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മത്തായിഎഴുതിയസുവിേശഷം

േയശു്രകിസ്തുവിെന്റവംശാവലി
1 അ്രബാഹാമിെന്റ പു്രതനായ ദാവീദിെന്റ പു്രതൻ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റവംശാവലി:

2അ്രബാഹാമിൽനിന്ന് യിസ്ഹാക്ക് ജനിച്ച
യിസ്ഹാക്കിൽനിന്ന് യാേക്കാബ് ജനിച്ച
യാേക്കാബിൽനിന്ന് െയഹൂദയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സേഹാദരന്മാരും ജനിച്ച .

3 െയഹൂദയായിരുന്നു താമാർ ്രപസവിച്ച പാെരസിെന്റയും
േസരയുെടയും പിതാവ്.
പാെരസിൽനിന്ന് െഹേ്രസാം ജനിച്ച
െഹേ്രസാമിൽനിന്ന്ആരാം ജനിച്ച .
4ആരാമിൽനിന്ന്അമ്മീനാദാബും
അമ്മീനാദാബിൽനിന്ന് നഹേശാനും ജനിച്ച .
നഹേശാനിൽനിന്ന്സൽേമാൻജനിച്ച .
5 സൽേമാനായിരുന്നു രാഹാബ് ്രപസവിച്ച േബാവസിെന്റ
പിതാവ്.
േബാവസ്-രൂത്ത് ദമ്പതികള െട പു്രതനാണ്ഓേബദ്;
ഓേബദിൽനിന്ന് യിശ്ശായി ജനിച്ച .
6യിശ്ശായിയാണ് ദാവീദുരാജാവിെന്റപിതാവ്.

ദാവീദ് ശേലാേമാെന്റ പിതാവ,് ശേലാേമാെന്റ അമ്മ
ഊരിയാവിെന്റവിധവ (േബത്ത്-േശബ)ആയിരുന്നു.

7ശേലാേമാനിൽനിന്ന് െരഹബ്യാം ജനിച്ച .
െരഹബ്യാമിൽനിന്ന്അബീയാവും
അബീയാവിൽനിന്ന്ആസായും ജനിച്ച .
8ആസായിൽനിന്ന് േയാശാഫാത്ത് ജനിച്ച
േയാശാഫാത്തിൽനിന്ന് േയാരാം ജനിച്ച
േയാരാമിൽനിന്ന് ഉസ്സീയാവും ജനിച്ച .
9ഉസ്സീയാവിൽനിന്ന് േയാഥാം ജനിച്ച .
േയാഥാമിൽനിന്ന്ആഹാസും
ആഹാസിൽനിന്ന്ഹിസ്കിയാവും ജനിച്ച .
10ഹിസ്കിയാവ് മനെശ്ശയുെട പിതാവ,്
മനെശ്ശആേമാെന്റപിതാവ്,
ആേമാൻ േയാശിയാവിെന്റപിതാവ്.
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11 േയാശിയാവിെന്റ മകൻ െയെഖാന്യാവും*
അയാള െട സേഹാദരന്മാരും ജനിച്ചത് ബാേബൽ
്രപവാസകാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു.

12 ബാേബൽ ്രപവാസത്തിനുേശഷം െയെഖാന്യാവിനു
ജനിച്ച മകനാണ് ശലഥിേയൽ
ശലഥിേയലിൽനിന്ന് െസരൂബ്ബാേബൽജനിച്ച .
13െസരൂബ്ബാേബലിൽനിന്ന്അബീഹൂദ് ജനിച്ച
അബീഹൂദിൽനിന്ന്എല്യാക്കീമും
എല്യാക്കീമിൽനിന്ന്ആേസാരും ജനിച്ച .
14ആേസാരിൽനിന്ന്സാേദാക്ക് ജനിച്ച .
സാേദാക്കിൽനിന്ന്ആഖീമും
ആഖീമിൽനിന്ന്എലീഹൂദും ജനിച്ച .
15എലീഹൂദ് എലീയാസറിെന്റപിതാവായിരുന്നു.
എലീയാസറിൽനിന്ന് മത്ഥാനും
മത്ഥാനിൽനിന്ന് യാേക്കാബും ജനിച്ച .
16യാേക്കാബിെന്റമകനായിരുന്നുമറിയയുെടഭർത്താവായ
േയാേസഫ്. ഈ മറിയയാണ് “്രകിസ്തു” എന്നു
വിളിക്കെപ്പട്ട േയശുവിെന്റ മാതാവായിത്തീർന്നത്.†

17ഇങ്ങെന തലമുറകൾആെക,അ്രബാഹാംമുതൽ
ദാവീദുവെര പതിന്നാലും ദാവീദുമുതൽ
ബാേബൽ്രപവാസംവെര പതിന്നാലും
ബാേബൽ്രപവാസംമുതൽ ്രകിസ്തുവെര
പതിന്നാലുംആകുന്നു.

േയശു്രകിസ്തുവിെന്റജനനം
18 േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ജനനം ഈ വിധമായിരുന്നു:
േയശുവിെന്റ അമ്മ മറിയയും േയാേസഫും
തമ്മിലുള്ള വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
അവർ വിവാഹിതരാകുന്നതിനു മുേമ്പതെന്ന മറിയ
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭവതിയായി. 19 മറിയയുെട
നീതിനിഷ്ഠനായ ഭർത്താവ് േയാേസഫ്, അവൾ
ഗർഭവതിയായ വിവരം അറിഞ്ഞ,് സമൂഹമേധ്യ അവൾ
അപഹാസ്യയാകാതിരിക്കാൻആ്രഗഹിച്ചതുെകാണ്ട്അവെള
രഹസ്യമായി ഉേപക്ഷിക്കണെമന്നുതീരുമാനിച്ച .

20 അേദ്ദഹം ഈ വിഷയെത്തക്കുറിച്ച
ചിന്തിച്ച െകാണ്ടിരിെക്ക െപെട്ടന്ന്, കർത്താവിെന്റ
ദൂതൻ സ്വപ്നത്തിൽ ്രപത്യക്ഷെപ്പട്ട,് അേദ്ദഹേത്താട്,
* 1:11 അതായത,് െയേഹായാഖീൻ; വാ. 12 കാണുക. † 1:16 മൂ.ഭാ.
േയശു ജനിക്കെപ്പട്ട , (കർമണി്രപേയാഗം) എന്നും ഈ വംശാവലിയിൽ
അ്രബാഹാംമുതൽ േയാേസഫുവെരയുള്ളവർ ജനിച്ച , (കർത്തരി്രപേയാഗം)
എന്നുമാണ.്
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“ദാവീദുവംശജനായ േയാേസേഫ, മറിയ ഗർഭവതിയായത്
പരിശുദ്ധാത്മാവിൽനിന്നാണ.് ആയതിനാൽഅവെള നിെന്റ
ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ മടിേക്കണ്ടതില്ല. 21അവൾ
ഒരു പു്രതനു ജന്മം നൽകും; ആ പു്രതന് ‘േയശു’‡ എന്നു
നാമകരണം െചയ്യണം, കാരണം അവിടന്ന് തെന്റ ജനെത്ത
അവരുെട പാപങ്ങളിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവനാണ”് എന്നു
പറഞ്ഞു.

22-23 “ഇതാ! കന്യക ഗർഭവതിയായി ഒരു പു്രതനു ജന്മം
നൽകും;ആപു്രതൻ ഇമ്മാനുേവൽ എന്നു വിളിക്കെപ്പടും;”§
ഈ േപരിനു “ൈദവം നേമ്മാടുകൂെട” എന്നാണ്
അർഥം. കർത്താവ് ്രപവാചകനിലൂെട അരുളിെച്ചയ്തത്
നിറേവറുന്നതിനാണ് ഇവെയല്ലാംസംഭവിച്ചത്.

24 േയാേസഫ് ഉറക്കമുണർന്നു; കർത്താവിെന്റ
ദൂതൻ തേന്നാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെലതെന്ന തെന്റ
ഭാര്യെയ സ്വീകരിച്ച . 25 എന്നാൽ, മറിയ പു്രതന് ജന്മം
നൽകുന്നതുവെര േയാേസഫ് അവെള അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
അേദ്ദഹംപു്രതന് “േയശു”എന്ന് േപരിട്ട .

2
ജ്ഞാനികള െടസന്ദർശനം

1 െഹേരാദാരാജാവിെന്റ ഭരണകാലത്ത് േയശു
െയഹൂദ്യയിെല േബത്ലേഹമിൽ ജനിച്ചതിനുേശഷം
കിഴക്കുനിന്നുള്ള ജ്ഞാനികൾ െജറുശേലമിൽ എത്തി.
2 “െയഹൂദരുെട രാജാവ് ഭൂജാതനായിരിക്കുന്നെതവിെട?”
എന്ന് ആരാഞ്ഞു; “ഞങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ നക്ഷ്രതം
പൂർവദിക്കിൽ കണ്ടു; അേദ്ദഹെത്ത ്രപണമിക്കാൻ
വന്നിരിക്കുകയാണ്,”എന്നുപറഞ്ഞു.

3 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ െഹേരാദാരാജാവും
അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം െജറുശേലംനിവാസികൾ
സകലരും അസ്വസ്ഥചിത്തരായി. 4 െഹേരാദാരാജാവ്
ഇ്രസാേയൽജനത്തിെന്റ പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാെരയും
േവദജ്ഞെരയും വിളിച്ച കൂട്ടി, “്രകിസ്തു എവിെടയാണു
ജനിക്കുക” എന്ന് അവേരാട് ആരാഞ്ഞു. 5 “െയഹൂദ്യയിെല
േബത്ലേഹമിൽ,”എന്ന്അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു.
6 “ ‘നീേയായൂദ്യേദശത്തിെല േബത്ലേഹേമ,
െചറുതെല്ലാട്ട ം നീ യൂദ്യ്രപഭുഗണത്തിൽ;

നിന്നിൽനിന്നേല്ലാ രാജൻ ഉദിക്കുന്നത്
ഇ്രസാേയൽജനതയുെട പരിപാലകൻതെന്ന!’*

എന്നിങ്ങെനയാണേല്ലാ ്രപവാചകൻേരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത.്”
‡ 1:21 യേഹാവ രക്ഷിക്കുന്നു എന്നർഥമുള്ള േയാശുവ എന്ന വാക്കിെന്റ ്രഗീക്കു
രൂപമാണ് േയശു § 1:22-23 െയശ. 7:14 * 2:6 മീഖ. 5:2
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7 അേപ്പാൾത്തെന്ന െഹേരാദാവ് ജ്ഞാനികെള
രഹസ്യമായി വിളിച്ച് നക്ഷ്രതം ്രപത്യക്ഷമായ കൃത്യസമയം
േചാദിച്ച മനസ്സിലാക്കി. 8 അേദ്ദഹം അവേരാട്, “നിങ്ങൾ
േപായി ശിശുവിെന സസൂക്ഷ്മം അേന്വഷിക്കുക.
കെണ്ടത്തിയാൽ ഉടൻതെന്ന നെമ്മ വിവരം അറിയിക്കുക,
‘നാമും െചന്ന് അേദ്ദഹെത്ത ്രപണമിേക്കണ്ടതാണ’് ” എന്നു
പറഞ്ഞ്അവെര േബത്ലേഹമിേലക്ക്അയച്ച .

9-10 അവർ രാജകൽപ്പന േകട്ടേശഷം പൂർവദിക്കിൽ
കണ്ട നക്ഷ്രതെത്ത അനുഗമിച്ച് യാ്രതതുടർന്നു. നക്ഷ്രതം
വീണ്ടും കണ്ടേപ്പാൾ അവർ ആഹ്ലാദഭരിതരായി. അവർ
കണ്ട നക്ഷ്രതം ശിശു ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്തിനുമീേത
വന്ന് നിലെകാള്ള ംവെര അവർക്കുമുമ്പായി
െപായ്െക്കാണ്ടിരുന്നു. 11അവർ വീട്ടിൽ ്രപേവശിച്ചേപ്പാൾ
ശിശുവിെന, അമ്മ മറിയേയാെടാപ്പം കണ്ടു; സാഷ്ടാംഗം
വീണ് ശിശുവിെന ആരാധിച്ച . പിെന്ന അവരുെട
ഭാണ്ഡങ്ങൾ തുറന്ന് സ്വർണം, കുന്തിരിക്കം, മീറ†
എന്നീ തിരുമുൽക്കാഴ്ചകൾ അർപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.
12 െഹേരാദാവിെന്റ അടുേത്തക്കു മടങ്ങരുെതന്ന്
സ്വപ്നത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ ലഭിച്ചതുെകാണ്ട് അവർ മെറ്റാരു
വഴിയിലൂെടസ്വേദശേത്തക്കുയാ്രതതിരിച്ച .
ഈജിപ്റ്റിേലക്കുള്ളരക്ഷെപ്പടൽ

13 ജ്ഞാനികൾ യാ്രതയായതിനുേശഷം, കർത്താവിെന്റ
ദൂതൻ സ്വപ്നത്തിൽ ്രപത്യക്ഷനായി േയാേസഫിേനാട്,
“എഴുേന്നൽക്കുക! ശിശുവിെനയും അമ്മെയയുംകൂട്ടി
ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് ഓടി രക്ഷെപ്പടുക. െഹേരാദാവ് ശിശുവിെന
െകാല്ലാൻ അേന്വഷിക്കുന്നതിനാൽ, ഞാൻ നിേന്നാടു
കൽപ്പിക്കുന്നതുവെര അവിെട താമസിക്കുക” എന്നു
പറഞ്ഞു.

14 േയാേസഫ് ഉറക്കമുണർന്ന് രാ്രതിയിൽത്തെന്ന
ശിശുവിെനയും അമ്മെയയുംകൂട്ടി ഈജിപ്റ്റിേലക്കു
യാ്രതയായി; 15 െഹേരാദാവ് നാടുനീങ്ങുന്നതുവെര‡
അവർ അവിെട താമസിച്ച . “ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് ഞാൻ
എെന്റ പു്രതെന വിളിച്ച വരുത്തി”§ എന്ന് കർത്താവ്
്രപവാചകനിലൂെടഅരുളിെച്ചയ്തത്ഇങ്ങെനനിവൃത്തിയായി.

16 ജ്ഞാനികൾ തെന്ന പരിഹസിെച്ചന്ന്
െഹേരാദാവ് മനസ്സിലാക്കിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹം
േരാഷാകുലനായി, ജ്ഞാനികളിൽനിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ
സമയത്തിന് അനുസൃതമായി, േബത്ലേഹമിലും
പരിസര്രപേദശങ്ങളിലുമുള്ള രണ്ടുവയസ്സ ം അതിൽ

† 2:11 അതായത,് നറുമ്പശ ‡ 2:15 അതായത,് മരിക്കുന്നതുവെര § 2:15
േഹാശ. 11:1
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താെഴയും ്രപായമുള്ള എല്ലാ ആൺകുട്ടികെളയും െകാല്ലാൻ
ആജ്ഞനൽകി.
17-18 “രാമായിൽ* ഒരു ശബ്ദം േകൾക്കുന്നു,
േരാദനവുംഅത്യ ച്ചവിലാപവുംതെന്ന.

റാേഹൽതെന്റകുഞ്ഞുങ്ങെളെച്ചാല്ലി വിലപിക്കുന്നു.
അവരിലാരുംഅവേശഷിക്കുന്നില്ല;
സാന്ത്വനംഅവൾനിരസിക്കുന്നു,”†

എന്നിങ്ങെന യിെരമ്യാ്രപവാചകനിലൂെട ഉണ്ടായ അരുളപ്പാട്
നിവൃത്തിയായി.

നസെറത്തിേലക്കു മടങ്ങുന്നു
19 െഹേരാദാവു നാടുനീങ്ങിയേപ്പാൾ, കർത്താവിെന്റ
ദൂതൻ ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച് സ്വപ്നത്തിൽ േയാേസഫിന്
്രപത്യക്ഷനായി, 20 “എഴുേന്നൽക്കുക! ശിശുവിെനയും
അമ്മെയയുംകൂട്ടി ഇ്രസാേയൽ നാട്ടിേലക്ക് മടങ്ങുക,
ശിശുവിെന വധിക്കാൻ തുനിഞ്ഞവർ മരിച്ച േപായി” എന്നു
പറഞ്ഞു.

21േയാേസഫ്എഴുേന്നറ്റ് േയശുവിെനയുംഅമ്മെയയുംകൂട്ടി
ഇ്രസാേയലിൽ എത്തിേച്ചർന്നു. 22 എന്നാൽ,
െയഹൂദ്യ്രപവിശ്യയിൽ അർെക്കലാേവാസ്, തെന്റ പിതാവ്
െഹേരാദാവിെന്റ പിൻഗാമിയായി ഭരണേമറ്റിരിക്കുന്നു
എന്നു േകട്ടേപ്പാൾ, േയാേസഫ് അവിേടക്കു േപാകാൻ
ഭയെപ്പട്ട . സ്വപ്നത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ ലഭിച്ചതനുസരിച്ച്
ഗലീലാ്രപവിശ്യയിേലക്കു യാ്രതതിരിച്ച . 23 അവിെട
നസെറത്ത് എന്ന പട്ടണത്തിൽ െചന്നു താമസിച്ച . “േയശു
നസറായൻഎന്നുവിളിക്കെപ്പടും”എന്നു ്രപവാചകന്മാരിലൂെട
ൈദവംഅരുളിെച്ചയ്തത് ഇ്രപകാരം നിറേവറി.

3
േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻവഴിെയാരുക്കുന്നു

1-2 ആ നാള കളിൽ േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ െയഹൂദ്യ
മരുഭൂമിയിൽ എത്തി, “മാനസാന്തരെപ്പടുക; സ്വർഗരാജ്യം
സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു”എന്നു ്രപസംഗിച്ച .
3 “ ‘കർത്താവിെന്റവഴിെയാരുക്കുക;
അവിടേത്തക്കുേവണ്ടി പാത േനേരയാക്കുക’

എന്ന് മരുഭൂമിയിൽവിളംബരംെചയ്യന്നശബ്ദം,”*
എന്ന് െയശയ്യാ്രപവാചകൻ ്രപസ്താവിച്ചത്
ഇേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ചായിരുന്നു.

* 2:17-18 െജറുശേലമിന് ഏകേദശം പത്ത്കി.മീ. വടക്കുള്ളപട്ടണം. † 2:17-18
യിര. 31:15 * 3:3 െയശ. 40:3
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4 േയാഹന്നാൻ ഒട്ടകേരാമംെകാണ്ടുള്ള കുപ്പായവും
തുകൽ അരപ്പട്ടയും† ധരിച്ചിരുന്നു.‡ െവട്ട ക്കിളിയും
കാട്ട േതനുമായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭക്ഷണം.
5 െജറുശേലമിൽനിന്നും െയഹൂദ്യ്രപവിശ്യയിൽ
എല്ലായിടത്തുനിന്നും േയാർദാൻനദിയുെട
പരിസര്രപേദശങ്ങളിൽനിന്നുെമല്ലാം ജനം േയാഹന്നാെന്റ
അടുക്കൽഎത്തി. 6തങ്ങള െടപാപങ്ങൾഏറ്റ പറഞ്ഞവെര
അേദ്ദഹം േയാർദാൻനദിയിൽസ്നാനെപ്പടുത്തി.

7 എന്നാൽ, പരീശന്മാരും സദൂക്യരുമായ§ അേനകർ
അേദ്ദഹം സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്ന ഇടേത്തക്കു
വരുന്നതുകണ്ടിട്ട് അവേരാട്, “അണലിക്കുഞ്ഞുങ്ങേള!*
വരാൻേപാകുന്ന േ്രകാധത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ
നിങ്ങൾക്കു മുന്നറിയിപ്പ തന്നതാരാണ്?” എന്നു
വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 8 “മാനസാന്തരത്തിന് അനുേയാജ്യമായ
ഫലം പുറെപ്പടുവിക്കുക. 9 ‘ഞങ്ങൾക്കു പിതാവായി
അ്രബാഹാം ഉണ്ട’് എന്നു സ്വയം പുകഴാെമന്നു കരുേതണ്ട.
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: ഈ കല്ല കളിൽനിന്ന്
അ്രബാഹാമിനുേവണ്ടി മക്കെള ഉളവാക്കാൻ ൈദവത്തിനു
കഴിയും. 10 ഇേപ്പാൾത്തെന്ന വൃക്ഷങ്ങള െട തായ ്േവരിൽ
േകാടാലി െവച്ചിരിക്കുന്നു; സത്ഫലം പുറെപ്പടുവിക്കാത്ത
വൃക്ഷങ്ങെളല്ലാം െവട്ടി തീയിൽഎറിഞ്ഞുകളയും.

11 “ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന ജലസ്നാനം നിങ്ങൾ
മാനസാന്തരെപ്പട്ട എന്നതിെന്റ ്രപതീകമാണ്. എന്നാൽ,
എെന്നക്കാൾ ശക്തനായ ഒരാൾ എെന്റ പിന്നാെല
വരുന്നു; അേദ്ദഹത്തിെന്റ െചരിപ്പിെന്റ വാറഴിക്കുന്ന ഒരു
അടിമയാകാൻേപാലും എനിക്കു േയാഗ്യതയില്ല. അേദ്ദഹം
നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുെകാണ്ടും അഗ്നിെകാണ്ടും
സ്നാനം നൽകും. 12 വീശുമുറം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ൈകയിൽ ഉണ്ട്; അേദ്ദഹം തെന്റ െമതിക്കളം പൂർണമായി
െവടിപ്പാക്കിയേശഷം േഗാതമ്പും പതിരും േവർതിരിച്ച്,
േഗാതമ്പ് കളപ്പ രയിൽ േശഖരിക്കുകയും പതിർ െകടാത്ത
തീയിൽ ദഹിപ്പിച്ച കളയുകയും െചയ്യ ം.”
േയശുവിെന്റസ്നാനം

13 ഈ സമയത്ത് േയാഹന്നാനാൽ സ്നാനം
സ്വീകരിക്കുന്നതിന് േയശു ഗലീലാ്രപവിശ്യയിൽനിന്ന്

† 3:4 അതായത,് െബൽറ്റ് ‡ 3:4 2 രാജാ. 1:8 § 3:7 െയഹൂദർക്കിടയിൽ
നിലനിന്നിരുന്ന രണ്ട് ്രപത്യയശാസ്്രതങ്ങൾ. പരീശന്മാർ: ന്യായ്രപമാണത്തിെല
നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നതിന് ഊന്നൽ െകാടുക്കുന്നവർ. സദൂക്യർ:
ദൃശ്യമായതിൽ അപ്പ റമുള്ളവ സംശയദൃഷ്ടിേയാെട വീക്ഷിക്കുന്നവർ. ഉദാ.
മരണാനന്തരജീവിതം, ൈദവദൂതന്മാർ എന്നിവ നിരാകരിക്കുന്നവർ. * 3:7
അഥവാ,വഴിെതറ്റിക്കുന്നവർ.
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േയാർദാൻനദിയിേലക്ക്† വന്നു. 14 എന്നാൽ, േയാഹന്നാൻ
അേദ്ദഹെത്ത പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ്രശമിച്ച െകാണ്ട് ഇ്രപകാരം
പറഞ്ഞു, “അങ്ങയിൽനിന്ന് സ്നാനം സ്വീകരിക്കുക
എന്നതാണ് എെന്റ അഭിലാഷം, എന്നിട്ട ം അങ്ങ് എെന്റ
അടുേത്തക്കാണേല്ലാവരുന്നത?്”

15അതിന് േയശു, “ഇേപ്പാൾഇതിന്സമ്മതിക്കുക;ഇങ്ങെന
സർവനീതിയും നാം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ഉചിതമാണേല്ലാ”
എന്നു ്രപതിവചിച്ച ;അേപ്പാൾ േയാഹന്നാൻസമ്മതിച്ച .

16 േയശു സ്നാനേമറ്റ് െവള്ളത്തിൽനിന്ന് കയറി; ആ
നിമിഷത്തിൽത്തെന്ന സ്വർഗം തുറക്കെപ്പട്ട . ൈദവാത്മാവ്
ഒരു ്രപാവിെനേപ്പാെല തെന്റേമൽപറന്നിറങ്ങുന്നത്അേദ്ദഹം
കണ്ടു. 17 “ഞാൻ ്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്ന എെന്റ ്രപിയപു്രതൻ
ഇവൻതെന്ന,” എന്നു സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഒരു അശരീരിയും
ഉണ്ടായി.

4
േയശു മരുഭൂമിയിൽപരീക്ഷിക്കെപ്പടുന്നു

1ഇതിനുേശഷം പിശാചിനാൽ ്രപേലാഭിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതിന്*
ൈദവാത്മാവ് േയശുവിെന വിജന്രപേദശേത്തക്ക്
െകാണ്ടുേപായി. 2 നാൽപ്പതുപകലും നാൽപ്പതുരാവും
ഉപവസിച്ചേശഷം അേദ്ദഹത്തിനു വിശപ്പനുഭവെപ്പട്ട .
3 അേപ്പാൾ ്രപേലാഭകൻ അടുത്തുെചന്ന,് “അങ്ങ്
ൈദവപു്രതൻആെണങ്കിൽ,ഈകല്ല കേളാട്അപ്പംആകാൻ
ആജ്ഞാപിക്കുക!”എന്നുപറഞ്ഞു.

4 അതിന് േയശു, “ ‘മനുഷ്യൻ േകവലം
അപ്പംെകാണ്ടുമാ്രതമല്ല ജീവിക്കുന്നത്, മറിച്ച് ൈദവത്തിെന്റ
തിരുവായിൽനിന്നു പുറെപ്പടുന്ന സകലവചനങ്ങളാലും
ആണ’്എന്ന്എഴുതിയിരിക്കുന്നു”†‡എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

5 തുടർന്ന് പിശാച് േയശുവിെന വിശുദ്ധനഗരത്തിേലക്ക്
െകാണ്ടുവന്ന്, ൈദവാലയത്തിെന്റ േഗാപുരാ്രഗത്തിൽ
നിർത്തിയിട്ട,് 6 “അങ്ങ് ൈദവപു്രതൻ ആകുന്നു എങ്കിൽ,
താേഴക്കുചാടുക.
“ ‘ൈദവം തെന്റ ദൂതന്മാേരാട് അങ്ങെയ സംരക്ഷിക്കാൻ

കൽപ്പിക്കും,
അവർഅങ്ങയുെട പാദങ്ങൾകല്ലിൽ മുട്ടാെത
അങ്ങെയഅവരുെടകരങ്ങളിേലന്തും,’§

എന്ന്എഴുതിയിരിക്കുന്നേല്ലാ,”എന്നുപറഞ്ഞു.
† 3:13 േയാർദാൻനദി ഗലീലാ്രപവിശ്യയിൽക്കൂെട ഒഴുകുന്നുെണ്ടങ്കിലും
േയാഹന്നാനാൽ സ്നാനം സ്വീകരിേക്കണ്ടതിന് െയഹൂദ്യമരുഭൂമിയിലുള്ള

േയാർദാൻനദിയുെട ഭാഗേത്തക്കാണ് േയശു വന്നത.് * 4:1 അഥവാ,
പരീക്ഷിക്കെപ്പടുന്നതിന് † 4:4 ഈ്രപേയാഗം പഴയനിയമ്രഗന്ഥത്തിൽനിന്നുള്ള
ഉദ്ധരണിെയസൂചിപ്പിക്കുന്നു. ‡ 4:4 ആവ. 8:3 § 4:6 സങ്കീ. 91:11,12
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7േയശുഅവേനാട,് “ ‘നിങ്ങള െടൈദവമായകർത്താവിെന
പരീക്ഷിക്കരുത’്*എന്നുംഎഴുതിയിരിക്കുന്നു.”

8 വീണ്ടും, പിശാച് േയശുവിെന വളെര ഉയർന്ന ഒരു
മലയിേലക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി. േലാകത്തിെല
സകലരാജ്യങ്ങള ം അവയുെട മഹത്ത്വവും അേദ്ദഹെത്ത
കാണിച്ചിട്ട,് 9 “ഇവെയല്ലാം ഞാൻ നിനക്കു തരാം, എെന്ന
ഒന്ന് സാഷ്ടാംഗം വീണുവണങ്ങിയാൽ മതി.” എന്ന് അവൻ
പറഞ്ഞു.

10 അേപ്പാൾ േയശു അവേനാട,് “സാത്താേന, എെന്ന
വിട്ട് േപാകൂ! ‘നിങ്ങള െട ൈദവമായ കർത്താവിെന
വണങ്ങി അവിടെത്തമാ്രതേമ േസവിക്കാവൂ’† എന്നാണേല്ലാ
എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്”എന്നുപറഞ്ഞു.

11അേപ്പാൾ പിശാച് േയശുവിെന വിട്ട േപായി, ദൂതന്മാർ
വന്ന്അേദ്ദഹെത്തശു്രശൂഷിച്ച .

േയശുവിെന്റശു്രശൂഷആരംഭിക്കുന്നു
12 േയാഹന്നാൻസ്നാപകെന കാരാഗൃഹത്തിലടച്ച
എന്നു മനസ്സിലാക്കി േയശു ഗലീലയ്ക്കു മടങ്ങി;
13 നസെറത്തിൽനിന്ന് ഗലീല തടാകതീരത്ത് െസബൂലൂൻ-
നഫ്താലി േഗാ്രതക്കാരുെട നാടായ, കഫാർനഹൂമിേലക്ക്
അേദ്ദഹംതാമസം മാറ്റി.
14-16 “െസബൂലൂൻ േദശവും നഫ്താലി േദശവും
തടാകതീരവും േയാർദാൻഅക്കെരനാടും,
െയഹൂേദതരഗലീലയും—

അന്ധകാരത്തിൽഅമർന്നിരുന്നജനതതിെയാെക്കയും
വലിെയാരു ്രപഭ ദർശിച്ച .

മരണനിഴൽവീശിയ േദശത്തുതാമസിച്ചവരുെടേമൽ
ഒരു ്രപകാശം ഉദിച്ച !”‡

എന്ന് െയശയ്യാ്രപവാചകനിലൂെടഅരുളിെച്ചയ്തത് നിറേവറി.
17 ആ സമയംമുതൽ േയശു, “മാനസാന്തരെപ്പടുക;
സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു ്രപസംഗിക്കാൻ
ആരംഭിച്ച .

േയശുആദ്യശിഷ്യന്മാെരവിളിക്കുന്നു
18 േയശു ഗലീലാതടാകതീരത്തുകൂടി നടന്നുേപാകുേമ്പാൾ
പേ്രതാസ് എന്നു വിളിക്കെപ്പട്ട ശിേമാെനയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സേഹാദരനായ അ്രന്തേയാസിെനയും
കണ്ടു. മീൻപിടിത്തക്കാരായ അവർ തടാകത്തിൽ
വലയിറക്കുകയായിരുന്നു. 19 േയശു അവേരാട്,
“എെന്ന അനുഗമിക്കുക, ഞാൻ നിങ്ങെള മനുഷ്യെര

* 4:7 ആവ. 6:16 † 4:10 ആവ. 6:13 ‡ 4:14-16 െയശ. 9:1,2
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പിടിക്കുന്നവരാക്കും”§എന്നു പറഞ്ഞു. 20 ഉടൻതെന്നഅവർ
വല ഉേപക്ഷിച്ച് േയശുവിെനഅനുഗമിച്ച .

21 അവിെടനിന്നു മുേമ്പാട്ട േപാകുേമ്പാൾ േയശു
േവെറ രണ്ട് സേഹാദരന്മാെര കണ്ടു: െസെബദിയുെട
മകൻ യാേക്കാബിെനയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സേഹാദരനായ േയാഹന്നാെനയും. അവർ തങ്ങള െട
പിതാവ് െസെബദിേയാെടാപ്പം വള്ളത്തിലിരുന്ന് വല
നന്നാക്കുകയായിരുന്നു. േയശു അവെരയും വിളിച്ച ,
22 അവരും െപെട്ടന്ന് വള്ളവും തങ്ങള െട പിതാവിെനയും
വിട്ട്അേദ്ദഹെത്തഅനുഗമിച്ച .
േയശു േരാഗികെളസൗഖ്യമാക്കുന്നു

23 േയശു െയഹൂദരുെട പള്ളികളിൽ ഉപേദശിച്ച ം
രാജ്യത്തിെന്റ സുവിേശഷം വിളംബരംെചയ്തും ജനങ്ങള െട
എല്ലാവിധ േരാഗങ്ങള ംബലഹീനതകള ംസൗഖ്യമാക്കുകയും
െചയ്തുെകാണ്ട് ഗലീലയിൽ എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ച .
24 അേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ച ള്ള വാർത്ത സിറിയ ്രപവിശ്യയിൽ
എല്ലായിടത്തും ്രപചരിച്ച . ജനം േരാഗബാധിതരായ
എല്ലാവെരയുംഅേദ്ദഹത്തിെന്റസന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുവന്നു;
വിവിധ േരാഗമുള്ളവർ, അതിേവദന അനുഭവിക്കുന്നവർ,
ഭൂതബാധിതർ,അപസ്മാരേരാഗികൾ,പക്ഷാഘാതമുള്ളവർ
എന്നിവെരെയല്ലാം അേദ്ദഹം സൗഖ്യമാക്കുകയും െചയ്തു.
25ഗലീല, െദക്കെപ്പാലി,* െജറുശേലം, െയഹൂദ്യാ, േയാർദാെന്റ
അക്കെരയുള്ള ്രപേദശം എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് വലിെയാരു
ജനക്കൂട്ടം േയശുവിെനഅനുഗമിച്ച .

5
ഗിരി്രപഭാഷണത്തിന് ഒരുആമുഖം

1 ജനക്കൂട്ടെത്ത കണ്ടേപ്പാൾ േയശു ഒരു മലയിൽ കയറി
അവിെട ഇരുന്നു. ശിഷ്യന്മാർ അടുത്തുെചന്നു. 2അേദ്ദഹം
അവെരതിരുെമാഴികളാൽ ഉപേദശിച്ച .
ഗിരി്രപഭാഷണം

അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു:
3 “ആത്മാവിൽ ദരി്രദരായവർഅനുഗൃഹീതർ;
അവർക്കുള്ളതേല്ലാസ്വർഗരാജ്യം.

4വിലപിക്കുന്നവർഅനുഗൃഹീതർ;
അവർക്ക്സാന്ത്വനം ലഭിക്കും.

5സൗമ്യശീലർഅനുഗൃഹീതർ;
അവർക്ക് ഭൂമിൈപതൃകമായി ലഭിക്കും.

§ 4:19 മനുഷ്യെര പിടിക്കുന്നവരാക്കും,വിവക്ഷിക്കുന്നത്സുവിേശഷംഅറിയിച്ച്
മനുഷ്യെരഎെന്റഅനുഗാമികളാക്കുന്നവരാക്കുംഎന്നാണ്. * 4:25 അതായത,്
േയാർദാൻനദിക്ക് കിഴക്കുള്ളപത്തുപട്ടണങ്ങൾ.
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6 നീതിക്ക് അതിയായി വിശക്കുകയും ദാഹിക്കുകയും
െചയ്യന്നവർഅനുഗൃഹീതർ;
അവർസംതൃപ്തരാകും.

7കരുണാഹൃദയർഅനുഗൃഹീതർ;
അവർക്ക്കരുണലഭിക്കും.

8ഹൃദയൈനർമല്യമുള്ളവർഅനുഗൃഹീതർ;
അവർക്കുൈദവം ദർശനേമകും.

9സമാധാനസ്ഥാപകർഅനുഗൃഹീതർ;
അവർൈദവത്തിെന്റപു്രതെരന്നു വിളിക്കെപ്പടും.

10നീതിക്കുേവണ്ടി പീഡിതരാകുന്നവർഅനുഗൃഹീതർ;
അവർക്കുള്ളതേല്ലാസ്വർഗരാജ്യം.

11 “എെന്റ അനുയായികളായതുെകാണ്ട് മനുഷ്യർ
നിങ്ങെള അപമാനിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും
നിങ്ങൾെക്കതിേര എല്ലാവിധ വ്യാജ്രപസ്താവനകൾ
നടത്തുകയും െചയ്യ േമ്പാൾ നിങ്ങൾ അനുഗൃഹീതർ.
12 നിങ്ങൾ ആനന്ദിച്ച ല്ലസിക്കുക. കാരണം, മഹത്താണ്
സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ്രപതിഫലം. അങ്ങെനതെന്ന
അവർ നിങ്ങൾക്കുമുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ്രപവാചകന്മാെരയും
പീഡിപ്പിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
ഭൂമിയുെട ഉപ്പ ം േലാകത്തിെന്റ ്രപകാശവും

13 “നിങ്ങൾ ഭൂമിയുെട ഉപ്പാകുന്നു. എന്നാൽ ഉപ്പ്,
ഉപ്പ രസം ഇല്ലാത്തതായാൽ അതിെന്റ ഉപ്പ രസം എങ്ങെന
വീെണ്ടടുക്കാൻ കഴിയും? പുറേത്തക്കു വലിെച്ചറിഞ്ഞ്,
മനുഷ്യർക്ക് ചവിട്ടിക്കളയാനല്ലാെത മെറ്റാന്നിനും അത്
ഉപകരിക്കുന്നില്ല.

14 “നിങ്ങൾ േലാകത്തിെന്റ ്രപകാശമാകുന്നു;
മലമുകളിലുള്ള പട്ടണം അദൃശ്യമായിരിക്കുക അസാധ്യം.
15 വിളക്കു െകാളത്തി ആരും പറയുെട കീഴിൽ െവക്കാറില്ല;
പിെന്നേയാ, അതു വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ്രപകാശം
നൽേകണ്ടതിന് ഏെതങ്കിലും വിളക്കുകാലിേന്മലാണ്
െവക്കുക. 16 അതുേപാെല നിങ്ങള െട ്രപകാശവും
മനുഷ്യരുെടമുമ്പിൽ ്രപേശാഭിക്കെട്ട; അങ്ങെന അവർ
നിങ്ങള െട സൽ്രപവൃത്തികൾ നിരീക്ഷിച്ച് സ്വർഗത്തിലുള്ള
നിങ്ങള െട പിതാവിെന മഹത്ത്വെപ്പടുത്തെട്ട.
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റപൂർത്തീകരണം

17 “ഞാൻവന്നത് ന്യായ്രപമാണെത്തേയാ ്രപവാചകെരേയാ
നീക്കിക്കളയാനാണ് എന്നു ചിന്തിക്കരുത;് നീക്കിക്കളയാനല്ല,
മറിച്ച് അവെയ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ.് 18 ഞാൻ ഒരു
സത്യം നിങ്ങേളാടു പറയാം: ആകാശവും ഭൂമിയും
അ്രപത്യക്ഷമായാലും സകലതും നിറേവറുന്നതുവെര
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ന്യായ്രപമാണത്തിെല അക്ഷരങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരു
വള്ളിേക്കാ പുള്ളിേക്കാ മാറ്റം വരികയില്ല. 19 ഈ
കൽപ്പനകളിൽ ഏറ്റവും ലളിതെമന്ന് കരുതുന്ന ഒന്ന്
അവഗണിക്കുകയും അ്രപകാരം െചയ്യാൻ മറ്റള്ളവെര
ഉപേദശിക്കുകയുംെചയ്യന്നയാൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ
ഏറ്റവും നിസ്സാരനായി പരിഗണിക്കെപ്പടും; എന്നാൽ, ഈ
കൽപ്പനകൾപാലിക്കുകയുംഅങ്ങെനെചയ്യാൻമറ്റള്ളവെര
ഉപേദശിക്കുകയുംെചയ്യന്നയാൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ മഹാൻ
എന്നു വിളിക്കെപ്പടും. 20ൈദവവിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള
നീതിനിഷ്ഠ പരീശന്മാർക്കും േവദജ്ഞർക്കുമുള്ള
നീതിനിഷ്ഠയിൽ കവിയുന്നിെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിശ്ചയമായും
സ്വർഗരാജ്യത്തിൽകടക്കുകയില്ല.

േകാപവും െകാലപാതകവും
21 “ ‘െകാലപാതകം െചയ്യരുെതന്ന’്* പൂർവികേരാടു
കൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ളത് നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ, ‘െകാലയാളി
അതിെന്റ ശിക്ഷ അനുഭവിേച്ച തീരൂ.’ 22 എന്നാൽ,
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: സേഹാദരങ്ങേളാട്
േകാപിക്കുന്നയാൾ† ശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണ്ടിവരും.
സേഹാദരങ്ങെള ‘മടയാ’ എന്നു വിളിക്കുന്നയാൾ
ന്യായാധിപസമിതിേയാട് ഉത്തരം പറേയണ്ടിവരും; ‘ഗുണം
വരാത്തവൻ’എന്നുവിളിച്ചാൽനരകാഗ്നിക്ക് വിേധയരാകും.

23 “അതുെകാണ്ട,് നീ യാഗപീഠത്തിൽ,
യാഗാർപ്പണത്തിനായി വരുേമ്പാൾ നിെന്റ സേഹാദരേനാ
സേഹാദരിേക്കാ നിനക്ക് വിേരാധമായി എെന്തങ്കിലും
ഉെണ്ടന്ന് ഓർമ വന്നാൽ 24 നിെന്റ അർപ്പണവസ്തു
യാഗപീഠത്തിനുമുമ്പിൽ െവച്ചിട്ട് ആദ്യം െചന്ന് അവേരാടു
രമ്യതെപ്പടുക;പിന്നീടു വന്നു നിെന്റയാഗംഅർപ്പിക്കുക.

25 “നിെന്ന േകാടതിയിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകുന്ന
എതിർകക്ഷിയുമായി, വഴിയിൽെവച്ച തെന്ന േവഗത്തിൽ
രമ്യതയിലായിെക്കാള്ള ക. അല്ലാത്തപക്ഷം
അയാൾ നിെന്ന ന്യായാധിപന് വിട്ട െകാടുക്കുകയും
ന്യായാധിപൻ നിയമപാലകന് ൈകമാറുകയും അയാൾ
നിെന്ന കാരാഗൃഹത്തിൽ അടയ്ക്കുകയും െചയ്യ ം.
26അവസാനെത്തനാണയവും െകാടുത്തുതീർക്കുന്നതുവെര
നീ അവിെടനിന്നു പുറത്തുവരികയില്ല എന്നു ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച
പറയുന്നു.

വ്യഭിചാരം

* 5:21 പുറ. 20:13 † 5:22 ചി.ൈക.്രപ. സേഹാദരങ്ങേളാട് കാരണംകൂടാെത
േകാപിക്കുന്നയാൾ.
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27 “ ‘വ്യഭിചാരം െചയ്യരുത’്‡ എന്നു കൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ളത്
നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 28 എന്നാൽ, ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: ആസക്തിേയാെട ഒരു സ്്രതീെയ
േനാക്കുന്നവൻ തെന്റ ഹൃദയത്തിൽ അവള മായി
വ്യഭിചാരംെചയ്തുകഴിഞ്ഞു. 29 നിെന്റ വലതുകണ്ണ്
നിെന്ന പാപത്തിേലക്കു നയിക്കുെന്നങ്കിൽ അതു
ചൂഴ ്െന്നടുത്ത് എറിഞ്ഞുകളയുക. നിെന്റ ശരീരംമുഴുവനും
നരകത്തിൽ തള്ളെപ്പടുന്നതിെനക്കാൾ, ഒരു അവയവം
നഷ്ടെപ്പടുന്നതാണ് നിനക്കു നല്ലത്. 30 നിെന്റ വലതുൈക
നിെന്ന പാപത്തിേലക്കു നയിക്കുെന്നങ്കിൽഅതു െവട്ടി ദൂെര
എറിഞ്ഞുകളയുക. നിെന്റ ശരീരംമുഴുവൻ നരകത്തിൽ
േപാകുന്നതിെനക്കാൾ, ഒരു അവയവം നഷ്ടമാകുന്നതാണു
നിനക്കുനല്ലത്.
വിവാഹേമാചനം

31 “ ‘ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിക്കുന്നവൻ അവൾക്ക് ഒരു
വിവാഹേമാചനപ്രതം െകാടുത്തിരിക്കണം’§ എന്നു
പറഞ്ഞിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 32എന്നാൽഞാൻനിങ്ങേളാടുപറയുന്നത,്
പാതി്രവത്യലംഘനം നിമിത്തമല്ലാെത ആെരങ്കിലും സ്വന്തം
ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിക്കുെന്നങ്കിൽ അയാൾ തെന്റ ഭാര്യെയ
വ്യഭിചാരിണിയാക്കുകയാണ;് ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ട സ്്രതീെയ
വിവാഹംകഴിക്കുന്നവനും വ്യഭിചാരം െചയ്യ കയാണ്.
ആണയിടൽ

33 “ ‘ശപഥംെചയ്തതു ലംഘിക്കരുെതന്നും
കർത്താവിേനാടുെചയ്ത ശപഥം നിറേവറ്റണെമന്നും’
പൂർവികേരാടു കൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ളതു നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
34എന്നാൽഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു,ശപഥംെചയ്യ കേയ
അരുത്; സ്വർഗെത്തെക്കാണ്ട് ശപഥംെചയ്യരുത;് അത്
ൈദവത്തിെന്റ സിംഹാസനം; 35 ഭൂമിെയെക്കാണ്ടരുത;്
അത് ൈദവത്തിെന്റ പാദപീഠം. െജറുശേലമിെനെക്കാണ്ടും
അരുത്; അതു മഹാരാജാവിെന്റ നഗരം. 36 നിങ്ങള െട
തലെയെക്കാണ്ട് ശപഥംെചയ്യരുത;് കാരണം ഒരു
മുടിെയങ്കിലും െവള പ്പിക്കാേനാ കറുപ്പിക്കാേനാ നിങ്ങൾക്കു
കഴിവില്ല. 37 നിങ്ങള െട വാക്ക് ‘അേത’ ‘അേത’ എേന്നാ
‘ഇല്ല’ ‘ഇല്ല’ എേന്നാ ആയിരിക്കെട്ട. ഇതിൽ അധികമായതു
പിശാചിൽനിന്ന് വരുന്നു.
കണ്ണിനുപകരംകണ്ണ്

38 “ ‘കണ്ണിനുപകരം കണ്ണ,് പല്ലിനുപകരം പല്ല’്* എന്നു
പറഞ്ഞിട്ട ള്ളത് നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 39 എന്നാൽ
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ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത് നിങ്ങെള േ്രദാഹിക്കുന്ന†
വ്യക്തിേയാട് ്രപതികരിക്കരുത.് ആെരങ്കിലും നിങ്ങള െട
വലതുെചകിട്ടത്ത് അടിച്ചാൽ അയാൾക്ക് മേറ്റ െചകിടും
കാണിച്ച െകാടുക്കുക. 40 ആെരങ്കിലും നിങ്ങള െട
ഉടുപ്പിനുേവണ്ടി േകാടതിവ്യവഹാരം നടത്തിയാൽ നിങ്ങള െട
പുറങ്കുപ്പായവുംകൂെട അയാൾക്ക് വിട്ട െകാടുക്കുക.
41 ഒരു പടയാളി ഒരു കിേലാമീറ്റർ‡ ദൂരം തെന്റ
സാമാനങ്ങൾ ചുമക്കാൻ നിങ്ങെള നിർബന്ധിച്ചാൽ
അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം രണ്ട് കിേലാമീറ്റർ േപാകുക.
42 നിേന്നാട് എെന്തങ്കിലും ആവശ്യെപ്പടുന്ന വ്യക്തിക്ക് അതു
നൽകുക; വായ്പവാങ്ങാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന വ്യക്തിയിൽനിന്ന്
ഒഴിഞ്ഞുമാറരുത്.

ശ്രതുക്കെളസ്േനഹിക്കണം
43 “ ‘അയൽവാസിെയ സ്േനഹിക്കണം§ എന്നും
ശ്രതുവിെന െവറുക്കണം’ എന്നും കൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ളതു
നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 44 എന്നാൽ ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: നിങ്ങള െട ശ്രതുക്കെള
സ്േനഹിക്കുക,* നിങ്ങെള പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്കുേവണ്ടി
്രപാർഥിക്കുക; 45 അങ്ങെന നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട
സ്വർഗസ്ഥപിതാവിെന്റ മക്കൾ ആയിത്തീരും. അവിടന്നു
ദുഷ്ടരുെടേമലും നല്ലവരുെടേമലും തെന്റ സൂര്യെന
ഉദിപ്പിക്കുകയും നീതി ്രപവർത്തിക്കുന്നവരുെടേമലും
അനീതി ്രപവർത്തിക്കുന്നവരുെടേമലും മഴെപയ്യിക്കുകയും
െചയ്യന്നേല്ലാ. 46 നിങ്ങെള സ്േനഹിക്കുന്നവെരമാ്രതം
സ്േനഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ്രപതിഫലമാണു ലഭിക്കുക?
അങ്ങെന നികുതിപിരിവുകാരും െചയ്യന്നുണ്ടേല്ലാ!
47 സ്വന്തം സേഹാദരങ്ങെളമാ്രതമാണ് നിങ്ങൾ
അഭിവാദനംെചയ്യന്നെതങ്കിൽ; പുകഴാൻ എന്തിരിക്കുന്നു?
അങ്ങെനതെന്നയേല്ല െയഹൂേദതരരും െചയ്യന്നത?്
48 അതുെകാണ്ട,് നിങ്ങള െട സ്വർഗസ്ഥപിതാവിന്
സർവത്തിലും പരിപൂർണതയുള്ളതുേപാെല നിങ്ങള ം
സർവത്തിലും പരിപൂർണരാകുക.

6
ദാനധർമങ്ങൾ

1 “നിങ്ങള െട ധർമ്രപവൃത്തികൾ മനുഷ്യർ കാണാൻ
അവരുെടമുമ്പിൽനടത്തുന്ന്രപകടനങ്ങൾആകാതിരിക്കാൻ
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സൂക്ഷിക്കുക;അങ്ങെനയായാൽസ്വർഗസ്ഥപിതാവിൽനിന്ന്
നിങ്ങൾക്കുയാെതാരു ്രപതിഫലവും ലഭിക്കുകയില്ല.

2 “അതുെകാണ്ട,് കപടഭക്തർ മനുഷ്യരുെട ്രപശംസ
േനടാനായി പള്ളികളിലും െതരുവുകളിലും കാഹളം ഊതി
്രപസിദ്ധമാക്കിെക്കാണ്ട് ദാനധർമം െചയ്യന്നതുേപാെല
നിങ്ങൾ െചയ്യരുത.് അവർക്കുള്ള മുഴുവൻ ്രപതിഫലവും
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 3 നിങ്ങള െട വലൈങ്ക െചയ്യന്നത്
എെന്തന്ന് ഇടൈങ്ക അറിയാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കെട്ട
നിങ്ങൾ െചയ്യന്ന ദാനധർമവും. 4 നിങ്ങള െട
ദാനധർമം രഹസ്യത്തിലായിരിക്കെട്ട. രഹസ്യത്തിൽ
െചയ്യന്നത് കാണുന്ന നിങ്ങള െട പിതാവു നിങ്ങൾക്കു
്രപതിഫലംനൽകും.
്രപാർഥന

5 “്രപാർഥിക്കുേമ്പാൾ മനുഷ്യർ കാണാൻ പള്ളികളിലും
െതരുേക്കാണുകളിലും നിന്നുെകാണ്ടു ്രപാർഥിക്കാൻ
ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന കപടഭക്തെരേപ്പാെലയാകരുത് നിങ്ങൾ.
അവർക്ക് അവരുെട ്രപതിഫലം ലഭിച്ച കഴിഞ്ഞു എന്നു
ഞാൻ നിങ്ങേളാട് ഉറപ്പായി പറയുന്നു. 6എന്നാൽ നിങ്ങൾ
്രപാർഥിക്കുേമ്പാൾ, നിങ്ങള െട മുറിയിൽ ്രപേവശിച്ച,്
വാതിലടച്ച്, നിങ്ങള െട പിതാവിേനാട് രഹസ്യമായി
അേപക്ഷിക്കുക. അേപ്പാൾ രഹസ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ
െചയ്യന്നതു കാണുന്ന നിങ്ങള െട പിതാവ് നിങ്ങൾക്കു
്രപതിഫലംനൽകും. 7 നിങ്ങൾ ്രപാർഥിക്കുേമ്പാൾ
െയഹൂേദതരെരേപ്പാെല വൃഥാജൽപ്പനം െചയ്യരുത്.
അതിഭാഷണത്താൽ ്രപാർഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കും
എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത.് 8അവെര അനുകരിക്കരുത്;
കാരണം നിങ്ങള െട ആവശ്യം എെന്തന്ന് നിങ്ങള െട
പിതാവിന് നിങ്ങൾയാചിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതെന്നഅറിയാം.

9 “അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾഇ്രപകാരം ്രപാർഥിക്കുക:
“ ‘സ്വർഗസ്ഥനായഞങ്ങള െട പിതാേവ,
തിരുനാമംആദരിക്കെപ്പടെട്ട,
10അവിടെത്തരാജ്യം വരുമാറാകെട്ട,
തിരുഹിതം നിറേവറെപ്പടെട്ട,
സ്വർഗത്തിെലേപ്പാെലതെന്നഭൂമിയിലും.

11അനുദിനാഹാരംഞങ്ങൾക്ക്ഇന്നു നൽകണേമ.
12 ഞങ്ങേളാട് അപരാധം െചയ്തവേരാട് ഞങ്ങൾ

ക്ഷമിച്ചതുേപാെലതെന്ന,
ഞങ്ങള െടഅപരാധവും*ക്ഷമിക്കണേമ.

13ഞങ്ങെള ്രപേലാഭനത്തിേലക്കു†നയിക്കരുേത,
* 6:12 മൂ.ഭാ. ഞങ്ങേളാടു കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവേരാടും † 6:13 അഥവാ,
പരീക്ഷയിേലക്ക്



മത്തായി 6:14 15 മത്തായി 6:24

ഞങ്ങെളപിശാചിൽനിന്ന്സംരക്ഷിക്കണേമ.
രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്ത്വവും
എേന്നക്കുംഅവിടേത്തതേല്ലാ.ആേമൻ.’‡

14 നിങ്ങേളാടു പാപംെചയ്യന്ന മനുഷ്യേരാടു നിങ്ങൾ
ക്ഷമിക്കുെമങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവും നിങ്ങേളാട്
ക്ഷമിക്കും. 15 എന്നാൽ മനുഷ്യേരാട് നിങ്ങൾ
ക്ഷമിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങള െട പിതാവ് നിങ്ങള െട
പാപങ്ങള ംക്ഷമിക്കുകയില്ല.
ഉപവാസം

16 “ഉപവസിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ കപടഭക്തെരേപ്പാെല
വിഷാദഭാവേത്താെട ഇരിക്കരുത്; തങ്ങൾ
ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുകയാെണന്ന് മനുഷ്യെര
കാണിക്കുന്നതിനുേവണ്ടിഅവർവിഷാദമുഖംകാണിക്കുന്നു.
ഞാൻ സത്യം പറയെട്ട, അവരുെട ്രപതിഫലം അവർക്കു
ലഭിച്ച കഴിഞ്ഞു. 17എന്നാൽ, നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കുേമ്പാൾ
തലയിൽ എണ്ണ േതക്കുകയും മുഖം കഴുകുകയും െചയ്യ ക.
18 അങ്ങെനയായാൽ നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കുകയാെണന്ന്
മറ്റ ള്ളവർ അറിയാതിരിക്കുകയും നിങ്ങള െട അദൃശ്യനായ
പിതാവുമാ്രതംഅറിയുകയും െചയ്യ ം;നിങ്ങൾരഹസ്യത്തിൽ
െചയ്യന്നതു കാണുന്ന നിങ്ങള െട പിതാവു നിങ്ങൾക്കു
്രപതിഫലം നൽകുകയും െചയ്യ ം.
സ്വർഗത്തിെലനിേക്ഷപങ്ങൾ

19 “കീടങ്ങള ം തുരുമ്പും നശിപ്പിക്കുകയും കള്ളന്മാർ
അതി്രകമിച്ച കയറി േമാഷ്ടിക്കുകയുംെചയ്യന്ന ഭൂമിയിൽ
നിങ്ങൾ നിേക്ഷപം സംഭരിക്കരുത്; 20 പകരം, കീടങ്ങള ം
തുരുമ്പും നശിപ്പിക്കാെതയും കള്ളന്മാർ അതി്രകമിച്ച കയറി
കവർച്ചെചയ്യാെതയും ഇരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ
നിേക്ഷപം സമാഹരിക്കുക. 21 നിെന്റ നിേക്ഷപം
ഇരിക്കുന്നിടത്തുതെന്നയായിരിക്കും നിെന്റഹൃദയവും.

22 “കണ്ണ് ശരീരത്തിെന്റ വിളക്കാണ.് നിെന്റ കണ്ണ്
നിർമലെമങ്കിൽ ശരീരംമുഴുവനും ്രപകാശിതമായിരിക്കും.
23 കണ്ണ് അശുദ്ധെമങ്കിൽ ശരീരംമുഴുവൻ
ഇരുൾമയമായിരിക്കും. നിന്നിലുണ്ട് എന്നുകരുതെപ്പടുന്ന
്രപകാശം ഇരുട്ടാെണങ്കിൽ, ആ ഇരുട്ട് എ്രത
ഭയാനകമായിരിക്കും!

24 “രണ്ട് യജമാനന്മാർക്ക് ദാസ്യവൃത്തി െചയ്യ ക
ആരാലും സാധ്യമല്ല. ഒന്നുകിൽ, ഒരു യജമാനെന
പരിത്യജിച്ച് മേറ്റയാെള സ്േനഹിക്കും;അെല്ലങ്കിൽ, ഒരാേളാട്
വിശ്വസ്തനായി തുടരുകയും മേറ്റയാെള െവറുക്കുകയും

‡ 6:13 ചി.ൈക.്രപ.ഈവാക്യഭാഗംകാണുന്നില്ല.
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െചയ്യ ം. ൈദവെത്തയും ധനെത്തയും ഒരുമിച്ച േസവിക്കുക
അസാധ്യം.

ആകുലചിത്തരാകരുത്
25 “അതുെകാണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു:
എന്തു ഭക്ഷിക്കും എന്തു പാനംെചയ്യ ം എന്ന്
ജീവസന്ധാരണെത്തപ്പറ്റിേയാ എന്തു ധരിക്കും എന്ന്
ശരീരെത്തപ്പറ്റിേയാ നിങ്ങൾ വ്യാകുലെപ്പടരുത.് ജീവൻ
ആഹാരെത്തക്കാള ം ശരീരം വസ്്രതെത്തക്കാള ം
്രപാധാന്യമുള്ളവയേല്ല? 26 ആകാശത്തിെല പക്ഷികെള
േനാക്കുക; അവ വിതയ്ക്കുകേയാ െകായ്യ കേയാ
കളപ്പ രകളിൽ സമാഹരിക്കുകേയാ െചയ്യന്നില്ല.
എങ്കിലും നിങ്ങള െട സ്വർഗസ്ഥപിതാവ് അവയ്ക്ക്
ഭക്ഷണം നൽകുന്നിേല്ല? അവെയക്കാൾ എ്രതേയാ
വിലെപ്പട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ! 27വ്യാകുലെപ്പടുന്നതിലൂെട തെന്റ
ജീവിതകാലയളവിേനാട് ഒരു നിമിഷം§ കൂട്ടിേച്ചർക്കാൻ
നിങ്ങളിൽആർെക്കങ്കിലും കഴിയുേമാ?

28 “വസ്്രതെത്തക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വ്യാകുലചിത്തരാകുന്നത്
എന്തിന്? വയലിെല േശാശന്നെച്ചടികൾ* എങ്ങെന
വളരുെന്നന്നു നിരീക്ഷിക്കുക: അവ അധ്വാനിക്കുകേയാ
വസ്്രതം െനയ്യ കേയാ െചയ്യന്നില്ല. 29 എന്നിട്ട ം,
ശേലാേമാൻേപാലും തെന്റ സകല്രപതാപത്തിലും ഇവയിൽ
ഒന്നിെനേപ്പാെല അണിെഞ്ഞാരുങ്ങിയിരുന്നില്ല എന്നു
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 30 ഇേപ്പാഴുള്ളതും നാെള
തീയിൽ കത്തിയമരുന്നതുമായ വയലിെല പുല്ലിെന ൈദവം
ഇങ്ങെന അലങ്കരിക്കുെന്നങ്കിൽ; അൽപ്പവിശ്വാസികേള,
ൈദവം നിങ്ങെള അതിെനക്കാള ം എ്രതേയാ അധികം
കരുതുകയിേല്ല! 31അതുെകാണ്ട,് ‘എന്തു ഭക്ഷിക്കും, എന്തു
പാനംെചയ്യ ം, എന്തു ധരിക്കും’ എന്നിങ്ങെന വിലപിച്ച്
വ്യാകുലെപ്പടരുത്. 32 ൈദവെത്ത അറിയാത്തവരാണ്†
ഇവേതടി അലയുന്നത.് ഇവെയാെക്കയും
നിങ്ങൾക്കാവശ്യെമന്ന് നിങ്ങള െട സ്വർഗസ്ഥപിതാവിന്
അറിയാം. 33 നിങ്ങൾ പരമ്രപധാനമായി ൈദവരാജ്യവും
ൈദവനീതിയും േതടുന്നവരാകുക; അങ്ങെനയായാൽ ഇവ
നിങ്ങൾക്കു ലഭ്യമാകും. 34അതുെകാണ്ട,് നാെളെയക്കുറിച്ച
വ്യാകുലെപ്പടരുത്; നാളെത്ത ദിവസം അതിനായിത്തെന്ന
വ്യാകുലെപ്പട്ട െകാള്ള ം;ഓേരാദിവസത്തിനുംഅതിേന്റതായ
േക്ലശങ്ങൾഉണ്ടേല്ലാ.

§ 6:27 മൂ.ഭാ. നീളേത്താട് ഒരടി * 6:28 അതായത,്ഒരുതരംലില്ലിെച്ചടി † 6:32
മൂ.ഭാ. െയഹൂേദതരരാണ്
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7
അന്യെരവിധിക്കരുത്

1 “മറ്റള്ളവെര ന്യായംവിധിക്കരുത്, വിധിച്ചാൽ നിങ്ങള ം
വിധിക്കെപ്പടും. 2 നിങ്ങൾ മറ്റള്ളവെര വിധിക്കുന്ന
അേത മാനദണ്ഡത്താൽ നിങ്ങള ം വിധിക്കെപ്പടും നിങ്ങൾ
അളക്കാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്ന അേത അളവുെകാണ്ടു
നിങ്ങൾക്കുംഅളന്നുകിട്ട ം.

3 “സ്വന്തം കണ്ണിൽ മരക്കഷണം ഇരിക്കുന്നതു
ഗൗനിക്കാെത നിങ്ങൾ സേഹാദരങ്ങള െട കണ്ണിെല
കരടു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ്രശമിക്കുന്നെതന്തുെകാണ്ട്?
4 നിെന്റ സ്വന്തം കണ്ണിൽ ഒരു മരക്കഷണമിരിക്കുേമ്പാൾ
സേഹാദരങ്ങേളാട്, ‘നിങ്ങള െട കണ്ണിെല കരട്
എടുത്തുകളയെട്ട’എന്നുനിനക്ക്എങ്ങെനപറയാൻകഴിയും?
5കപടഭക്തേര,ആദ്യം നിങ്ങള െട കണ്ണിൽനിന്ന് മരക്കഷണം
എടുത്തുകളയുക. അേപ്പാൾ സേഹാദരങ്ങള െട
കണ്ണിൽനിന്ന് കരട് എടുത്തുകളയുന്നതിന് നിങ്ങൾക്കു
വ്യക്തമായി കാണാൻകഴിയും.

6 “വിശുദ്ധമായതു നായ്ക്കൾക്കു െകാടുക്കരുത,്
നിങ്ങള െട മുത്തുകൾ പന്നികള െടമുമ്പിൽ
എറിയുകയുമരുത്; പന്നികൾ ആ മുത്തുകൾ
ചവിട്ടിെമതിക്കയും നായ്ക്കൾ തിരിഞ്ഞു നിങ്ങെള
ചീന്തിക്കളയുകയും െചയ്യ ം.
അേപക്ഷിക്കുക,അേന്വഷിക്കുക, മുട്ട ക

7 “അേപക്ഷിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് അതു ലഭിക്കും;
അേന്വഷിക്കുക,നിങ്ങൾകെണ്ടത്തും;മുട്ട ക,നിങ്ങൾക്കായി
വാതിൽ തുറക്കെപ്പടും. 8 അേപക്ഷിക്കുന്നവർക്കു
ലഭിക്കുന്നു; അേന്വഷിക്കുന്നവർ കെണ്ടത്തുന്നു;
മുട്ട ന്നവർക്ക് വാതിൽതുറക്കെപ്പടുന്നു.

9 “നിങ്ങള െട മകൻ അപ്പം േചാദിച്ചാൽ നിങ്ങളിലാരാണ്
അവനു കല്ല െകാടുക്കുക? 10 അല്ലാ, മീൻ
േചാദിച്ചാൽ നിങ്ങളിലാരാണ് പാമ്പിെന നൽകുന്നത്?
11 മക്കൾക്കു നല്ല ദാനങ്ങൾ െകാടുക്കാൻ പാപികളായ
നിങ്ങൾക്കറിയാെമങ്കിൽ, സ്വർഗസ്ഥപിതാവ്
തേന്നാടേപക്ഷിക്കുന്നവർക്കു നല്ല ദാനങ്ങൾ
എ്രതയധികമായി നൽകും! 12 അതുെകാണ്ട,്
മറ്റള്ളവർ നിങ്ങേളാടു െചയ്യണെമന്ന് നിങ്ങൾ
ആ്രഗഹിക്കുന്നതുേപാെല നിങ്ങൾ അവേരാടും െചയ്യ ക;
ഇതുതെന്നയാണ് ന്യായ്രപമാണവും ്രപവാചകന്മാരും
പറയുന്നതിെന്റസാരാംശം.

ഇടുങ്ങിയതും വിശാലവുമായകവാടങ്ങൾ
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13 “ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂെട ്രപേവശിക്കുക.
നാശത്തിേലക്കു നയിക്കുന്ന വാതിൽ വീതിയുള്ളതും വഴി
വിസ്തൃതവുമാകുന്നു; അതിലൂെട ്രപേവശിക്കുന്നവർ
അേനകരാണ.് 14 എന്നാൽ, ജീവനിേലക്കു നയിക്കുന്ന
വാതിൽ എ്രതേയാ ഇടുങ്ങിയതും പാത ദുഷ്കരവുമാണ്;
അതുകെണ്ടത്തുന്നവേരാ വിരളം.
വൃക്ഷവുംഅതിെന്റഫലവും

15 “ആടുകള െട േവഷമണിഞ്ഞ് നിങ്ങെള
സമീപിക്കുന്ന വ്യാജ്രപവാചകെര സൂക്ഷിക്കുക;
അകേമ അവർ അത്യാർത്തിപൂണ്ട െചന്നായ്ക്കളാണ്.
16 അവരുെട െചയ്തികളിലൂെട* നിങ്ങൾക്കവെര
തിരിച്ചറിയാം. മുൾെച്ചടികളിൽനിന്ന് മുന്തിരിക്കുലകേളാ
െഞരിഞ്ഞിലുകളിൽനിന്ന് അത്തിപ്പഴേമാ േശഖരിക്കാൻ
കഴിയുേമാ? 17 നല്ലവൃക്ഷം നല്ലഫലവും വിഷവൃക്ഷം
വിഷഫലവും നൽകുന്നു. 18 നല്ലവൃക്ഷത്തിൽ വിഷഫലവും
വിഷവൃക്ഷത്തിൽ നല്ലഫലവും കായ്ക്കുകയില്ല.
19നല്ലഫലേമകാത്തഏതു വൃക്ഷവും െവട്ടി തീയിെലറിയുന്നു.
20 ഇതുേപാെല, വ്യാജ്രപവാചകെര അവരുെട
െചയ്തികളിലൂെട നിങ്ങൾക്ക്തിരിച്ചറിയാം.
രണ്ടുതരംശിഷ്യർ

21 “ ‘കർത്താേവ, കർത്താേവ’ എന്ന് എെന്ന വിളിക്കുന്ന
എല്ലാവരും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ്രപേവശിക്കുകയില്ല. എെന്റ
സ്വർഗസ്ഥപിതാവിെന്റ ഹിതം നിറേവറ്റ ന്നവർക്കാണ്
അവിെട ്രപേവശനം. 22 ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ പലരും
എേന്നാട,് ‘കർത്താേവ,കർത്താേവ,അങ്ങയുെട നാമത്തിൽ
ഞങ്ങൾ ്രപവചിച്ചില്ലേയാ? അങ്ങയുെട നാമത്തിൽ
ഭൂതങ്ങെള ഉച്ചാടനംെചയ്തില്ലേയാ? അങ്ങയുെട നാമത്തിൽ
ധാരാളം അത്ഭുതങ്ങള ം ഞങ്ങൾ െചയ്തില്ലേയാ?’ എന്നു
പറയും. 23അേപ്പാൾ ഞാൻ അവേരാട്, ‘ഞാൻ നിങ്ങെള
ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല; അധർമം ്രപവർത്തിക്കുന്നവേര,
എെന്നവിട്ട േപാകുകഎന്ന്ആജ്ഞാപിക്കും!’
രണ്ടുതരം വീടുപണിക്കാർ

24 “അതുെകാണ്ട,് എെന്റ ഈ വചനങ്ങൾ േകട്ട്
അതിനനുസരിച്ച ്രപവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തി പാറേമൽ
വീടുപണിത ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനു തുല്യം. 25 േപമാരി
െപയ്തു, ്രപളയം വന്നു, കാറ്റ് ആ വീടിേന്മൽ ആഞ്ഞടിച്ച ;
എങ്കിലും പാറേമൽ അടിത്തറ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ അത്
നിലംപതിച്ചില്ല. 26 എന്നാൽ, എെന്റ ഈ വചനങ്ങൾ
േകട്ടിട്ട് അതിനനുസരിച്ച ്രപവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്ന വ്യക്തി

* 7:16 മൂ.ഭാ.ഫലം
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മണലിൽ വീടുപണിത ബുദ്ധിശൂന്യനായ മനുഷ്യേനാട്
സദൃശൻ. 27 േപമാരി െപയ്തു, ്രപളയം വന്നു, കാറ്റ് ആ
വീടിേന്മൽആഞ്ഞടിച്ച ;അതിഭയങ്കരമായിരുന്നുആവീടിെന്റ
പതനം.”

