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യാേക്കാബ്എഴുതിയ
േലഖനം

1 ൈദവത്തിെന്റയും കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റയും ഭൃത്യനായയാേക്കാബ്,

അന്യേദശത്തു ചിതറിപ്പാർക്കുന്ന
ഇ്രസാേയലിെന്റപ്രന്തണ്ട്േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള
വിശ്വാസികൾക്ക്,എഴുതുന്നത:്

വന്ദനം.

പരീക്ഷകള ം ്രപേലാഭനങ്ങള ം
2-3 എെന്റ സേഹാദരങ്ങേള, നിങ്ങൾ
നാനാവിധത്തിൽ പരിേശാധിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ,
വിശ്വാസത്തിെന്റ പരിേശാധന നിങ്ങള െട
സഹനശക്തി വർധിപ്പിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് ഈ
പരിേശാധനകെളല്ലാം ആനന്ദദായകെമന്നു
പരിഗണിക്കുക. 4 എന്നാൽ, നിങ്ങളിലുള്ള
സഹനശക്തി നിങ്ങെള ഒരു കാര്യത്തിെന്റയും
അഭാവമില്ലാെത പരിപക്വതയുള്ളവരും
പരിപൂർണരും ആക്കുമാറാകെട്ട. 5 നിങ്ങളിൽ
ഒരാൾക്കു ജ്ഞാനം കുറവാകുന്നു എങ്കിൽ
അയാൾൈദവേത്താടു യാചിക്കണം. ആെരയും
ശകാരിക്കാെത, എല്ലാവർക്കും എല്ലാം നൽകുന്ന
ഔദാര്യനിധിയായ ൈദവം അയാൾക്ക്
ജ്ഞാനം നൽകും. 6 എന്നാൽ, അയാൾ ഒട്ട ം
സംശയിക്കാെത വിശ്വാസേത്താെട യാചിക്കണം;
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സംശയിക്കുന്നയാൾ കാറ്റടിച്ച് ഇളകിമറിയുന്ന
കടൽത്തിരയ്ക്ക് തുല്യം. 7ഇങ്ങെനയുള്ള വ്യക്തി
കർത്താവിൽനിന്ന് എെന്തങ്കിലും ലഭിക്കും എന്നു
്രപതീക്ഷിക്കരുത;് 8 ഇരുമനസ്സള്ള വ്യക്തി തെന്റ
എല്ലാവഴികളിലും ഉറപ്പില്ലാത്തയാൾആകുന്നു.

9 താണ പരിതഃസ്ഥിതിയിലുള്ള
സേഹാദരങ്ങൾ ൈദവം അവെര ആദരിച്ചത്
ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കെട്ട. 10 ധനികർ
ഒരുനാൾ പുല്ലിെന്റ പൂവുേപാെല ഉതിർന്നു
േപാകാനിരിക്കുന്നവരാകയാൽ അവർ
തങ്ങള െട എളിമയിലും അഭിമാനിക്കെട്ട.
11 സൂര്യൻ അത്യ ഷ്ണേത്താെട ജ്വലിക്കുേമ്പാൾ
പുല്ല ണങ്ങി, പൂവുതിർന്ന് അതിെന്റ സൗന്ദര്യം
നശിച്ച േപാകുന്നു.അതുേപാെലതെന്നധനികനും
തെന്റപരി്രശമങ്ങളിൽനശിച്ച േപാകുന്നു.

12 പരിേശാധന സഹനശക്തിേയാെട
അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ അനുഗൃഹീതർ;
പരീക്ഷയിൽ വിജയികളായിത്തീർന്നേശഷം
അവർ, കർത്താവ് അവിടെത്ത
സ്േനഹിക്കുന്നവർക്കുവാഗ്ദാനംെചയ്തിരിക്കുന്ന
ജീവകിരീടം കരസ്ഥമാക്കും.

13 ്രപേലാഭിപ്പിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ, “ൈദവം
എെന്ന ്രപേലാഭിപ്പിക്കുന്നു” എന്ന്
ആരും പറയരുത.് ൈദവം തിന്മയാൽ
്രപേലാഭിതനാകുന്നില്ല; അവിടന്ന് ആെരയും
്രപേലാഭിപ്പിക്കുന്നതുമില്ല. 14 എന്നാൽ,
ഓേരാരുത്തരും ്രപേലാഭിപ്പിക്കെപ്പടുന്നത് സ്വന്തം
ദുർേമാഹത്താൽ വലിച്ചിഴയ്ക്കെപ്പടുകയും
വശീകരിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യ േമ്പാഴാണ.്
15 ഈ ദുർേമാഹങ്ങൾ ഗർഭംധരിച്ച പാപെത്ത
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ജനിപ്പിക്കുന്നു; പാപം പൂർണവളർച്ചെയത്തി
മരണെത്തജനിപ്പിക്കുന്നു.

