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എ്രബായർക്ക്എഴുതിയ
േലഖനം

ൈദവപു്രതൻ: ൈദവത്തിെന്റ ആത്യന്തിക
െവളിപ്പാട്

1 ൈദവം പൂർവകാലത്ത് ്രപവാചകന്മാരിലൂെട
പല അംശങ്ങളായും പലവിധങ്ങളിലും നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാേരാട് സംസാരിച്ച . 2 എന്നാൽ,
ഈ അന്തിമനാള കളിൽ സ്വപു്രതനിലൂെട
നേമ്മാട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. ൈദവം
അവിടെത്ത പു്രതെന സകലത്തിനും
അവകാശിയാക്കി നിയമിച്ച . അവിടന്ന്
േലാകസൃഷ്ടി െചയ്തതും പു്രതനിലൂെടയാണ.്
3 ൈദവപു്രതൻ ൈദവമഹത്ത്വത്തിെന്റ
േതജസ്സ ം ൈദവസത്തയുെട യഥാർഥ
്രപതിബിംബവും ആണ്. സകലെത്തയും
തെന്റ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ അവിടന്ന്
നിലനിർത്തുന്നു. മനുഷ്യെന്റ പാപങ്ങൾക്കു
ശുദ്ധീകരണം വരുത്തിയേശഷം അവിടന്ന്
പരേമാന്നതങ്ങളിൽ മഹിമയുെട വലതുഭാഗത്ത*്
ഉപവിഷ്ടനായി. 4 ൈദവദൂതന്മാെരക്കാൾ
പരേമാന്നതനായിരിക്കുകയാൽ, അവരുെട
നാമെത്തക്കാൾ ഔന്നത്യേമറിയ നാമത്തിന്
അവകാശിയുമായിഅവിടന്ന് തീർന്നിരിക്കുന്നു.
പു്രതൻ ദൂതന്മാെരക്കാൾഅതിേ്രശഷ്ഠൻ

5ൈദവം ദൂതന്മാരിൽആേരാെടങ്കിലും,
* 1:3 അതായത്, ആദരവിെന്റയും അധികാരത്തിെന്റയും
സ്ഥാനം.
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“നീഎെന്റപു്രതൻ;
ഇന്നുഞാൻനിെന്റപിതാവായിരിക്കുന്നു”†

എന്നും
“ഞാൻഅവെന്റപിതാവും
അവൻഎെന്റപു്രതനുംആയിരിക്കും”‡

എന്നും എേപ്പാെഴങ്കിലും അരുളിെച്ചയ്തിട്ട േണ്ടാ?
6മാ്രതമല്ല,
“സകലൈദവദൂതന്മാരും, അവിടെത്ത

വണങ്ങുക”§
എന്ന് ആജ്ഞാപിച്ച െകാണ്ടാണ് ൈദവം
അവിടെത്ത ആദ്യജാതന് ഈ േലാകത്തിേലക്കു
്രപേവശനം നൽകുന്നത.് 7 ദൂതന്മാെരക്കുറിച്ച്
ൈദവം
“തെന്റ ദൂതന്മാെരകാറ്റ കളായും*
േസവകെരഅഗ്നിജ്വാലകളായും മാറ്റ ന്നു.”†

എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു. 8 എന്നാൽ
പു്രതെനക്കുറിച്ചാകെട്ട:
“ൈദവേമ, അവിടെത്ത സിംഹാസനം

എെന്നേന്നക്കും നിലനിൽക്കും;
അങ്ങയുെട രാജ്യത്തിൻ െചേങ്കാൽ
നീതിയുള്ളെചേങ്കാൽആയിരിക്കും.

9അങ്ങു നീതിെയസ്േനഹിക്കുകയും ദുഷ്ടതെയ
െവറുക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട്ൈദവം,ആനന്ദൈതലംെകാണ്ട്
അങ്ങെയഅഭിേഷകംെചയ്ത്‡

† 1:5 സങ്കീ. 2:7 ‡ 1:5 2ശമു. 7:14; 1 ദിന. 17:13 § 1:6 ആവ.
32:43 * 1:7 മൂ.ഭാ.ഈപദത്തിന്ആത്മാവ്എന്നുംഅർഥമുണ്ട;്
ദൂതന്മാെര േസവകാത്മാക്കളായും, എന്നും പരിഭാഷെപ്പടുത്താം.
† 1:7 സങ്കീ. 104:4 ‡ 1:9 പഴയനിയമത്തിൽശു്രശൂഷകൾക്കായി
ഒരു വ്യക്തിെയ തൽസ്ഥാനേത്തക്കു നിേയാഗിക്കുന്ന കർമമാണ്
അഭിേഷകം.
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അങ്ങയുെട സഹകാരികെളക്കാൾ
ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനം അേങ്ങക്കു
നൽകിയിരിക്കുന്നു.”§

10മാ്രതവുമല്ല,
“കർത്താേവ, ആദിയിൽ അവിടന്ന് ഭൂമിക്ക്

അടിസ്ഥാനമിട്ട .
ആകാശവും അവിടെത്ത ൈകകള െട
്രപവൃത്തിതെന്ന.

11 അവ നശിച്ച േപാകും. എന്നാൽ, അങ്ങ്
നിലനിൽക്കും;
അവെയല്ലാം ഒരു വസ്്രതംേപാെലതെന്ന
പിഞ്ചിേപ്പാകും.

12അങ്ങ്അവെയഒരു പുതപ്പ േപാെലചുരുട്ട ം;
വസ്്രതം മാറുന്നതുേപാെലഅവമാറ്റെപ്പടും.

എന്നാൽഅങ്ങ്സുസ്ഥിരനായി നിലെകാള്ള ം;
അങ്ങയുെട സംവത്സരങ്ങൾ ഒരിക്കലും
അവസാനിക്കുകയുമില്ല.”*

13ൈദവം ദൂതന്മാരിൽആേരാെടങ്കിലും,
“ഞാൻനിെന്റശ്രതുക്കെള
നിെന്റചവിട്ടടിയിലാക്കുംവെര
നീഎെന്റവലതുഭാഗത്ത് ഉപവിഷ്ടനാകുക”†

എന്ന് എേപ്പാെഴങ്കിലും അരുളിെച്ചയ്തിട്ട േണ്ടാ?
14 ദൂതന്മാെരല്ലാവരും, രക്ഷ്രപാപിക്കുന്നവർക്ക്
ശു്രശൂഷെചയ്യന്നതിനായി നിേയാഗിക്കെപ്പടുന്ന
േസവകാത്മാക്കളാണേല്ലാ?

2
മുന്നറിയിപ്പ്അവഗണിക്കരുത്

§ 1:9 സങ്കീ. 45:6,7 * 1:12 സങ്കീ. 102:25-27 † 1:13 സങ്കീ.
110:1
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1 അതുെകാണ്ട,് നാം േകട്ടിരിക്കുന്ന
കാര്യങ്ങളിൽവളെരേയെറ ്രശദ്ധെചലുേത്തണ്ടതാണ.്
അല്ലാത്തപക്ഷം നാം അവയിൽനിന്ന്
്രകേമണ വഴുതിേപ്പാകും. 2 ദൂതന്മാരിലൂെട
അറിയിക്കെപ്പട്ടസേന്ദശം സുസ്ഥിരമാണ.്
അത് ലംഘിക്കുകയും അനുസരണേക്കടു
കാണിക്കുകയും െചയ്യ േമ്പാെഴല്ലാം ൈദവം
േയാഗ്യമായ ശിക്ഷ നൽകിയിട്ട മുണ്ട്.
3-4 ്രപാരംഭത്തിൽ കർത്താവുതെന്ന നമുക്കു
രക്ഷ ്രപഖ്യാപിച്ച തന്നു. േകട്ടവർ അത്
നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച തന്നു. ൈദവംതെന്ന
അടയാളങ്ങളിലൂെടയും അത്ഭുതങ്ങളിലൂെടയും
വിവിധ വീര്യ ്രപവൃത്തികളിലൂെടയും അതു
സ്ഥിരീകരിച്ച . മാ്രതമല്ല, തിരുഹിത്രപകാരം
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന നൽകിയും അവിടന്ന് രക്ഷ
സാക്ഷിച്ച റപ്പിച്ച തന്നു. ഇ്രതയും മഹത്തായഈ
രക്ഷ അവഗണിച്ചാൽ ശിക്ഷയിൽനിന്ന് നമുക്ക്
എങ്ങെനഒഴിഞ്ഞുമാറാൻകഴിയും?

്രകിസ്തു പരിപൂർണമനുഷ്യൻ

5 നമ്മുെട ചർച്ചാവിഷയവും ഇനി
വരാനിരിക്കുന്നതുമായ േലാകെത്ത, ൈദവം
ദൂതന്മാർക്കല്ലഅധീനമാക്കിയത.് 6ഇെതക്കുറിച്ച്
ഒരിടത്ത് ഇങ്ങെനസാക്ഷ്യെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു:

“അവിടെത്ത പരിഗണനയിൽ വരാൻമാ്രതം
മാനവവംശംഎന്തുള്ള ,
മനുഷ്യപു്രതെന കരുതാൻമാ്രതം അവൻ
എന്തുമാ്രതം?
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7 അങ്ങ് അവെര ദൂതന്മാെരക്കാൾ
അൽപ്പംമാ്രതം*താഴ്ത്തി;
േതജസ്സ ം ബഹുമാനവും അവെര മകുടമായി
അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

8 അങ്ങ് സകലതും അവിടെത്ത
കാൽക്കീഴാക്കിയിരിക്കുന്നു.”†

സകലതും അവന് അധീനമാക്കിയേപ്പാൾ
ഒന്നുേപാലും അധീനമാക്കാെത വിട്ടിട്ടില്ല.
എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ സകലതും അവന്
അധീനമായിരിക്കുന്നതായി കാണെപ്പടുന്നില്ല.
9എന്നാൽൈദവകൃപയാൽഎല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി
മരണം സഹിേക്കണ്ടതിനു േയശു
ദൂതന്മാെരക്കാൾ അൽപ്പംമാ്രതം
താഴ്ത്തെപ്പട്ട . അങ്ങെന മരണം
ആസ്വദിച്ചതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹെത്ത
േതജസ്സിെന്റയും ബഹുമാനത്തിെന്റയും കിരീടം
അണിഞ്ഞവനായി നാം കാണുന്നു.

10 സകലത്തിെന്റയും ഉത്ഭവവും
സകലത്തിെന്റയും ലക്ഷ്യവുമായ ൈദവം
അേനകം പു്രതന്മാെര േതജസ്സിേലക്കു
നയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച . അേപ്പാൾ
അവരുെട രക്ഷാമാർഗം െതളിച്ച േയശുവിെന
കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിലൂെട സമ്പൂർണനാക്കുന്നത്
ആവശ്യമായിവന്നു. 11 വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന
േയശുവും വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടുന്നവരും ഒേര
പിതാവിെന്റ മക്കളാണ്; ഇക്കാരണത്താൽ േയശു
അവെര സേഹാദരങ്ങൾ എന്നു വിളിക്കാൻ

* 2:7 അതായത്, അൽപ്പേനരേത്തക്കുമാ്രതം, വാ. 9 കാണുക.
† 2:8 സങ്കീ. 8:4-6
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ലജ്ജിക്കുന്നില്ല.
12 “കർത്താവിെന്റ നാമം ഞാൻ എെന്റ

സേഹാദരങ്ങേളാടു കീർത്തിക്കും;
സഭയുെടമുമ്പാെക ഞാൻ അേങ്ങക്കു
സ്തുതിപാടും”‡

എന്നും
13 “എെന്റആ്രശയം ഞാൻ കർത്താവിൽത്തെന്ന

അർപ്പിക്കും.”§
“ഇതാ ഞാനും ൈദവം എനിക്കു നൽകിയ

മക്കള ം,”*
എന്നിങ്ങെനയുംഅവിടന്നു ്രപസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.

14 മക്കൾ മാനുഷശരീരമുള്ളവർ† ആകയാൽ
അേദ്ദഹവും മാനുഷശരീരമുള്ളവനായി,
മരണത്തിെന്റ അധികാരിയായ പിശാചിെന
അവിടന്ന് തെന്റ മരണത്താൽ നിർവീര്യനാക്കി,
15 ജീവപര്യന്തം മരണഭയത്തിന്
അടിമകളായിരുന്നവെര സ്വത്രന്തരാക്കി.
16 തീർച്ചയായും, ദൂതന്മാെരയല്ല; മറിച്ച്
അ്രബാഹാമിെന്റ മക്കെള സഹായിക്കാനാണ്
അവിടന്നു വന്നത.് 17 അങ്ങെന
എല്ലാവിധത്തിലും തെന്റ സേഹാദരങ്ങേളാട്
സദൃശനായി ൈദവത്തിനുമുമ്പാെക കരുണയും
വിശ്വസ്തതയുമുള്ള ഒരു മഹാപുേരാഹിതനായി
അവിടന്ന് തീേരണ്ടത് അനിവാര്യമായിരുന്നു.
ഇത് േയശു ജനത്തിെന്റ പാപങ്ങള െട
നിവാരണയാഗമായിത്തീേരണ്ടതിനാണ.്
18അവിടന്ന് ്രപേലാഭിതനായികഷ്ടമനുഭവിച്ചതിനാൽ,

‡ 2:12 സങ്കീ. 22:22 § 2:13 െയശ. 8:17 * 2:13 െയശ. 8:18
† 2:14 മൂ.ഭാ. മാംസവും രക്തവും ഉള്ളവർ
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്രപേലാഭിക്കെപ്പടുന്നവെര സഹായിക്കാൻ
ശക്തനുമാണ.്

3
േയശു േമാശെയക്കാള ം ഉന്നതൻ

1 അതുെകാണ്ട്, സ്വർഗീയവിളിക്ക്
ഓഹരിക്കാരായ വിശുദ്ധസേഹാദരങ്ങേള,
നമ്മുെടഅെപ്പാസ്തലനുംമഹാപുേരാഹിതനുമായി
നാം ഏറ്റ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന േയശുവിൽ
നിങ്ങള െട ്രശദ്ധ േക്രന്ദീകരിക്കുക. 2 േമാശ
ൈദവഭവനത്തിൽ പരിപൂർണവിശ്വസ്തത
പുലർത്തിയതുേപാെല, േയശുവും തെന്ന
നിേയാഗിച്ച ൈദവേത്താട് വിശ്വസ്തത
പുലർത്തി. 3 വീടുനിർമിച്ചവനു വീടിെനക്കാൾ
അധികം ബഹുമാനം ഉള്ളതുേപാെല േയശു
േമാശെയക്കാൾ അധികം ആദരവിന്
അർഹനായിത്തീർന്നു. 4 ഏതു ഭവനത്തിനും
ഒരു നിർമാതാവു േവണം; ൈദവമാണ്
സകലത്തിെന്റയും നിർമാതാവ.് 5 ൈദവം
ഭാവിയിൽ അരുളിെച്ചയ്യാനിരുന്നതിനു
സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നവനായി “േമാശ
ൈദവഭവനത്തിൽ ഒരു ഭൃത്യെന്റ സ്ഥാനത്ത്
എല്ലാറ്റിലും വിശ്വസ്തനായിരുന്നു.”*
6 ്രകിസ്തുേവാ, സ്വഭവനത്തിേന്മൽ
അധികാരമുള്ള പു്രതനാണ.് നാം
്രപത്യാശയുെട ൈധര്യവും അഭിമാനവും
മുറുെകപ്പിടിക്കുെമങ്കിൽ, നാംതെന്നയാണ്
ൈദവഭവനം.
അവിശ്വാസെത്തക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ്

* 3:5 സംഖ്യ. 12:7
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7അതുെകാണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നത:്
“ഇന്നുനിങ്ങൾൈദവശബ്ദം േകൾക്കുെന്നങ്കിൽ,

8മരുഭൂമിയിെല പരീക്ഷാനാള കളിൽ,
ഇ്രസാേയൽമക്കൾ തങ്ങള െട ഹൃദയം

കഠിനമാക്കി,
എേന്നാടു മത്സരിച്ചതുേപാെല ഇനിയും
മത്സരിക്കരുത.്

9അവിെട നാൽപ്പതുവർഷം എെന്റ ്രപവൃത്തികൾ
കണ്ടവരായിരുന്നിട്ട കൂടി,
നിങ്ങള െട പൂർവികർ എെന്റ ക്ഷമ
പരീക്ഷിച്ച .