28 േയശു ഈ ്രപഭാഷണം അവസാനിപ്പിച്ചേപ്പാൾ
ജനങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉപേദശത്തിൽ ആശ്ചര്യെപ്പട്ട .
29 കാരണം, അവരുെട േവദജ്ഞെരേപ്പാെലയല്ല,
പിെന്നേയാ ആധികാരികതേയാെടയാണ് അേദ്ദഹം അവെര
ഉപേദശിച്ചത.്

8
കുഷ്ഠേരാഗി

1 േയശു മലയിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്നേപ്പാൾ വലിയ
ജനസമൂഹംഅേദ്ദഹെത്തഅനുഗമിച്ച . 2ഒരു കുഷ്ഠേരാഗി*
അേദ്ദഹത്തിെന്റമുമ്പിൽ വന്ന് സാഷ്ടാംഗം വീണ്,
“കർത്താേവ, അേങ്ങക്കു മനസ്സ െണ്ടങ്കിൽ എെന്ന
സൗഖ്യമാക്കാൻ†കഴിയും”എന്നുപറഞ്ഞു.

3 േയശു ൈകനീട്ടി ആ മനുഷ്യെന െതാട്ട െകാണ്ട്,
“എനിക്കു മനസ്സണ്ട്, ശുദ്ധനാകുക” എന്നു പറഞ്ഞു.
ഉടൻതെന്ന കുഷ്ഠം അവെന വിട്ട മാറി. 4 തുടർന്ന് േയശു
അവേനാട,് “േനാക്കൂ, ഇത് ആേരാടും പറയരുത;് എന്നാൽ
നീ േപായി പുേരാഹിതനു നിെന്നത്തെന്ന കാണിക്കുക.
നീ പൂർണസൗഖ്യമുള്ളവനായി എന്ന് െപാതുജനങ്ങൾക്കു
േബാധ്യെപ്പടുന്നതിനായി േമാശ കൽപ്പിച്ച വഴിപാടുകൾ
അർപ്പിക്കുകയും‡ െചയ്യ ക”എന്നുപറഞ്ഞു.
ശതാധിപെന്റവിശ്വാസം

5 േയശു കഫാർനഹൂമിൽ ്രപേവശിച്ചേപ്പാൾ, ഒരു
ശതാധിപൻ§ സഹായാഭ്യർഥനയുമായി അേദ്ദഹെത്ത
സമീപിച്ച്, 6 “കർത്താേവ, എെന്റ േസവകൻ പക്ഷാഘാതം
ബാധിച്ച് അതിേവദന അനുഭവിച്ച െകാണ്ട് വീട്ടിൽ
കിടപ്പിലാണ്”എന്നുപറഞ്ഞു.

7അേപ്പാൾ േയശു, “ഞാൻ വന്ന് അവെന സൗഖ്യമാക്കാം”
എന്ന്ശതാധിപേനാട് പറഞ്ഞു.

8 അതിനുത്തരമായി, “കർത്താേവ, അങ്ങ് എെന്റ
ഭവനത്തിൽ വരാനുള്ള േയാഗ്യത എനിക്കില്ല; അങ്ങ്
ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചാൽമാ്രതം മതി, എെന്റ േസവകൻ
സൗഖ്യമാകും. 9ഞാനും അധികാരത്തിനു കീഴ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
ഒരു വ്യക്തിയാണ്; എെന്റ കീഴിലും ൈസനികരുണ്ട,്
* 8:2 മൂ.ഭാ. വിവിധയിനം ത്വേ്രഗാഗങ്ങെള സൂചിപ്പിക്കുന്നു. † 8:2 മൂ.ഭാ.
ശുദ്ധമാക്കാൻ ‡ 8:4 േലവ്യ. 14:1-7 § 8:5 അതായത,് നൂറുേപരടങ്ങുന്ന
ൈസന്യത്തിെന്റഅധിപൻ.
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അവരിെലാരുവേനാട് ‘േപാകുക’എന്നു പറഞ്ഞാൽഅയാൾ
േപാകുന്നു. മെറ്റാരുവേനാട് ‘വരിക’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ
അയാൾ വരുന്നു. ഞാൻ എെന്റ േസവകേനാട് ‘ഒരു കാര്യം
െചയ്യ ക’ എന്നു പറയുേമ്പാൾ അയാൾ െചയ്യന്നു,” എന്നു
ശതാധിപൻപറഞ്ഞു.

10 ഇതു േകട്ട് േയശു ആശ്ചര്യെപ്പട്ട്, തെന്ന
അനുഗമിക്കുന്നവേരാട്, “ഇ്രസാേയൽജനതയിൽേപാലും
ഇ്രത ദൃഢവിശ്വാസം ഞാൻ ആരിലും കണ്ടില്ല, സത്യം,
എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 11 േയശു പിെന്നയും,
‘പൂർവപശ്ചിമരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും അേനകർ വന്ന്
സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ അ്രബാഹാമിേനാടും യിസ്ഹാക്കിേനാടും
യാേക്കാബിേനാടുംകൂെട വിരുന്നിനിരിക്കും. 12 എന്നാൽ,
സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ്രപേവശിേക്കണ്ടിയിരുന്ന പലരും* പുറത്ത്
േഘാരാന്ധകാരത്തിേലക്ക് എറിയെപ്പടും,അവിെട കരച്ചിലും
പല്ല കടിയും ഉണ്ടാകും’ ”എന്നുപറഞ്ഞു.

13 പിെന്ന േയശു ശതാധിപേനാട്, “െപായ്െക്കാള്ള , നീ
വിശ്വസിച്ചതുേപാെലനിനക്കുഭവിക്കെട്ട”എന്നുപറഞ്ഞു.ആ
നിമിഷംതെന്നഅയാള െട േസവകൻസൗഖ്യമായി.
േയശുഅേനകെരസൗഖ്യമാക്കുന്നു

14 േയശു പേ്രതാസിെന്റ ഭവനത്തിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
പേ്രതാസിെന്റ അമ്മായിയമ്മ പനിപിടിച്ച്
കിടപ്പിലായിരിക്കുന്നതുകണ്ടു. 15േയശുഅവള െടൈകയിൽ
സ്പർശിച്ച ;അവള െട പനി സൗഖ്യമായി. അവൾഎഴുേന്നറ്റ്
അേദ്ദഹെത്തശു്രശൂഷിച്ച തുടങ്ങി.

16 സന്ധ്യയായേപ്പാൾ, അേനകം ഭൂതബാധിതെര
േയശുവിെന്റഅടുക്കൽെകാണ്ടുവന്നു; േയശുകൽപ്പനയാൽ
ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുകയും േരാഗബാധിതരായ
എല്ലാവെരയുംസൗഖ്യമാക്കുകയും െചയ്തു.
17 “ഞങ്ങള െടബലഹീനതകൾഅവിടന്ന് വഹിച്ച ;
ഞങ്ങള െടഅസ്വാസ്ഥ്യങ്ങെളഅവിടന്ന് മാറ്റിത്തന്നു,”†

എന്ന് െയശയ്യാ്രപവാചകനിലൂെട അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതു
നിറേവറാൻഇതുസംഭവിച്ച .

േയശുവിെനഅനുഗമിക്കുന്നവർനൽേകണ്ടവില
18 തെന്റ ചുറ്റ മുള്ള ജനസമൂഹെത്ത കണ്ടേപ്പാൾ േയശു
ശിഷ്യന്മാേരാട് തടാകത്തിെന്റ അക്കരയ്ക്കുേപാകാം എന്ന
നിർേദശംനൽകി. 19ഉടെന ഒരു േവദജ്ഞൻഅേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുക്കൽവന്ന്, “ഗുേരാ, അങ്ങ് എവിെട േപായാലും ഞാൻ
അങ്ങെയഅനുഗമിക്കാം”എന്നുപറഞ്ഞു.

* 8:12 മൂ.ഭാ. രാജ്യത്തിെന്റപു്രതർ † 8:17 െയശ. 53:4
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20 അതിന് േയശു, “കുറുനരികൾക്കു മാളങ്ങള ം
ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾക്കു കൂടുകള ം ഉണ്ട്, എന്നാൽ
മനുഷ്യപു്രതേനാ‡ തലചായ് ക്കാൻ ഇടമില്ല” എന്നു മറുപടി
പറഞ്ഞു.

21 മെറ്റാരു ശിഷ്യൻ േയശുവിേനാട്, “കർത്താേവ, ഞാൻ
ആദ്യം േപായിഎെന്റപിതാവിെന്റശവസംസ്കാരം നടത്താൻ
അനുവദിച്ചാലും!”എന്നേപക്ഷിച്ച .

22 േയശുേവാ, “ഇേപ്പാൾ എെന്ന അനുഗമിക്കുക,
മരിച്ചവർ അവരവരുെട മരിച്ചവെര സംസ്കരിക്കെട്ട” എന്ന്
അയാേളാടു പറഞ്ഞു.

േയശു െകാടുങ്കാറ്റിെനശാന്തമാക്കുന്നു
23 അതിനുേശഷം േയശു വള്ളത്തിൽ കയറി;
അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം ശിഷ്യന്മാരും യാ്രതതുടർന്നു.
24 െപെട്ടന്ന്, ഉ്രഗമാെയാരു െകാടുങ്കാറ്റ് തടാകത്തിൽ
ആഞ്ഞടിച്ച , വള്ളം മുങ്ങിേപ്പാകുംവിധം തിരമാലകൾ
ഉയർന്നുെപാങ്ങി. േയശുേവാ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു.
25 ശിഷ്യന്മാർ െചന്ന് അേദ്ദഹെത്ത ഉണർത്തിെക്കാണ്ട്,
“കർത്താേവ, രക്ഷിക്കണേമ! ഞങ്ങൾ മുങ്ങിേപ്പാകുന്നു!”
എന്നുപറഞ്ഞു.

26 “വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പില്ലാത്തവേര, നിങ്ങൾ ഇങ്ങെന
ഭയെപ്പടുന്നെതന്തിന്?” എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് േയശു എഴുേന്നറ്റ്
കാറ്റിെനയും തിരകെളയും ശാസിച്ച ;തടാകം ്രപശാന്തമായി.

27 ശിഷ്യന്മാർ ആശ്ചര്യെപ്പട്ട , “ആരാണിേദ്ദഹം? കാറ്റ ം
തിരകള ംേപാലും ഇേദ്ദഹെത്തഅനുസരിക്കുന്നേല്ലാ!” എന്നു
പറഞ്ഞു.

രണ്ട് ഭൂതബാധിതെരസൗഖ്യമാക്കുന്നു
28 േയശു തടാകത്തിനക്കെര െഗരേസന്യരുെട§
േദശത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ, ഭൂതം ബാധിച്ച രണ്ടുേപർ
ശവപ്പറമ്പിൽനിന്ന് അേദ്ദഹത്തിന് അഭിമുഖമായി
വന്നു. ആർക്കുംതെന്ന ആ വഴിയിലൂെട സഞ്ചരിക്കാൻ
സാധ്യമല്ലാത്തവിധം അവർ അ്രകമകാരികൾ ആയിരുന്നു.
29 അവർ അത്യ ച്ചത്തിൽ ആേ്രകാശിച്ച െകാണ്ട,്
“ൈദവപു്രതാ, അങ്ങ് ഞങ്ങള െട കാര്യത്തിൽ
ഇടെപടുന്നെതന്തിന?് ന്യായവിധിദിവസത്തിനുമുേമ്പ
ഞങ്ങെള ദണ്ഡിപ്പിക്കാനാേണാ അങ്ങ് ഇവിെട വന്നത?്”
എന്നു േചാദിച്ച .

30 അവരിൽനിന്ന് കുെറ അകെലയായി വലിെയാരു
പന്നിക്കൂട്ടം േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. 31 ദുരാത്മാക്കൾ

‡ 8:20 േയശു തെന്നക്കുറിച്ചാണ് ഈ പദത്തിലൂെട ഉേദ്ദശിക്കുന്നത.് § 8:28
ചി.ൈക.്രപ. ഗർഗേസന; മറ്റ ചിലതിൽ,ഗദര
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േയശുവിേനാട്, “അങ്ങ് ഞങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നു എങ്കിൽ
ആപന്നിക്കൂട്ടത്തിേലക്ക്അയയ്ക്കണേമ”എന്നുയാചിച്ച .

32 “പുറത്തുേപാകൂ!” േയശു അവേരാട് ആജ്ഞാപിച്ച .
ഭൂതങ്ങൾ പുറത്തുവന്ന് പന്നികളിൽ ്രപേവശിച്ച . ആ
പന്നിക്കൂട്ടെമല്ലാം െചങ്കുത്തായ മലെഞ്ചരിവിലൂെട
തടാകത്തിേലക്ക് ഇരച്ച െചന്ന് െവള്ളത്തിൽ മുങ്ങിച്ചത്തു.
33 പന്നികെള േമയിക്കുന്നവർ പട്ടണത്തിേലക്ക് ഓടിെച്ചന്ന്,
ഭൂതബാധിതർക്കു സംഭവിച്ചത് ഉൾെപ്പെടയുള്ള
വിവരങ്ങെളല്ലാം പട്ടണനിവാസികെള അറിയിച്ച .
34 അവെരല്ലാം ഉടൻതെന്ന േയശുവിെന കാണാൻ
പുറെപ്പട്ട ; അവർ അേദ്ദഹെത്ത കണ്ടു; തങ്ങള െടേദശം
വിട്ട േപാകണെമന്ന്അേപക്ഷിച്ച .

9
േയശു പക്ഷാഘാതമുള്ളവ്യക്തിെയസൗഖ്യമാക്കുന്നു

1 േയശു ഒരു വള്ളത്തിൽ കയറി അക്കെര സ്വന്തം
പട്ടണത്തിൽ എത്തി. 2 ചിലർ ഒരു പക്ഷാഘാതേരാഗിെയ
കിടക്കേയാെട അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു.
അവരുെടവിശ്വാസംകണ്ടിട്ട് േയശു പക്ഷാഘാതേരാഗിേയാട്,
“മകേന,ൈധര്യെപ്പടുക;നിെന്റപാപങ്ങൾേമാചിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്നുപറഞ്ഞു.

3ഇതു േകട്ടചില േവദജ്ഞർ, “േനാക്കൂ! ഇേദ്ദഹംപറയുന്നത്
ൈദവനിന്ദയാണ്”എന്ന് ഉള്ളിൽമുറുമുറുത്തു.

4 േയശുഅവരുെട മേനാവ്യാപാരംഅറിഞ്ഞിട്ട്, “നിങ്ങള െട
ഹൃദയത്തിൽ ദുഷ്ടത ചിന്തിക്കുന്നെതന്ത?് 5 ‘നിെന്റ
പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു!’ എന്നു പറയുന്നേതാ
‘എഴുേന്നറ്റ നടക്കുക!’ എന്നു പറയുന്നേതാ ഏതാകുന്നു
എള പ്പം?” എന്ന് േവദജ്ഞേരാട് േചാദിച്ച . 6 “എന്നാൽ
മനുഷ്യപു്രതനു ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ
അധികാരമുെണ്ടന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ടതാണ്.”
തുടർന്ന് േയശു ആ പക്ഷാഘാതേരാഗിേയാട,് “എഴുേന്നറ്റ്
നിെന്റ കിടക്കെയടുത്ത് വീട്ടിൽേപാകുക” എന്ന്
ആജ്ഞാപിച്ച . 7 ആ മനുഷ്യൻ എഴുേന്നറ്റ തെന്റ
ഭവനത്തിേലക്കു േപായി. 8ജനസമൂഹം ഇതുകണ്ട് ഭയെപ്പട്ട ;
മനുഷ്യർക്ക്ഇങ്ങെനയുള്ളഅധികാരംനൽകിയൈദവെത്ത
പുകഴ്ത്തി.
മത്തായിെയവിളിക്കുന്നു

9 േയശു അവിെടനിന്നു േപാകുേമ്പാൾ മത്തായി എന്നു
േപരുള്ളഒരു മനുഷ്യൻനികുതിപിരിവു നടത്താനിരിക്കുന്നതു
കണ്ടു. േയശു അയാേളാട്, “എെന്ന അനുഗമിക്കുക” എന്നു
കൽപ്പിച്ച . മത്തായിഎഴുേന്നറ്റ്അേദ്ദഹെത്തഅനുഗമിച്ച .
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10 പിന്നീെടാരിക്കൽ േയശു മത്തായിയുെട ഭവനത്തിൽ,
വിരുന്നുസൽക്കാരത്തിൽ പെങ്കടുക്കുകയായിരുന്നു.
അന്ന് വിരുന്നിന് അേദ്ദഹേത്താടും ശിഷ്യന്മാേരാടുെമാപ്പം
അേനകം നികുതിപിരിവുകാരും കു്രപസിദ്ധപാപികള ം*
ഉണ്ടായിരുന്നു. 11 ഇതുകണ്ട പരീശന്മാർ േയശുവിെന്റ
ശിഷ്യന്മാേരാട്, “നിങ്ങള െട ഗുരു നികുതിപിരിവുകാേരാടും
പാപികേളാടുെമാപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നെതന്ത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

12ഇതു േകട്ടിട്ട് േയശുഅവേരാട,് “ആേരാഗ്യമുള്ളവർക്കല്ല,
േരാഗികൾക്കാണ്ൈവദ്യെനെക്കാണ്ട്ആവശ്യം. 13 ‘യാഗമല്ല,
കരുണയാണ് ഞാൻ അഭിലഷിക്കുന്നത,്’† എന്നതിെന്റ
അർഥം എെന്തന്നു നിങ്ങൾ േപായി പഠിക്കുക. ഞാൻ
നീതിനിഷ്ഠെരയല്ല, പാപികെളയാണു വിളിക്കാൻ
വന്നിരിക്കുന്നത”്എന്നുപറഞ്ഞു.
ഉപവാസം

14 അേപ്പാൾ േയാഹന്നാൻസ്നാപകെന്റ ശിഷ്യന്മാർ
വന്ന് േയശുവിേനാട,് “ഞങ്ങള ം പരീശന്മാരും പലേപ്പാഴും
ഉപവസിക്കുന്നു; എന്നാൽ, അങ്ങയുെട ശിഷ്യന്മാർ
ഉപവസിക്കാത്തത്എന്തുെകാണ്ട?്”എന്നു േചാദിച്ച .

15 അതിനു മറുപടിയായി േയശു, “മണവാളൻ
അതിഥികേളാടുകൂെടയുള്ളേപ്പാൾ വിരുന്നുകാർക്ക്
വിലപിക്കാൻ കഴിയുന്നെതങ്ങെന? മണവാളൻ അവെര
വിട്ട പിരിയുന്നകാലം വരും;അേപ്പാൾഅവർ ഉപവസിക്കും.

16 “ആരും പുതിയ തുണിക്കഷണം പഴയ വസ്്രതേത്താടു
തുന്നിേച്ചർക്കാറില്ല. അങ്ങെനെചയ്താൽ ആ തുണ്ട്
ചുരുങ്ങുകയും കീറൽ ഏെറ വഷളാകുകയും െചയ്യ ം.
17 ആരും പുതിയ വീഞ്ഞു പഴയ തുകൽക്കുടങ്ങളിൽ
സൂക്ഷിക്കാറില്ല;അങ്ങെനെചയ്താൽആതുകൽക്കുടങ്ങൾ
െപാട്ടി വീഞ്ഞ് ഒഴുകിേപ്പാകുകയും തുകൽക്കുടങ്ങൾ
നശിക്കുകയും െചയ്യ ം. അവർ പുതിയ വീഞ്ഞു പുതിയ
തുകൽക്കുടങ്ങളിൽത്തെന്ന പകർന്നുെവക്കുന്നു. അേപ്പാൾ
രണ്ടും ഭ്രദമായിരിക്കും.”

േരാഗിയായസ്്രതീെയസൗഖ്യമാക്കുന്നു
18 േയശു ഇങ്ങെന സംവദിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
ഒരു െയഹൂദപ്പള്ളിമുഖ്യൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റമുമ്പിൽ വന്ന്
സാഷ്ടാംഗം വീണ്, “എെന്റ മകൾ ഇേപ്പാൾ മരിച്ച േപായി.
അങ്ങ് വന്ന് അവള െടേമൽ ൈകെവക്കണേമ; എന്നാൽ
അവൾ ജീവിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു. 19 േയശു എഴുേന്നറ്റ്
അയാേളാെടാപ്പം േപായി;ശിഷ്യന്മാരുംഅനുഗമിച്ച .

* 9:10 മൂ.ഭാ. പാപികൾ † 9:13 േഹാശ. 6:6
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20 അേപ്പാൾത്തെന്ന, പ്രന്തണ്ടുവർഷമായി
രക്ത്രസാവമുള്ള ഒരു സ്്രതീ േയശുവിെന്റ പിന്നിെലത്തി,
പുറങ്കുപ്പായത്തിെന്റ വിള മ്പിൽ െതാട്ട . 21 “അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പുറങ്കുപ്പായത്തിെലങ്കിലും െതാട്ടാൽ എനിക്കു സൗഖ്യം
ലഭിക്കും,”എന്ന്അവൾഉള്ളിൽപറഞ്ഞിരുന്നു.

22 േയശു തിരിഞ്ഞ് അവെള േനാക്കി, “േമാേള,
ൈധര്യമായിരിക്കൂ, നിെന്റ വിശ്വാസം നിെന്ന
സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. ആ
നിമിഷംമുതൽഅവൾസൗഖ്യമുള്ളവളായിത്തീർന്നു.

23 േയശു പള്ളിമുഖ്യെന്റ വീട്ടിൽ ്രപേവശിച്ചേപ്പാൾ
ഓടക്കുഴൽ വായിക്കുന്നവെരയും കരഞ്ഞ് ബഹളം കൂട്ട ന്ന
ജനസമൂഹെത്തയും കണ്ട്, 24 “ഇവിെടനിന്ന് മാറിനിൽക്കൂ,
കുട്ടി മരിച്ചിട്ടില്ല, ഉറങ്ങുകയാണ്” എന്നു പറഞ്ഞു.
അവേരാ അേദ്ദഹെത്ത പരിഹസിച്ച . 25 ജനക്കൂട്ടെത്ത
പുറത്താക്കിയേശഷം േയശു അകത്തുെചന്ന് കുട്ടിെയ
ൈകക്കുപിടിച്ച് ഉയർത്തി.അവൾഎഴുേന്നറ്റ . 26ഈവാർത്ത
ആ്രപേദശെമങ്ങും ്രപചരിച്ച .
അന്ധെരയുംഊമെയയുംസൗഖ്യമാക്കുന്നു

27 േയശു അവിെടനിന്നു േപാകുേമ്പാൾ, “ദാവീദുപു്രതാ,
ഞങ്ങേളാടു കരുണേതാന്നണേമ”എന്നു നിലവിളിച്ച െകാണ്ട്
രണ്ട്അന്ധന്മാർഅേദ്ദഹെത്തഅനുഗമിച്ച .

28 േയശു ഭവനത്തിൽ എത്തിയേപ്പാൾ ആ അന്ധന്മാർ
അേദ്ദഹെത്ത സമീപിച്ച . േയശു അവേരാട്, “എനിക്കിതു
െചയ്യാൻ കഴിയും എന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുേന്നാ?” എന്നു
േചാദിച്ച .

“തീർച്ചയായും,കർത്താേവ,”അവർഉത്തരംപറഞ്ഞു.
29അേപ്പാൾ േയശുഅവരുെട കണ്ണ കളിൽ െതാട്ട െകാണ്ട്,

“നിങ്ങള െട വിശ്വാസംേപാെല നിങ്ങൾക്കു ഭവിക്കെട്ട”
എന്നു പറഞ്ഞു. 30 ഉടൻതെന്ന അവർക്ക് കാഴ്ച ലഭിച്ച .
േയശു അവേരാട്, “േനാക്കൂ, ഇതാരും അറിയരുത”് എന്ന
കർശനനിർേദശവും നൽകി. 31 എന്നാൽ അവർ േപായി
അേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ച ള്ള ഈ വാർത്ത ആ ്രപേദശെമങ്ങും
്രപചരിപ്പിച്ച .

32 അവർ േപാകുേമ്പാൾ ചിലർ ഊമയായ ഒരു
ഭൂതബാധിതെന േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു.
33 േയശു ഭൂതെത്ത പുറത്താക്കിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, ഊമൻ
സംസാരിച്ച . ജനസഞ്ചയംആശ്ചര്യെപ്പട്ട , “ഇങ്ങെനെയാന്ന്
ഇ്രസാേയലിൽസംഭവിച്ചിേട്ടയില്ല”എന്നുപറഞ്ഞു.

34 എന്നാൽ പരീശന്മാരാകെട്ട, “ഇേദ്ദഹം ഭൂതങ്ങള െട
തലവെനെക്കാണ്ടാണ് ഭൂതങ്ങെള ഉച്ചാടനം െചയ്യിക്കുന്നത്”
എന്നുപറഞ്ഞു.
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േവലക്കാർചുരുക്കം
35 േയശു അവിെടയുള്ള എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലൂെടയും
്രഗാമങ്ങളിലൂെടയും സഞ്ചരിച്ച,് െയഹൂദരുെട പള്ളികളിൽ
ഉപേദശിച്ച ം രാജ്യത്തിെന്റ സുവിേശഷം വിളംബരംെചയ്തും
എല്ലാവിധ േരാഗങ്ങള ംബലഹീനതകള ംസൗഖ്യമാക്കുകയും
െചയ്തു. 36 ജനക്കൂട്ടം ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകെളേപ്പാെല
പീഡിതരും നിസ്സഹായരുംആയിരിക്കുന്നതുകണ്ട് േയശുവിന്
അവേരാടു സഹതാപം േതാന്നി. 37 അേപ്പാൾ േയശു
ശിഷ്യന്മാേരാട്, “െകായ്ത്ത് സമൃദ്ധം; േവലക്കാേരാ
പരിമിതം. 38 അതുെകാണ്ട,് െകായ്ത്തിെന്റ
ഉടമസ്ഥേനാട് െകായ്ത്തിനായി േവലക്കാെര അയയ്ക്കാൻ
അേപക്ഷിക്കുക”എന്നുപറഞ്ഞു.

10
േയശു പ്രന്തണ്ടുേപെരഅയയ്ക്കുന്നു

1 അതിനുേശഷം േയശു തെന്റ പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാെര
അടുക്കൽ വിളിച്ച് ദുരാത്മാക്കെള പുറത്താക്കാനും
എല്ലാവിധ േരാഗങ്ങള ം ബലഹീനതകള ം സൗഖ്യമാക്കാനും
അവർക്ക്അധികാരംനൽകി.

2 പ്രന്തണ്ട് അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട േപരുകൾ
ഇവയാണ്:

ഒന്നാമൻ പേ്രതാസ് എന്ന് േയശു വിളിച്ച ശിേമാൻ,
അയാള െടസേഹാദരൻഅ്രന്തേയാസ്;
െസെബദിയുെട മകനായ യാേക്കാബ്, അയാള െട
സേഹാദരൻ േയാഹന്നാൻ;

3ഫിലിെപ്പാസ,്ബർെത്താെലാമായി;
േതാമസ്,നികുതിപിരിവുകാരനായ മത്തായി;
അല് ഫായിയുെട മകനായയാേക്കാബ,്തദ്ദായി;
4 കനാന്യനായ* ശിേമാൻ, േയശുവിെന ഒറ്റിെക്കാടുത്ത
ഈസ്കേര്യാത്ത് യൂദാ.

5 േയശു ഈ നിർേദശങ്ങൾ നൽകി പ്രന്തണ്ട്
അെപ്പാസ്തലന്മാെര അയച്ച : “നിങ്ങൾ െയഹൂേദതരരുെട
മധ്യത്തിേലക്കു േപാകുകേയാ ശമര്യരുെട ഏെതങ്കിലും
പട്ടണത്തിൽ ്രപേവശിക്കേയാ െചയ്യരുത.് 6 പിെന്നേയാ,
ഇ്രസാേയലിെല കാണാെതേപായ ആടുകള െട
അടുക്കേലക്കുതെന്ന െചല്ല ക. 7 ‘സ്വർഗരാജ്യം
സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു,’ എന്ന സേന്ദശം നിങ്ങൾ േപായി

* 10:4 അഥവാ, േദശീയവാദിയായ. േറാമൻ അധിനിേവശെത്ത
െചറുത്തുെകാണ്ട് അതിെനതിരായി ്രപവർത്തിച്ച െയഹൂദർക്കിടയിെല ഒരു
വിഭാഗമാണ് ഇവർ.
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വിളംബരംെചയ്യ ക. 8േരാഗികെളസൗഖ്യമാക്കുക, മരിച്ചവെര
ഉയിർപ്പിക്കുക, കുഷ്ഠേരാഗികെള ശുദ്ധരാക്കുക, ഭൂതങ്ങെള
പുറത്താക്കുക. സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു;
സൗജന്യമായിത്തെന്നനൽകുക.

9 “നിങ്ങള െട മടിശ്ശീലയിൽ സ്വർണം, െവള്ളി, െചമ്പ്
ഇവെകാണ്ടുള്ള നാണയങ്ങൾ കരുതിെവക്കരുത;്
10 സഞ്ചിേയാ രണ്ട് വസ്്രതേമാ െചരിേപ്പാ വടിേയാ
െകാണ്ടുേപാകരുത്; േജാലിക്കാരൻ തെന്റ കൂലിക്ക്
അർഹനേല്ലാ. 11 നിങ്ങൾ ഏെതങ്കിലും പട്ടണത്തിേലാ
്രഗാമത്തിേലാ ്രപേവശിക്കുേമ്പാൾ അവിെട േയാഗ്യനായി
ആരുെണ്ടന്ന് അേന്വഷിക്കുക; ആ സ്ഥലത്തുനിന്ന്
േപാകുന്നതുവെര അയാള െട ഭവനത്തിൽത്തെന്ന
താമസിക്കുക. 12 ആ വീട്ടിൽ ്രപേവശിക്കുന്നമാ്രതയിൽ
അവർക്ക് ‘സമാധാനം’† ആശംസിക്കുക. 13 ആ
ഭവനത്തിന് േയാഗ്യതയുെണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങള െട
സമാധാനം അതിൽ നിവസിക്കും; അല്ലാത്തപക്ഷം
സമാധാനം നിങ്ങളിേലക്കുതെന്ന മടങ്ങിവരും.
14 ആെരങ്കിലും നിങ്ങെള സ്വാഗതം െചയ്യാതിരിക്കേയാ
നിങ്ങള െട സേന്ദശം അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകേയാ
െചയ്യ െന്നങ്കിൽ, ആ ഭവനേമാ പട്ടണേമാ വിട്ട േപാകുക;
േപാകുേമ്പാൾ നിങ്ങള െട പാദങ്ങളിെല െപാടി
കുടഞ്ഞുകളയുക.‡ 15 ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ ആ
പട്ടണനിവാസികൾക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭവത്തിെന്റ
ഭയങ്കരതെയക്കാൾ െസാേദാം, െഗാേമാറാ
നിവാസികൾക്കുണ്ടായ അനുഭവം§ ഏെറ
സഹനീയമായിരിക്കും,നിശ്ചയം.

16 “ഇതാ, െചന്നായ്ക്കള െട മധ്യത്തിേലക്ക് ആടുകൾ
എന്നേപാെല ഞാൻ നിങ്ങെള അയയ്ക്കുന്നു;
ആകയാൽ പാമ്പുകെളേപ്പാെല ബുദ്ധിചാതുര്യമുള്ളവരും
്രപാവുകെളേപ്പാെല നിർമലരും ആയിരിക്കുക.
17 ജാ്രഗതേയാടിരിക്കുക, മനുഷ്യർ നിങ്ങെള
ന്യായാധിപസമിതികൾക്ക്* ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കുകയും
തങ്ങള െട പള്ളികളിൽെവച്ച ചമ്മട്ടിെകാണ്ട് അടിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 18 എെന്റ അനുയായികളായതിനാൽ, നിങ്ങെള
അധികാരികള െടയും രാജാക്കന്മാരുെടയും മുമ്പിൽ
െകാണ്ടുേപാകും. ഇങ്ങെന അവർക്കും െയഹൂേദതരർക്കും
മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ എെന്റ സാക്ഷ്യംവഹിക്കും. 19 അവർ
† 10:12 മൂ.ഭാ. അഭിവാദനം ‡ 10:14 പാദങ്ങളിെല െപാടി കുടഞ്ഞുകളയുക,
വിവക്ഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള െട ഉത്തരവാദിത്വം നിറേവറ്റി, ഇനി
നിങ്ങള െടേമൽ വരുന്ന ശിക്ഷയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളല്ല. § 10:15
ഉൽ. 19കാണുക. * 10:17 അതായത,് മഹാപുേരാഹിതെന്റഅധ്യക്ഷതയിൽ
െയഹൂദേനതൃത്വനിരയിെല 70 േപർഅടങ്ങുന്നസംഘം.
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നിങ്ങെള അധികാരികൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കുേമ്പാൾ എന്തു
പറയണെമേന്നാ എങ്ങെന പറയണെമേന്നാ ചിന്തിച്ച്
വ്യാകുലെപ്പേടണ്ടതില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്
തക്കസമയത്തുതെന്ന നിങ്ങള െട നാവിൽ തന്നിരിക്കും.
20 അേപ്പാൾ നിങ്ങളല്ല സംസാരിക്കുന്നത,് നിങ്ങള െട
പിതാവിെന്റ ആത്മാവായിരിക്കും നിങ്ങളിലൂെട
സംസാരിക്കുക.

21 “സേഹാദരൻ സ്വന്തം സേഹാദരെനയും പിതാവു
സ്വന്തം മക്കെളയും മരണത്തിന് ഒറ്റിെക്കാടുക്കും.
മക്കൾ മാതാപിതാക്കെള എതിർക്കുകയും അവെര
െകാല്ലിക്കുകയും െചയ്യ ം. 22നിങ്ങൾഎെന്റഅനുയായികൾ
ആയിരിക്കുന്നതു നിമിത്തം† സകലരും നിങ്ങെള
െവറുക്കും. എന്നാൽ, അന്ത്യംവെര സഹിച്ച നിൽക്കുന്നവർ
രക്ഷിക്കെപ്പടും. 23 ഒരിടെത്ത നിവാസികൾ നിങ്ങെള
ഉപ്രദവിക്കുേമ്പാൾ മെറ്റാരിടേത്തക്ക് പലായനംെചയ്യ ക.
ഇ്രസാേയൽ പട്ടണങ്ങളിലൂെടയുള്ള നിങ്ങള െട സഞ്ചാരം
മനുഷ്യപു്രതെന്റ പുനരാഗമനത്തിലും പൂർത്തിയാക്കുകയില്ല,
നിശ്ചയംഎന്നുഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

24 “ശിഷ്യൻ ഗുരുവിെനക്കാൾ ജ്ഞാനിയല്ല; ദാസൻ
യജമാനെനക്കാൾ േ്രശഷ്ഠനുമല്ല. 25 ശിഷ്യർക്ക്
അവരുെട ഗുരുവിെനേപ്പാെലയാകുന്നതു മതി; ദാസർക്ക്
യജമാനെനേപ്പാെലആകുന്നതും മതി. അവർ ഗൃഹനാഥെന
േബൽെസബൂൽ‡ എന്നു വിളിെച്ചങ്കിൽ, കുടുംബാംഗങ്ങെള
എ്രതയധികം!

26 “ആകയാൽ, നിങ്ങൾ അവെര ഭയെപ്പടരുത.്
െവളിെപ്പടുത്തെപ്പടാെത മറച്ച െവക്കാവുന്നേതാ
്രപസിദ്ധമാക്കെപ്പടാെത േഗാപ്യമാക്കി െവക്കാവുന്നേതാ
ആയ യാെതാന്നുമില്ല. 27 ഞാൻ നിങ്ങേളാട് ഇരുളിൽ
സംസാരിക്കുന്നത്, പകലിൽ ്രപസ്താവിക്കുക; നിങ്ങള െട
െചവിയിൽ മ്രന്തിച്ചതു പുരമുകളിൽനിന്ന് േഘാഷിക്കുക.
28 നിങ്ങള െട ആത്മാവിെന§ ഹനിക്കാൻ കഴിയാെത
ശരീരെത്തമാ്രതം െകാല്ല ന്നവെര ഭയെപ്പടരുത;് മറിച്ച്,
ജീവെനയും ശരീരെത്തയും നരകത്തിലിട്ട് നശിപ്പിക്കാൻ
കഴിയുന്ന ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുക. 29 ഒരു രൂപയ്ക്ക*്
രണ്ട് കുരുവിെയ വിൽക്കുന്നില്ലേയാ? നിങ്ങള െട പിതാവ്
അറിയാെത അവയിൽ ഒന്നുേപാലും നിലത്തു വീഴുകയില്ല.
30 നിങ്ങള െട തലയിൽ എ്രത മുടിയുെണ്ടന്നുേപാലും
† 10:22 മൂ.ഭാ.എെന്റനാമംനിമിത്തം ‡ 10:25 േബെസബൂൽ, േബൽെസബൂബ്
എന്നീ രൂപങ്ങള ം ഉപേയാഗിക്കുന്നു. ഭൂതങ്ങള െട തലവനാണ് േബൽെസബൂൽ.
§ 10:28 മൂ.ഭാ. ്രപാണൻ * 10:29 ഒരു ദിവസെത്ത േവതനത്തിെന്റ
പതിനാറിെലാന്ന്.
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അവിടേത്തക്കറിയാം. 31ആകയാൽ ഭയെപ്പേടണ്ട,അനവധി
കുരുവികെളക്കാള ം മൂല്യേമറിയവരേല്ലാ നിങ്ങൾ.

32 “മനുഷ്യരുെടമുമ്പിൽ എെന്ന അംഗീകരിച്ച പറയുന്ന
ഏതു വ്യക്തിെയയും എെന്റ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിെന്റ
സന്നിധിയിൽഞാനുംഅംഗീകരിക്കും. 33മനുഷ്യരുെടമുമ്പിൽ
എെന്ന നിരാകരിക്കുന്ന ഏെതാരു വ്യക്തിെയയും എെന്റ
സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിെന്റ സന്നിധിയിൽ ഞാനും
നിരാകരിക്കും.

34 “ഭൂമിയിൽ സമാധാനം വരുത്തുക എന്ന ഉേദ്ദശ്യമാണ്
എെന്റവരവിെനന്ന് നിങ്ങൾകരുതരുത്,സമാധാനമല്ല,വാൾ
വരുത്താനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത.് 35 ഞാൻ വന്നത്
ഭിന്നിപ്പിക്കാനാണ:്
“ ‘ഒരുവെനതെന്റപിതാവിെനതിേരയും
മകെളതെന്റഅമ്മയ്െക്കതിേരയും

മരുമകെളതെന്റഅമ്മായിയമ്മയ്െക്കതിേരയും,
36 ഒരു മനുഷ്യെന്റ ശ്രതുക്കൾ അയാള െട
കുടുംബാംഗങ്ങൾതെന്നആയിരിക്കും.’†

37 “എെന്നക്കാളധികം സ്വന്തം പിതാവിെനേയാ
മാതാവിെനേയാ സ്േനഹിക്കുന്നവർ എേന്റതായിരിക്കാൻ
േയാഗ്യരല്ല. എെന്നക്കാളധികം സ്വന്തം പു്രതെനേയാ
പു്രതിെയേയാ സ്േനഹിക്കുന്നവരും എനിക്കു
േയാഗ്യരല്ല. 38 സ്വന്തം ്രകൂശ് വഹിച്ച െകാണ്ട് എെന്ന
അനുഗമിക്കാത്തവരും എനിക്കു േയാഗ്യരല്ല. 39 സ്വന്തം
ജീവെന രക്ഷിക്കാൻ ്രശമിക്കുന്നവർക്ക് അതു നഷ്ടമാകും;
എെന്റ അനുയായി ആയതുനിമിത്തം സ്വജീവൻ
നഷ്ടെപ്പടുത്തുന്നവർഅതു േനടുകതെന്നെചയ്യ ം.

40 “നിങ്ങെള സ്വീകരിക്കുന്നവർ എെന്ന സ്വീകരിക്കുന്നു;
എെന്ന സ്വീകരിക്കുന്നവേരാ എെന്ന അയച്ച പിതാവിെന
സ്വീകരിക്കുന്നു. 41 ഒരു ്രപവാചകെന, ്രപവാചകൻ എന്ന
കാരണത്താൽ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്, ഒരു ്രപവാചകന്
ലഭിക്കുന്ന ്രപതിഫലം ലഭിക്കും; ഒരു നീതിനിഷ്ഠെന
നീതിനിഷ്ഠൻഎന്നകാരണത്താൽസ്വീകരിക്കുന്നവ്യക്തിക്ക്,
ഒരു നീതിനിഷ്ഠന് ലഭിക്കുന്ന ്രപതിഫലം ലഭിക്കും. 42എെന്റ
ശിഷ്യൻ എന്ന കാരണത്താൽഈ െചറിയവരിൽ ഒരാൾക്ക്
ഒരു പാ്രതം തണുത്ത െവള്ളെമങ്കിലും െകാടുക്കുന്നയാൾക്ക്
തെന്റ ്രപതിഫലം ഒരിക്കലും നഷ്ടമാകുകയില്ല, നിശ്ചയം,
എന്നുഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.”

11
േയശുവും േയാഹന്നാൻസ്നാപകനും

† 10:36 മീഖ. 7:6
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1 േയശു തെന്റ പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഈ
നിർേദശങ്ങൾ നൽകിത്തീർത്തതിനുേശഷം,
ഗലീലയിൽത്തെന്നയുള്ള* പട്ടണങ്ങളിൽ
ഉപേദശിക്കുന്നതിനും ്രപസംഗിക്കുന്നതിനുമായി
അവിെടനിന്നുയാ്രതയായി.

2-3 കാരാഗൃഹത്തിൽ അടയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്ന
േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ്രകിസ്തുവിെന്റ ്രപവർത്തനങ്ങെളക്കുറിച്ച
േകട്ടേപ്പാൾ “വരാനുള്ളമശിഹാ†അങ്ങുതെന്നേയാ?അേതാ,
ഞങ്ങൾ ഇനിയും മെറ്റാരാെള കാത്തിരിക്കണേമാ?” എന്നു
േചാദിക്കാൻ തെന്റ ശിഷ്യന്മാെര ്രകിസ്തുവിെന്റ അടുക്കൽ
അയച്ച .

4 േയശു അവേരാട,് “നിങ്ങൾ േകൾക്കുകയും
കാണുകയുംെചയ്യന്ന ഇക്കാര്യങ്ങൾ മടങ്ങിെച്ചന്ന്
േയാഹന്നാെന അറിയിക്കുക: 5 അന്ധർക്കു കാഴ്ച
ലഭിക്കുന്നു, മുടന്തർ നടക്കുന്നു, കുഷ്ഠേരാഗികൾ
സൗഖ്യമാകുന്നു, ബധിരർ േകൾക്കുന്നു, മരിച്ചവർ
ഉയിർപ്പിക്കെപ്പടുന്നു, ദരി്രദേരാടു സുവിേശഷം
അറിയിക്കുന്നു.‡ 6 എന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽനിന്ന്
വ്യതിചലിക്കാെതനിലനിൽക്കുന്നവർഅനുഗൃഹീതർ!”എന്നു
പറഞ്ഞു.

7 േയാഹന്നാെന്റ ശിഷ്യന്മാർ അവിെടനിന്നു േപാകുേമ്പാൾ
േയശു േയാഹന്നാെനക്കുറിച്ച ജനക്കൂട്ടേത്താടു
സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി: “നിങ്ങൾ എന്തുകാണാനാണ്
മരുഭൂമിയിൽ േപായത്? കാറ്റിൽ ആടിയുലയുന്ന
ഞാങ്ങണേയാ? 8അേതാ, മൃദുലചണവസ്്രതം ധരിച്ച ഒരു
മനുഷ്യെന കാണുന്നതിേനാ? അല്ല, മൃദുലചണവസ്്രതം
ധരിക്കുന്നവർ രാജെകാട്ടാരങ്ങളിൽ അല്ലേയാ ഉള്ളത്?
9 പിെന്ന നിങ്ങൾ എന്തുകാണാനാണു േപായത്? ഒരു
്രപവാചകെനേയാ? അേത, ഒരു ്രപവാചകെനക്കാൾ
േ്രശഷ്ഠെനത്തെന്നഎന്നുഞാൻപറയുന്നു.
10 “ ‘ഇതാ, ഞാൻ നിനക്കുമുമ്പാെക എെന്റ

സേന്ദശവാഹകെനഅയയ്ക്കും,
നിെന്റ മുേമ്പഅയാൾനിനക്കുവഴിെയാരുക്കും.’§

എന്നു തിരുെവഴുത്തിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്
േയാഹന്നാെനക്കുറിച്ചാണ.് 11 ‘സ്്രതീകളിൽനിന്നു
ജനിച്ചവരിൽ േയാഹന്നാൻസ്നാപകെനക്കാൾ മഹാൻ
ഉണ്ടായിട്ടില്ല; എന്നാൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും
െചറിയവൻേപാലും അേദ്ദഹെത്തക്കാൾ മഹാൻ
ആകുന്നു’ എന്നു നിശ്ചയമായി ഞാൻ നിങ്ങേളാടു

* 11:1 മൂ.ഭാ. അവരുെട † 11:2-3 അതായത,് െയഹൂദർ
്രപതീക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന വിേമാചകൻ. ‡ 11:5 െയശ. 35:5-6; 42:18; 61:1
§ 11:10 മലാ. 3:1
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പറയുന്നു. 12 േയാഹന്നാൻസ്നാപകെന്റ കാലംമുതൽ
ഇന്നുവെരയും സ്വർഗരാജ്യം ്രകൂരപീഡനത്തിന്
വിേധയമായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു,* പീഡകർ അതിെന
പിടിച്ചടക്കുകയുംെചയ്യന്നു; 13 സകല്രപവചന്രഗന്ഥങ്ങള ം
ന്യായ്രപമാണവും േയാഹന്നാെന്റ സമയംവെര ്രപവചിച്ച .
14 ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു മനസ്സ െണ്ടങ്കിൽ,
‘വരാനിരിക്കുന്നവൻ’ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞ ഏലിയാവ് ഈ
േയാഹന്നാൻതെന്നയാണ്. 15 െചവിയുള്ളവെരല്ലാം േകട്ട
്രഗഹിക്കെട്ട!

16-17 “ഈ തലമുറെയ ഞാൻ എന്തിേനാടു
താരതമ്യംെചയ്യ ം?
“ ‘ഞങ്ങൾനിങ്ങൾക്കായിആഹ്ലാദരാഗംകുഴലിൽമീട്ടി,
നിങ്ങേളാ നൃത്തംെചയ്തില്ല;

ഞങ്ങൾഒരു വിലാപഗീതംആലപിച്ച ,
നിങ്ങേളാ വിലപിച്ചില്ല,’

എന്ന് ചന്തസ്ഥലങ്ങളിലിരുന്ന് മറ്റ ള്ളവേരാടു
വിളിച്ച പറഞ്ഞ് പരിഭവിക്കുന്ന കുട്ടികെളേപ്പാെലയാണ്
ഈ തലമുറ. 18 ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളിൽ വർജനം
ആചരിച്ച െകാണ്ട് േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ വന്നേപ്പാൾ
‘അയാൾ ഭൂതബാധിതനാണ്,’ എന്ന് അവർ
പറയുന്നു. 19 മനുഷ്യപു്രതനാകെട്ട† തിന്നുകയും
കുടിക്കുകയും െചയ്യന്നവനായി വന്നു; അേപ്പാൾ
ഇതാ, ‘അമിതഭക്ഷണ്രപിയനും കുടിയനുമായ ഒരുവൻ,
നികുതിപിരിവുകാരുെടയും കു്രപസിദ്ധപാപികള െടയും
ചങ്ങാതി!’ എന്ന് അവർ പറയുന്നു. ൈദവികജ്ഞാനം,
അതു ്രപവൃത്തിപഥത്തിൽ െകാണ്ടുവരുന്നതിലൂെട
്രപത്യക്ഷമാകുന്നു.”
മാനസാന്തരെപ്പടാത്തപട്ടണങ്ങൾക്കുഹാകഷ്ടം!

20 തുടർന്ന,് േയശു തെന്റ അത്ഭുതങ്ങളിൽ അധികവും
്രപവർത്തിച്ചപട്ടണങ്ങൾമാനസാന്തരെപ്പടാതിരുന്നതുെകാണ്ട്
അവെയ ശാസിക്കാൻ തുടങ്ങി: 21 “േഹ േകാരസീൻ,
നിനക്കു ഹാ കഷ്ടം! േബത്ത്സയിദേയ, നിനക്കു ഹാ
കഷ്ടം! നിങ്ങളിൽ ഞാൻ െചയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ േസാർ,
സീേദാൻ എന്നീ പട്ടണങ്ങളിൽ െചയ്തിരുെന്നങ്കിൽ അവർ
പണ്ടുതെന്ന ചാക്കുശീല ഉടുത്തും ചാരത്തിൽ ഇരുന്നും
വിലപിച്ച മാനസാന്തരെപ്പടുമായിരുന്നു. 22 എന്നാൽ,
* 11:12 അഥവാ, സ്വർഗരാജ്യം ശക്തിേയാെട മുേന്നറുന്നു. † 11:19 േയശു
സ്വയം വിേശഷിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഒരു നാമമാണ് മനുഷ്യപു്രതൻ.
അവിടന്ന്പരിപൂർണൈദവമായിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്നപരിപൂർണമനുഷ്യനുമാണ്
എന്നതുെവളിെപ്പടുത്തുന്നു.ൈദവത്തിൽനിന്ന്സവിേശഷഅധികാരങ്ങൾലഭിച്ച
്രപഭാവശാലിയായ വ്യക്തിെയസൂചിപ്പിക്കാനാണ് ദാനീേയൽ്രപവാചകൻഈപദം
ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നത.് ദാനി. 7:13-14
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ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ
േസാർ, സീേദാൻ നിവാസികൾക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭവം
നിങ്ങള േടതിെനക്കാൾ ഏെറ സഹനീയമായിരിക്കും.
23 കഫാർനഹൂേമ, നീ ആകാശംവെര ഉയർന്നിരിക്കുേമാ?
ഇല്ല, നീ പാതാളംവെര താഴ്ത്തെപ്പടും. നിന്നിൽ നടന്ന
അത്ഭുതങ്ങൾ െസാേദാമിൽ ആയിരുെന്നങ്കിൽ അത്
ഇന്നും നിലനിൽക്കുമായിരുന്നു. 24 ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ
െസാേദാം നിവാസികൾക്കുണ്ടായ അനുഭവം
നിങ്ങള േടതിെനക്കാൾ ഏെറ സഹനീയമായിരിക്കും എന്നു
ഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.”

ക്ഷീണിതർക്ക് വി്രശമം
25അേപ്പാൾത്തെന്ന േയശു: “പിതാേവ, സ്വർഗത്തിെന്റയും
ഭൂമിയുെടയും നാഥാ, അവിടന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ
വിജ്ഞാനികൾക്കും മനീഷികൾക്കും മറച്ച െവച്ചിട്ട്
ശിശുതുല്യരായവർക്ക് െവളിെപ്പടുത്തിയതിനാൽ ഞാൻ
അങ്ങെയ മഹത്ത്വെപ്പടുത്തുന്നു. 26അേത,ഇതായിരുന്നേല്ലാ
പിതാേവഅവിടേത്തക്കു ്രപസാദകരം!

27 “എെന്റ പിതാവു സകലകാര്യങ്ങള ം എെന്ന
ഭരേമൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പിതാവല്ലാെത ആരും
പു്രതെന യഥാർഥത്തിൽ അറിയുന്നില്ല; പു്രതനും
പിതാവിെന െവളിെപ്പടുത്തിെക്കാടുക്കാൻ പു്രതൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നവരുമല്ലാെതആരും പിതാവിെനഅറിയുന്നില്ല
എന്നു പറഞ്ഞു.

28 “ക്ഷീണിതേര, ഭാരംചുമക്കുന്നവേര, നിങ്ങൾ എെന്റ
അടുക്കൽ വരിക, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകും.
29 ഞാൻ സൗമ്യനും വിനീതഹൃദയനും ആയതുെകാണ്ട്
എെന്റ നുകം നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച െകാണ്ട് എേന്നാട്
പഠിക്കുക; എന്നാൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട ്രപാണന് വി്രശമം
കെണ്ടത്തും. 30എെന്റ നുകം മൃദുവും എെന്റ ഭാരം ലഘുവും
ആകുന്നുവേല്ലാ!”

12
ശബ്ബത്തിേന്മൽഅധികാരമുള്ളവൻ

1 അെന്നാരിക്കൽ േയശു, ശബ്ബത്തുനാളിൽ*
ധാന്യം വിളഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഒരു വയലിലൂെട
യാ്രതെചയ്യ കയായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യന്മാർക്ക്
വിശന്നതിനാൽ അവർ കതിർ പറിച്ച തിന്നാൻ
തുടങ്ങി. 2 പരീശന്മാർ അതുകണ്ടിട്ട,് േയശുവിേനാട്,

* 12:1 െയഹൂദർ വിശുദ്ധദിവസമായും വി്രശമദിവസമായും ആചരിച്ച വന്ന
ആഴ്ചയിെലഏഴാംദിവസമാണ് ശബ്ബത്ത.്



മത്തായി 12:3 32 മത്തായി 12:15

“േനാക്കൂ! അങ്ങയുെട ശിഷ്യന്മാർ ശബ്ബത്തുനാളിൽ
അനുവദനീയമല്ലാത്തതു െചയ്യന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

3 അതിനുത്തരമായി േയശു: “ദാവീദും സഹയാ്രതികരും
തങ്ങൾക്കു വിശന്നേപ്പാൾ എന്തു െചയ്തുെവന്നു
നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടിേല്ല? 4 ദാവീദ് ൈദവാലയത്തിൽ
്രപേവശിച്ച,് പുേരാഹിതന്മാർെക്കാഴിെക, തനിേക്കാ
സഹയാ്രതികർേക്കാ ഭക്ഷിക്കാൻ അനുമതിയില്ലാത്ത,
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അപ്പം ഭക്ഷിച്ച .† 5 ശബ്ബത്തുനാളിൽ
േവലെചയ്യന്നത് നിഷിദ്ധെമങ്കിലും, ൈദവാലയത്തിൽ
ശു്രശൂഷിക്കുന്ന പുേരാഹിതന്മാർ ശബ്ബത്തുനാളിൽ
േവലെചയ്താലും കുറ്റമില്ലാത്തവരായിരിക്കുന്നു എന്നു
നിങ്ങൾ ന്യായ്രപമാണത്തിൽ വായിച്ചിട്ടിേല്ല? 6 എന്നാൽ
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു, ൈദവാലയെത്തക്കാൾ
േ്രശഷ്ഠൻ ഇതാ ഇവിെട. 7 ‘യാഗമല്ല, കരുണയാണ്
ഞാൻ അഭിലഷിക്കുന്നത,്’‡ എന്നതിെന്റ അർഥം
മനസ്സിലാക്കിയിരുെന്നങ്കിൽ നിരപരാധികൾക്കുേമൽ
നിങ്ങൾ കുറ്റം ആേരാപിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. 8 കാരണം,
മനുഷ്യപു്രതൻശബ്ബത്തിെന്റഅധിപതിയാണ്.”

9 ആ സ്ഥലത്തുനിന്നു പുറെപ്പട്ട് അേദ്ദഹം
െയഹൂദപ്പള്ളിയിൽ െചന്നു. 10 ൈക േശാഷിച്ച ഒരു
മനുഷ്യൻ അന്ന് അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു. േയശുവിൽ
കുറ്റം ആേരാപിക്കാൻ പഴുതുേതടിെക്കാണ്ട് അവർ
അേദ്ദഹേത്താട്, “ശബ്ബത്തുനാളിൽ സൗഖ്യമാക്കുന്നത്
അനുവദനീയേമാ?”എന്നു േചാദിച്ച .

11 േയശു അവേരാട്, “നിങ്ങളിൽ ആരുെടെയങ്കിലും
ഒരു ആട് ശബ്ബത്തുനാളിൽ കുഴിയിൽ വീണുേപായി
എന്നിരിക്കെട്ട; അങ്ങെന സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതിെന
അവിെടനിന്നു കയറ്റ കയിേല്ല? 12ആടിെനക്കാൾ മനുഷ്യൻ
എ്രതേയാ മൂല്യവാൻ! അതുെകാണ്ട,് ശബ്ബത്തുനാളിൽ നന്മ
െചയ്യന്നതാണ് നിയമവിേധയം”എന്നുപറഞ്ഞു.

13 അതിനുേശഷം േയശു ൈക േശാഷിച്ച മനുഷ്യേനാട,്
“നിെന്റ ൈകനീട്ട ക” എന്നു പറഞ്ഞു. അയാൾ ൈകനീട്ടി;
ഉടെനഅതു മേറ്റൈകേപാെല പൂർണആേരാഗ്യമുള്ളതായി.
14അേപ്പാൾ പരീശന്മാർ അവിെടനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് േയശുവിെന
എങ്ങെനവധിക്കാൻകഴിയുംഎന്ന് ഗൂഢാേലാചനനടത്തി.
ൈദവം െതരെഞ്ഞടുത്തദാസൻ

15ഈ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കി േയശു ആസ്ഥലത്തുനിന്ന്
പിൻവാങ്ങി. വലിെയാരു ജനസഞ്ചയം അേദ്ദഹെത്ത
അനുഗമിച്ച ; േരാഗബാധിതരായ എല്ലാവെരയും അേദ്ദഹം
† 12:4 1ശമു. 21:1-6 ‡ 12:7 േഹാശ. 6:6
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സൗഖ്യമാക്കി. 16താൻആരാെണന്നു െവളിെപ്പടുത്തരുെതന്ന്
അവിടന്ന് അവർക്കു മുന്നറിയിപ്പ നൽകി. 17 ഇത്
െയശയ്യാ്രപവാചകനിലൂെട അറിയിച്ച അരുളപ്പാട്
നിറേവറുന്നതിനായിരുന്നു:
18 “ഇതാ,ഞാൻെതരെഞ്ഞടുത്തഎെന്റദാസൻ;
ഞാൻസം്രപീതനായിരിക്കുന്നഎെന്റ ്രപിയൻ.

ഞാൻഎെന്റആത്മാവിെനഅവന് നൽകും.
അവൻരാഷ്്രടങ്ങൾക്കുന്യായം ്രപഖ്യാപിക്കും;

19അവൻശണ്ഠയിടുകേയാഉറെക്കനിലവിളിക്കുകേയാഇല്ല;
െതരുവീഥികളിൽ ആരും അവെന്റ ശബ്ദം
േകൾക്കുകയില്ല.

20ചതഞ്ഞഞാങ്ങണഅവൻഒടിക്കുകയില്ല;
പുകയുന്നതിരി െകടുത്തിക്കളയുകയുമില്ല.

അവൻന്യായെത്തവിജയത്തിേലക്കുനയിക്കും.
21 അവെന്റ നാമത്തിൽ െയഹൂേദതരർ ്രപത്യാശ
അർപ്പിക്കും.”§

േയശുവും േബൽെസബൂലും
22 പിെന്ന അവർ അന്ധനും മൂകനുമായ ഒരു
ഭൂതബാധിതെന േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു.
അേദ്ദഹം ഭൂതബാധിതെന സൗഖ്യമാക്കി; അയാൾക്ക്
സംസാരേശഷിയും കാഴ്ചശക്തിയും ലഭിച്ച . 23അേപ്പാൾ
ജനസഞ്ചയം ആശ്ചര്യെപ്പട്ട്, “ഇേദ്ദഹം ആയിരിക്കുേമാ
ദാവീദുപു്രതൻ?”*എന്നുപറഞ്ഞു.

24 എന്നാൽ പരീശന്മാർ ഇതു േകട്ടിട്ട,്
“ഈ മനുഷ്യൻ ഭൂതങ്ങള െട തലവനായ
േബൽെസബൂലിെനെക്കാണ്ടുതെന്നയാണ് ഭൂതങ്ങെള
ഉച്ചാടനം െചയ്യന്നത”്എന്നുപറഞ്ഞു.

25 േയശു അവരുെട േചാദ്യത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം
മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്അവേരാടുപറഞ്ഞു, “ആഭ്യന്തരഭിന്നതയുള്ള
എല്ലാരാജ്യവും നശിച്ച േപാകും; അന്തഃഛി്രദം ബാധിച്ച
പട്ടണമായാലും ഭവനമായാലുംഅവയുംനിലനിൽക്കുകയില്ല.
26 സാത്താൻതെന്ന സാത്താെന ഉച്ചാടനം െചയ്യ െന്നങ്കിൽ
അയാൾ തനിെക്കതിേര തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയേല്ല;
അങ്ങെനെയങ്കിൽ അയാള െട രാജ്യത്തിെന്റ നിലനിൽപ്പ്
സാധ്യമാകുേമാ? 27 ഞാൻ ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നത്
േബൽെസബൂലിെന ഉപേയാഗിച്ചാെണങ്കിൽ, നിങ്ങള െട
അനുയായികൾ അവെയ ഉച്ചാടനം െചയ്യന്നത്

§ 12:21 െയശ. 42:1-4 * 12:23 ഇ്രസാേയലിെന്റ വിേമാചകനായ
മശിഹാ ജനിക്കുന്നത് ദാവീദിെന്റ വംശത്തിൽ ആയിരിക്കും, എന്നു ്രപവചനം
ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ്ഈേചാദ്യത്തിെന്റ ്രപസക്തി.
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ആെരെക്കാണ്ടാണ്? അങ്ങെനെയങ്കിൽ, നിങ്ങള െട
അനുയായികൾതെന്ന നിങ്ങൾക്ക് വിധികർത്താക്കൾ
ആയിരിക്കെട്ട. 28 എന്നാൽ, ഞാൻ ഭൂതങ്ങെള
പുറത്താക്കുന്നത് ൈദവാത്മാവിനാൽ ആെണങ്കിൽ
ൈദവരാജ്യം നിങ്ങള െട മേധ്യ വന്നിരിക്കുന്നു,നിശ്ചയം.

29 “ബലിഷ്ഠനായ ഒരു മനുഷ്യെന്റ വീട്ടിൽ ്രപേവശിച്ച്
സമ്പത്ത് െകാള്ളയടിച്ച െകാണ്ടുേപാകാൻ, അയാെള
ബന്ധനസ്ഥനാക്കിയിട്ടല്ലാെത ആർെക്കങ്കിലും
സാധിക്കുേമാ? ബന്ധനസ്ഥനാക്കിയാൽ വീട്ടിലുള്ളത്
അപഹരിക്കാൻസാധിക്കും.

30 “എെന്ന അനുകൂലിക്കാത്തവർ എെന്ന
്രപതിേരാധിക്കുന്നു; എേന്നാടുകൂെട ജനെത്ത
േചർക്കാത്തയാൾ വാസ്തവത്തിൽ അവെര
ചിതറിക്കുകയാണ.് 31 അതുെകാണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു: സകലവിധ പാപവും ൈദവദൂഷണവും
മനുഷ്യേരാടു ക്ഷമിക്കും; പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എതിരായ
ദൂഷണേമാ ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കുകയില്ല. 32 മനുഷ്യപു്രതനു
(എനിക്കു) വിേരാധമായി സംസാരിക്കുന്നവേരാട് അതു
ക്ഷമിക്കും. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിേരാധമായി
സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ യുഗത്തിലും വരാനുള്ളതിലും
ക്ഷമലഭിക്കുകയില്ല.

33 “ഒരു വൃക്ഷം നല്ലെതങ്കിൽ അതിെന്റ ഫലവും
നല്ലതായിരിക്കും; വൃക്ഷം അേയാഗ്യെമങ്കിൽ അതിെല
ഫലവും അേയാഗ്യമായിരിക്കും. ഒരു വൃക്ഷെത്ത
അതിെന്റ ഫലംെകാണ്ടാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത.്
34 അണലിക്കുഞ്ഞുങ്ങേള, ദുഷ്ടതയുെട േകദാരമായ
നിങ്ങൾക്കു നന്മ വല്ലതും സംസാരിക്കാൻ കഴിയുേമാ?
ഹൃദയം നിറഞ്ഞു കവിയുന്നതാണേല്ലാ വായ്
സംസാരിക്കുന്നത്. 35 നല്ല മനുഷ്യൻ, തെന്റ ഉള്ളിൽ
സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന നന്മയിൽനിന്നു, നന്മ ്രപവർത്തിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടമനുഷ്യേനാ തന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന
തിന്മയിൽനിന്നു, തിന്മ ്രപവർത്തിക്കുന്നു. 36 എന്നാൽ
മനുഷ്യർ സംസാരിക്കുന്ന, ഓേരാ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ†

്രപസ്താവനയ്ക്കും ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ കണക്കു
േബാധിപ്പിേക്കണ്ടിവരും,എന്നുഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
37 നിങ്ങള െട വാക്കുകൾ നിങ്ങെള ശിക്ഷയിൽനിന്ന്
ഒഴിവാക്കും;നിങ്ങള െടവാക്കുകൾതെന്നനിങ്ങൾക്കുശിക്ഷ
വിധിക്കുകയും െചയ്യ ം.”

േയാനായുെടഅടയാളം

† 12:36 മൂ.ഭാ.സൂക്ഷ്മതയില്ലാത്ത
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38 അേപ്പാൾ പരീശന്മാരിലും േവദജ്ഞരിലും ചിലർ
അേദ്ദഹേത്താട്, “ഗുേരാ, അങ്ങ് ഒരു അത്ഭുതചിഹ്നം
്രപവർത്തിച്ച കാണാൻ ഞങ്ങൾ ആ്രഗഹിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു.

39 േയശു അതിനുത്തരം പറഞ്ഞത്: “ദുഷ്ടതയും
അവിശ്വസ്തതയുമുള്ള‡ തലമുറ ചിഹ്നം അേന്വഷിക്കുന്നു!
എന്നാൽ േയാനാ ്രപവാചകെന്റ അനുഭവം എന്ന
ചിഹ്നമല്ലാെത മെറ്റാന്നും ഈ തലമുറയ്ക്കു
ലഭിക്കുകയില്ല. 40 േയാനാ മൂന്നുപകലും മൂന്നുരാവും
ഒരു മഹാമത്സ്യത്തിെന്റ വയറ്റിലായിരുന്നതുേപാെല§
മനുഷ്യപു്രതൻ മൂന്നുപകലും മൂന്നുരാവും ഭൗമാന്തർഭാഗത്ത്
ആയിരിക്കും. 41 ന്യായവിധിദിവസം നിനേവനിവാസികൾ
ഈ തലമുറയ്െക്കതിരായി നിലെകാണ്ട്, അവർക്ക്
ശിക്ഷവിധിക്കും; നിനേവക്കാർ േയാനായുെട ്രപസംഗം
േകട്ട് അനുതപിച്ചേല്ലാ; േയാനായിലും അതിേ്രശഷ്ഠൻ
ഇതാ ഇവിെട. 42 ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ േശബാ*
രാജ്ഞിയും ഈ തലമുറയ്െക്കതിരായി നിലെകാണ്ട,്
അവെര ശിക്ഷവിധിക്കും. അവൾ ശേലാേമാെന്റജ്ഞാനം
്രശവിക്കാനായി വിദൂരത്തുനിന്ന†് വന്നേല്ലാ; ഇവിെട ഇതാ
ശേലാേമാനിലുംഅതിേ്രശഷ്ഠൻ.‡

43 “ദുരാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യനിൽനിന്ന് പുറത്തുകടന്ന,്
െവള്ളമില്ലാത്ത ്രപേദശങ്ങളിൽക്കൂടി ഒരു
വി്രശമസ്ഥാനത്തിനായി അലയുന്നു; കെണ്ടത്തുന്നതുമില്ല.
44 അേപ്പാൾ അത,് ‘ഞാൻ ഉേപക്ഷിച്ച േപാന്ന
ഭവനത്തിേലക്കുതെന്ന തിരിെകെച്ചല്ല ം’ എന്നു പറയുന്നു.
അങ്ങെന െചല്ല േമ്പാൾ ആ വീട് ആെളാഴിഞ്ഞും
അടിച്ച വാരിയും ്രകമീകരിക്കെപ്പട്ട ം കാണുന്നു.
45 അേപ്പാൾ അതു േപായി തെന്നക്കാൾ ദുഷ്ടതേയറിയ
േവെറ ഏഴ് ആത്മാക്കള മായിവന്ന് അവിെട താമസം
ആരംഭിക്കുന്നു. ആ മനുഷ്യെന്റ ഇേപ്പാഴെത്ത അവസ്ഥ
ആദ്യേത്തതിെനക്കാൾ അതിദാരുണമാണ്. ഈ ദുഷിച്ച
തലമുറയുെടസ്ഥിതിയുംഅങ്ങെനതെന്നആയിരിക്കും.”
േയശുവിെന്റഅമ്മയുംസേഹാദരന്മാരും

46 േയശു ജനക്കൂട്ടേത്താടു സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ
േയശുവിെന്റ അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും അേദ്ദഹേത്താടു
സംസാരിക്കണെമന്ന താത്പര്യത്തിൽ പുറത്തു
നിൽക്കുകയായിരുന്നു. 47 ഒരാൾ വന്ന് േയശുവിേനാട്,
“അങ്ങയുെട അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും അങ്ങേയാടു
‡ 12:39 മൂ.ഭാ. വ്യഭിചാരം § 12:40 േയാന. 1–2 കാണുക. * 12:42 മൂ.ഭാ.
െതേക്കേദശെത്ത † 12:42 മൂ.ഭാ. ഭൂമിയുെടഅതിരുകളിൽനിന്ന് ‡ 12:42 1
രാജാ. 10:1-13,2 ദിന. 9:1-12
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സംസാരിക്കാൻ ആ്രഗഹിച്ച് പുറത്തു നിൽക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു.