16 എെന്റ ്രപിയസേഹാദരങ്ങേള,
വഞ്ചിക്കെപ്പടരുത.് 17 ഉത്തമവും
പൂർണവുമായ എല്ലാ നല്ല ദാനങ്ങള ം
ഉയരത്തിൽനിന്ന്, അതായത,് ്രപകാശങ്ങള െട
പിതാവിങ്കൽനിന്നാണു വരുന്നത.് അവിടന്ന്
മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന നിഴലുകൾേപാെല
മാറുകയില്ല. 18 നാം അവിടെത്ത സൃഷ്ടികളിൽ
ഒരുവിധത്തിലുള്ള ആദ്യഫലമാേകണ്ടതിന,്
സത്യത്തിെന്റ വചനത്തിലൂെട നമുക്കു
ജന്മേമകാൻ,അവിടന്ന് ്രപസാദിച്ച .

േകൾവിയും ്രപവൃത്തിയും
19 എെന്റ ്രപിയസേഹാദരങ്ങേള, എല്ലാ
മനുഷ്യരും േകൾക്കാൻ േവഗവും സംസാരിക്കാൻ
സാവധാനതയും േകാപിക്കാൻ താമസവും
ഉള്ളവരായിരിക്കണെമന്നു നിങ്ങൾ അറിയുക.
20 മനുഷ്യെന്റ േകാപം ൈദവം ആ്രഗഹിക്കുന്ന
നീതി നിറേവറ്റാൻ ഉതകുന്നതല്ല. 21ആകയാൽ
സകല അശുദ്ധിയും തിന്മയുെട ്രപചുരതയും
ഉേപക്ഷിച്ച,് നിങ്ങളിൽ നട്ടതും നിങ്ങള െട
ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ശക്തിയുള്ളതുമായ വചനം
വിനയേത്താെടസ്വീകരിക്കുക.

22 വചനം േകൾക്കുകമാ്രതംെചയ്ത്
നിങ്ങെളത്തെന്ന വഞ്ചിക്കാെത അത്
അനുവർത്തിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കുക.
23 വചനം േകൾക്കുന്നവെരങ്കിലും
അതിനനുസൃതമായി ്രപവർത്തിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ
അവർ സ്വന്തം മുഖം കണ്ണാടിയിൽ േനാക്കുന്ന
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മനുഷ്യർക്ക് തുല്യരാകുന്നു. 24 ഇവർ സ്വന്തം
മുഖം കണ്ണാടിയിൽകണ്ടിരുെന്നങ്കിലും മാറിേപ്പായ
ഉടെനതെന്ന തങ്ങള െട രൂപം എന്തായിരുന്നു
എന്നു മറന്നുേപാകുന്നു. 25 എന്നാൽ,
സ്വാത്രന്ത്യേമകുന്ന സമ്പൂർണന്യായ്രപമാണം
നന്നായി പഠിച്ച,് അതിന് അനുസൃതമായി
നിങ്ങൾ അതിൽ നിലനിന്നാൽ േകൾക്കുന്നതു
മറക്കുന്നവരാകാെത, േകട്ടതു െചയ്യന്നവരായി
ൈദവത്താൽഅനുഗൃഹീതരായിത്തീരും.

26 ഒരാൾ സ്വയം ഭക്തിയുള്ളയാൾ എന്നു
വിചാരിക്കുകയുംസ്വന്തംനാവിെനകടിഞ്ഞാണിട്ട
നിയ്രന്തിക്കാെത തെന്നത്തെന്ന വഞ്ചിക്കുകയും
െചയ്യന്നുെവങ്കിൽ അയാള െട ഭക്തി
നിരർഥകമാണ.് 27അനാഥെരയുംവിധവകെളയും
അവരുെട കഷ്ടതകളിൽ സഹായിക്കുന്നതും
അേതസമയം േലാകത്തിെന്റ മാലിന്യം പുരളാെത
സ്വയം സൂക്ഷിക്കുന്നതുമാണ,് പിതാവായ
ൈദവത്തിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ വിശുദ്ധവും
നിർമലവുമായ ഭക്തി.

2
പക്ഷേഭദം പാടില്ല

1 േതേജാമയനായ നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച എെന്റ
സേഹാദരങ്ങേള, നിങ്ങൾ പക്ഷേഭദപരമായി
െപരുമാറരുത.് 2 നിങ്ങള െട സഭയിൽ
സ്വർണേമാതിരമണിഞ്ഞും പകിേട്ടറിയ
വസ്്രതംധരിച്ച ം ഒരാള ം മുഷിഞ്ഞേവഷംമാ്രതം
ധരിച്ച ഒരു ദരി്രദനും വരുന്നു എന്നിരിക്കെട്ട.
3 വിശിഷ്ടവസ്്രതം ധരിച്ചയാൾക്കു നിങ്ങൾ
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്രപേത്യകപരിഗണന നൽകിെക്കാണ്ട,് “ഈ
ആദരണീയമായ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരുന്നാലും”
എന്നു പറയുകയും ദരി്രദേനാട,് “നീ അവിെട
മാറിനിൽക്കൂ” എേന്നാ “എെന്റ കാൽക്കൽ
ഇരിക്കൂ” എേന്നാ പറയുകയും െചയ്യ െന്നങ്കിൽ,
4 നിങ്ങള െട ഇടയിൽത്തെന്ന നിങ്ങൾ
പക്ഷപാതപരമായി ്രപവർത്തിക്കുകയും
ദുഷ്ടലാേക്കാെട വിേവചനം കാണിക്കുകയുമേല്ല
െചയ്യന്നത?്