10 അതുെകാണ്ട് ആ തലമുറേയാട് എനിക്കു
േകാപമുണ്ടായി;

‘എേപ്പാഴും എന്നിൽനിന്നകന്നുേപാകുന്ന
്രപവണതേയാടുകൂടിയഹൃദയമുള്ളവർ,
എെന്റ നിർേദശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ
മനസ്സില്ലാത്തവർ,’എന്നുഞാൻപറഞ്ഞു.

11 ‘അതുെകാണ്ട് അവർ ഒരിക്കലും എെന്റ
സ്വസ്ഥതയിൽ ്രപേവശിക്കുകയില്ല’
എന്നു ഞാൻ എെന്റ േകാപത്തിൽ
ശപഥംെചയ്തു.”†

12 സേഹാദരങ്ങേള, സൂക്ഷിക്കുക,
ജീവനുള്ള ൈദവെത്ത പരിത്യജിക്കാൻ
കാരണമായിത്തീരുന്ന വിശ്വാസമില്ലാത്ത
ദുഷ്ടഹൃദയം നിങ്ങളിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാകരുത.്
13 പാപത്താൽ വഞ്ചിതരായി നിങ്ങളിൽ ആരും
ഹൃദയകാഠിന്യമുള്ളവർ ആകാതിരിക്കാൻ,
“ഇന്ന”് എന്നു പറയാൻ കഴിയുന്നതുവെര,
† 3:11 സങ്കീ. 95:7-11
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അനുദിനം പരസ്പരം ്രപേബാധിപ്പിക്കുക.
14 നമ്മുെട ്രപത്യാശയുെട അടിസ്ഥാനം ആദ്യന്തം
സുസ്ഥിരതേയാെട പിൻതുടർന്നാൽമാ്രതേമ
നിങ്ങള ം ്രകിസ്തുവിെന്റ മി്രതങ്ങളായി
തുടരുകയുള്ള .
15 “ഇന്നു നിങ്ങൾ ൈദവശബ്ദം

േകൾക്കുെന്നങ്കിൽ, മരുഭൂമിയിെല
പരീക്ഷാനാള കളിൽ,
ഇ്രസാേയൽമക്കൾ തങ്ങള െട ഹൃദയം
കഠിനമാക്കി,
എേന്നാടു മത്സരിച്ചതുേപാെല ഇനിയും
മത്സരിക്കരുത,്”‡

എന്നു ്രപസ്താവിക്കുേമ്പാൾ,

16 ആരാണ് ഈ “േകട്ട മത്സരിച്ചവർ?”
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് േമാശ സ്വത്രന്തരാക്കിയ
എല്ലാവരുമല്ലേയാ? 17 നാൽപ്പതുവർഷം
അവിടന്നു േകാപിച്ചത് ആേരാടായിരുന്നു?
പാപംെചയ്തവേരാടല്ലേയാ? അവരുെട
ശരീരങ്ങളേല്ല മരുഭൂമിയിൽ വീണുേപായത.്
18അവർ അവിടെത്ത സ്വസ്ഥതയിൽ ഒരുനാള ം
്രപേവശിക്കുകയിെല്ലന്നുൈദവംശപഥംെചയ്തത്,
അനുസരണയില്ലാത്ത ഇവേരാടല്ലാെത§
മറ്റാേരാടാണ?് 19 ഇങ്ങെന അവരുെട
അവിശ്വാസംനിമിത്തം അവർക്കു സ്വസ്ഥതയിൽ
്രപേവശിക്കാൻസാധിച്ചില്ലഎന്നുനാം കാണുന്നു.

4
‡ 3:15 സങ്കീ. 95:7,8 § 3:18 അതായത്,
വിശ്വസിക്കാത്തവേരാടല്ലാെത
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ൈദവജനത്തിന് വാഗ്ദാനം
നൽകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നവി്രശമം

1അവിടെത്തസ്വസ്ഥതയിൽ ്രപേവശിക്കാനുള്ള
വാഗ്ദാനം ഇേപ്പാഴും നിലനിൽക്കുന്നു. നിങ്ങളിൽ
ഒരാൾക്കും അതു നഷ്ടമാകാതിരിക്കാൻ
നമുക്കു ്രശദ്ധാലുക്കളായിരിക്കാം. 2 നാമും
അവെരേപ്പാെലതെന്ന,സുവിേശഷം േകട്ടവരാണ്;
വചനം േകട്ട് അനുസരിച്ചവരുെട വിശ്വാസത്തിൽ
പങ്കാളികളാകാതിരുന്നതുെകാണ്ട് േകട്ട സേന്ദശം
അവർക്കു ്രപേയാജനരഹിതമായിത്തീർന്നു.*
3 വിശ്വസിച്ചവരായ നാമാകെട്ട, വി്രശമത്തിേലക്കു
്രപേവശിക്കുന്നു;
“ ‘അതുെകാണ്ട് അവർ ഒരിക്കലും എെന്റ

സ്വസ്ഥതയിൽ ്രപേവശിക്കുകയില്ല’
എന്നു ഞാൻ എെന്റ േകാപത്തിൽ
ശപഥംെചയ്തു,”†

എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നേല്ലാ. ൈദവം
േലാകസ്ഥാപനസമയത്തുതെന്ന സൃഷ്ടികർമം
പൂർത്തീകരിച്ച . എങ്കിലും, 4 “ഏഴാംദിവസം
ൈദവം തെന്റ സകല്രപവൃത്തിയിൽനിന്നും
വി്രശമിച്ച ”‡ എന്ന് ഏഴാംദിവസെത്തക്കുറിച്ച്
ഒരിടത്ത് ്രപസ്താവിക്കുന്നു. 5 “അവർ ഒരിക്കലും
എെന്റസ്വസ്ഥതയിൽ ്രപേവശിക്കുകയില്ല”§എന്നു
േമലുദ്ധരിച്ച ഭാഗത്തുവീണ്ടും ്രപസ്താവിക്കുന്നു.

6 ചിലർക്ക് അതിൽ ്രപേവശിക്കാൻ
അവസരം േശഷിച്ചിരിക്കയാലും മുമ്പ് ഈ
സുവിേശഷം േകട്ടവർ അനുസരണേക്കടിനാൽ

* 4:2 ചി.ൈക.്രപ. അവർ വിശ്വാസേത്താടുകൂെട
അംഗീകരിക്കാതിരുന്നു † 4:3 സങ്കീ. 95:11 ‡ 4:4 ഉൽ.
2:2 § 4:5 സങ്കീ. 95:11
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്രപേവശിക്കാെത േപായതിനാലും 7 “ഇന്ന്”
എെന്നാരു ദിവസം ൈദവം പിെന്നയും
നിശ്ചയിച്ചിട്ട ണ്ട് എന്ന് ദീർഘകാലത്തിനുേശഷം
ദാവീദിലൂെടസൂചിപ്പിക്കുന്നു.
“ഇന്നുനിങ്ങൾൈദവശബ്ദം േകൾക്കുെന്നങ്കിൽ
നിങ്ങള െടഹൃദയംകഠിനമാക്കരുത.്”*

8 േയാശുവ അവർക്കു സ്വസ്ഥത
നൽകിയിരുെന്നങ്കിൽ പിന്നീടു മെറ്റാരു
ദിവസെത്തക്കുറിച്ച ൈദവംഅരുളിെച്ചയ്യ കയില്ലായിരുന്നു.
9 അതിനാൽ ൈദവജനത്തിന് ഒരു ശബ്ബത്ത†്
വി്രശമം അവേശഷിക്കുന്നുണ്ട.് 10 ൈദവം
തെന്റ ്രപവൃത്തിയിൽനിന്ന് വി്രശമിച്ചതുേപാെല,
ൈദവത്തിെന്റ സ്വസ്ഥതയിൽ ്രപേവശിച്ചയാൾ
സ്വ്രപയത്നത്തിൽനിന്നും വി്രശമിക്കുന്നു.
11 അതിനാൽ ഇ്രസാേയലിെന്റ
അനുസരണേക്കട് മാതൃകയാക്കി, ആരും
വീണുേപാകാതിരിക്കാൻമാ്രതമല്ല, ആ
വി്രശമത്തിൽ ്രപേവശിക്കാനും നമുക്ക്
ഉത്സാഹിക്കാം.

12ൈദവവചനം സജീവവും സേചതനവുമാണ.്
അത്ഇരുവായ്ത്തലയുള്ളഏതുവാളിെനക്കാള ം
മൂർച്ചേയറിയതും ്രപാണനും ആത്മാവും
സന്ധിമജ്ജകള ം േവർെപടുംവെര
തുളഞ്ഞുകയറുന്നതും ഹൃദയത്തിെല
ചിന്തകള ം ഭാവങ്ങള ം വ്യവേച്ഛദിക്കുന്നതും
ആകുന്നു. 13 ൈദവദൃഷ്ടിയിൽനിന്ന് ഒരു
സൃഷ്ടിയും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല. സകലതും

* 4:7 സങ്കീ. 95:7,8 † 4:9 െയഹൂദർ വിശുദ്ധദിവസമായും
വി്രശമദിവസമായും ആചരിച്ച വന്ന ആഴ്ചയിെല
ഏഴാംദിവസമാണ് ശബ്ബത്ത.്
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അവിടെത്ത കൺമുമ്പിൽ അനാവൃതവും
തുറന്നതുമായിരിക്കുന്നു. അവിടേത്താടാണ്
നമുക്കുകണക്കു േബാധിപ്പിക്കാൻ ഉള്ളത.്
േയശു േ്രശഷ്ഠമഹാപുേരാഹിതൻ

14 സ്വർഗാേരാഹണം‡ െചയ്ത
ൈദവപു്രതനായ േയശു നമ്മുെട അതിേ്രശഷ്ഠ
മഹാപുേരാഹിതനായി ഉള്ളതുെകാണ്ട് നമ്മുെട
വിശ്വാസം മുറുെകപ്പിടിക്കാം. 15 നമ്മുെട
ദൗർബല്യങ്ങളിൽ സഹതപിക്കാൻ കഴിയാത്ത
ഒരാളല്ല നമുക്കു മഹാപുേരാഹിതനായി ഉള്ളത്;
മറിച്ച,് അവിടന്ന് നെമ്മേപ്പാെല സകലത്തിലും
്രപേലാഭിപ്പിക്കെപ്പട്ടിട്ട ം പാപരഹിതനായിരുന്നു.
16 അതുെകാണ്ടു കരുണയും കൃപയും
യഥാസമയം സഹായവും ലഭിക്കാനായി നമുക്കു
ൈധര്യപൂർവം കൃപയുെട സിംഹാസനത്തിന്
അടുത്തുെചല്ലാം.

5
1 മനുഷ്യരുെട ്രപതിനിധിയായി,
ൈദവത്തിനുമുമ്പിൽപാപങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള*
കാഴ്ചകള ം യാഗങ്ങള ം അർപ്പിക്കാനാണ്
ഏതു മഹാപുേരാഹിതെനയും മനുഷ്യരിൽനിന്ന്
ൈദവം െതരെഞ്ഞടുത്ത് നിേയാഗിക്കുന്നത.്
2 താനും ബലഹീനമനുഷ്യൻ ആകയാൽ
അജ്ഞേരാടും വഴിെതറ്റിയവേരാടും
അേദ്ദഹത്തിന് സൗമ്യമായി ഇടെപടാൻ കഴിയും.
3 അതിനാൽ ജനത്തിെന്റ പാപങ്ങൾക്കുേവണ്ടി

‡ 4:14 മൂ.ഭാ. ആകാശത്തിലൂെട കടന്നുേപായ * 5:1 ഒരാൾ
പാപംെചയ്തു എന്ന് േബാധ്യമായാൽ യാഗാർപ്പണത്തിനായി
അയാൾപുേരാഹിതെന്റഅടുക്കലാണ് വേരണ്ടത്.
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യാഗം അർപ്പിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന
സ്വന്തം പാപങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയും അേദ്ദഹം
യാഗങ്ങൾ അർപ്പിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
4 അഹേരാെനേപ്പാെല ൈദവത്താൽ
വിളിക്കെപ്പട്ടവൻഅല്ലാെത,ഈമഹനീയസ്ഥാനം
ആരുംസ്വയംഏെറ്റടുക്കുന്നില്ല.

5 അതുേപാെലതെന്ന ്രകിസ്തുവും
മഹാപുേരാഹിതസ്ഥാനേത്തക്ക് സ്വയം
അവേരാധിക്കുകയായിരുന്നില്ല.
“നീഎെന്റപു്രതൻ;
ഇന്നുഞാൻനിെന്റപിതാവായിരിക്കുന്നു”†

എന്നും, 6മെറ്റാരിടത്ത്
“മൽക്കീേസെദക്കിെന്റ‡ ്രകമ്രപകാരം
അങ്ങ്എെന്നേന്നക്കുംപുേരാഹിതനായിരിക്കും,”§

എന്നും ൈദവം ്രകിസ്തുവിേനാട്
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു.

