ധാത്മാവ് ്രപാവിെന്റ
രൂപത്തിൽ അവെന്റേമൽ ഇറങ്ങിവന്നു. നീ എെന്റ ്രപിയ പു്രതൻ; നിന്നിൽ
ഞാൻ ്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു ഒരു ശബ്ദവും
ഉണ്ടായി.
23 േയശു തെന്റ ശു്രശൂഷ ആരംഭിക്കുേമ്പാൾ ഏകേദശം മുപ്പത്
വയസ്സായിരുന്നു. അവൻ േയാസഫിെന്റ മകൻ എന്നു ജനം വിചാരിച്ച ;
24 േയാസഫ് േഹലിയുെട മകൻ, േഹലി മത്ഥാത്തിെന്റ മകൻ, മത്ഥാത്ത്
േലവിയുെട മകൻ, േലവി െമല്ക്കിയുെട മകൻ, െമല്ക്കി യന്നായിയുെട
മകൻ, യന്നായി 25 േയാസഫിെന്റ മകൻ, േയാസഫ് മത്തെഥ്യാസിെന്റ
മകൻ, മത്തെഥ്യാസ് ആേമാസിെന്റ മകൻ, ആേമാസ് നാഹൂമിെന്റ
മകൻ, നാഹൂം എസ്ളിയുെട മകൻ, എസ്ളി നഗ്ഗായിയുെട മകൻ,
26 നഗ്ഗായി മയാത്തിെന്റ മകൻ, മയാത്ത് മത്തെഥ്യാസിെന്റ മകൻ,
മത്തെഥ്യാസ് െശമയിയുെട മകൻ, െശമയി േയാസഫിെന്റ മകൻ,
േയാസഫ് േയാദയുെട മകൻ, 27 േയാദാ േയാഹന്നാെന്റ മകൻ,
*
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വീശുമുറം എന്നാൽ േഗാതമ്പിെനയും, പതിരിെനയും തമ്മിൽ

േവർതിരിക്കാനായി ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഒരു മുറം.
േവർതിരിക്കാനായി െകാണ്ടിടുന്ന സ്ഥലം.

†
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േയാഹന്നാൻ േരസയുെട മകൻ, േരസ െസാെരാബാേബലിെന്റ മകൻ,
െസാെരാബാേബൽ ശലഥീേയലിെന്റ മകൻ, ശലഥീേയൽ േനരിയുെട
മകൻ, 28 േനരി െമൽക്കിയുെട മകൻ, െമൽക്കി അദ്ദിയുെട മകൻ,
അദ്ദി േകാസാമിെന്റ മകൻ, േകാസാം എല്മാദാമിെന്റ മകൻ, എല്മാദാം
ഏരിെന്റ മകൻ, 29 ഏർ േയാശുവിെന്റ മകൻ, േയാശു എലീേയസരിെന്റ
മകൻ, എലീേയസർ േയാരീമിെന്റ മകൻ, േയാരീം മത്ഥാത്തിെന്റ
മകൻ, മത്ഥാത്ത് േലവിയുെട മകൻ, 30 േലവി ശിേമ്യാെന്റ മകൻ,
ശിേമ്യാൻ െയഹൂദയുെട മകൻ, െയഹൂദാ േയാസഫിെന്റ മകൻ,
േയാസഫ് േയാനാമിെന്റ മകൻ, േയാനാം എല്യാക്കീമിെന്റ മകൻ,
31 എല്യാക്കീം െമല്യാവിെന്റ മകൻ,
െമല്യാവു െമന്നയുെട മകൻ,
െമന്നാ മത്തഥയുെട മകൻ, മത്തഥാ നാഥാെന്റ മകൻ, നാഥാൻ
ദാവീദിെന്റ മകൻ, 32 ദാവീദ് യിശ്ശായിയുെട മകൻ, യിശ്ശായി ഓേബദിെന്റ
മകൻ, ഓേബദ് േബാവസിെന്റ മകൻ, േബാവസ് സല്േമാെന്റ മകൻ,
സല്േമാൻ നഹേശാെന്റ മകൻ, 33 നഹേശാൻ അമ്മീനാദാബിെന്റ
മകൻ, അമ്മീനാദാബ് അരാമിെന്റ മകൻ, അരാം എേ്രസാെന്റ മകൻ,
എേ്രസാൻ പാെരസിെന്റ മകൻ, പാെരസ് െയഹൂദയുെട മകൻ,
34 െയഹൂദാ യാേക്കാബിെന്റ മകൻ,
യാേക്കാബ് യിസ്ഹാക്കിെന്റ
മകൻ, യിസ്ഹാക്ക് അ്രബഹാമിെന്റ മകൻ, അ്രബഹാം േതരഹിെന്റ
മകൻ, 35 േതരഹ് നാേഹാരിെന്റ മകൻ, നാേഹാർ െസരൂഗിെന്റ മകൻ,
െസരൂഗ് െരഗുവിെന്റ മകൻ, െരഗു ഫാെലഗിെന്റ മകൻ, ഫാെലഗ്
ഏെബരിെന്റ മകൻ, ഏെബർ ശലാമിെന്റ മകൻ, ശലാം കയിനാെന്റ
മകൻ, 36 കയിനാൻ അർഫക്സാദിെന്റ മകൻ, അർഫക്സാദ് േശമിെന്റ
മകൻ, േശം േനാഹയുെട മകൻ, േനാഹ ലാേമക്കിെന്റ മകൻ, 37 ലാേമക്ക്
െമഥൂശലയുെട മകൻ, െമഥൂശലാ ഹാേനാക്കിെന്റ മകൻ, ഹാേനാക്ക്
യാെരദിെന്റ മകൻ, യാെരദ് മെലേല്യലിെന്റ മകൻ, മെലേല്യൽ
കയിനാെന്റ മകൻ, 38 കയിനാൻ എേനാശിെന്റ മകൻ, എേനാശ്
േശത്തിെന്റ മകൻ, േശത്ത് ആദാമിെന്റ മകൻ, ആദാം ൈദവത്തിെന്റ
മകൻ.

4. അദ്ധ്യായം.

1 േയശുവിെന്റ സ്നാനത്തിന് േശഷം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി

േയാർദ്ദാൻ വിട്ട മടങ്ങി; ആത്മാവ് അവെന മരുഭൂമിയിേലക്ക് നടത്തി;
എന്നാൽ പിശാച് അവെന നാല്പതു ദിവസം പരീക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
2 ആ ദിവസങ്ങളിൽ അവൻ ഒന്നും ഭക്ഷിച്ചില്ല; അവ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
അവന് വിശന്നു. 3 അേപ്പാൾ പിശാച് അവേനാട്: നീ ൈദവപു്രതൻ
എങ്കിൽ ഈ കല്ലിേനാട് അപ്പമായിത്തീരുവാൻ കല്പിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു.
4 േയശു അവേനാട്: മനുഷ്യൻ അപ്പംെകാണ്ട് മാ്രതമല്ല ജീവിക്കുന്നത്
എന്നു
തിരുവചനത്തിൽ*
എഴുതിയിരിക്കുന്നു
എന്നു
ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 5 പിെന്ന പിശാച് അവെന ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥലേത്തയ്ക്ക്
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി േലാകത്തിെല സകല രാജ്യങ്ങെളയും ഒരു
നിമിഷം െകാണ്ട് അവെന കാണിച്ച : 6 ഈ അധികാരം ഒെക്കയും
അതിെന്റ മഹത്വവും നിനക്ക് തരാം; അത് എെന്ന ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
7 നീ
എനിക്ക് താത്പര്യം ഉള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഇതു െകാടുക്കുന്നു.
*
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എെന്ന നമസ്കരിച്ച് † ആരാധിച്ചാൽ അെതല്ലാം നിനക്ക് തരാം
എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു. 8 േയശു അവേനാട്: നിെന്റ ൈദവമായ
കർത്താവിെന നമസ്കരിച്ച അവെന മാ്രതേമ ആരാധിക്കാവൂ എന്നു
തിരുവചനത്തിൽ‡ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
9 പിെന്ന അവൻ േയശുവിെന െയരൂശേലമിേലക്ക് കൂട്ടിെക്കാണ്ട് േപായി
ൈദവാലയത്തിെന്റ മുകളിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ സ്ഥാനത്ത് നിർത്തി
അവേനാട്: നീ ൈദവപു്രതൻ എങ്കിൽ ഇവിെട നിന്നു താേഴാട്ട ചാടുക.
10 “നിെന്ന സംരക്ഷിക്കുവാൻ അവൻ തെന്റ ദൂതന്മാേരാട് നിെന്നക്കുറിച്ച്
കല്പിക്കുകയും
11 നിെന്റ
കാൽ കല്ലിേനാട് തട്ടാെത അവർ നിെന്ന കയ്യിൽ
താങ്ങിെക്കാള്ള കയും െചയ്യ ം”
എന്ന് തിരുവചനത്തിൽ§ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു.
12 േയശു അവേനാട്: നിെന്റ ൈദവമായ കർത്താവിെന പരീക്ഷിക്കരുത്
എന്നും തിരുെവഴുത്തിൽ* എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.
13 അങ്ങെന പിശാച് സകല പരീക്ഷയും പൂർത്തിയാക്കിയ േശഷം
കുെറ സമയേത്തക്ക് അവെന വിട്ട മാറി.
14 േയശു
ആത്മാവിെന്റ ശക്തിേയാെട ഗലീലയ്ക്കു് തിരിെക
േപായി; അവെനക്കുറിച്ച ള്ള വാർത്ത ചുറ്റ മുള്ള നാട്ടിൽ ഒെക്കയും
്രപസിദ്ധമായി. 15 അവൻ അവരുെട പള്ളികളിൽ ഉപേദശിച്ച ; എല്ലാവരും
അവെന ്രപശംസിച്ച .
16 അങ്ങെന അവൻ വളർന്ന നസെറത്തിൽ വന്നു: ശബ്ബത്തിൽ തെന്റ
പതിവുേപാെല പള്ളിയിൽ െചന്ന് വായിക്കുവാൻ എഴുേന്നറ്റ നിന്നു.
17 െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ പുസ്തകം അവന് െകാടുത്തു;
അവൻ
പുസ്തകം തുറന്നു:
18 “ദരി്രദേരാട് സുവിേശഷം അറിയിക്കുവാൻ കർത്താവ് എെന്ന
അഭിേഷകം
െചയ്തിരിക്കയാൽ
അവെന്റ
ആത്മാവ്
എെന്റേമൽ ഉണ്ട്;
തടവുകാർക്ക് വിടുതലും, അന്ധർക്ക്
കാഴ്ചയും
നൽകുെമന്ന്
്രപസംഗിക്കുവാനും,
മർദ്ദിതെര
വിടുവിച്ചയയ്ക്കുവാനും,
19 ജനങ്ങേളാട്
കാരുണ്യം കാട്ട വാൻ കർത്താവിെന്റ വർഷം
എത്തിയിരിക്കുന്നു
എന്നു
്രപസംഗിക്കുവാനും
എെന്ന
അയച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ട്. 20 പിെന്ന അവൻ പുസ്തകം
മടക്കി ശു്രശൂഷക്കാരന് തിരിെക െകാടുത്തിട്ട് ഇരുന്നു; പള്ളിയിലുള്ള
എല്ലാവരും േയശുവിെന ്രശദ്ധിച്ച േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 21 അവൻ
അവേരാട്: ഇന്ന് നിങ്ങൾ എെന്റ വചനം േകൾക്കുന്നത് െകാണ്ട് ഈ
തിരുെവഴുത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് േപാെല സംഭവിച്ച എന്നു
22 എല്ലാവരും അവെന പുകഴ്ത്തി,
പറഞ്ഞുതുടങ്ങി.
അവെന്റ
വായിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട ലാവണ്യ വാക്കുകൾ നിമിത്തം ആശ്ചര്യെപ്പട്ട ;
23 േയശു
ഇവൻ േയാസഫിെന്റ മകൻ അല്ലേയാ എന്നു പറഞ്ഞു.
അവേരാട്:
ൈവദ്യാ, നിെന്നത്തെന്ന െസൗഖ്യമാക്കുക എന്നുള്ള
പഴെഞ്ചാല്ല് േപാെല കഫർന്നഹൂമിൽ െചയ്തത് എല്ലാം ഈ നിെന്റ
†

4. അദ്ധ്യായം.. 7 വണങ്ങുക, വന്ദിക്കുക

അദ്ധ്യായം.. 11 സങ്കീർത്തനം 91: 11, 12

*

‡

4. അദ്ധ്യായം.. 8 ആവർത്തനം 6: 13

4. അദ്ധ്യായം.. 12 ആവർത്തനം 6: 16
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പിതാവിെന്റ നഗരത്തിലും െചയ്ക എന്നും നിങ്ങൾ എേന്നാട് പറയും
24 ഒരു ്രപവാചകെനയും തെന്റ പിതാവിെന്റ നഗരം
നിശ്ചയം.
സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു
25 ഏലിയാവിെന്റ കാലത്ത് മൂന്നു ആണ്ടും ആറ്
എന്നു പറഞ്ഞു.
മാസവും മഴയില്ലാെത േദശത്തു എങ്ങും മഹാക്ഷാമം ഉണ്ടായേപ്പാൾ
യി്രസാേയലിൽ പല വിധവമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു ഞാൻ
26 എന്നാൽ സീേദാനിെല
യഥാർത്ഥമായി നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
സെരപ്തയിൽ ഉള്ള ഒരു വിധവയുെട അടുക്കേലക്കല്ലാെത അവരിൽ
ആരുെടയും അടുക്കേലക്ക് ഏലിയാവിെന അയച്ചില്ല. 27 അതുേപാെല
എലീശാ്രപവാചകെന്റ കാലത്ത് യി്രസാേയലിൽ പല കുഷ്ഠേരാഗികൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. സുറിയക്കാരനായ നയമാൻ അല്ലാെത േവെറ ആരും
28 പള്ളിയിലുള്ളവർ ഇതു
ശുദ്ധമായില്ല എന്നും അവൻ പറഞ്ഞു.
േകട്ടിട്ട് എല്ലാവരും േകാപിച്ച് എഴുേന്നറ്റ് 29 അവെന പട്ടണത്തിൽ നിന്നു
െവളിയിലാക്കി അവരുെട പട്ടണം പണിതിരുന്ന മലയുെട അറ്റത്ത്
െകാണ്ടുേപായി തലകീഴായി തള്ളിയിടാം എന്നു വിചാരിച്ച . 30 േയശുേവാ
അവരുെട നടുവിൽ കൂടി കടന്നുേപായി.
31 പിന്നീട് അവൻ ഗലീലയിെല ഒരു പട്ടണമായ കഫർന്നഹൂമിൽ െചന്ന്.
ഒരു ശബ്ബത്തിൽ അവെര ഉപേദശിക്കുകയായിരുന്നു. 32 അവൻ വചനം
അധികാരേത്താെട ഉപേദശിക്കുകയാൽ അവർ വിസ്മയിച്ച . 33 അവിെട
പള്ളിയിൽ അശുദ്ധഭൂതം ബാധിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.
34 അവൻ നസറായനായ േയശുേവ, നീ ഞങ്ങള െട കാര്യത്തിൽ
ഇടെപടുന്നത് എന്തിനാണ്?
ഞങ്ങെള നശിപ്പിക്കുവാനാേണാ നീ
വന്നിരിക്കുന്നത്! നീ ആർ എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു; ൈദവത്തിെന്റ
35 മിണ്ടരുത്;
പരിശുദ്ധൻ തേന്ന എന്നു ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച .
അവെന വിട്ട േപാക എന്നു േയശു അതിെന ശാസിച്ചേപ്പാൾ
ഭൂതം അവെന നടുവിൽ തള്ളിയിട്ട് ഒരു ഉപ്രദവവും വരുത്താെത
36 എല്ലാവരും ആശ്ചര്യെപ്പട്ട്:
വിട്ട േപായി.
ഈ വചനങ്ങൾ എ്രത
അത്ഭുതകരം ആണ്. അവൻ അധികാരേത്താടും ശക്തിേയാടുംകൂെട
അശുദ്ധാത്മാക്കേളാട് കല്പിക്കുന്നു; അവ ഇറങ്ങിേപ്പാകുന്നു എന്നു
37 അവെനക്കുറിച്ച ള്ള വാർത്ത
തമ്മിൽ പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു.
നാെടങ്ങും പരന്നു.
38 അവൻ പള്ളിയിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി ശിേമാെന്റ വീട്ടിൽ െചന്ന്.

ശിേമാെന്റ
†
അമ്മാവിയമ്മ
കഠിനമായ പനി െകാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുക
ആയിരുന്നു. അവർ അവെള സഹായിക്കണം എന്നു േയശുവിേനാടു
39 അവൻ അവെള കുനിഞ്ഞു േനാക്കി, പനി വിട്ട
അേപക്ഷിച്ച .
േപാകാൻ ആജ്ഞാപിച്ച ; അത് അവെള വിട്ട മാറി; അവൾ ഉടെന
എഴുേന്നറ്റ് അവന് ശു്രശൂഷ െചയ്തു.
40 സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുേമ്പാൾ പലതരം അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നവെര
എല്ലാം അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; അവൻ അവരുെട േമൽ
ൈകവച്ച അവെര െസൗഖ്യമാക്കി. 41 പലരിൽ നിന്നും ഭൂതങ്ങൾ; നീ
ൈദവപു്രതനായ ്രകിസ്തു എന്നു നിലവിളിച്ച പറഞ്ഞുെകാണ്ട് ഇറങ്ങി
േപായി; താൻ ്രകിസ്തു എന്നു അവ അറിയുകെകാണ്ട് മിണ്ടുവാൻ
അവൻ സമ്മതിക്കാെത അവെയ ശാസിച്ച .

†

4. അദ്ധ്യായം.. 38 ഭാര്യയുെട അമ്മ
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്രപഭാതമായേപ്പാൾ അവൻ ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലേത്തയ്ക്ക്
േപായി. പുരുഷാരം അവെന അേന്വഷിച്ച് അവെന്റ അരികത്തുവന്ന്
43 േയശു
തങ്ങെള വിട്ട േപാകാതിരിക്കുവാൻ അവെന തടഞ്ഞു.
അവേരാട്:
ഞാൻ
മറ്റ ള്ള
പട്ടണങ്ങളിലും
ൈദവരാജ്യം
സുവിേശഷിേക്കണ്ടതാകുന്നു;
ഇതിനു
േവണ്ടിയാണ്
എെന്ന
അയച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നു പറഞ്ഞു.
44 അങ്ങെന അവൻ ഗലീലയിെല പള്ളികളിൽ ്രപസംഗിച്ച .

1

5. അദ്ധ്യായം.

ഒരു ദിവസം അവൻ ഗേന്നസരത്ത് തടാകത്തിെന്റ കരയിൽ
നില്ക്കുേമ്പാൾ, പുരുഷാരം ൈദവവചനം േകൾക്കുന്നതിന് േവണ്ടി
അവെന്റ ചുറ്റ ം കൂടി. 2 രണ്ടു പടക് കരയുെട അടുത്തു നില്ക്കുന്നതു
അവൻ കണ്ട്; അവയിൽ നിന്നു മീൻപിടിക്കുന്നവർ ഇറങ്ങി വല
കഴുകുകയായിരുന്നു. 3 അതിൽ ശിേമാെന്റ പടകിൽ അവൻ കയറി.
കരയിൽ നിന്നു െവള്ളത്തിേലക്ക് അല്പം നീേക്കണം എന്നു അവേനാട്
അേപക്ഷിച്ച ; അവൻ പടകിൽ ഇരുന്നു പുരുഷാരെത്ത ഉപേദശിച്ച .
4 പുരുഷാരെത്ത ഉപേദശിച്ച
തീർന്നേപ്പാൾ അവൻ ശിേമാേനാട്:
ആഴമുള്ള സ്ഥലേത്തയ്ക്ക് നീക്കി മീൻപിടിക്കാനായി വല ഇറക്കുവിൻ
എന്നു പറഞ്ഞു. 5 അതിന് ശിേമാൻ: ഗുേരാ, ഞങ്ങൾ രാ്രതി മുഴുവനും
അദ്ധ്വാനിച്ചിട്ട ം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല; എങ്കിലും നീ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച്
ഞാൻ വല ഇറക്കാം എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 6 അവർ അങ്ങെന
െചയ്തേപ്പാൾ വളെര ഏെറ മീൻകൂട്ടം അവർക്ക് ലഭിച്ച . അവരുെട
7 അവർ മെറ്റ പടകിലുള്ള കൂട്ട കാെര
വല കീറി േപാകാറായി.
ആംഗ്യം കാണിച്ച് സഹായത്തിന് വിളിച്ച . അവർ വന്നു രണ്ടു പടകും
8 ശിേമാൻ പെ്രതാസ് അത് കണ്ടിട്ട്
മുങ്ങുമാറാകുേവാള ം നിറച്ച .
േയശുവിെന്റ കാല്ക്കൽ മുട്ട കുത്തി: കർത്താേവ, ഞാൻ പാപിയായ
മനുഷ്യൻ ആകുന്നതുെകാണ്ട് എെന്ന വിട്ട േപാേകണേമ എന്നു
9 അന്നെത്ത മീൻപിടുത്തത്തിൽ അവനും അവേനാട്
പറഞ്ഞു.
10 അതുേപാെല ശിേമാെന്റ
കൂെടയുള്ളവരും ആശ്ചര്യെപ്പട്ടിരുന്നു.
കൂട്ട കാരായ യാേക്കാബ്, േയാഹന്നാൻ എന്ന െസെബദിമക്കള ം
ആശ്ചര്യെപ്പട്ടിരുന്നു. േയശു ശിേമാേനാട്: ഭയെപ്പേടണ്ടാ, ഇന്ന് മുതൽ
നീ മനുഷ്യെര പിടിക്കുന്നവൻ ആകും എന്നു പറഞ്ഞു. 11 പിെന്ന അവർ
പടകുകെള കരയുെട അടുേത്തക്ക് അടുപ്പിച്ചിട്ട സകലവും വിട്ട അവെന
അനുഗമിച്ച .
12 ഒരു ദിവസം, അവൻ ഒരു പട്ടണത്തിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ കുഷ്ഠം
നിറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ േയശുവിെന കണ്ട് കവിണ്ണ വീണു: കർത്താേവ,
നിനക്ക് മനസ്സ െണ്ടങ്കിൽ എെന്ന ശുദ്ധമാക്കുവാൻ കഴിയും എന്നു
13 േയശു ൈക നീട്ടി അവെന െതാട്ട :
അവേനാട് അേപക്ഷിച്ച .
എനിക്ക് മനസ്സ ണ്ട്; ശുദ്ധമാക എന്നു പറഞ്ഞു.
ഉടെന കുഷ്ഠം
അവെന വിട്ട മാറി. 14 േയശു അവേനാട്: ഇതു ആേരാടും പറയരുത്;
എന്നാൽ േപായി നിെന്നത്തെന്ന പുേരാഹിതന് കാണിച്ച െകാടുക്കുക,
അവർക്ക്
സാക്ഷ്യത്തിനായി
േമാെശ
കല്പിച്ചതുേപാെല
നിെന്റ
ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള വഴിപാട് അർപ്പിക്ക എന്നു അവേനാട് കല്പിച്ച .
15 എന്നാൽ േയശുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള വാർത്ത ധാരാളം ആള കൾ
അറിയുവാൻ തുടങ്ങി. വളെര പുരുഷാരം വചനം േകൾേക്കണ്ടതിനും,
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തങ്ങള െട േരാഗങ്ങൾക്കു െസൗഖ്യം കിേട്ടണ്ടതിനും അവെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു. 16 അവേനാ ഏകാന്തമായ സ്ഥലങ്ങളിേലയ്ക്ക് പിൻവാങ്ങിേപ്പായി
്രപാർത്ഥിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
17
ഒരു
ദിവസം
അവൻ
ഉപേദശിക്കുേമ്പാൾ,
ഗലീലയിലും
െയഹൂദ്യയിലുമുള്ള സകല്രഗാമത്തിൽനിന്നും, െയരൂശേലമിൽനിന്നും
വന്ന പരീശന്മാരും ന്യായശാസ്്രതിമാരും അവിെട ഇരുന്നിരുന്നു.
െസൗഖ്യമാക്കുവാൻ
കർത്താവിെന്റ
ശക്തി
അവേനാടുകൂെട
18
ഉണ്ടായിരുന്നു.
അേപ്പാൾ ചില ആള കൾ പക്ഷവാതം പിടിച്ച ഒരു
മനുഷ്യെന കിടക്കയിൽ എടുത്തുെകാണ്ടുവന്നു; അവെന അകത്ത്
െകാണ്ടുെചന്ന് അവെന്റ മുമ്പിൽ കിടത്തുവാൻ ്രശമിച്ച . 19 പുരുഷാരം
കാരണം അവെന അകത്ത് െകാണ്ടുെചല്ല വാൻ വഴി കണ്ടില്ല.
അതുെകാണ്ട് അവർ വീടിെന്റ മുകളിൽ കയറി ഓടു നീക്കി അവെന
കിടക്കേയാെട േയശുവിെന്റ മുമ്പിൽ ഇറക്കിവച്ച . 20 േയശു അവരുെട
വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട്: മനുഷ്യാ, നിെന്റ പാപങ്ങൾ േമാചിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 21 ശാസ്്രതികള ം പരീശരും: ഇവൻ ൈദവദൂഷണം
പറയുന്നു, ൈദവത്തിന് അല്ലാെത പാപങ്ങെള േമാചിക്കുവാൻ മറ്റാർക്കും
22 േയശു അവരുെട ചിന്തകെള
കഴിയില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച തുടങ്ങി.
അറിഞ്ഞ് അവേരാട്: നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ത്?
23 നിെന്റ പാപങ്ങൾ േമാചിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നേതാ,
എഴുേന്നറ്റ് നടക്ക എന്നു പറയുന്നേതാ ഏതാകുന്നു എള പ്പം എന്നു
24 എങ്കിലും ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങെള േമാചിക്കുവാൻ
േചാദിച്ച .
മനുഷ്യപു്രതന് അധികാരം ഉണ്ട് എന്നു നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിന് അവൻ പക്ഷവാതക്കാരേനാട്: എഴുേന്നറ്റ് നിെന്റ കിടക്ക എടുത്തു
വീട്ടിേലക്ക് േപാക എന്നു ഞാൻ നിേന്നാട് പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
25 ഉടെന എല്ലാവരും കാൺെക അവൻ എഴുേന്നറ്റ്, താൻ കിടന്നിരുന്ന
കിടക്ക എടുത്തു ൈദവെത്ത മഹത്വീകരിച്ച ംെകാണ്ട് വീട്ടിേലക്ക് േപായി.
26 എല്ലാവരും ആശ്ചര്യെപ്പട്ട , ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തി. അവർ ഭയം
നിറഞ്ഞവരായി, “ഇന്ന് നാം അപൂർവകാര്യങ്ങൾ കണ്ട് “എന്നു പറഞ്ഞു.
27 ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് േശഷം േയശു അവിെട നിന്നു േപാകുേമ്പാൾ,
േലവി എന്നു േപരുള്ള ഒരു നികുതി പിരിവുകാരൻ ചുങ്കസ്ഥലത്ത്
ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട്; എെന്ന അനുഗമിക്ക എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു.
28 അവൻ സകലവും വിട്ട എഴുേന്നറ്റ് അവെന അനുഗമിച്ച . 29 േലവി
തെന്റ വീട്ടിൽ അവന് ഒരു വലിയ വിരുന്നു ഒരുക്കി; അവിെട നികുതി
പിരിവുകാരും വലിെയാരു പുരുഷാരവും അവേരാടുകൂെട ഭക്ഷണം
30 പരീശരും അവരുെട ശാസ്്രതികള ം
കഴിക്കുവാൻ ഇരുന്നു.
അവെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട്:
നിങ്ങൾ ചുങ്കക്കാേരാടും പാപികേളാടും
കൂെട തിന്നുകുടിക്കുന്നത് എന്ത് എന്നു പരാതി പറഞ്ഞു 31 േയശു
അവേരാട്: ദീനക്കാർക്കല്ലാെത െസൗഖ്യമുള്ളവർക്ക് ൈവദ്യെനെക്കാണ്ട്
32 ഞാൻ
ആവശ്യമില്ല;
നീതിമാന്മാെര അല്ല, പാപികെളയാണ്
മാനസാന്തരത്തിന് വിളിക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നു ഉത്തരം
33 അവർ
പറഞ്ഞു.
അവേനാട്:
േയാഹന്നാെന്റ ശിഷ്യന്മാർ
ഇടയ്ക്കിെട ഉപവസിച്ച ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു; പരീശന്മാരുെട ശിഷ്യന്മാരും
അങ്ങെനതെന്ന െചയ്യ ന്നു;
നിെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാ തിന്നുകയും
34 േയശു അവേരാട്:
കുടിക്കുകയും െചയ്യ ന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
മണവാളൻ േതാഴ്മക്കാേരാടുകൂെട ഉള്ളേപ്പാൾ അവെര ഉപവാസം
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െചയ്യിപ്പാൻ കഴിയുേമാ? 35 മണവാളൻ അവെര വിട്ട പിരിയുന്ന കാലം
വരും; അന്ന്, ആ കാലത്ത്, അവർ ഉപവസിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 36 ഒരു
ഉപമയും അവേരാട് പറഞ്ഞു: ആരും പുതിയവസ്്രതം കീറിെയടുത്ത്
പഴയവസ്്രതേത്താട് േചർത്ത് തുന്നുമാറില്ല. തുന്നിയാേലാ പുതിയത്
കീറുകയും പുതിയ കഷണം പഴയതിേനാട് േചരാതിരിക്കയും െചയ്യ ം.
37 ആരും പുതിയവീഞ്ഞ് പഴയതുരുത്തിയിൽ* പകരുമാറില്ല, പകർന്നാൽ
പുതിയ വീഞ്ഞ് തുരുത്തിെയ െപാളിച്ച് ഒഴുകിേപ്പാകും; തുരുത്തിയും
നശിച്ച േപാകും; 38 പുതിയ വീഞ്ഞ് പുതിയ തുരുത്തിയിൽ അേ്രത
പകർന്നുവയ്േക്കണ്ടത്. 39 പിെന്ന പഴയത് കുടിച്ചിട്ട് ആരും പുതിയത്
ഉടെന ആ്രഗഹിക്കുന്നില്ല; പഴയത് ഏെറ നല്ലത് എന്നു പറയും.

6. അദ്ധ്യായം.

ഒരു ശബ്ബത്തിൽ േയശു വിളഭൂമിയിൽ* കൂടി കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ
അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ കതിർ† പറിച്ച ൈകെകാണ്ട് തിരുമ്മിത്തിന്നു.
2 പരീശരിൽ ചിലർ “ശബ്ബത്തിൽ അനുവദിക്കാത്തത് എന്തിനാണ്
3 േയശു അവേരാട്:
നിങ്ങൾ െചയ്തത്?”
എന്നു േചാദിച്ച .
ദാവീദ് തനിക്കും കൂെടയുള്ളവർക്കും വിശന്നേപ്പാൾ എന്താണ്
െചയ്തത്?
അവൻ ൈദവാലയത്തിൽ െചന്ന് 4 പുേരാഹിതന്മാർ
മാ്രതമല്ലാെത ആരും തിന്നരുതാത്ത കാഴ്ചയപ്പം വാങ്ങി തിന്നുകയും
കൂെടയുള്ളവർക്ക് െകാടുക്കുകയും െചയ്തു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ
വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 5 മനുഷ്യപു്രതൻ ശബ്ബത്തിനും
കർത്താവ് ആകുന്നു എന്നും അവേരാട് പറഞ്ഞു.
6 മെറ്റാരു ശബ്ബത്തിൽ അവൻ പള്ളിയിൽ െചന്ന് ഉപേദശിക്കുേമ്പാൾ
വലൈങ്ക
േശാഷിച്ച
ഒരു
മനുഷ്യൻ
അവിെട
ഉണ്ടായിരുന്നു.
7 ശാസ്്രതികള ം പരീശരും അവനിൽ കുറ്റം ചുമത്തുവാൻ എെന്തങ്കിലും
കാരണം അേന്വഷിക്കുകയായിരുന്നു.
അവൻ ശബ്ബത്തിൽ ആ
മനുഷ്യെന െസൗഖ്യമാക്കുേമാ എന്നു ്രശദ്ധിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 8 അവരുെട
വിചാരം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവൻ േശാഷിച്ച കയ്യ ള്ള മനുഷ്യേനാടു:
എഴുേന്നറ്റ് നടുവിൽ നില്ക്ക എന്നു പറഞ്ഞു; 9 അവൻ എഴുേന്നറ്റ് നിന്നു.
േയശു അവേരാട്: ഞാൻ നിങ്ങേളാടു ഒന്ന് േചാദിക്കെട്ട: ശബ്ബത്തിൽ
നന്മ െചയ്കേയാ തിന്മ െചയ്കേയാ ജീവെന രക്ഷിയ്ക്കുകേയാ
നശിപ്പിക്കേയാ െചയ്യ ന്നത് നിയമാനുസൃതേമാ?
എന്നു േചാദിച്ച .
10 അവെര എല്ലാം ചുറ്റ ം േനാക്കീട്ട് ആ മനുഷ്യേനാടു: ൈക നീട്ട ക
എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ അങ്ങെന െചയ്തു, അവെന്റ ൈക സുഖമായി.
11 അവർക്ക് കഠിനമായ േദഷ്യം േതാന്നി. േയശുവിെന എന്ത് െചേയ്യണം
എന്നു തമ്മിൽ തമ്മിൽ ആേലാചിച്ച .
12 മെറ്റാരു ദിവസം അവൻ ്രപാർത്ഥിക്കുവാനായി ഒരു മലയിൽ
െചന്ന്.
അവൻ ൈദവേത്താട് രാ്രതി മുഴുവൻ ്രപാർത്ഥിച്ച .
13 രാവിെല അവൻ ശിഷ്യന്മാെര അടുക്കൽ വിളിച്ച ,
അവരിൽ
പ്രന്തണ്ടുേപെര െതരെഞ്ഞടുത്തു,
അവർക്ക് അെപ്പാസ്തലന്മാർ
14 അവരുെട േപരുകൾ:
എന്നും േപർ വിളിച്ച .
പെ്രതാസ് എന്നു
അവൻ േപർവിളിച്ച ശിേമാൻ, അവെന്റ സേഹാദരനായ അെ്രന്തയാസ്,
1

*

5. അദ്ധ്യായം.. 37 േതാൽക്കുടം - വീഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുവാനായി മൃഗങ്ങള െട േതാൽ െകാണ്ട്

ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കുടം

†

*

6. അദ്ധ്യായം.. 1 േഗാതമ്പ് പാകിയിരിക്കുന്ന വലിയ കൃഷിസ്ഥലം

6. അദ്ധ്യായം.. 1 േഗാതമ്പ് െചടിയുെട േഗാതമ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഭാഗം.
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യാേക്കാബ്,
േയാഹന്നാൻ,
ഫിലിേപ്പാസ്,
ബർെത്താെലാമായി,
15 മത്തായി,
േതാമസ്, അല്ഫായിയുെട മകനായ യാേക്കാബ്,
എരിവുകാരനായ ശിേമാൻ, 16 യാേക്കാബിെന്റ സേഹാദരനായ യൂദാ,
േ്രദാഹിയായ്തീർന്ന ഈസ്കേര്യാത്ത് യൂദാ എന്നിവർ തേന്ന. 17 അവൻ
അവേരാട് കൂെട മലയിൽ നിന്നു താെഴ ഇറങ്ങി സമഭൂമിയിൽ നിന്നു;
അവെന്റ ശിഷ്യന്മാരുെട കൂട്ടവും, െയഹൂദ്യയിൽ എല്ലായിടത്തുനിന്നും,
െയരൂശേലമിൽ നിന്നും േസാർ, സീേദാൻ എന്ന സമു്രദതീരങ്ങളിൽ
നിന്നും, അവെന്റ വചനം േകൾക്കുവാനും േരാഗശാന്തി കിട്ട വാനും വന്ന
ബഹു പുരുഷാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 18 അശുദ്ധാത്മാക്കൾ ബാധിച്ചവരും
െസൗഖ്യം ്രപാപിച്ച . 19 അവനിൽ നിന്നു ശക്തി പുറെപ്പട്ട എല്ലാവെരയും
െസൗഖ്യമാക്കുകെകാണ്ട് പുരുഷാരം ഒെക്കയും അവെന െതാടുവാൻ
്രശമിച്ച .
20 അനന്തരം അവൻ ശിഷ്യന്മാെര േനാക്കി പറഞ്ഞത്: ദരി്രദന്മാരായ
21 ഇേപ്പാൾ
നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ; ൈദവരാജ്യം നിങ്ങൾക്കുള്ളത്.
വിശക്കുന്നവരായ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ; നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിവരും;
ഇേപ്പാൾ കരയുന്നവരായ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ; നിങ്ങൾ ചിരിക്കും.
22 മനുഷ്യപു്രതൻ നിമിത്തം മനുഷ്യർ നിങ്ങെള േദ്വഷിച്ച് കൂട്ടത്തിൽനിന്ന്
പുറന്തള്ള കയും നിന്ദിക്കുകയും നിങ്ങൾ ദുഷ്ടർ എന്നു പറഞ്ഞ്
23 ആ
നിങ്ങെള തള്ള കയും െചയ്യ േമ്പാൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ.
നാളിൽ സേന്താഷിക്കുവിൻ; നിങ്ങള െട ്രപതിഫലം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
വലിയത്; അവരുെട പിതാക്കന്മാർ ്രപവാചകന്മാേരാട് അങ്ങെനതെന്ന
െചയ്തുവേല്ലാ. 24 എന്നാൽ സമ്പന്നരായ നിങ്ങൾക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം;
നിങ്ങള െട ആശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് േനരേത്ത ലഭിച്ച േപായേല്ലാ.
25 ഇേപ്പാൾ തൃപ്തന്മാരായ നിങ്ങൾക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം; നിങ്ങൾക്ക്
വിശക്കും.
ഇേപ്പാൾ ചിരിക്കുന്നവരായ നിങ്ങൾക്ക് അേയ്യാ
26 സകല മനുഷ്യരും നിങ്ങെള
കഷ്ടം; നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ച കരയും.
പുകഴ്ത്തിപ്പറയുേമ്പാൾ നിങ്ങൾക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം;
അവരുെട
പിതാക്കന്മാർ കള്ള്രപവാചകന്മാെര അങ്ങെന െചയ്തുവേല്ലാ.
27

എന്നാൽ
േകൾക്കുന്നവരായ
നിങ്ങേളാടു
ഞാൻ
പറയുന്നത്:
നിങ്ങള െട ശ്രതുക്കെള സ്േനഹിപ്പിൻ;
നിങ്ങെള
28 നിങ്ങെള
സ്േനഹിക്കാതിരിക്കുന്നവർക്കു ഗുണം െചയ്വിൻ.
ശപിക്കുന്നവെര അനു്രഗഹിക്കുവിൻ;
നിങ്ങെള ദുഷിക്കുന്നവർക്ക്
29
േവണ്ടി
്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ.
നിെന്ന
ഒരു
കവിളിൽ
അടിക്കുന്നവന് മേറ്റതും കാണിച്ച െകാടുക്കുക;
നിെന്റ പുതപ്പ്
എടുത്തുകളയുന്നവന്
നിെന്റ
ഉടുപ്പ ം
എടുത്തുകളയുവാൻ
അനുവദിക്കുക. 30 നിേന്നാട് േചാദിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും െകാടുക്ക;
നിനക്ക് അവകാശമുള്ള എെന്തങ്കിലും എടുത്തുകളയുന്നവേനാട് മടക്കി
31 മനുഷ്യർ നിങ്ങൾക്ക് െചേയ്യണം എന്നു നിങ്ങൾ
േചാദിക്കരുത്.
ആ്രഗഹിക്കുന്നതുേപാെല തേന്ന അവർക്കും െചയ്വിൻ. 32 നിങ്ങെള
സ്േനഹിക്കുന്നവെര സ്േനഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ലാഭം കിട്ട ം?
പാപികള ം തങ്ങെള സ്േനഹിക്കുന്നവെര സ്േനഹിക്കുന്നുവേല്ലാ.
33 നിങ്ങൾക്ക് നന്മെചയ്യ ന്നവർക്ക് നന്മ െചയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത്
ലാഭം കിട്ട ം? പാപികള ം അങ്ങെനതെന്ന െചയ്യ ന്നുവേല്ലാ. 34 നിങ്ങൾക്ക്
തിരിച്ച നൽകും എന്നു ്രപതീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് കടം െകാടുത്താൽ
നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ട ം? പാപികള ം കുറയാെത മടക്കിവാേങ്ങണ്ടതിന്
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35 നിങ്ങേളാ ശ്രതുക്കെള
പാപികൾക്ക് കടം െകാടുക്കുന്നുവേല്ലാ.
സ്േനഹിപ്പിൻ; അവർക്ക് നന്മ െചയ്വിൻ; ഒന്നും പകരം ആ്രഗഹിക്കാെത
കടം െകാടുക്കുവിൻ; എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളെര ്രപതിഫലം ലഭിക്കും;
നിങ്ങൾ അത്യ ന്നതെന്റ മക്കൾ ആകും; അവൻ നന്ദിെകട്ടവേരാടും
ദുഷ്ടന്മാേരാടും ദയ കാണിക്കുന്നു. 36 അങ്ങെന നിങ്ങള െട പിതാവ്
കരുണയുള്ളവൻ ആകുന്നതുേപാെല നിങ്ങള ം കരുണയുള്ളവർ
37 ആെരയും
ആകുവിൻ.
വിധിക്കരുത്;
എന്നാൽ നിങ്ങള ം
വിധിക്കെപ്പടുകയില്ല;
ആർക്കും ശിക്ഷ വിധിക്കരുത്;
എന്നാൽ
നിങ്ങൾക്കും ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടാകയില്ല; എല്ലാവേരാടും ക്ഷമിക്കുവിൻ;
എന്നാൽ ൈദവം നിങ്ങേളാടും ക്ഷമിയ്ക്കും. 38 െകാടുക്കുവിൻ; എന്നാൽ
നിങ്ങൾക്ക് കിട്ട ം; അമർത്തി കുലുക്കി നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന നല്ല അളവ്
നിങ്ങള െട മടിയിൽ തരും; നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അേത അളവിനാൽ
നിങ്ങൾക്കും അളന്നുകിട്ട ം.
39 അവൻ ഒരുപമയും അവേരാട് പറഞ്ഞു: ഒരു കുരുടന് മെറ്റാരു
കുരുടെന വഴി കാണിച്ച െകാടുക്കുവാൻ കഴിയുേമാ?
രണ്ടുേപരും
കുഴിയിൽ വീഴും. ശിഷ്യൻ ഗുരുവിേനക്കാൾ വലിയവനല്ല, 40 എന്നാൽ
അഭ്യസനം പൂർത്തിയാക്കിയവൻ എല്ലാം ഗുരുവിെനേപ്പാെല ആകും.
41 എന്നാൽ നീ സേഹാദരെന്റ കണ്ണിെല കരട് കാണുകയും സ്വന്തകണ്ണിെല
േകാൽ ്രശദ്ധിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യ ന്നതു എന്ത്? 42 അെല്ലങ്കിൽ,
സ്വന്തകണ്ണിെല േകാൽ േനാക്കാെത: സേഹാദരാ, നിൽക്ക; നിെന്റ
കണ്ണിെല കരട് എടുത്തുകളയെട്ട എന്നു സേഹാദരേനാട് പറയുവാൻ
നിനക്ക് എങ്ങെന കഴിയും? കപടഭക്തിക്കാരാ, ആദ്യം സ്വന്തകണ്ണിെല
േകാൽ എടുത്തുകളയുക; എന്നാൽ സേഹാദരെന്റ കണ്ണിെല കരട്
43 ചീത്തഫലം
എടുത്തുകളയുവാൻ വ്യക്തമായി കാണുമേല്ലാ.
കായ്ക്കുന്ന നല്ല വൃക്ഷമില്ല; നല്ലഫലം കായ്ക്കുന്ന ചീത്ത വൃക്ഷവുമില്ല.
44 ഏത് വൃക്ഷെത്തയും ഫലംെകാണ്ട് അറിയാം. ആർക്കും മുള്ളിൽനിന്ന്
അത്തിപ്പഴം േശഖരിക്കുവാനും െഞരിഞ്ഞിലിൽ നിന്നു മുന്തിരിങ്ങ
പറിക്കുവാനും സാധിക്കുകയില്ല. 45 നല്ലമനുഷ്യൻ തെന്റ ഹൃദയത്തിെല
നല്ല നിേക്ഷപത്തിൽ നിന്നു നല്ലത് പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടൻ
േദാഷമായതിൽ നിന്നു േദാഷം പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിൽ നിന്നു
നിറഞ്ഞു കവിയുന്നതാണേല്ലാ നാം സംസാരിക്കുന്നത്.
46 നിങ്ങൾ എെന്ന കർത്താേവ, കർത്താേവ എന്നു വിളിക്കുകയും
ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യ ന്നതു എന്ത്?
47 എെന്റ അടുക്കൽ വന്നു എെന്റ വചനം േകട്ട് അനുസരിക്കുന്നവൻ
എല്ലാം ആേരാടാണ് തുല്യൻ എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം.
48 ആഴത്തിൽക്കുഴിച്ച് പാറേമൽ അടിസ്ഥാനം ഇട്ട് വീട് പണിയുന്ന
മനുഷ്യേനാടു അവൻ തുല്യൻ.
െവള്ളെപ്പാക്കം ഉണ്ടായിട്ട് ഒഴുക്ക്
വീടിേനാട് അടിച്ച ; എന്നാൽ അത് നല്ലവണ്ണം പണിതിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
49 എെന്റ വചനം േകട്ടിട്ട് അനുസരിക്കാത്തവേനാ
ഇളകിേപ്പായില്ല.
അടിസ്ഥാനം കൂടാെത മണ്ണിേന്മൽ വീട് പണിത മനുഷ്യേനാടു
തുല്യൻ.
ഒഴുക്ക് അടിച്ച ഉടെന അത് വീണു; ആ വീടിെന്റ വീഴ്ച
പൂർണ്ണവുമായിരുന്നു.
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കഫർന്നഹൂമിൽ െചന്ന്.
2 അവിെടയുള്ള ശതാധിപെന്റ ്രപിയനായ ഒരു ദാസൻ അസുഖം
പിടിച്ച് മരിക്കാറായിരുന്നു. 3 ശതാധിപൻ േയശുവിെനക്കുറിച്ച് േകട്ടിട്ട്,
േയശു വന്നു തെന്റ ദാസെന രക്ഷിക്കുന്നതിനായി അേപക്ഷിക്കുവാൻ,
െയഹൂദന്മാരുെട മൂപ്പന്മാെര അവെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച . 4 അവർ
േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു അവേനാട് താല്പര്യമായി അേപക്ഷിച്ച :
നീ അത് െചയ്തുെകാടുപ്പാൻ അവൻ േയാഗ്യൻ; 5 അവൻ നമ്മുെട
ജനെത്ത സ്േനഹിക്കുന്നു; ഞങ്ങൾക്കു ഒരു പള്ളിയും പണിതു
6 േയശു അവേരാടുകൂെട േപായി,
തന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
വീടിേനാട് അടുക്കാറായേപ്പാൾ ശതാധിപൻ സ്േനഹിതന്മാെര അവെന്റ
അടുക്കൽ അയച്ച : കർത്താേവ, ്രപയാസെപ്പേടണ്ടാ; നീ എെന്റ വീട്ടിൽ
വരുവാനുള്ള േയാഗ്യത എനിക്കില്ല; 7 നിെന്റ അടുക്കൽ വരുവാൻ
ഞാൻ േയാഗ്യൻ എന്നു എനിക്ക് േതാന്നീട്ട മില്ല; ഒരു വാക്ക് കല്പിച്ചാൽ
എെന്റ ദാസന് െസൗഖ്യംവരും. 8 ഞാനും അധികാരത്തിന് കീഴിലുള്ള
മനുഷ്യൻ ആണ്; എെന്റ കീഴിലും പടയാളികൾ ഉണ്ട്; ഒരുവേനാട്
േപാക എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവൻ േപാകുന്നു; മെറ്റാരുവേനാട് വരിക
എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവൻ വരുന്നു; എെന്റ ദാസേനാട്: ഇതു െചയ്ക
എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവൻ െചയ്യ ന്നു എന്നു പറയിച്ച . 9 േയശു അത്
േകട്ടിട്ട് ആശ്ചര്യെപ്പട്ട തിരിഞ്ഞുേനാക്കി, തെന്ന അനുഗമിക്കുന്ന
കൂട്ടേത്താട്: യി്രസാേയലിൽകൂെട ഇങ്ങെനയുള്ള വിശ്വാസം ഞാൻ
കണ്ടിട്ടില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു;
10 ശതാധിപൻ പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നവർ വീട്ടിൽ മടങ്ങി വന്നേപ്പാൾ ദാസെന
െസൗഖ്യേത്താെട കണ്ട്.
11 പിെറ്റന്നാൾ അവൻ നയിൻ എന്ന പട്ടണത്തിേലക്ക് േപാകുേമ്പാൾ
അവെന്റ ശിഷ്യന്മാരും വളെര പുരുഷാരവും കൂെട േപായി. 12 അവൻ
പട്ടണത്തിെന്റ വാതിേലാടു അടുത്തേപ്പാൾ മരിച്ച േപായ ഒരാെള
പുറത്തുെകാണ്ടുവരുന്നു; അവൻ അമ്മയ്ക്ക് ഏകജാതനായ മകൻ;
അവേളാ വിധവ ആയിരുന്നു. പട്ടണത്തിെല ഒരു വലിയ പുരുഷാരവും
13 അവെള കണ്ടിട്ട് കർത്താവ്
അവേളാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു.
മനസ്സലിഞ്ഞ് അവേളാട്: കരയണ്ട എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ അടുത്തു
െചന്ന് ശവമഞ്ചം* െതാട്ട ; അേപ്പാൾ അത് ചുമക്കുന്നവർ നിന്നു.
14 ബാല്യക്കാരാ, എഴുേന്നല്ക്ക എന്നു ഞാൻ നിേന്നാട് പറയുന്നു
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 15 മരിച്ചവൻ എഴുേന്നറ്റിരുന്ന് സംസാരിപ്പാൻ
തുടങ്ങി; േയശു അവെന അമ്മയ്ക്ക് ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു. 16 എല്ലാവരും
പരി്രഭാന്തരായി: ഒരു വലിയ ്രപവാചകെന നമ്മുെട ഇടയിൽ നിന്നും
എഴുേന്നല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; ൈദവം തെന്റ ജനെത്ത സന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു ൈദവെത്ത മഹത്വീകരിച്ച . 17 അവെനക്കുറിച്ച ള്ള ഈ
്രശുതി െയഹൂദ്യയിൽ ഒെക്കയും ചുറ്റ മുള്ള നാെടങ്ങും ്രപസിദ്ധമായി.
18 ഇതു ഒെക്കയും േയാഹന്നാെന്റ ശിഷ്യന്മാർ അവേനാട് അറിയിച്ച .
19
അേപ്പാൾ
േയാഹന്നാൻ
തെന്റ
ശിഷ്യന്മാരിൽ
രണ്ടുേപെര
വിളിച്ച , വരുവാനുള്ളവൻ നീേയാ?
അല്ല, ഞങ്ങൾ മെറ്റാരുത്തെന
കാത്തിരിേക്കണേമാ എന്നു കർത്താവിേനാട് േചാദിക്കാൻ അവെര
20 ആ
പറഞ്ഞയച്ച .
പുരുഷന്മാർ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ
*
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വന്നു: വരുവാനുള്ളവൻ നീേയാ?
അല്ല, ഞങ്ങൾ മെറ്റാരുത്തെന
കാത്തിരിേക്കണേമാ എന്നു േചാദിപ്പാൻ, േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ
ഞങ്ങെള നിെന്റ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 21 ആ
സമയത്ത് േയശു വ്യാധികള ം ദണ്ഡങ്ങള ം ദുരാത്മാക്കള ം പിടിച്ച
പലെരയും െസൗഖ്യമാക്കുകയും പല കുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ച നല്കുകയും
െചയ്തിട്ട് അവേരാട്: 22 കുരുടർ കാണുന്നു; മുടന്തർ നടക്കുന്നു;
കുഷ്ഠേരാഗികൾ ശുദ്ധരായ് തീരുന്നു; െചകിടർ േകൾക്കുന്നു; മരിച്ചവർ
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുന്നു; ദിര്രദന്മാേരാട് സുവിേശഷം അറിയിക്കുന്നു
എന്നിങ്ങെന നിങ്ങൾ കാണുകയും േകൾക്കുകയും െചയ്യ ന്നതു
േയാഹന്നാെന െചന്ന് അറിയിക്കുവിൻ. 23 എന്നാൽ എെന്റ ്രപവർത്തനം
മൂലം എെന്ന അവിശ്വസിക്കാത്തവൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
24 േയാഹന്നാെന്റ ദൂതന്മാർ േപായേശഷം അവൻ പുരുഷാരേത്താട്
േയാഹന്നാെനക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്:
നിങ്ങൾ എന്ത്
കാണാനാണ് മരുഭൂമിയിേലക്ക് േപായത്?
കാറ്റിനാൽ ഉലയുന്ന
25 അല്ല, എന്ത് കാണ്മാൻ േപായി?
ഓടേയാ†?
മാർദ്ദവവസ്്രതം‡
ധരിച്ച മനുഷ്യെനേയാ? േമാടിയുള്ള വസ്്രതം ധരിച്ച ആഡംബരമായി
ജീവിക്കുന്നവർ രാജെകാട്ടരത്തിലാണ് ഉള്ളത്. 26 അല്ല, എന്ത് കാണ്മാൻ
േപായി? ഒരു ്രപവാചകെനേയാ? അേത, ്രപവാചകനിലും മികച്ചവെന
തേന്ന എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു:
27 “ഞാൻ എെന്റ ദൂതെന നിനക്ക് മുമ്പായി അയയ്ക്കുന്നു; അവൻ നിെന്റ
മുമ്പിൽ നിനക്ക് വഴി ഒരുക്കും”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവെനക്കുറിച്ചാകുന്നു. 28 സ്്രതീകളിൽ
നിന്നു ജനിച്ചവരിൽ േയാഹന്നാേനക്കാൾ വലിയവൻ ആരുമില്ല;
ൈദവരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും െചറിയവേനാ അവനിലും വലിയവൻ
എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
-- 29 എന്നാൽ ജനം
ഒെക്കയും, ചുങ്കക്കാരും േകട്ടിട്ട് േയാഹന്നാെന്റ സ്നാനം ഏറ്റതിനാൽ
ൈദവെത്ത നീതീകരിച്ച . 30 എങ്കിലും പരീശരും ന്യായശാസ്്രതികള ം
അവനാൽ സ്നാനം ഏല്ക്കാെത, തങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ള ൈദവത്തിെന്റ
ആേലാചന ത്യജിച്ച് കളഞ്ഞു.
--- 31 ഈ തലമുറയിെല മനുഷ്യെര
ഞാൻ ഏതിേനാട് ഉപമിക്കണം?
അവർ ഏതിേനാട് തുല്യം?
32 ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി കുഴലൂതി, നിങ്ങൾ നൃത്തം െചയ്തില്ല;
ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി വിലാപം പാടി, നിങ്ങൾ കരഞ്ഞില്ല എന്നു
ചന്തസ്ഥലത്ത് ഇരുന്നു അേന്യാന്യം വിളിച്ച പറയുന്ന കുട്ടികേളാട്
33 േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ അപ്പം തിന്നാെതയും
അവർ തുല്യർ.
വീഞ്ഞ് കുടിക്കാെതയും വന്നിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട് അവന്
34 മനുഷ്യപു്രതൻ തിന്നും
ഭൂതം ഉണ്ട് എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു.
കുടിച്ച ംെകാണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നു; ഭക്ഷണ്രപിയനും മദ്യപാനിയുമായ
മനുഷ്യൻ; ചുങ്കക്കാരുെടയും പാപികള െടയും സ്േനഹിതൻ എന്നു
35 ജ്ഞാനേമാ തെന്റ എല്ലാ മക്കളാലും
നിങ്ങൾ പറയുന്നു.
നീതീകരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
36 പരീശരിൽ ഒരാൾ തേന്നാടുകൂെട ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ അവെന
ക്ഷണിച്ച ; അവൻ പരീശെന്റ വീട്ടിൽ െചന്ന് ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നു.
37 ആ പട്ടണത്തിൽ പാപിയായ ഒരു സ്്രതീ, അവൻ പരീശെന്റ വീട്ടിൽ
†

7. അദ്ധ്യായം.. 24 ഓട എന്നത് ചതുപ്പ് സ്ഥലത്ത് വളരുന്ന െചടിയാണ്. കാറ്റ് അടിക്കുേമ്പാൾ

വളഞ്ഞു േപാകത്തക്കവണ്ണം ദുർബ്ബലം ആണത്.
വസ്്രതം വളെര വില കൂടിയതാണ്.

‡

7. അദ്ധ്യായം.. 25 ഇങ്ങെനയുള്ള
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ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുന്നതു അറിഞ്ഞ് ഒരു െവങ്കൽഭരണി പരിമളൈതലം
െകാണ്ടുവന്നു, 38 പുറകിൽ അവെന്റ കാല്ക്കൽ കരഞ്ഞുെകാണ്ട് നിന്നു
കണ്ണ നീർ െകാണ്ട് അവെന്റ കാൽ നനച്ച തുടങ്ങി; തലമുടിെകാണ്ട് തുടച്ച്
കാൽ ചുംബിച്ച ൈതലം പൂശി. 39 അവെന ക്ഷണിച്ച പരീശൻ അത്
കണ്ടിട്ട്: ഇവൻ ്രപവാചകൻ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ, തെന്ന െതാടുന്ന സ്്രതീ
ആെരന്നും എങ്ങെനയുള്ളവൾ എന്നും അറിയുമായിരുന്നു; അവൾ
പാപിയേല്ലാ എന്നു ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു 40 േയശു പരീശേനാട് “ശിേമാേന,
നിേന്നാട് ഒന്ന് പറവാനുണ്ട്” എന്നു േയശു പറഞ്ഞതിന്:
ഗുേരാ,
പറഞ്ഞാലും എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 41 കടം െകാടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്
രണ്ടു കടക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒരാൾ അഞ്ഞൂറ് െവള്ളിക്കാശും
മറ്റവൻ അമ്പത് െവള്ളിക്കാശും െകാടുക്കുവാനുണ്ടായിരുന്നു. 42 കടം
വീട്ട വാൻ അവർക്ക് വക ഇല്ലായ്കയാൽ അവൻ രണ്ടു േപർക്കും
ഇളച്ച െകാടുത്തു; എന്നാൽ അവരിൽ ആർ അവെന അധികം
സ്േനഹിക്കും? 43 അധികം ഇളച്ച കിട്ടിയവൻ എന്നു ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു
എന്നു ശിേമാൻ പറഞ്ഞു. അവൻ അവേനാട്: നീ വിധിച്ചതു ശരി എന്നു
44 സ്്രതീയുെട േനെര തിരിഞ്ഞു ശിേമാേനാട് പറഞ്ഞത്:
പറഞ്ഞു.
ഈ സ്്രതീെയ കാണുന്നുേവാ? ഞാൻ നിെന്റ വീട്ടിൽ വന്നു, നീ എെന്റ
കാൽ കഴുകുവാൻ െവള്ളം തന്നില്ല; ഇവേളാ കണ്ണ നീർെകാണ്ട് എെന്റ
കാൽ നനച്ച് തലമുടിെകാണ്ട് തുടച്ച്. 45 നീ എെന്ന ചുംബനം െചയ്തു
സ്വീകരിച്ചില്ല; ഇവേളാ ഞാൻ അകത്ത് വന്നതുമുതൽ ഇടവിടാെത എെന്റ
കാൽ ചുംബിച്ച . 46 നീ എെന്റ തലയിൽ ൈതലം പൂശിയില്ല; ഇവേളാ
പരിമള ൈതലംെകാണ്ട് എെന്റ കാൽ പൂശി.§ 47 ആകയാൽ ഇവള െട
അേനകമായ പാപങ്ങൾ േമാചിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ നിേന്നാട്
പറയുന്നു; അവൾ വളെര സ്േനഹിച്ച വേല്ലാ; അല്പം േമാചിച്ച കിട്ടിയവൻ
അല്പം സ്േനഹിക്കുന്നു. 48 പിെന്ന അവൻ അവേളാട്: നിെന്റ പാപങ്ങൾ
49 അവേനാട് കൂെട
േമാചിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
ഭക്ഷണത്തിന് ഇരുന്നവർ: പാപേമാചനവും െകാടുക്കുന്ന ഇവൻ ആർ
50 അവേനാ സ്്രതീേയാട്:
എന്നു തമ്മിൽ പറഞ്ഞുതുടങ്ങി.
നിെന്റ
വിശ്വാസം നിെന്ന രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു; സമാധാനേത്താെട േപാക എന്നു
പറഞ്ഞു.
1

8. അദ്ധ്യായം.

അതിനുേശഷം േയശു ്രഗാമങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും കൂടി
സഞ്ചരിച്ച .
അവിെട ൈദവരാജ്യം ്രപസംഗിക്കുകയും സുവിേശഷം
അറിയിക്കുകയും െചയ്തു. 2 അവേനാടുകൂെട പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും,
അവൻ ദുരാത്മാക്കെളയും വ്യാധികേളയും നീക്കി െസൗഖ്യം വരുത്തിയ
ചില സ്്രതീകള ം, ഏഴ് ഭൂതങ്ങൾ വിട്ട േപായ മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും
3 െഹേരാദാവിെന്റ കാര്യവിചാരകനായ കൂസയുെട ഭാര്യ േയാഹന്നയും,
ശൂശന്നയും തങ്ങള െട വസ്തുവകെകാണ്ടു അവർക്ക് ശു്രശൂഷ െചയ്തു
േപാന്ന മറ്റ പല സ്്രതീകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു.
4 പിെന്ന വലിെയാരു പുരുഷാരവും, ഓേരാ പട്ടണത്തിൽനിന്നു അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നവരും, ഒരുമിച്ച കൂടിയേപ്പാൾ അവൻ അവേരാട് ഒരു
ഉപമ പറഞ്ഞു: ഒരു കൃഷിക്കാരൻ വിത്ത് വിതയ്ക്കുവാൻ പുറെപ്പട്ട .
5 വിതയ്ക്കുേമ്പാൾ ചിലത് വഴിയരികിൽ വീണു.
ചിലത് മനുഷ്യർ
§

7. അദ്ധ്യായം.. 46 ആലിംഗനം െചയ്യ ക, കാൽ കഴുകുക, തലയിൽ ൈതലം പൂശുക എന്നിവ
ഒരു അതിഥി വരുേമ്പാൾ െചേയ്യണ്ട ആചാരങ്ങൾ ആകുന്നു.
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ചവിട്ട കയും, ചിലത് ആകാശത്തിെല പറവജാതി തിന്നുകളകയും
െചയ്തു. 6 മറ്റ ചിലത് പാറേമൽ വീണു മുളച്ച , നനവില്ലായ്കയാൽ
7 മറ്റ
ഉണങ്ങിേപ്പായി.
ചിലത് മുള്ളിനിടയിൽ വീണു; മുള്ള ം
അതിേനാെടാപ്പം മുളച്ച അതിെന െഞരുക്കിക്കളഞ്ഞു. 8 മറ്റ ചിലത്
നല്ല നിലത്ത് വീണു. അത് മുളച്ച നൂറുേമനി ഫലം െകാടുത്തു. ഇതു
പറഞ്ഞിട്ട്: േകൾക്കുവാൻ െചവി ഉള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട എന്നു വിളിച്ച
പറഞ്ഞു.
9 അവെന്റ
ശിഷ്യന്മാർ അവേനാട് ഈ ഉപമയുെട അർത്ഥം
എന്താണ്? എന്നു േചാദിച്ച . അതിന് അവൻ മറുപടിയായി പറഞ്ഞത്:
10
ൈദവരാജ്യത്തിെന്റ
രഹസ്യങ്ങെള
അറിയുവാൻ
നിങ്ങൾക്ക്
വരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു; മറ്റ ള്ളവർ കാണുന്നു എങ്കിലും അവർക്ക്
ഒന്നും മനസ്സിലാകാതിരിക്കുവാനും, േകൾക്കുന്നു എങ്കിലും ഒന്നും
്രഗഹിക്കാതിരിപ്പാനും ഉപമകളിലൂെട ആണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്.
11 ഉപമയുെട അർത്ഥം ഇതാകുന്നു:
വിത്ത് ൈദവവചനം ആണ്;
12 വഴിയരിെകയുള്ളവർ േകൾക്കുന്നവർ എങ്കിലും അവർ വിശ്വസിച്ച
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ പിശാച് വന്നു അവരുെട ഹൃദയത്തിൽ
നിന്നു വചനം എടുത്തുകളയുന്നു. 13 പാറേമലുള്ളവേരാ േകൾക്കുേമ്പാൾ
വചനം സേന്താഷേത്താെട ൈകെക്കാള്ള ന്നവർ എങ്കിലും അവർക്ക്
േവരില്ല;
അവർ തല്ക്കാലം വിശ്വസിക്കയും പരീക്ഷാസമയത്ത്
വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നു മാറി േപാവുകയും െചയ്യ ന്നു. 14 മുള്ളിനിടയിൽ
വീണേതാ, വചനം േകൾക്കുന്നവർ എങ്കിലും, വിവിധ ചിന്തകളാലും,
ധനത്താലും, ഈ േലാകത്തിെല സേന്താഷങ്ങളാലും െഞരുങ്ങി
പൂർണ്ണമായി ഫലം െകാടുക്കാത്തവരേ്രത. 15 നല്ല മണ്ണിലുള്ളേതാ വചനം
േകട്ടിട്ട്, ഹൃദയത്തിൽ സം്രഗഹിക്കുകയും, ക്ഷമേയാെട ഗുണമുള്ള
നല്ലഫലം െകാടുക്കുകയും െചയ്യ ന്നവർ തേന്ന.
16 വിളക്കു കത്തിച്ചിട്ട് ആരും അതിെന പാ്രതംെകാണ്ട് മൂടുകേയാ
കട്ടിലിെന്റ കീഴിൽ െവയ്ക്കുകേയാ െചയ്യ ന്നില്ല.
അകത്ത്
വരുന്നവർക്ക്
െവളിച്ചം
കാേണണ്ടതിന്
തണ്ടിേന്മൽ*
ആണ്
െവയ്ക്കുന്നത്. 17 െവളിെപ്പടാെത രഹസ്യമായിരിക്കുന്നതു ഒന്നുമില്ല;
െവളിച്ചത്തു വരാെത മറവായിരിക്കുന്നതും ഒന്നുമില്ല. 18 ആകയാൽ
നിങ്ങൾ എങ്ങെന േകൾക്കുന്നു എന്നു സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ,
കാരണം ൈദവവചനം േകട്ടിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നവനു കൂടുതൽ കിട്ട ം;
ഇല്ലാത്തവേനാേടാ ഉണ്ട് എന്നു േതാന്നുന്നതും കൂെട എടുത്തുകളയും.
19 അവെന്റ അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും 20 അവെന കാണുവാനായി
അടുക്കൽ വന്നു. എന്നാൽ പുരുഷാരം കാരണം അവെന്റ അടുക്കേലക്ക്
വരുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
നിെന്റ അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും നിെന്ന
കാണ്മാൻ ആ്രഗഹിച്ച െകാണ്ട് പുറത്തു നില്ക്കുന്നു എന്നു ചിലർ
21 അവേരാട് അവൻ:
അവേനാട് അറിയിച്ച .
ൈദവവചനം േകട്ട്
അനുസരിക്കുന്നവർ എല്ലാം എെന്റ അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും
ആകുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
22 ഒരു ദിവസം അവൻ ശിഷ്യന്മാരുമായി പടകിൽ കയറി;
നാം
23
തടാകത്തിെന്റ അക്കെര േപാക എന്നു അവേരാട് പറഞ്ഞു.
അവർ
തുഴഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ േയശു ഉറങ്ങിേപ്പായി 24 തടാകത്തിൽ
*

8. അദ്ധ്യായം.. 16 വിളക്കുകാൽ എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും െവളിച്ചം കാണുന്നതിനായി വിളക്ക്
തൂക്കിയിടുന്ന സ്ഥലം.
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ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് ഉണ്ടായി. പടകിൽ െവള്ളം നിറഞ്ഞു. അവർ േപടിച്ച
േയശുവിെന്റ അടുെക്ക െചന്ന്: നാഥാ, നാഥാ, ഞങ്ങൾ മരിക്കാൻ
േപാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു അവെന ഉണർത്തി; അവൻ എഴുേന്നറ്റ്
കാറ്റിേനയും രൂക്ഷമായ തിരമാലകേളയും ശാസിച്ച ; അവ അമർന്നു
ശാന്തത ഉണ്ടായി. പിെന്ന അവേരാട്: 25 നിങ്ങള െട വിശ്വാസം എവിെട
എന്നു പറഞ്ഞു; അവേരാ ഭയെപ്പട്ട : ഇവൻ ആർ? അവൻ കാറ്റിേനാടും
െവള്ളേത്താടും കല്പിക്കുകയും അവ അനുസരിക്കുകയും െചയ്യ ന്നു
എന്നു തമ്മിൽ പറഞ്ഞു ആശ്ചര്യെപ്പട്ട .
26
േയശുവും
ശിഷ്യന്മാരും
ഗലീലയ്ക്ക്
എതിെരയുള്ള
27 അവൻ കരയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ
െഗരേസന്യേദശത്ത് എത്തി.
വളെര കാലമായി ഭൂതങ്ങൾ ബാധിെച്ചാരു മനുഷ്യൻ പട്ടണത്തിൽ
നിന്നു അവർക്ക് എതിെര വന്നു. അവൻ വളെരക്കാലമായി വസ്്രതം
ധരിക്കാെതയും വീട്ടിൽ പാർക്കാെതയും ശവക്കല്ലറകളിൽ ആയിരുന്നു
28 അവൻ േയശുവിെന കണ്ടിട്ട് നിലവിളിച്ച അവെന
താമസിച്ചത്.
നമസ്കരിച്ച : േയശുേവ, മേഹാന്നതനായ ൈദവത്തിെന്റ പു്രതാ, നീ
എെന്റ കാര്യത്തിൽ ഇടെപടുന്നത് എന്തിന്? എെന്ന ഉപ്രദവിക്കരുേത
എന്നു ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു എന്നു ഉറെക്ക പറഞ്ഞു. 29 അവൻ
അശുദ്ധാത്മാവിേനാട് ആ മനുഷ്യെന വിട്ട േപാകുവാൻ കല്പിച്ചിരുന്നു.
അത് വളെരക്കാലമായി അവെന ബാധിച്ചിരുന്നു; അവെന ചങ്ങലയും
വിലങ്ങും ഇട്ട് ബന്ധിച്ച സൂക്ഷിച്ചിരുന്നിട്ട ം അവൻ ബന്ധനങ്ങെള
തകർക്കുകയും ഭൂതം അവെന കാടുകളിേലക്ക് ഓടിക്കയും െചയ്യ ം.
30 േയശു അവേനാട്: നിെന്റ േപർ എന്ത് എന്നു േചാദിച്ച .
അേനകം
ഭൂതങ്ങൾ അവെന ബാധിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട്; െലേഗ്യാൻ എന്നു അവൻ
31 പാതാളത്തിേലക്ക് േപാകുവാൻ കല്പിക്കരുത് എന്നു
പറഞ്ഞു.
32 അവിെട മലയിൽ വലിെയാരു
അവ അവേനാട് അേപക്ഷിച്ച .
പന്നിക്കൂട്ടം േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു.
അവയിൽ ്രപേവശിക്കുവാൻ
അനുവാദം തേരണം എന്നു അവേനാട് അേപക്ഷിച്ച ; അവൻ അനുവാദം
െകാടുത്തു. 33 ഭൂതങ്ങൾ ആ മനുഷ്യെന വിട്ട പന്നികളിൽ കടന്നേപ്പാൾ
പന്നിക്കൂട്ടം വളെര േവഗം തടാകത്തിേലക്ക് പാഞ്ഞു വീർപ്പ മുട്ടി ചത്തു.
34 ഈ സംഭവിച്ചത് പന്നിെയ േമയ്ക്കുന്നവർ കണ്ടിട്ട് ഓടിേപ്പായി
പട്ടണത്തിലും നാട്ടിലും അറിയിച്ച . 35 അവിെട സംഭവിച്ചത് കാണ്മാൻ
അവർ പുറെപ്പട്ട േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു, ഭൂതങ്ങൾ വിട്ട േപായ
മനുഷ്യൻ വസ്്രതം ധരിച്ച ം നല്ല േബാധേത്താെടയും േയശുവിെന്റ
36 ഭൂതം ബാധിച്ചവനു
കാല്ക്കൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഭയെപ്പട്ട .
െസൗഖ്യം വന്നത് എങ്ങെന എന്നു കണ്ടവർ അവേരാട് അറിയിച്ച .
37 െഗരേസന്യേദശത്തിെല
ജനസമൂഹം എല്ലാം ഭയപരവശരായി
തങ്ങെള വിട്ട േപാേകണം എന്നു അവേനാട് അേപക്ഷിച്ച ; അങ്ങെന
അവൻ പടകുകയറി മടങ്ങിേപ്പാന്നു. 38 ഭൂതങ്ങൾ വിട്ട േപായ ആൾ
39 അതിന്
അവേനാടുകൂെട േപാകുവാൻ അനുവാദം േചാദിച്ച .
അവൻ: നീ വീട്ടിൽ മടങ്ങിെച്ചന്നു ൈദവം നിനക്ക് െചയ്തതു ഒെക്കയും
അറിയിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു അവെന അയച്ച . അവൻ േപായി േയശു
തനിക്കു െചയ്തതു ഒെക്കയും പട്ടണത്തിൽ എല്ലാടവും അറിയിച്ച .
40
േയശു
മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ
പുരുഷാരം
അവെന
സേന്താഷേത്താെട സ്വീകരിച്ച ; അവർ എല്ലാവരും േയശുവിനായി
41 അേപ്പാൾ
കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു.
പള്ളി്രപമാണിയായ
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യായിേറാസ് എന്നു േപരുേള്ളാരു മനുഷ്യൻ വന്നു േയശുവിെന്റ
42 അവന് ഏകേദശം പ്രന്തണ്ട് വയസ്സ ള്ള
കാല്ക്കൽ വീണു.
ഏകജാതയാെയാരു മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൾ മരിക്കാറായതു
െകാണ്ട് തെന്റ വീട്ടിൽ വേരണം എന്നു അവേനാട് അേപക്ഷിച്ച ; അവൻ
േപാകുേമ്പാൾ പുരുഷാരം അവെന െഞരുക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
43 അന്ന്
പ്രന്തണ്ട് വർഷമായി രക്ത്രസവമുള്ള ഒരു സ്്രതീ
ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾ തെന്റ പണം എല്ലാം ൈവദ്യന്മാർക്ക് െകാടുത്തിട്ട ം
ആർക്കും െസൗഖ്യം വരുത്തുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല 44 അവൾ
േയശുവിെന്റ പുറകിൽ അടുത്തുെചന്ന് അവെന്റ വസ്്രതത്തിെന്റ
45 എെന്ന
അറ്റത്ത് െതാട്ട ഉടെന അവള െട രക്ത്രസവം നിന്നു.
െതാട്ടത് ആർ എന്നു േയശു േചാദിച്ച . എല്ലാവരും ഞാനല്ല, ഞാനല്ല
എന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ: ഗുേരാ, പുരുഷാരം നിെന്ന തിക്കിത്തിരക്കുന്നു
എന്നു പെ്രതാസും കൂെടയുള്ളവരും പറഞ്ഞു. 46 േയശുേവാ: ഒരാൾ
എെന്ന െതാട്ട ; എന്നിൽനിന്ന് ശക്തി പുറെപ്പട്ടത് ഞാൻ അറിഞ്ഞ്
47 താൻ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല എന്നു സ്്രതീ കണ്ട്
എന്നു പറഞ്ഞു.
വിറച്ച ംെകാണ്ടു വന്നു അവെന്റ മുമ്പിൽ വീണു, അവെന െതാട്ട
സംഗതിയും തൽക്ഷണം െസൗഖ്യമായതും സകലജനവും േകൾെക്ക
അറിയിച്ച . 48 അവൻ അവേളാട്: മകേള, നിെന്റ വിശ്വാസം നിെന്ന
രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു; സമാധാനേത്താെട േപാക എന്നു പറഞ്ഞു.
49
അവൻ
സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
തേന്ന
പള്ളി്രപമാണിയുെട വീട്ടിൽ നിന്നു ഒരാൾ വന്നു:
നിെന്റ മകൾ
മരിച്ച േപായി; ഗുരുവിെന ്രപയാസെപ്പടുേത്തണ്ടാ എന്നു പറഞ്ഞു.
50 േയശു അതുേകട്ടേപ്പാൾ: ഭയെപ്പേടണ്ടാ, വിശ്വസിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ
അവൾ രക്ഷെപടും എന്നു അവേനാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 51 വീട്ടിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ പെ്രതാസ്, േയാഹന്നാൻ, യാേക്കാബ് എന്നിവെരയും
കുട്ടിയുെട അപ്പെനയും അമ്മെയയും അല്ലാെത ആെരയും അവൻ
തേന്നാടുകൂെട അകത്ത് വരുവാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. 52 എല്ലാവരും അവെള
ഓർത്തു കരയുകയും, ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുകയും െചയ്യ േമ്പാൾ:
കരയണ്ട, അവൾ മരിച്ചില്ല, ഉറങ്ങുകയാണ് എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു.
53 അവേരാ അവൾ മരിച്ച േപായി എന്നു അറിയുന്നതുെകാണ്ട് അവെന
പരിഹസിച്ച . 54 എന്നാൽ േയശു അവള െട ൈകയ്ക്ക് പിടിച്ച്; ബാേല,
55 അവള െട
എഴുേന്നല്ക്ക എന്നു അവേളാട് ഉറെക്ക പറഞ്ഞു.
ആത്മാവ് തിരിച്ച വന്നു, അവൾ ഉടെന എഴുേന്നറ്റ്; അവൾക്ക് ഭക്ഷണം
െകാടുക്കുവിൻ എന്നു അവൻ കല്പിച്ച . 56 അവള െട അമ്മയപ്പന്മാർ
വിസ്മയിച്ച . സംഭവിച്ചത് ആേരാടും പറയരുത് എന്നു അവൻ അവേരാട്
കല്പിച്ച .
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9. അദ്ധ്യായം.

അവൻ തെന്റ പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യെരയും അടുക്കൽ വിളിച്ച , സകല
ഭൂതങ്ങെള
പുറത്താക്കുവാനും
േരാഗങ്ങൾ
സുഖമാക്കുവാനും
2 ൈദവരാജ്യം
അവർക്ക് ശക്തിയും അധികാരവും െകാടുത്തു;
്രപസംഗിക്കുവാനും േരാഗികെള സുഖെപ്പടുത്തുവാനും അവെര അയച്ച .
3 നിങ്ങൾ യാ്രത െചയ്യ േമ്പാൾ
അവേരാട് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു:
വടിയും പണസഞ്ചിയും അപ്പവും പണവും ഒന്നും എടുക്കരുത്; രണ്ടു
4 നിങ്ങൾ ഏത് വീട്ടിൽ െചന്നാലും അവിടം
ഉടുപ്പ ം എടുക്കരുത്.
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വിട്ട േപാകുന്നതുവെര അവിെട മാ്രതം താമസിക്കുക. 5 ആെരങ്കിലും
നിങ്ങെള സ്വീകരിക്കാതിരുന്നാൽ ആ പട്ടണം വിട്ട അവരുെട േനെര
സാക്ഷ്യത്തിനായി നിങ്ങള െട കാലിൽനിന്ന് െപാടി തട്ടിക്കളവിൻ.
6 അവർ പുറെപ്പട്ട
എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും സുവിേശഷം അറിയിച്ച ം
േരാഗികെള സുഖമാക്കിയുംെകാണ്ടു ്രഗാമങ്ങളിലൂെട സഞ്ചരിച്ച .
7

ഈ സംഭവിച്ചത് എല്ലാം ഇട്രപഭുവായ െഹേരാദാവ് േകട്ട്.
േയാഹന്നാൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്നു ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ എന്നു ചിലരും,
ഏലിയാവ് ്രപത്യക്ഷനായി എന്നു ചിലരും, പണ്ടെത്ത ്രപവാചകരിൽ
ഒരാൾ ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ എന്നു മറ്റ ചിലരും പറയുന്നതുെകാണ്ട്
9 െഹേരാദാവ്
അസ്വസ്ഥനായി.
ഞാൻ േയാഹന്നാെന്റ തല
െവട്ടിക്കളഞ്ഞു; എന്നാൽ ഞാൻ ഇങ്ങെന േകൾക്കുന്നത് ആെര പറ്റി
ആണ് എന്നു പറഞ്ഞു അവെന കാണ്മാൻ ്രശമിച്ച .
8

10 അെപ്പാസ്തലന്മാർ തിരിച്ച വന്നിട്ട് അവർ െചയ്തതു ഒെക്കയും
േയശുവിേനാടു അറിയിച്ച .
േയശുവും ശിഷ്യരും േബത്ത്സയിദ
11 എന്നാൽ അത് പുരുഷാരം
എന്ന പട്ടണത്തിേലക്ക് േപായി.
അറിഞ്ഞ് അവെന പിന്തുടർന്നു.
അവൻ അവെര സ്വീകരിച്ച
ൈദവരാജ്യെത്തക്കുറിച്ച് അവേരാട് സംസാരിക്കുകയും േരാഗശാന്തി
12 സന്ധ്യയായേപ്പാൾ
േവണ്ടവെര െസൗഖ്യമാക്കുകയും െചയ്തു.
ശിഷ്യന്മാർ അടുത്തുവന്ന് അവേനാട് : ഇവിെട നാം മരുഭൂമിയിൽ
ആകുന്നതുെകാണ്ട് പുരുഷാരം ചുറ്റ മുള്ള ്രഗാമങ്ങളിൽ േപായി
രാ്രതി പാർക്കുവാനും ആഹാരം വാങ്ങുവാനും േവണ്ടി അവെര
പറഞ്ഞയയ്ക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു. 13 അവൻ അവേരാട്: നിങ്ങൾ
തേന്ന അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ െകാടുക്കുക എന്നു പറഞ്ഞതിന്:
അഞ്ചപ്പവും രണ്ടുമീനും മാ്രതേമ ഞങ്ങള െട ൈകവശം ഉള്ള ; ഞങ്ങൾ
േപായി ഈ എല്ലാവർക്കും േവണ്ടി ഭക്ഷണം വാങ്ങേണാ എന്നു അവർ
േചാദിച്ച . 14 ഏകേദശം അയ്യായിരം പുരുഷന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിെന്ന
അവൻ തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട്: അവെര അമ്പതുേപർ വീതം വരിയായി
15 അവർ അങ്ങെന എല്ലാവെരയും
ഇരുത്തുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
ഇരുത്തി. 16 അവൻ ആ അഞ്ച് അപ്പവും രണ്ടു മീനും എടുത്തുെകാണ്ട്
സ്വർഗ്ഗേത്തക്ക് േനാക്കി, അവെയ അനു്രഗഹിച്ച , മുറിച്ച് പുരുഷാരത്തിന്
വിളമ്പുവാൻ ശിഷ്യന്മാരുെട കയ്യിൽ െകാടുത്തു. 17 എല്ലാവരും തിന്നു
തൃപ്തരായി, അധികം വന്ന കഷണം പ്രന്തണ്ട് െകാട്ട േശഖരിച്ച .
18 അവൻ തനിെയ ്രപാർത്ഥിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ കൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ അവേരാട്:
പുരുഷാരം എെന്ന ആെരന്ന്
19 േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ എന്നും,
പറയുന്നു എന്നു േചാദിച്ച .
ചിലർ ഏലിയാവ് എന്നും, മറ്റ ചിലർ പുരാതന ്രപവാചകന്മാരിൽ
ഒരാൾ ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ എന്നും പറയുന്നു എന്നു അവർ ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 20 േയശു അവേരാട്: എന്നാൽ നിങ്ങൾ എെന്ന ആെരന്ന്
പറയുന്നു എന്നു േചാദിച്ചതിന്:
ൈദവത്തിെന്റ ്രകിസ്തു എന്നു
21 ഇതു ആേരാടും പറയരുെതന്ന്
പെ്രതാസ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
അവൻ അവേരാട് അമർച്ചയായിട്ട് കല്പിച്ച . 22 മനുഷ്യപു്രതൻ പലതും
സഹിക്കുകയും, മൂപ്പന്മാർ മഹാപുേരാഹിതർ ശാസ്്രതികൾ എന്നിവർ
അവെന തള്ളിക്കളഞ്ഞു െകാല്ല കയും അവൻ മൂന്നാം ദിവസം
23 പിെന്ന
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുകയും േവണം എന്നു പറഞ്ഞു.
അവൻ എല്ലാവേരാടും പറഞ്ഞത്: എെന്ന അനുഗമിക്കുവാൻ ഒരാൾ
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ആ്രഗഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ സ്വന്ത ആ്രഗഹങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഓേരാ
ദിവസവും തെന്റ ്രകൂശ് എടുത്തുംെകാണ്ട് എെന്ന അനുഗമിക്കെട്ട.
24 ആെരങ്കിലും തെന്റ ജീവെന രക്ഷിക്കാൻ ആ്രഗഹിച്ചാൽ അതിെന
കളയും; എെന്റ നിമിത്തം ആെരങ്കിലും തെന്റ ജീവെന കളഞ്ഞാേലാ
25 ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വേലാകവും േനടീട്ട്
അതിെന രക്ഷിക്കും.
തെന്നത്താൻ നഷ്ടമാക്കിക്കളകേയാ േചതം വരുത്തുകേയാ െചയ്താൽ
26 ആെരങ്കിലും എെന്നയും എെന്റ
അവന് എന്ത് ്രപേയാജനം?
വചനങ്ങെളയും കുറിച്ച് നാണിച്ചാൽ അവെനക്കുറിച്ച് മനുഷ്യപു്രതൻ
തെന്റയും പിതാവിെന്റയും വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുെടയും മഹത്വത്തിൽ
വരുേമ്പാൾ നാണിക്കും. 27 എന്നാൽ ൈദവരാജ്യം കാണുന്നത് വെര
മരിക്കാത്തവർ ചിലർ ഇവിെട നില്ക്കുന്നവരിൽ ഉണ്ട് സത്യം എന്നു
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
28 ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഏകേദശം എട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
അവൻ പെ്രതാസിെനയും േയാഹന്നാെനയും യാേക്കാബിെനയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് ്രപാർത്ഥിക്കുവാൻ മലയിൽ കയറിേപ്പായി. 29 അവൻ
്രപാർത്ഥിക്കുേമ്പാൾ മുഖത്തിെന്റ ഭാവം മാറി, ഉടുപ്പ് തിളങ്ങുന്ന
െവള്ളയായും തീർന്നു. 30 രണ്ടു പുരുഷന്മാർ അവേനാട് സംസാരിച്ച ;
േമാെശയും ഏലിയാവും തേന്ന. 31 അവർ േതജസ്സിൽ ്രപത്യക്ഷരായി
െയരൂശേലമിൽ വച്ച സംഭവിപ്പാനുള്ള േയശുവിെന്റ മരണെത്തക്കുറിച്ച
32 പെ്രതാസും കൂെടയുള്ളവരും ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു;
സംസാരിച്ച .
ഉണർന്നേശഷം അവെന്റ േതജസ്സിെനയും അവേനാട് കൂെട നില്ക്കുന്ന
രണ്ടു പുരുഷന്മാെരയും കണ്ട്. 33 അവർ അവെന വിട്ട പിരിയുേമ്പാൾ
പെ്രതാസ് േയശുവിേനാടു: ഗുേരാ, നാം ഇവിെട ഇരിക്കുന്നത് നല്ലത്;
ഞങ്ങൾ മൂന്നു കുടിൽ ഉണ്ടാക്കെട്ട, ഒന്ന് നിനക്കും ഒന്ന് േമാെശക്കും ഒന്ന്
ഏലിയാവിനും എന്നു താൻ പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് അറിയാെത
34 ഇതു പറയുേമ്പാൾ ഒരു േമഘം വന്നു അവരുെടേമൽ
പറഞ്ഞു.
നിഴലിട്ട . അവർ േമഘത്തിൽ ആയേപ്പാൾ േപടിച്ച . 35 േമഘത്തിൽനിന്നു:
ഇവൻ എെന്റ തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവൻ; ഇവന് െചവിെകാടുപ്പിൻ എന്നു
ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി. 36 ശബ്ദം ഉണ്ടായ േനരത്ത് േയശുവിെന തനിേയ
കണ്ട്; അവർ കണ്ടത് ഒന്നും ആ നാള കളിൽ ആേരാടും അറിയിക്കാെത
മൗനമായിരുന്നു.
37 പിെറ്റന്നാൾ
അവർ മലയിൽ നിന്നു ഇറങ്ങി വന്നേപ്പാൾ
ബഹുപുരുഷാരം അവെന എതിേരറ്റ . 38 ആൾക്കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് ഒരാൾ
നിലവിളിച്ച : ഗുേരാ, എെന്റ മകെന ഒന്ന് േനാേക്കണേമ; അവൻ എനിക്ക്
ഏകമകൻ ആകുന്നു. 39 ഒരു ദുരാത്മാവ് അവെന ബാധിക്കുന്നു. അവൻ
െപെട്ടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നു; പിെന്ന അത് അവെന െഞരിക്കുകയും
അവെന്റ വായിൽ നിന്നും നുരയും പതയും ഉണ്ടാകുകയും െചയ്യ ന്നു,
പിെന്ന വിട്ട മാറുന്നു. 40 അതിെന പുറത്താക്കുവാൻ നിെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട്
അേപക്ഷിച്ച എങ്കിലും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 41 അതിന്
േയശു: അവിശ്വാസവും കുറവുമുള്ള തലമുറേയ, എ്രതേത്താളം ഞാൻ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരുന്നു നിങ്ങെള സഹിക്കും? നിെന്റ മകെന ഇവിെട
െകാണ്ടുവരിക എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു; 42 അവൻ വരുേമ്പാൾ തേന്ന
ഭൂതം അവെന തള്ളിയിടുകയും വിറപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.
േയശു
അശുദ്ധാത്മാവിെന ശാസിച്ച ബാലെന െസൗഖ്യമാക്കി അപ്പെന ഏല്പിച്ച .
43 എല്ലാവരും ൈദവത്തിെന്റ മഹത്വകരമായ ശക്തിയിൽ വിസ്മയിച്ച .
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േയശു െചയ്യ ന്നതിൽ ഒെക്കയും എല്ലാവരും ആശ്ചര്യെപ്പടുേമ്പാൾ
44 നിങ്ങൾ ഈ വാക്ക് ്രശദ്ധിച്ച
അവൻ തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട്:
േകട്ട െകാൾവിൻ:
മനുഷ്യപു്രതൻ
മനുഷ്യരുെട
കയ്യിൽ
ഏല്പിക്കെപ്പടുവാൻ േപാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 45 ആ വാക്ക് അവർക്ക്
മനസ്സിലായില്ല; അത് മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കത്തവിധം അതിെന്റ
അർത്ഥം അവർക്ക് മറഞ്ഞിരുന്നു; ആ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്നു
േചാദിപ്പാൻ അവർ ഭയന്നു.
46 അവരിൽ ആരാണ് വലിയവൻ എന്നു ഒരു വാദം അവരുെട ഇടയിൽ
നടന്നു. 47 േയശു അവരുെട ഹൃദയത്തിെല വിചാരം മനസ്സിലാക്കി ഒരു
ശിശുവിെന എടുത്തു അരിെക നിർത്തി: 48 ഈ ശിശുവിെന എെന്റ
നാമത്തിൽ ആെരങ്കിലും സ്വീകരിച്ചാൽ എെന്നയും സ്വീകരിക്കുന്നു;
എെന്ന സ്വീകരിക്കുന്നവേനാ എെന്ന അയച്ചവെന സ്വീകരിക്കുന്നു;
നിങ്ങളിൽ െചറിയവൻ ആരാേണാ അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ
ആകുന്നത് എന്നു അവേരാട് പറഞ്ഞു.
49 നാഥാ, ഒരാൾ നിെന്റ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നത്
ഞങ്ങൾ കണ്ട്; ഞങ്ങേളാടുകൂെട നിെന്ന അനുഗമിക്കായ്കയാൽ
അവെന തടഞ്ഞു എന്ന് േയാഹന്നാൻ പറഞ്ഞതിന് 50 േയശു അവേനാട്:
തടയരുത്; നിങ്ങൾക്ക് എതിരല്ലാത്തവൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു.
51 േയശുവിനു സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക് േപാകുവാൻ ഉള്ള സമയമായേപ്പാൾ
അവൻ െയരൂശേലമിേലക്കു യാ്രതയാകുവാൻ തീരുമാനിച്ച , തനിക്കു
മുമ്പായി ദൂതന്മാെര അയച്ച . 52 അവർ േപായി അവനായി ഒരുക്കങ്ങൾ
െചയ്യാനായി ശമര്യക്കാരുെട ഒരു ്രഗാമത്തിൽ െചന്ന്. 53 എന്നാൽ അവൻ
െയരൂശേലമിേലക്കു േപാകുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതിനാൽ അവർ
അവെന സ്വീകരിച്ചില്ല. 54 അത് അവെന്റ ശിഷ്യന്മാരായ യാേക്കാബും
േയാഹന്നാനും കണ്ടിട്ട്: കർത്താേവ, [ഏലിയാവ് െചയ്തതുേപാെല]
ആകാശത്തുനിന്ന് തീ ഇറങ്ങി അവെര നശിപ്പിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്
നിനക്ക് സമ്മതേമാ എന്നു േചാദിച്ച . 55 അവൻ തിരിഞ്ഞു അവെര
ശാസിച്ച : [“നിങ്ങൾ ഏത് ആത്മാവിന് അധീനർ എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയുന്നില്ല; 56 മനുഷ്യപു്രതൻ മനുഷ്യരുെട ജീവെന നശിപ്പിപ്പാനല്ല
രക്ഷിയ്ക്കുവാനേ്രത വന്നത്” എന്നു പറഞ്ഞു.]
അവർ േവെറാരു
്രഗാമത്തിേലക്ക് േപായി.
57
അവർ
േപാകുേമ്പാൾ
ഒരുവൻ
േയശുവിേനാട്:
നീ
എവിെടേപായാലും ഞാൻ നിെന്ന അനുഗമിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു.
58 േയശു അവേനാട്: കുറുനരികൾക്ക് താമസിക്കുവാനായി കുഴിയും
ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾക്ക് താമസിക്കുവാനായി കൂടും ഉണ്ട്;
എന്നാൽ മനുഷ്യപു്രതേനാ തല ചായിപ്പാൻ സ്ഥലമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
59 േവെറാരുവേനാട്: എെന്ന അനുഗമിക്ക എന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവൻ:
ഞാൻ മുെമ്പ േപായി എെന്റ അപ്പെന അടക്കുവാൻ അനുവാദം തേരണം
എന്നു പറഞ്ഞു. 60 േയശു അവേനാട്: മരിച്ചവർ തങ്ങള െട മരിച്ചവെര
അടക്കെട്ട; നീേയാ േപായി ൈദവരാജ്യം അറിയിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു.
61 മെറ്റാരുവൻ: കർത്താേവ, ഞാൻ നിെന്ന അനുഗമിക്കാം; ആദ്യം എെന്റ
വീട്ടിലുള്ളവേരാട് യാ്രത പറവാൻ അനുവാദം തേരണം എന്നു പറഞ്ഞു.
62 േയശു അവേനാട്:
കലപ്പയ്ക്ക*് ൈക െവച്ച േശഷം പുറേകാട്ട
*
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േനാക്കുന്നവൻ ആരും ൈദവരാജ്യത്തിന് െകാള്ളാകുന്നവനല്ല എന്നു
പറഞ്ഞു.

10. അദ്ധ്യായം.

1

അതിന് േശഷം കർത്താവ് േവെറ എഴുപത് േപെര നിയമിച്ച ,
താൻ െചല്ല വാനുള്ള ഓേരാ പട്ടണത്തിേലക്കും സ്ഥലത്തിേലക്കും
അവെര തനിക്കു മുമ്പായി രണ്ടു േപർ വീതം അയച്ച , 2 അവേരാട്
പറഞ്ഞത്: െകായ്ത്ത് വളെര ഉണ്ട് സത്യം; േവലക്കാേരാ ചുരുക്കം;
ആകയാൽ െകായ്ത്തിെന്റ യജമാനേനാടു തെന്റ െകായ്ത്തിന്
3 േപാകുവിൻ;
േവലക്കാെര അയേക്കണ്ടതിന് അേപക്ഷിക്കുവിൻ.
െചന്നായ്ക്കള െട നടുവിൽ കുഞ്ഞാടുകൾ എന്നേപാെല ഞാൻ നിങ്ങെള
അയയ്ക്കുന്നു. 4 നിങ്ങൾ പണസഞ്ചിയും െപാക്കണവും* െചരിപ്പ ം
എടുക്കരുത്; വഴിയിൽ െവച്ച് ആെരയും വന്ദനം െചയ്യ വാനായി
നിങ്ങള െട സമയം കളയരുത്; 5 ഏത് വീട്ടിൽ ്രപേവശിക്കുേമ്പാഴും:
ഈ വീടിന് സമാധാനം എന്നു ആദ്യം പറയുക. 6 അവിെട സമാധാനം
്രപിയെപ്പടുന്നവർ ഉെണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങള െട സമാധാനം അവരുെട േമൽ
വസിക്കും; ഇെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങളിേലക്ക് മടങ്ങിവരും. 7 അവർ തരുന്നത്
തിന്നും കുടിച്ച ംെകാണ്ടു ആ വീട്ടിൽ തേന്ന താമസിക്കുക; േവലക്കാരൻ
തെന്റ കൂലിക്ക് േയാഗ്യനാണേല്ലാ; ഒരു വീട്ടിൽനിന്ന് മെറ്റാരു വീട്ടിേലക്ക്
8 ഏത് പട്ടണത്തിൽ െചന്നാലും അവർ നിങ്ങെള
മാറിേപ്പാകരുതു.
സ്വീകരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങള െട മുമ്പിൽ െവയ്ക്കുന്നത് ഭക്ഷിക്കുക.
9 ആ പട്ടണത്തിെല േരാഗികെള സുഖമാക്കി, ൈദവരാജ്യം നിങ്ങൾക്ക്
10 ഏെതങ്കിലും
സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു അവേരാട് പറയുക.
പട്ടണത്തിൽ അവർ നിങ്ങെള സ്വീകരിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ അതിെന്റ
െതരുവുകളിൽ േപായി: 11 നിങ്ങള െട പട്ടണത്തിൽനിന്നു ഞങ്ങള െട
കാലിന് പറ്റിയ െപാടിയും ഞങ്ങൾ കുടഞ്ഞിട്ട േപാകുന്നു; എന്നാൽ
ൈദവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ എന്നു
പറയുക. 12 ന്യായവിധി നാളിൽ െസാേദാമ്യർക്ക് ആ പട്ടണേത്തക്കാൾ
സഹിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
13 േകാരസീേന, നിനക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം; േബത്ത്സയിേദ, നിനക്ക് അേയ്യാ
കഷ്ടം; നിങ്ങളിൽ നടന്ന അത്ഭുത്രപവൃത്തികൾ േസാരിലും സീേദാനിലും
നടന്നിരുന്നു എങ്കിൽ അവർ പണ്ടുതെന്ന രട്ടിലും† െവണ്ണീറിലും‡
14 എന്നാൽ ന്യായവിധിയിൽ
ഇരുന്നു മാനസാന്തരെപ്പടുമായിരുന്നു.
നിങ്ങേളക്കാൾ േസാരിനും സീേദാനും സഹിക്കുവാൻ സാധിക്കും.
15 നീേയാ കഫർന്നഹൂേമ, സ്വർഗ്ഗേത്താളം ഉയർന്നിരിക്കുേമാ?
നീ
16 േയശു വീണ്ടും ആ എഴുപത്
പാതാളേത്താളം താണുേപാകും.
േപേരാടു പറഞ്ഞത്: നിങ്ങള െട വാക്ക് േകൾക്കുന്നവൻ എെന്റ വാക്ക്
േകൾക്കുന്നു; നിങ്ങെള സ്വീകരിക്കാത്തവൻ എെന്ന സ്വീകരിക്കുകയില്ല;
എെന്ന സ്വീകരിക്കാത്തവൻ എെന്ന അയച്ചവെന സ്വീകരിക്കുകയില്ല.
17 ആ എഴുപതുേപർ സേന്താഷേത്താെട മടങ്ങിവന്നു: കർത്താേവ,
നിെന്റ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങള ം ഞങ്ങൾക്കു കീഴടങ്ങുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു;
18 അവൻ അവേരാട്: സാത്താൻ മിന്നൽേപാെല ആകാശത്തുനിന്ന്
വീഴുന്നത് ഞാൻ കണ്ട്. 19 പാമ്പുകെളയും േതള കെളയും ശ്രതുവിെന്റ
*

10. അദ്ധ്യായം.. 4 യാ്രത െചയ്യ ന്നവർ ഉപേയാഗിക്കുന്ന ബാഗ്
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‡
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†
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സകല ബലെത്തയും ചവിട്ട വാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം
തരുന്നു; എന്നാൽ അവ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും േദാഷം
വരുത്തുകയും ഇല്ല. 20 എങ്കിലും ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതിലല്ല
നിങ്ങൾ സേന്താഷിേക്കണ്ടത്.
നിങ്ങള െട േപർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ സേന്താഷിക്കുക.
21 ആ സമയത്ത് േയശു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആനന്ദിച്ച പറഞ്ഞത്:
പിതാേവ,
സ്വർഗ്ഗത്തിനും ഭൂമിക്കും കർത്താവായുേള്ളാേവ,
നീ
ഇവ ജ്ഞാനികൾക്കും വിേവകികൾക്കും മറച്ച വച്ച് ശിശുക്കൾക്ക്
െവളിെപ്പടുത്തിയതുെകാണ്ട് ഞാൻ നിെന്ന വാഴ്ത്തുന്നു.
അേത,
22 എെന്റ
പിതാേവ, ഇങ്ങെനയേല്ലാ നിനക്ക് ്രപസാദം േതാന്നിയത്.
പിതാവ് സകലവും എന്നിൽ ഭരേമല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പു്രതൻ ആെരന്ന്
പിതാവല്ലാെത ആരും അറിയുന്നില്ല; പിതാവ് ആെരന്ന് പു്രതനും
പു്രതൻ െവളിെപ്പടുത്തിെക്കാടുക്കുവാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നവനും അല്ലാെത
ആരും അറിയുന്നതുമില്ല. 23 പിെന്ന േയശു ശിഷ്യന്മാേരാട്: നിങ്ങൾ
കാണുന്നതിെന കാണുന്ന കണ്ണ് ഭാഗ്യമുള്ളതു. 24 നിങ്ങൾ കാണുന്നതിെന
കാണ്മാൻ അേനകം ്രപവാചകന്മാരും രാജാക്കന്മാരും ആ്രഗഹിച്ചിട്ട ം
കണ്ടില്ല; നിങ്ങൾ േകൾക്കുന്നതിെന േകൾക്കുവാൻ ആ്രഗഹിച്ചിട്ട ം
േകട്ടില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു ്രപേത്യകം പറഞ്ഞു.
25 അതിനുേശഷം ഒരു ന്യായശാസ്്രതി എഴുേന്നറ്റ്:
ഗുേരാ, ഞാൻ
നിത്യജീവന്
അവകാശി
ആയിത്തീരുവാൻ
എന്ത്
െചേയ്യണം
26 അവൻ അവേനാട്:
എന്നു അവെന പരീക്ഷിച്ച് േചാദിച്ച .
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു;
നീ എങ്ങെന
വായിക്കുന്നു എന്നു േചാദിച്ചതിന് 27 അവൻ:
നിെന്റ ൈദവമായ
കർത്താവിെന
നീ
പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും
പൂർണ്ണാത്മാേവാടും
പൂർണ്ണശക്തിേയാടും പൂർണ്ണമനേസ്സാടും കൂെട സ്േനഹിേക്കണം എന്നും
കൂട്ട കാരെന നിെന്നേപ്പാെലതെന്ന സ്േനഹിേക്കണം എന്നും തെന്ന
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 28 അവൻ അവേനാട്: നീ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരി;
അങ്ങെന െചയ്ക; എന്നാൽ നീ ജീവിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 29 അവൻ
സ്വയം ന്യായീകരിക്കുവാൻ ആ്രഗഹിച്ചിട്ട് േയശുവിേനാടു:
എെന്റ
30
കൂട്ട കാരൻ ആർ എന്നു േചാദിച്ചതിന് േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞത്: ഒരു
മനുഷ്യൻ െയരൂശേലമിൽ നിന്നു െയരീേഹാവിേലക്കു േപാകുേമ്പാൾ
കള്ളന്മാർ അവെന ആ്രകമിച്ച . അവർ അവെന വസ്്രതം അഴിച്ച്,
മുറിേവല്പിച്ച , അർദ്ധ്രപാണനായി വിേട്ടച്ച േപായി. 31 ആ വഴിയായി
യാദൃശ്ചികമായി ഒരു പുേരാഹിതൻ വന്നു അവെന കണ്ടിട്ട് മാറി കടന്നു
32 അതുേപാെല ഒരു േലവ്യനും ആ സ്ഥലത്തിൽ എത്തി
േപായി.
അവെന കണ്ടിട്ട് മാറി കടന്നുേപായി. 33 എന്നാൽ ഒരു ശമര്യക്കാരൻ
അതുവഴി േപാകയിൽ അവെന്റ അടുക്കൽ എത്തി. അവെന കണ്ടിട്ട്
34 എണ്ണയും§ വീഞ്ഞും* പകർന്നു
മനസ്സലിഞ്ഞ് അരിെക െചന്ന്.
അവെന്റ മുറിവുകെള െകട്ടി അവെന തെന്റ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി
വഴിയമ്പലത്തിൽ െകാണ്ടുേപായി രക്ഷിച്ച . 35 പിെറ്റ ദിവസം അവൻ
പുറെപ്പടുേമ്പാൾ രണ്ടു െവള്ളിക്കാശ് എടുത്തു വഴിയമ്പലക്കാരന്
െകാടുത്തു:
ഇവന് ആവശ്യമുള്ള ശു്രശൂഷ െചേയ്യണം; അധികം
വല്ലതും െചലവായാൽ ഞാൻ മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ തന്നു െകാള്ളാം എന്നു
§

10. അദ്ധ്യായം.. 34 മുറിവിെന മയെപ്പടുത്തി സുഖെപ്പടുത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്നു
അദ്ധ്യായം.. 34 മുറിവ് കഴുകാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്നു

*
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അവേനാട് പറഞ്ഞു. 36 കള്ളന്മാരുെട കയ്യിൽ അകെപ്പട്ടവന് ഈ മൂന്നു
േപരിൽ ആർ കൂട്ട കാരനായിത്തീർന്നു എന്നു നിനക്ക് േതാന്നുന്നു?
37 അവേനാട് കരുണ കാണിച്ചവൻ എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു.
േയശു
അവേനാട് നീയും േപായി അങ്ങെന തെന്ന െചയ്ക എന്നു പറഞ്ഞു.
38 പിെന്ന അവർ യാ്രതെചയ്ത് ഒരു ്രഗാമത്തിൽ എത്തി; മാർത്താ
എന്നു േപരുള്ള ഒരു സ്്രതീ അവെന വീട്ടിൽ സ്വീകരിച്ച . 39 അവൾക്ക്
മറിയ എന്ന ഒരു സേഹാദരി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾ കർത്താവിെന്റ
കാൽക്കൽ
ഇരുന്നു
അവെന്റ
വചനം
േകട്ട െകാണ്ടിരുന്നു.
40
മാർത്തേയാ
േജാലി
െചയ്തു
തളർന്നിട്ട്
അടുെക്കവന്നു:
കർത്താേവ, എെന്റ സേഹാദരി വീട്ട േജാലികൾ െചയ്യ വാൻ എെന്ന
തനിച്ച വിട്ടിരിക്കുന്നതിന് അങ്ങയ്ക്ക് വിചാരമില്ലേയാ?
എെന്ന
സഹായിക്കുവാൻ അവേളാട് കല്പിച്ചാലും എന്നു പറഞ്ഞു. 41 കർത്താവ്
അവേളാട്: മാർത്തേയ, മാർത്തേയ, നീ പലകാര്യങ്ങെള പറ്റി ചിന്തിച്ച്
നിെന്റ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നു. 42 എന്നാൽ അല്പേമ േവണ്ടൂ;
അല്ല, ഒന്ന് മതി. മറിയ നല്ല അംശം തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു; അത്
ആരും അവേളാട് അപഹരിക്കുകയുമില്ല.

1

11. അദ്ധ്യായം.

ഒരിക്കൽ േയശു ഒരു സ്ഥലത്ത് ്രപാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു;
്രപാർത്ഥന തീർന്നേശഷം ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ അവേനാട്: കർത്താേവ,
േയാഹന്നാൻ തെന്റ ശിഷ്യന്മാെര പഠിപ്പിച്ചതുേപാെല ഞങ്ങെളയും
്രപാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിേക്കണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 2 അവൻ അവേരാട്
പറഞ്ഞത്:
നിങ്ങൾ ഇ്രപകാരം ്രപാർത്ഥിക്കുക:
[സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ
ഞങ്ങള െട] പിതാേവ, നിെന്റ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പേടണേമ;
നിെന്റ രാജ്യം വേരണേമ;
[നിെന്റ ഇഷ്ടം സ്വർഗ്ഗത്തിെലേപ്പാെല
ഭൂമിയിലും ആേകണേമ;] 3 ഞങ്ങൾക്കു ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം
4 ഞങ്ങേളാട് പാപം െചയ്ത
ഓേരാ ദിവസവും തേരണേമ.
എല്ലാവേരാടും ഞങ്ങള ം ക്ഷമിക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങള െട പാപങ്ങെള
ഞങ്ങേളാടു ക്ഷമിേക്കണേമ; ഞങ്ങെള പരീക്ഷയിേലക്ക് നയിക്കരുേത;
[ദുഷ്ടങ്കൽനിന്ന് ഞങ്ങെള വിടുവിേക്കണേമ.]
5 പിെന്ന അവൻ അവേരാട് പറഞ്ഞത്: നിങ്ങളിൽ ആർെക്കങ്കിലും
ഒരു സ്േനഹതിൻ ഉണ്ട് എന്നിരിക്കെട്ട; അവൻ അർദ്ധരാ്രതിക്ക് അവെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന്: സ്േനഹിതാ, എനിക്ക് മൂന്ന് അപ്പം കടം തേരണം;
6 എെന്റ ഒരു സ്േനഹിതൻ തെന്റ യാ്രതാമേദ്ധ്യ എെന്റ അടുക്കൽ വന്നു;
അവന് െകാടുക്കുവാൻ എെന്റ പക്കൽ ഒന്നും ഇല്ല എന്നു അവേനാട്
പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക: 7 അേപ്പാൾ സ്േനഹിതൻ അകത്തുനിന്ന്,
എെന്ന ്രപയാസെപ്പടുത്തരുത്; കതക് അടച്ചിരിക്കുന്നു; ൈപതങ്ങള ം
എെന്റ കൂെട കിടക്കുന്നു; എഴുേന്നറ്റ് തരുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുകയില്ല
എന്നു അകത്തുനിന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്നു കരുതുക 8 അവൻ
സ്േനഹിതനാകയാൽ എഴുേന്നറ്റ് അവന് െകാടുക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്
ഉെണ്ടങ്കിലും, അവൻ ലജ്ജകൂടാെത വീണ്ടും വീണ്ടും േചാദിക്കുന്നത്
െകാണ്ട് എഴുേന്നറ്റ് അവന് ആവശ്യം ഉള്ളത് െകാടുക്കും എന്നു
9 യാചിപ്പിൻ, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക്
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
കിട്ട ം; അേന്വഷിക്കുവിൻ, എന്നാൽ നിങ്ങൾ കെണ്ടത്തും; മുട്ട വിൻ
10 യാചിക്കുന്നവനു ലഭിക്കുന്നു;
എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കും.
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അേന്വഷിക്കുന്നവൻ കെണ്ടത്തുന്നു; മുട്ട ന്നവനു തുറക്കുന്നു എന്നു
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 11 എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ഒരു അപ്പേനാട്
മകൻ അപ്പം േചാദിച്ചാൽ അവന് കല്ല് െകാടുക്കുേമാ? അല്ല, മീൻ
േചാദിച്ചാൽ മീനിനു പകരം പാമ്പിെന െകാടുക്കുേമാ? 12 മുട്ട േചാദിച്ചാൽ
13 അങ്ങെന േദാഷികളായ നിങ്ങൾ
േതളിെന െകാടുക്കുേമാ?
നിങ്ങള െട മക്കൾക്കു നല്ല ദാനങ്ങെള െകാടുക്കുവാൻ അറിയുന്നു
എങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവ് തേന്നാട് യാചിക്കുന്നവർക്കു
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന എ്രത അധികം െകാടുക്കും.
14 ഒരിക്കൽ
േയശു ഊമനായ ഒരാളിൽ നിന്നു ഭൂതെത്ത
പുറത്താക്കി.
ഭൂതം വിട്ട േപായേശഷം ഊമൻ സംസാരിച്ച ,
15 അവരിൽ ചിലേരാ:
പുരുഷാരം ആശ്ചര്യെപ്പട്ട .
ഭൂതങ്ങള െട
തലവനായ െബെയെത്സബൂെലെക്കാണ്ടാകുന്നു അവൻ ഭൂതങ്ങെള
16 േവെറ ചിലർ അവെന
പുറത്താക്കുന്നത് എന്നു പറഞ്ഞു.
പരീക്ഷിക്കാനായി ആകാശത്തുനിന്ന് ഒരു അടയാളം അവേനാട്
േചാദിച്ച . 17 പേക്ഷ േയശുവിന് അവരുെട ചിന്തകൾ അറിയാമായിരുന്നു.
അതുെകാണ്ട് അവൻ അവേരാട് പറഞ്ഞത്:
തന്നിൽതേന്ന
ഛി്രദിച്ച* രാജ്യം എല്ലാം നശിച്ച േപാകും; കുടുംബങ്ങള ം നശിക്കും.
18 സാത്താനും തേന്നാട് തേന്ന ഛി്രദിച്ച എങ്കിൽ, അവെന്റ രാജ്യം
എങ്ങെന നിലനില്ക്കും?
െബെയെത്സബൂെലെക്കാണ്ടു ഞാൻ
ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നുവേല്ലാ. 19 ഞാൻ
െബെയെത്സബൂെലെക്കാണ്ടു ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നു എങ്കിൽ
നിങ്ങള െട മക്കൾ ആെരെക്കാണ്ട് പുറത്താക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട്
20 എന്നാൽ
അവർ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായാധിപതികൾ ആകും.
ൈദവത്തിെന്റ ശക്തിെകാണ്ട് ഞാൻ ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നു
എങ്കിൽ
ൈദവരാജ്യം
നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ
വന്നിരിക്കുന്നു
21 ബലവാൻ ആയുധം ധരിച്ച
നിശ്ചയം.
താൻ താമസിക്കുന്ന
വീട് കാക്കുേമ്പാൾ അവെന്റ വസ്തുവക ഉറേപ്പാെട ഇരിക്കുന്നു.
22 അവനിലും ബലവാനായവൻ വന്നു അവെന ജയിച്ച
എങ്കിേലാ
അവൻ ആ്രശയിച്ചിരുന്ന രക്ഷാകവചം പിടിച്ച പറിച്ച അവെന്റ െകാള്ള
23 എനിക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്തവൻ എനിക്ക്
മുഴുവനും എടുക്കും.
്രപതികൂലം ആകുന്നു; എേന്നാടുകൂെട േചർക്കാത്തവൻ ചിതറിക്കുന്നു.
24 അശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യെന വിട്ട േപായിട്ട് െവള്ളം ഇല്ലാത്ത
്രപേദശങ്ങളിൽ തണുപ്പ് തിരഞ്ഞുനടക്കുന്നു.
കാണാതാകുേമ്പാൾ:
ഞാൻ വിട്ട േപാന്ന വീട്ടിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകും എന്നു പറഞ്ഞു
െചല്ല ം. 25 അേപ്പാൾ അത് അടിച്ച വാരിയും അലങ്കരിച്ച ം കാണുന്നു.
26 അേപ്പാൾ അവൻ േപായി തന്നിലും ദുഷ്ടത ഏറിയ ഏഴ് ആത്മാക്കെള
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് വരുന്നു; അവയും അതിൽ കടന്നു താമസിച്ചിട്ട് ആ
മനുഷ്യെന്റ പിന്നെത്ത സ്ഥിതി ആദ്യേത്തതിേനക്കാൾ േമാശമാകും.
27 ഇതു പറയുേമ്പാൾ പുരുഷാരത്തിൽ ഒരു സ്്രതീ ഉച്ചത്തിൽ
അവേനാട്: നിെന്ന ചുമന്ന ഉദരവും നീ കുടിച്ച മുലയും ഭാഗ്യമുള്ളവ
എന്നു പറഞ്ഞു. 28 അതിന് അവൻ: അല്ല, ൈദവത്തിെന്റ വചനം േകട്ട്
്രപമാണിക്കുന്നവർ അേ്രത ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നു പറഞ്ഞു.
29 പുരുഷാരം വർദ്ധിച്ച വന്നേപ്പാൾ അവൻ പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയത്:
ഈ തലമുറ േദാഷമുള്ള തലമുറയാകുന്നു;
അത് അടയാളം
*

11. അദ്ധ്യായം.. 17 ഛി്രദിക്കുക എന്നാൽ കലഹിക്കുക, േവർെപടുക.
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അേന്വഷിക്കുന്നു;
േയാനയുെട അടയാളമല്ലാെത അതിന് ഒരു
അടയാളവും െകാടുക്കുകയില്ല. 30 േയാനാ നിനേവക്കാർക്ക് അടയാളം
ആയതുേപാെല മനുഷ്യപു്രതൻ ഈ തലമുറയ്ക്കും ആകും. 31 െതെക്ക
രാജ്ഞി ന്യായവിധിയിൽ ഈ തലമുറയിെല ആള കേളാട് ഒന്നിച്ച്
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ് അവെര കുറ്റം വിധിക്കും; അവൾ ശേലാേമാെന്റ
ജ്ഞാനം േകൾക്കുവാൻ ഭൂമിയുെട അറ്റത്തുനിന്ന് വന്നുവേല്ലാ. ഇവിെട
ഇതാ, ശേലാേമാനിലും വലിയവൻ. 32 നിനേവക്കാർ ന്യായവിധിയിൽ
ഈ തലമുറേയാട് ഒന്നിച്ച് എഴുേന്നറ്റ് അതിെന കുറ്റം വിധിക്കും; അവർ
േയാനയുെട ്രപസംഗം േകട്ട് മാനസാന്തരെപ്പട്ട വേല്ലാ. ഇവിെട ഇതാ,
േയാനയിലും വലിയവൻ.
33 വിളക്കു െകാള ത്തീട്ട് ആരും നിലവറയിേലാ† പറയിൻ‡ കീഴിേലാ
െവയ്ക്കാറില്ല.
അകത്ത് വരുന്നവർക്ക് െവളിച്ചം കാേണണ്ടതിന്
34 ശരീരത്തിെന്റ
വിളക്കുകാലിേന്മൽ അേ്രത െവയ്ക്കുന്നത്.
വിളക്കു കണ്ണാകുന്നു; കണ്ണ് നല്ലതാെണങ്കിൽ ശരീരം മുഴുവനും
്രപകാശിതമായിരിക്കും; േദാഷമുള്ളതാകിേലാ ശരീരവും ഇരുട്ട ള്ളതു
35 ആകയാൽ നിന്നിലുള്ള െവളിച്ചം ഇരുളാകാതിരിപ്പാൻ
തേന്ന.
36 നിെന്റ ശരീരം അന്ധകാരം ഒട്ട മില്ലാെത മുഴുവനും
േനാക്കുക.
്രപകാശിതമായിരുന്നാൽ, വിളക്കു അതിെന്റ തിളക്കംെകാണ്ട് നിെന്ന
്രപകാശിപ്പിക്കുംേപാെല ശരീരവും ്രപകാശമുള്ളത് ആയിരിക്കും.
37 അവൻ സംസാരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന ഒരു പരീശൻ തേന്നാടുകൂെട
ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ അവെന ക്ഷണിച്ച ;
അവനും അകത്ത്
കടന്ന് ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നു. 38 എന്നാൽ േയശു ആഹാരത്തിനു മുമ്പ്
ൈകകാലുകൾ കഴുകിയില്ല എന്നു കണ്ടിട്ട് പരീശൻ ആശ്ചര്യെപ്പട്ട .
39 കർത്താവ് അവേനാട്:
പരീശന്മാരായ നിങ്ങൾ പാ്രതങ്ങള െട
പുറം വൃത്തിയാക്കുന്നു; നിങ്ങള െട ഉള്ളിേലാ കവർച്ചയും ദുഷ്ടതയും
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 40 മൂഢന്മാേര, പുറം ഉണ്ടാക്കിയവൻ തെന്ന ആണ്
അകവും ഉണ്ടാക്കിയത്? 41 അകത്തുള്ളത് ഭിക്ഷയായി െകാടുക്കുവിൻ;
എന്നാൽ സകലവും നിങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധം ആകും എന്നു പറഞ്ഞു.
42 പരീശരായ നിങ്ങൾക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം; നിങ്ങൾ തുളസിയിലും
അരൂതയിലും§ എല്ലാ ഇല െചടികളിലും ദശാംശം െകാടുക്കുകയും
ന്യായവും ൈദവസ്േനഹവും വിട്ട കളയുകയും െചയ്യ ന്നു; നിങ്ങൾ
ൈദവെത്ത സ്േനഹിക്കുകയും ന്യായം െചയ്കയും അേതാെടാപ്പം
തെന്ന മറ്റ് കാര്യങ്ങള ം െചയ്യണം. 43 പരീശരായ നിങ്ങൾക്ക് അേയ്യാ
കഷ്ടം; നിങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ ്രപധാന സ്ഥാനവും െപാതുസ്ഥലങ്ങളിൽ
വന്ദനവും ്രപിയമാകുന്നു.
നിങ്ങൾക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം; 44 നിങ്ങൾ
േവർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത കല്ലറകെളേപ്പാെല ആകുന്നു; അവ
ഇന്നവെയന്നറിയാെത മീെത നടക്കുന്നവെരേപ്പാെലയാകുന്നു നിങ്ങൾ.
45 ന്യായശാസ്്രതിമാരിൽ ഒരുവൻ അവേനാട്:
ഗുേരാ, പരീശെര
പറ്റി ഇങ്ങെന പറയുന്നതിനാൽ നീ ഞങ്ങെളയും അപമാനിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 46 അതിന് അവൻ പറഞ്ഞത്: ന്യായശാസ്്രതിമാരായ
നിങ്ങൾക്കും
അേയ്യാ
കഷ്ടം;
എടുക്കുവാൻ
്രപയാസമുള്ള
ചുമടുകെള നിങ്ങൾ മനുഷ്യെരെക്കാണ്ട് എടുപ്പിക്കുന്നു; എന്നാൽ
†
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നിങ്ങൾ ഒരു വിരൽ െകാണ്ടുേപാലും ആ ചുമടുകെള െതാടുന്നില്ല.
47
നിങ്ങൾക്ക്
അേയ്യാ
കഷ്ടം;
നിങ്ങൾ
്രപവാചകന്മാരുെട
കല്ലറകെള പണിയുന്നു; നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ അവെര െകാന്നു.
48 അതിനാൽ നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട ്രപവൃത്തികൾക്കു നിങ്ങൾ
സാക്ഷികളായിരിക്കയും സമ്മതിക്കുകയും െചയ്യ ന്നു; അവർ അവെര
െകാന്നു; നിങ്ങൾ അവരുെട കല്ലറകെള പണിയുന്നു. 49 അതുെകാണ്ട്
ൈദവത്തിെന്റ ജ്ഞാനവും പറയുന്നത്: ഞാൻ ്രപവാചകന്മാെരയും
അെപ്പാസ്തലന്മാെരയും
അവരുെട
അടുക്കൽ
അയയ്ക്കുന്നു;
അവരിൽ ചിലെര അവർ െകാല്ല കയും ഉപ്രദവിക്കുകയും െചയ്യ ം.
50 ഹാെബലിെന്റ രക്തം തുടങ്ങി യാഗപീഠത്തിനും ആലയത്തിനും
നടുവിൽവച്ച് െകാല്ലെപ്പട്ട െസഖര്യാവിെന്റ* രക്തം വെര 51 േലാക
സ്ഥാപനം മുതൽ െചാരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സകല ്രപവാചകന്മാരുെടയും
രക്തം ഈ തലമുറേയാട് േചാദിപ്പാൻ ഇടവേരണ്ടതിനുതെന്ന. അേത,
ഈ തലമുറേയാട് അത് േചാദിക്കും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 52 ന്യായശാസ്്രതിമാരായ നിങ്ങൾക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം; നിങ്ങൾ
ൈദവിക ജ്ഞാനം മറ്റ ള്ളവർ അറിയാതിരിക്കാൻ ്രശമിച്ച . അത് ഒരു
ഭവനത്തിെന്റ താേക്കാൽ മറച്ച വയ്ക്കുന്നതിനു തുല്യം ആണ്; നിങ്ങൾ
അതിൽ കടന്നില്ല; കടക്കുന്നവെര തടയുകയും െചയ്തു.
53 അവൻ അവിടംവിട്ട് േപാകുേമ്പാൾ ശാസ്്രതിമാരും പരീശന്മാരും
54 അവേനാട് എതിർക്കുവാനും തർക്കിക്കുവാനും തുടങ്ങി.
േയശു
പറയുന്ന ഉത്തരങ്ങളിൽ നിന്നു അവെന കുടുക്കുവാനായി പല
കുടുക്കുേചാദ്യം േചാദിപ്പാനും തുടങ്ങി.
1

12. അദ്ധ്യായം.

അതിനിെട ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ േയശുവിന് ചുറ്റ ം
തിങ്ങി കൂടി.
പരസ്പരം ചവിേട്ടൽക്കത്തക്ക നിലയിൽ പുരുഷാരം
തിക്കിത്തിരക്കുകയായിരുന്നു.
അവൻ ആദ്യം ശിഷ്യന്മാേരാട്
പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്:
പരീശരുെട പുളിച്ചമാവായ കപടഭക്തി
2 മറച്ച െവച്ചത്
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ.
ഒന്നും െവളിച്ചത്തു
വരാെതയും
ഗൂഢമായത്
ഒന്നും
അറിയാെതയും
ഇരിക്കയില്ല.
3 ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇരുട്ടത്ത് പറഞ്ഞത് എല്ലാം െവളിച്ചത്തു
േകൾക്കും; മുറികളിൽ െവച്ച് രഹസ്യമായി പറഞ്ഞത് പുരമുകളിൽ
േഘാഷിക്കും. 4 എന്നാൽ എെന്റ സ്േനഹിതന്മാരായ നിങ്ങേളാടു ഞാൻ
പറയുന്നത്: ശരീരെത്ത െകാന്നിട്ട് പിെന്ന േവെറ ഒന്നും െചയ്വാൻ
കഴിയാത്തവെര ഭയെപ്പേടണ്ടാ. 5 ആെര ഭയെപ്പേടണം എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച തരാം. െകാന്നിട്ട് നരകത്തിൽ തള്ളിക്കളവാൻ
അധികാരമുള്ളവെന ഭയെപ്പടുവിൻ: അേത, അവെന ഭയെപ്പടുവിൻ
എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 6 അഞ്ച് കുരികിലിെന* രണ്ടു
കാശിനേല്ല വില്ക്കുന്നത്.
എങ്കിലും അവയിൽ ഒന്നിേനേപ്പാലും
7 നിങ്ങള െട തലയിെല മുടിേപാലും
ൈദവം മറന്നുേപാകുന്നില്ല.
എല്ലാം എണ്ണിയിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട് ഭയെപ്പേടണ്ടാ; അേനകം
8 മനുഷ്യരുെട
കുരികിലിെനക്കാള ം നിങ്ങൾ വിേശഷതയുള്ളവർ.
മുമ്പിൽ ആെരങ്കിലും എെന്ന ഏറ്റ പറഞ്ഞാൽ അവെന മനുഷ്യപു്രതനും
*

11. അദ്ധ്യായം.. 50 2 ദിനവൃത്താന്തം 24: 22 േയാഹന്നാൻ സ്നാപകെന്റ പിതാവല്ല.
അദ്ധ്യായം.. 6 കുരികിൽ എന്നാൽ െചറിയ പക്ഷി

*
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9 മനുഷ്യരുെട മുമ്പിൽ
ൈദവദൂതന്മാരുെട മുമ്പാെക ഏറ്റ പറയും.
എെന്ന തള്ളിപ്പറയുന്നവെന ൈദവദൂതന്മാരുെട മുമ്പിൽ തള്ളിപ്പറയും.
10 മനുഷ്യപു്രതന് എതിെര ഒരു വാക്ക് പറയുന്ന ഏവേനാടും ക്ഷമിയ്ക്കും;
എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ േനെര ൈദവദൂഷണം പറയുന്നവേനാേടാ
ക്ഷമിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 11 എന്നാൽ നിങ്ങെള
പള്ളികൾക്കും ഭരണകർത്താകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും മുമ്പിൽ
െകാണ്ട് േപാകുേമ്പാൾ എങ്ങെനയാേണാ മറുപടി പറേയണ്ടതു എന്നും,
എന്താേണാ പറേയണ്ടതു എന്നും വിചാരെപ്പേടണ്ടാ; 12 നിങ്ങൾക്ക്
പറേയണ്ടതു പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൽസമയം തേന്ന നിങ്ങെള പഠിപ്പിക്കും.
13 പുരുഷാരത്തിൽ
ഒരുവൻ അവേനാട്:
ഗുേരാ,
എെന്റ
സേഹാദരേനാട് പിതൃസ്വത്ത് പകുത്ത് നൽകുവാൻ കല്പിച്ചാലും
എന്നു പറഞ്ഞു. 14 അവേനാട് േയശു: മനുഷ്യാ, എെന്ന നിങ്ങൾക്ക്
ന്യായകർത്താേവാ പങ്കിടുന്നവേനാ ആക്കിയത് ആർ എന്നു േചാദിച്ച .
15 പിെന്ന അവേരാട്:
സകല അത്യാ്രഗഹങ്ങളിൽ നിന്നും സൂക്ഷിച്ച്
ഒഴിഞ്ഞുെകാൾവിൻ; അവന് സമൃദ്ധി ഉണ്ടായാലും അവെന്റ വസ്തുവക
അല്ല അവെന്റ ജീവന് അടിസ്ഥാനമായിരിക്കുന്നത് എന്നു പറഞ്ഞു.
16 ഒരുപമയും അവേരാട് പറഞ്ഞത്: ധനവാനാെയാരു മനുഷ്യെന്റ ഭൂമി
നന്നായി വിളഞ്ഞു. 17 അേപ്പാൾ അവൻ: ഞാൻ എന്ത് െചേയ്യണ്ടു?
എെന്റ വിളവ് സൂക്ഷിച്ച് െവയ്ക്കുവാൻ സ്ഥലം േപാരാ എന്നു ഉള്ളിൽ
18 പിെന്ന അവൻ പറഞ്ഞത്:
വിചാരിച്ച .
ഞാൻ ഇതു െചയ്യ ം;
എെന്റ കളപ്പ രകെള െപാളിച്ച് അധികം വലിയവ പണിതു എെന്റ
19 എന്നിട്ട്
വിളവും വസ്തുവകയും എല്ലാം അതിൽ കൂട്ടിവയ്ക്കും.
എേന്നാടുതെന്ന; നിനക്ക് അേനക വർഷങ്ങൾക്കു മതിയായ അനവധി
വസ്തുവക സ്വരൂപിച്ച െവച്ചിരിക്കുന്നു; ആശ്വസിക്ക, തിന്നുക, കുടിക്ക,
ആനന്ദിക്ക എന്നു പറയും.
ൈദവേമാ അവേനാട്: 20 മൂഢാ, ഈ
രാ്രതിയിൽ നിെന്റ ്രപാണെന നിേന്നാട് േചാദിക്കും.
പിെന്ന നീ
ഒരുക്കിെവച്ചത് ആർക്കാകും എന്നു പറഞ്ഞു. 21 ൈദവവിഷയമായി
സമ്പന്നൻ ആകാെത, വിലേയറിയ കാര്യങ്ങെള തനിക്കു തേന്ന സൂക്ഷിച്ച്
െവയ്ക്കുന്നവെന്റ കാര്യം ഇങ്ങെന ആകുന്നു.
22 അവൻ തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട് പറഞ്ഞത്:
അതുെകാണ്ട് എന്ത്
തിന്നും എന്നു ജീവെന പറ്റിയും എന്ത് ഉടുക്കും എന്നു ശരീരെത്ത പറ്റിയും
ഓർത്ത് െവറുെത വിഷമിക്കണ്ട എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
23 ആഹാരേത്തക്കാൾ ജീവനും ഉടുപ്പിേനക്കാൾ ശരീരവും വലുതേല്ലാ.
24 കാക്കെയ േനാക്കുവിൻ; അത് വിതയ്ക്കുന്നില്ല, െകായ്യ ന്നില്ല, അതിന്
പാണ്ടികശാലയും† കളപ്പ രയും‡ ഇല്ല; എങ്കിലും ൈദവം അതിെന
സംരക്ഷിക്കുന്നു. പറവജാതിേയക്കാൾ നിങ്ങൾ എ്രത വിേശഷമുള്ളവർ!
25 പിെന്ന ഇങ്ങെന ആകുലെപ്പടുന്നതുെകാണ്ട് തെന്റ നീളത്തിൽ ഒരു
മുഴം§ കൂട്ട വാൻ നിങ്ങളിൽ ആർക്ക് കഴിയും? 26 ഏറ്റവും െചറിയ
കാര്യങ്ങൾ െചയ്യ വാൻ േപാലും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എങ്കിൽ
ബാക്കി ഉള്ളതിെനക്കുറിച്ച് ആകുലെപ്പടുന്നത് എന്തിനാണ്? 27 താമര
എങ്ങെന വളരുന്നു എന്നു ചിന്തിക്കുക; അവ അദ്ധ്വാനിക്കുന്നില്ല,
നൂൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇല്ല; എന്നാൽ ശേലാേമാൻ േപാലും തെന്റ

†

12. അദ്ധ്യായം.. 24 ചരക്കുകൾ േശഖരിച്ച വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം

ധാന്യങ്ങൾ േശഖരിച്ച വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം
ഉള്ള അളവ്

§

‡

12. അദ്ധ്യായം.. 24

12. അദ്ധ്യായം.. 25 ൈകമുട്ട് മുതൽ വിരൽ വെര
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സകല മഹത്വത്തിലും ഇവയിൽ ഒന്നിേനാളം ഒരുങ്ങിയിരുന്നില്ല എന്നു
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 28 ഇന്ന് കാണുന്നതും നാെള അടുപ്പിൽ
ഇടുന്നതുമായ വയലിെല പുല്ലിെന ൈദവം ഇങ്ങെന ഉടുപ്പിക്കുന്നു
എങ്കിൽ, അല്പവിശ്വാസികേള, നിങ്ങെള എ്രത അധികം? 29 എന്ത് തിന്നും
എന്ത് കുടിക്കും എന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച ചഞ്ചലെപ്പടരുത്. 30 ഈ വക
ഒെക്കയും േലാകജാതികൾ അേന്വഷിക്കുന്നു; നിങ്ങള െട പിതാേവാ
31 അവെന്റ രാജ്യം
ഇവ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്നു അറിയുന്നു.
അേന്വഷിക്കുവിൻ; അേതാടുകൂെട നിങ്ങൾക്ക് ഇതും കിട്ട ം. 32 െചറിയ
ആട്ടിൻ കൂട്ടേമ, ഭയെപ്പടരുതു; നിങ്ങള െട പിതാവ് രാജ്യം നിങ്ങൾക്ക്
33 നിങ്ങൾക്കുള്ളത് വിറ്റ് ഭിക്ഷ
നല്കുവാൻ ്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു.
െകാടുക്കുവിൻ; കള്ളൻ എടുക്കുകേയാ, പുഴു തിന്നു നശിപ്പിക്കുകേയാ
െചയ്യാത്ത സ്വർഗ്ഗത്തിൽ, പഴയതായി േപാകാത്ത പണസഞ്ചികള ം,
തീർന്നുേപാകാത്ത നിേക്ഷപവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിെക്കാൾവിൻ.
34 നിങ്ങള െട നിേക്ഷപം ഉള്ളിടത്ത് നിങ്ങള െട ഹൃദയവും ഇരിക്കും.
35 നിങ്ങൾ അര െകട്ടി എേപ്പാഴും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ. നിങ്ങള െട വിളക്ക്
എേപ്പാഴും കത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കെട്ട 36 യജമാനൻ കല്യാണത്തിന് േപായിട്ട്
തിരിച്ച് വന്നാൽ ഉടെന വാതിൽ തുറന്നുെകാടുേക്കണ്ടതിന് അവൻ
എേപ്പാൾ മടങ്ങിവരും വന്നു കാത്തുനില്ക്കുന്ന ആള കേളാട് നിങ്ങൾ
തുല്യരായിരിപ്പിൻ. 37 യജമാനൻ വരുേമ്പാൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ദാസന്മാർ
ഭാഗ്യവാന്മാർ; അവൻ അര െകട്ടി* അവെര ഭക്ഷണത്തിനിരുത്തുകയും
വന്നു അവർക്ക് ശു്രശൂഷിക്കുകയും െചയ്യ ം എന്നു ഞാൻ സത്യമായി
38 അവൻ രണ്ടാം യാമത്തിൽ† വന്നാലും
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
‡
മൂന്നാം യാമത്തിൽ വന്നാലും അങ്ങെന കണ്ട് എങ്കിൽ അവർ
39 കള്ളൻ ഏത് സമയത്ത് വരുന്നു എന്നു വീടിെന്റ
ഭാഗ്യവാന്മാർ.
ഉടമസ്ഥൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ അവൻ ഉണർന്നിരുന്നു തെന്റ വീട്
40 അങ്ങെന
െപാളിയ്ക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല എന്നറിയുവിൻ.
അറിയാത്ത സമയത്ത് മനുഷ്യപു്രതൻ വരുന്നതുെകാണ്ടു നിങ്ങള ം
ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ.
41 കർത്താേവ,
ഈ ഉപമ പറയുന്നത് ഞങ്ങേളാേടാ അേതാ
എല്ലാവേരാടും കൂെടേയാ എന്നു പെ്രതാസ് േചാദിച്ചതിന് കർത്താവ്
42 കൃത്യ
പറഞ്ഞത്:
സമയത്ത് ആഹാരം െകാടുേക്കണ്ടതിന്
യജമാനൻ തെന്റ േവലക്കാരുെട േമൽ വിശ്വസ്തനും ബുദ്ധിമാനുമായ
ഗൃഹവിചാരകെന ആക്കി 43 യജമാനൻ വരുേമ്പാൾ അങ്ങെന
44 യജമാനൻ തനിക്കുള്ള
െചയ്തുകാണുന്ന ദാസൻ ഭാഗ്യവാൻ.
സകലവും േനാക്കി നടത്താൻ അവെന വിചാരകനാക്കിെവക്കും
എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 45 എന്നാൽ ദാസൻ:
യജമാനൻ താമസിേച്ച വരികയുള്ള എന്നു ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു
ബാല്യക്കാെരയും ബാല്യക്കാരത്തികെളയും തല്ല വാനും തിന്നു കുടിച്ച്
46 അവൻ
അഹങ്കരിക്കുവാനും തുടങ്ങിയാൽ,
്രപതീക്ഷിക്കാത്ത
നാളിലും അറിയാത്ത സമയത്തും ആ ദാസെന്റ യജമാനൻ വന്നു
അവെന മുറിേവൽപ്പിക്കുകയും അവന് അവിശ്വാസികേളാടുകൂെട
47 യജമാനെന്റ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞിട്ട്
പങ്ക് കല്പിക്കുകയും െചയ്യ ം.
*

12.

അദ്ധ്യായം..

തയ്യാറാവുക.

‡

†

37

ശരീരത്തിൽ അയഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വസ്്രതങ്ങൾ മുറുക്കിെക്കട്ടി

12. അദ്ധ്യായം.. 38 രണ്ടാം യാമം എന്നാൽ അർദ്ധരാ്രതി (9: 30 നു േശഷം)

12. അദ്ധ്യായം.. 38 മൂന്നാം യാമം എന്നാൽ അതിരാവിെല മൂന്നുമണിക്കു േശഷം
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ഒരുങ്ങാെതയും അവെന്റ ഇഷ്ടം െചയ്യാെതയുമിരിക്കുന്ന ദാസന്
വളെര അടിെകാള്ള ം. 48 എന്നാൽ ഇെതാന്നും അറിയാെത അടിക്ക്
േയാഗ്യമായതു െചയ്തവേനാ കുറച്ച് അടി െകാള്ള ം;
വളെര
ലഭിച്ചവേനാട് വളെര ആവശ്യെപ്പടും; അധികം ഏറ്റ വാങ്ങിയവേനാട്
അധികം േചാദിക്കും.
49

ഭൂമിയിൽ തീ ഇടുവാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു; അത് ഇേപ്പാേഴ
കത്തിെയങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു എന്നല്ലാെത ഞാൻ മെറ്റന്താണ്
ആ്രഗഹിേക്കണ്ടത്? 50 എങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു സ്നാനം ഏൽക്കുവാൻ
ഉണ്ട്; അത് കഴിയുന്നത് വെര ഞാൻ എ്രത െഞരുങ്ങുന്നു. 51 ഭൂമിയിൽ
സമാധാനം നല്കുവാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു േതാന്നുന്നുേവാ?
അല്ലല്ല, ഭിന്നത വരുത്തുവാൻ അേ്രത എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 52 ഇനിേമൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഇരുവേരാട് മൂവരും മൂവേരാടു
ഇരുവരും ഇങ്ങെന അഞ്ചുേപർ തമ്മിൽ ഭിന്നിച്ചിരിക്കും. 53 അപ്പൻ
മകേനാടും മകൻ അപ്പേനാടും അമ്മ മകേളാടും മകൾ അമ്മേയാടും
അമ്മാവിയമ്മ
മരുമകേളാടും
മരുമകൾ
അമ്മാവിയമ്മേയാടും
ഭിന്നിച്ചിരിക്കും.
54

പിെന്ന അവൻ പുരുഷാരേത്താട് പറഞ്ഞത്: പടിഞ്ഞാറുനിന്ന്
േമഘം െപാങ്ങുന്നത് കാണുേമ്പാൾ വലിയമഴ വരുന്നു എന്നു
നിങ്ങൾ ഉടെന പറയുന്നു; അങ്ങെന സംഭവിക്കുകയും െചയ്യ ന്നു.
55 െതക്കൻ കാറ്റ് ഊതുന്നത് കണ്ടാേലാ അത്യ ഷ്ണം ഉണ്ടാകും എന്നു
പറയുന്നു; അത് സംഭവിക്കുകയും െചയ്യ ന്നു. 56 കപടഭക്തിക്കാേര,
ഭൂമിയുെടയും
ആകാശത്തിെന്റയും
ഭാവെത്ത
തിരിച്ചറിയാൻ
നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും; 57 എന്നാൽ ഈ കാലെത്ത തിരിച്ചറിയാൻ
സാധിക്കാത്തത് എന്തുെകാണ്ടാണ്? ന്യായമായത് എെന്തന്ന് നിങ്ങൾ
58 എതിരാളിേയാടുകൂെട
സ്വയമായി വിധിക്കാത്തതും എന്ത്?
അധികാരിയുെട അടുക്കൽ േപാകുേമ്പാൾ വഴിയിൽെവച്ച അവേനാട്
നിരന്നുെകാള്ള വാൻ ്രശമിക്കുക;
അല്ലാഞ്ഞാൽ അവൻ നിെന്ന
ന്യായാധിപെന്റ മുമ്പിൽ ഇഴച്ച െകാണ്ട് േപാകയും ന്യായാധിപൻ നിെന്ന
ഉേദ്യാഗസ്ഥെന്റ പക്കൽ ഏല്പിക്കും. ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ നിെന്ന തടവിലും
ആക്കും. 59 അവസാനെത്ത കാശുേപാലും െകാടുത്തുതീരുേവാളം നീ
അവിെട നിന്നു പുറത്തു വരികയില്ല എന്നു ഞാൻ നിേന്നാട് പറയുന്നു.

13. അദ്ധ്യായം.
1

ചില ഗലീലക്കാർ യാഗം കഴിച്ച് െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ പീലാേത്താസ്
അവെര െകാല്ലിച്ചതായും, അവരുെട രക്തം അവരുെട യാഗത്തിൽ
കലർന്നതായും ഉള്ള വിവരം, ആ സമയത്ത് അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന
ചിലർ േയശുവിേനാടു അറിയിച്ച . 2 അതിന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞത്:
അവർ എല്ലാ ഗലീലക്കാരിലും പാപികൾ ആയിരുന്നത് െകാണ്ടാേണാ
അവർക്ക് അങ്ങെന സംഭവിച്ചത് എന്നു നിങ്ങൾക്ക് േതാന്നുന്നുേവാ?
3 അല്ല, ഒരിയ്ക്കലും അല്ല, മാനസാന്തരെപ്പടാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ
എല്ലാവരും അങ്ങെനതെന്ന നശിച്ച േപാകും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
4 അതുേപാെല
പറയുന്നു.
ശീേലാഹാമിെല േഗാപുരം വീണു
മരിച്ച േപായ ആ പതിെനട്ട േപർ െയരൂശേലമിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ
മനുഷ്യേരക്കാള ം കുറ്റക്കാർ ആയിരുന്നു എന്നു േതാന്നുന്നുേവാ? 5 അല്ല,
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ഒരിയ്ക്കലും അല്ല, മാനസാന്തരെപ്പടാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
അങ്ങെനതെന്ന നശിച്ച േപാകും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
6 അവൻ ഒരു ഉപമ അവേരാട് പറഞ്ഞു: ഒരാൾക്ക് ഒരു മുന്തിരിേത്താട്ടം
ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ അതിൽ ഒരു അത്തിവൃക്ഷം നട്ടിരുന്നു; അവൻ
അതിൽ ഫലമുേണ്ടാ എന്ന് അേന്വഷിച്ച . എന്നാൽ ഒന്നും കണ്ടില്ല.
7 അവൻ േതാട്ടക്കാരേനാട്: ഞാൻ ഇേപ്പാൾ മൂന്നു വർഷമായി ഈ
അത്തിയിൽ ഫലം അേന്വഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതുവെര കണ്ടില്ല; അത്
നിലെത്ത നിഷ്ഫലമാക്കുന്നതിനാൽ അതിെന െവട്ടിക്കളയുക എന്നു
പറഞ്ഞു. 8 അതിന് അവൻ: കർത്താേവ, ഒരു വർഷം കൂെട നിൽക്കെട്ട.
ഞാൻ അതിന് ചുറ്റ ം കിളച്ച് വളം ഇടാം. 9 അടുത്ത വർഷം അതിൽ ഫലം
ഇെല്ലങ്കിൽ െവട്ടിക്കളയാം എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
10 ഒരു ശബ്ബത്തിൽ അവൻ ഒരു പള്ളിയിൽ ഉപേദശിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു;
11 അവിെട
പതിെനട്ട് വർഷമായി ഒരു േരാഗാത്മാവു ബാധിച്ച്,
കൂനിയായ ഒരു സ്്രതീ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾക്ക് ഒരിയ്ക്കലും നിവർന്നു
12 േയശു അവെള കണ്ട്
നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു.
അടുെക്ക വിളിച്ച : “സ്്രതീേയ, നിെന്റ േരാഗത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു അവള െട േമൽ ൈകവച്ച . 13 അവൾ
ഉടെന നിവർന്നു ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തി. 14 േയശു ശബ്ബത്തിൽ
സുഖെപ്പടുത്തിയത് െകാണ്ട് പള്ളി്രപമാണി േകാപിച്ച .
അയാൾ
പുരുഷാരേത്താട്: േവല െചയ്വാൻ ആറുദിവസമുണ്ട്; അതിനകം
വന്നു െസൗഖ്യമാക്കിെക്കാള്ള ക; ശബ്ബത്തിൽ ഇതു സാധ്യമല്ല എന്നു
15 കർത്താവ് അവേനാട്:
പറഞ്ഞു.
കപടഭക്തിക്കാേര, നിങ്ങളിൽ
ഒരാൾ ശബ്ബത്തിൽ തെന്റ കാളെയേയാ കഴുതെയേയാ െതാഴുത്തിൽ
നിന്നു അഴിച്ച് െകാണ്ടുേപായി െവള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്നില്ലേയാ? 16 എന്നാൽ
സാത്താൻ പതിെനട്ട് വർഷമായി ബന്ധിച്ചിരുന്ന അ്രബഹാമിെന്റ മകളായ
ഇവെള ശബ്ബത്തുനാളിൽ ഈ ബന്ധനം അഴിച്ച് വിേടണ്ടതല്ലേയാ
17 അവൻ ഇതു പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവെന്റ
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
എതിരാളികൾ എല്ലാവരും നാണിച്ച ;
അവൻ െചയ്യ ന്ന എല്ലാ
മഹത്വകരമായ ്രപവർത്തികളാലും പുരുഷാരം ഒെക്കയും സേന്താഷിച്ച .
18 പിെന്ന അവൻ പറഞ്ഞത്:
ൈദവരാജ്യം ഏതിേനാട് സദൃശം?
ഏതിേനാട് അതിെന ഉപമിക്കണം? 19 ഒരു മനുഷ്യൻ തെന്റ േതാട്ടത്തിൽ
എറിഞ്ഞ കടുകുമണിേയാട് അത് സദൃശം; അത് വളർന്ന് വൃക്ഷമായി,
ആകാശത്തിെല പക്ഷികള ം വന്നു അതിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ താമസിച്ച .
20 പിെന്നയും അവൻ: ൈദവരാജ്യെത്ത ഏതിേനാട് ഉപമിക്കണം? 21 അത്
പുളിച്ചമാവിേനാട്* തുല്യം; അത് ഒരു സ്്രതീ എടുത്തു മൂന്നുപറ† മാവിൽ
േചർത്ത് എല്ലാം പുളിച്ച വരുന്നതു വെര വച്ച എന്നു പറഞ്ഞു.
22 അവൻ പട്ടണങ്ങള ം ്രഗാമങ്ങള ം സഞ്ചരിച്ച െയരൂശേലമിേലക്കു
യാ്രത െചയ്തു. 23 അേപ്പാൾ ഒരാൾ അവേനാട്: കർത്താേവ, കുറച്ച് േപർ
മാ്രതേമ രക്ഷെപടുകയുേള്ളാ എന്നു േചാദിച്ചതിന് അവേനാട് പറഞ്ഞത്:
24 ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂെട അകത്ത് ്രപേവശിക്കുവാൻ പരി്രശമിക്കുവിൻ.
പലരും ്രപേവശിക്കുവാൻ ്രശമിക്കും. എന്നാൽ കഴിയുകയില്ല എന്നു
25 വീട്ട ടയവൻ എഴുേന്നറ്റ് കതക്
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
അടച്ചേശഷം നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന്: കർത്താേവ, തുറന്നു തേരണേമ
*

13. അദ്ധ്യായം.. 21 പുളിച്ച മ◌ാവു എന്നാൽ യീസ്റ്റ്
കിേലാ്രഗാം

†

13. അദ്ധ്യായം.. 21 ഏകേദശം 25
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എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട് കതകിന് മുട്ടിത്തുടങ്ങുേമ്പാൾ: നിങ്ങൾ എവിെട
നിന്നു വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്നു അവൻ ഉത്തരം പറയും.
26 അേന്നരം നിങ്ങൾ: നിെന്റ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും
ഞങ്ങള െട െതരുവുകളിൽ നീ പഠിപ്പിക്കയും െചയ്തുവേല്ലാ എന്നു
പറയും. 27 അവേനാ: നിങ്ങൾ എവിെട നിന്നു വരുന്നു എന്നു ഞാൻ
അറിയുന്നില്ല; അനീതി ്രപവൃത്തിക്കുന്നവെര, എെന്ന വിട്ട േപാകുവിൻ
എന്നു പറയും. 28 അവിെട അ്രബഹാമും യിസ്ഹാക്കും യാേക്കാബും
സകല ്രപവാചകന്മാരും ൈദവ രാജ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ
കാണും.
എന്നാൽ നിങ്ങെള പുറത്തു തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നു
നിങ്ങൾ കാണുേമ്പാൾ, അവിെട കരച്ചിലും പല്ല കടിയും ഉണ്ടാകും.
29 കിഴക്കുനിന്നും
പടിഞ്ഞാറുനിന്നും െതക്കുനിന്നും വടക്കുനിന്നും
അേനകർ വന്നു ൈദവരാജ്യത്തിൽ അത്താഴത്തിന് ഇരിക്കും.
30 ചിലേപ്പാൾ ആദ്യസ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതു അവസാനം വരുന്നവർക്കും
ഒടുവിലെത്ത സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതു ആദ്യം വന്നവർക്കും ആയിരിക്കും.
31 ആ സമയത്തു തേന്ന ചില പരീശന്മാർ അടുത്തുവന്ന് േയശുവിെന
ഉപേദശിച്ച :
ഇവിടം വിട്ട െപായ്െക്കാൾക; െഹേരാദാവ് നിെന്ന
െകാല്ല വാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു. 32 അവൻ
അവേരാട് പറഞ്ഞത്: നിങ്ങൾ േപായി ആ കുറുക്കേനാട്: ഞാൻ
ഇന്നും
നാെളയും
ഭൂതങ്ങെള
പുറത്താക്കുകയും
േരാഗശാന്തി
നൽകുകയും െചയ്യ ം; എന്നാൽ മൂന്നാം ദിവസം എെന്റ ്രപവൃത്തി ഞാൻ
പൂർത്തീകരിക്കുകയും െചയ്യ ം. 33 എങ്കിലും ഇന്നും നാെളയും മെറ്റന്നാള ം
ഞാൻ സഞ്ചരിേക്കണ്ടതാകുന്നു; െയരൂശേലമിനു പുറത്തുവച്ച് ഒരു
34 െയരൂശേലേമ,
്രപവാചകൻ നശിച്ച േപാകാറില്ല എന്നു പറവിൻ.
െയരൂശേലേമ, ്രപവാചകന്മാെര െകാല്ല കയും നിെന്റ അടുക്കൽ
അയച്ചിരിക്കുന്നവെര കെല്ലറിയുകയും െചയ്യ ന്നവേള, േകാഴി തെന്റ
കുഞ്ഞുങ്ങെള ചിറകിൻ കീഴിൽ േചർക്കുംേപാെല നിെന്റ മക്കെള
എ്രത ്രപാവശ്യം േചർക്കുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സായിരുന്നു; നിങ്ങൾേക്കാ
35 നിങ്ങള െട ഭവനം ശൂന്യമായ്തീരും; കർത്താവിെന്റ
മനസ്സായില്ല.
നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ എന്നു നിങ്ങൾ
പറയുേവാളം നിങ്ങൾ എെന്ന കാണുകയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു.

14. അദ്ധ്യായം.

1 പരീശ്രപമാണികളിൽ
ഒരാളിെന്റ വീട്ടിൽ അവൻ ഭക്ഷണം
കഴിക്കുവാൻ ശബ്ബത്തിൽ െചന്നേപ്പാൾ അവർ േയശുവിെന സൂക്ഷിച്ച്
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 2 അവെന്റ മുമ്പിൽ മേഹാദരം* എന്ന അസുഖം
ബാധിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 േയശു ന്യായശാസ്്രതികേളാടും
പരീശേരാടും: ശബ്ബത്തിൽ െസൗഖ്യമാക്കുന്നത് ശരിേയാ അല്ലേയാ
എന്നു േചാദിച്ച . അവേരാ മിണ്ടാതിരുന്നു. 4 േയശു അവെന െതാട്ട
െസൗഖ്യമാക്കി വിട്ടയച്ച . 5 പിെന്ന അവേരാട്: നിങ്ങളിൽ ഒരാള െട
മകേനാ കാളേയാ ശബ്ബത്ത് നാളിൽ കിണറ്റിൽ വീണാൽ നിങ്ങൾ
െപെട്ടന്ന് തെന്ന അതിെന 6 വലിെച്ചടുക്കുകയില്ലേയാ? എന്നു േചാദിച്ച .
അതിന് ഉത്തരം പറയുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.

*

14. അദ്ധ്യായം.. 2 ശരീരത്തിെന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നീരു വരുന്ന ഒരുതരം അസുഖം
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7 എന്നാൽ ക്ഷണിച്ചവർ മുഖ്യസ്ഥാനം തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട്
അവൻ അവേരാട് ഒരുപമ പറഞ്ഞു: 8 ഒരാൾ നിങ്ങെള കല്യാണത്തിന്
വിളിച്ചാൽ മുഖ്യ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കരുത്; ഒരു പേക്ഷ നിന്നിലും
9 പിെന്ന നിെന്നയും
മാനേമറിയവെന അവൻ വിളിച്ചിരിക്കാം.
അവെനയും ക്ഷണിച്ചവൻ വന്നു: ഇവന് സ്ഥലം െകാടുക്ക എന്നു
നിേന്നാട് പറയുേമ്പാൾ നീ നാണേത്താെട അവസാനം േപായി
10 നിെന്ന ആെരങ്കിലും ക്ഷണിച്ചാൽ െചന്ന്
ഇരിേക്കണ്ടിവരും.
ഒടുവിലെത്ത സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്ക; നിെന്ന ക്ഷണിച്ചവൻ വരുേമ്പാൾ
നിേന്നാട്: സ്േനഹിതാ, മുേമ്പാട്ട വന്നു ഇരിക്ക എന്നു പറവാൻ ഇടവരെട്ട;
അേപ്പാൾ വിരുന്നിന് നിേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കുന്നവരുെട മുമ്പിൽ നിനക്ക്
മാനം ഉണ്ടാകും. 11 തെന്നത്താൻ ഉയർത്തുന്നവൻ എല്ലാം താഴ്ത്തെപ്പടും;
തെന്നത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ ഉയർത്തെപ്പടും.
12 തെന്ന
ക്ഷണിച്ചവേനാട് അവൻ പറഞ്ഞത്:
നീ ഒരു
മുത്താഴേമാ† അത്താഴേമാ‡ കഴിക്കുേമ്പാൾ സ്േനഹിതന്മാെരയും
സേഹാദരന്മാെരയും ബന്ധുക്കേളയും സമ്പത്തുള്ള അയൽക്കാെരയും
വിളിക്കരുത്; അവർ നിെന്ന അേങ്ങാട്ട ം വിളിച്ചിട്ട് നിനക്ക് ്രപത്യ പകാരം
13 അതുെകാണ്ട് നീ വിരുന്നു കഴിക്കുേമ്പാൾ ദരി്രദന്മാർ,
െചയ്യ ം.
അംഗഹീനന്മാർ, മുടന്തന്മാർ, കുരുടന്മാർ എന്നിവെര ക്ഷണിക്ക;
14 എന്നാൽ നീ ഭാഗ്യവാനാകും; നിനക്ക് ്രപത്യ പകാരം െചയ്വാൻ
അവർക്ക് കഴിവില്ല; അതുെകാണ്ട് നീതിമാന്മാരുെട പുനരുത്ഥാനത്തിൽ
നിനക്ക് ്രപത്യ പകാരം ഉണ്ടാകും.
15 അവേനാട് കൂെട വിരുന്നിലിരുന്നവരിൽ ഒരുവൻ ഇതു േകട്ടിട്ട്:
ൈദവരാജ്യത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്നു അവേനാട്
പറഞ്ഞു; 16 അവേനാട് അവൻ പറഞ്ഞത്: ഒരു മനുഷ്യൻ വലിെയാരു
അത്താഴം ഒരുക്കി പലെരയും ക്ഷണിച്ച . 17 അത്താഴസമയത്ത് അവൻ
തെന്റ ദാസെന അയച്ച് ആ ക്ഷണിച്ചവേരാട്: എല്ലാം തയ്യാറായി; വരുവിൻ
എന്നു പറയിച്ച . 18 എല്ലാവരും ഒരുേപാെല ഒഴികഴിവ് പറഞ്ഞുതുടങ്ങി;
ഒന്നാമത്തവൻ അവേനാട്: ഞാൻ ഒരു നിലം വാങ്ങിയതിനാൽ അത്
െചന്ന് കാേണണ്ടുന്ന ആവശ്യം ഉണ്ട്; എേന്നാട് ക്ഷമിച്ച െകാേള്ളണം
19 മെറ്റാരുത്തൻ:
എന്നു ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
ഞാൻ അഞ്ച് േജാടി കാളെയ വാങ്ങിച്ചിട്ട ണ്ട്; എനിക്ക് അവെയ
േനാക്കാൻ േപാകണം; എേന്നാട് ക്ഷമിച്ച െകാേള്ളണം എന്നു ഞാൻ
അേപക്ഷിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 20 േവെറാരുത്തൻ: ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നു; എനിക്ക് വരുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
21 ആ ദാസൻ മടങ്ങിവന്നു യജമാനേനാടു അറിയിച്ച .
അേപ്പാൾ
വീട്ട ടയവൻ േകാപിച്ച ദാസേനാട്: നീ േവഗം പട്ടണത്തിെല വീഥികളിലും
െതരുവുകളിലും െചന്ന് ദരി്രദന്മാർ, അംഗഹീനന്മാർ, കുരുടന്മാർ,
മുടന്തന്മാർ, എന്നിവെര കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരിക എന്നു കല്പിച്ച . 22 പിെന്ന
ദാസൻ: യജമാനേന, കല്പിച്ചത് ഞാൻ െചയ്തിരിക്കുന്നു; ഇനിയും
സ്ഥലം ഉണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞു. 23 യജമാനൻ ദാസേനാട്: നീ പട്ടണത്തിന്
െവളിയിേലക്ക് േപായി എല്ലാ ്രപധാന വഴികളിലും േപായി, എെന്റ
വീടുനിറേയണ്ടതിന് കാണുന്നവെര അകത്തുവരുവാൻ നിർബ്ബന്ധിക്ക.
24 ആദ്യം ക്ഷണിക്കെപ്പട്ട പുരുഷന്മാർ ആരും എെന്റ അത്താഴം
ആസ്വദിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

†

14. അദ്ധ്യായം.. 12 ഉച്ചേനരത്തുള്ള ഭക്ഷണം
ഭക്ഷണം

‡

14. അദ്ധ്യായം.. 12 രാ്രതിയിലുള്ള
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25 ഒരു വലിയ പുരുഷാരം അവേനാടുകൂെട േപാകുേമ്പാൾ അവൻ
തിരിഞ്ഞു അവേരാട് പറഞ്ഞത്: 26 എെന്റ അടുക്കൽ വരികയും
അപ്പെനയും അമ്മെയയും ഭാര്യെയയും മക്കെളയും സേഹാദരന്മാെരയും
സേഹാദരികെളയും സ്വന്തജീവെനയും കൂെട സ്േനഹിക്കാതിരിക്കയും
െചയ്യ ന്നവന് എെന്റ ശിഷ്യനാകുവാൻ സാധിക്കും 27 തെന്റ ്രകൂശ്
എടുത്തുെകാണ്ട് എെന്റ പിന്നാെല വരുന്നവൻ എെന്റ ശിഷ്യനാകും.
28 നിങ്ങളിൽ ആെരങ്കിലും ഒരു േഗാപുരം പണിയുവാൻ ആ്രഗഹിച്ചാൽ
ആദ്യം അത് തീർക്കുവാൻ ആവശ്യമായ പണം ഉേണ്ടാ എന്നു
ആേലാചിക്കും. 29 അെല്ലങ്കിൽ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടേശഷം തീർക്കുവാൻ
പണം ഇല്ല എന്നു വേന്നക്കാം; 30 കാണുന്നവർ എല്ലാം; ഈ മനുഷ്യൻ
പണിവാൻ തുടങ്ങി, പേക്ഷ തീർക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നു
31 അല്ല, ഒരു രാജാവ് മെറ്റാരു രാജാവിേനാടു
പരിഹസിക്കുമേല്ലാ.
യുദ്ധത്തിനു പുറെപ്പടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരുന്നു, ഇരുപതിനായിരവുമായി
വരുന്നവേനാട് താൻ പതിനായിരവുമായി എതിർത്താൽ മതിേയാ എന്നു
ആേലാചിക്കും. 32 അത് സാധ്യമെല്ലങ്കിൽ അവൻ ദൂരത്തിരിക്കുേമ്പാൾ
തേന്ന ദൂതന്മാെര അയച്ച സമാധാനത്തിനായി അേപക്ഷിക്കുന്നു.
33 അങ്ങെനതെന്ന നിങ്ങളിൽ ആെരങ്കിലും തനിക്കുള്ളത് ഒെക്കയും
വിട്ട പിരിയുന്നു എങ്കിൽ അവന് എെന്റ ശിഷ്യനായിരിപ്പാൻ കഴിയും.
34 ഉപ്പ് നല്ലത് തെന്ന; എന്നാൽ ഉപ്പിെന്റ രസം ഇല്ലാെത േപായാൽ വീണ്ടും
അതിന് എങ്ങെന രസം വരുത്തും? 35 പിെന്ന നിലത്തിനും വളത്തിനും
െകാള്ള ന്നതല്ല; അതിെന പുറത്തു കളയും.
േകൾക്കുവാൻ െചവി
ഉള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട.
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15. അദ്ധ്യായം.

ചുങ്കക്കാരും പാപികള ം എല്ലാം അവെന്റ വചനം േകൾക്കുവാൻ
2 ഇവൻ പാപികെള സ്വീകരിക്കുകയും
അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു.
അവേരാടുകൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും െചയ്യ ന്നു എന്നു പരീശരും
3 അവേരാട് അവൻ ഈ ഉപമ
ശാസ്്രതികള ം പിറുപിറുത്തു.
4
പറഞ്ഞു:
നിങ്ങളിൽ ഒരു ആൾക്ക് നൂറു ആട് ഉണ്ട് എന്നു
വിചാരിക്കുക.
അതിൽ ഒന്ന് കാണാെത േപായാൽ അവൻ
െതാണ്ണ െറ്റാമ്പതിെനയും മരുഭൂമിയിൽ വിേട്ടച്ച , ആ കാണാെതേപായ
ആടിെന
കെണ്ടത്തുന്നതുവെര
േനാക്കി
നടക്കാതിരിക്കുേമാ?
5 കണ്ട്
കിട്ടിയാൽ സേന്താഷിച്ച് ചുമലിൽ എടുത്തു വീട്ടിൽ
വന്നു
സ്േനഹിതന്മാെരയും
അയൽക്കാെരയും
വിളിച്ച കൂട്ടി:
6 കാണാെത
േപായ എെന്റ ആടിെന കണ്ടുകിട്ടിയതുെകാണ്ട്
എേന്നാട്
കൂെട
സേന്താഷിപ്പിൻ
എന്നു
അവേരാട്
പറയും.
7 അങ്ങെനതെന്ന മാനസാന്തരം ആവശ്യമില്ലാത്ത െതാണ്ണ െറ്റാമ്പത്
നീതിമാന്മാെരക്കുറിച്ച ള്ളതിേനക്കാൾ
മാനസാന്തരെപ്പടുന്ന
ഒരു
പാപിെയ കുറിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അധികം സേന്താഷം ഉണ്ടാകും എന്നു
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
8 അല്ല, ഒരു സ്്രതീക്ക് പത്തു ്രദഹ്മ* ഉണ്ട് എന്നു വിചാരിക്കുക; ഒരു
്രദഹ്മ കാണാെത േപായാൽ അവൾ വിളക്കു കത്തിച്ച് വീട് തൂത്തുവാരി
അത്
കണ്ടുകിട്ട ന്നതുവെര
സൂക്ഷ്മേത്താെട
അേന്വഷിക്കും?
9
കണ്ടുകിട്ടിയാൽ
സ്േനഹിതമാെരയും
അയൽക്കാരികെളയും
*
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വിളിച്ച കൂട്ടി:
കാണാെതേപായ ്രദഹ്മ കണ്ട് കിട്ടിയതുെകാണ്ട്
10 അങ്ങെനതെന്ന
എേന്നാടുകൂെട സേന്താഷിപ്പിൻ എന്നു പറയും.
മാനസാന്തരെപ്പടുന്ന ഒരു പാപിെയക്കുറിച്ച ൈദവദൂതന്മാരുെട മേദ്ധ്യ
സേന്താഷം ഉണ്ടാകും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
11 പിെന്നയും അവൻ പറഞ്ഞത്:
ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ടു പു്രതന്മാർ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 12 അവരിൽ ഇളയവൻ അപ്പേനാട്: അപ്പാ, വസ്തുവിൽ
എനിക്കുള്ള പങ്ക് തേരണേമ എന്നു പറഞ്ഞു; അവൻ അവർക്ക് വസ്തു
പകുത്തുെകാടുത്തു. 13 അധികനാൾ കഴിയുന്നതിന് മുെമ്പ ഇളയമകൻ
സകലവും േശഖരിച്ച ദൂരേദശേത്തക്ക് യാ്രതയായി.
അവിെട
തനിക്കു ഉള്ള പണം മുഴുവൻ ആവശ്യമില്ലാെത െചലവഴിച്ച ജീവിച്ച .
14 എല്ലാം െചലവഴിച്ച
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ േദശത്തു കഠിനക്ഷാമം
ഉണ്ടായി. അവന് പണത്തിന് ആവശ്യംവന്നു തുടങ്ങി. 15 അവൻ ആ
േദശത്തിെല പൗരന്മാരിൽ ഒരാൾക്ക് േവണ്ടി േജാലി െചയ്യാൻ േപായി.
അവൻ അവെന തെന്റ വയലിൽ പന്നികൾക്ക് തീറ്റ െകാടുക്കുന്ന
16 പന്നി തിന്നുന്ന വാളവര†െകാണ്ട് വയറു
േജാലി െകാടുത്തു.
നിറപ്പാൻ അവൻ ആ്രഗഹിച്ച എങ്കിലും ആരും അവന് െകാടുത്തില്ല.
17 അേപ്പാൾ സുേബാധം വന്നിട്ട് അവൻ:
എെന്റ അപ്പെന്റ എ്രത
കൂലിക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട ം അധികം വരുന്നു; എന്നാൽ
18 ഞാൻ എഴുേന്നറ്റ്
ഞാേനാ വിശപ്പ െകാണ്ട് നശിച്ച േപാകുന്നു.
അപ്പെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് അവേനാട്: അപ്പാ, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗേത്താടും
നിേന്നാടും പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു. 19 ഇനി നിെന്റ “മകൻ” ‡ എന്ന
േപരിന് ഞാൻ േയാഗ്യനല്ല; നിെന്റ േജാലിക്കാരിൽ ഒരാെളേപ്പാെല
എെന്ന ആേക്കണേമ എന്നു പറയും എന്നു പറഞ്ഞു. 20 അങ്ങെന
അവൻ എഴുേന്നറ്റ് അപ്പെന്റ അടുക്കൽ േപായി.
ദൂരത്ത് നിന്നു
തേന്ന അപ്പൻ അവെന കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ് ഓടിെച്ചന്നു അവെന
െകട്ടിപ്പിടിച്ച് അവെന ചുംബിച്ച . 21 മകൻ അവേനാട്: അപ്പാ, ഞാൻ
ൈദവേത്താടും നിേന്നാടും പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു; ഇനി നിെന്റ
മകൻ എന്നു വിളിക്കുവാൻ േയാഗ്യനല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 22 അപ്പൻ
തെന്റ ദാസന്മാേരാട്: നിങ്ങൾ േവഗം േപായി േമന്മയുള്ള വസ്്രതങ്ങൾ
െകാണ്ടുവന്നു ഇവെന ധരിപ്പിക്കുക; ഇവെന്റ കയ്യിൽ േമാതിരവും
23 ഒരു തടിപ്പിച്ച കാളക്കുട്ടിെയ
കാലിൽ െചരിപ്പ ം ഇടുവിക്കുക.
െകാണ്ടുവന്നു അറുത്ത് അതിെന പാകം െചയ്യ ക; നമുക്കു തിന്നു
ആനന്ദിക്കാം. 24 ഈ എെന്റ മകൻ മരിച്ചതുേപാെലയായിരുന്നു; എന്നാൽ
വീണ്ടും ജീവിച്ച ; കാണാെത േപായിരുന്നു; കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു; അങ്ങെന അവർ ആനന്ദിച്ച തുടങ്ങി. 25 അവെന്റ മൂത്തമകൻ
വയലിൽ ആയിരുന്നു; അവൻ വന്നു വീടിേനാട് അടുത്തേപ്പാൾ
നൃത്തത്തിെന്റയും സംഗീത ഉപകരണങ്ങള െടയും ശബ്ദം േകട്ട്,
26 ബാല്യക്കാരിൽ ഒരാെള വിളിച്ച : ഇവിെട എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?
എന്നു േചാദിച്ച . 27 അവൻ അവേനാട്: നിെന്റ സേഹാദരൻ വന്നു;
നിെന്റ അപ്പൻ അവെന െസൗഖ്യേത്താെട കിട്ടിയതുെകാണ്ട് തടിപ്പിച്ച
28 അേപ്പാൾ അവൻ
കാളക്കുട്ടിെയ അറുത്തു എന്നു പറഞ്ഞു.
േകാപിച്ച , അകത്ത് കടക്കുവാൻ താത്പര്യം ഇല്ലാെത നിന്നു; അപ്പൻ
†
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പുറത്തു വന്നു അവേനാട് അേപക്ഷിച്ച . 29 അവൻ അവേനാട്: ഇ്രത
കാലമായി ഞാൻ നിെന്ന േസവിക്കുന്നു; നിെന്റ കല്പന ഒരിക്കലും
ലംഘിച്ചിട്ടില്ല; എന്നാൽ എെന്റ ചങ്ങാതികള മായി ആനന്ദിേക്കണ്ടതിന് നീ
ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിെയ തന്നിട്ടില്ല. 30 േവശ്യമാേരാടുകൂടി
നിെന്റ മുതൽ നശിപ്പിച്ച ഈ നിെന്റ മകൻ വന്നേപ്പാേഴേക്കാ തടിപ്പിച്ച
കാളക്കുട്ടിെയ അവനുേവണ്ടി അറുത്തുവേല്ലാ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
31 അതിന് അവൻ അവേനാട്: മകേന, നീ എേപ്പാഴും എേന്നാട് കൂെട
ഇരിക്കുന്നുവേല്ലാ; എനിക്കുള്ളത് എല്ലാം നിേന്റത് ആകുന്നു. 32 നിെന്റ
ഈ സേഹാദരേനാ മരിച്ചവനായിരുന്നു; വീണ്ടും ജീവിച്ച ; കാണാെത
േപായിരുന്നു; കണ്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു.
അതുെകാണ്ട് ആനന്ദിച്ച
സേന്താഷിേക്കണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

16. അദ്ധ്യായം.

1 പിെന്ന

അവൻ ശിഷ്യന്മാേരാട് പറഞ്ഞത്: ധനവാനാെയാരു മനുഷ്യന്
ഒരു കാര്യവിചാരകൻ* ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ അവെന്റ വസ്തുവക
അനാവശ്യമായി െചലവാക്കുന്നു എന്നു ചിലർ അവെന കുറ്റം പറഞ്ഞു.
2 അവൻ അവെന വിളിച്ച : നിെന്നക്കുറിച്ച് ഈ േകൾക്കുന്നത് എന്താണ്?
നീ നിെന്റ കാര്യവിചാരകത്തിെന്റ കണക്ക് ഏല്പിച്ച തരിക; നീ ഇനി എെന്റ
കാര്യവിചാരകൻ ആയിരിക്കണ്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 3 അത് േകട്ടേപ്പാൾ
കാര്യവിചാരകൻ: ഞാൻ എന്ത് െചയ്യ ം? യജമാനൻ എെന്റ േജാലിയിൽ
നിന്നും എെന്ന നീക്കുവാൻ േപാകുന്നു; കിളയ്ക്കുവാൻ ഉള്ള ശക്തി
എനിക്കില്ല; മറ്റ ള്ളവേരാടു യാചിക്കുവാൻ ഞാൻ നാണിക്കുന്നു. 4 എെന്ന
കാര്യവിചാരത്തിൽനിന്ന് നീക്കിയാൽ, ആള കൾ എെന്ന അവരുെട
വീടുകളിൽ സ്വീകരിക്കണം. അതിനുേവണ്ടി എന്ത് െചേയ്യണം എന്നു
എനിക്ക് അറിയാം എന്നു ഉള്ള െകാണ്ട് പറഞ്ഞു. 5 പിെന്ന അവൻ
യജമാനെന്റ കടക്കാരിൽ ഓേരാരുത്തെര വരുത്തി.
ഒന്നാമെത്ത
ആളിേനാട് നീ യജമാനേനാട് കടം വാങ്ങിയിട്ട ള്ളത് എന്താണ് എന്നു
േചാദിച്ച . 6 നൂറു കുടം† എണ്ണ എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. കാര്യവിചാരകൻ
അവേനാട്: നിെന്റ ൈകച്ചീട്ട് വാങ്ങി േവഗം അത് അമ്പത് എന്ന്
എഴുതുക എന്നു പറഞ്ഞു. 7 അതിെന്റ േശഷം മെറ്റാരു ആളിേനാട്:
നീ എന്താണ് കടം വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നു േചാദിച്ച . നൂറു പറ‡
േഗാതമ്പു എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു; അവേനാട്: നിെന്റ ൈകച്ചീട്ട് വാങ്ങി
8 ഈ അനീതിയുള്ള
എൺപത് എന്നു എഴുതുക എന്നു പറഞ്ഞു.
കാര്യവിചാരകൻ ബുദ്ധിേയാെട ്രപവർത്തിച്ചതുെകാണ്ട് യജമാനൻ
അവെന പുകഴ്ത്തി; െവളിച്ചത്തിെന്റ മക്കേളക്കാൾ ഈ േലാകത്തിെന്റ
മക്കൾ തങ്ങള െട തലമുറയിൽ ബുദ്ധിേയറിയവരാണ് 9 അനീതിയുള്ള
ധനംെകാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്േനഹിതന്മാെര ഉണ്ടാക്കിെക്കാൾവിൻ
എന്നു േയശു അവേരാട് പറഞ്ഞു.
അത് ഇല്ലാെതയാകുേമ്പാൾ
അവർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിങ്ങെള സ്വീകരിക്കും. 10 െചറിയ കാര്യങ്ങളിൽ
വിശ്വസ്തനായവൻ വലിയ കാര്യങ്ങളിലും വിശ്വസ്തൻ ആയിരിക്കും;
െചറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നീതി കാണിക്കാത്തവർ വലിയ കാര്യങ്ങളിലും
നീതി കാണിക്കാത്തവർ ആയിരിക്കും. 11 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ, നീതി
ഇല്ലാത്ത ഈ േലാകത്തിെല ധനത്തിൽ വിശ്വസ്തരായില്ല എങ്കിൽ
*
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‡

†

16. അദ്ധ്യായം.. 6

16. അദ്ധ്യായം.. 7 ഏകേദശം 22000 ഉണങ്ങിയ ധാന്യം

ലൂേക്കാസ് 16. അദ്ധ്യായം.:12

137

ലൂേക്കാസ് 16. അദ്ധ്യായം.:27

12 നിങ്ങെള
സത്യമായ ധനം നിങ്ങെള ആരും ഏല്പിക്കുകയില്ല?
ഏൽപ്പിച്ച മറ്റ ള്ളവരുെട കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായില്ല
എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായത് ആരും ഏൽപ്പിച്ച തരികയില്ല. 13 രണ്ടു
യജമാനന്മാെര േസവിക്കുവാൻ ഒരു ദാസനും കഴിയുകയില്ല; അവൻ
ഒരാെള െവറുക്കുകയും മെറ്റ ആളിെന സ്േനഹിക്കും; അെല്ലങ്കിൽ
ഒരാേളാട് ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കുകയും മെറ്റ ആളിെന നിന്ദിക്കുകയും
െചയ്യ ം.
നിങ്ങൾക്ക് ൈദവെത്തയും ധനെത്തയും േസവിക്കുവാൻ
കഴിയുകയില്ല.
14 ഇെതാെക്കയും
അമിതമായി ധനം ആ്രഗഹിക്കുന്ന പരീശർ
15 േയശു അവേരാട് പറഞ്ഞത്:
േകട്ട് അവെന പരിഹസിച്ച .
നിങ്ങൾ
മനുഷ്യരുെട
മുൻപിൽ
സ്വയം
നീതീകരിക്കുന്നവർ
ആകുന്നു;
എന്നാൽ ൈദവം നിങ്ങള െട ഹൃദയം അറിയുന്നു;
നല്ലെതന്ന് മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ൈദവം െവറുക്കുന്നു
16
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റയും
്രപവാചകന്മാരുെടയും
കാലം
േയാഹന്നാൻ വെര ആയിരുന്നു;
അന്നുമുതൽ ൈദവരാജ്യെത്ത
സുവിേശഷിച്ച വരുന്നു; എല്ലാവരും ൈദവരാജ്യത്തിൽ കയറുവാൻ
േവണ്ടി പരി്രശമിക്കുന്നു. 17 ന്യായ്രപമാണത്തിൽ ഒരു െചറിയ അക്ഷരം
മാറുന്നതിേനക്കൾ എള പ്പം ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുേപാകുന്നത്
18 ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിച്ച് മറ്റാെരെയങ്കിലും വിവാഹം
ആയിരിക്കും.
കഴിക്കുന്നവൻ എല്ലാം വ്യഭിചാരം െചയ്യ ന്നു; ഭർത്താവ് ഉേപക്ഷിച്ചവെള
വിവാഹം കഴിക്കുന്നവനും വ്യഭിചാരം െചയ്യ ന്നു.
19 ഒരിടത്ത് ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവൻ
ധൂ്രമവസ്്രതവും
പട്ട ം§
ധരിച്ച
ദിന്രമ്പതി
ആഡംബരേത്താെട
ജീവിച്ചിരുന്നു. 20 ലാസർ എന്നു േപരുള്ള ഒരു ദരി്രദൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അവെന്റ ശരീരം മുഴുവൻ ്രവണങ്ങൾ * നിറഞ്ഞിരുന്നു.
അവൻ
ധനവാെന്റ പടിപ്പ രയ്ക്കൽ ആയിരുന്നു കിടന്നിരുന്നത് 21 ധനവാെന്റ
േമശയിൽ നിന്നു വീഴുന്നത് തിന്നു വിശപ്പടക്കുവാൻ ആ്രഗഹിച്ച ;
22 ആ ദരി്രദൻ
നായ്ക്കള ം വന്നു അവെന്റ ്രവണം നക്കും.
മരിച്ചേപ്പാൾ
ദൂതന്മാർ
അവെന
അ്രബഹാമിെന്റ
മടിയിേലക്കു
23
െകാണ്ടുേപായി.
ധനവാനും മരിച്ച അടക്കെപ്പട്ട ; പാതാളത്തിൽ
കഷ്ടത അനുഭവിക്കുേമ്പാൾ േമേലാട്ട
േനാക്കി ദൂരത്ത് നിന്നു
അ്രബഹാമിെനയും
അവെന്റ
മടിയിൽ
ലാസറിെനയും
കണ്ട്:
24 അ്രബഹാംപിതാേവ, എേന്നാട് കനിവുണ്ടാേകണേമ; ലാസർ വിരലിെന്റ
അറ്റം െവള്ളത്തിൽ മുക്കി എെന്റ നാവിെന തണുപ്പിേക്കണ്ടതിന് അവെന
അയയ്േക്കണേമ; ഞാൻ ഈ ജ്വാലയിൽ കിടന്ന് േവദന അനുഭവിക്കുന്നു
എന്നു വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 25 അ്രബഹാം: മകേന, നിെന്റ ആയുസ്സിൽ
നീ നന്മയും ലാസർ തിന്മയും ്രപാപിച്ച എന്നു ഓർക്ക; ഇേപ്പാൾ
അവൻ ഇവിെട ആശ്വസിക്കുന്നു: നീേയാ േവദന അനുഭവിക്കുന്നു.
26 അ്രതയുമല്ല
ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും നടുെവ വലിെയാരു
പിളർപ്പ ണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.
ഇവിെട നിന്നു നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
കടന്നുവരുവാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല; അവിെടനിന്ന്
ഞങ്ങള െട അടുക്കൽ കടന്നു വരുവാനും സാധ്യമല്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
27 അതിന് അവൻ: എന്നാൽ പിതാേവ, അവെന എെന്റ പിതാവിെന്റ
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വീട്ടിൽ അയയ്ക്കണെമന്ന് ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു; 28 എനിക്ക് അഞ്ച്
സേഹാദരന്മാർ ഉണ്ട്; അവരും ഈ യാതനാസ്ഥലത്തു വരാതിരിപ്പാൻ
അവൻ അവേരാട് സാക്ഷ്യം പറയെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 29 അ്രബഹാം
അവേനാട്: അവർക്ക് േമാെശയും ്രപവാചകന്മാരും ഉണ്ടേല്ലാ; അവരുെട
വാക്ക് അവർ േകൾക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 30 അതിന് അവൻ: അങ്ങെന
അല്ല, അ്രബഹാംപിതാേവ, മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഒരുവൻ എഴുേന്നറ്റ്
അവരുെട അടുക്കൽ െചന്ന് എങ്കിൽ അവർ മാനസാന്തരെപ്പടും
31 അവൻ അവേനാട്:
എന്നു പറഞ്ഞു.
അവർ േമാെശയുെടയും
്രപവാചകന്മാരുെടയും വാക്ക് േകൾക്കാഞ്ഞാൽ മരിച്ചവരിൽ നിന്നു
ഒരുവൻ എഴുേന്നറ്റ് െചന്നാലും വിശ്വസിക്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
1 േയശു

17. അദ്ധ്യായം.

തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട് പറഞ്ഞത്: പാപത്തിെന്റ ്രപേലാഭനങ്ങൾ
നിശ്ചയമായും വരും; എന്നാൽ അവ വരുത്തുന്നവർക്കു അേയ്യാ കഷ്ടം.
2 അവൻ ഈ െചറിയവരിൽ ഒരാെള ്രപേലാഭിപ്പിക്കുന്നതിേനക്കാൾ
നല്ലത് ഒരു വലിയ കല്ല് അവെന്റ കഴുത്തിൽ െകട്ടി അവെന
3 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ
കടലിൽ എറിഞ്ഞുകളയുന്നത് ആകുന്നു.
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ; നിെന്റ സേഹാദരൻ പാപം െചയ്താൽ അവെന
ശാസിക്ക;
അവൻ മാനസാന്തരെപ്പട്ടാൽ അവേനാട് ക്ഷമിയ്ക്ക.
4 ഒരു ദിവസത്തിൽ ഏഴു്രപാവശ്യം നിേന്നാട് പാപം െചയ്യ കയും
ഏഴു്രപാവശ്യവും നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: ഞാൻ മാനസാന്തരെപ്പടുന്നു
എന്നു പറകയും െചയ്താൽ അവേനാട് ക്ഷമിയ്ക്ക.
5 അെപ്പാസ്തലന്മാർ കർത്താവിേനാട്:
ഞങ്ങള െട വിശ്വാസം
വർദ്ധിപ്പിച്ച തേരണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 6 അതിന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്:
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു െചറിയ കടുകുമണിേയാളം വിശ്വാസം ഉെണ്ടങ്കിൽ ഈ
കാട്ടത്തിേയാട്: േവേരാെട പറിഞ്ഞു കടലിൽ േപായി വളരുക എന്നു
പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങെള അനുസരിക്കും. 7 നിങ്ങളിൽ ആർെക്കങ്കിലും
നിലം ഉഴുകേയാ ആടിെന േമയ്ക്കുകേയാ െചയ്യ ന്ന ഒരു ദാസൻ
ഉെണ്ടന്നിരിക്കെട്ട. അവൻ വയലിൽ നിന്നു േജാലി കഴിഞ്ഞു വരുേമ്പാൾ:
നീ െപെട്ടന്ന് തെന്ന വന്നു ഊണിനിരിക്ക എന്നു അവേനാട് പറയുകയില്ല:
8 ആദ്യം എനിക്ക് അത്താഴം ഒരുക്കുക; ഞാൻ തിന്നുകുടിച്ച തീരുന്നത്
വെര അരെകട്ടി* എനിക്ക് ശു്രശൂഷെചയ്ക; പിെന്ന നീയും തിന്നു
കുടിച്ച െകാൾക എന്ന് പറയുകയിേല്ല? 9 തേന്നാട് കല്പിച്ചത് ദാസൻ
െചയ്തതുെകാണ്ടു നീ അവേനാട് ഒരിയ്ക്കലും നന്ദി പറയുകയില്ല.
10 അതുേപാെല നിങ്ങേളാടു കല്പിച്ചത് ഒെക്കയും െചയ്തേശഷം:
ഞങ്ങൾ ്രപേയാജനം ഇല്ലാത്ത ദാസന്മാർ; െചേയ്യണ്ടേത െചയ്തിട്ട ള്ള
എന്നു നിങ്ങള ം പറവിൻ.
11 ഒരിയ്ക്കൽ േയശു െയരൂശേലമിേലക്കുള്ള യാ്രതയ്ക്കിടയിൽ
ശമര്യക്കും ഗലീലയ്ക്കും നടുവിൽകൂടി കടന്നുേപാകുകയായിരുന്നു.
12 അവിെട ഒരു ്രഗാമത്തിൽ ്രപേവശിച്ചേപ്പാൾ പത്തു കുഷ്ഠേരാഗികൾ
അവന് എതിെര വന്നു. 13 അവർ ദൂരത്ത് നിന്നുെകാണ്ടു: േയശുേവ,
നായക, ഞങ്ങേളാടു കരുണയുണ്ടാേകണേമ എന്നു ഉറെക്ക പറഞ്ഞു.
14 േയശു അവെര കണ്ടിട്ട്:
നിങ്ങൾ േപായി പുേരാഹിതന്മാർക്കു†
*

17. അദ്ധ്യായം.. 8 യജമാനെന അനുസരിക്കുന്നതിെന്റ അടയാളം, േജാലി െചയ്യ ന്നതിന്

† 17. അദ്ധ്യായം.. 14 ഒര◌ാൾ
തടസ്സമായി അയഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വസ്്രതം െകട്ടിവയ്ക്കുക
കുഷ്ഠേരാഗി ആേണാ അല്ലേയാ എന്നു പരിേശാധിച്ച സാക്ഷിേക്കണ്ടതു പുേരാഹിതൻ ആണ്.
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ലൂേക്കാസ് 17. അദ്ധ്യായം.:37

നിങ്ങെള തേന്ന കാണിച്ച െകാടുക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു; അങ്ങെന
അവർ േപാകുന്ന സമയത്തു തെന്ന അവർ ശുദ്ധരായ്തീർന്നു.
15 അവരിൽ ഒരാൾ തനിക്കു െസൗഖ്യംവന്നത് കണ്ട് ഉറെക്ക ൈദവെത്ത
മഹത്വെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട് തിരിച്ച വന്നു അവെന്റ കാൽക്കൽ കവിണ്ണ
വീണു അവന് നന്ദി പറഞ്ഞു; 16 അവൻ ഒരു ശമര്യക്കാരൻ ആയിരുന്നു
17 അേപ്പാൾ േയശു അവേനാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്: കുഷ്ഠേരാഗത്തിൽ
നിന്നു പത്തുേപർ ശുദ്ധരായ്തീർന്നു, എന്നാൽ ബാക്കി ഒമ്പതുേപർ
എവിെട? 18 ഈ അന്യജാതിക്കാരൻ മാ്രതമാണ് ൈദവത്തിന് മഹത്വം
െകാടുക്കുവാൻ മടങ്ങിവന്നത്; 19 എഴുേന്നറ്റ് െപായ്െക്കാൾക; നിെന്റ
വിശ്വാസം നിെന്ന രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
20

ഒരിയ്ക്കൽ പരീശന്മാർ ൈദവരാജ്യം എേപ്പാൾ വരും എന്നു
േചാദിച്ചതിന്: ൈദവരാജ്യം കാണത്തക്കവണ്ണമല്ല വരുന്നത്; 21 ഇതാ
ഇവിെട എന്നും അതാ അവിെട എന്നും പറകയില്ല; ൈദവരാജ്യം
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ തേന്ന ഉണ്ടേല്ലാ എന്നു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
22

പിെന്ന അവൻ തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട് പറഞ്ഞത്:
നിങ്ങൾ
മനുഷ്യപു്രതെന്റ ഒരു ദിവസം കാണ്മാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്ന കാലം
23 എന്നാൽ
വരും;
കാണുകയില്ലതാനും.
അന്ന് നിങ്ങേളാടു:
ഇതാ ഇവിെട എന്നും അതാ അവിെട എന്നും പറയും; നിങ്ങൾ
േപാകരുത്, പിൻ െചല്ല കയുമരുത്. 24 മിന്നൽ ആകാശത്തിെന്റ കീെഴ
ദിേക്കാടുദിെക്കല്ലാം തിളങ്ങി മിന്നുന്നതുേപാെല മനുഷ്യപു്രതൻ തെന്റ
25 എന്നാൽ ആദ്യം അവൻ വളെര കഷ്ടം
ദിവസത്തിൽ ആകും.
അനുഭവിക്കയും ഈ തലമുറ അവെന തള്ളിക്കളകയും േവണം.
26 േനാഹയുെട
സമയത്തു സംഭവിച്ചതുേപാെല മനുഷ്യപു്രതെന്റ
27 േനാഹ െപട്ടകത്തിൽ കടന്ന നാൾവെര
നാളിലും ഉണ്ടാകും.
അവർ തിന്നും കുടിച്ച ം വിവാഹം കഴിച്ച ം വിവാഹത്തിന് െകാടുത്തും
േപാന്നു; ജല്രപളയം വന്നു, അവെര എല്ലാവെരയും നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.
28 േലാത്തിെന്റ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുേപാെലയും തേന്ന;
അവർ
തിന്നും കുടിച്ച ംെകാണ്ടും വിറ്റ ം നട്ട ം പണിതും േപാന്നു. 29 എന്നാൽ
േലാത്ത് െസാേദാം വിട്ട നാളിൽ ആകാശത്തുനിന്ന് തീയും ഗന്ധകവും
30 മനുഷ്യപു്രതൻ
െപയ്ത് എല്ലാവെരയും നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.
31 അന്ന്
െവളിെപ്പടുന്ന നാളിലും അതുേപാെലതെന്ന സംഭവിക്കും.
വീടിന് മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ വീടിനകത്തുള്ള സാധനം എടുക്കുവാൻ
ഇറങ്ങിേപ്പാകരുത്; അതുേപാെല വയലിൽ ഇരിക്കുന്നവനും വീട്ടിേലക്ക്
േപാകരുത്. 32 േലാത്തിെന്റ ഭാര്യെയ ഓർത്തുെകാൾവിൻ. 33 തെന്റ
ജീവെന രക്ഷിക്കുവാൻ േനാക്കുന്നവെനല്ലാം അതിെന കളയും; എന്നാൽ
എനിക്ക് േവണ്ടി തെന്റ ജീവെന കളയുന്നവെനല്ലാം അതിെന രക്ഷിക്കും.
34 ആ രാ്രതിയിൽ രണ്ടുേപർ ഒരു കിടക്കേമൽ ആയിരിക്കും; ഒരാെള
35 രണ്ടുേപർ ഒന്നിച്ച് ധാന്യം
സ്വീകരിക്കും; മറ്റവെന ഉേപക്ഷിക്കും.
െപാടിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും; ഒരുവെള ൈകെക്കാള്ള ം; 36 മറ്റവെള
ഉേപക്ഷിക്കും [രണ്ടുേപർ വയലിൽ ഇരിക്കും; ഒരുവെന ൈകെക്കാള്ള ം;
മറ്റവെന ഉേപക്ഷിക്കും] എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 37 അവർ
അവേനാട്: കർത്താേവ, എവിെടയാണ് ഇതു സംഭവിക്കുന്നത് എന്നു
േചാദിച്ചതിന്: മൃതശരീരം ഉള്ളിടത്ത് ആണെല്ലാ കഴുകന്മാർ കൂടുന്നത്
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു.

ലൂേക്കാസ് 18. അദ്ധ്യായം.:1
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18. അദ്ധ്യായം.

ലൂേക്കാസ് 18. അദ്ധ്യായം.:19

മടുത്തുേപാകാെത
എേപ്പാഴും
്രപാർത്ഥിക്കണം
എന്നതിന്
2 ൈദവെത്ത ഭയവും
േയശു അവേരാട് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞത്:
മനുഷ്യെന ബഹുമാനവുമില്ലാത്ത ഒരു ന്യായാധിപൻ ഒരു പട്ടണത്തിൽ
3 ആ പട്ടണത്തിൽ ഒരു വിധവയും* ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഉണ്ടായിരുന്നു.
അവൾ ന്യായാധിപെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്: എെന്റ എതിരാളിയിൽനിന്ന്
നീതി ലഭിക്കുവാൻ എെന്ന സഹായിക്കണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 4 അവന്
കുെറ സമയേത്തക്ക് അവെള സഹായിക്കുവാൻ മനസ്സില്ലായിരുന്നു;
പിെന്ന അവൻ: എനിക്ക് ൈദവെത്ത ഭയവും മനുഷ്യെന േപടിയുമില്ല
5 എങ്കിലും വിധവ എെന്ന അസഹ്യെപ്പടുത്തുന്നതുെകാണ്ട് അവൾക്ക്
നീതി ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കും; അെല്ലങ്കിൽ അവൾ വീണ്ടും വന്നു
എെന്ന ശല്യെപ്പടുത്തും എന്നു ഉള്ള െകാണ്ട് പറഞ്ഞു. 6 അനീതിയുള്ള
ന്യായാധിപൻ പറഞ്ഞത് എെന്തന്ന് ്രശദ്ധിക്കുക. 7 ആകയാൽ ൈദവം
രാവും പകലും തേന്നാട് നിലവിളിക്കുന്ന തെന്റ െതെരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട
ജനങ്ങേളാട് ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുകയും നീതി നടത്തി െകാടുക്കുകയും
െചയ്യ ം; 8 ൈദവം അവർക്ക് േവഗത്തിൽ നീതി നടത്തി െകാടുക്കും എന്നു
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
എന്നാൽ മനുഷ്യപു്രതൻ വരുേമ്പാൾ
അവൻ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കെണ്ടത്തുേമാ എന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞു.
9 തങ്ങൾ
നീതിമാന്മാർ എന്നു വിശ്വസിക്കുകയും മറ്റ ള്ളവെര
നിന്ദിക്കുകയും െചയ്യ ന്ന ചിലെരക്കുറിച്ച് അവൻ ഇ്രപകാരം ഒരു ഉപമ
10 രണ്ടു മനുഷ്യർ ്രപാർത്ഥിക്കുവാൻ ൈദവാലയത്തിൽ
പറഞ്ഞു:
11 പരീശൻ
േപായി; ഒരാൾ പരീശൻ, മെറ്റയാൾ ചുങ്കക്കാരൻ.
നിന്നുെകാണ്ടു തേന്നാട് തെന്ന:
ൈദവേമ,
പിടിച്ച പറിക്കാർ,
നീതിെകട്ടവർ, വ്യഭിചാരികൾ തുടങ്ങിയ മറ്റ് മനുഷ്യെരേപ്പാെലേയാ
ഈ ചുങ്കക്കാരെനേപ്പാെലേയാ ഞാൻ അല്ല.
അതുെകാണ്ട് ഞാൻ
നിെന്ന വാഴ്ത്തുന്നു. 12 ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ്രപാവശ്യം ഉപവസിക്കുന്നു;
ലഭിക്കുന്നതിൽ ഒെക്കയും ദശാംശം† െകാടുത്തുവരുന്നു; എന്നിങ്ങെന
്രപാർത്ഥിച്ച . 13 ചുങ്കക്കാരേനാ ദൂരത്ത് നിന്നുെകാണ്ടു സ്വർഗ്ഗേത്തക്ക്
േനാക്കുവാൻേപാലും ്രശമിക്കാെത മാറത്തടിച്ച : ൈദവേമ, പാപിയായ
14 അവൻ
എേന്നാട് കരുണയുണ്ടാേകണേമ എന്നു പറഞ്ഞു.
നീതീകരിക്കെപ്പട്ടവനായി വീട്ടിേലക്ക് േപായി; മറ്റവൻ അങ്ങെനയല്ല.
തെന്നത്താൻ ഉയർത്തുന്നവൻ എല്ലാം താഴ്ത്തെപ്പടും; തെന്നത്താൻ
താഴ്ത്തുന്നവൻ എല്ലാം ഉയർത്തെപ്പടും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു.
15 ഒരിയ്ക്കൽ
ചിലർ േയശു െതാട്ട് അനു്രഗഹിക്കുന്നതിനായി
ശിശുക്കെള അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; ശിഷ്യന്മാർ അത് കണ്ട്
അവെര ശാസിച്ച . 16 എന്നാൽ േയശു ശിശുക്കെള തെന്റ അരികത്ത്
വിളിച്ച : ൈപതങ്ങെള എെന്റ അടുക്കൽ വരുവാൻ അനുവദിക്ക;
അവെര തടയരുത്; ൈദവരാജ്യം ഇങ്ങെനയുള്ളവരുേടത് ആകുന്നു.
17 ൈദവരാജ്യെത്ത
ശിശു എന്നേപാെല ൈകെക്കാള്ളാത്തവൻ
ആരും ഒരുനാള ം അതിൽ ്രപേവശിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട്
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
18 ഒരു ്രപമാണി അവേനാട്: നല്ല ഗുേരാ, നിത്യജീവൻ ലഭിേക്കണ്ടതിനു
ഞാൻ എന്ത് െചേയ്യണം എന്നു േചാദിച്ച . 19 അതിന് േയശു: എെന്ന
*
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നല്ലവൻ എന്നു പറയുന്നത് എന്ത്? ൈദവം അല്ലാെത നല്ലവൻ മറ്റാരും
ഇല്ല. വ്യഭിചാരം െചയ്യരുത്; 20 കുല െചയ്യരുത്; േമാഷ്ടിക്കരുത്; കള്ള
സാക്ഷ്യം പറയരുത്; നിെന്റ അപ്പെനയും അമ്മെയയും ബഹുമാനിയ്ക്ക
എന്നീ കല്പനകെള നീ അറിയുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 21 ഇവ ഒെക്കയും
ഞാൻ െചറുപ്പംമുതൽ പാലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 22 ഇതു
േകട്ടിട്ട് േയശു: ഇനി ഒരു കുറവ് നിനക്കുണ്ട്; നിനക്കുള്ളെതാെക്കയും
വിറ്റ് ദരി്രദർക്ക് െകാടുക്ക; എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിനക്ക് നിേക്ഷപം
ഉണ്ടാകും; പിന്നീട് വന്നു എെന്ന അനുഗമിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 23 എന്നാൽ
അവൻ ധനവാനായത് െകാണ്ട് ഇതു േകട്ടിട്ട് അതിദുഃഖിതനായിത്തീർന്നു.
24 േയശു അവെന കണ്ടിട്ട്:
സമ്പത്തുള്ളവർ ൈദവരാജ്യത്തിൽ
25 ധനവാൻ ൈദവരാജ്യത്തിൽ
കടക്കുന്നത് എ്രത ്രപയാസം!
കടക്കുന്നതിേനക്കാൾ
ഒട്ടകം
സൂചിക്കുഴയിലൂെട‡
കടക്കുന്നത്
26
എള പ്പം എന്നു പറഞ്ഞു.
ഇതു േകട്ടവർ: എന്നാൽ രക്ഷെപടുവാൻ
ആർക്ക് കഴിയും എന്നു പറഞ്ഞു. 27 അതിന് അവൻ: മനുഷ്യരാൽ
അസാദ്ധ്യമായത് ൈദവത്താൽ സാദ്ധ്യമാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
28 ഇതാ, ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായത് വിട്ട നിെന്ന അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
പെ്രതാസ് പറഞ്ഞു. 29 േയശു അവേരാട്: ൈദവരാജ്യം നിമിത്തം വീേടാ
ഭാര്യെയേയാ സേഹാദരന്മാെരേയാ അമ്മയപ്പന്മാെരേയാ മക്കെളേയാ
വിട്ട കളയുന്നവർക്ക് 30 ഈ കാലത്തിൽ തേന്ന പല മടങ്ങായും,
വരുവാനുള്ള േലാകത്തിൽ നിത്യജീവെനയും ്രപാപിക്കാത്തവൻ ആരും
ഇല്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
31 അനന്തരം അവൻ തെന്റ പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യെരയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
അവേരാട്:
ഇതാ
നാം
െയരൂശേലമിേലക്കു
േപാകുന്നു;
മനുഷ്യപു്രതെനക്കുറിച്ച് ്രപവാചകന്മാർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാം
നിവൃത്തിയാകും. 32 അവെന ജാതികൾക്ക് ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുകയും
അവർ അവെന പരിഹസിച്ച അപമാനിച്ച തുപ്പി തല്ലീട്ട് െകാല്ല കയും
33 മൂന്നാം നാൾ അവൻ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയും െചയ്യ ം എന്നു
34 അവർക്ക് ഇതു ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല; ഈ പറഞ്ഞത്
പറഞ്ഞു.
അവർക്ക് വ്യക്തമാകാതിരിക്കാനായി ൈദവം അവർക്ക് അത് മറച്ച്
െവച്ചിരുന്നു.
35 അവൻ െയരിേഹാവിന് അടുത്തേപ്പാൾ വഴിയരിെക ഒരു കുരുടൻ
ഭിക്ഷ യാചിച്ച െകാണ്ട് ഇരുന്നിരുന്നു. 36 പുരുഷാരം കടന്നു േപാകുന്ന
ശബ്ദം േകട്ട്: ഇെതന്താണ് എന്നു അവൻ േചാദിച്ച . 37 നസറായനായ
േയശു കടന്നുേപാകുന്നു എന്നു അവർ അവേനാട് അറിയിച്ച .
38 അേപ്പാൾ അവൻ:
േയശുേവ, ദാവീദുപു്രതാ, എേന്നാട് കരുണ
39 ആൾക്കൂട്ടത്തിെന്റ മുന്നിൽ
േതാേന്നണേമ എന്നു നിലവിളിച്ച .
നടക്കുന്നവർ അവെന മിണ്ടാതിരിക്കുവാൻ ശാസിച്ച ; അവേനാ:
ദിവീദുപു്രതാ, എേന്നാട് കരുണ േതാേന്നണേമ എന്നു കൂടുതൽ
40 േയശു അവിെട നിന്നു, അവെന തെന്റ
ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച .
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവാൻ കല്പിച്ച . 41 അവൻ അടുെക്ക വന്നേപ്പാൾ:
ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് െചേയ്യണം എന്നു േചാദിച്ച . കർത്താേവ, എനിക്ക്
കാഴ്ച കിേട്ടണം എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 42 േയശു അവേനാട്: കാഴ്ച
്രപാപിക്ക; നിെന്റ വിശ്വാസം നിെന്ന സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നു
43 െപെട്ടന്ന് തെന്ന അവൻ കാഴ്ച ്രപാപിച്ച ൈദവെത്ത
പറഞ്ഞു.
‡
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മഹത്വീകരിച്ച ംെകാണ്ട് അവെന അനുഗമിച്ച ; ജനം എല്ലാം ഇതു കണ്ടിട്ട്
ൈദവത്തിന് പുകഴ്ച െകാടുത്തു.
1

19. അദ്ധ്യായം.

അവൻ
െയരീേഹാവിൽ
്രപേവശിച്ച്
അതിൽകൂടി
കടന്നു
2 അവിെട
േപാവുകയായിരുന്നു.
ചുങ്കക്കാരിൽ ്രപമാണിയും
ധനവാനുമായ സക്കായി എന്നു േപരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.
3 േയശു ആരാണ് എന്നു കാണ്മാൻ ്രശമിച്ച
എങ്കിലും അവന്
ഉയരം കുറവായിരുന്നത് െകാണ്ട് പുരുഷാരം നിമിത്തം കഴിഞ്ഞില്ല.
4 അതുെകാണ്ട് അവൻ മുേമ്പാട്ട ഓടി, അവെന കാേണണ്ടതിന് ഒരു
കാട്ടത്തിേമൽ കയറി. േയശു ആ വഴിയായി വരികയായിരുന്നു. 5 േയശു
ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ മുകളിേലക്കു േനാക്കി: സക്കായിേയ,
േവഗം ഇറങ്ങിവാ;
ഇന്ന് ഞാൻ നിെന്റ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ
6 അവൻ ബദ്ധെപ്പട്ട് ഇറങ്ങി
വരുന്നു എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു.
സേന്താഷേത്താെട േയശുവിെന സ്വീകരിച്ച . 7 അത് കണ്ടവർ എല്ലാം:
അവൻ പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യേനാടു കൂെട താമസിക്കുവാൻ േപായി
എന്നു പറഞ്ഞു പിറുപിറുത്തു. 8 സക്കായി കർത്താവിേനാട്: കർത്താേവ,
എെന്റ വസ്തുവകയിൽ പകുതി ഞാൻ ദരി്രദർക്ക് െകാടുക്കുന്നു;
എെന്തങ്കിലും മറ്റ ള്ളവെര ചതിച്ച് വാങ്ങിയിട്ട െണ്ടങ്കിൽ നാലുമടങ്ങ്
തിരിച്ച െക്കാടുക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 9 േയശു അവേനാട്: ഇവനും
അ്രബഹാമിെന്റ മകൻ ആകയാൽ ഇന്ന് ഈ വീടിന് രക്ഷ വന്നു.
10 കാണാെത േപായതിെന കണ്ടുപിടിച്ച രക്ഷിക്കാനാണ് മനുഷ്യപു്രതൻ
വന്നത് എന്നു പറഞ്ഞു.
11 പുരുഷാരം ഇതു േകട്ട െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ േയശു െയരുശേലമിന്
അടുത്ത് എത്തി.
ൈദവരാജ്യം ഉടെന ്രപത്യക്ഷമാകും എന്നു
അവർ ചിന്തിച്ച .
അതുെകാണ്ട് േയശു അവേരാട് ഒരു ഉപമ
12 രാജാവായി മടങ്ങിവേരണം എന്നു വിചാരിച്ച
പറഞ്ഞു:
ഒരു
13 അവൻ പത്തു ദാസന്മാെര
്രപഭു ദൂരേദശേത്തക്ക് യാ്രതേപായി.
വിളിച്ച അവർക്ക് പത്തു റാത്തൽ െവള്ളി *െകാടുത്തു ഞാൻ
വരുന്നതുവെര അവയുമായി വ്യാപാരം െചയ്യ ക എന്നു അവേരാട്
പറഞ്ഞു. 14 അവെന്റ ്രപജകൾക്ക് അവേനാട് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു.
അതുെകാണ്ട് അവെന്റ പിന്നാെല ്രപതിനിധികെള അയച്ചിട്ട് അവൻ
ഞങ്ങൾക്കു രാജാവായിരിക്കുന്നതു ഞങ്ങൾക്കു സമ്മതമല്ല എന്നു
അറിയിപ്പിച്ച . 15 അവൻ രാജാവായി തിരിച്ച വന്നേപ്പാൾ താൻ പണം
െകാടുത്തിരുന്ന ദാസന്മാർ വ്യാപാരം െചയ്തു എന്ത് േനടി എന്നു
അറിേയണ്ടതിന് അവെര വിളിക്കുവാൻ കല്പിച്ച . 16 ഒന്നാമെത്ത ആൾ
അടുത്തുവന്നു; കർത്താേവ, നീ തന്ന റാത്തൽെകാണ്ടു പത്തുറാത്തൽ
17 അവൻ അവേനാട്:
സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുപറഞ്ഞു.
വളെര
നല്ലത്. നീ ഒരു നല്ല ദാസൻ ആകുന്നു. െചറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നീ
വിശ്വസ്തൻ ആയതുെകാണ്ട് പത്തു പട്ടണത്തിന് അധികാരമുള്ളവൻ
ആയിരിക്ക എന്നു കല്പിച്ച . 18 രണ്ടാമെത്ത ആൾ വന്നു: കർത്താേവ,
നീ തന്ന റാത്തൽെകാണ്ടു അഞ്ച് റാത്തൽ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 19 നീയും അഞ്ച് പട്ടണത്തിന് അധികാരമുള്ളവൻ ആയിരിക്ക
എന്നു അവൻ അവേനാട് കല്പിച്ച . 20 മെറ്റാരാൾ വന്നു: കർത്താേവ,
*
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ഇതാ നിെന്റ റാത്തൽ; ഞാൻ അത് ഒരു തൂവാലയിൽ െപാതിഞ്ഞു
െവച്ചിരുന്നു. 21 നീ െവയ്ക്കാത്തത് എടുക്കുകയും വിതയ്ക്കാത്തത്
െകായ്യ കയും െചയ്യ ന്ന കഠിനമനുഷ്യൻ ആകുന്നതു െകാണ്ട് ഞാൻ
നിെന്ന ഭയെപ്പട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. 22 അവൻ അവേനാട്: ദുഷ്ടനായ
ദാസേന, നിെന്റ വാക്കുകൾ െകാണ്ടുതേന്ന ഞാൻ നിെന്ന ന്യായം
വിധിക്കും.
ഞാൻ െവയ്ക്കാത്തത് എടുക്കുകയും വിതയ്ക്കാത്തത്
െകായ്യ കയും െചയ്യ ന്ന കഠിനമനുഷ്യൻ എന്നു നീ അറിഞ്ഞുവേല്ലാ.
23 ഞാൻ വന്നു എെന്റ ്രദവ്യം പലിശേയാടുകൂെട വാങ്ങിേക്കണ്ടതിന് അത്
നാണ്യപീഠത്തിൽ† ഏല്പിക്കാഞ്ഞത് എന്ത്? 24 പിെന്ന അവൻ അരിെക
നില്ക്കുന്നവേരാട്: ആ റാത്തൽ അവെന്റ പക്കൽ നിന്നു എടുത്തു പത്തു
റാത്തലുള്ളവന് െകാടുക്കുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 25 കർത്താേവ, അവന്
പത്തു റാത്തൽ ഉണ്ടേല്ലാ എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 26 ഉള്ളവന് പിെന്നയും
െകാടുക്കും, ഇല്ലാത്തവേനാട് ഉള്ളതുംകൂെട എടുത്തുകളയും എന്നു
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 27 എന്നാൽ ഞാൻ രാജാവ് ആകുന്നതു
സമ്മതമില്ലാത്ത ശ്രതുക്കളായവെര ഇവിെട െകാണ്ടുവന്നു എെന്റ
മുമ്പിൽവച്ച െകാന്നുകളയുവിൻ എന്ന് അവൻ കല്പിച്ച .
28 ഇതു പറഞ്ഞിട്ട് േയശു െയരുശേലമിേലക്ക് അവർക്ക് മുമ്പായി യാ്രത
െചയ്തു.
29 അവൻ ഒലിവുമലയരിെക േബത്ത്ഫാെഗക്കും േബഥാന്യയ്ക്കും
സമീെപ
എത്തിയേപ്പാൾ
ശിഷ്യന്മാരിൽ
രണ്ടുേപെര
അയച്ച :
30 നിങ്ങൾക്ക്
എതിെരയുള്ള ്രഗാമത്തിൽ െചല്ല വിൻ;
അവിെട
എത്തുേമ്പാൾ ആരും ഒരിക്കലും കയറിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഴുതക്കുട്ടിെയ
െകട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാണും; അതിെന അഴിച്ച് െകാണ്ടുവരുവിൻ.
31 അതിെന അഴിക്കുന്നത് എന്തിന് എന്നു ആെരങ്കിലും നിങ്ങേളാടു
േചാദിച്ചാൽ: കർത്താവിന് ഇതിെനെക്കാണ്ട് ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്നു
പറവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 32 േയശു അയച്ച ആ രണ്ടു ശിഷ്യന്മാർ േപായി
തങ്ങേളാട് പറഞ്ഞതുേപാെല കണ്ട്. 33 കഴുതക്കുട്ടിെയ അഴിക്കുേമ്പാൾ
അതിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ: കഴുതക്കുട്ടിെയ അഴിക്കുന്നത് എന്തിന് എന്നു
േചാദിച്ചതിന്: 34 കർത്താവിന് ഇതിെനെക്കാണ്ട് ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്നു
അവർ പറഞ്ഞു. 35 അതിെന േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു
അവരുെട വസ്്രതം കഴുതക്കുട്ടിേമൽ ഇട്ട് േയശുവിെന കയറ്റി. 36 അവൻ
േപാകുേമ്പാൾ അവർ തങ്ങള െട വസ്്രതം വഴിയിൽ വിരിച്ച . 37 േയശു
ഒലിവുമലയുെട ഇറക്കത്തിന് അടുത്തേപ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാം
തങ്ങൾ കണ്ട സകല വീര്യ്രപവൃത്തികെളയും കുറിച്ച് സേന്താഷിച്ച്
അത്യ ച്ചത്തിൽ ൈദവെത്ത പുകഴ്ത്തി: 38 കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ
വരുന്ന രാജാവ് അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ; സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സമാധാനവും
അത്യ ന്നതങ്ങളിൽ മഹത്വവും എന്നു പറഞ്ഞു. 39 പുരുഷാരത്തിൽ
ചില പരീശന്മാർ അവേനാട്: ഗുേരാ, നിെന്റ ശിഷ്യന്മാെര ശാസിക്കുക
എന്നു പറഞ്ഞു. 40 അതിന് അവൻ: ഇവർ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ കല്ല കൾ
ആർത്തുവിളിക്കും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.
41 അവൻ െയരുശേലം നഗരത്തിന് സമീെപ എത്തിയേപ്പാൾ അതിെന
കണ്ട് അതിൽ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങെള ഓർത്തു കരഞ്ഞു: 42 ഈ
ദിവസെമങ്കിലും നിനക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കുന്നതു എങ്ങെന എന്നു
†
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നീ അറിഞ്ഞ് എങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു.
എന്നാൽ അത് നിെന്റ
43
കണ്ണിന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
നിെന്റ സന്ദർശനകാലം നിനക്ക് അറിയില്ല.
അതുെകാണ്ട് നിെന്റ ശ്രതുക്കൾ നിനക്ക് ചുറ്റ ം ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാക്കി
നിെന്ന വളഞ്ഞു നാല് വശത്ത് നിന്നും െഞരുക്കി, 44 നിെന്നയും ഇവിെട
താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങെളയും നിലത്തു തള്ളിയിട്ട്, അങ്ങെന നിന്നിൽ
കല്ലിേന്മൽ കല്ല് േശഷിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്ന കാലം നിനക്ക് വരും.
45 പിെന്ന അവൻ ൈദവാലയത്തിൽ െചന്ന് അവിെട കച്ചവടം
നടത്തിയവെര പുറത്താക്കി: 46 എെന്റ ആലയം ്രപാർത്ഥനാലയം ആകും
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നു; നിങ്ങേളാ അതിെന കള്ളന്മാരുെട ഗുഹ
ആക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അവേരാട് പറഞ്ഞു.
47 അവൻ എല്ലാദിവസവും ൈദവാലയത്തിൽ ഉപേദശിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു;
എന്നാൽ
മഹാപുേരാഹിതരും
ശാസ്്രതികള ം
ജനത്തിൽ
്രപധാനികളായവരും അവെന നശിപ്പിപ്പാൻ അവസരം േനാക്കി.
48 എങ്കിലും ജനം എല്ലാം വളെര ്രശദ്ധേയാെട അവെന്റ വചനം േകട്ട്
െകാണ്ടിരിക്കുകയാൽ എന്ത് െചേയ്യണം എന്നവർ അറിഞ്ഞില്ല.
1

20. അദ്ധ്യായം.

ഒരു ദിവസം അവൻ ൈദവാലയത്തിൽ ജനേത്താടു ഉപേദശിച്ച
സുവിേശഷം അറിയിക്കുേമ്പാൾ മഹാപുേരാഹിതരും ശാസ്്രതികള ം
മൂപ്പന്മാരുമായി അടുത്തുവന്ന് അവേനാട്: 2 നീ എന്ത് അധികാരംെകാണ്ട്
ഇതു െചയ്യ ന്നു? ഈ അധികാരം നിനക്ക് തന്നതു ആർ? ഞങ്ങേളാടു
3 അതിന് അവൻ ഉത്തരമായി:
പറക എന്നു പറഞ്ഞു.
ഞാനും
നിങ്ങേളാടു ഒരു വാക്ക് േചാദിക്കും;
അത് എേന്നാട് പറവിൻ.
4 േയാഹന്നാെന്റ സ്നാനം സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിേന്നാ മനുഷ്യരിൽനിേന്നാ
5 അവർ തമ്മിൽ ആേലാചിച്ച :
ഉണ്ടായത് എന്നു േചാദിച്ച .
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ പിെന്ന നിങ്ങൾ അവെന
വിശ്വസിക്കാത്തത് എന്ത് എന്നു േയശു േചാദിക്കും. 6 മനുഷ്യരിൽനിന്ന്
എന്നു പറഞ്ഞാൽ േയാഹന്നാൻ ഒരു ്രപവാചകൻ എന്നു ജനം
വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് നെമ്മ കെല്ലറിയും എന്നു പറഞ്ഞിട്ട്:
7 എവിെട നിെന്നന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
8 േയശു അവേരാട്: എന്നാൽ ഞാൻ ഇതു െചയ്യ ന്നതു എന്ത് അധികാരം
െകാണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാനും നിങ്ങേളാടു പറയുന്നില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു.
9 പിന്നീട് അവൻ ജനേത്താടു ഉപമ പറഞ്ഞു:
ഒരു മനുഷ്യൻ
ഒരു മുന്തിരിേത്താട്ടം ഉണ്ടാക്കി.
അവൻ അത് കുടിയാന്മാെര*
†
പാട്ടത്തിന് ഏല്പിച്ചിട്ട് കുേറക്കാലം അന്യേദശത്ത് േപായി പാർത്തു.
10
സമയമായേപ്പാൾ
കുടിയാന്മാേരാട്
േതാട്ടത്തിെന്റ
ഫലം
വാേങ്ങണ്ടതിന് അവരുെട അടുക്കൽ ഒരു ദാസെന അയച്ച ; അവെന
11 അവൻ മെറ്റാരു
കുടിയാന്മാർ തല്ലി െവറുെത അയച്ച കളഞ്ഞു.
ദാസെന പറഞ്ഞയച്ച ; അവെനയും അവർ തല്ലി അപമാനിച്ച െവറുെത
അയച്ച കളഞ്ഞു. 12 അവൻ മൂന്നാമതു ഒരാെളയും കൂെട പറഞ്ഞയച്ച ;
അവർ അവെനയും മുറിേവല്പിച്ച പുറത്താക്കിക്കളഞ്ഞു. 13 അേപ്പാൾ
മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ: ഞാൻ ഇനി എന്ത് െചയ്യ ം? എെന്റ
*

20. അദ്ധ്യായം.. 9 ഉടമസ്ഥനുേവണ്ടി കൂലിക്ക് കൃഷി െചയ്യ ന്നവർ
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†
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്രപിയപു്രതെന അയയ്ക്കാം; ഒരു പേക്ഷ അവർ അവേനാട് ആദരവ്
14 കുടിയാന്മാർ അവെന കണ്ടിട്ട്:
കാണിേച്ചക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.
ഇവൻ അവകാശി ആകുന്നു; നമുക്കു അവെന െകാന്നുകളയാം.
അേപ്പാൾ അവകാശം നമുക്കു ലഭിക്കും എന്നു അവർ തമ്മിൽ
ആേലാചിച്ച . 15 കുടിയാന്മാർ അവെന േതാട്ടത്തിൽ നിന്നു പുറത്താക്കി
െകാന്നുകളഞ്ഞു.
എന്നാൽ േതാട്ടത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ അവേരാട്
16
എന്ത് െചയ്യ ം?
അവൻ വന്നു ആ കുടിയാന്മാെര െകാല്ല കയും
േതാട്ടം മറ്റ ള്ളവർക്ക് ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുകയും െചയ്യ ം. അത് േകട്ടിട്ട്
അവർ: ൈദവേമ, അങ്ങെന ഒരുനാള ം സംഭവിക്കരുേത!
എന്നു
പറഞ്ഞു. 17 അവേനാ അവെര േനാക്കി: “എന്നാൽ വീടുപണിയുന്നവർ
തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് മൂലക്കല്ലായിത്തീർന്നു‡” എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നത്
എന്തിനാണ്? 18 ആ കല്ലിേന്മൽ വീഴുന്ന ഏവനും തകർന്നുേപാകും; അത്
ആരുെട േമൽ എങ്കിലും വീണാൽ അത് അവെന നശിപ്പിക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു.
19 ഈ ഉപമ തങ്ങെളക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നു ശാസ്്രതികള ം
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അേപ്പാൾ തേന്ന അവെന
ബന്ധിയ്ക്കുവാൻ േനാക്കി; എങ്കിലും ജനങ്ങെള ഭയെപ്പടുന്നതു െകാണ്ട്
അത് െചയ്തില്ല. 20 പിെന്ന അവർ നീതിമാന്മാർ എന്നു സ്വയം ഭാവിക്കുന്ന
ഒറ്റ കാെര§ അയച്ച . അവർ അവെന വാക്കിൽ പിടിേക്കണ്ടതിന് തക്കം
േനാക്കി. അങ്ങെന ഗവർണ്ണറുെട നിയ്രന്തണത്തിലും അധികാരത്തിലും
ഏല്പിക്കുവാൻ ്രശമിച്ച . 21 അവർ അവേനാട്: ഗുേരാ, നീ േനർ പറഞ്ഞു
ഉപേദശിക്കുകയും, ആരുെടയും പക്ഷം േനാക്കാെത ൈദവത്തിെന്റ വഴി
യഥാർത്ഥമായി പഠിപ്പിക്കയും െചയ്യ ന്നു എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു.
22 നാം ൈകസർക്ക് കരം െകാടുക്കുന്നത് നിയമപരമായി ശരിേയാ
അല്ലേയാ എന്നു േചാദിച്ച . 23 േയശു അവരുെട ഉപായം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്
അവൻ അവേരാട്: ഒരു െവള്ളിക്കാശ് കാണിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു;
24 അതിലുള്ള സ്വരൂപവും േമെലഴുത്തും ആരുേടത് എന്നു േചാദിച്ചതിന്:
ൈകസരുേടത് എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 25 എന്നാൽ ൈകസർക്കുള്ളത്
ൈകസർക്കും ൈദവത്തിനുള്ളത് ൈദവത്തിനും െകാടുക്കുവിൻ എന്നു
അവൻ അവേരാട് പറഞ്ഞു. 26 അങ്ങെന അവർ ജനത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
െവച്ച് അവെന വാക്കിൽ പിടിപ്പാൻ കഴിയാെത അവെന്റ ഉത്തരത്തിൽ
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട മിണ്ടാതിരുന്നു.
27 പുനരുത്ഥാനം
ഇല്ല എന്നു പറയുന്ന സദൂക്യരിൽ ചിലർ
28 ഗുേരാ,
അടുത്തുവന്ന് അവേനാട് േചാദിച്ചത്:
ഒരുവെന്റ
സേഹാദരൻ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് മക്കളില്ലാെത മരിച്ച േപായാൽ അവെന്റ
സേഹാദരൻ അവെന്റ ഭാര്യെയ പരി്രഗഹിച്ച് സേഹാദരന് സന്തതിെയ
ജനിപ്പിേക്കണം എന്നു േമാെശ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 29 എന്നാൽ ഏഴ്
സേഹാദരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവരിൽ ഒന്നാമത്തവൻ ഒരു സ്്രതീെയ
30 രണ്ടാമത്തവനും
വിവാഹം കഴിച്ച് മക്കളില്ലാെത മരിച്ച േപായി.
31
മൂന്നാമത്തവനും അവെള പരി്രഗഹിച്ച്.
അ്രപകാരം ഏഴുേപരും
32 അവസാനം സ്്രതീയും
െചയ്തു മക്കളില്ലാെത മരിച്ച േപായി.
മരിച്ച . 33 എന്നാൽ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവൾ അവരിൽ ആരുെട
ഭാര്യയാകും?
അവൾ ഏഴ് േപർക്കും ഭാര്യയായിരുന്നുവേല്ലാ.
‡

§ 20. അദ്ധ്യായം.. 20 രഹസ്യമായി
20. അദ്ധ്യായം.. 17 േകാണിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന
അേന്വഷിക്കുന്നവർ, സൂക്ഷ്മമായി പരിേശാധിക്കുന്നവർ
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34

അതിന് േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞത്: ഈ േലാകത്തിെന്റ മക്കൾ
വിവാഹം കഴിക്കുകയും വിവാഹത്തിന് മക്കെള െകാടുക്കുകയും
35 എന്നാൽ ആ േലാകത്തിനും മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള
െചയ്യ ന്നു.
പുനരുത്ഥാനത്തിനും േയാഗ്യരായവർ വിവാഹം കഴിക്കുകയുമില്ല
വിവാഹത്തിന് െകാടുക്കെപ്പടുകയുമില്ല; അവർക്ക് ഇനി മരിക്കുവാനും
36
കഴിയുകയില്ല.
അവൻ
പുനരുത്ഥാനപു്രതന്മാരാകയാൽ
37 േമാെശ
ൈദവദൂതതുല്യരും ൈദവ പു്രതന്മാരും ആകുന്നു.
മുൾപ്പടർപ്പിെന കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് കർത്താവിെന അ്രബഹാമിെന്റ
ൈദവവും യിസ്ഹാക്കിെന്റ ൈദവവും യാേക്കാബിെന്റ ൈദവവും
എന്നു പറയുന്നു.
അതിനാൽ മരിച്ചവർ ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുന്നു
38 ൈദവേമാ മരിച്ചവരുെട
എന്ന് േമാെശയും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
ൈദവമല്ല,
ജീവനുള്ളവരുെട ൈദവമേ്രത;
എല്ലാവരും അവന്
39 അതിന് ചില ശാസ്്രതിമാർ:
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
ഗുേരാ, നീ
പറഞ്ഞത് ശരി എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 40 പിെന്ന അവേനാട് അവർ
ഒന്നും േചാദിച്ചില്ല.
41 എന്നാൽ അവൻ അവേരാട്: ്രകിസ്തു ദാവീദിെന്റ പു്രതൻ എന്നു
പറയുന്നത് എങ്ങെന?
42 “കർത്താവ് എെന്റ കർത്താവിേനാട്:
ഞാൻ നിെന്റ ശ്രതുക്കെള
നിെന്റ പാദപീഠമാക്കുേവാളം എെന്റ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്ക എന്നു
അരുളിെച്ചയ്തു”
43 എന്നു സങ്കീർത്തനപുസ്തകത്തിൽ ദാവീദ് തേന്ന പറയുന്നുവേല്ലാ.
44 ദാവീദ് അവെന കർത്താവ് എന്നു വിളിക്കുന്നു; പിെന്ന അവെന്റ പു്രതൻ
ആകുന്നത് എങ്ങെന എന്നു േചാദിച്ച .
45 എന്നാൽ ജനം ഒെക്കയും േകൾെക്ക േയശു തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട്:
46 നിലയങ്കികേളാെട* നടക്കുവാൻ ആ്രഗഹിക്കുകയും അങ്ങാടിയിൽ
വന്ദനവും
പള്ളിയിലും
അത്താഴത്തിലും
്രപധാനസ്ഥലവും
47 അവർ
ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ശാസ്്രതിമാെര സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ.
വിധവമാരുെട വീടുകെള നശിപ്പിക്കുകയും, ഉപായരൂേപണ ദീർഘമായി
്രപാർത്ഥിക്കുകയും െചയ്യ ന്നു; അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷാവിധി
ലഭിക്കും.

21. അദ്ധ്യായം.

1

േയശു തലെപാക്കി േനാക്കിയേപ്പാൾ ധനവാന്മാർ ഭണ്ഡാരത്തിൽ
2 ദരി്രദയായ ഒരു വിധവ രണ്ടു കാശ്*
വഴിപാട് ഇടുന്നത് കണ്ട്.
3
ഇടുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവൻ:
ഈ ദരി്രദയായ വിധവ എല്ലാവേരക്കാള ം
കൂടുതൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
4 എല്ലാവരും തങ്ങള െട സമൃദ്ധിയിൽ നിന്നേല്ലാ വഴിപാട് ഇട്ടത്; ഇവേളാ
തെന്റ ദാരി്രദ്യത്തിൽ നിന്നു തെന്റ ഉപജീവനത്തിന് ഉള്ളത് മുഴുവനും
ഇട്ടിരിക്കുന്നു.
5 ചിലർ ൈദവാലയെത്തക്കുറിച്ച് അത് മേനാഹരമായ കല്ല കളാലും
വഴിപാടുകളാലും അലങ്കരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ: 6 ഈ
കാണുന്നത് എല്ലാം കല്ലിേന്മൽ കല്ല് േശഷിക്കാെത ഇടിഞ്ഞുേപാകുന്ന
7 ഗുേരാ, അത് എേപ്പാൾ
കാലം വരും എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു.
*

20.

അദ്ധ്യായം..

46

ക◌ാണിക്കുവാൻ ധരിക്കുന്നു.

നീളം കൂടിയ വസ്്രതം.

*

തങ്ങൾ ്രപാധാന്യം ഉള്ളവരാെണന്ന്
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സംഭവിക്കും?
അത് സംഭവിക്കാറാകുേമ്പാഴുള്ള അടയാളം എന്ത്
8 അതിന് അവൻ:
എന്നു അവർ അവേനാട് േചാദിച്ച .
ആരും
നിങ്ങെള െതറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ. ഞാൻ േയശു
ആകുന്നു എന്നും, സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു
അേനകർ എെന്റ േപരിൽ വരും; പേക്ഷ അവെര അനുഗമിക്കരുത്.
9 നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങെളയും കലഹങ്ങെളയും കുറിച്ച് േകൾക്കുേമ്പാൾ
െഞട്ടിേപ്പാകരുത്; അത് ആദ്യം സംഭവിേക്കണ്ടത് തേന്ന; എന്നാൽ
അന്ത്യം ഉടെന സംഭവിക്കുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 10 പിെന്ന അവൻ
അവേരാട് പറഞ്ഞത്:
ജാതി ജാതിേയാടും രാജ്യം രാജ്യേത്താടും
11 വലിയ ഭൂകമ്പവും ക്ഷാമവും പകർച്ചവ്യാധികള ം
എതിർക്കും.
അവിടവിെട ഉണ്ടാകും; ഭയെപ്പടുത്തുന്ന കാഴ്ചകള ം ആകാശത്തിൽ
വലിയ അടയാളങ്ങള ം ഉണ്ടാകും. 12 എന്നാൽ ഇതു സംഭവിക്കുന്നതിന്
മുെമ്പ, എെന്റ നാമം നിമിത്തം അവർ നിങ്ങെള പിടിച്ച് ബന്ധിയ്ക്കുകയും,
രാജാക്കന്മാരുേടയും നാടുവാഴികള േടയും മുമ്പിൽ െകാണ്ടുേപായി
ഉപ്രദവിക്കുകയും, പള്ളികളിലും തടവുകളിലും ഏല്പിക്കുകയും െചയ്യ ം.
13 അത് നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം പറയുവാനുള്ള അവസരം ആകും.
14 ആകയാൽ എന്ത് ഉത്തരം നൽകും എന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റി േനരേത്ത
15 നിങ്ങെള എതിർക്കുന്നവർക്ക് ആർക്കും
ആേലാചിേക്കണ്ട.
െചറുപ്പാേനാ നിേഷധിക്കാേനാ കഴിയാത്ത വാക്കും ജ്ഞാനവും ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് തരും. 16 അമ്മയപ്പന്മാരും സേഹാദരന്മാരും ബന്ധുക്കള ം
കൂട്ട കാരും നിങ്ങെള ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുകയും നിങ്ങളിൽ ചിലെര
17 എെന്റ നാമം നിമിത്തം എല്ലാവരും
െകാല്ലിക്കുകയും െചയ്യ ം.
18 നിങ്ങള െട തലയിെല ഒരു േരാമംേപാലും
നിങ്ങെള െവറുക്കും.
നശിച്ച േപാകയില്ലതാനും. 19 നിങ്ങൾ സഹിഷ്ണതെകാണ്ട് നിങ്ങള െട
്രപാണെന േനടും.
20

ൈസന്യങ്ങൾ
െയരൂശേലമിെന
വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതു
കാണുേമ്പാൾ
അത്
നശിപ്പിക്കെപ്പടുവാൻ
സമയം
അടുത്തു
21 അന്ന്
എന്നു അറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ.
െയഹൂദ്യയിലുള്ളവർ
മലകളിേലക്ക് ഓടിേപ്പാകെട്ട;
അതിെന്റ നടുവിലുള്ളവർ േവഗം
പുറേത്തക്ക് േപാകെട്ട; നാട്ട ംപുറങ്ങളിലുള്ളവർ അതിൽ കടക്കരുത്.
22 എഴുതിയിരിക്കുന്നെതല്ലാം നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന് ആ നാള കൾ
്രപതികാരത്തിെന്റ കാലം ആകുന്നു. 23 ആ കാലത്ത് ഗർഭിണികൾക്കും
മുല കുടിപ്പിക്കുന്നവർക്കും അേയ്യാ കഷ്ടം!
േദശത്തു വലിയ
24 ചിലെര
െഞരുക്കവും ഈ ജനത്തിേന്മൽ േകാപവും ഉണ്ടാകും.
അവർ വാള െകാണ്ടു െകാല്ല കയും, മറ്റ ചിലെര അവർ പല
രാജ്യങ്ങളിേലക്കും അടിമകളായി െകാണ്ടുേപാകുകയും, ജാതികള െട
കാലം കഴിയുന്നതുവെര ജാതികൾ െയരൂശേലമിൽ വസിക്കുന്നവെര
നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം. 25 സൂര്യനിലും ച്രന്ദനിലും നക്ഷ്രതങ്ങളിലും
അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടാകും; കടലിെന്റയും തിരമാലകള െടയും മുഴക്കം
നിമിത്തം ഭൂമിയിെല ജാതികൾക്ക് നിരാശയും പരി്രഭമവും ഉണ്ടാകും.
26 ആകാശത്തിെന്റ ശക്തികൾ ഇളകുന്നതിനാൽ ഭൂമിയിൽ എന്ത്
സംഭവിപ്പാൻ േപാകുന്നു എന്നു േപടിച്ച ം കാത്തിരുന്നുംെകാണ്ട്
27 അേപ്പാൾ മനുഷ്യപു്രതൻ
മനുഷ്യരുെട േബാധം നശിച്ച േപാകും.
ശക്തിേയാടും മഹാേതജേസ്സാടും കൂെട േമഘത്തിൽ വരുന്നത് അവർ
കാണും. 28 ഇെതാെക്കയും സംഭവിക്കുന്നത് കാണുേമ്പാൾ, നിങ്ങള െട

ലൂേക്കാസ് 21. അദ്ധ്യായം.:29

148

ലൂേക്കാസ് 22. അദ്ധ്യായം.:13

വീെണ്ടടുപ്പ് അടുത്തുവരുന്നതുെകാണ്ട് നിവർന്നു തല െപാക്കുവിൻ.
29 ഒരുപമയും അവേരാട് പറഞ്ഞത്:
അത്തി മുതലായ സകല
30 അവ തളിർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ
വൃക്ഷങ്ങെളയും േനാക്കുവിൻ.
കാണുേമ്പാൾ േവനൽ അടുത്തു എന്നു നാം അറിയുന്നുവേല്ലാ.
31 അതുേപാെല ഇതു സംഭവിക്കുന്നത് കാണുേമ്പാൾ ൈദവരാജ്യം
32 സകലവും
അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കുവിൻ.
സംഭവിക്കുന്നത് വെര ഈ തലമുറ മാറിേപ്പാകയില്ല എന്നു ഞാൻ
33 ആകാശവും
സത്യമായിട്ട് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
ഭൂമിയും
ഒഴിഞ്ഞുേപാകും; എെന്റ വചനങ്ങേളാ ഒഴിഞ്ഞുേപാകയില്ല.
34 നിങ്ങള െട
ഹൃദയം അതിഭക്ഷണത്താലും മദ്യപാനത്താലും
ജീവിതത്തിെല പല ചിന്തകളാലും ഭാരെപ്പട്ടിട്ട് ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക്
െപെട്ടന്ന് െകണി േപാെല വരാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ച െകാൾവിൻ. 35 അത്
സർവ്വഭൂതലത്തിലും വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വരും. 36 ആകയാൽ ഈ
സംഭവിപ്പാനുള്ള എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും രക്ഷെപടുവാനും മനുഷ്യപു്രതെന്റ
മുമ്പിൽ നില്പാനും നിങ്ങൾ ്രപാപ്തരാേകണ്ടതിന് എേപ്പാഴും ഉണർന്നും
്രപാർത്ഥിച്ച ംെകാണ്ടിരിക്കുവിൻ.
37
അവൻ
എല്ലാ
ദിവസവും
പകൽ
ൈദവാലയത്തിൽ
ഉപേദശിച്ച േപാന്നു;
രാ്രതി ഒലിവുമലയിൽ േപായി താമസിക്കും.
38 ജനം എല്ലാം അവെന്റ വചനം േകൾേക്കണ്ടതിന് അതികാലത്ത്
ൈദവാലയത്തിൽ അവെന്റ അടുക്കൽ െചല്ല ം.
1

22. അദ്ധ്യായം.

െപസഹ
എന്ന
പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പത്തിെന്റ
െപരുന്നാൾ
2 അേപ്പാൾ മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ശാസ്്രതിമാരും
അടുത്തു.
ജനെത്ത ഭയെപ്പടുന്നതിനാൽ അവെന െകാല്ല വാനുള്ള കാരണങ്ങൾ
അേന്വഷിച്ച .
3 എന്നാൽ പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ള ഈസ്കേര്യാത്താ
യൂദയിൽ സാത്താൻ കടന്നു: 4 അവൻ െചന്ന് മഹാപുേരാഹിതന്മാേരാടും
പടനായകന്മാേരാടും അവെന അവർക്ക് കാണിച്ച െകാടുക്കുന്ന
5 അവർക്ക്
വഴിെയക്കുറിച്ച
സംസാരിച്ച .
സേന്താഷമായി.
യൂദയ്ക്ക് പണം െകാടുക്കാം എന്നു സമ്മതിച്ച . 6 അവൻ അവർക്ക്
വാക്ക് െകാടുത്തു,
പുരുഷാരം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അവെന
കാണിച്ച െകാടുക്കുവാൻ അവസരം അേന്വഷിച്ച േപാന്നു.
7 െപസഹ കുഞ്ഞാടിെന അറുേക്കണ്ടുന്ന പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ
െപരുന്നാൾ ആയേപ്പാൾ 8 േയശു പെ്രതാസിെനയും േയാഹന്നാെനയും
അയച്ച : നിങ്ങൾ േപായി നമുക്കു െപസഹ കഴിക്കുവാൻ ഒരുക്കുവിൻ
9 ഞങ്ങൾ എവിെട ഒരുക്കണം എന്നു അവർ
എന്നു പറഞ്ഞു.
േചാദിച്ചതിന്: 10 നിങ്ങൾ പട്ടണത്തിൽ എത്തുേമ്പാൾ ഒരു കുടം െവള്ളം
ചുമന്നുെകാണ്ടു ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എതിെര വരും; അവൻ
േപാകുന്ന വീട്ടിേലക്ക് നിങ്ങള ം െചല്ല ക. വീട്ട ടയവേനാട്: 11 ഞാൻ
എെന്റ ശിഷ്യന്മാരുമായി െപസഹ കഴിക്കുവാനുള്ള സ്ഥലം എവിെട എന്നു
ഗുരു നിേന്നാട് േചാദിക്കുന്നു എന്നു പറയുക. 12 അവൻ മുകളിലെത്ത
നിലയിൽ വിരിെച്ചാരുക്കിയ ഒരു വലിയ മുറി കാണിച്ച തരും; അവിെട
ഒരുക്കുവിൻ എന്നു അവേരാട് പറഞ്ഞു. 13 അവർ േപായി തങ്ങേളാട്
പറഞ്ഞതുേപാെല കണ്ട് െപസഹ ഒരുക്കി.
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14

സമയം
ആയേപ്പാൾ
അവൻ
അെപ്പാസ്തലന്മാരുമായി
15
ഭക്ഷണത്തിന് ഇരുന്നു.
അവൻ അവേരാട്:
ഞാൻ കഷ്ടം
അനുഭവിക്കുംമുേമ്പ ഈ െപസഹ നിങ്ങേളാടുകൂെട കഴിക്കുവാൻ
വളെര ആ്രഗഹിച്ച . 16 അത് ൈദവരാജ്യത്തിൽ പൂർത്തിയാകുന്നതു
വെര ഞാൻ ഇനി അത് കഴിക്കുകയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു എന്നുപറഞ്ഞു. 17 പിെന്ന പാനപാ്രതം എടുത്തു വാഴ്ത്തി:
18 ൈദവരാജ്യം വരുന്നത് വെര
ഇതു വാങ്ങി പങ്കിട്ട െകാൾവിൻ.
ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയുെട അനുഭവം ഇന്നുമുതൽ കുടിക്കുകയില്ല
19 പിെന്ന അപ്പം എടുത്തു
എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
വാഴ്ത്തി നുറുക്കി അവർക്ക് െകാടുത്തു: ഇതു നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി
നല്കുന്ന എെന്റ ശരീരം; എെന്റ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇതു െചയ്വിൻ
20 അതുേപാെലതെന്ന അത്താഴം കഴിഞ്ഞേശഷം
എന്നു പറഞ്ഞു.
അവൻ പാനപാ്രതവും െകാടുത്തു:
ഈ പാനപാ്രതം നിങ്ങൾക്ക്
േവണ്ടി െചാരിയുന്ന എെന്റ രക്തത്തിെല പുതിയനിയമം ആകുന്നു.
21 എന്നാൽ എെന്ന കാണിച്ച െകാടുക്കുന്നവനും എേന്നാെടാപ്പം ഈ
േമശയ്ക്കരികിൽ ഉണ്ട്. 22 ൈദവിക പദ്ധതിക്കനുസരിച്ച് മനുഷ്യപു്രതൻ
േപാകുന്നു സത്യം; എങ്കിലും അവെന കാണിച്ച െകാടുക്കുന്ന മനുഷ്യന്
അേയ്യാ കഷ്ടം എന്നു പറഞ്ഞു. 23 ഇതു െചയ്വാൻ േപാകുന്നവൻ
തങ്ങള െട കൂട്ടത്തിൽ ആർ ആയിരിക്കും എന്നു ശിഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ
തമ്മിൽ േചാദിച്ച തുടങ്ങി.
24 തങ്ങള

െട കൂട്ടത്തിൽ ആെര ആകുന്നു വലിയവനായി എേണ്ണണ്ടത്
എന്നതിെനെച്ചാല്ലി ഒരു തർക്കവും അവരുെട ഇടയിൽ ഉണ്ടായി. 25 േയശു
അവേരാട് പറഞ്ഞത്: ജാതികള െട രാജാക്കന്മാർ അവരിൽ കർത്തൃത്വം
നടത്തുന്നു; അവരുെട േമൽ അധികാരം നടത്തുന്നവെര ഉപകാരികൾ
എന്നു പറയുന്നു. 26 നിങ്ങേളാ അങ്ങെനയല്ല; നിങ്ങളിൽ മൂത്തവൻ
ഇളയവെനേപ്പാെലയും
നായകൻ
ശു്രശൂഷിക്കുന്നവെനേപ്പാെലയും
ആകെട്ട. 27 ആരാകുന്നു വലിയവൻ? ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുന്നവേനാ
ശു്രശൂഷിക്കുന്നവേനാ? ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുന്നവൻ ആണ് വലിയവൻ.
ഞാേനാ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ശു്രശൂഷിക്കുന്നവെനേപ്പാെല ആകുന്നു.
28
നിങ്ങൾ
ആകുന്നു
എെന്റ
പരീക്ഷകളിൽ
എേന്നാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നവർ. 29 എെന്റ പിതാവ് രാജ്യത്തിെന്റ അധികാരം നൽകി
എെന്ന നിയമിച്ച തന്നതുേപാെല ഞാൻ നിങ്ങെളയും നിയമിക്കുന്നു.
30 നിങ്ങൾ എെന്റ രാജ്യത്തിൽ എേന്നാെടാപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം
െചയ്യ കയും സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരുന്നു യി്രസാേയൽ േഗാ്രതം
പ്രന്തണ്ടിേനയും ന്യായം വിധിക്കുകയും െചയ്യ ം. 31 ശിേമാേന, ശിേമാെന,
സാത്താൻ നിങ്ങെള േഗാതമ്പുേപാെല പാേറ്റണ്ടതിന് കല്പന േചാദിച്ച .
32 ഞാേനാ നിെന്റ വിശ്വാസം േപാകാതിരിക്കുവാൻ നിനക്ക് േവണ്ടി
അേപക്ഷിച്ച ; എന്നാൽ നീ ഒരു സമയം തിരിഞ്ഞു വന്നേശഷം
നിെന്റ സേഹാദരന്മാെര ഉറപ്പിച്ച െകാൾക. 33 പെ്രതാസ് അവേനാട്:
കർത്താേവ, ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട തടവിലാകുവാനും മരിക്കുവാനും
ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 34 അതിന് അവൻ: പെ്രതാേസ, നീ
ഇന്ന് േകാഴി കൂകുന്നതിനു മുെമ്പ എെന്ന അറിയുന്നില്ല എന്നു മൂന്നുവട്ടം
തള്ളിപ്പറയും എന്നു ഞാൻ നിേന്നാട് പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
35

പിെന്ന അവൻ അവേരാട്:
ഞാൻ നിങ്ങെള പണസഞ്ചിയും
െപാക്കണവും െചരിപ്പ ം കൂടാെത അയച്ചേപ്പാൾ വല്ല കുറവുമുണ്ടാേയാ
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എന്നു േചാദിച്ചതിന്: ഒരു കുറവുമുണ്ടായില്ല എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.
36 അവൻ
അവേരാട്:
എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ മടിശ്ശീലയുള്ളവൻ
അത്
എടുക്കെട്ട;
അതുേപാെലതെന്ന
െപാക്കണമുള്ളവനും;
ഇല്ലാത്തവേനാ തെന്റ വസ്്രതം വിറ്റ് വാൾ വാങ്ങിെക്കാള്ളെട്ട.
37 അവെന നിയമലംഘകരുെട കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണി എന്നു എെന്നക്കുറിച്ച്
എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് നിവൃത്തി വേരണ്ടതാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
38 കർത്താേവ, ഇവിെട രണ്ടു വാൾ ഉണ്ട് എന്നു അവർ പറഞ്ഞതിന്:
ഇതു മതി എന്നു അവൻ അവേരാട് പറഞ്ഞു.
39 പിെന്ന അവൻ പതിവുേപാെല ഒലിവുമലയ്ക്ക് പുറെപ്പട്ട േപായി;
ശിഷ്യന്മാരും അവെന അനുഗമിച്ച . 40 ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ
അവൻ അവേരാട്: നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ അകെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ
41 േയശു അവെര വിട്ട
്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
ഒരു
കേല്ലറുദൂരേത്താളം ദൂെരേപ്പായി മുട്ട കുത്തി; 42 പിതാേവ, നിനക്ക്
മനസ്സ െണ്ടങ്കിൽ കഷ്ടതയുെട ഈ പാനപാ്രതം എന്നിൽ നിന്നു
നീേക്കണേമ; എങ്കിലും എെന്റ ഇഷ്ടമല്ല നിെന്റ ഇഷ്ടം തെന്ന
43 അവെന ശക്തിെപ്പടുത്തുവാൻ
ആകെട്ട എന്നു ്രപാർത്ഥിച്ച .
44 പിെന്ന
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു ഒരു ദൂതൻ അവന് ്രപത്യക്ഷനായി.
അവൻ ്രപാണേവദനയിലായി അതി്രശദ്ധേയാെട ്രപാർത്ഥിച്ച ; അവെന്റ
വിയർപ്പ് നിലത്തു വീഴുന്ന വലിയ േചാരത്തുള്ളിേപാെല ആയി. 45 അവൻ
്രപാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു എഴുേന്നറ്റ് ശിഷ്യന്മാരുെട അടുക്കൽ െചന്ന്,
46 നിങ്ങൾ
അവർ വിഷാദത്താൽ ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ട് അവേരാട്:
ഉറങ്ങുന്നത് എന്ത്? പരീക്ഷയിൽ അകെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ എഴുേന്നറ്റ്
്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
47 അവൻ സംസാരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന പുരുഷാരം അവെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു; പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യരിൽ ഒരുവനായ യൂദാ അവർക്ക് മുന്നിൽ നടന്നു
േയശുവിെന ചുംബിപ്പാൻ അടുത്തുവന്നു. 48 േയശു അവേനാട്: യൂദേയ,
മനുഷ്യപു്രതെന ചുംബനംെകാേണ്ടാ കാണിച്ച െകാടുക്കുന്നത് എന്നു
49 അവിെട സംഭവിപ്പാൻ േപാകുന്നത് എന്താണ് എന്നു
പറഞ്ഞു.
അവെന്റ കൂെടയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായി: കർത്താേവ, ഞങ്ങൾ അവെര
വാൾെകാണ്ടു െവേട്ടണേമാ എന്നു േചാദിച്ച . 50 അവരിൽ ഒരുവൻ
മഹാപുേരാഹിതെന്റ ദാസെന െവട്ടി അവെന്റ വലെത്ത െചവി അറുത്തു.
51 അേപ്പാൾ േയശു;
ഇ്രതയും െചയ്തത് മതി അവെന വിടുവിൻ
52 േയശു
എന്നു പറഞ്ഞു അവെന്റ െചവി െതാട്ട െസൗഖ്യമാക്കി.
തെന്റ േനെര വന്ന മഹാപുേരാഹിതന്മാേരാടും ൈദവാലയത്തിെല
പടനായകന്മാേരാടും മൂപ്പന്മാേരാടും: ഒരു കള്ളെന്റ േനെര എന്നേപാെല
നിങ്ങൾ വാള ം വടിയുമായി എെന്റ േനെര വരുന്നത് എന്തിനാണ്?
53 ഞാൻ ദിവേസന ൈദവാലയത്തിൽ നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരുന്നിട്ട ം
എെന്റ േനെര ൈക ഓങ്ങിയില്ല; എന്നാൽ ഇതു നിങ്ങള െട നാഴികയും
ഇരുളിെന്റ അധികാരവും ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
54 അവർ
േയശുവിെന പിടിച്ച് മഹാപുേരാഹിതെന്റ വീട്ടിൽ
െകാണ്ടുേപായി;
പെ്രതാസും കുറച്ച് അകലം വിട്ട
അവെര
അനുഗമിച്ച . 55 അവർ എല്ലാവരും നടുമുറ്റത്തിെന്റ* മേദ്ധ്യ തീ കത്തിച്ച്
െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ പെ്രതാസും അവരുെട ഇടയിൽ ഇരുന്നു. 56 അവൻ
*
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തീയുെട െവളിച്ചത്തിനരിെക ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ബാല്യക്കാരത്തി കണ്ട്
അവെന സൂക്ഷിച്ച േനാക്കി: ഇവനും േയശുവിേനാടുകൂെട ആയിരുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു. 57 അവേനാ; സ്്രതീേയ, ഞാൻ അവെന അറിയുന്നില്ല
എന്നു തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. 58 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മെറ്റാരുവൻ അവെന
കണ്ട്: നീയും അവരുെട കൂട്ടത്തിലുള്ളവൻ എന്നു പറഞ്ഞു; പെ്രതാേസാ:
മനുഷ്യാ, ഞാൻ അല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 59 ഏകേദശം ഒരു മണിക്കൂർ
േനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േവെറാരുവൻ:
ഇവനും അവേനാടുകൂെട
ആയിരുന്നു സത്യം; ഇവൻ ഗലീലക്കാരനേല്ലാ എന്നു ഉറപ്പിച്ച പറഞ്ഞു.
60 മനുഷ്യാ, നീ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നു പെ്രതാസ്
പറഞ്ഞു. അവൻ സംസാരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന െപെട്ടന്ന് േകാഴി കൂകി.
61 അേപ്പാൾ കർത്താവ് തിരിഞ്ഞു പെ്രതാസിെന ഒന്ന് േനാക്കി:
ഇന്ന് േകാഴി കൂകുംമുെമ്പ നീ മൂന്നുവട്ടം എെന്ന തള്ളിപ്പറയും എന്നു
കർത്താവ് തേന്നാട് പറഞ്ഞ വാക്ക് പെ്രതാസ് ഓർത്തു 62 പുറത്തിറങ്ങി
അതിദുഃഖേത്താെട കരഞ്ഞു.
63 േയശുവിെന പിടിച്ചവർ അവെന പരിഹസിച്ച കണ്ണ െകട്ടി തല്ലി:
64 ്രപവചിക്ക; നിെന്ന അടിച്ചവൻ ആർ എന്നു േചാദിച്ച 65 അവർ
ൈദവെത്ത നിന്ദിച്ച് േയശുവിെനതിരായി മറ്റ പലകാര്യങ്ങള ം പറഞ്ഞു.
66 രാവിെല
ജനത്തിെന്റ മൂപ്പന്മാരായ മഹാപുേരാഹിതന്മാരും
ശാസ്്രതിമാരും വന്നുകൂടി അവെന ന്യായാധിപസംഘത്തിൽ വരുത്തി:
നീ ്രകിസ്തു എങ്കിൽ ഞങ്ങേളാടു പറക എന്നു പറഞ്ഞു. 67 അവൻ
അവേരാട്: ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കയില്ല;
68 ഞാൻ േചാദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയുകയുമില്ല. 69 എന്നാൽ ഇന്നുമുതൽ
മനുഷ്യപു്രതൻ ൈദവശക്തിയുെട വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കും എന്നു
70 എന്നാൽ നീ ൈദവപു്രതൻ തെന്ന ആകുേന്നാ എന്നു
പറഞ്ഞു.
എല്ലാവരും േചാദിച്ചതിന്: നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരി; ഞാൻ ആകുന്നു
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 71 അേപ്പാൾ അവർ ഇനി സാക്ഷ്യംെകാണ്ട്
നമുക്കു എന്ത് ആവശ്യം? അവൻ പറയുന്നത് തേന്ന നമ്മൾ േകട്ട വേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു.

1
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പിന്നീട് അവർ എല്ലാവരും കൂടി അവെന പീലാേത്താസിെന്റ
2 ഇവൻ ഞങ്ങള െട ജാതിെയ വഴി
അടുക്കൽ െകാണ്ടുേപായി:
െതറ്റിക്കുകയും,
താൻ ്രകിസ്തു എന്ന രാജാവാകുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞുെകാണ്ട് ൈകസർക്ക് കരം െകാടുക്കുന്നത് തടയുകയും
െചയ്യ ന്നതായി ഞങ്ങൾ കണ്ട് എന്നു കുറ്റം ചുമത്തിത്തുടങ്ങി.
3 പീലാേത്താസ് േയശുവിേനാടു:
നീ െയഹൂദന്മാരുെട രാജാേവാ
എന്നു േചാദിച്ചതിന്:
ഞാൻ ആകുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
4 പീലാേത്താസ് മഹാപുേരാഹിതേരാടും പുരുഷാരേത്താടും:
ഞാൻ
ഈ മനുഷ്യനിൽ കുറ്റം ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 5 അതിന്
അവർ: അവൻ ഗലീല മുതൽ െയഹൂദ്യയിൽ ഇവിെട വെര പഠിപ്പിച്ച്
ജനെത്ത കലഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നു ഉറപ്പിച്ച പറഞ്ഞു. 6 ഇതു േകട്ടിട്ട്
ഈ മനുഷ്യൻ ഗലീലക്കാരനാേണാ എന്നു പീലാേത്താസ് േചാദിച്ച ;
7 േയശു െഹേരാദാവിെന്റ അധികാരത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ടവൻ ആകുന്നു
എന്നറിഞ്ഞിട്ട്, അന്ന് െയരൂശേലമിൽ വന്നു പാർക്കുന്ന െഹേരാദാവിെന്റ
അടുക്കൽ അവെന അയച്ച .
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8 െഹേരാദാവ് േയശുവിെന കണ്ടിട്ട് വളെര അധികം സേന്താഷിച്ച്;
അവെനക്കുറിച്ച്
േകട്ടിരുന്നതുെകാണ്ട്
അവെന
കാണ്മാൻ
വളെരക്കാലമായി ആ്രഗഹിച്ച , അവൻ വല്ല അടയാളവും െചയ്യ ന്നതു
കാണാം എന്നു ആശിച്ചിരുന്നു. 9 എന്നാൽ െഹേരാദാവ് േചാദ്യങ്ങൾ
േചാദിച്ചിട്ട ം
അവൻ
അവേനാട്
ഉത്തരം
ഒന്നും
പറഞ്ഞില്ല.
10 മഹാപുേരാഹിതന്മാരും ശാസ്്രതിമാരും കഠിനമായി അവെന കുറ്റം
11 െഹേരാദാവ് തെന്റ പടയാളികള മായി
ചുമത്തിെക്കാണ്ട് നിന്നു.
അവെന പരിഹസിച്ച നിസ്സാരനാക്കി െവള ത്ത വസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച്
പീലാേത്താസിെന്റ അടുക്കൽ മടക്കി അയച്ച . 12 അന്ന് െഹേരാദാവും
പീലാേത്താസും തമ്മിൽ സ്േനഹിതന്മാരായിത്തീർന്നു; മുെമ്പ അവർ
തമ്മിൽ എതിരാളികൾ ആയിരുന്നു.
13
പീലാേത്താസ്
മഹാപുേരാഹിതന്മാെരയും
്രപമാണികെളയും
ജനെത്തയും വിളിച്ച കൂട്ടി. 14 അവേരാട്: ഈ മനുഷ്യൻ ജനങ്ങെള
വഴി െതറ്റിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവെന എെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നുവേല്ലാ; ഞാേനാ നിങ്ങള െട മുമ്പാെക വിസ്തരിച്ചിട്ട ം
നിങ്ങൾ ചുമത്തിയ കുറ്റം ഒന്നും ഇവനിൽ കണ്ടില്ല; 15 െഹേരാദാവും
കണ്ടില്ല;
െഹേരാദാവ് േയശുവിെന നമ്മുെട അടുക്കൽ മടക്കി
അയച്ച വേല്ലാ; ഇവൻ മരണേയാഗ്യമായത് ഒന്നും ്രപവർത്തിച്ചിട്ടില്ല
എന്ന് ഉറപ്പാണ്; 16 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ അവെന ശിക്ഷ െകാടുത്ത്
വിട്ടയയ്ക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 17 പേക്ഷ ജനങ്ങൾ ഇവെന നീക്കിക്കളക;
ബറബ്ബാസിെന വിട്ട തരിക എന്നു നിലവിളിച്ച . 18 [ഉത്സവസമയത്ത്
ഒരു തടവുകാരെന േമാചിപ്പിക്കുന്ന പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു] 19 ബറബ്ബാസ്
നഗരത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു വഴക്കും െകാലപാതകവും കാരണം
20 പീലാേത്താസിന്
തടവിലായവൻ ആയിരുന്നു.
േയശുവിെന
േമാചിപ്പിക്കുവാൻ ആ്രഗഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട് പിെന്നയും
21 അവേരാ:
അവേരാട് സംസാരിച്ച .
അവെന ്രകൂശിയ്ക്ക,
22 അവൻ മൂന്നാമതും
്രകൂശിയ്ക്ക എന്നു എതിെര നിലവിളിച്ച .
അവേരാട്: അവൻ െചയ്ത േദാഷം എന്ത്? മരണേയാഗ്യമായത് ഒന്നും
അവനിൽ കണ്ടില്ല; അതുെകാണ്ട് ഞാൻ അവെന ശിക്ഷ െകാടുത്തു
വിട്ടയയ്ക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 23 അവേരാ അവെന ്രകൂശിേക്കണ്ടതിന്
തുടർച്ചയായി നിലവിളിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു; അവരുെട നിലവിളി ഫലിച്ച ;
24 അവരുെട അേപക്ഷേപാെല ആകെട്ട എന്നു പീലാേത്താസ് വിധിച്ച ,
25 വഴക്കും െകാലപാതകവും കാരണം തടവിലായവെന അവരുെട
അേപക്ഷേപാെല
വിട്ട െകാടുക്കുകയും
േയശുവിെന
അവരുെട
ഇഷ്ടത്തിന് ഏല്പിക്കുകയും െചയ്തു.
26

േയശുവിെന ്രകൂശിക്കാനായി െകാണ്ടുേപാകുേമ്പാൾ വയലിൽ
നിന്നു വരുന്ന ശിേമാൻ എന്ന ഒരു കുേറനക്കാരെന കണ്ട്. അവെന
െകാണ്ട് അവർ ്രകൂശ് ചുമപ്പിച്ച . അവൻ േയശുവിെന്റ പിന്നാെല നടന്നു.
27

ഒരു വലിയ ജനസമൂഹവും അവെനെച്ചാല്ലി ദുഖിച്ച കരയുന്ന
28 േയശു
അേനകം സ്്രതീകള ം അവെന്റ പിന്നാെല െചന്ന്.
തിരിഞ്ഞു അവെര േനാക്കി: െയരൂശേലം പു്രതിമാേര, എെന്നെച്ചാല്ലി
കരയണ്ട, നിങ്ങെളയും നിങ്ങള െട മക്കെളയും െചാല്ലി കരയുവിൻ.
29 ്രപസവിക്കാത്ത ഉദരങ്ങള ം കുടിപ്പിക്കാത്ത മുലകള ം ഭാഗ്യമുള്ളവ
30 അന്ന് മലകേളാട്:
എന്നു പറയുന്ന കാലം വരുന്നു.
ഞങ്ങള െട
േമൽ വീഴുവിൻ എന്നും കുന്നുകേളാട്: ഞങ്ങെള മൂടുവിൻ എന്നും
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പറഞ്ഞു തുടങ്ങും. 31 പച്ചമരേത്താട് ഇങ്ങെന അവർ െചയ്യ െന്നങ്കിൽ
ഉണങ്ങിയതിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു.
32
കുറ്റവാളികളായ
േവെറ
രണ്ടുേപെരയും
അവേനാടുകൂെട
െകാേല്ലണ്ടതിന് െകാണ്ടുേപായി.
33 തലേയാടിടം എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ അവർ അവിെട
അവെനയും
കുറ്റവാളികളായ,
ഒരുവെന
വലത്തും
ഒരുവെന
34
ഇടത്തുമായി, ്രകൂശിച്ച . അേപ്പാൾ േയശു: പിതാേവ, ഇവർ െചയ്യ ന്നതു
എന്താെണന്ന് അറിയാത്തതുെകാണ്ട് ഇവേരാട് ക്ഷമിേക്കണേമ എന്നു
പറഞ്ഞു.
പിന്നീട് അവർ അവെന്റ വസ്്രതം പങ്കിടാനായി ചീട്ടിട്ട .
35 ജനം േനാക്കിെക്കാണ്ട് നിന്നു.
ഇവൻ മറ്റ ള്ളവെര രക്ഷിച്ച വേല്ലാ;
ൈദവം തിരെഞ്ഞടുത്ത ്രകിസ്തു എങ്കിൽ സ്വയം രക്ഷിയ്ക്കെട്ട എന്നു
ഭരണകർത്താക്കള ം പരിഹസിച്ച പറഞ്ഞു. 36 പടയാളികള ം അവെന
37 നീ
പരിഹസിച്ച അടുത്തുവന്ന് അവന് പുളിച്ചവീഞ്ഞ് കാണിച്ച .
െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവ് എങ്കിൽ നിെന്നത്തെന്ന രക്ഷിയ്ക്ക എന്നു
പറഞ്ഞു. 38 ഇവൻ െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവ് എന്നു ഒരു തലെക്കട്ട്
അവെന്റ മീെത ഉണ്ടായിരുന്നു.
39 അവേനാെടാപ്പം തൂക്കിയ കുറ്റക്കാരിൽ ഒരുവൻ:
നീ ്രകിസ്തു
അല്ലേയാ? നിെന്നയും ഞങ്ങെളയും രക്ഷിയ്ക്ക എന്നു പറഞ്ഞു അവെന
കളിയാക്കി. 40 മറ്റവേനാ അവെന ശാസിച്ച : തുല്യശിക്ഷയ്ക്ക് വിേധയൻ
ആയിട്ട ം നീ ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുന്നില്ലേയാ? 41 നാേമാ ന്യായമായിട്ട്
ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു; നാം ്രപവർത്തിച്ചതിന് േയാഗ്യമായതേല്ലാ
കിട്ട ന്നത്; പേക്ഷ ഇവേനാ െതറ്റ് ഒന്നും െചയ്തിട്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
42 പിെന്ന അവൻ:
േയശുേവ, നിെന്റ രാജ്യത്തിൽ നീ രാജാവായി
വരുേമ്പാൾ എെന്ന ഓർത്തുെകാേള്ളണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 43 േയശു
അവേനാട്: ഇന്ന് നീ എേന്നാടുകൂെട പറുദീസയിൽ ഇരിക്കും എന്നു
ഞാൻ സത്യമായി നിേന്നാട് പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
44 ഏകേദശം ആറാം മണി* േനരമായേപ്പാൾ സൂര്യൻ ഇരുണ്ടുേപായിട്ട്
ഒമ്പതാം മണിവെര† േദശത്തു ഒെക്കയും അന്ധകാരം ഉണ്ടായി.
45 ൈദവമന്ദിരത്തിെല തിരശ്ശീല നടുെവ കീറിേപ്പായി.
46 േയശു
അത്യ ച്ചത്തിൽ പിതാേവ, ഞാൻ എെന്റ ആത്മാവിെന തൃക്കയ്യിൽ
ഏല്പിക്കുന്നു എന്നു നിലവിളിച്ച പറഞ്ഞു; ഇതു പറഞ്ഞിട്ട് ്രപാണെന വിട്ട .
47 ഈ സംഭവിച്ചത് ശതാധിപൻ കണ്ടിട്ട്: ഈ മനുഷ്യൻ വാസ്തവമായി
നീതിമാൻ ആയിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തി.
48 കാണ്മാൻ കൂടി വന്ന പുരുഷാരം ഒെക്കയും സംഭവിച്ചത് കണ്ടിട്ട്
49 അവെന്റ പരിചയക്കാർ
മാറത്തടിച്ച െകാണ്ടു മടങ്ങിേപ്പായി.
എല്ലാവരും ഗലീലയിൽ നിന്നു അവെന അനുഗമിച്ച സ്്രതീകള ം ഇതു
േനാക്കിെക്കാണ്ട് ദൂരത്ത് നിന്നു.
50 അരിമത്ഥ്യ
എെന്നാരു െയഹൂദ്യപട്ടണക്കാരനായി നല്ലവനും
നീതിമാനും ൈദവരാജ്യെത്ത കാത്തിരുന്നവനുമായ േയാസഫ് എെന്നാരു
51 അവൻ അവരുെട ആേലാചനയ്ക്കും
മ്രന്തി ഉണ്ടായിരുന്നു.
്രപവൃത്തിക്കും അനുകൂലമല്ലായിരുന്നു. 52 അവൻ പീലാേത്താസിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന് േയശുവിെന്റ ശരീരം േചാദിച്ച , 53 അത് ഇറക്കി
ഒരു തുണിയിൽ െപാതിഞ്ഞു, പാറയിൽ െവട്ടിയിരുന്നതും, ആെരയും
*

23. അദ്ധ്യായം.. 44 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി

†

23. അദ്ധ്യായം.. 44 ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി
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54 അന്ന്
ഒരിക്കലും െവച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ കല്ലറയിൽ െവച്ച്.
െയഹൂദന്മാരുെട ഒരുക്കനാൾ ആയിരുന്നു, ശബ്ബത്തും ആരംഭിച്ച .
55 ഗലീലയിൽ നിന്നു അവേനാടുകൂെട അനുഗമിച്ച സ്്രതീകള ം െചന്ന്
കല്ലറയും അവെന്റ ശരീരം െവച്ച വിധവും കണ്ടിട്ട് 56 മടങ്ങിേപ്പായി
സുഗന്ധവർഗ്ഗവും പരിമളൈതലവും ഒരുക്കി; കല്പന അനുസരിച്ച
ശബ്ബത്തിൽ സ്വസ്ഥമായിരിന്നു.

24. അദ്ധ്യായം.

1 അവർ ഒരുക്കിയ സുഗന്ധവർഗ്ഗം എടുത്തു െകാണ്ട് ആഴ്ചവട്ടത്തിെന്റ

ഒന്നാം ദിവസം* അതികാലത്ത് കല്ലറയ്ക്കൽ എത്തി, 2 കല്ലറയിൽ
3 അകത്ത് കടന്നേപ്പാൾ
നിന്നു കല്ല് ഉരുട്ടിമാറ്റിയതായി കണ്ട്.
കർത്താവായ േയശുവിെന്റ ശരീരം കണ്ടില്ല. 4 അതിെനക്കുറിച്ച് അവർ
അമ്പരന്നിരിക്കുേമ്പാൾ മിന്നുന്ന വസ്്രതം ധരിച്ച രണ്ടു പുരുഷന്മാർ
5 അവർ ഭയെപ്പട്ട
അരിെക നില്ക്കുന്നതു കണ്ട്.
മുഖം കുനിച്ച്
നില്ക്കുേമ്പാൾ പുരുഷന്മാർ അവേരാട്:
നിങ്ങൾ ജീവനുള്ളവെന
6 അവൻ ഇവിെട
മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽ അേന്വഷിക്കുന്നത് എന്ത്?
7
ഇല്ല, ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു;
മുെമ്പ അവൻ ഗലീലയിൽ
ആയിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന അവൻ നിങ്ങേളാടു:
മനുഷ്യപു്രതെന
പാപികളായ മനുഷ്യരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച ്രകൂശിക്കയും അവൻ
മൂന്നാം നാൾ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയും േവണം എന്നു പറഞ്ഞത്
ഓർത്തുെകാൾവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു 8 അേപ്പാൾ അവർ അവെന്റ വാക്ക്
ഓർത്തു, 9 കല്ലറ വിട്ട മടങ്ങിേപ്പായി പതിെനാന്നു ശിഷ്യർ മുതലായ
എല്ലാവേരാടും ഇതു ഒെക്കയും അറിയിച്ച . 10 മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയ,
േയാഹന്നാ, യാേക്കാബിെന്റ അമ്മ മറിയ, അവേരാടുകൂെടയുള്ള മറ്റ
സ്്രതീകൾ എന്നിവരാണ് അത് അെപ്പാസ്തലന്മാേരാട് പറഞ്ഞത്.
11 ഈ വാക്ക് അവർക്ക് െവറും കഥേപാെല േതാന്നി; അതുെകാണ്ട്
അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല. 12 [എന്നാൽ പെ്രതാസ് എഴുേന്നറ്റ് കല്ലറയ്ക്കൽ
ഓടിെച്ചന്നു കുനിഞ്ഞു േനാക്കി, തുണി മാ്രതം കണ്ട്, സംഭവിച്ചെതെന്തന്ന്
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട മടങ്ങിേപ്പാന്നു.]
13
അന്നുതെന്ന
അവരിൽ
രണ്ടുേപർ
െയരൂശേലമിൽനിന്നു
ഏഴ്
നാഴിക†
ദൂരമുള്ള
എമ്മവുസ്സ്
എന്ന
്രഗാമത്തിേലക്ക്
േപാകുന്ന വഴിയിൽ 14 ഈ സംഭവിച്ചതിെനക്കുറിച്ച് ഒെക്കയും
15 സംസാരിച്ച ം േചാദിച്ച ം
തമ്മിൽ സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
േയശുവും
അടുത്തുെചന്ന്
അവേരാട്
േചർന്നുനടന്നു. 16 േയശുവിെന തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാനായി അവരുെട
കണ്ണ് മറച്ചിരുന്നു. 17 അവൻ അവേരാട്: നിങ്ങൾ വഴിനടന്നു തമ്മിൽ
തർക്കിക്കുന്ന ഈ കാര്യം എന്ത് എന്നു േചാദിച്ച ; അവർ വാടിയ
മുഖേത്താെട നിന്നു. 18 അവരിൽ െക്ലേയാപ്പാവ് എന്നു േപരുള്ളവൻ;
െയരൂശേലം നിവാസികളിൽ ഈ നാള കളിൽ അവിെട സംഭവിച്ച
കാര്യം അറിയാതിരിക്കുന്നത് നീ മാ്രതം ആകുന്നു പറഞ്ഞു. 19 ഏത്
കാര്യം എന്നു അവൻ അവേരാട് േചാദിച്ചതിന് അവർ അവേനാട്
പറഞ്ഞത്: ൈദവത്തിനും സകലജനത്തിനും മുമ്പാെക ്രപവൃത്തിയിലും
വാക്കിലും
ശക്തിയുള്ള
്രപവാചകനായിരുന്ന
നസറായനായ
േയശുവിെനക്കുറിച്ച ള്ളതു തേന്ന. 20 നമ്മുെട മഹാപുേരാഹിതന്മാരും
*

24. അദ്ധ്യായം.. 1 ഞായറ◌ാഴ്ച

†

24. അദ്ധ്യായം.. 13 11 കിേലാമീറ്റർ
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്രപമാണികള ം അവെന മരണവിധിക്കു ഏല്പിച്ച ്രകൂശിച്ച . 21 ഞങ്ങേളാ
അവൻ യി്രസാേയലിെന വീെണ്ടടുപ്പാനുള്ളവൻ എന്നു ആശിച്ചിരുന്നു;
അ്രതയുമല്ല, ഇതു സംഭവിച്ചിട്ട് ഇന്ന് മൂന്നു നാൾ കഴിഞ്ഞു. 22 ഞങ്ങള െട
കൂട്ടത്തിൽ ചില സ്്രതീകൾ രാവിെല കല്ലറയ്ക്കൽ േപായി 23 പേക്ഷ
അവെന്റ ശരീരം കാണാെത മടങ്ങിവന്നു. അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞ ദൂതന്മാരുെട ദർശനം കണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞു.
24 ഞങ്ങള െട കൂട്ടത്തിൽ ചിലർ കല്ലറയ്ക്കൽ െചന്ന് സ്്രതീകൾ
25 അവൻ
പറഞ്ഞതുേപാെല തേന്ന േയശുവിെന കണ്ടില്ലതാനും.
അവേരാട്: “അേയ്യാ, ബുദ്ധിഹീനേര, ്രപവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
26 ്രകിസ്തു
എല്ലാം വിശ്വസിക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികേള,
ഇങ്ങെന
കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിട്ട് തെന്റ മഹത്വത്തിൽ ്രപേവശിേക്കണ്ടതല്ലേയാ”
എന്നു പറഞ്ഞു, 27 േമാെശ തുടങ്ങി എല്ലാ ്രപവാചകന്മാരിൽ നിന്നും
എല്ലാ തിരുെവഴുത്തുകളിലും തെന്നക്കുറിച്ച ള്ളത് േയശു അവർക്ക്
വ്യക്തമാക്കി െകാടുത്തു. 28 അവർക്ക് േപാേകണ്ടിയിരുന്ന ്രഗാമേത്താട്
അടുത്തേപ്പാൾ േയശു മുേമ്പാട്ട േപാകുന്ന ഭാവം കാണിച്ച . 29 അവേരാ:
ഞങ്ങേളാടുകൂെട താമസിക്കുക; േനരം ൈവകി അസ്തമിക്കാറായേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു അവെന നിബ്ബന്ധിച്ച ; അവൻ അവേരാടുകൂെട
താമസിക്കുവാൻ െചന്ന്. 30 അവരുമായി ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുേമ്പാൾ
േയശു അപ്പം എടുത്തു അനു്രഗഹിച്ച നുറുക്കി അവർക്ക് െകാടുത്തു.
31 ഉടെന അവരുെട കണ്ണ് തുറന്നു അവർ േയശുവിെന തിരിച്ചറിഞ്ഞു;
അവൻ അവർക്ക് അ്രപത്യക്ഷനായി 32 അവൻ വഴിയിൽ നേമ്മാടു
സംസാരിച്ച തിരുെവഴുത്തുകെള വ്യക്തമാക്കുേമ്പാൾ നമ്മുെട ഹൃദയം
നമ്മുെട ഉള്ളിൽ കത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നില്ലേയാ എന്നു അവർ തമ്മിൽ
പറഞ്ഞു. 33 അേപ്പാൾ തേന്ന അവർ എഴുേന്നറ്റ് െയരൂശേലമിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാന്നു. 34 കർത്താവ് നിശ്ചയമായി ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ ശിേമാന്
്രപത്യക്ഷനായി എന്നു കൂടിയിരുന്നു പറയുന്ന പതിെനാന്നു ശിഷ്യെരയും
35 വഴിയിൽ വച്ച് സംഭവിച്ചതും അവൻ
കൂെടയുള്ളവെരയും കണ്ട്.
അപ്പം നുറുക്കിയേപ്പാൾ തങ്ങൾക്കു േയശുവിെന മനസ്സിലായതും അവർ
വിവരിച്ച പറഞ്ഞു.
36 ഇങ്ങെന അവർ സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ േയശു അവരുെട
നടുവിൽ നിന്നു: [നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്നു പറഞ്ഞു.] 37 അവർ
െഞട്ടി ഭയെപ്പട്ട ; ഒരു ഭൂതെത്ത കാണുന്നു എന്നു അവർക്ക് േതാന്നി.
38 അവൻ അവേരാട്: നിങ്ങൾ ഭയക്കുന്നതു എന്തിനാണ്?
നിങ്ങൾ
സംശയിക്കുന്നത് എന്താണ്? 39 ഞാൻ തെന്ന ആകുന്നു എന്നു എെന്റ
കയ്യ ം കാലും േനാക്കി മനസ്സിലാക്കുവിൻ; എെന്ന െതാട്ട േനാക്കുവിൻ;
എന്നിൽ കാണുന്നതുേപാെല ഭൂതത്തിന് മാംസവും അസ്ഥിയും ഇല്ലേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു. 40 [ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ കയ്യ ം കാലും അവെര
കാണിച്ച .] 41 അവർ സേന്താഷത്താൽ വിശ്വസിക്കാെത അതിശയിച്ച
നില്ക്കുേമ്പാൾ അവേരാട്: ഇവിെട നിങ്ങള െട അടുത്ത് തിന്നുവാൻ
വല്ലതും ഉേണ്ടാ എന്നു േചാദിച്ച . 42 അവർ ഒരു കഷണം വറുത്ത മീനും
43 േയശു അത് വാങ്ങി അവർ
[േതൻകട്ടയും] അവന് െകാടുത്തു.
കാൺെക തിന്നു.
44 പിെന്ന
അവൻ അവേരാട്:
ഇതാകുന്നു നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ.
േമാെശയുെട
ന്യായ്രപമാണത്തിലും ്രപവാചകപുസ്തകങ്ങളിലും സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും
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എെന്നക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒെക്കയും നിവൃത്തിയാേകണം
45
എന്നുള്ളത്
തേന്ന
എന്നു
പറഞ്ഞു
തിരുെവഴുത്തുകെള
46 ്രകിസ്തു
തിരിച്ചറിേയണ്ടതിന് അവരുെട ബുദ്ധിെയ തുറന്നു.
കഷ്ടം
അനുഭവിക്കയും
മൂന്നാം
നാൾ
മരിച്ചവരിൽ
നിന്നു
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുകയും 47 അവെന്റ നാമത്തിൽ മാനസാന്തരവും
പാപേമാചനവും
െയരൂശേലമിൽ
തുടങ്ങി
സകലജാതികളിലും
്രപസംഗിക്കുകയും േവണം എന്നിങ്ങെന എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 48 ഇതിനു
49 എെന്റ പിതാവ് വാഗ്ദത്തം
നിങ്ങൾ സാക്ഷികൾ ആകുന്നു.
െചയ്തതിെന ഞാൻ നിങ്ങള െട േമൽ അയയ്ക്കും.
നിങ്ങേളാ
ഉയരത്തിൽനിന്ന് ശക്തി ലഭിക്കുന്നതു വെര നഗരത്തിൽ പാർപ്പിൻ
എന്നും അവേരാട് പറഞ്ഞു.
50
അതുകഴിഞ്ഞ്
അവൻ
അവെര
േബഥാന്യ
വെര
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി ൈക ഉയർത്തി അവെര അനു്രഗഹിച്ച . 51 അവെര
അനു്രഗഹിക്കയിൽ അവൻ അവെര വിട്ട പിരിഞ്ഞു [സ്വർഗ്ഗാേരാഹണം
െചയ്തു]. 52 അവർ [അവെന നമസ്കരിച്ച ] മഹാസേന്താഷേത്താെട
െയരൂശേലമിേലക്കു മടങ്ങിെച്ചന്നു 53 എല്ലായ്േപാഴും ൈദവാലയത്തിൽ
ഇരുന്നു ൈദവെത്ത വാഴ്ത്തിേപ്പാന്നു.