5 എെന്റ ്രപിയസേഹാദരങ്ങേള, ്രശദ്ധിക്കുക:
ൈദവം ഈ േലാകത്തിെല ദരി്രദെര
വിശ്വാസത്തിൽ സമ്പന്നരും തെന്ന
സ്േനഹിക്കുന്നവർക്കു വാഗ്ദാനംെചയ്തിട്ട ള്ള
രാജ്യത്തിെന്റ അവകാശികള മായി
െതരെഞ്ഞടുത്തില്ലേയാ? 6 നിങ്ങേളാ ദരി്രദെന
അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ധനികരേല്ല നിങ്ങെള
ചൂഷണംെചയ്യ കയും േകാടതികളിേലക്കു
വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയുംെചയ്യന്നത?് 7 നിങ്ങെള
വിളിച്ച കർത്താവിെന്റ മഹനീയനാമെത്ത
ദുഷിക്കുന്നതുംഅവരേല്ല?

8 “നീ നിെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന
നിെന്റ അയൽവാസിെയയും സ്േനഹിക്കണം”*
എന്ന തിരുെവഴുത്ത് അനുശാസിക്കുന്ന,
രാജകീയ നിയമം പാലിക്കുെന്നങ്കിൽ നിങ്ങൾ
ഉത്തമമായതു ്രപവർത്തിക്കുന്നു. 9 പക്ഷേഭദം
കാണിക്കുെന്നങ്കിേലാ പാപംെചയ്യന്നു;
അങ്ങെന ന്യായ്രപമാണമനുസരിച്ച്
നിങ്ങൾ കുറ്റവാളികളായി വിധിക്കെപ്പടുന്നു.
10 ഒരാൾ ന്യായ്രപമാണകൽപ്പനകൾ,
* 2:8 േലവ്യ. 19:18
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ഒെന്നാഴിെക സകലതും അനുസരിച്ചാലും
അയാൾ സമ്പൂർണന്യായ്രപമാണവും
ലംഘിച്ചതിനു സമമാണ്. 11 “വ്യഭിചാരം
െചയ്യരുത”്† എന്നു കൽപ്പിച്ച അേത
ൈദവംതെന്നയാണ് “െകാലപാതകം
െചയ്യരുത”്‡ എന്നും കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത.്
വ്യഭിചാരം െചയ്യന്നിെല്ലങ്കിലും െകാലപാതകം
െചയ്യ െന്നങ്കിൽ നീ ന്യായ്രപമാണം
ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു.

12 സ്വാത്രന്ത്യേമകുന്ന ന്യായ്രപമാണത്താൽ
നാം വിധിക്കെപ്പടാനുള്ളവർ ആയതുെകാണ്ട്
നമ്മുെട വാക്കുകള ം ്രപവൃത്തികള ം
അതിനനുസൃതമായിരിക്കെട്ട. 13കരുണാരഹിതർക്ക്
നിഷ്കരുണമായ ന്യായവിധി ഉണ്ടാകും.
കാരുണ്യമുള്ളവേരാ ന്യായവിധിയുെടേമൽ
വിജയംേനടും.
വിശ്വാസവുംസൽ്രപവൃത്തികള ം

14 എെന്റ സേഹാദരങ്ങേള, ഒരാൾ തനിക്കു
വിശ്വാസമുെണ്ടന്ന് അവകാശെപ്പടുകയും
അതിനനുസൃതമായ ്രപവൃത്തികൾ
ഇല്ലാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ എന്തു
്രപേയാജനം? ആ വിശ്വാസം അയാെള
രക്ഷിക്കുേമാ? 15 ഒരു സേഹാദരേനാ
സേഹാദരിേക്കാ വസ്്രതം ധരിക്കാനില്ലാെതയും
്രപതിദിന ആഹാരത്തിനുള്ള മാർഗം ഇല്ലാെതയും
ഇരുന്നാൽ 16നിങ്ങളിൽ ഒരാൾെചന്ന്അയാേളാട:്
“വീട്ടിൽേപായി തീകായുകയും മൃഷ്ടാന്നേഭാജനം
കഴിക്കുകയുംെചയ്ത് സ്വസ്ഥമായിരിക്കൂ” എന്നു
† 2:11 പുറ. 20:14;ആവ. 5:18 ‡ 2:11 പുറ. 20:13;ആവ. 5:17
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പറയുന്നതല്ലാെത,അയാള െട സംരക്ഷണത്തിനു
േവണ്ടെതാന്നും െചയ്യന്നിെല്ലങ്കിൽ എന്തു
്രപേയാജനം? 17ഇ്രപകാരമാണ് ്രപവൃത്തിയില്ലാത്ത
വിശ്വാസംസ്വയം നിർജീവമായിരിക്കുന്നത.്