7 േയശു ഈ േലാകത്തിൽ ജീവിച്ച
കാലത്ത്, മരണത്തിൽനിന്ന് തെന്ന
രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ൈദവേത്താട്
ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച ം കണ്ണ നീെരാഴുക്കിയും
അേപക്ഷകള ം യാചനകള ം അർപ്പിച്ച ;
ൈദവേത്താടുള്ള അഗാധഭക്തി നിമിത്തം
അതിന് ഉത്തരം ലഭിക്കുകയും െചയ്തു.*
8 അവിടന്ന് ൈദവപു്രതനായിരുന്നിട്ട ം
താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളിൽനിന്ന്
അനുസരണപഠിച്ച് എല്ലാവിധത്തിലും
േയാഗ്യതയുള്ളവനായി. 9 ഇങ്ങെന, അവിടന്ന്

† 5:5 സങ്കീ. 2:7 ‡ 5:6 എ്രബാ. 7:1-3കാണുക. § 5:6 സങ്കീ.
110:4 * 5:7 േഹാശ. 13:14കാണുക.
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തെന്ന അനുസരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും
നിത്യരക്ഷയുെട ഉറവിടമായിത്തീർന്ന്,
10 മൽക്കീേസെദക്കിെന്റ ്രകമത്തിലുള്ള
മഹാപുേരാഹിതനായി ൈദവത്താൽ
നിേയാഗിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു.

വീഴാതിരിക്കാൻസൂക്ഷിക്കുക
11 ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക്
വളെരേയെറ അറിയിക്കാനുണ്ട,്
എങ്കിലും ്രഗഹിക്കാനുള്ള മന്ദതനിമിത്തം
നിങ്ങേളാട് വിശദീകരിക്കുക ദുഷ്കരമാണ.്
12വാസ്തവത്തിൽ,നിങ്ങൾവിശ്വസിച്ചതുമുതലുള്ള
സമയം കണക്കാക്കിയാൽ ഇതിനകം നിങ്ങൾ
ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാർ ആയിരിേക്കണ്ടതാണ്;
എന്നാൽ ഇേപ്പാഴും ൈദവവചനത്തിെന്റ
്രപാഥമികപാഠങ്ങൾേപാലും മെറ്റാരാൾ
നിങ്ങെള ഉപേദശിേക്കണ്ട അവസ്ഥയിലാണ.്
നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നത്
പാലാണ്, ഖരരൂപത്തിലുള്ള ആഹാരമല്ല.
13 പാൽമാ്രതം കുടിച്ച ജീവിക്കുന്നയാൾ
നീതിയുെട വചനത്തിൽ പരിചയമില്ലാത്ത െവറും
ശിശുവാണ.് 14സ്ഥിരപരിശീലനത്തിലൂെട നന്മയും
തിന്മയും വ്യവേച്ഛദിക്കാനുള്ള കഴിവ് സമാർജിച്ച
പക്വതയുള്ളവർക്കുമാ്രതമാണ് ഖരരൂപത്തിലുള്ള
ആഹാരം.

6
1-2ആകയാൽനമുക്ക് ്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള
്രപാഥമികപാഠങ്ങളാകുന്ന അടിസ്ഥാനം
പിെന്നയും ഇടാെത പക്വതയിേലക്കു
മുേന്നറാം. നിർജീവ്രപവൃത്തികളിൽനിന്നുള്ള
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മാനസാന്തരം, ൈദവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം,
സ്നാനങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള ഉപേദശം,
കരപൂരണങ്ങൾ,* മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനം,
നിത്യശിക്ഷാവിധി എന്നിവയാണ് അടിസ്ഥാന
ഉപേദശങ്ങൾ. 3 ൈദവഹിതമായാൽ നമുക്ക്
തീർച്ചയായും പക്വതയിേലക്കു മുേന്നറാം.†

4 ഒരിക്കൽ സത്യം വ്യക്തമായി ്രഗഹിച്ചിട്ട ം
സ്വർഗീയദാനം രുചിച്ചറിഞ്ഞേശഷവും
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ സഖിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട ം
5ൈദവവചനത്തിെന്റ നന്മയും വരുംകാലത്തിെന്റ
്രപതാപവും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതിനുേശഷവും
6 വിശ്വാസത്യാഗം െചയ്താൽ അവെര
വീണ്ടും മാനസാന്തരത്തിേലക്കു നയിക്കുക
അസാധ്യമാണ്. അവർ തങ്ങള െട
്രപവൃത്തികളിലൂെട ൈദവപു്രതെന വീണ്ടും
്രകൂശിക്കുകയും അവിടെത്ത പരസ്യമായി
പരിഹാസ്യനാക്കുകയുംെചയ്തേല്ലാ.
7കാലാകാലങ്ങളിൽെപയ്യന്നമഴെവള്ളംകുടിച്ചിട്ട്
ഭൂമി കർഷകനു നല്ല വിളവ് നൽകിയാൽ അത്
ൈദവ്രപശംസയ്ക്കു കാരണമാകും. 8എന്നാൽ
ഭൂമി മുള്ള ം െഞരിഞ്ഞിലും മുളപ്പിച്ചാൽ അത്
ഉപേയാഗശൂന്യവും ശാപ്രഗസ്തവുമാണ,് അത്
ഒടുവിൽഅഗ്നിക്കിരയാകും.

9 ്രപിയേര, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങെനെയാെക്ക
സംസാരിക്കുെന്നങ്കിലും നിങ്ങളിലുള്ള
നന്മകെളക്കുറിച്ച ം നിങ്ങള െട രക്ഷെയ
സംബന്ധിച്ച ം ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണനിശ്ചയമുണ്ട്.
* 6:1-2 അതായത്, വിവിധ ൈദവികശു്രശൂഷകൾക്കായി
നിേയാഗിക്കുന്ന കർമം. † 6:3 അഥവാ, തീർച്ചയായും ൈദവം
അനുവദിച്ചാൽവിവരിക്കും.
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10 ൈദവത്തിന് അനീതി ലവേലശമില്ല,
ൈദവനാമേത്താടു നിങ്ങൾ ്രപകടിപ്പിച്ച
സ്േനഹവും നിങ്ങൾ വിശുദ്ധർക്കുേവണ്ടി
മുേമ്പ െചയ്തതും ഇേപ്പാൾ െചയ്യന്നതുമായ
േസവനങ്ങള ം അവിടന്ന് വിസ്മരിക്കില്ല.
11 നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തർക്കും
്രപത്യാശെയക്കുറിച്ച ള്ള പരിപൂർണനിശ്ചയം
ഉണ്ടാേകണ്ടതിന് അവസാനംവെര ഇേത
ശുഷ്കാന്തി ്രപകടമാകണെമന്ന് ഞങ്ങൾ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 12 നിങ്ങൾ അലസരാകരുത,്
മറിച്ച് വിശ്വാസത്താലും ദീർഘക്ഷമയാലും
വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് അവകാശികളായവെര
അനുകരിക്കുന്നവരാകുക.
ൈദവികവാഗ്ദാനങ്ങൾസുനിശ്ചിതമാണ്

13 ൈദവം അ്രബാഹാമിനു വാഗ്ദാനം
നൽകിയേപ്പാൾ, ശപഥംെചയ്യാൻ തെന്നക്കാൾ
വലിയവരാരും ഇല്ലാത്തതുമൂലം, സ്വന്തം
നാമത്തിൽ ശപഥംെചയ്തു: 14 “ഞാൻ
നിശ്ചയമായും നിെന്ന അത്യന്തം അനു്രഗഹിക്കും,
ഞാൻ നിെന്ന ഏറ്റവും വർധിപ്പിക്കും.”‡§ എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. 15അതനുസരിച്ച,് അ്രബാഹാം
ദീർഘക്ഷമേയാെട വാഗ്ദാനനിവൃത്തിക്കായി
കാത്തിരുന്നു;അതുലഭിക്കുകയും െചയ്തു.

16 തങ്ങെളക്കാൾ ഉന്നതെരെക്കാണ്ടാണ്
മനുഷ്യർ ശപഥംെചയ്യന്നത.് അങ്ങെനയുള്ള
ശപഥം, വാഗ്ദാനം നിറേവറെപ്പടുെമന്ന് ഉറപ്പ്
നൽകുകയും എല്ലാ തർക്കത്തിനും അന്തം

‡ 6:14 ഉൽ. 22:17 § 6:14 മൂ.ഭാ.അനു്രഗഹിച്ച്അനു്രഗഹിക്കും,
വർധിപ്പിച്ച് വർധിപ്പിക്കും.
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വരുത്തുകയുംെചയ്യന്നു. 17 ൈദവവും
അവിടെത്ത അവകാശികൾക്ക് തെന്റ
ഉേദ്ദശ്യങ്ങള െട അചഞ്ചലത വ്യക്തമാക്കാൻ
ആ്രഗഹിച്ചതുെകാണ്ട് ഒരു ശപഥത്തിലൂെട
വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച നൽകി. 18ൈദവത്തിന്
വ്യാജം പറയുക അസാധ്യമാണ.് അതിനാൽ
ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക,് ൈദവം െചയ്ത
വാഗ്ദാനത്തിനും ശപഥത്തിനും മാറ്റം
വരിക അസാധ്യം. നമ്മുെടമുമ്പിൽ
െവച്ചിരിക്കുന്ന ്രപത്യാശ ലക്ഷ്യംെവേച്ചാടുന്ന
നമുക്ക് വലിയ േ്രപാത്സാഹനം ലഭിക്കുന്നത്
ഇവയിലൂെടയാണ.് 19 ഈ ്രപത്യാശ നമ്മുെട
്രപാണന് തിരശ്ശീലയ്ക്കകേത്തക്കു ്രപേവശിക്കാൻ
പര്യാപ്തമായ സുദൃഢവും സുഭ്രദവുമായ
ഒരു നങ്കൂരം ആകുന്നു! 20 അവിെടയാകെട്ട,
നെമ്മ ്രപതിനിധാനംെചയ്തുെകാണ്ട് േയശു
മൽക്കീേസെദക്കിെന്റ ്രകമ്രപകാരമുള്ള
നിത്യമഹാപുേരാഹിതനായി നമുക്കുമുേമ്പ
്രപേവശിച്ചിരിക്കുന്നു.

7
മൽക്കീേസെദക്കിെന്റപൗേരാഹിത്യം

1 ശാേലംരാജാവും പരേമാന്നതനായ
ൈദവത്തിെന്റ പുേരാഹിതനുമാണ് ഈ
മൽക്കീേസെദക്ക.് രാജാക്കന്മാെര കീഴടക്കി
മടങ്ങിവരുന്ന അ്രബാഹാമിെന അേദ്ദഹം
സ്വീകരിച്ച് അനു്രഗഹിച്ച .* 2 അേപ്പാൾ
അ്രബാഹാം തനിക്കുള്ളഎല്ലാറ്റിെന്റയും ദശാംശം
അേദ്ദഹത്തിന് കാഴ്ചയർപ്പിച്ച . അേദ്ദഹത്തിെന്റ,

* 7:1 ഉൽ. 14:18-19
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മൽക്കീേസെദക്ക്എന്നേപരിന്ആദ്യം “നീതിയുെട
രാജാവ്” എന്നർഥം; പിന്നീട് “ശാേലം രാജാവ്”
അതായത,് “സമാധാനത്തിെന്റ രാജാവ”് എന്നും
അർഥം. 3 അേദ്ദഹം, പിതാവും മാതാവും
വംശാവലിയും ജീവാരംഭവും ജീവാവസാനവും
ഇല്ലാത്തവനായി, ൈദവപു്രതനു സമനായ
നിത്യപുേരാഹിതനായിരിക്കുന്നു.

4 അേദ്ദഹം എ്രത മഹാൻ എന്നു
കാണുക! ഇ്രസാേയലിെന്റ പൂർവപിതാവായ
അ്രബാഹാംേപാലും യുദ്ധത്തിൽ
സ്വായത്തമാക്കിയ സമ്പത്തിെന്റ
ദശാംശം അേദ്ദഹത്തിന് െകാടുത്തു!
5 േലവിയുെട പിൻഗാമികളിൽ
പുേരാഹിതന്മാരാകുന്നവർ ജനങ്ങളിൽനിന്ന്,
അതായത,് സ്വസേഹാദരങ്ങളിൽനിന്നുതെന്ന,
അവരും അ്രബാഹാമിെന്റ വംശജർ
ആയിരുന്നിട്ട േപാലും, ദശാംശം വാങ്ങാൻ
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ കൽപ്പനയുണ്ട.്
6 എന്നാൽ, മൽക്കീേസെദക്ക് ഇവരുെട
വംശത്തിെലാന്നും ഉൾെപ്പടാത്തവനായിരുന്നിട്ട ം
അ്രബാഹാമിൽനിന്ന് ദശാംശം സ്വീകരിക്കുകയും
ൈദവികവാഗ്ദാനങ്ങൾ ്രപാപിച്ചിരുന്ന
അ്രബാഹാമിെന അനു്രഗഹിക്കുകയും െചയ്തു.
7 ഉയർന്നയാളാണ് താണയാെള അനു്രഗഹിക്കുക
എന്നതിൽ തർക്കമില്ലേല്ലാ. 8 ഇേപ്പാൾ
േലവ്യാപുേരാഹിതർ ദശാംശം വാങ്ങുന്നു, അവർ
മരണവിേധയരായ മനുഷ്യർ; അവിെടേയാ† സദാ
ജീവിക്കുെന്നന്ന് സാക്ഷ്യം്രപാപിച്ചയാൾതെന്ന
† 7:8 അതായത്,അ്രബാഹാമിെന്റയും മൽക്കീേസെദക്കിെന്റയും
കാര്യത്തിൽ.
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ദശാംശംവാങ്ങി. 9ദശാംശംസ്വീകരിക്കുന്നവനായ
േലവിതെന്ന അ്രബാഹാമിലൂെട ദശാംശം
നൽകി എന്നു േവണെമങ്കിൽ പറയാം.
10 കാരണം, മൽക്കീേസെദക്ക് അ്രബാഹാമിെന
എതിേരറ്റേപ്പാൾ േലവി തെന്റ പൂർവികനായ
അ്രബാഹാമിെന്റശരീരത്തിൽഉണ്ടായിരുന്നേല്ലാ.