48 േയശു ആ മനുഷ്യേനാട്, “ആരാണ് എെന്റ അമ്മ?
ആരാണ് എെന്റ സേഹാദരന്മാർ?” എന്നു േചാദിച്ച .
49 പിെന്ന തെന്റ ൈക ശിഷ്യന്മാരുെടേനേര നീട്ടി, “ഇവരാണ്
എെന്റ അമ്മയും എെന്റ സേഹാദരന്മാരും. 50 എെന്റ
സ്വർഗസ്ഥപിതാവിെന്റ ഇഷ്ടം െചയ്യന്നവരാണ് എെന്റ
സേഹാദരനും സേഹാദരിയും അമ്മയും” എന്ന് േയശു
പറഞ്ഞു.

13

വിതയ്ക്കുന്നവെന്റസാദൃശ്യകഥ
1 ആ ദിവസംതെന്ന േയശു വീട്ടിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
തടാകതീരത്ത് ഉപവിഷ്ടനായി. 2 ഒരു വൻ ജനാവലി
തനിക്കുചുറ്റ ം തിങ്ങിക്കൂടുന്നതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം
ഒരു വള്ളത്തിൽ കയറി ഇരുന്നു; ജനാവലി മുഴുവനും
കരയിൽ നിന്നു. 3 േയശു സാദൃശ്യകഥകളിലൂെട
അേനകം കാര്യങ്ങൾ അവെര പഠിപ്പിച്ച . അത്
ഇ്രപകാരമായിരുന്നു: “ഒരിക്കൽ ഒരു കർഷകൻ
വിത്തുവിതയ്ക്കാൻ പുറെപ്പട്ട ; 4 വിതയ്ക്കുേമ്പാൾ
ചിലത് വഴിേയാരത്തു വീണു. അത് പക്ഷികൾ വന്നു
െകാത്തിത്തിന്നു. 5 ചിലതു പാറയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ
വീണു. അവിെട അധികം മണ്ണില്ലായിരുന്നു, ആഴത്തിൽ
മണ്ണില്ലാതിരുന്നതിനാൽ വിത്ത് േവഗം മുളച്ച വന്നു.
6 എന്നാൽ സൂര്യകിരണേമറ്റേപ്പാൾ അതു വരണ്ടു;
ആഴത്തിൽ േവരില്ലാതിരുന്നതിനാൽ കരിഞ്ഞുംേപായി.
7 കുെറ വിത്തുകളാകെട്ട, മുൾെച്ചടികൾക്കിടയിൽ
വീണു; മുൾെച്ചടികൾ െപെട്ടന്നുയർന്ന് െചടികെള
െഞരുക്കിക്കളഞ്ഞു. 8 എന്നാൽ, കുെറ വിത്തുകൾ നല്ല
നിലത്തുവീണു; അവ നൂറും അറുപതും മുപ്പതും മടങ്ങ്
വിളവുനൽകി. 9െചവിയുള്ളവെരല്ലാം േകട്ട ്രഗഹിക്കെട്ട.”

10 ശിഷ്യന്മാർ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്, “അങ്ങു
ജനേത്താട് സാദൃശ്യകഥകളിലൂെടമാ്രതം സംസാരിക്കുന്നത്
എന്തുെകാണ്ട?്”എന്നു േചാദിച്ച .

11 അതിനു മറുപടിയായി േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞത്:
“സ്വർഗരാജ്യത്തിെന്റ രഹസ്യങ്ങൾ ്രഗഹിക്കാനുള്ളസൗഭാഗ്യം
നിങ്ങൾക്കു നൽകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; അവർേക്കാ അത്
നൽകെപ്പട്ടിട്ടില്ല. 12 ഉള്ളവർക്ക് അധികം നൽകെപ്പടും,
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സമൃദ്ധമായും നൽകെപ്പടും; എന്നാൽ ഇല്ലാത്തവരിൽനിന്ന്
അവർക്കുള്ളഅൽപ്പംകൂെടഎടുത്തുകളയെപ്പടും.*
13 “അവർ േനാക്കുെന്നങ്കിലും കാണുന്നില്ല;
അവർേകൾക്കുെന്നങ്കിലും ്രശദ്ധിക്കുകേയാ ്രഗഹിക്കുകേയാ

െചയ്യന്നില്ല.
ഇതുെകാണ്ടാണ് ഞാൻ ജനേത്താട് സാദൃശ്യകഥകളിലൂെട
സംസാരിക്കുന്നത്. 14 ഇവെരക്കുറിച്ച ള്ള െയശയ്യാവിെന്റ
്രപവചനംഇ്രപകാരം നിവൃത്തിയായിരിക്കുന്നു.
“ ‘നിങ്ങൾ എേപ്പാഴും േകട്ട െകാണ്ടിരിക്കും, എന്നാൽ

ഒരിക്കലും ്രഗഹിക്കുകയില്ല;
നിങ്ങൾ എേപ്പാഴും കണ്ടുെകാണ്ടിരിക്കും, എന്നാൽ
ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കുകയില്ല.

15ഈജനത്തിെന്റഹൃദയംതഴമ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവർതങ്ങള െട െചവിെകാണ്ടു േകൾക്കുന്നേതയില്ല.
അവർകണ്ണ കൾഅടച്ച മിരിക്കുന്നു.

അങ്ങെനയല്ലായിരുെന്നങ്കിൽ അവർ തങ്ങള െട
കണ്ണ കൾെകാണ്ടുകാണുകയും
െചവികൾെകാണ്ടു േകൾക്കുകയും
ഹൃദയംെകാണ്ടു ്രഗഹിക്കുകയും െചയ്തിട്ട്

അവർ മാനസാന്തരെപ്പടുകയും ഞാൻ അവെര
സൗഖ്യമാക്കുകയും െചയ്യ മായിരുന്നു.’†

16 എന്നാൽ, നിങ്ങള െട കാഴ്ചയുള്ള കണ്ണ കള ം
േകൾവിയുള്ളകാതുകള ംഅനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവ. 17അേനകം
്രപവാചകന്മാരും നീതിനിഷ്ഠരും നിങ്ങൾ കാണുന്നത്
കാണാൻഅതിയായിആശിെച്ചങ്കിലും കാണാൻകഴിഞ്ഞില്ല,
നിങ്ങൾ േകൾക്കുന്നത് േകൾക്കാൻ ആ്രഗഹിെച്ചങ്കിലും
േകൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന സത്യം ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു.

18 “കർഷകെന്റ സാദൃശ്യകഥയുെട അർഥം ്രശദ്ധിക്കുക:
19 ഒരാൾസ്വർഗരാജ്യത്തിെന്റസേന്ദശം േകൾക്കുന്നു. പേക്ഷ,
അത് ്രഗഹിക്കുന്നില്ല. അേപ്പാൾ പിശാച് വന്ന,് അയാള െട
ഹൃദയത്തിൽ വിതയ്ക്കെപ്പട്ടത് അപഹരിക്കുന്നു. ഇതാണ്
വഴിേയാരത്ത് വിതയ്ക്കെപ്പട്ട വിത്ത്. 20 പാറസ്ഥലത്ത്
വിതയ്ക്കെപ്പട്ട വിത്തു ്രപതിനിധാനംെചയ്യന്നത,് വചനം
േകൾക്കുകയും ഉടെനതെന്ന അത് ആനന്ദേത്താെട
സ്വീകരിക്കുകയുംെചയ്യന്ന വ്യക്തികെളയാണ്. 21എന്നാൽ,

* 13:12 ഈ പഴെഞ്ചാല്ല് േയശു തെന്റ ശിഷ്യന്മാെര ഉേദ്ദശിച്ചാണ് പറഞ്ഞത.്
ൈദവം ്രപവർത്തിക്കുന്നവിധങ്ങെളക്കുറിച്ച് അൽപ്പം അറിവ് അവർക്കു
ലഭിച്ചിട്ട ണ്ട്. അവർക്ക് ഇതിലും ആഴത്തിലുള്ളഅറിവ് നൽകെപ്പടും. എന്നാൽ,
ഈജ്ഞാനം തിരസ്കരിച്ചവരിൽനിന്ന് അവർക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അറിവുകൂടി
എടുത്തുകളയെപ്പടും. † 13:15 െയശ. 6:9,10
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അവർക്ക് ആഴത്തിൽ േവരില്ലായ്കയാൽ അധികനാൾ
നിലനിൽക്കുകയില്ല. വചനംനിമിത്തം കഷ്ടതേയാ
ഉപ്രദവേമാ ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ അവർ േവഗം വിശ്വാസം
ത്യജിച്ച കളയുന്നു. 22മുൾെച്ചടികൾക്കിടയിൽവിതയ്ക്കെപ്പട്ട
വിത്ത് വചനം േകൾക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്, എന്നാൽ, ഈ
ജീവിതത്തിെല ആകുലതകള ം ധനത്തിെന്റ വഞ്ചനയും
വചനെത്ത െഞരുക്കി ഫലശൂന്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. 23 നല്ല
മണ്ണിൽ വിതയ്ക്കെപ്പട്ട വിത്താകെട്ട, വചനം േകൾക്കുകയും
്രഗഹിക്കുകയുംെചയ്യന്നവരാണ്. അവ നൂറും അറുപതും
മുപ്പതും മടങ്ങ് വിളവുനൽകുകയുംെചയ്യന്നു.”

കളകെളക്കുറിച്ച ള്ളസാദൃശ്യകഥ
24 േയശു മെറ്റാരു സാദൃശ്യകഥ അവേരാടു പറഞ്ഞു:

“തെന്റ വയലിൽ നല്ല വിത്ത് വിതച്ച ഒരു കർഷകേനാട്
സ്വർഗരാജ്യെത്ത ഉപമിക്കാം. 25 എന്നാൽ, എല്ലാവരും
ഉറങ്ങുേമ്പാൾ തെന്റ ശ്രതു വന്ന് േഗാതമ്പിനിടയിൽ കള
വിതച്ചിട്ട െപായ്ക്കളഞ്ഞു. 26 വിത്ത് െപാട്ടിമുളച്ച്, െചടി
വളർന്ന്,കതിരിട്ടേപ്പാൾകളയും കാണെപ്പട്ട .

27 “േവലക്കാർ ഉടമസ്ഥെന്റ അടുക്കൽവന്ന്, ‘യജമാനേന,
അങ്ങുനല്ലവിത്തല്ലേയാവയലിൽവിതച്ചത്? പിെന്ന,കളകൾ
എങ്ങെനവന്നു?’എന്നു േചാദിച്ച .

28 “ ‘ഇത് ശ്രതു െചയ്തതാണ്,’അേദ്ദഹം ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
“േവലക്കാർ അേദ്ദഹേത്താട,് ‘ഞങ്ങൾ െചന്ന് കള
പറിച്ച കൂട്ടെട്ടേയാ?’എന്നു േചാദിച്ച .

29 “യജമാനൻ അവേരാടു പറഞ്ഞത്: ‘േവണ്ടാ, നിങ്ങൾ
കള പറിക്കുേമ്പാൾ േഗാതമ്പും കൂെട പിഴുതുേപാകും.
30 െകായ്ത്തുവെര രണ്ടും ഒരുമിച്ച വളരെട്ട. വിളെവടുപ്പിനു
സമയമാകെട്ട, അന്നു ഞാൻ െകായ്ത്തുകാേരാട്: ആദ്യം
കളകൾ പറിച്ച ചുട്ട കളേയണ്ടതിന് കറ്റകളാക്കി െകട്ട ക,
പിെന്ന േഗാതമ്പു േശഖരിച്ച് എെന്റ കളപ്പ രയിേലക്കു
െകാണ്ടുവരിക’എന്നും പറയും.”

കടുകുമണിയുെടയും പുളിമാവിെന്റയുംസാദൃശ്യകഥ
31 േയശു അവേരാടു മെറ്റാരു സാദൃശ്യകഥ പറഞ്ഞു:

“ഒരു കർഷകൻ എടുത്ത് തെന്റ പുരയിടത്തിൽ
നട്ട കടുകുമണിേയാടു സ്വർഗരാജ്യെത്ത ഉപമിക്കാം.
32 അത് എല്ലാ വിത്തുകളിലും െചറുെതങ്കിലും വളർന്ന്
േതാട്ടത്തിെല െചടികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വൃക്ഷമായി;
ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾ വന്ന് അതിെന്റ ശാഖകളിൽ
കൂടുെവക്കുകയുംെചയ്യന്നു.”
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33അേദ്ദഹം പിെന്നയും അവേരാട് േവെറാരു സാദൃശ്യകഥ
പറഞ്ഞു: “മൂന്നുപറ‡ മാവ് മുഴുവനും പുളിച്ച െപാങ്ങാനായി
അതിൽ ഒരു സ്്രതീ േചർത്തുെവച്ച പുളിപ്പിനു സമാനമാണ്
സ്വർഗരാജ്യം.”

34 േയശു ജനക്കൂട്ടേത്താട് ഈ കാര്യങ്ങെളല്ലാം
സംസാരിച്ചത് സാദൃശ്യകഥകളിലൂെടയാണ്;
സാദൃശ്യകഥകളിലൂെടയല്ലാെത അേദ്ദഹം െപാതുജനേത്താട്
ഒരു കാര്യവുംസംസാരിച്ചില്ല.
35 “സാദൃശ്യകഥകൾസംസാരിക്കാൻഞാൻവായ് തുറക്കും;
േലാകാരംഭംമുതൽ നിഗൂഢമായിരിക്കുന്നവ ഞാൻ
വിളംബരംെചയ്യ ം,”§

എന്നു ്രപവാചകനിലൂെട അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നത് ഇങ്ങെന
നിറേവറി.
കളയുെടസാദൃശ്യകഥവിശദീകരിക്കുന്നു

36 അതിനുേശഷം ജനക്കൂട്ടെത്ത യാ്രതയയച്ചിട്ട് േയശു
ഭവനത്തിേലക്ക് േപായി. ശിഷ്യന്മാർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുക്കൽവന്ന്, “വയലിെല കളയുെട സാദൃശ്യകഥ
ഞങ്ങൾക്കുവിശദീകരിച്ച തരാേമാ”എന്നു േചാദിച്ച .

37 േയശു അതിനുത്തരം പറഞ്ഞത:് “മനുഷ്യപു്രതൻ
നല്ല വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന കർഷകനാണ്. 38 വയൽ
േലാകവും നല്ല വിത്ത് രാജ്യത്തിെന്റ പു്രതന്മാരും കളകൾ
പിശാചിെന്റ പു്രതന്മാരും ആകുന്നു. 39 കള വിതയ്ക്കുന്ന
ശ്രതു പിശാചുതെന്ന. വിളെവടുപ്പ് യുഗാവസാനമാകുന്നു.
െകായ്ത്തുകാർ ദൂതന്മാരുംആകുന്നു.

40 “കളകൾപിഴുെതടുത്ത്അഗ്നിക്ക്ഇരയാക്കുന്നതുേപാെല
യുഗാവസാനത്തിൽ സംഭവിക്കും. 41 മനുഷ്യപു്രതൻ
തെന്റ ദൂതന്മാെര നിേയാഗിക്കും. അവർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
രാജ്യത്തുനിന്ന് പാപകാരണമായ സകലതും, അധർമം
്രപവർത്തിക്കുന്നഎല്ലാവെരയും, ഉന്മൂലനംെചയ്യ ം. 42അവർ
അവെര കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നികുണ്ഡത്തിേലക്ക്
വലിെച്ചറിയും; അവിെട കരച്ചിലും പല്ല കടിയും ഉണ്ടാകും.
43അേപ്പാൾനീതിനിഷ്ഠർതങ്ങള െടപിതാവിെന്റരാജ്യത്തിൽ
സൂര്യെനേപ്പാെല ്രപേശാഭിക്കും. െചവിയുള്ളവെരല്ലാം േകട്ട
്രഗഹിക്കെട്ട!
നിഗൂഢമായനിധിയുെടയും മുത്തിെന്റയുംസാദൃശ്യകഥ

44 “വയലിൽ ഒളിച്ച െവച്ച നിധിേയാട് സ്വർഗരാജ്യെത്ത
ഉപമിക്കാം; അത് ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ട് മറച്ച െവച്ച . പിെന്ന
ആഹ്ലാദേത്താെട േപായി, തനിക്കുണ്ടായിരുന്നെതല്ലാം വിറ്റ്
ആവയൽവാങ്ങി.
‡ 13:33 ഏക. 22ലി. § 13:35 സങ്കീ. 78:2
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45 “ഇനിയും സ്വർഗരാജ്യെത്ത നല്ല രത്നങ്ങൾ
അേന്വഷിക്കുന്ന വ്യാപാരിേയാട് ഉപമിക്കാം. 46 അയാൾ
വിലേയറിയ ഒരു രത്നം കണ്ടിട്ട് േപായി തനിക്കുള്ളസർവതും
വിറ്റ്അതു വാങ്ങി.
വലയുെടസാദൃശ്യകഥ

47 “േയശു പിെന്നയും, എല്ലാത്തരം മത്സ്യെത്തയും
പിടിക്കാനായി തടാകത്തിൽ ഇറക്കിയ ഒരു വലേയാട്
സ്വർഗരാജ്യെത്ത ഉപമിക്കാം. 48 വല നിറഞ്ഞേപ്പാൾ
അവർ അതു കരയിേലക്ക് വലിച്ചടുപ്പിച്ച . അവർ
ഇരുന്ന് നല്ല മത്സ്യം കുട്ടകളിൽ േശഖരിക്കുകയും
ഉപേയാഗശൂന്യമായവ എറിഞ്ഞുകളയുകയും െചയ്തു.
49 യുഗാന്ത്യത്തിലും ഇതുേപാെല സംഭവിക്കും. ദൂതന്മാർ
വന്ന് നീതിനിഷ്ഠർക്കിടയിൽനിന്ന് ദുഷ്ടെര േവർതിരിച്ച്
50 കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നികുണ്ഡത്തിേലക്ക് വലിെച്ചറിയും.
അവിെടകരച്ചിലും പല്ല കടിയും ഉണ്ടാകും.

51 “നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങെളല്ലാം ്രഗഹിച്ച േവാ?” േയശു
ശിഷ്യന്മാേരാട് േചാദിച്ച .

“്രഗഹിച്ച ,”അവർ ്രപതിവചിച്ച .
52 അേദ്ദഹം തുടർന്ന് അവേരാട,് “സ്വർഗരാജ്യത്തിനു
ശിഷ്യനായിത്തീർന്ന ഓേരാ േവദജ്ഞനും തെന്റ
നിേക്ഷപങ്ങളിൽനിന്ന് പഴയതും പുതിയതും
എടുത്തുെകാടുക്കുന്ന ഒരു വീട്ട ടമസ്ഥന് തുല്യനാണ്” എന്നു
പറഞ്ഞു.

ആദരവു ലഭിക്കാത്ത ്രപവാചകൻ
53 ഈ സാദൃശ്യകഥകൾ പറഞ്ഞതിനുേശഷം േയശു
അവിെടനിന്നു യാ്രതയായി 54 സ്വന്തം പട്ടണത്തിെലത്തി;
അവരുെട പള്ളിയിൽെവച്ച് ജനെത്ത ഉപേദശിച്ച തുടങ്ങി.
“ഈ ജ്ഞാനവും അത്ഭുതശക്തികള ം ഇയാൾക്ക്
എവിെടനിന്നു ലഭിച്ച ?” അവർ ആശ്ചര്യെപ്പട്ട . 55 “ഇയാൾ
ആ മരപ്പണിക്കാരെന്റ മകനേല്ല? ഇയാള െട മാതാവിെന്റ
േപര് മറിയ എന്നേല്ല? യാേക്കാബ,് േയാെസ, ശിേമാൻ,
യൂദാ എന്നിവർ ഇയാള െട സേഹാദരന്മാരേല്ല? 56ഇയാള െട
സേഹാദരിമാരും നേമ്മാെടാപ്പം ഉണ്ടേല്ലാ. പിെന്ന, ഇെതല്ലാം
ഇയാൾക്ക് എവിെടനിന്നു ലഭിച്ച ?” എന്ന് അവർ േചാദിച്ച .
57 േയശുവിെനഅംഗീകരിക്കാൻഅവർക്ക്കഴിഞ്ഞില്ല.*
എന്നാൽ േയശു അവേരാട്: “ഒരു ്രപവാചകൻ
ആദരണീയനല്ലാത്തത് സ്വന്തം പട്ടണത്തിലും സ്വന്തം
ഭവനത്തിലുംമാ്രതമാണ്”എന്നുപറഞ്ഞു.

* 13:57 മൂ.ഭാ.അേദ്ദഹത്തിനുേനേരഅവർക്ക് ഇടർച്ചയുണ്ടായി.
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58അവരുെട വിശ്വാസരാഹിത്യം നിമിത്തം േയശു അവിെട
അധികംഅത്ഭുതങ്ങൾ ്രപവർത്തിച്ചില്ല.

14
േയാഹന്നാൻസ്നാപകെന്റശിരേച്ഛദം

1 ആ കാലത്ത് ഗലീലയിെല ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന*
െഹേരാദാവ് േയശുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള വാർത്തേകട്ട്, 2 തെന്റ
േസവകന്മാേരാട്, “ഇേദ്ദഹംേയാഹന്നാൻസ്നാപകൻതെന്നയാണ്.
േയാഹന്നാൻ മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു!
അതുെകാണ്ടാണ് അേദ്ദഹത്തിന് ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ
്രപവർത്തിക്കാൻകഴിയുന്നത”്എന്നുപറഞ്ഞു.

3 െഹേരാദാവ്, തെന്റ സേഹാദരൻ ഫിലിെപ്പാസിെന്റ ഭാര്യ
െഹേരാദ്യ നിമിത്തം, േനരേത്ത േയാഹന്നാെന ബന്ധിച്ച്
കാരാഗൃഹത്തിൽഅടച്ചിരുന്നു. 4 “നീ നിയമവിരുദ്ധമായാണ്
അവെള സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത,്” എന്ന് േയാഹന്നാൻ
അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞിരുന്നതിനാലാണ് അ്രപകാരം
െചയ്തത്. 5 േയാഹന്നാെന വധിക്കാൻ െഹേരാദാവ്
ആ്രഗഹിെച്ചങ്കിലും ജനം േയാഹന്നാെന ഒരു ്രപവാചകൻ
എന്നു കരുതിയിരുന്നതിനാൽ രാജാവ് ജനെത്ത
ഭയെപ്പട്ടിരുന്നു.

6 െഹേരാദാരാജാവിെന്റ ജന്മദിനത്തിൽ െഹേരാദ്യയുെട
പു്രതി രാജസദസ്സിൽ നൃത്തം െചയ്ത്, അേദ്ദഹെത്ത
വളെര ്രപസാദിപ്പിച്ചതിനാൽ 7 അവൾ എന്തു േചാദിച്ചാലും
െകാടുക്കാെമന്ന് രാജാവ് ശപഥംെചയ്തുപറഞ്ഞു.
8 അേപ്പാൾ അവൾ തെന്റ അമ്മയുെട നിർേദശ്രപകാരം,
“േയാഹന്നാൻസ്നാപകെന്റ തല ഒരു തളികയിൽ എനിക്ക്
തരണേമ” എന്നേപക്ഷിച്ച . 9 രാജാവ് ദുഃഖിതനായി;
താൻ െചയ്തുേപായ ശപഥെത്തയും അതിഥികെളയും
മാനിച്ച് അവള െട ആ്രഗഹം നിറേവറ്റാൻ ആജ്ഞ നൽകി.
10 അങ്ങെന കാരാഗൃഹത്തിൽെവച്ച് േയാഹന്നാെന
ശിരേച്ഛദംെചയ്യിച്ച ; 11അേദ്ദഹത്തിെന്റ തല ഒരു തളികയിൽ
െകാണ്ടുവന്ന് ആ െപൺകുട്ടിക്ക് െകാടുത്തു. അവൾഅത്
അമ്മയ്ക്കും നൽകി. 12 േയാഹന്നാെന്റ ശിഷ്യന്മാർ വന്ന്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശരീരം എടുത്ത് സംസ്കരിച്ച . പിെന്ന
അവർഈവിവരം േയശുവിെനഅറിയിച്ച .
അയ്യായിരംേപർക്ക്ആഹാരം നൽകുന്നു

13 േയശു ഇതു േകട്ടിട്ട് വള്ളത്തിൽ കയറി അവിെടനിന്ന്
തനിച്ച് ഒരു വിജനസ്ഥലേത്തക്ക് േപായി. ഇതറിഞ്ഞ
ജനക്കൂട്ടം പട്ടണങ്ങളിൽനിന്ന് കരമാർഗം അേദ്ദഹെത്ത

* 14:1 മൂ.ഭാ. െട്രടാക്ക്;അതായത,്നാലിൽ ഒരുഭാഗത്തിെന്റ ഭരണാധികാരി.
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ലക്ഷ്യമാക്കിയാ്രതെചയ്തു. 14േയശുകരയ്ക്കിറങ്ങിയേപ്പാൾ
ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടെത്തക്കണ്ടു;അേദ്ദഹത്തിന് അവേരാടു
സഹതാപം േതാന്നി;അവരുെട േരാഗികെളസൗഖ്യമാക്കി.

15 സന്ധ്യാേനരം അടുത്തേപ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്, “ഇെതാരു
വിജനസ്ഥലമാണ്; േനരവും വളെര ൈവകിയിരിക്കുന്നു.
ജനത്തിന് ആവശ്യമായ ആഹാരം വാങ്ങുന്നതിന് അവെര
്രഗാമങ്ങളിേലക്ക് പറഞ്ഞയച്ചാലും”എന്നുപറഞ്ഞു.

16 അതിനു മറുപടിയായി േയശു, “അവർ േപാേകണ്ട
കാര്യമില്ല; നിങ്ങൾ അവർക്ക് എെന്തങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാൻ
െകാടുക്ക്”എന്നുപറഞ്ഞു.

17 “ഇവിെട ഞങ്ങള െടപക്കൽ അഞ്ചപ്പവും രണ്ടുമീനും
അല്ലാെത ഒന്നുമില്ല,”എന്നുശിഷ്യന്മാർ മറുപടി പറഞ്ഞു.

18 “എങ്കിൽ അവ ഇവിെട െകാണ്ടുവരിക,” എന്ന്
േയശു പറഞ്ഞിട്ട് 19 ജനങ്ങേളാട് പുൽപ്പ റത്ത് ഇരിക്കാൻ
നിർേദശിച്ച . േയശുആഅഞ്ച്അപ്പവും രണ്ട് മീനുംഎടുത്തു
സ്വർഗത്തിേലക്കു േനാക്കി വാഴ്ത്തി, അപ്പം നുറുക്കി,
ശിഷ്യന്മാർക്ക് െകാടുത്തു; ശിഷ്യന്മാർ അത് ജനത്തിന്
വിളമ്പി. 20എല്ലാവരും ഭക്ഷിച്ച തൃപ്തരായി. അവേശഷിച്ച
നുറുക്കുകൾ ശിഷ്യന്മാർ പ്രന്തണ്ട് കുട്ട നിറെയ േശഖരിച്ച .
21 ഭക്ഷിച്ചവർ സ്്രതീകെളയും കുട്ടികെളയുംകൂടാെത
ഏകേദശംഅയ്യായിരം പുരുഷന്മാർആയിരുന്നു.

േയശു െവള്ളത്തിനുമീേതനടക്കുന്നു
22 േയശു ജനക്കൂട്ടെത്ത യാ്രതയയയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ,
തനിക്കുമുേമ്പ ശിഷ്യന്മാർ വള്ളത്തിൽ കയറി അക്കരയ്ക്കു
േപാകാൻ അവെര നിർബന്ധിച്ച . 23 ജനെത്ത
യാ്രതയയച്ചതിനുേശഷം അേദ്ദഹം ്രപാർഥിക്കുന്നതിന്
ഏകനായി ഒരു മലയിേലക്ക് കയറിേപ്പായി. അേദ്ദഹം
ആ രാ്രതിയിൽ അവിെട തനിച്ചായിരുന്നു. 24 അേപ്പാൾ
വള്ളം കരയിൽനിന്ന് വളെരദൂരം േപായിരുന്നു. കാറ്റ
്രപതികൂലമായിരുന്നതിനാൽ വള്ളം തിരകളാൽ
ആടിയുലയുകയുമായിരുന്നു.

25 രാ്രതി മൂന്നുമണിക്കുേശഷം† േയശു
തടാകത്തിനുമീേതകൂടി നടന്ന് ശിഷ്യന്മാരുെട അടുക്കൽ
എത്തി. 26അേദ്ദഹം തടാകത്തിെന്റ മീേത നടക്കുന്നതുകണ്ട്
ശിഷ്യന്മാർ ഭയവിഹ്വലരായി, “അേയ്യാ, ഭൂതം!” എന്നു പറഞ്ഞ്
ഭയന്ന്അവർഅലമുറയിട്ട .

27ഉടെനതെന്നേയശുഅവേരാടുപറഞ്ഞു, “ൈധര്യെപ്പടുക,
ഇത്ഞാൻആകുന്നു, ഭയെപ്പേടണ്ട.”
† 14:25 മൂ.ഭാ. രാ്രതിയുെട നാലാംയാമത്തിൽ
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28 അേപ്പാൾ പേ്രതാസ,് “കർത്താേവ, അത് അങ്ങ്
ആകുെന്നങ്കിൽ, ഞാൻ െവള്ളത്തിനുമീേത നടന്ന്
അങ്ങയുെട അടുെത്തത്താൻ കൽപ്പിക്കണേമ”
എന്നേപക്ഷിച്ച .

29 “വരിക,”അേദ്ദഹംപറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ പേ്രതാസ് വള്ളത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി
െവള്ളത്തിനുമീേതകൂടി േയശുവിെന്റ അടുേത്തക്കു നടന്നു.
30എന്നാൽ, അയാൾ െകാടുങ്കാറ്റ കണ്ട് ഭയെപ്പട്ട് മുങ്ങാൻ
തുടങ്ങി. “കർത്താേവ, രക്ഷിക്കണേമ,”അയാൾനിലവിളിച്ച .

31 േയശു ഉടൻതെന്ന ൈകനീട്ടി പേ്രതാസിെന പിടിച്ച ;
“അൽപ്പവിശ്വാസീ,നീഎന്തിന് സംശയിച്ച ?”എന്നു േചാദിച്ച .

32പിെന്ന,അവർ വള്ളത്തിൽകയറിയേപ്പാൾ കാറ്റ് ശമിച്ച .
33വള്ളത്തിൽഉണ്ടായിരുന്നവർ, “അങ്ങ്ൈദവപു്രതൻതെന്ന
സത്യം”എന്നുപറഞ്ഞ്അേദ്ദഹെത്തവീണുവണങ്ങി.

34 അവർ തടാകത്തിെന്റ അക്കെര െഗേന്നസെരത്തിൽ
എത്തി. 35 ആ േദശവാസികൾ േയശുവിെന
തിരിച്ചറിഞ്ഞേപ്പാൾ, േയശു വന്ന വിവരം
സമീപ്രപേദശങ്ങളിെലല്ലാം അറിയിച്ച . ജനം
േരാഗബാധിതരായ എല്ലാവെരയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. 36 അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പുറങ്കുപ്പായത്തിെന്റ വിള മ്പിെലങ്കിലും െതാടാൻ
േരാഗികൾക്ക് അനുവാദം നൽകണെമന്ന് അവർ യാചിച്ച ;
െതാട്ടവർെക്കല്ലാംസൗഖ്യം ലഭിച്ച .

15
ആന്തരികവിശുദ്ധിയുെട ്രപാധാന്യം

1 അതിനുേശഷം െജറുശേലമിൽനിന്ന് ചില
പരീശന്മാരും േവദജ്ഞരും േയശുവിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്,
2 “അങ്ങയുെട ശിഷ്യന്മാർ പൂർവികരുെട പാരമ്പര്യം
ലംഘിക്കുന്നെതന്ത്? അവർ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്
ൈകകഴുകുന്നില്ലേല്ലാ!”എന്നു േചാദിച്ച .

3അതിന് േയശുേചാദിച്ചമറുേചാദ്യം: “നിങ്ങള െടപാരമ്പര്യം
അനുവർത്തിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി നിങ്ങൾ ൈദവകൽപ്പന
ലംഘിക്കുന്നെതന്ത്? 4 ‘നിെന്റ മാതാപിതാക്കെള
ബഹുമാനിക്കണം’*എന്നും ‘പിതാവിെനേയാമാതാവിെനേയാ
ശപിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വധശിക്ഷനൽകണം’† എന്നും
ൈദവം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 5 എന്നാൽ നിങ്ങൾ:
‘ഒരാൾ തെന്റ പിതാവിേനാേടാ മാതാവിേനാേടാ, ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു നൽേകണ്ട സഹായം ൈദവത്തിനുള്ള

* 15:4 പുറ. 20:12;ആവ. 5:16 † 15:4 പുറ. 21:17; േലവ്യ. 20:9
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വഴിപാടായി േനർന്നുേപായേല്ലാ’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ,
അയാൾ മാതാപിതാക്കെള സംരക്ഷിേക്കണ്ടതില്ല
എന്നേല്ല. 6 ഇങ്ങെനയായാൽ അയാൾ പിെന്ന
‘മാതാപിതാക്കെള‡ ആദരിേക്കണ്ടതില്ല’ എന്നും നിങ്ങൾ
പറയുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ, നിങ്ങള െട പരമ്പരാഗതമായ
സ്രമ്പദായങ്ങളിലൂെട നിങ്ങൾ ൈദവകൽപ്പന
അസാധുവാക്കുകയേല്ല? 7 കപടഭക്തേര, െയശയ്യാവ്
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച ്രപവചിച്ചത്എ്രതകൃത്യമായിരിക്കുന്നു:
8 “ ‘ഈജനംഅധരങ്ങളാൽഎെന്നആദരിക്കുന്നു;
അവരുെടഹൃദയേമാഎന്നിൽനിന്ന്അകന്നിരിക്കുന്നു.

9അവർഎെന്നവ്യർഥമായിആരാധിക്കുന്നു;
അവർ മനുഷ്യരുെട നിയമങ്ങൾ ്രപമാണങ്ങളായി
ഉപേദശിക്കുന്നു.’§”

10 പിെന്ന േയശു ജനക്കൂട്ടെത്ത തെന്റ അടുേത്തക്കു
വിളിച്ച് അവേരാട് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു: “്രശദ്ധാപൂർവം േകട്ട
മനസ്സിലാക്കുക. 11 മനുഷ്യെന്റ വായിേലക്കു െചല്ല ന്നതല്ല,
പിെന്നേയാ വായിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുന്നതാണ് ആ വ്യക്തിെയ
‘അശുദ്ധമാക്കുന്നത.്’ ”

12 അേപ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ അേദ്ദഹെത്ത സമീപിച്ച്, “ഈ
വചനം പരീശന്മാെര ്രപേകാപിതരാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന്
അങ്ങ്അറിയുേന്നാ?”എന്നു േചാദിച്ച .

13 േയശു അതിനുത്തരം പറഞ്ഞത:് “എെന്റ
സ്വർഗസ്ഥപിതാവു നട്ടിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാ ൈതയും േവേരാെട
പിഴുതുനീക്കെപ്പടും. 14അവെര ഗൗനിേക്കണ്ടതില്ല; അവർ
അന്ധരായ വഴികാട്ടികൾആകുന്നു. ഒരന്ധൻ മെറ്റാരന്ധെന
നയിച്ചാൽഇരുവരും കുഴിയിൽവീഴും.”

15 “ആസാദൃശ്യകഥഞങ്ങൾക്കു വിശദീകരിച്ച തരണേമ,”
പേ്രതാസ്അേപക്ഷിച്ച .

16 “നിങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും ഇ്രത ബുദ്ധിഹീനേരാ?” േയശു
അവേരാടു േചാദിച്ച . 17 “വായിേലക്കു െചല്ല ന്നെതന്തും
വയറ്റിൽ എത്തിയതിനുേശഷം ശരീരത്തിൽനിന്ന്
പുറത്തുേപാകുെന്നന്ന് അറിയാമേല്ലാ. 18 എന്നാൽ,
വായിൽനിന്ന് വരുന്നവയാകെട്ട, ഹൃദയത്തിൽനിന്ന്
വരുന്നവയാകുന്നു; അവയാണ് ഒരു മനുഷ്യെന
അശുദ്ധമാക്കുന്നത.് 19 വഷളവിചാരങ്ങൾ, െകാലപാതകം,
വ്യഭിചാരം, ൈലംഗികാധർമം, േമാഷണം, കള്ളസാക്ഷ്യം,
അന്യെര നിന്ദിക്കൽ എന്നിവ ഹൃദയത്തിൽനിന്നു വരുന്നു;
20 ഇവെയല്ലാമാണ് ഒരു വ്യക്തിെയ അശുദ്ധമാക്കുന്നത;്

‡ 15:6 ചി.ൈക.്രപ. മാതാവിെനഎന്ന് കാണുന്നില്ല § 15:9 െയശ. 29:13
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എന്നാൽ കഴുകാത്തൈകെകാണ്ട് ആഹാരം ഭക്ഷിക്കുന്നത്
ഒരു വ്യക്തിെയഅശുദ്ധമാക്കുകയില്ല.”
കനാൻനിവാസിയായസ്്രതീയുെട വിശ്വാസം

21 േയശു ആ സ്ഥലംവിട്ട േസാർ, സീേദാൻ എന്നീ
സ്ഥലങ്ങളിലൂെട സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. 22 അേപ്പാൾ
അവിെടനിന്നുള്ള കനാൻ നിവാസിയായ ഒരു സ്്രതീ വന്ന്
നിലവിളിച്ച െകാണ്ട,് “കർത്താേവ, ദാവീദുപു്രതാ, എേന്നാട്
കരുണയുണ്ടാകണേമ! ഒരു ഭൂതം എെന്റ മകെള ബാധിച്ച്
അവെളഅതികഠിനമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

23 േയശു ഒരു വാക്കും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല. അതുെകാണ്ട്
ശിഷ്യന്മാർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്, “നമുക്ക്
പിന്നാെല നിലവിളിച്ച െകാണ്ടു വരുന്ന അവെള
പറഞ്ഞയയ്ക്കണേമ”എന്നേപക്ഷിച്ച .

24 “ഇ്രസാേയലിെല കാണാെതേപായ ആടുകള െട
അടുക്കേലക്കുമാ്രതമാണ് എെന്നഅയച്ചിരിക്കുന്നത്,” എന്ന്
േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

25 എന്നാൽ, ആ സ്്രതീ വന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റമുമ്പിൽ
സാഷ്ടാംഗം വീണ്, “കർത്താേവ, എെന്ന സഹായിക്കണേമ”
എന്നേപക്ഷിച്ച .

26 അതിന് േയശു, “മക്കള െട അപ്പം എടുത്ത്
നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് എറിഞ്ഞുെകാടുക്കുന്നത്
അനുേയാജ്യമല്ല”*എന്നുപറഞ്ഞു.

27 “ശരിയാണ് കർത്താേവ,” അവൾ പറഞ്ഞു. “എങ്കിലും
നായ്ക്കുട്ടികള ം അവയുെട യജമാനരുെട േമശയിൽനിന്ന്
വീഴുന്നഅപ്പനുറുക്കുകൾതിന്നുന്നുണ്ടേല്ലാ.”

28അേപ്പാൾ േയശു, “സ്്രതീേയ, നിെന്റ വിശ്വാസം വലിയത്!
നീ ആ്രഗഹിക്കുന്നതുേപാെല നിനക്ക് ഭവിക്കെട്ട” എന്നു
കൽപ്പിച്ച . ആ നിമിഷംതെന്ന അവള െട മകൾക്ക് സൗഖ്യം
ലഭിച്ച .
േയശു നാലായിരംേപർക്ക്ആഹാരം നൽകുന്നു

29 േയശു അവിടംവിട്ട് ഗലീലാതടാകതീരത്തുകൂടി
സഞ്ചരിച്ച് ഒരു മലമുകളിൽ കയറി, അവിെട ഇരുന്നു.
30 ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം; മുടന്തർ, അന്ധർ, വികലാംഗർ,
ഊമകൾ എന്നിങ്ങെന പലതരം േരാഗികെള െകാണ്ടുവന്ന്
അേദ്ദഹത്തിെന്റകാൽക്കൽകിടത്തി. േയശുഅവർെക്കല്ലാം
സൗഖ്യം നൽകി. 31ഊമകൾസംസാരിക്കുന്നതും വികലാംഗർ
സൗഖ്യമാകുന്നതും മുടന്തർ നടക്കുന്നതും അന്ധർ

* 15:26 അവരുെട മേനാഭാവെത്ത വിമർശിച്ച െകാണ്ടും താൻ ഈ കുഞ്ഞിനു
സൗഖ്യം നൽകിയാൽ അവരുെട ്രപതികരണം എന്തായിരിക്കും എന്ന് നന്നായി
്രഗഹിച്ച െകാണ്ടുമാണ് േയശു ഇ്രപകാരം പുറേമ ്രകൂരെമന്നു േതാന്നുന്ന ഒരു
്രപസ്താവന െചയ്തത.്
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കാഴ്ചയുള്ളവരായിത്തീരുന്നതും കണ്ട് ജനം ആശ്ചര്യെപ്പട്ട .
അവർഇ്രസാേയലിെന്റൈദവെത്തപുകഴ്ത്തി.

32 േയശു ശിഷ്യന്മാെര അടുക്കൽ വിളിച്ച് അവേരാട്,
“എനിക്ക് ഈ ജനേത്താട് സഹതാപം േതാന്നുന്നു. ഇവർ
എേന്നാെടാപ്പമായിട്ട് മൂന്നുദിവസമായി;ഇവർക്കുഭക്ഷിക്കാൻ
ഒന്നുംതെന്ന ഇല്ല. ഇവെര വിശേപ്പാെട പറഞ്ഞയയ്ക്കാൻ
എനിക്ക് താത്പര്യമില്ല;അവർവഴിയിൽതളർന്നുവീഴും.”

33 അതിനു ശിഷ്യന്മാർ, “ഈ വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിനു
ആവശ്യമുള്ള്രത ഭക്ഷണം ഈ വിജന്രപേദശത്ത് നമുക്ക്
എവിെടനിന്നു ലഭിക്കും?”എന്നു േചാദിച്ച .

34 േയശു അവേരാട,് “നിങ്ങള െട ൈകയിൽ എ്രത അപ്പം
ഉണ്ട?്”എന്നു േചാദിച്ച .

“ഏഴ്,കുറച്ച െചറിയ മീനും ഉണ്ട്,”അവർമറുപടി പറഞ്ഞു.
35 േയശു ജനക്കൂട്ടേത്താട് തറയിലിരിക്കാൻ കൽപ്പിച്ച .

36 പിെന്ന അേദ്ദഹം ആ ഏഴ് അപ്പവും മീനും എടുത്ത്
ൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതംെചയ്ത് നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാെര
ഏൽപ്പിക്കുകയും അവർ അത് ജനത്തിന് െകാടുക്കുകയും
െചയ്തു. 37 എല്ലാവരും ഭക്ഷിച്ച തൃപ്തരായി. േശഷിച്ച
നുറുക്കുകൾ ശിഷ്യന്മാർ ഏഴു കുട്ട നിറെയ േശഖരിച്ച .
38 ഭക്ഷിച്ചവർ സ്്രതീകെളയും കുഞ്ഞുങ്ങെളയുംകൂടാെത
നാലായിരം പുരുഷന്മാർ ആയിരുന്നു. 39 ജനക്കൂട്ടെത്ത
യാ്രതയയച്ചേശഷം േയശു വള്ളത്തിൽ കയറി മഗദാ
േദശേത്തക്കു േപായി.

16
അത്ഭുതചിഹ്നംആവശ്യെപ്പടുന്നു

1 പരീശന്മാരും സദൂക്യരും േയശുവിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്
അേദ്ദഹെത്ത പരീക്ഷിക്കുന്നതിന,് സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഒരു
അത്ഭുതചിഹ്നംകാണിച്ച തരണെമന്ന്ആവശ്യെപ്പട്ട .

2 േയശു അവേരാട,് “സൂര്യാസ്തമയസമയത്ത്,
ആകാശം െചമന്നിരുന്നാൽ ‘കാലാവസ്ഥ നല്ലെതന്നും’
3 സൂേര്യാദയത്തിൽ, ആകാശം െചമന്നും ഇരുണ്ടും
ഇരുന്നാൽ ഇന്ന് ‘െകാടുങ്കാറ്റ ണ്ടാകും എന്നും’ നിങ്ങൾ
പറയുന്നു. ആകാശത്തിെന്റ ഭാവേഭദങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ
നിങ്ങൾക്കറിയാം; എന്നാൽ, ഈ കാലഘട്ടത്തിെന്റ
ലക്ഷണങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതുമില്ല.
4 ദുഷ്ടതയും അവിശ്വസ്തതയുമുള്ള തലമുറ ചിഹ്നം
ആവശ്യെപ്പടുന്നു. എന്നാൽ, േയാനാ ്രപവാചകെന്റ
അടയാളമല്ലാെത മെറ്റാന്നും ഈ തലമുറയ്ക്കു
ലഭിക്കുകയില്ല” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. േയശു പിെന്ന
അവെരവിട്ട്അവിെടനിന്ന് േപായി.
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പരീശന്മാരുെടയുംസദൂക്യരുെടയും പുളിമാവ്
5 അവർ തടാകത്തിെന്റ അക്കരയ്ക്ക് േപായേപ്പാൾ,
ശിഷ്യന്മാർ അപ്പം എടുക്കാൻ മറന്നുേപായി. 6 േയശു
അവേരാട്, “ജാ്രഗതയുള്ളവരായിരിക്കുക,പരീശന്മാരുെടയും
സദൂക്യരുെടയും പുളിച്ചമാവ് സൂക്ഷിക്കുക”എന്നുപറഞ്ഞു.

7 “നാം അപ്പം െകാണ്ടുവരാത്തതിനാലായിരിക്കാം
അങ്ങെന പറഞ്ഞത,്” എന്നു പറഞ്ഞ് അവർ പരസ്പരം
ചർച്ചെചയ്തു.

8അവരുെടസംഭാഷണംമനസ്സിലാക്കിയിട്ട് േയശു േചാദിച്ച ,
“അൽപ്പവിശ്വാസികേള, അപ്പം എടുത്തിെല്ലന്നതിെനക്കുറിച്ച്
നിങ്ങൾ പരസ്പരം ചർച്ചെചയ്യന്നെതന്ത?് 9 നിങ്ങൾ
ഇേപ്പാഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടിേല്ല? അഞ്ചപ്പംെകാണ്ട്
അയ്യായിരെത്ത പരിേപാഷിപ്പിച്ചേപ്പാൾ ബാക്കി വന്നത്
എ്രത കുട്ട നിറെയ എന്നും 10 ഏഴ് അപ്പംെകാണ്ട്
നാലായിരെത്ത പരിേപാഷിപ്പിച്ചേപ്പാൾ ബാക്കി എ്രത
കുട്ട നിറെച്ചടുത്തു എന്നതും നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നിേല്ല?
11 എന്നാൽ ‘പരീശന്മാരുെടയും സദൂക്യരുെടയും
പുളിപ്പ ള്ള മാവ് സൂക്ഷിക്കുക’ എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞത് അപ്പത്തിെന്റ കാര്യെത്തക്കുറിച്ചെല്ലന്ന് നിങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കാത്തെതന്ത?്” 12 അേപ്പാഴാണ്, ജാ്രഗത
പുലർത്തണെമന്ന് േയശു പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നത്
അപ്പത്തിന് ഉപേയാഗിക്കുന്ന പുളിപ്പിെനക്കുറിച്ചല്ല,
പിെന്നേയാ പരീശന്മാരുെടയുംസദൂക്യരുെടയും ഉപേദശെത്ത
സംബന്ധിച്ചാണ്എന്നുശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലായത്.
പേ്രതാസിെന്റഏറ്റ പറച്ചിൽ

13 േയശു ൈകസര്യ-ഫിലിപ്പി ്രപേദശത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ
തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട്, “മനുഷ്യപു്രതൻആരാകുന്നു എന്നാണ്
ജനങ്ങൾപറയുന്നത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

14 അതിനു ശിഷ്യന്മാർ, “േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ എന്നു
ചിലരും ഏലിയാവ് എന്നു മറ്റ ചിലരും യിെരമ്യാേവാ മറ്റ
്രപവാചകന്മാരിൽ ഒരാേളാ എന്ന് േവെറ ചിലരും പറയുന്നു”
എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

15 “എന്നാൽ നിങ്ങേളാ?” േയശു ആരാഞ്ഞു, “ഞാൻ
ആരാകുന്നുഎന്നാണ് നിങ്ങൾപറയുന്നത?്”

16 “അങ്ങ് ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ പു്രതൻ, ്രകിസ്തു
ആകുന്നു,”എന്ന്ശിേമാൻപേ്രതാസ് ്രപതിവചിച്ച .

17 േയശു അതിനു മറുപടി പറഞ്ഞത,് “േയാനായുെട*
മകൻ ശിേമാേന, നീ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ; മനുഷ്യരല്ല†
ഇത് നിനക്ക് െവളിെപ്പടുത്തിയത,് പിെന്നേയാ എെന്റ
* 16:17 മൂ.ഭാ.ബർേയാനാ † 16:17 മൂ.ഭാ. ജഡരക്തങ്ങളല്ല
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സ്വർഗസ്ഥപിതാവാണ്. 18 ഞാൻ നിേന്നാടു പറയുന്നു:
നീ പേ്രതാസ‡് ആകുന്നു, ഈ പാറേമൽ ഞാൻ എെന്റ
സഭെയപണിയും;നരകകവാടങ്ങൾഅതിെന ജയിച്ചടക്കുക
അസാധ്യം. 19 സ്വർഗരാജ്യത്തിെന്റ താേക്കാൽ ഞാൻ
നിനക്കു തരും; നീ ഭൂമിയിൽ െകട്ട ന്നെതന്തും സ്വർഗത്തിലും
െകട്ടെപ്പട്ടിരിക്കും; നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നെതന്തും
സ്വർഗത്തിലും അഴിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും.” 20 പിെന്ന, താൻ
്രകിസ്തു ആകുന്നു എന്ന് ആേരാടും പറയരുത് എന്ന
ആജ്ഞയുംശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകി.

േയശുതെന്റമരണെത്തപ്പറ്റി മുൻകൂട്ടിപ്പറയുന്നു
21 ആ സമയംമുതൽ േയശു, താൻ െജറുശേലമിേലക്കു
േപാേകണ്ടതാെണന്നും സമുദായേനതാക്കന്മാർ,§
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാർ, േവദജ്ഞർ എന്നിവരിൽനിന്ന്
അേനക കഷ്ടം സഹിച്ച് വധിക്കെപ്പടുകയും മൂന്നാംദിവസം
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയും െചയ്യ െമന്നും ശിഷ്യന്മാർക്ക്
വിശദീകരിച്ച െകാടുക്കാൻതുടങ്ങി.

22 പേ്രതാസ് അേദ്ദഹെത്ത മാറ്റിനിർത്തി, “ഒരിക്കലും
പാടില്ല കർത്താേവ; അേങ്ങക്ക് ഇങ്ങെന ഒരിക്കലും
സംഭവിക്കാതിരിക്കെട്ട”എന്നുപറഞ്ഞ്ശാസിച്ച തുടങ്ങി.

23 േയശു തിരിഞ്ഞ് പേ്രതാസിേനാട,് “സാത്താേന, എെന്റ
മുമ്പിൽനിന്ന് േപാ! നീ എനിക്ക് ഒരു ്രപതിബന്ധമാണ.് നീ
ൈദവത്തിെന്റ കാര്യങ്ങളല്ല, മനുഷ്യരുെട കാര്യങ്ങളാണ്
ചിന്തിക്കുന്നത്”എന്നുപറഞ്ഞു.

24 പിെന്ന േയശു തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട് പറഞ്ഞത:് “ഒരാൾ
എെന്റ ശിഷ്യനാകാൻ ഇച്ഛിക്കുെന്നങ്കിൽ അയാൾ സ്വയം
ത്യജിച്ച്തെന്റ ്രകൂശ്എടുത്തുെകാണ്ട്എെന്നഅനുഗമിക്കെട്ട.
25സ്വന്തം ജീവെന രക്ഷിക്കാൻആ്രഗഹിക്കുന്നവർക്ക് അതു
നഷ്ടമാകും;എെന്റഅനുയായിആയതുനിമിത്തംസ്വജീവൻ
നഷ്ടെപ്പടുത്തുന്നവർഅതു േനടുകതെന്ന െചയ്യ ം. 26ഒരാൾ
േലാകം മുഴുവൻ തെന്റ സ്വന്തമാക്കിയാലും സ്വന്തം ജീവൻ
ൈകേമാശംവരുത്തിയാൽ അയാൾക്ക് എന്തു ്രപേയാജനം?
അഥവാ, ഒരാൾക്ക് തെന്റ ജീവെന്റ വിലയായി എന്തു പകരം
െകാടുക്കാൻ കഴിയും? 27 മനുഷ്യപു്രതൻ തെന്റ പിതാവിെന്റ
േതജേസ്സാെട അവിടെത്ത ദൂതരുെമാത്തു വരും. അേപ്പാൾ
അവിടന്ന് ഓേരാ വ്യക്തിക്കും അവരവരുെട ്രപവൃത്തിക്ക്
അനുസൃതമായ ്രപതിഫലം െകാടുക്കും.

28 “ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട, മനുഷ്യപു്രതൻ തെന്റ
രാജ്യത്തിൽ വരുന്നതു കാണുന്നതിനുമുമ്പ് ഇവിെട

‡ 16:18 പാറഎന്നർഥം. § 16:21 അതായത,് െയഹൂദാമതത്തിെല ്രപമുഖർ.
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നിൽക്കുന്നവരിൽ ചിലർ മരണം ആസ്വദിക്കുകയില്ല,
നിശ്ചയം.”

17
േയശുവിെന്റ രൂപാന്തരം

1 ഈ സംഭാഷണംനടന്ന് ആറുദിവസം കഴിഞ്ഞ് േയശു,
പേ്രതാസ,് യാേക്കാബ,് യാേക്കാബിെന്റ സേഹാദരൻ
േയാഹന്നാൻ എന്നിവെരമാ്രതം കൂട്ടിെക്കാണ്ട് ഒരു
ഉയർന്ന മലയിേലക്കുേപായി. 2 അവിെടെവച്ച് അേദ്ദഹം
അവരുെടമുമ്പിൽ രൂപാന്തരെപ്പട്ട . അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖം
സൂര്യെനേപ്പാെല ്രപേശാഭിച്ച ; വസ്്രതം ്രപകാശംേപാെല
െവണ്മയുള്ളതായിത്തീർന്നു. 3 േമാശയും ഏലിയാവും
േയശുവിേനാട് സംസാരിക്കുന്നതായുംഅവർകണ്ടു.

4അേപ്പാൾ പേ്രതാസ് േയശുവിേനാട,് “കർത്താേവ, നാം
ഇവിെട ആയിരിക്കുന്നത് എ്രതേയാ നല്ലത്. അവിടേത്തക്കു
്രപസാദെമങ്കിൽഞാൻഇവിെട മൂന്ന് കൂടാരങ്ങൾഉണ്ടാക്കാം.
ഒന്ന്അേങ്ങക്കും ഒന്ന് േമാശയ്ക്കും മെറ്റാന്ന് ഏലിയാവിനും”
എന്നുപറഞ്ഞു.

5പേ്രതാസ് ഇതു സംസാരിക്കുേമ്പാൾ, ്രപകാശപൂരിതമായ
ഒരു േമഘം അവെര ആവരണംെചയ്തു. ആ
േമഘത്തിൽനിന്ന്, “ഞാൻ സം്രപീതനായിരിക്കുന്ന
എെന്റ ്രപിയപു്രതൻ ഇവൻതെന്ന, ഇവൻ പറയുന്നത്
്രശദ്ധിച്ച േകൾക്കുക”എന്ന് ഒരുഅശരീരി ഉണ്ടായി.

6 ഇതു േകട്ട ശിഷ്യന്മാർ ഭയന്നുവിറച്ച നിലത്ത്
കമിഴ്ന്നുവീണു. 7 േയശു വന്ന് അവെര െതാട്ട .
“എഴുേന്നൽക്കുക, ഭയെപ്പേടണ്ട,” എന്നു പറഞ്ഞു. 8അവർ
തലയുയർത്തിേനാക്കിയേപ്പാൾ േയശുവിെന അല്ലാെത
മറ്റാെരയും കണ്ടില്ല.

9 അവർ മലയിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവരുേമ്പാൾ േയശു
അവേരാട്, “മനുഷ്യപു്രതൻ (ഞാൻ) മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിട്ടല്ലാെത നിങ്ങൾ കണ്ട കാര്യം ആേരാടും
പറയരുത”്എന്നുകൽപ്പിച്ച .

10 ശിഷ്യന്മാർ അേദ്ദഹേത്താട്, “ഏലിയാവ് ആദ്യം വരണം
എന്ന് േവദജ്ഞർ പറയുന്നത് എന്തുെകാണ്ടാണ?്” എന്നു
േചാദിച്ച .

11അതിന് േയശു, “ഏലിയാവ് വരികയുംഎല്ലാക്കാര്യങ്ങള ം
പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും െചയ്യ ം, നിശ്ചയം. 12 എന്നാൽ
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു, ഏലിയാവ് വന്നുകഴിഞ്ഞു,
അേദ്ദഹെത്ത ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല; തങ്ങൾ
ആ്രഗഹിച്ചതുേപാെലെയല്ലാം െയഹൂദർ അേദ്ദഹേത്താട്
്രപവർത്തിക്കുകയും െചയ്തു. അതുേപാെലതെന്ന
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മനുഷ്യപു്രതനും അവരിൽനിന്ന് പീഡനം സഹിക്കും”
എന്നു പറഞ്ഞു. 13 േയശു തങ്ങേളാടു സംസാരിച്ചത്
േയാഹന്നാൻസ്നാപകെനക്കുറിച്ചാണ് എന്ന് അേപ്പാൾ
ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി.

ഭൂതബാധിതനായബാലനുസൗഖ്യം ലഭിക്കുന്നു
14േയശുവുംശിഷ്യന്മാരും ജനക്കൂട്ടത്തിനടുത്തുവന്നേപ്പാൾ
ഒരു മനുഷ്യൻ അേദ്ദഹെത്ത സമീപിച്ച് മുട്ട കുത്തി,
15 “കർത്താേവ, എെന്റ മകേനാട് കരുണയുണ്ടാകണേമ,
അവൻ അപസ്മാരേരാഗത്താൽ അതിദാരുണമായി
നരകിക്കുന്നു; പലേപ്പാഴും തീയിലും െവള്ളത്തിലും
വീണുേപാകുന്നു. 16അങ്ങയുെട ശിഷ്യന്മാരുെട അടുക്കൽ
ഞാൻഅവെന െകാണ്ടുവന്നു,എങ്കിലും അവർക്ക് അവെന
സൗഖ്യമാക്കാൻകഴിഞ്ഞില്ല”എന്നുപറഞ്ഞു.

17 അതിന് േയശു, “അവിശ്വാസവും വ്രകതയുമുള്ള
തലമുറേയ, എ്രതനാൾ ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട വസിക്കും?
എ്രതനാൾ ഞാൻ നിങ്ങെള സഹിക്കും? ബാലെന ഇവിെട
എെന്റഅടുക്കൽ െകാണ്ടുവരിക”എന്നു പറഞ്ഞു. 18 േയശു
ഭൂതെത്ത ശാസിച്ച , അത് ബാലനിൽനിന്ന് പുറത്തുേപായി;
ആനിമിഷത്തിൽത്തെന്നഅവൻസൗഖ്യമായി.

19അതിനുേശഷംശിഷ്യന്മാർ േയശുവിെന്റഅടുക്കൽവന്ന്,
“ഞങ്ങൾക്ക് ആ ആത്മാവിെന പുറത്താക്കാൻ
കഴിയാഞ്ഞത് എന്തുെകാണ്ടാണ?്” എന്നു രഹസ്യമായി
േചാദിച്ച .

20 “അത് നിങ്ങളിെല വിശ്വാസത്തിെന്റ
അപര്യാപ്തതമൂലമാണ.് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു
കടുകുമണിേയാളെമങ്കിലും വിശ്വാസം ഉെണ്ടങ്കിൽ
ഈ മലേയാട്, ‘ഇവിെടനിന്ന് മാറിേപ്പാകുക’ എന്നു
പറഞ്ഞാൽ അതു മാറിേപ്പാകും, നിശ്ചയം എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അസാധ്യമായത്
ഒന്നുംതെന്ന ഉണ്ടാകുകയില്ല. 21 എന്നാൽ ്രപാർഥനയാലും
ഉപവാസത്താലും അല്ലാെത ഈ വിധമുള്ളവ
ഒഴിഞ്ഞുേപാകുകയില്ല.”*

േയശുസ്വന്തം മരണെത്തക്കുറിച്ച വീണ്ടും ്രപവചിക്കുന്നു
22 അവർ ഒന്നിച്ച് ഗലീലയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ േയശു
അവേരാട്, “മനുഷ്യപു്രതൻ (ഞാൻ) മനുഷ്യരുെട ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിക്കെപ്പടും; 23അവർ അവെന െകാല്ല ം. എന്നാൽ,
മൂന്നാംദിവസം അവൻ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കും” എന്നു
പറഞ്ഞു. ഇതു േകട്ട് ശിഷ്യന്മാർഅത്യന്തം ദുഃഖിതരായി.

* 17:21 ചി.ൈക.്രപ.ഈവാക്യം കാണുന്നില്ല.
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ൈദവാലയനികുതി
24 േയശുവും ശിഷ്യന്മാരും കഫാർനഹൂമിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ ഓേരാ വ്യക്തിയിൽനിന്ന് രണ്ട് ്രദഹ്മ†

വീതം ൈദവാലയനികുതി ഈടാക്കുന്നവർ പേ്രതാസിെന്റ
അടുക്കൽവന്ന്, “നിങ്ങള െട ഗുരു ൈദവാലയനികുതി
െകാടുക്കുന്നിേല്ല?”എന്നു േചാദിച്ച .

25 “ഉവ്വ,് െകാടുക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ,”പേ്രതാസ് മറുപടി പറഞ്ഞു.
പേ്രതാസ് ഭവനത്തിൽ ്രപേവശിച്ചേപ്പാൾ േയശുവാണ്
സംഭാഷണം ആരംഭിച്ചത.് “ശിേമാേന, എന്താണ് നിെന്റ
അഭി്രപായം? ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാർ കരേമാ നികുതിേയാ
പിരിക്കുന്നത് ആരിൽനിന്നാണ്—അവരുെട സ്വന്തം
മക്കളിൽനിേന്നാ അേതാ അന്യരിൽനിേന്നാ?” അേദ്ദഹം
േചാദിച്ച .

26 “അന്യരിൽനിന്ന്,”പേ്രതാസ് മറുപടി നൽകി.
“അങ്ങെനെയങ്കിൽ മക്കൾ ഒഴിവുള്ളവരാണേല്ലാ,” േയശു
അേദ്ദഹേത്താട് പറഞ്ഞു. 27 “എന്തായാലും നാം അവെര
എതിർേക്കണ്ടതില്ല; നീ തടാകത്തിൽ െചന്ന് ചൂണ്ടയിടുക.
ആദ്യം ലഭിക്കുന്ന മത്സ്യെത്ത എടുത്ത് അതിെന്റ വായ്
തുറക്കുേമ്പാൾനാലു ്രദഹ്മയുെട ഒരു നാണയംകാണും;അത്
എടുത്ത് നാം ഇരുവരുെടയും നികുതി നൽകുക,” എന്നു
പറഞ്ഞു.

18
ആരാണ്ഏറ്റവും േ്രശഷ്ഠൻ?

1ആ സമയത്തു ശിഷ്യന്മാർ േയശുവിെന്റ അടുത്തുവന്ന്,
“സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും േ്രശഷ്ഠൻ ആരാണ്?” എന്നു
േചാദിച്ച .

2 അേദ്ദഹം ഒരു കുട്ടിെയ വിളിച്ച് അവരുെടമധ്യത്തിൽ
നിർത്തിയേശഷം 3 ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു, “ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ആന്തരികപരിവർത്തനം വന്ന്
കുട്ടികെളേപ്പാെല ആയിത്തീരുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഒരുനാള ം
സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ്രപേവശിക്കുകയില്ല, നിശ്ചയം.
4 അതുെകാണ്ട,് സ്വയം താഴ്ത്തി ഈ കുട്ടിെയേപ്പാെല
ആയിത്തീരുന്നയാളാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിെല ഉന്നത
വ്യക്തി. 5 ഇങ്ങെനയുള്ള ഒരു കുട്ടിെയ എെന്റ നാമത്തിൽ
സ്വീകരിക്കുന്നവ്യക്തിഎെന്നസ്വീകരിക്കുന്നു.
പാപത്തിൽവീഴ്ത്തുക

6 “എന്നാൽ, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ െചറിയവരിൽ
ഒരാെളങ്കിലും പാപത്തിൽ വീഴുന്നതിന് ആെരങ്കിലും
കാരണമാകുെന്നങ്കിൽ, അയാള െട കഴുത്തിൽ ഒരു
† 17:24 ഒരു ്രദഹ്മഒരു ദിവസെത്തേവതനത്തിനു തുല്യം.
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വലിയ തിരികല്ല*് െകട്ടി ആഴിയുെട ആഴത്തിേലക്ക്
താഴ്ത്തുന്നത് അയാൾക്ക് ഏെറ നല്ലത്. 7 മനുഷ്യെര
പാപത്തിേലക്കു നയിക്കുന്നതുെകാണ്ട് േലാകത്തിനു ഹാ
കഷ്ടം! ്രപേലാഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ
കഴിയുകയില്ല; എങ്കിലും, അതിനു കാരണക്കാരൻ
ആകുന്നയാൾക്കു മഹാകഷ്ടം! 8 നിെന്റ ൈകേയാ കാേലാ
നിെന്ന പാപത്തിേലക്കു നയിക്കുെന്നങ്കിൽ അതു െവട്ടി
എറിഞ്ഞുകളയുക. അംഗഹീനത്വേമാ മുടേന്താ ഉള്ളയാളായി
നിത്യജീവനിൽ ്രപേവശിക്കുന്നതാണ,് രണ്ട്കയ്യ ം രണ്ട്കാലും
ഉള്ളയാളായി നിത്യാഗ്നിയിൽ വീഴുന്നതിെനക്കാൾ നല്ലത്.
9 നിെന്റ കണ്ണ് നിെന്ന പാപത്തിേലക്കു നയിക്കുെന്നങ്കിൽ
അതു ചൂഴ ്െന്നടുത്ത് ദൂെര എറിയുക. ഒരു കണ്ണള്ളയാളായി
നിത്യജീവനിൽ ്രപേവശിക്കുന്നതാണ്, രണ്ട് കണ്ണ ം
ഉള്ളയാളായി നരകാഗ്നിയിൽവീഴുന്നതിെനക്കാൾനല്ലത്.”
അലഞ്ഞുതിരിയുന്നആടിെന്റസാദൃശ്യകഥ

10 “ഈെചറിയവരിൽ ഒരാെളേപ്പാലും നിന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ
്രശദ്ധിക്കുക. സ്വർഗത്തിൽ അവരുെട ദൂതന്മാർ എെന്റ
സ്വർഗസ്ഥപിതാവിെന്റ മുഖം എേപ്പാഴും ദർശിക്കുന്നു എന്നു
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 11 കാണാെതേപായതിെന
കെണ്ടത്തി അവെയ രക്ഷിക്കാനാണേല്ലാ മനുഷ്യപു്രതൻ
വന്നത.്†

12 “ഒരു മനുഷ്യെന്റ നൂറ് ആടുകളിൽ ഒന്ന് കൂട്ടം
െതറ്റിേപ്പായാൽ അേദ്ദഹം എന്തുെചയ്യ ം, എന്താണ്
നിങ്ങള െട അഭി്രപായം? െതാണ്ണ റ്റിെയാൻപതിെനയും
കുന്നിൻെചരുവിൽ വിട്ടേശഷം കൂട്ടം െതറ്റിയതിെന
േതടി േപാകുകയിേല്ല? 13 അയാൾ അതിെന
കെണ്ടത്തിയാൽ, ആ ഒരാടിെനക്കുറിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന
ആനന്ദം കൂട്ടം െതറ്റിേപ്പാകാതിരുന്ന െതാണ്ണ റ്റിെയാൻപത്
ആടുകെളക്കുറിച്ച ള്ളതിലും അധികം ആയിരിക്കും എന്നു
നിശ്ചയമായി ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 14അതുേപാെല,
ഈ െചറിയവരിൽ ഒരാൾേപാലും നശിച്ച േപാകാൻ
നിങ്ങള െടസ്വർഗസ്ഥപിതാവ്ആ്രഗഹിക്കുന്നില്ല.
ഒരാൾപാപംെചയ്താൽ

15 “അതുെകാണ്ട് നിെന്റ സേഹാദരങ്ങൾ നിനെക്കതിേര‡
പാപംെചയ്താൽ നിങ്ങൾ ഇരുവരുംമാ്രതം ഉള്ളേപ്പാൾ
നീ െചന്ന് ആ ആളിെന െതറ്റ് േബാധ്യെപ്പടുത്തുക.
അയാൾ നിെന്റ വാക്കുേകട്ടാൽ നീ അയാെള േനടി;
16 േകൾക്കുന്നിെല്ലങ്കിേലാ, നിെന്റകൂെട ഒേന്നാ രേണ്ടാേപെര
* 18:6 മൂ.ഭാ. കഴുതെയ െകട്ട ന്ന തിരികല്ല് † 18:11 ചി.ൈക.്രപ. ഈവാക്യം
കാണുന്നില്ല. ‡ 18:15 ചി.ൈക.്രപ. നിനെക്കതിേരഎന്ന് കാണുന്നില്ല.
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കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകുക. ‘രേണ്ടാ മൂേന്നാ േപരുെട
സാക്ഷിെമാഴികളാൽ ഏതു കാര്യത്തിെന്റയും നിജസ്ഥിതി
ഉറപ്പാകുമേല്ലാ.’§ 17 അവെരയും േകൾക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ,
വിവരം സഭെയ അറിയിക്കുക. അയാൾ സഭെയയും
തിരസ്കരിച്ചാൽ; ആ മനുഷ്യേനാടുള്ള നിെന്റ െപരുമാറ്റം,
െയഹൂേദതരേനാേടാ നികുതിപിരിക്കുന്ന വ്യക്തിേയാേടാ
എന്നേപാെലആയിരിക്കെട്ട.