േയാഹന്നാൻ 1. അദ്ധ്യായം.:1

157

േയാഹന്നാൻ 1. അദ്ധ്യായം.:21

THE

GOSPEL ACCORDING TO JOHN
േയാഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിേശഷം
ആദിയിെല വചനം.
ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു; വചനം ൈദവേത്താടുകൂെട
2 അവൻ, ഈ വചനം,
ആയിരുന്നു; വചനം ൈദവം ആയിരുന്നു.
3 സകലവും അവൻ
ആദിയിൽ ൈദവേത്താടുകൂെട ആയിരുന്നു.
മുഖാന്തരം ഉളവായി; ഉളവായെതാന്നും അവെന കൂടാെത ഉളവായതല്ല.
4 അവനിൽ
ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു;
ആ ജീവൻ മനുഷ്യരുെട
5 െവളിച്ചം ഇരുളിൽ ്രപകാശിക്കുന്നു; ഇരുേളാ
െവളിച്ചമായിരുന്നു.
അതിെന പിടിച്ചടക്കിയില്ല. 6 ൈദവം അയച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു;
7 താൻ മുഖാന്തരം എല്ലാവരും
അവെന്റ േപരു േയാഹന്നാൻ.
വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന്
െവളിച്ചെത്തക്കുറിച്ച്
സാക്ഷ്യം
പറവാൻ
8 േയാഹന്നാൻ െവളിച്ചം ആയിരുന്നില്ല;
തേന്ന അവൻ വന്നു.
െവളിച്ചെത്തക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറേയണ്ടുന്നവനായിട്ടേ്രത അവൻ
9
വന്നത്.
എല്ലാവെരയും
്രപകാശിപ്പിക്കുന്ന
സത്യെവളിച്ചം
10
േലാകത്തിേലക്കു വന്നുെകാണ്ടിരുന്നു.
അവൻ േലാകത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു; േലാകം അവൻ മുഖാന്തരം ഉളവായി; േലാകേമാ
അവെന അറിഞ്ഞില്ല. 11 അവൻ തെന്റ സ്വന്തമായതിേലക്ക് വന്നു;
12 അവെന ൈകെക്കാണ്ട്
സ്വന്തജനങ്ങേളാ അവെന സ്വീകരിച്ചില്ല.
അവെന്റ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ൈദവമക്കൾ
ആകുവാൻ അവൻ അധികാരം െകാടുത്തു. 13 അവർ രക്തത്തിൽ
നിന്നല്ല,
ജഡിക ഇഷ്ടത്താലല്ല,
പുരുഷെന്റ ഇഷ്ടത്താലുമല്ല,
ൈദവത്തിൽ നിന്നേ്രത ജനിച്ചത്. 14 വചനം ജഡമായി തീർന്നു, കൃപയും
സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുെട ഇടയിൽ പാർത്തു.
ഞങ്ങൾ
അവെന്റ േതജസ്സ് പിതാവിൽ നിന്നു വന്ന ഏകജാതനായവെന്റ
േതജസ്സായി കണ്ട്. 15 േയാഹന്നാൻ അവെനക്കുറിച്ച് സാക്ഷീകരിച്ച :
എെന്റ പിന്നാെല വരുന്നവൻ എനിക്ക് മുമ്പനായി തീർന്നു; അവൻ
എനിക്ക് മുെമ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞവൻ ഇവൻ
തേന്ന എന്നു വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 16 അവെന്റ നിറവിൽ നിന്നു നമുക്കു
17 ന്യായ്രപമാണം
എല്ലാവർക്കും കൃപേമൽ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.
േമാെശ മുഖാന്തരം ലഭിച്ച ;
കൃപയും സത്യവും േയശു്രകിസ്തു
18 ൈദവെത്ത ആരും ഒരുനാള ം കണ്ടിട്ടില്ല;
മുഖാന്തരം വന്നു.
പിതാവിെന്റ മടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന, ഏകജാതനായ പു്രതൻ അവെന
െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
1

സ്നാപകേയാഹന്നാെന്റ സാക്ഷ്യം.
നീ ആർ എന്നു േയാഹന്നാേനാടു േചാദിേക്കണ്ടതിന് െയഹൂദന്മാർ
െയരൂശേലമിൽനിന്നു പുേരാഹിതന്മാെരയും േലവ്യെരയും അവെന്റ
അടുക്കൽ അയച്ചേപ്പാൾ അവെന്റ സാക്ഷ്യം എെന്തന്നാൽ 20 അവൻ
മറുപടി പറയാൻ വിസമ്മതിക്കാെത, ‘ഞാൻ ്രകിസ്തു അല്ല’ എന്ന്
വ്യക്തമായി ഏറ്റ പറഞ്ഞു. 21 അവർ അവേനാട് േചാദിച്ച , എങ്കിൽ
19
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പിെന്ന ആരാണ് നീ? നീ ഏലിയാേവാ എന്നു അവേനാട് േചാദിച്ചതിന്:
അല്ല എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. നീ ആ ്രപവാചകേനാ? എന്നതിന്: അല്ല
എന്നു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 22 അേപ്പാൾ അവർ അവേനാട്: നീ
ആരാകുന്നു?
ഞങ്ങെള അയച്ചവേരാട് ഉത്തരം പറേയണ്ടതിന് നീ
23 അതിന്
നിെന്നക്കുറിച്ച് തേന്ന എന്ത് പറയുന്നു എന്നു േചാദിച്ച .
അവൻ:
െയശയ്യാ്രപവാചകൻ പറഞ്ഞതുേപാെല:
കർത്താവിെന്റ
വഴി േനെര ആക്കുവിൻ എന്നു മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ച പറയുന്നവെന്റ
ശബ്ദം ആകുന്നു ഞാൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 24 അവിെട പരീശന്മാരുെട
കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് അയച്ചവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 25 അവർ അവേനാട് നീ
്രകിസ്തുവല്ല, ഏലിയാവല്ല, ആ ്രപവാചകനും അല്ല എന്നു വരികിൽ നീ
സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് എന്നു േചാദിച്ച . 26 അതിന് േയാഹന്നാൻ:
ഞാൻ െവള്ളം െകാണ്ട് സ്നാനെപ്പടുത്തുന്നു; എന്നാൽ നിങ്ങൾ
തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരുവൻ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ നില്ക്കുന്നുണ്ട്; 27 എെന്റ
പിന്നാെല വരുന്നവൻ തേന്ന; അവെന്റ െചരിപ്പിെന്റ വാറ് അഴിക്കുവാൻ
ഞാൻ േയാഗ്യൻ അല്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 28 ഇവ േയാർദ്ദാനക്കെര
േയാഹന്നാൻ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന െബഥാന്യയിൽ സംഭവിച്ച .
േയശു ൈദവത്തിെന്റ കുഞ്ഞാട്.
േയശു തെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നത് േയാഹന്നാൻ കണ്ടിട്ട്:
ഇതാ, േലാകത്തിെന്റ പാപം ചുമന്നു നീക്കുന്ന ൈദവത്തിെന്റ കുഞ്ഞാട്.
30 എെന്റ പിന്നാെല ഒരു പുരുഷൻ വരുന്നു; അവൻ എനിക്ക് മുെമ്പ
ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട് എനിക്ക് മുമ്പനായി തീർന്നു എന്നു ഞാൻ
31 ഞാേനാ അവെന തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല;
പറഞ്ഞവൻ ഇവൻ തേന്ന.
എങ്കിലും അവൻ യി്രസാേയലിന് െവളിെപ്പേടണ്ടതിന് ഞാൻ െവള്ളം
െകാണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
32 േയാഹന്നാൻ പിെന്നയും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത്:
ആത്മാവ് ഒരു
്രപാവുേപാെല സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവരുന്നത് ഞാൻ കണ്ട്; അത്
അവെന്റേമൽ വസിച്ച . 33 ഞാേനാ അവെന അറിഞ്ഞില്ല; എങ്കിലും
െവള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുവാൻ എെന്ന അയച്ചവൻ എേന്നാട്:
ആരുെടേമൽ ആത്മാവ് ഇറങ്ങുന്നതും വസിക്കുന്നതും നീ കാണുേമാ
അവൻ തെന്നയാകുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നവൻ
എന്നു പറഞ്ഞു. 34 അങ്ങെന ഞാൻ അത് കാണുകയും ഇവൻ തേന്ന
ൈദവപു്രതൻ എന്നു സാക്ഷ്യം പറകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.
29 പിെറ്റന്നാൾ

േയശുവിെന്റ ആദ്യശിഷ്യന്മാർ.
പിെറ്റന്നാൾ േയാഹന്നാൻ പിെന്നയും തെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ
രണ്ടുേപരുമായി അവിെട നില്ക്കുേമ്പാൾ 36 േയശു നടന്നുേപാകുന്നത്
കണ്ടിട്ട്; ഇതാ, ൈദവത്തിെന്റ കുഞ്ഞാട് എന്നു പറഞ്ഞു. 37 അവൻ
പറഞ്ഞത് ആ രണ്ടു ശിഷ്യന്മാർ േകട്ട് േയശുവിെന അനുഗമിച്ച .
38 േയശു തിരിഞ്ഞു അവർ പിന്നാെല വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവേരാട്:
നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് േവണം എന്നു േചാദിച്ച ; അവർ: റബ്ബീ*, നീ എവിെട
താമസിക്കുന്നു എന്നു േചാദിച്ച . 39 അവൻ അവേരാട്: വന്നു കാണ്മിൻ
എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവൻ വസിക്കുന്ന ഇടം അവർ വന്നുകണ്ടു;
അേപ്പാൾ ഏകേദശം പത്താം† മണിേനരം ആയിരുന്നതുെകാണ്ട്
35

*

1. അദ്ധ്യായം.. 38 റബ്ബീ എന്നു െവച്ചാൽ ഗുരു എന്നർത്ഥം
4 മണി മുതൽ ൈവകിട്ട് 5 മണി വെര

†

1. അദ്ധ്യായം.. 39 ൈവകിട്ട്
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അന്ന് അവേനാടുകൂെട താമസിച്ച . 40 േയാഹന്നാൻ പറഞ്ഞത് േകട്ട്
േയശുവിെന അനുഗമിച്ച രണ്ടുേപരിൽ ഒരുവൻ ശിേമാൻ പെ്രതാസിെന്റ
സേഹാദരനായ അെ്രന്തയാസ് ആയിരുന്നു. 41 അവൻ ആദ്യം തെന്റ
സേഹാദരനായ ശിേമാെന കണ്ട് അവേനാട്: ഞങ്ങൾ മശീഹെയ
എന്നുവച്ചാൽ ്രകിസ്തുവിെന കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
42 അവൻ അവെന േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; േയശു
അവെന േനാക്കിയിട്ട്; നീ േയാഹന്നാെന്റ പു്രതനായ ശിേമാൻ ആകുന്നു;
നീ േകഫാ എന്നു വിളിക്കെപ്പടും, അതിെന്റ അർത്ഥം പെ്രതാസ്
എന്നാകുന്നു.
ഫിലിേപ്പാസും നഥനേയലും.
പിെറ്റന്നാൾ േയശു ഗലീലയ്ക്കു് പുറെപ്പടുവാൻ ഭാവിച്ചേപ്പാൾ
ഫിലിെപ്പാസിെന കണ്ട്: എെന്ന അനുഗമിക്ക എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു.
44 ഫിലിെപ്പാേസാ അെ്രന്തയാസിെന്റയും പെ്രതാസിെന്റയും പട്ടണമായ
45 ഫിലിെപ്പാസ്
േബത്ത്സയിദയിൽ നിന്നുള്ളവൻ ആയിരുന്നു.
നഥനേയലിെന കണ്ട് അവേനാട്: ന്യായ്രപമാണത്തിൽ േമാെശയും
്രപവാചകന്മാരും
എഴുതിയിരിക്കുന്നവെന
കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു;
അവൻ േയാസഫിെന്റ പു്രതനായ േയശു എന്ന നസേറത്ത്കാരൻ
തേന്ന എന്നു പറഞ്ഞു. 46 നഥനേയൽ അവേനാട്: നസെറത്തിൽനിന്ന്
വല്ല നന്മയും വരുേമാ?
എന്നു പറഞ്ഞു.
ഫിലിെപ്പാസ് അവേനാട്:
47 നഥനേയൽ തെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു കാൺക എന്നു പറഞ്ഞു.
വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവെനക്കുറിച്ച് േയശു:
ഇതാ, സാക്ഷാൽ
യി്രസാേയല്യൻ; ഇവനിൽ കപടം ഇല്ല എന്നു അവെനക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു.
48 നഥനേയൽ അവേനാട്:
നീ എെന്ന എങ്ങെന അറിയും എന്നു
േചാദിച്ചതിന്: ഫിലിെപ്പാസ് നിെന്ന വിളിക്കുംമുെമ്പ നീ അത്തിയുെട
കീഴിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ നിെന്ന കണ്ട് എന്നു േയശു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 49 നഥനേയൽ അവേനാട്: റബ്ബീ, നീ ൈദവപു്രതൻ ആകുന്നു,
നീ യി്രസാേയലിെന്റ രാജാവ് ആകുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
50 േയശു അവേനാട്: ഞാൻ നിെന്ന അത്തിയുെട കീഴിൽ കണ്ട് എന്നു
നിേന്നാട് പറകെകാണ്ട് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുേവാ?
നീ ഇതിെനക്കാൾ
വലിയത് കാണും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 51 സത്യം സത്യമായി ഞാൻ
നിേന്നാട് പറയുന്നു: സ്വർഗ്ഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യപു്രതെന്റേമൽ
ൈദവദൂതന്മാർ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും െചയ്യ ന്നതും നീ കാണും
എന്നും അവേനാട് പറഞ്ഞു.
43

2. അദ്ധ്യായം.
അടയാളങ്ങള െട ആരംഭം.
മൂന്നാം നാൾ ഗലീലയിെല കാനയിൽ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടായി;
2 േയശുവിേനയും
േയശുവിെന്റ അമ്മ അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു.
3 വീഞ്ഞ്
ശിഷ്യന്മാെരയും കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു.
തീർന്നുേപായേപ്പാൾ േയശുവിെന്റ അമ്മ അവേനാട്: അവർക്ക് വീഞ്ഞ്
ഇല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 4 അതിന് േയശു: സ്്രതീേയ, അതിന് ഞാനുമായിട്ട്
എന്ത് കാര്യം? എെന്റ നാഴിക ഇതുവെര വന്നിട്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
5 അവെന്റ അമ്മ േവലക്കാേരാട്:
അവൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത്
6 അവിെട െയഹൂദന്മാരുെട
നിങ്ങൾ െചയ്യ വിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
1

േയാഹന്നാൻ 2. അദ്ധ്യായം.:7
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ശുദ്ധീകരണ ആചാരം അനുസരിച്ച് രേണ്ടാ മൂേന്നാ പറ *വീതം
െകാള്ള ന്ന ആറ് കല്പാ്രതം ഉണ്ടായിരുന്നു. 7 േയശു അവേരാട്: ഈ
കല്പാ്രതങ്ങളിൽ െവള്ളം നിറപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു; അവർ അവെയ
വേക്കാളവും നിറച്ച . 8 ഇേപ്പാൾ കുറച്ച് േകാരിെയടുത്ത് കലവറക്കാരന്
െകാണ്ടുേപായി െകാടുക്കുവിൻ എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു; അവർ
അ്രപകാരം െചയ്തു. 9 അത് എവിെടനിന്ന് എന്നു െവള്ളം േകാരിയ
ശു്രശൂഷക്കാരല്ലാെത കലവറക്കാരൻ അറിഞ്ഞില്ല. വീഞ്ഞായിത്തീർന്ന
െവള്ളം കലവറക്കാരൻ രുചിേനാക്കിയതിനുേശഷം മണവാളെന
വിളിച്ച : 10 എല്ലാവരും ആദ്യം നല്ല വീഞ്ഞും ലഹരി പിടിച്ചേശഷം
ഇളപ്പമായതും െകാടുക്കാറുണ്ട്;
നീ നല്ല വീഞ്ഞ് ഇതുവെരയും
സൂക്ഷിച്ച െവച്ച വേല്ലാ എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു. 11 േയശു ഇതിെന
അടയാളങ്ങള െട ആരംഭമായി ഗലീലയിെല കാനയിൽവച്ച് െചയ്തു
തെന്റ മഹത്വം െവളിെപ്പടുത്തി;
അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ അവനിൽ
വിശ്വസിച്ച .
12 അനന്തരം
അവനും അവെന്റ അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും
ശിഷ്യന്മാരും കഫർന്നഹൂമിേലക്ക് േപായി; അവിെട അവർ ചുരുക്കംനാൾ
താമസിച്ച .
േയശു േദവാലയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു.
െയഹൂദന്മാരുെട െപസഹ സമീപിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ടു േയശു
14 ൈദവാലയത്തിൽ
െയരൂശേലമിേലക്കു േപായി.
കാളകൾ,
ആടുകൾ, ്രപാവുകൾ എന്നിവെയ വില്ക്കുന്നതും, നാണയമാറ്റക്കാർ
അവിെട ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടിട്ട് 15 കയറുെകാണ്ട് ഒരു ചമ്മട്ടി
ഉണ്ടാക്കി അവെരല്ലാവെരയും, ആടുകെളയും കാളകെളയുംകൂെട
ൈദവാലയത്തിൽനിന്ന്
പുറത്താക്കി;
നാണയമാറ്റക്കാരുെട
നാണയങ്ങൾ ചിതറിച്ച കളഞ്ഞു; േമശകെള മറിച്ചിട്ട ; 16 ്രപാവുകെള
വില്ക്കുന്നവേരാട്: ഇതു ഇവിെടനിന്ന് െകാണ്ടുേപാകുവിൻ; എെന്റ
പിതാവിെന്റ ആലയെത്ത കച്ചവടസ്ഥലം ആക്കുന്നത് നിർത്തുവിൻ
17 അേപ്പാൾ അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ:
എന്നു പറഞ്ഞു.
നിെന്റ
ആലയെത്തക്കുറിച്ച ള്ള തീഷ്ണത എെന്ന തിന്നുകളയുന്നു എന്നു
എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓർത്തു. 18 എന്നാൽ െയഹൂദന്മാർ അവേനാട്:
നിനക്ക് ഇങ്ങെന െചയ്യാം എന്നതിന് നീ എന്ത് അടയാളം കാണിച്ച തരും
എന്നു േചാദിച്ച . 19 േയശു അവേരാട്: ഈ മന്ദിരം തകർക്കുവിൻ;
മൂന്നു ദിവസത്തിനകം ഞാൻ അതിെന ഉദ്ധരിക്കും എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 20 െയഹൂദ അധികാരികൾ അവേനാട്: ഈ മന്ദിരം നാല്പത്താറ്
വർഷങ്ങൾെകാണ്ട് പണിതിരിക്കുന്നു;
നീ മൂന്നു ദിവസത്തിനകം
അതിെന ഉദ്ധരിപ്പിക്കുേമാ എന്നു േചാദിച്ച . 21 എന്നാൽ അവേനാ തെന്റ
ശരീരം എന്ന മന്ദിരെത്തക്കുറിച്ചേ്രത പറഞ്ഞത്. 22 അവൻ ഇതു പറഞ്ഞു
എന്നു അവൻ മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റേശഷം ശിഷ്യന്മാർ
ഓർത്തു തിരുെവഴുത്തും േയശു പറഞ്ഞ വചനവും വിശ്വസിച്ച .
23 െപസഹ െപരുന്നാളിൽ െയരൂശേലമിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ അവൻ
െചയ്ത അത്ഭുതകരമായ അടയാളങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പലരും അവെന്റ
24 േയശുേവാ അവെര എല്ലാവെരയും
നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ച .
അറിയുകെകാണ്ട് തെന്നത്താൻ അവരിൽ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചില്ല.
13

*
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3. അദ്ധ്യായം.
േയശുവും നിേക്കാെദേമാസും
നിേക്കാെദേമാസ് എന്നു േപരുേള്ളാരു പരീശനുണ്ടായിരുന്നു,
അവൻ െയഹൂദന്മാരുെട ന്യായാധിപസംഘത്തിെല അംഗമായിരുന്നു.
2 അവൻ രാ്രതിയിൽ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു അവേനാട്: റബ്ബീ,
നീ ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽ നിന്നു ഉപേദഷ്ടാവായി വന്നിരിക്കുന്നു
എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു; ൈദവം തേന്നാടുകൂെട ഇെല്ലങ്കിൽ നീ
െചയ്യ ന്ന ഈ അടയാളങ്ങെള െചയ്വാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല
3 േയശു അവേനാട്:
എന്നു പറഞ്ഞു.
ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ
നിേന്നാട് പറയുന്നു; ഒരുവൻ പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവന്
ൈദവരാജ്യം കാണ്മാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
4 നിേക്കാെദേമാസ് അവേനാട്:
ഒരു മനുഷ്യൻ വൃദ്ധനായേശഷം
ജനിക്കുന്നത് എങ്ങെന? അവന് രണ്ടാമതും അമ്മയുെട ഉദരത്തിൽ
5 അതിന് േയശു:
കടന്നു ജനിക്കാൻ കഴിയുേമാ എന്നു േചാദിച്ച .
ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിേന്നാട് പറയുന്നു: ഒരുവൻ െവള്ളത്താലും
ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ൈദവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുവാൻ
കഴിയുകയില്ല. 6 ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡം ആകുന്നു; ആത്മാവിനാൽ
7 നിങ്ങൾ പുതുതായി ജനിേക്കണം
ജനിച്ചത് ആത്മാവ് ആകുന്നു.
എന്നു ഞാൻ നിേന്നാട് പറയുന്നതുെകാണ്ട് ആശ്ചര്യെപ്പടരുത്. 8 കാറ്റ്
ഇഷ്ടമുേള്ളടത്ത് ഊതുന്നു; അതിെന്റ ശബ്ദം നീ േകൾക്കുന്നു;
എങ്കിലും അത് എവിെടനിന്ന് വരുന്നു എന്നും എവിേടക്ക് േപാകുന്നു
എന്നും അറിയുന്നില്ല; ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചവൻ എല്ലാം അതുേപാെല
ആകുന്നു. 9 നിേക്കാെദേമാസ് അവേനാട്: ഇതു എങ്ങെന സംഭവിക്കും
10 േയശു അവേനാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്:
എന്നു േചാദിച്ച .
നീ
യി്രസാേയലിെന്റ ഉപേദഷ്ടാവായിരുന്നിട്ട ം ഈ കാര്യങ്ങെളാന്നും
11 ആേമൻ,
മനസ്സിലാകുന്നില്ലേയാ?
ആേമൻ, ഞാൻ നിേന്നാട്
പറയുന്നു:
ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് ്രപസ്താവിക്കുകയും കണ്ടത്
സാക്ഷീകരിക്കയും െചയ്യ ന്നു;
എന്നിട്ട ം ഞങ്ങള െട സാക്ഷ്യം
12 ഭൂമിയിലുള്ള കാര്യങ്ങെള കുറിച്ച്
നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ
സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞാൽ എങ്ങെന
13
വിശ്വസിക്കും?
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങിവന്ന[വനായി
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനായ] മനുഷ്യപു്രതൻ അല്ലാെത ആരും
14 േമാെശ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പെത്ത
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ല.
ഉയർത്തിയതുേപാെല
മനുഷ്യപു്രതെനയും
ഉയർേത്തണ്ടതാകുന്നു.
15 അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവൻ ്രപാപിേക്കണ്ടതിന്
തേന്ന. 16 തെന്റ ഏകജാതനായ പു്രതനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും
നശിച്ച േപാകാെത നിത്യജീവൻ ്രപാപിേക്കണ്ടതിന് ൈദവം അവെന
17 ൈദവം
നല്കുവാൻ തക്കവണ്ണം േലാകെത്ത സ്േനഹിച്ച .
തെന്റ പു്രതെന േലാകത്തിൽ അയച്ചത് േലാകെത്ത വിധിപ്പാനല്ല
േലാകം അവൻ മുഖാന്തരം രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുവാനേ്രത. 18 അവനിൽ
1
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വിശ്വസിക്കുന്നവന് ന്യായവിധി ഇല്ല; വിശ്വസിക്കാത്തവന് ൈദവത്തിെന്റ
ഏകജാതനായ പു്രതെന്റ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കായ്കയാൽ ന്യായവിധി
വന്നുകഴിഞ്ഞു. 19 ന്യായവിധിയ്ക്ക് കാരണേമാ, െവളിച്ചം േലാകത്തിൽ
വന്നിട്ട ം മനുഷ്യരുെട ്രപവൃത്തി േദാഷമുള്ളത് ആകയാൽ അവർ
െവളിച്ചേത്തക്കാൾ ഇരുളിെന സ്േനഹിച്ചത് തെന്നയാകുന്നു. 20 തിന്മ
്രപവർത്തിക്കുന്നവൻ എല്ലാം െവളിച്ചെത്ത െവറുക്കുന്നു; തെന്റ ്രപവൃത്തി
െവളിെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന്
െവളിച്ചത്തിങ്കേലക്ക്
വരുന്നതുമില്ല.
21 സത്യം ്രപവർത്തിക്കുന്നവേനാ, തെന്റ ്രപവൃത്തി ൈദവേത്താടുള്ള
അനുസരണത്തിൽ െചയ്തിരിക്കയാൽ അത് െവളിെപ്പേടണ്ടതിന്
െവളിച്ചത്തിങ്കേലക്ക് വരുന്നു.
സ്നാപകേയാഹന്നാൻ േയശുവിെന സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുന്നു.
22

അതിെന്റേശഷം േയശു ശിഷ്യന്മാരുമായി െയഹൂദ്യേദശത്ത്
വന്നു അവേരാടുകൂെട താമസിക്കുകയും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുകയും
23 േയാഹന്നാനും ശേലമിന് അരികത്ത് ഐേനാനിൽ
െചയ്തു.
സ്നാനം
കഴിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു;
അവിെട
വളെര
െവള്ളം
ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട് ആള കൾ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു
24 അന്ന് േയാഹന്നാെന തടവിൽ ആക്കിയിരുന്നില്ല.
സ്നാനം ഏറ്റ .
25 േയാഹന്നാെന്റ
ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലർക്കു ഒരു െയഹൂദനുമായി
ശുദ്ധീകരണെത്തക്കുറിച്ച് തർക്കമുണ്ടായി; 26 അവർ േയാഹന്നാെന്റ
അടുക്കൽവന്ന് അവേനാട്: റബ്ബീ, േയാർദ്ദാനക്കെര നിേന്നാടുകൂെട
ഇരുന്നവൻ, നീ സാക്ഷീകരിച്ച ട്ട ള്ളവൻ തേന്ന, ഇതാ, സ്നാനം
കഴിപ്പിക്കുന്നു; എല്ലാവരും അവെന്റ അടുക്കൽ െചല്ല ന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
27 അതിന് േയാഹന്നാൻ:
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു െകാടുത്തിട്ടല്ലാെത
28 ഞാൻ ്രകിസ്തു അല്ല,
മനുഷ്യന് ഒന്നും ലഭിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല.
അവന് മുമ്പായി അയയ്ക്കെപ്പട്ടവനേ്രത എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്
നിങ്ങൾ തേന്ന എനിക്ക് സാക്ഷികൾ ആകുന്നു. 29 മണവാട്ടി ഉള്ളവൻ
മണവാളൻ ആകുന്നു; മണവാളെന്റ സ്േനഹിതേനാ നിന്നു മണവാളെന്റ
സ്വരം േകട്ടിട്ട് അത്യന്തം സേന്താഷിക്കുന്നു; ഈ എെന്റ സേന്താഷം
30 അവൻ വളരണം, ഞാേനാ കുറേയണം
പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു.
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
31 ഉയരത്തിൽനിന്ന് വരുന്നവൻ എല്ലാവർക്കും മീെതയുള്ളവനാകുന്നു.
ഭൂമിയിൽ
നിന്നുള്ളവൻ
ഭൗമികൻ
ആകുന്നു;
ഭൗമികമായതു
സംസാരിക്കുന്നു;
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് വരുന്നവൻ എല്ലാവർക്കും
മീെതയുള്ളവനായി താൻ കാണുകയും േകൾക്കുകയും െചയ്തതു
32
സാക്ഷീകരിക്കുന്നു;
എങ്കിലും
അവെന്റ
സാക്ഷ്യം
ആരും
33
സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.
അവെന്റ സാക്ഷ്യം സ്വീകരിക്കുന്നവൻ ൈദവം
34 ൈദവം അയച്ചവൻ
സത്യവാൻ എന്നുള്ളതിന് മു്രദയിടുന്നു.
ൈദവത്തിെന്റ വചനം ്രപസ്താവിക്കുന്നു;
അവൻ ആത്മാവിെന
35 പിതാവ്
അളവുകൂടാെതയേല്ലാ െകാടുക്കുന്നത്.
പു്രതെന
സ്േനഹിക്കുന്നു; സകലവും അവെന്റ കയ്യിൽ െകാടുത്തുമിരിക്കുന്നു.
36 പു്രതനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട്; എന്നാൽ പു്രതെന
അനുസരിക്കാത്തവേനാ ജീവെന കാണുകയില്ല;
ൈദവേ്രകാധം
അവെന്റേമൽ വസിക്കുന്നു.
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േയശുവും ശമര്യക്കാരിയും
േയശു േയാഹന്നാേനക്കാൾ അധികം ആള കെള ശിഷ്യന്മാരാക്കി
സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു എന്നു പരീശന്മാർ േകട്ട് എന്നു കർത്താവ്
അറിഞ്ഞേപ്പാൾ 2 [ശിഷ്യന്മാർ അല്ലാെത േയശു തേന്ന സ്നാനം
കഴിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലതാനും] 3 അവൻ െയഹൂദ്യേദശം വിട്ട ഗലീലയ്ക്കു്
4 അവൻ ശമര്യയിൽ കൂടി കടന്നുേപാേകണ്ടിവന്നു.
യാ്രതയായി.
5 അങ്ങെന അവൻ സുഖാർ എെന്നാരു ശമര്യപട്ടണത്തിൽ യാേക്കാബ്
തെന്റ പു്രതനായ േയാസഫിന് െകാടുത്ത നിലത്തിനരിെക എത്തി.
6 അവിെട യാേക്കാബിെന്റ കിണറുണ്ടായിരുന്നു. േയശു യാ്രതെചയ്തു
ക്ഷീണിച്ചിട്ട് ആ കിണറിനരിെക ഇരുന്നു; അേപ്പാൾ ഏകേദശം ആറാം
മണിേനരം* ആയിരുന്നു. 7 ഒരു ശമര്യസ്്രതീ െവള്ളം േകാരുവാൻ വന്നു;
േയശു അവേളാട്: എനിക്ക് കുടിക്കുവാൻ കുറച്ച് െവള്ളം തരിക എന്നു
പറഞ്ഞു. 8 അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ ഭക്ഷണം വാങ്ങുവാൻ പട്ടണത്തിൽ
േപായിരുന്നു. 9 ശമര്യസ്്രതീ അവേനാട്: നീ െയഹൂദൻ ആയിരിെക്ക
ശമര്യക്കാരത്തിയായ എേന്നാട് കുടിക്കുവാൻ േചാദിക്കുന്നത് എങ്ങെന?
െയഹൂദന്മാർക്കും ശമര്യർക്കും തമ്മിൽ സമ്പർക്കമില്ലേല്ലാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 10 അതിന് േയശു: നീ ൈദവത്തിെന്റ ദാനവും, നിേന്നാട്
കുടിക്കുവാൻ തരിക എന്നു പറഞ്ഞവൻ ആെരന്നും അറിഞ്ഞ് എങ്കിൽ
നീ അവേനാട് േചാദിക്കയും അവൻ ജീവനുള്ള െവള്ളം നിനക്ക്
11 സ്്രതീ
തരികയും െചയ്യ മായിരുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
അവേനാട്:
യജമാനേന, നിനക്ക് േകാരുവാൻ പാ്രതം ഇല്ലേല്ലാ;
കിണറ് ആഴമുള്ളതാകുന്നു;
പിെന്ന ജീവനുള്ള െവള്ളം നിനക്ക്
എവിെട നിന്നു ലഭിക്കും? 12 നമ്മുെട പിതാവായ യാേക്കാബിേനക്കാൾ
നീ വലിയവേനാ?
അവൻ ആകുന്നു ഈ കിണറ് ഞങ്ങൾക്കു
തന്നതു; അവനും അവെന്റ മക്കള ം മൃഗങ്ങള ം ഇതിെല െവള്ളം
കുടിച്ച േപാന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 13 േയശു അവേളാട്: ഈ െവള്ളം
14 ഞാൻ െകാടുക്കുന്ന
കുടിക്കുന്നവെനല്ലാം പിെന്നയും ദാഹിക്കും.
െവള്ളം കുടിക്കുന്നവേനാ ഒരുനാള ം ദാഹിക്കയില്ല, മറിച്ച് ഞാൻ
െകാടുക്കുന്ന െവള്ളം അവനിൽ നിത്യജീവങ്കേലക്ക് െപാങ്ങിവരുന്ന
15 സ്്രതീ അവേനാട്:
നീരുറവായി തീരും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
യജമാനേന, എനിക്ക് ദാഹിക്കാെതയും ഞാൻ െവള്ളം േകാരുവാൻ
ഇവിേടക്ക് വരാെതയുമിരിേക്കണ്ടതിന് ആ െവള്ളം എനിക്ക് തേരണം
എന്നു പറഞ്ഞു. 16 േയശു അവേളാട്: േപായി നിെന്റ ഭർത്താവിെന
വിളിച്ച െകാണ്ടുവരിക എന്നു പറഞ്ഞു. 17 എനിക്ക് ഭർത്താവ് ഇല്ല എന്നു
സ്്രതീ അവേനാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന്: എനിക്ക് ഭർത്താവ് ഇല്ല എന്നു
നീ പറഞ്ഞത് ശരി. 18 അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാർ നിനക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു;
ഇേപ്പാൾ ഉള്ളവേനാ നിെന്റ ഭർത്താവല്ല; നീ പറഞ്ഞത് ശരി തേന്ന
എന്നു േയശു പറഞ്ഞു. 19 സ്്രതീ അവേനാട്: യജമാനേന, നീ ഒരു
്രപവാചകൻ എന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. 20 ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ
ഈ മലയിൽ ആരാധിച്ച വന്നു; എന്നാൽ ആരാധിേക്കണ്ടുന്ന സ്ഥലം
െയരൂശേലമിൽ ആകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
21 േയശു അവേളാട് പറഞ്ഞത്: സ്്രതീേയ, എെന്ന വിശ്വസിക്ക; നിങ്ങൾ
പിതാവിെന ആരാധിക്കുന്നത് ഈ മലയിലും അല്ല െയരൂശേലമിലും അല്ല
1

*
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എന്നുള്ള സമയം വരുന്നു. 22 നിങ്ങൾ അറിയാത്തതിെന ആരാധിക്കുന്നു.
ഞങ്ങേളാ അറിയുന്നതിെന ആരാധിക്കുന്നു; രക്ഷ െയഹൂദന്മാരുെട
23 സത്യനമസ്ക്കാരികൾ പിതാവിെന
ഇടയിൽ നിന്നേല്ലാ വരുന്നത്.
ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു; ഇേപ്പാൾ
വന്നുമിരിക്കുന്നു.
തെന്ന ആരാധിക്കുന്നവർ ഇങ്ങെനയുള്ളവർ
ആയിരിക്കണം എന്നു പിതാവ് ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 24 ൈദവം ആത്മാവ്
ആകുന്നു; അവെന ആരാധിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും
ആരാധിക്കണം. 25 സ്്രതീ അവേനാട്: മശീഹ [എന്നുവച്ചാൽ ്രകിസ്തു]
വരുന്നു എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു; അവൻ വരുേമ്പാൾ സകലവും
26 േയശു അവേളാട്:
അറിയിച്ച തരും എന്നു പറഞ്ഞു.
നിേന്നാട്
സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ തേന്ന മശീഹ എന്നു പറഞ്ഞു.
27 ഇതിനിടയിൽ അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ വന്നു അവൻ സ്്രതീേയാട്
സംസാരിക്കുകയാൽ ആശ്ചര്യെപ്പട്ട എങ്കിലും: നീ എന്ത് േചാദിക്കുന്നു?
അവേളാട് എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു എന്നു ആരും േചാദിച്ചില്ല.
28 അനന്തരം സ്്രതീ പാ്രതം െവച്ചിട്ട് പട്ടണത്തിൽ െചന്ന് ജനങ്ങേളാട്:
29 ഞാൻ െചയ്തതു ഒെക്കയും എേന്നാട് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യെന
വന്നുകാണ്മിൻ; അവൻ പേക്ഷ ്രകിസ്തു ആയിരിക്കുേമാ എന്നു
30 അവർ
പറഞ്ഞു.
പട്ടണത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട
അവെന്റ
31 അേതസമയം ശിഷ്യന്മാർ അവേനാട്:
അടുക്കൽ വന്നു.
റബ്ബീ,
32 അതിന് അവൻ:
ഭക്ഷിച്ചാലും എന്നു അേപക്ഷിച്ച .
നിങ്ങൾ
അറിയാത്ത ആഹാരം ഭക്ഷിക്കുവാൻ എനിക്ക് ഉണ്ട് എന്നു അവേരാട്
33 ആകയാൽ ആെരങ്കിലും അവന് ഭക്ഷിക്കുവാൻ
പറഞ്ഞു.
34 േയശു
െകാണ്ടുവന്നുേവാ എന്നു ശിഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു.
അവേരാട് പറഞ്ഞത്: എെന്ന അയച്ചവെന്റ ഇഷ്ടം െചയ്തു അവെന്റ
്രപവൃത്തി തികയ്ക്കുന്നത് തേന്ന എെന്റ ആഹാരം. 35 ഇനി നാല് മാസം
കഴിഞ്ഞിട്ട് െകായ്ത്ത് വരുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ലേയാ? നിങ്ങൾ
തല െപാക്കി േനാക്കിയാൽ വയലുകൾ ഇേപ്പാൾ തേന്ന െകായ്ത്തിന്
വിളഞ്ഞിരിക്കുന്നതു കാണും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
36 വിതയ്ക്കുന്നവനും
െകായ്യ ന്നവനും ഒരുമിച്ച
സേന്താഷിപ്പാൻ
തക്കവണ്ണം െകായ്യ ന്നവൻ കൂലി വാങ്ങി നിത്യജീവങ്കേലക്ക് വിളവ്
കൂട്ടിവയ്ക്കുന്നു. 37 വിതയ്ക്കുന്നത് ഒരുവൻ, െകായ്യ ന്നത് മെറ്റാരുത്തൻ
38 നിങ്ങൾ
എന്നുള്ള െചാല്ല് ഇതിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നു.
അദ്ധ്വാനിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് െകായ്യ വാൻ ഞാൻ നിങ്ങെള അയച്ചിരിക്കുന്നു;
മറ്റ ള്ളവർ അദ്ധ്വാനിച്ച ; അവരുെട അദ്ധ്വാനഫലത്തിേലക്ക് നിങ്ങൾ
്രപേവശിച്ചിരിക്കുന്നു.
39 ഞാൻ െചയ്തതു ഒെക്കയും അവൻ എേന്നാട് പറഞ്ഞു എന്നു സ്്രതീ
സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞതുനിമിത്തം ആ പട്ടണത്തിെല അേനകം ശമര്യക്കാർ
അവനിൽ വിശ്വസിച്ച . 40 അങ്ങെന ശമര്യർ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു
തങ്ങേളാടുകൂെട പാർേക്കണം എന്നു അവേനാട് അേപക്ഷിച്ച ; അവൻ
രണ്ടുനാൾ അവിെട താമസിച്ച . 41 ഏറ്റവും അധികംേപർ അവെന്റ
വചനം േകട്ട് വിശ്വസിച്ച : 42 ഇനി നിെന്റ വാക്കുെകാണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ
വിശ്വസിക്കുന്നത്; ഞങ്ങൾ തേന്ന േകൾക്കുകയും അവൻ സാക്ഷാൽ
േലാകരക്ഷിതാവ് എന്നു അറിയുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ
സ്്രതീേയാട് പറഞ്ഞു.
രാജഭൃത്യെന്റ പു്രതെന സുഖെപ്പടുത്തുന്നു
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43 ആ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ അവിടം വിട്ട് ഗലീലയ്ക്കു്
േപായി. 44 ്രപവാചകന് തെന്റ സ്വേദശത്ത് ബഹുമാനം ഇല്ല എന്ന് േയശു
തേന്ന സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. 45 അവൻ ഗലീലയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
ഗലീലക്കാർ അവെന സ്വീകരിച്ച . തങ്ങൾ െപരുന്നാളിന് െയരൂശേലമിൽ
േപായിരുന്നതുെകാണ്ട്, അവൻ െപരുന്നാളിൽ െചയ്തതു ഒെക്കയും
കണ്ടിരുന്നു.
46 അവൻ പിെന്നയും താൻ െവള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയ ഗലീലയിെല
കാനയിൽ വന്നു.
അന്ന് മകൻ േരാഗിയായിരുെന്നാരു രാജഭൃത്യൻ
47 േയശു െയഹൂദ്യേദശത്തുനിന്നു
കഫർന്നഹൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഗലീലയിൽ വന്നു എന്നു അവൻ േകട്ട് അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്,
തെന്റ മകൻ മരിക്കാറായിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് അവൻ വന്നു അവെന
48 േയശു അവേനാട്:
െസൗഖ്യമാേക്കണം എന്നു അേപക്ഷിച്ച .
നിങ്ങൾ അടയാളങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം കണ്ടിട്ടല്ലാെത വിശ്വസിക്കയില്ല
എന്നു പറഞ്ഞു. 49 രാജഭൃത്യൻ അവേനാട്: കർത്താേവ, ൈപതൽ
50 േയശു അവേനാട്:
മരിക്കുംമുേമ്പ വേരണേമ എന്നു പറഞ്ഞു.
െപായ്െക്കാൾക; നിെന്റ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. േയശു
പറഞ്ഞ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച ആ മനുഷ്യൻ േപായി. 51 അവൻ േപാകയിൽ
അവെന്റ ദാസന്മാർ അവെന എതിേരറ്റ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 52 അവന് േഭദം വന്ന സമയം അവേരാട് േചാദിച്ചതിന് അവർ
അവേനാട്: ഇന്നെല ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരുമണിയ്ക്ക് പനി വിട്ട മാറി എന്നു
പറഞ്ഞു. 53 ആകയാൽ നിെന്റ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു േയശു
പറഞ്ഞ ആ സമയത്തുതെന്ന എന്നു അപ്പൻ ്രഗഹിച്ച താനും കുടുംബം
54 േയശു െയഹൂദ്യയിൽനിന്നു ഗലീലയിൽ
ഒെക്കയും വിശ്വസിച്ച .
വന്നേപ്പാൾ ഇതു രണ്ടാമെത്ത അടയാളമായിട്ട് െചയ്തു.

5. അദ്ധ്യായം.
േബെഥസ്ദായിെല േരാഗസൗഖ്യം

1 അതിനുേശഷം െയഹൂദന്മാരുെട ഒരു ഉത്സവം ആയതുെകാണ്ട് േയശു

െയരൂശേലമിേലക്കു േപായി.
2
െയരൂശേലമിൽ
ആട്ട വാതില്ക്കൽ
േബെഥസ്ദാ
എന്നു
എ്രബായേപരുള്ള ഒരു കുളം ഉണ്ട്; അതിന് അഞ്ച് മണ്ഡപം ഉണ്ട്.
3 അവയിൽ
വ്യാധിക്കാർ,
കുരുടർ,
മുടന്തർ,
ക്ഷയേരാഗികൾ
ഇങ്ങെന വലിെയാരു കൂട്ടം [െവള്ളത്തിെന്റ ഇളക്കം കാത്തുെകാണ്ട്]
കിടന്നിരുന്നു. 4 [അതത് സമയത്ത് ഒരു ദൂതൻ കുളത്തിൽ ഇറങ്ങി
െവള്ളം കലക്കും; െവള്ളം കലങ്ങിയ േശഷം ആദ്യം ഇറങ്ങുന്നവൻ
ഏത് വ്യാധിപിടിച്ചവനായിരുന്നാലും അവന് െസൗഖ്യം വരും.] 5 എന്നാൽ
മുപ്പെത്തട്ട വർഷമായി േരാഗം പിടിച്ച് കിടെന്നാരു മനുഷ്യൻ അവിെട
6 അവൻ കിടക്കുന്നത് േയശു കണ്ട്, ഇങ്ങെന
ഉണ്ടായിരുന്നു.
അവൻ അവിെട വളെര കാലമായിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ്: നിനക്ക്
െസൗഖ്യമാകുവാൻ മനസ്സ േണ്ടാ എന്നു അവേനാട് േചാദിച്ച . 7 േരാഗി
അവേനാട്: യജമാനേന, െവള്ളം കലങ്ങുേമ്പാൾ എെന്ന കുളത്തിൽ
ആക്കുവാൻ എനിക്ക് ആരും ഇല്ല; ഞാൻ തേന്ന െചല്ല േമ്പാൾ
മെറ്റാരുത്തൻ എനിക്ക് മുമ്പായി ഇറങ്ങുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
8 േയശു അവേനാട്: എഴുേന്നറ്റ് നിെന്റ കിടക്ക എടുത്തു നടക്ക എന്നു
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പറഞ്ഞു. 9 ഉടെന ആ മനുഷ്യൻ െസൗഖ്യമായി തെന്റ കിടക്ക എടുത്തു
നടന്നു.
10 എന്നാൽ അന്ന് ശബ്ബത്ത് ആയിരുന്നു. ആകയാൽ െയഹൂദന്മാർ
െസൗഖ്യം ്രപാപിച്ചവേനാട്:
ഇന്ന് ശബ്ബത്ത് ആകുന്നു;
കിടക്ക
11 അവൻ
ചുമക്കുവാൻ നിനക്ക് അനുവാദമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
അവേരാട്: എെന്ന െസൗഖ്യമാക്കിയവൻ കിടക്ക എടുത്ത നടക്ക എന്നു
12 അവർ അവേനാട്:
എേന്നാട് പറഞ്ഞു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
കിടക്ക എടുത്തു നടക്ക എന്നു നിേന്നാട് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ആർ എന്നു
േചാദിച്ച . 13 എന്നാൽ അവിെട പുരുഷാരം ഉണ്ടായിരിക്കയാൽ േയശു
മാറിക്കളഞ്ഞതുെകാണ്ടു അവൻ ആെരന്ന് െസൗഖ്യം ്രപാപിച്ചവൻ
14 അനന്തരം േയശു അവെന ൈദവാലയത്തിൽവച്ച്
അറിഞ്ഞില്ല.
കണ്ട് അവേനാട്:
േനാക്കു, നിനക്ക് െസൗഖ്യമായേല്ലാ; അധികം
തിന്മയായത് ഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഇനി പാപം െചയ്യരുത് എന്നു
പറഞ്ഞു. 15 ആ മനുഷ്യൻ േപായി തെന്ന െസൗഖ്യമാക്കിയത് േയശു
ആെണന്ന് െയഹൂദന്മാേരാട് അറിയിച്ച . 16 േയശു ശബ്ബത്തിൽ അത്
17 േയശു
െചയ്തതുെകാണ്ടു െയഹൂദന്മാർ അവെന ഉപ്രദവിച്ച .
അവേരാട്: എെന്റ പിതാവ് ഇന്നുവെരയും ്രപവർത്തിക്കുന്നു; ഞാനും
18 അങ്ങെന അവൻ
്രപവർത്തിക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
ശബ്ബത്തിെന ലംഘിച്ചതുെകാണ്ടു മാ്രതമല്ല, ൈദവം സ്വന്തപിതാവ്
എന്നു പറഞ്ഞു തെന്നത്താൻ ൈദവേത്താടു സമമാക്കിയതുെകാണ്ടും
െയഹൂദന്മാർ അവെന െകാല്ല വാൻ അധികമായി ്രശമിച്ച േപാന്നു.
പു്രതെന്റ അധികാരം
ആകയാൽ േയശു അവേരാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്:
ആേമൻ,
ആേമൻ,
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു:
പിതാവ് െചയ്തു
കാണുന്നത് അല്ലാെത പു്രതന് സ്വയമായി ഒന്നും െചയ്വാൻ
കഴിയുകയില്ല; അവൻ െചയ്യ ന്നതു എല്ലാം പു്രതനും അ്രപകാരം തേന്ന
20 പിതാവ് പു്രതെന സ്േനഹിക്കയും താൻ െചയ്യ ന്നതു
െചയ്യ ന്നു.
ഒെക്കയും അവന് കാണിച്ച െകാടുക്കുകയും െചയ്യ ന്നു;
നിങ്ങൾ
ആശ്ചര്യെപ്പടത്തക്കവിധം ഇവയിൽ വലിയ ്രപവൃത്തികള ം അവന്
21 പിതാവ് മരിച്ചവെര ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ച്
കാണിച്ച െകാടുക്കും.
അവർക്ക്
ജീവൻ
നൽകുന്നതുേപാെലതെന്ന
പു്രതനും
താൻ
22 എല്ലാവരും പിതാവിെന
ഇച്ഛിക്കുന്നവർക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നു.
ബഹുമാനിക്കുന്നതുേപാെല
പു്രതെനയും
ബഹുമാനിേക്കണ്ടതിന്
പിതാവ് ആെരയും ന്യായം വിധിക്കാെത ന്യായവിധി എല്ലാം പു്രതന്
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 23 പു്രതെന ബഹുമാനിയ്ക്കാത്തവൻ അവെന
അയച്ച പിതാവിെനയും ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല. 24 ആേമൻ, ആേമൻ,
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: എെന്റ വചനം േകട്ട് എെന്ന അയച്ചവെന
വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട്; അവൻ ന്യായവിധിയിൽ ആകാെത
25 ആേമൻ,
മരണത്തിൽനിന്നു ജീവങ്കേലക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു.
ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: മരിച്ചവർ ൈദവപു്രതെന്റ
ശബ്ദം േകൾക്കുകയും േകൾക്കുന്നവർ ജീവിക്കയും െചയ്യ ന്ന
നാഴികവരുന്നു; ഇേപ്പാൾ വന്നുമിരിക്കുന്നു. 26 പിതാവിന് തന്നിൽതേന്ന
ജീവനുള്ളതുേപാെല, പു്രതനും തന്നിൽതേന്ന ജീവനുണ്ടാകുവാൻ
27 അവൻ
തക്കവണ്ണം അവൻ അങ്ങെന നല്കിയിരിക്കുന്നു.
മനുഷ്യപു്രതൻ ആകയാൽ ന്യായവിധി നടത്തുവാൻ പിതാവ് അവന്
19
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28 ഇതിങ്കൽ ആശ്ചര്യെപ്പടരുത്;
അധികാരവും നല്കിയിരിക്കുന്നു.
കല്ലറകളിൽ ഉള്ളവർ എല്ലാവരും അവെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കുവാനുള്ള
സമയം വരുന്നു, 29 നന്മ െചയ്തിട്ട ള്ളവർ ജീവെന്റ ഉയിർപ്പിനായും തിന്മ
െചയ്തിട്ട ള്ളവർ ശിക്ഷാവിധിയ്ക്കുള്ള ഉയിർപ്പിനായും പുറത്തു വരും.

േയശുവിെന്റ സാക്ഷ്യം
30

എനിക്ക് സ്വന്തമായി ഒന്നും െചയ്വാൻ കഴിയുന്നതല്ല; ഞാൻ
േകൾക്കുന്നതുേപാെല ന്യായം വിധിക്കുന്നു; ഞാൻ എെന്റ ഇഷ്ടം അല്ല,
എെന്ന അയച്ചവെന്റ ഇഷ്ടമേ്രത െചയ്വാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
എെന്റ വിധി നീതിയുള്ളത് ആകുന്നു. 31 ഞാൻ എെന്നക്കുറിച്ച് തേന്ന
32 എെന്നക്കുറിച്ച്
സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാൽ എെന്റ സാക്ഷ്യം സത്യമല്ല.
സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് മെറ്റാരുത്തൻ ആകുന്നു; അവൻ എെന്നക്കുറിച്ച്
33 നിങ്ങൾ
പറയുന്ന സാക്ഷ്യം സത്യം എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു.
േയാഹന്നാെന്റ അടുക്കൽ ആളയച്ച്; അവൻ സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 34 ഞാൻ മനുഷ്യരുെട സാക്ഷ്യം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല,
എങ്കിലും നിങ്ങൾ രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുവാനേ്രത ഞാൻ ഇതു പറയുന്നത്.
35 േയാഹന്നാൻ ജ്വലിച്ച ്രപകാശിക്കുന്ന വിളക്കു ആയിരുന്നു; നിങ്ങൾ
അല്പകാലേത്തക്ക് അവെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ ഉല്ലസിക്കുവാൻ ഇച്ഛിച്ച .
36 എനിേക്കാ അവെന്റ സാക്ഷ്യത്തിലും വലിയ സാക്ഷ്യം ഉണ്ട്; പിതാവ്
എനിക്ക് അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ്രപവൃത്തികൾ, ഞാൻ
െചയ്യ ന്ന ്രപവൃത്തികൾ തേന്ന, പിതാവ് എെന്ന അയച്ച എന്ന്
എെന്നക്കുറിച്ച് സാക്ഷീകരിക്കുന്നു. 37 എെന്ന അയച്ച പിതാവുതെന്ന
എെന്നക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ അവെന്റ ശബ്ദം
ഒരുനാള ം േകട്ടിട്ട മില്ല, അവെന്റ രൂപം കണ്ടിട്ട മില്ല; 38 അവൻ
അയച്ചവെന നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാത്തതുെകാണ്ട് അവെന്റ വചനം
39 നിങ്ങൾ തിരുെവഴുത്തുകെള
നിങ്ങള െട ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നില്ല.
പരിേശാധിക്കുന്നു; അവയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട് എന്നു
നിങ്ങൾ നിരൂപിക്കുന്നുവേല്ലാ; എന്നാൽ അേത തിരുെവഴുത്തുകൾ
എെന്നക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. 40 എങ്കിലും ജീവൻ ്രപാപിേക്കണ്ടതിന്
41 ഞാൻ
എെന്റ അടുക്കൽ വരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല.
42
മനുഷ്യരിൽനിന്ന് ബഹുമാനം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.
എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ
43 ഞാൻ
ൈദവസ്േനഹം ഇല്ല എന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
എെന്റ പിതാവിെന്റ നാമത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു; എെന്ന നിങ്ങൾ
ൈകെക്കാള്ള ന്നില്ല; മെറ്റാരുത്തൻ സ്വന്തനാമത്തിൽ വന്നാൽ അവെന
നിങ്ങൾ ൈകെക്കാള്ള ം. 44 തമ്മിൽ തമ്മിൽ ബഹുമാനം വാങ്ങിെക്കാണ്ട്
ഏകൈദവത്തിെന്റ പക്കൽ നിന്നുള്ള ബഹുമാനം അേന്വഷിക്കാത്ത
നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങെന വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിയും? 45 ഞാൻ പിതാവിെന്റ
മുമ്പിൽ നിങ്ങെള കുറ്റം ചുമത്തും എന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്.
നിങ്ങെള കുറ്റം ചുമത്തുന്നവൻ ഉണ്ട്; നിങ്ങൾ ്രപത്യാശ െവച്ചിരിക്കുന്ന
േമാെശ തേന്ന. 46 നിങ്ങൾ േമാെശെയ വിശ്വസിച്ച എങ്കിൽ എെന്നയും
വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു; അവൻ എെന്നക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
47 അവെന്റ എഴുത്തുകൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എെന്റ
വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ എങ്ങെന വിശ്വസിക്കും?
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അഞ്ചപ്പവും രണ്ടു മീനും അയ്യായിരംേപർക്ക്
അനന്തരം േയശു തിബര്യാസ് കടൽ എന്നുകൂടി വിളിക്കെപ്പടുന്ന
ഗലീലക്കടലിെന്റ അക്കരയ്ക്ക് േപായി. 2 അവൻ േരാഗികളിൽ െചയ്യ ന്ന
അടയാളങ്ങെള കണ്ടിട്ട് ഒരു വലിയ പുരുഷാരം അവെന്റ പിന്നാെല
3 േയശു മലയിൽ കയറി ശിഷ്യന്മാേരാടുകൂെട അവിെട
െചന്ന്.
4 െയഹൂദന്മാരുെട െപസഹാെപ്പരുന്നാൾ സമീപിച്ചിരുന്നു.
ഇരുന്നു.
5 േയശു വലിെയാരു പുരുഷാരം തെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നത് കണ്ടിട്ട്
ഫിലിെപ്പാസിേനാട്: ഇവർക്ക് തിന്നുവാൻ നാം എവിെട നിന്നു അപ്പം
വാങ്ങും എന്നു േചാദിച്ച . 6 ഇതു അവെന പരീക്ഷിപ്പാനേ്രത േചാദിച്ചത്;
താൻ എന്ത് െചയ്വാൻ േപാകുന്നു എന്നു താൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു.
7 ഫിലിെപ്പാസ് അവേനാട്: ഓേരാരുത്തന് അല്പമല്പം ലഭിേക്കണ്ടതിന്
ഇരുനൂറ് പണത്തിന് അപ്പം മതിയാകയില്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
8 ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനും ശിേമാൻ പെ്രതാസിെന്റ സേഹാദരനുമായ
അെ്രന്തയാസ് അവേനാട്: 9 ഇവിെട ഒരു ബാലകൻ ഉണ്ട്; അവെന്റ
പക്കൽ അഞ്ച് യവത്തപ്പവും രണ്ടു മീനും ഉണ്ട്; എങ്കിലും ഇ്രതേപർക്ക്
10 ആള കെള ഇരുത്തുവിൻ
അത് എന്തുള്ള എന്നു പറഞ്ഞു.
എന്നു േയശു പറഞ്ഞു.
ആ സ്ഥലത്ത് വളെര പുല്ല ണ്ടായിരുന്നു;
11 പിെന്ന േയശു അപ്പം
അയ്യായിരേത്താളം പുരുഷന്മാർ ഇരുന്നു.
എടുത്തു വാഴ്ത്തി ഇരുന്നവർക്ക് പങ്കിട്ട െകാടുത്തു; അങ്ങെനതെന്ന
മീനും േവണ്ടുന്നിടേത്താളം െകാടുത്തു. 12 അവർക്ക് തൃപ്തിയായേശഷം
അവൻ ശിഷ്യന്മാേരാട്:
േശഷിച്ച കഷണം ഒന്നും നഷ്ടമാക്കാെത
േശഖരിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 13 അഞ്ച് യവത്തപ്പത്തിൽ തിന്നു േശഷിച്ച
കഷണം അവർ േശഖരിച്ച പ്രന്തണ്ട് െകാട്ട നിറെച്ചടുത്തു. 14 അവൻ
െചയ്ത അടയാളം ആള കൾ കണ്ടിട്ട്: േലാകത്തിേലക്കു വരുവാനുള്ള
്രപവാചകൻ ഇവൻ ആകുന്നു സത്യം എന്നു പറഞ്ഞു.
1

േയശു കടലിന്മീെത നടന്നു വരുന്നു

15 അവർ വന്നു തെന്ന ബലമായി പിടിച്ച് രാജാവാക്കുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു

എന്നു േയശു അറിഞ്ഞിട്ട് പിെന്നയും തനിച്ച മലമുകളിേലക്കു േപായി.
16 സന്ധ്യയായേപ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ കടല്പ റേത്തക്ക് ഇറങ്ങി.
17 അവർ
ഒരു പടകിൽ കയറി കടലിനക്കെര കഫർന്നഹൂമിേലക്ക് യാ്രതയായി;
ഇരുട്ടായേശഷവും േയശു അവരുെട അടുക്കൽ വന്നിരുന്നില്ല. 18 ആ
19 അവർ
സമയത്ത് ശക്തമായ കാറ്റ് അടിച്ച , കടൽ േക്ഷാഭിച്ച .
*
ഇരുപത്തഞ്ച്-മുപ്പത് നാഴിക
ദൂരേത്താളം വലിച്ചേശഷം േയശു
കടലിേന്മൽ നടന്നു പടകിേനാട് സമീപിക്കുന്നത് കണ്ട് േപടിച്ച . 20 അവൻ
അവേരാട്: ഞാൻ ആകുന്നു; േപടിേക്കണ്ടാ എന്നു പറഞ്ഞു. 21 അേപ്പാൾ
അവർ അവെന പടകിേലക്ക് കയറ്റ വാൻ തയ്യാറായി; ഉടെന പടക് അവർ
േപാകുന്ന േദശത്തു എത്തിേപ്പായി.
22 പിെറ്റന്നാൾ കടലിനക്കെര നിന്നിരുന്ന പുരുഷാരം, ഒരു പടകല്ലാെത
അവിെട േവെറ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നും േയശു ശിഷ്യന്മാേരാടുകൂെട
പടകിൽ
കയറാെത
ശിഷ്യന്മാർ
മാ്രതം
േപായിരുന്നു
എന്നും
്രഗഹിച്ച . 23 എന്നാൽ കർത്താവ് വാഴ്ത്തിയിട്ട് അവർ അപ്പം തിന്ന
*
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സ്ഥലത്തിന്നരിെക തിബര്യാസിൽനിന്ന് ചില പടകുകൾ എത്തിയിരുന്നു.
24 േയശു അവിെട ഇല്ല ശിഷ്യന്മാരും ഇല്ല എന്നു പുരുഷാരം കണ്ടേപ്പാൾ
തങ്ങള ം പടക് കയറി േയശുവിെന തിരഞ്ഞു കഫർന്നഹൂമിൽ എത്തി.
േയശു ജീവെന്റ അപ്പം
കടലിനക്കെര അവെന കെണ്ടത്തിയേപ്പാൾ: റബ്ബീ, നീ എേപ്പാൾ
26 അതിന് േയശു:
ഇവിെട വന്നു എന്നു േചാദിച്ച .
ആേമൻ,
ആേമൻ,
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു:
നിങ്ങൾ അടയാളം
കണ്ടതുെകാണ്ടല്ല, അപ്പം തിന്നു തൃപ്തരായതുെകാണ്ടേ്രത എെന്ന
27 നശിച്ച േപാകുന്ന
അേന്വഷിക്കുന്നത്.
ആഹാരത്തിനായിട്ടല്ല,
നിത്യജീവങ്കേലക്ക്
നിലനില്ക്കുന്ന
ആഹാരത്തിനായിട്ട തെന്ന
്രപവർത്തിപ്പിൻ; അത് മനുഷ്യപു്രതൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും.
അവെന
പിതാവായ ൈദവം മു്രദയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
28 അവർ അവേനാട്:
ൈദവെത്ത ്രപസാദിപ്പിേക്കണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ
എന്ത് ്രപവൃത്തികെള െചേയ്യണം എന്നു േചാദിച്ച . 29 േയശു അവേരാട്:
ൈദവത്തിന് ്രപസാദമുള്ള ്രപവൃത്തി അവൻ അയച്ചവനിൽ നിങ്ങൾ
വിശ്വസിക്കുന്നതേ്രത എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 30 അവർ അവേനാട്:
ഞങ്ങൾ കണ്ട് നിെന്ന വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന് നീ എന്ത് അടയാളം
31 നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർ
െചയ്യ ന്നു?
എന്ത് ്രപവർത്തിക്കുന്നു?
മരുഭൂമിയിൽവച്ച് മന്ന തിന്നു; അവർക്ക് തിന്നുവാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു
അപ്പം െകാടുത്തു എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു.
32 േയശു അവേരാട്: ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു:
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നുള്ള അപ്പം േമാെശയല്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നതു, എെന്റ
പിതാവെ്രത സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നുള്ള സാക്ഷാൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക്
തരുന്നത്. 33 ൈദവത്തിെന്റ അപ്പേമാ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്നു
േലാകത്തിനു ജീവെന െകാടുക്കുന്നത് ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
34 അവർ അവേനാട്: കർത്താേവ, ഈ അപ്പം എേപ്പാഴും ഞങ്ങൾക്കു
തേരണേമ എന്നു പറഞ്ഞു. 35 േയശു അവേരാട് പറഞ്ഞത്: ഞാൻ
ജീവെന്റ അപ്പം ആകുന്നു; എെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നവന് വിശക്കയില്ല;
എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ഒരുനാള ം ദാഹിക്കയുമില്ല. 36 എന്നാൽ
നിങ്ങൾ എെന്ന കണ്ടിട്ട ം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
37 പിതാവ് എനിക്ക് തരുന്നത് ഒെക്കയും എെന്റ
പറഞ്ഞുവേല്ലാ.
അടുക്കൽ വരും; എെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നവെന ഞാൻ ഒരുനാള ം
തള്ളിക്കളകയില്ല. 38 ഞാൻ എെന്റ ഇഷ്ടമല്ല, എെന്ന അയച്ചവെന്റ
ഇഷ്ടമേ്രത െചയ്വാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നത്.
39 അവൻ എനിക്ക് തന്നവരിൽ ഒരുവേനേപ്പാലും ഞാൻ കളയാെത
എല്ലാവെരയും
അവസാന
നാളിൽ
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിക്കണം
എന്നാകുന്നു എെന്ന അയച്ചവെന്റ ഇഷ്ടം. 40 പു്രതെന േനാക്കിെക്കാണ്ട്
അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകണെമന്നാകുന്നു
എെന്റ പിതാവിെന്റ ഇഷ്ടം; ഞാൻ അവെന അവസാന നാളിൽ
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിക്കും.
41 ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്ന അപ്പം എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞതിനാൽ െയഹൂദന്മാർ അവെനക്കുറിച്ച് പിറുപിറുത്തു: 42 ഇവൻ
േയാസഫിെന്റ പു്രതനായ േയശു അല്ലേയാ?
അവെന്റ അപ്പെനയും
അമ്മെയയും നാം അറിയുന്നുവേല്ലാ; പിെന്ന ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന്
25
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ഇറങ്ങിവന്നു എന്നു അവൻ പറയുന്നത് എങ്ങെന എന്നു അവർ
പറഞ്ഞു. 43 േയശു അവേരാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്: നിങ്ങൾ തമ്മിൽ
പിറുപിറുേക്കണ്ടാ; 44 എെന്ന അയച്ച പിതാവ് ആകർഷിച്ചിട്ടല്ലാെത
ആർക്കും എെന്റ അടുക്കൽ വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല; ഞാൻ അവസാന
നാളിൽ അവെന ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിക്കും. 45 എല്ലാവരും ൈദവത്താൽ
ഉപേദശിക്കെപ്പട്ടവർ
ആകും
എന്നു
്രപവാചകപുസ്തകങ്ങളിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
പിതാവിൽനിന്ന് േകട്ട പഠിച്ചവൻ എല്ലാം എെന്റ
46 പിതാവിെന ആെരങ്കിലും കണ്ടിട്ട ണ്ട് എന്നല്ല,
അടുക്കൽ വരും.
ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽ നിന്നു വന്നവൻ മാ്രതേമ പിതാവിെന
47 ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു:
കണ്ടിട്ട ള്ള.
48 ഞാൻ ജീവെന്റ അപ്പം
വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട്.
49
ആകുന്നു.
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ മരുഭൂമിയിൽവച്ച് മന്ന തിന്നിട്ട ം
മരിച്ച വേല്ലാ. 50 ഇതു സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്ന അപ്പം ആകുന്നു,
51 സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയ
ഇതു തിന്നുന്നവൻ മരിക്കുകയില്ല.
ജീവനുള്ള അപ്പം ഞാൻ ആകുന്നു; ആെരങ്കിലും ഈ അപ്പം തിന്നാൽ,
അവൻ എേന്നക്കും ജീവിക്കും; േലാകത്തിെന്റ ജീവനുേവണ്ടി ഞാൻ
െകാടുക്കാനിരിക്കുന്ന അപ്പേമാ എെന്റ മാംസം ആകുന്നു.
52 ആകയാൽ െയഹൂദന്മാർ േദഷ്യേത്താെട:
ഇവെന്റ മാംസം
നമുക്കു തിേന്നണ്ടതിന് തരുവാൻ ഇവന് എങ്ങെന കഴിയും എന്നു
പറഞ്ഞു തമ്മിൽ വാദിച്ച . 53 േയശു അവേരാട് പറഞ്ഞത്: ആേമൻ,
ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: നിങ്ങൾ മനുഷ്യപു്രതെന്റ
മാംസം തിന്നാെതയും അവെന്റ രക്തം കുടിക്കാെതയും ഇരുന്നാൽ
നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. 54 എെന്റ മാംസം
തിന്നുകയും എെന്റ രക്തം കുടിക്കുകയും െചയ്യ ന്നവന് നിത്യജീവൻ
ഉണ്ട്; അവസാന നാളിൽ ഞാൻ അവെന ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിക്കും.
55 എെന്റ മാംസം യഥാർത്ഥ ഭക്ഷണവും എെന്റ രക്തം യഥാർത്ഥ
പാനീയവും ആകുന്നു. 56 എെന്റ മാംസം തിന്നുകയും എെന്റ രക്തം
കുടിക്കുകയും െചയ്യ ന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു.
57 ജീവനുള്ള
പിതാവ് എെന്ന അയച്ചിട്ട് ഞാൻ പിതാവിൻമൂലം
ജീവിക്കുന്നതുേപാെല എെന്ന തിന്നുന്നവൻ എന്മൂലം ജീവിക്കും.
58 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിവന്ന അപ്പം ഇതു ആകുന്നു; പിതാക്കന്മാർ
തിന്നുകയും മരിക്കയും െചയ്തതുേപാെല അല്ല; ഈ അപ്പം തിന്നുന്നവൻ
എേന്നക്കും ജീവിക്കും. 59 അവൻ കഫർന്നഹൂമിെല പള്ളിയിൽെവച്ച്
ഉപേദശിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും േയശുവിെന വിട്ട േപാകുന്നു
അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ പലരും അത് േകട്ടിട്ട്: ഇതു കഠിനമായ
ഉപേദശം, ഇതു ആർക്ക് അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നു പറഞ്ഞു.
61 ശിഷ്യന്മാർ അതിെനെച്ചാല്ലി പിറുപിറുക്കുന്നത് േയശു തന്നിൽ
തേന്ന അറിഞ്ഞ് അവേരാട്: ഇതു നിങ്ങൾക്ക് ഇടർച്ച ആകുന്നുേവാ?
62 മനുഷ്യപു്രതൻ മുെമ്പ ഇരുന്നിടേത്തക്ക് കയറിേപ്പാകുന്നത് നിങ്ങൾ
കണ്ടാേലാ? 63 ജീവിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മാവ് ആകുന്നു; മാംസം ഒന്നിനും
ഉപകരിക്കുന്നില്ല; ഞാൻ നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ച വചനങ്ങൾ ആത്മാവും
64 എങ്കിലും വിശ്വസിക്കാത്തവർ നിങ്ങള െട
ജീവനും ആകുന്നു.
ഇടയിൽ ഉണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞു, കാരണം അവർ ആെരന്നും തെന്ന
60
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ഒറ്റിെകാടുക്കുന്നവൻ ആെരന്നും േയശു ആദിമുതൽ അറിഞ്ഞിരുന്നു.
65 ഇതുെകാണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങേളാടു: പിതാവ് കൃപ നല്കീട്ടല്ലാെത
ആർക്കും എെന്റ അടുക്കൽ വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞത്
എന്നും അവൻ പറഞ്ഞു.
66 ഇതിനുേശഷം അവെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും പിൻമാറിേപ്പായി,
പിന്നീെടാരിക്കലും അവേനാടുകൂെട സഞ്ചരിച്ചില്ല. 67 ആകയാൽ േയശു
പന്തിരുവേരാട്:
നിങ്ങള ം വിട്ട േപാകുവാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നുേവാ?
68 ശിേമാൻ പെ്രതാസ് അവേനാട്:
എന്നു േചാദിച്ച .
കർത്താേവ,
ഞങ്ങൾ ആരുെട അടുക്കൽ േപാകും?
നിത്യജീവെന്റ വചനങ്ങൾ
നിെന്റ പക്കൽ ഉണ്ട്. 69 നീ ൈദവത്തിെന്റ പരിശുദ്ധൻ എന്നു ഞങ്ങൾ
വിശ്വസിച്ച ം അറിഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 70 േയശു
അവേരാട്: നിങ്ങെള പ്രന്തണ്ടുേപെര ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുത്തില്ലേയാ?
എങ്കിലും നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ ഒരു പിശാച് ആകുന്നു എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. ഇതു അവൻ ശിേമാൻ ഈസ്കേര്യാത്താവിെന്റ മകനായ
യൂദെയക്കുറിച്ച പറഞ്ഞു. 71 ഇവൻ പന്തിരുവരിൽ ഒരുവൻ എങ്കിലും
അവെന കാണിച്ച െകാടുക്കുവാനുള്ളവൻ ആയിരുന്നു.

7. അദ്ധ്യായം.
േയശു കൂടാരെപ്പരുന്നാളിനുേപാകുന്നു.
അതിെന്റേശഷം േയശു ഗലീലയിൽ ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ച ; െയഹൂദന്മാർ
അവെന
െകാല്ല വാൻ
അേന്വഷിച്ചതുെകാണ്ട്
െയഹൂദ്യയിൽ
സഞ്ചരിപ്പാൻ അവന് മനസ്സില്ലായിരുന്നു. 2 എന്നാൽ െയഹൂദന്മാരുെട
3 അവെന്റ സേഹാദരന്മാർ
കൂടാരെപ്പരുന്നാൾ അടുത്തിരുന്നു.
അവേനാട്:
നീ െചയ്യ ന്ന ്രപവൃത്തികെള നിെന്റ ശിഷ്യന്മാരും
കാേണണ്ടതിന് ഇവിടം വിട്ട െയഹൂദ്യയിേലക്കു േപാക. 4 ്രപസിദ്ധൻ
ആകുവാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നവൻ
ആരും
രഹസ്യത്തിൽ
ഒന്നും
െചയ്യ ന്നില്ലേല്ലാ; നീ ഇതു െചയ്യ ന്നു എങ്കിൽ േലാകത്തിനു നിെന്നത്തെന്ന
5 അവെന്റ സേഹാദരന്മാരും
െവളിെപ്പടുത്തുക എന്നു പറഞ്ഞു.
6 േയശു അവേരാട്:
അവനിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല.
എെന്റ സമയം
ഇതുവെര വന്നിട്ടില്ല; നിങ്ങൾേക്കാ എല്ലായ്േപാഴും സമയം തേന്ന.
7 നിങ്ങെള
െവറുക്കാൻ േലാകത്തിനു കഴിയുന്നതല്ല;
എന്നാൽ
അതിെന്റ ്രപവൃത്തികൾ േദാഷമുള്ളവ എന്നു ഞാൻ അതിെനക്കുറിച്ച്
സാക്ഷ്യം പറയുന്നതുെകാണ്ട് അത് എെന്ന െവറുക്കുന്നു. 8 നിങ്ങൾ
െപരുന്നാളിന് േപാകുവിൻ; ഞാൻ ഈ െപരുന്നാളിന് േപാകുന്നില്ല;
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ എെന്റ നാഴിക ഇതുവെരയും വന്നിട്ടില്ല. 9 ഇങ്ങെന
അവേരാട് പറഞ്ഞിട്ട് ഗലീലയിൽ തേന്ന പാർത്തു.
10
എന്നിരുന്നാലും
അവെന്റ
സേഹാദരന്മാർ
െപരുന്നാളിന്
േപായേശഷം അവനും പരസ്യമായിട്ടല്ല രഹസ്യമായി തേന്ന േപായി.
11 എന്നാൽ െയഹൂദന്മാർ െപരുന്നാളിൽ:
അവൻ എവിെട എന്നു
േചാദിച്ച അവെന അേന്വഷിച്ച . 12 പുരുഷാരത്തിൽ അവെനക്കുറിച്ച്
വളെര വാദ്രപതിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായി: അവൻ നല്ലവൻ എന്നു ചിലരും
അല്ല, അവൻ പുരുഷാരെത്ത വഞ്ചിക്കുന്നു എന്നു മറ്റ ചിലരും
പറഞ്ഞു. 13 എങ്കിലും െയഹൂദന്മാെര േപടിച്ചിട്ട് ആരും ്രപസിദ്ധമായി
അവെനക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചില്ല.
1

േയാഹന്നാൻ 7. അദ്ധ്യായം.:14

172

േയാഹന്നാൻ 7. അദ്ധ്യായം.:32

േയശു െപരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ ഉപേദശിക്കുന്നു.
െപരുന്നാൾ പകുതി കഴിഞ്ഞേശഷം േയശു ൈദവാലയത്തിൽ
െചന്ന് ഉപേദശിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. 15 വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്യാത്ത ഇവൻ
ഇ്രതയധികം അറിയുന്നത് എങ്ങെന എന്നു െയഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞു
16 േയശു അവേരാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്:
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട .
എെന്റ
17 ആെരങ്കിലും
ഉപേദശം എേന്റതല്ല, എെന്ന അയച്ചവേന്റതേ്രത.
അവെന്റ ഇഷ്ടം െചയ്വാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുേവാ അവൻ ഈ ഉപേദശം
ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളേതാ ഞാൻ സ്വയമായി ്രപസ്താവിക്കുന്നേതാ
18 സ്വയമായി
എന്നു അറിയും.
്രപസ്താവിക്കുന്നവെനല്ലാം
സ്വന്തമഹത്വം അേന്വഷിക്കുന്നു; എന്നാൽ തെന്ന അയച്ചവെന്റ മഹത്വം
അേന്വഷിക്കുന്നവേനാ സത്യവാൻ ആകുന്നു; നീതിേകട് അവനിൽ ഇല്ല.
19 േമാെശ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായ്രപമാണം തന്നിട്ടില്ലേയാ? എങ്കിലും നിങ്ങളിൽ
ആരും ന്യായ്രപമാണം ആചരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എെന്ന െകാല്ല വാൻ
അേന്വഷിക്കുന്നത് എന്ത്? 20 അതിന് പുരുഷാരം: നിനക്ക് ഒരു ഭൂതം
ഉണ്ട്; ആരാണ് നിെന്ന െകാല്ല വാൻ അേന്വഷിക്കുന്നത് എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 21 േയശു അവേരാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്: ഞാൻ ഒരു ്രപവൃത്തി
െചയ്തു; അതിങ്കൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആശ്ചര്യെപ്പടുന്നു. 22 േമാെശ
നിങ്ങൾക്ക് പരിേച്ഛദന നിയമിച്ചിരിക്കയാൽ [അത് േമാെശയുെട
കാലത്തല്ല പിതാക്കന്മാരുെട കാലത്തേ്രത തുടങ്ങിയത്], നിങ്ങൾ
23 േമാെശയുെട
ശബ്ബത്തിൽ മനുഷ്യെന പരിേച്ഛദന കഴിക്കുന്നു.
ന്യായ്രപമാണത്തിന് നീക്കം വരാതിരിപ്പാൻ ശബ്ബത്തിലും മനുഷ്യൻ
പരിേച്ഛദന ഏല്ക്കുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ ശബ്ബത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യെന
പൂർണ്ണമായി െസൗഖ്യമാക്കിയതിനാൽ എേന്നാട് ഈർഷ്യെപ്പടുന്നുേവാ?
24 പുറേമയുള്ള കാഴ്ച്രപകാരം വിധിക്കരുത്; നീതിേയാെട വിധിപ്പിൻ.
14

ഇവൻ ്രകിസ്തു ആകുന്നു.
െയരൂശേലമിൽനിന്നുള്ള
ചിലർ:
അവർ
െകാല്ല വാൻ
26 അവൻ പരസ്യമായി
അേന്വഷിക്കുന്നവൻ ഇവൻ അല്ലേയാ?
സംസാരിക്കുന്നുവേല്ലാ;
അവർ അവേനാട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല;
ഇവൻ ്രകിസ്തു ആകുന്നു എന്നു അധികാരികൾ യഥാർത്ഥമായി
27 എങ്കിലും ഈ മനുഷ്യൻ എവിെടനിന്ന് വരുന്നു
്രഗഹിച്ച േവാ?
എന്നു നാം അറിയുന്നു; ്രകിസ്തു വരുേമ്പാേഴാ അവൻ എവിെടനിന്ന്
28 േയശു
വരുന്നു എന്നു ആരും അറിയുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
ൈദവാലയത്തിൽ ഉപേദശിക്കുേമ്പാൾ: നിങ്ങൾ എെന്ന അറിയുന്നു;
ഞാൻ എവിെടനിെന്നന്നും അറിയുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ സ്വയമായിട്ട്
വന്നവനല്ല, എെന്ന അയച്ചവൻ സത്യവാൻ ആകുന്നു; അവെന നിങ്ങൾ
അറിയുന്നില്ല. 29 ഞാൻ അവെന്റ അടുക്കൽ നിന്നു വന്നതുെകാണ്ടും
അവൻ എെന്ന അയച്ചതുെകാണ്ടും ഞാൻ അവെന അറിയുന്നു എന്നു
വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 30 അവർ അവെന പിടിപ്പാൻ അേന്വഷിച്ച എങ്കിലും
അവെന്റ നാഴിക വന്നിട്ടില്ലാത്തതുെകാണ്ട് ആരും അവെന്റേമൽ
31 പുരുഷാരത്തിൽ പലരും:
ൈക െവച്ചില്ല.
്രകിസ്തു വരുേമ്പാൾ
ഇവൻ െചയ്തതിൽ അധികം അടയാളങ്ങൾ െചയ്യ േമാ എന്നു
32 പുരുഷാരം അവെനക്കുറിച്ച്
പറഞ്ഞു അവനിൽ വിശ്വസിച്ച .
ഇങ്ങെന പിറുപിറുക്കുന്നു എന്നു പരീശന്മാർ േകട്ടേപ്പാൾ അവെന
പിടിേക്കണ്ടതിന് മഹാപുേരാഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും പടയാളികെള
25
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അയച്ച . 33 അേപ്പാൾ േയശു: ഞാൻ ഇനി കുറച്ച േനരം നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിക്കുന്നു; പിെന്ന എെന്ന അയച്ചവെന്റ അടുക്കൽ േപാകുന്നു.
34 നിങ്ങൾ എെന്ന അേന്വഷിക്കും എന്നാൽ കെണ്ടത്തുകയില്ല; ഞാൻ
േപാകുന്നിടേത്തക്ക് വരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയുമില്ല എന്നു
35 അത് േകട്ടിട്ട് െയഹൂദന്മാർ:
പറഞ്ഞു.
നാം കെണ്ടത്താതവണ്ണം
ഇവൻ എവിേടക്ക് േപാകുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു?
യവനന്മാരുെട
ഇടയിൽ ചിതറിപ്പാർക്കുന്നവരുെട അടുക്കൽ േപായി യവനെര
ഉപേദശിക്കുവാൻ ഭാവേമാ? 36 നിങ്ങൾ എെന്ന അേന്വഷിക്കും, എെന്ന
കെണ്ടത്തുകയില്ലതാനും; ഞാൻ േപാകുന്നിടത്ത് വരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക്
കഴിയുകയുമില്ല എന്നു ഈ പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്ത് എന്നു തമ്മിൽ തമ്മിൽ
പറഞ്ഞു.
ജീവജലത്തിെന്റ നീരുറവകൾ.
ഉത്സവത്തിെന്റ മഹാദിനമായ ഒടുവിലെത്ത നാളിൽ േയശു
നിന്നുെകാണ്ട്:
ദാഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാം എെന്റ അടുക്കൽ വന്നു
കുടിക്കെട്ട. 38 എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവെന്റ ഉള്ളിൽനിന്ന് തിരുെവഴുത്ത്
പറയുന്നതുേപാെല
ജീവജലത്തിെന്റ
നദികൾ
ഒഴുകും
എന്നു
39 അവൻ ഇതു തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക്
വിളിച്ച പറഞ്ഞു.
ലഭിപ്പാനുള്ള ആത്മാവിെനക്കുറിച്ചാകുന്നു പറഞ്ഞത്;
അതുവെര
ആത്മാവിെന നൽകെപട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ േയശു
അന്ന് േതജസ്കരിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു.
37

അധികാരികള െട അവിശ്വാസം.
പുരുഷാരത്തിൽ പലരും ആ വാക്ക് േകട്ടിട്ട്: ഇതു തീർച്ചയായും
ആ ്രപവാചകൻ ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 41 മറ്റ ചിലർ: ഇവൻ ്രകിസ്തു
ആകുന്നു എന്നുപറഞ്ഞു എന്നാൽ േവെറ ചിലർ: ഗലീലയിൽ നിന്നാേണാ
്രകിസ്തു വരുന്നത്? എന്നു പറഞ്ഞു. 42 ദാവീദിെന്റ സന്തതിയിൽ നിന്നും
ദാവീദ് പാർത്ത ്രഗാമമായ േബത്ത്േലെഹമിൽനിന്നും ്രകിസ്തു വരുന്നു
എന്നു തിരുെവഴുത്ത് പറയുന്നില്ലേയാ എന്നും പറഞ്ഞു. 43 അങ്ങെന
പുരുഷാരത്തിൽ അവെനെച്ചാല്ലി ഭിന്നത ഉണ്ടായി. 44 അവരിൽ ചിലർ
അവെന പിടിപ്പാൻ ഭാവിച്ച എങ്കിലും ആരും അവെന്റേമൽ ൈക
െവച്ചില്ല.
45
േചവകർ
മഹാപുേരാഹിതന്മാരുെടയും
പരീശന്മാരുെടയും
അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ അവർ അവേരാട്: നിങ്ങൾ അവെന
46 ഈ മനുഷ്യൻ
െകാണ്ടുവരാഞ്ഞത് എന്ത് എന്നു േചാദിച്ചതിന്:
സംസാരിക്കുന്നതുേപാെല ആരും ഒരുനാള ം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നു
േചവകർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 47 പരീശന്മാർ അവേരാട്: നിങ്ങെളയും
48 അധികാരികളിൽ ആകെട്ട പരീശന്മാരിൽ
വഴിെതറ്റിച്ച േവാ?
ആകെട്ട ആെരങ്കിലും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ട േണ്ടാ? 49 ന്യായ്രപമാണം
അറിയാത്ത ഈ പുരുഷാരേമാ ശപിക്കെപ്പട്ടവരാകുന്നു എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 50 മുെമ്പാരിക്കൽ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നിരുന്നവനും
51 ഒരു
പരീശന്മാരിൽ ഒരുവനുമായ നിേക്കാെദേമാസ് അവേരാട്:
മനുഷ്യെന്റ വാെമാഴി ആദ്യം േകട്ട്, അവൻ െചയ്യ ന്നതു ഇന്നത് എന്നു
അറിഞ്ഞിട്ടല്ലാെത നമ്മുെട ന്യായ്രപമാണം അവെന വിധിക്കുന്നുേവാ
52 അവർ അവേനാട്:
എന്നു പറഞ്ഞു.
നീയും ഗലീലക്കാരേനാ?
40
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പരിേശാധിച്ച േനാക്കുക;
ഒരു ്രപവാചകനും ഗലീലയിൽ
വരുന്നില്ലേല്ലാ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
53 [അങ്ങെന ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ വീട്ടിൽ േപായി.

നിന്നു

8. അദ്ധ്യായം.
വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കെപ്പട്ട സ്്രതീ
2 അതികാലത്ത് അവൻ
േയശു ഒലിവുമലയിേലക്ക് േപായി.
പിെന്നയും ൈദവാലയത്തിൽ െചന്ന്; ജനം ഒെക്കയും അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു; അവൻ ഇരുന്നു അവെര ഉപേദശിച്ച . 3 അേപ്പാൾ
ശാസ്്രതിമാരും
പരീശന്മാരും
വ്യഭിചാരത്തിൽ
പിടിച്ചിരുന്ന
ഒരു
സ്്രതീെയ െകാണ്ടുവന്നു അവരുെട നടുവിൽ നിർത്തി അവേനാട്:
4 ഗുേരാ, ഈ സ്്രതീെയ വ്യഭിചാരകർമ്മത്തിൽ തേന്ന പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.
5 ഇങ്ങെനയുള്ളവെര കെല്ലറിയണം എന്നു േമാെശ ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
ഞങ്ങേളാടു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ ഇവെളക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു
എന്നു േചാദിച്ച . 6 ഇതു അവെന കുറ്റം ചുമത്തുവാൻ എെന്തങ്കിലും
കാരണം കിേട്ടണ്ടതിന് അവെന പരീക്ഷിച്ച് േചാദിച്ചതായിരുന്നു.
േയശുേവാ കുനിഞ്ഞു വിരൽെകാണ്ട് നിലത്തു എഴുതിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
7 അവർ അവേനാട് ആവർത്തിച്ച േചാദിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ അവൻ
നിവർന്നു: ‘നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ ആകെട്ട ആദ്യം അവെള ഒരു
8 വീണ്ടും അവൻ
കല്ല് എറിയുന്നവൻ’ എന്നു അവേരാട് പറഞ്ഞു.
കുനിഞ്ഞു വിരൽെകാണ്ട് നിലത്തു എഴുതിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 9 അവർ
ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ മുതിർന്നവർ തുടങ്ങി ഓേരാരുത്തനായി വിട്ട േപായി;
േയശു മാ്രതവും അവരുെട നടുവിൽ നിന്നിരുന്ന സ്്രതീയും േശഷിച്ച .
10 േയശു നിവർന്നു അവേളാട്: സ്്രതീേയ, നിെന്ന കുറ്റം ചുമത്തിയവർ
എവിെട? നിനക്ക് ആരും ശിക്ഷ വിധിച്ചില്ലേയാ എന്നു േചാദിച്ചതിന്:
11 ഇല്ല കർത്താേവ, എന്നു അവൾ പറഞ്ഞു. ഞാനും നിനക്ക് ശിക്ഷ
വിധിക്കുന്നില്ല: േപാക, ഇനിേമൽ പാപം െചയ്യരുത് എന്നു േയശു
പറഞ്ഞു].
1

േയശു േലാകത്തിെന്റ െവളിച്ചം
േയശു പിെന്നയും അവേരാട് സംസാരിച്ച : ഞാൻ േലാകത്തിെന്റ
െവളിച്ചം ആകുന്നു; എെന്ന അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുളിൽ നടക്കാെത
13 പരീശന്മാർ
ജീവെന്റ െവളിച്ചമുള്ളവൻ ആകും എന്നു പറഞ്ഞു.
അവേനാട്: നീ നിെന്നക്കുറിച്ച് തേന്ന സാക്ഷ്യം പറയുന്നു; നിെന്റ
14 േയശു അവേരാട് ഉത്തരം
സാക്ഷ്യം സത്യമല്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
പറഞ്ഞത്:
ഞാൻ എെന്നക്കുറിച്ച് തേന്ന സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാലും
എെന്റ സാക്ഷ്യം സത്യം ആകുന്നു;
ഞാൻ എവിെടനിന്ന് വന്നു
എന്നും എവിേടക്ക് േപാകുന്നു എന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു; നിങ്ങേളാ,
ഞാൻ എവിെടനിന്ന് വന്നു എന്നും എവിേടക്ക് േപാകുന്നു എന്നും
15 നിങ്ങൾ
അറിയുന്നില്ല.
മാനുഷിക നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്
വിധിക്കുന്നു; ഞാൻ ആെരയും വിധിക്കുന്നില്ല. 16 ഞാൻ വിധിച്ചാലും
ഞാൻ ഏകനല്ല, ഞാനും എെന്ന അയച്ച പിതാവും കൂെടയാകയാൽ
17 രണ്ടു മനുഷ്യരുെട സാക്ഷ്യം സത്യം
എെന്റ വിധി സത്യമാകുന്നു.
എന്നു നിങ്ങള െട ന്യായ്രപമാണത്തിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
18 ഞാൻ എെന്നക്കുറിച്ച് തേന്ന സാക്ഷ്യം പറയുന്നു; എെന്ന അയച്ച
12
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പിതാവും എെന്നക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. 19 അവർ അവേനാട്:
നിെന്റ പിതാവ് എവിെട എന്നു േചാദിച്ചതിന് േയശു:
നിങ്ങൾ
എെന്ന ആകെട്ട എെന്റ പിതാവിെന ആകെട്ട അറിയുന്നില്ല; എെന്ന
അറിഞ്ഞ് എങ്കിൽ എെന്റ പിതാവിെനയും അറിയുമായിരുന്നു എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 20 അവൻ ൈദവാലയത്തിൽ ഉപേദശിക്കുേമ്പാൾ
ഭണ്ഡാരസ്ഥലത്തിനരിെകെവച്ച് ഈ വചനം പറഞ്ഞു; അവെന്റ നാഴിക
അതുവെരയും വന്നിട്ടില്ലാത്തതുെകാണ്ട് ആരും അവെന പിടിച്ചില്ല.
േയശു ഈ േലാകത്തിൽ നിന്നുള്ളവനല്ല
21

അവൻ പിെന്നയും അവേരാട്: ഞാൻ േപാകുന്നു; നിങ്ങൾ എെന്ന
അേന്വഷിക്കും; നിങ്ങള െട പാപത്തിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും; ഞാൻ
േപാകുന്ന ഇടേത്തക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നു
22 ഞാൻ േപാകുന്ന ഇടേത്തക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരുവാൻ
പറഞ്ഞു.
കഴിയുകയില്ല എന്നു അവൻ പറഞ്ഞത്;
അവൻ തെന്നത്താൻ
െകാല്ല െമന്നാേണാ? എന്നു െയഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞു. 23 അവൻ അവേരാട്:
നിങ്ങൾ താെഴനിന്നുള്ളവർ, ഞാൻ േമലിൽനിന്നുള്ളവൻ; നിങ്ങൾ ഈ
േലാകത്തിൽനിന്നുള്ളവർ, ഞാൻ ഈ േലാകത്തിൽ നിന്നുള്ളവനല്ല.
24 ആകയാൽ നിങ്ങള െട പാപങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞു; ‘ഞാൻ ആകുന്നു’ എന്നു വിശ്വസിക്കാഞ്ഞാൽ
നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട പാപങ്ങളിൽ മരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 25 അവർ
അവേനാട്: നീ ആർ ആകുന്നു എന്നു േചാദിച്ചതിന് േയശു: ആദിമുതൽ
26 നിങ്ങെളക്കുറിച്ച്
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിരുന്നത് തേന്ന.
വളെര സംസാരിപ്പാനും വിധിപ്പാനും എനിക്ക് ഉണ്ട്; എങ്കിലും എെന്ന
അയച്ചവൻ സത്യവാൻ ആകുന്നു; അവനിൽനിന്ന് േകട്ടതായ ഈ
കാര്യങ്ങൾ തേന്ന ഞാൻ േലാകേത്താടു സംസാരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
27 പിതാവിെനക്കുറിച്ച് ആകുന്നു അവൻ തങ്ങേളാട് പറഞ്ഞത് എന്നു
അവർ ്രഗഹിച്ചില്ല. 28 ആകയാൽ േയശു: നിങ്ങൾ മനുഷ്യപു്രതെന
ഉയർത്തിയേശഷം ‘ഞാൻ ആകുന്നു’ അവൻ എന്നും ഞാൻ സ്വയമായിട്ട്
ഒന്നും െചയ്യാെത പിതാവ് എനിക്ക് ഉപേദശിച്ച തന്നതുേപാെല ഇതു
29 എെന്ന അയച്ചവൻ
സംസാരിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയും.
എേന്നാടുകൂെട ഉണ്ട്; ഞാൻ എല്ലായ്േപാഴും അവന് ്രപസാദമുള്ളതു
െചയ്യ ന്നതുെകാണ്ട് അവൻ എെന്ന ഏകനായി വിട്ടിട്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
30 അവൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ അേനകർ
അവനിൽ വിശ്വസിച്ച .
സത്യം നിങ്ങെള സ്വത്രന്തരാക്കും
തന്നിൽ വിശ്വസിച്ച െയഹൂദന്മാേരാട് േയശു: എെന്റ വചനത്തിൽ
നിലനില്ക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി എെന്റ ശിഷ്യന്മാരായി
32 സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങെള സ്വത്രന്തരാക്കുകയും െചയ്യ ം
എന്നു പറഞ്ഞു. 33 അവർ അവേനാട്: ഞങ്ങൾ അ്രബഹാമിെന്റ സന്തതി;
ആർക്കും ഒരുനാള ം ദാസന്മാരായിരുന്നിട്ടില്ല; നിങ്ങൾ സ്വത്രന്തന്മാർ
ആകും എന്നു നീ പറയുന്നത് എങ്ങെന എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
34 അതിന് േയശു: ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു:
പാപം െചയ്യ ന്നവൻ എല്ലാം പാപത്തിെന്റ ദാസൻ ആകുന്നു. 35 അടിമ
എേന്നക്കും വീട്ടിൽ വസിക്കുന്നില്ല; പു്രതേനാ എേന്നക്കും വസിക്കുന്നു.
31
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36

അതുെകാണ്ട് പു്രതൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാത്രന്ത്യം വരുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ
സാക്ഷാൽ സ്വത്രന്തർ ആകും.
അ്രബഹാമിെന്റ സന്തതികേളാ? പിശാചിെന്റ സന്തതികേളാ?
നിങ്ങൾ അ്രബഹാമിെന്റ സന്തതി എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു;
എങ്കിലും എെന്റ വചനത്തിന് നിങ്ങളിൽ ഇടം ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട്
നിങ്ങൾ എെന്ന െകാല്ല വാൻ േനാക്കുന്നു. 38 പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ
കണ്ടിട്ട ള്ളത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു;
നിങ്ങള െട പിതാവിേനാട്
േകട്ടിട്ട ള്ളത് നിങ്ങൾ െചയ്യ ന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 39 അവർ
അവേനാട്: അ്രബഹാം ആകുന്നു ഞങ്ങള െട പിതാവ് എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞതിന് േയശു അവേരാട്:
നിങ്ങൾ അ്രബഹാമിെന്റ മക്കൾ
എങ്കിൽ അ്രബഹാമിെന്റ ്രപവൃത്തികെള െചയ്യ മായിരുന്നു. 40 എന്നാൽ
ൈദവേത്താടു േകട്ടിട്ട ള്ള സത്യം നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന
മനുഷ്യനായ എെന്ന നിങ്ങൾ െകാല്ല വാൻ േനാക്കുന്നു; അങ്ങെന
അ്രബഹാം െചയ്തില്ലേല്ലാ. 41 നിങ്ങള െട പിതാവിെന്റ ്രപവൃത്തികെള
നിങ്ങൾ െചയ്യ ന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
അവർ അവേനാട്: ഞങ്ങൾ
പരസംഗത്താൽ ജനിച്ചവരല്ല; ഞങ്ങൾക്കു ഒരു പിതാേവയുള്ള ; ൈദവം
42 േയശു അവേരാട് പറഞ്ഞത്:
തേന്ന എന്നു പറഞ്ഞു.
ൈദവം
നിങ്ങള െട പിതാവ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എെന്ന സ്േനഹിക്കുമായിരുന്നു;
ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു; ഞാൻ സ്വയമായി
43 എെന്റ വാക്കുകൾ
വന്നതല്ല, അവൻ എെന്ന അയച്ചതാകുന്നു.
നിങ്ങൾ ്രഗഹിക്കാത്തത് എന്ത്?
എെന്റ വചനം േകൾക്കുവാൻ
44 നിങ്ങൾ പിശാെചന്ന
നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ലാത്തതുെകാണ്ടേ്രത.
പിതാവിെന്റ മക്കൾ; നിങ്ങള െട പിതാവിെന്റ േമാഹങ്ങെള െചയ്വാനും
ഇച്ഛിക്കുന്നു.
അവൻ ആദിമുതൽ െകാലപാതകൻ ആയിരുന്നു;
അവനിൽ സത്യം ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് സത്യത്തിൽ നില്ക്കുന്നതുമില്ല.
അവൻ േഭാഷ്ക് പറയുേമ്പാൾ സ്വന്ത സ്വഭാവത്തിൽനിന്ന് എടുത്തു
പറയുന്നു; എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ അവൻ േഭാഷ്ക് പറയുന്നവനും
45 ഞാേനാ സത്യം സംസാരിക്കുന്നു
അതിെന്റ അപ്പനും ആകുന്നു.
എന്നിട്ട ം നിങ്ങൾ എെന്ന വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. 46 നിങ്ങളിൽ ആർ എെന്ന
പാപെത്തക്കുറിച്ച് േബാധം വരുത്തുന്നു?
ഞാൻ സത്യം പറയുന്നു
എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എെന്ന വിശ്വസിക്കാത്തത് എന്ത്? 47 ൈദവത്തിൽ
നിന്നുള്ളവർ ൈദവവചനം േകൾക്കുന്നു;
നിങ്ങൾ ൈദവത്തിൽ
48 െയഹൂദന്മാർ
നിന്നുള്ളവരല്ലായ്കെകാണ്ട് അവ േകൾക്കുന്നില്ല.
അവേനാട്: നീ ഒരു ശമര്യൻ; നിനക്ക് ഭൂതം ഉണ്ട് എന്നു ഞങ്ങൾ
പറയുന്നത് ശരിയല്ലേയാ എന്നു പറഞ്ഞു. 49 അതിന് േയശു: എനിക്ക്
ഭൂതമില്ല; ഞാൻ എെന്റ പിതാവിെന ബഹുമാനിയ്ക്ക അേ്രത െചയ്യ ന്നതു;
50 ഞാൻ എെന്റ മഹത്വം
നിങ്ങേളാ എെന്ന അപമാനിക്കുന്നു.
അേന്വഷിക്കുന്നില്ല;
അങ്ങെന അേന്വഷിക്കുകയും വിധിക്കുകയും
െചയ്യ ന്ന ഒരുവൻ ഉണ്ട്.
37

അ്രബഹാമിനുമുമ്പ് ഞാനുണ്ട് [േയശു].
ആേമൻ, ആേമൻ ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: എെന്റ വചനം
്രപമാണിക്കുന്നവൻ ഒരുനാള ം മരണം കാൺകയില്ല എന്നു ഉത്തരം
52 െയഹൂദന്മാർ അവേനാട്:
പറഞ്ഞു.
നിനക്ക് ഭൂതം ഉണ്ട് എന്നു
ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങൾക്കു മനസ്സിലായി; അ്രബഹാമും ്രപവാചകന്മാരും
51
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മരിച്ച ; നീേയാ എെന്റ വചനം ്രപമാണിക്കുന്നവൻ ഒരുനാള ം മരണം
53 ഞങ്ങള െട പിതാവായ
ആസ്വദിക്കയില്ല എന്നു പറയുന്നു.
അ്രബഹാമിെനക്കാൾ നീ വലിയവേനാ? അവൻ മരിച്ച , ്രപവാചകന്മാരും
മരിച്ച ; നിെന്നത്തെന്ന നീ ആർ ആക്കുന്നു എന്നു േചാദിച്ചതിന്
54 േയശു:
ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന മഹത്വെപ്പടുത്തിയാൽ എെന്റ
മഹത്വം ഏതുമില്ല; എെന്ന മഹത്വെപ്പടുത്തുന്നത് എെന്റ പിതാവ്
ആകുന്നു; അവെന നിങ്ങള െട ൈദവം എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു.
55 നിങ്ങൾ അവെന അറിയുന്നില്ല എങ്കിലും ഞാൻ അവെന അറിയുന്നു;
അവെന അറിയുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങെളേപ്പാെല
േഭാഷ്കുപറയുന്നവൻ ആകും; എന്നാൽ ഞാൻ അവെന അറിയുന്നു;
അവെന്റ വചനം ്രപമാണിക്കയും െചയ്യ ന്നു. 56 നിങ്ങള െട പിതാവായ
അ്രബഹാം എെന്റ ദിവസം കാണും എന്നുള്ളതുെകാണ്ട് ഉല്ലസിച്ച ;
അവൻ കണ്ട് സേന്താഷിച്ച മിരിക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
57 െയഹൂദന്മാർ അവേനാട്: നിനക്ക് അമ്പത് വയസ്സ് ആയിട്ടില്ല; നീ
അ്രബഹാമിെന കണ്ടിട്ട േണ്ടാ എന്നു േചാദിച്ച . 58 േയശു അവേരാട്:
ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: അ്രബഹാം ജനിച്ചതിന്
59 അേപ്പാൾ അവർ അവെന
മുമ്പ് ഞാൻ ഉണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞു.
എറിയുവാൻ കല്ല് എടുത്തു; േയശുേവാ മറഞ്ഞു ൈദവാലയം വിട്ട
േപായി.

9. അദ്ധ്യായം.
കുരുടന് കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നു
േയശു കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ ജന്മനാ കുരുടനാെയാരു മനുഷ്യെന
കണ്ട്. 2 അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ അവേനാട്: റബ്ബീ, ഇവൻ കുരുടനായി
പിറക്കത്തക്കവണ്ണം ആർ പാപം െചയ്തു?
ഇവേനാ ഇവെന്റ
മാതാപിതാക്കേളാ? എന്നു േചാദിച്ച . 3 അതിന് േയശു: അവേനാ
അവെന്റ മാതാപിതാക്കേളാ പാപം െചയ്തിട്ടല്ല, ൈദവ്രപവർത്തി
4 എെന്ന
അവനിൽ െവളിെപ്പേടണ്ടതിനേ്രത.
അയച്ചവെന്റ
്രപവൃത്തി പകൽ ഉള്ളിടേത്താളം നാം െചേയ്യണ്ടതാകുന്നു; ആർക്കും
്രപവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത രാ്രതി വരുന്നു. 5 ഞാൻ േലാകത്തിൽ
ആയിരിക്കുേമ്പാൾ േലാകത്തിെന്റ െവളിച്ചം ആകുന്നു എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 6 ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ നിലത്തു തുപ്പി തുപ്പൽെകാണ്ട്
േചറുണ്ടാക്കി േചറ് അവെന്റ കണ്ണിേന്മൽ േതച്ച : 7 നീ െചന്ന് ശിേലാഹാം
കുളത്തിൽ കഴുകുക എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു; ശിേലാഹാം എന്നതിന്
അയയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ എന്നർത്ഥം.
അവൻ േപായി കഴുകി, കണ്ണ്
കാണുന്നവനായി മടങ്ങിവന്നു. 8 അവെന്റ അയൽക്കാരും അവെന
മുെമ്പ യാചകനായി കണ്ടവരും: ഇവനല്ലേയാ അവിെട ഇരുന്നു ഭിക്ഷ
യാചിച്ചവൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 9 അവൻ തേന്ന എന്നു ചിലരും അല്ല,
അവെനേപ്പാെലയുള്ളവൻ എന്നു മറ്റ ചിലരും പറഞ്ഞു; എന്നാൽ അത്
ഞാൻ തേന്ന എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 10 അവർ അവേനാട്: നിെന്റ കണ്ണ്
തുറന്നത് എങ്ങെന എന്നു േചാദിച്ചതിന് അവൻ: 11 േയശു എന്നു േപരുള്ള
ഒരു മനുഷ്യൻ േചറുണ്ടാക്കി എെന്റ കണ്ണിേന്മൽ േതച്ച്: ശിേലാഹാം
കുളത്തിൽ േപായി കഴുകുക എന്നു എേന്നാട് പറഞ്ഞു; ഞാൻ േപായി
കഴുകി കാഴ്ച ്രപാപിച്ച എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 12 അവൻ എവിെട
1
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എന്നു അവർ അവേനാട് േചാദിച്ചതിന്: എനിക്കറിയില്ല എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞു.
13
കുരുടനായിരുന്നവെന
അവർ
പരീശന്മാരുെട
അടുക്കൽ
14 േയശു േചറുണ്ടാക്കി അവെന്റ കണ്ണ് തുറന്നത്
െകാണ്ടുേപായി.
ശബ്ബത്ത് നാളിൽ ആയിരുന്നു. 15 അവൻ കാഴ്ച ്രപാപിച്ചത് എങ്ങെന
എന്നു പരീശന്മാരും അവേനാട് േചാദിച്ച .
അവൻ അവേരാട്:
അവൻ എെന്റ കണ്ണിേന്മൽ േചറ് േതച്ച് ഞാൻ കഴുകി; ഇേപ്പാൾ
16 പരീശന്മാരിൽ
എനിക്ക് കാണ്മാൻ കഴിയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
ചിലർ:
ഈ മനുഷ്യൻ ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് വന്നവനല്ല;
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ അവൻ ശബ്ബത്ത് ്രപമാണിക്കുന്നില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു.
മറ്റ ചിലർ: പാപിയാെയാരു മനുഷ്യന് ഇങ്ങെനയുള്ള
അടയാളങ്ങൾ െചയ്വാൻ എങ്ങെന കഴിയും എന്നു പറഞ്ഞു; അങ്ങെന
17 അവർ പിെന്നയും
അവരുെട ഇടയിൽ ഒരു ഭിന്നത ഉണ്ടായി.
കുരുടേനാട്: നിെന്റ കണ്ണ് തുറന്നതുെകാണ്ട് നീ അവെനക്കുറിച്ച് എന്ത്
പറയുന്നു എന്നു േചാദിച്ചതിന്: അവൻ ഒരു ്രപവാചകൻ ആകുന്നു എന്നു
അവൻ പറഞ്ഞു. 18 കാഴ്ച ്രപാപിച്ചവെന്റ മാതാപിതാക്കെള വിളിച്ച
േചാദിക്കുേവാളം അവൻ കുരുടനായിരുന്നു എന്നും കാഴ്ച ്രപാപിച്ച
19 കുരുടനായി ജനിച്ച എന്നു
എന്നും െയഹൂദന്മാർ വിശ്വസിച്ചില്ല.
നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിങ്ങള െട മകൻ ഇവൻ തെന്നേയാ? എന്നാൽ അവന്
ഇേപ്പാൾ കണ്ണ് കാണുന്നത് എങ്ങെന എന്നു അവർ അവേരാട് േചാദിച്ച .
20 അതിന് അവെന്റ മാതാപിതാക്കൾ: ഇവൻ ഞങ്ങള െട മകൻ എന്നും
കുരുടനായി ജനിച്ചവൻ എന്നും ഞങ്ങൾക്കു അറിയാം. 21 എന്നാൽ
അവന് ഇേപ്പാൾ കണ്ണ് കാണുന്നത് എങ്ങെന എന്നും അവെന്റ കണ്ണ്
ആർ തുറന്നു എന്നും ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല; അവേനാട് േചാദിപ്പിൻ;
അവന് ്രപായം ഉണ്ടേല്ലാ; അവൻ തേന്ന പറയും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
22 െയഹൂദന്മാെര ഭയെപ്പടുകെകാണ്ടേ്രത അവെന്റ മാതാപിതാക്കൾ
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞത്; േയശുവിെന ്രകിസ്തു എന്നു ഏറ്റ പറയുന്നവെര
പള്ളിയിൽനിന്ന് പുറത്താേക്കണം എന്നു െയഹൂദന്മാർ തമ്മിൽ
പറെഞ്ഞാത്തിരുന്നു 23 അതുെകാണ്ടാണ് അവെന്റ മാതാപിതാക്കൾ
അവന് ്രപായം ഉണ്ടേല്ലാ; അവേനാട് േചാദിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞത്.
24 കുരുടനായിരുന്ന മനുഷ്യെന അവർ രണ്ടാമതും വിളിച്ച അവേനാട്:
ൈദവത്തിന് മഹത്വം െകാടുക്ക; ആ മനുഷ്യൻ ഒരു പാപി എന്നു
ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 25 അതിന് അവൻ: അവൻ
പാപിേയാ അല്ലേയാ എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നില്ല; ഒന്ന് അറിയുന്നു;
ഞാൻ കുരുടനായിരുന്നു, ഇേപ്പാൾ കണ്ണ് കാണുന്നു എന്നു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 26 അവർ അവേനാട്: അവൻ നിനക്ക് എന്ത് െചയ്തു? നിെന്റ
കണ്ണ് എങ്ങെന തുറന്നു എന്നു േചാദിച്ച . 27 അതിന് അവൻ: ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞുവേല്ലാ; നിങ്ങൾ ്രശദ്ധിച്ചില്ല; വീണ്ടും േകൾക്കുവാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്ത്? നിങ്ങൾക്കും അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ ആകുവാൻ
ആ്രഗഹമുേണ്ടാ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 28 അേപ്പാൾ അവർ അവെന
ശകാരിച്ച : നീ അവെന്റ ശിഷ്യൻ; ഞങ്ങൾ േമാെശയുെട ശിഷ്യന്മാർ.
29 േമാെശേയാടു ൈദവം സംസാരിച്ച
എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു;
എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യൻ എവിെടനിന്ന് എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല
എന്നു പറഞ്ഞു. 30 ആ മനുഷ്യൻ അവേരാട്: എെന്റ കണ്ണ് തുറന്നിട്ട ം
അവൻ എവിെടനിന്ന് എന്നു നിങ്ങൾ അറിയാത്തത് ആശ്ചര്യമായ
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കാര്യമാണ്. 31 പാപികള െട ്രപാർത്ഥന ൈദവം േകൾക്കുന്നില്ല എന്നും
ൈദവഭക്തനായിരുന്നു അവെന്റ ഇഷ്ടം െചയ്യ ന്നവെന്റ ്രപാർത്ഥന
32 കുരുടനായി പിറന്നവെന്റ
േകൾക്കുന്നു എന്നും നാം അറിയുന്നു.
കണ്ണ് ആെരങ്കിലും തുറന്ന്രപകാരം േലാകം ഉണ്ടായതുമുതൽ േകട്ടിട്ടില്ല.
33 ഈ മനുഷ്യൻ ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് വന്നവൻ അെല്ലങ്കിൽ
അവന് ഒന്നും െചയ്വാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
34 അവർ അവേനാട്: നീ മുഴുവനും പാപത്തിൽ പിറന്നവൻ; ഇേപ്പാൾ നീ
ഞങ്ങെള ഉപേദശിക്കുന്നുേവാ എന്നു പറഞ്ഞു അവെന പള്ളിയിൽനിന്ന്
പുറത്താക്കിക്കളഞ്ഞു.
35 അവെന പള്ളിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കി എന്നു േയശു േകട്ട്;
അവെന കണ്ടേപ്പാൾ: നീ ൈദവപു്രതനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുേവാ എന്നു
36 അതിന് അവൻ:
േചാദിച്ച .
യജമാനേന, അവൻ ആരാകുന്നു?
ഞാൻ അവനിൽ വിശ്വസിക്കാം എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 37 േയശു
അവേനാട്: നീ അവെന കണ്ടിരിക്കുന്നു; നിേന്നാട് സംസാരിക്കുന്നവൻ
തേന്ന അവൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 38 അേപ്പാൾ അവൻ: ‘കർത്താേവ,
ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു’ എന്നു പറഞ്ഞു അവെന നമസ്കരിച്ച .
39 കാണാത്തവർ കാണ്മാനും കാണുന്നവർ കുരുടർ ആകുവാനും
ഇങ്ങെന ന്യായവിധിയ്ക്കായി ഞാൻ ഇഹേലാകത്തിൽ വന്നു എന്നു
േയശു പറഞ്ഞു. 40 അവേനാടുകൂെടയുള്ള ചില പരീശന്മാർ ഇതു േകട്ടിട്ട്:
ഞങ്ങള ം കുരുടേരാ എന്നു േചാദിച്ച . 41 േയശു അവേരാട്: നിങ്ങൾ
കുരുടർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാപം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല;
എന്നാൽ: ഞങ്ങൾ കാണുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നതുെകാണ്ട്
നിങ്ങള െട പാപം നിലനില്ക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

10. അദ്ധ്യായം.
നല്ല ഇടയനും അവെന്റ ആടുകള ം
ആേമൻ,
ആേമൻ,
ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു:
ആട്ടിൻെതാഴുത്തിേലക്ക് വാതിലിലൂെട കടക്കാെത മറ്റ വഴിയായി
കയറുന്നവൻ കള്ളനും കവർച്ചക്കാരനും ആകുന്നു. 2 വാതിലിലൂെട
3 അവന്
കടക്കുന്നവേനാ ആടുകള െട ഇടയൻ ആകുന്നു.
വാതിൽകാവല്ക്കാരൻ തുറന്നുെകാടുക്കുന്നു; ആടുകൾ അവെന്റ
ശബ്ദം േകൾക്കുന്നു; തെന്റ ആടുകെള അവൻ േപർെചാല്ലി വിളിച്ച
പുറത്തു െകാണ്ടുേപാകുന്നു. 4 തനിക്കുള്ളവെയ ഒെക്കയും പുറത്തു
െകാണ്ട് േപായേശഷം അവൻ അവയ്ക്ക് മുമ്പായി നടക്കുന്നു; ആടുകൾ
അവെന്റ ശബ്ദം അറിയുന്നതുെകാണ്ട് അവെന അനുഗമിക്കുന്നു.
5 അന്യന്മാരുെട ശബ്ദം അറിയായ്കെകാണ്ട് അവ ഒരു അപരിചിതെന
അനുഗമിക്കുകയില്ല മറിച്ച് അവെന വിട്ട ഓടിേപ്പാകും. 6 ഈ ഉപമ
േയശു അവേരാട് പറഞ്ഞു; എന്നാൽ തങ്ങേളാട് പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങൾ
എെന്തന്ന് അവർ ്രഗഹിച്ചില്ല.
7 േയശു പിെന്നയും അവേരാട് പറഞ്ഞത്:
ആേമൻ, ആേമൻ,
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: ആടുകള െട വാതിൽ ഞാൻ ആകുന്നു.
8 എനിക്ക് മുെമ്പ വന്നവർ ഒെക്കയും കള്ളന്മാരും കവർച്ചക്കാരും
9 ഞാൻ
അേ്രത; എന്നാൽ ആടുകൾ അവെര െചവിെക്കാണ്ടില്ല.
വാതിൽ ആകുന്നു; ആെരങ്കിലും എന്നിലൂെട അകത്ത് കടന്നാൽ
അവൻ രക്ഷെപടും; അവൻ അകത്ത് വരികയും പുറത്തു േപാകയും
1
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േമച്ചൽസ്ഥലം കെണ്ടത്തുകയും െചയ്യ ം. 10 േമാഷ്ടിപ്പാനും െകാല്ല വാനും
നശിപ്പിക്കുവാനും അല്ലാെത കള്ളൻ വരുന്നില്ല; അവർക്ക് ജീവൻ
ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായിട്ട
ഉണ്ടാകുവാനും അേ്രത ഞാൻ
11 ഞാൻ നല്ല ഇടയൻ ആകുന്നു; നല്ല ഇടയൻ
വന്നിരിക്കുന്നത്.
12 ഇടയനും
ആടുകൾക്ക് േവണ്ടി തെന്റ ജീവെന െകാടുക്കുന്നു.
ആടുകള െട ഉടമസ്ഥനുമല്ലാത്ത കൂലിക്കാരൻ െചന്നായ് വരുന്നത്
കണ്ട് ആടുകെള ഉേപക്ഷിച്ച് ഓടിക്കളയുന്നു; െചന്നായ് അവെയ
13 അവൻ കൂലിക്കാരനും
പിടിക്കയും ചിന്നിച്ച കളകയും െചയ്യ ന്നു.
ആടുകെളക്കുറിച്ച്
വിചാരമില്ലാത്തവനുമായതുെകാണ്ട്
അവൻ
ഓടിേപാകുന്നു. 14 ഞാൻ നല്ല ഇടയൻ; പിതാവ് എെന്ന അറിയുകയും
ഞാൻ
പിതാവിെന
അറിയുകയും
െചയ്യ ന്നതുേപാെല
ഞാൻ
എനിക്കുള്ളവെയ അറിയുകയും എനിക്കുള്ളവ എെന്ന അറിയുകയും
െചയ്യ ന്നു. 15 ആടുകൾക്ക് േവണ്ടി ഞാൻ എെന്റ ജീവെന െകാടുക്കുന്നു.
16 ഈ
െതാഴുത്തിൽ ഉൾെപ്പടാത്ത േവെറ ആടുകൾ എനിക്ക്
ഉണ്ട്; അവെയയും ഞാൻ െകാണ്ടുവേരണ്ടതാകുന്നു; അവ എെന്റ
ശബ്ദം േകൾക്കും; അങ്ങെന ഒരാട്ടിൻ കൂട്ടവും ഒരിടയനും ആകും.
17 എെന്റ
ജീവെന വീണ്ടും ്രപാപിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ അതിെന
െകാടുക്കുന്നതുെകാണ്ട് പിതാവ് എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നു. 18 ആരും
അതിെന എന്നിൽനിന്ന് എടുത്തുകളയുന്നില്ല; ഞാൻ തേന്ന അതിെന
െകാടുക്കുന്നു; അതിെന െകാടുക്കുവാൻ എനിക്ക് അധികാരം ഉണ്ട്;
വീണ്ടും എടുക്കുവാനും എനിക്ക് അധികാരം ഉണ്ട്; ഈ കല്പന എെന്റ
പിതാവിങ്കൽ നിന്നു എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.
19 ഈ വചനംനിമിത്തം െയഹൂദന്മാരുെട ഇടയിൽ പിെന്നയും ഭിന്നത
ഉണ്ടായി. 20 അവരിൽ പലരും; അവന് ഭൂതം ഉണ്ട്; അവൻ ്രഭാന്തൻ
ആകുന്നു; അവെന്റ വാക്ക് േകൾക്കുന്നത് എന്തിന് എന്നു പറഞ്ഞു.
21 മറ്റ ചിലർ: ഇതു ഭൂത്രഗസ്തെന്റ വാക്കല്ല; ഭൂതത്തിന് കുരുടന്മാരുെട
കണ്ണ് തുറപ്പാൻ കഴിയുേമാ എന്നു പറഞ്ഞു.
െയഹൂദന്മാർ േയശുവിെന അവിശ്വസിക്കുന്നു
അനന്തരം െയരൂശേലമിൽ ്രപതിഷ്േഠാത്സവം വന്നു;
അന്ന്
23 േയശു ൈദവാലയത്തിൽ ശേലാേമാെന്റ
ശീതകാലമായിരുന്നു.
24 അേപ്പാൾ െയഹൂദന്മാർ
മണ്ഡപത്തിൽ നടക്കുകയായിരുന്നു.
അവെന വളഞ്ഞു: നീ എ്രതേത്താളം ഞങ്ങെള ആശിപ്പിക്കുന്നു? നീ
്രകിസ്തു എങ്കിൽ വ്യക്തമായി ഞങ്ങേളാടു പറക എന്നു അവേനാട്
പറഞ്ഞു. 25 േയശു അവേരാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്: ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞിട്ട ണ്ട്; എങ്കിലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല; എെന്റ പിതാവിെന്റ
നാമത്തിൽ ഞാൻ െചയ്യ ന്ന ്രപവൃത്തികൾ എെന്നക്കുറിച്ച ള്ള സാക്ഷ്യം
നൽകുന്നു. 26 എന്നിട്ട ം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ
എെന്റ ആടുകളല്ല. 27 എെന്റ ആടുകൾ എെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കുന്നു;
ഞാൻ അവെയ അറിയുകയും അവ എെന്ന അനുഗമിക്കുകയും
28 ഞാൻ അവയ്ക്ക് നിത്യജീവൻ െകാടുക്കുന്നു; അവ
െചയ്യ ന്നു.
ഒരുനാള ം നശിച്ച േപാകയില്ല; ആരും അവെയ എെന്റ കയ്യിൽ
29 അവെയ തന്നിരിക്കുന്ന എെന്റ
നിന്നു പിടിച്ച പറിക്കയും ഇല്ല.
പിതാവ് എല്ലാവരിലും വലിയവൻ; പിതാവിെന്റ കയ്യിൽ നിന്നു അവെയ
പിടിച്ച പറിപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല 30 ഞാനും പിതാവും
22
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31 അേപ്പാൾ െയഹൂദന്മാർ അവെന എറിയുവാൻ
ഒന്നാകുന്നു.
32 േയശു അവേരാട്:
പിെന്നയും കല്ല് എടുത്തു.
പിതാവിൽനിന്ന്
ഞാൻ
പല
നല്ല
്രപവൃത്തികൾ
നിങ്ങെള
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവയിൽ ഏത് ്രപവൃത്തിനിമിത്തം നിങ്ങൾ എെന്ന കെല്ലറിയുന്നു
33 െയഹൂദന്മാർ അവേനാട്:
എന്നു േചാദിച്ച .
ഒരു നല്ല ്രപവൃത്തി
നിമിത്തവുമല്ല, ൈദവദൂഷണം നിമിത്തവും നീ മനുഷ്യനായിരിെക്ക
നിെന്നത്തെന്ന ൈദവം ആക്കുന്നതുെകാണ്ടുമേ്രത ഞങ്ങൾ നിെന്ന
34 േയശു അവേരാട്:
കെല്ലറിയുന്നത് എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
‘നിങ്ങൾ േദവന്മാർ ആകുന്നു എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു’ എന്നു നിങ്ങള െട
35 ൈദവത്തിെന്റ
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നില്ലേയാ?
അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായിട്ട ള്ളവെര േദവന്മാർ എന്നു പറഞ്ഞു എങ്കിൽതിരുെവഴുത്തിന് നീക്കം വരികയില്ലേല്ലാ- 36 ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ
പു്രതൻ എന്നു പറഞ്ഞതുെകാണ്ട്:
നീ ൈദവദൂഷണം പറയുന്നു
എന്നു പിതാവ് വിശുദ്ധീകരിച്ച േലാകത്തിൽ അയച്ചവേനാട് നിങ്ങൾ
പറയുന്നുേവാ? 37 ഞാൻ എെന്റ പിതാവിെന്റ ്രപവൃത്തി െചയ്യ ന്നിെല്ലങ്കിൽ
എെന്ന വിശ്വസിക്കണ്ട; 38 ഞാൻ അവ െചയ്യ ന്നു എങ്കിേലാ എെന്ന
വിശ്വസിക്കാതിരുന്നാലും പിതാവ് എന്നിലും ഞാൻ പിതാവിലും എന്നു
നിങ്ങൾ ്രഗഹിച്ച അറിേയണ്ടതിന് ്രപവൃത്തിെയ വിശ്വസിപ്പിൻ. 39 അവർ
അവെന പിെന്നയും പിടിപ്പാൻ േനാക്കി; അവേനാ അവരുെട കയ്യിൽ
നിന്നു ഒഴിഞ്ഞുേപായി.
40
അവൻ
േയാർദ്ദാനക്കെര
േയാഹന്നാൻ
ആദ്യം
സ്നാനം
കഴിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് പിെന്നയും െചന്ന് അവിെട പാർത്തു.
41 അേനകർ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു: േയാഹന്നാൻ അടയാളം ഒന്നും
െചയ്തിട്ടില്ല; എന്നാൽ ഇവെനക്കുറിച്ച് േയാഹന്നാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ
42 അവിെട അേനകർ
ഒെക്കയും സത്യമായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
േയശുവിൽ വിശ്വസിച്ച .

11. അദ്ധ്യായം.
ലാസറിെന്റ മരണം
എന്നാൽ ലാസർ എന്നു േപരുള്ള ഒരുവൻ ദീനമായ്ക്കിടന്നിരുന്നു.
ഇവൻ മറിയയുെടയും അവള െട സേഹാദരിയായ മാർത്തയുെടയും
്രഗാമമായ െബഥാന്യയിൽനിന്നുള്ളവനായിരുന്നു. 2 ഈ മറിയ ആയിരുന്നു
കർത്താവിെന പരിമള ൈതലം പൂശി തെന്റ തലമുടിെകാണ്ട് അവെന്റ
കാൽ തുടച്ചത്.
അവള െട സേഹാദരനായ ലാസർ ആയിരുന്നു
3 ആ സേഹാദരിമാർ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ
ദീനമായ്ക്കിടന്നത്.
ആളയച്ച്: കർത്താേവ, നിനക്ക് ്രപിയനായവൻ ദീനമായ്ക്കിടക്കുന്നു
4 േയശു അത് േകട്ടിട്ട്:
എന്നു പറയിച്ച .
ഈ ദീനം മരണത്തിൽ
അവസാനിക്കുവാനായിട്ടല്ല, മറിച്ച് ൈദവത്തിെന്റ മഹത്വത്തിനും അത്
മുഖാന്തരം ൈദവപു്രതൻ മഹത്വെപ്പേടണ്ടതിനുമായിട്ടേ്രത എന്നു
5 േയശു മാർത്തെയയും അവള െട സേഹാദരിെയയും
പറഞ്ഞു.
6 അവൻ ദീനമായ്ക്കിടക്കുന്നു എന്നു
ലാസറിെനയും സ്േനഹിച്ച .
േകട്ടേപ്പാൾ താൻ ആയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് രണ്ടു ദിവസംകൂടി പാർത്തു.
7 അതിെന്റേശഷം അവൻ ശിഷ്യന്മാേരാട്: നാം വീണ്ടും െയഹൂദ്യയിേലക്കു
േപാക എന്നു പറഞ്ഞു. 8 ശിഷ്യന്മാർ അവേനാട്: റബ്ബീ, െയഹൂദന്മാർ
ഇേപ്പാൾ തേന്ന നിെന്ന കെല്ലറിയുവാൻ ഭാവിച്ച വേല്ലാ; നീ പിെന്നയും
1
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9 അതിന് േയശു:
അവിെട േപാകുന്നുേവാ എന്നു േചാദിച്ച .
ഒരു
ദിവസത്തിൽ പ്രന്തണ്ട് മണിക്കൂർ െവളിച്ചം ഇല്ലേയാ? പകൽസമയത്ത്
നടക്കുന്നവൻ
പകൽെവളിച്ചം
കാണുന്നതുെകാണ്ട്
ഇടറുന്നില്ല.
10 രാ്രതിയിൽ നടക്കുന്നവേനാ അവന് െവളിച്ചം ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട്
ഇടറുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 11 ഇതു പറഞ്ഞതിനുേശഷം അവൻ:
നമ്മുെട സ്േനഹിതനായ ലാസർ നി്രദെകാള്ള ന്നു; എങ്കിലും ഞാൻ
അവെന ഉറക്കത്തിൽനിന്ന് ഉണർത്തുവാൻ േപാകുന്നു എന്നു അവേരാട്
പറഞ്ഞു. 12 ശിഷ്യന്മാർ അവേനാട്: കർത്താേവ, അവൻ നി്രദെകാള്ള ന്നു
എങ്കിൽ അവന് െസൗഖ്യം വരും എന്നു പറഞ്ഞു. 13 േയശു അവെന്റ
മരണെത്തക്കുറിച്ച ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത്; എന്നാൽ വി്രശമിക്കുന്ന
ഉറക്കെത്തക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞെതന്ന് അവർ വിചാരിച്ച . 14 അേപ്പാൾ
േയശു സ്പഷ്ടമായി അവേരാട്: ലാസർ മരിച്ച േപായി; 15 ഞാൻ അവിെട
ഇല്ലാതിരുന്നതുെകാണ്ട് നിങ്ങെള വിചാരിച്ച സേന്താഷിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ
വിശ്വസിപ്പാൻ ഇടയാകുമേല്ലാ; നാം അവെന്റ അടുക്കൽ േപാക എന്നു
പറഞ്ഞു. 16 ദിദിെമാസ് എന്നു േപരുള്ള േതാമസ് സഹശിഷ്യന്മാേരാട്:
അവേനാടുകൂെട മരിേക്കണ്ടതിന് നാമും േപാക എന്നു പറഞ്ഞു.

ലാസറിെന ഉയിർപ്പിക്കുന്നു.
േയശു
അവിെട
എത്തിയേപ്പാൾ
അവെന
കല്ലറയിൽ
18 െബഥാന്യ
െവച്ചിട്ട് നാലുദിവസമായി എന്നു അറിഞ്ഞ്.
െയരൂശേലമിനരിെക ഏകേദശം പതിനഞ്ച് നാഴിക* ദൂരത്തായിരുന്നു.
19 അേനകം െയഹൂദന്മാർ മാർത്തെയയും മറിയെയയും അവരുെട
സേഹാദരെനക്കുറിച്ച് ആശ്വസിപ്പിേക്കണ്ടതിന് അവരുെട അടുക്കൽ
20 േയശു വരുന്നുെണ്ടന്നു േകട്ടേപ്പാൾ മാർത്ത െചന്ന്
വന്നിരുന്നു.
അവെന കണ്ട്;
എന്നാൽ മറിയേയാ വീട്ടിൽത്തെന്ന ഇരുന്നു.
21 മാർത്ത േയശുവിേനാടു:
കർത്താേവ, നീ ഇവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു
22 ഇേപ്പാഴും നീ
എങ്കിൽ എെന്റ സേഹാദരൻ മരിക്കയില്ലായിരുന്നു.
ൈദവേത്താട് എന്ത് അേപക്ഷിച്ചാലും ൈദവം നിനക്ക് തരും എന്നു
23 േയശു അവേളാട്:
ഞാൻ അറിയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
നിെന്റ
24 മാർത്ത
സേഹാദരൻ ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.
അവേനാട്:
ഒടുവിലെത്ത നാളിെല പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവൻ
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കും എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
25 േയശു അവേളാട്: ഞാൻ തേന്ന പുനരുത്ഥാനവും ജീവനും ആകുന്നു;
26 ജീവിച്ചിരുന്നു
എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും.
എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആരും ഒരുനാള ം മരിക്കയില്ല; ഇതു നീ
27 അവൾ അവേനാട്:
വിശ്വസിക്കുന്നുേവാ എന്നു പറഞ്ഞു.
ഉവ്വ്,
കർത്താേവ, േലാകത്തിൽ വരുവാനുള്ള ൈദവപു്രതനായ ്രകിസ്തു നീ
തേന്ന എന്നു ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് 28 േപായി
തെന്റ സേഹാദരിയായ മറിയെയ സ്വകാര്യമായി വിളിച്ച :
ഗുരു
29 അവൾ േകട്ട
വന്നിട്ട ണ്ട്; നിെന്ന വിളിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
ഉടെന എഴുേന്നറ്റ് അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്. 30 േയശു അതുവെര
്രഗാമത്തിൽ കടക്കാെത മാർത്ത അവെന എതിേരറ്റ സ്ഥലത്ത്
31 വീട്ടിൽ മറിയേയാടുകൂെട ഇരുന്നു അവെള
തേന്ന ആയിരുന്നു.
ആശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്ന െയഹൂദന്മാർ, മറിയ േവഗം എഴുേന്നറ്റ് േപാകുന്നത്
കണ്ടിട്ട് അവൾ കല്ലറയ്ക്കൽ കരയുവാൻ േപാകുന്നു എന്നു വിചാരിച്ച
17

*
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32 േയശു ഇരിക്കുന്നിടത്ത് മറിയ എത്തി
അവെള പിൻെചന്നു.
അവെന കണ്ടേപ്പാൾ കാല്ക്കൽ വീണു: കർത്താേവ, നീ ഇവിെട
ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ എെന്റ സേഹാദരൻ മരിക്കയില്ലായിരുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 33 അവൾ കരയുന്നതും അവേളാടുകൂെട വന്ന െയഹൂദന്മാർ
കരയുന്നതും േയശു കണ്ടിട്ട് ആത്മാവിൽ ഞരങ്ങി, അസ്വസ്ഥനായി:
34 അവെന െവച്ചത് എവിെട എന്നു േചാദിച്ച .
കർത്താേവ, വന്നു
35
കാണുക എന്നു അവർ അവേനാട് പറഞ്ഞു.
േയശു കണ്ണ നീർ
വാർത്തു. 36 അേപ്പാൾ െയഹൂദന്മാർ: കേണ്ടാ ഇവൻ ലാസറിെന എ്രത
സ്േനഹിച്ചിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 37 ചിലേരാ: കുരുടെന്റ കണ്ണ് തുറന്ന
ഇവന് ഇവെനയും മരിക്കാതാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേയാ എന്നു പറഞ്ഞു.
38 േയശു പിെന്നയും ഉള്ളം െനാന്ത് കല്ലറയ്ക്കൽ എത്തി; അത് ഒരു
ഗുഹ ആയിരുന്നു; ഒരു കല്ല ം അതിേന്മൽ െവച്ചിരുന്നു. 39 “ആ കല്ല്
എടുത്തുമാറ്റ വിൻ” എന്നു േയശു പറഞ്ഞു. മരിച്ചവെന്റ സേഹാദരിയായ
മാർത്ത: കർത്താേവ, ഇേപ്പാൾ ശരീരം ജീർണ്ണിച്ചിരിക്കും; അവൻ
മരിച്ചിട്ട് നാലുദിവസമായേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 40 േയശു അവേളാട്:
വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ൈദവത്തിെന്റ മഹത്വം കാണും എന്നു ഞാൻ നിേന്നാട്
41 അവർ ആ കല്ല് എടുത്തുമാറ്റി.
പറഞ്ഞില്ലേയാ എന്നു പറഞ്ഞു.
േയശു േമേലാട്ട േനാക്കി: പിതാേവ, നീ എെന്റ അേപക്ഷ േകട്ടതിനാൽ
42 നീ എേപ്പാഴും എെന്റ അേപക്ഷ
ഞാൻ നിനക്ക് നന്ദി പറയുന്നു.
േകൾക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; എങ്കിലും നീ എെന്ന
അയച്ച എന്നു ചുറ്റ ം നില്ക്കുന്ന പുരുഷാരം വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന്
അവരുെട നിമിത്തം ഞാൻ പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 43 ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ:
“ലാസേറ, പുറത്തു വരിക” എന്നു ഉച്ചത്തിൽ
വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 44 മരിച്ചവൻ പുറത്തു വന്നു; അവെന്റ കാലും കയ്യ ം
ശീലെകാണ്ടു െകട്ടിയും മുഖം റൂമാൽെകാണ്ടു മൂടിയുമിരുന്നു. അവെന്റ
െകട്ട് അഴിക്കുവിൻ; അവൻ േപാകെട്ട എന്നു േയശു അവേരാട് പറഞ്ഞു.
45 മറിയയുെട അടുക്കൽ വന്ന െയഹൂദന്മാരിൽ പലരും അവൻ
46 എന്നാൽ ചിലർ
െചയ്തതു കണ്ടിട്ട് അവനിൽ വിശ്വസിച്ച .
പരീശന്മാരുെട അടുക്കൽ േപായി േയശു െചയ്തതു അവേരാട്
അറിയിച്ച .

േയശുവിെന െകാല്ല വാൻ ആേലാചിക്കുന്നു
മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും േചർന്ന് ആേലാചനാസംഘം
വിളിച്ച കൂട്ടി: നാം എന്ത് െചേയ്യണ്ടു? ഈ മനുഷ്യൻ വളെര അടയാളങ്ങൾ
െചയ്യ ന്നുവേല്ലാ. 48 അവെന ഇങ്ങെന വിട്ടയച്ചാൽ എല്ലാവരും അവനിൽ
വിശ്വസിക്കും; േറാമക്കാരും വന്നു നമ്മുെട സ്ഥലെത്തയും ജനെത്തയും
എടുത്തുകളയും എന്നു പറഞ്ഞു. 49 അവരിൽ ഒരുവൻ, ആ വർഷെത്ത
മഹാപുേരാഹിതനായ കയ്യഫാവ് തേന്ന, അവേരാട്: നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും
അറിഞ്ഞുകൂടാ; 50 ജാതി മുഴുവനും നശിച്ച േപാകുന്നതിേനക്കാൾ
ഒരു മനുഷ്യൻ ജനങ്ങൾക്കുേവണ്ടി മരിക്കുന്നതു നല്ലത് എന്നു
51 അവൻ ഇതു
നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നതുമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
സ്വയമായി പറഞ്ഞതല്ല, താൻ ആ വർഷെത്ത മഹാപുേരാഹിതൻ
ആകയാൽ രാജ്യത്തിന് േവണ്ടി േയശു മരിക്കണം എന്നു ്രപവചിച്ചതേ്രത.
52 രാജ്യത്തിന് േവണ്ടി മാ്രതമല്ല, പലസ്ഥലങ്ങളിലായി ചിതറിയിരിക്കുന്ന
ൈദവമക്കെള ഒന്നായിട്ട് േചർേക്കണ്ടതിനും തേന്ന. 53 അന്നുമുതൽ
അവർ േയശുവിെന െകാല്ല വാൻ ആേലാചിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
47
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54
അതുെകാണ്ട്
േയശു
െയഹൂദന്മാരുെട
ഇടയിൽ
പിെന്ന
പരസ്യമായി നടക്കാെത അവിടം വിട്ട മരുഭൂമിക്കരിെക എ്രഫയീം
എന്ന പട്ടണത്തിേലക്ക് േപായി ശിഷ്യന്മാരുമായി അവിെട പാർത്തു.
55
െയഹൂദന്മാരുെട
െപസഹ
അടുത്തിരിക്കുകയാൽ
പലരും
തങ്ങെളത്തെന്ന ശുദ്ധിവരുത്തുവാൻ െപസഹയ്ക്ക് മുെമ്പ നാട്ടിൽനിന്ന്
56 അവർ േയശുവിെന അേന്വഷിച്ച
െയരൂശേലമിേലക്കു േപായി.
ൈദവാലയത്തിൽ നിന്നുെകാണ്ടു:
എന്ത് േതാന്നുന്നു?
അവൻ
െപരുന്നാൾക്ക് വരികയില്ലേയാ എന്നു തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 57 എന്നാൽ
മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും േയശുവിെന പിടിേക്കണ്ടതിന്
അവൻ എവിെടയാെണന്ന് ആെരങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ അറിവു
തേരണെമന്ന് കല്പന െകാടുത്തിരുന്നു.

1

12. അദ്ധ്യായം.

േയശു
മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഉയിർപ്പിച്ച
ലാസർ
പാർത്ത
േബഥാന്യയിേലക്കു െപസഹയ്ക്ക് ആറ് ദിവസം മുെമ്പ േയശു
2 അവിെട അവർ അവന് ഒരു അത്താഴം ഒരുക്കി; ലാസർ
വന്നു.
േയശുവിേനാടുകൂെട പന്തിയിൽ ഇരുന്നവരിൽ ഒരുവൻ ആയിരുന്നു,
3 അേപ്പാൾ
മാർത്ത വിളമ്പി െകാടുക്കുകയായിരുന്നു.
മറിയ
വിലേയറിയ
സ്വച്ഛജടാമാംസിൈതലം
ഒരു
റാത്തൽ
എടുത്തു
േയശുവിെന്റ കാലിൽ പൂശി തെന്റ തലമുടിെകാണ്ട് കാൽ തുവർത്തി;
ൈതലത്തിെന്റ െസൗരഭ്യംെകാണ്ട് വീട് നിറഞ്ഞു. 4 എന്നാൽ അവെന്റ
ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനായി അവെന കാണിച്ച െകാടുക്കുവാനുള്ള
യൂദാ ഈസ്കേര്യാത്താവ്: 5 ഈ ൈതലം മുന്നൂറു െവള്ളിക്കാശിന്
വിറ്റ് ദരി്രദന്മാർക്ക് െകാടുക്കാഞ്ഞത് എന്ത് എന്നു പറഞ്ഞു. 6 ഇതു
ദരി്രദന്മാെരക്കുറിച്ച് വിചാരം ഉണ്ടായിട്ടല്ല, അവൻ കള്ളൻ ആകെകാണ്ടും
പണസഞ്ചി തെന്റ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കയാൽ അതിൽ ഉള്ളതിൽനിന്ന്
അവൻ എടുത്തിരുന്നതുെകാണ്ടും അേ്രത പറഞ്ഞത്. 7 േയശു: അവെള
അസഹ്യെപ്പടുേത്തണ്ട; എെന്റ ശവസംസ്ക്കാര ദിവസത്തിനായി അവൾ
ഇതു സൂക്ഷിച്ച എന്നിരിക്കെട്ട. 8 ദരി്രദന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്േപാഴും
അടുെക്ക ഉണ്ടേല്ലാ; ഞാൻ എല്ലായ്േപാഴും അടുെക്ക ഇല്ലതാനും എന്നു
പറഞ്ഞു.
9 അവൻ അവിെട ഉെണ്ടന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് െയഹൂദന്മാരുെട ഒരു വലിയ
പുരുഷാരം േയശുവിെന്റ നിമിത്തം മാ്രതമല്ല, അവൻ മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഉയിർപ്പിച്ച ലാസെറ കാണ്മാനായിട്ട ംകൂെട വന്നു. 10 അവൻ നിമിത്തം
അേനകം െയഹൂദന്മാർ െചന്ന് 11 േയശുവിൽ വിശ്വസിക്കയാൽ
ലാസറിേനയും െകാേല്ലണം എന്നു മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാർ ആേലാചിച്ച .
േയശുവിെന്റ രാജകീയ്രപേവശനം
അടുത്ത ദിവസം െപരുന്നാൾക്ക് വലിയ പുരുഷാരം വന്നു. േയശു
െയരൂശേലമിേലക്കു വരുന്നു എന്നു അവർ േകട്ടേപ്പാൾ 13 ഈന്തപ്പനയുെട
ചില്ലകൾ എടുത്തുംെകാണ്ട് അവെന എതിേരൽക്കുവാൻ െചന്ന്:
േഹാശന്നാ, യി്രസാേയലിെന്റ രാജാവായി കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ
14 േയശു ഒരു
വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ എന്നു ആർത്തു.
കഴുതക്കുട്ടിെയ കണ്ടിട്ട് അതിേന്മൽ കയറി ഇരുന്നു. 15 “സീേയാൻ പു്രതി,
ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ഇതാ നിെന്റ രാജാവ് കഴുതക്കുട്ടിപ്പ റത്ത് കയറിവരുന്നു”
16 ഇതു അവെന്റ
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല തേന്ന.
12
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ശിഷ്യന്മാർ ആദിയിൽ ്രഗഹിച്ചില്ല; എന്നാൽ േയശുവിന് േതജസ്കരണം
വന്നേശഷം അവെനക്കുറിച്ച് ഇങ്ങെന എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നും
അവർ അവന് ഇങ്ങെന െചയ്തു എന്നും അവർക്ക് ഓർമ്മവന്നു.
17 അവൻ ലാസെറ കല്ലറയിൽനിന്ന് വിളിച്ച
മരിച്ചവരിൽ നിന്നു
എഴുേന്നല്പിച്ചേപ്പാൾ
അവേനാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്ന
പുരുഷാരം
18 അവൻ ഈ അടയാളം
മറ്റ ള്ളവേരാടു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു.
െചയ്തു എന്നു േകട്ടതുെകാണ്ടുകൂടിയാണ് പുരുഷാരം അവെന
എതിേരറ്റ െചന്നത്. 19 ആകയാൽ പരീശന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ: േനാക്കു
നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും െചയ്യ വാൻ സാധിക്കുന്നില്ല; ഇതാ േലാകം അവെന്റ
പിന്നാെല ആയിേപ്പായി എന്നു പറഞ്ഞു.
20 െപരുന്നാളിൽ
ആരാധിപ്പാൻ വന്നവരിൽ ചില യവനന്മാർ
21 ഇവർ ഗലീലയിെല േബത്ത്സയിദക്കാരനായ
ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഫിലിെപ്പാസിെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് അവേനാട്:
യജമാനേന,
ഞങ്ങൾക്കു േയശുവിെന കാണ്മാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നു അേപക്ഷിച്ച .
22 ഫിലിെപ്പാസ് െചന്ന് അെ്രന്തയാസിേനാട് പറഞ്ഞു.
അെ്രന്തയാസും
ഫിലിെപ്പാസും കൂെട െചന്ന് േയശുവിേനാടു പറഞ്ഞു. 23 േയശു അവേരാട്
ഉത്തരം പറഞ്ഞത്: മനുഷ്യപു്രതൻ േതജസ്കരിക്കെപ്പടുവാനുള്ള നാഴിക
വന്നിരിക്കുന്നു. 24 ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു:
േകാതമ്പുമണി നിലത്തു വീണു ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് തനിേയ
ഇരിക്കും; ചത്തു എങ്കിേലാ അത് വളെര ഫലം പുറെപ്പടുവിക്കും.
25 തെന്റ ജീവെന സ്േനഹിക്കുന്നവൻ അതിെന കളയും; എന്നാൽ
ഇഹേലാകത്തിൽ
തെന്റ
ജീവെന
െവറുക്കുന്നവൻ
അതിെന
നിത്യജീവനായി സൂക്ഷിക്കും. 26 എനിക്ക് ശു്രശൂഷ െചയ്യ ന്നവൻ എെന്ന
അനുഗമിക്കെട്ട; ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് എെന്റ ശു്രശൂഷക്കാരനും
ഇരിക്കും; എനിക്ക് ശു്രശൂഷ െചയ്യ ന്നവെന പിതാവ് മാനിയ്ക്കും.
27 ഇേപ്പാൾ എെന്റ ഉള്ളം കലങ്ങിയിരിക്കുന്നു; ഞാൻ എന്ത് പറേയണ്ടു?
പിതാേവ, ഈ നാഴികയിൽനിന്ന് എെന്ന രക്ഷിേക്കണേമ; എങ്കിലും ഇതു
നിമിത്തം ഞാൻ ഈ നാഴികയിേലക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. 28 പിതാേവ, നിെന്റ
നാമെത്ത മഹത്വെപ്പടുേത്തണേമ. അേപ്പാൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന്: “ഞാൻ
മഹത്വെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു; ഇനിയും മഹത്വെപ്പടുത്തും” എെന്നാരു
ശബ്ദം ഉണ്ടായി. 29 അത് േകട്ടിട്ട് അരിെക നില്ക്കുന്ന പുരുഷാരം: ഇടി
ഉണ്ടായി എന്നു പറഞ്ഞു; മറ്റ ചിലർ: ഒരു ൈദവദൂതൻ അവേനാട്
സംസാരിച്ച എന്നു പറഞ്ഞു. 30 അതിന് േയശു: ഈ ശബ്ദം എെന്റ
നിമിത്തമല്ല, നിങ്ങള െട നിമിത്തം അേ്രത ഉണ്ടായത്. 31 ഇേപ്പാൾ ഈ
േലാകത്തിെന്റ ന്യായവിധി ആകുന്നു; ഇേപ്പാൾ ഈ േലാകത്തിെന്റ
32 ഞാേനാ ഭൂമിയിൽനിന്നു
്രപഭുവിെന പുറത്തു തള്ളിക്കളയും.
ഉയർത്തെപ്പട്ടാൽ എല്ലാവെരയും എങ്കേലക്ക് ആകർഷിക്കും എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 33 ഇതു താൻ മരിക്കുവാനുള്ള മരണവിധം സൂചിപ്പിച്ച
പറഞ്ഞതേ്രത. 34 പുരുഷാരം അവേനാട്: ്രകിസ്തു എേന്നക്കും ഇരിക്കും
എന്നു ഞങ്ങൾ ന്യായ്രപമാണത്തിൽ വായിച്ച േകട്ടിരിക്കുന്നു; പിെന്ന
മനുഷ്യപു്രതൻ ഉയർത്തെപ്പേടണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു നീ പറയുന്നത്
എങ്ങെന? ഈ മനുഷ്യപു്രതൻ ആർ എന്നു േചാദിച്ച . 35 അതിന് േയശു
അവേരാട്: ഇനി കുറച്ച കാലം മാ്രതം െവളിച്ചം നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
ഇരിക്കും; ഇരുൾ നിങ്ങെള പിടിക്കാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് െവളിച്ചം
ഉള്ളിടേത്താളം നടന്നുെകാൾവിൻ.
ഇരുളിൽ നടക്കുന്നവൻ താൻ
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എവിെട േപാകുന്നു എന്നു അറിയുന്നില്ലേല്ലാ. 36 നിങ്ങൾ െവളിച്ചത്തിെന്റ
മക്കൾ ആേകണ്ടതിന് െവളിച്ചം ഉള്ളിടേത്താളം െവളിച്ചത്തിൽ
വിശ്വസിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
37 ഇതു സംസാരിച്ചിട്ട് േയശു അവെര വിട്ട മാറിേപ്പായി.
അവർ
കാൺെക അവൻ ഇ്രത വളെര അടയാളങ്ങെള െചയ്തിട്ട ം അവർ
അവനിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല.
38 “കർത്താേവ, ഞങ്ങൾ േകൾപ്പിച്ചത് ആർ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു?
കർത്താവിെന്റ ഭുജം ആർക്ക് െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു?”
എന്നു െയശയ്യാ്രപവാചകൻ പറഞ്ഞ വചനം നിവൃത്തിയാവാൻ ഇടവന്നു.
39 അവർക്ക് വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; അതിെന്റ കാരണം െയശയ്യാവു
വീണ്ടും പറയുന്നത്:
40 “അവർ കണ്ണ െകാണ്ട് കാണുകേയാ ഹൃദയംെകാണ്ട് ്രഗഹിക്കേയാ
മനം
തിരികേയാ
താൻ
അവെര
െസൗഖ്യമാക്കുകേയാ
െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവരുെട കണ്ണ് അവൻ കുരുടാക്കി
ഹൃദയം തടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.”
41 െയശയ്യാവു
േയശുവിെന്റ േതജസ്സ് കണ്ട് അവെനക്കുറിച്ച്
42 എന്നിട്ട ം
സംസാരിച്ചത് െകാണ്ടാകുന്നു ഇതു പറഞ്ഞത്.
അധികാരികളിൽേപ്പാലും അേനകർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ച ; എന്നാൽ
പള്ളിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കെപ്പടാതിരിപ്പാൻ പരീശന്മാർ നിമിത്തം
43 അവർ ൈദവത്താലുള്ള മാനേത്തക്കാൾ
ഏറ്റ പറഞ്ഞില്ലതാനും.
മനുഷ്യരാലുള്ള മാനെത്ത അധികം സ്േനഹിച്ച .
44 േയശു ഉറെക്ക വിളിച്ച പറഞ്ഞത്:
എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ
എന്നിൽ മാ്രതമല്ല എെന്ന അയച്ചവനിലും വിശ്വസിക്കുന്നു. 45 എെന്ന
46 എന്നിൽ
കാണുന്നവൻ എെന്ന അയച്ചവെന കാണുന്നു.
വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആരും ഇരുളിൽ വസിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഞാൻ
47 എെന്റ വചനം േകട്ട്
െവളിച്ചമായി േലാകത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു.
്രപമാണിക്കാത്തവെന ഞാൻ വിധിക്കുന്നില്ല; േലാകെത്ത വിധിപ്പാനല്ല,
േലാകെത്ത രക്ഷിയ്ക്കുവാനേ്രത ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. 48 എെന്റ
വചനങ്ങൾ ൈകെക്കാള്ളാെത എെന്ന തള്ളിക്കളയുന്നവെന ന്യായം
വിധിക്കുന്നവൻ ഉണ്ട്; ഞാൻ സംസാരിച്ച വചനങ്ങൾ തേന്ന അവസാന
നാളിൽ അവെന ന്യായം വിധിക്കും. 49 ഞാൻ സ്വയമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല;
എെന്ന അയച്ച പിതാവ് തേന്ന ഞാൻ ഇന്നത് പറേയണം എന്നും
എങ്ങെന സംസാരിക്കണം എന്നും കല്പന തന്നിരിക്കുന്നു. 50 അവെന്റ
കല്പന നിത്യജീവൻ എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു; ആകയാൽ ഞാൻ
സംസാരിക്കുന്നത് പിതാവ് എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല തേന്ന
അവേരാട് സംസാരിക്കുന്നു.

13. അദ്ധ്യായം.
േയശു ശിഷ്യന്മാരുെട കാൽ കഴുകുന്നു
താൻ ഈ േലാകം വിട്ട പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ േപാകുവാനുള്ള
നാഴിക വന്നു എന്നു െപസഹാ െപരുന്നാളിന് മുെമ്പ േയശു അറിഞ്ഞിട്ട്,
േലാകത്തിൽ തനിക്കു സ്വന്തമായവെര സ്േനഹിച്ച ; അവസാനേത്താളം
അവെര സ്േനഹിച്ച . 2 അത്താഴം ആയേപ്പാൾ പിശാച്, ശിേമാെന്റ
മകനായ യൂദാ ഈസ്കേര്യാത്താവിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ േയശുവിെന
1
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ഒറ്റിെകാടുക്കുവാൻ േതാന്നിച്ചിരുന്നു; 3 പിതാവ് സകലവും തെന്റ കയ്യിൽ
തന്നിരിക്കുന്നു എന്നും താൻ ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് വന്നു
ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽ േപാകുന്നു എന്നും േയശു അറിഞ്ഞിരുന്നു.
4 അവൻ അത്താഴത്തിൽ നിന്നു എഴുേന്നറ്റ് േമൽവസ്്രതം ഊരിവച്ച്
ഒരു തുവർത്ത് എടുത്തു അരയിൽ ചുറ്റി 5 ഒരു പാ്രതത്തിൽ െവള്ളം
പകർന്നു ശിഷ്യന്മാരുെട കാൽ കഴുകുവാനും അരയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന
6 അവൻ ശിേമാൻ
തുണിെകാണ്ട് തുവർത്തുവാനും തുടങ്ങി.
പെ്രതാസിെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ അവൻ അവേനാട്: കർത്താേവ,
നീ എെന്റ കാൽ കഴുകുന്നുേവാ എന്നു പറഞ്ഞു. 7 േയശു അവേനാട്:
ഞാൻ െചയ്യ ന്നെതെന്തന്ന് നീ ഇേപ്പാൾ അറിയുന്നില്ല; എന്നാൽ
8 നീ ഒരുനാള ം എെന്റ
പിന്നീട് അറിയും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
കാൽ കഴുകുകയില്ല എന്നു പെ്രതാസ് പറഞ്ഞു.
അതിന് േയശു:
ഞാൻ നിെന്ന കഴുകാഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എേന്നാടുകൂെട പങ്കില്ല എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ ശിേമാൻ പെ്രതാസ്: 9 കർത്താേവ,
എെന്റ കാൽ മാ്രതമല്ല കയ്യ ം തലയും കൂെട കഴുേകണേമ എന്നു
പറഞ്ഞു. 10 േയശു അവേനാട്: കുളിച്ചിരിക്കുന്നവന് കാൽ അല്ലാെത
കഴുകുവാൻ ആവശ്യം ഇല്ല; അവൻ മുഴുവനും ശുദ്ധിയുള്ളവൻ;
നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവർ ആകുന്നു; എല്ലാവരും അല്ലതാനും എന്നു
പറഞ്ഞു. 11 തെന്ന കാണിച്ച െകാടുക്കുന്നവൻ ആരാെണന്ന് േയശു
അറിഞ്ഞിരുന്നതുെകാണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശുദ്ധിയുള്ളവരല്ല
എന്നു പറഞ്ഞത്.
12 അവൻ അവരുെട കാൽ കഴുകിയിട്ട് വസ്്രതം ധരിച്ച വീണ്ടും
ഇരുന്ന് അവേരാട് പറഞ്ഞത്:
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് െചയ്തതു
എന്താെണന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുേവാ? 13 നിങ്ങൾ എെന്ന ഗുരുെവന്നും
കർത്താെവന്നും വിളിക്കുന്നു; ഞാൻ അങ്ങെന ആകെകാണ്ട് നിങ്ങൾ
പറയുന്നത് ശരി. 14 കർത്താവും ഗുരുവുമായ ഞാൻ നിങ്ങള െട കാൽ
കഴുകി എങ്കിൽ നിങ്ങള ം തമ്മിൽ തമ്മിൽ കാൽ കഴുേകണ്ടതാകുന്നു.
15 ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് െചയ്തതുേപാെല നിങ്ങള ം െചേയ്യണ്ടതിന് ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃക തന്നിരിക്കുന്നു. 16 ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: ദാസൻ യജമാനേനക്കാൾ വലിയവൻ അല്ല;
അയയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ തെന്ന അയച്ചവെനക്കാൾ വലിയവനുമല്ല. 17 ഇതു
നിങ്ങൾ അറിയുന്നു എങ്കിൽ അവെയ െചയ്താൽ ഭാഗ്യവാന്മാർ.
18 ഞാൻ
നിങ്ങെള എല്ലാവെരയും കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല;
ഞാൻ
തിരെഞ്ഞടുത്തവെര ഞാൻ അറിയുന്നു; എന്നാൽ “എെന്റ അപ്പം
തിന്നുന്നവൻ എെന്റ േനെര കുതികാൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു”
എന്നുള്ള തിരുെവഴുത്തിന് നിവൃത്തി വേരണ്ടതിനാകുന്നു ഞാൻ ഇതു
19 അത് സംഭവിക്കുേമ്പാൾ “ഞാൻ ആകുന്നു” എന്നു
പറയുന്നത്.
നിങ്ങൾ വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ ഇേപ്പാൾ അത് സംഭവിക്കുംമുെമ്പ
20 ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
പറയുന്നു: ഞാൻ അയയ്ക്കുന്നവെന ൈകെക്കാള്ള ന്നവൻ എെന്ന
ൈകെക്കാള്ള ന്നു; എെന്ന ൈകെക്കാള്ള ന്നവൻ എെന്ന അയച്ചവെന
ൈകെക്കാള്ള ന്നു.
യൂദാസ് ഒറ്റിെകാടുക്കുെമന്ന് ്രപവചിക്കുന്നു.
ഇതു പറഞ്ഞിട്ട് േയശു ഉള്ളം കലങ്ങി: ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ എെന്ന ഒറ്റിെകാടുക്കും
21
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എന്നു സാക്ഷീകരിച്ച പറഞ്ഞു. 22 ഇതു ആെരക്കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്നു
23 ശിഷ്യന്മാരിൽ
ശിഷ്യന്മാർ സംശയിച്ച തമ്മിൽ തമ്മിൽ േനാക്കി.
െവച്ച് േയശു സ്േനഹിച്ച ഒരുവൻ േയശുവിെന്റ മാർവ്വിടത്തു
ചാരിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 24 ശിേമാൻ പെ്രതാസ് അവേനാട് ആംഗ്യം കാട്ടി,
അവൻ പറഞ്ഞത് ആെരക്കുറിച്ച് എന്നു േചാദിപ്പാൻ പറഞ്ഞു. 25 അവൻ
േയശുവിെന്റ െനേഞ്ചാട് ചാഞ്ഞു: കർത്താേവ, അത് ആർ എന്നു
26 ഞാൻ അപ്പക്കഷണം മുക്കി െകാടുക്കുന്നവൻതെന്ന
േചാദിച്ച .
എന്നു േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു; അപ്പക്കഷണം മുക്കി ശിേമാൻ
27 അപ്പം
ഈസ്കേര്യാത്താവിെന്റ മകനായ യൂദയ്ക്ക് െകാടുത്തു.
വാങ്ങിയതിനുേശഷം സാത്താൻ അവനിൽ കടന്നു; േയശു അവേനാട്:
നീ െചയ്യാനിരിക്കുന്നത് േവഗത്തിൽ െചയ്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 28 എന്നാൽ
ഇതു അവേനാട് എന്തിന് പറഞ്ഞുെവന്ന് പന്തിയിൽ ഇരുന്നവരിൽ
29 പണസഞ്ചി യൂദയുെട പക്കൽ ആകയാൽ
ആരും അറിഞ്ഞില്ല.
െപരുന്നാളിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതു വാങ്ങുവാേനാ ദരി്രദർക്ക് വല്ലതും
െകാടുക്കുവാേനാ േയശു അവേനാട് കല്പിക്കുന്നു എന്നു ചിലർക്കു
േതാന്നി. 30 അപ്പം വാങ്ങിയ ഉടെന അവൻ എഴുേന്നറ്റ േപായി, അേപ്പാൾ
രാ്രതി ആയിരുന്നു.
31 അവൻ േപായേശഷം േയശു പറഞ്ഞത്: ഇേപ്പാൾ മനുഷ്യപു്രതൻ
മഹത്വെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
ൈദവവും അവനിൽ മഹത്വെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
32
ൈദവം
അവനിൽ
മഹത്വെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
എങ്കിൽ
ൈദവം
അവെന തന്നിൽ തേന്ന മഹത്വെപ്പടുത്തും; ക്ഷണത്തിൽ അവെന
മഹത്വെപ്പടുത്തും. 33 കുഞ്ഞുങ്ങെള, ഞാൻ ഇനി കുറച്ച സമയംകൂടി
മാ്രതം നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കും; നിങ്ങൾ എെന്ന അേന്വഷിക്കും;
ഞാൻ േപാകുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നു
ഞാൻ െയഹൂദന്മാേരാട് പറഞ്ഞതുേപാെല ഇന്ന് നിങ്ങേളാടും പറയുന്നു.
34 നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്േനഹിേക്കണം എന്നു പുതിെയാരു കല്പന
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു; ഞാൻ നിങ്ങെള സ്േനഹിച്ചതുേപാെല
നിങ്ങള ം തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്േനഹിേക്കണം എന്നു തേന്ന. 35 നിങ്ങൾക്ക്
തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്േനഹം ഉെണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങൾ എെന്റ ശിഷ്യന്മാർ എന്നു
എല്ലാവരും അറിയും.
പെ്രതാസ് തള്ളിപറയുെമന്ന് ്രപവചിക്കുന്നു
ശിേമാൻ പെ്രതാസ് അവേനാട്:
കർത്താേവ, നീ എവിെട
േപാകുന്നു എന്നു േചാദിച്ചതിന്: ഞാൻ േപാകുന്ന ഇടേത്തക്ക് നിനക്ക്
ഇേപ്പാൾ എെന്ന അനുഗമിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല; പിന്നേത്തതിൽ
നീ എെന്ന അനുഗമിക്കും എന്നു േയശു അവേനാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
37 പെ്രതാസ് അവേനാട്:
കർത്താേവ, ഇേപ്പാൾ എനിക്ക് നിെന്ന
അനുഗമിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് എന്ത്? ഞാൻ എെന്റ ജീവെന നിനക്ക്
38 അതിന് േയശു:
േവണ്ടി െവച്ച കളയും എന്നു പറഞ്ഞു.
നിെന്റ
ജീവെന എനിക്കുേവണ്ടി െവച്ച കളയുേമാ? ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ
നിേന്നാട് പറയുന്നു: നീ മൂന്നു ്രപാവശ്യം എെന്ന തള്ളിപ്പറയുേവാളം േകാഴി
കൂകുകയില്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
36
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നിങ്ങള െട ഹൃദയം കലങ്ങിേപ്പാകരുത്; ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ,
എന്നിലും വിശ്വസിപ്പിൻ. 2 എെന്റ പിതാവിെന്റ ഭവനത്തിൽ അേനകം
വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട്; ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുമായിരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ േപാകുന്നു.
3 ഞാൻ േപായി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ, ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന
ഇടത്ത് നിങ്ങള ം ഇരിേക്കണ്ടതിന് പിെന്നയും വന്നു നിങ്ങെള എെന്റ
അടുക്കൽ േചർത്തുെകാള്ള ം 4 ഞാൻ േപാകുന്ന ഇടേത്തക്കുള്ള
5 േതാമസ് അവേനാട്:
വഴി നിങ്ങൾ അറിയുന്നു.
കർത്താേവ,
നീ എവിെട േപാകുന്നു എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല; പിെന്ന വഴി
എങ്ങെന അറിയും എന്നു േചാദിച്ച . 6 േയശു അവേനാട്: ഞാൻ തേന്ന
വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു; ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാെത ആരും
7 നിങ്ങൾ എെന്ന അറിഞ്ഞ്
പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല.
എങ്കിൽ എെന്റ പിതാവിെനയും അറിയുമായിരുന്നു; ഇന്നുമുതൽ നിങ്ങൾ
അവെന അറിയുന്നു; അവെന കണ്ടുമിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
8 ഫിലിെപ്പാസ് അവേനാട്:
കർത്താേവ, പിതാവിെന ഞങ്ങൾക്കു
കാണിച്ച തേരണം; ഞങ്ങൾക്കു അത് മതി എന്നു പറഞ്ഞു. 9 േയശു
അവേനാട് പറഞ്ഞത്: ഞാൻ ഇ്രതകാലം നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരുന്നിട്ട ം നീ
എെന്ന അറിഞ്ഞില്ലേയാ ഫിലിെപ്പാേസ? എെന്ന കണ്ടവൻ പിതാവിെന
കണ്ടിരിക്കുന്നു; പിെന്ന പിതാവിെന ഞങ്ങൾക്കു കാണിച്ച തേരണം
എന്നു നീ പറയുന്നത് എങ്ങെന? 10 ഞാൻ പിതാവിലും പിതാവ് എന്നിലും
ആകുന്നു എന്നു നീ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേയാ? ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്ന
വചനം സ്വയമായിട്ടല്ല സംസാരിക്കുന്നത്; ്രപത്യ ത പിതാവ് എന്നിൽ
വസിച്ച െകാണ്ട് തെന്റ ്രപവൃത്തി െചയ്യ ന്നു. 11 ഞാൻ പിതാവിലും പിതാവ്
എന്നിലും എന്നു എെന്ന വിശ്വസിപ്പിൻ; അെല്ലങ്കിൽ ്രപവൃത്തി നിമിത്തം
എെന്ന വിശ്വസിപ്പിൻ. 12 ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു;
ഞാൻ െചയ്യ ന്ന ്രപവൃത്തി എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനും െചയ്യ ം; ഞാൻ
പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ േപാകുന്നതുെകാണ്ട് അതിൽ വലിയതും അവൻ
െചയ്യ ം. 13 നിങ്ങൾ എെന്റ നാമത്തിൽ അേപക്ഷിക്കുന്നെതാെക്കയും
പിതാവ് പു്രതനിൽ മഹത്വെപ്പേടണ്ടതിന് ഞാൻ െചയ്തുതരും. 14 നിങ്ങൾ
എെന്റ നാമത്തിൽ എെന്തങ്കിലും േചാദിച്ചാൽ ഞാൻ അത് െചയ്തുതരും.
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന വാഗ്ദാനം െചയ്യ ന്നു
നിങ്ങൾ എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ എെന്റ കല്പനകെള
്രപമാണിക്കും. 16 എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിേനാട് േചാദിക്കും; അവൻ
സത്യത്തിെന്റ ആത്മാവ് എന്ന മെറ്റാരു കാര്യസ്ഥെന എേന്നക്കും
17 ഈ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരും.
സത്യത്തിെന്റ ആത്മാവിെന േലാകം കാണുകേയാ അറിയുകേയാ
െചയ്യായ്കയാൽ അതിന് അവെന ലഭിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല; എന്നാൽ
അവൻ നിങ്ങേളാടു കൂെട വസിക്കുകയും നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയും
െചയ്യ ന്നതുെകാണ്ട് അവെന നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. 18 ഞാൻ നിങ്ങെള
അനാഥരായി വിടുകയില്ല; ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ മടങ്ങിവരും.
19 കുറേഞ്ഞാന്നു കഴിഞ്ഞാൽ േലാകം എെന്ന കാണുകയില്ല; നിങ്ങേളാ
എെന്ന കാണും; ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതുെകാണ്ട് നിങ്ങള ം ജീവിക്കും.
20 ഞാൻ എെന്റ പിതാവിലും നിങ്ങൾ എന്നിലും ഞാൻ നിങ്ങളിലും
21 എെന്റ കല്പനകൾ ലഭിച്ച
എന്നു നിങ്ങൾ അന്ന് അറിയും.
15
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അവെയ ്രപമാണിക്കുന്നവനാകുന്നു എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നവൻ;
എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നവെന എെന്റ പിതാവ് സ്േനഹിക്കും; ഞാനും
അവെന
സ്േനഹിച്ച്
അവന്
എെന്നത്തെന്ന
െവളിെപ്പടുത്തും.
22 ഈസ്കേര്യാത്താവല്ലാത്ത
യൂദാ അവേനാട്:
കർത്താേവ,
എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടാകുന്നു നീ േലാകത്തിനല്ല ഞങ്ങൾക്കേ്രത നിെന്ന
െവളിെപ്പടുത്തുവാൻ േപാകുന്നത് എന്നു േചാദിച്ച . 23 േയശു അവേനാട്:
എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നവൻ എെന്റ വചനം ്രപമാണിക്കും; എെന്റ
പിതാവ് അവെന സ്േനഹിക്കും; ഞങ്ങൾ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു
അവേനാടുകൂെട വാസം െചയ്യ ം. 24 എെന്ന സ്േനഹിക്കാത്തവൻ എെന്റ
വചനം ്രപമാണിക്കുന്നില്ല; നിങ്ങൾ േകൾക്കുന്ന വചനം എേന്റതല്ല എെന്ന
അയച്ച പിതാവിേന്റതേ്രത എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
25 ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട വസിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ
നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. 26 എങ്കിലും പിതാവ് എെന്റ നാമത്തിൽ
അയക്കുവാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങൾക്ക്
സകലവും ഉപേദശിച്ച തരികയും ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞത്
27 സമാധാനം
ഒെക്കയും നിങ്ങെള ഓർമ്മെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യ ം.
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട േപാകുന്നു; എെന്റ സമാധാനം ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു; േലാകം തരുന്നതുേപാെല അല്ല ഞാൻ ഇത്
നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. നിങ്ങള െട ഹൃദയം കലങ്ങരുത്, ്രഭമിക്കുകയും
അരുത്. 28 ഞാൻ േപാകയും നിങ്ങള െട അടുക്കൽ മടങ്ങിവരികയും
െചയ്യ ം എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞത് േകട്ട വേല്ലാ; നിങ്ങൾ
എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ
േപാകുന്നതിനാൽ
നിങ്ങൾ
സേന്താഷിക്കുമായിരുന്നു;
പിതാവ്
29 അത് സംഭവിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ
എേന്നക്കാൾ വലിയവനേല്ലാ.
വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ ഇേപ്പാൾ അത് സംഭവിക്കുംമുെമ്പ
30 ഞാൻ ഇനി നിങ്ങേളാടു വളെര
നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
സംസാരിക്കുകയില്ല;
ഈ േലാകത്തിെന്റ ്രപഭു വരുന്നു;
അവന്
എെന്റേമൽ ഒരു അധികാരവുമില്ല. 31 എങ്കിലും ഞാൻ പിതാവിെന
സ്േനഹിക്കുന്നു എന്നും പിതാവ് എേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല ഞാൻ
െചയ്യ ന്നു എന്നും േലാകം അറിയെട്ട. എഴുേന്നല്പിൻ; നമുക്ക് ഇവിെടനിന്ന്
േപാകാം.

15. അദ്ധ്യായം.
സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളിയും െകാമ്പുകള ം
ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളിയും എെന്റ പിതാവ് േതാട്ടക്കാരനും
2 എന്നിലുള്ള െകാമ്പുകളിൽ ഫലം കായ്ക്കാത്തതിെന
ആകുന്നു.
ഒെക്കയും അവൻ നീക്കിക്കളയുന്നു;
ഫലം കായ്ക്കുന്നതിെന
ഒെക്കയും അധികം ഫലം കായ്േക്കണ്ടതിന് െചത്തി െവടിപ്പാക്കുന്നു.
3 ഞാൻ നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ച വചനംനിമിത്തം നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ
ശുദ്ധിയുള്ളവരാകുന്നു. 4 എന്നിൽ വസിക്കുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങളിലും
വസിക്കും; െകാമ്പിന് മുന്തിരിവള്ളിയിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാെത സ്വയമായി
ഫലം കായ്പാൻ കഴിയാത്തതുേപാെല എന്നിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാെത
5 ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയും നിങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്കും കഴിയുകയില്ല.
െകാമ്പുകള ം ആകുന്നു;
ഒരുവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും
വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ വളെര ഫലം കായ്ക്കും; എെന്ന കൂടാെത
1
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നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും െചയ്വാൻ കഴിയുകയില്ല. 6 ആെരങ്കിലും എന്നിൽ
വസിക്കാതിരുന്നാൽ അവെന ഒരു െകാമ്പുേപാെല പുറത്തു കളഞ്ഞിട്ട്
അവൻ ഉണങ്ങിേപ്പാകുന്നു; മനുഷ്യർ ആ െകാമ്പുകൾ േചർത്ത്
തീയിേലക്ക് എറിയുകയും;
അത് െവന്തുേപാകുകയും െചയ്യ ന്നു.
7 നിങ്ങൾ എന്നിലും എെന്റ വചനങ്ങൾ നിങ്ങളിലും വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ
ഇച്ഛിക്കുന്നത് എെന്തങ്കിലും അേപക്ഷിക്കുവിൻ; അത് നിങ്ങൾക്ക്
ലഭിക്കും. 8 അങ്ങെന നിങ്ങൾ എെന്റ ശിഷ്യന്മാരാകും; നിങ്ങൾ വളെര
ഫലം കായ്ക്കുന്നതിനാൽ എെന്റ പിതാവ് മഹത്വെപ്പടുന്നു; 9 പിതാവ്
എെന്ന സ്േനഹിച്ചതുേപാെല ഞാനും നിങ്ങെള സ്േനഹിച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്റ സ്േനഹത്തിൽ വസിക്കുവിൻ. 10 ഞാൻ എെന്റ പിതാവിെന്റ
കല്പനകൾ ്രപമാണിച്ച അവെന്റ സ്േനഹത്തിൽ വസിക്കുന്നതുേപാെല
നിങ്ങൾ എെന്റ കല്പനകൾ ്രപമാണിച്ചാൽ എെന്റ സ്േനഹത്തിൽ
11 എെന്റ സേന്താഷം നിങ്ങളിൽ ഇരിപ്പാനും നിങ്ങള െട
വസിക്കും.
സേന്താഷം പൂർണ്ണമാകുവാനും ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു
സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. 12 ഞാൻ നിങ്ങെള സ്േനഹിച്ചതുേപാെല നിങ്ങള ം
തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്േനഹിേക്കണം എന്നാകുന്നു എെന്റ കല്പന. 13 തെന്റ
സ്േനഹിതന്മാർക്കുേവണ്ടി ജീവെന െകാടുക്കുന്നതിലും അധികമുള്ള
സ്േനഹം ആർക്കും ഇല്ല. 14 ഞാൻ നിങ്ങേളാടു കല്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ
നിങ്ങൾ െചയ്യ ന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എെന്റ സ്േനഹിതന്മാർ തേന്ന
15 യജമാനൻ െചയ്യ ന്നതു ദാസൻ അറിയായ്കെകാണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങെള
ദാസന്മാർ എന്നു ഇനി വിളിക്കുകയില്ല; ഞാൻ എെന്റ പിതാവിൽനിന്ന്
േകട്ടത് എല്ലാം നിങ്ങേളാട് അറിയിച്ചതുെകാണ്ട് നിങ്ങെള സ്േനഹിതന്മാർ
16 നിങ്ങൾ
എന്നു വിളിച്ചിരിക്കുന്നു.
എെന്ന തിരെഞ്ഞടുത്തു
എന്നല്ല, ഞാൻ നിങ്ങെള തിരെഞ്ഞടുത്തു, നിങ്ങൾ േപായി ഫലം
കായ്േക്കണ്ടതിനും നിങ്ങള െട ഫലം നിലനിൽേക്കണ്ടതിനും നിങ്ങെള
നിേയാഗിച്ച മിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ എെന്റ നാമത്തിൽ പിതാവിേനാട്
അേപക്ഷിക്കുന്നെതാെക്കയും അവൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുവാനായിട്ട
തേന്ന. 17 നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്േനഹിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ ഈ
കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു കല്പിക്കുന്നു.
േലാകം നിങ്ങെള െവറുക്കും
േലാകം നിങ്ങെള െവറുക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക്
മുെമ്പ
എെന്ന
െവറുത്തിരിക്കുന്നു
എന്നു
അറിയുവിൻ.
19 നിങ്ങൾ
േലാകക്കാർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ േലാകം തനിക്കു
സ്വന്തെമന്നേപാെല നിങ്ങെള സ്േനഹിക്കുമായിരുന്നു;
എന്നാൽ
നിങ്ങൾ േലാകക്കാരല്ലാത്തതുെകാണ്ടും, ഞാൻ നിങ്ങെള േലാകത്തിൽ
നിന്നു തിരെഞ്ഞടുത്തതുെകാണ്ടും േലാകം നിങ്ങെള െവറുക്കുന്നു.
20 ഒരു ദാസൻ അവെന്റ യജമാനേനക്കാൾ വലിയവനല്ല എന്നു
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞ വാക്ക് ഓർക്കുവിൻ; അവർ എെന്ന
ഉപ്രദവിച്ച
എങ്കിൽ നിങ്ങെളയും ഉപ്രദവിക്കും;
എെന്റ വചനം
്രപമാണിച്ച എങ്കിൽ നിങ്ങള േടതും ്രപമാണിക്കും. 21 എങ്കിലും എെന്ന
അയച്ചവെന അവർ അറിയാത്തതുെകാണ്ട് എെന്റ നാമം നിമിത്തം
22 ഞാൻ വന്നു അവേരാട്
ഇതു ഒെക്കയും നിങ്ങേളാടു െചയ്യ ം.
സംസാരിക്കാതിരുെന്നങ്കിൽ അവർക്ക് പാപം ഇല്ലായിരുന്നു; ഇേപ്പാേഴാ
23 എെന്ന െവറുക്കുന്നവൻ
അവരുെട പാപത്തിന് ഒഴികഴിവില്ല.
18
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24 മറ്റാരും െചയ്തിട്ടില്ലാത്ത
എെന്റ പിതാവിെനയും െവറുക്കുന്നു.
്രപവൃത്തികെള ഞാൻ അവരുെട ഇടയിൽ െചയ്തിരുന്നില്ല എങ്കിൽ
അവർക്ക് പാപം ഇല്ലായിരുന്നു; എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ അവർ കാണുകയും
എെന്നയും എെന്റ പിതാവിെനയും െവറുക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.
25 “അവർ ഒരു കാരണവുമില്ലാെത എെന്ന െവറുത്തു” എന്നു അവരുെട
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനം നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന്
26 ഞാൻ
തേന്ന.
പിതാവിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക്
അയക്കുവാനുള്ള കാര്യസ്ഥനായി പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ നിന്നു
പുറെപ്പടുന്ന സത്യാത്മാവ് വരുേമ്പാൾ അവൻ എെന്നക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം
പറയും. 27 നിങ്ങൾ ആദിമുതൽ എേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കെകാണ്ട് നിങ്ങള ം
സാക്ഷ്യം പറയും.

1

16. അദ്ധ്യായം.

നിങ്ങൾ ഇടറിേപ്പാകാതിരിക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ
2
നിങ്ങേളാടു
സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു.
തീർച്ചയായും
അവർ
നിങ്ങെള പള്ളിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കും; നിങ്ങെള െകാല്ല ന്നവൻ
എല്ലാം
ൈദവത്തിനുേവണ്ടി
നല്ല്രപവൃത്തി
െചയ്യ ന്നു
എന്നു
വിചാരിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു. 3 അവർ പിതാവിെനേയാ എെന്നേയാ
അറിയാത്തതുെകാണ്ട് ഇങ്ങെന െചയ്യ ം. 4 അത് സംഭവിക്കുന്ന നാഴിക
വരുേമ്പാൾ ഞാൻ അത് നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിട്ട െണ്ടന്ന് നിങ്ങൾ
ഓർേക്കണ്ടതിന് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു;
ആരംഭത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ച് നിങ്ങേളാടു പറയാതിരുന്നത്
ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടേ്രത.
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ്രപവർത്തനം
ഇേപ്പാേഴാ ഞാൻ എെന്ന അയച്ചവെന്റ അടുക്കൽ േപാകുന്നു:
എന്നിട്ട ം നീ എവിെട േപാകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ ആരും എേന്നാട്
6 എങ്കിലും ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു
േചാദിക്കുന്നില്ല.
പറഞ്ഞതുെകാണ്ട് നിങ്ങള െട ഹൃദയത്തിൽ ദുഃഖം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
7 എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങേളാടു സത്യം പറയുന്നു; ഞാൻ േപാകുന്നത്
നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്; ഞാൻ േപാകുന്നിെല്ലങ്കിൽ കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ വരികയില്ല; ഞാൻ േപായാേലാ അവെന നിങ്ങള െട
8 അവൻ വന്നു പാപെത്തക്കുറിച്ച ം
അടുക്കൽ അയയ്ക്കും.
നീതിെയക്കുറിച്ച ം
ന്യായവിധിെയക്കുറിച്ച ം
േലാകത്തിനു
9 അവർ
േബാധം വരുത്തും;
എന്നിൽ വിശ്വസിക്കായ്കെകാണ്ട്
പാപെത്തക്കുറിച്ച ം 10 ഞാൻ പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ േപാകയും
നിങ്ങൾ ഇനി എെന്ന കാണാതിരിക്കുകയും െചയ്യ ന്നതുെകാണ്ട്
നീതിെയക്കുറിച്ച ം 11 ഈ േലാകത്തിെന്റ ്രപഭു വിധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കെകാണ്ട്
ന്യായവിധിെയക്കുറിച്ച ം േലാകത്തിനു േബാധ്യം വരുത്തും. 12 എനിക്ക്
വളെര കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു പറവാൻ ഉണ്ട്; എന്നാൽ അവെയ
13 സത്യത്തിെന്റ
നിങ്ങൾക്ക് ഇേപ്പാൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയില്ല.
ആത്മാവ് വരുേമ്പാേഴാ അവൻ നിങ്ങെള സകല സത്യത്തിലും
വഴിനടത്തും;
അവൻ
സ്വയമായി
സംസാരിക്കാെത
താൻ
േകൾക്കുന്നത്
സംസാരിക്കുകയും
വരുവാനുള്ളതു
നിങ്ങൾക്ക്
അറിയിച്ച തരികയും െചയ്യ ം. 14 അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽനിന്ന് എടുത്തു
നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ച തരുന്നതുെകാണ്ട് എെന്ന മഹത്വെപ്പടുത്തും.
5
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15

പിതാവിനുള്ളത് ഒെക്കയും എനിക്കുള്ളത്; അതുെകാണ്ടേ്രത അവൻ
എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്നു എടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ച തരും എന്നു
ഞാൻ പറഞ്ഞത്.
നിങ്ങള െട ദുഃഖം സേന്താഷമായി മാറും
സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എെന്ന കാണുകയില്ല; പിെന്നയും
17 അവെന്റ
കുറച്ച സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എെന്ന കാണും.
ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലർ:
കുറച്ച സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എെന്ന
കാണുകയില്ല; പിെന്നയും കുറച്ച സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് എെന്ന കാണും
എന്നും പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ േപാകുന്നു എന്നും അവൻ നേമ്മാടു
18 ‘കുറച്ച സമയം
ഈ പറയുന്നത് എന്ത് എന്നു തമ്മിൽ േചാദിച്ച .
കഴിഞ്ഞിട്ട്’ എന്നു ഈ പറയുന്നത് എന്താകുന്നു?
അവൻ എന്ത്
സംസാരിക്കുന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നില്ല എന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
19 അവർ തേന്നാട് േചാദിപ്പാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞ്
േയശു അവേരാട് പറഞ്ഞത്:
കുറച്ച സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് എെന്ന
കാണുകയില്ല; പിെന്നയും കുറച്ച സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് എെന്ന കാണും
എന്നു ഞാൻ പറകയാൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ േചാദിക്കുന്നുേവാ?
20 ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: നിങ്ങൾ കരഞ്ഞു
വിലപിക്കും; എന്നാൽ േലാകം സേന്താഷിക്കും; നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കും;
എന്നാൽ നിങ്ങള െട ദുഃഖം സേന്താഷമായിത്തീരും. 21 ഒരു സ്്രതീക്ക്
്രപസവേവദന വരുേമ്പാൾ തെന്റ ്രപസവസമയം വന്നതുെകാണ്ട്
അവൾക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ട്; എന്നാൽ കുഞ്ഞിെന ്രപസവിച്ചേശഷേമാ ഒരു
കുഞ്ഞ് േലാകത്തിേലക്കു പിറന്നതിെന്റ സേന്താഷംനിമിത്തം അവൾ
തെന്റ േവദന പിെന്ന ഓർക്കുന്നില്ല. 22 അങ്ങെന നിങ്ങൾക്കും ഇേപ്പാൾ
ദുഃഖം ഉണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ പിെന്നയും നിങ്ങെള കാണും; നിങ്ങള െട
ഹൃദയം സേന്താഷിക്കും; നിങ്ങള െട സേന്താഷം ആരും നിങ്ങളിൽനിന്ന്
എടുത്തുകളയുകയുമില്ല. 23 അന്ന് നിങ്ങൾ എേന്നാട് ഒരു േചാദ്യവും
േചാദിക്കയില്ല. ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: നിങ്ങൾ
പിതാവിേനാട് അേപക്ഷിക്കുന്നെതാെക്കയും അവൻ എെന്റ നാമത്തിൽ
നിങ്ങൾക്ക് തരും. 24 ഇന്നുവെര നിങ്ങൾ എെന്റ നാമത്തിൽ ഒന്നും
അേപക്ഷിച്ചിട്ടില്ല; അേപക്ഷിക്കുവിൻ; എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും
അങ്ങെന നിങ്ങള െട സേന്താഷം പൂർണ്ണമാകും.
16 കുറച്ച

ൈധര്യെപ്പടുവിൻ ഞാൻ േലാകെത്ത ജയിച്ചിരിക്കുന്നു
ഇതു ഞാൻ സദൃശമായി നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു;
എങ്കിലും ഞാൻ ഇനി സദൃശമായി നിങ്ങേളാടു സംസാരിക്കാെത
പിതാവിെന സംബന്ധിച്ച് സ്പഷ്ടമായി നിങ്ങേളാടു അറിയിക്കുന്ന
നാഴിക വരുന്നു. 26 അന്ന് നിങ്ങൾ എെന്റ നാമത്തിൽ അേപക്ഷിക്കും;
ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി പിതാവിേനാട് അേപക്ഷിക്കും എന്നു ഞാൻ
27 നിങ്ങൾ എെന്ന സ്േനഹിച്ച്, ഞാൻ പിതാവിെന്റ
പറയുന്നില്ല.
അടുക്കൽനിന്ന്
വന്നിരിക്കുന്നു
എന്നു
വിശ്വസിച്ചിരിക്കെകാണ്ട്
28 ഞാൻ പിതാവിെന്റ
പിതാവുതാനും നിങ്ങെള സ്േനഹിക്കുന്നു.
അടുക്കൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ട േലാകത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു; പിെന്നയും
29 അതിന്
േലാകെത്ത വിട്ട പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ േപാകുന്നു.
അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ: ഇേപ്പാൾ നീ സദൃശം ഒന്നും പറയാെത സ്പഷ്ടമായി
സംസാരിക്കുന്നു. 30 നീ സകലവും അറിയുന്നു എന്നും ആരും നിേന്നാട്
25
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േചാദിപ്പാൻ നിനക്ക് ആവശ്യം ഇല്ല എന്നും ഞങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ അറിയുന്നു;
ഇതിനാൽ നീ ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു
31 േയശു അവേരാട്:
ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
32
ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുേവാ?
നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ സ്വന്തത്തിേലക്ക് ചിതറിേപ്പാകയും എെന്ന ഏകനായി
വിടുകയും െചയ്യ ന്ന നാഴിക വരുന്നു; വന്നുമിരിക്കുന്നു; പിതാവ്
എേന്നാടുകൂെട ഉള്ളതുെകാണ്ട് ഞാൻ ഏകനല്ലതാനും. 33 നിങ്ങൾക്ക്
എന്നിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാേകണ്ടതിന് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു
സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു; േലാകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ട്;
എങ്കിലും ൈധര്യെപ്പടുവിൻ; ഞാൻ േലാകെത്ത ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു.

17. അദ്ധ്യായം.
േയശുവിെന്റ ്രപാർത്ഥന
ഇതു
സംസാരിച്ചിട്ട്
േയശു
സ്വർഗ്ഗേത്തക്ക്
േനാക്കി
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: പിതാേവ, നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു; നിെന്റ പു്രതൻ
നിെന്ന മഹത്വെപ്പടുേത്തണ്ടതിന് പു്രതെന മഹത്വെപ്പടുേത്തണേമ.
2 നീ അവന് നല്കീട്ട ള്ളവർെക്കല്ലാവർക്കും അവൻ നിത്യജീവെന
െകാടുേക്കണ്ടതിന് നീ സകല ജഡത്തിേന്മലും അവന് അധികാരം
3 ഏകസത്യൈദവമായ നിെന്നയും നീ
നല്കിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
അയച്ചിരിക്കുന്ന
േയശു്രകിസ്തുവിെനയും
അറിയുന്നതുതെന്ന
4 നീ എനിക്ക് െചയ്വാൻ തന്ന ്രപവൃത്തി
നിത്യജീവൻ ആകുന്നു.
തികച്ച െകാണ്ട് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിെന്ന മഹത്വെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
5 ഇേപ്പാൾ
പിതാേവ, േലാകം ഉണ്ടാകുംമുെമ്പ എനിക്ക് നിെന്റ
അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്തിൽ എെന്ന നിേന്നാടുകൂെട
മഹത്വെപ്പടുേത്തണേമ.
1

േയശു ശിഷ്യൻമാർക്കുേവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു
നീ േലാകത്തിൽനിന്ന് എനിക്ക് തന്നിട്ട ള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഞാൻ നിെന്റ
നാമം െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അവർ നിനക്കുള്ളവർ ആയിരുന്നു;
നീ അവെര എനിക്ക് തന്നു; അവർ നിെന്റ വചനം ്രപമാണിച്ച മിരിക്കുന്നു.
7 നീ എനിക്ക് തന്നതു എല്ലാം നിെന്റ പക്കൽ നിന്നു ആകുന്നു എന്നു
അവർ ഇേപ്പാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 8 നീ എനിക്ക് തന്ന വചനം ഞാൻ
അവർക്ക് െകാടുത്തു; അവർ അത് സ്വീകരിക്കുകയും ഞാൻ നിെന്റ
അടുക്കൽനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു സത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞും നീ എെന്ന
9 ഞാൻ അവർക്ക് േവണ്ടി
അയച്ച എന്നു വിശ്വസിച്ച മിരിക്കുന്നു.
്രപാർത്ഥിക്കുന്നു; േലാകത്തിനു േവണ്ടി അല്ല; നീ എനിക്ക് തന്നിട്ട ള്ളവർ
നിനക്കുള്ളവർ
ആകെകാണ്ട്
അവർക്ക്
േവണ്ടിയേ്രത
ഞാൻ
്രപാർത്ഥിക്കുന്നത്. 10 എേന്റത് എല്ലാം നിേന്റതും നിേന്റത് എേന്റതും
ആകുന്നു; ഞാൻ അവരിൽ മഹത്വെപ്പട്ട മിരിക്കുന്നു. 11 ഇനി ഞാൻ
േലാകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല; ഇവേരാ േലാകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു; ഞാൻ
നിെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നു. പരിശുദ്ധപിതാേവ, അവർ നെമ്മേപ്പാെല
ഒന്നാേകണ്ടതിന് നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിെന്റ നാമത്തിൽ
12 അവേരാടുകൂെട ഇരുന്നേപ്പാൾ
അവെര കാത്തുെകാേള്ളണേമ.
ഞാൻ അവെര നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിെന്റ നാമത്തിൽ
6
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കാത്തുെകാണ്ടിരുന്നു; ഞാൻ അവെര സൂക്ഷിച്ച്; തിരുെവഴുത്തിന്
നിവൃത്തി വേരണ്ടതിന് ആ നാശത്തിെന്റ പു്രതനല്ലാെത അവരിൽ
13 ഇേപ്പാേഴാ ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽ
ആരും നശിച്ച േപായിട്ടില്ല.
വരുന്നു; എെന്റ സേന്താഷം അവർക്ക് ഉള്ളിൽ പൂർണ്ണമാേകണ്ടതിന്
ഞാൻ ഇതു േലാകത്തിൽെവച്ച സംസാരിക്കുന്നു. 14 ഞാൻ അവർക്ക്
നിെന്റ വചനം െകാടുത്തിരിക്കുന്നു; ഞാൻ ലൗകികനല്ലാത്തതുേപാെല
അവരും ലൗകികന്മാരല്ലാത്തതുെകാണ്ട് േലാകം അവെര െവറുത്തു.
15 അവെര േലാകത്തിൽ നിന്നു എടുക്കണം എന്നല്ല, ദുഷ്ടെന്റ കയ്യിൽ
അകെപ്പടാതവണ്ണം അവെര കാത്തുെകാേള്ളണം എന്നേ്രത ഞാൻ
16 ഞാൻ ലൗകികനല്ലാത്തതുേപാെല അവരും
്രപാർത്ഥിക്കുന്നത്.
17
ലൗകികന്മാരല്ല.
സത്യത്താൽ അവെര വിശുദ്ധീകരിേക്കണേമ, നിെന്റ
വചനം സത്യം ആകുന്നു. 18 നീ എെന്ന േലാകത്തിേലക്കു അയച്ച ;
ഞാൻ അവെരയും േലാകത്തിേലക്കു അയച്ചിരിക്കുന്നു. 19 അവരും
സത്യത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പേടണ്ടതിന് അവർക്ക് േവണ്ടി ഞാൻ
എെന്നത്തെന്ന വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു.
േയശു എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കുേവണ്ടിയും ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു
ഇവർക്ക് േവണ്ടി മാ്രതമല്ല, ഇവരുെട വചനത്താൽ എന്നിൽ
വിശ്വസിപ്പാനിരിക്കുന്നവർക്കു േവണ്ടിയും ഞാൻ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു.
21 അവർ എല്ലാവരും ഒന്നാേകണ്ടതിന്, പിതാേവ, നീ എന്നിലും ഞാൻ
നിന്നിലും ആകുന്നതുേപാെല അവരും നമ്മിൽ ആേകണ്ടതിനും,
നീ എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു േലാകം വിശ്വസിേക്കണ്ടതിനും
്രപാർത്ഥിക്കുന്നു. 22 നീ എനിക്ക് തന്നിട്ട ള്ള മഹത്വം ഞാൻ അവർക്ക്
23 നീ എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും നീ
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു:
എെന്ന
സ്േനഹിക്കുന്നതുേപാെല
അവെരയും
സ്േനഹിക്കുന്നു
എന്നും േലാകം അറിയുവാൻ,
നാം ഒന്നായിരിക്കുന്നതുേപാെല
അവരും ഒന്നാേകണ്ടതിന് ഞാൻ അവരിലും നീ എന്നിലുമായി അവർ
ഐക്യത്തിൽ തികഞ്ഞവരായിരിേക്കണ്ടതിന് തെന്ന. 24 പിതാേവ, നീ
േലാകസ്ഥാപനത്തിന് മുെമ്പ എെന്ന സ്േനഹിച്ചരിക്കെകാണ്ട് എനിക്ക്
നല്കിയ മഹത്വം നീ എനിക്ക് തന്നിട്ട ള്ളവർ കാേണണ്ടതിന് ഞാൻ
ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് അവരും എേന്നാട് കൂെട ഇരിേക്കണം എന്നു ഞാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നു. 25 നീതിയുള്ള പിതാേവ, േലാകം നിെന്ന അറിഞ്ഞിട്ടില്ല;
ഞാേനാ നിെന്ന അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; നീ എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു ഇവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 26 ഞാൻ നിെന്റ നാമം അവർക്ക്
െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു; നീ എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്ന സ്േനഹം
അവരിൽ ആകുവാനും ഞാൻ അവരിൽ ആകുവാനുമായി ഇനിയും
അത് െവളിെപ്പടുത്തും.
20

18. അദ്ധ്യായം.
യൂദാസ് േയശുവിെന ഒറ്റിെകാടുക്കുന്നു
പറഞ്ഞിട്ട് േയശു തെന്റ ശിഷ്യന്മാരുമായി കിേ്രദാൻ താഴ്വരയുെട
അക്കരയ്ക്ക് േപായി. അവിെട ഒരു േതാട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിൽ
2 േയശു പലേപ്പാഴും
അവനും അവെന്റ ശിഷ്യന്മാരും കടന്നു.
ശിഷ്യന്മാേരാടുകൂെട
അവിെട
േപായിരുന്നതുെകാണ്ട്
അവെന
ഒറ്റിെകാടുക്കാനുള്ളവനായ യൂദയും ആ സ്ഥലം അറിഞ്ഞിരുന്നു.
1 ഇതു
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3

അങ്ങെന യൂദാ പടയാളികെളയും മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാരിൽനിന്നും
പരീശന്മാരിൽനിന്നും വന്ന േചവകെരയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട് വിളക്കുകള ം
4 തനിക്കു
പന്തങ്ങള ം ആയുധങ്ങള മായി അവിെട വന്നു.
േനരിടുവാനുള്ളത് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്ന േയശു മുേമ്പാട്ട െചന്ന്:
നിങ്ങൾ ആെര തിരയുന്നു എന്നു അവേരാട് േചാദിച്ച . 5 “നസറായനായ
േയശുവിെന” എന്നു അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. േയശു അവേരാട്: “ഞാൻ
ആകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു; അവെന കാണിച്ച െകാടുക്കുന്ന യൂദയും
അവേരാടുകൂെട നിന്നിരുന്നു. 6 “ഞാൻ ആകുന്നു” എന്നു അവേരാട്
പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവർ പിൻവാങ്ങി നിലത്തുവീണു. 7 നിങ്ങൾ ആെര
തിരയുന്നു എന്നു അവൻ പിെന്നയും അവേരാട് േചാദിച്ചതിന് അവർ
8 “അവൻ
വീണ്ടും: “നസറായനായ േയശുവിെന” എന്നു പറഞ്ഞു.
ഞാൻ ആകുന്നു” എന്നു നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞുവേല്ലാ; എെന്ന ആകുന്നു
തിരയുന്നെതങ്കിൽ ഇവർ െപായ്െക്കാള്ളെട്ട എന്നു േയശു ഉത്തരം
9 ‘നീ എനിക്ക് തന്നവരിൽ ആരും നഷ്ടമായിേപ്പായിട്ടില്ല’
പറഞ്ഞു.
എന്നു അവൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് നിവൃത്തിയാകുവാൻ േവണ്ടിയായിരുന്നു
10 അേപ്പാൾ ശിേമാൻ പെ്രതാസ് തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന വാൾ
ഇത്.
ഊരി മഹാപുേരാഹിതെന്റ ദാസെന െവട്ടി അവെന്റ വലതുകാത്
അറുത്തുകളഞ്ഞു; ആ ദാസന് മല്െക്കാസ് എന്നു േപർ. 11 േയശു
പെ്രതാസിേനാട്: വാൾ തിരിെക ഉറയിൽ ഇടുക; പിതാവ് എനിക്ക് തന്ന
പാനപാ്രതം ഞാൻ കുടിേക്കണ്ടതല്ലേയാ എന്ന് േചാദിച്ച .
12 പടയാളികള ം
സഹ്രസാധിപനും െയഹൂദന്മാരുെട േചവകരും
േയശുവിെന പിടിച്ച െകട്ടി 13 അവർ അവെന ആദ്യം ഹന്നാവിെന്റ
അടുക്കൽ
െകാണ്ടുേപായി;
അവൻ
ആ
വർഷെത്ത
മഹാപുേരാഹിതനായ കയ്യഫാവിെന്റ അമ്മാവിയപ്പൻ ആയിരുന്നു.
14 കയ്യഫാേവാ: ജനത്തിനുേവണ്ടി ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നതു നല്ലത്
എന്നു െയഹൂദന്മാേരാട് ആേലാചന പറഞ്ഞവൻ തേന്ന.
പെ്രതാസ് േയശുവിെന തള്ളിപ്പറയുന്നു
ശിേമാൻ പെ്രതാസും മെറ്റാരു ശിഷ്യനും േയശുവിെന്റ പിന്നാെല
െചന്ന്;
ആ
ശിഷ്യൻ
മഹാപുേരാഹിതന്
പരിചയമുള്ളവൻ
ആകയാൽ േയശുവിേനാടുകൂെട മഹാപുേരാഹിതെന്റ നടുമുറ്റത്ത്
16 എന്നാൽ
കടന്നു.
പെ്രതാസ് വാതില്ക്കൽ പുറത്തുതെന്ന
നില്ക്കുകയായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട് മഹാപുേരാഹിതന് പരിചയമുള്ള
മെറ്റ ശിഷ്യൻ പുറത്തുവന്നു വാതില്കാവല്ക്കാരത്തിേയാടു പറഞ്ഞു
17 അേപ്പാൾ വാതിൽ കാക്കുന്ന
പെ്രതാസിെന അകത്ത് കയറ്റി.
ബാല്യക്കാരത്തി പെ്രതാസിേനാട്: നീയും ഈ മനുഷ്യെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ
ഒരുവേനാ എന്നു േചാദിച്ച ; അല്ല എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. 18 അന്ന്
തണുപ്പായിരുന്നതിനാൽ ദാസന്മാരും േചവകരും കനൽ കൂട്ടി അവിെട
നിന്നു തീ കായുകയായിരുന്നു; പെ്രതാസും അവേരാടുകൂെട തീ
കാഞ്ഞുെകാണ്ട് നിന്നു.
19 മഹാപുേരാഹിതൻ േയശുവിേനാടു അവെന്റ ശിഷ്യന്മാെരയും
20 അതിന് േയശു:
ഉപേദശെത്തയും കുറിച്ച് േചാദിച്ച .
ഞാൻ
േലാകേത്താടു പരസ്യമായി സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു;
പള്ളികളിലും
എല്ലാ െയഹൂദന്മാരും കൂടുന്ന ൈദവാലയത്തിലും ഞാൻ എേപ്പാഴും
ഉപേദശിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു; ഞാൻ രഹസ്യമായി ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല.
21 നീ എേന്നാട് േചാദിക്കുന്നത് എന്ത്? ഞാൻ സംസാരിച്ചത് എെന്തന്ന്
15
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േകട്ടവേരാട് േചാദിക്ക; ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ജനങ്ങൾ അറിയുന്നു
എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 22 അവൻ ഇങ്ങെന പറഞ്ഞേപ്പാൾ േചവകരിൽ
അരിെക നിന്ന ഒരുവൻ: മഹാപുേരാഹിതേനാട് ഇങ്ങെനേയാ ഉത്തരം
പറയുന്നത് എന്നു പറഞ്ഞു തെന്റ ൈകെകാണ്ട് േയശുവിെന അടിച്ച .
23 േയശു അവേനാട്: ഞാൻ േമാശമായി സംസാരിച്ച എങ്കിൽ െതളിവ്
െകാടുക്ക; അല്ല ഞാൻ ശരിയായി സംസാരിച്ച എങ്കിൽ എെന്ന തല്ല ന്നത്
24 അേപ്പാൾ ഹന്നാവ് അവെന ബന്ധിച്ച്
എന്ത് എന്നു പറഞ്ഞു.
മഹാപുേരാഹിതനായ കയ്യഫാവിെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച .
25 ശിേമാൻ പെ്രതാസ് തീ കാഞ്ഞുനില്ക്കുേമ്പാൾ: നീയും അവെന്റ
ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനല്ലേയാ എന്നു ചിലർ അവേനാട് േചാദിച്ച ; അല്ല
എന്നു അവൻ തള്ളിപറഞ്ഞു. 26 മഹാപുേരാഹിതെന്റ ദാസന്മാരിൽ
ഒരുവനും പെ്രതാസ് കാതറുത്തവെന്റ ചാർച്ചക്കാരനുമായ ഒരുവൻ:
ഞാൻ നിെന്ന അവേനാടുകൂെട േതാട്ടത്തിൽ കണ്ടില്ലേയാ എന്നു
പറഞ്ഞു. 27 പെ്രതാസ് പിെന്നയും തള്ളിപ്പറഞ്ഞു; ഉടെന േകാഴി കൂകി.
േയശു പീലാേത്താസിെന്റ മുമ്പിൽ
പുലർച്ചയ്ക്ക് അവർ േയശുവിെന കയ്യഫാവിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന്
ആസ്ഥാനത്തിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി; അവർക്ക് അശുദ്ധരാകാെത
െപസഹ ഭക്ഷിേക്കണ്ടതിനാൽ അവർ ആസ്ഥാനത്തിൽ കടന്നില്ല.
29 പീലാേത്താസ് അവരുെട അടുക്കൽ പുറത്തുവന്നു: ഈ മനുഷ്യെന്റ
30 ഇവൻ
േനെര എന്ത് കുറ്റം േബാധിപ്പിക്കുന്നു എന്നു േചാദിച്ച .
തിന്മ്രപവൃത്തിക്കുന്നവൻ അല്ലായിരുെന്നങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവെന
നിെന്റ പക്കൽ ഏല്പിക്കയില്ലായിരുന്നു എന്നു അവർ അവേനാട്
31 പീലാേത്താസ് അവേരാട്:
ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
നിങ്ങൾ അവെന
െകാണ്ടുേപായി നിങ്ങള െട ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം വിധിപ്പിൻ എന്നു
പറഞ്ഞതിന് െയഹൂദന്മാർ അവേനാട്: ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം ആെരയും
മരണശിക്ഷയ്ക്ക് ഏൽപ്പിക്കുവാനുള്ള അധികാരം ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 32 അവർ ഇതു പറഞ്ഞതിനാൽ േയശു താൻ മരിക്കുവാനുള്ള
മരണവിധം സൂചിപ്പിച്ച പറഞ്ഞ വാക്കിന് നിവൃത്തിവന്നു.
33 പീലാേത്താസ് പിെന്നയും ആസ്ഥാനത്തിൽ െചന്ന് േയശുവിെന
വിളിച്ച : നീ െയഹൂദന്മാരുെട രാജാേവാ എന്നു േചാദിച്ച . 34 അതിന്
ഉത്തരമായി േയശു: ഇതു നീ സ്വയമായി പറയുന്നേതാ മറ്റ ള്ളവർ
എെന്നക്കുറിച്ച് നിേന്നാട് പറഞ്ഞിേട്ടാ എന്നു േചാദിച്ച . 35 പീലാേത്താസ്
അതിന് ഉത്തരമായി:
ഞാൻ െയഹൂദനല്ലേല്ലാ?
നിെന്റ ജനവും
മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാരുമാണ് നിെന്ന എെന്റ പക്കൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്;
36 അതിന് േയശു:
നീ എന്ത് െചയ്തു എന്നു േചാദിച്ച .
എെന്റ
രാജ്യം ഐഹികമല്ല; എെന്റ രാജ്യം ഐഹികം ആയിരുന്നു എങ്കിൽ
എെന്ന യഹൂദന്മാരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കാതവണ്ണം എെന്റ േചവകർ
േപാരാടുമായിരുന്നു; എന്നാൽ എെന്റ രാജ്യം ഐഹികമല്ല എന്നു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 37 പീലാേത്താസ് അവേനാട്: അേപ്പാൾ നീ രാജാവ്
തേന്നയാേണാ? എന്നു േചാദിച്ചതിന് േയശു: നീ പറഞ്ഞതുേപാെല ഞാൻ
രാജാവ് തേന്ന; സത്യത്തിന് സാക്ഷിനില്േക്കണ്ടതിന് ഞാൻ ജനിച്ച
അതിനായി േലാകത്തിൽ വന്നുമിരിക്കുന്നു; സത്യത്തിനുള്ളവർ എല്ലാം
എെന്റ സ്വരം േകൾക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 38 പീലാേത്താസ്
അവേനാട് േചാദിച്ച : എന്താണ് സത്യം?
ഇതു പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ
28
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വീണ്ടും െയഹൂദന്മാരുെട അടുക്കൽ പുറത്തു െചന്ന് അവേരാട്: ഞാൻ
39 എന്നാൽ െപസഹയിൽ
അവനിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല.
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവെന വിട്ട തരിക പതിവുണ്ടേല്ലാ; അതിനാൽ
െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവിെന നിങ്ങൾക്ക് വിട്ട തരെട്ട?
എന്നു
േചാദിച്ചതിന് അവർ പിെന്നയും: 40 ഇവെന േവണ്ട; ബറബ്ബാസിെന
മതി എന്നു നിലവിളിച്ച പറഞ്ഞു; ബറബ്ബാേസാ ഒരു കവർച്ചക്കാരൻ
ആയിരുന്നു.

19. അദ്ധ്യായം.
േയശു ഉപ്രദവേമൽക്കുന്നു
അനന്തരം പീലാേത്താസ് േയശുവിെന െകാണ്ടുേപായി ചാട്ടെകാണ്ട്
അടിപ്പിച്ച . 2 പടയാളികൾ മുള്ള െകാണ്ട് ഒരു കിരീടം െമടഞ്ഞു അവെന്റ
തലയിൽ െവച്ച് ധൂ്രമവസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച . 3 അവർ അവെന്റ അടുക്കൽ
െചന്ന്: െയഹൂദന്മാരുെട രാജാേവ, ജയ ജയ എന്നു പറഞ്ഞ് അവരുെട
ൈകകൾെകാണ്ട് അവെന അടിച്ച . 4 പീലാേത്താസ് പിെന്നയും പുറത്തു
വന്നു: ഞാൻ അവനിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല എന്നു നിങ്ങൾ
അറിേയണ്ടതിന് അവെന നിങ്ങള െട അടുക്കൽ ഇതാ, പുറത്തു
െകാണ്ടുവരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 5 അങ്ങെന േയശു മുൾക്കിരീടവും
ധൂ്രമവസ്്രതവും ധരിച്ച പുറത്തു വന്നു. പീലാേത്താസ് അവേരാട്: ആ
മനുഷ്യൻ ഇതാ എന്നു പറഞ്ഞു. 6 മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാരും േചവകരും
അവെന കണ്ടേപ്പാൾ: അവെന ്രകൂശിയ്ക്ക, അവെന ്രകൂശിയ്ക്ക!
എന്നു ആർത്തുവിളിച്ച . പീലാേത്താസ് അവേരാട്: നിങ്ങൾ അവെന
െകാണ്ടുേപായി ്രകൂശിപ്പിൻ: ഞാേനാ അവനിൽ കുറ്റം കാണുന്നില്ല എന്നു
പറഞ്ഞു. 7 െയഹൂദന്മാർ അവേനാട്: ഞങ്ങൾക്കു ഒരു ന്യായ്രപമാണം
ഉണ്ട്; അവൻ തെന്നത്താൻ ൈദവപു്രതൻ ആക്കിയതുെകാണ്ട് ആ
ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം അവൻ മരിക്കണ്ടതാകുന്നു എന്നു ഉത്തരം
8 ഈ ്രപസ്താവന േകട്ടേപ്പാൾ പീലാേത്താസ് ഏറ്റവും
പറഞ്ഞു.
9
ഭയെപ്പട്ട , അവൻ പിെന്നയും ആസ്ഥാനത്തിൽ െചന്ന്; ‘നീ എവിെട
നിന്നു ആകുന്നു’ എന്നു േയശുവിേനാടു േചാദിച്ച . േയശു അവേനാട്
മറുപടിെയാന്നും പറഞ്ഞില്ല. 10 അേപ്പാൾ പീലാേത്താസ് അവേനാട്:
നീ എേന്നാട് സംസാരിക്കുന്നില്ലേയാ?
എനിക്ക് നിെന്ന ്രകൂശിപ്പാൻ
അധികാരമുെണ്ടന്നും,
നിെന്ന വിട്ടയപ്പാൻ അധികാരമുെണ്ടന്നും
നീ അറിയുന്നില്ലേയാ എന്നു േചാദിച്ചതിന് 11 േയശു അവേനാട്:
ഉയരത്തിൽനിന്ന് നൽകെപ്പട്ടില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ എെന്റേമൽ നിനക്ക്
ഒരധികാരവും ഉണ്ടാകയില്ലായിരുന്നു; അതുെകാണ്ട് എെന്ന നിെന്റ
പക്കൽ ഏല്പിച്ചവന് അധികം പാപം ഉണ്ട് എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
12 ഈ വാക്കുനിമിത്തം പീലാേത്താസ് അവെന വിട്ടയപ്പാൻ ്രശമിച്ച .
യഹൂദന്മാേരാ: നീ ഇവെന വിട്ടയച്ചാൽ ൈകസരുെട സ്േനഹിതൻ
അല്ല;
തെന്നത്താൻ രാജാവാക്കുന്നവൻ എല്ലാം ൈകസേരാട്
മത്സരിക്കുന്നുവേല്ലാ എന്നു ആർത്തുപറഞ്ഞു.
1

േയശുവിെന ്രകൂശിേക്കണ്ടതിന് ഏൽപ്പിക്കുന്നു
ഈ വാക്കുകൾ േകട്ടേപ്പാൾ പീലാേത്താസ് േയശുവിെന പുറത്തു
െകാണ്ടുവന്നു, ‘കല്ത്തളെമന്നും’ എ്രബായഭാഷയിൽ ‘ഗബ്ബഥാ’ എന്നും
വിളിക്കെപ്പടുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ന്യായാസനത്തിൽ ഇരുന്നു. 14 അേപ്പാൾ
13
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െപസഹയുെട ഒരുക്കനാൾ ഏകേദശം ആറാം മണിേനരം ആയിരുന്നു.
അവൻ െയഹൂദന്മാേരാട്: “ഇതാ, നിങ്ങള െട രാജാവ്” എന്നു പറഞ്ഞു.
15 അവേരാ:
അവെന െകാണ്ടുേപാക, അവെന െകാണ്ടുേപാക;
അവെന ്രകൂശിയ്ക്ക!
എന്നു നിലവിളിച്ച .
നിങ്ങള െട രാജാവിെന
ഞാൻ ്രകൂശിേക്കണേമാ എന്നു പീലാേത്താസ് അവേരാട് േചാദിച്ച ;
അതിന് മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാർ: ഞങ്ങൾക്കു ൈകസരല്ലാെത മെറ്റാരു
രാജാവില്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 16 അേപ്പാൾ അവൻ േയശുവിെന
്രകൂശിേക്കണ്ടതിന് അവർക്ക് ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു.
േയശുവിെന ്രകൂശിേലറ്റ ന്നു
അവർ േയശുവിെന ഏറ്റ വാങ്ങി; അവൻ തന്നത്താൻ ്രകൂശിെന
ചുമന്നുെകാണ്ടു, എ്രബായഭാഷയിൽ െഗാല്േഗാഥാ എന്നു േപരുള്ള
18 അവിെട അവർ
തലേയാടിടം എന്ന സ്ഥലേത്തയ്ക്ക് േപായി.
അവെനയും അവേനാടുകൂെട േവെറ രണ്ടു ആള കെളയും ഒരുവെന
അപ്പ റത്തും ഒരുവെന ഇപ്പ റത്തും േയശുവിെന നടുവിലുമായി ്രകൂശിച്ച .
19 പീലാേത്താസ് ഒരു േമെലഴുത്തും എഴുതി ്രകൂശിേന്മൽ പതിപ്പിച്ച ;
അതിൽ: “നസറായനായ േയശു െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവ്” എന്നു
എഴുതിയിരുന്നു. 20 േയശുവിെന ്രകൂശിച്ച സ്ഥലം നഗരത്തിന് സമീപം
ആകയാൽ അേനകം െയഹൂദന്മാർ ഈ േമെലഴുത്ത് വായിച്ച . അത്
എ്രബായ, േറാമ, യവന ഭാഷകളിൽ എഴുതിയിരുന്നു. 21 ആകയാൽ
െയഹൂദന്മാരുെട
മുഖ്യപുേരാഹിതന്മാർ
പീലാേത്താസിേനാട്:
െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവ് എന്നല്ല, ഞാൻ െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവ് എന്നു
അവൻ പറഞ്ഞു എന്നേ്രത എഴുേതണ്ടത് എന്നു പറഞ്ഞു. 22 അതിന്
പീലാേത്താസ്: ഞാൻ എഴുതിയത് എഴുതി എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
17

േയശുവിെന്റ വസ്്രതങ്ങൾ പങ്കിെട്ടടുക്കുന്നു
പടയാളികൾ േയശുവിെന ്രകൂശിച്ച േശഷം അവെന്റ വസ്്രതം
എടുത്തു ഓേരാ പടയാളിക്ക് ഓേരാ പങ്കായിട്ട് നാല് പങ്കാക്കി;
അങ്കിയും എടുത്തു; അങ്കിേയാ തുന്നൽ ഇല്ലാെത േമൽെതാട്ട് മുഴുവനും
െനയ്തതായിരുന്നു. 24 ഇതു കീറരുത്; ആർക്ക് വരും എന്നു ചീട്ടിടുക
എന്നു അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. “എെന്റ വസ്്രതം അവർ പകുെത്തടുത്തു
എെന്റ അങ്കിക്കായി ചീട്ടിട്ട ” എന്നുള്ള തിരുെവഴുത്തിന് ഇതിനാൽ
നിവൃത്തി വന്നു. പടയാളികൾ ഇങ്ങെന ഒെക്കയും െചയ്തു.
23

േയാഹന്നാനും േയശുവിെന്റ അമ്മയും
േയശുവിെന്റ ്രകൂശിനരിെക അവെന്റ അമ്മയും അമ്മയുെട
സേഹാദരിയും െക്ലേയാപ്പാവിെന്റ ഭാര്യ മറിയയും മഗ്ദലക്കാരത്തി
മറിയയും നിന്നിരുന്നു. 26 േയശു തെന്റ അമ്മയും താൻ സ്േനഹിച്ച
ശിഷ്യനും നില്ക്കുന്നതു കണ്ടിട്ട്: സ്്രതീേയ, ഇതാ നിെന്റ മകൻ എന്നു
അമ്മേയാട് പറഞ്ഞു. 27 പിെന്ന ശിഷ്യേനാട്: ഇതാ നിെന്റ അമ്മ എന്നും
പറഞ്ഞു.
ആ നാഴികമുതൽ ആ ശിഷ്യൻ അവെള തെന്റ വീട്ടിൽ
ൈകെക്കാണ്ട്.
േയശുവിെന്റ മരണം
28 അതിെന്റേശഷം സകലവും തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു േയശു
അറിഞ്ഞിട്ട് തിരുെവഴുത്തുകൾ നിവൃത്തിയാകുംവണ്ണം:
“എനിക്ക്
ദാഹിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 29 അവിെട പുളിച്ച വീഞ്ഞ് നിറെഞ്ഞാരു
പാ്രതം െവച്ചിട്ട ണ്ടായിരുന്നു; അവർ ഒരു സ്േപാങ്ങ് പുളിച്ചവീഞ്ഞ് നിറച്ച്
25
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ഈേസാപ്പ തണ്ടിേന്മൽ ആക്കി അവെന്റ വാേയാട് അടുപ്പിച്ച . 30 േയശു
പുളിച്ചവീഞ്ഞ് കുടിച്ചേശഷം: “ഇത് നിവൃത്തിയായിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു തല ചായ്ച്ച് ആത്മാവിെന ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു.
31 അന്ന് ഒരുക്കനാള ം ആ ശബ്ബത്ത് നാൾ വലിയതും ആകെകാണ്ട്
ശരീരങ്ങൾ ശബ്ബത്തിൽ ്രകൂശിേന്മൽ ഇരിക്കരുത് എന്നുവച്ച് അവരുെട
കാലുകൾ ഒടിച്ച് ശരീരങ്ങൾ താെഴയിറേക്കണം എന്നു െയഹൂദന്മാർ
പീലാേത്താസിേനാട് അേപക്ഷിച്ച . 32 ആകയാൽ പടയാളികൾ വന്നു
ഒന്നാമത്തവെന്റയും േയശുവിേനാടുകൂെട ്രകൂശിക്കെപ്പട്ട മറ്റവെന്റയും
33 അവർ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ,
കാലുകൾ ഒടിച്ച .
അവൻ മരിച്ച കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നു കാൺകയാൽ അവെന്റ കാലുകൾ
ഒടിച്ചില്ല. 34 എങ്കിലും പടയാളികളിൽ ഒരുവൻ കുന്തംെകാണ്ട് അവെന്റ
വിലാപ്പ റത്ത് കുത്തി; ഉടെന രക്തവും െവള്ളവും പുറെപ്പട്ട . 35 ഇതു
കണ്ടവൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവെന്റ സാക്ഷ്യം സത്യം
ആകുന്നു; നിങ്ങള ം വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന് താൻ സത്യം പറയുന്നു എന്നു
അവൻ അറിയുന്നു. 36 “അവെന്റ ഒരു അസ്ഥിയും ഒടിഞ്ഞുേപാകയില്ല”
എന്നുള്ള തിരുെവഴുത്ത് നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന് ഇതു സംഭവിച്ച .
37 “അവർ കുത്തിയവങ്കേലക്ക് േനാക്കും” എന്നു മെറ്റാരു തിരുെവഴുത്തും
പറയുന്നു.
േയശുവിെന സംസ്കരിക്കുന്നു
അനന്തരം, െയഹൂദന്മാെര േപടിച്ചിട്ട് രഹസ്യത്തിൽ േയശുവിെന്റ
ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്ന അരിമത്ഥ്യയിെല േയാസഫ് േയശുവിെന്റ ശരീരം
എടുത്തു
െകാണ്ടുേപാകുവാൻ
പീലാേത്താസിേനാട്
അനുവാദം
േചാദിച്ച . പീലാേത്താസ് അനുവദിച്ചേപ്പാൾ അവൻ വന്നു അവെന്റ
39 േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ ആദ്യം രാ്രതിയിൽ
ശരീരം എടുത്തു.
വന്ന നിേക്കാെദേമാസും ഏകേദശം നൂറു റാത്തൽ മൂറും അകിലും
െകാണ്ടുള്ള ഒരു കൂട്ട് െകാണ്ടുവന്നു. 40 അവർ േയശുവിെന്റ ശരീരം
എടുത്തു െയഹൂദന്മാർ ശവം അടക്കുന്ന മര്യാദ്രപകാരം അതിെന
41 അവെന
സുഗന്ധവർഗ്ഗേത്താടുകൂെട ശീലെപാതിഞ്ഞു െകട്ടി.
്രകൂശിച്ച സ്ഥലത്തുതെന്ന ഒരു േതാട്ടവും ആ േതാട്ടത്തിൽ മുെമ്പ
ആെരയും െവച്ചിട്ടില്ലാത്ത പുതിെയാരു കല്ലറയും ഉണ്ടായിരുന്നു.
42 െയഹൂദന്മാരുെട ഒരുക്കനാൾ ആയിരുന്നതുെകാണ്ടും ആ കല്ലറ
സമീപം ആയിരുന്നതുെകാണ്ടും അവർ േയശുവിെന അതിൽ െവച്ച്.
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20. അദ്ധ്യായം.
േയശുവിെന്റ പുനരുത്ഥാനം
ആഴ്ചയുെട ഒന്നാം നാൾ മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയ രാവിെല,
ഇരുട്ട ള്ളേപ്പാൾ തേന്ന കല്ലറയ്ക്കൽ െചന്ന് കല്ലറവായ്ക്കൽ നിന്ന് കല്ല്
നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട്. 2 അവൾ ഓടി ശിേമാൻ പെ്രതാസിെന്റയും
േയശു സ്േനഹിച്ച മെറ്റ ശിഷ്യെന്റയും അടുക്കൽ വന്നു:
അവർ
കർത്താവിെന കല്ലറയിൽനിന്ന് എടുത്തു െകാണ്ടുേപായി; അവെന
എവിെട െവച്ച് എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്നു അവേരാട് പറഞ്ഞു.
3 അേപ്പാൾ പെ്രതാസും മെറ്റ ശിഷ്യനും പുറെപ്പട്ട കല്ലറയ്ക്കൽ െചന്ന്.
4 ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് ഓടി; മെറ്റ ശിഷ്യൻ പെ്രതാസിേനക്കാൾ േവഗത്തിൽ
ഓടി ആദ്യം കല്ലറയ്ക്കൽ എത്തി; 5 കുനിഞ്ഞുേനാക്കി ശീലകൾ
1
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അവിെട കിടക്കുന്നത് കണ്ട്; എന്നാൽ അകത്ത് കടന്നില്ലതാനും.
6 പിന്നീട് അവെന്റ പിന്നാെല വന്ന ശിേമാൻ പെ്രതാസ് കല്ലറയിൽ
കടന്നു 7 ശീലകൾ അവിെട കിടക്കുന്നതും, അവെന്റ തലയിൽ
ചുറ്റിയിരുന്ന റൂമാൽ ശീലകേളാടുകൂെട കിടക്കാെത േവറിട്ട ഒരിടത്ത്
ചുരുട്ടിെവച്ചിരിക്കുന്നതും കണ്ട്. 8 ആദ്യം കല്ലറയ്ക്കൽ എത്തിയ മെറ്റ
9 അവൻ
ശിഷ്യനും അേപ്പാൾ അകത്ത് െചന്ന് കണ്ട് വിശ്വസിച്ച .
മരിച്ചവരിൽ നിന്നു ഉയിർെത്തഴുേന്നൽേക്കണ്ടതാകുന്നു എന്നുള്ള
തിരുെവഴുത്ത് അവർ അതുവെര അറിഞ്ഞില്ല. 10 അങ്ങെന ശിഷ്യന്മാർ
വീണ്ടും തങ്ങള െട വീടുകളിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി.
േയശു മറിയയ്ക്ക് ്രപത്യക്ഷെപ്പടുന്നു
എന്നാൽ
മറിയ
കല്ലറയ്ക്ക്
പുറത്തു
കരഞ്ഞുെകാണ്ട്
നിൽക്കുകയായിരുന്നു;
കരയുന്നതിനിടയിൽ
അവൾ
12 േയശുവിെന്റ ശരീരം
കല്ലറയ്ക്കുള്ളിേലക്ക് കുനിഞ്ഞുേനാക്കി.
കിടന്നിരുന്നിടത്ത് െവള്ളവസ്്രതം ധരിച്ച രണ്ടു ദൂതന്മാർ ഒരുവൻ
13 അവർ
തലയ്ക്കലും ഒരുവൻ കാൽക്കലും ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട്.
അവേളാട്: സ്്രതീേയ, നീ കരയുന്നത് എന്ത് എന്നു േചാദിച്ച . അവർ
എെന്റ കർത്താവിെന എടുത്തു െകാണ്ടുേപായി; അവെന എവിെട
െവച്ച് എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്നു അവൾ അവേരാട് പറഞ്ഞു.
14 ഇതു പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ പുറേകാട്ട് തിരിഞ്ഞേപ്പാൾ േയശു അവിെട
നില്ക്കുന്നതു കണ്ട്; എന്നാൽ അത് േയശു എന്നു അറിഞ്ഞില്ല താനും.
15 േയശു അവേളാട്: സ്്രതീേയ, നീ കരയുന്നത് എന്ത്?
നീ ആെര
അേന്വഷിക്കുന്നു എന്നു േചാദിച്ച . അത് േതാട്ടക്കാരനാകുന്നു എന്നു
നിരൂപിച്ചിട്ട് അവൾ:
യജമാനേന, നീ അവെന എടുത്തുെകാണ്ട്
േപായി എങ്കിൽ അവെന എവിെട െവച്ച് എന്നു പറഞ്ഞുതരിക;
ഞാൻ അവെന എടുത്തു െകാണ്ടുെപായ്െക്കാള്ളാം എന്നു അവേനാട്
പറഞ്ഞു. 16 േയശു അവേളാട്: മറിയേയ, എന്നു പറഞ്ഞു. അവൾ
തിരിഞ്ഞു എ്രബായഭാഷയിൽ: ‘റബ്ബ നി’ എന്നു പറഞ്ഞു; അതിന്
ഗുരു എന്നർത്ഥം. 17 േയശു അവേളാട്: എെന്ന െതാടരുത്; ഞാൻ
ഇതുവെര പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ കയറിേപ്പായില്ല; എങ്കിലും നീ എെന്റ
സേഹാദരന്മാരുെട അടുക്കൽ െചന്ന്: എെന്റ പിതാവും നിങ്ങള െട
പിതാവും എെന്റ ൈദവവും നിങ്ങള െട ൈദവവുമായവെന്റ അടുക്കൽ
ഞാൻ കയറിേപ്പാകുന്നു എന്നു അവേരാട് പറക എന്നു പറഞ്ഞു.
18 മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയ വന്നു: “ഞാൻ കർത്താവിെന കണ്ട്” എന്നും
അവൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ തേന്നാട് പറഞ്ഞു എന്നും ശിഷ്യന്മാേരാട്
അറിയിച്ച .
11

േയശു ശിഷ്യൻമാർക്ക് ്രപത്യക്ഷെപ്പടുന്നു
ആഴ്ചയുെട ഒന്നാംനാളായ ആ ദിവസം, േനരം ൈവകിയേപ്പാൾ
ശിഷ്യന്മാർ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് െയഹൂദന്മാെര േപടിച്ച
വാതിൽ
അടച്ചിരിെക്ക േയശു വന്നു അവരുെട നടുവിൽ നിന്നുെകാണ്ടു:
“നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം” എന്നു അവേരാട് പറഞ്ഞു. 20 ഇതു പറഞ്ഞിട്ട്
അവൻ കയ്യ ം വിലാപ്പ റവും അവെര കാണിച്ച ; അേപ്പാൾ കർത്താവിെന
21 േയശു പിെന്നയും അവേരാട്:
കണ്ടിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ സേന്താഷിച്ച .
“നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം; ” പിതാവ് എെന്ന അയച്ചതുേപാെല ഞാനും
നിങ്ങെള അയയ്ക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 22 ഇങ്ങെന പറഞ്ഞേശഷം
19
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അവൻ അവരുെടേമൽ ഊതി അവേരാട്:
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന
23 ആരുെട പാപങ്ങൾ നിങ്ങൾ േമാചിക്കുന്നേവാ
സ്വീകരിക്കുവിൻ.
അവർക്ക് േമാചിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; ആരുെട പാപങ്ങൾ നിർത്തുന്നുേവാ
അവർക്ക് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
24 എന്നാൽ േയശു വന്നേപ്പാൾ പന്തിരുവരിൽ ഒരുവനായ ദിദിെമാസ്
എന്ന േതാമസ് അവേരാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 25 പിന്നീട് മറ്റ ള്ള
ശിഷ്യന്മാർ അവേനാട്:
“ഞങ്ങൾ കർത്താവിെന കണ്ട്” എന്നു
പറഞ്ഞേപ്പാൾ: ഞാൻ അവെന്റ ൈകകളിൽ ആണിപ്പഴുത് കാണുകയും
ആണിപ്പഴുതിൽ വിരൽ ഇടുകയും അവെന്റ വിലാപ്പ റത്ത് ൈക
ഇടുകയും െചയ്തിട്ടല്ലാെത വിശ്വസിക്കയില്ല എന്നു അവൻ അവേരാട്
പറഞ്ഞു.
26 എട്ട്
ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ പിെന്നയും അകത്ത്
കൂടിയിരിക്കുേമ്പാൾ േതാമസും ഉണ്ടായിരുന്നു. വാതിൽ അടച്ചിരിെക്ക
േയശു വന്നു അവരുെട നടുവിൽ നിന്നുെകാണ്ടു:
“നിങ്ങൾക്ക്
സമാധാനം” എന്നു പറഞ്ഞു. 27 പിെന്ന േതാമസിേനാട്: നിെന്റ വിരൽ
ഇേങ്ങാട്ട് നീട്ടി എെന്റ ൈകകെള കാണുക; നിെന്റ ൈക നീട്ടി എെന്റ
വിലാപ്പ റത്ത് ഇടുക; അവിശ്വാസി ആകാെത വിശ്വാസിയായിരിക്ക എന്നു
പറഞ്ഞു. 28 േതാമസ് അവേനാട്: എെന്റ കർത്താവും എെന്റ ൈദവവും
ആയുേള്ളാേവ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 29 േയശു അവേനാട്: നീ എെന്ന
കണ്ടതുെകാണ്ട് വിശ്വസിച്ച ; കാണാെത വിശ്വസിച്ചവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ
എന്നു പറഞ്ഞു.
30 ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതല്ലാെത മറ്റ അേനകം
അടയാളങ്ങള ം
േയശു
തെന്റ
ശിഷ്യന്മാരുെട
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ
െചയ്തു. 31 എന്നാൽ േയശു ൈദവപു്രതനായ ്രകിസ്തു എന്നു നിങ്ങൾ
വിശ്വസിേക്കണ്ടതിനും വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവെന്റ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക്
ജീവൻ ഉണ്ടാേകണ്ടതിനും ഇതു എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

21. അദ്ധ്യായം.
േയശു തിബര്യാസ് കടല്ക്കരയിൽവച്ച് ്രപത്യക്ഷെപ്പടുന്നു.
അതിെന്റേശഷം േയശു പിെന്നയും തിബര്യാസ് കടല്ക്കരയിൽവച്ച്
ശിഷ്യന്മാർക്ക് ്രപത്യക്ഷനായി; ്രപത്യക്ഷനായത് ഈ വിധം ആയിരുന്നു:
2 ശിേമാൻ പെ്രതാസും ദിദിെമാസ് എന്ന േതാമസും ഗലീലയിലുള്ള
കാനയിെല നഥനേയലും െസെബദിമക്കള ം േയശുവിെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ
3 ശിേമാൻ പെ്രതാസ്
േവെറ രണ്ടുേപരും ഒരുമിച്ച കൂടിയിരുന്നു.
അവേരാട്: ഞാൻ മീൻ പിടിപ്പാൻ േപാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു; ഞങ്ങള ം
േപാരുന്നു എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.
അവർ പുറെപ്പട്ട പടക് കയറി
േപായി; എന്നാൽ ആ രാ്രതിയിൽ അവർക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. 4 പുലർച്ച
ആയേപ്പാൾ േയശു കരയിൽ നിന്നിരുന്നു; േയശു ആകുന്നു എന്നു
ശിഷ്യന്മാർ അറിഞ്ഞില്ല. 5 േയശു അവേരാട്: കുഞ്ഞുങ്ങെള, നിങ്ങൾക്ക്
കഴിക്കുവാൻ വല്ലതും ഉേണ്ടാ എന്നു േചാദിച്ച ; ഇല്ല എന്നു അവർ
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 6 പടകിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത് വല വീശുവിൻ; എന്നാൽ
നിങ്ങൾക്ക് കിട്ട ം എന്നു അവൻ അവേരാട് പറഞ്ഞു; അവർ വീശി,
മീനിെന്റ െപരുപ്പം േഹതുവായി അത് വലിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 7 േയശു
സ്േനഹിച്ച ശിഷ്യൻ പെ്രതാസിേനാട്:
അത് കർത്താവ് ആകുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു; കർത്താവ് ആകുന്നു എന്നു ശിേമാൻ പെ്രതാസ്
1
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േകട്ടേപ്പാൾ, താൻ അല്പം വസ്്രതം മാ്രതം ധരിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട്;
തെന്റ പുറംവസ്്രതെമടുത്ത് അരയിൽ ചുറ്റി കടലിൽ ചാടി. 8 മറ്റ ള്ള
ശിഷ്യന്മാർ കരയിൽ നിന്നു ഏകേദശം ഇരുനൂറ് മുഴത്തിൽ അധികം
ദൂരത്തല്ലായ്കയാൽ മീൻ നിറഞ്ഞ വല ഇഴച്ച ംെകാണ്ട് പടകിൽ വന്നു.
9 കരയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ അവർ തീക്കനലും അതിേന്മൽ മീൻ
െവച്ചിരിക്കുന്നതും അപ്പവും കണ്ട്. 10 േയശു അവേരാട്: ഇേപ്പാൾ പിടിച്ച
മീൻ ചിലത് െകാണ്ടുവരുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 11 ശിേമാൻ പെ്രതാസ്
കയറി നൂറ്റമ്പത്തി മൂന്ന് വലിയ മീൻ നിറഞ്ഞ വല കരയ്ക്ക് വലിച്ച കയറ്റി;
അ്രതയധികം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട ം വല കീറിയില്ല. 12 േയശു അവേരാട്: വന്നു
്രപാതൽ കഴിച്ച െകാൾവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു; ഇതു കർത്താവാകുന്നു
എന്നു അറിഞ്ഞിരുന്നതുെകാണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനും: നീ ആർ എന്നു
അവേനാട് േചാദിപ്പാൻ തുനിഞ്ഞില്ല. 13 േയശു വന്നു അപ്പം എടുത്തു
അവർക്ക് െകാടുത്തു; മീനും അങ്ങെനതെന്ന. 14 േയശു മരിച്ചവരിൽ
നിന്നു ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റേശഷം ഇതു മൂന്നാമെത്ത ്രപാവശ്യമായിരുന്നു
തന്നത്താൻ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ്രപത്യക്ഷനായത്.
15

അവർ ്രപാതൽ കഴിച്ചേശഷം േയശു ശിേമാൻ പെ്രതാസിേനാട്:
േയാഹന്നാെന്റ മകനായ ശിേമാേന, നീ ഇവയിൽ അധികമായി
എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നുേവാ എന്നു േചാദിച്ച . അതിന് അവൻ: ഉവ്വ്,
കർത്താേവ; ഞാൻ നിെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നു എന്നു നീ അറിയുന്നുവേല്ലാ
എന്നു പറഞ്ഞു.
എെന്റ കുഞ്ഞാടുകെള േമയ്ക്ക എന്നു അവൻ
അവേനാട് പറഞ്ഞു. 16 രണ്ടാമതും അവേനാട്: േയാഹന്നാെന്റ മകനായ
ശിേമാേന, നീ എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നുേവാ എന്നു േചാദിച്ച . അതിന്
അവൻ ഉവ്വ് കർത്താേവ, ഞാൻ നിെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നു എന്നു നീ
അറിയുന്നുവേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു.
എെന്റ ആടുകെള പാലിയ്ക്ക
17 മൂന്നാമതും അവേനാട്:
എന്നു അവൻ അവേനാട് പറഞ്ഞു.
േയാഹന്നാെന്റ മകനായ ശിേമാേന, നീ എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നുേവാ
എന്നു േചാദിച്ച .
എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നുേവാ എന്നു മൂന്നാമതും
േചാദിക്കയാൽ പെ്രതാസ് ദുഃഖിച്ച :
കർത്താേവ, നീ സകലവും
അറിയുന്നു; ഞാൻ നിെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നു എന്നും നീ അറിയുന്നു
എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു. േയശു അവേനാട്: എെന്റ ആടുകെള
18 ആേമൻ, ആേമൻ, ഞാൻ നിേന്നാട് പറയുന്നു:
േമയ്ക്ക.
നീ
യൗവനക്കാരൻ ആയിരുന്നേപ്പാൾ നീ തേന്ന അര െകട്ടി നിനക്ക്
ഇഷ്ടമുേള്ളടത്ത് നടന്നു; വയസ്സനായേശഷേമാ നീ ൈക നീട്ട കയും
മെറ്റാരുത്തൻ നിെന്റ അര െകട്ടി നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഇടേത്തക്ക്
നിെന്ന െകാണ്ടുേപാകുകയും െചയ്യ ം എന്നു പറഞ്ഞു. 19 േയശു ഇതു
പറഞ്ഞത്, ഏത് വിധത്തിലുള്ള മരണത്താൽ പെ്രതാസ് ൈദവെത്ത
മഹത്വെപ്പടുത്തും എന്നു സൂചിപ്പിക്കാനാണ്. ഇതു പറഞ്ഞതിനുേശഷം:
20 പെ്രതാസ്
“എെന്ന അനുഗമിക്ക” എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു.
തിരിഞ്ഞു േയശു സ്േനഹിച്ച ശിഷ്യൻ അവെര പിൻെചല്ല ന്നത് കണ്ട്;
[അത്താഴത്തിൽ അവെന്റ െനേഞ്ചാട് ചാഞ്ഞുെകാണ്ട്: കർത്താേവ,
നിെന്ന കാണിച്ച െകാടുക്കുന്നവൻ ആർ എന്നു േചാദിച്ചത് ഇവൻ തേന്ന].
21 അവെന പെ്രതാസ് കണ്ടിട്ട്: കർത്താേവ, ഈ മനുഷ്യന് എന്ത് ഭവിക്കും
എന്നു േയശുവിേനാടു േചാദിച്ച . 22 േയശു അവേനാട്: ഞാൻ വരുേവാളം
ഇവൻ കാത്തിരിേക്കണെമന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഉെണ്ടങ്കിൽ അത് നിനക്ക്
എന്ത്? നീ എെന്ന അനുഗമിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 23 ആകയാൽ ആ
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േയാഹന്നാൻ 21. അദ്ധ്യായം.:25

ശിഷ്യൻ മരിക്കയില്ല എെന്നാരു ്രശുതി സേഹാദരന്മാരുെട ഇടയിൽ
പരന്നു. േയശുേവാ: അവൻ മരിക്കയില്ല എന്നല്ല, ഞാൻ വരുേവാളം
ഇവൻ കാത്തിരിേക്കണം എന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടമുെണ്ടങ്കിൽ അത്
നിനക്ക് എന്ത് എന്നേ്രത അവേനാട് പറഞ്ഞത്.
24 ഈ ശിഷ്യൻ ഇതിെനക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നവനും ഇതു
എഴുതിയവനും ആകുന്നു; അവെന്റ സാക്ഷ്യം സത്യമാകുന്നു എന്നു
ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു.
25 േയശു െചയ്തതു മറ്റ പലതും ഉണ്ട്; അത് ഓേരാന്നായി എഴുതിയാൽ
എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ േലാകത്തിൽ തെന്നയും ഒതുങ്ങുകയില്ല എന്നു
ഞാൻ നിരൂപിക്കുന്നു.
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THE ACTS OF THE APOSTLES
അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട ്രപവൃത്തികൾ
ആമുഖം
െതേയാഫിേലാേസ, ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയിരുന്നത്:
േയശു
ശു്രശൂഷിപ്പാനും
പഠിപ്പിക്കുവാനും
ആരംഭിച്ചതുമുതൽ
അവൻ
എടുക്കെപ്പട്ട നാള കൾവെര െചയ്തതും, 2 അതിനുേശഷം, അവൻ
തിരെഞ്ഞടുത്ത അെപ്പാസ്തലന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂെട നല്കിയ
3 േയശു
കല്പനകെളക്കുറിച്ച ം,
തെന്റ കഷ്ടാനുഭവത്തിനുേശഷം
വീഴ്ചകൂടാത്ത െതളിവുകളിലൂെട താൻ അവർക്ക് തെന്നത്താൻ
െവളിെപ്പട്ടതും, നാല്പത് നാള കൾ അവർക്ക് കാണെപ്പട്ടതും ൈദവരാജ്യ
സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി അവേരാട് സംസാരിച്ചിരുന്നതുമായ
സംഗതികെളക്കുറിച്ച ം ആയിരുന്നുവേല്ലാ.
4 അങ്ങെന േയശു അവരുമായി കൂടിയിരുന്നേപ്പാൾ അവേരാട്
കല്പിച്ചത്; “നിങ്ങൾ െയരുശേലം വിട്ട് േപാകാെത, എന്നില്നിന്നും
േകട്ടതുേപാെല പിതാവിെന്റ വാഗ്ദത്തത്തിനായി കാത്തിരിേക്കണം,
5 േയാഹന്നാൻ െവള്ളംെകാണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച , എന്നാല് ഇനി
കുറച്ച നാള കൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവുെകാണ്ട് സ്നാനം
െചയ്യെപ്പടും.”
6 ഒരുമിച്ച കൂടിയിരുന്നേപ്പാൾ അവർ അവേനാട്: “കർത്താേവ, നീ
യി്രസാേയലിന് ഈ കാലത്തിേലാ രാജ്യം യഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തുന്നത്?”
7 അവൻ അവേരാട്:
എന്ന് േചാദിച്ച .
“പിതാവ് തെന്റ സ്വന്ത
അധികാരത്തിൽ നിര്ണയിച്ചിട്ട ള്ള കാലങ്ങെളേയാ സമയങ്ങെളേയാ
അറിയുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല. 8 എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളില്
വരുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് െയരൂശേലമിലും െയഹൂദ്യയിൽ
എല്ലായിടത്തും ശമര്യയിലും ഭൂമിയുെട അറ്റേത്താളവും എെന്റ
സാക്ഷികൾ ആകും.”
1

േയശു സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക് എടുക്കെപ്പടുന്നു
കര്ത്താവായ േയശു ഇത് പറഞ്ഞേശഷം അവർ കാൺെക
ആേരാഹണം െചയ്തു; ഒരു േമഘം അവെന മൂടിയിട്ട് അവൻ
10 അവൻ േപാകുേന്നരം അവർ
അവരുെട കാഴ്ചയ്ക്ക് മറഞ്ഞു.
ആകാശത്തിേലക്ക് ്രശദ്ധേയാെട േനാക്കുേമ്പാൾ െവള്ള വസ്്രതം
ധരിച്ച രണ്ട് പുരുഷന്മാർ അവരുെട അടുക്കൽനിന്ന്: 11 “അല്ലേയാ
ഗലീലാപുരുഷന്മാേര, നിങ്ങൾ ആകാശത്തിേലക്ക് േനാക്കിനില്ക്കുന്നത്
എന്ത്?
നിങ്ങെള വിട്ട് സ്വർഗ്ഗാേരാഹണം െചയ്ത ഈ േയശുവിെന
സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക് േപാകുന്നവനായി നിങ്ങൾ കണ്ടതുേപാെലതെന്ന
അവൻ വീണ്ടും വരും” എന്ന് പറഞ്ഞു.
9

ഒരുമനെപ്പട്ട് മാളികമുറിയിൽ
അവർ െയരൂശേലമിന് സമീപത്ത് ഒരു ശബ്ബത്ത് ദിവസെത്ത
വഴിദൂരമുള്ള*
ഒലിവുമലവിട്ട്
െയരൂശേലമിേലക്ക്
മടങ്ങിേപ്പാന്നു.
13
അവിെട
എത്തിയേപ്പാൾ
അവർ
പാർത്തുെകാണ്ടിരുന്ന
12

*

1. അദ്ധ്യായം.. 12 ഏകേദശം ഒരു കിേലാമീറ്റർ ദൂരം.
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മാളികമുറിയിൽ കയറിേപ്പായി, പെ്രതാസ്, േയാഹന്നാൻ, യാേക്കാബ്,
അെ്രന്തയാസ്, ഫിലിെപ്പാസ്, േതാമസ്, ബർെത്താെലാമായി, മത്തായി,
അൽഫായുെട മകനായ യാേക്കാബ്, എരിവുകാരനായ ശിേമാൻ,
യാേക്കാബിെന്റ മകനായ യൂദാ ഇവർ എല്ലാവരും 14 സ്്രതീകേളാടും
േയശുവിെന്റ അമ്മയായ മറിയേയാടും അവെന്റ സേഹാദരന്മാേരാടും
കൂെട ഒരുമനെപ്പട്ട് ്രശദ്ധേയാെട ്രപാർത്ഥന കഴിച്ച േപാന്നു.
മത്ഥിയാസിെന െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നു
ആ കാലത്ത് ഏകേദശം നൂറ്റിരുപത് േപരുള്ള ഒരു സംഘം
കൂടിയിരിക്കുേമ്പാൾ പെ്രതാസ് അവരുെട നടുവിൽ എഴുേന്നറ്റ നിന്ന്
16 “സേഹാദരന്മാേര,†
പറഞ്ഞത്:
േയശുവിെന പിടിച്ചവർക്ക്
വഴികാട്ടിയായിത്തീർന്ന യൂദെയക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദാവീദ്
മുഖാന്തരം
മുൻപറഞ്ഞ
തിരുെവഴുത്ത്
നിവൃത്തിയാേകണ്ടത്
ആവശ്യമായിരുന്നു. 17 അവൻ ഞങ്ങളിെലാരുവനായി ഈ ശു്രശൂഷയിൽ
പങ്ക് ലഭിച്ചിരുന്നുവേല്ലാ.” 18 --അവൻ അനീതിയുെട കൂലിെകാണ്ട് ഒരു
നിലം വാങ്ങി, തലകീഴായി വീണ് ശരീരം പിളർന്ന് അവെന്റ കുടെലല്ലാം
പുറത്തുചാടി. 19 ഈ വിവരം െയരൂശേലമിൽ പാർക്കുന്ന എല്ലാവരും
അറിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ ആ നിലത്തിന് അവരുെട ഭാഷയിൽ രക്തനിലം
20 “അവെന്റ
എന്നർത്ഥമുള്ള അക്കല്ദാമാ എന്ന് േപര് വിളിച്ച .
വാസസ്ഥലം ശുന്യമായിേപ്പാകെട്ട; അതിൽ ആരും പാർക്കാതിരിക്കെട്ട”
എന്നും “അവെന്റ അദ്ധ്യക്ഷസ്ഥാനം മെറ്റാരുത്തന് ലഭിക്കെട്ട” എന്നും
21 ആകയാൽ
സങ്കീർത്തനപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
കര്ത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ പുനരുത്ഥാനത്തിന് സാക്ഷിയായി
ഒരുവൻ നേമ്മാടുകൂെട ഇരിേക്കണം അവൻ 22 േയാഹന്നാെന്റ സ്നാനം
മുതൽ കർത്താവ് നെമ്മ വിട്ട് ആേരാഹണം െചയ്ത നാൾ വെര
നമ്മുെട
ഇടയിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നവരിൽ
ഒരുവനുമായിരിേക്കണം.
23 അങ്ങെന അവർ യുസ്െതാസ് എന്ന് മറുേപരുള്ള ബർശബാസ് എന്ന
േയാസഫ്, മത്ഥിയാസ് എന്നിവരുെട േപരുകൾ നിർേദ്ദശിച്ച : 24 “സകല
ഹൃദയങ്ങെളയും അറിയുന്ന കർത്താേവ, തെന്റ സ്ഥലേത്തയ്ക്ക്
േപാേകണ്ടതിന്
യൂദാ
ഒഴിഞ്ഞുേപായ
ഈ
ശു്രശൂഷയുെടയും
അെപ്പാസ്തലത്വത്തിെന്റയും സ്ഥാനം ലഭിേക്കണ്ടതിന് 25 ഈ ഇരുവരിൽ
ആെര നീ തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിച്ച തേരണേമ” എന്ന്
്രപാർത്ഥിച്ച് അവരുെട േപർക്ക് നറുക്കിട്ട . 26 നറുക്ക് മത്ഥിയാസിനു
വീഴുകയും അവെന പതിെനാന്ന് അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ
എണ്ണ കയും െചയ്തു.
15

2. അദ്ധ്യായം.
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ആഗമനം
െപെന്തെക്കാസ്ത്* ദിനത്തിൽ അവർ എല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്ത്
2 െപെട്ടന്ന് െകാടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നതുേപാെല
ഒരുമിച്ച കൂടിയിരുന്നു.
ആകാശത്തുനിന്ന് ഒരു മുഴക്കം ഉണ്ടായി, അവർ ഇരുന്നിരുന്ന വീട്
മുഴുവനും നിറച്ച . 3 അഗ്നിജ്വാലേപാലുള്ള പിളർന്നിരിക്കുന്ന നാവുകൾ
അവർക്ക് ്രപത്യക്ഷമായി അവരിൽ ഓേരാരുത്തരുെടയും േമൽ
1

†

1. അദ്ധ്യായം.. 16 മൂലഭാഷയിൽ സേഹാദരന്മാരും സേഹാദരിമാരും ഉൾെപ്പടുന്നു.
അദ്ധ്യായം.. 1 െപെന്തെക്കാസ്ത് അമ്പത◌ാം ദിവസം

*

2.
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പതിഞ്ഞു.
അവർ എല്ലാവരും 4 പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി
ആത്മാവ് അവർക്ക് ഉച്ചരിപ്പാൻ നല്കിയതുേപാെല അന്യഭാഷകളിൽ†
സംസാരിച്ച തുടങ്ങി.
5 അന്ന് ആകാശത്തിൻ കീഴിലുള്ള സകല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും
െയരൂശേലമിൽ വന്നു പാർക്കുന്ന െയഹൂദന്മാരായ ഭക്തിയുള്ള
6 ഈ മുഴക്കം ഉണ്ടായേപ്പാൾ
പുരുഷന്മാർ അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു.
പുരുഷാരം
വന്നുകൂടി,
തങ്ങേളാേരാരുത്തരുെടയും
ഭാഷയിൽ
അെപ്പാസ്തലന്മാർ
സംസാരിക്കുന്നത്
േകട്ട്
അമ്പരന്നുേപായി.
7 എല്ലാവരും ്രഭമിച്ച് ആശ്ചര്യെപ്പട്ട പറഞ്ഞത്: “ഈ സംസാരിക്കുന്നവർ
എല്ലാവരും ഗലീലക്കാർ അല്ലേയാ? 8 പിെന്ന നാം ഓേരാരുത്തൻ നമ്മുെട
മാതൃഭാഷയിൽ അവർ സംസാരിച്ച േകൾക്കുന്നത് എങ്ങെന?
9
പർത്ഥരും
േമദ്യരും
ഏലാമ്യരും
െമസെപ്പാത്താമ്യയിലും
െയഹൂദ്യയിലും കപ്പേദാക്യയിലും 10 െപാെന്താസിലും ആസ്യയിലും
്രപുഗ്യയിലും പംഫുല്യയിലും മി്രസയീമിലും കുേറനയ്ക്ക് േചർന്ന
ലിബ്യാ്രപേദശങ്ങളിലും പാർക്കുന്നവരും േറാമയിൽ നിന്ന് വന്ന്
പാർക്കുന്നവരും
െയഹൂദന്മാരും
െയഹൂദമതാനുസാരികള ം
േ്രകത്യരും അറബിക്കാരുമായ നാം 11 ഈ നമ്മുെട ഭാഷകളിൽ
അവർ ൈദവത്തിെന്റ വലിയ ്രപവൃത്തികെള ്രപസ്താവിക്കുന്നത്
12 എല്ലാവരും പരി്രഭമിച്ച്,
േകൾക്കുന്നുവേല്ലാ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
ചഞ്ചലിച്ച െകാണ്ട്; “ഇത് എന്തായിരിക്കും” എന്ന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ
പറഞ്ഞു. 13 “ഇവർ പുതുവീഞ്ഞ് കുടിച്ച് ലഹരിപിടിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു
മറ്റ് ചിലർ പരിഹസിച്ച് പറഞ്ഞു.
പെ്രതാസിെന്റ ്രപഭാഷണം
അേപ്പാൾ പെ്രതാസ് മറ്റ് പതിെനാന്ന് അെപ്പാസ്തലന്മാേരാടുകൂെട
നിന്നുെകാണ്ട്
ഉറെക്ക
പറഞ്ഞത്:
“െയഹൂദാപുരുഷന്മാരും
െയരൂശേലമിൽ
പാർക്കുന്ന
എല്ലാവരുമായുേള്ളാേര,
എെന്റ
വാക്ക് ്രശദ്ധിച്ച െകാൾവിൻ,
ഇതു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കെട്ട;
15 നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതുേപാെല ഇവർ ലഹരി പിടിച്ചവരല്ല; പകൽ
മൂന്നാംമണിേനരേമ ‡ ആയിട്ട ള്ള വേല്ലാ. 16 ഇത് േയാേവൽ ്രപവാചകൻ
മുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്തതേ്രത; അെതെന്തന്നാൽ:
17 ‘അന്ത്യകാലത്ത് ഞാൻ സകല ജഡത്തിേന്മലും എെന്റ ആത്മാവിെന
പകരും;
നിങ്ങള െട പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും ്രപവചിക്കും;
നിങ്ങള െട യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങൾ ദർശിക്കും; നിങ്ങള െട
വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും. 18 എെന്റ ദാസന്മാരുെടേമലും
ദാസിമാരുെടേമലും കൂെട ഞാൻ ആ നാള കളിൽ എെന്റ
19 ഞാൻ
ആത്മാവിെന പകരും; അവരും ്രപവചിക്കും.
മീെത ആകാശത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങള ം താെഴ ഭൂമിയിൽ
അടയാളങ്ങള ം കാണിയ്ക്കും; രക്തവും തീയും പുകയാവിയും
20 കർത്താവിെന്റ വലുതും ്രപസിദ്ധവുമായ നാൾ
തേന്ന.
വരുംമുെമ്പ സൂര്യൻ ഇരുളായും ച്രന്ദൻ രക്തമായും മാറിേപ്പാകും.
21 എന്നാൽ
കർത്താവിെന്റ നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നവൻ
ഏവനും രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടും’ എന്നു ൈദവം അരുളിെച്ചയ്യ ന്നു.
14

†

2. അദ്ധ്യായം.. 4 മറ്റ ഭാഷകളിൽ

‡

2. അദ്ധ്യായം.. 15 പകൽ ഒമ്പത് മണി
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യി്രസാേയൽ പുരുഷന്മാേര, ഈ വചനം േകട്ട് െകാൾവിൻ. നിങ്ങൾ
തേന്ന അറിയുംേപാെല ൈദവം േയശു മുഖാന്തരം നിങ്ങള െട നടുവിൽ
െചയ്യിച്ച മഹത്തായ ്രപവർത്തികള ം അത്ഭുതങ്ങള ം അടയാളങ്ങള ം
െകാണ്ട് 23 അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിച്ച തന്ന പുരുഷനായി നസറായനായ
േയശുവിെന അവൻ മുന്നേമ അറിഞ്ഞ് തീരുമാനിച്ചതുേപാെല
നിങ്ങൾക്ക് ഏല്പിച്ച , നിങ്ങൾ അവെന അധർമ്മികള െട കയ്യാൽ
്രകൂശിൽ തറപ്പിച്ച െകാന്നു; 24 എന്നാൽ ൈദവേമാ മരണപാശങ്ങെള
അഴിച്ചിട്ട് അവെന ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ച . എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ മരണം
അവെന അടക്കി െവയ്ക്കുന്നത് അസാദ്ധ്യമായിരുന്നു.
25 എന്നാൽ ദാവീദ് േയശുവിെന കുറിച്ച്; ‘ഞാൻ കർത്താവിെന എേപ്പാഴും
എെന്റ മുമ്പിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു; അവൻ എെന്റ വലഭാഗത്ത്
26 എെന്റ ഹൃദയം
ഇരിക്കയാൽ ഞാൻ കുലുങ്ങിേപ്പാകയില്ല.
സേന്താഷിക്കുകയും എെന്റ നാവ് ആനന്ദിക്കുകയും എെന്റ
ജഡവും ൈധര്യേത്താെട വസിക്കുകയും െചയ്യ ം. 27 നീ എെന്റ
്രപാണെന പാതാളത്തിൽ വിട്ട കളയുകയില്ല; നിെന്റ പരിശുദ്ധെന
28 നീ ജീവെന്റ
്രദവത്വം കാണ്മാൻ സമ്മതിക്കുകയുമില്ല.
മാർഗ്ഗങ്ങെള എനിക്ക് െവളിെപ്പടുത്തി; നിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യംെകാണ്ട്
എെന്ന സേന്താഷ പൂർണ്ണനാക്കും’
29 സേഹാദരന്മാേര,
എന്നു പറയുന്നുവേല്ലാ.
േഗാ്രതപിതാവായ
ദാവീദിെനക്കുറിച്ച് അവൻ മരിച്ച
അടക്കെപ്പട്ട
എന്നു എനിക്ക്
നിങ്ങേളാടു ൈധര്യമായി പറയാം; അവെന്റ കല്ലറ ഇന്നുവെര നമ്മുെട
ഇടയിൽ ഉണ്ടേല്ലാ. 30 എന്നാൽ ദാവീദ്, ്രപവാചകൻ ആയിരുന്നതുെകാണ്ട്
ൈദവം അവെന്റ കടി്രപേദശത്തിെന്റ ഫലത്തിൽനിന്ന് ഒരുവെന
അവെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തും എന്നു തേന്നാട് സത്യം െചയ്തു
ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. 31 അത് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞതുെകാണ്ട് ്രകിസ്തുവിെന്റ
പുനരുത്ഥാനെത്തക്കുറിച്ച്: അവെന പാതാളത്തിൽ വിട്ട കളഞ്ഞില്ല:
32 ഈ
അവെന്റ ജഡം ്രദവത്വം കണ്ടതുമില്ല എന്ന് ്രപസ്താവിച്ച .
േയശുവിെന ൈദവം ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ച ; അതിന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും
33 അവൻ ൈദവത്തിെന്റ വലഭാഗേത്തക്ക്
സാക്ഷികൾ ആകുന്നു.
ഉയർത്തെപ്പട്ട , പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന വാഗ്ദത്തം പിതാവിേനാട് വാങ്ങി,
നിങ്ങൾ ഈ കാണുകയും േകൾക്കുകയും െചയ്യ ന്നത് പകർന്നുതന്നു.
34 ദാവീദ് സ്വർഗ്ഗാേരാഹണം െചയ്തില്ല, എങ്കിലും അവൻ:
‘ഞാൻ നിെന്റ ശ്രതുക്കെള നിെന്റ പാദപീഠം ആക്കുേവാളം 35 നീ എെന്റ
വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്ക എന്ന് കർത്താവ് എെന്റ കർത്താവിേനാട്
അരുളിെച്ചയ്തു’
എന്ന് പറയുന്നു. 36 ആകയാൽ നിങ്ങൾ ്രകൂശിൽ തറച്ച ഈ േയശുവിെന
തേന്ന ൈദവം കർത്താവും ്രകിസ്തുവുമാക്കിവച്ച എന്ന് യി്രസാേയൽ
ഗൃഹം ഒെക്കയും നിശ്ചയമായി അറിഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട.”
മൂവായിരം േപർ സഭേയാട് േചർക്കെപ്പടുന്നു
ഇത് േകട്ടിട്ട് അവർ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുെകാണ്ട് പെ്രതാസിേനാടും
േശഷം അെപ്പാസ്തലന്മാേരാടും: “സേഹാദരന്മാരായ പുരുഷന്മാേര,
ഞങ്ങൾ എന്ത് െചേയ്യണ്ടു?” എന്ന് േചാദിച്ച . 38 പെ്രതാസ് അവേരാട്:
“നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട പാപസ്വഭാവങ്ങെള വിട്ട മാറി േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
നാമത്തിൽ സ്നാനേമൽപ്പിൻ; എന്നാൽ ൈദവം നിങ്ങള െട പാപങ്ങൾ
37
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ക്ഷമിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം നൽകുകയുംെചയ്യ ം.
39 ഈ വാഗ്ദത്തം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങള െട മക്കൾക്കും നമ്മുെട
ൈദവമായ കർത്താവ് വിളിച്ച വരുത്തുന്ന ദൂരസ്ഥന്മാരായ ഏവർക്കും
40 മറ്റ് പല വാക്കുകളാലും പെ്രതാസ്
ഉള്ളതേല്ലാ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ് അവെര ്രപേബാധിപ്പിച്ച :
“ഈ വ്രകതയുള്ള
തലമുറയിൽനിന്ന് രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുവിൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 41 അവെന്റ
വാക്ക് ൈകെക്കാണ്ടവർ സ്നാനം ഏറ്റ ; അന്ന് മൂവായിരേത്താളം േപർ
അവേരാട് േചർന്നു. 42 അവർ തുടർച്ചയായി അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട
ഉപേദശം േകട്ടനുസരിച്ച ം കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ച ം അപ്പം നുറുക്കിയും
്രപാർത്ഥന കഴിച്ച ം േപാന്നു.
43 അെപ്പാസ്തലന്മാരാൽ ഏറിയ അത്ഭുതങ്ങള ം അടയാളങ്ങള ം
നടന്നതുെകാണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഭയമായി. 44 വിശ്വസിച്ചവർ എല്ലാവരും
ഒരു സമൂഹമായിരുന്ന് തങ്ങൾക്കുള്ളെതല്ലാം െപാതുവക എന്ന്
എണ്ണ കയും 45 തങ്ങള െട വസ്തുവകകള ം ൈകവശമുള്ളവയും
വിറ്റ് ഓേരാരുത്തർക്കും ആവശ്യമുള്ളതുേപാെല എല്ലാം പങ്കിടുകയും,
46 ഒരുമനെപ്പട്ട് ദിനം്രപതി ൈദവാലയത്തിൽ കൂടിവരികയും വീടുകളിൽ
അപ്പം നുറുക്കിെക്കാണ്ട് ഉല്ലാസേത്താടും ഹൃദയപരമാർത്ഥതേയാടും
കൂെട ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും 47 ൈദവെത്ത സ്തുതിക്കുകയും
സകല ജനത്തിെന്റയും ്രപീതി അനുഭവിക്കയും െചയ്തു. കർത്താവ്
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുന്നവെര ദിനം്രപതി സഭേയാട് േചർത്തുെകാണ്ടിരുന്നു.

3. അദ്ധ്യായം.
മുടന്തൻ സൗഖ്യമാകുന്നു
ഒരിക്കൽ പെ്രതാസും േയാഹന്നാനും ്രപാർത്ഥനാസമയത്ത് ഒമ്പതാം
മണിേനരം* ൈദവാലയത്തിേലക്ക് േപാകുേമ്പാൾ 2 അമ്മയുെട ഗർഭം
മുതൽ മുടന്തനായ ഒരാെള ചിലർ ചുമന്നുെകാണ്ടു വന്നു; അവെന
ൈദവാലയത്തിൽ െചല്ല ന്നവേരാട് ഭിക്ഷ യാചിക്കുവാൻ ദിനം്രപതി
ൈദവാലയത്തിെന്റ സുന്ദരം എന്ന േഗാപുരത്തിനരിെക ഇരുത്തുക
പതിവായിരുന്നു. 3 അവൻ പെ്രതാസും േയാഹന്നാനും ൈദവാലയത്തിൽ
്രപേവശിക്കുവാൻ േപാകുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഭിക്ഷ േചാദിച്ച . 4 പെ്രതാസ്
േയാഹന്നാേനാടുകൂെട അവെന ഉറ്റ േനാക്കി: “ഞങ്ങെള േനാക്കൂ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 5 അവൻ തനിക്ക് വല്ലതും കിട്ട ം എന്ന് കരുതി അവെര
6 അേപ്പാൾ പെ്രതാസ്:
്രശദ്ധിച്ച േനാക്കി.
“നിനക്ക് നല്കാനായി
െവളളിയും െപാന്നും എെന്റ പക്കൽ ഇല്ല; എന്നാൽ എെന്റ പക്കൽ ഉള്ളത്
നിനക്കുതരുന്നു:
നസറായനായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽ
നടക്ക” എന്ന് പറഞ്ഞ് 7 അവെന വലൈങ്കയ്ക്ക് പിടിച്ച് എഴുേന്നല്പിച്ച ;
ക്ഷണത്തിൽ അവെന്റ പാദങ്ങള ം കണങ്കാലുകള ം ഉറച്ചിട്ട് ചാടി
എഴുേന്നറ്റ്; 8 നടന്നും തുള്ളിയും ൈദവെത്ത പുകഴ്ത്തിയുംെകാണ്ട്
അവേരാടുകൂെട ൈദവാലയത്തിൽ ്രപേവശിച്ച . 9 അവൻ നടക്കുന്നതും
ൈദവെത്ത പുകഴ്ത്തുന്നതും ജനം ഒെക്കയും കണ്ട്, 10 ഇവൻ
സുന്ദരം എന്ന ൈദവാലയേഗാപുരത്തിങ്കൽ ഭിക്ഷ യാചിച്ച െകാണ്ട്
ഇരുന്നവൻ എന്ന് അറിഞ്ഞ് അവന് സംഭവിച്ചതിെനക്കുറിച്ച് വിസ്മയവും
ആശ്ചര്യവും നിറഞ്ഞവരായി തീർന്നു.
1

*
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11 അവൻ പെ്രതാസിേനാടും േയാഹന്നാേനാടും േചർന്ന് നില്ക്കുേമ്പാൾ
ജനം എല്ലാം അത്ഭുതെപ്പട്ട് ശേലാേമാെന്റ േപരിൽ അറിയെപ്പട്ടിരുന്ന
മണ്ഡപത്തിൽ, അവരുെട അടുേത്തക്ക് ഒ◌ാടിെയത്തി.

പെ്രതാസ് േയശുവിെന മഹത്വെപ്പടുത്തി സംസാരിക്കുന്നു
അത് കണ്ടിട്ട് പെ്രതാസ് കൂടിവന്ന ജനങ്ങേളാട് പറഞ്ഞത്:
“യി്രസാേയൽ
പുരുഷന്മാേര,
ഈ
സംഭവത്തിൽ
നിങ്ങൾ
ആശ്ചര്യെപ്പടുന്നത് എന്ത്? ഞങ്ങള െട സ്വന്ത ശക്തിയും, ഭക്തിയും
നിമിത്തം ഇവൻ നടക്കുവാൻ ്രപാപ്തനായി എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങെള
ഉറ്റ േനാക്കുന്നതും എന്ത്? 13 അ്രബഹാമിെന്റയും യിസ്ഹാക്കിെന്റയും
യാേക്കാബിെന്റയും ൈദവമായ നമ്മുെട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവം
തെന്റ ദാസനായ േയശുവിെന മഹത്വെപ്പടുത്തി; പേക്ഷ നിങ്ങൾ
അവെന െകാലെചയ്യ വാൻ ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുകയും, വിട്ടയപ്പാൻ
വിധിച്ച പീലാേത്താസിെന്റ മുമ്പിൽവച്ച തള്ളിപ്പറയുകയും െചയ്തു.
14
പരിശുദ്ധനും
നീതിമാനുമായവെന
നിങ്ങൾ
തള്ളിപ്പറഞ്ഞു,
െകാലപാതകനായവെന വിട്ട തരണം എന്ന് ആവശ്യെപ്പട്ട , 15 ൈദവം
മരിച്ചവരിൽനിന്നും
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ച
ജീവെന്റ
അധിപെന
നിങ്ങൾ െകാന്നുകളഞ്ഞു. അതിന് ഞങ്ങൾ സാക്ഷികൾ ആകുന്നു.
16 അവെന്റ നാമത്തിെല വിശ്വാസത്താൽ,
അവെന്റ നാമംതെന്ന
നിങ്ങൾ കാണുകയും അറിയുകയും െചയ്യ ന്ന ഈ മനുഷ്യന് ബലം
്രപാപിക്കുവാൻ കാരണമായി തീർന്നു; അെത, അവനിലുള്ള വിശ്വാസം
തെന്ന അവന്, നിങ്ങള െട മുന്നിൽവച്ച തെന്ന, പൂർണ്ണമായ സൗഖ്യം
ലഭിക്കുവാൻ കാരണമായി തീർന്നു. 17 സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങള െട
അധികാരികെളേപ്പാെല നിങ്ങള ം അറിവില്ലായ്മെകാണ്ട് ്രപവർത്തിച്ച
18 ൈദവേമാ തെന്റ ്രകിസ്തു കഷ്ടം
എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു.
അനുഭവിക്കും എന്ന് സകല ്രപവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം മുന്നറിയിച്ചത്
19 ആകയാൽ നിങ്ങള െട പാപങ്ങൾ
ഇങ്ങെന നിവർത്തിച്ച .
മാഞ്ഞുകിേട്ടണ്ടതിന്
മാനസാന്തരെപ്പട്ട്
തിരിഞ്ഞുെകാൾവിൻ;
എന്നാൽ കർത്താവിെന്റ സന്നിധിയിൽ നിന്നും 20 ഉേന്മഷകാലങ്ങൾ
വരികയും
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
മുൻനിയമിക്കെപ്പട്ട
്രകിസ്തുവായ
േയശുവിെന ൈദവം അയക്കുകയും െചയ്യ ം. 21 ൈദവം േലാകാരംഭം
മുതൽ തെന്റ വിശുദ്ധ്രപവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്തത്
ഒെക്കയും യഥാസ്ഥാനത്താകുന്ന കാലം വരുേവാളം സ്വർഗ്ഗം അവെന
ൈകെക്കാേള്ളണ്ടതാകുന്നു.
22
‘ൈദവമായ
കർത്താവ്
നിങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാരിൽനിന്ന്
എെന്നേപ്പാെല ഒരു ്രപവാചകെന നിങ്ങൾക്ക് എഴുേന്നല്പിച്ച തരും;
അവൻ നിങ്ങേളാട് സംസാരിക്കുന്ന സകലത്തിലും നിങ്ങൾ
23 ആ
അവെന്റ വാക്ക് േകൾക്കണം.
്രപവാചകെന്റ
വാക്ക് േകൾക്കാത്ത ഏവനും ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ നിന്ന്
േഛദിക്കെപ്പടും’
24 അ്രതയുമല്ല ശമൂേവൽ മുതൽ
എന്ന് േമാെശ പറഞ്ഞുവേല്ലാ.
സംസാരിച്ച
്രപവാചകന്മാർ
ഒെക്കയും
ഈ
കാലെത്തക്കുറിച്ച്
്രപസ്താവിച്ച . 25 ‘ഭൂമിയിെല സകലവംശങ്ങള ം നിെന്റ സന്തതിയിൽ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും’
എന്ന് ൈദവം അ്രബഹാമിേനാട് അരുളി നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാേരാട്
െചയ്ത ഉടമ്പടിയുേടയും ്രപവാചകന്മാരുെടയും മക്കൾ തെന്ന നിങ്ങൾ.
12
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ൈദവം തെന്റ പു്രതനായ േയശുവിെന ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ച്,
ഓേരാരുത്തെന അനു്രഗഹിക്കുവാനും അവനവെന്റ അകൃത്യങ്ങളിൽ
നിന്ന് പിൻതിരിക്കുവാനുമായി ആദ്യേമ നിങ്ങൾക്കായി അവെന
അയച്ചിരിക്കുന്നു.”

4. അദ്ധ്യായം.
പെ്രതാസും േയാഹന്നാനും തടവിലാക്കെപ്പടുന്നു

1 പെ്രതാസും േയാഹന്നാനും ജനേത്താടു സംസാരിച്ച

െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾത്തെ
പുേരാഹിതന്മാരും ൈദവാലയത്തിെല പടനായകനും സദൂക്യരും
പെ്രതാസിെന്റയും േയാഹന്നാെന്റയും േനെര വന്നു, 2 േയശുവിേനയും
മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള തെന്റ പുനരുത്ഥാനെത്തയും കുറിച്ച് പെ്രതാസും
േയാഹന്നാനും ജനെത്ത ഉപേദശിക്കുകയാൽ അവർ നീരസെപ്പട്ട .
3 അവെര
പിടിച്ച് ൈവകുേന്നരം ആകെകാണ്ട് പിെറ്റന്നാൾവെര
4 എന്നാൽ വചനം േകട്ടവരിൽ പലരും വിശ്വസിച്ച ;
തടവിലാക്കി.
പുരുഷന്മാരുെട *എണ്ണംതെന്ന അയ്യായിരേത്താളമായി.
5
പിെറ്റന്നാൾ
അവരുെട
ഭരണാധികാരികള ം,
മൂപ്പന്മാരും,
6
ശാസ്്രതിമാരും െയരൂശേലമിൽ ഒന്നിച്ച കൂടി;
മഹാപുേരാഹിതനായ
ഹന്നാവും
കയ്യഫാവും
േയാഹന്നാനും
അെലക്സന്തരും
മഹാപുേരാഹിതവംശത്തിലുള്ളവർ
ഒെക്കയും
ഉണ്ടായിരുന്നു.
7 അവർ പെ്രതാസിെനയും േയാഹന്നാെനയും നടുവിൽ നിർത്തി:
“എന്ത് അധികാരത്താലും ആരുെട നാമത്തിലും ആകുന്നു നിങ്ങൾ
8 പെ്രതാസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്
ഇത് െചയ്തത്?”
എന്ന് േചാദിച്ച .
നിറഞ്ഞവനായി അവേരാട് പറഞ്ഞത്: “ജനത്തിെന്റ ്രപമാണികള ം
മൂപ്പന്മാരും ആയുേള്ളാേര, 9 ഈ േരാഗിയായ മനുഷ്യന് െചയ്ത നല്ല
്രപവൃത്തി നിമിത്തം ഇന്ന് ഞങ്ങെള വിസ്തരിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ഈ
10 നിങ്ങൾ ്രകൂശിച്ചവനും
മനുഷ്യൻ സൗഖ്യം ്രപാപിച്ചത് എങ്ങെന?
ൈദവം മരിച്ചവരിൽ നിന്നു ഉയിർപ്പിച്ചവനുമായ നസറായനായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽത്തെന്ന ഇവൻ സൗഖ്യമുള്ളവനായി
നിങ്ങള െട മുമ്പിൽ നില്ക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യി്രസാേയൽ
11 വീടുപണിയുന്നവരായ
ജനം ഒെക്കയും അറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ.
നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് വീടിെന്റ മൂലക്കല്ലായിത്തീർന്ന ആ കല്ല്
ഇവൻ തേന്ന. 12 മെറ്റാരുവനിലും രക്ഷ ഇല്ല; നാം രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുവാൻ
ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽ നല്കെപ്പട്ട േവെറാരു
നാമവും ഇല്ല.”
ഭീഷണിെപ്പടുത്തി വിട്ടയയ്ക്കുന്നു
അവർ
പെ്രതാസിെന്റയും
േയാഹന്നാെന്റയും
ൈധര്യം
കാൺകയാലും ഇവർ പഠിപ്പില്ലാത്തവരും സാമാന്യരുമായ മനുഷ്യരും
മുൻപ് േയശുവിേനാടുകൂെട ആയിരുന്നവർ എന്നു ്രഗഹിക്കയാലും
അവർ ആശ്ചര്യെപ്പട്ട ; 14 സൗഖ്യം ്രപാപിച്ച മനുഷ്യൻ അവേരാടുകൂെട
നില്ക്കുന്നതു
കണ്ടതുെകാണ്ട്
അവർക്ക്
എതിർ
പറവാൻ
വകയില്ലായിരുന്നു. 15 അെപ്പാസ്തലന്മാർ ന്യായാധിപസംഘത്തിൽനിന്നു
പുറത്തുേപാകുവാൻ കല്പിച്ചിട്ട് അവർ തമ്മിൽ ആേലാചിച്ച : 16 “ഈ
13

*

4. അദ്ധ്യായം.. 4
ഉൾെപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല.

ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സ്്രതീകെളയും കുട്ടികെളയും എണ്ണങ്ങളിൽ
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മനുഷ്യെര എന്ത് െചേയ്യണ്ടു? അസാധാരണവും ്രപത്യക്ഷവുമാെയാരു
അത്ഭുതം അവർ െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് െയരൂശേലമിൽ പാർക്കുന്ന
എല്ലാവർക്കും ്രപസിദ്ധമേല്ലാ; നിേഷധിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. 17 എങ്കിലും
അത് ജനത്തിൽ അധികം പരക്കാതിരിപ്പാൻ അവർ യാെതാരു
മനുഷ്യേനാടും ഈ നാമത്തിൽ ഇനി സംസാരിക്കരുെതന്ന് നാം അവെര
താക്കീത് െചേയ്യണം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 18 പിെന്ന അവെര വിളിച്ചിട്ട്:
േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ സംസാരിക്കുകേയാ ഉപേദശിക്കുകേയാ
19 അതിന് പെ്രതാസും േയാഹന്നാനും:
അരുത് എന്ന് കല്പിച്ച .
“ൈദവേത്തക്കാൾ അധികം നിങ്ങെള അനുസരിക്കുന്നത് ൈദവത്തിെന്റ
20 ഞങ്ങൾേക്കാ
മുമ്പാെക ന്യായേമാ എന്ന് നിങ്ങൾ വിധിപ്പിൻ.
ഞങ്ങൾ കണ്ടും േകട്ട മിരിക്കുന്നത് ്രപസ്താവിക്കാതിരിക്കുവാൻ
കഴിയുന്നതല്ല” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 21 എന്നാൽ ഈ സംഭവിച്ച
കാര്യംെകാണ്ട് എല്ലാവരും ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തുകയാൽ അവെര
ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് ജനം നിമിത്തം വഴി ഒന്നും കാണായ്കെകാണ്ട് അവർ
പിെന്നയും തർജ്ജനം െചയ്ത് അവെര വിട്ടയച്ച . 22 ഈ അത്ഭുതത്താൽ
സൗഖ്യം ്രപാപിച്ച മനുഷ്യൻ നാല്പതിൽ അധികം വയസ്സ ള്ളവനായിരുന്നു.
്രപതിസന്ധികളിൽ ്രപാർത്ഥനേയാെട മുേന്നറുന്നു
വിട്ടയച്ചേശഷം അവർ തങ്ങള െട കൂട്ടാളികള െട അടുക്കൽ
െചന്ന് മഹാപുേരാഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും തങ്ങേളാട് പറഞ്ഞത് എല്ലാം
അറിയിച്ച . 24 അത് േകട്ടിട്ട് അവർ ഒരുമനെപ്പട്ട് ൈദവേത്താട് നിലവിളിച്ച
പറഞ്ഞത്: “ആകാശവും ഭൂമിയും സമു്രദവും അവയിലുള്ള സകലവും
ഉണ്ടാക്കിയ നാഥേന,
25
‘ജാതികൾ
കലഹിക്കുന്നതും
വംശങ്ങൾ
വ്യർത്ഥമായത്
26 ഭൂമിയിെല
നിരൂപിക്കുന്നതും എന്ത്?
രാജാക്കന്മാർ
അണിനിരക്കുകയും അധിപതികൾ കർത്താവിന് വിേരാധമായും
അവെന്റ അഭിഷിക്തന് വിേരാധമായും ഒന്നിച്ച കൂടുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു’
എന്ന് നിെന്റ ദാസനായ ദാവീദ് മുഖാന്തരം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ
27
അരുളിെച്ചയ്തവേന,
നീ
അഭിേഷകം
െചയ്ത
േയശു
എന്ന
നിെന്റ
പരിശുദ്ധദാസന്
വിേരാധമായി
െഹേരാദാവും
െപാന്തിെയാസ്
പീലാേത്താസും
ജാതികള ം
യി്രസാേയൽ
ജനവുമായി ഈ നഗരത്തിൽ ഒന്നിച്ച കൂടി, 28 സംഭവിക്കണം എന്ന്
നിെന്റ കയ്യ ം നിെന്റ ആേലാചനയും മുന്നിയമിച്ചത് ഒെക്കയും
നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു സത്യം. 29 ഇേപ്പാേഴാ കർത്താേവ, അവരുെട
30 സൗഖ്യമാക്കുവാൻ നിെന്റ ൈക
ഭീഷണികെള േനാേക്കണേമ.
നീട്ട ന്നതിനാലും നിെന്റ പരിശുദ്ധദാസനായ േയശുവിെന്റ നാമത്താൽ
അടയാളങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം ഉണ്ടാകുന്നതിനാലും നിെന്റ വചനം
പൂർണ്ണൈധര്യേത്താടുകൂെട ്രപസ്താവിപ്പാൻ നിെന്റ ദാസന്മാർക്ക് കൃപ
നല്േകണേമ.” 31 ഇങ്ങെന ്രപാർത്ഥിച്ചേപ്പാൾ അവർ കൂടിയിരുന്ന സ്ഥലം
കുലുങ്ങി; എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ൈദവവചനം
ൈധര്യേത്താെട ്രപസ്താവിച്ച .
23

വിശ്വസിച്ചവർ ്രകിസ്തുവിെന്റ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു
വിശ്വസിച്ചവരുെട വലിയ കൂട്ടം ഏകഹൃദയവും ഏകമനസ്സ ം
ഉള്ളവരായിരുന്നു; തനിക്കുള്ളത് ഒന്നും സ്വന്തം എന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ല;
32
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33

സകലവും അവർക്ക് െപാതുവായിരുന്നു.
അെപ്പാസ്തലന്മാർ
മഹാശക്തിേയാെട കർത്താവായ േയശുവിെന്റ പുനരുത്ഥാനത്തിന്
സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞുവന്നു; എല്ലാവർക്കും ധാരാളം കൃപ ലഭിച്ചിരുന്നു.
34 കുറവ് ഉളളവരായി ആരും അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; നിലങ്ങള െടയും
വീടുകള െടയും ഉടമകൾ അവ ഒെക്കയും വിറ്റ് വില െകാണ്ടുവന്ന്
35 അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട കാൽക്കൽ െവയ്ക്കും; പിെന്ന ഓേരാരുത്തനും
അവനവെന്റ ആവശ്യംേപാെല വിഭാഗിച്ച െകാടുക്കും.
36 ്രപേബാധനപു്രതൻ എന്ന് അർത്ഥമുള്ള ബർന്നബാസ് എന്ന്
അെപ്പാസ്തലന്മാർ മറുേപർ വിളിച്ച ൈസ്രപസ് ദ്വീപുകാരനായ േയാസഫ്
37 എെന്നാരു േലവ്യൻ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന നിലം വിറ്റ് പണം െകാണ്ടുവന്ന്
അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട കാൽക്കൽ െവച്ച്.

5. അദ്ധ്യായം.
അനന്യാസും സഫീറയും
എന്നാൽ അനന്യാസ് എന്ന് േപരുള്ള ഒരു പുരുഷൻ തെന്റ
2 നിലം വിറ്റ കിട്ടിയ
ഭാര്യയായ സഫീറേയാടുകൂടി ഒരു നിലം വിറ്റ്.
വിലയിൽനിന്ന് ഭാര്യയുെട അറിേവാെട ഒരു ഭാഗം എടുത്തുവച്ചേശഷം
ബാക്കിയുള്ളത് െകാണ്ടുവന്നു അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട കാല്ക്കൽ
െവച്ച്. 3 അേപ്പാൾ പെ്രതാസ്: “അനന്യാേസ, പരിശുദ്ധാത്മാവിേനാട്
വ്യാജം
കാണിക്കുവാനും
നിലത്തിെന്റ
വിലയിൽ
ഒരുഭാഗം
എടുത്തുവയ്ക്കുവാനും
സാത്താൻ
നിെന്റ
ഹൃദയം
ൈകവശം
4 അത് വില്ക്കുന്നതിന്
ആക്കുവാൻ നീ അനുവദിച്ചത് എന്ത്?
മുെമ്പ നിേന്റതായിരുന്നില്ലേയാ?
വിറ്റേശഷവും നിെന്റ ൈകവശം
ആയിരുന്നേല്ലാ? പിെന്ന എന്തിന് നീ ഈ കാര്യത്തിന് മനസ്സ െവച്ച ?
മനുഷ്യേരാടല്ല ൈദവേത്താടേ്രത നീ വ്യാജം കാണിച്ചത്” എന്ന് പറഞ്ഞു.
5 ഈ വാക്ക് േകട്ട ഉടെന അനന്യാസ് താെഴ വീണ് ്രപാണെന വിട്ട ; ഇതു
േകട്ടവർ എല്ലാവർക്കും വളെര ഭയം ഉണ്ടായി. 6 യൗവനക്കാർ മുേന്നാട്ട്
വന്ന് അവെന ശീലെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞ് പുറത്തുെകാണ്ടുേപായി
കുഴിച്ചിട്ട .
7 ഏകേദശം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവെന്റ ഭാര്യ സഫീറ ഈ
സംഭവിച്ചത് ഒന്നും അറിയാെത അകത്തുവന്നു. 8 പെ്രതാസ് അവേളാട്:
“ഈ തുകയ്ക്ക് തെന്നേയാ നിങ്ങൾ നിലം വിറ്റത്? പറക” എന്ന് പറഞ്ഞു;
“അേത, ഈ തുകയ്ക്ക് തെന്ന” എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. 9 പെ്രതാസ്
അവേളാട്: “കർത്താവിെന്റ ആത്മാവിെന പരീക്ഷിപ്പാൻ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ
ഒത്തത് എന്ത്?
ഇതാ, നിെന്റ ഭർത്താവിെന കുഴിച്ചിട്ടവരുെട കാൽ
വാതിൽക്കൽ ഉണ്ട്; അവർ വന്ന് നിെന്നയും പുറത്തുെകാണ്ടുേപാകും”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 10 ഉടെന അവൾ പെ്രതാസിെന്റ കാൽക്കൽ വീണ്
്രപാണെന വിട്ട ; യൗവനക്കാർ അകത്ത് വന്ന് അവൾ മരിച്ച എന്ന് കണ്ട്
പുറത്തു െകാണ്ടുേപായി ഭർത്താവിെന്റ അരിെക കുഴിച്ചിട്ട . 11 ഈ
സംഭവത്തിൽ സഭയ്ക്ക് മുഴുവനും ഇത് േകട്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും
മഹാഭയം ഉണ്ടായി.
1

അെപ്പാസ്തലന്മാർ അേനകെര സൗഖ്യമാക്കുന്നു
അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട ൈകകളാൽ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ
പല അടയാളങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം നടന്നു; അവർ എല്ലാവരും
12
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ഏകമനേസ്സാെട
ശേലാേമാെന്റ
മണ്ഡപത്തിൽ
കൂടിവരിക
13
പതിവായിരുന്നു.
മറ്റ ള്ളവർ ആരുംതെന്ന അവേരാട് േചരുവാൻ
ൈധര്യെപ്പട്ടില്ല;
എങ്കിലും
ജനങ്ങൾ
അവെര
അധികമായി
14
ബഹുമാനിച്ച േപാന്നു
അനവധി
പുരുഷന്മാരും
സ്്രതീകള ം
കർത്താവിൽ
വിശ്വസിച്ച ,
അവെരല്ലാവരും
വിശ്വാസികള െട
15 േരാഗികെള പുറത്തുെകാണ്ടുവന്നു,
കൂട്ടേത്താട് േചർന്നുവന്നു.
പെ്രതാസ് കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ അവെന്റ നിഴൽ എങ്കിലും അവരിൽ
വല്ലവരുെടയുംേമൽ
വീേഴണ്ടതിന്
വീഥികളിൽ
വിരിപ്പിേന്മലും
16
കിടക്കേമലും കിടത്തും,.
അതുകൂടാെത െയരൂശേലമിന്
ചുറ്റ പാടുമുള്ള
പട്ടണങ്ങളിൽനിന്നും
ജനങ്ങൾ
വന്നുകൂടി
േരാഗികെളയും
അശുദ്ധാത്മാക്കൾ
ബാധിച്ചവെരെയാെക്കയും
െകാണ്ടുവന്നു; അവർ എല്ലാവരും സൗഖ്യം ്രപാപിക്കുകയും െചയ്തു.
അെപ്പാസ്തലന്മാർ കാരാഗൃഹത്തിലാക്കെപ്പടുന്നു.
എന്നാൽ
മഹാപുേരാഹിതൻ
എഴുേന്നറ്റ്,
അവേനാട്
കൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന സദൂക്യരും േചർന്നു 18 അസൂയ നിറഞ്ഞ്
അെപ്പാസ്തലന്മാെര പിടിച്ച് െപാതു കാരാഗൃഹത്തിൽ ആക്കി.
19 എന്നാൽ രാ്രതിയിൽ കർത്താവിെന്റ ദൂതൻ കാരാഗൃഹവാതിൽ
തുറന്ന് അവെര പുറത്തുെകാണ്ടുവന്നിട്ട് അവേരാട് 20 “നിങ്ങൾ
ൈദവാലയത്തിൽ െചന്ന് ഈ ജീവെന്റ വചനം എല്ലാ ജനേത്താടും
21 അവർ
്രപസ്താവിപ്പിൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
അത് േകട്ട്
പുലർച്ചയ്ക്ക് ൈദവാലയത്തിൽ െചന്ന് ഉപേദശിച്ച .
എന്നാൽ
മഹാപുേരാഹിതനും കൂെടയുള്ളവരും വന്ന് ന്യായാധിപസംഘെത്തയും
യി്രസാേയൽമക്കള െട
മൂപ്പന്മാെരയും
എല്ലാം
വിളിച്ച കൂട്ടി,
അെപ്പാസ്തലന്മാെര
െകാണ്ടുവരുവാനായി
കാരാഗൃഹത്തിേലക്ക്
ആളയച്ച്. 22 േചവകർ െചന്നേപ്പാൾ അവെര കാരാഗൃഹത്തിൽ കണ്ടില്ല
അവർ മടങ്ങിവന്നിട്ട് പറഞ്ഞത്: “കാരാഗൃഹം നല്ല സൂക്ഷ്മേത്താെട
പൂട്ടിയിരിക്കുന്നതും
കാവല്ക്കാർ
വാതിൽക്കൽ
നില്ക്കുന്നതും
ഞങ്ങൾ കണ്ട്; 23 എന്നാൽ തുറന്നേപ്പാേഴാ അകത്ത് ആെരയും
24 ഈ വാക്ക് േകട്ടിട്ട് ൈദവാലയത്തിെല പടനായകനും
കണ്ടില്ല.”
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും അവെരക്കുറിച്ച് ഇത് എന്തായിത്തീരും എന്ന്
വിചാരിച്ച് ചഞ്ചലിച്ച് െകാണ്ടിരുന്നു 25 അേപ്പാൾ ഒരാൾ വന്ന്: “നിങ്ങൾ
കാരാഗൃഹത്തിലാക്കിയ പുരുഷന്മാർ ൈദവാലയത്തിൽ നിന്നുെകാണ്ട്
ജനെത്ത ഉപേദശിക്കുന്നു” എന്ന് അറിയിച്ച . 26 അതുേകട്ട് പടനായകൻ
േചവകരുമായി െചന്ന്, ജനം തങ്ങെള കെല്ലറിയും എന്ന് ഭയെപ്പടുകയാൽ,
ബലാൽക്കാരം െചയ്യാെത അവെര കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു. 27 അങ്ങെന
അവെര െകാണ്ടുവന്ന് ന്യായാധിപസംഘത്തിന്മുമ്പാെക നിർത്തി;
28
മഹാപുേരാഹിതൻ
അവെര
േചാദ്യംെചയ്തു
“േയശുവിെന്റ
നാമത്തിൽ ഉപേദശിക്കരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാട് അമർച്ചയായി
കല്പിച്ച വേല്ലാ;
നിങ്ങേളാ െയരൂശേലമിെല ജനങ്ങെള മുഴുവൻ
നിങ്ങള െട ഉപേദശംെകാണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്നു;
ആ േയശുവിെന്റ
രക്തത്തിെന്റ കുറ്റം ഞങ്ങള െട േമൽ വരുത്തുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 29 അതിന് പെ്രതാസും േശഷം അെപ്പാസ്തലന്മാരും പറഞ്ഞത്:
“മനുഷ്യേരക്കാൾ ൈദവെത്ത അനുസരിേക്കണ്ടതാകുന്നു. 30 നിങ്ങൾ
്രകൂശിൽ തറച്ച െകാന്ന േയശുവിെന തെന്ന നമ്മുെട പിതാക്കന്മാരുെട
17
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ൈദവം ഉയിർപ്പിച്ച ; 31 യി്രസാേയലിന് മാനസാന്തരവും പാപേമാചനവും
നല്കുവാൻ, ൈദവം അവെന ്രപഭുവായും രക്ഷിതാവായും തെന്റ വലതു
ഭാഗേത്തക്ക് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. 32 ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങള ം,
ൈദവം തെന്ന അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് നല്കിയ പരിശുദ്ധാത്മാവും
സാക്ഷികൾ ആകുന്നു” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
ഗമാലിേയൽ ഇടെപടുന്നു
ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ അവർ േകാപപരവശരായി അെപ്പാസ്തലന്മാെര
34 അേപ്പാൾ
െകാന്നുകളയുവാൻ ഭാവിച്ച .
എല്ലാജനങ്ങള ം
ബഹുമാനിക്കുന്ന
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
ഉപേദഷ്ടാവായ
ഗമാലിേയൽ എെന്നാരു പരീശൻ ന്യായാധിപസംഘത്തിൽ എഴുേന്നറ്റ്,
അെപ്പാസ്തലന്മാെര കുറച്ച േനരേത്തക്ക് പുറത്താക്കുവാൻ കല്പിച്ച .
35 അവെര പുറത്താക്കിയതിന് േശഷം അവൻ അവേരാട്: “യി്രസാേയൽ
പുരുഷന്മാേര, ഈ മനുഷ്യരുെട കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് െചയ്വാൻ
തീരുമാനിക്കുന്നു എന്ന് സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ. 36 കുറച്ച കാലങ്ങൾക്ക്
മുൻപ് ത്യ ദാസ് എെന്നാരുവൻ എഴുേന്നറ്റ് താൻ മഹാൻ എന്ന്
നടിച്ച്; ഏകേദശം നാനൂറ് പുരുഷന്മാർ അവേനാടുകൂെട േചർന്നു
എങ്കിലും
അവൻ
െകാല്ലെപ്പടുകയും
അവെന
അനുഗമിച്ചവർ
37 അവെന്റ
എല്ലാവരും ചിതറി ഒന്നുമില്ലാതാകുകയും െചയ്തു.
േശഷം
ഗലീലക്കാരനായ
യൂദാ
ജനസംഖ്യ
കണെക്കടുപ്പിെന്റ
കാലത്ത് എഴുേന്നറ്റ് ജനെത്ത തെന്റ പക്ഷം േചരുവാൻ വശീകരിച്ച ;
അവനും നശിച്ച , അവെന അനുസരിച്ചവർ ഒെക്കയും ചിതറിേപ്പായി.
38 ആകയാൽ
ഈ മനുഷ്യെര വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞുെകാൾവിൻ എന്ന്
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു; ഇത് മാനുഷികമായ ആേലാചനേയാ
്രപവൃത്തിേയാ ആെണങ്കിൽ അത് നശിച്ച േപാകും; 39 ൈദവികം
എങ്കിേലാ നിങ്ങൾക്ക് അത് നശിപ്പിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല; നിങ്ങൾ
ൈദവേത്താട് േപാരാടുന്നു എന്ന് വരരുതേല്ലാ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
അവർക്ക് അത് േബാധിച്ച . 40 അവർ അെപ്പാസ്തലന്മാെര അകത്ത്
വരുത്തി അടിപ്പിച്ച്, ഇനി േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ സംസാരിക്കരുത്
41 തിരുനാമത്തിനുേവണ്ടി
എന്ന് കല്പിച്ച് അവെര വിട്ടയച്ച .
അപമാനം സഹിപ്പാൻ േയാഗ്യരായി എണ്ണെപ്പടുകയാൽ അവർ
സേന്താഷിച്ച ംെകാണ്ട്
ന്യായാധിപസംഘത്തിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്ന്
42 പിന്നീട് അവർ ദിനം്രപതി ൈദവാലയത്തിലും
പുറെപ്പട്ട േപായി.
വീടുേതാറും െചന്ന് േയശു തെന്ന ്രകിസ്തു എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും
്രപസംഗിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു.
33

6. അദ്ധ്യായം.
ശിഷ്യന്മാരുെട വർദ്ധനയും, ശു്രശൂഷകൾക്കായുള്ള തിരെഞ്ഞടുപ്പ ം
ആ കാലങ്ങളിൽ ശിഷ്യന്മാർ വർദ്ധിച്ച് വരുന്നതിനാൽ തങ്ങള െട
വിധവമാെര ദിനം്രപതിയുള്ള ഭക്ഷണ വിതരണത്തിൽ അവഗണിക്കുന്നു
എന്ന് കരുതി യവനഭാഷക്കാരായ വിശ്വാസികൾ എ്രബായഭാഷക്കാരായ
2 പ്രന്തണ്ട് േപരടങ്ങുന്ന
വിശ്വാസികള െട േനെര പിറുപിറുത്തു.
അെപ്പാസ്തലന്മാർ വലിയ കൂട്ടമായി തീർന്ന ശിഷ്യസമൂഹെത്ത
വിളിച്ച വരുത്തി:
“ഞങ്ങൾ ൈദവവചനം ഉേപക്ഷിച്ച് േമശകളിൽ
3 ആകയാൽ സേഹാദരന്മാേര,
ശു്രശൂഷ െചയ്യ ന്നത് േയാഗ്യമല്ല.
1
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ആത്മാവും ജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞ് നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ള ഏഴ് പുരുഷന്മാെര
നിങ്ങളിൽ തേന്ന തിരഞ്ഞുെകാൾവിൻ;
അവെര േമശകളിൽ
4 ഞങ്ങേളാ ്രപാർത്ഥനയിലും
ശു്രശൂഷിക്കുവാൻ നിയമിക്കാം.
5 ഈ വാക്ക്
വചനശു്രശൂഷയിലും ഉറ്റിരിക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞു.
കൂട്ടത്തിന് ഒെക്കയും ്രപസാദമായി; വിശ്വാസവും പരിശുദ്ധാത്മാവും
നിറഞ്ഞ പുരുഷനായ സ്െതഫാെനാസ്, ഫിലിെപ്പാസ്, െ്രപാെഖാെരാസ്,
നിക്കാേനാർ, തിേമാൻ, പർെമ്മനാസ്, െയഹൂദമതാനുസാരിയായ
അേന്ത്യാക്യക്കാരൻ നിെക്കാലാെവാസ് എന്നിവെര തിരെഞ്ഞടുത്തു,
6 വിശ്വാസികൾ ഈ പുരുഷന്മാെര െകാണ്ടുവന്ന് അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട
മുമ്പാെക നിർത്തി; അവർ ്രപാർത്ഥിച്ച് അവരുെട േമൽ ൈകവച്ച .
7 ൈദവവചനം പരന്നു, െയരൂശേലമിൽ ശിഷ്യന്മാരുെട എണ്ണം ഏറ്റവും
െപരുകി, പുേരാഹിതന്മാരിലും വലിെയാരു കൂട്ടം വിശ്വാസത്തിന്
അധീനരായിത്തീർന്നു.
കൃപയും ശക്തിയും നിറഞ്ഞവനായ സ്െതഫാെനാസ്
അനന്തരം സ്െതഫാെനാസ് കൃപയും ശക്തിയും നിറഞ്ഞവനായി
ജനത്തിൽ
വലിയ
അത്ഭുതങ്ങള ം
അടയാളങ്ങള ം
െചയ്തു.
9 ലിബർത്തീനർ എന്ന് അറിയെപ്പട്ടിരുന്ന യഹൂദരിൽ അെലക്സ്രന്തിയ,
കിലിക്യ, ആസ്യ എന്നീ േദശക്കാരിൽ നിന്നും ചിലർ എഴുേന്നറ്റ്
10 എന്നാൽ അവൻ സംസാരിച്ച
സ്െതഫാെനാസിേനാട് തർക്കിച്ച .
ജ്ഞാനേത്താടും ആത്മാേവാടും എതിർത്തുനില്ക്കുവാൻ അവർക്ക്
11 അേപ്പാൾ അവർ ചില പുരുഷന്മാെര രഹസ്യമായി
കഴിഞ്ഞില്ല.
നിബ്ബന്ധിച്ച :
“ഇവൻ േമാെശക്കും ൈദവത്തിനും വിേരാധമായി
ദൂഷണം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ േകട്ട്” എന്ന് പറയിച്ച , 12 അവർ
ജനെത്തയും മൂപ്പന്മാെരയും ശാസ്്രതിമാെരയും േ്രപരിപ്പിച്ച്, അവെന്റ
േനെര െചന്ന് അവെന പിടിച്ച് ന്യായാധിപസംഘത്തിൽ െകാണ്ടുേപായി
13 കള്ള സാക്ഷികെള നിർത്തി: “ഈ മനുഷ്യൻ വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിനും
ന്യായ്രപമാണത്തിനും വിേരാധമായി ഇടവിടാെത സംസാരിച്ച വരുന്നു;
14 ആ നസറായനായ േയശു ഈ സ്ഥലം നശിപ്പിച്ച് േമാെശ നമുക്ക് ഏല്പിച്ച
മര്യാദകെള മാറ്റിക്കളയും എന്ന് ഇവൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ േകട്ട്” എന്ന്
പറയിച്ച . 15 ന്യായാധിപസംഘത്തിൽ ഇരുന്നവർ എല്ലാവരും അവെന
ഉറ്റ േനാക്കി; അവെന്റ മുഖം ഒരു ൈദവദൂതെന്റ മുഖംേപാെല കണ്ട്.
8

7. അദ്ധ്യായം.
സ്െതഫാെനാസിെന്റ ്രപസംഗം
“ഈ കാര്യങ്ങൾ സത്യം തെന്നേയാ” എന്ന് മഹാപുേരാഹിതൻ
2 “സേഹാദരന്മാരും
േചാദിച്ചതിന് സ്െതഫാെനാസ് പറഞ്ഞത്:
പിതാക്കന്മാരുമായ പുരുഷന്മാേര, േകൾക്കുവിൻ. നമ്മുെട പിതാവായ
അ്രബഹാം
ഹാരാനിേലക്ക്
േപായി
താമസിക്കുന്നതിന്
മുെമ്പ,
െമെസാെപ്പാത്താമ്യയിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന, േതേജാമയനായ
ൈദവം അവന് ്രപത്യക്ഷനായി: 3 ‘നിെന്റ േദശെത്തയും നിെന്റ സ്വന്ത
ജനേത്തയും വിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ച തരുന്ന േദശത്തിേലക്ക്
െചല്ല ക’ എന്ന് പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന അ്രബഹാം കല്ദായരുെട
4 അ്രബഹാമിെന്റ പിതാവ്
േദശം വിട്ട് ഹാരാനിൽ വന്ന് പാർത്തു.
മരിച്ചേശഷം ൈദവം അവെന അവിെടനിന്ന് നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ
1
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പാർക്കുന്ന ഈ േദശത്തിൽ െകാണ്ടുവന്ന് പാർപ്പിച്ച . 5 ആ സമയത്ത്
ൈദവം അവന് അതിൽ കാലുകുത്തുവാൻ ഒരടി നിലംേപാലും
അവകാശമായി െകാടുത്തില്ല; എന്നാൽ അവന് സന്തതിയില്ലാതിരിെക്ക
അവനും അവെന്റ േശഷം അവെന്റ സന്തതിയ്ക്കും ആ േദശം
ൈകവശമായി
നല്കുെമന്ന്
അവേനാട്
വാഗ്ദത്തം
െചയ്തു.
6 അവെന്റ സന്തതി അന്യേദശത്ത് െചന്ന് പാർക്കും; ആ േദശക്കാർ
അവെര
അടിമകളാക്കി
നാനൂറ്
സംവത്സരം
കഷ്ടെപ്പടുത്തും
എന്നിങ്ങെന ൈദവം അവേനാട് പറഞ്ഞു. 7 ‘അവെര അടിമകളാക്കിയ
ജാതിെയ ഞാൻ ന്യായം വിധിക്കും;
അതിെന്റ േശഷം അവർ
പുറെപ്പട്ട വന്ന് ഈ സ്ഥലത്ത് എെന്ന ആരാധിക്കും’ എന്ന് ൈദവം
8 പിെന്ന ൈദവം അ്രബഹാമിന് പരിേച്ഛദനെയന്ന
അരുളിെച്ചയ്തു.
ഉടമ്പടി െകാടുത്തു;
അ്രബഹാമിൽനിന്ന് യിസ്ഹാക്ക് ജനിച്ച ,
എട്ടാം നാൾ അവെന പരിേച്ഛദന െചയ്തു.
യിസ്ഹാക്കിൽനിന്ന്
യാേക്കാബും യാേക്കാബിൽനിന്ന് പ്രന്തണ്ട് േഗാ്രതപിതാക്കന്മാരും
ജനിച്ച . 9 േഗാ്രതപിതാക്കന്മാർക്ക് േയാസഫിേനാടുള്ള അസൂയനിമിത്തം
അവർ അവെന മി്രസയീമിേലക്ക് വിറ്റ കളഞ്ഞു. 10 എന്നാൽ ൈദവം
അവേനാടുകൂെട
ഇരുന്ന്
അവെന്റ
സകലകഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നും
അവെന വിടുവിച്ച് മി്രസയീംരാജാവായ ഫറേവാെന്റ മുമ്പാെക അവന്
കൃപയും ജ്ഞാനവും െകാടുത്തു: ഫറേവാൻ അവെന മി്രസയീമിനും
11 എന്നാൽ
തെന്റ സർവ്വഗൃഹത്തിനും അധിപതിയാക്കിവച്ച .
മി്രസയീംേദശത്തിലും കനാനിലുെമല്ലാം ക്ഷാമവും മഹാകഷ്ടവും
വന്നസമയത്ത് നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർക്ക് ആഹാരം കിട്ടാെതയായി.
12 അേപ്പാൾ മി്രസയീമിൽ ധാന്യം ഉെണ്ടന്ന് േകട്ടിട്ട് യാേക്കാബ് നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാെര ആദ്യമായി അേങ്ങാട്ട് അയച്ച . 13 രണ്ടാം ്രപാവശ്യം
േയാസഫ് തെന്റ സേഹാദരന്മാർക്ക് തെന്നത്തെന്ന െവളിെപ്പടുത്തി;
േയാസഫിെന്റ കുടുംബം ഫറേവാനും അറിവായ് വന്നു. 14 േയാസഫ്
സേഹാദരന്മാെര തിരിച്ചയച്ച് തെന്റ പിതാവായ യാേക്കാബിേനാട് തെന്റ
കുടുംബെത്ത ഒെക്കയും മി്രസയീമിേലക്ക് കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരുവാൻ
പറഞ്ഞു. അവർ ആെക എഴുപത്തഞ്ചുേപരായിരുന്നു. 15 യാേക്കാബ്
മി്രസയീമിേലക്ക് േപായി; അവനും നമ്മുെട പിതാക്കന്മാരും മരിച്ച ,
16 അവെര േശേഖമിൽ െകാണ്ടുവന്ന് അവിെട എേമ്മാരിെന്റ മക്കേളാട്
അ്രബഹാം വിലെകാടുത്ത് വാങ്ങിയ കല്ലറയിൽ അടക്കം െചയ്തു.
17
ൈദവം
അ്രബഹാമിേനാട്
അരുളിെച്ചയ്ത
വാഗ്ദത്തകാലം
18 ഒടുവിൽ
അടുത്തേപ്പാൾ ജനം മി്രസയീമിൽ െപരുകിയിരുന്നു.
േയാസഫിെന അറിയാത്ത േവെറാരു രാജാവ് മി്രസയീമിൽ വാണു.
19 ആ രാജാവ് നമ്മുെട വംശേത്താട് ഉപായം ്രപേയാഗിച്ച് നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാെര
കഷ്ടെപ്പടുത്തുകയും,
അവരുെട
ശിശുക്കൾ
ജീവേനാടിരിക്കാതിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവെര ഉേപക്ഷിക്കുവാനും
നിബ്ബന്ധിച്ച . 20 ആ കാലത്ത് േമാെശ ജനിച്ച ; അവൻ ൈദവത്തിെന്റ
മുമ്പാെക അതിസുന്ദരനായിരുന്നു, അവെന മൂന്ന് മാസം തെന്റ അപ്പെന്റ
21 പിെന്ന അവെന പുറത്തുകളഞ്ഞേപ്പാൾ
വീട്ടിൽ േപാറ്റിവളർത്തി.
ഫറേവാെന്റ മകൾ അവെന എടുത്ത് തെന്റ സ്വന്തം മകനായി വളർത്തി.
22 േമാെശ മി്രസയീമ്യരുെട സകല ജ്ഞാനവും അഭ്യസിച്ച , വാക്കിലും
23 അവന് നാല്പത് വയസ്സ്
്രപവൃത്തിയിലും സമർത്ഥനായിത്തീർന്നു.
തികയാറായേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ മക്കളായ തെന്റ സേഹാദരന്മാെര
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െചന്ന് കാണണെമന്ന് മനസ്സിൽ േതാന്നി. 24 അവൻ യി്രസാേയല്യനായ
ഒരുവൻ ഉപ്രദവിക്കെപ്പടുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവെന പിന്തുണച്ച് മി്രസയീമ്യെന
അടിച്ച െകാന്നു, ഉപ്രദവിക്കെപ്പട്ടവനുേവണ്ടി ്രപതികാരം െചയ്തു.
25 താൻ മുഖാന്തരം ൈദവം അവർക്ക് രക്ഷ നൽകുെമന്ന് സേഹാദരന്മാർ
്രഗഹിക്കും എന്ന് േമാെശ വിചാരിച്ച ; എങ്കിലും അവർ ്രഗഹിച്ചില്ല.
26 പിെറ്റന്നാൾ ചില യി്രസാേയല്യർ കലഹിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
അവൻ അവരുെട അടുക്കൽ വന്ന് അവെര സമാധാനെപ്പടുത്തുവാൻ
്രശമിച്ച െകാണ്ട് അവേരാട്; ‘പുരുഷന്മാെര, നിങ്ങൾ സേഹാദരന്മാരേല്ലാ;
തമ്മിൽ അന്യായം െചയ്യ ന്നത് എന്ത്?’ എന്ന് പറഞ്ഞു. 27 എന്നാൽ
കൂട്ട കാരേനാട് അന്യായം െചയ്യ ന്നവൻ അവെന ഉന്തിക്കളഞ്ഞു:
‘നിെന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരിയും ന്യായകർത്താവും ആക്കിയത്
28 ഇന്നെല മി്രസയീമ്യെന െകാന്നതുേപാെല എെന്നയും
ആർ?
29 ഈ വാക്ക്
െകാല്ല വാൻ ഭാവിക്കുന്നുേവാ?’
എന്ന് പറഞ്ഞു.
േകട്ടിട്ട് േമാെശ ഓടിേപ്പായി മിദ്യാൻേദശത്ത് െചന്ന് അവിെട
പരേദശിയായി പാർത്തു, അവിെടവച്ച് അവന് രണ്ടു പു്രതന്മാർ
30 നാല്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ സീനായ് മലയുെട
ജനിച്ച .
മരുഭൂമിയിൽ ഒരു ൈദവദൂതൻ മുൾപ്പടർപ്പിെല അഗ്നിജ്വാലയിൽ
അവന് ്രപത്യക്ഷനായി. 31 േമാെശ ആ കാഴ്ച കണ്ട് ആശ്ചര്യെപ്പട്ട ,
32
സൂക്ഷിച്ച േനാക്കുവാനായി
അടുത്തുെചല്ല േമ്പാൾ:
‘ഞാൻ
നിെന്റ
പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമാകുന്നു;
അ്രബഹാമിെന്റയും,
യിസ്ഹാക്കിെന്റയും, യാേക്കാബിെന്റയും ൈദവം’ എന്ന കർത്താവിെന്റ
ശബ്ദം േകട്ട്.
േമാെശ ഭയന്ന് വിറച്ചിട്ട് അേങ്ങാട്ട് േനാക്കുവാൻ
33 കർത്താവ് അവേനാട്:
ൈധര്യെപ്പട്ടില്ല.
‘നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം
വിശുദ്ധ
ഭൂമിയാകയാൽ
കാലിൽനിന്ന്
െചരിപ്പ
ഊരിക്കളക.
34 മി്രസയീമിൽ എെന്റ ജനത്തിെന്റ കഷ്ടത ഞാൻ നിശ്ചയമായിട്ട ം
കണ്ട്, അവരുെട ഞരക്കവും േകട്ട്, അവെര േമാചിപ്പിക്കുവാൻ
ഞാൻ ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു;
ഇേപ്പാൾ വരിക;
ഞാൻ നിെന്ന
മി്രസയീമിേലക്ക് അയയ്ക്കും’ എന്ന് പറഞ്ഞു. 35 ‘നിെന്ന അധികാരിയും
ന്യായകർത്താവും ആക്കിയതാർ?’ എന്നിങ്ങെന അവർ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ
ഈ േമാെശെയ തെന്ന ൈദവം മുൾപ്പടർപ്പിൽ ്രപത്യക്ഷനായ
ദൂതൻ മുഖാന്തരം അധികാരിയും വീെണ്ടടുപ്പ കാരനും ആക്കി
അയച്ച . 36 അവൻ മി്രസയീമിലും െചങ്കടലിലും നാല്പതു സംവത്സരം
മരുഭൂമിയിലും അതിശയങ്ങള ം അടയാളങ്ങള ം െചയ്ത് അവെര
നയിച്ച െകാണ്ടുവന്നു. 37 ‘ൈദവം നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരിൽ നിന്ന്
എെന്നേപ്പാെല ഒരു ്രപവാചകെന നിങ്ങൾക്ക് എഴുേന്നല്പിച്ച തരും’
എന്ന് യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു പറഞ്ഞ േമാെശ ഇവൻ തേന്ന.
38 സീനായ്
മലയിൽ തേന്നാട് സംസാരിച്ച ദൂതേനാടും നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാേരാടും കൂെട മരുഭൂമിയിെല സഭയിൽ ഇരുന്നവനും
നമുക്കു തരുവാൻ ജീവനുള്ള അരുളപ്പാട് ലഭിച്ചവനും ഇവൻ തേന്ന.
39 നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർ അവെന അനുസരിക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാെത
തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഹൃദയംെകാണ്ട് മി്രസയീമിേലക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞു, 40 അവർ
അഹേരാേനാട്; ‘ഞങ്ങെള നയിപ്പാൻ ൈദവങ്ങെള ഉണ്ടാക്കിത്തരിക,
ഞങ്ങെള മി്രസയീമിൽനിന്ന് നയിച്ച െകാണ്ടുവന്ന ആ േമാെശക്ക്
എന്ത് സംഭവിച്ച എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേല്ലാ’ എന്ന് പറഞ്ഞു.
41 അതുെകാണ്ട് അവർ ഒരു കാളക്കുട്ടിെയ ഉണ്ടാക്കി, ആ ബിംബത്തിന്
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ബലി കഴിച്ച് തങ്ങള െട ൈകപ്പണിയിൽ ഉല്ലസിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
42 ൈദവവും പിന്തിരിഞ്ഞു. ആകാശത്തിെല ൈസന്യെത്ത ആരാധിപ്പാൻ
അവെര ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു.
‘യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ, നിങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ എനിക്ക് നാല്പത്
സംവത്സരം
ഹനനയാഗങ്ങള ം
േഭാജനയാഗങ്ങള ം
43 നിങ്ങൾ
അർപ്പിച്ച േവാ?
നമസ്കരിപ്പാൻ ഉണ്ടാക്കിയ
സ്വരൂപങ്ങളായ െമാേലാക്കിെന്റ കൂടാരവും േരഫാൻേദവെന്റ
നക്ഷ്രതവും നിങ്ങൾ എടുത്തു നടന്നുവേല്ലാ; എന്നാൽ ഞാൻ
നിങ്ങെള ബാബിേലാണിനപ്പ റം നാടുകടത്തും’
എന്നു ്രപവാചകന്മാരുെട പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
44
നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാർക്ക്
മരുഭൂമിയിൽ
സാക്ഷ്യകൂടാരം
ഉണ്ടായിരുന്നു, ൈദവം േമാെശേയാട് സംസാരിച്ചേപ്പാൾ; അവൻ കണ്ട
മാതൃക േപാെലതെന്ന അതിെന നിർമ്മിക്കണം എന്ന് അവേനാട്
കല്പിച്ചിരുന്നു. 45 നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർ, േയാശുവേയാടുകൂെടയുള്ള
അവരുെട തിരിച്ച വരവിൽ േദശത്തിേലക്ക് െകാണ്ടുവന്നത് ഈ
കൂടാരമായിരുന്നു.
ൈദവം നമ്മുെട പിതാക്കന്മാരുെട മുമ്പിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളഞ്ഞ
ജാതികള െട
അവകാശത്തിേലക്ക്
അവർ
്രപേവശിച്ചേപ്പാഴാണ് ഇങ്ങെന സംഭവിച്ചത്. ഇത് ദാവീദിെന്റ കാലംവെര
അങ്ങെനതെന്നയായിരുന്നു, 46 അവന് ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പാെക
കൃപ ലഭിച്ചിരുന്നു,
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവത്തിന് ഒരു കൂടാരം
ഉണ്ടാക്കുവാൻ അവൻ ആ്രഗഹിച്ച . 47 എന്നാൽ ശേലാേമാൻ അവന്
ഒരു ആലയം പണിതു. 48 അത്യ ന്നതൻ ൈകപ്പണിയായ ആലയത്തിൽ
വസിക്കുന്നില്ലതാനും
49 ‘സ്വർഗ്ഗം എനിക്ക് സിംഹാസനവും ഭൂമി എെന്റ പാദപീഠവും ആകുന്നു.
നിങ്ങൾ എനിക്ക് പണിയുന്ന ആലയം ഏതുവിധം?
എെന്റ
50
വി്രശമസ്ഥലവും ഏത്?
ഇെതാെക്കയും എെന്റ ൈക അല്ലേയാ
ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്യ ന്നു’
51
എന്നു
്രപവാചകൻ
പറയുന്നുവേല്ലാ.
ദുശ്ശാഠ്യക്കാരും,
ഹൃദയത്തിനും െചവിയ്ക്കും പരിേച്ഛദന ഇല്ലാത്തവരുമായുേള്ളാേര,
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല തെന്ന നിങ്ങള ം എല്ലായ്േപാഴും
പരിശുദ്ധാത്മാവിേനാട് എതിർത്ത് നില്ക്കുന്നു. 52 ്രപവാചകന്മാരിൽ
ഏവെന
നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാർ
ഉപ്രദവിക്കാതിരുന്നിട്ട ള്ള ?
നീതിമാനായവെന്റ
വരവിെനക്കുറിച്ച്
മുൻകൂട്ടി
അറിയിച്ചവെര
53 അവെരേപ്പാെല നിങ്ങള ം ഇേപ്പാൾ
അവർ െകാന്നുകളഞ്ഞു;
വഞ്ചകരും െകാലപാതകരും ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങൾ
ൈദവദൂതന്മാരുെട നിേയാഗങ്ങളായി ന്യായ്രപമാണം ്രപാപിച്ച എങ്കിലും
അത് ്രപമാണിച്ചിട്ടില്ല.”
സ്െതഫാെനാസിെന െകാല്ല ന്നു
ഇതു
േകട്ടേപ്പാൾ
ന്യായാധിപസംഘത്തിലുള്ളവർ
55 അവേനാ
േകാപപരവശരായി അവെന്റ േനെര പല്ല കടിച്ച .
പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക് ഉറ്റ േനാക്കി,
ൈദവമഹത്വവും ൈദവത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത് േയശു നില്ക്കുന്നതും
56 “ഇതാ,
കണ്ട്:
സ്വർഗ്ഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യപു്രതൻ
ൈദവത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത് നില്ക്കുന്നതും ഞാൻ കാണുന്നു”
54
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57 ഇത് േകട്ടേപ്പാൾ അവർ ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച ,
എന്ന് പറഞ്ഞു.
െചവി െപാത്തിെക്കാണ്ട് ഒന്നിച്ച് അവെന്റ േനെര പാഞ്ഞുെചന്നു,
58 അവെന
വലിച്ചിഴച്ച ം െകാണ്ട് നഗരത്തിൽനിന്ന് പുറത്താക്കി
കെല്ലറിഞ്ഞു.
സാക്ഷികൾ തങ്ങള െട പുറംചട്ടകൾ ഊരി ശൗൽ
59 അവർ
എന്ന് േപരുള്ള ഒരു ബാല്യക്കാരെന്റ കാൽക്കൽ െവച്ച്.
അവെന കെല്ലറിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കയിൽ “കർത്താവായ േയശുേവ,
എെന്റ ആത്മാവിെന ൈകെക്കാേള്ളണേമ” എന്ന് സ്െതഫാെനാസ്
വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച . 60 അവൻ മുട്ട കുത്തി: “കർത്താേവ, അവേരാട് ഈ
പാപം കണക്കിടരുേത” എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച . ഇതു പറഞ്ഞിട്ട്
അവൻ നി്രദ്രപാപിച്ച .