േയശുവും മൽക്കീേസെദക്കും
11 ഇ്രസാേയൽജനത്തിന് ൈദവം നൽകിയ
ന്യായ്രപമാണെത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള
േലവ്യാപൗേരാഹിത്യത്താൽഉേദ്ദശിച്ചസമ്പൂർണത
ൈകവരുമായിരുെന്നങ്കിൽ, േലവിയുെടയും
അഹേരാെന്റയും പൗേരാഹിത്യ്രകമത്തിനു
പുറേമനിന്ന് മൽക്കീേസെദക്കിെന്റ ്രകമ്രപകാരം
ഒരു പൗേരാഹിത്യം സ്ഥാപിേക്കണ്ടതിെന്റ
ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുേന്നാ? 12പൗേരാഹിത്യത്തിനു
മാറ്റം വരുേമ്പാൾ ന്യായ്രപമാണത്തിനും മാറ്റം
വരണം. 13 നമ്മുെട ്രപതിപാദ്യവിഷയമായവൻ
േവെറാരു േഗാ്രതത്തിൽെപ്പട്ടയാളാണ;് ആ
േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് ആരും യാഗപീഠത്തിൽ
പൗേരാഹിത്യശു്രശൂഷ െചയ്തിട്ടില്ല. 14 ആ
നമ്മുെട കർത്താവ് െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽ
ജനിച്ച എന്നത് സുവ്യക്തമാണേല്ലാ.
േമാശ ആ േഗാ്രതെത്തക്കുറിച്ച്
പൗേരാഹിത്യസംബന്ധമായി യാെതാന്നും
കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. 15 മൽക്കീേസെദക്കിനു തുല്യനായ
േവെറാരു പുേരാഹിതൻ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ
പറയുന്ന ഇക്കാര്യം അധികം വ്യക്തമാകും.
16 അേദ്ദഹം പുേരാഹിതനായിത്തീർന്നത് തെന്റ
കുടുംബപാരമ്പര്യത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല,
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മറിച്ച,് അനശ്വരമായ ജീവെന്റ ശക്തി തന്നിലുണ്ട്
എന്നതിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലാണ.്
17 “മൽക്കീേസെദക്കിെന്റ ്രകമ്രപകാരം
അങ്ങ്എെന്നേന്നക്കും ഒരു പുേരാഹിതൻ,”‡

എന്നുസാക്ഷീകരിച്ചിട്ട ണ്ട.്
18 ദുർബലവും നിഷ് ്രപേയാജനവുമായ പഴയ
കൽപ്പന നീക്കംെചയ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 19 പകരം,
ൈദവേത്താട് അടുക്കാൻ നെമ്മ സഹായിക്കുന്ന
േ്രശഷ്ഠതരമായഒരു ്രപത്യാശസ്ഥാപിക്കെപ്പടുന്നു.
കാരണം, ന്യായ്രപമാണം ഒന്നിനും പരിപൂർണത
നൽകുന്നില്ല.

20 മറ്റള്ളവർ ശപഥംകൂടാെത
പുേരാഹിതന്മാരായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ
ഈ പൗേരാഹിത്യം ഉറപ്പിക്കെപ്പട്ടത്
ശപഥംകൂടാെതയല്ല!
21 “ ‘അങ്ങ്എെന്നേന്നക്കും ഒരു പുേരാഹിതൻ’
എന്നുകർത്താവ്സത്യം െചയ്തിരിക്കുന്നു;
അതിനു മാറ്റമില്ല,”§

എന്നു ൈദവം നൽകിയ ശപഥത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുേരാഹിതൻ
ആയിരിക്കുന്നത.് 22 ഈ ്രപതിജ്ഞ നിമിത്തം
േയശുഏെറ േ്രശഷ്ഠമായ ഉടമ്പടി ഉറപ്പാക്കുന്നു.

23 പുേരാഹിതന്മാർ അനവധി
ഉണ്ടായിട്ട ണ്ട്; എന്നാൽ പൗേരാഹിത്യത്തിൽ
എേന്നക്കും തുടരാൻ മരണം അവെര
അനുവദിച്ചില്ല; 24 എന്നാൽ, േയശു
എെന്നന്നും ജീവിക്കുന്നവനായതുെകാണ്ട,്
അവിടെത്ത പൗേരാഹിത്യവും ശാശ്വതമാണ.്

‡ 7:17 സങ്കീ. 110:4 § 7:21 സങ്കീ. 110:4
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25 തന്മൂലം, േയശു മുഖാന്തരം ൈദവേത്താട്
അടുക്കുന്നവർക്കുേവണ്ടി മാദ്ധ്യസ്ഥ്യം െചയ്യാൻ,
അവിടന്ന് സദാ ജീവിക്കുന്നു. അതിനാൽ
അവെര സമ്പൂർണമായി* രക്ഷിക്കാൻ അവിടന്ന്
്രപാപ്തനാകുന്നു.

26 പവി്രതൻ, നിഷ്കളങ്കൻ, നിർമലൻ,
പാപികളിൽനിന്നു േവർെപട്ടവൻ,
സ്വർഗെത്തക്കാള ം ഔന്നത്യമാർജിച്ചവൻ—
ഇങ്ങെനയുള്ള മഹാപുേരാഹിതെനയാണ്
നമുക്കാവശ്യം. 27 അവിടന്നു മറ്റ
മഹാപുേരാഹിതന്മാരിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ്.
ആദ്യം സ്വന്തം പാപങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയും
പിെന്ന ജനത്തിെന്റ പാപങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയും
ദിവസംേതാറും യാഗം കഴിേക്കണ്ട
ആവശ്യം അവിടേത്തക്കില്ല. സ്വയം
യാഗമായിത്തീർന്നുെകാണ്ട,് അവിടന്ന്
ജനങ്ങള െട പാപപരിഹാരം എേന്നക്കുമായി
നിർവഹിച്ചേല്ലാ. 28 ന്യായ്രപമാണം എല്ലാവിധ
ബലഹീനതയുമുള്ള മനുഷ്യെരയാണ്
മഹാപുേരാഹിതന്മാരാക്കുന്നത;് എന്നാൽ
ന്യായ്രപമാണത്തിനുേശഷം വന്ന ശപഥത്തിെന്റ
വചനമാകെട്ട, ൈദവപു്രതെനത്തെന്ന പൂർണത
നിറഞ്ഞനിത്യമഹാപുേരാഹിതനായി നിയമിച്ച .

8
പുതിയ ഉടമ്പടിയുെട മഹാപുേരാഹിതൻ

1 നമ്മുെട ചർച്ചയുെട സാരം ഇതാണ:്
പരേമാന്നതങ്ങളിൽ മഹത്ത്വേമറിയ
സിംഹാസനത്തിെന്റ വലതുഭാഗത്ത്

* 7:25 അതായത്,എെന്നേന്നക്കും
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ഉപവിഷ്ടനായ ഒരു മഹാപുേരാഹിതൻ
നമുക്കുണ്ട.് 2 ആ മഹാപുേരാഹിതൻ
വിശുദ്ധസ്ഥലത്ത—്മനുഷ്യനല്ല, കർത്താവുതെന്ന
സ്ഥാപിച്ച യഥാർഥമായ കൂടാരത്തിൽ—
ശു്രശൂഷെചയ്യന്നആളാണ്.

3 വഴിപാടുകള ം യാഗങ്ങള ം അർപ്പിക്കാനാണ്
ഓേരാ മഹാപുേരാഹിതനും നിയമിക്കെപ്പടുന്നത്,
ഈ മഹാപുേരാഹിതനും യാഗാർപ്പണം
നടേത്തണ്ട ആളാണ.് 4 ഭൂമിയിലായിരുെന്നങ്കിൽ
അേദ്ദഹം പുേരാഹിതനാകുമായിരുന്നില്ല,
കാരണം,ന്യായ്രപമാണ്രപകാരമുള്ളവഴിപാടുകൾ
അർപ്പിക്കുന്ന പുേരാഹിതന്മാർ അവിെട
ഉണ്ടേല്ലാ. 5 അവർ സ്വർഗത്തിലുള്ളതിെന്റ
നിഴലും സാദൃശ്യവുമായതിൽ ശു്രശൂഷ െചയ്യന്നു.
േമാശ സമാഗമകൂടാരം* പണിയാനാരംഭിച്ചേപ്പാൾ
(ൈദവത്തിൽനിന്ന)് തനിക്കു ലഭിച്ച നിർേദശം,
“പർവതത്തിൽെവച്ച് ഞാൻ നിനക്കു
കാണിച്ച തന്ന അേത മാതൃക്രപകാരം
സകലതും കൃത്യമായി നിർമിക്കുക”† എന്നാണ്.
6 പഴയതിലും മാഹാത്മ്യേമറിയതാണ് േയശുവിന്
ഇേപ്പാൾ ലഭിച്ച ശു്രശൂഷ. പുതിയ ഉടമ്പടി
അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത് േ്രശഷ്ഠതരങ്ങളായ
വാഗ്ദാനങ്ങളിേന്മൽ ആകയാൽ പഴയതിലും
മാഹാത്മ്യേമറിയ ഒരു ഉടമ്പടിയുെട മധ്യസ്ഥനാണ്
അേദ്ദഹം.

7എന്നാൽ,ഒന്നാംഉടമ്പടികുറ്റമറ്റതായിരുെന്നങ്കിൽ
രണ്ടാമെത്ത ഉടമ്പടിക്ക് സാംഗത്യം
ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലേല്ലാ? 8 അവരിൽ കുറ്റം

* 8:5 പുറ. 26:1-37; 36:8-38കാണുക. † 8:5 പുറ. 25:40
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ആേരാപിച്ച െകാണ്ടു കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻഇ്രസാേയൽഗൃഹേത്താടും
െയഹൂദാഗൃഹേത്താടും

പുതിെയാരു ഉടമ്പടി െചയ്യന്നകാലം വരുന്നു,
എന്ന്,കർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

9ഞാൻഅവരുെട പൂർവികെര
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്സ്വത്രന്തരാക്കാനായി

ൈകക്കുപിടിച്ച പുറേത്തക്കുെകാണ്ടുവന്നേപ്പാൾ
െചയ്ത
ഉടമ്പടിേപാെലയുള്ളത്അല്ലായിരിക്കും ഇത.്

അവർഎെന്റഉടമ്പടിേയാടുവിശ്വസ്തതപുലർത്താതിരുന്നതിനാൽ
ഞാൻഅവെരതിരസ്കരിച്ച കളഞ്ഞു.

എന്നുകർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
10 ഇതാകുന്നു ആ കാലത്തിനുേശഷം

ഞാൻ ഇ്രസാേയൽഗൃഹേത്താടു
െചയ്യാനിരിക്കുന്ന
ഉടമ്പടി ഇ്രപകാരമായിരിക്കും:

ഞാൻ എെന്റ നിയമങ്ങൾ അവരുെട
മനസ്സിെന്റയുള്ളിൽസ്ഥാപിക്കും
അവരുെട ഹൃദയങ്ങളിൽത്തെന്ന അവ
ആേലഖനംെചയ്യ ം.

ഞാൻഅവർക്കുൈദവവും
അവർഎനിക്കുജനവുംആയിരിക്കും.

11 ഇനിെയാരിക്കലും അവർ അവരവരുെട
അയൽക്കാേരാേടാ
പരസ്പരേമാ ‘കർത്താവിെന അറിയുക’
എന്ന് ഉപേദശിക്കുകയില്ല.

കാരണം അവർ എല്ലാവരും എെന്ന അറിയും;
ഏറ്റവും താേഴക്കിടയിലുള്ളആൾമുതൽ
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ഏറ്റവും ഉന്നതർവെര എല്ലാവരും എെന്ന
അറിയും.

12ഞാൻഅവരുെട ദുഷ്ടതക്ഷമിക്കും;
അവരുെട പാപങ്ങൾ ഇനിേമൽ ഞാൻ
ഓർക്കുകയുമില്ല.”‡

എന്ന്കർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
13 അവിടന്ന് ഈ ഉടമ്പടിെയ “പുതിയത്”
എന്നു വിളിക്കുന്നതിലൂെട ആദ്യേത്തതിനു
സാംഗത്യമില്ലാത്തതായിത്തീർന്നു എന്നു
്രപഖ്യാപിക്കുകയാണ.് കാലഹരണെപ്പട്ടതും
പഴഞ്ചനും ആയെതാെക്ക അതിേവഗം
അ്രപത്യക്ഷമാകും.

9
ലൗകികകൂടാരത്തിെലആരാധന

1 ൈദവം ഇ്രസാേയലുമായി െചയ്ത
ആദ്യഉടമ്പടിയിൽ ആരാധനയും
ലൗകികവിശുദ്ധമന്ദിരവും സംബന്ധിച്ച്
നിബന്ധനകൾഉണ്ടായിരുന്നു. 2അതിനനുസൃതമായി
ഒരുകൂടാരംനിർമിക്കെപ്പട്ട .സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ
ആദ്യഭാഗത്ത് (അതായത,് ഒന്നാംതിരശ്ശീലയ്ക്കു
പിന്നിൽ) നിലവിളക്കും േമശയും കാഴ്ചയപ്പവും
ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനു വിശുദ്ധസ്ഥലം എന്നു
േപര.് 3 കൂടാരത്തിെന്റ രണ്ടാംതിരശ്ശീലയ്ക്കു
പിന്നിൽ അതിവിശുദ്ധസ്ഥലം. 4 അവിെട
സ്വർണധൂപപീഠവും മുഴുവനും
സ്വർണംെപാതിഞ്ഞ ഉടമ്പടിയുെട േപടകവും
േപടകത്തിനുള്ളിൽ, മന്നാ ഇട്ട െവച്ചിരുന്ന
സ്വർണക്കലശവും അഹേരാെന്റ തളിരിട്ട വടിയും

‡ 8:12 യിര. 31:31-34
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നിയമത്തിെന്റ കൽപ്പലകകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു.
5 േപടകത്തിനുമീേത, േപടകത്തിെന്റ മൂടിയായ
പാപനിവാരണസ്ഥാനെത്ത മറയ്ക്കുന്ന
േതജേസ്സറിയ െകരൂബുകള ം* ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഇേപ്പാൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഓേരാന്നായി
സവിസ്തരം വർണിക്കുന്നത്അസാധ്യം.