18 “നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ െകട്ട ന്നെതന്തും സ്വർഗത്തിലും
െകട്ടെപ്പട്ടിരിക്കും; നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നെതന്തും
സ്വർഗത്തിലും അഴിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും” എന്നു നിശ്ചയമായി
ഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

19 “നിങ്ങളിൽ രണ്ടുേപർ ഭൂമിയിൽെവച്ച് ഏെതങ്കിലും
വിഷയെത്തക്കുറിച്ച് ഏകാഭി്രപായേത്താെട അേപക്ഷിച്ചാൽ,
എെന്റ സ്വർഗസ്ഥപിതാവ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായും
നൽകും. 20 രേണ്ടാ മൂേന്നാ േപർ എെന്റ നാമത്തിൽ
ഒത്തുേചരുന്നിടെത്തല്ലാം,അവരുെടമധ്യത്തിൽഞാൻഉണ്ട.്”

നിർദയനായ ദാസൻ
21 അേപ്പാൾ പേ്രതാസ് േയശുവിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്,

“കർത്താേവ, എെന്റ ഒരു സേഹാദരേനാ സേഹാദരിേയാ
എേന്നാട് പാപംെചയ്താൽ ഞാൻ എ്രതതവണ അവേരാട്
ക്ഷമിക്കണം,ഏഴുതവണമതിേയാ?”എന്നു േചാദിച്ച .

22 അതിന് േയശു, “ഏഴു്രപാവശ്യം എന്നല്ല, ഏഴ്
എഴുപതു്രപാവശ്യം”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

23 “സ്വർഗരാജ്യെത്ത, തെന്റ ദാസരുെട ബാധ്യത തീർക്കാൻ
ആ്രഗഹിച്ച ഒരു രാജാവിേനാട് ഉപമിക്കാം. 24 ബാധ്യത
തീർക്കാൻ ആരംഭിച്ചേപ്പാൾ, പതിനായിരം താലന്ത*്
കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നഒരാൾ രാജസന്നിധിയിൽഹാജരാക്കെപ്പട്ട .
25 എന്നാൽ, കടം വീട്ടാനുള്ള ്രപാപ്തി അയാൾക്ക്
ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ, രാജാവ്, അയാള ം ഭാര്യയും മക്കള ം
അയാൾക്കുള്ളസകലതുംവിറ്റ്കടംവീട്ടണെമന്നഉത്തരവിട്ട .

26 “എന്നാൽ, ആ ദാസൻ രാജസന്നിധിയിൽ സാഷ്ടാംഗം
വീണ,് ‘എേന്നാട് കനിവ് േതാന്നണേമ, ഞാൻ എല്ലാം
അടച്ച തീർക്കാം’ ” എന്ന് യാചിച്ച . 27 രാജാവിന് ആ
ദാസേനാട് സഹതാപം േതാന്നി, കടം ക്ഷമിച്ച് അയാെള
സ്വത്രന്തനാക്കി.

28 “എന്നാൽ ആ ദാസൻ േപാകുേമ്പാൾ, അയാൾക്കു
നൂറുദിനാർമാ്രതം† കടെപ്പട്ടിരുന്ന ഒരു സഹഭൃത്യെന കണ്ടു.

§ 18:16 ആവ. 19:15 * 18:24 ഒരു ദിവസേവതനക്കാരെന്റ 20 വർഷെത്ത
േവതനം അഥവാ, 375 ടൺ െവള്ളി. † 18:28 ഒരു ദിവസേവതനക്കാരെന്റ 100
ദിവസെത്തേവതനം.
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അയാൾഅയാള െടകഴുത്തിനു പിടിച്ച െഞരിച്ച െകാണ്ട് ‘നീ
എെന്റകടംതന്നുതീർക്കുക’എന്നുപറഞ്ഞു.

29 “ആസഹഭൃത്യൻ സാഷ്ടാംഗം വീണ,് ‘എനിക്ക് അൽപ്പം
അവധി തരണേമ, ഞാൻ മടക്കിത്തന്നുെകാള്ളാം’ എന്ന്
േകണേപക്ഷിച്ച .

30 “എന്നാൽഅയാൾഅതിന് സമ്മതിച്ചില്ല എന്നുമാ്രതമല്ല,
തനിക്ക് കടെപ്പട്ടിരുന്നത് മുഴുവനും വീട്ട ന്നതുവെര
സഹഭൃത്യെന കാരാഗൃഹത്തിൽ അടപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.
31ഈസംഭവം രാജാവിെന്റ മറ്റള്ള േവലക്കാർ കണ്ട് വളെര
ദുഃഖിതരായി. അവർ െചന്ന് സംഭവിച്ചെതല്ലാം രാജാവിെന
അറിയിച്ച .

32 “രാജാവ് ആ ഭൃത്യെന വിളിപ്പിച്ച . ‘ദുഷ്ടദാസാ, നിെന്റ
അേപക്ഷനിമിത്തംഞാൻ നിെന്റ സകലകടവും ഇളച്ച തന്നു.
33 എനിക്കു നിേന്നാടു കരുണ േതാന്നിയതുേപാെലതെന്ന
നിനക്കു നിെന്റ സഹഭൃത്യേനാടും കരുണ േതാേന്നണ്ടതേല്ല?’
എന്നു േചാദിച്ച . 34 രാജാവ് േകാപിച്ച,് കടം
മുഴുവൻ വീട്ട ന്നതുവെര കഠിനതടവ് വിധിച്ച് അയാെള
കാരാഗൃഹത്തിൽ അടയ്ക്കാൻ ജയിലധികാരികെള
ഏൽപ്പിച്ച .

35 “നിങ്ങൾഓേരാരുത്തരും നിങ്ങള െട സേഹാദരങ്ങേളാട്
ആത്മാർഥമായിക്ഷമിക്കാതിരുന്നാൽ ഇങ്ങെനയായിരിക്കും
എെന്റസ്വർഗസ്ഥപിതാവ് നിങ്ങേളാടും െചയ്യന്നത.്”

19
വിവാഹേമാചനം

1 േയശു ഈ ്രപഭാഷണം അവസാനിപ്പിച്ചേശഷം
ഗലീലാ്രപവിശ്യയിൽനിന്ന് േയാർദാൻനദിയുെട
അക്കെരയുള്ള െയഹൂദ്യ്രപവിശ്യയിേലക്ക് യാ്രതതിരിച്ച .
2 വലിെയാരു ജനസഞ്ചയം അേദ്ദഹെത്ത
അനുഗമിച്ച . അവിെടെവച്ച് അേദ്ദഹം അവരിൽ
േരാഗബാധിതരായിരുന്നവെരസൗഖ്യമാക്കി.

3 “ഏെതങ്കിലും കാരണത്താൽ ഒരു പുരുഷൻ തെന്റ
ഭാര്യെയഉേപക്ഷിക്കുന്നതിന് നിയമംഅനുവദിക്കുന്നുേണ്ടാ?”
എന്നു ചില പരീശന്മാർ അടുത്തുെചന്ന് േയശുവിെന
പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി േചാദിച്ച .

4 അതിന് േയശു മറുപടി പറഞ്ഞത:് “്രസഷ്ടാവ്
ആരംഭത്തിൽ ‘പുരുഷനും സ്്രതീയുമായിട്ടാണ് മനുഷ്യസൃഷ്ടി
െചയ്തത്.’* 5 അേദ്ദഹം തുടർന്നു, ‘ഈ കാരണത്താൽ
ഒരു പുരുഷൻ തെന്റ മാതാപിതാക്കെള വിട്ട പിരിഞ്ഞ്
തെന്റ ഭാര്യേയാടു സംേയാജിക്കും. അവരിരുവരും

* 19:4 ഉൽ. 1:27
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ഒരു ശരീരമായിത്തീരും’† എന്നു നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടിേല്ല?
6 അതിനാൽ അവർ ഇനി രണ്ടല്ല, ഒരു ശരീരമാണ്.
അതുെകാണ്ട് ൈദവം സംേയാജിപ്പിച്ചതിെന മനുഷ്യൻ
േവർപിരിക്കരുത്.”

7 “അങ്ങെനെയങ്കിൽ, വിവാഹേമാചനപ്രതം
െകാടുത്തേശഷം ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിക്കാെമന്ന് േമാശ
കൽപ്പിച്ചെതന്തിന?്”എന്ന്അവർ േചാദിച്ച .

8 േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങൾക്കു നിങ്ങള െട
ഭാര്യമാെര ഉേപക്ഷിക്കാനുള്ള അനുമതി േമാശ നൽകിയതു
നിങ്ങള െട പിടിവാശി‡ നിമിത്തമാണ്. എന്നാൽ
ആരംഭത്തിൽഅ്രപകാരമായിരുന്നില്ല. 9പാതി്രവത്യലംഘനം
നിമിത്തമല്ലാെത സ്വന്തം ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിച്ച് മെറ്റാരു
സ്്രതീെയ വിവാഹംെചയ്യന്നവൻ വ്യഭിചാരം െചയ്യന്നു എന്നു
ഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.”

10അേപ്പാൾശിഷ്യന്മാർ, “ഇതാണ്ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധത്തിെന്റ
സ്ഥിതി എങ്കിൽ, വിവാഹംെചയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്”
എന്ന്അേദ്ദഹേത്താട് പറഞ്ഞു.

11 േയശു ്രപതിവചിച്ചത,് “വരം ലഭിച്ചവർക്കല്ലാെത
മറ്റാർക്കും ഈ ഉപേദശം ഉൾെക്കാള്ള ക അസാധ്യം.
12 ഷണ്ഡന്മാരായി ജനിച്ചവരുണ്ട;് മനുഷ്യർ
ഷണ്ഡന്മാരാക്കിയവരുമുണ്ട്; സ്വർഗരാജ്യെത്ത്രപതി
ഷണ്ഡന്മാരായി ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചവരുമുണ്ട.് ഈ
ഉപേദശം ഉൾെക്കാള്ളാൻകഴിയുന്നവർ ഉൾെക്കാള്ളെട്ട.”
ശിശുക്കള ം േയശുവും

13 അതിനുേശഷം ചില ആള കൾ ശിശുക്കെള,
േയശു അവരുെടേമൽ ൈകെവച്ച് അവർക്കുേവണ്ടി
്രപാർഥിേക്കണ്ടതിന്, അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു.എന്നാൽശിഷ്യന്മാർഅവെരശകാരിച്ച .

14 എന്നാൽ േയശു, “ശിശുക്കെള എെന്റ അടുക്കൽ
വരാൻ അനുവദിക്കുക; അവെര തടയരുത;് കാരണം
സ്വർഗരാജ്യം ഇങ്ങെനയുള്ളവർക്കുസ്വന്തം!”എന്നു പറഞ്ഞു.
15 േയശു അവരുെടേമൽ ൈകെവച്ചേശഷം അവിെടനിന്ന്
യാ്രതതിരിച്ച .
ധനികരുംസ്വർഗരാജ്യവും

16അേപ്പാൾ ഒരാൾ േയശുവിെന സമീപിച്ച്, “ഗുേരാ, എന്ത്
സൽക്കർമം െചയ്താലാണ് നിത്യജീവൻഅവകാശമാക്കാൻ
എനിക്കുകഴിയുന്നത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

17 േയശു അതിന്, “നല്ല കർമം എെന്തന്ന് എേന്നാടു
േചാദിക്കുന്നെതന്ത്? നല്ലവൻ ഒരുവൻമാ്രതേമ ഉള്ള .
† 19:5 ഉൽ. 2:24 ‡ 19:8 മൂ.ഭാ. കഠിനഹൃദയം
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നിത്യജീവനിൽ ്രപേവശിക്കാൻ നീ ആ്രഗഹിക്കുെന്നങ്കിൽ
കൽപ്പനകൾഅനുസരിക്കുക”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

18 “ആകൽപ്പനകൾഏെതല്ലാം?”അയാൾ േചാദിച്ച .
“ ‘െകാലപാതകം െചയ്യരുത,് വ്യഭിചാരം െചയ്യരുത,്
േമാഷ്ടിക്കരുത്, കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത,് 19 നിെന്റ
മാതാപിതാക്കെള ബഹുമാനിക്കുക,§ നീ നിെന്ന
സ്േനഹിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന അയൽവാസിെയയും
സ്േനഹിക്കുക’* എന്നിത്യാദിയാണ്,” എന്ന് േയശു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

20 ആ യുവാവ,് “ഞാൻ ഇവെയല്ലാം പാലിക്കുന്നുണ്ട”്
എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു. “ഇതിലധികമായി ഞാൻ എന്താണ്
െചേയ്യണ്ടത്?”അയാൾആരാഞ്ഞു.

21 േയശു അയാേളാട,് “സദ്ഗുണങ്ങളാൽ പൂർണനാകാൻ
ആ്രഗഹിക്കുെന്നങ്കിൽ േപായി നിനക്കുള്ള സ്വത്ത് സർവവും
വിറ്റ്ആപണംദരി്രദർക്ക് െകാടുക്കുക,എങ്കിൽസ്വർഗത്തിൽ
നിനക്കു നിേക്ഷപം ഉണ്ടാകും. അതിനുേശഷം വരിക,എെന്റ
അനുഗാമിയാകുക”എന്നുപറഞ്ഞു.

22 വളെര വസ്തുവകകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ യുവാവ് ഈ
വാക്കുേകട്ട് ദുഃഖിതനായിഅവിെടനിന്ന് േപായി.

23 അേപ്പാൾ േയശു തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട്, “ധനികർ
സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ്രപേവശിക്കുകെയന്നത് എ്രതേയാ
വിഷമകരം എന്നു നിശ്ചയമായും ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 24 ഞാൻ വീണ്ടും പറയെട്ട, ധനികർ
ൈദവരാജ്യത്തിൽ ്രപേവശിക്കുന്നതിെനക്കാൾ, ഒട്ടകം
സൂചിക്കുഴയിലൂെട കടക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽഎള പ്പം.”

25ഇതുേകട്ട്ശിഷ്യന്മാർഅത്യന്തംആശ്ചര്യെപ്പട്ട , “എന്നാൽ
രക്ഷിക്കെപ്പടാൻആർക്കുകഴിയും?”എന്നു േചാദിച്ച .

26 േയശു അവെര േനാക്കി, “മനുഷ്യർക്ക് ഇത് അസാധ്യം;
എന്നാൽ ൈദവത്തിന് സകലതും സാധ്യമാണ്” എന്നു
പറഞ്ഞു.

27 അേപ്പാൾ പേ്രതാസ,് “ഇതാ, ഞങ്ങൾ സകലതും
ഉേപക്ഷിച്ച് അങ്ങെയ അനുഗമിച്ചേല്ലാ; ഞങ്ങൾക്ക്
എന്താണു ലഭിക്കുക?”എന്ന് േയശുവിേനാട് േചാദിച്ച .

28 േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞത,് “പുതിയ യുഗത്തിൽ,†
മനുഷ്യപു്രതൻ തെന്റ േതജസ്സിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ
ഉപവിഷ്ടനാകുേമ്പാൾ, എെന്ന അനുഗമിച്ച നിങ്ങൾ,
പ്രന്തണ്ട് സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന,് ഇ്രസാേയലിെല
പ്രന്തണ്ട് േഗാ്രതങ്ങെള ന്യായംവിധിക്കുംഎന്നു നിശ്ചയമായും
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 29 എെന്ന്രപതി വീടുകൾ,
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സേഹാദരന്മാർ, സേഹാദരിമാർ, പിതാവ,് മാതാവ,് ഭാര്യ,‡
മക്കൾ, പുരയിടങ്ങൾ എന്നിവ ത്യജിച്ച ഓേരാ വ്യക്തിക്കും
അവ നൂറുമടങ്ങു തിരിെക ലഭിക്കും. എന്നുമാ്രതമല്ല,അവർ
നിത്യജീവന് അവകാശികളാകുകയും െചയ്യ ം. 30 എന്നാൽ
ഇന്ന് അ്രഗഗാമികളായിരിക്കുന്ന പലരും അന്ന് ഏറ്റവും
പിന്നിലുള്ളവരും ഇന്ന് ഏറ്റവും പിന്നിലുള്ള പലരും അന്ന്
അ്രഗഗാമികള മായിത്തീരും.

20
മുന്തിരിേത്താപ്പിെല േവലക്കാരുെടസാദൃശ്യകഥ

1 “തെന്റ മുന്തിരിേത്താപ്പിേലക്ക് കൂലിേവലക്കാെര
വിളിക്കാൻ അതിരാവിെല പുറെപ്പട്ട ഒരു ഭൂവുടമേയാട്
സ്വർഗരാജ്യെത്ത ഉപമിക്കാം. 2 ദിവസം ഒരു ദിനാർ*
കൂലിയായി നൽകാെമന്നുസമ്മതിച്ച്അേദ്ദഹം േജാലിക്കാെര
മുന്തിരിേത്താപ്പിേലക്ക് േജാലിെചയ്യന്നതിനായി
പറഞ്ഞയച്ച .

3 “രാവിെല ഏകേദശം ഒൻപതുമണിക്ക് അേദ്ദഹം
പുറത്തുേപായേപ്പാൾ ചിലർ ചന്തസ്ഥലത്ത്
േജാലിെയാന്നുമില്ലാെത നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. 4 അേദ്ദഹം
അവേരാട് ‘എെന്റ മുന്തിരിേത്താപ്പിേലക്കു നിങ്ങള ം െചല്ല ക;
ന്യായമായേവതനംഞാൻനിങ്ങൾക്കുതരാം’എന്നുപറഞ്ഞു.
5അങ്ങെനഅവർ േപായി.

“അേദ്ദഹം വീണ്ടും, ഉച്ചയ്ക്കും ഉച്ചതിരിഞ്ഞ്
ഏകേദശം മൂന്നുമണിക്കും പുറേത്തക്കുേപായി, മുമ്പ്
െചയ്തതുേപാെലതെന്ന െചയ്തു. 6അന്നു ൈവകുേന്നരം
ഏകേദശം അഞ്ചുമണിക്കും അേദ്ദഹം പുറത്തുേപായേപ്പാൾ
മറ്റ ചിലർ െവറുേത നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. അേദ്ദഹം
അവേരാട്, ‘നിങ്ങൾപകൽമുഴുവൻ ഒരു പണിയും െചയ്യാെത
ഇവിെട െവറുേതനിൽക്കുന്നത്എന്ത്?’എന്നു േചാദിച്ച .

7 “ ‘ആരുംഞങ്ങെളേവലയ്ക്കുവിളിക്കാത്തതുെകാണ്ടാണ,്’
എന്ന്അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

“ ‘നിങ്ങള ം േപായി എെന്റ മുന്തിരിേത്താപ്പിൽ േജാലി
െചയ്യ ക,’അേദ്ദഹംഅവേരാടു പറഞ്ഞു.

8 “സന്ധ്യയായേപ്പാൾ മുന്തിരിേത്താപ്പിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ
തെന്റ കാര്യസ്ഥേനാട്, ‘ഏറ്റവും ഒടുവിൽവന്നവർമുതൽ
ആദ്യംവന്നവർ എന്ന്രകമത്തിൽ േവലക്കാെര വിളിച്ച്
അവർക്ക്അവരുെടകൂലി െകാടുക്കുക’ ”എന്നുപറഞ്ഞു.

9 “ഏകേദശംഅഞ്ചുമണിക്ക്വന്നവർഓേരാരുത്തരുംവന്ന്
അവരുെടകൂലിയായിഓേരാദിനാർവാങ്ങി. 10ആദ്യംവന്നവർ
തങ്ങള െടകൂലി വാങ്ങാൻെചന്നേപ്പാൾ,അവർക്ക്കൂടുതൽ
‡ 19:29 ചി.ൈക.്രപ. ഭാര്യ എന്ന വാക്കു കാണുന്നില്ല. * 20:2 ഒരു
ദിവസേവതനക്കാരെന്റഒരു ദിവസെത്തകൂലി.
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ലഭിക്കും എന്നാശിച്ച . എന്നാൽ, അവർക്കും ഓേരാ
ദിനാറാണ് കൂലിയായി ലഭിച്ചത.് 11അതു വാങ്ങിയിട്ട് അവർ
ആ ഭൂവുടമെയ കുറ്റെപ്പടുത്തി പറഞ്ഞത,് 12 ‘ഒടുവിൽവന്ന
കൂലിക്കാർ ഒരുമണിക്കൂർമാ്രതമാണ് േജാലി െചയ്തത്,
എന്നാൽ പകൽ മുഴുവനുമുള്ള േജാലിഭാരവും ചൂടും
സഹിച്ച് േജാലിെചയ്ത ഞങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച അ്രതയുംതെന്ന,
കൂലിയായിഅങ്ങ്അവർക്കും നൽകിയേല്ലാ.’

13 “എന്നാൽ, അേദ്ദഹം അവരിെലാരുവേനാട,്
‘സ്േനഹിതാ, ഞാൻ നിേന്നാട് അന്യായമായി ഒന്നും
െചയ്തില്ലേല്ലാ? ഒരു ദിനാറല്ലായിരുേന്നാ നമ്മൾതമ്മിൽ
കൂലി പറെഞ്ഞാത്തിരുന്നത?് 14 നിെന്റ ്രപതിഫലം വാങ്ങി
െപായ്െക്കാള്ള . നിനക്കുതന്ന േവതനംതെന്ന ഏറ്റവും
ഒടുവിൽവന്ന കൂലിക്കാരനും നൽകുക എന്നത് എെന്റ
ഇഷ്ടമാണ.് 15 എെന്റ പണംെകാണ്ട് എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത്
െചയ്യാൻ എനിക്ക് അധികാരമിേല്ല? ഞാൻ ഔദാര്യം
കാണിക്കുന്നതിൽ നിനക്ക് അസൂയ േതാന്നുേന്നാ?’ എന്നു
പറഞ്ഞു.

16 “അങ്ങെന, ഇന്ന് ഏറ്റവും പിന്നിലുള്ള പലരും അന്ന്
അ്രഗഗാമികള ം ഇന്ന് അ്രഗഗാമികളായ പലരും അന്ന്
ഏറ്റവും പിന്നിലുള്ളവരുമായിത്തീരും.”

േയശുസ്വന്തം മരണെത്തപ്പറ്റി വീണ്ടും ്രപവചിക്കുന്നു
17 േയശു െജറുശേലമിേലക്കു േപാകുന്ന
യാ്രതയ്ക്കിടയിൽ തെന്റ പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാെര മാറ്റിനിർത്തി
അവേരാടുമാ്രതമായി, 18 “േനാക്കൂ, നാം െജറുശേലമിേലക്കു
േപാകുകയാണ്; മനുഷ്യപു്രതൻ പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരുെടയും
േവദജ്ഞരുെടയും ൈകകളിൽ ഏൽപ്പിക്കെപ്പടും.
അവർ മനുഷ്യപു്രതെന വധിക്കാനായി വിധിച്ചേശഷം,
19 പരിഹസിക്കാനും ചമ്മട്ടിെകാണ്ട് അടിക്കാനും
്രകൂശിക്കാനുമായി േറാമാക്കാെര† ഏൽപ്പിക്കും. എന്നാൽ,
മൂന്നാംദിവസം മനുഷ്യപു്രതൻ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയും
െചയ്യ ം”എന്നുപറഞ്ഞു.
ഒരുഅമ്മയുെടഅേപക്ഷ

20പിന്നീെടാരിക്കൽെസെബദിയുെട മക്കളായയാേക്കാബ,്
േയാഹന്നാൻ എന്നിവരുെട അമ്മ തെന്റ മക്കള മായി
േയശുവിെന്റഅടുക്കൽവന്ന് യാചനാരൂേപണമുട്ട കുത്തി.

21 “എന്താണ് നിെന്റആ്രഗഹം?” േയശു േചാദിച്ച .
“അങ്ങയുെട രാജ്യത്തിൽ എെന്റ ഈ രണ്ട് പു്രതന്മാരിൽ
ഒരാെള അങ്ങയുെട വലത്തും മേറ്റയാെള ഇടത്തും
ഇരുത്തണേമ,”എന്ന്അവൾഅേപക്ഷിച്ച .
† 20:19 മൂ.ഭാ. െയഹൂേദതരെര
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22 അതിനുത്തരമായി, “നിങ്ങൾ ആവശ്യെപ്പടുന്നത്
എന്താെണന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. ഞാൻ കുടിക്കാൻ
േപാകുന്ന പാനപാ്രതം പാനംെചയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക്
സാധിക്കുേമാ?”എന്ന് േയശു േചാദിച്ച .

“ഞങ്ങൾഅതിനു തയ്യാറാണ്,”അവർമറുപടി പറഞ്ഞു.
23 “ഞാൻ കുടിക്കുന്ന പാനപാ്രതം നിങ്ങൾ കുടിക്കും,
നിശ്ചയം.എന്നാൽഎെന്റവലേത്താഇടേത്താഇരിക്കാനുള്ള
അനുവാദം നൽകുന്നത് ഞാനല്ല; ആ സ്ഥാനങ്ങൾ എെന്റ
പിതാവ് ആർക്കുേവണ്ടിയാേണാ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അത്
അവർക്കുള്ളതാണ്,”എന്ന് േയശുഅവേരാടു പറഞ്ഞു.

24 ഇതു േകട്ടിട്ട് േശഷിച്ച പത്തുേപരും യാേക്കാബിേനാടും
േയാഹന്നാേനാടും അസന്തുഷ്ടരായി. 25 േയശു
അവെരെയല്ലാം അടുക്കൽവിളിച്ച പറഞ്ഞത്: “ഈ
േലാകത്തിെല‡ ഭരണകർത്താക്കൾ തങ്ങള െട
്രപജകള െടേമൽ ആധിപത്യം നടത്തുെന്നന്നും അവരിെല
്രപമുഖർ അവരുെടേമൽ േസ്വച്ഛാധിപത്യം നടത്തുെന്നന്നും
നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ. 26 നിങ്ങൾക്കിടയിൽ അങ്ങെന
സംഭവിക്കരുത.് പിെന്നേയാ, നിങ്ങളിൽ ്രപമുഖരാകാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നവെരല്ലാം മറ്റ ള്ളവർക്ക് ദാസരായിരിക്കണം;
27 ്രപഥമസ്ഥാനീയരാകാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നവേരാ
മറ്റ ള്ളവർക്ക് അടിമയുമായിരിക്കണം. 28 മനുഷ്യപു്രതൻ
(ഞാൻ) വന്നേതാ മറ്റള്ളവരിൽനിന്ന് ശു്രശൂഷ
സ്വീകരിക്കാനല്ല; മറിച്ച്, മറ്റള്ളവെര ശു്രശൂഷിക്കാനും തെന്റ
ജീവൻ അേനകർക്ക് വീെണ്ടടുപ്പ വിലയായി നൽകാനും
ആണ.്”
രണ്ട്അന്ധന്മാർക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നു

29 േയശുവും ശിഷ്യന്മാരും െയരീേഹാപട്ടണത്തിൽനിന്ന്
േപാകുേമ്പാൾ വലിെയാരു ജനക്കൂട്ടം അേദ്ദഹെത്ത
പിൻതുടർന്നു. 30 വഴിയരികിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്ന
രണ്ട് അന്ധന്മാർ േയശു അതുവഴി േപാകുന്നു എന്നു
േകട്ട്, “കർത്താേവ, ദാവീദുപു്രതാ, ഞങ്ങേളാടു
കരുണേതാന്നണേമ”എന്നുനിലവിളിച്ച .

31 മിണ്ടരുെതന്നു പറഞ്ഞ് ജനക്കൂട്ടം അവെര ശാസിച്ച .
അവേരാ അധികം ഉച്ചത്തിൽ, “കർത്താേവ, ദാവീദുപു്രതാ,
ഞങ്ങേളാട് കരുണേതാന്നണേമ”എന്നുനിലവിളിച്ച .

32 ഇതു േകട്ടിട്ട് േയശു നിന്നു. അവെര വിളിച്ച,് “ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് എന്തു െചയ്തുതരണെമന്നാണ് നിങ്ങൾ
ആ്രഗഹിക്കുന്നത്?”എന്നു േചാദിച്ച .

33 “കർത്താേവ, ഞങ്ങൾക്ക് കാഴ്ച തരണേമ,” അവർ
അേദ്ദഹേത്താട് യാചിച്ച .
‡ 20:25 മൂ.ഭാ. െയഹൂേദതരരുെട
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34 േയശുവിന് സഹതാപം േതാന്നി, അവിടന്ന് അവരുെട
കണ്ണ കളിൽ സ്പർശിച്ച . ഉടൻതെന്ന അവർക്ക് കാഴ്ച
ലഭിച്ച ;അവർഅേദ്ദഹെത്തഅനുഗമിച്ച .

21
െജറുശേലമിേലക്കുള്ളൈജ്രതയാ്രത

1 അവർ െജറുശേലമിനു സമീപം ഒലിവുമലയുെട
അരിെകയുള്ള േബത്ത്ഫാെഗ എന്ന ്രഗാമത്തിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ േയശു ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുേപെര വിളിച്ച്
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞയച്ച : 2 “നിങ്ങൾക്കു േനേരമുന്നിലുള്ള
്രഗാമത്തിേലക്ക് െചല്ല ക; അവിെട ്രപേവശിക്കുേമ്പാൾ,
ഒരു കഴുതെയയും അതിനടുത്ത് അതിെന്റ കുട്ടിെയയും
െകട്ടിയിരിക്കുന്നതു നിങ്ങൾ കാണും. അവെയ അഴിച്ച്
എെന്റഅടുക്കൽെകാണ്ടുവരിക. 3ഇെതക്കുറിച്ച് നിങ്ങേളാട്
ആെരങ്കിലും േചാദിച്ചാൽ, കർത്താവിന് ഇവ ആവശ്യമുണ്ട്
എന്ന് അയാേളാട് പറയൂ. അേപ്പാൾത്തെന്ന അവെയ
െകാണ്ടുേപാകാൻഅയാൾഅനുവദിക്കും.”
4-5 “സീേയാൻപു്രതിേയാട*്പറയുക,

‘ഇതാ,നിെന്റ രാജാവ് നിെന്റഅടുേത്തക്കുവരുന്നു,
അവിടന്ന് വിനയാന്വിതനായി കഴുതേമേലറി,
അേത, കഴുതക്കുട്ടിേമൽത്തെന്ന കയറി നിെന്റ
ചാരേത്തക്കണയുന്നു,’ ”†

എന്നിങ്ങെന കർത്താവ് ്രപവാചകനിലൂെട അരുളിെച്ചയ്തത്
നിറേവറുന്നതിനാണ് ഇതുസംഭവിച്ചത്.

6 ശിഷ്യന്മാർ െചന്ന്, േയശു തങ്ങേളാടു
കൽപ്പിച്ചതുേപാെലതെന്ന െചയ്തു. 7 അവർ േയശുവിന്
ഇരിക്കാനായി കഴുതെയയും അതിെന്റ കുട്ടിെയയും
െകാണ്ടുവന്നു;തങ്ങള െട പുറങ്കുപ്പായങ്ങൾഅവയുെടേമൽ
ഇട്ട . 8 ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം തങ്ങള െട പുറങ്കുപ്പായങ്ങൾ
വഴിയിൽ വിരിക്കുകയും ചിലർ മരങ്ങള െട ചില്ലകൾ
െവട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു വഴിയിൽ നിരത്തുകയും െചയ്തു.
9 േയശുവിന് മുന്നിലും പിന്നിലുമായി നടന്നിരുന്നജനസമൂഹം,
“ദാവീദുപു്രതന് േഹാശന്നാ!”‡

“കർത്താവിെന്റനാമത്തിൽവരുന്നവൻവാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ!”§

“സ്വർേഗാന്നതങ്ങളിൽ േഹാശന്നാ!”
എന്ന്ആർത്തുവിളിച്ച .

* 21:4-5 അതായത,് െജറുശേലംനിവാസികേളാട് † 21:4-5 െസഖ. 9:9 ‡ 21:9
രക്ഷിക്കണേമഎന്നർഥം; ഒരു സ്േതാ്രതേഘാഷണമായും ഇത് ഉപേയാഗിക്കുന്നു.
§ 21:9 സങ്കീ. 118:26
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10 േയശു െജറുശേലമിൽ ്രപേവശിച്ചേപ്പാൾ നഗരമാെക
ആർത്തിരമ്പി. “ആരാണ് ഇേദ്ദഹം?” ജനം േചാദിച്ച .

11 കൂട്ടത്തിൽ ചിലർ, “ഗലീലയിെല നസെറത്തിൽനിന്നുള്ള
േയശു എന്ന ്രപവാചകൻ ആകുന്നു ഇത്” എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.
േയശുൈദവാലയത്തിൽ

12 േയശു ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ െചന്ന,് അവിെട
വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്ന*
സകലെരയും പുറത്താക്കി. നാണയവിനിമയം
െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നവരുെട† േമശകള ം ്രപാവുകെള
വിൽക്കുന്നവരുെട ഇരിപ്പിടങ്ങള ം അേദ്ദഹം മറിച്ചിട്ട .
13 േയശു അവേരാട്, “ ‘എെന്റ ആലയം ്രപാർഥനാലയം
എന്നു വിളിക്കെപ്പടും,’‡ എന്നു തിരുെവഴുത്തിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു; നിങ്ങേളാ അതിെന
‘െകാള്ളക്കാരുെട ഗുഹ’§ ആക്കിത്തീർക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു.

14 അന്ധരും മുടന്തരും ൈദവാലയത്തിൽ േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽവന്നു; അവിടന്ന് അവെര സൗഖ്യമാക്കി.
15എന്നാൽ, േയശു െചയ്ത അത്ഭുതങ്ങള ം “ദാവീദുപു്രതന്
േഹാശന്നാ” എന്നു ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ കുട്ടികൾ
ആർത്തുവിളിക്കുന്നതും കണ്ടേപ്പാൾ പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
േവദജ്ഞരും േകാപാകുലരായി.

16 “എന്താണ,്ഈകുട്ടികൾആർത്തുവിളിക്കുന്നത് താങ്കൾ
േകൾക്കുന്നിേല്ല?”എന്ന്അവർഅേദ്ദഹേത്താട് േചാദിച്ച .

“ഉണ്ട്, േകൾക്കുന്നുണ്ട്” േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. തുടർന്ന്
േയശു,
“ ‘ശിശുക്കള െടയും മുലകുടിക്കുന്നവരുെടയും

അധരങ്ങളിൽനിന്ന്
അവിടന്ന്സ്തുതി ഉയരുമാറാക്കിയിരിക്കുന്നു,’*

എന്നുനിങ്ങൾഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടില്ലേയാ?”എന്നു േചാദിച്ച .
17 അതിനുേശഷം േയശു അവെര വിട്ട് നഗരത്തിനു
പുറത്തുള്ള െബഥാന്യയിേലക്കു േപായി; രാ്രതിയിൽഅവിെട
താമസിച്ച .
േയശുഅത്തിവൃക്ഷെത്തശപിക്കുന്നു

18 ്രപഭാതത്തിൽ േയശു നഗരത്തിേലക്ക് മടങ്ങുേമ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിന് വിശന്നു. 19 വഴിയരിെക ഒരു അത്തിവൃക്ഷം
കണ്ടിട്ട് അേദ്ദഹം അതിെന്റ അടുത്തുെചന്നു. എന്നാൽ,
* 21:12 അതായത,് വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയുംെചയ്യന്ന യാഗമൃഗെത്ത.
† 21:12 അതായത,് ൈകസറുെട മുഖമു്രദയുള്ള േറാമൻ നാണയം
ൈദവാലയത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നത് നിഷിദ്ധമായിരുന്നതിനാൽ അവ മാറ്റി

ൈദവാലയത്തിെലനാണയം െകാടുക്കുന്നവർ. ‡ 21:13 െയശ. 56:7 § 21:13
യിര. 7:11 * 21:16 സങ്കീ. 8:2
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അതിൽ ഇലയല്ലാെത ഒന്നും കണ്ടില്ല. അേപ്പാൾ
േയശു അതിേനാട്, “ഇനി ഒരിക്കലും നിന്നിൽ ഫലം
കായ്ക്കാതിരിക്കെട്ട”എന്നു പറഞ്ഞു. തൽക്ഷണംആ മരം
ഉണങ്ങിേപ്പായി.

20ഇതുകണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ വിസ്മയേത്താെട, “അത്തിവൃക്ഷം
ഇ്രത െപെട്ടന്ന് ഉണങ്ങിേപ്പായത്എങ്ങെന?”എന്നു േചാദിച്ച .

21അതിനുത്തരമായിേയശുഅവേരാട,് “ഞാൻനിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു, നിങ്ങൾ സംശയിക്കാെത വിശ്വസിക്കുന്നപക്ഷം
ഈ അത്തിവൃക്ഷേത്താടു ഞാൻ െചയ്തതു നിങ്ങൾ
െചയ്യ െമന്നുമാ്രതമല്ല, ഈ മലേയാട്, ‘േപായി കടലിൽ
വീഴുക’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതും സംഭവിക്കും, നിശ്ചയം.
22 വിശ്വാസേത്താടുകൂടി നിങ്ങൾ ്രപാർഥനയിൽ എന്തു
യാചിച്ചാലുംഅതു നിങ്ങൾക്കുലഭിക്കും.”
േയശുവിെന്റഅധികാരം േചാദ്യംെചയ്യെപ്പടുന്നു

23 േയശു ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ ്രപേവശിച്ച,് ജനെത്ത
ഉപേദശിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
സമുദായേനതാക്കന്മാരും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്,
“എന്ത് അധികാരത്താലാണ് താങ്കൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ
െചയ്യന്നത?് ആരാണ് താങ്കൾക്ക് ഈഅധികാരം തന്നത?്”
എന്നു േചാദിച്ച .

24 അതിന് േയശു, “ഞാനും നിങ്ങേളാട് ഒരു േചാദ്യം
േചാദിക്കും; നിങ്ങളതിന് ഉത്തരം നൽകിയാൽ, എന്ത്
അധികാരത്താലാണ് ഞാൻഈ കാര്യങ്ങൾ െചയ്യന്നെതന്ന്
ഞാനും നിങ്ങേളാടു പറയാം. 25 സ്നാനം നൽകാനുള്ള
അധികാരം േയാഹന്നാന് ലഭിച്ചത് എവിെടനിന്ന്?
‘സ്വർഗത്തിൽനിേന്നാ മനുഷ്യരിൽനിേന്നാ?’ ”
അവർ അതിെനപ്പറ്റി പരസ്പരം ചർച്ചെചയ്തു:

“ ‘സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്’എന്നു നാം പറഞ്ഞാൽ, പിെന്ന നിങ്ങൾ
േയാഹന്നാനിൽ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നത് എന്തുെകാണ്ട്
എന്ന് അേദ്ദഹം നേമ്മാടു േചാദിക്കും. 26 ‘മനുഷ്യരിൽനിന്ന’്
എന്നു പറഞ്ഞാേലാ! നാം ജനെത്ത ഭയെപ്പടുന്നു; കാരണം
അവെരല്ലാം േയാഹന്നാെന ഒരു ്രപവാചകനായിട്ടാണ്
കരുതിയിരുന്നത.്”

27 അവർ ഒടുവിൽ േയശുവിേനാട,് “ഞങ്ങൾക്ക്
അറിഞ്ഞുകൂടാ”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ േയശു, “എന്ത് അധികാരത്താലാണ് ഞാൻ ഈ
കാര്യങ്ങൾ െചയ്യന്നെതന്ന് ഞാനും നിങ്ങേളാടു പറയുന്നില്ല”
എന്നമറുപടിയും നൽകി.
രണ്ട് പു്രതന്മാരുെടസാദൃശ്യകഥ

28 “ഇനി പറയുന്നതിെനക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക്
എന്തുേതാന്നുന്നു? ഒരു മനുഷ്യനു രണ്ട് പു്രതന്മാർ
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ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാമെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് അേദ്ദഹം,
‘മകേന, ഇന്ന് നീ എെന്റ മുന്തിരിേത്താപ്പിൽ േപായി
േവലെചയ്യ ക’എന്നുപറഞ്ഞു.

29 “ ‘ഞാൻ േപാകില്ല,’ അവൻ മറുപടി നൽകി. എങ്കിലും
പിന്നീടു തെന്റതീരുമാനം മാറ്റി േപാകുകയും െചയ്തു.

30 “അേദ്ദഹം മേറ്റ മകേനാടും അേതകാര്യംതെന്ന
ആവശ്യെപ്പട്ട . ‘ഞാൻ േപാകാം അപ്പാ’ എന്ന് അവൻ
പറെഞ്ഞങ്കിലും േപായില്ല.

31 “ഈ രണ്ടുേപരിൽ ആരാണ് പിതാവിെന്റ ഇഷ്ടം
നിറേവറ്റിയത്?”

“ഒന്നാമൻ,”അവർഉത്തരംപറഞ്ഞു.
േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞത,് “നികുതിപിരിവുകാരും
ഗണികകള ം† നിങ്ങൾക്കുമുേമ്പ ൈദവരാജ്യത്തിൽ
്രപേവശിക്കുന്നു എന്ന സത്യം ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
32 കാരണം, നീതിയുെട വഴി കാണിച്ച തരാൻ േയാഹന്നാൻ
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വെന്നങ്കിലും നിങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത
വിശ്വസിച്ചില്ല. എന്നാൽ, നികുതിപിരിവുകാരും ഗണികകള ം
അേദ്ദഹത്തിൽ വിശ്വസിച്ച . ഇതു കണ്ടിട്ട ം നിങ്ങൾ
അനുതപിച്ച്അേദ്ദഹത്തിൽവിശ്വസിച്ചില്ല.

പാട്ടക്കർഷകരുെടസാദൃശ്യകഥ
33 “മെറ്റാരു സാദൃശ്യകഥ േകൾക്കുക: ഒരു ഭൂവുടമ ഒരു
മുന്തിരിേത്താപ്പ് നട്ട പിടിപ്പിച്ച . അയാൾ അതിനുചുറ്റ ം
േവലിെകട്ടി, അതിൽ മുന്തിരിചവിട്ടാൻ കുഴികുഴിച്ച ,‡
ഒരു കാവൽേഗാപുരവും പണിതു. അതിനുേശഷം ആ
മുന്തിരിേത്താപ്പ് ചില കർഷകർക്ക് പാട്ടത്തിേനൽപ്പിച്ചിട്ട്,
വിേദശത്തുേപായി. 34 വിളെവടുപ്പ കാലം സമീപിച്ചേപ്പാൾ,
അേദ്ദഹം തനിക്കുള്ള ഓഹരി േശഖരിക്കാൻ തെന്റ
ഭൃത്യന്മാെരആപാട്ടക്കർഷകരുെടഅടുേത്തക്ക്അയച്ച .

35 “ആ പാട്ടക്കാർ തെന്റ ഭൃത്യെരപ്പിടിച്ച് ഒരാെള അടിച്ച ,
മേറ്റയാെള െകാന്നു, മൂന്നാമെത്തയാെള കെല്ലറിഞ്ഞു.
36 പിന്നീട് ആ ഭൂവുടമ ആദ്യം അയച്ചതിലും അധികം
ഭൃത്യന്മാെര അവരുെട അടുേത്തക്ക് അയച്ച ; പാട്ടക്കാർ
അവേരാടും മുമ്പ് െചയ്തതുേപാെലതെന്ന െചയ്തു.
37 ഏറ്റവും അവസാനം അേദ്ദഹം തെന്റ മകെനത്തെന്ന
അവരുെട അടുേത്തക്ക് അയച്ച ; ‘എെന്റ മകെന അവർ
ആദരിക്കും,’എന്ന്അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു.

38 “എന്നാൽ ആ കർഷകർ ഭൂവുടമയുെട മകെന
കണ്ടേപ്പാൾ, പരസ്പരം ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു, ‘ഇവനാണ്
† 21:31 െയഹൂദാചിന്താഗതി്രപകാരം ഈ രണ്ടുകൂട്ടർക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ
്രപേവശനമില്ല. ‡ 21:33 പാറയിൽ െകാത്തിെയടുക്കുന്നകുഴിയാണ് ഇത്.
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അവകാശി, വരൂ, നമുക്ക് ഇവെന െകാന്ന് ഇവെന്റ ഓഹരി
ൈകക്കലാക്കാം.’ 39 അങ്ങെന, അവർ അവെന പിടിച്ച്
മുന്തിരിേത്താപ്പിന് പുറേത്തക്കു വലിച്ചിഴച്ച െകാണ്ടുേപായി
െകാന്നുകളഞ്ഞു.

40 “മുന്തിരിേത്താപ്പിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ വരുേമ്പാൾ, അേദ്ദഹം
ഈ പാട്ടക്കർഷകേരാട് എങ്ങെന ്രപതികരിക്കും എന്നാണ്
നിങ്ങൾകരുതുന്നത?്” േയശുഅവേരാടു േചാദിച്ച .

41 “അേദ്ദഹം ആ ദുഷ്ടന്മാെര നിർദാക്ഷിണ്യം
നശിപ്പിക്കും; പിന്നീട് ആ മുന്തിരിേത്താപ്പ് യഥാകാലം
പാട്ടം നൽകുന്ന മറ്റ പാട്ടക്കർഷകെര ഏൽപ്പിക്കും,” എന്ന്
സമുദായേനതാക്കന്മാർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

42 േയശുഅവേരാടു േചാദിച്ചത്,
“ ‘ശില്പികൾ ഉേപക്ഷിച്ചആകല്ല തെന്ന
മൂലക്കല്ലായിത്തീർന്നു;

ഇത് കർത്താവ് െചയ്തു;
നമ്മുെട ദൃഷ്ടിയിൽആശ്ചര്യകരവുമായിരിക്കുന്നു’§

എന്നുതിരുെവഴുത്തിൽനിങ്ങൾഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടിേല്ല?
43 “അതുെകാണ്ട,് ൈദവരാജ്യം നിങ്ങളിൽനിന്ന്
എടുത്തുമാറ്റി ഫലം നൽകുന്ന മെറ്റാരു ജനതയ്ക്കു നൽകും
എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 44 ഈ കല്ലിേന്മൽ
വീഴുന്നവൻതകർന്നുേപാകും;അത്ആരുെടേമൽവീഴുേന്നാ
അയാൾതരിപ്പണമാകും.”*

45 േയശു ഈ സാദൃശ്യകഥകൾ തങ്ങെളക്കുറിച്ചാണ്
പറയുന്നെതന്നു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
പരീശന്മാരും 46 അേദ്ദഹെത്ത ബന്ധനസ്ഥനാക്കാൻ
മാർഗം ആരാഞ്ഞു. എന്നാൽ, ജനം അേദ്ദഹെത്ത
ഒരു ്രപവാചകനായി പരിഗണിച്ചിരുന്നതിനാൽ അവർ
ജനക്കൂട്ടെത്തഭയെപ്പട്ട .

22
കല്യാണവിരുന്നിെന്റസാദൃശ്യകഥ

1 േയശു സാദൃശ്യകഥകളിലൂെട പിെന്നയും അവേരാടു
സംസാരിച്ച : 2 “തെന്റ മകനുേവണ്ടി കല്യാണവിരുന്ന്
ഒരുക്കിയ ഒരു രാജാവിേനാട് സ്വർഗരാജ്യെത്ത ഉപമിക്കാം.
3 ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടിരുന്നവരുെട അടുേത്തക്ക് രാജാവ് തെന്റ
ഭൃത്യന്മാെര അയച്ച്, വിരുന്നുസൽക്കാരത്തിന് വരണെമന്ന
അറിയിപ്പ് നൽകി. എന്നാൽ, വിരുന്നിനുള്ള ആ അറിയിപ്പ്
അവർതിരസ്കരിച്ച .

4 “രാജാവ് േവെറ കുെറ ഭൃത്യന്മാെരക്കൂടി വിളിച്ച്, ‘നാം
ഒരുക്കുന്ന വിരുന്നുസദ്യ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു; കാളകെളയും
§ 21:42 സങ്കീ. 118:22,23 * 21:44 ചി.ൈക.്രപ.ഈവാക്യം കാണുന്നില്ല.
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തീറ്റിെക്കാഴുപ്പിച്ച മൃഗങ്ങെളയും അറത്തു; സകലതും
സജ്ജമായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ േപായി കല്യാണവിരുന്നിന്
വരിക എന്ന് ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടവേരാട് അറിയിക്കുക’ എന്നു
കൽപ്പിച്ച്അയച്ച .

5 “എന്നാൽ, ക്ഷണിതാക്കൾ അെതാന്നും ഗൗനിക്കാെത,
ഒരുവൻ തെന്റ വയലിേലക്കും മെറ്റാരുവൻ തെന്റ
വ്യാപാരത്തിനും േപായി. 6 േശഷിച്ചവർ രാജഭൃത്യന്മാെര
പിടിച്ച് അപമാനിക്കുകയും െകാല്ല കയും െചയ്തു. 7 രാജാവ്
േകാപാകുലനായി. അേദ്ദഹം തെന്റ ൈസന്യെത്ത അയച്ച്
ആ െകാലപാതകികെള നശിപ്പിക്കുകയും അവരുെട പട്ടണം
അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയും െചയ്തു.

8 “അതിനുേശഷം അേദ്ദഹം തെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാട്,
‘കല്യാണവിരുന്ന് തയ്യാറായിരിക്കുന്നു, ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടവേരാ
ആ ആദരവ് നഷ്ടമാക്കി. 9 അതുെകാണ്ട് െതരുവിൽ
െചന്ന് നിങ്ങൾകാണുന്നവെരെയല്ലാം സദ്യക്ക്ക്ഷണിക്കുക.’
10 അങ്ങെന രാജഭൃത്യർ പുറെപ്പട്ട് െതരുവിൽ െചന്ന്
തങ്ങൾ കണ്ട നല്ലവരും ദുഷ്ടരുമായ സകലെരയും
വിളിച്ച െകാണ്ടുവന്നു. വിരുന്നുശാല അതിഥികെളെക്കാണ്ട്
നിറഞ്ഞു.

11 “അതിഥികെള കാണാൻ രാജാവ് വിരുന്നുശാലയിേലക്ക്
വന്നു. വിവാഹവസ്്രതം ധരിക്കാത്ത ഒരാൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ്രശദ്ധയിൽെപ്പട്ട . 12അേദ്ദഹം അവേനാട്,
‘സ്േനഹിതാ, വിവാഹവസ്്രതമില്ലാെത താങ്കൾ അകത്തു
കയറിയെതങ്ങെന?’ എന്നു േചാദിച്ച . അയാൾക്ക്
ഒരുത്തരവും പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

13 “അേപ്പാൾ രാജാവു തെന്റ േസവകേരാട,് ‘ഇയാെള
കയ്യ ം കാലും െകട്ടി പുറത്ത് േഘാരാന്ധകാരത്തിേലക്ക്
തള്ളിക്കളയുക; അവിെട കരച്ചിലും പല്ല കടിയും ഉണ്ടാകും’
എന്നുപറഞ്ഞു.

14 “ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടവർനിരവധി; െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവേരാ
ചുരുക്കം.”
ൈകസർക്കുകരം െകാടുക്കണേമാ?

15 േയശുവിെന വാക്കിൽക്കുടുക്കി അറസ്റ്റ് െചയ്യന്നതിനു
പരീശന്മാർ േപായി ഗൂഢാേലാചന നടത്തി. 16 അവർ
തങ്ങള െട ശിഷ്യന്മാെര െഹേരാദ്യേരാെടാപ്പം* േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽ അയച്ച . അവർ അേദ്ദഹേത്താട്,
“ഗുേരാ, അങ്ങ് സത്യസന്ധൻ എന്നും ൈദവികമാർഗം
അങ്ങ് സത്യസന്ധമായിമാ്രതം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നും

* 22:16 അതായത്, െഹേരാദാവിെന്റ പിൻതുടർച്ചക്കാരുെട ഭരണെത്ത
അനുകൂലിക്കുന്നവർ; േറാമൻഅധിനിേവശെത്തഅനുകൂലിക്കുന്നവർ.
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ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അങ്ങ് പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നില്ല,
അതുെകാണ്ട് ആർക്കും അങ്ങെയ സ്വാധീനിക്കാൻ
കഴിയുകയില്ല. 17അങ്ങയുെടഅഭി്രപായംഎന്താണ്? േറാമൻ
ൈകസർക്ക് നികുതി† െകാടുക്കുന്നത് ശരിയാേണാ?” എന്നു
േചാദിച്ച .

18 േയശു അവരുെട ദുരുേദ്ദശ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്,
“കാപട്യം നിറഞ്ഞവേര, നിങ്ങൾ എെന്ന കുടുക്കാൻ
തുനിയുന്നെതന്തിന്? 19 നികുതി െകാടുക്കാൻ
ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഒരു നാണയം കാണിക്കൂ” എന്നു പറഞ്ഞു.
അവർ ഒരു േറാമൻ നാണയം‡ െകാണ്ടുവന്ന് അേദ്ദഹെത്ത
കാണിച്ച . 20 േയശു അവേരാട്, “ഇതിൽ മു്രദണം
െചയ്തിരിക്കുന്ന രൂപവും ലിഖിതവും ആരുേടത്?” എന്നു
േചാദിച്ച .

21 “ൈകസറുേടത,്”അവർമറുപടി പറഞ്ഞു.
അങ്ങെനെയങ്കിൽ “ൈകസർക്ക് നൽേകണ്ടത്
ൈകസർക്കും ൈദവത്തിന് നൽേകണ്ടത് ൈദവത്തിനും
നൽകുക”എന്ന്അേദ്ദഹംഅവേരാടു പറഞ്ഞു.

22ഇതുേകട്ട്അവർവിസ്മയിച്ച ,അേദ്ദഹെത്തവിട്ട േപായി.
പുനരുത്ഥാനവും വിവാഹവും

23 പുനരുത്ഥാനം ഇെല്ലന്നു വാദിക്കുന്ന സദൂക്യർ
ഒരു േചാദ്യവുമായി അന്നുതെന്ന, േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽവന്നു. 24 “ഗുേരാ, മക്കൾ ഇല്ലാെത ഒരു
മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ അയാള െട വിധവെയ അയാള െട
സേഹാദരൻ വിവാഹംകഴിച്ച് ജനിക്കുന്ന സന്തതിയിലൂെട
േജ്യഷ്ഠസേഹാദരെന്റ നാമം നിലനിർത്തണം എന്നു
േമാശ§ കൽപ്പിച്ചിട്ട ണ്ട്. 25 ഞങ്ങള െട ഇടയിൽ ഏഴ്
സേഹാദരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാമൻ വിവാഹംകഴിച്ച ,
മക്കളില്ലാത്തവനായി മരിച്ച . ആ വിധവ രണ്ടാമെന്റ
ഭാര്യയായിത്തീർന്നു. 26 അതുേപാെലതെന്ന രണ്ടാമനും
മൂന്നാമനും അങ്ങെന ഏഴാമൻവെര എല്ലാവർക്കും
അതുതെന്ന സംഭവിച്ച . 27 ഒടുവിൽ ആ സ്്രതീയും മരിച്ച .
28അങ്ങെനെയങ്കിൽ പുനരുത്ഥിതജീവിതത്തിൽ ആ സ്്രതീ
ആരുെട ഭാര്യയായിത്തീരും? ആ ഏഴുേപരും അവെള
വിവാഹംകഴിച്ചിരുന്നേല്ലാ.”

29 അേപ്പാൾ േയശു അവേരാട് ഇങ്ങെന
ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “തിരുെവഴുത്തുകള ം
ൈദവശക്തിയും അറിയാത്തതുെകാണ്ടാണ്
നിങ്ങൾക്ക് െതറ്റ പറ്റിയിരിക്കുന്നത.് 30 പുനരുത്ഥിത*

† 22:17 േറാമൻ പൗരർഅല്ലാത്തവർ നൽേകണ്ടവ്യക്തിഗത നികുതി. ‡ 22:19
മൂ.ഭാ. ദിനാർ § 22:24 ആവ. 25:5-6 * 22:30 പുനരുത്ഥിത,വിവക്ഷിക്കുന്നത്
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പിന്
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ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യർ വിവാഹംകഴിക്കുകേയാ
വിവാഹംകഴിപ്പിച്ചയയ്ക്കുകേയാ െചയ്യന്നില്ല. അവർ
സ്വർഗീയദൂതന്മാെരേപ്പാെല ആയിരിക്കും. 31-32 മരിച്ചവർ
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കും എന്നതിെനക്കുറിച്ച:് ‘ഞാൻ
അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവവും യിസ്ഹാക്കിെന്റ ൈദവവും
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവവും ആകുന്നു’† എന്നു ൈദവം
നിങ്ങേളാട് അരുളിെച്ചയ്തത് വായിച്ചിട്ടിേല്ല? അവിടന്ന്
മരിച്ചവരുെട ൈദവമല്ല, പിെന്നേയാ, ജീവനുള്ളവരുെട
ൈദവമാണ്.”

33ഇതു േകട്ടജനസഞ്ചയം,അേദ്ദഹത്തിെന്റഉപേദശത്തിൽ
വിസ്മയിച്ച .
ഏറ്റവും മുഖ്യകൽപ്പന

34 േയശു സദൂക്യെര ഉത്തരംമുട്ടിച്ച എന്നു പരീശന്മാർ
േകട്ടേപ്പാൾ അവർ സംഘടിച്ച ; 35 അവരിൽ ഒരു
നിയമജ്ഞൻ, േയശുവിെന പരീക്ഷിച്ച െകാണ്ട്, 36 “ഗുേരാ,
ന്യായ്രപമാണത്തിെല ഏറ്റവും മഹത്തായ കൽപ്പന
ഏതാണ?്”എന്നു േചാദിച്ച .

37 അതിന് േയശു, “ ‘നിെന്റ ൈദവമായ
കർത്താവിെന നീ സമ്പൂർണഹൃദയത്താലും
സമ്പൂർണാത്മാവിനാലും സമ്പൂർണമനസ്സാലും
സ്േനഹിക്കണം.’‡ 38 ഇതാകുന്നു ്രപഥമവും ഏറ്റവും
മഹത്തുമായ കൽപ്പന. 39 രണ്ടാമെത്ത കൽപ്പനയും
അതിനുതുല്യം: ‘നീ നിെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന
നിെന്റ അയൽവാസിെയയും സ്േനഹിക്കുക.’§
40 സർവന്യായ്രപമാണവും ്രപവാചകന്മാരും* ഈ രണ്ട്
കൽപ്പനകളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നു” എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.
്രകിസ്തുആരുെട പു്രതൻ?

41 ഒത്തുകൂടിയ പരീശന്മാേരാട് േയശു,
42 “്രകിസ്തുവിെനപ്പറ്റിനിങ്ങൾഎന്തുചിന്തിക്കുന്നു?അവിടന്ന്
ആരുെട പു്രതനാണ?്”എന്നു േചാദിച്ച .

“ദാവീദിെന്റപു്രതൻ,”അവർ ്രപതിവചിച്ച .
43 “അങ്ങെനെയങ്കിൽ, ദാവീദ് ആത്മനിേയാഗത്താൽ
്രകിസ്തുവിെന ‘കർത്താേവ’ എന്നു സംേബാധന െചയ്യന്നത്
എങ്ങെന?” േയശുഅവേരാടു േചാദിച്ച .
44 “ ‘കർത്താവ്എെന്റകർത്താവിേനാട്അരുളിെച്ചയ്തു:

“നിെന്റശ്രതുക്കെളഞാൻ
നിെന്റചവിട്ടടിയിലാക്കുംവെര

† 22:31-32 പുറ. 3:6 ‡ 22:37 ആവ. 6:15 § 22:39 േലവ്യ. 19:18 * 22:40
്രപവാചകന്മാരും,വിവക്ഷിക്കുന്നത് ്രപവാചകന്മാരുെട ലിഖിതങ്ങൾ
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നീഎെന്റവലതുഭാഗത്ത് ഉപവിഷ്ടനാകുക,” ’†
എന്ന് ദാവീദ് ്രപസ്താവിച്ചേല്ലാ! 45 ഇങ്ങെന
ദാവീദുതെന്നയും ്രകിസ്തുവിെന ‘കർത്താേവ,’ എന്നു
സംേബാധന െചയ്യ െന്നങ്കിൽ ്രകിസ്തു ദാവീദിെന്റ പു്രതൻ
ആകുന്നെതങ്ങെന?” 46അതിനു മറുപടിനൽകാൻആർക്കും
കഴിഞ്ഞില്ല. അന്നുമുതൽ അേദ്ദഹേത്താട് കൂടുതൽ
േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിക്കാൻആർക്കുംൈധര്യം വന്നില്ല.

23
കപടഭക്തർക്കുള്ളമുന്നറിയിപ്പ്

1 അതിനുേശഷം േയശു ജനക്കൂട്ടേത്താടും തെന്റ
ശിഷ്യന്മാേരാടുമായി ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു: 2 “േവദജ്ഞരും
പരീശന്മാരും േമാശയുെട സിംഹാസനത്തിൽ
ഉപവിഷ്ടരാണ്.* 3 അതുെകാണ്ട് അവർ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നെതല്ലാം സസൂക്ഷ്മം അനുവർത്തിക്കണം;
എന്നാൽ, അവരുെട ജീവിതൈശലി മാതൃകയാക്കരുത.്
കാരണം, തങ്ങൾ ഉപേദശിക്കുന്നതല്ല, അവർ
അനുവർത്തിച്ച വരുന്നത്. 4അവർ ഭാരമുള്ളതും ചുമക്കാൻ
വളെര ്രപയാസമുള്ളതുമായ ചുമടുകൾ െകട്ടി മനുഷ്യരുെട
േതാളിൽ െവക്കുന്നു; എന്നാൽ ഒരു വിരൽെകാണ്ടുേപാലും
സ്പർശിച്ച് ആ ഭാരം ലഘൂകരിക്കാനുള്ള സന്മനസ്സ്
അവർക്കില്ല.

5 “മനുഷ്യരുെട ്രശദ്ധ പിടിച്ച പറ്റ ന്നതിനുേവണ്ടി
മാ്രതമാണ് അവർ എല്ലാം െചയ്യന്നത.് അവർ
അവരുെട േവദപ്പട്ടകൾക്കു† വീതിയും പുറങ്കുപ്പായത്തിെന്റ
െതാങ്ങലുകൾക്കു‡ നീളവും കൂട്ട ന്നു. 6 വിരുന്നുകളിൽ
ആദരണീയർക്കായി േവർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടവും
പള്ളികളിൽ ്രപധാന ഇരിപ്പിടങ്ങള ം അവർ ആ്രഗഹിക്കുന്നു.
7ജനം ചന്തസ്ഥലങ്ങളിൽഅവെരഅഭിവാദനംെചയ്യന്നതും
‘റബ്ബീ’§എന്നുവിളിക്കുന്നതുംഅവർഇഷ്ടെപ്പടുന്നു.

8 “ആരും നിങ്ങെള ‘റബ്ബീ’ എന്നു വിളിക്കാൻ
അനുവദിക്കരുത.് ഒരാൾമാ്രതമാണ് നിങ്ങള െട ഗുരു;
നിങ്ങെളല്ലാവരുംപരസ്പരംസേഹാദരീസേഹാദരന്മാർമാ്രതം.
9 ഭൂമിയിൽ ആെരയും ബഹുമാനാർഥം ‘പിതാവ’് എന്ന്
അഭിസംേബാധന െചയ്യരുത;് സ്വർഗസ്ഥപിതാെവന്ന
ഒേരെയാരു പിതാേവ നിങ്ങൾക്കുള്ള . 10 നിങ്ങളിൽ

† 22:44 സങ്കീ. 110:1 * 23:2 സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടരാണ,്
വിവക്ഷിക്കുന്നത് ന്യായ്രപമാണം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അധികാരം നൽകെപ്പട്ടവർ.
† 23:5അതായത,്വചനംആേലഖനംെചയ്ത,്തിരുെനറ്റിയിലുംൈകകളിലുമായി
െകട്ട ന്ന െബൽറ്റ്. ‡ 23:5 ൈദവേത്താടുള്ള ഭക്തി ്രപദർശിപ്പിക്കാൻ

െതാങ്ങലിെന്റ നീളം പരമാവധി കൂട്ട ന്നു. § 23:7 എ്രബായപദം: എെന്റ
ഗുരുഎന്നർഥം.
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ആരും ‘ഗുരു’ എന്നു വിളിക്കെപ്പടരുത;് ്രകിസ്തുമാ്രതമാണ്
നിങ്ങൾക്കുള്ള ഏക ‘ഗുരു.’ 11നിങ്ങളിൽ ഉന്നതസ്ഥാനികൾ
നിങ്ങള െട േസവകർ ആയിരിക്കണം. 12 കാരണം,
സ്വയം ഉയർത്തുന്നയാൾ അപമാനിതനാകും; സ്വയം
താഴ്ത്തുന്നയാൾബഹുമാനിതനും.
േവദജ്ഞർക്കും പരീശന്മാർക്കുമുള്ളഏഴ്അേയ്യാകഷ്ടം

13 “കപടഭക്തരായ േവദജ്ഞേര, പരീശന്മാേര,
നിങ്ങൾക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം! നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിെന്റ
വാതിൽ മനുഷ്യർക്കുേനേര െകാട്ടിയടച്ച കളയുന്നു.
നിങ്ങൾ അതിൽ ്രപേവശിക്കുന്നിെല്ലന്നുമാ്രതമല്ല,
്രപേവശിക്കാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നവെര അനുവദിക്കുന്നതുമില്ല.
14 കപടഭക്തരായ േവദജ്ഞേര, പരീശന്മാേര, നിങ്ങൾക്ക്
അേയ്യാ കഷ്ടം! നിങ്ങൾ വിധവകെള ചൂഷണംെചയ്ത്
അവരുെട വീടുകൾ കവർെന്നടുക്കുന്നു.* എന്നാൽ,
മറ്റള്ളവെര േകൾപ്പിേക്കണ്ടതിന് ദീർഘമായി ്രപാർഥിക്കുന്നു.
മറ്റള്ളവർക്കു ലഭിക്കുന്നതിലും അതിഭീകരമായ ശിക്ഷ
നിങ്ങൾക്കുലഭിക്കും.†

15 “കപടഭക്തരായ േവദജ്ഞേര, പരീശന്മാേര, നിങ്ങൾക്ക്
അേയ്യാ കഷ്ടം! ഒരാെള മതപരിവർത്തനം െചയ്യാൻ
നിങ്ങൾ കരയും കടലും ചുറ്റിസഞ്ചരിക്കുന്നു. ആ
വ്യക്തി നിങ്ങേളാെടാപ്പം േചർന്നാേലാ; നിങ്ങൾക്കു
ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന നരകശിക്ഷയുെട ഇരട്ടിക്ക് അവെര
അർഹരാക്കുന്നു.

16 “അന്ധന്മാരായ വഴികാട്ടികേള, നിങ്ങൾക്ക്
അേയ്യാ കഷ്ടം! ‘ഒരാൾ ൈദവാലയെത്തെക്കാണ്ട്
ആണയിട്ടാൽ സാരമില്ല എന്നും ൈദവാലയത്തിെല
സ്വർണെത്തെക്കാണ്ട് ആണയിട്ടാൽ അയാൾ തെന്റ
ശപഥം നിറേവറ്റാൻ ബാധ്യസ്ഥനാെണന്നും,’ നിങ്ങൾ
പറയുന്നു. 17 അന്ധന്മാേര, േഭാഷന്മാേര, ഏതാണ്
േ്രശഷ്ഠം? സ്വർണേമാ സ്വർണെത്ത പവി്രതമാക്കുന്ന
ൈദവാലയേമാ? 18ആെരങ്കിലും, ‘യാഗപീഠെത്തെക്കാണ്ട്
ആണയിട്ടാൽ സാരമില്ല എന്നും അതിേന്മലുള്ള
വഴിപാടിെനെക്കാണ്ട് ആണയിട്ടാൽ അയാളതു
നിറേവറ്റാൻ ബാധ്യസ്ഥനാെണന്നും’ നിങ്ങൾ പറയുന്നു.
19 േഹ അന്ധന്മാേര, ഏതാണ് േ്രശഷ്ഠമായിട്ട ള്ളത്?
വഴിപാേടാ, വഴിപാടിെന പവി്രതമാക്കുന്ന യാഗപീഠേമാ?
20അതിനാൽ യാഗപീഠെത്തെക്കാണ്ട് ആണയിടുന്ന വ്യക്തി
യാഗപീഠെത്തയും അതിേന്മലുള്ള സകലെത്തയുംെചാല്ലി
ആണയിടുന്നു. 21 ൈദവാലയെത്തെക്കാണ്ട്

* 23:14 മൂ.ഭാ. ചൂഷണംെചയ്ത് വിധവകള െട വീടുകെള വിഴുങ്ങുന്നു. † 23:14
ചി.ൈക.്രപ.ഈവാക്യം കാണുന്നില്ല.
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ആണയിടുന്നയാൾ ൈദവാലയെത്തയും അതിൽ
നിവസിക്കുന്ന ൈദവെത്തയുംെചാല്ലി ആണയിടുന്നു.
22 സ്വർഗെത്തെക്കാണ്ട് ആണയിടുന്നയാൾ
ൈദവസിംഹാസനെത്തയുംഅതിേന്മൽഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്ന
ൈദവെത്തയുംെകാണ്ടാണ്ആണയിടുന്നത്.