18 എന്നാൽ, “നിനക്കുള്ളത് വിശ്വാസം;
എനിക്കുള്ളത് ്രപവൃത്തി” എന്ന് ഒരാൾ
പറഞ്ഞാൽ, ്രപവൃത്തികൾകൂടാെതയുള്ള
നിെന്റ വിശ്വാസം എനിക്കു െതളിയിച്ച തരിക,
്രപവൃത്തിയിലൂെട ഉള്ള എെന്റ വിശ്വാസം
ഞാനും െതളിയിച്ച തരാം. 19 ൈദവം ഏകൻ
എന്നു നീ വിശ്വസിക്കുന്നു. നല്ലതുതെന്ന!
അശുദ്ധാത്മാക്കള ം അതു വിശ്വസിക്കുകയും
ഭയവിഹ്വലരാകുകയുംെചയ്യന്നു.

20 വിഡ്ഢിയായ മനുഷ്യാ, ്രപവൃത്തികൾ ഇല്ലാത്ത
വിശ്വാസം നിഷ ്്രപേയാജനമാണ§് എന്നു
മനസ്സിലാക്കാൻ നിനക്ക് ആ്രഗഹമുേണ്ടാ?
21 നമ്മുെട അ്രബാഹാം പിതാവ് മകൻ
യിസ്ഹാക്കിെന യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
അർപ്പിച്ചേപ്പാൾ, ്രപവൃത്തിയാൽ അേല്ല
നീതീകരിക്കെപ്പട്ടത?് 22 അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വിശ്വാസം ്രപവൃത്തിേയാടു േചർന്നു
്രപവർത്തിെച്ചന്നും ്രപവൃത്തിയാൽ വിശ്വാസം
പൂർത്തീകരിക്കെപ്പട്ട െവന്നും നിങ്ങൾ
കാണുന്നേല്ലാ? 23 “അ്രബാഹാം ൈദവത്തിൽ
വിശ്വസിച്ച ,അതുനിമിത്തംൈദവംഅേദ്ദഹെത്ത
നീതിമാനായി കണക്കാക്കി”* എന്നുള്ള
തിരുെവഴുത്ത് ഇങ്ങെന നിറേവറുകയും
അേദ്ദഹം ൈദവത്തിെന്റ സ്േനഹിതൻ എന്നു

§ 2:20 ചി.ൈക.്രപ. ജീവനില്ലാത്തത് * 2:23 ഉൽ. 15:6
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വിളിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു. 24 അങ്ങെന
മനുഷ്യൻ വിശ്വാസംെകാണ്ടുമാ്രതമല്ല, മറിച്ച്
അവർ െചയ്യന്ന ്രപവൃത്തികൾെകാണ്ടുമാണ്
നീതിനിഷ്ഠരായി കണക്കാക്കെപ്പടുന്നത.്

25അതുേപാെല രാഹാബ് എന്നഗണികയുംആ
ചാരന്മാെര സ്വീകരിക്കുകയും അവെര േവെറാരു
വഴിക്കു പറഞ്ഞയയ്ക്കുകയും† െചയ്തേപ്പാൾ
്രപവൃത്തികളാലേല്ല നീതീകരിക്കെപ്പട്ടത?്
26 ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം നിർജീവം
ആയിരിക്കുന്നതുേപാെല, ്രപവൃത്തിയില്ലാത്ത
വിശ്വാസവും നിർജീവമാകുന്നു.

3
നാവിെന െമരുക്കുക

1എെന്റ സേഹാദരങ്ങേള, കർശനമായ ശിക്ഷ
ലഭിക്കുെമന്ന് അറിയുന്നതുെകാണ്ട് നിങ്ങളിൽ
അധികംേപർ ഉപേദഷ്ടാക്കളാകരുത.് 2പലതിലും
ഇടറിവീഴുന്നവരാണ് നാെമല്ലാവരും. ഒരാൾക്ക്
വാക്കിൽപിഴവുസംഭവിക്കാതിരുന്നാൽ,അയാൾ
ശരീരെത്ത മുഴുവൻ നിയ്രന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള
പക്വമതിയാണ്.