6 േമൽപ്പറഞ്ഞ്രപകാരം എല്ലാ ്രകമീകരണവും
െചയ്തതിനുേശഷം പുേരാഹിതന്മാർ
തങ്ങള െട ശു്രശൂഷ അനുഷ്ഠിക്കാനായി
കൂടാരത്തിെന്റ ആദ്യഭാഗത്തു പതിവായി
്രപേവശിച്ചിരുന്നു. 7എന്നാൽരണ്ടാംഭാഗത്താകെട്ട,
മഹാപുേരാഹിതൻമാ്രതം വർഷത്തിെലാരിക്കൽ
്രപേവശിക്കും. അതും ഒരിക്കലും
രക്തംകൂടാെതയല്ല; താനും ജനവും
അജ്ഞതയിൽ െചയ്തുേപായിട്ട ള്ള
പാപങ്ങൾക്കായി അർപ്പിക്കാനുള്ള
യാഗരക്തവുമായിട്ടാണ് ്രപേവശിച്ചിരുന്നത.്
8 ആദ്യെത്ത കൂടാരവും (അത് സംബന്ധിച്ച
അനുഷ്ഠാനങ്ങള ം) നിലനിന്നിരുന്ന കാലംവെര
അതിവിശുദ്ധസ്ഥലേത്തക്കുള്ള വഴി
ദൃശ്യമായിരുന്നില്ല എന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ്
ഇതിനാൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 9 ഈ
പുറേമയുള്ള കൂടാരം വർത്തമാനകാലത്തിെന്റ
്രപതീകമാണ.് അർപ്പിക്കെപ്പടുന്ന വഴിപാടുകള ം
യാഗങ്ങള ം ആരാധകെന്റ മനസ്സാക്ഷിെയ
തൃപ്തിവരുത്താൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല.

* 9:5 െകരൂബുകൾ െപാതുേവ ൈദവദൂതന്മാർക്കു സമം എന്നു
കരുതെപ്പടുെന്നങ്കിലും,ഏെതന്നുവ്യക്തമായിപറയാൻകഴിയാത്ത
ചിറകുകള ള്ള ജീവികളാണ.് മൃഗത്തിെന്റേയാ മനുഷ്യെന്റേയാ
ശരീരഭാഗം ഇതിനുള്ളതായും കരുതെപ്പടുന്നു.
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10 ഭക്ഷണപാനീയങ്ങള ം വിവിധ കഴുകലുകള ം
സംബന്ധിച്ച ബാഹ്യനിയമങ്ങൾ പുതിെയാരു
വ്യവസ്ഥിതി സ്ഥാപിതമാകുന്നതുവെരമാ്രതം
സാംഗത്യമുള്ളവയായിരുന്നു.

്രകിസ്തുവിെന്റയാഗംസമ്പൂർണയാഗം
11 എന്നാൽ, ഇേപ്പാൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന†

നന്മ നിറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥിതിയുെട
മഹാപുേരാഹിതനായിട്ടാണ് ്രകിസ്തു വന്നത.്
അവിടന്ന് മനുഷ്യനിർമിതമല്ലാത്ത, അതായത,്
ഭൗതികമല്ലാത്ത വലുതും സമ്പൂർണവുമായ
ഒരു കൂടാരത്തിൽക്കൂടി ്രപേവശിച്ച .
12 മുട്ടാടുകള െടേയാ കാളക്കിടാങ്ങള െടേയാ
രക്തത്താൽ അല്ല, സ്വന്തം രക്തത്താൽത്തെന്ന
അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്ത് ഒേരെയാരു
തവണ ്രപേവശിച്ച െകാണ്ട് നിത്യമായ
വിേമാചനം സാധിച്ച . 13 മുട്ടാടുകള െടയും
കാളകള െടയും രക്തം തളിക്കുന്നതും
പശുഭസ്മം വിതറുന്നതുമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ
അശുദ്ധർക്കു ബാഹ്യശുദ്ധി വരുത്തുന്നു എങ്കിൽ,
14നിത്യാത്മാവിനാൽൈദവത്തിനു തെന്നത്തെന്ന
അർപ്പിച്ച നിഷ്കളങ്കനായ ്രകിസ്തുവിെന്റ രക്തം,
ജീവനുള്ള ൈദവെത്ത േസവിക്കാൻ നെമ്മ
േയാഗ്യരാേക്കണ്ടതിന്, നമ്മുെട മനസ്സാക്ഷിെയ
നിർജീവ്രപവൃത്തികളിൽനിന്ന് എ്രതയധികം
ശുദ്ധീകരിക്കും!

15 വിളിക്കെപ്പട്ടവർ‡ എല്ലാവർക്കും ൈദവം
വാഗ്ദാനംെചയ്തിരിക്കുന്ന നിത്യമായ ഓഹരി

† 9:11 ചി.ൈക.്രപ. ഭാവിയിൽ സ്ഥാപിതമാകാൻ ഇരിക്കുന്ന
‡ 9:15 അഥവാ,ൈദവത്തിെന്റസ്വന്തംജനമായിത്തീർന്നവർക്ക്
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ലഭിേക്കണ്ടതിന് ്രകിസ്തു ഒരു പുതിയ
ഉടമ്പടിയുെട മധ്യസ്ഥനായിത്തീർന്നത് ഈ
കാരണത്താലാണ്. ആദ്യഉടമ്പടിയുെട കീഴിൽ
ആയിരുന്നേപ്പാൾ അവർ െചയ്ത പാപങ്ങള െട
ശിക്ഷയിൽനിന്ന് അവെര േമാചിപ്പിക്കാനാണേല്ലാ
്രകിസ്തു മരിച്ചത.്

16 ഒരു വിൽപ്പ്രതം ്രപാബല്യത്തിൽ വരാൻ
അത് എഴുതിയ ആളിെന്റ മരണം സംഭവിച്ച
എന്ന് സ്ഥാപിേക്കണ്ടത് ആവശ്യമാണ.്
17 കാരണം, മരണേശഷംമാ്രതേമ വിൽപ്പ്രതം
സാധുവാകുന്നുള്ള ; അത് എഴുതിയ
ആൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതുവെര അതിന്
സാംഗത്യമില്ല. 18 ഒന്നാമെത്ത ഉടമ്പടിയും
രക്തംകൂടാെതയല്ലസ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടത.് 19-20 േമാശ
ന്യായ്രപമാണത്തിെല ഓേരാ കൽപ്പനയും
സകലജനേത്താടും ്രപേഘാഷിച്ചേശഷം
കാളക്കിടാങ്ങള െടയും മുട്ടാടുകള െടയും
രക്തം എടുത്തു െവള്ളം കലർത്തി “ഇത്
ൈദവം നിങ്ങൾക്കു നിയമിച്ച തന്ന ഉടമ്പടിയുെട
രക്തം”§ എന്നു ്രപസ്താവിച്ച െകാണ്ട് െചമന്ന
ആട്ടിൻേരാമവും ഈേസാപ്പ െചടിയുെട
തണ്ടുംെകാണ്ട് പുസ്തകച്ച രുളിേന്മലും
സകലജനത്തിേന്മലും തളിച്ച . 21അതുേപാെല
അേദ്ദഹം സമാഗമകൂടാരത്തിലും;
അനുഷ്ഠാനത്തിനായി ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന
സകല ഉപകരണങ്ങളിലും രക്തം തളിച്ച .
22 ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം എല്ലാംതെന്ന,
രക്തത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടുന്നു;

§ 9:19-20 ഉൽ. 24:8
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രക്തെച്ചാരിച്ചിലില്ലാെത പാപവിേമാചനം
സാധ്യമല്ല.

23 ഈ യാഗങ്ങളാൽ സ്വർഗീയമായവയുെട
്രപതിരൂപങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പേടണ്ടത്
ആവശ്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ,
സ്വർഗീയമായവയ്ക്ക് േവണ്ടത്
ഇവെയക്കാൾ േ്രശഷ്ഠതരമായ
യാഗങ്ങളാണ്. 24 മനുഷ്യനിർമിതവും
യാഥാർഥ്യത്തിെന്റ ്രപതിരൂപവുമായ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്കല്ല, നമുക്കുേവണ്ടി
ൈദവസന്നിധിയിൽ മധ്യസ്ഥതെചയ്യാൻ*
്രകിസ്തു സ്വർഗത്തിേലക്കുതെന്നയാണ്
ഇേപ്പാൾ ്രപേവശിച്ചിരിക്കുന്നത.്
25 മഹാപുേരാഹിതൻ വർഷംേതാറും
അന്യരക്തവുമായി അതിവിശുദ്ധസ്ഥലേത്തക്കു
്രപേവശിക്കുന്നതുേപാെല, ്രകിസ്തുവിന്
കൂെടക്കൂെട തെന്നത്താൻ യാഗം അർപ്പിേക്കണ്ട
ആവശ്യമില്ല. 26 മറിച്ചായിരുെന്നങ്കിൽ,
േലാകസ്ഥാപനംമുതൽ ഇതിനകം ്രകിസ്തു
പലേപ്പാഴുംകഷ്ടമനുഭവിേക്കണ്ടിവരുമായിരുന്നു.
എന്നാൽ അവിടന്ന് യുഗപരിസമാപ്തിയിൽ
പാപനിവാരണത്തിന് സ്വയം യാഗമായി
അർപ്പിച്ച െകാണ്ട് ഒരിക്കൽ ്രപത്യക്ഷനായി.
27 ഒരു്രപാവശ്യം മരണവും അതിനുേശഷം
ന്യായവിധിയും മനുഷ്യർക്കു നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.
28 അതുേപാെല ്രകിസ്തുവും ഒരു്രപാവശ്യം
അേനകരുെട പാപനിവാരണത്തിനായി,
യാഗമായി അർപ്പിക്കെപ്പട്ട ; ഇനി
രണ്ടാമത് അവിടന്ന് ്രപത്യക്ഷനാകുന്നത്

* 9:24 മൂ.ഭാ. ്രപത്യക്ഷനാകാൻ
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പാപനിവാരണം വരുത്താനല്ല, മറിച്ച,് തനിക്കായി
ആകാംക്ഷേയാെട കാത്തിരിക്കുന്നവെര
രക്ഷിക്കാനാണ.്

10
്രകിസ്തുവിെന്റനിസ്തുലയാഗം

1 ന്യായ്രപമാണമല്ല യാഥാർഥ്യം,
അതു വരാനിരുന്ന നന്മകള െട
്രപതിരൂപംമാ്രതമാണ.് അതുെകാണ്ട്
വർഷംേതാറും ആവർത്തിക്കെപ്പടുന്ന
യാഗങ്ങൾക്ക്, തിരുസന്നിധാനേത്താട്
അടുത്തുവരുന്നവെര പരിപൂർണരാക്കാൻ
കഴിയുന്നേതയില്ല. 2 അവയ്ക്കു
കഴിയുമായിരുെന്നങ്കിൽ, ഒരിക്കൽ
ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട ആരാധകർക്കു
പാപേബാധമില്ലാെത ആകുന്നതിനാൽ,
യാഗങ്ങൾതെന്നഅവസാനിപ്പിേക്കണ്ടിവരുമായിരുന്നിേല്ല?
3എന്നാൽ,അവപാപങ്ങള െടവർഷംേതാറുമുള്ള
അനുസ്മരണംമാ്രതമാണ.് 4 കാരണം,
കാളകള െടയും മുട്ടാടുകള െടയും രക്തത്തിനു
പാപനിവാരണംവരുത്താൻസാധ്യമല്ല.

5 അതിനാലാണ,് ്രകിസ്തു േലാകത്തിേലക്കു
വന്നേപ്പാൾ,അവിടന്ന്ൈദവേത്താട:്
“യാഗവും തിരുമുൽക്കാഴ്ചയും അങ്ങ്

ആ്രഗഹിച്ചില്ല.
എന്നാൽ അങ്ങ് ഒരു ശരീരം
യാഗാർപ്പണത്തിനായിഎനിെക്കാരുക്കി;

6സർവാംഗദഹനയാഗങ്ങളിലും
പാപശുദ്ധീകരണയാഗങ്ങളിലും
സം്രപീതനായില്ല.
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7 അേപ്പാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ‘ഇതാ ഞാൻ
വരുന്നു; തിരുെവഴുത്തിൽ* എെന്നക്കുറിച്ച്
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു—
എെന്റ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട ഇഷ്ടം
െചയ്യാൻഞാൻവരുന്നു’ ”†എന്നുപറഞ്ഞു.

8ഇതു ്രപസ്താവിച്ചേശഷം,ന്യായ്രപമാണാനുസൃതമായി
അനുഷ്ഠിക്കുന്ന “യാഗങ്ങള ംതിരുമുൽക്കാഴ്ചകള ം
സർവാംഗദഹനയാഗങ്ങള ംപാപശുദ്ധീകരണയാഗങ്ങള ം
അവിടന്ന് ആ്രഗഹിച്ചില്ല, അവയിൽ
സം്രപീതനായതുമില്ല. 9 ഇതാ, അങ്ങയുെട
ഇഷ്ടം െചയ്യാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു” എന്ന്
്രകിസ്തു പറയുന്നു. രണ്ടാമെത്ത ഉടമ്പടി
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഒന്നാമേത്തതിെന
അവിടന്ന് നിഷ്കാസനംെചയ്തു.
10 േയശു്രകിസ്തു ഒരിക്കൽമാ്രതം
അർപ്പിച്ച ശരീരയാഗത്തിലൂെട, നെമ്മ
വിശുദ്ധരാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവിടെത്ത ഇഷ്ടം
നിമിത്തമാണ.്

11 ഓേരാ പുേരാഹിതനും നിന്നുെകാണ്ട,്
ഒരിക്കലും പാപനിവാരണം വരുത്താൻ
കഴിവില്ലാത്ത ഒേരതരം യാഗങ്ങൾ വീണ്ടും
വീണ്ടും അർപ്പിച്ച് ദിനം്രപതി തെന്റ ശു്രശൂഷ
നിർവഹിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു. 12 എന്നാൽ,
ഈ മഹാപുേരാഹിതനാകെട്ട, പാപനിവാരണം
വരുത്തുന്ന അദ്വിതീയയാഗം എേന്നക്കുമായി
അർപ്പിച്ചേശഷം ൈദവത്തിെന്റ വലതുഭാഗത്ത്
ഉപവിഷ്ടനായി; 13 അവിടെത്ത ശ്രതുക്കൾ
തെന്റ പാദപീഠമാകുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

* 10:7 മൂ.ഭാ. പുസ്തകച്ച രുളിൽ † 10:7 സങ്കീ. 40:6-8
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14 അവിടന്ന് ഒേരെയാരു യാഗത്താൽ
വിശുദ്ധരാക്കെപ്പടുന്നവെര എേന്നക്കുമായി
സമ്പൂർണരാക്കിയിരിക്കുന്നു.