23 “കപടഭക്തരായ േവദജ്ഞേര, പരീശന്മാേര,
നിങ്ങൾക്കു ഹാ കഷ്ടം! പുതിന, അയേമാദകം,
ജീരകം എന്നിവയിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന നിസ്സാര
വരുമാനത്തിൽനിന്നുേപാലും നിങ്ങൾ ദശാംശം
നൽകുന്നു. എന്നാൽ, ന്യായ്രപമാണത്തിെല
്രപാധാന്യേമറിയ കാര്യങ്ങളായ നീതി, കരുണ, വിശ്വസ്തത
എന്നിങ്ങെനയുള്ളവേയാ, നിങ്ങൾ അവഗണിച്ചിരിക്കുന്നു.
്രപാധാന്യേമറിയവ പാലിക്കുകയും ്രപാധാന്യം കുറഞ്ഞവ
അവഗണിക്കാതിരിക്കുകയുമാണ് േവണ്ടിയിരുന്നത.്
24അന്ധന്മാരായ വഴികാട്ടികേള, കീടെത്തഅരിച്ച കളയുന്ന
നിങ്ങൾഒട്ടകെത്തവിഴുങ്ങുന്നു!‡

25 “കപടഭക്തരായ േവദജ്ഞേര, പരീശന്മാേര, നിങ്ങൾക്ക്
അേയ്യാ കഷ്ടം! നിങ്ങൾ പാനപാ്രതത്തിെന്റയും
തളികയുെടയും പുറം വൃത്തിയാക്കുന്നു; എന്നാൽ അകേമാ
അത്യാർത്തിയും സ്വാർഥതയുംെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
26 അന്ധനായ പരീശാ, ആദ്യം പാനപാ്രതത്തിെന്റയും
തളികയുെടയുംഅകത്തുള്ളത് ശുദ്ധെമന്ന് ഉറപ്പ വരുത്തുക;
അേപ്പാൾപുറവും ശുദ്ധമായിത്തീരും.

27 “കപടഭക്തരായ േവദജ്ഞേര, പരീശന്മാേര,
നിങ്ങൾക്കു ഹാ കഷ്ടം! െവള്ളപൂശി അലങ്കരിച്ച
ശവക്കല്ലറകൾേപാെലയാണ് നിങ്ങൾ. പുറേമ
കാഴ്ചയ്ക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ളെതങ്കിലും അകേമ, അവ
മരിച്ചവരുെട അസ്ഥികളാലും സകലവിധ മാലിന്യങ്ങളാലും
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 28 അതുേപാെലതെന്ന, നിങ്ങള ം
ജനമേധ്യ നീതിനിഷ്ഠരായി കാണെപ്പടുന്നു. പേക്ഷ, ഉള്ളിേലാ
കപടഭക്തിയും ദുഷ്ടതയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

29 “കപടഭക്തരായ േവദജ്ഞേര, പരീശന്മാേര,
നിങ്ങൾക്കു ഹാ കഷ്ടം! ്രപവാചകന്മാർക്കുേവണ്ടി നിങ്ങൾ
ശവകുടീരങ്ങൾ പണിയുകയും നീതിനിഷ്ഠരുെട കല്ലറകൾ
അലങ്കരിക്കുകയുംെചയ്യന്നു. 30 ‘ഞങ്ങള െട പിതൃക്കള െട
കാലത്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നെതങ്കിൽ
്രപവാചകരുെട രക്തം െചാരിയിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ
പങ്കുകാരാകുകയില്ലായിരുന്നു’ എന്നും നിങ്ങൾ പറയുന്നു.
31 ഇങ്ങെന, ്രപവാചകെര െകാന്നവരുെട പിൻഗാമികെളന്നു
നിങ്ങൾതെന്ന നിങ്ങൾെക്കതിരായി സാക്ഷ്യം പറയുന്നു.
‡ 23:24 കീടവും ഒട്ടകവും െയഹൂദന്അനുവദനീയമല്ലാത്തഭക്ഷണമാണ.്
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32 നിങ്ങള െട പൂർവികർ ആരംഭിച്ചത് നിങ്ങൾതെന്ന
പൂർത്തീകരിക്കുക.

33 “സർപ്പങ്ങേള, അണലിക്കുഞ്ഞുങ്ങേള,
നരകശിക്ഷയിൽനിന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങെന രക്ഷെപ്പടും?
34 നിങ്ങള െട അടുേത്തക്കു ്രപവാചകന്മാെരയും
വിജ്ഞാനികെളയും േവദജ്ഞെരയും ഞാൻഅയയ്ക്കുന്നു.
അവരിൽ ചിലെര നിങ്ങൾ ്രകൂശിൽ തറച്ച െകാല്ല കയും
മറ്റ ചിലെര നിങ്ങള െട പള്ളികളിൽെവച്ച ചമ്മട്ടിെകാണ്ട്
അടിക്കുകയും പട്ടണംേതാറും േവട്ടയാടുകയും െചയ്യ ം.
35അങ്ങെന, നീതിനിഷ്ഠനായ ഹാേബലിെന്റ രക്തംമുതൽ
ൈദവാലയത്തിനും യാഗപീഠത്തിനും മേധ്യെവച്ച്
േബെരഖ്യാവിെന്റ മകൻ െസഖര്യാവിെന െകാന്ന് നിങ്ങൾ
ചിന്തിയ രക്തംവെര, ഭൂമിയിൽ െചാരിഞ്ഞിട്ട ള്ള
സകലനീതിനിഷ്ഠരുെട രക്തത്തിെന്റയും ഉത്തരവാദികൾ
നിങ്ങൾ ആയിരിക്കും.§ 36 ഇവെയല്ലാം ഈ തലമുറേമൽ
നിശ്ചയമായും വരുംഎന്നുഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

37 “െജറുശേലേമ, െജറുശേലേമ, ്രപവാചകന്മാെര
വധിക്കുകയും നിെന്റ അടുേത്തക്കയയ്ക്കെപ്പട്ട
സേന്ദശവാഹകെര കെല്ലറിയുകയും െചയ്യന്നവേള,
േകാഴി തെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങെള ചിറകിൻകീഴിൽ
േചർത്തണയ്ക്കുന്നതുേപാെല നിെന്റ മക്കെള
േചർത്തണയ്ക്കാൻ എ്രതതവണ ഞാൻ ആ്രഗഹിച്ച ;
നിങ്ങൾേക്കാ അത് ഇഷ്ടമായില്ല. 38 ഇതാ, നിങ്ങള െട
ഭവനം ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 39 ‘കർത്താവിെന്റ
നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ’* എന്നു നിങ്ങൾ
പറയുന്നതുവെര ഇനി നിങ്ങൾ എെന്ന കാണുകയില്ല എന്നു
ഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.”

24
യുഗാവസാനലക്ഷണങ്ങൾ

1 േയശു ൈദവാലയം വിട്ട േപാകുേമ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ
അടുക്കൽ െചന്ന് ൈദവാലയത്തിന് സമീപമുള്ള
െകട്ടിടസമുച്ചയങ്ങളിേലക്ക് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ്രശദ്ധതിരിച്ച .
2അേപ്പാൾ േയശു, “നിങ്ങൾഇവെയല്ലാം കാണുന്നേല്ലാ? ഒരു
കല്ലിനുമീേത മെറ്റാരു കല്ല് േശഷിക്കാത്തവിധം ഇെതല്ലാം
നിലംപരിചാക്കെപ്പടും, നിശ്ചയം എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

3 ഇതിനുേശഷം േയശു ഒലിവുമലയിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ
ശിഷ്യന്മാർ തനിച്ച് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്,
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“എേപ്പാഴാണ് ഇതു സംഭവിക്കുക? അങ്ങയുെട
പുനരാഗമനത്തിെന്റയും യുഗാവസാനത്തിെന്റയും ലക്ഷണം
എന്തായിരിക്കും?”എന്നു േചാദിച്ച .

4 അതിന് േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് “ആരും
നിങ്ങെള വഞ്ചിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുക. 5 ‘ഞാൻ
്രകിസ്തുവാകുന്നു’ എന്ന് അവകാശെപ്പട്ട െകാണ്ട്
ധാരാളംേപർ എെന്റ നാമത്തിൽ വന്ന് പലെരയും
വഞ്ചിക്കും. 6 നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങെളക്കുറിച്ച ം
യുദ്ധകിംവദന്തികെളക്കുറിച്ച ം േകൾക്കും, എന്നാൽ
പരി്രഭാന്തരാകരുത്. ഇവെയല്ലാം സംഭവിേക്കണ്ടതുതെന്ന,
എന്നാൽ ഇതല്ല യുഗാവസാനം. 7 ജനതകൾതമ്മിലും
രാജ്യങ്ങൾതമ്മിലും യുദ്ധംെചയ്യ ം. ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പങ്ങള ം
േലാകത്തിെന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും. 8ഇവെയല്ലാം
്രപസവേവദനയുെടആരംഭംമാ്രതം.

9 “മനുഷ്യർ നിങ്ങെള അറസ്റ്റ് െചയ്ത് പീഡിപ്പിക്കുകയും
െകാല്ല കയും െചയ്യ ം. എെന്റ അനുയായികളായതിനാൽ
സർവജനതകള ം നിങ്ങെള െവറുക്കും. 10 അേപ്പാൾ
അേനകർ എന്നിലുള്ള വിശ്വാസം പരിത്യജിക്കുകയും
പരസ്പരം ഒറ്റിെക്കാടുക്കുകയും െവറുക്കുകയും
െചയ്യ ം. 11 പല വ്യാജ്രപവാചകരും വന്ന് അേനകെര
വഞ്ചിക്കും. 12 വർധിതമായ ദുഷ്ടതനിമിത്തം
അേനകരുെടയും സ്േനഹം കുറഞ്ഞുേപാകും; 13എന്നാൽ,
അന്ത്യംവെര സഹിച്ച നിൽക്കുന്നവർ രക്ഷിക്കെപ്പടും.
14 ൈദവരാജ്യത്തിെന്റ സുവിേശഷം സർവജനതകള ം
േകൾക്കുന്നതുവെര* േലാകത്തിെലല്ലാം ്രപസംഗിക്കെപ്പടും;
യുഗാവസാനംഅേപ്പാഴായിരിക്കും.

15 “ദാനീേയൽ്രപവാചകനിലൂെട ൈദവം
അരുളിെച്ചയ്ത്രപകാരം, ‘എല്ലാറ്റിെനയും ഉന്മൂലനംെചയ്യന്ന
േമ്ലച്ഛത’† വിശുദ്ധസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നതു നിങ്ങൾ
കാണുേമ്പാൾ—വായിക്കുന്നയാൾ മനസ്സിലാക്കിെക്കാള്ളെട്ട—
16 െയഹൂദ്യ്രപവിശ്യയിലുള്ളവർ മലകളിേലക്ക് ഓടിേപ്പാകെട്ട.
17 മട്ട പ്പാവിൽ ഇരിക്കുന്നയാൾ തെന്റ വീട്ടിൽനിന്ന്
എെന്തങ്കിലും എടുക്കാനായി വീടിനുള്ളിൽ കയറരുത.്
18വയലിലായിരിക്കുന്നയാൾ തെന്റ പുറങ്കുപ്പായം എടുക്കാൻ
തിരിെക േപാകരുത.് 19 ഗർഭവതികൾക്കും മുലയൂട്ട ന്ന
അമ്മമാർക്കുംആ ദിവസങ്ങളിൽ ഹാ കഷ്ടം! 20നിങ്ങള െട
പലായനം ശീതകാലേത്താ ശബ്ബത്തിേലാ ആകരുേത
എന്നു ്രപാർഥിക്കുക. 21 കാരണം, േലാകാരംഭംമുതൽ
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ഇന്നുവെര ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതും അതിനുേശഷം ഒരിക്കലും
ഉണ്ടാകാത്തതുമായവലിയപീഡആനാള കളിൽ ഉണ്ടാകും.

22 “ആ ദിവസങ്ങൾ പരിമിതെപ്പടുത്തിയിെല്ലങ്കിൽ
ഒരു വ്യക്തിേപാലും അവേശഷിക്കുകയില്ല; എന്നാൽ
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവർക്കുേവണ്ടി ആ ദിവസങ്ങൾ
പരിമിതെപ്പടുത്തും. 23 അന്ന് നിങ്ങേളാട് ആെരങ്കിലും,
‘്രകിസ്തു ഇതാ ഇവിെട’ എേന്നാ ‘്രകിസ്തു അതാ
അവിെട’ എേന്നാ പറഞ്ഞാൽ അതു വിശ്വസിക്കരുത്.
24 കാരണം, വ്യാജ്രകിസ്തുക്കള ം വ്യാജ്രപവാചകരും
വന്നു വലിയ ചിഹ്നങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം
്രപവർത്തിച്ച് മനുഷ്യെര വഞ്ചിക്കും; സാധ്യെമങ്കിൽ
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവെരേപ്പാലും! 25 േനാക്കൂ, ഞാൻ ഇത്
മുൻകൂട്ടിത്തെന്നനിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

26 “അതുെകാണ്ട് ആെരങ്കിലും നിങ്ങേളാട്, ‘്രകിസ്തു
അതാ അവിെട വിജനസ്ഥലത്ത്’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ
നിങ്ങൾ അവിേടക്കു േപാകരുത്; ‘അേദ്ദഹം ഇതാ ഇവിെട
മുറിക്കുള്ളിൽ’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കരുത്.
27 കിഴക്കുണ്ടാകുന്ന മിന്നൽപ്പിണർ പടിഞ്ഞാറുവെര
ദൃശ്യമാകുന്നു; അതുേപാെല ആയിരിക്കും മനുഷ്യപു്രതെന്റ
പുനരാഗമനം. 28 കഴുകന്മാർ കൂട്ടംകൂടുന്നത്
ശവത്തിെന്റ സാന്നിധ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നതുേപാെല,
ഇക്കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് മനുഷ്യപു്രതെന്റ വരവിെന്റ
ലക്ഷണമായിരിക്കും.‡

29 “ആദിവസങ്ങളിെല ദുരിതങ്ങൾഅവസാനിച്ചാലുടൻ,
“ ‘സൂര്യൻഅന്ധകാരമയമാകും,
ച്രന്ദെന്റ ്രപകാശംഇല്ലാെതയാകും:

നക്ഷ്രതങ്ങൾആകാശത്തുനിന്നു െകാഴിഞ്ഞുവീഴും;
ആകാശേഗാളങ്ങൾക്ക്ഇളക്കംതട്ട ം.’§

30 “അേപ്പാൾ മനുഷ്യപു്രതെന്റ വരവിെന്റ ചിഹ്നം
ആകാശത്ത് ദൃശ്യമാകും. ഭൂമിയിെല സകലജനതയും
വിലപിക്കും. അേപ്പാൾ മനുഷ്യപു്രതൻ (ഞാൻ)
മഹാശക്തിേയാടും മഹാ്രപതാപേത്താടുംകൂെട
ആകാശേമഘങ്ങളിേന്മൽ വരുന്നത് മനുഷ്യർ കാണും.*
31 മനുഷ്യപു്രതൻ അത്യ ച്ചത്തിലുള്ള കാഹളം
ധ്വനിപ്പിച്ച െകാണ്ട് തെന്റ ദൂതന്മാെര അയയ്ക്കും;
മനുഷ്യപു്രതൻ തനിക്കായി െതരെഞ്ഞടുത്തവെര,
ആകാശത്തിെന്റ ഒരറ്റംമുതൽ മേറ്റയറ്റംവെര, നാല്
അതിരുകളിൽനിന്ന് ദൂതന്മാർ ഒരുമിച്ച കൂട്ട ം.
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32 “അത്തിമരത്തിൽനിന്ന് ഈ പാഠം പഠിക്കുക: അതിെന്റ
ചില്ലകൾ േകാമളമായി തളിർക്കുേമ്പാൾ േവനൽക്കാലം
സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ ്രഗഹിക്കുന്നേല്ലാ.
33 അതുേപാെലതെന്ന, നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങെളല്ലാം
സംഭവിക്കുന്നതു കാണുേമ്പാൾ മനുഷ്യപു്രതൻ (ഞാൻ)
അടുത്ത്, വാതിൽക്കൽവെര എത്തിയിരിക്കുെന്നന്നു
മനസ്സിലാക്കുക. 34 ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട,
ഇവെയല്ലാം സംഭവിച്ച തീരുന്നതുവെര ഈ തലമുറ†
അവസാനിക്കുകയില്ല, നിശ്ചയം. 35ആകാശവും ഭൂമിയും
നശിച്ച േപാകും;എെന്റവചനങ്ങേളാ,അനശ്വരമായിരിക്കും.
ദിവസവും മണിക്കൂറുംഅറിയുന്നില്ല

36 “ആ ദിവസവും മണിക്കൂറും പിതാവ് അല്ലാെത,
സ്വർഗത്തിെല ദൂതന്മാേരാ പു്രതൻേപാലുേമാ‡അറിയുന്നില്ല.
37 േനാഹയുെട കാലത്തു സംഭവിച്ചതുേപാെലതെന്ന
ആയിരിക്കും മനുഷ്യപു്രതെന്റ പുനരാഗമനം. 38 ്രപളയത്തിനു
മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ, േനാഹ െപട്ടകത്തിനുള്ളിൽ
്രപേവശിച്ച ദിവസംവെര, ജനം ഭക്ഷിച്ച ം പാനംെചയ്തും
വിവാഹംകഴിച്ച ം വിവാഹംകഴിപ്പിച്ച ം സസുഖം ജീവിച്ച വന്നു.
39 ്രപളയം വന്ന് എല്ലാവെരയും നശിപ്പിച്ച കളയുന്നതുവെര,
എന്താണു സംഭവിക്കാൻ േപാകുന്നെതന്ന് ആരും
മനസ്സിലാക്കിയില്ല. മനുഷ്യപു്രതെന്റ പുനരാഗമനവും
അങ്ങെനതെന്ന ആയിരിക്കും. 40അന്ന് രണ്ട് പുരുഷന്മാർ
വയലിൽ ആയിരിക്കും; ഒരാൾ എടുക്കെപ്പടും, മേറ്റയാൾ
ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടും. 41 രണ്ട് സ്്രതീകൾ തിരികല്ലിൽ
െപാടിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും;ഒരുസ്്രതീഎടുക്കെപ്പടും മേറ്റസ്്രതീ
ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടും.

42 “അതുെകാണ്ട,് നിങ്ങള െട കർത്താവ് വരുന്നത് ഏതു
ദിവസം എന്നറിയാത്തതിനാൽ ജാ്രഗതേയാടിരിക്കുക.
43 കള്ളൻ രാ്രതിയിൽ വരുന്ന സമയം വീട്ട ടമസ്ഥൻ
അറിഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ അേദ്ദഹം ജാ്രഗതേയാടിരുന്ന് തെന്റ
ഭവനം തുരക്കാതിരിക്കാൻ േവണ്ട കരുതൽ െചയ്യ െമന്നു
നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ. 44 അതുേപാെല നിങ്ങള ം സദാ
ജാഗരൂകരായിരിക്കുക. കാരണം, മനുഷ്യപു്രതൻ വരുന്നത്
ആരും ്രപതീക്ഷിക്കാത്തസമയത്തായിരിക്കും.

45 “ഭവനത്തിെല ദാസർക്ക് യഥാസമയം ഭക്ഷണം
നൽകാൻ, അവരുെട യജമാനൻ നിേയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന
വിശ്വസ്തനും വിേവകിയുമായ ഭൃത്യൻ ആരാണ്?
46 യജമാനൻ വരുേമ്പാൾ അ്രപകാരം െചയ്യന്നവനായി
കാണെപ്പടുന്ന ഭൃത്യൻ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ. 47അേദ്ദഹം
† 24:34 അഥവാ, ജനത ‡ 24:36 ചി.ൈക.്രപ. പു്രതൻേപാലുേമാ എന്ന ഭാഗം
ഇല്ല.
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ആ ഭൃത്യെന തെന്റ സകലസ്വത്തിനും േമലധികാരിയായി
നിയമിക്കും എന്നു നിശ്ചയമായും ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 48 എന്നാൽ ‘യജമാനൻ ഉടെനെയാന്നും
വരികയില്ല’ എന്നു ചിന്തിക്കുന്ന ദുഷ്ടനാണ് ആ
ഭൃത്യെനങ്കിൽ, 49അയാൾ തെന്റ സഹഭൃത്യെര മർദിക്കാനും
മദ്യപേരാെടാത്ത് തിന്നാനും കുടിക്കാനും തുടങ്ങും. 50ആ
ഭൃത്യൻ ്രപതീക്ഷിക്കാത്ത ദിവസത്തിലും ചിന്തിക്കാത്ത
സമയത്തും യജമാനൻ വന്നുേചരും. 51അേദ്ദഹം അവെന
അതികഠിനമായി ശിക്ഷിച്ച് കപടഭക്തർെക്കാപ്പം ഇടം
നൽകും.അവിെടകരച്ചിലും പല്ല കടിയും ഉണ്ടാകും.

25
പത്തുകന്യകമാരുെടസാദൃശ്യകഥ

1 “മണവാളെന എതിേരൽക്കാൻ അവരവരുെട
വിളക്കുകള മായി ഒരിക്കൽ പുറെപ്പട്ട പത്തു കന്യകമാേരാട്
സ്വർഗരാജ്യെത്ത ഉപമിക്കാം. 2 അവരിൽ അഞ്ചുേപർ
ബുദ്ധിശൂന്യരും അഞ്ചുേപർ വിേവകമുള്ളവരും ആയിരുന്നു.
3 ബുദ്ധിശൂന്യർ തങ്ങള െട വിളക്കുകെളടുെത്തങ്കിലും
അവേയാടുകൂെട ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ എടുത്തിരുന്നില്ല.
4 എന്നാൽ വിേവകമുള്ളവേരാ, തങ്ങള െട
വിളക്കുകേളാടുകൂെട കുപ്പികളിൽ എണ്ണയും എടുത്തു.
5മണവാളൻവരാൻൈവകി;അവെരല്ലാവരും മയക്കംപിടിച്ച്
ഉറക്കമായി.

6 “അർധരാ്രതിയിൽ, ‘ഇതാ മണവാളൻ! അേദ്ദഹെത്ത
വരേവൽക്കാൻപുറെപ്പടുക’എന്ന്ആർപ്പ വിളിയുണ്ടായി.

7 “കന്യകമാർ എല്ലാവരും ഉണർന്നു, അവരവരുെട
വിളക്കുകൾ ഒരുക്കി. 8ബുദ്ധിശൂന്യർ വിേവകമുള്ളവേരാട്,
‘നിങ്ങള െടഎണ്ണയിൽകുെറഞങ്ങൾക്കുതരിക;ഞങ്ങള െട
വിളക്കുകൾഅണഞ്ഞുേപാകുന്നു’എന്നുപറഞ്ഞു.

9 “ ‘സാധ്യമല്ല, നാം രണ്ടുകൂട്ടർക്കുംകൂടി എണ്ണ
തികയാെതവരും. അതുെകാണ്ട് എണ്ണ വിൽക്കുന്നവരുെട
അടുക്കൽെച്ചന്ന്നിങ്ങൾക്ക്ആവശ്യമുള്ളത്വാങ്ങുക’എന്ന്
വിേവകികൾമറുപടി പറഞ്ഞു.

10 “അവർഎണ്ണവാങ്ങാൻെപായ്െക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
മണവാളൻ വന്നു. ഒരുങ്ങിയിരുന്ന കന്യകമാർ
അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം വിവാഹവിരുന്നിനായി അകത്തു
്രപേവശിച്ച ;വാതിൽഅടയ്ക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു.

11 “പിന്നീട് എണ്ണ വാങ്ങാൻ േപായ കന്യകമാരും
വന്നു. ‘യജമാനേന, യജമാനേന, ഞങ്ങൾക്ക് വാതിൽ
തുറന്നുതരണേമ,’അവർഅേപക്ഷിച്ച .



മത്തായി 25:12 76 മത്തായി 25:24

12 “എന്നാൽ മണവാളൻ അവേരാട്, ‘ഞാൻ നിങ്ങെള
അറിയുന്നില്ല,സത്യം!’എന്നുപറഞ്ഞു.

13 “ആകയാൽനിങ്ങള ംഎേപ്പാഴും ജാഗരൂകരായിരിക്കുക;
ആദിവസവുംസമയവും നിങ്ങൾഅറിയുന്നില്ലേല്ലാ!
താലന്തുകള െടസാദൃശ്യകഥ

14 “ഒരു മനുഷ്യൻ ദൂരയാ്രതയ്ക്കു പുറെപ്പടുേമ്പാൾ തെന്റ
േസവകെര വിളിച്ച് തെന്റ സമ്പത്ത് അവെര ഏൽപ്പിച്ച
മനുഷ്യേനാട് സ്വർഗരാജ്യെത്ത ഉപമിക്കാം. 15 അേദ്ദഹം,
ഓേരാ േസവകനും അവരവരുെട കഴിവനുസരിച്ച,് ഒരാൾക്ക്
അഞ്ച് താലന്ത്,* മെറ്റാരാൾക്ക് രണ്ട്, േവെറെയാരാൾക്ക്
ഒന്ന് എന്നിങ്ങെന നൽകി; തുടർന്ന് അേദ്ദഹം യാ്രതയായി.
16അഞ്ചു താലന്ത് ലഭിച്ചയാൾ േപായി, ആ പണംെകാണ്ടു
വ്യാപാരംെചയ്ത് അഞ്ചു താലന്തുകൂടി സമ്പാദിച്ച .
17അതുേപാെലതെന്ന രണ്ടു താലന്ത് ലഭിച്ചയാൾ രണ്ടുകൂടി
േനടി. 18എന്നാൽഒരുതാലന്ത്ലഭിച്ചയാൾഅതുമായിേപ്പായി,
നിലത്ത് ഒരു കുഴികുഴിച്ച് യജമാനെന്റ പണം അതിൽ
മറവുെചയ്തു.

19 “ഏെറക്കാലത്തിനുേശഷംആ േസവകരുെട യജമാനൻ
മടങ്ങിെയത്തി അവരുമായി കണക്കുതീർത്തു. 20അഞ്ചു
താലന്ത് ലഭിച്ച േസവകൻ യജമാനെന സമീപിച്ച്, ‘അങ്ങ്
അഞ്ചു താലന്താണേല്ലാ എെന്ന ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത;് ഇതാ
ഞാൻഅഞ്ചുകൂടി േനടിയിരിക്കുന്നു’എന്നുപറഞ്ഞു.

21 “യജമാനൻ അവേനാടു പറഞ്ഞത്, ‘വളെര
നല്ലത്, സമർഥനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസാ, നീ ഈ
െചറിയകാര്യത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നേല്ലാ,ഞാൻ നിെന്ന
അധികം കാര്യങ്ങള െട ചുമതലേയൽപ്പിക്കും. വന്ന് നിെന്റ
യജമാനെന്റആനന്ദത്തിൽപങ്കുേചരുക.’

22 “രണ്ടു താലന്ത് ലഭിച്ച േസവകനും വന്ന,് ‘യജമാനേന,
രണ്ടുതാലന്താണേല്ലാഎെന്നഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത;്ഇതാഞാൻ
രണ്ടുകൂടി േനടിയിരിക്കുന്നു’എന്നുപറഞ്ഞു.

23 “യജമാനൻ അവേനാടു പറഞ്ഞത്, ‘വളെര
നല്ലത്, സമർഥനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസാ, നീ ഈ
െചറിയകാര്യത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നേല്ലാ,ഞാൻ നിെന്ന
അധികം കാര്യങ്ങള െട ചുമതലേയൽപ്പിക്കും. വന്ന് നിെന്റ
യജമാനെന്റആനന്ദത്തിൽപങ്കുേചരുക’എന്നുപറഞ്ഞു.

24 “പിെന്ന ഒരു താലന്ത് ലഭിച്ചിരുന്നവനും വന്നു. അയാൾ,
‘യജമാനേന, വിതയ്ക്കാത്തിടത്തുനിന്ന് െകായ്യ കയും
വിതറാത്തിടത്തുനിന്ന് േശഖരിക്കുകയുംെചയ്യന്നകരുണയറ്റ
മനുഷ്യനാണ് അെങ്ങന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു.

* 25:15 ഒരുതാലന്ത:് ഒരു ദിവസേവതനക്കാരെന്റ 20വർഷെത്തകൂലിക്കുതുല്യം.
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25അതുെകാണ്ട,്ഞാൻഭയന്നിട്ട്അങ്ങയുെടതാലന്ത്നിലത്ത്
ഒളിച്ച െവച്ച . അങ്ങയുെട പണം ഇതാ; ഞാൻ തിരിെക
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു’എന്നുപറഞ്ഞു.

26 “അേപ്പാൾ യജമാനൻ അവേനാട് ഉത്തരം
പറഞ്ഞത,് ‘ദുഷ്ടനും മടിയനുമായ ദാസാ, ഞാൻ
വിതയ്ക്കാത്തിടത്തുനിന്ന് െകായ്യന്നവെനന്നും
വിതറാത്തിടത്തുനിന്ന് േശഖരിക്കുന്നവെനന്നും നീ
അറിഞ്ഞിരുന്നേല്ലാ. 27എെന്റപണം നിനക്ക്ബാങ്കിെലങ്കിലും
നിേക്ഷപിക്കാമായിരുന്നേല്ലാ? അങ്ങെന ഞാൻ
മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ, അതിൽനിന്ന് കുറച്ച് പലിശെയങ്കിലും
എനിക്കു ലഭിക്കുമായിരുന്നേല്ലാ?

28 “ ‘ആ താലന്ത് അയാള െട പക്കൽനിന്ന് എടുത്ത്
പത്ത് താലന്തുള്ളവന് െകാടുക്കുക. 29 ഉള്ളവർക്ക്
അധികം നൽകെപ്പടും, സമൃദ്ധമായും നൽകെപ്പടും;
എന്നാൽ ഇല്ലാത്തവരിൽനിന്ന് അവർക്കുള്ള അൽപ്പംകൂെട
എടുത്തുകളയെപ്പടും. 30 അേയാഗ്യനായ ആ േസവകെന
പുറത്ത് േഘാരാന്ധകാരത്തിേലക്ക് എറിയുക, അവിെട
കരച്ചിലും പല്ല കടിയും ഉണ്ടാകും.’
അന്ത്യന്യായവിധി

31 “മനുഷ്യപു്രതൻ തെന്റ സകലദൂതന്മാരുമായി
അവിടെത്ത മഹത്ത്വത്തിൽ വരുേമ്പാൾ അവിടെത്ത
രാജകീയ സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായി
32 സകലജനതെയയും തിരുസന്നിധിയിൽ ഒരുമിച്ച കൂട്ട ം.
ഇടയൻ േകാലാടുകളിൽനിന്ന് െചമ്മരിയാടുകെള
േവർതിരിക്കുന്നതുേപാെല, അവിടന്ന് ജനെത്ത വിഭജിക്കും.
33 െചമ്മരിയാടുകെള തെന്റ വലതുഭാഗത്തും േകാലാടുകെള
തെന്റഇടതുഭാഗത്തും നിർത്തും.

34 “പിെന്ന രാജാവു തെന്റ വലതുഭാഗത്തുള്ളവേരാട്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യ ം, ‘എെന്റ പിതാവിെന്റ
അനു്രഗഹത്തിന് േയാഗ്യരായവേര, വരിക;
േലാകസൃഷ്ടിക്കുമുേമ്പ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
രാജ്യം അവകാശമാക്കുക. 35 എനിക്കു വിശന്നു, നിങ്ങൾ
എനിക്ക്ആഹാരംതന്നു;എനിക്കുദാഹിച്ച ,നിങ്ങൾഎനിക്ക്
കുടിക്കാൻ തന്നു; ഞാൻ ഒരു അപരിചിതനായിരുന്നു,
എങ്കിലും നിങ്ങൾ എെന്ന വീട്ടിൽ സ്വീകരിച്ച ; 36 ഞാൻ
നഗ്നനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എെന്ന വസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച ; ഞാൻ
േരാഗിയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എെന്ന പരിചരിച്ച ; ഞാൻ
കാരാഗൃഹത്തിൽആയിരുന്നു,നിങ്ങൾഎെന്നസന്ദർശിച്ച .’

37 “അേപ്പാൾ നീതിനിഷ്ഠർ അവിടേത്താട്: ‘എേപ്പാഴാണ്
കർത്താേവ, അങ്ങ് വിശപ്പ ള്ളവനായി കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ
അേങ്ങക്ക് ആഹാരം തന്നത?് ദാഹിക്കുന്നവനായി കണ്ടിട്ട്



മത്തായി 25:38 78 മത്തായി 26:2

കുടിക്കാൻ തന്നത്? 38 ഒരു അപരിചിതനായിക്കണ്ടിട്ട്
ഞങ്ങൾ അങ്ങെയ സ്വീകരിക്കുകേയാ നഗ്നനായിരിെക്ക
വസ്്രതം ധരിപ്പിക്കുകേയാ െചയ്തത് എേപ്പാഴാണ്?
39 േരാഗിയാേയാ തടവുകാരനാേയാ കണ്ടിട്ട് എേപ്പാഴാണ്
ഞങ്ങൾഅങ്ങെയസന്ദർശിച്ചത്?’എന്നു േചാദിക്കും.

40 “അതിന് രാജാവ് ഇ്രപകാരം മറുപടി പറയും, ‘എെന്റ
അവഗണിക്കെപ്പട്ട ഈ സേഹാദരങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കുേവണ്ടി
നിങ്ങൾ െചയ്തെതല്ലാം എനിക്കുേവണ്ടി െചയ്തതാണ്,
സത്യം,എന്നുഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.’

41 “തുടർന്ന് രാജാവ് തെന്റ ഇടതുഭാഗത്തുള്ളവേരാടു
കൽപ്പിക്കും: ‘കടന്നുേപാകുക ശാപ്രഗസ്തേര, പിശാചിനും
അയാള െട കിങ്കരന്മാർക്കുംേവണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന
നിത്യാഗ്നിയിേലക്ക് േപാകുക. 42 എനിക്കു വിശന്നു,
നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആഹാരം തന്നില്ല; എനിക്ക് ദാഹിച്ച ,
നിങ്ങൾ എനിക്ക് കുടിക്കാൻ തന്നില്ല; 43 ഞാൻ
ഒരു അപരിചിതനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എെന്ന വീട്ടിൽ
സ്വീകരിച്ചില്ല. ഞാൻ നഗ്നനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എെന്ന
വസ്്രതം ധരിപ്പിച്ചില്ല; ഞാൻ േരാഗ്രഗസ്തനായിരുന്നു,
കാരാഗൃഹത്തിലുമായിരുന്നു;നിങ്ങൾഎെന്നപരിചരിച്ചില്ല.’

44 “അേപ്പാൾ അവരും അവിടേത്താട്, ‘എേപ്പാഴാണ്
കർത്താേവ, അങ്ങ് വിശക്കുന്നവേനാ ദാഹിക്കുന്നവേനാ
സഞ്ചാരിേയാ നഗ്നേനാ േരാഗിേയാ തടവുകാരേനാ ആയി
കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങെയ സഹായിക്കാതിരുന്നത്?’ എന്നു
േചാദിക്കും.

45 “അതിന് രാജാവ് ഇ്രപകാരം മറുപടി പറയും,
‘എെന്റ അവഗണിക്കെപ്പട്ട ഈ സേഹാദരങ്ങളിൽ
ഒരാൾെക്കങ്കിലുംേവണ്ടി നിങ്ങൾ െചയ്യാതിരുന്നെതല്ലാം
എനിക്കുേവണ്ടി െചയ്യാതിരുന്നതാണ,് സത്യം, എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.’

46 “പിെന്ന അവർ നിത്യശിക്ഷയിേലക്കും നീതിനിഷ്ഠർ
നിത്യജീവനിേലക്കും േപാകും.”

26
േയശുവിെനതിേര ഗൂഢാേലാചന

1 ഈ സംഭാഷണം തീർന്നേശഷം േയശു അവിടെത്ത
ശിഷ്യന്മാേരാട്, 2 “ഇനി രണ്ട് ദിവസംമാ്രതേമ െപസഹായ്ക*്
േശഷിക്കുന്നുള്ള എന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ; അന്ന്
്രകൂശിൽ തറയ്ക്കെപ്പടുന്നതിനായി മനുഷ്യപു്രതൻ
ഏൽപ്പിക്കെപ്പടും”എന്നുപറഞ്ഞു.
* 26:2 അതായത,് വീെണ്ടടുപ്പ മേഹാത്സവം: ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നുള്ള
ഇ്രസാേയലിെന്റവിേമാചനംഅനുസ്മരിക്കുന്നു.
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3 ആ സമയത്ത് പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
സമുദായേനതാക്കന്മാരും മഹാപുേരാഹിതൻ കയ്യഫാവിെന്റ
അരമനയിൽ ഒത്തുകൂടി; 4 േയശുവിെന ചതിവിൽ
പിടികൂടി െകാല്ല ന്നതിെനപ്പറ്റി ഗൂഢാേലാചന നടത്തി.
5 “ജനമധ്യത്തിൽ കലാപം ഉണ്ടാേയക്കാം, അതുെകാണ്ട്
ഇത് െപസഹാെപ്പരുന്നാൾ സമയത്ത് പാടില്ല,”
എന്നിങ്ങെനയായിരുന്നുഅവരുെട ചർച്ച.

േയശുവിെന്റൈതലാഭിേഷകം
6 േയശു െബഥാന്യയിൽ, കുഷ്ഠേരാഗിയായിരുന്ന
ശിേമാെന്റ ഭവനത്തിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ, 7 ഒരു
സ്്രതീ ഒരു െവൺകൽഭരണിയിൽ വളെര
വിലപിടിപ്പ ള്ള സുഗന്ധൈതലവുമായി അടുത്തുവന്ന്,
ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുകയായിരുന്നഅേദ്ദഹത്തിെന്റശിരസ്സിൽ
ഒഴിച്ച .

8 ഇതുകണ്ട് കുപിതരായ ശിഷ്യന്മാർ, “ഈ പാഴ്െചലവ്
എന്തിന്? 9ഈസുഗന്ധൈതലം വലിെയാരു തുകയ്ക്കു വിറ്റ്
ആ പണം ദരി്രദർക്ക് ദാനം െചയ്യാമായിരുന്നേല്ലാ?” എന്നു
േചാദിച്ച .

10 േയശു ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവേരാടു പറഞ്ഞത്:
“നിങ്ങൾ ഈ സ്്രതീെയ വിമർശിക്കുന്നെതന്തിന?്
അവൾ എനിക്ക് െചയ്തത് ഒരു നല്ലകാര്യമാണേല്ലാ.
11 ദരി്രദർ നിങ്ങേളാടുകൂെട എേപ്പാഴും ഉണ്ടേല്ലാ;† ഞാേനാ
നിങ്ങേളാടുകൂെട എേപ്പാഴും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.
12 അവൾ ഈ സുഗന്ധൈതലം എെന്റ ശരീരത്തിേന്മൽ
ഒഴിച്ച െകാണ്ട്; ശവസംസ്കാരത്തിന് എെന്ന
ഒരുക്കുകയായിരുന്നു. 13 േലാകെമങ്ങും, ഈ സുവിേശഷം
വിളംബരംെചയ്യന്നിടെത്തല്ലാം,അവൾ െചയ്തത് അവള െട
സ്മരണയ്ക്കായി ്രപസ്താവിക്കെപ്പടും, നിശ്ചയം, എന്നു
ഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.”
േയശുവിെന ഒറ്റിെക്കാടുക്കാെമന്നുയൂദാസമ്മതിക്കുന്നു

14 അന്നുതെന്ന പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായ
യൂദാ ഈസ്കേര്യാത്ത് പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാെര സമീപിച്ച്,
15 “േയശുവിെന തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിച്ചാൽ നിങ്ങൾ
എനിക്ക് എന്തുതരും?” എന്നു േചാദിച്ച . അവർ അവന്
മുപ്പത് െവള്ളിനാണയങ്ങൾ എണ്ണിെക്കാടുത്തു. 16 യൂദാ,
ആ നിമിഷംമുതൽ േയശുവിെന അറസ്റ്റ് െചയ്യിക്കാനുള്ള
തക്കംേനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
അന്ത്യഅത്താഴം

† 26:11 ആവ. 15:11കാണുക.
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17 പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ െപരുന്നാളിെല‡
ആദ്യദിവസം, ശിഷ്യന്മാർ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്,
“അേങ്ങക്ക് െപസഹ ഭക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എവിെടയാണ്
ഒരുേക്കണ്ടത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

18 അതിന് േയശു, “നിങ്ങൾ പട്ടണത്തിൽ, ഞാൻ
പറയുന്ന വ്യക്തിയുെട അടുക്കൽ െചന്ന,് ‘ഗുരു പറയുന്നു,
എെന്റ സമയം അടുെത്തത്തിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ
എെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാെടാത്ത് െപസഹ ആചരിക്കാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നത് താങ്കള െട ഭവനത്തിലാണ്
എന്നു പറയുക’ ” എന്നു പറഞ്ഞു. 19 േയശു
നിർേദശിച്ചതുേപാെലതെന്ന ശിഷ്യന്മാർ െചയ്തു. അവർ
െപസഹഒരുക്കി.

20 സന്ധ്യയായേപ്പാൾ േയശു പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാേരാെടാപ്പം
ഭക്ഷണത്തിന്ഇരുന്നു. 21അവർഭക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ,
“നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻഎെന്നഒറ്റിെക്കാടുക്കും,നിശ്ചയം”എന്ന്
േയശു പറഞ്ഞു.

22ഇതു േകട്ട് അവർഅത്യന്തം ദുഃഖിതരായി. “കർത്താേവ,
അതു ഞാനല്ലേല്ലാ?” എന്ന് അവർ ഓേരാരുത്തരായി
അേദ്ദഹേത്താട് േചാദിക്കാൻതുടങ്ങി.

23 അതിന് േയശു ഇ്രപകാരം മറുപടി പറഞ്ഞു,
“എേന്നാെടാപ്പം പാ്രതത്തിൽൈകമുക്കിയവൻതെന്നഎെന്ന
ഒറ്റിെക്കാടുക്കും. 24 മനുഷ്യപു്രതൻ (ഞാൻ) േപാകുന്നു;
തെന്നക്കുറിച്ച് എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന
അവന് സംഭവിക്കും. എന്നാൽ, മനുഷ്യപു്രതെന
ഒറ്റിെക്കാടുക്കുന്നവെന്റ സ്ഥിതി അതിഭയാനകം! ആ
മനുഷ്യൻ ജനിക്കാതിരുെന്നങ്കിൽ അവനത് എ്രത
നന്നായിരുേന്നെന!”

25അേദ്ദഹെത്തഒറ്റിെക്കാടുക്കാനിരുന്നയൂദാ, “റബ്ബീ,അതു
ഞാനല്ലേല്ലാ”എന്നു േചാദിച്ച .

“നീ തെന്നഅത് പറഞ്ഞേല്ലാ,” േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
26 അവർ െപസഹ ഭക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
േയശു അപ്പം എടുത്ത് വാഴ്ത്തി നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാർക്ക്
നൽകിെക്കാണ്ട,് “വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുക, ഇത് എെന്റ ശരീരം
ആകുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

27 പിെന്ന അവിടന്ന് പാനപാ്രതം എടുത്ത് ൈദവത്തിന്
സ്േതാ്രതംെചയ്ത് അവർക്കു നൽകിെക്കാണ്ടു പറഞ്ഞത്:
“എല്ലാവരും ഇതിൽനിന്നു പാനംെചയ്യ ക, 28 ഇത് എെന്റ
രക്തം ആകുന്നു, അേനകരുെട പാപേമാചനത്തിനുേവണ്ടി
‡ 26:17 െയഹൂദന്മാരുെടഏഴുദിവസംനീണ്ടുനിൽക്കുന്നഒരുആേഘാഷമാണിത.്
ഈഏഴുദിവസവുംഅവർപുളിപ്പിക്കാെതചുട്ടഅപ്പംമാ്രതം ഭക്ഷിക്കുന്നു.
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െചാരിയെപ്പടുന്ന, ഉടമ്പടിയുെട രക്തം.§ 29എെന്റപിതാവിെന്റ
രാജ്യത്തിൽ നിങ്ങേളാെടാത്ത് ഞാൻ ഇത് പുതുതായി
കുടിക്കുന്നദിവസംവെര, മുന്തിരിവള്ളിയുെടഫലത്തിൽനിന്ന്
പാനം െചയ്യ കയില്ല.”

30 ഇതിനുേശഷം അവർ ഒരു സ്േതാ്രതഗീതം പാടി;
ഒലിവുമലയിേലക്ക് േപായി.
പേ്രതാസിെന്റതിരസ്കരണം േയശു ്രപവചിക്കുന്നു

31 പിെന്ന േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞത:് “ഈ
രാ്രതിയിൽത്തെന്ന എനിക്ക് സംഭവിക്കാൻേപാകുന്ന
കാര്യങ്ങൾനിമിത്തം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എെന്ന
പരിത്യജിക്കും.
“ ‘ഞാൻഇടയെന െവട്ട ം;
ആട്ടിൻപറ്റം ചിതറിേപ്പാകും,’*

എന്നു തിരുെവഴുത്തിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നേല്ലാ.
32 എന്നാൽ, ഞാൻ ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റതിനുേശഷം
നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി ഗലീലയിേലക്കു േപാകും.”

33 അേപ്പാൾ പേ്രതാസ,് “എല്ലാവരും അങ്ങെയ
ഉേപക്ഷിച്ചാലും ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങെന െചയ്യ കയില്ല”
എന്നുപറഞ്ഞു.

34 അതിന് േയശു, “ഈ രാ്രതിയിൽത്തെന്ന, േകാഴി
കൂവുന്നതിനുമുമ്പ്, നിശ്ചയമായും എെന്ന നീ മൂന്നു്രപാവശ്യം
തിരസ്കരിച്ചിരിക്കുംഎന്നുഞാൻനിേന്നാടുപറയുന്നു”എന്നു
മറുപടി പറഞ്ഞു.

35 “ഒരിക്കലുമില്ല, അങ്ങേയാെടാപ്പം മരിേക്കണ്ടിവന്നാലും,
ഞാൻ അങ്ങെയ തിരസ്കരിക്കുകയില്ല.” പേ്രതാസ്
്രപഖ്യാപിച്ച . മറ്റ ശിഷ്യന്മാരും ഇതുതെന്നആവർത്തിച്ച .

െഗത്ത്േശമന
36േയശുശിഷ്യന്മാരുെമാത്ത് െഗത്ത്േശമനഎന്നസ്ഥലത്ത്
എത്തി. “ഞാൻ അവിെടവെര ്രപാർഥിക്കാൻ േപാകുന്നു,
അതുവെര നിങ്ങൾ ഇവിെട ഇരിക്കുക,” എന്ന് േശഷം
ശിഷ്യന്മാേരാട്പറഞ്ഞിട്ട്, 37പേ്രതാസിെനയുംെസെബദിയുെട
മക്കളായ യാേക്കാബ,് േയാഹന്നാൻ എന്നിവെരയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി. അവിെടെവച്ച് അേദ്ദഹം
ദുഃഖവിവശനായി വ്യാകുലെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. 38 അേപ്പാൾ
േയശു, “എെന്റ ്രപാണനിൽ ദുഃഖം നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞിട്ട്ഞാൻ
മരണാസന്നനായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എേന്നാെടാപ്പം ഇവിെട
ഉണർന്നിരിക്കുക”എന്ന്അവേരാടു പറഞ്ഞു.

§ 26:28 പഴയനിയമകാലത്ത് ഉടമ്പടികൾ സ്ഥിരെപ്പടുത്തിയിരുന്നത് മൃഗെത്ത
അറത്ത് അതിെന്റ രക്തം െചാരിയുന്നതിലൂെട ആയിരുന്നു. ഉൽ. 15 കാണുക.
* 26:31 െസഖ. 13:7
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39പിെന്ന േയശുഅൽപ്പംകൂെട മുേമ്പാട്ട െചന്ന് മുട്ട കുത്തി
മുഖം നിലംവെര കുനിച്ച,് “എെന്റ പിതാേവ, സാധ്യെമങ്കിൽ
ഈ പാനപാ്രതം എന്നിൽനിന്ന് മാറ്റണേമ; എങ്കിലും എെന്റ
ഇഷ്ടംേപാെലയല്ല, അവിടെത്ത ഇഷ്ടംേപാെലതെന്ന
ആകെട്ട”എന്നു ്രപാർഥിച്ച .

40 അതിനുേശഷം, േയശു ശിഷ്യന്മാരുെട അടുക്കൽ
മടങ്ങിവന്നു. ഉറക്കത്തിലാണ്ടുേപായ ശിഷ്യന്മാെരക്കണ്ടിട്ട്,
“ഒരു മണിക്കൂർേപാലും എേന്നാടുകൂെട ഉണർന്നിരിക്കാൻ
നിങ്ങൾക്കു കഴിയുന്നിേല്ല?” എന്ന് അേദ്ദഹം പേ്രതാസിേനാട്
േചാദിച്ച . 41 “്രപേലാഭനത്തിൽ അകെപ്പടാതിരിക്കാൻ
ഉണർന്നിരുന്ന് ്രപാർഥിക്കുക. ആത്മാവ് സന്നദ്ധം, എന്നാൽ
ശരീരേമാ ദുർബലം.”

42േയശുരണ്ടാമതും േപായി, “എെന്റപിതാേവ,ഞാൻപാനം
െചയ്യാെതഈ പാനപാ്രതം നീങ്ങിേപ്പാകുക സാധ്യമെല്ലങ്കിൽ
അവിടെത്തഇഷ്ടംതെന്നനിറേവറെട്ട”എന്നു ്രപാർഥിച്ച .

43 അേദ്ദഹം തിരിെച്ചത്തിയേപ്പാൾ നി്രദാഭാരംെകാണ്ട്
അവർ പിെന്നയും ഉറങ്ങുന്നതു കണ്ട,് 44 വീണ്ടും അവെര
വിട്ട േപായി, മൂന്നാമതും അേതകാര്യംതെന്ന പറഞ്ഞു
്രപാർഥിച്ച .

45 പിെന്ന അേദ്ദഹം ശിഷ്യന്മാരുെട അടുക്കൽ
മടങ്ങിവന്ന,് “ഇേപ്പാഴും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങി
വി്രശമിക്കുകയാേണാ? മനുഷ്യപു്രതൻ പാപികള െട
ൈകയിൽ ഏൽപ്പിക്കെപ്പടാൻേപാകുന്ന സമയം ഇതാ,
വന്നിരിക്കുന്നു. 46 എഴുേന്നൽക്കുക, നമുക്കു േപാകാം.
എെന്നഒറ്റിെക്കാടുക്കുന്നവൻഇതാഇവിെട!”എന്നുപറഞ്ഞു.

േയശുവിെനഅറസ്റ്റ െചയ്യന്നു
47 േയശു സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾത്തെന്ന,
പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായ യൂദാ അവിെടെയത്തി.
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും സമുദായേനതാക്കന്മാരും
അയച്ച ഒരു ജനസഞ്ചയം വാള കള ം വടികള േമന്തി
അവേനാെടാപ്പം വന്നിരുന്നു. 48 ഒറ്റിെക്കാടുക്കുന്ന, യൂദാ,
“ഞാൻ ചുംബനംെകാണ്ട് ആെര അഭിവാദനംെചയ്യ േന്നാ;
അേദ്ദഹെത്ത അറസ്റ്റ് െചയ്യ ക.” എന്ന ഒരടയാളം
അവരുമായി പറെഞ്ഞാത്തിരുന്നു. 49അേപ്പാൾത്തെന്നയൂദാ
േയശുവിെന്റ അടുേത്തക്കുെചന്ന്, “റബ്ബീ, വന്ദനം” എന്നു
പറഞ്ഞ്അേദ്ദഹെത്തചുംബിച്ച .

50 േയശു, “സ്േനഹിതാ, നീ വന്നെതന്തിേനാ അതുതെന്ന
െചയ്യ ക”†എന്നു ്രപതിവചിച്ച .
† 26:50 അഥവാ,സ്േനഹിതാ,നീ വന്നെതന്തിന്?
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ഉടെന ജനം മുേമ്പാട്ട െചന്ന് േയശുവിെന കടന്നുപിടിച്ച്
അേദ്ദഹെത്ത ബന്ധിച്ച . 51അേപ്പാൾ േയശുവിേനാെടാപ്പം
നിന്നവരിൽ ഒരാൾ ൈകനീട്ടി തെന്റ വാൾ വലിച്ച രി
മഹാപുേരാഹിതെന്റ ദാസെന െവട്ടി; അയാള െട കാത്
േഛദിച്ച കളഞ്ഞു.

52 അേപ്പാൾ േയശു അവേനാട,് “നിെന്റ വാൾ
ഉറയിലിടുക, വാേളന്തുന്നവരുെടെയല്ലാം അന്ത്യം
വാൾെകാണ്ടുതെന്നയായിരിക്കും. 53 എനിക്ക് എെന്റ
പിതാവിൽനിന്ന് സഹായം അഭ്യർഥിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല
എന്നാേണാ നീ കരുതുന്നത?് ഇേപ്പാൾത്തെന്ന അവിടന്ന്
പതിനായിരക്കണക്കിന്‡ ദൂതന്മാെര എനിക്കുേവണ്ടി
അണിനിരത്തുകയിേല്ല? 54അങ്ങെനയായാൽ ഇവെയല്ലാം
സംഭവിക്കണം എന്ന തിരുെവഴുത്തുകൾ എങ്ങെന
നിവൃത്തിയാകും?”എന്നുപറഞ്ഞു.

55 അേപ്പാൾത്തെന്ന േയശു ജനക്കൂട്ടേത്താട,് “ഞാൻ
ഒരു വിപ്ളവം നയിക്കുന്നതിനാലാേണാ നിങ്ങൾ എെന്ന
പിടിച്ച െകട്ടാൻ വാള കള ം വടികള േമന്തി വരുന്നത?് ഞാൻ
ദിവസവും ഉപേദശിച്ച െകാണ്ട് ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ
ഇരുന്നേപ്പാൾ എെന്ന നിങ്ങൾ എന്തുെകാണ്ട്
അറസ്റ്റ് െചയ്തില്ല? 56 എന്നാൽ, തിരുെവഴുത്തിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന ്രപവാചകവചസ്സ കൾ
നിറേവറുന്നതിന് ഇെതല്ലാം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾത്തെന്ന ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാവരും
േയശുവിെന ഉേപക്ഷിച്ച്ഓടി രക്ഷെപ്പട്ട .
േയശു െയഹൂദരുെട േകാടതിയിൽ

57 േയശുവിെന അറസ്റ്റ്െചയ്തവർ അേദ്ദഹെത്ത കയ്യഫാ
മഹാപുേരാഹിതെന്റ അരമനയിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി.
അവിെട േവദജ്ഞരും സമുദായേനതാക്കന്മാരും
ഒരുമിച്ച കൂടി വന്നിരുന്നു. 58 അേപ്പാൾ പേ്രതാസ,്
മഹാപുേരാഹിതെന്റഅരമനാങ്കണത്തിൽഎത്തുന്നതുവെര
അൽപ്പം അകലംവിട്ട് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിന്നാെല െചന്നു.
പേ്രതാസ് അങ്കണത്തിനുള്ളിൽക്കടന്ന,് എന്ത് സംഭവിക്കും
എന്നറിയാൻകാത്ത്കാവൽക്കാേരാെടാപ്പം ഇരുന്നു.

59 പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും െയഹൂദന്യായാധിപസമിതി§
മുഴുവനും േയശുവിെന വധശിക്ഷയ്ക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന്
ഉതകുന്ന വ്യാജെതളിവുകൾ അേദ്ദഹത്തിെനതിേര
അേന്വഷിച്ച . 60 കള്ളസ്സാക്ഷ്യവുമായി പലരും

‡ 26:53 മൂ.ഭാ. പ്രന്തണ്ട് െലേഗ്യാനിലധികം. ആറായിരേത്താളം പട്ടാളക്കാർ
അടങ്ങുന്ന ഒരു ്രടൂപ്പാണ് ഒരു െലേഗ്യാൻ. § 26:59 മൂ.ഭാ. സൻെഹ്രദിൻ.
മഹാപുേരാഹിതനടക്കം 71 േപർഅടങ്ങുന്നഒരുസംഘമാണിത്.
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മുേമ്പാട്ട വെന്നങ്കിലും അവർ ആ്രഗഹിച്ച നിലയിലുള്ളത്
ഒന്നുംഅവർക്കു ലഭിച്ചില്ല.
അവസാനം രണ്ടുേപർ മുേന്നാട്ട വന്ന്, 61 “ ‘എനിക്ക്
ൈദവാലയം തകർക്കാൻ കഴിയും; മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം
അത് പുനർനിർമിക്കാനും എനിക്ക് സാധിക്കും’ എന്ന് ഈ
മനുഷ്യൻപറഞ്ഞു”എന്നു േബാധിപ്പിച്ച .

62അേപ്പാൾ മഹാപുേരാഹിതൻ എഴുേന്നറ്റ നിന്നുെകാണ്ട,്
“നിനക്ക് മറുപടിെയാന്നും ഇേല്ല? ഇവർ നിനെക്കതിരായി
ഉന്നയിക്കുന്ന ഈ സാക്ഷ്യം എന്ത്?” എന്ന് േയശുവിേനാട്
േചാദിച്ച . 63 േയശുേവാ നിശ്ശബ്ദനായിരുന്നു.
മഹാപുേരാഹിതൻ അേദ്ദഹേത്താട്, “ജീവനുള്ള
ൈദവത്തിെന്റ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിേന്നാട്
ആജ്ഞാപിക്കുന്നു: നീ ൈദവപു്രതനായ ്രകിസ്തുെവങ്കിൽ
ഞങ്ങേളാടു പറയുക”എന്ന്ആവശ്യെപ്പട്ട .

64 അതിന് േയശു, “താങ്കൾ പറഞ്ഞതുേപാെലതെന്ന.
ഞാൻ നിങ്ങേളാട് എല്ലാവേരാടുമായി ്രപഖ്യാപിക്കുകയാണ്:
ഇന്നുമുതൽ മനുഷ്യപു്രതൻ (ഞാൻ) സർവശക്തനായ
ൈദവത്തിെന്റ വലതുഭാഗത്ത് ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നതും
ആകാശേമഘങ്ങൾ വാഹനമാക്കി വരുന്നതും നിങ്ങൾ
കാണും”*എന്നുപറഞ്ഞു.

65 ഇതു േകട്ടയുടൻതെന്ന മഹാപുേരാഹിതൻ
തെന്റ വസ്്രതംകീറിെക്കാണ്ട,് “ഇയാൾ ൈദവദൂഷണം
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് േവെറ സാക്ഷികള െട
ആവശ്യം എന്ത്? ഇതാ, ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾതെന്ന
ൈദവദൂഷണം േകട്ട വേല്ലാ. 66നിങ്ങൾഎന്തു വിധിക്കുന്നു?”
എന്നു േചാദിച്ച .

“അയാൾവധശിക്ഷയ്ക്ക്അർഹൻ,”എന്ന്അവർ മറുപടി
പറഞ്ഞു.

67അേപ്പാൾ അവർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖത്ത് തുപ്പ കയും
മുഷ്ടിചുരുട്ടി ഇടിക്കുകയും െചയ്തു. ചിലർ അേദ്ദഹെത്ത
അടിച്ച െകാണ്ട,് 68 “്രകിസ്തുേവ,ആരാണ് നിെന്ന അടിച്ചത്?
ഞങ്ങേളാട് ്രപവചിക്കുക!”എന്നുപറഞ്ഞു.
പേ്രതാസ് േയശുവിെനതള്ളിപ്പറയുന്നു

69പേ്രതാസ് പുറത്ത്അങ്കണത്തിൽഇരിക്കുകയായിരുന്നു.
ഒരു േവലക്കാരി അേദ്ദഹെത്ത സമീപിച്ച്, “നീയും
ഗലീലക്കാരനായ േയശുവിേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നേല്ലാ”
എന്നുപറഞ്ഞു.

70 എന്നാൽ പേ്രതാസ് അവരുെടെയല്ലാം മുമ്പിൽെവച്ച്
അതു നിേഷധിച്ച്, “നീ എന്താണ് പറയുന്നത് എനിക്ക്;
മനസ്സിലാകുന്നില്ലേല്ലാ”എന്നുപറഞ്ഞു.
* 26:64 സങ്കീ. 110:1;ദാനി. 7:13
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71 പിെന്ന അയാൾ അങ്കണകവാടത്തിേലക്ക് േപായി.
അവിെടെവച്ച് മെറ്റാരു േവലക്കാരി അയാെള കണ്ടിട്ട്
അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നവേരാട്, “ഈമനുഷ്യൻ നസറായനായ
േയശുവിേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

72അയാൾ വീണ്ടും അതു നിേഷധിച്ച ;ആണയിട്ട െകാണ്ട്,
“ആമനുഷ്യെനഎനിക്ക്അറിഞ്ഞുകൂടാ”എന്നുപറഞ്ഞു.

73 അൽപ്പസമയം കഴിഞ്ഞ,് അവിെട നിന്നിരുന്നവർ
പേ്രതാസിെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്, “ഒരു സംശയവുമില്ല, നീ
അവരിൽ ഒരാൾതെന്നയാണ്, നിെന്റ ഉച്ചാരണംതെന്നഅതു
വ്യക്തമാക്കുന്നേല്ലാ”എന്നുപറഞ്ഞു.

74അേപ്പാൾപേ്രതാസ,് “ഞാൻആമനുഷ്യെനഅറിയുകേയ
ഇല്ല!” എന്ന് അവേരാടു പറഞ്ഞുെകാണ്ട് ആണയിടാനും
ശപിക്കാനും തുടങ്ങി.
ഉടെനേകാഴികൂവി. 75അേപ്പാൾ, “േകാഴികൂവുന്നതിനുമുമ്പ്
മൂന്നു്രപാവശ്യം നീ എെന്ന തിരസ്കരിക്കും” എന്ന് േയശു
തേന്നാടു പറഞ്ഞിരുന്ന വാക്ക് ഓർത്ത് പേ്രതാസ്
പുറേത്തക്കുേപായിഅതിദുഃഖേത്താെട െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു.

27
യൂദായുെടഅന്ത്യം

1 അതിരാവിെല എല്ലാ പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
സമുദായേനതാക്കന്മാരും േചർന്ന് േയശുവിെന
വധശിക്ഷയ്ക്ക് ഏൽപ്പിേക്കണം എന്നു പദ്ധതിയിട്ട്,
2 അേദ്ദഹെത്ത ബന്ധിച്ച് അവിെടനിന്ന് െകാണ്ടുേപായി
േറാമൻ ഭരണാധികാരിയായപീലാേത്താസിന്ൈകമാറി.

3 േയശുവിെന വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച എന്ന്
അേദ്ദഹെത്ത ഒറ്റിെക്കാടുത്ത യൂദാ അറിഞ്ഞേപ്പാൾ
അതിദുഃഖിതനായിത്തീർന്നു. അയാൾ ആ മുപ്പത്
െവള്ളിനാണയങ്ങൾ പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാർക്കും
സമുദായേനതാക്കന്മാർക്കും തിരിെക നൽകിെക്കാണ്ട,്
4 “ഞാൻ പാപംെചയ്തിരിക്കുന്നു; നിഷ്കളങ്കരക്തെത്ത
ഞാൻഒറ്റിെക്കാടുത്തേല്ലാ”എന്നുപറഞ്ഞു.

“അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുേവണം? അത് നിെന്റ കാര്യം,”
എന്ന്അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു.

5 യൂദാ ആ നാണയങ്ങൾ ൈദവാലയത്തിേലക്കു
വലിെച്ചറിഞ്ഞേശഷം േപായി െകട്ടിത്തൂങ്ങി
ആത്മഹത്യെചയ്തു.

6 പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാർ ആ നാണയങ്ങൾ
െപറുക്കിെയടുത്തുെകാണ്ട്, “ഇത് രക്തത്തിെന്റ
വിലയാകുകയാൽ ൈദവാലയഭണ്ഡാരത്തിൽ
നിേക്ഷപിക്കുന്നതു നിയമവിരുദ്ധമാണ്” എന്നു പറഞ്ഞ്,
7 ആ പണംെകാണ്ട് വിേദശികെള മറവുെചയ്യന്ന ഒരു
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ശ്മശാനത്തിനായി കുശവെന്റ നിലം വാങ്ങാൻ നിശ്ചയിച്ച .
8അതുെകാണ്ട്ആസ്ഥലം ഇന്നും “രക്തനിലം”എന്നേപരിൽ
അറിയെപ്പടുന്നു. 9 “ഇ്രസാേയൽജനം േയശുവിന് നിശ്ചയിച്ച
വിലയായ മുപ്പതു െവള്ളിനാണയങ്ങൾ അവർ എടുത്ത,്
10 കർത്താവ് എേന്നാടു കൽപ്പിച്ചിരുന്നതുേപാെലതെന്ന
കുശവെന്റ നിലം വാങ്ങാൻ അവർ ഉപേയാഗിച്ച ”* എന്ന്
യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ ്രപസ്താവിച്ചത് ഇങ്ങെനനിറേവറി.
േയശു പീലാേത്താസിെന്റ മുമ്പിൽ

11 ഈ സമയം േറാമൻ ഭരണാധികാരിയായ
പീലാേത്താസിെന്റ മുമ്പിൽ േയശുവിെന നിർത്തി. അേദ്ദഹം
േയശുവിേനാട്, “നീയാേണാ െയഹൂദരുെട രാജാവ്?” എന്നു
േചാദിച്ച .
അതിന് േയശു, “താങ്കൾ പറയുന്നതുേപാെലതെന്ന”എന്നു
മറുപടി പറഞ്ഞു.

12 പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും സമുദായേനതാക്കന്മാരും
േയശുവിെന്റേമൽ കുറ്റങ്ങൾ ആേരാപിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു;
അതിനു മറുപടിയായി യാെതാന്നും അേദ്ദഹം പറഞ്ഞില്ല.
13 അേപ്പാൾ പീലാേത്താസ,് “ഇവർ നിനെക്കതിരായി
ഇ്രതേയെറ ആേരാപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നെതാന്നും നീ
േകൾക്കുന്നിേല്ല?” എന്നു േചാദിച്ച . 14എന്നാൽ േയശു ആ
ആേരാപണങ്ങൾെക്കാന്നും ഒരു വാക്കുെകാണ്ടുേപാലും
്രപത്യ ത്തരം പറഞ്ഞില്ല എന്നത് പീലാേത്താസിെന
വളെരേയെറഅത്ഭുതെപ്പടുത്തി.

15 െപസഹാേഘാഷേവളയിൽ ജനക്കൂട്ടം
െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന ഒരു തടവുകാരെന േമാചിപ്പിക്കുക
ഭരണാധികാരിയുെട പതിവായിരുന്നു. 16 ആ വർഷം
അവിെട ബറബ്ബാസ്† എന്നു േപരുള്ള കു്രപസിദ്ധനായ
ഒരുവൻ തടവിലുണ്ടായിരുന്നു. 17 ജനം പീലാേത്താസിെന്റ
അരമനാങ്കണത്തിൽ ഒരുമിച്ച കൂടിയേപ്പാൾ, പീലാേത്താസ്
അവേരാട്, “ബറബ്ബാസിെനേയാ ്രകിസ്തുെവന്നു
വിളിക്കെപ്പടുന്ന േയശുവിെനേയാ; ഇവരിൽ ആെരയാണ്
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് േമാചിപ്പിച്ച തേരണ്ടത്?” എന്നു േചാദിച്ച .
18അവർഅസൂയ നിമിത്തമാണ് േയശുവിെന തെന്റ പക്കൽ
ഏൽപ്പിച്ചെതന്ന്അേദ്ദഹത്തിന് വ്യക്തമായിരുന്നു.

19 പീലാേത്താസ് ന്യായാസനത്തിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പത്നി ഒരു സേന്ദശം െകാടുത്തയച്ച :
“നിരപരാധിയായ ആ മനുഷ്യെന്റ കാര്യത്തിൽ ഇടെപടരുത്.
ഇന്ന് അേദ്ദഹംനിമിത്തം ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ വളെര
അസ്വസ്ഥയായി.”
* 27:10 െസഖ. 11:12,13;യിര. 19:1-13; 32:6-9കാണുക. † 27:16 ചി.ൈക.്രപ.
േയശുബറബ്ബാസ്
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20 എന്നാൽ, ബറബ്ബാസിെന േമാചിപ്പിക്കുന്നതിനും
േയശുവിെന വധശിക്ഷയ്ക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനുമായി
അേപക്ഷിക്കാൻ പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
സമുദായേനതാക്കന്മാരും ജനക്കൂട്ടെത്തവശീകരിച്ചിരുന്നു.

21 “ഈ രണ്ടുേപരിൽ ആെര േമാചിപ്പിക്കണെമന്നതാണ്
നിങ്ങള െടആവശ്യം?” ഭരണാധികാരി േചാദിച്ച .

“ബറബ്ബാസിെന,”അവർമറുപടി പറഞ്ഞു.
22 “അേപ്പാൾ, ്രകിസ്തുെവന്നു വിളിക്കെപ്പടുന്ന േയശുവിെന
ഞാൻഎന്തു െചയ്യണം?” പീലാേത്താസ് േചാദിച്ച .

“അവെന ്രകൂശിക്ക!”അവർഏകസ്വരത്തിൽ ്രപതിവചിച്ച .
23 “എന്തിന്? അയാൾ എന്തു കുറ്റമാണു െചയ്തത്?”
പീലാേത്താസ് േചാദിച്ച .
എന്നാൽ അവർ അത്യ ച്ചത്തിൽ, “അവെന ്രകൂശിക്ക!”
എന്ന്ആേ്രകാശിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

24 തനിെക്കാരു തീരുമാനെമടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല,
മറിച്ച് ഒരു ലഹള െപാട്ടിപ്പ റെപ്പടാൻ േപാകുന്നു എന്നു
മനസ്സിലാക്കി, “ഈ മനുഷ്യെന്റ രക്തം സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ
നിരപരാധിയാണ്,നിങ്ങളാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദികൾ”എന്നു
പറഞ്ഞ്പീലാേത്താസ് െവള്ളംഎടുത്ത് ജനക്കൂട്ടംകാൺെക
തെന്റൈകകഴുകി.