8. അദ്ധ്യായം.
െയരുശേലം സഭ പീഢനത്തിലൂെട മുേന്നറുന്നു.
െകാലെചയ്തത് ശൗലിന് സമ്മതമായിരുന്നു.
അന്ന് െയരൂശേലമിെല സഭയ്ക്ക് ഒരു വലിയ പീഢനം േനരിട്ട ;
അെപ്പാസ്തലന്മാർ ഒഴിെക എല്ലാവരും െയഹൂദ്യ ശമര്യ േദശങ്ങളിൽ
2 ൈദവഭക്തരായ പുരുഷന്മാർ സ്െതഫാെനാസിെന
ചിതറിേപ്പായി.
അടക്കം െചയ്തു, അവെനക്കുറിച്ച് വലിെയാരു വിലാപം കഴിച്ച .
3
എന്നാൽ
െശൗൽ
വീടുേതാറും
െചന്ന്
പുരുഷന്മാെരയും
സ്്രതീകെളയും വലിച്ചിഴച്ച തടവിൽ ഏല്പിച്ച െകാണ്ട് സഭയ്ക്ക് ഹാനി
വരുത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
1 സ്െതഫാെനാസിെന

ഫിലിേപ്പാസ് ശമര്യയിേലക്ക്.
വചനം ്രപസംഗിച്ച െകാണ്ട് അവിടവിെട സഞ്ചരിച്ച .
5 ഫിലിെപ്പാസ്
ശമര്യ പട്ടണത്തിൽ െചന്ന് അവിെടയുള്ളവേരാട്
6 ഫിലിെപ്പാസ് െചയ്ത അടയാളങ്ങൾ
്രകിസ്തുവിെന ്രപസംഗിച്ച .
ജനങ്ങൾ േകൾക്കുകയും കാൺകയും െചയ്കയാൽ അവൻ പറയുന്നത്
ഏകമനേസ്സാെട ്രശദ്ധിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 7 അശുദ്ധാത്മാക്കൾ ബാധിച്ച
പലരിൽനിന്നും അവ ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച െകാണ്ട് പുറെപ്പട്ട ; അേനകം
8 അങ്ങെന ആ
പക്ഷവാതക്കാരും മുടന്തരും സൗഖ്യം ്രപാപിച്ച .
പട്ടണത്തിൽ വളെര സേന്താഷം ഉണ്ടായി.
4 ചിതറിേപ്പായവർ

ശിേമാൻ എന്ന ആഭിചാരകൻ.
എന്നാൽ ശിേമാൻ എന്ന് േപരുേള്ളാരു പുരുഷൻ ആ പട്ടണത്തിൽ
ആഭിചാരം െചയ്ത്, താൻ മഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശമര്യ ജാതിെയ
്രഭമിപ്പിച്ച േപാന്നു. 10 “മഹാൻ എന്ന് വിളിക്കെപ്പടുന്ന ൈദവശക്തി ഈ
മനുഷ്യനാകുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞ് ശമര്യയിലുള്ള െചറിയവർ മുതൽ
വലിയവർ വെര അവെന ്രശദ്ധിച്ച വന്നു. 11 ഇവൻ ആഭിചാരംെകാണ്ട്
ഏറിയ കാലം അവെര ്രഭമിപ്പിക്കുകയാൽ അേ്രത അവർ അവെന
്രശദ്ധിച്ചത് 12 എന്നാൽ ൈദവരാജ്യെത്തയും േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
നാമെത്തയും കുറിച്ച ള്ള സുവിേശഷം അറിയിക്കുന്ന ഫിലിെപ്പാസിെന
അവർ വിശ്വസിച്ചേപ്പാൾ പുരുഷന്മാരും സ്്രതീകള ം സ്നാനം ഏറ്റ .
13 ശിേമാൻ താനും വിശ്വസിച്ച് സ്നാനം ഏറ്റ , ഫിലിെപ്പാസിേനാട്
േചർന്നുനിന്നു; വലിയ അടയാളങ്ങള ം വീര്യ്രപവൃത്തികള ം നടക്കുന്നത്
കണ്ടേപ്പാൾ അവൻ ആശ്ചര്യെപ്പട്ട .
9
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14

അനന്തരം െയരൂശേലമിലുള്ള അെപ്പാസ്തലന്മാർ,
ശമര്യർ
ൈദവവചനം
ൈകെക്കാണ്ടു
എന്നു
േകട്ടിട്ട്
പെ്രതാസിെനയും
േയാഹന്നാെനയും അവരുെട അടുക്കൽ അയച്ച . 15 അവർ അവിെട
എത്തിയിട്ട്, െചന്ന്, അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിേക്കണ്ടതിന്
്രപാർത്ഥിച്ച . 16 അന്നുവെര അവരിൽ ആരുെടേമലും പരിശുദ്ധാത്മാവ്
വന്നിരുന്നില്ല; അവർ കർത്താവായ േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ സ്നാനം
17 അവർ അവരുെടേമൽ ൈക െവച്ചേപ്പാൾ
ഏറ്റിരുന്നേതയുള്ള .
അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ച .
18 അെപ്പാസ്തലന്മാർ ൈക െവച്ചതിനാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചത്
ശിേമാൻ കണ്ടതിനാൽ അവൻ അവർക്ക് െകാടുക്കുവാൻ പണം
െകാണ്ടുവന്നു: 19 “ഞാൻ ഒരുവെന്റ േമൽ ൈക െവച്ചാൽ അവന്
പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഈ അധികാരം എനിക്കും
തേരണം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 20 പെ്രതാസ് അവേനാട്: “ൈദവത്തിെന്റ
ദാനം പണം െകാടുത്ത് വാങ്ങിെക്കാള്ളാം എന്ന് നീ നിരൂപിക്കെകാണ്ട്
നിെന്റ പണം നിേന്നാടുകൂെട നശിച്ച േപാകെട്ട. 21 നിെന്റ ഹൃദയം ൈദവ
സന്നിധിയിൽ േനരുള്ളതല്ലായ്കെകാണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ നിനക്ക്
22 നിെന്റ ഹൃദയത്തിെല ഈ വഷളത്വം വിട്ട്
പങ്കും ഓഹരിയുമില്ല.
മാനസാന്തരെപ്പട്ട് കർത്താവിേനാട് ്രപാർത്ഥിക്കുക; ഒരുപേക്ഷ നിെന്റ
23 നീ കടുത്ത
ഹൃദയത്തിെല നിരൂപണം ക്ഷമിച്ച കിട്ട മായിരിക്കും.
അസൂയയിലും പാപത്തിെന്റ ബന്ധനത്തിലും അകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്
ഞാൻ കാണുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 24 അതിന് ശിേമാൻ: “നിങ്ങൾ
പറഞ്ഞത് ഒന്നും എനിക്ക് ഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ കർത്താവിേനാട്
എനിക്കുേവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
25 അവർ കർത്താവിെന്റ വചനം സാക്ഷീകരിച്ച ്രപസംഗിച്ചേശഷം
ശമര്യക്കാരുെട അേനക ്രഗാമങ്ങളിൽ സുവിേശഷം അറിയിച്ച െകാണ്ട്
െയരൂശേലമിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി.
ഫിലിേപ്പാസ് ഗസയ്ക്കുള്ള നിർജജന്രപേദശേത്തക്ക്.
കർത്താവിെന്റ ദൂതൻ ഫിലിെപ്പാസിേനാട്: “നീ എഴുേന്നറ്റ്
െതേക്കാട്ട് െയരൂശേലമിൽ നിന്ന് ഗസയ്ക്കുള്ള നിർജ്ജനമായ
27 അവൻ പുറെപ്പട്ട
വഴിയിേലക്കു േപാക” എന്ന് പറഞ്ഞു.
െചന്നേപ്പാൾ കന്ദക്ക എന്ന എേത്യാപ്യാരാജ്ഞിയുെട ഒരു ഷണ്ഡനും
മഹാനും അവള െട സകലഭണ്ഡാരത്തിനും േമൽവിചാരകനുമായ
ഒരു എേത്യാപ്യെന കണ്ട്.
അവൻ െയരൂശേലമിൽ നമസ്കരിപ്പാൻ
വന്നിട്ട് മടങ്ങിേപ്പാരുേമ്പാൾ 28 േതരിൽ ഇരുന്ന് െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ
പുസ്തകം വായിക്കുകയായിരുന്നു. 29 ആത്മാവ് ഫിലിെപ്പാസിേനാട്:
“നീ അടുത്തുെചന്നു േതരിേനാട് േചർന്നുനടക്ക” എന്നു പറഞ്ഞു.
30 ഫിലിെപ്പാസ് ഓടിെച്ചല്ല േമ്പാൾ െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ പുസ്തകം
അവൻ വായിക്കുന്നതു േകട്ട്: “നീ വായിക്കുന്നത് ്രഗഹിക്കുന്നുേവാ?”
എന്ന് േചാദിച്ചതിന്: 31 “ഒരുവൻ ശരിയായി വിവരിച്ച തരാഞ്ഞാൽ
എങ്ങെന ്രഗഹിക്കും” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു, ഫിലിെപ്പാസ് കയറി
തേന്നാടുകൂെട ഇരിേക്കണം എന്ന് അേപക്ഷിച്ച . 32 തിരുെവഴുത്തിൽ
ഈ ഭാഗം ആയിരുന്നു അവൻ വായിച്ചിരുന്നത്
“അറുക്കുവാനുള്ള
ആടിേനേപ്പാെല
അവെന
െകാണ്ടുേപായി;
േരാമം
ക്രതിക്കുന്നവെന്റ
മുമ്പാെക
മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന
26 അനന്തരം
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കുഞ്ഞാടിെനേപ്പാെല അവൻ വായ് തുറക്കാതിരുന്നു. 33 അവെന്റ
താഴ്ചയിൽ അവന് ന്യായം കിട്ടാെത േപായി;
അവെന്റ
തലമുറെയ ആർ വിവരിക്കും? ഭൂമിയിൽ നിന്നു അവെന്റ ജീവെന
എടുത്തുകളയുന്നുവേല്ലാ.”
ഷണ്ഡൻ ഫിലിെപ്പാസിേനാട്: “ഇത് ്രപവാചകൻ ആെരക്കുറിച്ച്
പറയുന്നു?
തെന്നക്കുറിേച്ചാ മെറ്റാരുത്തെനക്കുറിേച്ചാ എന്ന്
35 ഫിലിെപ്പാസ്
പറഞ്ഞുതേരണം” എന്നു അേപക്ഷിച്ച .
ഈ
തിരുെവഴുത്ത് ആധാരമാക്കി അവേനാട് േയശുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള
36 അവർ
സുവിേശഷം അറിയിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.
ഇങ്ങെന
വഴിേപാകയിൽ െവള്ളമുെള്ളാരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ ഷണ്ഡൻ:
“ഇതാ െവള്ളം; ഞാൻ സ്നാനം ഏല്ക്കുന്നതിൽനിന്ന് എന്ത് എെന്ന
37 [അതിന് ഫിലിെപ്പാസ്:
തടസ്സെപ്പടുത്തുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
“നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയേത്താെട വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആകാം”
എന്നു പറഞ്ഞു.
“േയശു്രകിസ്തു ൈദവപു്രതൻ എന്ന് ഞാൻ
38 അങ്ങെന
വിശ്വസിക്കുന്നു” എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.]
അവൻ േതർ നിർത്തുവാൻ കല്പിച്ച :
ഫിലിെപ്പാസും ഷണ്ഡനും
ഇരുവരും െവള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി, അവൻ അവെന സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച .
39 അവർ െവള്ളത്തിൽനിന്ന് കയറിയേപ്പാൾ കർത്താവിെന്റ ആത്മാവ്
ഫിലിെപ്പാസിെന എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി; ഷണ്ഡൻ അവെന പിെന്ന
കണ്ടില്ല;
അവൻ സേന്താഷിച്ച െകാണ്ട് തെന്റ വഴിക്കുേപായി.
40 ഫിലിെപ്പാസിെന പിെന്ന അസ്േതാദിൽ കണ്ട്; അവൻ േദശത്തൂെടല്ലാം
സഞ്ചരിച്ച് എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും സുവിേശഷം അറിയിച്ച െകാണ്ട്
ൈകസര്യയിൽ എത്തി.
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9. അദ്ധ്യായം.
ശൗലിെന്റ മാനസാന്തരം.
1 ആ കാലത്ത് െശൗൽ േകാപേത്താെട കർത്താവിെന്റ ശിഷ്യന്മാരുെട
േനെര വധഭീഷണി മുഴക്കിെക്കാണ്ട് മഹാപുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ
2
െചന്ന്,
ദമസ്െകാസിൽ
േയശുവിെന്റ
മാർഗ്ഗക്കാരായ
വല്ല
പുരുഷന്മാെരേയാ സ്്രതീകെളേയാ കണ്ടാൽ അവെര പിടിച്ച െകട്ടി
െയരൂശേലമിേലക്കു
െകാണ്ടുവരുവാൻതക്കവണ്ണം
അവിടുെത്ത
പള്ളികളിേലക്കുള്ള അധികാരപ്രതം മഹാപുേരാഹിതേനാട് വാങ്ങി.
3 അവൻ ്രപയാണം െചയ്ത് ദമസ്െകാസിന് സമീപിച്ചേപ്പാൾ െപെട്ടന്ന്
ആകാശത്തുനിന്ന് ഒരു െവളിച്ചം അവെന്റ ചുറ്റ ം മിന്നി; 4 അവൻ
നിലത്തുവീണു; “ശൗേല, ശൗേല, നീ എെന്ന ഉപ്രദവിക്കുന്നത് എന്ത്?”
എന്ന് തേന്നാട് പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം േകട്ട്. 5 അതിന് ശൗൽ; “നീ
ആരാകുന്നു, കർത്താേവ?”
എന്ന് േചാദിച്ചതിന് അവേനാട്; “നീ
ഉപ്രദവിക്കുന്ന േയശു ആകുന്നു ഞാൻ. 6 നീ എഴുേന്നറ്റ് പട്ടണത്തിൽ
െചല്ല ക; നീ െചേയ്യണ്ടുന്നത് അവിെടവച്ച് നിേന്നാട് പറയും” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 7 അവേനാടുകൂെട ്രപയാണം െചയ്ത പുരുഷന്മാർ ശബ്ദം
8 െശൗൽ
േകട്ട് എങ്കിലും ആെരയും കാണാെത സ്തംഭിച്ച നിന്നു.
നിലത്തുനിന്ന് എഴുേന്നറ്റ് കണ്ണ് തുറന്നേപ്പാൾ ഒന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല;
അതുെകാണ്ട് അവർ അവെന ൈകയ്ക്ക് പിടിച്ച് ദമസ്െകാസിേലക്ക്

അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 9. അദ്ധ്യായം.:9

223

അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 9. അദ്ധ്യായം.:26

കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി; 9 അവൻ മൂന്നു ദിവസം കണ്ണ് കാണാെതയും
തിന്നുകേയാ കുടിയ്ക്കുകേയാ െചയ്യാെതയും ഇരുന്നു.
അനന്യാസിെന്റ ദർശനവും ശൗലിെന്റ സ്നാനവും
എന്നാൽ അനന്യാസ് എെന്നാരു ശിഷ്യൻ ദമസ്െകാസിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവേനാട് കർത്താവ് ഒരു ദർശനത്തിൽ; “അനന്യാേസ”
എന്നു വിളിച്ച . “കർത്താേവ, അടിയൻ ഇതാ” എന്ന് അവൻ വിളിേകട്ട .
11 കർത്താവ് അവേനാട്: “നീ എഴുേന്നറ്റ് േനർവ്വീഥി എന്ന െതരുവിൽ,
യൂദയുെട വീട്ടിൽ െചന്ന്, തർെസാസുകാരനായ െശൗൽ എന്നു
േപരുള്ളവെന അേന്വഷിക്ക; അവൻ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു; 12 അനന്യാസ്
എെന്നാരു പുരുഷൻ അകത്തുവന്ന് താൻ കാഴ്ച ്രപാപിേക്കണ്ടതിന്
തെന്റേമൽ ൈക വയ്ക്കുന്നത് അവൻ ദർശനത്തിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു”
എന്നു കല്പിച്ച . 13 അതിന് അനന്യാസ്; “കർത്താേവ, ആ മനുഷ്യൻ
െയരൂശേലമിൽ നിെന്റ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് എ്രത േദാഷം െചയ്തിരിക്കുന്നു
എന്നു പലരും പറഞ്ഞു ഞാൻ േകട്ടിട്ട ണ്ട്. 14 ഇവിെടയും അങ്ങയുെട
നാമെത്ത വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നവെര ഒെക്കയും പിടിച്ച െകട്ട വാൻ
അവന് മഹാപുേരാഹിതന്മാരുെട അധികാരപ്രതം ഉണ്ട്” എന്ന് ഉത്തരം
15 കർത്താവ് അവേനാട്:
പറഞ്ഞു.
“നീ േപാക; അവൻ എെന്റ
നാമം ജാതികൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും യി്രസാേയൽമക്കൾക്കും
മുമ്പിൽ വഹിക്കുവാൻ ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുെന്നാരു പാ്രതം
ആകുന്നു. 16 എെന്റ നാമത്തിനുേവണ്ടി അവൻ എെന്തല്ലാം കഷ്ടം
അനുഭവിേക്കണെമന്ന് ഞാൻ അവെന കാണിയ്ക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞു.
17 അങ്ങെന അനന്യാസ് ആ വീട്ടിൽ െചന്ന് അവെന്റേമൽ ൈക െവച്ച്:
“െശൗേല, സേഹാദരാ, നീ കാഴ്ച ്രപാപിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ
നിറയെപ്പടുകയും െചേയ്യണ്ടതിന് നീ വന്ന വഴിയിൽ നിനക്ക്
്രപത്യക്ഷനായ േയശു എന്ന കർത്താവ് എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 18 ഉടെന അവെന്റ കണ്ണിൽനിന്ന് െചതുമ്പൽേപാെല വീണു;
അവന് കാഴ്ച ലഭിച്ച . അവൻ എഴുേന്നറ്റ് സ്നാനം ഏൽക്കുകയും
ആഹാരം കഴിച്ച് ബലം ്രപാപിക്കുകയും െചയ്തു.
10

ശൗൽ േയശുവിെന ്രപസംഗിക്കുന്നു.
അവൻ ദമസ്െകാസിലുള്ള ശിഷ്യന്മാേരാട് കൂെട കുേറനാൾ
പാർത്തു, 20 േയശു തേന്ന ൈദവപു്രതൻ എന്നു പള്ളികളിൽ
്രപസംഗിച്ച . 21 േകട്ടവർ എല്ലാവരും വിസ്മയിച്ച : “െയരൂശേലമിൽ ഈ
നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് നാശം െചയ്തവൻ ഇവനല്ലേയാ?
ഇവിെടയും
അവെര
പിടിച്ച െകട്ടി
മഹാപുേരാഹിതന്മാരുെട
അടുക്കൽ
െകാണ്ടുേപാകുവാനേല്ലാ
വന്നത്”
എന്നു
പറഞ്ഞു.
22 െശൗലാകെട്ട അധികം ശക്തി്രപാപിച്ച , േയശു തെന്ന ്രകിസ്തു എന്നു
്രപസംഗിച്ച െകാണ്ട് ദമസ്െകാസിൽ പാർക്കുന്ന െയഹൂദന്മാർക്ക് എതിർ
പറവാൻ കഴിയാതാക്കി.
23 കുേറനാൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ െയഹൂദന്മാർ അവെന െകാല്ല വാൻ
24 അവെന െകാല്ല വാൻ അവർ രാവും പകലും
കൂടിയാേലാചിച്ച .
നഗര േഗാപുരങ്ങളിൽ കാവൽ െവച്ച്. എന്നാൽ ശൗലിന് അവരുെട
കൂട്ട െകട്ടിെന കുറിച്ച് അറിവ് കിട്ടി. 25 അതുെകാണ്ട് അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ
രാ്രതിയിൽ അവെന ഒരു െകാട്ടയിലാക്കി മതിൽവഴിയായി ഇറക്കിവിട്ട .
26 അവൻ െയരൂശേലമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ ശിഷ്യന്മാേരാട് േചരുവാൻ
്രശമിച്ച ; എന്നാൽ അവൻ ഒരു ശിഷ്യൻ എന്നു വിശ്വസിക്കാെത
19
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എല്ലാവരും അവെന േപടിച്ച . 27 എന്നാൽ ബർന്നബാേസാ അവെന
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട അടുക്കൽെചന്നു;
അവൻ
വഴിയിൽ െവച്ച് കർത്താവിെന കണ്ടതും കർത്താവ് അവേനാട്
സംസാരിച്ചതും ദമസ്െകാസിൽ അവൻ േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ
്രപാഗത്ഭ്യേത്താെട ്രപസംഗിച്ചതും എല്ലാം അവേരാട് വിവരിച്ച പറഞ്ഞു.
28 പിെന്ന അവൻ െയരൂശേലമിൽ പാർക്കുകയും ശിഷ്യന്മാേരാടുകൂെട
എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ച് കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ ്രപാഗത്ഭ്യേത്താെട
29 യവനഭാഷക്കാരായ
്രപസംഗിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു.
െയഹൂദന്മാേരാടും അവൻ സംഭാഷിച്ച തർക്കിച്ച ; അവേരാ അവെന
30 സേഹാദരന്മാർ
െകാല്ല വാൻ തക്കം േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
അത് അറിഞ്ഞ് അവെന ൈകസര്യയിേലക്ക് കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി,
അവിെടനിന്ന് തർേസാസിേലക്ക് അയച്ച .
31 അങ്ങെന െയഹൂദ്യയിൽ എല്ലായിടത്തും, ഗലീല, ശമര്യ എന്നീ
േദശങ്ങളിൽ ഒെക്കയും സഭയ്ക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടായി.
സഭ
ആത്മികവർദ്ധന
്രപാപിച്ച ം
കർത്താവിേനാടുള്ള
ഭക്തിയിലും
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ സാന്ത്വനത്തിലും വളർന്ന് െപരുകിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
ഐെനയാസിെന്റ സൗഖ്യം.
പെ്രതാസ് എല്ലായിടവും സഞ്ചരിച്ച് ലുദ്ദയിൽ പാർക്കുന്ന
വിശുദ്ധന്മാരുെട അടുക്കലും െചന്ന്, 33 അവിെട പക്ഷവാതം പിടിച്ച്
എട്ട് സംവത്സരമായി കിടപ്പിൽ ആയിരുന്ന ഐെനയാസ് എന്ന്
േപരുേള്ളാരു മനുഷ്യെന കണ്ട്. 34 പെ്രതാസ് അവേനാട്: “ഐെനയാേസ,
േയശു്രകിസ്തു നിെന്ന െസൗഖ്യമാക്കുന്നു; എഴുേന്നറ്റ് നീ തെന്ന കിടക്ക
വിരിച്ച െകാൾക” എന്നു പറഞ്ഞു; ഉടെന അവൻ എഴുേന്നറ്റ്. 35 ലുദ്ദയിലും
ശാേരാനിലും പാർക്കുന്നവർ എല്ലാവരും സൗഖ്യമായ അവെന കണ്ട്
കർത്താവിങ്കേലക്ക് തിരിഞ്ഞു.
32

തബീഥെയ പെ്രതാസ് ഉയിർപ്പിക്കുന്നു.

36 േയാപ്പയിൽ “േപടമാൻ” എന്നർത്ഥമുള്ള തബീഥ എന്നു േപരുേള്ളാരു

ശിഷ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൾ വളെര സൽ്രപവൃത്തികള ം ധർമ്മങ്ങള ം
37 ആ കാലത്ത് അവൾ ദീനംപിടിച്ച
െചയ്തുേപാന്നവളായിരുന്നു.
മരിച്ച ; അവർ അവെള കുളിപ്പിച്ച് ഒരു മാളികമുറിയിൽ കിടത്തി. 38 ലുദ്ദ
േയാപ്പയ്ക്ക് സമീപമാകയാൽ പെ്രതാസ് അവിെട ഉെണ്ടന്ന് ശിഷ്യന്മാർ
േകട്ട്:
“നീ താമസിയാെത ഞങ്ങള െട അടുക്കേലാളം വേരണം”
എന്ന് അേപക്ഷിക്കുവാൻ രണ്ടുേപെര അവെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച .
39 പെ്രതാസ് എഴുേന്നറ്റ് അവേരാടുകൂെട െചന്ന്. അവിെട എത്തിയേപ്പാൾ
അവർ അവെന മാളികമുറിയിൽ െകാണ്ടുേപായി; അവിെട വിധവമാർ
എല്ലാവരും കരഞ്ഞുെകാണ്ടും തബീഥ തങ്ങേളാടുകൂെട ഉള്ളേപ്പാൾ
ഉണ്ടാക്കിയ കുപ്പായങ്ങള ം ഉടുപ്പ കള ം കാണിച്ച െകാണ്ടും അവെന്റ
40 പെ്രതാസ് അവെര ഒെക്കയും പുറത്തിറക്കി
ചുറ്റ ം നിന്നു.
മുട്ട കുത്തി ്രപാർത്ഥിച്ച മൃതശരീരത്തിനു േനെര തിരിഞ്ഞു: “തബീഥേയ,
എഴുേന്നൽക്ക” എന്നു പറഞ്ഞു; അവൾ കണ്ണ തുറന്നു പെ്രതാസിെന
കണ്ട് എഴുേന്നറ്റ് ഇരുന്നു. 41 അവൻ അവെള ൈക പിടിച്ച് എഴുേന്നല്പിച്ച്,
വിശുദ്ധന്മാെരയും വിധവമാെരയും വിളിച്ച് അവെള ജീവനുള്ളവളായി
അവരുെട മുമ്പിൽ നിർത്തി. 42 ഇത് േയാപ്പയിൽ എങ്ങും ്രപസിദ്ധമായി,
43 പിെന്ന പെ്രതാസ് തുകൽ
അേനകർ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച .
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പണിക്കാരനായ ശിേമാൻ
േയാപ്പയിൽ പാർത്തു.
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ഒരുവേനാടുകൂെട

വളെര

നാൾ

10. അദ്ധ്യായം.
െകാർെന്നാേല്യാസ് എന്ന ൈദവഭക്തൻ.
ൈകസര്യയിൽ
ഇത്താലിക
എന്ന
പട്ടാള
വിഭാഗത്തിൽ
െകാർെന്നാേല്യാസ് എന്നു േപരുേള്ളാരു ശതാധിപൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.
2 അവൻ ഭക്തനും തെന്റ കുടുംബാംഗങ്ങേളാടുകൂെട ൈദവെത്ത
ഭയെപ്പടുന്നവനുമായി െയഹൂദാ ജനത്തിന് വളെര ദാനം െകാടുത്തും
എേപ്പാഴും ്രപാർത്ഥിച്ച ം േപാന്നു. 3 അവൻ പകൽ ഏകേദശം ഒമ്പതാം
മണിേനരത്ത്* ദർശനത്തിൽ ഒരു ൈദവദൂതൻ തെന്റ അടുക്കൽ
അകത്തുവരുന്നത് സ്പഷ്ടമായി കണ്ട്: “െകാർന്നേല്യാേസ!”
എന്ന്
4 അവൻ ൈദവദൂതെന ഉറ്റ േനാക്കി
തേന്നാട് പറയുന്നതും േകട്ട്.
ഭയപരവശനായി: “എന്താകുന്നു കർത്താേവ” എന്നു േചാദിച്ച . അവൻ
അവേനാട്: “നിെന്റ ്രപാർത്ഥനയും എളിയവേരാടുളള നിെന്റ ദാനവും
ൈദവത്തിന് സ്വീകാര്യമായിരിക്കുന്നു. 5 ഇേപ്പാൾ തെന്ന േയാപ്പയിേലക്ക്
ആളയച്ച്, പെ്രതാസ് എന്ന് അറിയെപ്പടുന്ന ശിേമാെന വരുത്തുക.
6 അവൻ േതാൽപ്പണി െചയ്യ ന്ന ശിേമാൻ എെന്നാരുവേനാടുകൂെട
പാർക്കുന്നു. അവെന്റ വീട് കടല്പ റത്ത് ആകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
7 അവേനാട് സംസാരിച്ച ദൂതൻ േപായ േശഷം അവൻ തെന്റ
േവലക്കാരിൽ രണ്ടുേപെരയും അംഗരക്ഷകരിൽ ൈദവഭക്തനാെയാരു
പടയാളിേയയും 8 വിളിച്ച് സകലവും വിവരിച്ച പറഞ്ഞ് േയാപ്പയിേലക്ക്
അയച്ച .
1

പെ്രതാസിന് ആത്മവിവശതയിൽ ലഭിച്ച ദർശനം.

9 പിെറ്റന്നാൾ െകാർന്നേല്യാസ് അയച്ചവർ യാ്രതെചയ്തു പട്ടണേത്താട്

സമീപിക്കുേമ്പാൾ പെ്രതാസ് ആറാം മണിേനരത്ത് ്രപാർത്ഥിക്കുവാൻ
മാളികമുറിയിൽ കയറി. 10 അവൻ വളെര വിശന്നിട്ട് ഭക്ഷിക്കുവാൻ
ആ്രഗഹിച്ച ;
അവർ ഭക്ഷണം ഒരുക്കുേമ്പാേഴക്കും അവന് ഒരു
വിവശത ഉണ്ടായി. 11 ആകാശം തുറന്നിരിക്കുന്നതും നാല് േകാണും
െകട്ടീട്ട ള്ള വലിെയാരു വിരിപ്പ് ഭൂമിയിേലക്കു ഇറക്കിവിെട്ടാരു പാ്രതം
േപാെല വരുന്നതും അവൻ കണ്ട്. 12 അതിൽ ഭൂമിയിെല സകലവിധ
നാൽക്കാലികള ം
ഇഴജാതികള ം
ആകാശത്തിെല
പറവകള ം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 13 “പെ്രതാേസ, എഴുേന്നറ്റ് െകാന്നു തിന്നുക” എന്ന് ഒരു
ശബ്ദം ഉണ്ടായി. 14 അതിന് പെ്രതാസ്: “ഒരിക്കലും പാടില്ല, കർത്താേവ;
മലിനേമാ അശുദ്ധേമാ ആയെതാന്നും ഞാൻ ഒരുനാള ം തിന്നിട്ടില്ലേല്ലാ.”
15 ആ ശബ്ദം രണ്ടാം്രപാവശ്യം അവേനാട്: “ൈദവം ശുദ്ധീകരിച്ചത് നീ
മലിനെമന്നു വിചാരിക്കരുത്” എന്നു പറഞ്ഞു. 16 ഇങ്ങെന മൂന്നു ്രപാവശ്യം
ഉണ്ടായി; ഉടെന പാ്രതം തിരിെക ആകാശത്തിേലക്ക് വലിെച്ചടുക്കെപ്പട്ട .
17 ഈ കണ്ട ദർശനം എന്തായിരിക്കും എന്നു പെ്രതാസ് ഉള്ളിൽ
ആശങ്കെപ്പട്ട െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
െകാർന്നേല്യാസ്
അയച്ച
പുരുഷന്മാർ ശിേമാെന്റ വീട് േചാദിച്ച െകാണ്ട് പടിവാതിൽക്കൽ
18 പെ്രതാസ്
വന്നു:
എന്ന് അറിയെപ്പടുന്ന ശിേമാൻ ഇവിെട
19
പാർക്കുന്നുേണ്ടാ
എന്നു
വിളിച്ച േചാദിച്ച .
പെ്രതാസ്
*

10. അദ്ധ്യായം.. 3 ൈവകിട്ട് 3 മണി (പതിവായുള്ള െയഹൂദെന്റ ്രപാർത്ഥനാ സമയം).

അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 10. അദ്ധ്യായം.:20
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ദർശനെത്തക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ്
അവേനാട്:
“മൂന്നു പുരുഷന്മാർ നിെന്ന അേന്വഷിക്കുന്നു; 20 നീ
എഴുേന്നറ്റ് ഇറങ്ങിെച്ചല്ല ക;
ഞാൻ അവെര അയച്ചിരിക്കുന്നു,
ഒന്നും സംശയിക്കാെത അവേരാടുകൂെട േപാക” എന്നു പറഞ്ഞു.
21 പെ്രതാസ് ആ പുരുഷന്മാരുെട അടുക്കൽ ഇറങ്ങിെച്ചന്ന്: “നിങ്ങൾ
അേന്വഷിക്കുന്നവൻ ഞാൻ തെന്ന; നിങ്ങൾ വന്ന കാര്യം എന്ത്”
22 അതിന് അവർ:
എന്നു േചാദിച്ച .
“നീതിമാനും ൈദവഭക്തനും
െയഹൂദന്മാരുെട
സകലജാതിയാലും
നല്ല
സാക്ഷ്യംെകാണ്ടവനും
ആയ െകാർന്നേല്യാസ് എന്ന ശതാധിപന് നിെന്ന വീട്ടിൽ വരുത്തി
നിെന്റ
സേന്ദശം
േകൾക്കണം
എന്ന്
ഒരു
വിശുദ്ധദൂതനാൽ
23 അവൻ അവെര
അരുളപ്പാടുണ്ടായിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
അകത്ത് വിളിച്ച പാർപ്പിച്ച ; പിെറ്റന്നാൾ എഴുേന്നറ്റ് അവേരാടുകൂെട
പുറെപ്പട്ട ; േയാപ്പയിെല സേഹാദരന്മാർ ചിലരും അവേനാടുകൂെട
േപായി.
പെ്രതാസ് െകാർന്നേല്യാസിെന്റ ഭവനത്തിേലക്ക്.
പിെറ്റന്നാൾ ൈകസര്യയിൽ എത്തി; അവിെട െകാർെന്നാേല്യാസ്
ബന്ധുക്കേളയും
അടുത്ത
സ്േനഹിതന്മാെരയും
കൂട്ടിവരുത്തി,
അവർക്കായി കാത്തിരുന്നു. 25 പെ്രതാസ് അകത്ത് ്രപേവശിച്ചേപ്പാൾ
െകാർന്നേല്യാസ്
അവെന
എതിേരറ്റ്
കാൽക്കൽ
വീണു
26 പെ്രതാസ്
വണങ്ങി.
അവേനാട് “എഴുേന്നല്ക്കു, ഞാനും
ഒരു
മനുഷ്യനെ്രത”
എന്നു
പറഞ്ഞ്
അവെന
എഴുേന്നല്പിച്ച ,
27 അവേനാട്
സംസാരിച്ച ംെകാണ്ട് അകത്ത് െചന്ന്, അേനകർ
വന്നു കൂടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അവേനാട്: 28 “അന്യജാതിക്കാരെന്റ
അടുക്കൽ െചല്ല ന്നതും അവനുമായി സഹകരിക്കുന്നതും െയഹൂദനു
നിഷിദ്ധം എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ.
എങ്കിലും ഒരു
മനുഷ്യെനയും
മലിനേനാ
അശുദ്ധേനാ
എന്നു
പറയരുെതന്ന്
29 അതുെകാണ്ടാകുന്നു
ൈദവം എനിക്ക് കാണിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു.
നിങ്ങൾ ആളയച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ എതിർ പറയാെത വന്നത്; എന്നാൽ
എെന്ന വിളിപ്പിച്ചത് എന്തിന് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ െകാള്ളാം” എന്നു
30 അതിന് െകാർെന്നാേല്യാസ്:
പറഞ്ഞു.
“നാലുനാൾ മുൻപ് ഈ
േനരത്ത് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഒമ്പതാം മണി േനരത്തുളള ്രപാർത്ഥനയിൽ
ആയിരിക്കുേമ്പാൾ േതജസ്സ ള്ള വസ്്രതം ധരിെച്ചാരു പുരുഷൻ എെന്റ
മുമ്പിൽ നിന്നു: 31 ‘െകാർെന്നാേല്യാേസ ൈദവം നിെന്റ ്രപാർത്ഥന
േകട്ട്,
എളിയവേരാടുളള നിെന്റ ദാനധർമ്മം ഓർത്തിരിക്കുന്നു.
32 േയാപ്പയിേലക്ക് ആളയച്ച് പെ്രതാസ് എന്നു േപരുള്ള ശിേമാെന
വിളിപ്പിക്കുക; അവൻ കടല്പ റത്ത് േതാൽപ്പണി െചയ്യ ന്ന ശീേമാെന്റ
വീട്ടിൽ പാർക്കുന്നു’ എന്നു പറഞ്ഞു. 33 ഉടൻ തെന്ന ഞാൻ നിെന്റ
അടുക്കൽ ആളയച്ച്; നീ ദയ േതാന്നി വന്നത് ഉപകാരം. കർത്താവ്
നിേന്നാട് കല്പിച്ചെതാെക്കയും േകൾക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും
ഇവിെട ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പാെക സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു.
24

പെ്രതാസിെന്റ ്രപഭാഷണം
അേപ്പാൾ പെ്രതാസ് വായ് തുറന്ന് പറഞ്ഞത്:
“ൈദവത്തിന്
35
മുഖപക്ഷമില്ല എന്നും
ഏത് ജാതിയിലും ൈദവെത്ത ഭയെപ്പട്ട്
34
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നീതി ്രപവർത്തിക്കുന്നവെര അവൻ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നും
36 യി്രസാേയൽ
ഇേപ്പാൾ ഞാൻ യഥാർത്ഥമായി ്രഗഹിക്കുന്നു.
മക്കൾക്ക് ൈദവം അയച്ചവചനം, എല്ലാവരുെടയും കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തു ്രപസംഗിച്ച സമാധാനം, 37 േയാഹന്നാൻ ്രപസംഗിച്ച
സ്നാനത്തിന് േശഷം ഗലീലയിൽ തുടങ്ങി െയഹൂദ്യയിൽ ഒെക്കയും
്രപസിദ്ധമായ
ആ
വചനം
തെന്ന
നിങ്ങൾ
അറിയുന്നുവേല്ലാ.
38
ൈദവം
അവേനാടുകൂെട
ഇരുന്നതുെകാണ്ട്
നസറായനായ
േയശുവിെന ൈദവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും എങ്ങെന
അഭിേഷകം െചയ്തതു എന്നും അവൻ നന്മെചയ്തതും പിശാചിനാൽ
പീഢിപ്പിക്കെപ്പട്ടവെര ഒെക്കയും എങ്ങെന സൗഖ്യമാക്കി എന്നതും
39 അവർ െകാന്ന് മരത്തിൽ
നിങ്ങൾ തെന്ന അറിയുന്നുവേല്ലാ.
തൂക്കിയ അവൻ െയഹൂദ്യേദശത്തിലും െയരൂശേലമിലും െചയ്ത
40 ൈദവം
സകലത്തിനും ഞങ്ങൾ സാക്ഷികൾ ആകുന്നു.
41
അവെന
മൂന്നാം
നാൾ
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ച ,
സകല
ജനത്തിനുമല്ല, ൈദവം മുമ്പുകൂട്ടി നിയമിച്ച സാക്ഷികളായി, അവൻ
മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റേശഷം
അവേനാടുകൂെട
തിന്നുകുടിച്ചവരായ
ഞങ്ങൾക്കുതെന്ന
െവളിവാകുകയും,
42 ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവേരയും മരിച്ചവേരയും ന്യായം വിധിേക്കണ്ടതിന്
ൈദവത്താൽ നിയമിക്കെപ്പട്ടവൻ അവൻ തെന്ന എന്ന് ജനേത്താടു
്രപസംഗിക്കുവാനും സാക്ഷീകരിക്കുവാനും അവൻ തെന്ന ഞങ്ങേളാടു
കല്പിക്കുകയും െചയ്തു. 43 അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും അവെന്റ
നാമം മൂലം പാപേമാചനം ലഭിക്കും എന്ന് ഇവെനക്കുറിച്ച് സകല
്രപവാചകന്മാരും സാക്ഷ്യം പറയുന്നു.”
വചനം േകട്ടവരിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആവസിക്കുന്നു.
ഈ വാക്കുകെള പെ്രതാസ് ്രപസ്താവിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന
വചനം േകട്ട എല്ലാവരുെട േമലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു. 45 അവർ
അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നതും ൈദവെത്ത മഹത്വീകരിക്കുന്നതും
േകൾക്കുകയാൽ 46 പെ്രതാസിേനാടുകൂെട വന്ന പരിേച്ഛദനക്കാരായ
വിശ്വാസികൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം ജാതികള െട േമലും
47 “നെമ്മേപ്പാെല പരിശുദ്ധാത്മാവ്
പകർന്നത് കണ്ട് വിസ്മയിച്ച .
ലഭിച്ച
ഇവെര
െവള്ളത്തിൽ
സ്നാനം
കഴിപ്പിച്ച കൂടാതവണ്ണം
വിലക്കുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും” എന്നു പറഞ്ഞു. 48 പെ്രതാസ് അവെര
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുവാൻ കല്പിച്ച .
അവൻ ചില ദിവസം കൂെട അവിെട താമസിേക്കണം എന്ന് അവർ
അേപക്ഷിച്ച .
44

11. അദ്ധ്യായം.
പെ്രതാസ് തനിക്കു സംഭവിച്ച വസ്തുതകൾ വിവരിക്കുന്നു
ൈദവവചനം ജാതികള ം സ്വീകരിച്ച എന്ന് അെപ്പാസ്തലന്മാരും
െയഹൂദ്യയിലുള്ള സേഹാദരന്മാരും േകട്ടതുെകാണ്ട് 2 പെ്രതാസ്
െയരൂശേലമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ പരിേച്ഛദനക്കാരായവർ* അവേനാട്
വാദിച്ച : 3 “നീ അ്രഗചർമികള െട അടുക്കൽ െചന്ന് അവേരാടുകൂെട
ഭക്ഷിച്ച ” എന്നു പറഞ്ഞു. 4 പെ്രതാസ് ആദിമുതൽ സംഭവിച്ചെതല്ലാം
1

*

11. അദ്ധ്യായം.. 2 േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം ്രകിസ്തു ശിഷ്യെരല്ലാം പരിേച്ഛദന
ഏൽക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന വിഭാഗം.
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്രകമമായി അവേരാട് വിവരിച്ച പറഞ്ഞു: 5 “ഞാൻ േയാപ്പാ പട്ടണത്തിൽ
്രപാർത്ഥിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ വിവശതയിൽ ഒരു ദർശനം കണ്ട്:
ആകാശത്തിൽനിന്ന് നാല് േകാണും െകട്ടിയിട്ട ള്ള വലിയ ഒരു
വിരിപ്പ് ഒരു പാ്രതം േപാെല എെന്റ അടുക്കേലാളം വന്നു. 6 അതിൽ
ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച േനാക്കിയേപ്പാൾ ഭൂമിയിെല നാൽക്കാലികെളയും
കാട്ട മൃഗങ്ങെളയും ഇഴജാതികെളയും ആകാശത്തിെല പറവകെളയും
കണ്ട്: 7 ‘പെ്രതാേസ, എഴുേന്നറ്റ് െകാന്നു തിന്നുക’ എന്ന് എേന്നാട്
8 അതിന് ഞാൻ:
പറയുെന്നാരു ശബ്ദവും േകട്ട്.
‘ഒരിക്കലും
പാടില്ല, കർത്താേവ; മലിനേമാ അശുദ്ധേമാ ആയെതാന്നും ഞാൻ
ഒരിക്കലും തിന്നിട്ടില്ലേല്ലാ’ എന്നു പറഞ്ഞു. 9 ആ ശബ്ദം പിെന്നയും
ആകാശത്തിൽനിന്ന്:
‘ൈദവം ശുദ്ധീകരിച്ചത് നീ മലിനം എന്നു
വിചാരിക്കരുത്’ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 10 ഇത് മൂന്നു ്രപാവശ്യം ഉണ്ടായി;
പിെന്ന എല്ലാം തിരിെക ആകാശത്തിേലക്ക് എടുക്കെപ്പട്ട . 11 അേപ്പാൾ
തേന്ന ൈകസര്യയിൽനിന്ന് എെന്റ അടുക്കൽ അയച്ചിരുന്ന മൂന്നു
പുരുഷന്മാർ ഞങ്ങൾ പാർത്ത വീടിെന്റ മുമ്പിൽ നിന്നിരുന്നു; 12 ഒന്നും
സംശയിക്കാെത അവേരാടുകൂെട േപാകുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ്
എേന്നാട് കല്പിച്ച . ഈ ആറ് സേഹാദരന്മാരും എേന്നാടുകൂെട േപാന്നു;
13 അവൻ തെന്റ വീട്ടിൽ
ഞങ്ങൾ ആ പുരുഷെന്റ വീട്ടിൽ െചന്ന്.
ഒരു ദൂതൻ നില്ക്കുന്നതു കണ്ട് എന്നും ‘നീ േയാപ്പയിേലക്ക് ആളയച്ച്
പെ്രതാസ് എന്ന് അറിയെപ്പടുന്ന ശിേമാെന വരുത്തുക; 14 നീയും
നിെന്റ ഗൃഹം മുഴുവനും രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുവാനുള്ള വാക്കുകെള അവൻ
നിേന്നാട് സംസാരിക്കും’ എന്നു ദൂതൻ പറഞ്ഞു എന്നും ഞങ്ങേളാട്
അറിയിച്ച . 15 ഞാൻ സംസാരിച്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ്
ആദിയിൽ നമ്മുെടേമൽ വന്നതുേപാെല അവരുെട േമലും വന്നു.
16 അേപ്പാൾ ഞാൻ: ‘േയാഹന്നാൻ െവള്ളംെകാണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച ;
നിങ്ങൾേക്കാ പരിശുദ്ധാത്മാവുെകാണ്ടു സ്നാനം ലഭിക്കും’ എന്നു
17 ആകയാൽ കർത്താവായ
കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഓർത്തു.
േയശു്രകിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചവരായ നമുക്കു ലഭിച്ചതുേപാെല അേത
ദാനെത്ത അവർക്കും ൈദവം െകാടുത്തു എങ്കിൽ ൈദവെത്ത
18 അവർ ഇത് േകട്ടേപ്പാൾ
തടയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ ആർ?”
മിണ്ടാതിരുന്നു:
“അങ്ങെന ൈദവം ജാതികൾക്കും തങ്ങള െട
പാപവഴികളിൽനിന്നും
മാനസാന്തരെപ്പടുന്നതിനാൽ
നിത്യജീവൻ
്രപാപിക്കാൻ കഴിയുമേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞ് ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തി.
അെന്ത്യാക്യയിൽ സഭ ആരംഭിക്കുന്നു
നിമിത്തം ഉണ്ടായ ഉപ്രദവത്താൽ ചിതറിേപ്പായവർ
െയഹൂദന്മാേരാടല്ലാെത
മറ്റാേരാടും
വചനം
സംസാരിക്കാെത
െഫായ്നിക്യാ,
കുെ്രപാസ്,
അെന്ത്യാക്യ എന്നീ ്രപേദശങ്ങേളാളം
20 അവരിൽ ചിലർ കുെ്രപാസ്കാരും കുേറനക്കാരും
സഞ്ചരിച്ച .
ആയിരുന്നു; അവർ അെന്ത്യാക്യയിൽ എത്തിയേശഷം യവനന്മാേരാടും
കർത്താവായ
േയശുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള
സുവിേശഷം
അറിയിച്ച .
21 കർത്താവിെന്റ ൈക അവേരാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു; വലിെയാരു
കൂട്ടം
ജനങ്ങൾ
വിശ്വസിച്ച
കർത്താവിങ്കേലക്ക്
തിരിഞ്ഞു.
22 അവെരക്കുറിച്ച ള്ള ഈ സേന്ദശം െയരൂശേലമിെല സഭ േകട്ടേപ്പാൾ
അവർ
ബർന്നബാസിെന
അെന്ത്യാക്യയിേലക്ക്
പറഞ്ഞയച്ച .
23 അവൻ െചന്ന്, ൈദവകൃപ കണ്ട് സേന്താഷിച്ച .
എല്ലാവരും
19 സ്െതഫാെനാസ്
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പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട
കർത്താവിേനാട്
േചർന്നുനില്പാന്തക്കവണ്ണം
24
്രപേബാധിപ്പിച്ച .
ബർന്നബാസ് നല്ല മനുഷ്യനും പരിശുദ്ധാത്മാവും
വിശ്വാസവും നിറഞ്ഞവനും ആയിരുന്നു; അേനകർ കർത്താവിേനാട്
േചർന്നു. 25 ബർന്നബാസ് െശൗലിെന അേന്വഷിച്ച് തർേസാസിേലക്ക്
േപായി,
അവെന
കെണ്ടത്തിയേപ്പാൾ
അെന്ത്യാക്യയിേലക്ക്
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു. 26 അവർ ഒരു വർഷം മുഴുവനും സഭാേയാഗങ്ങളിൽ
കൂടുകയും ബഹുജനെത്ത ഉപേദശിക്കുകയും െചയ്തു; അങ്ങെന
അെന്ത്യാക്യയിൽവച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ്രകിസ്ത്യാനികൾ എന്നു േപര് ലഭിച്ച .
അഗെബാസിെന്റ ്രപവചനം
ആ
കാലത്ത്
െയരൂശേലമിൽ
നിന്ന്
്രപവാചകന്മാർ
അെന്ത്യാക്യയിേലക്ക് വന്നു. 28 അവരിൽ അഗെബാസ് എന്നു േപരുള്ള
ഒരുവൻ എഴുേന്നറ്റ് േലാകത്തിൽ ഒെക്കയും മഹാക്ഷാമം ഉണ്ടാകും
എന്ന് ൈദവാത്മാവിനാൽ ്രപവചിച്ച ; അത് െക്ലൗെദ്യാസിെന്റ കാലത്ത്
സംഭവിച്ച . 29 അേപ്പാൾ െയഹൂദ്യയിൽ പാർക്കുന്ന സേഹാദരന്മാരുെട
സഹായത്തിനായി ശിഷ്യന്മാരിൽ ഓേരാരുത്തൻ ്രപാപ്തിേപാെല
ധനേശഖരം െകാടുത്തയയ്ക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ച . 30 അവർ അങ്ങെന
െചയ്തു, ബർന്നബാസിെന്റയും െശൗലിെന്റയും കയ്യിൽ മൂപ്പന്മാർക്ക്
െകാടുത്തയച്ച .
27

12. അദ്ധ്യായം.
യാേക്കാബ് െകാല്ലെപ്പടുന്നു, പെ്രതാസിെന തടവിൽ ആക്കുന്നു.
ആ
കാലത്ത്
െഹേരാദാരാജാവ്
സഭയിൽ
ചിലെര
അപായെപ്പടുേത്തണ്ടതിന് പദ്ധതിയിട്ട . 2 േയാഹന്നാെന്റ സേഹാദരനായ
യാേക്കാബിെന അവൻ വാൾെകാണ്ട് െകാന്നു. 3 അത് െയഹൂദന്മാർക്ക്
ഇഷ്ടമായി എന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ െഹേരാദാവ് പെ്രതാസിെനയും
പിടിക്കുവാൻ നിർേദ്ദശിച്ച .
അേപ്പാൾ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ
4
െപരുന്നാൾ ആയിരുന്നു.
അവെന പിടിച്ചേശഷം െപസഹ കഴിഞ്ഞിട്ട്
ജനത്തിെന്റ മുമ്പിൽ നിർത്തുവാൻ ഭാവിച്ച് തടവിലാക്കി, കാക്കുവാൻ
നാല് േപരടങ്ങുന്ന പടയാളികൾ ഉളള നാല് കൂട്ടത്തിെന ഏല്പിച്ച .
5 ഇങ്ങെന
പെ്രതാസിെന തടവിൽ സൂക്ഷിച്ച വരുേമ്പാൾ സഭ
്രശദ്ധേയാെട അവനുേവണ്ടി ൈദവേത്താട് ്രപാർത്ഥിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
1

കാരാഗൃഹത്തിൽ ൈദവ്രപവർത്തി െവളിെപ്പടുന്നു
െഹേരാദാവ് അവെന ജനത്തിെന്റ മുമ്പിൽ നിർത്തുവാൻ
തീരുമാനിച്ചതിെന്റ തേലരാ്രതിയിൽ പെ്രതാസ് രണ്ടു ചങ്ങലയാൽ
ബന്ധിയ്ക്കെപ്പട്ടവനായി
രണ്ട്
പടയാളികള െട
നടുവിൽ
ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു; വാതിലിെന്റ മുമ്പിൽ കാവല്ക്കാർ കാരാഗൃഹം
കാത്തുെകാണ്ടിരുന്നു. 7 ക്ഷണത്തിൽ കർത്താവിെന്റ ദൂതൻ അവിെട
്രപത്യക്ഷനായി, അറയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു െവളിച്ചം ്രപകാശിച്ച . അവൻ
പെ്രതാസിെന്റ വശത്ത് തട്ടി: “േവഗം എഴുേന്നൽക്ക” എന്നു പറഞ്ഞ്
അവെന ഉണർത്തി; ഉടെന അവെന്റ ചങ്ങല ൈകേമൽനിന്ന് അഴിഞ്ഞു
വീണു. 8 ദൂതൻ അവേനാട്: “അര െകട്ടി െചരിപ്പിട്ട് മുറുക്കുക” എന്നു
പറഞ്ഞു.
അവൻ അങ്ങെന െചയ്തു; “നിെന്റ വസ്്രതം പുതച്ച്
എെന്റ പിന്നാെല വരിക” എന്നു പറഞ്ഞു. 9 അവൻ പിന്നാെല െചന്ന്,
ദൂതൻ മുഖാന്തരം സംഭവിച്ചത് വാസ്തവം എന്ന് അറിയാെത താൻ
6
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ഒരു ദർശനം കാണുന്നു എന്നു നിരൂപിച്ച . 10 അവർ ഒന്നാം കാവലും
രണ്ടാമേത്തതും കടന്നു പട്ടണത്തിൽ െചല്ല ന്ന ഇരുമ്പുവാതിൽക്കൽ
എത്തി. അത് അവർക്ക് തനിെയ തുറന്നു; അവർ പുറത്തിറങ്ങി ഒരു
െതരുവ് കടന്നു, ഉടെന ദൂതൻ അവെന വിട്ട േപായി. 11 പെ്രതാസിന്
സുേബാധം വന്നിട്ട്: “കർത്താവ് തെന്റ ദൂതെന അയച്ച് െഹേരാദാവിെന്റ
കയ്യിൽനിന്നും െയഹൂദജനത്തിെന്റ സകല ്രപതീക്ഷയിൽനിന്നും എെന്ന
വിടുവിച്ച എന്ന് ഞാൻ ഇേപ്പാൾ വാസ്തവമായി അറിയുന്നു” എന്ന്
അവൻ പറഞ്ഞു. 12 ഈ വസ്തുതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ േശഷം അവൻ
മർെക്കാസ് എന്നു വിളിക്കുന്ന േയാഹന്നാെന്റ അമ്മ മറിയയുെട വീട്ടിൽ
െചന്ന്. അവിെട അേനകർ ഒരുമിച്ച കൂടി ്രപാർത്ഥിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
13 അവൻ പടിപ്പ രവാതിൽക്കൽ മുട്ടിയേപ്പാൾ േരാദാ എെന്നാരു
14 പെ്രതാസിെന്റ
ബാല്യക്കാരത്തി വിളിേകൾപ്പാൻ അടുത്തുവന്നു.
ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞു, സേന്താഷത്താൽ പടിവാതിൽ തുറക്കാെത
അകേത്തക്ക് ഓടി, “പെ്രതാസ് പടിപ്പ രയ്ക്കൽ നില്ക്കുന്നു” എന്ന്
അറിയിച്ച . 15 അവർ അവേളാട്: “നിനക്ക് ബുദ്ധി്രഭമം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു; അവേളാ:
അല്ല, ഉള്ളതുതെന്ന എന്ന് ഉറപ്പിച്ച
പറയുേമ്പാൾ “അവെന്റ ദൂതൻ ആകുന്നു” എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
16 പെ്രതാസ് മുട്ടിെക്കാണ്ടിരുന്നു; അവർ തുറന്നേപ്പാൾ അവെന കണ്ട്
വിസ്മയിച്ച . 17 അവർ മിണ്ടാതിരിക്കുവാൻ അവൻ ആംഗ്യം കാട്ടി,
കർത്താവ് തെന്ന തടവിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച വിവരം പറഞ്ഞു
േകൾപ്പിച്ച ; “ഇത് യാേക്കാബിേനാടും േശഷം സേഹാദരന്മാേരാടും
അറിയിക്കുവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു; പിെന്ന അവൻ പുറെപ്പട്ട് േവെറാരു
സ്ഥലേത്തയ്ക്ക് േപായി. 18 േനരം െവള ത്തേപ്പാൾ പെ്രതാസ് എവിെട
േപായി എന്ന് പടയാളികൾക്ക് അല്പമല്ലാത്ത പരി്രഭമം ഉണ്ടായി.
19 െഹേരാദാവ് അവെന അേന്വഷിച്ചിട്ട് കാണായ്കയാൽ കാവൽക്കാെര
വിസ്തരിച്ച് അവെര െകാല്ല വാൻ കല്പിച്ച ; പിെന്ന അവൻ െയഹൂദ്യയിൽ
നിന്നും ൈകസര്യയിേലക്ക് േപായി അവിെട പാർത്തു.
െഹേരാദാവിെന്റ അന്ത്യം
20

െഹേരാദാ രാജാവ് േസാര്യരുെടയും സിേദാന്യരുെടയും േനെര
േകാപാകുലനായിരിക്കെവ ആ േദശത്തുനിന്ന് തങ്ങൾക്ക് ആഹാരം
കിട്ടിവരികയാൽ അവർ ഏകമനേസ്സാെട അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്,
െഹേരാദാവിെന്റ വിശ്വസ്തേസവകനായ ബ്ലസ്െതാസിെന വശത്താക്കി
സന്ധിയ്ക്കായി അേപക്ഷിച്ച . 21 നിശ്ചയിച്ച ദിവസത്തിൽ െഹേരാദാവ്
രാജവസ്്രതം ധരിച്ച് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് അവേരാട് ്രപസംഗിച്ച .
22 “ഇത് മനുഷ്യെന്റ ശബ്ദമല്ല ഒരു േദവെന്റ ശബ്ദം അേ്രത” എന്ന്
23 അവൻ അത്യ ന്നതനായ ൈദവത്തിന് മഹത്വം
ജനം ആർത്തു.
െകാടുക്കായ്കയാൽ കർത്താവിെന്റ ദൂതൻ ഉടെന അവെന അടിച്ച ,
അവൻ കൃമിയ്ക്ക് ഇരയായി ്രപാണെന വിട്ട .
24 എന്നാൽ ൈദവവചനം േമല്ക്കുേമൽ വ്യാപിച്ച ം വിശ്വാസികള െട
എണ്ണം െപരുകിയും െകാണ്ടിരുന്നു.
25

ബർന്നബാസും െശൗലും ശു്രശൂഷ നിവർത്തിച്ച േശഷം മർെക്കാസ്
എന്ന് മറുേപരുള്ള േയാഹന്നാെനയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട് െയരൂശേലം വിട്ട്
മടങ്ങിേപ്പാന്നു.
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13. അദ്ധ്യായം.

അെന്ത്യാക്യയിൽ നിന്നും ആദ്യെത്ത ദൗത്യ ്രപചാര യാ്രത
ആരംഭിക്കുന്നു.
1 അെന്ത്യാക്യയിെല സഭയിൽ ്രപവാചകന്മാരും ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാരും
ആയ ബർന്നബാസ്, നീഗർ എന്നു േപരുള്ള ശിേമാൻ, കുേറനക്കാരനായ
ലൂെക്യാസ്, ഇട്രപഭുവായ െഹേരാദാേവാടുകൂെട വളർന്ന മനാേയൻ,
െശൗൽ എന്നിവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 അവർ കർത്താവിെന ആരാധിച്ച ം
ഉപവസിച്ച ംെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ:
“ഞാൻ ബർന്നബാസിെനയും
പൗേലാസിേനയും വിളിച്ചിരിക്കുന്ന േവലയ്ക്കായിട്ട് േവർതിരിപ്പിൻ” എന്ന്
3 അങ്ങെന അവർ ഉപവസിച്ച ം
പരിശുദ്ധാത്മാവ് അരുളിെച്ചയ്തു.
്രപാർത്ഥിച്ച ം അവരുെട േമൽ ൈകവച്ച് അവെര പറഞ്ഞയച്ച .
4 പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബർന്നബാസിെനയും െശൗലിെനയും പറഞ്ഞയച്ചിട്ട്
അവർ െസലൂക്യയിേലക്ക് െചന്ന്;
അവിെടനിന്ന് കപ്പൽ കയറി
കുെ്രപാസ് ദ്വീപിേലക്ക് പുറെപ്പട്ട , 5 സലമീസിൽ െചന്ന് െയഹൂദന്മാരുെട
പള്ളിയിൽ ൈദവവചനം അറിയിച്ച .
േയാഹന്നാൻ അവർക്ക്
6 അവർ മൂവരും ദ്വീപിൽകൂടി
സഹായി ആയിട്ട ണ്ടായിരുന്നു.
പാെഫാസ് വെര െചന്നേപ്പാൾ ബർേയശു എന്ന് േപരുള്ള െയഹൂദനായ
7 അവൻ ബുദ്ധിമാനായ
കള്ള്രപവാചകനാെയാരു വിദ്വാെന കണ്ട്.
െസർെഗ്ഗ ാസ് പൗെലാസ് എന്ന േദശാധിപതിേയാട് കൂെട ആയിരുന്നു.
െസർെഗ്ഗ ാസ്
പൗെലാസ്
ബർന്നബാസിെനയും
െശൗലിെനയും
8 എന്നാൽ
വരുത്തി ൈദവവചനം േകൾക്കുവാൻ ആ്രഗഹിച്ച .
എലീമാസ് എന്ന ആഭിചാരകൻ (അവെന്റ േപരിെന്റ അർത്ഥം
ഇതാണ്) അവേരാട് എതിർത്തുനിന്ന് േദശാധിപതിയുെട വിശ്വാസം
തടുത്തുകളവാൻ ്രശമിച്ച . 9 അേപ്പാൾ പൗെലാസ് എന്നും േപരുള്ള
10 “േഹ
െശൗൽ പരിശുദ്ധാത്മപൂർണ്ണനായി അവെന ഉറ്റ േനാക്കി:
സകലകപടവും സകല ദുഷ്ടതയും നിറഞ്ഞവേന,
പിശാചിെന്റ
മകേന, സർവ്വനീതിയുെടയും ശ്രതുേവ, കർത്താവിെന്റ േനർവഴികെള
മറിച്ച കളയുന്നതിനുള്ള ്രശമം നീ മതിയാക്കുകയില്ലേയാ? 11 ഇേപ്പാൾ
കർത്താവിെന്റ കരം നിന്നിൽ പതിക്കും; നീ ഒരു സമയേത്തക്ക്
സൂര്യെന കാണാെത കുരുടനായിരിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു.
ഉടൻ
തെന്ന ഒരു തിമിരവും ഇരുട്ട ം അവെന്റ േമൽ വീണു; ൈകപിടിച്ച്
നടത്തുന്നവെര തിരഞ്ഞുെകാണ്ട് അവൻ തപ്പിനടന്നു. 12 ഈ ഉണ്ടായത്
േദശാധിപതി കണ്ടിട്ട് ആശ്ചര്യെപ്പടുകയും കർത്താവിെന്റ ഉപേദശത്തിൽ
വിസ്മയിക്കുകയും, വിശ്വസിക്കുകയും െചയ്തു.
അെന്ത്യാക്യയിെല പിസിദ്യയിൽ പൗെലാസിെന്റ ്രപഭാഷണം
പൗെലാസും കൂെടയുള്ളവരും പാെഫാസിൽനിന്ന് കപ്പൽ നീക്കി,
പംഫുല്യാേദശത്തിെല െപർഗ്ഗയ്ക്ക് െചന്ന്. അവിെടവച്ച് േയാഹന്നാൻ
അവെര വിട്ട പിരിഞ്ഞ് െയരൂശേലമിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പായി. 14 അവേരാ
െപർഗ്ഗയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് പിസിദ്യാേദശത്തിെല അെന്ത്യാക്യയിൽ
എത്തി ശബ്ബത്ത് നാളിൽ യഹൂദന്മാരുെട പള്ളിയിൽ െചന്ന് ഇരുന്നു.
15 ന്യായ്രപമാണവും ്രപവാചകപുസ്തകങ്ങള ം വായിച്ച തീർന്നേപ്പാൾ
പള്ളി്രപമാണികൾ അവരുെട അടുക്കൽ ആളയച്ച്: “സേഹാദരന്മാേര,
നിങ്ങൾക്ക് ജനേത്താട് സേന്ദശം വല്ലതും ്രപേബാധിപ്പാൻ ഉെണ്ടങ്കിൽ
16 പൗെലാസ് എഴുേന്നറ്റ് ആംഗ്യം
അറിയിക്കാം” എന്ന് പറഞ്ഞു.
13
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കാട്ടി നിർേദ്ദശിച്ചത്: “യി്രസാേയൽ പുരുഷന്മാരും ൈദവഭക്തന്മാരും
ആയുേള്ളാേര, ്രശദ്ധിപ്പിൻ.
“യി്രസാേയൽ ജനത്തിെന്റ ൈദവം നമ്മുെട പിതാക്കന്മാെര
തിരെഞ്ഞടുത്തു, മി്രസയീംേദശത്തിെല ്രപവാസകാലത്ത് ജനെത്ത
വർദ്ധിപ്പിച്ച്, തെന്റ കയ്യാൽ വീര്യം ്രപവർത്തിച്ച െകാണ്ട് അവിെടനിന്ന്
പുറെപ്പടുവിച്ച , 18 മരുഭൂമിയിൽ നാല്പത് സംവത്സരകാലേത്താളം
അവരുെട ദുശ്ശാഠ്യം ഉളള സ്വഭാവം സഹിച്ച , 19 കനാൻേദശത്തിെല
ഏഴ് ജാതികെള ഒടുക്കി, അവരുെട േദശം അവർക്ക് അവകാശമായി
വിഭാഗിച്ച െകാടുത്തു. അങ്ങെന ഏകേദശം നാനൂറ്റമ്പത് സംവത്സരം
കഴിഞ്ഞു. 20 അതിെന്റേശഷം ൈദവം അവർക്ക് ശമൂേവൽ ്രപവാചകൻ
വെര ന്യായാധിപതിമാെര െകാടുത്തു, 21 അനന്തരം യി്രസേയൽ
ജനം ഒരു രാജാവിെന േചാദിച്ച ; ൈദവം അവർക്ക് െബന്യാമിൻ
േഗാ്രതക്കാരനായ
കീശിെന്റ
മകൻ
ശൗലിെന
നാല്പതാേണ്ടക്ക്
22
നൽകി.
അവെന തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് ദാവീദിെന അവർക്ക്
രാജാവായി വാഴിച്ച :
‘ഞാൻ യിശ്ശായിയുെട മകനായ ദാവീദിെന
എനിക്ക് േബാധിച്ച പുരുഷനായി കണ്ട്;
അവൻ എെന്റ ഹിതം
എല്ലാം നിവർത്തിയ്ക്കും’ എന്ന് അവെനക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു.
23 ദാവീദിെന്റ സന്തതിയിൽ നിന്ന് ൈദവം വാഗ്ദത്തം െചയ്തതുേപാെല
യി്രസാേയൽ ജനത്തിന് േയശു എന്ന രക്ഷിതാവിെന െകാടുത്തു.
24 അവെന്റ വരവിന് മുെമ്പ േയാഹന്നാൻ യി്രസാേയൽ ജനത്തിന്
ഇടയിൽ ഒെക്കയും മാനസാന്തരത്തിെന്റ സ്നാനം ്രപസംഗിച്ച .
25 േയാഹന്നാൻ തെന്റ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാറായേപ്പാൾ:
‘നിങ്ങൾ
എെന്ന ആർ എന്ന് നിരൂപിക്കുന്നു? ഞാൻ മശീഹയല്ല; അവൻ എെന്റ
പിന്നാെല വരുന്നു; അവെന്റ കാലിെല െചരിപ്പ അഴിക്കുവാൻ ഞാൻ
26 സേഹാദരന്മാേര, അ്രബഹാമിെന്റ
േയാഗ്യനല്ല’ എന്നു പറഞ്ഞു.
വംശത്തിെല മക്കള ം അവേരാട് േചർന്ന ൈദവഭക്തന്മാരുമായുേള്ളാേര,
നമുക്കായിട്ടാകുന്നു
ഈ
രക്ഷാവചനം
അയച്ച തന്നിരിക്കുന്നത്.
27 െയരൂശേലം നിവാസികള ം അവരുെട ്രപമാണികള ം രക്ഷിതാവായ
്രകിസ്തുവിെനേയാ ശബ്ബത്തുേതാറും വായിച്ച വരുന്ന ്രപവാചകന്മാരുെട
വചനങ്ങെളേയാ തിരിച്ചറിയാെത അവെന ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുകയാൽ
അവെന
പറ്റിയുള്ള
തിരുെവഴുത്തുകൾ
നിവൃത്തിവരുത്തുവാൻ
28 മരണത്തിനായുള്ള
ഇടയായി.
ഒരു കാരണവും അവനിൽ
കാണാഞ്ഞിട്ട ം അവെന െകാേല്ലണം എന്ന് അവർ പീലാേത്താസിേനാട്
29 അവെനക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒെക്കയും
അേപക്ഷിച്ച .
നിവർത്തിയായേശഷം അവർ അവെന മരത്തിൽനിന്ന് ഇറക്കി
30 ൈദവേമാ അവെന മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഒരു കല്ലറയിൽ െവച്ച്.
31
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ച ;
അവൻ തേന്നാടുകൂെട ഗലീലയിൽനിന്ന്
െയരൂശേലമിേലക്ക് വന്നവർക്ക് ഏറിയ ദിവസം ്രപത്യക്ഷനായി; അവർ
ഇേപ്പാൾ ജനത്തിെന്റ മുമ്പാെക അവെന്റ സാക്ഷികൾ ആകുന്നു.
32 ൈദവം
പിതാക്കന്മാേരാട് െചയ്ത വാഗ്ദത്തം േയശുവിെന
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ചതിനാൽ മക്കൾക്ക് നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്
33 ‘നീ എെന്റ പു്രതൻ;
ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു സുവിേശഷിക്കുന്നു.
ഇന്ന് ഞാൻ നിെന്ന ജനിപ്പിച്ച ’ എന്നു രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 34 ഇനി ്രദവത്വത്തിേലക്ക് തിരിയാതവണ്ണം
ൈദവം
അവെന
മരിച്ചവരിനിന്ന്
എഴുേന്നല്പിച്ചതിെനക്കുറിച്ച്
17
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സങ്കീർത്തനക്കാരൻ:
‘ദാവീദിെന്റ
സ്ഥിരമായുള്ള
വിശുദ്ധ
കൃപകെള ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്കും’ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു
35 മെറ്റാരു
സങ്കീർത്തനത്തിലും:
‘നിെന്റ പരിശുദ്ധെന ്രദവത്വം
36 ദാവീദ്
കാണ്മാൻ നീ അനുവദിക്കുകയില്ല’ എന്നും പറയുന്നു.
തെന്റ തലമുറയിൽ ൈദവത്തിെന്റ ആേലാചനയ്ക്ക് ശു്രശൂഷ
െചയ്തേശഷം നി്രദ ്രപാപിച്ച തെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട് േചർന്ന് ്രദവത്വം
37 ൈദവം ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ചവേനാ ്രദവത്വം കണ്ടില്ല.
കണ്ട്.
38
ആകയാൽ
സേഹാദരന്മാേര,
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ചവൻമൂലം
നിങ്ങേളാട് പാപേമാചനം അറിയിക്കുന്നു എന്നും 39 േമാെശയുെട
ന്യായ്രപമാണത്താൽ
നിങ്ങൾക്ക്
നീതീകരണം
്രപാപിക്കുവാൻ
കഴിയാത്ത
സകലത്തിൽ
നിന്നും
വിശ്വസിക്കുന്ന
ഏവനും
്രകിസ്തുവിനാൽ
നീതീകരിക്കെപ്പടുന്നു
എന്നും
നിങ്ങൾ
അറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ. 40 ആകയാൽ:
‘േഹ
പരിഹസിക്കുന്നവേര,
േനാക്കുവിൻ
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട
നശിച്ച േപാകുവിൻ. നിങ്ങള െട കാലത്ത് ഞാൻ ഒരു ്രപവൃത്തി
െചയ്യ ന്നു; നിങ്ങേളാടു വിവരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാത്ത
്രപവൃത്തി തേന്ന’
41
എന്ന്
്രപവാചകപുസ്തകങ്ങളിൽ
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നത്
നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ.”
42 അവർ
പള്ളിവിട്ട
േപാകുേമ്പാൾ പിെറ്റ ശബ്ബത്തിൽ ഈ
വചനം
തങ്ങേളാട്
പറേയണം
എന്ന്
അവർ
അേപക്ഷിച്ച .
43
പള്ളി
പിരിഞ്ഞേശഷം
െയഹൂദന്മാരിലും
ഭക്തിയുള്ള
െയഹൂദമതാനുസാരികളിലും
പലർ
പൗെലാസിെനയും
ബർന്നബാസിെനയും അനുഗമിച്ച ; അവർ അവേരാട് സംസാരിച്ച ൈദവ
കൃപയിൽ നിലനിൽേക്കണ്ടതിന് അവെര ഉത്സാഹിപ്പിച്ച .
പൗേലാസ് ജാതികളിേലക്ക് തിരിയുന്നു.
പിെറ്റ ശബ്ബത്തിൽ ഏകേദശം പട്ടണം മുഴുവനും ൈദവവചനം
45 െയഹൂദന്മാേരാ
േകൾക്കുവാൻ വന്നുകൂടി.
പുരുഷാരെത്ത
കണ്ട്
അസൂയ
നിറഞ്ഞവരായി
നിന്ദിച്ച െകാണ്ട്
പൗെലാസ്
46 അേപ്പാൾ പൗെലാസും
സംസാരിക്കുന്നതിന് എതിർ പറഞ്ഞു.
ബർന്നബാസും തികഞ്ഞ ൈധര്യേത്താെട:
“ൈദവവചനം ആദ്യം
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത് ആവശ്യമായിരുന്നു;
എന്നാൽ നിങ്ങൾ
അതിെന തള്ളി നിങ്ങെളത്തെന്ന നിത്യജീവന് അേയാഗ്യർ എന്ന്
വിധിച്ച കളയുന്നതിനാൽ ഇതാ, ഞങ്ങൾ ജാതികളിേലക്ക് തിരിയുന്നു.
47 ‘നീ ഭൂമിയുെട അറ്റേത്താളവും രക്ഷ ആേകണ്ടതിന് ഞാൻ നിെന്ന
ജാതികള െട െവളിച്ചമാക്കി െവച്ചിരിക്കുന്നു’
എന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങേളാടു കല്പിച്ചിട്ട ണ്ട്” എന്നു പറഞ്ഞു. 48 ജാതികൾ
ഇതുേകട്ട് സേന്താഷിച്ച് ൈദവവചനെത്ത പുകഴ്ത്തി, നിത്യജീവനായി
നിയമിക്കെപ്പട്ടവർ എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ച . 49 കർത്താവിെന്റ വചനം
50 െയഹൂദന്മാേരാ ഭക്തിയുള്ള
ആ നാട്ടിൽ എങ്ങും വ്യാപിച്ച .
മാന്യസ്്രതീകെളയും
പട്ടണത്തിെല
്രപധാനികെളയും
സ്വാധീനിച്ച്
പൗെലാസിെന്റയും ബർന്നബാസിെന്റയും േനെര ഉപ്രദവമുണ്ടാക്കി
അവെര തങ്ങള െട അതിരുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിക്കളഞ്ഞു.
51 എന്നാൽ അവർ തങ്ങള െട കാലിെല െപാടി അവരുെട േനെര
44
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തട്ടിക്കളഞ്ഞ് ഇേക്കാന്യയിേലക്ക് േപായി. 52 ശിഷ്യന്മാർ സേന്താഷവും
പരിശുദ്ധാത്മാവും നിറഞ്ഞവരായിത്തീർന്നു.

14. അദ്ധ്യായം.
അംഗീകരണവും തിരസ്കാരവും.
പൗേലാസും ബർന്നബാസും ഇേക്കാന്യയിൽ െയഹൂദന്മാരുെട
പള്ളിയിൽ െചന്ന് െയഹൂദ്യരും യവനന്മാരും ആയ ജനമദ്ധ്യത്തിൽ
2 വിശ്വസിക്കാത്ത
വിശ്വാസം ഉളവാകത്തക്കവണ്ണം സംസാരിച്ച .
െയഹൂദന്മാേരാ ജാതികള െട മനസ്സിൽ സേഹാദരന്മാരുെട േനെര
3 എന്നാൽ അവർ വളെരക്കാലം
പകയും വിേദ്വഷവും ഉളവാക്കി.
അവിെട പാർത്ത് കർത്താവിൽ ആ്രശയിച്ച്,
്രപാഗത്ഭ്യേത്താെട
്രപസംഗിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു; കർത്താേവാ തെന്റ കൃപയുെട വചനത്തിന്
സാക്ഷിനിന്ന്, അവരുെട കയ്യാൽ അടയാളങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം
4 എന്നാൽ പട്ടണത്തിെല ഭൂരിഭാഗം
ഉണ്ടാകുവാൻ വരം നല്കി.
ജനസമൂഹങ്ങളിലും
ഭിന്നത
ഉണ്ടായി
ചിലർ
െയഹൂദന്മാരുെട
പക്ഷത്തിലും ചിലർ അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട പക്ഷത്തിലും ആയി.
5
പൗേലാസിെനയും,
ബർന്നബാസിെനയും
പരിഹസിപ്പാനും
കെല്ലറിയുവാനുമായി
ജാതികള ം
െയഹൂദന്മാരും
അവിടുെത്ത
്രപമാണികേളാടുകൂടി ഒരു ആ്രകമണം ഭാവിച്ചേപ്പാൾ അവർ അത് ്രഗഹിച്ച്
ലുസ്്രത, 6 െദർബ്ബ എന്ന ലുക്കേവാന്യ പട്ടണങ്ങളിേലക്കും ചുറ്റ മുള്ള
േദശത്തിേലക്കും 7 ഓടിേപ്പായി അവിെട സുവിേശഷം അറിയിച്ച േപാന്നു.
8 ലുസ്്രതയിൽ അമ്മയുെട ഗർഭംമുതൽ മുടന്തനായി ഒരിക്കലും
നടന്നിട്ടില്ലാെതയും കാലിന് ശക്തിയില്ലാെതയും ഉെള്ളാരു പുരുഷൻ
ഇരുന്നിരുന്നു. 9 അവൻ പൗെലാസ് സംസാരിക്കുന്നത് േകട്ട്; പൗേലാസ്
അവെന ഉറ്റ േനാക്കി, സൗഖ്യം ്രപാപിക്കുവാൻ അവനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്
എന്നു കണ്ടിട്ട്: 10 ഉച്ചത്തിൽ “നീ എഴുേന്നറ്റ് കാലൂന്നി നിവർന്നുനിൽക്ക”
11 പൗെലാസ്
എന്ന് പറഞ്ഞു; അവൻ കുതിെച്ചഴുേന്നറ്റ് നടന്നു.
െചയ്തത് പുരുഷാരം കണ്ടിട്ട്:
ലുക്കേവാന്യഭാഷയിൽ “േദവന്മാർ
മനുഷ്യരൂപത്തിൽ നമ്മുെട അടുക്കൽ ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു” എന്ന്
ഉറെക്ക വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 12 ബർന്നബാസിന് ഇ്രന്ദൻ എന്നും പൗെലാസ്
മുഖ്യ്രപസംഗിയാകയാൽ അവന് ബുധൻ എന്നും േപർവിളിച്ച .
13 പട്ടണത്തിെന്റ
മുമ്പിലുള്ള ഇ്രന്ദേക്ഷ്രതത്തിെല പുേരാഹിതൻ
കാളകെളയും പൂമാലകെളയും ്രപേവശന കവാടത്തിൽ െകാണ്ടുവന്ന്
14 ഇത്
പുരുഷാരേത്താടുകൂെട യാഗം കഴിക്കുവാൻ ഭാവിച്ച .
അെപ്പാസ്തലന്മാരായ ബർന്നബാസും പൗെലാസും േകട്ടിട്ട് വസ്്രതം
കീറിെക്കാണ്ട് പുരുഷാരത്തിെന്റ ഇടയിേലക്ക് ഓടിെച്ചന്ന് നിലവിളിച്ച
പറഞ്ഞത്: 15 “പുരുഷന്മാേര, നിങ്ങൾ ഈ െചയ്യ ന്നത് എന്ത്? ഞങ്ങൾ
നിങ്ങേളേപ്പാെല സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യർ അേ്രത; നിങ്ങൾ ഈ
വ്യർത്ഥകാര്യങ്ങെള വിട്ട്, ആകാശവും ഭൂമിയും സമു്രദവും അവയിലുള്ള
സകലേത്തയും ഉളവാക്കിയ ജീവനുള്ള ൈദവത്തിങ്കേലക്ക് തിരിേയണം
എന്നുള്ള
സുവിേശഷം
ഞങ്ങൾ
നിങ്ങേളാട്
അറിയിക്കുന്നു.
16 കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അവൻ സകലജാതികെളയും തങ്ങള െട
17
വഴികളിൽ
നടപ്പാൻ
അനുവദിച്ച .
എങ്കിലും
അവൻ
നന്മെചയ്കയും ആകാശത്തുനിന്ന് മഴയും ഫലപുഷ്ടിയുള്ള കാലങ്ങള ം
നിങ്ങൾക്ക് തരികയും ആഹാരവും സേന്താഷവും നല്കി നിങ്ങെള
1
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തൃപ്തരാക്കുകയും െചയ്തുേപാന്നതിനാൽ തെന്നക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം
തരാതിരുന്നിട്ടില്ല.” 18 അവർ ഇങ്ങെന ഉപേദശിച്ച െകാണ്ട് തങ്ങൾക്ക്
യാഗം കഴിക്കാതിരിക്കുവാനായി പുരുഷാരെത്ത ്രപയാസേത്താെട
തടുത്തു.
19 എന്നാൽ
അെന്ത്യാക്യയിൽ നിന്നും ഇേക്കാന്യയിൽ നിന്നും
െയഹൂദന്മാർ ലുസ്്രതയിൽ വന്നുകൂടി പുരുഷാരെത്ത വശത്താക്കി
പൗെലാസിെന കെല്ലറിഞ്ഞു;
അവൻ മരിച്ച
എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്
അവെന പട്ടണത്തിന് പുറേത്തക്ക് വലിച്ചിഴച്ച് െകാണ്ടുേപായി.
20 എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ അവെന ചുറ്റിനിൽക്കയിൽ അവൻ എഴുേന്നറ്റ്
പട്ടണത്തിൽ െചന്ന്; പിെറ്റന്നാൾ ബർന്നബാസിേനാടുകൂെട െദർബ്ബയ്ക്ക്
21 ആ പട്ടണങ്ങളിലും സുവിേശഷം അറിയിച്ച് പലെരയും
േപായി.
ശിഷ്യരാക്കിയേശഷം അവർ ലുസ്്രത,
ഇേക്കാന്യ,
അെന്ത്യാക്യ
എന്ന പട്ടണങ്ങളിേലക്ക് മടങ്ങിെച്ചന്നു, 22 ശിഷ്യന്മാരുെട മനസ്സ്
ഉറപ്പിക്കുകയും, വിശ്വാസത്തിൽ നില നിൽേക്കണം എന്നും നാം
അേനകം കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടി ൈദവരാജ്യത്തിൽ കടേക്കണ്ടതാകുന്നു
എന്നും ്രപേബാധിപ്പിച്ച േപാന്നു. 23 സഭേതാറും അവർക്ക് മൂപ്പന്മാെര
നിയമിക്കയും ഉപവസിച്ച ം ്രപാർത്ഥിച്ച ംെകാണ്ട് തങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച
24 അവർ
കർത്താവിങ്കൽ അവെര ഭരേമല്പിക്കുകയും െചയ്തു.
പിസിദ്യയിൽകൂടി കടന്നു പംഫുല്യയിൽ എത്തി, 25 െപർഗ്ഗയിൽ വചനം
26 അവിെട നിന്ന് കപ്പൽ
്രപസംഗിച്ചേശഷം അത്തല്യയ്ക്ക് േപായി.
കയറി തങ്ങൾ നിവർത്തിച്ച േവലയ്ക്കായി ൈദവകൃപയിൽ അവെര
ഭരേമല്പിച്ചയച്ച ഇടമായ അെന്ത്യാക്യയിേലക്ക് േപായി; 27 അവിെട
എത്തിയേശഷം സഭെയ ഒരുമിച്ച കൂട്ടി, ൈദവം തങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരുന്ന് െചയ്തെതാെക്കയും ജാതികൾക്ക് വിശ്വാസത്തിെന്റ വാതിൽ
തുറന്നുെകാടുത്തതും അറിയിച്ച . 28 പിെന്ന അവൻ ശിഷ്യന്മാേരാടുകൂെട
കുേറക്കാലം അവിെട പാർത്തു.

15. അദ്ധ്യായം.
െയരുശേലമിെല ആേലാചനാസമിതി
ചിലർ െയഹൂദ്യയിൽനിന്ന് വന്നു: “നിങ്ങൾ േമാെശ കല്പിച്ച ആചാരം
അനുസരിച്ച
പരിേച്ഛദന ഏൽക്കാഞ്ഞാൽ രക്ഷ ്രപാപിക്കുവാൻ
കഴിയുകയില്ല” എന്ന് സേഹാദരന്മാെര ഉപേദശിച്ച . 2 പൗെലാസിനും
ബർന്നബാസിനും
അവേരാട്
ശക്തമായ
വാദവും
തർക്കവും
ഉണ്ടായിട്ട് പൗെലാസും ബർന്നബാസും അവരിൽ മറ്റ ചിലരും ഈ
തർക്കസംഗതിെയപ്പറ്റി
െയരൂശേലമിൽ
അെപ്പാസ്തലന്മാരുെടയും
3 സഭ
മൂപ്പന്മാരുെടയും അടുക്കൽ േപാേകണം എന്ന് നിശ്ചയിച്ച .
അവെര യാ്രത അയച്ചിട്ട് അവർ െഫായ്നിക്ക്യയിലും ശമര്യയിലും കൂടി
കടന്ന് ജാതികള െട മാനസാന്തരവിവരം അറിയിച്ച് സേഹാദരന്മാർക്കു
മഹാസേന്താഷം ഉളവാക്കി. 4 അവർ െയരൂശേലമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
സഭയും അെപ്പാസ്തലന്മാരും മൂപ്പന്മാരും അവെര ൈകെക്കാണ്ടു;
ൈദവം തങ്ങേളാടുകൂെട ഇരുന്ന് െചയ്തെതാെക്കയും പൗേലാസും
ബർന്നബാസും അവെര അറിയിച്ച . 5 എന്നാൽ പരീശപക്ഷത്തിൽനിന്ന്
വിശ്വസിച്ചവർ ചിലർ എഴുേന്നറ്റ് “അവെര പരിേച്ഛദന കഴിപ്പിക്കുകയും
േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണം ആചരിപ്പാൻ കല്പിക്കുകയും േവണം” എന്നു
പറഞ്ഞു.
1
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6

ഈ വിഷയങ്ങെളക്കുറിച്ച് ചിന്തിപ്പാനായി അെപ്പാസ്തലന്മാരും
മൂപ്പന്മാരും വന്നുകൂടി. 7 വളെര വാഗ്വാദം ഉണ്ടായേശഷം പെ്രതാസ്
എഴുേന്നറ്റ് അവേരാട് പറഞ്ഞത്:
“സേഹാദരന്മാേര, കുെറ നാൾ മുെമ്പ ൈദവം നിങ്ങള െട നടുവിൽവച്ച്
ഞാൻ മുഖാന്തരം ജാതികൾ സുവിേശഷവചനം േകട്ട് വിശ്വസിക്കണം
എന്നു നിശ്ചയിച്ചത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ. 8 ഹൃദയങ്ങെള അറിയുന്ന
ൈദവം നമ്മിൽ പകർന്നതുേപാെല വിശ്വാസത്താൽ അവർക്കും
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന െകാടുത്തുെകാണ്ട് സാക്ഷിനിന്ന് 9 അവരുെട
ഹൃദയങ്ങെളയും ശുദ്ധീകരിച്ചതിനാൽ നമുക്കും അവർക്കും തമ്മിൽ
ഒരു വ്യത്യാസവും െവച്ചിട്ടില്ല എന്ന് െതളിയിച്ച വേല്ലാ. 10 ആകയാൽ
നാേമാ
നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാേരാ
വഹിേക്കണ്ടിയിരുന്നിട്ടില്ലാത്ത
നുകം ശിഷ്യന്മാരുെട കഴുത്തിൽ വയ്ക്കുവാൻ ഇേപ്പാൾ ൈദവെത്ത
11 കർത്താവായ േയശുവിെന്റ കൃപയാൽ
പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത്?
രക്ഷ്രപാപിക്കും
എന്ന്
നാം
വിശ്വസിക്കുന്നതുേപാെല
അവരും
വിശ്വസിക്കുന്നു.”
12 ജനസമൂഹം എല്ലാം മിണ്ടാെത ബർന്നബാസും പൗെലാസും ൈദവം
തങ്ങെളെക്കാണ്ട് ജാതികള െട ഇടയിൽ െചയ്യിച്ച അടയാളങ്ങള ം
അത്ഭുതങ്ങള ം എല്ലാം വിവരിക്കുന്നത് േകട്ട െകാണ്ടിരുന്നു. 13 അവർ
പറഞ്ഞു നിർത്തിയേശഷം യാേക്കാബ് ഉത്തരം പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയത്
“സേഹാദരന്മാേര, എെന്റ വാക്ക് ്രശദ്ധിച്ച െകാൾവിൻ;
14 “ൈദവം കൃപയാൽ ജാതികളിൽനിന്ന് തെന്റ നാമത്തിനായി ഒരു
ജനെത്ത എടുത്തുെകാൾവാൻ ആദ്യമായി കടാക്ഷിച്ചത് ശിേമാൻ
വിവരിച്ച വേല്ലാ. 15 ഇതിേനാട് ്രപവാചകന്മാരുെട വാക്യങ്ങള ം ഒക്കുന്നു:
16 ‘അതിനുേശഷം
ഞാൻ ദാവീദിെന്റ വീണുേപായ കൂടാരെത്ത
വീണ്ടും പണിയും;
അതിെന്റ ശൂന്യമായ േശഷിപ്പ കളിൽ
നിന്ന് വീണ്ടും പണിത് അതിെന നിവർത്തും; 17 മനുഷ്യരിൽ
അവേശഷിക്കുന്നവരും
എെന്റ
നാമം
വിളിച്ചിരിക്കുന്ന
സകലജാതികള ം
കർത്താവിെന
അേന്വഷിക്കും
എന്ന്
18 പൂർവ്വകാലം മുതൽേക്ക കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്യ ന്നു’
19 ആകയാൽ ജാതികളിൽനിന്ന്
എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
ൈദവത്തിങ്കേലക്ക്
തിരിയുന്നവെര
നാം
അസഹ്യെപ്പടുത്താെത
20 അവർ വി്രഗഹങ്ങൾക്ക് അർപ്പിച്ചതും, പരസംഗം, ശ്വാസംമുട്ടിച്ചത്തത്,
രക്തേത്താട് കൂെടയുള്ളവയും വർജ്ജിച്ചിരിപ്പാൻ നാം അവർക്ക്
21 േമാെശയുെട
എഴുേതണം എന്ന് ഞാൻ അഭി്രപായെപ്പടുന്നു.
ന്യായ്രപമാണം ശബ്ബത്തുേതാറും പള്ളികളിൽ വായിച്ച വരുന്നതിനാൽ
പൂർവ്വകാലം മുതൽ പട്ടണം േതാറും അത് ്രപസംഗിക്കുന്നവർ ഉണ്ടേല്ലാ.
ജാതികളിൽ നിന്നു േചർന്നു വന്ന സേഹാദരങ്ങൾക്കുള്ള കത്ത്.
അേപ്പാൾ തങ്ങളിൽ ചില പുരുഷന്മാെര തിരെഞ്ഞടുത്ത്
പൗെലാസിേനാടും ബർന്നബാസിേനാടുംകൂെട അെന്ത്യാക്യയിേലക്ക്
അയയ്േക്കണം എന്ന് അെപ്പാസ്തലന്മാരും മൂപ്പന്മാരും സർവ്വസഭയും
നിർണ്ണയിച്ച , േനതൃത്വ നിരയിൽ നിന്നും ബർശബാസ് എന്ന യൂദെയയും
23 അവരുെട ൈകവശം എഴുതി
ശീലാസിെനയും നിേയാഗിച്ച .
അയച്ചെതെന്തന്നാൽ:
അെപ്പാസ്തലന്മാരും മൂപ്പന്മാരും നിങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാരും
ആയവരും,
അെന്ത്യാക്യയിലും
സുറിയയിലും
22

അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 15. അദ്ധ്യായം.:24

237

അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 16. അദ്ധ്യായം.:1

കിലിക്യയിലും
ജാതികളിൽനിന്ന്
േചർന്നുവന്നിട്ട ള്ളവരും
ആയ
24 ഞങ്ങൾ കല്പന െകാടുക്കാെത
സേഹാദരന്മാർക്ക് വന്ദനം.
ചിലർ ഞങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് നിങ്ങെള വാക്കുകളാൽ
അസ്വസ്ഥമാക്കുകയും നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങെള കലക്കിക്കളഞ്ഞു
എന്നും േകട്ടതുെകാണ്ട് 25 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
നാമത്തിനുേവണ്ടി ്രപാണത്യാഗം െചയ്തവരായ ചില പുരുഷന്മാെര
ഞങ്ങൾ തിരെഞ്ഞടുത്ത് അവെര നമ്മുെട 26 ്രപിയ ബർന്നബാേസാടും
പൗെലാേസാടും കൂെട നിങ്ങള െട അടുക്കൽ അയയ്േക്കണം
27 ആകയാൽ ഞങ്ങൾ
എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമനെപ്പട്ട് നിശ്ചയിച്ച .
യൂദെയയും ശീലാസിെനയും അയച്ചിരിക്കുന്നു; അവർ വാെമാഴിയായും
28 വി്രഗഹങ്ങൾക്ക്
ഇതുതെന്ന അറിയിക്കും.
അർപ്പിച്ചതും,
പരസംഗം,
ശ്വാസംമുട്ടിച്ചത്തത്,
രക്തേത്താട്
കൂെടയുള്ളവയും
വർജ്ജിക്കുന്നത്
ആവശ്യം
എന്നല്ലാെത
അധികമായ
ഭാരം
ഒന്നും നിങ്ങള െട േമൽ ചുമത്തരുത്` എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനും
ഞങ്ങൾക്കും േതാന്നിയിരിക്കുന്നു. 29 ഇവ വിട്ട മാറി സൂക്ഷിച്ചാൽ നന്ന്;
ശുഭമായിരിപ്പിൻ.
30
അങ്ങെന
അവർ
വിടവാങ്ങി
അെന്ത്യാക്യയിൽ
െചന്ന്
31 അവർ
ജനസമൂഹെത്ത കൂട്ടിവരുത്തി േലഖനം െകാടുത്തു.
അത് വായിച്ചേപ്പാൾ,
അതിനാലുള്ള േ്രപാൽസാഹനം നിമിത്തം
32 യൂദയും ശീലാസും ്രപവാചകന്മാർ ആകെകാണ്ട്
സേന്താഷിച്ച .
പല വചനങ്ങളാലും സേഹാദരന്മാെര ്രപേബാധിപ്പിച്ച് ഉറപ്പിച്ച .
33 കുേറനാൾ താമസിച്ചേശഷം സേഹാദരന്മാർ അവെര അയച്ചവരുെട
34 എന്നാൽ
അടുക്കേലക്ക് സമാധാനേത്താെട പറഞ്ഞയച്ച .
പൗെലാസും ബർന്നബാസും അെന്ത്യാക്യയിൽ പാർത്ത് മറ്റ പലേരാടും
കൂടി കർത്താവിെന്റ വചനം ഉപേദശിച്ച ം സുവിേശഷിച്ച ം െകാണ്ടിരുന്നു.
രണ്ടാം ദൗത്യ ്രപചരണ യാ്രത ആരംഭിക്കുന്നു.
കുേറനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പൗെലാസ് ബർന്നബാസിേനാട്:
“നാം
കർത്താവിെന്റ
വചനം
അറിയിച്ച
പട്ടണംേതാറും
പിെന്നയും
െചന്ന് സേഹാദരന്മാർ ്രകിസ്തുവിൽ എങ്ങെനയിരിക്കുന്നു എന്ന്
അേന്വഷിക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു. 36 മർെക്കാസ് എന്ന േയാഹന്നാെനയും
37 പൗെലാേസാ
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് േപാകുവാൻ ബർന്നബാസ് ഇച്ഛിച്ച .
പംഫുല്യയിൽനിന്ന് തങ്ങെള വിട്ട് ്രപവർത്തനങ്ങളിൽ തുടരാെത
േപായവെന കൂട്ടിെക്കാണ്ട് േപാകുന്നത് േയാഗ്യമല്ല എന്ന് നിരൂപിച്ച .
38 അങ്ങെന അവർ തമ്മിൽ ഉ്രഗവാദമുണ്ടായിട്ട് േവർപിരിഞ്ഞു,
ബർന്നബാസ് മർെക്കാസിെന കൂട്ടി കപ്പൽകയറി കുെ്രപാസ് ദ്വീപിേലക്ക്
േപായി. 39 പൗെലാേസാ ശീലാസിെന തിരെഞ്ഞടുത്ത് സേഹാദരന്മാരുെട
്രപാർത്ഥനയാൽ കർത്താവിെന്റ കൃപയിൽ ഭരേമല്പിക്കെപ്പട്ടിട്ട് 40 യാ്രത
പുറെപ്പട്ട് സുറിയാ കിലിക്യ േദശങ്ങളിൽക്കൂടി സഞ്ചരിച്ച് സഭകെള
ഉറപ്പിച്ച േപാന്നു.
35

16. അദ്ധ്യായം.
ലുസ്്രതയിൽ നിന്നും തിെമാെഥെയാസ് പൗെലാസിേനാെടാപ്പം.
പൗേലാസ് െദർബ്ബയിലും ലുസ്്രതയിലും െചന്ന്.
അവിെട
കർത്താവിൽ
വിശ്വാസമുെള്ളാരു
െയഹൂദസ്്രതീയുെട
മകനായ
1
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തിെമാെഥെയാസ് എന്നു േപരുള്ള ഒരു ശിഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു;
2 അവൻ ലുസ്്രതയിലും
അവെന്റ പിതാവ് യവനനായിരുന്നു.
ഇേക്കാന്യയിലുമുള്ള സേഹാദരന്മാരാൽ നല്ല സാക്ഷ്യം ്രപാപിച്ചവൻ
ആയിരുന്നു. 3 അവൻ തേന്നാടുകൂെട േപാേരണം എന്ന് പൗെലാസ്
ഇച്ഛിച്ച ; അവെന്റ പിതാവ് യവനൻ എന്ന് ആ ്രപേദശങ്ങളിലുള്ള
യഹൂദന്മാർ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ അവെര വിചാരിച്ച്
4 അവർ പട്ടണം േതാറും െചന്ന്
അവെന പരിേച്ഛദന കഴിപ്പിച്ച .
െയരൂശേലമിെല അെപ്പാസ്തലന്മാരും മൂപ്പന്മാരും മുൻ നിർണ്ണയിച്ച
്രപേബാധനങ്ങൾ അനുസരിേക്കണ്ടതിന് അവർക്ക് ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു.
5 അങ്ങെന സഭകൾ വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തിെപ്പടുകയും ദിവേസന
എണ്ണത്തിൽ െപരുകുകയും െചയ്തു.
േ്രതാവാസിെല മെക്കേദാന്യ ദർശനം.
അവർ ആസ്യയിൽ വചനം ്രപസംഗിക്കരുെതന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ്
വിലക്കുകയാൽ ്രഫുഗ്യയിലും ഗലാത്യേദശത്തിലും കൂടി സഞ്ചരിച്ച്,
7 മുസ്യയിൽ എത്തി ബിഥുന്യയ്ക്ക് േപാകുവാൻ ്രശമിച്ച ; അവിെടയും
8 അവർ മുസ്യ
േയശുവിെന്റ ആത്മാവ് അവെര സമ്മതിച്ചില്ല.
9
കടന്ന് േ്രതാവാസിൽ എത്തി.
അവിെടവച്ച് പൗെലാസ് രാ്രതിയിൽ
മെക്കേദാന്യക്കാരനാെയാരു
പുരുഷൻ
അരിെക
നിന്ന്:
“നീ
മെക്കേദാെന്യയിേലക്ക് കടന്നുവന്ന് ഞങ്ങെള സഹായിക്ക” എന്നു
തേന്നാട് അേപക്ഷിക്കുന്നതായി ഒരു ദർശനം കണ്ട്. 10 ഈ ദർശനം
കണ്ടിട്ട് അവേരാട് സുവിേശഷം അറിയിക്കുവാൻ ൈദവം ഞങ്ങെള
വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിശ്ചയിച്ച്, ഞങ്ങൾ ഉടെന മെക്കേദാന്യയ്ക്ക്
പുറെപ്പട്ട .
6

ലുദിയായും കുടുംബവും സ്നാനം ഏൽക്കുന്നു.
അങ്ങെന ഞങ്ങൾ േ്രതാവാസിൽനിന്ന് കപ്പൽ നീക്കി േനെര
സെമാെ്രതാക്കയിേലക്കും പിെറ്റന്നാൾ നവെപാലിക്കും അവിെടനിന്ന്
12 േറാമക്കാർ കുടിേയറിപ്പാർത്തിരുന്ന
ഫിലിപ്പിയിേലക്കും െചന്ന്.
ഫിലിപ്പിയ എന്ന മെക്കേദാന്യയുെട ്രപധാനപട്ടണത്തിൽ ഞങ്ങൾ
13 ശബ്ബത്തുനാളിൽ ്രപാർത്ഥനാസ്ഥലം
ചില ദിവസങ്ങൾ പാർത്തു.
ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച ഞങ്ങൾ പട്ടണ വാതിലിന് പുറേത്തക്ക്
േപായി അവിെട പുഴവക്കത്ത് ഇരുന്നു, അവിെട കൂടിവന്ന സ്്രതീകേളാട്
14 തുയൈഥരാ പട്ടണക്കാരത്തിയും രക്താംബരം
സംസാരിച്ച .
വില്ക്കുന്നവള മായി ലുദിയ എന്ന് േപരുള്ള ൈദവ ഭക്തയാെയാരു
സ്്രതീ ഞങ്ങള െട വാക്ക് േകട്ട െകാണ്ടിരുന്നു. പൗെലാസ് സംസാരിച്ചത്
്രശദ്ധിേക്കണ്ടതിന് കർത്താവ് അവള െട ഹൃദയം തുറന്നു. 15 അവള ം
കുടുംബവും സ്നാനം ഏറ്റ േശഷം: “നിങ്ങൾ എെന്ന കർത്താവിൽ
വിശ്വസ്ത എന്ന് എണ്ണിയിരിക്കുന്നുെവങ്കിൽ എെന്റ വീട്ടിൽ വന്നു
പാർപ്പിൻ” എന്ന് അേപക്ഷിച്ച് ഞങ്ങെള നിർബ്ബന്ധിച്ച .
11

പൗെലാസ് െവളിച്ചപ്പാടത്തിയിലുള്ള ഭൂതെത്ത ശാസിക്കുന്നു
ഞങ്ങൾ
്രപാർത്ഥനാ
സ്ഥലേത്തക്ക്
െചല്ല േമ്പാൾ
െവളിച്ചപ്പാടത്തിയായി ലക്ഷണം പറഞ്ഞ് യജമാനന്മാർക്ക് വളെര ലാഭം
17 അവൾ
വരുത്തുന്ന ഒരു ബാല്യക്കാരത്തി ഞങ്ങെള എതിേരറ്റ .
പൗെലാസിെന്റയും ഞങ്ങള െടയും പിന്നാെല വന്ന്: “ഈ മനുഷ്യർ
അത്യ ന്നതനായ ൈദവത്തിെന്റ ദാസന്മാർ, രക്ഷാമാർഗ്ഗം നിങ്ങേളാട്
16
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18 ഇങ്ങെന അവൾ
അറിയിക്കുന്നവർ” എന്ന് വിളിച്ച പറഞ്ഞു.
ചില ദിവസങ്ങൾ െചയ്തുവന്നു.
പൗെലാസ് വളെര നീരസെപ്പട്ടിട്ട്
തിരിഞ്ഞുേനാക്കി അവളിലുള്ള ഭൂതേത്താട്: “അവെള വിട്ട േപാകുവാൻ
ഞാൻ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽ നിേന്നാട് കല്പിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു. ആ നാഴികയിൽ തേന്ന ഭൂതം അവെള വിട്ട േപായി.

കാരാഗൃഹ ്രപമാണിയും കുടുംബവും സ്നാനം ഏൽക്കുന്നു.
അവള െട യജമാനന്മാർ തങ്ങള െട ലാഭ്രപതീക്ഷ നഷ്ടെപ്പട്ടത്
കണ്ടിട്ട് പൗെലാസിെനയും ശീലാസിെനയും പിടിച്ച്, ചന്തസ്ഥലത്ത്
്രപമാണികള െട
അടുക്കേലക്ക്
വലിച്ചിഴച്ച്
െകാണ്ടുേപായി
20 അധിപതികള െട മുമ്പിൽ നിർത്തി; “െയഹൂദന്മാരായ ഈ മനുഷ്യർ
നമ്മുെട പട്ടണത്തിൽ കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്നു, 21 േറാമാക്കാരായ
നമുക്ക് അംഗീകരിക്കുവാനും അനുസരിക്കുവാനും ന്യായമല്ലാത്ത
22 പുരുഷാരവും
ആചാരങ്ങെള ്രപസംഗിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
അവരുെട േനെര ഇളകി;
അധിപതികൾ അവരുെട വസ്്രതം
പറിച്ച രിഞ്ഞ് േകാൽെകാണ്ട് അവെര അടിക്കുവാൻ കല്പിച്ച . 23 അവെര
വളെര അടിപ്പിച്ചേശഷം തടവിൽ ആക്കി കാരാഗൃഹ്രപമാണിേയാട്
24 അവൻ
അവെര സൂക്ഷ്മേത്താെട കാക്കുവാൻ കല്പിച്ച .
ഇങ്ങെനയുള്ള കല്പന കിട്ട കയാൽ അവെര അകെത്ത തടവിൽ
ആക്കി അവരുെട കാൽ തടികൾെകാണ്ടുള്ള ആമത്തിൽ ഇട്ട് പൂട്ടി.
25 അർദ്ധരാ്രതിക്ക് പൗെലാസും ശീലാസും ്രപാർത്ഥിച്ച് ൈദവെത്ത പാടി
സ്തുതിച്ച ; തടവുകാർ ്രശദ്ധിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 26 െപെട്ടന്ന് വലിെയാരു
ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി, കാരാഗൃഹത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം കുലുങ്ങി വാതിൽ
ഒെക്കയും തുറന്നുേപായി, എല്ലാവരുെടയും ചങ്ങല അഴിഞ്ഞുവീണു.
27 കാരാഗൃഹ്രപമാണി ഉറക്കം ഉണർന്ന് കാരാഗൃഹത്തിെന്റ വാതിലുകൾ
തുറന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് തടവുകാർ രക്ഷെപട്ടിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ച്
വാള രി തെന്നത്താൻ െകാല്ല വാൻ ഭാവിച്ച . 28 അേപ്പാൾ പൗെലാസ്:
“നിനക്ക് ഒരു േദാഷവും െചയ്യരുത്, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിെട
ഉണ്ടേല്ലാ” എന്ന് ഉറെക്ക വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 29 അവൻ െവളിച്ചം േചാദിച്ച്
അകേത്തക്ക് ചാടി വിറച്ച െകാണ്ട് പൗെലാസിെന്റയും ശീലാസിെന്റയും
മുമ്പിൽ വീണു. 30 അവെര പുറത്ത് െകാണ്ടുവന്ന്: “യജമാനന്മാേര,
രക്ഷ ്രപാപിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്ത് െചേയ്യണം?”
എന്നു േചാദിച്ച .
31 “കർത്താവായ േയശുവിൽ വിശ്വസിക്ക; എന്നാൽ നീയും നിെന്റ
കുടുംബവും രക്ഷ്രപാപിക്കും” എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. 32 പിെന്ന അവർ
കർത്താവിെന്റ വചനം അവേനാടും അവെന്റ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവേരാടും
33 അവൻ രാ്രതിയിൽ,
്രപസംഗിച്ച .
ആ നാഴികയിൽത്തെന്ന,
അവെര കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി അവരുെട മുറിവുകെള കഴുകി; താനും
തനിക്കുള്ളവെരല്ലാവരും േവഗത്തിൽ സ്നാനം ഏറ്റ . 34 പിെന്ന അവെര
വീട്ടിൽ ൈകെക്കാണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം െകാടുത്തു, ൈദവത്തിൽ
വിശ്വസിച്ചതിൽ വീടടക്കം ആനന്ദിച്ച .
35 േനരം പുലർന്നേപ്പാൾ അധിപതികൾ ആെള അയച്ച :
“ആ
മനുഷ്യെര വിട്ടയയ്ക്കണം” എന്ന് പറയിച്ച . 36 കാരാഗൃഹ്രപമാണി ഈ
വാക്ക് പൗെലാസിേനാട് അറിയിച്ച : “നിങ്ങെള വിട്ടയപ്പാൻ അധിപതികൾ
ആളയച്ചിരിക്കുന്നു; ആകയാൽ സമാധാനേത്താെട േപാകുവിൻ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 37 പൗെലാസ് അവേരാട്: “േറാമാപൗരന്മാരായ ഞങ്ങെള
അവർ വിസ്താരം കൂടാെത പരസ്യമായി അടിപ്പിച്ച് തടവിലാക്കിയേല്ലാ;
19
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ഇേപ്പാൾ രഹസ്യമായി ഞങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നുേവാ?
അങ്ങെന
അല്ല; അവർ തെന്ന വന്ന് ഞങ്ങെള പുറത്തുെകാണ്ടുേപാകെട്ട”
38 കാവൽക്കാർ ആ വാക്ക് അധിപതികേളാട്
എന്നു പറഞ്ഞു.
േബാധിപ്പിച്ചേപ്പാൾ അവർ േറാമ പൗരന്മാർ എന്നു േകട്ട് അധിപതികൾ
ഭയെപ്പട്ട് െചന്ന് അവേരാട് നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞു. 39 അവെര പുറത്ത്
െകാണ്ടുവന്നതിനു േശഷം പട്ടണം വിട്ട േപാേകണം എന്ന് അേപക്ഷിച്ച .
40 അവർ തടവ് വിട്ട ലുദിയയുെട വീട്ടിൽ െചന്ന് സേഹാദരന്മാെര കണ്ട്
ൈധര്യെപ്പടുത്തി പുറെപ്പട്ട േപായി.

17. അദ്ധ്യായം.
പൗേലാസും ശീലാസും െതസ്സേലാനിക്യയിൽ

1 പൗേലാസും ശീലാസും അംഫിെപാലിസിലും അെപ്പാേലാന്യയിലുംകൂടി

യാ്രതെചയ്ത് െതസ്സേലാനിക്യയിൽ എത്തി; അവിെട െയഹൂദന്മാരുെട
2 പൗെലാസ്
ഒരു പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു.
താൻ പതിവായി
െചയ്യാറുള്ളതുേപാെല അവരുെട അടുക്കൽ െചന്ന് മൂന്നു ശബ്ബത്ത്
ദിവസങ്ങളിൽ തിരുെവഴുത്തുകെള ആധാരമാക്കി േയശു തെന്ന
്രകിസ്തു എന്ന് അവേരാട് സംവാദിച്ച . 3 ്രകിസ്തു കഷ്ടം അനുഭവിക്കയും
മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുകയും
േവണം
എന്നും,
ഞാൻ നിങ്ങേളാട് അറിയിക്കുന്ന ഈ േയശു തെന്ന ്രകിസ്തു എന്നും
4 േകൾവിക്കാരിൽ ചിലരും
െതളിയിച്ച ം വിവരിച്ച ം െകാണ്ടിരുന്നു.
ഭക്തിയുള്ള യവനന്മാരിൽ ഒരു വലിയ കൂട്ടവും മാന്യസ്്രതീകളിൽ
അേനകരും വസ്തുതകൾ േബാദ്ധ്യെപ്പട്ടിട്ട് വിശ്വസിച്ച് പൗെലാസിേനാടും
5 െയഹൂദന്മാേരാ
ശീലാസിേനാടും േചർന്നു.
അസൂയപൂണ്ട്,
ചന്തസ്ഥലത്ത് മിനെക്കട്ട നടക്കുന്ന ചില ദുഷ്ടന്മാെര േചർത്ത്
പുരുഷാരെത്ത ഇളക്കി പട്ടണത്തിൽ കലഹം ഉണ്ടാക്കി യാേസാെന്റ
വീട് വളഞ്ഞ് അവെര ജനസമൂഹത്തിൽ െകാണ്ടുവരുവാൻ ്രശമിച്ച .
6 പൗെലാസിെനയും ശീലാസിെനയും കാണാഞ്ഞിട്ട് യാേസാെനയും
ചില സേഹാദരന്മാെരയും നഗരാധിപന്മാരുെട അടുക്കേലക്ക് വലിച്ച്
ഇഴച്ച െകാണ്ട്:
“ഭൂേലാകെത്ത കലഹിപ്പിച്ചവർ ഇവിെടയും എത്തി;
7 യാേസാൻ അവെര സ്വീകരിച്ച ം ഇരിക്കുന്നു;
അവർ ഒെക്കയും
േയശു എന്ന മെറ്റാരുവൻ രാജാവ് എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട് ൈകസരുെട
നിയമങ്ങൾക്ക് ്രപതികൂലമായി ്രപവർത്തിക്കുന്നു” എന്ന് നിലവിളിച്ച .
8 ഇത് േകട്ടിട്ട് പുരുഷാരവും നഗരാധിപന്മാരും അസ്വസ്ഥരായി. 9 പിന്നീട്
യാേസാൻ മുതലായവേരാട് ജാമ്യം വാങ്ങി അവെര വിട്ടയച്ച .
പൗെലാസും ശീലാസും െബേരാവയിൽ.
സേഹാദരന്മാർ ഉടെന, രാ്രതിയിൽ തെന്ന, പൗെലാസിെനയും
ശീലാസിെനയും
െബേരാവയ്ക്ക്
പറഞ്ഞയച്ച .
അവിെട
എത്തിയേപ്പാൾ അവർ െയഹൂദന്മാരുെട പള്ളിയിൽ േപായി. 11 അവർ
െതസ്സേലാനിക്യയിലുള്ളവേരക്കാൾ
ഉന്നത
ചിന്താശീലം
ഉള്ളവർ
ആയിരുന്നു.
അവർ ്രശദ്ധിക്കുന്ന വചനം പൂർണ്ണജാ്രഗതേയാെട
സ്വീകരിക്കുക മാ്രതമല്ല അത് അങ്ങെന തെന്നേയാ എന്ന് ദിനം്രപതി
12 സമൂഹത്തിൽ
തിരുെവഴുത്തുകെള പരിേശാധിച്ച
േപാന്നു.
സ്വാധീനം ഉള്ള ചില മാന്യരായ യവനസ്്രതീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും
അേനകരും വിശ്വസിച്ച . 13 പൗെലാസ് െബേരാവയിലും ൈദവവചനം
അറിയിച്ചത് െതസ്സേലാനിക്യയിെല െയഹൂദന്മാർ അറിഞ്ഞ് അവിെടയും
10
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14 ഉടെന
വന്ന് പുരുഷാരത്തിനിടയിൽ ഭിന്നത ഉളവാക്കി ്രഭമിപ്പിച്ച .
സേഹാദരന്മാർ പൗെലാസിെന സമു്രദതീരേത്തക്ക് പറഞ്ഞയച്ച ;
ശീലാസും
തിെമാെഥേയാസും
അവിെടത്തെന്ന
താമസിച്ച .
15 പൗെലാസിേനാടുകൂെട
വഴികാട്ട വാനായി േപായവർ അവെന
അേഥനേയാളം
െകാണ്ടുേപായി;
ശീലാസും
തിെമാെഥേയാസും
കഴിയുന്ന േവഗത്തിൽ തെന്റ അടുക്കൽ വേരണം എന്നുള്ള കല്പന
പൗെലാസിൽനിന്നും വാങ്ങി മടങ്ങിേപ്പാന്നു.

അേഥനയിെല ്രപഭാഷണം.
പൗെലാസ് അേഥനയിൽ അവെര കാത്തിരിക്കെവ നഗരത്തിൽ
ബിംബങ്ങൾ
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
കണ്ട്
ആത്മാവിൽ
അവൻ
17 അതുെകാണ്ട്,
കലങ്ങിേപ്പായി.
അവൻ പള്ളിയിൽെവച്ച്
െയഹൂദന്മാേരാടും ൈദവഭക്തന്മാേരാടും ചന്ത സ്ഥലത്ത് ദിവേസന
18 എപ്പിക്കൂര്യരും സ്േതായിക്കരും
കണ്ടവേരാടും തർക്കിച്ച േപാന്നു.
ആയ തത്വജ്ഞാനികളിൽ ചിലർ അവേനാട് വാദിച്ച : “ഈ വായാടി
എന്ത് പറവാൻ േപാകുന്നു?” എന്ന് ചിലരും അവൻ േയശുവിെനയും
പുനരുത്ഥാനെത്തയും ്രപസംഗിക്കെകാണ്ട്: “ഇവൻ അന്യേദവതകെള
േഘാഷിക്കുന്നവൻ എന്ന് േതാന്നുന്നു” എന്നു മറ്റ ചിലരും പറഞ്ഞു.
19 പിെന്ന അവെന പിടിച്ച് അരേയാപഗക്കുന്നിേന്മൽ െകാണ്ടുെചന്ന്:
“നീ ്രപസ്താവിക്കുന്ന ഈ നവീേനാപേദശം ഇന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക്
അറിവുള്ളേതാ? 20 നീ അപൂർവങ്ങളായ ചില കാര്യങ്ങെള ഞങ്ങള െട
െചവിയിൽ കടത്തുന്നുവേല്ലാ; അത് എന്ത് എന്ന് അറിവാൻ ഞങ്ങൾ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 21 (എന്നാൽ അേഥനരും അവിെട
വന്നുപാർക്കുന്ന
പരേദശികള ം,
പുതിയ
കാര്യങ്ങൾ
വല്ലതും
പറയുകേയാ
േകൾക്കുകേയാ
െചയ്യ ന്നതിനല്ലാെത
മെറ്റാന്നിനും
അവരുെട സമയം ചിലവഴിച്ചിരുന്നില്ല).
16

അരേയാപഗമേദ്ധ്യ പൗെലാസിെന്റ ്രപഭാഷണം.
പൗെലാസ്
അരേയാപഗമേദ്ധ്യ
നിന്നുെകാണ്ട്
പറഞ്ഞത്,
“അേഥനപുരുഷന്മാേര, നിങ്ങൾ എല്ലാറ്റിലും അതിഭക്തന്മാർ എന്ന്
ഞാൻ കാണുന്നു. 23 ഞാൻ ചുറ്റിനടന്ന് നിങ്ങള െട പൂജാസ്ഥാനങ്ങെള
േനാക്കുേമ്പാൾ ‘അജ്ഞാതേദവന്’ എന്ന് എഴുത്തുള്ള ഒരു ബലിപീഠം
കണ്ട്; എന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയാെത പൂജിക്കുന്നതുതെന്ന ഞാൻ
24 േലാകവും അതിലുള്ളത് ഒെക്കയും
നിങ്ങേളാട് അറിയിക്കുന്നു.
ഉണ്ടാക്കിയ ൈദവം സ്വർഗ്ഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനാകെകാണ്ട്
25 താൻ
ൈകപ്പണിയായ േക്ഷ്രതങ്ങളിൽ വാസം െചയ്യ ന്നില്ല.
എല്ലാവർക്കും
ജീവനും
ശ്വാസവും
മറ്റാവശ്യമായ
സകലവും
െകാടുക്കുന്നവൻ ആകയാൽ വല്ലതിനും മുട്ട ള്ളവൻ എന്നേപാെല
26 ഭൂതലത്തിൽ
മാനുഷൈകകളാൽ ശു്രശൂഷ ആവശ്യെപ്പടുന്നില്ല.
എങ്ങും വസിക്കുവാനായി അവൻ ഒരുവനിൽനിന്ന് മനുഷ്യജാതിെയ
ഒെക്കയും ഉളവാക്കി,
അവരുെട നിവാസത്തിന് അതിരുകള ം
കാലങ്ങള ം നിശ്ചയിച്ച . 27 തങ്ങൾക്ക് ൈദവെത്ത ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്ന്
അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ൈദവെത്ത അേന്വഷിേക്കണ്ടതിനുതെന്ന. അവൻ
നമ്മിൽ ആർക്കും അകന്നിരിക്കുന്നവനല്ലതാനും. 28 അവനിലേല്ലാ നാം
ജീവിക്കയും ചരിക്കയും നിലനിൽക്കുകയും െചയ്യ ന്നത്.
അങ്ങെന
നിങ്ങള െട കവിവരന്മാരിലും ചിലർ: ‘നാം അവെന്റ സന്താനമേല്ലാ’
29 നാം ൈദവത്തിെന്റ സന്താനം എന്ന്
എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
22
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വരികയാൽ ൈദവം മനുഷ്യെന്റ ശില്പവിദ്യയും സങ്കല്പവുംെകാണ്ട്
െകാത്തിത്തീർക്കാവുന്ന െപാന്ന്,
െവള്ളി,
കല്ല് എന്നിവേയാട്
സദൃശെപ്പടുത്തുവാൻ കഴിയും എന്ന് നിരൂപിേക്കണ്ടതില്ല. 30 എന്നാൽ
അറിയായ്മയുെട കാലങ്ങെള ൈദവം അവഗണിച്ചിട്ട് ഇേപ്പാൾ
എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും മാനസാന്തരെപ്പടണെമന്ന് മനുഷ്യേരാടു
കല്പിക്കുന്നു. 31 േലാകെത്ത നീതിയിൽ ന്യായം വിധിപ്പാനായി നിയമിച്ച
പുരുഷൻ മുഖാന്തരം ൈദവം ഒരു ദിവസെത്ത നിശ്ചയിച്ച ; അവെന
മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ചതിനാൽ എല്ലാവർക്കും അതിെന്റ
ഉറപ്പ് നല്കിയുമിരിക്കുന്നു.”
32
മരിച്ചവരുെട
പുനരുത്ഥാനെത്തക്കുറിച്ച്
േകട്ടിട്ട്
ചിലർ
പരിഹസിക്കുകയും; മറ്റ ചിലർ:
“ഞങ്ങൾ ഇതിെനപ്പറ്റി പിെന്നയും
നിെന്റ ്രപസംഗം േകൾക്കാം” എന്നു പറഞ്ഞു. 33 അങ്ങെന പൗെലാസ്
അവരുെട നടുവിൽനിന്ന് േപായി. 34 ചില പുരുഷന്മാർ അവേനാട് േചർന്ന്
വിശ്വസിച്ച ; അവരിൽ അരേയാപഗസ്ഥാനിയായ ദിെയാനുേസ്യാസും
ദമരീസ് എന്നു േപരുേള്ളാരു സ്്രതീയും മറ്റ് ചിലരും ഉണ്ടായിരുന്നു.

18. അദ്ധ്യായം.
പൗെലാസ് െകാരിന്തിൽ.
അതിനുേശഷം പൗെലാസ് അേഥന വിട്ട് െകാരിന്തിൽ െചന്ന്.
2 അവിെട
അവൻ െപാെന്താസിൽ ജനിച്ചവനും െയഹൂദന്മാർ
എല്ലാവരും േറാമാനഗരം വിട്ട
േപാകണം എന്ന് െക്ലൗെദ്യാസ്
കല്പന
െകാടുത്തതുെകാണ്ട്
ആ
ഇടയ്ക്ക്
ഇറ്റലിയിൽനിന്ന്
വന്നവനുമായ അക്വിലാസ് എന്നു േപരുേള്ളാരു െയഹൂദെനയും
അവെന്റ ഭാര്യ ്രപിസ്കില്ലെയയും കണ്ട് അവരുെട അടുക്കൽ
െചന്ന്. 3 പൗേലാസിെന്റയും അവരുെടയും െതാഴിൽ ഒന്നാകെകാണ്ട്
അവൻ അവേരാടുകൂെട പാർത്ത് േവല െചയ്തുേപാന്നു; െതാഴിേലാ
4 എന്നാൽ
കൂടാരപ്പണിയായിരുന്നു.
ശബ്ബത്ത്േതാറും അവൻ
പള്ളിയിൽെച്ചന്ന് െയഹൂദന്മാേരാടും യവനന്മാേരാടും േയശുവിെന
കുറിച്ച് കാര്യകാരണസഹിതം പറഞ്ഞ് അവെര സമ്മതിപ്പിച്ച .
5 എന്നാൽ ശീലാസും തിെമാെഥെയാസും മെക്കേദാന്യയിൽനിന്ന്
വന്നേപ്പാൾ പൗെലാസ് ആത്മാവിനാൽ േ്രപരിതനായി തീഷ്ണതേയാെട
േയശു തെന്ന ്രകിസ്തു എന്ന് െയഹൂദന്മാേരാട് സാക്ഷീകരിച്ച . 6 അവർ
പൗേലാസിേനാട് എതിർ പറയുകയും ദുഷിക്കയും െചയ്തേപ്പാൾ
അവൻ വസ്്രതം കുടഞ്ഞു: “നിങ്ങള െട നാശത്തിന് നിങ്ങൾ തെന്ന
ഉത്തരവാദികൾ; ഞാൻ നിർമ്മലൻ; ഇനിേമൽ ഞാൻ ജാതികള െട
അടുക്കൽ േപാകും” എന്ന് അവേരാട് പറഞ്ഞു. 7 അവൻ അവിടം വിട്ട്,
തീെത്താസ് യുസ്െതാസ് എന്ന ഒരു ൈദവഭക്തെന്റ വീട്ടിൽ െചന്ന്;
അവെന്റ വീട് പള്ളിയുെട അടുത്തായിരുന്നു. 8 പള്ളി ്രപമാണിയായ
്രകിസ്െപാസ് തെന്റ സകല കുടുംബേത്താടുംകൂെട കർത്താവിൽ
വിശ്വസിച്ച ; െകാരിന്ത്യരിൽ മറ്റ് അേനകരും പൗേലാസിൽനിന്ന് വചനം
േകട്ട് േയശുവിൽ വിശ്വസിച്ച സ്നാനം ഏറ്റ . 9 രാ്രതിയിൽ കർത്താവ്
ദർശനത്തിൽ പൗെലാസിേനാട്:
“നീ ഭയെപ്പടാെത ്രപസംഗിക്കുക;
10
മിണ്ടാതിരിക്കരുത്;
ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ട്; ആരും നിെന്ന
അപായെപ്പടുത്തുകയില്ല; ഈ പട്ടണത്തിൽ എനിക്ക് വളെര ജനമുണ്ട് ”
1
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എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 11 അങ്ങെന അവൻ ഒരുവർഷവും ആറുമാസവും
അവരുെട ഇടയിൽ ൈദവവചനം പഠിപ്പിച്ച െകാണ്ട് താമസിച്ച .
12 ഗല്ലിേയാൻ
അഖായയിൽ ഭരണാധികാരിയായി വാഴുേമ്പാൾ
െയഹൂദന്മാർ
പൗെലാസിെന്റ
േനെര
ഒരുമനെപ്പട്ട്
എഴുേന്നറ്റ്,
അവെന ന്യായാസനത്തിെന്റ മുമ്പാെക െകാണ്ടുെചന്ന്: 13 “ഇവൻ
ന്യായ്രപമാണത്തിന് വിേരാധമായി ൈദവെത്ത ആരാധിക്കുവാൻ
14 പൗെലാസ്
മനുഷ്യെര സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
സംസാരിക്കാൻ
ഭാവിക്കുേമ്പാൾ
ഗല്ലിേയാൻ
െയഹൂദന്മാേരാട്:
“െയഹൂദന്മാേര, വല്ല അന്യായേമാ കുറ്റകൃത്യേമാ ആയിരുെന്നങ്കിൽ
ഞാൻ ക്ഷമേയാെട നിങ്ങള െട സങ്കടം േകൾക്കുമായിരുന്നു. 15 എന്നാൽ
വചനെത്തയും നാമങ്ങെളയും നിങ്ങള െട ന്യായ്രപമാണെത്തയും
സംബന്ധിച്ച ള്ള തർക്കസംഗതികൾ ആെണങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെന്ന
േനാക്കിെക്കാൾവിൻ;
ഈ വകയ്ക്ക് ന്യായാധിപതി ആകുവാൻ
എനിക്ക് മനസ്സില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞ് 16 അവെര ന്യായാസനത്തിങ്കൽനിന്ന്
17 എല്ലാവരും പള്ളി്രപമാണിയായ േസാസ്ഥേനസിെന
പുറത്താക്കി.
പിടിച്ച് ന്യായാസനത്തിെന്റ മുമ്പിൽവച്ച് അടിച്ച ; ഇതു ഒന്നും ഗല്ലിേയാൻ
കാര്യമാക്കിയില്ല.
18 പൗെലാസ് പിെന്നയും കുേറനാൾ െകാരിന്തിൽ പാർത്തേശഷം
സേഹാദരന്മാേരാട് യാ്രത പറഞ്ഞിട്ട്, താൻ ഒരു േനർച്ച െചയ്തതിനാൽ
െകം്രകയയിൽവച്ച്
തല
ക്ഷൗരം
െചയ്യിച്ചിട്ട്
്രപിസ്കില്ലേയാടും
അക്വിലാസിേനാടും
കൂെട
കപ്പൽ
കയറി
സുറിയയിേലക്ക്
19
പുറെപ്പട്ട ,
എെഫെസാസിൽ എത്തി അവെര അവിെട വിട്ടിട്ട്;
അവൻ പള്ളിയിൽ െചന്ന് െയഹൂദന്മാേരാട് േയശുവിെന കുറിച്ച്
20 കുെറ കൂെട താമസിേക്കണം എന്ന് െയഹൂദന്മാർ
സംഭാഷിച്ച .
അേപക്ഷിച്ചിട്ട ം അവൻ സമ്മതിക്കാെത: 21 “ൈദവഹിതമുെണ്ടങ്കിൽ
ഞാൻ
നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ
മടങ്ങിവരും”
എന്നു
പറഞ്ഞു
വിടവാങ്ങി എെഫെസാസിൽനിന്ന് കപ്പൽ കയറി, 22 ൈകസര്യയിൽ
വന്നിറങ്ങി, െയരൂശേലമിേലക്കു െചന്ന്, സഭെയ വന്ദനം െചയ്തിട്ട്
അെന്ത്യാക്യയിേലക്ക് േപായി. 23 അവിെട കുേറനാൾ താമസിച്ച േശഷം
പുറെപ്പട്ട്,
ഗലാത്യേദശത്തിലൂെടയും ്രഫുഗ്യയിലൂെടയും സഞ്ചരിച്ച്
ശിഷ്യന്മാെര ഒെക്കയും േ്രപാത്സാഹിപ്പിച്ച .
അെപ്പാേല്ലാസ് എെഫെസാസിൽ എത്തുന്നു.
ആ
സമയത്ത്
തിരുെവഴുത്തുകളിൽ
സാമർത്ഥ്യവും
വാൈഗ്വഭവവുമുള്ള
അെപ്പാേല്ലാസ്
എന്ന്
േപരുള്ള
അെലക്സ്രന്തിയക്കാരനായ
ഒരു
െയഹൂദൻ
എെഫെസാസിൽ
25 അവന് കർത്താവിെന്റ മാർഗ്ഗെത്ത കുറിച്ച് ഉപേദശം
എത്തി.
ലഭിച്ചിരുന്നു; അവൻ ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവനാകയാൽ േയശുവിെന
കുറിച്ച് കൃത്യമായി ഉപേദശിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അവൻ േയാഹന്നാെന്റ
സ്നാനെത്തക്കുറിച്ച് മാ്രതേമ അറിഞ്ഞിരുന്നുള്ള . 26 അവൻ പള്ളിയിൽ
്രപാഗത്ഭ്യേത്താെട
്രപസംഗിച്ച തുടങ്ങി;
എന്നാൽ
അക്വിലാസും
്രപിസ്കില്ലയും അവെന്റ ്രപസംഗം േകട്ടേപ്പാൾ സ്േനഹഭാവേത്താെട
അവെന േചർത്തുെകാണ്ട് ൈദവത്തിെന്റ മാർഗ്ഗം അധികം സ്പഷ്ടമായി
അവന് െതളിയിച്ച െകാടുത്തു. 27 അവൻ അഖായയിേലക്ക് േപാകുവാൻ
ഇച്ഛിച്ചേപ്പാൾ സേഹാദരന്മാർ അവെന ഉത്സാഹിപ്പിക്കയും അവെന
24

അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 18. അദ്ധ്യായം.:28

244

അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 19. അദ്ധ്യായം.:16

സ്വീകരിേക്കണ്ടതിന്
അഖായയിെല
ശിഷ്യന്മാർക്ക്
എഴുതുകയും
െചയ്തു; അവിെട എത്തിയേപ്പാൾ അവൻ ൈദവകൃപയാൽ േയശുവിൽ
28 അവൻ
വിശ്വസിച്ചവർക്ക് വളെര ്രപേയാജനമായിത്തീർന്നു.
തിരുെവഴുത്തുകളാൽ േയശു തെന്ന ്രകിസ്തു എന്ന് ശക്തമായി
െതളിയിച്ച് െയഹൂദന്മാെര പരസ്യമായി ഖണ്ഡിച്ച കളഞ്ഞു.

19. അദ്ധ്യായം.
പൗേലാസ് എെഫെസാസിൽ.
അെപ്പാേല്ലാസ്
െകാരിന്തിൽ
ഇരിക്കുേമ്പാൾ
പൗേലാസ്
ഉൾ്രപേദശങ്ങളിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ച് എെഫെസാസിൽ എത്തി ചില
2 “നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിെന
ശിഷ്യന്മാെര കണ്ട്:
്രപാപിച്ച േവാ?”
എന്ന് അവേരാട് േചാദിച്ചതിന്: “പരിശുദ്ധാത്മാവ്
ഉെണ്ടന്നുേപാലും ഞങ്ങൾ േകട്ടിട്ടില്ല” എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. 3 “എന്നാൽ
ഏതായിരുന്നു നിങ്ങള െട സ്നാനം?”
എന്ന് അവൻ അവേരാട്
േചാദിച്ചതിന്: “േയാഹന്നാെന്റ സ്നാനം” എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. 4 അതിന്
പൗെലാസ്: “േയാഹന്നാൻ മനസാന്തരസ്നാനമേ്രത കഴിപ്പിച്ചത്, തെന്റ
പിന്നാെല വരുന്നവനായ േയശുവിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് ജനേത്താടു
പറഞ്ഞു” എന്നു പറഞ്ഞു. 5 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ അവർ കർത്താവായ
6 പൗെലാസ് അവരുെട
േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ സ്നാനം ഏറ്റ .
േമൽ ൈകവച്ചേപ്പാൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുെടേമൽ വന്നു, അവർ
അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുകയും ്രപവചിക്കയും െചയ്തു. 7 ആ
പുരുഷന്മാർ എല്ലാം കൂടി പ്രന്തേണ്ടാളം ആയിരുന്നു.
8 പിെന്ന
അവൻ പള്ളിയിൽ െചന്ന് മൂന്നു മാസേത്താളം
ൈദവരാജ്യെത്തക്കുറിച്ച്
ൈധര്യേത്താെട
സംവാദിക്കുകയും
സ്വാധീനിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ട് ്രപസംഗിച്ച േപാന്നു. 9 എന്നാൽ ചില
യഹൂദന്മാർ കഠിനെപ്പട്ട് അനുസരിക്കാെത ജനങ്ങള െട മുമ്പാെക ഈ
മാർഗ്ഗെത്ത ദുഷിച്ച പറഞ്ഞേപ്പാൾ പൗേലാസ് അവെര വിട്ട ശിഷ്യന്മാെര
അവരിൽനിന്ന്
േവർതിരിച്ച്,
തുറെന്നാസിെന്റ
പാഠശാലയിൽ
െകാണ്ടുേപായി അവിെട ദിനം്രപതി വചനം സംവാദിച്ച േപാന്നു.
10 അത് രണ്ടു വർഷേത്താളം നടക്കയാൽ ആസ്യയിൽ പാർക്കുന്ന
െയഹൂദന്മാരും
യവനന്മാരും
എല്ലാം
കർത്താവിെന്റ
വചനം
11 ൈദവം
േകൾക്കുവാൻ ഇടയായി.
പൗെലാസ് മുഖാന്തരം
അസാധാരണമായ വീര്യ്രപവൃത്തികെള െചയ്യിക്കയാൽ 12 അവെന്റ
ശരീരത്തിൽ ധരിച്ച വന്ന റൂമാലും േമൽവസ്്രതവും േരാഗികള െടേമൽ
െകാണ്ടുവന്നിടുേമ്പാൾ അവർ സൗഖ്യമാകുകയും ദുരാത്മാക്കൾ
അവെര വിട്ട മാറുകയും െചയ്തു.
13 എന്നാൽ സഞ്ചാരികളായി നടക്കുന്ന മ്രന്തവാദികളായ ചില
െയഹൂദന്മാർ ദുരാത്മാവ് ബാധിച്ചവേരാട്: “പൗെലാസ് ്രപസംഗിക്കുന്ന
േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങേളാടു കൽപ്പിക്കുന്നു” എന്ന്
14 ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞ് േയശുവിെന്റ നാമം െചാല്ല വാൻ തുനിഞ്ഞു.
െചയ്തവർ മഹാപുേരാഹിതനായ സ്േകവാ എന്ന ഒരു െയഹൂദെന്റ
ഏഴ് പു്രതന്മാർ ആയിരുന്നു. 15 ദുരാത്മാവ് അവേരാട്: “േയശുവിെന
ഞാൻ അറിയുന്നു;
പൗെലാസിെനയും പരിചയമുണ്ട്;
എന്നാൽ
നിങ്ങൾ ആർ?” എന്നു േചാദിച്ച . 16 പിെന്ന ദുരാത്മാവുള്ള മനുഷ്യൻ
അവരുെടേമൽ ചാടിവീണ് അവെര േതാല്പിച്ച് കീഴടക്കി; അവർ നഗ്നരും
1

അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 19. അദ്ധ്യായം.:17

245

അെപ്പാ. ്രപവൃത്തികൾ 19. അദ്ധ്യായം.:33

മുറിേവറ്റവരുമായി ആ വീട്ടിൽനിന്ന് ഓടിേപ്പായി. 17 ഇത് എെഫെസാസിൽ
പാർക്കുന്ന സകല െയഹൂദന്മാരും യവനന്മാരും അറിഞ്ഞ്; അവർക്ക്
ഒെക്കയും ഭയം തട്ടി, കർത്താവായ േയശുവിെന്റ നാമം മഹിമെപ്പട്ട .
18 വിശ്വസിച്ചവരിൽ അേനകരും വന്ന് തങ്ങള െട െതറ്റ കെള അംഗീകരിച്ച്
19 ക്ഷു്രദ്രപേയാഗം െചയ്തിരുന്ന പലരും തങ്ങള െട
ഏറ്റ പറഞ്ഞു.
പുസ്തകങ്ങെള െകാണ്ടുവന്ന് എല്ലാവരും കാൺെക ചുട്ട കളഞ്ഞു;
അവയുെട വില കണക്കുകൂട്ടിയേപ്പാൾ അമ്പതിനായിരം െവള്ളിക്കാശ്
എന്നു കണ്ട്. 20 ഇങ്ങെന കർത്താവിെന്റ വചനം ശക്തിേയാെട പരന്നു
അേനകർ േയശുവിൽ വിശ്വസിച്ച .
21 അങ്ങെന
എെഫെസാസിെല ശു്രശൂഷ കഴിഞ്ഞതിനുേശഷം
പൗെലാസ്
മെക്കേദാന്യയിലും
അഖായയിലും
കൂടി
കടന്ന്
െയരൂശേലമിേലക്ക് േപാേകണം എന്ന് മനസ്സിൽ നിശ്ചയിച്ച : “അവിെട
എത്തിയതിനുേശഷം േറാമിലും േപാേകണം” എന്നു പറഞ്ഞു. 22 തെന്റ
ശിഷ്യന്മാരായി
തെന്ന
സഹായിച്ചിരുന്നവരിൽ
തിെമാെഥെയാസ്,
എരസ്െതാസ് എന്ന രണ്ടുേപെര മെക്കേദാന്യയിേലക്ക് അയച്ചിട്ട് താൻ
കുേറക്കാലം ആസ്യയുെട ്രപവിശ്യയിലുള്ള എെഫെസാസിൽ താമസിച്ച .
എെഫെസാസിെല കലഹം.
ആ കാലത്ത് ്രകിസ്തുമാർഗ്ഗെത്തെച്ചാല്ലി വലിയ കലഹം ഉണ്ടായി.
24 െവള്ളിെകാണ്ട്
അർെത്തമിസ് േദവിയുെട േക്ഷ്രതരൂപങ്ങെള
ഉണ്ടാക്കുന്ന െദേമ്രതിെയാസ് എന്ന തട്ടാൻ ഈ വക െതാഴിൽക്കാർക്ക്
25 അവൻ
വളെര ലാഭം വരുത്തി വന്നു.
അവെരയും ആ
വകയിൽ ഉൾെപ്പട്ട േവലക്കാെരയും കൂട്ടിവരുത്തി:
“പുരുഷന്മാേര,
നമ്മുെട
സമ്പാദ്യം
ഈ
െതാഴിൽെകാണ്ട്
ആകുന്നു
എന്ന്
26 എന്നാൽ ഈ പൗെലാസ് എന്നവൻ
നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമേല്ലാ.
കയ്യാൽ
തീർത്തത്
േദവന്മാർ
അല്ല
എന്നു
പറഞ്ഞുെകാണ്ട്
എെഫെസാസിൽ മാ്രതമല്ല,
മിക്കവാറും ആസ്യയിൽ ഒെക്കയും
വളെര ജനങ്ങെള സമ്മതിപ്പിച്ച് പിൻതിരിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ
27 അതുമൂലം നമ്മുെട ഈ
കണ്ടും േകട്ട ം ഇരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
െതാഴിൽ
ആവശ്യമില്ലാെതയാകും
എന്ന
അപായംമാ്രതമല്ലാെത
അർെത്തമിസ് മഹാേദവിയുെട േക്ഷ്രതം ഏതുമില്ല എന്ന് വരികയും
ആസ്യമുഴുവനും ഭൂതലവും ഭജിച്ച
േപാരുന്നവള െട മാഹാത്മ്യം
ഏതുമില്ലാെതയായിേപാകുകയും
െചയ്യ ം”
എന്നു
പറഞ്ഞു.
28 അവർ
ഇതുേകട്ട് േ്രകാധം നിറഞ്ഞവരായി:
“എെഫസ്യരുെട
29 പട്ടണം മുഴുവനും
അർെത്തമിസ് മഹാേദവി” എന്ന് ആർത്തു.
കലഹംെകാണ്ട് നിറഞ്ഞു, അവർ പൗെലാസിെന്റ കൂട്ട യാ്രതക്കാരായ
ഗാെയാസ് അരിസ്തർെഹാസ് എന്ന മെക്കേദാന്യെര പിടിച്ച െകാണ്ട്
െപാതുമണ്ഡപത്തിേലക്ക് ഒരുമനെപ്പട്ട് പാഞ്ഞുെചന്നു. 30 പൗെലാസ്
ജനസമൂഹത്തിൽ െചല്ല വാൻ ഭാവിച്ചേപ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ അവെന
വിട്ടില്ല. 31 ആസ്യാധിപന്മാരിൽ ചിലർ പൗെലാസിെന്റ സ്േനഹിതന്മാർ
ആയതുെകാണ്ട്: െപാതുമണ്ഡപത്തിേലക്ക് െചന്നുേപാകരുത് എന്ന്
അവരും അവെന്റ അടുക്കൽ ആളയച്ച് അേപക്ഷിച്ച . 32 ജനസംഘം
ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായതുെകാണ്ട് മിക്കേപരും തങ്ങൾ വന്നുകൂടിയ
സംഗതി എെന്തന്നുേപാലും അറിയായ്കയാൽ ചിലർ ഇങ്ങെനയും
ചിലർ അങ്ങെനയും ആർത്തു. 33 െയഹൂദന്മാർ മുേമ്പാട്ട െകാണ്ടുവന്ന
23
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അെലക്സന്തരിെന
പുരുഷാരത്തിൽ
ചിലർ
സംസാരിപ്പാൻ
ഉത്സാഹിപ്പിച്ച ; അെലക്സന്തർ ആംഗ്യം കാട്ടി ജനസമൂഹേത്താട്
34 എന്നാൽ
്രപതിവാദിക്കുവാൻ ഭാവിച്ച .
അവൻ െയഹൂദൻ
എന്ന് അറിഞ്ഞേപ്പാൾ: “എെഫസ്യരുെട അർെത്തമിസ് മഹാേദവി”
എന്ന് എല്ലാവരും കൂടി രണ്ടു മണിക്കൂേറാളം ഏകശബ്ദേത്താെട
35 പിെന്ന നഗരാധികാരി പുരുഷാരെത്ത
ആർത്തുെകാണ്ടിരുന്നു.
ശാന്തമാക്കി പറഞ്ഞത്: “എെഫസ്യപുരുഷന്മാേര, എെഫെസാസ് പട്ടണം
അർെത്തമിസ് മഹാേദവിക്കും, േദവേലാകത്തുനിന്ന് വീണ അവള െട
ബിംബത്തിനും േക്ഷ്രതപാലിക എന്ന് അറിയാത്ത മനുഷ്യൻ ആരുള്ള ?
36 ഇത് എതിർെമാഴിയില്ലാത്തതാകയാൽ നിങ്ങൾ തിടുക്കമായി ഒന്നും
െചയ്യാെത അടങ്ങിപ്പാർേക്കണ്ടതാകുന്നു. 37 ഈ പുരുഷന്മാെര നിങ്ങൾ
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നുവേല്ലാ; അവർ േക്ഷ്രതം കവർച്ച െചയ്യ ന്നവരല്ല,
നമ്മുെട േദവിെയ ദുഷിക്കുന്നവരുമല്ല. 38 എന്നാൽ െദേമ്രതിെയാസിനും
കൂെടയുള്ള െതാഴിൽക്കാർക്കും വല്ലവെന്റയും േനെര ഒരു സംഗതി
ഉെണ്ടങ്കിൽ വിസ്താരദിവസങ്ങൾ െവച്ചിട്ട ണ്ട്; േദശാധിപതികള ം ഉണ്ട്;
39 േവെറ കാര്യം െചാല്ലി ആകുന്നു വാദം
തമ്മിൽ വ്യവഹരിക്കെട്ട.
40 ഇന്നെത്ത കലഹത്തിന്
എങ്കിൽ ധർമ്മസഭയിൽ തീർക്കാമേല്ലാ.
കാരണമില്ലായ്കയാൽ അതുനിമിത്തം നമ്മുെട േപരിൽ കുറ്റം
ചുമത്തുവാൻ ഇടയുണ്ട് സ്പഷ്ടം; ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് ഉത്തരം
പറവാൻ നമുക്ക് വക ഒന്നുമില്ലേല്ലാ.” 41 ഇങ്ങെന പറഞ്ഞ് അവൻ
സഭെയ പിരിച്ച വിട്ട .

20. അദ്ധ്യായം.
പൗെലാസ് മെക്കേദാെന്യക്കും യവനേദശേത്തക്കും േപാകുന്നു.
കലഹം ശമിച്ചേശഷം പൗെലാസ് ശിഷ്യന്മാെര കൂട്ടിവരുത്തി
്രപേബാധിപ്പിച്ച പിന്നീട് അവേരാട് യാ്രതപറഞ്ഞ് മെക്കേദാെന്യക്കു
2 ആ
പുറെപ്പട്ട േപായി.
്രപേദശങ്ങളിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ച്
അവിെടയുള്ളവെര
ൈധര്യെപ്പടുത്തുവാൻ
വളെരയധികം
3 അവിെട
്രപേബാധിപ്പിച്ചതിനുേശഷം യവനേദശേത്തക്ക് േപായി.
മൂന്ന് മാസം കഴിച്ചിട്ട് സുറിയയ്ക്ക് കപ്പൽ കയറിേപ്പാകുവാൻ
ഭാവിക്കുേമ്പാൾ െയഹൂദന്മാർ അവന് വിേരാധമായി കൂട്ട െകട്ട്
ഉണ്ടാക്കുകയാൽ വീണ്ടും മെക്കേദാന്യ വഴിയായി മടങ്ങിേപ്പാകുവാൻ
നിശ്ചയിച്ച . 4 െബേരാവയിെല പുെറാസിെന്റ മകൻ േസാപെ്രതാസും,
െതസ്സേലാനിക്യരായ
അരിസ്തർെഹാസും
െസക്കുെന്താസും,
െദർബ്ബക്കാരനായ ഗാെയാസും, തിെമാെഥെയാസും, ആസ്യക്കാരായ
തുഹിെക്കാസും
െ്രതാഫിെമാസും
ആസ്യവെര
അവേനാെടാപ്പം
5 എന്നാൽ അവർ മുെമ്പ േപായി േ്രതാവാസിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഞങ്ങൾക്കായി കാത്തിരുന്നു. 6 ഞങ്ങേളാ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ
െപരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിലിപ്പിയിൽനിന്ന് കപ്പൽ കയറി അഞ്ച്
ദിവസംെകാണ്ട് േ്രതാവാസിൽ അവരുെട അടുക്കൽ എത്തി, ഏഴ് ദിവസം
അവിെട പാർത്തു.
1

യൂത്തിെക്കാസിെന ഉയിർപ്പിക്കുന്നു.

7 ആഴ്ചവട്ടത്തിെന്റ ഒന്നാം ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾ അപ്പം നുറുക്കുവാൻ

കൂടിവന്നേപ്പാൾ പൗെലാസ് പിെറ്റന്നാൾ പുറെപ്പടുവാൻ ഭാവിച്ചതുെകാണ്ട്
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8 ഞങ്ങൾ
അവേരാട് പാതിരവെരയും സംഭാഷിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
കൂടിയിരുന്ന മാളികയിൽ വളെര വിളക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിെട
യൂത്തിെക്കാസ് എന്ന യൗവനക്കാരൻ കിളിവാതിൽക്കൽ ഇരുന്ന്
ഗാഢനി്രദ പിടിച്ച്, 9 പൗെലാസ് വളെര േനരം സംഭാഷിക്കയാൽ
നി്രദാവശനായി മൂന്നാം തട്ടിൽ നിന്ന് താെഴ വീണു; അവെന മരിച്ചവനായി
10 പൗെലാസ് താെഴ ഇറങ്ങി അവെന്റ
എടുത്തുെകാണ്ട് വന്നു.
േനെര െചന്ന് അവെന വാരിപുണർന്നു; എന്നിട്ട് “്രഭമിക്കണ്ട; അവൻ
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 11 പിെന്ന പൗെലാസ് മുകളിേലക്ക്
കയറിെച്ചന്ന് അപ്പം നുറുക്കി തിന്ന് പുലരുേവാളം സംഭാഷിച്ച്
പുറെപ്പട്ട േപായി. 12 അവർ ആ യൗവനക്കാരെന ജീവനുള്ളവനായി
െകാണ്ടുവന്ന് അത്യന്തം ആശ്വസിച്ച .
13
ഞങ്ങൾ
പൗെലാസിന്
മുമ്പായി
കപ്പൽ
കയറി
അെസ്സാസിേലക്ക് േപായി എന്നാൽ അവൻ അവിടംവെര കരയിലൂെട
സഞ്ചരിച്ചതിനുേശഷം
ഞങ്ങള െടകൂെട
കപ്പൽ
കയറുെമന്ന്
തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. 14 അവൻ അെസ്സാസിൽ ഞങ്ങേളാടു േചർന്നേപ്പാൾ
അവെന കപ്പലിൽ കയറ്റി മിതുേലനയിേലക്ക് േപായി; 15 അവിെടനിന്ന്
നീക്കി, പിെറ്റന്നാൾ ഖിെയാസ്ദ്വീപിെന്റ എതിർവശെത്തത്തി, മറുനാൾ
സാെമാസ്ദ്വീപിൽ അണഞ്ഞു, പിേറ്റന്ന് മിേലെത്താസ് പട്ടണത്തിൽ
എത്തി. 16 കഴിയും എങ്കിൽ െപെന്തെക്കാസ്തുനാേളക്ക് െയരൂശേലമിൽ
എേത്തണ്ടതിന് പൗെലാസ് ബദ്ധെപ്പടുകയാൽ ആസ്യയിൽ ഒട്ട ം സമയം
െചലവഴിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് എെഫെസാസിൽ അടുക്കാെത ഓേടണം
എന്ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു.

എെഫെസാസിെല മൂപ്പന്മാേരാട് പൗെലാസിെന്റ യാ്രതാെമാഴി.
അതുെകാണ്ട് മിേലെത്താസിൽനിന്ന് അവൻ എെഫെസാസിേലക്ക്
ആളയച്ച് സഭയിെല മൂപ്പന്മാെര വരുത്തി. 18 അവർ അവെന്റ അടുക്കൽ
വന്നേപ്പാൾ അവൻ അവേരാട് പറഞ്ഞത്:
“ഞാൻ ആസ്യയിൽ വന്ന ഒന്നാം നാൾ മുതൽ എല്ലായ്േപാഴും
നിങ്ങേളാടുകൂെട എങ്ങെനയിരുന്നു എന്നും, 19 വളെര താഴ്മേയാടും
കണ്ണ നീേരാടും, എനിെക്കതിെര െയഹൂദന്മാരുെട കൂട്ട െകട്ട കളാൽ
ഉണ്ടായ കഷ്ടങ്ങേളാടും കൂെട കർത്താവിെന േസവിച്ച വന്നു എന്നും,
20 ്രപാേയാജനമുള്ളത് ഒന്നും മറച്ച െവക്കാെത പരസ്യമായും വീടുേതാറും
നിങ്ങേളാടു അറിയിക്കുകയും ഉപേദശിക്കുകയും െചയ്തു എന്നും,
21 ൈദവത്തിങ്കേലക്കുള്ള മാനസാന്തരവും നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസവും െയഹൂദന്മാർക്കും യവനന്മാർക്കും
ഉപേദശിച്ച എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ. 22 ഇേപ്പാൾ ഇതാ, ഞാൻ
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിർബ്ബന്ധിക്കെപ്പട്ടവനായി െയരൂശേലമിേലക്ക്
23 എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും ബന്ധനങ്ങള ം കഷ്ടങ്ങള ം
േപാകുന്നു.
എനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സാക്ഷ്യം
പറയുന്നതല്ലാെത അവിെട എനിക്ക് േനരിടുവാനുള്ളത് ഒന്നും ഞാൻ
അറിയുന്നില്ല. 24 എങ്കിലും ഞാൻ എെന്റ ്രപാണെന വിലേയറിയതായി
എണ്ണ ന്നില്ല;
എെന്റ ഓട്ടവും ൈദവകൃപയുെട സുവിേശഷത്തിന്
സാക്ഷ്യം പറേയണ്ടതിന് കർത്താവായ േയശു തന്ന ശു്രശൂഷയും
തികയ്േക്കണം എേന്ന എനിക്കുള്ള . 25 എന്നാൽ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
ൈദവരാജ്യം ്രപസംഗിച്ച െകാണ്ടു നടന്നവനായ എെന്റ മുഖം നിങ്ങൾ
ആരും ഇനി കാൺകയില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. 26 അതുെകാണ്ട്
17
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നിങ്ങളിൽ ആെരങ്കിലും നശിച്ച േപായാൽ ഞാൻ കുറ്റക്കാരനല്ല
എന്ന് ഞാൻ ഇേന്ന ദിവസം നിങ്ങേളാടു സാക്ഷ്യം പറയുന്നു.
27 ൈദവത്തിെന്റ ആേലാചന ഒട്ട ം മറച്ച െവക്കാെത ഞാൻ മുഴുവനും
അറിയിച്ച തന്നിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 28 ൈദവം തെന്റ സ്വന്തരക്തത്താൽ
സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന
ൈദവത്തിെന്റ
സഭെയ
േമയ്ക്കുവാൻ,
നിങ്ങെളത്തെന്നയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങെള അദ്ധ്യക്ഷരാക്കിവച്ച
29 ഞാൻ
ആട്ടിൻ കൂട്ടം മുഴുവെനയും സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ.
േപായ േശഷം ആട്ടിൻ കൂട്ടെത്ത ആദരിക്കാത്ത ദുഷ്ടത നിറഞ്ഞ
െചന്നായ്ക്കൾ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ കടക്കും എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു.
30
ശിഷ്യന്മാെര
തങ്ങള െട
പിന്നാെല
വലിച്ച കളയുവാനായി
വിപരീേതാപേദശം ്രപസ്താവിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
31 അതുെകാണ്ട് ഉണർന്നിരിപ്പിൻ; ഞാൻ
നിന്നും എഴുേന്നല്ക്കും.
മൂന്ന് വർഷക്കാലം രാപ്പകൽ ഇടവിടാെത കണ്ണ നീർ വാർത്തുംെകാണ്ട്
ഓേരാരുത്തന് നിർേദ്ദശിച്ച തന്നത് ഓർത്തുെകാൾവിൻ. 32 നിങ്ങൾക്ക്
ആത്മികവർദ്ധന വരുത്തുവാനും സകല വിശുദ്ധന്മാേരാടുംകൂെട
അവകാശം തരുവാനും കഴിയുന്ന ൈദവത്തിലും അവെന്റ കൃപയുെട
വചനത്തിലും ഞാൻ ഇേപ്പാൾ നിങ്ങെള ഭരേമല്പിക്കുന്നു. 33 ആരുെടയും
34 എെന്റ
െവള്ളിേയാ െപാേന്നാ വസ്്രതേമാ ഞാൻ േമാഹിച്ചിട്ടില്ല.
ആവശ്യങ്ങൾക്കും എേന്നാടുകൂെടയുള്ളവർക്കും േവണ്ടി ഞാൻ ഈ
ൈകകളാൽ അദ്ധ്വാനിച്ച എന്ന് നിങ്ങൾ തെന്ന അറിയുന്നുവേല്ലാ.
35 ഇങ്ങെന ്രപയത്നം െചയ്ത് ്രപാപ്തിയില്ലാത്തവെര സഹായിക്കുകയും,
‘വാങ്ങുന്നതിേനക്കാൾ െകാടുക്കുന്നത് ഭാഗ്യം’ എന്ന് കർത്താവായ
േയശു താൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഓർത്തുെകാൾകയും േവണം എന്ന് ഞാൻ
എല്ലാംെകാണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.”
36

ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ മുട്ട കുത്തി അവെരല്ലാവേരാടും കൂെട
്രപാർത്ഥിച്ച . 37 എല്ലാവരും വളെര കരഞ്ഞു. 38 ഇനിേമൽ അവെന്റ
മുഖം കാണുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞ വാക്കിനാൽ അവർ ഏറ്റവും ദുഃഖിച്ച
പൗെലാസിെന്റ കഴുത്തിൽ െകട്ടിപ്പിടിച്ച് അവെന ചുംബിച്ച കപ്പേലാളം
അവേനാടുകൂെട വന്ന് അവെന യാ്രതയയച്ച .

21. അദ്ധ്യായം.
1

അവെര വിട്ട പിരിഞ്ഞ് നീക്കിയേശഷം ഞങ്ങൾ േനെര സഞ്ചരിച്ച്
േകാസ് പട്ടണത്തിലും പിെറ്റന്നാൾ െരാെദാസിലും അവിടം വിട്ട്
2 െഫായ്നിക്ക്യയിേലക്ക് േപാകുന്ന ഒരു
പത്തരയിലും എത്തി.
3 ഇടതുഭാഗത്ത്
കപ്പൽ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിൽ കയറി ഓടി.
കുേ്രപാസ് ദ്വീപ് കണ്ട്, അവിടം വിട്ട് സുറിയയിേലക്ക് ഓടി േസാരിൽ
വന്നിറങ്ങി;
കപ്പൽ അവിെട ചരക്ക് ഇറക്കുവാനുള്ളതായിരുന്നു;
4 ഞങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാെര കെണ്ടത്തി ഏഴുനാൾ അവിെട പാർത്തു; അവർ
പൗെലാസിേനാടു െയരൂശേലമിൽ േപാകരുത് എന്ന് ആത്മാവിനാൽ
പറഞ്ഞു. 5 അവിടുെത്ത താമസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ വിട്ട േപാകുേമ്പാൾ
അവർ എല്ലാവരും തങ്ങള െട ഭാര്യമാരും കുട്ടികള മായി പട്ടണത്തിന്
പുറേത്താളം ഞങ്ങേളാടുകൂെട വന്നു 6 കടൽക്കരയിൽ മുട്ട കുത്തി
്രപാർത്ഥിച്ച , തമ്മിൽ യാ്രത പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കപ്പൽ കയറി; അവർ
വീട്ടിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി.
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7 ഞങ്ങൾ േസാരിൽ നിന്ന് യാ്രതതിരിച്ച് പ്െതാെലമായിസിൽ എത്തി,
അവിെട സേഹാദരന്മാെര വന്ദനം െചയ്ത് ഒരു ദിവസം അവേരാടുകൂെട
8 പിെറ്റന്നാൾ ഞങ്ങൾ പുറെപ്പട്ട് ൈകസര്യയിൽ എത്തി,
പാർത്തു.
െയരുശേലമിൽ െവച്ച് തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ഏഴുേപരിൽ ഒരുവനായ
ഫിലിെപ്പാസ് എന്ന സുവിേശഷകെന്റ വീട്ടിൽ െചന്ന് അവേനാടുകൂെട
9 അവന് കന്യകമാരും ്രപവചിക്കുന്നവരുമായ നാല്
പാർത്തു.
10 ഞങ്ങൾ അവിെട ചില ദിവസങ്ങൾ
പു്രതിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു.
താമസിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ അഗെബാസ് എന്ന ഒരു ്രപവാചകൻ
11 അവൻ ഞങ്ങള െട അടുക്കൽ വന്ന്
െയഹൂദ്യയിൽനിന്നു വന്നു.
പൗെലാസിെന്റ അരക്കച്ച എടുത്ത് തെന്റ സ്വന്തം ൈകകാലുകെള
െകട്ടി: “ ‘ഈ അരക്കച്ചയുെട ഉടമസ്ഥെന െയഹൂദന്മാർ െയരൂശേലമിൽ
ഇങ്ങെന െകട്ടി ജാതികള െട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും’ എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ്
12 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ െയരൂശേലമിൽ
പറയുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
േപാകരുത് എന്ന് പൗേലാസിേനാട് ഞങ്ങള ം അവിടത്തുകാരും
13 അതിന് പൗെലാസ് :
അേപക്ഷിച്ച .
“നിങ്ങൾ കരഞ്ഞ് എെന്റ
ഹൃദയം ഇങ്ങെന തകർക്കുന്നത് എന്ത്? കർത്താവായ േയശുവിെന്റ
നാമത്തിനുേവണ്ടി ബന്ധിയ്ക്കെപ്പടുവാൻ മാ്രതമല്ല െയരൂശേലമിൽ
മരിക്കുവാനും ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
14 അവെന സമ്മതിപ്പിക്കാൻ കഴിയാെതവന്നേപ്പാൾ: “കർത്താവിെന്റ
ഇഷ്ടം നടക്കെട്ട” എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്നു.
15
അവിടുെത്ത
താമസം
കഴിഞ്ഞിട്ട്
ഞങ്ങൾ
യാ്രതയ്ക്ക്
16
ഒരുങ്ങി
െയരൂശേലമിേലക്ക്
േപായി.
ൈകസര്യയിെല
ശിഷ്യന്മാരിൽ
ചിലരും
ഞങ്ങേളാടുകൂെട
േപാന്നു,
ഞങ്ങൾ
താമസിേക്കണ്ടിയിരുന്നത് കുെ്രപാസ്കാരനായ മ്നാേസാൻ എന്ന
ഒരു ആദ്യകാല ശിഷ്യേനാടുകൂെടയായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട് അവർ
അവെനയും കൂെടെക്കാണ്ടു േപാന്നു.

പൗേലാസ് െയരുശേലമിൽ എത്തുന്നു.
െയരൂശേലമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ സേഹാദരന്മാർ ഞങ്ങെള
18 പിെറ്റന്ന് പൗെലാസും ഞങ്ങള ം
സേന്താഷേത്താെട സ്വീകരിച്ച .
യാേക്കാബിെന്റ അടുക്കൽ േപായി; മൂപ്പന്മാരും എല്ലാം അവിെട
19 പൗേലാസ്
വന്നുകൂടി.
അവെര വന്ദനം െചയ്തു, തെന്റ
ശു്രശൂഷയാൽ ൈദവം ജാതികള െട ഇടയിൽ െചയ്യിച്ചത് ഓേരാന്നായി
20 അവർ േകട്ട് ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തി.
വിവരിച്ച പറഞ്ഞു.
പിെന്ന അവേനാട് പറഞ്ഞത്:
“സേഹാദരാ,
െയഹൂദന്മാരുെട
ഇടയിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നവർ എ്രത ആയിരം ഉണ്ട് എന്ന് നീ
കാണുന്നുവേല്ലാ; അവർ എല്ലാവരും ന്യായ്രപമാണം അനുസരിക്കുവാൻ
21 എന്നാൽ മക്കെള പരിേച്ഛദന
തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നവരുമാകുന്നു.
െചയ്യരുത് എന്നും നമ്മുെട പഴയ ആചാരങ്ങൾ അനുസരിച്ച നടക്കരുത്
എന്നും നീ ജാതികള െട ഇടയിലുള്ള സകല െയഹൂദന്മാേരാടും പറഞ്ഞ്
േമാെശെയ ഉേപക്ഷിച്ച കളയുവാൻ ഉപേദശിക്കുന്നു എന്നും അവർ
നിെന്നക്കുറിച്ച് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. 22 ആകയാൽ എന്താകുന്നു േവണ്ടത്?
നീ വന്നിട്ട ണ്ട് എന്ന് അവർ േകൾക്കും നിശ്ചയം. 23 ഞങ്ങൾ നിേന്നാട്
ഈ പറയുന്നത് െചയ്ക; േനർച്ചയുള്ള നാല് പുരുഷന്മാർ ഞങ്ങള െട
ഇടയിൽ ഉണ്ട്. 24 അവെര കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി അവേരാടുകൂെട നീയും
നിെന്നത്തെന്ന ശുദ്ധിവരുത്തി അവരുെട തല ക്ഷൗരം െചേയ്യണ്ടതിനുള്ള
17
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െചലവ് നീ െചയ്ക; എന്നാൽ നിെന്നക്കുറിച്ച് േകട്ടത് വാസ്തവമല്ല
എന്നും നീയും ന്യായ്രപമാണെത്ത ആചരിച്ച് ്രകമമായി നടക്കുന്നവൻ
എന്നും എല്ലാവരും അറിയും. 25 വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന യഹൂദരല്ലാത്തവെര
സംബന്ധിേച്ചാ, അവർ വി്രഗഹാർപ്പിതവും രക്തവും ശ്വാസംമുട്ടിച്ചത്തതും
പരസംഗവും മാ്രതം ഒഴിഞ്ഞിരിേക്കണം എന്ന് നിർേദ്ദശിച്ച് എഴുതി
26 അങ്ങെന പൗെലാസ് ആ പുരുഷന്മാെര
അയച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ.”
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് പിെറ്റന്നാൾ അവേരാടുകൂെട തെന്നയും ശുദ്ധിവരുത്തി;
ൈദവാലയത്തിൽ െചന്ന് അവരിൽ ഓേരാരുത്തനുേവണ്ടി വഴിപാട്
കഴിക്കുവാനുള്ള ശുദ്ധീകരണകാലം തികഞ്ഞു എന്നു േബാധിപ്പിച്ച .
പൗെലാസ് ൈദവാലായത്തിൽവച്ച് ഉപ്രദവിക്കെപ്പടുന്നു.
ആ ഏഴ് ദിവസം തീരാറായേപ്പാൾ ആസ്യയിൽനിന്ന് വന്ന
െയഹൂദന്മാർ അവെന ൈദവാലയത്തിൽ കണ്ടിട്ട് പുരുഷാരെത്ത
28 “യി്രസാേയൽ
ഒെക്കയും ്രപേകാപിപ്പിച്ച് അവെന പിടിച്ച്:
പുരുഷന്മാേര, സഹായിക്കുവാൻ;
ഇവൻ ആകുന്നു ജനത്തിനും
ന്യായ്രപമാണത്തിനും ഈ സ്ഥലത്തിനും വിേരാധമായി എല്ലായിടത്തും
എല്ലാവെരയും ഉപേദശിക്കുന്നവൻ; മാ്രതമല്ല അവൻ യവനന്മാെരയും
ൈദവാലയത്തിൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്ന് ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലം മലിനമാക്കി”
29 അവർ മുെമ്പ എെഫസ്യനായ
എന്ന് ഉറെക്ക വിളിച്ച പറഞ്ഞു.
െ്രതാഫിേമാസിെന
അവേനാടുകൂെട
നഗരത്തിൽ
കണ്ടതിനാൽ
പൗെലാസ് അവെന ൈദവാലയത്തിൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു എന്നു
30 നഗരത്തിലുള്ള ജനങ്ങെളല്ലാം ്രപേകാപിതരായി
വിചാരിച്ച .
ഓടിക്കൂടി പൗെലാസിെന പിടിച്ച് ൈദവാലയത്തിന് പുറേത്തക്ക്
വലിച്ചിഴച്ച് െകാണ്ടുേപായി; ഉടെന വാതിലുകൾ അടച്ച കളഞ്ഞു.
31 അവർ
അവെന െകാല്ല വാൻ ്രശമിക്കുേമ്പാൾ െയരൂശേലം
ഒെക്കയും കലഹത്തിൽ ആയി എന്ന് പട്ടാളത്തിെന്റ സഹ്രസാധിപന്
32 അവൻ ക്ഷണത്തിൽ പടയാളികെളയും
വർത്തമാനം എത്തി.
ശതാധിപന്മാെരയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട് അവരുെട േനെര പാഞ്ഞുവന്നു;
അവർ
സഹ്രസാധിപെനയും
പടയാളികെളയും
കണ്ടേപ്പാൾ
പൗെലാസിെന അടിക്കുന്നത് നിർത്തി. 33 സഹ്രസാധിപൻ അടുത്തുവന്ന്
പൗേലാസിെന പിടിച്ച് അവെന രണ്ടു ചങ്ങലെകാണ്ട് ബന്ധിയ്ക്കുവാൻ
കല്പിച്ച ; അവൻ ആർ എന്നും എന്ത് െചയ്തു എന്നും േചാദിച്ച .
34 പുരുഷാരത്തിൽ
ചിലർ ഇങ്ങെനയും ചിലർ അങ്ങെനയും
വിളിച്ച പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു; അങ്ങെന അവരുെട ബഹളം നിമിത്തം
നിശ്ചയമായി ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടായ്കയാൽ അവെന േകാട്ടയിേലക്ക്
35 േകാട്ടയുെട
െകാണ്ടുേപാകുവാൻ കല്പിച്ച .
പടിെക്കട്ടിേന്മൽ
ആയേപ്പാൾ: പുരുഷാരത്തിെന്റ ഉപ്രദവം േപടിച്ചിട്ട് പടയാളികൾ അവെന
എടുേക്കണ്ടിവന്നു. 36 “അവെന െകാന്നുകളക” എന്നു ആർത്തുെകാണ്ട്
ജനസമൂഹം പിൻെചന്നുെകാണ്ടിരുന്നു.
27

പൗേലാസ് െയരുശേലമിെല ജനസമൂഹേത്താട് ്രപസംഗിക്കുന്നു.
േകാട്ടയിൽ കടക്കാറായേപ്പാൾ പൗെലാസ് സഹ്രസാധിപേനാട്
യവനഭാഷയിൽ: “എനിക്ക് നിേന്നാട് ഒരു വാക്ക് പറയാേമാ?” എന്നു
േചാദിച്ച .
അതിന് അവൻ:
“നിനക്ക് യവനഭാഷ അറിയാേമാ?
38 കുേറനാൾ മുെമ്പ കലഹം ഉണ്ടാക്കി നാലായിരം െകാലയാളികെള
മരുഭൂമിയിേലക്ക് കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായ മി്രസയീമ്യൻ നീ അല്ലേയാ?”
എന്നു േചാദിച്ച . 39 അതിന് പൗെലാസ്: “ഞാൻ കിലിക്യയിൽ തർെസാസ്
37
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എന്ന ്രപസിദ്ധ നഗരത്തിെല പൗരനാെയാരു െയഹൂദൻ ആകുന്നു.
ജനേത്താട് സംസാരിപ്പാൻ അനുവദിേക്കണം എന്ന് അേപക്ഷിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 40 അവൻ അനുവദിച്ചേപ്പാൾ പൗെലാസ് പടിെക്കട്ടിേന്മൽ
നിന്നുെകാണ്ട് ജനേത്താട് ആംഗ്യം കാട്ടി, അവർ പൂർണ്ണ നിശബ്ദരായ
േശഷം എ്രബായഭാഷയിൽ ഇ്രപകാരം വിളിച്ച പറഞ്ഞു:

22. അദ്ധ്യായം.

“സേഹാദരന്മാരും പിതാക്കന്മാരുമായുേള്ളാേര, എനിക്ക് ഇന്ന്
നിങ്ങേളാടുള്ള ്രപതിവാദം േകട്ട െകാൾവിൻ.”
2 (എന്നാൽ പൗേലാസ് എ്രബായഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് േകട്ടിട്ട്
അവർ അധികം മൗനമായി നിന്നു. അവൻ പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:)
3 “ഞാൻ
കിലിക്യയിെല തർേസാസിൽ ജനിച്ച െയഹൂദനും
ഈ
നഗരത്തിൽ
വളർന്ന്
ഗമാലിേയലിെന്റ
കാല്ക്കൽ
ഇരുന്ന്
പിതാക്കന്മാരുെട
ന്യായ്രപമാണം
സൂക്ഷ്മതേയാെട
അഭ്യസിച്ചവനുമാകയാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് ഇരിക്കുന്നതുേപാെല
4 ഞാൻ
ൈദവേസവയിൽ തീഷ്ണതയുള്ളവനായിരുന്നു.
ഈ
മാർഗ്ഗക്കാരായ പുരുഷന്മാെരയും സ്്രതീകെളയും പിടിച്ച െകട്ടി തടവിൽ
5 അതിന്
ഏല്പിച്ച ം െകാല്ല വാനും മടിക്കാെത ഉപ്രദവിച്ച ം വന്നു.
മഹാപുേരാഹിതനും
മൂപ്പന്മാരുെട
സംഘം
ഒെക്കയും
എനിക്ക്
സാക്ഷികൾ; അവേരാട് സേഹാദരന്മാർക്കായി എഴുത്ത് വാങ്ങിെക്കാണ്ട്
ദമസ്െകാസിൽ പാർക്കുന്നവെരയും പിടിച്ച െകട്ടി ശിക്ഷിക്കുന്നതിനായി
െയരൂശേലമിേലക്ക്
െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന്
ഞാൻ
അവിേടക്ക്
6 അങ്ങെന ്രപയാണം െചയ്ത് ദമസ്െകാസിേനാട്
യാ്രതയായി.
അടുത്തേപ്പാൾ ഏകേദശം ഉച്ചയ്ക്ക് െപെട്ടന്ന് ആകാശത്തുനിന്ന്
7 ഞാൻ നിലത്തുവീണു:
വലിെയാരു െവളിച്ചം എെന്റ ചുറ്റ ം മിന്നി.
‘െശൗേല, െശൗേല, നീ എെന്ന ഉപ്രദവിക്കുന്നത് എന്ത്?’ എന്നു എേന്നാട്
പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം േകട്ട്. 8 ‘കർത്താേവ, നീ ആരാകുന്നു?’ എന്ന്
ഞാൻ േചാദിച്ചതിന്: ‘നീ ഉപ്രദവിക്കുന്ന നസറായനായ േയശു ആകുന്നു
ഞാൻ’ എന്ന് അവൻ എേന്നാട് പറഞ്ഞു. 9 എേന്നാട് കൂെടയുള്ളവർ
െവളിച്ചം കണ്ട് എങ്കിലും എേന്നാട് സംസാരിക്കുന്നവെന്റ ശബ്ദം േകട്ടില്ല.
10 ‘കർത്താേവ, ഞാൻ എന്ത് െചേയ്യണം?’ എന്നു േചാദിച്ചതിന് കർത്താവ്
എേന്നാട്; ‘എഴുേന്നറ്റ് ദമസ്െകാസിേലക്ക് േപാക; നീ െചേയ്യണ്ടുന്ന
കാര്യങ്ങെളല്ലാം അവിെടവച്ച് നിേന്നാട് പറയും’ എന്നു കല്പിച്ച . 11 ആ
െവളിച്ചത്തിെന്റ േതജസ്സ് മുഖാന്തരം എനിക്ക് കണ്ണ് കാണായ്കയാൽ
കൂെടയുള്ളവർ എെന്ന ൈകയ്ക്കുപിടിച്ച നടത്തി; അങ്ങെന ഞാൻ
ദമസ്െകാസിൽ എത്തി. 12 അവിെട പാർക്കുന്ന സകല െയഹൂദന്മാരാലും
നല്ല സാക്ഷ്യം െകാണ്ടവനായി, ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം ഭക്തിയുള്ള
പുരുഷനായ അനന്യാസ് എെന്നാരുവൻ എെന്റ അടുക്കൽ വന്നുനിന്നു:
13 ‘സേഹാദരനായ ശൗേല, കാഴ്ച്രപാപിക്ക’ എന്നു പറഞ്ഞു;
ആ
നാഴികയിൽ തേന്ന ഞാൻ കാഴ്ച ്രപാപിച്ച് അവെന കണ്ട്. 14 അേപ്പാൾ
അവൻ എേന്നാട്: ‘നമ്മുെട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവം നിെന്ന തെന്റ
ഇഷ്ടം അറിയുവാനും നീതിമാനായവെന കാണ്മാനും അവെന്റ സ്വന്ത
വായിൽ നിന്നും വചനം േകൾക്കുവാനും തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു. 15 നീ
കാൺകയും േകൾക്കുകയും െചയ്തതിെനക്കുറിച്ച് സകലമനുഷ്യർക്കും
നീ അവെന്റ സാക്ഷിയായിത്തീരും. 16 ഇനി താമസിക്കുന്നത് എന്ത്?
1
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എഴുേന്നറ്റ് സ്നാനം ഏൽക്കുക, അവെന്റ നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച്
നിെന്റ പാപങ്ങെള കഴുകിക്കളക’ എന്നു പറഞ്ഞു. 17 പിെന്ന ഞാൻ
െയരൂശേലമിൽ മടങ്ങിെച്ചന്ന് ൈദവാലയത്തിൽ ്രപാർത്ഥിക്കുേമ്പാൾ
18 ‘നീ ബദ്ധെപ്പട്ട് േവഗം
ഒരു ദർശനത്തിൽ േയശുവിെന കണ്ട്:
െയരൂശേലം വിട്ട േപാക; എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ നീ എെന്നക്കുറിച്ച്
പറയുന്ന സാക്ഷ്യം അവർ ൈകെക്കാൾകയില്ല’ എന്ന് എേന്നാട് കല്പിച്ച
19 അതിന് ഞാൻ: ‘കർത്താേവ, നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവെര ഞാൻ
തടവിൽ ആക്കുകയും പള്ളിേതാറും അടിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു എന്നും
20 നിെന്റ സാക്ഷിയായ സ്െതഫാെനാസിെന്റ രക്തം െചാരിഞ്ഞേപ്പാൾ
ഞാനും സമ്മതിച്ച് അരിെക നിന്ന് അവെന െകാല്ല ന്നവരുെട വസ്്രതം
കാത്തുെകാണ്ടിരുന്നു എന്നും അവർ അറിയുന്നുവേല്ലാ’ എന്നു പറഞ്ഞു.
21 എന്നാൽ കർത്താവ് എേന്നാട്: ‘നീ േപാക; ഞാൻ നിെന്ന ദൂരത്ത്
ജാതികള െട അടുക്കേലക്ക് അയയ്ക്കും’ എന്നു കല്പിച്ച .”
പൗേലാസ് ഒരു േറാമൻ പൗരൻ.
ഇതു പറയുന്നതുവെര അവർ അവെന േകട്ട െകാണ്ടിരുന്നു;
പിെന്ന: “ഇങ്ങനത്തവെന െകാന്നുകളക; അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്
േയാഗ്യമല്ല” എന്ന് നിലവിളിച്ച പറഞ്ഞു. 23 അവർ ആേ്രകാശിച്ച െകാണ്ട്
തങ്ങള െട പുറംവസ്്രതം കീറിക്കളഞ്ഞും പൂഴി വാരി േമേലാട്ട് എറിഞ്ഞും
െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ 24 അവർ ഇങ്ങെന അവെന്റ േനെര ആർക്കുവാൻ
കാര്യം എന്ത് എന്ന് അറിേയണ്ടതിന് അവെന േകാട്ടയിേലക്ക്
െകാണ്ടുേപായി ചമ്മട്ടിെകാണ്ടടിച്ച് അവെന േചാദ്യം െചേയ്യണം എന്ന്
സഹ്രസാധിപൻ കല്പിച്ച . 25 തെന്ന േതാൽകയർ െകാണ്ട് െകട്ട േമ്പാൾ
പൗെലാസ് അരിെക നില്ക്കുന്ന ശതാധിപേനാട്:
“േറാമാപൗരനും
വിസ്താരം കഴിയാത്തവനുമായ മനുഷ്യെന ചമ്മട്ടിെകാണ്ട് അടിക്കുന്നത്
ന്യായേമാ?” എന്നു േചാദിച്ച . 26 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ ശതാധിപൻ െചന്ന്
സഹ്രസാധിപേനാട്: “നീ എന്ത് െചയ്വാൻ േപാകുന്നു? ഈ മനുഷ്യൻ
േറാമാപൗരൻ ആകുന്നു” എന്നു േബാധിപ്പിച്ച . 27 സഹ്രസാധിപൻ വന്ന്:
“നീ േറാമാപൗരൻ തെന്നേയാ? എേന്നാട് പറക” എന്നു േചാദിച്ചതിന്:
“അെത” എന്ന് പൗേലാസ് പറഞ്ഞു. 28 “ഞാൻ ഏറിയ മുതൽ െകാടുത്ത്
ഈ പൗരത്വം സമ്പാദിച്ച ” എന്നു സഹ്രസാധിപൻ പറഞ്ഞതിന്:
“ഞാേനാ േറാമൻ പൗരനായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് പൗെലാസ്
പറഞ്ഞു. 29 േചാദ്യം െചയ്വാൻ ഭാവിച്ചവർ ഉടെന അവെന വിട്ട മാറി;
സഹ്രസാധിപനും അവൻ േറാമാപൗരൻ എന്ന് അറിഞ്ഞേപ്പാൾ അവെന
ബന്ധിച്ചതുെകാണ്ട് ഭയെപ്പട്ട .
22

പൗേലാസ് ന്യായാധിപസംഘത്തിന് മുമ്പാെക.
പിേറ്റന്ന് െയഹൂദന്മാർ പൗെലാസിേന്മൽ ചുമത്തുന്ന കുറ്റത്തിെന്റ
സത്യാവസ്ഥ അറിവാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ട് അവൻ മഹാപുേരാഹിതന്മാരും
ന്യായാധിപസംഘം ഒെക്കയും കൂടിവരുവാൻ കല്പിച്ച , പൗേലാസിെന
െകട്ടഴിച്ച് താെഴ െകാണ്ടുെചന്ന് അവരുെട മുമ്പിൽ നിർത്തി.
30

23. അദ്ധ്യായം.
ന്യായാധിപസംഘത്തിെന്റ മുമ്പാെക പൗെലാസിെന്റ ്രപതിവാദം.
പൗെലാസ് ന്യായാധിപസംഘെത്ത ഉറ്റ േനാക്കി: “സേഹാദരന്മാേര,
ഞാൻ ഈ ദിവസം വെര നിശ്ചയമായും നല്ല മനസ്സാക്ഷിേയാടുകൂെട
1
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ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പാെക നടന്നിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 2 അേപ്പാൾ
മഹാപുേരാഹിതനായ
അനന്യാസ്
അരിെക
നില്ക്കുന്നവേരാട്
3 പൗെലാസ്
അവെന്റ വായ്ക്ക് അടിയ്ക്കുവിൻ എന്ന് കല്പിച്ച .
മഹാപുേരാഹിതേനാട്: “െവള്ള േതച്ച ചുവേര; ൈദവം നിെന്ന അടിക്കും,
നീ ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം എെന്ന വിസ്തരിപ്പാൻ ഇരിക്കുകയും
ന്യായ്രപമാണത്തിന് വിേരാധമായി എെന്ന അടിക്കുവാൻ കല്പിക്കുകയും
െചയ്യ ന്നുേവാ?”
എന്നു പറഞ്ഞു. 4 അരിെക നിന്നിരുന്നവർ: “നീ
ൈദവത്തിെന്റ മഹാപുേരാഹിതെന ശകാരിക്കുന്നുേവാ?”
എന്നു
5 അതിനുത്തരമായി പൗെലാസ്:
േചാദിച്ച .
“സേഹാദരന്മാേര,
മഹാപുേരാഹിതൻ എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല; ‘നിെന്റ ജനത്തിെന്റ
അധിപതിെയ ദുഷിക്കരുത്’ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 6 എന്നാൽ ന്യായാധിപസംഘത്തിൽ ഒരു ഭാഗം സദൂക്യരും
മറുഭാഗം പരീശന്മാരും ആകുന്നു എന്ന് പൗെലാസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട്
“സേഹാദരന്മാേര, ഞാൻ ഒരു പരീശനും, പരീശെന്റ മകനും ആകുന്നു;
മരിച്ചവരുെട ്രപത്യാശെയയും പുനരുത്ഥാനെത്തയും കുറിച്ച് ഞാൻ
വിസ്താരത്തിലായിരിക്കുന്നു” എന്ന് വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 7 അവൻ ഇതു
പറഞ്ഞേപ്പാൾ പരീശന്മാരും സദൂക്യരും തമ്മിൽ വാഗ്വാദം ഉണ്ടായിട്ട്
സംഘം ഭിന്നിച്ച . 8 പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല, ദൂതനും ആത്മാവും ഇല്ല എന്ന്
സദൂക്യർ പറയുന്നു; പരീശന്മാേരാ രണ്ടും ഉെണ്ടന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
9 അങ്ങെന
വലിെയാരു ലഹള ഉണ്ടായി;
പരീശ പക്ഷത്തിെല
ശാസ്്രതിമാരിൽ ചിലർ എഴുേന്നറ്റ് വാദിച്ച :
“ഈ മനുഷ്യനിൽ
ഞങ്ങൾ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല; ആത്മാേവാ ദൂതേനാ അവേനാട്
സംസാരിച്ചിരിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു. 10 അങ്ങെന അ്രകമാസക്തമായ
വലിയ ലഹള ആയതുെകാണ്ട് അവർ പൗെലാസിെന ചീന്തിക്കളയും
എന്ന് സഹ്രസാധിപൻ ഭയെപ്പട്ട , പടയാളികൾ ഇറങ്ങിവന്ന് അവെന
അവരുെട നടുവിൽനിന്ന് പിടിെച്ചടുത്ത് േകാട്ടയിൽ െകാണ്ടുേപാകുവാൻ
കല്പിച്ച .
11
രാ്രതിയിൽ
കർത്താവ്
അവെന്റ
അടുക്കൽ
നിന്ന്:
“ൈധര്യമായിരിക്ക;
നീ
എെന്നക്കുറിച്ച്
െയരൂശേലമിൽ
സാക്ഷിയായതുേപാെല േറാമയിലും സാക്ഷിയാേകണ്ടതാകുന്നു” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു.
പൗെലാസിെന െകാല്ല വാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു
്രപഭാതമായേപ്പാൾ ചില െയഹൂദന്മാർ തമ്മിൽ േയാജിച്ച്
പൗെലാസിെന
െകാന്നുകളയുന്നതുവെര
ഒന്നും
തിന്നുകേയാ
13 ഇങ്ങെന
കുടിയ്ക്കുകേയാ െചയ്കയില്ല എന്ന് ശപഥം െചയ്തു.
ശപഥം െചയ്തവർ നാല്പതിൽ അധികംേപർ ആയിരുന്നു. 14 അവർ
മഹാപുേരാഹിതന്മാരുെടയും മൂപ്പന്മാരുെടയും അടുക്കൽ െചന്ന്:
“ഞങ്ങൾ പൗെലാസിെന െകാന്നുകളയുേവാളം ഒന്നും ഭക്ഷിക്കുകയില്ല
15 ആകയാൽ നിങ്ങൾ
എെന്നാരു കഠിനശപഥം െചയ്തിരിക്കുന്നു.
അവെന്റ കാര്യം അധികം സൂക്ഷ്മതേയാെട പരിേശാധിേക്കണം
എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ അവെന നിങ്ങള െട അടുക്കൽ താെഴ
െകാണ്ടുവരുവാൻ
ന്യായാധിപസംഘവുമായി
സഹ്രസാധിപേനാട്
അേപക്ഷിക്കുവിൻ;
എന്നാൽ അവൻ ഇവിെട എത്തും മുെമ്പ
ഞങ്ങൾ
അവെന
െകാന്നുകളയുവാൻ
ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു”
16 ഈ പതിയിരിപ്പിെനക്കുറിച്ച് പൗെലാസിെന്റ
എന്നു പറഞ്ഞു.
12
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െപങ്ങള െട മകൻ േകട്ടിട്ട് െചന്ന് േകാട്ടയിൽ കടന്ന് പൗെലാസിേനാട്
വസ്തുതകൾ അറിയിച്ച . 17 പൗെലാസ് ശതാധിപന്മാരിൽ ഒരുവെന
വിളിച്ച്:
“ഈ യൗവനക്കാരന് സഹ്രസാധിപേനാട് ഒരു കാര്യം
അറിയിക്കുവാനുള്ളതിനാൽ അവെന അേങ്ങാട്ട് െകാണ്ടുേപാകണം”
18 ശതാധിപന്മാരിൽ ഒരുവൻ യൗവനക്കാരെന
എന്ന പറഞ്ഞു.
കൂട്ടി സഹ്രസാധിപെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്ന്: “തടവുകാരനായ
പൗെലാസ് എെന്ന വിളിച്ച്, നിേന്നാട് ഒരു കാര്യം പറവാനുള്ള ഈ
യൗവനക്കാരെന നിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവാൻ എേന്നാട്
19 സഹ്രസാധിപൻ
അേപക്ഷിച്ച ” എന്നു പറഞ്ഞു.
അവെന
ൈകയ്ക്ക് പിടിച്ച് സ്വകാര്യസ്ഥലേത്തക്ക് മാറിനിന്ന്:
“എേന്നാട്
േബാധിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് എന്ത്?”
എന്ന് രഹസ്യമായി േചാദിച്ച .
20 അതിന് അവൻ:
“െയഹൂദന്മാർ പൗെലാസിെനക്കുറിച്ച് അധികം
സൂക്ഷ്മേത്താെട വിസ്താരം കഴിക്കണെമന്നുള്ള വ്യാജഭാവത്തിൽ
വന്ന് നാെള അവെന ന്യായാധിപസംഘത്തിേലക്ക് െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന്
നിേന്നാട് അേപക്ഷിക്കുവാൻ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നു. 21 നീ അവെര
വിശ്വസിച്ച് പൗെലാസിെന വിട്ട െകാടുക്കരുത്; അവരിൽ നാല്പതിൽ
അധികം േപർ അവെന െകാന്നുകളയുേവാളം ഒന്നും തിന്നുകേയാ
കുടിയ്ക്കുകേയാ െചയ്കയില്ല എന്ന് ശപഥംെചയ്ത് അവനായി
പതിയിരിക്കുന്നു; നിെന്റ വാഗ്ദത്തം കിട്ട ം എന്ന് ആശിച്ച് അവർ
ഇേപ്പാൾ ഒരുങ്ങി നില്ക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 22 “നീ ഇത് എേന്നാട്
അറിയിച്ച എന്ന് ആേരാടും പറയരുത് ” എന്നു സഹ്രസാധിപൻ കല്പിച്ച ,
യൗവനക്കാരെന പറഞ്ഞയച്ച . 23 പിെന്ന അവൻ ശതാധിപന്മാരിൽ
രണ്ടുേപെര വരുത്തി:
“ഈ രാ്രതിയിൽ മൂന്നാം മണിേനരത്ത്
ൈകസര്യയ്ക്ക് േപാകുവാൻ ഇരുനൂറ് പടയാളികെളയും എഴുപത്
കുതിരേച്ചവകെരയും
ഇരുനൂറ്
കുന്തക്കാെരയും
ഒരുക്കുവിൻ.
24 പൗെലാസിെന കയറ്റി േദശാധിപതിയായ േഫലിക്സിെന്റ അടുക്കൽ
േക്ഷമേത്താെട എത്തിക്കുവാൻ മൃഗവാഹനങ്ങെളയും സജ്ജീകരിപ്പിൻ”
എന്നു കല്പിച്ച . 25 താെഴ പറയുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു എഴുത്തും എഴുതി:
െഫലിക്സിനുള്ള കത്ത്.
“േ്രശഷ്ഠനായ രാജ്രശീ േഫലിക്സ് േദശാധിപതിക്ക് െക്ലൗെദ്യാസ്
ലുസിയാസ് വന്ദനം െചാല്ല ന്നു. 27 ഈ പുരുഷെന െയഹൂദന്മാർ പിടിച്ച്
െകാല്ല വാൻ ഭാവിച്ചേപ്പാൾ േറാമാപൗരൻ എന്ന് അറിഞ്ഞ് ഞാൻ
പട്ടാളേത്താടുകൂെട േനരിട്ട െചന്ന് അവെന വിടുവിച്ച . 28 അവെന്റേമൽ
കുറ്റം
ചുമത്തുന്ന
സംഗതി
്രഗഹിപ്പാൻ
ഇച്ഛിച്ചിട്ട്
അവരുെട
29 എന്നാൽ
ന്യായാധിപസംഘത്തിേലക്ക് അവെന െകാണ്ടുെചന്നു.
അവരുെട ന്യായ്രപമാണം സംബന്ധിച്ച ള്ള തർക്കങ്ങെളക്കുറിച്ച് കുറ്റം
ചുമത്തുന്നതല്ലാെത മരണത്തിേനാ തടവുശിക്ഷേക്കാ േയാഗ്യമായത്
ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് കണ്ട്. 30 അനന്തരം ഈ പുരുഷെന്റ േനെര അവർ
കൂട്ട െകട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ള ഗൂഢാേലാചനെയപ്പറ്റി അറിവ്
കിട്ടിയേപ്പാൾ ഞാൻ തൽക്ഷണം അവെന നിെന്റ അടുക്കേലക്ക്
അയച്ചിരിക്കുന്നു; അവെന്റ േനെരയുള്ള അന്യായം േദശാധിപതിയുെട
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ േബാധിപ്പിക്കുവാൻ വാദികേളാട് കല്പിച്ച മിരിക്കുന്നു;
ശുഭമായിരിക്കെട്ട.”
26
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പടയാളികൾ അവരുെട കല്പനകൾ അനുസരിച്ച പൗെലാസിെന
കൂട്ടി രാ്രതിയിൽ അന്തിപ്രതിേസാളം െകാണ്ടുെചന്നു, 32 പിെറ്റന്നാൾ
കുതിരേച്ചവകെര അവേനാടുകൂെട അയച്ച് പടയാളികൾ േകാട്ടയിേലക്ക്
33 മറ്റവർ ൈകസര്യയിൽ എത്തി േദശാധിപതിക്ക്
മടങ്ങിേപ്പാന്നു.
കത്ത് െകാടുത്ത് പൗെലാസിെനയും അവെന്റ മുമ്പിൽ നിർത്തി.
34 അവൻ കത്ത് വായിച്ചിട്ട് ഏത് സംസ്ഥാനക്കാരൻ എന്നു േചാദിച്ച .
കിലിക്യക്കാരൻ എന്നു േകട്ടാെറ: 35 “വാദികള ം കൂെട വന്നുേചരുേമ്പാൾ
നിെന്ന വിസ്തരിക്കാം” എന്നു പറഞ്ഞ് െഹേരാദാവിെന്റ െകാട്ടാരത്തിൽ
അവെന കാത്തുെകാൾവാൻ കല്പിച്ച .

24. അദ്ധ്യായം.
ന്യായാധിപ സംഘം െഫലിക്സിെന്റ മുമ്പാെക.
അഞ്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞേശഷം മഹാപുേരാഹിതനായ അനന്യാസ്
മൂപ്പന്മാേരാടും െതർത്തുെല്ലാസ് എന്ന വാക്ചാതുര്യം ഉള്ള ഒരുവേനാടും
കൂടി വന്നു, പൗെലാസിെന്റ േനെരയുള്ള അന്യായം േദശാധിപതിയുെട
മുമ്പാെക േബാധിപ്പിച്ച . 2 പൗെലാസിെന വിളിച്ച വരുത്തിയതിന് േശഷം
െതർത്തുെല്ലാസ് അന്യായം വിവരിച്ച പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
3 “വിശിഷ്ടനായ
്രശീ േഫലിക്േസ,
നിെന്റ പരിപാലനത്താൽ
ഈ ജാതിയ്ക്ക് ഏറിയ ഗുണങ്ങൾ സാധിച്ചിരിക്കുന്നതും വളെര
സമാധാനം അനുഭവിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ എേപ്പാഴും എല്ലായിടത്തും
4
പൂർണ്ണനന്ദിേയാടുംകൂെട
അംഗീകരിക്കുന്നു.
എങ്കിലും
നിെന്ന അധികം അസഹ്യെപ്പടുത്തരുത് എന്നുവച്ച് ക്ഷമേയാെട
സംക്ഷിപ്തമായി
ഞങ്ങള െട
അന്യായം
േകൾക്കണം
എന്ന്
അേപക്ഷിക്കുന്നു. 5 ഈ പുരുഷൻ ഒരു ഉപ്രദവകാരിയും േലാകത്തിലുള്ള
സകല
െയഹൂദന്മാരുെടയും
ഇടയിൽ
കലഹമുണ്ടാക്കുവാൻ
േ്രപരിപ്പിക്കുന്നവനും നസറായമതത്തിന് തലവനും എന്ന് ഞങ്ങൾ
6 അവൻ
കണ്ടിരിക്കുന്നു.
ൈദവാലയം അശുദ്ധമാക്കുവാൻ
്രശമിച്ചതുെകാണ്ട്
ഞങ്ങൾ
അവെന
പിടിച്ച്
ഞങ്ങള െട
7 എങ്കിലും
ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം വിസ്തരിപ്പാൻ വിചാരിച്ച .
സഹ്രസാധിപനായ ലുസിയാസ് വന്ന് ഞങ്ങള െട കയ്യിൽനിന്ന് വളെര
ബലേത്താടുകൂെട അവെന പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി, 8 അവനുേവണ്ടി
വാദിക്കുന്നവർ നിെന്റ മുമ്പാെക വരുവാൻ കല്പിച്ച നീ തേന്ന അവെന
വിസ്തരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അന്യായം േബാധിപ്പിക്കുന്ന ഈ സകല
സംഗതികള ം സത്യം എന്ന് അറിഞ്ഞുെകാൾവാൻ ഇടയാകും.” 9 അത്
അങ്ങെനതെന്ന എന്ന് െയഹൂദന്മാരും േയാജിച്ച പറഞ്ഞു.
1

െഫലിക്സിെന്റ മുമ്പിൽ പൗെലാസിെന്റ ്രപതിവാദം
എന്ന് േദശാധിപതി ആംഗ്യം കാട്ടിയേപ്പാൾ പൗെലാസ്
ഉത്തരം പറഞ്ഞത്:
“ഈ യഹൂദജാതികൾക്ക് നീ അേനകസംവത്സരമായി ന്യായാധിപതി
ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുകെകാണ്ട് എെന്റ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ
11 ഞാൻ െയരൂശേലമിൽ
ൈധര്യേത്താെട ്രപതിവാദം െചയ്യ ന്നു.
ആരാധിപ്പാൻ േപായിട്ട് പ്രന്തണ്ട് നാളിൽ അധികമായില്ല എന്ന്
12 െയരൂശേലം ൈദവാലയത്തിേലാ
നിനക്ക് അറിയാകുന്നുവേല്ലാ.
യഹൂദന്മാരുെട പള്ളികളിേലാ നഗരങ്ങളിേലാവച്ച് ആേരാെടങ്കിലും
10 സംസാരിക്കാം
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വാദിക്കുകേയാ
പുരുഷാരത്തിൽ
കലഹം
ഉണ്ടാക്കുകേയാ
െചയ്യ ന്നവനായി അവർ ആെരങ്കിലും എെന്ന കണ്ടിട്ട േണ്ടാ? 13 ഇന്ന്
എെന്റ േനെര േബാധിപ്പിക്കുന്ന അന്യായം നിെന്റ മുമ്പാെക െതളിയിപ്പാൻ
അവർക്ക് കഴിയുന്നതുമല്ല. 14 എന്നാൽ ഒന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു:
മതേഭദം എന്ന് ഇവർ വിേശഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ മാർഗ്ഗ്രപകാരം ഞാൻ
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവെത്ത ആരാധിക്കുകയും ന്യായ്രപമാണത്തിലും
്രപവാചകപുസ്തകങ്ങളിലും
എഴുതിയിരിക്കുന്നത്
ഒെക്കയും
വിശ്വസിക്കയും െചയ്യ ന്നു. 15 നീതിമാന്മാരുെടയും നീതിെകട്ടവരുെടയും
പുനരുത്ഥാനം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഇവർ കാത്തിരിക്കുന്നതുേപാെല ഞാനും
ൈദവത്തിങ്കൽ ആശവച്ച് ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. 16 അതുെകാണ്ട് എനിക്ക്
ൈദവേത്താടും മനുഷ്യേരാടും കുറ്റമില്ലാത്ത മനസ്സാക്ഷി എല്ലായ്േപാഴും
ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻ ഞാൻ പരി്രശമിക്കുന്നു. 17 പലസംവത്സരം കൂടീട്ട്
ഞാൻ എെന്റ ജാതിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം െകാണ്ടുവരുവാനും
18 അത് അനുഷ്ഠിക്കുേമ്പാൾ
വഴിപാട് കഴിക്കുവാനും വന്നു.
അവർ എെന്ന ൈദവാലയത്തിൽവച്ച് ശുദ്ധീകരണം കഴിഞ്ഞവനായി
19 എന്നാൽ
കണ്ട്; പുരുഷാരേത്താേടാ കലഹേത്താേടാ കൂടിയല്ല.
ആസ്യക്കാരായ ചില െയഹൂദന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവർക്ക്
എെന്റ േനെര അന്യായം ഉെണ്ടങ്കിൽ നിെന്റ മുമ്പിൽ വന്ന്
േബാധിപ്പിേക്കണ്ടതായിരുന്നു. 20 അല്ല, ഞാൻ ന്യായാധിപസംഘത്തിെന്റ
മുമ്പിൽ നില്ക്കുേമ്പാൾ ‘മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനെത്തക്കുറിച്ച് ഇന്ന്
നിങ്ങൾ എെന്ന വിസ്തരിക്കുന്നു’ എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ച പറെഞ്ഞാരു
വാക്കല്ലാെത 21 അവിെടവച്ച് എെന്റ പക്കൽ വല്ല കുറ്റവും
കണ്ടിട്ട െണ്ടങ്കിൽ ഇവർതെന്ന പറയെട്ട.”
െഫലിക്സിെന്റ മറുപടി.
േഫലിക്സിന് ഈ മാർഗ്ഗം സംബന്ധിച്ച് സൂക്ഷ്മമായ അറിവ്
ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട ം:
“ലുസിയാസ്
സഹ്രസാധിപൻ
വരുേമ്പാൾ
ഞാൻ
നിങ്ങള െട
കാര്യം
തീർച്ചെപ്പടുത്തും”
എന്നു
പറഞ്ഞ്
അവധിവച്ച്, 23 ശതാധിപേനാട് അവെന തടവിൽത്തെന്ന സൂക്ഷിച്ച്
ദയകാണിപ്പാനും അവെന്റ സ്േനഹിതന്മാർ അവന് ശു്രശൂഷ െചയ്യ ന്നത്
വിേരാധിക്കാതിരിപ്പാനും കല്പിച്ച .
22

പൗെലാസിെന വരുത്തി ്രപസംഗം േകൾക്കുന്നു.
കുേറനാൾ
കഴിഞ്ഞിട്ട്
േഫലിക്സ്
െയഹൂദ
സ്്രതീയായ
തെന്റ
ഭാര്യ
്രദുസില്ലയുമായി
വന്ന്,
പൗെലാസിേനാട്
സംസാരിേക്കണ്ടതിനായി അവെന വരുത്തി ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
വിശ്വസിേക്കണ്ടതിെനക്കുറിച്ച ള്ള
അവെന്റ
വാക്കുകൾ
േകട്ട്.
25 എന്നാൽ അവൻ നീതി, ഇ്രന്ദിയജയം, വരുവാനുള്ള ന്യായവിധി
എന്നിവെയക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുേമ്പാൾ േഫലിക്സ് ഭയപരവശനായി:
“തൽക്കാലം േപാകാം;
അവസരം ഉള്ളേപ്പാൾ വീണ്ടും നിെന്ന
26 പൗെലാസ് തനിക്ക് പണം
വിളിപ്പിക്കാം” എന്നു പറഞ്ഞു.
തരും എന്ന് ആ്രഗഹിച്ച് പലേപ്പാഴും അവെന വരുത്തി അവേനാട്
27 രണ്ടാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് േഫലിക്സിനുേശഷം
സംഭാഷിച്ച േപാന്നു.
െപാർെക്ക്യാസ് െഫസ്െതാസ് വന്നേപ്പാൾ േഫലിക്സ് െയഹൂദന്മാരുെട
്രപീതി സമ്പാദിേക്കണ്ടതിനായി പൗെലാസിെന സ്വത്രന്തനാക്കാെത
തടവുകാരനായി വിേട്ടച്ച േപായി.
24
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25. അദ്ധ്യായം.

സംസ്ഥാനാധിപനായ െഫസ്െതാസ്.
െഫസ്െതാസ് സംസ്ഥാനാധിപനായി ചുമതലേയറ്റിട്ട് മൂന്നു നാൾ
കഴിഞ്ഞേശഷം ൈകസര്യയിൽനിന്ന് െയരൂശേലമിേലക്കു േപായി.
2 അേപ്പാൾ
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും െയഹൂദന്മാരിൽ ്രപമുഖരും
ആയവർ െഫസ്േതാസിെന്റ മുമ്പാെക പൗേലാസിെനതിെര അന്യായം
3 പൗേലാസിെന വഴിയിൽവച്ച് പതിയിരുപ്പ കാെര
േബാധിപ്പിച്ച .
നിർത്തി െകാന്നുകളയണം എന്ന് ആേലാചിച്ച െകാണ്ട്, 4 അവെന
െയരുശേലമിേലക്കു വരുത്തുവാൻ ദയവുണ്ടാേകണം എന്ന് അവർ
പൗേലാസിന് ്രപതികൂലമായി ഉപായബുദ്ധിേയാെട െഫസ്േതാസിേനാട്
അേപക്ഷിച്ച . അതിന് െഫസ്െതാസ്: “പൗെലാസിെന ൈകസര്യയിൽ
തടവുകാരനായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ േവഗം അവിേടക്ക്
േപാകുന്നുണ്ട്; 5 നിങ്ങളിൽ ്രപാപ്തിയുള്ളവർ കൂെട വന്ന് ആ മനുഷ്യെന്റ
േനെര അന്യായം ഉെണ്ടങ്കിൽ േബാധിപ്പിക്കെട്ട” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
1

പൗെലാസ് െഫസ്േതാസിെന്റ മുൻപാെക.
അവൻ ഏകേദശം എട്ട് പത്തു ദിവസം െയരുശേലമിൽ
അവരുെട ഇടയിൽ താമസിച്ചേശഷം ൈകസര്യയ്ക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി;
പിെറ്റന്ന് ന്യായാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് പൗെലാസിെന വരുത്തുവാൻ
7 അവൻ
കല്പിച്ച .
വന്നതിനുേശഷം െയരൂശേലമിൽ നിന്ന്
വന്ന െയഹൂദന്മാർ ചുറ്റ ം നിന്ന് പൗെലാസിന് േനെര കഠിനമായ
കുറ്റങ്ങൾ പലതും േബാധിപ്പിച്ച . 8 പൗെലാേസാ: “െയഹൂദന്മാരുെട
ന്യായ്രപമാണേത്താടാകെട്ട ൈദവാലയേത്താടാകെട്ട ൈകസേരാടാകെട്ട
ഞാൻ ഒരു കുറ്റവും െചയ്തിട്ടില്ല” എന്ന് ്രപതിവാദിച്ചാെറ ആ കുറ്റങ്ങെള
9 എന്നാൽ െഫസ്െതാസ്
െതളിയിപ്പാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
െയഹൂദന്മാരുെട ്രപീതി സമ്പാദിപ്പാൻ ആ്രഗഹിച്ച് പൗെലാസിേനാട്:
“െയരൂശേലമിേലക്ക് െചന്ന് അവിെട എെന്റ മുമ്പിൽവച്ച് ഈ
സംഗതികെളക്കുറിച്ച് വിസ്താരം നടത്തുവാൻ നിനക്ക് സമ്മതമുേണ്ടാ?”
എന്നു േചാദിച്ചതിന് പൗെലാസ്: “ഞാൻ ൈകസരുെട ന്യായാസനത്തിന്
മുമ്പാെക നില്ക്കുന്നു; 10 അവിടുന്ന് എെന്ന വിസ്തരിേക്കണ്ടതാകുന്നു;
നീയും
നന്നായി
അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുേപാെല
െയഹൂദന്മാേരാട്
ഞാൻ ഒരു അന്യായവും െചയ്തിട്ടില്ല; 11 ഞാൻ അന്യായം െചയ്ത്
മരണേയാഗ്യമായത് വല്ലതും ്രപവൃത്തിച്ചിട്ട െണ്ടങ്കിൽ മരണശിക്ഷ
ഏല്ക്കുന്നതിന് എനിക്ക് വിേരാധമില്ല.
ഇവർ എെന്റേനെര
േബാധിപ്പിക്കുന്ന അന്യായം േനരല്ല എന്നു വരികിേലാ എെന്ന അവർക്ക്
ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നതല്ല; 12 ഞാൻ ൈകസെര
അഭയംെചാല്ല ന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ െഫസ്െതാസ്
തെന്റ ആേലാചനാസഭേയാട് സംസാരിച്ചിട്ട്: “ൈകസെര നീ അഭയം
െചാല്ലിയിരിക്കുന്നു; ൈകസരുെട അടുക്കേലക്ക് നീ േപാകും” എന്ന്
ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
6

അ്രഗിപ്പാരാജാവും െബർന്നീക്കയും ൈകസര്യയിൽ.
ചില ദിവസങ്ങൾക്കുേശഷം അ്രഗിപ്പാരാജാവും െബർന്നീക്കയും
െഫസ്േതാസിെന വന്ദനം െചയ്വാൻ ൈകസര്യയിൽ എത്തി. 14 കുെറ
നാൾ അവിെട പാർക്കുേമ്പാൾ െഫസ്െതാസ് പൗെലാസിെന്റ സംഗതി
രാജാവിേനാടു വിവരിച്ച പറഞ്ഞത്: “േഫലിക്സ് വിേട്ടച്ച േപാെയാരു
13
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15 ഞാൻ
തടവുകാരൻ ഉണ്ട്.
െയരൂശേലമിൽ െചന്നേപ്പാൾ
െയഹൂദന്മാരുെട മഹാപുേരാഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും എെന്റ അടുക്കൽ
വന്ന് പൗെലാസ് എന്നു േപരുള്ള അവെന്റ േനെര അന്യായം േബാധിപ്പിച്ച്.
16 എന്നാൽ ്രപതിവാദികെള അഭിമുഖമായി
വിധിക്ക് അേപക്ഷിച്ച .
കണ്ട് അന്യായെത്തക്കുറിച്ച് ്രപതിവാദിക്കുവാൻ അവസരം കിട്ട ം
മുെമ്പ യാെതാരു മനുഷ്യെനയും ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുന്നത് േറാമർക്ക്
മര്യാദയല്ല എന്ന് ഞാൻ അവേരാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 17 ആകയാൽ
അവർ ഇവിെട വന്നതിന് േശഷം ഞാൻ ഒട്ട ം താമസിയാെത
പിെറ്റന്ന് തെന്ന ന്യായാസനത്തിൽ ഇരുന്നു; തുടർന്ന് ആ പുരുഷെന
െകാണ്ടുവരുവാൻ കല്പിച്ച . 18 വാദികൾ അവെന്റ ചുറ്റ ം നിന്ന് അന്യായം
േബാധിപ്പിക്കയിൽ ഞാൻ നിരൂപിച്ചിരുന്ന ഗൗരവതരമായ കുറ്റം 19 ഒന്നും
േബാധിപ്പിക്കാെത സ്വന്തമതെത്തക്കുറിച്ച ം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്
പൗെലാസ് പറയുന്ന മരിച്ച േപായ േയശു എെന്നാരുവെനക്കുറിച്ച ം
ചില തർക്കസംഗതികെള െകാണ്ടുവന്നേതയുള്ള . 20 ഇങ്ങെനയുള്ള
വിഷയങ്ങളിൽ വിചാരണ നടേത്തണ്ടത് എങ്ങെനെയന്ന് ഞാൻ
അറിയായ്കയാൽ:
നിനക്ക് െയരൂശേലമിേലക്കു േപായി അവിെട
ഈ സംഗതികെളക്കുറിച്ച് വിസ്താരം നടപ്പാൻ സമ്മതമുേണ്ടാ
എന്നു േചാദിച്ച . 21 എന്നാൽ പൗെലാസ് ച്രകവർത്തിതിരുമനസ്സിെല
വിധിക്കായി തെന്ന സൂക്ഷിേക്കണം എന്ന് അഭയം െചാല്ല കയാൽ
ൈകസരുെട അടുക്കൽ അയയ്ക്കുേവാളം അവെന സൂക്ഷിക്കുവാൻ
22 “ആ മനുഷ്യെന്റ ്രപസംഗം േകൾക്കുവാൻ എനിക്കും
കല്പിച്ച .”
ആ്രഗഹമുണ്ടായിരുന്നു”
എന്ന്
അ്രഗിപ്പാവ്
െഫസ്െതാസിേനാടു
പറഞ്ഞതിന്: “നാെള േകൾക്കാം” എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു.

പൗെലാസ് അ്രഗിപ്പാവിെന്റ മുമ്പാെക.
23 അടുത്ത
ദിവസം അ്രഗിപ്പാവ് െബർന്നീക്കയുമായി വളെര
്രപൗഡിേയാെട സഹ്രസാധിപതികേളാടും നഗരത്തിെല ്രപധാനികേളാടും
കൂെട വിചാരണമണ്ഡപത്തിൽ വരികയും തുടർന്ന് െഫസ്െതാസിെന്റ
കല്പനയാൽ പൗെലാസിെന െകാണ്ടുവരികയും െചയ്തു. 24 അേപ്പാൾ
െഫസ്െതാസ് പറഞ്ഞത്: “അ്രഗിപ്പാരാജാവും, സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന
സകല പുരുഷന്മാരുമായുേള്ളാേര, െയഹൂദന്മാരുെട സമൂഹം എല്ലാം
െയരൂശേലമിലും ഇവിെടയും വച്ച് എേന്നാട് അേപക്ഷിക്കുകയും
അവെന
ജീവേനാെട
െവേച്ചക്കരുത്
എന്ന്
നിലവിളിക്കുകയും
25 അവൻ
െചയ്ത ഈ മനുഷ്യെന നിങ്ങൾ കാണുന്നുവേല്ലാ.
മരണേയാഗ്യമായത് ഒന്നും െചയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ ്രഗഹിച്ച ; അവൻ
തെന്നയും ച്രകവർത്തിതിരുമനസ്സിെല അഭയം െചാല്ല കയാൽ അവെന
അയയ്േക്കണം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. 26 അവെനക്കുറിച്ച്
തിരുമനസ്സിേലക്ക് എഴുതുവാൻ ശരിയായി ഒന്നുംതെന്ന എെന്റ
പക്കലില്ല;
അതുെകാണ്ട് വിസ്താരം കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതുവാൻ
വല്ലതും ഉണ്ടാേകണ്ടതിന് അവെന താങ്കള െട മുമ്പിലും, വിേശഷാൽ
അ്രഗിപ്പാരാജാേവ, അങ്ങയുെട മുമ്പിലും തെന്ന വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.
27 തടവുകാരെന
അയയ്ക്കുേമ്പാൾ അവെന്റ േപരിലുള്ള കുറ്റം
േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്താതിരിക്കുന്നത് യുക്തമല്ല എന്ന് എനിക്ക് േതാന്നുന്നു.”
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26. അദ്ധ്യായം.

പൗേലാസിെന്റ ്രപതിവാദം.
അ്രഗിപ്പാവ്
പൗെലാസിേനാട്:
“നിെന്റ
കാര്യംപറയുവാൻ
അനുവാദം ഉണ്ട്” എന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ പൗെലാസ് ൈകനീട്ടി*
്രപതിവാദിച്ചെതെന്തന്നാൽ:
2 “അ്രഗിപ്പാരാജാേവ, െയഹൂദന്മാർ എെന്റ േമൽ ചുമത്തുന്ന എല്ലാ
കുറ്റങ്ങെളയും കുറിച്ച് ഇന്ന് തിരുമുമ്പാെക ്രപതിവാദിക്കുവാൻ
ഇടവന്നതുെകാണ്ട്, 3 വിേശഷാൽ നീ െയഹൂദന്മാരുെട ഇടയിെല
ആചാരങ്ങള ം
്രപശ്നങ്ങള ം
സംബന്ധിച്ച്
നിനക്ക്
നന്നായി
അറിയാെമന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട ള്ളതിനാൽ ഞാൻ സേന്താഷിക്കുന്നു.
അതുെകാണ്ട് എെന്റ ്രപതിവാദം ക്ഷമേയാെട േകൾക്കണെമന്ന്
4 എെന്റ സ്വന്തം ജനങ്ങള െട ഇടയിലും
ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു.
െയരൂശേലമിലും
ഞാൻ
ബാല്യംമുതൽ
ജീവിച്ചെതങ്ങെനെയന്ന്
5 ഞാൻ
െയഹൂദന്മാർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം.
നമ്മുെട
മതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ
ഏറ്റവും
കർക്കശമായി
്രപമാണിക്കുന്ന
പരീശവിഭാഗത്തിൽ ഒരുവനായി ജീവിച്ച എന്ന് അവർ ആദിമുതൽ
അറിയുന്നു; അത് അവർ അംഗീകരിേക്കണ്ടതുമാകുന്നു. 6 എന്നാൽ
ഞാൻ ഇേപ്പാൾ വിസ്താരത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നത് ൈദവത്താൽ
നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർക്ക് ലഭിച്ച വാഗ്ദത്തത്തിൽ ്രപത്യാശ െവച്ചത്
െകാണ്ടേ്രത. 7 നമ്മുെട പ്രന്തണ്ട് േഗാ്രതങ്ങള ം രാപ്പകൽ ്രശദ്ധേയാെട
ൈദവെത്ത േസവിച്ച ംെകാണ്ട്, എത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ ആശിക്കുന്നതായ
അേത വാഗ്ദത്തത്തിലുള്ള ്രപത്യാശെയെച്ചാല്ലി ആകുന്നു, രാജാേവ,
െയഹൂദന്മാർ എെന്റേമൽ കുറ്റം ചുമത്തുന്നത്. 8 ൈദവം മരിച്ചവെര
ഉയിർപ്പിക്കും എന്നുള്ളത് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്ന്
9 നസറായനായ േയശുവിെന്റ
നിങ്ങൾക്ക് േതാന്നുന്നത് എന്ത്?
നാമത്തിന് വിേരാധമായി പലതും ്രപവർത്തിേക്കണം എന്ന് ഞാനും
ഒരുസമയത്ത് വിചാരിച്ചിരുന്നു സത്യം. 10 അത് ഞാൻ െയരൂശേലമിൽ
െചയ്തിട്ട മുണ്ട്; മഹാപുേരാഹിതന്മാേരാട് അധികാരപ്രതം വാങ്ങി
വിശുദ്ധന്മാരിൽ പലെരയും തടവിൽ ആക്കി അടച്ച ;
അവെര
11 ഞാൻ
െകാല്ല ന്ന സമയത്ത് ഞാനും സമ്മതം െകാടുത്തു.
എല്ലാ
പള്ളികളിലും
അവെര
പലേപ്പാഴും
ദണ്ഡിപ്പിച്ച ംെകാണ്ട്
േയശുവിെന ദുഷിച്ച പറവാൻ നിബ്ബന്ധിക്കയും അവരുെട േനെര
അത്യന്തം ്രഭാന്തുപിടിച്ച് അന്യപട്ടണങ്ങേളാളവും െചന്ന് അവെര
ഉപ്രദവിക്കുകയും െചയ്തു. 12 ഇങ്ങെന െചയ്തുവരികയിൽ ഞാൻ
മഹാപുേരാഹിതന്മാരുെട
അധികാരേത്താടും
ആജ്ഞേയാടും
13
കൂെട
ദമസ്െകാസിേലക്ക്
യാ്രതേപാകുേമ്പാൾ,
രാജാേവ,
നട്ട ച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ വഴിയിൽവച്ച് സൂര്യെന്റ ്രപകാശെത്ത കവിെഞ്ഞാരു
െവളിച്ചം
ആകാശത്തിൽനിന്ന്
എെന്നയും
എേന്നാടുകൂെട
14 ഞങ്ങൾ
യാ്രതെചയ്യ ന്നവെരയും ചുറ്റി ്രപകാശിക്കുന്നത് കണ്ട്.
എല്ലാവരും നിലത്തുവീണേപ്പാൾ:
‘െശൗേല, െശൗേല, നീ എെന്ന
ഉപ്രദവിക്കുന്നത് എന്ത്?
മുള്ളിെന്റ േനെര എതിരിടുന്നത് നിനക്ക്
്രപയാസം ആകുന്നു’ എന്ന് എ്രബായഭാഷയിൽ എേന്നാട് പറയുെന്നാരു
ശബ്ദം ഞാൻ േകട്ട്. 15 ‘നീ ആരാകുന്നു കർത്താേവ?’ എന്നു ഞാൻ
1

*

26. അദ്ധ്യായം.. 1 ബഹുമാനസൂചകമായി
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േചാദിച്ചതിന് കർത്താവ്: ‘നീ ഉപ്രദവിക്കുന്ന േയശു തെന്ന ഞാൻ;
16 എങ്കിലും എഴുേന്നറ്റ് നിവിർന്നുനിൽക്ക; ഇേപ്പാൾ നീ എെന്ന കണ്ടതിനും
ഇനി ഞാൻ നിനക്ക് കാണിക്കുവാനിരിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾക്കും
നിെന്ന ശു്രശൂഷകനും സാക്ഷിയുമായി നിയമിപ്പാൻ തെന്ന ഞാൻ നിനക്ക്
്രപത്യക്ഷനായി. 17 യഹൂദാജനത്തിെന്റയും ജാതികള െടയും കയ്യിൽനിന്ന്
18 അവരുെട കണ്ണ് തുറപ്പാനും അവെര
ഞാൻ നിെന്ന രക്ഷിക്കും.
ഇരുളിൽനിന്ന് െവളിച്ചത്തിേലക്കും സാത്താെന്റ അധികാരത്തിൽനിന്ന്
ൈദവത്തിങ്കേലക്കും തിരിപ്പാനും അങ്ങെന അവർക്ക് പാപേമാചനവും
എന്നിലുള്ള
വിശ്വാസത്താൽ
ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടവരുെട
ഇടയിൽ
അവകാശവും ലഭിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ ഇേപ്പാൾ നിെന്ന അവരുെട
19 അതുെകാണ്ട്
അടുക്കൽ അയയ്ക്കുന്നു’ എന്നു കല്പിച്ച .
അ്രഗിപ്പാരാജാേവ, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗീയദർശനത്തിന് അനുസരണേക്കട്
20
കാണിക്കാെത
ആദ്യം
ദമസ്െകാസിലും
െയരൂശേലമിലും
െയഹൂദ്യേദശെത്തങ്ങും
ഉള്ളവേരാടും
പിെന്ന
ജാതികേളാടും
മാനസാന്തരെപ്പട്ട് ൈദവത്തിങ്കേലക്ക് തിരിഞ്ഞ് മാനസാന്തരത്തിന്
േയാഗ്യമായ ്രപവൃത്തികൾ െചേയ്യണം എന്ന് ്രപസംഗിച്ച . 21 ഇത് നിമിത്തം
െയഹൂദന്മാർ ൈദവാലയത്തിൽവച്ച് എെന്ന പിടിച്ച് െകാല്ല വാൻ ്രശമിച്ച .
22 എന്നാൽ ൈദവത്തിെന്റ സഹായം ലഭിക്കയാൽ ഞാൻ ഇന്നുവെര
നിൽക്കയും െചറിയവേരാടും വലിയവേരാടും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ്
േപാരുകയും െചയ്യ ന്നു. 23 ്രകിസ്തു കഷ്ടം അനുഭവിക്കയും മരിച്ചവരുെട
പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ആദ്യനായി, യഹൂദജനേത്താടും ജാതികേളാടും
െവളിച്ചം അറിയിക്കുകയും െചയ്യ ം എന്ന് ്രപവാചകന്മാരും േമാെശയും
ഭാവികാലെത്തക്കുറിച്ച് ്രപസ്താവിച്ചെതാഴിെക േവെറെയാന്നും ഞാൻ
പറയുന്നില്ല.”
“പൗെലാേസ,
നിനക്ക് ്രഭാന്തുണ്ട്; വിദ്യാബഹുത്വത്താൽ നിനക്ക് ്രഭാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്ന് ഉറെക്ക പറഞ്ഞു. 25 അതിന് പൗെലാസ്: “അതിവിശിഷ്ടനായ
െഫസ്െതാേസ, എനിക്ക് ്രഭാന്തില്ല; ഞാൻ സത്യവും സുേബാധവുമായ
26 രാജാവിന്
വാക്കേ്രത സംസാരിക്കുന്നത്.
ഇതിെനക്കുറിച്ച്
അറിവുള്ളതുെകാണ്ട്
അവേനാട്
ഞാൻ
്രപാഗത്ഭ്യേത്താെട
സംസാരിക്കുന്നു; അവന് ഇത് ഒന്നും മറവായിരിക്കുന്നില്ല എന്ന്
എനിക്ക് നിശ്ചയമുണ്ട്;
കാരണം അത് രഹസ്യമായി നടന്നതല്ല.
27
അ്രഗിപ്പാരാജാേവ,
്രപവാചകന്മാെര
വിശ്വസിക്കുന്നുേവാ?
വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 28 അ്രഗിപ്പാ
പൗെലാസിേനാട്: “ഞാൻ ്രകിസ്ത്യാനിയായിത്തീരുവാൻ നീ എെന്ന
29 അതിന്
അല്പസമയംെകാണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
പൗെലാസ്: “നീ മാ്രതമല്ല, ഇന്ന് എെന്റ ്രപസംഗം േകൾക്കുന്നവർ
എല്ലാവരും അല്പം െകാണ്ടാകെട്ട അധികം െകാണ്ടാകെട്ട ഈ
ചങ്ങല ഒഴിെക എെന്നേപ്പാെല ആകണം എന്ന് ഞാൻ ൈദവേത്താട്
അേപക്ഷിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
24 പൗേലാസ് ഇങ്ങെന ്രപതിവാദിച്ചേപ്പാൾ െഫസ്െതാസ്:

30
അേപ്പാൾ
രാജാവും
േദശാധിപതിയും
െബർന്നീക്കയും
അവേരാടുകൂെട ഇരുന്നവരും എഴുേന്നറ്റ് മാറി നിന്നു. 31 അവർ ആ
മുറിവിട്ട് േപാകുേമ്പാൾ: “ഈ മനുഷ്യൻ മരണത്തിേനാ ചങ്ങലയ്േക്കാ
േയാഗ്യമായത് ഒന്നും െചയ്തിട്ടില്ല” എന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 32 “ൈകസെര
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അഭയം െചാല്ലിയിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ അവെന വിട്ടയപ്പാൻ കഴിയുമായിരുന്നു”
എന്ന് അ്രഗിപ്പാവ് െഫസ്െതാസിേനാടു പറഞ്ഞു.

27. അദ്ധ്യായം.
പൗേലാസിെന്റ േറാമിേലക്കുള്ള കപ്പൽയാ്രത
ഞങ്ങൾ കപ്പൽ കയറി ഇതല്യയ്ക്ക് േപാേകണം എന്ന്
കല്പനയായേപ്പാൾ പൗെലാസിെനയും മറ്റ് ചില തടവുകാെരയും
ഔഗുസ്ത്യപട്ടാളത്തിെല ശതാധിപനായ യൂലിെയാസിെന ഏല്പിച്ച .
2
അങ്ങെന
ഞങ്ങൾ
ആസ്യക്കര
പറ്റി
ഓടുവാനുള്ള
ഒരു
അ്രദമുത്ത്യകപ്പലിൽ കയറി നീക്കി; െതസ്സേലാനിക്യയിൽ നിന്നുള്ള
മക്കേദാന്യക്കാരനായ
അരിസ്തർെഹാസും
ഞങ്ങേളാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 പിേറ്റന്ന് ഞങ്ങൾ സീേദാനിൽ എത്തി; യൂലിെയാസ്
പൗെലാസിേനാട് ദയ കാണിച്ച , സ്േനഹിതന്മാരുെട അടുക്കൽ േപായി
സൽക്കാരം ൈകെക്കാൾവാൻ അനുവദിച്ച . 4 അവിെടനിന്ന് ഞങ്ങൾ
കപ്പൽ നീക്കി, കാറ്റ് ്രപതികൂലമാകയാൽ കാറ്റിെന്റ മറയുള്ള കുെ്രപാസ്
ദ്വീപിെന്റ അരികത്തുകൂടി ഓടി; 5 കിലിക്യ പംഫുല്യ കടൽവഴിയായി
െചന്ന് ലുക്കിയയിെല മുറാപ്പട്ടണത്തിൽ എത്തി. 6 അവിെട ശതാധിപൻ
ഇതല്യയ്ക്ക് േപാകുന്ന ഒരു അെലക്സ്രന്തിയക്കപ്പൽ കണ്ട് ഞങ്ങെള
7 പിെന്ന ഞങ്ങൾ വളെരദിവസം പതുെക്ക
അതിൽ കയറ്റി.
ഓടി, ക്നീെദാസിന് സമീപത്ത് ്രപയാസേത്താെട എത്തി, കാറ്റ്
്രപതികൂലമാകയാൽ േ്രകത്തദ്വീപിെന്റ മറപറ്റി ശല്േമാനയ്ക്ക് എതിെര
ഓടി, 8 ്രപയാസേത്താെട കരപറ്റി ലസയ്യപട്ടണത്തിെന്റ സമീപത്ത്
ശുഭതുറമുഖം എന്നു േപരുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തി. 9 ഇങ്ങെന വളെര
നാൾ െചന്നേശഷം യഹൂദന്മാരുെട േനാമ്പുകാലവും കഴിഞ്ഞിരിെക്ക
കപ്പേലാട്ടം അപകടകരമാകെകാണ്ട് പൗെലാസ്: 10 “പുരുഷന്മാേര, ഈ
യാ്രതയിൽ ചരക്കിനും കപ്പലിനും മാ്രതമല്ല നമ്മുെട ്രപാണങ്ങൾക്കും
ഏറിയ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ വരും എന്നു ഞാൻ കാണുന്നു” എന്ന് അവർക്ക്
മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 11 ശതാധിപേനാ പൗെലാസ് പറഞ്ഞതിേനക്കാൾ
കപ്പിത്താെന്റയും കപ്പലുടമസ്ഥെന്റയും വാക്ക് അധികം വിശ്വസിച്ച .
12 ആ
തുറമുഖം ശീതകാലം കഴിക്കുവാൻ നല്ലതല്ലായ്കയാൽ
അവിെടനിന്ന് നീക്കി െതക്കുപടിഞ്ഞാറായും വടക്കുപടിഞ്ഞാറായും
തുറന്നു
കിടക്കുന്ന
െഫായ്നീക്യ
എന്ന
േ്രകത്തതുറമുഖത്ത്
കഴിയുെമങ്കിൽ െചന്ന് ശീതകാലം കഴിക്കണം എന്ന് മിക്കേപരും
13 െതക്കൻ കാറ്റ് മന്ദമായി ഊതുകയാൽ,
ആേലാചന പറഞ്ഞു.
വിചാരിച്ചതുേപാെല യാ്രത െചയ്യാം എന്ന് േതാന്നി, അവർ അവിെടനിന്ന്
നങ്കൂരം എടുത്ത് േ്രകത്ത ദ്വീപിെന്റ തീരംേചർന്ന് ഓടി. 14 എന്നാൽ കുറച്ച്
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അതിനുേനേര ദ്വീപിൽനിന്ന് വടക്കുകിഴക്കൻ എന്ന
െകാടുങ്കാറ്റ് അടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. 15 കപ്പലിന് കാറ്റിെന്റ േനെര നില്പാൻ
കഴിയാതവണ്ണം കുടുങ്ങുകയാൽ ഞങ്ങൾ കാറ്റിന് വഴങ്ങി അതിെന്റ
വഴിക്കുതെന്ന േപായി. 16 െക്ലൗദ എന്ന െചറിയ ദ്വീപിെന്റ മറപറ്റി ഓടീട്ട്
്രപയാസേത്താെട േതാണി ൈകവശമാക്കി. 17 അത് വലിച്ച കയറ്റിയിട്ട്
അവർ കപ്പലിെന്റ വശേത്താട് ചുറ്റിെക്കട്ടിയും മറ്റ ം ഉറപ്പ വരുത്തി;
പിെന്ന മണൽത്തിട്ടേമൽ അകെപ്പടും എന്നു േപടിച്ച പായ് ഇറക്കി,
അങ്ങെന കാറ്റിെന്റ ദിശയ്ക്ക് നീക്കി. 18 ഞങ്ങൾ െകാടുങ്കാറ്റിനാൽ
1
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അത്യന്തം അലയുകെകാണ്ട് പിേറ്റന്ന് അവർ ചരക്ക് പുറത്തുകളഞ്ഞു.
19 മൂന്നാം നാൾ അവർ സ്വന്തകയ്യാൽ കപ്പൽേകാപ്പ ം കടലിൽ
ഇട്ട കളഞ്ഞു. 20 വളെര നാളായിട്ട് സൂര്യെനേയാ നക്ഷ്രതങ്ങെളേയാ
കാണാെതയും വല്ലാത്ത െകാടുങ്കാറ്റ് അടിച്ച െകാണ്ടും ഇരിക്കയാൽ
ഞങ്ങൾ രക്ഷെപടും എന്നുള്ള ആശ ഒെക്കയും അറ്റ േപായി.
21 അവർ വളെര പട്ടിണി കിടന്നേശഷം പൗേലാസ് അവരുെട നടുവിൽ
നിന്നുെകാണ്ടു പറഞ്ഞത്: “പുരുഷന്മാേര, എെന്റ വാക്ക് അനുസരിച്ച
േ്രകത്തയിൽനിന്ന് നീക്കാെതയും ഈ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാെതയും
ഇരിേക്കണ്ടതായിരുന്നു. 22 എങ്കിലും ഇേപ്പാൾ ൈധര്യേത്താടിരിപ്പാൻ
ഞാൻ നിങ്ങേളാട് അേപക്ഷിക്കുന്നു; കപ്പലിന് അല്ലാെത നിങ്ങളിൽ
ആരുെടയും ്രപാണന് ഹാനി വരികയില്ല. 23 എെന്റ ഉടയവനും ഞാൻ
േസവിച്ച വരുന്നവനുമായ ൈദവത്തിെന്റ ദൂതൻ കഴിഞ്ഞ രാ്രതിയിൽ
എെന്റ അടുക്കൽനിന്ന്: 24 ‘പൗെലാേസ, ഭയെപ്പടരുത്; നീ ൈകസരുെട
മുമ്പിൽ നിൽേക്കണ്ടതാകുന്നു; നിേന്നാടുകൂെട യാ്രതെചയ്യ ന്നവെര
ഒെക്കയും ൈദവം നിനക്ക് ദാനം െചയ്തിരിക്കുന്നു’ എന്നു പറഞ്ഞു.
25 അതുെകാണ്ട്
പുരുഷന്മാേര, ൈധര്യേത്താടിരിപ്പിൻ;
എേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല തെന്ന സംഭവിക്കും എന്നു ഞാൻ ൈദവെത്ത
വിശ്വസിക്കുന്നു. 26 എങ്കിലും നാം ഒരു ദ്വീപിേന്മൽ മുട്ടി വീേഴണ്ടതാകുന്നു.”
കപ്പൽ തകരുന്നു
പതിനാലാം
രാ്രതിയായേപ്പാൾ
ഞങ്ങൾ
അ്രദിയക്കടലിൽ
അലയുേന്നരം അർദ്ധരാ്രതിയിൽ ഒരു കരയ്ക്ക് സമീപിക്കുന്നു
28 അവർ ഈയം ഇട്ട് ഇരുപത്
എന്ന് കപ്പൽക്കാർക്ക് േതാന്നി.
മാെറന്ന്* കണ്ട്; കുറച്ച് അപ്പ റം േപായിട്ട് വീണ്ടും ഈയം ഇട്ട്
പതിനഞ്ച് മാെറന്ന്† കണ്ട്. 29 പാറ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടിക്കുേമാ എന്നു
േപടിച്ച് അവർ അമരത്തുനിന്ന് നാല് നങ്കൂരം ഇട്ട്, േവഗം േനരം
30 എന്നാൽ കപ്പൽക്കാർ
െവള പ്പാൻ ്രപാർത്ഥിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
കപ്പൽ വിട്ട് ഓടിേപ്പാകുവാൻ വിചാരിച്ച് അണിയത്തുനിന്ന് നങ്കൂരം
ഇടുവാൻ േപാകുന്നു എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ േതാണി കടലിൽ ഇറക്കി.
31 അേപ്പാൾ പൗെലാസ് ശതാധിപേനാടും പടയാളികേളാടും:
“ഇവർ
കപ്പലിൽ താമസിച്ചല്ലാെത നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷെപടുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല”
32 പടയാളികൾ േതാണിയുെട കയറ് അറുത്ത്
എന്നു പറഞ്ഞു.
33 േനരം െവള ക്കാറായേപ്പാൾ പൗെലാസ്
അത് വീഴിച്ച കളഞ്ഞു.
എല്ലാവേരാടും ഭക്ഷണം കഴിേക്കണ്ടതിന് അേപക്ഷിച്ച :
“നിങ്ങൾ
ഒന്നും ഭക്ഷിക്കാെത കാത്തുെകാണ്ട് പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് ഇന്ന്
34 അതുെകാണ്ട് ആഹാരം
പതിനാലാം ദിവസം ആകുന്നുവേല്ലാ.
കഴിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങേളാട് അേപക്ഷിക്കുന്നു;
അത്
നിങ്ങള െട രക്ഷയ്ക്കുള്ളതേല്ലാ; നിങ്ങളിൽ ഒരുവെന്റയും തലയിെല
ഒരു േരാമംേപാലും നഷ്ടമാകയില്ല നിശ്ചയം” എന്നു പറഞ്ഞു.
35 ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം എടുത്ത് എല്ലാവരും കാൺെക ൈദവെത്ത
വാഴ്ത്തിയിട്ട് നുറുക്കി തിന്നുതുടങ്ങി. 36 അേപ്പാൾ എല്ലാവരും ൈധര്യെപ്പട്ട്
ഭക്ഷണം കഴിച്ച . 37 കപ്പലിൽ ഞങ്ങൾ ആകപ്പാെട ഇരുനൂെറ്റഴുപത്താറ്
38 അവർ തിന്ന് തൃപ്തിവന്നേശഷം ധാന്യം
ആൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
കടലിൽ കളഞ്ഞ് കപ്പലിെന്റ ഭാരം കുറച്ച്. 39 െവളിച്ചമായേപ്പാൾ ഇന്ന
27
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േദശം എന്ന് അവർ അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും കരയുെള്ളാരു തുറ കണ്ട്,
കഴിയും എങ്കിൽ കപ്പൽ അതിേലക്ക് ഓടിേക്കണം എന്നു ഭാവിച്ച .
40 നങ്കൂരം അറുത്ത് കടലിൽ വിട്ട് ചുക്കാെന്റ െകട്ട ം അഴിച്ച് െപരുമ്പായ്
കാറ്റ മുഖമായി ഉയർത്തിെക്കട്ടി കരയ്ക്ക് േനെര ഓടി. 41 ഇരുകടൽ
കൂടിെയാരു സ്ഥലത്തിേന്മൽ െചന്ന് കയറുകയാൽ കപ്പൽ അടിഞ്ഞ്,
അണിയം ഉറച്ച് ഇളക്കമില്ലാെതയായി; അമരം തിരയുെട ശക്തിയാൽ
ഉടഞ്ഞുേപായി. 42 തടവുകാരിൽ ആരും നീന്തി ഓടിേപ്പാകാതിരിപ്പാൻ
അവെര െകാേല്ലണം എന്ന് പടയാളികൾ ആേലാചിച്ച . 43 ശതാധിപേനാ
പൗെലാസിെന രക്ഷിക്കാൻ ആ്രഗഹിച്ചിട്ട് അവരുെട ആേലാചനെയ
തടുത്തു, നീന്തുവാൻ കഴിയുന്നവർ ആദ്യം ചാടി കരയ്ക്ക് പറ്റ വാനും
44 േശഷമുള്ളവർ പലകേമലും കപ്പലിെന്റ ഖണ്ഡങ്ങള െട േമലുമായി
എത്തുവാനും കല്പിച്ച ; ഇങ്ങെന എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായി കരയിൽ
എത്തി.

28. അദ്ധ്യായം.
പൗേലാസ് െമലിത്ത ദ്വീപിൽ
രക്ഷെപട്ടേശഷം ദ്വീപിെന്റ േപർ െമലിത്ത എന്ന് ഞങ്ങൾ
2 അവിടുെത്ത
മനസ്സിലാക്കി.
സ്ഥലവാസികൾ ഞങ്ങൾക്ക്
അസാധാരണ ദയ കാണിച്ച , മഴയും തണുപ്പ മായിരുന്നതുെകാണ്ട്
തീ കൂട്ടി ഞങ്ങെള ഒെക്കയും സ്വീകരിച്ച . 3 പൗെലാസ് കുെറ വിറക്
െപറുക്കി തീയിൽ ഇട്ടേപ്പാൾ ഒരു അണലി, ചൂടുനിമിത്തം പുറെപ്പട്ട്
അവെന്റ ൈകയ്ക്ക് ചുറ്റി. 4 അണലി അവെന്റ ൈകേമൽ തൂങ്ങുന്നത്
ആ സ്ഥലവാസികൾ കണ്ടേപ്പാൾ: “ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു െകാലപാതകൻ
സംശയമില്ല;
കടലിൽനിന്ന് രക്ഷെപട്ടിട്ട ം നീതിേദവി അവെന
ജീവിച്ചിരിപ്പാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല” എന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 5 അവേനാ
അതിെന തീയിൽ കുടഞ്ഞ് കളഞ്ഞു, അവന് േദാഷം ഒന്നും പറ്റിയതുമില്ല.
6 അവൻ വീർക്കുകേയാ െപെട്ടന്ന് ചത്തു വീഴുകേയാ െചയ്യ ം എന്ന്
വിചാരിച്ച് അവർ കാത്തുനിന്നു; വളെര േനരം കാത്തുനിന്നിട്ട ം അവന്
ആപത്ത് ഒന്നും ഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ട് മനസ്സ് മാറി അവൻ ഒരു േദവൻ
എന്നു പറഞ്ഞു.
1

പുബ്ലിേയാസിെന്റ പിതാവിെന്റ സൗഖ്യം
ആ സ്ഥലത്തിെന്റ സമീപത്ത് പുബ്ലിെയാസ് എന്ന് േപരുള്ള ആ
ദ്വീപു്രപമാണിയ്ക്ക് ഒരു ജന്മഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ ഞങ്ങെള
സ്വീകരിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം ആദരേവാെട ഞങ്ങെള സൽക്കരിക്കുകയും
8 പുബ്ലിെയാസിെന്റ അപ്പൻ പനിയും അതിസാരവും
െചയ്തു.
പിടിച്ച് കിടപ്പായിരുന്നു.
പൗെലാസ് അവെന്റ അടുക്കൽ അകത്ത്
െചന്ന്
്രപാർത്ഥിച്ച്
അവെന്റേമൽ
ൈകവച്ച്
സുഖെപ്പടുത്തി.
9
ഇത്
സംഭവിച്ചേശഷം
ദ്വീപിലുണ്ടായിരുന്ന
മറ്റ്
േരാഗികള ം
10 അവരും ഏറിയ സമ്മാനങ്ങൾ തന്ന്
വന്ന് സൗഖ്യം ്രപാപിച്ച .
ഞങ്ങെള മാനിച്ച ; ഞങ്ങൾ കപ്പൽയാ്രതയ്ക്കായ് ഒരുങ്ങുേമ്പാൾ
ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ളെതല്ലാം െകാണ്ടുവന്ന് തന്നു.
7

പൗേലാസ് േറാമിൽ.
മൂന്നു മാസം കഴിഞ്ഞേശഷം ആ ദ്വീപിൽ ശീതകാലം കഴിച്ച്
കിടന്നിരുന്ന സിയുസ് േദവെന്റ ഇരട്ടമക്കള െട ചിഹ്നമുേള്ളാരു
11
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അെലക്സ്രന്തിയകപ്പലിൽ ഞങ്ങൾ കയറി പുറെപ്പട്ട , 12 സുറക്കൂസ്
പട്ടണത്തിെന്റ കരയ്ക്കിറിങ്ങി അവിെട മൂന്നു നാൾ പാർത്തു;
അവിെടനിന്ന് ഓടി േരെഗ്യായും എന്ന പട്ടണത്തിൽ എത്തി. 13 ഒരു ദിവസം
കഴിഞ്ഞിട്ട് െതക്കൻ കാറ്റ് അടിച്ചതിനാൽ രണ്ടാംദിവസം ഞങ്ങൾ
പുെത്യാലി പട്ടണത്തിൽ എത്തി. 14 അവിെട ചില സേഹാദരന്മാെര കണ്ട്,
തങ്ങേളാടുകൂെട ഏഴ് നാൾ താമസിേക്കണം എന്ന് അവർ അേപക്ഷിച്ച ;
15 അവിടുെത്ത സേഹാദരന്മാർ
പിെന്ന ഞങ്ങൾ േറാമിൽ എത്തി.
ഞങ്ങള െട വർത്തമാനം േകട്ടിട്ട് അപ്യപുരവും ്രതിമണ്ഡപവും* വെര
ഞങ്ങെള എതിേരറ്റ വന്നു; അവെര കണ്ടിട്ട് പൗെലാസ് ൈദവെത്ത
വാഴ്ത്തുകയും ൈധര്യം ്രപാപിക്കുകയും െചയ്തു.
16 േറാമയിൽ എത്തിയേശഷം തനിക്ക് കാവലായ പടയാളിേയാടുകൂെട
േവറിട്ട് പാർപ്പാൻ പൗെലാസിന് അനുവാദം കിട്ടി.
േറാമിെല യഹൂദന്മാേരാട് പൗെലാസ് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു.
മൂന്ന്
ദിവസം
കഴിഞ്ഞിട്ട്
അവൻ
െയഹൂദന്മാരിൽ
്രപധാനികളായവെര വിളിപ്പിച്ച . അവർ വന്നുകൂടിയേപ്പാൾ അവേരാട്
പറഞ്ഞത്: “സേഹാദരന്മാേര, ഞാൻ ജനത്തിേനാ പിതാക്കന്മാരുെട
ആചാരങ്ങൾേക്കാ
വിേരാധം
ഒന്നും
െചയ്തിട്ടില്ലാതിരിെക്ക
എെന്ന െയരൂശേലമിൽനിന്ന് ബദ്ധനായി േറാമക്കാരുെട കയ്യിൽ
18 അവർ
ഏല്പിച്ച .
വിസ്തരിച്ചേപ്പാൾ മരണേയാഗ്യമായത്
ഒന്നും എന്നിൽ കാണാത്തതുെകാണ്ട് എെന്ന വിട്ടയപ്പാൻ അവർ
ആ്രഗഹിച്ചിരുന്നു. 19 എന്നാൽ അവരുെട ആ്രഗഹത്തിന് െയഹൂദന്മാർ
എതിർപറഞ്ഞതുെകാണ്ട്;
എെന്റ ജനങ്ങൾെക്കതിെര അന്യായം
േബാധിപ്പിക്കുവാൻ
എനിക്ക്
യാെതാന്നും
ഇെല്ലങ്കിലും
ഞാൻ
ൈകസെര അഭയം െചാേല്ലണ്ടിവന്നു. 20 ഇതു മുഖാന്തരം നിങ്ങെള
കണ്ട് സംസാരിക്കണം എന്നുവിചാരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങെള വിളിപ്പിച്ച .
യി്രസാേയലിെന്റ ദൃഢവിശ്വാസത്തിനുേവണ്ടിയാകുന്നു ഞാൻ ഈ
21 അവർ അവേനാട്:
ചങ്ങലയാൽ ബന്ധിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്.”
“നിെന്റ സംഗതിയ്ക്ക് െയഹൂദ്യയിൽനിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എഴുത്തു
വരികേയാ സേഹാദരന്മാരിൽ ആരും വന്ന് നിെന്നക്കുറിച്ച് യാെതാരു
22 എങ്കിലും എല്ലായിടത്തും ഈ
േദാഷവും പറകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല.
വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്ക് വിേരാധമായി സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ
അറിയുന്നതുെകാണ്ട് നിെന്റ വിശ്വാസം ഇന്നത് എന്ന് നീ തെന്ന
പറഞ്ഞുേകൾപ്പാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
23
ഒരു
ദിവസം
നിശ്ചയിച്ചിട്ട്
അേനകർ
അവെന്റ
പാർപ്പിടത്തിൽ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു;
അവൻ അവേരാട്
ൈദവരാജ്യത്തിന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു, േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണവും
്രപവാചകപുസ്തകങ്ങള ം ആധാരമാക്കി േയശുവിെനക്കുറിച്ച് അവർ
വിശ്വസിക്കാൻ തക്കവണ്ണം രാവിെല തുടങ്ങി സന്ധ്യവെര വിവരിച്ച .
24 അവൻ പറഞ്ഞത് ചിലർ സമ്മതിച്ച ; മറ്റ ള്ളവർ വിശ്വസിച്ചില്ല. 25 അവർ
തമ്മിൽ േയാജിക്കാെത പിരിഞ്ഞുേപാകുേമ്പാൾ പൗെലാസ് അവേരാട്
ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
26 “ ‘നിങ്ങൾ െചവിെകാണ്ട് േകട്ടിട്ട ം ്രഗഹിക്കാതിരിക്കും; കണ്ണ െകാണ്ട്
കണ്ടിട്ട ം കാണാതിരിക്കും;
കണ്ണ െകാണ്ട് കാണാെതയും
17

*

28. അദ്ധ്യായം.. 15 അപ്യപുരവും ്രതിമണ്ഡപവും അപ്യപുരം,േറാമിൽനിന്നും 64 കി.മീ.
ദൂെരയും ്രതിമണ്ഡപം 45 കി.മീ. ദൂെരയും ആയിരുന്നു.
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െചവിെകാണ്ട്
േകൾക്കാെതയും
ഹൃദയംെകാണ്ട്
്രഗഹിച്ച്
27
മനന്തിരിയാെതയും.
ഞാൻ അവെര സൗഖ്യമാക്കാെതയും
ഇരിേക്കണ്ടതിന് ഈ ജനത്തിെന്റ ഹൃദയം തടിച്ചിരിക്കുന്നു.
അവരുെട െചവി േകൾക്കുവാൻ മന്ദമായിരിക്കുന്നു; അവരുെട
കണ്ണ് അടച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ ജനത്തിെന്റ അടുക്കൽ േപായി
പറക’
എന്നിങ്ങെന
പരിശുദ്ധാത്മാവ്
െയശയ്യാ്രപവാചകൻ
മുഖാന്തരം
നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാേരാട്
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
ശരിതെന്ന.
28 ആകയാൽ ൈദവം തെന്റ ഈ രക്ഷ ജാതികൾക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു;
അവർ േകൾക്കും എന്നു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ.”
29 അവൻ സ്വന്തമായി വാടകയ്െക്കടുത്ത വീട്ടിൽ രണ്ട് വർഷം
മുഴുവൻ താമസിച്ച്, തെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നവെര ഒെക്കയും സ്വീകരിച്ച .
30 പൂർണ്ണ ്രപാഗത്ഭ്യേത്താെട യാെതാരു വിഘ്നവും കൂടാെത ൈദവരാജ്യം
്രപസംഗിച്ച ം കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച് ഉപേദശിച്ച ം
േപാന്നു.

േറാമർ 1. അദ്ധ്യായം.:1
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അെപ്പാസ്തലനായ പൗെലാസ്

േറാമർക്ക് എഴുതിയ േലഖനം
1
ൈദവത്തിെന്റ
പു്രതനും
നമ്മുെട
കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള
ൈദവത്തിെന്റ
സുവിേശഷം,
2 തെന്റ ്രപവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം എഴുതെപ്പട്ട വിശുദ്ധേരഖകളിൽ
3 ഈ സുവിേശഷം
മുമ്പുകൂട്ടി വാഗ്ദത്തം െചയ്തിട്ട ള്ളതാണ്.
്രപസംഗിക്കുന്നതിനായി േവർതിരിച്ച് വിളിക്കെപ്പട്ട അെപ്പാസ്തലനും
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ദാസനുമായ പൗേലാസ് േറാമയിൽ ൈദവത്തിന്
്രപിയമുള്ളവരും
വിശുദ്ധന്മാരായി
വിളിക്കെപ്പട്ട
എല്ലാവർക്കും
എഴുതുന്നത്.
4
നമ്മുെട
പിതാവായ
ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും
കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽനിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും
5 മനുഷ്യെനന്ന നിലയിൽ ദാവീദിെന്റ വംശാവലിയിൽ
ഉണ്ടാകെട്ട.
ജനിക്കുകയും മരിച്ചിട്ട് ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കയാൽ വിശുദ്ധിയുെട
ആത്മാവിനാൽ
ൈദവപു്രതൻ
എന്ന്
ശക്തിേയാെട
്രപഖ്യാപിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നവനാലേല്ലാ ഞങ്ങൾ 6 അവെന്റ
നാമത്തിനായി
സകലജാതികള െടയും
ഇടയിൽ
വിശ്വാസത്തിന്
അനുസരണം
വരുേത്തണ്ടതിന്
കൃപയും
അെപ്പാസ്തലത്വവും
7 അവരിൽ േയശു്രകിസ്തുവിനുള്ളവരായി വിളിക്കെപ്പട്ട
്രപാപിച്ചത്.
നിങ്ങള ം ഉൾെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
8 നിങ്ങള െട വിശ്വാസം േലാകം മുഴുവനും ്രപസിദ്ധമായിരിക്കുന്നതിനാൽ
ഞാൻ ആദ്യം തെന്ന നിങ്ങൾെക്കല്ലാവർക്കും േവണ്ടി എെന്റ
ൈദവത്തിന് േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരം സ്േതാ്രതം െചയ്യ ന്നു.
9 ഞാൻ ഇടവിടാെത നിങ്ങെള ഓർത്തുെകാണ്ട് ൈദേവഷ്ടത്താൽ
എേപ്പാൾ എങ്കിലും നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരുവാൻ സാധിേക്കണ്ടതിന്
എെന്റ ്രപാർത്ഥനയിൽ എേപ്പാഴും യാചിക്കുന്നു 10 എന്നുള്ളതിന്
അവെന്റ പു്രതെനക്കുറിച്ച ള്ള സുവിേശഷേഘാഷണത്തിൽ ഞാൻ
എെന്റ ആത്മാവിൽ േസവിക്കുന്ന ൈദവം എനിക്ക് സാക്ഷി.
11 നിങ്ങെള ഉറപ്പിേക്കണ്ടതിനായി ചില ആത്മികവരം നിങ്ങൾക്ക്
12
നല്േകണ്ടതിന്,
അതായത്
നിങ്ങൾക്കും
എനിക്കുമുള്ള
വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങേളാടുകൂെട എനിക്കും ഒരുമിച്ച് േ്രപാത്സാഹനം
ലഭിേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ
നിങ്ങെള
കാണുവാൻ
വാഞ്ചിക്കുന്നു.
13 എന്നാൽ സേഹാദരന്മാേര, എനിക്ക് മറ്റ ള്ള ജാതികള െടയിടയിൽ
ഉള്ളതുേപാെല നിങ്ങള െടയിടയിലും ചില ഫലം ഉണ്ടാേകണ്ടതിന്
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരുവാൻ പലേപ്പാഴും ഭാവിച്ച
എങ്കിലും
ഇതുവെര മുടക്കം വന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കരുത് എന്നു
14 പരിഷ്കൃതർക്കും അപരിഷ്കൃതർക്കും,
ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു.
ജ്ഞാനികൾക്കും
ബുദ്ധിഹീനർക്കും
ഞാൻ
കടക്കാരൻ
15 അങ്ങെന േറാമയിലുള്ള നിങ്ങേളാടും സുവിേശഷം
ആകുന്നു.
അറിയിക്കുവാൻ എന്നാൽ ആേവാളം ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
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സുവിേശഷെത്തക്കുറിച്ച
എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല;
വിശ്വസിക്കുന്ന
ഏവനും, ആദ്യം െയഹൂദനും പിെന്ന യവനനും അത് രക്ഷയ്ക്കായി
ൈദവശക്തിയാകുന്നുവേല്ലാ. 17 അതിൽ ൈദവത്തിെന്റ നീതി വിശ്വാസം
േഹതുവായും വിശ്വാസത്തിനായിെക്കാണ്ടും െവളിെപ്പടുന്നു. “നീതിമാൻ
വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും” എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
18 അനീതിെകാണ്ട് സത്യെത്ത തടഞ്ഞുെവയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യരുെട
സകല അഭക്തിക്കും അനീതിക്കും എതിെര ൈദവത്തിെന്റ േകാപം
19 എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു െവളിെപ്പടുന്നു.
ൈദവെത്തക്കുറിച്ച് അറിയുവാൻ കഴിയുന്നിടേത്താളം അവർക്ക്
െവളിവായിരിക്കുന്നു;
ൈദവം
അവർക്ക്
െവളിെപ്പടുത്തിയേല്ലാ.
20 ൈദവത്തിെന്റ നിത്യശക്തിയും ദിവ്യസ്വഭാവവും ്രപപഞ്ചസൃഷ്ടിമുതൽ
സൃഷ്ടികളിൽക്കൂടി െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട് അവർക്ക്
ഒഴിവുകഴിെവാന്നും പറയാനാകില്ല. 21 അവർ ൈദവെത്ത അറിഞ്ഞിട്ട ം
അവെന ൈദവമായി മഹത്വെപ്പടുത്തുകേയാ നന്ദി കേരറ്റ കേയാ
െചയ്യാെത തങ്ങള െട നിരൂപണങ്ങളിൽ മൂഢരായിത്തീർന്നു, അവരുെട
22 ജ്ഞാനികൾ എന്നു
വിേവകമില്ലാത്ത ഹൃദയം ഇരുണ്ടുേപായി.
അവകാശെപ്പട്ട െകാണ്ട് അവർ മൂഢരായിേപ്പായി; 23 അക്ഷയനായ
ൈദവത്തിെന്റ േതജസ്സിെന അവർ ക്ഷയമുള്ള മനുഷ്യൻ, പക്ഷി,
നാൽക്കാലി,
ഇഴജാതി
എന്നിവയുെട
രൂപസാദൃശ്യങ്ങളായി
മാറ്റിക്കളഞ്ഞു.
24 അതുെകാണ്ട്
ൈദവം അവെര തങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങളിെല
േമാഹങ്ങളിൽ
സ്വന്തശരീരങ്ങെള
തമ്മിൽ
തമ്മിൽ
25 ൈദവത്തിെന്റ
അപമാനിേക്കണ്ടതിന് അശുദ്ധിയിൽ ഏല്പിച്ച .
സത്യം അവർ വ്യാജമാക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു, സൃഷ്ടാവിന് പകരം
സൃഷ്ടിെയ ആരാധിക്കുകയും േസവിക്കുകയും െചയ്തു എന്നാൽ
ൈദവം എേന്നക്കും വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ. ആേമൻ.
26
അതുെകാണ്ട്
ൈദവം
അവെര
അപമാനരാഗങ്ങളിൽ
ഏല്പിച്ച ;
അവരുെട സ്്രതീകൾ തങ്ങള െട സ്വാഭാവികേഭാഗെത്ത
27 അതുേപാെലതെന്ന
്രപകൃതിവിരുദ്ധമാക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു.
പുരുഷന്മാരും സ്വാഭാവികസ്്രതീേഭാഗം വിട്ട അേന്യാന്യം കാമം ജ്വലിച്ച
ആേണാട് ആൺ അവലക്ഷണമായത് ്രപവർത്തിച്ച .
ഇങ്ങെന
അവർക്ക് തങ്ങള െട വ്രകതയ്ക്കു േയാഗ്യമായ ശിക്ഷ തങ്ങളിൽ തേന്ന
ലഭിച്ച .
28 ൈദവെത്തക്കുറിച്ച ള്ള പരിജ്ഞാനം അവർ അംഗീകരിക്കാത്തതുെകാണ്ട്;
അവൻ അവെര ്രകമമല്ലാത്തത് െചയ്വാൻ നികൃഷ്ടബുദ്ധിയിൽ
29
ഏല്പിച്ച .
അവർ
സകല
അനീതിയും
ദുഷ്ടതയും
അത്യാ്രഗഹവും ദുർബ്ബ ദ്ധിയും നിറഞ്ഞവർ;
അസൂയ,
െകാല,
പിണക്കം,
വഞ്ചന,
ദുശ്ശീലം
എന്നിവയിൽ
മുഴുകിയവർ,
30 അപവാദികൾ, ഏഷണിക്കാർ, ൈദവേദ്വഷികൾ, നിഷ്ഠൂരന്മാർ,
ഗർവ്വിഷ്ഠന്മാർ, ആത്മ്രപശംസക്കാർ, പുതുേദാഷം സങ്കല്പിക്കുന്നവർ,
31
മാതാപിതാക്കന്മാെര
അനുസരിക്കാത്തവർ,
ബുദ്ധിഹീനർ,
അവിശ്വസ്തർ, വാത്സല്യമില്ലാത്തവർ, കരുണയില്ലാത്തവർ. 32 ഇത്തരം
കാര്യങ്ങൾ ്രപവൃത്തിക്കുന്നവർ മരണേയാഗ്യർ എന്നുള്ള ൈദവന്യായം
അവർ അറിഞ്ഞിട്ട ം അവ ്രപവർത്തിക്കുക മാ്രതമല്ല അവെയ
്രപവർത്തിക്കുന്നവെര അംഗീകരിക്കുകയുംകൂെട െചയ്യ ന്നു.
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1

അതുെകാണ്ട് വിധിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യനുമായുേള്ളാേവ, നിനക്ക്
ഒഴിവുകഴിവില്ല; അന്യെന വിധിക്കുന്നതിൽ നീ നിെന്നത്തെന്ന കുറ്റം
വിധിക്കുന്നു; കാരണം വിധിക്കുന്ന നീ അതുതെന്ന ്രപവർത്തിക്കുന്നു.
2 എന്നാൽ ആ വക ്രപവർത്തിക്കുന്നവരുെട േനെര ൈദവത്തിെന്റ
വിധി സത്യാനുസരണമായിരിക്കുന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നു. 3 ആവക
്രപവർത്തിക്കുന്നവെര
വിധിക്കുകയും
എന്നാൽ,
അതുതെന്ന
്രപവർത്തിക്കയും െചയ്യ ന്ന മനുഷ്യാ, നീ ൈദവത്തിെന്റ വിധിയിൽനിന്നു
െതറ്റി ഒഴിയും എന്നു ചിന്തിക്കുന്നുേവാ? 4 അല്ല, ൈദവത്തിെന്റ ദയ നിെന്ന
മാനസാന്തരത്തിേലക്കു നടത്തുന്നു എന്നു അറിയാെത നീ അവെന്റ
ദയ, ക്ഷമ, ദീർഘക്ഷാന്തി എന്നിവ നിസ്സാരമാക്കി ചിന്തിക്കുന്നുേവാ?
5 എന്നാൽ നിെന്റ കാഠിന്യത്താലും അനുതാപമില്ലാത്ത ഹൃദയത്താലും
നീ ൈദവത്തിെന്റ നീതിയുള്ള വിധി െവളിെപ്പടുന്ന േകാപദിവസേത്തക്ക്
നിനക്കുതെന്ന േകാപം സംഭരിച്ച െവക്കുന്നു. 6 അവൻ ഓേരാരുത്തന്
അവനവെന്റ ്രപവൃത്തിക്കു തക്ക അളവിൽ പകരം െകാടുക്കും.
7 നല്ല ്രപവൃത്തിക്കു േവണ്ടുന്ന സ്ഥിരതേയാെട േതജസ്സ ം മാനവും
അക്ഷയതയും അേന്വഷിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യജീവനും, 8 സ്വാർത്ഥരായി
സത്യം അനുസരിക്കാെത അനീതി അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് േകാപവും
േ്രകാധവും െകാടുക്കും. 9 തിന്മ ്രപവർത്തിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യാത്മാവിനും
ദുരിതവും തീ്രവദുഃഖവും ആദ്യം െയഹൂദനും പിെന്ന യവനനും
10 എന്നാൽ നല്ലത് ്രപവർത്തിക്കുന്ന ഏവനും മഹത്വവും
വരും.
മാനവും സമാധാനവും ആദ്യം െയഹൂദനും പിെന്ന യവനനും ലഭിക്കും.
11 ൈദവത്തിെന്റ പക്കൽ മുഖപക്ഷം ഇല്ലേല്ലാ.
12 ന്യായ്രപമാണം
ഇല്ലാെത പാപം െചയ്തവർ ഒെക്കയും ന്യായ്രപമാണം കൂടാെത
നശിച്ച േപാകും;
ന്യായ്രപമാണം ഉണ്ടായിട്ട് പാപം െചയ്തവർ
13 ന്യായ്രപമാണം
ഒെക്കയും ന്യായ്രപമാണത്താൽ വിധിക്കെപ്പടും.
േകൾക്കുന്നവരല്ല ൈദവസന്നിധിയിൽ നീതിമാന്മാർ; ന്യായ്രപമാണം
ആചരിക്കുന്നവരേ്രത നീതികരിക്കെപ്പടുന്നത്. 14 ന്യായ്രപമാണമില്ലാത്ത
ജാതികൾ
ന്യായ്രപമാണത്തിലുള്ള
കാര്യങ്ങൾ
സ്വാഭാവികമായി
െചയ്യ േമ്പാൾ ന്യായ്രപമാണമില്ലാത്ത അവർ തങ്ങൾക്കു തേന്ന ഒരു
15 ഇതിനാൽ, അവരുെട മനസ്സാക്ഷി
ന്യായ്രപമാണം ആകുന്നു.
അവേരാടുകൂെട സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞും അവരുെട വിചാരങ്ങൾ തമ്മിൽ
കുറ്റം
ചുമത്തുകേയാ
്രപതിവാദിയ്ക്കുകേയാ
െചയ്തുംെകാണ്ട്
അവർ ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ ്രപവൃത്തി തങ്ങള െട ഹൃദയത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു; 16 ൈദവം േയശു്രകിസ്തു
മുഖാന്തരം മനുഷ്യരുെട രഹസ്യങ്ങെള എെന്റ സുവിേശഷ്രപകാരം ന്യായം
വിധിക്കുന്ന നാളിൽ തേന്ന.
17

നീേയാ, െയഹൂദൻ എന്നു വിളിക്കെപ്പട്ട ം, ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
ആ്രശയിച്ച ം 18 ൈദവത്തിൽ ്രപശംസിച്ച ം,
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
നിന്നു പഠിക്കയാൽ ൈദവത്തിെന്റ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞും ഉത്തമമായത്
തിരെഞ്ഞടുത്തും 19 ജ്ഞാനത്തിെന്റയും സത്യത്തിെന്റയും സാരാംശം
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ നിന്നു നിനക്ക് ലഭിക്കുകയും െചയ്തതുെകാണ്ടു
നീ കുരുടർക്ക് വഴി കാട്ട ന്നവൻ, 20 ഇരുട്ടിലുള്ളവർക്ക് െവളിച്ചം,
മൂഢെര പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ,
ശിശുക്കൾക്ക് ഉപേദഷ്ടാവ് എന്നു
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ഉറച്ച മിരിക്കുെന്നങ്കിൽ- 21 അന്യെന ഉപേദശിക്കുന്ന നീ, നിെന്നത്തെന്ന
ഉപേദശിക്കാത്തത് എന്ത്?
േമാഷ്ടിക്കരുത് എന്നു ്രപസംഗിക്കുന്ന
നീ േമാഷ്ടിക്കുന്നുേവാ? 22 വ്യഭിചാരം െചയ്യരുത് എന്നു പറയുന്ന നീ
വ്യഭിചാരം െചയ്യ ന്നുേവാ?
വി്രഗഹങ്ങെള െവറുക്കുന്ന നീ േക്ഷ്രതം
23 ന്യായ്രപമാണത്തിൽ ്രപശംസിക്കുന്ന നീ
കവർച്ച െചയ്യ ന്നുേവാ?
ന്യായ്രപമാണലംഘനത്താൽ ൈദവെത്ത അപമാനിക്കുന്നുേവാ?
“നിങ്ങൾ നിമിത്തം ൈദവത്തിെന്റ നാമം ജാതികള െട ഇടയിൽ
ദുഷിക്കെപ്പടുന്നു”
25
എന്നു
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
നീ
ന്യായ്രപമാണം
അനുസരിച്ചാൽ
പരിേച്ഛദന
്രപേയാജനമുള്ളതു
സത്യം;
എന്നാൽ
ന്യായ്രപമാണലംഘിയായാേലാ
നിെന്റ
പരിേച്ഛദന
26 അങ്ങെനെയങ്കിൽ,
അ്രഗചർമമായിത്തീരുന്നു.
അ്രഗചർമി
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
നിയമങ്ങെള
്രപമാണിച്ചാൽ
അവെന്റ
അ്രഗചർമം പരിേച്ഛദന എന്നു എണ്ണ കയില്ലേയാ? 27 സ്വാഭാവികമായി
അ്രഗചർമിയായവൻ
ന്യായ്രപമാണം
അനുഷ്ഠിക്കുന്നു
എങ്കിൽ
തിരുെവഴുത്തും പരിേച്ഛദനയുമുള്ള ന്യായ്രപമാണലംഘിയായ നിെന്ന
28 പുറെമ മാ്രതം െയഹൂദനായവൻ
അവൻ വിധിക്കുകയില്ലേയാ?
െയഹൂദനല്ല;
പുറെമ മാ്രതം ജഡത്തിലുള്ളത് പരിേച്ഛദനയുമല്ല;
29 അകേമ
െയഹൂദനായവനേ്രത െയഹൂദൻ;
അക്ഷരത്തിലല്ല
ആത്മാവിലുള്ള ഹൃദയപരിേച്ഛദനയേ്രത പരിേച്ഛദന; അങ്ങെനയുള്ളവന്
മനുഷ്യരാലല്ല ൈദവത്താൽ തേന്ന പുകഴ്ച ലഭിക്കും.
24

3. അദ്ധ്യായം.
1
എന്നാൽ
െയഹൂദന്
എന്ത്
വിേശഷതയാണുള്ളത്?
പരിേച്ഛദനെകാണ്ട് എന്ത് ്രപേയാജനമാണുള്ളത്? 2 സകലവിധത്തിലും
വളെര ഉണ്ട്; ഒന്നാമത് ൈദവത്തിെന്റ അരുളപ്പാടുകൾ അവരുെട
3 ചില യഹൂദർ
പക്കൽ വിശ്വസിേച്ചൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു തേന്ന.
വിശ്വസിച്ചില്ല
എങ്കിൽ
എന്ത്,
അവരുെട
അവിശ്വാസത്താൽ
ൈദവത്തിെന്റ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് നീക്കം വരുേമാ? 4 ഒരുനാള ം ഇല്ല.

“നിെന്റ
വാക്കുകളിൽ
നീ
നീതീകരിക്കെപ്പടുവാനും
നിെന്റ
ന്യായവിസ്താരത്തിൽ ജയിപ്പാനും”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല സകല മനുഷ്യരും േഭാഷ്ക്
പറയുന്നവരായാലും ൈദവം സത്യവാൻ എന്നു െതളിയും. 5 എന്നാൽ
നമ്മുെട അനീതി ൈദവത്തിെന്റ നീതിെയ ്രപസിദ്ധമാക്കുന്നു എങ്കിൽ
നാം എന്ത് പറയും?
ശിക്ഷ നടത്തുന്ന ൈദവം നീതിയില്ലാത്തവൻ
എേന്നാ?
— ഞാൻ മാനുഷരീതിയിൽ പറയുന്നു — ഒരുനാള മല്ല;
6 അെല്ലങ്കിൽ ൈദവം േലാകെത്ത എങ്ങെന വിധിക്കും? 7 ൈദവത്തിെന്റ
സത്യം ്രപകാശിതമാകുകയും അവെന്റ മഹത്വം വർദ്ധിക്കുകയും
െചയ്യ ന്നതിന് എെന്റ അസത്യം ഉപകരിക്കുന്നുെവങ്കിൽ, എെന്ന പാപി
എന്നു വിധിക്കുന്നതു എന്തിന്? 8 നല്ലത് വേരണ്ടതിന് തിന്മ െചയ്ക എന്നു
പറയരുേതാ? ഞങ്ങൾ അങ്ങെന പറയുന്നു എന്നു ചിലർ ഞങ്ങെള
ദുഷിച്ച പറയുന്നുവേല്ലാ. ഇവർക്ക് വരുന്ന ശിക്ഷാവിധി നീതിയുള്ളത്
തെന്ന.
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ആകയാൽ എന്ത്? നമുക്കു ഒഴിവുകഴിവുേണ്ടാ? ഒരിക്കലുമില്ല;
െയഹൂദന്മാരും യവനന്മാരും ഒരുേപാെല പാപത്തിൻ കീഴാകുന്നു എന്നു
നാം മുെമ്പ ആേരാപിച്ച വേല്ലാ.
11 ്രഗഹിക്കുന്നവൻ
“നീതിമാൻ ആരുമില്ല.
ഒരുവൻ േപാലുമില്ല.
12 എല്ലാവരും
ഇല്ല, ൈദവെത്ത അേന്വഷിക്കുന്നവനും ഇല്ല.
വഴിെതറ്റി ഒരുേപാെല െകാള്ളരുതാത്തവരായിത്തീർന്നു; നന്മ
െചയ്യ ന്നവനില്ല, ഒരുവൻ േപാലും ഇല്ല. 13 അവരുെട െതാണ്ട
തുറന്ന ശവക്കുഴി: നാവുെകാണ്ട് അവർ ചതിക്കുന്നു; സർപ്പവിഷം
അവരുെട അധരങ്ങൾക്ക് കീെഴ ഉണ്ട്. 14 അവരുെട വായിൽ
ശാപവും കയ്പും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 15 അവരുെട കാൽ രക്തം
െചാരിയുവാൻ ബദ്ധെപ്പടുന്നു. 16 നാശവും കഷ്ടതയും അവരുെട
17 സമാധാനമാർഗ്ഗം അവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല.
വഴികളിൽ ഉണ്ട്.
18 അവരുെട ദൃഷ്ടിയിൽ ൈദവഭയം ഇല്ല”
എന്നിങ്ങെന എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
10

19

ന്യായ്രപമാണം
പറയുന്നെതല്ലാം
ന്യായ്രപമാണത്തിൻ
കീഴുള്ളവേരാട് ്രപസ്താവിക്കുന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നു. അങ്ങെന
ഏത്
വായും
അടഞ്ഞു
സർവ്വേലാകവും
ൈദവസന്നിധിയിൽ
20
ശിക്ഷാേയാഗ്യമായിത്തീേരണ്ടതേ്രത.
അതുെകാണ്ട്
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികളാൽ ഒരു ജഡവും അവെന്റ
ദൃഷ്ടിയിൽ
നീതീകരിക്കെപ്പടുകയില്ല;
ന്യായ്രപമാണത്താൽ
21
പാപത്തിെന്റ പരിജ്ഞാനമെ്രത വരുന്നത്.
ഇേപ്പാേഴാ ൈദവത്തിെന്റ
നീതി,
വിശ്വസിക്കുന്ന
എല്ലാവർക്കും,
േയശു്രകിസ്തുവിങ്കെല
വിശ്വാസത്താലുള്ള
ൈദവനീതിതെന്ന,
ന്യായ്രപമാണം
കൂടാെത
െവളിെപ്പട്ട വന്നിരിക്കുന്നു. 22 അതിന് ന്യായ്രപമാണവും ്രപവാചകന്മാരും
23 ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല;
സാക്ഷ്യം പറയുന്നു.
എല്ലാവരും പാപം
24 അവെന്റ
െചയ്തു ൈദവേതജസ്സ് ഇല്ലാത്തവരായിത്തീർന്നു,
കൃപയാൽ ്രകിസ്തുേയശുവിങ്കെല വീെണ്ടടുപ്പ മൂലം സൗജന്യമായേ്രത
25 വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ തെന്റ
നീതീകരിക്കെപ്പടുന്നത്.
രക്തംമൂലം ്രപായശ്ചിത്തമാകുവാൻ ൈദവം അവെന പരസ്യമായി
നിർത്തിയിരിക്കുന്നു.
ൈദവം തെന്റ ദീർഘക്ഷമയിൽ കഴിഞ്ഞ
കാലങ്ങളിെല പാപങ്ങെള ശിക്ഷിക്കാെത വിടുകനിമിത്തം തെന്റ
നീതിെയ ്രപദർശിപ്പിക്കുവാൻ, 26 താൻ നീതിമാനും േയശുവിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവെന നീതീകരിക്കുന്നവനും ആേകണ്ടതിന് ഇക്കാലത്ത്
തെന്റ നീതിെയ ്രപദർശിപ്പിക്കുവാൻതെന്ന അങ്ങെന െചയ്തത്.
27 ആകയാൽ ്രപശംസ എവിെട?
അത് െപായ്േപായി.
ഏത്
അടിസ്ഥാനത്തിൽ?
്രപവൃത്തിയാേലാ?
അല്ല, വിശ്വാസത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിലെ്രത. 28 അതുെകാണ്ട് മനുഷ്യൻ ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
്രപവൃത്തികൂടാെത വിശ്വാസത്താൽതെന്ന നീതീകരിക്കെപ്പടുന്നു എന്നു
29 അല്ല, ൈദവം െയഹൂദന്മാരുെട ൈദവം
നാം അനുമാനിക്കുന്നു.
മാ്രതേമാ? ജാതികള െടയും ൈദവമല്ലേയാ? അേത, ജാതികള െടയും
30 ൈദവം
ൈദവം ആകുന്നു.
ഏകനേല്ലാ;
വിശ്വാസംമൂലം
പരിേച്ഛദനക്കാെരയും വിശ്വാസത്താൽ അ്രഗചർമികെളയും അവൻ
നീതീകരിക്കുന്നു. 31 ആകയാൽ നാം വിശ്വാസത്താൽ ന്യായ്രപമാണെത്ത
ദുർബ്ബലമാക്കുന്നുേവാ?
ഒരു നാള ം ഇല്ല; നാം ന്യായ്രപമാണെത്ത
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ഉറപ്പിക്കുകയേ്രത െചയ്യ ന്നത്.
1

4. അദ്ധ്യായം.

എന്നാൽ നമ്മുെട പൂർവ്വപിതാവായ അ്രബഹാം ജഡ്രപകാരം
2 അ്രബഹാം ്രപവൃത്തിയാൽ
എന്ത് ്രപാപിച്ച എന്നു പറേയണ്ടു?
നീതീകരിക്കെപ്പട്ട
എങ്കിൽ
അവന്
്രപശംസിക്കുവാൻ
ഒരു
കാരണമുണ്ടായിരുന്നു;
എന്നാൽ ൈദവസന്നിധിയിൽ ഇല്ലതാനും,
3 തിരുെവഴുത്ത് എന്ത് പറയുന്നു? “അ്രബഹാം ൈദവെത്ത വിശ്വസിച്ച ;
4 എന്നാൽ
അത് അവന് നീതിയായി കണക്കിട്ട ” എന്നു തേന്ന.
്രപവർത്തിക്കുന്നവന്
്രപതിഫലം
കണക്കിടുന്നത്
കൃപയായിട്ടല്ല
5 എന്നാൽ
കടമായിട്ടേ്രത.
്രപവർത്തിക്കാത്തവൻ എങ്കിലും
അഭക്തെന നിതീകരിക്കുന്നവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവെന്റ
6 ൈദവം ്രപവൃത്തികൂടാെത
വിശ്വാസം നീതിയായി കണക്കിടുന്നു.
നീതികണക്കിടുന്ന മനുഷ്യെന്റ ഭാഗ്യം ദാവീദും വർണ്ണിക്കുന്നത്:
7 “അധർമ്മം േമാചിച്ച ം പാപം മറച്ച ം കിട്ടിയവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ.
8 കർത്താവ് പാപം കണക്കിടാത്ത മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ.”
9
ഈ
ഭാഗ്യവർണ്ണനം
പരിേച്ഛദന
െചയ്തവർക്ക്
മാ്രതേമാ?
അേതാ െചയ്യാത്തവർക്കും കൂെടേയാ?
തെന്റ വിശ്വാസം
അ്രബഹാമിന് നീതിയായി കണക്കിടെപ്പട്ട എന്നേല്ലാ നാം പറയുന്നത്.
10
എേപ്പാഴാണ്
കണക്കിടെപ്പട്ടത്?
പരിേച്ഛദനാകർമ്മത്തിന്
മുേമ്പാ
പിേമ്പാ?
തീർച്ചയായും
പരിേച്ഛദനയ്ക്കു
മുൻപു
11
തേന്ന.
പരിേച്ഛദനക്കുമുേമ്പ
അ്രബഹാമിനുണ്ടായിരുന്ന
വിശ്വാസനീതിക്ക്
മു്രദയായിട്ടാണ്
പരിേച്ഛദന
എന്ന
അടയാളം
അവന്
ലഭിച്ചത്;
പരിേച്ഛദനയില്ലാെത
വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും
കൂെട
നീതി
കണക്കിടെപ്പടുവാന്തക്കവണ്ണം
താൻ
അവർക്ക്
എല്ലാവർക്കും പിതാവായിരിേക്കണ്ടതിനും, 12 പരിേച്ഛദന മാ്രതമുള്ളവരല്ല
നമ്മുെട പിതാവായ അ്രബഹാമിന് പരിേച്ഛദനക്കുമുമ്പുണ്ടായിരുന്ന
വിശ്വാസെത്ത
അനുഗമിക്കുന്നവരുമായ
പരിേച്ഛദനക്കാർക്ക്
13 േലാകത്തിെന്റ അവകാശി
പിതാവായിരിേക്കണ്ടതിനും തെന്ന.
ആകും എന്നുള്ള വാഗ്ദത്തം അ്രബഹാമിേനാ അവെന്റ സന്തതിയ്േക്കാ
ന്യായ്രപമാണത്താലല്ല വിശ്വാസത്തിെന്റ നീതിയിലൂെടയാണ് ലഭിച്ചത്.
14 എന്നാൽ
ന്യായ്രപമാണമുള്ളവരാണ് അവകാശികൾ എങ്കിൽ
വിശ്വാസം വ്യർത്ഥവും വാഗ്ദത്തം ദുർബ്ബലവും എന്നു വരും.
15 ന്യായ്രപമാണേമാ േകാപത്തിന് േഹതുവാകുന്നു;
ന്യായ്രപമാണം
16 അതുെകാണ്ട് ഇതു കൃപയാൽ
ഇല്ലാത്തിടത്ത് ലംഘനവുമില്ല.
എന്നു വേരണ്ടതിന് വിശ്വാസത്താലേ്രത അവകാശികൾ ആകുന്നത്;
വാഗ്ദത്തം
സകലസന്തതിക്കും,
ന്യായ്രപമാണമുള്ളവർക്ക്
മാ്രതമല്ല, അ്രബഹാമിെന്റ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുള്ളവർക്കും കൂെട
ഉറപ്പാേകണ്ടതിനുതെന്ന. 17 മരിച്ചവെര ജീവിപ്പിക്കയും ഇല്ലാത്തതിെന
ഉള്ളതിെനേപ്പാെല വിളിക്കുകയും െചയ്യ ന്നവനായി താൻ വിശ്വാസം
അർപ്പിച്ച ൈദവത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ അവൻ നമുെക്കല്ലാവർക്കും
പിതാവാേകണ്ടതിന് തേന്ന.
“ഞാൻ നിെന്ന ബഹുജാതികൾക്കു
18 “നിെന്റ
പിതാവാക്കിെവച്ച ” എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
സന്തതി ഇ്രപകാരം ആകും” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നതുേപാെല
താൻ ബഹുജാതികൾക്കു പിതാവാകും എന്ന് സഹചര്യങ്ങൾക്ക്
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വിേരാധമായി
അവൻ
ഉറേപ്പാെട
ൈദവത്തിൽ
വിശ്വസിച്ച .
19
അവൻ
ഏകേദശം
നൂറു
വയസ്സ ള്ളവനാകയാൽ
തെന്റ
ശരീരം നിർജ്ജീവമായിേപ്പായതും, സാറായുെട ഗർഭപാ്രതത്തിെന്റ
നിർജ്ജീവത്വം ്രഗഹിച്ചിട്ട ം വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചില്ല. 20 ൈദവത്തിെന്റ
വാഗ്ദത്തെത്ത അവിശ്വാസത്താൽ സംശയിക്കാെത വിശ്വാസത്തിൽ
ശക്തിെപ്പട്ട ൈദവത്തിന് മഹത്വം െകാടുത്തു, 21 ൈദവം വാഗ്ദത്തം
െചയ്തതു ്രപവർത്തിപ്പാനും ശക്തൻ എന്നു അവന് പൂർണ്ണമായി
22 അതുെകാണ്ട് അത് അവന് നീതിയായി
േബാധ്യമുണ്ടായിരുന്നു.
23 അവന് കണക്കിട്ട
കണക്കിട്ട .
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നത്
അവെന വിചാരിച്ച മാ്രതം അല്ല, 24 നെമ്മ വിചാരിച്ച ംകൂെട ആകുന്നു.
നമ്മുെട അതി്രകമങ്ങൾ നിമിത്തം മരണത്തിന് ഏല്പിച്ച ം നമ്മുെട
നീതീകരണത്തിനായി ഉയിർപ്പിച്ച മിരിക്കുന്ന 25 നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശുവിെന
മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഉയിർപ്പിച്ചവനിൽ
വിശ്വസിക്കുന്ന
നമുക്കും കണക്കിടുവാനുള്ളതാകയാൽ തേന്ന.

1
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വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ട് നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്കു ൈദവേത്താടു സമാധാനം
2 നാം നില്ക്കുന്ന ഈ കൃപയിേലക്ക് നമുക്കു അവൻ
ഉണ്ട്.
മുഖാന്തരം വിശ്വാസത്താൽ ്രപേവശനവും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു;
നാം
ൈദവേതജസ്സിെന്റ ്രപത്യാശയിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. 3 അത് മാ്രതമല്ല,
കഷ്ടത
സഹിഷ്ണതെയയും
സഹിഷ്ണത
സിദ്ധതെയയും,
സിദ്ധത ്രപത്യാശെയയും ഉളവാക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ് 4 നാം
5
കഷ്ടങ്ങളിലും
ആനന്ദിക്കുന്നു.
ഈ
്രപത്യാശ
നെമ്മ
നിരാശെപ്പടുത്തുകയില്ല; എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ൈദവത്തിെന്റ സ്േനഹം
നമുക്കു നല്കെപ്പട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ
പകർന്നിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 6 നാം ബലഹീനർ ആയിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന
്രകിസ്തു തക്കസമയത്ത് അഭക്തർക്കുേവണ്ടി മരിച്ച . 7 നീതിമാനുേവണ്ടി
ആെരങ്കിലും മരിക്കുന്നതു ദുർല്ലഭം; ഗുണവാനുേവണ്ടി ഒരുപേക്ഷ
8 ്രകിസ്തുേവാ, നാം പാപികൾ
മരിക്കുവാൻ തുനിയുമായിരിക്കും.
ആയിരിക്കുേമ്പാൾതെന്ന നമുക്കുേവണ്ടി മരിച്ച . അങ്ങെന ൈദവം
നേമ്മാടുള്ള അവെന്റ സ്േനഹെത്ത ്രപദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 9 അവെന്റ
രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കെപ്പട്ടേശഷേമാ നാം അവനാൽ എ്രത
10 നാം
അധികമായി ൈദവേകാപത്തിൽ നിന്നു രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടും.
ശ്രതുക്കളായിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
നമുക്ക്
അവെന്റ
പു്രതെന്റ
മരണത്താൽ ൈദവേത്താടു നിരപ്പ വന്നു എങ്കിൽ നിരന്നേശഷം
നാം അവെന്റ ജീവനാൽ എ്രത അധികമായി രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടും.
11 അതുമാ്രതമല്ല, നമുക്കു ഇേപ്പാൾ നിരപ്പ ലഭിച്ചതിന് കാരണമായ
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരം നാം ൈദവത്തിൽ
ആനന്ദിക്കുകയും െചയ്യ ന്നു.
12
അതുെകാണ്ട്
ഏകമനുഷ്യനാൽ
പാപവും
പാപത്താൽ
മരണവും േലാകത്തിൽ ്രപേവശിച്ച്, ഇങ്ങെന എല്ലാവരും പാപം
13 പാപേമാ
െചയ്കയാൽ മരണം സകലമനുഷ്യരിലും വ്യാപിച്ച .
ന്യായ്രപമാണംവെര
േലാകത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു;
എന്നാൽ
ന്യായ്രപമാണം
ഇല്ലാതിരിക്കുേമ്പാൾ
പാപെത്ത
കണക്കിടുന്നില്ല.
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എങ്കിലും
വരുവാനുള്ളവെന്റ
്രപതിരൂപമായ
ആദാമിെന്റ
ലംഘനത്തിന് തുല്യമായ പാപം െചയ്യാത്തവരിലും മരണം ആദാം
15 എന്നാൽ
മുതൽ േമാെശവെര വാണിരുന്നു.
കൃപാദാനം
അതി്രകമം േപാെലയല്ല; ഏകെന്റ ലംഘനത്താൽ അേനകർ മരിച്ച ,
എന്നാൽ ൈദവകൃപയും ഏകമനുഷ്യനായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
കൃപയാലുള്ള ദാനവും അേനകർക്കുേവണ്ടി ഏറ്റവും അധികമായി
16 ഏകൻ
കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
പാപം െചയ്തതിെന്റ ഫലം
േപാെലയല്ല ഈ ദാനം; ഒരു ഭാഗത്ത് ഏകെന്റ ലംഘനം ശിക്ഷാവിധി
കല്പിക്കുവാൻ േഹതുവായിത്തീർന്നു.
എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് ഈ
കൃപാദാനം
അേനക
ലംഘനങ്ങെള
േമാചിക്കുന്ന
നീതീകരണ
17 ഏകെന്റ
വിധിക്കു േഹതുവായിത്തീർന്നു.
ലംഘനത്താൽ
മരണം ആ ഏകൻ നിമിത്തം വാണു എങ്കിൽ കൃപയുെടയും
നീതിദാനത്തിെന്റയും സമൃദ്ധിലഭിക്കുന്നവർ േയശു്രകിസ്തു എന്ന
ഏകൻ നിമിത്തം ഏറ്റവും അധികമായി ജീവനിൽ വാഴും. 18 അങ്ങെന
ഏകലംഘനത്താൽ സകലമനുഷ്യർക്കും ശിക്ഷാവിധിവന്നതുേപാെല
ഏകനീതി്രപവൃത്തിയാൽ
സകലമനുഷ്യർക്കും
ജീവകാരണമായ
നീതീകരണവും വന്നു. 19 ഏകമനുഷ്യെന്റ ലംഘനത്താൽ അേനകർ
പാപികളായിത്തീർന്നതുേപാെല
ഏകെന്റ
അനുസരണത്താൽ
20
അേനകർ
നീതിമാന്മാരായിത്തീരും.
എന്നാൽ
ലംഘനം
െപരുേകണ്ടതിന് ന്യായ്രപമാണവും ഇടയിൽ േചർന്നുവന്നു; എങ്കിലും
21 പാപം
പാപം െപരുകിയിടത്ത് കൃപ അതിേലെറ വർദ്ധിച്ച .
മരണത്തിൽകൂെട വാണതുേപാെല കൃപയും നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരം നീതിയാൽ നിത്യജീവനായി വാേഴണ്ടതിന്
തേന്ന.
1

6. അദ്ധ്യായം.

ആകയാൽ നാം എന്ത് പറേയണ്ടു?
കൃപ െപരുേകണ്ടതിന്
പാപത്തിൽതെന്ന തുടരുക എേന്നാ?
ഒരുനാള ം അരുത്.
2 പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവരായ നാം ഇനി അതിൽ ജീവിക്കുന്നത്
3 അല്ല, ്രകിസ്തുേയശുവിേനാടു േചരുവാൻ സ്നാനം
എങ്ങെന?
ഏറ്റവരായ നാം എല്ലാവരും അവെന്റ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ
സ്നാനം
ഏറ്റിരിക്കുന്നു
എന്നു
നിങ്ങൾ
അറിയുന്നില്ലേയാ?
4 അങ്ങെന
നാം അവെന്റ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായിത്തീർന്ന
സ്നാനത്താൽ അവേനാടുകൂെട അടക്കെപ്പട്ട ;
്രകിസ്തു മരിച്ചിട്ട്
പിതാവിെന്റ മഹിമയാൽ ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റതുേപാെല നാമും ജീവെന്റ
5 അവെന്റ മരണത്തിെന്റ
പുതുക്കത്തിൽ നടേക്കണ്ടതിന് തേന്ന.
സാദൃശ്യേത്താട് നാം ഏകീഭവിച്ചവരാെയങ്കിൽ പുനരുത്ഥാനേത്താടും
6 നാം
ഏകീഭവിക്കും.
ഇനി പാപത്തിന് അടിമെപ്പടാതവണ്ണം
പാപശരീരം നശിേക്കണ്ടതിന് നമ്മുെട പഴയ മനുഷ്യൻ അവേനാടുകൂെട
7 അങ്ങെന മരിച്ചവൻ
്രകൂശിക്കെപ്പട്ട എന്നു നാം അറിയുന്നു.
പാപേത്താടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നീതിമാനായി ്രപാഖ്യാപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
8 നാം ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട മരിച്ച എങ്കിൽ അവേനാടുകൂെട ജീവിക്കും
എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. 9 ്രകിസ്തു മരിച്ചിട്ട് ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിരിക്കയാൽ
ഇനി മരിക്കയില്ല; മരണത്തിന് അവെന്റേമൽ ഇനി കർത്തൃത്വമില്ല
എന്നു നാം അറിയുന്നുവേല്ലാ. 10 അവൻ മരിച്ചതു പാപസംബന്ധമായി
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എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി ഒരിക്കലായിട്ട് മരിച്ച ; അവൻ ജീവിക്കുന്നേതാ
11 അതുേപാെലതെന്ന നിങ്ങള ം;
ൈദവത്തിനുേവണ്ടി ജീവിക്കുന്നു.
ഒരുവശത്ത് പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവർ എന്നും,
മറുവശത്ത്
്രകിസ്തുേയശുവിൽ
ൈദവത്തിനായി
ജീവിക്കുന്നവർ
എന്നും
നിങ്ങെളത്തെന്ന എണ്ണ വിൻ.
12 ആകയാൽ
പാപം നിങ്ങള െട മർത്യശരീരത്തിൽ അതിെന്റ
േമാഹങ്ങെള അനുസരിക്കുംവിധം ഇനി വാഴരുത്, 13 നിങ്ങള െട
അവയവങ്ങെള
അനീതിയുെട
ആയുധങ്ങളായി
പാപത്തിന്
സമർപ്പിക്കയും അരുത്. നിങ്ങെളത്തേന്ന മരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരായും
നിങ്ങള െട അവയവങ്ങെള നീതിയുെട ആയുധങ്ങളായും ൈദവത്തിന്
സമർപ്പിച്ച െകാൾവിൻ. 14 നിങ്ങൾ ന്യായ്രപമാണത്തിനല്ല, കൃപയ്ക്കേ്രത
അധീനരാകയാൽ പാപം നിങ്ങള െടേമൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുകയില്ല.
15 എന്നാൽ
എന്ത്?
ന്യായ്രപമാണത്തിനല്ല കൃപയ്ക്കേ്രത
അധീനരാകയാൽ നാം പാപം െചയ്ക എേന്നാ? ഒരുനാള ം അരുത്.
16 നിങ്ങൾ
ദാസന്മാരായി അനുസരിക്കുവാൻ നിങ്ങെളത്തേന്ന
സമർപ്പിക്കയും നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച
േപാരുകയും െചയ്യ ന്നവന്
നിങ്ങൾ ദാസന്മാർ ആകുന്നു എന്നു അറിയുന്നില്ലേയാ?
ഒന്നുകിൽ
മരണത്തിനായി പാപത്തിെന്റ ദാസന്മാർ, അെല്ലങ്കിൽ നീതിയ്ക്കായി
17 എന്നാൽ
അനുസരണത്തിെന്റ ദാസന്മാർ തേന്ന.
നിങ്ങൾ
പാപത്തിെന്റ ദാസന്മാർ ആയിരുന്നുെവങ്കിലും നിങ്ങെള പഠിപ്പിച്ച
ഉപേദശരൂപെത്ത ഹൃദയപൂർവ്വം അനുസരിച്ച്, 18 പാപത്തിൽനിന്ന്
സ്വാത്രന്ത്യം
ലഭിച്ച
നീതിയ്ക്ക്
ദാസന്മാരായിത്തീർന്നതുെകാണ്ട്
ൈദവത്തിന് നന്ദി. 19 നിങ്ങള െട ജഡത്തിെന്റ ബലഹീനതനിമിത്തം
ഞാൻ മാനുഷരീതിയിൽ പറയുന്നു.
നിങ്ങള െട അവയവങ്ങെള
അധർമ്മത്തിനായി അശുദ്ധിക്കും അധർമ്മത്തിനും അടിമകളാക്കി
സമർപ്പിച്ചതുേപാെല
ഇേപ്പാൾ
നിങ്ങള െട
അവയവങ്ങെള
വിശുദ്ധീകരണത്തിനായി നീതിയ്ക്ക് അടിമകളാക്കി സമർപ്പിപ്പിൻ
20
നിങ്ങൾ
പാപത്തിന്
ദാസന്മാരായിരുന്നേപ്പാൾ
നീതിെയ
21 നിങ്ങൾക്ക്
സംബന്ധിച്ച് സ്വത്രന്തരായിരുന്നുവേല്ലാ.
അന്ന്
എെന്താരു ഫലം ഉണ്ടായിരുന്നു?
ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജ
േതാന്നുന്നതു തേന്ന.
അതിെന്റ അനന്തരഫലം മരണമാകുന്നു.
22
എന്നാൽ
ഇേപ്പാൾ
പാപത്തിൽനിന്ന്
സ്വാത്രന്ത്യം
്രപാപിച്ച
ൈദവത്തിന് ദാസന്മാരായിരിക്കയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫലം
വിശുദ്ധീകരണവും അതിെന്റ അനന്തരഫലം നിത്യജീവനും ആകുന്നു.
23 പാപത്തിെന്റ ശമ്പളം മരണമേ്രത;
ൈദവത്തിെന്റ കൃപാവരേമാ
നമ്മുെട കർത്താവായ ്രകിസ്തുേയശുവിൽ നിത്യജീവൻ തെന്ന.
1
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സേഹാദരന്മാേര, ന്യായ്രപമാണം അറിയുന്നവേരാടേല്ലാ ഞാൻ
സംസാരിക്കുന്നത്: മനുഷ്യൻ ജീവേനാടിരിക്കും കാലെത്താെക്കയും
ന്യായ്രപമാണത്തിന് അവെന്റേമൽ അധികാരം ഉണ്ട് എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയുന്നില്ലേയാ? 2 വിവാഹിതയായ സ്്രതീ, ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന
കാലേത്താളം അവേനാട് നിയമത്താൽ ബന്ധിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
എന്നാൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ അവൾ വിവാഹനിയമത്തിൽനിന്ന്
ഒഴിവുള്ളവളായി. 3 ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ അവൾ മെറ്റാരു
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പുരുഷേനാടുകൂെട ജീവിച്ചാൽ വ്യഭിചാരിണി എന്നു വിളിക്കെപ്പടും;
ഭർത്താവ് മരിച്ച
എങ്കിേലാ അവൾ മെറ്റാരുപുരുഷേനാടുകൂെട
ജീവിച്ചാൽ വ്യഭിചാരിണി എന്നു വരാതവണ്ണം അവൾ നിയമത്തിൽനിന്ന്
4 അതുെകാണ്ട് സേഹാദരന്മാേര,
സ്വത്രന്തയാകുന്നു.
നിങ്ങള ം
മരിച്ചിട്ട് ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റവനായ മെറ്റാരുവേനാട് േചർന്ന് നാം
ൈദവത്തിന്
ഫലം
പുറെപ്പടുവിേക്കണ്ടതിന്,
്രകിസ്തുവിെന്റ
ശരീരം
മുഖാന്തരം
ന്യായ്രപമാണസംബന്ധമായി
മരിച്ചിരിക്കുന്നു.
5 നാം
ജഡത്തിലായിരുന്നേപ്പാൾ ന്യായ്രപമാണത്താൽ ഉളവായ
പാപവികാരങ്ങൾ
മരണത്തിന്
ഫലം
കായ്ക്കത്തക്കവണ്ണം
6 ഇേപ്പാേഴാ,
നമ്മുെട അവയവങ്ങളിൽ ്രപവൃത്തിച്ച േപാന്നു.
നെമ്മ
പിടിച്ചടക്കിയിരുന്ന
ന്യായ്രപമാണം
സംബന്ധിച്ച്
മരിച്ചിരിക്കെകാണ്ട്
അക്ഷരത്തിെന്റ
പഴക്കത്തിലല്ല
ആത്മാവിെന്റ
പുതുക്കത്തിൽത്തെന്ന
േസവിേക്കണ്ടതിന്
നാം
ന്യായ്രപമാണത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവുള്ളവരായിരിക്കുന്നു.
7

ആകയാൽ നാം എന്ത് പറേയണ്ടു?
ന്യായ്രപമാണം പാപം
എേന്നാ?
ഒരുനാള ം അല്ല.
എങ്കിലും ന്യായ്രപമാണത്താൽ
അല്ലാെത ഞാൻ പാപെത്ത അറിഞ്ഞില്ല;
“നീ േമാഹിക്കരുത്”
എന്നു ന്യായ്രപമാണം പറയാതിരുെന്നങ്കിൽ ഞാൻ േമാഹെത്ത
അറിയുകയില്ലായിരുന്നു. 8 പാപേമാ കല്പനയിലൂെട അവസരെമടുത്തിട്ട്
എന്നിൽ സകലവിധ േമാഹെത്തയും ജനിപ്പിച്ച ; ന്യായ്രപമാണം കൂടാെത
9 ഞാൻ ഒരുകാലത്ത് ന്യായ്രപമാണം
പാപം നിർജ്ജീവമാകുന്നു.
കൂടാെത ജീവിച്ചിരുന്നു; എന്നാൽ കല്പന വന്നേപ്പാൾ പാപം വീണ്ടും
10 ഇങ്ങെന ജീവൻ
ജീവിക്കയും ഞാൻ മരിക്കയും െചയ്തു.
െകാണ്ടുവേരണ്ടിയിരുന്ന
കല്പന
മരണത്തിനായിത്തീർന്നു
എന്നു
11 പാപത്തിന് കല്പനയിലൂെട അവസരം ലഭിച്ചിട്ട്
ഞാൻ കണ്ട്.
എെന്ന ചതിക്കയും, അത് കൽപ്പനയിലൂെട എെന്ന െകാല്ല കയും
െചയ്തു. 12 ആകയാൽ ന്യായ്രപമാണം വിശുദ്ധം; കല്പന വിശുദ്ധവും
13 എന്നാൽ നന്മയായുള്ളത് എനിക്ക്
ന്യായവും നല്ലതും തേന്ന.
മരണകാരണമായിത്തീർന്നു എേന്നാ?
ഒരുനാള ം അല്ല, പാപമേ്രത
മരണമായിത്തീർന്നത്; അത് നന്മയായുള്ളതിെനെക്കാണ്ട് എനിക്ക്
മരണം
ഉളവാക്കുന്നതിനാൽ
പാപം
എന്നു
െതളിേയണ്ടതിനും,
കല്പനയാൽ
അത്യന്തം
പാപമായിത്തീേരണ്ടതിനും
തെന്ന.
14 ന്യായ്രപമാണം ആത്മികം എന്നു നാം അറിയുന്നുവേല്ലാ; ഞാേനാ
ജഡത്തിൽനിന്നുള്ളവൻ, പാപത്തിന് ദാസനായി വിൽക്കെപ്പട്ടവൻ
15 ഞാൻ
തെന്ന.
്രപവർത്തിക്കുന്നെതെന്തന്ന് യഥാർത്ഥമായി
എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല; കാരണം ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതിെന അല്ല,
െവറുക്കുന്നതിെന അേ്രത െചയ്യ ന്നതു. 16 ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്തതിെന
െചയ്യ ന്നു എങ്കിേലാ ന്യായ്രപമാണം നല്ലത് എന്നു ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു.
17 ആകയാൽ
അതിെന ്രപവർത്തിക്കുന്നതു ഞാനല്ല എന്നിൽ
വസിക്കുന്ന പാപമേ്രത. 18 എന്നിൽ എന്നുവച്ചാൽ എെന്റ ജഡത്തിൽ
നന്മ വസിക്കുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു; നന്മ െചയ്വാനുള്ള
താല്പര്യം എനിക്കുണ്ട്; എന്നാൽ അത് ്രപവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.
19 ഞാൻ െചയ്യ വാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന നന്മ െചയ്യ ന്നില്ല;
ഇച്ഛിക്കാത്ത
20
തിന്മയെ്രത ്രപവർത്തിക്കുന്നത്.
ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്തതിെന
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െചയ്യ ന്നു
എങ്കിേലാ
അതിെന
്രപവർത്തിക്കുന്നതു
ഞാനല്ല,
21
എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപമേ്രത.
അങ്ങെന നന്മ െചയ്യ വാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്ന ഞാൻ തിന്മ എെന്റ പക്കൽ ഉണ്ട് എെന്നാരു ്രപമാണം
കാണുന്നു. 22 ഉള്ളംെകാണ്ട് ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
23 എങ്കിലും എെന്റ മനസ്സിെന്റ ്രപമാണേത്താടു
ആനന്ദിക്കുന്നു.
േപാരാടുന്ന േവെറാരു ്രപമാണം ഞാൻ എെന്റ അവയവങ്ങളിൽ
കാണുന്നു; അത് എെന്റ അവയവങ്ങളിലുള്ള പാപ്രപമാണത്തിന്
എെന്ന ബദ്ധനാക്കിക്കളയുന്നു. 24 അേയ്യാ, ഞാൻ അരിഷ്ടമനുഷ്യൻ!
ഈ മരണത്തിന് അധീനമായ ശരീരത്തിൽനിന്ന് എെന്ന ആർ
25 എന്നാൽ നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തു
വിടുവിക്കും?
മുഖാന്തരം ൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതം.
ഇങ്ങെന ഒരുവശത്ത് ഞാൻ
എെന്റ മനസ്സ െകാണ്ടു ൈദവത്തിെന്റ ്രപമാണെത്തയും മറുവശത്ത്
ജഡംെകാണ്ട് പാപത്തിെന്റ ്രപമാണെത്തയും േസവിക്കുന്നു.
1

8. അദ്ധ്യായം.