15 പരിശുദ്ധാത്മാവും നേമ്മാട് ഇേതപ്പറ്റി
സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുന്നു:
16 “ആ കാലത്തിനുേശഷം ഞാൻ

ഇ്രസാേയൽഗൃഹേത്താടു
െചയ്യാനിരിക്കുന്ന
ഉടമ്പടി ഇ്രപകാരമായിരിക്കും:

ഞാൻ എെന്റ നിയമങ്ങൾ അവരുെട
മനസ്സിെന്റയുള്ളിൽെവക്കും
അവരുെട ഹൃദയങ്ങളിൽത്തെന്ന അവ
ആേലഖനംെചയ്യ ം, എന്നു കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട”്‡

എന്നിങ്ങെന അവിടന്ന് ആദ്യം ്രപഖ്യാപിക്കുന്നു.
17തുടർന്ന,്
“അവരുെട പാപങ്ങള ം ദുഷ്െചയ്തികള ം
ഇനിേമൽഞാൻഓർക്കുകയുമില്ല.”§ എന്നും
പറയുന്നു.

18ഇവയുെടെയല്ലാം നിവാരണം വന്നയിടത്ത് ഇനി
ഒരു പാപനിവാരണയാഗത്തിനുംസാംഗത്യമില്ല.

സഹിഷ്ണുതയ്ക്കുേവണ്ടിയുള്ളആഹ്വാനം
19 അതുെകാണ്ടു സേഹാദരങ്ങേള, നമുക്ക്
േയശുവിെന്റ ശരീരമാകുന്ന തിരശ്ശീലയിലൂെട,
കർത്താവുതെന്ന തുറന്നുതന്ന ജീവനുള്ള
നവീനമാർഗത്തിലൂെട, 20 േയശുവിെന്റ
രക്തത്താൽ അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്തു
്രപേവശിക്കാനുള്ളൈധര്യവും 21ൈദവഭവനത്തിനുേമൽ

‡ 10:16 യിര. 31:33 § 10:17 യിര. 31:34
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പരമാധികാരിയായ ഒരു മഹാപുേരാഹിതനും
ഉണ്ട്. 22 അതിനാൽ, നാം ദുഷിച്ചമനസ്സാക്ഷി
നീങ്ങാനായിഹൃദയങ്ങൾനിർമലീകരിക്കെപ്പട്ടവരും
ശരീരം ശുദ്ധജലത്താൽ കഴുകെപ്പട്ടവരുമായി
വിശ്വാസത്തിെന്റ പൂർണനിശ്ചയേത്താടും
സത്യസന്ധതയുള്ള ഹൃദയേത്താടുംകൂടി
ൈദവേത്താട് അടുത്തുെചല്ല ക. 23 നമുക്ക്
അചഞ്ചലരായി നിന്നുെകാണ്ട് നമ്മുെട ്രപത്യാശ
ഏറ്റ പറയാം. വാഗ്ദാനംെചയ്ത ൈദവം
വിശ്വാസേയാഗ്യനേല്ലാ! 24 സ്േനഹിക്കാനും
സൽ്രപവൃത്തികൾ െചയ്യാനും പരസ്പരം
േ്രപരിപ്പിക്കുന്നതിന് നമുക്കു ്രശദ്ധിക്കാം.
25 സഭാേയാഗങ്ങെള ഉേപക്ഷിക്കുന്നത്
ചിലർ ശീലമാക്കിയിട്ട ണ്ട്. നാം അങ്ങെന
െചയ്യാെത, കർത്താവിെന്റ പുനരാഗമനദിവസം
അടുത്തുവരുെന്നന്നു കാണുേന്താറും
നമുക്ക് അധികമധികമായി, പരസ്പരം
േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കാം.

26-27 സത്യം വ്യക്തമായി ്രഗഹിച്ചതിനുേശഷം,
നാം മനഃപൂർവം പാപംെചയ്താൽ
ന്യായവിധിയുെട ഭയാനകമായ
സാധ്യതകള ം ശ്രതുക്കെള ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള
േ്രകാധാഗ്നിയുമല്ലാെത,പാപനിവാരണത്തിനുേവണ്ടി
ഇനി ഒരു യാഗവും അവേശഷിക്കുന്നില്ല.
28േമാശയുെടന്യായ്രപമാണംനിരാകരിക്കുന്നയാൾ
യാെതാരു കരുണയും ലഭിക്കാെത രേണ്ടാ
മൂേന്നാ സാക്ഷികള െട െമാഴിയാൽ മരണശിക്ഷ
ഏൽക്കുന്നു. 29 അങ്ങെനെയങ്കിൽ
ൈദവപു്രതെന ചവിട്ടിക്കളയുകയും പാപിയായ
തെന്ന വിശുദ്ധീകരിച്ച ഉടമ്പടിയുെട രക്തെത്ത
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അശുദ്ധെമന്നു കരുതുകയും കൃപയുെട
ആത്മാവിെന നിന്ദിക്കുകയുംെചയ്തയാൾ
എ്രത കഠിനതരമായ ശിക്ഷയ്ക്കു പാ്രതമാകും
എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച േനാക്കുക.
30 “ഞാനാണ് ്രപതികാരംെചയ്യന്നവൻ, ഞാൻ
പകരംവീട്ട ം”*എന്നും “കർത്താവ് തെന്റജനെത്ത
ന്യായംവിധിക്കും”† എന്നും അരുളിെച്ചയ്ത
ൈദവെത്ത നാം അറിയുന്നേല്ലാ. 31 ജീവനുള്ള
ൈദവത്തിെന്റൈകകളിൽവീഴുന്നത് ഭയാനകം!

32 സത്യം വ്യക്തമായി ്രഗഹിച്ചതിെനത്തുടർന്ന്
കഷ്ടതകൾ നിറഞ്ഞ വലിയ േപാരാട്ടം,
നിങ്ങൾ സഹിച്ച നിന്ന ആദിമനാള കൾ,
ഓർക്കുക. 33 ചിലേപ്പാൾ നിങ്ങൾ പരസ്യമായി
നിന്ദിക്കെപ്പടുകയും പീഡിപ്പിക്കെപ്പടുകയും
െചയ്തു. മറ്റ ചിലേപ്പാൾ, ഇങ്ങെന
അധിേക്ഷപവും പീഡനവും ഏറ്റവർക്ക്
സഹകാരികളായി. 34 തടവിലാക്കെപ്പട്ടവേരാട്
നിങ്ങൾ സഹതാപം കാണിച്ച . േ്രശഷ്ഠതരവും
ശാശ്വതവുമായ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്ക്
ഉെണ്ടന്നറിഞ്ഞുെകാണ്ട് നിങ്ങള െട സ്വത്തുക്കൾ
നിങ്ങളിൽനിന്ന് അപഹരിക്കെപ്പട്ടത് നിങ്ങൾ
ആനന്ദേത്താെട സഹിച്ച . 35 മഹത്തായ
്രപതിഫലം നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും എന്നതുെകാണ്ട്
നിങ്ങളിലുള്ള അചഞ്ചലവിശ്വാസം
പരിത്യജിക്കരുത.്

36ൈദേവഷ്ടംനിറേവറ്റിവാഗ്ദാനം ്രപാപിക്കാൻ
നിങ്ങൾക്ക്സഹിഷ്ണുതയാണ്ആവശ്യം.
37 “ഇനിഅൽപ്പകാലംകഴിഞ്ഞ്

* 10:30 ആവ. 32:35 † 10:30 ആവ. 32:36;സങ്കീ. 135:14
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വരാനുള്ളവൻവരും,
താമസിക്കില്ല.”‡

38 “വിശ്വാസത്താലാണ് എെന്റ നീതിമാൻ
ജീവിക്കുന്നത,്
പിന്മാറുന്നയാളിൽ
എെന്റമനസ്സിന് ്രപസാദമില്ല.”§

39 എങ്കിലും നാം പിന്മാറി നാശത്തിേലക്കു
േപാകുന്നവരല്ല, മറിച്ച് വിശ്വാസത്താൽ
്രപാണരക്ഷ്രപാപിക്കുന്നവരാണ.്

11
വിശ്വാസം ്രപവൃത്തിപഥത്തിൽ

1വിശ്വാസംഎന്നത് നാം ്രപത്യാശിക്കുന്നവയുെട
ഉറപ്പ ം നമുക്ക് അദൃശ്യമായ കാര്യങ്ങള െട
നിശ്ചയവും ആകുന്നു. 2ഈവിശ്വാസത്തിനാണ്
പൂർവികർ ്രപശംസിക്കെപ്പട്ടത.്

3 ൈദവവചനത്താൽ ്രപപഞ്ചെത്ത
സൃഷ്ടിച്ച എന്ന് വിശ്വാസത്താൽ നാം
മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങെന, ദൃശ്യമായെതല്ലാം
അദൃശ്യമായതിൽനിന്ന് ഉളവായി എന്നു നാം
അറിയുന്നു.

4 ഹാേബൽ ൈദവത്തിനു കയീേന്റതിലും
വിശിഷ്ടമായ ഒരു യാഗം, വിശ്വാസത്താൽ
അർപ്പിച്ച . അതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിന്
നീതിനിഷ്ഠൻ എന്നു സാക്ഷ്യം ലഭിച്ച . ൈദവം
അേദ്ദഹത്തിെന്റവഴിപാട്അംഗീകരിച്ച .അേദ്ദഹം
മരിെച്ചങ്കിലും വിശ്വാസത്താൽ ഇേപ്പാഴും
സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.

‡ 10:37 െയശ. 26:20;ഹബ. 2:3 § 10:38 ഹബ. 2:4
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5 ഹാേനാക്ക് മരണം അനുഭവിക്കാെത,
വിശ്വാസത്താൽ എടുക്കെപ്പട്ട ;
“ൈദവം അേദ്ദഹെത്ത തെന്റ
അടുേത്തെക്കടുത്തതിനാൽ പിെന്ന
കാണെപ്പട്ടേതയില്ല;”* എടുക്കെപ്പടുന്നതിനു
മുമ്പ,് ൈദവെത്ത ്രപസാദിപ്പിച്ചവൻ
എന്ന സാക്ഷ്യം അേദ്ദഹത്തിനു ലഭിച്ച .
6വിശ്വാസംകൂടാെതൈദവെത്ത ്രപസാദിപ്പിക്കുക
അസാധ്യം; ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽ വരാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നയാൾ ൈദവം ഉെണ്ടന്നും തെന്ന
ജാ്രഗതേയാെട അേന്വഷിക്കുന്നവർക്ക് അവിടന്ന്
്രപതിഫലം നൽകുെമന്നും വിശ്വസിേക്കണ്ടതാണ.്

7 േനാഹ, അതുവെരയും കണ്ടിട്ടില്ലാതിരുന്ന
കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ച മുന്നറിയിപ്പ ലഭിച്ചേപ്പാൾ
തെന്റ കുടുംബെത്ത രക്ഷിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി
ഭയഭക്തിേയാെട, വിശ്വാസത്താൽ ഒരു വലിയ
െപട്ടകം നിർമിച്ച ; വിശ്വാസത്താൽ േലാകെത്ത
കുറ്റം വിധിച്ച,് വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ
നീതിക്ക്അവകാശിയായിത്തീർന്നു.

8 അ്രബാഹാം തനിക്ക് ഓഹരിയായി
ലഭിക്കാനിരുന്ന േദശേത്തക്കു േപാകാൻ
വിളിക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ താൻ എവിേടക്കു
േപാകുന്നു എന്നറിയാെത വിശ്വാസത്താൽ
അനുസരണേയാെട യാ്രതപുറെപ്പട്ട . 9അേദ്ദഹം
വാഗ്ദാനേദശത്ത് വിശ്വാസത്താൽ ഒരു
്രപവാസിെയേപ്പാെല ജീവിച്ച . ഇേത
വാഗ്ദാനത്തിന് അവകാശികളായ യിസ്ഹാക്കും
യാേക്കാബും അതുേപാെലതെന്ന കൂടാരങ്ങളിൽ
താമസിച്ച . 10ൈദവം ശില്പിയും നിർമാതാവുമായി

* 11:5 ഉൽ. 5:24
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അടിസ്ഥാനമിട്ട ഒരു നഗരത്തിനായി
അ്രബാഹാം കാത്തിരുന്നു. 11 സാറ
വന്ധ്യയും വേയാധികയും ആയിരുന്നിട്ട ം
വിശ്വാസത്താൽ, “വാഗ്ദാനംെചയ്ത ൈദവം
വിശ്വസ്തൻ” എന്നു കണക്കാക്കിയതുെകാണ്ട,്
ഗർഭധാരണത്തിന് ശക്തയായിത്തീർന്നു.
12 അങ്ങെന ഒരു മനുഷ്യനിൽനിന്ന,്
മൃത്രപായനായവനിൽനിന്നുതെന്ന,
ആകാശത്തിെല നക്ഷ്രതങ്ങൾേപാെലയും
സമു്രദതീരെത്ത മണൽത്തരിേപാെലയും
അസംഖ്യംസന്തതികൾഉത്ഭവിച്ച .

13 ഇവെരല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിൽ മരണംവെര
ഉറച്ച നിന്നു. അവർ സ്വന്തം ജീവിതകാലത്ത്
വാഗ്ദാനനിവൃത്തി കരഗതമാകാെത,
ദൂെരനിന്ന് അവെയ (വിശ്വാസത്താൽ) കണ്ട്,
ഈ േലാകത്തിൽ തങ്ങൾ അപരിചിതരും
വിേദശികള ം എന്നു േബാധ്യെപ്പട്ട് അവെയ
(ആനന്ദേത്താെട) സ്വാഗതംെചയ്തു.
14 ഇങ്ങെന (അവരുെട ്രപവൃത്തിയിലൂെട)
പറയുന്നവർ, തങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു േദശം
അേന്വഷിക്കുെന്നന്നു സുവ്യക്തമാക്കുകയാണ.്
15 തങ്ങൾ വിട്ട േപാന്ന േദശെത്തക്കുറിച്ച്
ഗൃഹാതുരരായിരുെന്നങ്കിൽ അവർക്ക്
മടങ്ങിേപ്പാകാൻ സമയമുണ്ടായിരുന്നു.
16 എന്നാൽ അവരാകെട്ട, അധികം
േ്രശഷ്ഠമായ സ്ഥലം, സ്വർഗീയമാതൃരാജ്യംതെന്ന,
വാഞ്ഛിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. അതുെകാണ്ടു
ൈദവം,അവരുെടൈദവംഎന്നു വിളിക്കെപ്പടാൻ
ലജ്ജിക്കുന്നില്ല;കാരണംഅവിടന്ന്അവർക്കായി
ഒരു നഗരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.
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17-18 താൻ പരീക്ഷിക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ അ്രബാഹാം
വിശ്വാസത്താൽ യിസ്ഹാക്കിെന യാഗമായി
അർപ്പിച്ച . “യിസ്ഹാക്കിൽനിന്നു ജനിക്കുന്നവൻ
നിെന്റ സന്തതി എന്നു വിളിക്കെപ്പടും”† എന്ന
വാഗ്ദാനെത്ത സഹർഷം സ്വീകരിച്ചയാൾതെന്ന
തെന്റഒേരെയാരു മകെനയാഗാർപ്പണം െചയ്യാൻ
തയ്യാറായി. 19 മരിച്ചവെര ഉയിർപ്പിക്കാൻ
ൈദവം ശക്തെനന്ന് അ്രബാഹാം താത്ത്വികമായി
ചിന്തിച്ച . ഒരു്രപകാരത്തിൽ അവെന,
മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉത്ഥാനംെചയ്തവനായി
തിരിെകലഭിക്കുകതെന്നയായിരുന്നു.