25 “അയാള െട രക്തം ഞങ്ങള െടേമലും ഞങ്ങള െട
മക്കള െടേമലും വന്നുെകാള്ളെട്ട,” അവർ എല്ലാവരുംകൂടി
ഉറെക്കവിളിച്ച പറഞ്ഞു.

26 അേപ്പാൾ പീലാേത്താസ് ബറബ്ബാസിെന അവർക്കു
വിട്ട െകാടുത്തു; േയശുവിെനേയാ ചമ്മട്ടിെകാണ്ട്
അടിപ്പിച്ചതിനുേശഷം ്രകൂശിക്കാൻപട്ടാളെത്തഏൽപ്പിച്ച .

ൈസനികർ േയശുവിെനപരിഹസിക്കുന്നു
27ഉടെനതെന്നപീലാേത്താസിെന്റൈസനികർ േയശുവിെന
അവരുെട ആസ്ഥാനേത്തക്ക് െകാണ്ടുേപായി; തങ്ങള െട
സഹൈസനികെരെയല്ലാം അേദ്ദഹത്തിനുമുമ്പിൽ
വിളിച്ച വരുത്തി. 28അവർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുറങ്കുപ്പായം
വലിച്ച രിയേശഷം ഒരു െചമന്ന പുറങ്കുപ്പായം ധരിപ്പിച്ച .
29 ഒരു മുൾക്കിരീടം െമടഞ്ഞ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ശിരസ്സിൽ െവച്ച . വലതുൈകയിൽ ഒരു വടി പിടിപ്പിച്ച .
അതിനുേശഷം അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാൽക്കൽവീണ്
“െയഹൂദരുെട രാജാവ്, നീണാൾ വാഴെട്ട!” എന്ന് അവർ
പരിഹസിച്ച പറഞ്ഞു. 30 അവർ അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽ
തുപ്പ കയും വടി പിടിച്ച വാങ്ങി തലയിൽ ആ വടിെകാണ്ട്
അടിക്കുകയും െചയ്തു. 31 ഇങ്ങെന, അേദ്ദഹെത്ത
പരിഹസിച്ച തീർന്നേശഷം പുറങ്കുപ്പായം മാറ്റി, സ്വന്തം
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വസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച . പിെന്നഅവർഅേദ്ദഹെത്ത ്രകൂശിക്കാൻ
െകാണ്ടുേപായി.

്രകൂശീകരണം
32അവർേപാകുേമ്പാൾകുേറന്രഗാമവാസിയായ‡ശിേമാൻ
എന്നു േപരുള്ള ഒരു മനുഷ്യെന കണ്ടു. േയശുവിെന്റ
്രകൂശ് ചുമക്കാൻ അവർ അയാെള നിർബന്ധിച്ച .
33 “തലേയാട്ടിയുെട സ്ഥലം” എന്നർഥമുള്ള “െഗാൽേഗാഥാ”
എന്നു വിളിച്ച വരുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ എത്തി.
34 അവിെടെവച്ച് അവർ അേദ്ദഹത്തിന് കയ് പുകലക്കിയ
വീഞ്ഞ് കുടിക്കാൻ െകാടുത്തു; അേദ്ദഹം അത് രുചിച്ച
േനാക്കിെയങ്കിലും കുടിക്കാൻ താത്പര്യെപ്പട്ടില്ല. 35അവർ
േയശുവിെന ്രകൂശിച്ചതിനുേശഷം, അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വസ്്രതങ്ങൾ നറുക്കിട്ട് വീതിെച്ചടുത്തു. 36അവിെട അവർ
അേദ്ദഹത്തിനുകാവലിരുന്നു.

37െയഹൂദരുെട രാജാവായ േയശുവാണ് ഇവൻ,
എന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽ ചുമത്തെപ്പട്ട കുറ്റം എഴുതി
അവർ േയശുവിെന്റശിരസ്സിനുമീേത െവച്ച .

38 അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം രണ്ട് െകാള്ളക്കാെര,
ഒരാെള വലത്തും മേറ്റയാെള ഇടത്തുമായി,
്രകൂശിച്ച . 39-40 ആ വഴി കടന്നുേപായവർ
തലകുലുക്കിെക്കാണ്ട്, “ൈദവാലയം തകർത്ത്, മൂന്ന്
ദിവസംെകാണ്ട് പണിയുന്നവേന, നിെന്നത്തെന്ന
രക്ഷിക്കുക! നീ ൈദവപു്രതെനങ്കിൽ, ്രകൂശിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങിവാ!” എന്നു പറഞ്ഞ് അേദ്ദഹെത്ത നിന്ദിച്ച .
41 അങ്ങെനതെന്ന പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും േവദജ്ഞരും
സമുദായേനതാക്കന്മാരും ഇേതവിധത്തിൽത്തെന്ന
അേദ്ദഹെത്ത പരിഹസിച്ച . 42 അവർ പറഞ്ഞു:
“ഇവൻ മറ്റള്ളവെര രക്ഷിച്ച , എന്നാൽ, തെന്നത്താൻ
രക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല താനും! ഇവനാേണാ
ഇ്രസാേയലിെന്റ രാജാവ്! ഇവൻ ഇേപ്പാൾത്തെന്ന
്രകൂശിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവരെട്ട, എങ്കിൽ ഇവനിൽ ഞങ്ങൾ
വിശ്വസിക്കാം. 43 ഇവൻ ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു.
ൈദവം ഇവനിൽ സം്രപീതനായിരിക്കുെന്നങ്കിൽ,
അവിടന്ന് ഇേപ്പാൾത്തെന്ന ഇവെന വിടുവിക്കെട്ട; ‘ഞാൻ
ൈദവപു്രതൻ’ ” എന്ന അവകാശവാദം ഇവൻ ഉന്നയിച്ചേല്ലാ
44 അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട ്രകൂശിക്കെപ്പട്ട െകാള്ളക്കാരും
അതുേപാെലതെന്നഅേദ്ദഹെത്തഅധിേക്ഷപിച്ച .

േയശുവിെന്റ മരണം

‡ 27:32 ആ്രഫിക്കയുെട വടക്കൻതീരത്തുള്ളഒരു ്രഗാമം.
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45 ഉച്ചയ്ക്ക് പ്രന്തണ്ടുമണിമുതൽ മൂന്നുമണിവെര§
േദശെത്തല്ലായിടത്തും ഇരുട്ട വ്യാപിച്ച . 46 ഏകേദശം
മൂന്നുമണിക്ക് േയശു, “ഏലീ, ഏലീ,ലമ്മാ ശബക്താനി?”
അതായത്, “എെന്റ ൈദവേമ, എെന്റ ൈദവേമ, അവിടന്ന്
എെന്നൈകവിട്ടെതന്ത്?”*എന്ന്അത്യ ച്ചത്തിൽനിലവിളിച്ച .

47അവിെട നിന്നിരുന്നവരിൽ ചിലർ ഇതു േകട്ടിട്ട,് “അയാൾ
ഏലിയാവിെനവിളിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

48ഉടെനതെന്നഅവരിൽ ഒരാൾഓടിെച്ചന്ന് ഒരുസ്േപാഞ്ച്
എടുത്തു. അയാൾ അതിൽ പുളിച്ച വീഞ്ഞു നിറച്ച് ഒരു
ഈറ്റത്തണ്ടിേന്മൽെവച്ച് േയശുവിന് കുടിക്കാൻ െകാടുത്തു.
49 എന്നാൽ മറ്റള്ളവർ, “നിൽക്കൂ, ഏലിയാവ് അയാെള
രക്ഷിക്കാൻവരുേമാഎന്നു േനാക്കാം.”എന്നുപറഞ്ഞു.

50 േയശു വീണ്ടും അത്യ ച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച് തെന്റ
ആത്മാവിെനഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തു.

51 ആ നിമിഷംതെന്ന ൈദവാലയത്തിെല തിരശ്ശീല
മുകളിൽനിന്ന് താെഴവെര രണ്ടായി ചീന്തിേപ്പായി.
ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി, പാറകൾ പിളർന്നു, 52 ശവക്കല്ലറകൾ
തുറന്നു. മരിച്ച േപായിരുന്ന അേനകം വിശുദ്ധരുെട
ശരീരങ്ങൾ ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ . 53 അവർ േയശുവിെന്റ
പുനരുത്ഥാനത്തിനുേശഷം കല്ലറകളിൽനിന്ന്
പുറത്തുവരികയും, വിശുദ്ധനഗരത്തിൽ െചന്ന്
ധാരാളംേപർക്കു ്രപത്യക്ഷരാകുകയും െചയ്തു.

54 േയശുവിനു കാവൽനിന്നിരുന്ന ശതാധിപനും
അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നവരും ഭൂകമ്പവും
മറ്റ സംഭവങ്ങള ം കണ്ട് ഭയന്നുവിറച്ച , “ഇേദ്ദഹം
വാസ്തവമായുംൈദവപു്രതൻആയിരുന്നു!”എന്നുപറഞ്ഞു.

55 േയശുവിെന പരിചരിച്ച െകാണ്ട് ഗലീലയിൽനിന്ന്
അേദ്ദഹെത്ത അനുഗമിച്ചിരുന്ന പല സ്്രതീകള ം
അകെലനിന്ന്ഇെതല്ലാംസസൂക്ഷ്മംനിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.
56 അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ മഗ്ദലക്കാരി മറിയയും
യാേക്കാബ,് േയാെസ എന്നിവരുെട അമ്മ മറിയയും
െസെബദിപു്രതന്മാരായ യാേക്കാബ,് േയാഹന്നാൻ
എന്നിവരുെടഅമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു.
േയശുവിെന്റശവസംസ്കാരം

57 സന്ധ്യയായേപ്പാൾ, േയശുവിെന്റ ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്ന
അരിമഥ്യക്കാരൻ േയാേസഫ് എന്ന ധനികൻ അവിെട
എത്തി. 58അേദ്ദഹം പീലാേത്താസിെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്
േയശുവിെന്റ മൃതേദഹം വിട്ട തരണെമന്ന് അേപക്ഷിച്ച ;
അേദ്ദഹത്തിന് അതു വിട്ട െകാടുക്കാൻ പീലാേത്താസ്

§ 27:45 മൂ.ഭാ. ഉച്ചയ്ക്ക്ആറാംമണിമുതൽഒൻപതാംമണിവെര * 27:46 സങ്കീ.
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ഉത്തരവിടുകയും െചയ്തു. 59 േയാേസഫ് ആ മൃതേദഹം
എടുത്ത് െവടിപ്പ ള്ള ഒരു മൃദുലവസ്്രതത്തിൽ െപാതിഞ്ഞ്,
60 തനിക്കായി പാറയിൽ െവട്ടിച്ചിരുന്ന പുതിയ കല്ലറയിൽ
സംസ്കരിച്ച . കല്ലറയുെട കവാടത്തിൽ വലിെയാരു കല്ല്
ഉരുട്ടിെവച്ചതിനുേശഷം അേദ്ദഹം േപായി. 61 അവിെട,
മഗ്ദലക്കാരി മറിയയും മേറ്റ മറിയയും കല്ലറയ്ക്കുമുമ്പിൽ
ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
കല്ലറയിെലകാവൽക്കാർ

62ഒരുക്കനാൾകഴിഞ്ഞുള്ളദിവസംപുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
പരീശന്മാരും ഒരുമിച്ച് പീലാേത്താസിെന്റ അടുക്കൽവന്നു.
63 അവർ അേദ്ദഹേത്താട,് “്രപേഭാ, ആ വഞ്ചകൻ
ജീവിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ, ‘ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുേശഷം
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കും’ എന്നു പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ
ഓർക്കുന്നു. 64 അതുെകാണ്ട് മൂന്നുദിവസംവെര കല്ലറ
സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഉത്തരവിടണം എന്നേപക്ഷിച്ച .
അല്ലാത്തപക്ഷം അയാള െട ശിഷ്യന്മാർ വന്ന്
മൃതേദഹം േമാഷ്ടിക്കുകയും അയാൾ മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് ജനങ്ങേളാടു പറയുകയും
െചയ്യ ം. ഈ ഒടുവിലെത്ത വഞ്ചന ആദ്യേത്തതിെനക്കാൾ
വിഷമകരമാകുകയും െചയ്യ ം.”

65 അതിന് പീലാേത്താസ,് “ഒരുസംഘം ൈസനികെര
തരാം, നിങ്ങൾ േപായി കഴിയുന്നവിധത്തിെലല്ലാം കല്ലറ
സുരക്ഷിതമാക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു. 66അങ്ങെന അവർ
േപായിആപാറേമൽമു്രദെവച്ച ംൈസനികെരനിേയാഗിച്ച ം
കല്ലറ ഭ്രദമാക്കി.

28
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പ്

1 ശബ്ബത്തിനുേശഷം, ആഴ്ചയുെട ആദ്യദിവസം
ആരംഭത്തിൽ* മഗ്ദലക്കാരി മറിയയും മേറ്റ മറിയയും കല്ലറ
കാണാൻ േപായി.

2അേപ്പാൾ, കർത്താവിെന്റ ഒരു ദൂതൻ സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങിവന്നതിനാൽ അതിശക്തമായ ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി.
ൈദവദൂതൻ വന്ന് ആ വലിയ കല്ല് ഉരുട്ടിമാറ്റി അതിേന്മൽ
ഇരുന്നു. 3ആ ദൂതൻ മിന്നൽപ്പിണരിനു സദൃശനും, വസ്്രതം
ഹിമംേപാെല െവണ്മയുള്ളതും ആയിരുന്നു. 4കാവൽക്കാർ
ദൂതെനക്കണ്ട് ഭയന്നുവിറച്ച് മരിച്ചവെരേപ്പാെലയായി.

5 ദൂതൻ സ്്രതീകേളാട,് “നിങ്ങൾ പരി്രഭമിേക്കണ്ട,
്രകൂശിക്കെപ്പട്ട േയശുവിെനയാണ് നിങ്ങൾഅേന്വഷിക്കുന്നത്

* 28:1 സൂര്യാസ്തമയസമയത്താണ് െയഹൂദരുെട ദിവസംആരംഭിക്കുന്നത.്
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എന്ന് എനിക്കറിയാം. 6 േയശു ഇവിെട ഇല്ല!
അവിടന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതുേപാെലതെന്ന, അേദ്ദഹം
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു! േയശുവിെന്റ മൃതേദഹം
െവച്ചിരുന്നസ്ഥലംവന്നുകാണുക. 7നിങ്ങൾെപെട്ടന്നുതെന്ന
െചന്ന,് ‘േയശുമരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങൾക്കുമുേമ്പ ഗലീലയിേലക്കു േപാകുന്നു. അവിെട
നിങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത കാണും’ എന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ശിഷ്യന്മാെര അറിയിക്കുക. ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങേളാടു
പറയാനുള്ളത”്എന്നുപറഞ്ഞു.

8 സ്്രതീകൾ ഭയപരവശരായിരുെന്നങ്കിലും ദൂതൻ
അറിയിച്ച വാർത്ത ശിഷ്യന്മാെര അറിയിക്കാൻ അത്യധികം
ആനന്ദേത്താടുകൂടി കല്ലറയുെട അടുത്തുനിന്ന് േവഗം
ഓടിേപ്പായി. 9 അേപ്പാൾത്തെന്ന േയശു അവർക്ക്
അഭിമുഖമായി വന്ന,് “നിങ്ങൾക്കു വന്ദനം” എന്നു പറഞ്ഞു.
അവർ അടുത്തുെചന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പാദങ്ങളിൽ
മുറുെകപ്പിടിച്ച് അേദ്ദഹെത്ത നമസ്കരിച്ച . 10 അേപ്പാൾ
േയശു അവേരാട്, “ഭയെപ്പേടണ്ട, നിങ്ങൾ േപായി എെന്റ
സേഹാദരന്മാേരാട് ഗലീലയിേലക്കു േപാകാൻ പറയുക.
അവിെടഅവർഎെന്നകാണും”എന്നുപറഞ്ഞു.

കാവൽക്കാരുെടഅറിയിപ്പ്
11 ആ സ്്രതീകൾ മടങ്ങിേപ്പാകുന്നതിനിടയിൽ,
ൈസനികരിൽ ചിലർ നഗരത്തിൽ െചന്ന് സംഭവിച്ചെതല്ലാം
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാെര അറിയിച്ച . 12 പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാർ
സമുദായേനതാക്കന്മാരുമായി കൂടിയാേലാചിച്ച്
ൈസനികർക്കു വലിെയാരു തുക േകാഴയായി നൽകിയിട്ട,്
13 അവേരാട്, “ ‘രാ്രതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങുേമ്പാൾ,
േയശുവിെന്റ ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മൃതേദഹം
േമാഷ്ടിച്ച െകാണ്ടുേപായി’ എന്നു നിങ്ങൾ പറയണം,
14 ഈ വിവരം ഭരണാധികാരിയുെട അടുെത്തത്തിയാൽ,
ഞങ്ങൾ അേദ്ദഹേത്താട് സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക്
കുഴപ്പെമാന്നും ഉണ്ടാകാെത േനാക്കിെക്കാള്ളാം” എന്നു
പറഞ്ഞു. 15 അതനുസരിച്ച് ൈസനികർ ആ പണം
വാങ്ങി തങ്ങേളാടു നിർേദശിച്ചതുേപാെലതെന്ന െചയ്തു.
ഈ കഥ ഇന്നുവെരയും െയഹൂദരുെട മേധ്യ പരെക്ക
്രപചരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ശിഷ്യന്മാർക്കുള്ളമഹാനിേയാഗം
16 ശിഷ്യന്മാർ പതിെനാന്നുേപരും ഗലീലയിേലക്ക്,
േയശു തങ്ങേളാടു േപാകണെമന്നു കൽപ്പിച്ചിരുന്ന
മലയിേലക്കുതെന്ന യാ്രതതിരിച്ച . 17 േയശുവിെന
കണ്ടേപ്പാൾ അവർ അവിടെത്ത നമസ്കരിച്ച ; ചിലേരാ,
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സംശയിച്ച . 18 േയശു തെന്റ ശിഷ്യന്മാരുെട അടുേത്തക്ക്
വന്ന,് “സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും
എനിക്കു നൽകിയിരിക്കുന്നു. 19-20 അതുെകാണ്ട്
നിങ്ങൾ േപായി പിതാവിെന്റയും പു്രതെന്റയും
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച ം
ഞാൻ നിങ്ങേളാട് കൽപ്പിച്ചെതല്ലാം അനുവർത്തിക്കാൻ
അവെര ഉപേദശിച്ച ംെകാണ്ട് സകലജനതെയയും എെന്റ
ശിഷ്യരാക്കുക. ഞാൻ യുഗാന്ത്യംവെര എേപ്പാഴും
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ടായിരിക്കും, നിശ്ചയം,” എന്നു
കൽപ്പിച്ച .
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മർേക്കാസ്എഴുതിയസുവിേശഷം

േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻവഴിെയാരുക്കുന്നു
1 ൈദവപു്രതനായ േയശു്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള
സുവിേശഷത്തിെന്റ ആരംഭം: 2 െയശയ്യാ്രപവാചകൻ തെന്റ
പുസ്തകത്തിൽ,
“ഇതാ ഞാൻ നിനക്കുമുമ്പാെക എെന്റ സേന്ദശവാഹകെന

അയയ്ക്കും;
അയാൾനിനക്കുവഴിെയാരുക്കും.”എന്നും*

3 “ ‘കർത്താവിെന്റവഴിെയാരുക്കുക;
അവിടേത്തക്കുേവണ്ടി പാത േനേരയാക്കുക’†എന്ന്

മരുഭൂമിയിൽവിളംബരംെചയ്യന്നഒരുവെന്റശബ്ദമാണിത്!”
എന്ന് എഴുതിയിരുന്നതുേപാെല, 4 ഈ ശബ്ദമായി
േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻവന്നു!അേദ്ദഹം മരുഭൂമിയിൽെവച്ച്
ജനേത്താട്, അവർ അവരുെട പാപങ്ങെളക്കുറിച്ച
പശ്ചാത്തപിച്ച് അവയുെട േമാചനത്തിനായി
ൈദവത്തിേലക്കു തിരിയണം എന്നും; ഇതിെന്റ
െതളിവിനായി സ്നാനം സ്വീകരിക്കണം‡ എന്നും
്രപസംഗിച്ച . 5 െയഹൂദ്യ്രഗാമങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തുനിന്നും
െജറുശേലമിൽനിന്നുെമല്ലാം ജനം േയാഹന്നാെന്റഅടുക്കൽ
എത്തി. തങ്ങള െട പാപങ്ങൾ ഏറ്റ പറഞ്ഞവെര അേദ്ദഹം
േയാർദാൻനദിയിൽ സ്നാനെപ്പടുത്തി. 6 േയാഹന്നാൻ
ഒട്ടകേരാമംെകാണ്ടുള്ള കുപ്പായവും തുകൽ അരപ്പട്ടയും§
ധരിച്ചിരുന്നു.* െവട്ട ക്കിളിയും കാട്ട േതനുമായിരുന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭക്ഷണം. 7 അേദ്ദഹത്തിെന്റ ്രപസംഗം
ഇതായിരുന്നു: “എെന്നക്കാൾ േ്രശഷ്ഠനായ ഒരാൾ എെന്റ
പിന്നാെല വരുന്നു; അേദ്ദഹത്തിെന്റ െചരിപ്പിെന്റ വാറ്
കുനിഞ്ഞഴിക്കുന്ന ഒരു അടിമയാകാൻേപാലും എനിക്കു
േയാഗ്യതയില്ല. 8ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജലസ്നാനം നൽകുന്നു;
എന്നാൽ, അേദ്ദഹം നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുെകാണ്ട്
സ്നാനം നൽകും.”
േയശുവിെന്റസ്നാനവും പരീക്ഷയും

9 ഏെറ താമസിക്കാെത ഒരു ദിവസം േയശു
ഗലീലാ്രപവിശ്യയിെല നസെറത്ത് പട്ടണത്തിൽനിന്ന്
േയാഹന്നാൻസ്നാനം കഴിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരുന്നസ്ഥലേത്തക്കു

* 1:2 മലാ. 3:1 † 1:3 െയശ. 40:3 ‡ 1:4 മൂ.ഭാ. ജനേത്താട്, പാപങ്ങള െട
േമാചനത്തിനായുള്ള മാനസാന്തരസ്നാനം ്രപസംഗിച്ച . § 1:6 അതായത,്
െബൽറ്റ് * 1:6 2 രാജാ. 1:8; െസഖ. 13:4
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വന്നു. േയാഹന്നാൻ അേദ്ദഹെത്ത േയാർദാൻനദിയിൽ
സ്നാനെപ്പടുത്തി. 10 േയശു െവള്ളത്തിൽനിന്ന്
കയറുേമ്പാൾ ആകാശം പിളരുന്നതും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു
്രപാവിെനേപ്പാെല അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽ ഇറങ്ങിവരുന്നതും
കണ്ടു. 11 “നീ എെന്റ ്രപിയപു്രതൻ; നിന്നിൽ ഞാൻ
്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു,” എന്നു സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഒരു
അശരീരിയും ഉണ്ടായി.

12 ഉടെനതെന്ന ൈദവാത്മാവ് േയശുവിെന
വിജന്രപേദശേത്തക്ക്നയിച്ച . 13നാൽപ്പതുദിവസംഅേദ്ദഹം
ആ വിജനസ്ഥലത്ത് സാത്താനാൽ ്രപേലാഭിപ്പിക്കെപ്പട്ട .†
ഈ സമയം അേദ്ദഹം അവിെട വന്യമൃഗങ്ങേളാടുകൂെട
ആയിരുന്നു; ദൂതന്മാർ േയശുവിെനശു്രശൂഷിച്ച ം േപാന്നു.

േയശുസുവിേശഷം ്രപസംഗിക്കുന്നു
14േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻകാരാഗൃഹത്തിലായതിനുേശഷം
േയശു ൈദവത്തിെന്റ സുവിേശഷം ്രപസംഗിച്ച െകാണ്ടു
ഗലീലയിൽ വന്നു. 15 “സമയം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു,‡
ൈദവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു; നിങ്ങള െട
പാപങ്ങളിൽനിന്ന് മാനസാന്തരെപ്പട്ട സുവിേശഷത്തിൽ
വിശ്വസിക്കുക!” എന്നിങ്ങെനയായിരുന്നു േയശുവിെന്റ
്രപസംഗം.

ആദ്യശിഷ്യന്മാെരവിളിക്കുന്നു
16 േയശു ഗലീലാതടാകതീരത്തുകൂടി നടക്കുേമ്പാൾ
മീൻപിടിത്തക്കാരായ ശിേമാനും സേഹാദരനായ
അ്രന്തേയാസും തടാകത്തിൽ വലയിറക്കുന്നതു കണ്ടു.
17 േയശു അവേരാട്, “എെന്ന അനുഗമിക്കുക; ഞാൻ
നിങ്ങെള മനുഷ്യെര പിടിക്കുന്നവരാക്കും”§ എന്നു പറഞ്ഞു
18 ഉടൻതെന്ന അവർ വല ഉേപക്ഷിച്ച് േയശുവിെന
അനുഗമിച്ച .

19അവർഅൽപ്പം മുേന്നാട്ട െചന്നേപ്പാൾ, െസെബദിയുെട
മകൻ യാേക്കാബും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സേഹാദരനായ
േയാഹന്നാനും വള്ളത്തിലിരുന്ന് വല നന്നാക്കുന്നതു കണ്ടു.
20 ഉടെന േയശു അവെരയും വിളിച്ച . അവർ പിതാവായ
െസെബദിെയ േജാലിക്കാേരാടുകൂെട വള്ളത്തിൽ വിട്ടിട്ട്
അേദ്ദഹെത്തഅനുഗമിച്ച .

േയശു ദുരാത്മാവിെനപുറത്താക്കുന്നു

† 1:13 അഥവാ, പരീക്ഷിക്കെപ്പട്ട . ‡ 1:15 അതായത,് മശിഹായുെട
്രപവർത്തനംതുടങ്ങാൻൈദവംനിശ്ചയിച്ചസമയംആയിരിക്കുകയാണ.് § 1:17
മനുഷ്യെര പിടിക്കുന്നവരാക്കും, വിവക്ഷിക്കുന്നത് സുവിേശഷം അറിയിച്ച്
മനുഷ്യെരഎെന്റഅനുഗാമികളാക്കുന്നവരാക്കും.
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21 േയശുവും ശിഷ്യന്മാരും കഫാർനഹൂം* എന്ന
പട്ടണത്തിേലക്ക് യാ്രതയായി. ശബ്ബത്തുനാളായേപ്പാൾ†

േയശു െയഹൂദപ്പള്ളിയിൽ‡ െചന്ന് ഉപേദശിക്കാൻ തുടങ്ങി.
22 ജനം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉപേദശത്തിൽ ആശ്ചര്യെപ്പട്ട ;
കാരണം, അവരുെട േവദജ്ഞെരേപ്പാെലയല്ല, പിെന്നേയാ
ആധികാരികതേയാെടയാണ് േയശു അവെര ഉപേദശിച്ചത്.
23അേപ്പാൾത്തെന്നആപള്ളിയിൽഉണ്ടായിരുന്നദുരാത്മാവു
ബാധിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഉച്ചത്തിൽ, 24 “നസറായനായ§
േയശുേവ, അേങ്ങക്കു ഞങ്ങേളാട് എന്തുകാര്യം? ഞങ്ങെള
നശിപ്പിക്കാേനാ അങ്ങു വന്നിരിക്കുന്നത്? അങ്ങ്
ആരാെണന്ന് എനിക്കറിയാം. അങ്ങ് ൈദവത്തിെന്റ
പരിശുദ്ധൻതെന്ന”എന്നുപറഞ്ഞു.

25 “ശബ്ദിക്കരുത!് അവനിൽനിന്ന് പുറത്തുവരിക!” േയശു
ശാസിച്ച . 26 ഉടെന ദുരാത്മാവ് ആ മനുഷ്യെന നിലത്ത്
ഭയങ്കരമായി വീഴ്ത്തി ഇഴച്ച ; അലറി നിലവിളിച്ച െകാണ്ട്
അവെനവിട്ട േപായി.

27 ഇെതല്ലാം കണ്ട ജനം വിസ്മയേത്താെട, “എെന്താരു
അധികാരമുള്ള പുതിയ ഉപേദശം! അേദ്ദഹം
ദുരാത്മാക്കേളാടുേപാലും കൽപ്പിക്കുകയും അവ
അേദ്ദഹെത്ത അനുസരിക്കുകയും െചയ്യന്നേല്ലാ!”
എന്നിങ്ങെന പരസ്പരം ചർച്ചെചയ്യാൻ തുടങ്ങി.
28 അേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ച ള്ള വാർത്ത ഗലീല ്രപവിശ്യയിൽ
എല്ലായിടത്തുംഅതിേവഗം വ്യാപിച്ച .
േയശുഅേനകംേപെരസൗഖ്യമാക്കുന്നു

29 അവർ െയഹൂദപ്പള്ളിയിൽനിന്നിറങ്ങിയ ഉടെനതെന്ന
യാേക്കാബിേനാടും േയാഹന്നാേനാടുംകൂെട, ശിേമാെന്റയും
അ്രന്തേയാസിെന്റയും ഭവനത്തിേലക്കു േപായി. 30ശിേമാെന്റ
അമ്മായിയമ്മ പനിപിടിച്ച് കിടപ്പിലായിരുന്നു. ഈ കാര്യം
ശിഷ്യന്മാർേയശുവിേനാടുപറഞ്ഞു. 31േയശുഅടുത്തുെചന്ന്
അവള െട ൈകക്കുപിടിച്ച് എഴുേന്നൽക്കാൻ സഹായിച്ച .
അവള െട പനി സൗഖ്യമായി. അവൾ േയശുവിെനയും
ശിഷ്യന്മാെരയും ശു്രശൂഷിച്ച തുടങ്ങി.

32അന്നുൈവകുേന്നരം,സൂര്യൻഅസ്തമിച്ചതിനുേശഷം,*
ജനങ്ങൾ േരാഗികള ം ഭൂതബാധിതരുമായ എല്ലാവെരയും
േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. 33 നഗരവാസികൾ
എല്ലാവരും വാതിൽക്കൽ വന്നുകൂടി. 34പലവിധ േരാഗങ്ങൾ

* 1:21 ഇവിെടയാണ് േയശു സാധാരണ താമസിച്ച വന്നത്. † 1:21 െയഹൂദർ
വിശുദ്ധദിവസമായും വി്രശമദിവസമായും ആചരിച്ച വന്ന ആഴ്ചയിെല

ഏഴാംദിവസമാണ് ശബ്ബത്ത.് ‡ 1:21 മൂ.ഭാ. സിനേഗാഗ് § 1:24 മത്താ.
2:23 * 1:32 ആ പകൽ ശബ്ബത്തായതിനാൽ ശാരീരിക അധ്വാനത്തിനുള്ള
വിലക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു.സൂര്യൻഅസ്തമിക്കുന്നേതാെടശബ്ബത്ത്കഴിയുകയാണ.്
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ബാധിച്ചിരുന്നഅേനകംേപെരേയശുസൗഖ്യമാക്കി;അനവധി
ഭൂതങ്ങെളയും പുറത്താക്കി. േയശു ആെരന്ന് ഭൂതങ്ങൾക്ക്
അറിയാമായിരുന്നതുെകാണ്ട് അവെയ സംസാരിക്കാൻ
അേദ്ദഹംഅനുവദിച്ചതുമില്ല.†

േയശു ഒരു വിജനസ്ഥലത്ത് ്രപാർഥിക്കുന്നു
35 അതിരാവിെല, ഇരുട്ട ള്ളേപ്പാൾത്തെന്ന, േയശു
ഉറക്കമുണർന്ന് ഒരു വിജനസ്ഥലത്ത് െചന്നു
്രപാർഥിച്ച . 36 ശിേമാനും കൂെടയുള്ളവരും അേദ്ദഹെത്ത
അേന്വഷിച്ച െചന്നു. 37 കെണ്ടത്തിയേപ്പാൾ; “എല്ലാവരും
അങ്ങെയ അേന്വഷിക്കുന്നു” എന്ന് അവർ അേദ്ദഹേത്താടു
പറഞ്ഞു.

38 അതിന് േയശു, “അടുത്തുള്ള ്രഗാമങ്ങളിലും
്രപസംഗിേക്കണ്ടതിന് നമുക്ക് അവിേടക്കു േപാകാം; ഈ
ശു്രശൂഷയ്ക്കായിട്ടാണേല്ലാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത”്
എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു 39 അങ്ങെന അേദ്ദഹം
െയഹൂദരുെട പള്ളികളിൽ ്രപസംഗിച്ച െകാണ്ടും ഭൂതങ്ങെള
പുറത്താക്കിെക്കാണ്ടും ഗലീലയിൽ എല്ലായിടത്തും
സഞ്ചരിച്ച .
കുഷ്ഠേരാഗിെയസൗഖ്യമാക്കുന്നു

40 ഒരു കുഷ്ഠേരാഗി‡ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്
മുട്ട കുത്തി, “അേങ്ങക്കു മനസ്സ െണ്ടങ്കിൽ എെന്ന
സൗഖ്യമാക്കാൻകഴിയും”എന്നേപക്ഷിച്ച .

41 േയശുവിന് അവേനാടു സഹതാപം േതാന്നി. ൈകനീട്ടി
ആ മനുഷ്യെന െതാട്ട െകാണ്ട്, “എനിക്കു മനസ്സണ്ട;് നീ
ശുദ്ധനാകുക” എന്നു പറഞ്ഞു. 42 ഉടൻതെന്ന കുഷ്ഠം
അയാെളവിട്ട മാറി,അയാൾക്കുസൗഖ്യംവന്നു.§

43-44 േയശു, “േനാക്കൂ, ഇത് ആേരാടും പറയരുത”്
എന്ന കർശന താക്കീത് അയാൾക്കു നൽകി, “നീ
േപായി, പുേരാഹിതനു നിെന്നത്തെന്ന കാണിക്കുക. നീ
പൂർണസൗഖ്യമുള്ളവനായി എന്ന് െപാതുജനങ്ങൾക്കു
േബാധ്യെപ്പടുന്നതിനായി േമാശ കൽപ്പിച്ച വഴിപാടുകൾ
അർപ്പിക്കുകയുംെചയ്യ ക”* എന്നു പറഞ്ഞു. 45 എന്നാൽ,
അയാൾ േപായി എല്ലാവേരാടും ഈ വാർത്ത
തീക്ഷ്ണതേയാെട ്രപസിദ്ധമാക്കാൻ തുടങ്ങി. തന്മൂലം
േയശുവിനു പരസ്യമായി പട്ടണത്തിൽ ്രപേവശിക്കാൻ
സാധിക്കാെത വന്നു;അേദ്ദഹം പുറത്തു വിജനസ്ഥലങ്ങളിൽ
† 1:34 േയശു ൈദവപു്രതെനന്ന് ഭൂതങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ,
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ശു്രശൂഷകള െട സമയ്രകമത്തിൽ ആ യാഥാർഥ്യം
പരസ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സമയം അേപ്പാൾ ആയിട്ടില്ലാഞ്ഞതിനാലാണ്
സംസാരിക്കാൻഭൂതങ്ങെളഅനുവദിക്കാതിരുന്നത.് ‡ 1:40 മൂ.ഭാ. വിവിധയിനം
ത്വേ്രഗാഗങ്ങെളസൂചിപ്പിക്കുന്നു. § 1:42 മൂ.ഭാ. ശുദ്ധനായി * 1:43-44 േലവ്യ.
14:2-32
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താമസിച്ച . എന്നിട്ട ം ജനങ്ങൾ എല്ലായിടങ്ങളിൽനിന്നും
േയശുവിെന്റഅടുക്കൽവന്നുകൂടി.

2
േയശു പക്ഷാഘാതേരാഗിെയസൗഖ്യമാക്കുന്നു

1 ചില ദിവസത്തിനുേശഷം േയശു പിെന്നയും
കഫാർനഹൂമിൽ വന്നു. അേദ്ദഹം വീട്ടിൽ
തിരിെച്ചത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത ്രപചരിച്ച .
2 വീടിനകത്തും വാതിൽക്കൽേപാലും നിൽക്കാൻ
ഇടമില്ലാത്തവിധം അനവധിയാള കൾ തിങ്ങിക്കൂടി. േയശു
അവേരാടു തിരുവചനം ്രപസംഗിച്ച . 3 ഇതിനിടയിൽ
നാലുേപർ ഒരു പക്ഷാഘാതേരാഗിെയ എടുത്തുെകാണ്ട്
അവിെടെയത്തി. 4 ജനത്തിരക്കു നിമിത്തം അയാെള
േയശുവിെന്റ അടുെത്തത്തിക്കാൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞില്ല.
അതുെകാണ്ട്അവർ േയശു ഇരുന്നസ്ഥലത്തിനുമീേതയുള്ള
േമൽക്കൂര ഇളക്കിമാറ്റി പക്ഷാഘാതേരാഗിെയ അയാൾ
കിടന്നിരുന്നകിടക്കേയാെടതാെഴയിറക്കി. 5േയശുഅവരുെട
വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് പക്ഷാഘാതേരാഗിേയാട്, “മകേന, നിെന്റ
പാപങ്ങൾേമാചിച്ചിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

6അവിെട ചില േവദജ്ഞർഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു;അവർ
അവരുെട ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങെന ചിന്തിച്ച : 7 “ഈമനുഷ്യൻ
എന്താണിങ്ങെന സംസാരിക്കുന്നത?് ഇത് ൈദവനിന്ദയാണ്!
പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ ൈദവത്തിനല്ലാെത മറ്റാർക്കു
കഴിയും!”

8 അേപ്പാൾ അവർ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന
ഇക്കാര്യം േയശു ആത്മാവിൽ ്രഗഹിച്ചിട്ട് അവേരാട് “നിങ്ങൾ
ഇങ്ങെന ചിന്തിക്കുന്നെതന്ത?്” 9 പക്ഷാഘാതേരാഗിേയാട്,
“ ‘നിെന്റ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു,’ എന്നു പറയുന്നേതാ,
‘എഴുേന്നറ്റ നിെന്റ കിടക്ക എടുത്തു നടക്കുക,’
എന്നു പറയുന്നേതാ ഏതാകുന്നു എള പ്പം?” എന്നു
േചാദിച്ച . 10 എന്നാൽ, മനുഷ്യപു്രതനു* ഭൂമിയിൽ
പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ അധികാരമുെണ്ടന്ന് നിങ്ങൾ
അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ടതാണ്. 11 തുടർന്ന് േയശു ആ
പക്ഷാഘാതേരാഗിേയാട്, “എഴുേന്നറ്റ് നിെന്റകിടക്കെയടുത്ത്
വീട്ടിൽേപാകുക” എന്ന് ആജ്ഞാപിച്ച . 12 ഉടെന അയാൾ
എഴുേന്നറ്റ , കിടക്ക എടുത്തു, എല്ലാവരും കാൺെക നടന്നു
പുറേത്തക്കുേപായി.സകലരുംഇതിൽആശ്ചര്യചകിതരായി.
“ഇങ്ങെനയുള്ളസംഭവങ്ങൾഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല,”
എന്നുപറഞ്ഞ്അവർൈദവെത്തമഹത്ത്വെപ്പടുത്തി.

* 2:10 േയശുതെന്നക്കുറിച്ചാണ്ഈപദത്തിലൂെട ഉേദ്ദശിക്കുന്നത.്
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േയശു േലവിെയവിളിക്കുന്നു
13 േയശു പിെന്നയും ഗലീലാതടാകതീരേത്തക്കു
േപായി. ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുത്ത്
വന്നുേചർന്നു. അേദ്ദഹം അവെര ഉപേദശിച്ച തുടങ്ങി.
14 പിന്നീട് അേദ്ദഹം നടന്നുേപാകുേമ്പാൾ അല് ഫായിയുെട
മകനായ േലവി നികുതിപിരിവു നടത്താനിരിക്കുന്നതു കണ്ടു.
േയശുഅയാേളാട്, “എെന്നഅനുഗമിക്കുക”എന്നു പറഞ്ഞു.
േലവിഎഴുേന്നറ്റ്അേദ്ദഹെത്തഅനുഗമിച്ച .

15 പിന്നീെടാരിക്കൽ േയശു േലവിയുെട ഭവനത്തിൽ
വിരുന്നുസൽക്കാരത്തിൽ പെങ്കടുക്കുകയായിരുന്നു.
അന്ന് വിരുന്നിന് അേദ്ദഹേത്താടും ശിഷ്യന്മാേരാടുെമാപ്പം
അേനകം നികുതിപിരിവുകാരും കു്രപസിദ്ധപാപികള ം
ഉണ്ടായിരുന്നു; കാരണം, അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനുഗാമികളിൽ
ഒേട്ടെറേപ്പർ ഇങ്ങെനയുള്ളവർ ആയിരുന്നു. 16 അേദ്ദഹം
പാപികേളാടും നികുതിപിരിവുകാേരാടുെമാപ്പം ഭക്ഷണം
കഴിക്കുന്നതു കണ്ടിട്ട പരീശന്മാരുെട കൂട്ടത്തിലുള്ള
േവദജ്ഞർ േയശുവിെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട്, “അേദ്ദഹം
നികുതിപിരിവുകാേരാടും പാപികേളാടുെമാപ്പം
ഭക്ഷിക്കുന്നെതന്ത്?”എന്നു േചാദിച്ച .

17 േയശു ഇതു േകട്ടിട്ട് അവേരാട,് “ആേരാഗ്യമുള്ളവർക്കല്ല,
േരാഗികൾക്കാണ് ൈവദ്യെനെക്കാണ്ട് ആവശ്യം. ഞാൻ
നീതിനിഷ്ഠെരയല്ല, പാപികെളയാണു വിളിക്കാൻ
വന്നിരിക്കുന്നത”്എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
ഉപവാസെത്തപ്പറ്റിയുള്ള േചാദ്യം

18 ഒരിക്കൽ, േയാഹന്നാൻസ്നാപകെന്റ ശിഷ്യന്മാരും
പരീശന്മാരും ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ, ചിലർ
േയശുവിെന്റ അടുക്കൽവന്ന് അേദ്ദഹേത്താടു േചാദിച്ച :
“േയാഹന്നാെന്റ ശിഷ്യന്മാരും പരീശന്മാരുെട ശിഷ്യന്മാരും
ഉപവസിക്കുന്നു;എന്നാൽഅങ്ങയുെട ശിഷ്യന്മാർഅങ്ങെന
െചയ്യാതിരിക്കുന്നത്എന്തുെകാണ്ട?്”

19 േയശു മറുപടി പറഞ്ഞു: “മണവാളൻ
അതിഥികേളാടുകൂെടയുള്ളേപ്പാൾ വിരുന്നുകാർക്ക്
ഉപവസിക്കാൻ കഴിയുന്നെതങ്ങെന? മണവാളൻ
കൂെടയുേള്ളടേത്താളം അവർക്ക് അത് സാധ്യമല്ല.
20എന്നാൽ മണവാളൻഅവെര വിട്ട പിരിയുന്ന കാലം വരും;
അന്ന്അവർ ഉപവസിക്കും.

21 “ആരും പുതിയ തുണിക്കഷണം പഴയ വസ്്രതേത്താടു
തുന്നിേച്ചർക്കാറില്ല. അങ്ങെനെചയ്താൽ പുതിയ തുണി
ചുരുങ്ങുകയും കീറൽ ഏെറ വഷളാകുകയും െചയ്യ ം.
22 ആരും പുതിയ വീഞ്ഞു പഴയ തുകൽക്കുടങ്ങളിൽ
സൂക്ഷിക്കാറില്ല; അങ്ങെനെചയ്താൽ വീഞ്ഞ,് കുടങ്ങെള
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പിളർക്കുകയും വീഞ്ഞും കുടങ്ങള ം നശിക്കുകയും
െചയ്യ ം. പുതിയ വീഞ്ഞു പുതിയ തുകൽക്കുടങ്ങളിലാണ്
പകർന്നുെവേക്കണ്ടത്.”
ശബ്ബത്തിെന്റകർത്താവ്

23ഒരുശബ്ബത്തുനാളിൽ േയശുധാന്യം വിളഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന
ഒരു വയലിലൂെട യാ്രതെചയ്യ കയായിരുന്നു.
യാ്രതയ്ക്കിടയിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യന്മാർ കതിരുകൾ
പറിച്ച തുടങ്ങി. 24 പരീശന്മാർ േയശുവിേനാട,് “േനാക്കൂ!
ശബ്ബത്തുനാളിൽ അനുവദനീയമല്ലാത്തത് ഇവർ
െചയ്യന്നെതന്ത്?”എന്നു േചാദിച്ച .

25അതിനുത്തരമായി േയശു: “ദാവീദും സഹയാ്രതികരും
തങ്ങൾക്കു ഭക്ഷണെമാന്നുമില്ലാെത വിശന്നേപ്പാൾ
എന്തു െചയ്തുെവന്നു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടിേല്ല?
26 അബ്യാഥാർ മഹാപുേരാഹിതെന്റ കാലത്ത് ദാവീദ്
ൈദവാലയത്തിൽ ്രപേവശിച്ച,് പുേരാഹിതന്മാർെക്കാഴിെക
മറ്റാർക്കും ഭക്ഷിക്കാൻ അനുമതിയില്ലാത്ത, സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട
അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും സഹയാ്രതികർക്കു നൽകുകയും
െചയ്തു.”†

27 തുടർന്ന് േയശു, “മനുഷ്യനുേവണ്ടിയാണ് ശബ്ബത്ത്
ഉണ്ടാക്കെപ്പട്ടത;് മറിച്ച് മനുഷ്യൻ ശബ്ബത്തിനുേവണ്ടിയല്ല;
28 മനുഷ്യപു്രതൻ ശബ്ബത്തിെന്റയും അധിപതിയാണ്” എന്നു
പറഞ്ഞു.

3
േയശുശബ്ബത്തുനാളിൽസൗഖ്യമാക്കുന്നു

1 േയശു വീണ്ടും പള്ളിയിൽ െചന്നു. ൈക േശാഷിച്ച*
ഒരു മനുഷ്യൻ അന്ന് അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 ചിലർ
േയശുവിെന്റേമൽ കുറ്റം ആേരാപിക്കാൻ പഴുതു
േതടുകയായിരുന്നതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം ആ മനുഷ്യെന
ശബ്ബത്തുനാളിൽസൗഖ്യമാക്കുേമാഎന്ന്അവർസസൂക്ഷ്മം
നിരീക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 3 േയശു, ൈക േശാഷിച്ച
മനുഷ്യേനാട്, “എഴുേന്നറ്റ് എല്ലാവരുെടയും മുമ്പിൽ
നിൽക്കുക”എന്നുപറഞ്ഞു.

4 പിെന്ന േയശു അവേരാട,് “ശബ്ബത്തുനാളിൽ നന്മ
െചയ്യന്നേതാ തിന്മെചയ്യന്നേതാ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നേതാ
െകാല്ല ന്നേതാ ഏതാണ് നിയമവിേധയം?” എന്നു േചാദിച്ച .
അവേരാ നിശ്ശബ്ദതപാലിച്ച .

5 േയശു അവരുെട ഹൃദയകാഠിന്യെത്ത ഓർത്ത്
ദുഃഖിതനായി. േകാപേത്താെട ചുറ്റ ം േനാക്കിെക്കാണ്ട് ൈക

† 2:26 േലവ്യ. 24:9; 1ശമു. 21:1-6 * 3:1 അതായത,്തളർച്ചബാധിച്ച
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േശാഷിച്ച മനുഷ്യേനാട്: “നിെന്റൈകനീട്ട ക”എന്നു പറഞ്ഞു.
അയാൾ ൈകനീട്ടി; പരിപൂർണസൗഖ്യം ലഭിച്ച . 6 ഉടെന
പരീശന്മാർ പുറത്തിറങ്ങി േയശുവിെന എങ്ങെന വധിക്കാൻ
കഴിയും എന്നതിെനക്കുറിച്ച െഹേരാദപക്ഷക്കാരുമായി
ഗൂഢാേലാചനനടത്തി.
േയശുവിെനജനക്കൂട്ടംഅനുഗമിക്കുന്നു

7േയശുതെന്റശിഷ്യന്മാേരാടുകൂെടതടാകതീരേത്തക്കുേപായി.
ഗലീലയിൽനിന്ന് വലിെയാരു ജനസഞ്ചയം അവരുെട
പിന്നാെല െചന്നു. 8 േയശു െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്ന
്രപവൃത്തികെളക്കുറിെച്ചല്ലാം േകട്ടിട്ട് െയഹൂദ്യയിൽനിന്നും
െജറുശേലമിൽനിന്നും ഏേദാമിൽനിന്നും േയാർദാെന്റ
അക്കെരനിന്നും േസാരിനും സീേദാനും ചുറ്റ മുള്ള
്രപേദശങ്ങളിൽനിന്നും വലിെയാരു ജനാവലി
േയശുവിെന്റ അടുക്കെലത്തി. 9 ജനത്തിരക്കിൽെപ്പട്ട്
െഞരുങ്ങിേപ്പാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്, തനിക്കായി ഒരു െചറിയ
വള്ളം തയ്യാറാക്കാൻ േയശു ശിഷ്യന്മാേരാടു പറഞ്ഞു.
10 കാരണം, േയശു അേനകെര സൗഖ്യമാക്കിയതുെകാണ്ട്,
അേദ്ദഹെത്ത ഒന്നു സ്പർശിക്കാെനങ്കിലും
കഴിെഞ്ഞങ്കിൽ എന്നുെവച്ച് േരാഗബാധിതരായ ജനങ്ങൾ
തിരക്കുകൂട്ട കയായിരുന്നു. 11അശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിച്ചവർ
േയശുവിെന കാണുേമ്പാെഴല്ലാം മുമ്പിൽ വീണ്, “അങ്ങു
ൈദവപു്രതൻ” എന്ന് അലറിവിളിച്ച പറഞ്ഞു. 12 എന്നാൽ,
താൻ ആരാെണന്നു െവളിെപ്പടുത്തരുെതന്ന് അേദ്ദഹം
അവേരാട് കർശനമായിആജ്ഞാപിച്ച .
പ്രന്തണ്ട്അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട നിയമനം

13 അതിനുേശഷം േയശു ഒരു മലയുെട മുകളിൽ
കയറി. തെന്റ ഇഷ്ട്രപകാരം ചിലെര അടുേത്തക്കു
വിളിച്ച . അവർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുത്തുെചന്നു.
14-15 തെന്റ സഹചാരികളായിരിക്കാനും അശുദ്ധാത്മാക്കെള
പുറത്താക്കാനുള്ള അധികാരേത്താടുകൂടി ജനേത്താട്
്രപസംഗിക്കാനും പ്രന്തണ്ടുേപെര അേദ്ദഹം നിേയാഗിച്ച .
അവർക്ക് “അെപ്പാസ്തലന്മാർ”എന്നുനാമകരണംെചയ്തു.

16ഇവരാണ്ആപ്രന്തണ്ടുേപർ:

പേ്രതാസ്എന്ന് േയശു വിളിേപ്പരിട്ട ശിേമാൻ,
17 െസെബദിയുെട മകനായ യാേക്കാബ,് അയാള െട
സേഹാദരൻ േയാഹന്നാൻ—“ഇടിമുഴക്കത്തിെന്റ
പു്രതന്മാർ” എന്നർഥമുള്ള െബാവേനർെഗസ് എന്ന്
അവർക്കു േയശു േപരിട്ട .

18അ്രന്തേയാസ്,
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ഫിലിെപ്പാസ്,
ബർെത്താെലാമായി,
മത്തായി,
േതാമസ്,
അല് ഫായിയുെട മകനായയാേക്കാബ,്
തദ്ദായി,
കനാന്യനായ†ശിേമാൻ,
19 േയശുവിെന ഒറ്റിെക്കാടുത്തഈസ്കേര്യാത്ത് യൂദാ.
േയശുവും േബൽെസബൂലും

20 അതിനുേശഷം േയശു ഒരു വീട്ടിേലക്ക് േപായി.
അേദ്ദഹത്തിനും ശിഷ്യന്മാർക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻേപാലും
സാധിക്കാത്തവിധം പിെന്നയും ജനങ്ങൾ കൂട്ടമായി
വന്നുകൂടി. 21 “അയാൾക്കു സുേബാധം ഇല്ല,” എന്ന്
േയശുവിെനപ്പറ്റിആള കൾപറയുന്നതുേകട്ട്അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വീട്ട കാർ അേദ്ദഹെത്ത പിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകാൻ
അവിേടക്കുയാ്രതയായി.

22 െജറുശേലമിൽനിന്ന് വന്ന േവദജ്ഞർ, “അയാെള
േബൽെസബൂൽ‡ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു; അയാൾ ഭൂതങ്ങള െട
തലവെനെക്കാണ്ടാണ് ഭൂതങ്ങെള ഉച്ചാടനം െചയ്യന്നത”്
എന്നുപറഞ്ഞു.

23 അേപ്പാൾ േയശു അവെര വിളിച്ച് സാദൃശ്യകഥകള െട
സഹായേത്താെട അവർക്കു മറുപടി നൽകി: “സാത്താന്
സാത്താെന ഉച്ചാടനം െചയ്യാൻ എങ്ങെന കഴിയും?
24 ഒരു രാജ്യത്തിൽ ആഭ്യന്തരഭിന്നതയുെണ്ടങ്കിൽ ആ
രാജ്യത്തിനു നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുകയില്ലേല്ലാ. 25 ഒരു
ഭവനത്തിൽ അന്തഃഛി്രദം ബാധിച്ചിരിക്കുെന്നങ്കിൽ
അതിനും നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ലേല്ലാ. 26 സാത്താൻ
അവെനത്തെന്ന എതിർക്കുകയും സ്വയം ഭിന്നിക്കുകയും
െചയ്താൽ അതിനു നിലനിൽപ്പില്ല; അയാള െട അന്ത്യം
വന്നിരിക്കുന്നു. 27ബലിഷ്ഠനായ ഒരു മനുഷ്യെനആദ്യംതെന്ന
പിടിച്ച െകട്ടിെയങ്കിൽമാ്രതേമ അയാള െട വീട്ടിൽ
്രപേവശിച്ച് സമ്പത്ത് െകാള്ളയടിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ള ;
പിടിച്ച െകട്ടിയതിനുേശഷം വീട് കവർച്ചെചയ്യാം. 28ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു സത്യം പറയുന്നു,ൈദവം മനുഷ്യേരാട് അവരുെട
സകലപാപങ്ങള ം ദൂഷണങ്ങള ം ക്ഷമിക്കും. 29 എന്നാൽ
പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എതിരായ ദൂഷണേമാ ഒരിക്കലും
ക്ഷമിക്കുകയില്ല. അങ്ങെനെചയ്യന്നത് എേന്നക്കും
നിലനിൽക്കുന്നപാപമാണ.്”
† 3:18അഥവാ, േദശീയവാദിയായ. േറാമൻഅധിനിേവശെത്തെചറുത്തുെകാണ്ട്
അതിെനതിരായി ്രപവർത്തിച്ച െയഹൂദർക്കിടയിെല ഒരു വിഭാഗമാണ് ഇവർ.
‡ 3:22 േബെസബൂൽ, േബൽെസബൂബ് എന്നീ രൂപങ്ങള ം ഉപേയാഗിക്കുന്നു.
ഭൂതങ്ങള െടതലവനാണ് േബൽെസബൂൽ.
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30 “അയാൾക്കുദുരാത്മാവുണ്ട,്”എന്ന് േയശുവിെനക്കുറിച്ച്
അവർ ആേരാപിച്ചതുെകാണ്ടാണ് േയശു ഇ്രപകാരം
പറഞ്ഞത.്

31 അേപ്പാൾ േയശുവിെന്റ അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും
അവിെടെയത്തി. അവർ പുറത്തുനിന്നുെകാണ്ട്
അേദ്ദഹെത്ത വിളിക്കാൻ ആളയച്ച . 32 ജനക്കൂട്ടം
േയശുവിനുചുറ്റ ം ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവർ
അേദ്ദഹേത്താട്, “അങ്ങെയ കാണാൻ ആ്രഗഹിച്ച െകാണ്ട്
അങ്ങയുെട അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും പുറത്തു
നിൽക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

33 “ആരാണ്എെന്റഅമ്മയുംസേഹാദരന്മാരും?”അേദ്ദഹം
േചാദിച്ച .

34 പിന്നീട് തെന്റ ചുറ്റ ം ഇരിക്കുന്നവെര േനാക്കി അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞു: “ഇതാ, എെന്റ അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും!
35 ൈദവത്തിെന്റ ഇഷ്ടം െചയ്യന്നവരാണ് എെന്റ
സേഹാദരനുംസേഹാദരിയുംഅമ്മയും.”

4
വിതയ്ക്കുന്നവെന്റസാദൃശ്യകഥ

1 േയശു തടാകതീരത്തുെവച്ച വീണ്ടും ജനേത്താട്
ഉപേദശിക്കാൻ ആരംഭിച്ച . ഒരു വലിയ
ജനക്കൂട്ടം തടിച്ച കൂടിയിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹം
തടാകത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വള്ളത്തിൽ കയറി
ഉപവിഷ്ടനായി. തീരത്ത്, െവള്ളത്തിനരിെകവെര ജനങ്ങൾ
നിന്നിരുന്നു. 2 േയശു സാദൃശ്യകഥകളിലൂെട അേനകം
കാര്യങ്ങൾ അവെര പഠിപ്പിച്ച . അേദ്ദഹം പറഞ്ഞ ഒരുപമ
ഇ്രപകാരമാണ്: 3 “േകൾക്കുക! ഒരിക്കൽ ഒരു കർഷകൻ
വിത്തുവിതയ്ക്കാൻ പുറെപ്പട്ട ; 4 വിതയ്ക്കുേമ്പാൾ
ചിലത് വഴിേയാരത്തു വീണു. അത് പക്ഷികൾ വന്നു
െകാത്തിത്തിന്നു. 5 ചിലതു പാറയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ
വീണു. അവിെട അധികം മണ്ണില്ലായിരുന്നു. ആഴത്തിൽ
മണ്ണില്ലാതിരുന്നതിനാൽ വിത്ത് േവഗം മുളച്ച വന്നു.
6 എന്നാൽ സൂര്യകിരണേമറ്റേപ്പാൾ അതു വരണ്ടു;
ആഴത്തിൽ േവരില്ലാതിരുന്നതിനാൽ കരിഞ്ഞുംേപായി.
7 കുെറ വിത്തുകളാകെട്ട മുൾെച്ചടികൾക്കിടയിൽ
വീണു. മുൾെച്ചടികൾ െപെട്ടന്നുയർന്ന് െചടികെള
െഞരുക്കിയതുെകാണ്ട് അവ ഫലം പുറെപ്പടുവിച്ചില്ല.
8 എന്നാൽ, കുെറ വിത്തുകൾ നല്ല നിലത്തുവീണു. അവ
മുളച്ച , വളർന്നു, മുപ്പതും അറുപതും നൂറും മടങ്ങ്
വിളവുനൽകി.”
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9 േയശു തുടർന്നു പറഞ്ഞു: “െചവിയുള്ളവെരല്ലാം േകട്ട
്രഗഹിക്കെട്ട!”

10 പിന്നീട് േയശു തനിച്ചായിരുന്നേപ്പാൾ പ്രന്തണ്ട്
ശിഷ്യന്മാരും മറ്റ ചിലരും വന്ന് ആ സാദൃശ്യകഥകെളക്കുറിച്ച്
അേദ്ദഹേത്താടു േചാദിച്ച . 11 അേപ്പാൾ അേദ്ദഹം
അവേരാടു പറഞ്ഞത്: “ൈദവരാജ്യത്തിെന്റ രഹസ്യങ്ങൾ
്രഗഹിക്കാനുള്ളസൗഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കു നൽകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
പുറത്തുള്ളവേരാട് എല്ലാംസാദൃശ്യകഥകളിലൂെട പറയുന്നു.
12 “അവർ എേപ്പാഴും കണ്ടുെകാണ്ടിരിക്കും, എന്നാൽ

ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കുകയില്ല.
അവർ എേപ്പാഴും േകട്ട െകാണ്ടിരിക്കും, എന്നാൽ
ഒരിക്കലും ്രഗഹിക്കുകയില്ല;

അല്ലായിരുെന്നങ്കിൽ അവർ മാനസാന്തരെപ്പടുകയും
അവരുെട പാപങ്ങൾ ൈദവം അവേരാടു
ക്ഷമിക്കുകയും െചയ്യ മായിരുന്നു.”*

13 പിന്നീട് േയശു അവേരാട് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു:
“ഈ സാദൃശ്യകഥ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നിേല്ല?
അങ്ങെനെയങ്കിൽ മറ്റ് സാദൃശ്യകഥകെളല്ലാം നിങ്ങൾ
എങ്ങെന മനസ്സിലാക്കും? 14 കർഷകൻ വചനം
വിതയ്ക്കുന്നു. 15 ചില േകൾവിക്കാരുെട അനുഭവം
വഴിയരികിൽ വീണ വിത്തിെന്റ അനുഭവംേപാെലയാണ്.
അവർ വചനം േകട്ട കഴിയുന്നമാ്രതയിൽത്തെന്ന സാത്താൻ
വന്ന് അവരിൽ വിതയ്ക്കെപ്പട്ട വചനം എടുത്തുകളയുന്നു.
16 പാറസ്ഥലത്ത് വിതച്ച വിത്തുേപാെലയാണ് മറ്റ ചിലർ,
ഇങ്ങെനയുള്ളവർ വചനം േകൾക്കുകയും ഉടെനതെന്ന
ആനന്ദേത്താെട സ്വീകരിക്കുകയുംെചയ്യന്നു. 17 എന്നാൽ,
അവർക്ക് ആഴത്തിൽ േവരില്ലായ്കയാൽ അധികനാൾ
നിലനിൽക്കുകയില്ല. വചനംനിമിത്തം കഷ്ടതേയാ
ഉപ്രദവേമാ ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ അവർ േവഗം വിശ്വാസം
ത്യജിച്ച കളയുന്നു. 18 മറ്റ ചിലർ, മുൾെച്ചടികൾക്കിടയിൽ
വിതച്ച വിത്തുേപാെല വചനം േകൾക്കുന്നു; 19 എന്നാൽ,
ഈജീവിതത്തിെല ആകുലതകള ം ധനത്തിെന്റ വഞ്ചനയും
ഇതരേമാഹങ്ങള ം ഉള്ളിൽ കടന്ന് വചനെത്ത െഞരുക്കി
ഫലശൂന്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. 20 മറ്റള്ളവർ, നല്ല
മണ്ണിൽ വിതച്ച വിത്തുേപാെല വചനം േകൾക്കുകയും
സ്വീകരിക്കുകയും മുപ്പതും അറുപതും നൂറും മടങ്ങു
വിളവുനൽകുകയുംെചയ്യന്നു.”

തണ്ടിേന്മൽെകാളത്തിയവിളക്ക്

* 4:12 െയശ. 6:9,10
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21 പിന്നീട് േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ
വിളക്കുെകാളത്തുന്നത് പറയുെട കീഴിേലാ കട്ടിലിെന്റ
കീഴിേലാ െവക്കാനാേണാ? വിളക്കുകാലിേന്മലേല്ല
അതു െവേക്കണ്ടത?് 22 ഒളിച്ച െവച്ചിരിക്കുന്നെതല്ലാം
െവളിെപ്പടുത്തെപ്പേടണ്ടതാണ്. േഗാപ്യമായിരിക്കുന്നെതല്ലാം
െവളിച്ചത്തു െകാണ്ടുവേരണ്ടതാണ.് 23െചവിയുള്ളവർ േകട്ട
്രഗഹിക്കെട്ട.”

24 “നിങ്ങൾ േകൾക്കുന്നത് എെന്തന്നു ്രശദ്ധിക്കുക,”
അേദ്ദഹം തുടർന്നു: “നിങ്ങൾ അളക്കാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്ന
അേതഅളവുെകാണ്ടു നിങ്ങൾക്കുംഅളന്നുകിട്ട ം;അതിൽ
കൂടുതലും കിട്ട ം. 25 ഉള്ളവർക്ക് അധികം നൽകെപ്പടും;
എന്നാൽ, ഇല്ലാത്തവരിൽനിന്ന് അവർക്കുള്ള അൽപ്പംകൂെട
എടുത്തുകളയെപ്പടും.”

വളരുന്നവിത്തിെന്റസാദൃശ്യകഥ
26 േയശു വീണ്ടും പറഞ്ഞു: “ഒരു മനുഷ്യൻ നിലത്തു
വിത്തു വിതറുന്നതിനു തുല്യമാണ് ൈദവരാജ്യം. 27 രാ്രതിയും
പകലും അയാൾ ഉറങ്ങിയാലും ഉണർന്നിരുന്നാലും
വിത്ത് മുളച്ച വളർന്നുവരുന്നു; എങ്ങെനെയന്ന് അയാൾ
അറിയുന്നില്ല. 28 ആദ്യം തണ്ട,് പിെന്ന കതിർ, പിെന്ന
കതിരിൽ വിളഞ്ഞധാന്യമണികൾ; ഇങ്ങെന ഭൂമി സ്വയമായി
ധാന്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 29 ധാന്യം വിളഞ്ഞാൽ ഉടെന,
െകായ്ത്തുകാലമാകുന്നതുെകാണ്ട് അയാൾ ധാന്യെച്ചടിക്കു
ചുവട്ടിൽഅരിവാൾ െവക്കുന്നു.”
കടുകുമണിയുെടസാദൃശ്യകഥ

30 േയശു വീണ്ടും പറഞ്ഞു: “ൈദവരാജ്യെത്ത എന്തിേനാട്
ഉപമിക്കാം? അെല്ലങ്കിൽ ഏതു സാദൃശ്യകഥയാൽ അതിെന
വിശദീകരിക്കാം? 31 അതിെന ഒരു കടുകുമണിേയാട്
ഉപമിക്കാം. കടുകുമണി മണ്ണിൽ നടുന്ന വിത്തുകളിൽ
ഏറ്റവും െചറുതാണ.് 32 എങ്കിലും നട്ട കഴിഞ്ഞാൽ,
അതു വളർന്ന് േതാട്ടത്തിെല െചടികളിൽ ഏറ്റവും
വലുതായിത്തീരുകയും ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾ
അതിെന്റ തണലിൽ കൂടുെവക്കുംവിധം വലിയ ശാഖകൾ
ഉണ്ടാകുകയുംെചയ്യന്നു.”

33 അവർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവിധം
ഇതുേപാെലയുള്ള അേനകം സാദൃശ്യകഥകളിലൂെട
േയശു അവേരാടു തിരുവചനം സംസാരിച്ച .
34 സാദൃശ്യകഥകളിലൂെടയല്ലാെത അേദ്ദഹം
െപാതുജനേത്താട് ഒരു കാര്യവും സംസാരിച്ചില്ല. എന്നാൽ
േയശു തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാടുകൂെട തനിച്ചായിരുന്നേപ്പാൾ
അവർക്ക്എല്ലാം വിശദീകരിച്ച െകാടുത്തു.
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േയശു െകാടുങ്കാറ്റിെനശാന്തമാക്കുന്നു
35അന്നു ൈവകുേന്നരം േയശു ശിഷ്യന്മാേരാട്, “നമുക്കു
തടാകത്തിെന്റ അക്കരയ്ക്കുേപാകാം” എന്നു പറഞ്ഞു.
36 ജനക്കൂട്ടെത്ത വിട്ട് അവർ ഇരുന്ന വള്ളത്തിൽത്തെന്ന
അേദ്ദഹെത്തഅക്കരയ്ക്ക് െകാണ്ടുേപായി. മറ്റ വള്ളങ്ങള ം
ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. 37അേപ്പാൾ ഉ്രഗമാെയാരു െകാടുങ്കാറ്റ്
ആഞ്ഞടിച്ച ; തിരകൾ വള്ളത്തിനുള്ളിേലക്ക് അടിച്ച കയറി;
അതു മുങ്ങാറായി. 38 േയശു അമരത്തു തലയിണെവച്ച്
ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. ശിഷ്യന്മാർ അേദ്ദഹെത്ത
ഉണർത്തിയിട്ട്, “ഗുേരാ, ഞങ്ങൾ മുങ്ങിമരിക്കുന്നതിൽ
അേങ്ങക്കുവിചാരം ഇേല്ല?”എന്നു േചാദിച്ച .

39അേദ്ദഹം എഴുേന്നറ്റ കാറ്റിെന ശാസിച്ച , തിരകേളാട്:
“അടങ്ങുക,ശാന്തമാകുക”എന്നുകൽപ്പിച്ച .അേപ്പാൾകാറ്റ
നിലച്ച !എല്ലാം ്രപശാന്തമായി!

40 അേദ്ദഹം ശിഷ്യന്മാേരാട്, “നിങ്ങൾ ഇങ്ങെന
ഭയെപ്പടുന്നെതന്തിന്? നിങ്ങൾക്ക്ഇേപ്പാഴുംവിശ്വാസംഇേല്ല?”
എന്നു േചാദിച്ച .

41അവർ വളെര ഭയവിഹ്വലരായി. “ഇേദ്ദഹം ആരാണ്?
കാറ്റ ം തിരകള ംേപാലും ഇേദ്ദഹെത്തഅനുസരിക്കുന്നേല്ലാ!”
എന്നുപരസ്പരം പറഞ്ഞു.