അതുെകാണ്ട്
ഇേപ്പാൾ
്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ളവർക്ക്
ഒരു
2 ജീവെന്റ
ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല.
ആത്മാവിെന്റ ്രപമാണം
എനിക്ക് പാപത്തിെന്റയും മരണത്തിെന്റയും ്രപമാണത്തിൽനിന്ന്
്രകിസ്തുേയശുവിൽ സ്വാത്രന്ത്യം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 3 ജഡത്താലുള്ള
ബലഹീനതനിമിത്തം
ന്യായ്രപമാണത്തിന്
കഴിയാഞ്ഞതിെന
(സാധിപ്പാൻ) ൈദവം തെന്റ സ്വന്ത പു്രതെന പാപജഡത്തിെന്റ
സാദൃശ്യത്തിൽ,
പാപത്തിന് ഒരു യാഗമാേകണ്ടതിന് അയച്ച ,
4 ഇതു
പാപത്തിന് ജഡത്തിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ച .
ജഡെത്ത
അനുസരിച്ചല്ലാെത ആത്മാവിെന അനുസരിച്ച നടക്കുന്ന നമ്മിൽ
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ നീതി നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന് തെന്ന. 5 ജഡെത്ത
അനുസരിച്ച
നടക്കുന്നവർ
ജഡത്തിനുള്ളതും,
ആത്മാവിെന
അനുസരിച്ച
നടക്കുന്നവർ
ആത്മാവിനുള്ളതും
ചിന്തിക്കുന്നു.
6 ജഡത്തിെന്റ ചിന്ത മരണം;
ആത്മാവിെന്റ ചിന്തേയാ ജീവനും
സമാധാനവും തേന്ന. 7 ജഡത്തിെന്റ ചിന്ത ൈദവേത്താടു ശ്രതുത്വം
ആകുന്നു; അത് ൈദവത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിന് കീഴ്െപടുന്നില്ല,
8 ജഡസ്വഭാവമുള്ളവർക്ക്
കീഴ്െപടുവാൻ അതിന് കഴിയുന്നതുമല്ല.
9 നിങ്ങേളാ,
ൈദവെത്ത ്രപസാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല.
യഥാർത്ഥമായി ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു
എങ്കിൽ ജഡസ്വഭാവമുള്ളവരല്ല ആത്മസ്വഭാവമുള്ളവരേ്രത. എന്നാൽ
10 ്രകിസ്തു
്രകിസ്തുവിെന്റ ആത്മാവില്ലാത്തവൻ അവനുള്ളവനല്ല.
നിങ്ങളിൽ
ഉെണ്ടങ്കിേലാ
ഒരുവശത്ത്
ശരീരം
പാപംനിമിത്തം
മരിേക്കണ്ടെതങ്കിലും
മറുവശത്ത്
ആത്മാവ്
നീതിനിമിത്തം
11 േയശുവിെന മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ചവെന്റ
ജീവനാകുന്നു.
ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ്രകിസ്തുേയശുവിെന
മരണത്തിൽനിന്നു ഉയിർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തെന്റ
ആത്മാവിെനെക്കാണ്ട് നിങ്ങള െട മർത്യശരീരങ്ങെളയും ജീവിപ്പിക്കും.
12 ആകയാൽ
സേഹാദരന്മാേര, നാം ജഡെത്ത അനുസരിച്ച
13 നിങ്ങൾ ജഡെത്ത
ജീവിേക്കണ്ടതിന് ജഡത്തിനല്ല കടെപ്പട്ടവർ.
അനുസരിച്ച ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ മരിക്കും നിശ്ചയം; ആത്മാവിനാൽ
ശരീരത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികെള മരിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിേലാ നിങ്ങൾ
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14 ൈദവത്തിെന്റ
ജീവിക്കും.
ആത്മാവിനാൽ നയിക്കെപ്പട്ടവർ
ഏല്ലാവരും ൈദവത്തിെന്റ മക്കൾ ആകുന്നു. 15 നിങ്ങൾ പിെന്നയും
ഭയെപ്പേടണ്ടതിന്നു അടിമത്തത്തിെന്റ ആത്മാവിെന അല്ല; നാം അബ്ബാ
പിതാേവ, എന്നു വിളിക്കുന്ന പു്രതത്വത്തിൻ ആത്മാവിെന അേ്രത
16 നാം ൈദവത്തിെന്റ മക്കൾ എന്നു ആത്മാവുതാനും
്രപാപിച്ചത്.
17 നാം മക്കൾ
നമ്മുെട ആത്മാേവാടുകൂെട സാക്ഷ്യം പറയുന്നു.
എങ്കിേലാ അവകാശികള ം ആകുന്നു; ഒരു വശത്ത് ൈദവത്തിെന്റ
അവകാശികള ം, മറുവശത്ത് ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട കൂട്ടവകാശികള ം
തേന്ന;
നാം
അവേനാടുകൂെട
കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നു
എങ്കിൽ;
അവേനാടുകൂെട േതജസ്കരിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യ ം.
18 നമ്മിൽ െവളിെപ്പടുവാനുള്ള േതജസ്സിേനാട്;
ഈ കാലത്തിെല
കഷ്ടങ്ങെള താരതമ്യം െചയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു.
19 സൃഷ്ടി ൈദവപു്രതന്മാരുെട െവളിെപ്പടുത്തലിെന ആകാംക്ഷേയാെട
20 സൃഷ്ടി ്രദവത്വത്തിേലക്കുള്ള ദാസ്യത്തിൽനിന്ന്
കാത്തിരിക്കുന്നു.
വിടുതലും ൈദവമക്കള െട േതജസ്സാകുന്ന സ്വാത്രന്ത്യവും ്രപാപിക്കും
എന്നുള്ള
ആശേയാെട
വ്യർത്ഥതയ്ക്കു്
കീഴ്െപട്ടിരിക്കുന്നു;
21
മനഃപൂർവ്വമായിട്ടല്ല,
അതിെന
കീഴ്െപടുത്തിയവെന്റ
കല്പന
22
നിമിത്തമേ്രത.
സർവ്വസൃഷ്ടിയും ഇന്നുവെര ഒരുേപാെല
ഞരങ്ങി ്രപസവേവദനേയാടിരിക്കുന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നുവേല്ലാ.
23
അതുമാ്രതമല്ല,
ആത്മാെവന്ന
ആദ്യദാനം
ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന
നാമും
നമ്മുെട
ശരീരത്തിെന്റ
വീെണ്ടടുപ്പായ
പു്രതത്വത്തിന്
24 ്രപത്യാശയാലേല്ലാ നാം
കാത്തുെകാണ്ട് ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നു.
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നത്.
കാണുന്ന ്രപത്യാശേയാ ്രപത്യാശയല്ല;
ഒരുവൻ ഇേപ്പാൾ കാണുന്നതിനായി ഇനി ്രപത്യാശിക്കുന്നത് എന്തിന്?
25 നാം കാണാത്തതിനായി ്രപത്യാശിയ്ക്കുന്നു എങ്കിേലാ അതിനായി
ക്ഷമേയാെട കാത്തിരിക്കുന്നു.
26
അതുേപാെലതെന്ന
ആത്മാവ്
നമ്മുെട
ബലഹീനതയിൽ
സഹായിക്കുന്നു. േവണ്ടുംേപാെല ്രപാർത്ഥിേക്കണ്ടത് എങ്ങെനെയന്ന്
നാം അറിയുന്നില്ലേല്ലാ.
ആത്മാവ് തേന്ന ഉച്ചരിച്ച
കൂടാത്ത
ഞരക്കങ്ങളാൽ നമുക്കു േവണ്ടി പക്ഷവാദം െചയ്യ ന്നു. 27 എന്നാൽ
ആത്മാവ് വിശുദ്ധർക്ക് േവണ്ടി ൈദവഹിത്രപകാരം പക്ഷവാദം
െചയ്യ ന്നതുെകാണ്ട് ആത്മാവിെന്റ ചിന്ത ഇന്നെതന്ന് ഹൃദയങ്ങെള
28 എന്നാൽ
പരിേശാധിക്കുന്നവൻ അറിയുന്നു.
ൈദവെത്ത
സ്േനഹിക്കുന്നവർക്ക്,
നിർണ്ണയ്രപകാരം
വിളിക്കെപ്പട്ടവർക്കു
തേന്ന,
സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്നു
29 അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവെര തെന്റ പു്രതൻ
നാം അറിയുന്നു.
അേനകം സേഹാദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതൻ ആേകണ്ടതിന് അവെന്റ
സ്വരൂപേത്താട്
അനുരൂപരാകുവാൻ
മുന്നിയമിച്ച മിരിക്കുന്നു.
30 മുന്നിയമിച്ചവെര വിളിച്ച ം വിളിച്ചവെര നീതീകരിച്ച ം നീതീകരിച്ചവെര
േതജസ്കരിച്ച മിരിക്കുന്നു.
31 ഇതു
സംബന്ധിച്ച് നാം എന്ത് പറേയണ്ടു?
ൈദവം
നമുക്കു
അനുകൂലം
എങ്കിൽ
നമുക്കു
്രപതികൂലം
ആർ?
32 സ്വന്തപു്രതെന ആദരിക്കാെത നമുക്കു എല്ലാവർക്കും േവണ്ടി
ഏല്പിച്ച തന്നവൻ അവേനാടുകൂെട സകലവും നമുക്കു ദാനമായി
33 ൈദവം തിരെഞ്ഞടുത്തവെര ആർ കുറ്റം
നല്കാതിരിക്കുേമാ?
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ചുമത്തും? നീതീകരിക്കുന്നവൻ ൈദവം. 34 ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവൻ
ആർ?
്രകിസ്തുേയശു മരിച്ചവൻ;
അതിേനക്കാള പരിയായി
മരിച്ചിട്ട് ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റവൻ തെന്ന;
അവൻ ൈദവത്തിെന്റ
വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കയും നമുക്കുേവണ്ടി പക്ഷവാദം കഴിക്കുകയും
35
െചയ്യ ന്നു.
്രകിസ്തുവിെന്റ
സ്േനഹത്തിൽനിന്ന്
നെമ്മ
േവർപിരിക്കുന്നതാർ? കഷ്ടതേയാ സങ്കടേമാ ഉപ്രദവേമാ പട്ടിണിേയാ
നഗ്നതേയാ ആപേത്താ വാേളാ?
36 “നിെന്റ നിമിത്തം ഞങ്ങെള ഇടവിടാെത െകാല്ല ന്നു; അറുക്കുവാനുള്ള
ആടുകെളേപ്പാെല ഞങ്ങെള എണ്ണ ന്നു”
37 നാേമാ നെമ്മ സ്േനഹിച്ചവൻ
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
മുഖാന്തരം
ഇതിൽ
ഒെക്കയും
പൂർണ്ണജയം
്രപാപിക്കുന്നു.
38
മരണത്തിേനാ
ജീവേനാ
ദൂതന്മാർേക്കാ
വാഴ്ചകൾേക്കാ
അധികാരങ്ങൾേക്കാ
ഇേപ്പാഴുള്ളതിേനാ
വരുവാനുള്ളതിേനാ
ഉയരത്തിേനാ ആഴത്തിേനാ മറ്റ യാെതാരു സൃഷ്ടിേക്കാ 39 നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിലുള്ള ൈദവസ്േനഹത്തിൽ നിന്നു
നെമ്മ േവർപിരിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നു ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു.

9. അദ്ധ്യായം.
1

ഞാൻ ്രകിസ്തുവിൽ സത്യം പറയുന്നു;
ഞാൻ പറയുന്നത്
േഭാഷ്കല്ല; 2 എനിക്ക് വലിയ ദുഃഖവും ഹൃദയത്തിൽ ഇടവിടാെത
േനാവും ഉണ്ട് എന്നു എെന്റ മനസ്സാക്ഷി എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ
സാക്ഷിയായിരിക്കുന്നു. 3 ജഡ്രപകാരം എെന്റ വംശക്കാരായ എെന്റ
സേഹാദരന്മാർക്കു േവണ്ടി ഞാൻ തേന്ന ്രകിസ്തുവിേനാട് േവർെപട്ട്
4 അവർ
ശാപ്രഗസ്തനാവാൻ ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കാമായിരുന്നു.
യി്രസാേയല്യർ; പു്രതത്വവും േതജസ്സ ം ഉടമ്പടികള ം ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
ദാനവും ൈദവത്തിെന്റ ആരാധനയും വാഗ്ദത്തങ്ങള ം അവർക്കുണ്ട്;
5 പിതാക്കന്മാരും അവർക്കുള്ളവർ തെന്ന; ജഡ്രപകാരം ്രകിസ്തുവും
അവരിൽനിന്നേല്ലാ ഉത്ഭവിച്ചത്; അവൻ സർവ്വത്തിനും മീെത ൈദവമായി
6 ൈദവത്തിെന്റ
എെന്നേന്നക്കും വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ.
ആേമൻ.
വാഗ്ദത്തം വൃഥാവായിേപ്പായി എന്നല്ല; യി്രസാേയലിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവർ
എല്ലാം യഥാർത്ഥമായി യി്രസാേയല്യർ എന്നും 7 അ്രബഹാമിെന്റ
സന്തതിയാകയാൽ എല്ലാവരും യഥാർത്ഥമായി അവെന്റ മക്കൾ എന്നും
വരികയില്ല;
“യിസ്ഹാക്കിൽനിന്നു
ജനിക്കുന്നവർ
നിെന്റ
സന്തതി
എന്നു
വിളിക്കെപ്പടും”
8 അതായത് :
എേന്നയുള്ള .
ജഡ്രപകാരം ജനിച്ച മക്കൾ അല്ല
ൈദവത്തിെന്റ മക്കൾ; വാഗ്ദത്ത്രപകാരം ജനിച്ച മക്കെളയേ്രത സന്തതി
എന്നു എണ്ണ ന്നത്.
“ഈ സമയേത്തക്ക് ഞാൻ വരും; അേപ്പാൾ സാറായ്ക്കു ഒരു മകൻ
ഉണ്ടാകും”
എന്നേല്ലാ വാഗ്ദത്തവചനം. 10 അതുമാ്രതമല്ല, റിെബക്കായും നമ്മുെട
പിതാവായ യിസ്ഹാക്ക് എന്ന ഏകനാൽ ഗർഭം ധരിച്ച , 11 കുട്ടികൾ
ജനിക്കേയാ ഗുണമാകെട്ട േദാഷമാകെട്ട ഒന്നും ്രപവർത്തിക്കേയാ
െചയ്യ ംമുേമ്പ
തിരെഞ്ഞടുപ്പിൻ
്രപകാരമുള്ള
ൈദവനിർണ്ണയം
9
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്രപവൃത്തികൾ നിമിത്തമല്ല വിളിച്ചവെന്റ ഇഷ്ടം നിമിത്തംതെന്ന എന്നു
വേരണ്ടതിന്:
12 “മൂത്തവൻ ഇളയവെന േസവിക്കും”
എന്നു അവേളാട് അരുളിെച്ചയ്തു.
13 “ഞാൻ യാേക്കാബിെന സ്േനഹിച്ച് ഏശാവിെന േദ്വഷിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന.
14 ആകയാൽ നാം എന്ത് പറേയണ്ടു? ൈദവത്തിെന്റ പക്കൽ അനീതി
ഉേണ്ടാ? ഒരു നാള ം ഇല്ല.
15 “എനിക്ക് കരുണയുള്ളവേനാട് കരുണ േതാന്നുകയും എനിക്ക്
കനിവുള്ളവേനാട് കനിവ് േതാന്നുകയും െചയ്യ ം”
16 അതുെകാണ്ട്
എന്നു അവൻ േമാെശേയാടു അരുളിെച്ചയ്യ ന്നു.
ഇച്ഛിക്കുന്നവനാലുമല്ല,
ഓടുന്നവനാലുമല്ല,
കരുണ
േതാന്നുന്ന
ൈദവത്താലെ്രത.
17 “ഇതിനായിട്ട് തേന്ന ഞാൻ നിെന്ന നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്; നിന്നിൽ
എെന്റ
ശക്തി
െവളിെപ്പടുേത്തണ്ടതിനും
എെന്റ
നാമം
സർവ്വഭൂമിയിലും ്രപസ്താവിക്കെപ്പേടണ്ടതിനും തേന്ന”
എന്നു തിരുെവഴുത്തിൽ ഫറേവാേനാട് അരുളിെച്ചയ്യ ന്നു. 18 അങ്ങെന
തനിക്കു മനസ്സ ള്ളവേനാട് അവന് കരുണ േതാന്നുന്നു; തനിക്കു
മനസ്സ ള്ളവെര അവൻ കഠിനരാക്കുന്നു.
19 ആകയാൽ അവൻ പിെന്ന കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ത്?
ആർ അവെന്റ ഇഷ്ടേത്താട് എതിർത്തുനില്ക്കുന്നു?
എന്നു നീ
എേന്നാട് േചാദിക്കും. 20 അേയ്യാ, മനുഷ്യാ, ൈദവേത്താട് ്രപത്യ ത്തരം
പറയുന്ന നീ ആർ? മനഞ്ഞിരിക്കുന്നതു മനഞ്ഞവേനാടു: നീ എെന്ന
21 അല്ല, കുശവന്
ഇങ്ങെന ചമച്ചത് എന്ത് എന്നു േചാദിക്കുേമാ?
ഒേര പിണ്ഡത്തിൽനിന്ന് ഒരു പാ്രതം വിേശഷ ഉപേയാഗത്തിനും
മെറ്റാരു പാ്രതം ദിവേസനയുള്ള ഉപേയാഗത്തിനും ഉണ്ടാക്കുവാൻ
22 എന്നാൽ
കളിമണ്ണിേന്മൽ അധികാരം ഇല്ലേയാ?
ൈദവം
തെന്റ േകാപം കാണിക്കുവാനും ശക്തി െവളിെപ്പടുത്തുവാനും
23 ജാതികളിൽനിന്നും
െയഹൂദന്മാരിൽനിന്നു മാ്രതമല്ല,
വിളിച്ച
24
േതജസ്സിനായി മുെന്നാരുക്കിയ കരുണാപാ്രതങ്ങളായ നമ്മിൽ
തെന്റ
േതജസ്സിെന്റ ധനം െവളിെപ്പടുത്തുവാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ട് നാശേയാഗ്യമായ
േകാപപാ്രതങ്ങെള വളെര ദീർഘക്ഷമേയാെട സഹിച്ച എങ്കിൽ എന്ത്?
25
“എെന്റ
ജനമല്ലാത്തവെര
എെന്റ
ജനം
എന്നും,
്രപിയെപ്പട്ടവളല്ലാത്തവെള ്രപിയെപ്പട്ടവൾ എന്നും ഞാൻ വിളിക്കും.
26 നിങ്ങൾ എെന്റ ജനമല്ല എന്നു അവേരാട് പറഞ്ഞ ഇടത്തിൽ
അവർ ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ മക്കൾ എന്നു വിളിക്കെപ്പടും”
എന്നു
േഹാേശയാപുസ്തകത്തിലും
അരുളിെച്ചയ്യ ന്നുവേല്ലാ.
27 െയശയ്യാേവാ യി്രസാേയലിെനക്കുറിച്ച്:
“യി്രസാേയൽമക്കള െട
എണ്ണം
കടൽക്കരയിെല
മണൽേപാെല
28 കർത്താവ്
ആയിരുന്നാലും േശഷിപ്പേ്രത രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടൂ.
ഭൂമിയിൽ തെന്റ വചനം നിവർത്തിച്ച ക്ഷണത്തിൽ തീർക്കും”
എന്നു വിളിച്ച പറയുന്നു.
29 “ൈസന്യങ്ങള െട കർത്താവ് നമുക്കു സന്തതിെയ േശഷിപ്പിച്ചിെല്ലങ്കിൽ
നാം െസാേദാെമേപ്പാെല ആകുമായിരുന്നു,
െഗാേമാറയ്ക്ക്
സദൃശമാകുമായിരുന്നു”
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എന്നു െയശയ്യാവ് മുമ്പുകൂട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
30 ആകയാൽ നാം എന്ത് പറേയണ്ടു?
നീതിെയ പിന്തുടരാത്ത
ജാതികൾ
നീതി്രപാപിച്ച ,
വിശ്വാസത്താലുള്ള
നീതി
തേന്ന.
31 നീതിയുെട
്രപമാണം പിന്തുടർന്ന യി്രസാേയേലാ അതിങ്കൽ
32 അെതന്തുെകാണ്ട്?
എത്തിയില്ല.
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ അവർ
വിശ്വാസത്താലല്ല,
്രപവൃത്തികളാൽ
അേന്വഷിച്ചതുെകാണ്ടുതെന്ന
അവർ ഇടർച്ചക്കല്ലിേന്മൽ തട്ടി ഇടറി:
33 “ഇതാ,
ഞാൻ സീേയാനിൽ ഇടർച്ചക്കല്ല ം തടങ്ങൽ പാറയും
െവയ്ക്കുന്നു; അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ച േപാകയില്ല”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

1

10. അദ്ധ്യായം.

സേഹാദരന്മാേര,
അവർ
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടണം
എന്നുതെന്ന
എെന്റ
ഹൃദയവാഞ്ഛയും
അവർക്കുേവണ്ടി
ൈദവേത്താടുള്ള
2 അവർ പരിജ്ഞാന്രപകാരം അെല്ലങ്കിലും
യാചനയും ആകുന്നു.
ൈദവത്തിനുേവണ്ടി എരിവുള്ളവർ എന്നു ഞാൻ അവർക്ക് സാക്ഷ്യം
3 അവർ ൈദവത്തിെന്റ നീതി അറിയാെത സ്വന്ത നീതി
പറയുന്നു.
സ്ഥാപിക്കുവാൻ അേന്വഷിച്ച െകാണ്ട് ൈദവത്തിെന്റ നീതിയ്ക്ക്
4 വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നീതികരിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്
കീഴ്െപട്ടില്ല.
്രകിസ്തു
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
പൂർത്തീകരണം
ആകുന്നു.
5 ന്യായ്രപമാണത്താലുള്ള നീതി സംബന്ധിച്ച്:
“ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ നീതി െചയ്ത മനുഷ്യൻ അതിനാൽ ജീവിക്കും”
എന്നു േമാെശ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 6 വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതിേയാ
ഇ്രപകാരം പറയുന്നു:
“്രകിസ്തുവിെന ഇറക്കണം എന്നു വിചാരിച്ച ആർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കയറും
എേന്നാ,
7 ്രകിസ്തുവിെന മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽ നിന്നു കയറ്റണം എന്നു വിചാരിച്ച
ആർ പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങും എേന്നാ നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
പറയരുത്.”
8 എന്നാൽ അത് എന്ത് പറയുന്നു?
“വചനം നിനക്ക് സമീപമായി, നിെന്റ വായിലും നിെന്റ ഹൃദയത്തിലും
ഇരിക്കുന്നു; ”
അത് ഞങ്ങൾ ്രപസ്താവിക്കുന്ന വിശ്വാസ വചനം തേന്ന. 9 േയശുവിെന
കർത്താവ് എന്നു വായ് െകാണ്ട് ഏറ്റ പറയുകയും ൈദവം അവെന
മരിച്ചവരിൽ നിന്നു ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ച
എന്നു ഹൃദയംെകാണ്ട്
വിശ്വസിക്കയും െചയ്താൽ നീ രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടും. 10 ഹൃദയംെകാണ്ട്
നീതിയ്ക്കായി
വിശ്വസിക്കയും
വായ്
െകാണ്ട്
രക്ഷയ്ക്കായി
ഏറ്റ പറയുകയും െചയ്യ ന്നു.
11 “അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരുവനും ലജ്ജിച്ച േപാകയില്ല”
12 െയഹൂദൻ
എന്നു തിരുെവഴുത്തിൽ അരുളിെച്ചയ്യ ന്നുവേല്ലാ.
എന്നും യവനൻ എന്നും വ്യത്യാസമില്ല; എല്ലാവർക്കും കർത്താവ്
ഒരുവൻ തേന്ന; അവൻ തെന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും
നൽകുവാന്തക്കവണ്ണം സമ്പന്നൻ ആകുന്നു.
13
“കർത്താവിെന്റ
നാമെത്ത
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന
എല്ലാവരും
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടും”

േറാമർ 10. അദ്ധ്യായം.:14

281

േറാമർ 11. അദ്ധ്യായം.:7

14 എന്നാൽ അവർ വിശ്വസിക്കാത്തവെന എങ്ങെന
എന്നുണ്ടേല്ലാ.
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും?
അവർ
േകട്ടിട്ടില്ലാത്തവനിൽ
എങ്ങെന
വിശ്വസിക്കും?
്രപസംഗിക്കുന്നവൻ ഇല്ലാെത എങ്ങെന അവർ
േകൾക്കും? 15 അവർ അയയ്ക്കെപ്പടാെത എങ്ങെന ്രപസംഗിക്കും?
“നന്മ സുവിേശഷിക്കുന്നവരുെട കാൽ എ്രത മേനാഹരം”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
16 എങ്കിലും അവർ എല്ലാവരും സുവിേശഷം അനുസരിച്ചിട്ടില്ല:
“കർത്താേവ, ഞങ്ങള െട സേന്ദശം ആർ വിശ്വസിച്ച ?”
17 ആകയാൽ വിശ്വാസം
എന്നു െയശയ്യാവു പറയുന്നുവേല്ലാ.
േകൾവിയാലും േകൾവി ്രകിസ്തുവിെന്റ വചനത്താലും വരുന്നു.
18 എന്നാൽ
അവർ േകട്ടില്ലേയാ എന്നു ഞാൻ േചാദിക്കുന്നു.
േകട്ടിരിക്കുന്നു നിശ്ചയം:
“അവരുെട ശബ്ദം സർവ്വഭൂമിയിലും അവരുെട വചനം േലാകത്തിെന്റ
അറ്റേത്താളവും പരന്നു.”
19 എന്നാൽ യി്രസാേയൽ ്രഗഹിച്ചില്ലേയാ എന്നു ഞാൻ േചാദിക്കുന്നു.
“ജനമല്ലാത്തവെരെക്കാണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എരിവു വരുത്തും;
മൂഢജാതിെയെക്കാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് േകാപം ജനിപ്പിക്കും”
എന്നു ഒന്നാമത് േമാെശ പറയുന്നു. 20 െയശയ്യാേവാ:
“എെന്ന
അേന്വഷിക്കാത്തവർ
എെന്ന
കെണ്ടത്തി;
എെന്ന
േചാദിക്കാത്തവർക്ക് ഞാൻ ്രപത്യക്ഷനായി”
എന്നു ൈധര്യേത്താെട പറയുന്നു. 21 യി്രസാേയലിേനക്കുറിേച്ചാ:
“അനുസരിക്കാത്തതും
മറുത്തുപറയുന്നതുമായ
ജനത്തിങ്കേലക്ക്
ഞാൻ ഇടവിടാെത ൈകനീട്ടി”
എന്നു അവൻ പറയുന്നു.
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11. അദ്ധ്യായം.

എന്നാൽ
ൈദവം
തെന്റ
ജനെത്ത
തള്ളിക്കളഞ്ഞുേവാ
എന്നു ഞാൻ േചാദിക്കുന്നു.
ഒരു നാള ം ഇല്ല; ഞാനും ഒരു
യി്രസാേയല്യനേല്ലാ;
അ്രബഹാമിെന്റ സന്തതിയിൽ െബന്യാമിൻ
േഗാ്രതത്തിൽ ജനിച്ചവൻ തേന്ന. 2 ൈദവം മുന്നറിഞ്ഞിട്ട ള്ള തെന്റ
ജനെത്ത തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഏലിയാവിെന കുറിച്ച് തിരുെവഴുത്ത്
3 അവൻ യി്രസാേയലിന്
പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേയാ?
വിേരാധമായി:
“കർത്താേവ,
അവർ നിെന്റ ്രപവാചകന്മാെര െകാന്നു നിെന്റ
യാഗപീഠങ്ങെള ഇടിച്ച കളഞ്ഞു;
ഞാൻ ഒരുവൻ മാ്രതം
േശഷിച്ചിരിക്കുന്നു; അവർ എനിക്കും ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ
േനാക്കുന്നു”
4 എന്നു ൈദവേത്താടു വാദിക്കുേമ്പാൾ അവന് അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായത്
എന്ത്?
“ബാലിന് മുട്ട മടക്കാത്ത ഏഴായിരം േപെര ഞാൻ എനിക്കായി
േശഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു”
5 അങ്ങെന
എന്നു തേന്ന.
ഈ കാലത്തിലും കൃപയാലുള്ള
6 കൃപയാൽ എങ്കിൽ
തിരെഞ്ഞടുപ്പിൻ ്രപകാരം ഒരു േശഷിപ്പ ണ്ട്.
്രപവൃത്തിയാലല്ല; അെല്ലങ്കിൽ കൃപ ഒരിക്കലും കൃപയാകുകയില്ല.
7 ആകയാൽ എന്ത്?
യി്രസാേയൽ അേന്വഷിച്ചത് ്രപാപിച്ചില്ല;

േറാമർ 11. അദ്ധ്യായം.:8

തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവർ
കഠിനെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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അത്

േറാമർ 11. അദ്ധ്യായം.:24

്രപാപിച്ച :

േശഷമുള്ളവേരാ

8 “ൈദവം അവർക്ക് ഇന്നുവെര ഉദാസീനതയുെട ആത്മാവും കാണാത്ത

കണ്ണ ം േകൾക്കാത്ത െചവിയും െകാടുത്തു”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന.
9

“അവരുെട േമശ അവർക്ക് കണിയും കുടുക്കും ഇടർച്ചക്കല്ല ം
്രപതികാരവുമായിത്തീരെട്ട;

10 അവരുെട

കണ്ണ് കാണാതവണ്ണം ഇരുണ്ടുേപാകെട്ട; അവരുെട മുതുകു
എല്ലായ്േപാഴും കുനിയിേക്കണേമ”
എന്നു ദാവീദും പറയുന്നു. 11 എന്നാൽ അവർ വീേഴണ്ടതിേനാ ഇടറിയത്
എന്നു ഞാൻ േചാദിക്കുന്നു.
ഒരു നാള ം അല്ല; അവർക്ക് എരിവു
വരുത്തുവാൻ, അവരുെട പരാജയം നിമിത്തം ജാതികൾക്ക് രക്ഷ വന്നു
എേന്നയുള്ള . 12 എന്നാൽ അവരുെട പരാജയം േലാകത്തിനു ധനവും
അവരുെട നഷ്ടം ജാതികൾക്ക് സമ്പത്തും വരുവാൻ കാരണമായി
എങ്കിൽ അവരുെട പൂർത്തീകരണം എ്രത അധികമായിരിക്കും?
13
എന്നാൽ
ജാതികളായ
നിങ്ങേളാടു
ഞാൻ
പറയുന്നത്:
ജാതികള െട
അെപ്പാസ്തലനായിരിക്കയാൽ
ഞാൻ
എെന്റ
14
ശു്രശൂഷയിൽ
്രപശംസിക്കുന്നു;
അത്
ഒരുപേക്ഷ
ഞാൻ
എെന്റ
സ്വജാതിയിലുള്ളവരിൽ
എരിവ്
ഉളവാക്കി,
അവരിൽ
15 അവരുെട
ചിലെരെയങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ ഇടയാകുമേല്ലാ.
തിരസ്കരണം
േലാകത്തിെന്റ
നിരപ്പിന്
േഹതുവായി
എങ്കിൽ
അവരുെട അംഗീകരണം മരിച്ചവരുെട ഉയിർെപ്പന്നല്ലാെത എന്താകും?
16 കുഴച്ചമാവിൽനിന്ന് ആദ്യഫലം വിശുദ്ധം എങ്കിൽ അത് മുഴുവനും
അങ്ങെനതെന്ന; േവർ വിശുദ്ധം എങ്കിൽ െകാമ്പുകള ം അങ്ങെനതെന്ന.
17 െകാമ്പുകളിൽ ചിലത് ഒടിച്ചിട്ട് കാെട്ടാലിവായ നിെന്ന അവയുെട
ഇടയിൽ ഒട്ടിച്ച േചർത്ത് ഒലിവുമരത്തിെന്റ ഫല്രപദമായ േവരിന്
18
പങ്കാളിയായിത്തീർന്നു
എങ്കിേലാ,
െകാമ്പുകള െട
േനെര
്രപശംസിക്കരുത്;
്രപശംസിക്കുന്നുെവങ്കിൽ,
നീ േവരിെന അല്ല
19 എന്നാൽ എെന്ന
താങ്ങുന്നത് േവർ നിെന്നയേ്രത താങ്ങുന്നത്.
ഒട്ടിേക്കണ്ടതിന് െകാമ്പുകെള ഒടിച്ച കളഞ്ഞു എന്നു നീ പറയും. 20 ശരി;
അവിശ്വാസത്താൽ അവ ഒടിഞ്ഞുേപായി; നിെന്റ വിശ്വാസത്താൽ നീ
നില്ക്കുന്നു; അഹങ്കരിക്കാെത ഭയെപ്പടുക. 21 സ്വാഭാവികെകാമ്പുകെള
ൈദവം ആദരിക്കാെത േപാെയങ്കിൽ നിെന്നയും ആദരിക്കാെത
വേന്നക്കും. 22 ആകയാൽ ൈദവത്തിെന്റ ദയയും കാഠിന്യവും കാൺക;
ഒരുവശത്ത് വീണുേപായ യഹൂദരിൽ ൈദവത്തിെന്റ കാഠിന്യവും;
മറുവശത്ത് നീ ൈദവത്തിെന്റ ദയയിൽ നിലനിന്നാൽ നിന്നിൽ അവെന്റ
23 എങ്കിലും
ദയയും തേന്ന; അെല്ലങ്കിൽ നീയും േഛദിക്കെപ്പടും.
അവർ
അവരുെട
അവിശ്വാസത്തിൽതെന്ന
തുടരാതിരുന്നാൽ
അവെരയുംകൂെട തിരിെക ഒട്ടിച്ച േചർക്കും;
അവെര വീണ്ടും
ഒട്ടിക്കുവാൻ ൈദവം ശക്തനേല്ലാ. 24 സ്വഭാവത്താൽ കാെട്ടാലിവായ
മരത്തിൽനിന്നു നിെന്ന മുറിെച്ചടുത്ത് സ്വഭാവത്തിന് വിേരാധമായി
നല്ല ഒലിവുമരത്തിൽ ഒട്ടിച്ച എങ്കിൽ, സ്വാഭാവികെകാമ്പുകളായ ഈ
യഹൂദെര അവരുെട സ്വന്തമായ ഒലിവുമരത്തിൽ എ്രത അധികമായി
തിരിെക ഒട്ടിക്കും.

േറാമർ 11. അദ്ധ്യായം.:25
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േറാമർ 12. അദ്ധ്യായം.:7

25 സേഹാദരന്മാേര,
നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്മാെരന്നു നിങ്ങൾക്ക്
തേന്ന േതാന്നാതിരിപ്പാൻ ഈ രഹസ്യം അറിയാതിരിക്കരുത് എന്നു
ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു:
അതായത് യി്രസാേയലിൽ ഒരു ഭാഗം
മാ്രതേമ കാഠിന്യമായിരിക്കുന്നുള്ള .
അതും ജാതികൾ പൂർണ്ണമായി
26
േചരുന്നതുവെരമാ്രതം
അങ്ങെന
യി്രസാേയൽ
മുഴുവനും
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടും.
27 “വിടുവിക്കുന്നവൻ സീേയാനിൽനിന്നു വരും; അവൻ യാേക്കാബിൽ
നിന്നു അഭക്തിെയ മാറ്റ ം. ഞാൻ അവരുെട പാപങ്ങെള എടുത്തു
നീക്കുേമ്പാൾ ഇതു ഞാൻ അവേരാട് െചയ്യ ന്ന ഉടമ്പടി”
28 ഒരു
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന.
വശത്ത്
സുവിേശഷം സംബന്ധിച്ച് അവർ നിങ്ങൾ നിമിത്തം െവറുക്കെപ്പട്ട ;
എന്നാൽ മറുവശത്ത് ൈദവത്തിെന്റ തിരെഞ്ഞടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച്
29 എെന്തന്നാൽ
പിതാക്കന്മാർനിമിത്തം അവർ ്രപിയെപ്പട്ടവർ.
ൈദവത്തിെന്റ
കൃപാവരങ്ങള ം
വിളിയും
മാറ്റമില്ലാത്തവയേല്ലാ.
30 നിങ്ങൾ മുെമ്പ ൈദവെത്ത അനുസരിക്കാതിരുന്നിട്ട് അവരുെട
അനുസരണേക്കടിനാൽ
ഇേപ്പാൾ
കരുണ
ലഭിച്ചതുേപാെല,
31 നിങ്ങൾക്ക്
ലഭിച്ച കരുണയാൽ ഈ യഹൂദർക്കു കരുണ
ലഭിേക്കണ്ടതിന്,
അവരും
ഇേപ്പാൾ
അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നു.
32 ൈദവം എല്ലാവേരാടും കരുണ കാണിേക്കണ്ടതിന് എല്ലാവെരയും
അനുസരണേക്കടിൽ അടച്ച കളഞ്ഞു.
33 ഹാ, ൈദവത്തിെന്റ ധനം, ജ്ഞാനം, അറിവു എന്നിവയുെട ആഴേമ!
അവെന്റ ന്യായവിധികൾ എ്രത അ്രപേമയവും അവെന്റ വഴികൾ എ്രത
34 കർത്താവിെന്റ മനസ്സ് അറിഞ്ഞവൻ
അേഗാചരവും ആകുന്നു.
ആർ? അവന് മ്രന്തിയായിരുന്നവൻ ആർ? 35 അവന് വല്ലതും മുെമ്പ
െകാടുത്തിട്ട് ്രപതിഫലം വാങ്ങുന്നവൻ ആർ? 36 സകലവും അവനിൽ
നിന്നും അവനാലും അവങ്കേലക്കും ആകുന്നുവേല്ലാ; അവന് എേന്നക്കും
മഹത്വം. ആേമൻ.

1

12. അദ്ധ്യായം.

സേഹാദരന്മാേര, ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ മനസ്സലിവു ഓർമ്മിപ്പിച്ച
നിങ്ങെള ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നത്: നിങ്ങള െട ശരീരങ്ങെള വിശുദ്ധിയും
ൈദവത്തിന് സ്വീകാര്യവുമായ ജീവനുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പിൻ;
2 ഈ േലാകത്തിനു
ഇതേല്ലാ നിങ്ങള െട ആത്മിക ആരാധന.
അനുരൂപമാകാെത നല്ലതും സ്വീകാര്യവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ൈദവഹിതം
ഇന്നെതന്ന് തിരിച്ചറിേയണ്ടതിന് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരെപ്പടുവിൻ.
3 ഭാവിേക്കണ്ടതിന് മീെത ഭാവിച്ച യരാെത ൈദവം അവനവന്
വിശ്വാസത്തിെന്റ അളവ് പങ്കിട്ടതുേപാെല സുേബാധമാകുംവണ്ണം
ഭാവിക്കണെമന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപയാൽ നിങ്ങളിൽ
4 ഒരു ശരീരത്തിൽ നമുക്കു പല
ഓേരാരുത്തേനാടും പറയുന്നു.
അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടേല്ലാ;
എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും ്രപവൃത്തി
ഒന്നല്ലതാനും; 5 അതുേപാെല പലരായ നാം ്രകിസ്തുവിൽ ഒരു
ശരീരവും എല്ലാവരും തമ്മിൽ അവയവങ്ങള ം ആകുന്നു. 6 ആകയാൽ
നമുക്കു
നൽകെപ്പട്ടിട്ട ള്ള
കൃപക്കനുസരിച്ച്
വ്യത്യസ്തമായ
വരങ്ങള ം നമുക്കുണ്ട്.
ഒരുവന് ്രപവചനവരമാെണങ്കിൽ അത്
അവെന്റ വിശ്വാസത്തിന് ഒത്തവണ്ണം െചയ്യെട്ട, 7 ശു്രശൂഷിപ്പാനുള്ള
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വരമാെണങ്കിൽ
അവൻ
ശു്രശൂഷിക്കെട്ട,
ഉപേദശിക്കുവാനുള്ള
വരമാെണങ്കിൽ അവൻ ഉപേദശിക്കെട്ട, 8 േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള
വരമാെണങ്കിൽ അവൻ േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കെട്ട; െകാടുക്കുവാനുള്ള
വരമാെണങ്കിൽ അവൻ അത് ഉദാരമായും,
നയിക്കുവാനുള്ള
വരമാെണങ്കിൽ അത് കരുതേലാെടയും, കരുണകാണിക്കുവാനുള്ള
9 സ്േനഹം
വരമാെണങ്കിൽ അത് ്രപസന്നതേയാെടയും െചയ്യെട്ട.
കപടമില്ലാത്തതായിരിക്കെട്ട; തിന്മയായതിെന െവറുത്തു നല്ലതിെന
10
മുറുെകപ്പിടിക്കുവിൻ.
സേഹാദരസ്േനഹെത്തക്കുറിച്ച്;
അേന്യാന്യം
വാത്സല്യേത്താെടയും,
ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ;
11 ഉത്സാഹത്തിൽ
അേന്യാന്യം ആദരിക്കുകയും െചയ്വിൻ.
മടുപ്പില്ലാെത;
ആത്മാവിൽ
എരിവുള്ളവരായി;
കർത്താവിെന
12 ആശയിൽ
13 കഷ്ടതയിൽ
േസവിപ്പിൻ;
സേന്താഷിപ്പിൻ;
സഹിഷ്ണത
കാണിക്കുവിൻ;
്രപാർത്ഥനയിൽ
ഉറ്റിരിക്കുവിൻ;
വിശുദ്ധന്മാരുെട
ആവശ്യങ്ങളിൽ
കൂട്ടായ്മ
കാണിക്കുകയും
14 നിങ്ങെള
അതിഥിസൽക്കാരം ആചരിക്കുകയും െചയ്വിൻ.
ഉപ്രദവിക്കുന്നവെര
അനു്രഗഹിക്കുവിൻ;
ശപിക്കാെത
15
അനു്രഗഹിക്കുവിൻ.
സേന്താഷിക്കുന്നവേരാടുകൂെട
സേന്താഷിക്കയും കരയുന്നവേരാടുകൂെട കരയുകയും െചയ്വിൻ.
16 തമ്മിൽ ഐകമത്യമുള്ളവരായിരിപ്പിൻ.
വലിപ്പം ഭാവിക്കാെത
എളിയവെര ൈകെക്കാള്ള വിൻ;
നിങ്ങെളത്തേന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ
17 ആർക്കും തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ
എന്നു വിചാരിക്കരുത്.
െചയ്യാെത സകലമനുഷ്യരുെടയും മുമ്പിൽ നന്മ ്രപവൃത്തിപ്പിൻ.
18
കഴിയുെമങ്കിൽ
നിങ്ങളാൽ
ആേവാളം
സകലമനുഷ്യേരാടും
19 ്രപിയമുള്ളവേര,
സമാധാനമായിരിപ്പിൻ.
നിങ്ങൾ തേന്ന
്രപതികാരം െചയ്യാെത ൈദവേകാപത്തിന് ഇടംെകാടുപ്പിൻ; ്രപതികാരം
എനിക്കുള്ളത്; ഞാൻ പകരം െചയ്യ ം എന്നു കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്യ ന്നു.
എന്നാൽ
20 “നിെന്റ ശ്രതുവിന് വിശക്കുന്നു എങ്കിൽ അവന് തിന്മാൻ െകാടുക്ക;
ദാഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ കുടിക്കുവാൻ െകാടുക്ക;
അങ്ങെന
െചയ്താൽ നീ അവെന്റ തലേമൽ തീക്കനൽ കൂനകൂട്ട ം”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 21 തിന്മേയാട് േതാല്ക്കാെത നന്മയാൽ
തിന്മെയ ജയിക്കുക.

13. അദ്ധ്യായം.

1 ഏത് മനുഷ്യനും േമലാധികാരികെള അനുസരിക്കെട്ട, ൈദവത്തിൽ
നിന്നല്ലാെത ഒരധികാരവുമില്ലേല്ലാ;
നിലവിലുള്ള അധികാരങ്ങേളാ
2 ആകയാൽ
ൈദവത്താൽ നിയമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
ആ
അധികാരെത്ത എതിർക്കുന്നവൻ ൈദവകൽപ്പനെയ ധിക്കരിക്കുന്നു;
ധിക്കരിക്കുന്നവർ
തങ്ങള െടേമൽ
ശിക്ഷാവിധി
്രപാപിക്കും.
3 ഭരണാധികാരികൾ സൽ്രപവൃത്തിക്കല്ല ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കേ്രത ഭയങ്കരം.
നിങ്ങൾ അധികാരസ്ഥെന ഭയെപ്പടാതിരിപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുേവാ?
4 നിെന്റ
നന്മെചയ്ക; എന്നാൽ അതിൽ നിന്നു പുകഴ്ച ലഭിക്കും.
നന്മയ്ക്കായിട്ടേല്ലാ അവൻ ൈദവശു്രശൂഷക്കാരൻ ആയിരിക്കുന്നത്.
നീ തിന്മ െചയ്തു എങ്കിേലാ ഭയെപ്പടുക; െവറുെത അല്ല അവൻ വാൾ
വഹിക്കുന്നതു; അവൻ േദാഷം ്രപവർത്തിക്കുന്നവെന്റ ശിക്ഷയ്ക്കായി
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5 അതുെകാണ്ട്
്രപതികാരിയായ ൈദവശു്രശൂഷക്കാരൻ തേന്ന.
ശിക്ഷെയ മാ്രതമല്ല മനസ്സാക്ഷിെയയും വിചാരിച്ച കീഴടങ്ങുക ആവശ്യം.
6 അധികാരികൾ ൈദവശു്രശൂഷകന്മാരും ആ കാര്യം നിരന്തരമായി
േനാക്കുന്നവരുമാകുന്നതുെകാണ്ടു
തെന്ന
നിങ്ങൾ
നികുതിയും
െകാടുക്കുന്നു. 7 എല്ലാവർക്കും കടമായുള്ളത് െകാടുക്കുവിൻ; നികുതി
െകാടുേക്കണ്ടവന് നികുതി; ചുങ്കം െകാടുേക്കണ്ടവന് ചുങ്കം; ഭയം
കാണിേക്കണ്ടവന് ഭയം; ബഹുമാനം കാണിേക്കണ്ടവന് ബഹുമാനം.
8 അേന്യാന്യം
സ്േനഹിക്കുന്നത് അല്ലാെത ആേരാടും ഒന്നും
കടെമ്പട്ടിരിക്കരുത്;
അയൽക്കാരെന
സ്േനഹിക്കുന്നവൻ
ന്യായ്രപമാണം നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 9 വ്യഭിചാരം െചയ്യരുത്,
കുല െചയ്യരുത്, േമാഷ്ടിക്കരുത്, േമാഹിക്കരുത്, എന്നുള്ളതും മറ്റ ഏത്
കല്പനയും “നിെന്റ അയൽക്കാരെന നിെന്നേപ്പാെല സ്േനഹിക്ക” എന്ന
വാക്യത്തിൽ സംേക്ഷപിച്ചിരിക്കുന്നു. 10 സ്േനഹം അയൽക്കാരന് േദാഷം
്രപവർത്തിക്കുന്നില്ല; അതുെകാണ്ട് സ്േനഹം ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
നിവൃത്തി തേന്ന.
11 ഇതു
െചേയ്യണ്ടത്, ഉറക്കത്തിൽനിന്ന് ഉണരുവാൻ നാഴിക
വന്നിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങെന നിങ്ങൾ സമയെത്ത അറിയുകയാൽ
തേന്ന; നാം ആദ്യം വിശ്വസിച്ച സമയേത്തക്കാൾ രക്ഷ ഇേപ്പാൾ
12 രാ്രതി കഴിയാറായി,
നമുക്കു അധികം അടുത്തിരിക്കുന്നു.
പകൽ
അടുത്തിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട്
നമുക്ക്
ഇരുട്ടിെന്റ
്രപവൃത്തികെള മാറ്റിെവച്ച്, െവളിച്ചത്തിെന്റ ആയുധവർഗ്ഗം ധരിക്കാം.
13
പകൽസമയത്ത്
എന്നേപാെല
നാം
മര്യാദയായി
നടക്ക;
െവറിക്കൂത്തുകളിലും
മദ്യപാനങ്ങളിലുമല്ല,
ശയനേമാഹങ്ങളിലും
ദുഷ്കാമങ്ങളിലുമല്ല,
പിണക്കത്തിലും
അസൂയയിലുമല്ല.
14 കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെനത്തെന്ന ധരിച്ച െകാൾവിൻ.
ജഡത്തിേനാ, അതിെന്റ േമാഹങ്ങൾക്ക് അവസരം െകാടുക്കരുത്.
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വിശ്വാസത്തിൽ ബലഹീനനായവെന സ്വീകരിക്കുവിൻ; എങ്കിലും
2 ഒരു
ഇങ്ങെനയുള്ള അഭി്രപായവ്യത്യാസങ്ങെള വിധിക്കരുത്.
വശത്ത്, ഒരുവന് എല്ലാം തിന്നാെമന്നുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട്; മറുവശത്ത്
3 എല്ലാം
ബലഹീനനായവൻ സസ്യാദികെള മാ്രതം തിന്നുന്നു.
തിന്നുന്നവൻ എല്ലാം തിന്നാത്തവെന ധിക്കരിക്കരുത്;
എല്ലാം
തിന്നാത്തവൻ എല്ലാം തിന്നുന്നവെന വിധിക്കുകയുമരുത്; ൈദവം
4 മെറ്റാരുത്തെന്റ ദാസെന
അവെന ൈകെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
വിധിപ്പാൻ നീ ആർ? അവൻ നില്ക്കുന്നേതാ വീഴുന്നേതാ അവെന്റ
സ്വന്തയജമാനെന്റ മുമ്പിലേ്രത; അവെന നിർത്തുവാൻ കർത്താവ്
ശക്തനായതുെകാണ്ട് അവൻ നില്ക്കുവാൻ ്രപാപ്തനായി. 5 ഒരുവൻ
ഒരു
ദിവസേത്തക്കാൾ
മെറ്റാരു
ദിവസെത്ത
വിലമതിക്കുന്നു;
േവെറാരുവൻ സകലദിവസങ്ങെളയും ഒരുേപാെല വിലമതിക്കുന്നു;
6 ദിവസെത്ത
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ മനസ്സിൽ ഉറച്ചിരിക്കെട്ട.
ആദരിക്കുന്നവൻ കർത്താവിനായി ആദരിക്കുന്നു;
തിന്നുന്നവൻ
കർത്താവിനായി തിന്നുന്നു; അവൻ ൈദവെത്ത സ്തുതിക്കുന്നുവേല്ലാ;
തിന്നാത്തവൻ
കർത്താവിനായി
തിന്നാതിരിക്കുന്നു;
അവനും
7 നമ്മിൽ ആരും തനിക്കായി തേന്ന
ൈദവെത്ത സ്തുതിക്കുന്നു.

േറാമർ 14. അദ്ധ്യായം.:8

286

േറാമർ 15. അദ്ധ്യായം.:2

ജീവിക്കുന്നില്ല.
ആരും തനിക്കായി തേന്ന മരിക്കുന്നതുമില്ല.
8 ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ നാം കർത്താവിനായി ജീവിക്കുന്നു; മരിക്കുന്നു
എങ്കിൽ കർത്താവിനായി മരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട് ജീവിക്കുന്നു
എങ്കിലും മരിക്കുന്നു എങ്കിലും നാം കർത്താവിനുള്ളവർ തേന്ന.
9 മരിച്ചവർക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും കർത്താവ് ആേകണ്ടതിനേല്ലാ
10 എന്നാൽ
്രകിസ്തു മരിക്കുകയും ഉയിർക്കുകയും െചയ്തതു.
നീ നിെന്റ സേഹാദരെന വിധിക്കുന്നതു എന്ത്?
അല്ല, നീ നിെന്റ
സേഹാദരെന ധിക്കരിക്കുന്നത് എന്ത്? നാം എല്ലാവരും ൈദവത്തിെന്റ
ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാെക നിൽേക്കണ്ടിവരും.
11 “ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട്, എെന്റ മുമ്പിൽ എല്ലാമുഴങ്കാലും
മടങ്ങും, എല്ലാനാവും ൈദവെത്ത സ്തുതിക്കും എന്നു കർത്താവ്
അരുളിെച്ചയ്യ ന്നു”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 12 ആകയാൽ നമ്മിൽ ഓേരാരുത്തൻ
ൈദവേത്താടു തങ്ങള െട കണക്ക് േബാധിപ്പിേക്കണ്ടിവരും.
13
അതുെകാണ്ട്
നാം
ഇനി
അേന്യാന്യം
വിധിക്കരുത്;
സേഹാദരന് ഇടർച്ചക്കേല്ലാ െകണിേയാ െവയ്ക്കാതിരിപ്പാൻ മാ്രതം
തീരുമാനിച്ച െകാൾവിൻ. 14 യാെതാന്നും സ്വതേവ മലിനമല്ല എന്നു ഞാൻ
കർത്താവായ േയശുവിൽ അറിഞ്ഞും ഉറച്ച മിരിക്കുന്നു. വല്ലതും മലിനം
എന്നു എണ്ണ ന്നവനുമാ്രതം അത് മലിനം ആകുന്നു. 15 ഭക്ഷണംനിമിത്തം
നിെന്റ സേഹാദരെന വ്യസനിപ്പിച്ചാൽ, നീ സ്േനഹ്രപകാരം നടക്കുന്നില്ല.
ആർക്കുേവണ്ടി ്രകിസ്തു മരിച്ച േവാ അവെന നിെന്റ ഭക്ഷണംെകാണ്ടു
16 നിങ്ങള െട നല്ല ്രപവർത്തനങ്ങൾ മറ്റ ള്ളവർക്ക്
നശിപ്പിക്കരുത്.
17 ൈദവരാജ്യം
അവെര പരിഹസിക്കുന്നതിന് കാരണമാകരുത്.
ഭക്ഷണെത്തയും പാനീയെത്തയും കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് നീതിെയയും
സമാധാനെത്തയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സേന്താഷെത്തയും കുറിച്ചേ്രത.
18 അതിൽ ്രകിസ്തുവിെന േസവിക്കുന്നവൻ ൈദവത്തിന് സ്വീകാര്യനും
മനുഷ്യരാൽ അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടവനും ആകുന്നു. 19 ആകയാൽ നാം
സമാധാനത്തിനും അേന്യാന്യം ആത്മികവർദ്ധനയ്ക്കും ഉള്ളതിന്
20 ഭക്ഷണംനിമിത്തം ൈദവത്തിെന്റ ്രപവൃത്തിെയ
്രശമിച്ച െകാൾക.
അഴിക്കരുത്. എല്ലാ വസ്തുക്കളം ശുദ്ധം തെന്ന; എങ്കിലും ഇടർച്ചക്ക്
കാരണമാകത്തക്കവിധം തിന്നുന്ന മനുഷ്യന് അത് േദാഷമേ്രത.
21 മാംസം
തിന്നാെതയും വീഞ്ഞ് കുടിക്കാെതയും, സേഹാദരന്
ഇടർച്ച
വരുത്തുന്ന
യാെതാന്നും
െചയ്യാെതയും
ഇരിക്കുന്നത്
22 നിനക്കുള്ള ഈ ്രപേത്യകമായ വിശ്വാസെത്ത നിനക്കും
നല്ലത്.
ൈദവത്തിനും ഇടയിൽ സൂക്ഷിക്കുക. താൻ അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ
23
തെന്നത്താൻ
വിധിക്കാത്തവൻ
ഭാഗ്യവാൻ.
എന്നാൽ
സംശയിക്കുന്നവൻ
തിന്നുന്നു
എങ്കിൽ
അത്
വിശ്വാസത്തിൽ
നിന്നല്ലായ്കെകാണ്ട് അവൻ വിധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തിൽ
നിന്നു ഉത്ഭവിക്കാത്തെതാെക്കയും പാപമേ്രത.
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എന്നാൽ ശക്തരായ നാം അശക്തരുെട ബലഹീനതകെള
ചുമക്കുകയും നമ്മിൽ തേന്ന ്രപസാദിക്കാതിരിക്കയും േവണം. 2 നമ്മിൽ
ഓേരാരുത്തൻ തെന്റ അയൽക്കാരെന്റ നന്മയ്ക്കായി, ആത്മികമായ
വളർച്ചയ്ക്കായി അവെന ്രപസാദിപ്പിക്കണം.
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നിന്ദിക്കുന്നവരുെട നിന്ദ എെന്റ േമൽ വീണു”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല ്രകിസ്തുവും തന്നിൽ തേന്ന
4 എന്നാൽ
്രപസാദിച്ചില്ല.
മുെന്നഴുതിയിരിക്കുന്നതു ഒെക്കയും
നമ്മുെട
ഉപേദശത്തിനായിട്ട്,
നമുക്കു
തിരുെവഴുത്തുകളാൽ
ഉളവാകുന്ന
സഹനത്താലും
േ്രപാത്സാഹനത്താലും
്രപത്യാശ
5 എന്നാൽ നിങ്ങൾ
ഉണ്ടാേകണ്ടതിന് തേന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
ഐകമത്യെപ്പട്ട്, നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ പിതാവായ
ൈദവെത്ത ഏകമനേസ്സാെട ഒരു വായിനാൽ മഹത്വീകരിേക്കണ്ടതിന്
6
സഹനത്തിെന്റയും
േ്രപാത്സാഹനത്തിെന്റയും
ൈദവം
തെന്ന
നിങ്ങൾക്ക്
്രകിസ്തുേയശുവിന്
അനുരൂപമായി
തമ്മിൽ
ഒേര
മനേസ്സാടിരിക്കുവാൻ കൃപ നല്കുമാറാകെട്ട. 7 അതുെകാണ്ട് ്രകിസ്തു
ൈദവത്തിെന്റ മഹത്വത്തിനായി നിങ്ങെള ൈകെക്കാണ്ടതുേപാെല
നിങ്ങള ം അേന്യാന്യം ൈകെക്കാൾവിൻ. 8 പിതാക്കന്മാർക്കു നൽകിയ
വാഗ്ദത്തങ്ങെള ഉറപ്പിേക്കണ്ടതിന് 9 ്രകിസ്തു ൈദവത്തിെന്റ സത്യം
നിമിത്തം
പരിേച്ഛദനയ്ക്ക്
ശു്രശൂഷക്കാരനായിത്തീർന്നു
എന്നും
ജാതികൾ ൈദവെത്ത അവെന്റ കരുണനിമിത്തം മഹത്വീകരിേക്കണം
എന്നും ഞാൻ പറയുന്നു.
10 “അതുെകാണ്ട് ഞാൻ ജാതികള െട ഇടയിൽ നിെന്ന വാഴ്ത്തി, നിെന്റ
നാമത്തിന് സ്തുതി പാടും”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 11 വീണ്ടും:
“ജാതികേള, അവെന്റ ജനേത്താടു ഒന്നിച്ച് ആനന്ദിപ്പിൻ”
എന്നു പറയുന്നു.
“സകല ജാതികള മായുേള്ളാേര, കർത്താവിെന സ്തുതിപ്പിൻ, സകല
ജനങ്ങള ം അവെന സ്തുതിക്കെട്ട”
എന്നും പറയുന്നു.
12
“യിശ്ശായിയുെട
േവരും
ജാതികെള
ഭരിക്കുവാൻ
എഴുേന്നല്ക്കുന്നവനുമായവൻ ഉണ്ടാകും; അവനിൽ ജാതികൾ
്രപത്യാശ െവയ്ക്കും”
13 എന്നാൽ
എന്നു െയശയ്യാവു പറയുന്നു.
്രപത്യാശയുെട
ൈദവം പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾ ്രപത്യാശയിൽ
സമൃദ്ധിയുള്ളവരായി വിശ്വസിക്കുന്നതിലുള്ള സകല സേന്താഷവും
സമാധാനവും െകാണ്ട് നിങ്ങെള നിറയ്ക്കുമാറാകെട്ട.
14 സേഹാദരന്മാേര,
നിങ്ങൾ തേന്ന ദയാപൂർണ്ണരും സകല
ജ്ഞാനവും
നിറഞ്ഞവരും
അേന്യാന്യം
്രപേബാധിപ്പിക്കുവാൻ
്രപാപ്തരും ആകുന്നു എന്നു ഞാൻ നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് ഉറച്ചിരിക്കുന്നു.
15
എങ്കിലും
ജാതികള െട
വഴിപാട്
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട വസ്തുവായി സ്വീകരിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്, ഞാൻ
ൈദവത്തിെന്റ സുവിേശഷം പുേരാഹിതനായി അർപ്പിച്ച െകാണ്ട്
ജാതികളിേലക്ക്
അയയ്ക്കെപ്പട്ടവനായി
്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
ശു്രശൂഷകനായിരിേക്കണ്ടതിന് 16 ൈദവം എനിക്ക് നല്കിയ കൃപ
നിമിത്തം നിങ്ങെള വീണ്ടും ഓർമ്മെപ്പടുത്തുവാനായി ചില കാര്യങ്ങൾ
അതിൈധര്യമായി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 17 അതുെകാണ്ട്
്രകിസ്തുേയശുവിൽ എനിക്ക് ൈദവസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ
്രപശംസ ഉണ്ട്. 18 ജാതികള െട അനുസരണത്തിനായിട്ട് വചനത്താലും
്രപവൃത്തിയാലും
അടയാളങ്ങള െടയും
അത്ഭുതങ്ങള െടയും
ശക്തിെകാണ്ടും,
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ശക്തിെകാണ്ടും ്രകിസ്തു
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എന്നിലൂെട
്രപവർത്തിച്ചത്
അല്ലാെത
മെറ്റാന്നും
പറയുവാൻ
19
ഞാൻ തുനിയുകയില്ല.
അങ്ങെന ഞാൻ െയരൂശേലം
മുതൽ
ഇല്ല ര്യേദശേത്താളം
ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ച
്രകിസ്തുവിെന്റ
20 ഞാൻ മെറ്റാരുവെന്റ
സുവിേശഷം പൂർത്തീകരിക്കുവാനിടയായി.
അടിസ്ഥാനത്തിേന്മൽ പണിയാതിരിേക്കണ്ടതിന് ്രകിസ്തുവിെന്റ നാമം
അറിഞ്ഞിട്ട ള്ള ഇടത്തിലല്ല,
“അവെനക്കുറിച്ച്
അറിവു
കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തവർ
കാണും;
േകട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ്രഗഹിക്കും”
എന്നു
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല
അേ്രത,
സുവിേശഷം
അറിയിക്കുവാൻ ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നത്.
21

22

അതുെകാണ്ടുതെന്ന
ഞാൻ
നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ
23 ഇേപ്പാേഴാ എനിക്ക് ഈ
വരുന്നതിന് പലേപ്പാഴും തടസ്സം വന്നു.
ദിക്കുകളിൽ ഇനി സ്ഥലമില്ലായ്കയാലും നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
വരുവാൻ അേനകസംവത്സരമായി വാഞ്ചിക്കുകയാലും, 24 ഞാൻ
സ്െപയിനിേലക്ക് യാ്രത െചയ്യ േമ്പാെഴാെക്കയും, േപാകുന്ന വഴിക്ക്
നിങ്ങെള കാണ്മാനും നിങ്ങെള കണ്ട് സേന്താഷിച്ചേശഷം നിങ്ങളാൽ
25 ഇേപ്പാേഴാ ഞാൻ
യാ്രത അയയ്ക്കെപ്പടുവാനും ആശിക്കുന്നു.
വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ശു്രശൂഷ െചയ്വാൻ െയരൂശേലമിേലക്കു േപാകുന്നു.
26 െയരൂശേലമിെല
വിശുദ്ധന്മാരിൽ ദരി്രദരായവർക്ക് ഏതാനും
ചില സംഭാവന നൽകുവാൻ മെക്കേദാന്യയിലും അഖായയിലും
27 അവർക്ക് വളെര
ഉള്ളവർക്ക് വളെര സേന്താഷം േതാന്നി.
സേന്താഷം േതാന്നി എന്നു മാ്രതമല്ല, അത് അവർക്ക് കടപ്പാടും
ആകുന്നു; ജാതികൾ അവരുെട ആത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ കൂട്ടാളികൾ
ആെയങ്കിൽ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് ശു്രശൂഷ െചയ്വാൻ
28 ഞാൻ അത് നിവർത്തിച്ച ഈ ഫലം
കടെമ്പട്ടിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
അവർക്ക് ഏല്പിച്ച േബാദ്ധ്യം വരുത്തിയ േശഷം നിങ്ങള െട വഴിയായി
സ്െപയിനിേലക്ക് േപാകും. 29 ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരുേമ്പാൾ,
്രകിസ്തുവിെന്റ അനു്രഗഹനിറവിൽ വരും എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു.
30 എന്നാൽ സേഹാദരന്മാേര, െയഹൂദ്യയിെല അവിശ്വാസികള െട
കയ്യിൽനിന്ന് എെന്ന രക്ഷിേക്കണ്ടതിനും െയരൂശേലമിെല എെന്റ
31
ശു്രശൂഷ
വിശുദ്ധന്മാർക്ക്
സ്വീകാര്യമായിത്തീേരണ്ടതിനും,
അങ്ങെന ഞാൻ ൈദവഹിതത്താൽ സേന്താഷേത്താെട നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ വന്നു നിങ്ങേളാടുകൂെട ആശ്വസിേക്കണ്ടതിനും നിങ്ങൾ
എനിക്ക് േവണ്ടി ൈദവേത്താടുള്ള ്രപാർത്ഥനയിൽ എേന്നാടുകൂെട
േപാരാടണം 32 എന്നു നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെനയും
ആത്മാവിെന്റ സ്േനഹെത്തയും ഓർമ്മിപ്പിച്ച
ഞാൻ നിങ്ങെള
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു. 33 സമാധാനത്തിെന്റ ൈദവം നിങ്ങെളല്ലാവേരാടും
കൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട. ആേമൻ.

16. അദ്ധ്യായം.
1 നമ്മുെട സേഹാദരിയും െകം്രകയസഭയിെല ശു്രശൂഷക്കാരത്തിയുമായ
േഫബെയ 2 നിങ്ങൾ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് േയാഗ്യമാംവണ്ണം കർത്താവിെന്റ
നാമത്തിൽ
ൈകെക്കാണ്ട്,
അവൾക്ക്
നിങ്ങള െട
സഹായം
േവണ്ടുന്ന ഏത് കാര്യത്തിലും സഹായിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങെള
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ഭരേമല്പിക്കുന്നു. അവൾ പലർക്കും വിേശഷാൽ എനിക്കും സഹായം
ആയിത്തീർന്നിട്ട ണ്ട്.
3 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ എെന്റ കൂട്ട േവലക്കാരായ ്രപിസ്കെയയും
4 അവർ എെന്റ ്രപാണന്
അക്വിലാെവയും വന്ദനം െചയ്വിൻ.
േവണ്ടി
തങ്ങള െട
സ്വന്ത
ജീവൻ
െവച്ച െകാടുത്തവരാകുന്നു;
അവർക്ക് ഞാൻ മാ്രതമല്ല, ജാതികള െട സകലസഭകള ം കൂെട
നന്ദിപറയുന്നു. 5 അവരുെട വീട്ടിെല സഭെയയും വന്ദനം െചയ്വിൻ;
ആസ്യയിൽ
്രകിസ്തുവിന്
ആദ്യഫലമായി
എനിക്ക്
്രപിയനായ
6 നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി
എൈപ്പനെത്താസിന് വന്ദനം െചാല്ല വിൻ.
കഠിനാദ്ധ്വാനം െചയ്തവളായ മറിയയ്ക്ക് വന്ദനം െചാല്ല വിൻ.
7 എെന്റ ചാർച്ചക്കാരും സഹബദ്ധന്മാരായ അെ്രന്താനിെക്കാസിനും
യൂനിയാവിനും വന്ദനം െചാല്ല വിൻ; അവർ അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട
ഇടയിൽ ്രപധാനെപ്പട്ടവരും എനിക്ക് മുെമ്പ ്രകിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചവരും
ആകുന്നു. 8 കർത്താവിൽ എനിക്ക് ്രപിയനായ അംപ്ലിയാെത്താസിന്
വന്ദനം െചാല്ല വിൻ. 9 ്രകിസ്തുവിൽ ഞങ്ങള െട കൂട്ട േവലക്കാരനായ
ഉർബ്ബാെനാസിനും എനിക്ക് ്രപിയനായ സ്താക്കുവിനും വന്ദനം
െചാല്ല വിൻ. 10 ്രകിസ്തുവിൽ അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടവനായ അെപ്പേലസിന്
വന്ദനം െചാല്ല വിൻ. അരിസ്െതാബൂെലാസിെന്റ ഭവനക്കാർക്കു വന്ദനം
11 എെന്റ ചാർച്ചക്കാരനായ െഹേരാദിേയാന് വന്ദനം
െചാല്ല വിൻ.
െചാല്ല വിൻ; നർക്കിെസ്സാസിെന്റ ഭവനക്കാരിൽ കർത്താവിലുള്ളവർക്ക്
12 കർത്താവിൽ
വന്ദനം െചാല്ല വിൻ.
അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരായ
്രതുൈഫനയ്ക്കും
്രതുേഫാസയ്ക്കും
വന്ദനം
െചാല്ല വിൻ.
കർത്താവിൽ വളെര അദ്ധ്വാനിച്ചവളായ ്രപിയ െപർസിസിന് വന്ദനം
െചാല്ല വിൻ. 13 കർത്താവിൽ തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട രൂെഫാസിെനയും,
എനിക്കും അമ്മയായ അവെന്റ അമ്മെയയും വന്ദനം െചയ്യ വിൻ.
14 അസും്രകിെതാസിനും െപ്ലേഗാനും െഹർേമ്മാസിനും പെ്രതാബാസിനും
െഹർമ്മാസിനും അവരുെട കൂെടയുള്ള സേഹാദരന്മാർക്കും വന്ദനം
െചാല്ല വിൻ. 15 ഫിെലാെലാെഗാസിനും യൂലിയയ്ക്കും െനെരയുസിനും
അവെന്റ സേഹാദരിക്കും ഒലുമ്പാസിനും അവേരാടുകൂെടയുള്ള സകല
16 വിശുദ്ധചുംബനംെകാണ്ട്
വിശുദ്ധന്മാർക്കും വന്ദനം െചാല്ല വിൻ.
അേന്യാന്യം വന്ദനം െചയ്വിൻ. ്രകിസ്തുവിെന്റ സകലസഭകള ം നിങ്ങെള
വന്ദനം െചയ്യ ന്നു.
17 സേഹാദരന്മാേര,
നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഉപേദശത്തിനുമപ്പ റമായി
വിഭാഗീയതകള ം ഇടർച്ചകള ം ഉണ്ടാക്കുന്നവെര സൂക്ഷിച്ച െകാേള്ളണെമന്ന്
ഞാൻ നിങ്ങെള ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു. അവരിൽനിന്ന് അകന്നു മാറുവിൻ.
18 അങ്ങെനയുള്ളവർ നമ്മുെട കർത്താവായ ്രകിസ്തുവിെന അല്ല,
തങ്ങള െട തെന്ന വയറിെനയേ്രത േസവിക്കുന്നത്.
ചക്കരവാക്കും
മുഖസ്തുതിയും പറഞ്ഞു അവർ നിഷ്കളങ്കരുെട ഹൃദയങ്ങെള
19 നിങ്ങള െട മാതൃകയുള്ള അനുസരണം
വഞ്ചിച്ച കളയുന്നു.
എല്ലാവർക്കും
്രപസിദ്ധമായിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട്
ഞാൻ
നിങ്ങൾ നിമിത്തം സേന്താഷിക്കുന്നു; എങ്കിലും നിങ്ങൾ നന്മയ്ക്ക്
ജ്ഞാനികള ം തിന്മയ്ക്ക് നിഷ്കളങ്കരും ആകണം എന്നു ഞാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നു. 20 സമാധാനത്തിെന്റ ൈദവേമാ േവഗത്തിൽ സാത്താെന
നിങ്ങള െട കാൽക്കീെഴ ചതച്ച കളയും.
നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപ നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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എെന്റ
കൂട്ട േവലക്കാരനായ
തിെമാെഥെയാസും
എെന്റ
ചാർച്ചക്കാരായ
ലൂെക്യാസും
യാേസാനും
േസാസിപെ്രതാസും
22 ഈ േലഖനം എഴുതിെയടുത്ത
നിങ്ങെള വന്ദനം െചയ്യ ന്നു.
െതർെതാസ് എന്ന ഞാൻ നിങ്ങെള കർത്താവിൽ വന്ദനം െചയ്യ ന്നു.
23 എനിക്കും സർവ്വസഭയ്ക്കും അതിഥിസൽക്കാരം െചയ്യ ന്ന ഗാെയാസ്
നിങ്ങെള വന്ദനം െചയ്യ ന്നു.
പട്ടണത്തിെന്റ ഭണ്ഡാരവിചാരകനായ
എരസ്െതാസും സേഹാദരനായ ക്വർെത്താസുംകൂെട നിങ്ങെള വന്ദനം
െചയ്യ ന്നു.
24
വളെര
കാലങ്ങളായി
രഹസ്യമായി
സൂക്ഷിച്ചതും,
നിത്യൈദവത്തിെന്റ
കല്പന്രപകാരം
സകലജാതികൾക്കും
വിശ്വാസത്തിെന്റ
അനുസരണത്തിനായി
്രപവാചകന്മാരുെട
25
എഴുത്തുകളാൽ
െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതുമായ മർമ്മത്തിെന്റ
െവളിപാടിന്
അനുസരിച്ച ള്ള
എെന്റ
സുവിേശഷത്തിനും
േയശു്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള ്രപസംഗത്തിനും ഒത്തവണ്ണം നിങ്ങെള
സ്ഥിരെപ്പടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന 26 ഏകജ്ഞാനിയായ ൈദവത്തിന്
േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരം എെന്നേന്നക്കും മഹത്വം ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.
ആേമൻ.
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THE FIRST EPISTLE OF PAUL THE APOSTLE TO
THE

CORINTHIANS

അെപ്പാസ്തലനായ പൗെലാസ്

െകാരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം േലഖനം
പൗേലാസിെന്റ അഭിവാദ്യം
ൈദവഹിത്രപകാരം ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ അെപ്പാസ്തലനായി
വിളിക്കെപ്പട്ട
പൗെലാസും
സേഹാദരനായ
േസാസ്ഥേനസും,
2
െകാരിന്തിലുള്ള
ൈദവസഭയ്ക്ക്,
്രകിസ്തുേയശുവിൽ
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടവർക്ക്, എല്ലായിടത്തും നമ്മുെടയും അവരുെടയും
കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
നാമം
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന
എല്ലാവേരാടുംകൂെട വിളിക്കെപ്പട്ട, വിശുദ്ധന്മാരുമായവർക്ക് തെന്ന,
എഴുതുന്നത്; 3 നമ്മുെട പിതാവായ ൈദവത്തിൽ നിന്നും കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും
ഉണ്ടാകെട്ട.
1

പൗേലാസിെന്റ നന്ദിവാക്കുകൾ
്രകിസ്തുേയശുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ൈദവകൃപനിമിത്തം
ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു
േവണ്ടി
എെന്റ
ൈദവത്തിന്
എേപ്പാഴും
5 ്രകിസ്തുവിെന്റ
സ്േതാ്രതം െചയ്യ ന്നു.
സാക്ഷ്യം നിങ്ങളിൽ
ഉറപ്പായിരിക്കുന്നതുേപാെല 6 അവനിൽ നിങ്ങൾ സകലത്തിലും, സകല
വചനത്തിലും, സകല പരിജ്ഞാനത്തിലും സമ്പന്നരായിത്തീർന്നു.
7 ഇങ്ങെന
നിങ്ങൾ ഒരു കൃപാവരത്തിലും കുറവില്ലാത്തവരായി,
നമ്മുെട
കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
വരവിനായി
8
കാത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാളിൽ
കുറ്റമില്ലാത്തവരായിരിേക്കണ്ടതിന് അവൻ നിങ്ങെള അവസാനേത്താളം
ഉറപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം. 9 തെന്റ പു്രതനും നമ്മുെട കർത്താവും ആയ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൂട്ടായ്മയിേലക്ക് നിങ്ങെള വിളിച്ചിരിക്കുന്ന
ൈദവം വിശ്വസ്തൻ.
4

സഭയിെല ഭിന്നത
സേഹാദരന്മാേര,
നിങ്ങൾ
എല്ലാവരും
ഒന്നു
തെന്ന
സംസാരിക്കുകയും,
നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ
ഭിന്നതയില്ലാെത,
ഏകമനസ്സിലും ഏകാഭി്രപായത്തിലും പൂർണ്ണമായി േയാജിച്ചിരിക്കുകയും
േവണം
എന്ന്
ഞാൻ
നിങ്ങെള
നമ്മുെട
കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമം െചാല്ലി ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു. 11 എെന്തന്നാൽ
സേഹാദരന്മാേര,
നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ
തർക്കം
ഉെണ്ടന്ന്
േക്ലാവയുെട
ആള കൾ
എനിക്ക്
അറിവ്
നൽകിയിരിക്കുന്നു.
12 നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തരും:
ഞാൻ പൗെലാസിെന്റ പക്ഷക്കാരൻ,
ഞാൻ അെപ്പാേല്ലാസിെന്റ പക്ഷക്കാരൻ,
ഞാൻ േകഫാവിെന്റ
പക്ഷക്കാരൻ, ഞാൻ ്രകിസ്തുവിെന്റ പക്ഷക്കാരൻ എന്നിങ്ങെന
പറയുന്നതിനാൽ തെന്ന ഞാൻ ഇേപ്പാൾ ഇത് പറയുന്നു. 13 ്രകിസ്തു
വിഭാഗിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുേവാ?
പൗെലാസ്
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
10
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്രകൂശിക്കെപ്പട്ട േവാ?
അല്ല, പൗെലാസിെന്റ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ
14
സ്നാനം ഏറ്റ േവാ?
എെന്റ നാമത്തിൽ ഞാൻ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച
15
എന്ന്
ആരും
പറയാതിരിക്കുവാനായി
്രകിസ്െപാസിെനയും
ഗാെയാസിെനയും ഒഴിെക നിങ്ങളിൽ ആെരയും ഞാൻ സ്നാനം
കഴിപ്പിക്കാത്തതിനാൽ ഞാൻ ൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതം െചയ്യ ന്നു.
16 സ്െതഫാനാസിെന്റ ഭവനക്കാെരയും ഞാൻ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച ;
അതല്ലാെത മറ്റ് ആെരെയങ്കിലും സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച േവാ എന്ന് ഞാൻ
17 എെന്തന്നാൽ, സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുവാൻ അല്ല,
ഓർക്കുന്നില്ല.
സുവിേശഷം അറിയിക്കുവാനേ്രത ്രകിസ്തു എെന്ന അയച്ചത്; എന്നാൽ,
്രകിസ്തുവിെന്റ ്രകൂശ് നിഷ്ഫലമാകാതിരിേക്കണ്ടതിന് ജ്ഞാനത്തിെന്റ
വാക്കുകേളാെട അല്ലതാനും.
ൈദവത്തിെന്റ ജ്ഞാനം
18

എെന്തന്നാൽ,
്രകൂശിെന്റ
വചനം
നശിച്ച േപാകുന്നവർക്ക്
േഭാഷത്തവും രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുന്ന നമുേക്കാ ൈദവശക്തിയും ആകുന്നു.
“ജ്ഞാനികള െട ജ്ഞാനം ഞാൻ നശിപ്പിക്കുകയും ബുദ്ധിമാന്മാരുെട
ബുദ്ധി വിഫലമാക്കുകയും െചയ്യ ം”
20 ജ്ഞാനി എവിെട?
എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
ശാസ്്രതി
എവിെട? ഈ േലാകത്തിെല താർക്കികൻ എവിെട? ഈ േലാകത്തിെന്റ
21 ൈദവത്തിെന്റ
ജ്ഞാനം ൈദവം േഭാഷത്തം ആക്കിയില്ലേയാ?
ജ്ഞാനത്തിൽ, േലാകം അതിെന്റ ജ്ഞാനത്താൽ, ൈദവെത്ത
അറിയായ്കെകാണ്ട് ഞങ്ങള െട ്രപസംഗത്തിെന്റ േഭാഷത്തത്താൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവെര രക്ഷിക്കുവാൻ ൈദവത്തിന് ്രപസാദം േതാന്നി.
22
എെന്തന്നാൽ,
െയഹൂദന്മാർ
അടയാളം
േചാദിക്കുകയും
യവനന്മാർ ജ്ഞാനം അേന്വഷിക്കുകയും െചയ്യ ന്നു; 23 ഞങ്ങേളാ
്രകൂശിക്കെപ്പട്ട ്രകിസ്തുവിെന ്രപസംഗിക്കുന്നു;
െയഹൂദന്മാർക്ക്
ഇടർച്ചയും, 24 ജാതികൾക്ക് േഭാഷത്തവുെമങ്കിലും, െയഹൂദന്മാരാകെട്ട
യവനന്മാരാകെട്ട വിളിക്കെപ്പട്ട ഏവർക്കും ്രകിസ്തു ൈദവശക്തിയും
ൈദവജ്ഞാനവും തെന്ന. 25 എെന്തന്നാൽ, ൈദവത്തിെന്റ േഭാഷത്തം
മനുഷ്യേരക്കാൾ
ജ്ഞാനേമറിയതും
ൈദവത്തിെന്റ
ബലഹീനത
മനുഷ്യേരക്കാൾ ബലേമറിയതും ആകുന്നു.
26 സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങള െട വിളിെയ േനാക്കുവിൻ: േലാകത്തിെന്റ
മാനദണ്ഡ്രപകാരം നിങ്ങളിൽ ജ്ഞാനികൾ ഏെറയില്ല; ബലവാന്മാർ
27 എന്നാൽ ജ്ഞാനികെള
ഏെറയില്ല, കുലീനന്മാരും ഏെറയില്ല.
ലജ്ജിപ്പിക്കുവാൻ
ൈദവം
േലാകത്തിെന്റ
േഭാഷത്തമായതു
തിരെഞ്ഞടുത്തു;
ബലമുള്ളതിെന
ലജ്ജിപ്പിക്കുവാൻ
ൈദവം
28 ഉള്ളതിെന
േലാകത്തിെന്റ ബലഹീനമായത് തിരെഞ്ഞടുത്തു.
ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ൈദവം േലാകത്തിൽ നികൃഷ്ടവും നിസ്സാരവുമായതും
ഏതുമില്ലാത്തതും തിരെഞ്ഞടുത്തു; 29 ൈദവസന്നിധിയിൽ ആരും
30 നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ അവനാൽ
്രപശംസിക്കാതിരിക്കുവാൻ തെന്ന.
്രകിസ്തുേയശുവിൽ ഇരിക്കുന്നു. അവൻ നമുക്ക് ൈദവത്തിങ്കൽ നിന്ന്
ജ്ഞാനവും നീതിയും ശുദ്ധീകരണവും വീെണ്ടടുപ്പ മായിത്തീർന്നു.
19

31 “്രപശംസിക്കുന്നവൻ

കർത്താവിൽ ്രപശംസിക്കെട്ട”
എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല തെന്ന.
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1

സേഹാദരന്മാേര, ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ
്രപസംഗത്തിെന്റേയാ ജ്ഞാനത്തിെന്റേയാ ൈവഭവം കൂടാെതയേ്രത
ൈദവത്തിെന്റ സാക്ഷ്യം നിങ്ങേളാട് ്രപസ്താവിക്കുവാൻ വന്നത്.
2 എെന്തന്നാൽ ്രകൂശിക്കെപ്പട്ടവനായ േയശു്രകിസ്തുവിെന അല്ലാെത
മെറ്റാന്നും അറിയാത്തവനായി നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഇരിേക്കണം
എന്ന് ഞാൻ ആ്രഗഹിച്ച . 3 ഞാൻ ബലഹീനതേയാടും ഭയേത്താടും
വളെര വിറയേലാടുംകൂെട നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഇരുന്നു. 4 നിങ്ങള െട
വിശ്വാസത്തിന് മനുഷ്യരുെട ജ്ഞാനമല്ല,
ൈദവത്തിെന്റ ശക്തി
5 എെന്റ
തെന്ന ആധാരമായിരിേക്കണ്ടതിന്,
വചനവും എെന്റ
്രപസംഗവും മാനുഷികജ്ഞാനത്തിെന്റ വശീകരണവാക്കുകളാൽ അല്ല,
ആത്മാവിെന്റയും ശക്തിയുെടയും ്രപദർശനത്താലേ്രത ആയിരുന്നത്.
ആത്മാവിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനം
6

എന്നിരുന്നാലും, പക്വത ്രപാപിച്ചവരുെട ഇടയിൽ, ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനം
സംസാരിക്കുന്നു; ഈ കാലത്തിെന്റേയാ, മാറ്റെപ്പടുന്നവരായ ഈ
കാലഘട്ടത്തിെല ഭരണാധിപന്മാരുെടേയാ ജ്ഞാനമല്ല, 7 ൈദവം
േലാകസൃഷ്ടിക്ക് മുെമ്പ നമ്മുെട േതജസ്സിനായി മുന്നിയമിച്ചതും
ഇതുവെര
മറഞ്ഞിരുന്നതുമായ
ൈദവത്തിെന്റ
ജ്ഞാനമേ്രത
മർമ്മമായി ഞങ്ങൾ ്രപസ്താവിക്കുന്നു. 8 അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിെല
ഭരണാധികാരികൾ ആരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല; അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ
അവർ േതജസ്സിെന്റ കർത്താവിെന ്രകൂശിക്കുമായിരുന്നില്ല.
“ൈദവം തെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ട ള്ളത് കണ്ണ്
കണ്ടിട്ടില്ല െചവി േകട്ടിട്ടില്ല, ഒരു മനുഷ്യെന്റയും ഹൃദയത്തിൽ
േതാന്നിയിട്ട മില്ല”
എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല തെന്ന. 10 നമുേക്കാ ൈദവം അത്
തെന്റ ആത്മാവിനാൽ െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു;
എെന്തന്നാൽ,
ആത്മാവ്
സകലെത്തയും,
ൈദവത്തിെന്റ
ആഴങ്ങെളേപ്പാലും
11 മനുഷ്യനിലുള്ളത് അവനിെല മാനുഷാത്മാവല്ലാെത
ആരായുന്നു.
മനുഷ്യരിൽ ആർ അറിയും? അതുേപാെലതെന്ന ൈദവത്തിലുള്ളത്
12 നാേമാ േലാകത്തിെന്റ
ൈദവാത്മാവല്ലാെത ആരും ്രഗഹിച്ചിട്ടില്ല.
ആത്മാവിെന അല്ല, ൈദവം നമുക്ക് ദാനമായി നല്കിയിരിക്കുന്നത്
അറിയുവാനായി
ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ള
ആത്മാവിെന
അേ്രത
്രപാപിച്ചത്. 13 അത് ഞങ്ങൾ മാനുഷികജ്ഞാനത്താൽ ഉപേദശിക്കുന്ന
വചനങ്ങളാൽ അല്ല,
ആത്മാവ് ഉപേദശിക്കുന്ന വചനങ്ങളാൽ
തെന്ന
്രപസ്താവിച്ച െകാണ്ട്
ആത്മികന്മാർക്ക്
ആത്മികമായത്
െതളിയിക്കുന്നു. 14 എന്നാൽ അനാത്മികമനുഷ്യൻ ൈദവാത്മാവിെന്റ
ഉപേദശം ൈകെക്കാള്ള ന്നില്ല; അത് അവന് േഭാഷത്തം ആകുന്നു;
ആത്മികമായി വിേവചിേക്കണ്ടതാകയാൽ അത് അവന് ്രഗഹിക്കുവാൻ
കഴിയുന്നതുമല്ല. 15 ആത്മികേനാ സകലെത്തയും വിേവചിക്കുന്നു; താൻ
ആരാലും വിേവചിക്കെപ്പടുന്നതുമില്ല. 16 എെന്തന്നാൽ, കർത്താവിെന്റ
മനസ്സ് അറിഞ്ഞ് അവെന ഉപേദശിക്കുന്നവൻ ആർ?
നാേമാ
്രകിസ്തുവിെന്റ മനസ്സ ള്ളവർ ആകുന്നു.
9
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ഞങ്ങൾ ൈദവത്തിെന്റ ശു്രശൂഷക്കാർ
എന്നാൽ, സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങേളാട് എനിക്ക് ആത്മികേരാട്
എന്നേപാെല അല്ല,
ജഡികേരാട് എന്നേപാെല,
്രകിസ്തുവിൽ
ശിശുക്കേളാട് എന്നേപാെല, അേ്രത സംസാരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത്.
2 കട്ടിയായ ആഹാരമല്ല, പാൽ അേ്രത ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത്;
എെന്തന്നാൽ, ഭക്ഷിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ലായിരുന്നു; ഇേപ്പാഴും
കഴിവായിട്ടില്ല; ഇന്നും നിങ്ങൾ ജഡികരേല്ലാ. 3 നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
അസൂയയും പിണക്കവും ഇരിെക്ക, നിങ്ങൾ ജഡികരും േശഷം
4 എെന്തന്നാൽ, ഒരാൾ:
മനുഷ്യേരേപ്പാെല നടക്കുന്നവരുമല്ലേയാ?
ഞാൻ പൗെലാസിെന്റ പക്ഷക്കാരൻ എന്നും മെറ്റാരാൾ:
ഞാൻ
അെപ്പാേല്ലാസിെന്റ പക്ഷക്കാരൻ എന്നും പറയുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ
സാധാരണമനുഷ്യരല്ലേയാ? 5 അെപ്പാേല്ലാസ് ആർ? പൗെലാസ് ആർ?
കർത്താവ് അവർക്ക് നൽകിയതുേപാെല, നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുവാൻ
കാരണമായിത്തീർന്ന, ശു്രശൂഷകരേ്രത. 6 ഞാൻ നട്ട , അെപ്പാേല്ലാസ്
നനച്ച , ൈദവമേ്രത വളരുമാറാക്കിയത്. 7 ആകയാൽ വളരുമാറാക്കുന്ന
ൈദവത്തിനാണ് ്രപാധാന്യം; നടുന്നവേനാ നനയ്ക്കുന്നവേനാ ഏതുമില്ല.
8 നടുന്നവനും നനയ്ക്കുന്നവനും ഒരുേപാെല;
ഓേരാരുത്തർക്കും
അവരുെട അദ്ധ്വാനത്തിനുള്ള കൂലി കിട്ട ം. 9 എെന്തന്നാൽ, ഞങ്ങൾ
ൈദവത്തിെന്റ കൂട്ട േവലക്കാർ; നിങ്ങൾ ൈദവത്തിെന്റ കൃഷിേത്താട്ടം,
ൈദവത്തിെന്റ ഗൃഹനിർമ്മാണം.
10 ൈദവം
എനിക്ക് നൽകിയ കൃപയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണം ഞാൻ
വിദഗ്ദ്ധനായ ഒരു ്രപധാനശില്പിയായി അടിസ്ഥാനം ഇട്ടിരിക്കുന്നു;
മെറ്റാരാൾ അതിന് മീെത പണിയുന്നു; എന്നാൽ, താൻ എങ്ങെന
പണിയുന്നു എന്ന് ഓേരാരുത്തനും േനാക്കിെക്കാള്ളെട്ട. 11 എെന്തന്നാൽ,
േയശു്രകിസ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനമല്ലാെത മെറ്റാരു അടിസ്ഥാനം
12 ആ അടിസ്ഥാനത്തിേന്മൽ
ഇടുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല.
ആെരങ്കിലും െപാന്ന്, െവള്ളി, വിലേയറിയ രത്നങ്ങൾ, മരം, പുല്ല്,
ൈവേക്കാൽ എന്നിവെകാണ്ട് പണിയുന്നു എങ്കിൽ അവരുെട ്രപവൃത്തി
െവളിെപ്പട്ട വരും; 13 ആ ദിവസം അതിെന െതളിവാക്കും; അത്
തീയാൽ െവളിെപ്പട്ട വരും;
ഓേരാരുത്തരുെടയും ്രപവൃത്തി ഏതു
വിധത്തിലുള്ളെതന്ന് തീ തെന്ന േശാധന െചയ്യ ം. 14 ഒരുവൻ പണിത
്രപവൃത്തി നിലനില്ക്കും എങ്കിൽ അവന് ്രപതിഫലം കിട്ട ം. 15 ഒരുവെന്റ
്രപവൃത്തി െവന്തുേപാെയങ്കിൽ അവൻ നഷ്ടം അനുഭവിക്കും; താേനാ
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടും; എന്നാൽ തീയിൽകൂടി എന്നേപാെല അേ്രത.
16 നിങ്ങൾ ൈദവത്തിെന്റ മന്ദിരം ആെണന്നും ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവ്
നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ലേയാ? 17 ൈദവത്തിെന്റ
മന്ദിരം നശിപ്പിക്കുന്നവെന ൈദവം നശിപ്പിക്കും;
എെന്തന്നാൽ,
ൈദവത്തിെന്റ മന്ദിരം വിശുദ്ധമേല്ലാ; നിങ്ങളാകുന്നുവേല്ലാ ആ ആലയം.
18 ആരും സ്വയം വഞ്ചിക്കരുത്;
നിങ്ങളിൽ ആെരങ്കിലും ഈ
കാലഘട്ടത്തിൽ
ജ്ഞാനി
എന്ന്
കരുതുന്നുെവങ്കിൽ
അവൻ
19 എെന്തന്നാൽ ഈ
ജ്ഞാനിയാേകണ്ടതിന് േഭാഷനായിത്തീരെട്ട.
േലാകത്തിെന്റ ജ്ഞാനം ൈദവസന്നിധിയിൽ േഭാഷത്തമേ്രത.
“അവൻ ജ്ഞാനികെള അവരുെട കൗശലത്തിൽ കുടുക്കുന്നു”
1

1. െകാരിന്ത്യർ 3. അദ്ധ്യായം.:20

295

1. െകാരിന്ത്യർ 4. അദ്ധ്യായം.:12

എന്നും
20 “കർത്താവ് ജ്ഞാനികള െട ചിന്തകൾ വ്യർത്ഥം എന്നറിയുന്നു”
21
എന്നും
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
ആകയാൽ
ആരും
മനുഷ്യെരക്കുറിച്ച് ്രപശംസിക്കരുത്; സകലവും നിങ്ങൾക്കുള്ളതേല്ലാ.
22
പൗെലാേസാ,
അെപ്പാേല്ലാേസാ,
േകഫാേവാ,
േലാകേമാ,
ജീവേനാ, മരണേമാ, ഇേപ്പാഴുള്ളേതാ, വരുവാനുള്ളേതാ സകലവും
23 നിങ്ങേളാ ്രകിസ്തുവിനുള്ളവർ;
നിങ്ങൾക്കുള്ളത്.
്രകിസ്തു
ൈദവത്തിനുള്ളവൻ.

4. അദ്ധ്യായം.
്രകിസ്തുവിെന്റ അെപ്പാസ്െതാലന്മാർ
ഞങ്ങെള, ്രകിസ്തുവിെന്റ ശു്രശൂഷക്കാരും ൈദവികമർമ്മങ്ങള െട
ഗൃഹവിചാരകന്മാരും
ആയി
ഓേരാരുത്തൻ
കരുതെട്ട.
2
ഗൃഹവിചാരകന്മാരിൽ
ആവശ്യമായിരിക്കുന്നേതാ,
അവർ
3 എന്നാൽ,
വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം എന്നേ്രത.
നിങ്ങേളാ,
മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ േകാടതികേളാ, എെന്ന വിധിക്കുന്നത് എനിക്ക്
വളെര െചറിയ കാര്യമാണ്; ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന വിധിക്കുന്നതുമില്ല.
4 എെന്തന്നാൽ
എെന്റ യാെതാരു കുറ്റെത്തക്കുറിച്ച ം എനിക്ക്
േബാധ്യമിെല്ലങ്കിലും,
ഞാൻ കുറ്റവിമുക്തൻ എന്നു വരികയില്ല;
5 ആകയാൽ
എെന്ന വിധിക്കുന്നത് കർത്താവ് ആകുന്നു.
കർത്താവ് വരുേവാളം സമയത്തിനു മുെമ്പ ഒന്നും വിധിക്കരുത്;
അവൻ
ഇരുട്ടിൽ
മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
െവളിച്ചത്താക്കുകയും
ഹൃദയങ്ങള െട ആേലാചനകെള െവളിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യ ം; അന്ന്
ഓേരാരുത്തർക്കും ൈദവത്തിൽ നിന്ന് പുകഴ്ച ലഭിക്കും.
6
സേഹാദരന്മാേര,
ഇത്
ഞാൻ
നിങ്ങൾ
നിമിത്തം
എെന്നയും
അെപ്പാേല്ലാസിെനയും
ഉേദ്ദശിച്ച്
പറഞ്ഞതാകുന്നു:
എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന്
അപ്പ റം
ഭാവിക്കാതിരിക്കുക
എന്നതിന്
ഞങ്ങള െട ദൃഷ്ടാന്തം കണ്ടു പഠിേക്കണ്ടതിനും, ആരും ഒരുവനു
േനെര
മെറ്റാരുവെന
അനുകൂലിച്ച്
നിഗളിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനും
തെന്ന. 7 എെന്തന്നാൽ, നിങ്ങെള റ്വിേശഷതയുള്ളവരാക്കുന്നതാരാണ്?
ലഭിച്ചതല്ലാെത നിങ്ങൾക്ക് എന്തുള്ള ? ലഭിച്ചിട്ട െണ്ടങ്കിേലാ, ലഭിച്ചിട്ടില്ല
എന്നതുേപാെല ്രപശംസിക്കുന്നത് എന്ത്? ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ തൃപ്തരാണ്,
8 ഇേപ്പാൾ സമ്പന്നരുമാണ്;
ഞങ്ങെള കൂടാെത രാജാക്കന്മാരായി.
തീർച്ചയായും,
നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഞങ്ങള ം
വാേഴണ്ടതിന്
നിങ്ങൾ
രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു
എങ്കിൽ
െകാള്ളാമായിരുന്നു.
9 എെന്തന്നാൽ ഞങ്ങൾ േലാകത്തിന്, ദൂതന്മാർക്കും മനുഷ്യർക്കും
തെന്ന,
കാഴ്ചവസ്തുവായി
തീർന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ,
ൈദവം
അെപ്പാസ്തലന്മാരായ ഞങ്ങെള അവസാനം നിൽക്കുന്നവരായി,
മരണവിധിയിൽ ഉൾെപ്പട്ടവെരേപ്പാെല, ്രപദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്
10 ഞങ്ങൾ ്രകിസ്തുനിമിത്തം േഭാഷന്മാർ;
എനിക്ക് േതാന്നുന്നു.
നിങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിൽ വിേവകികൾ; ഞങ്ങൾ ബലഹീനർ, നിങ്ങൾ
ബലവാന്മാർ; നിങ്ങൾ ബഹുമാനിതർ, ഞങ്ങൾ മാനഹീനർ അേ്രത.
11 ഈ സമയം വെര ഞങ്ങൾ വിശന്നും, ദാഹിച്ച ം, േവണ്ടുംവണ്ണം
വസ്്രതം ധരിക്കുവാൻ ഇല്ലാെതയും, മൃഗീയമായി മർദ്ദിക്കെപ്പട്ട ം,
12 സ്വന്തകയ്യാൽ േവലെചയ്ത്,
ഭവനരഹിതരായും ഇരിക്കുന്നു.
1
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കഠിനമായി അദ്ധ്വാനിക്കുന്നു; ശകാരം േകട്ടിട്ട് അനു്രഗഹിക്കുന്നു;
ഉപ്രദവം ഏറ്റിട്ട് സഹിക്കുന്നു; ദൂഷണം േകട്ടിട്ട് നല്ലവാക്ക് പറയുന്നു.
13 ഞങ്ങൾ
േലാകത്തിെല പാഴ്വസ്തുക്കളായും ഇന്നുവെരയും
സകലത്തിെന്റയും അഴുക്കായും തീർന്നിരിക്കുന്നു.
14

ഞാൻ ഇത് എഴുതുന്നത് നിങ്ങെള നാണിപ്പിക്കുവാനല്ല, എെന്റ
്രപിയ മക്കൾ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങെള ബുദ്ധി ഉപേദശിക്കുന്നതിനു
15 എെന്തന്നാൽ,
േവണ്ടിയാണ്.
നിങ്ങൾക്ക് ്രകിസ്തുവിൽ
പതിനായിരം അദ്ധ്യാപകർ ഉെണ്ടങ്കിലും പിതാക്കന്മാർ ഏെറയില്ല;
്രകിസ്തുേയശുവിൽ ഞാനേല്ലാ നിങ്ങെള സുവിേശഷത്താൽ ജനിപ്പിച്ചത്.
16 ആകയാൽ എെന്റ അനുകാരികൾ ആകുവിൻ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങെള
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു. 17 ഇതുനിമിത്തമാകുന്നു കർത്താവിൽ ്രപിയനും
വിശ്വസ്തനുമായ എെന്റ മകൻ തിെമാെഥേയാസിെന നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഏതു സഭയിലും
പഠിപ്പിക്കുന്നതുേപാെല ്രകിസ്തുവിലുള്ള എെന്റ വഴികൾ അവൻ
നിങ്ങെള ഓർമ്മിപ്പിക്കും. 18 എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
വരികയില്ല എന്നുവച്ച് ചിലർ അഹങ്കരിക്കുന്നു. 19 എന്നാൽ കർത്താവിന്
ഇഷ്ടം എങ്കിൽ ഞാൻ േവഗം നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരും. അേപ്പാൾ
ഞാൻ അഹങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നവരുെട വാക്കല്ല ശക്തി തെന്ന കണ്ടറിയും.
20 എെന്തന്നാൽ, ൈദവരാജ്യം വചനത്തിലല്ല ശക്തിയിലേ്രത ആകുന്നു.
21 നിങ്ങൾക്ക് ഏത് േവണം? ഞാൻ വടിേയാടുകൂെടേയാ സ്േനഹത്തിലും
സൗമ്യാത്മാവിലുേമാ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വേരണ്ടത്?

5. അദ്ധ്യായം.
സഭയിെല ദുർന്നടപ്പ്
1
നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ
ദുർന്നടപ്പ്
ഉെണ്ടന്നു
േകൾക്കുന്നു.
ഒരാൾ
തെന്റ
പിതാവിെന്റ
ഭാര്യയുമായി
അവിഹിതബന്ധം
പുലർത്തുന്നു;
അത് ജാതികളിൽേപാലും ഇല്ലാത്ത ദുർന്നടപ്പ്
2
തെന്ന.
എന്നിട്ട ം നിങ്ങൾ അഹങ്കരിക്കുന്നു; ഈ ദുഷ്കർമ്മം
െചയ്തവെന നിങ്ങള െട ഇടയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം
3 ഞാേനാ
നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ചിട്ട മില്ല.
ശരീരംെകാണ്ട് ദൂരസ്ഥൻ
ആെണങ്കിലും ആത്മാവുെകാണ്ട് കൂെടയുള്ളവൻ ആയി ഞാൻ
നിങ്ങള െട മേദ്ധ്യ ഇരിക്കുന്നു എന്നേപാെല ഈ ദുഷ്കർമ്മം
െചയ്തവെനക്കുറിച്ച്, നമ്മുെട കർത്താവായ േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ
4 നിങ്ങള ം, എെന്റ ആത്മാവും നമ്മുെട കർത്താവായ േയശുവിെന്റ
ശക്തിേയാെട ഒന്നിച്ച കൂടിയിരുന്ന്, അവെന്റ 5 ആത്മാവ് കർത്താവായ
േയശുവിെന്റ നാളിൽ രക്ഷിയ്ക്കെപ്പേടണ്ടതിന്, അവെന ജഡത്തിെന്റ
നാശത്തിനായി സാത്താെന ഏല്പിക്കണം എന്ന് വിധിച്ചിരിക്കുന്നു.
6 നിങ്ങള െട ്രപശംസ നല്ലതല്ല; അല്പം പുളിമാവ് മാവിെന മുഴുവനും
7 നിങ്ങൾ വാസ്തവമായും
പുളിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നില്ലേയാ?
പുളിപ്പില്ലാത്തവരായതിനാൽ, പുതിയ മാവ് ആേകണ്ടതിന് പഴയ
പുളിമാവിെന നീക്കിക്കളയുവിൻ.
എെന്തന്നാൽ, നമ്മുെട െപസഹ
കുഞ്ഞാടും
അറുക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു:
അത്
്രകിസ്തു
തെന്ന.
8 അതുെകാണ്ട് നാം പഴയ പുളിമാവുെകാണ്ടല്ല, തിന്മയും ദുഷ്ടതയും
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ആയ പുളിമാവുെകാണ്ടുമല്ല, നിർമ്മലവും സത്യവുമായ പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പം െകാണ്ടു തെന്ന ഉത്സവം ആചരിക്കുക.
9 ദുർന്നടപ്പ കാേരാട് സംസർഗ്ഗം അരുത് എന്ന് ഞാൻ എെന്റ
10 അത്
േലഖനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
ഈ
േലാകത്തിെല ദുർന്നടപ്പ കാേരാേടാ, അത്യാ്രഗഹികള ം വഞ്ചകരും
ആയവേരാേടാ,
വി്രഗഹാരാധികേളാേടാ
അരുത്
എന്നല്ല;
അങ്ങെന എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ േലാകം വിട്ട് േപാേകണ്ടിവരും.
11 എന്നാൽ സേഹാദരൻ എന്നു േപരുള്ള ഒരാൾ ദുർന്നടപ്പ കാരേനാ
അത്യാ്രഗഹിേയാ,
വി്രഗഹാരാധിേയാ,
അസഭ്യം
പറയുന്നവേനാ,
മദ്യപേനാ, വഞ്ചകേനാ ആകുന്നു എങ്കിൽ അവേനാട് സംസർഗ്ഗം അരുത്;
അങ്ങെനയുള്ളവേനാടുകൂെട ഭക്ഷണം കഴിക്കുകേപാലും അരുത്
എന്നേ്രത ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയത്. 12 എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ,
പുറത്തുള്ളവെര വിധിക്കുവാൻ എനിക്ക് എന്തു കാര്യം?
നിങ്ങൾ
അകത്തുള്ളവെര അല്ലേയാ വിധിക്കുന്നത്; എന്നാൽപുറത്തുള്ളവെര
13 ആ ദുഷ്ടെന നിങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന്
ൈദവം വിധിക്കുന്നു.
നീക്കിക്കളയുവിൻ.

6. അദ്ധ്യായം.
വ്യവഹാരങ്ങൾ വിശ്വാസികള െട ഇടയിൽ
നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് മെറ്റാരാേളാട് ഒരു അന്യായം ഉെണ്ടങ്കിൽ
വിശുദ്ധന്മാരുെട മുമ്പാെക പരിഹാരത്തിന് േപാകാെത അഭക്തന്മാരുെട
മുൻപിൽ േപാകുവാൻ തുനിയുന്നുേവാ? 2 വിശുദ്ധന്മാർ േലാകെത്ത
വിധിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേയാ?
േലാകെത്ത നിങ്ങൾ
വിധിക്കുെമങ്കിൽ ഏറ്റവും െചറിയ സംഗതികെളയും വിധിക്കുവാൻ
3 നാം ദൂതന്മാെര വിധിക്കും
നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ലേയാ?
എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേയാ?
എന്നാൽ ഈ ജീവിതെത്ത
സംബന്ധിക്കുന്നവെയ എ്രത അധികം? 4 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്
ഈ ജീവിതെത്ത സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ അന്യായം ഉെണ്ടങ്കിൽ
വിധിക്കുവാൻ
സഭ
ഗണ്യമാക്കാത്തവെര
നിയമിക്കുന്നുേവാ?
5 നിങ്ങള െട ലജ്ജയ്ക്കായി ഞാൻ ഇത് പറയുന്നു. സേഹാദരന്മാർക്കു
മേദ്ധ്യ കാര്യം തീർപ്പാക്കുവാൻ ്രപാപ്തിയുെള്ളാരു ജ്ഞാനിയും
6 എന്നാൽ, ഒരു വിശ്വാസി മെറ്റാരു
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഇല്ലേയാ?
വിശ്വാസിേയാടു വ്യവഹരിക്കുന്നു; അതും അവിശ്വാസികള െട മുമ്പിൽ
7 നിങ്ങള െട ഇടയിൽ അന്യായം ഉണ്ടാകുന്നത് തെന്ന
തെന്ന.
േകവലം േപാരായ്മയാകുന്നു; അതിനു പകരം നിങ്ങൾ അന്യായം
സഹിച്ച െകാള്ളാത്തത് എന്ത്?
നഷ്ടം ഏറ്റ െകാള്ളാത്തത് എന്ത്?
8 പേക്ഷ, നിങ്ങൾ തെന്ന സേഹാദരന്മാർക്കു അന്യായം െചയ്യ കയും,
നഷ്ടം വരുത്തുകയും െചയ്യ ന്നു; 9 അനീതി െചയ്യ ന്നവർ ൈദവരാജ്യം
അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് അറിയുന്നില്ലേയാ?
നിങ്ങെളത്തെന്ന
വഞ്ചിക്കാതിരിക്കുവിൻ;
ദുർന്നടപ്പ കാേരാ,
വി്രഗഹാരാധികേളാ,
വ്യഭിചാരികേളാ,
സ്വയേഭാഗികേളാ,
പുരുഷകാമികേളാ,
10
കള്ളന്മാേരാ,
അത്യാ്രഗഹികേളാ,
മദ്യപന്മാേരാ,
അസഭ്യം
പറയുന്നവേരാ, വഞ്ചകന്മാേരാ ൈദവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല.
11 നിങ്ങള ം ചിലർ ഈ വകക്കാരായിരുന്നു;
എങ്കിലും നിങ്ങൾ
കഴുകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു,
നിങ്ങൾ
ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
1
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1. െകാരിന്ത്യർ 7. അദ്ധ്യായം.:7

കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിലും നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ
ആത്മാവിനാലും നിങ്ങൾ നീതീകരണവും ്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
ദുർന്നടപ്പ്
എല്ലാം എനിക്ക് നിയമാനുസൃതമാണ് എങ്കിലും സകലവും
്രപേയാജനമുള്ളതല്ല; എല്ലാം എനിക്ക് നിയമാനുസൃതമാണ് എങ്കിലും
ഞാൻ യാെതാന്നിനും അടിമെപ്പടുകയില്ല. 13 ആഹാരം വയറിനും വയറ്
ആഹാരങ്ങൾക്കും ഉള്ളത്; എന്നാൽ ൈദവം ഇതിെനയും അതിെനയും
ഇല്ലാെതയാക്കും.
ശരീരേമാ ദുർന്നടപ്പിനല്ല, കർത്താവിനേ്രത;
14 എന്നാൽ ൈദവം കർത്താവിെന
കർത്താവ് ശരീരത്തിനും.
ഉയിർപ്പിച്ചതുേപാെല നെമ്മയും തെന്റ ശക്തിയാൽ ഉയിർപ്പിക്കും.
15 നിങ്ങള െട ശരീരങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിെന്റ അവയവങ്ങൾ ആകുന്നു
എന്ന് അറിയുന്നില്ലേയാ?
്രകിസ്തുവിെന്റ അവയവങ്ങെള ഞാൻ
എടുത്ത് േവശ്യയുെട അവയവങ്ങൾ ആക്കുേമാ? ഒരുനാള ം അരുത്.
16 േവശ്യേയാട്
പറ്റിേച്ചരുന്നവൻ അവള മായി ഏകശരീരമാകുന്നു
എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേയാ? ഇരുവരും ഒരു േദഹമായിത്തീരും
17 എന്നാൽ കർത്താവിേനാട് പറ്റിേച്ചരുന്നവേനാ
എന്നുണ്ടേല്ലാ.
18 ദുർന്നടപ്പ വിട്ട് ഓടുവിൻ.
അവനുമായി ഏകാത്മാവ് ആകുന്നു.
മനുഷ്യൻ െചയ്യ ന്ന ഏത് പാപവും ശരീരത്തിന് പുറത്താകുന്നു.
ദുർന്നടപ്പ കാരേനാ സ്വന്തശരീരത്തിന് വിേരാധമായി പാപം െചയ്യ ന്നു.
19 ൈദവത്തിെന്റ ദാനമായി നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ
മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങള െട ശരീരം എന്നും നിങ്ങെള വിലയ്ക്കു
വാങ്ങിയിരിക്കുകയാൽ നിങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും
അറിയുന്നില്ലേയാ? 20 ആകയാൽ നിങ്ങള െട ശരീരംെകാണ്ട് ൈദവെത്ത
മഹത്വെപ്പടുത്തുവിൻ.
12

7. അദ്ധ്യായം.
വിവാഹം
ഇനി നിങ്ങൾ എഴുതി അയച്ച സംഗതികെളക്കുറിച്ച് എെന്റ
അഭി്രപായം എെന്തന്നാൽ: സ്്രതീെയ െതാടാതിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്
2 എങ്കിലും
നല്ലത്.
ദുർന്നടപ്പ
നിമിത്തം ഓേരാ പുരുഷനും
സ്വന്തഭാര്യയും, ഓേരാ സ്്രതീക്കും സ്വന്തഭർത്താവും ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട.
3 ഭർത്താവ് ഭാര്യേയാടും, ഭാര്യ ഭർത്താവിേനാടുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം
4 ഭാര്യയുെട
നിർവഹിക്കണം.
ശരീരത്തിേന്മൽ അവൾക്കല്ല
ഭർത്താവിനേ്രത
അധികാരമുള്ളത്;
അങ്ങെന
ഭർത്താവിെന്റ
5
ശരീരത്തിേന്മൽ അവനല്ല ഭാര്യക്കേ്രത അധികാരം.
്രപാർത്ഥനയ്ക്കു
നിങ്ങെളത്തെന്ന സമർപ്പിക്കുവാനല്ലാെത, അല്പസമയേത്തക്ക് നിങ്ങൾ
തമ്മിൽ പരസ്പരസമ്മതമില്ലാെത േവർപിരിഞ്ഞിരിക്കരുത്. എന്നാൽ
നിങ്ങള െട ആത്മസംയമനമില്ലായ്മ നിമിത്തം, സാത്താൻ നിങ്ങെള
6 ഞാൻ
പരീക്ഷിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് വീണ്ടും േചർന്നിരിക്കുക.
7 സകല
ഇത് കല്പനയായിട്ടല്ല അനുവാദമായിട്ടേ്രത പറയുന്നത്.
മനുഷ്യരും എെന്നേപ്പാെല ആയിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു.
എങ്കിലും ഒരുവന് ഇങ്ങെനയും ഒരുവന് അങ്ങെനയും വരം ൈദവം
നല്കിയിരിക്കുന്നു.
1
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8

വിവാഹം കഴിയാത്തവേരാടും വിധവമാേരാടും:
എെന്നേപ്പാെല
താമസിക്കുന്നത് അവർക്ക് െകാള്ളാം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു.
9 എന്നാൽ, ആത്മസംയമനം ഇെല്ലങ്കിൽ അവർ വിവാഹം െചയ്യെട്ട;
വികാരാസക്തിെകാണ്ട് എരിയുന്നതിെനക്കാൾ വിവാഹം െചയ്യ ന്നത്
10 വിവാഹം കഴിഞ്ഞവേരാേടാ ഞാൻ-ഞാനല്ല കർത്താവ്
നല്ലത്.
11 ഭാര്യ
തെന്ന- കല്പിക്കുന്നത്:
ഭർത്താവിെന േവർപിരിയരുത്;
പിരിഞ്ഞു എന്നു വരികിേലാ വിവാഹം കൂടാെത പാർേക്കണം;
അെല്ലങ്കിൽ
ഭർത്താവിേനാട്
േയാജിപ്പിെലത്തണം;
ഭർത്താവ്
12 എന്നാൽ
ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിക്കുകയുമരുത്.
മറ്റ ള്ളവേരാട്
കർത്താവല്ല ഞാൻ തെന്ന പറയുന്നത്:
ഒരു സേഹാദരന്
അവിശ്വാസിയായ ഭാര്യ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അവൾ അവേനാടുകൂെട
പാർക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുകയും െചയ്താൽ അവെള ഉേപക്ഷിക്കരുത്.
13
അവിശ്വാസിയായ
ഭർത്താവുള്ള
ഒരു
സ്്രതീയും,
അവൻ
അവേളാടുകൂെട പാർക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ഭർത്താവിെന
14 എെന്തന്നാൽ,അവിശ്വാസിയായ
ഉേപക്ഷിക്കരുത്.
ഭർത്താവ്
ഭാര്യ മുഖാന്തരം വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട ം, അവിശ്വാസിയായ ഭാര്യ
സേഹാദരൻ മുഖാന്തരം വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട മിരിക്കുന്നു; അെല്ലങ്കിൽ
നിങ്ങള െട മക്കൾ അശുദ്ധർ എന്ന് വരുമേല്ലാ; ഇേപ്പാേഴാ അവർ
വിശുദ്ധർ ആകുന്നു. 15 എങ്കിലും അവിശ്വാസി േവർപിരിയുന്നു എങ്കിൽ
പിരിയെട്ട; ഈ വക കാ◌ാര്യങ്ങളിൽ സേഹാദരേനാ സേഹാദരിേയാ
ബദ്ധരായിരിക്കുന്നില്ല;
എന്നാൽ സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ
ൈദവം നെമ്മ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. 16 ഭാര്യേയ, നീ ഭർത്താവിന് രക്ഷ
വരുത്തും എന്ന് നിനക്ക് എങ്ങെന അറിയാം? ഭർത്താേവ, നീ ഭാര്യയ്ക്ക്
17 എന്നാൽ
രക്ഷ വരുത്തും എന്ന് നിനക്ക് എങ്ങെന അറിയാം?
ഓേരാരുത്തന് കർത്താവ് വിഭാഗിച്ച് െകാടുത്തതു േപാെലയും
ഓേരാരുത്തെന ൈദവം വിളിച്ചതുേപാെലയും അവനവൻ നടക്കെട്ട;
ഇങ്ങെന ആകുന്നു ഞാൻ സകല സഭകളിലും ആജ്ഞാപിക്കുന്നത്.
18 ഒരുവൻ
പരിേച്ഛദനേയാെട വിളിക്കെപ്പട്ട േവാ?
അ്രഗചർമം
വരുത്തരുത്; ഒരുവൻ അ്രഗചർമേത്താെട വിളിക്കെപ്പട്ട േവാ? പരിേച്ഛദന
19 പരിേച്ഛദന ഒന്നുമില്ല, അ്രഗചർമവും ഒന്നുമില്ല,
ഏൽക്കരുത്.
ൈദവകല്പന ്രപമാണിക്കുന്നതേ്രത കാര്യം. 20 ഓേരാരുത്തൻ വിളിക്കെപ്പട്ട
21 നീ ദാസനായിരിക്കുേമ്പാൾ
സ്ഥിതിയിൽ തെന്ന നിലനിൽക്കെട്ട.
വിളിക്കെപ്പട്ട േവാ?
വ്യസനിക്കരുത്.
സ്വത്രന്തൻ ആകുവാൻ
കഴിയുെമങ്കിൽ അതിൽത്തെന്ന ഇരുന്നുെകാള്ള ക. 22 എെന്തന്നാൽ
ദാസനായി കർത്താവിൽ വിളിക്കെപ്പട്ടവൻ കർത്താവിെന്റ സ്വത്രന്തൻ
ആകുന്നു.
അങ്ങെന തെന്ന സ്വത്രന്തനായി വിളിക്കെപ്പട്ടവൻ
്രകിസ്തുവിെന്റ ദാസനാകുന്നു. 23 നിങ്ങെള വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
24 സേഹാദരന്മാേര, ഓേരാരുത്തൻ
മനുഷ്യർക്ക് ദാസന്മാരാകരുത്.
വിളിക്കെപ്പട്ട അേത സ്ഥിതിയിൽ തെന്ന ൈദവസന്നിധിയിൽ വസിക്കെട്ട.
25

കന്യകമാെരക്കുറിച്ച്
എനിക്കു
കർത്താവിെന്റ
കല്പനയില്ല;
എങ്കിലും കർത്താവ് തെന്റ കരുണയിൽ വിശ്വസ്തൻ ആക്കിയ ഞാൻ
അഭി്രപായം പറയുന്നു. 26 ഇേപ്പാഴെത്ത കഷ്ടത നിമിത്തം, മനുഷ്യൻ
ആയിരിക്കുന്നതുേപാെല തെന്ന നിൽക്കുന്നത് അവന് നന്ന് എന്ന്
എനിക്ക് േതാന്നുന്നു. 27 നീ ഭാര്യേയാടു ബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുേവാ?
േവർപാട് അേന്വഷിക്കരുത്.
നീ ഭാര്യ ഇല്ലാത്തവേനാ?
ഭാര്യെയ
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28 എന്നാൽ നീ വിവാഹം െചയ്താൽ പാപം
അേന്വഷിക്കരുത്.
െചയ്യ ന്നില്ല; കന്യകയും വിവാഹം െചയ്താൽ പാപം െചയ്യ ന്നില്ല;
എങ്കിലും വിവാഹിതർക്ക് ജഡത്തിൽ കഷ്ടത ഉണ്ടാകും; അത്
നിങ്ങൾക്ക് വരരുത് എന്ന് എെന്റ ആ്രഗഹം. 29 എന്നാൽ സേഹാദരന്മാേര,
ഒന്ന്
ഞാൻ
പറയുന്നു:
സമയം
വളെര
ചുരുക്കമാകുന്നു;
30 ആകയാൽ
ഇനി ഭാര്യമാരുള്ളവർ ഇല്ലാത്തവെരേപ്പാെലയും,
കരയുന്നവർ
കരയാത്തവെരേപ്പാെലയും,
സേന്താഷിക്കുന്നവർ
സേന്താഷിക്കാത്തവെരേപ്പാെലയും
വിലയ്ക്ക്
വാങ്ങുന്നവർ
ൈകവശമാക്കാത്തവെരേപ്പാെലയും 31 േലാകെത്ത അനുഭവിക്കുന്നവർ
അതിെന
അനുഭവിക്കാത്തവെരേപ്പാെലയും
ആയിരിക്കണം.
എെന്തന്നാൽ ഈ േലാകത്തിെന്റ രൂപം ഒഴിഞ്ഞുേപാകുന്നുവേല്ലാ.
32 നിങ്ങൾ ആകുലചിന്ത ഇല്ലാത്തവരായിരിേക്കണം എന്ന് ഞാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നു.
വിവാഹം െചയ്യാത്തവൻ കർത്താവിെന എങ്ങെന
്രപസാദിപ്പിക്കും എന്നുവച്ച് കർത്താവിെന്റ കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു;
33 വിവാഹം െചയ്തവൻ ഭാര്യെയ എങ്ങെന ്രപസാദിപ്പിക്കും എന്നുവച്ച്
േലാകത്തിെന്റ കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു. 34 അവെന്റ താല്പര്യങ്ങൾ
വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
വിവാഹം കഴിയാത്തവേളാ കന്യകേയാ
ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും വിശുദ്ധയാേകണ്ടതിന് കർത്താവിെന്റ
കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു; വിവാഹം കഴിഞ്ഞവൾ ഭർത്താവിെന
എങ്ങെന ്രപസാദിപ്പിക്കും എന്നുവച്ച േലാകത്തിെന്റ കാര്യെത്തപ്പറ്റി
ചിന്തിക്കുന്നു. 35 ഞാൻ ഇത് നിങ്ങള െടേമൽ നിയ്രന്തണം ഇടുവാനല്ല,
എന്നാൽ ഉചിതമായത് െചയ്യ വാനും, നിങ്ങൾ ഏകാ്രഗതേയാെട
കർത്താവിെന േസവിേക്കണ്ടതിനും നിങ്ങള െട ഉപകാരത്തിനായിട്ടേ്രത
പറയുന്നത്. 36 എന്നാൽ ഒരാൾ തെന്റ കന്യകയ്ക്ക*് ്രപായം കടന്നു
എന്നതിനാൽ, താൻ െചയ്യ ന്നത് അനുചിതം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു
എങ്കിൽ അങ്ങെന േവണ്ടിവന്നാൽ ഇഷ്ടംേപാെല െചയ്യെട്ട; അവൻ
37 എങ്കിലും
പാപം െചയ്യ ന്നില്ല;
അവർ വിവാഹം െചയ്യെട്ട.
നിർബ്ബന്ധമില്ലാെത തെന്റ ഇഷ്ടം നടത്തുവാൻ അധികാരമുള്ളവനും
ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവനുമായ ഒരുവൻ തെന്റ കന്യകെയ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വാൻ സ്വന്ത ഹൃദയത്തിൽ തീരുമാനിച്ച എങ്കിൽ
38 അങ്ങെന ഒരുവൻ തെന്റ കന്യകെയ
അവൻ െചയ്യ ന്നത് നന്ന്.
വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്നത് നന്ന്; വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നത്
39 ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലേത്താളം ഭാര്യ
ഏെറ നന്ന്.
ബന്ധിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
ഭർത്താവ് മരിച്ച േപായാൽ തനിക്ക്
മനസ്സ ള്ളവനുമായി
വിവാഹം
കഴിക്കുവാൻ
സ്വാത്രന്ത്യം
ഉണ്ട്;
കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനുമായി മാ്രതേമ ആകാവൂ. 40 എന്നാൽ
അവൾ അങ്ങെന തെന്ന ആയിരുന്നാൽ ഭാഗ്യേമറിയവൾ എന്ന് എെന്റ
അഭി്രപായം; ൈദവാത്മാവ് എനിക്കും ഉണ്ട് എന്ന് േതാന്നുന്നു.

8. അദ്ധ്യായം.
വി്രഗഹാർപ്പിതം
*

7. അദ്ധ്യായം.. 36 കന്യക എന്നാൽ വിവാഹ്രപായമായ യുവതി.

1. െകാരിന്ത്യർ 8. അദ്ധ്യായം.:1
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1. െകാരിന്ത്യർ 9. അദ്ധ്യായം.:5

വി്രഗഹാർപ്പിതങ്ങള െട* കാര്യെത്തക്കുറിച്ച് നമുെക്കല്ലാവർക്കും
അറിവുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അറിവ് ഒരാെള അഹങ്കാരി ആക്കുന്നു;
എന്നാൽ സ്േനഹേമാ ആത്മികവർദ്ധന വരുത്തുന്നു. 2 താൻ വല്ലതും
അറിയുന്നു എന്ന് ഒരുവൻ വിചാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അറിേയണ്ടതുേപാെല
3 ഒരുവൻ ൈദവെത്ത
അവൻ ഇന്നുവെര ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല.
സ്േനഹിക്കുന്നു എങ്കിേലാ അവെന ൈദവം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
4
അതുെകാണ്ട്
വി്രഗഹാർപ്പിതങ്ങെള
തിന്നുന്നതിെനക്കുറിേച്ചാ,
േലാകത്തിൽ വി്രഗഹം ഏതുമില്ല എന്നും, ഏകൈദവമല്ലാെത ൈദവമില്ല
എന്നും നാം അറിയുന്നു. 5 എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിേലാ ഭൂമിയിേലാ േദവന്മാർ
എന്ന് േപരുള്ളവർ ഉെണ്ടങ്കിലും- പല േദവന്മാരും പല കർത്താക്കന്മാരും
ഉള്ളതുേപാെല - 6 പിതാവായ ഏക ൈദവേമ നമുക്കുള്ള ;
അവനിലാണ് സകലവും, നാം അവനായിട്ട ം ആകുന്നു. േയശു്രകിസ്തു
എന്ന ഏക കർത്താവും നമുക്ക് ഉണ്ട്; സകലവും അവനിലാണ്,
7 എന്നാൽ എല്ലാവരിലും
അവൻ മുഖാന്തരം നാമും ആകുന്നു.
ഈ അറിവില്ല.
ചിലർ ഇന്നുവെര വി്രഗഹപരിചയം േഹതുവായി
8 അവരുെട
വി്രഗഹാർപ്പിതം എന്നുവച്ച് തിന്നുന്നു;
മനസ്സാക്ഷി
ബലഹീനമാകയാൽ മലിനമായിത്തീരുന്നു. എന്നാൽ ആഹാരം നെമ്മ
ൈദവേത്താട് അടുപ്പിക്കുന്നില്ല; തിന്നാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് നഷ്ടമില്ല;
9 എന്നാൽ നിങ്ങള െട ഈ സ്വാത്രന്ത്യം
തിന്നാൽ ആദായവുമില്ല.
ബലഹീനന്മാർക്ക് യാെതാരു വിധത്തിലും തടസ്സം ആകാതിരിക്കുവാൻ
േനാക്കുവിൻ. 10 എെന്തന്നാൽ അറിവുള്ളവനായ നീ േക്ഷ്രതത്തിൽ
ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുന്നത്
ഒരുവൻ
കണ്ടാൽ,
ബലഹീനെനങ്കിൽ
അവെന്റ മനസ്സാക്ഷി വി്രഗഹാർപ്പിതങ്ങെള തിന്നുവാൻ തക്കവണ്ണം
11 ആർക്കുേവണ്ടി ്രകിസ്തു
അവെന േ്രപരിപ്പിക്കുകയില്ലേയാ?
മരിച്ച േവാ, ആ ബലഹീന സേഹാദരൻ ഇങ്ങെന നിെന്റ അറിവിനാൽ
12 ഇങ്ങെന സേഹാദരന്മാരുെട േനെര പാപം
നശിച്ച േപാകുന്നു.
െചയ്യ കയും, അവരുെട ബലഹീന മനസ്സാക്ഷിെയ മുറിേവൽപ്പിക്കുകയും
െചയ്യ േമ്പാൾ നിങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിേനാട് പാപം െചയ്യ ന്നു. 13 ആകയാൽ
ആഹാരം എെന്റ സേഹാദരന് ഇടർച്ചയായിത്തീരും എങ്കിൽ എെന്റ
സേഹാദരന് ഇടർച്ച വരുത്താതിരിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ ഒരുനാള ം മാംസം
തിന്നുകയില്ല.
1

9. അദ്ധ്യായം.
അെപ്പാസ്തലെന്റ അവകാശം
ഞാൻ സ്വത്രന്തൻ അല്ലേയാ? ഞാൻ അെപ്പാസ്തലൻ അല്ലേയാ?
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശുവിെന ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലേയാ? കർത്താവിൽ
ഞാൻ െചയ്ത ്രപവൃത്തിയുെട ഫലം നിങ്ങൾ അല്ലേയാ? 2 മറ്റ ള്ളവർക്ക്
ഞാൻ അെപ്പാസ്തലൻ അെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾെക്കങ്കിലും ആകുന്നു;
എെന്തന്നാൽ
കർത്താവിൽ
എെന്റ
അെപ്പാസ്തലത്വത്തിെന്റ
3 എെന്ന
മു്രദ* നിങ്ങളേല്ലാ.
വിധിക്കുന്നവേരാട് എനിക്കുള്ള
4 തിന്നുവാനും കുടിക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്ക്
്രപതിവാദം ഇതാകുന്നു.
5
അധികാരമില്ലേയാ?
മറ്റ് അെപ്പാസ്തലന്മാരും, കർത്താവിെന്റ
സേഹാദരന്മാരും, േകഫാവും െചയ്യ ന്നതുേപാെല വിശ്വാസിനിയായ
1

*

8. അദ്ധ്യായം.. 1 വി്രഗഹങ്ങൾക്ക് അർപ്പിച്ച ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ.
മു്രദ എന്നാൽ അടയാളം.

*

9. അദ്ധ്യായം.. 2

1. െകാരിന്ത്യർ 9. അദ്ധ്യായം.:6
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1. െകാരിന്ത്യർ 9. അദ്ധ്യായം.:20

ഭാര്യേയാടുകൂെട സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ലേയാ?
6 അല്ല, േവല െചയ്യാതിരിക്കുവാൻ എനിക്കും ബർന്നബാസിനും മാ്രതം
7 സ്വന്ത െചലവിേന്മൽ യുദ്ധേസവ
അധികാരമില്ല എന്നുേണ്ടാ?
െചയ്യ ന്നവൻ ആർ?
മുന്തിരിേത്താട്ടം ഉണ്ടാക്കുകയും അതിെന്റ
ഫലം തിന്നാതിരിക്കുകയും െചയ്യ ന്നവൻ ആർ?
ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത
േമയിക്കുകയും കൂട്ടത്തിെന്റ പാൽ കുടിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യ ന്നവൻ
8 ഞാൻ ഇത് മനുഷ്യരുെട മര്യാദ്രപകാരേമാ പറയുന്നത്?
ആർ?
ന്യായ്രപമാണവും ഇങ്ങെന പറയുന്നില്ലേയാ?
9 “െമതിക്കുന്ന† കാളയ്ക്ക് മുഖെക്കാട്ട‡ െകട്ടരുത്”
എന്ന് േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ;
10 അല്ല, േകവലം
ൈദവം കാളയ്ക്ക് േവണ്ടിേയാ ചിന്തിക്കുന്നത്?
നമുക്ക് േവണ്ടി പറയുന്നേതാ?
അേത, ഉഴുന്നവൻ§ ആശേയാെട
ഉഴുകയും,
െമതിക്കുന്നവൻ െകായ്ത്തുവീതം കിട്ട ം എന്നുള്ള
ആശേയാെട െമതിക്കുകയും േവണ്ടതാകയാൽ നമുക്ക് േവണ്ടി
11 ഞങ്ങൾ ആത്മികമായത് നിങ്ങൾക്ക്
എഴുതിയിരിക്കുന്നതെ്രത.
വിതക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങള െട ഭൗതികമായത് െകായ്യ ന്നത് വലിയ
12 മറ്റ ള്ളവർക്ക് നിങ്ങള െട േമൽ ഈ അധികാരം
കാര്യേമാ?
ഉെണ്ടങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എ്രത അധികം?
എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഈ
അധികാരം
്രപേയാഗിച്ചിട്ടില്ല;
്രകിസ്തുവിെന്റ
സുവിേശഷത്തിന്
യാെതാരു തടസ്സവും വരുത്താതിരിക്കുവാൻ സകലവും സഹിക്കുന്നു.
13
ൈദവാലയകർമ്മങ്ങൾ
നടത്തുന്നവർ
ൈദവാലയത്തിെല
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്നും യാഗപീഠത്തിങ്കൽ ശു്രശൂഷെചയ്യ ന്നവർ
യാഗപീഠത്തിെല വഴിപാടുകളിൽ ഓഹരിക്കാർ ആകുന്നു എന്നും
നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേയാ? 14 അതുേപാെല കർത്താവും സുവിേശഷം
അറിയിക്കുന്നവർ
സുവിേശഷത്താൽ
ഉപജീവിക്കണം
എന്ന്
കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
15
എങ്കിലും
എനിക്ക്
അർഹതെപ്പട്ടത്
ഒന്നും
ഞാൻ
അവകാശെപ്പട്ടില്ല; ഇങ്ങെന എനിക്ക് കിേട്ടണം എന്നുവച്ച് ഞാൻ
ഇത് എഴുതുന്നതും അല്ല;
എെന്തന്നാൽ ആെരങ്കിലും എെന്റ
്രപശംസ നഷ്ടെപ്പടുത്തുന്നതിേനക്കാൾ മരിക്കുന്നത് തെന്ന എനിക്ക്
16 ഞാൻ സുവിേശഷം അറിയിക്കുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക്
നല്ലത്.
്രപശംസിക്കുവാൻ ഒന്നുമില്ല.
നിർബ്ബന്ധം എെന്റ േമൽ കിടക്കുന്നു.
ഞാൻ സുവിേശഷം അറിയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് അേയ്യാ
17 ഞാൻ അത് മനഃപൂർവ്വം നടത്തുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക്
കഷ്ടം!
്രപതിഫലം ഉണ്ട്; മനഃപൂർവ്വമെല്ലങ്കിലും, ഉത്തരവാദിത്തം എന്നിൽ
18 എന്നാൽ
ഭരേമല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
എെന്റ ്രപതിഫലം എന്ത്?
സുവിേശഷം
അറിയിക്കുേമ്പാൾ
സുവിേശഷേഘാഷണത്തിലുള്ള
അധികാരം മുഴുവനും ഉപേയാഗിക്കാെത ഞാൻ സുവിേശഷേഘാഷണം
19 ഇങ്ങെന ഞാൻ േകവലം
െചലവുകൂടാെത നടത്തുന്നത് തെന്ന.
സ്വത്രന്തൻ എങ്കിലും അധികംേപെര േനേടണ്ടതിന് ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന
20 െയഹൂദന്മാെര േനേടണ്ടതിന് ഞാൻ
എല്ലാവർക്കും ദാസനാക്കി.
െയഹൂദന്മാർക്ക് െയഹൂദെനേപ്പാെല ആയി;
ന്യായ്രപമാണത്തിൻ
†

9. അദ്ധ്യായം.. 9 െമതിക്കുക എന്നാൽ ധാന്യം േവർതിരിക്കുക.
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9. അദ്ധ്യായം.. 9
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കീഴുള്ളവെര േനേടണ്ടതിന് ഞാൻ ന്യായ്രപമാണത്തിൻ കീഴുള്ളവൻ
അല്ല എങ്കിലും ന്യായ്രപമാണത്തിൻ കീഴുള്ളവർക്ക് ന്യായ്രപമാണത്തിൻ
കീഴുള്ളവെനേപ്പാെല ആയി. 21 ൈദവത്തിന് ന്യായ്രപമാണമില്ലാത്തവൻ
ആകാെത ്രകിസ്തുവിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ കീഴുള്ളവനായിരിെക്ക,
ന്യായ്രപമാണമില്ലാത്തവെര േനേടണ്ടതിന് ഞാൻ ന്യായ്രപമാണമില്ലാത്തവർക്ക്
22 ബലഹീനന്മാെര
ന്യായ്രപമാണമില്ലാത്തവെനേപ്പാെല ആയി.
േനേടണ്ടതിന് ഞാൻ ബലഹീനർക്ക് ബലഹീനനായി; ഏതുവിധത്തിലും
ചിലെര രക്ഷിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും എല്ലാമായിത്തീർന്നു.
23 സുവിേശഷത്തിൽ ഒരു പങ്കാളിയാേകണ്ടതിന് ഞാൻ സകലവും
24 ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവർ
സുവിേശഷം നിമിത്തം െചയ്യ ന്നു.
എല്ലാവരും ഓടുന്നു എങ്കിലും ഒരുവേന ്രപതിഫലം ലഭിക്കുകയുള്ള
എന്ന് അറിയുന്നില്ലേയാ?
നിങ്ങള ം ്രപതിഫലം ലഭിക്കുവാനായി
ഓടുവിൻ. 25 ഓട്ടത്തിൽ പെങ്കടുക്കുന്നവർ എല്ലാവരും സകലത്തിലും
സ്വയം നിയ്രന്തണം പാലിക്കുന്നു.
അത്, അവർ വാടുന്ന കിരീടം
്രപാപിേക്കണ്ടതിനും, നാേമാ വാടാത്ത കിരീടത്തിനും േവണ്ടിത്തെന്ന.
26 ആകയാൽ ഞാൻ ലക്ഷ്യമില്ലാത്തവണ്ണമല്ല ഓടുന്നത്; വായുവിൽ
ൈക ചുരുട്ടി ഇടിക്കുന്നതുേപാെലയല്ല ഞാൻ മല്ലയുദ്ധം െചയ്യ ന്നത്.
27
എന്നാൽ
മറ്റ ള്ളവേരാട്
്രപസംഗിച്ചേശഷം
ഞാൻ
തെന്ന
െകാള്ളരുതാത്തവനായി േപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന് എെന്റ ശരീരെത്ത
നിയ്രന്തിച്ച് അടിമയാക്കുകയേ്രത െചയ്യ ന്നത്.

10. അദ്ധ്യായം.
യി്രസാേയലിെന്റ ചരി്രതത്തിൽനിന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്
സേഹാദരന്മാേര,
നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാർ
എല്ലാവരും
േമഘത്തിൻകീഴിൽ ആയിരുന്നു എന്നും; 2 എല്ലാവരും സമു്രദത്തിൽ
കൂടി കടന്ന് എല്ലാവരും േമഘത്തിലും സമു്രദത്തിലും സ്നാനം ഏറ്റ്
3 േമാെശേയാടുകൂെട േചർന്നു എന്നും എല്ലാവരും 4 ഒേര ആത്മികാഹാരം
തിന്നുകയും ഒേര ആത്മികപാനീയം കുടിക്കുകയും െചയ്തു –അവെര
അനുഗമിച്ച ആത്മികപാറയിൽനിന്നേല്ലാ അവർ കുടിച്ചത്; ആ പാറ
്രകിസ്തു ആയിരുന്നു– 5 എങ്കിലും അവരിൽ മിക്കേപരിലും ൈദവം
്രപസാദിച്ചില്ല, അവെര മരുഭൂമിയിൽ തള്ളിയിട്ട കളഞ്ഞു എന്നും നിങ്ങൾ
അറിയണം എന്ന് ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 6 അവർ േമാഹിച്ചതുേപാെല
നാമും തിന്മ േമാഹിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായി
സംഭവിച്ച ;
7 “ജനം തിന്നുവാനും കുടിക്കുവാനും ഇരുന്നു, കളിക്കുവാൻ എഴുേന്നറ്റ ”
എന്ന്
എഴുതിയിരിക്കുന്ന്രപകാരം
അവരിൽ
ചിലെരേപ്പാെല
8 അവരിൽ
നിങ്ങൾ വി്രഗഹാരാധികൾ ആകരുത്.
ചിലർ
ദുർന്നടപ്പിൽ മുഴുകി, ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇരുപത്തിമൂവായിരംേപർ
മരിച്ച േപായതുേപാെല നാമും ദുർന്നടപ്പ കാർ ആകരുത്. 9 അവരിൽ
ചിലർ കർത്താവിെന പരീക്ഷിച്ച് സർപ്പങ്ങളാൽ നശിച്ച േപായതുേപാെല
നാമും കർത്താവിെന പരീക്ഷിക്കരുത്. 10 അവരിൽ ചിലർ പിറുപിറുത്ത്*
സംഹാരകനാൽ നശിച്ച േപായതുേപാെല നിങ്ങൾ പിറുപിറുക്കരുത്.
11 ഇത്
ഒരു ദൃഷ്ടാന്തത്തിനായി അവർക്ക് സംഭവിക്കുകയും
1

*

10. അദ്ധ്യായം.. 10 പിറുപിറുക്കുക എന്നാൽ െവറുപ്പ് ്രപകടിപ്പിക്കാനായി താണശബ്ദത്തിൽ
സംസാരിക്കുക

1. െകാരിന്ത്യർ 10. അദ്ധ്യായം.:12
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1. െകാരിന്ത്യർ 10. അദ്ധ്യായം.:30

േലാകാവസാനം വെന്നത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മുെട ഗുണേദാഷത്തിനായി
12 അതുെകാണ്ട് താൻ നില്ക്കുന്നു എന്ന്
എഴുതിയുമിരിക്കുന്നു.
േതാന്നുന്നവൻ വീഴാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ച െകാള്ളെട്ട. 13 മനുഷ്യർക്ക്
സാധാരണമല്ലാത്ത പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് േനരിട്ടിട്ടില്ല; ൈദവം വിശ്വസ്തൻ
ആകുന്നു; നിങ്ങള െട കഴിവിന് മീെത പരീക്ഷിക്കെപ്പടുവാൻ അവൻ
അനുവദിക്കുകയില്ല.
നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കുവാൻ കഴിേയണ്ടതിന്
പരീക്ഷേയാടുകൂെട രക്ഷയ്ക്കുള്ള മാർഗവും അവൻ നൽകും.
ഭൂതങ്ങള െട വിരുന്ന്
അതുെകാണ്ട് എെന്റ ്രപിയേര, വി്രഗഹാരാധന വിേട്ടാടുവിൻ.
15 നിങ്ങൾ വിേവകികൾ എന്നുവച്ച ഞാൻ പറയുന്നു; ഞാൻ പറയുന്നത്
16 നാം അനു്രഗഹിക്കുന്ന അനു്രഗഹപാ്രതം
വിലയിരുത്തുവിൻ.
്രകിസ്തുവിെന്റ രക്തത്തിെന്റ കൂട്ടായ്മ അല്ലേയാ?
നാം നുറുക്കുന്ന
അപ്പം ്രകിസ്തുവിെന്റ ശരീരത്തിെന്റ കൂട്ടായ്മ അല്ലേയാ? 17 അപ്പം
ഒന്നാകെകാണ്ട് പലരായ നാം ഒരു ശരീരം ആകുന്നു; നാം എല്ലാവരും
ആ ഒേര അപ്പത്തിൽ പങ്കാളികൾ ആകുന്നുവേല്ലാ. 18 ജഡ്രപകാരമുള്ള
യി്രസാേയലിെന
േനാക്കുവിൻ;
യാഗങ്ങൾ
ഭക്ഷിക്കുന്നവർ
19 വി്രഗഹങ്ങൾക്ക്
യാഗപീഠത്തിെന്റ കൂട്ടാളികൾ അല്ലേയാ?
അർപ്പിച്ചതിന് ്രപാധാന്യം ഉെണ്ടേന്നാ അെല്ലങ്കിൽ വി്രഗഹത്തിന്
്രപാധാന്യം വല്ലതും ഉെണ്ടേന്നാ ആേണാ ഞാൻ പറയുന്നത്? 20 അല്ല,
ജാതികൾ ബലി കഴിക്കുന്നത് ൈദവത്തിനല്ല ഭൂതങ്ങൾക്ക് കഴിക്കുന്നു
എന്നേ്രത; എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭൂതങ്ങള െട കൂട്ടാളികൾ ആകുവാൻ
എനിക്ക് മനസ്സില്ല. 21 നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിെന്റ പാനപാ്രതത്തിൽ നിന്നും
ഭൂതങ്ങള െട പാനപാ്രതത്തിൽ നിന്നും കുടിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല;
നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിെന്റ േമശയിലും ഭൂതങ്ങള െട േമശയിലും
പങ്കാളികൾ ആകുവാനും സാധിക്കുകയില്ല. 22 അല്ല, നാം കർത്താവിന്
േകാപം ജ്വലിപ്പിക്കുവാൻ ്രശമിക്കുന്നുേവാ?
അവേനക്കാൾ നാം
ബലവാന്മാേരാ?
14

ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തുവാൻ ജീവിക്കുക
എല്ലാം എനിക്ക് നിയമാനുസൃതമാണ്, എങ്കിലും സകലവും
്രപേയാജനമുള്ളതല്ല; എല്ലാം എനിക്ക് നിയമാനുസൃതമാണ്, എങ്കിലും
24 ഓേരാരുത്തൻ
സകലവും ആത്മികവർദ്ധന വരുത്തുന്നില്ല.
സ്വന്തം ഗുണമല്ല, മറ്റ ള്ളവെന്റ ഗുണം അേന്വഷിക്കെട്ട. 25 കടയിൽ
വിൽക്കുന്നത് എല്ലാം മനസ്സാക്ഷി നിമിത്തം ഒന്നും അേന്വഷിക്കാെത
കഴിക്കുവിൻ. 26 ഭൂമിയും അതിെന്റ പൂർണ്ണതയും കർത്താവിനുള്ളതേല്ലാ.
27 അവിശ്വാസികളിൽ ഒരുവൻ നിങ്ങെള ക്ഷണിക്കുകയും, നിങ്ങൾക്ക്
േപാകുവാൻ മനസ്സ മുെണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങള െട മുമ്പിൽ വിളമ്പുന്നത്
എന്തായാലും
മനസ്സാക്ഷി
നിമിത്തം
ഒന്നും
അേന്വഷിക്കാെത
28
ഭക്ഷിക്കുവിൻ.
എങ്കിലും ഒരുവൻ: ഇത് വി്രഗഹാർപ്പിതം എന്നു
നിങ്ങേളാട് പറഞ്ഞാൽ ആ അറിയിച്ചവൻ നിമിത്തവും മനസ്സാക്ഷി
29 മനസ്സാക്ഷി എന്നു ഞാൻ പറയുന്നത്
നിമിത്തവും തിന്നരുത്.
നിങ്ങള േടതല്ല, അത് മറ്റവേന്റതേ്രത.
എെന്തന്നാൽ, എെന്റ
സ്വാത്രന്ത്യം
മെറ്റാരുവെന്റ
മനസ്സാക്ഷിയാൽ
വിധിക്കെപ്പടുന്നത്
30
എന്തിന്?
സ്േതാ്രതേത്താെട ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുെവങ്കിൽ,
സ്േതാ്രതംെചയ്ത ഭക്ഷണം നിമിത്തം ഞാൻ ദുഷിക്കെപ്പടുന്നത്
23
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31 ആകയാൽ,
എന്തിന്?
നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചാലും കുടിച്ചാലും
എന്തുെചയ്താലും എല്ലാം ൈദവത്തിെന്റ മഹത്വത്തിനായി െചയ്യ വിൻ.
32 െയഹൂദന്മാർേക്കാ യവനന്മാർേക്കാ ൈദവസഭയ്േക്കാ ബുദ്ധിമുട്ട്
33 ഞാനും
ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുവിൻ.
എെന്റ ഗുണമല്ല, പലർ
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പേടണ്ടതിന് അവരുെട ഗുണംതെന്ന അേന്വഷിച്ച െകാണ്ട്
എല്ലാവെരയും എല്ലാംെകാണ്ടും ്രപസാദിപ്പിക്കുന്നുവേല്ലാ.

1

11. അദ്ധ്യായം.

ഞാൻ ്രകിസ്തുവിെന അനുകരിക്കുന്നതുേപാെല നിങ്ങള ം എെന്ന
അനുകരിക്കുവിൻ.
മൂടുപടം ഇടുക
2 നിങ്ങൾ സകലത്തിലും എെന്ന ഓർക്കുകയും ഞാൻ നിങ്ങെള
ഏല്പിച്ച നടപടി്രകമങ്ങൾ അ്രപകാരം തെന്ന ്രപമാണിക്കുകയും
െചയ്യ കയാൽ നിങ്ങെള പുകഴ്ത്തുന്നു. 3 എന്നാൽ ഏതു പുരുഷെന്റയും
തല ്രകിസ്തു, സ്്രതീയുെട തല പുരുഷൻ, ്രകിസ്തുവിെന്റ തല
ൈദവം എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം എന്ന് ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു.
4 മൂടുപടം*
ഇട്ട് ്രപാർത്ഥിക്കുകേയാ ്രപവചിക്കുകേയാ െചയ്യ ന്ന
5 എന്നാൽ
ഏത് പുരുഷനും തെന്റ തലെയ അപമാനിക്കുന്നു.
മൂടുപടമില്ലാെത ്രപാർത്ഥിക്കുകേയാ ്രപവചിക്കുകേയാ െചയ്യ ന്ന
ഏത് സ്്രതീയും തെന്റ തലെയ അപമാനിക്കുന്നു; അത് അവൾ
ക്ഷൗരം† െചയ്യിച്ചതു േപാെലയേല്ലാ. 6 സ്്രതീ മൂടുപടമിടുന്നിെല്ലങ്കിൽ
മുടി മുറിച്ച കളയെട്ട.
മുറിക്കുന്നേതാ ക്ഷൗരം െചയ്യിക്കുന്നേതാ
7 പുരുഷൻ
സ്്രതീക്ക് ലജ്ജെയങ്കിൽ മൂടുപടം ഇട്ട െകാള്ളെട്ട.
ൈദവത്തിെന്റ ്രപതിമയും േതജസ്സ ം ആകയാൽ മൂടുപടം ഇേടണ്ടതല്ല.
8 പുരുഷൻ
എന്നാൽ സ്്രതീ പുരുഷെന്റ േതജസ്സ് ആകുന്നു.
സ്്രതീയിൽ നിന്നല്ലേല്ലാ സ്്രതീ പുരുഷനിൽ നിന്നേ്രത ഉണ്ടായത്.
9 പുരുഷൻ സ്്രതീക്കായിട്ടല്ല സ്്രതീ പുരുഷനായിട്ടേല്ലാ സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടത്.
10 അതുെകാണ്ട് ദൂതന്മാർ നിമിത്തം അധികാരത്തിെന്റ ‡്രപതീകമായ
11 എന്നാൽ കർത്താവിൽ
മൂടുപടം സ്്രതീക്ക് ഉണ്ടായിരിേക്കണം.
പുരുഷെന കൂടാെത സ്്രതീയുമില്ല സ്്രതീെയ കൂടാെത പുരുഷനുമില്ല.
12 എെന്തന്നാൽ സ്്രതീ പുരുഷനിൽനിന്ന് ഉണ്ടായതുേപാെല പുരുഷനും
സ്്രതീ മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നു; എന്നാൽ സകലവും ൈദവത്തിൽ
നിന്നാകുന്നു. 13 നിങ്ങൾ തെന്ന വിധിക്കുവിൻ; സ്്രതീ മൂടുപടം ഇടാെത
ൈദവേത്താട് ്രപാർത്ഥിക്കുന്നത് േയാഗ്യേമാ? 14 പുരുഷൻ മുടി നീട്ടിയാൽ
അത് അവന് അപമാനം എന്നും 15 സ്്രതീ മുടി നീട്ടിയാേലാ, അത്
മൂടുപടമായി നല്കിയിരിക്കുകെകാണ്ട് അവൾക്ക് മാനം ആകുന്നു
16 ഒരുവൻ
എന്നും ്രപകൃതി തെന്ന നിങ്ങെള പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേയാ?
തർക്കിക്കുവാൻ ഭാവിച്ചാൽ ഇതല്ലാെതയുള്ള ഒരു മര്യാദ ഞങ്ങൾക്കില്ല,
ൈദവസഭകൾക്കുമില്ല എന്ന് ഓർക്കെട്ട.
കർത്താവിെന്റ േമശ
ഇനിയും നിർേദ്ദശിക്കുവാൻ േപാകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ
നിങ്ങെള
്രപശംസിക്കുന്നില്ല;
കാരണം
നിങ്ങൾ
കൂടിവരുന്നത്
17

*

11. അദ്ധ്യായം.. 4 മൂടുപടം എന്നാൽ തല മൂടുന്നതിനുള്ള തുണി.

ക്ഷൗരം െചയ്യ ക എന്നാൽ മുടി മുറിച്ച കളയുക, മുടി വടിച്ച കളയുക.
അധികാരത്തിെന്റ പുരുഷെന്റ അധികാരമാണ്; സ്്രതീയുെടയല്ല

† 11. അദ്ധ്യായം.. 5
‡ 11. അദ്ധ്യായം.. 10
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നല്ലതിനായല്ല, േദാഷത്തിനായിട്ടേ്രത. 18 ഒന്നാമത്, നിങ്ങൾ സഭയായി
ഒന്നിച്ച കൂടുേമ്പാൾ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഭിന്നത ഉെണ്ടന്നു ഞാൻ
േകൾക്കുന്നു; അത് ഭാഗികമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയും െചയ്യ ന്നു.
19
നിങ്ങളിൽ
േയാഗ്യരായവെര
തിരിച്ചറിേയണ്ടതിന്
നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാേകണ്ടത് ആവശ്യം. 20 നിങ്ങൾ കൂടിവരുേമ്പാൾ
കർത്താവിെന്റ അത്താഴം ഭക്ഷിക്കുവാനല്ല വരുന്നത്. 21 എെന്തന്നാൽ,
ഭക്ഷണം കഴിക്കുേമ്പാൾ ഓേരാരുത്തരും അവരവരുെട അത്താഴം
ആദ്യം കഴിക്കുന്നു.
അങ്ങെന ഒരുവൻ വിശന്നും മെറ്റാരുവൻ
ലഹരിപിടിച്ച ം ഇരിക്കുന്നു. 22 തിന്നുവാനും കുടിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക്
വീടുകൾ ഇല്ലേയാ?
അല്ല, ൈദവത്തിെന്റ സഭെയ നിങ്ങൾ
നിന്ദിക്കുകയും,
ഇല്ലാത്തവെര ലജ്ജിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ന്നുേവാ?
നിങ്ങേളാട് എന്ത് പറേയണ്ടു? നിങ്ങെള പുകഴ്ത്തുകേയാ? ഇതിൽ
ഞാൻ നിങ്ങെള പുകഴ്ത്തുന്നില്ല. 23 ഞാൻ കർത്താവിൽ നിന്നു ്രപാപിച്ച്,
നിങ്ങൾക്ക് ഏല്പിക്കുന്നത് എെന്തന്നാൽ: കർത്താവായ േയശുവിെന
കാണിച്ച െകാടുത്ത രാ്രതിയിൽ അവൻ അപ്പം എടുത്ത് സ്േതാ്രതം
െചാല്ലി നുറുക്കി: 24 ഇത് നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള എെന്റ ശരീരം; എെന്റ
ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് െചയ്യ വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. 25 അതുേപാെലതെന്ന
അത്താഴം കഴിഞ്ഞേശഷം, അവൻ പാനപാ്രതവും എടുത്തു; ഈ
പാനപാ്രതം എെന്റ രക്തത്തിൽ പുതിയനിയമം ആകുന്നു; ഇത്
കുടിക്കുേമ്പാെഴാെക്കയും
എെന്റ
ഓർമ്മയ്ക്കായി
െചയ്യ വിൻ
26 അങ്ങെന നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം തിന്നുകയും
എന്ന് പറഞ്ഞു.
ഈ പാനപാ്രതം കുടിക്കുകയും െചയ്യ േമ്പാെഴാെക്കയും കർത്താവ്
വരുേവാളം അവെന്റ മരണെത്ത ്രപസ്താവിക്കുന്നു. 27 അതുെകാണ്ട്
അേയാഗ്യമായ
രീതിയിൽ
അപ്പം
തിന്നുകേയാ
കർത്താവിെന്റ
പാനപാ്രതം കുടിയ്ക്കുകേയാ െചയ്യ ന്നവൻ എല്ലാം കർത്താവിെന്റ
ശരീരവും രക്തവും സംബന്ധിച്ച് കുറ്റക്കാരൻ ആകും. 28 മനുഷ്യൻ
തെന്നത്താൻ
പരിേശാധിച്ചിട്ട േവണം
ഈ
അപ്പം
തിന്നുകയും
പാനപാ്രതത്തിൽനിന്ന് കുടിക്കുകയും െചയ്യ വാൻ. 29 അതുെകാണ്ട്,
ശരീരെത്ത വിേവചിക്കാെത§ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും െചയ്യ ന്നവൻ
തനിക്കു തെന്ന ശിക്ഷാവിധി ഭക്ഷിക്കുകയും കുടിക്കുകയും െചയ്യ ന്നു.
30 അതു കാരണം നിങ്ങളിൽ പലരും ബലഹീനരും േരാഗികള ം ആകുന്നു;
31 നാം നെമ്മത്തെന്ന വിധിച്ചാൽ
അേനകരും നി്രദെകാള്ള ന്നു.
32
വിധിക്കെപ്പടുകയില്ല.
എന്നാൽ നാം വിധിക്കെപ്പടുന്നു എങ്കിേലാ
േലാകേത്താടുകൂെട ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന്
33 ആകയാൽ
കർത്താവ് നമുക്ക് ശിക്ഷണം നൽകുകയാകുന്നു.
സേഹാദരന്മാേര,
നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ കൂടുേമ്പാൾ
അേന്യാന്യം കാത്തിരിക്കുവിൻ. 34 വല്ലവനും വിശക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ
ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് ന്യായവിധിയ്ക്ക് കാരണം ആകാതിരിേക്കണ്ടതിന്
അവൻ വീട്ടിൽവച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കെട്ട. േശഷം കാര്യങ്ങെള ഞാൻ
വന്നിട്ട് ്രകമെപ്പടുത്തും.

12. അദ്ധ്യായം.
ആത്മികവരങ്ങൾ
§

11. അദ്ധ്യായം.. 29 ശരീരെത്ത വിേവചിക്കാെത ശരീരം എന്നത് കർത്താവിെന്റ ശരീരമാണ്
ചില ൈകെയഴുത്തു്രപതികളിൽ ഇങ്ങെന വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്
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1. െകാരിന്ത്യർ 12. അദ്ധ്യായം.:25

1
സേഹാദരന്മാേര,
ആത്മികവരങ്ങെളക്കുറിച്ച്
നിങ്ങൾക്ക്
2 നിങ്ങൾ
അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു.
ജാതികൾ
ആയിരുന്നേപ്പാൾ
നിങ്ങെള
വഴിെതറ്റിച്ച കളഞ്ഞ
ഊമവി്രഗഹങ്ങളാൽ
നടത്തെപ്പട്ടിരുന്നു
എന്ന്
അറിയുന്നുവേല്ലാ.
3 ആകയാൽ ൈദവാത്മാവിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ ആരും േയശു
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ എന്ന് പറയുകയില്ല; പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അല്ലാെത
േയശു കർത്താവ് എന്ന് പറയുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയുമില്ല എന്ന്
ഞാൻ നിങ്ങെള ്രഗഹിപ്പിക്കുന്നു.
4 എന്നാൽ കൃപാവരങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്; എങ്കിലും ആത്മാവ്
ഒന്നേ്രത. 5 ശു്രശൂഷകളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്; എങ്കിലും കർത്താവ് ഒരുവൻ.
6 ്രപവൃത്തികളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്;
എങ്കിലും എല്ലാവരിലും എല്ലാം
്രപവർത്തിക്കുന്ന ൈദവം ഒരുവൻ തെന്ന. 7 എന്നാൽ ഓേരാരുത്തർക്കും
ആത്മാവിെന്റ ്രപകാശനം െപാതു്രപേയാജനത്തിനായി നല്കെപ്പടുന്നു.
8 ഒരാൾക്ക് ആത്മാവിനാൽ ജ്ഞാനത്തിെന്റ വചനവും മെറ്റാരാൾക്ക്
അേത ആത്മാവിനാൽ പരിജ്ഞാനത്തിെന്റ വചനവും നല്കെപ്പടുന്നു;
9 േവെറാരാൾക്ക് അേത ആത്മാവിനാൽ വിശ്വാസം, മെറ്റാരാൾക്ക്
അേത ആത്മാവിനാൽ േരാഗശാന്തികള െട വരങ്ങൾ; 10 ഒരാൾക്ക്
വീര്യ്രപവൃത്തികൾ; മെറ്റാരാൾക്ക് ്രപവചനം; മെറ്റാരുവന് ആത്മാക്കള െട
വിേവചനം; േവെറാരുവന് പലവിധ ഭാഷകൾ; മെറ്റാരാൾക്ക് ഭാഷകള െട
11 എന്നാൽ ഇത് എല്ലാം ്രപവർത്തിക്കുന്നത് താൻ
വ്യാഖ്യാനം.
ഇച്ഛിക്കുംേപാെല അവനവന് അതത് വരം പകുത്തുെകാടുക്കുന്ന ഒേര
ആത്മാവ് തെന്ന. 12 ശരീരം ഒന്നാെണങ്കിലും അതിന് പല അവയവങ്ങൾ
ഉണ്ടേല്ലാ. ശരീരത്തിെന്റ അവയവങ്ങൾ പലതായിരിെക്ക അവ എല്ലാം
േചർന്ന് ഒരു ശരീരം ആയിരിക്കുന്നതുേപാെല ആകുന്നു ്രകിസ്തുവും.
13 െയഹൂദന്മാേരാ യവനന്മാേരാ ദാസേനാ സ്വത്രന്തേനാ നാം എല്ലാവരും
ഏകശരീരമാകുമാറ് ഒേര ആത്മാവിൽ സ്നാനം ഏറ്റ ം എല്ലാവരും ഒേര
ആത്മാവിെന പാനംെചയ്തുമിരിക്കുന്നു. 14 ശരീരം ഒരു അവയവമല്ല
പലതേ്രത. 15 ഞാൻ ൈക അല്ലായ്കെകാണ്ട് ശരീരത്തിലുള്ളതല്ല എന്ന്
കാൽ പറയുന്നു എങ്കിൽ അതിനാൽ അത് ശരീരത്തിലുള്ളതല്ല എന്ന്
16 ഞാൻ കണ്ണ് അല്ലായ്കെകാണ്ട് ശരീരത്തിലുള്ളതല്ല
വരികയില്ല.
എന്ന് െചവി പറയുന്നു എങ്കിൽ അതിനാൽ അത് ശരീരത്തിലുള്ളതല്ല
എന്നും വരികയില്ല. 17 ശരീരം മുഴുവൻ കണ്ണായാൽ േകൾവി എവിെട?
മുഴുവൻ ്രശവണം ആയാൽ ്രഘാണം* എവിെട? 18 ൈദവേമാ തെന്റ
ഇഷ്ട്രപകാരം അവയവങ്ങെള ശരീരത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു. 19 എല്ലാം
ഒരു അവയവം എങ്കിൽ ശരീരം എവിെട? 20 എന്നാൽ അവയവങ്ങൾ
പലെതങ്കിലും ശരീരം ഒന്നു തെന്ന. 21 കണ്ണ് കേയ്യാട്: നിെന്നെക്കാണ്ട്
എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നും തല കാലുകേളാട്: നിങ്ങെളെക്കാണ്ട്
എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നും പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല. 22 േനെര മറിച്ച്,
ശരീരത്തിൽ ബലം കുറഞ്ഞവ എന്നു േതാന്നുന്ന അവയവങ്ങൾ തെന്ന
നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവയാകുന്നു. 23 ശരീരത്തിൽ മാനം കുറഞ്ഞവ
എന്നു േതാന്നുന്നവയ്ക്ക് നാം അധികം മാനം അണിയിക്കുന്നു; നമ്മിൽ
അഴക് കുറഞ്ഞവയ്ക്ക് അധികം അഴക് വരുത്തുന്നു; 24 നമ്മിൽ
25 എന്നാൽ,
അഴകുള്ള അവയവങ്ങൾക്ക് അത് ആവശ്യമില്ലേല്ലാ.

*

12. അദ്ധ്യായം.. 17 ്രഘാണം എന്നാൽ മണം
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1. െകാരിന്ത്യർ 13. അദ്ധ്യായം.:12

ശരീരത്തിൽ ഭിന്നത വരാെത അവയവങ്ങൾ അേന്യാന്യം ഒരുേപാെല
കരുേതണ്ടതിനായി കുറവുള്ളതിന് അധികം മാനം െകാടുത്തുെകാണ്ട്
26 അതിനാൽ ഒരു
ശരീരെത്ത ൈദവം കൂട്ടിേച്ചർത്തിരിക്കുന്നു.
അവയവം കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവയവങ്ങൾ ഒെക്കയും
അതിേനാടുകൂെട കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നു; ഒരു അവയവത്തിന് മാനം
വന്നാൽ അവയവങ്ങൾ ഒെക്കയും അതിേനാടുകൂെട സേന്താഷിക്കുന്നു.
27 എന്നാൽ
നിങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിെന്റ ശരീരവും ഓേരാരുത്തൻ
28 ൈദവം സഭയിൽ
െവേവ്വെറയായി അവയവങ്ങള ം ആകുന്നു.
ഒന്നാമത് അെപ്പാസ്തലന്മാർ, രണ്ടാമത് ്രപവാചകന്മാർ, മൂന്നാമത്
ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാർ,
ഇങ്ങെന
ഓേരാരുത്തെര
നിയമിക്കുകയും,
പിെന്ന വീര്യ്രപവൃത്തികൾ, േരാഗശാന്തികള െട വരങ്ങൾ, സഹായം
െചയ്യ വാനുള്ള വരം, പരിപാലനവരം, വിവിധഭാഷാവരം എന്നിവ
നല്കുകയും െചയ്തു. 29 എല്ലാവരും അെപ്പാസ്തലന്മാരല്ല. എല്ലാവരും
്രപവാചകന്മാരല്ല.
എല്ലാവരും ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാരല്ല.
എല്ലാവരും
വീര്യ്രപവൃത്തികൾ െചയ്യ ന്നവരല്ല. 30 എല്ലാവർക്കും േരാഗശാന്തിക്കുള്ള
വരം ഇല്ല.
എല്ലാവരും അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല.
31 എല്ലാവരും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നില്ല. േ്രശഷ്ഠവരങ്ങെള വാഞ്ചിക്കുക; ഇനി
അതിേ്രശഷ്ഠമാെയാരു മാർഗ്ഗം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച തരാം.

13. അദ്ധ്യായം.
സ്േനഹത്തിെന്റ േ്രശഷ്ഠത

1 ഞാൻ മനുഷ്യരുെടയും ദൂതന്മാരുെടയും ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നു

എങ്കിലും എനിക്ക് സ്േനഹം ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ മുഴങ്ങുന്ന േചങ്കിലേയാ
ചിലമ്പുന്ന ൈകത്താളേമാ* അേ്രത. 2 എനിക്ക് ്രപവചനവരം ഉണ്ടായിട്ട്
സകല മർമ്മങ്ങള ം സകല ജ്ഞാനവും ്രഗഹിച്ചാലും, മലകെള
നീക്കുവാൻതക്ക വിശ്വാസം ഉണ്ടായാലും സ്േനഹമില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ
ഏതുമില്ല. 3 എനിക്കുള്ളെതല്ലാം ദരി്രദെര േപാറ്റ വാൻ ദാനം െചയ്താലും,
എെന്റ ശരീരം ചുടുവാൻ ഏല്പിച്ചാലും, സ്േനഹം ഇല്ല എങ്കിൽ എനിക്ക്
4 സ്േനഹം ദീർഘമായി ക്ഷമിക്കുന്നു;
ഒരു ്രപേയാജനവും ഇല്ല.
ദയ കാണിക്കുന്നു; സ്േനഹം അസൂയെപ്പടുന്നില്ല, 5 ആത്മ്രപശംസ
നടത്തുന്നില്ല, സ്േനഹം അഹങ്കരിക്കുന്നില്ല, അേയാഗ്യമായി നടക്കുന്നില്ല,
സ്വാർത്ഥം അേന്വഷിക്കുന്നില്ല, േദ്വഷ്യെപ്പടുന്നില്ല, േദാഷം കണക്കിടുന്നില്ല;
6 അനീതിയിൽ സേന്താഷിക്കാെത സത്യത്തിൽ സേന്താഷിക്കുന്നു;
7 എല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്നു, എല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു, എല്ലാം ്രപത്യാശിയ്ക്കുന്നു,
8 സ്േനഹം ഒരുനാള ം അവസാനിക്കുന്നില്ല.
എല്ലാം സഹിക്കുന്നു.
്രപവചനവരേമാ,
അത്
നീങ്ങിേപ്പാകും;
ഭാഷാവരേമാ,
അത്
9 എെന്തന്നാൽ,
നിന്നുേപാകും; ജ്ഞാനേമാ, അത് നീങ്ങിേപ്പാകും.
ഭാഗികമായി മാ്രതം നാം അറിയുന്നു; ഭാഗികമായി മാ്രതം ്രപവചിക്കുന്നു;
10
പൂർണ്ണമായത്
വരുേമ്പാേഴാ
ഭാഗികമായത്
നീങ്ങിേപ്പാകും.
11 ഞാൻ ശിശുവായിരുന്നേപ്പാൾ ശിശുവിെനേപ്പാെല സംസാരിച്ച ,
ശിശുവിെനേപ്പാെല
ചിന്തിച്ച ,
ശിശുവിെനേപ്പാെല
നിരൂപിച്ച ;
പുരുഷനായ േശഷേമാ ഞാൻ ശിശുവിനുള്ളത് ത്യജിച്ച കളഞ്ഞു.
12 എെന്തന്നാൽ ഇേപ്പാൾ നാം കണ്ണാടിയിൽ അവ്യക്തമായി കാണുന്നു;
*

13. അദ്ധ്യായം.. 1 ൈകത്താളം എന്നാൽ ഒരു വാേദ്യാപകരണം.
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അേപ്പാൾ മുഖാമുഖമായി കാണും; ഇേപ്പാൾ ഞാൻ ഭാഗികമായി
അറിയുന്നു; അേപ്പാേഴാ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി അറിയെപ്പട്ടതുേപാെല
ഞാൻ പൂർണ്ണമായി തെന്ന അറിയും. 13 ആകയാൽ വിശ്വാസം, ്രപത്യാശ,
സ്േനഹം ഈ മൂന്നും നിലനില്ക്കുന്നു; ഇവയിൽ വലിയേതാ സ്േനഹം
തെന്ന.

14. അദ്ധ്യായം.

്രപവചനവരവും ഭാഷാവരവും
സ്േനഹം ആചരിക്കുവാൻ ഉത്സാഹിക്കുവിൻ! ആത്മികവരങ്ങള ം
2 എെന്തന്നാൽ
വിേശഷാൽ ്രപവചനവരവും വാഞ്ഛിക്കുവിൻ.
അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യേരാടല്ല ൈദവേത്താടേ്രത
സംസാരിക്കുന്നു; ആരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ലേല്ലാ; എങ്കിലും അവൻ
3 ്രപവചിക്കുന്നവൻ
ആത്മാവിൽ മർമ്മങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു.
ആത്മികവർദ്ധനയ്ക്കും ്രപേബാധനത്തിനും ആശ്വാസത്തിനുമായി
മനുഷ്യേരാട് സംസാരിക്കുന്നു. 4 അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ
തനിക്കുതെന്ന
ആത്മികവർദ്ധന
വരുത്തുന്നു;
എന്നാൽ
്രപവചിക്കുന്നവൻ സഭയ്ക്ക് ആത്മികവർദ്ധന വരുത്തുന്നു. 5 നിങ്ങൾ
എല്ലാവരും അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കണം എന്നും കൂടുതലായി
്രപവചിക്കണം എന്നും ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു.
അന്യഭാഷകളിൽ
സംസാരിക്കുന്നവൻ സഭയ്ക്ക് ആത്മികവർദ്ധന ലഭിേക്കണ്ടതിന്,
താൻ സംസാരിച്ചത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ ്രപവചിക്കുന്നവൻ
അവേനക്കാൾ വലിയവൻ. 6 സേഹാദരന്മാേര, ഞാൻ െവളിപ്പാടായിേട്ടാ
ജ്ഞാനമായിേട്ടാ
്രപവചനമായിേട്ടാ
ഉപേദശമായിേട്ടാ
നിങ്ങേളാട്
സംസാരിക്കാെത അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ച െകാണ്ട് നിങ്ങള െട
7 കുഴൽ,
അടുക്കൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ്രപേയാജനം?
വീണ എന്നിങ്ങെന ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന നിർജ്ജീവസാധനങ്ങൾ
തെന്നയും
ശബ്ദവ്യത്യാസം
കാണിക്കാതിരുന്നാൽ
ഊതിയേതാ
മീട്ടിയേതാ എതാെണന്ന് എങ്ങെന അറിയും? 8 കാഹളം ഊതുേമ്പാൾ
അതിെന്റ ശബ്ദം വ്യക്തമായി പുറെപ്പടുവിച്ചിെല്ലങ്കിൽ യുദ്ധത്തിനു
ആർ ഒരുങ്ങും? 9 അതുേപാെല നിങ്ങള ം നാവുെകാണ്ട് വ്യക്തമായ
വാക്ക് ഉച്ചരിക്കാതിരുന്നാൽ സംസാരിക്കുന്നത് എെന്തന്ന് എങ്ങെന
അറിയും?
നിങ്ങൾ കാറ്റിേനാട് സംസാരിക്കുന്നവെര േപാെല
10 േലാകത്തിൽ വിവിധ ഭാഷകൾ അനവധി ഉണ്ട്;
ആകുമേല്ലാ.
11 ഞാൻ ഭാഷയുെട
അവയിൽ ഒന്നും അർത്ഥമില്ലാത്തതല്ല.
അർത്ഥം
അറിയാതിരുന്നാൽ
സംസാരിക്കുന്നവന്
ഞാൻ
ബർബ്ബരൻ* ആയിരിക്കും; സംസാരിക്കുന്നവൻ എനിക്കും ബർബ്ബരൻ
12 അതുേപാെല നിങ്ങള ം ആത്മവരങ്ങെളക്കുറിച്ച്
ആയിരിക്കും.
തീക്ഷ്ണതയുള്ളവരാകയാൽ സഭയുെട ആത്മിക വർദ്ധനയ്ക്കായി,
13 അതുെകാണ്ട്
േ്രശഷ്ഠമായതിനു േവണ്ടി പരി്രശമിക്കുവിൻ.
അന്യഭാഷയിൽ
സംസാരിക്കുന്നവൻ
വ്യാഖ്യാനവരത്തിനായി
്രപാർത്ഥിക്കെട്ട. 14 എെന്തന്നാൽ ഞാൻ അന്യഭാഷയിൽ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു
എങ്കിൽ എെന്റ ആത്മാവ് ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു;
എെന്റ ബുദ്ധിേയാ
ഫലമില്ലാത്തതായിരിക്കുന്നു. 15 അേപ്പാൾ ഞാൻ എന്ത് െചേയ്യണം?
ഞാൻ
ആത്മാവുെകാണ്ട്
്രപാർത്ഥിക്കും;
ബുദ്ധിെകാണ്ടും
്രപാർത്ഥിക്കും;
ആത്മാവുെകാണ്ട്
പാടും;
ബുദ്ധിെകാണ്ടും
1

*

14. അദ്ധ്യായം.. 11 ബർബ്ബരൻ എന്നാൽ അപരിഷ്കൃതർ.
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16 അല്ല, നീ ആത്മാവുെകാണ്ട് സ്േതാ്രതം െചാല്ലിയാൽ
പാടും.
ആത്മവരമില്ലാത്തവന് നീ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകാത്തതുെകാണ്ട്
17 നീ
നിെന്റ സ്േതാ്രതത്തിന് എങ്ങെന ആേമൻ പറയും?
നന്നായി സ്േതാ്രതം െചാല്ല ന്നു സത്യം; എങ്കിലും േകൾക്കുന്നവന്
18 നിങ്ങെളല്ലാവരിലും അധികം
ആത്മികവർദ്ധന വരുന്നില്ലതാനും.
ഞാൻ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് ഞാൻ ൈദവെത്ത
19 എങ്കിലും
സ്തുതിക്കുന്നു.
സഭയിൽ പതിനായിരം വാക്ക്
അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിേനക്കാൾ അധികം, മറ്റ ള്ളവെരയും
പഠിപ്പിേക്കണ്ടതിന് ബുദ്ധിെകാണ്ട് അഞ്ചുവാക്ക് പറയുവാൻ ഞാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നു.
20
സേഹാദരന്മാേര,
ബുദ്ധിയിൽ
കുഞ്ഞുങ്ങൾ
ആകരുത്;
എങ്കിലും, തിന്മയ്ക്ക് ശിശുക്കൾ ആയിരിക്കുവിൻ; ബുദ്ധിയിേലാ
മുതിർന്നവരാകുവിൻ.
21 “അന്യഭാഷകളാലും അന്യന്മാരുെട അധരങ്ങളാലും ഞാൻ ഈ
ജനേത്താട് സംസാരിക്കും എങ്കിലും അവർ എെന്റ വാക്ക്
േകൾക്കുകയില്ല എന്ന് കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്യ ന്നു”
22 അതുെകാണ്ട്
എന്ന് ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
അന്യഭാഷകൾ
അടയാളമായിരിക്കുന്നത്
വിശ്വാസികൾക്കല്ല,
അവിശ്വാസികൾക്കേ്രത;
്രപവചനേമാ
അവിശ്വാസികൾക്കല്ല,
വിശ്വാസികൾക്ക് തെന്ന. 23 സഭ ഒെക്കയും ഒരുമിച്ച കൂടി എല്ലാവരും
അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആത്മവരമില്ലാത്തവേരാ
അവിശ്വാസികേളാ
അകത്ത്
വന്നാൽ
നിങ്ങൾക്ക്
്രഭാന്തുണ്ട്
24 എല്ലാവരും ്രപവചിക്കുന്നു എങ്കിേലാ
എന്ന് പറയുകയില്ലേയാ?
അവിശ്വാസിേയാ
ആത്മവരമില്ലാത്തവേനാ
അകത്തുവന്നാൽ
എല്ലാവരുെട വാക്കിനാലും അവന് പാപേബാധം വരും; അവൻ
എല്ലാവരാലും വിലയിരുത്തെപ്പടും. 25 അവെന്റ ഹൃദയരഹസ്യങ്ങള ം
െവളിെപ്പട്ട വരും;
അങ്ങെന
അവൻ
കവിണ്ണ വീണ്,
ൈദവം
വാസ്തവമായി നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഏറ്റ പറഞ്ഞ് ൈദവെത്ത
നമസ്കരിക്കും.

്രകമ്രപകാരമുള്ള ആരാധന
ആകയാൽ
എന്ത്?
സേഹാദരന്മാേര,
നിങ്ങൾ
കൂടിവരുേമ്പാൾ ഓേരാരുത്തന് സങ്കീർത്തനം ഉണ്ട്, ഉപേദശം ഉണ്ട്,
െവളിപ്പാട് ഉണ്ട്, അന്യഭാഷ ഉണ്ട്, വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ട്, സകലവും
27
ആത്മികവർദ്ധനയ്ക്കുേവണ്ടി
െചയ്യെട്ട.
അന്യഭാഷയിൽ
സംസാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ രണ്ടുേപേരാ ഏറിയാൽ മൂന്നുേപേരാ
ആകെട്ട;
അവർ ഓേരാരുത്തനായി സംസാരിക്കുകയും ഒരുവൻ
വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും െചയ്യെട്ട. 28 എന്നാൽ, വ്യാഖ്യാനി ഇല്ലാതിരുന്നാൽ
അന്യഭാഷക്കാരൻ സഭയിൽ മിണ്ടാെത, തേന്നാടും ൈദവേത്താടും
സംസാരിക്കെട്ട. 29 ്രപവാചകന്മാർ രണ്ട് മൂന്ന് േപർ സംസാരിക്കുകയും
30 എന്നാൽ സഭയിൽ
മറ്റ ള്ളവർ വിലയിരുത്തുകയും െചയ്യെട്ട.
ഇരിക്കുന്നവനായ മെറ്റാരുവന് െവളിപ്പാടുണ്ടായാേലാ ഒന്നാമത്തവൻ
31 എെന്തന്നാൽ
മിണ്ടാതിരിക്കെട്ട.
എല്ലാവരും പഠിക്കുവാനും
എല്ലാവർക്കും ്രപേബാധനം ലഭിക്കുവാനുമായി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും
ഓേരാരുത്തനായി ്രപവചിക്കാമേല്ലാ. 32 ്രപവാചകന്മാരുെട ആത്മാക്കൾ
26
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33 ൈദവം കലക്കത്തിെന്റ
്രപവാചകന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ൈദവമല്ല, മറിച്ച് സമാധാനത്തിെന്റ ൈദവമേ്രത.
34 വിശുദ്ധന്മാരുെട
സർവ്വസഭകളിലും എന്നേപാെല സ്്രതീകൾ
സഭാേയാഗങ്ങളിൽ മിണ്ടാതിരിക്കെട്ട; എെന്തന്നാൽ ന്യായ്രപമാണവും
പറയുന്നതുേപാെല കീഴടങ്ങിയിരിക്കുവാനല്ലാെത സംസാരിക്കുവാൻ
അവർക്ക് അനുവാദമില്ല. 35 അവർ വല്ലതും പഠിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു
എങ്കിൽ വീട്ടിൽവച്ച് ഭർത്താക്കന്മാേരാടു േചാദിച്ച െകാള്ളെട്ട; സ്്രതീ
36 ൈദവവചനം
സഭയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അനുചിതമേല്ലാ.
നിങ്ങള െട ഇടയിൽനിേന്നാ പുറെപ്പട്ടത്? അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് മാ്രതേമാ
വന്നത്?
37 താൻ ്രപവാചകൻ എേന്നാ ആത്മികൻ എേന്നാ ഒരാൾക്ക്
േതാന്നുന്നു എങ്കിൽ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത് കർത്താവിെന്റ
38 ഒരുവൻ
കല്പന ആകുന്നു എന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട.
അറിയുന്നിെല്ലങ്കിൽ അവൻ അറിയാതിരിക്കെട്ട.
39 അതുെകാണ്ട് സേഹാദരന്മാേര, ്രപവചനവരം വാഞ്ചിക്കുവിൻ;
അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നത് വിലക്കുകയുമരുത്. 40 എന്നാൽ,
സകലവും ഉചിതമായും ്രകമമായും നടക്കെട്ട.

15. അദ്ധ്യായം.
്രകിസ്തുവിെന്റ പുനരുത്ഥാനം
എന്നാൽ സേഹാദരന്മാേര, ഞാൻ നിങ്ങേളാട് ്രപസംഗിച്ചതും
നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതും,
നിങ്ങൾ നിലനില്ക്കുന്നതും 2 നിങ്ങൾ
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പട്ടതുമായ സുവിേശഷം നിങ്ങൾ മുറുെകപ്പിടിക്കുക.
അെല്ലങ്കിൽ
നിങ്ങൾ
വിശ്വസിച്ചത്
െവറുെത
ആയിേപ്പാകും
3 ്രകിസ്തു നമ്മുെട
എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങെള ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
പാപങ്ങൾക്കുേവണ്ടി തിരുെവഴുത്തുകളിൻ്രപകാരം മരിച്ച് 4 അടക്കെപ്പട്ട
തിരുെവഴുത്തുകളിൻ്രപകാരം
മൂന്നാംദിവസം
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ .
5 േകഫാവിനും* പിെന്ന പ്രന്തണ്ട് േപർക്കും ്രപത്യക്ഷനായി എന്നിങ്ങെന
ഏറ്റവും ്രപധാനമായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതുതെന്ന നിങ്ങൾക്ക്
ഏല്പിച്ച തന്നുവേല്ലാ. 6 അതിന് േശഷം അവൻ അഞ്ഞൂറിൽ അധികം
സേഹാദരന്മാർക്ക് ഒരുമിച്ച് ്രപത്യക്ഷനായി;
അവർ മിക്കേപരും
ഇന്നുവെര ജീവേനാടിരിക്കുന്നു;
ചിലേരാ നി്രദ്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
7 പിന്നീട്
അവൻ യാേക്കാബിനും േശഷം,
അെപ്പാസ്തലന്മാർ
8 എല്ലാവർക്കും ഒടുവിൽ, സമയം
എല്ലാവർക്കും ്രപത്യക്ഷനായി.
െതറ്റി ജനിച്ച എനിക്കും ്രപത്യക്ഷനായി; 9 എെന്തന്നാൽ ഞാൻ
അെപ്പാസ്തലന്മാരിൽ
ഏറ്റവും
െചറിയവനേല്ലാ;
ൈദവസഭെയ
ഉപ്രദവിച്ചതിനാൽ അെപ്പാസ്തലൻ എന്ന േപരിന് േയാഗ്യനുമല്ല.
10 എങ്കിലും ഞാൻ ആകുന്നത് ൈദവകൃപയാൽ ആകുന്നു; എേന്നാടുള്ള
അവെന്റ കൃപ വ്യർത്ഥമായതുമില്ല; അവെരല്ലാവെരക്കാള ം ഞാൻ
കൂടുതൽ അദ്ധ്വാനിച്ചിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ ഞാനല്ല എേന്നാടുകൂെടയുള്ള
11 ഞാനാകെട്ട അവരാകെട്ട ഇ്രപകാരം ഞങ്ങൾ
ൈദവകൃപയേ്രത.
്രപസംഗിക്കുന്നു; അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച മിരിക്കുന്നു.
1

മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനം
*
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്രകിസ്തു മരിച്ചിട്ട് ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ എന്ന് ്രപസംഗിക്കെപ്പടുന്നു
എങ്കിൽ, മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങളിൽ ചിലർ
13 എന്നാൽ മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനം
പറയുന്നത് എങ്ങെന?
14 ്രകിസ്തു
ഇല്ല എങ്കിൽ ്രകിസ്തുവും ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിട്ടില്ല.
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിട്ടിെല്ലങ്കിൽ ഞങ്ങള െട ്രപസംഗം വ്യർത്ഥമാണ്;
നിങ്ങള െട വിശ്വാസവും വ്യർത്ഥമാണ്. 15 മരിച്ചവർ ഉയിർക്കെപ്പടുന്നില്ല
എന്ന്
വരികിൽ
ൈദവം
ഉയിർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
്രകിസ്തുവിെന
അവൻ ഉയിർപ്പിച്ച
എന്ന് ൈദവത്തിന് വിേരാധമായി സാക്ഷ്യം
പറയുകയാൽ ഞങ്ങൾ ൈദവത്തിന് കള്ള സാക്ഷികൾ എന്നറിയെപ്പടും.
16 എെന്തന്നാൽ മരിച്ചവർ ഉയിർപ്പിക്കെപ്പടുന്നില്ല എങ്കിൽ ്രകിസ്തുവും
ഉയിർത്തിട്ടില്ല. 17 ്രകിസ്തു ഉയിർത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങള െട വിശ്വാസം
വ്യർത്ഥമേ്രത; നിങ്ങൾ ഇന്നും നിങ്ങള െട പാപങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു.
18 അേപ്പാൾ ്രകിസ്തുവിൽ മരിച്ചവരും നശിച്ച േപായി. 19 ഈ ആയുസ്സിൽ
മാ്രതം ്രകിസ്തുവിൽ ്രപത്യാശ വച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നാം സകല
മനുഷ്യരിലും ദയനീയരേ്രത.
20 എന്നാൽ ്രകിസ്തു നി്രദെകാണ്ടവരുെട ആദ്യഫലമായി മരിച്ചവരുെട
21 എെന്തന്നാൽ മനുഷ്യൻ മൂലം
ഇടയിൽനിന്ന് ഉയിർത്തിരിക്കുന്നു.
മരണം ഉണ്ടാകയാൽ മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനവും മനുഷ്യൻ
22 ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നതുേപാെല
മൂലം ഉണ്ടായി.
്രകിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിപ്പിക്കെപ്പടും. 23 എന്നാൽ ഓേരാരുത്തരും
അവനവെന്റ
്രകമത്തിൽ
ആയിരിക്കും;
ആദ്യഫലം
്രകിസ്തു;
24
പിെന്ന ്രകിസ്തുവിനുള്ളവർ അവെന്റ വരവിങ്കൽ;
പിെന്ന
അവസാനം; അന്ന് അവൻ എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും
ശക്തിക്കും നീക്കം വരുത്തിയിട്ട് രാജ്യം പിതാവായ ൈദവെത്ത
25 എെന്തന്നാൽ അവൻ സകലശ്രതുക്കെളയും തെന്റ
ഏല്പിക്കും.
26 അവസാനെത്ത
കാൽക്കീഴാക്കുേവാളം വാേഴണ്ടതാകുന്നു.
27 സകലെത്തയും അവെന്റ
ശ്രതുവായിട്ട് മരണം നീങ്ങിേപ്പാകും.
കാൽക്കീഴാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടേല്ലാ;
എന്നാൽ സകലവും
അവന് കീഴ്െപട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞാൽ, സകലെത്തയും
കീഴാക്കിെക്കാടുത്തവൻ ഒഴിെകയേ്രത എന്ന് സ്പഷ്ടം. 28 എന്നാൽ
അവന് സകലവും കീഴ്െപട്ട വന്നേശഷം ൈദവം സകലത്തിലും
സകലവും ആേകണ്ടതിന്, പു്രതൻ താനും സകലവും തനിക്ക്
കീഴാക്കിെക്കാടുത്തവന് കീഴ്െപട്ടിരിക്കും.
29 അല്ല,
മരിച്ചവർക്കുേവണ്ടി സ്നാനം ഏല്ക്കുന്നവർ എന്ത്
െചയ്യ ം? മരിച്ചവർ ഉയിർക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ അവർക്കുേവണ്ടി സ്നാനം
ഏല്ക്കുന്നത് എന്തിന്? 30 ഞങ്ങള ം ഓേരാ മണിക്കൂറും ്രപാണഭയത്തിൽ
31 സേഹാദരന്മാേര, നമ്മുെട കർത്താവായ
കഴിയുന്നത് എന്തിന്?
്രകിസ്തുേയശുവിങ്കൽ എനിക്ക് നിങ്ങളിലുള്ള ്രപശംസയാണ ഞാൻ
ദിവേസന മരിക്കുന്നു. 32 ഞാൻ എെഫെസാസിൽവച്ച് വന്യമൃഗങ്ങേളാട്
യുദ്ധം െചയ്തത് െവറും മാനുഷികം എന്നുവരികിൽ എനിക്ക് എന്ത്
്രപേയാജനം? മരിച്ചവർ ഉയിർക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ നാം തിന്നുക, കുടിക്കുക,
നാെള ചാകുമേല്ലാ. 33 വഞ്ചിക്കെപ്പടരുത്, “ദുഷിച്ച കൂട്ട െകട്ട് സദാചാരം
34 സുേബാധമുള്ളവരായി ഉണരുവിൻ;
നശിപ്പിക്കുന്നു.”
പാപം
െചയ്യാതിരിക്കുവിൻ;
എെന്തന്നാൽ ചിലർക്ക് ൈദവെത്തക്കുറിച്ച്
പരിജ്ഞാനമില്ല; ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജയ്ക്കായി പറയുന്നു.
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ശരീരത്തിെന്റ പുനരുത്ഥാനം
പേക്ഷ ചിലർ േചാദിേച്ചക്കാം; “മരിച്ചവർ എങ്ങെന ഉയിർക്കുന്നു?”
36 മൂഢാ,
“ഏതുവിധം ശരീരേത്താെട അവർ വരും?”
നീ
37
വിതയ്ക്കുന്നത് ചത്തില്ല എങ്കിൽ ജീവിക്കുന്നില്ല. നീ വിതയ്ക്കുന്നേതാ
ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ശരീരമല്ല, േഗാതമ്പിെന്റേയാ മറ്റ വല്ലതിെന്റേയാ
െവറും മണിയേ്രത വിതയ്ക്കുന്നത്; 38 ൈദവേമാ തെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല
അതിന് ഒരു ശരീരവും, ഓേരാ വിത്തിന് അതതിെന്റ ശരീരവും
39 സകല മാംസവും ഒരുേപാെലയുള്ള മാംസമല്ല;
െകാടുക്കുന്നു.
മനുഷ്യരുെട മാംസം േവെറ, മൃഗങ്ങള െട മാംസം േവെറ, പക്ഷികള െട
40 സ്വർഗ്ഗീയ
മാംസം േവെറ, മത്സ്യങ്ങള െട മാംസവും േവെറ.
ശരീരങ്ങള ം ഭൗമശരീരങ്ങള ം ഉണ്ട്; എന്നാൽ, സ്വർഗ്ഗീയശരീരങ്ങള െട
41 സൂര്യെന്റ
േതജസ്സ് േവെറ, ഭൗമ ശരീരങ്ങള െട േതജസ്സ് േവെറ.
േതജസ്സ് േവെറ,
ച്രന്ദെന്റ േതജസ്സ് േവെറ,
നക്ഷ്രതങ്ങള െട
േതജസ്സ് േവെറ; നക്ഷ്രതവും നക്ഷ്രതവും തമ്മിൽ േതജസ്സ െകാണ്ട്
42 മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനവും അ്രപകാരം
വ്യത്യാസം ഉണ്ടേല്ലാ.
തെന്ന.
നശ്വരമായതിൽ വിതയ്ക്കെപ്പടുന്നു, അനശ്വരമായതിൽ
ഉയിർക്കുന്നു; 43 അപമാനത്തിൽ വിതയ്ക്കെപ്പടുന്നു, േതജസ്സിൽ
ഉയിർക്കുന്നു;
ബലഹീനതയിൽ വിതയ്ക്കെപ്പടുന്നു,
ശക്തിയിൽ
44
ഉയിർക്കുന്നു;
ഭൗമികശരീരം വിതയ്ക്കെപ്പടുന്നു, ആത്മികശരീരം
ഉയിർക്കുന്നു; ഭൗമികശരീരം ഉെണ്ടങ്കിൽ ആത്മിക ശരീരവും ഉണ്ട്.
45 ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദാം ജീവനുള്ള േദഹിയായിത്തീർന്നു എന്ന്
എഴുതിയുമിരിക്കുന്നുവേല്ലാ;
ഒടുവിലെത്ത ആദാം ജീവിപ്പിക്കുന്ന
46
ആത്മാവായി.
എന്നാൽ
ആത്മികമല്ല
്രപാകൃതമേ്രത
47 ഒന്നാം
ഒന്നാമേത്തത്; ആത്മികം പിന്നേത്തതിൽ വരുന്നു.
മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽനിന്ന് മണ്ണ െകാണ്ടുള്ളവൻ; രണ്ടാം മനുഷ്യൻ
48
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നുള്ളവൻ.
മണ്ണ െകാണ്ടുള്ളവെനേപ്പാെല
മണ്ണ െകാണ്ടുള്ളവരും സ്വർഗ്ഗീയെനേപ്പാെല സ്വർഗ്ഗീയന്മാരും ആകുന്നു;
49 നാം മണ്ണ െകാണ്ടുള്ളവെന്റ ്രപതിമ ധരിച്ചതുേപാെല സ്വർഗ്ഗീയെന്റ
്രപതിമയും ധരിക്കും.
35

50

സേഹാദരന്മാേര,
മാംസരക്തങ്ങൾക്ക്
ൈദവരാജ്യെത്ത
അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല, നശ്വരമായത് അനശ്വരമായതിെന
51 ഞാൻ ഒരു
അവകാശമാക്കുകയുമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു.
മർമ്മം നിങ്ങേളാട് പറയാം:
നാം എല്ലാവരും നി്രദെകാള്ള കയില്ല;
52 എന്നാൽ
അവസാനെത്ത കാഹളം ധ്വനിക്കുേമ്പാൾ െപെട്ടന്ന്
കണ്ണിമയ്ക്കുന്നിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരെപ്പടും. എെന്തന്നാൽ,
കാഹളം
ധ്വനിക്കും,
മരിച്ചവർ
അക്ഷയരായി
ഉയിർക്കുകയും
53 ഈ
നാം രൂപാന്തരെപ്പടുകയും െചയ്യ ം.
നശ്വരമായത്
അനശ്വരമായതിെനയും
ഈ
മർത്യമായത്
അമർത്യത്വെത്തയും
54 ഈ ്രദവത്വമുള്ളത് അ്രദവത്വെത്തയും ഈ
ധരിേക്കണ്ടതല്ലേയാ.
മർത്യമായത് അമർത്യത്വെത്തയും ധരിക്കുേമ്പാൾ “മരണം നീങ്ങി
ജയം വന്നിരിക്കുന്നു” എന്ന് എഴുതിയ വചനം നിവൃത്തിയാകും.
55 േഹ മരണേമ, നിെന്റ ജയം എവിെട?
േഹ മരണേമ, നിെന്റ
വിഷമുള്ള് എവിെട? 56 മരണത്തിെന്റ വിഷമുള്ള് പാപം; പാപത്തിെന്റ
57 എന്നാൽ നമ്മുെട കർത്താവായ
ശക്തിേയാ ന്യായ്രപമാണം.
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േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നല്കുന്ന ൈദവത്തിന്
58 ആകയാൽ എെന്റ ്രപിയ സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ
സ്േതാ്രതം.
ഉറപ്പ ള്ളവരും കുലുങ്ങാത്തവരും നിങ്ങള െട ്രപയത്നം കർത്താവിൽ
വ്യർത്ഥമല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ കർത്താവിെന്റ േവലയിൽ
എേപ്പാഴും വർദ്ധിച്ച വരുന്നവരും ആകുവിൻ.

16. അദ്ധ്യായം.
ൈദവജനത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള ധർമ്മേശഖരം
വിശുദ്ധന്മാർക്ക് േവണ്ടിയുള്ള ധനേശഖരണത്തിെന്റ കാര്യത്തിേലാ
ഞാൻ
ഗലാത്യസഭകേളാട്
ആജ്ഞാപിച്ചതുേപാെല
നിങ്ങള ം
െചയ്യ വിൻ. 2 ഞാൻ വരുേമ്പാൾ േശഖരണം നടത്താതിരിേക്കണ്ടതിന്,
എല്ലാ ആഴ്ചയുെട ഒന്നാം ദിവസംേതാറും നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തൻ
3 ഞാൻ
തെന്റ കഴിവിനനുസരിച്ച് മാറ്റി വച്ച സൂക്ഷിക്കണം.
എത്തിയേശഷം
നിങ്ങള െട
ദാനം
െയരൂശേലമിേലക്ക്
െകാണ്ടുേപാകുവാൻ
നിങ്ങൾ
അംഗീകരിക്കുന്നവെര
ഞാൻ
4 ഞാനും
എഴുേത്താടുകൂെട അയയ്ക്കും.
േപാകണെമന്നത്
േയാഗ്യമായിരുന്നാൽ അവർക്ക് എേന്നാടുകൂെട േപാരാം.
1

വ്യക്തിപരമായ അേപക്ഷകൾ
മെക്കേദാന്യയിൽകൂടി കടന്ന േശഷം ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
6 ഞാൻ
വരും; മെക്കേദാന്യയിൽകൂടി ആകുന്നു ഞാൻ വരുന്നത്.
േപാകുന്നിടേത്തക്ക് നിങ്ങൾ എെന്ന യാ്രത അയക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം
ഒരുപേക്ഷ
നിങ്ങേളാടുകൂെട
പാർക്കും;
തണുപ്പ കാലംകൂെട
7 കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ കുേറക്കാലം
കഴിക്കുമായിരിക്കും.
നിങ്ങേളാടുകൂെട
പാർക്കുവാൻ
ആശിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
ഞാൻ
ഈ ്രപാവശ്യം കടന്നുേപാകുംവഴിയിൽ അല്ല നിങ്ങെള കാണുവാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നത്. 8 എന്നാൽ എെഫെസാസിൽ ഞാൻ െപെന്തെക്കാസ്ത്
വെര പാർക്കും. 9 എെന്തന്നാൽ എനിക്ക് വലിയതും സഫലവുമാെയാരു
വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നു; എതിരാളികള ം പലർ ഉണ്ട്.
10 തിെമാെഥെയാസ്
വന്നാൽ അവൻ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
നിർഭയനായിരിക്കുവാൻ
േനാക്കുവിൻ;
എെന്നേപ്പാെല
തെന്ന
11 അതുെകാണ്ട്,
അവൻ കർത്താവിെന്റ േവല െചയ്യ ന്നുവേല്ലാ.
ആരും അവെന തുഛീകരിക്കരുത്; ഞാൻ സേഹാദരന്മാരുമായി
അവെന കാത്തിരിക്കുകെകാണ്ട് എെന്റ അടുക്കൽ വരുവാൻ
അവെന സമാധാനേത്താെട യാ്രത അയക്കുവിൻ. 12 സേഹാദരനായ
അെപ്പാേല്ലാസിെന്റ
കാര്യേമാ,
അവൻ
സേഹാദരന്മാേരാടുകൂെട
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വേരണം എന്ന് ഞാൻ അവേനാട് വളെര
അേപക്ഷിച്ച എങ്കിലും ഇേപ്പാൾ വരുവാൻ അവന് ഒട്ട ം താല്പര്യമില്ല;
അവസരം കിട്ടിയാൽ അവൻ വരും.
13 ഉണർന്നിരിക്കുവിൻ; വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുവിൻ; പുരുഷത്വം
14 നിങ്ങൾ െചയ്യ ന്നെതല്ലാം
കാണിക്കുവിൻ; ശക്തിെപ്പടുവിൻ.
സ്േനഹത്തിൽ െചയ്യ വിൻ.
15 സേഹാദരന്മാേര, സ്െതഫാനാസിെന്റ കുടുംബം അഖായയിെല
ആദ്യഫലം
എന്നും
അവർ
വിശുദ്ധന്മാരുെട
ശു്രശൂഷയ്ക്ക്
തങ്ങെളത്തെന്ന ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ.
16
ഇങ്ങെനയുള്ളവർക്കും
അവേരാടുകൂെട
്രപവർത്തിക്കുകയും
5
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അദ്ധ്വാനിക്കുകയും െചയ്യ ന്ന ഏവനും നിങ്ങള ം കീഴ്െപട്ടിരിക്കണം
17 സ്െതഫാനാസും
എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങെള ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു.
െഫാർത്തുനാെതാസും
അഖായിെക്കാസും
വന്നത്
എനിക്ക്
സേന്താഷമായി.
നിങ്ങള െട ഭാഗത്ത് കുറവായിരുന്നത് അവർ
18 എെന്തന്നാൽ അവർ എെന്റ മനസ്സിലും
നികത്തിയിരിക്കുന്നു.
നിങ്ങള െട മനസ്സിലും ഉേന്മഷം പകർന്നതുെകാണ്ട് ഇങ്ങെനയുള്ളവെര
മാനിച്ച െകാള്ള വിൻ.
അന്ത്യാഭിവാദനങ്ങൾ
ആസ്യയിെല സഭകൾ നിങ്ങെള വന്ദനം െചയ്യ ന്നു; അക്വിലാവും
്രപിസ്കയും അവരുെട ഭവനത്തിെല സഭേയാടുകൂെട കർത്താവിൽ
20 സകല സേഹാദരന്മാരും
നിങ്ങെള ഹൃദ്യമായി വന്ദനം െചയ്യ ന്നു.
നിങ്ങെള വന്ദനം െചയ്യ ന്നു; വിശുദ്ധചുംബനത്താൽ അേന്യാന്യം വന്ദനം
െചയ്യ വിൻ.
21 പൗെലാസ് എന്ന ഞാൻ എെന്റ സ്വന്തകയ്യാൽ വന്ദനം െചയ്യ ന്നു.
22 കർത്താവിെന സ്േനഹിക്കാത്തവൻ ഏവനും ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ!
നമ്മുെട കർത്താവ് വരുന്നു. 23 കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
കൃപ നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട. 24 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ എെന്റ
സ്േനഹം നിങ്ങെളല്ലാവേരാടും കൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട. ആേമൻ.
19
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THE SECOND EPISTLE OF PAUL THE APOSTLE
TO THE

CORINTHIANS

അെപ്പാസ്തലനായ പൗെലാസ്

െകാരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം േലഖനം
അഭിവാദനം
ൈദവഹിതത്താൽ
്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
അെപ്പാസ്തലനായ
പൗെലാസും,
സേഹാദരനായ
തിെമാെഥെയാസും
െകാരിന്തിെല
ൈദവസഭയ്ക്കും
അഖായയിൽ
എല്ലായിടങ്ങളിലുമുള്ളതായ
സകലവിശുദ്ധന്മാർക്കും കൂെട എഴുതുന്നത്: 2 നമ്മുെട പിതാവായ
ൈദവത്തിങ്കൽ നിന്നും കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽ നിന്നും
നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.
1

സകല ആശ്വാസങ്ങള െടയും ൈദവം
കരുണ നിറഞ്ഞ പിതാവും സർവ്വ ആശ്വാസത്തിെന്റ ൈദവവുമായ
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ പിതാവായ ൈദവം
4 ൈദവം നെമ്മ ആശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന
വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട.
ആശ്വാസത്താൽ
ഏെതങ്കിലും
കഷ്ടങ്ങളിലായിരിക്കുന്നവെര
ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ
കഴിവുള്ളവരായിത്തീരത്തക്കവണ്ണം
നമ്മുെട
കഷ്ടങ്ങളിൽ ഒെക്കയും അവൻ നെമ്മ ആശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
5
എെന്തന്നാൽ
്രകിസ്തുവിെന്റ
കഷ്ടങ്ങൾ
ഞങ്ങളിൽ
െപരുകുന്നതുേപാെല തെന്ന ്രകിസ്തുവിനാൽ ഞങ്ങള െട ആശ്വാസവും
6 ഞങ്ങൾ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത്
െപരുകുന്നു.
നിങ്ങള െട ആശ്വാസത്തിനും രക്ഷയ്ക്കും ആകുന്നു; ഞങ്ങൾക്ക്
ആശ്വാസം വരുന്നു എങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ സഹിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങൾ
തെന്ന നിങ്ങള ം സഹിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങള െട ആശ്വാസത്തിനായി
ഫലിക്കുന്നു. 7 നിങ്ങൾ കഷ്ടങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാളികൾ ആകുന്നതുേപാെല
ആശ്വാസത്തിനും കൂട്ടാളികൾ എന്നറിയുകയാൽ നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി
8 സേഹാദരന്മാേര,
ഞങ്ങള െട ്രപത്യാശ നിശ്ചയമുള്ളത് തെന്ന.
ആസ്യയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ കഷ്ടങ്ങെളക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ
അറിവില്ലാത്തവരായിരിക്കുവാൻ
ഞങ്ങൾ
ആ്രഗഹിക്കുന്നില്ല;
ജീവേനാടിരിക്കുേമാ
എന്ന്
നിരാശ
േതാന്നുമാറ്,
ഞങ്ങള െട
ശക്തിക്കുമീെത അത്യന്തം ഭാരെപ്പട്ട . 9 വാസ്തവമായും വധശിക്ഷയ്ക്ക്
വിധിക്കെപ്പട്ടവെരന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് േതാന്നിയതുെകാണ്ട്, ഞങ്ങളിൽ
തെന്ന അല്ല, മരിച്ചവെര ഉയിർപ്പിക്കുന്ന ൈദവത്തിൽ തെന്ന ആ്രശയം
വച്ച . 10 ഇ്രത ഭയങ്കരമായ മരണവിപത്തിൽ നിന്ന് ൈദവം ഞങ്ങെള
വിടുവിച്ച ; വിടുവിക്കുകയും െചയ്യ ം; അവൻ േമലാലും വിടുവിക്കും
11 അതിന് നിങ്ങള ം
എന്ന് ഞങ്ങൾ അവനിൽ ഉറച്ച മിരിക്കുന്നു.
ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള ്രപാർത്ഥനയാൽ തുണയാകുന്നു; അങ്ങെന
പലരുെട ്രപാർത്ഥന മുഖാന്തരം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ കൃപയ്ക്ക് േവണ്ടി
പലരാലും ഞങ്ങൾനിമിത്തം ൈദവത്തിന് നന്ദി കേരറ്റ വാൻ ഇടവരും.
3

പൗേലാസിെന്റ പദ്ധതിയുെട മാറ്റം
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12

േലാകത്തിൽ ഞങ്ങള െട െപരുമാറ്റം, വിേശഷാൽ നിങ്ങേളാട്,
മാനുഷികജ്ഞാനത്തിൽ
അല്ല,
ൈദവകൃപയിൽ
തെന്ന,
നിർമ്മലതയിലും
ൈദവിക
പരമാർത്ഥതയിലും
ആയിരുന്നു
എന്ന
ഞങ്ങള െട
മനസ്സാക്ഷിയുെട
സാക്ഷ്യമാണ്
ഞങ്ങള െട
13 നിങ്ങൾക്കു
അഭിമാനകരമായ ്രപശംസ.
വായിക്കുവാനും
്രഗഹിക്കുവാനും കഴിയാത്തെതാന്നും ഞങ്ങൾ എഴുതുന്നില്ല; 14 നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശുവിെന്റ നാളിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നേപാെല
ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും ്രപശംസ ആകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങെള
ഭാഗികമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതുേപാെല, പൂർണ്ണമായി ്രഗഹിക്കും
എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു.
15 അതുെകാണ്ട്
ഈ ഉറപ്പിൽ രണ്ട് അനു്രഗഹം നിങ്ങൾക്ക്
ഉണ്ടാേകണ്ടതിനായി, 16 മുെമ്പ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരുവാനും
അങ്ങെന ആ വഴിയായി മെക്കേദാന്യയ്ക്കു േപായി പിെന്നയും
മെക്കേദാന്യയിൽനിന്ന് നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരുവാനും നിങ്ങളാൽ
െയഹൂദ്യയിേലക്ക് യാ്രത അയയ്ക്കെപ്പടുവാനും ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു.
17 ഇങ്ങെന
വിചാരിച്ചതിൽ ഞാൻ ചാഞ്ചാടുകയായിരുന്നുേവാ?
അെല്ലങ്കിൽ എെന്റ വാക്ക് ഉവ്വ്, ഉവ്വ് എന്നും; ഇല്ല, ഇല്ല എന്നും
ആേകണ്ടതിന് എെന്റ ഉേദ്ദശ്യം മാനുഷികമായിരുന്നുേവാ? 18 ൈദവം
വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നതുേപാെല, നിങ്ങേളാടുള്ള ഞങ്ങള െട വചനം
ഒരിക്കൽ ഉവ്വ് എന്നും മെറ്റാരിക്കൽ ഇല്ല എന്നും ആയിരുന്നില്ല.
19 എെന്തന്നാൽ, ഞാനും സില്വാെനാസും തിെമാെഥേയാസും നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ ്രപസംഗിച്ച ൈദവപു്രതനായ േയശു്രകിസ്തു ഒരിക്കൽ ഉവ്വ്
എന്നും മെറ്റാരിക്കൽ ഇല്ല എന്നും ആയിരുന്നില്ല; അവനിൽ ഉവ്വ് എന്ന്
മാ്രതേമയുള്ള . 20 ൈദവത്തിെന്റ എല്ലാ വാഗ്ദത്തങ്ങള ം ്രകിസ്തുവിൽ
ഉവ്വ് എന്നേ്രത; അതുെകാണ്ട് ഞങ്ങൾ നിമിത്തം ൈദവത്തിന് മഹത്വം
21 ഞങ്ങെള
ഉണ്ടാകുമാറ് ്രകിസ്തുവിൽ ആേമൻ എന്നും തെന്ന.
നിങ്ങേളാടുകൂെട ്രകിസ്തുവിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതും നെമ്മ നിേയാഗിച്ചതും
22 അവൻ നെമ്മ മു്രദയിട്ട ം നമ്മുെട ഉറപ്പിനായി
ൈദവമേല്ലാ.
ആത്മാവിെന നമ്മുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ തന്നുമിരിക്കുന്നു.
23 പേക്ഷ എന്നാണ, നിങ്ങെള ആദരിച്ചിട്ടേ്രത ഞാൻ പിെന്നയും
െകാരിന്തിൽ വരാതിരുന്നത് എന്നതിന് ൈദവം സാക്ഷി. 24 നിങ്ങള െട
വിശ്വാസത്തിേന്മൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നവരായിട്ടല്ല,
നിങ്ങള െട
സേന്താഷത്തിന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടുകൂെട ്രപവർത്തിക്കുന്നവർ
എന്നേ്രത;
എെന്തന്നാൽ,
നിങ്ങള െട വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾ
ഉറച്ച നില്ക്കുന്നുവേല്ലാ.

1

2. അദ്ധ്യായം.

എന്നാൽ ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരുന്നത്
ദുഃഖേത്താെട ആകരുത് എന്ന് ഞാൻ സ്വയം തീരുമാനിച്ച . 2 ഞാൻ
നിങ്ങെള ദുഃഖിപ്പിച്ചാൽ, എെന്ന സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ മൂലം
ദുഃഖിതനായവൻ അല്ലാെത ആരുള്ള ? 3 ഞാൻ ഇത് എഴുതിയതിന്
കാരണം ഞാൻ വന്നാൽ എെന്ന സേന്താഷിപ്പിേക്കണ്ടിയവരാൽ ദുഃഖം
ഉണ്ടാകരുത് എന്നും, എെന്റ സേന്താഷം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും
സേന്താഷം ആയിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങെള എല്ലാവെരയും കുറിച്ച്
ഉറപ്പ ള്ളതുെകാണ്ടും ആകുന്നു. 4 വളെര കഷ്ടവും മേനാവ്യസനവും
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ഉണ്ടായിട്ട ം വളെര കണ്ണ നീേരാടുകൂെട ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയത്
നിങ്ങൾ ദുഃഖിേക്കണ്ടതിനല്ല, എനിക്ക് നിങ്ങേളാടുള്ള വലിയ സ്േനഹം
നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിനേ്രത.
ദുഃഖമുളവാക്കിയവേനാട് ക്ഷമിക്കുക
ഒരുവൻ എെന്റ ദുഃഖത്തിന് കാരണമായി എങ്കിൽ അവൻ
എെന്നയല്ല ഒരളവിൽ (ഞാൻ പരുഷമായി ഏെറ പറയരുതേല്ലാ)
6 ഭൂരിപക്ഷത്താൽ
നിങ്ങെള എല്ലാവേരയും ദുഃഖിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
7
ഉണ്ടായ ഈ ശിക്ഷ അവന് മതി.
മറിച്ച്, അവൻ അതിദുഃഖത്തിൽ
മുങ്ങിേപ്പാകാതിരിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങൾ അവേനാട് ക്ഷമിക്കുകയും
8 അതുെകാണ്ട്
അവെന ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും അേ്രത േവണ്ടത്.
നിങ്ങള െട സ്േനഹം അവന് ഉറപ്പിച്ച െകാടുക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങെള
ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. 9 നിങ്ങൾ സകലത്തിലും അനുസരണമുള്ളവേരാ
എന്ന് പരീക്ഷിച്ചറിേയണ്ടതിനായിരുന്നു ഞാൻ എഴുതിയത്. 10 നിങ്ങൾ
വല്ലതും ക്ഷമിക്കുന്നവേനാട് ഞാനും ക്ഷമിക്കുന്നു; എന്നാൽ ഞാൻ
വല്ലതും ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിമിത്തം ്രകിസ്തുവിെന്റ
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. 11 സാത്താൻ നമ്മിൽ നിന്ന് േനട്ടം
ഉണ്ടാക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനു തെന്ന; എെന്തന്നാൽ, അവെന്റ ത്രന്തങ്ങെള
പറ്റി നാം അറിവില്ലാത്തവരല്ലേല്ലാ.
5

പുതിയനിയമത്തിെന്റ ശു്രശൂഷകന്മാർ
എന്നാൽ ഞാൻ ്രകിസ്തുവിെന്റ സുവിേശഷം അറിയിക്കുവാൻ
േ്രതാവാസിൽ വരികയും, കർത്താവ് എനിക്ക് ഒരു വാതിൽ തുറന്നു
തരികയും െചയ്തേപ്പാൾ, 13 എെന്റ സേഹാദരനായ തീേത്താസിെന
കാണാതിരുന്നതിനാൽ മനസ്സിൽ സമാധാനമില്ലാെത ഞാൻ അവേരാട്
യാ്രതപറഞ്ഞ് മക്കേദാെന്യയിേലക്ക് മടങ്ങി. 14 എന്നാൽ ്രകിസ്തുവിൽ
ഞങ്ങെള എല്ലായ്േപാഴും ജേയാത്സവമായി നടത്തുകയും എല്ലാ
ഇടങ്ങളിലും ഞങ്ങളിലൂെട തെന്റ പരിജ്ഞാനത്തിെന്റ വാസന
െവളിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യ ന്ന ൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതം. 15 എെന്തന്നാൽ
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുന്നവരുെട ഇടയിലും നശിക്കുന്നവരുെട ഇടയിലും
ഞങ്ങൾ ൈദവത്തിന് ്രകിസ്തുവിെന്റ സൗരഭ്യവാസന ആകുന്നു;
16 ഇവർക്ക് മരണത്തിൽനിന്ന് മരണത്തിേലക്കുള്ള വാസന, അവർേക്കാ
ജീവനിൽനിന്ന് ജീവനിേലക്കുള്ള വാസന തെന്ന. എന്നാൽ ഇതിന് ആർ
േയാഗ്യൻ? 17 ഞങ്ങൾ ആദായത്തിനായി ൈദവവചനം വിൽക്കുന്ന
അേനകെരേപ്പാെല അല്ല, പകരം പരമാർത്ഥതേയാടും ൈദവത്താൽ
നിേയാഗിയ്ക്കെപ്പട്ടവെരേപ്പാെലയും ൈദവസന്നിധിയിൽ ്രകിസ്തുവിൽ
സംസാരിക്കുന്നു.
12

3. അദ്ധ്യായം.
പുതിയ ഉടമ്പടിയുെട ശു്രശൂഷകന്മാർ
ഞങ്ങൾ
പിെന്നയും
ഞങ്ങെളത്തെന്ന
്രപശംസിക്കുവാൻ
തുടങ്ങുന്നുേവാ?
അല്ല, ചിലർ െചയ്യ ന്നതുേപാെല നിങ്ങൾക്ക്
ശുപാർശക്കത്ത്
തരുവാേനാ
നിങ്ങളിൽനിന്നു
വാങ്ങുവാേനാ
ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യേമാ? 2 ഞങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതിയതായി,
സകലമനുഷ്യരും അറിയുന്നതും വായിക്കുന്നതുമായ ഞങ്ങള െട
3 ഞങ്ങള െട ശു്രശൂഷയാൽ ഉണ്ടായ
കത്ത് നിങ്ങൾ തെന്ന.
1
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്രകിസ്തുവിെന്റ കത്തായി നിങ്ങൾ െവളിെപ്പടുന്നുവേല്ലാ.
അത്
മഷിെകാണ്ടല്ല, ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവിനാൽ അേ്രത.
കല്പലകയിൽ
അല്ല,
ഹൃദയെമന്ന
മാംസപ്പലകയിൽ
തെന്ന
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 4 ഇ്രപകാരം ഉള്ള ഉറപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ൈദവത്തിൽ
്രകിസ്തുവിലൂെട ഉണ്ട് 5 ഞങ്ങളിൽനിന്ന് തെന്ന വരുന്നതുേപാെല
സ്വയമായി വല്ലതും അവകാശെപ്പടാൻ ഞങ്ങൾ ്രപാപ്തർ എന്നല്ല;
6 അവൻ
എന്നാൽ ഞങ്ങള െട ്രപാപ്തി ൈദവത്തിെന്റ ദാനമേ്രത.
ഞങ്ങെള
പുതിയ
ഉടമ്പടിയുെട
ശു്രശൂഷകന്മാർ
ആകുവാൻ
്രപാപ്തരാക്കി;
അക്ഷരത്തിെന്റ ശു്രശൂഷകന്മാരല്ല, ആത്മാവിെന്റ
ശു്രശൂഷകന്മാരെ്രത; എെന്തന്നാൽ, അക്ഷരം െകാല്ല ന്നു, ആത്മാവ്
7 എന്നാൽ കല്ലിൽ അക്ഷരമായി െകാത്തിയിരുന്ന
ജീവിപ്പിക്കുന്നു.
മരണത്തിെന്റ
ശു്രശൂഷ,
മങ്ങിേപ്പാകുന്നതായ
േമാെശയുെട
മുഖേതജസ്സ നിമിത്തം യി്രസാേയൽമക്കൾക്ക് അവെന്റ മുഖത്ത്
േനാക്കിക്കൂടാതവണ്ണം 8 േതജസ്സ ള്ളതാെയങ്കിൽ ആത്മാവിെന്റ ശു്രശൂഷ
9 ശിക്ഷാവിധിയുെട ശു്രശൂഷ
അധികം േതജസ്സ ള്ളതാകയില്ലേയാ?
േതജസ്സാകുന്നു എങ്കിൽ നീതിയുെട ശു്രശൂഷ േതജേസ്സറിയതായിരിക്കും.
10 അേത, േതജേസ്സാടുകൂടിയത് ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ അതിമഹത്തായ
11 മങ്ങിേപ്പാകുന്നത്
േതജസ്സ നിമിത്തം ഒട്ട ം േതജസ്സില്ലാത്തതായി.
േതജസ്സ ള്ളതായിരുെന്നങ്കിൽ,
നിലനില്ക്കുന്നത് എ്രത അധികം
േതജസ്സ ള്ളതായിരിക്കും!
12 ഇങ്ങെനയുള്ള
്രപത്യാശ ഞങ്ങൾക്കുള്ളതുെകാണ്ട് വളെര
്രപാഗത്ഭ്യേത്താെട സംസാരിക്കുന്നു. 13 മങ്ങിേപ്പാകുന്നതിെന്റ അന്തം
യി്രസാേയൽ മക്കൾ േനാക്കാതിരിക്കുവാൻ േവണ്ടി തെന്റ മുഖത്ത്
മൂടുപടം ഇട്ട േമാെശെയേപ്പാെല അല്ല. 14 എന്നാൽ അവരുെട മനസ്സ്
കഠിനെപ്പട്ട േപായി.
പഴയനിയമം വായിക്കുേമ്പാെഴാെക്കയും ആ
മൂടുപടം നീങ്ങാെത ഇന്നുവെര ഇരിക്കുന്നുവേല്ലാ; അത് ്രകിസ്തുവിൽ
നീങ്ങിേപ്പായി. 15 േമാെശയുെട പുസ്തകം വായിക്കുേമ്പാെഴാെക്കയും
മൂടുപടം
ഇന്നേയാളം
അവരുെട
ഹൃദയത്തിേന്മൽ
കിടക്കുന്നു.
16 എന്നാൽ,
ഒരുവൻ കർത്താവിേലക്ക് തിരിയുേമ്പാൾ മൂടുപടം
17 കർത്താവ് ആത്മാവാകുന്നു; കർത്താവിെന്റ
നീങ്ങിേപ്പാകുന്നു.
ആത്മാവുേള്ളടത്ത് സ്വാത്രന്ത്യം ഉണ്ട്. 18 എന്നാൽ നാം എല്ലാവരും,
മൂടുപടം
നീങ്ങിയ
മുഖേത്താടുകൂെട
കണ്ണാടിയിെലന്നേപാെല
കർത്താവിെന്റ േതജസ്സ് ്രപതിബിംബിക്കുന്നവരായി, ആത്മാവാകുന്ന
കർത്താവിൽനിെന്നന്നേപാെല, േതജസ്സിൽ നിന്ന് േതജസ്സിേലക്ക് അേത
്രപതിബിംബമായി രൂപാന്തരെപ്പടുന്നു.

4. അദ്ധ്യായം.
സുവിേശഷത്തിെന്റ െവളിച്ചം
അതുെകാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കരുണ ലഭിച്ചിട്ട് ഈ ശു്രശൂഷ
ലഭിക്കുകയാൽ ഞങ്ങൾ അൈധര്യെപ്പടാെത 2 ലജ്ജാകരമായ
രഹസ്യങ്ങെള
ത്യജിച്ച്
ഉപായേത്താെടേയാ,
ൈദവവചനത്തിൽ
കൂട്ട് േചർക്കുകേയാ െചയ്യാെത, സത്യം െവളിെപ്പടുത്തുന്നതിനാൽ
ൈദവസന്നിധിയിൽ
സകലമനുഷ്യരുെടയും
മനസ്സാക്ഷിക്ക്
3
ഞങ്ങെളത്തെന്ന േബാദ്ധ്യമാക്കുന്നു.
എന്നാൽ ഞങ്ങള െട
1
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൨. െകാരിന്ത്യർ 4. അദ്ധ്യായം.:18

സുവിേശഷം മറയെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നശിച്ച േപാകുന്നവർക്കേ്രത
4 ൈദവ്രപതിച്ഛായ
മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
ആയ ്രകിസ്തുവിെന്റ
േതജസ്സ ള്ള സുവിേശഷത്തിെന്റ ്രപകാശം േശാഭിക്കാതിരിക്കുവാൻ
ഈ േലാകത്തിെന്റ ൈദവം അവിശ്വാസികള െട മനസ്സ് കുരുടാക്കി.
5 ഞങ്ങെളത്തെന്ന അല്ല, ്രകിസ്തുേയശുവിെന കർത്താവ് എന്നും
ഞങ്ങെളേയാ േയശു നിമിത്തം നിങ്ങള െട ദാസന്മാർ എന്നും അേ്രത
ഞങ്ങൾ ്രപസംഗിക്കുന്നത്. 6 എെന്തന്നാൽ, ഇരുളിൽ നിന്നും െവളിച്ചം
്രപകാശിക്കണം എന്ന് അരുളിെച്ചയ്ത ൈദവം േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
മുഖത്തുള്ള
ൈദവേതജസ്സിെന്റ
പരിജ്ഞാനത്തിെന്റ
െവളിച്ചം
തേരണ്ടതിന്, ഞങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങളിൽ ്രപകാശിച്ചിരിക്കുന്നു.
മൺപാ്രതങ്ങളിെല നിേക്ഷപം
എങ്കിലും ഈ അത്യന്തശക്തി ഞങ്ങള െട സ്വന്തം എന്നല്ല,
ൈദവത്തിേന്റതേ്രത എന്നു വേരണ്ടതിന്, ഈ നിേക്ഷപം ഞങ്ങൾക്കു
മൺപാ്രതങ്ങളിൽ ആകുന്നു ഉള്ളത്. 8 ഞങ്ങൾ സകലവിധത്തിലും
കഷ്ടം
സഹിക്കുന്നവർ
എങ്കിലും
െഞരുങ്ങിേപ്പാകുന്നില്ല;
9 ഉപ്രദവം
കുഴങ്ങിയിരിക്കുന്നവർ എങ്കിലും നിരാശെപ്പടുന്നില്ല;
അനുഭവിക്കുന്നവർ എങ്കിലും ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടുന്നില്ല;
അടിേയറ്റ്
10 േയശുവിെന്റ ജീവൻ
വീണവർ എങ്കിലും നശിച്ച േപാകുന്നില്ല;
ഞങ്ങള െട ശരീരത്തിൽ െവളിെപ്പേടണ്ടതിന് േയശുവിെന്റ മരണം
ശരീരത്തിൽ എേപ്പാഴും വഹിക്കുന്നു. 11 ഞങ്ങള െട മർത്യശരീരത്തിൽ
േയശുവിെന്റ ജീവൻ െവളിെപ്പേടണ്ടതിന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ
എല്ലായ്േപാഴും േയശു നിമിത്തം മരണത്തിന് ഏല്പിക്കെപ്പടുന്നു.
12 അങ്ങെന ഞങ്ങളിൽ മരണവും നിങ്ങളിൽ ജീവനും ്രപവർത്തിക്കുന്നു.
13
അതുെകാണ്ട്
വിശ്വാസത്തിെന്റ
അേത
ആത്മാവ്
ഞങ്ങൾക്കുള്ളതിനാൽ “ഞാൻ വിശ്വസിച്ച അതുെകാണ്ട് ഞാൻ
സംസാരിച്ച ” എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല
ഞങ്ങള ം
വിശ്വസിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട്
സംസാരിക്കുന്നു.
14
കർത്താവായ
േയശുവിെന
ഉയിർപ്പിച്ചവൻ
ഞങ്ങെളയും
േയശുവിേനാടുകൂെട ഉയിർപ്പിച്ച് നിങ്ങേളാടുകൂെട തിരുസന്നിധിയിൽ
നിർത്തും എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. 15 കൃപ അേനകരിേലക്ക് വ്യാപിച്ച്,
ൈദവത്തിെന്റ മഹിമയ്ക്കായി സ്േതാ്രതാർപ്പണം വർദ്ധിപ്പിേക്കണ്ടതിന്
സകലവും നിങ്ങൾ നിമിത്തമേല്ലാ ആകുന്നത്.
16
അതുെകാണ്ട്
ഞങ്ങൾ
അൈധര്യെപ്പടാെത,
ഞങ്ങള െട
പുറേമയുള്ള മനുഷ്യൻ ക്ഷയിച്ച േപ്പാകുന്നു എങ്കിലും, ഞങ്ങള െട
അകേമയുള്ളവൻ
നാൾക്കുനാൾ
പുതുക്കം
്രപാപിക്കുന്നു.
17 െനാടിേനരേത്തക്കുള്ള ഞങ്ങള െട ലഘുവായ കഷ്ടം അത്യന്തം
അനവധിയായ
േതജസ്സിെന്റ
നിത്യഘനത്തിനുേവണ്ടി
ഞങ്ങെള
ഒരുക്കുന്നു. 18 കാണുന്നതിെന അല്ല, കാണാത്തതിെന അേ്രത ഞങ്ങൾ
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു; എെന്തന്നാൽ, കാണുന്നത് താൽക്കാലികം,
കാണാത്തേതാ നിത്യം.
7
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൨. െകാരിന്ത്യർ 5. അദ്ധ്യായം.:18

1 കൂടാരെമന്ന നമ്മുെട ഭൗമഭവനം നശിച്ച േപായാൽ ൈകകളാൽ
പണിതിട്ടില്ലാത്ത ൈദവത്തിെന്റ ഒരു ഭവനം നമുക്ക് നിത്യമായി,
2 ഈ കൂടാരത്തിൽ
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഉെണ്ടന്ന് നാം അറിയുന്നു.
ഞരങ്ങിെക്കാണ്ട് സ്വർഗ്ഗീയമായ ഭവനം ധരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ
വാഞ്ചിക്കുന്നു. 3 അങ്ങെന ധരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് ഞങ്ങൾ നഗ്നരായി
4 ഈ കൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ
കാണെപ്പടുകയില്ലേല്ലാ.
ഭാരെപ്പട്ട് ഞരങ്ങുന്നു;
മർത്യത ജീവനാൽ നീങ്ങിേപ്പാേകണ്ടതിന്,
നാം നഗ്നരായിത്തീരും എന്നുള്ളതുെകാണ്ടല്ല, പിെന്നേയാ വസ്്രതം
5 അതിനായി ഞങ്ങെള
ധരിക്കെപ്പടും എന്നുള്ളതുെകാണ്ട് തെന്ന.
ഒരുക്കിയത്, നമ്മുെട ഉറപ്പിനായി ആത്മാവിെന നമുക്ക് നൽകിയ
ൈദവം തെന്ന. 6 ആകയാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലായ്േപാഴും ൈധര്യെപ്പട്ട ം
ശരീരമാകുന്ന ഭവനത്തിൽ വസിക്കുേമ്പാൾ കർത്താവിൽ നിന്ന്
7 എെന്തന്നാൽ,
അകന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നു.
കാഴ്ചയാൽ അല്ല, വിശ്വാസത്താലേ്രത ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. 8 ഇങ്ങെന
ഞങ്ങൾ ൈധര്യെപ്പട്ട് ശരീരത്തിൽനിന്നകന്ന് കർത്താവിേനാടുകൂെട
ഭവനത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ അധികം ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു. 9 അതുെകാണ്ട്
ശരീരത്തിൽ വസിച്ചാലും ശരീരത്തിൽ നിന്നകന്നാലും ഞങ്ങൾ അവെന
10 എെന്തന്നാൽ, അവനവൻ
്രപസാദിപ്പിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു.
ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ െചയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും
അതിനു തക്കവണ്ണം ്രപാപിേക്കണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും ്രകിസ്തുവിെന്റ
ന്യായാസനത്തിെന്റ മുമ്പാെക െവളിെപ്പേടണ്ടതാകുന്നു.

നിരപ്പിെന്റ ശു്രശൂഷ
11 ആകയാൽ കർത്താവിെന ഭയെപ്പേടണം എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ

മനുഷ്യെര േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു; എന്നാൽ ൈദവത്തിനു ഞങ്ങൾ
െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; നിങ്ങള െട മനസ്സാക്ഷികളിലും െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
എന്ന് ഞാൻ ്രപതീക്ഷിക്കുന്നു. 12 ഞങ്ങൾ പിെന്നയും ഞങ്ങെളത്തെന്ന
നിങ്ങേളാട് ്രപശംസിക്കുകയല്ല, ഹൃദയം േനാക്കിയിട്ടല്ലാെത, മുഖം
േനാക്കിയിട്ട് ്രപശംസിക്കുന്നവേരാട് ഉത്തരം പറയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക്
വക ഉണ്ടാേകണ്ടതിന് ഞങ്ങെളക്കുറിച്ച് ്രപശംസിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക്
കാരണം തരികയേ്രത െചയ്യ ന്നത്. 13 ഞങ്ങൾ സുേബാധമില്ലാത്തവർ
എന്നുവരികിൽ ൈദവത്തിനും, സുേബാധമുള്ളവർ എന്നുവരികിൽ
14 ്രകിസ്തുവിെന്റ സ്േനഹം ഞങ്ങെള
നിങ്ങൾക്കും ആകുന്നു.
നിയ്രന്തിക്കുന്നു;
എല്ലാവർക്കും േവണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിെക്ക
എല്ലാവരും മരിച്ച എന്നും 15 ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഇനി തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല,
തങ്ങൾക്കു
േവണ്ടി
മരിച്ച്
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റവനായിട്ട തെന്ന
ജീവിേക്കണ്ടതിന് അവൻ എല്ലാവർക്കും േവണ്ടി മരിച്ച
എന്നും
16 ആകയാൽ ഞങ്ങൾ ഇന്നുമുതൽ
ഞങ്ങൾ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു.
ആെരയും മാനുഷികനിലയിൽ കണക്കാക്കുന്നില്ല; ്രകിസ്തുവിെനയും
മാനുഷികനിലയിൽ അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും ഇനിയും തുടർന്ന്
അങ്ങെന അറിയുന്നില്ല.
17 അതുെകാണ്ട് ഒരുവൻ ്രകിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ
സൃഷ്ടി
ആകുന്നു;
പഴയത്
നീങ്ങിേപ്പായി,
ഇതാ,
എല്ലാം
18
പുതുതായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
ഇെതാെക്കയും ൈദവത്തിൽ
നിന്നാകുന്നു; അവൻ നെമ്മ ്രകിസ്തുമൂലം തേന്നാട് നിരപ്പിക്കുകയും,
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നിരപ്പിെന്റ ശു്രശൂഷ ഞങ്ങൾക്ക് തരികയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.
19 അതായത്, അവരുെട ലംഘനങ്ങെള അവേരാട് കണക്കിടാെത
േലാകെത്ത തന്നിൽ തെന്ന നിരപ്പിക്കുവാൻ ൈദവം ്രകിസ്തുവിലായി.
ഈ നിരപ്പിെന്റ വചനം ഞങ്ങെള ഭരേമല്പിച്ച മിരിക്കുന്നു.
20 ആകയാൽ ഞങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിന് േവണ്ടി സ്ഥാനാപതികളായി
ൈദവേത്താട്
നിരന്നുെകാള്ള വിൻ
എന്ന്
്രകിസ്തുവിന്
േവണ്ടി അേപക്ഷിക്കുന്നു;
അത് ൈദവം ഞങ്ങൾ മുഖാന്തരം
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നതുേപാെല ആകുന്നു. 21 പാപം അറിയാത്തവെന,
നാം അവനിൽ ൈദവത്തിെന്റ നീതി ആേകണ്ടതിന്, അവൻ നമുക്ക്
േവണ്ടി പാപം ആക്കി.
1

6. അദ്ധ്യായം.

അതുെകാണ്ട്
സഹ്രപവർത്തകരായ
ഞങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്ക്
ൈദവത്തിെന്റ
കൃപ
ലഭിച്ചത്
വ്യർത്ഥമായിത്തീരരുത്
എന്ന്
അേപക്ഷിക്കുന്നു.
2 “്രപസാദകാലത്ത് ഞാൻ നിങ്ങെള േകട്ട ; രക്ഷാദിവസത്തിൽ ഞാൻ
നിെന്ന സഹായിച്ച ”
എന്ന് അവൻ അരുളിെച്ചയ്യ ന്നുവേല്ലാ. ഇേപ്പാൾ ആകുന്നു ്രപസാദകാലം;
ഇേപ്പാൾ ആകുന്നു രക്ഷാദിവസം.
പൗേലാസിെന്റ കഷ്ടതകൾ
ശു്രശൂഷയ്ക്ക്
ആേക്ഷപം
വരാതിരിേക്കണ്ടതിന്
ഞങ്ങൾ
4
ഒന്നിലും
ഇടർച്ചക്ക്
കാരണം
ആകാെത,
സകലത്തിലും
ഞങ്ങെളത്തെന്ന ൈദവത്തിെന്റ ശു്രശൂഷകന്മാരായി ഏൽപ്പിക്കുന്നു;
ബഹുസഹിഷ്ണതയിലും,
കഷ്ടതയിലും,
ബുദ്ധിമുട്ടിലും,
സങ്കടത്തിലും, തല്ലിലും, 5 തടവിലും, കലഹത്തിലും, അദ്ധ്വാനത്തിലും,
ഉറക്കിളപ്പിലും, പട്ടിണിയിലും, നിർമ്മലതയാലും, പരിജ്ഞാനത്താലും,
6
ദീർഘക്ഷമയാലും,
ദയയാലും,
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും,
നിർവ്യാജസ്േനഹത്താലും, 7 സത്യവചനത്താലും, ൈദവശക്തിയാലും
ഇടത്തും വലത്തും നീതിയുെട ആയുധങ്ങളാലും, 8 മാനാപമാനങ്ങളാലും
ദുഷ്കീർത്തിസൽക്കീർത്തികളാലും
സത്യവാന്മാർ
എങ്കിലും
ചതിയന്മാരായി, 9 എല്ലാവരും നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവർ എങ്കിലും
ആരും അറിയാത്തവരായി, ഇതാ, ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നവെരങ്കിലും
മരിക്കുന്നവരായി, െകാല്ലെപ്പടാത്തവർ എങ്കിലും ശിക്ഷിക്കെപ്പട്ടവരായി,
10 സേന്താഷിക്കുന്നവർ എങ്കിലും ദുഃഖിതരായി, പലെരയും സമ്പന്നർ
ആക്കുന്നവർ എങ്കിലും ദരി്രദരായി, എല്ലാം ൈകവശമുള്ളവെരങ്കിലും
ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർ ആയിത്തെന്ന.
11
അല്ലേയാ
െകാരിന്ത്യേര,
ഞങ്ങള െട
വായി
നിങ്ങേളാട്
തുറന്നിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങള െട
ഹൃദയം
വിശാലമായിരിക്കുന്നു.
12 ഞങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ വിലക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല, നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങളിൽ
നിങ്ങൾ വിലക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 13 ഇതിന് േയാഗ്യമായ ്രപതിഫലമായി
നിങ്ങള ം വിശാലതയുള്ളവരായിരിക്കുവിൻ എന്ന് ഞാൻ മക്കേളാട്
എന്നേപാെല നിങ്ങേളാട് പറയുന്നു.
3

അവിശ്വാസികെളക്കുറിച്ച ള്ള മുന്നറിയിപ്പ്
നിങ്ങൾ
അവിശ്വാസികള മായി
േചർച്ചയില്ലാത്തവിധം
കൂടിേയാജിക്കരുത്; എെന്തന്നാൽ, നീതിക്കും അധർമ്മത്തിനും തമ്മിൽ
14
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എന്ത് പങ്കാളിത്തം ആണുള്ളത്?
അല്ല, െവളിച്ചത്തിന് ഇരുളിേനാട്
15
എന്ത് കൂട്ടായ്മയാണുള്ളത്?
്രകിസ്തുവിന് െബലീയാലിേനാട് എന്ത്
േയാജിപ്പ്?
അല്ല, വിശ്വാസിക്ക് അവിശ്വാസിയുമായി എന്ത് ഓഹരി?
16 ൈദവാലയത്തിന് വി്രഗഹങ്ങേളാട് എന്ത് ഉടമ്പടി?
നാം ജീവനുള്ള
ൈദവത്തിെന്റ ആലയമേല്ലാ,
“ഞാൻ അവരിൽ വസിക്കുകയും അവരുെട ഇടയിൽ നടക്കുകയും
െചയ്യ ം; ഞാൻ അവർക്ക് ൈദവവും അവർ എെന്റ ജനവും
ആകും”
എന്ന് ൈദവം അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 17 അതുെകാണ്ട്,
“അവരുെട നടുവിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ട് േവർെപട്ടിരിക്കുവിൻ എന്ന്
കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്യ ന്നു; അശുദ്ധമായത് ഒന്നും െതാടരുത്;
എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങെള ൈകെക്കാണ്ട് 18 നിങ്ങൾക്ക് പിതാവും
നിങ്ങൾ എനിക്ക് പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും ആയിരിക്കും”
എന്ന് സർവ്വശക്തനായ കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്യ ന്നു.
1

7. അദ്ധ്യായം.

്രപിയമുള്ളവേര,
ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നമുക്കുള്ളതുെകാണ്ട്
ജഡത്തിേലയും ആത്മാവിെലയും സകല അശുദ്ധിയിൽ നിന്നും
നെമ്മത്തെന്ന
െവടിപ്പാക്കി
ൈദവഭയത്തിൽ
വിശുദ്ധിെയ
പൂർണ്ണമാക്കുക.
പൗേലാസിെന്റ സേന്താഷം
ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങള െട ഹൃദയത്തിൽ ഇടം തരുവിൻ; ഞങ്ങൾ
ആേരാെടങ്കിലും
അന്യായം
െചയ്യ കേയാ,
ആെര
എങ്കിലും
വഴിെതറ്റിക്കുകേയാ,
ആേരാടും
ഒന്നും
വഞ്ചിെച്ചടുക്കുകേയാ
3 കുറ്റം വിധിക്കുവാനല്ല ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത്;
െചയ്തിട്ടില്ല.
ഒരുമിച്ച്
മരിക്കുവാനും
ഒരുമിച്ച്
ജീവിക്കുവാനും
നിങ്ങൾ
ഞങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ മുമ്പുതെന്ന
പറഞ്ഞിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 4 നിങ്ങളിൽ എനിക്കുള്ള ആത്മവിശ്വാസം മഹത്തരം;
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് എെന്റ ്രപശംസ വലിയത്. ഞാൻ ആശ്വാസത്താൽ
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങള െട സകല കഷ്ടതയിലും സേന്താഷം
എന്നിൽ കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
5 ഞങ്ങൾ മെക്കേദാന്യയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ ഞങ്ങള െട ശരീരത്തിന്
ഒട്ട ം വി്രശമമില്ലായിരുന്നു, പകരം എല്ലാവിധത്തിലും കഷ്ടമേ്രത
6 എങ്കിലും
ഉണ്ടായത്; പുറത്ത് േപാരാട്ടങ്ങൾ, അകത്ത് ഭയം.
നിരാശിതെര ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ൈദവം തീേത്താസിെന്റ വരവിനാൽ
ഞങ്ങെള ആശ്വസിപ്പിച്ച . 7 അവെന്റ വരവിനാൽ മാ്രതമല്ല, അവന്
നിങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ആശ്വാസത്തിനാലുംകൂെട;
നിങ്ങള െട
വാഞ്ഛ, നിങ്ങള െട വിലാപം, എനിക്കായുള്ള നിങ്ങള െട തീക്ഷ്ണത
എന്നിവ ഞങ്ങേളാട് അറിയിക്കുകയും െചയ്തതുെകാണ്ട് ഞാൻ
അധികമായി സേന്താഷിച്ച .
8 ഞാൻ എെന്റ കത്തിനാൽ നിങ്ങെള ദുഃഖിപ്പിച്ച എങ്കിലും ഞാൻ
അനുതപിക്കുന്നില്ല; ആ കത്ത് നിങ്ങെള അല്പേനരേത്തെക്കങ്കിലും
ദുഃഖിപ്പിച്ച എന്ന് കാണുന്നതുെകാണ്ട് മുമ്പ് അനുതപിച്ച ; എങ്കിലും
9 നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ചതിനാലല്ല,
ഇേപ്പാൾ ഞാൻ സേന്താഷിക്കുന്നു.
മാനസാന്തരത്തിനായി ദുഃഖിച്ചതിനാൽ അേ്രത.
നിങ്ങൾക്ക്
2
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ഞങ്ങളാൽ ഒന്നിലും നഷ്ടം വരാതവണ്ണം ൈദവഹിത്രപകാരമേല്ലാ
10 എെന്തന്നാൽ,
നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ചത്.
ൈദവഹിത്രപകാരമുള്ള
ദുഃഖം രക്ഷയിേലക്കു നയിക്കുന്ന മാനസാന്തരെത്ത ഉളവാക്കുന്നു;
അതിൽ േഖദിേക്കണ്ടതില്ല;
േലാകത്തിെന്റ ദുഃഖേമാ മരണെത്ത
11 ൈദവഹിത്രപകാരം നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ച
ഉളവാക്കുന്നു.
എന്നുള്ള
ഇേത കാര്യം നിങ്ങളിൽ എ്രത ഉത്സാഹം, എ്രത ്രപതിവാദം, എ്രത
ധാർമ്മിക *േരാഷം, എ്രത ഭയം, എ്രത വാഞ്ഛ, എ്രത തീക്ഷ്ണത,
എ്രത ്രപതികാരം നിങ്ങളിൽ ഉളവാക്കി! ഈ കാര്യത്തിെലല്ലാം നിങ്ങൾ
കുറ്റമില്ലാത്തവർ എന്ന് എല്ലാവിധത്തിലും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 12 ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയത് അന്യായം െചയ്തവൻനിമിത്തേമാ, അന്യായം
അനുഭവിച്ചവൻ നിമിത്തേമാ അല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് േവണ്ടിയുള്ള നിങ്ങള െട
ഉത്സാഹം ൈദവത്തിനു മുമ്പാെക നിങ്ങൾക്കു െവളിെപ്പേടണ്ടതിന്
തെന്ന. 13 അതുെകാണ്ട് ഞങ്ങൾ ആശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങള െട
ആശ്വാസം കൂടാെത, തീേത്താസിെന്റ മനസ്സിന് നിങ്ങെളല്ലാവരാലും
ഉേന്മഷം വന്നതുെകാണ്ട്, അവനുണ്ടായ സേന്താഷംനിമിത്തം ഞങ്ങൾ
എ്രതയും അധികം സേന്താഷിച്ച . 14 അവേനാട് നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് വല്ലതും
്രപശംസിച്ചിട്ട െണ്ടങ്കിൽ ഞാൻ ലജ്ജിച്ച േപായിട്ടില്ല; എന്നാൽ, ഞങ്ങൾ
നിങ്ങേളാട് സകലവും സത്യമായി പറഞ്ഞതുേപാെല തീേത്താസിേനാട്
15 അവെന
ഞങ്ങൾ ്രപശംസിച്ചതും സത്യമായി െതളിഞ്ഞു.
ഭയേത്താടും വിറയേലാടും ൈകെക്കാണ്ടതിൽ നിങ്ങെളല്ലാവരും
കാണിച്ച അനുസരണം അവൻ ഓർക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങേളാടുള്ള അവെന്റ
വാത്സല്യം അത്യന്തം വർദ്ധിക്കുന്നു. 16 നിങ്ങെള സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ
കാര്യത്തിലും ആത്മവിശ്വാസം ഉള്ളതിനാൽ ഞാൻ സേന്താഷിക്കുന്നു.

8. അദ്ധ്യായം.
ഔദാര്യദാനം
സേഹാദരന്മാേര,
മെക്കേദാന്യ
സഭകൾക്ക്
ലഭിച്ച
ൈദവകൃപെയക്കുറിച്ച്
നിങ്ങൾ
അറിയണം
എന്ന്
ഞങ്ങൾ
2
ആ്രഗഹിക്കുന്നു.
കഷ്ടതയുെട
കഠിന
േശാധനയിലും
അവരുെട സേന്താഷബഹുത്വവും മഹാദാരി്രദ്യവും ഔദാര്യതയുെട
3 അവർ
സമൃദ്ധിയിൽ കവിെഞ്ഞാഴുകി.
്രപാപ്തിേപാെലയും
്രപാപ്തിയ്ക്കു
മീെതയും
സ്വമനസ്സാെല
െകാടുത്തു
എന്നതിന്
4 വിശുദ്ധന്മാരുെട ശു്രശൂഷാസഹായത്തിനായുള്ള
ഞാൻ സാക്ഷി.
കൂട്ടായ്മയിൽ
അവസരം
ലഭിേക്കണ്ടതിന്
അവർ
വളെര
5 അതും ഞങ്ങൾ
താല്പര്യേത്താെട ഞങ്ങേളാട് അേപക്ഷിച്ച .
്രപതീക്ഷിച്ചതുേപാെലയല്ല;
അവർ
മുെമ്പ
തങ്ങെളത്തെന്ന
കർത്താവിനും പിെന്ന ൈദവഹിതത്തിെനാത്തവണ്ണം ഞങ്ങൾക്കും
6 അങ്ങെന തീെത്താസ് ആരംഭിച്ചതുേപാെല, നിങ്ങള െട
ഏല്പിച്ച .
ഇടയിൽ ഈ കൃപയുെട ്രപവൃത്തി നിവർത്തിേക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ
അവെന േ്രപാത്സാഹിപ്പിച്ച . 7 എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിലും, വാക്കിലും,
അറിവിലും, സകല ഉത്സാഹത്തിലും, ഞങ്ങേളാടുള്ള സ്േനഹത്തിലും
ഇങ്ങെന
എല്ലാറ്റിലും
നിങ്ങൾ
േ്രശഷ്ഠരായിരിക്കുന്നതുേപാെല
8 ഞാൻ
ഈ കൃപയുെട ്രപവൃത്തിയിലും േ്രശഷ്ഠരാകുവിൻ.
1

*

7. അദ്ധ്യായം.. 11 ഒരാൾ നേമ്മാട് െതറ്റായ രീതിയിൽ ്രപവർത്തിക്കുേമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന
േകാപം.
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ഇത് കല്പനയായിട്ടല്ല, നിങ്ങള െട സ്േനഹത്തിെന്റ പരമാർത്ഥത,
മറ്റ ള്ളവരുെട ഉത്സാഹത്താൽ െതളിയിക്കെപ്പേടണ്ടതിനേ്രത പറയുന്നത്.
9 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തു സമ്പന്നൻ ആയിരുന്നിട്ട ം,
അവെന്റ ദാരി്രദ്യത്താൽ നിങ്ങൾ സമ്പന്നർ ആേകണ്ടതിന്, നിങ്ങൾ
നിമിത്തം ദരി്രദനായിത്തീർന്ന കൃപ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ.
10 ഞാൻ ഇതിൽ എെന്റ അഭി്രപായം പറയുന്നു; ്രപവർത്തിക്കുവാൻ
മാ്രതമല്ല, താൽപ്പര്യെപ്പടുവാനും കൂെട ഒരു വർഷം മുെമ്പ തെന്ന
ആദ്യമായി തുടങ്ങിയ നിങ്ങൾക്ക് അത് ്രപേയാജകരം. 11 എന്നാൽ
താല്പയ്യൎെപ്പടുവാൻ മനെസ്സാരുക്കം ഉണ്ടായതുേപാെല നിങ്ങള െട
്രപാപ്തിക്കു ഒത്തവണ്ണം പൂർത്തീകരണം ഉണ്ടാേകണ്ടതിന് ഇേപ്പാൾ
ഇത് ്രപവൃത്തിക്കുവിൻ. 12 ഒരുവന് മനെസ്സാരുക്കം ഉെണ്ടങ്കിൽ തനിക്ക്
ഇല്ലാത്തതനുസരിച്ചല്ല, തനിക്കുള്ളതനുസരിച്ച് െകാടുത്താൽ അത്
്രപസാദകരം ആയിരിക്കും.
13

മറ്റ ള്ളവർ ആശ്വസിേക്കണ്ടതിനും നിങ്ങൾ ഭാരെപ്പേടണ്ടതിനും
അല്ല, തുല്യതയ്ക്കു േവണ്ടിയേ്രത. 14 തുല്യത ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം,
അവരുെട
സമൃദ്ധി
നിങ്ങള െട
ഇല്ലായ്മയ്ക്ക്
ഉതേകണ്ടതിന്,
ഇക്കാലത്തുള്ള നിങ്ങള െട സമൃദ്ധി അവരുെട ഇല്ലായ്മയ്ക്ക് ഉതകെട്ട.
“ഏെറ െപറുക്കിയവന് ഏെറയും കുറച്ച െപറുക്കിയവന് കുറവും
കണ്ടില്ല”
എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല തെന്ന.
15

തീേത്താസിെന െകാരിന്തിേലക്ക് അയയ്ക്കുന്നു
16

നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി തീേത്താസിെന്റ ഹൃദയത്തിലും ഇേത ഉത്സാഹം
17 എെന്തന്നാൽ,
നല്കിയ ൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതം.
അവൻ
അേപക്ഷ ൈകെക്കാണ്ടു എന്ന് മാ്രതമല്ല, അത്യ ത്സാഹിയാകയാൽ
18 ഞങ്ങൾ
സ്വമനസ്സാെല നിങ്ങള െട അടുക്കേലക്ക് പുറെപ്പട്ട .
അവേനാടുകൂെട
ഒരു
സേഹാദരെനയും
അയച്ചിരിക്കുന്നു;
സുവിേശഷസംബന്ധമായുള്ള അവെന്റ പുകഴ്ച സകലസഭകളിലും
വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു, 19 അതുമാ്രതമല്ല, കർത്താവിെന്റ മഹത്വത്തിനായും
നമ്മുെട മനെസ്സാരുക്കം കാണിക്കുവാനായും ഞങ്ങള െട ശു്രശൂഷയാൽ
നടക്കുന്ന ഈ കൃപയുെട ്രപവൃത്തിയിൽ അവൻ ഞങ്ങൾക്ക്
കൂട്ട യാ്രതക്കാരനായി സഭകളാൽ തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവനും ആകുന്നു.
20 ഞങ്ങൾ നടത്തിവരുന്ന ഈ ഉദാരമായ സംഭാവനയുെട കാര്യത്തിൽ,
21 ഞങ്ങൾ
ആരും ഞങ്ങെള അപവാദം പറയാതിരിക്കുവാൻ,
കർത്താവിെന്റ
മുമ്പാെക
മാ്രതമല്ല
മനുഷ്യരുെട
മുമ്പാെകയും
േയാഗ്യമായത് മുൻകരുതുന്നു. 22 ഞങ്ങൾ പലേപ്പാഴും േശാധനെചയ്ത്,
പലതിലും ഉത്സാഹിയായി കണ്ടും, ഇേപ്പാേഴാ തനിക്ക് നിങ്ങളിലുള്ള
വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നിമിത്തം അത്യ ത്സാഹിയായുമിരിക്കുന്ന
നമ്മുെട
സേഹാദരെനയും
അവേരാടുകൂെട
അയച്ചിരിക്കുന്നു.
23 തീെത്താസ് എനിക്ക് കൂട്ടാളിയും നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ട േവലക്കാരനും
ആകുന്നു; നമ്മുെട സേഹാദരന്മാർ സഭകള െട ദൂതന്മാരും ്രകിസ്തുവിന്
24 ആകയാൽ നിങ്ങള െട സ്േനഹത്തിനും,
മഹത്വവും തെന്ന.
നിങ്ങെളെച്ചാല്ലി ഞങ്ങള െട ്രപശംസയ്ക്കും ഉള്ള െതളിവ് സഭകൾ
കാൺെക അവർക്ക് കാണിച്ച െകാടുക്കുവിൻ.
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വിശുദ്ധന്മാർക്കുേവണ്ടിയുള്ള ്രദവ്യേശഖരം
വിശുദ്ധന്മാർക്കുേവണ്ടി നടത്തുന്ന ശു്രശൂഷെയക്കുറിച്ച് ഞാൻ
2 എെന്തന്നാൽ,
നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുവാൻ ആവശ്യമില്ലേല്ലാ?
*
അഖായ യിലുള്ളവർ ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന്
മെക്കേദാന്യേരാട് നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് ഞാൻ ്രപശംസിച്ച വരുന്ന നിങ്ങള െട
മനെസ്സാരുക്കം
ഞാൻ
അറിയുകയും,
നിങ്ങള െട
തീക്ഷ്ണത
മിക്കേപർക്കും
്രപേചാദനമായിരിക്കുകയും
െചയ്യ ന്നതുെകാണ്ടു
3 എന്നാൽ, നിങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ള ഞങ്ങള െട ്രപശംസ ഈ
തെന്ന.
കാര്യത്തിൽ വ്യർത്ഥമാകാെത ഞാൻ പറഞ്ഞതുേപാെല നിങ്ങൾ
ഒരുങ്ങിയിരിേക്കണ്ടതിനേ്രത
ഞാൻ
സേഹാദരന്മാെര
അയച്ചത്.
4 അെല്ലങ്കിൽ ചില മെക്കേദാന്യർ എേന്നാടുകൂെട വരികയും നിങ്ങെള
ഒരുങ്ങാത്തവരായി കാണുകയും െചയ്താൽ -നിങ്ങൾ എന്നല്ലഞങ്ങള ം നിങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ള ഈ ആത്മവിശ്വാസം നിമിത്തം
5 ആകയാൽ
ലജ്ജിച്ച േപാേകണ്ടിവരുമേല്ലാ.
സേഹാദരന്മാർ
ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി വരികയും, നിർബ്ബന്ധത്താലല്ല ഉദാരമായിട്ട് തെന്ന
നിങ്ങൾ മുെമ്പ വാഗ്ദത്തം െചയ്ത അനു്രഗഹം കരുതിയിരിക്കുവാൻ
തക്കവണ്ണം
മുമ്പുകൂട്ടി
ഒരുക്കിവയ്ക്കുകയും
െചേയ്യണ്ടതിന്
സേഹാദരന്മാെര ഉത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യം എന്ന് എനിക്കു േതാന്നി.
1

ഔദാര്യമായി വിതയ്ക്കുക
എന്നാൽ അല്പമായി വിതയ്ക്കുന്നവൻ അല്പമായി െകായ്യ ം;
ധാരാളമായി
വിതയ്ക്കുന്നവൻ
ധാരാളമായി
െകായ്യ ം
എന്ന്
ഓർത്തുെകാള്ള വിൻ. 7 അവനവൻ ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചതുേപാെല
െകാടുക്കെട്ട.
സങ്കടേത്താെട അരുത്;
നിർബ്ബന്ധത്താലുമരുത്;
എെന്തന്നാൽ,
സേന്താഷേത്താെട
െകാടുക്കുന്നവെന
ൈദവം
8
സ്േനഹിക്കുന്നു.
നിങ്ങൾ
സകലത്തിലും
എേപ്പാഴും
പൂർണ്ണതൃപ്തിയുള്ളവരായി സകല സൽ്രപവൃത്തിയിലും വർദ്ധിച്ച
വരുമാറ് നിങ്ങളിൽ സകലകൃപയും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ൈദവം ശക്തൻ
ആകുന്നു.
9 “അവൻ വാരിവിതറി ദരി്രദന്മാർക്ക് െകാടുക്കുന്നു; അവെന്റ നീതി
എേന്നക്കും നിലനില്ക്കുന്നു”
എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 10 എന്നാൽ വിതയ്ക്കുന്നവന് വിത്തും,
ഭക്ഷിക്കുവാൻ അപ്പവും നല്കുന്നവൻ, വിതയ്ക്കാനുള്ള നിങ്ങള െട
വിത്ത് നൽകി പലമടങ്ങാക്കുകയും, നിങ്ങള െട നീതിയുെട വിളവ്
വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം.
11 ഇങ്ങെന
ൈദവത്തിന് ഞങ്ങളാൽ സ്േതാ്രതം വരുവാൻ
കാരണമായിരിക്കുന്ന
ഔദാര്യം
ഒെക്കയും
കാണിേക്കണ്ടതിന്
12 ഈ നടത്തുന്ന
നിങ്ങൾ സകലത്തിലും സമ്പന്നർ ആകും.
ശു്രശൂഷാേസവനം വിശുദ്ധന്മാരുെട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്നതു
മാ്രതമല്ലാെത, ൈദവത്തിന് അനവധി സ്േതാ്രതം വരുവാൻ കാരണവും
13 ഈ
ആകുന്നു.
ശു്രശൂഷയുെട അംഗീകാരം േഹതുവായി
്രകിസ്തുവിെന്റ സുവിേശഷം നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച അനുസരണം
നിമിത്തവും അവേരാടും എല്ലാവേരാടും നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന
6

*
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ഔദാര്യകൂട്ടായ്മ നിമിത്തവും അവർ ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തും.
14 നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അതിമഹത്തായ ൈദവകൃപനിമിത്തം അവർ
നിങ്ങെള കാണുവാൻ വാഞ്ഛിച്ച് നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു.
15 പറഞ്ഞറിയിക്കുവാൻ
പറ്റാത്ത ദാനം നിമിത്തം ൈദവത്തിന്
സ്േതാ്രതം.

10. അദ്ധ്യായം
പൗേലാസിെന്റ ശു്രശൂഷയുെട വിവരണം
നിങ്ങള െട സമീെപ എളിയവനും നിങ്ങള െട അസാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ
നിങ്ങേളാട്
ൈധര്യെപ്പടുന്നവനുമായ
പൗെലാസ്
എന്ന
ഞാൻ
്രകിസ്തുവിെന്റ
സൗമ്യതയാലും
ശാന്തതയാലും
നിങ്ങേളാട്
2 ഞങ്ങൾ ജഡെത്ത അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നു
അേപക്ഷിക്കുന്നു.
എന്ന് നിരൂപിക്കുന്ന ചിലേരാട് ധീരത കാണിക്കുവാൻ ഞാൻ
ഭാവിക്കുന്നു; ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരുേമ്പാൾ അങ്ങെന
ആത്മവിശ്വാസേത്താെട ൈധര്യം കാണിക്കുവാൻ ഇടവരരുത് എന്നും
അേപക്ഷിക്കുന്നു.
3 ഞങ്ങൾ ജഡത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ എങ്കിലും ജഡ്രപകാരം
േപാരാടുന്നില്ല. 4 എെന്തന്നാൽ, ഞങ്ങള െട യുദ്ധത്തിെന്റ ആയുധങ്ങേളാ
ജഡികങ്ങൾ അല്ല, എന്നാൽ േകാട്ടകെള * തകർക്കുവാൻ തക്ക
5 അവയാൽ ൈദവത്തിെന്റ
ൈദവിക ശക്തിയുള്ളവ തെന്ന.
പരിജ്ഞാനത്തിന്
വിേരാധമായി
െപാങ്ങുന്ന
എല്ലാ
ഉയർന്ന
വാദങ്ങേളയും
തകർത്തുകളയുകയും,
ഏത്
വിചാരെത്തയും
്രകിസ്തുവിേനാടുള്ള
അനുസരണത്തിനായിട്ട്
പിടിച്ചടക്കുകയും
െചയ്യ ന്നു. 6 ഇങ്ങെന നിങ്ങള െട അനുസരണം തികഞ്ഞുവരുേമ്പാൾ
എല്ലാ അനുസരണേക്കടിനും ശിക്ഷിക്കുവാനും തയ്യാറാവുന്നു. നിങ്ങൾ
പുറെമയുള്ളതു േനാക്കുന്നു.
7 താൻ ്രകിസ്തുവിനുള്ളവൻ എന്ന് ഒരുവന് േബാദ്ധ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
എങ്കിൽ
താൻ
്രകിസ്തുവിനുള്ളവൻ
ആയിരിക്കുന്നതുേപാെല
ഞങ്ങള ം ്രകിസ്തുവിനുള്ളവർ എന്ന് അവൻ പിെന്നയും തെന്നത്താൻ
ഓർത്തുെകാള്ളെട്ട. 8 നിങ്ങെള ഇടിച്ച കളയുവാനല്ല പണിയുവാനായിട്ട്,
കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന അധികാരെത്തക്കുറിച്ച് ഏെറക്കുെറ
്രപശംസിച്ചാലും ഞാൻ ലജ്ജിച്ച േപാകയില്ല. 9 ഞാൻ കത്തുകളാൽ
10 എെന്തന്നാൽ
നിങ്ങെള ഭയെപ്പടുത്തുന്നു എന്ന് േതാന്നരുത്.
അവെന്റ കത്തുകൾ ഗൗരവവും ശക്തിയുള്ളതും തെന്ന; എന്നാൽ
ശാരീരികസാന്നിദ്ധ്യേമാ
ബലഹീനവും
സംസാരം
നിന്ദ്യവുമെ്രത
11 അകെലയിരിക്കുേമ്പാൾ
എന്നു ചിലർ പറയുന്നുവേല്ലാ.
ഞങ്ങൾ
കത്തുകളിലൂെടയുള്ള
വാക്കിൽ
എങ്ങെനയുള്ളവേരാ,
അരികത്തിരിക്കുേമ്പാൾ
്രപവൃത്തിയിലും
അങ്ങെനയുള്ളവർ
12
തെന്ന
എന്ന്
അവർ
നിരൂപിക്കെട്ട.
തങ്ങെളത്തെന്ന
്രപശംസിക്കുന്ന ചിലരിൽനിന്ന് ഞങ്ങെളത്തെന്ന േവർതിരിക്കുവാേനാ,
താരതമ്യെപ്പടുത്തുവാേനാ തുനിയുന്നില്ല; എന്നാൽ, അവർ തങ്ങളാൽ
തെന്ന
തങ്ങെള
അളക്കുകയും
തങ്ങേളാട്
തെന്ന
തങ്ങെള
താരതമ്യെപ്പടുത്തുകയും
െചയ്യ ന്നതുെകാണ്ട്
തിരിച്ചറിവുള്ളവരല്ല.
13 ഞങ്ങേളാ
അളവില്ലാത്തവണ്ണമല്ല,
നിങ്ങള െട അടുക്കേലാളം
1

*
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എത്തുംവിധം ൈദവം ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച തന്ന അതിരിെന്റ
അളവിന് ഒത്തവണ്ണമേ്രത ്രപശംസിക്കുന്നത്. 14 ഞങ്ങൾ നിങ്ങള െട
അടുക്കേലാളം എത്താെത ഞങ്ങെളത്തെന്ന അതിർ കടത്തുന്നില്ല;
എെന്തന്നാൽ
്രകിസ്തുവിെന്റ
സുവിേശഷം
്രപസംഗിച്ച െകാണ്ട്
15 ഞങ്ങൾ
ഞങ്ങൾ നിങ്ങള െട അടുക്കേലാളം വന്നിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
മറ്റ ള്ളവരുെട ്രപയത്നത്തിൽ അളവില്ലാെത ്രപശംസിക്കുന്നു എന്നുമില്ല.
നിങ്ങള െട വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചാൽ, ഞങ്ങള െട അതിരിനകത്ത് നിന്ന്
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഞങ്ങള െട ്രപവർത്തനേമഖല വിസ്തൃതമാക്കി,
16 മെറ്റാരുത്തെന്റ
അതിരിനകത്ത് േനടിയതിൽ ്രപശംസിക്കാെത,
നിങ്ങള െട ദിക്കുകൾക്കും അപ്പ റത്ത് സുവിേശഷം ്രപസംഗിക്കുവാൻ
17 എന്നാൽ,
ആശിക്കുകയേ്രത െചയ്യ ന്നു.
്രപശംസിക്കുന്നവൻ
18
കർത്താവിൽ ്രപശംസിക്കെട്ട.
തെന്നത്താൻ ്രപശംസിക്കുന്നവനല്ല,
കർത്താവ് ്രപശംസിക്കുന്നവനേ്രത അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടവൻ.

11. അദ്ധ്യായം.
പൗേലാസും കള്ളഅെപ്പാസ്തലന്മാരും
നിങ്ങൾ എന്നിലുള്ള അല്പം ബുദ്ധിശൂന്യത സഹിക്കുെമങ്കിൽ
നന്നായിരുന്നു; അേത, നിങ്ങൾ എെന്ന സഹിച്ച െകാള്ള ന്നുവേല്ലാ.
2
ഞാൻ
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച്
ൈദവികതീക്ഷ്ണതേയാെട
തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനായിരിക്കുന്നു; എെന്തന്നാൽ, ഞാൻ ്രകിസ്തു
എന്ന ഏകഭർത്താവിന് നിങ്ങെള നിർമ്മലകന്യകയായി ഏല്പിക്കുവാൻ
3 എന്നാൽ സർപ്പം ഹവ്വാെയ
വിവാഹനിശ്ചയം െചയ്തിരിക്കുന്നു.
ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുേപാെല നിങ്ങള െട മനസ്സ് ്രകിസ്തുവിേനാടുള്ള
പരമാർത്ഥതയും നിർമ്മലതയും വിട്ട് വഴിെതറ്റിേപ്പാകുേമാ എന്ന്
4 ഒരുവൻ വന്ന് ഞങ്ങൾ ്രപസംഗിക്കാത്ത
ഞാൻ ഭയെപ്പടുന്നു.
മെറ്റാരു േയശുവിെന ്രപസംഗിക്കുകേയാ, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാത്ത
േവെറാരു ആത്മാെവങ്കിലും, നിങ്ങൾ ൈകെക്കാള്ളാത്ത േവെറാരു
സുവിേശഷെമങ്കിലും സ്വീകരിക്കുകേയാ െചയ്യ േമ്പാൾ,
നിങ്ങൾ
5
സഹിക്കുന്നത്
ആശ്ചര്യം.
ഞാൻ
അതിേ്രശഷ്ഠതയുള്ള
അെപ്പാസ്തലന്മാെരക്കാൾ ഒട്ട ം കുറഞ്ഞവനല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു.
6
ഞാൻ
്രപസംഗത്തിൽ
്രപാവീണ്യം
ഇല്ലാത്തവെനങ്കിലും
പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തവനല്ല; ഞങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്േപാഴും
7 അെല്ലങ്കിൽ
എല്ലാവിധത്തിലും െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
ഞാൻ
ൈദവത്തിെന്റ
സുവിേശഷം
നിങ്ങൾക്ക്
സൗജന്യമായി
്രപസംഗിച്ച െകാണ്ട്,
നിങ്ങൾ
ഉയേരണ്ടതിന്,
എെന്നത്തെന്ന
8 നിങ്ങൾക്കു ശു്രശൂഷ
താഴ്ത്തുകയാൽ പാപം െചയ്തുേവാ?
െചയ്യ വാൻ ഞാൻ മറ്റ
സഭകളിൽ നിന്ന് െചലവിന് വാങ്ങി
9 ഞാൻ
അവെര കവർന്നു.
നിങ്ങേളാെടാപ്പം ഇരിക്കുകയും
ആവശ്യം വരികയും െചയ്തേപ്പാൾ ആെരയും ഭാരെപ്പടുത്തിയില്ല.
മെക്കേദാന്യയിൽ നിന്ന് വന്ന സേഹാദരന്മാർ അേ്രത എെന്റ
ആവശ്യങ്ങളിൽ സഹായമായത്.
ഞാൻ എല്ലാ വിധത്തിലും
നിങ്ങൾക്ക് ഭാരമായിത്തീരാതവണ്ണംഎെന്നത്തെന്ന സൂക്ഷിച്ച ; േമലാലും
അങ്ങെനതെന്ന െചയ്യ ം. 10 ്രകിസ്തുവിെന്റ സത്യം എന്നിൽ ഉള്ളതിനാൽ
അഖായ്രപേദശങ്ങളിൽ ആരും എെന്റ ഈ ്രപശംസ ഇല്ലാതാക്കുകയില്ല.
1
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11

അത് എന്തുെകാണ്ട്? ഞാൻ നിങ്ങെള സ്േനഹിക്കായ്കെകാേണ്ടാ?
ൈദവം അറിയുന്നു. 12 അവർ ്രപശംസിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങള ം
തുല്യരായി പരിഗണിക്കെപ്പടുവാൻ അവസരം അേന്വഷിക്കുന്നവരുെട
അവസരം
ഇല്ലാേതേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ
െചയ്യ ന്നത്
േമലാലും
െചയ്യ ം. 13 എെന്തന്നാൽ, ഇങ്ങെനയുള്ളവർ കള്ളയെപ്പാസ്തലന്മാർ,
കപടേവലക്കാർ,
്രകിസ്തുവിെന്റ
അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട
േവഷം
14 അത് ആശ്ചര്യവുമല്ല;
ധരിക്കുന്നവരേ്രത;
സാത്താൻ താനും
െവളിച്ചദൂതെന്റ േവഷം ധരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 15 ആകയാൽ സാത്താെന്റ
ശു്രശൂഷക്കാർ നീതിയുെട ശു്രശൂഷക്കാരുെട േവഷം ധരിച്ചാൽ
അതിശയമല്ല; അവരുെട അവസാനം അവരുെട ്രപവൃത്തികൾക്ക്
ഒത്തതായിരിക്കും.
പൗേലാസിെന്റ കഷ്ടങ്ങളിെല ്രപശംസ
ഞാൻ പിെന്നയും പറയുന്നു; ആരും എെന്ന ബുദ്ധിഹീനൻ എന്ന്
വിചാരിക്കരുത്; വിചാരിച്ചാേലാ, ഞാനും അല്പം ്രപശംസിേക്കണ്ടതിന്
ഒരു ബുദ്ധിഹീനെനേപ്പാെലെയങ്കിലും എെന്ന ൈകെക്കാള്ള വിൻ.
17 ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കർത്താവിെന്റ ഹിതേത്താെട അല്ല,
്രപശംസിക്കുന്ന ഈ അതിൈധര്യേത്താെട ബുദ്ധിഹീനെനേപ്പാെല
18 പലരും ജഡ്രപകാരം ്രപശംസിക്കുകയാൽ ഞാനും
അേ്രത.
്രപശംസിക്കുന്നു. 19 നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്മാർ ആകയാൽ ബുദ്ധിഹീനെര
20 എെന്തന്നാൽ, നിങ്ങെള
സേന്താഷേത്താെട സഹിക്കുന്നുവേല്ലാ.
ഒരുവൻ അടിമെപ്പടുത്തിയാലും ഒരുവൻ നിങ്ങെള ഇരയാക്കിയാലും,
ഒരുവൻ നിങ്ങെളെക്കാണ്ട് േനട്ടം ഉണ്ടാക്കിയാലും, ഒരുവൻ െവറുെത
്രപശംസിച്ചാലും, ഒരുവൻ നിങ്ങള െട മുഖത്ത് അടിച്ചാലും നിങ്ങൾ
21 അതിൽ ഞങ്ങൾ ബലഹീനരായിരുന്നു
സഹിക്കുന്നുവേല്ലാ.
എന്ന് ഞാൻ അപമാനേത്താെട പറയുന്നു.
എന്നാൽ ആെരങ്കിലും
ൈധര്യെപ്പടുന്ന കാര്യത്തിൽ-ഞാൻ ബുദ്ധിഹീനനായി പറയുന്നു-ഞാനും
ൈധര്യെപ്പടുന്നു. 22 അവർ എ്രബായേരാ? ഞാനും അേത; അവർ
യി്രസാേയല്യേരാ? ഞാനും അേത; അവർ അ്രബഹാമിെന്റ സന്തതിേയാ?
ഞാനും അേത; 23 അവർ ്രകിസ്തുവിെന്റ ശു്രശൂഷക്കാേരാ?
ഞാൻ ബുദ്ധി്രഭമമായി സംസാരിക്കുന്നു-ഞാൻ അധികം;
ഞാൻ
ഏറ്റവും അധികം അദ്ധ്വാനിച്ച , അധികം ്രപാവശ്യം തടവിലായി,
അനവധി അടിെകാണ്ടു, പലേപ്പാഴും മരണകരമായ അപകടത്തിൽ
അകെപ്പട്ട ; 24 െയഹൂദരാൽ ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ച് നാല്പത് അടി
അഞ്ചുതവണ െകാണ്ടു; 25 മൂന്നുതവണ വടിെകാണ്ടുള്ള അടിേയറ്റ ;
ഒരിക്കൽ
കേല്ലറ്
െകാണ്ടു,
മൂന്നുതവണ
കപ്പൽനാശത്തിൽ
26 കൂെടക്കൂെട
അകെപ്പട്ട , ഒരു രാപ്പകൽ െവള്ളത്തിൽ കഴിച്ച .
യാ്രത െചയ്തു; നദികളിെല ആപത്ത്, കള്ളന്മാരാലുള്ള ആപത്ത്,
സ്വജനത്താലുള്ള ആപത്ത്, ജാതികളാലുള്ള ആപത്ത്, പട്ടണത്തിെല
ആപത്ത്, നിർജ്ജന്രപേദശെത്ത ആപത്ത്, കടലിെല ആപത്ത്,
കപടസേഹാദരന്മാരാലുള്ള ആപത്ത്; 27 അദ്ധ്വാനവും കഷ്ടപ്പാടും,
ഉറക്കം നഷ്ടെപ്പട്ട പല രാ്രതികൾ, ദാഹവും വിശപ്പ ം, പലതവണ പട്ടിണി,
ശീതം, നഗ്നത 28 എന്നീ സംഗതികൾ കൂടാെത, എനിക്ക് ദിവേസന
സർവ്വസഭകെളയും കുറിച്ച ള്ള ചിന്താഭാരം എന്ന സമ്മർദവും ഉണ്ട്.
29 ആർ ബലഹീനനായിട്ട് ഞാൻ ബലഹീനനാകാെത ഇരിക്കുന്നു? ആർ
പാപത്തിേലക്ക് നയിക്കെപ്പട്ടിട്ട് ഞാൻ േകാപത്താൽ തിളയ്ക്കാെത
16
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ഇരിക്കുന്നു? 30 ്രപശംസിക്കണെമങ്കിൽ എെന്റ ബലഹീനത സംബന്ധിച്ച്
ഞാൻ ്രപശംസിക്കും. 31 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
ൈദവവും പിതാവുമായി എേന്നക്കും വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ ഞാൻ േഭാഷ്കല്ല
പറയുന്നത് എന്നറിയുന്നു. 32 ദമസ്െകാസിെല അേരതാരാജാവിെന്റ
നാടുവാഴി എെന്ന പിടിക്കുവാൻ ഇച്ഛിച്ച്, തെന്റ പട്ടണെത്ത കാവൽ വച്ച
കാത്തു. 33 എന്നാൽ അവർ എെന്ന മതിലിലുള്ള ഒരു കിളിവാതിൽ
വഴിയായി ഒരു െകാട്ടയിൽ ഇറക്കിവിട്ട ; അങ്ങെന ഞാൻ അവെന്റ
ൈകയിൽനിന്നും രക്ഷെപട്ട .

12. അദ്ധ്യായം.
പൗെലാസിെന്റ ദർശനവും മുള്ള ം
്രപശംസിക്കുന്നതിനാൽ
്രപേയാജനമില്ല
എങ്കിലും
അത്
ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു.
ഞാൻ കർത്താവിെന്റ ദർശനങ്ങെളയും
െവളിപ്പാടുകെളയും കുറിച്ച് പറയുവാൻ േപാകുന്നു. 2 ്രകിസ്തുവിലുള്ള
ഒരു മനുഷ്യെന ഞാൻ അറിയുന്നു: അവൻ പതിനാല് വർഷം മുെമ്പ
മൂന്നാം സ്വർഗ്ഗേത്താളം എടുക്കെപ്പട്ട ;
ശരീരേത്താെടേയാ എന്ന്
ഞാൻ അറിയുന്നില്ല, ശരീരം കൂടാെതേയാ എന്നുമറിയുന്നില്ല; ൈദവം
അറിയുന്നു. 3 ആ മനുഷ്യൻ പറുദീസേയാളം എടുക്കെപ്പട്ട എന്നുംശരീരേത്താെടേയാ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല; ശരീരം കൂടാെതേയാ
എന്നും അറിയുന്നില്ല; ൈദവം അറിയുന്നു- 4 മനുഷ്യന് ഉച്ചരിക്കുവാൻ
പാടില്ലാത്തതും പറഞ്ഞുകൂടാത്തതുമായ വാക്കുകെള അവൻ േകട്ട
5 അങ്ങെനയുള്ള ഒരുവെനക്കുറിച്ച്
എന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു.
ഞാൻ ്രപശംസിക്കും; എെന്നക്കുറിേച്ചാ എെന്റ ബലഹീനതകളിൽ
6 ഞാൻ ്രപശംസിക്കുവാൻ
അല്ലാെത ഞാൻ ്രപശംസിക്കുകയില്ല.
ആശിച്ചാലും മൂഢനാകയില്ല; എെന്തന്നാൽ ഞാൻ സത്യം പറയും;
എങ്കിലും എെന്ന കാണുന്നതിനും എന്നിൽ നിന്ന് േകൾക്കുന്നതിനും
ഉപരി ആരും എെന്നക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത് എന്നുവച്ച് ഞാൻ
7 െവളിപ്പാടുകള െട ആധിക്യം
അതിൽനിന്ന് അകന്നുനിൽക്കുന്നു.
നിമിത്തം ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന അതിയായി ഉയർത്താതിരിക്കുവാൻ
എനിക്ക്
ജഡത്തിൽ
ഒരു
ശൂലം
തന്നിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ
എെന്നത്തെന്ന
അതിയായി
ഉയർത്താതിരിേക്കണ്ടതിന്
എെന്ന
8 അത് എെന്ന വിട്ട
കുത്തുവാൻ സാത്താെന്റ ദൂതെന തെന്ന.
നീേങ്ങണ്ടതിന് ഞാൻ മൂന്നു ്രപാവശ്യം കർത്താവിേനാട് അേപക്ഷിച്ച .
9 അവൻ എേന്നാട്:
എെന്റ കൃപ നിനക്കു മതി; എെന്റ ശക്തി
ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞുവരുന്നുവേല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആകയാൽ
്രകിസ്തുവിെന്റ ശക്തി എെന്റേമൽ ആവസിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ
അതിസേന്താഷേത്താെട എെന്റ ബലഹീനതകളിൽ ്രപശംസിക്കും.
10
അതുെകാണ്ട്
ഞാൻ
്രകിസ്തുവിനുേവണ്ടി
ബലഹീനത,
അപമാനം, ദുരിതം, ഉപ്രദവം, ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിവ സഹിക്കുന്നതിൽ
ഞാൻ
സംതൃപ്തിയുള്ളവനായിരിക്കുന്നു;
എെന്തന്നാൽ,
ബലഹീനനായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന ഞാൻ ശക്തനാകുന്നു.
1

െകാരിന്ത്യയിലുള്ളവെരപ്പറ്റിയുള്ള പൗെലാസിെന്റ കരുതൽ
ഞാൻ മൂഢനായിേപ്പായി;
നിങ്ങൾ എെന്ന നിർബ്ബന്ധിച്ച ;
നിങ്ങൾ എെന്ന ്രപശംസിേക്കണ്ടതായിരുന്നു; എെന്തന്നാൽ, ഞാൻ
11
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ഒന്നുമല്ല എങ്കിലും,
അതിേ്രശഷ്ഠതയുള്ള അെപ്പാസ്തലന്മാരിൽ
12
ഒട്ട ം കുറഞ്ഞവനല്ല.
യഥാർത്ഥ അെപ്പാസ്തലെന്റ ലക്ഷണങ്ങൾ
പൂർണ്ണ സഹിഷ്ണതയിലും അടയാളങ്ങളാലും അത്ഭുതങ്ങളാലും
13 ഞാൻ
വീര്യ്രപവൃത്തികളാലും നിങ്ങള െട ഇടയിൽ െവളിെപ്പട്ട .
നിങ്ങൾക്ക്
ഭാരമായിത്തീർന്നില്ല
എന്നുള്ളതല്ലാെത
േശഷം
സഭകേളക്കാൾ നിങ്ങെള ഏതുകാര്യത്തിൽ കുറവുള്ളവരാക്കി? ഈ
അന്യായം ക്ഷമിച്ച െകാള്ള വിൻ.
14 ഈ മൂന്നാം ്രപാവശ്യവും നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരുവാൻ ഞാൻ
ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാരമായിത്തീരുകയുമില്ല;
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ,
നിങ്ങൾക്കുള്ളതിെനയല്ല
നിങ്ങെളത്തെന്ന
ഞാൻ അേന്വഷിക്കുന്നു; മക്കൾ അമ്മയപ്പന്മാർക്കല്ല അമ്മയപ്പന്മാർ
15
മക്കൾക്കായിട്ടേല്ലാ
സമ്പാദിച്ച വയ്േക്കണ്ടത്.
ഞാൻ
അതിസേന്താഷേത്താെട നിങ്ങള െട ജീവനുേവണ്ടി െചലവിടുകയും
െചലവായിേപ്പാകയും െചയ്യ ം.
ഞാൻ നിങ്ങെള അധികമായി
സ്േനഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എെന്ന അല്പമായി സ്േനഹിക്കുന്നുേവാ?
16 എന്നാൽ,
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭാരമായിത്തീർന്നില്ല എങ്കിലും
കൗശലക്കാരനാകയാൽ വഞ്ചനെകാണ്ട് നിങ്ങെള ൈകവശമാക്കി
എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമായിരിക്കും. 17 ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
അയച്ചവരിൽ
ആെരെയങ്കിലുംെകാണ്ട്
നിങ്ങെള
ചൂഷണം
18 ഞാൻ തീെത്താസിെന ഉത്സാഹിപ്പിച്ച്, ആ
െചയ്െതടുത്തുേവാ?
സേഹാദരെനയും അവെന്റ കൂെട അയച്ചിരുന്നു; തീെത്താസ് നിങ്ങെള
ചൂഷണം െചയ്തുേവാ?
ഞങ്ങൾ നടന്നത് അേത ആത്മാവിൽ
അല്ലേയാ? അേത കാൽച്ച വടുകളിൽ അല്ലേയാ?
19
ഇ്രതേനരം
ഞങ്ങൾ
നിങ്ങേളാട്
്രപതിവാദിക്കുന്നു
എന്ന്
നിങ്ങൾക്ക് േതാന്നുന്നുേവാ?
ൈദവത്തിന്മുമ്പാെക ്രകിസ്തുവിൽ
ആകുന്നു ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത്; ്രപിയമുള്ളവേര, സകലവും
20 ഞാൻ വരുേമ്പാൾ
നിങ്ങള െട ആത്മികവർദ്ധനയ്ക്കായിട്ടേ്രത.
ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കാത്തവിധത്തിൽ നിങ്ങെള കാണുകയും നിങ്ങൾ
ആ്രഗഹിക്കാത്ത വിധത്തിൽ എെന്ന കാണുകയും െചയ്യ േമാ എന്നും,
പിണക്കം, അസൂയ, േകാപം, പക, ഏഷണി, പരദൂഷണം, നിഗളം, കലഹം
എന്നിവ ഉണ്ടാകുേമാ എന്നും ഞാൻ ഭയെപ്പടുന്നു. 21 ഞാൻ വീണ്ടും
വരുേമ്പാൾ എെന്റ ൈദവം എെന്ന നിങ്ങള െട ഇടയിൽ താഴ്ത്തുവാനും,
മുമ്പ് പാപംെചയ്യ കയും തങ്ങൾ ്രപവർത്തിച്ച അശുദ്ധി, ദുർന്നടപ്പ്,
ദുഷ്കാമം എന്നിവെയക്കുറിച്ച് മാനസാന്തരെപ്പടുകയും െചയ്യാത്ത
പലെരയും െചാല്ലി വിലപിക്കുവാനും ഇടയാകുേമാ എന്നും ഞാൻ
ഭയെപ്പടുന്നു.

13. അദ്ധ്യായം.
െകാരിന്ത്യേരാടുള്ള അന്ത്യശാസനം
മൂന്നാം ്രപാവശ്യം ആണ് ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരുന്നത്
“രേണ്ടാ മൂേന്നാ സാക്ഷികള െട സാക്ഷ്യത്താൽ ഏത് കാര്യവും
ഉറപ്പാക്കെപ്പടും”
2 ഞാൻ രണ്ടാം ്രപാവശ്യം നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഇരുന്നേപ്പാൾ: ഞാൻ
വീണ്ടും വന്നാൽ ക്ഷമിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുേപാെല ഞാൻ
ഇേപ്പാൾ ദൂരത്തിരുന്നുെകാണ്ട്,
മുമ്പു പാപം െചയ്തവേരാടും
1 ഇത്
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3 ്രകിസ്തു
മെറ്റല്ലാവേരാടും മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു.
എന്നിൽ
സംസാരിക്കുന്നു എന്നതിന് നിങ്ങൾ െതളിവ് അേന്വഷിക്കുന്നുവേല്ലാ.
നിങ്ങേളാടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവൻ ബലഹീനനല്ല, നിങ്ങളിൽ ശക്തൻ
തെന്ന. 4 ബലഹീനതയിൽ അവൻ ്രകൂശിക്കെപ്പട്ടിട്ട ം ൈദവശക്തിയാൽ
ജീവിക്കുന്നു;
ഞങ്ങള ം
അവനിൽ
ബലഹീനർ
എങ്കിലും
അവേനാട് കൂെട ൈദവശക്തിയാൽ നിങ്ങൾക്കായി ജീവിക്കുന്നു.
5 നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുേവാ എന്ന് നിങ്ങെളത്തെന്ന
പരീക്ഷിക്കുവിൻ; നിങ്ങെളത്തെന്ന പരിേശാധിക്കുവിൻ.
നിങ്ങൾ
അേയാഗ്യരായി െതളിയുന്നില്ല എന്നുവരികിൽ, േയശു്രകിസ്തു നിങ്ങളിൽ
ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയുന്നില്ലേയാ? 6 എന്നാൽ
ഞങ്ങൾ അേയാഗ്യരായി െതളിഞ്ഞില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും എന്ന്
ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. 7 നിങ്ങൾ ഒരു േദാഷവും െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന്
ഞങ്ങൾ ൈദവേത്താട് ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു;
ഞങ്ങൾ േയാഗ്യരായി
േതാേന്നണ്ടതിനല്ല, ഞങ്ങൾ അേയാഗ്യർ എന്നേപാെല ഇരുന്നാലും,
8 സത്യത്തിന് അനുകൂലമല്ലാെത
നിങ്ങൾ നന്മ െചേയ്യണ്ടതിനേ്രത.
സത്യത്തിന് ്രപതികൂലമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും െചയ്യ വാൻ കഴിവില്ലേല്ലാ.
9 ഞങ്ങൾ
ബലഹീനരും നിങ്ങൾ ശക്തരും ആയിരിക്കുേമ്പാൾ
ഞങ്ങൾ സേന്താഷിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ തികഞ്ഞവരാേകണ്ടതിന് തെന്ന
10 അതുനിമിത്തം ഞാൻ വരുേമ്പാൾ
ഞങ്ങൾ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു.
ഇടിച്ച കളയുവാനല്ല,
പണിയുവാനായിത്തെന്ന
കർത്താവ്
തന്ന
അധികാരത്തിന് ഒത്തവണ്ണം, പരുഷമായി െപരുമാറാതിരിേക്കണ്ടതിന്
ദൂരത്തുനിന്ന് ഇത് എഴുതുന്നു.

അന്ത്യാഭിവാദനം
ഒടുവിൽ
സേഹാദരന്മാേര,
സേന്താഷിക്കുവിൻ;
യഥാസ്ഥാനെപ്പടുവിൻ; ആശ്വസിച്ച െകാള്ള വിൻ; ഏകമനസ്സ ള്ളവരാകുവിൻ;
സമാധാനേത്താെട
ഇരിക്കുവിൻ;
സ്േനഹത്തിെന്റയും
സമാധാനത്തിെന്റയും
ൈദവം
നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിക്കും.
12 വിശുദ്ധചുംബനംെകാണ്ട് അേന്യാന്യം വന്ദനം െചയ്യ വിൻ.
13 വിശുദ്ധന്മാർ എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് വന്ദനം െചാല്ല ന്നു.
14 കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപയും ൈദവത്തിെന്റ
സ്േനഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ കൂട്ടായ്മയും നിങ്ങെളല്ലാവേരാടുംകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
11
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അെപ്പാസ്തലനായ പൗെലാസ്

ഗലാത്യർക്ക് എഴുതിയ േലഖനം
1
(മനുഷ്യരിൽ
നിന്നല്ല
മനുഷ്യനാലുമല്ല;
എന്നാൽ
േയശു്രകിസ്തുവിനാലും
അവെന
മരിച്ചവരുെട
ഇടയിൽനിന്ന്
ഉയിർപ്പിച്ചവനായ പിതാവായ ൈദവത്താലുമേ്രത) അെപ്പാസ്തലനായ
പൗെലാസും 2 എേന്നാട് കൂെടയുള്ള സകല സഹ വിശ്വാസികള ം
3
ഗലാത്യസഭകൾക്ക്
എഴുതുന്നത്:
നമ്മുെട
പിതാവായ
ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും
കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽനിന്നും
നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട. 4 നമ്മുെട ൈദവവും
പിതാവുമായവെന്റ ഇഷ്ട്രപകാരം ഇേപ്പാഴെത്ത ദുഷ്കാലത്തിൽനിന്ന്
നെമ്മ
വിടുവിേക്കണ്ടതിന്
നമ്മുെട
പാപങ്ങൾക്കായി
അവൻ
തെന്നത്താൻ ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു. 5 അവന് എെന്നേന്നക്കും മഹത്വം.
ആേമൻ.
6 ്രകിസ്തുവിെന്റ
കൃപയിേലക്ക് നിങ്ങെള വിളിച്ചവനിൽ നിന്ന്
മാറിേപ്പായി
ഇ്രതേവഗത്തിൽ
മെറ്റാരു
സുവിേശഷത്തിേലക്ക്
7 മെറ്റാരു
നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞതുെകാണ്ട് ഞാൻ ആശ്ചര്യെപ്പടുന്നു.
സുവിേശഷം എെന്നാന്നില്ല, എന്നിരുന്നാലും ്രകിസ്തുവിെന്റ സുവിേശഷം
വളെച്ചാടിക്കുന്നവരും നിങ്ങെള കലക്കുന്നവരുമായ ചില മനുഷ്യർ
ഉണ്ട്. 8 എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാട് അറിയിച്ചതിന് വിപരീതമായി
ഞങ്ങൾ ആകെട്ട സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഒരു ദൂതനാകെട്ട നിങ്ങേളാടു
9 ഞങ്ങൾ
സുവിേശഷം അറിയിച്ചാൽ അവൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ.
മുൻപറഞ്ഞതുേപാെല
ഞാൻ
ഇേപ്പാൾ
പിെന്നയും
പറയുന്നു:
നിങ്ങൾ ൈകെക്കാണ്ട സുവിേശഷത്തിന് വിപരീതമായി ആെരങ്കിലും
നിങ്ങേളാടു സുവിേശഷം അറിയിച്ചാൽ അവൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ.
10 ഇേപ്പാൾ എനിക്ക് മനുഷ്യെന്റേയാ അേതാ ൈദവത്തിെന്റേയാ
അംഗീകാരം േവണ്ടത്? അല്ല, ഞാൻ മനുഷ്യെര ്രപസാദിപ്പിക്കുവാൻ
േനാക്കുന്നുേവാ? ഇന്നും ഞാൻ മനുഷ്യെര ്രപസാദിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ
ഞാൻ ്രകിസ്തുവിെന്റ ദാസനല്ല.
11 സേഹാദരന്മാേര,
ഞാൻ അറിയിച്ച സുവിേശഷം േകവലം
മാനുഷികമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണെമന്ന് ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു.
12 അത് ഞാൻ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട മില്ല,
്രപത്യ ത എേന്നാടുള്ള േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ െവളിപാടിനാൽ അേ്രത
13 െയഹൂദമതത്തിെല
ഞാൻ ്രപാപിച്ചത്.
എെന്റ മുമ്പെത്ത
ജീവിതെത്തക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ
സഭെയ അത്യന്തം ഉപ്രദവിക്കുകയും അതിെന മുടിക്കുകയും 14 എെന്റ
പിതൃപാരമ്പര്യെത്തക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അത്യന്തം എരിേവറി, ഞാൻ എെന്റ
സമ്രപായക്കാരായ െയഹൂദന്മാരിൽ പലേരക്കാള ം െയഹൂദമതത്തിൽ
15 എങ്കിലും എെന്റ
അധികം മുേന്നറുകയും െചയ്തുേപാന്നു.
അമ്മയുെട ഉദരത്തിൽവച്ച തെന്ന എെന്ന േവർതിരിച്ച് തെന്റ കൃപയാൽ
എെന്ന വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ൈദവം 16 ഞാൻ ജാതികള െട ഇടയിൽ
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അവെന ്രപസംഗിേക്കണ്ടതിന് പു്രതെന എന്നിൽ െവളിെപ്പടുത്തുവാൻ
17
്രപസാദിച്ചേപ്പാൾ
മനുഷ്യേരാട്
ആേലാചിക്കുകേയാ
എനിക്ക്
മുെമ്പ അെപ്പാസ്തലന്മാരായവരുെട അടുക്കൽ െയരൂശേലമിേലക്ക്
േപാകേയാ െചയ്യാെത അേറബ്യരാജ്യത്തിേലക്ക് േപാകുകയും പിെന്ന
ദമസ്െകാസ് പട്ടണത്തിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാരുകയും െചയ്തു.
18
പിെന്ന
മൂന്ന്
വർഷം
കഴിഞ്ഞിട്ട്
േകഫാവുമായി
*മുഖപരിചയമാേകണ്ടതിന്
ഞാൻ
െയരൂശേലമിേലക്ക്
േപായി
19 എന്നാൽ
പതിനഞ്ചുദിവസം ഞാൻ അവേനാടുകൂെട പാർത്തു.
കർത്താവിെന്റ
സേഹാദരനായ
യാേക്കാബിെന
അല്ലാെത
അെപ്പാസ്തലന്മാരിൽ
േവെറാരുവെനയും
ഞാൻ
കണ്ടില്ല.
20 ൈദവമുമ്പിൽ
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത് േഭാഷ്കല്ല.
21 പിെന്ന ഞാൻ സുറിയ,
കിലിക്യ ഭൂ്രപേദശങ്ങളിേലക്കു േപായി.
22 െയഹൂദ്യ്രപേദശത്തിലുള്ള ്രകിസ്തുസഭകൾേക്കാ ഞാൻ മുഖപരിചയം
ഇല്ലാത്തവൻ ആയിരുന്നു; 23 മുെമ്പ നെമ്മ ഉപ്രദവിച്ചവൻ താൻ മുെമ്പ
തകർത്ത വിശ്വാസെത്ത ഇേപ്പാൾ ്രപസംഗിക്കുന്നു എന്ന് മാ്രതം 24 അവർ
േകട്ട് എെന്നെച്ചാല്ലി ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തി.

1

2. അദ്ധ്യായം.

പിെന്ന പതിനാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബർന്നബാസുമായി
തീെത്താസിെനയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട് വീണ്ടും െയരൂശേലമിേലക്കു േപായി.
2 ഞാൻ ഒരു െവളിപാട് അനുസരിച്ചേ്രത േപായത്; ഞാൻ ഓടുന്നേതാ
ഓടിയേതാ െവറുെത എന്നു വരാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ ജാതികള െട
ഇടയിൽ ്രപസംഗിക്കുന്ന സുവിേശഷം അവേരാട്, എന്നാൽ ്രപേത്യകിച്ച്
മറ്റ ള്ളവെര നയിക്കുന്ന ്രപമാണികേളാട് വ്യക്തിപരമായി വിവരിച്ച .
3 എന്നാൽ എെന്റ കൂെടയുള്ള തീെത്താസ്, യവനൻ *എങ്കിലും പരിേച്ഛദന
4 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ നമുക്കുള്ള
ഏൽക്കുവാൻ നിർബ്ബന്ധിച്ചില്ല.
സ്വാത്രന്ത്യം ഒറ്റ േനാക്കുവാൻ രഹസ്യമായി അയച്ച കള്ള സേഹാദരന്മാർ
നിമിത്തമായിരുന്നു നിർബ്ബന്ധിക്കാഞ്ഞത്. അവർ ന്യായ്രപമാണത്തിന്
5 നിങ്ങേളാടുള്ള
നെമ്മ അടിമകളാക്കുവാൻ ആ്രഗഹിച്ച .
സുവിേശഷത്തിെന്റ
സത്യം
മാറ്റംവരാെത
നിലനിൽേക്കണ്ടതിന്
ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരു മണിക്കൂറുേപാലും വഴങ്ങിെക്കാടുത്തില്ല.
6 എന്നാൽ മറ്റ ള്ളവർ ്രപമാണികൾ എന്ന് പറയുന്നവർ എനിക്ക് ഒന്നും
്രഗഹിപ്പിച്ച തന്നിട്ടില്ല.
അവർ എങ്ങെനയുള്ളവർ ആയിരുന്നാലും
എനിക്ക് ഏതുമില്ല;
ൈദവം മനുഷ്യെന്റ മുഖം േനാക്കുന്നില്ല.
7
േനേരമറിച്ച്
പരിേച്ഛദനക്കാരുെട
അെപ്പാസ്തലത്വത്തിനായി
പെ്രതാസിൽ വ്യാപരിച്ചവനായ ൈദവം ജാതികൾക്കായി എന്നിലും
വ്യാപരിച്ചതുെകാണ്ട് 8 പെ്രതാസിന് പരിേച്ഛദനക്കാേരാട് സുവിേശഷം
േഘാഷിേക്കണ്ടതുേപാെല എെന്ന അ്രഗചർമക്കാേരാട് സുവിേശഷം
േഘാഷിക്കുവാൻ 9 ഭരേമല്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ കാണുകയും
എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപ അറിഞ്ഞുംെകാണ്ട് നായകരായി എണ്ണെപ്പട്ടിരുന്ന
യാേക്കാബും േകഫാവും †േയാഹന്നാനും, ഞങ്ങൾ ജാതികേളാടും
*

1. അദ്ധ്യായം.. 18 േകഫാവുമായി, പെ്രതാസിെന്റ മെറ്റാരു േപര് േകഫാവ്.

3 യവനൻ എന്നാൽ െയഹൂദനല്ലാത്തവൻ.
മെറ്റാരു േപര് േകഫാവ്.

†

*

2. അദ്ധ്യായം..

2. അദ്ധ്യായം.. 9 േകഫാവും പെ്രതാസിെന്റ
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‡അവർ
പരിേച്ഛദനക്കാേരാടും
സുവിേശഷം
അറിയിക്കുവാൻ
േപാേകണ്ടതിന് എനിക്കും ബർന്നബാസിനും കൂട്ടായ്മയുെട വലൈങ്ക
10 ദരി്രദെര ഞങ്ങൾ ഓർത്തുെകാേള്ളണം എന്നും അവർ
തന്നു.
പറഞ്ഞു; അങ്ങെന െചയ്വാൻ ഞാൻ ഉത്സാഹിച്ച മിരിക്കുന്നു.
11 േകഫാവ് അെന്ത്യാക്യപട്ടണത്തില് വന്നേപ്പാൾ അവനിൽ കുറ്റം
കാണുകയാൽ ഞാൻ അഭിമുഖമായി അവേനാട് എതിർത്തുനിന്നു.
12 യാേക്കാബിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് ചിലർ വരും മുെമ്പ േകഫാവ്
ജാതികേളാടുകൂെട തിന്നു േപാന്നു; എന്നാൽ അവർ വന്നേപ്പാേഴാ അവൻ
പരിേച്ഛദനക്കാെര ഭയെപ്പട്ട ജാതികളിൽ നിന്നു പിൻവാങ്ങി പിരിഞ്ഞു
നിന്നു. 13 േശഷം െയഹൂദസേഹാദരന്മാരും േകഫാവിേനാടുകൂെട ഈ
കപടം കാണിച്ച . അതുെകാണ്ട് ബർന്നബാസും അവരുെട കപടത്താൽ
14 എന്നാൽ, അവർ സുവിേശഷത്തിെന്റ
െതറ്റിേപ്പാവാൻ ഇടവന്നു.
സത്യം പിന്തുടരുന്നില്ല എന്നു കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരുെടയും മുമ്പിൽവച്ച്
േകഫാവിേനാട് പറഞ്ഞത്: െയഹൂദനായ നീ െയഹൂദമര്യാദ്രപകാരമല്ല
ജാതികള െട മര്യാദ്രപകാരം ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ നീ ജാതികെള
െയഹൂദമര്യാദ അനുസരിക്കുവാൻ നിബ്ബന്ധിക്കുന്നത് എങ്ങെന?
15 നാം ജാതികളായ പാപികളല്ല, ജനനംെകാണ്ട് െയഹൂദന്മാരെ്രത;
16 േയശു്രകിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താലല്ലാെത ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
്രപവൃത്തികളാൽ
ആരും
നീതികരിക്കെപ്പടുന്നില്ല
എന്ന്
അറിഞ്ഞിരിക്കെകാണ്ട് നാമും ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികളാലല്ല
്രകിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ തെന്ന നാം നീതീകരിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്
്രകിസ്തുേയശുവിൽ വിശ്വസിച്ച ; ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികളാൽ
ഒരു ജഡവും നീതീകരിക്കെപ്പടുകയില്ലേല്ലാ. 17 എന്നാൽ ്രകിസ്തുവിൽ
നമ്മൾ ൈദവത്താലുള്ള നീതീകരണം അേന്വഷിക്കയിൽ നാമും
പാപികൾ എന്നു വരുന്നു എങ്കിൽ ്രകിസ്തു പാപത്തിെന്റ ദാസൻ എേന്നാ?
18 ഞാൻ െപാളിച്ച മാറ്റിയ ന്യായ്രപമാണത്തിെല
ഒരുനാള ം അല്ല.
എെന്റ ആ്രശയെത്ത വീണ്ടും പണിതുവന്നാൽ, ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന
19 ഞാൻ
നിയമലംഘിയായി കാണിക്കുന്നു.
ൈദവത്തിനായി
ജീവിേക്കണ്ടതിന് ന്യായ്രപമാണത്താൽ ന്യായ്രപമാണ സംബന്ധമായി
20 ഞാൻ ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട ്രകൂശിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
മരിച്ച .
ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ്രകിസ്തുവേ്രത എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു;
ഇേപ്പാൾ ഞാൻ ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നേതാ എെന്ന സ്േനഹിച്ച്
എനിക്കുേവണ്ടി തെന്നത്താൻ ഏല്പിച്ച െകാടുത്ത ൈദവപു്രതനിലുള്ള
വിശ്വാസത്താലേ്രത ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. 21 ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ കൃപ
വൃഥാവാക്കുന്നില്ല; ന്യായ്രപമാണത്താൽ നീതി നിലനിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ
്രകിസ്തു മരിച്ചത് െവറുെതയേല്ലാ.