3കുതിരെയഅനുസരിപ്പിക്കാൻ നാം അതിെന്റ
വായിൽ െചറിയ ഒരു കടിഞ്ഞാണിട്ട് ആ
മൃഗെത്ത മുഴുവനായും തിരിക്കുന്നു. 4കപ്പലിെന്റ
ഉദാഹരണവുംഅതുേപാെലതെന്ന.അതുവളെര
വലുപ്പമുള്ളതും,കാറ്റിെന്റശക്തിയാൽഓടുന്നതും
ആെണങ്കിലും കപ്പിത്താൻ ഒരു െചറിയ
ചുക്കാൻെകാണ്ട് അതിെന തിരിച്ച് തനിക്ക്
ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലേത്തക്കു െകാണ്ടുേപാകുന്നു.
† 2:25 േയാശു. 2:1-21കാണുക.
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5 അതുേപാെലതെന്ന നമ്മുെട നാവും െചറിയ
ഒരു അവയവെമങ്കിലും വളെര ഡംഭേത്താെട
വീമ്പിളക്കുന്നു. ഒരു െചറിയ തീെപ്പാരി വലിയ ഒരു
വനം ദഹിപ്പിക്കുന്നു. 6 നാവും അതുേപാെല ഒരു
തീതെന്നയാണ.് അവയവങ്ങള െട കൂട്ടത്തിൽ
അതുതിന്മയുെട ഒരു ്രപപഞ്ചംതെന്നയാണ.്അത്
ഒരു വ്യക്തിെയ മുഴുവനായി ദുഷിപ്പിക്കുകയും
ജീവിതത്തിെന്റ സർവേമഖലകൾക്കും തീ
െകാളത്തുകയും നരകാഗ്നിയാൽ സ്വയം
ദഹിക്കുകയുംെചയ്യന്നു.

7 എല്ലാവിധ മൃഗങ്ങള ം പക്ഷികള ം
ഇഴജന്തുക്കള ം കടൽജീവികള ം
െമരുങ്ങുന്നവയാണ;് മനുഷ്യൻ ജീവജാലങ്ങെള
െമരുക്കിയുമിരിക്കുന്നു. 8 എന്നാൽ നാവിെന
െമരുക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അത്
അടങ്ങാത്ത േദാഷമാണ;് മാരകമായ വിഷം
നിറഞ്ഞതുമാണ.്

9 നാം നമ്മുെട കർത്താവും പിതാവുമായവെന
സ്തുതിക്കുന്ന അേത നാവുെകാണ്ടുതെന്ന
ൈദവസാദൃശ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട മനുഷ്യെന
ശപിക്കുന്നു. 10 ഇങ്ങെന ഒേര വായിൽനിന്ന്
സ്േതാ്രതവും ശാപവും പുറെപ്പടുന്നു.
എെന്റ സേഹാദരങ്ങേള, ഇത് ഉചിതമല്ല.
11 ഒേര ഉറവിൽനിന്നുതെന്ന ശുദ്ധജലവും
ലവണജലവും ഉദ്ഗമിക്കുേമാ? 12 എെന്റ
സേഹാദരങ്ങേള, അത്തിവൃക്ഷത്തിന് ഒലിവും
മുന്തിരിവള്ളിക്ക് അത്തിപ്പഴവും കായ്ക്കാൻ
കഴിയുേമാ? ഉപ്പ റവയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ശുദ്ധജലം
പുറെപ്പടുവിക്കാൻസാധ്യമല്ലേല്ലാ.
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രണ്ടുതരംജ്ഞാനം
13 നിങ്ങളിൽ ജ്ഞാനവും വിേവകവും
ഉള്ളവർ ഉേണ്ടാ? എങ്കിൽ അയാൾ
ജ്ഞാനത്തിെന്റ ലക്ഷണമായ വിനയേത്താെട
സൽ്രപവൃത്തികളാൽ സമ്പുഷ്ടമായ
നല്ല ജീവിതംെകാണ്ട് ആ ജ്ഞാനെത്ത
െവളിെപ്പടുത്തെട്ട. 14 എന്നാൽ,
നിങ്ങൾക്കു ഹൃദയത്തിൽ കടുത്ത
അസൂയയും സ്വാർഥേമാഹവുമുെണ്ടങ്കിൽ
ജ്ഞാനെത്തക്കുറിച്ച ്രപശംസിക്കുകയും
സത്യെത്ത നിേഷധിക്കുകയുമരുത.്
15 അങ്ങെനയുള്ള “ജ്ഞാനം” ൈദവികമല്ല;
അത് ലൗകികവും അനാത്മികവും
ൈപശാചികവുമാണ.് 16 കാരണം, അസൂയയും
സ്വാർഥേമാഹവും ഉള്ളിടത്തു ്രകമരാഹിത്യവും
എല്ലാ ദുഷ് ്രപവൃത്തികള ം ഉണ്ട.്

17 എന്നാൽ സ്വർഗീയജ്ഞാനം, ഏറ്റവും
്രപഥമമായി നിർമലമായിരിക്കും; കൂടാെത
സമാധാനമുള്ളതുംസൗമ്യവുംവിേധയത്വമുള്ളതും
കാരുണ്യമുള്ളതും സത്ഫലങ്ങൾ നിറഞ്ഞതും
പക്ഷേഭദരഹിതവും നിഷ്കപടവുമായിരിക്കും.
18സമാധാനമുണ്ടാക്കുന്നവർ ശാന്തിയിൽ വിതച്ച
നീതിയുെടഫലം െകായ്യ ം.