5
ഭൂതബാധിതെനസൗഖ്യമാക്കുന്നു

1അവർതടാകത്തിനക്കെരെഗരേസന്യരുെടേദശേത്തക്ക*്
യാ്രതയായി. 2 േയശു വള്ളത്തിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന ദുരാത്മാവുള്ള
ഒരു മനുഷ്യൻ ശവപ്പറമ്പിൽനിന്ന് അേദ്ദഹത്തിന്
അഭിമുഖമായി വന്നു. 3ഈ മനുഷ്യൻ ശവപ്പറമ്പുകളിെല
ഗുഹകളിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത.് ചങ്ങലെകാണ്ടുേപാലും
ആർക്കും അയാെള ബന്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
4 പലേപ്പാഴും അയാള െട ൈകകാലുകൾ ചങ്ങലെകാണ്ടും
വിലങ്ങുെകാണ്ടും ബന്ധിച്ചിരുെന്നങ്കിലും അയാൾ
ചങ്ങല വലിച്ച െപാട്ടിക്കുകയും കാൽവിലങ്ങ്
ഉരുമ്മിെയാടിച്ച കളയുകയും െചയ്തിരുന്നു. അയാെള
ആർക്കും കീഴടക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 5 രാവും
പകലും അയാൾ കല്ലറകൾക്കിടയിലും കുന്നുകളിലും
അലഞ്ഞുതിരിയുകയും നിലവിളിക്കുകയും കല്ല െകാണ്ട്
സ്വയം മുറിേവൽപ്പിക്കുകയും െചയ്തുേപാന്നു.

* 5:1 ചി.ൈക.്രപ. ഗദേരന്യരുെട; മറ്റ ചിലൈക.്രപ. ഗർഗേസന്യരുെട
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6 േയശുവിെന ദൂെരനിന്നുതെന്ന കണ്ടിട്ട് അയാൾ
ഓടിെച്ചന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റമുമ്പിൽ മുട്ട കുത്തി.
7 “േയശുേവ, പരേമാന്നതനായ ൈദവത്തിെന്റ പു്രതാ,
അങ്ങ് എെന്റ കാര്യത്തിൽ ഇടെപടുന്നെതന്തിന്?
ൈദവെത്തെക്കാണ്ട് ആണയിട്ട് ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു;
എെന്ന പീഡിപ്പിക്കരുേത,” എന്ന് അയാൾ അത്യ ച്ചത്തിൽ
വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 8 “ദുരാത്മാേവ, ഇവനിൽനിന്ന്
പുറത്തുേപാകുക,”എന്ന് േയശുകൽപ്പിച്ചിരുന്നു.

9 പിെന്ന േയശു അവേനാട,് “നിെന്റ േപെരന്താ?” എന്നു
േചാദിച്ച .

“എെന്റ േപര് െലേഗ്യാൻ;† ഞങ്ങൾ അസംഖ്യമാകുന്നു”
അയാൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 10തങ്ങെളആ ്രപേദശത്തുനിന്നു
പറഞ്ഞയയ്ക്കരുെതന്ന് അവൻ േയശുവിേനാടു
േകണേപക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

11അടുത്തുള്ളകുന്നിൻെചരുവിൽ വലിെയാരു പന്നിക്കൂട്ടം
േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. 12 ദുരാത്മാക്കൾ േയശുവിേനാട്,
“ഞങ്ങെള പന്നികളിേലക്ക് അയയ്ക്കണേമ; അവയിൽ
്രപേവശിക്കാൻ ഞങ്ങെള അനുവദിക്കണേമ” എന്നു
യാചിച്ച . 13 അേദ്ദഹം അവയ്ക്ക് അനുവാദം നൽകി;
ദുരാത്മാക്കൾ ആ മനുഷ്യനിൽനിന്ന് പുറത്തുവന്ന്
പന്നികളിൽ ്രപേവശിച്ച . എണ്ണത്തിൽ രണ്ടായിരം വരുന്ന
ആപന്നിക്കൂട്ടം ദുരാത്മാക്കൾബാധിച്ചേതാെട െചങ്കുത്തായ
മലെഞ്ചരിവിലൂെട തടാകത്തിേലക്ക് ഇരച്ച െചന്ന്
മുങ്ങിച്ചത്തു.

14 പന്നികെള േമയിക്കുന്നവർ ഓടിെച്ചന്നു പട്ടണത്തിലും
നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും വിവരം അറിയിച്ച . എന്താണ്
സംഭവിച്ചത് എന്നു കാണാൻ ജനങ്ങൾ വന്നുകൂടി. 15അവർ
േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ എത്തിയേപ്പാൾ, ഭൂതബാധിതനായ
ആ മനുഷ്യൻ വസ്്രതംധരിച്ച്, സുേബാധേത്താെട
അവിെട ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടു; അവർ ഭയെപ്പട്ട .
16 ഭൂതബാധിതനു സംഭവിച്ചതും പന്നികള െട കാര്യവും
ദൃക ്സാക്ഷികൾമറ്റള്ളവേരാടുവിവരിച്ച . 17ഇതുേകട്ടേപ്പാൾ
ജനങ്ങൾ േയശുവിേനാടു തങ്ങള െടേദശം വിട്ട േപാകാൻ
അേപക്ഷിച്ച തുടങ്ങി.

18േയശുവള്ളത്തിൽകയറുേമ്പാൾ,ഭൂതബാധിതനായിരുന്ന
മനുഷ്യൻ അേദ്ദഹെത്ത അനുഗമിക്കാൻ അനുവാദം
േചാദിച്ച . 19 േയശു അവെന അനുവദിക്കാെത, “നീ
വീട്ടിൽേപ്പായി, കർത്താവ് നിനക്കുേവണ്ടി എെന്തല്ലാം
െചയ്തുെവന്നുംനിേന്നാട്എങ്ങെനകരുണകാണിച്ച െവന്നും

† 5:9 ൈസന്യത്തിെന്റ 4,000-മുതൽ 6,000-േപർവെര അടങ്ങുന്ന ഒരു
സംഘത്തിെന്റ േപരാണ് െലേഗ്യാൻ.
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അവിെടയുള്ളവേരാടു പറയുക” എന്നു നിർേദശിച്ച്
അവെന യാ്രതയാക്കി. 20അങ്ങെന ആ മനുഷ്യൻ േപായി
േയശു തനിക്കു െചയ്തെതല്ലാം െദക്കെപ്പാലി‡ നാട്ടിൽ
അറിയിച്ച തുടങ്ങി. ജനങ്ങൾആശ്ചര്യെപ്പട്ട .
മരിച്ച െപൺകുട്ടിയും േരാഗിയായസ്്രതീയും

21 േയശു വീണ്ടും വള്ളത്തിൽ കയറി
തടാകത്തിെന്റ അക്കരയ്ക്ക് െചന്നേപ്പാൾ ഒരു
വലിയ ജനക്കൂട്ടം അേദ്ദഹത്തിനുചുറ്റ ം തടിച്ച കൂടി.
22 െയഹൂദപ്പള്ളിമുഖ്യന്മാരിൽ ഒരാളായ യായീേറാസ്
അവിെടവന്നു. അയാൾ േയശുവിെന കണ്ട്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാൽക്കൽവീണ്, 23 “എെന്റ കുഞ്ഞുമകൾ
മരിക്കാറായിരിക്കുന്നു; അവൾ സുഖം്രപാപിച്ച
ജീവിേക്കണ്ടതിന് അങ്ങു ദയവായി വന്ന് അവള െടേമൽ
ൈകെവക്കണേമ” എന്നു േകണേപക്ഷിച്ച . 24 േയശു
അയാേളാെടാപ്പം േപായി.
വലിയ ജനക്കൂട്ടം അേദ്ദഹെത്ത പിൻതുടരുകയും
തിക്കിത്തിരക്കുകയും െചയ്തു. 25 പ്രന്തണ്ടുവർഷമായി
രക്ത്രസാവമുള്ള ഒരു സ്്രതീ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
26 പല ൈവദ്യന്മാരുെടയും ചികിത്സയാൽ അവൾ
കഷ്ടെപ്പടുകയും തനിക്കുള്ളെതല്ലാം െചലവഴിക്കുകയും
െചയ്തിട്ട ം അവള െട സ്ഥിതി െമച്ചെപ്പടുന്നതിനുപകരം
അധികം വഷളായിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 27 േയശുവിെനപ്പറ്റി
േകട്ടിരുന്ന അവൾ ജനത്തിരക്കിനിടയിലൂെട വന്ന്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിന്നിെലത്തി പുറങ്കുപ്പായത്തിൽ െതാട്ട .
28കാരണം, “അേദ്ദഹത്തിെന്റ വസ്്രതത്തിൽ ഒന്നു െതാട്ടാൽ
എനിക്കു സൗഖ്യം ലഭിക്കും” എന്ന് അവൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നു.
29ഉടെനഅവള െട രക്ത്രസാവംനിലച്ച . േരാഗം മാറിയതായി
അവൾശരീരത്തിൽഅനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു.

30 തന്നിൽനിന്ന് ശക്തി പുറെപ്പട്ടതായി ഉടൻതെന്ന േയശു
മനസ്സിലാക്കി. ജനമേധ്യ തിരിഞ്ഞുനിന്ന് അേദ്ദഹം, “ആരാണ്
എെന്റവസ്്രതത്തിൽസ്പർശിച്ചത്?”എന്ന്ആരാഞ്ഞു.

31 “ജനങ്ങൾ അങ്ങെയ തിക്കുന്നതു കാണുന്നിേല്ല?”
എന്നിട്ട ം “ ‘ആരാണ് എെന്ന െതാട്ടത്?’ എന്ന് അങ്ങു
േചാദിക്കുന്നെതന്ത്”എന്നുശിഷ്യന്മാർ േചാദിച്ച .

32 എങ്കിലും തെന്ന െതാട്ടത് ആരാണ് എന്നറിയാൻ
േയശു ചുറ്റ ം േനാക്കി. 33 തനിക്കു സംഭവിച്ചത് അറിഞ്ഞിട്ട്
ആ സ്്രതീ ഭയന്നുവിറച്ച െകാണ്ട് വന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കാൽക്കൽവീണു; സത്യെമല്ലാം തുറന്നുപറഞ്ഞു.
34 അേദ്ദഹം അവേളാട,് “േമാേള, നിെന്റ വിശ്വാസം നിെന്ന
‡ 5:20 അതായത,് േയാർദാൻനദിക്ക് കിഴക്കുള്ള,പത്തുപട്ടണങ്ങൾ.
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സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു, നീ സമാധാനേത്താെട േപാകുക.
നിെന്റകഷ്ടതഅവസാനിച്ചേല്ലാ”എന്നുപറഞ്ഞു.

35േയശുഇങ്ങെനസംസാരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾത്തെന്ന,
പള്ളിമുഖ്യനായയായീേറാസിെന്റവീട്ടിൽനിന്ന് ചിലആള കൾ
വന്ന് “അങ്ങയുെട മകൾ മരിച്ച േപായി, എന്തിനാണ് ഇനി
ഗുരുവിെനബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത?്”എന്നുപറഞ്ഞു.

36അവർപറഞ്ഞതുഗൗനിക്കാെത േയശു പള്ളിമുഖ്യേനാട്,
“ഭയെപ്പേടണ്ട;വിശ്വസിക്കുകമാ്രതംെചയ്യ ക”എന്നുപറഞ്ഞു.

37 പേ്രതാസും യാേക്കാബും യാേക്കാബിെന്റ
സേഹാദരനായ േയാഹന്നാനും അല്ലാെത മറ്റാെരയും
തേന്നാെടാപ്പം വീടിനുള്ളിൽ ്രപേവശിക്കാൻ േയശു
അനുവദിച്ചില്ല. 38 അവർ പള്ളിമുഖ്യെന്റ വീട്ടിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ, ജനങ്ങൾ നിലവിളിച്ച ം ഉറെക്ക കരഞ്ഞും
ബഹളംകൂട്ട ന്നത് േയശു കണ്ടു. 39അേദ്ദഹംഅകത്തുെചന്ന്
അവേരാട്, “എന്തിനാണ് ഈ ബഹളവും കരച്ചിലും? കുട്ടി
മരിച്ചിട്ടില്ല, ഉറങ്ങുകയാണ്” എന്നു പറഞ്ഞു. 40 അവേരാ
അേദ്ദഹെത്തപരിഹസിച്ച .
േയശു, എല്ലാവെരയും പുറത്താക്കിയതിനുേശഷം,
കുട്ടിയുെട മാതാപിതാക്കെളയും തേന്നാെടാപ്പമുണ്ടായിരുന്ന
ശിഷ്യന്മാെരയുംകൂട്ടിെക്കാണ്ട്, അകത്ത് കുട്ടി
കിടന്നിരുന്നിടത്തു െചന്നു. 41 അവള െട ൈകക്കുപിടിച്ച്
അേദ്ദഹം അവേളാട,് “തലീഥാ കൂമി!” എന്നു പറഞ്ഞു.
“ ‘േമാേള, എഴുേന്നൽക്കൂ’ എന്നു ഞാൻ നിേന്നാടു പറയുന്നു”
എന്നാണ് അതിെന്റ അർഥം. 42 ഉടൻതെന്ന ബാലിക
എഴുേന്നറ്റ നടന്നു.അവൾക്കു പ്രന്തണ്ട് വയസ്സണ്ടായിരുന്നു.
ഇതു കണ്ടവെരല്ലാം അത്ഭുതപരത്രന്തരായി. 43സംഭവിച്ചത്
ആരും അറിയരുെതന്ന് േയശു അവേരാടു കർശനമായി
കൽപ്പിച്ച . അവൾക്ക് എെന്തങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാൻ
െകാടുക്കണെമന്നുംഅേദ്ദഹംആജ്ഞാപിച്ച .

6
ബഹുമാനം ലഭിക്കാത്ത ്രപവാചകൻ

1 േയശു അവിെടനിന്നു യാ്രതതിരിച്ച് സ്വന്തം പട്ടണത്തിൽ*
ശിഷ്യന്മാരുമായി മടങ്ങിെയത്തി. 2അടുത്തശബ്ബത്തുനാളിൽ
അേദ്ദഹം െയഹൂദരുെട പള്ളിയിൽെവച്ച് ഉപേദശിച്ച തുടങ്ങി.
പലരുംഅതുേകട്ട്ആശ്ചര്യെപ്പട്ട .

“ഈമനുഷ്യന് ഇവെയല്ലാം എവിെടനിന്നു കിട്ടി? എെന്താരു
ജ്ഞാനമാണ് ഇയാൾക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത?് എെന്തല്ലാം
അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഇയാൾ െചയ്യന്നത?് 3 ഇത് ആ
മരപ്പണിക്കാരനേല്ല? ഇയാൾ മറിയയുെട മകനേല്ല?
* 6:1 അതായത,്നസെറത്തിൽ
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യാേക്കാബ,് േയാെസ,† യൂദാ, ശിേമാൻ എന്നിവരുെട
സേഹാദരനുമേല്ല ഇയാൾ? ഇയാള െട സേഹാദരിമാരും
ഇവിെട നേമ്മാടുകൂെട ഇേല്ല?” എന്നു േചാദിച്ച . േയശുവിെന
അംഗീകരിക്കാൻഅവർക്ക്കഴിഞ്ഞില്ല.‡

4 േയശു അവേരാട്, “ഒരു ്രപവാചകൻ
ബഹുമാനിക്കെപ്പടാത്തത് അയാള െട സ്വേദശത്തും
ബന്ധുക്കൾക്കിടയിലും സ്വന്തം ഭവനത്തിലുംമാ്രതമാണ്”
എന്നു പറഞ്ഞു. 5 ഏതാനും ചില േരാഗികള െടേമൽ
ൈകെവച്ച് അവെര സൗഖ്യമാക്കിയതല്ലാെത, അവിെട
അത്ഭുത്രപവൃത്തികെളാന്നും െചയ്യാൻ അേദ്ദഹത്തിനു
കഴിഞ്ഞില്ല. 6അവരുെട അവിശ്വാസെത്തക്കുറിച്ച് അേദ്ദഹം
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട .
േയശു പ്രന്തണ്ടുേപെരഅയയ്ക്കുന്നു
അതിനുേശഷം േയശു ്രഗാമങ്ങൾേതാറും ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ച്
ഉപേദശിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 7 അേദ്ദഹം തെന്റ
പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാെര അടുക്കൽ വിളിച്ച് അവർക്ക്
ദുരാത്മാക്കള െടേമൽ അധികാരംനൽകി. അവർക്ക്
ഇ്രപകാരം നിർേദശംനൽകി, ഈരണ്ടുേപെരയായി
അയയ്ക്കാൻതുടങ്ങി.

8 “ഈയാ്രതയിൽഒരുവടിമാ്രതേമകരുതാവൂ—ആഹാരേമാ
സഞ്ചിേയാപണേമാ§എടുക്കാൻപാടില്ല. 9െചരിപ്പ ധരിക്കാം,
ഒന്നിലധികം വസ്്രതം അരുത.് 10 ഒരു പട്ടണത്തിൽ െചന്ന്
അവിെടയുള്ള ഒരു ഭവനത്തിൽ ്രപേവശനം ലഭിച്ചാൽ
ആ സ്ഥലം വിട്ട േപാകുംവെര അേത ഭവനത്തിൽത്തെന്ന
താമസിക്കുക. 11 ഏെതങ്കിലും സ്ഥലത്തു നിങ്ങെള
സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും അവിെടയുള്ളവർ നിങ്ങള െട
സേന്ദശം അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ ആ
സ്ഥലം വിട്ട േപാകുേമ്പാൾ, ആ സ്ഥലവാസികൾെക്കതിേര
സാക്ഷ്യത്തിനായി നിങ്ങള െട പാദങ്ങളിെല െപാടി
കുടഞ്ഞുകളയുക.”*†

12 ശിഷ്യന്മാർ േപായി ജനങ്ങൾ അവരുെട പാപങ്ങൾ
ഉേപക്ഷിച്ച ൈദവത്തിേലക്കു തിരിയണെമന്നു ്രപസംഗിച്ച ;
13 അനവധി ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുകയും അേനകം
േരാഗികള െടേമൽഎണ്ണപുരട്ടി അവെര സൗഖ്യമാക്കുകയും
െചയ്തു.
േയാഹന്നാൻസ്നാപകെന്റശിരേച്ഛദം

† 6:3 േയാേസഫ,് േയാെസ എന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം. ‡ 6:3 മൂ.ഭാ.
അേദ്ദഹത്തിനുേനേര അവർക്ക് ഇടർച്ചയുണ്ടായി. § 6:8 മൂ.ഭാ.
െചമ്പുനാണയേമാ * 6:11 മത്താ. 10:14 † 6:11 പാദങ്ങളിെല െപാടി
കുടഞ്ഞുകളയുക, വിവക്ഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള െട ഉത്തരവാദിത്വം
നിറേവറ്റി,ഇനി നിങ്ങള െടേമൽവരുന്നശിക്ഷയ്ക്ക്ഞങ്ങൾഉത്തരവാദികളല്ല.
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14 െഹേരാദാരാജാവ്‡ േയശുവിെനപ്പറ്റി ജനങ്ങള െട
ഇടയിലുള്ള ചർച്ച േകട്ട ; കാരണം, േയശുവിെന്റ
േപര് ഇതിനകം ്രപസിദ്ധമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
“േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു! അതുെകാണ്ടാണ്
അേദ്ദഹത്തിന് ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ ്രപവർത്തിക്കാൻ
കഴിയുന്നത,്”എന്നുചിലർ പറഞ്ഞു.

15 മറ്റ ചിലരാകെട്ട, “ഏലിയാ്രപവാചകൻ
മടങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.
േവെറചിലേരാ, “പുരാതന ്രപവാചകന്മാെരേപ്പാെലയുള്ള
ഒരു ്രപവാചകനാണ് ഇേദ്ദഹം”എന്ന്അഭി്രപായെപ്പട്ട .

16എന്നാൽ െഹേരാദാവാകെട്ട, “ഞാൻ ശിരേച്ഛദംെചയ്ത
േയാഹന്നാനാണ് ഇത.് അേദ്ദഹം മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

17 കുറച്ച കാലംമുമ്പ് േയാഹന്നാെന ബന്ധനസ്ഥനാക്കി
കാരാഗൃഹത്തിൽ അടയ്ക്കാൻ കൽപ്പന െകാടുത്തത്
ഈ െഹേരാദാവ് ആയിരുന്നു. െഹേരാദ്യയുെട
േ്രപരണയാലായിരുന്നു അേദ്ദഹം അതു െചയ്തത്.
അേദ്ദഹം തെന്റ സേഹാദരനായ ഫിലിെപ്പാസിെന്റ ഭാര്യ
െഹേരാദ്യെയ വിവാഹംകഴിച്ചിരുന്നു. 18 “സേഹാദരെന്റ
ഭാര്യെയനീനിയമവിരുദ്ധമായാണ്സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്”
എന്ന് േയാഹന്നാൻ െഹേരാദാവിേനാട് പറഞ്ഞിരുന്നു.
19 അതുെകാണ്ട് െഹേരാദ്യയ്ക്ക് േയാഹന്നാെന്റേനേര പക
ഉണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹെത്ത െകാന്നുകളയാൻ അവൾ
ആ്രഗഹിച്ച . എന്നാൽ,അവൾക്ക്അതിനു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
20കാരണം, േയാഹന്നാൻനീതിനിഷ്ഠനുംവിശുദ്ധനുമാെണന്ന്
അറിഞ്ഞിരുന്നതുെകാണ്ട് െഹേരാദാവ് അേദ്ദഹെത്ത
ഭയെപ്പടുകയും പരിരക്ഷിക്കുകയുംെചയ്തിരുന്നു.
േയാഹന്നാെന്റ ്രപഭാഷണം െഹേരാദാവിെന വളെരേയെറ
അസ്വസ്ഥനാക്കാറുണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും അത്
ആനന്ദേത്താെട േകട്ട േപാന്നു.

21 െഹേരാദാവ് തെന്റ ജന്മദിനത്തിൽ, ഉന്നത
ഉേദ്യാഗസ്ഥർക്കും ൈസന്യാധിപന്മാർക്കും ഗലീലയിെല
്രപമുഖർക്കുംേവണ്ടിഒരുവിരുന്നുനടത്തിയത് െഹേരാദ്യയ്ക്ക്
ഒരവസരമായി: 22 െഹേരാദ്യയുെട മകൾ വിരുന്നുശാലയുെട
അകത്തുവന്നു നൃത്തം െചയ്ത് െഹേരാദാവിെനയും
അതിഥികെളയും ്രപസാദിപ്പിച്ച .
രാജാവ് അവേളാട,് “നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളെതന്തും
എേന്നാടു േചാദിക്കുക, അതു ഞാൻ നിനക്കു തരാം”
എന്നു പറഞ്ഞു. 23 “നീ എന്തു േചാദിച്ചാലും, രാജ്യത്തിെന്റ
‡ 6:14 മഹാനായ െഹേരാദാവിെന്റ മകൻ േഹേരാദ്അന്തിപ്പാസാണ് ഇേദ്ദഹം.
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പകുതിയായാൽേപാലും ഞാൻ നിനക്കു തരും,” എന്ന്
അേദ്ദഹംഅവേളാടു ശപഥംെചയ്തുപറഞ്ഞു.

24 അവൾ പുറത്തുേപായി, “ഞാൻ എന്താണു
േചാദിേക്കണ്ടത?്”എന്ന്അമ്മേയാടു േചാദിച്ച .

“േയാഹന്നാൻസ്നാപകെന്റ തല ആവശ്യെപ്പടുക,” അമ്മ
പറഞ്ഞു.

25 ഉടെനതെന്ന, െപൺകുട്ടി േവഗത്തിൽ രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ തിരിെച്ചത്തി. “േയാഹന്നാൻസ്നാപകെന്റ തല
ഇേപ്പാൾത്തെന്ന ഒരു തളികയിൽ എനിക്ക് തരണേമ”
എന്നേപക്ഷിച്ച .

26 രാജാവ് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി; താൻ െചയ്തുേപായ
ശപഥെത്തയും അതിഥികെളയും മാനിച്ച് അവള െട
അേപക്ഷ നിരസിക്കാൻ അയാൾക്കു നിവൃത്തിയില്ലാതായി.
27അതുെകാണ്ട് െഹേരാദാവ് ഉടൻതെന്ന േയാഹന്നാെന്റതല
െകാണ്ടുവരുന്നതിനുള്ളകൽപ്പനെകാടുത്ത് ഒരുആരാച്ചാെര
അയച്ച . അയാൾ െചന്ന് കാരാഗൃഹത്തിൽെവച്ച്
േയാഹന്നാെന ശിരേച്ഛദംെചയ്തു. 28 അേദ്ദഹത്തിെന്റ
തല ഒരു തളികയിലാക്കി െകാണ്ടുവന്നു; ആരാച്ചാർ അത്
െപൺകുട്ടിക്ക് െകാടുത്തു. അവൾ അത് അമ്മയ്ക്കും
നൽകി. 29 േയാഹന്നാെന്റ ശിഷ്യന്മാർ ഈ വാർത്തയറിഞ്ഞ്
വരികയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശരീരം എടുത്ത് ഒരു കല്ലറയിൽ
സംസ്കരിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു.

േയശുഅയ്യായിരംേപർക്ക്ആഹാരം നൽകുന്നു
30 അെപ്പാസ്തലന്മാർ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ
മടങ്ങിവന്നു§ തങ്ങൾ െചയ്തതും ഉപേദശിച്ചതുെമല്ലാം
അേദ്ദഹെത്ത അറിയിച്ച . 31ഈ സമയത്ത് േയശുവിെന്റ
അടുക്കൽ ധാരാളം ആള കൾ വരികയും േപാകുകയും
െചയ്തിരുന്നതുെകാണ്ട് േയശുവിനും ശിഷ്യന്മാർക്കും
ആഹാരം കഴിക്കാൻേപാലും അവസരം ലഭിച്ചില്ല.
അതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം അവേരാട്, “നിങ്ങൾ എെന്റകൂെട
ഒരു വിജനസ്ഥലത്തു വന്ന് അൽപ്പം വി്രശമിക്കുക” എന്നു
പറഞ്ഞു.

32 അങ്ങെന അവർ ഒരു വള്ളത്തിൽ കയറി ഒരു
വിജനസ്ഥലേത്തക്ക് യാ്രതയായി. 33 എന്നാൽ, അവർ
േപാകുന്നതുകണ്ട് അത് എവിേടക്കാെണന്നു മനസ്സിലാക്കിയ
അേനകം ആള കൾ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിൽനിന്നും ഓടി
അവർക്കുമുേമ്പ ആ സ്ഥലെത്തത്തി. 34 േയശു
കരയ്ക്കിറങ്ങിയേപ്പാൾ ഒരു വലിയജനക്കൂട്ടം ഇടയനില്ലാത്ത
ആടുകെളേപ്പാെല ആയിരിക്കുന്നതുകണ്ട;് േയശുവിന്
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അവേരാടു സഹതാപം േതാന്നി. അതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം
അവെരപലകാര്യങ്ങള ം ഉപേദശിക്കാൻതുടങ്ങി.

35 േനരം ൈവകിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യന്മാർ
അടുെത്തത്തി. “ഇെതാരു വിജനസ്ഥലമാണ്,
േനരവും വളെര ൈവകിയിരിക്കുന്നു, 36 ചുറ്റ മുള്ള
്രഗാമങ്ങളിലും ്രഗാമാന്തരങ്ങളിലും േപായി എെന്തങ്കിലും
ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾവാങ്ങാൻ ജനങ്ങെള പറഞ്ഞയച്ചാലും”
എന്നുപറഞ്ഞു.

37 അതിനുത്തരമായി േയശു, “നിങ്ങൾ അവർക്ക്
എെന്തങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാൻെകാടുക്കുക”എന്നുപറഞ്ഞു.

“അതിന് ഇരുനൂറ് െവള്ളിക്കാശു* േവണ്ടിവരും. ഞങ്ങൾ
േപായി അ്രതയും പണം സ്വരൂപിച്ച് അപ്പം വാങ്ങി
അവർക്കു ഭക്ഷിക്കാൻ െകാടുക്കണേമാ?” എന്ന് അവർ
അേദ്ദഹേത്താടു േചാദിച്ച .

38അേദ്ദഹം അവേരാട,് “നിങ്ങള െടപക്കൽ എ്രത അപ്പം
ഉണ്ട?് േപായി േനാക്കുക”എന്നുപറഞ്ഞു.
അവർ േനാക്കിയിട്ട്, “അഞ്ച്; രണ്ടുമീനും ഉണ്ട”് എന്നു
പറഞ്ഞു.

39 ജനങ്ങെള പച്ചപ്പ ൽപ്പ റത്തു പന്തിപന്തിയായി
ഇരുത്താൻ േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞു. 40അവർ നൂറും
അൻപതും വീതം നിരനിരയായി നിലത്തിരുന്നു. 41അേദ്ദഹം
അഞ്ചപ്പവും രണ്ടുമീനും എടുത്തു സ്വർഗത്തിേലക്കു േനാക്കി
വാഴ്ത്തി,അപ്പംനുറുക്കി. ജനങ്ങൾക്കുവിളമ്പിെക്കാടുക്കാൻ
ശിഷ്യന്മാെര ഏൽപ്പിച്ച . ആ രണ്ടുമീനും അതുേപാെല
അേദ്ദഹം എല്ലാവർക്കുമായി പങ്കിട്ട . 42എല്ലാവരും ഭക്ഷിച്ച
തൃപ്തരായി; 43 അവേശഷിച്ച അപ്പക്കഷണങ്ങള ം മീനും
ശിഷ്യന്മാർ പ്രന്തണ്ട് കുട്ട നിറെയ േശഖരിച്ച . 44 ഭക്ഷണം
കഴിച്ചവരിൽഅയ്യായിരംേപർപുരുഷന്മാർആയിരുന്നു.
േയശു െവള്ളത്തിനുമീേതനടക്കുന്നു

45 േയശു ജനക്കൂട്ടെത്ത യാ്രതയയയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ,
തനിക്കുമുേമ്പ ശിഷ്യന്മാർ വള്ളത്തിൽ കയറി അക്കെര
േബത്ത്സയിെദക്കു േപാകാൻ അവെര നിർബന്ധിച്ച .
46 ജനെത്ത യാ്രതയയച്ചതിനുേശഷം അേദ്ദഹം
്രപാർഥിക്കുന്നതിന് ഒരു മലയിേലക്ക് കയറിേപ്പായി.

47 അന്നുരാ്രതിയിൽ വള്ളം തടാകത്തിെന്റ നടുവിലും
അേദ്ദഹം തനിച്ച കരയിലും ആയിരുന്നു, 48 കാറ്റ
്രപതികൂലമായിരുന്നതിനാൽ ശിഷ്യന്മാർ വള്ളം തുഴഞ്ഞു
േക്ലശിക്കുന്നത് േയശു കണ്ടു. രാ്രതി ഏകേദശം
മൂന്നുമണിക്ക്† അേദ്ദഹം തടാകത്തിനുമീേതകൂടി

* 6:37 ഈ തുക ഒരു െതാഴിലാളിയുെട എട്ട മാസെത്ത കൂലിക്കു സമമാണ.്
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നടന്ന് ശിഷ്യന്മാരുെട അടുക്കൽ എത്തി; അവെര
കടന്നു മുേന്നാട്ട േപാകുന്നതായി ഭാവിച്ച . 49 അേദ്ദഹം
തടാകത്തിെന്റ മീേത നടക്കുന്നതുകണ്ട് അത് ഒരു
ഭൂതമായിരിക്കുെമന്ന് അവർ വിചാരിച്ച . 50അേദ്ദഹെത്ത
കണ്ട്അവെരല്ലാവരും ഭയവിഹ്വലരായിഅലമുറയിട്ട .
ഉടെനതെന്ന േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞു, “ൈധര്യെപ്പടുക,
ഇത് ഞാൻ ആകുന്നു, ഭയെപ്പേടണ്ട.” 51 പിെന്ന അേദ്ദഹം
അവേരാെടാപ്പം വള്ളത്തിൽ കയറിയേപ്പാൾ കാറ്റ് ശമിച്ച .
അവർ അത്ഭുതപരത്രന്തരായി. 52 അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ
െപെട്ടന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതുെകാണ്ട‡്

അപ്പത്തിെന്റ സംഭവത്തിെന്റ ്രപാധാന്യം അവർ
്രഗഹിച്ചിരുന്നില്ല.

53 അവർ തടാകത്തിെന്റ അക്കെര െഗേന്നസെരത്തിൽ
എത്തി,വള്ളംഅവിെടഅടുപ്പിച്ച . 54വള്ളത്തിൽനിന്നിറങ്ങിയ
ഉടെന ജനങ്ങൾ േയശുവിെന തിരിച്ചറിഞ്ഞു. 55 അവർ
ആ ്രപേദശെത്തല്ലാം ഓടിനടന്ന് േയശു ഉെണ്ടന്നു േകട്ട
സ്ഥലങ്ങളിേലെക്കല്ലാം േരാഗികെള കിടക്കകളിൽ
എടുത്തുെകാണ്ടുവന്നുതുടങ്ങി. 56 ്രഗാമങ്ങളിലും
പട്ടണങ്ങളിലും നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും അേദ്ദഹം
േപായിടെത്തല്ലാം അവർ േരാഗികെള െകാണ്ടുവന്നു,
ചന്തൈമതാനങ്ങളിൽ കിടത്തിയിട്ട് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പുറങ്കുപ്പായത്തിെന്റ വിള മ്പിെലങ്കിലും െതാടാനുള്ള
അനുവാദത്തിനായി അേപക്ഷിച്ച . അേദ്ദഹെത്ത
െതാട്ടവെരല്ലാംസൗഖ്യം്രപാപിച്ച .

7
ശുദ്ധവുംഅശുദ്ധവും

1 പരീശന്മാരും േവദജ്ഞരിൽ ചിലരും േയശുവിെന
കാണാനായി െജറുശേലമിൽനിന്ന് വന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ചുറ്റ ംകൂടി. 2 അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലർ
ശുദ്ധിയില്ലാത്ത, അതായത്, െയഹൂദാചാര്രപകാരം
കഴുകാത്ത ൈകെകാണ്ട്, ആഹാരം കഴിക്കുന്നത്
അവരുെട ്രശദ്ധയിൽെപ്പട്ട . 3 പൂർവികരുെട
പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച പരീശരും െയഹൂദെരല്ലാവരും
ആചാരപരമായി ൈകകഴുകാെത ആഹാരം
കഴിക്കുകയില്ല. 4 ചന്തസ്ഥലത്തുനിന്നു വരുേമ്പാഴും
ഒരു അനുഷ്ഠാനെമന്നനിലയിൽ ശുദ്ധിവരുത്താെത
ഒന്നും ഭക്ഷിക്കുകയില്ല. പാനപാ്രതങ്ങൾ, കുടങ്ങൾ,

‡ 6:52 മൂ.ഭാ.ഹൃദയംകഠിനെപ്പട്ടിരുന്നതുെകാണ്ട്
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ഓട്ട പാ്രതങ്ങൾ എന്നിവ കഴുകുക തുടങ്ങി മറ്റേനകം
ആചാരങ്ങള ംഅവർഅനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു.

5അതുെകാണ്ട,് പരീശന്മാരും േവദജ്ഞരും േയശുവിേനാട്,
“അങ്ങയുെട ശിഷ്യന്മാർ പൂർവികരുെട പാരമ്പര്യം
അനുഷ്ഠിച്ച ജീവിക്കാെത ‘അശുദ്ധമായ’ൈകകൾെകാണ്ടു
ഭക്ഷണംകഴിക്കുന്നെതന്ത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

6 അതിന് അേദ്ദഹം: “കപടഭക്തേര, െയശയ്യാവ്
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച ്രപവചിച്ചത്എ്രതകൃത്യമായിരിക്കുന്നു:
“ ‘ഈജനംഅധരങ്ങളാൽഎെന്നആദരിക്കുന്നു;
അവരുെടഹൃദയേമാഎന്നിൽനിന്ന്അകന്നിരിക്കുന്നു.

7അവർഎെന്നവ്യർഥമായിആരാധിക്കുന്നു;
അവർ മനുഷ്യരുെട നിയമങ്ങൾ ്രപമാണങ്ങളായി
ഉപേദശിക്കുന്നു.’*

8 നിങ്ങൾ ൈദവകൽപ്പനകൾ ഉേപക്ഷിച്ച
മാനുഷികപാരമ്പര്യങ്ങൾ മുറുെകപ്പിടിക്കുന്നു,” എന്നു
പറഞ്ഞു.

9 അേദ്ദഹം അവേരാടു തുടർന്നു പറഞ്ഞത്: “സ്വന്തം
പാരമ്പര്യങ്ങൾ പാലിക്കാൻേവണ്ടി† കൗശലപൂർവം
നിങ്ങൾ ൈദവകൽപ്പനകൾ അവഗണിക്കുന്നു.
10 ‘നിെന്റ മാതാപിതാക്കെള ബഹുമാനിക്കണം’‡
എന്നും ‘പിതാവിെനേയാ മാതാവിെനേയാ ശപിക്കുന്ന
വ്യക്തിക്ക് വധശിക്ഷനൽകണം’§ എന്നും േമാശ
കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 11 എന്നാൽ നിങ്ങൾ: ഒരാൾ തെന്റ
പിതാവിേനാേടാ മാതാവിേനാേടാ ‘ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
നൽേകണ്ട സഹായം ൈദവത്തിനുള്ള വഴിപാടായി
േനർന്നുേപായേല്ലാ’അഥവാ, ‘െകാർബാൻ’എന്നുപറഞ്ഞാൽ
മാതാപിതാക്കേളാടുള്ള അയാള െട കടമ തീർന്നു എന്നു
പറയുന്നു. 12 അങ്ങെന പിതാവിേനാ മാതാവിേനാേവണ്ടി
ഒരിക്കലും എെന്തങ്കിലും െചയ്തുെകാടുക്കാൻ നിങ്ങൾ
അവെന അനുവദിക്കുന്നുമില്ല. 13 ഇ്രപകാരം നിങ്ങള െട
പരമ്പരാഗതമായ സ്രമ്പദായങ്ങളിലൂെട നിങ്ങൾ
ൈദവകൽപ്പനെയ അസാധുവാക്കുന്നു. ഇതുമാ്രതമല്ല,
ഇതുേപാെലയുള്ളപലതും നിങ്ങൾെചയ്യന്നുണ്ട.്”

14 േയശു ജനക്കൂട്ടെത്ത വീണ്ടും തെന്റ അടുേത്തക്കു
വിളിച്ച് അവേരാട് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു: “എല്ലാവരും
എെന്റ വാക്ക് ്രശദ്ധാപൂർവം േകട്ട മനസ്സിലാക്കുക.
15 പുറേമനിന്നു മനുഷ്യെന്റ അകേത്തക്കു െചല്ല ന്ന
യാെതാന്നിനും ആ വ്യക്തിെയ ‘അശുദ്ധമാക്കാൻ’
കഴിയുകയില്ല. 16 പിെന്നേയാ, മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽനിന്നു
* 7:7 െയശ. 29:13 † 7:9 ചി.ൈക.്രപ. സ്ഥാപിക്കാൻേവണ്ടി ‡ 7:10 പുറ.
20:12;ആവ. 5:16 § 7:10 പുറ. 21:17; േലവ്യ. 20:9
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പുറത്തു വരുന്നതാണ് ആ മനുഷ്യെന അശുദ്ധമാക്കുന്നത.്
േകൾക്കാൻെചവിയുള്ളവൻ േകൾക്കെട്ട.”*

17 ജനക്കൂട്ടെത്ത വിട്ട് അേദ്ദഹം ഭവനത്തിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ ഈ സാദൃശ്യകഥെയക്കുറിച്ച്
അേദ്ദഹേത്താടു േചാദിച്ച . 18 “നിങ്ങൾഇ്രതബുദ്ധിഹീനേരാ?”
അേദ്ദഹം േചാദിച്ച . “പുറേമനിന്ന് ഉള്ളിേലക്കുെചല്ല ന്ന
യാെതാരു ഭക്ഷണത്തിനും ഒരു മനുഷ്യെനഅശുദ്ധമാക്കാൻ
കഴിയുകയില്ല എന്നു നിങ്ങൾഅറിയുന്നില്ലേയാ? 19കാരണം,
അത് അയാള െട ഹൃദയത്തിേലക്കല്ല, വയറ്റിേലക്കും പിെന്ന
ശരീരത്തിനു പുറേത്തക്കുമാണ് േപാകുന്നത.്” എല്ലാ
ഭക്ഷണവും ശുദ്ധെമന്ന് ഈ വാക്കുകളിലൂെട അേദ്ദഹം
വ്യക്തമാക്കി.

20 അേദ്ദഹം തുടർന്നു: “മനുഷ്യെന്റ ഹൃദയത്തിൽനിന്ന്
പുറെപ്പടുന്നവയാണ് അയാെള അശുദ്ധമാക്കുന്നത.്
21വഷളവിചാരങ്ങൾ, വ്യഭിചാരം, േമാഷണം, െകാലപാതകം,
പരസംഗം, 22 അത്യാ്രഗഹം, ദുഷ് ്രപവൃത്തികൾ, വഞ്ചന,
ൈലംഗികാധർമം, ഈർഷ്യ, ദൂഷണം, അഹങ്കാരം, മൂഢത
എന്നിവ ഉള്ളിൽനിന്ന്, മനുഷ്യെന്റ ഹൃദയത്തിൽനിന്നു
വരുന്നു. 23ഈതിന്മകെളല്ലാം ഉള്ളിൽനിന്നു വന്ന് മനുഷ്യെന
അശുദ്ധമാക്കുന്നു.”
സുെറാെഫായ്നീക്യസ്്രതീയുെട വിശ്വാസം

24 േയശു ആ സ്ഥലംവിട്ട േസാരിെന്റ
്രപേദശേത്തക്കുേപായി. അേദ്ദഹം ഒരു ഭവനത്തിൽ
്രപേവശിച്ച ; അത് ആരും അറിയരുെതന്ന് അേദ്ദഹം
ആ്രഗഹിച്ച , എങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സാന്നിധ്യം
രഹസ്യമായി െവക്കുക അസാധ്യമായിരുന്നു. 25 ദുരാത്മാവു
ബാധിച്ച ഒരു െപൺകുട്ടിയുെട അമ്മ അേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ച
േകട്ടയുടെന, വന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാൽക്കൽവീണു.
26അവൾ സുെറാെഫായ്നീക്യയിൽ ജനിച്ച ഒരു ്രഗീക്കുകാരി
ആയിരുന്നു. തെന്റ മകളിൽനിന്ന് ഭൂതെത്ത പുറത്താക്കാൻ
അവൾേയശുവിേനാട്അേപക്ഷിച്ച .

27 േയശു അവേളാട,് “ആദ്യം മക്കൾ തിന്നു
തൃപ്തരാകെട്ട. മക്കള െടഅപ്പം എടുത്ത് നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക്
എറിഞ്ഞുെകാടുക്കുന്നത്അനുേയാജ്യമല്ല”†എന്നുപറഞ്ഞു.

28അതിന്അവൾ, “അേതകർത്താേവ, േമശയുെട കീഴിൽ
ഉള്ള നായ്ക്കുട്ടികള ം മക്കള െട ൈകകളിൽനിന്ന് വീഴുന്ന
അപ്പനുറുക്കുകൾതിന്നുന്നുണ്ടേല്ലാ”എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു.
* 7:16 ചി.ൈക.്രപ. ഈ വാക്യഭാഗം കാണുന്നില്ല. † 7:27 അവരുെട
മേനാഭാവെത്തവിമർശിച്ച െകാണ്ടും താൻഈകുഞ്ഞിനു സൗഖ്യം നൽകിയാൽ
അവരുെട ്രപതികരണം എന്തായിരിക്കും എന്ന് നന്നായി ്രഗഹിച്ച െകാണ്ടുമാണ്
േയശു ഇ്രപകാരം പുറേമ ്രകൂരെമന്നു േതാന്നുന്നഒരു ്രപസ്താവന െചയ്തത.്
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29അേപ്പാൾേയശുഅവേളാടുപറഞ്ഞത്: െപായ്െക്കാള്ള ,
“നിെന്റ വിശ്വാസം നിറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകൾനിമിത്തം ഭൂതം
നിെന്റ മകെളവിട്ട േപായിരിക്കുന്നു.”

30അവൾ വീട്ടിൽ എത്തിയേപ്പാൾ കുട്ടി ഭൂതബാധ ഒഴിഞ്ഞ്
കട്ടിലിൽകിടക്കുന്നതുകണ്ടു.

ബധിരനും മൂകനുമായ മനുഷ്യെനസുഖെപ്പടുത്തുന്നു
31 പിന്നീട് േയശു േസാർ്രപേദശം വിട്ട സീേദാനിലൂെട
െദക്കെപ്പാലിവഴി ഗലീലാതടാകതീരേത്തക്കു േപായി.
32 അവിെട ചിലർ ബധിരനും മൂകനുമായ ഒരു മനുഷ്യെന
അേദ്ദഹത്തിെന്റഅടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു;അയാള െടേമൽ
ൈകെവച്ച്സൗഖ്യമാക്കണെമന്ന്അേദ്ദഹേത്താടു യാചിച്ച .

33 േയശുആമനുഷ്യെന ജനക്കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് മാറ്റിനിർത്തി
തെന്റ വിരലുകൾ അയാള െട െചവികളിൽ ഇട്ട ; തെന്റ
തുപ്പൽ അയാള െട നാവിൽ െതാടുവിച്ച . 34 അേദ്ദഹം
സ്വർഗത്തിേലക്കു േനാക്കി ഒരു ദീർഘനിശ്വാസേത്താെട
“തുറന്നുവരിക” എന്നർഥമുള്ള “എഫഥാ” എന്നു പറഞ്ഞു.
35അേപ്പാൾഅയാള െട െചവികൾതുറന്നു;നാവിെന്റതടസ്സം
നീങ്ങി.അവൻവ്യക്തമായിസംസാരിച്ച തുടങ്ങി.

36 ഇത് ആേരാടും പറയരുത് എന്ന് േയശു കൽപ്പിച്ച .
അേദ്ദഹം പറയരുെതന്ന് എ്രതേയെറ കൽപ്പിച്ച േവാ
അ്രതേയെറ അവർ അേതപ്പറ്റി സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
37 “അേദ്ദഹം എല്ലാം നന്നായി െചയ്തിരിക്കുന്നു,ബധിരർക്കു
േകൾവിയും മൂകർക്കു സംസാരേശഷിയും നൽകുന്നേല്ലാ,”
എന്നുപറഞ്ഞ്ജനങ്ങൾഅത്യന്തംആശ്ചര്യെപ്പട്ട .

8
നാലായിരംേപർക്കു ഭക്ഷണംനൽകുന്നു

1ആദിവസങ്ങളിൽത്തെന്ന വീണ്ടും ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം
വന്നുകൂടിയിരുന്നു. അവരുെടപക്കൽ ഭക്ഷിക്കാൻ ഒന്നും
അവേശഷിച്ചിരുന്നില്ല. അതുെകാണ്ട് േയശു ശിഷ്യന്മാെര
അടുക്കൽ വിളിച്ച് അവേരാട്: 2 “എനിക്ക് ഈ ജനേത്താട്
സഹതാപം േതാന്നുന്നു. ഇവർ എേന്നാെടാപ്പമായിട്ട്
മൂന്നുദിവസമായി; ഇവർക്കു ഭക്ഷിക്കാൻ ഒന്നുംതെന്ന
ഇല്ല. 3 ഞാൻ അവെര വിശേപ്പാെട വീട്ടിേലക്കയച്ചാൽ
അവർ വഴിയിൽ തളർന്നുവീഴും; അവരിൽ ചിലർ വളെര
ദൂരത്തുനിന്നു വന്നവരുമാണ”്എന്നുപറഞ്ഞു.

4 അതിനു ശിഷ്യന്മാർ, “ഇവിെട ഈ വിജന്രപേദശത്ത്
ഇവർക്കു മതിയാകുന്ന്രത അപ്പം കിട്ട ന്നത് എവിെടനിന്ന്?”
എന്നു േചാദിച്ച .
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5 േയശു അവേരാട്, “നിങ്ങള െട ൈകയിൽ എ്രത അപ്പം
ഉണ്ട?്”എന്നു േചാദിച്ച .

“ഏഴ്”അവർമറുപടി പറഞ്ഞു.
6 േയശു ജനക്കൂട്ടേത്താട് തറയിലിരിക്കാൻ കൽപ്പിച്ച .
പിന്നീട് ആഏഴ് അപ്പം എടുത്ത് സ്േതാ്രതംെചയ്ത,് നുറുക്കി,
ജനങ്ങൾക്കു വിളമ്പാൻ ശിഷ്യന്മാെര ഏൽപ്പിക്കുകയും
അവർ അതു വിളമ്പുകയും െചയ്തു. 7അവരുെടപക്കൽ
കുെറ െചറിയ മീനും ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിനുേവണ്ടിയും
അേദ്ദഹം നന്ദി അർപ്പിച്ചതിനുേശഷം, വിളമ്പാൻ
ശിഷ്യന്മാേരാടു പറഞ്ഞു. 8 ജനങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച തൃപ്തരായി.
േശഷിച്ച നുറുക്കുകൾ ശിഷ്യന്മാർ ഏഴു കുട്ട നിറെയ
േശഖരിച്ച . 9അവിെട ഭക്ഷണം കഴിച്ചവരിൽ പുരുഷന്മാർ
ഏകേദശം നാലായിരം ആയിരുന്നു. 10 അവെര
യാ്രതയയച്ചേശഷം അേദ്ദഹം ശിഷ്യന്മാേരാടുകൂെട
വള്ളത്തിൽകയറി ദൽമനൂഥാ േദശേത്തക്കുയാ്രതയായി.

11 പരീശന്മാർ വന്ന് േയശുവിേനാടു തർക്കിച്ച തുടങ്ങി.
േയശു ൈദവപു്രതൻ ആെണന്നതിന് െതളിവായി അവർ
സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഒരു അത്ഭുതചിഹ്നം കാണിക്കണെമന്ന്
ആവശ്യെപ്പട്ട . 12അേദ്ദഹം ആത്മാവിൽ ഞരങ്ങിെക്കാണ്ട്:
“ഈ തലമുറ എന്തുെകാണ്ടാണ് ചിഹ്നം ആവശ്യെപ്പടുന്നത്?
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു സത്യം പറയുന്നു: ഈതലമുറയ്ക്ക് ഒരു
അത്ഭുതചിഹ്നവും നൽകെപ്പടുകയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു.
13 പിന്നീട് അേദ്ദഹം അവെരവിട്ട വള്ളത്തിൽ കയറി
അക്കരയ്ക്കുയാ്രതയായി.

പരീശന്മാരുെടയും െഹേരാദാവിെന്റയും പുളിച്ചമാവ്
14 വള്ളത്തിൽ തങ്ങള െട പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
ഒരപ്പം ഒഴിെക േവെറ അപ്പം െകാണ്ടുവരാൻ
ശിഷ്യന്മാർ മറന്നുേപായിരുന്നു. 15 “സൂക്ഷിക്കുക,
പരീശന്മാരുെടയും െഹേരാദാവിെന്റയും പുളിച്ചമാവിെനപ്പറ്റി
ജാ്രഗതയുള്ളവരായിരിക്കുക.” േയശു അവർക്കു
മുന്നറിയിപ്പ നൽകി.

16 “നമ്മുെട പക്കൽ അപ്പം ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ടായിരിക്കാം
അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന പറഞ്ഞത്” എന്ന് അവർ പരസ്പരം
ചർച്ചെചയ്തു.

17 അവരുെട സംഭാഷണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് േയശു
അവേരാടു േചാദിച്ച , “അപ്പം എടുത്തിെല്ലന്നതിെനക്കുറിച്ച്
നിങ്ങൾ ചർച്ചെചയ്യന്നെതന്ത?് നിങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും
കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നിേല്ല? നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ
േവണ്ടതുേപാെല മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നിേല്ല? 18അേതാ,
കണ്ണണ്ടായിട്ട ം കാണുന്നിേല്ല? െചവിയുണ്ടായിട്ട ം
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േകൾക്കുന്നിേല്ല? നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നതുമിേല്ല? 19 ഞാൻ
അഞ്ചപ്പംെകാണ്ട് അയ്യായിരെത്ത പരിേപാഷിപ്പിച്ചേപ്പാൾ
േശഷിച്ച കഷണങ്ങൾ എ്രത കുട്ട നിറച്ചാണ് നിങ്ങൾ
െപറുക്കിയത്?”

“പ്രന്തണ്ട്”അവർമറുപടി പറഞ്ഞു.
20 “ഞാൻ ഏഴ് അപ്പം നുറുക്കി നാലായിരെത്ത
പരിേപാഷിപ്പിച്ചേപ്പാൾ േശഷിച്ച കഷണങ്ങൾ എ്രത കുട്ട
നിറെച്ചടുത്തു?”

“ഏഴ്”അവർമറുപടി പറഞ്ഞു.
21 “ഇേപ്പാഴും നിങ്ങൾ ്രഗഹിക്കുന്നിേല്ല?” അേദ്ദഹം
അവേരാടു േചാദിച്ച .

േബത്ത്സയിദയിൽെവച്ച് ഒരുഅന്ധെനസൗഖ്യമാക്കുന്നു
22 അവർ േബത്ത്സയിദയിൽ എത്തി. അന്ധനായ
ഒരാെള ചിലർ െകാണ്ടുവന്ന് അയാെള െതാടണെമന്ന്
േയശുവിേനാട് അേപക്ഷിച്ച . 23 േയശു അന്ധെന്റ
ൈകക്കുപിടിച്ച , ്രഗാമത്തിനു പുറത്തുെകാണ്ടുേപായി.
അേദ്ദഹം അയാള െട കണ്ണ കളിൽ തുപ്പി, തെന്റ ൈകകൾ
അയാള െടേമൽ െവച്ച െകാണ്ട് അയാേളാട,് “നീ
എെന്തങ്കിലും കാണുന്നുേണ്ടാ?”എന്നു േചാദിച്ച .

24 അയാൾ ചുറ്റ ം േനാക്കിയിട്ട്, “ഞാൻ മനുഷ്യെര
കാണുന്നുണ്ട.് പേക്ഷ, വ്യക്തമായിട്ടല്ല, അവർ നടക്കുന്ന
മരങ്ങെളേപ്പാെലയാണ് കാണെപ്പടുന്നത”്എന്നുപറഞ്ഞു.

25േയശുവീണ്ടുംഅയാള െടകണ്ണ കളിൽൈകകൾെവച്ച .
അേപ്പാൾ അയാള െട കണ്ണ കൾ തുറന്നു. അയാൾക്കു
കാഴ്ച തിരിച്ച കിട്ടി. അയാൾസകലതും വ്യക്തമായി കണ്ടു.
26 “്രഗാമത്തിനുള്ളിൽ േപാകരുത”്* എന്നു പറഞ്ഞ് േയശു
അയാെള േനേരവീട്ടിേലക്കയച്ച .

്രകിസ്തുവിലുള്ളവിശ്വാസം പേ്രതാസ്ഏറ്റ പറയുന്നു
27 േയശുവും ശിഷ്യന്മാരും ൈകസര്യ ഫിലിപ്പിയിെല
്രഗാമങ്ങളിേലക്കു യാ്രതയായി. േപാകുന്നവഴിയിൽഅേദ്ദഹം
അവേരാട്, “ഞാൻ ആര് ആകുന്നു എന്നാണ് ജനങ്ങൾ
പറയുന്നത്?”എന്നു േചാദിച്ച .

28 അതിനു ശിഷ്യന്മാർ, “േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ എന്നു
ചിലരും ഏലിയാവ് എന്നു മറ്റ ചിലരും ്രപവാചകന്മാരിൽ
ഒരാൾഎന്നു േവെറചിലരുംപറയുന്നു”എന്നുത്തരംപറഞ്ഞു.

29 “എന്നാൽ നിങ്ങേളാ?” േയശു ആരാഞ്ഞു, “ഞാൻ
ആരാകുന്നുഎന്നാണ് നിങ്ങൾപറയുന്നത?്”

“അങ്ങ് ്രകിസ്തുആകുന്നു,”എന്ന് പേ്രതാസ് ്രപതിവചിച്ച .

* 8:26 ചി.ൈക.്രപ. ്രഗാമത്തിൽെചന്ന്ആേരാടും പറയരുത.്
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30 തെന്നപ്പറ്റി ആേരാടും പറയരുത് എന്ന
കർശനനിർേദശവും േയശുഅവർക്കുനൽകി.

സ്വന്തം മരണെത്തക്കുറിച്ച് േയശു ്രപവചിക്കുന്നു
31 മനുഷ്യപു്രതൻ† വളെര കഷ്ടം സഹിക്കുകയും
സമുദായേനതാക്കന്മാർ, പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാർ, േവദജ്ഞർ
എന്നിവരാൽ തിരസ്കരിക്കെപ്പടുകയും വധിക്കെപ്പടുകയും
മൂന്നാംദിവസം ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയും െചയ്യ െമന്ന്
അേദ്ദഹം അവെര ഉപേദശിച്ച തുടങ്ങി. 32 അേദ്ദഹം ഈ
കാര്യം തുറന്നുപറഞ്ഞേപ്പാൾ പേ്രതാസ് അേദ്ദഹെത്ത
മാറ്റിനിർത്തിശാസിച്ച തുടങ്ങി.‡

33 േയശുേവാ തിരിഞ്ഞു തെന്റ ശിഷ്യന്മാെര േനാക്കിയിട്ട്,
പേ്രതാസിെന ശാസിച്ച . “സാത്താേന, എെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
േപാ; നീ ൈദവത്തിെന്റ കാര്യങ്ങളല്ല, മനുഷ്യരുെട
കാര്യങ്ങളാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്”എന്നുപറഞ്ഞു.

്രകൂശിെന്റവഴി
34 പിെന്ന അേദ്ദഹം ശിഷ്യന്മാെരയും ജനക്കൂട്ടെത്തയും
അടുക്കൽ വിളിച്ച് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: “ഒരാൾ എെന്റ
അനുയായി ആകാൻ ഇച്ഛിക്കുെന്നങ്കിൽ അയാൾ സ്വയം
ത്യജിച്ച്തെന്റ ്രകൂശ്എടുത്തുെകാണ്ട്എെന്നഅനുഗമിക്കെട്ട.
35 സ്വന്തം ജീവെന രക്ഷിക്കാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നവർക്ക്
അതു നഷ്ടമാകും; എന്നാൽ എെന്റ അനുയായി
ആയതു നിമിത്തവും സുവിേശഷം നിമിത്തവും സ്വജീവൻ
നഷ്ടെപ്പടുത്തുന്നവർ അതിെന രക്ഷിക്കും. 36 ഒരാൾ
േലാകം മുഴുവൻ തെന്റ സ്വന്തമാക്കിയാലും സ്വന്തം ജീവൻ
ൈകേമാശംവരുത്തിയാൽ അയാൾക്ക് എന്തു ്രപേയാജനം?
37 അഥവാ, ഒരാൾക്ക് തെന്റ ജീവെന്റ വിലയായി എന്തു
പകരം െകാടുക്കാൻ കഴിയും? 38 വ്യഭിചാരവും പാപവും
ഉള്ള ഈ തലമുറയിൽ ആെരങ്കിലും എെന്നയും എെന്റ
വചനങ്ങെളയുംകുറിച്ച ലജ്ജിച്ചാൽ അവെനക്കുറിച്ച
മനുഷ്യപു്രതനും (ഞാനും) തെന്റ പിതാവിെന്റ േതജസ്സിൽ
വിശുദ്ധദൂതേരാടുകൂെട വരുേമ്പാൾലജ്ജിക്കും.”

9
1 േയശു തുടർന്ന് അവേരാട്, “ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട,
ൈദവരാജ്യം ശക്തിേയാെട വരുന്നതു കാണുന്നതിനുമുമ്പ്
ഇവിെട നിൽക്കുന്നവരിൽ ചിലർ മരണംആസ്വദിക്കുകയില്ല,
നിശ്ചയം”എന്നുപറഞ്ഞു.

േയശുവിെന്റ രൂപാന്തരം

† 8:31 അതായത,് ്രകിസ്തു ‡ 8:32 മത്താ. 16:13-20;ലൂേക്കാ. 9:18-20



മർേക്കാസ് 9:2 120 മർേക്കാസ് 9:13

2 ഇതിനുേശഷം ആറുദിവസം കഴിഞ്ഞ് േയശു പേ്രതാസ,്
യാേക്കാബ,് േയാഹന്നാൻ എന്നിവെരമാ്രതം കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
ഒരു ഉയർന്ന മലയിേലക്കുേപായി. അവിെടെവച്ച് അേദ്ദഹം
അവരുെടമുമ്പിൽ രൂപാന്തരെപ്പട്ട . 3 അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വസ്്രതം ഭൂമിയിൽആർക്കും െവള പ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും
അധികം െവണ്മയുള്ളതായി തിളങ്ങി. 4 ഏലിയാവും
േമാശയും അവർക്കു ്രപത്യക്ഷരായി, േയശുവിേനാടു
സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

5അേപ്പാൾ പേ്രതാസ് േയശുവിേനാട,് “റബ്ബീ, നാം ഇവിെട
ആയിരിക്കുന്നത് എ്രതേയാ നല്ലത്; നമുക്ക് ഇവിെട
മൂന്ന് കൂടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം; ഒന്ന് അേങ്ങക്കും ഒന്ന്
േമാശയ്ക്കും മെറ്റാന്ന് ഏലിയാവിനും” എന്നു പറഞ്ഞു.
6 എന്തു പറയണെമന്ന് അറിയാഞ്ഞതിനാലാണ് അേദ്ദഹം
അ്രപകാരം പറഞ്ഞത്; കാരണം അവർ അ്രതേയെറ
ഭയവിഹ്വലരായിരുന്നു.

7 അേപ്പാൾത്തെന്ന ഒരു േമഘംവന്ന് അവെര
ആവരണംെചയ്തു. േമഘത്തിൽനിന്ന് “ഞാൻ
സം്രപീതനായിരിക്കുന്ന എെന്റ ്രപിയപു്രതൻ ഇവൻതെന്ന,
ഇവൻപറയുന്നത് ്രശദ്ധിച്ച േകൾക്കുക”*എന്ന് ഒരുഅശരീരി
ഉണ്ടായി.

8 െപെട്ടന്ന്, അവർ ചുറ്റ ം േനാക്കി; അേപ്പാൾ
തങ്ങേളാടുകൂെട േയശുവിെന അല്ലാെത മറ്റാെരയും പിെന്ന
കണ്ടില്ല.

9 അവർ മലയിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവരുേമ്പാൾ േയശു
അവേരാട്, മനുഷ്യപു്രതൻ (ഞാൻ) മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഉയിർക്കുന്നതുവെര, ഈ കണ്ടത് ആേരാടും പറയരുത്
എന്നുകൽപ്പിച്ച . 10അവർഇക്കാര്യം രഹസ്യമായിസൂക്ഷിച്ച ,
എന്നാൽ “മരിച്ചവരിൽനിന്ന്ഉയിർക്കുക”എന്നതിെന്റഅർഥം
എെന്തന്ന്അവർക്കിടയിൽചർച്ചെചയ്തുെകാണ്ടും ഇരുന്നു.

11അവർഅേദ്ദഹേത്താട,് “ഏലിയാവ്ആദ്യം വരണംഎന്ന്
േവദജ്ഞർപറയുന്നത്എന്തുെകാണ്ടാണ?്”എന്നു േചാദിച്ച .

12 അതിന് േയശു: “ആദ്യം ഏലിയാവു വന്ന്
എല്ലാക്കാര്യങ്ങള ം തീർച്ചയായും പുനഃസ്ഥാപിക്കുെമങ്കിൽ
മനുഷ്യപു്രതൻ വളെര കഷ്ടത സഹിക്കുകയും
തിരസ്കരിക്കെപ്പടുകയും െചേയ്യണ്ടതാെണന്ന്
എഴുതിയിരിക്കുന്നത്† എങ്ങെന? 13 എന്നാൽ ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു, ഏലിയാവ് വന്നുകഴിഞ്ഞു.
അവെനക്കുറിച്ച് എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന്രപകാരം തങ്ങൾ

* 9:7 മത്താ. 17:5; ലൂേക്കാ. 9:35; 2 പേ്രതാ. 1:7 † 9:12 ഈ ്രപേയാഗം
പഴയനിയമ്രഗന്ഥത്തിൽനിന്നുള്ളഉദ്ധരണിെയസൂചിപ്പിക്കുന്നു.
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ആ്രഗഹിച്ചതുേപാെലെയല്ലാം െയഹൂദർ അേദ്ദഹേത്താട്
്രപവർത്തിക്കുകയും െചയ്തു.”

ദുരാത്മാവുബാധിച്ചബാലെനസൗഖ്യമാക്കുന്നു
14 അവർ മറ്റ ശിഷ്യന്മാരുെട അടുെത്തത്തിയേപ്പാൾ
വലിെയാരു ജനസമൂഹം അവർക്കുചുറ്റ ം നിൽക്കുന്നതും
േവദജ്ഞർ അവേരാടു തർക്കിക്കുന്നതും കണ്ടു.
15 േയശുവിെന കണ്ട ഉടെന ജനങ്ങെളല്ലാം
അദ്ഭുതാദരങ്ങേളാെട ഓടിെച്ചന്ന് അേദ്ദഹെത്ത
അഭിവാദനംെചയ്തു.

16 “എന്തിെനക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ അവേരാടു
തർക്കിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നത്?” േയശു േചാദിച്ച .

17ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ: “ഗുേരാ,
ഒരു ദുരാത്മാവ് ബാധിച്ച് സംസാരേശഷി നഷ്ടെപ്പട്ട എെന്റ
മകെന ഞാൻ അങ്ങയുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നിരുന്നു.
18 അത് അവനിൽ ആേവശിക്കുേമ്പാെഴല്ലാം അവെന
നിലത്തുവീഴ്ത്തും; അവെന്റ വായിൽനിന്ന് നുരയും പതയും
വരികയും പല്ല കടിക്കുകയും ശരീരം മരവിക്കുകയും െചയ്യ ം.
അതിെന പുറത്താക്കാൻ ഞാൻ അങ്ങയുെട ശിഷ്യന്മാേരാട്
അേപക്ഷിച്ച ; എന്നാൽ അവർക്കതു കഴിഞ്ഞില്ല” എന്നു
പറഞ്ഞു.

19അേപ്പാൾ േയശു, “അവിശ്വാസമുള്ള തലമുറേയ,ഞാൻ
എ്രതകാലം നിങ്ങേളാടുകൂെട വസിക്കും? എ്രതകാലം
നിങ്ങെള വഹിക്കും? ബാലെന എെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരിക”എന്നുപറഞ്ഞു.

20അവർഅവെന േയശുവിെന്റഅടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു.
േയശുവിെനകണ്ടഉടെനആആത്മാവ്ബാലെനതള്ളിയിട്ട .
അവൻ നിലത്തു വീണുരുള കയും വായിലൂെട നുരയും
പതയും വരികയും െചയ്തു.

21 േയശുബാലെന്റപിതാവിേനാട്, “ഇവൻഇങ്ങെനആയിട്ട്
എ്രതനാളായി?”എന്നു േചാദിച്ച .

“കുട്ടിക്കാലംമുതൽതെന്ന. 22 ആ ദുരാത്മാവ് അവെന
െകാേല്ലണ്ടതിനു പലേപ്പാഴും തീയിലും െവള്ളത്തിലും
തള്ളിയിട്ടിട്ട ണ്ട്. അേങ്ങക്കു കഴിയുെമങ്കിൽ ദയേതാന്നി
ഞങ്ങെള സഹായിക്കണേമ,” എന്ന് അയാൾ മറുപടി
പറഞ്ഞു.

23 “ ‘അേങ്ങക്കു കഴിയുെമങ്കിൽ എേന്നാ?’
വിശ്വസിക്കുന്നവനുസകലതുംസാധ്യം,” േയശു പറഞ്ഞു.

24 ഉടെന ബാലെന്റ പിതാവ്, “ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു,
എെന്റ അവിശ്വാസെത്ത അതിജീവിക്കാൻ എെന്ന
സഹായിക്കണേമ”എന്നുനിലവിളിച്ച പറഞ്ഞു.
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25 ജനങ്ങൾ കൂട്ടമായി അവിേടക്ക് ഓടിക്കൂടുന്നതു
കണ്ടിട്ട് േയശു ദുരാത്മാവിെന ശാസിച്ച െകാണ്ട്, “ബധിരനും
മൂകനുമായ ആത്മാേവ, അവനിൽനിന്ന് പുറത്തുേപാകൂ,
ഇനിെയാരിക്കലും അവനിൽ കടക്കരുത് എന്നു ഞാൻ
നിേന്നാടു കൽപ്പിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

26 ആത്മാവ് നിലവിളിച്ച് അവെന നിലത്തു പിെന്നയും
തള്ളിയിട്ട് ഉരുട്ടിയേശഷം അവെന വിട്ട േപായി. ബാലൻ
ഒരു മൃതശരീരംേപാെല ആയിത്തീർന്നതുെകാണ്ട് “അവൻ
മരിച്ച േപായി” എന്നു പലരും പറഞ്ഞു. 27 േയശു അവെന
ൈകക്കുപിടിച്ച് ഉയർത്തി,അവൻഎഴുേന്നറ്റ നിന്നു.

28 േയശു വീട്ടിൽ എത്തിയേപ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ
അേദ്ദഹേത്താട്, “ഞങ്ങൾക്ക് ആ ആത്മാവിെന
പുറത്താക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞത് എന്തുെകാണ്ടാണ്?” എന്നു
രഹസ്യമായി േചാദിച്ച .