3. അദ്ധ്യായം.

1 ഹാ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഗലാത്യേര, നിങ്ങെള ക്ഷു്രദംെചയ്ത് മയക്കിയത്

ആർ?
േയശു്രകിസ്തു ്രകൂശിക്കെപ്പട്ടവനായി നിങ്ങള െട കണ്ണിന്
2 ഞാൻ ഇെതാന്നു മാ്രതം നിങ്ങളിൽ
മുമ്പിൽ വരച്ച കിട്ടിയിട്ടിേല്ല?
നിന്ന് ്രഗഹിപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു; നിങ്ങൾക്ക്പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചത്
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ ്രപവൃത്തിയാേലാ അേതാ നിങ്ങൾ േകട്ടത്
‡

2. അദ്ധ്യായം.. 9 ജാതികേളാടും, ജാതികൾ എന്നാൽ െയഹൂദരല്ലാത്തവർ.

ഗലാത്യർ 3. അദ്ധ്യായം.:3

336

ഗലാത്യർ 3. അദ്ധ്യായം.:19

3 നിങ്ങൾ ഇ്രത ബുദ്ധിെകട്ടവേരാ?
വിശ്വസിച്ചതിനാേലാ?
നിങ്ങൾ
ആത്മാവിൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇേപ്പാൾ ജഡത്തിേലാ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്?
4 അെതല്ലാം
െവറുെത അേ്രത എന്നു വരികിൽ ഇ്രത എല്ലാം
5 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്െറ
െവറുെത അനുഭവിച്ച േവാ?
ആത്മാവിെന നല്കി നിങ്ങള െട ഇടയിൽ വീര്യ്രപവൃത്തികെള െചയ്യ ന്ന
ൈദവം ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ ്രപവൃത്തിയാേലാ വിശ്വാസത്താലുള്ള
6 അ്രബഹാം ൈദവത്തിൽ
േകൾവിയാേലാ അങ്ങെന െചയ്യ ന്നത്?
വിശ്വസിച്ച ; അത് അവന് നീതിയായി കണക്കിട്ട എന്നുണ്ടേല്ലാ.
7
അതുെകാണ്ട്,
വിശ്വസിക്കുന്നവർ
അേ്രത
അ്രബഹാമിെന്റ
8
സന്തതികള് എന്ന് അറിയുവിൻ.
ൈദവം വിശ്വാസംമൂലം ജാതികെള
നീതീകരിക്കുന്നു എന്ന് തിരുെവഴുത്ത് മുൻകണ്ടിട്ട്:
“നിന്നിൽ
സകലജാതികള ം
അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും”
എന്നുള്ള
സുവിേശഷം
അ്രബഹാമിേനാട് മുമ്പുകൂട്ടി അറിയിച്ച . 9 അങ്ങെന വിശ്വാസമുള്ളവർ
വിശ്വാസിയായ
അ്രബഹാമിേനാടുകൂെട
അനു്രഗഹിക്കെപ്പടുന്നു.
10
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
്രപവൃത്തിയിൽ
ആ്രശയിക്കുന്ന
ഏവരും ശാപത്തിൻ കീഴാകുന്നു;
ന്യായ്രപമാണപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നെതാെക്കയും
െചയ്വാൻ
തക്കവണ്ണം
അതിൽ
നിലനിൽക്കാത്തവൻ
എല്ലാം
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ
എന്ന്
11 എന്നാൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
ന്യായ്രപമാണത്താൽ
ൈദവം ആെരയും നീതീകരിക്കുന്നില്ല എന്നത് വ്യക്തം; “നീതിമാൻ
വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും” എന്നേല്ലാ ഉള്ളത്. 12 ന്യായ്രപമാണത്തിേനാ
വിശ്വാസമല്ല
ആധാരമായിരിക്കുന്നത്;
“അത്
െചയ്യ ന്നവൻ
അതിനാൽ ജീവിക്കും” * എന്നുണ്ടേല്ലാ. 13 ്രകിസ്തു നമുക്കുേവണ്ടി
ശാപമായിത്തീർന്നേപ്പാൾ
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
ശാപത്തിൽനിന്ന്
അവൻ നെമ്മ വീെണ്ടടുത്തു.
“മരത്തിേന്മൽ തൂങ്ങുന്നവൻ എല്ലാം
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ” എന്ന് തിരുെവഴുത്തില് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
14 അ്രബഹാമിേന്മലുള്ള അനു്രഗഹം ്രകിസ്തുേയശുവിൽ ജാതികൾക്ക്
വേരണ്ടതിന്
നാം
ആത്മാെവന്ന
വാഗ്ദത്തം
വിശ്വാസത്താൽ
്രപാപിക്കുവാൻ തെന്ന.
15 സേഹാദരന്മാേര, ഞാൻ മാനുഷികരീതിയിൽ പറയാം:
അത്
മാനുഷികമായ ഒരു ഉടമ്പടി ആയിരുന്നാലും അതിന് ഉറപ്പ വന്നാൽ
ആരും അതിെന ദുർബ്ബലമാക്കുകേയാ അതിേനാട് കൂട്ട കേയാ
16 എന്നാൽ അ്രബഹാമിനും അവെന്റ സന്തതിയ്ക്കും
െചയ്യ ന്നില്ല.
വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ലഭിച്ച ; സന്തതികൾക്കും എന്ന് അേനകെരക്കുറിച്ചല്ല,
എന്നാൽ നിെന്റ സന്തതിയ്ക്കും എന്ന് ഏകെനക്കുറിച്ചേ്രത പറയുന്നത്;
അത് ്രകിസ്തു തെന്ന. 17 ഇേപ്പാൾ ഞാൻ പറയുന്നതിെന്റ താല്പര്യേമാ:
നാനൂറ്റിമുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടായ ന്യായ്രപമാണം വാഗ്ദത്തെത്ത
നീക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ൈദവം മുമ്പ് ഉറപ്പാക്കിയ നിയമെത്ത
18 അവകാശം ന്യായ്രപമാണം നിമിത്തം വന്നു
ദുർബ്ബലമാക്കുന്നില്ല.
എങ്കിൽ അത് ഇനിേമൽ വാഗ്ദത്തം നിമിത്തമല്ല വരുന്നത്; എന്നാൽ
അ്രബഹാമിേനാ ൈദവം അവകാശം വാഗ്ദത്തം നിമിത്തം സൗജന്യമായി
19 പിെന്ന ന്യായ്രപമാണം എന്തിന്?
നല്കി.
വാഗ്ദത്തം ലഭിച്ച
അ്രബഹാമിെന്റ സന്തതിവരുേവാളം, ന്യായ്രപമാണം ലംഘനങ്ങൾ

*
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നിമിത്തം
കൂട്ടിേച്ചർത്തതും
ദൂതന്മാർ
മുഖാന്തരം
മദ്ധ്യസ്ഥെന്റ
20
കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചതുമേ്രത.
ഒരുവൻ മാ്രതം എങ്കിൽ മദ്ധ്യസ്ഥൻ
21 അതുെകാണ്ട്
േവണ്ടിവരികയില്ല; ൈദവേമാ ഒരുവൻ മാ്രതം.
ന്യായ്രപമാണം ൈദവവാഗ്ദത്തങ്ങൾക്ക് വിേരാധേമാ? ഒരിക്കലും അല്ല;
ജീവിപ്പിപ്പാൻ കഴിയുെന്നാരു ന്യായ്രപമാണം നല്കിയിരുന്നു എങ്കിൽ നീതി
വാസ്തവമായി ആ ന്യായ്രപമാണത്താൽ വരുമായിരുന്നു. 22 എന്നാൽ
വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും േയശു്രകിസ്തുവിെല വിശ്വാസത്തിെന്റ
വാഗ്ദാനം നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം തിരുെവഴുത്ത് എല്ലാറ്റിെനയും
പാപത്തിൻ കീഴിൽ ആക്കിക്കളഞ്ഞു.
23 എന്നാൽ വിശ്വാസം വരുംമുെമ്പ പിന്നീട് െവളിെപ്പടുവാനിരുന്ന
വിശ്വാസത്തിനായി
നെമ്മ
ന്യായ്രപമാണത്തിൻ
കീഴ്
24 അങ്ങെന
അടച്ച സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.
നാം വിശ്വാസത്താൽ
നീതീകരിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്
ന്യായ്രപമാണം
്രകിസ്തുവിെന്റ
വരവു
25 ആ
വെര നടത്തുവാൻ നമുക്ക് ശിശുപാലകനായി തീർന്നു.
വിശ്വാസം ഇേപ്പാൾ വന്നിരിക്കുന്നു, നാം ഇനി ശിശുപാലകെന്റ
26 ്രകിസ്തുേയശുവിെല വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾ
കീഴിൽ അല്ല.
27 ്രകിസ്തുവിേനാട്
എല്ലാവരും ൈദവത്തിെന്റ മക്കൾ ആകുന്നു.
േചരുവാൻ സ്നാനം ഏറ്റിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ്രകിസ്തുവിെന
ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. 28 അതിൽ െയഹൂദനും യവനനും എന്നില്ല, അടിമയും
സ്വത്രന്തനും എന്നില്ല, ആണും െപണ്ണ ം എന്നുമില്ല; നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
്രകിസ്തുേയശുവിൽ ഒന്നേ്രത. 29 ്രകിസ്തുവിനുള്ളവർ എങ്കിേലാ നിങ്ങൾ
അ്രബഹാമിെന്റ സന്തതിയും വാഗ്ദത്ത്രപകാരം അവകാശികള ം
ആകുന്നു.
1

4. അദ്ധ്യായം.

അവകാശി
മുഴുവൻ
സ്വത്തിനും
ഉടമെയങ്കിലും
ശിശുവായിരിക്കുന്നിടേത്താളം
അടിമേയക്കാൾ
ഒട്ട ം
വിേശഷതയുള്ളവനല്ല, 2 എന്നാൽ പിതാവ് നിശ്ചയിച്ച സമയേത്താളം
സംരക്ഷകന്മാർക്കും ഗൃഹവിചാരകന്മാർക്കും കീഴ്െപട്ടവനേ്രത എന്നു
ഞാൻ പറയുന്നു. 3 അതുേപാെല നാമും ശിശുക്കൾ ആയിരുന്നേപ്പാൾ
4 എന്നാൽ
്രപപഞ്ചത്തിെന്റ ആദി പാഠങ്ങളിൽ അടിമെപ്പട്ടിരുന്നു.
തക്ക കാലസമ്പൂർണ്ണത വന്നേപ്പാൾ ൈദവം തെന്റ പു്രതനായ
േയശുവിെന സ്്രതീയിൽനിന്ന് ജനിച്ചവനായി ന്യായ്രപമാണത്തിൻ കീഴിൽ
ജനിച്ചവനായി അയച്ചത് 5 അവൻ ന്യായ്രപമാണത്തിൻ കീഴിലുള്ളവെര
വീെണ്ടടുത്തിട്ട് നാം ദത്തുപു്രതത്വം ്രപാപിേക്കണ്ടതിനു തെന്ന. 6 നിങ്ങൾ
മക്കൾ ആകെകാണ്ട് അബ്ബാ പിതാേവ എന്നു വിളിക്കുന്ന സ്വപു്രതെന്റ
ആത്മാവിെന ൈദവം നമ്മുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ അയച്ച . 7 അതുെകാണ്ട്
നീ ഇനി അടിമയല്ല പു്രതനെ്രത: നീ പു്രതെനങ്കിേലാ ൈദവത്താൽ
അവകാശിയും ആകുന്നു.
8 മുമ്പ് നിങ്ങൾ ൈദവെത്ത അറിയാതിരുന്നേപ്പാൾ സ്വഭാവത്താൽ
9
ൈദവങ്ങളല്ലാത്തവർക്ക്
അടിമെപ്പട്ടിരുന്നു.
എന്നാൽ
ഇേപ്പാേഴാ
ൈദവെത്ത
അറിഞ്ഞും
വിേശഷാൽ
ൈദവം
നിങ്ങെള അറിഞ്ഞുമിരിെക്ക നിങ്ങൾ പിെന്നയും ബലഹീനവും
വിലയില്ലാത്തതുമായ ആദിപാഠങ്ങളിേലക്ക് തിരിയുന്നത് എന്തിന്?
നിങ്ങൾ അവയ്ക്ക് പിെന്നയും അടിമെപ്പടുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുേവാ?
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നിങ്ങൾ വിേശഷ ദിവസങ്ങള ം മാസങ്ങള ം കാലങ്ങള ം വർഷങ്ങള ം
11 ഞാൻ
നിഷ്ഠയായി അനുഷ്ഠിക്കുന്നു.
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
അദ്ധ്വാനിച്ചത് െവറുെതയായി എന്നു ഞാൻ ഭയെപ്പടുന്നു.
12 സേഹാദരന്മാേര, ഞാൻ നിങ്ങെളേപ്പാെല ആകയാൽ നിങ്ങള ം
എെന്നേപ്പാെല ആകുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങേളാട് അേപക്ഷിക്കുന്നു.
13 എന്നാൽ
നിങ്ങൾ എേന്നാട് ഒരു അന്യായവും െചയ്തിട്ടില്ല.
ഞാൻ ശരീരത്തിെല ബലഹീനതനിമിത്തം ഒന്നാമത് നിങ്ങേളാടു
സുവിേശഷം അറിയിക്കുവാന് അവസരം ലഭിച്ച എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയുന്നുവേല്ലാ. 14 എെന്റ ശരീരസംബന്ധമായി നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ
പരീക്ഷനിമിത്തം നിങ്ങൾ നിന്ദിക്കുകേയാ െവറുക്കുകേയാ െചയ്യാെത,
ൈദവദൂതെനേപ്പാെല, ്രകിസ്തുേയശുവിെനേപ്പാെല എെന്ന സ്വീകരിച്ച .
15 ഇേപ്പാൾ നിങ്ങള െട സേന്താഷം എവിെട?
കഴിയും എങ്കിൽ
നിങ്ങള െട കണ്ണ് ചൂഴ്െന്നടുത്ത് എനിക്ക് തരുമായിരുന്നു എന്നത് ഞാൻ
16 അങ്ങെനയിരിെക്ക നിങ്ങേളാടു
നിങ്ങേളാടു സാക്ഷികരിക്കുന്നു.
സത്യം
പറകെകാണ്ട്
ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക്
ശ്രതുവായിേപ്പാേയാ?
17 അവർ നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് എരിവ് കാണിക്കുന്നത് ഗുണത്തിനായിട്ടല്ല;
നിങ്ങൾ അവെര അനുഗമിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങെള എന്നിൽ നിന്നും
18 ഞാൻ
അകറ്റിക്കളയുവാൻ ഇച്ഛിക്കയെ്രത െചയ്യ ന്നത്.
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കുേമ്പാൾ മാ്രതമല്ല എല്ലായ്േപാഴും നല്ല
കാര്യത്തിൽ എരിവ് കാണിക്കുന്നത് നല്ലത്. 19 എെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങെള,*
്രകിസ്തു
നിങ്ങളിൽ
ഉരുവാകുേവാളം
ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കായി
20 ഞാൻ
പിെന്നയും ്രപസവേവദനെപ്പടുന്നു.
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച്
വിഷമിക്കുന്നതുെകാണ്ട് ഇേപ്പാൾ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ ഇരിക്കുവാനും
എെന്റ സ്വരം മാറ്റ വാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു.
21
ന്യായ്രപമാണത്തിൻ
കീഴിരിക്കുവാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നവേര,
ന്യായ്രപമാണം പറയുന്നത് എന്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ േകൾക്കുന്നില്ലേയാ?
22
എേന്നാട്
പറവിൻ.
അ്രബഹാമിന്
രണ്ട്
പു്രതന്മാർ
ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒരുവൻ ദാസിയാൽ, ഒരുവൻ സ്വത്രന്തയാൽ എന്ന്
23 ദാസിയാലുള്ളവൻ ജഡ്രപകാരവും
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
എന്നാൽ
സ്വത്രന്തയാലുള്ളവേനാ
ൈദവ
വാഗ്ദത്തത്താലും
ജനിച്ചിരുന്നു. 24 ഇത് സാദൃശ്യമാകുന്നു. ഈ സ്്രതീകൾ രണ്ടു ഉടമ്പടികൾ
അേ്രത; ഒന്ന് സീനായ് മലയിൽനിന്ന് ഉണ്ടായി അടിമകെള ്രപസവിക്കുന്നു;
അത് ഹാഗർ. 25 ഇേപ്പാൾ ഹാഗർ എന്നത് അറബിേദശത്ത് സീനായ്
മലെയക്കുറിക്കുന്നു. അത് ഇേപ്പാഴെത്ത െയരൂശേലമിേനാട് ഒക്കുന്നു;
അത് തെന്റ മക്കേളാടുകൂെട അടിമത്തത്തിൽ അേല്ലാ ഇരിക്കുന്നത്.
26 എന്നാൽ മീെതയുള്ള െയരൂശേലേമാ സ്വത്രന്തയാകുന്നു.
അവൾ
തേന്ന നമ്മുെട അമ്മ.
27 “്രപസവിക്കാത്ത മച്ചിേയ, ആനന്ദിക്ക; േനാവുകിട്ടാത്തവേള, െപാട്ടി
ആർക്കുക;
ഏകാകിനിയുെട മക്കൾ ഭർത്താവുള്ളവള െട
മക്കേളക്കാൾ അധികം”
എന്ന്തിരുെവഴുത്തില് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 28 സേഹാദരന്മാേര,
ഇേപ്പാൾ
നിങ്ങള ം,
യിസ്ഹാക്കിേനേപ്പാെല
വാഗ്ദത്തത്തിെന്റ
29 എന്നാൽ അന്ന് ജഡ്രപകാരം ജനിച്ചവൻ
മക്കൾ ആകുന്നു.
ആത്മ്രപകാരം ജനിച്ചവെന ഉപ്രദവിച്ചതുേപാെല ഇന്നും അങ്ങെനതെന്ന.
*
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30

തിരുെവഴുേത്താ എന്ത് പറയുന്നു?
ദാസിെയയും മകെനയും
പുറത്താക്കിക്കളക; ദാസിയുെട മകൻ സ്വത്രന്തയുെട മകേനാടുകൂെട
അവകാശി ആകയില്ല. 31 അങ്ങെന സേഹാദരന്മാേര, നാം ദാസിയുെട
മക്കളല്ല എന്നാൽ സ്വത്രന്തയുെട മക്കളേ്രത.

5. അദ്ധ്യായം.

`സ്വാത്രന്ത്യത്തിനായിട്ട് ്രകിസ്തു നെമ്മ സ്വത്രന്തരാക്കി; ആകയാൽ
അതിൽ ഉറച്ച നില്പിൻ; അടിമനുകത്തിൽ പിെന്നയും കുടുങ്ങിേപ്പാകരുത്.
2 നിങ്ങൾ പരിേച്ഛദന ഏറ്റാൽ ്രകിസ്തുവിെനെക്കാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്
ഒരു ്രപേയാജനവുമില്ല എന്ന് പൗെലാസായ ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
3 പരിേച്ഛദന ഏല്ക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യേനാടും:
പറയുന്നു.
അവൻ
ന്യായ്രപമാണം മുഴുവനും ്രപമാണിക്കുവാൻ കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്
4 ന്യായ്രപമാണത്താൽ
ഞാൻ പിെന്നയും സാക്ഷീകരിക്കുന്നു.
നീതീകരിക്കെപ്പടും എന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ്രകിസ്തു ഒന്നും അല്ലാതായി.
നിങ്ങൾ കൃപയിൽനിന്ന് വീണുേപായി. 5 ഞങ്ങേളാ വിശ്വാസത്താൽ
നീതി ലഭിക്കും എന്നുള്ള ്രപത്യാശാനിവൃത്തിെയ ൈദവത്തിന്െറ
ആത്മാവിനാൽ കാത്തിരിക്കുന്നു. 6 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ പരിേച്ഛദനയല്ല
അ്രഗചർമവുമല്ല സ്േനഹത്താൽ വ്യാപരിക്കുന്ന വിശ്വാസമേ്രത കാര്യം.
7 നിങ്ങൾ നന്നായി ഓടിയിരുന്നു; സത്യം അനുസരിക്കാതിരിക്കുവാൻ
നിങ്ങെള ആർ തടുത്തു? 8 അങ്ങെന നിങ്ങെള േ്രപരിപ്പിച്ചത് നിങ്ങെള
വിളിച്ച ൈദവത്തിന്െറ ്രപവൃത്തിയല്ല. 9 അല്പം പുളിമാവ് പിണ്ഡെത്ത
മുഴുവനും പുളിപ്പിക്കുന്നു. 10 നിങ്ങൾക്ക് ഭിന്നാഭി്രപായമുണ്ടാകുകയില്ല
എന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു; നിങ്ങെള കലക്കുന്നവൻ
11 ഞാേനാ, സേഹാദരന്മാേര,
ആരായാലും ശിക്ഷാവിധി ചുമക്കും.
ഇേപ്പാഴും പരിേച്ഛദന ്രപസംഗിക്കുന്നു എന്നു വരികിൽ ഇനിയും
ഉപ്രദവം സഹിക്കുന്നത് എന്ത്? അങ്ങെന എങ്കിൽ ്രകൂശിെന്റ തടസ്സം
12 നിങ്ങെള വഴിെതറ്റിപ്പിക്കുന്നവർ അംഗേച്ഛദം
നീങ്ങിേപ്പായേല്ലാ.
െചയ്തുെകാണ്ടാൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു.
13
സേഹാദരന്മാേര,
ൈദവം
നിങ്ങെള
സ്വാത്രന്ത്യത്തിനായി
വിളിച്ചിരിക്കുന്നു; നിങ്ങള െട സ്വാത്രന്ത്യം ജഡത്തിന് അവസരമാക്കുക
മാ്രതം
െചയ്യാെത
സ്േനഹത്താൽ
അേന്യാന്യം
േസവിപ്പിൻ.
14 “അയൽക്കാരെന നിെന്നേപ്പാെലതെന്ന സ്േനഹിേക്കണം” എന്നുള്ള
ഏക കല്പനയിൽ ന്യായ്രപമാണം മുഴുവനും നിവർത്തിയായിരിക്കുന്നു.
15 എന്നാൽ
നിങ്ങൾ അേന്യാന്യം കടിക്കുകയും തിന്നുകളകയും
െചയ്താേലാ
ഒരുവനാൽ
ഒരുവൻ
നശിച്ച േപ്പാകാതിരിപ്പാൻ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ.
16 പരിശുദ്ധാത്മാവിെന അനുസരിച്ച നടപ്പിൻ;
എന്നാൽ നിങ്ങൾ
ജഡത്തിെന്റ േമാഹം നിവർത്തിയ്ക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ പറയുന്നു.
17
ജഡേമാഹങ്ങൾ
പരിശുദ്ധാത്മാവിനും
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്െറ
്രപവർത്തികൾ ജഡത്തിനും വിേരാധമായിരിക്കുന്നു.
നിങ്ങൾ
ഇച്ഛിക്കുന്നത്
െചയ്യാതവണ്ണം
അവ
തമ്മിൽ
്രപതികൂലമേല്ലാ.
18 എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങെള നയിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ
19 ജഡത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികേളാ
ന്യായ്രപമാണത്തിൻ കീഴുള്ളവരല്ല.
ദുർന്നടപ്പ്, വ്യഭിചാരം, അശുദ്ധി, േഭാഗാസക്തി, വി്രഗഹാരാധന,
20 ആഭിചാരം, പക, വിവാദം, മത്സരം, ഉ്രഗേകാപം, സ്പർദ്ധ, 21 അസൂയ,
1
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ഹത്യ, മദ്യപാനം, െവറിക്കൂത്ത് മുതലായവ എന്ന് െവളിവാകുന്നു;
ഈ വക ്രപവർത്തിക്കുന്നവർ ൈദവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല
എന്ന് ഞാൻ മുെമ്പ പറഞ്ഞതുേപാെല ഇേപ്പാഴും നിങ്ങേളാടു മുൻകൂട്ടി
പറയുന്നു. 22 എന്നാൽ ആത്മാവിെന്റ ഫലേമാ*: സ്േനഹം, സേന്താഷം,
സമാധാനം, ദീർഘക്ഷമ, ദയ, പേരാപകാരം, വിശ്വസ്തത, സൗമ്യത,
23 ഇ്രന്ദിയജയം; ഈ വകയ്ക്ക് വിേരാധമായി ഒരു ന്യായ്രപമാണവുമില്ല.
24 ്രകിസ്തുേയശുവിനുള്ളവർ ജഡെത്ത അതിെന്റ ആസക്തികേളാടും
ദുർേമാഹങ്ങേളാടും കൂെട ്രകൂശിച്ചിരിക്കുന്നു.
25
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ
നാം
ജീവിക്കുന്നു
എങ്കിൽ
26 നാം പരസ്പരം
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന അനുസരിച്ച നടക്കുക.
്രപേകാപിപ്പിച്ച ം പരസ്പരം അസൂയെപ്പട്ട ംെകാണ്ട് വൃഥാഭിമാനികൾ
ആകരുത്.
1

6. അദ്ധ്യായം.

സേഹാദരന്മാേര,
ഒരു
മനുഷ്യൻ
വല്ലെതറ്റിലും
അകെപ്പട്ട േപാെയങ്കിൽ ആത്മികരായ നിങ്ങൾ അങ്ങെനയുള്ളവെന
െസൗമ്യതയുെട ആത്മാവിൽ യഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തുവിൻ;
നീയും
പരീക്ഷയിൽ അകെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ച െകാൾക. 2 തമ്മിൽ
തമ്മിൽ ഭാരങ്ങെള ചുമപ്പിൻ; ഇങ്ങെന ്രകിസ്തുവിെന്റ ന്യായ്രപമാണം
നിവർത്തിപ്പിൻ. 3 താൻ നിസ്സാരനായിരിെക്ക മഹാൻ ആകുന്നു എന്ന്
ഒരുവൻ നിരൂപിച്ചാൽ തെന്നത്താൻ വഞ്ചിക്കുന്നു. 4 ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ ്രപവൃത്തി േശാധന െചയ്യെട്ട; അേപ്പാൾ അവൻ തെന്റ ്രപശംസ
മെറ്റാരുത്തനുമായി താരതമ്യം െചയ്യാെത തന്നിൽ തെന്ന അടക്കി
െവയ്ക്കും. 5 ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ ചുമട് ചുമക്കുമേല്ലാ.
6
വചനം
പഠിക്കുന്നവൻ
പഠിപ്പിക്കുന്നവന്
എല്ലാനന്മയിലും
7 വഞ്ചിക്കെപ്പടാതിരിപ്പിൻ;
ഓഹരി െകാടുേക്കണം.
ൈദവെത്ത
പരിഹസിച്ച കൂടാ;
മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കുന്നത് തെന്ന െകായ്യ ം.
8 തെന്റ
ജഡത്തിൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ജഡത്തിൽനിന്ന് നാശം
െകായ്യ ം; എന്നാൽ ആത്മാവിൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ആത്മാവിൽനിന്ന്
നിത്യജീവെന െകായ്യ ം. 9 നന്മ െചയ്കയിൽ നാം മടുത്തുേപാകരുത്;
തളർന്നുേപാകാഞ്ഞാൽ തക്കസമയത്ത് നാം െകായ്യ ം. 10 ആകയാൽ
അവസരം
കിട്ട ംേപാെല
നാം
എല്ലാവർക്കും,
വിേശഷാൽ
സഹവിശ്വാസികൾക്കും നന്മ െചയ്ക.
11 േനാക്കുവിൻ:
എ്രത വലിയ അക്ഷരമായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
12 ജഡത്തിൽ
സ്വന്ത ൈകപ്പടയിൽതെന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
്രപകടനം കാണിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവർ ഒെക്കയും ്രകിസ്തുവിെന്റ
്രകൂശ് നിമിത്തം ഉപ്രദവം സഹിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് മാ്രതം നിങ്ങെള
13 പരിേച്ഛദനക്കാർ
പരിേച്ഛദന ഏൽക്കുവാൻ നിർബ്ബന്ധിക്കുന്നു.
തെന്നയും ന്യായ്രപമാണം പാലിക്കുന്നില്ലേല്ലാ; എന്നാൽ നിങ്ങള െട
ജഡത്തിൽ ്രപശംസിക്കണം എന്നുവച്ച് നിങ്ങൾ പരിേച്ഛദന ഏല്ക്കുവാൻ
14 എനിേക്കാ നമ്മുെട കർത്താവായ
അവർ ഇച്ഛിക്കുന്നേതയുള്ള .
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
്രകൂശിൽ
അല്ലാെത
്രപശംസിക്കുവാൻ
ഇടവരരുത്; അവനാൽ േലാകം എനിക്കും ഞാൻ േലാകത്തിനും
്രകൂശിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 15 പരിേച്ഛദനയല്ല അ്രഗചർമവുമല്ല പുതിയ
*
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സൃഷ്ടിയേ്രത കാര്യം. 16 ഈ ്രപമാണം അനുസരിച്ച നടക്കുന്ന ഏവർക്കും
ൈദവത്തിെന്റ യി്രസാേയലിനും സമാധാനവും കരുണയും ഉണ്ടാകെട്ട.
17 ഇനി ആരും എനിക്ക് ്രപയാസം വരുത്തരുത്; ഞാൻ േയശുവിെന്റ
ചൂടടയാളം എെന്റ ശരീരത്തിൽ വഹിക്കുന്നു.
18 സേഹാദരന്മാേര, നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപ
നിങ്ങള െട ആത്മാവിേനാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട. ആേമൻ.
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THE EPISTLE OF PAUL THE APOSTLE TO THE

EPHESIANS

അെപ്പാസ്തലനായ പൗെലാസ്

എെഫസ്യർക്ക് എഴുതിയ േലഖനം
അഭിവാദനം
ൈദവഹിതത്താൽ
്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
അെപ്പാസ്തലനായ
പൗെലാസ് എെഫേസാസിലുള്ള വിശുദ്ധർക്കും ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
2
വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും
എഴുതുന്നത്:
നമ്മുെട
പിതാവായ
ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും
കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽനിന്നും
നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.
1

്രകിസ്തുവിലുള്ള ആത്മികാനു്രഗഹം
സ്വർഗ്ഗത്തിെല
എല്ലാവിധ
ആത്മികാനു്രഗഹങ്ങളാലും
്രകിസ്തുവിൽ നെമ്മ അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ൈദവവും പിതാവുമായവൻ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ.
4 അത്,
നാം തെന്റ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും
ആകുന്നതിനുേവണ്ടി, അവൻ നെമ്മ േലാകസ്ഥാപനത്തിന് മുെമ്പ
്രകിസ്തുവിൽ തിരെഞ്ഞടുത്ത്രപകാരമേ്രത.
5 തിരുഹിതത്തിെന്റ ്രപസാദ്രപകാരം,
േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരം
നെമ്മ ദെത്തടുേക്കണ്ടതിന്, 6 അവൻ ്രപിയനായവനിൽ നമുക്ക്
സൗജന്യമായി നല്കിയ തെന്റ കൃപാമഹത്വത്തിെന്റ പുകഴ്ചയ്ക്കായി,
സ്േനഹത്തിൽ നെമ്മ മുന്നിയമിക്കുകയും െചയ്തുവേല്ലാ; 7 അവനിൽ
നമുക്ക്
തെന്റ
രക്തത്താൽ
അതി്രകമങ്ങള െട
േമാചനെമന്ന
8 അത്, അവൻ നേമ്മാട് ധാരാളമായി കാണിച്ച
വീെണ്ടടുപ്പ് ഉണ്ട്.
9 അവനിൽ താൻ മുന്നിണ്ണ
കൃപാധന്രപകാരമേ്രത.
ൎ യിച്ച തെന്റ
്രപസാദത്തിനു തക്കവണ്ണം തെന്റ ഹിതത്തിെന്റ മർമ്മം സകല
ജ്ഞാനത്തിലും
വിേവകത്തിലും
അവൻ
നേമ്മാട്
അറിയിച്ച .
10 അത്
സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകലവും ്രകിസ്തുവിൽ
ഒന്നായിേച്ചർക്കുക എന്ന കാലസമ്പൂർണ്ണതയിെല വ്യവസ്ഥയ്ക്കുേവണ്ടി
11 അവനിൽ
തെന്ന.
നാം അവകാശവും ്രപാപിച്ച്, തെന്റ
ഹിതത്തിെന്റ ആേലാചനേപാെല സകലവും ്രപവർത്തിക്കുന്നവെന്റ
നിർണ്ണയ്രപകാരം
്രകിസ്തുവിൽ
നാം
മുൻനിയമിക്കെപ്പടുകയും
12 അത്,
െചയ്തു.
്രകിസ്തുവിൽ മുന്നേമ ആശവച്ചവരായ
ഞങ്ങൾ
അവെന്റ
മഹത്വത്തിെന്റ
പുകഴ്ചയ്ക്കാേകണ്ടതിന്
13 അവനിൽ നിങ്ങള ം, നിങ്ങള െട രക്ഷെയക്കുറിച്ച ള്ള
തെന്ന.
സുവിേശഷം എന്ന സത്യവചനം േകട്ട്, വിശ്വസിക്കുകയും െചയ്തിട്ട്,
14 തെന്റ മഹത്വത്തിെന്റ പുകഴ്ചയ്ക്കായി, തെന്റ സ്വന്ത ജനത്തിെന്റ
വീെണ്ടടുപ്പിനായുള്ള
നമ്മുെട
അവകാശത്തിെന്റ
ഉറപ്പായ
വാഗ്ദത്തത്തിൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മു്രദയിടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
3

കൃതജ്ഞതയും ്രപാർത്ഥനയും
അതുനിമിത്തം
നിങ്ങൾക്ക്
കർത്താവായ
േയശുവിലുള്ള
വിശ്വാസെത്തയും,
സകലവിശുദ്ധന്മാേരാടുമുള്ള സ്േനഹെത്തയും
15
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16 എെന്റ
കുറിച്ച് ഞാൻ േകട്ടിട്ട്,
്രപാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങെള
ഓർത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി ഇടവിടാെത സ്േതാ്രതം െചയ്യ ന്നു.
17
നമ്മുെട
കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
ൈദവവും
മഹത്വമുള്ള പിതാവുമായവൻ തെന്നക്കുറിച്ച ള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ,
ജ്ഞാനത്തിെന്റയും െവളിപാടിെന്റയും ആത്മാവിെന നിങ്ങൾക്ക്
18 നിങ്ങള െട
തരുമാറാകെട്ട.
ഹൃദയദൃഷ്ടി ്രപകാശിപ്പിച്ചിട്ട്,
അവെന്റ വിളിയാലുള്ള ആശ എെന്തന്നും, വിശുദ്ധന്മാരിൽ അവെന്റ
19 വിശ്വസിക്കുന്ന
അവകാശത്തിെന്റ മഹിമാധനം എെന്തന്നും,
നമുക്കുേവണ്ടിയുള്ള അവെന്റ ശക്തിയുെട അളവറ്റ വലിപ്പം എെന്തന്നും
നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിനും ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു.
അവെന്റ ബലത്തിൻ
വല്ലഭത്വത്താൽ ്രപവർത്തിക്കുന്ന ആ ശക്തി തെന്ന 20 ്രകിസ്തുവിലും
്രപവർത്തിച്ച് അവെന മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയിർപ്പിക്കുകയും,
21 എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും കർത്തൃത്വത്തിനും,
ഈ േലാകത്തിൽ മാ്രതമല്ല, വരുവാനുള്ളതിലും വിളിക്കെപ്പടുന്ന
സകലനാമത്തിനും അത്യന്തം മീെതയായി സ്വർഗ്ഗസ്ഥലങ്ങളിൽ, തെന്റ
22 സർവ്വവും അവെന്റ
വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരുത്തുകയും െചയ്തു.
23
കാൽക്കീഴാക്കിവയ്ക്കുകയും,
എല്ലാറ്റിലും എല്ലാം നിറയ്ക്കുന്നവെന്റ
നിറവായിരിക്കുന്ന അവെന്റ ശരീരമായ സഭയ്ക്കായി സവ്വത്തിനും മീെത
അവെന തലയാക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.

2. അദ്ധ്യായം.
്രകിസ്തുവിൽ ജീവിപ്പിക്കുന്നു
അതി്രകമങ്ങള ം
പാപങ്ങള ം
നിമിത്തം
മരിച്ചവരായിരുന്ന
നിങ്ങെളയും അവൻ ഉയിർപ്പിച്ച . 2 അവയിൽ നിങ്ങൾ മുെമ്പ ഈ
േലാകത്തിെന്റ കാലഗതിക്ക് തക്കവണ്ണവും വായു മണ്ഡലത്തിെല
അധികാരങ്ങൾക്കും, അനുസരണമില്ലാത്ത തലമുറകളിൽ ഇേപ്പാൾ
വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയായവെനയും അനുസരിച്ച
3 അവരുെട ഇടയിൽ നാം എല്ലാവരും മുെമ്പ നമ്മുെട
നടന്നു.
ജഡേമാഹങ്ങളിൽ
നടന്നു
ജഡത്തിനും
മേനാവികാരങ്ങൾക്കും
ഇഷ്ടമായത് െചയ്തുംെകാണ്ടു മറ്റ ള്ളവെരേപ്പാെല സ്വഭാവത്താൽ
4 കരുണാസമ്പന്നനായ
േകാപത്തിെന്റ മക്കൾ ആയിരുന്നു.
ൈദവേമാ
നെമ്മ
സ്േനഹിച്ച
മഹാസ്േനഹം
നിമിത്തം
5 അതി്രകമങ്ങളാൽ മരിച്ചവരായിരുന്ന നെമ്മ ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട
ജീവിപ്പിക്കുകയും—കൃപയാലേ്രത നിങ്ങൾ രക്ഷിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്
— 6 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ നേമ്മാടുള്ള ദയയാൽ തെന്റ കൃപയുെട
അത്യന്തധനെത്ത
വരും
കാലങ്ങളിൽ
കാണിേക്കണ്ടതിന്
7 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ നെമ്മ അവേനാടുകൂെട ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ച
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇരുത്തുകയും െചയ്തു.
1

8

കൃപയാലേല്ലാ നിങ്ങൾ വിശ്വാസംമൂലം രക്ഷിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്;
അതിനും
നിങ്ങൾ
കാരണക്കാരല്ല;
അത്
ൈദവത്തിെന്റ
9
ദാനമേ്രതയാകുന്നു.
ആരും
്രപശംസിക്കാതിരിക്കുവാൻ
10
്രപവൃത്തികള ം
കാരണമല്ല.
നാം
ൈദവത്തിെന്റ
ൈകേവലയായി
സൽ്രപവൃത്തികൾക്കായിട്ട്
്രകിസ്തുേയശുവിൽ

എെഫസ്യർ 2. അദ്ധ്യായം.:11

344

എെഫസ്യർ 3. അദ്ധ്യായം.:6

സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടവരാകുന്നു; നാം െചയ്തുേപാേരണ്ടതിന് ൈദവം അവ
മുെന്നാരുക്കിയിരിക്കുന്നു.
ദൂരസ്ഥരായിരുന്ന നാം ്രകിസ്തുവിെന്റ രക്തത്താൽ സമീപസ്ഥർ
അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ മുെമ്പ സ്വഭാവത്താൽ ജാതികളായിരുന്നു;
ശരീരത്തിൽ കയ്യാലുള്ള പരിേച്ഛദന ഏറ്റ പരിേച്ഛദനക്കാർ എന്നു
േപരുള്ളവരാൽ ‘അ്രഗചർമക്കാർ’ എന്നു നിങ്ങൾ വിളിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു;
12
അക്കാലത്ത്
നിങ്ങൾ
്രകിസ്തുവിെന
കൂടാെതയുള്ളവരും
യി്രസാേയൽ പൗരതേയാടു ബന്ധമില്ലാത്തവരും വാഗ്ദത്തത്തിെന്റ
നിയമങ്ങൾക്ക്
അന്യരും
്രപത്യാശയില്ലാത്തവരും
േലാകത്തിൽ
ൈദവമില്ലാത്തവരും
ആയിരുന്നു
എന്നു
ഓർത്തുെകാള്ള വിൻ.
13 മുെമ്പ ദൂരസ്ഥരായിരുന്ന നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ ്രകിസ്തുേയശുവിൽ,
14 അവൻ
്രകിസ്തുവിെന്റ രക്തത്താൽ സമീപസ്ഥരായിത്തീർന്നു.
നമ്മുെട സമാധാനം; അവൻ ഇരുപക്ഷെത്തയും ഒന്നാക്കി, ചട്ടങ്ങള ം
കല്പനകള മായ ന്യായ്രപമാണം എന്ന ശ്രതുത്വം തെന്റ ജഡത്താൽ
നീക്കി േവർപാടിെന്റ നടുച്ച വർ ഇടിച്ച കളഞ്ഞത്, 15 സമാധാനം
ഉണ്ടാക്കിെക്കാണ്ട് ഇരുപക്ഷെത്തയും തന്നിൽ ഒേര പുതുമനുഷ്യനാക്കി
സൃഷ്ടിക്കുവാനും, 16 ്രകൂശിേന്മൽവച്ച് ശ്രതുത്വം ഇല്ലാതാക്കി അതിനാൽ
ഇരുപക്ഷെത്തയും ഏകശരീരത്തിൽ ൈദവേത്താടു നിരപ്പിക്കുവാനും
17 അവൻ
തെന്ന.
വന്നു ദൂരത്തും സമീപത്തുമുള്ളവർക്കു
18 ്രകിസ്തുേയശു മുഖാന്തരം നമുക്കു
സമാധാനം സുവിേശഷിച്ച .
ഇരുപക്ഷക്കാർക്കും ഏകാത്മാവിനാൽ പിതാവിങ്കേലക്ക് ്രപേവശനം
സാധ്യമായി. 19 ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇനി അന്യന്മാരും പരേദശികള മല്ല
വിശുദ്ധന്മാരുെട *സഹപ◌ൗരന്മാരും ൈദവത്തിെന്റ ഭവനക്കാരുമേ്രത.
11

്രകിസ്തു തെന്ന മൂലക്കല്ല്
്രകിസ്തുേയശു
തെന്ന
മൂലക്കല്ലായിരിെക്ക
നിങ്ങെള
അെപ്പാസ്തലന്മാരും ്രപവാചകന്മാരും എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിേന്മൽ
പണിതിരിക്കുന്നു. 21 അവനിൽ െകട്ടിടം മുഴുവനും യുക്തമായി േചർന്ന്
22 അവനിൽ
കർത്താവിനുേവണ്ടി വിശുദ്ധ മന്ദിരമായി വളരുന്നു.
നിങ്ങെളയും ൈദവത്തിെന്റ നിവാസമാേകണ്ടതിന് ആത്മാവിനാൽ
ഒന്നിച്ച് പണിതുവരുന്നു.
20

3. അദ്ധ്യായം.
കാര്യവിചാരകനായ പൗെലാസ്
അതുനിമിത്തം പൗെലാസ് എന്ന ഞാൻ ജാതികളായ നിങ്ങൾക്ക്
േവണ്ടി ്രകിസ്തുേയശുവിനാൽ ബന്ധിതനായിരിക്കുന്നു. 2 നിങ്ങൾക്കായി
എെന്ന ഭരേമല്പിച്ചിരിക്കുന്ന ൈദവകൃപയുെട വ്യവസ്ഥെയക്കുറിച്ച്
3 ഞാൻ മുന്നേമ ചുരുക്കത്തിൽ എഴുതിയതുേപാെല െവളിപാടിനാൽ
എനിക്ക് ഒരു മർമ്മം അറിവായിവന്നു എന്നു നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
4 നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചാൽ ്രകിസ്തുവിെന സംബന്ധിച്ച മർമ്മെത്ത
5 ആ
പറ്റി എനിക്കുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ്രഗഹിക്കാം.
മർമ്മം
ഇേപ്പാൾ
അവെന്റ
വിശുദ്ധ
അെപ്പാസ്തലന്മാർക്കും
്രപവാചകന്മാർക്കും
ആത്മാവിനാൽ
െവളിെപ്പട്ടതുേപാെല
മുൻ
6 ആ മർമ്മം
തലമുറകളിെല മനുഷ്യർക്ക് അറിവായിവന്നിരുന്നില്ല.
1

*

2. അദ്ധ്യായം.. 19 വിശുദ്ധരുെട
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എന്നേതാ
ജാതികൾ
സുവിേശഷത്താൽ
്രകിസ്തുേയശുവിൽ
കൂട്ടവകാശികള ം ഏകശരീരസ്ഥരും വാഗ്ദത്തത്തിൽ പങ്കാളികള ം
7 ആ സുവിേശഷത്തിന് ഞാൻ
ആകണം എന്നുള്ളത് തെന്ന.
അവെന്റ ശക്തിയുെട വ്യാപാര്രപകാരം എനിക്ക് ലഭിച്ച ൈദവത്തിെന്റ
8
കൃപാദാനത്താൽ
ശു്രശൂഷക്കാരനായിത്തീർന്നു.
സകല
വിശുദ്ധരിലും
ഏറ്റവും
െചറിയവനായ
എനിക്ക്
ജാതികേളാട്
്രകിസ്തുവിെന്റ അതിരറ്റ സമ്പന്നതെയക്കുറിച്ച ്രപസംഗിക്കുവാനും
9
സകലവും
സൃഷ്ടിച്ച
ൈദവത്തിൽ
അനാദികാലം
മുതൽ
മറഞ്ഞുകിടന്ന മർമ്മത്തിെന്റ വ്യവസ്ഥ ഇന്നെതന്ന് എല്ലാവർക്കും
്രപകാശിപ്പിക്കുവാനുമായി ഈ കൃപ എനിക്ക് നല്കിയിരിക്കുന്നു.
10 അതിെന്റ
ഫലമായി ഇേപ്പാൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വാഴ്ചകൾക്കും
അധികാരങ്ങൾക്കും
ൈദവത്തിെന്റ
ബഹുവിധമായ
ജ്ഞാനം,
11 ൈദവം നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിലൂെട നിവർത്തിച്ച
അനാദികാലം
മുതലുള്ള
നിർണ്ണയ്രപകാരം
സഭ
മുഖാന്തരം
12 ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള വിശ്വാസം നിമിത്തം
െവളിെപ്പട്ട വരുന്നു.
അവനിൽ നമുക്കു ൈധര്യവും ൈദവത്തിങ്കേലക്കുള്ള ്രപേവശനവും
13 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി സഹിക്കുന്ന
ഉണ്ട്.
കഷ്ടങ്ങൾ നിങ്ങള െട മഹത്വമാകയാൽ എെന്റ കഷ്ടങ്ങെള ഓർത്ത്
അൈധര്യെപ്പട്ട േപാകരുത് എന്നു ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു.
ൈദവിക നിറവിേലക്ക് നയിക്കുന്ന ്രകിസ്തുവിെന്റ സ്േനഹം
നിങ്ങൾക്കായുള്ള ഈ ൈദവിക്രപവർത്തി നിമിത്തം ഞാൻ
സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല കുടുംബത്തിനും 15 േപർ
വരുവാൻ കാരണമായ പിതാവിെന്റ സന്നിധിയിൽ മുട്ട കുത്തുന്നു.
16 അവൻ, തെന്റ മഹത്വത്തിെന്റ ധനത്തിന് ഒത്തവണ്ണം നിങ്ങളിലുള്ള
അവെന്റ
ആത്മാവിനാൽ
നിങ്ങള െട
അകെത്ത
മനുഷ്യൻ
ശക്തിേയാെട ബലെപ്പേടണ്ടതിനും 17 ്രകിസ്തു,
വിശ്വാസത്താൽ
നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിേക്കണ്ടതിനും വരം നല്േകണം
എന്നും നിങ്ങൾ സ്േനഹത്തിൽ േവരൂന്നി അടിസ്ഥാനമുള്ളവരായി
18 ്രകിസ്തുസ്േനഹത്തിെന്റ വീതിയും നീളവും ഉയരവും ആഴവും
എന്ത്
എന്നു
സകല
വിശുദ്ധന്മാേരാടുംകൂെട
്രഗഹിക്കുവാനും
19
പരിജ്ഞാനെത്ത
കവിയുന്ന
്രകിസ്തുവിെന്റ
സ്േനഹെത്ത
അറിയുവാൻ ്രപാപ്തരാകയും, ൈദവത്തിെന്റ എല്ലാ നിറവിേനാളം
നിറഞ്ഞുവരികയും േവണം എന്നും ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു.
20 എന്നാൽ നാം േചാദിക്കുന്നതിലും നിനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം
പരമായി
െചയ്യ വാൻ
നമ്മിൽ
്രപവർത്തിക്കുന്ന
ശക്തിയാൽ
21
കഴിയുന്നവന്
സഭയിലും
്രകിസ്തുേയശുവിലും
എേന്നക്കും
തലമുറതലമുറയായും മഹത്വം ഉണ്ടാകെട്ട. ആേമൻ.
14

4. അദ്ധ്യായം.
ആത്മാവിെന്റ ഐക്യം സമാധാന ബന്ധത്തിൽ
അതുെകാണ്ട് കർത്തൃേസവനിമിത്തം ബന്ധിതനായിരിക്കുന്ന
ഞാൻ ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നത്:
നിങ്ങെള വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിളിക്കു
2
േയാഗ്യമാംവണ്ണം,
പൂർണ്ണവിനയേത്താടും
സൗമ്യതേയാടും
ദീർഘക്ഷമേയാടുംകൂെട നടക്കുകയും സ്േനഹത്തിൽ അേന്യാന്യം
1
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3 ആത്മാവിെന്റ
സഹിഷ്ണതേയാെട െപരുമാറുകയും െചയ്യ വിൻ.
ഐക്യം സമാധാനബന്ധത്തിൽ കാക്കുവാൻ പരമാവധി ്രശമിക്കുകയും
4 നിങ്ങെള
െചയ്യ വിൻ.
വിളിച്ചേപ്പാൾ ഏക്രപത്യാശയ്ക്കായി
നിങ്ങെള
വിളിച്ചതുേപാെല
ശരീരം
ഒന്ന്,
ആത്മാവ്
ഒന്ന്,
5 കർത്താവ് ഒരുവൻ, വിശ്വാസം ഒന്ന്, സ്നാനം ഒന്ന്, എല്ലാവർക്കും
മീെതയുള്ളവനും 6 എല്ലാവരിലും കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നവനും എല്ലാവരിലും
ഇരിക്കുന്നവനുമായി എല്ലാവർക്കും ൈദവവും പിതാവുമായവൻ
ഒരുവൻ.

്രകിസ്തുവിെന്റ ദാനമായ വിവിധ കൃപാവരങ്ങൾ
എന്നാൽ നമ്മിൽ ഓേരാരുത്തർക്കും ്രകിസ്തുവിെന്റ ദാനത്തിെന്റ
അളവിന് ഒത്തവണ്ണം വരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 8 അതുെകാണ്ട്:
“അവൻ ബദ്ധന്മാെര പിടിച്ച െകാണ്ടു േപായി
ഉയരത്തിൽ കയറി മനുഷ്യർക്ക് ദാനങ്ങെള െകാടുത്തു”
9 കയറി എന്നതിനാൽ അവൻ ഭൂമിയുെട
എന്നു പറയുന്നു.
അേധാഭാഗങ്ങളിേലക്ക് ഇറങ്ങി എന്നും വരുന്നില്ലേയാ? 10 ഇറങ്ങിയവൻ
സകലെത്തയും നിറയ്േക്കണ്ടതിന് സ്വർഗ്ഗാധിസ്വർഗ്ഗത്തിന് മീെത
കയറിയവനും ആകുന്നു. 11 അവൻ ചിലെര അെപ്പാസ്തലന്മാരായും
ചിലെര ്രപവാചകന്മാരായും ചിലെര സുവിേശഷകന്മാരായും ചിലെര
ഇടയന്മാരായും ചിലെര ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാരായും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു;
12 അത് നാം എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിലും ൈദവപു്രതെനക്കുറിച്ച ള്ള
പരിജ്ഞാനത്തിലുമുള്ള
ഐക്യതയും
തികഞ്ഞ
പുരുഷത്വവും
്രകിസ്തുവിെന്റ
സമ്പൂണ്ണൎതയായ
്രപായത്തിെന്റ
അളവും
13 വിശുദ്ധന്മാരുെട യഥാസ്ഥാനത്വത്തിനായുള്ള
്രപാപിക്കുേവാളം.
ശു്രശൂഷയുെട
േവലയ്ക്കും
്രകിസ്തുവിെന്റ
ശരീരത്തിെന്റ
14 അങ്ങെന
ആത്മികവർദ്ധനയ്ക്കും ആകുന്നു.
നാം ഇനി
മനുഷ്യരുെട ചതിയാലും ഉപായത്താലും െതറ്റിച്ച കളയുന്ന ത്രന്തങ്ങളിൽ
കുടുങ്ങിേപ്പാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉപേദശത്തിെന്റ ഓേരാ കാറ്റിനാൽ
ചാഞ്ചാടി ഉഴലുന്ന ശിശുക്കൾ ആയിരിക്കാെത, 15 സ്േനഹത്തിൽ
സത്യം സംസാരിച്ച െകാണ്ട് ്രകിസ്തു എന്ന തലേയാളം സകലത്തിലും
16 ശരീരം മുഴുവനും യുക്തമായി േചർന്നും
വളരുവാൻ ഇടയാകും.
ഏകീഭവിച്ച ം ഓേരാ അംഗത്തിനും അതതിെന്റ ്രപവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം
സഹായം ലഭിക്കുവാനുള്ള ഓേരാ സന്ധിയാലും സ്േനഹത്തിലുള്ള
വർദ്ധനയ്ക്കായി അവനിൽ നിന്നു വളർച്ച ്രപാപിക്കുന്നു.
7

പുതുമനുഷ്യെന ധരിച്ച ജീവിക്കുവാനുള്ള ആഹ്വാനം.
ആകയാൽ
ഞാൻ
കർത്താവിൽ
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നത്
എെന്തന്നാൽ:
ജാതികൾ തങ്ങള െട വ്യർത്ഥബുദ്ധി അനുസരിച്ച
18 ചിന്തകൾ
നടക്കുന്നതുേപാെല നിങ്ങൾ ഇനി നടക്കരുത്.
ഇരുണ്ടുേപായ അവർ, അജ്ഞാനം നിമിത്തം, ൈദവത്തിെന്റ ജീവനിൽ
നിന്നു അകന്നു മനം തഴമ്പിക്കുകയും 19 ഹൃദയകാഠിന്യം നിമിത്തം,
അത്യാ്രഗഹേത്താെട
സകല
അശുദ്ധിയും
്രപവർത്തിക്കുവാൻ
20 നിങ്ങേളാ
ദുഷ്കാമത്തിന് തങ്ങെളത്തെന്ന ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
േയശുവിൽ സത്യം ഉള്ളതുേപാെല അവെനക്കുറിച്ച് േകൾക്കുകയും
അവെന
കുറിച്ച്
ഉപേദശം
ലഭിക്കുകയും
െചയ്തു
എങ്കിൽ
21 ്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച് ഇങ്ങെനയല്ല പഠിച്ചത്.
22 മുമ്പിലെത്ത
17
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നടപ്പ്
സംബന്ധിച്ച്
ചതിേമാഹങ്ങളാൽ
വഷളായിേപ്പാകുന്ന
23
പഴയ മനുഷ്യെന ഉേപക്ഷിച്ച്,
നിങ്ങള െട ഉള്ളിെല ആത്മാവ്
സംബന്ധമായി പുതുക്കം ്രപാപിച്ച്, 24 സത്യത്തിെന്റ ഫലമായ നീതിയിലും
വിശുദ്ധിയിലും ൈദവാനുരൂപമായി സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട പുതുമനുഷ്യെന
ധരിച്ച െകാള്ള വിൻ.
നാം ഉേപക്ഷിേക്കണ്ട തിന്മകൾ
ആകയാൽ േഭാഷ്ക് ഉേപക്ഷിച്ച് ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
കൂട്ട കാരേനാട് സത്യം സംസാരിക്കുവിൻ; നാം ഒേര ശരീരത്തിെന്റ
അവയവങ്ങളേല്ലാ. 26 േകാപിക്കുേമ്പാൾ പാപം െചയ്യാതിരിക്കുവിൻ.
സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുേവാളം നിങ്ങൾ േകാപം വച്ച െകാണ്ടിരിക്കരുത്.
27 പിശാചിന്
28 േമാഷ്ടാവ്
അവസരം െകാടുക്കരുത്.
ഇനി
േമാഷ്ടിക്കരുത്;
ആവശ്യത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക്
സഹായം
െചയ്യ വാനുണ്ടാേകണ്ടതിന് സ്വന്ത ൈകെകാണ്ട് അദ്ധ്വാനിച്ച് മാന്യമായ
29 േകൾക്കുന്നവക്ക്
േജാലികൾ െചയ്യെട്ട.
ൎ കൃപ ലഭിേക്കണ്ടതിന്
ആവശ്യംേപാെല ആത്മികവർദ്ധനയ്ക്കുതകുന്ന നല്ല വാക്കല്ലാെത
മലിനമാക്കുന്നത് ഒന്നും നിങ്ങള െട വായിൽ നിന്നു പുറെപ്പടരുത്;
പകരം േകൾവിക്കാരുെട ആവശ്യങ്ങളിൽ ്രപേയാജനെപ്പടുംവിധം
30
സംസാരിക്കുവിൻ.
ൈദവത്തിെന്റ
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന
ദുഃഖിപ്പിക്കരുത്;
അവനാലേല്ലാ
നിങ്ങൾ
വീെണ്ടടുപ്പ നാളിനായി
മു്രദയിടെപ്പട്ടത്. 31 എല്ലാ കയ്പും േകാപവും േ്രകാധവും േദഷ്യേത്താെട
ഉറെക്ക
സംസാരിക്കുന്നതും,
ദൂഷണവും
സകലദുർഗ്ഗ ണവും
32
നിങ്ങെള വിട്ട ഒഴിഞ്ഞുേപാകെട്ട.
നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ
ദയയും മനസ്സലിവുമുള്ളവരായി ൈദവം ്രകിസ്തുവിൽ നിങ്ങേളാടു
ക്ഷമിച്ചതുേപാെല അേന്യാന്യം ക്ഷമിക്കുവിൻ.
25

5. അദ്ധ്യായം.
െവളിച്ചത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികൾ െചയ്യ ക
അതുെകാണ്ട് ൈദവത്തിെന്റ ്രപിയമക്കൾ എന്നേപാെല ൈദവെത്ത
അനുകരിക്കുവിൻ. 2 ്രകിസ്തുവും നിങ്ങെള സ്േനഹിച്ച് നമുക്കു േവണ്ടി
തെന്നത്താൻ ൈദവത്തിന് സൗരഭ്യവാസനയായ വഴിപാടും യാഗവുമായി
3 ദുർന്നടപ്പ ം
അർപ്പിച്ചതുേപാെല സ്േനഹത്തിൽ നടക്കുവിൻ.
യാെതാരു അശുദ്ധിയും അത്യാ്രഗഹവും നിങ്ങള െട ഇടയിൽ േപർ
പറകേപാലും അരുത്; അങ്ങെന ആകുന്നു വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഉചിതം.
4 ചീത്തത്തരം, െപാട്ടെച്ചാൽ, േമ്ലച്ഛസംസാരം ഇങ്ങെന േചർച്ചയല്ലാത്തവ
5 ദുർന്നടപ്പ കാരൻ,
ഒന്നും അരുത്; സ്േതാ്രതമേ്രത േവണ്ടത്.
അശുദ്ധൻ,
വി്രഗഹാരാധിയായ ്രദവ്യാ്രഗഹി ഇവർക്ക് ആർക്കും
്രകിസ്തുവിെന്റയും ൈദവത്തിെന്റയും രാജ്യത്തിൽ അവകാശമില്ല
6 ഈ വക ്രപവൃത്തികൾ
എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ.
നിമിത്തമേല്ലാ ൈദവേകാപം അനുസരണം െകട്ടവരുെട േമൽ
വരുന്നത്.
അതുെകാണ്ട് വ്യർത്ഥവാക്കുകൾ വിശ്വസിപ്പിച്ച് ആരും
നിങ്ങെള ചതിക്കരുത്. 7 നിങ്ങൾ അവരുെട കൂട്ടാളികൾ ആകരുത്.
8 മുെമ്പ നിങ്ങൾ ഇരുളായിരുന്നു; ഇേപ്പാേഴാ കർത്താവിൽ െവളിച്ചം
9 അതുെകാണ്ട് കർത്താവിന് ്രപസാദമായത് എെന്തന്ന്
ആകുന്നു.
പരിേശാധിച്ച െകാണ്ടു െവളിച്ചത്തിലുള്ളവരായി നടന്നുെകാള്ള വിൻ.
1
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10

സകല സൽഗുണവും നീതിയും സത്യവുമേല്ലാ െവളിച്ചത്തിെന്റ
ഫലം. 11 ഇരുട്ടിെന്റ നിഷ്ഫല്രപവൃത്തികളിൽ കൂട്ടാളികൾ ആകരുത്;
12 അവർ ഗൂഢമായി
അവെയ െവളിെപ്പടുത്തുകയേ്രത േവണ്ടത്.
13 സകലതും
െചയ്യ ന്നതു പറയുവാൻ േപാലും ലജ്ജയാകുന്നു.
െവളിച്ചത്താൽ െതളിവാകുന്നു, കാരണം െവളിച്ചം എല്ലാത്തിേന്മലും
്രപകാശിക്കുന്നുവേല്ലാ. 14 അതുെകാണ്ട്: “ഉറങ്ങുന്നവേന, ഉണർന്നു
മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽ നിന്നു എഴുേന്നൽക്കുക; എന്നാൽ ്രകിസ്തു നിെന്റ
േമൽ ്രപകാശിക്കും” എന്നു െചാല്ല ന്നു.
15

ആകയാൽ
സൂക്ഷ്മതേയാെട,
അജ്ഞാനികളായിട്ടല്ല
16 ഇത്
ജ്ഞാനികളായിട്ട തെന്ന ജീവിക്കുവാൻ േനാക്കുവിൻ.
ദുഷ്കാലമാകയാൽ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപേയാഗിച്ച െകാള്ള വിൻ.
17
ബുദ്ധിഹീനരാകാെത
കർത്താവിെന്റ
ഇഷ്ടം
ഇന്നെതന്ന്
18
്രഗഹിച്ച െകാള്ള വിൻ.
വീഞ്ഞ്
കുടിച്ച്
മത്തരാകരുത്;
അത് നിങ്ങെള നാശത്തിേലക്ക് നയിക്കും.
മറിച്ച്, ആത്മാവ്
നിറഞ്ഞവരായി സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും 19 സ്തുതികളാലും ആത്മിക
ഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ സംസാരിച്ച ം നിങ്ങള െട ഹൃദയത്തിൽ
കർത്താവിന് പാടിയും കീർത്തനം െചയ്തും 20 നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
നാമത്തിൽ
ൈദവവും
പിതാവുമായവന്
എല്ലായ്േപാഴും എല്ലാറ്റിനുേവണ്ടിയും സ്േതാ്രതം െചയ്തുെകാള്ള വിൻ.
21
്രകിസ്തുവിേനാടുള്ള
ബഹുമാനെത്ത്രപതി
അേന്യാന്യം
കീഴ്െപട്ടിരിക്കുവിൻ.
ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരുെട കടമകൾ
22

ഭാര്യമാേര, കർത്താവിന് എന്നേപാെല സ്വന്ത ഭർത്താക്കന്മാർക്ക്
കീഴടങ്ങുവിൻ. 23 ്രകിസ്തു ശരീരത്തിെന്റ രക്ഷിതാവായി സഭയ്ക്കു്
തലയാകുന്നതുേപാെല
ഭർത്താവ്
ഭാര്യയ്ക്കു
തലയാകുന്നു.
24
എന്നാൽ
സഭ
്രകിസ്തുവിന്
കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നതുേപാെല
ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാർക്കു സകലത്തിലും കീഴടങ്ങിയിരിേക്കണം.
25 ഭർത്താക്കന്മാേര,
്രകിസ്തുവും സഭെയ സ്േനഹിച്ചതുേപാെല
26
നിങ്ങള െട
ഭാര്യമാെര
സ്േനഹിക്കുവിൻ.
അവൻ
അവെള
വചനേത്താടുകൂടിയ
ജലസ്നാനത്താൽ
െവടിപ്പാക്കി
വിശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിനും 27 കറ, ചുള ക്കം മുതലായത് ഒന്നും
ഇല്ലാെത സഭെയ ശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കയുമായി തനിക്കു തെന്ന
േതജേസ്സാെട മുന്നിറുേത്തണ്ടതിനും തെന്നത്താൻ അവൾക്ക് േവണ്ടി
28 അ്രപകാരം ഭർത്താക്കന്മാരും തങ്ങള െട
ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു.
ഭാര്യമാെര സ്വന്ത ശരീരങ്ങെളേപ്പാെല സ്േനഹിേക്കണ്ടതാകുന്നു.
തെന്റ ഭാര്യെയ സ്േനഹിക്കുന്നവൻ തെന്നത്താൻ സ്േനഹിക്കുന്നു.
29 ആരും തെന്റ ശരീരെത്ത ഒരുനാള ം െവറുത്തിട്ടില്ലേല്ലാ;
മറിച്ച്
അവൻ അതിെന സ്േനഹിച്ച് േപാറ്റി പുലർത്തുകയേ്രത െചയ്യ ന്നത്;
ഇതുേപാെലയാണ് ്രകിസ്തുവും സഭെയ കരുതുന്നത്. 30 നാം അവെന്റ
31 അതുനിമിത്തം ഒരു മനുഷ്യൻ
ശരീരത്തിെന്റ അവയവങ്ങളേല്ലാ.
അപ്പെനയും അമ്മെയയും വിട്ട ഭാര്യേയാടു പറ്റിേച്ചരും; ഇരുവരും ഒരു
േദഹമായിത്തീരും. 32 ഈ മർമ്മം വലിയത്; ഞാൻ ്രകിസ്തുവിെനയും
സഭെയയും ഉേദ്ദശിച്ചേ്രത പറയുന്നത്. 33 എന്നാൽ നിങ്ങള ം അങ്ങെന
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തെന്ന ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ ഭാര്യെയ തെന്നേപ്പാെല തെന്ന
സ്േനഹിേക്കണം. ഭാര്യേയാ ഭർത്താവിെന ബഹുമാനിേക്കണ്ടതാകുന്നു.

6. അദ്ധ്യായം.
കുഞ്ഞുങ്ങള ം മാതാപിതാക്കന്മാരും
കുഞ്ഞുങ്ങേള, നിങ്ങള െട മാതാപിതാക്കന്മാെര കർത്താവിൽ
അനുസരിക്കുവിൻ; അത് ന്യായമേല്ലാ. 2 “നീ ശുഭമായിരിക്കുവാനും,
3
ഭൂമിയിൽ
ദീർഘായുേസ്സാടിരിക്കുവാനും
നിെന്റ
അപ്പെനയും
അമ്മെയയും ബഹുമാനിയ്ക്കുക” എന്നത് വാഗ്ദത്തേത്താടുകൂടിയ
4 പിതാക്കന്മാേര,
ആദ്യകല്പന ആകുന്നു.
നിങ്ങള െട മക്കെള
േകാപിപ്പിക്കാെത കർത്താവിെന്റ ശിക്ഷണത്തിലും ഉപേദശത്തിലും
േപാറ്റി വളർത്തുവിൻ.
1

ദാസന്മാരും യജമാനന്മാരും
ദാസന്മാേര,
നിങ്ങള െട േലാക്രപകാരമുള്ള യജമാനന്മാെര
്രകിസ്തുവിെനെയന്നേപാെല
ആദരേവാടും
വിറയേലാടും
6 മനുഷ്യർ
ഹൃദയപരമാർത്ഥതേയാടും കൂെട അനുസരിക്കുവിൻ.
്രശദ്ധിക്കുേമ്പാൾ
മാ്രതം
അവെര
്രപസാദിപ്പിക്കുന്നവെരേപ്പാെല
അല്ല, ്രകിസ്തുവിെന്റ ദാസന്മാെരേപ്പാെല ൈദേവഷ്ടം മനേസ്സാെട
െചയ്തും, 7 മനുഷ്യെരയല്ല, കർത്താവിെന തെന്ന സേന്താഷേത്താെട
8 ദാസേനാ സ്വത്രന്തേനാ
േസവിച്ച ംെകാണ്ട് അനുസരിക്കുവിൻ.
ഓേരാരുത്തൻ െചയ്യ ന്ന നന്മയ്ക്ക് കർത്താവിൽനിന്ന് ്രപതിഫലം
9 അങ്ങെനതെന്ന
്രപാപിക്കും എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ.
യജമാനന്മാേര, നിങ്ങള ം ഇേത രീതിയിൽ തെന്ന ദാസന്മാേരാട്
െപരുമാറുവിൻ.
അവെര ഭീഷണിെപ്പടുത്തരുത്.
നിങ്ങള െടയും
അവരുെടയും
യജമാനൻ
സ്വർഗ്ഗത്തിലുെണ്ടന്നും
ൈദവത്തിന്
മുഖപക്ഷം ഇെല്ലന്നും അറിയുവിൻ.
5

ൈദവത്തിെന്റ സർവ്വായുധങ്ങൾ
അവസാനമായി കർത്താവിലും അവെന്റ അമിതബലത്തിലും
ശക്തിെപ്പടുവിൻ. 11 പിശാചിെന്റ ത്രന്തങ്ങേളാട് എതിർത്തുനില്ക്കുവാൻ
കഴിേയണ്ടതിന് ൈദവത്തിെന്റ സർവ്വായുധങ്ങള ം ധരിച്ച െകാള്ള വിൻ.
12 നമുക്കു േപാരാട്ടം ഉള്ളത് ജഡരക്തങ്ങേളാടല്ല, വാഴ്ചകേളാടും
ആത്മീയ
അധികാരങ്ങേളാടും
ഈ
അന്ധകാരത്തിെന്റ
േലാകാധിപതികേളാടും സ്വർേല്ലാകതലങ്ങളിെല ദുഷ്ടാത്മേസനേയാടും
13 അതുെകാണ്ട്
അേ്രത.
നിങ്ങൾ ഈ ദുഷ്കാലങ്ങളിൽ
എതിർത്തുനില്ക്കുവാനും എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങള ം നിറേവറ്റിെക്കാണ്ട്
ഉറച്ച നില്ക്കുവാനും കഴിേയണ്ടതിന് ൈദവത്തിെന്റ സർവ്വായുധവർഗ്ഗം
14 നിങ്ങള െട അരയ്ക്ക് സത്യം െകട്ടിയും
ധരിച്ച െകാള്ള വിൻ.
നീതി എന്ന കവചം ധരിച്ച ം 15 സമാധാനസുവിേശഷത്തിനായുള്ള
ഒരുക്കം കാലിന് െചരിപ്പാക്കിയും 16 എല്ലാറ്റിനും മീെത ദുഷ്ടെന്റ
തീയമ്പുകെള
ഒെക്കയും
െകടുക്കുവാന്തക്കതായ
വിശ്വാസം
17 രക്ഷ
എന്ന പരിച എടുത്തുെകാണ്ടും നിൽക്കുവിൻ.
എന്ന ശിരസ്്രതവും ൈദവവചനം എന്ന ആത്മാവിെന്റ വാള ം
18 സകല ്രപാർത്ഥനയാലും യാചനയാലും
ൈകെക്കാള്ള വിൻ.
ഏത് േനരത്തും ആത്മാവിൽ ്രപാർത്ഥിച്ച ം, അവെന്റ മറുപടിക്കായി
10
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ജാഗരിച്ച ംെകാണ്ട്
സകലവിശുദ്ധന്മാർക്കും
എനിക്കും
േവണ്ടി
19 എെന്റ
്രപാർത്ഥനയിൽ സ്ഥിേരാത്സാഹം കാണിക്കുവിൻ.
കാരാഗൃഹവാസത്തിൽ ഞാൻ ചങ്ങല ധരിച്ച സ്ഥാനാപതിയായി
േസവിക്കുന്ന
സുവിേശഷത്തിെന്റ
മർമ്മം
്രപാഗത്ഭ്യേത്താെട
അറിയിക്കുവാൻ എെന്റ വായ് തുറക്കുേമ്പാൾ എനിക്ക് വചനം
നല്കെപ്പേടണ്ടതിനും 20 ഞാൻ സംസാരിേക്കണ്ടുംവണ്ണം അതിൽ
്രപാഗത്ഭ്യേത്താെട
സംസാരിേക്കണ്ടതിനും
എനിക്ക്
േവണ്ടി
്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ.
21 ഞാൻ എങ്ങെനയിരിക്കുന്നു എന്നു എെന്റ അവസ്ഥ നിങ്ങള ം
അറിേയണ്ടതിന് ്രപിയ സേഹാദരനും കർത്താവിൽ വിശ്വസ്ത
ശു്രശൂഷകനുമായ തിഹിെക്കാസ് നിങ്ങേളാടു സകലവും അറിയിക്കും.
22 നിങ്ങൾ ഞങ്ങള െട വസ്തുത അറിയുവാനും അവൻ നിങ്ങള െട
ഹൃദയങ്ങെള ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനുമായി ഞാൻ അവെന നിങ്ങള െട
അടുക്കേലക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു. 23 പിതാവായ ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും
കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽ
നിന്നും
സേഹാദരന്മാർക്കു
സമാധാനവും
വിശ്വാസേത്താടുകൂടിയ
സ്േനഹവും
ഉണ്ടാകെട്ട.
24
നമ്മുെട
കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന
അനശ്വരമായ
സ്േനഹത്താൽ
സ്േനഹിക്കുന്ന
എല്ലാവേരാടും
കൂെട
കൃപ
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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അെപ്പാസ്തലനായ പൗെലാസ്

ഫിലിപ്യർക്ക് എഴുതിയ േലഖനം
1

്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ ദാസന്മാരായ പൗെലാസും തിെമാെഥെയാസും
ഫിലിപ്പിയിൽ
്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള
സകല
വിശുദ്ധന്മാർക്കും
അദ്ധ്യക്ഷന്മാർക്കും
ശു്രശൂഷകന്മാർക്കും
കൂെട
എഴുതുന്നത്:
2
നമ്മുെട
പിതാവായ
ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും
കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽനിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും
ഉണ്ടാകെട്ട.
പൗേലാസിെന്റ ്രപാർത്ഥന
നിങ്ങളിൽ നല്ല ്രപവൃത്തിെയ ആരംഭിച്ചവൻ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
നാേളാളം അതിെന തികയ്ക്കും എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച്, 4 ഒന്നാം നാൾ
മുതൽ ഇതുവെരയും സുവിേശഷേഘാഷണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള
കൂട്ടായ്മ നിമിത്തം, 5 നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും േവണ്ടി കഴിക്കുന്ന
സകല ്രപാർത്ഥനയിലും എേപ്പാഴും സേന്താഷേത്താെട ്രപാർത്ഥിച്ച്,
6 നിങ്ങെള ഓർക്കുേമ്പാൾ ഒെക്കയും എെന്റ ൈദവത്തിന് ഞാൻ
സ്േതാ്രതം െചയ്യ ന്നു. 7 എെന്റ ബന്ധനങ്ങളിലും സുവിേശഷത്തിെന്റ
്രപതിവാദത്തിലും
സ്ഥിരീകരണത്തിലും
,കൃപയിൽ
എനിക്ക്
കൂട്ടാളികളായ നിങ്ങെള ഒെക്കയും ഞാൻ എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
വഹിച്ചിരിക്കുകെകാണ്ട് നിങ്ങെള എല്ലാവെരയും കുറിച്ച് അങ്ങെന
8 ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ന്യായമേല്ലാ.
ആർ്രദതേയാെട ഞാൻ നിങ്ങെള എല്ലാവെരയും കാണുവാൻ എ്രത
9 നിങ്ങള െട സ്േനഹം
വാഞ്ചിക്കുന്നു എന്നതിന് ൈദവം സാക്ഷി.
േമല്ക്കുേമൽ ജ്ഞാനത്തിലും സകലവിേവചനത്തിലും വർദ്ധിച്ച വന്നിട്ട്
10 ്രകിസ്തുവിെന്റ നാളിേലക്ക് നിഷ്കളങ്കരും കുറ്റമില്ലാത്തവരുമായി,
നിങ്ങൾ ഉത്തമമായത് അംഗീകരിച്ച്, 11 ൈദവത്തിെന്റ മഹത്വത്തിനും
പുകഴ്ചയ്ക്കുമായിട്ട്
േയശു്രകിസ്തുവിനാൽ
നീതിഫലങ്ങൾ
നിറഞ്ഞവരാകുവാൻ ഞാൻ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു.
3

സുവിേശഷത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധി
സേഹാദരന്മാേര,
എനിക്ക്
ഭവിച്ചത്
സുവിേശഷത്തിെന്റ
അഭിവൃദ്ധിക്ക്
കാരണമായിത്തീർന്നു
എന്ന്
നിങ്ങൾ
ഇേപ്പാൾ
അറിയുവാൻ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. 13 അതുെകാണ്ട് എെന്റ ബന്ധനങ്ങൾ
്രകിസ്തു നിമിത്തമാകുന്നു എന്ന് അകമ്പടിപട്ടാളത്തിൽ ഒെക്കയും
േശഷം എല്ലാവർക്കും െതളിവായി വരികയും 14 സേഹാദരന്മാർ
മിക്കേപരും എെന്റ ബന്ധനങ്ങളാൽ കർത്താവിൽ ൈധര്യം പൂണ്ട്
ൈദവത്തിെന്റ വചനം ഭയം കൂടാെത അധികമായി ്രപസ്താവിക്കുവാൻ
15 ചിലർ ്രകിസ്തുവിെന
ൈധര്യേത്താെട ഇരിക്കുകയും െചയ്യ ന്നു.
്രപസംഗിക്കുന്നത്
അസൂയയും
പിണക്കവും
നിമിത്തമാണ്;
16 ചിലേരാ നല്ല മനേസ്സാെട തെന്ന.
അവർ സുവിേശഷത്തിെന്റ
്രപതിവാദത്തിനായി എെന്ന നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട്
12
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അത് സ്േനഹത്തിൽ നിന്ന് െചയ്യ ന്നു. 17 എന്നാൽ മറ്റവേരാ, എെന്റ
ബന്ധനങ്ങളിൽ എനിക്ക് ്രപയാസം വരുത്തുവാൻ ഭാവിച്ച െകാണ്ട്
നിർമ്മലതേയാെടയല്ല,
സ്വാർത്ഥതയിൽ നിന്നേ്രത ്രകിസ്തുവിെന
്രപസംഗിക്കുന്നത്. 18 പിെന്ന എന്ത്? അഭിനയമായിേട്ടാ സത്യമായിേട്ടാ
ഏതുവിധമായാലും ്രകിസ്തുവിെന അേ്രത ്രപസംഗിക്കുന്നത്. ഇതിൽ
ഞാൻ സേന്താഷിക്കുന്നു; ഇനിയും സേന്താഷിക്കും. 19 എെന്തന്നാൽ
നിങ്ങള െട ്രപാർത്ഥനയാലും േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ആത്മാവിെന്റ
സഹായത്താലും അത് എനിക്ക് വിടുതലായിത്തീരും എന്ന് ഞാൻ
അറിയുന്നു. 20 ഒന്നിലും ഞാൻ ലജ്ജിച്ച േപാകയില്ല എന്നത് എെന്റ
ദൃഢമായ ്രപതീക്ഷയും ്രപത്യാശയും ആകുന്നു. എന്നാൽ എേപ്പാഴും
എന്നേപാെല ഇേപ്പാഴും പൂർണ്ണൈധര്യേത്താടു കൂെട ജീവനാൽ ആകെട്ട
മരണത്താൽ ആകെട്ട ്രകിസ്തു എെന്റ ശരീരത്തിൽ മഹിമെപ്പടും.
21 എെന്തന്നാൽ എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ്രകിസ്തുവും മരിക്കുന്നത്
22 എന്നാൽ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ
ലാഭവും ആകുന്നു.
അത് ഫലകരമായ എെന്റ േവലയ്ക്കു േവണ്ടിത്തെന്ന; എങ്കിലും ഏത്
23 എന്നാൽ ഇവ
തിരെഞ്ഞടുേക്കണം എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല.
രണ്ടിനാലും ഞാൻ െഞരുങ്ങുന്നു; വിട്ട പിരിഞ്ഞ് ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട
ഇരിക്കുവാൻ എനിക്ക് ആ്രഗഹമുണ്ട്;
അത് അത്യ ത്തമമേല്ലാ.
24 എങ്കിലും ഞാൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ഏെറ
ആവശ്യം. 25 ഇതിെനക്കുറിച്ച് ഉറച്ച െകാണ്ട് നിങ്ങള െട വിശ്വാസത്തിെന്റ
അഭിവൃദ്ധിക്കും സേന്താഷത്തിനുമായിത്തെന്ന ഞാൻ ജീവേനാടിരിക്കും
എന്നും നിങ്ങേളാട് എല്ലാവേരാടുംകൂെട ഇരിക്കും എന്നും അറിയുന്നു.
26 അങ്ങെന ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ മടങ്ങിവരുന്നതിനാൽ,
എന്നിലുള്ള നിങ്ങള െട ്രപശംസ ്രകിസ്തുേയശുവിൽ വർദ്ധിക്കുവാൻ
ഇടയാകും. 27 ഞാൻ നിങ്ങെള വന്ന് കണ്ടിേട്ടാ, ദൂരത്തിരുേന്നാ, നിങ്ങൾ
ഏകാത്മാവിൽ ഉറച്ച നിന്ന്,
ഏകമനേസ്സാെട സുവിേശഷത്തിെന്റ
വിശ്വാസത്തിനായി ഒന്നിച്ച് േപാരാട്ടം കഴിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങേളക്കുറിച്ച്
േകൾേക്കണ്ടതിന്, ്രകിസ്തുവിെന്റ സുവിേശഷത്തിന് േയാഗ്യമാംവണ്ണം
28 നിങ്ങെള എതിർക്കുന്നവരാൽ ഒന്നിലും
മാ്രതം െപരുമാറുവിൻ.
ഭയെപ്പേടണ്ട; ഇത് അവരുെട നാശത്തിനും നിങ്ങള െട രക്ഷയ്ക്കും
ഒരു അടയാളമാകുന്നു; 29 അത് ൈദവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാകുന്നു.
എെന്തന്നാൽ, അവനിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ മാ്രതമല്ല, അവനു േവണ്ടി
കഷ്ടം അനുഭവിക്കുവാനും കൂെട ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ്രകിസ്തു നിമിത്തം
അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. 30 അങ്ങെന നിങ്ങൾ എന്നിൽ കണ്ടതും ഇേപ്പാൾ
എെന്നക്കുറിച്ച് േകൾക്കുന്നതുമായ അേത േപാരാട്ടം നിങ്ങൾക്കും
ഉണ്ടേല്ലാ.

2. അദ്ധ്യായം.
്രകിസ്തുവിെന്റ താഴ്മ അനുകരിക്കുക
അതുെകാണ്ട് ്രകിസ്തുവിൽ വല്ല ്രപേബാധനവും ഉെണ്ടങ്കിൽ,
സ്േനഹത്തിെന്റ വല്ല ആശ്വാസവും ഉെണ്ടങ്കിൽ, ആത്മാവിെന്റ വല്ല
കൂട്ടായ്മയും ഉെണ്ടങ്കിൽ, വല്ല ആർ്രദതയും മനസ്സലിവും ഉെണ്ടങ്കിൽ,
* 2 നിങ്ങൾ ഏകമനസ്സ ള്ളവരായി ഏകസ്േനഹം പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ
1

*

2.
അദ്ധ്യായം..
1
ഉെണ്ടങ്കിൽ, ഇതിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന
ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ടല്ല, എല്ലാം ഉള്ളതുെകാണ്ടാണ് സേന്താഷം പൂർണ്ണമാേക്കണ്ടത്

കാര്യങ്ങൾ

ഫിലിപ്യർ 2. അദ്ധ്യായം.:3

353

ഫിലിപ്യർ 2. അദ്ധ്യായം.:22

ഐകമത്യെപ്പട്ട്
ഏക
ഉേദ്ദശ്യമുള്ളവരായി
എെന്റ
സേന്താഷം
3
പൂർണ്ണമാക്കുവിൻ.
സ്വാർത്ഥതയാേലാ ദുരഭിമാനത്താേലാ ഒന്നും
െചയ്യാെത, താഴ്മേയാെട ഓേരാരുത്തൻ മറ്റ ള്ളവെര തെന്നക്കാൾ
4 ഓേരാരുത്തൻ സ്വന്ത
േ്രശഷ്ഠൻ എന്ന് എണ്ണിെക്കാള്ള വിൻ.
താല്പര്യങ്ങളല്ല, എന്നാൽ മറ്റ ള്ളവെന്റ താല്പര്യം കൂെട േനാേക്കണം.
5 ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള മേനാഭാവം തെന്ന നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട.
6 അവൻ ൈദവരൂപത്തിൽ ഇരിെക്ക,
ൈദവേത്താടുള്ള സമത്വം
മുറുെക പിടിച്ച െകാേള്ളണം എന്ന് വിചാരിക്കാെത, 7 തെന്നത്താൻ
ശൂന്യമാക്കി, ദാസരൂപം എടുത്ത്, മനുഷ്യസാദൃശ്യത്തിലായി, േവഷത്തിൽ
മനുഷ്യനായി കാണെപ്പട്ട , 8 തെന്നത്താൻ താഴ്ത്തി മരണേത്താളം
്രകൂശിെല മരണേത്താളം തെന്ന, അനുസരണമുള്ളവനായിത്തീർന്നു.
9 അതുെകാണ്ട്
ൈദവവും അവെന ഏറ്റവും ഉയർത്തുകയും
സകലനാമത്തിനും േമലായ നാമം നൽകുകയും െചയ്തു; 10 അങ്ങെന
േയശുവിെന്റ നാമത്തിങ്കൽ സ്വർേല്ലാകരുെടയും ഭൂേലാകരുെടയും
അേധാേലാകരുെടയും മുഴങ്കാൽ ഒെക്കയും മടങ്ങുകയും 11 എല്ലാ നാവും
“േയശു്രകിസ്തു ആകുന്നു കർത്താവ്” എന്ന് പിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ
മഹത്വത്തിനായി ഏറ്റ പറയുകയും െചയ്യ ം
നക്ഷ്രതങ്ങെളേപ്പാെല വിളങ്ങുക
അതുെകാണ്ട്,
്രപിയമുള്ളവേര,
നിങ്ങൾ
എല്ലായ്േപാഴും
അനുസരിച്ചതുേപാെല എെന്റ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ മാ്രതമല്ല, എെന്റ
അസാന്നിദ്ധ്യത്തിലും ഏറ്റവും അധികമായി ഭയേത്താടും വിറയേലാടും
കൂെട നിങ്ങള െട രക്ഷയ്ക്കായി ്രപവർത്തിക്കുവിൻ. 13 എെന്തന്നാൽ,
തെന്റ ്രപസാദത്തിനുേവണ്ടി ഇച്ഛിക്കുവാനും ്രപവർത്തിക്കുവാനുമായി
നിങ്ങളിൽ ൈദവമാണ് ്രപവർത്തിക്കുന്നത്. 14 വ്രകവും വഴിപിഴച്ചതുമായ
തലമുറയുെട നടുവിൽ, നിങ്ങൾ അനിന്ദ്യരും പരമാർത്ഥികള മായ,
ൈദവത്തിെന്റ
നിഷ്കളങ്കമക്കള ം
ആേകണ്ടതിന്,
എല്ലാം
15 അവരുെട ഇടയിൽ
പിറുപിറുപ്പ ം വാദവും കൂടാെത െചയ്യ വിൻ.
നിങ്ങൾ ജീവെന്റ വചനം മുറുെകപ്പിടിച്ച െകാണ്ട് േലാകത്തിൽ
േജ്യാതിസ്സ കെളേപ്പാെല ്രപകാശിക്കുന്നു. 16 അങ്ങെന ഞാൻ ഓടിയേതാ
അദ്ധ്വാനിച്ചേതാ െവറുെതയായില്ല എന്ന് ്രകിസ്തുവിെന്റ നാളിൽ
17 എന്നാൽ നിങ്ങള െട
എനിക്ക് ്രപശംസിക്കുവാൻ കാരണമാകും.
വിശ്വാസത്തിെന്റ യാഗത്തിലും ശു്രശൂഷയിലും പാനീയയാഗമായി എെന്ന
ഒഴിേക്കണ്ടിവന്നാലും ഞാൻ സേന്താഷിക്കും; നിങ്ങേളാട് എല്ലാവേരാടും
കൂെട സേന്താഷിക്കും. 18 അങ്ങെന തെന്ന നിങ്ങള ം സേന്താഷിക്കുവിൻ;
എേന്നാടുകൂെട സേന്താഷിക്കുവിൻ.
12

തിേമാെഥെയാസും എപ്പെ്രഫാദിെത്താസും
എന്നാൽ
നിങ്ങള െട
അവസ്ഥ
അറിഞ്ഞിട്ട്
ഞാൻ
ഉേന്മഷവാനാേകണ്ടതിന്,
തിെമാെഥെയാസിെന
േവഗത്തിൽ
അേങ്ങാട്ട്
അയയ്ക്കാം
എന്ന്
കർത്താവായ
േയശുവിൽ
20
ആശിക്കുന്നു.
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
പരമാർത്ഥമായി
കരുതുവാൻ
അവെനേപ്പാെല
എനിക്ക്
21
മറ്റാരുമില്ല.
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
കാര്യമല്ല
സ്വന്ത
22 എന്നാൽ ഒരു മകൻ
കാര്യമേല്ലാ എല്ലാവരും േനാക്കുന്നത്.
തെന്റ
അപ്പെന
ശു്രശൂഷിക്കുന്നതുേപാെല,
എേന്നാടുകൂെട
19
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സുവിേശഷേഘാഷണത്തിൽ േസവെചയ്ത് അവൻ േയാഗ്യെനന്ന്
23 ആകയാൽ എെന്റ
െതളിയിച്ചത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ.
കാര്യം എങ്ങെന ആകും എന്ന് അറിയുന്ന ഉടെന ഞാൻ അവെന
24 എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ േവഗം
അയക്കുവാൻ ആശിക്കുന്നു.
25 എന്നാൽ എെന്റ
വരും എന്ന് കർത്താവിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു.
സേഹാദരനും കൂട്ട േവലക്കാരനും സഹഭടനും നിങ്ങള െട ദൂതനും
എെന്റ ആവശ്യത്തിൽ ശു്രശൂഷിച്ചവനുമായ എപ്പെ്രഫാദിെത്താസിെന
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ അയയ്ക്കുന്നത് അനിവാര്യം എന്ന് എനിക്ക്
േതാന്നി. 26 എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, അവൻ നിങ്ങേളാട് എല്ലാവേരാടും
കൂെട ഇരിക്കുവാൻ വാഞ്ചിച്ച ം, താൻ േരാഗിയായി കിടന്നു എന്ന്
27 അവൻ േരാഗം
നിങ്ങൾ േകട്ടതുെകാണ്ട് വ്യസനിച്ച മിരുന്നു.
പിടിച്ച് മരിക്കാറായിരുന്നു സത്യം;
എങ്കിലും ൈദവം അവേനാട്
കരുണെചയ്തു; അവേനാട് മാ്രതമല്ല, എനിക്ക് ദുഃഖത്തിേന്മൽ ദുഃഖം
28 ആകയാൽ
വരാതിരിക്കുവാൻ എേന്നാടും കരുണ െചയ്തു.
നിങ്ങൾ അവെന വീണ്ടും കാണുേമ്പാൾ സേന്താഷിക്കുവാനും, എനിക്ക്
ദുഃഖം കുറയുവാനും ഞാൻ അവെന അധികം താല്പര്യേത്താെട
അയച്ചിരിക്കുന്നു. 29 കർത്താവിൽ അവെന പൂർണ്ണസേന്താഷേത്താെട
സ്വീകരിക്കുവിൻ; ഇങ്ങെനയുള്ളവെര ബഹുമാനിതരായി കരുതുവിൻ.
30 എെന്തന്നാൽ എനിക്ക് േവണ്ടിയുള്ള നിങ്ങള െട ശു്രശൂഷയിലുള്ള
കുറവ് തീർക്കുവാനായി അവൻ തെന്റ ്രപാണെന അപകടത്തിലാക്കി,
്രകിസ്തുവിെന്റ േവല നിമിത്തം മരണേത്താളം ആയി.

3. അദ്ധ്യായം.
യഥാർത്ഥ നീതി
ഒടുവിൽ
എെന്റ
സേഹാദരന്മാേര,
കർത്താവിൽ
സേന്താഷിക്കുവിൻ.
അേത കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പിെന്നയും
എഴുതുന്നതിൽ എനിക്ക് മടുപ്പില്ല; അത് നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം
2 നായ്ക്കെള *സൂക്ഷിക്കുവിൻ;
ആകുന്നു.
ദുഷ്ടേവലക്കാെര
†സൂക്ഷിക്കുവിൻ.
സൂക്ഷിക്കുവിൻ;
അംഗേച്ഛദനക്കാെര
3 എെന്തന്നാൽ നാമേല്ലാ സത്യപരിേച്ഛദനക്കാർ;
ൈദവാത്മാവിൽ
ആരാധിക്കുകയും ്രകിസ്തുേയശുവിൽ ്രപശംസിക്കുകയും ജഡത്തിൽ
ആ്രശയിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യ ന്ന നാം തെന്ന. 4 എന്നിരുന്നാലും,
എനിക്ക് ജഡത്തിലും ആ്രശയിക്കുവാൻ വകയുണ്ട്; മറ്റാർെക്കങ്കിലും
ജഡത്തിൽ ആ്രശയിക്കാം എന്ന് േതാന്നിയാൽ എനിക്ക് അധികം;
5 എട്ടാം നാളിൽ പരിേച്ഛദന ഏറ്റവൻ; യി്രസാേയൽ ജാതിക്കാരൻ;
െബന്യാമിൻ േഗാ്രതക്കാരൻ; എ്രബായരിൽനിന്ന് ജനിച്ച എ്രബായൻ;
ന്യായ്രപമാണം സംബന്ധിച്ച് പരീശൻ; 6 ശുഷ്കാന്തി സംബന്ധിച്ച്
സഭെയ ഉപ്രദവിച്ചവൻ;
ന്യായ്രപമാണത്തിെല നീതി സംബന്ധിച്ച്
അനിന്ദ്യൻ. 7 എങ്കിലും എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നത് ഒെക്കയും ഞാൻ
്രകിസ്തുനിമിത്തം നഷ്ടം എന്ന് എണ്ണിയിരിക്കുന്നു. 8 അ്രതയുമല്ല, എെന്റ
കർത്താവായ ്രകിസ്തുേയശുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള പരിജ്ഞാനത്തിെന്റ
േ്രശഷ്ഠതനിമിത്തം ഞാൻ ഇേപ്പാഴും എല്ലാം നഷ്ടം എന്ന് എണ്ണ ന്നു.
1

*

3.

അദ്ധ്യായം..

2

നായ്ക്കൾ എന്നത് സുവിേശഷെത്ത വികലമാക്കുന്ന (ദുർവ്യാഖ്യാനം

† 3. അദ്ധ്യായം..
െചയ്യ ന്ന) ദുരുപേദശക്കാരായ െയഹൂദ്രകിസ്ത്യാനികെള സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
2 പരിേച്ഛദനക്കാെര പരിഹസിച്ച് അംഗേച്ഛദനക്കാെരന്ന് സംേബാധന െചയ്യ ന്നു.
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അവനു േവണ്ടി ഞാൻ എല്ലാ നഷ്ടവും അനുഭവിക്കുകയും,
9
്രകിസ്തുവിെന
േനേടണ്ടതിനും,
ന്യായ്രപമാണത്തിൽനിന്നുള്ള
എെന്റ സ്വന്തനീതിയല്ല, ്രപത്യ ത, ്രകിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസംമൂലം,
ൈദവം വിശ്വാസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകുന്ന നീതി തെന്ന
ലഭിച്ച്, 10 അവനിൽ ഇരിേക്കണ്ടതിനും, അവെന്റ മരണത്തിേനാട്
അനുരൂപെപ്പട്ടിട്ട്
അവെനയും
അവെന്റ
പുനരുത്ഥാനത്തിെന്റ
ശക്തിെയയും 11 അവെന്റ കഷ്ടാനുഭവങ്ങള െട കൂട്ടായ്മെയയും
അറിേയണ്ടതിനും,
അങ്ങെന
വല്ലവിേധനയും
മരിച്ചവരുെട
ഇടയിൽനിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനം ഞാൻ ്രപാപിേക്കണ്ടതിനും തെന്ന
12 ഇവ
സകലവും ചവറായി കണക്കാക്കുകയും െചയ്യ ന്നു.
ലഭിച്ച കഴിഞ്ഞു എേന്നാ തികഞ്ഞവനായി എേന്നാ അല്ല, ഞാൻ
്രകിസ്തുേയശുവിനാൽ പിടിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് എനിക്കും അത്
13 സേഹാദരന്മാേര,
പിടിക്കാേമാ എന്നുവച്ച് പിന്തുടരുന്നേതയുള്ള .
14 എന്നാൽ
ഞാൻ അത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിരൂപിക്കുന്നില്ല.
ഒന്ന് ഞാൻ െചയ്യ ന്നു:
പിമ്പിലുള്ളത് മറന്നും മുമ്പിലുള്ളതിനായി
ആഞ്ഞുംെകാണ്ട്, ്രകിസ്തുേയശുവിൽ ൈദവത്തിെന്റ പരമവിളിയുെട
15
്രപതിഫലത്തിനായി
ലക്ഷ്യത്തിേലക്ക്
ഓടുന്നു.
നമ്മിൽ
തികഞ്ഞവർക്ക് ഒെക്കയും ഈ മേനാഭാവം ഉണ്ടാകെട്ട; വല്ലതിലും
നിങ്ങൾക്ക്
േവെറ
വിധമായി
ചിന്തിച്ചാൽ
ൈദവം
അതും
16 എന്നിരുന്നാലും
നിങ്ങൾക്ക് െവളിെപ്പടുത്തിത്തരും.
നാം
്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച തെന്ന നടക്കുക.
17
സേഹാദരന്മാേര,
എെന്ന
അനുകരിക്കുന്നതിൽ
േചരുക;
ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച മാതൃക്രപകാരം നടക്കുന്നവെരയും
18 എെന്തന്നാൽ,
്രശദ്ധിച്ച െകാള്ള വിൻ.
ഞാൻ പലേപ്പാഴും
നിങ്ങേളാട് പറഞ്ഞതുേപാെല അേനകർ ്രകിസ്തുവിെന്റ ്രകൂശിെന്റ
ശ്രതുക്കളായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇേപ്പാൾ കരഞ്ഞുംെകാണ്ട് പറയുന്നു.
19 അവരുെട
അവസാനം നാശം;
അവരുെട ൈദവം വയറ്;
ലജ്ജയായതിൽ അവർക്ക് മാനം േതാന്നുന്നു; അവരുെട മനസ്സ്
ഭൂമിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലാകുന്നു. 20 നമ്മുെട പൗരത്വേമാ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
ആകുന്നു;
കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തു
എന്ന
രക്ഷിതാവ്
അവിെടനിന്നും വരുെമന്ന് നാം താല്പര്യേത്താെട കാത്തിരിക്കുന്നു.
21
സകലവും
തനിക്ക്
കീഴ്െപടുത്തുവാനും
കഴിയുന്ന
തെന്റ
വ്യാപാരശക്തിെകാണ്ട്, നമ്മുെട താഴ്ചയുള്ള ശരീരെത്ത, തെന്റ
മഹത്വമുള്ള ശരീരേത്താടനുരൂപമായി അവൻ രൂപാന്തരെപ്പടുത്തും.
1

4. അദ്ധ്യായം.

അതുെകാണ്ട്,
എെന്റ
്രപിയരും
ഞാൻ
കാണുവാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നവരുമായ സേഹാദരന്മാേര,
എെന്റ സേന്താഷവും
കിരീടവുമായുേള്ളാേര, ഇങ്ങെന കർത്താവിൽ ഉറച്ച നിൽക്കുവിൻ,
്രപിയമുള്ളവേര.
്രപേബാധനം
2
കർത്താവിൽ
ഒേര
മനേസ്സാെടയിരിക്കുവാൻ
ഞാൻ
യുെവാദ്യെയേയാടും
സുന്തുകെയേയാടും
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു.
3
സാക്ഷാൽ
എെന്റ
വിശ്വസ്തരായ
കൂട്ട േവലക്കാേര,
ആ
സ്്രതീകെള
സഹായിക്കണം
എന്ന്
ഞാൻ
നിേന്നാടും
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അേപക്ഷിക്കുന്നു; ജീവപുസ്തകത്തിൽ േപരുള്ള േക്ലമന്ത് മുതലായ
എെന്റ
കൂട്ട േവലക്കാേരാെടാന്നിച്ച്,
അവർ
എേന്നാടുകൂെട
സുവിേശഷേഘാഷണത്തിൽ അദ്ധ്വാനിച്ചിരിക്കുന്നു.
4 കർത്താവിൽ എേപ്പാഴും സേന്താഷിക്കുവിൻ; സേന്താഷിക്കുവിൻ
5 നിങ്ങള െട സൗമ്യത സകല
എന്ന് ഞാൻ പിെന്നയും പറയുന്നു.
മനുഷ്യരും അറിയെട്ട;
കർത്താവ് വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു.
6
ഒന്നിേനക്കുറിച്ച ം
വിചാരെപ്പടരുത്;
്രപത്യ ത,
എല്ലാറ്റിലും
്രപാർത്ഥനയാലും
യാചനയാലും
നിങ്ങള െട
അേപക്ഷകൾ
സ്േതാ്രതേത്താടുകൂെട ൈദവേത്താട് അറിയിക്കെട്ട. 7 എന്നാൽ സകല
ബുദ്ധിെയയും കവിയുന്ന ൈദവസമാധാനം നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങെളയും
നിനവുകെളയും ്രകിസ്തുേയശുവിങ്കൽ കാക്കും.
8 ഒടുവിൽ, സേഹാദരന്മാേര, സത്യമായത് ഒെക്കയും മാന്യമായത്
ഒെക്കയും
നീതിയായത്
ഒെക്കയും
നിർമ്മലമായത്
ഒെക്കയും
ഹൃദ്യമായത് ഒെക്കയും സല്ക്കീർത്തിയായത് ഒെക്കയും സൽഗുണേമാ
പുകഴ്ചേയാ അത് ഒെക്കയും ചിന്തിച്ച െകാള്ള വിൻ. 9 എേന്നാട് പഠിച്ച ം
്രഗഹിച്ച ം േകട്ട ം കണ്ടുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ്രപവർത്തിക്കുവിൻ; എന്നാൽ
സമാധാനത്തിെന്റ ൈദവം നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കും.
ദാനത്തിനുള്ള നന്ദി
നിങ്ങൾ
പിെന്നയും
എനിക്ക്
േവണ്ടി
വിചാരിക്കുവാൻ
തുടങ്ങിയതിനാൽ ഞാൻ കർത്താവിൽ വളെര സേന്താഷിച്ച ; മുെമ്പ
തെന്ന നിങ്ങൾക്ക് വിചാരമുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും സഹായിക്കുവാൻ
11 ആവശ്യം നിമിത്തമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്;
അവസരം കിട്ടിയില്ല.
എെന്തന്നാൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും സംതൃപ്തിേയാടിരിക്കുവാൻ
12 താഴ്ചയിൽ എങ്ങെന ഇരിക്കണം എന്നും
ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട ണ്ട്.
സമൃദ്ധിയിൽ
എങ്ങെന
ജീവിക്കണെമന്നും
എനിയ്ക്കറിയാം;
തൃപ്തനായിരിക്കുന്നതിെന്റയും വിശന്നിരിക്കുന്നതിെന്റയും സമൃദ്ധിയിൽ
ഇരിക്കുന്നതിെന്റയും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നതിെന്റയും രഹസ്യം
എെന്തന്ന് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. 13 എെന്ന
ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം എനിക്ക് എല്ലാം െചയ്യ വാൻ കഴിയും.
14 എങ്കിലും എെന്റ കഷ്ടതയിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടായ്മ കാണിച്ചത് നന്നായി.
15 ഫിലിപ്പ േര, സുവിേശഷേഘാഷണത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ ഞാൻ
മെക്കെദാന്യയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ നിങ്ങൾ മാ്രതമല്ലാെത ഒരു
സഭയും വരവുെചലവുകാര്യത്തിൽ എേന്നാട് കൂട്ടായ്മ കാണിച്ചില്ല എന്ന്
16 എെന്തന്നാൽ ഞാൻ െതസ്സേലാനിക്യയിൽ
നിങ്ങള ം അറിയുന്നു.
ആയിരുന്നേപ്പാൾ േപാലും എെന്റ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്നിലധികം
തവണ അയച്ച തന്നുവേല്ലാ. 17 ഞാൻ ദാനം അേന്വഷിക്കുന്നു എന്നല്ല,
നിങ്ങള െട കണക്കിേലക്ക് ഏറുന്ന ്രപതിഫലം അേ്രത അേന്വഷിക്കുന്നത്.
18 എന്നാൽ എനിക്ക് േവണ്ടുന്നത് എല്ലാം ഉണ്ട്; സമൃദ്ധിയായുമിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങൾ അയച്ച തന്നത് സൗരഭ്യവാസനയായി, ൈദവത്തിന് ്രപസാദമായ
ഒരു
സ്വീകാര്യയാഗമായി
എപ്പെ്രഫാദിെത്താസിൽനിന്ന്
ഞാൻ
19 എെന്റ ൈദവേമാ നിങ്ങള െട
സ്വീകരിച്ച് തൃപ്തനായിരിക്കുന്നു.
ആവശ്യങ്ങെളാെക്കയും തെന്റ മഹത്വത്തിെന്റ ധനത്തിെനാത്തവണ്ണം
20 ഇേപ്പാൾ നമ്മുെട ൈദവവും
്രകിസ്തുേയശുവിൽ നൽകിത്തരും.
പിതാവുമായവന് എെന്നേന്നക്കും മഹത്വം. ആേമൻ.
10
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അന്തിമ വന്ദനം
്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള
ഓേരാ
വിശുദ്ധർക്കും
വന്ദനം
െചയ്യ വിൻ.
എേന്നാടുകൂെടയുള്ള സേഹാദരന്മാർ നിങ്ങെള വന്ദനം
22 വിശുദ്ധന്മാർ എല്ലാവരും, വിേശഷാൽ ൈകസരുെട
െചയ്യ ന്നു.
െകാട്ടാരത്തിലുള്ളവരും നിങ്ങെള വന്ദനം െചയ്യ ന്നു.
23
കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
കൃപ
നിങ്ങള െട
ആത്മാവിേനാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
21
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അെപ്പാസ്തലനായ പൗെലാസ്

െകാെലാസ്സ ർക്ക് എഴുതിയ േലഖനം
വന്ദനവും സ്േതാ്രതാർപ്പണവും

1 ൈദവഹിതത്താൽ ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ അെപ്പാസ്തലനായിരിക്കുന്ന

പൗേലാസും
നമ്മുെട
സേഹാദരനായ
തിെമാെഥേയാസും*†
2
െകാെലാസ്സ പട്ടണത്തിലുള്ള
വിശുദ്ധന്മാർക്കും
്രകിസ്തുവിൽ
വിശ്വസ്ത സേഹാദരന്മാരായവർക്കും എഴുതുന്നത്:
പിതാവായ
ൈദവത്തിൽനിന്നും
കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിൽ
നിന്നും
നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.
3
നമ്മുെട
കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
പിതാവായ
ൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതം െചയ്യ കയും, എേപ്പാഴും നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി
4 എെന്തന്നാൽ സുവിേശഷത്തിെന്റ
്രപാർത്ഥിക്കുകയും െചയ്യ ന്നു.
സത്യവചനത്തിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പ് േകട്ടതായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി
5
സം്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്ന
്രപത്യാശ
നിമിത്തം
്രകിസ്തുേയശുവിൽ
നിങ്ങള െട വിശ്വാസെത്തയും സകലവിശുദ്ധത്മാേരാടും നിങ്ങൾക്കുള്ള
സ്േനഹെത്തയും കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ േകട്ടിരിക്കുന്നു. 6 ആ സുവിേശഷം
സർവ്വേലാകത്തിലും എന്നേപാെല നിങ്ങള െട അടുക്കലും എത്തി;
നിങ്ങൾ ൈദവകൃപെയ യഥാർത്ഥമായി േകട്ടറിഞ്ഞ നാൾമുതൽ
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ എന്നേപാെല സർവ്വേലാകത്തിലും ഫലം കായിച്ച ം
വർദ്ധിച്ച ം വരുന്നു. 7 ഇങ്ങെന നിങ്ങൾ ഞങ്ങള െട ്രപിയ സഹഭൃത്യനായ
8 അവൻ നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി
എപ്പ്രഫാസിേനാട് പഠിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ;
്രകിസ്തുവിെന്റ വിശ്വസ്ത ശു്രശൂഷകനും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങേളാടുള്ള
ആത്മാവിലുള്ള സ്േനഹെത്ത അറിയിച്ചവനും ആകുന്നു.

കർത്താവിന് േയാഗ്യമാകുംവണ്ണം നടേക്കണ്ടതിനായുള്ള ്രപാർത്ഥന
അതുെകാണ്ട് ഈ സ്േനഹം നിമിത്തം ഞങ്ങൾ നിങ്ങെളക്കുറിച്ച്
േകട്ട നാൾ മുതൽ നിങ്ങൾ ആത്മികമായ സകല ജ്ഞാനത്തിലും
വിേവകത്തിലും
അവെന്റ
ഇഷ്ടത്തിെന്റ
പരിജ്ഞാനംെകാണ്ട്
നിറഞ്ഞുവേരണം എന്ന് നിരന്തരമായി ്രപാർത്ഥിക്കുന്നതും കൂടാെത,
10 നിങ്ങൾ
കർത്താവിന് േയാഗ്യമാകുംവണ്ണം നടന്ന് എല്ലാറ്റിലും
അംഗീകാരം ്രപാപിച്ചവരായി, സകല സൽ്രപവൃത്തിയിലും ഫലം കായ്ച്
ൈദവെത്തക്കുറിച്ച ള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരണെമന്നും ഞങ്ങൾ
്രപാർത്ഥിക്കുന്നു. 11 സകല സഹിഷ്ണതയ്ക്കും ദീർഘക്ഷമയ്ക്കുമായി
അവെന്റ മഹത്വത്തിെന്റ വല്ലഭത്വത്തിന് ഒത്തവണ്ണം പൂർണ്ണശക്തിേയാെട
12
ബലെപ്പടണെമന്നും
തനിക്കുേവണ്ടി
േവർതിരിക്കെപ്പട്ടവർക്ക്
െവളിച്ചത്തിലുള്ള അവകാശത്തിനായി നെമ്മ ്രപാപ്തന്മാരാക്കുകയും
13 നെമ്മ
ഇരുട്ടിെന്റ അധികാരത്തിൽ‡ നിന്ന് വിടുവിച്ച് തെന്റ
9

*
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1

െപൗേലാസാണ് ഈ േലഖനം എഴുതിയത്.തിേമാെഥേയാസ്
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സ്േനഹസ്വരൂപനായ
പു്രതെന്റ
രാജ്യത്തിലാക്കിെവയ്ക്കുകയും
െചയ്ത
പിതാവായൈദവത്തിനു
സേന്താഷേത്താെട
സ്േതാ്രതം
െചയ്യ ന്നവരാേകണം എന്നും അേപക്ഷിക്കുന്നു.
പു്രതൻ അദൃശ്യനായ ൈദവത്തിെന്റ സാദൃശ്യം
തെന്റ പു്രതനിൽ നമുക്ക് പാപേമാചനെമന്ന വീെണ്ടടുപ്പ് ഉണ്ട്.
15 പു്രതനായ
്രകിസ്തുഅദൃശ്യനായ ൈദവത്തിെന്റ സാദൃശ്യവും,
16 സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ളതും
സർവ്വസൃഷ്ടിക്കും ആദ്യജാതനും ആകുന്നു.
ഭൂമിയിലുള്ളതും ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും ആധിപത്യങ്ങൾ ആകെട്ട
കർത്തൃത്വങ്ങൾ ആകെട്ട ഭരണവ്യവസ്ഥകൾ ആകെട്ട അധികാരങ്ങൾ
ആകെട്ട സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട ; അവൻ
മുഖാന്തരവും അവനായിട്ട ം സകലവും സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
17 അവൻ സർവ്വത്തിനും മുേമ്പയുള്ളവൻ; അവൻ സകലെത്തയും
18 അവൻ സഭ എന്ന ശരീരത്തിെന്റ
വഹിക്കുന്നവനും ആകുന്നു.
തലയും, സകല ഉത്ഭവങ്ങള െടയും അധിപതിയും, സകലത്തിലും
താൻ ്രപഥമസ്ഥാനീയനാേകണ്ടതിന്, അവൻ ആരംഭവും മരിച്ചവരുെട
19 അവനിൽ
ഇടയിൽനിന്ന് ആദ്യനായി എഴുേന്നറ്റവനും ആകുന്നു.
20
സർവ്വസമ്പൂർണ്ണതയും
വസിക്കുവാനും
അവൻ
്രകൂശിൽ
െചാരിഞ്ഞ
രക്തംെകാണ്ട്
അവൻ
മുഖാന്തരം
സമാധാനം
ഉണ്ടാക്കി, ഭൂമിയിലുള്ളേതാ സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ളേതാ സകലെത്തയും
അവെനെക്കാണ്ട് തേന്നാട് നിരപ്പിപ്പാനും പിതാവിന് ്രപസാദം േതാന്നി.
14

വിശ്വസത്തിൽ സ്ഥിരതേയാെട
ഒരിക്കൽ ദുഷ്്രപവൃത്തികളാൽ മനസ്സ െകാണ്ട് ൈദവത്തിൽ നിന്ന്
അകന്നവരും ശ്രതുക്കള മായിരുന്ന നിങ്ങെള 22 അവെന്റ മുമ്പിൽ
വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും കുറ്റമില്ലാത്തവരുമായി നിർേത്തണ്ടതിന്
്രകിസ്തു ഇേപ്പാൾ തെന്റ ജഡശരീരത്തിൽ തെന്റ മരണത്താൽ നിരപ്പിച്ച .
23 നിങ്ങൾ േകട്ടിരിക്കുന്നതായ സുവിേശഷത്തിെന്റ ്രപത്യാശയിൽനിന്ന്
ഇളകാെത
അടിസ്ഥാനെപ്പട്ടവരും
സ്ഥിരതയുള്ളവരുമായി
വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ നിങ്ങെള ്രപാപ്തമാക്കിയ സേന്ദശം,
ആകാശത്തിൻകീെഴ സകലസൃഷ്ടികള േടയും ഇടയിൽ പൗേലാസ്
എന്ന ഞാൻ ്രപേഘാഷിക്കുകയും,
അേത സുവിേശഷത്തിെന്റ
ശു്രശൂഷകനായി തീരുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.
21

്രകിസ്തുവിെന്റ കഷ്ടങ്ങളിൽ കുറവായുള്ളത്
ഇേപ്പാൾ
ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക്
േവണ്ടി
അനുഭവിക്കുന്ന
കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ സേന്താഷിച്ച് ്രകിസ്തുവിെന്റ കഷ്ടങ്ങളിൽ
കുറവായുള്ളത് എെന്റ ജഡത്തിൽ സഭയായ അവെന്റ ശരീരത്തിന്
25 നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി ൈദവ്രപവർത്തിക്ക്
േവണ്ടി പൂരിപ്പിക്കുന്നു.
അനുസാരമായി
എനിക്ക്
നല്കിയിരിക്കുന്ന
നിേയാഗ്രപകാരം
ൈദവവചന്രപേഘാഷണം നിവർത്തിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ സഭയുെട
ശു്രശൂഷകനായിരിക്കുന്നു.
24

ജാതികള െട ഇടയിൽ െവളിെപ്പട്ട മർമ്മം
അത് യുഗങ്ങൾക്കും തലമുറകൾക്കും മറഞ്ഞുകിടന്ന സത്യം
എങ്കിലും ഇേപ്പാൾ അവെന്റ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
27 അവേരാട് ജാതികള െട ഇടയിൽ ഈ മർമ്മത്തിെന്റ മഹിമാധനം
26
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എെന്തന്ന് അറിയിക്കുവാൻ ൈദവത്തിന് ഇഷ്ടമായി; ആ മർമ്മം
മഹത്വത്തിെന്റ
്രപത്യാശയായ
്രകിസ്തു
നിങ്ങളിൽ
ഇരിക്കുന്നു
28
എന്നുള്ളത് തെന്ന.
അവെന ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിൽ ഏത്
മനുഷ്യേനയും ്രകിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനായി നിർേത്തണ്ടതിന് ഏത്
മനുഷ്യേനയും ഗുണേദാഷിക്കുകയും ഏത് മനുഷ്യേനാടും സകല
ജ്ഞാനേത്താടും കൂെട ഉപേദശിക്കുകയും െചയ്യ ന്നു. 29 അതിനായി
ഞാൻ എന്നിൽ ബലേത്താെട വ്യാപരിച്ച് തെന്റ കർത്തവ്യം എന്നിലൂെട
നിവർത്തിയ്ക്കുന്ന അവെന്റ ശക്തിയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണം േപാരാടിെക്കാണ്ട്
അദ്ധ്വാനിക്കുന്നു.

2. അദ്ധ്യായം.
തത്വജ്ഞാനമല്ല, ്രകിസ്തു എന്ന ൈദവമർമ്മത്തിെനാത്തത്
നിങ്ങൾക്കും,
ലവുദിക്യപട്ടണത്തിലുള്ളവർക്കും
ജഡത്തിൽ
2 അവർ
എെന്റ മുഖം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും േവണ്ടി,
പിതാവും ്രകിസ്തുവും എന്ന ൈദവമർമ്മത്തിെന്റ പരിജ്ഞാനവും
വിേവകപൂർണ്ണതയുെട സമ്പത്തും ്രപാപിക്കുവാൻേവണ്ടി സ്േനഹത്തിൽ
ബന്ധിതരായി ഹൃദയങ്ങൾക്ക് സാന്ത്വനം ലഭിക്കണം എന്നുവച്ച് ഞാൻ
എ്രത വലിയ േപാരാട്ടം കഴിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിവാൻ ഞാൻ
3 ്രകിസ്തുവില് ജ്ഞാനത്തിെന്റയും അറിവിേന്റയും
ഇച്ഛിക്കുന്നു.
നിേക്ഷപങ്ങൾ ഒെക്കയും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 4 വശീകരണവാക്കുെകാണ്ട്
ആരും നിങ്ങെള ചതിക്കാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നു. 5 ഞാൻ
ശരീരംെകാണ്ട്
ദൂരസ്ഥെനങ്കിലും
ആത്മാവുെകാണ്ട്
നിങ്ങേളാട്
കൂെടയുള്ളവനായി
നിങ്ങള െട
നല്ല
്രകമങ്ങള ം
്രകിസ്തുവിൽ
നിങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസത്തിെന്റ ശക്തിയും കണ്ട് സേന്താഷിക്കുന്നു.
6
ആകയാൽ
കർത്താവായ
്രകിസ്തുേയശുവിെന
നിങ്ങൾ
ൈകെക്കാണ്ടതുേപാെല അവനിൽ നടപ്പിൻ; 7 അവനിൽ ഉറേപ്പാെട
േവരൂന്നുകയും, പണിയെപ്പടുകയും െചയ്യ ന്നവരായും, നിങ്ങൾക്ക്
ഉപേദശിച്ച തന്നതിന്
ഒത്തവണ്ണം
വിശ്വാസത്താൽ
ഉറച്ച ം,
സ്േതാ്രതത്തിൽ കവിഞ്ഞും ഇരിപ്പിൻ.
8
തത്വജ്ഞാനവും
െപാള്ളയായ
വഞ്ചനയുംെകാണ്ട്
ആരും
നിങ്ങെള കീഴടക്കാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിപ്പിൻ; അത് മനുഷ്യരുെട
പാരമ്പേര്യാപേദശങ്ങൾക്കും,
േലാകത്തിെന്റ
പാപകാരണമായ
വിശ്വാസ സ്രമ്പദായങ്ങൾക്കും ഒത്തവണ്ണം അല്ലാെത ്രകിസ്തുവിന്
ഒത്തവണ്ണമുള്ളതല്ല. 9 ്രകിസ്തുവിന്െറ ശരീരത്തിലേല്ലാ ൈദവത്തിെന്റ
സർവ്വസമ്പൂർണ്ണതയുെട സ്വഭാവങ്ങള ം േദഹരൂപമായി വസിക്കുന്നത്.
10
എല്ലാ
അധികാരത്തിനും,
ആധിപത്യത്തിനും
തലയായ
11
്രകിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണരായിരിക്കുന്നു.
്രകിസ്തുവിെന്റ
പരിേച്ഛദനയാൽ നിങ്ങൾക്കും ജഡശരീരം ഉരിഞ്ഞുകളയുന്നതായ
ൈകെകാണ്ടല്ലാത്ത പരിേച്ഛദനയും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 12 സ്നാനത്തിൽ
നിങ്ങൾ
്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട
അടക്കെപ്പടുകയും
അവെന
മരിച്ചവരുെട
ഇടയിൽനിന്ന്
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ച്
ൈദവത്തിെന്റ
വ്യാപാരശക്തിയിലുള്ള
വിശ്വാസത്താൽ
അവേനാടുകൂെട
13
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുകയും
െചയ്തു,
അതി്രകമങ്ങളാലും
നിങ്ങള െട ജഡത്തിെന്റ അ്രഗചർമം നിമിത്തവും മരിച്ചവരായിരുന്ന
1
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നിങ്ങെളയും
ൈദവം
്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട
ജീവിപ്പിക്കയും;
അതി്രകമങ്ങൾ ഒെക്കയും നേമ്മാടു ക്ഷമിക്കുകയും െചയ്തു. 14 നമുക്ക്
്രപതികൂലവുമായിരുന്ന ചട്ടങ്ങള െട കെയ്യഴുത്ത് മായിച്ച് ്രകൂശിൽ
തറച്ച് നമ്മുെട നടുവിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു; 15 അധികാരങ്ങേളയും
ശക്തികേളയും പിടിച്ചടക്കി ്രകൂശിൽ അവരുെടേമൽ ജേയാത്സവം
ആേഘാഷിച്ച് അവെര പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കിത്തീർത്തു.
മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാത്രന്ത്യം.
അതുെകാണ്ട് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ, െപരുന്നാള കൾ, വാവ്,
ശബ്ബത്ത്, എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ ആരും നിങ്ങെള വിധിക്കരുത്. 17 ഇവ
വരുവാനിരുന്നവയുെട നിഴലേ്രത;
എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യമായേതാ
18
്രകിസ്തുവേ്രത.
വ്യാജമായ
താഴ്മയിലും,
ദൂതന്മാെര
ആരാധിക്കുന്നതുമൂലം
കാണാത്ത
കാര്യങ്ങളിൽ
ഇടെപടുകയും
തെന്റ ജഡമനസ്സിനാൽ അനാവശ്യമായി നിഗളിക്കുകയും െചയ്യ ന്ന
ആരും
തെന്ന
നിങ്ങൾക്കുള്ള
്രപതിഫലം
വൃഥാവാക്കരുത്.
19 ്രകിസ്തുവാകുന്ന തലെയ മുറുെക പിടിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരുവനും
നിങ്ങെള കവർന്നു കളയരുത്, തലയായവനിൽ നിന്നേല്ലാ ശരീരം
മുഴുവൻ
സന്ധിഞരമ്പുകെള
േപാഷിപ്പിച്ച്
ഒന്നായിേച്ചർത്ത്
ൈദവവർദ്ധയ്ക്കനുസാരമായി വളർച്ച ്രപാപിക്കുന്നത്.
20 നിങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട േലാകത്തിെന്റ പാപകാരണമായ
വിശ്വാസ വ്യവസ്ഥകൾ സംബന്ധിച്ച് മരിച്ച െവങ്കിൽ േലാകത്തിൽ
ജീവിക്കുന്നവെരേപ്പാെല 21 മാനുഷകല്പനകൾക്കും ഉപേദശങ്ങൾക്കും
അനുസരണമായി:
പിടിക്കരുത്,
രുചിക്കരുത്,
െതാടരുത്
22 ഇെതല്ലാം
എന്നുള്ള ചട്ടങ്ങൾക്ക് കീഴ്െപടുന്നത് എന്ത്?
23 ഇെതാെക്കയും
ഉപേയാഗത്താൽ നശിച്ച
േപാകുന്നതേ്രത.
സ്വന്ത ഇഷ്ടത്തിെനാത്ത ആരാധനയിലും താഴ്മയിലും ശരീരെത്ത
തൃജിക്കുന്നതിലും രസിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ്; എന്നാൽ ജഡാഭിലാഷം
നിയ്രന്തിക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമല്ല.
16

3. അദ്ധ്യായം.
ഉയരത്തിലുള്ളത് അേന്വഷിക്കുവിൻ
അതുെകാണ്ട്
ൈദവം
്രകിസ്തുവിേനാെടാപ്പം
നിങ്ങെളയും
ഉയിർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുെവങ്കിൽ, ്രകിസ്തു ൈദവത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത്
ഇരിക്കുന്നിടമായ
ഉയരത്തിലുള്ളത്
അേന്വഷിക്കുവിൻ.
2 ഭൂമിയിലുള്ളതിെനക്കുറിച്ചല്ല
ഉയരത്തിലുള്ളതുതെന്ന ചിന്തിപ്പിൻ.
3 നിങ്ങൾ
മരിച്ച ,
നിങ്ങള െട ജീവൻ ൈദവം ്രകിസ്തുവിൽ
4 നമ്മുെട ജീവനായ ്രകിസ്തു െവളിെപ്പടുേമ്പാൾ
മറച്ചിരിക്കുന്നു.
നിങ്ങള ം അവേനാടുകൂെട േതജസ്സിൽ െവളിെപ്പടും.
1

പുതിയ മനുഷ്യെന ധരിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ
ആകയാൽ വ്യഭിചാരം, അശുദ്ധി, അമിതവികാരം, ദുർേമ്മാഹം,
വി്രഗഹാരാധനയായ അത്യാ്രഗഹം ഇങ്ങെന ഭൂമിയിലുള്ള നിങ്ങള െട
പാപാഭിലാഷങ്ങെള മരിപ്പിക്കുവീൻ. 6 ഈ വകനിമിത്തം ൈദവേകാപം
7 അവയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന
അനുസരണം െകട്ടവരുെടേമല് വരുന്നു.
കാലം നിങ്ങള ം മുെമ്പ അവയിൽ നടന്നുേപാന്നു. 8 ഇേപ്പാേഴാ നിങ്ങള ം
േകാപം, േ്രകാധം, ദുരുേദ്ദശങ്ങൾ, അപമാനങ്ങൾ, വായിൽനിന്ന് വരുന്ന
5
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ലജ്ജാകരവും, അശ്ലീലവുമായ ദുർഭാഷണങ്ങൾ; ഇവെയാെക്കയും
9 അേന്യാന്യം േഭാഷ്കു് പറയരുത്;
വിട്ട കളയുവിൻ.
നിങ്ങൾ
പഴയമനുഷ്യെന
അവെന്റ
ശീലങ്ങേളാടുകൂെട
ഉരിഞ്ഞുകളഞ്ഞ്
10 തെന്ന
സൃഷ്ടിച്ചവെന്റ സ്വരൂപ്രപകാരം പരിജ്ഞാനത്തിനായി
പുതുക്കം ്രപാപിക്കുന്ന പുതിയ മനുഷ്യെന ധരിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 11 ഈ
അറിവിൽ യവനനും െയഹൂദനും എന്നില്ല, പരിേച്ഛദനയും അ്രഗചർമവും
എന്നില്ല, അപരിഷ്കൃതൻ പരിഷ്കൃതൻ, ദാസൻ സ്വത്രന്തൻ എന്നുമില്ല;
്രകിസ്തുവേ്രത എല്ലാവരിലും എല്ലാം ആകുന്നു.
്രകിസ്തുവിെന്റ വചനം നിങ്ങളിൽ വസിക്കെട്ട
12

അതുെകാണ്ട്
ൈദവത്താൽ
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവരും
വിശുദ്ധന്മാരും ്രപിയരുമായി മനസ്സലിവ്, ദയ, താഴ്മ, െസൗമ്യത,
ദീർഘക്ഷമ എന്നിവ ധരിച്ച െകാണ്ട് 13 അേന്യാന്യം സഹിക്കുകയും
ഒരുവേനാട് ഒരുവന് വഴക്കുണ്ടായാൽ തമ്മിൽ ക്ഷമിക്കയും െചയ്വിൻ;
കർത്താവ് നിങ്ങേളാട് ക്ഷമിച്ചതുേപാെല നിങ്ങള ം െചയ്വിൻ.
14 എല്ലാറ്റിനും മീെത സമ്പൂർണ്ണതയുെട ബന്ധമായ സ്േനഹം ധരിപ്പിൻ.
15 ്രകിസ്തുവിെന്റ സമാധാനം നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങളിൽ വാഴെട്ട;
അതിനേല്ലാ നിങ്ങൾ ഏകശരീരമായി വിളിക്കെപ്പട്ട മിരിക്കുന്നത്;
നന്ദിയുള്ളവരായും ഇരിപ്പിൻ. 16 സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും
ആത്മികഗീതങ്ങളാലും
തമ്മിൽ
പഠിപ്പിച്ച ം
ബുദ്ധിയുപേദശിച്ച ം
നന്ദിേയാെട നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങളിൽ ൈദവത്തിന് പാടിയും ഇങ്ങെന
്രകിസ്തുവിെന്റ വചനം അത്യധികമായി സകലജ്ഞാനേത്താടുംകൂെട
17 വാക്കിനാേലാ
നിങ്ങളിൽ വസിക്കെട്ട.
്രകിയയാേലാ എന്ത്
െചയ്താലും സകലവും കർത്താവായ േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ
െചയ്തും അവൻ മുഖാന്തരം പിതാവായ ൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതം
പറഞ്ഞുംെകാണ്ടിരിപ്പിൻ.
്രകിസ്തീയ ബന്ധങ്ങളിെല കൂട്ട ത്തരവാദിത്വങ്ങൾ.
18

ഭാര്യമാേര,
നിങ്ങള െട
ഭർത്താക്കന്മാർക്ക്
കർത്താവിന്
19 ഭർത്താക്കന്മാേര, നിങ്ങള െട
ഉചിതമാകുംവണ്ണം കീഴടങ്ങുവിൻ.
ഭാര്യമാെര
സ്േനഹിപ്പിൻ;
അവേരാട്
കയ്പായിരിക്കയുമരുത്.
20
മക്കേള,
നിങ്ങള െട
അമ്മയപ്പന്മാെര
സകലത്തിലും
അനുസരിക്കുവിൻ. ഇത് കർത്താവിന് പൂർണ്ണമായും ്രപസാദകരമേല്ലാ.
21 പിതാക്കന്മാേര, നിങ്ങള െട മക്കൾ നിരുത്സാഹെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന്
22 ദാസന്മാേര,
അവെര േകാപിപ്പിക്കരുത്.
ജഡ്രപകാരമുള്ള
യജമാനന്മാെര
സകലത്തിലും
അനുസരിക്കുവിൻ;
മനുഷ്യെര
്രപസാദിപ്പിക്കുന്നവെരേപ്പാെല
ദൃഷ്ടിേസവകളാലല്ല
കർത്താവിെന
ഭയെപ്പട്ട െകാണ്ട്
ഹൃദയത്തിെന്റ
ആത്മാർത്ഥതേയാെട
അേ്രത
അനുസരിേക്കണ്ടത്. 23 നിങ്ങൾ െചയ്യ ന്നത് ഒെക്കയും മനുഷ്യർെക്കന്നല്ല
കർത്താവിന് എന്നേപാെല മനേസ്സാെട െചയ്വിൻ. 24 അവകാശെമന്ന
്രപതിഫലം കർത്താവ് തരും എന്നറിഞ്ഞ് കർത്താവായ ്രകിസ്തുവിെന
േസവിപ്പിൻ. 25 അന്യായം െചയ്യ ന്നവൻ താൻ െചയ്ത അന്യായത്തിന്
ഒത്തത് ്രപാപിക്കും; യാെതാരു മുഖപക്ഷവും ഇല്ലേല്ലാ.
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കൃപ നിറഞ്ഞ ്രകിസ്തീയ ജീവിതത്തിനായുള്ള ഉപേദശങ്ങൾ
യജമാനന്മാേര, നിങ്ങൾക്കും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു യജമാനനായ
ൈദവം ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ് ദാസന്മാർക്ക് നീതിയായതും ന്യായമായതും
നൽകുവിൻ.
2 ്രപാർത്ഥനയിൽ
ഉറ്റിരിക്കുവിൻ;
സ്േതാ്രതേത്താെട അതിൽ
ജാഗരിപ്പിൻ. 3 എനിക്ക് ബന്ധനകാരണമായ ്രകിസ്തുവിെന്റ മർമ്മം
്രപസ്താവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ൈദവം ഞങ്ങൾക്ക് വചനത്തിെന്റ
4
വാതിൽ
തുറന്നുതരികയും
ഞാൻ
സംസാരിേക്കണ്ടുംവണ്ണം
അതിെന െവളിെപ്പടുത്തുകയും െചേയ്യണ്ടതിന് ഞങ്ങൾക്ക് േവണ്ടിയും
5 സമയം തക്കത്തിൽ ഉപേയാഗിച്ച െകാണ്ട്
്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ.
അവിശ്വാസികേളാടു
ജ്ഞാനേത്താെട
െപരുമാറുവിൻ.
6 ഓേരാരുത്തേനാട് നിങ്ങൾ എങ്ങെന ഉത്തരം പറേയണം എന്ന്
അറിേയണ്ടതിന് നിങ്ങള െട സംസാരം എേപ്പാഴും കൃപേയാടുകൂടിയതും
ഉപ്പിനാൽ രുചിവരുത്തിയതും ആയിരിക്കെട്ട.
7 എെന്റ അവസ്ഥ ഒെക്കയും കർത്താവിൽ ്രപിയസേഹാദരനും
വിശ്വസ്തശു്രശൂഷകനും സഹഭൃത്യനുമായ തിഹിെക്കാസ് നിങ്ങേളാട്
അറിയിക്കും. 8 നിങ്ങൾ ഞങ്ങള െട അവസ്ഥ അറിയുവാനും അവൻ
നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങെള േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുവാനുമായി 9 ഞാൻ അവെന
നിങ്ങളിൽ ഒരുവനായ ഒേനസിെമാസ് എന്ന വിശ്വസ്തനും ്രപിയനുമായ
സേഹാദരേനാടുകൂെട
നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ
അയച്ചിരിക്കുന്നു;
ഇവിടെത്ത അവസ്ഥ എല്ലാം അവർ നിങ്ങേളാട് അറിയിക്കും.
10
എെന്റ
സഹതടവുകാരനായ
അരിസ്തർെഹാസും
ബർന്നബാസിെന്റ ബന്ധുവായ മർെക്കാസും — അവെനക്കുറിച്ച്
നിങ്ങൾക്ക് കല്പന കിട്ടീട്ട ണ്ടേല്ലാ; അവൻ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
വന്നാൽ അവെന ൈകെക്കാൾവിൻ — 11 യുസ്െതാസ് എന്ന്
പറയുന്ന േയശുവും നിങ്ങെള വന്ദനം െചയ്യ ന്നു; യഹൂദവിശ്വാസികളില്
ഇവർ
മൂവരും
മാ്രതം
ൈദവരാജ്യത്തിന്
കൂട്ട േവലക്കാരായിട്ട്
12 നിങ്ങളിൽ
എനിക്ക് ആശ്വാസമായിത്തീർന്നു.
ഒരുവനായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ദാസനായ എപ്പ്രഫാസ് നിങ്ങെള വന്ദനം െചയ്യ ന്നു;
നിങ്ങൾ
തികവുള്ളവരും
ൈദവഹിതം
സംബന്ധിെച്ചാെക്കയും
പൂർണ്ണനിശ്ചയമുള്ളവരുമായി
നില്േക്കണ്ടതിന്
അവൻ
്രപാർത്ഥനയിൽ
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
എേപ്പാഴും
േപാരാടുന്നു.
13 നിങ്ങൾക്കും ലവുദിക്യപട്ടണത്തിലും ഹിയരെപാലിപട്ടണത്തിലുമുള്ള
വിശ്വാസികള്ക്കും േവണ്ടി അവൻ വളെര ്രപയാസെപ്പടുന്നു എന്നുള്ളതിന്
ഞാൻ സാക്ഷി.
1

അഭിവാദനങ്ങൾ

14 ൈവദ്യനായ ്രപിയ ലൂേക്കാസും േദമാസും നിങ്ങെള വന്ദനം െചയ്യ

ന്നു.
െട വീട്ടിെല
സഭയ്ക്കും വന്ദനം െചാല്ല വിൻ. 16 നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഈ േലഖനം
വായിച്ച് തീർന്നേശഷം ലവുദിക്യസഭയിൽ കൂെട വായിപ്പിക്കുകയും
ലവുദിക്യയിൽനിന്നുള്ളത്
നിങ്ങള ം
വായിക്കുകയും
െചയ്വിൻ.
17 അർഹിെപ്പാസിേനാട് കർത്താവിൽ ലഭിച്ച ശു്രശൂഷ നിവർത്തിപ്പാൻ
േനാേക്കണം എന്ന് പറവിൻ.
15 ലവുദിക്യയിെല സേഹാദരന്മാർക്കും നുംെഫയ്ക്കും അവള

െകാെലാസ്സ ർ 4. അദ്ധ്യായം.:18
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പൗെലാസായ എെന്റ സ്വന്തകയ്യാെല അഭിവാദനം;
എെന്റ
ബന്ധനങ്ങെള ഓർത്തുെകാൾവിൻ.
കൃപ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.

1. െതസ്സേലാനിക്യർ 1. അദ്ധ്യായം:1
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1. െതസ്സേലാനിക്യർ 1. അദ്ധ്യായം:10

THE FIRST EPISTLE OF PAUL THE APOSTLE TO
THE

THESSALONIANS

അെപ്പാസ്തലനായ പൗെലാസ്

െതസ്സേലാനിക്യർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം
േലഖനം
വന്ദനം
പൗെലാസും സില്വാെനാസും തിെമാെഥെയാസും പിതാവായ
ൈദവത്തിലും
കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിലും
ഉള്ള
െതസ്സേലാനിക്യസഭയ്ക്ക്
എഴുതുന്നത്:
നിങ്ങൾക്ക്
കൃപയും
സമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.
1

െതസ്സേലാനിക്യസഭയുെട അനുകരണീയ മാതൃകകൾക്കായുള്ള
അഭിനന്ദനം
2 ഞങ്ങള െട ്രപാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങെള സ്മരിച്ച െകാണ്ട് നിങ്ങള െട
വിശ്വാസത്തിെന്റ
േവലയും
സ്േനഹനിർഭരമായ
്രപയത്നങ്ങള ം
3 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള ്രപത്യാശയുെട
സ്ഥിരതയും ഇടവിടാെത നമ്മുെട ൈദവവും പിതാവുമായവെന്റ
സന്നിധിയിൽ ഓർത്തു ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾെക്കല്ലാവർക്കും േവണ്ടി
4 ൈദവത്താൽ
എേപ്പാഴും ൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതം െചയ്യ ന്നു.
സ്േനഹിക്കെപ്പട്ട സേഹാദരന്മാേര,
നിങ്ങള െട തിരെഞ്ഞടുപ്പിെന
5
പറ്റി
ഞങ്ങൾ
അറിയുന്നു.
ഞങ്ങള െട
സുവിേശഷം
േകവലം
വാക്കുകളായിമാ്രതമല്ല,
പരിശുദ്ധാത്മ
ശക്തിേയാടും
ബഹുനിശ്ചയേത്താടും കൂെട ആയിരുന്നു നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
വന്നത്; നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി ഞങ്ങൾ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ എങ്ങെന
െപരുമാറിയിരുന്നു
എന്നു
നിങ്ങൾ
അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
6 ബഹുകഷ്ടം
സഹിേക്കണ്ടിവന്നിട്ട ം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നല്കിയ
സേന്താഷേത്താെട നിങ്ങൾ വചനം ൈകെക്കാണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും
7 അങ്ങെന നിങ്ങൾ
കർത്താവിനും അനുകാരികളായിത്തീർന്നു.
മെക്കെദാന്യയിലും അഖായയിലും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും
മാതൃകയായിത്തീർന്നു. 8 നിങ്ങള െട അടുക്കൽ നിന്നു കർത്താവിെന്റ
വചനം മുഴങ്ങിെച്ചന്നത് മെക്കെദാന്യയിലും അഖായയിലും മാ്രതമല്ല,
മറ്റ്
എല്ലായിടങ്ങളിലും
ൈദവത്തിലുള്ള
നിങ്ങള െട
വിശ്വാസം
്രപസിദ്ധമായിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട് ഒന്നും തെന്ന ഞങ്ങൾ പറേയണ്ട
9 ഞങ്ങൾക്കു നിങ്ങള െട അടുക്കൽ എങ്ങെനയുള്ള
ആവശ്യമില്ല.
സ്വീകരണം ലഭിച്ച എന്നും ജീവനുള്ള സത്യൈദവെത്ത േസവിക്കുവാനും
10 അവൻ മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽ നിന്നു ഉയിർപ്പിച്ച തെന്റ പു്രതനും
വരുവാനുള്ള േകാപത്തിൽനിന്ന് നെമ്മ വിടുവിക്കുന്നവനുമായ േയശു
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് വരുന്നത് കാത്തിരിക്കുവാനും നിങ്ങൾ വി്രഗഹങ്ങെള
വിട്ട ൈദവത്തിങ്കേലക്ക് എങ്ങെന തിരിഞ്ഞുവന്നു എന്നും അവർ തേന്ന
പറയുന്നു.

1. െതസ്സേലാനിക്യർ 2. അദ്ധ്യായം.:1
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2. അദ്ധ്യായം.

െതസ്സേലാനിക്യയിലുള്ള പൗെലാസിെന്റ ശു്രശൂഷ
സേഹാദരന്മാേര,
ഞങ്ങൾ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വന്നത്
വ്യർത്ഥമായില്ല
എന്നു
നിങ്ങൾ
തേന്ന
അറിയുന്നുവേല്ലാ.
2 ഫിലിപ്പിയിൽവച്ച് ഞങ്ങൾ കഷ്ടവും അപമാനവും സഹിേക്കണ്ടിവന്നു
എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ!
എങ്കിലും വലിയ എതിർപ്പിെന്റ
നടുവിൽ ൈദവത്തിെന്റ സുവിേശഷം നിങ്ങേളാടു ്രപസംഗിക്കുവാൻ
ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള െട ൈദവത്തിൽ ൈധര്യെപ്പട്ടിരുന്നു. 3 ഞങ്ങള െട
്രപേബാധനം
അബദ്ധത്തിൽനിേന്നാ
അശുദ്ധിയിൽനിേന്നാ
4
വ്യാജേത്താെടേയാ
വന്നതല്ല.
സുവിേശഷം
ഞങ്ങെള
ഭരേമല്പിേക്കണ്ടതിന് ൈദവത്തിന് െകാള്ളാകുന്നവരായി ഞങ്ങൾ
െതളിഞ്ഞതുേപാെല മനുഷ്യെര ്രപസാദിപ്പിക്കുവാനല്ല, ഞങ്ങള െട
ഹൃദയം േശാധനെചയ്യ ന്ന ൈദവെത്തത്തെന്ന ്രപസാദിപ്പിച്ച െകാണ്ടേ്രത
ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത്. 5 നിങ്ങൾ അറിയുംേപാെല മുഖസ്തുതിേയാ
്രദവ്യാ്രഗഹത്തിെന്റ ഉപായേമാ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ്രപേയാഗിച്ചിട്ടില്ല;
6 ്രകിസ്തുവിെന്റ
ൈദവം സാക്ഷി.
അെപ്പാസ്തലന്മാർ എന്ന
പദവിയിൽ വലിപ്പം ഭാവിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നിട്ട ം ഞങ്ങൾ
നിങ്ങേളാടാകെട്ട,
മറ്റ ള്ളവേരാടാകെട്ട
മാനം
അേന്വഷിച്ചില്ല;
7 ഒരു
അമ്മ തെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങെള േപാറ്റ ംേപാെല ഞങ്ങൾ
8 ഇങ്ങെന
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ആർ്രദതയുള്ളവരായിരുന്നു.
വാത്സല്യേത്താെട ൈദവത്തിെന്റ സുവിേശഷം പങ്കുെവപ്പാൻ മാ്രതമല്ല,
നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു ്രപിയരാകയാൽ ഞങ്ങള െട ്രപാണനും കൂെട
9 സേഹാദരന്മാേര, ഞങ്ങള െട
െവച്ച തരുവാൻ ഒരുക്കമായിരുന്നു.
കഠിനാദ്ധ്വാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ നിങ്ങളിൽ ആർക്കും
ഭാരമായിത്തീരരുതു എന്നു െവച്ച് ഞങ്ങൾ രാവും പകലും േവല െചയ്തു
നിങ്ങേളാടു ൈദവത്തിെന്റ സുവിേശഷം ്രപസംഗിച്ച . 10 വിശ്വസിക്കുന്ന
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ എ്രത വിശുദ്ധിേയാടും നീതിേയാടും
കുറ്റമില്ലാത്തവരായും നടന്നു എന്നതിന് നിങ്ങള ം ൈദവവും സാക്ഷി.
11 നിങ്ങൾ അറിയുന്നതുേപാെല തെന്റ രാജ്യത്തിനും മഹത്വത്തിനും
നിങ്ങെള വിളിക്കുന്ന ൈദവത്തിന് േയാഗ്യമായി നടപ്പാൻ തക്കവണ്ണം
12 ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തെരയും അപ്പൻ മക്കെള എന്നേപാെല
്രപേബാധിപ്പിച്ച ം ഉത്സാഹിപ്പിച്ച ം സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞും േപാന്നു.
1

കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂട്ടാളി ആകുവാനുള്ള ആഹ്വാനം
ഞങ്ങൾ ്രപസംഗിച്ച ൈദവവചനം നിങ്ങൾ േകട്ട്, മനുഷ്യെന്റ
വചനമായിട്ടല്ല സാക്ഷാൽ ആകുന്നതുേപാെല ൈദവവചനമായിട്ട്
തേന്ന
ൈകെക്കാണ്ടതിനാലും
വിശ്വസിക്കുന്ന
നിങ്ങളിൽ
ആ
ൈദവവചനം
വ്യാപരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നതിനാലും,
ഞങ്ങൾ
14
ൈദവെത്ത
ഇടവിടാെത
സ്തുതിക്കുന്നു;
സേഹാദരന്മാേര,
െയഹൂദ്യയിൽ ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള ൈദവസഭകൾക്ക് നിങ്ങൾ
അനുകാരികളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
അവർ
െയഹൂദരാൽ
സഹിച്ചത്
തേന്ന
നിങ്ങള ം
സ്വജാതിക്കാരാൽ
സഹിച്ച വേല്ലാ.
15 െയഹൂദർ കർത്താവായ േയശുവിെനയും സ്വന്ത്രപവാചകന്മാെരയും
െകാന്നവരും
ഞങ്ങെള
ഓടിച്ച കളഞ്ഞവരും
ൈദവെത്ത
്രപസാദിപ്പിക്കാത്തവരും
സകലമനുഷ്യർക്കും
വിേരാധികള മേല്ലാ.
13
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ജാതികൾ
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പേടണ്ടതിനായി
ഞങ്ങൾ
അവേരാട്
്രപസംഗിക്കുന്നത് വിലക്കുന്നവരും ആകുന്നു;
അങ്ങെന അവർ
തങ്ങള െട പാപങ്ങെള എേപ്പാഴും പൂരിപ്പിക്കുന്നു.
എന്നാൽ
ൈദവേ്രകാധം അവരുെടേമൽ വെന്നത്തിയിരിക്കുന്നു.
െതസ്സേലാനിക്യെര കാണുവാനുള്ള അഭിവാഞ്ച
സേഹാദരന്മാേര, ഞങ്ങൾ അല്പേനരേത്തക്ക് ഹൃദയംെകാണ്ടല്ല,
ഞങ്ങള െട സാന്നിദ്ധ്യം െകാണ്ട് നിങ്ങെള വിട്ട പിരിഞ്ഞിട്ട് അതിയായ
ആ്രഗഹേത്താെട വീണ്ടും നിങ്ങള െട മുഖം കാണ്മാൻ ഏറ്റവും അധികം
്രശമിച്ച . 18 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരുവാൻ ഞങ്ങൾ,
വിേശഷാൽ പൗെലാസായ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടു ്രപാവശ്യം വിചാരിച്ച ,
19 നമ്മുെട കർത്താവായ
എന്നാൽ സാത്താൻ ഞങ്ങെള തടുത്തു.
േയശുവിെന്റ മുമ്പാെക അവെന്റ ്രപത്യക്ഷതയിൽ ഞങ്ങള െട ആശയും
സേന്താഷവും ്രപശംസാകിരീടവും ആർ ആകുന്നു? മറ്റ ള്ളവേരാെടാപ്പം
നിങ്ങള ം അല്ലേയാ? 20 ഞങ്ങള െട മഹത്വവും സേന്താഷവും നിങ്ങൾ
തേന്ന.
17

3. അദ്ധ്യായം.
്രപേബാധനത്തിനായി തിെമാെഥെയാസിെന അയയ്ക്കുന്നു
അതുെകാണ്ട്
ഈ
േവർപിരിയൽ
സഹിച്ച കൂടാഞ്ഞിട്ട്
ഞങ്ങൾ അേഥനയിൽ തനിച്ച് ഇരിേക്കണ്ടിവന്നാലും േവണ്ടതില്ല
2 നിങ്ങളിൽ
എന്നുവിചാരിച്ച .
ആരും ഈ കഷ്ടങ്ങളിൽ
കുലുങ്ങിേപ്പാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്,
നിങ്ങെള
വിശ്വാസത്തിൽ
സ്ഥിരെപ്പടുത്തുവാനും
ൈധര്യെപ്പടുത്തുവാനുമായി
നമ്മുെട
സേഹാദരനും
്രകിസ്തുവിെന്റ
സുവിേശഷേഘാഷണത്തിൽ
ൈദവത്തിെന്റ ശു്രശൂഷകനുമായ തിെമാെഥെയാസിെന അയച്ച .
3 കഷ്ടം അനുഭവിക്കുവാൻ നാം നിയമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ
തേന്ന അറിയുന്നുവേല്ലാ. 4 ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു കൂെട ഇരുന്നേപ്പാൾ
നാം കഷ്ടമനുഭവിേക്കണ്ടിവരും എന്നു മുമ്പുകൂട്ടി പറഞ്ഞത് േപാെല
തേന്ന സംഭവിച്ച എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. 5 ഈ കാരണത്താൽ
എനിക്ക് ഒട്ട ം സഹിച്ച കൂടാഞ്ഞിട്ട് പരീക്ഷകൻ നിങ്ങെള പരീക്ഷിച്ച േവാ?
ഞങ്ങള െട ്രപയത്നം െവറുെതയായിേപ്പാേയാ?
എന്നീ ചിന്തകളാൽ
നിങ്ങള െട വിശ്വാസത്തിെന്റ വസ്തുത അറിേയണ്ടതിന് ആളയച്ച്.
6 ഇേപ്പാേഴാ,
തിെമാെഥെയാസ് നിങ്ങള െട അടുക്കൽനിന്ന് വന്നു
നിങ്ങള െട വിശ്വാസെത്തയും സ്േനഹെത്തയും പറ്റിയും ഞങ്ങൾ
നിങ്ങെള കാണ്മാൻ വാഞ്ചിക്കുന്നതുേപാെല നിങ്ങൾ ഞങ്ങെളയും
കാണ്മാൻ വാഞ്ചിച്ച െകാണ്ട് ഞങ്ങെളക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എേപ്പാഴും നല്ല
ഓർമ്മ ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങേളാടു ശുഭവാർത്ത അറിയിച്ച കാരണത്താൽ,
7 സേഹാദരന്മാേര, ഞങ്ങള െട സകല കഷ്ടത്തിലും സങ്കടത്തിലും
്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള നിങ്ങള െട വിശ്വാസം േഹതുവായി ഞങ്ങൾ
8 നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് ആശ്വാസം ്രപാപിച്ച .
നിലനില്ക്കുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ വാസ്തവമായും
ജീവിക്കുന്നു. 9 നിങ്ങൾ നിമിത്തം നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ
ഞങ്ങൾ സേന്താഷിക്കുന്ന സകല സേന്താഷത്തിനും എ്രതേത്താളം
ൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതം കേരറ്റ വാൻ ഞങ്ങളാൽ കഴിയും! 10 നിങ്ങള െട
1
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1. െതസ്സേലാനിക്യർ 4. അദ്ധ്യായം.:12

മുഖം കാണ്മാനും നിങ്ങള െട വിശ്വാസത്തിെന്റ കുറവ് തീർപ്പാനുമായി
ഞങ്ങൾ രാവും പകലും വളെര താല്പര്യേത്താെട ്രപാർത്ഥിച്ച േപാരുന്നു.
11 നമ്മുെട ൈദവവും പിതാവുമായവനും നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശുവും
ഞങ്ങൾ
നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ
വരുവാൻ
വഴി
12 എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കു നിങ്ങേളാടുള്ള
ഒരുക്കിത്തരുമാറാകെട്ട.
സ്േനഹം
വർദ്ധിക്കുന്നതുേപാെല
കർത്താവ്
നിങ്ങൾക്ക്
തമ്മിൽ
തമ്മിലും
മറ്റ ള്ളവേരാടുമുള്ള
സ്േനഹം
വർദ്ധിപ്പിച്ച്
കവിയുമാറാക്കുകയും 13 ഇങ്ങെന നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു തെന്റ
സകലവിശുദ്ധന്മാരുമായി വരുന്ന ്രപത്യക്ഷതയിൽ നമ്മുെട ൈദവവും
പിതാവുമായവെന്റ മുമ്പാെക വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ അനിന്ദ്യരായി
െവളിെപ്പടുംവണ്ണം നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങെള സ്ഥിരെപ്പടുത്തുകയും
െചയ്യ മാറാകെട്ട.

4. അദ്ധ്യായം.
ജീവിതം ൈദവ്രപസാദത്തിനായുള്ളത്
ഒടുവിലായി, സേഹാദരന്മാേര, ൈദവ ്രപസാദം ലഭിപ്പാന്തക്കവണ്ണം
നിങ്ങൾ
എങ്ങെന
ജീവിക്കണം
എന്നു
ഞങ്ങളിൽ
നിന്നു
്രഗഹിച്ചറിഞ്ഞതുേപാെല — ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതുേപാെല
തേന്ന — ഇനിയും അധികം വർദ്ധിച്ച
വേരണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ
കർത്താവായ േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ നിങ്ങേളാടു അേപക്ഷിച്ച
2 കർത്താവായ േയശുവിെന്റ ആജ്ഞയാൽ
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു.
ഞങ്ങൾ ഈ കല്പനകെള തന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ.
3
ൈദവത്തിെന്റ
ഇഷ്ടേമാ
നിങ്ങള െട
ശുദ്ധീകരണം
തേന്ന,
നിങ്ങൾ ദുർന്നടപ്പ് വിെട്ടാഴിഞ്ഞ് 4 ഓേരാരുത്തൻ ൈദവെത്ത
അറിയാത്ത ജാതികെളേപ്പാെല കാമവികാരേത്താെടയല്ല, 5 ്രപത്യ ത
വിശുദ്ധീകരണത്തിലും
മാന്യതയിലും
താന്താെന്റ
ശരീരെത്ത
6 ഈ
നിയ്രന്തിേക്കണ്ടത് എങ്ങെന എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കെട്ട.
കാര്യങ്ങളിൽ ആരും പാപംെചയ്യ കേയാ സേഹാദരെന ചതിക്കേയാ
അരുത്; ഞങ്ങൾ മുെമ്പ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞതുേപാെലയും മുന്നറിയിപ്പ്
തന്നതു േപാെലയും ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒെക്കയും ്രപതികാരം
െചയ്യ ന്നവൻ കർത്താവേല്ലാ. 7 ൈദവം നെമ്മ അശുദ്ധിയിേലക്കല്ല,
8 അതുെകാണ്ട് ഇത്
വിശുദ്ധി ്രപാപിക്കുവാൻ അേ്രത വിളിച്ചത്.
അവഗണിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യെന അല്ല, തെന്റ പരിശുദ്ധാത്മാവിെന
നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ൈദവെത്തത്തെന്ന അവഗണിക്കുന്നു.
9 അേന്യാന്യം സ്േനഹിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ൈദവത്താൽ ഉപേദശം
്രപാപിച്ചതുെകാണ്ട്
സേഹാദരസ്േനഹെത്തക്കുറിച്ച
നിങ്ങൾക്ക്
10 തീർച്ചയായും
എഴുതുവാൻ ആവശ്യമില്ല;
മെക്കേദാന്യയിൽ
എങ്ങുമുള്ള സേഹാദരന്മാേരാട് ഒെക്കയും നിങ്ങൾ അങ്ങെനതെന്ന
ആചരിച്ച ം
േപാരുന്നുവേല്ലാ.
എന്നാൽ
സേഹാദരന്മാേര,
അതിൽ
നിങ്ങൾ
അധികമായി
വർദ്ധിച്ച വേരണം
എന്നും
11
്രകിസ്തുവിശ്വാസികൾ
അല്ലാത്തവേരാട്
ബഹുമാനേത്താെട
െപരുമാറുവാനും,
ഒന്നിനും ഒരു കുറവില്ലാത്തവരായിരിക്കുവാനും
12
േവണ്ടി
ഞങ്ങൾ
നിങ്ങേളാടു
ആജ്ഞാപിച്ചതുേപാെല
ശാന്തരായി ജീവിക്കുവാനും സ്വന്തകർത്തവ്യങ്ങെള നിറേവറ്റ വാനും
1
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സ്വന്തൈകെകാണ്ടു േവല െചയ്വാനും ഉത്സാഹിക്കണം എന്നുംകൂടി
നിങ്ങെള ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു.
കർത്താവിെന്റ മടങ്ങിവരവ്
സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ ്രപത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റ ള്ളവെരേപ്പാെല
ദുഃഖിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്
നി്രദെകാള്ള ന്നവെരക്കുറിച്ച്
അറിവില്ലാതിരിക്കരുത്
എന്നു
ഞങ്ങൾ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു.
14 േയശു
മരിക്കയും ജീവിെച്ചഴുേന്നൽക്കയും െചയ്തു എന്നു
നാം
വിശ്വസിക്കുന്നു
എങ്കിൽ
അങ്ങെനതെന്ന
്രകിസ്തുവിൽ
നി്രദെകാണ്ടവെരയും ൈദവം േയശു മുഖാന്തരം അവേനാടുകൂെട
15 കർത്താവിെന്റ
വരുത്തും.
്രപത്യക്ഷതവെര ജീവേനാെട
േശഷിക്കുന്നവരായ
നാം
നി്രദെകാണ്ടവർക്ക്
മുമ്പന്മാരായി
ഉയിർക്കുകയില്ല്ല എന്നു ഞങ്ങൾ കർത്താവിെന്റ വചനം നിമിത്തം
16 കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദേത്താടും
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
്രപധാനദൂതെന്റ ശബ്ദേത്താടും ൈദവത്തിെന്റ കാഹളേത്താടുംകൂെട
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവരികയും ്രകിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുെമ്പ
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയും െചയ്യ ം. 17 പിെന്ന ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരായ
നാം മുെമ്പ ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റവേരാട് ഒരുമിച്ച
ആകാശത്തിൽ
കർത്താവിെന എതിേരൽക്കുവാൻ േമഘങ്ങളിൽ എടുക്കെപ്പടും;
18 ഈ
ഇങ്ങെന നാം എേപ്പാഴും കർത്താവിേനാടുകൂെട ഇരിക്കും.
വചനങ്ങെളെക്കാണ്ടു അേന്യാന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ച െകാൾവിൻ.
13

5. അദ്ധ്യായം.
കർത്താവിെന്റ നാളിനായുള്ള ഒരുക്കം
സേഹാദരന്മാേര, കാലങ്ങെളയും സമയങ്ങെളയും കുറിച്ച് നിങ്ങെള
2 രാ്രതിയിൽ കള്ളൻ
എഴുതിയറിയിക്കുവാൻ ആവശ്യമില്ലേല്ലാ.
വരുന്നതുേപാെല കർത്താവിെന്റ നാൾ വരുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ തേന്ന
3 അവർ സമാധാനെമന്നും
നന്നായി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
സുരക്ഷിതത്വെമന്നും
പറഞ്ഞിരിക്കുേമ്പാൾതെന്ന
ഗർഭിണിക്ക്
്രപസവേവദന വരുേമ്പാെല അവർക്ക് െപെട്ടന്ന് നാശം വന്നു ഭവിക്കും;
അവർക്ക് രക്ഷെപടുവാൻ കഴിയുകയുമില്ല. 4 എന്നാൽ സേഹാദരന്മാേര,
ആ നാൾ കള്ളൻ എന്നേപാെല നിങ്ങെള കീഴ്െപടുത്തുവാൻ
നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിലുള്ളവരല്ല; 5 നിങ്ങൾ എല്ലാവരും െവളിച്ചത്തിെന്റയും
പകലിെന്റയും മക്കള ം ആകുന്നു; നാം രാ്രതിക്കും ഇരുളിനുമുള്ളവരല്ല.
6 ആകയാൽ നാം േശഷമുള്ളവെരേപ്പാെല ഉറങ്ങാെത ഉണർന്നും
7 ഉറങ്ങുന്നവർ രാ്രതിയിൽ ഉറങ്ങുന്നു;
സുേബാധമായും ഇരിക്ക.
8 നാേമാ പകലിെന്റ
മദ്യപിക്കുന്നവർ രാ്രതിയിൽ മദ്യപിക്കുന്നു.
മക്കളാകയാൽ വിശ്വാസം, സ്േനഹം എന്നീ കവചവും രക്ഷയുെട
്രപത്യാശ എന്ന ശിരസ്്രതവും ധരിച്ച െകാണ്ടു സുേബാധമായിരിക്ക.
9 ൈദവം നെമ്മ േകാപത്തിനല്ല, 10 നാം ഉണർന്നിരുന്നാലും ഉറങ്ങിയാലും
തേന്നാടുകൂെട ജീവിേക്കണ്ടതിന് നമുക്കു േവണ്ടി മരിച്ച നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തു മൂലം രക്ഷെയ ്രപാപിക്കുവാനേ്രത
നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. 11 ആകയാൽ നിങ്ങൾ െചയ്തുവരുന്നതുേപാെല
അേന്യാന്യം ൈധര്യെപ്പടുത്തുകയും തമ്മിൽ ആത്മിക വർദ്ധന
വരുത്തുകയും െചയ്വീൻ.
1
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്രപാേയാഗിക ഉപേദശങ്ങൾ
സേഹാദരന്മാേര,
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ അദ്ധ്വാനിക്കുകയും
കർത്താവിൽ
നിങ്ങെള
ഭരിക്കുകയും
്രപേബാധിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യ ന്നവെര അംഗീകരിച്ച ം അവരുെട േവലനിമിത്തം 13 ഏറ്റവും
സ്േനഹേത്താെട പരിഗണിക്കണം എന്നു നിങ്ങേളാടു അേപക്ഷിക്കുന്നു.
14 സേഹാദരന്മാേര, ഞങ്ങൾ
അേന്യാന്യം സമാധാനമായിരിപ്പിൻ.
നിങ്ങെള ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നത്: അലസന്മാെര ബുദ്ധിയുപേദശിപ്പിൻ;
ഉൾക്കരുത്തില്ലാത്തവെര
ൈധര്യെപ്പടുത്തുവിൻ;
ബലഹീനെര
15 ആരും
താങ്ങുവിൻ; എല്ലാവേരാടും ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുവിൻ.
തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ െചയ്യാതിരിപ്പാൻ േനാക്കുവിൻ; തമ്മിലും
എല്ലാവേരാടും എേപ്പാഴും നന്മ െചയ്തുെകാണ്ടിരിപ്പിൻ; 16 എേപ്പാഴും
17 ഇടവിടാെത ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ 18 എല്ലാറ്റിനും
സേന്താഷിപ്പിൻ;
സ്േതാ്രതം െചയ്വിൻ; ഇതേല്ലാ നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
19 ആത്മാവിെന വിലക്കരുത്.
20 ്രപവചനങ്ങെള
ൈദേവഷ്ടം.
21
നിസ്സാരമാക്കരുത്.
സകലവും േശാധന െചയ്ത് നല്ലത് മുറുെക
പിടിപ്പിൻ. 22 സകലവിധേദാഷവും വിട്ടകലുവിൻ.
23
സമാധാനത്തിെന്റ
ൈദവം
തേന്ന
നിങ്ങെള
മുഴുവനും
ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകെട്ട; നിങ്ങള െട ആത്മാവും ്രപാണനും േദഹവും
അേശഷം നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ്രപത്യക്ഷതയിൽ
24 നിങ്ങെള
അനിന്ദ്യമായി െവളിെപ്പടുംവണ്ണം കാക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട.
വിളിക്കുന്നവൻ വിശ്വസ്തൻ ആകുന്നു; അവൻ അത് നിവർത്തിയ്ക്കും.
12

ആശിർവാദം

25 സേഹാദരന്മാേര,

ഞങ്ങൾക്കു േവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ.
സകല സേഹാദരന്മാെരയും വിശുദ്ധചുംബനത്താൽ വന്ദനം
27 കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു,
െചയ്വിൻ.
സേഹാദരന്മാെര ഒെക്കയും ഈ േലഖനം വായിച്ച േകൾപ്പിക്കണം.
28 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
26
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THE SECOND EPISTLE OF PAUL THE APOSTLE
TO THE

THESSALONIANS

അെപ്പാസ്തലനായ പൗെലാസ്

െതസ്സേലാനിക്യർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം
േലഖനം
1

പൗെലാസും സില്വാെനാസും തിെമാെഥെയാസും പിതാവായ
ൈദവത്തിലും
കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിലുമുള്ള
െതസ്സേലാനിക്യസഭയ്ക്ക് എഴുതുന്നത്: 2 പിതാവായ ൈദവത്തിങ്കൽ
നിന്നും കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും
സമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.
്രപാർത്ഥനയും നന്ദികേരറ്റലും.
സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങള െട വിശ്വാസം ഏറ്റവും വർദ്ധിച്ച ം നിങ്ങൾ
ഓേരാരുത്തർക്കും അേന്യാന്യം സ്േനഹം െപരുകിയും വരികയാൽ
ഞങ്ങൾ ഉചിതമാകുംവണ്ണം ൈദവത്തിന് എേപ്പാഴും നിങ്ങെളക്കുറിച്ച്
4 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ
സ്േതാ്രതം െചയ്വാൻ കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
സഹിക്കുന്ന സകല ഉപ്രദവങ്ങളിലും കഷ്ടങ്ങളിലുമുള്ള നിങ്ങള െട
സഹിഷ്ണുതയും വിശ്വാസവും നിമിത്തം ഞങ്ങൾ ൈദവത്തിെന്റ
5 അത് നിങ്ങൾ
സഭകളിൽ നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് ്രപശംസിക്കുന്നു.
കഷ്ടെപ്പടുവാൻ കാരണമായിരിക്കുന്ന ൈദവരാജ്യത്തിന് നിങ്ങെള
േയാഗ്യന്മാരായി എണ്ണ ം എന്നിങ്ങെന ൈദവത്തിെന്റ നീതിയുള്ള
6 കർത്താവായ േയശു
വിധിക്കു വ്യക്തമായ അടയാളം ആകുന്നു.
തെന്റ ശക്തിയുള്ള ദൂതന്മാരുമായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു അഗ്നിജ്വാലയിൽ
7
്രപത്യക്ഷനായി
ൈദവെത്ത
അറിയാത്തവർക്കും
നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശുവിെന്റ സുവിേശഷം അനുസരിക്കാത്തവർക്കും
്രപതികാരം െകാടുക്കുേമ്പാൾ 8 നിങ്ങെള പീഢിപ്പിക്കുന്നവർക്ക്
പീഢയും പീഢ അനുഭവിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങേളാടു കൂെട
ആശ്വാസവും പകരം നല്കുന്നത് ൈദവസന്നിധിയിൽ നീതിയേല്ലാ.
9 സുവിേശഷം അനുസരിക്കാത്തവർ കർത്താവിെന്റ സന്നിധാനവും
അവെന്റ ശക്തിയുെട മഹത്വവും വിട്ടകന്നു നിത്യനാശം എന്ന
10 അവൻ വരുന്ന നാളിൽ തെന്റ
ശിക്ഷാവിധി അനുഭവിക്കും.
വിശുദ്ധന്മാരാൽ
മഹത്വെപ്പേടണ്ടതിനും
ഞങ്ങള െട
സാക്ഷ്യം
നിങ്ങൾ
വിശ്വസിച്ചതുേപാെല
വിശ്വസിച്ച
എല്ലാവരിലും
താൻ
11
അതിശയവിഷയം ആേകണ്ടതിനും തേന്ന.
അതുെകാണ്ട്
നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റയും കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റയും
കൃപയാൽ നമ്മുെട കർത്താവായ േയശുവിെന്റ നാമം നിങ്ങളിലും
നിങ്ങൾ അവനിലും മഹത്വെപ്പേടണ്ടതിന് 12 നമ്മുെട ൈദവം
നിങ്ങെള തെന്റ വിളിക്കു േയാഗ്യരായി എണ്ണി സൽഗുണത്തിലുള്ള
എല്ലാ ആ്രഗഹങ്ങള ം, ശക്തിേയാെടയുള്ള വിശ്വാസത്തിെന്റ ഓേരാ
്രപവൃത്തിയും പൂർണ്ണമാക്കിത്തേരണം എന്നു നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി
എേപ്പാഴും ഞങ്ങൾ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു.
3
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2. അദ്ധ്യായം.

അധർമ്മമൂർത്തി.
ഇനി സേഹാദരന്മാേര, നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
മടങ്ങിവരവും, അവേനാടുകൂെട നമ്മൾ ഒരുമിച്ച കൂടുന്നതിെനക്കുറിച്ച ം
ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു അേപക്ഷിക്കുന്നത്: 2 കർത്താവിെന്റ ദിവസം
വന്നുകഴിഞ്ഞു
എന്നു
സൂചിപ്പിക്കുന്ന
വല്ല
ആത്മാവിനാേലാ
വചനത്താേലാ,
ഞങ്ങൾ
എഴുതി
എന്നു
അവകാശെപ്പടുന്ന
േലഖനത്താേലാ
നിങ്ങൾ
േവഗത്തിൽ
മനസ്സിടറുകയും
3 ആരും
അസ്വസ്ഥരാകയുമരുത്.
ഏതുവിേധനയും നിങ്ങെള
ചതിക്കരുത്; ആദ്യേമ വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കുകയും നാശത്തിെന്റ
പു്രതനായ അധർമ്മത്തിെന്റ മനുഷ്യൻ െവളിെപ്പടുകയും േവണം.
4 അവൻ
ൈദവാലയത്തിൽ ഇരുന്നുെകാണ്ട്,
ൈദവം എന്നു
വിളിക്കെപ്പടുന്നേതാ, ആരാധിക്കെപ്പടുന്നേതാ ആയ സകലത്തിനും
മീെത തെന്നത്താൻ ൈദവമായി ഉയർത്തുന്ന എതിരാളി അേ്രത.
5 നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന ഞാൻ ഇതു നിങ്ങേളാടു
6 അവൻ സമയത്തിനു മുെമ്പ
പറഞ്ഞു എന്നു ഓർക്കുന്നില്ലേയാ?
െവളിെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന് ഇേപ്പാൾ തടുക്കുന്നത് എന്ത് എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയുന്നു. 7 അധർമ്മത്തിെന്റ മർമ്മം ഇേപ്പാേഴ ്രപവൃത്തിക്കുന്നുണ്ട്;
ഇതുവെര തടുക്കുന്നവൻ വഴിയിൽനിന്നു നീങ്ങിേപ്പായാൽ മാ്രതം മതി.
8 അേപ്പാൾ അധർമ്മമൂർത്തി െവളിെപ്പട്ട വരും; അവെന കർത്താവായ
േയശു തെന്റ വായിെല ശ്വാസത്താൽ സംഹരിച്ച് തെന്റ ്രപത്യക്ഷതയുെട
്രപഭാവത്താൽ നശിപ്പിക്കും. 9 അധർമ്മമൂർത്തി നശിച്ച േപാകുന്നവർക്ക്
െവളിെപ്പടുന്നത് സാത്താെന്റ വ്യാപാരശക്തിക്ക് ഒത്തവണ്ണം വ്യാജമായ
സകലശക്തിേയാടും
അടയാളങ്ങേളാടും
അത്ഭുതങ്ങേളാടും
അനീതിയുെട
സകല
വഞ്ചനേയാടും
കൂെട
ആയിരിക്കും;
10
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ
അവർ
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുവാന്തക്കവണ്ണം
സത്യെത്ത സ്േനഹിച്ച് ൈകെക്കാള്ളായ്കയാൽ തേന്ന അങ്ങെന
11 സത്യെത്ത വിശ്വസിക്കാെത അനീതിയിൽ രസിക്കുന്ന
ഭവിക്കും.
എല്ലാവർക്കും ന്യായവിധി വേരണ്ടതിന് 12 ൈദവം അവർക്ക് േഭാഷ്ക്
വിശ്വസിക്കുവാനായി വ്യാജത്തിെന്റ വ്യാപാരശക്തി അയയ്ക്കുന്നു.
1

സ്ഥിരതേയാെട നില്ക്കുക.
ഞങ്ങേളാ,
കർത്താവിന്
്രപിയരായ
സേഹാദരന്മാേര,
ൈദവം നിങ്ങെള രക്ഷയ്ക്കുള്ള ആദ്യഫലമായി ആത്മാവിെന്റ
വിശുദ്ധീകരണത്തിലും
സത്യത്തിെന്റ
വിശ്വാസത്തിലും
തിരെഞ്ഞടുത്തതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ൈദവെത്ത എേപ്പാഴും
14 നമ്മുെട
സ്തുതിപ്പാൻ കടെമ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
മഹത്വം
്രപാപിക്കുവാനേല്ലാ
അവൻ
ഞങ്ങള െട
സുവിേശഷേഘാഷണത്താൽ
നിങ്ങെള
രക്ഷയ്ക്ക്
15 ആകയാൽ സേഹാദരന്മാേര, ഞങ്ങൾ വാക്കിനാേലാ
വിളിച്ചത്.
േലഖനത്താേലാ ഉപേദശിച്ച തന്ന ്രപമാണങ്ങെള മുറുെക പിടിച്ച് അതിൽ
ഉറച്ച നിന്നുെകാൾവിൻ.
16 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തു തെന്നയും നെമ്മ സ്േനഹിച്ച്
നിത്യാശ്വാസവും നല്ല ്രപത്യാശയുെട ഉറപ്പ ം കൃപയാെല നല്കിയിരിക്കുന്ന
13
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നമ്മുെട പിതാവായ ൈദവവും 17 നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങെള എല്ലാ നല്ല
്രപവൃത്തിയിലും വാക്കിലും ആശ്വസിപ്പിച്ച് സ്ഥിരെപ്പടുത്തുമാറാകെട്ട.

3. അദ്ധ്യായം.
്രപാർത്ഥന ആവശ്യെപ്പടുന്നു.
1

ഒടുവിൽ സേഹാദരന്മാേര, കർത്താവിെന്റ വചനം നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ എത്തിയതുേപാെല േവഗം വ്യാപിച്ച മഹത്വെപ്പടുവാനും
2 വല്ലാത്തവരും ദുഷ്ടന്മാരുമായ മനുഷ്യരുെട കയ്യിൽ നിന്നു ഞങ്ങൾ
വിടുവിക്കെപ്പടുവാനും ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ; വിശ്വാസം
3 എന്നാൽ
എല്ലാവർക്കും ഇല്ലേല്ലാ.
കർത്താവ് വിശ്വസ്തൻ;
അവൻ നിങ്ങെള ഉറപ്പിച്ച ദുഷ്ടെന്റ കയ്യിൽ അകെപ്പടാതവണ്ണം
4 ഞങ്ങൾ
കാത്തുെകാള്ള ം.
ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ
െചയ്യ ന്നു എന്നും േമലാലും െചയ്യ ം എന്നും ഞങ്ങൾ നിങ്ങെളക്കുറിച്ച്
5 കർത്താവ് താൻ നിങ്ങള െട
കർത്താവിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു.
ഹൃദയങ്ങെള ൈദവത്തിെന്റ സ്േനഹത്തിേലക്കും ്രകിസ്തുവിെന്റ
സഹിഷ്ണതയിേലക്കും തിരിക്കുമാറാകെട്ട.
അലസരാകാതിരിക്കുവാൻ നിർേദ്ദശിക്കുന്നു
സേഹാദരന്മാേര, ഞങ്ങേളാടു ്രപാപിച്ച ്രപമാണം വിട്ട അലസമായി
നടക്കുന്ന ഏത് സേഹാദരേനാടും അകന്നുെകാേള്ളണം എന്നു
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ
7 ഞങ്ങെള അനുകരിേക്കണ്ടത്
നിങ്ങേളാടു ആജ്ഞാപിക്കുന്നു.
എങ്ങെന എന്നു നിങ്ങൾ തേന്ന അറിയുന്നുവേല്ലാ.
ഞങ്ങൾ
8
നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ
അലസമായി
നടന്നിട്ടില്ല,
ആരുെടയും
ആഹാരം െവറുെത അനുഭവിച്ചിട്ട മില്ല;
നിങ്ങളിൽ ആർക്കും
ഭാരമായിത്തീരരുതു
എന്നുവച്ച്
ഞങ്ങൾ
അദ്ധ്വാനേത്താടും
്രപയാസേത്താടും
കൂെട
രാപ്പകൽ
േവലെചയ്തു
േപാന്നത്
9 അധികാരമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, അനുകരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങെള
മാതൃകയാക്കിത്തേരണ്ടതിനേ്രത. 10 േവലെചയ്വാൻ മനസ്സില്ലാത്തവൻ
തിന്നുകയുമരുത് എന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കുേമ്പാൾ
തേന്ന ആജ്ഞാപിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 11 നിങ്ങളിൽ ചിലർ ഒട്ട ം േവല െചയ്യാെത
പരകാര്യം േനാക്കി അലസരായി നടക്കുന്നു എന്നു േകൾക്കുന്നു.
12 ഇങ്ങെനയുള്ളവേരാട്:
സാവധാനേത്താെട േവല െചയ്തു
അേഹാവൃത്തി കഴിക്കണം എന്നു കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിൽ
ഞങ്ങൾ ആജ്ഞാപിക്കുകയും ്രപേബാധിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ന്നു.
13 നിങ്ങേളാ, സേഹാദരന്മാേര, നന്മ െചയ്യ ന്നതിൽ തളർന്നു േപാകരുത്.
14 ഈ േലഖനത്തിലുള്ള ഞങ്ങള െട വാക്ക് അനുസരിക്കാത്തവൻ
നാണിേക്കണ്ടതിന്
അവേനാടുള്ള
സംസർഗ്ഗം
വിട്ട
അവെന
േവർതിരിപ്പിൻ. 15 എങ്കിലും ശ്രതു എന്നു വിചാരിക്കാെത സേഹാദരൻ
എന്നുവച്ച് അവെന ബുദ്ധിയുപേദശിക്കയേ്രത േവണ്ടത്.
16
സമാധാനത്തിെന്റ
കർത്താവായവൻ
താൻ
നിങ്ങൾക്ക്
എല്ലായ്േപാഴും സകലവിധത്തിലും സമാധാനം നല്കുമാറാകെട്ട;
കർത്താവ് നിങ്ങെളല്ലാവേരാടും കൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
6
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പൗെലാസായ എെന്റ കയ്യാൽ വന്ദനം; ഞാൻ എഴുതുന്ന സകല
18 നമ്മുെട കർത്താവായ
േലഖനത്തിലും ഇതുതെന്ന അടയാളം.
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപ നിങ്ങെളല്ലാവേരാടുംകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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TIMOTHY

അെപ്പാസ്തലനായ പൗെലാസ്

തിെമാെഥെയാസിന് എഴുതിയ ഒന്നാം
േലഖനം
പൗെലാസിെന്റ അഭിവാദനങ്ങൾ
്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ അെപ്പാസ്തലനായ പൗെലാസ് നമ്മുെട
രക്ഷിതാവായ
ൈദവത്തിെന്റയും
നമ്മുെട
്രപത്യാശയായ
2
്രകിസ്തുേയശുവിെന്റയും
കല്പന്രപകാരം,
വിശ്വാസത്തിൽ
യഥാർത്ഥ പു്രതനായ തിെമാെഥെയാസിന് എഴുതുന്നത്: പിതാവായ
ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും നമ്മുെട കർത്താവായ ്രകിസ്തുേയശുവിങ്കൽ
നിന്നും നിനക്ക് കൃപയും കനിവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.
1

ദുരുപേദശങ്ങൾെക്കതിെരയുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്
മറ്റ
യാെതാരുവിധ
ഉപേദശങ്ങള ം
പഠിപ്പിക്കുകേയാ
വിശ്വാസത്താലുള്ള ൈദവഹിതേത്തക്കാൾ തർക്കങ്ങൾക്ക് മാ്രതം
ഉതകുന്ന െകട്ട കഥകെളയും അന്തമില്ലാത്ത വംശാവലികെളയും
്രശദ്ധിക്കുകേയാ െചയ്യരുെതന്ന് ചിലേരാട് കല്പിേക്കണ്ടതിന്, 4 നീ
എെഫെസാസിൽ താമസിേക്കണം എന്നു ഞാൻ മെക്കേദാെന്യക്കു
േപാകുേമ്പാൾ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചതുേപാെല ഇേപ്പാഴും ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
5
കല്പിച്ചതിെന്റ
ഉേദ്ദശ്യേമാ:
ശുദ്ധഹൃദയത്തിൽനിന്നും,
നല്ല
മനസ്സാക്ഷിയിൽനിന്നും, നിർവ്യാജവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും ഉളവാകുന്ന
6 ചിലർ ഇവ വിട്ട മാറി അർത്ഥശൂന്യമായ
സ്േനഹം തെന്ന.
സംസാരത്തിേലക്ക് തിരിഞ്ഞ്, 7 തങ്ങൾ പറയുന്നത് എെന്തേന്നാ,
സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇന്നെതേന്നാ ്രഗഹിക്കാെത, ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
8 ന്യായ്രപമാണേമാ
ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാരായിരിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു.
നീതിമാനു േവണ്ടിയല്ല, ്രപത്യ ത, അധർമ്മികൾ, അനുസരണംെകട്ടവർ,
അഭക്തർ, പാപികൾ, അശുദ്ധർ, ലൗകികർ, മാതാപിതാക്കെള
െകാല്ല ന്നവർ, െകാലപാതകർ, 9 ദുർന്നടപ്പ കാർ, സ്വവർഗേഭാഗികൾ,
മനുഷ്യക്കടത്തുകാർ, േഭാഷ്കുപറയുന്നവർ, കള്ളസാക്ഷികൾ എന്നീ
വകക്കാർക്കും 10 ആേരാഗ്യകരമായ ഉപേദശത്തിന് വിപരീതമായ
മേറ്റതിനും
അേ്രത
വച്ചിരിക്കുന്നത്
എന്നു
്രഗഹിച്ച െകാണ്ട്
ന്യായ്രപമാണെത്ത കൃത്യമായി ആചരിച്ചാൽ ന്യായ്രപമാണം നല്ലതു
തെന്ന എന്നു നാം അറിയുന്നു. 11 എങ്കൽ ഭരേമല്പിച്ചിരിക്കുന്ന, ധന്യനായ
ൈദവത്തിെന്റ മഹത്വമുള്ള സുവിേശഷത്തിന് അനുസൃതമായതാണ്
ഈ ആേരാഗ്യകരമായ ഉപേദശം.
3

ൈദവകൃപ ഓർത്തുള്ള കൃതജ്ഞത
എനിക്ക് ശക്തി നല്കിയ ്രകിസ്തുേയശു എന്ന നമ്മുെട കർത്താവ്
എെന്ന വിശ്വസ്തൻ എെന്നണ്ണി ശു്രശൂഷയ്ക്ക് ആക്കിയതുെകാണ്ട്
ഞാൻ അവെന സ്തുതിക്കുന്നു. 13 മുെമ്പ ഞാൻ ദൂഷകനും ഉപ്രദവിയും
ധിക്കാരിയും ആയിരുന്നു; എങ്കിലും അവിശ്വാസത്തിൽ അറിവില്ലാെത
െചയ്തതാകെകാണ്ട് എനിക്ക് കരുണ ലഭിച്ച ; 14 നമ്മുെട കർത്താവിെന്റ
12
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കൃപ ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള വിശ്വാസേത്താടും സ്േനഹേത്താടുംകൂെട
അത്യന്തം വർദ്ധിച്ച കവിഞ്ഞുമിരിക്കുന്നു. 15 ്രകിസ്തുേയശു പാപികെള
രക്ഷിക്കുവാൻ േലാകത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് വിശ്വാസ്യവും എല്ലാവരും
അംഗീകരിക്കുവാൻ േയാഗ്യവുമായ വചനം തെന്ന; ആ പാപികളിൽ
16 എന്നിട്ട ം, നിത്യജീവനായി തന്നിൽ
ഒന്നാമൻ ഞാൻ തെന്ന.
വിശ്വസിക്കുവാനുള്ളവർക്ക്
ദൃഷ്ടാന്തത്തിനായി
േയശു്രകിസ്തു
സകലദീർഘക്ഷമയും ഒന്നാമനായ എന്നിൽ കാണിേക്കണ്ടതിന് എനിക്ക്
17 നിത്യരാജാവായി അക്ഷയനും അദൃശ്യനുമായ
കരുണ ലഭിച്ച .
ഏകൈദവത്തിന് എെന്നേന്നക്കും ബഹുമാനവും മഹത്വവും. ആേമൻ.
തിെമാെഥെയാസിെന്റ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ
മകേന,
തിെമാെഥെയാേസ,
നിെന്നക്കുറിച്ച്
മുമ്പുണ്ടായ
്രപവചനങ്ങൾക്ക് ഒത്തവണ്ണം ഞാൻ ഈ കല്പന നിെന്ന ഏല്പിക്കുന്നു;
നീ വിശ്വാസവും നല്ല മനസ്സാക്ഷിയും ഉള്ളവനായി അവയാൽ നല്ല
യുദ്ധേസവ െചയ്യ ക. 19 ചിലർ ഈ വിശ്വാസവും നല്ല മനസ്സാക്ഷിയും
തള്ളിക്കളഞ്ഞതു
നിമിത്തം
കപ്പൽേഛതം
സംഭവിച്ചതുേപാെല
20
അവരുെട
വിശ്വാസം
തകർന്നുേപായി;
ഹുമനെയാസും
അെലക്സന്തരും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളവർ ആകുന്നു;
അവർ
ൈദവദുഷണം പറയാതിരിക്കുവാൻ പഠിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ അവെര
സാത്താന് ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
18

2. അദ്ധ്യായം.
്രപാർത്ഥന സകലമനുഷ്യർക്കായും
അതുെകാണ്ട്
നാം
സർവ്വഭക്തിേയാടും
മാന്യതേയാടും
ശാന്തവും
സമാധാനപൂർണ്ണവുമായ
ജീവിതം
നയിേക്കണ്ടതിന്,
സകല
മനുഷ്യർക്കും,
വിേശഷാൽ
രാജാക്കന്മാർക്കും
സകല
അധികാരസ്ഥർക്കും േവണ്ടി 2 യാചനയും ്രപാർത്ഥനയും മദ്ധ്യസ്ഥതയും
സ്േതാ്രതവും കേരറ്റണം എന്നു ഞാൻ സകലത്തിനും മുെമ്പ
3 അത് നമ്മുെട രക്ഷിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു.
സന്നിധിയിൽ നല്ലതും ്രപസാദകരവും ആകുന്നു. 4 ഈ ൈദവം സകല
മനുഷ്യരും രക്ഷ ്രപാപിക്കുവാനും സത്യത്തിെന്റ പരിജ്ഞാനത്തിൽ
5 എെന്തന്നാൽ,
എത്തുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു.
ൈദവം ഒരുവനും,
ൈദവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും മദ്ധ്യസ്ഥനും ഒരുവനേ്രത 6 എല്ലാവർക്കും
േവണ്ടി
മറുവിലയായി
തെന്നത്താൻ
െകാടുത്ത
മനുഷ്യനായ
്രകിസ്തുേയശു തെന്ന, 7 എന്നുള്ള ഈ സാക്ഷ്യം തക്കസമയത്ത്
അറിയിേക്കണ്ടതിനായി ഞാൻ ്രപസംഗിയും അെപ്പാസ്തലനുമായി േഭാഷ്കല്ല, പരമാർത്ഥം തെന്ന പറയുന്നു - ജാതികെള വിശ്വാസത്തിലും
സത്യത്തിലും ഉപേദശിക്കുന്നവനുമായി നിയമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
1

മാതൃകാജീവിതേത്താെടയുള്ള ്രപാർത്ഥന
ആകയാൽ പുരുഷന്മാർ എവിെടയും േകാപവും തർക്കവും
കൂടാെത വിശുദ്ധൈകകെള ഉയർത്തി ്രപാർത്ഥിക്കണം എന്നു
9 അ്രപകാരം സ്്രതീകള ം വിനയേത്താടും
ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു.
സുേബാധേത്താടും കൂെട േയാഗ്യമായ വസ്്രതം ധരിച്ച്, തങ്ങെള
10 തലമുടി പിന്നിയും,
അലങ്കരിേക്കണം.
െപാേന്നാ, മുേത്താ,
വിലേയറിയ
വസ്്രതേമാ
എന്നിവയും
െകാണ്ടല്ല,
്രപത്യ ത,
8
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1. തിെമാെഥെയാസ് 3. അദ്ധ്യായം.:13

ൈദവഭക്തിെയ െവളിെപ്പടുത്തുന്ന സ്്രതീകൾക്ക് ഉചിതമാകുംവണ്ണം
11 സ്്രതീ
സൽ്രപവൃത്തികെളെക്കാണ്ടേ്രത അലങ്കരിേക്കണ്ടത്.
മൗനമായിരുന്ന്
പൂർണ്ണാനുസരണേത്താടും
കൂെട
പഠിക്കെട്ട.
12 മൗനമായിരിക്കുവാൻ അല്ലാെത, ഉപേദശിക്കുവാേനാ പുരുഷെന്റേമൽ
അധികാരം നടത്തുവാേനാ ഞാൻ സ്്രതീെയ അനുവദിക്കുന്നില്ല.
13 എെന്തന്നാൽ ആദാം ആദ്യം നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട , പിെന്ന ഹവ്വാ; 14 ആദാം
അല്ല വഞ്ചിക്കെപ്പട്ടത്, സ്്രതീ അേ്രത വഞ്ചിക്കെപ്പട്ട് ലംഘനത്തിൽ
15 എന്നാൽ
അകെപ്പട്ടത്.
വിശ്വാസത്തിലും സ്േനഹത്തിലും
വിശുദ്ധീകരണത്തിലും സുേബാധേത്താെട പാർക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൾ
മക്കെള ്രപസവിച്ച് രക്ഷ ്രപാപിക്കും.

3. അദ്ധ്യായം.
അദ്ധ്യക്ഷനുണ്ടായിരിേക്കണ്ട േയാഗ്യതകൾ
ഒരുവൻ
അദ്ധ്യക്ഷസ്ഥാനം
കാംക്ഷിക്കുന്നു
എങ്കിൽ
നല്ല
്രപവൃത്തി ആ്രഗഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വിശ്വാസേയാഗ്യം ആകുന്നു.
2 അതുെകാണ്ട്
അദ്ധ്യക്ഷൻ കുറ്റമില്ലാത്തവനും ഏകഭാര്യയുെട
ഭർത്താവും
സമചിത്തനും
സുേബാധശീലനും
ആദരണീയനും
അതിഥി്രപിയനും ഉപേദശിക്കുവാൻ സമർത്ഥനും ആയിരിക്കണം;
3 മദ്യപാനിയും
കലഹക്കാരനും അരുത്;
എന്നാൽ,
ശാന്തനും
സമാധാനകാംക്ഷിയും ്രദവ്യാ്രഗഹമില്ലാത്തവനും 4 സ്വന്തകുടുംബെത്ത
നന്നായി നിയ്രന്തിക്കുന്നവനും,
മക്കൾ പൂർണ്ണബഹുമാനേത്താെട
5 സ്വന്തകുടുംബെത്ത
അനുസരിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കണം.
നിയ്രന്തിക്കുവാൻ
അറിയാത്തവൻ
ൈദവസഭെയ
എങ്ങെന
പരിപാലിക്കും? 6 നിഗളിയായി തീർന്ന്, പിശാചിന് വന്നുഭവിച്ചതുേപാെല
ശിക്ഷാവിധിയിൽ
അകെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ
പുതിയ
ശിഷ്യനും
7 കൂടാെത,
*അരുത്.
നിന്ദയിലും പിശാചിെന്റ െകണിയിലും
അകെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ
പുറേമയുള്ളവരാൽ
നല്ല
സാക്ഷ്യം
8
്രപാപിച്ചവനും ആയിരിക്കണം.
അ്രപകാരം ശു്രശൂഷകന്മാർ
ആദരണീയർ
ആയിരിക്കണം;
ഇരുവാക്കുകാരും
മദ്യപന്മാരും
9 അവർ വിശ്വാസത്തിെന്റ മർമ്മം
ദുർല്ലാഭേമാഹികള ം ആകരുത്.
ശുദ്ധമനസ്സാക്ഷിേയാെട സൂക്ഷിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കണം. 10 അവരും
ആദ്യം പരിേശാധിക്കെപ്പടെട്ട;
കുറ്റമില്ലാത്തവരായി െതളിഞ്ഞാൽ
അവർ ശു്രശൂഷ ഏല്ക്കെട്ട. 11 അ്രപകാരം സ്്രതീകള ം† ആദരണീയരും
ഏഷണി പറയാത്തവരും എന്നാൽ സമചിത്തരും സകലത്തിലും
12 ശു്രശൂഷകന്മാർ ഏകഭാര്യയുള്ള
വിശ്വസ്തമാരുമായിരിക്കണം.
ഭർത്താക്കന്മാരും
മക്കെളയും
സ്വന്തകുടുംബകാര്യങ്ങെളയും
13 എെന്തന്നാൽ
നന്നായി നിയ്രന്തിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കണം.
നന്നായി ശു്രശൂഷ െചയ്തിട്ട ള്ളവർ തങ്ങൾക്കു തെന്ന നല്ല നിലയും
്രകിസ്തുേയശുവിങ്കലുള്ള
വിശ്വാസത്തിൽ
വളെര
്രപാഗത്ഭ്യവും
സമ്പാദിക്കുന്നു.
1

സഭയിൽ നടേക്കണ്ടുന്നത്
*

3. അദ്ധ്യായം.. 6 ശിഷ്യനും പുതിയതായി ഈ മാർഗ്ഗത്തിൽ വന്ന വ്യക്തി
11 സ്്രതീകള ം ശു്രശൂഷകന്മാരുെട ഭാര്യമാരും എന്നും വ്യാഖാനിക്കാം

†

3. അദ്ധ്യായം..
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1. തിെമാെഥെയാസ് 4. അദ്ധ്യായം.:13

14

ഞാൻ േവഗത്തിൽ നിെന്റ അടുക്കൽ വരുവാൻ ആശിക്കുന്നു
15
എങ്കിലും,
താമസിച്ച േപായാേലാ,
തൂണും
സത്യത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനവുമായി
ജീവനുള്ള
ൈദവത്തിെന്റ
സഭയാകുന്ന
ൈദവാലയത്തിൽ െപരുമാേറണ്ടത് എങ്ങെനെയന്ന് നീ അറിയുവാനായി
എഴുതുന്നു.
16 അവൻ ജഡത്തിൽ െവളിെപ്പട്ട ;
ആത്മാവിനാൽ നീതീകരിക്കെപ്പട്ട ;
ദൂതന്മാർക്ക് ്രപത്യക്ഷനായി;
ജാതികള െട ഇടയിൽ ്രപസംഗിക്കെപ്പട്ട ;
േലാകത്തിൽ വിശ്വസിക്കെപ്പട്ട ;
േതജസ്സിൽ എടുക്കെപ്പട്ട
എന്നിങ്ങെന
ൈദവഭക്തിയുെട
മർമ്മം
വലിയതാകുന്നു
എന്ന്
സമ്മതമാംവണ്ണം അംഗീകരിക്കുന്നു.

4. അദ്ധ്യായം.
കപട ഉപേദശങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക
എന്നാൽ ഭാവികാലത്ത് ചിലർ വ്യാജാത്മാക്കളിലും ഭൂതങ്ങള െട
ഉപേദശങ്ങളിലും
്രശദ്ധ
െചലുത്തി
േഭാഷ്ക്
പറയുന്നവരുെട
കപടത്താൽ വിശ്വാസം ത്യജിക്കും എന്ന് ആത്മാവ് െതളിവായി
2 അവർ സ്വന്തമനസ്സാക്ഷിയിൽ ചൂടു പിടിച്ചവരായി,
പറയുന്നു.
3 വിവാഹം വിലക്കുകയും, വിശ്വസിക്കുകയും സത്യം തിരിച്ചറിയുകയും
െചയ്തവർ
സ്േതാ്രതേത്താെട
അനുഭവിക്കുവാൻ
ൈദവം
സൃഷ്ടിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കെള വർജ്ജിക്കണം എന്നു കല്പിക്കുകയും
4 എെന്തന്നാൽ
െചയ്യ ന്നു.
ൈദവത്തിെന്റ സൃഷ്ടി എല്ലാം
നല്ലത്;
സ്േതാ്രതേത്താെട
അനുഭവിക്കുന്നു
എങ്കിൽ
ഒന്നും
വർജ്ജിേക്കണ്ടതില്ല; 5 ൈദവവചനത്താലും ്രപാർത്ഥനയാലും അവ
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടുന്നുവേല്ലാ.
1

്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ നല്ല ശു്രശൂഷകൻ
ഇതു
സേഹാദരന്മാെര
്രഗഹിപ്പിച്ചാൽ
നീ
പിൻപറ്റിയ
വിശ്വാസത്തിെന്റയും
സദുപേദശത്തിെന്റയും
വചനത്താൽ
േപാഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടവനായി ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ നല്ല ശു്രശൂഷകൻ
ആകും. 7 എന്നാൽ ഭക്തിവിരുദ്ധമായതും അമ്മൂമ്മക്കഥകള ം ഒഴിവാക്കി
ൈദവഭക്തിയ്ക്ക്
തക്കവണ്ണം
നിെന്നത്തെന്ന
പരിശീലിപ്പിക്കുക.
8 ശരീരവ്യായാമം അല്പം ്രപേയാജനമുള്ളതേ്രത; എന്നാൽ ഇേപ്പാഴുള്ളതും
വരുവാനുള്ളതുമായ
ജീവെന്റ
വാഗ്ദത്തമുള്ളതാകയാൽ,
9 ഇതു
ൈദവഭക്തിേയാ സകലത്തിനും ്രപേയാജനകരമാകുന്നു.
വിശ്വാസ്യവും
എല്ലാവരും
അംഗീകരിക്കുവാൻ
േയാഗ്യവുമായ
10 അതിനുേവണ്ടി തെന്ന, സകലമനുഷ്യരുെടയും
വചനം തെന്ന.
്രപേത്യകാൽ വിശ്വാസികള െടയും രക്ഷിതാവായ ജീവനുള്ള ൈദവത്തിൽ
11 ഇതു
്രപത്യാശവച്ച്, നാം അദ്ധ്വാനിച്ച ം േപാരാടിയും വരുന്നു.
12 ആരും
നീ ആജ്ഞാപിക്കുകയും ഉപേദശിക്കുകയും െചയ്ക.
നിെന്റ
യൗവനം
വിലയില്ലാതാക്കരുത്;
എന്നാൽ
വാക്കിലും
സ്വഭാവത്തിലും സ്േനഹത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും നിർമ്മലതയിലും
വിശ്വാസികൾക്ക് മാതൃകയായിരിക്കുക. 13 ഞാൻ വരുേവാളം വായന,
6
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*്രപേബാധനം, ഉപേദശം എന്നിവയിൽ ്രശദ്ധിച്ചിരിക്കുക. 14 മൂപ്പന്മാരുെട
ൈകെവേപ്പാടുകൂെട ്രപവചനത്താൽ നിനക്ക് ലഭിച്ചതായ നിന്നിലുള്ള
കൃപാവരം 15 ഉേപക്ഷയായി വിചാരിക്കാെത, നിെന്റ പുേരാഗതി
എല്ലാവർക്കും കാേണണ്ടതിന് ഇത് ചിന്തിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുക; ഇതിൽ
16 നിെന്നത്തെന്നയും ഉപേദശെത്തയും
തെന്ന ഇരുന്നുെകാള്ള ക.
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള ക; ഇതിൽ ഉറച്ച നിൽക്കുക; അങ്ങെന െചയ്താൽ
നീ നിെന്നയും നിെന്റ ്രപസംഗം േകൾക്കുന്നവെരയും രക്ഷിക്കും.

5. അദ്ധ്യായം.
വിധവമാേരാടുള്ള നിർേദ്ദശങ്ങൾ
്രപായത്തിൽ മൂത്തവെന ശകാരിക്കാെത പിതാവിെനേപ്പാെലയും
ഇളയവെര സേഹാദരന്മാെരേപ്പാെലയും 2 ്രപായമായ സ്്രതീകെള
മാതാക്കെളേപ്പാെലയും ഇളയ സ്്രതീകെള പൂർണ്ണനിർമ്മലതേയാെട
3 യഥാർത്ഥ
സേഹാദരികെളേപ്പാെലയും ്രപേബാധിപ്പിക്കുക.
4
വിധവമാരായിരിക്കുന്നവെര
മാനിയ്ക്കുക.
ഏെതങ്കിലും
വിധവയ്ക്ക് മക്കള ം െകാച്ച മക്കള ം ഉെണ്ടങ്കിൽ, അവർ മുെമ്പ
സ്വന്തകുടുംബത്തിൽ ഭക്തി കാണിക്കുവാനും അമ്മയപ്പന്മാർക്ക്
്രപത്യ പകാരം െചയ്യ വാനും പഠിക്കെട്ട; എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ഇത്
5 യഥാർത്ഥ വിധവയും
ൈദവസന്നിധിയിൽ ്രപസാദകരമാകുന്നു.
ൈകവിടെപ്പട്ടവള മായവൾ
ൈദവത്തിൽ
്രപത്യാശവയ്ക്കുകയും
രാപ്പകൽ യാചനയിലും ്രപാർത്ഥനയിലും തുടരുകയും െചയ്യ ന്നു.
6 എന്നാൽ സുഖേഭാഗജീവിതം ആ്രഗഹിക്കുന്നവേളാ ജീവിച്ചിരിക്കയിൽ
7 അവർ
തെന്ന മരിച്ചവൾ ആകുന്നു.
അപവാദമില്ലാത്തവർ
ആയിരിേക്കണ്ടതിന് നീ ഇത് ആജ്ഞാപിക്കുക. 8 തനിക്കുള്ളവേരാടും
്രപേത്യകിച്ച് സ്വന്ത കുടുംബേത്താടും കരുതലില്ലാത്തവൻ, റ്വിശ്വാസം
തള്ളിക്കളയുകയും അവിശ്വാസിെയക്കാൾ വഷളനായിത്തീരുകയും
െചയ്യ ന്നു. 9 വിധവയായി തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പേടണ്ടവേളാ, അറുപതു
വയസ്സിന് താെഴയല്ലാത്തവള ം ഏകഭർത്താവിെന്റ ഭാര്യയായിരുന്നവള ം,
10 മക്കെള
വളർത്തുകേയാ അതിഥികെള സൽക്കരിക്കുകേയാ
വിശുദ്ധന്മാരുെട കാലുകെള കഴുകുകേയാ െഞരുക്കമുള്ളവർക്ക്
മുട്ട തീർക്കുകേയാ സർവ്വസൽ്രപവൃത്തിയ്ക്കും സമർപ്പിക്കെപ്പടുകേയാ
െചയ്ത് സൽ്രപവൃത്തികളാൽ അറിയെപ്പട്ടവള ം ആയിരിക്കണം.
11 ഇളയ വിധവമാെര ഒഴിവാക്കുക;
എെന്തന്നാൽ ്രകിസ്തുവിന്
വിേരാധമായി അവരുെട ശാരീരിക േമാഹങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച വരുേമ്പാൾ
12 അവരുെട ആദ്യ ്രപതിജ്ഞ
വിവാഹം െചയ്യ വാൻ ഇച്ഛിക്കും.
13 അ്രതയുമല്ല
തള്ളിക്കളയുകയാൽ അവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ട്.
അവർ വീടുേതാറും നടന്ന് അലസരായിരിക്കുവാനും ശീലിക്കും;
അലസരായിരിക്കുക മാ്രതമല്ല,
അപവാദികള ം പരകാര്യത്തിൽ
ഇടെപടുന്നവരുമായി അരുതാത്തത് സംസാരിക്കുകയും െചയ്യ ം.
14 ആകയാൽ ഇളയ വിധവമാർ വിവാഹിതരായി, പു്രതസമ്പത്തുണ്ടാക്കി,
വീട്ട കാര്യം േനാക്കി, വിേരാധിക്ക് അപവാദത്തിന് അവസരം ഒന്നും
െകാടുക്കാതിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. 15 ഇേപ്പാൾ തെന്ന
ചിലർ സാത്താെന്റ പിന്നാെല േപായേല്ലാ. 16 ഏെതങ്കിലും വിശ്വാസിനിക്ക്
1

*
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വിധവമാർ* ഉെണ്ടങ്കിൽ, അവൾ തെന്ന അവെര സംരക്ഷിക്കെട്ട;
സഭയ്ക്കു്
ഭാരം
വരുത്തരുത്;
യഥാർത്ഥ
വിധവമാരായവെര
സംരക്ഷിക്കാമേല്ലാ!
മൂപ്പന്മാെര ആദരിക്കുക
നന്നായി ഭരിക്കുന്ന മൂപ്പന്മാെര, ്രപേത്യകാൽ വചനത്തിലും
ഉപേദശത്തിലും †അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവെര തെന്ന, ഇരട്ടി മാനത്തിന്
18 എെന്തന്നാൽ “െമതിക്കുേമ്പാൾ
േയാഗ്യരായി പരിഗണിക്കുക.
കാളയുെട വായ് മൂടിെക്കട്ടരുത്” ‡ എന്നും; “േവലക്കാരൻ തെന്റ
കൂലിക്ക് േയാഗ്യൻ” എന്നും തിരുെവഴുത്ത് പറയുന്നുവേല്ലാ. 19 രണ്ടു
മൂന്നു സാക്ഷികള െട െതളിവിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാെത ഒരു
20 പാപത്തിൽ
മൂപ്പെന്റ േനെര കുറ്റാേരാപണം ഉന്നയിക്കരുത്.
തുടരുന്നവെര, േശഷമുള്ളവർക്കും ഭയത്തിനായി എല്ലാവരും േകൾെക്ക
21 നീ മുൻവിധിേയാെട പക്ഷപാതപരമായി ഒന്നും
ശാസിക്കുക.
െചയ്യാെത ഈ നിയമങ്ങെള ്രപമാണിച്ച െകാള്ളണം എന്ന് ഞാൻ
ൈദവെത്തയും
്രകിസ്തുേയശുവിെനയും
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട
ദൂതന്മാെരയും സാക്ഷിയാക്കി നിേന്നാട് കല്പിക്കുന്നു. 22 യാെതാരുത്തെന്റ
േമലും േവഗത്തിൽ ൈക വയ്ക്കുകേയാ അന്യന്മാരുെട പാപങ്ങളിൽ
ഓഹരിക്കാരനാകുകേയാ അരുത്.
നിെന്നത്തെന്ന നിർമ്മലനായി
23 ഇനി െവള്ളം മാ്രതം കുടിക്കാെത, നിെന്റ
കാത്തുെകാള്ള ക.
ദഹനക്കുറവും കൂെടക്കൂെടയുള്ള ക്ഷീണവും നിമിത്തം അല്പം വീഞ്ഞും
േസവിച്ച െകാള്ള ക. 24 ചില മനുഷ്യരുെട പാപങ്ങൾ ന്യായവിധിയ്ക്കു
മുെമ്പ തെന്ന വ്യക്തമാകുന്നു;
എന്നാൽ ചിലരുെട പാപങ്ങേളാ
്രകേമണയേ്രത. 25 സൽ്രപവൃത്തികള ം അങ്ങെനതെന്ന വ്യക്തമാകുന്നു;
വ്യക്തമാകാത്തവയ്ക്കും മറഞ്ഞിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല.
17

6. അദ്ധ്യായം.
വിശ്വാസികളായ യജമാനന്മാെര ബഹുമാനിക്കുവിൻ
നുകത്തിൻകീഴിൽ
അടിമകളായിരിക്കുന്നവർ
ഒെക്കയും
ൈദവനാമവും ഉപേദശവും ദുഷിക്കെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ തങ്ങള െട
യജമാനന്മാെര
സകലബഹുമാനത്തിനും
േയാഗ്യന്മാർ
എന്ന്
എേണ്ണണ്ടതാകുന്നു. 2 വിശ്വാസികളായ യജമാനന്മാരുള്ളവർ, അവർ
സേഹാദരന്മാർ ആയതുെകാണ്ട് അവെര ആദരിക്കാതിരിക്കരുത്;
തങ്ങെളെക്കാണ്ടുള്ള ഉപകാരം അനുഭവിക്കുന്നവർ വിശ്വാസികള ം
്രപിയരും ആകെകാണ്ട് അവെര നന്നായി േസവിക്കുകയേ്രത േവണ്ടത്;
ഇത് നീ ഉപേദശിക്കുകയും ്രപേബാധിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ക.
1

ദുരുപേദശവും ്രദവ്യാ്രഗഹവും ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുക

3 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ഉറപ്പ

ള്ള വചനേത്താടും
ഭക്തിെക്കാത്ത
ഉപേദശേത്താടും
േയാജിക്കാെത
ആെരങ്കിലും
വ്യത്യസ്തമായി ഉപേദശിച്ചാൽ, 4 അവൻ ഒന്നും തിരിച്ചറിയാെത
അഹങ്കാരത്താൽ ചീർത്ത്, തർക്കത്തിനും വാഗ്വാദത്തിനും േവണ്ടി
അനാേരാഗ്യപരമായ ആർത്തി പിടിച്ചവനായിരിക്കുന്നു; അവയാൽ
*

† 5.
5. അദ്ധ്യായം.. 16 വിശ്വാസിനിക്ക് വിധവമാർ വിശ്വാസിനിെയ ബന്ധുവായ വിധവ
അദ്ധ്യായം.. 17 വചനത്തിലും ഉപേദശത്തിലും ്രപസംഗത്തിലും ഉപേദശിക്കുന്നതിലും എന്നാണ്
‡

5. അദ്ധ്യായം.. 18 മുഖെക്കാട്ട (വായ് മൂടിെക്കട്ട ന്ന പട്ട) ആവർത്തനം 25: 4.
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അസൂയ, പിണക്കം, ദൂഷണം, ദുസ്സംശയം എന്നിവയും, 5 ദുർബ്ബ ദ്ധികള ം
സത്യത്യാഗികള മായ
മനുഷ്യരുെട
ഇടയിൽ
തുടർമാനമായ
കലഹവും
ഉളവാകുന്നു;
അവർ
ൈദവഭക്തി
ആദായമാർഗം
6 എന്നാൽ
എന്നു വിചാരിക്കുന്നു.
സംതൃപ്തിേയാടുകൂടിയ
ൈദവഭക്തി മഹത്തായ ആദായം ആകുന്നുതാനും. 7 എെന്തന്നാൽ
ഇഹേലാകത്തിേലക്ക് നാം ഒന്നും െകാണ്ടുവന്നിട്ടില്ല; ഇവിെടനിന്ന്
8 ഉണ്ണ വാനും
യാെതാന്നും െകാണ്ടുേപാകുവാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല.
9 എന്നാൽ
ഉടുക്കുവാനും ഉെണ്ടങ്കിൽ നാം സംതൃപ്തർ ആകുന്നു.
ധനികന്മാരാകുവാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നവർ പരീക്ഷയിലും െകണിയിലും
കുടുങ്ങുകയും മനുഷ്യെര സംഹാരത്തിേലക്കും നാശത്തിേലക്കും
നയിക്കുന്ന ചിന്താശൂന്യവും ഹാനികരവുമായ പല േമാഹങ്ങൾക്കും
10 എെന്തന്നാൽ ്രദവ്യാ്രഗഹം
ഇരയായിത്തീരുകയും െചയ്യ ന്നു.
സകലവിധേദാഷത്തിനും മൂലകാരണമേല്ലാ.
ചിലർ ഇത് വാഞ്ചിച്ചിട്ട്
വിശ്വാസം വിട്ടകന്ന് ബഹുദുഃഖങ്ങൾക്ക് അധീനരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
വിശ്വാസത്തിെന്റ നല്ല േപാരാട്ടം
എന്നാൽ ൈദവമനുഷ്യനായ നീ, ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന്
ഒഴിഞ്ഞു മാറി നീതി, ഭക്തി, വിശ്വാസം, സ്േനഹം, ക്ഷമ, സൗമ്യത
എന്നിവെയ പിന്തുടരുക. 12 വിശ്വാസത്തിെന്റ നല്ല േപാർ െപാരുതുക;
നിത്യജീവെന പിടിച്ച െകാള്ള ക; അതിനായി നീ വിളിക്കെപ്പട്ട് അേനകം
13 നീ
സാക്ഷികള െട മുമ്പാെക നല്ല സാക്ഷ്യം വഹിച്ച വേല്ലാ.
നിഷ്കളങ്കനും യാെതാരു അപവാദവും ഏൽക്കാത്തവനായി ഈ
കല്പന നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ്രപത്യക്ഷതവെര
്രപമാണിച്ച െകാള്ളണം 14 എന്ന് സകലെത്തയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന
ൈദവെത്തയും, െപാന്തിെയാസ് പീലാേത്താസിെന്റ മുമ്പിൽ നല്ല
സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ്രകിസ്തുേയശുവിെനയും സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ
നിേന്നാട് കല്പിക്കുന്നു. 15 ധന്യനും ഏകാധിപതിയും രാജാധിരാജാവും
16
കർത്താധികർത്താവും
താൻ
മാ്രതം
അമർത്യതയുള്ളവനും
അടുത്തുകൂടാത്ത െവളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവനും മനുഷ്യർ ആരും
കാണാത്തവനും കാണുവാൻ കഴിയാത്തവനുമായവൻ തക്കസമയത്ത്
ആ ്രപത്യക്ഷത വരുത്തും.
അവന് ബഹുമാനവും നിത്യബലവും
ഉണ്ടാകെട്ട. ആേമൻ.
17 ഈ േലാകത്തിെല ധനവാന്മാേരാട്, ഉന്നതഭാവം കൂടാെതേയാ
നിശ്ചയമില്ലാത്ത ധനത്തിൽ ആ്രശയിക്കാെതേയാ ഇരിക്കുവാനും,
നമുക്ക് സകലവും ധാരാളമായി അനുഭവിക്കുവാൻ തരുന്ന ൈദവത്തിൽ
18 ആശ വയ്ക്കുവാനും നന്മെചയ്ത് സൽ്രപവൃത്തികളിൽ സമ്പന്നരായി
ദാനശീലരും ഔദാര്യം ഉള്ളവരുമായി 19 സാക്ഷാലുള്ള ജീവെന
പിടിച്ച െകാേള്ളണ്ടതിന്
വരുംകാലേത്തക്കു
തങ്ങൾക്കുതെന്ന
നെല്ലാരു അടിസ്ഥാനം നിേക്ഷപിച്ച െകാള്ള വാനും ആജ്ഞാപിക്കുക.
20 അല്ലേയാ തിെമാെഥെയാേസ, നിെന്റ പക്കൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപനിധി
കാത്തുെകാണ്ട് ജ്ഞാനം എന്നു വ്യാജമായി േപർ പറയുന്നതിെന്റ
ഭക്തിവിരുദ്ധമായ വാദങ്ങേളയും തർക്കങ്ങെളയും ഒഴിവാക്കുക. 21 ആ
ജ്ഞാനം ചിലർ സ്വീകരിച്ച് വിശ്വാസം വിട്ട െതറ്റിേപ്പായിരിക്കുന്നു. 22 കൃപ
നിങ്ങേളാടു കൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
11
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അെപ്പാസ്തലനായ പൗെലാസ്

തിെമാെഥെയാസിന് എഴുതിയ രണ്ടാം
േലഖനം
പൗേലാസിെന്റ അഭിവാദനങ്ങൾ
്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള
ജീവെന്റ
വാഗ്ദത്ത്രപകാരം
ൈദേവഷ്ടത്താൽ ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ അെപ്പാസ്തലനായ പൗെലാസ്
2 പിതാവായ
്രപിയമകനായ തിെമാെഥെയാസിന് എഴുതുന്നത്:
ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും നമ്മുെട കർത്താവായ ്രകിസ്തുേയശുവിങ്കൽ
നിന്നും നിനക്ക് കൃപയും കനിവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.
1

വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക
്രപാർത്ഥനയിൽ രാവും പകലും ഇടവിടാെത നിെന്ന സ്മരിച്ച ം
നിെന്റ കണ്ണ നീർ ഓർത്ത് നിെന്ന കണ്ട് സേന്താഷപൂർണ്ണനാകുവാൻ
വാഞ്ചിച്ച ംെകാണ്ട് 4 ഞാൻ പൂർവ്വന്മാരുെട ദൃഷ്ടാന്തം അനുസരിച്ച്
നിർമ്മലമനസ്സാക്ഷിേയാെട
േസവിക്കുന്ന
ൈദവത്തിന്
നിെന്റ
നിർവ്യാജവിശ്വാസത്തിെന്റ ഓർമ്മ നിമിത്തം സ്േതാ്രതം െചയ്യ ന്നു.
5 ആ
വിശ്വാസം ആദ്യം നിെന്റ വലിയമ്മ േലാവീസിലും അമ്മ
യുനീക്കയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു; നിന്നിലും ഉെണ്ടന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു.
6 അതുെകാണ്ട് എെന്റ ൈകെവപ്പിനാൽ നിന്നിലുള്ള ൈദവത്തിെന്റ
കൃപാവരം വീണ്ടും ജ്വലിപ്പിേക്കണം എന്നു നിെന്ന ഓർമ്മെപ്പടുത്തുന്നു.
7
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ,
ഭീരുത്വത്തിെന്റ
ആത്മാവിെന
അല്ല,
ശക്തിയുെടയും
സ്േനഹത്തിെന്റയും
സുേബാധത്തിെന്റയും
ആത്മാവിെനയേ്രത ൈദവം നമുക്കു തന്നത്. 8 അതുെകാണ്ട് നമ്മുെട
കർത്താവിെന്റ സാക്ഷ്യെത്തേയാ അവെന്റ ബദ്ധനായ എെന്നേയാ
കുറിച്ച്
ലജ്ജിക്കാെത
സുവിേശഷത്തിനായി
ൈദവശക്തിയ്ക്ക്
9 അവൻ
ഒത്തവണ്ണം നീയും എേന്നാടുകൂെട കഷ്ടം സഹിക്കുക.
നെമ്മ
രക്ഷിയ്ക്കുകയും
വിശുദ്ധവിളിെകാണ്ടു
വിളിക്കുകയും
െചയ്തത് നമ്മുെട ്രപവൃത്തികൾ നിമിത്തമല്ല, സകലകാലത്തിനും
മുെമ്പ ്രകിസ്തുേയശുവിൽ നമുക്കു നല്കിയിരിക്കുന്നതും 10 മരണം
നീക്കുകയും
സുവിേശഷം
െകാണ്ട്
ജീവനും
അക്ഷയതയും
െവളിച്ചത്തിേലക്ക് വരുത്തുകയും െചയ്ത നമ്മുെട രക്ഷിതാവായ
്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
്രപത്യക്ഷതയാൽ
െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതുമായ
തെന്റ
സ്വന്ത
നിർണ്ണയത്തിനും
കൃപയ്ക്കും
ഒത്തവണ്ണമേ്രത.
11 ആ
സുവിേശഷത്തിന് ഞാൻ ്രപസംഗിയും അെപ്പാസ്തലനും
12 അതുനിമിത്തം
ഉപേദഷ്ടാവുമായി നിയമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
തെന്ന ഞാൻ ഇെതാെക്കയും സഹിക്കുന്നു; എങ്കിലും ലജ്ജിക്കുന്നില്ല;
എെന്തന്നാൽ ഞാൻ ആെര വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നു;
അവൻ എെന്റ ഉപനിധി ആ ദിവസം വെര സൂക്ഷിക്കുവാൻ
13 എേന്നാട് േകട്ട ഉറപ്പ ള്ള
ശക്തൻ എന്ന് ഉറച്ച മിരിക്കുന്നു.
വചനം നീ ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലും സ്േനഹത്തിലും
3 എെന്റ

2. തിെമാെഥെയാസ് 1. അദ്ധ്യായം.:14

383

2. തിെമാെഥെയാസ് 2. അദ്ധ്യായം.:15

മാതൃകയാക്കിെക്കാള്ള ക. 14 നിെന്ന ഭരേമല്പിച്ച ആ നല്ല ഉപനിധി നമ്മിൽ
അധിവസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള ക.
15 ആസ്യക്കാർ എല്ലാവരും എെന്ന വിട്ട െപായ്ക്കളഞ്ഞു എന്ന് നീ
അറിയുന്നുവേല്ലാ; ഫുഗെലാസും െഹർെമ്മഗേനസും ആ കൂട്ടത്തിൽ
ഉള്ളവർ ആകുന്നു. 16 പലേപ്പാഴും എനിക്ക് ഉേന്മഷം വരുത്തിയതിനാൽ
ഒേനസിെഫാെരാസിെന്റ
കുടുംബത്തിന്
കർത്താവ്
കരുണ
നല്കുമാറാകെട്ട. 17 അവൻ എെന്റ ചങ്ങലെയക്കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കാെത,
എന്നാൽ ഞാൻ േറാമിൽ എത്തിയ ഉടെന താല്പര്യേത്താെട എെന്ന
18 ആ ദിവസത്തിൽ
തിരയുകയും കെണ്ടത്തുകയും െചയ്തു.
കർത്താവിെന്റ പക്കൽ കരുണ കെണ്ടത്തുവാൻ കർത്താവ് അവെന
സഹായിക്കെട്ട.
എെഫെസാസിൽവച്ച് അവൻ എനിക്ക് എെന്തല്ലാം
ശു്രശൂഷ െചയ്തു എന്ന് നീ നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നുവേല്ലാ.

2. അദ്ധ്യായം.
്രകിസ്തുവിെന്റ നല്ല ഭടൻ
അതുെകാണ്ട് എെന്റ മകേന, ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള കൃപയിൽ
2 നീ പല സാക്ഷികള െട മുമ്പാെക എേന്നാട്
ശക്തിെപ്പടുക.
േകട്ടെതല്ലാം
മറ്റ ള്ളവെര
ഉപേദശിക്കുവാൻ
സമർത്ഥരായ
3
വിശ്വസ്തമനുഷ്യെര
ഭരേമല്പിക്കുക.
്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
4 പടയിൽ
നല്ല ഭടനായി നീയും കഷ്ടതയിൽ പങ്കാളിയാകുക.
േചർത്തവെന
്രപസാദിപ്പിേക്കണ്ടതിന്
യാെതാരു
പടയാളിയും
5 കായികമൽസരത്തിൽ
ജീവനകാര്യങ്ങളിൽ ഇടെപടാതിരിക്കുന്നു.
പെങ്കടുക്കുന്നവൻ
നിയമ്രപകാരം
മത്സരിച്ചിെല്ലങ്കിൽ
കിരീടം
6 അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന
്രപാപിക്കുകയില്ല.
കൃഷിക്കാരൻ ആകുന്നു
7 കർത്താവ്
ഫലത്തിെന്റ പങ്ക് ആദ്യം അനുഭവിേക്കണ്ടത്.
സകലത്തിലും നിനക്ക് ബുദ്ധി നല്കുെമന്നതിനാൽ ഞാൻ പറയുന്നത്
8 ദാവീദിെന്റ സന്തതിയായി ജനിച്ച് മരിച്ചിട്ട്
ചിന്തിച്ച െകാള്ള ക.
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്ന േയശു്രകിസ്തുവിെന ഓർത്തുെകാള്ള ക.
9 അത് ആകുന്നു എെന്റ സുവിേശഷം.
അത് നിമിത്തം ഞാൻ
ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരൻ എന്നേപാെല കഷ്ടം സഹിച്ച് ബന്ധനസ്ഥൻ
േപാലും
ആേകണ്ടി
വരുന്നു;
എന്നാൽ
ൈദവവചനത്തിേനാ
10 അതുെകാണ്ട് ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള രക്ഷ
ബന്ധനം ഇല്ല.
നിത്യേതജേസ്സാടുകൂെട തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവർക്ക് കിേട്ടണ്ടതിന് ഞാൻ
അവർക്കായി സകലവും സഹിക്കുന്നു. 11 നാം അവേനാടുകൂെട മരിച്ച
എങ്കിൽ കൂെട ജീവിക്കും; സഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ കൂെട വാഴും; 12 നാം
അവെന തള്ളിപ്പറയും എങ്കിൽ അവൻ നെമ്മയും തള്ളിപ്പറയും. 13 നാം
അവിശ്വസ്തരായിത്തീർന്നാലും അവൻ വിശ്വസ്തനായി പാർക്കുന്നു;
എെന്തന്നാൽ തെന്റ സ്വഭാവം ത്യജിക്കുവാൻ അവന് കഴിയുകയില്ലേല്ലാ;
ഈ വചനം വിശ്വാസേയാഗ്യമാകുന്നു.
1

വിശ്വസ്ത ഭൃത്യൻ
േകൾക്കുന്നവെര
നശിപ്പിച്ച കളയുന്നതിനല്ലാെത
ഒന്നിനും
െകാള്ളാത്ത
വാഗ്വാദം
െചയ്യാതിരിേക്കണെമന്ന്
കർത്താവിെന
സാക്ഷിയാക്കി
അവെര
ഓർമ്മെപ്പടുത്തി
ആജ്ഞാപിക്കുക.
15 സത്യവചനെത്ത യഥാർത്ഥമായി ്രപസംഗിച്ച െകാണ്ട് ലജ്ജിക്കുവാൻ
14
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2. തിെമാെഥെയാസ് 3. അദ്ധ്യായം.:7

സംഗതിയില്ലാത്ത േവലക്കാരനായി ൈദവത്തിന് െകാള്ളാകുന്നവെനന്ന്
16
നിെന്നത്തെന്ന
കാണിക്കുവാൻ
്രശമിക്കുക.
എന്നാൽ
ഭക്തിവിരുദ്ധമായ
വ്യർത്ഥസംസാരങ്ങെള
ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുക;
അങ്ങെനയുള്ളവർക്ക്
അഭക്തി
അധികമധികം
വർദ്ധിച്ച വരും;
17 അവരുെട വാക്ക് അർബ്ബ ദവ്യാധിേപാെല തിന്നുെകാണ്ടിരിക്കും.
18
ഹുമനെയാസും
ഫിേലെത്താസും
അവരുെട
കൂട്ടത്തിൽ
ഉള്ളവരാകുന്നു; അവർ സത്യം വിട്ട െതറ്റി, പുനരുത്ഥാനം കഴിഞ്ഞു
എന്നു പറയുകയും ചിലരുെട വിശ്വാസം മറിച്ച കളയുകയും െചയ്യ ന്നു.
19 എങ്കിലും ൈദവത്തിെന്റ സ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാനം നിലനില്ക്കുന്നു;
“കർത്താവ് തനിക്കുള്ളവെര അറിയുന്നു” എന്നും “കർത്താവിെന്റ നാമം
ഉച്ചരിക്കുന്നവൻ എല്ലാം അനീതി വിട്ടകന്നുെകാള്ളെട്ട” എന്നും ആകുന്നു
അതിെന്റ മു്രദ. 20 എന്നാൽ ഒരു വലിയ വീട്ടിൽ െപാന്നും െവള്ളിയും
െകാണ്ടുള്ള പാ്രതങ്ങൾ മാ്രതമല്ല, മരവും മണ്ണ ംെകാണ്ടുള്ളവയും
ഉണ്ട്;
ചിലത്
മാന്യകാര്യത്തിനും
ചിലത്
ഹീനകാര്യത്തിനും
ഉപേയാഗിക്കുന്നു. 21 ഒരുവൻ ഹീനകാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തെന്നത്താൻ
െവടിപ്പാക്കുകയാെണങ്കിൽ,
അവൻ
വിശുദ്ധവും
ഉടമസ്ഥന്
ഉപേയാഗവുമായി നല്ല േവലയ്ക്ക് ഒെക്കയും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന
22 അതുെകാണ്ട്
മാന്യകാര്യത്തിനുള്ള പാ്രതം ആയിരിക്കും.
യൗവനേമാഹങ്ങെള വിേട്ടാടുക; എന്നാൽ ശുദ്ധഹൃദയത്തിൽ നിന്ന്
കർത്താവിെന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നവേരാടു കൂെട നീതിയും വിശ്വാസവും
23 ബുദ്ധിയില്ലാത്തതും
സ്േനഹവും സമാധാനവും പിന്തുടരുക.
േഭാഷത്വവുമായ തർക്കം ശണ്ഠക്കിടയാക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് അത്
24 കർത്താവിെന്റ
ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുക.
ദാസൻ കലഹിക്കാെത
എല്ലാവേരാടും ശാന്തനും ഉപേദശിക്കുവാൻ സമർത്ഥനും േദാഷം
25 വിേരാധികൾക്കു ൈദവം
സഹിക്കുന്നവനും ആയിരിക്കണം.
സത്യത്തിെന്റ പരിജ്ഞാനത്തിനായി മാനസാന്തരം നല്കുേമാ എന്നും
26 പിശാചിനാൽ പിടിെപട്ട കുടുങ്ങിയവരാകയാൽ, അവർ സുേബാധം
്രപാപിച്ച് അവെന്റ െകണിയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് ൈദേവഷ്ടം െചയ്യ േമാ
എന്നും വച്ച് അവെര സൗമ്യതേയാെട പഠിപ്പിേക്കണ്ടതും ആകുന്നു.

3. അദ്ധ്യായം.
അന്ത്യകാലെത്ത അഭക്തി
അന്ത്യകാലത്ത്
ദുർഘടസമയങ്ങൾ
വരും
എന്നറിയുക.
2 എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ മനുഷ്യർ സ്വസ്േനഹികള ം ്രദവ്യാ്രഗഹികള ം
വമ്പു
പറയുന്നവരും
അഹങ്കാരികള ം
ദൂഷകന്മാരും
അമ്മയപ്പന്മാെര അനുസരിക്കാത്തവരും നന്ദിെകട്ടവരും അശുദ്ധരും
3
വാത്സല്യമില്ലാത്തവരും
ഇണങ്ങാത്തവരും
ഏഷണിക്കാരും
4
ഇ്രന്ദിയജയം ഇല്ലാത്തവരും ്രകൂരന്മാരും
സൽഗുണേദ്വഷികള ം
േ്രദാഹികള ം വീണ്ടുവിചാരമില്ലാത്തവരും തേന്റടികള ം ൈദവെത്ത
സ്േനഹിക്കാെത സുഖേമാഹികളായും 5 ഭക്തിയുെട േവഷം ധരിച്ച്
അതിെന്റ ശക്തി ത്യജിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും.
ഇങ്ങെനയുള്ളവെര
6 വീടുകളിൽ നുഴഞ്ഞുകടക്കുകയും പാപങ്ങെള
വിെട്ടാഴിയുക.
ചുമന്നുെകാണ്ട് പലതരം േമാഹങ്ങൾക്കും അധീനരായി, 7 എേപ്പാഴും
പഠിക്കുകയും ഒരിക്കലും സത്യത്തിെന്റ പരിജ്ഞാനം ്രപാപിക്കുവാൻ
കഴിയാത്തവരുമായ
ബലഹീനസ്്രതീകെള
സ്വാധീനമാക്കുകയും
1
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െചയ്യ ന്നവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ ആകുന്നു. 8 യേന്നസും യംേ്രബസും
േമാെശേയാട് എതിർത്തുനിന്നതുേപാെല തെന്ന ഇവരും സത്യേത്താട്
മറുത്തുനില്ക്കുന്നു; അവർ ദുർബ്ബ ദ്ധികള ം വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ച്
9 എന്നാൽ
അേയാഗ്യരുമേ്രത.
േമല്പറഞ്ഞവരുെട ബുദ്ധിേകട്
െവളിെപ്പട്ടതുേപാെല ഇവരുെട ബുദ്ധിേകടും എല്ലാവർക്കും െവളിെപ്പടും
10 നീേയാ
എന്നതിനാൽ അവർ അധികം മുേന്നാട്ട േപാകയില്ല.
എെന്റ ഉപേദശം, സ്വഭാവം, ഉേദ്ദശം, വിശ്വാസം, ദീർഘക്ഷമ, സ്േനഹം,
സഹിഷ്ണത എന്നിവയും 11 അെന്ത്യാക്യയിലും ഇേക്കാന്യയിലും
ലുസ്്രതയിലും എനിക്ക് സംഭവിച്ച ഉപ്രദവവും കഷ്ടാനുഭവവും
കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഞാൻ എെന്തല്ലാം ഉപ്രദവം സഹിച്ച ; അവ
എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും കർത്താവ് എെന്ന വിടുവിച്ച . 12 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
ഭക്തിേയാെട
ജീവിക്കുവാൻ
മനസ്സ ള്ളവർക്ക്
എല്ലാം
ഉപ്രദവം
13 ദുഷ്ടമനുഷ്യരും
ഉണ്ടാകും നിശ്ചയം.
കപടശാലികള േമാ
വഞ്ചിച്ച ം വഞ്ചിക്കെപ്പട്ട ം െകാണ്ട് േമല്ക്കുേമൽ േദാഷത്തിൽ
14 എന്നാൽ നീേയാ ആരിൽനിന്ന് പഠിച്ച
മുതിർന്നുവരും.
എന്ന്
അറിയുകയും ്രകിസ്തുേയശുവിങ്കലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നിെന്ന
രക്ഷയ്ക്ക്
ജ്ഞാനിയാക്കുവാൻ
മതിയായ
തിരുെവഴുത്തുകെള
ബാല്യംമുതൽ അറിയുകയും െചയ്യ ന്നതുെകാണ്ട് 15 നീ പഠിച്ച ം നിശ്ചയം
16 എല്ലാ തിരുെവഴുത്തും
്രപാപിച്ച മിരിക്കുന്നതിൽ നിലനിൽക്കുക.
ൈദവശ്വാസീയവും, ൈദവത്തിെന്റ മനുഷ്യൻ സകല സൽ്രപവൃത്തിക്കും
17
ഒരുക്കെപ്പട്ട്
തികഞ്ഞവൻ
ആേകണ്ടതിന്
ഉപേദശത്തിനും
ശാസനത്തിനും
തിരുത്തലിനും
നീതിയിലുള്ള
പരിശീലനത്തിനും
്രപേയാജനമുള്ളതും ആകുന്നു.

4. അദ്ധ്യായം.
വചനം ്രപസംഗിക്കുക
ൈദവെത്തയും,
ജീവിക്കുന്നവർക്കും
മരിച്ചവർക്കും
ന്യായവിസ്താരം
നടത്തുവാനുള്ള
്രകിസ്തുേയശുവിെനയും
സാക്ഷിനിർത്തി
അവെന്റ
്രപത്യക്ഷതയും
രാജ്യവും
നിമിത്തം
2 വചനം
ഗൗരവപൂർവം ഞാൻ കല്പിക്കുന്നത്:
്രപസംഗിക്കുക;
സമയത്തിലും
അസമയത്തിലും
ഒരുങ്ങിനിൽക്കുക;
സകല
ദീർഘക്ഷമേയാടും ഉപേദശേത്താടുംകൂെട ശാസിക്കുക; തർജ്ജനം
3
െചയ്യ ക;
്രപേബാധിപ്പിക്കുക.
എെന്തന്നാൽ
ജനങ്ങൾ
ആേരാഗ്യകരമായ ഉപേദശം സ്വീകരിക്കാെത, കർണ്ണരസത്തിനായി
സ്വന്ത േമാഹങ്ങൾെക്കാത്തവണ്ണം ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാെര തങ്ങൾക്കായി
വിളിച്ച കൂട്ട കയും 4 സത്യത്തിന് െചവിെകാടുക്കാെത, െകട്ട കഥ
5 നീേയാ
േകൾക്കുവാൻ തിരിയുകയും െചയ്യ ന്ന കാലം വരും.
സകലത്തിലും സമചിത്തൻ ആയിരിക്കുക;
കഷ്ടം സഹിക്കുക;
സുവിേശഷകെന്റ ്രപവൃത്തിെചയ്യ ക; നിെന്റ ശു്രശൂഷ നിവർത്തിക്കുക.
6 ഞാേനാ ഇേപ്പാൾതെന്ന പാനീയയാഗമായി ഒഴിക്കെപ്പടുന്നു; എെന്റ
നിര്യാണകാലവും അടുത്തിരിക്കുന്നു. 7 ഞാൻ നല്ല േപാർ െപാരുതി,
ഓട്ടം തികച്ച , വിശ്വാസം കാത്തു. 8 ഇനി നീതിയുെട കിരീടം എനിക്കായി
കരുതിവച്ചിരിക്കുന്നു; അത് നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവ്
ആ ദിവസത്തിൽ എനിക്ക് നല്കും; എനിക്ക് മാ്രതമല്ല, അവെന്റ
്രപത്യക്ഷത ്രപിയംവച്ച ഏവർക്കുംകൂെട.
1

2. തിെമാെഥെയാസ് 4. അദ്ധ്യായം.:9

386

2. തിെമാെഥെയാസ് 4. അദ്ധ്യായം.:22

വ്യക്തിപരമായ പരാമർശം
േവഗത്തിൽ എെന്റ അടുക്കൽ വരുവാൻ ഉത്സാഹിക്കുക.
10 എെന്തന്നാൽ േദമാസ് ഈ േലാകെത്ത സ്േനഹിച്ചിട്ട് എെന്ന
വിട്ട് െതസ്സേലാനിക്യയിേലക്ക് േപായി.
േ്രകസ്കസ് ഗലാത്യയ്ക്കും
11
തീേത്താസ്
ദല്മാത്യയ്ക്കും
േപായി;
ലൂേക്കാസ്
മാ്രതേമ
എേന്നാടുകൂെട ഉള്ള ;
മർെക്കാസ് എനിക്ക് ശു്രശൂഷയ്ക്കായി
ഉപേയാഗമുള്ളവൻ ആകയാൽ അവെന കൂട്ടിെക്കാണ്ട് വരിക.
12 തിഹിെക്കാസിെന ഞാൻ എെഫേസാസിേലക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു.
13 ഞാൻ
േ്രതാവാസിൽ കർെപ്പാസിെന്റ പക്കൽ വച്ചിട്ട് േപാന്ന
പുതപ്പ ം പുസ്തകങ്ങള ം വിേശഷാൽ ചർമ്മലിഖിതങ്ങള ം നീ
14 െചമ്പുപണിക്കാരൻ അെലക്സന്തർ
വരുേമ്പാൾ െകാണ്ടുവരിക.
എനിക്ക് വളെര േദാഷം െചയ്തു;
അവെന്റ ്രപവൃത്തികൾക്കു
തക്കവണ്ണം കർത്താവ് അവന് പകരം െചയ്യ ം. 15 അവൻ നമ്മുെട
്രപസംഗേത്താട് അത്യന്തം എതിർത്തുനിന്നതുെകാണ്ട് നീയും അവെന
16 എെന്റ ഒന്നാം ്രപതിവാദത്തിൽ ആരും
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള ക.
എനിക്ക് തുണ നിന്നില്ല; എല്ലാവരും എെന്ന ൈകവിട്ട ; അത് അവർക്ക്
17 എന്നാൽ കർത്താവ് എേന്നാട്
എതിെര കണക്കിടാതിരിക്കെട്ട.
കൂെട നിന്ന് ്രപസംഗം എെന്നെക്കാണ്ട് നിവർത്തിക്കുവാനും സകല
ജാതികള ം േകൾക്കുവാനും എെന്ന ശക്തീകരിച്ച ; അങ്ങെന ഞാൻ
സിംഹത്തിെന്റ വായിൽനിന്നു രക്ഷ ്രപാപിച്ച . 18 കർത്താവ് എെന്ന സകല
ദുഷ്്രപവൃത്തിയിൽനിന്നും വിടുവിച്ച് തെന്റ സ്വർഗ്ഗീയരാജ്യത്തിനായി
കാത്തുസൂക്ഷിക്കും; അവന് എെന്നേന്നക്കും മഹത്വം. ആേമൻ.
9

ആശംസകൾ
്രപിസ്െകക്കും
അക്വിലാവിനും
ഒേനസിെഫാെരാസിെന്റ
20 എരസ്െതാസ് െകാരിന്തിൽ
കുടുംബത്തിനും വന്ദനം െചാല്ല ക.
താമസിച്ച ; എന്നാൽ െ്രതാഫിെമാസിെന ഞാൻ മിേലത്തിൽ േരാഗിയായി
21 കഴിവതും ശീതകാലത്തിന് മുെമ്പ വരുവാൻ
വിട്ടിട്ട േപാന്നു.
്രശമിക്കുക.
യൂബൂെലാസും പൂെദസും ലീെനാസും െക്ലൗദിയയും
സേഹാദരന്മാർ എല്ലാവരും നിനക്ക് വന്ദനം െചാല്ല ന്നു.
22 കർത്താവ്
നിെന്റ ആത്മാേവാടുകൂെട ഇരിക്കെട്ട.
കൃപ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
19
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അെപ്പാസ്തലനായ പൗെലാസ്

തീെത്താസിന് എഴുതിയ േലഖനം
1

നമ്മുെട രക്ഷിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ കല്പന്രപകാരം എെന്ന
ഭരേമല്പിച്ച
്രപസംഗത്താൽ
തക്കസമയത്ത്
തെന്റ
വചനം
െവളിെപ്പടുത്തിയ, 2 േഭാഷ്ക് പറയാത്ത ൈദവം സകലകാലത്തിനും
മുെമ്പ വാഗ്ദത്തം െചയ്ത നിത്യജീവെന്റ ്രപത്യാശയിൽ 3 താൻ
തിരെഞ്ഞടുത്തവരുെട
വിശ്വാസത്തിനും
ഭക്തിക്കനുസാരമായ
സത്യത്തിെന്റ
പരിജ്ഞാനത്തിനുമായി,
ൈദവത്തിെന്റ
ദാസനും
4
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ അെപ്പാസ്തലനുമായ പൗെലാസ്,
നമ്മുെട
െപാതുവിശ്വാസത്തിൽ
യഥാർത്ഥപു്രതനായ
തീെത്താസിന്
എഴുതുന്നത്: പിതാവായ ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും നമ്മുെട രക്ഷിതാവായ
്രകിസ്തുേയശുവിങ്കൽനിന്നും നിനക്ക് കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.
തീേത്താസിെന്റ േ്രകത്തയിെല ദൗത്യം
ഞാൻ േ്രകത്തയിൽ നിെന്ന വിട്ടിട്ട േപാന്നത്: േശഷിച്ച കാര്യങ്ങെള
്രകമത്തിലാേക്കണ്ടതിനും ഞാൻ നിേന്നാട് ആജ്ഞാപിച്ചതുേപാെല
എല്ലാ പട്ടണത്തിലും മൂപ്പന്മാെര നിയമിേക്കണ്ടതിനും തെന്ന. 6 മൂപ്പൻ
കുറ്റമില്ലാത്തവനും ഏകഭാര്യയുള്ളവനും ദുർന്നടപ്പിെന്റ ്രശുതിേയാ
അനുസരണേക്കേടാ
ഇല്ലാത്ത
വിശ്വാസികളായ
മക്കള ള്ളവനും
ആയിരിക്കണം. 7 അദ്ധ്യക്ഷൻ ൈദവത്തിെന്റ ഗൃഹവിചാരകനാകയാൽ
കുറ്റമില്ലാത്തവനായിരിേക്കണം;
തന്നിഷ്ടക്കാരനും മുൻേകാപിയും
മദ്യ്രപിയനും കലഹക്കാരനും ദുർല്ലാഭേമാഹിയും അരുത്. 8 എന്നാൽ
അതിഥി്രപിയനും സൽഗുണ്രപിയനും സുേബാധശീലനും നീതിമാനും
നിർമ്മലനും ഇ്രന്ദിയജയമുള്ളവനും 9 ആേരാഗ്യകരമായ ഉപേദശത്താൽ
്രപേബാധിപ്പിക്കുവാനും വിേരാധികൾക്കു േബാധം വരുത്തുവാനും
ശക്തനാേകണ്ടതിന്,
ഉപേദശ്രപകാരമുള്ള
വിശ്വാസ്യവചനം
മുറുെകപ്പിടിക്കുന്നവനും ആയിരിക്കണം.
10
വൃഥാവാചാലന്മാരും,
ജനങ്ങെള
വഞ്ചിക്കുന്നവരുമായ
കീഴടങ്ങാത്ത പലരും ഉണ്ട്; വിേശഷാൽ പരിേച്ഛദനക്കാർ തെന്ന.
11 അവരുെട വായ് അടയ്േക്കണ്ടതാകുന്നു.
അവർ ദുരാദായത്തിനു
േവണ്ടി, ഉപേദശിക്കരുതാത്തത് ഉപേദശിച്ച െകാണ്ട് കുടുംബങ്ങെള
12 “േ്രകത്തർ സദാ നുണയന്മാരും,
മുഴുവനും മറിച്ച കളയുന്നു.
ദുഷ്ടജന്തുക്കള ം
മടിയന്മാരായ
െപരുവയറന്മാരും
അേ്രത”
എന്ന് അവരിൽ ഒരുവൻ, അവരുെട ഒരു ്രപവാചകൻ തെന്ന,
13 ഈ സാക്ഷ്യം സത്യം തെന്ന; അതുെകാണ്ട്
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
അവർ
വിശ്വാസത്തിൽ
ആേരാഗ്യമുള്ളവരായിത്തീേരണ്ടതിനും
14
െയഹൂദെകട്ട കഥകെളയും
സത്യം
വിട്ടകലുന്ന
മനുഷ്യരുെട
കല്പനകെളയും ്രശദ്ധിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനും അവെര കഠിനമായി
15 ശുദ്ധിയുള്ളവർക്കു്
ശാസിക്കുക.
എല്ലാം ശുദ്ധം തെന്ന;
എന്നാൽ മലിനന്മാർക്കും അവിശ്വാസികൾക്കും ഒന്നും ശുദ്ധമല്ല;
അവരുെട ഹൃദയവും മനസ്സാക്ഷിയും മലിനമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
5
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അവർ
ൈദവെത്ത
അറിയുവാൻ
്രപഖ്യാപിക്കുന്നുെവങ്കിലും
്രപവൃത്തികളാൽ
അവെന
നിേഷധിക്കുന്നു.
അവർ
അറപ്പ ളവാക്കുന്നവരും
അനുസരണംെകട്ടവരും
യാെതാരു
നല്ലകാര്യത്തിനും െകാള്ളരുതാത്തവരുമാകുന്നു.

2. അദ്ധ്യായം.
ആേരാഗ്യകരമായ ഉപേദശം
നീേയാ
ആേരാഗ്യകരമായ
ഉപേദശത്തിന്
േയാഗ്യമായത്
്രപസ്താവിക്കുക. 2 വൃദ്ധന്മാർ സമചിത്തരും ആദരണീയരും സുേബാധം
ഉള്ളവരും വിശ്വാസത്തിലും സ്േനഹത്തിലും സഹിഷ്ണുതയിലും
ദൃഢതയുള്ളവരും ആയിരിക്കണം എന്നും 3 വൃദ്ധമാരും അങ്ങെന
തെന്ന സ്വഭാവത്തിൽ മാന്യതയുള്ളവരും ഏഷണി പറയാത്തവേരാ
വീഞ്ഞിന് അടിമെപ്പടാത്തവേരാ ആയിരിക്കണം എന്നും 4 ൈദവവചനം
ദുഷിക്കെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന്
യൗവനക്കാരത്തികെള
തങ്ങള െട
ഭർത്താക്കന്മാേരയും
കുട്ടികെളയും
സ്േനഹിക്കുന്നവരായും
5 സുേബാധവും പാതി്രവത്യവുമുള്ളവരും വീട്ട കാര്യം േനാക്കുന്നവരും
ദയയുള്ളവരും
തങ്ങള െട
സ്വന്ത
ഭർത്താക്കന്മാർക്ക്
കീഴ്െപടുന്നവരും
ആയിരിക്കുവാൻ
പരിശീലിപ്പിേക്കണ്ടതിന്
നന്മ
ഉപേദശിക്കുന്നവരായിരിക്കണം
എന്നും
്രപേബാധിപ്പിക്കുക.
6 അ്രപകാരം യൗവനക്കാെരയും സുേബാധമുള്ളവരായിരിക്കുവാൻ
7 വിേരാധി
്രപേബാധിപ്പിക്കുക.
നെമ്മെക്കാണ്ട് ഒരു തിന്മയും
പറയുവാൻ
വകയില്ലാെത
ലജ്ജിേക്കണ്ടതിന്
സകലത്തിലും
നിെന്നത്തെന്ന സൽ്രപവൃത്തികൾക്ക് മാതൃകയാക്കി കാണിക്കുകയും,
8 നിെന്റ ഉപേദശത്തിൽ സത്യസന്ധതയും ഗൗരവവും വാക്കുകളിൽ
9 ദാസന്മാർ
ആേക്ഷപിക്കാൻ കഴിയാത്ത കൃത്യതയും േവണം.
നമ്മുെട രക്ഷിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ ഉപേദശെത്ത സകലത്തിലും
അലങ്കരിേക്കണ്ടതിന് യജമാനന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങി സകലവിധത്തിലും
്രപസാദം വരുത്തുന്നവരും 10 എതിർ പറയുകേയാ വഞ്ചിെച്ചടുക്കുകേയാ
െചയ്യാെത,
എന്നാൽ
സകലത്തിലും
നല്ല
വിശ്വസ്തത
കാണിക്കുന്നവരുമായിരിക്കണം. 11 സകലമനുഷ്യർക്കും രക്ഷാകരമായ
12 ഭാഗ്യകരമായ
ൈദവകൃപ ഉദിച്ച വേല്ലാ;
്രപത്യാശയ്ക്കായിട്ട ം
നമ്മുെട
മഹാൈദവവും
രക്ഷിതാവുമായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
േതജസ്സിെന്റ
്രപത്യക്ഷതയ്ക്കായിട്ട ം
നാം
കാത്തുെകാണ്ട്,
13
ഭക്തിേകടും
ലൗകികേമാഹങ്ങള ം
വർജ്ജിക്കുവാനും,
ഈ
േലാകത്തിൽ സുേബാധേത്താടും നീതിേയാടും ൈദവഭക്തിേയാടുംകൂെട
ജീവിക്കുവാനും അത് നെമ്മ ശിക്ഷിച്ച വളർത്തുന്നു. 14 അവൻ നെമ്മ
സകല അധർമ്മത്തിൽനിന്നും വീെണ്ടടുക്കുവാനും സൽ്രപവൃത്തികളിൽ
ശുഷ്കാന്തിയുെള്ളാരു സ്വന്തജനമായി തനിക്ക് ശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിനും
തെന്നത്താൻ നമുക്കുേവണ്ടി െകാടുത്തു.
15
ഇത്
പൂർണ്ണ
അധികാരേത്താെട
്രപസംഗിക്കുകയും
്രപേബാധിപ്പിക്കുകയും ശാസിക്കുകയും െചയ്ക.
ആരും നിെന്ന
തുച്ഛീകരിക്കരുത്.
1
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1 ഭരണകർത്താക്കൾക്കും
അധികാരികൾക്കും കീഴടങ്ങുവാനും
അനുസരിക്കുവാനും സകലസൽ്രപവൃത്തിക്കും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുവാനും
2 ആെരയും
കുറിച്ച് ദൂഷണം പറയാെതയും കലഹിക്കാെതയും
ശാന്തന്മാരായി സകലമനുഷ്യേരാടും പൂർണ്ണസൗമ്യത കാണിക്കുവാനും
3 മുെമ്പ
അവെര ഓർമ്മെപ്പടുത്തുക.
നാമും േഭാഷന്മാരും
അനുസരണമില്ലാത്തവരും വഞ്ചിക്കെപ്പട്ടവരും നാനാേമാഹങ്ങൾക്കും
േഭാഗങ്ങൾക്കും
അധീനരും
വിേദ്വഷത്തിലും
അസൂയയിലും
കാലം കഴിക്കുന്നവരും നിന്ദിതരും അേന്യാന്യം െവറുക്കുന്നവരും
ആയിരുന്നുവേല്ലാ. 4 എന്നാൽ നമ്മുെട രക്ഷിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ
5 അവൻ
ദയയും മനുഷ്യേനാടുള്ള സ്േനഹവും ഉദിച്ചേപ്പാൾ,
നെമ്മ നാം െചയ്ത നീതി്രപവൃത്തികളാലല്ല,
തെന്റ കാരുണ്യം
െകാണ്ടും
വീണ്ടും
ജനനത്തിെന്റ
ശുദ്ധീകരണം
െകാണ്ടും
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലുള്ള നവീകരണം െകാണ്ടുമേ്രത രക്ഷിച്ചത്.
6 നാം
അവെന്റ കൃപയാൽ നീതീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ട് നിത്യജീവെന്റ
7
്രപത്യാശ്രപകാരം
അവകാശികളായിത്തീേരണ്ടതിന്,
നമ്മുെട
രക്ഷിതാവായ േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മുെടേമൽ അേത
8 ഈ
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന ധാരാളമായി പകർന്നു.
വചനം
വിശ്വാസേയാഗ്യം; ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവർ സൽ്രപവൃത്തികളിൽ
ഉത്സാഹികളായിരിക്കുവാൻ കരുേതണ്ടതിന് നീ ഇത് ഉറപ്പിച്ച പറേയണം
എന്ന് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു.
ഇത് ശുഭവും മനുഷ്യർക്കു് ഉപകാരവും
9 എന്നാൽ മൂഢതർക്കവും വംശാവലികള ം കലഹവും
ആകുന്നു.
ന്യായ്രപമാണെത്തക്കുറിച്ച ള്ള വാദവും ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുക.
ഇവ
10 നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നത
നിഷ്്രപേയാജനവും വ്യർത്ഥവുമേല്ലാ.
വരുത്തുന്ന മനുഷ്യേനാട് ഒന്നുരണ്ട് വട്ടം മുന്നറിയിപ്പ് െകാടുത്തേശഷം
അവെന ഒഴിവാക്കുക; 11 ഇങ്ങെനയുള്ളവൻ വ്രകത കാണിച്ച ം
പാപം െചയ്തും തെന്നത്താൻ കുറ്റം വിധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിനക്ക്
അറിയാമേല്ലാ.
12 ഞാൻ അർെത്തമാസിെനേയാ തിഹിെക്കാസിേനേയാ അേങ്ങാട്ട്
അയയ്ക്കുേമ്പാൾ നിെക്കാെപ്പാലിസിൽ വന്ന് എേന്നാട് േചരുവാൻ
ആവതും ്രശമിക്കുക.
എെന്തന്നാൽ അവിെട ഞാൻ ശീതകാലം
13 ന്യായശാസ്്രതിയായ
കഴിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.
േസനാസിനും അെപ്പാേല്ലാസിനും ഒന്നിനും കുറവില്ലാെതയിരിക്കുവാൻ
ഉത്സാഹിച്ച് യാ്രത അയയ്ക്കുക. 14 നമുക്കുള്ളവരും ഫലമില്ലാത്തവർ
ആകാെത,
അത്യാവശ്യസംഗതികളിൽ
ഉപകരിേക്കണ്ടതിന്
സൽ്രപവൃത്തികൾക്ക് ഉത്സാഹികളായിരിക്കുവാൻ പഠിക്കെട്ട.

സ്േനഹവന്ദനം
എേന്നാടുകൂെടയുള്ളവർ എല്ലാവരും നിനക്ക് വന്ദനം െചാല്ല ന്നു.
ഞങ്ങെള വിശ്വാസത്തിൽ സ്േനഹിക്കുന്നവർക്ക് വന്ദനം െചാല്ല ക.
കൃപ നിങ്ങേളാെടല്ലാവേരാടുംകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
15
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ഫിേലേമാന് എഴുതിയ േലഖനം
1
്രകിസ്തുേയശുവിനുേവണ്ടി
തടവുകാരനായ
പൗെലാസും,
സേഹാദരനായ
തിെമാെഥെയാസും,
ഞങ്ങള െട
്രപിയനും
കൂട്ട േവലക്കാരനുമായ ഫിേലേമാൻ എന്ന നിനക്കും 2 സേഹാദരിയായ
അപ്പിയയ്ക്കും
ഞങ്ങള െട
സഹഭടനായ
അർക്കിെപ്പാസിനും
3 നമ്മുെട പിതാവായ
നിെന്റ വീട്ടിെല സഭയ്ക്കും എഴുതുന്നത്:
ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും
കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽനിന്നും
നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.

ഫിേലേമാെന്റ സ്േനഹവും വിശ്വാസവും
കർത്താവായ
േയശുവിേനാടും
സകലവിശുദ്ധന്മാേരാടും
നിനക്കുള്ള
സ്േനഹെത്തയും
വിശ്വാസെത്തയും
കുറിച്ച്
5 ്രകിസ്തുേയശു
ഞാൻ േകട്ടിട്ട്,
നിമിത്തം നമ്മിലുള്ള എല്ലാ
നന്മയുെടയും പരിജ്ഞാനത്താൽ നിെന്റ വിശ്വാസത്തിെന്റ കൂട്ടായ്മ
സഫലമാേകണ്ടതിന്, 6 എെന്റ ്രപാർത്ഥനയിൽ നിെന്ന ഓർത്ത് എേപ്പാഴും
എെന്റ ൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതം െചയ്യ ന്നു. 7 സേഹാദരാ, വിശുദ്ധന്മാരുെട
ഹൃദയങ്ങൾക്ക് നീ ഉേന്മഷം പകർന്നതുെകാണ്ട് നിെന്റ സ്േനഹത്തിൽ
എനിക്ക് വളെര സേന്താഷവും ആശ്വാസവും ഉണ്ടായി.
4

ഒേനസിെമാസിനു േവണ്ടിയുള്ള അേപക്ഷ
ആകയാൽ ഉചിതമായത് നിേന്നാട് കല്പിക്കുവാൻ ്രകിസ്തുവിൽ
എനിക്ക് വളെര ൈധര്യം ഉെണ്ടങ്കിലും, 9 പൗെലാസ് എന്ന വയസ്സനും
ഇേപ്പാൾ ്രകിസ്തുേയശുവിനു േവണ്ടി തടവുകാരനുമായിരിക്കുന്ന
ഈ ഞാൻ സ്േനഹം നിമിത്തം അേപക്ഷിക്കുകയേ്രത െചയ്യ ന്നത്.
10 തടവിൽ
ഇരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ ജനിപ്പിച്ച എെന്റ മകനായ
ഒേനസിെമാസിനു േവണ്ടി ആകുന്നു നിേന്നാട് അേപക്ഷിക്കുന്നത്.
11 അവൻ
മുെമ്പ നിനക്ക് ്രപേയാജനമില്ലാത്തവൻ ആയിരുന്നു;
ഇേപ്പാൾ നിനക്കും എനിക്കും ്രപേയാജനമുള്ളവൻ തെന്ന. 12 എനിക്ക്
്രപാണ്രപിയനായ
അവെന
ഞാൻ
മടക്കി
അയച്ചിരിക്കുന്നു.
13 സുവിേശഷം നിമിത്തമുള്ള തടവിൽ എെന്ന ശു്രശൂഷിേക്കണ്ടതിന്
അവെന നിനക്ക് പകരം എെന്റ അടുക്കൽ തെന്ന നിർത്തിെക്കാൾവാൻ
14 എങ്കിലും
എനിക്ക് ആ്രഗഹമുണ്ടായിരുന്നു.
നിെന്റ നന്മ
നിർബ്ബന്ധത്താൽ അല്ല, മനേസ്സാെട ആേകണ്ടതിന്, നിെന്റ സമ്മതം
കൂടാെത ഒന്നും െചയ്യ വാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. 15 അവൻ
അല്പകാലം േവർപിരിഞ്ഞിരുന്നത് അവെന സദാകാലേത്തക്കും നിനക്ക്
ലഭിേക്കണ്ടതിന് ആയിരിക്കാം; 16 അവൻ ഇനി ദാസനല്ല, ദാസേനക്കാൾ
ഉപരി ്രപിയ സേഹാദരൻ തെന്ന; അവൻ വിേശഷാൽ എനിക്ക് ്രപിയൻ
എങ്കിൽ നിനക്ക് ജഡ്രപകാരവും കർത്താവിലും എ്രത അധികം?
17 ആകയാൽ നീ എെന്ന കൂട്ടാളി എന്ന് കരുതുന്നു എങ്കിൽ അവെന
എെന്നേപ്പാെല സ്വീകരിക്കുക. 18 അവൻ നിേന്നാട് വല്ലതും അന്യായം
8
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െചയ്യ കേയാ കടെപ്പടുകേയാ െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ അത് എെന്റ
േപരിൽ കണക്കിട്ട െകാൾക. 19 പൗെലാസ് എന്ന ഞാൻ സ്വന്തകയ്യാൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നു; ഞാൻ തന്ന് തീർക്കാം. നീ നിെന്നത്തെന്ന എനിക്ക്
തരുവാൻ കടംെപട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. 20 അേത
സേഹാദരാ, നിന്നിൽനിന്ന് കർത്താവിൽ ഒരു ഉപകാരം എനിക്ക്
ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു; ്രകിസ്തുവിൽ എെന്റ ഹൃദയത്തിന് ഉേന്മഷം
21 നിെന്റ അനുസരണെത്തപ്പറ്റി എനിക്ക് നിശ്ചയം ഉണ്ട്;
പകരുക.
ഞാൻ പറയുന്നതിലുമധികം നീ െചയ്യ ം എന്നറിഞ്ഞിട്ടാകുന്നു ഞാൻ
22 അ്രതയുമല്ല, നിങ്ങള െട ്രപാർത്ഥനയാൽ ഞാൻ
എഴുതുന്നത്.
നിങ്ങൾക്ക് നൽകെപ്പടുെമന്ന് ്രപത്യാശ ഉള്ളതുെകാണ്ട് എനിക്ക്
താമസസൗകര്യം ഒരുക്കിെക്കാള്ള ക.
23 ്രകിസ്തുേയശുവിനു േവണ്ടി എേന്നാട് കൂെട തടവിലാക്കെപ്പട്ട
24
എപ്പ്രഫാസും
എെന്റ
കൂട്ട േവലക്കാരനായ
മർെക്കാസും
അരിസ്തർെക്കാസും േദമാസും ലൂേക്കാസും നിനക്ക് വന്ദനം െചാല്ല ന്നു.
25 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപ നിങ്ങള െട
ആത്മാേവാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട. ആേമൻ.
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THE EPISTLE TO THE

HEBREWS
എ്രബായർക്ക് എഴുതിയ േലഖനം
്രകിസ്തുവിലുള്ള ൈദവിക െവളിപാട്
ആദികാലങ്ങളിൽ ൈദവം മുന്തലമുറകളിലുള്ള പിതാക്കന്മാേരാട്
്രപവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം വിവിധ വിധങ്ങളിലൂെട സംസാരിച്ചിട്ട ണ്ട്.
2 ഈ
കാലത്താകെട്ട,
ൈദവം തെന്റ പു്രതനിലൂെട നേമ്മാടു
സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ആ പു്രതെന ൈദവം സകലത്തിനും
അവകാശിയാക്കി െവയ്ക്കുകയും, അവൻ മുഖാന്തരം േലാകെത്ത
3 തെന്റ
സൃഷ്ടിക്കുകയും െചയ്തു.
പു്രതൻ,
പിതാവായ
ൈദവത്തിെന്റ േതജസ്സിെന്റ ്രപതിഫലനവും, ൈദവത്തിെന്റ സത്തയുെട
്രപതിബിംബവും, സകലേത്തയും തെന്റ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ
സംരക്ഷിക്കുന്നവനും ആകുന്നു.
അവൻ മനുഷ്യെര അവരുെട
പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ച േശഷം ഉയരത്തിൽ ൈദവത്തിെന്റ
4 പു്രതന് ൈദവദൂതന്മാേരക്കാൾ
വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു.
അത്യ ന്നതനായിരിക്കുന്നു, താൻ അവകാശമാക്കിയ നാമം ദൂതന്മാരുെട
5 “നീ എെന്റ
നാമേത്തക്കാൾ എ്രതേയാ േ്രശഷ്ഠമായിരിക്കുന്നു.
പു്രതൻ; ഞാൻ ഇന്ന് നിെന്ന ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നും “ഞാൻ അവന്
പിതാവും അവൻ എനിക്ക് പു്രതനും ആയിരിക്കും” എന്നും ദൂതന്മാരിൽ
ആെരപ്പറ്റിെയങ്കിലും
എേപ്പാെഴങ്കിലും
ൈദവം
പറഞ്ഞിട്ട േണ്ടാ?
6
കൂടാെത,
ആദ്യജാതെന
ഭൂമിയിേലക്ക്
അയയ്ക്കുേമ്പാൾ:
“ൈദവത്തിെന്റ
സകലദൂതന്മാരും
അവെന
നമസ്കരിേക്കണം”
7 എന്നാൽ ദൂതന്മാെരക്കുറിച്ച്
എന്നും താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ൈദവം പറയുന്നത്:
“അവൻ കാറ്റ കെള തെന്റ ദൂതന്മാരും
അഗ്നിജ്വാലെയ തെന്റ ശു്രശൂഷകന്മാരും ആയി സൃഷ്ടിച്ച ” എന്നേ്രത.
8 പിതാവായ ൈദവം പു്രതേനാേടാ: “ൈദവേമ, നിെന്റ സിംഹാസനം
എന്നും എേന്നക്കുമുള്ളത്;
നിെന്റ ആധിപത്യത്തിെന്റ െചേങ്കാൽ
നീതിയുള്ള െചേങ്കാൽ, 9 നീ നീതിെയ ഇഷ്ടെപ്പടുകയും ദുഷ്ടതെയ
െവറുക്കുകയും െചയ്തിരിക്കയാൽ ൈദവേമ, നിെന്റ ൈദവം നിെന്റ
കൂട്ട കാരിൽ അധികമായി നിെന്ന ആനന്ദൈതലംെകാണ്ട് 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
14 എെന്ന നമസ്കരിക്കുവാനും,
എേപ്പാെഴങ്കിലും കല്പിച്ചിട്ട േണ്ടാ?
രക്ഷ
അവകാശമാക്കുവാനുള്ളവരുെട
സംരക്ഷണത്തിനായി
അയയ്ക്കെപ്പടുന്ന േസവകാത്മാക്കളല്ലേയാ, ദൂതന്മാർ?
1
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ഇ്രത വലിയ രക്ഷ നാം അഗണ്യമാക്കുകേയാ?
അതുെകാണ്ട്, തീർച്ചയായും നാം െതറ്റിേപ്പാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്
േകട്ട വചനം വളെരയധികം ്രശദ്ധേയാെട കരുതിെക്കാേള്ളണ്ടതാകുന്നു.
2 ദൂതന്മാർ മുഖാന്തരം നമ്മുെട മുന്തലമുറയിലുള്ള പിതാക്കന്മാേരാടു
അരുളിെച്ചയ്ത
വചനം
സ്ഥിരമായിരിക്കുകയും
ഓേരാേരാ
ലംഘനത്തിനും അനുസരണേക്കടിനും ന്യായമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കുകയും
െചയ്തു എങ്കിൽ, 3 ഇ്രത വലിയ 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 ദാനങ്ങൾ
െകാണ്ടും സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തിയതുമാണ്.
1

്രകിസ്തു തെന്റ സേഹാദരന്മാേരാട് സകലത്തിലും അനുരൂപെപ്പട്ടവൻ
നാം ്രപസ്താവിക്കുന്ന ആ വരുവാനുള്ള േലാകെത്ത ൈദവം
ദൂതന്മാരുെട ആധിപത്യത്തിൻ കീഴിൽ അല്ല ആക്കിയിരിക്കുന്നത്.
6 പകരം,
ദാവീദ്*തിരുെവഴുത്തിെല സങ്കീര്ത്തനങ്ങളില് ഒരിക്കൽ
സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തിയത് േപാെല “മനുഷ്യെന നീ ഓർേക്കണ്ടതിന്
അവൻ എന്ത്?
മനുഷ്യപു്രതെന സംരക്ഷിേക്കണ്ടതിന് അവൻ
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
9 എങ്കിലും
അധീനമായതായി കാണുന്നില്ല.
ൈദവകൃപയാൽ
എല്ലാവർക്കും
േവണ്ടി
മരണം
ആസ്വദിപ്പാൻ
ദൂതന്മാേരക്കാൾ
അല്പം താഴ്ച വന്നവനായ േയശു കഷ്ടാനുഭവങ്ങള ം മരണവും
അനുഭവിച്ചതുെകാണ്ട് മഹത്വവും ബഹുമാനവും അണിഞ്ഞവനായി
10 അേനകം പു്രതന്മാെര േതജസ്സിേലക്ക്
നാം അവെന കാണുന്നു.
നയിക്കുവാൻ അവരുെട രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായ േയശുവിെന
കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ
സമ്പൂർണനാക്കുന്നത്,
സകലേത്തയും
സൃഷ്ടിച്ച്
സംരക്ഷിക്കുന്ന
ൈദവെത്ത
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
11 വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന േയശുവിേനയും അവനാല്
ഉചിതമായിരുന്നു.
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടുന്ന ഏവരുെടയും പിതാവ് ൈദവം തെന്ന.
അത് േഹതുവായി വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനായ ്രകിസ്തു അവെര
12 അവന്
സേഹാദരന്മാർ എന്നു വിളിക്കുവാൻ ലജ്ജിക്കാെത:
ൈദവേത്താട് “ഞാൻ നിെന്റ നാമെത്ത എെന്റ സേഹാദരന്മാേരാട്
കീർത്തിക്കും; സഭാമേദ്ധ്യ ഞാൻ നിെന്ന സ്തുതിക്കും” † 13 എന്നും “ഞാൻ
അവനിൽ ആ്രശയിക്കും” എന്നും “ഇതാ, ഞാനും ൈദവം എനിക്ക് തന്ന
14 അതുെകാണ്ട് മാംസരക്തങ്ങേളാട്
മക്കള ം‡” എന്നും പറയുന്നു.
കൂടിയ
മക്കെളേപ്പാെല,
്രകിസ്തുവും
മാംസരക്തങ്ങേളാട്
5

*

2. അദ്ധ്യായം.. 6 സങ്കീർത്തനം 8: 4.
അദ്ധ്യായം.. 13 െയശയ്യാവ് 8:18

†

2. അദ്ധ്യായം.. 12 സങ്കീര്ത്തനം 22:22

‡
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കൂടിയവനായി മരണത്തിെന്റ അധികാരിയായ പിശാചിെന 15 തെന്റ
മരണത്താൽ നിർവീര്യനാക്കി, ജീവകാലത്തുടനീളം മരണഭീതിയാൽ
അടിമകളായിരുന്നവെര ഒെക്കയും വിടുവിച്ച . 16 എങ്കിലും തീർച്ചയായും
ദൂതന്മാെര
സഹായിക്കുവാനല്ല
അ്രബഹാമിെന്റ
സന്തതികെള
സഹായിക്കുവാനേ്രത ്രകിസ്തു വന്നത്. 17 അതുെകാണ്ട് ജനത്തിെന്റ
പാപങ്ങൾക്ക് ്രപായശ്ചിത്തം വരുത്തുവാൻ അവൻ കരുണയുള്ളവനും
ൈദവകാര്യത്തിൽ
വിശ്വസ്തമഹാപുേരാഹിതനും
ആേകണ്ടതിന്
സകലത്തിലും
തെന്റ
സേഹാദരന്മാേരാട്
അനുരൂപെപ്പേടണ്ടത്
ആവശ്യമായിരുന്നു. 18 എെന്തന്നാൽ േയശുവും പരീക്ഷിക്കെപ്പടുകയും
പീഢനങ്ങൾ സഹിക്കുകയും െചയ്തതിനാൽ പരീക്ഷിക്കെപ്പടുന്നവെര
സഹായിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ ആകുന്നു.

3. അദ്ധ്യായം.
േയശു്രകിസ്തു േമാെശേയക്കാൾ അധിക മഹത്വത്തിന് േയാഗ്യൻ
അതുെകാണ്ട്
സ്വർഗ്ഗീയവിളിയിൽ
പങ്കാളികളായ
വിശുദ്ധ
സേഹാദരന്മാേര, നാം സ്വീകരിച്ച് ഏറ്റ പറയുന്ന വിശ്വാസത്തിെന്റ
അെപ്പാസ്തലനും,
മഹാപുേരാഹിതനുമായ
േയശുവിെന
2 േമാെശ ൈദവഭവനത്തിൽ* ഒെക്കയും
്രശദ്ധിച്ച േനാക്കുവിൻ.
വിശ്വസ്തനായിരുന്നതുേപാെല േയശുവും തെന്ന നിയമിച്ചാക്കിയ
ൈദവത്തിന് മുമ്പാെക വിശ്വസ്തൻ ആകുന്നു. 3 ഭവനെത്തക്കാള ം
ഭവനം നിർമ്മിച്ചവന് അധിക മഹത്വമുള്ളതുേപാെല േയശുവും
േമാശേയക്കാൾ
അധികം
മഹത്വത്തിന്
േയാഗ്യൻ
എന്ന്
4 ഏത് ഭവനവും നിർമ്മിപ്പാൻ ഒരാൾ േവണം;
െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
സർവ്വവും നിർമ്മിച്ചവൻ ൈദവം തേന്ന. 5 േമാെശ വാസ്തവമായും
ൈദവ ഭവനത്തിൽ ഒെക്കയും വിശ്വസ്ത ശു്രശൂഷക്കാരനായിരുന്നത്,
ൈദവം ഭാവിയിൽ അരുളിെച്ചയ്യ വാനിരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം
6 എന്നാൽ ്രകിസ്തുേവാ തെന്റ ഭവനത്തിന്
പറേയണ്ടതിനേ്രത.
അധികാരം ഭരേമല്പിക്കെപ്പട്ട പു്രതനായിട്ട് തേന്ന വന്നു;
നമുക്ക്
അവനിലുള്ള
ദൃഢവിശ്വാസവും,
നാം
്രപത്യാശിക്കുന്നതിലുള്ള
അഭിമാനവും അവസാനേത്താളം മുറുെകപ്പിടിച്ച െകാണ്ടാൽ നാം തേന്ന
അവെന്റ ഭവനം ആകുന്നു.
1

അവിശ്വാസം നിമിത്തം
പരിശുദ്ധാത്മാവ് അരുളിെച്ചയ്യ ന്നതുേപാെല:
“ഇന്ന്
നിങ്ങൾ
അവെന്റ
ശബ്ദം
േകൾക്കുന്നുെവങ്കിൽ
8
മരുഭൂമിയിൽവച്ച്
പരീക്ഷാസമയങ്ങളിെല
മത്സരത്തിൽ,
നിങ്ങള െട പൂർവികരായ യി്രസാേയൽ മക്കൾ െചയ്തതുേപാെല
9 അവിെടവച്ച്
നിങ്ങള െട ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത്.
നിങ്ങള െടമുന് 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
7 അതുെകാണ്ട്

*

3. അദ്ധ്യായം.. 2
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സ്വസ്ഥതയുള്ള േദശത്ത് അവർ ്രപേവശിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ
എെന്റ േകാപത്തിൽ സത്യം െചയ്തു.”
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
14 നമ്മുെട വിശ്വാസം, ആദി മുതൽ
്രപേബാധിപ്പിച്ച െകാൾവിൻ.
അന്ത്യം വെര ദൃഢമായിപ്പിടിച്ച െകാണ്ടിരുന്നാൽ നാം ്രകിസ്തുവിൽ
പങ്കാളികളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
15
“ഇന്ന്
നിങ്ങൾ
അവെന്റ
ശബ്ദം
്രശദ്ധിക്കുന്നുെവങ്കിൽ,
ൈദവേത്താടുള്ള മത്സരത്തിൽ ഹൃദയങ്ങെള യി്രസേയല്യർ
കഠിനമാക്കിയതുേപാെല
നിങ്ങള െട
ഹൃദയങ്ങെള
കഠിനമാക്കരുത്”
എന്നു തിരുെവഴുത്ത് പറയുന്നതിൽ 16 ആരാകുന്നു ൈദവശബ്ദം േകട്ടിട്ട്
മത്സരിച്ചവർ? മി്രസയീമിൽനിന്ന് േമാെശ മുഖാന്തരം വിേമാചിതരായ
17 നാല്പതു ആണ്ട് ൈദവം ആേരാട് േകാപിച്ച ?
എല്ലാവരുമേല്ലാ.
പാപം െചയ്തവേരാടല്ലേയാ?
അവരുെട ശവങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ
18
വീണുേപായി.
എെന്റ സ്വസ്ഥതയിൽ ്രപേവശിക്കയില്ല എന്നു
ആണയിട്ടത് അനുസരണംെകട്ടവേരാടല്ലാെത പിെന്ന ആേരാടാകുന്നു?
19 ഇങ്ങെന അവരുെട അവിശ്വാസം നിമിത്തം അവർക്ക്എന്െറ
സ്വസ്ഥതയില് ്രപേവശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നു നാം കാണുന്നു.

4. അദ്ധ്യായം.
ൈദവജനത്തിന് േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന വി്രശമം
അതുെകാണ്ട്, ൈദവത്തിെന്റ വി്രശമത്തിൽ ്രപേവശിക്കുവാനുള്ള
വാഗ്ദത്തം
േശഷിച്ചിരിക്കയാൽ
നിങ്ങളിൽ
ആർെക്കങ്കിലും
അത്
ലഭിക്കാെതേപായി
എന്നു
വരാതിരിപ്പാൻ
നാം
2 അവെരേപ്പാെല നാമും ൈദവിക
ജാ്രഗതയുള്ളവരായിരിക്കുക.
വി്രശമെത്തക്കുറിച്ച ള്ള ഈ സദ് വാർത്ത േകട്ടവർ ആകുന്നു;
എങ്കിലും േകട്ടവർ വിശ്വാസേത്താെട അംഗീകരിക്കായ്കെകാണ്ട് േകട്ട
3 വിശ്വസിച്ചവരായ
സേന്ദശം അവർക്ക് ഉപകാരമായി തീർന്നില്ല.
നാമേല്ലാ വി്രശമത്തിൽ ്രപേവശിക്കുന്നത്; േലാകസ്ഥാപനത്തിങ്കൽ
സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തിയായ േശഷവും:
“അവർ എെന്റ
വി്രശമത്തിൽ ്രപേവശിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ എെന്റ േകാപത്തിൽ
4 “ഏഴാം
സത്യം െചയ്തു” എന്നു അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
നാളിൽ ൈദവം തെന്റ സകല ്രപവൃത്തികള ം പൂർത്തിയാക്കി
വി്രശമിച്ച ”
എന്നു
ഏഴാം
നാളിെനക്കുറിച്ച്
േവദ്രഗന്ഥത്തിൽ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 5 “എെന്റ വി്രശമത്തിൽ അവർ ്രപേവശിക്കയില്ല”
6 അതുെകാണ്ട് ചിലർ
എന്നു ഇവിെട വീണ്ടും അരുളിെച്ചയ്യ ന്നു.
അതിൽ ്രപേവശിക്കുവാൻ അവസരം േശഷിച്ചിരിക്കയാലും മുമ്പ്
സദ് വാർത്ത േകട്ടവർ അനുസരണേക്കടുനിമിത്തം ്രപേവശിക്കാെത
േപാകയാലും, 7 മുമ്പ് ഉദ്ധരിച്ചതു േപാെല വളെര കാലത്തിന്
1
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േശഷം ൈദവം ദാവീദിലൂെട, “ഇന്ന്” എെന്നാരു ദിവസം പിെന്നയും
നിശ്ചയിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു എന്നു െവളിെപ്പടുത്തുന്നു; “ഇന്ന് അവെന്റ
ശബ്ദം േകൾക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങള െട ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത്”
8 േയാശുവ
എന്ന് ദാവീദിലൂെട അരുളിെച്ചയ്യ ന്നു.
അവെര
സ്വസ്ഥതയുള്ള േദശത്ത് ്രപേവശിപ്പിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ൈദവം മെറ്റാരു
ദിവസെത്തക്കുറിച്ച് വീണ്ടും പറയുകയില്ലായിരുന്നു. 9 ആകയാൽ ൈദവ
10 ൈദവം
ജനത്തിന് ഒരു ശബ്ബത്തനുഭവം ലഭിക്കുവാനിരിക്കുന്നു.
തെന്റ ്രപവൃത്തികളിൽനിന്നു വിമുക്തനായതു േപാെല അവെന്റ
വി്രശമത്തിൽ ്രപേവശിച്ച ഏെതാരുവനും തെന്റ ്രപവൃത്തികളിൽനിന്നു
വിമുക്തനായിത്തീർന്ന് വി്രശമിക്കുന്നു. 11 അതുെകാണ്ട് നാം ആരും
യി്രസാേയൽ ജനത െചയ്തതുേപാലുള്ള അനുസരണേക്കടിെന്റ അേത
അവസ്ഥയിൽ വീഴാതിരിേക്കണ്ടതിന് ആ ൈദവിക വി്രശമത്തിൽ
12 ൈദവത്തിെന്റ
്രപേവശിക്കുവാൻ ഉത്സാഹമുള്ളവരായിരിക്ക.
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
േബാദ്ധ്യെപ്പടുേത്തണ്ടത്.
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.
16 അതുെകാണ്ട് കരുണ ലഭിപ്പാനും തത്സമയത്ത് സഹായത്തിനുള്ള കൃപ
്രപാപിക്കുവാനുമായി നാം ൈധര്യേത്താെട കൃപാസനത്തിന് അടുത്തു
െചല്ല ക.

5. അദ്ധ്യായം.
മൽക്കീേസെദക്കിെന്റ ്രകമ്രപകാരം എേന്നക്കും മഹാപുേരാഹിതൻ
മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽനിന്ന് എടുക്കുന്ന ഏത് മഹാപുേരാഹിതനും
മനുഷ്യർക്കുേവണ്ടി
പാപപരിഹാര
വഴിപാടും
യാഗവും
2 താനും
അർപ്പിക്കുവാൻ ൈദവകാര്യത്തിൽ നിയമിക്കെപ്പടുന്നു.
ബലഹീനതയുള്ളവനാകയാൽ
അറിവില്ലാത്തവേരാടും
വഴി
െതറ്റിേപ്പാകുന്നവേരാടും സഹതാപം കാണിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനും
3 ബലഹീനതനിമിത്തം ജനത്തിന് േവണ്ടി എന്നേപാെല തനിക്കു
േവണ്ടിയും
പാപയാഗം
അർപ്പിേക്കണ്ടിയവനും
ആകുന്നു.
4 എന്നാൽ
അഹേരാെനേപ്പാെല ൈദവം വിളിക്കുന്നവനല്ലാെത
ആരും മഹാപുേരാഹിതന്െറ സ്ഥാനം സ്വതേവ എടുക്കുന്നില്ല.
5 അതുേപാെല
്രകിസ്തുവും മഹാപുേരാഹിതൻ ആകുവാനുള്ള
പദവി സ്വതേവ എടുത്തിട്ടില്ല; “നീ എെന്റ പു്രതൻ; ഇന്ന് ഞാൻ നിെന്ന
ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു അവേനാട് അരുളിെച്ചയ്ത ൈദവം അവന്
1
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6 അങ്ങെന തിരുെവഴുത്തില് മെറ്റാരിടത്ത്:
െകാടുത്തതേ്രത.
“നീ
മൽക്കീേസെദക്കിെന്റ ്രകമ്രപകാരം എേന്നക്കും ഒരു പുേരാഹിതൻ”
എന്നു പറയുന്നു. 7 ്രകിസ്തു ഈ േലാകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത്
തെന്ന മരണത്തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ൈദവേത്താട്
ഉച്ചത്തിലുള്ള നിലവിളിേയാടും കണ്ണ നീേരാടുംകൂെട ്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.

ൈദവവചനെമന്ന കട്ടിയായുള്ള ആഹാരം
ഈ േയശുവിെനക്കുറിച്ച ഞങ്ങൾക്കു വളെര പറവാനുണ്ട്;
എങ്കിലും
നിങ്ങൾ
േകൾക്കുവാൻ
ഉത്സാഹമില്ലാത്തവരാകയാൽ
12
വിവരിച്ച് തരുവാൻ ്രപയാസം.
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
14 േനേര മറിച്ച്
വചനത്തിൽ അനുഭവപരിചയമില്ലാത്തവനേ്രത.
കട്ടിയായുള്ള ആഹാരം മുതിർന്നവർക്കുള്ളതാണ്; ശരിെയ െതറ്റിൽ
നിന്ന് വിേവചിച്ചറിയുവാനും നന്മതിന്മകെള തിരിച്ചറിയുവാനുമായി
അനുഭവങ്ങളാൽ അഭ്യസനം തികഞ്ഞ പക്വത ്രപാപിച്ചവർേക്ക അത്
പറ്റ കയുള്ള .
11

6. അദ്ധ്യായം.
പൂർണ്ണവളർച്ച ്രപാപിക്കുവാനുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്
അതുെകാണ്ട് ്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള ആദ്യപാഠങ്ങെള വിട്ട്
പൂർണ്ണവളർച്ച
്രപാപിക്കുവാൻ
തുടർച്ചയായി
നിർബ്ബന്ധപൂർവം
്രശമിക്കുക.
നിർജ്ജീവ ്രപവൃത്തികെളക്കുറിച്ച ള്ള മാനസാന്തരം,
ൈദവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, 2 സ്നാനങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ള അടിസ്ഥാന
ഉപേദശം, ൈകെവപ്പ്, 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
6
ശക്തിയും ആസ്വദിക്കുകയും െചയ്തവർ
വീണുേപാെയങ്കിൽ
അവെര യഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തുന്നത് അസാധ്യമാണ്.
അവർ
സ്വയം
ൈദവപു്രതെന
വീണ്ടും
്രകൂശിക്കുന്നവരും
അവന്
േലാകാപവാദം വരുത്തുന്നവരും ആകെകാണ്ട് അവെര പിെന്നയും
മാനസാന്തരത്തിേലക്കു പുതുക്കുന്നത് അസാധ്യമാണ്. 7 പലേപ്പാഴായി
െപയ്ത മഴെവള്ളം സ്വീകരിച്ചിട്ട്, കൃഷി െചയ്യ ന്നവർക്ക് ഫല്രപദമായ
1
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സസ്യാദികെള വിളയിക്കുകയാെണങ്കിൽ ഭൂമി ൈദവത്തിൽ നിന്ന്
8 മുള്ള ം െഞരിഞ്ഞിലും മുളപ്പിച്ചാേലാ
അനു്രഗഹം ്രപാപിക്കുന്നു.
അത് നിഷ്്രപേയാജനവും ശാപ്രഗസ്തവുമാകുന്നു; ചുട്ട കളക അേ്രത
അതിെന്റ അവസാനം.
9
എന്നാൽ
ഞങ്ങൾ
ഇങ്ങെന
സംസാരിക്കുന്നു
എങ്കിലും
്രപിയമുള്ളവേര,
ഉത്തമവും
രക്ഷയുെട
േ്രശഷ്ഠവുമായ
അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളിലുെണ്ടന്ന് വളെര ഉറപ്പ ം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്.
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
12 അങ്ങെന നിങ്ങൾ ഉത്സാഹം
അതിയായി ആ്രഗഹിക്കുന്നു.
െകട്ടവരാകാെത, വിശ്വാസത്താലും ദീർഘക്ഷമയാലും വാഗ്ദത്തങ്ങെള
അവകാശമാക്കുന്നവരുെട അനുകാരികളായിത്തീരുവിൻ.
ൈദവിക വാഗ്ദത്തത്തിേന്മലുള്ള ഉറപ്പ്
ൈദവം അ്രബഹാമിേനാട് വാഗ്ദത്തം െചയ്യ േമ്പാൾ തെന്നക്കാൾ
വലിയവെനെക്കാണ്ട് സത്യം െചയ്വാൻ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് തെന്റ നാമത്തിൽ
തേന്ന സത്യം െചയ്തു: 14 “ഞാൻ നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കയും നിെന്ന
15 അങ്ങെന
വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം” എന്നു അരുളിെച്ചയ്തു.
അ്രബഹാം ക്ഷമേയാെട ദീർഘകാലം കാത്തിരുന്ന് വാഗ്ദത്തവിഷയം*
16 തങ്ങേളക്കാൾ വലിയവെനെക്കാണ്ടേല്ലാ
േനടുകയും െചയ്തു.
മനുഷ്യർ സത്യം െചയ്യ ന്നത്; അങ്ങെന ഇടുന്ന ആണ അവർക്ക്
17 അതുെകാണ്ട്
ഉറപ്പ ം തർക്കമില്ലാത്തതുമാകുന്നു.
ൈദവം
വാഗ്ദത്തത്തിെന്റ അവകാശികൾക്ക് തെന്റ ഉേദ്ദശം മാറാത്തത് എന്ന്
അധികം സ്പഷ്ടമായി കാണിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഒരു ആണയാലും
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.
13

7. അദ്ധ്യായം.
മൽക്കീേസെദക്കിെന്റ മഹത്വം
ശാേലം
രാജാവും
അത്യ ന്നതനായ
ൈദവത്തിെന്റ
പുേരാഹിതനുമായ ഈ മൽക്കീേസെദക്ക്, രാജാക്കന്മാെര നി്രഗഹിച്ച്
മടങ്ങിവരുന്ന അ്രബഹാമിെന എതിേരറ്റ
െചന്ന് അനു്രഗഹിച്ച .
2 അ്രബഹാം മൽക്കീേസെദക്കിന് താൻ പിടിച്ചടക്കിയ സകലത്തിൽ
1

*

6. അദ്ധ്യായം.. 15 വാഗ്ദത്ത വിഷയം-ൈദവത്തിന്െറ വാഗ്ദത്ത്രപകാരം അ്രബഹാമിന്
തന്െറ പു്രതന് യിസ്ഹാക്കിെന ലഭിച്ച
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നിന്നും പത്തിെലാന്ന് വീതം െകാടുത്തു. മൽക്കീേസെദക്ക് എന്ന േപരിന്
നീതിയുെട രാജാെവന്നും, ശേലംരാജാവ് എന്നതിന് സമാധാനത്തിെന്റ
3 അവന് പിതാവില്ല, മാതാവില്ല,
രാജാവ് എന്നും അർത്ഥം ഉണ്ട്.
വംശാവലിയില്ല,
ജീവാരംഭവും ജീവാവസാനവും ഇല്ല;
അവൻ
ൈദവപു്രതന് തുല്യനായി എേന്നക്കും പുേരാഹിതനായിരിക്കുന്നു.
4 ഇവൻ എ്രത മഹാൻ എന്നു ്രശദ്ധിക്കുവിൻ; നമ്മുെട പൂർവ്വപിതാവായ
അ്രബഹാംകൂെടയും യുദ്ധത്തിൽ പിടിെച്ചടുത്ത വിേശഷസാധനങ്ങളിൽ
നിന്നും പത്തിെലാന്ന് അവന് െകാടുത്തുവേല്ലാ. 5 േലവിപു്രതന്മാരിൽ
പൗേരാഹിത്യം ലഭിക്കുന്നവർക്കു ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം ജനേത്താടു
ദശാംശം വാങ്ങുവാൻ കല്പന ഉണ്ട്; അത് അ്രബഹാമിെന്റ സന്തതികളായി
6 എന്നാൽ
തീർന്ന യി്രസാേയല്യേരാടാകുന്നു വാങ്ങുന്നതു.
മൽക്കീേസെദക്ക് േലവിയുെട വംശാവലിയിൽ ഉൾെപ്പടാത്തവൻ
ആെണങ്കിലും അ്രബഹാമിേനാട് ദശാംശം വാങ്ങിയും ൈദവത്തിൽനിന്ന്
വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ്രപാപിച്ചവെന അനു്രഗഹിച്ച മിരിക്കുന്നു. 7 ഉയർന്നവൻ
താണവെന അനു്രഗഹിക്കുന്നു എന്നതിന് തർക്കം ഏതുമില്ലേല്ലാ.
8 ഇവിെട മരിക്കുന്ന പുേരാഹിതർ ദശാംശം വാങ്ങുന്നു;
എന്നാൽ
അവിെടേയാ അങ്ങെനയല്ല എേന്നക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന
സാക്ഷ്യം ്രപാപിച്ചവൻ തേന്ന ദശാംശം വാങ്ങുന്നു. 9 ദശാംശം വാങ്ങുന്ന
േലവിയും അ്രബഹാം മുഖാന്തരം ദശാംശം െകാടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു
ഒരു വിധത്തിൽ പറയാം. 10 അവെന്റ പിതാവിെന മൽക്കീേസെദക്ക്
എതിേരറ്റേപ്പാൾ േലവി അവെന്റ ശരീരത്തിൽ അടങ്ങിയിരുന്നുവേല്ലാ.
േയശു മൽക്കീേസെദക്കിേനക്കാൾ േ്രശഷ്ഠൻ
േലവി പൗേരാഹിത്യത്താൽ ജനത്തിന് ന്യായ്രപമാണം ലഭിച്ച്
സമ്പൂർണ്ണത വെന്നങ്കിൽ, അഹേരാെന്റ ്രകമ്രപകാരം എന്നു പറയാെത
മൽക്കീേസെദക്കിെന്റ
്രകമ്രപകാരം
േവെറാരു
പുേരാഹിതൻ
12
വരുവാനുള്ള
ആവശ്യം
എന്തായിരുന്നു?
പൗേരാഹിത്യം
മാറിേപ്പാകുന്നതാെണങ്കിൽ
ന്യായ്രപമാണത്തിനും
കൂെട
മാറ്റം
വേരണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. 13 എന്നാൽ ഇതു ആെരക്കുറിച്ച്
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുേവാ
അവൻ
േവെറാരു
േഗാ്രതത്തിലുള്ളവൻ;
ആ േഗാ്രതത്തിൽ ആരും യാഗപീഠത്തിങ്കൽ പുേരാഹിത ശു്രശൂഷ
14 െയഹൂദേഗാ്രതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുെട കർത്താവ്
െചയ്തിട്ടില്ല.
ഉദയം െചയ്തു എന്നു സ്പഷ്ടമേല്ലാ;
ആ േഗാ്രതെത്തപ്പറ്റി
15 ഈ
േമാെശ പൗേരാഹിത്യം സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും കല്പിച്ചിട്ടില്ല.
പുതിയ
പുേരാഹിതൻ
ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം
എഴുതിയിരിക്കുന്ന
മാനുഷിക
വംശപരമ്പരയിലല്ല,
അഴിഞ്ഞുേപാകാത്ത
ജീവെന്റ
16
ശക്തിയാൽ
ഉളവായ
മൽക്കീേസെദക്കിന്
സദൃശനായി
മെറ്റാരു
പുേരാഹിതൻ
എന്ന്
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ
ഇത്
17
ഏറ്റവുമധികം വ്യക്തമാകുന്നു.
തിരുവചനം അവെനപ്പറ്റി
സാക്ഷ്യം പറയുന്നത്:
“നീ മൽക്കീേസെദക്കിെന്റ ്രകമ്രപകാരം
18 മുൻ കാലങ്ങളിെല
എേന്നക്കും പുേരാഹിതൻ” എന്നാണേല്ലാ.
കല്പനകൾ, അതിെന്റ ബലഹീനതയും നിഷ്്രപേയാജനവും നിമിത്തം
19 ന്യായ്രപമാണം ഒന്നിേനയും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ
മാറ്റമുണ്ടായി.
—എന്നിരുന്നാലും
നാം
ൈദവേത്താടു
അടുക്കുന്നതിനുള്ള
20 ഈ നല്ല ്രപത്യാശ
ഏെറ നല്ല ്രപത്യാശയും വന്നിരിക്കുന്നു.
11
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ആണേയാടുകൂെട അേ്രത സംഭവിച്ചത്,
എന്നാൽ മറ്റ ള്ളവേരാ
21 എന്നാൽ
ആണ കൂടാെത പുേരാഹിതന്മാരായിത്തീർന്നു.
ൈദവം:
ഇവേനാ:
“നീ എേന്നക്കും പുേരാഹിതൻ എന്നു സത്യം
െചയ്തു, അനുതപിക്കുകയുമില്ല” എന്ന് ആണേയാടുകൂെട തെന്ന
22 ഇത് െകാണ്ട് തെന്ന േയശു ഈ
േയശുവിെനക്കുറിച്ച് പറയുന്നു.
േ്രശഷ്ഠ ഉടമ്പടിയുെട ഉറപ്പ മായിതീർന്നിരിക്കുന്നു. 23 വാസ്തവമായും
മരണം തടയുന്നത് നിമിത്തം പുേരാഹിതന്മാർക്ക് നിത്യമായി ശു്രശൂഷ
തുടരുവാൻ കഴിയായ്കെകാണ്ട് പുേരാഹിതന്മാർ ഓേരാരുത്തരായി
ശു്രശൂഷതുടർന്നവർ അേനകർ ആകുന്നു. 24 ഇവേനാ, എേന്നക്കും
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് എേന്നക്കും നിലനിൽക്കുന്ന പൗേരാഹിത്യം
ആകുന്നു ്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 25 അതുെകാണ്ട് താൻ മുഖാന്തരമായി
ൈദവേത്താടു അടുക്കുന്നവർക്കുേവണ്ടി പക്ഷവാദം െചയ്വാൻ സദാ
ജീവിക്കുന്നവനാകയാൽ അവെര പരിപൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കാൻ അവൻ
്രപാപ്തനാകുന്നു.
26
ഇങ്ങെനയുള്ള
മഹാപുേരാഹിതനേല്ലാ
നമുക്കു
വാസ്തവമായും േവണ്ടിയിരുന്നത്: 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 അപൂര്ണ്ണ
മനുഷ്യെര
മഹാപുേരാഹിതന്മാരാക്കുന്നു;
ന്യായ്രപമാണത്തിന്
േശഷേമാ,
ൈദവം
െചയ്ത
വാഗ്ദത്ത്രപകാരം
എേന്നക്കും
പൂർണ്ണനായിത്തീർന്ന പു്രതെന മഹാപുേരാഹിതനാക്കുന്നു.

8. അദ്ധ്യായം.
്രകിസ്തു േ്രശഷ്ഠവും പുതിയതുമായ ഉടമ്പടിയുെട മദ്ധ്യസ്ഥൻ
നാം
ഈ
പറയുന്നതിെന്റ
ഉേദ്ദശം
എെന്തന്നാൽ:
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
ൈദവത്തിെന്റ
വലത്തുഭാഗത്ത്
ഇരുന്നവനായി,
2 വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിെന്റയും ൈദവം സ്ഥാപിച്ച സത്യകൂടാരത്തിെന്റയും*
ശു്രശൂഷകനായ മഹാപുേരാഹിതൻ നമുക്കുണ്ട്.
താൻ േകവലം
നശ്വരനായ മനുഷ്യനല്ല. 3 ഏത് മഹാപുേരാഹിതനും വഴിപാടും യാഗവും
അർപ്പിക്കുവാനായി നിയമിക്കെപ്പടുന്നു; ആകയാൽ അർപ്പിക്കുവാൻ
4 എന്നാൽ ്രകിസ്തു ഭൂമിയിൽ
അത്യാവശ്യമായും വല്ലതും േവണം.
ആയിരുെന്നങ്കിൽ ഒരിക്കലും പുേരാഹിതൻ ആകയില്ലായിരുന്നു;
കാരണം ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം വഴിപാട് അർപ്പിക്കുന്ന പുേരാഹിതർ
5 അവർ സ്വർഗ്ഗീയമായതിെന്റ ദൃഷ്ടാന്തവും
ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടേല്ലാ.
നിഴലുമായതിൽ ശു്രശൂഷ െചയ്യ ന്നു, “പർവ്വതത്തിൽ നിനക്ക് കാണിച്ച
മാതൃക ്രപകാരം നീ സകലവും െചയ്വാൻ േനാക്കുക” എന്നു
അരുളിെച്ചയ്തതിനനുസാരമായി േമാെശ കൂടാരം തീർപ്പാൻ ആരംഭിച്ച .
6 എന്നാൽ ്രകിസ്തുേവാ വിേശഷതേയറിയ വാഗ്ദത്തങ്ങളിേന്മൽ
സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ട മികച്ച ഉടമ്പടിയുെട മദ്ധ്യസ്ഥനാകയാൽ, അതിെന്റ
1

*
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വിേശഷതയ്ക്ക്
ഒത്തവണ്ണം
വിേശഷതേയറിയ
ശു്രശൂഷയും
7
്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഒന്നാമെത്ത നിയമം കുറവില്ലാത്തതായിരുന്നു
എങ്കിൽ രണ്ടാമെതാന്നിനു േവണ്ടി ഇടം അേന്വഷിക്കയില്ലായിരുന്നു.
8 എന്നാൽ ൈദവം അവരുെട കുറവുകെള കണ്ട് അരുളിെച്ചയ്യ ന്നത്:
“ഞാൻ യി്രസാേയൽ ഗൃഹേത്താടും യഹൂദാഗൃഹേത്താടും പുതിെയാരു
നിയമം െചയ്യ ന്ന കാലം വരും എന്നു കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട്.
9 ഞാൻ അവരുെട മുന് തലമുറകളിലുള്ള പിതാക്കന്മാെര
ൈകയ്ക്ക് പിടിച്ച് മി്രസയീംേദശത്തുനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന നാളിൽ
ഞാൻ അവേരാട് െചയ്ത നിയമംേപാെല അല്ല; അവർ എെന്റ
നിയമത്തിൽ നിലനിന്നില്ല; ഞാൻ അവെര ആദരിച്ചതുമില്ല
എന്ന് കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട്. 10 ഈ കാലം കഴിഞ്ഞേശഷം
ഞാൻ യി്രസാേയൽ ഗൃഹേത്താട് െചയ്വാനിരിക്കുന്ന നിയമം
ഇങ്ങെന ആകുന്നു: ഞാൻ എെന്റ ന്യായ്രപമാണം അവരുെട
ഉള്ളിലാക്കി അവരുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതും; ഞാൻ അവർക്ക്
11 ഇനി
ൈദവമായും അവർ എനിക്ക് ജനമായും ഇരിക്കും.
അവരിൽ ആരും തെന്റ കൂട്ട കാരെനയും തെന്റ സേഹാദരെനയും
ൈദവെത്ത അറിയുക എന്നു പറഞ്ഞു പഠിപ്പിേക്കണ്ടതില്ല; അവർ
ആബാലവൃദ്ധം എല്ലാവരും എെന്ന അറിയും. 12 ഞാൻ അവരുെട
അകൃത്യങ്ങെളക്കുറിച്ച് കരുണയുള്ളവൻ ആകും; അവരുെട
പാപങ്ങെള ഇനി ഓർക്കയുമില്ല എന്ന് കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട്.”
13
പുതിയത്
എന്നു
പറയുന്നതിനാൽ
ആദ്യ
ഉടമ്പടിെയ
പഴയതാക്കിയിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ പഴയതാകുന്നതും ജീർണ്ണിക്കുന്നതും
എല്ലാം താമസിയാെത ഇല്ലാെതയാകും.