4
ൈദവത്തിനുകീഴ്െപ്പടുക

1 നിങ്ങള െട മധ്യത്തിൽ സംഘട്ടനങ്ങള ം
കലഹങ്ങള ം ഉണ്ടാകാൻ എന്താണു
കാരണം? നിങ്ങള െട ഉള്ളിൽ േപാരാടുന്ന
ദുർേമാഹങ്ങളിൽനിന്നേല്ല അവ ഉണ്ടാകുന്നത്?
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2 ആ്രഗഹിക്കുന്നവ ലഭിക്കാെത വരുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾ െകാലപാതകംവെര െചയ്യന്നു; ഒേട്ടെറ
േമാഹിച്ചിട്ട ം കിട്ടാെത വരുേമ്പാൾ കലഹിക്കുന്നു,
സംഘട്ടനം നടത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കാെത
േപാകുന്നതിെന്റ കാരണേമാ; ൈദവേത്താട്
അേപക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്. 3 നിങ്ങൾ
യാചിക്കുെന്നങ്കിലും ലഭിക്കുന്നില്ല; കാരണം,
സുഖേഭാഗങ്ങൾക്കുേവണ്ടി െചലവിടണം എന്ന
ദുരുേദ്ദശ്യേത്താെടയാണ് നിങ്ങൾയാചിക്കുന്നത.്

4 അപഥസഞ്ചാരികേള,* േലാകേത്താടുള്ള
ൈമ്രതി ൈദവേത്താടുള്ള ശ്രതുതയാകുന്നു
എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നിേല്ല? അതിനാൽ,
േലാകത്തിെന്റ മി്രതമാകാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നവൻ
ൈദവത്തിെന്റ ശ്രതുവായിത്തീരുന്നു. 5 “നമ്മിൽ
വസിക്കാനായി, ൈദവം അയച്ച ആത്മാവ്
തേന്നാടുള്ള ്രപതിബദ്ധത മറ്റാരുമായും
പങ്കുെവക്കാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നില്ല” എന്നു
തിരുെവഴുത്തു പറയുന്നത് നിരർഥകേമാ?
6 ൈദവം നമുക്ക് കൃപ അധികം നൽകുന്നു;
അതുെകാണ്ടാണ,്
“ൈദവംഅഹങ്കാരികെളഎതിർക്കുന്നു,
എന്നാൽ വിനയാന്വിതർക്ക് അവിടന്ന്
കൃപെചാരിയുന്നു”†

എന്നുതിരുെവഴുത്തുപറയുന്നത.്
7 അതുെകാണ്ട,് ൈദവത്തിനു
സ്വയം സമർപ്പിക്കുക; പിശാചിേനാട്
െചറുത്തുനിൽക്കുക, അേപ്പാൾ അവൻ

* 4:4 അതായത്, ൈദവവുമായുള്ള ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചവർ. ഇതു
വ്യഭിചരിക്കുന്നതിനു സമം. േഹാശ. 3:1 കാണുക. † 4:6 സദൃ.
3:34
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നിങ്ങളിൽനിന്ന് ഓടിയകലും. 8 ൈദവേത്താട്
അടുത്തുവരിക; അേപ്പാൾ അവിടന്നു
നിങ്ങേളാട് അടുത്തുവരും. പാപികേള,
നിങ്ങള െട ൈകകൾ നിർമലമാക്കുക;
ഇരുമനസ്സള്ളവേര, ഹൃദയം ശുദ്ധമാക്കുക.
9 വിലാപേത്താെട ദുഃഖിച്ച കണ്ണ നീെരാഴുക്കുക;
നിങ്ങള െട ആഹ്ലാദം ദുഃഖമായും ആനന്ദം
വിഷാദമായും തീരെട്ട. 10 കർത്തൃസന്നിധിയിൽ
വിനയാന്വിതരായിരിക്കുക, അേപ്പാൾ കർത്താവ്
നിങ്ങെള ഉയർത്തും.

11 സേഹാദരങ്ങേള, പരസ്പരം അപവാദം
പറയരുത.് സേഹാദരങ്ങൾക്കു വിേരാധമായി
സംസാരിക്കുകേയാ അവെര വിധിക്കുകേയാ
െചയ്യന്ന ആൾ ന്യായ്രപമാണത്തിനു
വിരുദ്ധമായി സംസാരിക്കുകയും അതിെന
വിധിക്കുകയുംെചയ്യന്നു. ന്യായ്രപമാണെത്ത
വിധിക്കുേമ്പാൾ നീ അതിെന പാലിക്കുകയല്ല,
അതിെന്റ വിധികർത്താവായി മാറുകയാണ.്
12 ന്യായ്രപമാണദാതാവും ന്യായകർത്താവും
ഒരാൾമാ്രതം; രക്ഷിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും
ശക്തനായ ൈദവംതെന്ന. അയൽവാസിെയ
ന്യായംവിധിക്കാൻനിനക്ക്എന്ത്അധികാരം?