20 യിസ്ഹാക്ക് യാേക്കാബിെനയും
ഏശാവിെനയും വിശ്വാസത്താൽഅവരുെട ഭാവി
മുൻകൂട്ടിക്കണ്ട്അനു്രഗഹിച്ച .

21 ആസന്നമരണനായ യാേക്കാബ്
തെന്റ വടിയുെട തലയ്ക്കൽ ഊന്നിനിന്ന‡്

േയാേസഫിെന്റ പു്രതന്മാർ ഇരുവെരയും
വിശ്വാസത്താൽഅനു്രഗഹിച്ച .

22 േയാേസഫ് തെന്റ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ,
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നുള്ള ഇ്രസാേയല്യരുെട
പലായനത്തിെന്റ കാര്യം, വിശ്വാസത്താൽ
പരാമർശിക്കുകയും തെന്റ അസ്ഥികള െട
പുനഃസംസ്കരണെത്തക്കുറിച്ച്
നിർേദശിക്കുകയും െചയ്തു.

23 േമാശ ജനിച്ചേപ്പാൾ, ശിശു അസാധാരണ
സൗന്ദര്യം ഉള്ളവെനന്ന്അവെന്റമാതാപിതാക്കൾ
കണ്ടിട്ട് വിശ്വാസത്താൽ മൂന്നുമാസം അവെന
† 11:17-18 ഉൽ. 21:12 ‡ 11:21 മൂ.ഭാ. െ്രപാസ്കുെനെവാ.
ഈ പദത്തിന് ആരാധിക്കുക, കുനിയുക, നമസ്കരിക്കുക എന്നീ
അർഥങ്ങള മുണ്ട.്
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ഒളിച്ച െവച്ച . അവർ രാജാവിെന്റ ആജ്ഞെയ
ഭയെപ്പട്ടേതയില്ല.

24 േമാശ വളർന്നേപ്പാൾ “ഫറേവാെന്റ
പു്രതിയുെട മകൻ” എന്നു വിളിക്കെപ്പടാൻ
വിസമ്മതിച്ചത്ഈവിശ്വാസത്താൽത്തെന്നയാണ.്
25അേദ്ദഹം പാപത്തിെന്റ ക്ഷണേനരേത്തക്കുള്ള
ആസ്വാദനെത്തക്കാൾ, ൈദവജനം സഹിക്കുന്ന
കഷ്ടതയിൽ പങ്കുേചരുന്നത് െതരെഞ്ഞടുത്തു;
26 അേദ്ദഹം ഈജിപ്റ്റിെല അമൂല്യ
സമ്പത്തിെനക്കാൾ ്രകിസ്തുവിെന്രപതിയുള്ള
അപമാനം മൂല്യേമറിയെതന്നു കരുതി.
കാരണം േമാശ ൈദവത്തിൽനിന്ന്
തനിക്കു ലഭിക്കാനുള്ള ്രപതിഫലത്തിൽ
സ്ഥിരചിത്തനായിരുന്നു. 27 അേദ്ദഹം
വിശ്വാസത്താൽ രാജേകാപം ഭയെപ്പടാെത
ഈജിപ്റ്റ് വിട്ട േപാന്നു; അദൃശ്യനായ ൈദവെത്ത
ദർശിച്ച എന്നതുേപാെല തെന്റ ്രപയാണം
തുടർന്നു. 28 ആദ്യജാതന്മാെര സംഹരിക്കുന്ന
ദൂതൻ ഇ്രസാേയല്യരുെട ആദ്യജാതന്മാെര
സ്പർശിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനായി േമാശ
വിശ്വാസത്താൽ െപസഹ§ ആചരിക്കുകയും
രക്തം (വീടുകള െട കട്ടിളക്കാലുകളിലും
കട്ടിളകള െട മീേതയുള്ള പടിയിലും) പുരട്ട കയും
െചയ്തു.

29 ഇ്രസാേയല്യർ വിശ്വാസത്താൽ, ഉണങ്ങിയ
നിലെത്തന്നേപാെല െചങ്കടൽ കടന്നു; എന്നാൽ
അതിന് ഈജിപ്റ്റ കാർ പരി്രശമിച്ചേപ്പാൾ
അവെരല്ലാം മുങ്ങിമരിച്ച .

§ 11:28 അതായത്, വീെണ്ടടുപ്പ മേഹാത്സവം:
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നുള്ള ഇ്രസാേയലിെന്റ വിേമാചനം
അനുസ്മരിക്കുന്നു.
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30 ഇ്രസാേയൽൈസന്യം വിശ്വാസത്താൽ
ഏഴുദിവസം െയരീേഹാേക്കാട്ട വലംെവച്ച ; അത്
നിലംെപാത്തി.

31 രാഹാബ് എന്ന ഗണിക വിശ്വാസത്താൽ
ചാരന്മാെര സമാധാനേത്താെട സ്വാഗതം
െചയ്തതുെകാണ്ട് വിശ്വസിക്കാതിരുന്ന*
മറ്റള്ളവേരാെടാപ്പം നശിക്കാതിരുന്നു.

32 ഇതിലുപരിയായി എന്താണ് എഴുേതണ്ടത?്
ഗിെദേയാൻ, ബാരാക്ക,് ശിംേശാൻ, യിപ്താഹ്,
ദാവീദ്, ശമുേവൽ എന്നിവെരക്കുറിച്ച ം
്രപവാചകന്മാെരക്കുറിച്ച ം ഇേപ്പാൾ
പരാമർശിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. 33 അവർ
വിശ്വാസത്താൽ രാജ്യങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കി,
നീതി നിർവഹിച്ച , വാഗ്ദാനങ്ങൾ
സ്വായത്തമാക്കി, സിംഹങ്ങള െട വായ് അടച്ച ,
34 അഗ്നിജ്വാലകള െട തീക്ഷ്ണത ശമിപ്പിച്ച ,
വാളിെന്റ വായ്ത്തലയിൽനിന്ന് രക്ഷെപ്പട്ട ,
ബലഹീനതയിൽനിന്ന് ശക്തിയാർജിച്ച , അവർ
വീരേസനാനികളായി ശ്രതുൈസന്യെത്ത
തുരത്തിേയാടിച്ച . 35 ചില സ്്രതീകൾക്കു
തങ്ങള െട മരിച്ചവെര ജീവേനാെട തിരിെക
കിട്ടി, മറ്റ ചിലർ രക്ഷെപ്പടാൻ ആ്രഗഹിക്കാെത
േ്രശഷ്ഠമായ പുനരുത്ഥാനം ലഭിേക്കണ്ടതിന്
മരണംവെര പീഡനം ഏറ്റ . 36 േവെറചിലർ
പരിഹാസം, ചമ്മട്ടിയടി, ചങ്ങല, തടവ് എന്നിവ
സഹിച്ച . 37 ചിലർ കേല്ലറിനാൽ വധിക്കെപ്പട്ട ,
ഈർച്ചവാളാൽ പിളർത്തെപ്പട്ട , വാളിനാൽ
െകാല്ലെപ്പട്ട . െചമ്മരിയാടുകള െടയും
േകാലാടുകള െടയും തുകൽ ധരിച്ച,്
* 11:31 അതായത,്അനുസരിക്കാതിരുന്ന
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38 നിരാ്രശയരും പീഡിതരും നിന്ദിതരുമായി
കാടുകളിലും മലകളിലും അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു,
ഗുഹകളിലും മാളങ്ങളിലുമായി ജീവിച്ച . േലാകം
അവർക്ക്അനുേയാജ്യമായിരുന്നില്ല.

39അവർഎല്ലാവരും തങ്ങള െട വിശ്വാസത്തിന്
അഭിനന്ദിക്കെപ്പട്ട െവങ്കിലും അവരിൽ
ആരുംതെന്ന വാഗ്ദാനനിവൃത്തി ്രപാപിച്ചില്ല.
40 നേമ്മാടുേചർന്ന് അവരും പൂർണത
്രപാപിക്കാനായി ൈദവം നമുക്കുേവണ്ടി ഏറ്റവും
േ്രശഷ്ഠമായതുകരുതിയിരുന്നു.

12
1 അതുെകാണ്ടു സാക്ഷികള െട
ഇ്രത വലിെയാരു സമൂഹം നമ്മുെട
ചുറ്റിലുമുള്ളതിനാൽ നമ്മുെട മുേന്നറ്റെത്ത
തടസ്സെപ്പടുത്തുന്ന സർവതും, വിേശഷാൽ
നെമ്മ ക്ഷണേനരംെകാണ്ട് കുടുക്കിലാക്കുന്ന
പാപങ്ങൾ,അതിജീവിച്ച്സ്ഥിേരാത്സാഹേത്താെട
നമ്മുെടമുമ്പിലുള്ള ഓട്ടം ഓടാം.
2 വിശ്വാസത്തിെന്റ ആരംഭകനും അതിന്
പരിപൂർണത വരുത്തുന്നയാള മായ േയശുവിൽ
ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ച െകാണ്ടാണ് നാംഇതു െചേയ്യണ്ടത.്
തെന്റ മുമ്പിെല ആനന്ദേമാർത്ത,് അവിടന്ന്
അപമാനംഅവഗണിച്ച് ്രകൂശിെനസഹിക്കുകയും
ൈദവസിംഹാസനത്തിെന്റ വലതുഭാഗത്ത്
ഉപവിഷ്ടനാകുകയും െചയ്തു. 3 നിങ്ങൾ
ജീവിതത്തിൽ പരിക്ഷീണിതരും മനസ്സ
തളർന്നവരും ആകാതിരിക്കാൻ അവിടന്ന്
പാപികളിൽനിന്നു സഹിച്ച ഇതുേപാെലയുള്ള
എല്ലാവ്യഥകള ം ചിന്തിക്കുക.



എ്രബായർ 12:4 xli എ്രബായർ 12:10

ൈദവികശിക്ഷണം
4 പാപേത്താടുള്ള േപാരാട്ടത്തിൽ രക്തം
െചാരിയുന്നതുവെരനിങ്ങൾെചറുത്തുനിന്നിട്ടില്ല.
5 “എെന്റ കുേഞ്ഞ, കർത്താവിെന്റ ശിക്ഷണം

നിസ്സാരമായി കരുതരുത,്
അവിടന്ന് നിെന്ന ശാസിക്കുേമ്പാൾ ൈധര്യം
െവടിയരുത.്

6 കർത്താവ് താൻ സ്േനഹിക്കുന്നവെര
ശിക്ഷിക്കുന്നു,
താൻ പു്രതനായി സ്വീകരിച്ച സകലെരയും
ശിക്ഷിച്ച നന്നാക്കുന്നു,”*

എന്നിങ്ങെന, ഒരു പിതാവ് പു്രതേനാട്
എന്നേപാെല നിങ്ങേളാടു സംവദിക്കുന്ന
്രപേബാധനം നിങ്ങൾമറന്നുകളേഞ്ഞാ?

7 ൈദവം തെന്റ മക്കേളാട് എന്നേപാെല
നിങ്ങേളാടു െപരുമാറുന്നു; ആകയാൽ നിങ്ങൾ
ഈശിക്ഷസഹിക്കുക.സ്വപിതാവ്ശിക്ഷിക്കാത്ത
മകൻ ആരുണ്ട്? 8 എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്ന
ശിക്ഷ നിങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾ
സ്വന്തം മക്കളല്ല; ജാരസന്തതികളാണ.് 9 നമ്മുെട
ലൗകികപിതാക്കന്മാർ നമുക്ക് ബാല്യത്തിൽ
ശിക്ഷ നൽകിയിരുന്നേപ്പാൾ അവെര നാം
ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. അങ്ങെനെയങ്കിൽ നമ്മുെട
ആത്മാക്കള െട പിതാവിനു നാം എ്രതയധികം
കീഴടങ്ങി ജീവിേക്കണ്ടതാണ!് 10 അവർ
തങ്ങൾക്ക് ഉത്തമെമന്നു േതാന്നിയ വിധത്തിൽ
ആയിരുന്നു നെമ്മ അൽപ്പകാലേത്തക്ക്
ശിക്ഷയ്ക്കു വിേധയരാക്കിയത്; ൈദവേമാ,
നമ്മുെട ്രപേയാജനത്തിനായി—നാം അവിടെത്ത
* 12:6 സദൃ. 3:11,12
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വിശുദ്ധിയിൽ പങ്കാളികൾ ആേകണ്ടതിന—്
നമുക്ക് ബാലശിക്ഷ നൽകുന്നു. 11 ഏതുതരം
ശിക്ഷയും തൽക്കാലേത്തക്ക് ആനന്ദകരമല്ല,
ദുഃഖകരമാെണന്ന് േതാന്നും. ഇതിലൂെട
പരിശീലനം സിദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് നീതിപൂർവമായ
ഒരുസമാധാനഫലം പിന്നീടു ലഭിക്കും.