9. അദ്ധ്യായം.
ആദ്യ ഉടമ്പടിയിെല ആരാധനാ നിയമങ്ങൾ
എന്നാൽ 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 തീർന്ന േശഷം പുേരാഹിതന്മാർ നിത്യം
7 രണ്ടാമേത്തതിേലാ
മുൻകൂടാരത്തിൽ െചന്ന് ശു്രശൂഷ കഴിക്കും.
ആണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ മഹാപുേരാഹിതൻ മാ്രതം െചല്ല ം;
രക്തം
കൂടാെത അല്ല;
അത് അവൻ തനിക്കുേവണ്ടിയും ജനത്തിെന്റ
8 ഈ
മന:പൂർവ്വമല്ലാത്ത െതറ്റ കൾക്കുേവണ്ടിയും അർപ്പിക്കും.
മുൻകൂടാരം നില്ക്കുേന്നടേത്താളം കാലം വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്കുള്ള
വഴി െവളിെപ്പട്ടില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതിനാൽ െവളിെപ്പടുത്തുന്നു.
9 ആ സമാഗമനകൂടാരം ഈ കാലേത്തക്ക് ഒരു സാദൃശ്യമേ്രത.
ആരാധകെന്റ മനസ്സാക്ഷിയിൽ പൂർണ്ണ സമാധാനം വരുത്തുവാൻ
1
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പര്യാപ്തമല്ലാത്ത വഴിപാടും യാഗവുമാണ് അന്ന് അർപ്പിച്ച േപാന്നത്.
10
അവ
ഭക്ഷണങ്ങൾ,
പാനീയങ്ങൾ,
ആചാരസംബന്ധമായ
ശുദ്ധീകരണങ്ങൾ, എന്നിവേയാട് കൂടിയ ആ ബാഹ്യാചാരങ്ങൾ,
ൈദവം
പുതിയ
വ്യവസ്ഥിതികൾ
ഏർെപ്പടുത്തുന്നത്
വെര
അനുഷ്ഠിക്കുവാനുള്ളതായിരുന്നു.
്രകിസ്തു പരിപൂർണ്ണമായ യാഗം
11

്രകിസ്തുേവാ വരുവാനുള്ള നന്മകള െട മഹാപുേരാഹിതനായി
വന്നിട്ട്,
ൈകപ്പണിയല്ലാത്തതായി,
എന്നുവച്ചാൽ
ഈ
േലാക
സൃഷ്ടിയിൽ ഉൾെപ്പടാത്തതായി മഹത്വവും പൂർണ്ണവുമായ ഒരു
കൂടാരത്തിൽ കൂടി 12 ആട്ട െകാറ്റന്മാരുെടയും പശുക്കിടാക്കള െടയും
രക്തത്താലല്ല, സ്വന്ത രക്തത്താൽ തേന്ന ഒരിക്കലായിട്ട് വിശുദ്ധ
മന്ദിരത്തിൽ ്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 േമാചിപ്പിച്ച്, ജീവനുള്ള ൈദവെത്ത ആരാധിപ്പാൻ എ്രത
അധികമായി ശുദ്ധീകരിക്കും? 15 അത് നിമിത്തം ആദ്യ ഉടമ്പടിയിൻ
കീഴിലുള്ളവരുെട
ലംഘനങ്ങൾക്കുള്ള
ശിക്ഷയായ
മരണത്തിൽ
നിന്നുള്ള വീെണ്ടടുപ്പിനായി ഒരു മരണം ഉണ്ടാകയും, അതിലൂെട
നിത്യാവകാശത്തിെന്റ വാഗ്ദത്തം ൈദവത്താൽ വിളിക്കെപ്പട്ടവർക്കു
ലഭിേക്കണ്ടതിന് ്രകിസ്തു പുതിയ നിയമത്തിെന്റ മദ്ധ്യസ്ഥൻ ആകുകയും
16 വിൽപ്രതം ഉള്ള ഇടത്ത് അത് എഴുതിയ ആളിെന്റ
െചയ്തു.
മരണം െതളിയിക്കെപ്പേടണ്ടത് ആവശ്യം. 17 വിൽപ്രതം തയ്യാറാക്കിയ
ആളിെന്റ ജീവകാലേത്താളം അതിന് ഉറപ്പില്ല; മരണേശഷമാണ് അത്
18 അതുെകാണ്ട് ആദ്യഉടമ്പടിയും രക്തം
്രപാബല്യത്തിൽ വരുന്നത്.
19 േമാെശ ന്യായ്രപമാണത്തിെല സകല
കൂടാെത ്രപതിഷ്ഠിച്ചതല്ല.
കല്പനയും ജനേത്താടു ്രപസ്താവിച്ച േശഷം പശുക്കിടാക്കള െടയും
ആട്ട െകാറ്റന്മാരുെടയും രക്തെത്ത െവള്ളവും ചുവന്ന ആട്ട േരാമവും
ഈേസാപ്പ മായി എടുത്തു പുസ്തക ചുരുള കളിേന്മലും സകല
20 “ഇതു ൈദവം
ജനത്തിേന്മലും തളിച്ച :
നിങ്ങേളാടു കല്പിച്ച
21 അങ്ങെനതെന്ന അവൻ
ഉടമ്പടിയുെട രക്തം” എന്നു പറഞ്ഞു.
കൂടാരത്തിേന്മലും ആരാധനയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളിേന്മലും എല്ലാം
22 ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം ഏകേദശം സകലവും
രക്തം തളിച്ച .
രക്തത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടുന്നു:
രക്തം െചാരിഞ്ഞിട്ടല്ലാെത
23
വിേമാചനമില്ല.
ആകയാൽ
സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ളവയുെട
്രപതിബിംബങ്ങെള
ഈവകയാൽ
ശുദ്ധമാക്കുന്നത്
ആവശ്യം
എങ്കിൽ, സ്വർഗ്ഗീയമായവയ്േക്കാ ഇവേയക്കാൾ നല്ല യാഗങ്ങൾ
24 ്രകിസ്തു
ആവശ്യം.
വാസ്തവമായതിെന്റ ്രപതിബിംബമായി
മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ഒരു വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിേലക്കല്ല, ഇേപ്പാൾ നമുക്കു
േവണ്ടി ൈദവസന്നിധിയിൽ ്രപത്യക്ഷനാകുവാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്കേ്രത
25 മഹാപുേരാഹിതൻ ആണ്ടുേതാറും തേന്റതല്ലാത്ത
്രപേവശിച്ചത്.
രക്തേത്താടുകൂെട
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ
്രപേവശിക്കുന്നതുേപാെല,
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്രകിസ്തു തെന്നത്താൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അർപ്പിേക്കണ്ടിയ ആവശ്യമില്ല.
26 അങ്ങെനയായാൽ േലാകസ്ഥാപനം മുതൽ അവൻ പലേപ്പാഴും
കഷ്ടമനുഭവിേക്കണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ അവൻ കാലസമ്പൂർണതയിൽ
സ്വന്ത യാഗംെകാണ്ടു പാപപരിഹാരം വരുത്തുവാൻ ഒരിക്കൽ
27 മനുഷ്യെരല്ലാം ഒരിക്കൽ മരിക്കയും
മാ്രതം ്രപത്യക്ഷനായി.
28 ്രകിസ്തുവും
പിെന്ന ന്യായവിധിയുണ്ടാകുകയും െചയ്യ ന്നു.
അങ്ങെനതെന്ന അേനകരുെട പാപങ്ങെള നീക്കുവാൻ ഒരിക്കൽ
യാഗമായി അർപ്പിക്കെപ്പട്ട .
ഇനിയും വരുന്നത് പാപത്തിന്
പരിഹാരം വരുത്തുവാനല്ല,
്രപത്യ ത തനിക്കായി ക്ഷമേയാെട
കാത്തുനില്ക്കുന്നവരുെട രക്ഷയ്ക്കായി രണ്ടാമത് ്രപത്യക്ഷനാകും.

10. അദ്ധ്യായം.
പാപപരിഹാരത്തിനായുള്ള ്രകിസ്തുവിെന്റ ഏകയാഗം
ന്യായ്രപമാണം വരുവാനുള്ള നന്മകള െട നിഴൽ എന്നല്ലാെത,
കാര്യങ്ങള െട യഥാർത്ഥ രൂപമല്ലാത്തതുെകാണ്ട്,
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
4 കാളകള െടയും
യാഗങ്ങളാൽ പാപങ്ങള െട ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുന്നു.
ആടുകള െടയും രക്തത്തിന് പാപങ്ങെള നീക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്
അസാധ്യമെ്രത. 5 ആകയാൽ ്രകിസ്തു േലാകത്തിൽ വന്നേപ്പാൾ താൻ
പറയുന്നു:
“ഹനനയാഗവും വഴിപാടും നീ ആ്രഗഹിച്ചില്ല; എന്നാൽ ഒരു ശരീരം
നീ എനിക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. 6 സർവ്വാംഗ േഹാമങ്ങളിലും
7 അേപ്പാൾ
പാപപരിഹാര യാഗങ്ങളിലും നീ ്രപസാദിച്ചില്ല.
ഞാൻ പറഞ്ഞു: ഇതാ, ഞാൻ വരുന്നു; പുസ്തകച്ച രുളിൽ
എെന്നക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു; ൈദവേമ, നിെന്റ ഇഷ്ടം
െചയ്വാൻ ഞാൻ വരുന്നു”
8 ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം കഴിച്ച വരുന്ന
എന്നു അവൻ പറയുന്നു.
യാഗങ്ങള ം വഴിപാടുകള ം സർവ്വാംഗ േഹാമങ്ങള ം പാപപരിഹാര
യാഗങ്ങള ം നീ ഇച്ഛിച്ചില്ല, അവയിൽ ്രപസാദിച്ചതുമില്ല എന്നിങ്ങെന
പറഞ്ഞേശഷം: 9 ഇതാ, നിെന്റ ഇഷ്ടം െചയ്വാൻ ഞാൻ വരുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട് അവൻ രണ്ടാമേത്തതിെന സ്ഥാപിക്കുവാൻ
10 ആ രണ്ടാമെത്ത
ഒന്നാമെത്ത ആചാരങ്ങെള നീക്കിക്കളയുന്നു.
അനുഷ്ഠാനങ്ങളാൽ,
അതായത്
േയശു്രകിസ്തു
ഒരിക്കലായി
കഴിച്ച
ശരീരയാഗത്താൽ
നാം
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
11 വാസ്തവമായും ഏത് പുേരാഹിതനും ദിവേസന ശു്രശൂഷിച്ചിട്ട ം
ഒരുനാള ം പാപങ്ങെള പരിഹരിപ്പാൻ കഴിയാത്ത അേത യാഗങ്ങെള
12 ്രകിസ്തുേവാ
വീണ്ടും വീണ്ടും അർപ്പിച്ച ം െകാണ്ട് നില്ക്കുന്നു.
പാപങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി ഒരിക്കലായി യാഗം അർപ്പിച്ചിട്ട് എേന്നക്കും
ൈദവത്തിെന്റ വലത്തു ഭാഗത്ത്, 13 ശ്രതുക്കൾ തെന്റ പാദപീഠം
14 ഏകയാഗത്താൽ
ആകുേവാളം കാത്തിരിക്കുന്നു.
അവൻ
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടുന്നവർക്ക് സദാകാലേത്തക്കും സൽഗുണപൂർത്തി
1
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15 അത്
വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.
പരിശുദ്ധാത്മാവും നേമ്മാട്
സാക്ഷീകരിക്കുന്നു. 16 “ഈ കാലം കഴിഞ്ഞേശഷം ഞാൻ അവേരാട്
െചയ്വാനിരിക്കുന്ന നിയമം ഇങ്ങെനയാകുന്നു: എെന്റ ന്യായ്രപമാണം
അവരുെട ഉള്ളിലാക്കി അവരുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതും എന്നു
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട്” എന്നു അരുളിെച്ചയ്തേശഷം: 17 “അവരുെട
പാപങ്ങെളയും അകൃത്യങ്ങെളയും ഞാൻ ഇനി ഓർക്കയുമില്ല”
എന്നു കൂടി അരുളിെച്ചയ്യ ന്നു. 18 ആകയാൽ പാപങ്ങള െട േമാചനം
നടന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഇനിേമൽ പാപങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി ഒരു യാഗവും
ആവശ്യമില്ല.

്രപത്യാശയുെട ഉറപ്പ് നാം മുറുെക പിടിച്ച െകാൾക
അതുെകാണ്ട് സേഹാദരന്മാേര, േയശുവിെന്റ രക്തത്താൽ നാം
ൈധര്യേത്താെട അതിവിശുദ്ധസ്ഥലേത്തക്ക് ്രപേവശിേക്കണ്ടതിനായി,
20 േയശു തെന്റ േദഹം എന്ന തിരശ്ശീലയിൽകൂടി നമുക്കു േവണ്ടി
21 കൂടാെത
ജീവനുള്ള പുതുവഴി തുറക്കുകയും െചയ്തു.
ൈദവ
ഭവനത്തിൽ
നമുക്ക്
ഒരു
മഹാപുേരാഹിതേനയും
22 നാം
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ,
ദുർമ്മനസ്സാക്ഷി നീങ്ങിയവരായി
തളിച്ച ശുദ്ധീകരിച്ച ഹൃദയേത്താെടയും ശുദ്ധെവള്ളത്താൽ കഴുകെപ്പട്ട
ശരീരേത്താെടയും വിശ്വാസത്തിെന്റ പൂർണ്ണനിശ്ചയം പൂണ്ട് പരമാർത്ഥ
23 ്രപത്യാശയുെട ഉറപ്പ് നാം
ഹൃദയേത്താെട അടുത്തു െചല്ല ക.
മുറുെക പിടിച്ച െകാൾക; വാഗ്ദത്തം െചയ്തവൻ വിശ്വസ്തനേല്ലാ.
24 സ്േനഹത്തിനും സൽ്രപവൃത്തികൾക്കും ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ
25 ചിലർ
അേന്യാന്യം േ്രപാൽസാഹിപ്പിക്കുവാൻ ്രശദ്ധിക്കുക.
െചയ്യ ന്നതുേപാെല നമ്മുെട സഭാേയാഗങ്ങെള ഉേപക്ഷിക്കാെത തമ്മിൽ
്രപേബാധിപ്പിച്ച െകാണ്ട്, കർത്താവിെന്റ നാൾ സമീപിക്കുന്നു എന്നു
കാണും േതാറും അത് അധികമധികമായി െചേയ്യണ്ടതാകുന്നു.
19

മനഃപൂർവ്വ പാപങ്ങൾെക്കതിരായ ഗൗരവമായ മുന്നറിയിപ്പ്
സത്യത്തിെന്റ പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ചേശഷം നാം മനഃപൂർവ്വം
പാപം െചയ്താൽ പാപപരിഹാരത്തിന് േവണ്ടി ഇനി ഒരു യാഗവും
27 മറിച്ച്
അവേശഷിക്കുന്നില്ല.
ഭയങ്കരമായ ന്യായവിധിേയയും
ൈദവെത്ത എതിർക്കുന്നവെര ദഹിപ്പിക്കുവാനുള്ള േ്രകാധാഗ്നിേയയും
28 േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണം
ആകുന്നു േനരിേടണ്ടി വരിക.
ലംഘിക്കുന്നവന് കരുണ കൂടാെത രണ്ടു മൂന്നു സാക്ഷികള െട
29 ൈദവപു്രതെന
വാെമാഴിയാൽ മരണശിക്ഷ കല്പിക്കുന്നുവേല്ലാ.
ചവിട്ടക്കളകയും തെന്ന വിശുദ്ധീകരിച്ച നിയമ രക്തെത്ത മലിനം
എന്നു നിരൂപിക്കയും കൃപയുെട ആത്മാവിെന നിന്ദിക്കയും െചയ്തവൻ
എ്രത കഠിനേമറിയ ശിക്ഷയ്ക്ക് പാ്രതമാകും എന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച
30 “്രപതികാരം എനിക്കുള്ളത്, ഞാൻ പകരം വീട്ട ം”
േനാക്കുവിൻ.
എന്നും “കർത്താവ് തെന്റ ജനെത്ത ന്യായം വിധിക്കും” എന്നും
അരുളിെച്ചയ്തവെന നാം അറിയുന്നുവേല്ലാ. 31 ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ
കയ്യിൽ വീഴുന്നത് ഭയങ്കരം.
32 നിങ്ങൾക്ക് ്രപകാശനം ലഭിച്ചേശഷം, പരസ്യമായ നിന്ദകളാലും
33 കൂടാെത, ആ വക
പീഢകളാലും നിങ്ങൾ കഷ്ടതയനുഭവിച്ച .
കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കൂട്ടാളികളായിത്തീർന്നും ഇങ്ങെന
കഷ്ടങ്ങളാൽ വളെര േപാരാട്ടം കഴിച്ച പൂർവ്വകാലം ഓർത്തുെകാൾവിൻ.
26
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34 തടവുകാേരാട്

നിങ്ങൾ സഹതാപം കാണിച്ച . കൂടാെത സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
നിലനില്ക്കുന്ന
ഉത്തമസമ്പത്ത്
നിങ്ങൾക്ക്
ഉണ്ട്
എന്നറിഞ്ഞ്
സമ്പത്തുകള െട അപഹാരവും സേന്താഷേത്താെട സഹിച്ച വേല്ലാ.
35 അതുെകാണ്ട് മഹാ ്രപതിഫലമുള്ള നിങ്ങള െട ആത്മൈധര്യം
തള്ളിക്കളയരുത്. 36 ൈദേവഷ്ടം െചയ്തു വാഗ്ദത്തം ്രപാപിക്കുവാൻ
37 “ഇനി എ്രതയും അല്പകാലം
നിങ്ങൾക്ക് സഹിഷ്ണത ആവശ്യം.
കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുവാനുള്ളവൻ തീർച്ചയായും വരും, താമസിക്കയുമില്ല;
38 എന്നാൽ
”
“എെന്റ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും;
പിൻമാറുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ അവനിൽ ്രപസാദിക്കയില്ല” എന്നിങ്ങെന
തിരുെവഴുത്തുണ്ടേല്ലാ? 39 നാേമാ നാശത്തിേലക്കു പിന്മാറുന്നവരുെട
കൂട്ടത്തിലല്ല, വിശ്വസിച്ച ജീവരക്ഷ ്രപാപിക്കുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിലേ്രത
ആകുന്നു.

11. അദ്ധ്യായം.
്രപാേയാഗിക വിശ്വാസത്തിെന്റ ചില മാതൃകകൾ
എന്നാൽ
വിശ്വാസം
എന്നേതാ,
ൈധര്യേത്താെട
ചിലത്
്രപതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരുവെന്റ ഉറപ്പാണ്.
അത് കാണാൻ കഴിയാത്ത
2
കാര്യങ്ങള െട
നിശ്ചയവും
ആകുന്നു.
ഇ്രപകാരമേല്ലാ
പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർക്ക് തങ്ങള െട വിശ്വാസം നിമിത്തം ൈദവത്തിെന്റ
അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്. 3 ഈ ്രപപഞ്ചം ൈദവത്തിെന്റ കൽപ്പനയാൽ
സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും, നാം കാണുന്ന ഈ േലാകത്തിനു,
ദൃശ്യമായതല്ല കാരണം, ്രപത്യ ത ്രപപഞ്ചം ൈദവത്തിെന്റ വചനത്താൽ
സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട
എന്നും നാം വിശ്വാസത്താൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു.
4 വിശ്വാസത്താൽ ഹാെബൽ ൈദവത്തിന് കയീേന്റതിലും ഉത്തമമായ
യാഗം കഴിച്ച്; അതിനാൽ അവന് നീതിമാൻ എന്ന സാക്ഷ്യം ലഭിച്ച .
ൈദവം അവെന്റ വഴിപാടിന് സാക്ഷ്യം കല്പിച്ച . മരിച്ചേശഷവും അവൻ
5 വിശ്വാസത്താൽ
വിശ്വാസത്താൽ സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഹാേനാക്ക് മരണം കാണാെത എടുക്കെപ്പട്ട ;
ൈദവം അവെന
എടുത്തുെകാണ്ടതിനാൽ കാണാെതയായി.
അവൻ ൈദവെത്ത
്രപസാദിപ്പിച്ച
എന്നു അവൻ എടുക്കെപ്പട്ടതിനു മുെമ്പ സാക്ഷ്യം
്രപാപിച്ച . 6 എന്നാൽ വിശ്വാസം കൂടാെത ൈദവെത്ത ്രപസാദിപ്പിക്കുക
അസാധ്യം 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 രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഒരു െപട്ടകം
തീർത്തു; അങ്ങെന ആ അനുസരണത്തിെന്റ ്രപവർത്തി നിമിത്തം
അവൻ േലാകെത്ത കുറ്റം വിധിക്കുകയും വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതിയ്ക്ക്
അവകാശിയായി തീരുകയും െചയ്തു. 8 വിശ്വാസത്താൽ അ്രബഹാം
തനിക്കു അവകാശമായി കിട്ട വാനിരുന്ന േദശേത്തക്ക് േപാകുവാനുള്ള
വിളിേകട്ടേപ്പാൾ,
അനുസരണേത്താെട
എവിേടക്ക്
േപാകുന്നു
എന്നറിയാെത പുറെപ്പട്ട . 9 വിശ്വാസത്താൽ അവൻ വാഗ്ദത്തേദശത്ത്
ഒരു പരേദശി എന്നേപാെല െചന്ന് വാഗ്ദത്തത്തിന് കൂട്ടവകാശികളായ
യിസ്ഹാക്കിേനാടും യാേക്കാബിേനാടുംകൂെട കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തു.
10 ൈദവം
ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങള ള്ളതുമായ
1
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നഗരത്തിനായി താൻ ദർശനേത്താെട കാത്തിരുന്നു. 11 വിശ്വാസത്താൽ
അ്രബഹാമും, സാറായും തങ്ങൾക്ക് ഒരു മകെന നൽകും എന്നു
വാഗ്ദത്തം െചയ്തവെന വിശ്വസ്തൻ എന്നു എണ്ണ കയാൽ ്രപായം
കഴിഞ്ഞിട്ട ം പുേ്രതാല്പാദനത്തിന് ശക്തി ്രപാപിച്ച . 12 അതുെകാണ്ട്
മൃത്രപായനായവനായ ഈ ഒരുവനിൽനിന്ന് തെന്നയാണ്, െപരുപ്പത്തിൽ
ആകാശത്തിെല നക്ഷ്രതങ്ങൾേപാെലയും കടല്പ റെത്ത എണ്ണിക്കൂടാത്ത
മണൽേപാെലയും സന്തതികൾ ജനിച്ചത്.
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
15 വാസ്തവമായും അവർ വിട്ട േപാന്ന
എന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു.
േദശെത്ത ഓർത്തിരുന്നു എങ്കിൽ മടങ്ങിേപ്പാകുവാൻ അവസരം
ഉണ്ടായിരുന്നുവേല്ലാ. 16 പേക്ഷ അവേരാ അധികം നല്ല േദശെത്ത തെന്ന,
അതായത് സ്വർഗ്ഗീയമായതിെന തേന്ന ്രപതീക്ഷിച്ചിരുന്നു; അതുെകാണ്ട്
ൈദവം അവരുെട ൈദവം എന്നു വിളിക്കെപ്പടുവാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല;
അവൻ അവർക്കായി ഒരു നഗരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
17
വിശ്വാസത്താൽ
അ്രബഹാം
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 അ്രബഹാം വിശ്വസിക്കുകയും, മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽനിന്ന്
എഴുേന്നറ്റവെനേപ്പാെല അവെന തിരിെക ്രപാപിക്കുകയും െചയ്തു.
20 വിശ്വാസത്താൽ യിസ്ഹാക്ക് യാേക്കാബിെനയും ഏശാവിെനയും
21 വിശ്വാസത്താൽ
ഭാവികാലം സംബന്ധിച്ച് അനു്രഗഹിച്ച .
യാേക്കാബ് മരണകാലത്തിങ്കൽ േയാസഫിെന്റ മക്കെള ഇരുവെരയും
അനു്രഗഹിക്കയും തെന്റ ഊന്നുവടിയുെട അറ്റത്തു ചാരിെക്കാണ്ട്
22 വിശ്വാസത്താൽ േയാസഫ് താൻ
നമസ്കരിക്കയും െചയ്തു.
മരിക്കാറായേപ്പാൾ
യി്രസാേയൽമക്കള െട
പുറപ്പാടിെന്റ
കാര്യം
ഓർമ്മിപ്പിച്ച , തെന്റ അസ്ഥികൾ അവേരാെടാപ്പം എടുക്കണം എന്ന്
കല്പനെകാടുത്തു.
23 േമാെശ ജനിച്ചേപ്പാൾ ശിശു സുന്ദരൻ എന്നു അമ്മയപ്പന്മാർ കണ്ടിട്ട്,
വിശ്വാസത്താൽ രാജാവിെന്റ കല്പന ഭയെപ്പടാെത അവെന മൂന്നു
മാസം 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. 27 വിശ്വാസത്താൽ േമാെശ മി്രസയീം വിട്ട േപാന്നു. അവൻ
കാണാനാകാത്ത ൈദവെത്ത കണ്ടതുേപാെല ഉറച്ച നില്ക്കുകയാൽ
28 വിശ്വാസത്താൽ അവൻ
രാജാവിെന്റ േകാപെത്ത ഭയെപ്പട്ടില്ല.
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തങ്ങള െട കടിഞ്ഞൂലുകെള സംഹാരകൻ െതാടാതിരിപ്പാൻ െപസഹ
ആചരിക്കുകയും
വാതിലുകളിൽ
രക്തംതളിക്കുകയും
െചയ്തു.
29 വിശ്വാസത്താൽ അവർ ഉണങ്ങിയ നിലത്തു കൂെട എന്നേപാെല
െചങ്കടലിൽ കൂടി കടന്നു; അത് മി്രസയീമ്യർ െചയ്വാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ
30 വിശ്വാസത്താൽ അവർ
െചങ്കടൽ അവെര വിഴുങ്ങികളഞ്ഞു.
ഏഴ് ദിവസം െയരിേഹാപട്ടണ മതിലിനു ചുറ്റ ം നടന്നേപ്പാൾ മതിൽ
ഇടിഞ്ഞുവീണു. 31 വിശ്വാസത്താൽ രാഹാബ് എന്ന േവശ്യ ഒറ്റ കാെര
സമാധാനേത്താെട ൈകെക്കാണ്ടതിനാൽ അനുസരണം െ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 വായില് നിന്നും വിടുവിക്കെപ്പട്ട ,
34 തീയുെട ബലം െകടുത്തി, വാൾമുനയിൽ നിന്നും രക്ഷ്രപാപിച്ച ,
േരാഗത്തിൽ സൗഖ്യം ്രപാപിച്ച , യുദ്ധത്തിൽ വീരന്മാരായ്തീർന്നു,
35 സ്്രതീകൾക്ക് തങ്ങള െട
അന്യന്മാരുെട ൈസന്യങ്ങെള ഓടിച്ച .
മരിച്ചവെര ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റതിനാൽ തിരിെക ലഭിച്ച ; മറ്റ ചിലർ
ഏറ്റവും നെല്ലാരു ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പ് ലഭിേക്കണ്ടതിന് േമാചനം
സ്വീകരിക്കാെത പീഢനം ഏറ്റ . 36 േവെറ ചിലർ പരിഹാസം, ചാട്ടവാർ,
37 കേല്ലറ് ഏറ്റ ,
ചങ്ങല, തടവ് ഇവയാലുള്ള പരീക്ഷ അനുഭവിച്ച്.
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 ം വാഗ്ദത്തനിവൃത്തി ്രപാപിച്ചില്ല. 40 അവർ നെമ്മ
കൂടാെത രക്ഷാപൂർത്തി ്രപാപിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് ൈദവം നമുക്കു
േവണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലെതാന്നു മുൻകരുതിയിരുന്നു.

12. അദ്ധ്യായം.
പൂർണ്ണ മാതൃകയായ ്രകിസ്തുവിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിക്കുക
ആകയാൽ സാക്ഷികള െട ഇ്രത വലിെയാരു സമൂഹം നമുക്കു
ചുറ്റ ം
നില്ക്കുന്നതുെകാണ്ട്
നെമ്മ
ബലഹീനമാക്കുന്ന
സകല
ഭാരങ്ങള ം എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട്, നെമ്മ േവഗത്തിൽ മുറുെക പിടിക്കുന്ന
പാപങ്ങെള വിട്ട നമുക്കു മുമ്പിൽ െവച്ചിരിക്കുന്ന മത്സര ഓട്ടം
സ്ഥിരനിശ്ചയേത്താെട ഓടുക. 2 വിശ്വാസത്തിെന്റ കാരണക്കാരനും,
പൂർത്തി
വരുത്തുന്നവനുമായ
േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽ
നമ്മുെട
കണ്ണ കൾ ഉറപ്പിക്കുക; ്രകിസ്തു, തെന്റ മുമ്പിൽ െവച്ചിരുന്ന സേന്താഷം
ഓർത്ത് ്രകൂശിെന സഹിക്കുകയും അതിെന്റ അപമാനം അവഗണിച്ച്
ൈ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
1
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നിങ്ങേളാടു അരുളിെച്ചയ്ത ്രപേബാധനം നിങ്ങൾ മറന്നുകളഞ്ഞുേവാ?
“എെന്റ മകേന, കർത്താവിെന്റ ശിക്ഷെയ ലഘുവായി കാണരുത്;
അവൻ ശാസിക്കുേമ്പാൾ ഹൃദയത്തിൽ മടുപ്പ ണ്ടാകുകയുമരുത്.
6 കർത്താവ്
താൻ സ്േനഹിക്കുന്ന ഏവെനയും ശിക്ഷിക്കുന്നു;
താൻ ൈകെക്കാള്ള ന്ന ഏത് മകെനയും തല്ല ന്നു” എന്നിങ്ങെന,
7 ശിക്ഷണത്തിെന്റ ഭാഗമായി പരീക്ഷണങ്ങൾ സഹിക്കുന്ന നിങ്ങേളാടു
ൈദവം മക്കേളാടു എന്നേപാെല െപരുമാറുന്നു; അപ്പൻ ശിക്ഷിക്കാത്ത
8 എല്ലാവരും
മകൻ എവിെടയുള്ള ?
്രപാപിക്കുന്ന ശിക്ഷണം
കൂടാതിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മക്കളല്ല അപ്പൻ ഏെതന്നറിയാത്ത
സന്തതികളേ്രത. 9 നമ്മുെട ജഡസംബന്ധമായ പിതാക്കന്മാർ നെമ്മ
ശിക്ഷിച്ചേപ്പാഴും നാം അവെര ബഹുമാനിച്ചിരുന്നുവേല്ലാ; എങ്കിൽ
ആത്മാക്കള െട പിതാവിന് ഏറ്റവും അധികമായി നാം കീഴടങ്ങി
10 നിശ്ചയമായും നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർ
ജീവിേക്കണ്ടതല്ലേയാ?
ശിക്ഷിച്ചത് തൽക്കാലേത്തക്കും തങ്ങൾക്കു േബാധിച്ച ്രപകാരവുമേ്രത;
എന്നാൽ ൈദവേമാ, നാം അവെന്റ വിശുദ്ധി ്രപാപിേക്കണ്ടതിന് നമ്മുെട
ഗുണത്തിനായി തേന്ന ശിക്ഷിക്കുന്നു. 11 ഏത് ശിക്ഷയും തൽക്കാലം
സേന്താഷകരമല്ല
ദുഃഖകരമേ്രത;
പിന്നേത്തതിേലാ
അതിനാൽ
ശിക്ഷണം ലഭിച്ചവർക്ക് നീതി എന്ന സമാധാനഫലം ലഭിക്കും.
ഗൗരവതരമായ ചില നിർേദ്ദശങ്ങൾ
ആകയാൽ നിങ്ങള െട തളർന്നിരിക്കുന്ന കരങ്ങെള ഉയർത്തുവിൻ,
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
15 ജാ്രഗതയായിരിപ്പീൻ;
കാണുകയില്ല.
ആരും ൈദവകൃപ
വിട്ട പിൻമാറുവാനും, വല്ല കയ്പുമുള്ള േവരും മുളച്ച െപാങ്ങി
കലക്കമുണ്ടാക്കി
അേനകർ
അതിനാൽ
മലിനെപ്പടുവാനും
16 ആരും
ഇടയാകുമേല്ലാ,
ദുർന്നടപ്പ കാരേനാ,
ഒരു ഊണിന്
േജ്യഷ്ഠാവകാശം വിറ്റ കളഞ്ഞ ഏശാവിേനേപ്പാെല അഭക്തേനാ
ആയിത്തീരുകയും െചയ്യാതിരിപ്പാൻ കരുതിെക്കാൾവിൻ 17 അവൻ
പിന്നേത്തതിൽ
അനു്രഗഹം
ലഭിപ്പാൻ
ആ്രഗഹിച്ച
എങ്കിലും,
തെന്റ പിതാവിെന്റ മുൻപാെക മാനസാന്തരത്തിനായി ഒരവസരം
അേന്വഷിക്കാഞ്ഞതുെകാണ്ട്,
കണ്ണ നീേരാടുകൂെട അേപക്ഷിച്ചിട്ട ം
തള്ളെപ്പട്ട എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ.
18 സ്പർശിക്കാവുന്നതും
തീ കത്തുന്നതുമായ പർവ്വതത്തിനും
േമഘതമസ്സ്, കൂരിരുട്ട്, െകാടുങ്കാറ്റ്, 19 കാഹളനാദം, വാക്കുകള െട
ശബ്ദം എന്നിവയ്ക്കും അടുക്കൽ അല്ലേല്ലാ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്.
ആ ശബ്ദം േകട്ടവർ ഇനി ഒരു വചനവും തങ്ങേളാട് പറയരുേത
20 എെന്തന്നാൽ ഒരു മൃഗം േപാലും ആ
എന്നു അേപക്ഷിച്ച .
പർവ്വതെത്ത
െതാട്ടാൽ
അതിെന
കെല്ലറിഞ്ഞു
െകാേല്ലണം
എന്നുള്ള ൈദവകല്പന അവർക്ക് സഹിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല.
21 ഞാൻ
അത്യന്തം േപടിച്ച
വിറയ്ക്കുന്നു എന്നു േമാെശയും
22 എന്നാൽ
പറയത്തക്കവണ്ണം ആ കാഴ്ച ഭീകരമായിരുന്നു.
12
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നിങ്ങൾ സീേയാൻ പർവ്വതത്തിനും,
ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ
നഗരമായ സ്വർഗ്ഗീയെയരൂശേലമിനും, അേനകായിരം ദൂതന്മാരുെട
23
സർവ്വസംഘത്തിനും,
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
േപെരഴുതിയിരിക്കുന്ന
ആദ്യജാതന്മാരുെട
സഭയ്ക്കും
എല്ലാവരുെടയും
ൈദവമായ
ന്യായാധിപതിയ്ക്കും പൂർണ്ണരായ നീതിമാന്മാരുെട ആത്മാക്കൾക്കും,
24 പുതുനിയമത്തിെന്റ മദ്ധ്യസ്ഥനായ േയശുവിനും,
ഹാെബലിെന്റ
രക്തേത്തക്കാൾ േ്രശഷ്ഠമായത് വാഗ്ദാനം െചയ്യ ന്ന ശുദ്ധീകരണ
25 അതുെകാണ്ട്
രക്തത്തിനും അടുക്കലേ്രത വന്നിരിക്കുന്നത്.
അരുളിെച്ചയ്യ ന്നവെന ഒരിക്കലും നിരസിക്കാതിരിപ്പാൻ േനാക്കുവിൻ.
ഭൂമിയിൽ അരുളിെച്ചയ്തവെന നിരസിച്ചവർ രക്ഷെപടാെത േപായി
എങ്കിൽ, സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് അരുളിെച്ചയ്യ ന്നവെന നാം വിട്ട മാറിയാൽ
എങ്ങെന രക്ഷ ്രപാപിക്കും. 26 അവെന്റ ശബ്ദം അന്ന് ഭൂമിെയ ഇളക്കി;
ഇേപ്പാേഴാ “ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കൽ ഭൂമിെയ മാ്രതമല്ല, ആകാശെത്തയും
27 “ഇനി ഒരിക്കൽ”
ഇളക്കും” എന്നു അവൻ ്രപതിജ്ഞ െചയ്തു.
എന്നത്,
ഇളക്കമില്ലാത്തത്
നിലനിൽേക്കണ്ടതിന്
നിർമ്മിതമായ
ഇളക്കമുള്ളതിന് മാറ്റം വരും എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 28 ആകയാൽ
ഇളകാത്ത രാജ്യം ്രപാപിക്കുന്നതുെകാണ്ട് നാം നന്ദിയുള്ളവരായി
ൈദവത്തിന് അംഗീകരിക്കെപ്പടും വിധം ഭക്തിേയാടും ഭയേത്താടുംകൂെട
േസവ െചയ്ക. 29 നമ്മുെട ൈദവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയേല്ലാ.

13. അദ്ധ്യായം.
സമാപന സാന്മാർഗീക ഉപേദശങ്ങൾ
2
സേഹാദര
സ്േനഹം
തുടരെട്ട.
അപരിചിതെര
സ്വീകരിക്കുന്നത്
മറക്കരുത്
ഇങ്ങെന
െചയ്യ ന്നതുെകാണ്ട്
ചിലർ
അറിയാെത
ൈദവദൂതന്മാെരയും
സൽക്കരിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
3 നിങ്ങള ം
തടവുകാർ എന്നേപാെല തടവുകാെരയും നിങ്ങള ം
ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരാകയാൽ കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നവെരയും
ഓർത്തുെകാൾവിൻ. 4 വിവാഹം എല്ലാവരാലും ബഹുമാനിയ്ക്കെപ്പടെട്ട,
വിവാഹിതരുെട കിടക്ക നിർമ്മലവും ആയിരിക്കെട്ട;
എന്നാൽ
ദുർന്നടപ്പ കാെരയും വ്യഭിചാരികെളയും ൈദവം വിധിക്കും.
5
നിങ്ങള െട
ജീവിതവഴികളിൽ
്രദവ്യാ്രഗഹമില്ലാതിരിക്കെട്ട;
ഉള്ളതുെകാണ്ട് സംതൃപ്തിെപ്പടുവിൻ:
“ഞാൻ നിെന്ന ഒരുനാള ം
ൈക വിടുകയില്ല, ഉേപക്ഷിക്കുകയുമില്ല” എന്നു ൈദവം തെന്ന
6 ആകയാൽ “കർത്താവ് എനിക്ക്
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
തുണ; ഞാൻ േപടിക്കയില്ല; മനുഷ്യൻ എേന്നാട് എന്ത് െചയ്യ ം” എന്നു
ൈധര്യേത്താെട പറേയണ്ടതിന് നമുക്ക് സംതൃപ്തരായിരിക്കാം.
7 നിങ്ങേളാടു ൈദവവചനം ്രപസംഗിച്ച
നിങ്ങെള നടത്തിയവെര
ഓർത്തുെകാൾവിൻ; അവരുെട ജീവിതത്തിെന്റ സഫലത ഓർത്ത്
8 േയശു്രകിസ്തു
അവരുെട വിശ്വാസം അനുകരിക്കുവിൻ.
ഇന്നെലയും
ഇന്നും
എെന്നേന്നക്കും
മാറ്റമില്ലാത്തവൻ
തേന്ന.
9 വിവിധവും
അന്യവുമായ ഉപേദശങ്ങളാൽ ആരും നിങ്ങെള
വലിച്ച െകാണ്ടുേപാകരുത്; ആചരിച്ച േപാന്നവർക്ക് ്രപേയാജനമില്ലാത്ത
ഭക്ഷണനിയമങ്ങളാലല്ല, ൈദവകൃപയാൽ തേന്ന ആന്തരികശക്തി
10
്രപാപിക്കുന്നത്
നല്ലത്.
സമാഗമനകൂടാരത്തിനുള്ളിൽ
1
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ശു്രശൂഷിക്കുന്നവർക്ക്
ഭക്ഷിക്കുവാൻ
അവകാശമില്ലാത്ത
ഒരു
11
യാഗപീഠം നമുക്കുണ്ട്.
മഹാപുേരാഹിതൻ പാപപരിഹാരമായി
രക്തം വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകുന്ന മൃഗങ്ങള െട ഉടൽ
12 അങ്ങെന േയശുവും
പാളയത്തിന് പുറത്തുവച്ച് ചുട്ട കളയുന്നു.
സ്വന്തരക്തത്താൽ ജനെത്ത വിശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിന് നഗരവാതിലിന്
13 ആകയാൽ നാം അവെന്റ
പുറത്തുവച്ച് കഷ്ടം അനുഭവിച്ച .
നിന്ദ ചുമന്നുെകാണ്ടു പാളയത്തിന് പുറത്തു അവെന്റ അടുക്കൽ
െചല്ല ക. 14 ഇവിെട നമുക്കു നിലനില്ക്കുന്ന നഗരമില്ലേല്ലാ, വരുവാനുള്ള
നഗരമേ്രത നാം അേന്വഷിക്കുന്നത്. 15 അതുെകാണ്ട് അവൻ മുഖാന്തരം
നാം ൈദവത്തിന് അവെന്റ നാമെത്ത ഏറ്റ പറയുന്ന അധരഫലം
എന്ന സ്േതാ്രതയാഗം ഇടവിടാെത അർപ്പിക്കുക. 16 നന്മെചയ്വാനും
കൂട്ടായ്മ കാണിക്കുവാനും മറക്കരുത്. ഈവക യാഗത്തിലേല്ലാ ൈദവം
17 നിങ്ങെള നടത്തുന്നവെര അനുസരിച്ച
വളെര ്രപസാദിക്കുന്നത്.
കീഴടങ്ങിയിരിപ്പിൻ; അവർ കണക്ക് േബാധിപ്പിേക്കണ്ടുന്നവരാകയാൽ
നിങ്ങള െട ആത്മാക്കൾക്ക് േവണ്ടി ജാഗരിച്ചിരിക്കുന്നു; ഇതു അവർ
ദുഃഖേത്താെടയല്ല സേന്താഷേത്താെട െചയ്വാൻ ഇടവരുത്തുവിൻ;
അല്ലാഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നല്ല.
ആശിർവാദവും ആശംസകള ം
ഞങ്ങൾക്കു േവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ. സകലത്തിലും നല്ലവരായി
നടപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കെകാണ്ട് ഞങ്ങൾക്കു നല്ല മനസ്സാക്ഷി ഉെണ്ടന്ന് ഞങ്ങൾ
ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. 19 ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ േവഗത്തിൽ വീണ്ടും
വേരണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ്രപാർത്ഥിക്കണം എന്നു ഞാൻ വിേശഷാൽ
അേപക്ഷിക്കുന്നു.
20 നിത്യനിയമത്തിെന്റ രക്തത്താൽ ആടുകള െട വലിയ ഇടയനായ
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശുവിെന മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽനിന്ന്
മടക്കി വരുത്തിയ സമാധാനത്തിെന്റ ൈദവം, 21 നിങ്ങെള അവെന്റ
ഇഷ്ടം െചയ്വാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാനന്മയിലും യഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തി
തനിക്കു
്രപസാദമുള്ളതു
േയശു്രകിസ്തു
മുഖാന്തരം
നമ്മിൽ
നിവർത്തിയ്ക്കുമാറാകെട്ട; അവന് എേന്നക്കും മഹത്വം. ആേമൻ.
22 സേഹാദരന്മാേര,
ഈ ചുരുങ്ങിയ ്രപേബാധനം ക്ഷമേയാെട
സ്വീകരിക്കണം എന്നു ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു; ചുരുക്കമായിട്ടേല്ലാ
23 സേഹാദരനായ തിേമാെഥേയാസ്
ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.
തടവിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി എന്നു അറിയുവിൻ. അവൻ േവഗത്തിൽ വന്നാൽ
ഞാൻ അവനുമായി നിങ്ങെള വന്നു കാണും.
24 നിങ്ങെള നടത്തുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സകലവിശുദ്ധന്മാർക്കും
വന്ദനം െചാല്ല വിൻ. ഇതല്യക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് വന്ദനം െചാല്ല ന്നു.
25 കൃപ നിങ്ങേളാെടല്ലാവേരാടും കൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട. ആേമൻ.
18
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THE EPISTLE OF

JAMES
യാേക്കാബ് എഴുതിയ േലഖനം
1

ൈദവത്തിെന്റയും
കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റയും
ദാസനായ
യാേക്കാബ്
എഴുതുന്നത്:
പലയിടങ്ങളിലായി
ചിതറിപ്പാർക്കുന്ന പ്രന്തണ്ട് േഗാ്രതങ്ങൾക്കും വന്ദനം.
പരിേശാധനയും പരീക്ഷയും
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
െകാടുക്കുന്നവനുമായ ൈദവേത്താട് യാചിക്കെട്ട; അേപ്പാൾ അവന്
ലഭിക്കും. 6 എന്നാൽ അവൻ ഒന്നും സംശയിക്കാെത വിശ്വാസേത്താെട
യാചിക്കണം; സംശയിക്കുന്നവൻ കാറ്റടിച്ച് അലയുന്ന കടൽത്തിരയ്ക്ക്
തുല്യനാകുന്നു. 7 ഇങ്ങെനയുള്ള മനുഷ്യൻ കർത്താവിങ്കൽനിന്ന് വല്ലതും
ലഭിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. 8 ഇരുമനസ്സ ള്ള മനുഷ്യൻ തെന്റ വഴികളിൽ
ഒെക്കയും അസ്ഥിരൻ ആകുന്നു.
9 ദരി്രദസേഹാദരൻ തെന്റ ഉന്നതസ്ഥാനത്തിലും,
10 ധനവാേനാ
പുല്ലിെന്റ പൂവ് േപാെല െകാഴിഞ്ഞു േപാകുന്നവനാകയാൽ തെന്റ
11 എെന്തന്നാൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചിട്ട്
എളിമയിലും ്രപശംസിക്കെട്ട.
കടുത്ത ചൂടുെകാണ്ട് പുല്ല് ഉണങ്ങി പൂവുതിർന്ന് അതിെന്റ രൂപഭംഗി
ഇല്ലാെത േപാകുന്നു. അതുേപാെല ധനവാനും തെന്റ ്രപയത്നങ്ങളിൽ
വാടിേപ്പാകും.
12
പരിേശാധന
സഹിക്കുന്ന
മനുഷ്യൻ
ഭാഗ്യവാൻ;
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ അവൻ പരിേശാധനകെള അതിജീവിച്ചാൽ,
കർത്താവ്
തെന്ന
സ്േനഹിക്കുന്നവർക്ക്
വാഗ്ദത്തം
െചയ്ത
ജീവകിരീടം ്രപാപിക്കും. 13 പരീക്ഷിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ ഞാൻ ൈദവത്താൽ
പരീക്ഷിക്കെപ്പടുന്നു എന്ന് ആരും പറയരുത്. എെന്തന്നാൽ ൈദവെത്ത
േദാഷങ്ങളാൽ പരീക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല; ൈദവം ആെരയും
14 എന്നാൽ സ്വന്തേമാഹത്തിൽ കുടുങ്ങി
പരീക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല.
വശീകരിക്കെപ്പടുന്നതിനാൽ
ഓേരാരുത്തരും
പരീക്ഷിക്കെപ്പടുന്നു.
15 അങ്ങെന
േമാഹം ഗർഭം ധരിച്ച
പാപെത്ത ്രപസവിക്കുന്നു;
പാപം
പൂർണ്ണവളർച്ച
്രപാപിച്ചിട്ട്
മരണെത്ത
്രപസവിക്കുന്നു.
16 എെന്റ ്രപിയസേഹാദരന്മാേര, വഞ്ചിക്കെപ്പടരുത്.
17 എല്ലാ നല്ല
ദാനവും പൂർണ്ണവരം ഒെക്കയും ഉയരത്തിൽനിന്ന്, െവളിച്ചങ്ങള െട
പിതാവിങ്കൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവരുന്നു.
അവന് ചാഞ്ചല്യേമാ, നിഴൽ
18
മാറുന്നതു േപാലുള്ള മാറ്റേമാ ഇല്ല.
നാം അവെന്റ സൃഷ്ടികളിൽ
2
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ആദ്യഫലമാേകണ്ടതിന് അവൻ തെന്റ ഇഷ്ടത്താൽ സത്യത്തിെന്റ
വചനം െകാണ്ട് നെമ്മ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
േകൾവിയും ്രപവൃത്തിയും
എെന്റ ്രപിയ സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ അത് അറിയുന്നുവേല്ലാ.
എന്നാൽ ഏത് മനുഷ്യനും േകൾക്കുവാൻ േവഗതയും പറയുവാൻ
താമസവും
േകാപത്തിന്
താമസവും
ഉള്ളവൻ
ആയിരിക്കെട്ട;
20
എെന്തന്നാൽ
മനുഷ്യെന്റ
േകാപം
മൂലം
ൈദവത്തിെന്റ
21 ആകയാൽ എല്ലാ അഴുക്കും
നീതി നിർവ്വഹിക്കെപ്പടുന്നില്ല.
ദുഷ്ടതയുെട
ആധിക്യവും
വിട്ട്
നിങ്ങള െട
ആത്മാക്കെള
രക്ഷിക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ളതും ഉൾനട്ടതുമായ വചനം സൗമ്യതേയാെട
ൈകെക്കാൾവിൻ. 22 എങ്കിലും വചനം േകൾക്കുക മാ്രതം െചയ്ത്
തങ്ങെളത്തെന്ന ചതിക്കാെത അതിെന ്രപവൃത്തിക്കുന്നവരായും
23 എെന്തന്നാൽ, ഒരുവൻ വചനം േകൾക്കുന്നവൻ
ഇരിക്കുവിൻ.
എങ്കിലും ്രപവർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ അവൻ തെന്റ മുഖം കണ്ണാടിയിൽ
േനാക്കുന്ന ആേളാട് തുല്യനാകുന്നു; 24 അവൻ സ്വന്തരൂപം കാണുകയും
താൻ ഇന്ന രൂപം ആയിരുന്നു എന്ന് ഉടെന മറന്നുേപാകുകയും െചയ്യ ന്നു.
25 എന്നാൽ സ്വാത്രന്ത്യത്തിെന്റ തികഞ്ഞ ന്യായ്രപമാണം ്രശദ്ധേയാെട
േനാക്കുകയും അതിൽ നിലനിൽക്കുകയും െചയ്യ ന്നവേനാ േകട്ട്
മറക്കുന്നവനല്ല, ്രപവൃത്തി െചയ്യ ന്നവനായി താൻ െചയ്യ ന്നതിൽ
26 നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ താൻ ഭക്തൻ എന്ന്
ഭാഗ്യവാൻ ആകും.
നിരൂപിച്ച് തെന്റ 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
കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതും ആകുന്നു.
19

2. അദ്ധ്യായം.
മുഖപക്ഷം എന്ന പാപം
എെന്റ സേഹാദരന്മാേര, േതജസ്സ ള്ളവനായ നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ മുഖപക്ഷം കാണിക്കരുത്.
2 നിങ്ങള െട പള്ളിയിൽ േമാടിയുള്ള വസ്്രതവും െപാേന്മാതിരവും
ധരിച്ച െകാണ്ട് ഒരുവനും, മുഷിഞ്ഞ വസ്്രതം ധരിച്ച ഒരു ദരി്രദനും
വന്നാൽ, 3 നിങ്ങൾ േമാടിയുള്ള വസ്്രതം ധരിച്ചവെന േനാക്കി: ഇവിെട
ഇരുന്നാലും എന്നും, ദരി്രദേനാട്: നീ അവിെട നിൽക്കുക; അെല്ലങ്കിൽ
എെന്റ പാദപീഠത്തിൽ ഇരിക്കുക എന്നും പറയുന്നു എങ്കിൽ, 4 നിങ്ങൾ
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ േവർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കുകയും ദുഷ്ടവിചാരേത്താെട
വിധിക്കുകയും അല്ലേയാ െചയ്യ ന്നത്? 5 എെന്റ ്രപിയ സേഹാദരന്മാേര,
േകൾക്കുവിൻ: ൈദവം േലാകത്തിൽ ദരി്രദരായവെര വിശ്വാസത്തിൽ
സമ്പന്നരും
തെന്ന
സ്േനഹിക്കുന്നവർക്ക്
വാഗ്ദത്തം
െചയ്ത
രാജ്യത്തിെന്റ അവകാശികള മാേകണ്ടതിന് തിരെഞ്ഞടുത്തില്ലേയാ?
6
നിങ്ങേളാ
ദരി്രദെന
അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.
ധനവാന്മാർ
അല്ലേയാ
നിങ്ങെള
പീഢിപ്പിക്കുന്നത്?
അവർ
അല്ലേയാ
നിങ്ങെള
േകാടതികളിേലക്ക്
വലിച്ച െകാണ്ടുേപാകുന്നത്?
7 നിങ്ങള െടേമൽ
വിളിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന നല്ല നാമെത്ത അവർ
1
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അല്ലേയാ ദുഷിക്കുന്നത്? 8 എന്നാൽ “അയൽക്കാരെന നിെന്നേപ്പാെല
തെന്ന
സ്േനഹിേക്കണം”
എന്ന
തിരുെവഴുത്തിൻ്രപകാരമുള്ള
രാജകീയ ന്യായ്രപമാണം നിങ്ങൾ നിവർത്തിയ്ക്കുന്നു എങ്കിൽ
9 മുഖപക്ഷം കാണിച്ചാേലാ പാപം
നിങ്ങൾ നന്നായി െചയ്യ ന്നു.
െചയ്യ ന്നു;
നിങ്ങൾ ലംഘനക്കാർ എന്നു ന്യായ്രപമാണത്താൽ
10 എെന്തന്നാൽ ഒരുവൻ ന്യായ്രപമാണം മുഴുവനും
െതളിയുന്നു.
അനുസരിച്ച് നടന്നിട്ട ം ഒന്നിൽ െതറ്റിയാൽ അവൻ സകലത്തിനും
11
കുറ്റക്കാരനായിത്തീരുന്നു;
വ്യഭിചാരം
െചയ്യരുത്
എന്നു
കല്പിച്ചവൻ
െകാല
െചയ്യരുത്
എന്നും
കല്പിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
നീ വ്യഭിചാരം െചയ്യ ന്നിെല്ലങ്കിലും െകാല െചയ്യ ന്നു എങ്കിൽ
12 സ്വാത്രന്ത്യത്തിെന്റ
ന്യായ്രപമാണം ലംഘിക്കുന്നവനായിത്തീരുന്നു.
ന്യായ്രപമാണത്താൽ
വിധിക്കെപ്പടുവാനുള്ളവെരേപ്പാെല
13 കരുണ
സംസാരിക്കുകയും ്രപവർത്തിക്കുകയും െചയ്വിൻ.
കാണിക്കാത്തവന് കരുണയില്ലാത്ത ന്യായവിധി ഉണ്ടാകും എന്നതിനാൽ
തെന്ന; കരുണ ന്യായവിധിെയ ജയിക്കുന്നു!
വിശ്വാസവും ്രപവൃത്തിയും
14

എെന്റ സേഹാദരന്മാേര, ഒരുവൻ തനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ട് എന്ന്
പറയുകയും ്രപവൃത്തികൾ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ എന്ത്
്രപേയാജനം ?
ആ വിശ്വാസത്താൽ അവന് രക്ഷ ്രപാപിക്കുവാൻ
15 ഒരു സേഹാദരേനാ, സേഹാദരിേയാ വസ്്രതവും
സാധിക്കുേമാ?
ൈദനംദിന ആഹാരവും ഇല്ലാതിരിെക്ക നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ അവേരാട്:
16 “സമാധാനേത്താെട േപായി തണുപ്പകറ്റ കയും വിശപ്പടക്കുകയും
െചയ്വിൻ” എന്ന് പറയുന്നതല്ലാെത േദഹരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്
17 അങ്ങെന
അവർക്ക് െകാടുക്കാതിരുന്നാൽ ഉപകാരെമന്ത്?
്രപവൃത്തികൾ കൂടാെതയുള്ള വിശ്വാസം സ്വതേവ നിർജ്ജീവമാകുന്നു.
18 എന്നാൽ ഒരുവൻ: “നിനക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ട്; 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 െചയ്യ ന്നു.
20 വ്യർത്ഥമനുഷ്യാ,
്രപവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം നിഷ്ഫലെമന്ന്
21 നമ്മുെട
്രഗഹിക്കുവാൻ നിനക്ക് മനസ്സ േണ്ടാ?
പിതാവായ
അ്രബഹാം തെന്റ മകനായ യിസ്ഹാക്കിെന യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
അർപ്പിച്ചേപ്പാൾ,
്രപവൃത്തിയാൽ
അല്ലേയാ
നീതീകരിക്കെപ്പട്ടത്.
22 അവെന്റ
്രപവൃത്തിേയാടുകൂെട വിശ്വാസം വ്യാപരിച്ച
എന്നും
്രപവൃത്തിയാൽ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായി എന്നും നീ കാണുന്നുവേല്ലാ.
23
“അ്രബഹാം
ൈദവെത്ത
വിശ്വസിക്കുകയും
അത്
അവന്
നീതിയായി കണക്കിടുകയും െചയ്തു” എന്നുള്ള തിരുെവഴുത്ത്
നിവൃത്തിയാവുകയും, അവന് ൈദവത്തിെന്റ സ്േനഹിതൻ എന്ന്
േപർ ലഭിക്കുകയും െചയ്തു. 24 അങ്ങെന മനുഷ്യൻ വിശ്വാസത്താൽ
മാ്രതമല്ല, ്രപവൃത്തികളാൽ തെന്ന നീതീകരിക്കെപ്പടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ
25 അതുേപാെല രാഹാബ് എന്ന േവശ്യയും ദൂതെര
കാണുന്നു.
ൈകെക്കാള്ള കയും േവെറാരു വഴിയായി പറഞ്ഞയയ്ക്കുകയും
െചയ്തതിൽ
്രപവൃത്തികളാൽ
അല്ലേയാ
നീതീകരിക്കെപ്പട്ടത്?
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26 ഇങ്ങെന

ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം നിർജ്ജീവമായിരിക്കുന്നതു േപാെല
്രപവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസവും നിർജ്ജീവമാകുന്നു.

3. അദ്ധ്യായം.
നാവിനു കടിഞ്ഞാൺ
എെന്റ
സേഹാദരന്മാേര,
അധികം
ശിക്ഷാവിധി
വരും
എന്നറിയുന്നതിനാൽ
നിങ്ങളിൽ
അേനകർ
ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാർ
2 നാം എല്ലാവരും പലതിലും െതറ്റിേപ്പാകുന്നു; ഒരുവൻ
ആകരുത്.
വാക്കിൽ െതറ്റാതിരുന്നാൽ അവൻ സൽഗുണപൂർത്തിയുള്ള പുരുഷൻ
ആയി, തെന്റ ശരീരെത്ത മുഴുവനും കടിഞ്ഞാണിടുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ
ആകുന്നു. 3 കുതിരെയ അനുസരിപ്പിക്കുവാൻ വായിൽ കടിഞ്ഞാൺ
ഇടുന്നതിനാൽ അതിെന്റ ശരീരം മുഴുവനും നാം തിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
4 കപ്പലും, എ്രത വലിയത് ആയാലും െകാടുങ്കാറ്റടിച്ച് ഓടുന്നതായാലും
അമരക്കാരൻ ഏറ്റവും െചറിയ ചുക്കാൻ*െകാണ്ട് താൻ ആ്രഗഹിക്കുന്ന
5 അങ്ങെനതെന്ന
ദിക്കിേലക്ക് തിരിക്കുന്നു.
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
െചയ്യ ന്നു;
7
നരകത്തിെല തീയാൽ തെന്ന കത്തിക്കുന്നു.
എല്ലാ തരം മൃഗങ്ങള ം,
പക്ഷികള ം, ഇഴജാതികള ം, ജലജന്തുക്കള ം മനുഷ്യേരാട് ഇണങ്ങുന്നു;
ഇണക്കിയുമിരിക്കുന്നു. 8 എന്നാൽ നാവിെനേയാ മനുഷ്യർക്കാർക്കും
െമരുക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല; അത് നിയ്രന്തിക്കുവാനാവാത്ത േദാഷം;
മരണകരമായ വിഷം നിറഞ്ഞത്. 9 അേത നാവിനാൽ നാം കർത്താവും
പിതാവുമായവെന സ്തുതിക്കുന്നു; ൈദവത്തിെന്റ സാദൃശ്യത്തിൽ
ഉണ്ടാക്കെപ്പട്ട മനുഷ്യെര ശപിക്കുകയും െചയ്യ ന്നു. 10 ഒരു വായിൽനിന്നു
തെന്ന സ്േതാ്രതവും ശാപവും പുറെപ്പടുന്നു. എെന്റ സേഹാദരന്മാേര,
ഇങ്ങെന ആയിരിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല. 11 ഉറവിെന്റ† ഒേര ദ്വാരത്തിൽനിന്ന്
12 എെന്റ
മധുരവും കയ്പും ഉള്ള െവള്ളം പുറെപ്പട്ട വരുേമാ?
സേഹാദരന്മാേര, അത്തിവൃക്ഷത്തിന് ഒലിവുപഴേമാ, മുന്തിരിവള്ളിക്ക്
അത്തിപ്പഴേമാ കായിക്കുവാൻ കഴിയുേമാ? അല്ല, ഉപ്പ റവയിൽനിന്ന്
മധുരമുള്ള െവള്ളം പുറെപ്പടുകയുമില്ല.
1

ഉയരത്തിൽനിന്നുള്ള ജ്ഞാനം
നിങ്ങളിൽ ജ്ഞാനിയും വിേവകിയുമായവൻ ആർ?
അവൻ
ജ്ഞാനലക്ഷണമായ
സൗമ്യതേയാെട,
ഉത്തമസ്വഭാവത്താൽ
14 എന്നാൽ
തെന്റ ്രപവൃത്തികെള കാണിക്കെട്ട.
നിങ്ങള െട
ഹൃദയങ്ങളിൽ കടുത്ത അസൂയയും സ്വാർത്ഥേമാഹവും ഉെണ്ടങ്കിൽ,
അഹങ്കരിക്കുകയും സത്യത്തിന് വിേരാധമായി കള്ളം പറയുകയുമരുത്.
15 ഇത്
ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജ്ഞാനമല്ല,
ലൗകികവും
16 അസൂയയും
്രപാകൃതവും ൈപശാചികവും ആയതേ്രത.
സ്വാർത്ഥേമാഹവും ഉള്ളിടത്ത് കലക്കവും സകല ദുഷ്്രപവൃത്തിയും
13

*

3. അദ്ധ്യായം.. 4 ചുക്കാൻ എന്നാൽ കപ്പലിെന നിയ്രന്തിക്കുന്ന ഉപകരണം.
അദ്ധ്യായം.. 11 ഉറവ് എന്നാൽ ജലാശയങ്ങളിൽ െവള്ളം ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്ഥലം.
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ഉണ്ട്. 17 ഉയരത്തിൽനിന്നുള്ള ജ്ഞാനേമാ ഒന്നാമത് നിർമ്മലവും പിെന്ന
സമാധാനവും ശാന്തതയും കീഴടങ്ങുന്നതും കരുണയും സൽഫലവും
നിറഞ്ഞതും പക്ഷപാതവും കപടവും ഇല്ലാത്തതുമാകുന്നു. 18 എന്നാൽ
സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ സമാധാനത്തിൽ വിതച്ച് നീതി െകായ്യ ന്നു.

4. അദ്ധ്യായം.
ൈദവത്തിനു കീഴ്െപടുക
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ കലഹവും തർക്കവും എവിെട നിന്ന്
വന്നു?
അത്
നിങ്ങള െട
അവയവങ്ങളിൽ
േപാരാടുന്ന
2 നിങ്ങൾ
േഭാഗതാല്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നല്ലേയാ?
ആ്രഗഹിച്ചിട്ട ം
്രപാപിക്കുന്നില്ല; നിങ്ങൾ െകാല്ല കയും അസൂയെപ്പടുകയും െചയ്തിട്ട ം
ഒന്നും േനടുന്നില്ല;
നിങ്ങൾ കലഹിക്കുകയും ശണ്ഠയിടുകയും
3 നിങ്ങൾ
െചയ്തിട്ട ം യാചിക്കാത്തതുെകാണ്ട് ്രപാപിക്കുന്നില്ല.
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
5 “അവൻ നമ്മിൽ വസിക്കുമാറാക്കിയ
തന്നത്താൻ ആക്കുന്നു.
ആത്മാവ് അസൂയയ്ക്കായി കാംക്ഷിക്കുന്നു” എന്ന് തിരുെവഴുത്ത്
െവറുെത സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് േതാന്നുന്നുേവാ? 6 എന്നാൽ അവൻ
അധികം കൃപ നല്കുന്നു; അതുെകാണ്ട് “ൈദവം അഹങ്കാരികേളാട്
എതിർത്തുനില്ക്കുകയും
താഴ്മയുള്ളവർക്ക്
കൃപ
നല്കുകയും
7 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ
െചയ്യ ന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ൈദവത്തിന് കീഴടങ്ങുവിൻ; പിശാചിേനാട് എതിർത്തുനിൽക്കുവിൻ;
എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങെള വിട്ട് ഓടിേപ്പാകും. 8 ൈദവേത്താട് അടുത്തു
െചല്ല വിൻ; എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങേളാട് അടുത്തുവരും. പാപികേള,
ൈകകെള െവടിപ്പാക്കുവിൻ;
ഇരുമനസ്സ ള്ളവേര,
ഹൃദയങ്ങെള
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
കുറ്റെപ്പടുത്തരുത്;
തെന്റ
സേഹാദരെന കുറ്റെപ്പടുത്തുകേയാ വിധിക്കുകേയാ െചയ്യ ന്നവൻ
ന്യായ്രപമാണെത്ത
കുറ്റെപ്പടുത്തുകയും
വിധിക്കുകയും
െചയ്യ ന്നു.
ന്യായ്രപമാണെത്ത
വിധിക്കുന്നു
എങ്കിൽ
നീ
ന്യായ്രപമാണെത്ത
അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനല്ല,
വിധിക്കുന്നവനെ്രത.
12
ന്യായ്രപമാണകർത്താവും
ന്യായാധിപതിയും
ഒരുവേനയുള്ള :
രക്ഷിയ്ക്കുവാനും നശിപ്പിക്കുവാനും കഴിവുള്ളവൻ തെന്ന; എന്നാൽ
അയൽക്കാരെന വിധിക്കുവാൻ നീ ആർ?
1

നാളെയക്കുറിച്ച ള്ള ്രപശംസ
നാെളേയാ ഞങ്ങൾ ഇന്നിന്ന പട്ടണത്തിൽ േപായി അവിെട
ഒരുവർഷം താമസിച്ച് വ്യാപാരം െചയ്ത് ലാഭം ഉണ്ടാക്കും” എന്ന്
പറയുന്നവേര, േകൾക്കുവിൻ: 14 നാെള എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന്
നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേല്ലാ; നിങ്ങള െട ജീവൻ എങ്ങെനയുള്ളത്?
13 “ഇേന്നാ

യാേക്കാബ് 4. അദ്ധ്യായം.:15

416

യാേക്കാബ് 5. അദ്ധ്യായം.:12

അല്പേനരേത്തക്ക് കാണുന്നതും പിെന്ന മറഞ്ഞു േപാകുന്നതുമായ
15
മൂടൽമഞ്ഞ്
േപാെലയാകുന്നു.
്രപത്യ ത,
കർത്താവിന്
ഇഷ്ടമുെണ്ടങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്ന് ഇന്നിന്നത് െചയ്യ ം എന്നാണ്
പറേയണ്ടത്. 16 എന്നാൽ നിങ്ങേളാ അഹങ്കാരത്താൽ ്രപശംസിക്കുന്നു;
17 നന്മ െചയ്യ വാൻ
ഈവക ്രപശംസ എല്ലാം േദാഷം ആകുന്നു.
അറിഞ്ഞിട്ട ം െചയ്യാത്തവന് അത് പാപം തെന്ന.

5. അദ്ധ്യായം.
ധനവാന്മാർക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്
അല്ലേയാ 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 െട േനെര 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
5 നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ആഡംബരേത്താെടയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു.
സുഖിച്ച ം ജീവിക്കുന്നു; െകാലദിവസത്തിൽ എന്നേപാെല നിങ്ങൾ
നിങ്ങള െട ഹൃദയെത്ത േപാഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 6 നിങ്ങൾ നീതിമാെന
കുറ്റം വിധിച്ച് െകാന്നു; അവൻ നിങ്ങേളാട് എതിർക്കുന്നതുമില്ല.
1

കഷ്ടതയിൽ സഹനം
അതുെകാണ്ട് സേഹാദരന്മാേര,
കർത്താവിെന്റ ്രപത്യക്ഷത
വെര ക്ഷമേയാെട കാത്തിരിക്കുവിൻ;
കൃഷിക്കാരൻ ഭൂമിയുെട
വിലേയറിയ ഫലത്തിന് കാത്തുെകാണ്ട് മുന്മഴയും പിന്മഴയും അതിന്
8 നിങ്ങള ം
കിട്ട േവാളം ക്ഷമേയാെട കാത്തിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
ക്ഷമേയാെട
കാത്തിരിക്കുവിൻ;
കർത്താവിെന്റ
്രപത്യക്ഷത
സമീപിച്ചിരിക്കുകയാൽ
നിങ്ങള െട
ഹൃദയം
സ്ഥിരമാക്കുവിൻ;
9 സേഹാദരന്മാേര,
വിധിക്കെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ ഒരുവെന്റ േനെര
ഒരുവൻ പിറുപിറുക്കരുത്;
ഇതാ,
ന്യായാധിപതി വാതിൽക്കൽ
10 സേഹാദരന്മാേര,
നില്ക്കുന്നു.
കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ
സംസാരിച്ച ്രപവാചകന്മാെര, കഷ്ടാനുഭവത്തിനും ദീർഘക്ഷമയ്ക്കും
11 സഹിഷ്ണത കാണിച്ചവെര നാം
മാതൃകയാക്കിെകാള്ള വിൻ.
ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നുവേല്ലാ. ഇേയ്യാബിെന്റ സഹിഷ്ണത
നിങ്ങൾ േകട്ട ം കർത്താവ് വരുത്തിയ അവസാനം കണ്ടുമിരിക്കുന്നു;
കർത്താവ് മഹാകരുണയും മനസ്സലിവുമുള്ളവനേല്ലാ.
12 എന്നാൽ എെന്റ സേഹാദരങ്ങേള, എല്ലാറ്റിനുമുപരി, സ്വർഗ്ഗെത്തേയാ
ഭൂമിേയേയാ മറ്റ യാെതാന്നിെനയുേമാ െചാല്ലി സത്യം െചയ്യരുത്;
ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ“ ഉവ്വ്” എന്ന്
പറഞ്ഞാൽ “ഉവ്വ് ” എന്നും “ഇല്ല” എന്ന് പറഞ്ഞാൽ “ഇല്ല” എന്നും
ഇരിക്കെട്ട.
7

്രപാർത്ഥനയുെട ശക്തി

യാേക്കാബ് 5. അദ്ധ്യായം.:13

417

യാേക്കാബ് 5. അദ്ധ്യായം.:20

13 നിങ്ങളിൽ
കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നവൻ ്രപാർത്ഥിക്കെട്ട;
സുഖം
14 നിങ്ങളിൽ േരാഗിയായി
അനുഭവിക്കുന്നവൻ പാട്ട പാടെട്ട.
കിടക്കുന്നവൻ സഭയിെല മൂപ്പന്മാെര വരുത്തെട്ട. അവർ കർത്താവിെന്റ
നാമത്തിൽ അവെന എണ്ണ പൂശി അവന് േവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കെട്ട.
15 എന്നാൽ വിശ്വാസേത്താടുകൂടിയ ്രപാർത്ഥന േരാഗിെയ രക്ഷിക്കും;
കർത്താവ് അവെന എഴുേന്നല്പിക്കും; അവൻ പാപം െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ
16 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് േരാഗശാന്തി
അവേനാട് ക്ഷമിയ്ക്കും.
വേരണ്ടതിന് അേന്യാന്യം പാപങ്ങെള ഏറ്റ പറഞ്ഞ് ഒരുവന് േവണ്ടി
ഒരുവൻ ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ. നീതിമാെന്റ ്രശദ്ധേയാടുകൂടിയ ്രപാർത്ഥന
വളെര ഫല്രപദം ആകുന്നു. 17 ഏലിയാവ് നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള
മനുഷ്യൻ
ആയിരുന്നു;
മഴ
െപയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന്
അവൻ
്രപാർത്ഥനയിൽ അേപക്ഷിച്ച ; മൂന്ന് വർഷവും ആറ് മാസവും േദശത്ത്
മഴ െപയ്തില്ല. 18 അവൻ വീണ്ടും ്രപാർത്ഥിച്ചേപ്പാൾ ആകാശത്തുനിന്ന്
മഴ െപയ്ത്, ഭൂമി അതിെന്റ വിളവ് തന്നു.
19 എെന്റ
സേഹാദരന്മാേര,
നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ സത്യംവിട്ട്
െതറ്റിേപ്പാകയും
അവെന
ഒരുവൻ
തിരിച്ച വരുത്തുകയും
െചയ്താൽ, 20 പാപിെയ േനർവഴിയ്ക്ക് ആക്കുന്നവൻ അവെന്റ
്രപാണെന
മരണത്തിൽനിന്ന്
രക്ഷിയ്ക്കുകയും,
അവെന്റ
പാപങ്ങള െട ബഹുത്വെത്ത മറയ്ക്കുകയും െചയ്യ ം എന്ന് അവൻ
അറിഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട.
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THE FIRST EPISTLE OF

PETER
പെ്രതാസ് എഴുതിയ ഒന്നാം േലഖനം
പരേദശികള ം, തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട വ്യതന്മാരുമായവർക്ക് വന്ദനം

1 േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ഒരു അെപ്പാസ്തലനായ പെ്രതാസ്,്രപേദശങ്ങളായ

െപാെന്താസിലും
ഗലാത്യയിലും
കപ്പേദാക്യയിലും
ആസ്യയിലും
ബിഥുന്യയിലും ആകമാനം ചിതറിപ്പാർക്കുന്നവരും, 2 േയശു്രകിസ്തുവിേനാടുള്ള
അനുസരണത്തിനാലും അവെന്റ രക്തത്താൽ തളിക്കെപ്പട്ടതിനാലും
ആത്മാവിെന്റ വിശുദ്ധീകരണം ്രപാപിച്ച് പിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ
മുന്നറിവിൻ ്രപകാരം തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവരുമായ പരേദശികളായ
ൈദവജനങ്ങള്ക്ക് എഴുതുന്നത്: നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും
വർദ്ധിച്ച് വരുമാറാകെട്ട.
ജീവനുള്ള ്രപത്യാശയ്ക്കായി, വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ പിതാവായ ൈദവം
വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട.
മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
പുനരുത്ഥാനത്താൽ തെന്റ കരുണാധിക്യ്രപകാരം തെന്റ ജീവനുള്ള
്രപത്യാശയ്ക്കായി,
അവൻ
നെമ്മ
വീണ്ടും
ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
4
അതുമൂലം
അഴുകിേപ്പാകാത്തതും
മാലിന്യെപ്പടാത്തതും
വാടിേപ്പാകാത്തതുമായ ഒരു അവകാശം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി
5
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.
വിശ്വാസത്താൽ
രക്ഷയ്ക്കായി,
ൈദവശക്തിയിൽ
കാത്ത്
സൂക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
നിങ്ങൾക്ക്
6 ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ
ഇത് അന്ത്യനാള കളിൽ െവളിെപ്പട്ട് വരും.
അല്പേനരേത്തക്ക്
വിവിധ
പരീക്ഷകളാൽ
ഭാരെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്
ആവശ്യെമങ്കിലും അത് മൂലം വളെര സേന്താഷിച്ച െകാൾവിൻ.
7 നശിച്ച
േപാകുന്ന െപാന്നിേനക്കാൾ വിലേയറിയതായ നിങ്ങള െട
വിശ്വാസത്തിെന്റ േശാധന, തീയിനാൽ പരീക്ഷിക്കെപ്പടുെമങ്കിലും,
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ രണ്ടാം വരവിന്െറ ്രപത്യക്ഷതയിൽ പുകഴ്ചയ്ക്കും
മാനത്തിനും മഹത്വത്തിനുമായി കാണ്മാൻ ഇടവരും.
3

വിശ്വാസത്തിെന്റ അന്തമായ ആത്മരക്ഷ
കണ്ടിട്ടിെല്ലങ്കിലും നിങ്ങൾ അവെന സ്േനഹിക്കുന്നു; അവെന
ഇേപ്പാൾ കാണുന്നിെല്ലങ്കിലും, നിങ്ങൾ അവെന വിശ്വസിക്കുന്നതിനാൽ
മഹത്വേമറിയതും
വിവരിക്കാനാകാത്തതുമായ
സേന്താഷത്താൽ
9
ഉല്ലസിക്കുവിൻ.
അങ്ങെന
നിങ്ങള െട
വിശ്വാസത്തിെന്റ
10 നിങ്ങൾക്കായി
പൂർത്തിയായ ആത്മരക്ഷ ്രപാപിക്കുവിൻ.
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കൃപെയക്കുറിച്ച് ്രപവചിച്ച ്രപവാചകന്മാർ ഈ
രക്ഷെയ അേന്വഷിക്കുകയും പരിേശാധിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു.
11 അവരിലുള്ള ്രകിസ്തുവിൻ ആത്മാവ് ്രകിസ്തുവിന് വേരണ്ടുന്ന
കഷ്ടങ്ങെളയും
പിൻവരുന്ന
മഹിമേയയും*
മുമ്പിൽകൂട്ടി
സാക്ഷീകരിച്ചേപ്പാൾ സൂചിപ്പിച്ച സമയം ഏേതാ എങ്ങെനയുള്ളേതാ
8

*
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12 എന്നാൽ
എന്ന് ്രപവാചകന്മാർ ആരാഞ്ഞുേനാക്കി,
അവർ
ശു്രശൂഷ െചയ്തത് അവർക്കായിട്ടല്ല നമുക്കുേവണ്ടിയെ്രത എന്ന്
അവർക്ക് െവളിെപ്പട്ട ;
ൈദവദൂതന്മാർ േപാലും അറിയുവാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്ന ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു അയയ്ക്കെപ്പട്ട
പരിശുദ്ധാത്മാവിേനാട് േചർന്ന് നിങ്ങേളാട് ഇേപ്പാൾ ്രപസംഗിച്ച
സുവിേശഷകരാൽ അറിയിക്കെപ്പട്ടതുതെന്ന.

എല്ലാനടപ്പിലും വിശുദ്ധരാകുവിൻ
ആകയാൽ
നിങ്ങള െട
മനസ്സ്
ഉറപ്പിച്ച ം,
ചിന്തയിൽ
ഗൗരവമുള്ളവരായും
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
്രപത്യക്ഷതയിങ്കൽ
നിങ്ങൾക്ക് വരുവാനുള്ള കൃപയിൽ പൂർണ്ണ ്രപത്യാശ െവച്ച െകാൾവിൻ.
14 പണ്ട് നിങ്ങള െട അജ്ഞാനകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന േമാഹങ്ങെള
15
മാതൃകയാക്കരുത്
എന്നാൽ
വിശുദ്ധനായവൻ
നിങ്ങെള
വിളിച്ചിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് ജീവിതത്തിെല എല്ലാെപരുമാറ്റങ്ങളിലും
16 “ഞാൻ വിശുദ്ധൻ ആകയാൽ
നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരിപ്പിൻ.
നിങ്ങള ം
വിശുദ്ധരായിരിപ്പിൻ”
എന്ന്
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
17 ഓേരാരുത്തരുെടയും ്രപവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം നിഷ◌്പക്ഷമായി
ന്യായം വിധിക്കുന്നവെന നിങ്ങൾ പിതാവായ ൈദവം എന്ന് വിളിക്കുന്നു
എങ്കിൽ നിങ്ങള െട ്രപവാസകാലം ഭയഭക്തിേയാെട ജീവിക്കുവിൻ.
18 പിതാക്കന്മാരിൽനിന്ന്
പഠിച്ച വ്യർത്ഥമായ െപരുമാറ്റങ്ങളിൽ
നിന്ന് നിങ്ങെള വീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്നത്, െപാന്ന്, െവള്ളി, മുതലായ
19
നശിച്ച േപാകുന്ന
വസ്തുക്കെളെക്കാണ്ടല്ല,
്രകിസ്തു
എന്ന
നിർേദ്ദാഷവും
നിഷ്കളങ്കവുമായ
കുഞ്ഞാടിെന്റ
േ്രശഷ്ഠേമറിയ
രക്തംെകാണ്ടേ്രത എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ.
13

നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്
്രകിസ്തു േലാകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപ് തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവനും
ഈ അന്ത്യകാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് െവളിെപ്പട്ടവനും ആകുന്നു. 21 അവൻ
മുഖാന്തരം ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിമിത്തം നിങ്ങള െട
വിശ്വാസവും
്രപത്യാശയും
ൈദവത്തിൽ
െവച്ച െകാേള്ളണ്ടതിന്
ൈദവം
അവെന
മരിച്ചവരുെട
ഇടയിൽനിന്ന്
എഴുേന്നല്പിച്ച ,
22 എന്നാൽ
അവന് േതജസ്സ് െകാടുത്തുമിരിക്കുന്നു.
സത്യം
അനുസരിക്കുകയാൽ
നിങ്ങള െട
ആത്മാക്കെള
നിർവ്യാജമായ
സേഹാദര്രപീതിക്കായി നിർമ്മലീകരിച്ചിരിക്കെകാണ്ട് ഹൃദയപൂർവ്വം
അേന്യാന്യം ഉറ്റ സ്േനഹിക്കുവിൻ. 23 നശിച്ച േപാകുന്ന ബീജത്താലല്ല
നശിക്കാത്തതിനാൽ,
ജീവനുള്ളതും
നിലനില്ക്കുന്നതുമായ
ൈദവവചനത്താൽ
തെന്ന
നിങ്ങൾ
വീണ്ടും
ജനിച്ചിരിക്കുന്നു.
24 “സകലജഡവും പുല്ല േപാെലയും അതിെന്റ മഹത്വം എല്ലാം പുല്ലിെന്റ
പൂേപാെലയും ആകുന്നു; പുല്ല് വാടിയും, പൂവ് വീണും േപാകുന്നു;
25 കർത്താവിെന്റ വചനേമാ എേന്നക്കും നിലനില്ക്കുന്നു.”
അത്
ആകുന്നു നിങ്ങേളാടു ്രപസംഗിച്ച സുവിേശഷം.
20
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1

അതുെകാണ്ട് സകല ദുഷ്ടതയും എല്ലാ ചതിവും വ്യാജഭാവവും
അസൂയയും അപവാദങ്ങള ം നീക്കിക്കളഞ്ഞ് 2 ഇേപ്പാൾ ജനിച്ച
ശിശുക്കെളേപ്പാെല രക്ഷയിൽ വളരുവാൻ വചനം എന്ന മായമില്ലാത്ത
3 തിരുെവഴുത്തില്
ആത്മീയ പാൽ കുടിക്കുവാൻ വാഞ്ചിപ്പിൻ.
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല
കർത്താവ്
ദയയുള്ളവൻ
എന്ന്
4 മനുഷ്യർ
നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
തള്ളിയെതങ്കിലും
ൈദവത്താൽ
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവനും,
വിലേയറിയവനുമായ
ജീവനുള്ള കല്ലായ ്രകിസ്തുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് 5 നിങ്ങള ം
ജീവനുള്ള കല്ല കൾ എന്നേപാെല ആത്മികഗൃഹമായി േയശു്രകിസ്തു
മുഖാന്തരം ൈദവത്തിന് ്രപസാദമുള്ള ആത്മികയാഗം അർപ്പിക്കുന്ന
വിശുദ്ധ
പുേരാഹിതവർഗ്ഗമാേകണ്ടതിന്
പണിയെപ്പടുന്നു.
6 “ഇതാ
ഞാൻ വിലേയറിയതും തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടതുമാെയാരു
മൂലക്കല്ല്* സീേയാനിൽ† ഇടുന്നു;
അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ
ലജ്ജിതനാകയില്ല”
എന്ന്
തിരുെവഴുത്തിൽ
കാണുന്നുവേല്ലാ.
7 വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആ ആദരവുണ്ട്; “വീട് പണിയുന്നവർ
തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് തേന്ന മൂലക്കല്ല ം ഇടർച്ചക്കല്ല ം തടങ്ങൽ
8 തിരുെവഴുത്ത് വീണ്ടും പറയുന്നു അവർ
പാറയുമായിത്തീർന്നു.”
വചനം അനുസരിക്കായ്കയാൽ ഇടറിേപ്പാകുന്നു; അതിന് അവെര
9 എന്നാൽ നിങ്ങേളാ അന്ധകാരത്തിൽ
നിയമിച്ച മിരിക്കുന്നു.
നിന്ന് തെന്റ അത്ഭുത ്രപകാശത്തിേലക്ക് നിങ്ങെള വിളിച്ചവെന്റ
സൽഗുണങ്ങെള േഘാഷിപ്പാന്തക്കവണ്ണം തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ഒരു
ജാതിയും രാജകീയപുേരാഹിതവർഗ്ഗവും വിശുദ്ധവംശവും സ്വന്തജനവും
ആകുന്നു. 10 നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ൈദവജനമല്ലാത്തവർ ആയിരുന്നു;
ഇേപ്പാേഴാ ൈദവത്തിെന്റ ജനം;
ൈദവത്തില് നിന്നും കരുണ
ലഭിക്കാത്തവർ ആയിരുന്നു; ഇേപ്പാേഴാ കരുണ ലഭിച്ചവർ തേന്ന.
ജാതികള െട ഇടയിൽ നിങ്ങള െട െപരുമാറ്റം
്രപിയമുള്ളവേര, പരേദശികള ം ്രപവാസികള മായ നിങ്ങള െട
ആത്മാവിേനാട് യുദ്ധം െചയ്യ ന്ന പാപാഭിലാഷങ്ങെള വിട്ടകന്ന്
12 ജാതികൾ നിങ്ങെള ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാർ എന്ന് ദുഷിക്കുേന്താറും
നിങ്ങള െട നല്ല ്രപവൃത്തികെള കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് ്രകിസ്തു തിരിെക
വരുന്ന നാളിൽ ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുേത്തണ്ടതിന് അവരുെട
ഇടയിൽ നിങ്ങള െട െപരുമാറ്റം നന്നായിരിേക്കണം എന്ന് ഞാൻ
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു.
11

എല്ലാവെരയും ബഹുമാനിക്കുവിൻ
സകല
മാനുഷിക
അധികാരങ്ങൾക്കും
കർത്താവിൻ
14 സർവ്വാധികാരി എന്നുവച്ച് രാജാവിനും
നിമിത്തം കീഴടങ്ങുവിൻ.
ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരുെട
ദണ്ഡനത്തിനും
സൽ്രപവൃത്തിക്കാരുെട
മാനത്തിനുമായി
അവനാൽ
അയയ്ക്കെപ്പട്ടവർ
എന്നുവച്ച്
15 നിങ്ങൾ നന്മെചയ്തുെകാണ്ട്
നാടുവാഴികൾക്കും കീഴടങ്ങുവിൻ.
ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മനുഷ്യരുെട േഭാഷത്തം നിശബ്ദമാേക്കണം എന്നുള്ളത്
ൈദേവഷ്ടം ആകുന്നു. 16 സ്വത്രന്തരായും സ്വാത്രന്ത്യം ദുഷ്ടതയ്ക്ക്
മറയാക്കാെത ൈദവത്തിെന്റ ദാസന്മാരായും നടപ്പിൻ. 17 എല്ലാവെരയും
13
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ബഹുമാനിക്കുവിൻ; സാേഹാദര സമൂഹെത്ത സ്േനഹിപ്പിൻ; ൈദവെത്ത
ഭയെപ്പടുവിൻ; രാജാവിെന ആദരിപ്പിൻ.
ൈദവത്തിങ്കേലക്കുള്ള മനസ്സാക്ഷി നിമിത്തം
േവലക്കാേര,
പൂർണ്ണബഹുമാനേത്താെട യജമാനന്മാേരാടും,
നല്ലവേരാടും ശാന്തന്മാേരാടും മാ്രതമല്ല, കഠിനഹൃദയമുള്ളവർക്കും
19 അന്യായമായി കഷ്ടത
കൂെട നിങ്ങൾ കീഴടങ്ങിയിരിപ്പിൻ.
അനുഭവിക്കുന്നവൻ
ൈദവെത്തക്കുറിച്ച ള്ള
മേനാേബാധം
നിമിത്തം ആ േവദന ക്ഷമേയാെട സഹിക്കുന്നുെവങ്കിൽ അത്
്രപസാദകരമാകുന്നു. 20 നിങ്ങൾ കുറ്റം െചയ്തിട്ട് പീഢനം സഹിച്ചാൽ
എന്ത് ്രപശംസയുള്ള ? അല്ല, നന്മ െചയ്തിട്ട് കഷ്ടം സഹിച്ചാൽ അത്
ൈദവത്തിന് ്രപസാദം ആകുന്നു.
18

്രകിസ്തു നെമ്മ ഭരേമല്പിച്ച മാതൃക
ഇതിന് േവണ്ടിയേല്ലാ ൈദവം നിങ്ങെള വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്.
്രകിസ്തുവും നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിച്ച്,
നിങ്ങൾ
അവെന്റ കാൽച്ച വട് പിന്തുടരുവാൻ ഒരു മാതൃക ഭരേമല്പിച്ച്
േപായിരിക്കുന്നു. 22 അവൻ പാപം െചയ്തിട്ടില്ല; അവെന്റ വായിൽ
23 തെന്ന അധിേക്ഷപിച്ചിട്ട് പകരം
വഞ്ചന ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
അധിേക്ഷപിക്കാെതയും കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിട്ട് ഭീഷണിെപ്പടുത്താെതയും
ന്യായമായി വിധിക്കുന്നവനിൽ കാര്യം ഭരേമല്പിക്കയേ്രത െചയ്തത്.
24 നാം പാപത്തിന് മരിച്ച് നീതിയ്ക്ക് ജീവിേക്കണ്ടതിന് അവൻ തെന്റ
ശരീരത്തിൽ നമ്മുെട പാപങ്ങെള ചുമന്നുെകാണ്ട് ്രകൂശിേന്മൽ
കയറി;
അവെന്റ അടിേയറ്റ മുറിവുകളാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം
25 നിങ്ങൾ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആടുകെളേപ്പാെല
വന്നിരിക്കുന്നു.
ആയിരുന്നു;
ഇേപ്പാേഴാ നിങ്ങള െട ആത്മാക്കള െട ഇടയനും
പാലകനുമായവങ്കേലക്ക് മടങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു.
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3. അദ്ധ്യായം.
ഭാര്യമാരുെടയും ഭർത്താക്കന്മാരുെടയും കർത്തവ്യം
അതുേപാെല,
ഭാര്യമാേര,
നിങ്ങള െട
ഭർത്താക്കന്മാർക്ക്
കീഴടങ്ങിയിരിപ്പിൻ; അവരിൽ വല്ലവരും വചനം അനുസരിക്കാത്തപക്ഷം
ഭയേത്താടുകൂടിയ നിങ്ങള െട നിർമ്മലമായ െപരുമാറ്റം കണ്ടറിഞ്ഞ്
2
വചനം
കൂടാെത
ഭാര്യമാരുെട
െപരുമാറ്റത്താൽ
അവെര
3 നിങ്ങള െട അലങ്കാരമാേക്കണ്ടത്
േനടിെയടുക്കുവാൻ ഇടയാകും.
തലമുടി പിന്നുന്നതും, െപാന്നണിയുന്നതും, േമാടിയുള്ള വസ്്രതം
ധരിക്കുന്നതും ഇങ്ങെന പുറേമയുള്ളതല്ല, 4 മറിച്ച് സൗമ്യതയും
്രപശാന്തവുമായ
മനസ്സ്
എന്ന
നശിക്കാത്ത
ആഭരണമായ
അന്തരാത്മാവ് തേന്ന ആയിരിക്കെട്ട;
അത് ൈദവസന്നിധിയിൽ
വിലേയറിയതാകുന്നു. 5 ഇങ്ങെനയേല്ലാ പണ്ട് ൈദവത്തിൽ ്രപത്യാശ
വച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധസ്്രതീകൾ തങ്ങെളത്തെന്ന അലങ്കരിച്ച് തങ്ങള െട
6 അങ്ങെന സാറാ
സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്നത്.
അ്രബഹാമിെന യജമാനൻ എന്ന് വിളിച്ച് അനുസരിച്ചിരുന്നു; നന്മ
െചയ്യ കയും, യാെതാരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ട കേളയും ഭയെപ്പടാെതയും
ഇരുന്നാൽ നിങ്ങള ം അവള െട മക്കൾ ആയിത്തീരുന്നു.
1
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7 അങ്ങെനതെന്ന
ഭർത്താക്കന്മാേര,
്രപാർത്ഥനയ്ക്ക് മുടക്കം
വരാതിരിേക്കണ്ടതിന് വിേവകേത്താെട ഭാര്യമാേരാടുകൂെട വസിച്ച്,
സ്്രതീപങ്കാളി ബലഹീനപാ്രതം എന്നും അവർ ജീവെന്റ കൃപയ്ക്ക്
കൂട്ടവകാശികൾ എന്നും ഓർത്ത് അവർക്ക് ബഹുമാനം െകാടുക്കുവിൻ.

നന്മ െചയ്യ ന്നതിൽ ശുഷ്കാന്തിയുള്ളവരായിരിപ്പിൻ
8

ഒടുവിൽ
എല്ലാവേരാടും
ഐകമത്യവും
സഹതാപവും
സേഹാദര്രപീതിയും
മനസ്സലിവും
വിനയവുമുള്ളവരായിരിപ്പിൻ.
9 േദാഷത്തിന് േദാഷവും ശകാരത്തിന് ശകാരവും പകരം െചയ്യാെത
നിങ്ങൾ അനു്രഗഹം അനുഭവിേക്കണ്ടതിന് വിളിക്കെപ്പട്ടതുെകാണ്ട്
അനു്രഗഹിക്കുന്നവരായിരിപ്പിൻ.
“ജീവെന ആ്രഗഹിക്കയും ശുഭകാലം കാണ്മാൻ ഇച്ഛിക്കുകയും
െചയ്യ ന്നവൻ
േദാഷം
െചയ്യാെത
തെന്റ
നാവിേനയും
വ്യാജം
പറയാെത
അധരെത്തയും
അടക്കിെക്കാള്ളെട്ട.
11 അവൻ േദാഷം വിട്ടകന്ന് ഗുണം െചയ്കയും സമാധാനം
12 കർത്താവിെന്റ
അേന്വഷിച്ച് പിന്തുടരുകയും െചയ്യെട്ട.
കണ്ണ് നീതിമാന്മാരുെട േമലും അവെന്റ െചവി അവരുെട
്രപാർത്ഥനയ്ക്കും തുറന്നിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ കർത്താവിെന്റ
മുഖം ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാർക്ക് ്രപതികൂലമായിരിക്കുന്നു.”
13 നിങ്ങൾ
നന്മ െചയ്യ ന്നതിൽ ശുഷ്കാന്തിയുള്ളവർ ആകുന്നു
14 നീതിനിമിത്തം
എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് േദാഷം െചയ്യ ന്നവൻ ആർ?
കഷ്ടം സഹിേക്കണ്ടി വന്നാലും നിങ്ങൾ അനു്രഗഹീതർ.
അവർ
15 പകരം
ഭയെപ്പടുന്നതിെന ഭയെപ്പടുകയും, കലങ്ങുകയുമരുത്;
്രകിസ്തുവിെന കർത്താവായി നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങളിൽ േവർതിരിപ്പിൻ.
നിങ്ങൾ ൈദവത്തിൽ ്രപത്യാശ െവച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന്
േചാദിക്കുന്ന ഏവേരാടും സൗമ്യതേയാടും ബഹുമാനേത്താടുംകൂടി
16 ്രകിസ്തുവിൽ
മറുപടി പറയുവാൻ എേപ്പാഴും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ.
നിങ്ങൾക്കുള്ള നല്ല ജീവിതെത്ത ദുഷിക്കുന്നവർ നിങ്ങെള പഴിച്ച്
പറയുന്നതിൽ ലജ്ജിേക്കണ്ടതിന് നല്ലമനസ്സാക്ഷിയുള്ളവരായിരിപ്പിൻ.
17 നിങ്ങൾ കഷ്ടം സഹിക്കണം എന്ന് ൈദവം ഇച്ഛിക്കുന്നു എങ്കിൽ
തിന്മ െചയ്തിട്ടല്ല, നന്മ െചയ്തിട്ട് സഹിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നന്ന്.
18 നീതിമാനായ
്രകിസ്തുവും ഒരിക്കൽ നീതിെകട്ടവരായ നെമ്മ
ൈദവേത്താട് അടുപ്പിേക്കണ്ടതിന് നമ്മുെട പാപം നിമിത്തം കഷ്ടം
അനുഭവിക്കുകയും,
ജഡത്തിൽ
മരണശിക്ഷ
ഏൽക്കുകയും
ആത്മാവിൽ ജീവിപ്പിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു. 19 ആത്മാവിൽ അവൻ
െചന്ന്, പണ്ട് േനാഹയുെട കാലത്ത് െപട്ടകം ഒരുക്കുന്ന സമയം ൈദവം
ദീർഘക്ഷമേയാെട
കാത്തിരിക്കുേമ്പാൾ
അനുസരിക്കാത്തവരായി
20 ആ െപട്ടകത്തിൽ
തടവിലുള്ള ആത്മാക്കേളാട് ്രപസംഗിച്ച .
കുറച്ച് ജനം, എന്നുവച്ചാൽ എട്ട േപർ, െവള്ളത്തിൽകൂടി രക്ഷ
21 അത് സ്നാനത്തിന് ഒരു ്രപതീകം.
്രപാപിച്ച .
സ്നാനേമാ
ഇേപ്പാൾ ശരീരത്തിെന്റ അഴുക്ക് നീക്കുന്നതിനായിട്ടല്ല, ൈദവേത്താട്
നല്ല മനസ്സാക്ഷിയ്ക്കായുള്ള അേപക്ഷയെ്രത.
അത് മുഖാന്തരം
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ പുനരുത്ഥാനത്തിലൂെട നാം രക്ഷ ്രപാപിക്കുന്നു.
22 അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക് േപായി ൈദവത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത്
10
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ഇരിക്കുന്നു.
ദൂതന്മാരും
കീഴ്െപട്ട മിരിക്കുന്നു.

അധികാരങ്ങള ം

1. പെ്രതാസ് 4. അദ്ധ്യായം.:14

ശക്തികള ം

അവന്

4. അദ്ധ്യായം.
ജഡിക താല്പര്യങ്ങൾ നിവർത്തിച്ച െകാണ്ട് സമയം പാഴാക്കിയത് മതി
അതുെകാണ്ട് ്രകിസ്തു ജഡത്തിൽ കഷ്ടമനുഭവിച്ചതുെകാണ്ട്
നിങ്ങള ം ആ മേനാഭാവം തെന്ന ആയുധമായി ധരിപ്പിൻ. ജഡത്തിൽ
2 ജഡത്തിൽ
കഷ്ടമനുഭവിച്ചവൻ പാപം വിെട്ടാഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
േശഷിച്ചിരിക്കുംകാലം
ഇനി
മനുഷ്യരുെട
േമാഹങ്ങൾക്കല്ല,
3 േഭാേഗച്ഛകളിലും,
ൈദവത്തിെന്റ ഇഷ്ടത്തിനേ്രത ജീവിക്കുന്നത്.
കാമവികാരങ്ങളിലും,
മദ്യപാനത്തിലും,
മേദാന്മത്തതയിലും,
അറപ്പ ളവാക്കുന്ന വി്രഗഹാരാധനയിലും നടന്ന് മറ്റ് ജനതകള െട
4 ഈ
ഇഷ്ടം ്രപവർത്തിച്ച െകാണ്ട് സമയം പാഴാക്കിയത് മതി.
വക കാര്യങ്ങൾ അവേരാെടാപ്പം േചർന്ന് നിങ്ങൾ െചയ്യാത്തത്
അപൂർവകാര്യം
എന്നുചിന്തിച്ച്
അവർ
നിങ്ങൾക്ക്
എതിെര
5 ജീവനുള്ളവെരയും മരിച്ചവേരയും ന്യായം
ദൂഷണം പറയുന്നു.
വിധിപ്പാൻ
ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന
ൈദവത്തിന്
അവർ
കണക്ക്
6 ഈ ലക്ഷ്യേത്താെടയേല്ലാ മരിച്ചവേരാടും
േബാധിപ്പിേക്കണ്ടിവരും.
സുവിേശഷം അറിയിച്ചത്. അവർ ജഡസംബന്ധമായി മനുഷ്യേരേപ്പാെല
വിധിക്കെപ്പടുകയും ആത്മാവ് സംബന്ധമായി ൈദവത്തിെനാത്തവണ്ണം
ജീവിക്കയും െചേയ്യണ്ടതിന് തെന്ന.
1

ശു്രശൂഷ ൈദവം േയശു്രകിസ്തുമൂലം മഹത്വെപ്പടുവാൻ
എന്നാൽ
എല്ലാറ്റിേന്റയും
അവസാനം
സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട്
്രപാർത്ഥനയ്ക്കുേവണ്ടി
സുേബാധമുള്ളവരും
8
ആത്മനിയ്രന്തണമുള്ളവരും
ആയിരിപ്പിൻ.
സകലത്തിനും
മുെമ്പ തമ്മിൽ ഉറ്റസ്േനഹം ഉള്ളവരായിരിക്കുവിൻ.
സ്േനഹം
പാപങ്ങള െട ബഹുത്വെത്ത മറക്കുന്നു. 9 പരാതിെപ്പടാെത പരസ്പരം
10 ഓേരാരുത്തർക്കും
അതിഥിസൽക്കാരം ആചരിപ്പിൻ.
വരം
ലഭിച്ചതുേപാെല
വിവിധമായുള്ള
ൈദവകൃപാവരങ്ങള െട
നല്ല
ഗൃഹവിചാരകന്മാരായി അവെയെക്കാണ്ട് അേന്യാന്യം ശു്രശൂഷിപ്പിൻ.
11 ഒരുവൻ
്രപസംഗിക്കുന്നു എങ്കിൽ ൈദവത്തിെന്റ അരുളപ്പാട്
്രപസ്താവിക്കുന്നു എന്നേപാെലയും ഒരുവൻ ശു്രശൂഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ
ൈദവം നല്കുന്ന ്രപാപ്തിയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണവും ആകെട്ട. എല്ലാറ്റിലും
ൈദവം േയശു്രകിസ്തുമൂലം മഹത്വെപ്പടുവാൻ ഇടവരെട്ട. മഹത്വവും
ബലവും എെന്നേന്നക്കും അവനുള്ളത് ആേമൻ.
7

്രകിസ്തുവിെന്റ കഷ്ടങ്ങളിൽ പങ്കാളികൾ
്രപിയമുള്ളവേര, നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കായി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന
അഗ്നിേശാധനയിങ്കൽ ഒരു അപൂർവകാര്യം സംഭവിച്ച എന്നതിനാൽ
അതിശയിച്ച േപാകരുത്. 13 ്രകിസ്തുവിെന്റ കഷ്ടങ്ങളിൽ എ്രതേത്താളം
പങ്കുള്ളവരാകുേമാ
അ്രതേത്താളം
സേന്താഷിച്ച െകാൾവിൻ.
അങ്ങെന
നിങ്ങൾ
അവെന്റ
േതജസ്സിെന്റ
്രപത്യക്ഷതയിൽ
14 ്രകിസ്തുവിെന്റ
ഉല്ലസിച്ചാനന്ദിക്കുവാൻ ഇടവരും.
നാമം
േഹതുവായി നിന്ദ സഹിേക്കണ്ടിവന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ;
മഹത്വത്തിെന്റ
ആത്മാവായ
ൈദവാത്മാവ്
നിങ്ങള െടേമൽ
12
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15 നിങ്ങളിൽ ആരും െകാലപാതകേനാ
ആവസിക്കുന്നുവേല്ലാ.
കള്ളേനാ ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരേനാ ആയിട്ടല്ല കഷ്ടം സഹിേക്കണ്ടത്;
അനാവശ്യകാര്യങ്ങളിൽ ഇടെപടുന്നവനായിട്ട മല്ല; 16 ്രകിസ്ത്യാനിയായിട്ട്
കഷ്ടം സഹേക്കണ്ടിവന്നാേലാ ലജ്ജിക്കരുത്; ഈ നാമം ധരിച്ചിട്ട്
17 ന്യായവിധി
ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തുകയേ്രത േവണ്ടത്.
ആദ്യമായി ൈദവഗൃഹമായ അവന്െറ ജനത്തിൽ ആരംഭിപ്പാൻ
സമയമായേല്ലാ.
അത് നമ്മിൽ തുടങ്ങിയാൽ ൈദവത്തിെന്റ
സുവിേശഷം
അനുസരിക്കാത്തവരുെട
അവസാനം
എന്താകും?
18
നീതിമാൻ
്രപയാസേത്താെട
രക്ഷ്രപാപിക്കുന്നു
എങ്കിൽ
അഭക്തെന്റയും പാപിയുെടയും ഗതി എന്തായിത്തീരും? 19 അതുെകാണ്ട്
ൈദേവഷ്ട്രപകാരം കഷ്ടം സഹിക്കുന്നവർ നന്മ െചയ്തുെകാണ്ട്
തങ്ങള െട ്രപാണെന വിശ്വസ്തനായ ്രസഷ്ടാവിൽ ഭരേമല്പിക്കെട്ട.

5. അദ്ധ്യായം.
ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിന് മാതൃകകളായുള്ള േനതൃത്വം
നിങ്ങള െട ഇടയിലുള്ള മൂപ്പന്മാേരാട് അവരിൽ ഒരുവനായ,
്രകിസ്തുവിെന്റ കഷ്ടാനുഭവത്തിന് സാക്ഷിയും െവളിെപ്പടുവാനുള്ള
േതജസ്സിന്
കൂട്ടാളിയുമായ
ഞാൻ
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നത്:
2 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങള െട വിചാരണയിലുള്ള ൈദവത്തിെന്റ ആട്ടിൻ
കൂട്ടെത്ത േമയിച്ച െകാൾവിൻ.
നിർബ്ബന്ധത്താലല്ല, ൈദവത്തിന്
ഹിതമാംവണ്ണം മനഃപൂർവ്വമായും, അധർമ്മമായ ലാഭേമാഹംെകാണ്ടല്ല,
ഉേന്മഷേത്താെടയും 3 നിങ്ങള െട പരിപാലനത്തിൻ കീഴുള്ളവരുെട
േമൽ
യജമാനെനേപ്പാെല
അധികാര
്രപമത്തത
കാട്ട കയല്ല,
ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിന് മാതൃകകളായിത്തീർന്നുെകാണ്ടെ്രത േവണ്ടത്.
4
എന്നാൽ
ഇടയേ്രശഷ്ഠൻ*
്രപത്യക്ഷനാകുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾ
5 അതുേപാെലതെന്ന
േതജസ്സിെന്റ വാടാത്ത കിരീടം ്രപാപിക്കും.
ഇളയവേര, മൂപ്പന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങുവിൻ. എല്ലാവരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ
കീഴടങ്ങി താഴ്മ ധരിച്ച െകാണ്ട് അേന്യാന്യം േസവിപ്പിൻ; ൈദവം
അഹങ്കാരികേളാട് എതിർത്തുനില്ക്കുന്നു; താഴ്മയുള്ളവർേക്കാ കൃപ
6 അതുെകാണ്ട് ൈദവത്തിെന്റ ബലമുള്ള ൈകക്കീഴ്
നല്കുന്നു.
താണിരിപ്പിൻ; അങ്ങെന എങ്കിൽ അവൻ തക്കസമയത്ത് നിങ്ങെള
7 ൈദവം
ഉയർത്തും.
നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകയാൽ
നിങ്ങള െട സകല ചിന്താകുലവും അവെന്റ േമൽ ഇട്ട െകാൾവിൻ.
8
ആത്മനിയ്രന്തണമുള്ളവർ
ആയിരിപ്പിൻ;
ഉണർന്നിരിപ്പിൻ;
നിങ്ങള െട ശ്രതുവായ പിശാച് അലറുന്ന സിംഹം എന്നേപാെല
ആെര
വിഴുേങ്ങണ്ടു
എന്ന്
തിരഞ്ഞു
ചുറ്റി
നടക്കുന്നു.
9 േലാകത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസസേഹാദരവർഗ്ഗത്തിന് ആവക
കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിേക്കണ്ടിവന്നു എന്നറിയുവിൻ.
വിശ്വാസത്തിൽ
10 എന്നാൽ
സ്ഥിരതയുള്ളവരായി അവേനാട് എതിർത്ത് നില്പിൻ.
അല്പകാലേത്തക്ക് കഷ്ടം സഹിക്കുന്ന നിങ്ങെള ്രകിസ്തുവിൽ തെന്റ
നിത്യേതജസ്സിനായി വിളിച്ചിരിക്കുന്ന സർവ്വകൃപാലുവായ ൈദവം തെന്ന
പരിപൂർണ്ണരാക്കി, യഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തി, ഉറപ്പിച്ച്, ശക്തീകരിക്കും.
11 ആധിപത്യം എെന്നേന്നക്കും അവനുള്ളത്. ആേമൻ.
1

*
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ഉപസംഹാരം
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസ്തസേഹാദരൻ എന്നു വില മതിക്കുന്ന
സില്വാെനാസ് മുഖാന്തരം ചുരുക്കത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ
ഈ നില്ക്കുന്നത് ൈദവത്തിെന്റ സത്യകൃപയിൽ ആകുന്നു എന്നു
13 നിങ്ങേളാെടാപ്പം
സാക്ഷീകരിച്ച ം െകാണ്ട് ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു.
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ബാബിേലാണിെല സഭയും എനിക്ക് മകനായ
മർെക്കാസും നിങ്ങൾക്ക് വന്ദനം െചാല്ല ന്നു. 14 ൈക െകാടുത്തു തമ്മിൽ
വന്ദനം െചയ്വിൻ.
്രകിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടാകെട്ട.
12
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THE SECOND EPISTLE OF

PETER
പെ്രതാസ് എഴുതിയ രണ്ടാം േലഖനം
1
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
ദാസനും
അെപ്പാസ്തലനുമായ
ശിേമാൻ പെ്രതാസ്;
നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റയും രക്ഷിതാവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റയും നീതിയാൽ ഞങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചതുേപാെല
അേത
വിലേയറിയ
വിശ്വാസം
ലഭിച്ചവർക്ക്
എഴുതുന്നത്:
2
ൈദവത്തിെന്റയും
നമ്മുെട
കർത്താവായ
േയശുവിെന്റയും
പരിജ്ഞാനത്തിൽ
നിങ്ങൾക്ക്
കൃപയും
സമാധാനവും
3 തെന്റ മഹത്വത്താലും വീര്യത്താലും നെമ്മ
വർദ്ധിക്കുമാറാകെട്ട.
വിളിച്ച ൈദവത്തിന്െറ പരിജ്ഞാനത്താൽ അവെന്റ ദിവ്യശക്തി ജീവനും
ഭക്തിക്കും േവണ്ടിയത് ഒെക്കയും നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
4 അവയാൽ അവൻ നമുക്ക് വിലേയറിയതും അതിമഹത്വവുമായ
വാഗ്ദത്തങ്ങള ം നല്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവയാൽ നിങ്ങൾ േലാകത്തിെന്റ
േമാഹത്താലുള്ള
നാശം
വിെട്ടാഴിഞ്ഞിട്ട്
ദിവ്യസ്വഭാവത്തിന്
കൂട്ടാളികളായിത്തീരുവാൻ ഇടവരുന്നു. 5 ഈ കാരണത്താൽ തെന്ന
നിങ്ങൾ പരമാവധി ഉത്സാഹിച്ച്, നിങ്ങള െട വിശ്വാസേത്താട് വീര്യവും
വീര്യത്തിലൂെട പരിജ്ഞാനവും 6 പരിജ്ഞാനത്തിലൂെട ഇ്രന്ദിയജയവും
ഇ്രന്ദിയജയത്തിലൂെട
സ്ഥിരതയും
സ്ഥിരതയിലൂെട
ഭക്തിയും
7 ഭക്തിയിലൂെട സേഹാദര്രപീതിയും സേഹാദര്രപീതിയാൽ സ്േനഹവും
കൂട്ടിെക്കാൾവിൻ. 8 ഈ കാര്യങ്ങെളല്ലാം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും
വർദ്ധിക്കുകയും െചയ്യ ന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
പരിജ്ഞാനം
സംബന്ധിച്ച്
വ്യർത്ഥന്മാരും
9 എന്നാൽ അവയില്ലാത്തവേനാ
നിഷ്ഫലന്മാരും ആയിരിക്കയില്ല.
കുരുടൻ അേ്രത; അവൻ ്രഹസ്വദൃഷ്ടിയുള്ളവനും തെന്റ മുമ്പിലെത്ത
10 അതുെകാണ്ട്
പാപങ്ങള െട ശുദ്ധീകരണം മറന്നവനും തെന്ന.
സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങള െട വിളിയും തിരെഞ്ഞടുപ്പ ം ഉറപ്പാക്കുവാൻ
11 ഇങ്ങെന െചയ്താൽ നിങ്ങൾ ഒരുനാള ം
അധികം ്രശമിപ്പിൻ.
ഇടറിേപ്പാകുകയില്ല. അങ്ങെന നമ്മുെട കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നിത്യരാജ്യത്തിേലക്കുള്ള ്രപേവശനം ധാരാളമായി
്രപാപിക്കുകയും െചയ്യ ം.
12 അതുെകാണ്ട് ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ അവെയ അറിഞ്ഞവരും ലഭിച്ച
സത്യത്തിൽ ഉറച്ച നില്ക്കുന്നവരും എന്നു വരികിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ
നിങ്ങെള ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ എേപ്പാഴും ഒരുങ്ങിയിരിക്കും.
13
നമ്മുെട
കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തു
എനിക്ക്
അറിവു
തന്നതുേപാെല എെന്റ കൂടാരമായ ശരീരം െപാളിഞ്ഞുേപാകുവാൻ
അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കയാൽ 14 ഞാൻ ഈ
കൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നിടേത്താളം നിങ്ങെള ഓർമ്മിപ്പിച്ച ണർത്തുക
യുക്തം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 15 എെന്റ േവർപാടിെന്റ േശഷവും നിങ്ങൾ
ഈ കാര്യങ്ങൾ എേപ്പാഴും ഓർത്തുെകാള്ള വാൻ തക്കവണ്ണം േവണ്ടത്
ഞാൻ െചയ്യ ം. 16 ഞങ്ങൾ നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
ശക്തിയും ്രപത്യക്ഷതയാകുന്ന മടങ്ങിവരവും നിങ്ങേളാട് അറിയിച്ചത്
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൨. പെ്രതാസ് 2. അദ്ധ്യായം.:11

സമർത്ഥമായി െമനെഞ്ഞടുത്ത കഥകള െട അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല,
അവെന്റ മഹിമ കണ്ട സാക്ഷികളായിത്തീർന്നിട്ടേ്രത. 17 “ഇവൻ എെന്റ
്രപിയപു്രതൻ; ഇവനിൽ ഞാൻ ്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നുള്ള ശബ്ദം
അതിേ്രശഷ്ഠേതജസ്സിങ്കൽനിന്ന് വന്നേപ്പാൾ പിതാവായ ൈദവത്താൽ
അവന് ബഹുമാനവും മഹത്വവും ലഭിച്ച . 18 ഞങ്ങൾ അവേനാടുകൂെട
വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും ഈ ശബ്ദം
ഉണ്ടായത് േകട്ട്. 19 ്രപവാചകവാക്യം അധികം ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്കുണ്ട്.
േനരം െവള ക്കുകയും നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉദയനക്ഷ്രതം
ഉദിക്കുകയും
െചയ്േവാളം
ഇരുണ്ട
സ്ഥലത്ത്
്രപകാശിക്കുന്ന
വിളക്കുേപാെല അതിെന കരുതിയാൽ നല്ലത്. 20 തിരുെവഴുത്തിെല
്രപവചനം ഒന്നും തെന്ന ്രപവാചകെന്റ സ്വയമായ വ്യാഖ്യാനത്താൽ
ഉളവായതല്ല എന്നു ആദ്യം തെന്ന അറിഞ്ഞുെകാേള്ളണം. 21 ്രപവചനം
ഒരിക്കലും മനുഷ്യെന്റ ഇഷ്ടത്താൽ വന്നതല്ല, ൈദവകല്പനയാൽ
മനുഷ്യർ പരിശുദ്ധാത്മനിേയാഗം ്രപാപിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചതേ്രത.
1

2. അദ്ധ്യായം.

എന്നാൽ കള്ള്രപവാചകന്മാർ യി്രസാേയൽ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങെന നിങ്ങള െട ഇടയിലും ദുരുപേദഷ്ടാക്കന്മാർ
വരും;
അവർ
രഹസ്യമായി
നാശകരമായ
ദുരുപേദശങ്ങെള
െകാണ്ടുവരികയും തങ്ങെള വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ നാഥെന തള്ളിപ്പറഞ്ഞ്
തങ്ങൾക്കുതെന്ന ശീ്രഘനാശം വരുത്തുകയും െചയ്യ ം. 2 അവരുെട
ദുഷ്കാമ്രപവൃത്തികെള പലരും അനുകരിക്കും; അവർ നിമിത്തം
സത്യമാർഗ്ഗം ദുഷിക്കെപ്പടും. 3 അവർ ്രദവ്യാ്രഗഹത്താൽ കൗശലവാക്ക്
പറഞ്ഞ് നിങ്ങെള ചൂഷണം െചയ്യ ം.
അവർക്ക് പൂർവ്വകാലം
മുതൽ
നിശ്ചയിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന
ശിക്ഷാവിധി
താമസിയാെതവരും;
4 പാപം െചയ്ത ദൂതന്മാെര
അവരുെട നാശം നിശ്ചയമാണ്.
ൈദവം
ആദരിക്കാെത
നരകത്തിലാക്കി,
അന്ധതമസ്സിൽ
ചങ്ങലയിട്ട്
ന്യായവിധിയ്ക്കായി
കാക്കുവാൻ
ഏല്പിക്കുകയും
5
പുരാതനേലാകെത്തയും
ആദരിക്കാെത
ഭക്തിെകട്ടവരുെട
േലാകത്തിൽ
ജല്രപളയം
വരുത്തിയേപ്പാൾ
നീതി്രപസംഗിയും
എട്ടാമത്തവനുമായ* േനാഹെയ പാലിക്കയും 6 െസാേദാം െഗാേമാറ
എന്ന പട്ടണങ്ങെള ഭസ്മീകരിച്ച് ഉന്മൂലനാശത്താൽ ന്യായം വിധിച്ച്
േമലാൽ ഭക്തിെകട്ട് നടക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുെമന്നുള്ളതിന്
7 അധർമ്മികള െട
ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാക്കിെവക്കുകയും;
ഇടയിൽ
വസിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ
നാൾേതാറും
അധർമ്മ്രപവൃത്തി
കണ്ടും
8
േകട്ട ം
തെന്റ
നീതിയുള്ള
മനസ്സിൽ
െനാന്ത്
അവരുെട
ദുഷ്കാമ്രപവൃത്തിയാൽ വലഞ്ഞുേപായ നീതിമാനായ േലാത്തിെന
വിടുവിക്കയും െചയ്തു. 9 കർത്താവ് ഭക്തന്മാെര പരീക്ഷയിൽനിന്ന്
വിടുവിയ്ക്കുവാനും നീതിെകട്ടവെര, വിേശഷാൽ മലിനേമാഹംെകാണ്ട്
ജഡെത്ത അനുസരിച്ച
നടക്കയും കർത്തൃത്വെത്ത നിന്ദിക്കയും
െചയ്യ ന്നവെര തേന്ന, 10 ന്യായവിധിദിവസത്തിെല ദണ്ഡനത്തിനായി
11 ബലവും ശക്തിയും ഏറിയ
കാക്കുവാനും അറിയുന്നുവേല്ലാ.
ദൂതന്മാർ
കർത്താവിെന്റ
സന്നിധിയിൽ
അവരുെട
േനെര
ദൂഷണവിധി ഉച്ചരിക്കാതിരിെക്ക, ആ ധാർഷ്ട്യമുള്ള തന്നിഷ്ടക്കാർ
*

2. അദ്ധ്യായം.. 5 എട്ടാമത്തവനുമായ ആദാമിന് േശഷം എട്ടാം തലമുറ.
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മഹിമകളാകുന്ന ഉന്നത ശക്തികെള ദുഷിപ്പാൻ ശങ്കിക്കുന്നില്ല.
12 സ്വാഭാവികമായി
പിടിെപട്ട് െകാല്ലെപ്പടുവാൻ സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട
ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മൃഗങ്ങെളേപ്പാെലതെന്ന, അറിയാത്തതിെനക്കുറിച്ച്
ദുഷിക്കയാൽ അവരും നശിച്ച േപാകും. 13 അവരുെട അനീതിയുെട
്രപതിഫലം തെന്ന അവർക്ക് ഹാനിയായി ഭവിച്ച .
പട്ടാപ്പകൽ
തിമിർത്തുല്ലസിക്കുന്നത് അവർ ആനന്ദ്രപദമാെയണ്ണ ന്നു.
അവർ
നിങ്ങേളാെടാത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുേമ്പാൾ കുടിച്ച് മദിച്ച െകാണ്ട്
വഞ്ചന ്രപവർത്തിക്കുന്നു.
അവർ അശുദ്ധരും കളങ്കമുള്ളവരും
14 അവർ വ്യഭിചാരിണിെയ കണ്ട് രസിക്കുകയും പാപം
ആകുന്നു.
കണ്ട് തൃപ്തിെപ്പടാതിരിക്കയും െചയ്യ ന്ന കണ്ണ ള്ളവരും അസ്ഥിരരായ
േദഹികെള
െതറ്റിേലക്ക്
വശീകരിക്കുന്നവരും
്രദവ്യാ്രഗഹത്തിൽ
അഭ്യാസം തികഞ്ഞ ഹൃദയമുള്ളവരുമായ ശപിക്കെപ്പട്ട സന്തതികളാണ്.
15 അവർ േനർവഴി വിട്ട മാറി അനീതിയുെട കൂലി െകാതിച്ചവനും
െബേയാരിെന്റ
മകനുമായ
ബിെലയാമിെന്റ
മാർഗ്ഗെത്തയാണ്
16 എന്നാൽ അവന് തെന്റ അകൃത്യത്തിന് ശാസന
പിന്തുടർന്നത്.
കിട്ടി; സംസാരിക്കാത്ത കഴുത മനുഷ്യസ്വരത്തിൽ സംസാരിച്ച െകാണ്ട്
17 ഇങ്ങെനയുള്ള
്രപവാചകെന്റ ബുദ്ധി്രഭമെത്ത തടുത്തുവേല്ലാ.
മനുഷ്യർ െവള്ളമില്ലാത്ത കിണറുകള ം െകാടുങ്കാറ്റ െകാണ്ട് ഓടുന്ന
േമഘങ്ങള ം േപാെലയാകുന്നു; അവർക്കായി കൂരിരുട്ട് സം്രഗഹിച്ച്
18 വഴിെതറ്റി നടക്കുന്നവരിൽനിന്ന് രക്ഷെപടുവാൻ
െവച്ചിരിക്കുന്നു.
്രശമിക്കുന്നവെര ഇവർ െവറും വമ്പുപറഞ്ഞ് ദുഷ്കാമവൃത്തികളാൽ
19 തങ്ങൾ തെന്ന നാശത്തിെന്റ
കാമേഭാഗങ്ങളിൽ കുടുക്കുന്നു.
അടിമകളായിരിെക്ക അവർ മറ്റ ള്ളവർക്ക് സ്വാത്രന്ത്യെത്ത വാഗ്ദത്തം
െചയ്യ ന്നു.
ഒരുവെന എന്ത് കീഴ്െപടുത്തുന്നുേവാ അതിന് അവൻ
അടിമയേ്രത. 20 കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
പരിജ്ഞാനത്താൽ േലാകത്തിെന്റ മാലിന്യത്തിൽനിന്ന് രക്ഷെപട്ടവർ
അേത മാലിന്യത്തിേലക്കുതെന്ന വീണ്ടും തിരിച്ച േപായാൽ അവരുെട
സ്ഥിതി ആദ്യേത്തതിേനക്കാൾ അധികം വഷളായിേപ്പായി. 21 തങ്ങൾക്ക്
ഏല്പിച്ച കിട്ടിയ വിശുദ്ധകല്പനെയ നീതിയുെട വഴി അറിഞ്ഞേശഷം
വിട്ട കളയുന്നതിേനക്കാൾ അത് അറിയാതിരിക്കുന്നത് അവർക്ക്
നന്നായിരുന്നു. 22 എന്നാൽ ‘സ്വന്ത ഛർദ്ദിയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞ നായ’ എന്നും
‘കുളിച്ചിട്ട് െചളിയിൽ ഉരുള വാൻ തിരിഞ്ഞ പന്നി’ എന്നും ഉള്ള പഴെഞ്ചാല്ല്
അവെര സബന്ധിച്ച് ശരിയാണ്.
1

3. അദ്ധ്യായം.

്രപിയമുള്ളവേര,
ഞാൻ ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത്
2 വിശുദ്ധ
രണ്ടാം േലഖനമേല്ലാ.
്രപവാചകന്മാർ മുൻപറഞ്ഞ
വചനങ്ങള ം നിങ്ങള െട അെപ്പാസ്തലന്മാർ മുഖാന്തരം കർത്താവും
രക്ഷിതാവുമായവൻ തന്ന കല്പനയും ഓർത്തുെകാേള്ളണെമന്ന് ഈ
േലഖനം രണ്ടിനാലും ഞാൻ നിങ്ങെള ഓർമ്മെപ്പടുത്തി നിങ്ങള െട
3 അവെന്റ ്രപത്യക്ഷതയാകുന്ന
പരമാർത്ഥമനസ്സ് ഉണർത്തുന്നു.
മടങ്ങിവരവിെന്റ വാഗ്ദത്തം എവിെട? 4 പിതാക്കന്മാർ മരിച്ച േശഷം
സകലവും സൃഷ്ടിയുെട ആരംഭത്തിൽ ഇരുന്നതുേപാെല തെന്ന
ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തേമാഹങ്ങെള അനുസരിച്ച നടക്കുന്ന
പരിഹാസികൾ
പരിഹാസേത്താെട
അന്ത്യകാലത്ത്
വരുെമന്ന്
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൨. പെ്രതാസ് 3. അദ്ധ്യായം.:18

വിേശഷാൽ അറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ. 5 ആകാശവും െവള്ളത്തിൽനിന്നും
െവള്ളത്താലും ഉളവായ ഭൂമിയും പണ്ട് ൈദവത്തിെന്റ വചനത്താൽ
6
ഉണ്ടായി
എന്നും
അേത
വചനത്താലും
െവള്ളത്താലും
അന്നുണ്ടായിരുന്ന േലാകം മുങ്ങി നശിച്ച എന്നും 7 ഇേപ്പാഴെത്ത
ആകാശവും ഭൂമിയും അേത വചനത്താൽ തീയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ച ം,
ഭക്തിെകട്ട മനുഷ്യരുെട ന്യായവിധിയും നാശവും സംഭവിപ്പാനുള്ള
ദിവസേത്തക്കായി കാത്തുമിരിക്കുന്നു എന്നും അവർ മനേസ്സാെട
മറന്നുകളയുന്നു.
8 എന്നാൽ ്രപിയമുള്ളവേര, കർത്താവിന് ഒരു ദിവസം ആയിരം
സംവത്സരംേപാെലയും ആയിരം സംവത്സരം ഒരു ദിവസംേപാെലയും
9 ചിലർ താമസം
ഇരിക്കുന്നു എന്നീ കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത്.
എന്ന്
വിചാരിക്കുന്നതുേപാെല
കർത്താവ്
തെന്റ
വാഗ്ദത്തം
നിവർത്തിപ്പാൻ താമസിക്കുന്നതല്ല,
മറിച്ച് അവൻ നിങ്ങേളാട്
ക്ഷമകാണിക്കുന്നതേ്രത. നിങ്ങൾ ആരും നശിച്ച േപാകരുെതന്ന് ഇച്ഛിച്ച്,
എല്ലാവരും മാനസാന്തരെപ്പടുവാനായി അവൻ സമയം അനുവദിച്ച
10 കർത്താവിെന്റ മടങ്ങിവരവിെന്റ ദിവസേമാ
തന്നേതയുള്ള .
കള്ളെനേപ്പാെല വരും.
അന്ന് ആകാശം വലിയ ശബ്ദേത്താെട
ഒഴിഞ്ഞുേപാകും; മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തിെയരിയുകയും, ഭൂമിയും
അതിലുള്ള ്രപവർത്തികള ം വിധിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യ ം. 11 ഇ്രപകാരം
ഇവ ഒെക്കയും നശിച്ച േപാകുവാനുള്ളതായിരിക്കയാൽ നിങ്ങൾ
വിശുദ്ധജീവിതവും
ഭക്തിയും
സംബന്ധിച്ച്
എങ്ങെനയുള്ളവർ
ആയിരിക്കണം? 12 ആകാശം കത്തി എരിയുവാനും മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ
െവന്തുരുകുവാനും ഉള്ള ൈദവത്തിെന്റ ആ ഭരണദിവസെത്ത
13 എന്നാൽ
്രപതീക്ഷിക്കുകയും ബദ്ധെപ്പടുകയും െചയ്യ വിൻ.
നാം അവൻ വാഗ്ദത്തം െചയ്ത നീതിയിൽ വസിക്കുന്ന പുതിയ
ആകാശത്തിനും പുതിയ ഭൂമിക്കുമായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു.
14
അതുെകാണ്ട്
്രപിയമുള്ളവേര,
നിങ്ങൾ
ഇവയ്ക്കായി
കാത്തിരിക്കയാൽ അവൻ നിങ്ങെള കറയും കളങ്കവും ഇല്ലാത്തവരായും
അവേനാടുകൂെട
സമാധാനമുള്ളവരായും
കാണ്മാൻതക്കവണ്ണം
15
കഴിവതും ഉത്സാഹിപ്പിൻ.
നമ്മുെട കർത്താവിെന്റ ദീർഘക്ഷമ
രക്ഷയ്ക്കായിട്ടാണ് എന്ന് വിചാരിപ്പിൻ. നമ്മുെട ്രപിയ സേഹാദരനായ
പൗെലാസും തനിക്കു ലഭിച്ച ജ്ഞാനത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക്
16
എഴുതിയിരിക്കുന്ന
സകല
േലഖനങ്ങളിലും
ഇതിെനക്കുറിച്ച്
അങ്ങെനതെന്ന
പറഞ്ഞിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
അവയിൽ
്രഗഹിപ്പാൻ
്രപയാസമുള്ളത് ചിലതുണ്ട്. അറിവില്ലാത്തവരും അസ്ഥിരന്മാരുമായവർ
േശഷം തിരുെവഴുത്തുകെളേപ്പാെല അതും തങ്ങള െട നാശത്തിനായി
17 എന്നാൽ ്രപിയമുള്ളവേര, നിങ്ങൾ മുമ്പുകൂട്ടി
േകാട്ടിക്കളയുന്നു.
ഈ
കാര്യങ്ങൾ
അറിഞ്ഞിരിക്കെകാണ്ട്
അധർമ്മികള െട
വഞ്ചനയിൽ കുടുങ്ങി സ്വന്ത സ്ഥിരതവിട്ട് വീണുേപാകാതിരിക്കുവാൻ
18 കൃപയിലും
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ.
നമ്മുെട കർത്താവും
രക്ഷിതാവുമായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ പരിജ്ഞാനത്തിലും വളരുവിൻ.
അവന് ഇേപ്പാഴും എെന്നേന്നക്കും മഹത്വം. ആേമൻ.
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1. േയാഹന്നാൻ 2. അദ്ധ്യായം.:4

THE FIRST EPISTLE OF

JOHN
േയാഹന്നാൻ എഴുതിയ ഒന്നാം േലഖനം
ജീവെന്റ വചനം
ആദിമുതലുള്ളതും ഞങ്ങൾ േകട്ടതും ഞങ്ങള െട കണ്ണ െകാണ്ട്
കണ്ടതും ഞങ്ങൾ േനാക്കിയതും 2 ഞങ്ങള െട ൈക െതാട്ടതും
ആയ ജീവെന്റ വചനം സംബന്ധിച്ച് — ജീവൻ ്രപത്യക്ഷമായി,
ഞങ്ങൾ കണ്ട് സാക്ഷീകരിക്കുകയും പിതാവിേനാടുകൂെടയിരുന്ന്
ഞങ്ങൾക്കു ്രപത്യക്ഷമായ നിത്യജീവെന നിങ്ങേളാട് അറിയിക്കുകയും
െചയ്യ ന്നു — 3 ഞങ്ങൾ കണ്ടും േകട്ട മുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങേളാട്
കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാേകണ്ടതിന് നിങ്ങേളാടും അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങള െട
കൂട്ടായ്മേയാ
പിതാവിേനാടുകൂെടയും
അവെന്റ
പു്രതനായ
4
േയശു്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെടയും ആകുന്നു.
അങ്ങെന നിങ്ങള െട
സേന്താഷം പൂർണ്ണമാകുവാൻ ഞങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു.
1

െവളിച്ചത്തിൽ നടക്കുക
ൈദവം െവളിച്ചം ആകുന്നു; അവനിൽ ഇരുട്ട് അേശഷം ഇല്ല
എന്നത് ഞങ്ങൾ അവനിൽനിന്ന് േകട്ട്, നിങ്ങേളാട് അറിയിക്കുന്ന
6 അവേനാട് കൂെട കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയും
ദൂതാകുന്നു.
ഇരുട്ടിൽ നടക്കുകയും െചയ്താൽ നാം േഭാഷ്കു് പറയുന്നു;
7 എന്നാൽ അവൻ െവളിച്ചത്തിൽ
സത്യം ്രപവർത്തിക്കുന്നതുമില്ല.
ഇരിക്കുന്നതുേപാെല നാം െവളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നുെവങ്കിൽ നമുക്ക്
അേന്യാന്യം കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട്; അവെന്റ പു്രതനായ േയശുവിെന്റ രക്തം
സകല പാപവും േപാക്കി നെമ്മ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. 8 നമുക്ക് പാപം
ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ നെമ്മത്തെന്ന വഞ്ചിക്കുന്നു;
9 എന്നാൽ നമ്മുെട പാപങ്ങെള
സത്യം നമ്മിൽ ഇല്ലാെതയായി.
നമ്മൾ ഏറ്റ പറയുന്നു എങ്കിൽ അവൻ നേമ്മാട് പാപങ്ങെള ക്ഷമിച്ച്
സകല അനീതിയും േപാക്കി നെമ്മ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം
വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ആകുന്നു. 10 നാം പാപം െചയ്തിട്ടില്ല എന്നു
പറയുന്നുെവങ്കിൽ നമ്മൾ അവെന നുണയൻ ആക്കുന്നു; അവെന്റ
വചനം നമ്മിൽ ഇല്ലാെതയായി.
5

1

2. അദ്ധ്യായം.

എെന്റ ്രപിയ കുഞ്ഞുങ്ങേള, നിങ്ങൾ പാപം െചയ്യാതിരിക്കുവാൻ
ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു.
എന്നാൽ ആെരങ്കിലും പാപം
െചയ്തു എങ്കിേലാ, നീതിമാനായ േയശു്രകിസ്തു എന്ന മദ്ധ്യസ്ഥൻ
നമുക്ക് പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ ഉണ്ട്. 2 അവൻ നമ്മുെട പാപങ്ങൾക്ക്
്രപായശ്ചിത്തം ആകുന്നു; നമ്മുേടതിന് മാ്രതം അല്ല, സർവ്വേലാകത്തിെന്റ
3 നാം അവെന്റ കല്പനകെള ്രപമാണിക്കുന്നു
പാപത്തിനും തെന്ന.
എങ്കിൽ അവെന നാം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് അതിനാൽ അറിയുന്നു.
4 ‘ഞാൻ ൈദവെത്ത അറിയുന്നു’ എന്ന് പറയുകയും അവെന്റ കല്പനകെള
്രപമാണിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യ ന്നവൻ നുണയൻ ആകുന്നു; സത്യം
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1. േയാഹന്നാൻ 2. അദ്ധ്യായം.:19

അവനിൽ ഇല്ല. 5 എന്നാൽ ആെരങ്കിലും അവെന്റ വചനം ്രപമാണിക്കുന്നു
എങ്കിൽ സത്യമായി ൈദവസ്േനഹം അവനിൽ തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
നാം അവനിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിനാൽ നമുക്ക് അറിയാം.
6 ‘ൈദവത്തിൽ വസിക്കുന്നു’ എന്ന് പറയുന്നവൻ േയശു്രകിസ്തു
നടന്നതുേപാെല നടക്കുവാൻ കടെപ്പട്ടവനാണ്.
7 ്രപിയമുള്ളവേര, പുതിെയാരു കല്പനയല്ല ആദിമുതൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള
പഴയ കല്പനയേ്രത ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത്.
ആ പഴയ
8 ്രകിസ്തുവിലും നിങ്ങളിലും
കല്പന നിങ്ങൾ േകട്ട വചനം തെന്ന.
സത്യമായിരിക്കുന്ന പുതിെയാരു കല്പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു
എന്നും പറയാം; കാരണം, ഇരുട്ട് നീങ്ങിേപ്പാകുന്നു; സത്യെവളിച്ചം
9 െവളിച്ചത്തിൽ
ഇേപ്പാൾതെന്ന ്രപകാശിക്കുന്നു.
ഇരിക്കുന്നു
എന്ന് പറയുകയും സേഹാദരെന പകയ്ക്കുകയും െചയ്യ ന്നവൻ
10 തെന്റ
ഇന്നേയാളം ഇരുട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു.
സേഹാദരെന
സ്േനഹിക്കുന്നവൻ െവളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നു; ഇടർച്ചക്ക് അവനിൽ
കാരണമില്ല. 11 എന്നാൽ സേഹാദരെന െവറുക്കുന്നവേനാ ഇരുട്ടിൽ
ഇരിക്കുന്നു; ഇരുട്ടിൽ നടക്കുകയും െചയ്യ ന്നു. ഇരുട്ട് അവെന്റ കണ്ണ്
കുരുടാക്കുകയാൽ എവിേടക്ക് േപാകുന്നു എന്ന് അവൻ അറിയുന്നില്ല.
12 ്രപിയകുഞ്ഞുങ്ങേള, അവെന്റ നാമം നിമിത്തം നിങ്ങള െട പാപങ്ങൾ
േമാചിച്ചിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു. 13 പിതാക്കന്മാേര,
ആദിമുതലുള്ളവെന
നിങ്ങൾ
അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ
ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു.
യൗവനക്കാേര,
നിങ്ങൾ ദുഷ്ടെന
ജയിച്ചിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങേള,
നിങ്ങൾ പിതാവിെന അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 14 പിതാക്കന്മാേര, ആദിമുതലുള്ളവെന നിങ്ങൾ
അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ
ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക്
എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
യൗവനക്കാേര, നിങ്ങൾ ശക്തരാകയാലും ൈദവവചനം നിങ്ങളിൽ
വസിക്കുകയാലും നിങ്ങൾ ദുഷ്ടെന ജയിച്ചിരിക്കുകയാലും ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
േലാകെത്ത സ്േനഹിക്കരുത്
േലാകെത്തേയാ േലാകത്തിലുള്ളതിെനേയാ സ്േനഹിക്കരുത്.
ആെരങ്കിലും
േലാകെത്ത
സ്േനഹിക്കുന്നുെവങ്കിൽ
അവനിൽ
16 ജഡേമാഹം,
പിതാവിെന്റ സ്േനഹം ഇല്ല.
കേണ്മാഹം,
ജീവിതെത്തക്കുറിച്ച ള്ള നിഗളഭാവം ഇങ്ങെന േലാകത്തിലുള്ളത്
*എല്ലാം പിതാവിേന്റതല്ല, എന്നാൽ േലാകത്തിേന്റതെ്രത ആകുന്നു.
17 േലാകവും അതിെന്റ േമാഹവും ഒഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു;
എന്നാൽ
ൈദേവഷ്ടം െചയ്യ ന്നവേനാ എേന്നക്കും നിലനിൽക്കുന്നു.
15

എതിർ്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള മുന്നറിയിപ്പ്
കുഞ്ഞുങ്ങേള, ഇത് അന്ത്യകാലമാകുന്നു; എതിർ്രകിസ്തു വരുന്നു
എന്ന് നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ. ഇേപ്പാൾ അേനകം എതിർ്രകിസ്തുക്കൾ
വന്നിരിക്കുകയാൽ അന്ത്യകാലമാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം.
19 അവർ നമ്മുെട ഇടയിൽനിന്ന് പുറത്തുേപായി; എന്നാൽ അവർ
നമുക്കുള്ളവർ അല്ലായിരുന്നു; അവർ നമുക്കുള്ളവർ ആയിരുന്നു
എങ്കിൽ അവർ നേമ്മാടുകൂെട ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു; എന്നാൽ അവർ
18

*

2. അദ്ധ്യായം.. 16 ജീവിതെത്തക്കുറിച്ച ള്ള നിഗളഭാവം ഇങ്ങെന േലാകത്തിലുള്ളത്
ഭൗതികസമൃദ്ധിയുെട നിഗളം ആണ് ഇവിെട ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്
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പുറത്തുേപായതുെകാണ്ട്
അവരാരും
നമുക്കുള്ളവർ
അെല്ലന്ന്
20
കാണിക്കുന്നു.
എന്നാൽ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധനിൽ നിന്നുള്ള
അഭിേഷകം ്രപാപിക്കുകയും എല്ലാം അറിയുകയും െചയ്യ ന്നു. 21 നിങ്ങൾ
സത്യം അറിയാത്തതുെകാണ്ടല്ല, നിങ്ങൾ അത് അറിയുകയാലും
േഭാഷ്ക്
ഒന്നും
സത്യത്തിൽനിന്ന്
വരായ്കയാലുമേ്രത
ഞാൻ
22 േയശുവിെന ്രകിസ്തുവല്ല
നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.
എന്ന് നിേഷധിക്കുന്നവൻ അല്ലാെത കള്ളൻ ആർ? പിതാവിെനയും
പു്രതെനയും നിേഷധിക്കുന്നവൻ തെന്ന എതിർ്രകിസ്തു ആകുന്നു.
23
പു്രതെന
നിേഷധിക്കുന്നവെനാന്നും
പിതാവില്ല;
പു്രതെന
24 നിങ്ങൾ ആദിമുതൽ േകട്ടത്
സ്വീകരിക്കുന്നവന് പിതാവും ഉണ്ട്.
നിങ്ങളിൽ വസിക്കെട്ട. ആദിമുതൽ േകട്ടത് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു
എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പു്രതനിലും പിതാവിലും വസിക്കും. 25 ഇതാകുന്നു
അവൻ നമുക്ക് തന്ന വാഗ്ദത്തം: നിത്യജീവൻ തെന്ന. 26 നിങ്ങെള
വഞ്ചിക്കുന്നവർ നിമിത്തം ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
27 അവനിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച അഭിേഷകം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു; ആരും
നിങ്ങെള ഉപേദശിക്കുവാൻ ആവശ്യമില്ല; എന്നാൽ അവെന്റ അഭിേഷകം
തെന്ന നിങ്ങൾക്ക് സകലെത്തക്കുറിച്ച ം ഉപേദശിച്ച തരികയാലും
അത് േഭാഷ്കല്ല സത്യം തെന്ന ആയിരിക്കുകയാലും അത് നിങ്ങെള
ഉപേദശിച്ചതുേപാെല നിങ്ങൾ അവനിൽ വസിക്കുവിൻ.
ൈദവത്തിെന്റ മക്കൾ
ഇേപ്പാേഴാ ്രപിയ കുഞ്ഞുങ്ങേള, അവൻ ്രപത്യക്ഷനാകുേമ്പാൾ നാം
അവെന്റ മുമ്പിൽ ലജ്ജിച്ച േപാകാതിരിേക്കണ്ടതിനും അവെന്റ വരവിൽ
നമുക്ക് ൈധര്യം ഉണ്ടാേകണ്ടതിനും അവനിൽ വസിക്കുവിൻ. 29 അവൻ
നീതിമാൻ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു എങ്കിൽ നീതി െചയ്യ ന്നവെരല്ലാം
അവനിൽനിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നു.
28
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കാണ്മിൻ, നാം ൈദവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കെപ്പടുവാൻ പിതാവ്
നമ്മിൽ എ്രത അധികം സ്േനഹം പകർന്നിരിക്കുന്നു; നാം അങ്ങെന
തെന്ന ആകുന്നു.
േലാകം അവെന അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായ്കെകാണ്ട്
നെമ്മയും അറിയുന്നില്ല. 2 ്രപിയമുള്ളവേര, നാം ഇേപ്പാൾ ൈദവമക്കൾ
ആകുന്നു. നാം എന്ത് ആകും എന്ന് ഇതുവെര െവളിെപ്പട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ
അവൻ ്രപത്യക്ഷനാകുേമ്പാൾ നാം അവെനേപ്പാെല ആകും എന്ന് നാം
അറിയുന്നു.
എെന്തന്നാൽ, അവൻ ആയിരിക്കുന്നതുേപാെല നാം
അവെന കാണുമേല്ലാ. 3 അവനിൽ ഈ ്രപത്യാശയുള്ളവെരല്ലാം അവൻ
നിർമ്മലനായിരിക്കുന്നതുേപാെല തെന്നത്തെന്ന നിർമ്മലീകരിക്കുന്നു.
4 പാപം െചയ്യ ന്നവൻ എല്ലാം നിയമലംഘനവും നടത്തുന്നു; പാപം
നിയമലംഘനം തെന്ന. 5 പാപങ്ങെള നീക്കുവാൻ അവൻ െവളിെപ്പട്ട
6 അവനിൽ
എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു; അവനിൽ പാപം ഇല്ല.
വസിക്കുന്നവൻ ആരും പാപത്തിൽ തുടരുന്നില്ല. പാപം െചയ്യ ന്നവൻ
ആരും അവെന കണ്ടിട്ട മില്ല, അറിഞ്ഞിട്ട മില്ല. 7 ്രപിയ കുഞ്ഞുങ്ങേള,
ആരും നിങ്ങെള വഞ്ചിക്കരുത്; അവൻ നീതിമാനായിരിക്കുന്നതുേപാെല
8 പാപം െചയ്യ ന്നവൻ
നീതി െചയ്യ ന്നവൻ നീതിമാൻ ആകുന്നു.
പിശാചിൽ നിന്നുള്ളവൻ ആകുന്നു. കാരണം പിശാച് ആദിമുതൽ പാപം
െചയ്യ ന്നുവേല്ലാ. പിശാചിെന്റ ്രപവൃത്തികെള ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനായി
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9 ൈദവത്തിൽനിന്ന് ജനിച്ചവർ ആരും
ൈദവപു്രതൻ െവളിെപ്പട്ട .
പാപത്തിൽ തുടരുന്നില്ല; കാരണം ൈദവത്തിെന്റ ്രപകൃതം അവനിൽ
വസിക്കുന്നു; ൈദവത്തിൽനിന്ന് ജനിച്ചതിനാൽ അവന് പാപത്തിൽ
10 ൈദവത്തിെന്റ മക്കൾ ആെരന്നും
തുടരുവാൻ കഴിയുകയുമില്ല.
പിശാചിെന്റ മക്കൾ ആെരന്നും ഇതിനാൽ െവളിെപ്പടുന്നു; നീതി
്രപവർത്തിക്കാത്തവേനാ
സേഹാദരെന
സ്േനഹിക്കാത്തവേനാ
ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവനല്ല.

അേന്യാന്യം സ്േനഹിക്കണം
11

നിങ്ങൾ ആദിമുതൽ േകട്ട ദൂത് ഇതാണ്: നമ്മൾ അേന്യാന്യം
സ്േനഹിേക്കണം. 12 കയീൻ ദുഷ്ടനിൽനിന്നുള്ളവനായും സേഹാദരെന
െകാന്നതുേപാെലയും ആകരുത്; അവെന െകാല്ല വാൻ സംഗതി
എന്ത്?
തെന്റ ്രപവൃത്തി േദാഷവും സേഹാദരേന്റത് നീതിയുള്ളതും
ആയിരുന്നതുെകാണ്ടേ്രത.
13 എെന്റ
സേഹാദരന്മാേര,
േലാകം നിങ്ങെള െവറുക്കുന്നു
14 നമ്മൾ മരണം വിട്ട് ജീവനിൽ
എങ്കിൽ ആശ്ചര്യെപ്പടരുത്.
കടന്നിരിക്കുന്നു
എന്ന്
സേഹാദരന്മാെര
സ്േനഹിക്കുന്നതിനാൽ
നമുക്ക് അറിയാം.
സ്േനഹിക്കാത്തവൻ മരണത്തിൽ വസിക്കുന്നു.
15 തെന്റ സേഹാദരെന പകയ്ക്കുന്നവൻ ആരായാലും െകാലപാതകൻ
ആകുന്നു.
യാെതാരു െകാലപാതകെന്റയും ഉള്ളിൽ നിത്യജീവൻ
16 ്രകിസ്തു
വസിച്ചിരിക്കുന്നില്ല എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നു.
നമുക്കുേവണ്ടി തെന്റ ്രപാണെന വച്ച െകാടുത്തതിനാൽ നാം സ്േനഹം
എന്ത് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; നാമും സേഹാദരന്മാർക്കുേവണ്ടി
17
്രപാണെന
വച്ച െകാടുേക്കണ്ടതാകുന്നു.
എന്നാൽ
ഈ
േലാകത്തിെല വസ്തുവകയുള്ളവൻ ആെരങ്കിലും തെന്റ സേഹാദരൻ
ആവശ്യക്കാരനാെണന്ന്
കണ്ടിട്ട ം,
അവെന്റ
േനെര
തെന്റ
ഹൃദയം അടച്ച കളഞ്ഞാൽ ൈദവത്തിെന്റ സ്േനഹം അവനിൽ
18 എെന്റ
എങ്ങെന വസിക്കും?
്രപിയ കുഞ്ഞുങ്ങേള, നാം
വാക്കിനാേലാ നാവിനാേലാ അല്ല, ്രപവൃത്തിയിലും സത്യത്തിലും
19 നാം സത്യത്തിൽനിന്നുള്ളവരാണ് എന്ന്
തെന്ന സ്േനഹിക്കുക.
ഇതിനാൽ നമുക്ക് അറിയാം; 20 നമ്മുെട ഹൃദയം നെമ്മ കുറ്റം
വിധിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ൈദവം നമ്മുെട ഹൃദയെത്തക്കാൾ വലിയവനും
എല്ലാം അറിയുന്നവനും ആകുന്നതുെകാണ്ട് നമ്മുെട ഹൃദയെത്ത
21 ്രപിയമുള്ളവേര, ഹൃദയം നെമ്മ
ൈദവസന്നിധിയിൽ ഉറപ്പിക്കാം.
കുററം വിധിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ നമുക്ക് ൈദവേത്താടു ്രപാഗത്ഭ്യം
22 അവെന്റ കല്പനകെള നാം ്രപമാണിക്കുകയും അവന്
ഉണ്ട്.
്രപസാദമുള്ളത് ്രപവൃത്തിക്കുകയും െചയ്കെകാണ്ട് നാം എന്ത്
യാചിച്ചാലും അവനിൽനിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും. 23 അവെന്റ പു്രതനായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽ നാം വിശ്വസിക്കുകയും അവൻ
നേമ്മാട് കല്പിച്ചതുേപാെല അേന്യാന്യം സ്േനഹിക്കുകയും േവണം
24 ൈദവത്തിെന്റ കല്പനകെള
എന്നുള്ളതാണ് അവെന്റ കല്പന.
്രപമാണിക്കുന്നവൻ ൈദവത്തിലും ൈദവം അവനിലും വസിക്കുന്നു.
അവൻ നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ നമുക്ക് തന്ന ആത്മാവിനാൽ
തെന്ന നാം അറിയുന്നു.
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്രപിയമുള്ളവേര, അേനകം കള്ള്രപവാചകന്മാർ േലാകത്തിേലക്കു
പുറെപ്പട്ടിരിക്കുകയാൽ ഏത് ആത്മാവിെനയും വിശ്വസിക്കാെത,
ആത്മാക്കൾ ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവേയാ എന്ന് േശാധന െചയ്വിൻ.
2 ൈദവാത്മാവിെന നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനാൽ അറിയാം: േയശു്രകിസ്തു
ജഡത്തിൽ
വന്നു
എന്ന്
സ്വീകരിക്കുന്ന
ആത്മാെവാെക്കയും
3 േയശുവിെന സ്വീകരിക്കാത്ത യാെതാരു
ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളത്.
ആത്മാവും ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളതല്ല.
അത് എതിർ്രകിസ്തുവിെന്റ
ആത്മാവ് തെന്ന; അത് വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ;
4 ്രപിയ കുഞ്ഞുങ്ങേള,
അത് ഇേപ്പാൾതെന്ന േലാകത്തിൽ ഉണ്ട്.
നിങ്ങൾ ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവർ ആകുന്നു; എതിർ്രകിസ്തുവിെന്റ
ആത്മാക്കെള ജയിച്ച മിരിക്കുന്നു.
കാരണം നിങ്ങളിലുള്ളവൻ
5
േലാകത്തിൽ
ഉള്ളവേനക്കാൾ
വലിയവനേല്ലാ.
അവർ
േലാകത്തിനുള്ളവർ ആകുന്നു, അതുെകാണ്ട് അവർ േലാകത്തിലുള്ളത്
6 ഞങ്ങൾ
സംസാരിക്കുന്നു;
േലാകം അവെര ്രശദ്ധിക്കുന്നു.
ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവരാകുന്നു;
ൈദവെത്ത
അറിയുന്നവൻ
ഞങ്ങള െട വാക്ക് ്രശദ്ധിക്കുന്നു.
ൈദവത്തിൽനിന്നല്ലാത്തവൻ
ഞങ്ങള െട വാക്ക് ്രശദ്ധിക്കുന്നില്ല. സത്യത്തിെന്റ ആത്മാവ് ഏത് എന്നും
അസത്യത്തിെന്റ ആത്മാവ് ഏത് എന്നും ഇതിനാൽ നമുക്ക് അറിയാം.
ൈദവത്തിെന്റയും നമ്മുെടയും സ്േനഹം
്രപിയമുള്ളവേര, നാം അേന്യാന്യം സ്േനഹിക്കുക;
കാരണം
സ്േനഹം ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളതാണ്.
സ്േനഹിക്കുന്നവെരല്ലാം
ൈദവത്തിൽനിന്ന്
ജനിച്ചിരിക്കുന്നു,
ൈദവെത്ത
അറിയുകയും
െചയ്യ ന്നു. 8 ൈദവം സ്േനഹം തെന്നയായതിനാൽ, സ്േനഹിക്കാത്തവൻ
9 നാം അവനാൽ ജീവിേക്കണ്ടതിന്,
ൈദവെത്ത അറിഞ്ഞിട്ടില്ല.
ൈദവം തെന്റ ഏകജാതനായ പു്രതെന േലാകത്തിേലക്ക് അയച്ച
എന്നതിനാൽ ൈദവത്തിന് നേമ്മാടുള്ള സ്േനഹം െവളിെപ്പട്ട . 10 നാം
ൈദവെത്ത സ്േനഹിച്ച എന്നതല്ല, അവൻ നെമ്മ സ്േനഹിക്കുകയും
തെന്റ പു്രതെന നമ്മുെട പാപങ്ങൾക്ക് ്രപായശ്ചിത്തം ആകുവാൻ
അയയ്ക്കുകയും െചയ്തു എന്നത് തെന്ന സാക്ഷാൽ സ്േനഹം.
11 ്രപിയമുള്ളവേര,
ൈദവം നെമ്മ ഇങ്ങെന സ്േനഹിച്ച എങ്കിൽ
നാമും അേന്യാന്യം സ്േനഹിേക്കണ്ടതാകുന്നു. 12 ൈദവെത്ത ആരും
ഒരുനാള ം കണ്ടിട്ടില്ല. നാം അേന്യാന്യം സ്േനഹിക്കുന്നുെവങ്കിൽ ൈദവം
നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു; അവെന്റ സ്േനഹം നമ്മിൽ തികഞ്ഞുമിരിക്കുന്നു.
13 അവൻ തെന്റ ആത്മാവിെന നമുക്ക് തന്നതിനാൽ നാം അവനിലും
14 പിതാവ്
അവൻ നമ്മിലും വസിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു.
േലാകരക്ഷിതാവായിട്ട് പു്രതെന അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ
15 േയശു ൈദവപു്രതൻ
കണ്ടും സാക്ഷ്യം പറയുകയും െചയ്യ ന്നു.
എന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നവനിൽ ൈദവവും,
അവൻ ൈദവത്തിലും
16 ഇങ്ങെന ൈദവത്തിന് നേമ്മാടുള്ള സ്േനഹെത്ത
വസിക്കുന്നു.
നാം അറിഞ്ഞും വിശ്വസിച്ച മിരിക്കുന്നു.
ൈദവം സ്േനഹം തെന്ന;
സ്േനഹത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ൈദവത്തിൽ വസിക്കുന്നു; ൈദവം
17 അവൻ ആയിരിക്കുന്നതുേപാെല നാം
അവനിലും വസിക്കുന്നു.
ഈ േലാകത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട്, ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ
നമുക്ക് ൈധര്യം ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇങ്ങെന സ്േനഹം
7
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18 സ്േനഹത്തിൽ
നമ്മിൽ തികഞ്ഞുവന്നിരിക്കുന്നു.
ഭയമില്ല;
ശിക്ഷയിൽ ഭയം ഉള്ളതിനാൽ തികഞ്ഞ സ്േനഹം ഭയെത്ത
പുറത്താക്കിക്കളയുന്നു; എന്നാൽ ഭയെപ്പടുന്നവൻ സ്േനഹത്തിൽ
തികഞ്ഞവനല്ല. 19 ൈദവം ആദ്യം നെമ്മ സ്േനഹിച്ചതുെകാണ്ട് നാം
20 ഒരുവൻ, ‘ഞാൻ ൈദവെത്ത സ്േനഹിക്കുന്നു’
സ്േനഹിക്കുന്നു.
എന്നു പറയുകയും, തെന്റ സേഹാദരെന െവറുക്കുകയും െചയ്താൽ
അവൻ നുണയനാകുന്നു.
കാരണം, താൻ കണ്ടിട്ട ള്ള തെന്റ
സേഹാദരെന
സ്േനഹിക്കാത്തവന്
കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത
ൈദവെത്ത
സ്േനഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. 21 ൈദവെത്ത സ്േനഹിക്കുന്നവൻ
തെന്റ സേഹാദരെനയും സ്േനഹിേക്കണം എന്ന ഈ കല്പന നമുക്ക്
അവങ്കൽനിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

5. അദ്ധ്യായം.
ൈദവപു്രതനിൽ ഉള്ള വിശ്വാസം
േയശുവിെന
്രകിസ്തു
എന്നു
വിശ്വസിക്കുന്നവൻ
ഏവനും ൈദവത്തിൽനിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു.
ജനിപ്പിച്ചവെന
സ്േനഹിക്കുന്നവെരല്ലാം അവനാൽ ജനിച്ചവെനയും സ്േനഹിക്കുന്നു.
2
നാം
ൈദവെത്ത
സ്േനഹിക്കുകയും
അവെന്റ
കല്പനകെള
്രപമാണിക്കുകയും െചയ്യ ന്നതിനാൽ ൈദവമക്കെള സ്േനഹിക്കുന്നു
എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. 3 അവെന്റ കല്പനകെള ്രപമാണിക്കുന്നതേല്ലാ
ൈദവേത്താടുള്ള സ്േനഹം; അവെന്റ കല്പനകൾ ഭാരമുള്ളവയല്ല.
4 കാരണം,
ൈദവത്തിൽനിന്ന് ജനിച്ചവെരാെക്കയും േലാകെത്ത
ജയിക്കുന്നു: േലാകെത്ത ജയിച്ച ജയേമാ നമ്മുെട വിശ്വാസം തെന്ന.
5 എന്നാൽ േയശു ൈദവപു്രതൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ അല്ലാെത
ആരാകുന്നു േലാകെത്ത ജയിക്കുന്നവൻ? 6 ജലത്താലും രക്തത്താലും
വന്നവൻ ഇവൻ ആകുന്നു: േയശു്രകിസ്തു തെന്ന; ജലത്താൽ മാ്രതമല്ല,
7 ആത്മാവ് സത്യമായതിനാൽ
ജലത്താലും രക്തത്താലും തെന്ന.
ആത്മാവും സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. 8 സാക്ഷ്യം പറയുന്നവർ മൂവർ ഉണ്ട്:
ആത്മാവ്, ജലം, രക്തം; ഈ മൂന്നിേന്റയും സാക്ഷ്യം ഒന്ന് തെന്ന.
9 നാം മനുഷ്യരുെട സാക്ഷ്യം ൈകെക്കാള്ള ന്നു എങ്കിൽ ൈദവത്തിെന്റ
സാക്ഷ്യം അതിലും വലിയതാകുന്നു.
എെന്തന്നാൽ, ൈദവത്തിെന്റ
സാക്ഷ്യേമാ, അവൻ തെന്റ പു്രതെനക്കുറിച്ച് സാക്ഷീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്
തെന്ന. 10 ൈദവപു്രതനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ഉള്ളിൽ ആ സാക്ഷ്യം
ഉണ്ട്. ൈദവെത്ത വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ൈദവം തെന്റ പു്രതെനക്കുറിച്ച്
പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം വിശ്വസിക്കായ്കെകാണ്ട് അവെന നുണയനാക്കുന്നു.
11 ആ സാക്ഷ്യേമാ, ൈദവം നമുക്ക് നിത്യജീവൻ തന്നു; ആ ജീവൻ
അവെന്റ പു്രതനിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തെന്ന. 12 പു്രതനുള്ളവന് ജീവൻ
ഉണ്ട്; ൈദവപു്രതനില്ലാത്തവന് ജീവൻ ഇല്ല.
1

ഉപസംഹാരം
ൈദവപു്രതെന്റ
നാമത്തിൽ
വിശ്വസിക്കുന്ന
നിങ്ങൾക്ക്
നിത്യജീവൻ ഉെണ്ടന്ന് നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിന് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക്
14 അവെന്റ ഇഷ്ട്രപകാരം നാം എെന്തങ്കിലും
എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
േചാദിച്ചാൽ അവൻ നെമ്മ േകൾക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക്
അവനിലുള്ള ൈധര്യമാകുന്നു. 15 നമ്മൾ എന്ത് േചാദിച്ചാലും അവൻ
13
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നെമ്മ േകൾക്കുന്നു എന്നറിയുന്നുെവങ്കിൽ അവേനാട് േചാദിച്ച
16 സേഹാദരൻ
അേപക്ഷകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ച എന്നും അറിയുന്നു.
മരണത്തിനല്ലാത്ത
പാപം
െചയ്യ ന്നത്
ആെരങ്കിലും
കണ്ടാൽ
്രപാർത്ഥിക്കാം; ൈദവം അവന് ജീവെന െകാടുക്കും; മരണത്തിനല്ലാത്ത
പാപം െചയ്യ ന്നവർക്ക് തെന്ന; മരണത്തിനുള്ള പാപം ഉണ്ട്; അവൻ
അതിെനക്കുറിച്ച് അേപക്ഷിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. 17 എല്ലാ
അനീതിയും പാപം ആകുന്നു; എന്നാൽ മരണത്തിനല്ലാത്ത പാപവും
ഉണ്ട്.
18 ൈദവത്തിൽനിന്ന്
ജനിച്ചിരിക്കുന്നവൻ ആരും പാപത്തിൽ
തുടരുന്നില്ല എന്ന് നാം അറിയുന്നു; ൈദവത്തിൽനിന്ന് ജനിച്ചവൻ
അവെന സൂക്ഷിക്കുന്നു; ദുഷ്ടൻ അവെന െതാടുന്നതുമില്ല. 19 നാം
ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവർ എന്ന് നാം അറിയുന്നു.
സർവ്വേലാകവും
20 ൈദവപു്രതൻ വന്നു
ദുഷ്ടെന്റ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു.
എന്നും സത്യൈദവെത്ത അറിയുവാൻ നമുക്ക് വിേവകം തന്നു
എന്നും നാം അറിയുന്നു; നാം സത്യൈദവത്തിൽ അവെന്റ പു്രതനായ
േയശു്രകിസ്തുവിൽ തെന്ന ആകുന്നു.
അവൻ സത്യൈദവവും
21 കുഞ്ഞുങ്ങേള, വി്രഗഹങ്ങളിൽനിന്ന്
നിത്യജീവനും ആകുന്നു.
നിങ്ങെളത്തെന്ന സൂക്ഷിക്കുവിൻ.
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THE SECOND EPISTLE OF

JOHN
േയാഹന്നാൻ എഴുതിയ രണ്ടാം േലഖനം
1
നമ്മിൽ
വസിക്കുന്നതും
നേമ്മാടുകൂെട
എേന്നക്കും
ഇരിക്കുന്നതുമായ സത്യം നിമിത്തം ഞാൻ മാ്രതമല്ല, 2 സത്യെത്ത
അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും, ഞാൻ സത്യത്തിൽ സ്േനഹിക്കുന്ന
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട വനിതയ്ക്കും അവള െട മക്കൾക്കും മൂപ്പനായ
ഞാൻ എഴുതുന്നത്: 3 പിതാവായ ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും പിതാവിെന്റ
പു്രതനായ േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽനിന്നും സ്േനഹത്തിലും സത്യത്തിലും
കൃപയും കനിവും സമാധാനവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.
4 നമുക്ക് പിതാവിങ്കൽനിന്ന് കല്പന ലഭിച്ചതുേപാെല നിെന്റ മക്കളിൽ
ചിലർ സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ട് അത്യന്തം സേന്താഷിച്ച .
5 ഇേപ്പാേഴാ വനിതേയ, നാം അേന്യാന്യം സ്േനഹിേക്കണം എന്ന് ഞാൻ
അേപക്ഷിക്കുന്നു; അത് പുതിയ കല്പനയായല്ല, എന്നാൽ ആദിമുതൽ
6 നാം
നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതു തെന്ന ഞാൻ നിനക്ക് എഴുതുന്നു.
അവെന്റ കല്പനകെള അനുസരിച്ച നടക്കുന്നതു തെന്ന സ്േനഹം
ആകുന്നു.
നിങ്ങൾ ആദിമുതൽ േകട്ടതുേപാെല സ്േനഹത്തിൽ
നടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ കല്പന. 7 േയശു്രകിസ്തുവിെന ജഡത്തിൽ
വന്നവൻ എന്ന് സ്വീകരിക്കാത്ത വഞ്ചകന്മാർ പലരും േലാകത്തിേലക്ക്
പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
വഞ്ചകനും
എതിർ്രകിസ്തുവും
8 ഞങ്ങള െട
*്രപയത്നഫലം
ഇങ്ങെനയുള്ളവൻ ആകുന്നു.
നഷ്ടെപ്പടുത്താെത നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ്രപതിഫലം ്രപാപിേക്കണ്ടതിന്
9
നിങ്ങെളത്തെന്ന
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ.
്രകിസ്തുവിെന്റ
ഉപേദശത്തിൽ നിലനിൽക്കാെത അതിർ കടന്നുേപാകുന്നവന് ൈദവം
ഇല്ല; ഉപേദശത്തിൽ നിലനില്ക്കുന്നവേനാ പിതാവും പു്രതനും ഉണ്ട്.
10 ഈ ഉപേദശവും െകാണ്ടല്ലാെത ആെരങ്കിലും നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
വന്നാൽ അവെന നിങ്ങള െട വീട്ടിൽ സ്വീകരിക്കുകയും വന്ദനം
11 അവെന വന്ദനം െചയ്യ ന്നവൻ അവെന്റ
െചയ്യ കയും അരുത്.
ദുഷ്്രപവൃത്തികളിൽ പങ്കാളിയേല്ലാ.
12 നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുവാൻ പലതും ഉണ്ട്; എങ്കിലും കടലാസ്സിലും
മഷിെകാണ്ടും എഴുതുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല.
എന്നാൽ നമ്മുെട
സേന്താഷം
പൂർണ്ണമാേകണ്ടതിന്
നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ
വന്ന്
13 നിെന്റ
മുഖാമുഖമായി സംസാരിക്കുവാൻ ആശിക്കുന്നു.
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട സേഹാദരിയുെട മക്കൾ നിനക്ക് വന്ദനം െചാല്ല ന്നു.

*

1. അദ്ധ്യായം.. 8 ഞങ്ങള െട ചില കെയ്യഴുത്തു്രപതികളിൽ ഞങ്ങള െട എന്നതിന് പകരം
നിങ്ങള െട എന്നാണ്
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3. േയാഹന്നാൻ 15

THE THIRD EPISTLE OF

JOHN
േയാഹന്നാൻ എഴുതിയ മൂന്നാം േലഖനം
1

മൂപ്പനായ ഞാൻ സത്യത്തിൽ സ്േനഹിക്കുന്ന ്രപിയ ഗാെയാസിന്
എഴുതുന്നത്:
2 ്രപിയേന,
നിെന്റ ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കുന്നതുേപാെല നീ
സകലത്തിലും ശുഭമായും ആേരാഗ്യവാനായും ഇരിേക്കണം എന്ന്
ഞാൻ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു. 3 സേഹാദരന്മാർ വന്നേപ്പാൾ നീ സത്യത്തിൽ
നടക്കുന്നു എന്നതായ നിെന്റ സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം പറയുകയാൽ ഞാൻ
അത്യന്തം സേന്താഷിച്ച . 4 എെന്റ മക്കൾ സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്ന്
േകൾക്കുന്നതിേനക്കാൾ വലിയ സേന്താഷം എനിക്കില്ല.
5 ്രപിയേന, നീ സേഹാദരന്മാർക്കും വിേശഷാൽ അപരിചിതർക്കും
*േവണ്ടി അദ്ധ്വാനിക്കുേമ്പാെഴല്ലാം വിശ്വസ്തത കാണിക്കുന്നു. 6 അവർ
സഭയുെട മുമ്പാെക നിെന്റ സ്േനഹത്തിന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
നീ അവെര ൈദവത്തിന് േയാഗ്യമാകുംവണ്ണം യാ്രത അയച്ചാൽ
നന്നായിരിക്കും. 7 തിരുനാമം നിമിത്തമേല്ലാ അവർ ജാതികളിൽനിന്ന്
8 ആകയാൽ നാം സത്യത്തിനു
ഒന്നും വാങ്ങാെത പുറെപ്പട്ടത്.
കൂട്ട േവലക്കാർ ആേകണ്ടതിന് ഇങ്ങെനയുള്ളവർക്ക് ൈകത്താങ്ങൽ
െകാടുേക്കണ്ടതാകുന്നു.
9 സഭയ്ക്കു് ഞാൻ ചിലെതഴുതിയിരുന്നു:
എങ്കിലും അവരിൽ
ഒന്നാമനാകുവാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്ന
ദിെയാെ്രതേഫസ്
ഞങ്ങെള
10 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ വന്നാൽ അവൻ
അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.
ഞങ്ങൾക്ക് എതിെര ദുർവ്വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് അവേഹളിച്ച െകാണ്ട്
െചയ്യ ന്ന ്രപവൃത്തികൾ അവന് ഓർമ്മവരുത്തും. അവൻ ഇങ്ങെന
െചയ്യ ന്ന ്രപവൃത്തികളിൽ തൃപ്തനാകാെത താൻ സേഹാദരന്മാെര
ൈകെക്കാള്ളാതിരിക്കുന്നത്
മാ്രതമല്ല,
അതിന്
മനസ്സ ള്ളവെര
വിേരാധിക്കുകയും
സഭയിൽനിന്ന്
പുറത്താക്കുകയും
െചയ്യ ന്നു.
11 ്രപിയേന, നന്മയല്ലാെത തിന്മ അനുകരിക്കരുത്; നന്മ െചയ്യ ന്നവൻ
ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവൻ ആകുന്നു; തിന്മ െചയ്യ ന്നവൻ ൈദവെത്ത
കണ്ടിട്ടില്ല. 12 െദേമ്രതിെയാസിന് എല്ലാവരാലും സത്യത്താൽ തെന്നയും
സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചിട്ട ണ്ട്; ഞങ്ങള ം സാക്ഷ്യം പറയുന്നു; ഞങ്ങള െട സാക്ഷ്യം
സത്യം എന്ന് നീ അറിയുന്നു.
13 നിനക്ക് എഴുതി അയക്കുവാൻ പലതും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും
മഷിയും
തൂവലുംെകാണ്ട്
എഴുതുവാൻ
എനിക്ക്
ആ്രഗഹമില്ല.
14 എന്നാൽ ഞാൻ േവഗത്തിൽ നിെന്ന കാണ്മാൻ ആശിക്കുന്നു.
അേപ്പാൾ നമുക്ക് മുഖാമുഖമായി സംസാരിക്കാം. 15 നിനക്ക് സമാധാനം.
സ്േനഹിതന്മാർ നിനക്ക് വന്ദനം െചാല്ല ന്നു.
സ്േനഹിതന്മാർക്ക്
േപരുേപരായി വന്ദനം െചാല്ല ക.

*

1.
അദ്ധ്യായം..
5
അപരിചിതർക്കും അപരിചിതെര അതിഥികളായി കരുതി
ആദരിക്കുന്നതിെന സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
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യൂദാ 12

THE EPISTLE OF

JUDE
യൂദാ എഴുതിയ േലഖനം
1

േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ദാസനും യാേക്കാബിെന്റ സേഹാദരനുമായ
യൂദാ,
പിതാവായ
ൈദവത്തിൽ
സ്േനഹിക്കെപ്പട്ട ം
േയശു്രകിസ്തുവിനായി
സൂക്ഷിക്കെപ്പട്ട ം
ഇരിക്കുന്നവരായ
വിളിക്കെപ്പട്ടവർക്ക് എഴുതുന്നത്: 2 നിങ്ങൾക്ക് കരുണയും സമാധാനവും
സ്േനഹവും വർദ്ധിക്കുമാറാകെട്ട.
3 ്രപിയേര, നമ്മുെട െപാതുവിലുള്ള രക്ഷെയക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക്
എഴുതുവാൻ
സകല്രപയത്നവും
െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ,
വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായിട്ട് ഭരേമല്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിനുേവണ്ടി
േപാരാേടണ്ടതിന്
നിങ്ങെള
്രപേബാധിപ്പിെച്ചഴുതുവാൻ
ആവശ്യം
4 നമ്മുെട
എന്ന് എനിക്ക് േതാന്നി.
ൈദവത്തിെന്റ കൃപെയ
ദുഷ്കാമവൃത്തിക്ക്
േഹതുവാക്കി
ഏകനാഥനും
നമ്മുെട
കർത്താവുമായ േയശു്രകിസ്തുവിെന നിേഷധിക്കുന്ന അഭക്തരായ
ചില മനുഷ്യർ നുഴഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്നു; അവരുെട ഈ ശിക്ഷാവിധി
പണ്ടുതെന്ന തിരുെവഴുത്തില് എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
5
നിങ്ങൾക്ക്
സകലവും
അറിയാെമങ്കിലും
നിങ്ങെള
ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നെതെന്തന്നാൽ:
കർത്താവ്
ജനെത്ത
മി്രസയീമിൽനിന്ന്
രക്ഷിച്ചിട്ട ം
വിശ്വസിക്കാത്തവെര
6
പിന്നേത്തതിൽ നശിപ്പിച്ച .
തങ്ങള െട വാഴ്ച കാത്തുെകാള്ളാെത
സ്വന്തവാസസ്ഥലം
വിട്ട േപായ
ദൂതന്മാെര
മഹാദിവസത്തിെന്റ
വിധിക്കായി
എേന്നക്കുമുള്ള
ചങ്ങലയിട്ട്
അന്ധകാരത്തിൻ
7
കീഴിൽ
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
അതുേപാെല
െസാേദാമും
െഗാേമാറയും അതിന് ചുറ്റ മുള്ള പട്ടണങ്ങള ം അവർക്ക് സമമായി
വ്യഭിചാരത്തിലും േഭാഗാസക്തിയിലും നടന്നതിനാൽ നിത്യാഗ്നിയുെട
ശിക്ഷാവിധി
അനുഭവിച്ച െകാണ്ട്
ദൃഷ്ടാന്തമായി
കിടക്കുന്നു.
8 അങ്ങെനതെന്ന ഇവരും സ്വപ്നാവസ്ഥയിലായി തങ്ങള െട ശരീരങ്ങെള
മലിനമാക്കുകയും
ൈദവീകകര്ത്തൃത്വെത്ത
തിരസ്കരിക്കുകയും
9 എന്നാൽ
ഉന്നതശക്തികെള ദുഷിച്ച പറയുകയും െചയ്യ ന്നു.
്രപധാനദൂതനായ മീഖാേയൽ േമാെശയുെട ശവശരീരെത്തക്കുറിച്ച്
പിശാചിേനാട്
തർക്കിച്ച്
വാദിക്കുേമ്പാൾ
ഒരു
ദൂഷണവിധി
ഉച്ചരിപ്പാൻ തുനിയാെത:
‘കർത്താവ് നിെന്ന ഭത്സിക്കെട്ട’ എന്നു
10 ഇവേരാ തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത സകല
പറഞ്ഞേത ഉള്ള .
കാര്യങ്ങെളയും ദുഷിക്കുന്നു;
ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മൃഗങ്ങേളേപ്പാെല
സ്വാഭാവികമായി
മനസ്സിലാക്കുന്ന
കാര്യങ്ങൾെകാണ്ട്
അവർ
11 അവർക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം!
തങ്ങെളത്തെന്ന നശിപ്പിക്കുന്നു.
അവർ കയീെന്റ വഴിയിൽ നടക്കയും കൂലി െകാതിച്ച് ബിെലയാമിെന്റ
വഞ്ചനയിൽ
തങ്ങെളത്തെന്ന
ഏല്പിക്കുകയും
േകാരഹിെന്റ
12
മത്സരത്തിൽ നശിച്ച േപാകയും െചയ്യ ന്നു.
ഇവർ നിങ്ങള െട
സ്േനഹസദ്യകളിൽ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പാറകൾ*; നിങ്ങേളാടുകൂെട
*

1. അദ്ധ്യായം.. 12 െവള്ളത്തിനടിയിലുള്ള അപകടകരമായ പാറകൾ.
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വിരുന്നുകഴിക്കുേമ്പാൾ
ഭയംകൂടാെത
ഭക്ഷിക്കുന്നവർ;
കാറ്റിൽ
പാറിനടക്കുന്ന േമഘങ്ങൾ; ഫലം ഉണങ്ങിേപ്പായും ഫലമില്ലാെതയും,
രണ്ടു തവണ ചത്തതും േവേരാെട പിഴുെതടുക്കെപ്പട്ടതുമായ വൃക്ഷങ്ങൾ;
13 സ്വന്തം നാണേക്കട് നുരച്ച തള്ള ന്ന െകാടിയ കടൽത്തിരകൾ;
സദാകാലേത്തക്കും
അന്ധതമസ്സ്
സൂക്ഷിച്ച െവച്ചിരിക്കുന്ന
14 ആദാമിൽനിന്ന്
വഴിെതറ്റി അലയുന്ന നക്ഷ്രതങ്ങൾ തെന്ന.
15 “ഇതാ
ഏഴാംതലമുറക്കാരനായ ഹാേനാക്കും ഇവെരക്കുറിച്ച്:
കർത്താവ് എല്ലാവെരയും വിധിപ്പാനും അവർ അഭക്തിേയാെട െചയ്ത
ഭക്തിവിരുദ്ധമായ
സകല്രപവൃത്തികൾ
നിമിത്തവും,
ഭക്തിെകട്ട
പാപികൾ തെന്റ േനെര പറഞ്ഞ സകല ്രകൂരവാക്കുകൾ നിമിത്തവും,
ഭക്തിെകട്ടവെര ഒെക്കയും േബാധം വരുത്തുവാനും ആയിരമായിരം
16 അവർ
വിശുദ്ധന്മാേരാടുകൂെട വന്നിരിക്കുന്നു” എന്ന് ്രപവചിച്ച .
പിറുപിറുപ്പ കാർ, ആവലാതി പറയുന്നവർ, തങ്ങള െട ദുരാ്രഗഹങ്ങള െട
പുറെകനടക്കുന്നവർ,
വമ്പുപറയുന്നവർ,
കാര്യസാദ്ധ്യത്തിനായി
മുഖസ്തുതി ്രപേയാഗിക്കുന്നവർ.
17 നിങ്ങേളാ, ്രപിയേര, നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
അെപ്പാസ്തലന്മാർ
മുൻപറഞ്ഞ
വാക്കുകെള
ഓർക്കുവിൻ.
18 അന്ത്യകാലത്ത് ഭക്തിെകട്ട േമാഹങ്ങെള അനുസരിച്ച നടക്കുന്ന
പരിഹാസികൾ
ഉണ്ടാകും
എന്ന്
അവർ
നിങ്ങേളാട്
19
പറഞ്ഞുവേല്ലാ.
അവർ
ഭിന്നത
ഉണ്ടാക്കുന്നവർ,
ലൗകികന്മാർ,ൈദവാത്മാവില്ലാത്തവർ. 20 നിങ്ങേളാ, ്രപിയമുള്ളവേര,
നിങ്ങള െട
അതിവിശുദ്ധ
വിശ്വാസത്തിൽ
നിങ്ങൾക്കുതെന്ന
ആത്മികവർദ്ധന വരുത്തിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ്രപാർത്ഥിച്ച ം
21 നിത്യജീവനായിട്ട്
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
കരുണയ്ക്കായി
കാത്തിരുന്നുംെകാണ്ട്
ൈദവസ്േനഹത്തിൽ
22 ചഞ്ചലെപ്പടുന്നവരായ
നിങ്ങെളത്തെന്ന സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ.
ചിലേരാട് കരുണ െചയ്വിൻ; 23 ജഡത്താൽ കറപിടിച്ച അങ്കിേപാലും
െവറുത്തുെകാണ്ട് ചിലെര ഭയേത്താെട തീയിൽനിന്നും വലിെച്ചടുത്ത്
രക്ഷിപ്പിൻ.
24 വീഴാതവണ്ണം നിങ്ങെള സൂക്ഷിച്ച്, അവെന്റ മഹിമാസന്നിധിയിൽ
കളങ്കമില്ലാത്തവരായി
മഹാസേന്താഷേത്താെട
നിർത്തുവാൻ
കഴിയുന്നവന്, 25 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരം
നമ്മുെട രക്ഷിതാവായ ഏകൈദവത്തിനുതെന്ന, സർവ്വകാലത്തിന്
മുമ്പും ഇേപ്പാഴും സദാകാലേത്താളവും േതജസ്സ ം മഹിമയും ബലവും
അധികാരവും ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട. ആേമൻ.
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THE REVELATION OF JOHN
േയാഹന്നാന് ഉണ്ടായ െവളിപാട്
1

േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ െവളിപാട്: േവഗത്തിൽ സംഭവിക്കുവാനുള്ളത്
തെന്റ ദാസന്മാെര കാണിേക്കണ്ടതിന് ൈദവം അത് അവന്
െകാടുത്തു.
അവൻ അത് തെന്റ ദൂതൻ മുഖാന്തരം അയച്ച്
2 േയാഹന്നാൻ
തെന്റ ദാസനായ േയാഹന്നാെന കാണിച്ച .
ൈദവവചനവും േയശു്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള സാക്ഷ്യവുമായി താൻ
കണ്ടെതല്ലാം സാക്ഷീകരിച്ച . 3 സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
ഈ ്രപവചനത്തിെന്റ വാക്കുകെള വായിക്കുന്നവനും അവെയ
േകൾക്കുന്നവരും അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അനുസരിക്കുന്നവരും
ഭാഗ്യവാന്മാർ.
4 േയാഹന്നാൻ
ആസ്യയിെല ഏഴ് സഭകൾക്കും എഴുതുന്നത്:
ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായവങ്കൽ നിന്നും, അവെന്റ
സിംഹാസനത്തിന്മുമ്പിലുള്ള ഏഴ് ആത്മാക്കള െട അടുക്കൽ നിന്നും,
5
വിശ്വസ്തസാക്ഷിയും
മരിച്ചവരിൽ
ആദ്യജാതനും
ഭൂമിയിെല
രാജാക്കന്മാർക്കു ഭരണകർത്താവുമായ േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽ നിന്നും,
നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട. 6 നെമ്മ സ്േനഹിച്ചവനും
തെന്റ രക്തത്താൽ നമ്മുെട പാപങ്ങളിൽ നിന്നു നെമ്മ േമാചിപ്പിച്ച
തെന്റ പിതാവായ ൈദവത്തിന് നെമ്മ രാജ്യവും പുേരാഹിതന്മാരും
ആക്കിത്തീർത്തവനുമായവന് എെന്നേന്നക്കും മഹത്വവും ബലവും;
ആേമൻ. 7 ഇതാ, അവൻ േമഘാരൂഢനായി വരുന്നു; ഏത് കണ്ണ ം,
അവെന കുത്തിത്തുളച്ചവരും അവെന കാണും; ഭൂമിയിെല സകല
േഗാ്രതങ്ങള ം അവെനെച്ചാല്ലി വിലപിക്കും. അെത, ആേമൻ.
8 ഞാൻ അല്ഫയും ഓേമഗയും ആകുന്നു എന്ന് ഇരിക്കുന്നവനും
ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായ സർവ്വശക്തിയുള്ള ൈദവമായ കർത്താവ്
അരുളിെച്ചയ്യ ന്നു.
9 നിങ്ങള െട സേഹാദരനും േയശു ്രകിസ്തുവിെന്റ കഷ്ടതയിലും
രാജ്യത്തിലും സഹനത്തിലും പങ്കാളിയുമായ േയാഹന്നാൻ എന്ന
ഞാൻ,
ൈദവവചനവും
േയശുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള
സാക്ഷ്യം
അറിയിച്ചതു നിമിത്തവും പെത്മാസ് എന്ന ദ്വീപിൽ ആയിരുന്നു.
10
കർത്തൃദിവസത്തിൽ*
ഞാൻ
പരിശുദ്ധാത്മവിവശതയിലായി:
കാഹളനാദം േപാെല വലിെയാരു ശബ്ദം എെന്റ പുറകിൽ േകട്ട്;
11 ഞാൻ അല്ഫയും ഓേമഗയും ആകുന്നു;
ആദ്യനും അന്ത്യനും
തെന്ന. നീ കാണുന്നത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി എെഫെസാസ്,
സ്മുർന്നാ, െപർഗ്ഗെമാസ്, തുയൈഥരാ, സർദ്ദിസ്, ഫിലെദൽഫ്യ,
ലെവാദിക്ക്യാ എന്നീപട്ടണങ്ങളിലുള്ള ഏഴ് സഭകൾക്കും അയയ്ക്കുക.
12 എേന്നാട് സംസാരിച്ച ശബ്ദം ആരുേടെതന്ന് കാണുവാൻ ഞാൻ
13 തിരിഞ്ഞേപ്പാൾ ഏഴ് െപാൻനിലവിളക്കുകെളയും
തിരിഞ്ഞു.
നിലവിളക്കുകള െട നടുവിൽ നിലയങ്കിയും മാറത്ത് െപാൻകച്ചയും
ധരിച്ചവനായി മനുഷ്യപു്രതെനേപ്പാെലയുള്ളവെനയും കണ്ട്. 14 അവെന്റ
തലയും
തലമുടിയും
െവള ത്ത
പഞ്ഞിേപാെല
ഹിമേത്താളം
*

1. അദ്ധ്യായം.. 10 കര്ത്തൃദിവസം-ആഴചവട്ടത്തിെന്റ ഒന്നാം ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച
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15
െവള്ളയും
കണ്ണ്
അഗ്നിജ്വാലേപാെലയും
കാൽ
ഉലയിൽ
ശുദ്ധീകരിച്ച് േതച്ച മിനുക്കിയ െവേള്ളാടുേപാെലയും അവെന്റ ശബ്ദം
െപരുെവള്ളത്തിെന്റ ഇരച്ചിൽേപാെലയും ആയിരുന്നു.
അവെന്റ
വലങ്കയ്യിൽ ഏഴ് നക്ഷ്രതം ഉണ്ട്; 16 അവെന്റ വായിൽ നിന്നു മൂർച്ചയുള്ള
ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള വാൾ പുറെപ്പടുന്നു; അവെന്റ മുഖം സൂര്യൻ
17 അവെന
േശാഭേയാെട ്രപകാശിക്കുന്നതുേപാെല ആയിരുന്നു.
കണ്ടേപ്പാൾ ഞാൻ മരിച്ചവെനേപ്പാെല അവെന്റ കാല്ക്കൽ വീണു.
അവൻ വലൈങ്ക എെന്റ േമൽ െവച്ചിട്ട് എേന്നാട്:
ഭയെപ്പേടണ്ടാ,
ഞാൻ ആദ്യനും അന്ത്യനും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനും ആകുന്നു. 18 ഞാൻ
മരിച്ചവനായിരുന്നു; എന്നാൽ ഇതാ, എെന്നേന്നക്കും ജീവിക്കുന്നു;
ആേമൻ, മരണത്തിെന്റയും പാതാളത്തിെന്റയും താേക്കാൽ എെന്റ
19 അതുെകാണ്ട് നീ കണ്ടതും ഇേപ്പാൾ ഉള്ളതും
കയ്യിൽ ഉണ്ട്.
ഇതിനുേശഷം സംഭവിപ്പാനിരിക്കുന്നതും 20 എെന്റ വലങ്കയ്യിൽ കണ്ട
ഏഴ് നക്ഷ്രതത്തിെന്റ മർമ്മവും ഏഴ് െപാൻനിലവിളക്കിെന്റ വിവരവും
എഴുതുക. ഏഴ് നക്ഷ്രതം ഏഴ് സഭകള െട ദൂതന്മാരാകുന്നു; നീ കണ്ട ഏഴ്
നിലവിളക്കുകൾ ഏഴ് സഭകൾ ആകുന്നു.

1

2. അദ്ധ്യായം.

എെഫെസാസിെല സഭയുെട ദൂതന് എഴുതുക: ഏഴ് നക്ഷ്രതം
വലങ്കയ്യിൽ പിടിച്ച ംെകാണ്ട് ഏഴ് െപാൻനിലവിളക്കുകള െട നടുവിൽ
2 ഞാൻ നിെന്റ ്രപവൃത്തിയും
നടക്കുന്നവൻ അരുളിെച്ചയ്യ ന്നത്:
കഠിനാദ്ധ്വാനവും
സഹനവും
െകാള്ളരുതാത്തവെര
നിനക്ക്
സഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതും അെപ്പാസ്തലന്മാരല്ലാതിരിെക്ക തങ്ങൾ
അെപ്പാസ്തലന്മാർ എന്നു പറയുന്നവെര നീ പരിേശാധിച്ച് കള്ളന്മാർ
എന്നു കെണ്ടത്തിയതും അറിയുന്നു. 3 കൂടാെത നിെന്റ സഹനശക്തിയും
എെന്റ നാമം നിമിത്തം നീ അദ്ധ്വാനിച്ചതും ക്ഷീണിച്ച േപാകാഞ്ഞതും
ഞാൻ അറിയുന്നു. 4 എങ്കിലും നിെന്റ ആദ്യസ്േനഹം വിട്ട കളഞ്ഞ് എന്ന
ഒരു കുറ്റം എനിക്ക് നിെന്നക്കുറിച്ച് പറയുവാനുണ്ട്. 5 അതുെകാണ്ട്
നീ എവിെടനിന്ന് വീണിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്തു മാനസാന്തരെപ്പട്ട്
ആദ്യെത്ത ്രപവൃത്തി െചയ്യ ക; അെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽ
േവഗം
വരുകയും,
നീ
മാനസാന്തരെപ്പടാഞ്ഞതിനാൽ
നിെന്റ
നിലവിളക്ക് അതിെന്റ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കി കളയുകയും െചയ്യ ം.
6 എങ്കിലും നിെക്കാലാവ്യരുെട* ്രപവൃത്തി നീ െവറുക്കുന്നു എെന്നാരു
7 ആത്മാവ്
നന്മ നിനക്കുണ്ട്.
അത് ഞാനും െവറുക്കുന്നു.
സഭകേളാടു പറയുന്നത് എെന്തന്ന് േകൾക്കുവാൻ െചവിയുള്ളവൻ
േകൾക്കെട്ട. ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ പറുദീസയിൽ ഉള്ള
ജീവവൃക്ഷത്തിെന്റ ഫലം ഭക്ഷിക്കുവാൻ െകാടുക്കും.
8 സ്മുർന്നയിെല സഭയുെട ദൂതന് എഴുതുക:
മരിച്ചവനായിരുന്നു
എങ്കിലും വീണ്ടും ജീവിക്കയും െചയ്ത ആദ്യനും അന്ത്യനുമായവൻ
9 ഞാൻ
അരുളിെച്ചയ്യ ന്നത്:
നിെന്റ ്രപവൃത്തിയും കഷ്ടതയും
ദാരി്രദ്യവും — നീ സമ്പന്നനാകുന്നു താനും — തങ്ങൾ െയഹൂദർ
എന്നു
പറയുന്നുെവങ്കിലും
െയഹൂദരല്ലാത്ത,
സാത്താെന
*

2. അദ്ധ്യായം.. 6 നിേക്കാലാേവാസ് എന്ന വ്യക്തിയുെട അനുയായികള്.അവര് സഭയുെട
ഉപേദശങ്ങള്ക്ക്
എതിരായിരുന്നു.വി്രഗഹങ്ങെള
ആരാധിച്ചിരുന്നു.അെപ്പാസ്തലന്മാര്
അവരുെട ്രപവര്ത്തികെളയും ഉപേദശങ്ങെളയുംഎതിര്ത്തിരുന്നു
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അനുസരിക്കുന്നവരുെട
കൂട്ടരായ
പള്ളിക്കാരായവരുെട
10 നീ
ൈദവദുഷണവും അറിയുന്നു.
സഹിക്കുവാനുള്ളതിെന
ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ഇതാ; നിെന്ന പരീക്ഷിേക്കണ്ടതിന് പിശാച് നിങ്ങളിൽ
ചിലെര തടവിൽ ആക്കുവാൻ േപാകുന്നു; പത്തു ദിവസം നിനക്ക്
ഉപ്രദവം ഉണ്ടാകും; മരണംവെര വിശ്വസ്തനായിരിക്ക; എന്നാൽ ഞാൻ
11 ആത്മാവ് സഭകേളാടു പറയുന്നത്
ജീവകിരീടം† നിനക്ക് തരും.
എെന്തന്ന് േകൾക്കുവാൻ െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട. ജയിക്കുന്നവന്
രണ്ടാം മരണത്താൽ‡ േദാഷം വരികയില്ല.
12 െപർഗ്ഗെമാസിെല സഭയുെട ദൂതന് എഴുതുക:
മൂർച്ചയുള്ള
ഇരുവായ്ത്തലവാൾ ഉള്ളവൻ അരുളിെച്ചയ്യ ന്നത്: 13 നിെന്റ ്രപവൃത്തിയും
നീ എവിെട താമസിക്കുന്നു എന്നും അത് സാത്താെന്റ സിംഹാസനം
ഉള്ള സ്ഥലം എന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു;
എന്നിട്ട ം നീ എെന്റ
നാമം മുറുെക പിടിച്ചിരിക്കുന്നു; നിങ്ങള െട ഇടയിൽ, സാത്താൻ
താമസിക്കുന്നിടത്ത് തേന്ന, എെന്റ സാക്ഷിയും വിശ്വസ്തനുമായ
അന്തിപ്പാസ് െകാല െചയ്യെപ്പട്ട കാലത്തുേപാലും നീ എന്നിലുള്ള
14 എങ്കിലും നിെന്നക്കുറിച്ച് അല്പം കുറ്റം
വിശ്വാസം നിേഷധിച്ചിട്ടില്ല.
പറയുവാൻ
എനിക്കുണ്ട്;
യി്രസാേയൽമക്കൾ
വി്രഗഹാർപ്പിതം
ഭക്ഷിേക്കണ്ടതിനും
ദുർന്നടപ്പ്
ആചരിേക്കണ്ടതിനും
അവരുെട
§
മുമ്പിൽ
തടസ്സംെവപ്പാൻ
ബാലാക്കിന്
ഉപേദശിച്ച െകാടുത്ത
ബിെലയാമിെന്റ
ഉപേദശം
മുറുെകപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നവർ
അവിെട
നിനക്കുണ്ട്. 15 അതുേപാെല ഞാൻ െവറുക്കുന്ന നിെക്കാലാവ്യരുെട
ഉപേദശം മുറുെകപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചിലർ നിനക്കും ഉണ്ട്. 16 അതുെകാണ്ട്
മാനസാന്തരെപ്പടുക; അല്ലാതിരുന്നാൽ ഞാൻ േവഗത്തിൽ വന്നു
എെന്റ വായിൽ നിന്നു വരുന്ന വാള െകാണ്ടു അവർെക്കതിെര
17 ആത്മാവ് സഭകേളാടു പറയുന്നത് എെന്തന്ന്
യുദ്ധം െചയ്യ ം.
േകൾക്കുവാൻ െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട.
ജയിക്കുന്നവന്
ഞാൻ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്ന* തിന്മാൻ െകാടുക്കും; ഞാൻ അവന്
െവള്ളക്കല്ല ം, ലഭിക്കുന്നവനല്ലാെത മറ്റാരും അറിയാത്തതും ആ
കല്ലിേന്മൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുമായ പുതിയ ഒരു നാമവും െകാടുക്കും.
18 തുയൈഥരയിെല സഭയുെട ദൂതന് എഴുതുക:
അഗ്നിജ്വാല
േപാെല കണ്ണ ം േതച്ച മിനുക്കിയ െവേള്ളാട്ടിന് സമമായ കാലും ഉള്ള
19 ഞാൻ നിെന്റ ്രപവൃത്തിയും
ൈദവപു്രതൻ അരുളിെച്ചയ്യ ന്നത്:
നിെന്റ സ്േനഹം, വിശ്വാസം, ശു്രശൂഷ, സഹനശക്തി എന്നിവയും
നിെന്റ ഇേപ്പാഴുള്ള ്രപവൃത്തി ആദ്യം െചയ്തതിലും അധികെമന്നും
അറിയുന്നു. 20 എങ്കിലും, നിനെക്കതിെര ചിലത് പറയുവാനുണ്ട്; താൻ
്രപവാചകി എന്ന് സ്വയം അവകാശെപ്പടുകയും എെന്റ ദാസന്മാെര
ദുർന്നടപ്പിൽ
ഏർെപ്പടുവാനും
വി്രഗഹാർപ്പിതം
ഭക്ഷിക്കുവാനും
തക്കവണ്ണം വശീകരിക്കുകയും പറ്റിക്കുകയും െചയ്യ ന്ന ഈസേബൽ
21 ഞാൻ
എന്ന സ്്രതീെയ നീ അനുവദിക്കുന്നു.
അവൾക്ക്
മാനസാന്തരെപ്പടുവാൻ അവസരം െകാടുത്തിട്ട ം അധാർമ്മികത
22 ജാ്രഗതയായിരിക്ക!
വിട്ട അവൾ മാനസാന്തരെപ്പട്ടില്ല.
അവൾ
†
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മാനസാന്തരെപ്പടാതിരുന്നാൽ ഞാൻ അവെള േരാഗകിടക്കയിലും
അവള മായി വ്യഭിചരിക്കുന്നവെര വലിയ കഷ്ടതയിലും ആക്കിക്കളയും.
23 ഞാൻ അവള െട അനുയായികെളയും െകാന്നുകളയും;
ഞാൻ
മനസ്സിേനയും ഹൃദയവിചാരങ്ങെളയും േശാധന െചയ്യ ന്നവൻ എന്നു
സകലസഭകള ം അറിയും; നിങ്ങള െട ്രപവർത്തികൾെക്കാത്തവിധം
24 എന്നാൽ
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓേരാരുത്തർക്കും പകരം െചയ്യ ം.
നിങ്ങേളാടും, ഈ ഉപേദശം സ്വീകരിക്കാെതയും അവർ പറയുന്നത്
േപാെല സാത്താെനക്കുറിച്ച് ആഴമായ കാര്യങ്ങൾ ്രഗഹിക്കാെതയും
ഇരിക്കുന്ന തുയൈഥരയിെല േശഷമുള്ളവേരാടും മറ്റ് വലിയ ഭാരം
ഒന്നുംതെന്ന ഞാൻ ചുമത്തുന്നില്ല. 25 എന്തുതെന്ന ആയാലും ഞാൻ
26 ജയിക്കയും
വരുംവെര നിനക്കുള്ളത് മുറുെകപ്പിടിച്ച െകാൾവിൻ.
എെന്റ ്രപവൃത്തികെള അവസാനേത്താളം കാത്തുെകാള്ള കയും
െചയ്യ ന്നവന് എെന്റ പിതാവിൽനിന്നും എനിക്ക് ലഭിച്ചതുേപാെല
27 അവൻ
ഞാൻ ജാതികള െടേമൽ അധികാരം െകാടുക്കും.
ഇരുമ്പുെചേങ്കാൽെകാണ്ട് അവെര ഭരിക്കും; മൺപാ്രതങ്ങൾേപാെല
അവെര ഉടച്ച കളയും. 28 ഞാൻ അവന് ഉദയനക്ഷ്രതവും െകാടുക്കും.
29 ആത്മാവ്
സഭകേളാടു പറയുന്നത് എെന്തന്ന് േകൾക്കുവാൻ
െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട.

3. അദ്ധ്യായം.
1 സർദ്ദിസിെല സഭയുെട ദൂതന് എഴുതുക:
ൈദവത്തിെന്റ ഏഴ്
ആത്മാക്കള ം ഏഴ് നക്ഷ്രതവും വഹിക്കുന്നവൻ അരുളിെച്ചയ്യ ന്നത്:
ഞാൻ നിെന്റ ്രപവൃത്തി അറിയുന്നു. ജീവനുള്ളവൻ എന്നു നിനക്ക് ഒരു
േപർ ഉണ്ട് എങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാകുന്നു. 2 ഉണരുക; മരിക്കാറായ
േശഷിപ്പ കെള ശക്തീകരിക്ക; എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ഞാൻ നിെന്റ
്രപവൃത്തി ൈദവത്തിെന്റ കണ്ണിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളതായി കണ്ടില്ല.
3 അതുെകാണ്ട് നീ ്രപാപിക്കുകയും േകൾക്കുകയും െചയ്തതു എന്ത്
എന്നു ഓർത്ത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും മാനസാന്തരെപ്പടുകയും
െചയ്ക.
നീ ഉണരാതിരുന്നാൽ ഞാൻ ഒരു കള്ളെനേപ്പാെല
വരും; ഏത് സമയത്ത് ഞാൻ നിനെക്കതിെര വരും എന്നു നീ
അറിയുകയും ഇല്ല. 4 എങ്കിലും തങ്ങള െട വസ്്രതം അഴുക്കാക്കാത്ത
കുെറ േപർ സർദ്ദിസിലുണ്ട്.
അവർ േയാഗ്യതയുള്ളവരാകയാൽ
5 ജയിക്കുന്നവൻ
െവള്ളധരിച്ച ംെകാണ്ട് എേന്നാടുകൂെട നടക്കും.
െവള്ളവസ്്രതം ധരിക്കും;
അവെന്റ േപരു ഞാൻ ഒരിക്കലും
ജീവപുസ്തകത്തിൽനിന്ന് മായിച്ച കളയാെത എെന്റ പിതാവിെന്റ
സന്നിധിയിലും അവെന്റ ദൂതന്മാരുെട മുമ്പാെകയും ഞാൻ ഏറ്റ പറയും.
6 ആത്മാവ്
സഭകേളാടു പറയുന്നത് എെന്തന്ന് േകൾക്കുവാൻ
െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട.
7

ഫിലെദൽഫ്യയിെല സഭയുെട ദൂതന് എഴുതുക:
വിശുദ്ധനും
സത്യവാനും ദാവീദിെന്റ താേക്കാൽ കയ്യിൽ ഉള്ളവനും ആർക്കും
അടച്ച കൂടാതവണ്ണം തുറക്കുന്നവനും ആർക്കും തുറക്കാനാകാത്ത
8 ഞാൻ
വിധം അടയ്ക്കുകയും െചയ്യ ന്നവൻ അരുളിെച്ചയ്യ ന്നത്:
നിെന്റ ്രപവൃത്തി അറിയുന്നു.
ഇതാ, ആർക്കും അടയ്ക്കുവാൻ
കഴിയാത്തതായ ഒരു തുറന്ന വാതിൽ ഞാൻ നിെന്റ മുമ്പിൽ
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െവച്ചിരിക്കുന്നു; നിനക്ക് അല്പം ശക്തി* മാ്രതേമയുള്ള എങ്കിലും നീ
എെന്റ വചനം അനുസരിച്ച , എെന്റ േപർ തള്ളികളഞ്ഞിട്ട ം ഇല്ല.
9 ജാ്രഗതയായിരിക്ക!
െയഹൂദരല്ലാതിരിെക്ക യഹൂദെരന്ന് കളവായി
പറയുന്ന സാത്താെന്റ പള്ളിക്കാരായവെര ഞാൻ വരുത്തുകയും
നിെന്റ പാദത്തിൽ നമസ്കരിപ്പാനും ഞാൻ നിെന്ന സ്േനഹിച്ച
10 ക്ഷമേയാടുകൂടി
എന്നു അവർ അറിയുവാനും ഇടവരുത്തും.
ഇരിപ്പാനുള്ള എെന്റ കല്പന നീ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചതിനാൽ ഭൂമിയിൽ
ഒെക്കയും ഉള്ളവെര േശാധന െചേയ്യണ്ടതിന് േലാകത്തിൽ വരുവാനുള്ള
േശാധനാകാലത്ത് ഞാനും നിെന്ന കാത്തുസൂക്ഷിക്കും. 11 ഞാൻ േവഗം
വരുന്നു; നിെന്റ കിരീടം ആരും തട്ടിെയടുക്കാതിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം
12 ജയിക്കുന്നവെന ഞാൻ
നിനക്കുള്ളത് മുറുെകപ്പിടിച്ച െകാൾക.
എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിൽ ഒരു തൂണാക്കും; അവൻ ഒരിക്കലും
അതിൽനിന്ന് പുറത്തുേപാകയില്ല; എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ േപരും എെന്റ
ൈദവത്തിൽ നിന്നു, സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് തേന്ന ഇറങ്ങിവരുന്ന, പുതിയ
െയരൂശേലം എന്ന എെന്റ ൈദവത്തിൻ നഗരത്തിെന്റ േപരും എെന്റ
പുതിയ േപരും ഞാൻ അവെന്റ േമൽ എഴുതും. 13 ആത്മാവ് സഭകേളാടു
പറയുന്നത് എെന്തന്ന് േകൾക്കുവാൻ െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട.
14 ലെവാദിക്ക്യയിെല
സഭയുെട ദൂതന് എഴുതുക:
ആേമൻ
എന്ന
വിശ്വസ്തനും
സത്യസാക്ഷിയും
ൈദവസൃഷ്ടിയുെട
ആരംഭവും ആയിരിക്കുന്നവൻ അരുളിെച്ചയ്യ ന്നത്: 15 ഞാൻ നിെന്റ
്രപവൃത്തി അറിയുന്നു;
നീ ചൂടുള്ളവനുമല്ല;
തണുപ്പ ള്ളവനുമല്ല;
നീ
തണുപ്പ ള്ളവേനാ
ചൂടുള്ളവേനാ†
ആയിരുെന്നങ്കിൽ
16 അതുെകാണ്ട്,
െകാള്ളാമായിരുന്നു.
നീ തണുപ്പ ം ചൂടും
ഉള്ളവനാകാെത,
അല്പം
മാ്രതം
ചൂടുള്ളവനാകയാൽ
ഞാൻ
17
നിെന്ന എെന്റ വായിൽ നിന്നു തുപ്പിക്കളയും.
ഞാൻ ധനവാൻ;
എനിക്ക് ഭൗതിക സ്വത്തുക്കൾ ധാരാളം ഉണ്ട്.
എനിക്ക് ഒന്നും
തെന്ന ആവശ്യം ഇല്ല എന്നു നീ പറയുന്നതുെകാണ്ടും;
നീ
ഏറ്റവും ദുരിതപൂർണ്ണനും ഗതിയില്ലാത്തവനും െകട്ടവനും ദരി്രദനും
കുരുടനും നഗ്നനും എന്ന് അറിയായ്കെകാണ്ടും; 18 നീ സമ്പന്നൻ
ആേകണ്ടതിന് തീയിൽ ഊതിക്കഴിച്ച െപാന്നും നിെന്റ നഗ്നത
െവളിവാകാതവണ്ണം ധരിേക്കണ്ടതിന് തിളങ്ങുന്ന ശു്രഭവസ്്രതവും,
നിനക്ക് കാഴ്ച ലഭിേക്കണ്ടതിന് കണ്ണിൽ പുരട്ട വാൻ േലപവും എേന്നാട്
വിലയ്ക്കുവാങ്ങുക എന്ന എെന്റ ഉപേദശം േകൾക്കുക. 19 എനിക്ക്
്രപിയമുള്ളവെര ഒെക്കയും ഞാൻ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും
െചയ്യ ന്നു;
അതുെകാണ്ട്
നീ
ജാ്രഗതയുള്ളവനായിരിക്ക;
മാനസാന്തരെപ്പടുക. 20 ഇതാ, ഞാൻ വാതില്ക്കൽ നിന്നു മുട്ട ന്നു;
ആെരങ്കിലും എെന്റ ശബ്ദം േകട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവെന്റ
അടുക്കൽ െചല്ല കയും ഞാൻ അവേനാടും അവൻ എേന്നാടും
21 ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ
കൂെട ആഹാരം കഴിക്കുകയും െചയ്യ ം.
എേന്നാടുകൂെട എെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ അവകാശം
നല്കും;
ഞാനും ജയിച്ച എെന്റ പിതാവിേനാടുകൂെട അവെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നതുേപാെല തേന്ന. 22 ആത്മാവ് സഭകേളാടു
*
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4. അദ്ധ്യായം.

അതിനുേശഷം ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു
വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ട്;
ആദ്യമായി ഞാൻ േകട്ടത്
കാഹളനാദംേപാെല എേന്നാട് സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന ഒരു ശബ്ദം
ആയിരുന്നു. അത് എേന്നാട് പറഞ്ഞത്: ഇവിെട കയറിവരിക; ഇനിയും
സംഭവിപ്പാനുള്ളത് എെന്തന്ന് ഞാൻ നിെന്ന കാണിയ്ക്കും. 2 അേപ്പാൾ
തെന്ന ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മ വിവശതയിലായി, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു
സിംഹാസനം െവച്ചിരിക്കുന്നതും അതിൽ ഒരുവൻ ഇരിക്കുന്നതും ഞാൻ
3 അതിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ കാഴ്ചയ്ക്ക് സൂര്യകാന്തേത്തയും
കണ്ട്.
പത്മരാഗേത്തയും
േപാെല
ഉള്ളവൻ;
സിംഹാസനത്തിെന്റ
ചുറ്റ ം
കാഴ്ചയ്ക്ക്
മരതകേത്താടു
തുല്യമാെയാരു
പച്ചവില്ല്;
4 സിംഹാസനത്തിെന്റ ചുറ്റിലും ഇരുപത്തിനാല് ഇരിപ്പിടം; ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ
െവള്ളവസ്്രതം
ധരിച്ച ംെകാണ്ട്
ഇരുപത്തിനാല്
മൂപ്പന്മാർ
5 സിംഹാസനത്തിൽനിന്ന് മിന്നലും, ഇടിമുഴക്കവും,
ഇരുന്നിരുന്നു.
ശബ്ദേഘാഷവും പുറെപ്പട്ടിരുന്നു; ൈദവത്തിെന്റ ഏഴ് ആത്മാക്കളായ
ഏഴുവിളക്കുകൾ സിംഹാസനത്തിെന്റ മുമ്പിൽ കത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നു;
6 സിംഹാസനത്തിെന്റ മുമ്പിൽ സ്ഫടിക തുല്യമായ കണ്ണാടിക്കടൽ;
സിംഹാസനത്തിെന്റ ചുറ്റിലും,
മുമ്പിലും പുറകിലും കണ്ണ കൾ
നിറഞ്ഞിരുന്ന നാല് ജീവികൾ. 7 ഒന്നാം ജീവി സിംഹെത്തേപ്പാെല; രണ്ടാം
ജീവി കാളെയേപ്പാെല മൂന്നാം ജീവി മനുഷ്യെനേപ്പാെല മുഖമുള്ളത്;
8 നാല് ജീവികൾക്കും
നാലാം ജീവി പറക്കുന്ന കഴുകന് സമം.
ആറ് ചിറകുകൾ വീതം, അവയ്ക്കുള്ളിൽ നിറെയ കണ്ണ കള ം
ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഇരുന്നവനും ഇരിക്കുന്നവനും വരുന്നവനുമായ
സർവ്വശക്തനായ ൈദവം പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ എന്നു
അവർ രാപ്പകൽ േഭദം കൂടാെത നിരന്തരം പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
9
എെന്നേന്നക്കും
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനായി
സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നവന് ആ ജീവികൾ മഹത്വവും ബഹുമാനവും സ്േതാ്രതവും
െകാടുക്കുേമ്പാെഴാെക്കയും 10 സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവെന്റ
മുമ്പിൽ
ഇരുപത്തിനാല്
മൂപ്പന്മാരും
വീണു,
എെന്നേന്നക്കും
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവെന നമസ്കരിക്കുകയും അവരുെട കിരീടങ്ങെള
സിംഹാസനത്തിൻ മുമ്പിൽ ഇട്ട െകാണ്ട്, 11 ഞങ്ങള െട കർത്താേവ,
മഹത്വവും, ബഹുമാനവും ശക്തിയും സ്വീകരിക്കുവാൻ നീ േയാഗ്യൻ.
നിെന്റ സേന്താഷത്തിനായി അവ ഉളവാകുകയും സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
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പിെന്ന ഞാൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവെന്റ വലങ്കയ്യിൽ
അകത്തും
പുറകിലും
എഴുതിയിരിക്കുന്നതും
ഏഴ്
മു്രദയാൽ
2 ആ
മു്രദയിട്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു ചുരുൾ കണ്ട്.
ചുരുൾ
തുറപ്പാനും അതിെന്റ മു്രദ െപാട്ടിയ്ക്കുവാനും േയാഗ്യൻ ആർ? എന്നു
അത്യ ച്ചത്തിൽ വിളംബരം െചയ്യ ന്ന ശക്തനാെയാരു ദൂതെനയും
3 ചുരുൾ തുറക്കുവാേനാ അത് ഒന്ന് േനാക്കുവാൻ
ഞാൻ കണ്ട്.
േപാലുേമാ സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്കു കീഴിലും ആർക്കും
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4 ചുരുൾ തുറക്കുവാേനാ അത് വായിക്കുവാേനാ
കഴിഞ്ഞില്ല.
േനാക്കുവാേനാ േയാഗ്യതയുള്ള ആെരയും കെണ്ടത്തായ്കെകാണ്ട്
ഞാൻ അതിദുഃഖേത്താെട കരഞ്ഞു. 5 എങ്കിലും മൂപ്പന്മാരിൽ ഒരുവൻ
എേന്നാട് പറഞ്ഞത്:
കരയണ്ട; േനാക്കൂ, െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിെല
സിംഹവും* ദാവീദിെന്റ േവരുമായവൻ ചുരുൾ തുറക്കുവാനും അതിെന്റ
ഏഴുമു്രദയും
അഴിപ്പാനും
തക്കവണ്ണം
ജയം
്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
6 സിംഹസനത്തിെന്റയും നാല് ജീവികള െടയും നടുവിലും മൂപ്പന്മാരുെട
മദ്ധ്യത്തിലും ഒരു കുഞ്ഞാട് അറുക്കെപ്പട്ടതുേപാെല നില്ക്കുന്നതു
ഞാൻ കണ്ട്: അവന് ഏഴ് െകാമ്പും ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടേത്തക്കും
അയച്ചിരിക്കുന്ന ൈദവത്തിെന്റ ഏഴ് ആത്മാക്കളായ ഏഴ് കണ്ണ ം
7 അവൻ
ഉണ്ട്.
െചന്ന് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവെന്റ
വലങ്കയ്യിൽ നിന്നു ചുരുൾ വാങ്ങി. 8 അവൻ ചുരുൾ വാങ്ങിയേപ്പാൾ
നാലുജീവികള ം ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരും കുഞ്ഞാടിെന്റ മുമ്പാെക
വീണു. ഓേരാരുത്തനു വീണയും വിശുദ്ധന്മാരുെട ്രപാർത്ഥന എന്ന
9 അവർ
സുഗന്ധം നിറഞ്ഞ സ്വർണ്ണപാ്രതവും ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഒരു പുതിയ പാട്ട് പാടി:
ചുരുൾ വാങ്ങുവാനും അതിെന്റ മു്രദ
തുറക്കുവാനും നീ േയാഗ്യൻ; “നീ അറുക്കെപ്പട്ട നിെന്റ രക്തംെകാണ്ടു
സകലേഗാ്രതത്തിലും ഭാഷയിലും വംശത്തിലും ജാതിയിലും നിന്നുള്ള
ജനങ്ങെള നീ ൈദവത്തിനായി വിലയ്ക്കു വാങ്ങി; 10 ഞങ്ങള െട
ൈദവത്തിനായി നീ ഞങ്ങെള രാജ്യവും പുേരാഹിതന്മാരും ആക്കിെവച്ച ;
11 പിെന്ന ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ
അവർ ഭൂമിയിൽ വാഴും.”
സിംഹാസനത്തിെന്റയും ജീവികള െടയും മൂപ്പന്മാരുെടയും ചുറ്റിലും
അേനകം ദൂതന്മാരുെട ശബ്ദം േകട്ട്; അവരുെട എണ്ണം പതിനായിരം
12 അവർ
ഇരട്ടി പതിനായിരവും ആയിരം ആയിരവും ആയിരുന്നു.
അത്യ ച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞത്: “അറുക്കെപ്പട്ട കുഞ്ഞാട് ശക്തിയും ധനവും
ജ്ഞാനവും ബലവും ബഹുമാനവും മഹത്വവും സ്േതാ്രതവും ലഭിപ്പാൻ
േയാഗ്യൻ.” 13 സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്കു കീഴിലും സമു്രദത്തിലും
ഉള്ള സകല സൃഷ്ടിയും അവയിലുള്ളത് ഒെക്കയും പറയുന്നതായി
ഞാൻ േകട്ടത്: “സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനും കുഞ്ഞാടിനും
സ്േതാ്രതവും ബഹുമാനവും മഹത്വവും അധികാരവും എെന്നേന്നക്കും
ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട.” 14 അേപ്പാൾ നാല് ജീവികള ം, “ആേമൻ!” എന്നു
പറഞ്ഞു; ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരും എെന്നേന്നക്കും ഇരിക്കുന്നവെന
വീണു ആരാധിച്ച .

1

6. അദ്ധ്യായം.

കുഞ്ഞാട് ഏഴ് മു്രദകളിൽ ഒന്ന് െപാട്ടിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ കണ്ടത്:
“വരിക!”
എന്നു നാല് ജീവികളിൽ ഒന്ന് ഇടിമുഴക്കത്തിെനാത്ത
ശബ്ദത്തിൽ പറയുന്നതായിരുന്നു.
ഞാൻ അത് േകൾക്കുകയും
െചയ്തു. 2 ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ ഇതാ ഒരു െവള്ളക്കുതിര; അതിെന്റ
പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നവൻ ഒരു വില്ല് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു; അവന് ഒരു കിരീടവും
െകാടുത്തു; അവൻ ജയിക്കുന്നവനായും ജയാളിയായും പുറെപ്പട്ട .
3 അവൻ രണ്ടാം മു്രദ െപാട്ടിച്ചേപ്പാൾ: “വരിക!” എന്നു രണ്ടാം ജീവി
4 അേപ്പാൾ തീേപാെല ചുവപ്പ നിറമുള്ള
പറയുന്നത് ഞാൻ േകട്ട്.
*

5. അദ്ധ്യായം.. 5 യഹൂദാ േഗാ്രതത്തിെല സിംഹം-യഹൂദാ േഗാ്രതത്തിെല ശക്തിയുള്ള
ജയിക്കുന്നവനും ദാവീദിന്െറ മഹത്വമുള്ള പിന്തുടര്ച്ചക്കാരനുമായ്രകിസ്തു
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മെറ്റാരു കുതിര പുറെപ്പട്ട ; അതിെന്റ പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നവന് മനുഷ്യർ
അേന്യാന്യം െകാല്ല വാൻ തക്കവണ്ണം ഭൂമിയിൽ നിന്നു സമാധാനം
എടുത്തുകളേയണ്ടതിന് അധികാരം െകാടുത്തു; ഒരു വലിയ വാള ം
അവന് െകാടുത്തു.
5 അവൻ മൂന്നാം മു്രദ െപാട്ടിച്ചേപ്പാൾ: “വരിക!” എന്നു മൂന്നാം ജീവി
പറയുന്നത് ഞാൻ േകട്ട്. അേപ്പാൾ ഞാൻ ഒരു കറുത്ത കുതിരെയ കണ്ട്;
അതിെന്റ പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നവൻ ഒരു ്രതാസ് കയ്യിൽ പിടിച്ചിരുന്നു.
6 ഒരു ദിവസക്കൂലിയായ ഒരു പണത്തിന് ഒരിടങ്ങഴി േഗാതമ്പു; ഒരു
ദിവസക്കൂലിയായ ഒരു പണത്തിന് മൂന്നിടങ്ങഴി യവം; എന്നാൽ
എണ്ണയ്ക്കും വീഞ്ഞിനും േകട് വരുത്തരുത് എന്നു നാല് ജീവികള െടയും
ഇടയിൽ നിന്നും ഒരു ശബ്ദവും ഞാൻ േകട്ട്.
7 അവൻ
നാലാം മു്രദ െപാട്ടിച്ചേപ്പാൾ:
“വരിക!”
എന്നു
8 അേപ്പാൾ ഞാൻ
നാലാം ജീവി പറയുന്ന ശബ്ദം ഞാൻ േകട്ട്.
ചാരനിറമുള്ള ഒരു കുതിരെയ കണ്ട്; അതിേന്മൽ ഇരിക്കുന്നവന്
മരണം എന്നു േപർ; പാതാളം അവെന പിന്തുടർന്നു; അവർക്ക്
വാള െകാണ്ടും ക്ഷാമംെകാണ്ടും മഹാവ്യാധിെകാണ്ടും ഭൂമിയിെല
കാട്ട മൃഗങ്ങെളെക്കാണ്ടും
െകാന്നുകളയുവാൻ
ഭൂമിയുെട
നാലിെലാന്നിേന്മൽ അധികാരം നൽകെപ്പട്ട .
9 അവൻ അഞ്ചാം മു്രദ െപാട്ടിച്ചേപ്പാൾ: ൈദവവചനം നിമിത്തവും
തങ്ങൾ
ഉറേപ്പാെട
കാത്തുെകാണ്ട
സാക്ഷ്യം
നിമിത്തവും
െകാല്ലെപ്പട്ടവരുെട ആത്മാക്കെള ഞാൻ യാഗപീഠത്തിെന്റ കീഴിൽ കണ്ട്;
10 വിശുദ്ധനും സത്യവാനുമായ കർത്താേവ, ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നവേരാട്
ന്യായവിധിയും
ഞങ്ങള െട
രക്തത്തിനുള്ള
്രപതികാരവും
നീ
എ്രതേത്താളം നടത്താെതയിരിക്കും എന്നു അവർ ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച .
11 അേപ്പാൾ അവരിൽ ഓേരാരുത്തർക്കും െവള്ളയങ്കി നൽകെപ്പട്ട ;
അവർ
െകാല്ലെപ്പട്ടതുേപാെല
അവരുെട
സഹശു്രശുഷകന്മാരും
്രകിസ്തീയ സേഹാദരന്മാരും െകാല്ലെപ്പടുന്നതുവെര അല്പകാലം കൂെട
അവർ കാത്തിരിക്കണം എന്നു അവർക്ക് അരുളപ്പാടുണ്ടായി.
12 അവൻ ആറാം മു്രദ െപാട്ടിച്ചേപ്പാൾ;
ഞാൻ േനാക്കുകയിൽ
ഒരു വലിയ ഭൂമികുലുക്കം ഉണ്ടായി;
സൂര്യൻ കരിമ്പടംേപാെല
13 അത്തിവൃക്ഷം
കറുത്തു;
ച്രന്ദൻ രക്തതുല്യമായിത്തീർന്നു.
െകാടുങ്കാറ്റ െകാണ്ട്
കുലുങ്ങിയിട്ട്
തണുപ്പ കാലത്ത്
കായ്
ഉതിർക്കുേമ്പാെല ആകാശത്തിെല നക്ഷ്രതങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ വീണു.
14 ചുരുൾ മുകളിേലക്കു ചുരുട്ട ംേപാെല ആകാശം ഇല്ലാതായി; എല്ലാ
മലയും ദ്വീപും സ്വസ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീങ്ങിേപ്പായി. 15 അേപ്പാൾ ഭൂമിയിെല
രാജാക്കന്മാരും ്രപധാനികള ം സഹ്രസാധിപന്മാരും ധനവാന്മാരും
ബലവാന്മാരും അടിമകള ം സ്വത്രന്തരും ഗുഹകളിലും മലകളിെല
പാറകള െട ഇടയിലും ഒളിച്ച െകാണ്ട് മലകേളാടും പാറകേളാടും;
16 “ഞങ്ങള െട േമൽ വീഴുവിൻ; സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവെന്റ
ദൃഷ്ടിയിൽനിന്നും കുഞ്ഞാടിെന്റ േകാപത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങെള
മറയ്ക്കുവിൻ. 17 അവെന്റ മഹാേകാപദിവസം വന്നിരിക്കുന്നു; ആർക്ക്
നില്ക്കുവാൻ കഴിയും?” എന്നു പറഞ്ഞു.
1

7. അദ്ധ്യായം.
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നാല് ദൂതന്മാർ ഭൂമിയിെല നാല് കാറ്റ ം പിടിച്ച െകാണ്ടു ഭൂമിയുെട നാല്
2 ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ
ദിക്കിലും നില്ക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ട്.
മു്രദയുണ്ടായിരുന്ന മെറ്റാരു ദൂതൻ, കിഴക്കുനിന്ന് മുകളിേലക്കു വരുന്നത്
ഞാൻ കണ്ട്.
അവൻ ഭൂമിക്കും സമു്രദത്തിനും േകടുവരുത്തുവാൻ
അനുവാദം െകാടുക്കെപ്പട്ട നാല് ദൂതന്മാേരാട്: 3 നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ
ദാസന്മാരുെട െനറ്റികളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു മു്രദയിട്ട് തീരുേവാളം ഭൂമിേക്കാ,
സമൂ്രദത്തിേനാ, വൃക്ഷങ്ങൾേക്കാ േകടുവരുത്തരുത് എന്നു ഉറെക്ക
വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 4 മു്രദേയറ്റവരുെട എണ്ണവും ഞാൻ േകട്ട്; യി്രസാേയൽ
ജനങ്ങള െട എല്ലാ േഗാ്രതത്തിലും നിന്നു മു്രദേയറ്റവർ 144, 000.
5 െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽ നിന്നു മു്രദേയറ്റവർ പ്രന്തണ്ടായിരം;
രൂേബൻേഗാ്രതത്തിൽ നിന്നു പ്രന്തണ്ടായിരം;
ഗാദ്േഗാ്രതത്തിൽ നിന്നു പ്രന്തണ്ടായിരം.
6 ആേശർേഗാ്രതത്തിൽ നിന്നു പ്രന്തണ്ടായിരം;
നഫ്താലിേഗാ്രതത്തിൽ നിന്നു പ്രന്തണ്ടായിരം;
മനെശ്ശേഗാ്രതത്തിൽ നിന്നു പ്രന്തണ്ടായിരം.
7 ശിെമേയാൻ േഗാ്രതത്തിൽ നിന്നു പ്രന്തണ്ടായിരം;
േലവിേഗാ്രതത്തിൽ നിന്നു പ്രന്തണ്ടായിരം;
യിസ്സാഖാർ േഗാ്രതത്തിൽ നിന്നു പ്രന്തണ്ടായിരം;
8 െസബൂലൂൻേഗാ്രതത്തിൽ നിന്നു പ്രന്തണ്ടായിരം;
േയാസഫ്േഗാ്രതത്തിൽ നിന്നു പ്രന്തണ്ടായിരം;
െബന്യാമിൻ േഗാ്രതത്തിൽ നിന്നു മു്രദേയറ്റവർ പ്രന്തണ്ടായിരവും
ആയിരുന്നു.
9 ഈ
സംഭവങ്ങൾക്കുേശഷം ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ,
എല്ലാ
ജാതികളിലും
േഗാ്രതങ്ങളിലും
വംശങ്ങളിലും
ഭാഷകളിലുംനിന്ന്
സിംഹാസനത്തിനും കുഞ്ഞാടിനും മുമ്പാെക നില്ക്കുന്ന, ആർക്കും
എണ്ണിത്തീർക്കുവാൻ കഴിയാത്ത െവള്ള നിലയങ്കി ധരിച്ച ം ൈകകളിൽ
കുരുേത്താലകൾ പിടിച്ച ം ഉള്ള ഒരു മഹാപുരുഷാരെത്ത കണ്ട്. അവർ
10 “രക്ഷ
അത്യ ച്ചത്തിൽ വിളിച്ച പറഞ്ഞത്:
സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നവനായ നമ്മുെട ൈദവത്തിനും കുഞ്ഞാടിനും ഉള്ളത്.”
11 സകലദൂതന്മാരും സിംഹാസനത്തിെന്റയും മൂപ്പന്മാരുെടയും നാല്
ജീവികള െടയും ചുറ്റ ം നിന്നു, അവർ സിംഹാസനത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
കവിണ്ണ വീണു ൈദവെത്ത ആരാധിച്ച ം െകാണ്ട് പറഞ്ഞത്: “ആേമൻ;
” 12 നമ്മുെട ൈദവത്തിന് എെന്നേന്നക്കും സ്തുതിയും മഹത്വവും
ജ്ഞാനവും
സ്േതാ്രതവും
ബഹുമാനവും
ശക്തിയും
ബലവും;
ആേമൻ. 13 അേപ്പാൾ മൂപ്പന്മാരിൽ ഒരുവൻ എേന്നാട്: െവള്ളനിലയങ്കി
ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവർ ആർ? അവർ എവിെട നിന്നു വന്നു എന്നു േചാദിച്ച .
14 യജമാനന് അറിയാമേല്ലാ എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അവൻ എേന്നാട്
പറഞ്ഞത്: ഇവർ മഹാകഷ്ടത്തിൽനിന്ന് വന്നവർ; അവർ കുഞ്ഞാടിെന്റ
രക്തത്തിൽ*
അവരുെട
അങ്കി
അലക്കി
െവള പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
15 അതുെകാണ്ട് അവർ ൈദവത്തിെന്റ സിംഹാസനത്തിൻ മുമ്പിലിരുന്ന്
അവെന്റ ആലയത്തിൽ രാവും പകലും അവെന ആരാധിക്കുന്നു;
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ അവേരാട് കൂെട വസിക്കും. 16 ഇനി
അവർക്ക് വിശക്കയില്ല ദാഹിക്കയും ഇല്ല; സൂര്യെവളിച്ചവും മറ്റ് ചൂടും
അവെര ബാധിക്കുകയില്ല. 17 സിംഹാസനത്തിെന്റ മേദ്ധ്യ ഉള്ള കുഞ്ഞാട്
*

7. അദ്ധ്യായം.. 14 കുഞ്ഞാടിെന്റ രക്തം-്രകിസ്തുവിന്െറ പാപപരിഹാരയാഗം
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അവെര േപാറ്റ കയും അവെര ജീവജലത്തിെന്റ ഉറവുകളിേലക്ക്
നയിക്കുകയും െചയ്യ ം. ൈദവം അവരുെട കണ്ണിൽനിന്ന് കണ്ണ നീർ
എല്ലാം തുടച്ച കളയുകയും െചയ്യ ം.

8. അദ്ധ്യായം.
1

കുഞ്ഞാട് ഏഴാം മു്രദ െപാട്ടിച്ചേപ്പാൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഏകേദശം
2 അേപ്പാൾ ഞാൻ
അരമണിക്കൂേറാളം നിശബ്ദത ഉണ്ടായി.
ൈദവസന്നിധിയിൽ നില്ക്കുന്ന ഏഴ് ദൂതന്മാെര കണ്ട്, അവർക്ക് ഏഴ്
കാഹളം െകാടുക്കുകയും െചയ്തു.
3

മെറ്റാരു ദൂതൻ വന്നു ഒരു സ്വർണ്ണധൂപപാ്രതം പിടിച്ച െകാണ്ടു
യാഗപീഠത്തിനരിെക നിന്നു.
സിംഹാസനത്തിൻ മുമ്പിലുള്ള
സ്വർണ്ണയാഗപീഠത്തിേന്മൽ
സകലവിശുദ്ധജനങ്ങള െടയും
്രപാർത്ഥനേയാടു
കൂെട
അത്
അർപ്പിേക്കണ്ടതിന്
ധാരാളം
4 സുഗന്ധ്രദവ്യത്തിെന്റ പുക
സുഗന്ധ്രദവ്യവും അവന് െകാടുത്തു.
വിശുദ്ധന്മാരുെട
്രപാർത്ഥനേയാടുകൂെട
ദൂതെന്റ
കയ്യിൽനിന്ന്
5 ദൂതൻ സുഗന്ധധൂപം എടുത്തു
ൈദവസന്നിധിയിേലക്ക് ഉയർന്നു.
യാഗപീഠത്തിൽ നിന്നും കനൽ നിറച്ച് ഭൂമിയിേലക്കു എറിഞ്ഞു; അവിെട
ഇടിമുഴക്കങ്ങള ം, ശബ്ദേകാലാഹലങ്ങള ം, മിന്നലുകള ം, ഭൂകമ്പവും
ഉണ്ടായി.
6 ഏഴ്
കാഹളങ്ങള ള്ള ഏഴ് ദൂതന്മാർ കാഹളം ഊതുവാൻ
ഒരുങ്ങിനിന്നു.
7

ഒന്നാമെത്ത ദൂതൻ കാഹളം ഊതി; അേപ്പാൾ രക്തം കലർന്ന
കൽമഴയും തീയും ഭൂമിയിൽ പതിച്ച ;
ഭൂമിയിൽ മൂന്നിെലാന്നു
െവന്തുേപായി; വൃക്ഷങ്ങളിൽ മൂന്നിെലാന്നു െവന്തുേപായി; എല്ലാ
പച്ചപ്പ ല്ല ം െവന്തുേപായി.
8 രണ്ടാമെത്ത ദൂതൻ കാഹളം ഊതി;
അേപ്പാൾ തീ കത്തുന്ന
വൻമലേപാെലെയാന്ന് സമു്രദത്തിേലക്കു വീണിട്ട് കടൽ മൂന്നിെലാന്നു
രക്തമായിത്തീർന്നു. 9 സമു്രദത്തിൽ ജീവനുണ്ടായിരുന്ന സൃഷ്ടികളിൽ
മൂന്നിെലാന്നു ചത്തുേപായി; കപ്പലുകളിലും മൂന്നിെലാന്നു നശിച്ച േപായി.
10

മൂന്നാമെത്ത ദൂതൻ കാഹളം ഊതി; അേപ്പാൾ ദീപംേപാെല
ജ്വലിക്കുന്ന
ഒരു
മഹാനക്ഷ്രതം
ആകാശത്തുനിന്ന്
നദികളിൽ
മൂന്നിെലാന്നിേന്മലും നീരുറവുകളിേന്മലും വീണു. 11 ആ നക്ഷ്രതത്തിന്
കാഞ്ഞിരം എന്നു േപർ; െവള്ളങ്ങളിൽ മൂന്നിെലാന്നു വിഷമയം
ആയിത്തീർന്നു.
കയ്പായ െവള്ളത്താൽ മനുഷ്യരിൽ പലരും
മരിച്ച േപായി.
12 നാലാമെത്ത ദൂതൻ കാഹളം ഊതി;
അേപ്പാൾ സൂര്യനിൽ
മൂന്നിെലാന്നും ച്രന്ദനിൽ മൂന്നിെലാന്നും നക്ഷ്രതങ്ങളിൽ മൂന്നിെലാന്നും
ബാധിക്കെപ്പട്ട ; അതുെകാണ്ട് അവയിൽ മൂന്നിെലാന്നു ഇരുണ്ടുേപായി;
മൂന്നിെലാന്നു പകലും മൂന്നിെലാന്നു രാവും െവളിച്ചമില്ലാെതയായി.
13

ഇനിയും ഊതുവാനുള്ള മൂന്നു ദൂതന്മാരുെട കാഹളനാദം നിമിത്തം
ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് കഷ്ടം, കഷ്ടം, കഷ്ടം എന്നു ഉറെക്ക
പറഞ്ഞുെകാണ്ട് ആകാശമേധ്യ പറന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കഴുകെന
ഞാൻ കാണുകയും അതിെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കുകയും െചയ്തു.
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പിെന്ന അഞ്ചാമെത്ത ദൂതൻ കാഹളം ഊതി;
അേപ്പാൾ
ഒരു നക്ഷ്രതം ആകാശത്തുനിന്ന് ഭൂമിയിൽ വീഴുന്നത് ഞാൻ
കണ്ട്;
അഗാധഗർത്തത്തിെന്റ താേക്കാൽ അവന് െകാടുത്തു.
2 അവൻ അഗാധഗർത്തം തുറന്നു; ഒരു വലിയ ചൂളയിൽ നിന്നുള്ള
പുകേപാെല
ഗർത്തത്തിൽനിന്ന്
പുകെപാങ്ങി;
ഗർത്തത്തിൽ
നിന്നും ഉയർന്ന പുകയാൽ സൂര്യനും അന്തരീക്ഷവും ഇരുണ്ടുേപായി.
3 പുകയിൽനിന്ന് െവട്ട ക്കിളികൾ ഭൂമിേമൽ വന്നു, അവയ്ക്ക് ഭൂമിയിെല
േതള കൾക്കുള്ളതുേപാെലയുള്ള
ശക്തി
െകാടുക്കെപ്പടുകയും
െചയ്തു. 4 െനറ്റിയിൽ ൈദവത്തിെന്റ മു്രദയില്ലാത്ത മനുഷ്യർക്കല്ലാെത
ഭൂമിയിലുള്ള പുല്ലിനും, യാെതാരു പച്ചയായ സസ്യത്തിനും, വൃക്ഷത്തിനും
േകടുവരുത്തരുത് എന്നു അതിന് കല്പന ലഭിച്ച . 5 അവെര െകാല്ല വാനല്ല,
എന്നാൽ അഞ്ചുമാസക്കാലം അവെര ഉപ്രദവിക്കുവാനേ്രത അവയ്ക്ക്
അനുവാദം നൽകിയത്;
അവരുെട േവദന, േതൾ മനുഷ്യെന
6 ആ കാലത്ത്
കുത്തുേമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന േവദനേപാെല തെന്ന.
മനുഷ്യർ മരണം അേന്വഷിക്കും; പേക്ഷ അത് കെണ്ടത്തുകയില്ല;
അവർ മരിക്കുവാൻ ആശിക്കും; എന്നാൽ മരണം അവരിൽ നിന്നു
7 െവട്ട ക്കിളികള െട രൂപം യുദ്ധത്തിന് ഒരുക്കിയ
പറന്നുേപാകും.
കുതിരകെളേപ്പാെല;
അവയുെട തലകളിൽ സ്വർണ്ണകിരീടങ്ങൾ
േപാെല എേന്താ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവയുെട മുഖങ്ങൾ മനുഷ്യരുെട
8 സ്്രതീകള െട മുടിേപാെല
മുഖങ്ങൾ േപാെലയും ആയിരുന്നു.
അവയ്ക്ക് മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു; അവയുെട പല്ല കൾ സിംഹത്തിെന്റ
9 ഇരുമ്പുകവചംേപാെല അവയ്ക്ക്
പല്ല കൾ േപാെല ആയിരുന്നു.
കവചങ്ങൾ ഉണ്ട്; അവയുെട ചിറകുകള െട ശബ്ദം യുദ്ധത്തിനു
ഓടുന്ന അേനകം രഥങ്ങള ം കുതിരകള ം ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം
േപാെലയും ആയിരുന്നു. 10 അവയ്ക്ക് േതള കെളേപ്പാെല വാലുകൾ
ഉണ്ട്;
അവയിൽ വിഷമുള്ള കള ം ഉണ്ടായിരുന്നു;
മനുഷ്യെര
അഞ്ചുമാസക്കാലം
ഉപ്രദവിക്കുവാനുള്ള
ശക്തി
അവയ്ക്ക്
11 അഗാധഗർത്തത്തിെന്റ ദൂതൻ അവയുെടേമൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു.
രാജാവായി ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവെന്റ േപര് എ്രബായഭാഷയിൽ
*
അബേദ്ദാൻ
എന്നാകുന്നു,
എന്നാൽ ്രഗീക്ക് ഭാഷയിൽ അത്
അെപ്പാല്ല േവാൻ എന്നും ആകുന്നു.
12 ആദ്യെത്ത കഷ്ടം കഴിഞ്ഞുേപായി. ജാ്രഗതയായിരിക്ക! ഇനിയും
രണ്ട് കഷ്ടങ്ങൾ കൂെട വരുവാനുണ്ട്.
13
ആറാമെത്ത
ദൂതൻ
കാഹളം
ഊതി;
അേപ്പാൾ
ൈദവസന്നിധിയിലുള്ള
സ്വർണ്ണയാഗപീഠത്തിെല
നാല്
െകാമ്പുകളിൽനിന്ന് ഒരു ശബ്ദം വരുന്നത് ഞാൻ േകട്ട്. 14 ആ ശബ്ദം
കാഹളം കയ്യിലുള്ള ആറാം ദൂതേനാട് പറഞ്ഞത്, “യൂ്രഫട്ടീസ് എന്ന
മഹാനദിക്കരിെക ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് ദൂതന്മാെര അഴിച്ച വിടുക.”
15 മനുഷ്യരിൽ മൂന്നിെലാന്നിെന െകാല്ല വാനായി, ഒരു മണിക്കൂറിനും
ഒരു ദിവസത്തിനും ഒരു മാസത്തിനും ഒരു വർഷത്തിനും ഒരുക്കിയിരുന്ന
നാല് ദൂതന്മാെര അഴിച്ച വിട്ട . 16 കുതിരപ്പടയുെട സംഖ്യ ആയിരം മടങ്ങ്
രണ്ടുലക്ഷം എന്നു ഞാൻ േകട്ട്. 17 ഞാൻ കുതിരകെളയും കുതിരപ്പ റത്ത്
ഇരിക്കുന്നവെരയും എെന്റ ദർശനത്തിൽ കണ്ടത് എങ്ങെന എന്നാൽ:
*

9. അദ്ധ്യായം.. 11 അബേദ്ദാന്-നാശം,അപ്പല്ല േവാന്-നശിപ്പിക്കുന്നവന്
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അവരുെട മാർകവചങ്ങൾ തീെകാണ്ടുള്ളതും, ചുവന്ന സ്ഫടികവും
ഗന്ധകവും േപാെല ഉള്ളതും ആയിരുന്നു;
കുതിരകള െട തല
സിംഹങ്ങള െട തലേപാെല ആയിരുന്നു; അവയുെട വായിൽ നിന്നും
18 അവയുെട വായിൽ നിന്നു
തീയും പുകയും ഗന്ധകവും വമിച്ച .
പുറെപ്പട്ട തീ, പുക, ഗന്ധകം എന്നിവയാൽ മനുഷ്യരിൽ മൂന്നിെലാന്നു
െകാല്ലെപ്പട്ട . 19 അവയുെട ശക്തി വായിലും വാലിലും ആയിരുന്നു;
അവയുെട വാലുകൾ സർപ്പങ്ങെളേപ്പാെല ആയിരുന്നു; മനുഷ്യെന
20 ഈ
ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നതിന് അവയ്ക്ക് തലകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു.
ബാധകളാൽ െകാല്ലെപ്പടാത്ത ബാക്കി മനുഷ്യേരാ അവർ െചയ്തിരുന്ന
്രപവൃത്തി വിട്ട മാനസാന്തരെപ്പട്ടില്ല, ദുർഭൂതങ്ങെളയും, കാണുവാനും
േകൾക്കുവാനും നടക്കുവാനും കഴിയാത്ത െപാന്നു, െവള്ളി, െചമ്പു,
കല്ല്, മരം എന്നിവെകാണ്ടുള്ള ബിംബങ്ങെളയും ആരാധിക്കുന്നതും
അവർ നിർത്തിയില്ല. 21 അവരുെട െകാലപാതകം, മ്രന്തവാദം, ദുർന്നടപ്പ്,
േമാഷണം എന്നീ ്രപവർത്തികൾ വിട്ട മാനസാന്തരെപ്പട്ടതുമില്ല.

10. അദ്ധ്യായം.
1

അേപ്പാൾ േമഘം ധരിച്ച െകാണ്ട് ബലവാനായ മെറ്റാരു ദൂതൻ
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും ഇറങ്ങിവരുന്നത് ഞാൻ കണ്ട്. അവെന്റ തലയ്ക്ക്
മീെത ഒരു മഴവില്ല ം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവെന്റ മുഖം സൂര്യെനേപ്പാെലയും
അവെന്റ പാദങ്ങൾ തീത്തൂണുകൾേപാെലയും ആയിരുന്നു. 2 അവൻ
കയ്യിൽ തുറന്നിരുന്ന ഒരു െചറിയ ചുരുൾ പിടിച്ചിരുന്നു. അവൻ വലെത്ത
കാൽ സമു്രദത്തിേന്മലും ഇടെത്ത കാൽ ഭൂമിേമലും െവച്ച്. 3 പിെന്ന
അവൻ സിംഹത്തിെന്റ ഗർജ്ജനം േപാെല അത്യ ച്ചത്തിൽ ആർത്തു
പറഞ്ഞു; ആർത്തേപ്പാൾ ഏഴ് ഇടികള ം നാദം മുഴക്കി. 4 ഏഴ് ഇടികള ം
നാദം മുഴക്കിയേപ്പാൾ, ഞാൻ എഴുതുവാൻ തുനിഞ്ഞു; എന്നാൽ ഏഴ്
ഇടിമുഴക്കങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഒന്നും എഴുതാെത മു്രദയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നു
എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഞാൻ േകട്ട്. 5 പിെന്ന
സമു്രദത്തിേന്മലും ഭൂമിേമലും നില്ക്കുന്നവനായി ഞാൻ കണ്ട ദൂതൻ
വലെത്ത ൈക ആകാശേത്തക്ക് ഉയർത്തി: 6 ‘ഇനി കാലം ഉണ്ടാകയില്ല’
എന്ന്
എെന്നേന്നക്കും
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനും,
ആകാശെത്തയും
അതിലുള്ള സർവ്വത്തിേനയും ഭൂമിേയയും അതിലുള്ള സർവ്വത്തിേനയും
സമു്രദേത്തയും അതിലുള്ള സർവ്വത്തിേനയും ്രസഷ്ടിച്ചവെന െചാല്ലി
7 എന്നാൽ ഏഴാം ദൂതെന്റ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്ന
സത്യം െചയ്തു.
കാലത്ത്, അവൻ കാഹളം ഊതുവാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ തെന്ന, ൈദവം
തെന്റ ദാസരായ ്രപവാചകന്മാേരാട് അരുളിെച്ചയ്ത ്രപകാരം ൈദവിക
മർമ്മത്തിനു പൂർത്തിയുണ്ടാകും. 8 ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു േകട്ട
ശബ്ദം പിെന്നയും എേന്നാട്: “േപാകുക, സമു്രദത്തിേന്മലും ഭൂമിേമലും
നില്ക്കുന്ന ദൂതെന്റ കയ്യിലുള്ള തുറന്നിരിക്കുന്ന െചറിയ ചുരുൾ
എടുക്കുക.” എന്ന് പറഞ്ഞു. 9 പിെന്ന ഞാൻ ദൂതെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്
െചറിയ ചുരുൾ എനിക്ക് തരിക എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ എേന്നാട്: ചുരുൾ
എടുത്തു തിന്നുക; അത് നിെന്റ വയറ്റിൽ കയ്പായിരിക്കും എങ്കിലും
നിെന്റ വായിൽ അത് േതൻ േപാെല മധുരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 10 ഞാൻ
ദൂതെന്റ കയ്യിൽ നിന്നു െചറിയ ചുരുൾ എടുത്തു തിന്നു; അത് എെന്റ
വായിൽ േതൻ േപാെല മധുരമായിരുന്നു; എന്നാൽ ഞാൻ അത് തിന്ന
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ഉടെന എെന്റ വയറു കയ്പായി. 11 അേപ്പാൾ ആ ദൂതന് *എേന്നാട്: നീ
ഇനിയും അേനകം വംശങ്ങള േടയും ജാതികള േടയും ഭാഷകള േടയും
രാജാക്കന്മാരുേടയും മുമ്പാെക ്രപവചിേക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു.
1

11. അദ്ധ്യായം.

പിെന്ന അളവുേകാൽേപാെലയുള്ള ഒരു ദണ്ഡ് എനിക്ക് നൽകി.
ദൂതൻ നിന്നുെകാണ്ട് എേന്നാട് പറഞ്ഞത്: “എഴുേന്നറ്റ് ൈദവത്തിെന്റ
ആലയെത്തയും യാഗപീഠെത്തയും അതിൽ ആരാധിക്കുന്നവെരയും
അളക്കുക. 2 എന്നാൽ ആലയത്തിന് പുറത്തുള്ള ്രപാകാരം വിേട്ടക്കുക,
അത് അളക്കരുത്;
അത് ജാതികൾക്ക് െകാടുത്തിരിക്കുന്നു;
അവർ വിശുദ്ധനഗരെത്ത നാല്പത്തിരണ്ട് മാസം ചവിട്ടി െമതിക്കും.
3 ചണവസ്്രതം
ധരിച്ച െകാണ്ട് ആയിരത്തിരുനൂറ്ററുപത് ദിവസം
്രപവചിക്കുവാനുള്ള അധികാരം ഞാൻ എെന്റ രണ്ടു സാക്ഷികൾക്കു
4 ഇവർ ഭൂമിയുെട കർത്താവിെന്റ സന്നിധിയിൽ
െകാടുക്കും.”
നില്ക്കുന്ന രണ്ടു ഒലിവുവൃക്ഷവും രണ്ടു നിലവിളക്കും ആകുന്നു.
5 ആെരങ്കിലും അവെര ഉപ്രദവിച്ചാൽ അവരുെട വായിൽ നിന്നു
തീ പുറെപ്പടുകയും അവരുെട ശ്രതുക്കെള ദഹിപ്പിച്ച കളയുകയും
െചയ്യ ം;
അവെര ഉപ്രദവിക്കുന്നവൻ ആരായിരുന്നാലും അവൻ
6 അവർ ്രപവചിക്കുന്ന കാലത്ത്
ഇങ്ങെന െകാല്ലെപ്പേടണ്ടിവരും.
മഴെപയ്യാെതവണ്ണം
ആകാശം
അടച്ച കളയുവാൻ
അവർക്ക്
അധികാരം ഉണ്ട്. അവർ ആ്രഗഹിക്കുേമ്പാെഴാെക്കയും െവള്ളെത്ത
രക്തമാക്കുവാനും സകലവിധബാധെകാണ്ട് ഭൂമിെയ ദണ്ഡിപ്പിക്കുവാനും
7 അവർ
അവർക്ക് അധികാരം ഉണ്ട്.
അവരുെട സാക്ഷ്യം
പൂർത്തീകരിക്കുേമ്പാൾ, അഗാധഗർത്തത്തിൽ നിന്നും കയറി വരുന്ന
മൃഗം അവർെക്കതിെര യുദ്ധം െചയ്യ കയും അവെര ജയിക്കുകയും
െകാല്ല കയും െചയ്യ ം. 8 അവരുെട ശവശരീരങ്ങൾ നമ്മുെട കർത്താവ്
്രകൂശിക്കെപ്പട്ടതും ്രപതീകാത്മകമായി െസാേദാം എന്നും മി്രസയീം
എന്നും
വിളിക്കപ്പടുന്നതുമായ
മഹാനഗരത്തിെന്റ*
െതരുവിൽ
9
കിടക്കും.
മൂന്നരദിവസേത്തക്ക് എല്ലാ വംശങ്ങളിലും േഗാ്രതങ്ങളിലും
ഭാഷകളിലും ജാതികളിലും ഉള്ളവർ അവരുെട മൃതശരീരങ്ങൾ
കാണുകയും
അവരുെട
ശവങ്ങൾ
കല്ലറയിൽ
അടക്കുവാൻ
അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യ ം. 10 ഈ ്രപവാചകന്മാർ ഇരുവരും
ഭൂമിയിൽ
ജീവിച്ചിരുന്നവെര
ദണ്ഡിപ്പിച്ചതുെകാണ്ട്
ഭൂവാസികൾ
അവർ നിമിത്തം സേന്താഷിക്കുകയും ആനന്ദേഘാഷം നടത്തുകയും
അേന്യാന്യം
സമ്മാനങ്ങൾ
െകാടുത്തയയ്ക്കുകയും
െചയ്യ ം.
11
എന്നാൽ
മൂന്നര
ദിവസത്തിനുേശഷം
ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ള
ജീവെന്റ ആത്മാവ് അവരിൽ ്രപേവശിച്ച് അവർ കാൽ ഊന്നിനിന്നു.
12 അേപ്പാൾ
അവെര കണ്ടവർെക്കല്ലാം വലിയ ഭയം ഉണ്ടായി.
“ഇവിെട കയറിവരുവിൻ!” എന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഒരു മഹാശബ്ദം
അവേരാട് പറയുന്നത് അവർ േകട്ട്.
അവരുെട ശ്രതുക്കൾ
അവെര േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന അവർ േമഘത്തിൽ
13 ആ നാഴികയിൽ തെന്ന അവിെട
സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക് കയറി.
വലിെയാരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി; നഗരത്തിൽ പത്തിെലാന്ന് തകർന്നു
േപായി; ഭൂകമ്പത്തിൽ ഏഴായിരം േപർ െകാല്ലെപ്പട്ട ; േശഷമുള്ളവർ
*

10. അദ്ധ്യായം.. 11
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ആ ദൂതന്-അവന് അെല്ലങ്കില് ൈദവം

*
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ഭയപരവശരാവുകയും
സ്വർഗ്ഗത്തിെല
ൈദവത്തിന്
മഹത്വം
െകാടുക്കുകയും െചയ്തു.
14 രണ്ടാമെത്ത കഷ്ടം കഴിഞ്ഞു; ജാ്രഗതയായിരിക്ക! മൂന്നാമെത്ത
കഷ്ടം േവഗം വരുന്നു.
15 പിെന്ന ഏഴാമെത്ത ദൂതൻ കാഹളം ഊതി:
“േലാകരാജ്യങ്ങൾ
†
നമ്മുെട കർത്താവിെന്റയും അവെന്റ ്രകിസ്തുവിെന്റയും രാജ്യങ്ങൾ
ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു;
അവൻ എെന്നേന്നക്കും വാഴും” എന്നു
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മഹാേഘാഷം ഉണ്ടായി. 16 അേപ്പാൾ ൈദവമുമ്പാെക
സിംഹാസനങ്ങളിൽ
ഇരിക്കുന്ന
ഇരുപത്തിനാല്
മൂപ്പന്മാരും
കവിണ്ണ വീണു ൈദവെത്ത നമസ്കരിച്ച െകാണ്ട് 17 പറഞ്ഞത്:
ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായ സർവ്വശക്തനായ
ൈദവേമ, നീ നിെന്റ മഹാശക്തിേയാെട വാഴ്ച ആരംഭിച്ചതിനാൽ
18 ജാതികൾ
ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്ദി കേരറ്റ ന്നു.
േകാപിച്ച :
എന്നാൽ നിെന്റ േ്രകാധം വന്നിരിക്കുന്നു:
മരിച്ചവെര ന്യായം
വിധിപ്പാനും നിെന്റ ദാസന്മാരായ ്രപവാചകന്മാർക്കും വിശുദ്ധന്മാർക്കും
നിെന്ന ഭയെപ്പടുന്ന െചറിയവരും വലിയവരുമായ എല്ലാവർക്കും
്രപതിഫലം െകാടുക്കുവാനുള്ള സമയവും ഭൂമിെയ നശിപ്പിക്കുന്നവെര
നശിപ്പിക്കുവാൻ ഉള്ള നിെന്റ സമയവും വന്നിരിക്കുന്നു.
19 അേപ്പാൾ
സ്വർഗ്ഗത്തിെല ൈദവാലയം തുറന്നു,
അവെന്റ
നിയമെപ്പട്ടകം അവെന്റ ആലയത്തിൽ കാണെപ്പടുകയും െചയ്തു;
അവിെട മിന്നലുകള ം ശബ്ദേകാലാഹലങ്ങള ം ഇടിമുഴക്കങ്ങള ം
ഭൂകമ്പവും വലിയ െകാടുങ്കാറ്റ ം ഉണ്ടായി.
1

12. അദ്ധ്യായം.

സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വലിെയാരു അടയാളം കാണ്മാനായി:
സൂര്യെന
അണിെഞ്ഞാരു സ്്രതീ; അവള െട കാൽക്കീഴിൽ ച്രന്ദനും അവള െട
തലയിൽ പ്രന്തണ്ട് നക്ഷ്രതംെകാണ്ടുെള്ളാരു കിരീടവും ഉണ്ടായിരുന്നു.
2 അവൾ ഗർഭിണിയായി ്രപസവേവദനയാൽ േനാവുകിട്ടി നിലവിളിച്ച .
3 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മെറ്റാരു അടയാളം കൂടി കാണെപ്പട്ട :
ഏഴ് തലയും
പത്തു െകാമ്പും തലയിൽ ഏഴ് കിരീടവും ഉള്ളതായി വലിയ
4 അതിെന്റ വാൽ ആകാശത്തിെല
ഒരു ചുവന്ന മഹാസർപ്പം.
നക്ഷ്രതങ്ങളിൽ
മൂന്നിെലാന്നിെന
വലിച്ച കൂട്ടി
ഭൂമിയിേലക്കു
എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു.
്രപസവിപ്പാറായ സ്്രതീ ്രപസവിക്കുേമ്പാൾ
അവള െട ശിശുവിെന വിഴുങ്ങിക്കളവാൻ സർപ്പം അവള െട മുമ്പിൽ
5 അവൾ
നിന്നു.
സകലജാതികെളയും ഇരുമ്പുേകാൽെകാണ്ട്
ഭരിക്കുവാനുേള്ളാരു ആൺകുട്ടിെയ ്രപസവിച്ച ; അവള െട ശിശു
ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കേലക്കും അവെന്റ സിംഹാസനത്തിേലക്കും
6 ആയിരത്തിരുന്നൂറ്ററുപത്
െപെട്ടന്ന് എടുക്കെപ്പട്ട .
ദിവസം
അവെള േപാറ്റ ന്നതിനായി മരുഭൂമിയിൽ അവൾക്കായി ൈദവം
ഒരുക്കിയിരുെന്നാരു സ്ഥലേത്തയ്ക്ക് സ്്രതീ ഓടിേപ്പാകയും െചയ്തു.
7 പിെന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടായി;
മീഖാേയലും* അവെന്റ
ദൂതന്മാരും മഹാസർപ്പത്തിെനതിെര േപാരാടി; സർപ്പവും അവെന്റ
ദൂതന്മാരും തിരിച്ച് േപാരാടിെയങ്കിലും 8 ജയിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല;
†
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മീഖാേയല്-ൈദവത്തിന്െറ ്രപധാന ദൂതന്

*
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സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവർക്ക് ഇടവും ഇല്ലാതായി. 9 േലാകെത്ത മുഴുവനും
ചതിക്കുന്ന സാത്താൻ എന്നും പിശാച് എന്നും വിളിക്കുന്ന പഴയ
പാമ്പായ വലിയ സർപ്പെത്ത ഭൂമിയിേലക്കു പുറത്താക്കിക്കളഞ്ഞു;
അവെനയും
അവെന്റ
അവെന്റ
ദൂതന്മാെരയും
ഭൂമിയിേലക്ക്
തള്ളിക്കളഞ്ഞു. 10 അേപ്പാൾ ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു മഹാശബ്ദം
േകട്ടത്: ഇേപ്പാൾ രക്ഷയും ശക്തിയും നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ രാജ്യവും
അവെന്റ ്രകിസ്തുവിെന്റ അധികാരവും വന്നിരിക്കുന്നു;
നമ്മുെട
സേഹാദരന്മാെര രാവും പകലും ൈദവത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ കുറ്റം
ചുമത്തുന്ന അപവാദിെയ താേഴക്ക് എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞുവേല്ലാ. 11 അവർ
അവെന കുഞ്ഞാടിെന്റ രക്തത്താലും അവരുെട സാക്ഷ്യവചനത്താലും
ജയിച്ച ; മരണേത്താളം അവരുെട ജീവെന അവർ സ്േനഹിച്ചതുമില്ല.
12 ആകയാൽ സ്വർഗ്ഗവും അതിൽ വസിക്കുന്നവരും ആയുേള്ളാേര,
ആനന്ദിപ്പിൻ;
എന്നാൽ,
അല്പസമയം
മാ്രതേമ
തനിക്കുള്ള
എന്നറിഞ്ഞ് പിശാച് മഹാേകാപേത്താെട നിങ്ങള െട അടുക്കേലക്ക്
വന്നിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് ഭൂമിയിലും സമു്രദത്തിലും വസിക്കുന്നവേര,
നിങ്ങൾക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം;
13
തെന്ന
ഭൂമിയിേലക്കു
എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു
എന്നു
സർപ്പം
മനസ്സിലാക്കിയേപ്പാൾ,
അവൻ
ആൺകുട്ടിെയ
്രപസവിച്ച
14 എന്നാൽ മഹാസർപ്പത്തിെന്റ
സ്്രതീെയ പിന്തുടർന്ന് േ്രദാഹിച്ച .
പിടിയിൽെപ്പടാെത
ഒരുകാലവും
കാലങ്ങള ം
അരക്കാലവും
സംരക്ഷിക്കെപ്പടുവാൻ മരുഭൂമിയിൽ അവൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന
സ്ഥലേത്തയ്ക്ക് പരന്നുേപാേകണ്ടതിന് കഴുകെന്റ വലിയ രണ്ട്
15 സർപ്പം
ചിറകുകൾ അവൾക്ക് െകാടുത്തു.
സ്്രതീെയ
െവള്ളെപ്പാക്കത്താൽ ഒഴുക്കിക്കളേയണ്ടതിന് തെന്റ വായിൽ നിന്നു
16 എന്നാൽ ഭൂമി സ്്രതീെയ
നദിേപാെല െവള്ളം പുറെപ്പടുവിച്ച .
സഹായിച്ച ;
മഹാസർപ്പം തെന്റ വായിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ച
17 അേപ്പാൾ സർപ്പം
നദിെയ ഭൂമി വായ്തുറന്ന് വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു.
സ്്രതീേയാട് േകാപിക്കുകയും ൈദവകല്പന അനുസരിക്കുന്നവരും
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ സാക്ഷ്യം ഉള്ളവരുമായ അവള െട സന്തതിയിൽ
േശഷിപ്പ ള്ളവേരാട് യുദ്ധം െചയ്യ വാൻ പുറെപ്പടുകയും െചയ്തു. പിെന്ന
സർപ്പം കടൽപ്പ റെത്ത മണലിേന്മൽ നിന്നു†.
1

13. അദ്ധ്യായം.

അേപ്പാൾ പത്തു െകാമ്പുകള ം ഏഴ് തലകള ം െകാമ്പുകളിൽ
പത്തു കിരീടങ്ങള ം തലയിൽ ൈദവെത്ത നിന്ദിക്കുന്ന േപരുകള ം
ഉെള്ളാരു മൃഗം സമു്രദത്തിൽ നിന്നു കയറി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ട്.
2 ഞാൻ കണ്ട മൃഗം പുള്ളിപ്പ ലിെയേപ്പാെലയും അതിെന്റ കാലുകൾ
കരടിയുെട കാലുകൾ േപാെലയും വായ് സിംഹത്തിെന്റ വായ്േപാെലയും
ആയിരുന്നു.
അതിന് സർപ്പം തെന്റ ശക്തിയും ഇരിപ്പിടവും വലിയ
അധികാരവും െകാടുത്തു. 3 മൃഗത്തിെന്റ തലകളിൽ ഒന്നിൽ മാരകമായ
ഒരു മുറിവുള്ളതായി കാണെപ്പട്ട ; എന്നാൽ മാരകമായ ആ മുറിവ്
സൗഖ്യമായി; സർവ്വഭൂമിയും മൃഗെത്ത കണ്ട് അതിശയിച്ച . 4 മൃഗത്തിന്
തെന്റ അധികാരം െകാടുത്ത മഹാസർപ്പെത്ത അവർ ആരാധിച്ച :
†
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മൃഗെത്തേപ്പാെല ആരുള്ള ?
അതിന് എതിെര െപാരുതുവാൻ
ആർക്ക് കഴിയും?
എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട് അവർ മൃഗെത്തയും
5 അഹങ്കാരവും ൈദവനിന്ദയും പറയുന്നതിനുള്ള ഒരു
ആരാധിച്ച .
വായ് അതിന് ലഭിച്ച ; നാല്പത്തിരണ്ട് മാസം ്രപവർത്തിപ്പാൻ അതിന്
6 ൈദവേത്തയും അവെന്റ നാമേത്തയും
അധികാരം ഉണ്ടായി.
അവെന്റ കൂടാരേത്തയും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവെരയും നിന്ദിപ്പാൻ
7 വിശുദ്ധന്മാേരാട് യുദ്ധം െചയ്യ വാനും അവെര
വായ്തുറന്നു.
ജയിക്കുവാനും അതിന് സാധിക്കുമായിരുന്നു. സകല വംശത്തിേന്മലും
ഭാഷേമലും ജാതിേമലും കർത്തൃത്വം നടത്തുവാൻ അവന് അധികാരം
8 േലാകസ്ഥാപനം
ഉണ്ടായിരുന്നു.
മുതൽ അറുക്കെപ്പട്ടതായ
കുഞ്ഞാടിെന്റ ജീവപുസ്തകത്തിൽ േപർ എഴുതെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്തവരായ
9 േകൾക്കുവാൻ
ഭൂവാസികൾ എല്ലാവരും അതിെന ആരാധിക്കും.
10
െചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട.
അടിമത്തത്തിേലക്ക് നയിക്കുന്നവർ
അടിമത്തത്തിലായിേപ്പാകും; ആെരങ്കിലും വാൾെകാണ്ടു െകാല്ല ന്നവൻ
വാളാൽ െകാല്ലെപ്പേടണ്ടിവരും; വിശുദ്ധന്മാരുെട സഹനവും വിശ്വാസവും
ഇവിെട ആവശ്യം.
11 പിെന്ന മെറ്റാരു മൃഗം ഭൂമിയിൽ നിന്നു കയറി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ട്;
അതിന് കുഞ്ഞാടിനുള്ളതുേപാെല രണ്ടു െകാമ്പുണ്ടായിരുന്നു; അത്
മഹാസർപ്പം എന്നേപാെല സംസാരിച്ച . 12 അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന
ഒന്നാമെത്ത മൃഗത്തിെന്റ അധികാരം എല്ലാം അത് ഏെറ്റടുക്കുകയും
ഭൂമിെയയും
അതിൽ
വസിക്കുന്നവെരയും
മാരകമായ
മുറിവ്
സൗഖ്യമായ ഒന്നാം മൃഗെത്ത ആരാധിപ്പാൻ ഇടയാക്കുകയും െചയ്യ ന്നു.
13 അത്
ജനങ്ങള െട മുമ്പിൽ ആകാശത്തുനിന്ന് ഭൂമിയിേലക്കു
തീ
ഇറക്കുന്നതുേപാെലയുള്ള
അത്ഭുതങ്ങൾ
്രപവർത്തിക്കയും
14 ആദ്യമൃഗത്തിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ െചയ്യ വാൻ തനിക്കു ലഭിച്ച അനുവാദം
െകാണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ ്രപവർത്തിച്ച് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നവെര
വഞ്ചിക്കുകയും വാളാൽ മുറിേവറ്റിട്ട ം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മൃഗത്തിെന്റ
്രപതിമ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നവേരാട് പറയുകയും
െചയ്യ ന്നു. 15 മൃഗത്തിെന്റ ്രപതിമയ്ക്ക് ജീവൻ നൽകുവാനും, ്രപതിമ
സംസാരിേക്കണ്ടതിനും മൃഗത്തിെന്റ ്രപതിമെയ ആരാധിക്കാത്തവെര
എല്ലാം െകാേല്ലണ്ടതിനും അതിന് അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. 16 അത്
െചറിയവരും വലിയവരും സമ്പന്നന്മാരും സാധുക്കള ം സ്വത്രന്തന്മാരും
അടിമകള മായ എല്ലാവെരയും വലൈങ്കേമേലാ െനറ്റിയിേലാ ഒരു
മു്രദ സ്വീകരിക്കുവാനും; 17 മു്രദേയാ, മൃഗത്തിെന്റ േപേരാ, േപരിെന്റ
സംഖ്യേയാ ഇല്ലാത്ത ആർക്കും തെന്ന വാങ്ങുവാേനാ വില്ക്കുവാേനാ
അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യ ന്നു. 18 ഇവിെട ജ്ഞാനംെകാണ്ട്
ആവശ്യം. ബുദ്ധിയുള്ളവൻ മൃഗത്തിെന്റ സംഖ്യ കണക്കുകൂട്ടെട്ട: അത്
ഒരു മനുഷ്യെന്റ സംഖ്യയേ്രത. അവെന്റ സംഖ്യ 666.

1

14. അദ്ധ്യായം.

ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ സീേയാൻമലയിൽ കുഞ്ഞാട് നില്ക്കുന്നതു
കണ്ട്. അവെന്റ നാമവും അവെന്റ പിതാവിെന്റ നാമവും െനറ്റിയിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നവരായ 1,
44,
000 േപർ അവേനാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 െപരുെവള്ളത്തിെന്റ ഇരച്ചിൽേപാെലയും വലിെയാരു
ഇടിമുഴക്കംേപാെലയും സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഒരു േഘാഷം ഞാൻ
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േകട്ട്; ഞാൻ േകട്ട േഘാഷം വീണ വായനക്കാർ അവരുെട വീണകൾ
3 അവർ സിംഹാസനത്തിനും
മീട്ട ന്നതുേപാെലയും ആയിരുന്നു.
നാല് ജീവികൾക്കും മൂപ്പന്മാർക്കും മുമ്പാെക ഒരു പുതിയ പാട്ട പാടി;
ഭൂമിയിൽ നിന്നു വീെണ്ടടുക്കെപ്പട്ടവരായ 1, 44, 000 േപർക്കല്ലാെത
4 അവർ സ്്രതീകളാൽ
ആർക്കും ആ പാട്ട പഠിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
മാലിന്യെപ്പടാത്തവർ;
ശുദ്ധിയുള്ളവരായി* സൂക്ഷിച്ചവർ തെന്ന.
കുഞ്ഞാട് േപാകുേന്നടെത്താെക്കയും അവർ അവെന അനുഗമിക്കുന്നു;
ൈദവത്തിനും കുഞ്ഞാടിനും ആദ്യഫലമായി മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽനിന്ന്
5 കള്ളം
വീെണ്ടടുക്കെപ്പട്ടവർ ആയിരുന്നു ഇവർ.
അവരുെട
വായിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല;
ൈദവസിംഹാസനത്തിന്മുമ്പിൽ അവർ
കുറ്റമില്ലാത്തവർ തേന്ന.
6 േവെറാരു ദൂതൻ ആകാശമേധ്യ പറക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ട്; ഭൂമിയിൽ
വസിക്കുന്ന സകലജാതിയും േഗാ്രതവും ഭാഷയും വംശവും ആയവേരാട്
അറിയിക്കുവാൻ അവെന്റ പക്കൽ നിത്യസുവിേശഷം ഉണ്ടായിരുന്നു.
7 ൈദവെത്ത ഭയെപ്പട്ട
അവന് മഹത്വം െകാടുക്കുവിൻ; അവെന്റ
ന്യായവിധിയുെട നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു.
ആകാശവും ഭൂമിയും
സമു്രദവും നീരുറവകള ം ഉണ്ടാക്കിയവെന ആരാധിപ്പിൻ എന്നു അവൻ
അത്യ ച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു.
8 േവെറാരു ദൂതൻ പിൻെചന്നു: വീണുേപായി! തെന്റ ദുർന്നടപ്പിെന്റ
േ്രകാധമദ്യം സകലജാതികെളയും കുടിപ്പിച്ചതുെകാണ്ട് മഹാനഗരമായ
ബാബിേലാൺ വീണുേപായി എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു.
9 മൂന്നാമതു
േവെറാരു ദൂതൻ അവരുെട പിന്നാെല െചന്ന്
അത്യ ച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞത്: മൃഗെത്തേയാ അതിെന്റ ്രപതിമേയേയാ
ആരാധിക്കുകയും
തെന്റ
െനറ്റിയിേലാ
ൈകേമേലാ
അവെന്റ
മു്രദ
സ്വീകരിക്കുകയും
െചയ്യ ന്നവൻ
ആരായിരുന്നാലും
10 അവൻ
ൈദവേകാപത്തിെന്റ പാനപാ്രതത്തിൽ കലർപ്പില്ലാെത
പകർന്നിരിക്കുന്ന
ൈദവത്തിെന്റ
േ്രകാധമദ്യം
കുടിേക്കണ്ടിവരും;
അവൻ വിശുദ്ധദൂതന്മാരുേടയും കുഞ്ഞാടിെന്റയും മുമ്പാെക തീയിലും
11 അവരുെട
ഗന്ധകത്തിലും ദണ്ഡിപ്പിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യ ം.
ദണ്ഡനത്തിെന്റ
പുക
എെന്നേന്നക്കും
െപാങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കും;
മൃഗെത്തയും
അതിെന്റ
്രപതിമേയയും
ആരാധിക്കുന്നവർക്കും
അതിെന്റ േപരിെന്റ മു്രദ സ്വീകരിക്കുന്ന ഏവർക്കും രാവും പകലും
ഒരു സ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാകയില്ല. 12 ൈദവകല്പന അനുസരിക്കുന്നവരും
േയശുവിങ്കലുള്ള
വിശ്വാസവും
കാത്തുെകാള്ള ന്നവരുമായ
വിശുദ്ധന്മാരുെട സഹനം െകാണ്ട് ഇവിെട ആവശ്യം.
13 സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഒരു ശബ്ദം എേന്നാട് പറയുന്നത് ഞാൻ േകട്ട്;
“ഇതു എഴുതുക: ഇന്ന് മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ
ഭാഗ്യവാന്മാർ; അെത, അവരുെട അദ്ധ്വാനങ്ങളിൽ നിന്നു അവർ
വി്രശമിേക്കണ്ടതാകുന്നു; അവരുെട ്രപവൃത്തികൾ അവെര പിന്തുടരും
എന്നു ആത്മാവ് പറയുന്നു.”
14 പിെന്ന ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ, ഇതാ ഒരു െവള ത്ത േമഘം,
േമഘത്തിേന്മൽ മനുഷ്യപു്രതെനേപ്പാെല ഒരുവൻ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ
കണ്ട്. അവെന്റ തലയിൽ ഒരു സ്വർണ്ണകിരീടവും കയ്യിൽ മൂർച്ചയുെള്ളാരു
*
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അരിവാള ം ഉണ്ടായിരുന്നു. 15 പിെന്ന മെറ്റാരു ദൂതൻ ൈദവാലത്തിൽ
നിന്നു പുറത്തു വന്നു, േമഘത്തിേന്മൽ ഇരിക്കുന്നവേനാട്:
നിെന്റ
അരിവാൾ എടുത്തു െകായ്യ വാൻ തുടങ്ങുക; ഭൂമിയിെല വിളവ്
വിളഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ
െകായ്ത്തിന്
സമയം
ആയിരിക്കുന്നു
16 അേപ്പാൾ േമഘത്തിേന്മൽ
എന്നു ഉറെക്ക വിളിച്ച പറഞ്ഞു.
ഇരിക്കുന്നവൻ അവെന്റ അരിവാൾ ഭൂമിക്കു മീെത വീശി, ഭൂമിയിെല
വിളെവടുക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു.
17 മെറ്റാരു ദൂതൻ സ്വർഗ്ഗത്തിെല ആലയത്തിൽനിന്ന് പുറത്തു
വന്നു; മൂർച്ചയുെള്ളാരു അരിവാൾ അവനും ഉണ്ടായിരുന്നു. 18 പിന്നീട്
തീയുെടേമൽ അധികാരമുള്ള േവെറാരു ദൂതൻ യാഗപീഠത്തിങ്കൽ നിന്നു
പുറത്തു വന്നു, അവൻ മൂർച്ചയുള്ള അരിവാൾ പിടിച്ചിരുന്നവേനാട്:
മുന്തിരിങ്ങ നന്നായി പഴുത്തിരിക്കയാൽ നിെന്റ മൂർച്ചയുള്ള അരിവാൾ
എടുത്തു ഭൂമിയിെല മുന്തിരിക്കുലകെള അറുെത്തടുക്കുക ഉറെക്ക
വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 19 ദൂതൻ തെന്റ അരിവാൾ ഭൂമിയിേലക്കു വീശി,
ഭൂമിയിെല മുന്തിരിക്കുലകൾ േശഖരിച്ച്, ൈദവേകാപത്തിെന്റ വലിയ
മുന്തിരിച്ചക്കിൽ ഇട്ട്. 20 മുന്തിരിച്ചക്ക് നഗരത്തിന് പുറത്തുവച്ച് ചവിട്ടി;
ചക്കിൽനിന്ന് രക്തം രണ്ടു മീറ്റര് ഉയരത്തില് മുന്നൂറ്കിേലാമീറ്റേറാളം †
ദൂരേത്താളം ഒഴുകി.
1

15. അദ്ധ്യായം.

പിെന്ന വലുതും അത്ഭുതകരവുമായ മെറ്റാരു അടയാളം ഞാൻ
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കണ്ട്; അവിെട അവസാനെത്ത ഏഴ് ബാധകള ള്ള ഏഴ്
ദൂതന്മാെര തെന്ന. ൈദവേ്രകാധം ഇവരിൽ പൂർത്തിയായി.
2 തീ
കലർന്ന പള ങ്കുകടൽ േപാെലെയാന്നും അതിനരിെക
മൃഗെത്തയും
അതിെന്റ
്രപതിമേയയും
മൃഗത്തിെന്റ
േപരിെന്റ
സംഖ്യേയയും ജയിച്ചവർ, ൈദവം നൽകിയ വീണകൾ പിടിച്ച ംെകാണ്ട്
3 അവർ ൈദവത്തിെന്റ ദാസനായ
നില്ക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ട്.
േമാെശയുെട പാട്ട ം കുഞ്ഞാടിെന്റ പാട്ട ം പാടിെക്കാണ്ടിരുന്നു:
സകലെത്തയും ഭരിക്കുന്നവനായ ൈദവമായ കർത്താേവ, നിെന്റ
്രപവൃത്തികൾ വലുതും അത്ഭുതങ്ങള മായവ;
സർവ്വശക്തനായ
കർത്താവും വിശുദ്ധരുെട രാജാേവ, നിെന്റ വഴികൾ നീതിയും
സത്യവുമുള്ളവ. 4 കർത്താേവ, ആർ നിെന്ന ഭയെപ്പടാെതയും നിെന്റ
നാമെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്താെതയും ഇരിക്കും? എെന്തന്നാൽ നീ മാ്രതം
പരിശുദ്ധൻ; നിെന്റ ന്യായവിധികൾ െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ സകല
ജാതികള ം വന്നു തിരുസന്നിധിയിൽ ആരാധിക്കും.
5 ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് േശഷം ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ, സ്വർഗ്ഗത്തിെല
സാക്ഷ്യകൂടാരത്തിെന്റ ആലയം തുറന്നതായി കണ്ട്. 6 ഏഴ് ബാധകൾ
കയ്യിലുള്ള ഏഴ് ദൂതന്മാരും ശുദ്ധമായ െവള്ളവസ്്രതം ധരിച്ച ം
മാറത്ത് െപാൻകച്ച െകട്ടിയുംെകാണ്ട് അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്ത് നിന്നു
പുറത്തുവന്നു. 7 നാല് ജീവികളിൽ ഒന്ന് എെന്നേന്നക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന
ൈദവത്തിെന്റ േ്രകാധം നിറഞ്ഞ ഏഴ് സ്വർണ്ണപാ്രതങ്ങൾ ആ ഏഴ്
ദൂതന്മാർക്ക് െകാടുത്തു. 8 ൈദവത്തിെന്റ േതജസ്സിനാലും ശക്തിയാലും
അതിവിശുദ്ധസ്ഥലം പുകെകാണ്ട് നിറഞ്ഞു; ഏഴ് ദൂതന്മാരുെട ബാധ
†
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ഏഴും പൂർത്തിയാകുേവാളം അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്ത് ്രപേവശിക്കുവാൻ
ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല.

16. അദ്ധ്യായം.

1

നിങ്ങൾ േപായി ൈദവേ്രകാധത്തിെന്റ പാ്രതം ഏഴും ഭൂമിയിൽ
ഒഴിച്ച കളവിൻ എന്നു ഏഴ് ദൂതന്മാേരാടും വിളിച്ച പറയുന്ന ഒരു
മഹാശബ്ദം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൽ നിന്നു ഞാൻ േകട്ട്.
2 ഒന്നാമെത്ത ദൂതൻ േപായി തെന്റ പാ്രതം ഭൂമിയിൽ ഒഴിച്ച ;
മൃഗത്തിെന്റ മു്രദയുള്ളവരും അതിെന്റ ്രപതിമെയ ആരാധിച്ചവരുമായ
മനുഷ്യരുെട േമൽ നാറ്റമുണ്ടാക്കുന്ന ദുഷിച്ച ്രവണം ഉണ്ടായി.
3 രണ്ടാമെത്ത ദൂതൻ തെന്റ പാ്രതം സമു്രദത്തിൽ ഒഴിച്ച ; അത്
മരിച്ചവെന്റ രക്തംേപാെല ആയിത്തീർന്നു; സമു്രദത്തിെല ജീവജന്തു
ഒെക്കയും ചത്തുേപായി.
4 മൂന്നാമെത്ത ദൂതൻ തെന്റ പാ്രതം നദികളിലും നീരുറവുകളിലും
5 അേപ്പാൾ ജലത്തിനധിപനായ
ഒഴിച്ച , അവ രക്തമായിത്തീർന്നു.
ദൂതൻ പറയുന്നതായി ഞാൻ േകട്ടത്: “ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും
വരുവാനുള്ളവനുമായ കർത്താേവ, നീ ഇങ്ങെന ഈ ന്യായവിധി
നടത്തിയതുെകാണ്ട് നീ നീതിമാൻ ആകുന്നു. 6 വിശുദ്ധന്മാരുെടയും
്രപവാചകന്മാരുെടയും
രക്തം
അവർ
ഒഴുക്കിയതുെകാണ്ട്
നീ
അവർക്ക് രക്തം കുടിക്കുവാൻ െകാടുത്തു;
അതിന് അവർ
അർഹർ തെന്ന.” 7 അതുേപാെല യാഗപീഠത്തിൽ നിന്നും: “അേത,
സർവ്വശക്തനായ ൈദവമായ കർത്താേവ, നിെന്റ ന്യായവിധികൾ
സത്യവും നീതിയുമുള്ളവ” എന്ന് പറയുന്നതായി ഞാൻ േകട്ട്.
8 നാലാമെത്ത ദൂതൻ തെന്റ പാ്രതം സൂര്യനിൽ ഒഴിച്ച ; അേപ്പാൾ
തീെകാണ്ട് മനുഷ്യെര ചുട്ട െപാള്ളിക്കുവാൻ അതിന് അധികാരം
9 മനുഷ്യർ െകാടുംചൂടിനാൽ െവന്തുേപായി; എങ്കിലും
െകാടുത്തു.
ഈ ബാധകള െടേമൽ അധികാരമുള്ള ൈദവത്തിെന്റ നാമെത്ത
നിന്ദിച്ചതല്ലാെത, അവന് മഹത്വം െകാടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർ
മാനസാന്തരെപ്പട്ടില്ല.
10 അഞ്ചാമെത്ത ദൂതൻ തെന്റ പാ്രതം മൃഗത്തിെന്റ ഇരിപ്പിടത്തിേന്മൽ
ഒഴിച്ച ; അേപ്പാൾ അതിെന്റ രാജ്യം ഇരുണ്ടുേപായി. അതിേവദനയാൽ
അവർ നാവ് കടിച്ച . 11 േവദനയും ്രവണങ്ങള ം നിമിത്തം സ്വർഗ്ഗത്തിെല
ൈദവെത്ത നിന്ദിച്ചതല്ലാെത അേപ്പാഴും അവർ െചയ്തിരുന്ന ്രപവൃത്തി
വിട്ട മാനസാന്തരെപ്പട്ടില്ല.
12 ആറാമെത്ത ദൂതൻ തെന്റ പാ്രതം യൂ്രഫട്ടീസ് എന്ന മഹാനദിയിൽ
ഒഴിച്ച : കിഴക്ക് നിന്നു വരുന്ന രാജാക്കന്മാർക്കു വഴി ഒരുേങ്ങണ്ടതിന്
അതിെല െവള്ളം വറ്റിേപ്പായി. 13 മഹാസർപ്പത്തിെന്റയും മൃഗത്തിെന്റയും
കള്ള്രപവാചകെന്റയും*
വായിൽനിന്ന്
തവളകെളേപ്പാെല
മൂന്നു
14 ഇവ
അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പുറത്തുവരുന്നത് ഞാൻ കണ്ട്.
ഭൂതലത്തിെലങ്ങും ഉള്ള രാജാക്കന്മാെര ഒെക്കയും സർവ്വശക്തനായ
ൈദവത്തിെന്റ മഹാദിവസത്തിെല യുദ്ധത്തിന് കൂട്ടിേച്ചർക്കുവാൻ
തക്കവണ്ണം അത്ഭുതങ്ങൾ െചയ്തുെകാണ്ട് അവരുെട അടുക്കേലക്ക്
െചല്ല ന്ന ഭൂതാത്മാക്കൾ തേന്ന. — 15 ജാ്രഗതയായിരിക്ക! ഞാൻ
*
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കള്ളെനേപ്പാെല വരും;
സൂക്ഷിച്ച് തെന്റ വസ്്രതം വൃത്തിയായി
കാത്തുെകാള്ള ന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ.
അെല്ലങ്കിൽ, അവർ നഗ്നരായി
നടക്കുകയും മറ്റ ള്ളവർ അവരുെട ലജ്ജ കാണുകയും െചയ്യ ം.
16 അവൻ അവെര എ്രബായഭാഷയിൽ ഹർമ്മെഗേദ്ദാൻ† എന്നു േപരുള്ള
സ്ഥലത്ത് കൂട്ടിെക്കാണ്ട് വന്നു.
17 ഏഴാമെത്ത
ദൂതൻ തെന്റ പാ്രതം ആകാശത്തിൽ ഒഴിച്ച ;
അേപ്പാൾ:
െചയ്തു തീർന്നു എന്നു പറയുന്ന ഒരു മഹാശബ്ദം
സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്ത് നിന്നും പുറെപ്പട്ട .
18 അേപ്പാൾ ശബ്ദേകാലാഹലങ്ങള ം ഇടിമുഴക്കവും മിന്നലുകള ം
ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ ഉണ്ടായതുമുതൽ ഇേന്നാളം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതുമായ
വലുതാെയാരു ഭൂകമ്പവും ഉണ്ടായി. 19 മഹാനഗരം മൂന്ന് ഭാഗമായി
പിരിഞ്ഞു; ജാതികള െട പട്ടണങ്ങള ം വീണു േപായി; അേപ്പാൾ
ൈദവേ്രകാധത്തിെന്റ
തീഷ്ണതയുള്ള
മദ്യം
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
പാനപാ്രതം െകാടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം മഹാബാബിേലാണിെന
20 സകലദ്വീപും ഓടി മറഞ്ഞു;
ൈദവം ഓർത്തു.
പർവ്വതങ്ങൾ
കാണ്മാനില്ലാെതയായി. 21 മനുഷ്യരുെട േമൽ ആകാശത്ത് നിന്നും വലിയ
കൽമഴ െപയ്ത.് ഓേരാ കല്ലിനും ഒരു താലന്ത്‡ ഭാരം ഉണ്ടായിരുന്നു.
കൽമഴയുെട ബാധ ഏറ്റവും കഠിനമായിരുന്നതുെകാണ്ട് മനുഷ്യർ ആ
ബാധനിമിത്തം ൈദവെത്ത ദുഷിച്ച .
1

17. അദ്ധ്യായം.

ഏഴ് പാ്രതമുള്ള ഏഴ് ദൂതന്മാരിൽ ഒരുവൻ വന്നു എേന്നാട്
സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞത്: “വരിക, ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാർ േവശ്യാവൃത്തി
െചയ്ത്, തെന്റ േവശ്യാവൃത്തിയുെട മദ്യത്താൽ 2 ഭൂവാസികെള
മത്തരാക്കി െപരുെവള്ളത്തിന്മീെത ഇരിക്കുന്ന മഹാേവശ്യയുെട
3 ആ ദൂതൻ എെന്ന
ന്യായവിധി ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ച തരാം.”
ആത്മാവിൽ മരുഭൂമിയിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി.
അേപ്പാൾ ഏഴ്
തലകള ം പത്തു െകാമ്പുകള ം ഉള്ള, ദൂഷണനാമങ്ങൾ നിറഞ്ഞു
കടുഞ്ചുവപ്പ െള്ളാരു മൃഗത്തിേന്മൽ ഒരു സ്്രതീ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ
4 ആ സ്്രതീ ധൂ്രമവർണ്ണവും കടുഞ്ചുവപ്പ് നിറവും ഉള്ള
കണ്ട്.
വസ്്രതം ധരിച്ച
െപാന്നും രത്നവും മുത്തും അണിഞ്ഞവളായി,
അവള െട േവശ്യാവൃത്തിയുെട േമ്ലച്ഛതയും അശുദ്ധിയും നിറഞ്ഞ
5 മർമ്മം:
സ്വർണ്ണപാനപാ്രതം കയ്യിൽ പിടിച്ചിരുന്നു.
മഹതിയാം
ബാബിേലാൺ; േവശ്യകള േടയും ഭൂമിയിെല േമ്ലച്ഛതകള െടയും മാതാവ്
എെന്നാരു േപർ അവള െട െനറ്റിയിൽ എഴുതീട്ട ണ്ട്. 6 വിശുദ്ധന്മാരുെട
രക്തവും േയശുവിനു േവണ്ടി സാക്ഷികളായവരുെട രക്തവും കുടിച്ച്
സ്്രതീ മത്തയായിരിക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ട്; അവെള കണ്ടേപ്പാൾ,
ഞാൻ അത്യന്തം ആശ്ചര്യെപ്പട്ട . 7 ദൂതൻ എേന്നാട് പറഞ്ഞത്: നീ
ആശ്ചര്യെപ്പടുന്നത് എന്ത്? ഈ സ്്രതീയുെടയും ഏഴ് തലയും പത്തു
െകാമ്പും ഉള്ള അവെള ചുമക്കുന്ന മൃഗത്തിെന്റയും അർത്ഥം ഞാൻ
നിനക്ക് വിശദീകരിച്ച തരാം. 8 നീ കണ്ട മൃഗേമാ ഉണ്ടായിരുന്നതും
ഇേപ്പാൾ ഇല്ലാത്തതും ഇനി അഗാധഗർത്തത്തിൽനിന്നും കയറി
നാശത്തിേലക്കു േപാകുവാൻ ഉള്ളതും ആകുന്നു; േലാകസ്ഥാപനം
†
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മുതൽ ജീവപുസ്തകത്തിൽ േപർ എഴുതെപ്പടാതിരിക്കുന്ന ഭൂവാസികൾ
ഒെക്കയും, ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇേപ്പാൾ ഇല്ലാത്തതും വരുവാനുള്ളതുമായ
9 ഇവിെട ജ്ഞാനമുള്ള
മൃഗെത്ത കാണുേമ്പാൾ അതിശയിക്കും.
മനസ്സ് ആവശ്യം; തല ഏഴും സ്്രതീ ഇരിക്കുന്ന ഏഴ് മലകളാകുന്നു.
10 അവ
ഏഴ് രാജാക്കന്മാരും ആകുന്നു;
അഞ്ചുരാജാക്കന്മാർ
വീണുേപായി; ഒരുവൻ ഉണ്ട്; മെറ്റാരുവൻ ഇതുവെര വന്നിട്ടില്ല; അവൻ
വരുേമ്പാൾ, അവന് അല്പകാലം ഇരിേക്കണ്ടിവരും. 11 ഉണ്ടായിരുന്നതും
ഇേപ്പാൾ
ഇല്ലാത്തതുമായ
മൃഗം
എട്ടാമത്തവനും
എഴുവരിൽ
12
ഒരുവനും നാശത്തിേലക്കു േപാകുന്നവനും ആകുന്നു.
നീ കണ്ട
പത്തു െകാമ്പുകള ം ഇതുവെര രാജത്വം ്രപാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പത്തു
രാജാക്കന്മാർ; എന്നാൽ അവർ മൃഗേത്താടു കൂെട ഒരു നാഴിക
േനരേത്തക്ക് രാജാക്കന്മാേരേപ്പാെല അധികാരം ്രപാപിക്കും. 13 ഇവർ
ഒേര മനസ്സ ള്ളവർ; അവർ അവരുെട ശക്തിയും അധികാരവും
മൃഗത്തിന് ഏല്പിച്ച െകാടുക്കും. 14 അവർ കുഞ്ഞാടിെനതിെര യുദ്ധം
െചയ്യ ം; എന്നാൽ താൻ കർത്താധികർത്താവും രാജാധിരാജാവും
ആയതുെകാണ്ട് കുഞ്ഞാട് അവരുെട േമൽ ജയം ്രപാപിക്കും.
അവേനാട് കൂെടയുള്ളവർ തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവരും വിശ്വസ്തരും
എന്ന് വിളിക്കെപ്പടും 15 ദൂതൻ എേന്നാട് പറഞ്ഞത്: നീ കണ്ടതും
േവശ്യ ഇരിക്കുന്നതുമായ െവള്ളം വംശങ്ങള ം ജനങ്ങള ം ജാതികള ം
ഭാഷകള ം അേ്രത. 16 നീ കണ്ട മൃഗത്തിേന്മലുള്ള െകാമ്പുകള ം േവശ്യെയ
െവറുക്കുകയും അവർ അവെള നിർമ്മൂലവും നഗ്നയുമാക്കി അവള െട
മാംസം തിന്നുകളയുകയും അവെള തീെകാണ്ട് ചുട്ട കളയുകയും
െചയ്യ ം. 17 ൈദവത്തിെന്റ വചനം നിവൃത്തിയാകുേവാളം, ൈദവഹിതം
നടത്തുന്നതിന്, മൃഗത്തിനു ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ൈദവം
അവരുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ ആേലാചന നൽകി. 18 നീ കണ്ട സ്്രതീേയാ
ഭൂരാജാക്കന്മാരുെട േമൽ വാഴുന്ന മഹാനഗരം തേന്ന.
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ഈ
സംഭവങ്ങൾക്കുേശഷം
വലിയ
അധികാരമുള്ള
മെറ്റാരു ദൂതൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ
കണ്ട്;
അവെന്റ േതജസ്സിനാൽ ഭൂമി മുഴുവനും ്രപകാശിച്ച .
2
അവൻ
ഉറെക്ക
വിളിച്ച പറഞ്ഞത്:
“വീണുേപായി!
മഹതിയാം ബാബിേലാൺ വീണുേപായി;
അവൾ ഭൂതങ്ങള െട
പാർപ്പിടവും
സകല
അശുദ്ധാത്മാക്കള െടയും
വാസസ്ഥലവും
അശുദ്ധിയും
അറപ്പ മുണ്ടാക്കുന്ന
സകലപക്ഷികള െടയും
താവളവുമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. 3 അവള െടേമൽ േവശ്യാവൃത്തിയുെട
േ്രകാധമദ്യം സകലജാതികള ം കുടിച്ചിരിക്കുന്നു; ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാർ
അവേളാട് േവശ്യാസംഗം െചയ്തു; ഭൂമിയിെല വ്യാപാരികൾ അവള െട
അതിേമാഹത്താൽ സമ്പന്നരായിത്തീർന്നു.”
4 പിെന്ന േവെറാരു ശബ്ദം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു പറയുന്നതായി ഞാൻ
േകട്ട്: എെന്റ ജനങ്ങേള, അവള െട പാപങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകാെതയും
അവള െട ബാധകൾ ഒന്നും തെന്ന തട്ടാെതയുമിരിപ്പാൻ അവെള വിട്ട
േപാരുവിൻ. 5 അവള െട പാപം സ്വർഗ്ഗേത്താളം കൂമ്പാരമായിരിക്കുന്നു;
6 അവൾ
അവള െട ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ൈദവം ഓർത്തിട്ട മുണ്ട്.
നിങ്ങൾക്ക് െചയ്തതുേപാെല നിങ്ങൾ അവൾക്കും പകരം െചയ്വിൻ;

െവളിപാട് 18. അദ്ധ്യായം.:7

462

െവളിപാട് 18. അദ്ധ്യായം.:21

അവള െട ്രപവൃത്തികൾക്കു തക്കവണ്ണം അവൾക്ക് ഇരട്ടിയിരട്ടിയായി
പകരം െകാടുക്കുവിൻ; അവൾ നിറച്ച തന്ന പാനപാ്രതത്തിൽ തെന്ന
അവൾക്ക് ഇരട്ടി നിറച്ച െകാടുക്കുവിൻ; 7 അവൾ എ്രതേത്താളം
തെന്നത്താൻ
പുകഴ്ത്തി
േമാഹപരവശയായി
ജീവിച്ച േവാ,
അ്രതേത്താളം
പീഢയും
ദുഃഖവും
അവൾക്ക്
െകാടുക്കുവിൻ.
രാജ്ഞിയായി ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു; ഞാൻ വിധവയല്ല; ഞാൻ ഒരിക്കലും
ദുഃഖം കാണുകയില്ല എന്നു അവൾ ഹൃദയംെകാണ്ട് പറയുന്നു.
8 അതുെകാണ്ട് മരണം, വിലാപം, ക്ഷാമം എന്നിങ്ങെന അവള െട
ബാധകൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ തേന്ന വരും; അവെള തീയിൽ ഇട്ട്
നിേശഷം ചുട്ട കളയും; അവെള ന്യായം വിധിക്കുന്ന ൈദവമായ
9 അവേളാട് കൂെട േവശ്യാസംഗം െചയ്ത്
കർത്താവ് ശക്തനേല്ലാ.
േമാഹപരവശരായിരുന്ന ഭൂരാജാക്കന്മാർ അവള െട ദഹനത്തിെന്റ
പുക കണ്ട് അവെളെച്ചാല്ലി മുറയിടുകയും വിലപിക്കുകയും െചയ്യ ം.
10 അവള െട പീഢ കണ്ട് ഭയെപ്പട്ട് ദൂെര നിന്നു െകാണ്ട്, മഹാനഗരമായ
ബാബിേലാേണ,
ബലേമറിയ പട്ടണേമ,
കഷ്ടം,
കഷ്ടം!,
ഒരു
മണിക്കൂറുെകാണ്ടു നിെന്റ ന്യായവിധി വന്നേല്ലാ എന്നു പറയും
11 െപാന്നു, െവള്ളി, രത്നം, മുത്ത്, േനരിയ തുണി, ധൂ്രമ വസ്്രതം, പട്ട്,
കടുഞ്ചുവപ്പ്, ചന്ദനത്തരങ്ങൾ, 12 ആനെക്കാമ്പുെകാണ്ടുള്ള സകലവിധ
പാ്രതങ്ങൾ, വിലേയറിയ മരം പിച്ചള ഇരുമ്പ് മർമ്മരക്കല്ല് എന്നിവ
െകാണ്ടുള്ള സകല സാമാനങ്ങള ം, 13 ലവംഗം, സുഗന്ധ്രദവ്യങ്ങൾ,
േലപനങ്ങൾ, ധൂപവർഗ്ഗങ്ങൾ, വീഞ്ഞ്, എണ്ണ, േനരിയ മാവു, േകാതമ്പ്,
കന്നുകാലി, ആട്, കുതിര, രഥങ്ങൾ, അടിമകൾ, മാനുഷ്രപാണൻ
എന്നിങ്ങെന അവള െട ചരക്കുകൾ ഇനി ആരും വാങ്ങായ്കയാൽ
ഭൂമിയിെല വ്യാപാരികൾ അവെളെച്ചാല്ലി കരഞ്ഞു വിലപിക്കും. 14 നിെന്റ
മുഴുശക്തിേയാെട നീ ഏറ്റവും െകാതിച്ച കായ്കനികൾ നിനക്ക്
നഷ്ടമായി; നിെന്റ സ്വാദിഷ്ട േഭാജ്യങ്ങള ം അവയുെട രുചിയും
15 ഈ
ഇല്ലാെതയായി; നീ ഇനി ഒരിക്കലും അവ കാണുകയില്ല.
സാധനങ്ങെളെകാണ്ട് അവളാൽ സമ്പന്നരായ വ്യാപാരികൾ അവള െട
പീഢ കണ്ട് ഭയെപ്പട്ട് കരഞ്ഞും അലമുറയിട്ട ം െകാണ്ട് ദൂരത്ത്
മാറിനിൽക്കും: 16 േനരിയ തുണിയും ധൂ്രമവർണ്ണവും കടുഞ്ചുവപ്പ ം
ധരിച്ച്
െപാന്നും
രത്നവും
മുത്തും
അണിഞ്ഞ
മഹാനഗരേമ,
കഷ്ടം, കഷ്ടം!
ഇ്രതവലിയ സമ്പത്ത് ഒരു മണിക്കൂറുെകാണ്ടു
നശിച്ച േപായേല്ലാ എന്നു അവർ പറയും. 17 എല്ലാ കപ്പിത്താന്മാരും ഓേരാ
ദിക്കിേലക്കും കപ്പേലറി േപാകുന്നവരും നാവികരും കടലിൽ വ്യാപാരം
െചയ്യ ന്നവെരാെക്കയും 18 ദൂരത്തുനിന്ന് അവള െട ദഹനത്തിെന്റ പുക
കണ്ടേപ്പാൾ, ഈ മഹാനഗരേത്താട് തുല്യമായി മേറ്റത് നഗരം ഉണ്ട്?
എന്ന് നിലവിളിച്ച പറഞ്ഞു. 19 അവർ തലയിൽ പൂഴി വാരിയിട്ട ംെകാണ്ട്:
കടലിൽ കപ്പലുള്ളവർെക്കല്ലാം തെന്റ ധനത്താൽ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ച
മഹാനഗരേമ, കഷ്ടം, കഷ്ടം!
ഒറ്റ മണിക്കൂറുെകാണ്ടു അവൾ
നശിച്ച േപായേല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞ് അവർ വിലപിച്ച ം നിലവിളിച്ച ം
കരഞ്ഞു. 20 സ്വർഗ്ഗേമ, വിശുദ്ധ അെപ്പാസ്തലന്മാരും ്രപവാചകന്മാരുേമ,
ആനന്ദിക്ക!
ൈദവം നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി അവേളാട് ്രപതികാരം
നടത്തിയേല്ലാ.
21

പിെന്ന, ശക്തനാെയാരു ദൂതൻ തിരികല്ല് േപാെല വലിയ
ഒരു കല്ല് എടുത്തു സമു്രദത്തിൽ എറിഞ്ഞു പറഞ്ഞത്: ഇങ്ങെന
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ബാബിേലാൺ എന്ന മഹാനഗരെത്ത ശക്തിേയാെട എറിഞ്ഞുകളയും;
ഇനി അതിെന ഒരിക്കലും കാണുകയില്ല. 22 വീണ വായിക്കുന്നവരുെടയും,
സംഗീതക്കാരുെടയും, കുഴലൂത്തുകാരുെടയും, കാഹളക്കാരുെടയും
സ്വരം നിന്നിൽ ഇനി ഒരിക്കലും േകൾക്കുകയില്ല; ഒരു തരത്തിലുമുള്ള
കൗശലപ്പണിക്കാരും നിന്നിൽ ഇനി കാണുകയില്ല; തിരികല്ലിെന്റ ഒച്ച
ഒരിക്കലും നിന്നിൽ േകൾക്കുകയുമില്ല. 23 വിളക്കിെന്റ െവളിച്ചം ഇനി
നിന്നിൽ ്രപകാശിക്കുകയില്ല;
മണവാളെന്റയും മണവാട്ടിയുെടയും
സ്വരം ഇനി നിന്നിൽ േകൾക്കുകയില്ല; നിെന്റ വ്യാപാരികൾ ഭൂമിയിെല
മഹത്തുക്കൾ ആയിരുന്നു; നിെന്റ മ്രന്തവാദത്താൽ എല്ലാ ജാതികള ം
24 ്രപവാചകന്മാരുെടയും വിശുദ്ധന്മാരുെടയും
വഞ്ചിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.
ഭൂമിയിൽെവച്ച െകാല െചയ്യെപ്പട്ട എല്ലാവരുെടയും രക്തം അവളിൽ
അേല്ലാ കണ്ടത്.
1

19. അദ്ധ്യായം.