നാെളെയക്കുറിച്ച ്രപശംസിക്കരുത്
13 “ഇേന്നാ നാെളേയാ ഞങ്ങൾ
ഏെതങ്കിലും പട്ടണത്തിൽ െചന്ന് ഒരുവർഷം
വ്യാപാരംെചയ്ത് ധനം സമ്പാദിക്കും” എന്നു
പറയുന്നവേര, േകൾക്കുക: 14 നാെള
എങ്ങെനയുള്ളതായിരിക്കും എന്ന് ആർക്കും
അറിയില്ലേല്ലാ. എന്താണ് നിങ്ങള െട ജീവിതം?
ക്ഷണേനരേത്തക്കു ദൃശ്യമാകുന്നതും പിെന്ന
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അദൃശ്യമാകുന്നതുമായ മൂടൽമഞ്ഞുമാ്രതമേല്ല?
15 “കർത്തൃഹിതെമങ്കിൽമാ്രതം ഞങ്ങൾ
ജീവിച്ചിരുന്ന് ഇെതാെക്ക െചയ്യ ം” എന്നേല്ല
നിങ്ങൾപറേയണ്ടത്? 16എന്നാൽ,നിങ്ങൾസ്വയം
്രപശംസിക്കുകയും വീമ്പിളക്കുകയുംെചയ്യന്നു.
ഇത്തരം ആത്മ്രപശംസ എല്ലാം തിന്മയാണ്.
17 ഒരാൾ െചേയ്യണ്ടുന്ന നന്മ എന്താെണന്ന്
അറിഞ്ഞിട്ട ം അതു െചയ്യാതിരിക്കുന്നത്
അവർക്കുപാപമാണ്.

5
പീഡകരായധനികർെക്കാരു മുന്നറിയിപ്പ്

1 ധനികേര, നിങ്ങൾക്കു വരാനിരിക്കുന്ന
വിപത്തുകൾനിമിത്തം അലമുറയിട്ട കരയുക.
2 നിങ്ങള െട സമ്പത്ത് ജീർണിച്ച ം വസ്്രതങ്ങൾ
പുഴുവരിച്ച ം േപായിരിക്കുന്നു. 3 നിങ്ങള െട
സ്വർണവും െവള്ളിയും ക്ലാവു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.
ആ ക്ലാവ്, നിങ്ങൾക്കു വിേരാധമായി
സാക്ഷ്യം പറയുകയും തീേപാെല നിങ്ങള െട
ശരീരെത്ത കാർന്നുതിന്നുകയും െചയ്യ ം.
ഈ അന്ത്യനാള കളിൽേപാലും നിങ്ങൾ
സമ്പത്ത് സമാഹരിക്കുന്നു. 4 ഇതാ,
നിങ്ങള െട നിലങ്ങൾ െകായ്തവരുെട കൂലി
നിങ്ങൾ പിടിച്ച െവച്ചതു നിങ്ങൾെക്കതിേര
നിലവിളിക്കുന്നു. െകായ്ത്തുകാരുെട നിലവിളി
സർവശക്തനായ കർത്താവിെന്റ കാതുകളിൽ
എത്തിയിരിക്കുന്നു. 5 നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ
സുഖേലാലുപരായി ആഡംബരജീവിതം നയിച്ച .
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കശാപ്പ ദിവസത്തിനായി* എന്നേപാെല നിങ്ങൾ
ഹൃദയങ്ങെള െകാഴുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 6 നിങ്ങേളാട്
എതിർക്കാതിരിക്കുന്ന നിരപരാധിെയ നിങ്ങൾ
കുറ്റം വിധിക്കുകയും െകാല്ല കയും െചയ്തു.
കഷ്ടതയിൽ ദീർഘക്ഷമ

7 സേഹാദരങ്ങേള, കർത്താവിെന്റ
പുനരാഗമനംവെര ദീർഘക്ഷമേയാെട
ഇരിക്കുക. ഭൂമി നൽകുന്ന െമച്ചമായ
വിളവിനായി മുൻമഴയും പിൻമഴയും
്രപതീക്ഷിച്ച െകാണ്ട് എ്രത ക്ഷമേയാെടയാണ്
ഒരു കർഷകൻ കാത്തിരിക്കുന്നത!് 8 നിങ്ങള ം
ക്ഷമേയാെട കാത്തിരിക്കുക; കർത്താവിെന്റ
വരവു സമീപിച്ചിരിക്കുകയാൽ നിങ്ങൾ
സ്ഥിരചിത്തരാകുക. 9സേഹാദരങ്ങേള, നിങ്ങൾ
വിധിക്കെപ്പടാെത ഇരിേക്കണ്ടതിന,് ആരും
പരസ്പരം ദുരാേരാപണം ഉന്നയിക്കരുത.് ഇതാ,
ന്യായാധിപൻവാതിൽക്കൽആയിരിക്കുന്നു!