12 അതുെകാണ്ട് തളർന്ന ൈകകള ം
ദുർബലമായ കാൽമുട്ട കള ം ശക്തിെപ്പടുത്തുക.
13 അങ്ങെന, മുടന്തുള്ള കാലിന് ഉള ക്കുകൂടി
വരാെത സൗഖ്യമാേകണ്ടതിനു “നിങ്ങള െട
പാദങ്ങൾക്കുപാതനിരപ്പാക്കുക.”†

മുന്നറിയിപ്പ ം ശാക്തീകരണവും
14 സകലമനുഷ്യേരാടും സമാധാനം ആചരിച്ച്
വിശുദ്ധരായിരിക്കാൻ പരി്രശമിക്കുക;
വിശുദ്ധിയില്ലാെത ആരും കർത്താവിെന
കാണുകയില്ല. 15 ആരും ൈദവകൃപയിൽ
കുറവുള്ളവരാകാതിരിക്കാനും കയ് പുള്ള വല്ല
േവരും മുളച്ച വളർന്ന് കലക്കമുണ്ടായിഅേനകർ
മലിനരാകാതിരിക്കാനും സൂക്ഷിക്കുക.‡
16 ആരും വിഷയാസക്തേരാ, ഒരു ഊണിനു
സ്വന്തം േജ്യഷ്ഠാവകാശം വിറ്റ കളഞ്ഞ
ഏശാവിെനേപ്പാെല അഭക്തേനാ ആകാെത
സൂക്ഷിക്കുക. 17 പിന്നീട് സ്വപിതാവിെന്റ
അനു്രഗഹം അവകാശമാക്കാൻ ആ്രഗഹിച്ചിട്ട ം
അയാൾ പുറന്തള്ളെപ്പട്ട . കണ്ണ നീേരാെട
അേപക്ഷിെച്ചങ്കിലും തനിക്കു ൈകവിട്ട േപായത്
† 12:13 സദൃ. 4:26 ‡ 12:15 വിശ്വാസികൾ പരസ്പരമുള്ള
സ്േനഹമില്ലായ്മ വളെര െചറുതായി ആരംഭിച്ചിട്ട് ഒരു
വൻവൃക്ഷമായി പടർന്ന് പന്തലിക്കും അതിെനതിേര
സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരായിരിക്കുക.
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തിരിെക േനടാൻ അവസരം ലഭിച്ചില്ല എന്നും
നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ.
ഭയവും ആനന്ദവും ്രപദാനംെചയ്യന്ന

പർവതങ്ങൾ
18 സ്പർശിക്കാവുന്നതും ആളിക്കത്തുന്ന
തീയുള്ളതുമായ പർവതെത്തേയാ
േഘാരതമസ്സിെനേയാ ഇരുട്ടിെനേയാ
ചുഴലിക്കാറ്റിെനേയാ 19 കാഹളധ്വനിെയേയാ
“ഇനി ഒരു വാക്കും ഞങ്ങേളാടു
കൽപ്പിക്കരുേത,”§ എന്നു േകട്ടവർ െകഞ്ചിയ
ശബ്ദേഘാഷണെത്തേയാ അല്ല നിങ്ങൾ
സമീപിക്കുന്നത.് 20 “ഒരു മൃഗമാെണങ്കിൽേപാലും
പർവതെത്ത െതാട്ടാൽ അതിെന
കെല്ലറിഞ്ഞുെകാല്ലണം”* എന്ന കൽപ്പന
അവർക്ക് അസഹനീയമായിരുന്നു. 21ആകാഴ്ച
അത്യന്തം ഭയാനകമായിരുന്നതിനാൽ േമാശയും
“ഞാൻഭീതിയാൽനടുങ്ങുന്നു”†എന്നുപറഞ്ഞു.

22എന്നാൽ,നിങ്ങൾവന്നിരിക്കുന്നത്സീേയാൻ‡
പർവതത്തിൽ; ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ
നഗരമായ സ്വർഗീയെജറുശേലമിൽ ആണ്.
അവിെട സംഖ്യാതീതമായ, ബഹുസഹ്രസം
ദൂതന്മാരുെട സന്തുഷ്ട സേമ്മളനത്തിേലക്കും
23 സ്വർഗത്തിൽ േപരു േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ട ള്ള
ആദ്യജാതരുെട സഭയിേലക്കും എല്ലാവരുെടയും
ന്യായാധിപതിയായ ൈദവത്തിനും
സിദ്ധന്മാരാക്കെപ്പട്ട നീതിമാന്മാരുെട
ആത്മാക്കൾക്കും 24 പുതിയ ഉടമ്പടിയുെട

§ 12:19 പുറ. 19:16-25; 20:18-20 കാണുക. * 12:20 പുറ.
19:12,13 † 12:21 ആവ. 9:19കാണുക. ‡ 12:22 അതായത്,
െജറുശേലം
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മധ്യസ്ഥനായ േയശുവിനും ഹാേബലിെന്റ
രക്തെത്തക്കാൾ േ്രശഷ്ഠമായി സംസാരിക്കുന്ന,
തളിക്കെപ്പട്ട രക്തത്തിനും സമീപേത്തക്കാണ്
നിങ്ങൾവന്നിരിക്കുന്നത.്

25 അരുളിെച്ചയ്യന്ന ൈദവെത്ത
തിരസ്കരിക്കാതിരിക്കാൻ ്രശദ്ധിക്കുക.
ഭൂമിയിൽെവച്ച മുന്നറിയിപ്പ നൽകിയവെന
നിരാകരിച്ചവർ രക്ഷെപ്പട്ടിെല്ലങ്കിൽ,
സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് മുന്നറിയിപ്പരുളിയ ൈദവെത്ത
അവഗണിച്ചാൽ രക്ഷെപ്പടാനുള്ള സാധ്യത തീെര
തുച്ഛമേല്ല? 26അന്ന് അവിടെത്ത ശബ്ദം ഭൂമിെയ
നടുക്കി. ഇേപ്പാേഴാ, “ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കൽക്കൂടി,
ഭൂമിെയമാ്രതമല്ല, ആകാശെത്തയും ഇളക്കും”§
എന്ന് അവിടന്ന് വാഗ്ദാനംെചയ്തിരിക്കുന്നു.
27 അവിടെത്ത സൃഷ്ടിയിൽ ചഞ്ചലമായതിെന
നിഷ്കാസനംെചയ്ത് അചഞ്ചലമായതിെന
നിലനിർത്തും എന്നാണ് “ഇനി ഒരിക്കൽക്കൂടി”
എന്നവാക്കുകൾെകാണ്ടുവിവക്ഷിക്കുന്നത.്

28 ആകയാൽ നമുക്ക് അചഞ്ചലമായ
ഒരു രാജ്യം ലഭിക്കുന്നതുെകാണ്ട,് നാം
കൃതജ്ഞതയുള്ളവരായി ൈദവത്തിനു
സ്വീകാര്യമാകുമാറ് ഭയഭക്തിേയാടുകൂടി
അവിടെത്ത ആരാധിക്കാം; 29 “നമ്മുെട ൈദവം
ഭസ്മീകരിക്കുന്നഅഗ്നിയേല്ലാ.”*

13
അവസാന ്രപേബാധനങ്ങൾ

§ 12:26 ഹഗ്ഗാ. 2:6 * 12:29 ആവ. 4:24
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1 നിങ്ങൾ സേഹാദരങ്ങെളേപ്പാെല
പരസ്പരം സ്േനഹിക്കുക.* 2 അതിഥികെള
ഉപചരിക്കുന്നതിൽ ഉേപക്ഷ വിചാരിക്കരുത;്
ചിലർ അതിലൂെട അറിയാെതതെന്ന
ൈദവദൂതന്മാെര സൽക്കരിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
3 നിങ്ങൾ അവേരാടുകൂെട തടവിലായിരുന്നു
എന്നേപാെല തടവുകാെരയും നിങ്ങള ം
അവേരാെടാപ്പം പീഡനം സഹിക്കുന്നവർ
എന്നേപാെലപീഡിതെരയുംഓർക്കുക.

4 വിവാഹം എല്ലാവർക്കും ആദരണീയവും
വിവാഹശയ്യ നിർമലവും ആയിരിക്കെട്ട.
വ്യഭിചാരികെളയും അസാന്മാർഗികെളയും
ൈദവം കുറ്റംവിധിക്കും. 5 നിങ്ങള െട
ജീവിതം ്രദവ്യാ്രഗഹം ഇല്ലാത്തതായിരിക്കെട്ട;
നിങ്ങള െടപക്കൽഉള്ളതിൽസംതൃപ്തരാകുക.
“ഒരുനാള ംഞാൻനിെന്നഉേപക്ഷിക്കുകയില്ല,
ഒരുനാള ംഞാൻനിെന്നൈകെവടിയുകയുമില്ല,”†

എന്നു ൈദവം അരുളിെച്ചയ്തിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
6അതുെകാണ്ട് ആത്മവിശ്വാസേത്താെട നമുക്ക്
പറയാം,
“കർത്താവാണ് എെന്റ സഹായി; ഞാൻ

ഭയെപ്പടുകയില്ല.
െവറും മർത്യന് എേന്നാട് എന്തുെചയ്യാൻ

കഴിയും?”‡
7 നിങ്ങെള ൈദവവചനം അഭ്യസിപ്പിച്ച്
നയിച്ചവെര ഓർക്കുക. അവരുെട
ജീവിതങ്ങളിൽനിന്ന് ഉണ്ടായ സത്ഫലങ്ങൾ
പരിഗണിച്ച,്അവരുെടവിശ്വാസംഅനുകരിക്കുക.
* 13:1 മൂ.ഭാ. സേഹാദരസ്േനഹം തുടർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുക.
† 13:5 ആവ. 31:6 ‡ 13:6 സങ്കീ. 118:6,7
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8 േയശു്രകിസ്തു, ഭൂത വർത്തമാന
കാലങ്ങളിൽമാ്രതമല്ല, എെന്നേന്നക്കും
ഒരുേപാെലനിലനിൽക്കുന്നവൻതെന്ന.

9 വിവിധതരത്തിലുള്ള വിചി്രതങ്ങളായ
ഉപേദശങ്ങളാൽ ആരും നിങ്ങെള
വലിച്ചിഴയ്ക്കരുത.് യാെതാരു ്രപേയാജനവും
ലഭിക്കാത്ത, അനുഷ്ഠാനപരമായ
േഭാജ്യങ്ങളിലൂെടയല്ല, കൃപയാൽത്തെന്നയാണ്
നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങെള ശക്തിെപ്പടുേത്തണ്ടത.്
10 നമുക്ക് ഒരു യാഗപീഠമുണ്ട.്
സമാഗമകൂടാരത്തിൽ ശു്രശൂഷിക്കുന്നവർക്ക്
അതിൽനിന്ന് ഭക്ഷിക്കാൻഅധികാരം ഇല്ല.

11 മഹാപുേരാഹിതൻ, പാപപരിഹാരാർഥം
മൃഗങ്ങള െട രക്തം അതിവിശുദ്ധസ്ഥാനേത്തക്ക്
െകാണ്ടുേപാകുന്നു. ജഡംമനുഷ്യവാസസ്ഥാനത്തിനു
പുറത്ത് ദഹിപ്പിക്കുന്നു. 12 അങ്ങെനതെന്ന
േയശുവും, സ്വരക്തത്താൽ ജനെത്ത
വിശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിനു നഗരകവാടത്തിനു
പുറത്ത് പീഡനം സഹിച്ച . 13 ആയതിനാൽ,
അവിടന്ന് സഹിച്ച അപമാനം ചുമന്നുെകാണ്ടു,
നമുക്ക് പാളയത്തിനുപുറത്ത് തിരുസന്നിധിയിൽ
െചല്ലാം. 14 ഇവിെട നമുക്കു സുസ്ഥിരമായ
നഗരമില്ല, എന്നാൽ നാം വരാനുള്ള
നഗരെത്തയാണ്അേന്വഷിക്കുന്നത.്

15 അതുെകാണ്ടു നമുക്ക് ൈദവത്തിനു
സ്േതാ്രതയാഗം, അതായത,് തിരുനാമം
േഘാഷിക്കുന്ന അധരങ്ങള െട ഫലം,
േയശുവിലൂെട നിരന്തരമായിഅർപ്പിക്കാം. 16നന്മ
െചയ്യാനും നിങ്ങൾക്കുള്ളതു മറ്റ ള്ളവരുമായി
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പങ്കുെവക്കാനും മറക്കരുത;് ഈ വിധ
യാഗങ്ങളിലാണുൈദവംസം്രപീതനാകുന്നത.്

17 നിങ്ങെള നയിക്കുന്നവെര അനുസരിച്ച്
അവർക്കു വിേധയരാകുക. അവർ
ൈദവത്തിനുമുമ്പിൽ തങ്ങള െട ശു്രശൂഷെയപ്പറ്റി
കണക്കു േബാധിപ്പിേക്കണ്ടവർ ആയതുെകാണ്ട്
നിങ്ങള െട ്രപാണെന അതീവജാ്രഗതേയാെട
പരിരക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ.് ഇതു
ഭാരമായിട്ടല്ല, ആനന്ദേത്താടുകൂടിയാണ് അവർ
െചയ്യന്നത,് അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങൾക്ക്
അതുെകാണ്ട് യാെതാരു ്രപേയാജനവുമില്ല.

18 ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപാർഥിക്കുക;
ഞങ്ങള െട മനസ്സാക്ഷി കുറ്റമറ്റതാെണന്ന്
ഞങ്ങൾക്ക് േബാധ്യമുണ്ട്. എല്ലാവിധത്തിലും
മാന്യമായി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾആ്രഗഹിക്കുന്നു.
19 ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ ഉടെനതെന്ന
മടങ്ങിവരുന്നതിനായി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ
ജാ്രഗതേയാെട ്രപാർഥിക്കണെമന്നേപക്ഷിക്കുന്നു.
ആശിർവാദവുംഅന്തിമഅഭിവാദനങ്ങള ം

20 നിത്യമായ ഉടമ്പടിയുെട രക്തത്താൽ,
ആടുകള െട േ്രശഷ്ഠഇടയനായ നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശുവിെന മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
മടക്കിവരുത്തിയ സമാധാനത്തിെന്റ
ൈദവം, 21 നിങ്ങെള അവിടെത്ത ഇഷ്ടം
െചയ്യന്നതിനായി സകലനന്മകളാലും
സമ്പൂർണരാക്കുകയും അവിടേത്തക്കു
്രപസാദമുള്ളത് േയശു്രകിസ്തുവിലൂെട നമ്മിൽ
നിറേവറ്റ കയുംെചയ്യെട്ട! അവിടേത്തക്ക് എന്നും
എേന്നക്കും മഹത്ത്വം ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട!
ആേമൻ.
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22 സേഹാദരങ്ങേള, എെന്റ ഈ
്രപേബാധനവചനങ്ങൾക്ഷമേയാെട ്രശദ്ധിക്കണം
എന്നു ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു. സത്യത്തിൽ,
വളെര ചുരുക്കമായിട്ടാണേല്ലാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
എഴുതിയിരിക്കുന്നത.്

23 നമ്മുെട സേഹാദരനായ തിേമാത്തിേയാസ്
ജയിൽേമാചിതനായിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയണെമന്ന് ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു.
അയാൾ േവഗം എത്തുകയാെണങ്കിൽ
ഞാനും അയാേളാെടാപ്പം നിങ്ങെള കാണാൻ
വരുന്നതാണ.്

24 നിങ്ങെള നയിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും,
സകലവിശുദ്ധർക്കുംഅഭിവാദനം.
ഇറ്റലിക്കാർഅവരുെടശുഭാശംസകൾനിങ്ങെള
അറിയിക്കുന്നു.

25 കൃപ നിങ്ങൾ എല്ലാവേരാടുംകൂെട
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.
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