ഈ
സംഭവങ്ങൾക്ക്
േശഷം
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
വലിെയാരു
പുരുഷാരത്തിെന്റ മഹാേഘാഷം ഞാൻ േകട്ട്: “ഹെല്ലലൂയ്യാ!* രക്ഷയും
മഹത്വവും ബഹുമാനവും ശക്തിയും നമ്മുെട ൈദവത്തിനുള്ളത്.
2 തെന്റ േവശ്യാവൃത്തിെകാണ്ട് ഭൂമിെയ വഷളാക്കിയ മഹാേവശ്യെയ
അവൻ ന്യായം വിധിച്ചതുെകാണ്ട് അവെന്റ ന്യായവിധികൾ സത്യവും
നീതിയുമുള്ളവ.
അവൾ െചാരിഞ്ഞ അവെന്റ ദാസന്മാരുെട
രക്തത്തിന് അവൻ ്രപതികാരം െചയ്തു.” 3 അവർ രണ്ടാം്രപാവശ്യം,
ഹെല്ലലൂയ്യാ!
എന്ന് പാടി.
അവളിൽ നിന്നും പുക എെന്നേന്നക്കും
െപാങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 4 ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരും നാല് ജീവികള ം,
‘ആേമൻ, ഹെല്ലലൂയ്യാ!’ എന്നു പറഞ്ഞു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന
5 അവെന്റ
ൈദവെത്ത വീണു നമസ്കരിച്ച .
ൈദവത്തിെന്റ
സകലദാസന്മാരും
അവെന
ഭയെപ്പടുന്നവരുമായി
െചറിയവരും
വലിയവരും ആയുേള്ളാേര, അവെന വാഴ്ത്തുവിൻ എന്നു പറയുെന്നാരു
6 അേപ്പാൾ വലിയ
ശബ്ദം സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ട .
പുരുഷാരത്തിെന്റ
േഘാഷംേപാെലയും
െപരുെവള്ളത്തിെന്റ
ഇരച്ചിൽേപാെലയും തകർത്ത ഇടിമുഴക്കംേപാെലയും പറയുന്നത്
ഞാൻ േകട്ട്; ഹെല്ലലൂയ്യാ!
പരിപൂർണ്ണാധികാരി ആയ ൈദവമായ
കർത്താവ് വാഴുന്നു. 7 നമുക്ക് സേന്താഷിക്കാം, ആനന്ദിക്കാം അവന്
ബഹുമാനം െകാടുക്കാം. കുഞ്ഞാടിെന്റ കല്യാണം വനന്നിരിക്കുന്നു.
അവെന്റ മണവാട്ടിയും തെന്നത്താൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 8 അവെള
ശുദ്ധവും ശു്രഭവുമായ വിേശഷവസ്്രതം െകാണ്ട് അലങ്കരിക്കുവാൻ
അനുവാദം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു; ആ വിേശഷവസ്്രതം വിശുദ്ധന്മാരുെട
നീതി്രപവൃത്തികൾ തേന്ന. 9 അവൻ എേന്നാട് പറഞ്ഞത്: ഇതു എഴുതുക,
കുഞ്ഞാടിെന്റ കല്യാണസദ്യയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ;
“ഇതു ൈദവത്തിെന്റ സത്യവചനങ്ങൾ ആകുന്നു.”
എന്നും അവൻ
എേന്നാട് പറഞ്ഞു. 10 ഞാൻ അവെന നമസ്കരിേക്കണ്ടതിന് അവെന്റ
കാല്ക്കൽ വീണു; എന്നാൽ അവൻ എേന്നാട് പറഞ്ഞത്: “നീ അത്
െചയ്യരുത്; ഞാൻ നിനക്കും േയശുവിെനകുറിച്ച സാക്ഷ്യം ഉള്ള
നിെന്റ സേഹാദരന്മാർക്കും കൂട്ട ദാസനേ്രത; ൈദവെത്ത ആരാധിക്ക;
*
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്രപവചനത്തിെന്റ ആത്മാവ് എന്നത് േയശുവിെനകുറിച്ച ള്ള സാക്ഷ്യം
തേന്ന.”
11 പിെന്ന
സ്വർഗ്ഗം തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ട്;
ഞാൻ
േനാക്കിയേപ്പാൾ ഒരു െവള്ളക്കുതിര; അതിേന്മൽ ഇരിക്കുന്നവന്
വിശ്വസ്തനും സത്യവാനും എന്നു േപർ, അവൻ നീതിേയാെട ന്യായം
12 അവെന്റ
വിധിക്കുകയും േപാരാടുകയും െചയ്യ ന്നു.
കണ്ണ്
അഗ്നിജ്വാലേപാെല;
അവെന്റ തലയിൽ അേനകം കിരീടങ്ങൾ;
അവനല്ലാെത മറ്റാർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാെത എഴുതെപ്പട്ടിട്ട ള്ള ഒരു
നാമവും അവനുണ്ട്. 13 രക്തത്തിൽ മുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു അങ്കിയും
അവൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു; ൈദവവചനം എന്നു അവന് േപർ പറയുന്നു.
14 സ്വർഗ്ഗത്തിെല ൈസന്യം ശുദ്ധവും ശു്രഭവുമായ വിേശഷവസ്്രതം ധരിച്ച്
െവള്ളക്കുതിരകള െട പുറത്തു അവെന അനുഗമിച്ച . 15 ജാതികെള
െവേട്ടണ്ടതിന് അവെന്റ വായിൽ നിന്നു മൂർച്ചയുള്ള ഒരു പുറെപ്പടുന്നു.
ഇരുമ്പുേകാൽ െകാണ്ട് അവൻ അവെര ഭരിക്കും; സർവ്വശക്തനായ
ൈദവത്തിെന്റ േ്രകാധവും േകാപാഗ്നിയുമായ മുന്തിരിച്ചക്ക് അവൻ
െമതിക്കുന്നു. 16 രാജാധിരാജാവും കർത്താധികർത്താവും എെന്നാരു
നാമം അവെന്റ അങ്കിേമലും തുടേമലും എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
17 ഒരു ദൂതൻ സൂര്യനിൽ നില്ക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ട്;
അവൻ
ആകാശത്തുകൂടി പറക്കുന്ന സകല പക്ഷികേളാടും: “ൈദവത്തിെന്റ
വലിയ അത്താഴത്തിന് വന്നുകൂടുവിൻ, 18 രാജാക്കന്മാരുെട മാംസവും
േസനാധിപന്മാരുെട മാംസവും വീരന്മാരുെട മാംസവും കുതിരകള െടയും
അതിെന്റ പുറത്തു ഇരിക്കുന്നവരുെടയും മാംസവും സ്വത്രന്തന്മാരും
അടിമകള ം െചറിയവരും വലിയവരുമായ സകലമനുഷ്യരുെടയും
മാംസവും ഭക്ഷിക്കുവിൻ” എന്നു ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച പറഞ്ഞു.
19 കുതിരപ്പ റത്തിരിക്കുന്നവേനാടും അവെന്റ ൈസന്യേത്താടും യുദ്ധം
െചയ്വാൻ മൃഗവും ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാരും അവരുെട ൈസന്യങ്ങള ം
ഒന്നിച്ച് കൂടിയത് ഞാൻ കണ്ട്. 20 മൃഗെത്തയും അതിെന്റ മുമ്പാെക
താൻ െചയ്ത അടയാളങ്ങളാൽ മനുഷ്യെര ചതിച്ച് മൃഗത്തിെന്റ മു്രദ
ഏല്പിക്കുകയും അതിെന്റ ്രപതിമെയ ആരാധിപ്പിക്കുകയും െചയ്ത
കള്ള്രപവാചകെനയും പിടിച്ച് െകട്ടി.
അവർ ഇരുവെരയും ഗന്ധകം
കത്തുന്ന തീെപ്പായ്കയിൽ ജീവേനാെട തള്ളിക്കളഞ്ഞു. 21 േശഷിച്ചവർ
കുതിരപ്പ റത്തിരിക്കുന്നവെന്റ വായിൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ട വാളിനാൽ
െകാല്ലെപ്പട്ട , അവരുെട മാംസം സകല പക്ഷികള ം തിന്ന് തൃപ്തരായി.

1

20. അദ്ധ്യായം.

പിെന്ന ഒരു ദൂതൻ അഗാധഗർത്തത്തിെന്റ താേക്കാലും വലിയ
ഒരു ചങ്ങലയും പിടിച്ച െകാണ്ടു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി
വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ട്. 2 അവൻ പിശാചും സാത്താനും എന്ന പഴയ
പാമ്പായ മഹാസർപ്പെത്ത പിടിച്ച് ആയിരം വർഷേത്തക്ക് ബന്ധിച്ച .
3 ആയിരം വർഷക്കാലം ജാതികെള വഞ്ചിക്കാതിരിപ്പാൻ ദൂതൻ
അവെന അഗാധഗർത്തത്തിേലക്ക് തള്ളിയിട്ട് അടച്ച പൂട്ട കയും മീെത
മു്രദയിടുകയും െചയ്തു. അതിെന്റ േശഷം അല്പസമയേത്തക്ക് അവെന
അഴിച്ച വിേടണ്ടതാകുന്നു.
4 പിെന്ന ഞാൻ സിംഹാസനങ്ങെളയും അവയിൽ ഇരിക്കുന്നവെരയും
കണ്ട്;
ന്യായം വിധിപ്പാനുള്ള അധികാരം അവർക്ക് െകാടുത്തു;
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േയശുവിെന്റ സാക്ഷ്യവും ൈദവവചനവും നിമിത്തം തലയറുക്കെപ്പട്ട്,
മൃഗെത്തേയാ അതിെന്റ ്രപതിമെയേയാ ആരാധിക്കാെത െനറ്റിയിേലാ
ൈകേമേലാ അവെന്റ മു്രദ ഏൽക്കാതിരുന്നവരുെട ആത്മാക്കെളയും
ഞാൻ കണ്ട്; അവർ ജീവിച്ച ആയിരം വർഷം ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂടി
വാണു. 5 േശഷം മരിച്ചവർ ആയിരം വർഷക്കാലം ജീവിച്ചില്ല. ഇതു
6 ഒന്നാമെത്ത പുനരുത്ഥാനത്തിൽ
ഒന്നാമെത്ത പുനരുത്ഥാനം.
പങ്കുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാനും വിശുദ്ധനും ആകുന്നു; ഇങ്ങെനയുള്ളവരുെട
േമൽ രണ്ടാം മരണത്തിന് അധികാരം ഇല്ല; അവർ ൈദവത്തിനും
്രകിസ്തുവിനും പുേരാഹിതന്മാരായി ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട ആയിരം
വർഷം വാഴും.
7 ആയിരം വർഷം കഴിയുേമ്പാേഴാ സാത്താെന തടവിൽ നിന്നു
േമാചിപ്പിക്കും. 8 അവൻ ഭൂമിയുെട നാല് ദിക്കിലുമുള്ള ജാതികളായി,
േഗാഗ്, മാേഗാഗ് എന്നിവെര, വഞ്ചന െചയ്തുെകാണ്ട്, യുദ്ധത്തിനായി
കൂട്ടിേച്ചർേക്കണ്ടതിന് പുറെപ്പടും.
അവർ സംഖ്യയിൽ കടല്പ റെത്ത
9 അവർ ഭൂമിയിൽ പരെക്ക െചന്ന്
മണൽ േപാെല ആയിരുന്നു.
വിശുദ്ധന്മാരുെട
പാളയെത്തയും
്രപിയനഗരെത്തയും
വളഞ്ഞു.
എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിെല ൈദവത്തിൽ നിന്ന് തീ ഇറങ്ങി അവെര
10 അവെര വഞ്ചിച്ച പിശാചിെന,
ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.
മൃഗവും
കള്ള്രപവാചകനും ഉള്ള ഗന്ധകത്തീെപ്പായ്കയിേലക്ക് തള്ളിയിട്ട ;
അവർ എെന്നേന്നക്കും രാപ്പകൽ ദണ്ഡനം അനുഭവിേക്കണ്ടിവരും.
11 പിെന്ന ഞാൻ വലിെയാരു െവള്ള സിംഹാസനവും അതിൽ
ഇരിക്കുന്നവെനയും കണ്ട്;
അവെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന് ഭൂമിയും
ആകാശവും ഓടിേപ്പായി; അവയ്ക്ക് അവിെട സ്ഥാനമില്ലായിരുന്നു.
12 വലിയവരും
െചറിയവരുമായ മരിച്ചവർ സിംഹാസനത്തിെന്റ
മുമ്പിൽ നില്ക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ട്;
പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു;
ജീവെന്റ
പുസ്തകം
എന്ന
മെറ്റാരു
പുസ്തകവും
തുറന്നു;
പുസ്തകങ്ങളിൽ
എഴുതിയിരുന്നതിന്
ഒത്തവണ്ണം
മരിച്ചവർക്ക്
അവർ െചയ്ത ്രപവൃത്തികൾക്കുള്ള ന്യായവിധി ഉണ്ടായി. 13 സമു്രദം
തന്നിലുള്ള മരിച്ചവെര ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു; മരണവും പാതാളവും
തങ്ങളിലുള്ള മരിച്ചവെര ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു; അവർ ഓേരാരുത്തനും
അവനവൻ െചയ്ത ്രപവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് ന്യായവിധി ഉണ്ടായി.
14 മരണെത്തയും പാതാളെത്തയും തീെപ്പായ്കയിൽ തള്ളിയിട്ട . ഇതു
രണ്ടാമെത്ത മരണം*. 15 ജീവപുസ്തകത്തിൽ േപെരഴുതിക്കാണാത്ത
ഏവെനയും തീെപ്പായ്കയിൽ തള്ളിയിടും.
1

21. അദ്ധ്യായം.

പിെന്ന ഞാൻ പുതിയ ഒരു ആകാശവും പുതിയ ഒരു ഭൂമിയും
കണ്ട്; ഒന്നാമെത്ത ആകാശവും ഒന്നാമെത്ത ഭൂമിയും ഇല്ലാെത ആയി;
സമു്രദവും ഇനിേമൽ ഇല്ല. 2 ഭർത്താവിനായി അണിയിെച്ചാരുക്കിയ
മണവാട്ടിെയേപ്പാെല പുതിയ െയരൂശേലം എന്ന വിശുദ്ധനഗരം
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ, ൈദവസന്നിധിയിൽനിന്ന് തേന്ന, ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ
3 സിംഹാസനത്തിൽനിന്ന് ഒരു മഹാശബ്ദം പറയുന്നതായി
കണ്ട്.
ഞാൻ േകട്ടത്: ഇതാ, മനുഷ്യേരാടു കൂെട ൈദവത്തിെന്റ കൂടാരം;
അവൻ അവേരാടുകൂെട വസിക്കും; അവർ അവെന്റ ജനമായിരിക്കും;
*
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ൈദവം താൻ തെന്ന അവരുെട ൈദവമായി അവേരാടുകൂെട ഇരിക്കും.
4 അവൻ അവരുെട കണ്ണിൽ നിന്നു കണ്ണ നീർ എല്ലാം തുടച്ച കളയും.
ഇനിേമൽ മരണേമാ ദുഃഖേമാ കരച്ചിേലാ േവദനേയാ ഉണ്ടാവുകയില്ല;
5 സിംഹാസനത്തിൽ
മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞുേപായി.
ഇരിക്കുന്നവൻ എേന്നാട് പറഞ്ഞത്:
ഇതാ, ഞാൻ സകലവും
പുതിയതാക്കുന്നു.
അവൻ എേന്നാട് പറഞ്ഞത്: എഴുതുക; ഈ
6 പിെന്നയും
വചനം വിശ്വാസേയാഗ്യവും സത്യവും ആകുന്നു.
അവൻ എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത്:
അത് സംഭവിച്ച തീർന്നു;
ഞാൻ അല്ഫയും ഓേമഗയും ആദിയും അന്തവും ആകുന്നു;
ദാഹിക്കുന്നവന്
ജിവനീരുറവിൽ
നിന്നു
സൗജന്യമായി
ഞാൻ
7 ജയിക്കുന്നവൻ എല്ലാം അവകാശമാക്കും; ഞാൻ
െകാടുക്കും.
അവന് ൈദവവും അവൻ എനിക്ക് മകനുമായിരിക്കും. 8 എന്നാൽ
ഭീരുക്കൾക്കും,
അവിശ്വാസികൾക്കും,
അറപ്പ ണ്ടാക്കുന്നവർക്കും,
കുലപാതകന്മാർക്കും,
ദുർന്നടപ്പ കാർക്കും,
ക്ഷു്രദക്കാർക്കും,
ബിംബാരാധികൾക്കും, േഭാഷ്കുപറയുന്ന ഏവർക്കും ഉള്ള പങ്ക്, തീയും
ഗന്ധകം കത്തുന്ന തീെപായ്കയിലെ്രത; ഇതു രണ്ടാമെത്ത മരണം.*
9 അന്ത്യബാധകൾ ഏഴും നിറഞ്ഞ ഏഴ് പാ്രതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന
ഏഴ് ദൂതന്മാരിൽ ഒരുവൻ എെന്റ അടുക്കൽ വന്നു പറഞ്ഞത്:
“ഇവിെട
വരിക,
ഞാൻ
കുഞ്ഞാടിെന്റ
കാന്തയാകുവാനുള്ള
10 അവൻ എെന്ന ആത്മാവിൽ
മണവാട്ടിെയ കാണിച്ച തരാം.”
ഉയർന്നതും വലിയതും ആയ ഒരു മലയിൽ െകാണ്ടുേപായി,
വിശുദ്ധ
െയരൂശേലെമന്ന
വലിയ
നഗരം
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന്,
ൈദവസന്നിധിയിൽനിന്ന് തേന്ന, ൈദവമഹത്വേത്താെട ഇറങ്ങി വരുന്നത്
എനിക്ക് കാണിച്ച തന്നു. 11 അതിെന്റ േജ്യാതിസ്സ് ഏറ്റവും വിലേയറിയ
രത്നത്തിന് തുല്യമായി സ്ഫടികസ്വച്ഛമായുള്ള സൂര്യകാന്തംേപാെല
12 അതിന് വലിയ ഉയരമുള്ള മതിലും പ്രന്തണ്ട്
ആയിരുന്നു.
വാതിലുകള ം, വാതിലുകളിൽ പ്രന്തണ്ട് ദൂതന്മാരും ഉണ്ട്; യി്രസാേയൽ
മക്കള െട പ്രന്തണ്ട് േഗാ്രതങ്ങള െടയും േപരുകൾ വാതിലുകളിൽ
െകാത്തീട്ട ം ഉണ്ടായിരുന്നു. 13 കിഴക്ക് മൂന്നു വാതിലുകൾ, വടക്കു മൂന്നു
വാതിലുകൾ, െതക്ക് മൂന്നു വാതിലുകൾ പടിഞ്ഞാറു മൂന്നു വാതിലുകൾ.
14 നഗരത്തിെന്റ മതിലിന് പ്രന്തണ്ട് അടിസ്ഥാനങ്ങള ം അവയിൽ
കുഞ്ഞാടിെന്റ പ്രന്തണ്ട് അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട േപരുകള ം ഉണ്ട്.
15 എേന്നാട് സംസാരിച്ചവന് നഗരെത്തയും അതിെന്റ വാതിലുകെളയും
അതിെന്റ
മതിലിെനയും
അളേക്കണ്ടതിന്
ഒരു
സ്വർണ്ണേകാൽ
16 നഗരം സമചതുരമായി കിടക്കുന്നു;
ഉണ്ടായിരുന്നു.
അതിെന്റ
വീതിയും നീളവും സമം.
അളവുേകാൽെകാണ്ട് അവൻ നഗരെത്ത
അളന്നു; ആയിരത്തിരുനൂറ് നാഴിക; അതിെന്റ നീളവും വീതിയും
17 അവൻ അതിെന്റ മതിലും അളന്നു;
ഉയരവും സമം തേന്ന.
നൂറ്റിനാല്പത്തിനാല് മുഴം ഘനം; മനുഷ്യെന്റ അളവിന് എന്നുവച്ചാൽ
ദൂതെന്റ അളവിന് തേന്ന. 18 മതിലിെന്റ പണി സൂര്യകാന്തവും നഗരം
19 മതിലിെന്റ
സ്വച്ഛസ്ഫടികത്തിെനാത്ത തങ്കവും ആയിരുന്നു.
അടിസ്ഥാനങ്ങൾ സകലവിധ രത്നങ്ങള ംെകാണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരുന്നു;
ഒന്നാം
അടിസ്ഥാനം
സൂര്യകാന്തം
രണ്ടാമേത്തത്
നീലരത്നം,
മൂന്നാമേത്തതു മാണിക്യം, നാലാമേത്തത് മരതകം, 20 അഞ്ചാമേത്തത്
*
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സ്ഫടികക്കല്ല്, ആറാമേത്തത് ചുവപ്പ കല്ല്, ഏഴാമേത്തത് ച്രന്ദകാന്തം,
എട്ടാമേത്തത് േഗാേമദകം, ഒമ്പതാമേത്തത് പുഷ്യരാഗം, പത്താമേത്തത്
ൈവഡൂര്യം, പതിെനാന്നാമേത്തത് പത്മരാഗം, പ്രന്തണ്ടാമേത്തത്
21 പ്രന്തണ്ട് വാതിലുകള ം പ്രന്തണ്ട് മുത്ത്; ഓേരാ
സുഗന്ധിരത്നം.
വാതിലും ഓേരാ മുത്തുെകാണ്ടുള്ളതും നഗരത്തിെന്റ വീഥികൾ
22 ഒരു
സ്വച്ഛസ്ഫടികത്തിന് തുല്യമായ തങ്കവും ആയിരുന്നു.
ആലയവും
നഗരത്തിൽ
ഞാൻ
കണ്ടില്ല;
സർവ്വശക്തനായ
ൈദവമായ കർത്താവും കുഞ്ഞാടും അതിെന്റ ആലയം ആകുന്നു.
23 ൈദവേതജസ്സ് നഗരെത്ത ്രപകാശിപ്പിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട് അതിൽ
സൂര്യേന്റേയാ
ച്രന്ദേന്റേയാ
ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു;
കുഞ്ഞാടും
24
അതിെന്റ വിളക്കു ആകുന്നു.
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പട്ട ജാതികൾ
അതിെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ നടക്കും; ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാർ അവരുെട
25 അതിെന്റ
മഹത്വവും ബഹുമാനവും അതിേലക്ക് െകാണ്ടുവരും.
വാതിലുകൾ പകൽക്കാലത്ത് അടയ്ക്കുകയില്ല;
രാ്രതി അവിെട
ഇല്ലേല്ലാ. 26 അവർ ജാതികള െട മഹത്വവും ബഹുമാനവും അതിേലക്ക്
27 കുഞ്ഞാടിെന്റ
െകാണ്ടുവരും.
ജീവപുസ്തകത്തിൽ േപർ
എഴുതിയിരിക്കുന്നവരല്ലാെത† അശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നേതാ, ഏെതങ്കിലും
ചതിേവാ േമ്ലച്ഛതേയാ ്രപവർത്തിക്കുന്നേതാ ആയ ഒന്നും തെന്ന അതിൽ
കടക്കുകയില്ല.
1

22. അദ്ധ്യായം.

പിെന്ന
അവൻ
ൈദവത്തിെന്റയും
കുഞ്ഞാടിെന്റയും
സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും പുറെപ്പടുന്ന പള ങ്കുേപാെല നിർമ്മലമായ
2 അതിെന്റ വിധിയുെട നടുവിൽ
ജീവജലനദി എെന്ന കാണിച്ച .
നദിയ്ക്ക് ഇക്കെരയും അക്കെരയും ജീവവൃക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു;
അത് പ്രന്തണ്ടുവിധം ഫലം കായിച്ച് മാസംേതാറും അതത് ഫലം
െകാടുത്തിരുന്നു; വൃക്ഷത്തിെന്റ ഇലകൾ ജാതികൾക്ക് േരാഗശാന്തിക്കു
3 യാെതാരു
നൽകിയിരുന്നു.
ശാപവും ഇനി ഉണ്ടാകയില്ല;
ൈദവത്തിെന്റയും കുഞ്ഞാടിെന്റയും സിംഹാസനം അതിൽ ഇരിക്കും;
4 അവർ അവെന്റ
അവെന്റ ദാസന്മാർ അവെന േസവിക്കും.
മുഖംകാണും; അവെന്റ േപർ അവരുെട െനറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും.
5 ഇനി രാ്രതി അവിെട ഉണ്ടാകയില്ല; ൈദവമായ കർത്താവ് അവർക്ക്
്രപകാശം നൽകുന്നതുെകാണ്ട് വിളക്കിെന്റ െവളിച്ചേമാ സൂര്യ്രപകാശേമാ
അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. അവർ എെന്നേന്നക്കും വാഴും.
6 അവൻ എേന്നാട്:
ഈ വചനം വിശ്വാസേയാഗ്യവും സത്യവും
ആകുന്നു; വിശുദ്ധ ്രപവാചകന്മാരുെട കർത്താവായ ൈദവം േവഗത്തിൽ
സംഭവിപ്പാനുള്ളത് തെന്റ ദാസന്മാെര കാണിേക്കണ്ടതിന് തെന്റ ദൂതെന
7 ഇതാ, ഞാൻ േവഗം വരുന്നു; ഈ പുസ്തകത്തിെല
അയച്ച .
്രപവചനത്തിെന്റ വചനങ്ങെള കാത്തുെകാള്ള ന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ.
8
േയാഹന്നാൻ
എന്ന
ഞാൻ
ഈ
കാര്യങ്ങൾ
എല്ലാം
കാണുകയും േകൾക്കുകയും െചയ്തു.
ഞാൻ േകൾക്കുകയും
കാൺകയും െചയ്തേപ്പാൾ അത് എനിക്ക് കാണിച്ച തന്ന ദൂതെന
9 അവൻ
നമസ്കരിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ കാൽക്കൽ വീണു.
†

21. അദ്ധ്യായം.. 27 ജീവപുസ്തകത്തിൽ േപരിെല്ലങ്കിൽ അതിൽ കടക്കുകയില്ല എന്ന
അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ ്രപേയാഗം.

െവളിപാട് 22. അദ്ധ്യായം.:10
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എേന്നാട്:
നീ അത് െചയ്യരുത്:
ഞാൻ നിെന്റയും നിെന്റ
സേഹാദരന്മാരായ ്രപവാചകന്മാരുേടെടയും ഈ പുസ്തകത്തിെല
വചനം അനുസരിക്കുന്നവരുെടയും ഉള്ള കൂട്ട ദാസനേ്രത; ൈദവെത്ത
ആരാധിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു.
10 അവൻ എേന്നാട് പറഞ്ഞത്:
സമയം അടുത്തിരിക്കുകയാൽ
ഈ പുസ്തകത്തിെല ്രപവചനത്തിെന്റ വചനങ്ങെള മു്രദയിടരുതു.
11 അനീതിയുള്ളവൻ ഇനിയും അനീതി െചയ്യെട്ട; േമ്ലച്ഛനായവൻ ഇനിയും
േമ്ലച്ഛനായിരിക്കെട്ട; നീതിമാൻ ഇനിയും നീതിമാനായിരിക്കെട്ട; വിശുദ്ധൻ
12 ഇതാ, ഞാൻ േവഗം വരുന്നു;
ഇനിയും വിശുദ്ധനായിരിക്കെട്ട.
ഓേരാരുത്തനും അവനവെന്റ ്രപവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം െകാടുക്കുവാൻ
്രപതിഫലം എെന്റ അടുക്കൽ ഉണ്ട്. 13 ഞാൻ അല്ഫയും ഓേമഗയും
ആരംഭവും അവസാനവും ആദിയും അന്ത്യവും ആകുന്നു. 14 ജീവെന്റ
വൃക്ഷത്തിൽ പങ്ക് ലഭിേക്കണ്ടതിനും വാതിലുകളിൽ കൂടി നഗരത്തിൽ
കടേക്കണ്ടതിനും അവന്െറ ്രപമാണങ്ങെള അനുസരിക്കുന്നവരായ
തങ്ങള െട വസ്്രതങ്ങെള അലക്കുന്നവര് *ഭാഗ്യവാന്മാർ. 15 നായ്ക്കള ം
ക്ഷു്രദക്കാരും ദുർന്നടപ്പ കാരും കുലപാതകന്മാരും ബിംബാരാധികള ം
വ്യാജെത്ത ഇഷ്ടെപ്പടുകയും ്രപവർത്തിക്കയും െചയ്യ ന്ന എല്ലാവരും
പുറത്തു തെന്ന.
16 സഭകളിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ സാക്ഷീകരിേക്കണ്ടതിന് േയശു എന്ന
ഞാൻ എെന്റ ദൂതെന നിെന്റ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാൻ
ദാവീദിെന്റ േവരും വംശവും േതജസ്സ ള്ള ഉദയനക്ഷ്രതവുമാകുന്നു.
17 വരിക എന്നു ആത്മാവും മണവാട്ടിയും പറയുന്നു; േകൾക്കുന്നവനും
വരിക എന്നു പറയെട്ട; ദാഹിക്കുന്നവൻ വരെട്ട; ആശിക്കുന്നവൻ
ജീവജലം സൗജന്യമായി വാങ്ങെട്ട.
18 ഈ പുസ്തകത്തിെല ്രപവചനത്തിെന്റ വാക്കുകൾ േകൾക്കുന്ന
ഏവേനാടും ഞാൻ സാക്ഷീകരിക്കുന്നത്: അതിേനാട് ആെരങ്കിലും
കൂട്ടിയാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബാധകൾ ൈദവം
അവന് വരുത്തും. 19 ഈ ്രപവചന പുസ്തകത്തിെല വചനങ്ങളിൽ
നിന്നു ആെരങ്കിലും എെന്തങ്കിലും നീക്കിക്കളഞ്ഞാൽ ജീവെന്റ
പുസ്തകത്തിേലയും വിശുദ്ധനഗരത്തിേലയും ഈ പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്ന മെറ്റല്ലാത്തിേലയും അവനുള്ള ഓഹരി ൈദവം
നീക്കിക്കളയും.
20 ഈ
കാര്യങ്ങെള സാക്ഷീകരിക്കുന്നവൻ അരുളിെച്ചയ്യ ന്നത്:
തീർച്ചയായും, ഞാൻ േവഗം വരുന്നു. ആേമൻ, അെത, കർത്താവായ
േയശുേവ, വേരണേമ.
21 കർത്താവായ േയശുവിെന്റ കൃപ നിങ്ങേളാെടല്ലാവേരാടും കൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട; ആേമൻ.

*

22.
അദ്ധ്യായം..
അനുസരിക്കുന്നവര്

14

തങ്ങള െട വസ്്രതങ്ങെള അലക്കുന്നവര്-്രപമാണങ്ങെള
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THE BOOK OF PSALMS
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ
ഒന്നാം പുസ്തകം.

1 ദുഷ്ടന്മാരുെട

സങ്കീർത്തനം.1

ആേലാചന്രപകാരം നടക്കാെതയും
പാപികള െട വഴിയിൽ നില്ക്കാെതയും
പരിഹാസികള െട ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാെതയും
2 യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ സേന്താഷിച്ച്
അവെന്റ ന്യായ്രപമാണം രാവും പകലും ധ്യാനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ
ഭാഗ്യവാൻ.
3 അവൻ, നദീതീരത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നതും
തക്കകാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കുന്നതും
ഇലവാടാത്തതുമായ വൃക്ഷംേപാെല ഇരിക്കും;
അവൻ െചയ്യ ന്നെതല്ലാം അഭിവൃദ്ധി ്രപാപിക്കും.
4 ദുഷ്ടന്മാർ അങ്ങെനയല്ല;
അവർ കാറ്റ പറത്തിക്കളയുന്ന പതിരു േപാെലയാകുന്നു.
5 ആകയാൽ ദുഷ്ടന്മാർ ന്യായവിസ്താരത്തിലും
പാപികൾ നീതിമാന്മാരുെട സഭയിലും നിവിർന്നുനില്ക്കുകയില്ല.
6 യേഹാവ നീതിമാന്മാരുെട വഴി അറിയുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട വഴിേയാ നാശകരം ആകുന്നു.
1 ജനതകൾ

സങ്കീർത്തനം.2

കലഹിക്കുന്നതും
വംശങ്ങൾ വ്യർത്ഥമായത് നിരൂപിക്കുന്നതും എന്ത്?
2 യേഹാവയ്ക്കും അവെന്റ അഭിഷിക്തനും വിേരാധമായി
ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാർ എഴുേന്നല്ക്കുകയും
അധിപതികൾ തമ്മിൽ ആേലാചിക്കുകയും െചയ്യ ന്നത്:
3 “നാം അവരുെട െകട്ട കൾ െപാട്ടിച്ച്
അവരുെട കയറുകൾ എറിഞ്ഞുകളയുക.”
4 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ചിരിക്കുന്നു;
കർത്താവ് അവെര പരിഹസിക്കുന്നു.
5 അന്ന് അവൻ േകാപേത്താെട അവേരാട് അരുളിെച്ചയ്യ ം;
േ്രകാധേത്താെട അവെര ്രഭമിപ്പിക്കും.
6 “എെന്റ വിശുദ്ധപർവ്വതമായ സീേയാനിൽ
ഞാൻ എെന്റ രാജാവിെന വാഴിച്ചിരിക്കുന്നു.”
7 ഞാൻ ഒരു തീർപ്പ് കല്പിക്കുന്നു;
യേഹാവ എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത്:
“നീ എെന്റ പു്രതൻ; ഇന്നു ഞാൻ നിെന്ന ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
8 എേന്നാട് േചാദിച്ച െകാള്ള ക;
ഞാൻ നിനക്കു ജനതകെള അവകാശമായും
ഭൂമിയുെട അറുതികെള ൈകവശമായും തരും;
9 ഇരിമ്പുേകാൽെകാണ്ട് നീ അവെര തകർക്കും;
കുശവെന്റ പാ്രതംേപാെല അവെര ഉടയ്ക്കും.”
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10 ആകയാൽ

രാജാക്കന്മാേര, ബുദ്ധി പഠിക്കുവിൻ;
ഭൂമിയിെല ന്യായാധിപന്മാേര, ഉപേദശം ൈകെക്കാള്ള വീൻ.
11 ഭയേത്താെട യേഹാവെയ േസവിക്കുവിൻ;
വിറയേലാെട േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കുവിൻ.
12 അവൻ േകാപിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വഴിയിൽവച്ച
നശിക്കാതിരിക്കുവാൻ പു്രതെന ചുംബിക്കുവിൻ.
അവെന്റ േകാപം ക്ഷണേനരേത്തേക്ക ഉള്ള .
അവെന ശരണം ്രപാപിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഭാഗ്യവാന്മാർ.

സങ്കീർത്തനം.3

ദാവീദ്
തെന്റ
മകനായ
അബ്ശേലാമിെന്റ
മുൻപിൽനിന്ന്
ഓടിേപ്പായേപ്പാൾ പാടിയ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, എെന്റ ൈവരികൾ എ്രത െപരുകിയിരിക്കുന്നു!
എേന്നാട് എതിർക്കുന്നവർ അേനകം േപർ ആകുന്നു.
2 “അവന് ൈദവത്തിങ്കൽ രക്ഷയില്ല” എന്ന്
എെന്നക്കുറിച്ച് പലരും പറയുന്നു.
േസലാ.
3 നീേയാ യേഹാേവ, എനിക്കു ചുറ്റ ം പരിചയും
എെന്റ മഹത്വവും എെന്റ തല ഉയർത്തുന്നവനും ആകുന്നു.
4 ഞാൻ യേഹാവേയാട് ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുന്നു;
അവൻ തെന്റ വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽനിന്ന് ഉത്തരം അരുള കയും
െചയ്യ ന്നു.
േസലാ.
5 ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി;
യേഹാവ എെന്ന താങ്ങുകയാൽ ഉണർന്നുമിരിക്കുന്നു.
6 എനിക്കു വിേരാധമായി ചുറ്റ ം പാളയമിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന
ആയിരം ആയിരം ജനങ്ങെള ഞാൻ ഭയെപ്പടുകയില്ല.
7 യേഹാേവ,
എഴുേന്നല്ക്കണേമ;
എെന്റ ൈദവേമ,
എെന്ന
രക്ഷിക്കണേമ.
നീ എെന്റ ശ്രതുക്കെള ഒെക്കയും െചകിട്ടത്തടിച്ച ;
നീ ദുഷ്ടന്മാരുെട പല്ല് തകർത്തുകളഞ്ഞു.
8 രക്ഷ യേഹാവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു;
നിെന്റ അനു്രഗഹം നിെന്റ ജനത്തിേന്മൽ വരുമാറാകെട്ട.
േസലാ.

സങ്കീർത്തനം.4

സംഗീത്രപമാണിക്ക് ത്രന്തിനാദേത്താെട; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 എെന്റ നീതിയായ ൈദവേമ,
ഞാൻ വിളിക്കുേമ്പാൾ ഉത്തരം
അരുേളണേമ;
ഞാൻ െഞരുക്കത്തിൽ ഇരുന്നേപ്പാൾ നീ എനിക്ക് വിശാലത വരുത്തി;
എേന്നാടു കൃപേതാന്നി എെന്റ ്രപാർത്ഥന േകൾക്കണേമ.
2 മനുഷ്യപു്രതന്മാേര, നിങ്ങൾ എ്രതേത്താളം എെന്റ മാനെത്ത നിന്ദിച്ച്,
മായെയ ഇച്ഛിച്ച് വ്യാജെത്ത അേന്വഷിക്കും?
േസലാ.
3 യേഹാവ
തെന്റ ഭക്തെന തനിക്കായി േവർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നറിയുവിൻ;
ഞാൻ യേഹാവെയ വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുേമ്പാൾ അവൻ േകൾക്കും.
4 േകാപിച്ചാൽ പാപം െചയ്യാതിരിക്കുവിൻ;
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നിങ്ങള െട കിടക്കേമൽ ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിച്ച് സ്വസ്ഥമായിരിക്കുവിൻ.
േസലാ.
5 നീതിയാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുവിൻ;
യേഹാവയിൽ ആ്രശയം വയ്ക്കുവിൻ.
6 “നമുക്ക് ആര് നന്മയായത് കാണിച്ച തരും?” എന്ന് പലരും പറയുന്നു;
യേഹാേവ, നിെന്റ മുഖ്രപകാശം ഞങ്ങള െട േമൽ ഉദിപ്പിക്കണേമ.
7 ധാന്യവും വീഞ്ഞും വർദ്ധിച്ചേപ്പാൾ അവർക്കുണ്ടായതിലും
അധികം സേന്താഷം നീ എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ നല്കിയിരിക്കുന്നു.
8 ഞാൻ സമാധാനേത്താെട കിടന്നുറങ്ങും;
നീയേല്ലാ യേഹാേവ, എെന്ന നിർഭയം വസിക്കുമാറാക്കുന്നത്.

സങ്കീർത്തനം.5

സംഗീത്രപമാണിക്ക് േവണുനാദേത്താെട ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, എെന്റ വാക്കുകൾ േകൾക്കണേമ;
എെന്റ ധ്യാനം ്രശദ്ധിക്കണേമ;
2 എെന്റ രാജാവും എെന്റ ൈദവവുേമ,
എെന്റ കരച്ചിലിെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കണേമ;
നിേന്നാടേല്ലാ ഞാൻ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നത്.
3 യേഹാേവ, രാവിെല എെന്റ ്രപാർത്ഥന േകൾക്കണേമ;
രാവിെല ഞാൻ നിനക്കായി ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്നു.
4 നീ ദുഷ്ടതയിൽ ്രപസാദിക്കുന്ന ൈദവമല്ല;
ദുഷ്ടൻ നിേന്നാടുകൂടി പാർക്കുകയില്ല.
5 അഹങ്കാരികൾ നിെന്റ സന്നിധിയിൽ നില്ക്കുകയില്ല;
നീതിേകടു ്രപവർത്തിക്കുന്നവെര നീ പകയ്ക്കുന്നു.
6 േഭാഷ്ക്കു പറയുന്നവെര നീ നശിപ്പിക്കും;
രക്തപാതകവും ചതിവുമുള്ളവൻ യേഹാവയ്ക്ക് െവറുപ്പാകുന്നു;
7 ഞാേനാ, നിെന്റ കൃപയുെട ബഹുത്വത്താൽ നിെന്റ ആലയത്തിേലക്ക്
െചന്ന്
നിെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനു
േനെര
നിേന്നാടുള്ള
ഭക്തിയിൽ
ആരാധിക്കും.
8 യേഹാേവ, എെന്റ ശ്രതുക്കൾനിമിത്തം നിെന്റ നീതിയാൽ എെന്ന
നടത്തണേമ;
എെന്റ മുമ്പിലുള്ള നിെന്റ വഴി നിരപ്പാക്കിത്തരണേമ.
9 അവരുെട വായിൽ ഒട്ട ം േനരില്ല;
അവരുെട അന്തരംഗം നാശകൂപം തെന്ന;
അവരുെട െതാണ്ട തുറന്ന ശവക്കുഴിയാകുന്നു;
നാവുെകാണ്ട് അവർ മധുരവാക്കു പറയുന്നു.
10 ൈദവേമ അവെര കുറ്റംവിധിക്കണേമ;
അവരുെട ആേലാചനകളാൽ തെന്ന അവർ വീഴെട്ട;
അവരുെട
അതി്രകമങ്ങള െട
ബഹുത്വം
നിമിത്തം
അവെര
തള്ളിക്കളയണേമ;
നിേന്നാടല്ലേയാ അവർ മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
11 എന്നാൽ നിെന്ന ശരണം്രപാപിക്കുന്നവെരല്ലാവരും സേന്താഷിക്കും;
നീ അവെര പാലിക്കുന്നതുെകാണ്ട് അവർ എേപ്പാഴും ആനന്ദിച്ചാർക്കും;
നിെന്റ നാമെത്ത സ്േനഹിക്കുന്നവർ നിന്നിൽ ഉല്ലസിക്കും;
12 യേഹാേവ, നീ നീതിമാെന അനു്രഗഹിക്കും;
പരിചെകാെണ്ടന്നേപാെല നീ ദയെകാണ്ട് അവെന മറയ്ക്കും.
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സങ്കീർത്തനം.6

സംഗീത്രപമാണിക്ക് ത്രന്തിനാദേത്താെട അഷ്ടമരാഗത്തിൽ; ദാവീദിെന്റ
ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, നിെന്റ േകാപത്തിൽ എെന്ന ശിക്ഷിക്കരുേത;
നിെന്റ േ്രകാധത്തിൽ എെന്ന ദണ്ഡിപ്പിക്കരുേത.
2 യേഹാേവ, ഞാൻ തളർന്നിരിക്കുന്നു; എേന്നാട് കരുണയുണ്ടാകണേമ;
യേഹാേവ, എെന്റ അസ്ഥികൾ ്രഭമിച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്ന സൗഖ്യമാക്കണേമ.
3 എെന്റ ്രപാണനും അത്യന്തം ്രഭമിച്ചിരിക്കുന്നു;
അല്ലേയാ, യേഹാേവ, എ്രതേത്താളം താമസിക്കും?
4 യേഹാേവ,മടങ്ങിവന്ന് എെന്റ ്രപാണെന വിടുവിക്കണേമ.
നിെന്റ കാരുണ്യം നിമിത്തം എെന്ന രക്ഷിക്കണേമ.
5 മരണത്തിൽ നിെന്നക്കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ലേല്ലാ;
പാതാളത്തിൽ ആര് നിനക്കു സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം?
6 എെന്റ ഞരക്കംെകാണ്ട് ഞാൻ തളർന്നിരിക്കുന്നു;
രാ്രതിമുഴുവനും എെന്റ കിടക്കയിൽ മിഴിനീർ ഒഴുക്കി;
കണ്ണ നീർെകാണ്ട് ഞാൻ എെന്റ കട്ടിൽ നനയ്ക്കുന്നു.
7 ദുഃഖംെകാണ്ട് എെന്റ കണ്ണ് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
എെന്റ സകല ശ്രതുക്കള ം നിമിത്തം ക്ഷീണിച്ച മിരിക്കുന്നു.
8 നീതിേകടു ്രപവർത്തിക്കുന്ന ഏവരുേമ എെന്ന വിട്ട േപാകുവിൻ;
യേഹാവ എെന്റ കരച്ചിലിെന്റ ശബ്ദം േകട്ടിരിക്കുന്നു.
9 യേഹാവ എെന്റ അേപക്ഷ േകട്ടിരിക്കുന്നു;
യേഹാവ എെന്റ ്രപാർത്ഥന ൈകെക്കാള്ള ം.
10 എെന്റ ശ്രതുക്കൾ എല്ലാവരും ലജ്ജിച്ച ്രഭമിച്ച േപാകും;
അവർ പിന്തിരിഞ്ഞ് െപെട്ടന്ന് നാണിച്ച േപാകും.

സങ്കീർത്തനം.7

െബന്യാമീന്യനായ കൂശിെന്റ വാക്കുകൾനിമിത്തം ദാവീദ് യേഹാവയ്ക്കു
പാടിയ വി്രഭമഗീതം.
1 എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, നിെന്ന ഞാൻ ശരണം ്രപാപിക്കുന്നു;
എെന്ന ഉപ്രദവിക്കുന്ന എല്ലാവരുെടയും ൈകയിൽ നിന്ന് എെന്ന രക്ഷിച്ച
വിടുവിക്കണേമ.
2 അവൻ സിംഹെത്തേപ്പാെല എെന്ന കീറിക്കളയരുേത;
വിടുവിക്കുവാൻ
ആരും
ഇല്ലാെതയിരിക്കുേമ്പാൾ
എെന്ന
ചീന്തിക്കളയരുേത.
3 എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, ഞാൻ ഇത് െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ,
എെന്റ പക്കൽ നീതിേകടുെണ്ടങ്കിൽ,
4
എേന്നാട്
സമാധാനമായിരുന്നവേനാട്
ഞാൻ
േദാഷം
െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ,കാരണം
കൂടാെത
എേന്നാട്
ശ്രതുവായിരുന്നവെന
ഞാൻ
വിടുവിച്ച വേല്ലാ5 ശ്രതു എെന്റ ്രപാണെന പിന്തുടർന്നു പിടിക്കെട്ട;
അവൻ എെന്റ ജീവെന നിലത്തിട്ട ചവിട്ടെട്ട;
എെന്റ മാനെത്ത പൂഴിയിൽ തള്ളിയിടെട്ട.
േസലാ.
6 യേഹാേവ, േകാപേത്താെട എഴുേന്നല്ക്കണേമ;
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എെന്റ ൈവരികള െട േ്രകാധേത്താട് എതിർത്തുനില്ക്കണേമ;
എനിക്കു േവണ്ടി നീ കല്പിച്ച ന്യായവിധിക്കായി ഉണരണേമ;
7 ജാതികള െട സംഘം നിെന്ന ചുറ്റിനില്ക്കെട്ട;
നീ അവർക്കു േമൽ വാഴുന്നവനായി ഉയരത്തിേലക്കു മടങ്ങണേമ.
8 യേഹാവ ജാതികെള ന്യായംവിധിക്കുന്നു;
യേഹാേവ, എെന്റ നീതിക്കും പരമാർത്ഥതയ്ക്കും തക്കവണ്ണം എെന്ന
വിധിക്കണേമ;
9 ദുഷ്ടെന്റ ദുഷ്ടത അവസാനിക്കെട്ട; നീതിമാെന നീ ഉറപ്പിക്കണേമ.
നീതിമാനായ
ൈദവം
ഹൃദയങ്ങെളയും
മനസ്സ കെളയും
േശാധനെചയ്യ ന്നുവേല്ലാ.
10 എെന്റ പരിച ൈദവത്തിെന്റ പക്കൽ ഉണ്ട്;
അവൻ ഹൃദയപരമാർത്ഥതയുള്ളവെര രക്ഷിക്കുന്നു.
11 ൈദവം നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയാകുന്നു;
ൈദവം ദിവസം്രപതി ദുഷ്ടേനാട് േകാപിക്കുന്നു.
12 മനം തിരിയുന്നിെല്ലങ്കിൽ അവൻ തെന്റ വാളിന് മൂർച്ചകൂട്ട ം;
അവൻ തെന്റ വില്ല കുലച്ച് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.
13 അവൻ മരണാസ്്രതങ്ങെള അവെന്റ േനെര െതാടുത്ത്,
തെന്റ ശരങ്ങെള തീയമ്പുകളാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു.
14 ഇതാ, അവന് നീതിേകടിനാൽ േനാവു കിട്ട ന്നു;
അവൻ കഷ്ടെത്ത ഗർഭം ധരിച്ച് വഞ്ചനെയ ്രപസവിക്കുന്നു.
15 അവൻ ഒരു കുഴി കുഴിച്ച ണ്ടാക്കി,
കുഴിച്ച കുഴിയിൽ താൻ തെന്ന വീണു.
16 അവെന്റ ദുഷ്്രപവർത്തികൾ അവെന്റ തലയിേലക്കു തെന്ന തിരിയും;
അവെന്റ ബലാല്ക്കാരം അവെന്റ െനറുകയിൽ തെന്ന പതിക്കും.
17 ഞാൻ യേഹാവെയ അവെന്റ നീതിക്കു തക്കവണ്ണം സ്തുതിക്കും;
അത്യ ന്നതനായ യേഹാവയുെട നാമത്തിന് സ്േതാ്രതം പാടും.

സങ്കീർത്തനം.8

സംഗീത്രപമാണിക്ക് ഗത്ത്യവാദ്യത്തിൽ ആലപിച്ച; ദാവീദിെന്റ ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1 ഞങ്ങള െട കർത്താവായ യേഹാേവ,
നിെന്റ നാമം ഭൂമിയിൽ
എല്ലായിടവും എ്രത േ്രശഷ്ഠമായിരിക്കുന്നു!
നീ ആകാശത്തിനു മീെത നിെന്റ േതജസ്സ വച്ചിരിക്കുന്നു.
2 നിെന്റ ൈവരികൾനിമിത്തം,
ശ്രതുവിെനയും ്രപതിേയാഗിെയയും നിശ്ശബ്ദരാക്കുവാൻ,
നീ ശിശുക്കള െടയും മുലകുടിക്കുന്നവരുെടയും വായിൽനിന്ന് ബലം
നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.
3 നിെന്റ വിരലുകള െട പണിയായ ആകാശെത്തയും
നീ ഉണ്ടാക്കിയ ച്രന്ദെനയും നക്ഷ്രതങ്ങെളയും േനാക്കുേമ്പാൾ,
4 മർത്യെന നീ ഓർേക്കണ്ടതിന് അവൻ എന്തുള്ള ?
മനുഷ്യപു്രതെന സന്ദർശിേക്കണ്ടതിന് അവൻ എന്തുമാ്രതം?
5 നീ അവെന ൈദവെത്തക്കാൾ അല്പം മാ്രതം താഴ്ത്തി,
േതജസ്സ ം ബഹുമാനവും അവെന അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു.
6 നിെന്റ ൈകകള െട ്രപവൃത്തികൾക്ക് നീ അവെന അധിപതിയാക്കി,
സകലെത്തയും അവെന്റ കാൽക്കീഴാക്കിയിരിക്കുന്നു;
7 ആടുകെളയും കാളകെളയും
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കാട്ടിെല മൃഗങ്ങെളയും
8 ആകാശത്തിെല പക്ഷികെളയും സമു്രദത്തിെല മത്സ്യങ്ങെളയും
സമു്രദമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സകലെത്തയും തെന്ന.
9 ഞങ്ങള െട കർത്താവായ യേഹാേവ,
നിെന്റ നാമം ഭൂമിയിെലാെക്കയും എ്രത േ്രശഷ്ഠമായിരിക്കുന്നു!

സങ്കീർത്തനം.9

സംഗീത്രപമാണിക്ക്
പു്രതമരണരാഗത്തിൽ;
ദാവീദിെന്റ
ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1 ഞാൻ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട യേഹാവെയ സ്തുതിക്കും;
നിെന്റ അത്ഭുതങ്ങെളെയല്ലാം ഞാൻ വർണ്ണിക്കും.
2 ഞാൻ നിന്നിൽ സേന്താഷിച്ച ല്ലസിക്കും;
അത്യ ന്നതനായുള്ള യേഹാേവ, ഞാൻ നിെന്റ നാമെത്ത കീർത്തിക്കും.
3 എെന്റ ശ്രതുക്കൾ പിൻവാങ്ങുേമ്പാൾ,
നിെന്റ സന്നിധിയിൽ ഇടറിവീണ് നശിച്ച േപാകും.
4 നീ എെന്റ കാര്യവും വ്യവഹാരവും നടത്തിയിരിക്കുന്നു;
നീ നീതിേയാെട വിധിച്ച െകാണ്ട് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു;
5 നീ ജനതതികെള ശാസിച്ച്, ദുഷ്ടെന നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവരുെട നാമംേപാലും നീ സദാകാലേത്തക്കും മായിച്ച കളഞ്ഞു.
6 ശ്രതുക്കൾ സദാകാലേത്തക്കും നശിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവരുെട പട്ടണങ്ങെളയും നീ മറിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവയുെട ഓർമ്മയും ഇല്ലാെതയായിരിക്കുന്നു.
7 എന്നാൽ യേഹാവ എേന്നക്കും വാഴുന്നു;
ന്യായവിധിക്കായി അവൻ സിംഹാസനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.
8 അവൻ േലാകെത്ത നീതിേയാെട വിധിക്കും;
ജനതതികൾക്ക് േനേരാെട ന്യായപാലനം െചയ്യ ം.
9 യേഹാവ പീഡിതന് ഒരു അഭയസ്ഥാനം;
കഷ്ടകാലത്ത് ഒരഭയസ്ഥാനം തെന്ന.
10 നിെന്റ നാമെത്ത അറിയുന്നവർ നിന്നിൽ ആ്രശയിക്കും;
യേഹാേവ, നിെന്ന അേന്വഷിക്കുന്നവെര നീ ഉേപക്ഷിക്കുന്നില്ലേല്ലാ.
11 സീേയാനിൽ വസിക്കുന്ന യേഹാവയ്ക്ക് സ്േതാ്രതം പാടുവീൻ;
അവെന്റ ്രപവൃത്തികെള ജനതതിയുെട ഇടയിൽ േഘാഷിപ്പീൻ.
12 രക്തപാതകത്തിന് ്രപതികാരം െചയ്യ ന്നവൻ അവെര ഓർക്കുന്നു;
എളിയവരുെട നിലവിളി അവൻ മറക്കുന്നതുമില്ല.
13 യേഹാേവ, എേന്നാട് കരുണയുണ്ടാകണേമ;
മരണവാതിലുകളിൽനിന്ന് എെന്ന ഉദ്ധരിക്കുന്നവേന,
എെന്ന പകയ്ക്കുന്നവരാൽ എനിക്കു േനരിടുന്ന കഷ്ടം േനാക്കണേമ.
14 ഞാൻ സീേയാൻപു്രതിയുെട പടിവാതിലുകളിൽ നിെന്ന സ്തുതിച്ച്
നിെന്റ രക്ഷയിൽ സേന്താഷിേക്കണ്ടതിനു തെന്ന.
15 ജനതകൾ അവർ ഉണ്ടാക്കിയ കുഴിയിൽ താണുേപായി;
അവർ
ഒളിച്ച െവച്ച
വലയിൽ
അവരുെട
കാൽ
തെന്ന
അകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
16
യേഹാവ
തെന്നത്താൻ
െവളിെപ്പടുത്തി
ന്യായവിധി
നടത്തിയിരിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടൻ സ്വന്തൈകകള െട ്രപവൃത്തിയിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ത്രന്തിനാദം.
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േസലാ.
ൈദവെത്ത മറക്കുന്ന സകലജനതതിയും
പാതാളത്തിേലക്കു തിരിയും.
18 ദരി്രദെന എേന്നക്കും മറന്നു േപാകുകയില്ല;
സാധുക്കള െട ്രപത്യാശയ്ക്ക് എന്നും ഭംഗം വരുകയുമില്ല.
19 യേഹാേവ, എഴുേന്നല്ക്കണേമ, മർത്യൻ ്രപബലനാകരുേത;
ജനതതികൾ നിെന്റ സന്നിധിയിൽ വിധിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട.
20 യേഹാേവ, തങ്ങൾ േകവലം മർത്യരാകുന്നു എന്ന് ജനതതികൾ
അറിേയണ്ടതിന്
അവർക്ക് ഭയം വരുത്തണേമ.
േസലാ.
17 ദുഷ്ടന്മാരും

1 യേഹാേവ,

സങ്കീർത്തനം.10

നീ ദൂരത്തു നില്ക്കുന്നെതന്ത്?
കഷ്ടകാലത്ത് നീ മറഞ്ഞുകളയുന്നതും എന്ത്?
2 ദുഷ്ടൻ അഹങ്കാരേത്താെട എളിയവെന പീഡിപ്പിക്കുന്നു;
അവൻ നിരൂപിച്ച ഉപായങ്ങളിൽ അവൻ തെന്ന പിടിക്കെപ്പടെട്ട.
3 ദുഷ്ടൻ തെന്റ മേനാരഥത്തിൽ ്രപശംസിക്കുന്നു;
ദുരാ്രഗഹി യേഹാവെയ ത്യജിച്ച് നിന്ദിക്കുന്നു.
4 ഉന്നതഭാവമുള്ള ദുഷ്ടൻ ൈദവെത്ത അേന്വഷിക്കുന്നില്ല;
‘ൈദവം ഇല്ല” എന്നാകുന്നു അവെന്റ നിരൂപണം ഒെക്കയും.
5 അവെന്റ വഴികൾ എല്ലായ്േപാഴും സഫലമാകുന്നു;
നിെന്റ ന്യായവിധികൾ അവൻ കാണാത്തവണ്ണം ഉന്നതമാകുന്നു;
തെന്റ സകലശ്രതുക്കേളാടും അവൻ ചീറുന്നു.
6 “ഞാൻ കുലുങ്ങുകയില്ല, ഒരുനാള ം അനർത്ഥത്തിൽ വീഴുകയുമില്ല”
എന്ന് അവൻ തെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്നു.
7 അവെന്റ വായിൽ ശാപവും വ്യാജവും സാഹസവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവെന്റ നാവിൻ കീഴിൽ േദാഷവും അതി്രകമവും ഇരിക്കുന്നു.
8 അവൻ ്രഗാമങ്ങള െട ഒളിവിടങ്ങളിൽ പതിയിരിക്കുന്നു;
മറവിടങ്ങളിൽെവച്ച് അവൻ നിഷ്ക്കളങ്കെന െകാല്ല ന്നു;
അവൻ രഹസ്യമായി അഗതിയുെടേമൽ കണ്ണ വച്ചിരിക്കുന്നു.
9 സിംഹം മുറ്റ കാട്ടിൽ ഇര പിടിക്കാൻ പതുങ്ങുന്നതുേപാെല;
എളിയവെന പിടിക്കുവാൻ അവൻ പതിയിരിക്കുന്നു;
എളിയവെന തെന്റ വലയിൽ ചാടിച്ച് പിടിക്കുന്നു.
10 അവൻ കുനിഞ്ഞ് പതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു;
അഗതികൾ അവെന്റ ബലത്താൽ വീണു േപാകുന്നു.
11 “ൈദവം മറന്നിരിക്കുന്നു, അവൻ തെന്റ മുഖം മറച്ചിരിക്കുന്നു;
അവൻ ഒരുനാള ം കാണുകയില്ല” എന്ന് അവൻ ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്നു.
12 യേഹാേവ, എഴുേന്നല്ക്കണേമ, ൈദവേമ, തൃൈക്ക ഉയർത്തണേമ;
എളിയവെര മറക്കരുേത.
13 ദുഷ്ടൻ ൈദവെത്ത നിന്ദിക്കുന്നതും “നീ കണക്ക് േചാദിക്കുകയില്ല”
എന്ന് തെന്റ ഉള്ളിൽ പറയുന്നതും എന്തിന്?
14 നീ അതു കണ്ടിരിക്കുന്നു, തൃൈക്കെകാണ്ട് പകരം െചയ്യ വാൻ
േദാഷെത്തയും പകെയയും നീ േനാക്കിക്കണ്ടിരിക്കുന്നു;
അഗതി സ്വയം നിങ്കൽ ഏല്പിക്കുന്നു;
അനാഥന് നീ സഹായി ആകുന്നു.
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15 ദുഷ്ടെന്റ

ഭുജെത്ത നീ ഒടിക്കണേമ;
േദാഷിയുെട ദുഷ്ടത ഇല്ലാെതയാകുംവെര അതിന് ്രപതികാരം
െചയ്യണേമ.
16 യേഹാവ എെന്നേന്നക്കും രാജാവാകുന്നു;
ജനതതികൾ അവെന്റ േദശത്തുനിന്ന് നശിച്ച േപായിരിക്കുന്നു.
17 ഭൂമിയിെല മനുഷ്യൻ ഇനി ഭയെപ്പടുത്താതിരിക്കുവാൻ
നീ അനാഥനും പീഡിതനും ന്യായപാലനം െചേയ്യണ്ടതിന്
18 യേഹാേവ, നീ സാധുക്കള െട അേപക്ഷ േകട്ടിരിക്കുന്നു;
അവരുെട ഹൃദയെത്ത നീ ഉറപ്പിക്കുകയും നിെന്റ െചവി ചായിച്ച
േകൾക്കുകയും െചയ്യ ന്നു.

സങ്കീർത്തനം.11

സംഗീത്രപമാണിക്ക്; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 ഞാൻ യേഹാവെയ ശരണമാക്കിയിരിക്കുന്നു;
“പക്ഷികേളേപ്പാെല, നിങ്ങള െട പർവ്വതത്തിേലക്ക് പറന്നുേപാകൂ" എന്ന്
നിങ്ങൾ എേന്നാട് പറയുന്നെതങ്ങെന?
2 ഇതാ, ദുഷ്ടന്മാർ ഹൃദയപരമാർത്ഥികെള ഇരുട്ടത്ത് എേയ്യണ്ടതിന്
വില്ല കുലച്ച് അസ്്രതം ഞാണിേന്മൽ െതാടുക്കുന്നു.
3 അടിസ്ഥാനങ്ങൾ
മറിഞ്ഞുേപായാൽ നീതിമാൻ എന്തുെചയ്യ ം?”
എന്നിങ്ങെന നിങ്ങൾ എേന്നാട് പറയുന്നെതങ്ങെന?
4 യേഹാവ തെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ഉണ്ട്;
യേഹാവയുെട സിംഹാസനം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ആകുന്നു;
അവെന്റ കണ്ണ കൾ ദർശിക്കുന്നു;
അവെന്റ കൺേപാളകൾ മനുഷ്യപു്രതന്മാെര പരിേശാധന െചയ്യ ന്നു.
5 യേഹാവ നീതിമാെന പരിേശാധിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടെനയും സാഹസ്രപിയെനയും അവെന്റ ഉള്ളം െവറുക്കുന്നു.
6 ദുഷ്ടന്മാരുെടേമൽ അവൻ തീക്കട്ട വർഷിപ്പിക്കും;
തീയും ഗന്ധകവും ഉഷ്ണക്കാറ്റ ം അവരുെട പാനപാ്രതത്തിെല
ഓഹരിയായിരിക്കും.
7 യേഹാവ നീതിമാൻ; അവൻ നീതിെയ ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു;
േനരുള്ളവർ അവെന്റ മുഖം കാണും.

സങ്കീർത്തനം.12

സംഗീത്രപമാണിക്ക്; അഷ്ടമരാഗത്തിൽ: ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, രക്ഷിക്കണേമ; ഭക്തന്മാർ ഇല്ലാെതേപാകുന്നു;
വിശ്വസ്തന്മാർ മനുഷ്യപു്രതന്മാരിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
2 ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ കൂട്ട കാരേനാട് വ്യാജം സംസാരിക്കുന്നു;
കപടമുള്ള
അധരേത്താടും
ഇരുമനേസ്സാടും
കൂടി
അവർ
സംസാരിക്കുന്നു.
3 കപടമുള്ള അധരങ്ങെള ഒെക്കയും
വമ്പു പറയുന്ന നാവിെനയും യേഹാവ േഛദിച്ച കളയും.
4 “ഞങ്ങള െട നാവുെകാണ്ടു ഞങ്ങൾ ജയിക്കും;
ഞങ്ങള െട അധരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു തുണ;
ഞങ്ങൾക്കു യജമാനൻ ആര്?” എന്ന് അവർ പറയുന്നു.
5 “എളിയവരുെട പീഡയും ദരി്രദന്മാരുെട െനടുവീർപ്പ ം നിമിത്തം
ഇേപ്പാൾ ഞാൻ എഴുേന്നല്ക്കും; രക്ഷയ്ക്കായി കാംക്ഷിക്കുന്നവെന
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ഞാൻ സംരക്ഷിക്കും” എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യ ന്നു.
6 യേഹാവയുെട വചനങ്ങൾ നിർമ്മല വചനങ്ങൾ ആകുന്നു;
നിലത്ത് ഉലയിൽ ഉരുക്കി ഏഴു്രപാവശ്യം ശുദ്ധിെചയ്ത െവള്ളിേപാെല
തെന്ന.
7 യേഹാേവ, നീ അവെര കാത്തുെകാള്ള ം;
ഈ തലമുറയിൽനിന്ന് നീ അവെര എന്നും സൂക്ഷിക്കും.
8 മനുഷ്യപു്രതന്മാരുെട ഇടയിൽ വഷളത്തം ്രപബലെപ്പടുേമ്പാൾ
ദുഷ്ടന്മാർ എല്ലായിടവും സഞ്ചരിക്കുന്നു.

സങ്കീർത്തനം.13

സംഗീത്രപമാണിക്ക്; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, എ്രതേത്താളം നീ എെന്ന മറന്നുെകാണ്ടിരിക്കും?
നീ എ്രതേത്താളം നിെന്റ മുഖം ഞാൻ കാണാത്ത വിധം മറയ്ക്കും?
2 എ്രതേത്താളം ഞാൻ എെന്റ ഉള്ളിൽ ചിന്താകുലനായി
എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ ദിനം്രപതി ദുഃഖം അനുഭവിേക്കണ്ടിവരും?
എ്രതേത്താളം എെന്റ ശ്രതു എെന്റേമൽ ഉയർന്നിരിക്കും?
3 എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, കടാക്ഷിക്കണേമ; എനിക്ക് ഉത്തരം
അരുളണേമ;
ഞാൻ
മരണനി്രദ
്രപാപിക്കാതിരിക്കുവാൻ
എെന്റ
കണ്ണ കെള
്രപകാശിപ്പിക്കണേമ.
4 “ഞാൻ അവെന േതാല്പിച്ച കളഞ്ഞു” എന്ന് എെന്റ ശ്രതു പറയരുേത;
ഞാൻ ്രഭമിച്ച േപാകുന്നതിനാൽ എെന്റ ൈവരികൾ ഉല്ലസിക്കുകയും
അരുേത.
5 ഞാൻ നിെന്റ കരുണയിൽ ആ്രശയിക്കുന്നു;
എെന്റ ഹൃദയം നിെന്റ രക്ഷയിൽ ആനന്ദിക്കും.
6 യേഹാവ എനിക്കു നന്മ െചയ്തിരിക്കുകെകാണ്ട്
ഞാൻ അവന് പാട്ട പാടും.

സങ്കീർത്തനം.14

സംഗീത്രപമാണിക്ക്; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 “ൈദവം ഇല്ല” എന്ന് മൂഢൻ തെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്നു;
അവർ വഷളന്മാരായി േമ്ലച്ഛത ്രപവർത്തിക്കുന്നു;
നന്മെചയ്യ ന്നവൻ ആരുമില്ല.
2 ൈദവെത്ത അേന്വഷിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാനുേണ്ടാ എന്നു കാണുവാൻ
യേഹാവ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് മനുഷ്യപു്രതന്മാെര േനാക്കുന്നു.
3 എല്ലാവരും വഴിെതറ്റി ഒരുേപാെല െകാള്ളരുതാത്തവരായിത്തീർന്നു;
നന്മ െചയ്യ ന്നവനില്ല; ഒരുത്തൻ േപാലുമില്ല.
4 നീതിേകടു ്രപവർത്തിക്കുന്നവർ ആരും അത് അറിയുന്നില്ലേയാ?
അപ്പം തിന്നുന്നതുേപാെല അവർ എെന്റ ജനെത്ത തിന്നുകളയുന്നു;
യേഹാവേയാട് അവർ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നില്ല.
5 അവർ അവിെട അത്യന്തം ഭയെപ്പട്ട ;
യേഹാവ നീതിമാന്മാരുെട തലമുറേയാടുകൂടി ഉണ്ട്
6 ദുഷ്കർമ്മികൾ എളിയവെന്റ ആേലാചനയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തുന്നു.
എന്നാൽ യേഹാവ അവെന്റ സേങ്കതമാകുന്നു.
7
സീേയാനിൽനിന്ന്
യി്രസാേയലിെന്റ
രക്ഷ
വെന്നങ്കിൽ
െകാള്ളാമായിരുന്നു!
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യേഹാവ തെന്റ ജനത്തിെന്റ സ്ഥിതി മാറ്റ േമ്പാൾ
യാേക്കാബ് സേന്താഷിക്കുകയും യി്രസാേയൽ
െചയ്യ ം.

ആനന്ദിക്കുകയും

സങ്കീർത്തനം.15

ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, നിെന്റ കൂടാരത്തിൽ ആര് പാർക്കും?
നിെന്റ വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽ ആര് വസിക്കും?
2 നിഷ്കളങ്കനായി നടന്ന് നീതി ്രപവർത്തിക്കുകയും
ഹൃദയപൂർവ്വം സത്യം സംസാരിക്കുകയും െചയ്യ ന്നവൻ.
3 നാവുെകാണ്ട് ഏഷണി പറയാെതയും
തെന്റ കൂട്ട കാരന് േദാഷം െചയ്യാെതയും
കൂട്ട കാരന് അപമാനം വരുത്താെതയും ഇരിക്കുന്നവൻ;
4 വഷളെന നിന്ദ്യനായി എണ്ണ കയും
യേഹാവാഭക്തന്മാെര ബഹുമാനിക്കുകയും െചയ്യ ന്നവൻ;
സത്യംെചയ്തിട്ട് നഷ്ടം വന്നാലും വാക്കു മാറാത്തവൻ;
5 തെന്റ ്രദവ്യം പലിശയ്ക്കു െകാടുക്കാെതയും
കുറ്റമില്ലാത്തവന്
വിേരാധമായി
ൈകക്കൂലി
വാങ്ങാെതയും
ഇരിക്കുന്നവൻ;
ഇങ്ങെന െചയ്യ ന്നവൻ ഒരുനാള ം കുലുങ്ങിേപ്പാകുകയില്ല.

സങ്കീർത്തനം.16

ദാവീദിെന്റ സ്വർണ്ണഗീതം.
1 ൈദവേമ, ഞാൻ നിെന്ന ശരണം ആക്കിയിരിക്കുകയാൽ
എെന്ന കാത്തുെകാള്ളണേമ,
2 ഞാൻ യേഹാവേയാട് പറഞ്ഞത്: “നീ എെന്റ കർത്താവാകുന്നു;
നിെന്നക്കൂടാെത എനിക്ക് ഒരു നന്മയും ഇല്ല.
3 ഭൂമിയിെല വിശുദ്ധന്മാേരാ, അവർ, എനിക്ക് ഏറ്റവും ്രപേമാദം നൽകുന്ന
േ്രശഷ്ഠന്മാർ തെന്ന.
4 അന്യേദവെന ൈകെക്കാള്ള ന്നവരുെട േവദനകൾ വർദ്ധിക്കും;
അവരുെട രക്തപാനീയബലികെള ഞാൻ അർപ്പിക്കുകയില്ല;
അവരുെട നാമങ്ങെള എെന്റ നാവിേന്മൽ എടുക്കുകയുമില്ല.
5 എെന്റ അവകാശത്തിെന്റയും പാനപാ്രതത്തിെന്റയും പങ്ക് യേഹാവ
ആകുന്നു;
നീ എനിക്കുള്ള ഓഹരിെയ പരിപാലിക്കുന്നു.
6 അളവുനൂൽ എനിക്കായി മേനാഹരേദശത്ത് വീണിരിക്കുന്നു;
അേത, എനിക്ക് നല്ല ഒരു അവകാശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.
7 എനിക്ക് ബുദ്ധി ഉപേദശിച്ച തന്ന യേഹാവെയ ഞാൻ വാഴ്ത്തും;
രാ്രതികാലങ്ങളിലും എെന്റ അന്തരംഗം എെന്ന ഉപേദശിക്കുന്നു.
8 ഞാൻ യേഹാവെയ എേപ്പാഴും എെന്റ മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു;
അവൻ
എെന്റ
വലത്തുഭാഗത്തുള്ളതുെകാണ്ട്
ഞാൻ
കുലുങ്ങിേപ്പാകുകയില്ല.
9 അതുെകാണ്ട്
എെന്റ ഹൃദയം സേന്താഷിച്ച് എെന്റ മനസ്സ്
ആനന്ദിക്കുന്നു;
എെന്റ ജഡവും നിർഭയമായി വസിക്കും.
10 നീ എെന്റ ്രപാണെന പാതാളത്തിൽ വിടുകയില്ല.
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നിെന്റ പരിശുദ്ധെന ്രദവത്വം കാണ്മാൻ സമ്മതിക്കുകയുമില്ല.
11 ജീവെന്റ വഴി നീ എനിക്കു കാണിച്ച തരും;
നിെന്റ സന്നിധിയിൽ സേന്താഷപരിപൂർണ്ണതയും
നിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത് എന്നും ്രപേമാദങ്ങള ം ഉണ്ട്.

സങ്കീർത്തനം.17

ദാവീദിെന്റ ഒരു ്രപാർത്ഥന.
1 യേഹാേവ, ന്യായമായ കാര്യം േകൾക്കണേമ,
എെന്റ നിലവിളി ്രശദ്ധിക്കണേമ.
കപടമില്ലാത്ത
അധരങ്ങളിൽനിന്നുള്ള
എെന്റ
്രപാർത്ഥന
െചവിെക്കാള്ളണേമ.
2 എനിക്കുള്ള ന്യായമായ വിധി നിെന്റ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് പുറെപ്പടെട്ട;
നിെന്റ കണ്ണ കൾ േനരായ കാര്യങ്ങൾ കാണുമാറാകെട്ട.
3 നീ എെന്റ ഹൃദയം പരിേശാധിച്ച ; രാ്രതിയിൽ എെന്ന സന്ദർശിച്ച ;
നീ എെന്ന പരീക്ഷിച്ച ; ദുരുേദ്ദശെമാന്നും കെണ്ടത്തുന്നില്ല;
എെന്റ അധരങ്ങൾെകാണ്ട് ലംഘനം െചയ്യ കയില്ല എന്ന് ഞാൻ
ഉറച്ചിരിക്കുന്നു.
4 മനുഷ്യരുെട ്രപവൃത്തികൾ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ നിെന്റ വായിൽനിന്നു
പുറെപ്പടുന്ന വചനത്താൽ
നിഷ്ഠൂരെന്റ പാതകെള വിെട്ടാഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
5 എെന്റ നടപ്പ് നിെന്റ ചുവടുകളിൽ തെന്ന ആയിരുന്നു;
എെന്റ കാല് വഴുതിയതുമില്ല.
6 ൈദവേമ, ഞാൻ നിേന്നാട് അേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു;
നീ എനിക്ക്
ഉത്തരമരുള മേല്ലാ;
നിെന്റ െചവി എങ്കേലക്ക് ചായിച്ച എെന്റ അേപക്ഷ േകൾക്കണേമ.
7
നിെന്ന
ശരണമാക്കുന്നവെര
അവേരാട്
എതിർക്കുന്നവരുെട
കയ്യിൽനിന്നു
നിെന്റ വലങ്കയ്യാൽ രക്ഷിക്കുന്ന യേഹാേവ,
നിെന്റ അത്ഭുതകാരുണ്യം കാണിക്കണേമ.
8 കണ്ണിെന്റ കൃഷ്ണമണിേപാെല എെന്ന കാക്കണേമ;
എെന്ന െകാള്ളയിടുന്ന ദുഷ്ടന്മാരും
9 എെന്ന വളയുന്ന ്രപാണശ്രതുക്കള ം എെന്ന പിടിക്കാെത
നിെന്റ ചിറകിെന്റ നിഴലിൽ എെന്ന മറച്ച െകാള്ളണേമ.
10 അവർ അവരുെടെട ഹൃദയം അടച്ചിരിക്കുന്നു;
വായ് െകാണ്ട് അവർ വമ്പു പറയുന്നു.
11 അവർ ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങള െട കാലടികെള പിന്തുടർന്ന് ഞങ്ങെള
വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങെള നിലത്തു തള്ളിയിടുവാൻ ദൃഷ്ടിവയ്ക്കുന്നു.
12 കടിച്ച കീറുവാൻ െകാതിക്കുന്ന സിംഹം േപാെലയും
മറവിടങ്ങളിൽ പതിയിരിക്കുന്ന ബാലസിംഹംേപാെലയും തെന്ന.
13 യേഹാേവ, എഴുേന്നറ്റ് അവേനാട് എതിർത്ത് അവെന തള്ളിയിടണേമ.
യേഹാേവ,
എെന്റ ്രപാണെന നിെന്റ വാൾെകാണ്ട് ദുഷ്ടെന്റ
ൈകയിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കണെമ.
14 തൃൈക്കെകാണ്ട് ലൗകികപുരുഷന്മാരിൽ നിന്നും വിടുവിക്കണേമ;
അവരുെട ഓഹരി ഈ ആയുസ്സിൽ അേ്രത;
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നിെന്റ സമ്പത്തുെകാണ്ട് നീ അവരുെട വയറു നിറയ്ക്കുന്നു;
അവർക്കു പു്രതസമ്പത്ത് ധാരാളം ഉണ്ട്;
അവരുെട സമ്പത്ത് അവർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി സൂക്ഷിക്കുന്നു.
15 ഞാേനാ, നീതിയിൽ നിെന്റ മുഖം കാണും;
ഞാൻ ഉണരുേമ്പാൾ നിെന്റ രൂപം കണ്ട് തൃപ്തനാകും.

സങ്കീർത്തനം.18

യേഹാവ ദാവീദിെന സകലശ്രതുക്കള െട കയ്യിൽനിന്നും െശൗലിെന്റ
കയ്യിൽനിന്നും വിടുവിച്ച കാലത്ത് അവൻ ഈ സംഗീതവാക്യങ്ങൾ
യേഹാവയ്ക്കു പാടി.
1 എെന്റ ബലമായ യേഹാേവ, ഞാൻ നിെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നു.
2 യേഹാവ എെന്റ ൈശലവും േകാട്ടയും എെന്റ രക്ഷകനും
ൈദവവും ഞാൻ ശരണമാക്കുന്ന പാറയും
എെന്റ പരിചയും എെന്റ രക്ഷയുെട െകാമ്പും േഗാപുരവും ആകുന്നു.
3 സ്തുത്യനായ യേഹാവെയ ഞാൻ വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുകയും
എെന്റ ശ്രതുക്കള െട കയ്യിൽനിന്ന് രക്ഷ്രപാപിക്കുകയും െചയ്യ ം.
4 മരണപാശങ്ങൾ എെന്ന ചുറ്റി;
അഗാധ്രപവാഹങ്ങൾ എെന്ന ്രഭമിപ്പിച്ച .
5 പാതാളപാശങ്ങൾ എെന്ന വളഞ്ഞു;
മരണത്തിെന്റ െകണികള ം എെന്ന പിൻതുടർന്ന് പിടിച്ച .
6 എെന്റ കഷ്ടതയിൽ ഞാൻ യേഹാവെയ വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച ,
എെന്റ ൈദവേത്താട് നിലവിളിച്ച ;
അവൻ തെന്റ മന്ദിരത്തിൽ ഇരുന്ന് എെന്റ അേപക്ഷ േകട്ട ;
എെന്റ നിലവിളിയും തിരുമുമ്പിൽ ഞാൻ കഴിച്ച ്രപാർത്ഥനയും അവെന്റ
െചവിയിൽ എത്തി.
7 ഭൂമി െഞട്ടിവിറച്ച ; മലകള െട അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഇളകി;
അവൻ േകാപിക്കുകയാൽ അവ കുലുങ്ങിേപ്പായി.
8 അവെന്റ മൂക്കിൽനിന്ന് പുക െപാങ്ങി;
അവെന്റ വായിൽനിന്ന് തീ പുറെപ്പട്ട് ദഹിപ്പിച്ച ;
തീക്കനൽ അവനിൽനിന്ന് ജ്വലിച്ച .
9 അവൻ ആകാശം ചായിച്ചിറങ്ങി;
കൂരിരുൾ അവെന്റ കാല്ക്കീഴിലുണ്ടായിരുന്നു.
10 അവൻ െകരൂബിെന വാഹനമാക്കി പറന്നു;
അവൻ കാറ്റിെന്റ ചിറകിേന്മൽ ഇരുന്നു സഞ്ചരിച്ച .
11 അവൻ അന്ധകാരെത്ത തെന്റ മറവും
ജലതമസ്സിെനയും മഴേമഘങ്ങെളയും തനിക്കു ചുറ്റ ം കൂടാരവുമാക്കി.
12 അവെന്റ മുമ്പിലുള്ള ്രപകാശത്താൽ
ആലിപ്പഴവും തീക്കനലും േമഘങ്ങളിൽനിന്ന് െപാഴിഞ്ഞു.
13 യേഹാവ ആകാശത്തിൽ ഇടി മുഴക്കി,
അത്യ ന്നതൻ തെന്റ നാദം േകൾപ്പിച്ച ,
ആലിപ്പഴവും തീക്കനലും െപാഴിഞ്ഞു.
14 അവൻ അസ്്രതം എയ്ത് ശ്രതുവിെന ചിതറിച്ച ;
മിന്നൽ അയച്ച് അവെര േതാല്പിച്ച .
15 യേഹാേവ, നിെന്റ ശാസനയാലും
നിെന്റ മൂക്കിെല ശ്വാസത്തിെന്റ ്രപവാഹത്തിെന്റ ശക്തിയാലും
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സമു്രദപാതകൾ
െതളിഞ്ഞുവന്നു;
ഭൂമിയുെട
അടിസ്ഥാനങ്ങൾ
െവളിെപ്പട്ട .
16 അവൻ ഉയരത്തിൽനിന്ന് ൈക നീട്ടി എെന്ന പിടിച്ച ,
െപരുെവള്ളത്തിൽനിന്ന് എെന്ന വലിെച്ചടുത്തു.
17 എെന്റ ബലമുള്ള ശ്രതുവിെന്റ കയ്യിൽനിന്നും
എെന്ന െവറുത്തവരുെട പക്കൽനിന്നും അവൻ എെന്ന വിടുവിച്ച ;
അവർ എന്നിലും ബലവാന്മാരായിരുന്നു.
18 എെന്റ അനർത്ഥദിവസത്തിൽ അവർ എെന്ന ആ്രകമിച്ച ;
എന്നാൽ യേഹാവ എനിക്ക് തുണയായിരുന്നു.
19 അവൻ എെന്ന ഒരു വിശാലസ്ഥലേത്തക്ക് െകാണ്ടുവന്നു;
എന്നിൽ ്രപേമാദിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട് എെന്ന വിടുവിച്ച .
20 യേഹാവ എെന്റ നീതിക്കു തക്കവിധം എനിക്ക് ്രപതിഫലം നല്കി;
എെന്റ ൈകകള െട െവടിപ്പിെനാത്തവിധം എനിക്ക് പകരം തന്നു.
21 ഞാൻ യേഹാവയുെട വഴികളിൽ നടന്നു;
എെന്റ ൈദവേത്താട് േ്രദാഹം െചയ്തതുമില്ല.
22 അവെന്റ വിധികൾ ഒെക്കയും എെന്റ മുമ്പിൽ ഉണ്ട്;
അവെന്റ ചട്ടങ്ങൾ വിട്ട് ഞാൻ നടന്നിട്ട മില്ല.
23 ഞാൻ അവെന്റ മുമ്പാെക നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു;
അകൃത്യം െചയ്യാെത എെന്നത്തെന്ന കാത്തു.
24 യേഹാവ എെന്റ നീതിക്കു തക്കവണ്ണവും
അവെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ എെന്റ ൈകകള െട
െവടിപ്പിൻ്രപകാരവും എനിക്ക് പകരം നല്കി.
25 ദയാലുേവാട് നീ ദയാലു ആകുന്നു;
നഷ്കളങ്കേനാട് നീ നിഷ്കളങ്കൻ;
26 നിർമ്മലേനാട് നീ നിർമ്മലനാകുന്നു;
വ്രകേനാട് നീ വ്രകത കാണിക്കുന്നു.
27 എളിയജനെത്ത നീ രക്ഷിക്കും;
നിഗളിച്ച നടക്കുന്നവെര നീ താഴ്ത്തും.
28 നീ എെന്റ ദീപം കത്തിക്കും;
എെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ എെന്റ അന്ധകാരെത്ത ്രപകാശമാക്കും.
29 നിന്നാൽ ഞാൻ പടക്കൂട്ടത്തിെന്റ േനെര പാഞ്ഞുെചല്ല ം;
എെന്റ ൈദവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കടക്കും.
30 ൈദവത്തിെന്റ വഴി തികവുള്ളത്;
യേഹാവയുെട വചനം നിർമലമായത്;
തെന്ന ശരണമാക്കുന്ന ഏവർക്കും അവൻ പരിചയാകുന്നു.
31 യേഹാവയല്ലാെത ൈദവം ആരുണ്ട്?
നമ്മുെട ൈദവം ഒഴിെക പാറ ആരുണ്ട്?
32 എെന്ന ശക്തിെകാണ്ട് അരമുറുക്കുകയും
എെന്റ വഴി സുരക്ഷിതമാക്കുകയും െചയ്യ ന്ന ൈദവം തെന്ന.
33 അവൻ എെന്റ കാലുകെള േപടമാെന്റ കാലുകൾക്ക് തുല്യമാക്കി,
ഉന്നതങ്ങളിൽ എെന്ന നിർത്തുന്നു.
34 അവൻ എെന്റ ൈകകെള യുദ്ധം അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു;
എെന്റ ഭുജങ്ങൾ താ്രമചാപം കുലയ്ക്കുന്നു.
35 നിെന്റ രക്ഷ എന്ന പരിച നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ വലൈങ്ക എെന്ന താങ്ങി
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നിെന്റ സൗമ്യത എെന്ന വലിയവനാക്കിയിരിക്കുന്നു.
36
ഞാൻ
കാലടി
വയ്േക്കണ്ടതിന്
നീ
എെന്റ
വഴികൾക്ക്
വിശാലതവരുത്തി;
എെന്റ നരിയാണികൾ വഴുതിേപ്പായതുമില്ല.
37 ഞാൻ എെന്റ ശ്രതുക്കെള പിന്തുടർന്ന് പിടിച്ച ;
അവെര നശിപ്പിക്കുേവാളം ഞാൻ പിന്തിരിഞ്ഞില്ല.
38 അവർ എഴുേന്നല്ക്കാത്തവണ്ണം ഞാൻ അവെര തകർത്തു;
അവർ എെന്റ കാല്ക്കീഴിൽ വീണിരിക്കുന്നു.
39 യുദ്ധത്തിനായി നീ എെന്റ അരയ്ക്ക് ശക്തി െകട്ടിയിരിക്കുന്നു;
എേന്നാട് എതിർത്തവെര എനിക്കു കീഴടക്കിത്തന്നിരിക്കുന്നു.
40 എെന്ന െവറുക്കുന്നവെര ഞാൻ സംഹരിേക്കണ്ടതിന്
നീ എെന്റ ശ്രതുക്കെള പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടുമാറാക്കി.
41 അവർ നിലവിളിച്ച ; രക്ഷിക്കുവാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല;
യേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ച ; അവൻ ഉത്തരം അരുളിയതുമില്ല.
42 ഞാൻ അവെര കാറ്റിൽ പറക്കുന്ന െപാടിേപാെല െപാടിച്ച ;
വീഥികളിെല െചളി േപാെല ഞാൻ അവെര എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു.
43 ജനത്തിെന്റ കലഹങ്ങളിൽനിന്ന് നീ എെന്ന വിടുവിച്ച ;
ജനതതികൾക്ക് എെന്ന തലവനാക്കിയിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ അറിയാത്ത ജനം എെന്ന േസവിക്കുന്നു.
44 അവർ എെന്നക്കുറിച്ച് േകൾക്കുേമ്പാൾ തെന്ന അനുസരിക്കും;
അന്യജനതകൾ എേന്നാട് വിേധയത്വം കാണിക്കും.
45 അന്യജനതകൾ ക്ഷയിച്ച േപാകുന്നു;
അവരുെട ഒളിയിടങ്ങളിൽനിന്ന് അവർ വിറച്ച െകാണ്ട് വരുന്നു.
46 യേഹാവ ജീവിക്കുന്നു; എെന്റ പാറ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ;
എെന്റ രക്ഷയുെട ൈദവം ഉന്നതൻ തെന്ന.
47 ൈദവം എനിക്കു േവണ്ടി ്രപതികാരം െചയ്യ കയും
ജനതകെള എനിക്കു കീഴടക്കിത്തരുകയും െചയ്യ ന്നു.
48 അവൻ ശ്രതുവിെന്റ ൈകയിൽ നിന്ന് എെന്ന വിടുവിക്കുന്നു;
എേന്നാട് എതിർക്കുന്നവർക്കുേമൽ നീ എെന്ന ഉയർത്തുന്നു;
സാഹസക്കാരെന്റ കയ്യിൽ നിന്ന് നീ എെന്ന വിടുവിക്കുന്നു.
49 അതുെകാണ്ടു യേഹാേവ, ഞാൻ ജനതതികള െട മദ്ധ്യത്തിൽ നിനക്കു
സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം;
നിെന്റ നാമെത്ത ഞാൻ കീർത്തിക്കും.
50 അവൻ തെന്റ രാജാവിന് മഹാരക്ഷ നല്കുന്നു;
തെന്റ അഭിഷിക്തേനാട് ദയ കാണിക്കുന്നു;
ദാവീദിനും അവെന്റ സന്തതിക്കും എെന്നേന്നക്കും തെന്ന.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 ആകാശം ൈദവത്തിെന്റ മഹത്വം വർണ്ണിക്കുന്നു;
ആകാശവിതാനം അവെന്റ ൈകേവല െവളിെപ്പടുത്തുന്നു.
2 ഒരു പകൽ മെറ്റാരു പകലിേനാട് സംസാരിക്കുന്നു;
രാ്രതി രാ്രതിക്ക് ജ്ഞാനം പകർന്നു െകാടുക്കുന്നു.
3 സംഭാഷണമില്ല, വാക്കുകളില്ല, ശബ്ദം േകൾക്കുവാനും ഇല്ല.
4 ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടവും അതിെന്റ അളവുനൂലും
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ഭൂതലത്തിെന്റ അറ്റേത്താളം അതിെന്റ വചനങ്ങള ം െചല്ല ന്നു;
അവിെട അവൻ സൂര്യന് ഒരു കൂടാരം അടിച്ചിരിക്കുന്നു.
5 അത് മണവറയിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുന്ന മണവാളന് തുല്യം;
വീരെനേപ്പാെല അതിെന്റ ഓട്ടം ഓടുവാൻ സേന്താഷിക്കുന്നു.
6 ആകാശത്തിെന്റ ഒരറ്റത്തുനിന്ന് അതിെന്റ ഉദയവും
അറുതിവെര അതിെന്റ അയനവും ആകുന്നു;
അതിെന്റ ഉഷ്ണം ഏല്ക്കാെത മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല.
7 യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണം തികവുള്ളത്;
അത് ്രപാണെന തണുപ്പിക്കുന്നു.
യേഹാവയുെട സാക്ഷ്യം വിശ്വാസ േയാഗ്യമാകുന്നു;
അത് അല്പബുദ്ധിെയ ജ്ഞാനിയാക്കുന്നു.
8 യേഹാവയുെട ആജ്ഞകൾ േനരുള്ളവ;
അവ ഹൃദയെത്ത സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു;
യേഹാവയുെട കല്പന നിർമ്മലമായത്;
അത് കണ്ണ കെള ്രപകാശിപ്പിക്കുന്നു.
9 യേഹാവാഭക്തി നിർമ്മലമായത്;
അത് എേന്നക്കും നിലനില്ക്കുന്നു;
യേഹാവയുെട വിധികൾ സത്യമാകുന്നു;
അവ ഒെന്നാഴിയാെത നീതിയുള്ളവയാകുന്നു.
10
അവ
െപാന്നിെനക്കാള ം
വളെര
തങ്കെത്തക്കാള ം
ആ്രഗഹിക്കത്തക്കവ;
േതനിേനക്കാള ം േതങ്കട്ടേയക്കാള ം മധുരമുള്ളവ.
11 അടിയനും അവയാൽ ്രപേബാധനം ലഭിക്കുന്നു;
അവെയ ്രപമാണിക്കുന്നതിനാൽ വളെര ്രപതിഫലം ഉണ്ട്.
12 തെന്റ െതറ്റ കൾ ്രഗഹിക്കുന്നവൻ ആര്?
മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന െതറ്റ കൾ േപാക്കി എെന്ന കുറ്റവിമുക്തനാക്കണേമ.
13 സ്വേമധാപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് അടിയെന കാേക്കണേമ;
അവ എെന്റേമൽ വാഴരുേത;
എന്നാൽ ഞാൻ നിഷ്കളങ്കനും
മഹാപാപത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞവനും ആയിരിക്കും.
14 എെന്റ പാറയും എെന്റ വീെണ്ടടുപ്പ കാരനുമായ യേഹാേവ,
എെന്റ വായിെല വാക്കുകള ം എെന്റ ഹൃദയത്തിെല ധ്യാനവും
അങ്ങയ്ക്കു ്രപസാദമായിരിക്കെട്ട.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാവ കഷ്ടകാലത്ത് നിനക്ക് ഉത്തരമരുള മാറാകെട്ട;
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ നാമം നിെന്ന ഉയർത്തുമാറാകെട്ട.
2
അവൻ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്ന്
നിനക്ക്
സഹായം
അയയ്ക്കുമാറാകെട്ട;
സീേയാനിൽനിന്ന് നിെന്ന താങ്ങുമാറാകെട്ട.
3 നിെന്റ വഴിപാടുകൾ ഒെക്കയും അവൻ ഓർക്കെട്ട;
നിെന്റ േഹാമയാഗം ൈകെക്കാള്ള മാറാകെട്ട.
േസലാ.
4 നിെന്റ ഹൃദയത്തിെല ആ്രഗഹം അവൻ നിനക്ക് നല്കെട്ട;
നിെന്റ താത്പര്യങ്ങൾ എല്ലാം നിവർത്തിക്കെട്ട.
5 ഞങ്ങൾ നിെന്റ ജയത്തിൽ േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കും;
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ഞങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ നാമത്തിൽ െകാടി ഉയർത്തും;
യേഹാവ നിെന്റ അേപക്ഷകെളല്ലാം നിവർത്തിക്കുമാറാകെട്ട.
6 യേഹാവ തെന്റ അഭിഷിക്തെന രക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
അറിയുന്നു;
അവൻ തെന്റ വിശുദ്ധസ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് തെന്റ വലൈങ്കയുെട
രക്ഷാകരമായ വീര്യ്രപവൃത്തികളാൽ അവന് ഉത്തരമരുള ം.
7 ചിലർ രഥങ്ങളിലും ചിലർ കുതിരകളിലും ആ്രശയിക്കുന്നു;
ഞങ്ങേളാ ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
ആ്രശയിക്കും.
8 അവർ കുനിഞ്ഞ് വീണുേപായി;
എന്നാൽ ഞങ്ങൾ എഴുേന്നറ്റ് നിവർന്നുനില്ക്കുന്നു.
9 യേഹാേവ, രാജാവിെന രക്ഷിക്കണേമ;
ഞങ്ങൾ അേപക്ഷിക്കുേമ്പാൾ ഉത്തരമരുളണേമ.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, രാജാവ് നിെന്റ ബലത്തിൽ സേന്താഷിക്കുന്നു;
നിെന്റ രക്ഷയിൽ അവൻ ഏറ്റവും ഉല്ലസിക്കുന്നു.
2 അവെന്റ ഹൃദയത്തിെല ആ്രഗഹം നീ അവന് നല്കി;
അവെന്റ അധരങ്ങള െട യാചന നിേഷധിച്ചതുമില്ല.

േസലാ.
അനു്രഗഹങ്ങളാൽ നീ അവെന എതിേരറ്റ്,
തങ്കക്കിരീടം അവെന്റ തലയിൽ വയ്ക്കുന്നു.
4 അവൻ നിേന്നാട് ജീവൻ േചാദിച്ച ;
നീ അവനു െകാടുത്തു;
എെന്നേന്നക്കുമുള്ള ദീർഘായുസ്സ് തെന്ന.
5 നിെന്റ രക്ഷയാൽ അവെന്റ മഹത്വം വലിയത്;
ബഹുമാനവും േതജസ്സ ം നീ അവെന അണിയിച്ച .
6 നീ അവെന എേന്നക്കും അനു്രഗഹസമൃദ്ധിയുള്ളവനാക്കുന്നു;
നിെന്റ സന്നിധിയിെല സേന്താഷംെകാണ്ട് അവെന ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു.
7 രാജാവ് യേഹാവയിൽ ആ്രശയിക്കുന്നു;
അത്യ ന്നതെന്റ കാരുണ്യംെകാണ്ട് അവൻ കുലുങ്ങാെതയിരിക്കും.
8 നിെന്റ ൈക നിെന്റ സകലശ്രതുക്കെളയും കണ്ടുപിടിക്കും;
നിെന്റ വലൈങ്ക നിെന്ന െവറുക്കുന്നവെര പിടികൂടും.
9 നീ ്രപത്യക്ഷെപ്പടുേമ്പാൾ നീ അവെര തീച്ച ളേപാെലയാക്കും;
യേഹാവ തെന്റ േ്രകാധത്തിൽ അവെര വിഴുങ്ങിക്കളയും;
തീ അവെര ദഹിപ്പിക്കും.
10 നീ അവരുെട ഉദരഫലെത്ത ഭൂമിയിൽനിന്നും
അവരുെട
സന്തതിെയ
മനുഷ്യപു്രതന്മാരുെട
ഇടയിൽനിന്നും
നശിപ്പിക്കും.
11 അവർ നിനക്കു വിേരാധമായി േദാഷം വിചാരിച്ച ;
അവരാൽ കഴിയാത്ത ഒരു ഉപായം നിരൂപിച്ച .
12 നീ അവെര പുറംതിരിഞ്ഞ് ഓടുമാറാക്കും;
അവരുെട മുഖത്തിനുേനെര അസ്്രതം ഞാണിേന്മൽ െതാടുക്കും.
13 യേഹാേവ, നിെന്റ ശക്തിയിൽ ഉയർന്നിരിക്കണേമ;
ഞങ്ങൾ പാടി നിെന്റ ബലെത്ത സ്തുതിക്കും.
3 സമൃദ്ധമായ
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്; ഉഷസ്സിൻ മാൻ േപട എന്ന രാഗത്തിൽ; ദാവീദിെന്റ
ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 എെന്റ ൈദവേമ, എെന്റ ൈദവേമ, നീ എെന്ന ൈകവിട്ടെതന്ത്?
എെന്ന
രക്ഷിക്കാെതയും
എെന്റ
ഞരക്കത്തിെന്റ
വാക്കുകൾ
േകൾക്കാെതയും അകന്നുനില്ക്കുന്നെതന്ത്?
2 എെന്റ ൈദവേമ, ഞാൻ പകൽസമയത്ത് നിലവിളിക്കുന്നു; എങ്കിലും നീ
ഉത്തരമരുള ന്നില്ല;
രാ്രതികാലത്തും ഞാൻ വിളിക്കുന്നു; എനിക്ക് ഒട്ട ം സ്വസ്ഥതയില്ല.
3 യി്രസാേയലിെന്റ സ്തുതികളിൽ വസിക്കുന്നവേന,
നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നുവേല്ലാ.
4 ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ നിന്നിൽ ആ്രശയിച്ച ;
അവർ ആ്രശയിക്കുകയും നീ അവെര വിടുവിക്കുകയും െചയ്തു.
5 അവർ നിേന്നാട് നിലവിളിച്ച രക്ഷ്രപാപിച്ച ;
അവർ നിന്നിൽ ആ്രശയിച്ച , ലജ്ജിച്ച േപായില്ല.
6 ഞാേനാ മനുഷ്യനല്ല, ഒരു കൃമിയേ്രത;
മനുഷ്യരുെട പരിഹാസപാ്രതവും ജനത്താൽ നിന്ദിതനും തെന്ന.
7 എെന്ന കാണുന്നവെരല്ലാം എെന്ന പരിഹസിക്കുന്നു;
അവർ അധരം മലർത്തി തല കുലുക്കി പറയുന്നു:
8 “യേഹാവയിൽ നിെന്നത്തെന്ന സമർപ്പിക്ക! അവൻ നിെന്ന രക്ഷിക്കെട്ട!
അവൻ നിെന്ന വിടുവിക്കെട്ട! അവന് നിന്നിൽ ്രപസാദമുണ്ടേല്ലാ.”
9 നീയല്ലേയാ എെന്ന ഉദരത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ചവൻ;
എെന്റ അമ്മയുെട മുല കുടിക്കുേമ്പാൾ നീ എെന്ന നിന്നിൽ
ആ്രശയിക്കുമാറാക്കി.
10 ജനിച്ച ഉടൻ തെന്ന ഞാൻ നിങ്കൽ ഏല്പിക്കെപ്പട്ട ;
എെന്റ അമ്മയുെട ഉദരംമുതൽ നീ എെന്റ ൈദവം.
11 കഷ്ടം അടുത്തിരിക്കുകയാൽ എെന്ന വിട്ടകന്നിരിക്കരുേത;
സഹായിക്കുവാൻ മറ്റാരുമില്ലേല്ലാ.
12 അേനകം കാളകൾ എെന്ന വളഞ്ഞു;
ബാശാനിൽ നിന്നുള്ള കാളകൂറ്റന്മാർ എെന്ന ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു.
13 ബുഭുക്ഷേയാെട അലറുന്ന സിംഹംേപാെല
അവർ എെന്റ േനെര വായ് പിളർക്കുന്നു.
14 ഞാൻ െവള്ളംേപാെല തൂകിേപ്പാകുന്നു;
എെന്റ അസ്ഥികെളല്ലാം ബന്ധം വിട്ടിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ഹൃദയം െമഴുകുേപാെല ആയി; എെന്റ ഉള്ളിൽ ഉരുകിയിരിക്കുന്നു.
15 എെന്റ ശക്തി ഓട്ട കഷണംേപാെല ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
എെന്റ നാവ് അണ്ണാേക്കാട് പറ്റിയിരിക്കുന്നു.
നീ എെന്ന മരണത്തിെന്റ െപാടിയിൽ ഇട്ട മിരിക്കുന്നു.
16 നായ്ക്കൾ
എെന്ന വളഞ്ഞു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട കൂട്ടം എെന്ന
ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു;
അവർ എെന്റ ൈകകെളയും കാലുകെളയും തുളച്ച .
17 എെന്റ അസ്ഥികെളല്ലാം എനിക്ക് എണ്ണാം;
അവർ എെന്ന തുറിച്ച് േനാക്കുന്നു.
18 എെന്റ വസ്്രതം അവർ പകുെത്തടുത്തു,
എെന്റ അങ്കിക്കായി അവർ ചീട്ടിടുന്നു.
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19 നീേയാ,

യേഹാേവ, അകന്നിരിക്കരുേത;
എെന്റ തുണയായുേള്ളാേവ,
എെന്ന സഹായിക്കുവാൻ േവഗം
വേരണേമ.
20 വാളിൽനിന്ന് എെന്റ ്രപാണെനയും
നായയുെട കയ്യിൽനിന്ന് എെന്റ ജീവെനയും വിടുവിക്കണേമ.
21 സിംഹത്തിെന്റ വായിൽനിന്ന് എെന്ന രക്ഷിക്കണേമ;
കാട്ട േപാത്തുകള െട
െകാമ്പുകൾക്കിടയിൽ
നീ
എനിക്ക്
ഉത്തരമരുള ന്നു.
22 ഞാൻ നിെന്റ നാമെത്ത എെന്റ സേഹാദരന്മാേരാട് കീർത്തിക്കും;
സഭാമദ്ധ്യത്തിൽ ഞാൻ നിെന്ന സ്തുതിക്കും.
23 യേഹാവാഭക്തന്മാേര, അവെന സ്തുതിക്കുവിൻ;
യാേക്കാബിെന്റ സകലസന്തതികള േമ, അവെന മഹത്വെപ്പടുത്തുവിൻ;
യി്രസാേയലിെന്റ സർവ്വസന്തതികള േമ, അവെന ഭയെപ്പടുവിൻ.
24 അരിഷ്ടെന്റ അരിഷ്ടത അവൻ നിരസിച്ചില്ല, െവറുത്തതുമില്ല;
തെന്റ മുഖം അവന് മറച്ചതുമില്ല;
തെന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിച്ചേപ്പാൾ േകൾക്കുകയേ്രത െചയ്തത്.
25 മഹാസഭയിൽ എെന്റ ്രപശംസ നിെന്നക്കുറിച്ചാകുന്നു.
അവെന്റ ഭക്തന്മാരുെട കൺ മുമ്പിൽ ഞാൻ എെന്റ േനർച്ചകൾ
കഴിക്കും.
26 എളിയവർ ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തരാകും;
യേഹാവെയ അേന്വഷിക്കുന്നവർ അവെന സ്തുതിക്കും.
നിങ്ങള െട ഹൃദയം എേന്നക്കും സുഖമായിരിക്കെട്ട.
27
ഭൂമിയുെട
അറുതികളിൽ
ഉള്ളവർ
ഒെക്കയും
ഇേതാർത്ത്
യേഹാവയിേലക്ക് തിരിയും;
സകല വംശങ്ങള ം നിെന്റ മുമ്പാെക നമസ്കരിക്കും.
28 രാജത്വം യേഹാവയ്ക്കുള്ളതല്ലേയാ;
അവൻ ജനതതിെയ ഭരിക്കുന്നു.
29 ഭൂമിയിൽ പുഷ്ടിയുള്ളവെരല്ലാം ഭക്ഷിച്ച് ആരാധിക്കും;
തെന്റ
്രപാണെന
രക്ഷിക്കുവാൻ
കഴിയാെത
െപാടിയിേലക്ക്
മടങ്ങിേച്ചരുന്നവരും അവെന്റ മുമ്പാെക കുമ്പിടും.
30 വരുവാനുള്ള ഒരു സന്തതി അവെന േസവിക്കും;
വരുന്ന തലമുറേയാട് യേഹാവെയക്കുറിച്ച് കീർത്തിക്കും.
31 അവർ
വന്ന്, ജനിക്കുവാനുള്ള തലമുറേയാട് “അവൻ ഇത്
നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് അവെന്റ നീതിെയ വർണ്ണിക്കും.
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ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാവ എെന്റ ഇടയനാകുന്നു;
എനിക്ക് ഒരു കുറവും ഉണ്ടാകുകയില്ല.
2 പച്ചയായ േമച്ചിൽപുറങ്ങളിൽ അവൻ എെന്ന കിടത്തുന്നു;
സ്വഛമായ ജലാശയത്തിനരികിേലക്ക് എെന്ന നടത്തുന്നു.
3 എെന്റ ്രപാണെന അവൻ തണുപ്പിക്കുന്നു;
തിരുനാമംനിമിത്തം എെന്ന നീതിപാതകളിൽ നടത്തുന്നു.
4 മരണനിഴലിൻ താഴ്വരയിൽ കൂടിനടന്നാലും
ഞാൻ ഒരു അനർത്ഥവും ഭയെപ്പടുകയില്ല;
നീ എേന്നാടുകൂടി ഇരിക്കുന്നുവേല്ലാ;
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നിെന്റ വടിയും േകാലും എെന്ന ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു.
5 എെന്റ ശ്രതുക്കള െട കൺ മുമ്പിൽ നീ എനിക്ക് വിരുെന്നാരുക്കുന്നു;
എെന്റ തലെയ എണ്ണെകാണ്ട് അഭിേഷകം െചയ്യ ന്നു;
എെന്റ പാനപാ്രതം നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നു.
6 നന്മയും കരുണയും നിശ്ചയമായി ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ എെന്ന
പിന്തുടരും;
ഞാൻ യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ ദീർഘകാലം വസിക്കും.
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ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 ഭൂമിയും അതിെന്റ പൂർണ്ണതയും
ഭൂതലവും അതിെല നിവാസികള ം യേഹാവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു.
2 സമു്രദങ്ങള െട േമൽ അവൻ അതിെന സ്ഥാപിച്ച ;
നദികള െടേമൽ അവൻ അതിെന ഉറപ്പിച്ച .
3 യേഹാവയുെട പർവ്വതത്തിൽ ആര് കയറും?
അവെന്റ വിശുദ്ധസ്ഥലത്ത് ആര് നില്ക്കും?
4 െവടിപ്പ ള്ള ൈകയും നിർമ്മലഹൃദയവും ഉള്ളവൻ.
വ്യാജത്തിന്
മനസ്സ വയ്ക്കാെതയും
കള്ളസത്യം
െചയ്യാെതയും
ഇരിക്കുന്നവൻ:
5 അവൻ യേഹാവേയാട് അനു്രഗഹവും
തെന്റ രക്ഷയുെട ൈദവേത്താട് നീതിയും ്രപാപിക്കും.
6 ഇങ്ങെനയുള്ളവർ ആകുന്നു അവെന അേന്വഷിക്കുന്നവരുെട തലമുറ;
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവേമ, തിരുമുഖം അേന്വഷിക്കുന്നവർ ഇവർ തെന്ന.
േസലാ.
7 വാതിലുകേള, നിങ്ങള െട തലകൾ ഉയർത്തുവിൻ;
പുരാതനമായ കതകുകേള, ഉയർന്നിരിക്കുവിൻ;
മഹത്വത്തിെന്റ രാജാവ് ്രപേവശിക്കെട്ട.
8 മഹത്വത്തിെന്റ രാജാവ് ആര് ?
ബലവാനും വീരനുമായ യേഹാവ, യുദ്ധവീരനായ യേഹാവ തെന്ന.
9 വാതിലുകേള, നിങ്ങള െട തലകൾ ഉയർത്തുവിൻ;
പുരാതനമായ കതകുകേള, ഉയർന്നിരിക്കുവിൻ;
മഹത്വത്തിെന്റ രാജാവ് ്രപേവശിക്കെട്ട.
10 മഹത്വത്തിെന്റ രാജാവ് ആര് ?
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ തെന്ന;
അവനാകുന്നു മഹത്വത്തിെന്റ രാജാവ്.
േസലാ.
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ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, നിങ്കേലക്ക് ഞാൻ മനസ്സ് ഉയർത്തുന്നു;
2 എെന്റ ൈദവേമ, നിന്നിൽ ഞാൻ ആ്രശയിക്കുന്നു;
ഞാൻ ലജ്ജിച്ച േപാകരുേത;
എെന്റ ശ്രതുക്കൾ എെന്റേമൽ ജയം േഘാഷിക്കരുേത.
3 നിനക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുവനും ലജ്ജിച്ച േപാകുകയില്ല;
െവറുെത േ്രദാഹിക്കുന്നവർ ലജ്ജിച്ച േപാകും.
4 യേഹാേവ, നിെന്റ വഴികൾ എെന്ന അറിയിക്കണേമ;
നിെന്റ പാതകൾ എനിക്ക് ഉപേദശിച്ച തരണേമ!

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം.25:5

488

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം.26:2

5 നിെന്റ

സത്യത്തിൽ എെന്ന നടത്തി പഠിപ്പിക്കണേമ;
നീ എെന്റ രക്ഷയുെട ൈദവമാകുന്നുവേല്ലാ;
ദിവസം മുഴുവൻ ഞാൻ നിനക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു.
6 യേഹാേവ, നിെന്റ കരുണയും ദയയും ഓർക്കണേമ;
അവ പണ്ടുപേണ്ടയുള്ളവയേല്ലാ.
7 എെന്റ യൗവ്വനത്തിെല പാപങ്ങള ം ലംഘനങ്ങള ം ഓർക്കരുേത;
യേഹാേവ, നിെന്റ കൃപമൂലം, നിെന്റ ദയനിമിത്തം തെന്ന,എെന്ന
ഓർക്കണേമ.
8 യേഹാവ നല്ലവനും േനരുള്ളവനും ആകുന്നു.
അതുെകാണ്ട് അവൻ പാപികെള േനർവ്വഴിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു.
9 സൗമ്യതയുള്ളവെര അവൻ ന്യായത്തിൽ നടത്തുന്നു;
സൗമ്യതയുള്ളവർക്ക് തെന്റ വഴി പഠിപ്പിച്ച െകാടുക്കുന്നു.
10 യേഹാവയുെട നിയമവും സാക്ഷ്യങ്ങള ം ്രപമാണിക്കുന്നവർക്ക്
അവെന്റ വഴികെളല്ലാം ദയയും സത്യവും ആകുന്നു.
11 യേഹാേവ, എെന്റ അകൃത്യം വലിയത്;
നിെന്റ നാമംനിമിത്തം അത് ക്ഷമിക്കണേമ.
12 യേഹാവാഭക്തനായ പുരുഷൻ ആര്?
അവൻ തിരെഞ്ഞടുേക്കണ്ട വഴി താൻ അവന് കാണിച്ച െകാടുക്കും.
13 അവൻ മേനാസുഖേത്താെട വസിക്കും;
അവെന്റ സന്തതി േദശം അവകാശമാക്കും.
14 യേഹാവയുെട സഖിത്വം തെന്റ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകും;
അവൻ തെന്റ നിയമം അവെര അറിയിക്കുന്നു.
15 എെന്റ കണ്ണ് എേപ്പാഴും യേഹാവയിങ്കേലക്കാകുന്നു;
അവൻ എെന്റ കാലുകെള വലയിൽനിന്ന് വിടുവിക്കും.
16 എന്നിേലക്ക് തിരിഞ്ഞ് എേന്നാട് കരുണയുണ്ടാകണേമ;
ഞാൻ ഏകാകിയും അരിഷ്ടനും ആകുന്നു.
17 എെന്റ മനഃപീഡകൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്റ സങ്കടങ്ങളിൽനിന്ന് എെന്ന വിടുവിക്കണേമ.
18 എെന്റ അരിഷ്ടതയും അതിേവദനയും േനാക്കണേമ;
എെന്റ സകലപാപങ്ങള ം ക്ഷമിക്കണേമ.
19
എെന്റ
ശ്രതുക്കൾ
എ്രതെയന്ന്
േനാക്കണേമ;
അവർ
െപരുകിയിരിക്കുന്നു;
അവർ കഠിനേദ്വഷേത്താെട എെന്ന േദ്വഷിക്കുന്നു;
20 എെന്റ ്രപാണെന കാത്ത് എെന്ന വിടുവിക്കണേമ;
നിെന്ന ശരണമാക്കിയിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ ലജ്ജിച്ച േപാകരുേത.
21 നിഷ്കളങ്കതയും േനരും എെന്ന പരിപാലിക്കുമാറാകെട്ട;
ഞാൻ നിന്നിൽ ്രപത്യാശവച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
22 ൈദവേമ, യി്രസാേയലിെന
അവെന്റ സകലകഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നും വീെണ്ടടുക്കണേമ.

സങ്കീർത്തനം.26

ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, എനിക്ക് ന്യായം പാലിച്ച തരണേമ;
ഞാൻ എെന്റ നിഷ്കളങ്കതയിൽ നടക്കുന്നു;
ഞാൻ ഇളകാെത യേഹാവയിൽ ആ്രശയിക്കുന്നു.
2 യേഹാേവ, എെന്ന പരീക്ഷിച്ച് േശാധന െചയ്യണേമ;
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എെന്റ മനസ്സ ം എെന്റ ഹൃദയവും പരിേശാധിക്കണേമ.
3 നിെന്റ ദയ എെന്റ കണ്മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു;
നിെന്റ സത്യത്തിൽ ഞാൻ നടന്നിരിക്കുന്നു.
4 വഞ്ചകന്മാേരാടുകൂടി ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടില്ല;
കപടഹൃദയമുള്ളവരുെട അടുക്കൽ ഞാൻ െചന്നിട്ട മില്ല.
5 ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരുെട സംഘെത്ത ഞാൻ െവറുത്തിരിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാേരാടുകൂടി ഞാൻ ഇരിക്കുകയുമില്ല.
6 സ്േതാ്രതസ്വരം േകൾപ്പിേക്കണ്ടതിനും
നിെന്റ അത്ഭുത്രപവൃത്തികെള വർണ്ണിേക്കണ്ടതിനും
7 ഞാൻ നിഷ്ക്കളങ്കതയിൽ എെന്റ ൈകകൾ കഴുകുന്നു;
യേഹാേവ, ഞാൻ നിെന്റ യാഗപീഠം വലംവയ്ക്കുന്നു.
8 യേഹാേവ, നിെന്റ ആലയമായ വാസസ്ഥലവും
നിെന്റ മഹത്വത്തിെന്റ നിവാസവും എനിക്ക് ്രപിയമാകുന്നു.
9 പാപികേളാടുകൂടി എെന്റ ്രപാണെനയും
രക്തദാഹികേളാടുകൂടി എെന്റ ജീവെനയും സംഹരിച്ച കളയരുേത.
10 അവരുെട ൈകകളിൽ ദുഷ്കർമ്മം ഉണ്ട്;
അവരുെട വലൈങ്ക േകാഴ വാങ്ങാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
11 ഞാേനാ, എെന്റ നിഷ്കളങ്കതയിൽ നടക്കും;
എെന്ന വീെണ്ടടുത്ത് എേന്നാടു കൃപ െചയ്യണേമ.
12 എെന്റ കാലടി സമഭൂമിയിൽ നില്ക്കുന്നു;
സഭകളിൽ ഞാൻ യേഹാവെയ വാഴ്ത്തും.

സങ്കീർത്തനം.27

ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാവ എെന്റ െവളിച്ചവും എെന്റ രക്ഷയും ആകുന്നു; ഞാൻ ആെര
ഭയെപ്പടും?
യേഹാവ എെന്റ ജീവെന്റ ബലം; ഞാൻ ആെര േപടിക്കും?
2 എെന്റ ൈവരികള ം ശ്രതുക്കള മായ ദുഷ്കർമ്മികൾ
എെന്റ മാംസം തിന്നുവാൻ എേന്നാട് അടുക്കുേമ്പാൾ ഇടറിവീഴും.
3 ഒരു ൈസന്യം എെന്റ േനെര പാളയമിറങ്ങിയാലും
എെന്റ ഹൃദയം ഭയെപ്പടുകയില്ല;
എനിക്കു യുദ്ധം േനരിട്ടാലും ഞാൻ നിർഭയമായിരിക്കും.
4 ഞാൻ യേഹാവേയാട് ഒരു കാര്യം അേപക്ഷിച്ച ; അതു തെന്ന ഞാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു;
യേഹാവയുെട സൗന്ദര്യം കാണുവാനും അവെന്റ മന്ദിരത്തിൽ
ധ്യാനിക്കുവാനും
എെന്റ ആയുഷ്കാലെമല്ലാം ഞാൻ യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
വസിേക്കണ്ടതിനു തെന്ന.
5 അനർത്ഥദിവസത്തിൽ
അവൻ തെന്റ കൂടാരത്തിൽ എെന്ന
ഒളിപ്പിക്കും;
തിരുനിവാസത്തിെന്റ മറവിൽ എെന്ന മറയ്ക്കും;
പാറേമൽ എെന്ന ഉയർത്തും.
6 ഇേപ്പാൾ
എെന്റ ചുറ്റ മുള്ള ശ്രതുക്കേളക്കാൾ എെന്റ തല
ഉയർന്നിരിക്കും;
ഞാൻ അവെന്റ കൂടാരത്തിൽ ജയേഘാഷയാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കും;
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ഞാൻ യേഹാവയ്ക്ക് പാടി കീർത്തനം െചയ്യ ം.
7 യേഹാേവ, ഞാൻ വിളിക്കുേമ്പാൾ േകൾക്കണേമ;
എേന്നാട് കൃപെചയ്ത് എനിക്ക് ഉത്തരമരുളണേമ.
8 “എെന്റ മുഖം അേന്വഷിക്കുക” എന്ന് നിന്നിൽനിന്ന് കല്പന വന്നു എന്ന്
എെന്റ ഹൃദയം പറയുന്നു;
യേഹാേവ, ഞാൻ നിെന്റ മുഖം അേന്വഷിക്കുന്നു.
9 നിെന്റ മുഖം എനിക്ക് മറയ്ക്കരുേത;
അടിയെന േകാപേത്താെട തള്ളിക്കളയരുേത;
നീ എനിക്ക് തുണയായിരിക്കുന്നു;
എെന്റ
രക്ഷയുെട
ൈദവേമ,
എെന്ന
തള്ളിക്കളയരുേത;
ഉേപക്ഷിക്കുകയും അരുേത.
10 എെന്റ അപ്പനും അമ്മയും എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ചാലും
യേഹാവ എെന്ന േചർത്തുെകാള്ള ം.
11 യേഹാേവ, നിെന്റ വഴി എെന്ന പഠിപ്പിക്കണേമ;
എെന്റ ശ്രതുക്കൾനിമിത്തം േനെരയുള്ള പാതയിൽ എെന്ന നടത്തണേമ.
12 എെന്റ ൈവരികള െട ഇഷ്ടത്തിന് എെന്ന ഏല്പിച്ച െകാടുക്കരുേത;
്രകൂരത
നിശ്വസിക്കുന്ന
കള്ളസാക്ഷികൾ
എേന്നാട്
എതിർത്തുനില്ക്കുന്നു.
13 ഞാൻ ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്ത്
യേഹാവയുെട നന്മ കാണും എന്ന് വിശ്വസിച്ചില്ലായിരുന്നുെവങ്കിൽ
കഷ്ടം!
14 യേഹാവയിൽ ്രപത്യാശവയ്ക്കുക; ൈധര്യെപ്പട്ടിരിക്കുക;
നിെന്റ ഹൃദയം ഉറച്ചിരിക്കെട്ട;
അേത, യേഹാവയിൽ ്രപത്യാശവയ്ക്കുക.

സങ്കീർത്തനം.28

ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, ഞാൻ നിെന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നു;
എെന്റ പാറയായ കർത്താേവ, അങ്ങ് മൗനമായി ഇരിക്കരുേത;
നീ
മിണ്ടാതിരുന്നിട്ട്
ഞാൻ
കുഴിയിൽ
ഇറങ്ങുന്നവെരേപ്പാെല
ആകാതിരിക്കുവാൻ തെന്ന.
2 ഞാൻ എെന്റ ൈകകൾ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്ക് ഉയർത്തി
നിേന്നാട്
നിലവിളിക്കുേമ്പാൾ
എെന്റ
യാചനകള െട
ശബ്ദം
േകൾക്കണേമ.
3 ദുഷ്ടന്മാേരാടും അകൃത്യം െചയ്യ ന്നവേരാടും കൂടി എെന്ന വലിച്ച
െകാണ്ടുേപാകരുേത;
അവർ കൂട്ട കാേരാട് സമാധാനം സംസാരിക്കുന്നു;
എങ്കിലും അവരുെട ഹൃദയത്തിൽ ദുഷ്ടത ഉണ്ട്.
4 അവരുെട ്രപവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണവും ദുഷ്ടതയ്ക്ക് തക്കവണ്ണവും
അവർക്ക് െകാടുക്കണേമ;
അവരുെട ൈകകള െട ്രപവൃത്തിേപാെല അവേരാട് െചയ്യണേമ;
അവർക്ക് തക്ക ്രപതിഫലം െകാടുക്കണേമ;
5 യേഹാവയുെട ്രപവൃത്തികെളയും അവെന്റ ൈകേവലെയയും
അവർ തിരിച്ചറിയായ്കെകാണ്ട് അവൻ അവെര പണിയാെത
ഇടിച്ച കളയും.
6 യേഹാവ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവനാകെട്ട;
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അവൻ എെന്റ യാചനകള െട ശബ്ദം േകട്ടിരിക്കുന്നു.
7 യേഹാവ എെന്റ ബലവും എെന്റ പരിചയും ആകുന്നു;
എെന്റ ഹൃദയം അവനിൽ ആ്രശയിച്ച ; എനിക്ക് സഹായം ലഭിച്ച ;
അതുെകാണ്ട് എെന്റ ഹൃദയം ഉല്ലസിക്കുന്നു;
ഗാനങ്ങേളാെട ഞാൻ അവെന സ്തുതിക്കുന്നു.
8 യേഹാവ തെന്റ ജനത്തിെന്റ ബലമാകുന്നു;
തെന്റ അഭിഷിക്തന് അവൻ രക്ഷാദുർഗ്ഗം തെന്ന.
9 നിെന്റ ജനെത്ത രക്ഷിച്ച നിെന്റ അവകാശെത്ത അനു്രഗഹിക്കണേമ;
അവെര േമയിച്ച് എേന്നക്കും അവെര വഹിക്കണേമ.
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ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 ൈദവപു്രതന്മാേര, യേഹാവയ്ക്ക് െകാടുക്കുവിൻ,
യേഹാവയ്ക്ക് മഹത്ത്വവും ശക്തിയും െകാടുക്കുവിൻ.
2
യേഹാവയ്ക്ക്
അവെന്റ
നാമത്തിന്
േയാഗ്യമായ
മഹത്ത്വം
െകാടുക്കുവിൻ;
വിശുദ്ധിയുെട സൗന്ദര്യേത്താെട യേഹാവെയ ആരാധിക്കുവിൻ.
3 യേഹാവയുെട ശബ്ദം െവള്ളത്തിൻമീെത മുഴങ്ങുന്നു;
െപരുെവള്ളത്തിൻമീെത യേഹാവ,
മഹത്ത്വത്തിെന്റ ൈദവം തെന്ന, ഇടിമുഴക്കുന്നു.
4 യേഹാവയുെട ശബ്ദം ശക്തിേയാെട മുഴങ്ങുന്നു;
യേഹാവയുെട ശബ്ദം മഹിമേയാെട മുഴങ്ങുന്നു.
5 യേഹാവയുെട ശബ്ദം േദവദാരുക്കെള തകർക്കുന്നു;
യേഹാവ െലബാേനാനിെല േദവദാരുക്കെള പിളർക്കുന്നു.
6 അവൻ അവെയ കാളക്കുട്ടിെയേപ്പാെലയും
െലബാേനാെനയും സിേര്യാെനയും കാട്ട േപാത്തിൻ കുട്ടിെയേപ്പാെലയും
തുള്ളിക്കുന്നു.
7 യേഹാവയുെട ശബ്ദം അഗ്നിജ്വാലകെള ചിന്നിക്കുന്നു.
8 യേഹാവയുെട ശബ്ദം മരുഭൂമിെയ നടുക്കുന്നു;
യേഹാവ കാേദശ് മരുഭൂമിെയ നടുക്കുന്നു.
9 യേഹാവയുെട ശബ്ദം മാൻേപടകെള ്രപസവിക്കുമാറാക്കുന്നു;
അതു വനങ്ങെള േതാലുരിക്കുന്നു;
അവെന്റ മന്ദിരത്തിൽ സകലരും “മഹത്ത്വം” എന്ന് െചാല്ല ന്നു.
10 യേഹാവ ജല്രപളയത്തിനു മീെത ഇരുന്നു;
യേഹാവ എേന്നക്കും രാജാവായി ഭരിക്കുന്നു.
11 യേഹാവ തെന്റ ജനത്തിന് ശക്തി നല്കും;
യേഹാവ തെന്റ ജനെത്ത സമാധാനം നല്കി അനു്രഗഹിക്കും.
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ആലയ്രപതിഷ്ടാഗീതം; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, ഞാൻ നിെന്ന പുകഴ്ത്തുന്നു; നീ എെന്ന ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ശ്രതുക്കൾ എെന്നക്കുറിച്ച് സേന്താഷിക്കുവാൻ നീ സന്ദർഭം
ഉണ്ടാക്കിയതുമില്ല.
2 എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, ഞാൻ നിേന്നാട് നിലവിളിച്ച ;
നീ എെന്ന സൗഖ്യമാക്കുകയും െചയ്തു.
3 യേഹാേവ, നീ എെന്റ ്രപാണെന പാതാളത്തിൽനിന്ന് കയറ്റിയിരിക്കുന്നു;
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കുഴിയിൽ ഇറങ്ങി േപാകുന്നവരുെട ഇടയിൽനിന്ന് നീ എനിക്ക് ജീവരക്ഷ
വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.
4 യേഹാവയുെട വിശുദ്ധന്മാേര, അവന് സ്തുതിപാടുവിൻ;
അവെന്റ വിശുദ്ധനാമത്തിന് സ്േതാ്രതം െചയ്വിൻ.
5 അവെന്റ േകാപം ക്ഷണേനരേത്തേക്കയുള്ള ;
അവെന്റ ്രപസാദേമാ ജീവപര്യന്തമുള്ളത്;
സന്ധ്യയ്ക്ക് കരച്ചിൽ വന്ന് രാ്രതിയിൽ വസിക്കും;
ഉഷസ്സിലാകെട്ട ആനന്ദേഘാഷം വരുന്നു.
6
“ഞാൻ
ഒരുനാള ം
കുലുങ്ങിേപ്പാകുകയില്ല”
എന്ന്
എെന്റ
സുരക്ഷിതകാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു.
7 യേഹാേവ, നിെന്റ ്രപസാദത്താൽ നീ എെന്റ പർവ്വതെത്ത ഉറച്ച
നില്ക്കുമാറാക്കി;
നീ നിെന്റ മുഖം മറച്ച , ഞാൻ ്രഭമിച്ച േപായി.
8 യേഹാേവ, ഞാൻ നിേന്നാട് നിലവിളിച്ച ;
യേഹാവേയാട് ഞാൻ യാചിച്ച .
9 ഞാൻ കുഴിയിൽ ഇറങ്ങിേപ്പായാൽ എെന്റ രക്തംെകാണ്ട് എന്ത്
ലാഭമാണുള്ളത്?
ധൂളി നിെന്ന സ്തുതിക്കുേമാ? അത് നിെന്റ സത്യം ്രപസ്താവിക്കുേമാ?
10 യേഹാേവ, േകൾക്കണേമ; എേന്നാടു കരുണയുണ്ടാകണേമ;
യേഹാേവ, എെന്റ രക്ഷകനായിരിക്കണേമ.
11 നീ എെന്റ വിലാപെത്ത നൃത്തമാക്കിത്തീർത്തു;
എെന്റ ചണവസ്്രതം നീ അഴിച്ച് എെന്ന സേന്താഷം ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
12 ഞാൻ മൗനമായിരിക്കാെത നിനക്ക് സ്തുതി പാേടണ്ടതിനു തെന്ന.
എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, ഞാൻ എേന്നക്കും നിനക്ക് സ്േതാ്രതം
െചയ്യ ം.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, ഞാൻ നിെന്ന ശരണം ്രപാപിക്കുന്നു;
ഞാൻ ഒരുനാള ം ലജ്ജിച്ച േപാകരുേത;
നിെന്റ നീതിനിമിത്തം എെന്ന വിടുവിക്കണേമ.
2 നിെന്റ െചവി എന്നിേലക്ക് ചായിച്ച് എെന്ന േവഗം വിടുവിക്കണേമ.
നീ എനിക്കു ഉറപ്പ ള്ള പാറയായും എെന്ന രക്ഷിക്കുന്ന േകാട്ടയായും
ഇരിക്കണേമ.
3 നീ എെന്റ പാറയും എെന്റ േകാട്ടയുമേല്ലാ;
നിെന്റ നാമംനിമിത്തം എെന്ന നടത്തി പരിപാലിക്കണേമ.
4 അവർ എനിക്കായി ഒളിച്ച വച്ചിരിക്കുന്ന വലയിൽനിന്ന് എെന്ന
വിടുവിക്കണേമ;
നീ എെന്റ അഭയസ്ഥാനമാകുന്നുവേല്ലാ.
5 നിെന്റ ൈകയിൽ ഞാൻ എെന്റ ആത്മാവിെന ഭരേമല്പിക്കുന്നു;
വിശ്വസ്തൈദവമായ യേഹാേവ, നീ എെന്ന വീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്നു.
6 മിഥ്യാമൂർത്തികെള േസവിക്കുന്നവെര ഞാൻ പകയ്ക്കുന്നു;
ഞാേനാ യേഹാവയിൽ ആ്രശയിക്കുന്നു.
7 ഞാൻ നിെന്റ ദയയിൽ ആനന്ദിച്ച് സേന്താഷിക്കുന്നു;
നീ
എെന്റ
അരിഷ്ടത
കണ്ട്
എെന്റ
്രപാണസങ്കടങ്ങൾ
അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
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കയ്യിൽ നീ എെന്ന ഏല്പിച്ചിട്ടില്ല;
എെന്റ കാലുകൾ നീ വിശാലസ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു.
9
യേഹാേവ,
എേന്നാട്
കൃപയുണ്ടാകണേമ;
ഞാൻ
കഷ്ടത്തിലായിരിക്കുന്നു;
വ്യസനംെകാണ്ട് എെന്റ കണ്ണ ം ്രപാണനും ശരീരവും ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു.
10 എെന്റ ആയുസ്സ് ദുഃഖത്തിലും എെന്റ സംവത്സരങ്ങൾ െനടുവീർപ്പിലും
കഴിഞ്ഞുേപായിരിക്കുന്നു;
എെന്റ അകൃത്യംനിമിത്തം എെന്റ ബലം നഷ്ടെപ്പട്ട ം എെന്റ അസ്ഥികൾ
ക്ഷയിച്ച ം ഇരിക്കുന്നു.
11 എെന്റ സകലൈവരികളാലും ഞാൻ നിന്ദിതനായിത്തീർന്നു;
എെന്റ അയല്ക്കാർക്ക് അതിനിന്ദിതൻ തെന്ന;
എെന്റ മുഖപരിചയക്കാർക്ക് ഞാൻ ഭയേഹതുവാകുന്നു.
എെന്ന െവളിയിൽ കാണുന്നവർ എെന്ന വിട്ട് ഓടിേപ്പാകുന്നു.
12 മരിച്ച േപായവെനേപ്പാെല എെന്ന മറന്നുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ ഒരു ഉടഞ്ഞ പാ്രതംേപാെല ആയിരിക്കുന്നു.
13 “ചുറ്റ ം ഭീതി” എന്ന അപ്രശുതി ഞാൻ പലരുെടയും വായിൽനിന്ന്
േകട്ടിരിക്കുന്നു;
അവർ എനിക്ക് വിേരാധമായി കൂടി ആേലാചന കഴിക്കുന്നു,
എെന്റ ജീവൻ എടുത്തുകളയുവാൻ നിരൂപിക്കുന്നു.
14 എങ്കിലും യേഹാേവ, ഞാൻ നിന്നിൽ ആ്രശയിച്ച ;
“നീ എെന്റ ൈദവം” എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു.
15 എെന്റ കാലഗതികൾ നിെന്റ ൈകയിൽ ഇരിക്കുന്നു;
എെന്റ
ശ്രതുക്കള െടയും
എെന്ന
പീഡിപ്പിക്കുന്നവരുെടയും
ൈകയിൽനിന്ന് എെന്ന വിടുവിക്കണേമ.
16 അടിയെന്റേമൽ തിരുമുഖം ്രപകാശിപ്പിക്കണേമ;
നിെന്റ ദയയാൽ എെന്ന രക്ഷിക്കണേമ.
17
യേഹാേവ,
നിെന്ന
വിളിച്ചേപക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാൽ
ഞാൻ
ലജ്ജിച്ച േപാകരുേത;
ദുഷ്ടന്മാർ ലജ്ജിച്ച് പാതാളത്തിൽ മൗനമായിരിക്കെട്ട.
18 നീതിമാന് വിേരാധമായി ഡംഭേത്താടും നിന്ദേയാടും കൂടി
ധാർഷ്ട്യം സംസാരിക്കുന്ന വ്യാജമുള്ള അധരങ്ങൾ നിശ്ശബ്ദമായി
േപാകെട്ട.
19 നിെന്റ ഭക്തന്മാർക്കു േവണ്ടി നീ സം്രഗഹിച്ചതും
നിന്നിൽ ആ്രശയിക്കുന്നവർക്കു േവണ്ടി മനുഷ്യപു്രതന്മാർ കാൺെക
നീ ്രപവർത്തിച്ചതുമായ നിെന്റ നന്മ എ്രത വലിയതാകുന്നു.
20 നീ അവെര മനുഷ്യരുെട ഗൂഢാേലാചനയിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച്
നിെന്റ സാന്നിധ്യത്തിെന്റ സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ മറയ്ക്കും.
നീ അവെര നാവുകള െട സ്പർദ്ധയിൽനിന്ന് രക്ഷിച്ച്
ഒരു കൂടാരത്തിനകത്ത് ഒളിപ്പിക്കും.
21 യേഹാവ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ; അവൻ ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണത്തിൽ
തെന്റ ദയ എനിക്ക് അത്ഭുതകരമായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
22 “ഞാൻ നിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽനിന്ന് േഛദിക്കെപ്പട്ട േപായി” എന്ന് ഞാൻ
എെന്റ പരി്രഭമത്തിൽ പറഞ്ഞു;
എങ്കിലും ഞാൻ നിെന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിച്ചേപ്പാൾ എെന്റ യാചനയുെട
ശബ്ദം നീ േകട്ട .
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23

യേഹാവയുെട
സകലവിശുദ്ധന്മാരുമായുേള്ളാേര,
അവെന
സ്േനഹിക്കുവിൻ;
യേഹാവ വിശ്വസ്തന്മാെര കാക്കുന്നു;
അഹങ്കാരം ്രപവർത്തിക്കുന്നവന് ധാരാളം പകരം െകാടുക്കുന്നു.
24 യേഹാവയിൽ ്രപത്യാശയുള്ള ഏവരുേമ, ൈധര്യെപ്പട്ടിരിക്കുവിൻ;
നിങ്ങള െട ഹൃദയം ഉറച്ചിരിക്കെട്ട.
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ദാവീദിെന്റ ഒരു ധ്യാനം.
1 ലംഘനം ക്ഷമിച്ച ം
പാപം മറച്ച ം കിട്ടിയവൻ ഭാഗ്യവാൻ.
2 യേഹാവ അകൃത്യം കണക്കിടാെതയും
ആത്മാവിൽ കാപട്യം ഇല്ലാെതയും ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ.
3 ഞാൻ മിണ്ടാെതയിരുന്നേപ്പാൾ നിരന്തരമായ ഞരക്കത്താൽ
എെന്റ അസ്ഥികൾ ക്ഷയിച്ച േപായി;
4 രാവും പകലും നിെന്റ ൈക എെന്റേമൽ ഭാരമായിരുന്നു;
എെന്റ മജ്ജ േവനല്ക്കാലെത്ത ഉഷ്ണത്താൽ എന്നേപാെല വറ്റിേപ്പായി.
േസലാ.
5 ഞാൻ എെന്റ പാപം നിെന്റ മുമ്പാെക ഏറ്റ പറഞ്ഞു; എെന്റ അകൃത്യം
മറച്ചതുമില്ല.
“എെന്റ ലംഘനങ്ങൾ യേഹാവേയാട് ഏറ്റ പറയും” എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു;
അേപ്പാൾ നീ എെന്റ പാപത്തിെന്റ കുറ്റം ക്ഷമിച്ച തന്നു.
േസലാ.
6 ഇതുനിമിത്തം ഓേരാ ഭക്തനും കെണ്ടത്താകുന്ന കാലത്ത് നിേന്നാട്
്രപാർത്ഥിക്കും;
െപരുെവള്ളം കവിഞ്ഞുവരുേമ്പാൾ അത് അവെന്റ അടുക്കൽ
എത്തുകയില്ല.
7 നീ എനിക്കു മറവിടമാകുന്നു; നീ എെന്ന കഷ്ടത്തിൽനിന്നു സൂക്ഷിക്കും;
രക്ഷയുെട ഉല്ലാസേഘാഷംെകാണ്ട് നീ എെന്ന ചുറ്റിെക്കാള്ള ം.
േസലാ.
8 ഞാൻ നിെന്ന ഉപേദശിച്ച്, നടേക്കണ്ട വഴി നിനക്ക് കാണിച്ച തരും;
ഞാൻ നിെന്റേമൽ ദൃഷ്ടിെവച്ച് നിനക്ക് ആേലാചന പറഞ്ഞുതരും.
9 നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത കുതിരെയയും േകാവർകഴുതെയയും
േപാെല ആകരുത്;
കടിഞ്ഞാണും മുഖപ്പട്ടയും െകാണ്ട് അവെയ അടക്കിവരുന്നു;
അെല്ലങ്കിൽ അവ നിനക്ക് സ്വാധീനമാകുകയില്ല.
10 ദുഷ്ടന് വളെര േവദനകൾ ഉണ്ട്;
എന്നാൽ യേഹാവയിൽ ആ്രശയിക്കുന്നവെന ദയ സംരക്ഷിച്ച െകാള്ള ം.
11 നീതിമാന്മാേര, യേഹാവയിൽ സേന്താഷിച്ചാനന്ദിക്കുവിൻ;
ഹൃദയപരമാർത്ഥികൾ എല്ലാവരുേമ, േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കുവിൻ.
1 നീതിമാന്മാേര,
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യേഹാവയിൽ േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കുവിൻ;
സ്തുതിക്കുന്നത് േനരുള്ളവർക്ക് ഉചിതമല്ലേയാ?.
2 കിന്നരംെകാണ്ട് യേഹാവയ്ക്ക് സ്േതാ്രതം െചയ്യ വിൻ;
പത്തു കമ്പിയുള്ള വീണെകാണ്ട് അവന് സ്തുതി പാടുവിൻ.
3 അവന് പുതിയ പാട്ട പാടുവിൻ;
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േഘാഷസ്വരേത്താെട നന്നായി വാദ്യം വായിക്കുവിൻ.
4 യേഹാവയുെട വചനം േനരുള്ളത്;
അവെന്റ സകല്രപവൃത്തികള ം വിശ്വസ്തതയുള്ളത്.
5 അവൻ നീതിയും ന്യായവും ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു;
യേഹാവയുെട ദയെകാണ്ട് ഭൂമി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
6 യേഹാവയുെട വചനത്താൽ ആകാശവും
അവെന്റ വായിെല ശ്വാസത്താൽ അതിെല സകലൈസന്യവും ഉളവായി;
7 അവൻ സമു്രദത്തിെല െവള്ളം കൂമ്പാരമായി കൂട്ട ന്നു;
അവൻ ആഴികെള ഭണ്ഡാരഗൃഹങ്ങളിൽ സം്രഗഹിക്കുന്നു.
8 സകലഭൂവാസികള ം യേഹാവെയ ഭയെപ്പടെട്ട;
ഭൂതലത്തിൽ വസിക്കുന്നവെരല്ലാം അവെന ശങ്കിക്കെട്ട.
9 അവൻ അരുളിെച്ചയ്തു; േലാകം സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട ;
അവൻ കല്പിച്ച ; എല്ലാം ്രപത്യക്ഷമായി.
10 യേഹാവ ജനതതികള െട ആേലാചന വ്യർത്ഥമാക്കുന്നു;
വംശങ്ങള െട പദ്ധതികൾ നിഷ്ഫലമാക്കുന്നു.
11 യേഹാവയുെട ആേലാചന ശാശ്വതമായും
അവെന്റ ഹൃദയവിചാരങ്ങൾ തലമുറതലമുറയായും നിലെകാള്ള ന്നു.
12 യേഹാവ ൈദവമായിരിക്കുന്ന ജനങ്ങള ം
അവൻ
തനിക്ക്
അവകാശമായി
തിരെഞ്ഞടുത്ത
സമൂഹവും
ഭാഗ്യമുള്ളത്.
13 യേഹാവ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് േനാക്കുന്നു;
മനുഷ്യപു്രതന്മാെര എല്ലാം കാണുന്നു.
14
അവൻ
സിംഹാസനസ്ഥനായിരിക്കുന്ന
സ്ഥലത്തുനിന്ന്
സർവ്വഭൂവാസികെളയും േനാക്കുന്നു.
15 അവൻ അവരുെട ഹൃദയങ്ങെള ഒരുേപാെല മനഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവരുെട ്രപവൃത്തികൾ സകലവും അവൻ ്രഗഹിക്കുന്നു.
16 ൈസന്യബഹുത്വത്താൽ രാജാവ് ജയം ്രപാപിക്കുന്നില്ല;
ബലാധിക്യം െകാണ്ട് വീരൻ രക്ഷെപടുന്നതുമില്ല.
17 ജയത്തിന് കുതിര വ്യർത്ഥമാകുന്നു;
തെന്റ ബലാധിക്യം െകാണ്ട് അത് വിടുവിക്കുന്നതുമില്ല.
18 യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടി തെന്റ ഭക്തന്മാരുെടേമലും
തെന്റ ദയയ്ക്കായി ്രപത്യാശിക്കുന്നവരുെടേമലും ഇരിക്കുന്നു;
19 അവരുെട ്രപാണെന മരണത്തിൽനിന്ന് വിടുവിക്കുവാനും
ക്ഷാമത്തിൽ അവെര ജീവേനാെട രക്ഷിക്കുവാനും തെന്ന.
20 നമ്മുെട ഉള്ളം യേഹാവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു;
അവൻ നമ്മുെട സഹായവും പരിചയും ആകുന്നു.
21 അവെന്റ വിശുദ്ധനാമത്തിൽ നാം ആ്രശയിക്കുകയാൽ
നമ്മുെട ഹൃദയം അവനിൽ സേന്താഷിക്കും.
22 യേഹാേവ, ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ ്രപത്യാശവയ്ക്കുന്നതുേപാെല
നിെന്റ ദയ ഞങ്ങള െടേമൽ ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.
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ദാവീദ് അബീേമെലക്കിെന്റ മുൻപിൽ വച്ച് ബുദ്ധി്രഭമം നടിക്കുകയും
അവിെട നിന്ന് അവെന പുറത്താക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ പാടിയ ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1 ഞാൻ യേഹാവെയ എല്ലാകാലത്തും വാഴ്ത്തും;
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അവെന്റ സ്തുതി എേപ്പാഴും എെന്റ അധരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും.
2 എെന്റ ഹൃദയം യേഹാവയിൽ ്രപശംസിക്കുന്നു;
താഴ്മയുള്ളവർ അത് േകട്ട് സേന്താഷിക്കും.
3 എേന്നാെടാപ്പം യേഹാവയുെട മഹത്വെത്ത േഘാഷിക്കുവിൻ;
നാം ഒന്നിച്ച് അവെന്റ നാമെത്ത സ്തുതിക്കുക.
4 ഞാൻ യേഹാവേയാട് അേപക്ഷിച്ച ; അവൻ എനിക്ക് ഉത്തരമരുളി;
എെന്റ സകല ഭയങ്ങളിൽനിന്നും എെന്ന വിടുവിച്ച .
5 അവങ്കേലക്കു േനാക്കിയവർ ്രപകാശിതരായി;
അവരുെട മുഖം ലജ്ജിച്ച േപായതുമില്ല.
6 ഈ എളിയവൻ നിലവിളിച്ച ; യേഹാവ േകട്ട ;
അവെന്റ സകലകഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നും അവെന രക്ഷിച്ച .
7 യേഹാവയുെട ദൂതൻ അവെന്റ ഭക്തന്മാരുെട ചുറ്റ ം
പാളയമിറങ്ങി അവെര വിടുവിക്കുന്നു.
8 യേഹാവ നല്ലവൻ എന്ന് രുചിച്ചറിയുവിൻ;
അവെന ശരണം്രപാപിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഭാഗ്യവാൻ.
9 യേഹാവയുെട വിശുദ്ധന്മാേര, അവെന ഭയെപ്പടുവിൻ;
അവെന്റ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരു കുറവും ഇല്ലേല്ലാ.
10 ബാലസിംഹങ്ങൾ േപാലും ഇരകിട്ടാെത വിശന്നിരിക്കാം;
യേഹാവെയ
അേന്വഷിക്കുന്നവർേക്കാ
ഒരു
നന്മയ്ക്കും
കുറവുണ്ടാകുകയില്ല.
11 മക്കേള, വന്ന് എനിക്ക് െചവിതരുവിൻ;
യേഹാവാഭക്തി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപേദശിച്ച തരാം.
12 ജീവെന ആ്രഗഹിക്കുകയും
ദീർഘായുേസ്സാെടയിരുന്ന് നന്മ കാണുവാൻ ഇച്ഛിക്കുകയും െചയ്യ ന്നവൻ
ആര്?
13 േദാഷം െചയ്യാെത നിെന്റ നാവിെനയും
വ്യാജം പറയാെത നിെന്റ അധരെത്തയും കാത്തുെകാള്ള ക;
14 േദാഷം വിട്ടകന്ന് നന്മ െചയ്യ ക;
സമാധാനം അേന്വഷിച്ച് അതിെന പിന്തുടരുക.
15 യേഹാവയുെട കണ്ണ് നീതിമാന്മാരുെട േമലും
അവെന്റ െചവി അവരുെട നിലവിളിക്കും തുറന്നിരിക്കുന്നു.
16
ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരുെട
ഓർമ്മെയ
ഭൂമിയിൽനിന്ന്
മായിച്ച
കളേയണ്ടതിന്
യേഹാവയുെട മുഖം അവർക്ക് ്രപതികൂലമായിരിക്കുന്നു.
17 നീതിമാന്മാർ നിലവിളിച്ച ; യേഹാവ േകട്ട ,
സകലകഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നും അവെര വിടുവിച്ച .
18 ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് യേഹാവ സമീപസ്ഥൻ;
മനസ്സ തകർന്നവെര അവൻ രക്ഷിക്കുന്നു.
19 നീതിമാെന്റ അനർത്ഥങ്ങൾ അസംഖ്യമാകുന്നു;
അവയിൽനിെന്നല്ലാം യേഹാവ അവെന വിടുവിക്കുന്നു.
20 അവെന്റ അസ്ഥികൾ എല്ലാം അവൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു;
അവയിൽ ഒന്നും ഒടിഞ്ഞുേപാകുകയില്ല.
21 തിന്മ ദുഷ്ടെന െകാല്ല ന്നു;
നീതിമാെന െവറുക്കുന്നവർ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കും.
22 യേഹാവ തെന്റ ദാസന്മാരുെട ്രപാണെന രക്ഷിക്കുന്നു;
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അവെന ശരണമാക്കുന്നവർ ആരും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയില്ല.

സങ്കീർത്തനം.35

ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, എേന്നാട് മത്സരിക്കുന്നവേരാട് വാദിക്കണേമ;
എേന്നാട് െപാരുതുന്നവേരാട് െപരുതണേമ.
2 നീ കവചവും പരിചയും ധരിച്ച്
എെന്റ സഹായത്തിനായി എഴുേന്നല്ക്കണേമ.
3 നീ കുന്തം ഊരി എെന്ന പിന്തുടരുന്നവരുെട വഴി അടച്ച കളയണേമ;
“ഞാൻ നിെന്റ രക്ഷയാകുന്നു” എന്ന് എെന്റ ്രപാണേനാട് പറയണേമ.
4 എനിക്ക് ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നവർക്ക് ലജ്ജയും
അപമാനവും വരെട്ട;
എനിക്ക് അനർത്ഥം ചിന്തിക്കുന്നവർ പിന്തിരിഞ്ഞ് ലജ്ജിച്ച േപാകെട്ട.
5 അവർ കാറ്റെത്ത പതിരുേപാെല ആകെട്ട;
യേഹാവയുെട ദൂതൻ അവെര ഓടിക്കെട്ട.
6 അവരുെട വഴി ഇരുട്ട ം വഴുവഴുപ്പ ം ഉള്ളതാകെട്ട;
യേഹാവയുെട ദൂതൻ അവെര പിന്തുടരെട്ട.
7 കാരണം കൂടാെത അവർ എനിക്കായി വല ഒളിച്ച വച്ച ;
കാരണം കൂടാെത അവർ എെന്റ ്രപാണനായി കുഴി കുഴിച്ചിരിക്കുന്നു.
8 അവൻ വിചാരിക്കാത്ത സമയത്ത് അവന് അപായം ഭവിക്കെട്ട;
അവൻ ഒളിച്ച വച്ച വലയിൽ അവൻ തെന്ന കുടുങ്ങെട്ട;
അവൻ അപായത്തിൽ അകെപ്പട്ട േപാകെട്ട.
9 എെന്റ ഉള്ളം യേഹാവയിൽ ആനന്ദിക്കും;
അവെന്റ രക്ഷയിൽ സേന്താഷിക്കും;
10 യേഹാേവ, നിനക്കു തുല്യൻ ആര്?
“എളിയവെന തന്നിലും ബലേമറിയവെന്റ ൈകയിൽനിന്നും
എളിയവനും ദരി്രദനുമായവെന കവർച്ചക്കാരെന്റ ൈകയിൽനിന്നും
നീ രക്ഷിക്കുന്നു” എന്ന് എെന്റ അസ്ഥികൾ എല്ലാം പറയും.
11 കള്ളസാക്ഷികൾ എഴുേന്നറ്റ്
ഞാൻ അറിയാത്ത കാര്യം എേന്നാട് േചാദിക്കുന്നു.
12 അവർ എനിക്കു നന്മയ്ക്കു പകരം തിന്മ െചയ്ത്,
എെന്റ ്രപാണന് അനാഥത്വം വരുത്തുന്നു.
13 ഞാേനാ, അവർ ദീനമായി കിടന്നേപ്പാൾ ചണവസ്്രതം ധരിച്ച ;
ഉപവാസം െകാണ്ട് ഞാൻ എളിമെപ്പട്ട .
എെന്റ ്രപാർത്ഥന വീണ്ടും എെന്റ ഹൃദയത്തിേലക്ക് മടങ്ങിവന്നു.
14 ഒരു സ്േനഹിതേനാ സേഹാദരേനാ എന്നേപാെല ഞാൻ അവേനാട്
െപരുമാറി;
അമ്മെയക്കുറിച്ച്
വിലപിക്കുന്നവെനേപ്പാെല
ഞാൻ
ദുഃഖിച്ച്
കുനിഞ്ഞുനടന്നു.
15 അവേരാ എെന്റ കഷ്ടതയിൽ സേന്താഷിച്ച് കൂട്ടം കൂടി;
ഞാൻ അറിയാത്ത അ്രകമികൾ എനിക്ക് വിേരാധമായി കൂടിവന്നു,
അവർ ഇടവിടാെത എെന്ന പഴിച്ച പറഞ്ഞു.
16 വിരുന്നു വീട്ടിെല പരിഹാസികളായ വഷളന്മാെരേപ്പാെല
അവർ എെന്റ േനെര പല്ല കടിക്കുന്നു.
17 കർത്താേവ, നീ എ്രതേത്താളം േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കും?
അവരുെട നാശകരമായ ്രപവൃത്തിയിൽനിന്ന് എെന്റ ്രപാണെനയും
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ബാലസിംഹങ്ങളിൽ നിന്ന് എെന്റ ജിവെനയും വിടുവിക്കണേമ.
18 ഞാൻ മഹാസഭയിൽ നിനക്ക് സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം;
ബഹുജനത്തിെന്റ നദുവിൽ നിെന്ന സ്തുതിക്കും.
19
െവറുെത
എനിക്ക്
ശ്രതുക്കളായവർ
എെന്നക്കുറിച്ച്
സേന്താഷിക്കരുേത;
കാരണംകൂടാെത
എെന്ന
പകയ്ക്കുന്നവർ
പരിഹാസേത്താെട
കണ്ണിമയ്ക്കുകയും അരുേത.
20 അവർ സമാധാനവാക്കുകൾ സംസാരിക്കാെത
േദശത്തിെല സാധുക്കള െട േനെര വ്യാജകാര്യങ്ങെള നിരൂപിക്കുന്നു.
21 അവർ എെന്റ േനെര വായ് പിളർന്നു:
““നന്നായി, ഞങ്ങൾ
സ്വന്തകണ്ണാൽ കണ്ടു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
22 യേഹാേവ, നീ കണ്ടുവേല്ലാ; മൗനമായിരിക്കരുേത;
കർത്താേവ, എേന്നാട് അകന്നിരിക്കരുേത,
23 എെന്റ ൈദവവും എെന്റ കർത്താവുമായുള്ള യേഹാേവ,
ഉണർന്ന് എെന്റ ന്യായത്തിനും വ്യവഹാരത്തിനും േവണ്ടി ജാഗരിക്കണേമ.
24 എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, നിെന്റ നീതി നിമിത്തം എനിക്ക് ന്യായം
പാലിച്ച തരണേമ;
അവർ എെന്നക്കുറിച്ച് സേന്താഷിക്കരുേത.
25 അവർ അവരുെട ഹൃദയത്തിൽ: “നന്നായി, ഞങ്ങള െട ആ്രഗഹം
സാധിച്ച ” എന്ന് പറയരുേത;
“ഞങ്ങൾ അവെന വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു” എന്നും പറയരുേത.
26 എെന്റ അനർത്ഥത്തിൽ സേന്താഷിക്കുന്നവർ എല്ലാം ലജ്ജിച്ച
്രഭമിച്ച േപാകെട്ട;
എെന്റ േനെര വമ്പുപറയുന്നവർ ലജ്ജയും അപമാനവും ധരിക്കെട്ട.
27 എെന്റ നീതിയിൽ ്രപസാദിക്കുന്നവർ േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കെട്ട;
“തെന്റ ദാസെന്റ േ്രശയസ്സിൽ ്രപസാദിക്കുന്ന യേഹാവ മഹത്വമുള്ളവൻ”
എന്നിങ്ങെന അവർ എേപ്പാഴും പറയെട്ട.
28 എെന്റ നാവ് നിെന്റ നീതിെയയും ദിവസം മുഴുവൻ
നിെന്റ സ്തുതിെയയും വർണ്ണിക്കും.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്;
യേഹാവയുെട ദാസനായ ദാവീദിെന്റ ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1 ദുഷ്ടെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പാപ ഉേദ്ദശ്യമുണ്ട്;
അവെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ ൈദവഭയമില്ല.
2 “എെന്റ കുറ്റം െതളിയുകയും െവറുക്കെപ്പടുകയും െചയ്യ കയില്ല”
എന്നിങ്ങെന അവൻ തേന്നാടു തെന്ന മധുരവാക്ക് പറയുന്നു.
3 അവെന്റ വായിെല വാക്കുകളിൽ േവണ്ടാതനവും വഞ്ചനയും ഉണ്ട്;
ജ്ഞാനിയായിരിക്കുന്നതും
നന്മെചയ്യ ന്നതും
അവൻ
വിട്ട കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
4 അവൻ തെന്റ കിടക്കേമൽ അകൃത്യം ചിന്തിക്കുന്നു;
തിന്മയുെട വഴിയിൽ അവൻ നില്ക്കുന്നു;
േദാഷം െവറുക്കുന്നതുമില്ല.
5 യേഹാേവ, നിെന്റ ദയ ആകാശേത്താളവും
നിെന്റ വിശ്വസ്തത േമഘങ്ങേളാളവും എത്തുന്നു.
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6 നിെന്റ

നീതി മഹാപർവ്വതങ്ങെളേപ്പാെലയും
നിെന്റ ന്യായവിധികൾ ആഴികെളേപ്പാെലയും ആകുന്നു;
യേഹാേവ, നീ മനുഷ്യെരയും മൃഗങ്ങെളയും രക്ഷിക്കുന്നു.
7 ൈദവേമ, നിെന്റ ദയ എ്രത വിലേയറിയത്!
മനുഷ്യപു്രതന്മാർ നിെന്റ ചിറകിൻ നിഴലിൽ ശരണം ്രപാപിക്കുന്നു.
8 നിെന്റ ആലയത്തിെല സമൃദ്ധി അനുഭവിച്ച് അവർ തൃപ്തി ്രപാപിക്കുന്നു;
നിെന്റ ആനന്ദനദി നീ അവെര കുടിപ്പിക്കുന്നു.
9 നിെന്റ പക്കൽ ജീവെന്റ ഉറവുണ്ടേല്ലാ;
നിെന്റ ്രപകാശത്തിൽ ഞങ്ങൾ ്രപകാശം കാണുന്നു.
10 നിെന്ന അറിയുന്നവർക്ക് നിെന്റ ദയയും
പരമാർത്ഥഹൃദയമുള്ളവർക്ക് നിെന്റ നീതിയും നിലനിർേത്തണേമ.
11 നിഗളികള െട കാല് എെന്റ േനെര വരരുേത;
ദുഷ്ടന്മാരുെട ൈക എെന്ന ഓടിച്ച കളയരുേത.
12 ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാർ അവിെടത്തെന്ന വീഴുന്നു:
അവർ മറിഞ്ഞു വീഴുന്നു; എഴുേന്നല്ക്കുവാൻ കഴിയുന്നതുമില്ല.
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ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാർ നിമിത്തം നീ ദുഃഖിക്കരുത്;
നീതിേകട് ്രപവർത്തിക്കുന്നവേരാട് അസൂയെപ്പടുകയുമരുത്.
2 അവർ പുല്ല േപാെല േവഗത്തിൽ ഉണങ്ങി
പച്ചെച്ചടിേപാെല വാടിേപ്പാകുന്നു.
3 യേഹാവയിൽ ആ്രശയിച്ച് നന്മെചയ്യ ക;
േദശത്ത് വസിച്ച് അവെന്റ വിശ്വസ്തത പാലിക്കുക.
യേഹാവയിൽ തെന്ന രസിച്ച െകാള്ള ക;
4 അവൻ നിെന്റ ഹൃദയത്തിെല ആ്രഗഹങ്ങൾ നിനക്ക് തരും.
5 നിെന്റ വഴി യേഹാവെയ ഭരേമല്പിക്കുക;
അവനിൽ തെന്ന ആ്രശയിക്കുക; അവൻ അത് നിവർത്തിക്കും.
6 അവൻ നിെന്റ നീതിെയ ്രപഭാതം േപാെലയും
നിെന്റ ന്യായെത്ത മദ്ധ്യാഹ്നംേപാെലയും ്രപകാശിപ്പിക്കും.
7
യേഹാവയുെട
മുമ്പാെക
ക്ഷമേയാെടയിരുന്ന്
അവനായി
്രപത്യാശിക്കുക; സ്വന്ത വഴിയിൽ അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുന്നവെനക്കുറിച്ച ം
ദുരുപായം ്രപേയാഗിക്കുന്നവെനക്കുറിച്ച ം നീ മുഷിയരുത്.
8 േകാപം കളഞ്ഞ് േ്രകാധം ഉേപക്ഷിക്കുക;
മുഷിഞ്ഞുേപാകരുത്; അത് േദാഷത്തിന് കാരണമായിത്തീരും.
9 ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാർ േഛദിക്കെപ്പടും;
യേഹാവയിൽ ്രപത്യാശിക്കുന്നവേരാ ഭൂമിെയ ൈകവശമാക്കും.
10 അല്പം കഴിഞ്ഞാൽ ദുഷ്ടൻ ഉണ്ടാകുകയില്ല;
നീ അവെന്റ ഇടം സൂക്ഷിച്ച േനാക്കും; അവെന കാണുകയില്ല.
11 എന്നാൽ സൗമ്യതയുള്ളവർ ഭൂമിെയ അവകാശമാക്കും;
സമാധാനസമൃദ്ധിയിൽ അവർ ആനന്ദിക്കും.
12 ദുഷ്ടൻ നീതിമാന് േദാഷം നിരൂപിക്കുന്നു;
അവെന്റ േനെര അവൻ പല്ല് കടിക്കുന്നു.
13 കർത്താവ് അവെന േനാക്കി ചിരിക്കും;
അവെന്റ ദിവസം വരുന്നു എന്നു അവൻ കാണുന്നു.
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എളിയവെനയും ദരി്രദെനയും വീഴിക്കുവാനും സന്മാർഗ്ഗികെള
െകാല്ല വാനും
ദുഷ്ടന്മാർ വാള രി, വില്ല് കുലച്ചിരിക്കുന്നു.
15 അവരുെട വാൾ അവരുെട ഹൃദയത്തിൽ തെന്ന കടക്കും;
അവരുെട വില്ല കൾ ഒടിഞ്ഞുേപാകും.
16 അേനകം ദുഷ്ടന്മാർക്കുള്ള സമൃദ്ധിെയക്കാൾ നീതിമാനുള്ള അല്പം
ഏറ്റവും നല്ലത്.
17 ദുഷ്ടന്മാരുെട ഭുജങ്ങൾ ഒടിഞ്ഞുേപാകും;
എന്നാൽ നീതിമാന്മാെര യേഹാവ താങ്ങും.
18 യേഹാവ നിഷ്കളങ്കരായവരുെട നാള കൾ അറിയുന്നു;
അവരുെട അവകാശം ശാശ്വതമായിരിക്കും.
19 ദുഷ്ക്കാലത്ത് അവർ ലജ്ജിച്ച േപാകുകയില്ല;
ക്ഷാമകാലത്ത് അവർ തൃപ്തരായിരിക്കും.
20 എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാർ നശിച്ച േപാകും;
യേഹാവയുെട ശ്രതുക്കൾ പുല്പ റത്തിെന്റ ഭംഗിേപാെലയെ്രത;
അവർ ക്ഷയിച്ച േപാകും; പുകേപാെല ക്ഷയിച്ച േപാകും.
21 ദുഷ്ടൻ വായ്പ വാങ്ങിയിട്ട്, തിരിെക െകാടുക്കുന്നില്ല;
നീതിമാേനാ ദയേതാന്നി ദാനം െചയ്യ ന്നു.
22 യേഹാവയാൽ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവർ ഭൂമിെയ ൈകവശമാക്കും.
അവനാൽ ശപിക്കെപ്പട്ടവേരാ േഛദിക്കെപ്പടും.
23 ഒരു മനുഷ്യെന്റ വഴിയിൽ ്രപസാദം േതാന്നിയാൽ
യേഹാവ അവെന്റ ഗമനം സ്ഥിരമാക്കുന്നു.
24 അവൻ വീണാലും നിലംപരിചാകുകയില്ല;
യേഹാവ അവെന ൈക പിടിച്ച് താങ്ങുന്നു.
25 ഞാൻ ബാലനായിരുന്നു,ഇേപ്പാൾ വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു;
നീതിമാൻ തുണയില്ലാതിരിക്കുന്നതും
അവെന്റ സന്തതി ആഹാരം ഇരക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല.
26 അവൻ നിത്യവും ദയ േതാന്നി വായ്പ െകാടുക്കുന്നു;
അവെന്റ സന്തതി അനു്രഗഹിക്കെപ്പടുന്നു.
27 േദാഷം വിെട്ടാഴിഞ്ഞ് ഗുണം െചയ്യ ക;
എന്നാൽ നീ സദാകാലം സുഖമായി ജീവിച്ചിരിക്കും.
28
യേഹാവ
ന്യായ്രപിയനാകുന്നു;
തെന്റ
വിശുദ്ധന്മാെര
ഉേപക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല;
അവർ എേന്നക്കും പരിപാലിക്കെപ്പടുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട സന്തതിേയാ േഛദിക്കെപ്പടും.
29 നീതിമാന്മാർ ഭൂമിെയ അവകാശമാക്കി എേന്നക്കും അതിൽ വസിക്കും;
30 നീതിമാെന്റ വായ് ജ്ഞാനം ്രപസ്താവിക്കുന്നു;
അവെന്റ നാവ് ന്യായം സംസാരിക്കുന്നു.
31 തെന്റ ൈദവത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണം അവെന്റ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ട്;
അവെന്റ കാലടികൾ വഴുതുകയില്ല.
32 ദുഷ്ടൻ നീതിമാെന െകാല്ല വാനായി പതിയിരിക്കുന്നു,
33 യേഹാവ അവെന അവെന്റ കയ്യിൽ വിട്ട െകാടുക്കുകയില്ല;
ന്യായവിസ്താരത്തിൽ അവെന കുറ്റം വിധിക്കുകയുമില്ല.
34 യേഹാവയ്ക്കായി ്രപത്യാശിച്ച് അവെന്റ വഴി ്രപമാണിച്ച് നടക്കുക;
എന്നാൽ ഭൂമിെയ അവകാശമാക്കുവാൻ അവൻ നിെന്ന ഉയർത്തും;
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ദുഷ്ടന്മാർ േഛദിക്കെപ്പടുന്നത് നീ കാണും.
35 ദുഷ്ടൻ ്രപബലനായിരിക്കുന്നതും;
സ്വേദശത്തുള്ള പച്ചവൃക്ഷം േപാെല തഴച്ച വളരുന്നതും ഞാൻ
കണ്ടിട്ട ണ്ട്.
36 ഞാൻ പിെന്ന അതിെല േപായേപ്പാൾ അവൻ ഇല്ല;
ഞാൻ അേന്വഷിച്ച , അവെന കണ്ടതുമില്ല.
37 നിഷ്കളങ്കെന ്രശദ്ധിക്കുക; േനരുള്ളവെന േനാക്കിെക്കാള്ള ക;
സമാധാനപുരുഷന് സന്തതി ഉണ്ടാകും.
38 എന്നാൽ അതി്രകമക്കാർ പൂർണ്ണമായി മുടിഞ്ഞുേപാകും;
അവരുെട പിൻഗാമികൾ നശിപ്പിക്കെപ്പടും.
39 നീതിമാന്മാരുെട രക്ഷ യേഹാവയിൽ നിന്ന് വരുന്നു;
കഷ്ടകാലത്ത് അവൻ അവരുെട ദുർഗ്ഗം ആകുന്നു.
40 യേഹാവ അവെര സഹായിച്ച് വിടുവിക്കുന്നു;
അവർ അവനിൽ ആ്രശയിക്കയാൽ
അവൻ അവെര ദുഷ്ടന്മാരുെട കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിച്ച് രക്ഷിക്കുന്നു.

സങ്കീർത്തനം.38

ദാവീദിെന്റ ഒരു ജ്ഞാപക സങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, േകാപേത്താെട എെന്ന ശാസിക്കരുേത.
േ്രകാധേത്താെട എെന്ന ശിക്ഷിക്കുകയും അരുേത.
2 നിെന്റ അസ്്രതങ്ങൾ എെന്റ ഉള്ളിേലക്ക് തറച്ച കയറിയിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ ൈക എെന്റേമൽ ഭാരമായിരിക്കുന്നു.
3 നിെന്റ നീരസം മൂലം എെന്റ േദഹത്തിന് സൗഖ്യമില്ല;
എെന്റ പാപം നിമിത്തം എെന്റ അസ്ഥികളിൽ സ്വസ്ഥതയുമില്ല.
4 എെന്റ അകൃത്യങ്ങൾ എെന്റ തലയ്ക്കുമീെത കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
ഭാരമുള്ള ചുമടുേപാെല അവ എനിക്ക് അതിഘനമായിരിക്കുന്നു.
5 എെന്റ േഭാഷത്തം േഹതുവായി എെന്റ ്രവണങ്ങൾ ചീഞ്ഞ് നാറുന്നു.
6 ഞാൻ കുനിഞ്ഞ് നിലേത്താളം താണിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ ഇടവിടാെത ദുഃഖിച്ച് നടക്കുന്നു.
7 എെന്റ അരയിൽ വരൾച്ച നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
എെന്റ േദഹത്തിന് സൗഖ്യമില്ല.
8 ഞാൻ ക്ഷീണത്താൽ അത്യന്തം തകർന്നിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ഹൃദയത്തിെല അസ്വസ്ഥത നിമിത്തം ഞാൻ ഞരങ്ങുന്നു.
9 കർത്താേവ, എെന്റ ആ്രഗഹം എല്ലാം നിെന്റ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു.
എെന്റ ഞരക്കം നിനക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമില്ല.
10 എെന്റ െനഞ്ചിടിക്കുന്നു; ഞാൻ ശക്തിഹീനനായിരിക്കുന്നു;
എെന്റ കണ്ണിെന്റ െവളിച്ചവും ഇല്ലാെതയായി.
11 എെന്റ സ്േനഹിതന്മാരും സഖാക്കള ം എെന്റ ബാധ കണ്ട് അകന്ന്
നില്ക്കുന്നു;
എെന്റ അടുത്ത ബന്ധുക്കള ം അകന്ന് നില്ക്കുന്നു.
12 എനിക്ക്
്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നവർ െകണി
വയ്ക്കുന്നു;
എെന്റ അനർത്ഥം കാംക്ഷിക്കുന്നവർ അനാവശ്യമായി സംസാരിക്കുന്നു;
അവർ ഇടവിടാെത ചതിവ് ചിന്തിക്കുന്നു.
13 എങ്കിലും ഞാൻ െചകിടെനേപ്പാെല േകൾക്കാെത ഇരുന്നു;
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വായ് തുറക്കാെത ഊമെനേപ്പാെല ആയിരുന്നു.
14 ഞാൻ, േകൾക്കാത്ത മനുഷ്യെനേപ്പാെലയും
വായിൽ ശകാരം ഇല്ലാത്തവെനേപ്പാെലയും ആയിരുന്നു.
15 യേഹാേവ, നിന്നിൽ ഞാൻ ്രപത്യാശ വച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ൈദവമായ കർത്താേവ, നീ ഉത്തരം അരുള ം.
16 “അവർ എെന്നക്കുറിച്ച് സേന്താഷിക്കരുേത” എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു;
എെന്റ കാൽ വഴുതുേമ്പാൾ അവർ എെന്റ േനെര വമ്പ് പറയുമേല്ലാ.
17 ഞാൻ കാൽ ഇടറി വീഴുവാൻ തുടങ്ങുന്നു;
എെന്റ ദുഃഖം എേപ്പാഴും എെന്റ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു.
18 ഞാൻ എെന്റ അകൃത്യം ഏറ്റ പറയുന്നു;
എെന്റ പാപെത്തക്കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കുന്നു.
19 എെന്റ ശ്രതുക്കൾ വീറും ബലവുമുള്ളവർ,
എെന്ന െവറുെത േദ്വഷിയ്ക്കുന്നവർ െപരുകിയിരിക്കുന്നു.
20 ഞാൻ നന്മ പിന്തുടരുകയാൽ അവർ എനിക്ക് വിേരാധികളായി
നന്മയ്ക്കു പകരം തിന്മ െചയ്യ ന്നു.
21 യേഹാേവ, എെന്ന ൈക വിടരുേത;
എെന്റ ൈദവേമ, എേന്നാട് അകന്നിരിക്കരുേത.
22 എെന്റ രക്ഷയാകുന്ന കർത്താേവ,
എെന്റ സഹായത്തിനായി േവഗം വരണേമ.
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െയദൂഥൂൻ എന്ന സംഗീത്രപമാണിക്ക്; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 നാവ് െകാണ്ട് പാപം െചയ്യാതിരിക്കുവാൻ
ഞാൻ എെന്റ വഴികെള സൂക്ഷിക്കുെമന്നും, ദുഷ്ടൻ എെന്റ മുമ്പിൽ
ഇരിക്കുേമ്പാൾ
എെന്റ അധരം കടിഞ്ഞാണിട്ട് അടക്കിവയ്ക്കും എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു.
2 ഞാൻ സംസാരിക്കാെത ഊമനായിരുന്നു;
നന്മയായ കാര്യങ്ങൾ േപാലും ഉച്ചരിയ്ക്കാെത മൗനമായിരുന്നു; എെന്റ
ഉള്ളിൽ സങ്കടം െപാങ്ങിവന്നു.
3 എെന്റ ഹൃദയത്തിന് ചൂട് പിടിച്ച , എെന്റ ധ്യാനത്തിൽ തീ കത്തി;
അേപ്പാൾ ഞാൻ നാെവടുത്ത് സംസാരിച്ച .
4 യേഹാേവ, എെന്റ അവസാനെത്തക്കുറിച്ച ം, എെന്റ ആയുസ്സ് എ്രത
എന്നതും എെന്ന അറിയിക്കണേമ;
ഞാൻ എ്രത ക്ഷണികൻ എന്ന് ഞാൻ അറിയെട്ട.
5 ഇതാ, നീ എെന്റ നാള കൾ നാലുവിരൽ നീളമാക്കിയിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ആയുസ്സ് നിെന്റ മുമ്പാെക ഏതുമില്ല;
ഏതു മനുഷ്യനും ഉറച്ച് നിൽക്കുേമ്പാഴും ഒരു ശ്വാസം മാ്രതമാകുന്നു.
േസലാ.
6 നിശ്ചയമായും മനുഷ്യെരല്ലാം െവറും നിഴൽ േപാെല നടക്കുന്നു;
അവർ വ്യർത്ഥമായി പരി്രശമിക്കുന്നു;
അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു; ആര് അനുഭവിക്കും എന്നറിയുന്നില്ല.
7 എന്നാൽ കർത്താേവ, ഞാൻ എന്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു?
എെന്റ ്രപത്യാശ നിന്നിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു.
8 എെന്റ സകല പാപങ്ങളിൽ നിന്നും എെന്ന രക്ഷിക്കണേമ;
എെന്ന േഭാഷന് നിന്ദയാക്കി വയ്ക്കരുേത.
9 ഞാൻ വായ് തുറക്കാെത മൗനമായിരുന്നു;
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നീയേല്ലാ അങ്ങെന വരുത്തിയത്.
10 നിെന്റ ബാധ എന്നിൽനിന്ന് നീക്കണേമ;
നിെന്റ അടിേയറ്റ് ഞാൻ ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു.
11 പാപം െചയ്യ ന്ന മനുഷ്യെന നീ ദണ്ഡനത്താൽ ശിക്ഷിക്കുേമ്പാൾ
നീ അവെന്റ സൗന്ദര്യെത്ത പുഴുേപാെല ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നു;
ഏതു മനുഷ്യനും ഒരു ശ്വാസം മാ്രതം ആകുന്നു.
േസലാ.
12
യേഹാേവ,
എെന്റ
്രപാർത്ഥന
േകട്ട്
എെന്റ
അേപക്ഷ
െചവിെക്കാള്ളണേമ.
എെന്റ കണ്ണ നീർ കണ്ട് മിണ്ടാതിരിക്കരുേത;
ഞാൻ എെന്റ സകല പിതാക്കന്മാെരയും േപാെല
നിെന്റ സന്നിധിയിൽ അന്യനും പരേദശിയും ആകുന്നുവേല്ലാ.
13 ഞാൻ ഇവിെടനിന്ന് േപായി ഇല്ലാെതയാകുന്നതിന് മുമ്പ്
ഉേന്മഷം ്രപാപിേക്കണ്ടതിന് നിെന്റ േനാട്ടം എന്നിൽനിന്ന് മാറ്റണേമ.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 ഞാൻ യേഹാവയ്ക്കായി ക്ഷമേയാെട കാത്തിരുന്നു;
അവൻ എന്നിേലക്ക് ചാഞ്ഞ് എെന്റ നിലവിളി േകട്ട .
2 നാശകരമായ കുഴിയിൽ നിന്നും കുഴഞ്ഞ േചറ്റിൽനിന്നും അവൻ എെന്ന
കയറ്റി;
എെന്റ കാലുകെള ഒരു പാറേമൽ നിർത്തി, എെന്റ ചുവടുകെള
സ്ഥിരമാക്കി.
3 അവൻ എെന്റ വായിൽ ഒരു പുതിയ പാട്ട് തന്നു,
നമ്മുെട ൈദവത്തിന് സ്തുതി തെന്ന;
പലരും അത് കണ്ട് ഭയെപ്പട്ട് യേഹാവയിൽ ആ്രശയിക്കും.
4 യേഹാവെയ തെന്റ ആ്രശയമാക്കുകയും
നിഗളികെളയും
വ്യാജത്തിേലക്ക്
തിരിയുന്നവെരയും
ആദരിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യ ന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ.
5 എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, നീ െചയ്ത അത്ഭുത്രപവൃത്തികള ം
ഞങ്ങൾക്കു േവണ്ടിയുള്ള നിെന്റ വിചാരങ്ങള ം അനവധി ആകുന്നു;
നിനക്ക് തുല്യൻ ആരുമില്ല;
ഞാൻ അവെയപ്പറ്റി വിവരിച്ച് ്രപസ്താവിക്കുമായിരുന്നു; എന്നാൽ അവ
എണ്ണിക്കൂടാത്തവിധം അധികമാകുന്നു.
6 ഹനനയാഗവും േഭാജനയാഗവും നീ ഇച്ഛിച്ചില്ല;
നീ എെന്റ െചവികൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു.
േഹാമയാഗവും പാപയാഗവും നീ േചാദിച്ചില്ല.
7 അേപ്പാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു: “ഇതാ, ഞാൻ വരുന്നു;
പുസ്തകച്ച രുളിൽ എെന്നക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു;
8 എെന്റ ൈദവേമ, നിെന്റ ഇഷ്ടം െചയ്യ വാൻ ഞാൻ ്രപിയെപ്പടുന്നു;
നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം എെന്റ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു.”
9 ഞാൻ മഹാസഭയിൽ നീതിയുെട സുവാർത്ത ്രപസംഗിച്ച ;
അധരങ്ങൾ ഞാൻ അടക്കിവച്ചില്ല;
യേഹാേവ, നീ അറിയുന്നു.
10 ഞാൻ നിെന്റ നീതി എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ മറച്ച വച്ചില്ല;
നിെന്റ വിശ്വസ്തതയും രക്ഷയും ഞാൻ ്രപസ്താവിച്ച ;
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നിെന്റ ദയയും സത്യവും ഞാൻ മഹാസഭയിൽ മറച്ച വച്ചതുമില്ല.
11 യേഹാേവ, നിെന്റ കരുണ നീ എനിക്കു അടച്ച കളയുകയില്ല;
നിെന്റ ദയയും സത്യവും എെന്ന നിത്യം പരിപാലിക്കും.
12 അസംഖ്യം അനർത്ഥങ്ങൾ എെന്ന ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു; േമേല്പാട്ട
േനാക്കുവാൻ
കഴിയാത്തവിധം
എെന്റ
അകൃത്യങ്ങൾ
എെന്ന
എത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവ എെന്റ തലയിെല േരാമങ്ങളിലും അധികം;
ഞാൻ ൈധര്യഹീനനായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
13 യേഹാേവ, എെന്ന വിടുവിക്കുവാൻ ഇഷ്ടം േതാന്നണേമ;
യേഹാേവ, എെന്ന സഹായിക്കുവാൻ േവഗം വരണേമ.
14 എനിക്ക്
ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നവർ ലജ്ജിച്ച്
്രഭമിച്ച േപാകെട്ട;
എെന്റ അനർത്ഥത്തിൽ സേന്താഷിക്കുന്നവർ പിന്തിരിഞ്ഞ് അപമാനം
ഏല്ക്കെട്ട.
15 “നന്നായി, നന്നായി” എന്ന് എേന്നാട് പറയുന്നവർ
അവരുെട ലജ്ജ നിമിത്തം സ്തംഭിച്ച േപാകെട്ട.
16
നിെന്ന
അേന്വഷിക്കുന്ന
എല്ലാവരും
നിന്നിൽ
ആനന്ദിച്ച്
സേന്താഷിക്കെട്ട;
നിെന്റ രക്ഷയിൽ ്രപിയെപ്പടുന്നവർ “യേഹാവ എ്രത മഹത്വമുള്ളവൻ”
എന്ന് എേപ്പാഴും പറയെട്ട.
17 ഞാൻ എളിയവനും ദരി്രദനും ആകുന്നു;
എങ്കിലും കർത്താവ് എെന്നക്കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്നു;
നീ തെന്ന എെന്റ സഹായവും എെന്ന വിടുവിക്കുന്നവനും ആകുന്നു;
എെന്റ ൈദവേമ, താമസിക്കരുേത.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 എളിയവെന ആദരിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ;
അനർത്ഥദിവസത്തിൽ യേഹാവ അവെന വിടുവിക്കും.
2 യേഹാവ അവെന സംരക്ഷിച്ച് ജീവേനാെട പരിപാലിക്കും;
അവൻ ഭൂമിയിൽ അനുഗൃഹീതനായിരിക്കും;
അവെന്റ ശ്രതുക്കള െട ഇഷ്ടത്തിന് നീ അവെന ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുകയില്ല.
3 യേഹാവ അവെന േരാഗശയ്യയിൽ സഹായിക്കും;
േരാഗം മാറ്റി നീ അവെന കിടക്കയിൽനിന്ന് എഴുേന്നല്പിക്കും.
4 “യേഹാേവ, എേന്നാട് കൃപ േതാന്നി എെന്ന സൗഖ്യമാക്കണേമ;
നിേന്നാട് ഞാൻ പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു” എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു.
5 “അവൻ എേപ്പാൾ മരിച്ച് അവെന്റ േപര് നശിക്കും?”
എന്ന് എെന്റ
ശ്രതുക്കൾ എെന്നക്കുറിച്ച് േദാഷം പറയുന്നു.
6 ഒരുത്തൻ എെന്ന കാണുവാൻ വരുേമ്പാൾ കപടവാക്കുകൾ പറയുന്നു;
അവൻ ഹൃദയത്തിൽ നീതിേകട് ചിന്തിക്കുകയും
പുറത്തുേപായി അത് ്രപസ്താവിക്കുകയും െചയ്യ ന്നു.
7 എെന്ന പകയ്ക്കുന്നവർ എനിക്ക് വിേരാധമായി തമ്മിൽ മ്രന്തിക്കുന്നു;
അവർ എനിെക്കതിെര േദാഷം ചിന്തിക്കുന്നു.
8 “ഒരു ദുർവ്യാധി അവെന പിടിച്ചിരിക്കുന്നു; അവൻ കിടപ്പിലായി;
ഇനി എഴുേന്നല്ക്കുകയില്ല” എന്ന് അവർ പറയുന്നു.
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9 ഞാൻ

വിശ്വസിച്ചവനും എെന്റ ഭക്ഷണം പങ്കുവച്ചവനുമായ
എെന്റ ്രപാണസ്േനഹിതൻ േപാലും എെന്റ േനെര കുതികാൽ
ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു.
10 ഞാൻ അവേരാട് പകരം െചേയ്യണ്ടതിന്
യേഹാേവ, കൃപ േതാന്നി എെന്ന എഴുേന്നല്പിക്കണേമ.
11 എെന്റ ശ്രതു എെന്നക്കുറിച്ച് ജയേഘാഷം െകാള്ളാതിരിക്കുന്നതിനാൽ
നിനക്ക് എേന്നാട് ്രപസാദമുെണ്ടന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു.
12 നീ എെന്റ നിഷ്കളങ്കത്വം നിമിത്തം എെന്ന താങ്ങുന്നു,
നിെന്റ മുമ്പിൽ എേന്നക്കും എെന്ന നിർത്തുന്നു.
13 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
എന്നും എേന്നക്കും വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട. ആേമൻ, ആേമൻ.

രണ്ടാം പുസ്തകം
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്; േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരു ധ്യാനം.
1 മാൻ നീർേത്താടുകളിേലക്ക് െചല്ല വാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നതുേപാെല
ൈദവേമ, എെന്റ ആത്മാവ് നിേന്നാട് േചരുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നു.
2 എെന്റ ആത്മാവ് ൈദവത്തിനായി, ജീവനുള്ള ൈദവത്തിനായി തെന്ന,
ദാഹിക്കുന്നു;
ഞാൻ എേപ്പാൾ ൈദവസന്നിധിയിൽ െചല്ല വാനിടയാകും?.
3 “നിെന്റ ൈദവം എവിെട?”
എന്ന് അവർ എേന്നാട് നിരന്തരം
േചാദിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
എെന്റ
കണ്ണ നീർ
രാവും
പകലും
എനിക്ക്
ആഹാരമായി
തീർന്നിരിക്കുന്നു.
4 ഉത്സവം ആചരിക്കുന്ന ജനസമൂഹേത്താെടാപ്പം സേന്താഷേത്താടും
ഉച്ചത്തിൽ ൈദവെത്ത സ്തുതിച്ച ം
ഞാൻ ൈദവാലയത്തിേലക്ക് േപാകുന്നത് ഓർക്കുേമ്പാൾ
എെന്റ ഹൃദയം തരളിതമാകുന്നു.
5 എെന്റ ആത്മാേവ, നീ വിഷാദിച്ച് ഞരങ്ങുന്നെതന്തിന്?
ൈദവത്തിൽ ്രപത്യാശ വയ്ക്കുക;
അവൻ എെന്റ േമൽ മുഖം ്രപകാശിപ്പിച്ച് രക്ഷിക്കുന്ന ൈദവവുമാകുന്നു
എന്ന് ഞാൻ ഇനിയും അവെന സ്തുതിക്കും.
6 എെന്റ ൈദവേമ, എെന്റ ആത്മാവ് എെന്റ ഉള്ളിൽ വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട് േയാർദ്ദാൻ ്രപേദശത്തും െഹർേമ്മാൻപർവ്വതങ്ങളിലും
മിസാർമലയിലുംവച്ച് ഞാൻ നിെന്ന ഓർക്കുന്നു;
7 നിെന്റ െവള്ളച്ചാട്ടങ്ങള െട ഇരമ്പലിൽ ആഴി ആഴെത്ത വിളിക്കുന്നു;
നിെന്റ
ഓളങ്ങള ം
തിരമാലകള െമല്ലാം
എെന്റ
മുകളിലൂെട
കടന്നുേപാകുന്നു.
8 യേഹാവ പകൽേനരത്ത് തെന്റ ദയ കാണിക്കും;
രാ്രതിസമയത്ത് ഞാൻ അവന് പാട്ട് പാടിെക്കാണ്ടിരിക്കും;
എെന്റ ജീവെന്റ ൈദവേത്താടുള്ള ്രപാർത്ഥന തെന്ന.
9 “നീ എെന്ന മറന്നത് എന്തുെകാണ്ട്? ശ്രതുവിെന്റ ഉപ്രദവത്താൽ
ഞാൻ ദുഃഖിച്ച് നടേക്കണ്ടി വന്നത് എന്തുെകാണ്ട്?”
എന്ന് ഞാൻ എെന്റ പാറയായ ൈദവേത്താട് േചാദിക്കും.
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“നിെന്റ ൈദവം എവിെട?”
എന്ന് എെന്റ ശ്രതുക്കൾ ഇടവിടാെത
എേന്നാട് േചാദിച്ച െകാണ്ട്
എെന്റ അസ്ഥികൾ തകരും വിധം എെന്ന നിന്ദിക്കുന്നു.
11 എെന്റ ആത്മാേവ, നീ വിഷാദിച്ച് ഞരങ്ങുന്നത് എന്തിന്?
ൈദവത്തിൽ ്രപത്യാശവയ്ക്കുക;
അവൻ
തെന്റ
മുഖ്രപകാശത്താൽ
എെന്ന
രക്ഷിക്കുന്ന
ൈദവവുമാകുന്നു
എന്ന് ഞാൻ ഇനിയും അവെന സ്തുതിക്കും.
10

1 ൈദവേമ,
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എനിക്ക് ന്യായം നടത്തി തരണേമ;
ഭക്തിെകട്ട ജനതേയാടുള്ള എെന്റ വ്യവഹാരം നടത്തണേമ;
വഞ്ചനയും അനീതിയുമുള്ള മനുഷ്യരിൽനിന്ന് എെന്ന വിടുവിക്കണേമ.
2 നീ എെന്റ ശരണമായ ൈദവമാണേല്ലാ;
നീ എെന്ന ഉേപക്ഷിക്കുന്നെതന്ത്?
ശ്രതുവിെന്റ ഉപ്രദവം മൂലം ഞാൻ ദുഃഖിച്ച് നടേക്കണ്ടിവരുന്നത്
എന്തുെകാണ്ട്?
3 നിെന്റ ്രപകാശവും സത്യവും അയയ്േക്കണേമ; അവ എെന്ന നടത്തെട്ട;
നിെന്റ വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിേലക്കും
തിരുനിവാസത്തിേലക്കും അവ എെന്ന എത്തിക്കെട്ട.
4 ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ യാഗപീഠത്തിേലക്ക്,
എെന്റ പരമാനന്ദമായ ൈദവത്തിങ്കേലക്ക് െചല്ല ം;
ൈദവേമ, എെന്റ ൈദവേമ, കിന്നരം െകാണ്ട് ഞാൻ നിെന്ന സ്തുതിക്കും.
5 എെന്റ ആത്മാേവ, നീ വിഷാദിച്ച് ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നത് എന്തിന്?
ൈദവത്തിൽ ്രപത്യാശ വയ്ക്കുക;
അവൻ എെന്റ മുഖ്രപകാശത്താൽ എെന്ന രക്ഷിക്കുന്ന എെന്റ
ൈദവവുമാകുന്നു
എന്ന് ഞാൻ ഇനിയും അവെന സ്തുതിക്കും.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്; േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരു ധ്യാനം.
1 ൈദവേമ, പൂർവ്വകാലത്ത് ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട നാള കളിൽ
നീ െചയ്ത ്രപവൃത്തികൾ അവർ ഞങ്ങേളാട് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങള െട െചവിെകാണ്ട് ഞങ്ങൾ േകട്ട മിരിക്കുന്നു;
2 നിെന്റ ൈകെകാണ്ട് നീ ജനതകെള പുറത്താക്കി അവെര നട്ട ;
നീ വംശങ്ങെള നശിപ്പിച്ച്, അവെര േദശത്ത് സ്വത്രന്തരായി വിട്ട .
3 അവരുെട വാള കൾ െകാണ്ടല്ല അവർ േദശം ൈകവശമാക്കിയത്;
സ്വന്ത ഭുജബലം െകാണ്ടല്ല അവർ ജയം േനടിയത്;
നിെന്റ
വലൈങ്കയും
നിെന്റ
ഭുജവും
നിെന്റ
മുഖ്രപകാശവും
െകാണ്ടാകുന്നു;
നിനക്ക് അവേരാട് ്രപിയമുണ്ടായിരുന്നുവേല്ലാ.
4 ൈദവേമ, നീ എെന്റ രാജാവാകുന്നു;
യാേക്കാബിന് രക്ഷ ഉറപ്പാക്കണേമ.
5 നിന്നാൽ ഞങ്ങൾ ശ്രതുക്കെള തള്ളിയിടും;
ഞങ്ങേളാട് എതിർക്കുന്നവെര നിെന്റ നാമത്തിൽ ചവിട്ടിക്കളയും.
6 ഞാൻ എെന്റ വില്ലിൽ ആ്രശയിക്കുകയില്ല;
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എെന്റ വാൾ എെന്ന രക്ഷിക്കുകയുമില്ല.
7 അങ്ങാകുന്നു ഞങ്ങെള ൈവരികള െട ൈകയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത്;
ഞങ്ങെള െവറുത്തവെര അങ്ങ് ലജ്ജിപ്പിച്ച മിരിക്കുന്നു;
8 ൈദവത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിത്യം ്രപശംസിക്കുന്നു;
നിെന്റ നാമത്തിന് എന്നും സ്േതാ്രതം െചയ്യ ന്നു.
േസലാ.
9 എന്നാൽ, നീ ഞങ്ങെള തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ലജ്ജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങള െട ൈസന്യങ്ങേളാടുകൂടി പുറെപ്പടുന്നതുമില്ല.
10 ൈവരിയുെട മുമ്പിൽ നീ ഞങ്ങെള പുറം തിരിഞ്ഞ് ഓടുമാറാക്കുന്നു;
ഞങ്ങെള പകയ്ക്കുന്നവർ ഞങ്ങെള െകാള്ളയിടുന്നു.
11 ഭക്ഷണത്തിനുേവണ്ടി െകാല്ല വാനുള്ള ആടുകെളേപ്പാെല നീ ഞങ്ങെള
ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു;
ജനതകള െട ഇടയിൽ ഞങ്ങെള ചിതറിച്ചിരിക്കുന്നു.
12 നീ നിെന്റ ജനെത്ത തുഛമായ വിലയ്ക്ക് വില്ക്കുന്നു.
അവരുെട വിലെകാണ്ട് സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നതുമില്ല.
13 നീ ഞങ്ങെള അയല്ക്കാർക്ക് അപമാനവിഷയവും
ചുറ്റ മുള്ളവർക്ക് നിന്ദയും പരിഹാസവും ആക്കുന്നു.
14 നീ ജനതകള െട ഇടയിൽ ഞങ്ങെള പഴെഞ്ചാല്ലിനും
വംശങ്ങള െട നടുവിൽ പരിഹാസത്തിനും വിഷയം ആക്കുന്നു.
15
നിന്ദിക്കുകയും
ദുഷിക്കുകയും
െചയ്യ ന്നവെന്റ
വാക്കുകൾ
േഹതുവായും
ശ്രതുവിെന്റയും ്രപതികാരകെന്റയും നിമിത്തവും
16 ഞാൻ ഇടവിടാെത അപമാനം അനുഭവിക്കുന്നു;
ലജ്ജ എെന്റ മുഖെത്ത മൂടിയിരിക്കുന്നു.
17 ഇവെയല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച
എങ്കിലും ഞങ്ങൾ നിെന്ന
മറന്നിട്ടില്ല;
നിെന്റ നിയമേത്താട് അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചിട്ട മില്ല.
18 നീ ഞങ്ങെള കുറുക്കന്മാരുെട സ്ഥലത്തുവച്ച് തകർത്തുകളയുവാനും
മരണത്തിെന്റ നിഴൽ െകാണ്ട് ഞങ്ങെള മൂടുവാനും തക്കവണ്ണം
19 ഞങ്ങള െട ഹൃദയം പിന്തിരിയുകേയാ
ഞങ്ങള െട കാലടികൾ നിെന്റ വഴി വിട്ട മാറുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല.
20 ൈദവത്തിെന്റ നാമം ഞങ്ങൾ മറക്കുകേയാ
ഞങ്ങള െട ൈകകൾ അന്യൈദവങ്ങളിേലക്ക് സഹായത്തിനായി
നീട്ട കേയാ െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ
21 ൈദവം അത് േശാധന െചയ്യാതിരിക്കുേമാ?
അവൻ ഹൃദയ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ.
22 നിെന്റ നിമിത്തം ഞങ്ങെള ദിവസം്രപതി െകാല്ല ന്നു;
അറുക്കുവാനുള്ള ആടുകെളേപ്പാെല ഞങ്ങെള എണ്ണ ന്നു.
23 കർത്താേവ, ഉണരണേമ; നീ ഉറങ്ങുന്നത് എന്ത്?
എഴുേന്നല്ക്കണേമ; ഞങ്ങെള എേന്നക്കും തള്ളിക്കളയരുേത.
24 നീ നിെന്റ മുഖം മറയ്ക്കുന്നതും
ഞങ്ങള െട കഷ്ടതയും പീഡയും മറന്നുകളയുന്നതും എന്ത്?
25 ഞങ്ങൾ നിലേത്താളം കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങള െട ശരീരം നിലം പറ്റിയിരിക്കുന്നു.
26 ഞങ്ങള െട സഹായത്തിനായി എഴുേന്നല്ക്കണേമ;
നിെന്റ ദയനിമിത്തം ഞങ്ങെള വീെണ്ടടുക്കണേമ;
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്; സാരസരാഗത്തിൽ േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരു
ധ്യാനം. േ്രപമഗീതം.
1 എെന്റ ഹൃദയം ശുഭവചനത്താൽ കവിയുന്നു;
“എെന്റ കൃതി രാജാവിന് േവണ്ടിയുള്ളത്” എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു.
എെന്റ നാവ് സമർത്ഥനായ േലഖകെന്റ എഴുത്തുേകാൽ ആകുന്നു.
2 നീ മനുഷ്യപു്രതന്മാരിൽ അതിസുന്ദരൻ;
ലാവണ്യം നിെന്റ അധരങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട് ൈദവം നിെന്ന എേന്നക്കും അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു.
3 അല്ലേയാ വീരാ, നിെന്റ വാൾ അരയ്ക്ക് െകട്ട ക; അത്
നിെന്റ േതജസ്സ ം നിെന്റ മഹിമയും തെന്ന.
4 സത്യവും സൗമ്യതയും നീതിയും പാലിേക്കണ്ടതിന്
നീ മഹിമേയാെട കൃതാർത്ഥനായി വാഹനേമറി എഴുെന്നള്ള ക;
നിെന്റ വലൈങ്ക ഭയങ്കരകാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് ഉപേദശിച്ച തരെട്ട.
5 നിെന്റ അസ്്രതങ്ങൾ മൂർച്ചയുള്ളവയാകുന്നു;
രാജാവിെന്റ ശ്രതുക്കള െട െനഞ്ചത്ത് അവ തറയ്ക്കുന്നു; ജനതകൾ
നിെന്റ മുമ്പിൽ വീഴുന്നു.
6 ൈദവേമ, നിെന്റ സിംഹാസനം എന്നും എേന്നക്കും ഉള്ളതാകുന്നു;
നിെന്റ രാജത്വത്തിെന്റ െചേങ്കാൽ നീതിയുള്ള െചേങ്കാലാകുന്നു.
7 നീ നീതി ഇഷ്ടെപ്പട്ട് ദുഷ്ടത െവറുക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട് ൈദവം, നിെന്റ ൈദവം തെന്ന, നിെന്റ കൂട്ട കാരിൽ
അധികമായി
നിെന്ന ആനന്ദൈതലം െകാണ്ട് അഭിേഷകം െചയ്തിരിക്കുന്നു.
8 നിെന്റ
വസ്്രതെമല്ലാം മൂറും ചന്ദനവും ലവംഗവും െകാണ്ട്
സുഗന്ധപൂരിതമായിരിക്കുന്നു;
ദന്തമന്ദിരങ്ങളിൽനിന്ന് കമ്പിനാദം നിെന്ന സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു.
9 നിെന്റ സ്്രതീരത്നങ്ങള െട കൂട്ടത്തിൽ രാജകുമാരികൾ ഉണ്ട്;
നിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത് രാജ്ഞി ഓഫീർതങ്കം അണിഞ്ഞുെകാണ്ട്
നില്ക്കുന്നു.
10 അല്ലേയാ കുമാരീ, േകൾക്കുക; േനാക്കുക; െചവിചായിക്കുക.
സ്വജനെത്തയും നിെന്റ പിതൃഭവനെത്തയും മറക്കുക.
11 അേപ്പാൾ രാജാവ് നിെന്റ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനാകും;
അവൻ നിെന്റ നാഥനാകയാൽ നീ അവെന നമസ്കരിയ്ക്കുക.
12 ജനത്തിെല ധനവാന്മാരായ േസാർനിവാസികൾ സമ്മാനങ്ങള മായി
നിെന്റ മുഖ്രപസാദം േതടും.
13 അന്തഃപുരത്തിെല രാജകുമാരി േശാഭാപരിപൂർണ്ണയാകുന്നു;
അവള െട വസ്്രതം െപാൻകസവുെകാണ്ടുള്ളത്.
14 അവെള ചി്രതത്തയ്യലുള്ള വസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച് രാജസന്നിധിയിൽ
െകാണ്ടുവരും;
അവെള അനുഗമിക്കുന്ന കന്യകമാരായ േതാഴിമാെരയും നിെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരും.
15 സേന്താഷേത്താടും ഉല്ലാസേത്താടും കൂടി അവെര െകാണ്ടുവരും;
അവർ രാജമന്ദിരത്തിൽ ്രപേവശിക്കും.
16 നിെന്റ പു്രതന്മാർ പിതാക്കന്മാർക്കു പകരം ഇരിക്കും;
സർവ്വഭൂമിയിലും നീ അവെര ്രപഭുക്കന്മാരാക്കും.
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17 ഞാൻ

നിെന്റ നാമെത്ത എല്ലാ തലമുറകളിലും ഓർക്കുമാറാക്കും.
അതുെകാണ്ട് ജനതകൾ എന്നും എേന്നക്കും നിനക്ക് സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്;
കന്യകമാർ
എന്ന
രാഗത്തിൽ
േകാരഹ്
പു്രതന്മാരുെട ഒരു സങ്കീർത്തനം. ഒരു ഗീതം.
1 ൈദവം നമ്മുെട സേങ്കതവും ബലവും ആകുന്നു;
കഷ്ടസമയത്ത് അവൻ ഏറ്റവും അടുത്ത സഹായമായിരിക്കുന്നു.
2 അതുെകാണ്ട്, ഭൂമി മാറിേപ്പായാലും,
പർവ്വതങ്ങൾ നീങ്ങി സമു്രദമേദ്ധ്യ വീണാലും,
3 അതിെല െവള്ളം ഇരമ്പേലാെട കലങ്ങിയാലും
്രപളയത്താൽ പർവ്വതങ്ങൾ കുലുങ്ങിയാലും, നാം ഭയെപ്പടുകയില്ല.
4 ഒരു നദി ഉണ്ട്; അതിെന്റ േതാടുകൾ ൈദവനഗരെത്ത,
അത്യ ന്നതെന്റ വിശുദ്ധനിവാസെത്ത തെന്ന, സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു.
5 ൈദവം അതിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ ഉണ്ട്; അത് നീങ്ങിേപ്പാകുകയില്ല;
ൈദവം അതികാലത്തു തെന്ന അതിെന സഹായിക്കും.
6 ജനതകൾ ്രകുദ്ധിച്ച ; രാജ്യങ്ങൾ കുലുങ്ങി;
അവൻ തെന്റ ശബ്ദം േകൾപ്പിച്ച ; ഭൂമി ഉരുകിേപ്പായി.
7 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ നേമ്മാടുകൂടി ഉണ്ട്;
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവം നമ്മുെട സേങ്കതം ആകുന്നു.
േസലാ.
8 വന്ന് യേഹാവയുെട ്രപവൃത്തികൾ േനാക്കുവിൻ;
അവൻ ഭൂമിയിൽ എ്രത വലിയ ശൂന്യത വരുത്തിയിരിക്കുന്നു!
9 അവൻ ഭൂമിയുെട അറുതികൾ വെര യുദ്ധങ്ങൾ നിർത്തൽെചയ്യ ന്നു;
അവൻ വിെല്ലാടിച്ച് കുന്തം മുറിച്ച് രഥങ്ങൾ തീയിൽ ഇട്ട് ചുട്ട കളയുന്നു.
10 മിണ്ടാെതയിരുന്ന്, ഞാൻ ൈദവമാെണന്ന് അറിഞ്ഞുെകാള്ള വിൻ;
ഞാൻ ജനതകള െട ഇടയിൽ ഉന്നതൻ ആകും; ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഉന്നതൻ
ആകും.
11 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ നേമ്മാടുകൂടി ഉണ്ട്;
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവം നമ്മുെട സേങ്കതം ആകുന്നു.
േസലാ.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്; േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 സകല ജനതകള േമ, ൈക െകാട്ട വിൻ;
ജയേഘാഷേത്താെട ൈദവസന്നിധിയിൽ ആർക്കുവിൻ.
2 അത്യ ന്നതനായ യേഹാവ മഹത്വമുള്ളവൻ;
അവൻ സർവ്വഭൂമിയുെടയും മഹാരാജാവാകുന്നു.
3 അവൻ
ജനതകെള നമ്മുെട കീഴിലും വംശങ്ങെള നമ്മുെട
കാൽകീഴിലും ആക്കുന്നു.
4 അവൻ നമ്മുെട ഓഹരി തിരെഞ്ഞടുത്ത് തന്നു;
താൻ സ്േനഹിച്ച യാേക്കാബിെന്റ ്രപശംസയായ ഭൂമി തെന്ന.
5 ൈദവം ജയേഘാഷേത്താടും യേഹാവ
കാഹളനാദേത്താടും കൂടി ആേരാഹണം െചയ്യ ന്നു.
6 ൈദവത്തിന് സ്തുതി പാടുവിൻ, സ്തുതി പാടുവിൻ;
നമ്മുെട രാജാവിന് സ്തുതി പാടുവിൻ, സ്തുതി പാടുവിൻ.
7 ൈദവം സർവ്വഭൂമിക്കും രാജാവാകുന്നു;
ഒരു സങ്കീർത്തനേത്താെട സ്തുതി പാടുവിൻ.
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8 ൈദവം

ജനതകെള ഭരിക്കുന്നു;
ൈദവം തെന്റ വിശുദ്ധസിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു.
9 വംശങ്ങള െട ്രപഭുക്കന്മാർ അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ ജനമായി
ഒന്നിച്ച കൂടുന്നു;
ഭൂമിയിെല പരിചകൾ ൈദവത്തിേന്റതേല്ലാ;
അവൻ ഏറ്റവും ഉന്നതനായിരിക്കുന്നു.
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ഒരു ഗീതം. േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ നഗരത്തിൽ, അവെന്റ വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽ
യേഹാവ വലിയവനും അത്യന്തം സ്തുത്യനും ആകുന്നു.
2 മഹാരാജാവിെന്റ നഗരമായ ഉത്തരദിശയിലുള്ള സീേയാൻപർവ്വതം
ഉയരംെകാണ്ട് മേനാഹരവും സർവ്വഭൂമിയുെടയും ആനന്ദവുമാകുന്നു.
3 അതിെന്റ അരമനകളിൽ ൈദവം ഒരു ദുർഗ്ഗമായി െവളിെപ്പട്ട്
വന്നിരിക്കുന്നു.
4 ഇതാ, രാജാക്കന്മാർ കൂട്ടം കൂടി;
അവർ ഒന്നിച്ച് കടന്നുേപായി.
5 അവർ അത് കണ്ട് അമ്പരന്നു,
അവർ പരി്രഭമിച്ച് ഓടിേപ്പായി.
6 അവർക്ക് അവിെട വിറയൽ പിടിച്ച ;
േനാവു കിട്ടിയവെളേപ്പാെല േവദന പിടിച്ച .
7 നീ കിഴക്കൻകാറ്റ െകാണ്ട് തർശീശ് കപ്പലുകൾ തകർത്ത് കളയുന്നു.
8 നാം
േകട്ടതുേപാെല തെന്ന ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട
നഗരത്തിൽ,
നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ നഗരത്തിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു;
ൈദവം അതിെന സദാകാലേത്തക്കും ഉറപ്പിക്കുന്നു.
േസലാ.
9 ൈദവേമ, നിെന്റ മന്ദിരത്തിൽ വച്ച് ഞങ്ങൾ നിെന്റ ദയെയക്കുറിച്ച്
ചിന്തിക്കുന്നു.
10 ൈദവേമ, നിെന്റ നാമംേപാെല തെന്ന നിെന്റ സ്തുതിയും ഭൂമിയുെട
അറ്റങ്ങേളാളം എത്തുന്നു;
നിെന്റ വലങ്കയ്യിൽ നീതി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
11
നിെന്റ
ന്യായവിധികൾനിമിത്തം
സീേയാൻപർവ്വതം
സേന്താഷിക്കുകയും
െയഹൂദാപു്രതിമാർ ആനന്ദിക്കുകയും െചയ്യ ന്നു.
12 സീേയാെന ചുറ്റിനടക്കുവിൻ; അതിെന ്രപദക്ഷിണം െചയ്യ വിൻ;
അതിെന്റ േഗാപുരങ്ങൾ എണ്ണ വിൻ.
13 വരുവാനുള്ള തലമുറേയാട് അറിയിേക്കണ്ടതിന്
അതിെന്റ െകാത്തളങ്ങൾ ്രശദ്ധിച്ച് അരമനകൾ നടന്ന് േനാക്കുവിൻ.
14 ഈ ൈദവം എന്നും എേന്നക്കും നമ്മുെട ൈദവം ആകുന്നു;
അവൻ നെമ്മ ജീവപര്യന്തം വഴിനടത്തും.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്; േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 സകല ജനതകള േമ, ഇത് േകൾക്കുവിൻ;
സകലഭൂവാസികള േമ, ്രശദ്ധിക്കുവിൻ.
2 സാമാന്യജനവും േ്രശഷ്ഠജനവും ധനവാന്മാരും ദരി്രദന്മാരും തെന്ന.
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അധരം ജ്ഞാനം ്രപസ്താവിക്കും;
എെന്റ ഹൃദയത്തിെല ധ്യാനം വിേവകം തെന്ന ആയിരിക്കും.
4 ഞാൻ സദൃശവാക്യത്തിന് എെന്റ െചവിചായിക്കും;
കിന്നരനാദേത്താെട എെന്റ കടങ്കഥ േകൾപ്പിക്കും.
5 ആപത്തുകാലത്ത്, ശ്രതുക്കൾ എെന്റ ചുറ്റ ം കൂടുേമ്പാൾ ഞാൻ
ഭയെപ്പടുകയില്ല.
6 തെന്റ സമ്പത്തിൽ ആ്രശയിക്കുകയും
ധനസമൃദ്ധിയിൽ ്രപശംസിക്കുകയും െചയ്യ ന്ന ഒരുവനും തെന്റ
7 സേഹാദരൻ ശവക്കുഴി കാണാെത
എേന്നക്കും ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന്
8 അവെന വീെണ്ടടുക്കുവാേനാ
ൈദവത്തിന് വീെണ്ടടുപ്പ വില െകാടുക്കുവാേനാ കഴിയുകയില്ല.
9 അവരുെട ്രപാണെന്റ വീെണ്ടടുപ്പ് വിലേയറിയത്;
അത് ഒരുനാള ം സാധിക്കുകയില്ല.
10 ജ്ഞാനികൾ മരിക്കുകയും മൂഢനും മൃഗ്രപായനും ഒരുേപാെല
നശിക്കുകയും
അവരുെട സമ്പാദ്യം മറ്റ ള്ളവർക്ക് വിട്ടിട്ട് േപാകുകയും െചയ്യ ന്നത്
കാണുന്നുവേല്ലാ.
11 തങ്ങള െട ഭവനങ്ങൾ ശാശ്വതമായും
അവരുെട വാസസ്ഥലങ്ങൾ തലമുറതലമുറയായും നില്ക്കും
എന്നാകുന്നു അവരുെട വിചാരം;
അവരുെട നിലങ്ങൾക്ക് അവർ അവരുെട േപരിടുന്നു.
12 എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ബഹുമാനത്തിൽ നിലനില്ക്കുകയില്ല.
അവൻ നശിച്ച േപാകുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് തുല്യൻ.
13 ഇത് സ്വാ്രശയക്കാരുെട ഭവിഷ്യത്താകുന്നു;
അവരുെട
വാക്കുകൾ
അനുസരിക്കുന്ന
അവരുെട
പിൻതലമുറക്കാരുെടയും ഗതി ഇതു തെന്ന.
േസലാ.
14 അവെര ആടുകെളേപ്പാെല പാതാളത്തിന് ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
മൃത്യ അവെര േമയിക്കുന്നു;
േനരുള്ളവർ ്രപഭാതത്തിൽ അവരുെടേമൽ വാഴും;
അവരുെട സൗന്ദര്യം ഇല്ലാെതയാകും;
പാതാളം അവരുെട പാർപ്പിടം.
15
എങ്കിലും
എെന്റ
്രപാണെന
ൈദവം
പാതാളത്തിെന്റ
അധികാരത്തിൽനിന്ന് വീെണ്ടടുക്കും;
അവൻ എെന്ന ൈകെക്കാള്ള ം.
േസലാ.
16 ഒരുവൻ ധനവാനായി ഭവിച്ചാലും
അവെന്റ ഭവനത്തിെന്റ മഹത്വം വർദ്ധിച്ചാലും നീ ഭയെപ്പടരുത്.
17 അവൻ മരിക്കുേമ്പാൾ യാെതാന്നും െകാണ്ടുേപാകുകയില്ല;
അവെന്റ മഹത്വം അവെന അനുഗമിക്കുകയുമില്ല.
18 അവൻ ജീവേനാടിരുന്നേപ്പാൾ താൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞു;
നീ നിനക്കു തെന്ന നന്മ െചയ്യ േമ്പാൾ മനുഷ്യർ നിെന്ന പുകഴ്ത്തും.
19 അവൻ തെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട തലമുറേയാട് േചരും;
അവർ ഒരുനാള ം െവളിച്ചം കാണുകയില്ല.
20 ആദരവ് േനടിയ മനുഷ്യൻ വിേവക ശൂന്യനായാൽ
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നശിച്ച േപാകുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് തുല്യനാകുന്നു.
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ആസാഫിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 സർവ്വശക്തനായ ൈദവം, യേഹാവയായ ൈദവം തെന്ന, തെന്റ
വാക്കിനാൽ,
സൂര്യെന്റ ഉദയംമുതൽ അസ്തമയംവെര ഭൂമിെയ വിളിക്കുന്നു.
2 സൗന്ദര്യത്തിെന്റ പൂർണ്ണതയായ
സീേയാനിൽനിന്ന് ൈദവം ്രപകാശിക്കുന്നു.
3 നമ്മുെട ൈദവം വരുന്നു; നിശ്ശബ്ദനായിരിക്കുകയില്ല;
അവെന്റ മുമ്പിൽ തീ ദഹിപ്പിക്കുന്നു;
അവെന്റ ചുറ്റ ം വലിയ െകാടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നു.
4 തെന്റ ജനെത്ത ന്യായം വിധിേക്കണ്ടതിന്
അവൻ ഉയരത്തിൽനിന്ന് ആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും വിളിക്കുന്നു.
5 യാഗം കഴിച്ച് എേന്നാട് ഉടമ്പടി െചയ്തവരായ
എെന്റ വിശുദ്ധന്മാെര എെന്റ അടുക്കൽ കൂട്ട വിൻ.
6 ൈദവം തെന്ന ന്യായാധിപതി ആയിരിക്കുകയാൽ
ആകാശം അവെന്റ നീതിെയ േഘാഷിക്കും.
േസലാ.
7 എെന്റ ജനേമ, േകൾക്കുക; ഞാൻ സംസാരിക്കും.
യി്രസാേയേല, ഞാൻ നിങ്ങൾെക്കതിെര സാക്ഷ്യം പറയും:
ൈദവമായ ഞാൻ നിെന്റ ൈദവമാകുന്നു.
8 നിെന്റ ഹനനയാഗങ്ങെളക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിെന്ന ശാസിക്കുന്നില്ല;
നിെന്റ േഹാമയാഗങ്ങൾ എേപ്പാഴും എെന്റ മുമ്പാെക ഉണ്ടേല്ലാ.
9 നിെന്റ വീട്ടിൽനിന്ന് ഒരു കാളെയേയാ
നിെന്റ െതാഴുത്തുകളിൽനിന്ന് ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റെനേയാ ഞാൻ
എടുക്കുകയില്ല.
10 കാട്ടിെല സകലമൃഗങ്ങള ം
ആയിരം കുന്നുകളിെല കന്നുകാലികള ം എനിക്കുള്ളവയാകുന്നു.
11 മലകളിെല പക്ഷികെള എല്ലാം ഞാൻ അറിയുന്നു;
വയലിെല വന്യമൃഗങ്ങള ം എനിക്കുള്ളവ തെന്ന.
12 എനിക്ക് വിശക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ നിേന്നാട് പറയുകയില്ല;
േലാകവും അതിലുള്ള സകലവും എെന്റയാകുന്നു.
13 ഞാൻ കാളകള െട മാംസം തിന്നുേമാ?
േകാലാട്ട െകാറ്റന്മാരുെട രക്തം കുടിക്കുേമാ?
14 ൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതയാഗം അർപ്പിക്കുക;
അത്യ ന്നതന് നിെന്റ േനർച്ചകൾ കഴിക്കുക.
15 കഷ്ടകാലത്ത് എെന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുക;
ഞാൻ നിെന്ന വിടുവിക്കുകയും നീ എെന്ന മഹത്വെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യ ം.
16 എന്നാൽ ദുഷ്ടേനാട് ൈദവം അരുളിെച്ചയ്യ ന്നത്:
“എെന്റ ചട്ടങ്ങൾ അറിയിക്കുവാനും എെന്റ നിയമം നിെന്റ വായിൽ
എടുക്കുവാനും നിനക്ക് എന്ത് കാര്യം?
17 നീ ശാസന െവറുത്ത്
എെന്റ വചനങ്ങൾ നിെന്റ പിറകിൽ എറിഞ്ഞുകളയുന്നുവേല്ലാ.
18 കള്ളെന കണ്ടാൽ നീ അവെന്റ പക്ഷം േചരുന്നു;
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വ്യഭിചാരികേളാട് നീ കൂട്ട് കൂടുന്നു.
19 നിെന്റ വായ് നീ േദാഷത്തിന് വിട്ട െകാടുക്കുന്നു;
നിെന്റ നാവ് വഞ്ചനയ്ക്ക് രൂപം നൽകുന്നു.
20 നീ ഇരുന്ന് നിെന്റ സേഹാദരന് വിേരാധമായി സംസാരിക്കുന്നു;
നിെന്റ അമ്മയുെട മകെനക്കുറിച്ച് അപവാദം പറയുന്നു.
21 ഇ്രപകാരം നീ െചയ്യ കയും ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ
ഞാനും നിെന്നേപ്പാെലയുള്ളവെനന്ന് നീ വിചാരിച്ച ;
എന്നാൽ ഞാൻ നിെന്ന ശാസിച്ച് നിെന്റ കണ്ണിെന്റ മുമ്പിൽ അവെയല്ലാം
നിരത്തിവയ്ക്കും”.
22 ൈദവെത്ത മറക്കുന്നവേര, ഇത് ഓർത്തുെകാള്ള വീൻ;
അെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങെള കീറിക്കളയും; വിടുവിക്കുവാൻ ആരും
ഉണ്ടാകുകയുമില്ല.
23 സ്േതാ്രതെമന്ന യാഗം അർപ്പിക്കുന്നവൻ എെന്ന മഹത്വെപ്പടുത്തുന്നു;
തെന്റ നടപ്പ് ്രകമെപ്പടുത്തുന്നവന് ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ രക്ഷ
കാണിച്ച െകാടുക്കും.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്;
ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
അവൻ
ബത്േശബയുെട അടുക്കൽ െചന്നേശഷം നാഥാൻ്രപവാചകൻ അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ വാങ്മയ രൂപം നൽകിയത്.
1 ൈദവേമ, നിെന്റ ദയയ്ക്ക് തക്കവണ്ണം എേന്നാട് കൃപയുണ്ടാകണേമ;
നിെന്റ ബഹുവിധമായ കാരുണ്യ്രപകാരം
എെന്റ ലംഘനങ്ങൾ മായിച്ച കളയണേമ.
2 എെന്ന നന്നായി കഴുകി എെന്റ അകൃത്യം േപാക്കണേമ;
എെന്റ പാപം നീക്കി എെന്ന െവടിപ്പാക്കണേമ.
3 എെന്റ ലംഘനങ്ങൾ ഞാൻ അറിയുന്നു;
എെന്റ പാപം എേപ്പാഴും എെന്റ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു.
4 നിേന്നാടു തെന്ന ഞാൻ പാപം െചയ്തു;
നിനക്ക് അനിഷ്ടമായത് ഞാൻ െചയ്തിരിക്കുന്നു.
സംസാരിക്കുേമ്പാൾ നീ നീതിമാനായും
വിധിക്കുേമ്പാൾ നിർമ്മലനായും ഇരിയ്ക്കുന്നുവേല്ലാ.
5 ഇതാ, ഞാൻ അകൃത്യത്തിൽ ഉരുവായി;
പാപത്തിൽ എെന്റ അമ്മ എെന്ന ഗർഭം ധരിച്ച .
6 അന്തർഭാഗെത്ത സത്യമേല്ലാ നീ ഇച്ഛിക്കുന്നത്;
അന്തരംഗത്തിൽ എെന്ന ജ്ഞാനം ്രഗഹിപ്പിേക്കണേമ.
7
ഞാൻ
നിർമ്മലനാേകണ്ടതിന്
ഈേസാപ്പ െകാണ്ട്
എെന്ന
ശുദ്ധീകരിക്കണേമ;
ഞാൻ ഹിമെത്തക്കാൾ െവണ്മയാേകണ്ടതിന് എെന്ന കഴുകണേമ.
8 സേന്താഷവും ആനന്ദവും എെന്ന േകൾപ്പിക്കണേമ;
നീ ഒടിച്ച അസ്ഥികൾ ഉല്ലസിക്കെട്ട.
9 എെന്റ പാപങ്ങൾ കാണാത്തവിധം നിെന്റ മുഖം മറയ്ക്കണേമ;
എെന്റ അകൃത്യങ്ങെളല്ലാം മായിച്ച കളയണേമ.
10 ൈദവേമ, നിർമ്മലമായ ഒരു ഹൃദയം എന്നിൽ സൃഷ്ടിച്ച്
സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു ആത്മാവ് എന്നിൽ പുതുക്കണേമ.
11 നിെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന് എെന്ന തള്ളിക്കളയരുേത
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നിെന്റ പരിശുദ്ധാത്മാവിെന എന്നിൽനിന്ന് എടുക്കുകയുമരുേത.
12 നിെന്റ രക്ഷയുെട സേന്താഷം എനിക്ക് തിരിെക തരണേമ;
മനെസ്സാരുക്കമുള്ള ആത്മാവിനാൽ എെന്ന താങ്ങണേമ.
13 അേപ്പാൾ ഞാൻ അതി്രകമക്കാേരാട് നിെന്റ വഴികൾ ഉപേദശിക്കും;
പാപികൾ നിങ്കേലക്ക് മനം തിരിഞ്ഞുവരും.
14 ൈദവേമ,എെന്റ രക്ഷയുെട ൈദവേമ!
രക്തം ചിന്തിയ പാപത്തിൽനിന്ന് എെന്ന േമാചിപ്പിക്കണേമ;
എന്നാൽ എെന്റ നാവ് നിെന്റ നീതിെയ േഘാഷിക്കും.
15 കർത്താേവ, എെന്റ അധരങ്ങെള തുറക്കണേമ;
എന്നാൽ എെന്റ വായ് നിനക്ക് സ്തുതി പാടും.
16
ഹനനയാഗം
നീ
ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല;
അെല്ലങ്കിൽ
ഞാൻ
അർപ്പിക്കുമായിരുന്നു;
േഹാമയാഗത്തിൽ നിനക്ക് ്രപസാദവുമില്ല.
17 ൈദവത്തിെന്റ ഹനനയാഗങ്ങൾ തകർന്നിരിക്കുന്ന മനസ്സല്ലേയാ?
തകർന്നും
നുറുങ്ങിയുമിരിക്കുന്ന
ഹൃദയെത്ത,
ൈദവേമ,
നീ
നിരസിക്കുകയില്ല.
18 നിെന്റ ്രപസാദ്രപകാരം സീേയാന് നന്മ െചയ്യണേമ;
െയരൂശേലമിെന്റ മതിലുകൾ പണിയണേമ;
19
അേപ്പാൾ
നീ
നീതിയാഗങ്ങളിലും
േഹാമയാഗങ്ങളിലും
സർവ്വാംഗേഹാമങ്ങളിലും ്രപസാദിക്കും;
അേപ്പാൾ അവർ നിെന്റ യാഗപീഠത്തിൽ കാളകെള അർപ്പിക്കും.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്; ദാവീദിെന്റ ഒരു ധ്യാനം. എേദാമ്യനായ േദാേവഗ്
െശൗലിേനാട്:
“ദാവീദ് അഹീേമെലക്കിെന്റ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു”
എന്നറിയിച്ചേപ്പാൾ രൂപം നൽകിയത്.
1 അല്ലേയാ വീര പുരുഷാ! നീ ദുഷ്ടതയിൽ ്രപശംസിക്കുന്നെതന്തിന്?
ൈദവത്തിെന്റ ദയ ശാശ്വതമാകുന്നു.
2 ചതിയനായ നിെന്റ നാവ്, മൂർച്ചയുള്ള ക്ഷൗരക്കത്തിേപാെല
ദുഷ്ടത വകഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നു.
3 നീ നന്മെയക്കാൾ തിന്മെയയും
നീതി സംസാരിക്കുന്നതിെനക്കാൾ വ്യാജെത്തയും ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു.
േസലാ.
4 നിെന്റ വഞ്ചനയുള്ള നാവ്
നാശകരമായ വാക്കുകൾ ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു.
5 ൈദവം നിെന്ന എേന്നക്കും നശിപ്പിക്കും;
നിെന്റ കൂടാരത്തിൽനിന്ന് അവൻ നിെന്ന പറിച്ച കളയും.
ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്തുനിന്ന് നിെന്ന നിർമ്മൂലമാക്കും.
േസലാ.
6 നീതിമാന്മാർ അത് കണ്ട് ഭയെപ്പടും;
അവർ അവെനെച്ചാല്ലി ചിരിക്കും.
7 “ൈദവെത്ത ശരണമാക്കാെത
തെന്റ ധനസമൃദ്ധിയിൽ ആ്രശയിക്കുകയും
ദുഷ്ടതയിൽ തെന്നത്താൻ ഉറപ്പിക്കുകയും െചയ്ത മനുഷ്യൻ അതാ”
എന്ന് പറയും,
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ഞാേനാ,
ൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിൽ
തഴച്ച വളരുന്ന
ഒലിവുവൃക്ഷംേപാെല ആകുന്നു;
ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ ദയയിൽ എന്നും എേന്നക്കും ആ്രശയിക്കുന്നു.
9 നീ അത് െചയ്തിരിക്കുകെകാണ്ട് ഞാൻ എന്നും നിനക്ക് സ്േതാ്രതം
െചയ്യ ം;
ഞാൻ നിെന്റ നാമത്തിൽ ്രപത്യാശവയ്ക്കും;
നിെന്റ ഭക്തന്മാരുെട മുമ്പാെക അത് ഉചിതമല്ലേയാ?
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്; മഹലത്ത് എന്ന രാഗത്തിൽ ദാവീദിെന്റ ധ്യാനം.
1 “ൈദവം ഇല്ല” എന്ന് മൂഢൻ തെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്നു;
വഷളന്മാരായ അവർ, േമ്ലച്ഛമായ നീതിേകട് ്രപവർത്തിക്കുന്നു;
നന്മ െചയ്യ ന്നവൻ ആരുമില്ല.
2 ൈദവെത്ത അേന്വഷിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാൻ ഉേണ്ടാ എന്ന് കാണുവാൻ
ൈദവം സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് മനുഷ്യപു്രതന്മാെര േനാക്കുന്നു.
3 എല്ലാവരും ഒരുേപാെല പിൻമാറി മലിനരായിത്തീർന്നു;
നന്മെചയ്യ ന്നവനില്ല; ഒരുത്തൻേപാലും ഇല്ല.
4 നീതിേകടു ്രപവർത്തിക്കുന്നവർ അറിയുന്നില്ലേയാ?
അപ്പം േപാെല അവർ എെന്റ ജനെത്ത തിന്നുകളയുന്നു;
ൈദവേത്താട് അവർ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നില്ല.
5 ഭയമില്ലാതിരുന്നേപ്പാൾ അവർക്ക് മഹാഭയമുണ്ടായി;
നിെന്റ
േനെര
പാളയമിറങ്ങിയവെന്റ
അസ്ഥികെള
ൈദവം
ചിതറിച്ച വേല്ലാ.
ൈദവം അവെര തള്ളിക്കളഞ്ഞതുെകാണ്ട് നീ അവെര ലജ്ജിപ്പിച്ച .
6 സീേയാനിൽനിന്ന് യി്രസാേയലിെന്റ രക്ഷ വെന്നങ്കിൽ!
ൈദവം തെന്റ ജനത്തിെന്റ സ്ഥിതി മാറ്റ േമ്പാൾ
യാേക്കാബ് സേന്താഷിക്കുകയും യി്രസാേയൽ ആനന്ദിക്കുകയും
െചയ്യ ം.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്; ത്രന്തിനാദേത്താെട ദാവീദിെന്റ ഒരു ധ്യാനം. സീഫ്യർ
െചന്ന് െശൗലിേനാട്: “ദാവീദ് ഞങ്ങള െട അടുക്കൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞേപ്പാൾ വാങ്മയ രൂപം നൽകിയത്.
1 ൈദവേമ, നിെന്റ നാമത്താൽ എെന്ന രക്ഷിക്കണേമ;
നിെന്റ ശക്തിയാൽ എനിക്ക് ന്യായം പാലിച്ച തരണേമ.
2 ൈദവേമ, എെന്റ ്രപാർത്ഥന േകൾക്കണേമ;
എെന്റ വായിെല വാക്കുകൾ ്രശദ്ധിക്കണേമ.
3 അന്യജാതിക്കാർ എേന്നാട് എതിർത്തിരിക്കുന്നു;
േഘാരന്മാർ എനിക്ക് ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നു;
അവർ ൈദവെത്ത അവരുെട മുമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ടില്ല.
4 ഇതാ, ൈദവം എെന്റ സഹായകനാകുന്നു;
കർത്താവ് എെന്റ ്രപാണെന താങ്ങുന്നവേരാടു കൂടി ഉണ്ട്.
5 അവൻ എെന്റ ശ്രതുക്കൾക്ക് തിന്മ പകരം െചയ്യ ം;
നിെന്റ വിശ്വസ്തതയാൽ അവെര സംഹരിച്ച കളയണേമ.
6 സ്വേമധാദാനേത്താെട ഞാൻ നിനക്ക് ഹനനയാഗം കഴിക്കും;
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“യേഹാേവ, നിെന്റ നാമം നല്ലത്” എന്നു െചാല്ലി ഞാൻ സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം.
7 അവൻ എെന്ന സകലകഷ്ടത്തിൽനിന്നും വിടുവിച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്റ കണ്ണ് എെന്റ ശ്രതുക്കെള കണ്ട് രസിക്കും.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്; ത്രന്തിനാദേത്താെട ദാവീദിെന്റ ഒരു ധ്യാനം.
1 ൈദവേമ, എെന്റ ്രപാർത്ഥന ്രശദ്ധിക്കണേമ;
എെന്റ യാചനയ്ക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കരുേത.
2 എനിക്ക് െചവിതന്ന് ഉത്തരമരുളണേമ;
ശ്രതുവിെന്റ കൂക്കുവിളി നിമിത്തവും ദുഷ്ടെന്റ പീഡ നിമിത്തവും
ഞാൻ എെന്റ സങ്കടത്തിൽ െപാറുതിയില്ലാെത ഞരങ്ങുന്നു.
3 അവർ എെന്റ േമൽ നീതിേകട് ചുമത്തുന്നു;
േകാപേത്താെട എെന്ന ഉപ്രദവിക്കുന്നു.
4 എെന്റ ഹൃദയം എെന്റ ഉള്ളിൽ േവദനെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
മരണഭീതിയും എെന്റേമൽ വീണിരിക്കുന്നു.
5 ഭയവും വിറയലും എെന്ന പിടിച്ചിരിക്കുന്നു;
പരി്രഭമം എെന്ന മൂടിയിരിക്കുന്നു.
6 “്രപാവിെനേപ്പാെല
എനിക്ക് ചിറകുണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിൽ!
എന്നാൽ ഞാൻ പറന്നുേപായി വി്രശമിക്കുമായിരുന്നു” എന്ന് ഞാൻ
പറഞ്ഞു.
7 അേത, ഞാൻ ദൂരത്ത് സഞ്ചരിച്ച്,
മരുഭൂമിയിൽ പാർക്കുമായിരുന്നു!
േസലാ.
8 ഞാൻ െകാടുങ്കാറ്റിൽനിന്നും െപരുങ്കാറ്റിൽനിന്നും ബദ്ധെപ്പട്ട്
ഒരു സേങ്കതത്തിേലക്ക് ഓടിേപ്പാകുമായിരുന്നു!
9 കർത്താേവ, അവരുെട നാവുകെള നശിപ്പിച്ച് വികലമാക്കണേമ.
ഞാൻ നഗരത്തിൽ അതി്രകമവും കലഹവും കണ്ടിരിക്കുന്നു.
10 രാവും
പകലും അവർ അതിെന്റ മതിലുകളിേന്മൽ ചുറ്റി
സഞ്ചരിക്കുന്നു;
നീതിേകടും കഷ്ടവും അതിെന്റ അകത്തുണ്ട്.
11 ദുഷ്ടത അതിെന്റ നടുവിൽ ഉണ്ട്;
ചതിവും വഞ്ചനയും അതിെന്റ വീഥികെള വിട്ട മാറുന്നതുമില്ല.
12 എെന്ന നിന്ദിച്ചത് ഒരു ശ്രതുവല്ല;
അങ്ങെനെയങ്കിൽ ഞാൻ
സഹിക്കുമായിരുന്നു;
എെന്റ േനെര വമ്പ് പറഞ്ഞത് എെന്ന െവറുക്കുന്നവനല്ല;
അങ്ങെനെയങ്കിൽ ഞാൻ മറഞ്ഞുെകാള്ള മായിരുന്നു.
13 നീേയാ എേന്നാടു സമനായ മനുഷ്യനും എെന്റ സഖിയും
എെന്റ ്രപാണസ്േനഹിതനുമായിരുന്നു.
14 നാം തമ്മിൽ മധുരസമ്പർക്കം െചയ്ത്
പുരുഷാരവുമായി ൈദവാലയത്തിേലക്ക് േപായിരുന്നേല്ലാ.
15 മരണം െപെട്ടന്ന് അവെര പിടിക്കെട്ട;
അവർ ജീവേനാെട പാതാളത്തിേലക്ക് ഇറങ്ങെട്ട;
ദുഷ്ടത അവരുെട വാസസ്ഥലത്തും അവരുെട ഉള്ളിലും ഉണ്ട്.
16 ഞാൻ ൈദവെത്ത വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും;
യേഹാവ എെന്ന രക്ഷിക്കും.
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ഞാൻ ൈവകുേന്നരത്തും കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും സങ്കടം േബാധിപ്പിച്ച്
കരയും;
അവൻ എെന്റ ്രപാർത്ഥന േകൾക്കും.
18 എേന്നാടു എതിർത്തു നിന്നവർ അേനകം േപരായിരുന്നു.
അവർ
ആരും എേന്നാട് അടുക്കാത്തവിധം അവൻ
എെന്റ ്രപാണെന വീെണ്ടടുത്ത് സമാധാനത്തിലാക്കി;
19 കാലം ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് സിംഹാസനസ്ഥനായ ൈദവം എെന്റ
നിലവിളിേകട്ട് അവെര േതാല്പിക്കും.
േസലാ.
അവർക്ക് മാനസാന്തരമില്ല; അവർ ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുന്നതുമില്ല.
20 തേന്നാട് സമാധാനമായിരിക്കുന്നവെര കേയ്യറ്റം െചയ്ത്
തെന്റ സഖ്യത അവൻ ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു.
21 അവെന്റ വായ് െവണ്ണേപാെല മൃദുവായത്;
ഹൃദയത്തിേലാ യുദ്ധമേ്രത.
അവെന്റ വാക്കുകൾ എണ്ണെയക്കാൾ മയമുള്ളവ;
എങ്കിലും അവ ഊരിയ വാള കൾ ആയിരുന്നു.
22 നിെന്റ ഭാരം യേഹാവയുെടേമൽ വച്ച െകാള്ള ക;
അവൻ നിെന്ന പുലർത്തും;
നീതിമാൻ കുലുങ്ങിേപ്പാകുവാൻ അവൻ ഒരുനാള ം സമ്മതിക്കുകയില്ല.
23 ൈദവേമ, നീ അവെര നാശത്തിെന്റ കുഴിയിേലക്ക് ഇറക്കും;
െകാലപാതകവും കാപട്യവും ഉള്ളവർ ആയുസ്സിെന്റ പകുതിേയാളം
ജീവിക്കുകയില്ല;
എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങയിൽ ആ്രശയിക്കും.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്; ദൂരസ്ഥന്മാരുെട ഇടയിൽ മിണ്ടാത്ത ്രപാവ് എന്ന
രാഗത്തിൽ, ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
െഫലിസ്ത്യർ അവെന
ഗത്തിൽ വച്ച് പിടിച്ചേപ്പാൾ രചിച്ചത്.
1 ൈദവേമ, എേന്നാട് കൃപയുണ്ടാകണേമ;
മനുഷ്യർ എെന്ന വിഴുങ്ങുവാൻ േപാകുന്നു;
അവർ ഇടവിടാെത െപാരുതി എെന്ന െഞരുക്കുന്നു.
2 എെന്റ ശ്രതുക്കൾ ഇടവിടാെത എെന്ന േവട്ടയാടുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു;
ഗർവ്വേത്താെട എേന്നാട് െപാരുതുന്നവർ അേനകരാണേല്ലാ.
3 ഞാൻ ഭയെപ്പടുേമ്പാൾ നാളിൽ നിന്നിൽ ആ്രശയിക്കും.
4 ഞാൻ ൈദവത്തിൽ അവെന്റ വചനെത്ത പുകഴ്ത്തും;
ഞാൻ ൈദവത്തിൽ ആ്രശയിക്കുന്നു; ഞാൻ ഭയെപ്പടുകയില്ല.
ജഡികമനുഷ്യന് എേന്നാട് എന്തു െചയ്യ വാൻ കഴിയും?
5 ഇടവിടാെത അവർ എെന്റ വാക്കുകൾ വളെച്ചാടിക്കുന്നു;
അവരുെട വിചാരങ്ങെളല്ലാം എെന്റ േനെര തിന്മയ്ക്കായിട്ടാകുന്നു.
6 അവർ കൂട്ടംകൂടി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ്രപാണനായി പതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല
അവർ എെന്റ കാലടികെള േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.
7 നീതിേകടിനാൽ അവർ രക്ഷെപടുേമാ?
ൈദവേമ, നിെന്റ േകാപത്തിൽ ജനതകെള തള്ളിയിടണേമ.
8 എെന്റ ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത നടപ്പ കൾ നീ എണ്ണ ന്നു;
എെന്റ കണ്ണ നീർ നിെന്റ തുരുത്തിയിൽ സൂക്ഷിക്കണേമ;
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അത് നിെന്റ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലേയാ?
9
ഞാൻ
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുേമ്പാൾ
തെന്ന
എെന്റ
ശ്രതുക്കൾ
പിന്തിരിയുന്നു;
ൈദവം എനിക്ക് അനുകൂലെമന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു.
10 ഞാൻ ൈദവത്തിൽ, അവെന്റ വചനത്തിൽ തെന്ന പുകഴും;
ഞാൻ യേഹാവയിൽ അവെന്റ വചനത്തിൽ ്രപശംസിക്കും.
11 ഞാൻ ൈദവത്തിൽ ആ്രശയിക്കുന്നു; ഞാൻ ഭയെപ്പടുകയില്ല.
മനുഷ്യന് എേന്നാട് എന്തു െചയ്യ വാൻ കഴിയും?
12
ൈദവേമ,
നിനക്കുള്ള
േനർച്ചകൾ
കഴിക്കുവാൻ
ഞാൻ
കടെമ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ നിനക്ക് സ്േതാ്രതയാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കും.
13 ഞാൻ ൈദവമുമ്പാെക ജീവെന്റ ്രപകാശത്തിൽ നടേക്കണ്ടതിന്
നീ എെന്റ ്രപാണെന മരണത്തിൽ നിന്നും
എെന്റ കാലുകെള ഇടർച്ചയിൽനിന്നും വിടുവിച്ച വേല്ലാ.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്; നശിപ്പിക്കരുേത എന്ന രാഗത്തിൽ; ദാവീദിെന്റ
ഒരു സ്വർണ്ണഗീതം. അവൻ െശൗലിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് ഗുഹയിേലക്ക്
ഓടിേപ്പായ കാലത്ത് രചിച്ചത്.
1 ൈദവേമ, എേന്നാട് കൃപയുണ്ടാകണേമ;
എേന്നാട് കൃപയുണ്ടാകണേമ;
ഞാൻ നിെന്ന ശരണം ്രപാപിക്കുന്നു;
അേത, ഈ ആപത്തുകൾ ഒഴിഞ്ഞുേപാകുംവെര
ഞാൻ നിെന്റ ചിറകിൻ നിഴലിൽ ശരണം ്രപാപിക്കുന്നു.
2 അത്യ ന്നതനായ ൈദവെത്ത ഞാൻ വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നു;
എനിക്കുേവണ്ടി സകലവും നിർവ്വഹിക്കുന്ന ൈദവെത്ത തെന്ന.
3 എെന്ന വിഴുങ്ങുവാൻ ഭാവിക്കുന്നവർ എെന്ന നിന്ദിക്കുേമ്പാൾ
അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ൈകനീട്ടി എെന്ന രക്ഷിക്കും.
േസലാ.
ൈദവം തെന്റ ദയയും വിശ്വസ്തതയും അയയ്ക്കുന്നു.
4 എെന്റ ്രപാണൻ സിംഹങ്ങള െട ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്നു;
അഗ്നിജ്വലിക്കുന്നവരുെട നടുവിൽ ഞാൻ കിടക്കുന്നു;
പല്ല കൾ കുന്തങ്ങേളാ അസ്്രതങ്ങേളാ, നാവ് മൂർച്ചയുള്ള വാേളാ
ആയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യപു്രതന്മാരുെട ഇടയിൽ തെന്ന.
5 ൈദവേമ, നീ ആകാശത്തിന് മീെത ഉയർന്നിരിക്കണേമ;
നിെന്റ മഹത്വം സർവ്വഭൂമിയിലും പരക്കെട്ട.
6 അവർ എെന്റ കാലടികൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു വല വിരിച്ച ;
എെന്റ മനസ്സ് ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവർ എെന്റ മുമ്പിൽ ഒരു കുഴി കുഴിച്ച ;
അതിൽ അവർ തെന്ന വീണു.
േസലാ.
7 എെന്റ മനസ്സ് ഉറച്ചിരിക്കുന്നു;
ൈദവേമ, എെന്റ മനസ്സ് ഉറച്ചിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ പാടും; ഞാൻ കീർത്തനം െചയ്യ ം.
8 എൻ സ്തുതിേയ, ഉണരുക;
വീണയും കിന്നരവുേമ, ഉണരുവിൻ!
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ഞാൻ തെന്ന ്രപഭാതകാലത്ത് ഉണരും.
9 കർത്താേവ, വംശങ്ങള െട ഇടയിൽ ഞാൻ നിനക്ക് സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം;
ജനതകള െട മേദ്ധ്യ ഞാൻ നിനക്ക് കീർത്തനം െചയ്യ ം.
10 നിെന്റ ദയ ആകാശേത്താളവും
നിെന്റ വിശ്വസ്തത േമഘങ്ങേളാളം വലുതല്ലേയാ?.
11 ൈദവേമ, നീ ആകാശത്തിന് മീെത ഉയർന്നിരിക്കണേമ;
നിെന്റ മഹത്വം സർവ്വഭൂമിയ്ക്കും ഉപരിയായി പരക്കെട്ട.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്; നശിപ്പിക്കരുേത എന്ന രാഗത്തിൽ; ദാവീദിെന്റ ഒരു
സ്വർണ്ണഗീതം.
1 േദവന്മാേര, നിങ്ങൾ വാസ്തവമായി നീതി ്രപസ്താവിക്കുന്നുേവാ?
മനുഷ്യപു്രതന്മാേര, നിങ്ങൾ പരമാർത്ഥമായി വിധിക്കുന്നുേവാ?
2 നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിക്കുന്നു;
ഭൂമിയിൽ നിങ്ങള െട ൈകകള െട നിഷ്ഠൂരത തൂക്കിെക്കാടുക്കുന്നു.
3 ദുഷ്ടന്മാർ ഗർഭംമുതൽ ്രഭഷ്ടന്മാരായിരിക്കുന്നു;
അവർ ജനനംമുതൽ േഭാഷ്കു പറഞ്ഞ് െതറ്റിനടക്കുന്നു.
4 അവരുെട വിഷം സർപ്പവിഷംേപാെല;
അവർ െചവിയടച്ച കളയുന്ന െപാട്ടയണലിേപാെലയാകുന്നു.
5 എ്രത സാമർത്ഥ്യേത്താെട മകുടി ഊതിയാലും പാമ്പാട്ടിയുെട
ശബ്ദം അത് േകൾക്കുകയില്ല.
6 ൈദവേമ, അവരുെട വായിെല പല്ല കൾ തകർക്കണേമ;
യേഹാേവ, ബാലസിംഹങ്ങള െട അണപ്പല്ല കൾ തകർത്തുകളയണേമ.
7 ഒഴുകിേപ്പാകുന്ന െവള്ളംേപാെല അവർ ഉരുകിേപ്പാകെട്ട;
അവൻ
തെന്റ
അമ്പുകൾ
െതാടുക്കുേമ്പാൾ
അവ
ഒടിഞ്ഞുേപായതുേപാെല ആകെട്ട.
8 അലിഞ്ഞു േപാകുന്ന ഒച്ച േപാെല അവർ ആകെട്ട;
ഗർഭം അലസിേപ്പായ സ്്രതീയുെട ചാപിള്ളേപാെല അവർ സൂര്യെന
കാണാതിരിക്കെട്ട.
9 നിങ്ങള െട കലങ്ങൾക്ക് മുൾതീയുെട ചൂട് തട്ട ന്നതിനു മുമ്പ്
പച്ചയും െവന്തതുമായ മാംസെമല്ലാം ഒരുേപാെല അവൻ
ചുഴലിക്കാറ്റിനാൽ പാറ്റിക്കളയും.
10 നീതിമാൻ ്രപതി്രകിയ കണ്ട് ആനന്ദിക്കും;
അവൻ തെന്റ കാലുകൾ ദുഷ്ടന്മാരുെട രക്തത്തിൽ കഴുകും.
11 ആകയാൽ, “നീതിമാന് ്രപതിഫലം ഉണ്ട് നിശ്ചയം;
ഭൂമിയിൽ ന്യായംവിധിക്കുന്ന ഒരു ൈദവം ഉണ്ട് നിശ്ചയം”
എന്ന് മനുഷ്യർ പറയും.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്; നശിപ്പിക്കരുേത എന്ന രാഗത്തിൽ; ദാവീദിെന്റ ഒരു
സ്വർണ്ണഗീതം. അവെന െകാല്ല വാൻ െശൗൽ അയച്ച ആള കൾ വീട്
കാത്തിരുന്ന കാലത്ത് രചിച്ചത്.
1 എെന്റ ൈദവേമ, എെന്റ ശ്രതുക്കള െട ൈകയിൽനിന്ന് എെന്ന
വിടുവിക്കണേമ;
എനിയ്ക്ക്
എതിെര
എഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നവരിൽ
നിന്ന്
എനിക്ക്
സംരക്ഷണം നൽകണേമ.
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്രപവർത്തിക്കുന്നവരുെട ൈകയിൽ നിന്ന് എെന്ന േമാചിപ്പിച്ച്
രക്തദാഹികള െട പക്കൽനിന്ന് എെന്ന രക്ഷിക്കണേമ.
3 ഇതാ, അവർ എെന്റ ്രപാണനുേവണ്ടി പതിയിരിക്കുന്നു;
യേഹാേവ, ബലവാന്മാർ എെന്റ േനെര കൂട്ടം കൂടുന്നത്
എെന്റ അതി്രകമം നിമിത്തമല്ല, എെന്റ പാപം േഹതുവായിട്ട മല്ല.
4 എെന്റ പക്കൽ അകൃത്യം ഇെല്ലങ്കിലും അവർ എനിെക്കതിെര ഓടി
ഒരുങ്ങുന്നു;
എെന്ന സഹായിക്കുവാൻ ഉണർന്ന് കടാക്ഷിക്കണേമ.
5 ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാേവ, യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവേമ,
സകല ജനതകെളയും സന്ദർശിേക്കണ്ടതിന് നീ ഉണരണേമ;
നീതിെകട്ട േ്രദാഹികളിൽ ആേരാടും കൃപ േതാന്നരുേത.
േസലാ.
6 സന്ധ്യാസമയത്ത് അവർ മടങ്ങിവരുന്നു;
നാെയേപ്പാെല കുരച്ച െകാണ്ട് അവർ പട്ടണത്തിന് ചുറ്റ ം നടക്കുന്നു.
7 അവർ അവരുെട വായ്െകാണ്ട് ശകാരിക്കുന്നു;
വാള കൾ അവരുെട അധരങ്ങളിൽ ഉണ്ട്;
“ആര് േകൾക്കും” എന്ന് അവർ പറയുന്നു.
8 എങ്കിലും യേഹാേവ, നീ അവെര േനാക്കി ചിരിക്കും;
നീ സകലജാതികെളയും പരിഹസിക്കും.
9 എെന്റ ബലമായുള്ള യേഹാേവ, ഞാൻ നിെന്ന കാത്തിരിക്കും;
ൈദവം എെന്റ േഗാപുരമാകുന്നു.
10 എെന്റ ൈദവം തെന്റ കരുണയിൽ എെന്ന എതിേരല്ക്കും;
ഞാൻ എെന്റ ശ്രതുക്കെള കണ്ട് രസിക്കുവാൻ ൈദവം ഇടയാക്കും.
11 അവെര െകാന്നുകളയരുേത; എെന്റ ജനം മറക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്
തെന്ന;
ഞങ്ങള െട പരിചയാകുന്ന കർത്താേവ,
നിെന്റ ശക്തിെകാണ്ട് അവെര ചിതറിച്ച് താഴ്ത്തണേമ.
12 അവരുെട വായിെല പാപവും അധരങ്ങളിെല വാക്കുകള ം നിമിത്തം
അവർ അവരുെട അഹങ്കാരത്തിൽ പിടിക്കെപ്പടെട്ട.
13
അവർ
പറയുന്ന
ശാപവാക്കുകള ം
േഭാഷ്ക്കും
നിമിത്തം
േകാപേത്താെട അവെര സംഹരിക്കണേമ;
അവർ ഇല്ലാെതയാകുംവണ്ണം അവെര സംഹരിച്ച കളയണേമ;
ൈദവം യാേക്കാബിൽ വാഴുന്നു
എന്ന് ഭൂമിയുെട അറ്റംവെര അറിയുമാറാകെട്ട.
േസലാ.
14 സന്ധ്യാസമയത്ത് അവർ മടങ്ങിവരുന്നു;
നാെയേപ്പാെല കുരച്ച െകാണ്ട് അവർ നഗരത്തിന് ചുറ്റ ം നടക്കുന്നു.
15 അവർ ആഹാരത്തിനായി അലഞ്ഞു നടക്കുന്നു;
തൃപ്തിയായിെല്ലങ്കിൽ അവർ രാ്രതിമുഴുവനും കാത്തിരിക്കുന്നു.
16 ഞാൻ നിെന്റ ബലെത്തക്കുറിച്ച് പാടും;
അതികാലത്ത് ഞാൻ നിെന്റ ദയെയക്കുറിച്ച് േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കും.
കഷ്ടകാലത്ത് നീ എെന്റ േഗാപുരവും അഭയസ്ഥാനവും ആയിരുന്നു.
17 എെന്റ ബലമായുള്ള യേഹാേവ, ഞാൻ നിനക്ക് സ്തുതിപാടും;
എെന്റ
േഗാപുരവും
എേന്നാട്
ദയകാണിക്കുകയും
െചയ്യ ന്ന
ൈദവത്തിനു തെന്ന.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്;
സാക്ഷ്യസാരസം
എന്ന
രാഗത്തിൽ,
അഭ്യസിക്കുവാനുള്ള ദാവീദിെന്റ ഒരു സ്വർണ്ണഗീതം.
േയാവാബ്
െമെസാെപാട്ടാമ്യയിെല അരാമ്യേരാടും േസാബയിെല ആരാമ്യേരാടും
യുദ്ധംെചയ്ത് മടങ്ങിവന്നേശഷം രചിച്ചത്.
1 ൈദവേമ, നീ ഞങ്ങെള തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ചിതറിച്ചിരിക്കുന്നു;
നീ േകാപിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങെള യഥാസ്ഥാനത്താക്കണേമ.
2 നീ ഭൂമിെയ നടുക്കി ഭിന്നിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
അത് കുലുങ്ങുകയാൽ അതിെന്റ വിള്ളലുകെള നന്നാക്കണേമ.
3 നീ നിെന്റ ജനെത്ത കാഠിന്യം അനുഭവിപ്പിച്ച ;
പരി്രഭമത്തിെന്റ വീഞ്ഞ് നീ ഞങ്ങെള കുടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
4 സത്യം നിമിത്തം ഉയർേത്തണ്ടതിന്
നീ നിെന്റ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരു െകാടി നല്കിയിരിക്കുന്നു.
േസലാ.
5 നിനക്ക് ്രപിയമുള്ളവർ വിടുവിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്
നിെന്റ വലൈങ്കെകാണ്ട് രക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമരുള ണേമ.
6 ൈദവം തെന്റ വിശുദ്ധിയിൽ അരുളിെച്ചയ്തു: “ഞാൻ ആഹ്ലാദിക്കും;
ഞാൻ െശേഖമിെന വിഭാഗിച്ച് സുേക്കാത്ത് താഴ്വര അളക്കും.
7 ഗിെലയാദ് എനിക്കുള്ളത്; മനെശ്ശയും എനിക്കുള്ളത്;
എ്രഫയീം എെന്റ ശിേരാകവചവും െയഹൂദാ എെന്റ െചേങ്കാലും
ആകുന്നു.
8 േമാവാബ് എനിക്ക് കഴുകുവാനുള്ള വട്ടക;
ഏേദാമിേന്മൽ ഞാൻ എെന്റ െചരിപ്പ് എറിയും;
െഫലിസ്ത്യേദശേമ, നീ എെന്റനിമിത്തം ജയേഘാഷം െകാള്ള ക!”
9 ഉറപ്പ ള്ള നഗരത്തിേലക്ക് എെന്ന ആര് െകാണ്ടുേപാകും?
ഏേദാമിേലക്ക് എെന്ന ആര് വഴി നടത്തും?
10 ൈദവേമ, നീ ഞങ്ങെള തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ലേയാ?
ൈദവേമ നീ ഞങ്ങള െട ൈസന്യങ്ങേളാടു കൂടി പുറെപ്പടുന്നതുമില്ല.
11 ൈവരിയുെട േനെര ഞങ്ങൾക്ക് സഹായം െചയ്യണേമ;
മനുഷ്യെന്റ സഹായം വ്യർത്ഥമേല്ലാ.
12 ൈദവത്താൽ നാം വീര്യം ്രപവർത്തിക്കും;
അവൻ തെന്ന നമ്മുെട ൈവരികെള െമതിച്ച കളയും.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്; ത്രന്തിനാദേത്താെട; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 ൈദവേമ, എെന്റ നിലവിളി േകൾക്കണേമ;
എെന്റ ്രപാർത്ഥന ്രശദ്ധിക്കണേമ.
2 എെന്റ ഹൃദയം ക്ഷീണിക്കുേമ്പാൾ
ഞാൻ ഭൂമിയുെട അറ്റത്തുനിന്ന് നിെന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും;
എനിക്ക് അത്യ ന്നതമായ പാറയിേലക്ക് എെന്ന നടത്തണേമ.
3 നീ എനിെക്കാരു സേങ്കതവും ശ്രതുവിെന്റ േനെര
ഉറപ്പ ള്ള േഗാപുരവും ആയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
4 ഞാൻ നിെന്റ കൂടാരത്തിൽ എേന്നക്കും വസിക്കും;
നിെന്റ ചിറകിൻ മറവിൽ ഞാൻ ശരണം ്രപാപിക്കും.
േസലാ.
5 ൈദവേമ, നീ എെന്റ േനർച്ചകൾ േകട്ട്,
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നിെന്റ നാമെത്ത ഭയെപ്പടുന്നവരുെട അവകാശം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു.
6 നീ രാജാവിെന്റ ആയുസ്സിെന ദീർഘമാക്കും;
അവെന്റ സംവത്സരങ്ങൾ തലമുറതലമുറേയാളം ഇരിക്കും.
7 അവൻ എേന്നക്കും ൈദവസന്നിധിയിൽ വസിക്കും;
അവെന പരിപാലിേക്കണ്ടതിന് ദയയും വിശ്വസ്തതയും കല്പിക്കണേമ,
8 അങ്ങെന ഞാൻ തിരുനാമെത്ത എേന്നക്കും കീർത്തിക്കുകയും
എെന്റ േനർച്ചകെള നാൾേതാറും കഴിക്കുകയും െചയ്യ ം.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്;
െയദൂഥൂന്യരാഗത്തിൽ,
ദാവീദിെന്റ
ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1 എെന്റ ഉള്ളം ൈദവെത്ത േനാക്കി മൗനമായിരിക്കുന്നു;
എെന്റ രക്ഷ അവനിൽനിന്ന് വരുന്നു.
2 അവൻ തെന്ന എെന്റ പാറയും എെന്റ രക്ഷയും ആകുന്നു;
എെന്റ േഗാപുരം അവൻ തെന്ന; ഞാൻ ഏെറ കുലുങ്ങുകയില്ല.
3 നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചാഞ്ഞ മതിലും ആടുന്ന േവലിയുംേപാെല
ഒരു മനുഷ്യെന െകാല്ല വാൻ എ്രതേത്താളം അവെന ആ്രകമിക്കും?
4 അവെന്റ ഉന്നത പദവിയിൽനിന്ന് അവെന തള്ളിയിടുവാനേ്രത അവർ
നിരൂപിക്കുന്നത്;
അവർ
േഭാഷ്കിൽ
ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു;
വായ്െകാണ്ടു
അവർ
അനു്രഗഹിക്കുന്നു;
എങ്കിലും ഉള്ളംെകാണ്ട് അവർ ശപിക്കുന്നു.
േസലാ.
5 എെന്റ ഉള്ളേമ, ൈദവെത്ത േനാക്കി മൗനമായിരിക്കുക;
എെന്റ ്രപത്യാശ അവനിൽനിന്ന് വരുന്നു.
6 എെന്റ പാറയും എെന്റ രക്ഷയും അവൻ തെന്ന ആകുന്നു;
എെന്റ േഗാപുരം അവൻ തെന്ന; ഞാൻ കുലുങ്ങുകയില്ല.
7 ൈദവം എെന്റ രക്ഷയും, മഹത്വവും, എെന്റ ബലത്തിെന്റ പാറയും
ആകുന്നു;
എെന്റ രക്ഷാസേങ്കതവും അവൻ തെന്ന.
8 ജനേമ, എല്ലാകാലത്തും അവനിൽ ആ്രശയിക്കുവിൻ;
നിങ്ങള െട ഹൃദയം അവെന്റ മുമ്പിൽ പകരുവിൻ;
ൈദവം നമുക്ക് സേങ്കതമാകുന്നു.
േസലാ.
9 സാമാന്യജനം ഒരു ശ്വാസവും േ്രശഷ്ഠജനം േഭാഷ്കുമേ്രത;
തുലാസിെന്റ തട്ടിൽ അവർ െപാങ്ങിേപ്പാകും;
അവർ ഒരു ശ്വാസേത്തക്കാൾ ലഘുവാകുന്നു.
10 പീഡനത്തിൽ ആ്രശയിക്കരുത്; കവർച്ചയിൽ മയങ്ങിേപ്പാകരുത്;
സമ്പത്ത് വർദ്ധിച്ചാൽ അതിൽ മനസ്സ് വയ്ക്കരുത്;
11 “ശക്തി ൈദവത്തിനുള്ളത്” എന്ന് ൈദവം ഒരിക്കൽ അരുളിെച്ചയ്തു,
ഞാൻ രണ്ടു്രപാവശ്യം േകട്ട മിരിക്കുന്നു.
12 കർത്താേവ, ദയയും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു;
നീ ഓേരാരുത്തന് അവനവെന്റ ്രപവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം പകരം
നല്കുന്നു.
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ദാവീദിെന്റ
ഒരു
സങ്കീർത്തനം;
ദാവീദ്
െയഹൂദാമരുഭൂമിയിൽ
ഇരിക്കുന്നകാലത്ത് എഴുതിയത്.
1 ൈദവേമ,
നീ എെന്റ ൈദവം; അതികാലത്ത് ഞാൻ നിെന്ന
അേന്വഷിക്കും;
െവള്ളമില്ലാെത ഉണങ്ങി വരണ്ട േദശത്ത് എെന്റ ഉള്ളം നിനക്കായി
ദാഹിക്കുന്നു;
എെന്റ േദഹം നിനക്കായി കാംക്ഷിക്കുന്നു.
2 അങ്ങെന നിെന്റ ബലവും മഹത്വവും കാണുവാൻ
ഞാൻ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ നിെന്ന കാത്തിരിക്കുന്നു.
3 നിെന്റ ദയ ജീവെനക്കാൾ നല്ലതാകുന്നു;
എെന്റ അധരങ്ങൾ നിെന്ന സ്തുതിക്കും.
4 എെന്റ ജീവകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ അങ്ങെന നിെന്ന വാഴ്ത്തും;
നിെന്റ നാമത്തിൽ ഞാൻ എെന്റ ൈകകെള മലർത്തും.
5 എെന്റ കിടക്കയിൽ നിെന്ന ഓർക്കുകയും
രാ്രതിയാമങ്ങളിൽ നിെന്ന ധ്യാനിക്കുകയും െചയ്യ േമ്പാൾ
6
എെന്റ
്രപാണന്
മജ്ജയും
േമദസ്സ ംെകാണ്ട്
എന്നേപാെല
തൃപ്തിവരുന്നു;
എെന്റ വായ് സേന്താഷമുള്ള അധരങ്ങളാൽ നിെന്ന സ്തുതിക്കുന്നു.
7 നീ എനിക്ക് സഹായമായിത്തീർന്നുവേല്ലാ;
നിെന്റ ചിറകിൻ നിഴലിൽ ഞാൻ േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കുന്നു.
8 എെന്റ ഉള്ളം നിേന്നാട് പറ്റിയിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ വലൈങ്ക എെന്ന താങ്ങുന്നു.
9 എന്നാൽ എനിക്ക് ്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നവർ
ഭൂമിയുെട അേധാഭാഗങ്ങളിേലക്ക് ഇറങ്ങിേപ്പാകും.
10 അവെര വാളിെന്റ ശക്തിക്ക് ഏല്പിക്കും;
കുറുനരികൾക്ക് അവർ ഇരയായിത്തീരും.
11 എന്നാൽ രാജാവ് ൈദവത്തിൽ സേന്താഷിക്കും;
അവെന്റ നാമത്തിൽ സത്യം െചയ്യ ന്നവെനല്ലാം ്രപശംസിക്കെപ്പടും;
എങ്കിലും േഭാഷ്കു പറയുന്നവരുെട വായ് അടഞ്ഞുേപാകും.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 ൈദവേമ,
എെന്റ സങ്കടത്തിൽ ഞാൻ കഴിക്കുന്ന അേപക്ഷ
േകൾക്കണേമ;
ശ്രതുഭയത്തിൽനിന്ന് എെന്റ ജീവെന പാലിക്കണേമ;
2 ദുഷ്കർമ്മികള െട ഗൂഢാേലാചനയിലും
നീതിേകട് ്രപവർത്തിക്കുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിലും ഞാൻ അകെപ്പടാെത
എെന്ന മറച്ച െകാള്ളണേമ.
3 അവർ അവരുെട നാവിെന വാൾേപാെല മൂർച്ചയാക്കുന്നു;
നിഷ്കളങ്കെന ഒളിച്ചിരുന്ന് എേയ്യണ്ടതിന്
4 അവർ ൈകപ്പ ള്ള വാക്കായ അസ്്രതം െതാടുക്കുകയും
ശങ്കിക്കാെത െപെട്ടന്ന് അവെന എയ്തുകളയുകയും െചയ്യ ന്നു.
5 തിന്മയായ കാര്യത്തിൽ അവർ അവെരത്തെന്ന ഉറപ്പിക്കുന്നു;
ഒളിച്ച് െകണിവയ്ക്കുവാൻ തമ്മിൽ ആേലാചിക്കുന്നു;
“നെമ്മ ആര് കാണും” എന്ന് അവർ പറയുന്നു.
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6 അവർ

േ്രദാഹസൂ്രതങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു;
നാം ഒരു സൂക്ഷ്മസൂ്രതം കണ്ടുപിടിച്ച എന്ന് പറയുന്നു;
മനുഷ്യെന്റ അന്തരംഗവും ഹൃദയവും അഗാധം തെന്ന.
7 എന്നാൽ ൈദവം അവെര എയ്യ ം;
അമ്പുെകാണ്ട് അവർ െപട്ടന്ന് മുറിേവല്ക്കും.
8 അങ്ങെന സ്വന്തനാവ് അവർക്ക് വിേരാധമായിരിക്കുകയാൽ
അവർ ഇടറിവീഴുവാൻ ഇടയാകും;
അവെര കാണുന്നവെരല്ലാം പരിഹാസേത്താെട തല കുലുക്കുന്നു.
9 അങ്ങെന സകലമനുഷ്യരും ഭയെപ്പട്ട് ൈദവത്തിെന്റ ്രപവൃത്തിെയപ്പറ്റി
്രപസ്താവിക്കും;
അവെന്റ ്രപവൃത്തിെയപ്പറ്റി അവർ ചിന്തിക്കും.
10 നീതിമാൻ യേഹാവയിൽ ആനന്ദിച്ച് അവെന ശരണമാക്കും;
ഹൃദയപരമാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും ്രപശംസിക്കെപ്പടും.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്; ഒരു സങ്കീർത്തനം; ദാവീദിെന്റ ഒരു ഗീതം.
1 ൈദവേമ, സീേയാനിൽ നിെന്ന സ്തുതിക്കുന്നത് േയാഗ്യം തെന്ന;
നിനക്കു തെന്ന േനർച്ച കഴിക്കുന്നു.
2 ്രപാർത്ഥന േകൾക്കുന്ന ൈദവേമ,
സകലജഡവും നിെന്റ അടുക്കേലക്ക് വരുന്നു.
3 എെന്റ അകൃത്യങ്ങൾ എെന്റ േനെര ്രപബലമായിരിക്കുന്നു;
അങ്ങ് ഞങ്ങള െട അതി്രകമങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തും.
4 നിെന്റ
്രപാകാരങ്ങളിൽ വസിേക്കണ്ടതിന് നീ തിരെഞ്ഞടുത്ത്
അടുപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ;
ഞങ്ങൾ നിെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരമായ നിെന്റ ആലയത്തിെല നന്മെകാണ്ട്
തൃപ്തരാകും.
5 ഭൂമിയുെട അറുതികൾക്കും ദൂരത്തുള്ള സമു്രദത്തിനും
ആ്രശയമായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങള െട രക്ഷയായ ൈദവേമ,
നീ ഭയങ്കരകാര്യങ്ങളാൽ നീതിേയാെട ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമരുള ന്നു.
6 അവൻ
ബലം അരയ്ക്ക് െകട്ടിെക്കാണ്ട് തെന്റ ശക്തിയാൽ
പർവ്വതങ്ങെള ഉറപ്പിക്കുന്നു.
7 അവൻ സമു്രദങ്ങള െട മുഴക്കവും തിരമാലകള െട േകാപവും
ജനതകള െട കലഹവും ശമിപ്പിക്കുന്നു.
8 ഭൂസീമാവാസികള ം നിെന്റ അടയാളങ്ങൾ നിമിത്തം ഭയെപ്പടുന്നു;
ഉദയത്തിെന്റയും
അസ്തമയത്തിെന്റയും
ദിക്കുകെള
നീ
േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കുമാറാക്കുന്നു.
9 നീ ഭൂമിെയ സന്ദർശിച്ച് നനയ്ക്കുന്നു;
നീ അതിെന അത്യന്തം
പുഷ്ടിയുള്ളതാക്കുന്നു;
ൈദവത്തിെന്റ നദിയിൽ െവള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
ഇങ്ങെന നീ ഭൂമിെയ ഒരുക്കി അവർക്ക് ധാന്യം െകാടുക്കുന്നു.
10 നീ അതിെന്റ ഉഴവുചാലുകെള നനയ്ക്കുന്നു;
നീ അതിെന്റ കട്ട ഉടച്ച് നിരത്തുന്നു;
മഴയാൽ നീ അതിെന കുതിർക്കുന്നു;
അതിെല മുളെയ നീ അനു്രഗഹിക്കുന്നു.
11 നീ സംവത്സരെത്ത നിെന്റ നന്മെകാണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്നു;
നിെന്റ പാതകൾ പുഷ്ടിെപാഴിക്കുന്നു.
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12 മരുഭൂമിയിെല

പുല്പ റങ്ങൾ പുഷ്ടിെപാഴിക്കുന്നു;
കുന്നുകൾ ഉല്ലാസം ധരിക്കുന്നു.
13 േമച്ചല്പ റങ്ങൾ ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
താഴ്വരകൾ ധാന്യംെകാണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നു;
അവ ആർക്കുകയും പാടുകയും െചയ്യ ന്നു.

സങ്കീർത്തനം.66

സംഗീത്രപമാണിക്ക്; ഒരു ഗീതം; ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 സർവ്വഭൂമിയും, ൈദവെത്ത ആേഘാഷിക്കെട്ട;
2 അവെന്റ നാമത്തിെന്റ മഹത്വം കീർത്തിക്കുവിൻ;
അവെന്റ സ്തുതി മഹത്വപൂർണമാക്കുവിൻ.
3 “നിെന്റ ്രപവൃത്തികൾ എ്രത ഭയങ്കരം;
നിെന്റ ശക്തിയുെട വലിപ്പത്താൽ ശ്രതുക്കൾ നിനക്ക് കീഴടങ്ങും;
4 സർവ്വഭൂമിയും നിെന്ന നമസ്കരിച്ച് പാടും;
അവർ നിെന്റ നാമത്തിന് കീർത്തനം പാടും” എന്നിങ്ങെന ൈദവേത്താട്
പറയുവിൻ.
േസലാ.
5 വന്ന് ൈദവത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികെള േനാക്കുവിൻ;
അവൻ മനുഷ്യപു്രതന്മാേരാടുള്ള തെന്റ ്രപവൃത്തിയിൽ ഭയങ്കരൻ.
6 അവൻ സമു്രദെത്ത ഉണങ്ങിയ നിലമാക്കി;
അവർ കാൽനടയായി നദി കടന്നുേപായി;
അവിെട നാം അവനിൽ സേന്താഷിച്ച .
7 അവൻ തെന്റ ശക്തിയാൽ എേന്നക്കും വാഴുന്നു;
അവെന്റ കണ്ണ് ജനതകെള േനാക്കുന്നു;
മത്സരക്കാർ സ്വയം ഉയർത്തരുേത.
േസലാ.
8 വംശങ്ങേള, നമ്മുെട ൈദവെത്ത വാഴ്ത്തുവിൻ;
അവെന്റ സ്തുതി ഉച്ചത്തിൽ േകൾപ്പിക്കുവിൻ.
9 അവൻ നെമ്മ ജീവേനാെട കാക്കുന്നു;
നമ്മുെട കാലടികൾ വഴുതുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നതുമില്ല.
10 ൈദവേമ, നീ ഞങ്ങെള പരിേശാധിച്ചിരിക്കുന്നു;
െവള്ളി ഊതിക്കഴിക്കും േപാെല നീ ഞങ്ങെള ഊതിക്കഴിച്ചിരിക്കുന്നു.
11 നീ ഞങ്ങെള വലയിൽ അകെപ്പടുത്തി;
ഞങ്ങള െട മുതുകത്ത് ഒരു വലിയ ഭാരം വച്ചിരിക്കുന്നു.
12 നീ മനുഷ്യെര ഞങ്ങള െട തലേമൽ കയറി ഓടിക്കുമാറാക്കി;
ഞങ്ങൾ തീയിലും െവള്ളത്തിലും കൂടി കടേക്കണ്ടിവന്നു;
എങ്കിലും നീ ഞങ്ങെള സമൃദ്ധിയിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു.
13 ഞാൻ േഹാമയാഗങ്ങള മായി നിെന്റ ആലയത്തിേലക്ക് വരും;
നിനക്കുള്ള എെന്റ േനർച്ചകെള ഞാൻ കഴിക്കും.
14 ഞാൻ കഷ്ടത്തിൽ ആയിരുന്നേപ്പാൾ
അവ എെന്റ അധരങ്ങളാൽ ഉച്ചരിച്ച , എെന്റ വായാൽ േനർന്നു.
15 ഞാൻ ആട്ട െകാറ്റന്മാരുെട സൗരഭ്യവാസനേയാടു കൂടി
തടിച്ച മൃഗങ്ങെള നിനക്ക് േഹാമയാഗം കഴിക്കും;
ഞാൻ കാളകെളയും േകാലാട്ട െകാറ്റന്മാെരയും അർപ്പിക്കും.
േസലാ.
16 സകലഭക്തന്മാരുേമ, വന്ന് േകൾക്കുവിൻ;
അവൻ എെന്റ ്രപാണനു േവണ്ടി െചയ്തത് ഞാൻ വിവരിക്കാം.
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17 ഞാൻ

എെന്റ അധരം െകാണ്ട് അവേനാട് നിലവിളിച്ച ;
എെന്റ നാവിേന്മൽ അവെന്റ പുകഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു.
18 ഞാൻ എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ അകൃത്യം കരുതിയിരുന്നുെവങ്കിൽ
കർത്താവ് േകൾക്കുകയില്ലായിരുന്നു.
19 എന്നാൽ ൈദവം േകട്ടിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ്രപാർത്ഥനാശബ്ദം ്രശദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു;
20 എെന്റ ്രപാർത്ഥന തള്ളിക്കളയാെതയും
തെന്റ ദയ എന്നിൽനിന്ന് എടുത്തുകളയാെതയും ഇരിക്കുന്ന ൈദവം
വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്; ത്രന്തിനാദേത്താെട; ഒരു സങ്കീർത്തനം; ഒരു ഗീതം.
1 ൈദവം നമ്മേളാട് കൃപ െചയ്ത് നമ്മെള അനു്രഗഹിക്കുമാറാകെട്ട;
അവൻ തെന്റ മുഖം നമ്മുെടേമൽ ്രപകാശിപ്പിക്കുമാറാകെട്ട.
േസലാ.
2 നിെന്റ വഴി ഭൂമിയിലും നിെന്റ രക്ഷ സകല ജനതകള െട ഇടയിലും
അറിേയണ്ടതിനു തെന്ന.
3 ൈദവേമ, ജനതകൾ നിെന്ന സ്തുതിക്കും;
സകല ജനതകള ം നിെന്ന സ്തുതിക്കും.
4 ജനതകൾ സേന്താഷിച്ച് േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കും;
നീ വംശങ്ങെള േനേരാെട വിധിച്ച്
ഭൂമിയിെല ജനതകെള ഭരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
േസലാ.
5 ൈദവേമ ജനതകൾ നിെന്ന സ്തുതിക്കും;
സകല ജനതകള ം നിെന്ന സ്തുതിക്കും.
6 ഭൂമി അതിെന്റ അനുഭവം തന്നിരിക്കുന്നു;
ൈദവം, നമ്മുെട ൈദവം തെന്ന, നെമ്മ അനു്രഗഹിക്കും.
7 ൈദവം നെമ്മ അനു്രഗഹിക്കും;
ഭൂമിയുെട അറുതികൾ എല്ലാം അവെന ഭയെപ്പടും.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം; ഒരു ഗീതം.
1 ൈദവം എഴുേന്നല്ക്കുേമ്പാൾ അവെന്റ ശ്രതുക്കൾ ചിതറിേപ്പാകുന്നു;
അവെന െവറുക്കുന്നവരും അവെന്റ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടിേപ്പാകുന്നു.
2 പുക പാറിേപ്പാകുന്നതുേപാെല നീ അവെര പാറിക്കുന്നു;
തീയിൽ െമഴുക് ഉരുകുന്നതുേപാെല ദുഷ്ടന്മാർ ൈദവസന്നിധിയിൽ
നശിക്കുന്നു.
3 എങ്കിലും നീതിമാന്മാർ സേന്താഷിച്ച് ൈദവ സന്നിധിയിൽ ഉല്ലസിക്കും;
അേത, അവർ സേന്താഷേത്താെട ആനന്ദിക്കും.
4 ൈദവത്തിന് പാടുവിൻ, അവെന്റ നാമത്തിന് സ്തുതി പാടുവിൻ;
മരുഭൂമിയിൽകൂടി വാഹനേമറി വരുന്നവന് വഴി നിരത്തുവിൻ;
യാഹ് എന്നാകുന്നു അവെന്റ നാമം; അവെന്റ മുമ്പിൽ ഉല്ലസിക്കുവിൻ.
5 ൈദവം തെന്റ വിശുദ്ധനിവാസത്തിൽ
അനാഥന്മാർക്ക് പിതാവും വിധവമാർക്ക് ന്യായപാലകനും ആകുന്നു.
6 ൈദവം ഏകാകികെള കുടുംബത്തിൽ വസിക്കുമാറാക്കുന്നു;
അവൻ ബദ്ധന്മാെര വിടുവിച്ച് സൗഭാഗ്യത്തിലാക്കുന്നു;
എന്നാൽ മത്സരികൾ വരണ്ട േദശത്ത് വസിക്കും.
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7 ൈദവേമ,

നീ നിെന്റ ജനത്തിന് മുമ്പായി പുറെപ്പട്ട്
മരുഭൂമിയിൽകൂടി എഴുെന്നള്ളിയേപ്പാൾ -

േസലാ കുലുങ്ങി, ആകാശം ൈദവസന്നിധിയിൽ മഴ െചാരിഞ്ഞു.
ഈ സീനായി, യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പിൽ കുലുങ്ങിേപ്പായി.
9 ൈദവേമ, നീ ധാരാളം മഴ െപയ്യിച്ച്
ക്ഷീണിച്ചിരുന്ന നിെന്റ അവകാശെത്ത തണുപ്പിച്ച .
10 നിെന്റ ജനമായ ആട്ടിൻകൂട്ടം അതിൽ വസിച്ച ;
ൈദവേമ, നിെന്റ ദയയാൽ നീ അത് എളിയവർക്കുേവണ്ടി ഒരുക്കിവച്ച .
11 കർത്താവ് ആജ്ഞ െകാടുക്കുന്നു;
അത് വിളംബരം െചയ്യ ന്നവർ വലിേയാരു കൂട്ടമാകുന്നു.
12 ൈസന്യങ്ങള െട രാജാക്കന്മാർ ഓടുന്നു, അെത അവർ ഓടുന്നു;
വീട്ടിൽ പാർക്കുന്നവൾ കവർച്ച പങ്കിടുന്നു.
13 നിങ്ങൾ െതാഴുത്തുകള െട ഇടയിൽ കിടന്നാലും
്രപാവിെന്റ ചിറക് െവള്ളിെകാണ്ടും അതിെന്റ തൂവലുകൾ െപാന്നു
െകാണ്ടും
െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുേപാെല ആകുന്നു.
14 സർവ്വശക്തൻ അവിെട രാജാക്കന്മാെര ചിതറിച്ചേപ്പാൾ
സല്േമാനിൽ ഹിമം െപയ്യ കയായിരുന്നു.
15 ബാശാൻപർവ്വതം ൈദവത്തിെന്റ പർവ്വതമാകുന്നു.
ബാശാൻ പർവ്വതം െകാടുമുടികേളറിയ പർവ്വതമാകുന്നു.
16 െകാടുമുടികേളറിയ പർവ്വതങ്ങേള,
ൈദവം വസിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന പർവ്വതെത്ത
നിങ്ങൾ സ്പർദ്ധിച്ച േനാക്കുന്നത് എന്ത്?
യേഹാവ അതിൽ എേന്നക്കും വസിക്കും.
17 ൈദവത്തിെന്റ രഥങ്ങൾ ആയിരമായിരവും േകാടി േകാടിയുമാകുന്നു;
കർത്താവ് അവരുെട ഇടയിൽ,
സീനായിൽ, വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ തെന്ന ഉണ്ട്.
18 നീ ഉയരത്തിേലക്കു കയറി, ബദ്ധന്മാെര പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി;
യാഹ് എന്ന ൈദവം അവിെട വസിേക്കണ്ടതിന്
നീ മനുഷ്യേരാട്, മത്സരികേളാടു തെന്ന, കാഴ്ച വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
19 നമ്മുെട രക്ഷയാകുന്ന ൈദവമായി,
നാൾേതാറും
നമ്മുെട
ഭാരങ്ങൾ
ചുമക്കുന്ന
കർത്താവ്
വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട.
േസലാ.
20 നമ്മുെട ൈദവം നമുക്ക് രക്ഷയുെട ൈദവം ആകുന്നു;
മരണത്തിൽനിന്നുള്ള
നീക്കുേപാക്കുകൾ
കർത്താവായ
യേഹാവയ്ക്കുള്ളവ തെന്ന.
21 അേത, ൈദവം തെന്റ ശ്രതുക്കള െട തലയും
തെന്റ അകൃത്യത്തിൽ നടക്കുന്നവെന്റ േരാമാവൃതമായ ശിരസ്സ ം
തകർത്തുകളയും.
22 നീ നിെന്റ ശ്രതുക്കള െട രക്തത്തിൽ കാല് മുേക്കണ്ടതിനും
അവരുെട മാംസത്തിൽ നിെന്റ നായ്ക്കള െട നാവിന് ഓഹരി
കിേട്ടണ്ടതിനും
23 ഞാൻ അവെര ബാശാനിൽനിന്ന് മടക്കിവരുത്തും;
സമു്രദത്തിെന്റ ആഴങ്ങളിൽനിന്ന് അവെര മടക്കിവരുത്തും.
24 ൈദവേമ, അവർ നിെന്റ എഴുെന്നള്ളത്ത് കണ്ടു;
8 ഭൂമി
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എെന്റ ൈദവവും രാജാവുമായവെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്കുള്ള
എഴുെന്നള്ളത്തു തേന്ന.
25 സംഗീതക്കാർ മുമ്പിൽ നടന്നു; വീണക്കാർ പിമ്പിൽ നടന്നു;
തപ്പ െകാട്ട ന്ന കന്യകമാർ ഇരുപുറവും നടന്നു.
26 യി്രസാേയലിെന്റ ഉറവിൽനിന്നുള്ള ഏവരുേമ,
സഭാേയാഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കർത്താവായ ൈദവെത്ത വാഴ്ത്തുവിൻ.
27 അവിെട അവരുെട നായകനായ ഇളയ െബന്യാമീനും
െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാരും അവരുെട സംഘവും
െസബൂലൂൻ്രപഭുക്കന്മാരും നഫ്താലി്രപഭുക്കന്മാരും ഉണ്ട്.
28 നിെന്റ ൈദവം നിനക്കായി ബലം കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
ൈദവേമ,
നീ
ഞങ്ങൾക്കു
േവണ്ടി
്രപവർത്തിച്ചതിെന
സ്ഥിരെപ്പടുത്തണേമ.
29 െയരൂശേലമിലുള്ള നിെന്റ മന്ദിരംനിമിത്തം
രാജാക്കന്മാർ നിനക്ക് കാഴ്ച െകാണ്ടുവരും.
30 ഞാങ്ങണയുെട ഇടയിെല ദുഷ്ടജന്തുവിെനയും
ജനതകൾ െവള്ളിവാളങ്ങേളാടുകൂടി വന്ന് കീഴടങ്ങുംവെര
അവരുെട കാളക്കൂട്ടെത്തയും പശുക്കിടാക്കെളയും ശാസിക്കണേമ;
യുദ്ധതല്പരന്മാരായ ജനതകെള ചിതറിക്കണേമ.
31 ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് മഹത്തുക്കൾ വരും;
കൂശ് േവഗത്തിൽ തെന്റ ൈകകെള ൈദവത്തിങ്കേലക്ക് നീട്ട ം.
32 ഭൂമിയിെല രാജ്യങ്ങെള, ൈദവത്തിന് പാട്ട പാടുവിൻ;
കർത്താവിന് കീർത്തനം െചയ്യ വിൻ.
േസലാ.
33 പുരാതനമായ സ്വർഗ്ഗാധിസ്വർഗ്ഗങ്ങളിൽ വാഹനേമറുന്നവന് പാടുവിൻ!
ഇതാ, അവൻ തെന്റ ശബ്ദെത്ത,
ബലേമറിയ ശബ്ദെത്ത േകൾപ്പിക്കുന്നു.
34 ൈദവത്തിെന്റ ശക്തി അംഗീകരിക്കുവിൻ;
അവെന്റ മഹിമ യി്രസാേയലിേന്മലും അവെന്റ ബലം േമഘങ്ങളിലും
വിളങ്ങുന്നു.
35 ൈദവേമ,
നിെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് നീ ഭയങ്കരനായി
േശാഭിക്കുന്നു;
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവം തെന്റ ജനത്തിന് ശക്തിയും ബലവും
െകാടുക്കുന്നു.
ൈദവം വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്; സാരസരാഗത്തിൽ; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 ൈദവേമ, എെന്ന രക്ഷിക്കണേമ;
െവള്ളം എെന്റ ്രപാണേനാളം എത്തിയിരിക്കുന്നു.
2 ഞാൻ നിലയില്ലാത്ത ആഴമുള്ള േചറ്റിൽ താഴുന്നു;
ആഴമുള്ള െവള്ളത്തിൽ ഞാൻ മുങ്ങിേപ്പാകുന്നു;
്രപവാഹങ്ങൾ എെന്റ മീെത കവിെഞ്ഞാഴുകുന്നു.
3 എെന്റ നിലവിളിെകാണ്ട് ഞാൻ തളർന്നിരിക്കുന്നു;
എെന്റ െതാണ്ട വരണ്ടിരിക്കുന്നു;
ൈദവെത്ത കാത്തിരുന്ന് എെന്റ കണ്ണ് മങ്ങിേപ്പാകുന്നു.
4 കാരണംകൂടാെത
എെന്ന െവറുക്കുന്നവർ എെന്റ തലയിെല
േരാമങ്ങേളക്കാള ം അധികമാകുന്നു;
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വൃഥാ എെന്റ ശ്രതുക്കളായി എെന്ന സംഹരിക്കുവാൻ ഭാവിക്കുന്നവർ
െപരുകിയിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ േമാഷ്ടിക്കാത്തത് തിരിെക െകാടുേക്കണ്ടിവരുന്നു.
5 ൈദവേമ, നീ എെന്റ േഭാഷത്തം അറിയുന്നു;
എെന്റ അകൃത്യങ്ങൾ നിനക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല.
6 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ കർത്താേവ,
നിന്നിൽ ്രപത്യാശ വയ്ക്കുന്നവർ എെന്റ നിമിത്തം ലജ്ജിച്ച േപാകരുേത;
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവേമ, നിെന്ന അേന്വഷിക്കുന്നവർ എെന്റ നിമിത്തം
നാണിച്ച േപാകരുേത.
7 നിെന്റനിമിത്തം ഞാൻ നിന്ദ സഹിച്ച ;
ലജ്ജ എെന്റ മുഖെത്ത മൂടിയിരിക്കുന്നു.
8 എെന്റ സേഹാദരന്മാർക്ക് ഞാൻ പരേദശിയും
എെന്റ അമ്മയുെട മക്കൾക്ക് അന്യനും ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു.
9 നിെന്റ ആലയെത്തക്കുറിച്ച ള്ള എരിവ് എെന്ന തിന്നുകളഞ്ഞു;
നിെന്ന നിന്ദിക്കുന്നവരുെട നിന്ദ എെന്റേമൽ വീണിരിക്കുന്നു.
10 ഞാൻ കരഞ്ഞുെകാണ്ട് ഉപവാസത്താൽ ആത്മതപനം െചയ്തു.
അതും എനിക്ക് നിന്ദയായി തീർന്നു;
11 ഞാൻ ചണവസ്്രതം എെന്റ ഉടുപ്പാക്കി;
ഞാൻ അവർക്ക് പഴെഞ്ചാല്ലായിതീർന്നു.
12 പട്ടണവാതില്ക്കൽ ഇരിക്കുന്നവർ എെന്നക്കുറിച്ച സംസാരിക്കുന്നു;
ഞാൻ മദ്യപന്മാരുെട പാട്ടായിരിക്കുന്നു.
13 ഞാേനാ യേഹാേവ, ്രപസാദകാലത്ത് നിേന്നാട് ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു;
ൈദവേമ, നിെന്റ ദയയുെട ബഹുത്വത്താൽ,
നിെന്റ വിശ്വസ്തതയാൽ തെന്ന, എെന്ന രക്ഷിച്ച് ഉത്തരമരുളണേമ.
14 േചറ്റിൽനിന്ന് എെന്ന കയറ്റണേമ; ഞാൻ താണുേപാകരുേത;
എെന്ന
െവറുക്കുന്നവരുെട
കയ്യിൽനിന്നും
ആഴമുള്ള
െവള്ളത്തിൽനിന്നും എെന്ന രക്ഷിക്കണേമ.
15 ജല്രപവാഹം എെന്റ മീെത കവിയരുേത;
ആഴം എെന്ന വിഴുങ്ങരുേത;
കുഴിയിൽ ഞാൻ അടയ്ക്കെപ്പട്ട േപാകരുെത.
16 യേഹാേവ, എനിക്കുത്തരമരുളണേമ;
നിെന്റ ദയ നല്ലതേല്ലാ;
നിെന്റ കരുണയുെട ബഹുത്വ്രപകാരം എന്നിേലക്ക് തിരിയണേമ;
17 അടിയന് തിരുമുഖം മറയ്ക്കരുേത;
ഞാൻ
കഷ്ടത്തിൽ
ഇരിക്കുകയാൽ
േവഗത്തിൽ
എനിക്ക്
ഉത്തരമരുളണേമ.
18 എെന്റ ്രപാണേനാട് അടുത്തുവന്ന് അതിെന വീണ്ടുെകാള്ളണേമ;
എെന്റ ശ്രതുക്കൾനിമിത്തം എെന്ന വീെണ്ടടുക്കണേമ.
19 എെന്റ നിന്ദയും ലജ്ജയും അപമാനവും നീ അറിയുന്നു;
എെന്റ ൈവരികൾ എല്ലാവരും നിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്നു.
20 നിന്ദ എെന്റ ഹൃദയെത്ത തകർത്തു,
ഞാൻ ഏറ്റവും വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നു;
ആർെക്കങ്കിലും
സഹതാപം
േതാന്നുേമാ
എന്ന്
ഞാൻ
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു; ആർക്കും േതാന്നിയില്ല;

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം.69:21

530

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം.70:3

ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവരുേണ്ടാ എന്നും േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു; ആെരയും
കണ്ടില്ലതാനും.
21 അവർ എനിക്ക് തിന്നുവാൻ ൈകപ്പ തന്നു;
എെന്റ ദാഹത്തിന് അവർ എനിക്കു െചാറുക്ക കുടിക്കുവാൻ തന്നു.
22 അവരുെട േമശ അവരുെട മുമ്പിൽ െകണിയായും
അവർ സമാധാനേത്താടിരിക്കുേമ്പാൾ കുടുക്കായും തീരെട്ട.
23 അവരുെട കണ്ണ കാണാത്തവണ്ണം ഇരുണ്ടുേപാകെട്ട;
അവരുെട അര എേപ്പാഴും വിറയ്ക്കുമാറാകെട്ട.
24 നിെന്റ േ്രകാധം അവരുെടേമൽ പകരണേമ;
നിെന്റ ഉ്രഗേകാപം അവെര പിടിക്കുമാറാകെട്ട.
25 അവരുെട വാസസ്ഥലം ശൂന്യമായിേപ്പാകെട്ട;
അവരുെട കൂടാരങ്ങളിൽ ആരും പാർക്കാതിരിക്കെട്ട.
26 നീ ദണ്ഡിപ്പിച്ചവെന അവർ വീണ്ടും ഉപ്രദവിക്കുന്നു;
നീ മുറിേവല്പിച്ചവരുെട േവദന അവർ വിവരിക്കുന്നു.
27 അവരുെട അകൃത്യേത്താട് അകൃത്യം കൂട്ടണേമ;
നിെന്റ നീതി അവർ ്രപാപിക്കരുേത.
28 ജീവെന്റ പുസ്തകത്തിൽനിന്ന് അവെര മായിച്ച കളയണേമ;
നീതിമാന്മാേരാടുകൂടി അവെര എഴുതരുേത.
29 ഞാേനാ എളിയവനും ദുഃഖിതനും ആകുന്നു;
ൈദവേമ, നിെന്റ രക്ഷ എെന്ന ഉയർത്തുമാറാകെട്ട.
30 ഞാൻ പാേട്ടാെട ൈദവത്തിെന്റ നാമെത്ത സ്തുതിക്കും;
സ്േതാ്രതേത്താെട അവെന മഹത്വെപ്പടുത്തും.
31 അത് യേഹാവയ്ക്ക് കാളെയക്കാള ം
െകാമ്പും കുളമ്പും ഉള്ള മൂരിെയക്കാള ം ്രപസാദകരമാകും.
32 സൗമ്യതയുള്ളവർ അതു കണ്ട് സേന്താഷിക്കും;
ൈദവെത്ത അേന്വഷിക്കുന്നവേര, നിങ്ങള െട ഹൃദയം ജീവിക്കെട്ട.
33 യേഹാവ ദരി്രദന്മാരുെട ്രപാർത്ഥന േകൾക്കുന്നു;
തെന്റ ബദ്ധന്മാെര നിന്ദിക്കുന്നതുമില്ല;
34 ആകാശവും ഭൂമിയും സമു്രദങ്ങള ം
അവയിൽ ചരിക്കുന്ന സകലവും അവെന സ്തുതിക്കെട്ട.
35 ൈദവം സീേയാെന രക്ഷിക്കും;
അവൻ െയഹൂദാനഗരങ്ങെള
പണിയും;
അവർ അവിെട പാർത്ത് അതിെന ൈകവശമാക്കും.
36 അവെന്റ ദാസന്മാരുെട സന്തതി അതിെന അവകാശമാക്കും;
അവെന്റ നാമെത്ത സ്േനഹിക്കുന്നവർ അതിൽ വസിക്കും.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്; ദാവീദിെന്റ ഒരു ജ്ഞാപകസങ്കീർത്തനം.
1 ൈദവേമ, എെന്ന വിടുവിക്കുവാൻ,
യേഹാേവ, എെന്ന സഹായിക്കുവാൻ േവഗം വരണേമ.
2 എനിക്കു
്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നവർ ലജ്ജിച്ച്
്രഭമിച്ച േപാകെട്ട;
എെന്റ അനർത്ഥത്തിൽ സേന്താഷിക്കുന്നവർ പിന്തിരിഞ്ഞ് അപമാനം
ഏല്ക്കെട്ട.
3 “നന്നായി നന്നായി” എന്നു പറയുന്നവർ അവരുെട ലജ്ജ നിമിത്തം
പിന്തിരിഞ്ഞു േപാകെട്ട.
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4

നിെന്ന
അേന്വഷിക്കുന്ന
സകലരും
നിന്നിൽ
ആനന്ദിച്ച
സേന്താഷിക്കെട്ട;
നിെന്റ രക്ഷെയ ്രപിയെപ്പടുന്നവർ: “ൈദവം മഹത്വമുള്ളവൻ” എന്ന്
എേപ്പാഴും പറയെട്ട.
5 ഞാൻ എളിയവനും ദരി്രദനും ആകുന്നു;
ൈദവേമ, എെന്റ അടുക്കൽ േവഗം വരണേമ;
നീ തെന്ന എെന്റ സഹായവും എെന്ന വിടുവിക്കുന്നവനും ആകുന്നു;
യേഹാേവ, താമസിക്കരുേത.
1 യേഹാേവ,
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ഞാൻ നിന്നിൽ ആ്രശയിക്കുന്നു;
ഞാൻ ഒരുനാള ം ലജ്ജിച്ച േപാകരുേത.
2 നിെന്റ നീതിനിമിത്തം എെന്ന ഉദ്ധരിച്ച് വിടുവിക്കണേമ;
നിെന്റ െചവി എന്നിേലക്ക് ചായിച്ച് എെന്ന രക്ഷിക്കണേമ.
3 ഞാൻ എേപ്പാഴും വന്ന് പാർേക്കണ്ടതിന് നീ എനിക്ക് ഉറപ്പ ള്ള
പാറയായിരിക്കണേമ;
എെന്ന രക്ഷിക്കുവാൻ നീ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
നീ എെന്റ പാറയും എെന്റ േകാട്ടയും ആകുന്നുവേല്ലാ.
4 എെന്റ ൈദവേമ, ദുഷ്ടെന്റ ൈകയിൽ നിന്നും
നീതിേകടും ്രകൂരതയും ഉള്ളവെന്റ ൈകയിൽ നിന്നും എെന്ന
വിടുവിക്കണേമ.
5 യേഹാവയായ കർത്താേവ, നീ എെന്റ ്രപത്യാശയാകുന്നു;
ബാല്യംമുതൽ നീ എെന്റ ആ്രശയം തേന്ന.
6 ഗർഭംമുതൽ നീ എെന്ന താങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
എെന്റ അമ്മയുെട ഉദരത്തിൽനിന്ന് എെന്ന എടുത്തവൻ നീ തെന്ന;
എെന്റ സ്തുതി എേപ്പാഴും നിെന്നക്കുറിച്ചാകുന്നു;
7 ഞാൻ പലർക്കും ഒരത്ഭുതം ആയിരിക്കുന്നു;
നീ എെന്റ ബലമുള്ള സേങ്കതമാകുന്നു.
8 എെന്റ
വായ് നിെന്റ സ്തുതിെകാണ്ടും ഇടവിടാെത നിെന്റ
്രപശംസെകാണ്ടും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
9 വാർദ്ധക്യകാലത്ത് നീ എെന്ന തള്ളിക്കളയരുേത;
ബലം ക്ഷയിക്കുേമ്പാൾ എെന്ന ഉേപക്ഷിക്കുകയുമരുേത.
10 എെന്റ ശ്രതുക്കൾ എെന്നക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു;
എെന്റ
്രപാണഹാനിക്കായി
കാത്തിരിക്കുന്നവർ
ഗൂഢാേലാചന
നടത്തുന്നു.
11 “ൈദവം അവെന ഉേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു; പിന്തുടർന്ന് പിടിക്കുവിൻ;
വിടുവിക്കുവാൻ ആരുമില്ല” എന്ന് അവർ പറയുന്നു.
12 ൈദവേമ, എേന്നാട് അകന്നിരിക്കരുേത;
എെന്റ ൈദവേമ, എെന്ന സഹായിക്കുവാൻ േവഗം വരണേമ.
13 എെന്റ ്രപാണന് വിേരാധികളായവർ ലജ്ജിച്ച് നശിച്ച േപാകെട്ട;
എനിക്ക് അനർത്ഥം അേന്വഷിക്കുന്നവർ നിന്ദെകാണ്ടും ലജ്ജെകാണ്ടും
മൂടിേപ്പാകെട്ട.
14 ഞാൻ എേപ്പാഴും ്രപത്യാശിക്കും;
ഞാൻ േമല്ക്കുേമൽ നിെന്ന സ്തുതിക്കും.
15 എെന്റ വായ് ഇടവിടാെത നിെന്റ നീതിെയയും രക്ഷെയയും വർണ്ണിക്കും;
അവയുെട സംഖ്യ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ.
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16 ഞാൻ യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ വീര്യ്രപവൃത്തികേളാടുകൂടി വരും;

നിെന്റ നീതിെയ മാ്രതം ഞാൻ കീർത്തിക്കും.
17 ൈദവേമ, എെന്റ ബാല്യംമുതൽ നീ എെന്ന ഉപേദശിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഇന്നുവെര ഞാൻ നിെന്റ അത്ഭുത്രപവൃത്തികെള അറിയിച്ച മിരിക്കുന്നു.
18 ൈദവേമ, അടുത്ത തലമുറേയാട് ഞാൻ നിെന്റ ഭുജബലെത്തയും
വരുവാനുള്ള
എല്ലാവേരാടും
നിെന്റ
വീര്യ്രപവൃത്തിെയയും
അറിയിക്കുേവാളം
വാർദ്ധക്യവും നരയും ഉള്ള കാലത്തും എെന്ന ഉേപക്ഷിക്കരുേത.
19 ൈദവേമ, നിെന്റ നീതിയും അത്യ ന്നതമായിരിക്കുന്നു;
മഹാകാര്യങ്ങൾ ്രപവർത്തിച്ചിട്ട ള്ള ൈദവേമ,
നിേന്നാട് തുല്യൻ ആരാണുള്ളത്?
20
അനവധി
കഷ്ടങ്ങള ം
അനർത്ഥങ്ങള ം
ഞങ്ങെള
കാണുമാറാക്കിയവേന,
നീ ഞങ്ങെള വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കും;
ഭൂമിയുെട ആഴങ്ങളിൽനിന്ന് ഞങ്ങെള തിരിെക കയറ്റ ം.
21 നീ എെന്റ മഹത്വം വർദ്ധിപ്പിച്ച് എെന്ന വീണ്ടും ആശ്വസിപ്പിക്കണേമ.
22 എെന്റ
ൈദവേമ,
ഞാൻ വീണെകാണ്ട് നിെന്നയും നിെന്റ
വിശ്വസ്തതെയയും സ്തുതിക്കും;
യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധേന, ഞാൻ കിന്നരം െകാണ്ട് നിനക്ക്
സ്തുതിപാടും.
23 ഞാൻ നിനക്ക് സ്തുതിപാടുേമ്പാൾ എെന്റ അധരങ്ങള ം
നീ വീെണ്ടടുത്ത എെന്റ ്രപാണനും േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കും.
24 എെന്റ നാവും ഇടവിടാെത നിെന്റ നീതിെയക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും;
എനിക്ക് ആപത്ത് അേന്വഷിക്കുന്നവർ ലജ്ജിച്ച് ്രഭമിച്ച േപായിരിക്കുന്നു.
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ശലേമാെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 ൈദവേമ, രാജാവിന് നിെന്റ ന്യായവും
രാജകുമാരന് നിെന്റ നീതിയും നല്കണേമ.
2 അവൻ നിെന്റ ജനെത്ത നീതിേയാടും
നിെന്റ എളിയജനെത്ത ന്യായേത്താടും കൂടി പരിപാലിക്കെട്ട.
3 നീതിയാൽ പർവ്വതങ്ങളിലും കുന്നുകളിലും ജനത്തിന് സമാധാനം
വിളയെട്ട.
4 ജനത്തിെല എളിയവർക്ക് അവൻ ന്യായം പാലിച്ച െകാടുക്കെട്ട;
ദരി്രദജനെത്ത
അവൻ
രക്ഷിക്കുകയും
പീഡിപ്പിക്കുന്നവെന
തകർത്തുകളയുകയും െചയ്യെട്ട;
5 സൂര്യച്രന്ദന്മാരുള്ള കാലേത്താളം
അവർ തലമുറതലമുറയായി നിെന്ന ഭയെപ്പടെട്ട.
6 അരിഞ്ഞ പുല്പ റത്ത് െപയ്യ ന്ന മഴേപാെലയും
ഭൂമിെയ നനയ്ക്കുന്ന വന്മഴേപാെലയും അവൻ ഇറങ്ങിവരെട്ട.
7 അവെന്റ കാലത്ത് നീതിമാന്മാർ തഴയ്ക്കെട്ട;
ച്രന്ദനുേള്ളടേത്താളം സമാധാനസമൃദ്ധി ഉണ്ടാകെട്ട.
8 അവൻ സമു്രദംമുതൽ സമു്രദംവെരയും
നദിമുതൽ ഭൂമിയുെട അറ്റങ്ങൾവെരയും ഭരിക്കെട്ട.
9 മരുഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവർ അവെന്റ മുമ്പിൽ വണങ്ങെട്ട;
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അവെന്റ ശ്രതുക്കൾ നിലെത്ത െപാടിമണ്ണ് നക്കെട്ട.
10
തർശീശിെലയും
ദ്വീപുകളിെലയും
രാജാക്കന്മാർ
കാഴ്ച
െകാണ്ടുവരെട്ട;
െശബയിെലയും െസബയിെലയും രാജാക്കന്മാർ കപ്പം െകാടുക്കെട്ട.
11 സകലരാജാക്കന്മാരും അവെന നമസ്കരിക്കെട്ട;
സകല ജനതകള ം അവെന േസവിക്കെട്ട.
12 അവൻ നിലവിളിക്കുന്ന ദരി്രദെനയും
സഹായമില്ലാത്ത എളിയവെനയും രക്ഷിക്കുമേല്ലാ.
13 എളിയവെനയും ദരി്രദെനയും അവൻ ആദരിക്കും;
ദരി്രദന്മാരുെട ജീവെന അവൻ രക്ഷിക്കും.
14 അവരുെട ്രപാണെന അവൻ പീഡയിൽ നിന്നും സാഹസത്തിൽനിന്നും
വീെണ്ടടുക്കും;
അവരുെട രക്തം അവന് വിലേയറിയതായിരിക്കും.
15 അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കും;
െശബയിൽ നിന്നുള്ള െപാന്ന് അവന്
കാഴ്ചയായി െകാണ്ടു വരും;
അവനുേവണ്ടി എേപ്പാഴും ്രപാർത്ഥന കഴിക്കും;
ഇടവിടാെത അവെന അനു്രഗഹിക്കും.
16 േദശത്ത് പർവ്വതങ്ങള െട മുകളിൽ ധാന്യസമൃദ്ധിയുണ്ടാകും;
അതിെന്റ വിളവ് െലബാേനാെനേപ്പാെല ഉലയും;
നഗരവാസികൾ ഭൂമിയിെല സസ്യം േപാെല തഴയ്ക്കും.
17 അവെന്റ നാമം എേന്നക്കും നിലനില്ക്കും;
അവെന്റ നാമം സൂര്യൻ ഉേള്ളടേത്താളം നിലനില്ക്കും;
മനുഷ്യർ അവെന്റ േപര് െചാല്ലി അേന്യാന്യം അനു്രഗഹിക്കും;
സകലജാതികള ം അവെന ‘ഭാഗ്യവാൻ’ എന്നു പറയും.
18 താൻ മാ്രതം അത്ഭുതങ്ങൾ െചയ്യ ന്നവനായി
യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായി
യേഹാവയായ
ൈദവം
വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട.
19 അവെന്റ മഹത്വമുള്ള നാമം എേന്നക്കും വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട;
ഭൂമി മുഴുവനും അവെന്റ മഹത്വംെകാണ്ട് നിറയുമാറാകെട്ട. ആേമൻ,
ആേമൻ.
20
യിശ്ശായിയുെട
പു്രതനായ
ദാവീദിെന്റ
്രപാർത്ഥനകൾ
അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

മൂന്നാംപുസ്തകം.
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ആസാഫിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 ൈദവം യി്രസാേയലിന്, നിർമ്മലഹൃദയം ഉള്ളവർക്കു തെന്ന,
നിശ്ചയമായും നല്ലവൻ ആകുന്നു.
2 എന്നാൽ എെന്റ കാലുകൾ ഏകേദശം ഇടറി;
എെന്റ കാലടികൾ ഏെറക്കുെറ വഴുതിേപ്പായി.
3 ദുഷ്ടന്മാരുെട സമൃദ്ധി കണ്ടിട്ട്
എനിക്ക് അഹങ്കാരികേളാട് അസൂയ േതാന്നി.
4 അവർക്ക് ജീവപര്യന്തം േവദന ഒട്ട മില്ല;
അവരുെട േദഹം തടിച്ച െകാഴുത്തിരിക്കുന്നു.
5 അവർ മർത്യെരേപ്പാെല കഷ്ടത്തിൽ ആകുന്നില്ല;
മറ്റ മനുഷ്യെരേപ്പാെല േരാഗത്താൽ ബാധിക്കെപ്പടുന്നതുമില്ല.
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ഡംഭം അവർക്ക് മാലയായിരിക്കുന്നു;
ബലാല്ക്കാരം വസ്്രതംേപാെല അവെര ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു.
7 അവരുെട കണ്ണ കൾ പുഷ്ടിെകാണ്ട് ഉന്തിനില്ക്കുന്നു;
അവരുെട
ഹൃദയത്തിെല
േഭാഷത്തമായ
നിരൂപണങ്ങൾ
കവിെഞ്ഞാഴുകുന്നു.
8 അവർ പരിഹസിച്ച് ദുഷ്ടതേയാെട ഭീഷണി പറയുന്നു;
ഉന്നതഭാവേത്താെട സംസാരിക്കുന്നു.
9 അവർ വായ് ആകാശേത്താളം ഉയർത്തുന്നു;
അവരുെട നാവ് ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു.
10 അതുെകാണ്ടു അവൻ തെന്റ ജനെത്ത ഇവിേടക്ക് െകാണ്ടുവരുന്നു.
അവർ ധാരാളം െവള്ളം വലിച്ച കുടിക്കുന്നു.
11 “ൈദവം എങ്ങെന അറിയുന്നു?
അത്യ ന്നതന് അറിവുേണ്ടാ?” എന്ന് അവർ പറയുന്നു.
12 ഇങ്ങെന ആകുന്നു ദുഷ്ടന്മാർ;
അവർ നിരന്തരം സ്വസ്ഥത അനുഭവിച്ച് സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
13 ആകയാൽ ഞാൻ എെന്റ ഹൃദയെത്ത ശുദ്ധീകരിച്ചതും
എെന്റ ൈകകൾ നിഷ്ക്കളങ്കതയിൽ കഴുകിയതും വ്യർത്ഥമേ്രത.
14 ഞാൻ ദിവസം മുഴുവൻ ബാധിതനായിരുന്നു;
ഉഷസ്സ േതാറും ദണ്ഡിക്കെപ്പട്ട ം ഇരുന്നു.
15 ഞാൻ ഇ്രപകാരം സംസാരിക്കുവാൻ വിചാരിെച്ചങ്കിൽ,
നിെന്റ മക്കള െട തലമുറേയാട് േ്രദാഹം െചയ്യ മായിരുന്നു.
16 ഞാൻ
ഇത് സ്വയം ്രഗഹിക്കുവാൻ നിരൂപിച്ചേപ്പാൾ എനിക്ക്
്രപയാസമായി േതാന്നി;
17 ഒടുവിൽ ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ െചന്ന്
അവരുെട അന്ത്യം എന്താകും എന്ന് ചിന്തിച്ച .
18 നിശ്ചയമായും നീ അവെര വഴുവഴുപ്പിൽ നിർത്തുന്നു;
നീ അവെര നാശത്തിൽ തള്ളിയിടുന്നു.
19 എ്രത ക്ഷണത്തിൽ അവർ ശൂന്യമായിേപ്പായി!
അവർ ഭയാനകമായ കാര്യങ്ങളാൽ അേശഷം മുടിഞ്ഞുേപായിരിക്കുന്നു.
20 ഉണരുേമ്പാൾ ഒരു സ്വപ്നം േപാെല, കർത്താേവ, അവർ ഉണരുേമ്പാൾ
നീ അവരുെട രൂപെത്ത തുച്ഛീകരിക്കും.
21 ഇങ്ങെന എെന്റ ഹൃദയം വ്യസനിക്കുകയും എെന്റ അന്തരംഗത്തിൽ
കുത്തുെകാള്ള കയും െചയ്തേപ്പാൾ
22 ഞാൻ േഭാഷനും ഒന്നും അറിയാത്തവനും ആയിരുന്നു;
നിെന്റ മുമ്പിൽ മൃഗംേപാെല ആയിരുന്നു.
23 എങ്കിലും ഞാൻ ഇേപ്പാഴും നിെന്റ അടുക്കൽ ഇരിക്കുന്നു;
നീ എെന്ന വലൈങ്കയ്ക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.
24 നിെന്റ ആേലാചനയാൽ നീ എെന്ന നടത്തും;
പിന്നേത്തതിൽ മഹത്വത്തിേലക്ക് എെന്ന ൈകെക്കാള്ള ം.
25 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നീ ഒഴിെക എനിക്ക് ആരാണുള്ളത്?
ഭൂമിയിലും നിെന്നയല്ലാെത ഞാൻ ഒന്നും ആ്രഗഹിക്കുന്നില്ല.
26 എെന്റ മാംസവും ഹൃദയവും ക്ഷയിച്ച േപാകുന്നു;
ൈദവം എേന്നക്കും എെന്റ ഹൃദയത്തിെന്റ പാറയും എെന്റ ഓഹരിയും
ആകുന്നു.
27 ഇതാ, നിേന്നാട് അകന്നിരിക്കുന്നവർ നശിച്ച േപാകും;
നിെന്ന വിട്ട് പരസംഗം െചയ്യ ന്ന എല്ലാവെരയും നീ സംഹരിക്കും.
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28 എന്നാൽ

ൈദവേത്താട് അടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് നല്ലത്;
നിെന്റ സകല്രപവൃത്തികെളയും വർണ്ണിേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ യേഹാവയായ കർത്താവിെന എെന്റ സേങ്കതമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

സങ്കീർത്തനം.74

ആസാഫിെന്റ ഒരു ധ്യാനം.
1 ൈദവേമ, നീ ഞങ്ങെള സദാകാലേത്തക്കും തള്ളിക്കളഞ്ഞത് എന്ത്?
നിെന്റ േമച്ചില്പ റെത്ത ആടുകള െട േനെര നിെന്റ േകാപം പുകയുന്നത്
എന്ത്?
2 നീ പണ്ടുപേണ്ട സമ്പാദിച്ച നിെന്റ സഭെയയും
നീ വീെണ്ടടുത്ത നിെന്റ അവകാശേഗാ്രതെത്തയും
നീ വസിച്ചിരുന്ന സീേയാൻ പർവ്വതെത്തയും ഓർക്കണേമ.
3 നിത്യശൂന്യങ്ങളിേലക്ക് നിെന്റ കാലടി വയ്ക്കണേമ;
ശ്രതു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ സകലവും നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
4 നിെന്റ ൈവരികൾ നിെന്റ സമാഗമന സ്ഥലത്തിെന്റ നടുവിൽ അലറുന്നു;
അവരുെട െകാടികൾ അവർ അടയാളങ്ങളായി നാട്ടിയിരിക്കുന്നു.
5 അവർ മരക്കൂട്ടത്തിേന്മൽ േകാടാലി ഓങ്ങുന്നതുേപാെല േതാന്നി.
6 ഇതാ, അവർ മഴുെകാണ്ടും ചുറ്റിക െകാണ്ടും
അതിെന്റ ചി്രതപ്പണികൾ മുഴുവനും തകർത്തുകളയുന്നു.
7 അവർ നിെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരം തീവച്ച ;
തിരുനാമത്തിെന്റ നിവാസെത്ത അവർ ഇടിച്ച നിരത്തി അശുദ്ധമാക്കി.
8 “നാം അവെര നശിപ്പിച്ച കളയുക” എന്ന് അവരുെട ഹൃദയത്തിൽ
പറഞ്ഞു,
േദശത്തിൽ ൈദവത്തിെന്റ ആലയങ്ങെളല്ലാം ചുട്ട കളഞ്ഞു.
9 ഞങ്ങൾ ഒരു അടയാളവും കാണുന്നില്ല;
യാെതാരു ്രപവാചകനും േശഷിച്ചിട്ടില്ല;
ഇത് എ്രതേത്താളം എന്നറിയുന്നവൻ ആരും ഞങ്ങള െട ഇടയിൽ ഇല്ല.
10 ൈദവേമ, ൈവരി എ്രതേത്താളം നിന്ദിക്കും?
ശ്രതു നിെന്റ നാമെത്ത എേന്നക്കും ദുഷിക്കുേമാ?
11 നിെന്റ ൈക, നിെന്റ വലൈങ്ക നീ പിൻവലിച്ച കളയുന്നത് എന്ത്?
നിെന്റ മാറിൽ നിന്ന് അത് എടുത്ത് അവെര നശിപ്പിക്കണേമ.
12 ൈദവം പുരാതനേമ എെന്റ രാജാവാകുന്നു;
ഭൂമിയുെട മദ്ധ്യത്തിൽ അവൻ രക്ഷ ്രപവർത്തിക്കുന്നു.
13 നിെന്റ ശക്തിെകാണ്ട് നീ സമു്രദെത്ത വിഭാഗിച്ച ;
െവള്ളത്തിലുള്ള തിമിംഗലങ്ങള െട തല ഉടച്ച കളഞ്ഞു.
14 ലിവ്യാഥാെന്റ തലകെള നീ തകർത്തു;
മരുഭൂവാസികളായ ജനത്തിന് അതിെന ആഹാരമായി െകാടുത്തു.
15 നീ ഉറവും ഒഴുക്കും തുറന്നുവിട്ട ,
മഹാനദികെള നീ വറ്റിച്ച കളഞ്ഞു.
16 പകൽ നിനക്കുള്ളത്; രാവും നിനക്കുള്ളത്;
െവളിച്ചെത്തയും സൂര്യെനയും നീ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.
17 ഭൂസീമകൾ എല്ലാം നീ സ്ഥാപിച്ച ;
നീ ഉഷ്ണകാലവും ശീതകാലവും നിയമിച്ച .
18 യേഹാേവ, ശ്രതു നിന്ദിച്ചതും
മൂഢജനത തിരുനാമെത്ത ദുഷിച്ചതും ഓർക്കണേമ.
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19 നിെന്റ

കുറു്രപാവിെന ദുഷ്ടമൃഗത്തിന് ഏല്പിക്കരുേത;
നിെന്റ എളിയവരുെട ജീവെന എേന്നക്കും മറക്കരുേത.
20 നിെന്റ നിയമെത്ത മാനിക്കണേമ;
ഭൂമിയിെല
അന്ധകാരസ്ഥലങ്ങൾ
സാഹസനിവാസങ്ങൾെകാണ്ട്
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
21 പീഡിതൻ ലജ്ജിച്ച് പിന്തിരിയരുേത;
എളിയവനും ദരി്രദനും നിെന്റ നാമെത്ത സ്തുതിക്കെട്ട.
22 ൈദവേമ, എഴുേന്നറ്റ് നിെന്റ വ്യവഹാരം നടത്തണേമ;
മൂഢൻ ഇടവിടാെത നിെന്ന നിന്ദിക്കുന്നത് ഓർക്കണേമ.
23 നിെന്റ ൈവരികള െട ആരവം മറക്കരുേത;
നിെന്റ എതിരാളികള െട കലഹം എേപ്പാഴും വർധിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.