10 സേഹാദരങ്ങേള, കർത്താവിെന്റ
നാമത്തിൽ സംസാരിച്ച ്രപവാചകെര
സഹനത്തിനും ദീർഘക്ഷമയ്ക്കും
മാതൃകയായി സ്വീകരിക്കുക. 11 കഷ്ടത
സഹിഷ്ണുതേയാെട അഭിമുഖീകരിച്ചവെര
നാം അനുഗൃഹീതരായി പരിഗണിക്കുന്നു.
ഇേയ്യാബിെന്റ സഹിഷ്ണുതെയക്കുറിച്ച നിങ്ങൾ
േകൾക്കുകയുംകർത്താവുവരുത്തിയശുഭാന്ത്യം†
കാണുകയുംെചയ്തിരിക്കുന്നു. കർത്താവ്
ദയാപൂർണനും കരുണാമയനുംആകുന്നു.
* 5:5 വിേശഷദിവസങ്ങളിൽ അറക്കാനായി മൃഗങ്ങെള
േപാഷിപ്പിക്കുന്നതുേപാെല എന്നു വിവക്ഷ. † 5:11 ഇേയ്യാ.
1:21; 2:10; 42:10-17കാണുക.
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12 സർേവാപരി, എെന്റ സേഹാദരങ്ങേള,
സ്വർഗെത്തെക്കാേണ്ടാ ഭൂമിെയെക്കാേണ്ടാ
മറ്റ് എന്തിെനെയങ്കിലുംെകാേണ്ടാ നിങ്ങൾ
ശപഥംെചയ്യരുത.് നിങ്ങൾ “അേത” എന്നു
പറഞ്ഞാൽ “അേത” എന്നും, “അല്ല” എന്നു
പറഞ്ഞാൽ “അല്ല” എന്നും ആയിരിക്കെട്ട.
അല്ലാത്തപക്ഷംനിങ്ങൾശിക്ഷാർഹരാകും.

വിശ്വാസേത്താെടയുള്ള ്രപാർഥന
13 നിങ്ങളിൽ കഷ്ടത സഹിക്കുന്നയാൾ
്രപാർഥിക്കെട്ട. ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നയാൾ
സ്േതാ്രതഗാനം ആലപിക്കെട്ട. 14 നിങ്ങളിൽ
ഒരാൾ േരാഗിയാെണങ്കിൽ സഭാമുഖ്യന്മാെര
വിളിക്കുക. അവർ കർത്താവിെന്റ
നാമത്തിൽ എണ്ണ പുരട്ടി അയാൾക്കുേവണ്ടി
്രപാർഥിക്കെട്ട. 15 വിശ്വാസേത്താെടയുള്ള
്രപാർഥന േരാഗിെയ സൗഖ്യമാക്കും. കർത്താവ്
അയാെള എഴുേന്നൽപ്പിക്കും; അയാൾ
പാപംെചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ കർത്താവ് ക്ഷമിക്കും.
16 ഇ്രപകാരം സൗഖ്യം ലഭിേക്കണ്ടതിന്
പരസ്പരം പാപങ്ങൾ ഏറ്റ പറഞ്ഞ്
ഓേരാരുത്തർക്കുംേവണ്ടി മറ്റ ള്ളവർ
്രപാർഥിക്കണം. നീതിമാെന്റ ്രപാർഥന വളെര
ശക്തവുംഫല്രപദവുമാണ.്

17 ഏലിയാവും നെമ്മേപ്പാെലതെന്ന ഒരു
മനുഷ്യൻ ആയിരുന്നു. മഴ െപയ്യാതിരിക്കാൻ
അേദ്ദഹം ്രശദ്ധേയാെട ്രപാർഥിച്ചേപ്പാൾ
േദശത്തു മൂന്നര വർഷേത്തക്കു മഴ െപയ്തില്ല.
18 അേദ്ദഹം വീണ്ടും ്രപാർഥിച്ചേപ്പാൾ ആകാശം
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മഴ നൽകുകയും ഭൂമി അതിെന്റ വിളവ്
ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.

19 എെന്റ സേഹാദരങ്ങേള, നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ
സത്യംവിട്ട ഴലുകയും അയാെള ആെരങ്കിലും
തിരിെക െകാണ്ടുവരികയുംെചയ്യ െന്നങ്കിൽ
20 ഇതറിയുക: പാപിെയ െതറ്റിൽനിന്നു
പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന ആൾ അയാെള
മരണത്തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കും; അയാള െട
അസംഖ്യമായ പാപങ്ങൾ മറയ്ക്കെപ്പടുകയും
െചയ്യ ം.
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