സങ്കീർത്തനം.75

സംഗീത്രപമാണിക്ക്; നശിപ്പിക്കരുേത എന്ന രാഗത്തിൽ; ആസാഫിെന്റ
ഒരു സങ്കീർത്തനം. ഒരു ഗീതം.
1 ൈദവേമ, ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്േതാ്രതം െചയ്യ ന്നു;
ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്േതാ്രതം െചയ്യ ന്നു; നിെന്റ നാമം അടുത്തിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങൾ നിെന്റ അതിശയ്രപവൃത്തികെള േഘാഷിക്കുന്നു.
2 സമയം വരുേമ്പാൾ ഞാൻ േനേരാെട വിധിക്കും.
3 ഭൂമിയും അതിെല സകല നിവാസികള ം ഉരുകിേപ്പാകുേമ്പാൾ
ഞാൻ അതിെന്റ തൂണുകെള ഉറപ്പിക്കുന്നു.
േസലാ.
4 ഡംഭം കാട്ടരുെതന്ന് ഡംഭികേളാടും
െകാമ്പുയർത്തരുെതന്ന് ദുഷ്ടന്മാേരാടും ഞാൻ പറയുന്നു.
5 നിങ്ങള െട െകാമ്പ് േമേലാട്ട് ഉയർത്തരുത്;
ശാഠ്യേത്താെട സംസാരിക്കുകയുമരുത്.
6 കിഴക്കുനിന്നല്ല, പടിഞ്ഞാറുനിന്നല്ല,
െതക്കുനിന്നുമല്ല ഉയർച്ചവരുന്നത്.
7 ൈദവം ന്യായാധിപതിയാകുന്നു;
അവൻ ഒരുത്തെന താഴ്ത്തുകയും മെറ്റാരുത്തെന ഉയർത്തുകയും
െചയ്യ ന്നു.
8 യേഹാവയുെട കയ്യിൽ ഒരു പാനപാ്രതം ഉണ്ട്; അതിൽ
വീഞ്ഞു നുരയ്ക്കുന്നു; അത് മദ്യംെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവൻ അതിൽനിന്ന് പകരുന്നു;
ഭൂമിയിെല സകലദുഷ്ടന്മാരും അതിെന്റ മട്ട് വലിച്ച കുടിക്കും.
9 ഞാേനാ എേന്നക്കും ്രപസ്താവിക്കും;
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവത്തിന് സ്തുതിപാടും.
10 ദുഷ്ടന്മാരുെട െകാമ്പുകെളല്ലാം ഞാൻ മുറിച്ച കളയും;
നീതിമാന്മാരുെട െകാമ്പുകേളാ ഉയർന്നിരിക്കും.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്;
ത്രന്തിനാദേത്താെട;
സങ്കീർത്തനം; ഒരു ഗീതം.
1 ൈദവം െയഹൂദയിൽ ്രപസിദ്ധനാകുന്നു;
അവെന്റ നാമം യി്രസാേയലിൽ വലിയതാകുന്നു.
2 അവെന്റ കൂടാരം ശാേലമിലും

ആസാഫിെന്റ

ഒരു
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അവെന്റ വാസസ്ഥലം സീേയാനിലും ഇരിക്കുന്നു.
3 അവിെടവച്ച് അവൻ മിന്നുന്ന അമ്പുകള ം,യുദ്ധായുധങ്ങളായ
പരിചയും വാള ം തകർത്തുകളഞ്ഞു.
4 ശാശ്വതപർവ്വതങ്ങെളക്കാൾ

നീ
േതജസ്സ ം മഹിമയും ഉള്ളവനാകുന്നു.
5 ൈധര്യശാലികെള െകാള്ളയിട്ട ; അവർ നി്രദ്രപാപിച്ച ;
പരാ്രകമശാലികളായ ആർക്കും ൈകക്കരുത്തില്ലാെത േപായി.
6 യാേക്കാബിെന്റ ൈദവേമ, നിെന്റ ശാസനയാൽ
േതരും കുതിരയും ഗാഢനി്രദയിൽ വീണു.
7 നീ ഭയങ്കരനാകുന്നു;
നീ േകാപിച്ചാൽ തിരുമുമ്പാെക നില്ക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ ആര്?
8 സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് നീ വിധി േകൾപ്പിച്ച ;
ഭൂമിയിെല സാധുക്കെളെയല്ലാം രക്ഷിക്കുവാൻ
9 ൈദവം ന്യായവിസ്താരത്തിന് എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ
ഭൂമി ഭയെപ്പട്ട് നിശ്ശബ്ദമായിരുന്നു.

േസലാ.

േസലാ.
േ്രകാധം നിെന്ന സ്തുതിക്കും നിശ്ചയം;
േശഷിക്കുന്ന േ്രകാധം നീ അരയ്ക്ക് െകട്ട ം.
11 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് േനരുകയും നിവർത്തിക്കുകയും
െചയ്യ വിൻ;
അവെന്റ ചുറ്റ മുള്ള എല്ലാവരും ഭയെപ്പേടണ്ടവന് കാഴ്ചെകാണ്ടുവരെട്ട.
12 അവൻ ്രപഭുക്കന്മാരുെട ്രപാണെന േഛദിച്ച കളയും;
ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാർക്ക് അവൻ ഭയങ്കരനാകുന്നു.
10 മനുഷ്യെന്റ
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്;
െയദൂഥൂന്യരാഗത്തിൽ;
ആസാഫിെന്റ ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1 ഞാൻ എെന്റ ശബ്ദം ഉയർത്തി ൈദവേത്താട്,
എെന്റ ശബ്ദം ഉയർത്തി ൈദവേത്താടു തെന്ന നിലവിളിക്കും;
അവൻ എെന്റ നിലവിളി ്രശദ്ധിക്കും.
2 കഷ്ടദിവസത്തിൽ ഞാൻ യേഹാവെയ അേന്വഷിച്ച ,
രാ്രതിയിൽ എെന്റ ൈക തളരാെത മലർത്തിയിരുന്നു;
എെന്റ ഉള്ളം ആശ്വാസം നിരസിച്ച .
3 ഞാൻ ൈദവെത്ത ഓർത്ത് െനടുവീർപ്പിടുന്നു.
ഞാൻ ധ്യാനിക്കുേമ്പാൾ, എെന്റ ആത്മാവ് വിഷാദിക്കുന്നു.
േസലാ.
4 നീ എെന്റ കണ്ണിന് ഉറക്കം നിേഷധിച്ചിരിക്കുന്നു;
സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവിധം ഞാൻ വ്യാകുലെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
5 ഞാൻ പൂർവ്വദിവസങ്ങെളയും
പണ്ടെത്ത സംവത്സരങ്ങെളയും ഓർക്കുന്നു.
6 രാ്രതിയിൽ ഞാൻ എെന്റ സംഗീതം ഓർക്കുന്നു;
എെന്റ ഹൃദയംെകാണ്ട് ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നു;
എെന്റ ആത്മാവും േശാധന കഴിക്കുന്നു.
7 കർത്താവ് എേന്നക്കും തള്ളിക്കളയുേമാ?
അവൻ ഇനി ഒരിക്കലും അനുകൂലമായിരിക്കുകയില്ലേയാ?
8 അവെന്റ ദയ സദാകാലേത്തക്കും മറഞ്ഞു േപാേയാ?
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അവെന്റ വാഗ്ദാനം തലമുറതലമുറേയാളം നിലനില്ക്കാെത േപാേയാ?
9 ൈദവം കൃപ കാണിക്കുവാൻ മറന്നിരിക്കുന്നുേവാ?
അവൻ േകാപത്തിൽ തെന്റ കരുണ അടച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്നുേവാ?
േസലാ.
10 “എന്നാൽ അത് എെന്റ കഷ്ടതയാകുന്നു;
അത്യ ന്നതെന്റ വലൈങ്ക വരുത്തിയ സംവത്സരങ്ങൾ തെന്ന” എന്ന്
ഞാൻ പറഞ്ഞു.
11 ഞാൻ യേഹാവയുെട ്രപവൃത്തികെള വർണ്ണിക്കും;
പേണ്ടയുള്ള നിെന്റ അത്ഭുതങ്ങെള ഞാൻ ഓർക്കും.
12 ഞാൻ നിെന്റ സകല്രപവൃത്തികെളയും ധ്യാനിക്കും;
നിെന്റ ്രകിയകെളക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കും.
13 ൈദവേമ, നിെന്റ വഴി വിശുദ്ധമാകുന്നു;
നമ്മുെട ൈദവെത്തേപ്പാെല വലിയ ൈദവം ആരുള്ള ?
14 നീ അത്ഭുതം ്രപവർത്തിക്കുന്ന ൈദവം ആകുന്നു;
നിെന്റ ബലെത്ത നീ ജനതകള െട ഇടയിൽ െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
15 തൃൈക്കെകാണ്ട് നീ നിെന്റ ജനെത്ത വീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്നു;
യാേക്കാബിെന്റയും േയാേസഫിെന്റയും മക്കെള തെന്ന.
േസലാ.
16 ൈദവേമ, െവള്ളങ്ങൾ നിെന്ന കണ്ടു,
െവള്ളങ്ങൾ നിെന്ന കണ്ടു ്രഭമിച്ച ,
ആഴികള ം വിറച്ച േപായി.
17 േമഘങ്ങൾ െവള്ളം െചാരിഞ്ഞു;
ആകാശം ഇടിനാദം മുഴക്കി;
നിെന്റ അസ്്രതങ്ങൾ പരെക്ക പറന്നു.
18 നിെന്റ ഇടിമുഴക്കം ചുഴലിക്കാറ്റിൽ മുഴങ്ങി;
മിന്നലുകൾ ഭൂതലെത്ത ്രപകാശിപ്പിച്ച ;
ഭൂമി കുലുങ്ങി നടുങ്ങിേപ്പായി.
19 നിെന്റ വഴി സമു്രദത്തിലും നിെന്റ പാതകൾ െപരുെവള്ളത്തിലും
ആയിരുന്നു;
നിെന്റ കാൽചുവടുകെള അറിയാെതയുമിരുന്നു.
20 േമാെശയുെടയും അഹേരാെന്റയും ൈകയാൽ നീ നിെന്റ ജനെത്ത ഒരു
ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത േപാെല നടത്തി.
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ആസാഫിെന്റ ഒരു ധ്യാനം.
1 എെന്റ ജനേമ, എെന്റ ഉപേദശം ്രശദ്ധിക്കുവിൻ;
എെന്റ വായിെല െമാഴികൾക്ക് നിങ്ങള െട െചവി ചായിക്കുവിൻ.
2 ഞാൻ ഉപമ ്രപസ്താവിക്കുവാൻ വായ് തുറക്കും;
പുരാതനകടങ്കഥകെള ഞാൻ പറയും.
3 നാം അവെയ േകട്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർ നമ്മേളാട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
4 നാം നമ്മുെട മക്കേളാട് അവെയ മറച്ച വയ്ക്കാെത
വരുവാനുള്ള തലമുറേയാട് യേഹാവയുെട സ്തുതിയും ബലവും
അവൻ െചയ്ത അത്ഭുത്രപവൃത്തികള ം വിവരിച്ച പറയും.
5 അവൻ യാേക്കാബിൽ ഒരു സാക്ഷ്യം സ്ഥാപിച്ച ;
യി്രസാേയലിൽ ഒരു ന്യായ്രപമാണം നിയമിച്ച ;
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അവെയ അവരുെട മക്കെള അറിയിക്കുവാൻ നമ്മുെട പിതാക്കന്മാേരാട്
കല്പിച്ച .
6 വരുവാനുള്ള തലമുറ, ജനിക്കുവാനിരിക്കുന്ന മക്കൾ തെന്ന,
അവെയ
്രഗഹിക്കുകയും
എഴുേന്നറ്റ്
തങ്ങള െട
മക്കേളാട്
അറിയിക്കുകയും െചയ്യ ം.
7 അവർ അവരുെട ആ്രശയം ൈദവത്തിൽ വയ്ക്കുകയും
അവെന്റ ്രപവൃത്തികെള മറന്നുകളയാെത
അവെന്റ കല്പനകൾ ്രപമാണിച്ച നടക്കുകയും
8 അവരുെട പിതാക്കന്മാെരേപാെല
ശാഠ്യവും മത്സരവും ഉള്ള തലമുറയായി
ഹൃദയെത്ത സ്ഥിരമാക്കാെത,
ൈദവേത്താട്
അവിശ്വസ്തമനസ്സ ള്ള
ഒരു
തലമുറയായി
തീരാതിരിക്കുകയും െചേയ്യണ്ടതിനു തെന്ന.
9 ആയുധം ധരിച്ച വില്ലാളികളായ എ്രഫയീമ്യർ
യുദ്ധദിവസത്തിൽ പിന്തിരിഞ്ഞുേപായി.
10 അവർ ൈദവത്തിെന്റ നിയമം ്രപമാണിച്ചില്ല;
അവെന്റ ന്യായ്രപമാണം ഉേപക്ഷിച്ച നടന്നു.
11 അവർ അവെന്റ ്രപവൃത്തികള ം
അവെര കാണിച്ച അത്ഭുതങ്ങള ം മറന്നുകളഞ്ഞു.
12 അവൻ ഈജിപ്റ്റ്േദശത്ത്, േസാവാൻ വയലിൽവച്ച്
അവരുെട പിതാക്കന്മാരുെട കൺ മുമ്പിൽ, അത്ഭുതം ്രപവർത്തിച്ച .
13 അവൻ സമു്രദെത്ത വിഭാഗിച്ച്, അതിൽകൂടി അവെര കടത്തി;
അവൻ െവള്ളെത്ത ചിറേപാെല നില്ക്കുമാറാക്കി.
14 പകൽസമയത്ത് അവൻ േമഘംെകാണ്ടും
രാ്രതി മുഴുവനും അഗ്നി്രപകാശംെകാണ്ടും അവെര നടത്തി.
15 അവൻ മരുഭൂമിയിൽ പാറകെള പിളർന്നു
ആഴികളാൽ എന്നേപാെല അവർക്ക് ധാരാളം കുടിക്കുവാൻ െകാടുത്തു.
16 പാറയിൽനിന്ന് അവൻ അരുവികെള പുറെപ്പടുവിച്ച ;
െവള്ളം നദികെളേപ്പാെല ഒഴുകുമാറാക്കി.
17 എങ്കിലും അവർ അവേനാട് പാപം െചയ്തു;
അത്യ ന്നതേനാട് മരുഭൂമിയിൽവച്ച് മത്സരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
18 അവർ െകാതിക്കുന്ന ഭക്ഷണം േചാദിച്ച െകാണ്ട്
അവർ ഹൃദയത്തിൽ ൈദവെത്ത പരീക്ഷിച്ച .
19 അവർ ൈദവത്തിനു വിേരാധമായി സംസാരിച്ച :
“മരുഭൂമിയിൽ േമശ ഒരുക്കുവാൻ ൈദവത്തിനു കഴിയുേമാ?”
20 അവൻ പാറെയ അടിച്ച , െവള്ളം പുറെപ്പട്ട ,
േതാടുകള ം കവിെഞ്ഞാഴുകി, സത്യം;
“എന്നാൽ അപ്പംകൂടി തരുവാൻ അവന് കഴിയുേമാ?
തെന്റ ജനത്തിന് അവൻ മാംസം വരുത്തി െകാടുക്കുേമാ?”
എന്ന്
പറഞ്ഞു.
21 ആകയാൽ യേഹാവ അതു േകട്ട് േകാപിച്ച ;
യാേക്കാബിെന്റ േനെര തീ ജ്വലിച്ച ;
യി്രസാേയലിെന്റ േനെര േകാപവും െപാങ്ങി.
22 അവർ ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും
അവെന്റ രക്ഷയിൽ ആ്രശയിക്കുകയും െചയ്യായ്കയാൽ തെന്ന.
23 അവൻ മീെത േമഘങ്ങേളാടു കല്പിച്ച ;
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ആകാശത്തിെന്റ വാതിലുകെള തുറന്നു.
24 അവർക്കു തിന്നുവാൻ മന്ന വർഷിപ്പിച്ച ;
സ്വർഗ്ഗീയധാന്യം അവർക്കു െകാടുത്തു.
25 മനുഷ്യർ ദൂതന്മാരുെട അപ്പം തിന്നു;
അവൻ അവർക്ക് തൃപ്തിയാകുംവണ്ണം ആഹാരം അയച്ച .
26 അവൻ ആകാശത്തിൽ കിഴക്കൻകാറ്റ് അടിപ്പിച്ച ;
തെന്റ ശക്തിയാൽ കിഴക്കൻ കാറ്റ വരുത്തി.
27 അവൻ അവർക്കു െപാടിേപാെല മാംസെത്തയും
കടൽപുറെത്ത മണൽേപാെല പക്ഷികെളയും വർഷിപ്പിച്ച ;
28 അവരുെട പാളയത്തിെന്റ നടുവിലും പാർപ്പിടങ്ങള െട ചുറ്റിലും
അവെയ െപാഴിച്ച .
29 അങ്ങെന അവർ തിന്ന് തൃപ്തരായി.
അവർ ആ്രഗഹിച്ചത് അവൻ അവർക്കു െകാടുത്തു.
30 അവരുെട െകാതിക്കു മതിവന്നില്ല;
ഭക്ഷണം അവരുെട വായിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന,
31 ൈദവത്തിെന്റ േകാപം അവരുെടേമൽ വന്നു;
അവരുെട അതിശക്തന്മാരിൽ ചിലെര െകാന്നു
യി്രസാേയലിെല യൗവനക്കാെര സംഹരിച്ച .
32 ഇെതല്ലാമായിട്ട ം അവർ പിെന്നയും പാപം െചയ്തു;
അവെന്റ അത്ഭുത്രപവൃത്തികെള വിശ്വസിച്ചതുമില്ല.
33 അതുെകാണ്ട് അവൻ അവരുെട നാള കെള ശ്വാസം േപാെലയും
അവരുെട സംവത്സരങ്ങെള അതിേവഗത്തിലും കഴിയുമാറാക്കി.
34 അവൻ അവെര െകാല്ല േമ്പാൾ അവർ അവെന അേന്വഷിക്കും;
അവർ തിരിഞ്ഞ് ജാ്രഗതേയാെട ൈദവെത്ത തിരയും.
35 ൈദവം അവരുെട പാറ എന്നും
അത്യ ന്നതനായ ൈദവം അവരുെട വീെണ്ടടുപ്പ കാരൻ എന്നും അവർ
ഓർക്കും.
36 എങ്കിലും അവർ വായ്െകാണ്ട് അവേനാട് കപടം സംസാരിക്കും
നാവുെകാണ്ട് അവേനാട് േഭാഷ്ക് പറയും.
37 അവരുെട ഹൃദയം അവനിൽ സ്ഥിരമായിരുന്നില്ല;
അവെന്റ നിയമേത്താട് അവർ വിശ്വസ്തത കാണിച്ചതുമില്ല.
38 എങ്കിലും അവൻ കരുണയുള്ളവനാകുകെകാണ്ട്
അവെര നശിപ്പിക്കാെത അവരുെട അകൃത്യം ക്ഷമിച്ച ;
തെന്റ േ്രകാധം മുഴുവനും ജ്വലിപ്പിക്കാെത
തെന്റ േകാപം പലേപ്പാഴും അടക്കിക്കളഞ്ഞു.
39 അവർ േകവലം ജഡം അെ്രത എന്നും
മടങ്ങിവരാെത കടന്നുേപാകുന്ന കാറ്റ േപാെല എന്നും അവൻ ഓർത്തു.
40 മരുഭൂമിയിൽ അവർ എ്രത തവണ അവേനാട് മത്സരിച്ച !
ശൂന്യേദശത്ത് എ്രത ്രപാവശ്യം അവെന ദുഃഖിപ്പിച്ച !
41 അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ൈദവെത്ത പരീക്ഷിച്ച ;
യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധെന മുഷിപ്പിച്ച .
42 ഈജിപ്റ്റിൽ അടയാളങ്ങള ം
േസാവാൻവയലിൽ അത്ഭുതങ്ങള ം െചയ്ത അവെന്റ ൈകയും
43 അവൻ ശ്രതുവിെന്റ ൈകയിൽ നിന്ന്
അവെര വിടുവിച്ച ദിവസവും അവർ ഓർമ്മിച്ചില്ല.
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അവരുെട നദികെളയും േതാടുകെളയും
അവർക്കു കുടിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം രക്തമാക്കിത്തീർത്തു.
45 അവൻ അവരുെട ഇടയിൽ ഈച്ചെയ അയച്ച ;
അവ അവെര അരിച്ച കളഞ്ഞു: തവളെയയും അയച്ച അവ അവർക്കു
നാശം െചയ്തു.
46 അവരുെട വിള അവൻ തുള്ളനും
അവരുെട ്രപയത്നം െവട്ട ക്കിളിക്കും െകാടുത്തു.
47 അവൻ അവരുെട മുന്തിരിവള്ളികെള കന്മഴെകാണ്ടും
അവരുെട കാട്ടത്തിവൃക്ഷങ്ങെള ആലിപ്പഴം െകാണ്ടും നശിപ്പിച്ച .
48 അവൻ അവരുെട കന്നുകാലികെള കന്മഴക്കും
അവരുെട ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങെള ഇടിത്തീയ്ക്കും ഏല്പിച്ച .
49 അവൻ അവരുെട ഇടയിൽ തെന്റ േകാപാഗ്നിയും
േ്രകാധവും േരാഷവും കഷ്ടവും അയച്ച ;
അനർത്ഥദൂതന്മാരുെട ഒരു ഗണെത്ത തെന്ന.
50 അവൻ തെന്റ േകാപത്തിന് ഒരു പാത ഒരുക്കി,
അവരുെട ്രപാണെന മരണത്തിൽനിന്നു വിടുവിക്കാെത
അവരുെട ജീവെന മഹാവ്യാധിക്ക് ഏല്പിച്ച കളഞ്ഞു.
51 അവൻ ഈജിപ്റ്റിെല എല്ലാ കടിഞ്ഞൂലിെനയും
ഹാമിെന്റ കൂടാരങ്ങളിലുള്ളവരുെട വീര്യത്തിെന്റ ആദ്യഫലെത്തയും
സംഹരിച്ച .
52 എന്നാൽ തെന്റ ജനെത്ത അവൻ ആടുകെളേപ്പാെല പുറെപ്പടുവിച്ച ;
മരുഭൂമിയിൽ ആട്ടിൻകൂട്ടെത്തേപ്പാെല അവെര നടത്തി.
53
അവൻ
അവെര
നിർഭയമായി
നടത്തുകയാൽ
അവർക്ക്
ഭയമുണ്ടായില്ല;
അവരുെട ശ്രതുക്കെള സമു്രദം മൂടിക്കളഞ്ഞു.
54 അവൻ അവെര തെന്റ വിശുദ്ധേദശത്തിേലക്കും
തെന്റ വലൈങ്ക സമ്പാദിച്ച ഈ പർവ്വതത്തിേലക്കും െകാണ്ടുവന്നു.
55 അവരുെട മുമ്പിൽനിന്നു അവൻ ജനതകെള നീക്കിക്കളഞ്ഞു;
ചരടുെകാണ്ട് അളന്ന് അവർക്ക് അവകാശം പകുത്തുെകാടുത്തു;
യി്രസാേയലിെന്റ
േഗാ്രതങ്ങെള
അവരവരുെട
കൂടാരങ്ങളിൽ
താമസിപ്പിച്ച .
56 എങ്കിലും അവർ അത്യ ന്നതനായ ൈദവെത്ത പരീക്ഷിച്ച് മത്സരിച്ച ;
അവെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ്രപമാണിച്ചതുമില്ല.
57 അവർ അവരുെട പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല പിന്തിരിഞ്ഞ് േ്രദാഹം
െചയ്തു;
വഞ്ചനയുള്ള വില്ല േപാെല അവർ മാറിക്കളഞ്ഞു.
58 അവർ അവരുെട പൂജാഗിരികെളെക്കാണ്ട് അവെന േകാപിപ്പിച്ച ;
വി്രഗഹങ്ങെളെക്കാണ്ട് അവന് തീക്ഷ്ണത ജനിപ്പിച്ച .
59 ൈദവം അത് േകട്ട് ്രകുദ്ധിച്ച ; യി്രസാേയലിെന ഏറ്റവും െവറുത്തു.
60 അതുെകാണ്ട് അവൻ ശീേലാവിെല തിരുനിവാസവും
താൻ മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽ അടിച്ചിരുന്ന കൂടാരവും ഉേപക്ഷിച്ച .
61 തെന്റ ബലെത്ത ്രപവാസത്തിലും
തെന്റ മഹത്വെത്ത ശ്രതുവിെന്റ കയ്യിലും ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു.
62 അവൻ തെന്റ അവകാശേത്താട് േകാപിച്ച ;
തെന്റ ജനെത്ത വാളിന് വിട്ട െകാടുത്തു.
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63 അവരുെട

യൗവനക്കാർ തീയ്ക്ക് ഇരയായിത്തീർന്നു;
അവരുെട കന്യകമാർക്ക് വിവാഹഗീതം ഉണ്ടായതുമില്ല.
64 അവരുെട പുേരാഹിതന്മാർ വാൾെകാണ്ടു വീണു;
അവരുെട വിധവമാർ വിലാപം കഴിച്ചതുമില്ല.
65 അേപ്പാൾ കർത്താവ് ഉറക്കത്തിൽനിന്ന് ഉണർന്നുവരുന്നവെനേപ്പാെലയും
വീഞ്ഞുകുടിച്ച് അട്ടഹസിക്കുന്ന വീരെനേപ്പാെലയും ഉണർന്നു.
66 അവൻ തെന്റ ശ്രതുക്കെള പിന്നിേലക്ക് ഓടിച്ച കളഞ്ഞു;
അവർക്ക് നിത്യനിന്ദ വരുത്തുകയും െചയ്തു.
67 എന്നാൽ അവൻ േയാേസഫിെന്റ കൂടാരെത്ത ത്യജിച്ച ;
എ്രഫയീംേഗാ്രതെത്ത തിരെഞ്ഞടുത്തതുമില്ല.
68 അവൻ െയഹൂദാേഗാ്രതെത്തയും
താൻ ്രപിയെപ്പട്ട സീേയാൻപർവ്വതെത്തയും തിരെഞ്ഞടുത്തു.
69 താൻ സദാകാലേത്തക്കും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമിെയേപ്പാെലയും
സ്വർേഗ്ഗാന്നതികെളേപ്പാെലയും അവൻ തെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത
പണിതു.
70 അവൻ തെന്റ ദാസനായ ദാവീദിെന െതരെഞ്ഞടുത്തു;
ആട്ടിൻെതാഴുത്തുകള െട ഇടയിൽനിന്ന് അവെന വരുത്തി.
71 തെന്റ
ജനമായ യാേക്കാബിെനയും തെന്റ അവകാശമായ
യി്രസാേയലിെനയും
േമയിേക്കണ്ടതിന് യേഹാവ അവെന തള്ളയാടുകെള േനാക്കുന്ന
േവലയിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്നു.
72 അങ്ങെന അവൻ പരമാർത്ഥഹൃദയേത്താെട അവെര േമയിച്ച ;
ൈകകള െട സാമർഥ്യേത്താെട അവെര നടത്തി.
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ആസാഫിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 ൈദവേമ, ജനതതികൾ നിെന്റ അവകാശത്തിേലക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു;
അവർ നിെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത അശുദ്ധമാക്കുകയും
െയരൂശേലമിെന കൽകുന്നുകളാക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.
2
അവർ
നിെന്റ
ദാസന്മാരുെട
ശവങ്ങെള
ആകാശത്തിെല
പക്ഷികൾക്കും
നിെന്റ വിശുദ്ധന്മാരുെട മാംസെത്ത കാട്ട മൃഗങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണമായി
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
3 അവരുെട രക്തം െവള്ളംേപാെല അവർ െയരൂശേലമിന് ചുറ്റ ം
ചിന്തിക്കളഞ്ഞു;
അവെര കുഴിച്ചിടുവാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
4 ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള െട അയല്ക്കാർക്ക് അപമാനവും
ചുറ്റ മുള്ളവർക്ക് നിന്ദയും പരിഹാസവും ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു.
5 യേഹാേവ, നീ സദാ േകാപിക്കുന്നതും
നിെന്റ തീക്ഷ്ണത തീേപാെല ജ്വലിക്കുന്നതും എ്രതേത്താളം?
6
നിെന്ന
അറിയാത്ത
ജനതകള െടേമലും
നിെന്റ
നാമം
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കാത്ത രാജ്യങ്ങള െടേമലും
നിെന്റ േ്രകാധം പകരണേമ.
7 അവർ യാേക്കാബിെന വിഴുങ്ങിക്കളയുകയും
അവെന്റ വാസസ്ഥലം ശൂന്യമാക്കുകയും െചയ്തുവേല്ലാ.
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8 ഞങ്ങള

െട പൂർവ്വികരുെട അകൃത്യങ്ങൾ ഞങ്ങേളാട് കണക്കിടരുേത;
നിെന്റ കരുണ േവഗത്തിൽ ഞങ്ങെള എതിേരല്ക്കുമാറാകെട്ട;
ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും എളിമെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
9 ഞങ്ങള െട രക്ഷയായ ൈദവേമ,
നിെന്റ നാമമഹത്വത്തിനായി ഞങ്ങെള സഹായിക്കണേമ;
നിെന്റ നാമംനിമിത്തം ഞങ്ങെള രക്ഷിച്ച്,
ഞങ്ങള െട പാപങ്ങൾക്ക് ്രപായശ്ചിത്തം െചയ്യണെമ.
10 “അവരുെട ൈദവം എവിെട?” എന്ന് ജനതകൾ പറയുന്നത് എന്തിന്?
നിെന്റ ദാസന്മാരുെട രക്തം ചിന്തിയതിന് ്രപതികാരം
ഞങ്ങള െടദൃഷ്ടിയിൽ, ജനതകള െട ഇടയിൽ െവളിെപ്പടുമാറാകെട്ട.
11 ബദ്ധന്മാരുെട െനടുവീർപ്പ് നിെന്റ മുമ്പാെക വരുമാറാകെട്ട;
മരണത്തിന് വിധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നവെര നീ നിെന്റ മഹാശക്തിയാൽ
രക്ഷിക്കണേമ.
12 കർത്താേവ, ഞങ്ങള െട അയല്ക്കാർ നിെന്ന നിന്ദിച്ച നിന്ദ
ഏഴിരട്ടിയായി അവരുെട മാർവ്വിടത്തിേലക്ക് പകരം െകാടുക്കണേമ.
13 എന്നാൽ നിെന്റ ജനവും നിെന്റ േമച്ചില്പ റെത്ത ആടുകള മായ ഞങ്ങൾ
എേന്നക്കും നിനക്ക് സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം.
തലമുറതലമുറേയാളം ഞങ്ങൾ നിെന്റ സ്തുതിെയ ്രപസ്താവിക്കും.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്; സാരസസാക്ഷ്യം എന്ന രാഗത്തിൽ; ആസാഫിെന്റ
ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 ആട്ടിൻകൂട്ടെത്തേപ്പാെല േയാേസഫിെന നടത്തുന്ന
യി്രസാേയലിെന്റ ഇടയനായുള്ള യേഹാേവ, െചവിെക്കാള്ളണേമ;
െകരൂബുകളിേന്മൽ അധിവസിക്കുന്നവേന, ്രപകാശിക്കണേമ.
2 എ്രഫയീമും െബന്യാമീനും മനെശ്ശയും കാണത്തക്കവിധം
നിെന്റ വീര്യബലം ഉണർത്തി ഞങ്ങള െട രക്ഷയ്ക്കായി വരണേമ.
3 ൈദവേമ, ഞങ്ങെള യഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തണേമ;
ഞങ്ങൾ രക്ഷെപ്പേടണ്ടതിന് തിരുമുഖം ്രപകാശിപ്പിക്കണേമ.
4 ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാേവ,
നിെന്റ ജനത്തിെന്റ ്രപാർത്ഥനയ്ക്കു േനെര എ്രതേത്താളം നീ
േകാപിക്കും?
5 നീ അവർക്ക് കണ്ണ നീരിെന്റ അപ്പം തിന്നുവാൻ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു;
ധാരാളം കണ്ണ നീർ അവർക്ക് കുടിക്കുവാനും െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
6 നീ ഞങ്ങെള ഞങ്ങള െട അയല്ക്കാർക്ക് വഴക്കാക്കിത്തീർക്കുന്നു;
ഞങ്ങള െട ശ്രതുക്കൾ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു പരിഹസിക്കുന്നു.
7 ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവേമ, ഞങ്ങെള യഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തണേമ;
ഞങ്ങൾ രക്ഷെപ്പേടണ്ടതിന് തിരുമുഖം ്രപകാശിപ്പിക്കണേമ.
8 നീ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മുന്തിരിവള്ളി െകാണ്ടു വന്നു;
ജനതതികെള നീക്കിക്കളഞ്ഞ് അതിെന നട്ട .
9 നീ അതിന് തടം എടുത്തു
അത് േവരൂന്നി േദശത്ത് പടർന്നു.
10 അതിെന്റ നിഴൽെകാണ്ട് പർവ്വതങ്ങൾ മൂടിയിരുന്നു;
അതിെന്റ െകാമ്പുകൾ ദിവ്യേദവദാരുക്കൾേപാെലയും ആയിരുന്നു.
11 അത് െകാമ്പുകെള സമു്രദം വെരയും
ചില്ലികെള നദിവെരയും നീട്ടിയിരുന്നു.
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12 വഴിേപാകുന്നവർ

എല്ലാം അത് പറിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം
നീ അതിെന്റ േവലികൾ െപാളിച്ച കളഞ്ഞത് എന്ത്?
13 കാട്ട പന്നി അതിെന മാന്തിക്കളയുന്നു;
വയലിെല മൃഗങ്ങൾ അത് തിന്നുകളയുന്നു.
14 ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവേമ, തിരിഞ്ഞുവരണേമ;
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു കടാക്ഷിച്ച്
ഈ മുന്തിരിവള്ളിെയ സന്ദർശിക്കണേമ.
15 നിെന്റ വലൈങ്ക നട്ടതും
നീ നിനക്കായി വളർത്തിയതുമായ ഈ ൈതെയയും പരിപാലിക്കണേമ.
16 അതിെന തീ വച്ച ചുടുകയും െവട്ടിക്കളയുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ മുഖത്തുനിന്നുള്ള ഭർസനത്താൽ അവർ നശിച്ച േപാകുന്നു.
17 നിെന്റ ൈക നിെന്റ വലത്തുഭാഗെത്ത പുരുഷെന്റേമൽ
നീ നിനക്കായി വളർത്തിയ മനുഷ്യപു്രതെന്റ േമൽതെന്ന ഇരിക്കെട്ട.
18 എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിെന്ന വിട്ട പിന്മാറുകയില്ല;
ഞങ്ങെള ജീവിപ്പിക്കണേമ, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിെന്റ നാമെത്ത
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും.
19
ൈസന്യങ്ങള െട
ൈദവമായ
യേഹാേവ,
ഞങ്ങെള
യഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തണേമ;
ഞങ്ങൾ രക്ഷെപ്പേടണ്ടതിന് തിരുമുഖം ്രപകാശിപ്പിക്കണേമ.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്; ഗത്ഥ്യരാഗത്തിൽ; ആസാഫിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 നമ്മുെട ബലമായ ൈദവത്തിന് േഘാഷിക്കുവിൻ;
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവത്തിന് ആർപ്പിടുവിൻ.
2 തപ്പ ം ഇമ്പമുള്ള കിന്നരവും
വീണയും എടുത്ത് സംഗീതം തുടങ്ങുവിൻ.
3 അമാവാസ്യയിലും നമ്മുെട ഉത്സവദിവസമായ
പൗർണ്ണമാസിയിലും കാഹളം ഊതുവിൻ.
4 ഇത് യി്രസാേയലിന് ഒരു ചട്ടവും
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവം നൽകിയ ഒരു ്രപമാണവും ആകുന്നു.
5 ഈജിപ്റ്റ് േദശത്തിനു േനെര പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ
ൈദവം അത് േയാേസഫിന് ഒരു സാക്ഷ്യമായി നിയമിച്ച ;
അവിെട ഞാൻ അറിയാത്ത ഒരു ഭാഷ േകട്ട .
6 ഞാൻ അവെന്റ േതാളിൽനിന്ന് ചുമടു നീക്കി; അവെന്റ ൈകകൾ െകാട്ട
വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു.
7 കഷ്ടകാലത്ത് നീ വിളിച്ച , ഞാൻ നിെന്ന വിടുവിച്ച ;
ഇടിമുഴക്കത്തിെന്റ മറവിൽനിന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരമരുളി;
െമരീബാെവള്ളത്തിൽ ഞാൻ നിെന്ന പരീക്ഷിച്ച .
േസലാ.
8 എെന്റ ജനേമ, േകൾക്കുക, ഞാൻ നിേന്നാട് സാക്ഷ്യം പറയും.
യി്രസാേയേല, നീ എെന്റ വാക്ക് േകെട്ടങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു.
9 അന്യൈദവം നിനക്ക് ഉണ്ടാകരുത്;
യാെതാരു അന്യൈദവെത്തയും നീ നമസ്കരിക്കരുത്.
10 ഈജിപ്റ്റ്േദശത്തുനിന്ന് നിെന്ന െകാണ്ടുവന്ന
യേഹാവയായ ഞാൻ നിെന്റ ൈദവം ആകുന്നു;
നിെന്റ വായ് വിസ്താരമായി തുറക്കുക; ഞാൻ അതിെന നിറയ്ക്കും.
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11 എന്നാൽ

എെന്റ ജനം എെന്റ വാക്ക് േകട്ടനുസരിച്ചില്ല;
യി്രസാേയൽ എെന്ന കൂട്ടാക്കിയതുമില്ല.
12 അതുെകാണ്ട് അവർ സ്വന്ത ആേലാചന്രപകാരം നടേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ അവെര ഹൃദയകാഠിന്യത്തിന് ഏല്പിച്ച കളഞ്ഞു.
13 അേയ്യാ! എെന്റ ജനം എെന്റ വാക്കു േകൾക്കുകയും
യി്രസാേയൽ
എെന്റ
വഴികളിൽ
നടക്കുകയും
െചയ്െതങ്കിൽ
െകാള്ളാമായിരുന്നു.
14
എന്നാൽ
ഞാൻ
േവഗത്തിൽ
അവരുെട
ശ്രതുക്കെള
കീഴടക്കുമായിരുന്നു;
അവരുെട ൈവരികള െട േനെര എെന്റ ൈക തിരിക്കുമായിരുന്നു.
15 യേഹാവെയ പകയ്ക്കുന്നവർ അവന് കീഴടങ്ങുമായിരുന്നു;
എന്നാൽ അവരുെട ശുഭകാലം എേന്നക്കും നില്ക്കുമായിരുന്നു.
16
അവൻ
േമത്തരമായ
േഗാതമ്പുെകാണ്ട്
അവെര
േപാഷിപ്പിക്കുമായിരുന്നു;
ഞാൻ പാറയിൽനിന്നുള്ള േതൻെകാണ്ട് നിനക്ക് തൃപ്തിവരുത്തുമായിരുന്നു.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്; ആസാഫിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 ൈദവം േദവസഭയിൽ നില്ക്കുന്നു;
അവൻ േദവന്മാരുെട ഇടയിൽ ന്യായം വിധിക്കുന്നു.
2 നിങ്ങൾ എ്രതേത്താളം നീതിേകടായി വിധിക്കുകയും
ദുഷ്ടന്മാരുെട പക്ഷം പിടിക്കുകയും െചയ്യ ം?

േസലാ.
അനാഥനും ന്യായം പാലിച്ച െകാടുക്കുവിൻ;
പീഡിതനും അഗതിക്കും നീതി നടത്തിെക്കാടുക്കുവിൻ.
4 എളിയവെനയും ദരി്രദെനയും രക്ഷിക്കുവിൻ;
ദുഷ്ടന്മാരുെട കയ്യിൽനിന്ന് അവെര വിടുവിക്കുവിൻ.
5 അവർക്ക് അറിവും േബാധവുമില്ല; അവർ ഇരുട്ടിൽ നടക്കുന്നു;
ഭൂമിയുെട അടിസ്ഥാനങ്ങൾ എല്ലാം ഇളകിയിരിക്കുന്നു.
6 “നിങ്ങൾ േദവന്മാർ ആകുന്നു” എന്നും
“നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത്യ ന്നതെന്റ പു്രതന്മാർ” എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു.
7 എങ്കിലും നിങ്ങൾ മനുഷ്യെരേപ്പാെല മരിക്കും;
്രപഭുക്കന്മാരിൽ ഒരുത്തെനേപ്പാെല ഹതരാകും.
8 ൈദവേമ, എഴുേന്നറ്റ് ഭൂമിെയ വിധിക്കണേമ;
നീ സകല ജനതതികെളയും അവകാശമാക്കിെകാള്ള മേല്ലാ.
3 എളിയവനും
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ആസാഫിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം; ഒരു ഗീതം.
1 ൈദവേമ, നിശ്ശബ്ദമായിരിക്കരുേത;
ൈദവേമ, മൗനമായും സ്വസ്ഥമായും ഇരിക്കരുേത.
2 ഇതാ, നിെന്റ ശ്രതുക്കൾ കലഹിക്കുന്നു;
നിെന്ന െവറുക്കുന്നവർ തല ഉയർത്തുന്നു.
3 അവർ നിെന്റ ജനത്തിെന്റ േനെര ഉപായം വിചാരിക്കുകയും
നിനക്ക് വിലേയറിയവരുെട േനെര ദുരാേലാചന കഴിക്കുകയും െചയ്യ ന്നു.
4 “വരുവിൻ, യി്രസാേയൽ ഒരു ജനതയായിരിക്കാത്തവിധം നാം അവെര
മുടിച്ച കളയുക.
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അവരുെട േപര് ഇനി ആരും ഓർക്കരുത്” എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
5 അവർ ഇങ്ങെന ഏകമനേസ്സാെട ആേലാചിച്ച ,
നിനക്കു വിേരാധമായി സഖ്യം െചയ്യ ന്നു.
6 ഏേദാമ്യരുെടയും യിശ്മാേയല്യരുെടയും കൂടാരങ്ങള ം
േമാവാബ്യരും ഹഗര്യരും,
7 െഗബാലും അേമ്മാനും അമാേലക്കും,
െഫലിസ്ത്യേദശവും േസാർനിവാസികള ം;
8 അശ്ശ രും അവേരാട് േയാജിച്ച ;
അവർ േലാത്തിെന്റ മക്കൾക്ക് സഹായമായിരുന്നു.

േസലാ.
െചയ്തതുേപാെല അവേരാടു െചയ്യണേമ;
കീേശാൻേതാട്ടിനരികിൽ
വച്ച്
സീസരേയാടും
യാബീേനാടും
െചയ്തതുേപാെല തെന്ന.
10 അവർ എൻേദാരിൽവച്ച് നശിച്ച േപായി;
അവർ നിലത്തിന് വളമായിത്തീർന്നു.
11 അവരുെട കുലീനന്മാെര ഓേരബ്, േസബ് എന്നിവെരേപ്പാെലയും
അവരുെട
സകല്രപഭുക്കന്മാെരയും
േസബഹ്,
സല്മൂന്നാ
എന്നിവെരേപ്പാെലയും ആക്കണേമ.
12 “നാം ൈദവത്തിെന്റ നിവാസങ്ങെള
നമുക്ക് അവകാശമാക്കിെക്കാള്ള ക” എന്ന് അവർ പറഞ്ഞുവേല്ലാ.
13 എെന്റ ൈദവേമ, അവെര ചുഴലിക്കാറ്റിൽ െപാടിേപാെലയും
കാറ്റത്തു പാറുന്ന പതിർേപാെലയും ആക്കണേമ.
14 വനെത്ത ദഹിപ്പിക്കുന്ന തീേപാെലയും
പർവ്വതങ്ങെള ചുട്ട കളയുന്ന അഗ്നിജ്വാലേപാെലയും
15 നിെന്റ െകാടുങ്കാറ്റ െകാണ്ട് അവെര പിന്തുടരണേമ;
നിെന്റ ചുഴലിക്കാറ്റ െകാണ്ട് അവെര ്രഭമിപ്പിക്കണേമ.
16 യേഹാേവ, അവർ തിരുനാമെത്ത അേന്വഷിേക്കണ്ടതിന്
നീ അവരുെട മുഖെത്ത ലജ്ജാപൂർണ്ണമാക്കണേമ.
17 അവർ എേന്നക്കും ലജ്ജിച്ച് ്രഭമിക്കുകയും
നാണിച്ച് നശിച്ച േപാകുകയും െചയ്യെട്ട.
18 അങ്ങെന അവർ യേഹാവ എന്ന് നാമമുള്ള നീ മാ്രതം
സർവ്വഭൂമിക്കുംമീെത അത്യ ന്നതൻ എന്ന് അറിയും.
9 മിദ്യാന്യേരാട്
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്; ഗത്ഥ്യരാഗത്തിൽ; േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാേവ,
തിരുനിവാസം എ്രത മേനാഹരം!
2
എെന്റ
ഉള്ളം
യേഹാവയുെട
്രപാകാരങ്ങെള
വാഞ്ഛിച്ച
േമാഹാലസ്യെപ്പട്ട േപാകുന്നു;
എെന്റ ഹൃദയവും എെന്റ മാംസവും ജീവനുള്ള ൈദവെത്ത േനാക്കി
േഘാഷിക്കുന്നു.
3 കുരികിൽ ഒരു വീടും, മീവൽപക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂടും
കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു;
എെന്റ രാജാവും എെന്റ ൈദവവുമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാേവ,
നിെന്റ യാഗപീഠങ്ങെള തെന്ന.
4 നിെന്റ ആലയത്തിൽ വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ;
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അവർ നിെന്ന നിത്യം സ്തുതിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും.

േസലാ.
നിന്നിൽ ഉള്ള മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ;
ഇങ്ങെനയുള്ളവരുെട മനസ്സിൽ സീേയാനിേലക്കുള്ള െപരുവഴികൾ ഉണ്ട്.
6 കണ്ണ നീർ
താഴ്വരയിൽകൂടി കടക്കുേമ്പാൾ അവർ അതിെന
ജലാശയമാക്കിത്തീർക്കുന്നു.
മുന്മഴയാൽ അത് അനു്രഗഹപൂർണ്ണമായിത്തീരുന്നു.
7 അവർ േമല്ക്കുേമൽ ബലം ്രപാപിക്കുന്നു;
എല്ലാവരും സീേയാനിൽ ൈദവസന്നിധിയിൽ െചെന്നത്തുന്നു.
8 ൈസന്യങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാേവ,
എെന്റ ്രപാർത്ഥന
േകൾക്കണേമ;
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവേമ, െചവിെക്കാള്ളണേമ.
േസലാ.
9 ഞങ്ങള െട പരിചയായ ൈദവേമ, േനാക്കണേമ;
നിെന്റ അഭിഷിക്തെന്റ മുഖെത്ത കടാക്ഷിക്കണേമ;
10 നിെന്റ ്രപാകാരങ്ങളിൽ കഴിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം
േവെറ ആയിരം ദിവസെത്തക്കാൾ ഉത്തമമല്ലേയാ?;
ദുഷ്ടന്മാരുെട കൂടാരങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നതിെനക്കാൾ
എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിൽ വാതിൽ കാവല്ക്കാരനായിരിക്കുന്നതാണ്
എനിക്ക് ഏെറ ഇഷ്ടം.
11 യേഹാവയായ ൈദവം സൂര്യനും പരിചയും ആകുന്നു;
യേഹാവ കൃപയും മഹത്വവും നല്കുന്നു;
േനർബുദ്ധിേയാെട നടക്കുന്നവർക്ക് അവൻ ഒരു നന്മയും മുടക്കുകയില്ല.
12 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാേവ,
നിന്നിൽ ആ്രശയിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ.
5 ബലം
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്; േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, നീ നിെന്റ േദശെത്ത കടാക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു;
യാേക്കാബിെന്റ ്രപവാസികെള മടക്കി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.
2 നിെന്റ ജനത്തിെന്റ അകൃത്യം നീ േമാചിച്ച ;
അവരുെട പാപം സകലവും നീ മൂടിക്കളഞ്ഞു.

േസലാ.
േ്രകാധത്തിെന്റ ഭയാനകതയിൽ നിന്ന് നീ പിന്മാറിയിരിക്കുന്നു.
4 ഞങ്ങള െട രക്ഷയുെട ൈദവേമ, ഞങ്ങെള യഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തണേമ;
ഞങ്ങേളാടുള്ള നിെന്റ നീരസം മതിയാക്കണേമ.
5 നീ സദാകാലവും ഞങ്ങേളാട് േകാപിക്കുേമാ?
തലമുറതലമുറേയാളം നിെന്റ േകാപം നിലനില്ക്കുേമാ?
6 നിെന്റ ജനം നിന്നിൽ ആനന്ദിേക്കണ്ടതിന്
നീ ഞങ്ങെള വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുകയില്ലേയാ?
7 യേഹാേവ,ഞങ്ങേളാട് ദയ കാണിക്കണേമ;
നിെന്റ രക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് നല്കണേമ.
8 യേഹാവയായ ൈദവം അരുളിെച്ചയ്യ ന്നത് ഞാൻ േകൾക്കും;
അവൻ തെന്റ ജനത്തിനും തെന്റ ഭക്തന്മാർക്കും സമാധാനം
അരുള ം.അവർ േഭാഷത്തത്തിേലക്ക് വീണ്ടും തിരിയാതിരിക്കെട്ട.
9 തിരുമഹത്വം നമ്മുെട േദശത്തിൽ വസിേക്കണ്ടതിന്
അവെന്റ രക്ഷ അവെന്റ ഭക്തന്മാർക്ക് സമീപമായിരിക്കുന്നു, നിശ്ചയം.
3 നിെന്റ
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10 ദയയും

വിശ്വസ്തതയും തമ്മിൽ എതിേരറ്റിരിക്കുന്നു.
നീതിയും സമാധാനവും തമ്മിൽ ചുംബിച്ചിരിക്കുന്നു.
11 വിശ്വസ്തത ഭൂമിയിൽനിന്ന് മുളയ്ക്കുന്നു;
നീതി സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് േനാക്കുന്നു.
12 യേഹാവ നന്മ നല്കുകയും
നമ്മുെട േദശം വിളവ് തരുകയും െചയ്യ ം.
13 നീതി അവന് മുമ്പായി നടക്കുകയും
അവെന്റ കാൽചുവടുകൾ നമുക്ക് പാതയാകുകയും െചയ്യ ം.
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ദാവീദിെന്റ ഒരു ്രപാർത്ഥന.
1 യേഹാേവ, െചവി ചായിക്കണേമ; എനിക്കുത്തരമരുളണേമ;
ഞാൻ എളിയവനും ദരി്രദനും ആകുന്നു.
2 എെന്റ ്രപാണെന കാക്കണേമ;
ഞാൻ നിെന്റ ഭക്തനാകുന്നുവേല്ലാ;
എെന്റ ൈദവേമ, നിന്നിൽ ആ്രശയിക്കുന്ന അടിയെന രക്ഷിക്കണേമ.
3 കർത്താേവ, എേന്നാട് കൃപയുണ്ടാണേമ;
ഇടവിടാെത ഞാൻ നിേന്നാട് നിലവിളിക്കുന്നു.
4 അടിയെന്റ ഉള്ളെത്ത സേന്താഷിപ്പിക്കണേമ;
യേഹാേവ, നിങ്കേലക്ക് ഞാൻ എെന്റ ഉള്ളം ഉയർത്തുന്നു.
5 കർത്താേവ, നീ നല്ലവനും ക്ഷമിക്കുന്നവനും
നിേന്നാട് അേപക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവേരാടും മഹാദയാലുവും ആകുന്നു.
6 യേഹാേവ, എെന്റ ്രപാർത്ഥന െചവിെക്കാള്ളണേമ;
എെന്റ യാചനകൾ ്രശദ്ധിക്കണേമ.
7 നീ എനിക്ക് ഉത്തരമരുള കയാൽ
എെന്റ കഷ്ടദിവസത്തിൽ ഞാൻ നിെന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നു.
8 കർത്താേവ, േദവന്മാരിൽ നിനക്ക് തുല്യനായി ആരുമില്ല.
നിെന്റ ്രപവൃത്തികൾക്കു തുല്യമായി ഒരു ്രപവൃത്തിയുമില്ല.
9 കർത്താേവ, നീ ഉണ്ടാക്കിയ സകലജനതതികള ം തിരുമുമ്പിൽ വന്ന്
നമസ്കരിക്കും;
അവർ നിെന്റ നാമെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തും.
10 നീ വലിയവനും അത്ഭുതങ്ങൾ ്രപവർത്തിക്കുന്നവനുമല്ലേയാ?;
നീ മാ്രതം ൈദവമാകുന്നു.
11 യേഹാേവ, നിെന്റ വഴി എെന്ന പഠിപ്പിക്കണെമ;
എന്നാൽ ഞാൻ നിെന്റ സത്യത്തിൽ നടക്കും;
നിെന്റ നാമെത്ത ഭയെപ്പടുവാൻ എെന്റ ഹൃദയെത്ത ഏകാ്രഗമാക്കണേമ.
12 എെന്റ ൈദവമായ കർത്താേവ, ഞാൻ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട നിെന്ന
സ്തുതിക്കും;
നിെന്റ നാമെത്ത എേന്നക്കും മഹത്വെപ്പടുത്തും.
13 എേന്നാടുള്ള നിെന്റ ദയ വലിയതാണേല്ലാ;
നീ എെന്റ ്രപാണെന പാതാളത്തിെന്റ ആഴത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
14 ൈദവേമ, അഹങ്കാരികൾ എേന്നാട് എതിർത്തിരിക്കുന്നു.
നീചന്മാരുെട കൂട്ടം എനിക്ക് ്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നു.
അവർ നിെന്ന ്രശദ്ധിക്കുന്നതുമില്ല.
15 കർത്താേവ, അങ്ങ് കരുണയും കൃപയും നിറഞ്ഞ ൈദവമാകുന്നു;
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ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയയും വിശ്വസ്തതയുമുള്ളവൻ തെന്ന.
16 എന്നിേലക്കു തിരിഞ്ഞ് എേന്നാടു കൃപയുണ്ടാകണേമ;
നിെന്റ ദാസന് നിെന്റ ശക്തി തന്ന്,
നിെന്റ ദാസിയുെട പു്രതെന രക്ഷിക്കണേമ.
17 എെന്നെവറുക്കുന്നവർ കണ്ട് ലജ്ജിേക്കണ്ടതിന്
നന്മയ്ക്കായി ഒരു അടയാളം എനിക്ക് തരണേമ;
യേഹാേവ, നീ എെന്ന സഹായിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
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േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരു സങ്കീർത്തനം; ഒരു ഗീതം.
1 യേഹാവ തെന്റ നഗരെത്ത വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
2 യേഹാവ സീേയാെന്റ പടിവാതിലുകെള,
യാേക്കാബിെന്റ സകലനിവാസങ്ങെളക്കാള ം അധികം സ്േനഹിക്കുന്നു.
3 ൈദവത്തിെന്റ നഗരേമ, നിെന്നക്കുറിച്ച് മഹത്ത്വമുള്ള കാര്യങ്ങൾ
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു.
േസലാ.
4 ഞാൻ
എെന്റ പരിചയക്കാരുെട കൂട്ടത്തിൽ രഹബിെനയും
ബാേബലിെനയും െഫലിസ്ത്യർ, േസാർ, കൂശ് എന്നിവെരയും
കുറിച്ച് ്രപസ്താവിക്കും; “ഇവൻ അവിെട ജനിച്ച .
5 ഇവനും അവനും അവിെട ജനിച്ച ” എന്ന് സീേയാെനക്കുറിച്ച് പറയും;
അത്യ ന്നതൻ തെന്ന അതിെന സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
6 യേഹാവ വംശങ്ങെള എഴുതുേമ്പാൾ:
“ഇവൻ അവിെട ജനിച്ച ” എന്നിങ്ങെന എണ്ണ ം
േസലാ.
7 “എെന്റ ഉറവുകൾ എല്ലാം നിന്നിൽ ആകുന്നു” എന്ന്
സംഗീതക്കാരും നൃത്തം െചയ്യ ന്നവരും ഒരുേപാെല പറയും.
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ഒരു
ഗീതം;
േകാരഹ്
പു്രതന്മാരുെട
ഒരു
സങ്കീർത്തനം;
സംഗീത്രപമാണിക്ക്;
മഹലത്ത് രാഗത്തിൽ ്രപതിഗാനത്തിനായി;
എ്രസാഹ്യനായ േഹമാെന്റ ഒരു ധ്യാനം.
1 എെന്റ രക്ഷയുെട ൈദവമായ യേഹാേവ,
ഞാൻ രാവും പകലും തിരുസന്നിധിയിൽ നിലവിളിക്കുന്നു;
2 എെന്റ ്രപാർത്ഥന നിെന്റ മുമ്പിൽ വരുമാറാകെട്ട;
എെന്റ നിലവിളിക്കു െചവി ചായിക്കണേമ.
3 എെന്റ ്രപാണൻ കഷ്ടതെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ജീവൻ പാതാളേത്താട് സമീപിക്കുന്നു.
4 കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിൽ എെന്ന എണ്ണിയിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ ബലഹീനനായ മനുഷ്യെനേപ്പാെലയാകുന്നു.
5 ശവക്കുഴിയിൽ കിടക്കുന്ന ഹതന്മാെരേപ്പാെല എെന്ന മരിച്ചവരുെട
കൂട്ടത്തിൽ ഉേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവെര നീ പിെന്ന ഓർക്കുന്നില്ല;
അവർ നിെന്റ ൈകയിൽനിന്ന് േഛദിക്കെപ്പട്ട േപായിരിക്കുന്നു.
6 നീ എെന്ന ഏറ്റവും താണകുഴിയിലും ഇരുട്ടിലും ആഴങ്ങളിലും
ഇട്ടിരിക്കുന്നു.
7 നിെന്റ േ്രകാധം എനിക്ക് ഭാരമായിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ എല്ലാ തിരകള ംെകാണ്ട് നീ എെന്ന വലച്ചിരിക്കുന്നു.
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8 എെന്റ

പരിചയക്കാെര നീ എേന്നാട് അകറ്റി,
അവർക്ക് എേന്നാട് െവറുപ്പായിരിക്കുന്നു;
പുറത്തിറങ്ങുവാൻ കഴിയാത്തവിധം എെന്ന അടച്ചിരിക്കുന്നു.
9 എെന്റ കണ്ണ് കഷ്ടതേഹതുവായി ക്ഷയിച്ച േപാകുന്നു;
യേഹാേവ, ഞാൻ ദിവസം്രപതി നിെന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുകയും
എെന്റ ൈകകെള നിങ്കേലക്ക് മലർത്തുകയും െചയ്യ ന്നു.
10 നീ മരിച്ചവർക്ക് േവണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ െചയ്യ േമാ?
മൃതന്മാർ എഴുേന്നറ്റ് നിെന്ന സ്തുതിക്കുേമാ?

േസലാ.

േസലാ.
നിെന്റ ദയെയയും
വിനാശത്തിൽ നിെന്റ വിശ്വസ്തതെയയും വർണ്ണിക്കുേമാ?
12 അന്ധകാരത്തിൽ നിെന്റ അത്ഭുതങ്ങള ം
വിസ്മൃതിയുെട േദശത്ത് നിെന്റ നീതിയും െവളിെപ്പടുേമാ?
13 എന്നാൽ യേഹാേവ, ഞാൻ നിേന്നാട് നിലവിളിക്കുന്നു;
രാവിെല എെന്റ ്രപാർത്ഥന തിരുസന്നിധിയിൽ വരുന്നു.
14 യേഹാേവ, നീ എെന്റ ്രപാണെന തള്ളിക്കളയുന്നെതന്തിന്?
നിെന്റ മുഖെത്ത എനിക്ക് മറയ്ക്കുന്നതും എന്തിന്?
15 ബാല്യം മുതൽ ഞാൻ അരിഷ്ടനും മൃത്രപായനും ആകുന്നു;
ഞാൻ നിെന്റ ഭീകരതകൾ സഹിച്ച് വലഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
16 നിെന്റ ഉ്രഗേകാപം എെന്റ മീെത കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ ഭീകരത എെന്ന സംഹരിച്ചിരിക്കുന്നു.
17 അവ ഇടവിടാെത െവള്ളംേപാെല എെന്ന ചുറ്റ ന്നു;
അവ ഒരുേപാെല എെന്ന വളയുന്നു.
18 സ്േനഹിതെനയും കൂട്ടാളിെയയും നീ എേന്നാട് അകറ്റിയിരിക്കുന്നു;
എെന്റ സ്േനഹിതന്മാർ അന്ധകാരമേ്രത.
11 ശവക്കുഴിയിൽ
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എ്രസാഹ്യനായ ഏഥാെന്റ ഒരു ധ്യാനം.
1 യേഹാവയുെട കൃപകെളക്കുറിച്ച് ഞാൻ എേന്നക്കും പാടും;
തലമുറതലമുറേയാളം എെന്റ വായ് െകാണ്ടു നിെന്റ വിശ്വസ്തതെയ
അറിയിക്കും.
2 “ദയ എേന്നക്കും ഉറച്ച നില്ക്കും” എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു;
നിെന്റ വിശ്വസ്തതെയ നീ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സ്ഥിരമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
3 എെന്റ വൃതേനാട് ഞാൻ ഒരു നിയമവും
എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിേനാട് സത്യവും െചയ്തിരിക്കുന്നു.
4 “നിെന്റ സന്തതിെയ ഞാൻ എേന്നക്കും സ്ഥിരെപ്പടുത്തും;
നിെന്റ സിംഹാസനെത്ത തലമുറതലമുറേയാളം ഉറപ്പിക്കും.”
േസലാ.
5 യേഹാേവ, സ്വർഗ്ഗം നിെന്റ അത്ഭുതങ്ങെളയും
വിശുദ്ധന്മാരുെട സഭയിൽ നിെന്റ വിശ്വസ്തതെയയും വർണ്ണിക്കും.
6 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ യേഹാവേയാട് സദൃശനായവൻ ആര്?
േദവപു്രതന്മാരിൽ യേഹാവയ്ക്ക് തുല്യനായവൻ ആർ?
7 ൈദവം വിശുദ്ധന്മാരുെട സംഘത്തിൽ ഏറ്റവും ഭയെപ്പേടണ്ടവനും
അവെന്റ ചുറ്റ മുള്ള എല്ലാവരും ഭയെപ്പടുവാൻ േയാഗ്യനും ആകുന്നു.
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ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാേവ, നിെന്നേപ്പാെല ബലവാൻ
ആരാണുള്ളത്?
യേഹാേവ, നിെന്റ വിശ്വസ്തത നിെന്ന ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു.
9 നീ സമു്രദത്തിെന്റ ഗർവ്വെത്ത അടക്കിവാഴുന്നു;
അതിെല തിരകൾ െപാങ്ങുേമ്പാൾ നീ അവെയ അമർത്തുന്നു.
10 നീ രഹബിെന ഒരു ഹതെനേപ്പാെല തകർത്തു;
നിെന്റ ബലമുള്ള ഭുജംെകാണ്ട് നിെന്റ ശ്രതുക്കെള ചിതറിച്ച കളഞ്ഞു.
11 ആകാശം നിനക്കുള്ളത്, ഭൂമിയും നിനക്കുള്ളത്;
ഭൂതലവും അതിെന്റ പൂർണ്ണതയും നീ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
12 ദക്ഷിേണാത്തരദിക്കുകെള നീ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു;
താേബാരും െഹർേമ്മാനും നിെന്റ നാമത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു;
13 നിെന്റ ഭുജം വീര്യമുള്ളത്;
നിെന്റ ൈക ബലമുള്ളതും നിെന്റ വലൈങ്ക ഉന്നതവും ആകുന്നു.
14 നീതിയും ന്യായവും നിെന്റ സിംഹാസനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനമാകുന്നു;
ദയയും വിശ്വസ്തതയും നിനക്കു മുമ്പായി നടക്കുന്നു.
15 ജയേഘാഷം അറിയുന്ന ജനം ഭാഗ്യമുള്ളത്;
യേഹാേവ, അവർ നിെന്റ മുഖ്രപകാശത്തിൽ നടക്കും.
16 അവർ ഇടവിടാെത നിെന്റ നാമത്തിൽ േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കുന്നു;
നിെന്റ നീതിയിൽ അവർ ഉയർന്നിരിക്കുന്നു.
17 നീ അവരുെട ബലത്തിെന്റ മഹത്ത്വമാകുന്നു;
നിെന്റ ്രപസാദത്താൽ ഞങ്ങള െട െകാമ്പ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നു.
18 നമ്മുെട പരിച യേഹാവയ്ക്കുള്ളതും
നമ്മുെട രാജാവ് യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധനുള്ളവനും ആകുന്നു.
19 അന്ന് നീ ദർശനത്തിൽ നിെന്റ ഭക്തന്മാേരാട് അരുളിെച്ചയ്തത്;
“ഞാൻ വീരനായ ഒരുത്തന് സഹായം നല്കുകയും
ജനത്തിൽനിന്ന് ഒരു വൃതെന ഉയർത്തുകയും െചയ്തു.
20 ഞാൻ എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിെന കെണ്ടത്തി;
എെന്റ വിശുദ്ധൈതലംെകാണ്ട് അവെന അഭിേഷകം െചയ്തു.
21 എെന്റ ൈക അവേനാടുകൂടി സ്ഥിരമായിരിക്കും;
എെന്റ ഭുജം അവെന ബലെപ്പടുത്തും.
22 ശ്രതു അവെന േതാല്പിക്കുകയില്ല;
വഷളൻ അവെന പീഡിപ്പിക്കുകയും ഇല്ല.
23 ഞാൻ അവെന്റ ൈവരികെള അവെന്റ മുമ്പിൽ തകർക്കും;
അവെന െവറുക്കുന്നവെര സംഹരിക്കും,
24 എന്നാൽ എെന്റ വിശ്വസ്തതയും ദയയും അവേനാടുകൂടി ഇരിക്കും;
എെന്റ നാമത്തിൽ അവെന്റ െകാമ്പ് ഉയർന്നിരിക്കും.
25 അവെന്റ ൈക ഞാൻ സമു്രദത്തിേന്മലും
അവെന്റ വലൈങ്ക നദികള െടേമലും നീട്ട മാറാക്കും.
26 അവൻ എേന്നാട്: ‘നീ എെന്റ പിതാവ്, എെന്റ ൈദവം,
എെന്റ രക്ഷയുെട പാറ’ എന്നിങ്ങെന വിളിച്ച പറയും.
27 ഞാൻ അവെന ആദ്യജാതനും
ഭൂരാജാക്കന്മാരിൽ േ്രശഷ്ഠനുമാക്കും.
28 ഞാൻ അവന് എെന്റ ദയ എേന്നക്കും കാണിക്കും;
എെന്റ നിയമം അവനുേവണ്ടി സ്ഥിരമായി നില്ക്കും.
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അവെന്റ സന്തതിെയ ശാശ്വതമായും
അവെന്റ
സിംഹാസനെത്ത
ആകാശമുള്ള
കാലേത്താളവും
നിലനിർത്തും.
30 അവെന്റ പു്രതന്മാർ എെന്റ ന്യായ്രപമാണം ഉേപക്ഷിക്കുകയും
എെന്റ വിധികൾ അനുസരിച്ച നടക്കാതിരിക്കുകയും
31 എെന്റ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയും
എെന്റ കല്പനകൾ ്രപമാണിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ
32 ഞാൻ അവരുെട ലംഘനെത്ത വടിെകാണ്ടും
അവരുെട അകൃത്യെത്ത ദണ്ഡനംെകാണ്ടും സന്ദർശിക്കും.
33 എങ്കിലും എെന്റ ദയ ഞാൻ അവനിൽ നിന്നു നീക്കിക്കളയുകയില്ല;
എെന്റ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തുകയുമില്ല.
34 ഞാൻ എെന്റ നിയമം ലംഘിക്കുകേയാ
എെന്റ അധരങ്ങളിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടതിന് മാറ്റം വരുത്തുകേയാ
െചയ്യ കയില്ല.
35 ഞാൻ ഒരിക്കൽ എെന്റ വിശുദ്ധിയിൽ സത്യം െചയ്തിരിക്കുന്നു;
ദാവീദിേനാട് ഞാൻ േഭാഷ്കുപറയുകയില്ല.
36 അവെന്റ സന്തതി ശാശ്വതമായും
അവെന്റ സിംഹാസനം എെന്റ മുമ്പിൽ സൂര്യെനേപ്പാെലയും ഇരിക്കും.
37 അതു ച്രന്ദെനേപ്പാെലയും
ആകാശത്തിെല വിശ്വസ്തസാക്ഷിെയേപ്പാെലയും
എേന്നക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കും.”
േസലാ.
38 എങ്കിലും നീ ഉേപക്ഷിച്ച് തള്ളിക്കളയുകയും നിെന്റ അഭിഷിക്തേനാട്
േകാപിക്കുകയും െചയ്തു.
39 നിെന്റ ദാസേനാടുള്ള നിയമെത്ത നീ തള്ളിക്കളഞ്ഞു;
അവെന്റ കിരീടെത്ത നീ നിലത്തിട്ട് അശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
40 നീ അവെന്റ േവലി എല്ലാം െപാളിച്ച ;
അവെന്റ േകാട്ടകെളയും ഇടിച്ച കളഞ്ഞു.
41 വഴിേപാകുന്ന എല്ലാവരും അവെന െകാള്ളയിടുന്നു;
തെന്റ അയല്ക്കാർക്ക് അവൻ നിന്ദ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
42 നീ അവെന്റ ൈവരികള െട വലം ൈക ഉയർത്തി;
അവെന്റ സകലശ്രതുക്കെളയും സേന്താഷിപ്പിച്ച .
43 അവെന്റ വാളിെന്റ വായ്ത്തല നീ മടക്കി;
യുദ്ധത്തിൽ അവെന നില്ക്കുമാറാക്കിയതുമില്ല.
44 അവെന്റ േതജസ്സ് നീ ഇല്ലാെതയാക്കി;
അവെന്റ സിംഹാസനം നിലത്ത് തള്ളിയിട്ട .
45 അവെന്റ യൗവനെത്ത നീ ചുരുക്കി;
നീ അവെന ലജ്ജെകാണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നു.
േസലാ.
46 യേഹാേവ, നീ നിത്യം മറഞ്ഞുകളയുന്നതും
നിെന്റ േ്രകാധം തീേപാെല ജ്വലിക്കുന്നതും എ്രതേത്താളം?
47 എെന്റ ആയുസ്സ് എ്രതചുരുക്കം എന്ന് ഓർക്കണേമ;
എന്തു വ്യർത്ഥതയ്ക്കായി നീ മനുഷ്യപു്രതന്മാെര ഒെക്കയും സൃഷ്ടിച്ച ?
48 ജീവിച്ചിരുന്ന് മരണം കാണാെതയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആര്?
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തെന്റ ്രപാണെന പാതാളത്തിെന്റ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നവനും
ആരാണ്?
േസലാ.
49 കർത്താേവ, നിെന്റ വിശ്വസ്തതയിൽ നി ദാവീദിേനാട്
സത്യംെചയ്ത നിെന്റ പുരാതനകൃപകൾ എവിെട?
50 കർത്താേവ, അടിയങ്ങള െട നിന്ദ ഓർക്കണേമ;
എെന്റ മാർവ്വിടത്തിൽ ഞാൻ സകല ജനതതിയുെടയും നിന്ദ
വഹിക്കുന്നതു തെന്ന.
51 യേഹാേവ, നിെന്റ ശ്രതുക്കൾ നിന്ദിക്കുന്നുവേല്ലാ;
അവർ നിെന്റ അഭിഷിക്തെന്റ കാലടികെള നിന്ദിക്കുന്നു.
52 യേഹാവ എന്നുെമേന്നക്കും വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട.
ആേമൻ,
ആേമൻ.

നാലാം പുസ്തകം
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ൈദവപുരുഷനായ േമാെശയുെട ഒരു ്രപാർത്ഥന.
1
കർത്താേവ,
നീ
തലമുറതലമുറയായി
ഞങ്ങള െട
സേങ്കതമായിരിക്കുന്നു;
2 പർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനും
നീ ഭൂമിെയയും ഭൂമണ്ഡലെത്തയും നിർമ്മിച്ചതിനും മുൻപ്
നീ അനാദിയായും ശാശ്വതമായും ൈദവം ആകുന്നു.
3 നീ മർത്യെന െപാടിയിേലക്ക് മടങ്ങിേച്ചരുമാറാക്കുന്നു;
“മനുഷ്യപു്രതന്മാേര, തിരിെക വരുവിൻ” എന്നും അരുളിെച്ചയ്യ ന്നു.
4 ആയിരം സംവത്സരം നിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ
ഇന്നെല കഴിഞ്ഞുേപായ ദിവസം േപാെലയും
രാ്രതിയിെല ഒരു യാമംേപാെലയും മാ്രതം ആകുന്നു.
5 നീ അവെര ഒഴുക്കിക്കളയുന്നു; അവർ ഉറക്കംേപാെല അേ്രത;
അവർ രാവിെല മുളച്ച വരുന്ന പുല്ല േപാെല ആകുന്നു.
6 അത് രാവിെല തഴച്ച വളരുന്നു;
ൈവകുേന്നരം അത് വാടി കരിഞ്ഞുേപാകുന്നു.
7 ഞങ്ങൾ നിെന്റ േകാപത്താൽ ക്ഷയിച്ച ം നിെന്റ േ്രകാധത്താൽ
്രഭമിച്ച ംേപാകുന്നു.
8 നീ ഞങ്ങള െട അകൃത്യങ്ങൾ നിെന്റ മുമ്പിലും
ഞങ്ങള െട രഹസ്യപാപങ്ങൾ നിെന്റ മുഖ്രപകാശത്തിലും വച്ചിരിക്കുന്നു.
9 ഞങ്ങള െട നാള കൾ എല്ലാം നിെന്റ േ്രകാധത്തിൽ കഴിഞ്ഞുേപായി;
ഞങ്ങള െട സംവത്സരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരു െനടുവീർപ്പ േപാെല
കഴിക്കുന്നു.
10 ഞങ്ങള െട ആയുഷ്കാലം എഴുപത് സംവത്സരം;
ഏെറ ആയാൽ എൺപത്;
അതിെന്റ ്രപതാപം ്രപയാസവും ദുഃഖവുമേ്രത;
അത് േവഗം തീരുകയും ഞങ്ങൾ പറന്നു േപാകുകയും െചയ്യ ന്നു.
11 നിെന്ന ഭയെപ്പടുവാൻ തക്കവണ്ണം നിെന്റ േകാപത്തിെന്റ ശക്തിെയയും
നിെന്റ േ്രകാധെത്തയും ്രഗഹിക്കുന്നവൻ ആര്?
12 ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു ഹൃദയം ്രപാപിക്കത്തക്കവണ്ണം
ഞങ്ങള െട നാള കെള എണ്ണ വാൻ ഞങ്ങെള ഉപേദശിക്കണേമ.
13 യേഹാേവ, മടങ്ങിവരണേമ; എ്രതേത്താളം താമസം?
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അടിയങ്ങേളാട് സഹതാപം േതാന്നണേമ.
14 കാലത്തു തെന്ന ഞങ്ങെള നിെന്റ ദയെകാണ്ട് തൃപ്തരാക്കണേമ;
എന്നാൽ
ഞങ്ങള െട
ആയുഷ്കാലെമല്ലാം
ഞങ്ങൾ
േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കും.
15 നീ ഞങ്ങെള േക്ലശിപ്പിച്ച ദിവസങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ അനർത്ഥം
അനുഭവിച്ച സംവത്സരങ്ങൾക്കും
തക്കവണ്ണം ഞങ്ങെള സേന്താഷിപ്പിക്കണേമ.
16 നിെന്റ ദാസന്മാർക്ക് നിെന്റ ്രപവൃത്തിയും
അവരുെട മക്കൾക്ക് നിെന്റ മഹത്വവും െവളിെപ്പടുമാറാകെട്ട.
17 ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട ്രപസാദം ഞങ്ങള െടേമൽ
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട;
ഞങ്ങള െട ൈകകള െട ്രപവൃത്തികൾ സാദ്ധ്യമാക്കി തരണേമ;
അേത, ഞങ്ങള െട ൈകകള െട ്രപവൃത്തികൾ സാദ്ധ്യമാക്കി തരണേമ.
1 അത്യ
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ന്നതെന്റ മറവിൽ വസിക്കുകയും
സർവ്വശക്തെന്റ നിഴലിൻ കീഴിൽ വസിക്കുകയും െചയ്യ ന്നവൻ
2 യേഹാവെയക്കുറിച്ച്: “അവൻ എെന്റ സേങ്കതവും േകാട്ടയും
ഞാൻ ആ്രശയിക്കുന്ന എെന്റ ൈദവവും” എന്ന് പറയുന്നു.
3 അവൻ നിെന്ന േവട്ടക്കാരെന്റ െകണിയിൽ നിന്നും
മാരകമായ മഹാവ്യാധിയിൽനിന്നും വിടുവിക്കും.
4 തെന്റ തൂവലുകൾെകാണ്ട് അവൻ നിെന്ന മറയ്ക്കും;
അവെന്റ ചിറകിൻ കീഴിൽ നീ ശരണം ്രപാപിക്കും;
അവെന്റ വിശ്വസ്തത നിനക്ക് പരിചയും കവചവും ആകുന്നു.
5 രാ്രതിയിെല ഭീകരതയും
പകൽ പറന്നുവരുന്ന അമ്പുകള ം
6 ഇരുളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഹാവ്യാധിയും
ഉച്ചയ്ക്കു നശിപ്പിക്കുന്ന സംഹാരകനും നിെന്ന ഭയെപ്പടുത്തുകയില്ല.
7 നിെന്റ വശത്ത് ആയിരം േപരും
നിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത് പതിനായിരം േപരും വീഴാം,
എങ്കിലും ഇെതാന്നും നിേന്നാട് അടുത്തുവരുകയില്ല.
8 നിെന്റ കണ്ണ െകാണ്ടു തെന്ന നീ േനാക്കി ദുഷ്ടന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന
്രപതിഫലം കാണും.
9 എെന്റ സേങ്കതമായ യേഹാവെയ,
അത്യ ന്നതനായവെനത്തെന്ന,നീ
നിെന്റ
വാസസ്ഥലമാക്കി
ഇരിക്കുന്നതിനാൽ,
10 ഒരു അനർത്ഥവും നിനക്ക് ഭവിക്കുകയില്ല;
ഒരു ബാധയും നിെന്റ കൂടാരത്തിന് അടുത്തു വരുകയില്ല.
11 നിെന്റ എല്ലാ വഴികളിലും നിെന്ന കാേക്കണ്ടതിന്
അവൻ നിെന്നക്കുറിച്ച് തെന്റ ദൂതന്മാേരാട് കല്പിക്കും;
12 നിെന്റ കാൽ കല്ലിൽ തട്ടാതിരിേക്കണ്ടതിന്
അവർ നിെന്ന ൈകകളിൽ വഹിച്ച െകാള്ള ം.
13 സിംഹെത്തയും അണലിെയയും നീ ചവിട്ട ം;
ബാലസിംഹെത്തയും െപരുമ്പാമ്പിെനയും നീ െമതിച്ച കളയും.
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“അവൻ സ്േനഹപൂർവം എേന്നാട് പറ്റിയിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ
അവെന വിടുവിക്കും;
അവൻ എെന്റ നാമെത്ത അറിയുകയാൽ ഞാൻ അവെന ഉയർത്തും.
15 അവൻ എെന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും; ഞാൻ അവന് ഉത്തരമരുള ം;
കഷ്ടകാലത്ത് ഞാൻ അവേനാടുകൂടി ഇരിക്കും;
ഞാൻ അവെന വിടുവിച്ച് മഹത്വീകരിക്കും.
16 ദീർഘായുസ്സ െകാണ്ട് ഞാൻ അവെന തൃപ്തനാക്കും;
എെന്റ രക്ഷെയ അവന് കാണിച്ച െകാടുക്കും.
14
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ശബത്ത് നാളിനുള്ള ഒരു ഗീതം; ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാവയ്ക്ക് സ്േതാ്രതം െചയ്യ ന്നതും
അത്യ ന്നതനായ യേഹാേവ, നിെന്റ നാമെത്ത കീർത്തിക്കുന്നതും
2 പത്തു കമ്പിയുള്ള വാദി്രതം െകാണ്ടും വീണ െകാണ്ടും
ഗംഭീരസ്വരമുള്ള കിന്നരം െകാണ്ടും
3 രാവിെല നിെന്റ ദയയും
രാ്രതിയിൽ നിെന്റ വിശ്വസ്തതയും വർണ്ണിക്കുന്നതും നല്ലത്.
4 യേഹാേവ, നിെന്റ ്രപവൃത്തിെകാണ്ട് നീ എെന്ന സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു;
ഞാൻ നിെന്റ ൈകകള െട ്രപവൃത്തികെളക്കുറിച്ച് േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കുന്നു.
5 യേഹാേവ, നിെന്റ ്രപവൃത്തികൾ എ്രതമാ്രതം വലിയവയാകുന്നു!
നിെന്റ വിചാരങ്ങൾ അത്യന്തം അഗാധമായവ തെന്ന.
6 ബുദ്ധിഹീനനായ മനുഷ്യൻ അത് അറിയുന്നില്ല;
മൂഢൻ അത് ്രഗഹിക്കുന്നതും ഇല്ല.
7 ദുഷ്ടന്മാർ പുല്ല േപാെല മുളയ്ക്കുന്നതും
നീതിേകട് ്രപവർത്തിക്കുന്നവെരല്ലാം തഴയ്ക്കുന്നതും
എേന്നക്കും നശിച്ച േപാേകണ്ടതിനാകുന്നു.
8 യേഹാേവ, നീ എേന്നക്കും അത്യ ന്നതനാകുന്നു.
9 യേഹാേവ, ഇതാ, നിെന്റ ശ്രതുക്കൾ, ഇതാ, നിെന്റ ശ്രതുക്കൾ
നശിച്ച േപാകുന്നു;
നീതിേകട് ്രപവർത്തിക്കുന്ന ഏവരും ചിതറിേപ്പാകും.
10 എങ്കിലും എെന്റ െകാമ്പ് നീ കാട്ട േപാത്തിെന്റ െകാമ്പുേപാെല
ഉയർത്തുന്നു;
പുതിയ എണ്ണ എെന്ന േതപ്പിക്കുന്നു.
11 എെന്റ കണ്ണ് എെന്റ ശ്രതുക്കള െട പതനം കണ്ടു;
എെന്റ െചവി എേന്നാട് എതിർക്കുന്ന ദുഷ്കർമ്മികെളക്കുറിച്ച് േകട്ട .
12 നീതിമാൻമാർ പനേപാെല തഴയ്ക്കും;
െലബാേനാനിെല േദവദാരുേപാെല വളരും.
13 യേഹാവ തെന്റ ആലയത്തിൽ നട്ടിരിക്കുന്ന ഇവർ
നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ ്രപാകാരങ്ങളിൽ തഴച്ച വളരും.
14 വാർദ്ധക്യത്തിലും അവർ ഫലം കായിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും;
അവർ പുഷ്ടിവച്ച ം പച്ചപിടിച്ച ം ഇരിക്കും.
15 യേഹാവ േനരുള്ളവൻ, അവൻ എെന്റ പാറ, അവനിൽ നീതിേകടില്ല
എന്ന് കാണിേക്കണ്ടതിനു തെന്ന.
1 യേഹാവ
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വാഴുന്നു; അവൻ മഹിമ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു;
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യേഹാവ ശക്തിെകാണ്ട് അര മുറുക്കിയിരിക്കുന്നു.
ഭൂേലാകം ഇളകാെത ഉറച്ച നില്ക്കുന്നു.
2 നിെന്റ സിംഹാസനം പുരാതനേമ സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
നീ അനാദിയായുള്ളവൻ തെന്ന.
3 യേഹാേവ, ്രപവാഹങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു;
്രപവാഹങ്ങൾ ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നു;
്രപവാഹങ്ങൾ തിരമാലകൾ ഉയർത്തുന്നു.
4
സമു്രദത്തിെല
വൻതിരകള െട
ശബ്ദെത്തക്കാള ം
െപരുെവള്ളങ്ങള െട മുഴക്കെത്തക്കാള ം
ഉയരത്തിൽ യേഹാവ മഹിമയുള്ളവൻ.
5 നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എ്രതയും ഉറപ്പ ള്ളവ;
യേഹാേവ, വിശുദ്ധി നിെന്റ ആലയെത്ത എേന്നക്കും അലങ്കരിക്കുന്നു.
1 ്രപതികാരത്തിെന്റ
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ൈദവമായ യേഹാേവ,
്രപതികാരം െചയ്യ വാൻ അധികാരമുള്ള ൈദവേമ, ്രപകാശിക്കണേമ.
2 ഭൂമിയുെട ന്യായാധിപതിേയ എഴുേന്നല്ക്കണേമ;
ഡംഭികൾക്ക് നീ ്രപതികാരം െചയ്യണേമ.
3 യേഹാേവ, ദുഷ്ടന്മാർ എ്രതേത്താളം,
ദുഷ്ടന്മാർ എ്രതേത്താളം േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കും?
4 അവർ ധാർഷ്ട്യേത്താെട ശകാരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു;
നീതിേകട് ്രപവർത്തിക്കുന്ന ഏവരും വൻപ് പറയുന്നു.
5 യേഹാേവ, അവർ നിെന്റ ജനെത്ത തകർത്തുകളയുന്നു;
നിെന്റ അവകാശെത്ത പീഡിപ്പിക്കുന്നു.
6 അവർ വിധവെയയും പരേദശിെയയും െകാല്ല ന്നു;
അനാഥെര അവർ ഹിംസിക്കുന്നു.
7 “യേഹാവ കാണുകയില്ല;
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവം ്രഗഹിക്കുകയില്ല” എന്ന് അവർ പറയുന്നു.
8 ജനത്തിൽ ബുദ്ധിഹീനേര, ചിന്തിച്ച െകാൾവിൻ;
േഭാഷന്മാേര, നിങ്ങൾക്ക് എേപ്പാൾ ബുദ്ധി ഉദിക്കും?
9 െചവിെയ നട്ടവൻ േകൾക്കുകയില്ലേയാ?
കണ്ണ് നിർമ്മിച്ചവൻ കാണുകയില്ലേയാ?
10
ജനതതികള െട
േമൽ
ശിക്ഷണം
നടത്തുന്നവൻ
ശാസിക്കുകയില്ലേയാ?
അവൻ മനുഷ്യർക്ക് ജ്ഞാനം ഉപേദശിച്ച െകാടുക്കുന്നില്ലേയാ?
11 മനുഷ്യരുെട വിചാരങ്ങൾ മായ എന്ന് യേഹാവ അറിയുന്നു.
12 യേഹാേവ, ദുഷ്ടെന മറവു െചയ്യ വാൻ കുഴി കുഴിക്കുേവാളം
അനർത്ഥദിവസത്തിൽ വി്രശമം നൽേകണ്ടതിന്
13 നീ ശിക്ഷിക്കുകയും നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം
ഉപേദശിക്കുകയും െചയ്യ ന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ.
14 യേഹാവ തെന്റ ജനെത്ത തള്ളിക്കളയുകയില്ല;
തെന്റ അവകാശെത്ത ൈകവിടുകയുമില്ല.
15 നീതിപൂർവമായ ന്യായവിധികൾ മടങ്ങിവരും;
പരമാർത്ഥഹൃദയമുള്ളവെരല്ലാം അതിേനാട് േയാജിക്കും.
16 ദുഷ്കർമ്മികൾെക്കതിെര ആര് എനിക്കു േവണ്ടി എഴുേന്നല്ക്കും?
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നീതിേകട്
്രപവർത്തിക്കുന്നവേരാട്
ആര്
എനിക്കു
േവണ്ടി
എതിർത്തുനില്ക്കും?
17 യേഹാവ എനിക്കു സഹായമായിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ
എെന്റ ്രപാണൻ േവഗം മൗനവാസം െചയ്യ മായിരുന്നു.
18 “എെന്റ കാൽ വഴുതുന്നു” എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾ
യേഹാേവ, നിെന്റ ദയ എെന്ന താങ്ങി.
19 എെന്റ ഉള്ളിൽ ആകുലചിന്തകൾ െപരുകുേമ്പാൾ
നിന്നിൽ നിന്നുള്ള ആശ്വാസം എെന്റ ്രപാണെന തണുപ്പിക്കുന്നു.
20 നിയമം മൂലം തിന്മയ്ക്ക് വഴിെയാരുക്കുന്ന
ദുഷ്ടസിംഹാസനത്തിന് നിേന്നാട് സഖ്യം ഉണ്ടാകുേമാ?
21 നീതിമാെന്റ ്രപാണന് വിേരാധമായി അവർ കൂട്ടംകൂടുന്നു;
നിരപരാധിെയ അവർ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുന്നു.
22 എങ്കിലും യേഹാവ എനിക്ക് രക്ഷാേഗാപുരവും
എെന്റ ശരണൈശലവും എെന്റ ൈദവവും ആകുന്നു.
23 അവൻ അവരുെട നീതിേകടു െകാണ്ട് തെന്ന അവരുെടേമൽ
ശിക്ഷവരുത്തും;
അവരുെട ദുഷ്ടതയിൽ തെന്ന അവെര സംഹരിക്കും;
നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ അവെര േഛദിച്ച കളയും.
1 വരുവിൻ,
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നാം യേഹാവയ്ക്കു പാടുക;
നമ്മുെട രക്ഷയുെട പാറയ്ക്ക് ആനന്ദേത്താെട ആർപ്പിടുക.
2 നാം സ്േതാ്രതേത്താെട അവെന്റ സന്നിധിയിൽ െചല്ല ക;
സങ്കീർത്തനങ്ങേളാെട അവെന്റ മുമ്പാെക േഘാഷിക്കുക.
3 യേഹാവ മഹാൈദവമേല്ലാ;
അവൻ സകലേദവന്മാർക്കും മീെത മഹാരാജാവു തെന്ന.
4 ഭൂമിയുെട അേധാഭാഗങ്ങൾ അവെന്റ കയ്യിൽ ആകുന്നു;
പർവ്വതങ്ങള െട ശിഖരങ്ങള ം അവനുള്ളവ.
5 സമു്രദം അവനുള്ളത്; അവൻ അതിെന ഉണ്ടാക്കി;
കരെയയും അവെന്റ ൈകകൾ മനഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
6 വരുവിൻ, നാം വണങ്ങി നമസ്കരിക്കുക;
നെമ്മ നിർമ്മിച്ച യേഹാവയുെട മുമ്പിൽ മുട്ട കുത്തുക.
7 അവൻ നമ്മുെട ൈദവമാകുന്നു;
നാേമാ അവൻ േമയിക്കുന്ന ജനവും അവെന്റ ൈകക്കീഴിെല ആടുകള ം
തെന്ന.
8 ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കുന്നു എങ്കിൽ,
െമരീബയിെലേപ്പാെലയും മരുഭൂമിയിൽ മസ്സാനാളിെലേപ്പാെലയും
നിങ്ങള െട ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത്.
9 അവിെടവച്ച് നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ എെന്ന പരീക്ഷിച്ച ;
എെന്റ ്രപവൃത്തി അവർ കണ്ടിട്ട ം എെന്ന േശാധന െചയ്തു.
10 നാല്പത് വർഷം ഞാൻ ആ തലമുറെയക്കുറിച്ച് ദു:ഖിച്ച .
“അവർ െതറ്റിേപ്പാകുന്ന ഹൃദയമുള്ള ഒരു ജനം എന്നും
എെന്റ വഴികൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവർ” എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു.
11 “ആകയാൽ അവർ എെന്റ സ്വസ്ഥതയിൽ ്രപേവശിക്കുകയില്ല” എന്ന്
ഞാൻ എെന്റ േ്രകാധത്തിൽ സത്യം െചയ്തു.
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ഒരു പുതിയ പാട്ട് പാടുവിൻ;
സകലഭൂവാസികള േമ, യേഹാവയ്ക്ക് പാടുവിൻ.
2 യേഹാവയ്ക്കു പാടി അവെന്റ നാമെത്ത വാഴ്ത്തുവിൻ;
നാൾേതാറും അവെന്റ രക്ഷ ്രപസിദ്ധമാക്കുവിൻ.
3 ജനതതികള െട ഇടയിൽ അവെന്റ മഹത്വവും
സകലവംശങ്ങള െടയും ഇടയിൽ അവെന്റ അത്ഭുതങ്ങള ം വിളംബരം
െചയ്യ വിൻ.
4 യേഹാവ വലിയവനും സ്തുതികൾക്ക് ഏറ്റവും േയാഗ്യനും ആകുന്നു;
അവൻ സകലേദവന്മാെരക്കാള ം ഭയെപ്പടുവാൻ േയാഗ്യൻ.
5 ജനതകള െട േദവന്മാെരാെക്കയും മിഥ്യാമൂർത്തികളേ്രത;
യേഹാവേയാ ആകാശെത്ത ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.
6 ബഹുമാനവും േതജസ്സ ം അവെന്റ മുമ്പിലും
ബലവും േശാഭയും അവെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലും ഉണ്ട്.
7 ജനതകള െട കുലങ്ങേള, യേഹാവയ്ക്ക് െകാടുക്കുവിൻ;
മഹത്വവും ബലവും യേഹാവയ്ക്ക് െകാടുക്കുവിൻ.
8 യേഹാവയ്ക്ക് അവെന്റ നാമത്തിന് തക്കതായ മഹത്വം െകാടുക്കുവിൻ;
തിരുമുൽകാഴ്ചയുമായി അവെന്റ ്രപാകാരങ്ങളിൽ െചല്ല വിൻ.
9 വിശുദ്ധിയുെട അലങ്കാരേത്താെട യേഹാവെയ നമസ്കരിക്കുവിൻ;
സകല ഭൂവാസികള േമ, അവെന്റ മുമ്പിൽ നടുങ്ങുവിൻ.
10 “യേഹാവ വാഴുന്നു;
ഭൂേലാകവും ഇളകാെത ഉറച്ച നില്ക്കുന്നു; അവൻ ജനതകെള േനേരാെട
വിധിക്കും” എന്ന് ജനതകള െട ഇടയിൽ പറയുവിൻ.
11 ആകാശം സേന്താഷിക്കുകയും ഭൂമി ആനന്ദിക്കുകയും
സമു്രദവും അതിലുള്ളതും ആർത്തു േഘാഷിക്കുകയും െചയ്യെട്ട.
12 വയലും അതിലുള്ള സകലവും ആഹ്ലാദിക്കെട്ട;
അേപ്പാൾ കാട്ടിെല സകലവൃക്ഷങ്ങള ം യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
ഉല്ലസിച്ച േഘാഷിക്കും.
13 യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ തെന്ന;
അവൻ വരുന്നുവേല്ലാ; അവൻ ഭൂമിെയ വിധിക്കുവാൻ വരുന്നു;
അവൻ ഭൂേലാകെത്ത നീതിേയാടും ജനതതികെള വിശ്വസ്തതേയാടും
കൂടി വിധിക്കും.
1 യേഹാവ
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വാഴുന്നു; ഭൂമി േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കെട്ട;
ദ്വീപസമൂഹവും സേന്താഷിക്കെട്ട.
2 േമഘവും അന്ധകാരവും അവെന്റ ചുറ്റ ം ഇരിക്കുന്നു;
നീതിയും ന്യായവും അവെന്റ സിംഹാസനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനമാകുന്നു.
3 തീ അവന് മുമ്പായി േപാകുന്നു;
ചുറ്റ മുള്ള അവെന്റ ൈവരികെള ദഹിപ്പിക്കുന്നു.
4 അവെന്റ മിന്നലുകൾ ഭൂതലെത്ത ്രപകാശിപ്പിക്കുന്നു;
ഭൂമി അത് കണ്ട് വിറയ്ക്കുന്നു.
5 യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ, സർവ്വഭൂമിയുെടയും കർത്താവിെന്റ
സന്നിധിയിൽ,
പർവ്വതങ്ങൾ െമഴുകുേപാെല ഉരുകുന്നു.
6 ആകാശം അവെന്റ നീതി ്രപസിദ്ധമാക്കുന്നു;
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സകലജനതകള ം അവെന്റ മഹത്വം കാണുന്നു.
7 വി്രഗഹങ്ങെള േസവിക്കുകയും ബിംബങ്ങളിൽ ്രപശംസിക്കുകയും
െചയ്യ ന്നവെരല്ലാം ലജ്ജിച്ച േപാകും;
സകലേദവന്മാരുേമ, അവെന നമസ്കരിക്കുവിൻ.
8 സീേയാൻ േകട്ട സേന്താഷിക്കുന്നു;
യേഹാേവ, നിെന്റ ന്യായവിധികൾ േഹതുവായി െയഹൂദാപു്രതിമാർ
േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കുന്നു.
9 യേഹാേവ, നീ സർവ്വഭൂമിക്കും മീെത അത്യ ന്നതൻ;
സകലേദവന്മാർക്കും മീെത ഉയർന്നവൻ തെന്ന.
10 യേഹാവെയ സ്േനഹിക്കുന്നവേര, തിന്മ െവറുക്കുവിൻ;
അവൻ തെന്റ ഭക്തന്മാരുെട ്രപാണെന കാക്കുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട കയ്യിൽനിന്ന് അവെര വിടുവിക്കുന്നു.
11 നീതിമാന് ്രപകാശവും പരമാർത്ഥഹൃദയമുള്ളവർക്ക് സേന്താഷവും
ഉദിക്കും.
12 നീതിമാന്മാേര, യേഹാവയിൽ സേന്താഷിക്കുവിൻ;
അവെന്റ വിശുദ്ധനാമത്തിന് സ്േതാ്രതം െചയ്യ വിൻ.

സങ്കീർത്തനം.98

ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ പാട്ട പാടുവിൻ;
അവൻ അത്ഭുതകാര്യങ്ങൾ ്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവെന്റ വലങ്കയ്യ ം അവെന്റ വിശുദ്ധഭുജവും
അവന് ജയം േനടിയിരിക്കുന്നു.
2 യേഹാവ തെന്റ രക്ഷ അറിയിച്ച ം ജനതകള െട കാഴ്ചയിൽ തെന്റ നീതി
െവളിെപ്പടുത്തിയുമിരിക്കുന്നു.
3 അവൻ യി്രസാേയൽഗൃഹേത്താടുള്ള തെന്റ ദയയും വിശ്വസ്തതയും
ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഭൂമിയുെട അറുതികളിലുള്ളവരും നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ രക്ഷ
കണ്ടിരിക്കുന്നു.
4 സകല ഭൂവാസികള േമ, യേഹാവയ്ക്ക് ആർപ്പിടുവിൻ;
ആനന്ദേഘാഷേത്താെട കീർത്തനം െചയ്യ വിൻ.
5 കിന്നരേത്താെട യേഹാവയ്ക്കു കീർത്തനം െചയ്യ വിൻ;
കിന്നരേത്താടും സംഗീതസ്വരേത്താടും കൂടി തെന്ന.
6 െകാമ്പും കാഹളവും ഊതി രാജാവായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
േഘാഷിക്കുവിൻ!
7 സമു്രദവും അതിലുള്ളതും
ഭൂതലവും അതിൽ വസിക്കുന്നവരും ആരവം മുഴക്കെട്ട.
8 നദികൾ ൈക െകാട്ടെട്ട;
പർവ്വതങ്ങൾ
ഒരുേപാെല
യേഹാവയുെട
മുമ്പാെക
ഉല്ലസിച്ച േഘാഷിക്കെട്ട.
9 അവൻ ഭൂമിെയ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ വരുന്നു;
ഭൂേലാകെത്ത നീതിേയാടും ജനതകെള േനേരാടുംകൂടി വിധിക്കും.
1 യേഹാവ
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വാഴുന്നു; ജനതതികൾ വിറയ്ക്കെട്ട;
അവൻ െകരൂബുകള െട മീെത വസിക്കുന്നു; ഭൂമി കുലുങ്ങെട്ട.
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2 യേഹാവ

സീേയാനിൽ വലിയവനും
സകല ജനതകൾക്കും മീെത ഉന്നതനും ആകുന്നു.
3 “അവൻ പരിശുദ്ധൻ” എന്നിങ്ങെന
അവർ നിെന്റ മഹത്തും ഭയങ്കരവുമായ നാമെത്ത സ്തുതിക്കെട്ട.
4 ബലവാനായ രാജാവ് ന്യായെത്ത ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു
നീ നീതിെയ സ്ഥിരെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു;
നീ യാേക്കാബിൽ നീതിയും ന്യായവും നടത്തിയിരിക്കുന്നു.
5 നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ പുകഴ്ത്തുവിൻ;
അവെന്റ പാദപീഠത്തിങ്കൽ നമസ്കരിക്കുവിൻ;
അവൻ പരിശുദ്ധൻ ആകുന്നു.
6 േമാെശയും അഹേരാനും അവെന്റ പുേരാഹിതന്മാരായിരുന്നു,
അവെന്റ നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നവരിൽ ശമൂേവലും ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഇവർ യേഹാവേയാട് അേപക്ഷിച്ച ; അവൻ അവർക്ക് ഉത്തരമരുളി.
7 േമഘസ്തംഭത്തിൽ നിന്ന് അവൻ അവേരാട് സംസാരിച്ച ;
അവർ അവെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങള ം അവൻ െകാടുത്ത ചട്ടവും ്രപമാണിച്ച .
8 ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാേവ, നീ അവർക്കുത്തരമരുളി;
നീ അവേരാട് ക്ഷമ കാണിക്കുന്ന ൈദവം എങ്കിലും അവരുെട
്രപവൃത്തികൾക്ക്
തക്കവണ്ണം
ന്യായം
വിധിക്കുന്നവനും
ആയിരുന്നു.
9 നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ പുകഴ്ത്തുവിൻ;
അവെന്റ വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽ നമസ്കരിക്കുവിൻ;
നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ പരിശുദ്ധനല്ലേയാ?.
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ഒരു സ്േതാ്രത സങ്കീർത്തനം.
1 സകല ഭൂവാസികള േമ, യേഹാവയ്ക്ക് ആർപ്പിടുവിൻ.
2 സേന്താഷേത്താെട യേഹാവെയ േസവിക്കുവിൻ;
സംഗീതേത്താെട അവെന്റ സന്നിധിയിൽ വരുവിൻ.
3 യേഹാവ തെന്ന ൈദവം എന്നറിയുവിൻ;
അവൻ നെമ്മ ഉണ്ടാക്കി; നാം അവനുള്ളവർ ആകുന്നു;
അവെന്റ ജനവും അവൻ േമയിക്കുന്ന ആടുകള ം തെന്ന.
4 അവെന്റ വാതിലുകളിൽ സ്േതാ്രതേത്താടും അവെന്റ ്രപാകാരങ്ങളിൽ
സ്തുതിേയാടും കൂടി വരുവിൻ;
അവന് സ്േതാ്രതം െചയ്ത് അവെന്റ നാമെത്ത വാഴ്ത്തുവിൻ.
5 യേഹാവ നല്ലവനല്ലേയാ,
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത്;
അവെന്റ വിശ്വസ്തത തലമുറതലമുറയായി നിലനില്ക്കുന്നു.
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ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 ഞാൻ ദയെയയും ന്യായെത്തയും കുറിച്ച് പാടും;
യേഹാേവ, ഞാൻ നിനക്ക് കീർത്തനം പാടും.
2 ഞാൻ നിഷ്കളങ്കമാർഗ്ഗത്തിൽ ്രശദ്ധവയ്ക്കും;
എേപ്പാൾ നീ എെന്റ അടുക്കൽ വരും?
ഞാൻ എെന്റ വീട്ടിൽ നിഷ്കളങ്കഹൃദയേത്താെട െപരുമാറും.
3 ഞാൻ ഒരു നീചകാര്യവും എെന്റ കണ്ണിനു മുമ്പിൽ വയ്ക്കുകയില്ല;
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്രകമം െകട്ടവരുെട ്രപവൃത്തി ഞാൻ െവറുക്കുന്നു;
ഞാൻ അതിൽ പങ്കുേചരുകയില്ല.
4 വ്രകഹൃദയം എേന്നാട് അകന്നിരിക്കും;
ദുഷ്ടത ഞാൻ അറിയുകയില്ല.
5 കൂട്ട കാരെനക്കുറിച്ച് ഏഷണി പറയുന്നവെന ഞാൻ നശിപ്പിക്കും;
ഉന്നതഭാവവും നിഗളഹൃദയവും ഉള്ളവെന ഞാൻ സഹിക്കുകയില്ല.
6 േദശത്തിെല വിശ്വസ്തന്മാർ എേന്നാടുകൂടി വസിേക്കണ്ടതിന്
എെന്റ കണ്ണ കൾ അവെര അേന്വഷിക്കുന്നു;
നിഷ്കളങ്കമാർഗ്ഗത്തിൽ നടക്കുന്നവൻ എെന്ന ശു്രശൂഷിക്കും.
7 വഞ്ചനെചയ്യ ന്നവൻ എെന്റ വീട്ടിൽ വസിക്കുകയില്ല;
േഭാഷ്കു പറയുന്നവൻ എെന്റ മുമ്പിൽ ഉറച്ച നില്ക്കുകയില്ല.
8 യേഹാവയുെട നഗരത്തിൽനിന്ന് സകല ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാെരയും
േഛദിച്ച കളയും വെര
േദശത്തിെല ദുഷ്ടന്മാെര എല്ലാം ഞാൻ ദിനം്രപതി നശിപ്പിക്കും.
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അരിഷ്ടെന്റ ്രപാർത്ഥന; അവൻ ക്ഷീണിച്ച് യേഹാവയുെട മുൻപാെക
തെന്റ സങ്കടം പകരുേമ്പാൾ സമർപ്പിച്ചത്.
1 യേഹാേവ, എെന്റ ്രപാർത്ഥന േകൾക്കണേമ;
എെന്റ നിലവിളി തിരുസന്നിധിയിൽ വരുമാറാകെട്ട.
2 കഷ്ടദിവസത്തിൽ നിെന്റ മുഖം എനിക്കു മറയ്ക്കരുേത;
നിെന്റ െചവി എങ്കേലക്ക് ചായിക്കണേമ;
ഞാൻ വിളിക്കുന്ന നാളിൽ േവഗത്തിൽ എനിക്ക് ഉത്തരമരുളണേമ.
3 എെന്റ നാള കൾ പുകേപാെല കഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു;
എെന്റ അസ്ഥികൾ തീെക്കാള്ളിേപാെല െവന്തിരിക്കുന്നു.
4 എെന്റ ഹൃദയം അരിഞ്ഞ പുല്ല േപാെല ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ മറന്നുേപാകുന്നു.
5 എെന്റ ഞരക്കത്തിെന്റ ഒച്ചനിമിത്തം എെന്റ അസ്ഥികൾ മാംസേത്താടു
പറ്റ ന്നു.
6 ഞാൻ മരുഭൂമിയിെല േവഴാമ്പൽേപാെല ആകുന്നു;
ശൂന്യസ്ഥലെത്ത മൂങ്ങാേപാെല തെന്ന.
7 ഞാൻ ഉറക്കം ഇളച്ചിരിക്കുന്നു;
വീട്ടിന്മുകളിൽ തനിച്ചിരിക്കുന്ന കുരികിൽ േപാെല ആകുന്നു.
8 എെന്റ ശ്രതുക്കൾ ഇടവിടാെത എെന്ന നിന്ദിക്കുന്നു;
എേന്നാടു ചീറുന്നവർ എെന്റ േപര് െചാല്ലി ശപിക്കുന്നു.
9 ഞാൻ അപ്പംേപാെല ചാരം തിന്നുന്നു;
എെന്റ പാനീയത്തിൽ കണ്ണ നീർ കലക്കുന്നു;
10 നിെന്റ േകാപവും േ്രകാധവും േഹതുവായി തെന്ന;
നീ എെന്ന എടുത്ത് എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞുവേല്ലാ.
11 എെന്റ ആയുസ്സ് ചാഞ്ഞുേപാകുന്ന നിഴൽ േപാെലയാകുന്നു;
ഞാൻ പുല്ല േപാെല ഉണങ്ങിേപ്പാകുന്നു.
12 നീേയാ, യേഹാേവ, എേന്നക്കുമുള്ളവൻ;
നിെന്റ നാമം തലമുറതലമുറയായി നിലനില്ക്കുന്നു.
13 നീ എഴുേന്നറ്റ് സീേയാേനാട് കരുണ കാണിക്കും;
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അവേളാടു കൃപ കാണിക്കുവാനുള്ള കാലം, അേത, അതിനുള്ള സമയം
വന്നിരിക്കുന്നു.
14 നിെന്റ ദാസന്മാർക്ക് അവള െട കല്ല കേളാടു താത്പര്യവും
അവള െട പൂഴിേയാട് അലിവും േതാന്നുന്നു.
15
യേഹാവ
സീേയാെന
പണിയുകയും
തെന്റ
മഹത്വത്തിൽ
്രപത്യക്ഷനാകുകയും െചയ്യ ം
16 അവൻ അഗതികള െട ്രപാർത്ഥന കടാക്ഷിക്കുകയും
അവരുെട ്രപാർത്ഥന നിരസിക്കാെതയിരിക്കുകയും െചയ്തതുെകാണ്ട്
17 ജനതകൾ യേഹാവയുെട നാമെത്തയും
ഭൂമിയിെല സകലരാജാക്കന്മാരും നിെന്റ മഹത്വെത്തയും ഭയെപ്പടും.
18 വരുവാനിരിക്കുന്ന തലമുറയ്ക്കു േവണ്ടി ഇത് എഴുതിവയ്ക്കും;
സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുവാനുള്ള ജനം യേഹാവെയ സ്തുതിക്കും.
19 യേഹാവെയ േസവിക്കുവാൻ ജനതകള ം രാജ്യങ്ങള ം കൂടി വന്നേപ്പാൾ
20 സീേയാനിൽ യേഹാവയുെട നാമെത്തയും
െയരൂശേലമിൽ അവെന്റ സ്തുതിെയയും ്രപസ്താവിേക്കണ്ടതിനും
21 ബദ്ധന്മാരുെട ഞരക്കം േകൾക്കുവാനും
മരണത്തിന് നിയമിക്കെപ്പട്ടവെര വിടുവിക്കുവാനും
22 യേഹാവ ഉയരത്തിൽ, വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്നു േനാക്കി;
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഭൂമിെയ തൃക്കൺപാർത്തുവേല്ലാ.
23 അവൻ വഴിയിൽവച്ച് എെന്റ ബലം ക്ഷയിപ്പിച്ച ;
അവൻ എെന്റ നാള കൾ ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു.
24
“എെന്റ
ൈദവേമ,
ആയുസ്സിെന്റ
മദ്ധ്യത്തിൽ
എെന്ന
എടുത്തുകളയരുേത” എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു;
നിെന്റ സംവത്സരങ്ങൾ തലമുറതലമുറയായി ഇരിക്കുന്നു.
25 പൂർവ്വകാലത്ത് നീ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ട ;
ആകാശം നിെന്റ ൈകകള െട ്രപവൃത്തി ആകുന്നു.
26 അവ നശിക്കും നീേയാ നിലനില്ക്കും;
അവെയല്ലാം വസ്്രതംേപാെല പഴകിേപ്പാകും;
ഉടുപ്പ േപാെല നീ അവെയ മാറ്റ ം; അവ മാറിേപ്പാകുകയും െചയ്യ ം.
27 നീേയാ അനന്യനാകുന്നു;
നിെന്റ സംവത്സരങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയുമില്ല.
28 നിെന്റ ദാസന്മാരുെട മക്കൾ നിർഭയം വസിക്കും;
അവരുെട സന്തതി നിെന്റ സന്നിധിയിൽ നിലനില്ക്കും.
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ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 എൻ മനേമ, യേഹാവെയ വാഴ്ത്തുക;
എെന്റ സർവ്വാന്തരംഗവുേമ, അവെന്റ വിശുദ്ധനാമെത്ത വാഴ്ത്തുക.
2 എൻ മനേമ, യേഹാവെയ വാഴ്ത്തുക;
അവെന്റ ഉപകാരങ്ങൾ ഒന്നും മറക്കരുത്.
3 അവൻ നിെന്റ എല്ലാ അകൃത്യങ്ങള ം േമാചിക്കുന്നു;
നിെന്റ സകലേരാഗങ്ങള ം സൗഖ്യമാക്കുന്നു;
4 അവൻ നിെന്റ ജീവെന നാശത്തിൽനിന്ന് വീെണ്ടടുക്കുന്നു;
അവൻ ദയയും കരുണയും നിെന്ന അണിയിക്കുന്നു.
5 നിെന്റ യൗവനം കഴുകെനേപ്പാെല പുതുക്കെപ്പടുവാനായി
അവൻ നിെന്റ വാെയ നന്മെകാണ്ടു തൃപ്തിെപ്പടുത്തുന്നു.
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യേഹാവ സകല പീഡിതന്മാർക്കും േവണ്ടി നീതിയും ന്യായവും
നടത്തുന്നു.
7 അവൻ തെന്റ വഴികൾ േമാെശെയയും
തെന്റ ്രപവൃത്തികൾ യി്രസാേയൽമക്കെളയും അറിയിച്ച .
8 യേഹാവ കരുണയും കൃപയും നിറഞ്ഞവൻ ആകുന്നു;
ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയയും ഉള്ളവൻ തെന്ന.
9 അവൻ എല്ലായ്േപാഴും ഭർത്സിക്കുകയില്ല;
എേന്നക്കും േകാപം സൂക്ഷിക്കുകയുമില്ല.
10 അവൻ നമ്മുെട പാപങ്ങൾക്കു തക്കവണ്ണം നമ്മേളാടു െചയ്യ ന്നില്ല;
നമ്മുെട അകൃത്യങ്ങൾക്കു തക്കവണ്ണം നമ്മെള ശിക്ഷിക്കുന്നുമില്ല.
11 ആകാശം ഭൂമിക്കുമീെത ഉയർന്നിരിക്കുന്നതു േപാെല
അവെന്റ ദയ അവെന്റ ഭക്തന്മാേരാട് വലുതായിരിക്കുന്നു.
12 ഉദയം അസ്തമയേത്താട് അകന്നിരിക്കുന്നതുേപാെല
അവൻ നമ്മുെട ലംഘനങ്ങെള നേമ്മാട് അകറ്റിയിരിക്കുന്നു.
13 അപ്പന് മക്കേളാട് കരുണ േതാന്നുന്നതുേപാെല
യേഹാവയ്ക്ക് തെന്റ ഭക്തന്മാേരാട് കരുണ േതാന്നുന്നു.
14 അവൻ നമ്മുെട ്രപകൃതം അറിയുന്നുവേല്ലാ;
നാം േകവലം െപാടി മാ്രതം എന്ന് അവൻ ഓർക്കുന്നു.
15 മനുഷ്യെന്റ ആയുസ്സ് പുല്ല േപാെലയാകുന്നു;
വയലിെല പൂേപാെല അവൻ പൂക്കുന്നു.
16 കാറ്റ് അതിേന്മൽ അടിക്കുേമ്പാൾ അത് ഇല്ലാെതേപാകുന്നു;
അത് നിന്ന സ്ഥലം പിന്നീട് അതിെന അറിയുകയുമില്ല.
17 യേഹാവയുെട ദയ എന്നും എേന്നക്കും അവെന്റ ഭക്തന്മാർക്കും
അവെന്റ നീതി മക്കള െട മക്കൾക്കും ഉണ്ടാകും.
18 അവെന്റ നിയമം ്രപമാണിക്കുന്നവർക്കും
അവെന്റ കല്പനകൾ ഓർത്ത് ആചരിക്കുന്നവർക്കും തെന്ന.
19 യേഹാവ തെന്റ സിംഹാസനം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവെന്റ രാജത്വം സകലെത്തയും അടക്കി ഭരിക്കുന്നു.
20 അവെന്റ
വാക്കുകള െട ശബ്ദം േകട്ട് അവെന്റ ആജ്ഞ
അനുസരിക്കുന്ന ശക്തന്മാരായ
അവെന്റ ദൂതന്മാേര, യേഹാവെയ വാഴ്ത്തുവിൻ.
21 അവെന്റ ഇഷ്ടം െചയ്യ ന്ന ശു്രശൂഷക്കാരായി
അവെന്റ സകലൈസന്യങ്ങള േമ, യേഹാവെയ വാഴ്ത്തുവിൻ;
22 അവെന്റ അധികാരത്തിെന്റ കീഴിലുള്ള
അവെന്റ ൈകേവലയായ ഏവരുേമ, യേഹാവെയ വാഴ്ത്തുവിൻ;
എൻ മനേമ, യേഹാവെയ വാഴ്ത്തുക.
1 എൻ
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മനേമ, യേഹാവെയ വാഴ്ത്തുക;
എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, നീ ഏറ്റവും വലിയവൻ;
മഹത്വവും േതജസ്സ ം നീ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു;
2 വസ്്രതം ധരിക്കുന്നതുേപാെല നീ ്രപകാശം ധരിക്കുന്നു;
തിരശ്ശീലേപാെല നീ ആകാശെത്ത വിരിക്കുന്നു.
3 അവൻ തെന്റ മാളികകള െട തുലാങ്ങൾ െവള്ളത്തിേന്മൽ നിരത്തുന്നു;
േമഘങ്ങെള തെന്റ േതരാക്കി, കാറ്റിൻ ചിറകിേന്മൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു.
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അവൻ കാറ്റ കെള തെന്റ ദൂതന്മാരും അഗ്നിജ്വാലെയ തെന്റ
ശു്രശൂഷകന്മാരും ആക്കുന്നു.
5 അവൻ ഭൂമി ഒരിക്കലും ഇളകിേപ്പാകാെത
അതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിേന്മൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
6 നീ ഭൂമിെയ വസ്്രതംെകാെണ്ടന്നേപാെല ആഴിെകാണ്ടു മൂടി;
െവള്ളം പർവ്വതങ്ങൾക്കു മീെത നിന്നിരുന്നു.
7 അവ നിെന്റ ശാസനയാൽ ഓടിേപ്പായി;
നിെന്റ ഇടിമുഴക്കത്താൽ അവ തിടുക്കത്തിൽ നീങ്ങിേപ്പായി 8 മലകൾ െപാങ്ങി, താഴ്വരകൾ താണു നീ അവയ്ക്കു നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലേത്തക്ക് നീങ്ങിേപ്പായി;
9 ഭൂമിെയ മൂടിക്കളയുവാൻ മടങ്ങിവരാതിരിേക്കണ്ടതിന്
നീ അവയ്ക്ക് ലംഘിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അതിര് ഇട്ട .
10 അവൻ ഉറവുകെള താഴ്വരകളിേലക്ക് അയയ്ക്കുന്നു;
അവ മലകള െട ഇടയിൽകൂടി ഒഴുകുന്നു.
11 അവയിൽനിന്ന് വയലിെല സകലമൃഗങ്ങള ം കുടിക്കുന്നു;
കാട്ട കഴുതകൾ അവയുെട ദാഹം തീർക്കുന്നു;
12 അവയുെട തീരങ്ങളിൽ ആകാശത്തിെല പറവകൾ വസിക്കുകയും
െകാമ്പുകള െട ഇടയിൽ പാടുകയും െചയ്യ ന്നു.
13 അവൻ തെന്റ മാളികകളിൽ നിന്ന് മലകെള നനയ്ക്കുന്നു;
ഭൂമിക്ക് നിെന്റ ്രപവൃത്തികള െട ഫലത്താൽ തൃപ്തിവരുന്നു.
14 അവൻ മൃഗങ്ങൾക്ക് പുല്ല ം
മനുഷ്യെന്റ ഉപേയാഗത്തിനായി സസ്യവും മുളപ്പിക്കുന്നു;
15 അവൻ ഭൂമിയിൽനിന്ന് ആഹാരവും
മനുഷ്യെന്റ ഹൃദയെത്ത സേന്താഷിപ്പിക്കുന്ന വീഞ്ഞും
അവെന്റ മുഖം മിനുക്കുവാൻ എണ്ണയും
മനുഷ്യെന്റ ഹൃദയെത്ത ബലെപ്പടുത്തുന്ന അപ്പവും ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്നു.
16 യേഹാവയുെട വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിവരുന്നു;
അവൻ നട്ടിട്ട ള്ള െലബാേനാനിെല േദവദാരുക്കൾക്കു തെന്ന.
17 അവിെട പക്ഷികൾ കൂടുണ്ടാക്കുന്നു;
െപരുഞാറയ്ക്ക് സരളവൃക്ഷങ്ങൾ പാർപ്പിടമാകുന്നു.
18 ഉയർന്നമലകൾ കാട്ടാടുകൾക്കും
പാറകൾ കുഴിമുയലുകൾക്കും സേങ്കതമാകുന്നു.
19 അവൻ കാലനിർണ്ണയത്തിനായി ച്രന്ദെന നിയമിച്ച ;
സൂര്യൻ തെന്റ അസ്തമയം അറിയുന്നു.
20 നീ ഇരുട്ട വരുത്തുന്നു; രാ്രതി ഉണ്ടാകുന്നു;
അേപ്പാൾ കാട്ട മൃഗങ്ങൾ എല്ലാം സഞ്ചാരം തുടങ്ങുന്നു.
21 ബാലസിംഹങ്ങൾ ഇരയ്ക്കായി അലറുന്നു;
അവ ൈദവേത്താട് അവയുെട ആഹാരം േചാദിക്കുന്നു.
22 സൂര്യൻ ഉദിക്കുേമ്പാൾ അവ മടങ്ങുന്നു;
അവയുെട ഗുഹകളിൽ െചന്നു കിടക്കുന്നു.
23 മനുഷ്യൻ തെന്റ പണിക്കായി പുറെപ്പടുന്നു;
സന്ധ്യവെരയുള്ള തെന്റ േവലയ്ക്കായി തെന്ന.
24 യേഹാേവ, നിെന്റ ്രപവൃത്തികൾ എ്രത െപരുകിയിരിക്കുന്നു!
ജ്ഞാനേത്താെട നീ അവെയല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു;
ഭൂമി നിെന്റ സൃഷ്ടികളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
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25 വലിപ്പവും

വിസ്താരവും ഉള്ള സമു്രദം അതാ കിടക്കുന്നു!
അതിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന െചറിയതും വലിയതുമായ അസംഖ്യജന്തുക്കൾ
ഉണ്ട്.
26 അതിൽ കപ്പലുകൾ ഓടുന്നു;
അതിൽ കളിക്കുവാൻ നീ ഉണ്ടാക്കിയ ലിവ്യാഥാൻ ഉണ്ട്.
27 തക്കസമയത്ത് ഭക്ഷണം കിേട്ടണ്ടതിന്
ഇവ എല്ലാം നിെന്ന കാത്തിരിക്കുന്നു.
28 നീ െകാടുക്കുന്നത് അവ െപറുക്കുന്നു
തൃൈക്ക തുറക്കുേമ്പാൾ
അവയ്ക്ക് നന്മെകാണ്ട് തൃപ്തിവരുന്നു.
29 തിരുമുഖം മറയ്ക്കുേമ്പാൾ അവ ്രഭമിച്ച േപാകുന്നു;
നീ അവയുെട ശ്വാസം എടുക്കുേമ്പാൾ
അവ ചത്ത് െപാടിയിേലക്ക് തിരിെക േചരുന്നു;
30 നീ നിെന്റ ശ്വാസം അയയ്ക്കുേമ്പാൾ അവ സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്നു;
നീ ഭൂമിയുെട മുഖം പുതുക്കുന്നു.
31 യേഹാവയുെട മഹത്വം എേന്നക്കും നിലനില്ക്കെട്ട;
യേഹാവ തെന്റ ്രപവൃത്തികളിൽ സേന്താഷിക്കെട്ട.
32 അവൻ ഭൂമിെയ േനാക്കുന്നു, അത് വിറയ്ക്കുന്നു;
അവൻ മലകെള െതാടുന്നു, അവ പുകയുന്നു.
33 എെന്റ ആയുഷ്ക്കാലെമാെക്കയും ഞാൻ യേഹാവയ്ക്കു പാടും;
ഞാൻ ഉള്ള കാലേത്താളം എെന്റ ൈദവത്തിന് കിർത്തനം പാടും.
34 എെന്റ ധ്യാനം അവന് ്രപസാദകരമായിരിക്കെട്ട;
ഞാൻ യേഹാവയിൽ സേന്താഷിക്കും.
35 പാപികൾ ഭൂമിയിൽനിന്ന് നശിച്ച േപാകെട്ട;
ദുഷ്ടന്മാർ ഇല്ലാെതയാകെട്ട;
എൻ മനേമ, യേഹാവെയ വാഴ്ത്തുക;
യേഹാവെയ സ്തുതിക്കുവിൻ.
1
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യേഹാവയ്ക്കു
സ്േതാ്രതം
െചയ്യ വിൻ;
അവെന്റ
നാമം
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുവിൻ;
അവെന്റ ്രപവൃത്തികൾ ജനതകള െട ഇടയിൽ അറിയിക്കുവിൻ.
2 അവന് പാടുവിൻ; അവന് കീർത്തനം പാടുവിൻ;
അവെന്റ സകല അത്ഭുതങ്ങെളയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവിൻ.
3 അവെന്റ വിശുദ്ധനാമത്തിൽ ്രപശംസിക്കുവിൻ;
യേഹാവെയ അേന്വഷിക്കുന്നവരുെട ഹൃദയം സേന്താഷിക്കെട്ട.
4 യേഹാവെയയും അവെന്റ ബലെത്തയും തിരയുവിൻ;
അവെന്റ മുഖം ഇടവിടാെത അേന്വഷിക്കുവിൻ.
5 അവെന്റ ദാസനായ അ്രബഹാമിെന്റ സന്തതിയും
അവൻ തിരെഞ്ഞടുത്ത യാേക്കാബിെന്റ മക്കള േമ,
6 അവൻ െചയ്ത അത്ഭുതങ്ങള ം അവെന്റ അടയാളങ്ങള ം
അവെന്റ വായിൽ നിന്നുള്ള ന്യായവിധികള ം ഓർത്തുെകാള്ള വിൻ.
7 അവൻ നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയാകുന്നു;
അവെന്റ ന്യായവിധികൾ സർവ്വഭൂമിയിലും ഉണ്ട്.
8 അവൻ തെന്റ നിയമം ശാശ്വതമായും
താൻ കല്പിച്ച വചനം ആയിരം തലമുറ വെരയും ഓർമ്മിക്കുന്നു.

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം.105:9

9 അവൻ

566

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം.105:29

അ്രബാഹാമിേനാട് െചയ്ത നിയമവും
യിസ്ഹാക്കിേനാടു െചയ്ത സത്യവും തെന്ന.
10 അതിെന അവൻ യാേക്കാബിന് ഒരു ചട്ടമായും
യി്രസാേയലിന് ഒരു നിത്യനിയമമായും നിയമിച്ച .
11 “നിെന്റ അവകാശത്തിെന്റ ഓഹരിയായി
ഞാൻ നിനക്ക് കനാൻേദശം തരും” എന്നരുളിെച്ചയ്തു.
12 അവർ
അന്ന് എണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞവരും ആൾബലത്തിൽ
ചുരുങ്ങിയവരും
പരേദശികള ം ആയിരുന്നു.
13 അവർ ഒരു ജനതെയ വിട്ട് മെറ്റാരു ജനതയുെട അടുക്കേലക്കും
ഒരു രാജ്യം വിട്ട് മെറ്റാരു ജനത്തിെന്റ അടുക്കേലക്കും േപായിരുന്നു.
14 അവെര പീഡിപ്പിക്കുവാൻ അവൻ ആെരയും സമ്മതിച്ചില്ല;
അവരുെടനിമിത്തം അവൻ രാജാക്കന്മാെര ശാസിച്ച :
15 “എെന്റ അഭിഷിക്തന്മാെര െതാടരുത്,
എെന്റ ്രപവാചകന്മാർക്ക് ഒരു േദാഷവും െചയ്യരുത്” എന്നു പറഞ്ഞു.
16 അവൻ േദശത്ത് ഒരു ക്ഷാമം വരുത്തി;
ഭക്ഷണമില്ലാെത ജനം വലഞ്ഞു.
17 അവർക്കു മുമ്പായി അവൻ ഒരുവെന അയച്ച ;
േയാേസഫിെന അവർ ദാസനായി വിറ്റ വേല്ലാ.
18 യേഹാവയുെട വചനം നിവൃത്തിയാകുകയും
അവെന്റ വചനത്താൽ അവന് േശാധന വരുകയും െചയ്യ േവാളം
19 അവർ അവെന്റ കാലുകൾ വിലങ്ങുെകാണ്ട് ബന്ധിക്കുകയും
അവൻ ഇരിമ്പു ചങ്ങലയിൽ കുടുങ്ങുകയും െചയ്തു.
20 രാജാവ് ആളയച്ച് അവെന സ്വത്രന്തനാക്കി;
ജനത്തിെന്റ അധിപതി അവെന വിട്ടയച്ച .
21 അവെന്റ ്രപഭുക്കന്മാെര ഏതുസമയത്തും ബന്ധനസ്ഥരാക്കുവാനും
അവെന്റ മ്രന്തിമാർക്ക് ജ്ഞാനം ഉപേദശിച്ച െകാടുക്കുവാനും
22 തെന്റ ഭവനത്തിന് അവെന കർത്താവായും
തെന്റ സർവ്വസമ്പത്തിനും അധിപതിയായും നിയമിച്ച .
23 അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് െചന്നു;
യാേക്കാബ് ഹാമിെന്റ േദശത്ത് വന്നു പാർത്തു.
24 ൈദവം തെന്റ ജനെത്ത ഏറ്റവും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും
അവരുെട ൈവരികെളക്കാൾ അവെര ബലവാന്മാരാക്കുകയും െചയ്തു.
25 തെന്റ ജനെത്ത പകയ്ക്കുവാനും തെന്റ ദാസന്മാേരാട് ഉപായം
്രപേയാഗിക്കുവാനും
അവൻ അവരുെട ഹൃദയെത്ത മറിച്ച കളഞ്ഞു.
26 അവൻ തെന്റ ദാസനായ േമാെശെയയും
താൻ തിരെഞ്ഞടുത്ത അഹേരാെനയും അയച്ച .
27 ഇവർ അവരുെട ഇടയിൽ അവെന്റ അടയാളങ്ങള ം
ഹാമിെന്റ േദശത്ത് അത്ഭുതങ്ങള ം ്രപവർത്തിച്ച .
28 അവൻ ഇരുൾ അയച്ച് േദശെത്ത അന്ധകാരത്തിലാക്കി;
അവർ അവെന്റ വചനേത്താട് മറുത്തുനിന്നു;
29 അവൻ അവരുെട െവള്ളം രക്തമാക്കി,
അവരുെട മത്സ്യങ്ങെള െകാന്നുകളഞ്ഞു.
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30

അവരുെട
േദശത്ത്
തവള
വ്യാപിച്ച്,
രാജാക്കന്മാരുെട
പള്ളിയറകളിൽേപാലും നിറഞ്ഞു.
31 അവൻ കല്പിച്ചേപ്പാൾ നായീച്ചയും
അവരുെട േദശം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു;
32 അവൻ അവർക്ക് മഴയ്ക്കു പകരം കൽമഴയും
അവരുെട േദശത്ത് അഗ്നിജ്വാലയും അയച്ച .
33 അവൻ അവരുെട മുന്തിരിവള്ളികള ം അത്തിവൃക്ഷങ്ങള ം തകർത്തു;
അവരുെട േദശെത്ത സകലവൃക്ഷങ്ങള ം നശിപ്പിച്ച .
34 അവൻ കല്പിച്ചേപ്പാൾ െവട്ട ക്കിളിയും തുള്ളനും അനവധിയായി വന്ന്,
35 അവരുെട േദശെത്ത സകല സസ്യങ്ങള ം അവരുെട വയലിെല വിളയും
തിന്നുകളഞ്ഞു.
36 അവൻ അവരുെട േദശെത്ത എല്ലാ കടിഞ്ഞൂലിെനയും
അവരുെട സർവ്വവീര്യത്തിെന്റ ആദ്യഫലെത്തയും സംഹരിച്ച .
37 അവൻ അവെര െവള്ളിേയാടും െപാന്നിേനാടും കൂടി പുറെപ്പടുവിച്ച ;
അവരുെട േഗാ്രതങ്ങളിൽ ഒരു ബലഹീനനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
38 അവർ പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ ഈജിപ്റ്റ് സേന്താഷിച്ച ;
അവെരക്കുറിച്ച ള്ള ഭയം അവരുെടേമൽ വീണിരുന്നു.
39 അവൻ തണലിനായി ഒരു േമഘം വിരിച്ച ;
രാ്രതിയിൽ െവളിച്ചത്തിനായി തീ നിറുത്തി.
40 അവർ േചാദിച്ചേപ്പാൾ അവൻ കാടകെള െകാടുത്തു;
സ്വർഗ്ഗീയേഭാജനംെകാണ്ട് അവർക്ക് തൃപ്തിവരുത്തി.
41 അവൻ പാറ പിളർന്നു, െവള്ളം ചാടി പുറെപ്പട്ട ;
അത് ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി നദിയായി ഒഴുകി.
42 അവൻ
തെന്റ വിശുദ്ധവാഗ്ദത്തെത്തയും തെന്റ ദാസനായ
അ്രബഹാമിെനയും ഓർത്തു.
43 അവൻ തെന്റ ജനെത്ത സേന്താഷേത്താടും
താൻ തിരെഞ്ഞടുത്തവെര േഘാഷേത്താടും കൂടി പുറെപ്പടുവിച്ച .
44 അവർ തെന്റ ചട്ടങ്ങൾ ്രപമാണിക്കുകയും
തെന്റ ന്യായ്രപമാണങ്ങൾ ആചരിക്കുകയും െചേയ്യണ്ടതിന്
45 അവൻ ജനതകള െട േദശങ്ങൾ അവർക്കു െകാടുത്തു;
അവർ വംശങ്ങള െട അദ്ധ്വാനഫലം ൈകവശമാക്കുകയും െചയ്തു.
യേഹാവെയ സ്തുതിക്കുവിൻ.
1 യേഹാവെയ
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സ്തുതിക്കുവിൻ; യേഹാവയ്ക്കു സ്േതാ്രതം െചയ്യ വിൻ;
അവൻ നല്ലവനല്ലേയാ;
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കും ഉള്ളത്.
2 യേഹാവയുെട വീര്യ്രപവൃത്തികെള ആര് വർണ്ണിക്കും?
അവെന്റ സ്തുതിെയപ്പറ്റി എല്ലാം ആര് വിവരിക്കും?
3 ന്യായം ്രപമാണിക്കുന്നവരും
എല്ലായ്േപാഴും നീതി ്രപവർത്തിക്കുന്നവരും ഭാഗ്യവാന്മാർ.
4 യേഹാേവ, നീ തിരെഞ്ഞടുത്തവരുെട നന്മ ഞാൻ കാേണണ്ടതിനും
നിെന്റ ജനത്തിെന്റ സേന്താഷത്തിൽ സേന്താഷിേക്കണ്ടതിനും
നിെന്റ അവകാശേത്താടുകൂടി പുകേഴണ്ടതിനും
5 നിെന്റ ജനേത്താടുള്ള കടാക്ഷ്രപകാരം എെന്ന ഓർത്ത്,
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നിെന്റ രക്ഷെകാണ്ട് എെന്ന സന്ദർശിക്കണേമ.
6 ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല പാപം െചയ്തു;
ഞങ്ങൾ അകൃത്യവും ദുഷ്ടതയും ്രപവർത്തിച്ച .
7 ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ ഈജിപ്റ്റിൽവച്ച് നിെന്റ അത്ഭുതങ്ങെള
്രഗഹിക്കാെതയും
നിെന്റ
മഹാദയെയ
ഓർമ്മിക്കാെതയും
കടല്ക്കരയിൽ,
െചങ്കടല്ക്കരയിൽവച്ച തെന്ന, മത്സരിച്ച .
8 എന്നിട്ട ം അവൻ തെന്റ മഹാശക്തി െവളിെപ്പടുേത്തണ്ടതിന്
തെന്റ നാമംനിമിത്തം അവെര രക്ഷിച്ച .
9 അവൻ െചങ്കടലിെന ശാസിച്ച , അത് ഉണങ്ങിേപ്പായി;
അവൻ അവെര മരുഭൂമിയിൽക്കൂടി എന്നേപാെല ആഴിയിൽക്കൂടി
നടത്തി.
10 പകയ്ക്കുന്നവരുെട ൈകയിൽനിന്ന് അവൻ അവെര രക്ഷിച്ച ;
ശ്രതുവിെന്റ ൈകയിൽനിന്ന് അവെര വീെണ്ടടുത്തു.
11 െവള്ളം അവരുെട ൈവരികെള മൂടിക്കളഞ്ഞു;
അവരിൽ ഒരുത്തനും േശഷിച്ചില്ല.
12 അേപ്പാൾ അവർ അവെന്റ വചനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച ;
അവന് സ്തുതിപാടുകയും െചയ്തു.
13 എങ്കിലും അവർ േവഗത്തിൽ അവെന്റ ്രപവൃത്തികെള മറന്നു;
അവെന്റ ആേലാചനയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നതുമില്ല.
14 മരുഭൂമിയിൽവച്ച് അവർ ഏറ്റവും േമാഹിച്ച ;
നിർജ്ജന്രപേദശത്ത് അവർ ൈദവെത്ത പരീക്ഷിച്ച .
15 അവർ അേപക്ഷിച്ചത് അവൻ അവർക്ക് െകാടുത്തു;
എങ്കിലും അവരുെട ്രപാണന് ക്ഷയം അയച്ച .
16 പാളയത്തിൽവച്ച് അവർ േമാെശേയാടും
യേഹാവയുെട വിശുദ്ധനായ അഹേരാേനാടും അസൂയെപ്പട്ട .
17 ഭൂമി പിളർന്ന് ദാഥാെന വിഴുങ്ങി;
അബീരാമിെന്റ കൂട്ടെത്തയും മൂടിക്കളഞ്ഞു.
18 അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ തീ കത്തി;
അഗ്നിജ്വാല ദുഷ്ടന്മാെര ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.
19 അവർ േഹാേരബിൽവച്ച് ഒരു കാളക്കുട്ടിെയ ഉണ്ടാക്കി;
വാർത്തുണ്ടാക്കിയ വി്രഗഹെത്ത നമസ്കരിച്ച .
20 ഇങ്ങെന അവർ അവരുെട മഹത്വമായവെന
പുല്ല തിന്നുന്ന കാളേയാട് സദൃശനാക്കി മാറ്റി.
21 ഈജിപ്റ്റിൽ വലിയ കാര്യങ്ങള ം
ഹാമിെന്റ േദശത്ത് അത്ഭുത്രപവൃത്തികള ം
22 െചങ്കടലിൽ ഭയങ്കരകാര്യങ്ങള ം െചയ്തവനായ
അവരുെട രക്ഷിതാവായ ൈദവെത്ത അവർ മറന്നു.
23 ആകയാൽ അവെര നശിപ്പിക്കുെമന്ന് അവൻ അരുളിെച്ചയ്തു;
അവെന്റ വൃതനായ േമാെശ േകാപെത്ത ശമിപ്പിക്കുവാൻ
അവെന്റ സന്നിധിയിൽ പിളർപ്പിൽ നിന്നില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ
അവൻ അവെര നശിപ്പിച്ച കളയുമായിരുന്നു.
24 അവർ മേനാഹരേദശെത്ത നിരസിച്ച ;
അവെന്റ വചനം വിശ്വസിച്ചതുമില്ല.
25 അവർ അവരുെട കൂടാരങ്ങളിൽവച്ച് പിറുപിറുത്തു;
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യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കാെതയിരുന്നു.
26 അതുെകാണ്ട് അവൻ, മരുഭൂമിയിൽ അവെര വീഴിക്കുെമന്നും
അവരുെട സന്തതിെയ ജനതകള െട ഇടയിൽ നശിപ്പിക്കുെമന്നും
27 അവെര േദശങ്ങളിൽ ചിതറിച്ച കളയുെമന്നും
അവർക്കു വിേരാധമായി തെന്റ ൈക ഉയർത്തി സത്യംെചയ്തു.
28 അനന്തരം അവർ െപേയാരിെല ബാലിേനാട് േചർന്നു;
മരിച്ചവർക്കുള്ള ബലികൾ തിന്നു.
29 ഇങ്ങെന അവർ അവരുെട ്രകിയകളാൽ അവെന േകാപിപ്പിച്ച ;
െപെട്ടന്ന് അവർക്ക് ഒരു ബാധ തട്ടി.
30 അേപ്പാൾ ഫീെനഹാസ് എഴുേന്നറ്റ് ശിക്ഷ നടത്തി;
ബാധ നിന്നുേപാകുകയും െചയ്തു.
31
അത്
തലമുറതലമുറയായി
എേന്നക്കും
അവന്
നീതിയായിഎണ്ണിയിരിക്കുന്നു.
32 െമരീബാെവള്ളത്തിങ്കലും അവർ അവെന േകാപിപ്പിച്ച ;
അവരുെടനിമിത്തം േമാെശക്കും േദാഷം ഭവിച്ച .
33 അവർ അവെന േകാപിപ്പിച്ചതുെകാണ്ട്
അവൻ അധരങ്ങളാൽ അവിേവകം സംസാരിച്ച േപായി.
34 യേഹാവ അവേരാടു കല്പിച്ചതുേപാെല
അവർ ജനതകെള നശിപ്പിച്ചില്ല.
35 അവർ ജനതകേളാട് ഇടകലർന്ന് അവരുെട ്രപവൃത്തികൾ പഠിച്ച .
36 അവരുെട വി്രഗഹങ്ങെള േസവിച്ച ;
അവ അവർെക്കാരു െകണിയായിത്തീർന്നു.
37 തങ്ങള െട പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും
അവർ ഭൂതങ്ങൾക്ക് ബലികഴിച്ച .
38 അവർ കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം,
പു്രതീപു്രതന്മാരുെട രക്തം തെന്ന, െചാരിഞ്ഞു;
അവെര അവർ കനാന്യവി്രഗഹങ്ങൾക്ക് ബലികഴിച്ച ,
േദശം രക്തപാതകംെകാണ്ട് അശുദ്ധമായിത്തീർന്നു.
39 ഇങ്ങെന അവർ അവരുെട ്രകിയകളാൽ മലിനെപ്പട്ട ,
അവരുെട കർമ്മങ്ങളാൽ പരസംഗം െചയ്തു.
40 അതുെകാണ്ട് യേഹാവയുെട േകാപം തെന്റ ജനത്തിെന്റ േനെര
ജ്വലിച്ച ;
അവൻ തെന്റ അവകാശെത്ത െവറുത്തു.
41 അവൻ അവെര ജനതകള െട ൈകയിൽ ഏല്പിച്ച ;
അവെര െവറുത്തവർ അവെര ഭരിച്ച .
42 അവരുെട ശ്രതുക്കൾ അവെര െഞരുക്കി;
അവർ അവർക്ക് കീഴടേങ്ങണ്ടിവന്നു.
43 പലേപ്പാഴും അവൻ അവെര വിടുവിച്ച ;
എങ്കിലും അവർ അവരുെട ആേലാചനയാൽ അവെന ്രപേകാപിപ്പിച്ച ;
അവരുെട അകൃത്യം നിമിത്തം അേധാഗതി ്രപാപിച്ച .
44 എന്നാൽ അവരുെട നിലവിളി േകട്ടേപ്പാൾ
അവൻ അവരുെട കഷ്ടത കടാക്ഷിച്ച .
45 അവൻ അവർക്കുേവണ്ടി തെന്റ നിയമം ഓർത്തു;
തെന്റ മഹാദയയാൽ മനസ്സ മാറ്റി.
46 അവെര ബദ്ധരാക്കി െകാണ്ടുേപായവർെക്കല്ലാം
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അവേരാട് കനിവു േതാന്നുമാറാക്കി.
47 ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാേവ, ഞങ്ങെള രക്ഷിക്കണേമ;
നിെന്റ വിശുദ്ധനാമത്തിന് സ്േതാ്രതം െചയ്യ വാനും നിെന്റ സ്തുതിയിൽ
്രപശംസിക്കുവാനും
ജനതകള െട ഇടയിൽനിന്ന് ഞങ്ങെള േശഖരിക്കണേമ.
48 യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ എന്നും എേന്നക്കും
വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട;
ജനെമല്ലാം ആേമൻ എന്നു പറയെട്ട.
യേഹാവെയ സ്തുതിക്കുവിൻ.

അഞ്ചാം പുസ്തകം

1 യേഹാവയ്ക്കു
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സ്േതാ്രതം െചയ്യ വിൻ;
അവൻ നല്ലവനേല്ലാ അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത്!
2 യേഹാവ ൈവരിയുെട കയ്യിൽനിന്നു വീെണ്ടടുക്കുകയും
കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും വടക്കും കടലിലും ഉള്ള
3 േദശങ്ങളിൽനിന്ന് കൂട്ടിേച്ചർക്കുകയും െചയ്തവരായ
അവെന്റ വിമുക്തന്മാർ അങ്ങെന പറയെട്ട.
4 അവർ മരുഭൂമിയിൽ ജനസഞ്ചാരമില്ലാത്ത വഴിയിൽ അലഞ്ഞുനടന്നു;
പാർക്കുവാൻ ഒരു പട്ടണവും അവർ കെണ്ടത്തിയില്ല.
5 അവർ വിശന്നും ദാഹിച്ച ം ഇരുന്നു;
അവരുെട ്രപാണൻ അവരുെട ഉള്ളിൽ തളർന്നു.
6 അവർ അവരുെട കഷ്ടതയിൽ യേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ച ;
അവൻ അവെര അവരുെട െഞരുക്കങ്ങളിൽ നിന്നു വിടുവിച്ച .
7 അവർ പാർക്കുവാൻ തക്ക പട്ടണത്തിൽ െചേല്ലണ്ടതിന്
അവൻ അവെര ശരിയായ വഴിയിൽ നടത്തി.
8 അവർ യേഹാവെയ അവെന്റ നന്മെയെചാല്ലിയും
മനുഷ്യപു്രതന്മാരിൽ െചയ്ത അത്ഭുതങ്ങെള െചാല്ലിയും സ്തുതിക്കെട്ട.
9 അവൻ ആർത്തിയുള്ളവന് തൃപ്തിവരുത്തുകയും
വിശപ്പ ള്ളവെന നന്മെകാണ്ടു നിറയ്ക്കുകയും െചയ്യ ന്നു.
10 ൈദവത്തിെന്റ വചനങ്ങേളാട് മത്സരിക്കുകയും
അത്യ ന്നതെന്റ ആേലാചന നിരസിക്കുകയും െചയ്ത് അവർ
ഇരുളിലും അന്ധതമസ്സിലും ഇരുന്നു.
11 അരിഷ്ടതയാലും ഇരുമ്പുചങ്ങലയാലും ബന്ധിക്കെപ്പട്ടവർ 12 അവരുെട ഹൃദയെത്ത അവൻ കഷ്ടതെകാണ്ട് താഴ്ത്തി;
അവർ ഇടറിവീണു; സഹായിക്കുവാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
13 അവർ അവരുെട കഷ്ടതയിൽ യേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ച ;
അവൻ അവരുെട െഞരുക്കങ്ങളിൽനിന്ന് അവെര രക്ഷിച്ച .
14 അവൻ അവെര ഇരുട്ടിൽനിന്നും മരണനിഴലിൽനിന്നും പുറെപ്പടുവിച്ച ;
അവരുെട ബന്ധനങ്ങൾ അറുത്തുകളഞ്ഞു.
15 അവർ യേഹാവെയ, അവെന്റ നന്മെയ െചാല്ലിയും
മനുഷ്യപു്രതന്മാരിൽ െചയ്ത അത്ഭുതങ്ങെള െചാല്ലിയും സ്തുതിക്കെട്ട.
16 അവൻ താ്രമകതകുകൾ തകർത്തു,
ഇരിേമ്പാടാമ്പലുകൾ മുറിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
17 േഭാഷന്മാർ അവരുെട ലംഘനങ്ങൾ േഹതുവായും
തങ്ങള െട അകൃത്യങ്ങൾനിമിത്തവും കഷ്ടെപ്പട്ട .
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സകലവിധ ഭക്ഷണേത്താടും െവറുപ്പ േതാന്നി;
അവർ മരണവാതിലുകേളാട് സമീപിച്ചിരുന്നു.
19 അവർ അവരുെട കഷ്ടതയിൽ യേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ച ;
അവൻ അവെര അവരുെട െഞരുക്കങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷിച്ച . 20 അവൻ
തെന്റ വചനം അയച്ച് അവെര സൗഖ്യമാക്കി;
അവരുെട കുഴികളിൽനിന്ന് അവെര വിടുവിച്ച .
21 അവർ യേഹാവെയ അവെന്റ നന്മെയെചാല്ലിയും
മനുഷ്യപു്രതന്മാരിൽ െചയ്ത അത്ഭുതങ്ങെള െചാല്ലിയും സ്തുതിക്കെട്ട.
22 അവർ സ്േതാ്രതയാഗങ്ങൾ കഴിക്കുകയും
സംഗീതേത്താടുകൂടി അവെന്റ ്രപവൃത്തികെള വർണ്ണിക്കുകയും െചയ്യെട്ട.
23 കപ്പൽ കയറി സമു്രദത്തിൽ ഓടിയവർ,
െപരുെവള്ളങ്ങളിൽ വ്യാപാരം െചയ്തവർ,
24 അവർ യേഹാവയുെട ്രപവൃത്തികള ം
ആഴിയിൽ അവെന്റ അത്ഭുതങ്ങള ം കണ്ടു.
25 അവൻ കല്പിച്ച് െകാടുങ്കാറ്റടിപ്പിച്ച ,
സമു്രദം അതിെല തിരകെള െപാങ്ങുമാറാക്കി.
26 അവർ ആകാശത്തിേലക്ക് ഉയർന്നു,
വീണ്ടും ആഴത്തിേലക്ക് താണു,
അവരുെട ്രപാണൻ കഷ്ടത്താൽ ഉരുകിേപ്പായി.
27 അവർ ലഹരിപിടിച്ചവെനേപ്പാെല തുള്ളി ചാഞ്ചാടി നടന്നു;
അവരുെട ബുദ്ധി െകട്ട േപായിരുന്നു.
28 അവർ അവരുെട കഷ്ടതയിൽ യേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ച ;
അവൻ അവെര അവരുെട െഞരുക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച .
29 അവൻ െകാടുങ്കാറ്റിെന ശാന്തമാക്കി; തിരമാലകൾ അടങ്ങി.
30 ശാന്തത വന്നതുെകാണ്ട് അവർ സേന്താഷിച്ച ;
അവർ ആ്രഗഹിച്ച തുറമുഖത്ത് അവൻ അവെര എത്തിച്ച .
31 അവർ യേഹാവെയ അവെന്റ നന്മെയ െചാല്ലിയും
മനുഷ്യപു്രതന്മാരിൽ െചയ്ത അത്ഭുതങ്ങെള െചാല്ലിയും സ്തുതിക്കെട്ട.
32 അവർ ജനത്തിെന്റ സഭയിൽ അവെന പുകഴ്ത്തുകയും
മൂപ്പന്മാരുെട സംഘത്തിൽ അവെന സ്തുതിക്കുകയും െചയ്യെട്ട.
33 നിവാസികള െട ദുഷ്ടതനിമിത്തം
അവൻ നദികെള മരുഭൂമിയും
34 നീരുറവുകെള വരണ്ട നിലവും
ഫല്രപദമായ ഭൂമിെയ ഊഷരനിലവും ആക്കി.
35 അവൻ മരുഭൂമിെയ ജലതടാകവും
വരണ്ട നിലെത്ത നീരുറവുകള ം ആക്കി.
36 വിശന്നവെര അവൻ അവിെട താമസിപ്പിച്ച ;
അവർ വസിക്കുവാൻ പട്ടണം ഉണ്ടാക്കുകയും
നിലം വിതയ്ക്കുകയും 37 മുന്തിരിേത്താട്ടം നട്ട ണ്ടാക്കുകയും
സമൃദ്ധിയായി ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും െചയ്തു.
38 അവൻ അനു്രഗഹിച്ചിട്ട് അവർ അത്യന്തം െപരുകി;
അവരുെട
കന്നുകാലികൾ
കുറഞ്ഞുേപാകുവാൻ
അവൻ
ഇടവരുത്തിയില്ല.
39 പീഡനവും കഷ്ടതയും സങ്കടവും േഹതുവായി
അവർ പിെന്നയും കുറഞ്ഞു താണുേപായി.
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40 അവൻ

്രപഭുക്കന്മാരുെടേമൽ നിന്ദ പകരുകയും
വഴിയില്ലാത്ത ശൂന്യ്രപേദശത്ത് അവെര അലയുന്നവരായും െചയ്യ ന്നു.
41 അവൻ ദരി്രദെന പീഡയിൽനിന്നുയർത്തി
അവെന്റ കുലങ്ങെള ആട്ടിൻ കൂട്ടംേപാെല ആക്കി.
42 േനരുള്ളവർ ഇതു കണ്ട് സേന്താഷിക്കും;
നീതിെകട്ടവർ എല്ലാവരും വായ്െപാത്തും.
43 ജ്ഞാനമുള്ളവർ ഇവ ്രശദ്ധിക്കും;
അവർ യേഹാവയുെട കൃപകെളക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും.
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ഒരു ഗീതം; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 ൈദവേമ, എെന്റ മനസ്സ് ഉറച്ചിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ പാടും; എെന്റ ഉള്ളം െകാണ്ട് ഞാൻ കീർത്തനം പാടും.
2 വീണയും കിന്നരവുേമ, ഉണരുവിൻ;
അതിരാവിെല ഞാൻ തെന്ന ഉണരും.
3 യേഹാേവ, വംശങ്ങള െട ഇടയിൽ ഞാൻ നിനക്കു സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം;
ജനതകള െട മേദ്ധ്യ ഞാൻ നിനക്ക് കീർത്തനം പാടും.
4 നിെന്റ ദയ ആകാശത്തിന് മീെത വലുതാകുന്നു;
നിെന്റ വിശ്വസ്തത േമഘങ്ങേളാളം എത്തുന്നു.
5 ൈദവേമ, നീ ആകാശത്തിനു മീെത ഉയർന്നിരിക്കണേമ;
നിെന്റ മഹത്വം സർവ്വഭൂമിക്കും മീെത തെന്ന.
6 നിനക്കു ്രപിയമുള്ളവർ വിടുവിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്
നിെന്റ വലൈങ്കെകാണ്ട് രക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമരുളണേമ.
7
ൈദവം
തെന്റ
വിശുദ്ധിയിൽ
അരുളിെച്ചയ്തത്:
“ഞാൻ
ആനന്ദേത്താെട
േശേഖമിെന വിഭാഗിച്ച് സുേക്കാത്ത് താഴ്വരെയ അളക്കും.
8 ഗിെലയാദ് എനിക്കുള്ളത്; മനെശ്ശയും എനിക്കുള്ളത്;
എ്രഫയീം എെന്റ ശിേരാകവചവും െയഹൂദാ എെന്റ െചേങ്കാലും
ആകുന്നു.
9 േമാവാബ് എനിക്കു കഴുകുവാനുള്ള പാ്രതം;
ഏേദാമിേന്മൽ ഞാൻ എെന്റ െചരിപ്പ് എറിയും;
െഫലിസ്തേദശത്തിേന്മൽ ഞാൻ ജയേഘാഷംെകാള്ള ം.”
10 ഉറപ്പ ള്ള നഗരത്തിേലക്ക് എെന്ന ആര് െകാണ്ടുേപാകും?
ഏേദാമിേലക്ക് എെന്ന ആര് വഴിനടത്തും?
11 ൈദവേമ, നീ ഞങ്ങെള തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ലേയാ?
ൈദവേമ, നീ ഞങ്ങള െട ൈസന്യങ്ങേളാടു കൂടി പുറെപ്പടുന്നതുമില്ല.
12 ൈവരിയുെട േനെര ഞങ്ങൾക്കു സഹായം െചയ്യണേമ;
മനുഷ്യെന്റ സഹായം വ്യർത്ഥമല്ലേയാ?.
13 ൈദവത്താൽ നാം വീര്യം ്രപവർത്തിക്കും;
അവൻ തെന്ന നമ്മുെട ൈവരികെള െമതിച്ച കളയും.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 എെന്റ പുകഴ്ചയായ ൈദവേമ, മൗനമായിരിക്കരുേത.
2 ദുഷ്ടെന്റ വായും വഞ്ചകെന്റ വായും എെന്റ േനെര തുറന്നിരിക്കുന്നു;
േഭാഷ്കുള്ള നാവുെകാണ്ട് അവർ എേന്നാട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു.
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വിേദ്വഷവാക്കുകൾെകാണ്ട് എെന്ന വളഞ്ഞ്
കാരണംകൂടാെത എേന്നാട് േപാരാടിയിരിക്കുന്നു.
4 എെന്റ സ്േനഹത്തിനു പകരം അവർ എെന്ന കുറ്റം ചുമത്തുന്നു;
എന്നാൽ ഞാൻ ്രപാർത്ഥിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
5 നന്മയ്ക്കു പകരം തിന്മയും സ്േനഹത്തിനു പകരം േദ്വഷവും
അവർ എേന്നാടു കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
6 നീ അവെന്റേമൽ ഒരു ദുഷ്ടെന നിയമിക്കണേമ;
സാത്താൻ അവെന്റ വലത്തുഭാഗത്തു നില്ക്കെട്ട.
7 അവെന വിസ്തരിക്കുേമ്പാൾ അവൻ കുറ്റക്കാരെനന്നു െതളിയെട്ട;
അവെന്റ ്രപാർത്ഥന പാപമായിത്തീരെട്ട.
8 അവെന്റ നാള കൾ ചുരുങ്ങിേപ്പാകെട്ട;
അവെന്റ സ്ഥാനം മെറ്റാരുത്തൻ ഏല്ക്കെട്ട.
9 അവെന്റ മക്കൾ അനാഥരും അവെന്റ ഭാര്യ വിധവയും ആയിത്തീരെട്ട.
10 അവെന്റ മക്കൾ അലഞ്ഞ് െതണ്ടിനടക്കെട്ട;
അവരുെട ശൂന്യഭവനങ്ങൾ വിട്ട് ഇരന്നു നടക്കെട്ട;
11 കടക്കാരൻ അവനുള്ളെതാെക്കയും െകാണ്ടുേപാകെട്ട;
അപരിചിതർ അവെന്റ ്രപയത്നഫലം െകാള്ളയിടെട്ട.
12 അവേനാട് ദയ കാണിക്കുവാൻ ആരും ഉണ്ടാകരുേത;
അനാഥരായ അവെന്റ മക്കേളാട് ആർക്കും കരുണ േതാന്നരുേത.
13 അവെന്റ സന്തതി മുടിഞ്ഞുേപാകെട്ട;
അടുത്ത തലമുറയിൽ തേന്ന അവരുെട േപര് മാഞ്ഞു േപാകെട്ട;
14 അവെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട അകൃത്യം യേഹാവ ഓർക്കുമാറാകെട്ട;
അവെന്റ അമ്മയുെട പാപം മാഞ്ഞുേപാകയുമരുേത.
15 അവ എല്ലായ്േപാഴും യേഹാവയുെട മുമ്പാെക ഇരിക്കെട്ട;
അവരുെട ഓർമ്മ ഭൂമിയിൽനിന്നു േഛദിച്ച കളേയണ്ടതിനു തേന്ന.
16 അവൻ ദയ കാണിക്കുവാൻ മറന്നുകളഞ്ഞുവേല്ലാ;
എളിയവെനയും ദരി്രദെനയും മനംതകർന്നവെനയും മരണപര്യന്തം
ഉപ്രദവിച്ച .
17 ശാപം അവന് ്രപിയമായിരുന്നു; അത് അവന് ഭവിക്കെട്ട;
അനു്രഗഹം
അവന്
അ്രപിയമായിരുന്നു;
അത്
അവെന
വിട്ടകന്നുേപാകെട്ട.
18 അവൻ വസ്്രതംേപാെല ശാപം ധരിച്ച ;
അവ െവള്ളംേപാെല അവെന്റ ഉള്ളിലും എണ്ണേപാെല അവെന്റ
അസ്ഥികളിലും ്രപേവശിക്കെട്ട.
19 ശാപം അവന് പുതയ്ക്കുന്ന വസ്്രതംേപാെലയും
നിത്യം അരയ്ക്കു െകട്ട ന്ന കച്ചേപാെലയും ആയിരിക്കെട്ട.
20 ഇത് എെന്ന കുറ്റം ചുമത്തുന്നവർക്കും എനിക്കു വിേരാധമായി േദാഷം
പറയുന്നവർക്കും യേഹാവ െകാടുക്കുന്ന ്രപതിഫലം ആകെട്ട.
21 നീേയാ കർത്താവായ യേഹാേവ, നിെന്റ നാമം നിമിത്തം എേന്നാട്
െചയ്യണേമ;
നിെന്റ ദയ നല്ലതാകയാൽ എെന്ന വിടുവിക്കണേമ.
22 ഞാൻ അരിഷ്ടനും ദരി്രദനും ആകുന്നു;
എെന്റ ഹൃദയത്തിന് മുറിേവറ്റിരിക്കുന്നു.
23 ചാഞ്ഞുേപാകുന്ന നിഴൽേപാെല ഞാൻ കടന്നുേപാകുന്നു;
െവട്ട ക്കിളിെയേപ്പാെല എെന്ന കുടഞ്ഞുകളയുന്നു.
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24 എെന്റ

മുഴങ്കാലുകൾ ഉപവാസംെകാണ്ടു വിറയ്ക്കുന്നു.
എെന്റ േദഹം പുഷ്ടിയില്ലാെത ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു.
25 ഞാൻ അവർക്ക് പരിഹാസപാ്രതമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു;
എെന്ന കാണുേമ്പാൾ അവർ തല കുലുക്കുന്നു.
26 എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, എെന്ന സഹായിക്കണേമ;
നിെന്റ ദയയ്ക്കു തക്കവണ്ണം എെന്ന രക്ഷിക്കണേമ.
27 യേഹാേവ, ഇതു നിെന്റ ൈക എന്നും നീ ഇതു െചയ്തു എന്നും അവർ
അറിേയണ്ടതിനു തെന്ന.
28 അവർ ശപിക്കെട്ട; നീേയാ അനു്രഗഹിക്കണേമ;
അവർ എതിർക്കുേമ്പാൾ ലജ്ജിച്ച േപാകെട്ട; നിെന്റ ദാസനായ
അടിയേനാ സേന്താഷിക്കും;
29 എെന്റ എതിരാളികൾ നിന്ദ ധരിക്കെട്ട;
പുതപ്പ് പുതയ്ക്കുന്നതുേപാെല അവർ ലജ്ജ പുതയ്ക്കും.
30 ഞാൻ എെന്റ വായ് െകാണ്ട് യേഹാവെയ അത്യന്തം സ്തുതിക്കും;
അെത, ഞാൻ പുരുഷാരത്തിെന്റ നടുവിൽ അവെന പുകഴ്ത്തും.
31 അവൻ ശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കുന്നവരുെട ൈകയിൽനിന്ന് എളിയവെര
രക്ഷിക്കുവാൻ
അവെന്റ വലത്തുഭാഗത്തു നില്ക്കുന്നു.
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ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാവ എെന്റ കർത്താവിേനാട് അരുളിെച്ചയ്യ ന്നത്:
“ഞാൻ നിെന്റ ശ്രതുക്കെള നിെന്റ പാദപീഠമാക്കുേവാളം
നീ എെന്റ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുക”.
2 നിെന്റ ബലമുള്ള െചേങ്കാൽ യേഹാവ സീേയാനിൽനിന്നു നീട്ട ം;
നീ നിെന്റ ശ്രതുക്കള െട മദ്ധ്യത്തിൽ വാഴുക.
3 നീ േസനാദിവസം നിെന്റ ജനം സ്വേമധയാ നിനക്ക് വിേധയെപ്പട്ടിരിക്കും;
വിശുദ്ധ വസ്്രതാലങ്കാരേത്താടുകൂടി ഉഷസ്സിെന്റ ഉദരത്തിൽനിന്ന്
പുറെപ്പടുന്ന
മഞ്ഞുേപാെല യുവാക്കൾ നിനക്കുേവണ്ടി പുറെപ്പട്ട വരും.
4 “നീ മല്ക്കീേസെദക്കിെന്റ ്രകമ്രപകാരം എേന്നക്കും ഒരു പുേരാഹിതൻ
ആകുന്നു”
എന്ന് യേഹാവ സത്യം െചയ്തു; അതിന് മാറ്റമില്ല.
5 നിെന്റ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്ന കർത്താവ് തെന്റ േ്രകാധദിവസത്തിൽ
രാജാക്കന്മാെര തകർത്തുകളയും.
6 അവൻ ജനതകള െട ഇടയിൽ ന്യായംവിധിക്കും;
അവൻ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങള ം ശവങ്ങൾെകാണ്ട് നിറയ്ക്കും;
അവൻ അേനകം േദശങ്ങള െട തലവന്മാെര തകർത്തുകളയും.
7 അവൻ വഴിയരികിലുള്ള അരുവിയിൽനിന്നു കുടിക്കും;
അതുെകാണ്ട് അവൻ തല ഉയർത്തും.
1 യേഹാവെയ
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സ്തുതിക്കുവിൻ.
ഞാൻ േനരുള്ളവരുെട സംഘത്തിലും സഭയിലും
പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടുകൂടി യേഹാവയ്ക്കു സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം.
2 യേഹാവയുെട ്രപവൃത്തികൾ വലിയവയും
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അവ ഇഷ്ടെപ്പടുന്നവർ എല്ലാവരും പഠിേക്കണ്ടതും ആകുന്നു.
3 അവെന്റ ്രപവൃത്തി മഹത്വവും േതജസ്സ ം ഉള്ളത്;
അവെന്റ നീതി എേന്നക്കും നിലനില്ക്കുന്നു.
4
അവൻ
തെന്റ
അത്ഭുത്രപവൃത്തികൾ
ഓർമ്മിക്കെപ്പടുവാൻ
ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു;
യേഹാവ കൃപയും കരുണയും ഉള്ളവൻ തെന്ന.
5 തെന്റ ഭക്തന്മാർക്ക് അവൻ ആഹാരം െകാടുക്കുന്നു;
അവൻ തെന്റ ഉടമ്പടി എേന്നക്കും ഓർമ്മിക്കുന്നു.
6 ജനതകള െട അവകാശം അവൻ സ്വജനത്തിന് െകാടുത്തതിനാൽ
തെന്റ ്രപവൃത്തികള െട ശക്തി അവർക്കു െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
7 അവെന്റ ൈകകള െട ്രപവൃത്തികൾ സത്യവും ന്യായവും ആകുന്നു;
അവെന്റ ്രപമാണങ്ങൾ എല്ലാം വിശ്വാസ്യം തെന്ന.
8 അവ എെന്നേന്നക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു;
അവ വിശ്വസ്തതേയാടും േനേരാടുംകൂടി അനുഷ്ഠിക്കെപ്പടുന്നു.
9 അവൻ തെന്റ ജനത്തിന് വീെണ്ടടുപ്പ് അയച്ച്,
തെന്റ ഉടമ്പടി എേന്നക്കുമായി കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവെന്റ നാമം വിശുദ്ധവും ഭയങ്കരവും ആകുന്നു.
10 യേഹാവാഭക്തി ജ്ഞാനത്തിെന്റ ആരംഭമാകുന്നു;
അവെന്റ കല്പനകൾ ആചരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ട്;
അവെന്റ സ്തുതി എേന്നക്കും നിലനില്ക്കുന്നു.
1 യേഹാവെയ
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സ്തുതിക്കുവിൻ;
യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ട്, അവെന്റ കല്പനകൾ
ഏറ്റവും ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ.
2 അവെന്റ സന്തതി ഭൂമിയിൽ ബലെപ്പട്ടിരിക്കും;
േനരുള്ളവരുെട തലമുറ അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും.
3 ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും അവെന്റ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകും;
അവെന്റ നീതി എേന്നക്കും നിലനില്ക്കുന്നു.
4 േനരുള്ളവർക്ക് ഇരുട്ടിൽ െവളിച്ചം ഉദിക്കുന്നു;
അവൻ കൃപയും കരുണയും നീതിയും ഉള്ളവനാകുന്നു.
5 കൃപേതാന്നി വായ്പെകാടുക്കുന്നവൻ ശുഭമായിരിക്കും;
വിേവകേത്താെട അവൻ തെന്റ കാര്യം നടത്തും.
6 അവൻ ഒരു നാള ം കുലുങ്ങിേപ്പാകുകയില്ല;
നീതിമാൻ എേന്നക്കും സ്മരിക്കെപ്പടും.
7 ദുർവ്വർത്തമാനംനിമിത്തം അവൻ ഭയെപ്പടുകയില്ല;
അവെന്റ ഹൃദയം യേഹാവയിൽ ആ്രശയിച്ച് ഉറച്ചിരിക്കും.
8 അവെന്റ ഹൃദയം ഭയെപ്പടാെത സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു;
അവൻ ശ്രതുക്കളിൽ തെന്റ ആ്രഗഹം നിവർത്തിച്ച കാണും.
9 അവൻ വാരി വിതറി ദരി്രദന്മാർക്കു െകാടുക്കുന്നു;
അവെന്റ നീതി എേന്നക്കും നിലനില്ക്കുന്നു;
അവെന്റ െകാമ്പ് ബഹുമാനേത്താെട ഉയർന്നിരിക്കും.
10 ദുഷ്ടൻ അതു കണ്ട് വ്യസനിക്കും;
അവൻ പല്ല കടിച്ച് ഉരുകിേപ്പാകും;
ദുഷ്ടെന്റ ആശ നശിച്ച േപാകും.
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സ്തുതിക്കുവിൻ;
യേഹാവയുെട ദാസന്മാെര സ്തുതിക്കുവിൻ;
യേഹാവയുെട നാമെത്ത സ്തുതിക്കുവിൻ.
2 യേഹാവയുെട നാമം വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട;
ഇന്നുമുതൽ എെന്നേന്നക്കും തെന്ന.
3 സൂര്യെന്റ ഉദയംമുതൽ അസ്തമയം വെര
യേഹാവയുെട നാമം സ്തുതിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട.
4 യേഹാവ സകലജനതകൾക്കും മീെതയും
അവെന്റ മഹത്വം ആകാശത്തിന് മീെതയും ഉയർന്നിരിക്കുന്നു.
5 ഉന്നതത്തിൽ അധിവസിക്കുന്നവനായ
നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കു സദൃശൻ ആരുണ്ട്?
6 ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളവ അവൻ കുനിഞ്ഞുേനാക്കുന്നു.
7 അവൻ എളിയവെന െപാടിയിൽനിന്ന് എഴുേന്നല്പിക്കുകയും
ദരി്രദെന കുപ്പയിൽനിന്ന് ഉയർത്തുകയും െചയ്തു;
8 ്രപഭുക്കന്മാേരാടുകൂടി,
തെന്റ ജനത്തിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാേരാടുകൂടിത്തെന്ന അവെര ഇരുത്തുന്നു.
9 അവൻ മച്ചിയായവെള,
മക്കള െട അമ്മയായി, സേന്താഷേത്താെട വീട്ടിൽ വസിക്കുമാറാക്കുന്നു.
1 യി്രസാേയൽ
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ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നും
യാേക്കാബിൻ ഗൃഹം ഇതരഭാഷയുള്ള ജനതയുെട ഇടയിൽനിന്നും
പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ
2 െയഹൂദാ അവെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരവും
യി്രസാേയൽ അവെന്റ ആധിപത്യേദശവുമായിത്തീർന്നു.
3 സമു്രദം അത് കണ്ട് ഓടിേപ്പായി; േയാർദ്ദാൻ പിൻവാങ്ങി.
4 പർവ്വതങ്ങൾ മുട്ടാടുകെളേപ്പാെലയും
കുന്നുകൾ കുഞ്ഞാടുകെളേപ്പാെലയും തുള്ളി.
5 സമു്രദേമ, നീ ഓടുന്നെതന്ത്?
േയാർദ്ദാേന, നീ പിൻവാങ്ങുന്നെതന്ത്?
6 പർവ്വതങ്ങേള; നിങ്ങൾ മുട്ടാടുകെളേപ്പാെലയും
കുന്നുകേള, നിങ്ങൾ കുഞ്ഞാടുകെളേപ്പാെലയും തുള്ള ന്നത് എന്ത്?.
7 ഭൂമിേയ, നീ കർത്താവിെന്റ സന്നിധിയിൽ,
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ വിറയ്ക്കുക.
8 അവൻ പാറെയ ജലതടാകവും
തീക്കല്ലിെന നീരുറവും ആക്കിയിരിക്കുന്നു.
1 ഞങ്ങൾക്കല്ല,
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യേഹാേവ, ഞങ്ങൾക്കല്ല,
നിെന്റ ദയയും വിശ്വസ്തതയും നിമിത്തം നിെന്റ നാമത്തിനു തെന്ന
മഹത്വം വരുത്തണേമ.
2 “അവരുെട ൈദവം എവിെട?” എന്ന് ജനതകൾ പറയുന്നെതന്തിന്?
3 നമ്മുെട ൈദവം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഉണ്ട്;
തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളെതല്ലാം അവൻ െചയ്യ ന്നു.
4 അവരുെട വി്രഗഹങ്ങൾ െപാന്നും െവള്ളിയും ആകുന്നു;
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മനുഷ്യരുെട ൈകേവല തെന്ന.
5 അവയ്ക്കു വായുെണ്ടങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നില്ല;
കണ്ണ െണ്ടങ്കിലും കാണുന്നില്ല.
6 അവയ്ക്കു െചവിയുെണ്ടങ്കിലും േകൾക്കുന്നില്ല;
മൂക്കുെണ്ടങ്കിലും മണക്കുന്നില്ല.
7 അവയ്ക്കു ൈകയുെണ്ടങ്കിലും സ്പർശിക്കുന്നില്ല;
കാലുെണ്ടങ്കിലും നടക്കുന്നില്ല; െതാണ്ട െകാണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതുമില്ല.
8 അവെയ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അവെയേപ്പാെല ആകുന്നു;
അവയിൽ ആ്രശയിക്കുന്ന ഏവനും അങ്ങെന തെന്ന.
9 യി്രസാേയേല, യേഹാവയിൽ ആ്രശയിക്കുക;
അവൻ അവരുെട സഹായവും പരിചയും ആകുന്നു;
10 അഹേരാൻഗൃഹേമ, യേഹാവയിൽ ആ്രശയിക്കുക;
അവൻ അവരുെട സഹായവും പരിചയും ആകുന്നു.
11 യേഹാവാഭക്തന്മാേര, യേഹാവയിൽ ആ്രശയിക്കുക;
അവൻ അവരുെട സഹായവും പരിചയും ആകുന്നു.
12 യേഹാവ നെമ്മ ഓർത്തിരിക്കുന്നു; അവൻ അനു്രഗഹിക്കും;
അവൻ യി്രസാേയൽഗൃഹെത്ത അനു്രഗഹിക്കും;
അവൻ അഹേരാൻഗൃഹെത്ത അനു്രഗഹിക്കും.
13 അവൻ യേഹാവാഭക്തന്മാരായ െചറിയവെരയും വലിയവെരയും
അനു്രഗഹിക്കും.
14 യേഹാവ നിങ്ങെള േമല്ക്കുേമൽ വർദ്ധിപ്പിക്കെട്ട;
നിങ്ങെളയും നിങ്ങള െട മക്കെളയും തെന്ന.
15 ആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും ഉണ്ടാക്കിയ യേഹാവയാൽ
നിങ്ങൾ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവർ ആകുന്നു.
16 സ്വർഗ്ഗം യേഹാവയുെട സ്വർഗ്ഗമാകുന്നു;
ഭൂമിെയ അവൻ മനുഷ്യർക്ക് െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
17 മരിച്ചവരും മൗനതയിൽ ഇറങ്ങിയവരും
യേഹാവെയ സ്തുതിക്കുന്നില്ല.
18 നാേമാ, ഇന്നുമുതൽ എേന്നക്കും യേഹാവെയ വാഴ്ത്തും.
യേഹാവെയ സ്തുതിക്കുവിൻ.
1 യേഹാവ
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എെന്റ ്രപാർത്ഥനയും യാചനകള ം േകട്ടതുെകാണ്ട്
ഞാൻ അവെന സ്േനഹിക്കുന്നു.
2 അവൻ തെന്റ െചവി എങ്കേലക്കു ചായിച്ചതുെകാണ്ട്
ഞാൻ ജീവിതകാലെമല്ലാം അവെന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും
3 മരണപാശങ്ങൾ എെന്ന ചുറ്റി, പാതാള േവദനകൾ എെന്ന പിടിച്ച ;
ഞാൻ കഷ്ടവും സങ്കടവും അനുഭവിച്ച .
4 “അേയ്യാ, യേഹാേവ, എെന്റ ്രപാണെന രക്ഷിക്കണേമ”
എന്ന് ഞാൻ യേഹാവയുെട നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച .
5 യേഹാവ കൃപയും നീതിയും ഉള്ളവൻ;
നമ്മുെട ൈദവം കരുണയുള്ളവൻ തെന്ന.
6 യേഹാവ അല്പബുദ്ധികെള സംരക്ഷിക്കുന്നു;
അവൻ എെന്ന എളിയവനാക്കി, എെന്ന രക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു.
7 എൻ മനേമ, നീ വീണ്ടും സ്വസ്ഥമായിരിക്കുക;
എെന്തന്നാൽ യേഹാവ എനിക്കു നന്മ െചയ്തിരിക്കുന്നു.

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം.116:8

578

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം.118:5

8 നീ

എെന്റ ്രപാണെന മരണത്തിൽനിന്നും
എെന്റ കണ്ണിെന കണ്ണ നീരിൽനിന്നും
എെന്റ കാലിെന വീഴ്ചയിൽനിന്നും രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
9 ഞാൻ ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്ത്
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക നടക്കും.
10 “ഞാൻ വലിയ കഷ്ടതയിൽ ആയി”
എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അത് വിശ്വസിച്ചതുെകാണ്ടാണ്.
11 “സകലമനുഷ്യരും േഭാഷ്ക്കു പറയുന്നു”
എന്ന് ഞാൻ എെന്റ പരി്രഭമത്തിൽ പറഞ്ഞു.
12 യേഹാവ എനിക്കു െചയ്ത സകല ഉപകാരങ്ങൾക്കും
ഞാൻ അവന് എന്ത് പകരം െകാടുക്കും?
13 ഞാൻ രക്ഷയുെട പാനപാ്രതം എടുത്ത് യേഹാവയുെട നാമം
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും.
14 യേഹാവയ്ക്ക് ഞാൻ എെന്റ േനർച്ചകൾ അവെന്റ സകലജനവും
കാൺെക കഴിക്കും.
15 തെന്റ ഭക്തന്മാരുെട മരണം
യേഹാവയ്ക്കു വിലേയറിയതാകുന്നു.
16 യേഹാേവ, ഞാൻ നിെന്റ ദാസൻ ആകുന്നു;
നിെന്റ ദാസനും നിെന്റ ദാസിയുെട മകനും തെന്ന;
നീ എെന്റ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിച്ചിരിക്കുന്നു.
17 ഞാൻ നിനക്ക് സ്േതാ്രതയാഗം അർപ്പിച്ച്
യേഹാവയുെട നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും.
18 യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ ്രപാകാരങ്ങളിലും
െയരൂശേലേമ, നിെന്റ നടുവിലും
19 ഞാൻ യേഹാവയ്ക്ക് എെന്റ േനർച്ചകൾ അവെന്റ സകലജനവും
കാൺെക കഴിക്കും.
യേഹാവെയ സ്തുതിക്കുവിൻ.
1 സകല
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ജനതതികള േമ, യേഹാവെയ സ്തുതിക്കുവിൻ;
സകല വംശങ്ങള േമ, അവെന പുകഴ്ത്തുവിൻ.
2 നമ്മേളാടുള്ള അവെന്റ ദയ വലിയതായിരിക്കുന്നു;
യേഹാവയുെട വിശ്വസ്തത എേന്നക്കും ഉള്ളത്.
യേഹാവെയ സ്തുതിക്കുവിൻ.
1 യേഹാവയ്ക്ക്
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സ്േതാ്രതം െചയ്യ വിൻ; അവൻ നല്ലവനല്ലേയാ;
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത്.
2 അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത്
എന്ന് യി്രസാേയൽ പറയെട്ട.
3 അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത്
എന്ന് അഹേരാൻഗൃഹം പറയെട്ട.
4 അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത്
എന്ന് യേഹാവാഭക്തർ പറയെട്ട.
5 െഞരുക്കത്തിൽ ഞാൻ യേഹാവെയ വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച ,
യേഹാവ ഉത്തരമരുളി എെന്ന വിശാലസ്ഥലത്താക്കി.
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എെന്റ പക്ഷത്തുണ്ട്; ഞാൻ ഭയെപ്പടുകയില്ല;
മനുഷ്യൻ എേന്നാട് എന്തു െചയ്യ ം?
7 എെന്ന സഹായിക്കുവാനായി യേഹാവ എെന്റ പക്ഷത്തുണ്ട്;
എെന്റ ശ്രതുക്കൾ പരാജയെപ്പടുന്നതു ഞാൻ കാണും.
8 മനുഷ്യനിൽ ആ്രശയിക്കുന്നതിേനക്കാൾ
യേഹാവയിൽ ആ്രശയിക്കുന്നത് നല്ലത്.
9 ്രപഭുക്കന്മാരിൽ ആ്രശയിക്കുന്നതിേനക്കാൾ
യേഹാവയിൽ ആ്രശയിക്കുന്നത് നല്ലത്.
10 സകലജനതകള ം എെന്ന ചുറ്റിവളഞ്ഞു;
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ഞാൻ അവെര േഛദിച്ച കളയും.
11 അവർ എെന്ന വളഞ്ഞു; അേത, അവർ എെന്ന വളഞ്ഞു;
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ഞാൻ അവെര േഛദിച്ച കളയും.
12 അവർ േതനീച്ചേപാെല എെന്ന െപാതിഞ്ഞു;
മുൾതീേപാെല അവർ െകട്ട േപായി;
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ഞാൻ അവെര േഛദിച്ച കളയും.
13 ഞാൻ വീഴുവാൻ തക്കവണ്ണം നീ എെന്ന തള്ളി;
എങ്കിലും യേഹാവ എെന്ന സഹായിച്ച .
14 യേഹാവ എെന്റ ബലവും എെന്റ കീർത്തനവും ആകുന്നു;
അവൻ എനിക്ക് രക്ഷയായും തീർന്നു.
15 ഉല്ലാസത്തിെന്റയും
ജയത്തിെന്റയും േഘാഷം നീതിമാന്മാരുെട
കൂടാരങ്ങളിൽ ഉണ്ട്;
യേഹാവയുെട വലൈങ്ക വീര്യം ്രപവർത്തിക്കുന്നു.
16 യേഹാവയുെട വലൈങ്ക ഉയർന്നിരിക്കുന്നു;
യേഹാവയുെട വലൈങ്ക വീര്യം ്രപവർത്തിക്കുന്നു.
17 ഞാൻ മരിക്കുകയില്ല; ഞാൻ ജീവേനാെടയിരുന്ന് യേഹാവയുെട
്രപവൃത്തികൾ വർണ്ണിക്കും.
18 യേഹാവ എെന്ന കഠിനമായി ശിക്ഷിച്ച ;
എങ്കിലും അവൻ എെന്ന മരണത്തിന് ഏല്പിച്ചിട്ടില്ല.
19 നീതിയുെട വാതിലുകൾ എനിക്ക് തുറന്നു തരുവിൻ;
ഞാൻ അവയിൽകൂടി കടന്ന് യേഹാവയ്ക്കു സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം.
20 യേഹാവയുെട വാതിൽ ഇതു തെന്ന;
നീതിമാന്മാർ അതിൽകൂടി കടക്കും.
21 നീ എനിക്ക് ഉത്തരമരുളി എെന്റ രക്ഷയായി തീർന്നിരിക്കുകയാൽ
ഞാൻ നിനക്കു സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം.
22 വീടുപണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് മൂലക്കല്ലായി തീർന്നിരിക്കുന്നു.
23 ഇത് യേഹാവയാൽ സംഭവിച്ച
നമ്മുെട ദൃഷ്ടിയിൽ ആശ്ചര്യം ആയിരിക്കുന്നു.
24 ഇത് യേഹാവ ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസം;
ഇന്ന് നാം സേന്താഷിച്ച് ആനന്ദിക്കുക.
25 യേഹാേവ, ഞങ്ങെള രക്ഷിക്കണേമ;
യേഹാേവ, ഞങ്ങൾക്ക് ജയം നല്കണേമ.
26 യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ;
ഞങ്ങൾ
യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽനിന്ന്
നിങ്ങെള
അനു്രഗഹിക്കുന്നു.
27 യേഹാവ തെന്ന ൈദവം; അവൻ നമുക്ക് ്രപകാശം തന്നിരിക്കുന്നു;
യാഗപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ
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യാഗമൃഗെത്ത കയറുെകാണ്ട് െകട്ട വിൻ.
28 നീ എെന്റ ൈദവമാകുന്നു; ഞാൻ നിനക്കു സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം;
നീ എെന്റ ൈദവമാകുന്നു; ഞാൻ നിെന്ന പുകഴ്ത്തും.
29 യേഹാവയ്ക്കു സ്േതാ്രതം െചയ്യ വിൻ;
അവൻ നല്ലവനല്ലേയാ; അവെന്റ ദയ എേന്നക്കും ഉള്ളതാകുന്നു.
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ആേലഫ്.
ന്യായ്രപമാണം അനുസരിച്ച്
നടപ്പിൽ നിഷ്കളങ്കരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ.
2 അവെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ്രപമാണിച്ച്
പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട അവെന അേന്വഷിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ.
3 അവർ നീതിേകടു ്രപവർത്തിക്കാെത
അവെന്റ വഴികളിൽതെന്ന നടക്കുന്നു.
4 നിെന്റ ്രപമാണങ്ങൾ കൃത്യമായി ആചരിേക്കണ്ടതിന്
നീ അവ കല്പിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു.
5 നിെന്റ ചട്ടങ്ങൾ ആചരിേക്കണ്ടതിന്
എെന്റ നടപ്പ് സ്ഥിരതയുള്ളതാെയങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു.
6 നിെന്റ സകലകല്പനകള ം ്രശദ്ധിക്കുന്ന കാലേത്താളം
ഞാൻ ലജ്ജിച്ച േപാകുകയില്ല.
7 നിെന്റ നീതിയുള്ള വിധികൾ പഠിച്ചിട്ട്
ഞാൻ പരമാർത്ഥഹൃദയേത്താെട നിനക്കു സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം.
8 ഞാൻ നിെന്റ ചട്ടങ്ങൾ ആചരിക്കും;
എെന്ന അേശഷം ഉേപക്ഷിക്കരുേത.
േബത്ത്.
9 ഒരു ബാലൻ തെന്റ നടപ്പ് നിർമ്മലമായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങെന?
നിെന്റ വചന്രപകാരം തെന്റ നടപ്പ് ്രശദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ തെന്ന.
10 ഞാൻ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട നിെന്ന അേന്വഷിക്കുന്നു;
നിെന്റ കല്പനകൾ വിട്ട നടക്കുവാൻ എനിക്ക് ഇടവരരുേത.
11 ഞാൻ നിേന്നാട് പാപം െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന്
നിെന്റ വചനം എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ സം്രഗഹിക്കുന്നു.
12 യേഹാേവ, നീ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ;
നിെന്റ ചട്ടങ്ങൾ എനിക്ക് ഉപേദശിച്ച തരണേമ.
13 ഞാൻ എെന്റ അധരങ്ങൾെകാണ്ട്
നിെന്റ വായിൽ നിന്നുള്ള വിധികെള ഒെക്കയും വർണ്ണിക്കുന്നു.
14 ഞാൻ സർവ്വസമ്പത്തിലും എന്നേപാെല
നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങള െട വഴിയിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു.
15 ഞാൻ നിെന്റ ്രപമാണങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുകയും
നിെന്റ വഴികെള ്രശദ്ധിച്ച േനാക്കുകയും െചയ്യ ന്നു.
16 ഞാൻ നിെന്റ ചട്ടങ്ങളിൽ ്രപേമാദിക്കും;
നിെന്റ വചനം മറക്കുകയുമില്ല.
ഗീെമൽ.
17 ജീവിച്ചിരുന്ന് നിെന്റ വചനം ്രപമാണിേക്കണ്ടതിന് അടിയന് നന്മ
െചയ്യണേമ.
18 നിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിെല അത്ഭുതകാര്യങ്ങൾ കാേണണ്ടതിന്
1 യേഹാവയുെട
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എെന്റ കണ്ണ കെള തുറേക്കണേമ.
19 ഞാൻ ഭൂമിയിൽ പരേദശിയാകുന്നു;
നിെന്റ കല്പനകൾ എനിക്ക് മറച്ച വയ്ക്കരുേത.
20 നിെന്റ വിധികൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള നിരന്തരവാഞ്ഛെകാണ്ട്
എെന്റ മനസ്സ തകർന്നിരിക്കുന്നു.
21 നിെന്റ കല്പനകൾ വിട്ട് െതറ്റി നടക്കുന്നവരായ
ശപിക്കെപ്പട്ട അഹങ്കാരികെള നീ ഭർസിക്കുന്നു.
22 നിന്ദയും അപമാനവും എേന്നാട് അകറ്റണേമ;
ഞാൻ നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ്രപമാണിക്കുന്നു.
23 ്രപഭുക്കന്മാരും കൂടിയിരുന്ന് എനിക്കു വിേരാധമായി സംസാരിക്കുന്നു;
എങ്കിലും അടിയൻ നിെന്റ ചട്ടങ്ങെള ധ്യാനിക്കുന്നു.
24 നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എെന്റ ്രപേമാദവും
എെന്റ ആേലാചനക്കാരും ആകുന്നു.
ദാെലത്ത്.
25 എെന്റ ്രപാണൻ െപാടിേയാടു പറ്റിയിരിക്കുന്നു;
തിരുവചന്രപകാരം എെന്ന ജീവിപ്പിക്കണേമ.
26 എെന്റ വഴികെള ഞാൻ വിവരിച്ചേപ്പാൾ നീ എനിക്ക് ഉത്തരമരുളി;
നിെന്റ ചട്ടങ്ങൾ എനിക്ക് ഉപേദശിച്ച തരണേമ.
27 നിെന്റ ്രപമാണങ്ങള െട വഴി എെന്ന ്രഗഹിപ്പിക്കണേമ;
എന്നാൽ ഞാൻ നിെന്റ അത്ഭുതങ്ങെള ധ്യാനിക്കും.
28 എെന്റ ്രപാണൻ വിഷാദംെകാണ്ട് ഉരുകുന്നു;
നിെന്റ വചന്രപകാരം എെന്ന ശക്തീകരിക്കണേമ.
29 േഭാഷ്കിെന്റ വഴി എേന്നാട് അകറ്റണേമ;
നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം എനിക്ക് കൃപേയാെട നല്കണേമ.
30 വിശ്വസ്തതയുെട മാർഗ്ഗം ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ വിധികൾ എെന്റ മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു.
31 ഞാൻ നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങേളാടു പറ്റിയിരിക്കുന്നു;
യേഹാേവ, എെന്ന ലജ്ജിപ്പിക്കരുേത.
32 നീ എെന്റ ഹൃദയെത്ത വിശാലമാക്കുേമ്പാൾ
ഞാൻ നിെന്റ കല്പനകള െട വഴിയിൽ ഓടും.
േഹ.
33 യേഹാേവ, നിെന്റ ചട്ടങ്ങള െട വഴി എെന്ന ഉപേദശിക്കണേമ;
ഞാൻ അത് അവസാനേത്താളം ്രപമാണിക്കും.
34 ഞാൻ നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം കാേക്കണ്ടതിനും
അത് പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട ്രപമാണിേക്കണ്ടതിനും എനിക്ക് ബുദ്ധി
നല്കണേമ.
35 നിെന്റ കല്പനകള െട പാതയിൽ എെന്ന നടത്തണേമ;
ഞാൻ അത് ഇഷ്ടെപ്പടുന്നുവേല്ലാ.
36 ദുരാദായത്തിേലക്കല്ല, നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങളിേലക്കു തെന്ന
എെന്റ ഹൃദയം ചായുമാറാക്കണേമ.
37 വ്യാജത്തിേലക്കു േനാക്കാെത എെന്റ കണ്ണ കൾ തിരിച്ച്
നിെന്റ വഴികളിൽ എെന്ന ജീവിപ്പിക്കണേമ.
38 നിേന്നാടുള്ള ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന
നിെന്റ വചനം അടിയന് ഉറപ്പിച്ച തരണേമ.
39 ഞാൻ േപടിക്കുന്ന നിന്ദ എേന്നാട് അകറ്റിക്കളയണേമ;
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നിെന്റ വിധികൾ നല്ലവയല്ലേയാ?.
40 ഇതാ, ഞാൻ നിെന്റ ്രപമാണങ്ങെള വാഞ്ഛിക്കുന്നു;
നിെന്റ നീതിയാൽ എെന്ന ജീവിപ്പിക്കണേമ.
വൗ.
41 യേഹാേവ, നിെന്റ വചന്രപകാരം നിെന്റ ദയയും
നിെന്റ രക്ഷയും എന്നിേലക്ക് വരുമാറാകെട്ട.
42 ഞാൻ നിെന്റ വചനത്തിൽ ആ്രശയിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
എെന്ന നിന്ദിക്കുന്നവേനാട് ഉത്തരം പറയുവാൻ ഞാൻ ്രപാപ്തനാകും.
43 ഞാൻ നിെന്റ വിധികൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാൽ
സത്യത്തിെന്റ വചനം എെന്റ വായിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയരുേത.
44 അങ്ങെന ഞാൻ നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം
ഇടവിടാെത എേന്നക്കും ്രപമാണിക്കും.
45 നിെന്റ ്രപമാണങ്ങൾ ആരായുന്നതുെകാണ്ട്
ഞാൻ വിശാലതയിൽ നടക്കും.
46 ഞാൻ ലജ്ജിക്കാെത രാജാക്കന്മാരുെട മുമ്പിലും
നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങെളക്കുറിച്ച സംസാരിക്കും.
47 ഞാൻ നിെന്റ കല്പനകളിൽ ്രപേമാദിക്കുന്നു;
അവ എനിക്ക് ്രപിയമായിരിക്കുന്നു.
48 എനിക്കു ്രപിയമായിരിക്കുന്ന നിെന്റ കല്പനകളിേലക്ക് ഞാൻ ൈകകൾ
ഉയർത്തുന്നു;
നിെന്റ ചട്ടങ്ങൾ ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നു.
സയിൻ.
49 എനിക്ക് ്രപത്യാശ നൽകുവാൻ കാരണമായ
അടിയേനാടുള്ള നിെന്റ വചനെത്ത ഓർക്കണേമ.
50 നിെന്റ വചനം എെന്ന ജീവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്
എെന്റ കഷ്ടതയിൽ എനിക്ക് ആശ്വാസമാകുന്നു.
51 അഹങ്കാരികൾ എെന്ന അത്യന്തം പരിഹസിച്ച ;
എന്നാൽ ഞാൻ നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം വിട്ട മാറിയിട്ടില്ല.
52 യേഹാേവ, പുരാതനമായ നിെന്റ വിധികൾ ഓർത്ത്
ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു.
53 നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം ഉേപക്ഷിക്കുന്ന ദുഷ്ടന്മാർനിമിത്തം
എനിക്ക് ഉ്രഗേകാപം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.
54 ഞാൻ പരേദശിയായി പാർക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിെന്റ ചട്ടങ്ങൾ എെന്റ
കീർത്തനം ആകുന്നു.
55 യേഹാേവ, രാ്രതിയിൽ ഞാൻ തിരുനാമം ഓർക്കുന്നു;
നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം ഞാൻ ആചരിക്കുന്നു.
56 നിെന്റ ്രപമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നത്
എനിക്ക് അനു്രഗഹമായിരിക്കുന്നു.
േഹത്ത്.
57 യേഹാേവ, നീ എെന്റ ഓഹരിയാകുന്നു;
ഞാൻ നിെന്റ വചനങ്ങൾ ്രപമാണിക്കും എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു.
58 പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട ഞാൻ നിെന്റ കൃപയ്ക്കായി അേപക്ഷിക്കുന്നു;
നിെന്റ വാഗ്ദാന്രപകാരം എേന്നാടു കൃപയുണ്ടാകണേമ.
59 ഞാൻ എെന്റ വഴികെളക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച്,
എെന്റ കാലുകൾ നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങളിേലക്കു തിരിക്കുന്നു.
60 നിെന്റ കല്പനകൾ ്രപമാണിക്കുവാൻ
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ഞാൻ ഒട്ട ം ൈവകാെത ബദ്ധെപ്പടുന്നു;
61 ദുഷ്ടന്മാരുെട കയറുകൾ എെന്ന ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു;
എങ്കിലും ഞാൻ നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം മറക്കുന്നില്ല.
62 നിെന്റ നീതിയുള്ള ന്യായവിധികൾ നിമിത്തം
നിനക്കു
സ്േതാ്രതം
െചയ്യ വാൻ
ഞാൻ
അർദ്ധരാ്രതിയിൽ
എഴുേന്നല്ക്കും.
63 നിെന്ന ഭയെപ്പടുകയും നിെന്റ ്രപമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും
െചയ്യ ന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ സ്േനഹിതനാകുന്നു.
64 യേഹാേവ, ഭൂമി നിെന്റ ദയെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ ചട്ടങ്ങൾ എനിക്ക് ഉപേദശിച്ച തരണേമ.
േതത്ത്.
65 യേഹാേവ, തിരുവചന്രപകാരം
നീ അടിയന് നന്മ െചയ്തിരിക്കുന്നു.
66 നിെന്റ കല്പനകൾ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാൽ
എനിക്കു നല്ലബുദ്ധിയും പരിജ്ഞാനവും ഉപേദശിച്ച തരണേമ.
67 കഷ്ടതയിൽ ആകുന്നതിനു മുമ്പ് ഞാൻ െതറ്റിേപ്പായി;
ഇേപ്പാൾ ഞാൻ നിെന്റ വചനം ്രപമാണിക്കുന്നു.
68 നീ നല്ലവനും നന്മ െചയ്യ ന്നവനും ആകുന്നു;
നിെന്റ ചട്ടങ്ങൾ എനിക്ക് ഉപേദശിച്ച തരണേമ.
69 അഹങ്കാരികൾ എെന്നക്കുറിച്ച് നുണ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി;
ഞാൻ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട നിെന്റ ്രപമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കും.
70 അവരുെട ഹൃദയം െകാഴുപ്പ േപാെല തടിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ നിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിൽ രസിക്കുന്നു.
71 നിെന്റ ചട്ടങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം
ഞാൻ കഷ്ടതയിൽ ആയിരുന്നത് എനിക്കു ഗുണമായി.
72 ആയിരം ആയിരം െപാൻെവള്ളി നാണ്യങ്ങെളക്കാൾ
നിെന്റ വായിൽനിന്നുള്ള ന്യായ്രപമാണം എനിക്കുത്തമം.
േയാദ്.
73
തൃൈക്കകൾ
എെന്ന
സൃഷ്ടിക്കുകയും
രൂപെപ്പടുത്തുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ കല്പനകൾ പഠിക്കുവാൻ എനിക്കു ബുദ്ധി നല്കണേമ.
74 തിരുവചനത്തിൽ ഞാൻ ്രപത്യാശ വച്ചിരിക്കുകയാൽ
നിെന്റ ഭക്തന്മാർ എെന്ന കണ്ട് സേന്താഷിക്കുന്നു.
75 യേഹാേവ, നിെന്റ വിധികൾ നീതിയുള്ളവെയന്നും
വിശ്വസ്തതേയാെട നീ എെന്ന താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നും ഞാൻ
അറിയുന്നു.
76 അടിയേനാടുള്ള നിെന്റ വാഗ്ദാന്രപകാരം
നിെന്റ ദയ എെന്ന ആശ്വസിപ്പിക്കെട്ട.
77 ഞാൻ ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന് എേന്നാട് കരുണ േതാന്നണേമ;
നിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിൽ ഞാൻ ്രപേമാദിക്കുന്നു.
78 കാരണം കൂടാെത എെന്ന െവറുെത ഉപ്രദവിക്കുന്ന അഹങ്കാരികൾ
ലജ്ജിച്ച േപാകെട്ട;
ഞാൻ നിെന്റ കല്പനകൾ ധ്യാനിക്കുന്നു.
79 നിെന്റ ഭക്തന്മാരും നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങൾ അറിയുന്നവരും
എെന്റ അടുക്കൽ വരെട്ട.

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം.119:80

80 ഞാൻ

584

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം.119:99

ലജ്ജിച്ച േപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്
എെന്റ ഹൃദയം നിെന്റ ചട്ടങ്ങളിൽ നിഷ്കളങ്കമായിരിക്കെട്ട.
കഫ്.
81 ഞാൻ നിെന്റ രക്ഷയ്ക്കായി കാത്തിരുന്ന് തളർന്നുേപാകുന്നു;
നിെന്റ വാഗ്ദാനം ഞാൻ ്രപതീക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
82 എേപ്പാൾ നീ എെന്ന ആശ്വസിപ്പിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ച്
എെന്റ കണ്ണ് നിെന്റ വാഗ്ദാനം കാത്തിരുന്ന് ക്ഷീണിക്കുന്നു.
83 ഞാൻ പുകയത്തു വച്ച േതാൽതുരുത്തിേപാെല ആകുന്നു.
എങ്കിലും നിെന്റ ചട്ടങ്ങൾ മറക്കുന്നില്ല.
84 അടിയെന്റ ജീവകാലം എ്രതനാൾ?
എെന്ന ഉപ്രദവിക്കുന്നവരുെടേമൽ നീ എേപ്പാൾ ന്യായവിധി നടത്തും?
85 നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം അനുസരിക്കാത്ത
അഹങ്കാരികൾ എനിക്കായി കുഴി കുഴിച്ചിരിക്കുന്നു.
86 നിെന്റ കല്പനകെളല്ലം വിശ്വാസ്യമാകുന്നു;
അവർ എെന്ന െവറുെത ഉപ്രദവിക്കുന്നു;
എെന്ന സഹായിക്കണേമ.
87 അവർ ഭൂമിയിൽ എെന്ന മിക്കവാറും ഇല്ലാെതയാക്കിയിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ ്രപമാണങ്ങൾ ഞാൻ ഉേപക്ഷിച്ചില്ലതാനും.
88 നിെന്റ ദയയ്ക്കു തക്കവണ്ണം എെന്ന ജീവിപ്പിക്കണേമ;
ഞാൻ നിെന്റ വായിൽനിന്നുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങൾ ്രപമാണിക്കും.
ലാെമദ്.
89 യേഹാേവ, നിെന്റ വചനം
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എേന്നക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു.
90 നിെന്റ വിശ്വസ്തത തലമുറതലമുറേയാളം ഇരിക്കുന്നു;
നീ ഭൂമിെയ സ്ഥാപിച്ച , അതു നിലനില്ക്കുന്നു.
91 അവ ഇന്നുവെര നിെന്റ നിയമ്രപകാരം നിലനില്ക്കുന്നു;
സർവ്വസൃഷ്ടികള ം നിെന്റ ദാസരേല്ലാ.
92 നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം എെന്റ ്രപേമാദം ആയിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ
ഞാൻ എെന്റ കഷ്ടതയിൽ നശിച്ച േപാകുമായിരുന്നു.
93 ഞാൻ ഒരുനാള ം നിെന്റ ്രപമാണങ്ങൾ മറക്കുകയില്ല;
അവയാൽ നീ എെന്ന ജീവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
94 ഞാൻ നിനക്കുള്ളവനെ്രത; എെന്ന രക്ഷിക്കണേമ;
ഞാൻ നിെന്റ ്രപമാണങ്ങൾ അേന്വഷിക്കുന്നു.
95 ദുഷ്ടന്മാർ എെന്ന നശിപ്പിക്കുവാൻ കാത്തിരുന്നു;
എന്നാൽ ഞാൻ നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച െകാള്ള ം.
96 സകല പൂർണ്ണതയ്ക്കും ഞാൻ ഒരു പര്യവസാനം കണ്ടിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ കല്പനേയാ അത്യന്തം വിശാലമായിരിക്കുന്നു.
േമം.
97 നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം എനിക്ക് എ്രതേയാ ്രപിയം;
ദിവസം മുഴുവനും അത് എെന്റ ധ്യാനമാകുന്നു.
98
നിെന്റ
കല്പനകൾ
എെന്ന
എെന്റ
ശ്രതുക്കെളക്കാൾ
ബുദ്ധിമാനാക്കുന്നു;
അവ എേപ്പാഴും എെന്റ പക്കൽ ഉണ്ട്.
99 നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എെന്റ ധ്യാനമായിരിക്കുകെകാണ്ട്
എെന്റ സകല ഗുരുക്കന്മാെരക്കാള ം ഞാൻ വിേവകമുള്ളവനാകുന്നു.
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്രപമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയാൽ
ഞാൻ വൃദ്ധന്മാരിലും വിേവകമുള്ളവനാകുന്നു.
101 നിെന്റ വചനം ്രപമാണിേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ സകല ദുർമാർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും കാലുകെള വിലക്കുന്നു.
102 നീ എെന്ന ഉപേദശിച്ചിരിക്കുകയാൽ
ഞാൻ നിെന്റ വിധികൾ വിട്ട മാറിയിട്ടില്ല.
103 തിരുവചനം എെന്റ നാവിന് എ്രത മധുരം!
അവ എെന്റ വായ്ക്ക് േതനിലും നല്ലത്.
104 നിെന്റ ്രപമാണങ്ങളാൽ ഞാൻ വിേവകമുള്ളവനാകുന്നു.
അതുെകാണ്ട് ഞാൻ സകലവ്യാജമാർഗ്ഗവും െവറുക്കുന്നു.
നൂൻ.
105 നിെന്റ വചനം എെന്റ കാലിന് ദീപവും
എെന്റ പാതയ്ക്കു ്രപകാശവും ആകുന്നു.
106 നിെന്റ നീതിയുള്ള വിധികൾ ്രപമാണിക്കുെമന്ന്
ഞാൻ സത്യം െചയ്തു; അതു ഞാൻ നിവർത്തിക്കും.
107 ഞാൻ മഹാകഷ്ടത്തിലായിരിക്കുന്നു;
യേഹാേവ, നിെന്റ വാഗ്ദാന്രപകാരം എെന്ന ജീവിപ്പിക്കണേമ.
108 യേഹാേവ, എെന്റ വായുെട സ്വേമധാദാനങ്ങളിൽ ്രപസാദിക്കണേമ;
നിെന്റ വിധികൾ എനിക്ക് ഉപേദശിച്ച തരണേമ.
109 ഞാൻ ്രപാണത്യാഗം െചയ്യ വാൻ എല്ലായ്േപാഴും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
എങ്കിലും നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം ഞാൻ മറക്കുന്നില്ല.
110 ദുഷ്ടന്മാർ എനിക്കു െകണി വച്ചിരിക്കുന്നു;
എങ്കിലും ഞാൻ നിെന്റ ്രപമാണങ്ങൾ ഉേപക്ഷിക്കുന്നില്ല.
111 ഞാൻ നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങെള എെന്റ ശാശ്വതാവകാശമാക്കിയിരിക്കുന്നു;
അവ എെന്റ ഹൃദയത്തിെന്റ ആനന്ദമാകുന്നു.
112 നിെന്റ ചട്ടങ്ങെള ഇടവിടാെത എേന്നക്കും ആചരിക്കുവാൻ
ഞാൻ എെന്റ ഹൃദയം ചായിച്ചിരിക്കുന്നു.
സാെമക്.
113 ഇരുമനസ്സ ള്ളവെര ഞാൻ െവറുക്കുന്നു;
എന്നാൽ നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം എനിക്കു ്രപിയമാകുന്നു.
114 നീ എെന്റ മറവിടവും എെന്റ പരിചയും ആകുന്നു;
ഞാൻ തിരുവചനത്തിൽ ്രപത്യാശ വച്ചിരിക്കുന്നു.
115 എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ കല്പനകൾ ഞാൻ ്രപമാണിേക്കണ്ടതിന്
ദുഷ്കർമ്മികേള, എെന്ന വിട്ട േപാകുവിൻ.
116 ഞാൻ
ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന് നിെന്റ വചന്രപകാരം എെന്ന
താങ്ങണേമ;
എെന്റ ്രപത്യാശയിൽ ഞാൻ ലജ്ജിച്ച േപാകരുേത.
117 ഞാൻ രക്ഷെപേടണ്ടതിന് എെന്ന താങ്ങണേമ;
നിെന്റ ചട്ടങ്ങൾ ഞാൻ നിരന്തരം അനുസരിക്കും.
118 നിെന്റ ചട്ടങ്ങൾ ഉേപക്ഷിക്കുന്ന സകലേരയും നീ നിരസിക്കുന്നു;
അവരുെട വഞ്ചന വ്യർത്ഥമാകുന്നു.
119
ഭൂമിയിെല
സകലദുഷ്ടന്മാെരയും
നീ
മാലിന്യം
േപാെല
നീക്കിക്കളയുന്നു;
അതുെകാണ്ട് നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എനിക്കു ്രപിയമാകുന്നു.
120 നിെന്നക്കുറിച്ച ള്ള ഭയം നിമിത്തം എെന്റ േദഹം വിറയ്ക്കുന്നു;
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നിെന്റ വിധികൾനിമിത്തം ഞാൻ ഭയെപ്പടുന്നു.
അയിൻ.
121 ഞാൻ നീതിയും ന്യായവും ്രപവർത്തിക്കുന്നു;
എെന്റ പീഡകന്മാർക്ക് എെന്ന ഏല്പിച്ച െകാടുക്കരുേത.
122 അടിയെന്റ നന്മയ്ക്കുേവണ്ടി ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കണേമ;
അഹങ്കാരികൾ എെന്ന പീഡിപ്പിക്കരുേത.
123 എെന്റ കണ്ണ് നിെന്റ രക്ഷെയയും
നിെന്റ നീതിയുെട വചനെത്തയും കാത്തിരുന്ന് ക്ഷീണിക്കുന്നു.
124 നിെന്റ ദയക്കു തക്കവണ്ണം അടിയേനാടു ്രപവർത്തിച്ച്,
നിെന്റ ചട്ടങ്ങൾ എനിക്ക് ഉപേദശിച്ച തരണേമ.
125 ഞാൻ നിെന്റ ദാസൻ ആകുന്നു;
നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ്രഗഹിക്കുവാൻ എനിക്കു ബുദ്ധി നല്കണേമ.
126 യേഹാേവ, ഇത് നിനക്കു ്രപവർത്തിക്കുവാനുള്ള സമയമാകുന്നു;
അവർ നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം ദുർബ്ബലമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
127 അതുെകാണ്ട് നിെന്റ കല്പനകൾ
എനിക്ക് െപാന്നിലും തങ്കത്തിലും അധികം ്രപിയമാകുന്നു.
128 അതുെകാണ്ട് നിെന്റ സകല്രപമാണങ്ങള ം സത്യെമന്ന് കരുതി,
ഞാൻ സകലവ്യാജമാർഗ്ഗങ്ങള ം െവറുക്കുന്നു.
േപ.
129 നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങൾ അതിശയകരമാകയാൽ
എെന്റ മനസ്സ് അവ ്രപമാണിക്കുന്നു.
130 നിെന്റ വചനങ്ങള െട ്രപേവശനം ്രപകാശം ്രപദാനം െചയ്യ ന്നു;
അത് അല്പബുദ്ധികെള ബുദ്ധിമാന്മാരാക്കുന്നു.
131 നിെന്റ കല്പനകൾക്കായി വാഞ്ഛിക്കുകയാൽ
ഞാൻ വായ് തുറന്ന് കിതയ്ക്കുന്നു.
132 തിരുനാമെത്ത സ്േനഹിക്കുന്നവർക്ക് നീ െചയ്യ ന്നതുേപാെല
എങ്കേലക്കു തിരിഞ്ഞ് എേന്നാടു കൃപ െചയ്യണേമ.
133 എെന്റ കാലടികൾ നിെന്റ വചനത്തിൽ സ്ഥിരമാക്കണേമ;
യാെതാരു നീതിേകടും എെന്ന ഭരിക്കരുേത.
134 മനുഷ്യെന്റ പീഡനത്തിൽനിന്ന് എെന്ന വിടുവിക്കണേമ;
എന്നാൽ ഞാൻ നിെന്റ ്രപമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കും.
135 അടിയെന്റേമൽ നിെന്റ മുഖം ്രപകാശിപ്പിച്ച്
നിെന്റ ചട്ടങ്ങൾ എനിക്ക് ഉപേദശിച്ച തരണേമ.
136 അവർ നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം അനുസരിക്കാത്തതിനാൽ
എെന്റ കണ്ണിൽനിന്ന് ജലനദികൾ ഒഴുകുന്നു.
സാെദ.
137 യേഹാേവ, നീ നീതിമാനാകുന്നു;
നിെന്റ വിധികൾ േനരുള്ളവ തെന്ന.
138 നീ നീതിേയാടും അത്യന്തം വിശ്വസ്തതേയാടും കൂടി
നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങെള കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
139 എെന്റ ൈവരികൾ തിരുവചനങ്ങൾ മറക്കുന്നതുെകാണ്ട്
എെന്റ എരിവ് എെന്ന സംഹരിക്കുന്നു.
140 നിെന്റ വചനം അത്യന്തം വിശുദ്ധമാകുന്നു;
അതുെകാണ്ട് അടിയന് അത് ്രപിയമാകുന്നു.
141 ഞാൻ എളിയവനും നിന്ദിതനും ആകുന്നു;
എങ്കിലും ഞാൻ നിെന്റ ്രപമാണങ്ങൾ മറക്കുന്നില്ല.
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നീതി ശാശ്വതനീതിയും
നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം സത്യവുമാകുന്നു.
143 കഷ്ടവും സങ്കടവും എെന്ന പിടിച്ചിരിക്കുന്നു;
എങ്കിലും നിെന്റ കല്പനകൾ എെന്റ ്രപേമാദമാകുന്നു.
144 നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എേന്നക്കും നീതിയുള്ളവ;
ഞാൻ ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന് എനിക്കു ബുദ്ധി നല്കണേമ.
േകാഫ്.
145 ഞാൻ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നു; എനിക്ക് ഉത്തരം
അരുളണേമ;
യേഹാേവ, ഞാൻ നിെന്റ ചട്ടങ്ങൾ ്രപമാണിക്കും.
146 ഞാൻ നിെന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നു; എെന്ന രക്ഷിക്കണേമ;
ഞാൻ നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങെള ്രപമാണിക്കും.
147 ഞാൻ ഉദയത്തിനു മുമ്പ് എഴുേന്നറ്റ് ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു;
നിെന്റ വചനത്തിൽ ഞാൻ ്രപത്യാശവയ്ക്കുന്നു.
148 തിരുവചനം ധ്യാനിേക്കണ്ടതിന്
എെന്റ കണ്ണ് യാമങ്ങെള േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.
149 നിെന്റ ദയയ്ക്കു തക്കവണ്ണം എെന്റ അേപക്ഷ േകൾക്കണേമ;
യേഹാേവ, നിെന്റ ന്യായ്രപകാരം എെന്ന ജീവിപ്പിക്കണേമ.
150 ദുഷ്ടതെയ പിന്തുടരുന്നവർ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ ന്യായ്രപമാണേത്താട് അവർ അകന്നിരിക്കുന്നു.
151 യേഹാേവ, നീ സമീപസ്ഥനാകുന്നു;
നിെന്റ കല്പനകൾ സകലവും സത്യം തെന്ന.
152 നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നീ എേന്നക്കും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്ന് ഞാൻ പണ്ടുതെന്ന അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
േരശ്.
153 എെന്റ അരിഷ്ടത കടാക്ഷിച്ച് എെന്ന വിടുവിക്കണേമ;
ഞാൻ നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം മറക്കുന്നില്ല.
154 എെന്റ വ്യവഹാരം നടത്തി എെന്ന വീെണ്ടടുക്കണേമ;
നിെന്റ വാഗ്ദാന്രപകാരം എെന്ന ജീവിപ്പിക്കണേമ.
155 രക്ഷ ദുഷ്ടന്മാേരാട് അകന്നിരിക്കുന്നു;
അവർ നിെന്റ ചട്ടങ്ങെള അേന്വഷിക്കുന്നില്ലേല്ലാ.
156 യേഹാേവ, നിെന്റ കരുണ വലിയതാകുന്നു;
നിെന്റ ന്യായ്രപകാരം എെന്ന ജീവിപ്പിക്കണേമ.
157 എെന്ന ഉപ്രദവിക്കുന്നവരും എെന്റ ൈവരികള ം വളെരയാകുന്നു;
എങ്കിലും ഞാൻ നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങെള വിട്ട മാറുന്നില്ല.
158 ഞാൻ േ്രദാഹികെള കണ്ട് വ്യസനിച്ച ;
അവർ നിെന്റ വചനം ്രപമാണിക്കുന്നില്ലേല്ലാ.
159 നിെന്റ ്രപമാണങ്ങൾ എനിക്ക് എ്രത ്രപിയം എന്നു കണ്ട്,
യേഹാേവ, നിെന്റ ദയയ്ക്കു തക്കവണ്ണം എെന്ന ജീവിപ്പിക്കണേമ.
160 നിെന്റ വചനത്തിെന്റ സാരം സത്യം തെന്ന;
നിെന്റ നീതിയുള്ള വിധികൾ എല്ലാം എേന്നക്കുമുള്ളവ.
ശീൻ.
161 ്രപഭുക്കന്മാർ െവറുെത എെന്ന ഉപ്രദവിക്കുന്നു;
എങ്കിലും നിെന്റ വചനെത്ത എെന്റ ഹൃദയം ഭയെപ്പടുന്നു.
162 വലിയ െകാള്ള കെണ്ടത്തിയവെനേപ്പാെല
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ഞാൻ നിെന്റ വചനത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു.
163 ഞാൻ േഭാഷ്കു െവറുത്ത് അറയ്ക്കുന്നു;
എന്നാൽ നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം എനിക്കു ്രപിയമാകുന്നു.
164 നിെന്റ നീതിയുള്ള വിധികൾനിമിത്തം
ഞാൻ ദിവസം ഏഴു ്രപാവശ്യം നിെന്ന സ്തുതിക്കുന്നു.
165 നിെന്റ ന്യായ്രപമാണേത്താട് ്രപിയം ഉള്ളവർക്ക് മഹാസമാധാനം ഉണ്ട്;
അവർ ഒന്നിനാലും ഇടറിേപ്പാകുകയില്ല.
166 യേഹാേവ, ഞാൻ നിെന്റ രക്ഷയിൽ ്രപത്യാശ വയ്ക്കുന്നു;
നിെന്റ കല്പനകൾ ഞാൻ ആചരിക്കുന്നു.
167 എെന്റ മനസ്സ് നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ്രപമാണിക്കുന്നു;
അവ എനിക്ക് അത്യന്തം ്രപിയമാകുന്നു.
168 ഞാൻ നിെന്റ ്രപമാണങ്ങള ം സാക്ഷ്യങ്ങള ം ്രപമാണിക്കുന്നു;
എെന്റ വഴികെളല്ലാം നിെന്റ മുമ്പാെക ഇരിക്കുന്നു.
തൗ.
169 യേഹാേവ, എെന്റ നിലവിളി തിരുസന്നിധിയിൽ വരുമാറാകെട്ട;
നിെന്റ വചന്രപകാരം എനിക്കു ബുദ്ധി നല്കണേമ.
170 എെന്റ യാചന തിരുസന്നിധിയിൽ വരുമാറാകെട്ട;
നിെന്റ വാഗ്ദാന്രപകാരം എെന്ന വിടുവിക്കണേമ.
171 നിെന്റ ചട്ടങ്ങൾ എനിക്ക് ഉപേദശിച്ച തരുന്നതുെകാണ്ട്
എെന്റ അധരങ്ങൾ സ്തുതി െപാഴിക്കെട്ട.
172 നിെന്റ കല്പനകൾ എല്ലാം നീതിയായിരിക്കുകയാൽ
എെന്റ നാവ് നിെന്റ വാഗ്ദാനെത്തക്കുറിച്ച് പാടെട്ട.
173 നിെന്റ കല്പനകെള ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുകയാൽ
നിെന്റ ൈക എനിക്കു തുണയായിരിക്കെട്ട.
174 യേഹാേവ, ഞാൻ നിെന്റ രക്ഷയ്ക്കായി വാഞ്ഛിക്കുന്നു;
നിെന്റ ന്യായ്രപമാണം എെന്റ ്രപേമാദം ആകുന്നു.
175 നിെന്ന സ്തുതിേക്കണ്ടതിന് എെന്റ ്രപാണൻ ജീവിച്ചിരിക്കെട്ട;
നിെന്റ വിധികൾ എനിക്കു തുണയായിരിക്കെട്ട.
176 കാണാെതേപായ ആടുേപാെല ഞാൻ െതറ്റിേപ്പായിരിക്കുന്നു;
അടിയെന അേന്വഷിക്കണേമ; നിെന്റ കല്പനകൾ ഞാൻ മറക്കുന്നില്ല.
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ആേരാഹണഗീതം.
1 എെന്റ കഷ്ടതയിൽ ഞാൻ യേഹാവേയാടു നിലവിളിച്ച ;
അവൻ എനിക്ക് ഉത്തരം അരുള കയും െചയ്തു.
2 യേഹാേവ, വ്യാജമുള്ള അധരങ്ങളിൽനിന്നും
വഞ്ചനയുള്ള നാവിൽനിന്നും എെന്റ ്രപാണെന രക്ഷിക്കണേമ.
3 വഞ്ചനയുള്ള നാേവ, നിനക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും?
നിേന്നാട് ഇനി എന്ത് െചയ്യ ം?
4 വീരെന്റ മൂർച്ചയുള്ള അസ്്രതങ്ങള ം
പൂവത്തിൻ കനലും തെന്ന.
5 ഞാൻ േമെശക്കിൽ ്രപവാസം െചയ്യ ന്നതുെകാണ്ടും
േകദാർകൂടാരങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നതുെകാണ്ടും എനിക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം!
6 സമാധാനേദ്വഷിേയാടുകൂടി വസിക്കുന്നത്
എനിക്കു മതിയായി.
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7 ഞാൻ

സമാധാന്രപിയനാകുന്നു;
എന്നാൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുേമ്പാൾ അവർ കലശൽ തുടങ്ങുന്നു.
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ആേരാഹണഗീതം.
1 ഞാൻ എെന്റ കണ്ണ കൾ പർവ്വതങ്ങളിേലക്ക് ഉയർത്തുന്നു;
എനിക്ക് സഹായം എവിെടനിന്നു വരും?
2 എെന്റ സഹായം ആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും
ഉണ്ടാക്കിയ യേഹാവയിൽനിന്നു വരുന്നു.
3 നിെന്റ കാൽ വഴുതിേപ്പാകുവാൻ അവൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല;
നിെന്ന കാക്കുന്നവൻ മയങ്ങുകയുമില്ല.
4 യി്രസാേയലിെന്റ പരിപാലകൻ
മയങ്ങുകയില്ല, ഉറങ്ങുകയുമില്ല.
5 യേഹാവ നിെന്റ പരിപാലകൻ;
യേഹാവ നിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത് നിനക്കു തണൽ.
6 പകൽ സൂര്യേനാ
രാ്രതി ച്രന്ദേനാ നിെന്ന േദാഷമായി ബാധിക്കുകയില്ല.
7 യേഹാവ ഒരു േദാഷവും തട്ടാെത നിെന്ന പരിപാലിക്കും.
അവൻ നിെന്റ ്രപാണെന പരിപാലിക്കും.
8 യേഹാവ നിെന്റ ഗമനെത്തയും ആഗമനെത്തയും
ഇന്നുമുതൽ എേന്നക്കും പരിപാലിക്കും.
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ദാവീദിെന്റ ഒരു ആേരാഹണഗീതം.
1 “യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്ക് നമുക്കു േപാകാം” എന്ന്
അവർ എേന്നാടു പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഞാൻ സേന്താഷിച്ച .
2 െയരൂശേലേമ, ഞങ്ങള െട കാലുകൾ
നിെന്റ വാതിലുകള െട ഉള്ളിൽ നില്ക്കുന്നു.
3 തമ്മിൽ ഇണക്കിയ നഗരമായി
പണിതിരിക്കുന്ന െയരൂശേലേമ!
4 അവിേടക്ക്, േഗാ്രതങ്ങൾ, യേഹാവയുെട േഗാ്രതങ്ങൾ തെന്ന,
യി്രസാേയലിന് സാക്ഷ്യത്തിനായി
യേഹാവയുെട നാമത്തിന് സ്േതാ്രതം െചയ്യ വാൻ കയറിെച്ചല്ല ന്നു.
5 അവിെട ന്യായാസനങ്ങൾ,
ദാവീദുഗൃഹത്തിെന്റ ന്യായാസനങ്ങൾ തെന്ന ഇരിക്കുന്നു.
6 െയരൂശേലമിെന്റ സമാധാനത്തിനായി ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ;
“നിെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നവർ സുരക്ഷിതരായിരിക്കെട്ട.
7 നിെന്റ െകാത്തളങ്ങളിൽ സമാധാനവും
നിെന്റ അരമനകളിൽ ൈസ്വരവും ഉണ്ടാകെട്ട.
8 എെന്റ സേഹാദരന്മാരും സ്േനഹിതരും നിമിത്തം
നിന്നിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകെട്ട” എന്ന് ഞാൻ പറയും.
9 നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട ആലയംനിമിത്തം
ഞാൻ നിെന്റ നന്മ അേന്വഷിക്കും.
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ആേരാഹണഗീതം.
1 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവനായ യേഹാേവ,
നിങ്കേലക്ക് ഞാൻ എെന്റ കണ്ണ കൾ ഉയർത്തുന്നു.
2 ദാസന്മാരുെട കണ്ണ കൾ യജമാനെന്റ ൈകയിേലക്കും
ദാസിയുെട കണ്ണ കൾ യജമാനത്തിയുെട ൈകയിേലക്കും എന്നേപാെല
ഞങ്ങള െട കണ്ണ കൾ ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയിങ്കേലക്ക്,
അവൻ ഞങ്ങേളാട് കൃപെചയ്യ േവാളം േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.
3 യേഹാേവ,
ഞങ്ങേളാടു കൃപ െചയ്യണേമ, ഞങ്ങേളാടു കൃപ
െചയ്യണേമ;
ഞങ്ങൾ നിന്ദ സഹിച്ച മടുത്തിരിക്കുന്നു.
4 സുഖിമാൻന്മാരുെട പരിഹാസവും
അഹങ്കാരികള െട നിന്ദയും സഹിച്ച്
ഞങ്ങള െട മനസ് ഏറ്റവും മടുത്തിരിക്കുന്നു.
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ദാവീദിെന്റ ഒരു ആേരാഹണഗീതം.
1 യി്രസാേയൽ ഇേപ്പാൾ പറേയണ്ടത്
“യേഹാവ നമ്മള െട പക്ഷത്തില്ലായിരുന്നുെവങ്കിൽ,
2 അേത, യേഹാവ നമ്മള െട പക്ഷത്തില്ലായിരുന്നുെവങ്കിൽ, മനുഷ്യർ
നമ്മേളാട് എതിർത്തേപ്പാൾ
3 അവരുെട േകാപം നമ്മള െട േനെര ജ്വലിച്ചേപ്പാൾ,
അവർ നമ്മെള ജീവേനാെട വിഴുങ്ങിക്കളയുമായിരുന്നു;
4 െവള്ളം നമ്മെള ഒഴുക്കിക്കളയുമായിരുന്നു,
നദി നമ്മള െട ്രപാണനു മീെത കവിയുമായിരുന്നു;
5 ്രപളയജലം
നമ്മള െട ്രപാണനു മീെത കവിയുമായിരുന്നു.
6 നമ്മെള അവരുെട പല്ല കൾക്ക് ഇരയായി െകാടുക്കായ്കയാൽ
യേഹാവ വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട.”
7 േവട്ടക്കാരുെട െകണിയിൽനിന്ന് രക്ഷെപടുന്ന പക്ഷിെയേപ്പാെല
നമ്മള െട ്രപാണൻ വഴുതിേപ്പാന്നിരിക്കുന്നു;
െകണി െപാട്ടി നാം വഴുതിേപ്പാന്നിരിക്കുന്നു.
8 നമ്മള െട സഹായം ആകാശവും ഭൂമിയും
ഉണ്ടാക്കിയ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു.
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ആേരാഹണഗീതം.
1 യേഹാവയിൽ ആ്രശയിക്കുന്നവർ കുലുങ്ങാെത
എേന്നക്കും നില്ക്കുന്ന സീേയാൻ പർവ്വതം േപാെലയാകുന്നു.
2 പർവ്വതങ്ങൾ െയരൂശേലമിെന ചുറ്റിയിരിക്കുന്നതുേപാെല
യേഹാവ ഇന്നുമുതൽ എേന്നക്കും തെന്റ ജനെത്ത ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു.
3 നീതിമാന്മാർ നീതിേകടിേലക്കു ൈക നീട്ടാതിരിേക്കണ്ടതിന്
ദുഷ്ടന്മാരുെട
െചേങ്കാൽ
നീതിമാന്മാരുെട
അവകാശത്തിേന്മൽ
ഇരിക്കുകയില്ല.
4 യേഹാേവ, ഗുണവാന്മാർക്കും
ഹൃദയപരമാർത്ഥികൾക്കും നന്മ െചയ്യണേമ.
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5 എന്നാൽ

വളഞ്ഞവഴികളിേലക്കു തിരിയുന്നവെര
യേഹാവ ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാേരാടുകൂടി േപാകുമാറാക്കെട്ട.
യി്രസാേയലിേന്മൽ സമാധാനം വരുമാറാകെട്ട.

സങ്കീർത്തനം.126

ആേരാഹണഗീതം.
1 യേഹാവ സീേയാെന്റ ്രപവാസികെള മടക്കിവരുത്തിയേപ്പാൾ
ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നവെരേപ്പാെല ആയിരുന്നു.
2 അന്ന് ഞങ്ങള െട വായിൽ ചിരിയും
ഞങ്ങള െട നാവിേന്മൽ ആർപ്പ ം നിറഞ്ഞിരുന്നു.
“യേഹാവ അവർക്കുേവണ്ടി വൻ കാര്യങ്ങൾ െചയ്തിരിക്കുന്നു”
എന്ന് ജനതകള െട ഇടയിൽ അന്ന് പറയെപ്പട്ട .
3 യേഹാവ ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി വൻ കാര്യങ്ങൾ െചയ്തിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട് ഞങ്ങൾ സേന്താഷിക്കുന്നു.
4 യേഹാേവ, െതെക്കനാട്ടിെല അരുവികെളേപ്പാെല
ഞങ്ങള െട ്രപവാസികെള മടക്കിവരുത്തണേമ.
5 കണ്ണ നീേരാെട വിതയ്ക്കുന്നവർ
ആർേപ്പാെട െകായ്യ ം.
6 കരഞ്ഞുെകാണ്ട് വിതക്കുവാനുള്ള വിലേയറിയ വിത്ത് ചുമന്ന്
നടക്കുന്നവൻ വീണ്ടും
ആർേപ്പാെട കറ്റ ചുമന്നുെകാണ്ട് വരും, സംശയമില്ല.

സങ്കീർത്തനം.127

ശലേമാെന്റ ഒരു ആേരാഹണഗീതം.
1 യേഹാവ വീടു പണിയാതിരുന്നാൽ
പണിയുന്നവർ വൃഥാ അദ്ധ്വാനിക്കുന്നു;
യേഹാവ പട്ടണം കാക്കാതിരുന്നാൽ
കാവല്ക്കാരൻ വൃഥാ ജാഗരിക്കുന്നു.
2 നിങ്ങൾ അതിരാവിെല എഴുേന്നല്ക്കുന്നതും
വളെര താമസിച്ച് ഉറങ്ങുവാൻ േപാകുന്നതും
കഠിന്രപയത്നം െചയ്ത് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നതും വ്യർത്ഥമെ്രത;
തെന്റ ്രപിയേനാ, അവൻ അത് ഉറക്കത്തിൽ െകാടുക്കുന്നു.
3 മക്കൾ, യേഹാവ നല്കുന്ന അവകാശവും
ഉദരഫലം, അവൻ തരുന്ന ്രപതിഫലവും തെന്ന.
4 വീരെന്റ ൈകയിെല അസ്്രതങ്ങൾ എങ്ങെനേയാ
അങ്ങെനയാകുന്നു യൗവനത്തിെല മക്കൾ.
5 അവെരെക്കാണ്ട് തെന്റ ആവനാഴിക
നിറച്ചിരിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഭാഗ്യവാൻ;
നഗരവാതില്ക്കൽവച്ച് ശ്രതുക്കേളാടു സംസാരിക്കുേമ്പാൾ
അങ്ങെനയുള്ളവർ ലജ്ജിച്ച േപാകുകയില്ല.

സങ്കീർത്തനം.128

ആേരാഹണഗീതം.
1 യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ട്, അവെന്റ വഴികളിൽ നടക്കുന്ന ഏവനും
ഭാഗ്യവാൻ;
2 നിെന്റ ൈകകള െട അദ്ധ്വാനഫലം നീ തിന്നും;
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നീ ഭാഗ്യവാൻ; നിനക്കു നന്മ വരും.
3 നിെന്റ ഭാര്യ നിെന്റ വീടിനകത്ത് ഫല്രപദമായ മുന്തിരിവള്ളി േപാെലയും
നിെന്റ മക്കൾ നിെന്റ േമശയ്ക്കു ചുറ്റ ം ഒലിവുൈതകൾ േപാെലയും
ഇരിക്കും.
4 യേഹാവാഭക്തനായ പുരുഷൻ ഇങ്ങെന അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവനാകും.
5 യേഹാവ സീേയാനിൽനിന്ന് നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കും;
നിെന്റ ആയുഷ്കാലെമല്ലാം നീ െയരൂശേലമിെന്റ നന്മ കാണും.
6 നിെന്റ മക്കള െട മക്കെളയും നീ കാണും.
യി്രസാേയലിേന്മൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകെട്ട.

സങ്കീർത്തനം.129

ആേരാഹണഗീതം.
1 യി്രസാേയൽ പറേയണ്ടത്:
“അവർ എെന്റ ബാല്യംമുതൽ പലേപ്പാഴും എെന്ന ഉപ്രദവിച്ച ;
2 അെത,അവർ എെന്റ ബാല്യംമുതൽ പലേപ്പാഴും എെന്ന ഉപ്രദവിച്ച ;
എങ്കിലും അവർ എെന്ന ജയിച്ചില്ല.
3 ഉഴവുകാർ എെന്റ മുതുകിേന്മൽ ഉഴുതു;
ഉഴവു ചാലുകൾ അവർ നീളത്തിൽ കീറി.”
4 യേഹാവ നീതിമാനാകുന്നു;
അവൻ ദുഷ്ടന്മാരുെട കയറുകൾ അറുത്തുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
5 സീേയാെന െവറുക്കുന്നവെരല്ലാം
ലജ്ജിച്ച് പിന്തിരിഞ്ഞുേപാകെട്ട.
6 വളരുന്നതിനുമുമ്പ് ഉണങ്ങിേപ്പാകുന്ന
പുരപ്പ റെത്ത പുല്ല േപാെല അവർ ആകെട്ട.
7 െകായ്യ ന്നവൻ അത്തരം പുല്ല െകാണ്ട് തെന്റ ൈകേയാ
കറ്റ െകട്ട ന്നവൻ തെന്റ ഭുജങ്ങേളാ നിറയ്ക്കുകയില്ല.
8 “യേഹാവയുെട അനു്രഗഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകെട്ട;
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങെള അനു്രഗഹിക്കുന്നു”
എന്നിങ്ങെന വഴിേപാകുന്നവർ പറയുന്നതും ഇല്ല.

സങ്കീർത്തനം.130

ആേരാഹണഗീതം.
1 യേഹാേവ, ആഴത്തിൽനിന്ന് ഞാൻ നിേന്നാടു നിലവിളിക്കുന്നു;
2 കർത്താേവ, എെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കണേമ;
നിെന്റ െചവി എെന്റ യാചനകെള ്രശദ്ധിക്കണേമ.
3 യേഹാേവ, നീ അകൃത്യങ്ങൾ ഓർമ്മവച്ചാൽ
കർത്താേവ, ആര് നിലനില്ക്കും?
4 എങ്കിലും നിെന്ന ഭയെപ്പടുവാൻ തക്കവണ്ണം
നിെന്റ പക്കൽ പാപക്ഷമ ഉണ്ട്.
5 ഞാൻ യേഹാവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ഉള്ളം കാത്തിരിക്കുന്നു;
അവെന്റ വചനത്തിൽ ഞാൻ ്രപത്യാശ വച്ചിരിക്കുന്നു.
6 ഉഷസ്സിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവെരക്കാൾ,
അെത, ഉഷസ്സിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവെരക്കാൾ
എെന്റ ഉള്ളം യേഹാവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു.
7 യി്രസാേയേല, യേഹാവയിൽ ്രപത്യാശ വച്ച െകാള്ള ക;
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യേഹാവയുെട പക്കൽ കൃപയും
അവെന്റ പക്കൽ ധാരാളം വിടുതലും ഉണ്ട്.
8 അവൻ യി്രസാേയലിെന അവെന്റ സകല
അകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നും വീെണ്ടടുക്കും.

സങ്കീർത്തനം.131

ദാവീദിെന്റ ഒരു ആേരാഹണഗീതം.
1 യേഹാേവ, എെന്റ ഹൃദയം ഗർവ്വിച്ചിരിക്കുന്നില്ല;
ഞാൻ നിഗളിച്ച നടക്കുന്നില്ല;
എെന്റ ബുദ്ധിക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വൻ കാര്യങ്ങളിലും
അത്ഭുതവിഷയങ്ങളിലും ഞാൻ ഇടെപടുന്നതുമില്ല.
2 ഞാൻ എെന്റ ്രപാണെന താേലാലിച്ച് നിശ്ശബ്ദമാക്കിയിരിക്കുന്നു;
അമ്മയുെട അടുക്കൽ മുലകുടി മാറിയ ൈപതൽ എന്നേപാെല
എെന്റ ്രപാണൻ എെന്റ അടുക്കൽ
മുലകുടി മാറിയതുേപാെല ആകുന്നു.
3 യി്രസാേയേല, ഇന്നുമുതൽ എേന്നക്കും
യേഹാവയിൽ ്രപത്യാശ വച്ച െകാള്ള ക.

സങ്കീർത്തനം.132

ആേരാഹണഗീതം.
1 യേഹാേവ, ദാവീദിെനയും
അവെന്റ സകലകഷ്ടതെയയും ഓർക്കണേമ.
2 അവൻ യേഹാവേയാടു സത്യം െചയ്ത്
യാേക്കാബിെന്റ വല്ലഭന് േനർന്നത് എെന്തന്നാൽ:
3 “യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലം,
യാേക്കാബിെന്റ വല്ലഭന് ഒരു നിവാസം കെണ്ടത്തുംവെര
4 ഞാൻ എെന്റ കൂടാര വീട്ടിൽ കടക്കുകയില്ല;
എെന്റ ശയ്യേമൽ കയറി കിടക്കുകയുമില്ല.
5 ഞാൻ എെന്റ കണ്ണിന് ഉറക്കവും
എെന്റ കൺേപാളയ്ക്ക് മയക്കവും െകാടുക്കുകയില്ല.”
6 നാം എ്രഫാത്തയിൽ അതിെനക്കുറിച്ച േകട്ട്
വന്രപേദശത്ത് അത് കെണ്ടത്തിയേല്ലാ.
7 നാം അവെന്റ തിരുനിവാസത്തിേലക്കു െചന്ന്
അവെന്റ പാദപീഠത്തിൽ നമസ്കരിക്കുക.
8 യേഹാേവ, നീ നിെന്റ ബലത്തിെന്റ െപട്ടകവുമായി
നിെന്റ വി്രശാമത്തിേലക്ക് എഴുന്നള്ളണേമ.
9 നിെന്റ പുേരാഹിതന്മാർ നീതി ധരിക്കുകയും
നിെന്റ ഭക്തന്മാർ േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കുകയും െചയ്യെട്ട.
10 നിെന്റ ദാസനായ ദാവീദിെന ഓർത്ത്
നിെന്റ അഭിഷിക്തെന്റ മുഖെത്ത തിരസ്ക്കരിക്കരുേത.
11 “ഞാൻ നിെന്റ ഉദരഫലെത്ത
നിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തും;
12 നിെന്റ മക്കൾ എെന്റ നിയമവും
ഞാൻ അവർക്കു ഉപേദശിച്ച സാക്ഷ്യവും ്രപമാണിക്കുെമങ്കിൽ

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം.132:13

594

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം.135:3

അവരുെട മക്കള ം എേന്നക്കും നിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും”
എന്ന്
യേഹാവ ദാവീദിേനാട് ആണയിട്ട സത്യം; അവൻ അതിൽനിന്നു
മാറുകയില്ല.
13 യേഹാവ സീേയാെന തിരെഞ്ഞടുക്കുകയും
അതിെന തെന്റ വാസസ്ഥലമായി ഇച്ഛിക്കുകയും െചയ്തു.
14 “അത് എേന്നക്കും എെന്റ വി്രശാമം ആകുന്നു;
ഞാൻ അതിെന ഇച്ഛിച്ചിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ അവിെട വസിക്കും;
15 അതിെല ആഹാരം ഞാൻ സമൃദ്ധിയായി അനു്രഗഹിക്കും;
അതിെല ദരി്രദന്മാർക്ക് അപ്പംെകാണ്ടു തൃപ്തി വരുത്തും.
16 അതിെല പുേരാഹിതന്മാെര രക്ഷ ധരിപ്പിക്കും;
അതിെല ഭക്തന്മാർ േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കും.
17 അവിെട ഞാൻ ദാവീദിന് ഒരു െകാമ്പു മുളപ്പിക്കും;
എെന്റ അഭിഷിക്തന് ഒരു ദീപം ഒരുക്കിയിട്ട മുണ്ട്.
18 ഞാൻ അവെന്റ ശ്രതുക്കെള ലജ്ജ ധരിപ്പിക്കും;
അവെന്റ തലയിേലാ കിരീടം േശാഭിക്കും.”
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ദാവീദിെന്റ ഒരു ആേരാഹണഗീതം.
1 ഇതാ, സേഹാദരന്മാർ ഒെത്താരുമിച്ച വസിക്കുന്നത്
എ്രത ശുഭവും എ്രത മേനാഹരവും ആകുന്നു!
2 അത്, വസ്്രതത്തിെന്റ വിള മ്പിേലക്ക് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന അഹേരാെന്റ
താടിയിേലക്ക്,
ഒഴുകുന്ന
അവെന്റ തലയിെല വിേശഷൈതലം േപാെലയും
3 സീേയാൻ പർവ്വതത്തിൽ െപയ്യ ന്ന െഹർേമ്മാന്യമഞ്ഞുേപാെലയും
ആകുന്നു;
അവിെടയല്ലേയാ യേഹാവ അനു്രഗഹവും
ശാശ്വതമായ ജീവനും കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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ആേരാഹണഗീതം.
1 അല്ലേയാ, രാ്രതികാലങ്ങളിൽ യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ നില്ക്കുന്ന
യേഹാവയുെട സകല ദാസന്മാരുേമ, യേഹാവെയ വാഴ്ത്തുവിൻ.
2 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്ക് ൈക ഉയർത്തി യേഹാവെയ വാഴ്ത്തുവിൻ.
3 ആകാശവും ഭൂമിയും ഉണ്ടാക്കിയ യേഹാവ
സീേയാനിൽനിന്ന് നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കുമാറാകെട്ട.
1
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യേഹാവെയ
സ്തുതിക്കുവിൻ;
യേഹാവയുെട
നാമെത്ത
സ്തുതിക്കുവിൻ;
യേഹാവയുെട ദാസന്മാേര, അവെന സ്തുതിക്കുവിൻ.
2 യേഹാവയുെട ആലയത്തിലും
നമ്മുെട
ൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിെന്റ
്രപാകാരങ്ങളിലും
നില്ക്കുന്നവേര,
3 യേഹാവെയ സ്തുതിക്കുവിൻ; യേഹാവ നല്ലവൻ അല്ലേയാ;
അവെന്റ നാമത്തിനു കീർത്തനം െചയ്യ വിൻ; അത് മേനാഹരമല്ലേയാ.
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4 യേഹാവ

യാേക്കാബിെന തനിക്കായും
യി്രസാേയലിെന തെന്റ നിേക്ഷപമായും തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു.
5 യേഹാവ വലിയവൻ എന്നും നമ്മുെട കർത്താവ്
സകലേദവന്മാരിലും േ്രശഷ്ഠൻ എന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു.
6 ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും സമു്രദങ്ങള െട ആഴങ്ങളിലും
യേഹാവ തനിക്കിഷ്ടമുള്ളെതല്ലാം െചയ്യ ന്നു.
7 അവൻ ഭൂമിയുെട അറ്റത്തുനിന്ന് നീരാവി െപാങ്ങുമാറാക്കുന്നു;
അവൻ മഴയ്ക്കായി മിന്നലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു;
തെന്റ ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽ നിന്ന് കാറ്റ് പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു.
8 അവൻ ഈജിപ്റ്റിൽ,
മനുഷ്യരുെടയും
മൃഗങ്ങള െടയും
കടിഞ്ഞൂലുകെള
ഒരുേപാെല
സംഹരിച്ച .
9 ഈജിപ്റ്റ്േദശേമ, നിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ അവൻ ഫറേവാെന്റേമലും
അവെന്റ സകലഭൃത്യന്മാരുെടേമലും
അടയാളങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം അയച്ച .
10 അവൻ വലിയ ജനതകെള സംഹരിച്ച ;
ബലമുള്ള രാജാക്കന്മാെര നി്രഗഹിച്ച .
11 അേമാര്യരുെട രാജാവായ സീേഹാെനയും
ബാശാൻരാജാവായ ഓഗിെനയും
സകല കനാന്യരാജ്യങ്ങെളയും തെന്ന.
12 അവരുെട േദശെത്ത അവൻ അവകാശമായി,
തെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിന് അവകാശമായി െകാടുത്തു.
13 യേഹാേവ, നിെന്റ നാമം ശാശ്വതമായും
യേഹാേവ, നിെന്റ ജ്ഞാപകം തലമുറതലമുറയായും ഇരിക്കുന്നു.
14 യേഹാവ തെന്റ ജനത്തിന് ന്യായപാലനം െചയ്യ ം;
അവൻ തെന്റ ദാസന്മാേരാടു സഹതപിക്കും.
15 ജനതകള െട വി്രഗഹങ്ങൾ െപാന്നും െവള്ളിയും
മനുഷ്യരുെട ൈകേവലയും ആകുന്നു.
16 അവയ്ക്കു വായുെണ്ടങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നില്ല;
കണ്ണ െണ്ടങ്കിലും കാണുന്നില്ല;
17 അവയ്ക്കു െചവിയുെണ്ടങ്കിലും േകൾക്കുന്നില്ല;
അവയുെട വായിൽ ശ്വാസവുമില്ല.
18 അവ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അവെയേപ്പാെലയാകുന്നു;
അവയിൽ ആ്രശയിക്കുന്ന ഏെതാരുവനും അങ്ങെന തെന്ന.
19 യി്രസാേയൽഗൃഹേമ, യേഹാവെയ വാഴ്ത്തുക;
അഹേരാൻ ഗൃഹേമ, യേഹാവെയ വാഴ്ത്തുക.
20 േലവിഗൃഹേമ, യേഹാവെയ വാഴ്ത്തുക;
യേഹാവാഭക്തന്മാേര, യേഹാവെയ വാഴ്ത്തുക.
21 െയരൂശേലമിൽ അധിവസിക്കുന്ന യേഹാവ
സിേയാനിൽനിന്നു വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട.
യേഹാവെയ സ്തുതിക്കുവിൻ.
1 യേഹാവയ്ക്കു
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സ്േതാ്രതം െചയ്യ വിൻ;
അവൻ നല്ലവനേല്ലാ; അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത്.
2 ൈദവാധിൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതം െചയ്യ വിൻ;
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അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത്.
3 കർത്താധികർത്താവിന് സ്േതാ്രതം െചയ്യ വിൻ;
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത്.
4 ഏകനായി മഹാത്ഭുതങ്ങൾ ്രപവർത്തിക്കുന്നവന് അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത്.
5 ജ്ഞാനേത്താെട ആകാശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയവന് അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത്.
6 ഭൂമിെയ െവള്ളത്തിേന്മൽ സ്ഥാപിച്ചവന്അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത്.
7 വലിയ െവളിച്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയവന് അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത്.
8 പകൽ വാഴുവാൻ സൂര്യെന ഉണ്ടാക്കിയവന്അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത്.
9 രാ്രതി വാഴുവാൻ ച്രന്ദെനയും നക്ഷ്രതങ്ങെളയും ഉണ്ടാക്കിയവന് അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത്.
10 ഈജിപ്റ്റിെല കടിഞ്ഞൂലുകെള സംഹരിച്ചവന് അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത്.
11 അവരുെട ഇടയിൽനിന്ന് യി്രസാേയൾജനെത്ത പുറെപ്പടുവിച്ചവന് അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത്.
12 ബലമുള്ള ൈകെകാണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജംെകാണ്ടും തെന്നഅവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത്.
13 െചങ്കടലിെന രണ്ടായി വിഭാഗിച്ചവന് അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത്.
14 അതിെന്റ നടുവിൽകൂടി യി്രസാേയലിെന കടത്തിയവന് അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത്.
15 ഫറേവാെനയും ൈസന്യെത്തയും െചങ്കടലിൽ തള്ളിയിട്ടവന് അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത്.
16 തെന്റ ജനെത്ത മരുഭൂമിയിൽകൂടി നടത്തിയവന് അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത്.
17 മഹാരാജാക്കന്മാെര സംഹരിച്ചവന് -- അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത്.
18 േ്രശഷ്ഠരാജാക്കന്മാെര നി്രഗഹിച്ചവന് അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത്.
19 അേമാര്യരുെട രാജാവായ സീേഹാെനയും അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത്.
20 ബാശാൻ രാജാവായ ഓഗിെനയും അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത്.
21 അവരുെട േദശം അവകാശമായി െകാടുത്തു അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത്.
22 തെന്റ ദാസനായ യി്രസാേയലിന് അവകാശമായി തെന്ന അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത്.
23 നമ്മുെട താഴ്ചയിൽ നെമ്മ ഓർത്തവന് അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത്.
24 നമ്മുെട ൈവരികള െട ൈകയിൽനിന്ന് നെമ്മ വിടുവിച്ചവന് അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത്.
25 സകലജഡത്തിനും ആഹാരം െകാടുക്കുന്നവന് -

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം.136:26

597

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം.138:7

അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത്.
26 സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ൈദവത്തിനു സ്േതാ്രതം െചയ്യ വിൻ;
അവെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത്.
1 ബാേബൽനദികള

സങ്കീർത്തനം.137

െട തീരത്ത് ഞങ്ങൾ ഇരുന്നു,
സീേയാെന ഓർമ്മിച്ചേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞു.
2 അതിെന്റ നടുവിലുള്ള അലരിവൃക്ഷങ്ങളിേന്മൽ
ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള െട കിന്നരങ്ങൾ തൂക്കിയിട്ട .
3 ഞങ്ങെള ബദ്ധരാക്കിെക്കാണ്ടുേപായവർ:
“സീേയാൻഗീതങ്ങളിൽ ഒന്നു പാടുവിൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു;
ഞങ്ങെള പീഡിപ്പിച്ചവർ ഗീതങ്ങള ം സേന്താഷവും ഞങ്ങേളാടു േചാദിച്ച .
4 ഞങ്ങൾ യേഹാവയുെട ഗീതം അന്യേദശത്ത് പാടുന്നെതങ്ങെന?
5 െയരൂശേലേമ, നിെന്ന ഞാൻ മറക്കുന്നു എങ്കിൽ
എെന്റ വലൈങ്ക മറന്നുേപാകെട്ട.
6 നിെന്ന ഞാൻ ഓർമ്മിക്കാെത േപായാൽ,
െയരൂശേലമിെന എെന്റ മുഖ്യസേന്താഷെത്തക്കാൾ വിലമതിക്കാെത
േപായാൽ,
എെന്റ നാവ് അണ്ണാക്കിേനാടു പറ്റിേപ്പാകെട്ട.
7 “ഇടിച്ച കളയുവിൻ, അടിസ്ഥാനംവെര അതിെന ഇടിച്ച കളയുവിൻ!”
എന്നിങ്ങെന പറഞ്ഞ ഏേദാമ്യർക്കായി
യേഹാേവ, െയരൂശേലമിെന്റ നാൾ ഓർമ്മിക്കണേമ.
8 നാശം അടുത്തിരിക്കുന്ന ബാേബൽപു്രതിേയ,
നീ ഞങ്ങേളാടു െചയ്തതുേപാെല നിേന്നാടു െചയ്യ ന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ.
9 നിെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങെള പിടിച്ച്
പാറേമൽ അടിച്ച കളയുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ.
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ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 ഞാൻ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട നിനക്കു സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം;
േദവന്മാരുെട മുമ്പാെക ഞാൻ നിെന്ന കീർത്തിക്കും.
2 ഞാൻ നിെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത േനാക്കി നമസ്കരിച്ച്,
നിെന്റ ദയയും വിശ്വസ്തതയും നിമിത്തം തിരുനാമത്തിനു സ്േതാ്രതം
െചയ്യ ം;
നിെന്റ നാമത്തിനു മീെത എല്ലാം നീ
നിെന്റ വചനെത്ത മഹത്ത്വെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
3 ഞാൻ വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച നാളിൽ നീ എനിക്ക് ഉത്തരം അരുളി;
എെന്റ ഉള്ളിൽ ബലം നല്കി എെന്ന ൈധര്യെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
4 യേഹാേവ, ഭൂമിയിെല സകലരാജാക്കന്മാരും
നിെന്റ വായിെല വചനങ്ങൾ േകട്ടിട്ട് നിനക്കു സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം.
5 അേത, അവർ യേഹാവയുെട വഴികെളക്കുറിച്ച പാടും;
യേഹാവയുെട മഹത്ത്വം വലിയതാകുന്നുവേല്ലാ.
6 യേഹാവ ഉന്നതെനങ്കിലും താഴ്മയുള്ളവെന കടാക്ഷിക്കുന്നു;
ഗർവ്വിഷ്ഠെന അവൻ ദൂരത്തുനിന്ന് അറിയുന്നു.
7 ഞാൻ കഷ്ടതയുെട നടുവിൽ നടന്നാലും നീ എെന്ന ജീവിപ്പിക്കും;
എെന്റ ശ്രതുക്കള െട േ്രകാധത്തിനു േനെര നീ ൈക നീട്ട ം;
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നിെന്റ വലൈങ്ക എെന്ന രക്ഷിക്കും.
8 യേഹാവ എെന്നക്കുറിച്ച ള്ള ഉേദ്ദശ്യം പൂർത്തികരിക്കും;
യേഹാേവ, നിെന്റ ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത്;
തൃൈക്കകള െട ്രപവൃത്തിെയ ഉേപക്ഷിക്കരുേത.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, നീ എെന്ന പരിേശാധന െചയ്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
2 ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതും എഴുേന്നല്ക്കുന്നതും നീ അറിയുന്നു.
എെന്റ ചിന്തകൾ നീ ദൂരത്തുനിന്നു ്രഗഹിക്കുന്നു.
3 എെന്റ നടപ്പ ം കിടപ്പ ം നീ പരിേശാധിക്കുന്നു;
എെന്റ വഴികെളല്ലാം നിനക്കു മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു.
4 യേഹാേവ, നീ മുഴുവനും അറിയാെത ഒരു വാക്കും എെന്റ നാവിൽ ഇല്ല.
5 നീ എെന്റ മുമ്പും പിമ്പും അടച്ച്
നിെന്റ ൈക എെന്റേമൽ വച്ചിരിക്കുന്നു.
6 ഈ പരിജ്ഞാനം എനിക്ക് അത്യത്ഭുതമാകുന്നു;
അത് എനിക്കു ്രഗഹിച്ച കൂടാത്തവിധം ഉന്നതമായിരിക്കുന്നു.
7 നിെന്റ ആത്മാവിെന ഒളിച്ച് ഞാൻ എവിെട േപാകും?
തിരുസന്നിധി വിട്ട് ഞാൻ എവിേടക്ക് ഓടും?
8 ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കയറിയാൽ നീ അവിെട ഉണ്ട്;
പാതാളത്തിൽ എെന്റ കിടക്ക വിരിച്ചാൽ നീ അവിെട ഉണ്ട്.
9 ഞാൻ ഉഷസ്സിെന്റ ചിറകു ധരിച്ച്,
സമു്രദത്തിെന്റ അറ്റത്തു െചന്നു വസിച്ചാൽ
10 അവിെടയും നിെന്റ ൈക എെന്ന നടത്തും;
നിെന്റ വലൈങ്ക എെന്ന പിടിക്കും.
11 “ഇരുട്ട് എെന്ന മൂടിക്കളയെട്ട;
െവളിച്ചം എെന്റ ചുറ്റ ം രാ്രതിയായിത്തീരെട്ട” എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ
12 ഇരുട്ടിൽേപാലും നിനക്ക് ഒന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല;
രാ്രതി പകൽേപാെല ്രപകാശിക്കും;
ഇരുട്ട ം െവളിച്ചവും നിനക്ക് തുല്യം തെന്ന.
13 നീയല്ലേയാ എെന്റ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത്;
എെന്റ അമ്മയുെട ഉദരത്തിൽ നീ എെന്ന മനഞ്ഞു.
14 ഭയങ്കരവും അത്ഭുതകരവുമായി എെന്ന സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാൽ
ഞാൻ നിനക്കു സ്േതാ്രതം െചയ്യ ന്നു;
നിെന്റ ്രപവൃത്തികൾ അത്ഭുതകരമാകുന്നു;
അത് എെന്റ ഉള്ളം നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നു.
15 ഞാൻ രഹസ്യത്തിൽ നിർമ്മിക്കെപ്പടുകയും
ഭൂമിയുെട അേധാഭാഗങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തേപ്പാൾ
എെന്റ അസ്ഥികൂടം നിനക്ക് മറഞ്ഞിരുന്നില്ല.
16 ഞാൻ പിണ്ഡാകാരമായിരുന്നേപ്പാൾ നിെന്റ കണ്ണ് എെന്ന കണ്ടു;
എനിക്കുേവണ്ടി നിയമിക്കെപ്പട്ട നാള കൾ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നേപ്പാൾ
അവെയല്ലാം നിെന്റ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു;
17 ൈദവേമ, എെന്നക്കുറിച്ച ള്ള നിെന്റ വിചാരങ്ങൾ എ്രത ഘനമായവ!
അവയുെട ആെകത്തുകയും എ്രത വലിയത്!
18 അവ എണ്ണിയാൽ മണലിെനക്കാൾ അധികം;
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ഞാൻ ഉണരുേമ്പാൾ ഇനിയും ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽ ഇരിക്കുന്നു.
19 ൈദവേമ, നീ ദുഷ്ടെന നി്രഗഹിെച്ചങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു;
രക്തപാതകന്മാേര, എെന്ന വിട്ട േപാകുവിൻ.
20 അവർ േ്രദാഹമായി നിെന്നക്കുറിച്ച സംസാരിക്കുന്നു;
നിെന്റ ശ്രതുക്കൾ നിെന്റ നാമം വൃഥാ എടുക്കുന്നു.
21 യേഹാേവ, നിെന്ന െവറുക്കുന്നവെര ഞാൻ െവറുേക്കണ്ടതല്ലേയാ?
നിേന്നാട് എതിർത്തുനില്ക്കുന്നവെര ഞാൻ എതിർേക്കണ്ടതല്ലേയാ?
22 ഞാൻ പൂർണ്ണേദ്വഷേത്താെട അവെര േദ്വഷിക്കുന്നു;
അവെര എെന്റ ശ്രതുക്കളായി എണ്ണ ന്നു.
23 ൈദവേമ,
എെന്ന പരിേശാധന െചയ്ത് എെന്റ ഹൃദയെത്ത
അറിയണേമ;
എെന്ന പരീക്ഷിച്ച് എെന്റ വിചാരങ്ങൾ അറിയണേമ.
24 വ്യസനത്തിനുള്ള വഴികൾ എന്നിൽ ഉേണ്ടാ എന്ന് േനാക്കി,
ശാശ്വതമാർഗ്ഗത്തിൽ എെന്ന നടത്തണേമ.
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സംഗീത്രപമാണിക്ക്; ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, ദുഷ്ടമനുഷ്യരുെട ൈകയിൽ നിന്ന് എെന്ന വിടുവിച്ച്
സാഹസക്കാരുെട പക്കൽനിന്ന് എെന്ന പരിപാലിക്കണേമ.
2 അവർ ഹൃദയത്തിൽ തിന്മ നിരൂപിക്കുന്നു;
അവർ ഇടവിടാെത േപാരാട്ടത്തിനായി കൂട്ടം കൂടുന്നു;
3 അവർ സർപ്പംേപാെല അവരുെട നാവുകൾക്ക് മൂർച്ചകൂട്ട ന്നു;
അവരുെട അധരങ്ങൾക്കു കീഴിൽ അണലിവിഷം ഉണ്ട്.

േസലാ.
ദുഷ്ടെന്റ ൈകയിൽനിന്ന് എെന്ന കാക്കണേമ;
സാഹസക്കാരനിൽനിന്ന് എെന്ന പരിപാലിക്കണേമ;
അവർ എെന്റ കാലടികൾ മറിച്ച കളയുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു.
5 ഗർവ്വിഷ്ഠന്മാർ എനിക്കായി െകണിയും കയറും മറച്ച വച്ചിരിക്കുന്നു;
വഴിയരികിൽ അവർ വല വിരിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവർ എനിക്കായി കുടുക്കുകൾ വച്ചിരിക്കുന്നു.
േസലാ.
6 “നീ എെന്റ ൈദവം” എന്ന് ഞാൻ യേഹാവേയാടു പറഞ്ഞു;
യേഹാേവ, എെന്റ യാചനകൾ േകൾക്കണേമ.
7 എെന്റ രക്ഷയുെട ബലമായ കർത്താവായ യേഹാേവ,
യുദ്ധദിവസത്തിൽ നീ എെന്റ തലയിൽ ശിരസ്്രതം വയ്ക്കുന്നു.
8 യേഹാേവ, ദുഷ്ടെന്റ ആ്രഗഹങ്ങൾ നടത്തരുേത;
നിഗളിച്ച േപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്
അവെന്റ ദുരുപായം സാധിപ്പിക്കുകയും അരുേത.
േസലാ.
9 എെന്ന വളഞ്ഞിരിക്കുന്നവരുെട തലേയാ, അവരുെട അധരങ്ങള െട തിന്മ അവെര മൂടിക്കളയെട്ട.
10 തീക്കനൽ അവരുെട േമൽ വീഴെട്ട;
അവൻ അവെര തീയിലും
എഴുേന്നല്ക്കാത്തവിധം കുഴിയിലും ഇട്ട കളയെട്ട.
11 വാവിഷ്ഠാണക്കാരൻ ഭൂമിയിൽ നിലനില്ക്കുകയില്ല;
സാഹസക്കാരെന അനർത്ഥം നായാടി ഉന്മൂലനാശം വരുത്തും.
12 യേഹാവ പീഡിതെന്റ വ്യവഹാരവും
4 യേഹാേവ,
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ദരി്രദന്മാരുെട ന്യായവും നടത്തും എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു.
13 അേത, നീതിമാന്മാർ നിെന്റ നാമത്തിനു സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം;
േനരുള്ളവർ നിെന്റ സന്നിധിയിൽ വസിക്കും.
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ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, ഞാൻ നിെന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നു;
എെന്റ അടുക്കേലക്ക് േവഗം വരണേമ;
ഞാൻ നിേന്നാട് അേപക്ഷിക്കുേമ്പാൾ
എെന്റ അേപക്ഷ േകൾക്കണേമ.
2 എെന്റ ്രപാർത്ഥന തിരുസന്നിധിയിൽ ധൂപമായും
എെന്റ ൈകകെള മലർത്തുന്നത് സന്ധ്യായാഗമായും തീരെട്ട.
3 യേഹാേവ, എെന്റ വായ്ക്ക് ഒരു കാവൽ നിർത്തി,
എെന്റ അധരദ്വാരം കാക്കണേമ.
4 ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാേരാടുകൂടി ദുഷ്്രപവൃത്തികളിൽ ഇടെപടുവാൻ
എെന്റ ഹൃദയെത്ത ദുഷ്ക്കാര്യത്തിന് ചായിക്കരുേത;
അവരുെട സ്വാദുേഭാജനം ഞാൻ കഴിക്കുകയുമരുേത.
5 നീതിമാൻ എെന്ന അടിക്കുന്നത് ദയ;
അവൻ എെന്ന ശാസിക്കുന്നത് തലയ്ക്ക് എണ്ണ;
എെന്റ തല അത് വിലക്കാതിരിക്കെട്ട;
ഇനി
അവർ
െചയ്യ ന്ന
േദാഷങ്ങൾെക്കതിെര
എനിക്ക്
്രപാർത്ഥനേയയുള്ള .
6 അവരുെട ന്യായാധിപന്മാെര പാറേമൽ നിന്ന് തള്ളിയിടും;
എെന്റ വാക്കുകൾ ഇമ്പമുള്ളവയാകയാൽ അവർ അവ േകൾക്കും.
7 നിലം ഉഴുതു മറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതുേപാെല
ഞങ്ങള െട
അസ്ഥികൾ
പാതാളത്തിെന്റ
വാതില്ക്കൽ
ചിതറിക്കിടക്കുന്നു.
8 കർത്താവായ യേഹാേവ, എെന്റ കണ്ണ കൾ നിങ്കേലക്കാകുന്നു.
ഞാൻ നിെന്ന ശരണമാക്കുന്നു; എെന്റ ്രപാണെന നിരാലംബമാക്കരുേത.
9 അവർ എനിക്കായി വച്ചിരിക്കുന്ന െകണിയിലും
ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരുെട
കുടുക്കുകളിലും
അകെപ്പടാെത
എെന്ന
കാക്കണേമ.
10 ഞാൻ രക്ഷെപടുേമ്പാൾ
ദുഷ്ടന്മാർ സ്വന്തവലകളിൽ അകെപ്പടെട്ട.
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ദാവീദിെന്റ ഒരു ധ്യാനം; അവൻ ഗുഹയിൽ ആയിരുന്നേപ്പാൾ കഴിച്ച
്രപാർത്ഥന.
1 ഞാൻ യേഹാവേയാട് ഉറെക്ക നിലവിളിക്കുന്നു;
ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു.
2 അവെന്റ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ എെന്റ സങ്കടം പകരുന്നു;
എെന്റ കഷ്ടത ഞാൻ അവെന േബാധിപ്പിക്കുന്നു.
3 എെന്റ ആത്മാവ് എെന്റ ഉള്ളിൽ വിഷാദിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ
നീ എെന്റ പാത അറിയുന്നു.
ഞാൻ നടക്കുന്ന പാതയിൽ അവർ എനിക്ക് ഒരു െകണി
ഒളിച്ച വച്ചിരിക്കുന്നു.
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4 എെന്റ

വലത്തുഭാഗേത്തക്ക് േനാക്കി കാണണേമ;
എെന്ന ്രശദ്ധിക്കുന്നവൻ ആരുമില്ലേല്ലാ.
ശരണം എനിക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ്രപാണനു േവണ്ടി ആരും കരുതുന്നില്ല.
5 യേഹാേവ, ഞാൻ നിേന്നാടു നിലവിളിച്ച ;
“നീ എെന്റ സേങ്കതവും ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്ത്
എെന്റ ഓഹരിയും ആകുന്നു” എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു.
6 എെന്റ നിലവിളിക്ക് െചവി തരണേമ.
ഞാൻ ഏറ്റവും എളിമെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
എെന്ന ഉപ്രദവിക്കുന്നവർ എന്നിലും ബലവാന്മാരാകയാൽ
അവരുെട ൈകയിൽനിന്ന് എെന്ന വിടുവിക്കണേമ.
7 ഞാൻ നിെന്റ നാമത്തിനു സ്േതാ്രതം െചയ്യ വാൻ
എെന്റ ്രപാണെന കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിക്കണേമ;
നീ എനിക്ക് ഉപകാരം െചയ്തിരിക്കുകയാൽ
നീതിമാന്മാർ എെന്റ ചുറ്റം വന്നുകൂടും.
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ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, എെന്റ ്രപാർത്ഥന േകട്ട്, എെന്റ വിനീത അഭ്യർത്ഥനകൾക്ക്
െചവിതരണേമ;
നിെന്റ വിശ്വസ്തതയാലും നീതിയാലും എനിക്കുത്തരമരുളണേമ.
2 അടിയെന ന്യായവിസ്താരത്തിൽ ്രപേവശിപ്പിക്കരുേത;
ജീവനുള്ളവൻ ആരും തിരുസന്നിധിയിൽ നീതിമാനാകുകയില്ലേല്ലാ.
3 ശ്രതു എെന്റ ്രപാണെന ഉപ്രദവിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവൻ എെന്ന നിലത്തിട്ട് തകർത്തിരിക്കുന്നു;
പണ്ടുതെന്ന
മരിച്ചവെരേപ്പാെല
അവൻ
എെന്ന
ഇരുട്ടിൽ
പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
4 ആകയാൽ എെന്റ മനസ്സ് എെന്റ ഉള്ളിൽ വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ഹൃദയം എെന്റ ഉള്ളിൽ സ്തംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.
5 ഞാൻ പണ്ടെത്ത നാള കൾ ഓർക്കുന്നു;
നിെന്റ സകല്രപവൃത്തികെളയും ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നു;
നിെന്റ ൈകകള െട ്രപവൃത്തിെയപ്പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു.
6 ഞാൻ എെന്റ ൈകകൾ നിങ്കേലക്കു മലർത്തുന്നു;
വരണ്ട നിലംേപാെല എെന്റ ്രപാണൻ നിനക്കായി ദാഹിക്കുന്നു.
േസലാ.
7 യേഹാേവ, േവഗം എനിക്ക് ഉത്തരമരുളണേമ;
എെന്റ ആത്മാവ് ക്ഷീണിക്കുന്നു.
ഞാൻ കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവെരേപ്പാെല ആകാതിരിക്കുവാൻ
നിെന്റ മുഖം എനിക്കു മറയ്ക്കരുേത.
8 രാവിെല നിെന്റ ആർ്രദകരുണെയപ്പറ്റി എെന്ന േകൾപ്പിക്കണേമ;
ഞാൻ നിന്നിൽ ആ്രശയിക്കുന്നുവേല്ലാ;
ഞാൻ നടേക്കണ്ട വഴി എെന്ന അറിയിക്കണേമ;
ഞാൻ എെന്റ ഉള്ളം നിങ്കേലക്ക് ഉയർത്തുന്നുവേല്ലാ.
9
യേഹാേവ,
എെന്റ
ശ്രതുക്കള െട
ൈകയിൽനിന്ന്
എെന്ന
വിടുവിക്കണേമ;
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നിെന്റ അടുക്കൽ ഞാൻ സേങ്കതത്തിനായി വരുന്നു.
10 നിെന്റ ഇഷ്ടം െചയ്യ വാൻ എെന്ന പഠിപ്പിക്കണേമ.
നീ എെന്റ ൈദവമാകുന്നുവേല്ലാ;
നിെന്റ നല്ല ആത്മാവ് േനരായ മാർഗത്തിൽ എെന്ന നടത്തുമാറാകെട്ട.
11 യേഹാേവ, നിെന്റ നാമംനിമിത്തം എെന്ന ജീവിപ്പിക്കണേമ;
നിെന്റ നീതിയാൽ എെന്റ ്രപാണെന കഷ്ടതയിൽനിന്ന് ഉദ്ധരിക്കണേമ.
12 നിെന്റ ദയയാൽ എെന്റ ശ്രതുക്കെള സംഹരിക്കണേമ;
എെന്റ ്രപാണെന പീഡിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവെരയും നശിപ്പിക്കണേമ;
ഞാൻ നിെന്റ ദാസൻ ആകുന്നുവേല്ലാ.
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ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 എെന്റ പാറയാകുന്ന യേഹാവ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ;
അവൻ യുദ്ധത്തിന് എെന്റ ൈകകെളയും
േപാരിന് എെന്റ വിരലുകെളയും അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു.
2 എെന്റ ദയയും എെന്റ േകാട്ടയും
എെന്റ േഗാപുരവും എെന്റ രക്ഷകനും
എെന്റ പരിചയും ഞാൻ ശരണമാക്കിയവനും
എെന്റ ജനെത്ത എനിക്കു വിേധയെപ്പടുത്തിത്തരുന്നവനും അവൻ
തെന്ന.
3 യേഹാേവ, മനുഷ്യെന നീ ഗണ്യമാക്കുവാൻ അവൻ എന്തുണ്ട്?
മർത്യപു്രതെന നീ വിചാരിക്കുവാൻ അവൻ എന്തുമാ്രതം?
4 മനുഷ്യൻ ഒരു ശ്വാസത്തിനു തുല്യമെ്രത.
അവെന്റ ആയുഷ്കാലം കടന്നുേപാകുന്ന നിഴൽേപാെലയാകുന്നു.
5 യേഹാേവ, ആകാശം ചായിച്ച് ഇറങ്ങിവരണേമ;
പർവ്വതങ്ങൾ പുകയുവാൻ തക്കവണ്ണം അവെയ െതാടണേമ.
6 മിന്നൽ അയച്ച് അവെര ചിതറിക്കണേമ;
നിെന്റ അസ്്രതങ്ങൾ എയ്ത് അവെര േതാല്പിക്കണേമ.
7 ഉയരത്തിൽനിന്നു തൃൈക്ക നീട്ടി എെന്ന വിടുവിക്കണേമ;
െപരുെവള്ളത്തിൽനിന്നും അന്യജനതകള െട ൈകയിൽനിന്നും എെന്ന
രക്ഷിക്കണേമ!
8 അവരുെട വായ് േഭാഷ്ക് സംസാരിക്കുന്നു;
അവരുെട വലൈങ്ക വ്യാജമുള്ള വലങ്കയ്യാകുന്നു.
9 ൈദവേമ, ഞാൻ നിനക്ക് പുതിയ ഒരു പാട്ട പാടും;
പത്തു കമ്പിയുള്ള വീണെകാണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് കീർത്തനം െചയ്യ ം.
10 നീ രാജാക്കന്മാർക്കു ജയം നല്കുകയും
നിെന്റ ദാസനായ ദാവീദിെന മരണകരമായ വാളിൽനിന്ന്
രക്ഷിക്കുകയും െചയ്യ ന്നുവേല്ലാ.
11 അന്യജനതകള െട ൈകയിൽനിന്ന് എെന്ന വിടുവിച്ച് രക്ഷിക്കണേമ;
അവരുെട വായ് േഭാഷ്കു സംസാരിക്കുന്നു;
അവരുെട വലൈങ്ക വ്യാജമുള്ള വലങ്കയ്യാകുന്നു.
12
ഞങ്ങള െട
പു്രതന്മാർ
ബാല്യത്തിൽ
തഴച്ച
വളരുന്ന
ൈതകൾേപാെലയും
ഞങ്ങള െട
പു്രതിമാർ
അരമനയ്ക്കായി
െകാത്തിയ
മൂലത്തൂണുകൾേപാെലയും ആയിരിക്കെട്ട.
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ഞങ്ങള െട കളപ്പ രകൾ വിവിധ ധാന്യം നല്കുവാന്തക്കവണ്ണം
നിറഞ്ഞിരിക്കെട്ട.
ഞങ്ങള െട ആടുകൾ ഞങ്ങള െട പുല്പ റങ്ങളിൽ ആയിരമായും
പതിനായിരമായും െപറ്റ െപരുകെട്ട.
14 ഞങ്ങള െട കാളകൾ ചുമടു ചുമക്കെട്ട;
മതിൽ തകർക്കുന്നതും പടയ്ക്കു പുറെപ്പടുന്നതും ഞങ്ങള െട
വീഥികളിൽ നിലവിളിയും ഇല്ലാെതയിരിക്കെട്ട.
15 ഈ സ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ജനം ഭാഗ്യമുള്ളത്;
യേഹാവ ൈദവമായിരിക്കുന്ന ജനം ഭാഗ്യമുള്ളതു തെന്ന.
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ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 എെന്റ ൈദവമായ രാജാേവ, ഞാൻ നിെന്ന പുകഴ്ത്തും;
ഞാൻ നിെന്റ നാമെത്ത എെന്നേന്നക്കും വാഴ്ത്തും.
2 ദിനംേതാറും ഞാൻ നിെന്ന വാഴ്ത്തും;
ഞാൻ നിെന്റ നാമെത്ത എെന്നേന്നക്കും സ്തുതിക്കും.
3 യേഹാവ വലിയവനും അത്യന്തം സ്തുത്യനും ആകുന്നു;
അവെന്റ മഹിമ അേഗാചരമേ്രത.
4 ഒരു തലമുറ മെറ്റാരു തലമുറേയാട് നിെന്റ ്രകിയകെള പുകഴ്ത്തി
നിെന്റ വീര്യ്രപവൃത്തികെള ്രപസ്താവിക്കും.
5 നിെന്റ ്രപതാപത്തിെന്റ േതജസ്സ ള്ള മഹത്വെത്തയും
നിെന്റ അത്ഭുതകാര്യങ്ങെളയും ഞാൻ ധ്യാനിക്കും.
6 മനുഷ്യർ നിെന്റ മഹാ്രപവൃത്തികള െട ശക്തിെയപ്പറ്റി ്രപസ്താവിക്കും;
ഞാൻ നിെന്റ മഹിമ വർണ്ണിക്കും.
7 അവർ നിെന്റ വലിയ നന്മയുെട ഓർമ്മ ്രപസിദ്ധമാക്കും;
നിെന്റ നീതിെയക്കുറിച്ച് േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കും.
8 യേഹാവ കൃപയും കരുണയും
ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയയും ഉള്ളവൻ.
9 യേഹാവ എല്ലാവർക്കും നല്ലവൻ;
തെന്റ സകല്രപവൃത്തികേളാടും അവന് കരുണ േതാന്നുന്നു.
10 യേഹാേവ, നിെന്റ സകല്രപവൃത്തികള ം നിനക്കു സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം;
നിെന്റ ഭക്തന്മാർ നിെന്ന വാഴ്ത്തും.
11 മനുഷ്യപു്രതന്മാേരാട് അവെന്റ വീര്യ്രപവൃത്തികള ം
അവർ
നിെന്റ
രാജത്വത്തിെന്റ
േതജസ്സ ള്ള
്രപതാപവും
്രപസ്താവിേക്കണ്ടതിന്
12 അവർ നിെന്റ രാജ്യത്തിെന്റ മഹത്വം ്രപസിദ്ധമാക്കി
നിെന്റ ശക്തിെയക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും.
13 നിെന്റ രാജത്വം നിത്യരാജത്വം ആകുന്നു;
നിെന്റ ആധിപത്യം തലമുറതലമുറയായി ഇരിക്കുന്നു.
14 വീഴുന്നവെര എല്ലാം യേഹാവ താങ്ങുന്നു;
കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നവെര എെന്റ അടുക്കൽഅവൻ നിവിർത്തുന്നു.
15 എല്ലാവരുെടയും കണ്ണ കൾ നിെന്ന േനാക്കി കാത്തിരിക്കുന്നു;
നീ തത്സമയത്ത് അവർക്ക് ഭക്ഷണം െകാടുക്കുന്നു.
16 നീ തൃൈക്ക തുറന്ന്
ജീവനുള്ളതിെനല്ലാം നിെന്റ ്രപസാദം െകാണ്ട് തൃപ്തിവരുത്തുന്നു.
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17 യേഹാവ

തെന്റ സകലവഴികളിലും നീതിമാനും
തെന്റ സകല്രപവൃത്തികളിലും ദയാലുവും ആകുന്നു.
18 യേഹാവ, തെന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും,
സത്യമായി തെന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും, സമീപസ്ഥനാകുന്നു.
19 തെന്റ ഭക്തന്മാരുെട ആ്രഗഹം അവൻ സാധിപ്പിക്കും;
അവരുെട നിലവിളി േകട്ട് അവെര രക്ഷിക്കും.
20 യേഹാവ തെന്ന സ്േനഹിക്കുന്ന ഏവെരയും പരിപാലിക്കുന്നു;
എന്നാൽ സകല ദുഷ്ടന്മാെരയും അവൻ നശിപ്പിക്കും;
21 എെന്റ വായ് യേഹാവയുെട സ്തുതി ്രപസ്താവിക്കും;
സകല ജഡവും അവെന്റ വിശുദ്ധനാമെത്ത എെന്നേന്നക്കും വാഴ്ത്തെട്ട.
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ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാവെയ സ്തുതിക്കുവിൻ;
എൻ മനേമ, യേഹാവെയ സ്തുതിക്കുക.
2 ആയുഷ്ക്കാലം മുഴുവൻ ഞാൻ യേഹാവെയ സ്തുതിക്കും;
ഞാൻ ഉള്ള കാലേത്താളം എെന്റ ൈദവത്തിനു കീർത്തനം െചയ്യ ം.
3 നിങ്ങൾ ്രപഭുക്കന്മാരിൽ ആ്രശയിക്കരുത്;
സഹായിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യപു്രതനിലും അരുത്.
4 അവെന്റ ശ്വാസം േപാകുന്നു; അവൻ മണ്ണിേലക്കു മടങ്ങുന്നു;
അന്നു തെന്ന അവെന്റ നിരൂപണങ്ങൾ നശിക്കുന്നു.
5 യാേക്കാബിെന്റ ൈദവം സഹായമായി
തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയിൽ ്രപത്യാശയുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാൻ.
6 അവൻ ആകാശവും ഭൂമിയും സമു്രദവും
അവയിലുള്ള സകലവും ഉണ്ടാക്കി;
അവൻ എേന്നക്കും വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നു.
7 പീഡിതന്മാർക്ക് അവൻ ന്യായം പാലിച്ച െകാടുക്കുന്നു;
വിശപ്പ ള്ളവർക്ക് അവൻ ആഹാരം നല്കുന്നു;
യേഹാവ ബദ്ധന്മാർക്ക് സ്വാത്രന്ത്യം നൽകുന്നു.
8 യേഹാവ കുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ച െകാടുക്കുന്നു;
യേഹാവ കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നവെര നിവിർത്തുന്നു;
യേഹാവ നീതിമാന്മാെര സ്േനഹിക്കുന്നു.
9 യേഹാവ പരേദശികെള പരിപാലിക്കുന്നു;
അവൻ അനാഥെനയും വിധവെയയും സംരക്ഷിക്കുന്നു;
എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാരുെട വഴി അവൻ മറിച്ച കളയുന്നു.
10 യേഹാവ എേന്നക്കും വാഴും;
സീേയാേന, നിെന്റ ൈദവം തലമുറതലമുറേയാളം തെന്ന.
യേഹാവെയ സ്തുതിക്കുവിൻ.
1 യേഹാവെയ
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സ്തുതിക്കുവിൻ;
നമ്മുെട ൈദവത്തിന് കീർത്തനം പാടുന്നത് നല്ലത്;
അത് മേനാഹരവും സ്തുതി ഉചിതവും തെന്ന.
2 യേഹാവ െയരൂശേലമിെന പണിയുന്നു;
അവൻ യി്രസാേയലിെന്റ ്രഭഷ്ടന്മാെര കൂട്ടിേച്ചർക്കുന്നു.
3 മനം തകർന്നവെര അവൻ സൗഖ്യമാക്കുകയും
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അവരുെട മുറിവുകൾ െകട്ട കയും െചയ്യ ന്നു.
4 അവൻ നക്ഷ്രതങ്ങള െട എണ്ണം േനാക്കുന്നു;
അവയ്ക്ക് എല്ലാം േപര് വിളിക്കുന്നു.
5 നമ്മുെട കർത്താവ് വലിയവനും ശക്തിേയറിയവനും ആകുന്നു;
അവെന്റ വിേവകത്തിന് അന്തമില്ല.
6 യേഹാവ താഴ്മയുള്ളവെന ഉയർത്തുന്നു;
അവൻ ദുഷ്ടന്മാെര നിലത്ത് തള്ളിയിടുന്നു.
7 സ്േതാ്രതേത്താെട യേഹാവയ്ക്കു പാടുവിൻ;
കിന്നരേത്താെട നമ്മുെട ൈദവത്തിന് കീർത്തനം െചയ്യ വിൻ;
8 അവൻ ആകാശെത്ത േമഘംെകാണ്ടു മൂടുന്നു;
ഭൂമിക്കായി മഴ ഒരുക്കുന്നു;
അവൻ പർവ്വതങ്ങളിൽ പുല്ല മുളപ്പിക്കുന്നു.
9 അവൻ മൃഗങ്ങൾക്കും കരയുന്ന കാക്കക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും
അതതിെന്റ ആഹാരം െകാടുക്കുന്നു.
10 അശ്വബലത്തിൽ അവൻ സേന്താഷിക്കുന്നില്ല;
പുരുഷെന്റ ശക്തിയിൽ ്രപസാദിക്കുന്നതുമില്ല.
11 തെന്ന ഭയെപ്പടുകയും തെന്റ ദയയിൽ ്രപത്യാശ വയ്ക്കുകയും
െചയ്യ ന്നവരിൽ യേഹാവ ്രപസാദിക്കുന്നു.
12 െയരൂശേലേമ, യേഹാവെയ പുകഴ്ത്തുക;
സീേയാേന, നിെന്റ ൈദവെത്ത വാഴ്ത്തുക;
13 അവൻ നിെന്റ വാതിലുകള െട ഓടാമ്പലുകൾ ഉറപ്പിച്ച്
നിെന്റ അകത്ത് നിെന്റ മക്കെള അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു.
14 അവൻ നിെന്റ േദശത്ത് സമാധാനം വരുത്തുന്നു;
വിേശഷമായ േഗാതമ്പുെകാണ്ട് നിനക്കു തൃപ്തിവരുത്തുന്നു.
15 അവൻ തെന്റ ആജ്ഞ ഭൂമിയിേലക്ക് അയയ്ക്കുന്നു;
അവെന്റ വചനം അതിേവഗം ഓടുന്നു.
16 അവൻ പഞ്ഞിേപാെല മഞ്ഞു െപയ്യിക്കുന്നു;
ചാരംേപാെല ഹിമകണങ്ങൾ വിതറുന്നു.
17 അവൻ മഞ്ഞുകട്ടകൾ ചരൽ േപാെല എറിയുന്നു;
അവെന്റ കുളിര് സഹിച്ച നില്ക്കുന്നവനാര്?
18 അവൻ തെന്റ വാക്കിനാൽ അവ ഉരുക്കുന്നു;
കാറ്റ് അടിപ്പിച്ച് അതിൽനിന്ന് െവള്ളം ഒഴുക്കുന്നു.
19 അവൻ യാേക്കാബിന് തെന്റ വചനവും
യി്രസാേയലിന് തെന്റ ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം െവളിെപ്പടുത്തുന്നു.
20 അങ്ങെന യാെതാരു ജനതയ്ക്കും അവൻ െചയ്തിട്ടില്ല;
അവെന്റ വിധികൾ അവർ അറിഞ്ഞിട്ട മില്ല.
യേഹാവെയ സ്തുതിക്കുവിൻ.
1 യേഹാവെയ
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സ്തുതിക്കുവിൻ;
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് യേഹാവെയ സ്തുതിക്കുവിൻ;
ഉന്നതങ്ങളിൽ അവെന സ്തുതിക്കുവിൻ.
2 അവെന്റ സകല ദൂതന്മാരുേമ, അവെന സ്തുതിക്കുവിൻ;
അവെന്റ സർവ്വൈസന്യവുേമ, അവെന സ്തുതിക്കുവിൻ;
3 സൂര്യച്രന്ദന്മാെര അവെന സ്തുതിക്കുവിൻ;

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം.148:4

606

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം.149:9

്രപകാശമുള്ള സകല നക്ഷ്രതങ്ങള േമ, അവെന സ്തുതിക്കുവിൻ.
4 സ്വർഗ്ഗാധിസ്വർഗ്ഗവും ആകാശത്തിനു മീെതയുള്ള െവള്ളവും
ആയുള്ളവേയ, അവെന സ്തുതിക്കുവിൻ.
5 അവൻ കല്പിച്ചിട്ട് അവ സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുകയാൽ
അവ യേഹാവയുെട നാമെത്ത സ്തുതിക്കെട്ട.
6 അവൻ അവെയ സദാകാലേത്തക്കും സ്ഥിരമാക്കി;
ലംഘിക്കരുതാത്ത ഒരു നിയമം വച്ചിരിക്കുന്നു.
7 തിമിംഗലങ്ങള ം എല്ലാ ആഴികള േമ,
ഭൂമിയിൽനിന്ന് യേഹാവെയ സ്തുതിക്കുവിൻ.
8 തീയും കല്മഴയും ഹിമവും, കാർേമഘവും
അവെന്റ വചനം അനുസരിക്കുന്ന െകാടുങ്കാറ്റ ം,
9 പർവ്വതങ്ങള ം എല്ലാ കുന്നുകള ം,
ഫലവൃക്ഷങ്ങള ം സകലേദവദാരുക്കള ം,
10 മൃഗങ്ങള ം സകല കന്നുകാലികള ം,
ഇഴജന്തുക്കള ം പറവജാതികള ം,
11 ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാരും സകലവംശങ്ങള ം,
ഭൂമിയിെല ്രപഭുക്കന്മാരും സകലന്യായാധിപന്മാരും,
12 യുവാക്കള ം യുവതികള ം,
വൃദ്ധന്മാരും ബാലന്മാരും,
13 ഇവെരാക്കയും യേഹാവയുെട നാമെത്ത സ്തുതിക്കെട്ട;
അവെന്റ നാമം മാ്രതമാകുന്നു ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്.
അവെന്റ മഹത്വം ഭൂമിക്കും ആകാശത്തിനും മുകളിലായിരിക്കുന്നു.
14 തേന്നാട് അടുത്തിരിക്കുന്ന ജനമായി
യി്രസാേയൽമക്കളായ തെന്റ സകലഭക്തന്മാർക്കും പുകഴ്ചയായി
അവൻ സ്വജനത്തിന് ഒരു െകാമ്പ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു.
യേഹാവെയ സ്തുതിക്കുവിൻ.
1 യേഹാവെയ
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സ്തുതിക്കുവിൻ;
യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ പാട്ട ം
ഭക്തന്മാരുെട സഭയിൽ അവെന്റ സ്തുതിയും പാടുവിൻ.
2 യി്രസാേയൽ അവെര ഉണ്ടാക്കിയവനിൽ സേന്താഷിക്കെട്ട;
സീേയാെന്റ മക്കൾ അവരുെട രാജാവിൽ ആനന്ദിക്കെട്ട.
3 അവർ നൃത്തം െചയ്തുെകാണ്ട് അവെന്റ നാമെത്ത സ്തുതിക്കെട്ട;
തപ്പിേനാടും കിന്നരേത്താടും കൂടി അവന് കീർത്തനം െചയ്യെട്ട.
4 യേഹാവ തെന്റ ജനത്തിൽ ്രപസാദിക്കുന്നു;
താഴ്മയുള്ളവെര അവൻ രക്ഷെകാണ്ട് അലങ്കരിക്കും.
5 ഭക്തന്മാർ മഹത്വത്തിൽ ആനന്ദിക്കെട്ട;
അവർ അവരുെട ശയ്യകളിൽ േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കെട്ട.
6 അവരുെട വായിൽ ൈദവത്തിെന്റ പുകഴ്ചകള ം
അവരുെട ൈകയിൽ ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള വാള ം ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട.
ജനതകൾക്കു ്രപതികാരവും വംശങ്ങൾക്കു ശിക്ഷയും നടേത്തണ്ടതിനും
7 അവരുെട രാജാക്കന്മാെര ചങ്ങലകളാലും
അവരുെട ്രപഭുക്കന്മാെര ഇരിമ്പുവിലങ്ങുകളാലും ബന്ധിേക്കണ്ടതിനും
8 എഴുതിയിരിക്കുന്ന വിധി അവരുെടേമൽ നടേത്തണ്ടതിനും തെന്ന.
9 അത് അവെന്റ സർവ്വഭക്തന്മാർക്കും ബഹുമാനം ആകുന്നു.
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യേഹാവെയ സ്തുതിക്കുവിൻ.
1 യേഹാവെയ
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സ്തുതിക്കുവിൻ;
ൈദവെത്ത അവെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ സ്തുതിക്കുവിൻ;
അവെന്റ ബലമുള്ള ആകാശവിതാനത്തിൽ അവെന സ്തുതിക്കുവിൻ.
2 അവെന്റ വീര്യ്രപവൃത്തികൾനിമിത്തം അവെന സ്തുതിക്കുവിൻ;
അവെന്റ മഹിമാധിക്യത്തിനു തക്കവണ്ണം അവെന സ്തുതിക്കുവിൻ.
3 കാഹളനാദേത്താെട അവെന സ്തുതിക്കുവിൻ;
വീണേയാടും കിന്നരേത്താടും കൂടി അവെന സ്തുതിക്കുവിൻ.
4 തപ്പിേനാടും നൃത്തേത്താടും കൂടി അവെന സ്തുതിക്കുവിൻ;
ത്രന്തിനാദേത്താടും കുഴലിേനാടും കൂടി അവെന സ്തുതിക്കുവിൻ.
5 ഉച്ചനാദമുള്ള ൈകത്താളങ്ങേളാെട അവെന സ്തുതിക്കുവിൻ;
അത്യ ച്ചനാദമുള്ള ൈകത്താളങ്ങേളാെട അവെന സ്തുതിക്കുവിൻ.
6 ജീവനുള്ളെതാെക്കയും യേഹാവെയ സ്തുതിക്കെട്ട;
യേഹാവെയ സ്തുതിക്കുവിൻ.