29അതിന് േയശു, “്രപാർഥനയാൽ‡ മാ്രതമല്ലാെത ഈവക
ഒഴിഞ്ഞുേപാകുകയില്ല”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

േയശുസ്വന്തം മരണെത്തക്കുറിച്ച വീണ്ടും ്രപവചിക്കുന്നു
30 അവർ ആ സ്ഥലംവിട്ട് ഗലീലയിലൂെട കടന്നുേപായി.
തങ്ങൾ എവിെടയാെണന്ന് ആരും അറിയരുെതന്ന് േയശു
ആ്രഗഹിച്ച . 31 േയശു ശിഷ്യന്മാെര ഉപേദശിച്ച െകാണ്ട്
അവേരാടു പറഞ്ഞു: “മനുഷ്യപു്രതൻ (ഞാൻ) മനുഷ്യരുെട
ൈകയിൽ ഏൽപ്പിക്കെപ്പടും. അവർ അവെന
െകാല്ല ം, എന്നാൽ മൂന്നുദിവസം കഴിഞ്ഞ് അയാൾ
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയും െചയ്യ ം.” 32എന്നാൽ,അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞതിെന്റ അർഥം ശിഷ്യന്മാർ ്രഗഹിച്ചില്ല, അതിനാൽ,
അേതപ്പറ്റിഅേദ്ദഹേത്താടു േചാദിക്കാൻഅവർ ഭയെപ്പട്ട .

33 അവർ കഫാർനഹൂമിൽ എത്തി. അേദ്ദഹം
വീട്ടിൽ വന്നേശഷം അവേരാട,് “നിങ്ങൾ വഴിയിൽെവച്ച്
എന്തിെനക്കുറിച്ചായിരുന്നു തർക്കിച്ച െകാണ്ടിരുന്നത്?”
എന്നു േചാദിച്ച . 34 അവേരാ, തങ്ങളിൽ ഏറ്റവും
േ്രശഷ്ഠൻ ആരാണ് എന്നതിെനപ്പറ്റി വഴിയിൽെവച്ച
വാദിക്കുകയായിരുന്നതുെകാണ്ടു നിശ്ശബ്ദരായിരുന്നു.

35അേദ്ദഹം ഇരുന്നേശഷം തെന്റ പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാെരയും
വിളിച്ചിട്ട് അവേരാട്, “നിങ്ങളിൽ ഒന്നാമൻ ആകാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നവൻ ഒടുക്കത്തവനും എല്ലാവർക്കും
ദാസനുമാകണം”എന്നുപറഞ്ഞു.

36 അതിനുേശഷം അേദ്ദഹം ഒരു ശിശുവിെന എടുത്ത്
അവരുെടമധ്യത്തിൽ നിർത്തി. പിെന്ന അവെന
ൈകകളിൽ എടുത്തുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം അവേരാടു

‡ 9:29 ചി.ൈക.്രപ. ്രപാർഥനയാലും ഉപവാസത്താലും
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പറഞ്ഞു: 37 “ഇങ്ങെനയുള്ള ഒരു ശിശുവിെന എെന്റ
നാമത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നവർ എെന്ന സ്വീകരിക്കുന്നു.
എെന്നസ്വീകരിക്കുന്നവേരാഎെന്നയല്ല,എെന്നഅയച്ചവെന
സ്വീകരിക്കുന്നു.”
നമുക്കു ്രപതികൂലമല്ലാത്തവൻനമുക്ക്അനുകൂലമാണ്

38 “ഗുേരാ, ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങയുെട നാമത്തിൽ
ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നതു ഞങ്ങൾ കണ്ടു, അയാൾ
ഞങ്ങേളാടുകൂെട അങ്ങെയ അനുഗമിക്കാത്തതുെകാണ്ട്
ഞങ്ങൾ അയാെള വിലക്കി,” എന്നു ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായ
േയാഹന്നാൻപറഞ്ഞു.

39 “അയാെള തടയരുത”് േയശു പറഞ്ഞു, “എെന്റ
നാമത്തിൽ അത്ഭുതം ്രപവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അടുത്ത
നിമിഷത്തിൽ എെന്ന ദുഷിച്ച പറയാൻ സാധ്യമല്ല;
40 നമുക്കു ്രപതികൂലമല്ലാത്തയാൾ നമുക്ക് അനുകൂലമാണ്.
41 ്രകിസ്തുവിെന്റ ശിഷ്യർ എന്ന പരിഗണനയിൽ ഒരു പാ്രതം
െവള്ളെമങ്കിലും നിങ്ങൾക്കു തരുന്നയാൾക്ക് ്രപതിഫലം
ലഭിക്കാതിരിക്കുകയില്ല, നിശ്ചയം, എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു.
പാപത്തിനു കാരണമാകുന്നതിെനക്കുറിച്ച്

42 “എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ െചറിയവരിൽ
ഒരാെളങ്കിലും പാപത്തിൽ വീഴുന്നതിന് ആെരങ്കിലും
കാരണമാകുെന്നങ്കിൽ, അയാള െട കഴുത്തിൽ ഒരു വലിയ
തിരികല്ല്§ െകട്ടി കടലിൽ എറിയുന്നതാണ് അയാൾക്ക്
ഏെറ നല്ലത്. 43 നിെന്റ ൈക നിെന്ന പാപത്തിേലക്കു
നയിക്കുെന്നങ്കിൽ അതു െവട്ടി എറിയുക. 44 രണ്ട്
കയ്യ ം ഉള്ളയാളായി െകടാത്ത തീയുള്ള നരകത്തിൽ
േപാകുന്നതിെനക്കാൾ, അംഗഭംഗമുള്ളയാളായി
നിത്യജീവനിൽ കടക്കുന്നതാണ് അയാൾക്കു നല്ലത്.
45 നിെന്റ കാൽ നിെന്ന പാപത്തിേലക്കു നയിക്കുെന്നങ്കിൽ
അതു െവട്ടി എറിഞ്ഞുകളയുക. 46 രണ്ട് കാലും
ഉള്ളയാളായി നരകത്തിൽ എറിയെപ്പടുന്നതിെനക്കാൾ,
മുടന്തുള്ളയാളായി നിത്യജീവനിൽ കടക്കുന്നതാണ്
അയാൾക്കു നല്ലത്. 47 നിെന്റ കണ്ണ് നിെന്ന പാപത്തിേലക്കു
നയിക്കുെന്നങ്കിൽ അതു ചൂഴ ്െന്നടുത്ത് എറിയുക. രണ്ട്
കണ്ണ ം ഉള്ളയാളായി നരകത്തിൽതള്ളെപ്പടുന്നതിെനക്കാൾ,
ഒരു കണ്ണള്ളയാളായി ൈദവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതാണ്
അയാൾക്ക് ഉത്തമം.
48 “ ‘നരകത്തിലുള്ളപുഴു ചാകുന്നില്ല,
അവിടെത്തതീഅണയുന്നതുമില്ല.’*

§ 9:42 മൂ.ഭാ. കഴുതെയ െകട്ട ന്നതിരികല്ല് * 9:48 െയശ. 66:24
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49എല്ലാവരുംഅഗ്നിയാൽഉപ്പ ള്ളവരായിത്തീരും.†
50 “ഉപ്പ നല്ലതുതെന്ന; എന്നാൽ അത് ഉപ്പ രസം
ഇല്ലാത്തതായാൽ അതിെന്റ ഉപ്പ രസം വീെണ്ടടുക്കാൻ
നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങെന സാധിക്കും? നിങ്ങൾ
സ്വാദുള്ളവരായും പരസ്പരം സമാധാനേത്താെട
ജീവിക്കുന്നവരായുമിരിക്കുക.”

10
വിവാഹേമാചനം

1 േയശു കഫാർനഹൂം വിട്ട് േയാർദാൻനദിയുെട
അക്കെരയുള്ള െയഹൂദ്യ്രപവിശ്യയിേലക്ക് യാ്രതതിരിച്ച .
ജനക്കൂട്ടം വീണ്ടും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചുറ്റ ം തടിച്ച കൂടി;
പതിവുേപാെലഅേദ്ദഹംഅവെരപിെന്നയും ഉപേദശിച്ച .

2 ചില പരീശന്മാർ വന്ന,് “ഒരു പുരുഷൻ തെന്റ ഭാര്യെയ
ഉേപക്ഷിക്കുന്നതിന് നിയമം അനുവദിക്കുന്നുേണ്ടാ?” എന്ന്
അേദ്ദഹെത്തപരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി േചാദിച്ച .

3അേദ്ദഹം മറുപടിയായി, “േമാശ നിങ്ങേളാടു കൽപ്പിച്ചത്
എന്താണ?്”എന്നു േചാദിച്ച .

4 “വിവാഹേമാചനപ്രതം എഴുതിയിട്ട് ഭാര്യെയ
ഉേപക്ഷിക്കാൻ േമാശ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു,” എന്ന് അവർ
പറഞ്ഞു.

5 അതിന് േയശു മറുപടി പറഞ്ഞത്: “നിങ്ങള െട
പിടിവാശി നിമിത്തമാണ് േമാശ ഈ കൽപ്പന നിങ്ങൾക്ക്
എഴുതിത്തന്നത്. 6 എന്നാൽ, ൈദവം സൃഷ്ടിയുെട
ആരംഭത്തിൽ ‘പുരുഷനും സ്്രതീയുമായിട്ടാണ് മനുഷ്യസൃഷ്ടി
െചയ്തത്.’* 7 ‘ഇക്കാരണത്താൽ ഒരു പുരുഷൻ
മാതാപിതാക്കെള വിട്ട പിരിഞ്ഞ് തെന്റ ഭാര്യേയാടു
സംേയാജിക്കും.† 8അവരിരുവരും ഒരു ശരീരമായിത്തീരും.’‡
എന്നു നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടിേല്ല? അതിനാൽ അവർ
ഇനി രണ്ടല്ല, ഒരു ശരീരമാണ.് 9 അതുെകാണ്ട് ൈദവം
സംേയാജിപ്പിച്ചതിെന മനുഷ്യൻ േവർപിരിക്കരുത്.”

10 അവർ വീട്ടിൽ തിരിെച്ചത്തിയേപ്പാൾ ശിഷ്യന്മാർ
ഇേതപ്പറ്റി േയശുവിേനാടു വീണ്ടും േചാദിച്ച . 11 അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞു: “സ്വന്തം ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിച്ച് മെറ്റാരു സ്്രതീെയ
വിവാഹംെചയ്യന്നവൻ ആ ഭാര്യയ്ക്ക് എതിരായി വ്യഭിചാരം
െചയ്യന്നു. 12 ഭർത്താവിെന ഉേപക്ഷിച്ച മെറ്റാരാെള
വിവാഹംെചയ്യന്നവള ം വ്യഭിചാരം െചയ്യ കയാണ.്”
† 9:49 പഴയനിയമയാഗങ്ങളിൽ ഉപ്പ േചർക്കുമായിരുന്നു. ്രകിസ്തുവിെന്റ
അനുഗാമികൾ അനുഭവിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്ന കഠിനകഷ്ടതകളായിരിക്കാം
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േയശുശിശുക്കെളഅനു്രഗഹിക്കുന്നു
13േയശുൈകെവച്ച്അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിന്ചിലആള കൾ
ശിശുക്കെള അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു.
എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ അവെര ശകാരിച്ച . 14 ഇതുകണ്ട്
േയശു േദഷ്യേത്താെട, “ശിശുക്കെളഎെന്റഅടുക്കൽവരാൻ
അനുവദിക്കുക; അവെര തടയരുത;് കാരണം ൈദവരാജ്യം
ഇങ്ങെനയുള്ളവർക്കു സ്വന്തം! 15 ഒരു ശിശുവിെനേപ്പാെല
ൈദവരാജ്യെത്തസ്വീകരിക്കാത്തആരും ഒരുനാള ം അതിൽ
്രപേവശിക്കുകയില്ല, നിശ്ചയം, എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു”എന്നു പറഞ്ഞു. 16തുടർന്ന്അേദ്ദഹം ശിശുക്കെള
ൈകകളിൽ എടുത്ത് അവരുെടേമൽ ൈകെവച്ച് അവെര
അനു്രഗഹിച്ച .

സമ്പത്തും നിത്യജീവനും
17 േയശു അവിെടനിന്ന് യാ്രത പുറെപ്പടുേമ്പാൾ ഒരു
മനുഷ്യൻഓടിവന്ന്അേദ്ദഹത്തിെന്റമുമ്പിൽമുട്ട കുത്തി, “നല്ല
ഗുേരാ,എന്തു െചയ്താൽഎനിക്കു നിത്യജീവൻ ലഭ്യമാകും?”
എന്നു േചാദിച്ച .

18 അതിനുത്തരമായി േയശു, “നീ എെന്ന ‘നല്ലവൻ’
എന്നു വിളിക്കുന്നെതന്ത?് ൈദവം ഒരുവനല്ലാെത നല്ലവൻ
ആരുമില്ല. 19 ‘െകാലപാതകംെചയ്യരുത്,വ്യഭിചാരംെചയ്യരുത,്
േമാഷ്ടിക്കരുത്, കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത,് ചതിക്കരുത,്
നിെന്റ മാതാപിതാക്കെള ബഹുമാനിക്കുക’§ എന്നീ
കൽപ്പനകൾ നിനക്ക് അറിയാമേല്ലാ” എന്ന് അയാേളാടു
പറഞ്ഞു.

20 “ഗുേരാ, ഞാൻ എെന്റ ബാല്യംമുതൽതെന്ന ഈ
കൽപ്പനകൾഎല്ലാം പാലിച്ച േപാരുന്നു”അയാൾപറഞ്ഞു.

21 േയശു അയാെള േനാക്കി; അയാളിൽ ആർ്രദത
േതാന്നിയിട്ട് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു: “ഒെരാറ്റകുറവു നിനക്കുണ്ട.്
നീ േപായി നിനക്കുള്ളെതല്ലാം വിറ്റ് ദരി്രദർക്ക് െകാടുക്കുക.
എന്നാൽ, സ്വർഗത്തിൽ നിനക്കു നിേക്ഷപം ഉണ്ടാകും.
അതിനുേശഷംവരിക,എെന്റഅനുഗാമിയാകുക.”

22ഇതു േകട്ട് അയാള െട മുഖം വാടി. അയാൾക്ക് വളെര
വസ്തുവകകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടു ദുഃഖിതനായി
അവിെടനിന്ന് േപായി.

23േയശുചുറ്റ ം േനാക്കിയിട്ട തെന്റശിഷ്യന്മാേരാട്, “ധനികർ
ൈദവരാജ്യത്തിൽ ്രപേവശിക്കുകെയന്നത് എ്രതേയാ
വിഷമകരം!”എന്നുപറഞ്ഞു.

24 ശിഷ്യന്മാർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാക്കുകൾ േകട്ട്
വിസ്മയിച്ച . േയശു വീണ്ടും പറഞ്ഞു: “കുഞ്ഞുങ്ങേള,
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ൈദവരാജ്യത്തിൽ ്രപേവശിക്കുകെയന്നത*് എ്രതേയാ
വിഷമകരം! 25 ധനികർ ൈദവരാജ്യത്തിൽ
്രപേവശിക്കുന്നതിെനക്കാൾ, ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയിലൂെട
കടക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽഎള പ്പം.”

26 ശിഷ്യന്മാർ അത്യധികം വിസ്മയേത്താെട പരസ്പരം
േചാദിച്ച : “എന്നാൽരക്ഷിക്കെപ്പടാൻആർക്കുകഴിയും?”

27 േയശു അവെര േനാക്കി, “മനുഷ്യർക്ക് ഇത് അസാധ്യം;
എന്നാൽ ൈദവത്തിന് അങ്ങെനയല്ല; ൈദവത്തിനു
സകലതുംസാധ്യമാണ”്എന്നുപറഞ്ഞു.

28 അേപ്പാൾ പേ്രതാസ് േയശുവിേനാട്, “ഇതാ, ഞങ്ങൾ
സകലതും ഉേപക്ഷിച്ച് അങ്ങെയ അനുഗമിച്ചേല്ലാ” എന്നു
പറഞ്ഞു.

29 േയശു മറുപടി പറഞ്ഞത:് “സത്യമായിഞാൻനിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു; എനിക്കും സുവിേശഷത്തിനുംേവണ്ടി വീട്,
സേഹാദരന്മാർ, സേഹാദരിമാർ, മാതാവ്, പിതാവ,് മക്കൾ,
പുരയിടങ്ങൾഎന്നിവത്യജിച്ചഏെതാരാൾക്കും പീഡനങ്ങൾ
സഹിേക്കണ്ടിവരുെമങ്കിലും, 30 ഈ േലാകത്തിൽത്തെന്ന
വീടുകൾ, സേഹാദരന്മാർ, സേഹാദരിമാർ, മാതാക്കൾ,
മക്കൾ, പുരയിടങ്ങൾ എന്നിവ നൂറുമടങ്ങായി ലഭിക്കും;
വരാനുള്ള േലാകത്തിൽഅയാൾക്കു നിത്യജീവനും ലഭിക്കും.
31 എങ്കിലും ഇന്ന് അ്രഗഗാമികളായിരിക്കുന്ന പലരും അന്ന്
ഏറ്റവും പിന്നിലുള്ളവരും ഇന്ന് ഏറ്റവും പിന്നിലുള്ള പലരും
അന്ന്അ്രഗഗാമികള മായിത്തീരും.”
സ്വന്തം മരണെത്തപ്പറ്റി േയശു വീണ്ടും ്രപവചിക്കുന്നു

32 അവർ െജറുശേലമിേലക്കു യാ്രതതുടർന്നു. േയശു
അവർക്കുമുമ്പിൽ നടന്നു. ശിഷ്യന്മാർക്കു വിസ്മയവും
അനുഗമിച്ചവർക്കു ഭയവും ഉണ്ടായി. അേദ്ദഹം
പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാെര വീണ്ടും അടുക്കൽവിളിച്ച തനിക്കു
സംഭവിക്കാൻ േപാകുന്നെതന്താെണന്ന് അവേരാടു
പറഞ്ഞു: 33 “േനാക്കൂ, നാം െജറുശേലമിേലക്കു
േപാകുകയാണ്; മനുഷ്യപു്രതൻ പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരുെടയും
േവദജ്ഞരുെടയും ൈകകളിൽ ഏൽപ്പിക്കെപ്പടും.
അവർ മനുഷ്യപു്രതെന വധിക്കാനായി വിധിച്ചേശഷം
േറാമാക്കാെര† ഏൽപ്പിക്കും. 34 അവർ അേദ്ദഹെത്ത
പരിഹസിക്കുകയും അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽ തുപ്പ കയും
ചമ്മട്ടിെകാണ്ട് അടിക്കുകയും വധിക്കുകയും െചയ്യ ം.
എന്നാൽ, മൂന്ന് ദിവസത്തിനുേശഷം മനുഷ്യപു്രതൻ
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കും.”
യാേക്കാബിെന്റയും േയാഹന്നാെന്റയുംഅേപക്ഷ

* 10:24 ചി.ൈക.്രപ. കുഞ്ഞുങ്ങേള, ധനത്തിൽ ആ്രശയിക്കുന്നവർ
ൈദവരാജ്യത്തിൽ ്രപേവശിക്കുന്നത് † 10:33 മൂ.ഭാ. െയഹൂേദതരെര
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35 െസെബദിയുെട മക്കളായ യാേക്കാബും േയാഹന്നാനും
േയശുവിെന്റ അടുക്കൽവന്നു. അവർ അേദ്ദഹേത്താട്,
“ഗുേരാ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേയാടു േചാദിക്കുന്നത് അങ്ങു
ഞങ്ങൾക്കുെചയ്തുതരണെമന്നുഞങ്ങൾആ്രഗഹിക്കുന്നു”
എന്നുപറഞ്ഞു.

36 “ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി എന്തു െചയ്യണെമന്നാണു
നിങ്ങൾആ്രഗഹിക്കുന്നത?്”അേദ്ദഹം േചാദിച്ച .

37 അതിന് അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു: “അങ്ങയുെട
മഹത്ത്വത്തിൽ, ഞങ്ങളിൽ ഒരാെള അങ്ങയുെട വലത്തും
മേറ്റയാെളഇടത്തും ഇരിക്കാൻഅനുവദിക്കണേമ.”

38 േയശു അവേരാട,് “നിങ്ങൾ ആവശ്യെപ്പടുന്നത്
എന്താെണന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. ഞാൻ കുടിക്കുന്ന
പാനപാ്രതം കുടിക്കാേനാ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്നാനം
സ്വീകരിക്കാേനാ നിങ്ങൾക്കുകഴിയുേമാ?”എന്നു േചാദിച്ച .

39 “ഞങ്ങൾഅതിനു തയ്യാറാണ,്”അവർമറുപടി പറഞ്ഞു.
േയശു അവേരാട,് “ഞാൻ കുടിക്കുന്ന പാനപാ്രതം
നിങ്ങൾ കുടിക്കും; ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്നാനവും
നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും; 40 എന്നാൽ എെന്റ വലേത്താ
ഇടേത്താ ഇരിക്കാനുള്ള അനുവാദം നൽകുന്നത് ഞാനല്ല;
ആ സ്ഥാനങ്ങൾ ൈദവം ആർക്കുേവണ്ടിയാേണാ
ഒരുക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത്, അത് അവർക്കുള്ളതാണ”് എന്നു
പറഞ്ഞു.

41 ഇതു േകട്ടിട്ട് േശഷിച്ച പത്തുേപരും യാേക്കാബിേനാടും
േയാഹന്നാേനാടും അസന്തുഷ്ടരായി. 42 േയശു
അവെരെയല്ലാം അടുക്കൽവിളിച്ച പറഞ്ഞത്:
“ഈ േലാകത്തിെല‡ ഭരണകർത്താക്കളായി
കരുതെപ്പടുന്നവർ തങ്ങള െട ്രപജകള െടേമൽ
ആധിപത്യം നടത്തുെന്നന്നും അവരിെല ്രപമുഖർ
അവരുെടേമൽ േസ്വച്ഛാധിപത്യം നടത്തുെന്നന്നും
നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ. 43 നിങ്ങൾക്കിടയിൽ അങ്ങെന
സംഭവിക്കരുത.് പിെന്നേയാ, നിങ്ങളിൽ ്രപമുഖരാകാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നവെരല്ലാം മറ്റ ള്ളവർക്ക് ദാസരായിരിക്കണം;
44 ്രപഥമസ്ഥാനീയരാകാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നവേരാ
എല്ലാവരുെടയും അടിമയുമായിരിക്കണം. 45 മനുഷ്യപു്രതൻ
(ഞാൻ) വന്നേതാ മറ്റള്ളവരിൽനിന്ന് ശു്രശൂഷ
സ്വീകരിക്കാനല്ല; മറിച്ച്, മറ്റള്ളവെര ശു്രശൂഷിക്കാനും തെന്റ
ജീവൻ അേനകർക്ക് വീെണ്ടടുപ്പ വിലയായി നൽകാനും
ആണ.്”

അന്ധനായബർത്തിമായിക്കുകാഴ്ച ലഭിക്കുന്നു

‡ 10:42 മൂ.ഭാ. െയഹൂേദതരരുെട
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46അങ്ങെന യാ്രതെചയ്ത് അവർ െയരീേഹാപട്ടണത്തിൽ
എത്തി. പിെന്ന േയശുവും ശിഷ്യന്മാരും ഒരു വലിയ
ജനക്കൂട്ടേത്താെടാപ്പം ആ പട്ടണം വിട്ട േപാകുേമ്പാൾ
തിമായിയുെട മകനായ ബർത്തിമായി എന്ന അന്ധൻ ഭിക്ഷ
യാചിച്ച െകാണ്ട് വഴിയരികിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
47 േപാകുന്നത് നസറായനായ േയശു ആകുന്നു എന്നു
േകട്ടേപ്പാൾഅയാൾ, “േയശുേവ, ദാവീദുപു്രതാ,അടിയേനാട്
കരുണേതാന്നണേമ” എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കാൻ
തുടങ്ങി.

48 പലരും അയാെള ശാസിച്ച െകാണ്ട്, മിണ്ടരുെതന്നു
പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അയാൾ അധികം ഉച്ചത്തിൽ,
“ദാവീദുപു്രതാ, അടിയേനാട് കരുണേതാന്നണേമ” എന്നു
നിലവിളിച്ച .

49അതുേകട്ട േയശു നിന്നു. “ആ മനുഷ്യെന വിളിക്കുക”
എന്നുപറഞ്ഞു.
അവർ അന്ധെന വിളിച്ച് അയാേളാട്,

“ൈധര്യമായിരിക്കുക, എഴുേന്നൽക്കുക, േയശു നിെന്ന
വിളിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 50 അയാൾ തെന്റ
പുറങ്കുപ്പായം വലിെച്ചറിഞ്ഞിട്ട ചാടിെയഴുേന്നറ്റ് േയശുവിെന്റ
അടുെത്തത്തി.

51 “ഞാൻ നിനക്ക് എന്തു െചയ്തുതരണെമന്നാണ് നീ
ആ്രഗഹിക്കുന്നത്?”എന്ന്അയാേളാടു േചാദിച്ച .
അന്ധനായ ബർത്തിമായി, “എനിക്കു കാഴ്ച കിട്ടണം,
റബ്ബീ,”എന്നുപറഞ്ഞു.

52 േയശു അയാേളാട്, “െപായ്െക്കാള്ള , നിെന്റ വിശ്വാസം
നിെന്ന സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
ഉടൻതെന്ന അയാൾക്ക് കാഴ്ച ലഭിച്ച ; തുടർന്നുള്ള
യാ്രതയിൽ അയാൾ േയശുവിെന അനുഗമിക്കുകയും
െചയ്തു.

11
െജറുശേലമിേലക്കുള്ളൈജ്രതയാ്രത

1 അവർ െജറുശേലമിനു സമീപം ഒലിവുമലയുെട
അരിെകയുള്ള േബത്ത്ഫാെഗ, െബഥാന്യ എന്നീ
്രഗാമങ്ങള െട സമീപെമത്തിയേപ്പാൾ, േയശു ശിഷ്യന്മാരിൽ
രണ്ടുേപെര വിളിച്ച് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞയച്ച : 2 “നിങ്ങൾക്കു
േനേരമുന്നിലുള്ള ്രഗാമത്തിേലക്ക് െചല്ല ക. അതിൽ
്രപേവശിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന, ആരും ഒരിക്കലും
കയറിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഴുതക്കുട്ടിെയ അവിെട
െകട്ടിയിരിക്കുന്നതു നിങ്ങൾ കാണും. അതിെന
അഴിച്ച െകാണ്ടുവരിക. 3 ‘നിങ്ങൾ ഇങ്ങെന
െചയ്യന്നെതന്താണ്’ എന്ന് ആെരങ്കിലും നിങ്ങേളാടു
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േചാദിച്ചാൽ ‘കർത്താവിന് ഇതിെനആവശ്യമുണ്ട;്കർത്താവ്
ഉടെനതെന്ന ഇതിെന ഇവിെട തിരിച്ചയയ്ക്കും’ എന്ന്
അയാേളാട് മറുപടി പറയുക.”

4 അവർ േപായി; െതരുവിൽ വാതിലിനു പുറത്തായി
ഒരു കഴുതക്കുട്ടിെയ െകട്ടിയിരിക്കുന്നതു കണ്ടു. അവർ
അതിെന അഴിക്കുേമ്പാൾ, 5 അവിെട നിന്നിരുന്ന ചില
ആള കൾ, “നിങ്ങൾ എന്താണു െചയ്യന്നത?് എന്തിനാണ്
കഴുതക്കുട്ടിെയ അഴിക്കുന്നത?്” എന്നു േചാദിച്ച .
6 േയശു പറഞ്ഞിരുന്നതുേപാെല ശിഷ്യന്മാർ മറുപടി
പറഞ്ഞു. അവർ അവെര േപാകാൻ അനുവദിച്ച .
7 അവർ കഴുതക്കുട്ടിെയ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു. തങ്ങള െട പുറങ്കുപ്പായങ്ങൾ അതിെന്റ
പുറത്തു വിരിച്ച . അേദ്ദഹം അതിേന്മൽ കയറിയിരുന്നു.
8 പലരും തങ്ങള െട പുറങ്കുപ്പായങ്ങൾ വഴിയിൽ വിരിച്ച .
ചിലർ പറമ്പുകളിൽനിന്ന് ഇലതൂർന്ന െചറുമരെക്കാമ്പുകൾ
െവട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു നിരത്തി. 9 മുന്നിലും പിന്നിലും നടന്നവർ
ആർത്തുവിളിച്ച :
“േഹാശന്നാ!”*

“കർത്താവിെന്റനാമത്തിൽവരുന്നവൻവാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ!”†

10 “നമ്മുെട പിതാവായ ദാവീദിെന്റ, വരാനുള്ള രാജ്യം
വാഴ്ത്തെപ്പട്ടത്!”

“സ്വർേഗാന്നതങ്ങളിൽ േഹാശന്നാ!”
11 േയശു െജറുശേലംനഗരത്തിൽ എത്തി,
ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ ്രപേവശിച്ച . അേദ്ദഹം
ചുറ്റ മുള്ളെതല്ലാം േനാക്കിക്കണ്ടു. എന്നാൽ, േനരം
ൈവകിയിരുന്നതുെകാണ്ട് പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാേരാടുകൂെട
െബഥാന്യയിേലക്കുതിരിെക േപായി.
േയശു അത്തിവൃക്ഷെത്ത ശപിക്കുകയും

ൈദവാലയാങ്കണംശുദ്ധീകരിക്കുകയുംെചയ്യന്നു
12 അടുത്തദിവസം അവർ െബഥാന്യ വിട്ട േപാരുേമ്പാൾ
േയശുവിന് വിശന്നു. 13നിറെയ ഇലകളള്ള ഒരു അത്തിമരം
ദൂെര കണ്ടിട്ട് അേദ്ദഹം അതിൽ ഫലം വല്ലതും ഉേണ്ടാ
എന്നു േനാക്കാൻ െചന്നു. എന്നാൽ, അതിെന്റ അടുത്ത്
എത്തിയേപ്പാൾ അതിൽ ഇലയല്ലാെത ഒന്നും കണ്ടില്ല; അത്
അത്തിപ്പഴത്തിെന്റ കാലം ആയിരുന്നില്ല. 14 അേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം ആ മരേത്താട്, “നിന്നിൽനിന്ന് ആരും ഇനിേമൽ

* 11:9 എ്രബായപദം: രക്ഷിക്കണേമഎന്നർഥം; ഒരു സ്േതാ്രതേഘാഷണമായും
ഇത് ഉപേയാഗിക്കുന്നു. † 11:9 സങ്കീ. 118:25,26
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ഫലം തിന്നാതിരിക്കെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. േയശു ഈ
പറഞ്ഞത്ശിഷ്യന്മാർ േകട്ടിരുന്നു.

15 േയശു െജറുശേലമിൽ എത്തി. ഉടൻതെന്ന,
ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ െചന്ന് അവിെട വാങ്ങുകയും
വിൽക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നവെര
പുറത്താക്കിത്തുടങ്ങി. നാണയവിനിമയം
െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നവരുെട‡ േമശകള ം ്രപാവുകെള
വിൽക്കുന്നവരുെട ഇരിപ്പിടങ്ങള ം അേദ്ദഹം മറിച്ചിട്ട ;
16 ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽക്കൂെട കച്ചവടസാധനങ്ങൾ
ഒന്നും െകാണ്ടുേപാകാൻ ആെരയും അനുവദിച്ചില്ല.
17 ഇതിനുേശഷം അേദ്ദഹം ജനെത്ത ഇ്രപകാരം
ഉപേദശിച്ച : “ ‘എെന്റ ആലയം സകലജനതകൾക്കുമുള്ള
്രപാർഥനാലയം’§ എന്നു വിളിക്കെപ്പടും എന്നേല്ല
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങേളാ, അതിെന
‘െകാള്ളക്കാരുെട ഗുഹ’ആക്കിയിരിക്കുന്നു.”*

18 ഇതു േകട്ട് പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും േവദജ്ഞരും
അേദ്ദഹെത്ത വധിക്കാനുള്ള മാർഗം അേന്വഷിെച്ചങ്കിലും,
ജനങ്ങെളല്ലാം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉപേദശത്തിൽ
വിസ്മയിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട്അവർഅേദ്ദഹെത്തഭയെപ്പട്ട .

19 സന്ധ്യയായേപ്പാൾ േയശുവും ശിഷ്യന്മാരും† നഗരം
വിട്ട േപായി.

20 രാവിെല അവർ യാ്രതേപാകുേമ്പാൾ തേലന്നു കണ്ട
അത്തിവൃക്ഷം േവേരാെട ഉണങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നതു കണ്ടു.
21 അേപ്പാൾ പേ്രതാസിന് തേലദിവസെത്ത കാര്യം ഓർമ
വന്നു.അയാൾ േയശുവിേനാട്, “റബ്ബീ, േനാക്കൂ,അങ്ങ്ശപിച്ച
അത്തിവൃക്ഷം ഉണങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു!”എന്നുപറഞ്ഞു.

22 അതിനുത്തരമായി േയശു പറഞ്ഞത്: “ൈദവത്തിൽ
വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കുക.‡ 23 ആെരങ്കിലും തെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ സംശയിക്കാെത ഈ മലേയാട്, ‘േപായി
കടലിൽ വീഴുക’ എന്നു പറയുകയും താൻ പറയുന്നതു
സംഭവിക്കുെമന്നു വിശ്വസിക്കുകയും െചയ്താൽ അത്
അവന് സാധിക്കും എന്നു നിശ്ചയമായും ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 24അതുെകാണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു:
നിങ്ങൾ ്രപാർഥനയിൽ എന്തു യാചിച്ചാലും അതു ലഭിച്ച
എന്നു വിശ്വസിക്കുക, എന്നാൽഅതു നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും.
25 നിങ്ങൾ ്രപാർഥിക്കാൻ നിൽക്കുേമ്പാൾ, ആർെക്കങ്കിലും
വിേരാധമായി എെന്തങ്കിലും ഉെണ്ടങ്കിൽ അത് അവേരാട്
‡ 11:15 ൈകസറുെട മുഖമു്രദയുള്ള േറാമൻ നാണയം ൈദവാലയത്തിൽ
അർപ്പിക്കുന്നത് നിഷിദ്ധമായിരുന്നതിനാൽ അവ മാറ്റി ൈദവാലയത്തിെല

നാണയം െകാടുക്കുന്നവർ. § 11:17 െയശ. 56:7 * 11:17 യിര. 7:11
† 11:19 ചി.ൈക.്രപ. അേദ്ദഹം ‡ 11:22 ചി.ൈക.്രപ. പറഞ്ഞത്: നിങ്ങൾക്കു
ൈദവത്തിൽവിശ്വാസമുെണ്ടങ്കിൽ,
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ക്ഷമിക്കുക. 26അേപ്പാൾസ്വർഗസ്ഥനായപിതാവ് നിങ്ങള െട
പാപങ്ങൾനിങ്ങേളാടുംക്ഷമിക്കും.”§

േയശുവിെന്റഅധികാരം േചാദ്യംെചയ്യെപ്പടുന്നു
27 അവർ വീണ്ടും െജറുശേലമിൽ എത്തി. േയശു
ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ നടന്നുെകാണ്ടിരുന്നു.
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും േവദജ്ഞരുംസമുദായേനതാക്കന്മാരും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്, 28 “എന്ത്
അധികാരത്താലാണ് താങ്കൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ െചയ്യന്നത?്
ഇതുെചയ്യാൻതാങ്കൾക്ക്ആരാണ്അധികാരംനൽകിയത?്”
എന്നു േചാദിച്ച .

29 അതിന് േയശു: “ഞാനും നിങ്ങേളാട് ഒരു േചാദ്യം
േചാദിക്കും, അതിന് ഉത്തരം നൽകുക; അേപ്പാൾ, എന്ത്
അധികാരത്താലാണ് ഞാൻഈ കാര്യങ്ങൾ െചയ്യന്നെതന്ന്
ഞാനും നിങ്ങേളാടു പറയാം. 30 സ്നാനം നൽകാനുള്ള
അധികാരം േയാഹന്നാന് ലഭിച്ചത് സ്വർഗത്തിൽനിേന്നാ
മനുഷ്യരിൽനിേന്നാ?എേന്നാടു പറയുക.”

31 അവർ അതിെനപ്പറ്റി പരസ്പരം ചർച്ചെചയ്തു:
“ ‘സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്’എന്നു നാം പറഞ്ഞാൽ, പിെന്ന നിങ്ങൾ
േയാഹന്നാനിൽ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നത് എന്തുെകാണ്ട്
എന്ന് അേദ്ദഹം നേമ്മാടു േചാദിക്കും. 32 ‘മനുഷ്യരിൽനിന്ന്
എന്നു പറഞ്ഞാേലാ’…” (അവർ ജനെത്ത ഭയെപ്പട്ട ;
കാരണം എല്ലാവരും േയാഹന്നാെന യഥാർഥത്തിൽ ഒരു
്രപവാചകനായിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത.്)

33 അതുെകാണ്ട് അവർ േയശുവിേനാട്, “ഞങ്ങൾക്ക്
അറിഞ്ഞുകൂടാ”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
അതിന് േയശു, “എന്ത് അധികാരത്താലാണ് ഞാൻ ഈ
കാര്യങ്ങൾ െചയ്യന്നെതന്ന് ഞാനും നിങ്ങേളാടു പറയുന്നില്ല”
എന്നമറുപടിയും നൽകി.

12
പാട്ടക്കർഷകരുെടസാദൃശ്യകഥ

1 വീണ്ടും അേദ്ദഹം അവേരാട് സാദൃശ്യകഥകളിലൂെട
സംസാരിച്ച തുടങ്ങി: “ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മുന്തിരിേത്താപ്പ്
നട്ട പിടിപ്പിച്ച . അയാൾ അതിനുചുറ്റ ം േവലിെകട്ടി, അതിൽ
മുന്തിരിചവിട്ടാൻ കുഴികുഴിച്ച ,* ഒരു കാവൽേഗാപുരവും
പണിതു. അതിനുേശഷം ആ മുന്തിരിേത്താപ്പ് ചില
കർഷകർക്ക് പാട്ടത്തിേനൽപ്പിച്ചിട്ട്, വിേദശത്തുേപായി.
2 വിളെവടുപ്പ കാലം ആയേപ്പാൾ, പാട്ടക്കർഷകരിൽനിന്ന്
§ 11:26 ചി.ൈക.്രപ. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, നിങ്ങള െട
സ്വർഗസ്ഥപിതാവ് നിങ്ങള െട പാപങ്ങള ം ക്ഷമിക്കുകയില്ല, എന്ന വാക്യം കൂടി
കാണുന്നു. * 12:1 പാറയിൽ െകാത്തിെയടുക്കുന്നകുഴിയാണ് ഇത്.
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മുന്തിരിേത്താപ്പിെല വിളവിൽ തനിക്കുള്ള ഓഹരി
േശഖരിക്കാൻ അേദ്ദഹം അവരുെട അടുേത്തക്ക്
ഒരു ദാസെന അയച്ച . 3 എന്നാൽ, അവർ അവെന
പിടിച്ച് മർദിക്കുകയും െവറുംൈകേയാെട തിരിെക
അയയ്ക്കുകയും െചയ്തു. 4 മുന്തിരിേത്താപ്പിെന്റ
ഉടമസ്ഥൻ മെറ്റാരു ദാസെന അവരുെട അടുക്കൽഅയച്ച ;
അവർ ആ മനുഷ്യെന്റ തലയിൽ മുറിേവൽപ്പിക്കുകയും
അപമാനിക്കുകയും െചയ്തു. 5അേദ്ദഹം വീണ്ടും മെറ്റാരാെള
അയച്ച ;അയാെളഅവർ െകാന്നുകളഞ്ഞു. മറ്റ പലെരയും
ഇതുേപാെല അേദ്ദഹം അയച്ച ; അവരിൽ ചിലെര അവർ
അടിക്കുകയും ചിലെര െകാല്ല കയും െചയ്തു.

6 “അേദ്ദഹത്തിന് ഇനി ഒരാെളമാ്രതേമ അയയ്ക്കാൻ
ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള —താൻ സ്േനഹിച്ച മകൻ. ‘എെന്റ മകെന
അവർ ആദരിക്കും,’ എന്നു പറഞ്ഞ് അവസാനം അേദ്ദഹം
അവെനഅയച്ച .

7 “എന്നാൽആ കർഷകർ മകെന കണ്ടേപ്പാൾ പരസ്പരം
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു, ‘ഇവനാണ് അവകാശി; വരൂ, നമുക്ക്
ഇവെന െകാന്നുകളയാം; എങ്കിൽ ഇതിെനല്ലാം നാം
അവകാശികളാകും.’ 8അങ്ങെന അവർ അവെന പിടിച്ച
െകാന്ന്, മുന്തിരിേത്താപ്പിന് െവളിയിൽഎറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു.

9 “മുന്തിരിേത്താപ്പിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ ഇനി എങ്ങെനയാണ്
്രപതികരിക്കുക? അേദ്ദഹം വന്ന്ആ പാട്ടക്കർഷകെര വധിച്ച്
മുന്തിരിേത്താപ്പ് േവെറആള കെളഏൽപ്പിക്കും.
10-11 “ ‘ശില്പികൾ ഉേപക്ഷിച്ചആകല്ല തെന്ന
മൂലക്കല്ലായിത്തീർന്നു;

ഇത് കർത്താവ് െചയ്തു;
നമ്മുെട ദൃഷ്ടിയിൽആശ്ചര്യകരവുമായിരിക്കുന്നു,’†

എന്നതിരുെവഴുത്ത് നിങ്ങൾവായിച്ചിട്ടിേല്ല?”
12 േയശു ഈ സാദൃശ്യകഥ തങ്ങൾക്കു വിേരാധമായിട്ടാണ്
പറഞ്ഞെതന്നു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട,് പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
േവദജ്ഞരും സമുദായേനതാക്കന്മാരും അേദ്ദഹെത്ത
ബന്ധനസ്ഥനാക്കാൻ മാർഗം ആരാഞ്ഞു. എന്നാൽ അവർ
ജനേരാഷം ഭയെപ്പട്ട്അേദ്ദഹെത്തവിട്ട്അവിെടനിന്നു േപായി.
ൈകസർക്കുകരം െകാടുക്കുന്നത്

13 പിന്നീട് അവർ േയശുവിെന അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വാക്കുകളിൽ കുടുക്കുന്നതിനു ചില പരീശന്മാെരയും
െഹേരാദ്യെരയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ
അയച്ച . 14 അവർ വന്ന് അേദ്ദഹേത്താട്: “ഗുേരാ,
അങ്ങ് സത്യസന്ധനാണ്; അങ്ങ് പക്ഷപാതം
കാണിക്കുന്നതുമില്ല. അതുെകാണ്ട് ആർക്കും അങ്ങെയ
† 12:10-11 സങ്കീ. 118:22,23
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സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ൈദവികമാർഗം
അങ്ങ് സത്യസന്ധമായിമാ്രതം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നും
ഞങ്ങൾക്കറിയാം” എന്നു പറഞ്ഞിട്ട്, “േറാമൻ ൈകസർക്ക്
നികുതി െകാടുക്കുന്നതു ശരിയാേണാ? 15 ഞങ്ങൾ
െകാടുക്കണേമാ െകാടുക്കാതിരിക്കണേമാ?” എന്നു
േചാദിച്ച .
േയശു അവരുെട കൗശലം മനസ്സിലാക്കിെക്കാണ്ട്
അവേരാടു േചാദിച്ച : “നിങ്ങൾ എെന്ന കുടുക്കാൻ
തുനിയുന്നെതന്തിന്? ഒരു േറാമൻ നാണയം‡ െകാണ്ടുവരൂ,
അതു ഞാൻ േനാക്കെട്ട.” 16അവർ ഒരു േറാമൻ നാണയം
െകാണ്ടുവന്നു. േയശു അവേരാട്, “ഇതിൽ മു്രദണം
െചയ്തിരിക്കുന്ന രൂപവും ലിഖിതവും ആരുേടത്?” എന്നു
േചാദിച്ച .

“ൈകസറുേടത”്അവർമറുപടി പറഞ്ഞു.
17 അേപ്പാൾ േയശു, “ൈകസർക്ക് നൽേകണ്ടത്
ൈകസർക്കും ൈദവത്തിന് നൽേകണ്ടത് ൈദവത്തിനും
നൽകുക”എന്ന്അവേരാടു പറഞ്ഞു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റമറുപടിേകട്ട്അവർവിസ്മയിച്ച .
പുനരുത്ഥാനെത്തപ്പറ്റി

18 പുനരുത്ഥാനം ഇെല്ലന്നു വാദിക്കുന്ന സദൂക്യർ
ഒരു േചാദ്യവുമായി േയശുവിെന്റ അടുക്കൽവന്നു.
19 അവർ അേദ്ദഹേത്താട് ഇങ്ങെന േചാദിച്ച : “ഗുേരാ,
ഒരാള െട സേഹാദരൻ മക്കളില്ലാെത മരിച്ച േപാകുകയും
ഭാര്യ േശഷിക്കുകയും െചയ്യ െന്നങ്കിൽ അയാൾ ആ
വിധവെയ വിവാഹംെചയ്തു സേഹാദരനുേവണ്ടി
മക്കെള ജനിപ്പിക്കണെമന്നു േമാശ കൽപ്പിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
20 ഒരിടത്ത് ഏഴ് സേഹാദരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഒന്നാമൻ വിവാഹംകഴിച്ച , മക്കളില്ലാത്തവനായി
മരിച്ച . 21 രണ്ടാമൻ ആ വിധവെയ വിവാഹംെചയ്തു;
അയാള ം മക്കളില്ലാെത മരിച്ച . മൂന്നാമനും
അങ്ങെനതെന്ന സംഭവിച്ച . 22 ഇങ്ങെന ഏഴുേപരും
മക്കളില്ലാത്തവരായി മരിച്ച ; ഒടുവിൽ ആ സ്്രതീയും മരിച്ച .
23 അങ്ങെനെയങ്കിൽ പുനരുത്ഥിതജീവിതത്തിൽ അവൾ
ആരുെട ഭാര്യയായിരിക്കും? അവർ ഏഴുേപരും അവെള
വിവാഹംകഴിച്ചിരുന്നേല്ലാ!”

24 അേപ്പാൾ േയശു അവേരാട് ഇങ്ങെന
ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “തിരുെവഴുത്തുകള ം
ൈദവശക്തിയും അറിയാത്തതുെകാണ്ടേല്ല
നിങ്ങൾക്ക് െതറ്റ പറ്റിയിരിക്കുന്നത?് 25 മരിച്ചവർ
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുേമ്പാൾ വിവാഹംകഴിക്കുകേയാ
‡ 12:15 മൂ.ഭാ. ദിനാർ
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വിവാഹംകഴിപ്പിച്ചയയ്ക്കുകേയാ െചയ്യന്നില്ല; അവർ
സ്വർഗീയദൂതന്മാെരേപ്പാെല ആയിരിക്കും. 26 എന്നാൽ,
മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനെത്തക്കുറിേച്ചാ: േമാശയുെട
പുസ്തകത്തിൽ മുൾപ്പടർപ്പിെനക്കുറിച്ച വിവരിക്കുന്നിടത്ത്
‘ഞാൻ അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവവും യിസ്ഹാക്കിെന്റ
ൈദവവും യാേക്കാബിെന്റ ൈദവവും ആകുന്നു’§ എന്നു
ൈദവം േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നതു നിങ്ങൾ
വായിച്ചിട്ടിേല്ല? 27 അവിടന്ന് മരിച്ചവരുെട ൈദവമല്ല,
പിെന്നേയാ, ജീവനുള്ളവരുെട ൈദവമാണ്. നിങ്ങൾക്ക്
വലിയഅബദ്ധംപിണഞ്ഞിരിക്കുന്നു.”

ഏറ്റവും ്രപധാനെപ്പട്ടകൽപ്പന
28 അവർ ചർച്ചെചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നത് അവിെട വന്ന
േവദജ്ഞരിൽഒരാൾേകട്ട . േയശുഅവർക്കുെകാടുത്തനല്ല
മറുപടി ്രശദ്ധിച്ചിട്ട് അയാൾ േയശുവിേനാട,് “കൽപ്പനകളിൽ
ഏറ്റവും ്രപാധാന്യമുള്ളത്ഏതാണ്?”എന്നു േചാദിച്ച .

29 അതിന് േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു, “ഇതാണ് ഏറ്റവും
്രപധാനെപ്പട്ട കൽപ്പന: ‘ഇ്രസാേയേല, േകൾക്കുക,കർത്താവ്
നമ്മുെട ൈദവം, കർത്താവ് ഏകൻതെന്ന; 30 നിെന്റ
ൈദവമായ കർത്താവിെന നീ സമ്പൂർണഹൃദയത്താലും
സമ്പൂർണാത്മാവിനാലും സമ്പൂർണമനസ്സാലും
സമ്പൂർണശക്തിയാലും സ്േനഹിക്കണം.’* 31 രണ്ടാമേത്തത്,
‘നീ നിെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന നിെന്റ
അയൽവാസിെയയും സ്േനഹിക്കണം’† എന്നതാണ്.
ഇവെയക്കാൾ ്രപാധാന്യമുള്ളകൽപ്പന േവെറഇല്ല.”

32 “ഗുേരാ, അങ്ങു പറഞ്ഞതു ശരി; ൈദവം ഏകെനന്നും
അവിടന്നല്ലാെത മെറ്റാരു ൈദവമിെല്ലന്നുംഅങ്ങു പറഞ്ഞതു
ശരിതെന്ന. 33സമ്പൂർണഹൃദയത്താലുംസമ്പൂർണമനസ്സാലും
സമ്പൂർണശക്തിയാലും ൈദവെത്ത സ്േനഹിക്കുന്നതും
നീ നിെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന നിെന്റ
അയൽവാസിെയ സ്േനഹിക്കുന്നതും എല്ലാ
േഹാമയാഗങ്ങെളക്കാള ം ബലികെളക്കാള ം അധികം
്രപാധാന്യമുള്ളതാണ്”എന്നായിരുന്നുഅയാള െട മറുപടി.

34 അയാള െട വിേവകപൂർവമായ മറുപടിേകട്ടിട്ട് േയശു,
“നീ ൈദവരാജ്യത്തിൽനിന്ന് അകെലയല്ല” എന്നു പറഞ്ഞു.
ഇതിനുേശഷം അേദ്ദഹേത്താട് കൂടുതൽ േചാദ്യങ്ങൾ
േചാദിക്കാൻആർക്കുംൈധര്യം ഉണ്ടായില്ല.

്രകിസ്തുആരുെട പു്രതൻ?

§ 12:26 പുറ. 3:2-6 * 12:30 ആവ. 6:4,5 † 12:31 േലവ്യ. 19:18
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35 പിന്നീെടാരിക്കൽ േയശു ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ
വന്നുേചർന്ന ജനെത്ത ഉപേദശിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ
ഇങ്ങെന േചാദിച്ച : “ദാവീദിെന്റ പു്രതനാണ് ്രകിസ്തു
എന്നു േവദജ്ഞർ പറയുന്നത് എങ്ങെന? 36 ദാവീദ്
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ േ്രപരിതനായി,
“ ‘ഞാൻനിെന്റശ്രതുക്കെള
നിെന്റചവിട്ടടിയിലാക്കുംവെര

നീഎെന്റവലതുഭാഗത്ത് ഉപവിഷ്ടനാകുക,’
എന്നു കർത്താവ് എെന്റ കർത്താവിേനാട്
അരുളിെച്ചയ്തു‡

എന്നു ്രപസ്താവിച്ചേല്ലാ! 37 ഇങ്ങെന ദാവീദുതെന്ന
്രകിസ്തുവിെന ‘കർത്താേവ’ എന്നു സംേബാധന
െചയ്യ െന്നങ്കിൽ ്രകിസ്തു ദാവീദിെന്റ പു്രതൻ
ആകുന്നെതങ്ങെന?”
ആ വലിയ ജനക്കൂട്ടം അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാക്കുകൾ
ആനന്ദേത്താെട േകട്ട .
േവദജ്ഞർെക്കതിേരയുള്ളമുന്നറിയിപ്പ്

38 േയശു തുടർന്ന് ഉപേദശിക്കേവ, ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു:
“േവദജ്ഞെര സൂക്ഷിക്കുക. അവർ സ്വന്തം പദവി
്രപകടമാക്കുന്ന നീണ്ട പുറങ്കുപ്പായം ധരിച്ച െകാണ്ടു
ചന്തസ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്ന് അഭിവാദനം സ്വീകരിക്കാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 39 പള്ളികളിൽ ്രപധാന ഇരിപ്പിടങ്ങള ം
വിരുന്നുകളിൽ ആദരണീയർക്കായി േവർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന
ഇരിപ്പിടവും അവർ േമാഹിക്കുന്നു. 40 അവർ
വിധവകള െട സമ്പത്ത് നിർലജ്ജം അപഹരിച്ചിട്ട്§
േകവലം ്രപകടനാത്മകമായ നീണ്ട ്രപാർഥനകൾ
െചാല്ല കയുംെചയ്യന്നു.അങ്ങെനയുള്ളവർഅതിഭീകരമായി
ശിക്ഷിക്കെപ്പടും.”
വിധവയുെട വഴിപാട്

41 പിന്നീട് േയശു വഴിപാടുകൾ അർപ്പിക്കുന്ന
സ്ഥലത്തിെനതിേര ഇരുന്നുെകാണ്ട,് ജനക്കൂട്ടം
ൈദവാലയഭണ്ഡാരത്തിൽ കാണിക്ക ഇടുന്നതു ്രശദ്ധിച്ച .
ധനികർ പലരും വൻതുകകൾ ഇട്ട . 42 എന്നാൽ
ദരി്രദയായ ഒരു വിധവ വന്നു വളെര െചറിയ രണ്ട്
െചമ്പുനാണയങ്ങൾ* ഇട്ട . അതിന് ഒരു ൈപസയുെട†
വിലമാ്രതേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള .

43 േയശു ശിഷ്യന്മാെര അടുക്കൽ വിളിച്ച് അവേരാട്,
“ഭണ്ഡാരത്തിൽ മെറ്റല്ലാവരും ഇട്ടതിലും അധികം

‡ 12:36 സങ്കീ. 110:1 § 12:40 മൂ.ഭാ. നിർലജ്ജം വിധവകള െട വീടുകൾ
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ദരി്രദയായ ഈ വിധവ ഇട്ടിരിക്കുന്നു, നിശ്ചയം എന്നു
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 44 മെറ്റല്ലാവരും തങ്ങള െട
സമ്പൽസമൃദ്ധിയിൽനിന്നാണ് അർപ്പിച്ചത്; ഇവേളാ, സ്വന്തം
ദാരി്രദ്യത്തിൽനിന്ന,് തെന്റ ഉപജീവനത്തിനുള്ള വക മുഴുവൻ
അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

13
ൈദവാലയത്തിെന്റതകർച്ചയുംഅന്ത്യകാലലക്ഷണങ്ങള ം

1 േയശു ൈദവാലയത്തിൽനിന്ന് പുറേത്തക്കു
േപാകുേമ്പാൾ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ, “ഗുേരാ, േനാക്കിയാലും,
എെന്താരു കല്ല!്എങ്ങെനയുള്ളപണി!”എന്ന്അേദ്ദഹേത്താട്
പറഞ്ഞു.

2 േയശു അവേനാട്, “ഇ്രത മഹത്തായ പണികൾ
നീ കാണുന്നേല്ലാ? ഒരു കല്ലിനുമീേത മെറ്റാരു കല്ല്
േശഷിക്കാത്തവിധം ഇെതല്ലാം നിലംപരിചാക്കെപ്പടും” എന്നു
പറഞ്ഞു.

3 ഇതിനുേശഷം േയശു ഒലിവുമലയിൽ ൈദവാലയത്തിന്
അഭിമുഖമായി ഇരിക്കുേമ്പാൾ പേ്രതാസും യാേക്കാബും
േയാഹന്നാനുംഅ്രന്തേയാസുംസ്വകാര്യമായിഅേദ്ദഹേത്താട്,
4 “എേപ്പാഴാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുക? അവ
നിവൃത്തിയാകും എന്നതിെന്റ ലക്ഷണം എന്തായിരിക്കുെമന്ന്
ഞങ്ങൾക്കുപറഞ്ഞുതന്നാലും”എന്ന്അഭ്യർഥിച്ച .

5 േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞത്: “ആരും നിങ്ങെള
വഞ്ചിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുക. 6 ‘ഞാൻ
്രകിസ്തുവാകുന്നു’ എന്ന് അവകാശെപ്പട്ട െകാണ്ട്
ധാരാളംേപർ എെന്റ നാമത്തിൽ വന്ന് പലെരയും
വഞ്ചിക്കും. 7 നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങെളക്കുറിച്ച ം
യുദ്ധകിംവദന്തികെളക്കുറിച്ച ം േകൾക്കും, എന്നാൽ
പരി്രഭാന്തരാകരുത്. ഇവെയല്ലാം സംഭവിേക്കണ്ടതുതെന്ന,
എന്നാൽ ഇതല്ല യുഗാവസാനം. 8 ജനതകൾതമ്മിലും
രാജ്യങ്ങൾതമ്മിലും യുദ്ധംെചയ്യ ം. േലാകത്തിെന്റ വിവിധ
ഭാഗങ്ങളിൽ ഭൂകമ്പങ്ങള ം ക്ഷാമവും ഉണ്ടാകും. ഇവ
്രപസവേവദനയുെടആരംഭംമാ്രതം.

9 “ഇനിയാണ്നിങ്ങൾഏറ്റവുംജാ്രഗതയുള്ളവരായിരിേക്കണ്ടത.്
മനുഷ്യർ നിങ്ങെള ന്യായാധിപസമിതികൾക്ക്*
ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കുകയും പള്ളികളിൽെവച്ച
ചമ്മട്ടിെകാണ്ട് അടിക്കുകയും െചയ്യ ം. നിങ്ങൾ എെന്റ
അനുയായികളായതിനാൽ, അധികാരികള െടയും
രാജാക്കന്മാരുെടയും മുമ്പിൽ എെന്റ സാക്ഷികളായി
നിർത്തെപ്പടും. 10 എന്നാൽ, അവസാനം

* 13:9 മഹാപുേരാഹിതെന്റഅധ്യക്ഷതയിൽെയഹൂദേനതൃത്വനിരയിെല 70 േപർ
അടങ്ങുന്നസംഘം.
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വരുന്നതിനുമുമ്പായി സകലജനതകേളാടും സുവിേശഷം
്രപസംഗിക്കെപ്പേടണ്ടതാണ്. 11 അവർ നിങ്ങെള
െകാണ്ടുേപായി കുറ്റവിചാരണയ്ക്ക് ഏൽപ്പിക്കുേമ്പാൾ,
അവിെട എന്താണു പറേയണ്ടെതന്നു ചിന്തിച്ച്
വ്യാകുലെപ്പേടണ്ടതില്ല. ആ സമയത്ത് ൈദവം നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നെതേന്താ അതുമാ്രതം പറഞ്ഞാൽ മതി;
കാരണം നിങ്ങളല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നിങ്ങളിലൂെട
സംസാരിക്കുന്നത്.

12 “സേഹാദരൻ സ്വന്തം സേഹാദരെനയും പിതാവു
സ്വന്തം മക്കെളയും മരണത്തിന് ഒറ്റിെക്കാടുക്കും.
മക്കൾ മാതാപിതാക്കെള എതിർക്കുകയും അവെര
െകാല്ലിക്കുകയും െചയ്യ ം. 13നിങ്ങൾഎെന്റഅനുയായികൾ
ആയിരിക്കുന്നതു നിമിത്തം സകലരും നിങ്ങെള
െവറുക്കും; എന്നാൽ, അന്ത്യംവെര സഹിച്ച നിൽക്കുന്നവർ
രക്ഷിക്കെപ്പടും.

14 “എന്നാൽ ‘എല്ലാറ്റിെനയും ഉന്മൂലനംെചയ്യന്ന േമ്ലച്ഛത’†
നിൽക്കരുതാത്ത സ്ഥാനത്തു നിൽക്കുന്നതു നിങ്ങൾ
കാണുേമ്പാൾ—വായിക്കുന്നയാൾ മനസ്സിലാക്കിെക്കാള്ളെട്ട—
െയഹൂദ്യ്രപവിശ്യയിലുള്ളവർ മലകളിേലക്ക് ഓടിേപ്പാകെട്ട.
15 മട്ട പ്പാവിൽ ഇരിക്കുന്നയാൾ തെന്റ വീട്ടിൽനിന്ന്
എെന്തങ്കിലും എടുക്കാനായി വീടിനുള്ളിൽ കയറരുത.്
16വയലിലായിരിക്കുന്നയാൾ തെന്റ പുറങ്കുപ്പായം എടുക്കാൻ
തിരിെകേപാകരുത.് 17ആദിവസങ്ങളിൽഗർഭവതികൾക്കും
മുലയൂട്ട ന്ന അമ്മമാർക്കും ഹാ കഷ്ടം! 18 നിങ്ങള െട
പലായനം ശീതകാലത്ത് ആകരുേത എന്നു ്രപാർഥിക്കുക.
19 കാരണം, ൈദവം േലാകെത്ത സൃഷ്ടിച്ച നാൾമുതൽ
ഇന്നുവെര ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതും അതിനുേശഷം ഒരിക്കലും
ഉണ്ടാകാത്തതുമായ പീഡനത്തിെന്റ നാള കൾ ആയിരിക്കും
അവ.

20 “കർത്താവ്ആദിവസങ്ങൾപരിമിതെപ്പടുത്തിയിെല്ലങ്കിൽ
ഒരു വ്യക്തിേപാലും അവേശഷിക്കുകയില്ല; എന്നാൽ
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവർക്കുേവണ്ടി കർത്താവ് ആ
ദിവസങ്ങൾ പരിമിതെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 21 അന്ന്
നിങ്ങേളാട് ആെരങ്കിലും, ‘്രകിസ്തു ഇതാ ഇവിെട’ എേന്നാ
‘്രകിസ്തു അതാ അവിെട’ എേന്നാ പറഞ്ഞാൽ അതു
വിശ്വസിക്കരുത്. 22 കാരണം, വ്യാജ്രകിസ്തുക്കള ം
വ്യാജ്രപവാചകരും വന്ന് ചിഹ്നങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം
്രപവർത്തിച്ച് മനുഷ്യെര വഞ്ചിക്കും; സാധ്യെമങ്കിൽ
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവെരേപ്പാലും! 23ആകയാൽ ജാ്രഗത

† 13:14 ദാനി. 9:27; 11:31; 12:11
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പാലിക്കുക; ഞാൻ ഇത് മുൻകൂട്ടിത്തെന്ന സകലതും
നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

24 “ആദിവസങ്ങളിെലദുരിതങ്ങൾഅവസാനിച്ചതിനുേശഷം,
“ ‘സൂര്യൻഅന്ധകാരമയമാകും,
ച്രന്ദെന്റ ്രപകാശംഇല്ലാെതയാകും:

25നക്ഷ്രതങ്ങൾആകാശത്തുനിന്നു െകാഴിഞ്ഞുവീഴും;
ആകാശേഗാളങ്ങൾക്ക്ഇളക്കംതട്ട ം.’‡

26 “അേപ്പാൾ മനുഷ്യപു്രതൻ (ഞാൻ) മഹാശക്തിേയാടും
്രപതാപേത്താടുംകൂെട േമഘങ്ങളിൽ വരുന്നത് മനുഷ്യർ
കാണും. 27അവിടന്ന് െതരെഞ്ഞടുത്തവർക്കായിഅന്നാളിൽ
അവിടെത്ത ദൂതന്മാെര അയയ്ക്കും; ആകാശത്തിെന്റ
ഒരറ്റംമുതൽ മേറ്റയറ്റംവെര, നാല് അതിരുകളിൽനിന്ന്,
മനുഷ്യപു്രതൻ തനിക്കായി െതരെഞ്ഞടുത്തവെര ദൂതന്മാർ
ഒരുമിച്ച കൂട്ട ം.

28 “അത്തിമരത്തിൽനിന്ന് ഈ പാഠം പഠിക്കുക: അതിെന്റ
ചില്ലകൾ േകാമളമായി തളിർക്കുേമ്പാൾ േവനൽക്കാലം
സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ ്രഗഹിക്കുന്നേല്ലാ.
29 അതുേപാെലതെന്ന, നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ
സംഭവിക്കുന്നതു കാണുേമ്പാൾ മനുഷ്യപു്രതൻ (ഞാൻ)
അടുത്ത്, വാതിൽക്കൽവെര എത്തിയിരിക്കുെന്നന്നു
മനസ്സിലാക്കുക. 30 ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട,
ഇവെയല്ലാം സംഭവിച്ച തീരുന്നതുവെര ഈ തലമുറ§
അവസാനിക്കുകയില്ല നിശ്ചയം. 31 ആകാശവും ഭൂമിയും
നശിച്ച േപാകും;എെന്റവചനങ്ങേളാ,അനശ്വരമായിരിക്കും.

നാള ം നാഴികയുംആരുംഅറിയുന്നില്ല
32 “ആ ദിവസവും മണിക്കൂറും പിതാവ് അല്ലാെത,
സ്വർഗത്തിെല ദൂതന്മാേരാ പു്രതൻേപാലുേമാ അറിയുന്നില്ല.
33 സൂക്ഷിക്കുക! ജാ്രഗതേയാെടയിരിക്കുക!* ആ
സമയം എേപ്പാൾ വരുെന്നന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേല്ലാ.
34 ഒരു മനുഷ്യൻ തെന്റ വീട് േസവകെര ഏൽപ്പിച്ചിട്ട
േസവകർ ഓേരാരുത്തർക്കും ഓേരാ േജാലി
ഏൽപ്പിക്കുകയും വാതിൽകാവൽക്കാരേനാടു
ജാ്രഗതേയാെട ഇരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുകയുംെചയ്തിട്ട്
ദൂേരക്കു േപാകുന്നതുേപാെലയാകുന്നു ഇത്.

35 “ഭവനത്തിെന്റ യജമാനൻ തിരിെക വരുന്നത്
എേപ്പാഴാെണന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാത്തതിനാൽ
ജാ്രഗതേയാടിരിക്കുക. അത് സന്ധ്യേക്കാ

‡ 13:25 െയശ. 13:10; 34:4 § 13:30 അഥവാ, ജനത * 13:33 ചി.ൈക.്രപ.
ജാ്രഗതേയാെട ഇരുന്നു ്രപാർഥിക്കുക.
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അർധരാ്രതിയിേലാ അതിരാവിെലേയാ† പുലർച്ചയ്േക്കാ
ആയിരിക്കാം. 36 അേദ്ദഹത്തിെന്റ വരവ് അ്രപതീക്ഷിത
സമയത്തായിരിക്കുകയാൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നവരായി
കാണെപ്പടരുത്. 37 ഞാൻ ഇേപ്പാൾ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നതുതെന്നഎല്ലാവേരാടുമുള്ളഎെന്റ കൽപ്പനയാണ്:
‘ജാ്രഗതേയാെടയിരിക്കുക!’ ”

14
െബഥാന്യയിൽ േയശുവിെനൈതലം പൂശുന്നു

1 െപസഹെയന്നും* വിളിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പത്തിെന്റ െപരുന്നാളിന്† രണ്ട് ദിവസംകൂടിമാ്രതേമ
േശഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ള . പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
േവദജ്ഞരും േയശുവിെന ചതിവിൽ പിടികൂടി
െകാല്ല ന്നതിെനപ്പറ്റി ഗൂഢാേലാചന നടത്തി. 2 “കലാപം
ഉണ്ടാേയക്കാം, അതുെകാണ്ട് ഇത് െപസഹാെപ്പരുന്നാൾ
സമയത്ത് പാടില്ല”എന്നിങ്ങെനയായിരുന്നുഅവരുെട ചർച്ച.

3 ഈ സമയത്ത് അേദ്ദഹം െബഥാന്യയിൽ
കുഷ്ഠേരാഗിയായിരുന്ന ശിേമാെന്റ ഭവനത്തിൽ
ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുേമ്പാൾ, ഒരു സ്്രതീ വളെര
വിലപിടിപ്പ ള്ള സ്വച്ഛജടാമാഞ്ചിൈതലം‡ നിറച്ച ഒരു
െവൺകൽഭരണിയുമായി വന്നു. അവൾ ഭരണി െപാട്ടിച്ച്
േയശുവിെന്റശിരസ്സിൽആൈതലം ഒഴിച്ച .

4 അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നവരിൽ ചിലർ നീരസേത്താെട
പരസ്പരം, “ഈ സുഗന്ധൈതലം പാഴാക്കിയെതന്തിന്?
5ഇത് മുന്നൂറിലധികം ദിനാറിനു§ വിറ്റ പണം ദരി്രദർക്ക് ദാനം
െചയ്യാമായിരുന്നേല്ലാ?”എന്നുപറഞ്ഞ്അവെളശകാരിച്ച .

6 അതിനു മറുപടിയായി േയശു: “ ‘അവെള
െവറുേതവിേട്ടക്കുക, അവെള വിമർശിക്കുന്നെതന്തിന?്’
അവൾ എനിക്ക് െചയ്തത് ഒരു നല്ലകാര്യമാണേല്ലാ.
7 ദരി്രദർ നിങ്ങേളാടുകൂെട എേപ്പാഴും ഉണ്ടേല്ലാ,* അവെര
നിങ്ങൾക്ക് എേപ്പാൾ േവണെമങ്കിലും സഹായിക്കാം.
ഞാേനാ നിങ്ങേളാടുകൂെട എേപ്പാഴും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.
† 13:35 മൂ.ഭാ. രാ്രതി നാലു യാമങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരുന്നു. ഒന്നാമേത്തത്
സന്ധ്യ 6–9 മണിവെര, രണ്ടാമേത്തത് അർധരാ്രതി 9–12 മണിവെര,
മൂന്നാമേത്തത് േകാഴികൂകും സമയം 12–3 മണിവെര, നാലാമേത്തത്
പുലർെച്ച 3–6 മണിവെര. (മർേക്കാസ് ആറാംഅധ്യായത്തിെല
നാലാംയാമം ഇതാണ്.) * 14:1 അതായത,് വീെണ്ടടുപ്പ മേഹാത്സവം:
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നുള്ള ഇ്രസാേയലിെന്റ വിേമാചനം അനുസ്മരിക്കുന്നു. † 14:1
െപസഹാെപ്പരുന്നാളിെനത്തുടർന്നുള്ള ഏഴുദിവസങ്ങളിൽ പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പത്തിെന്റ െപരുന്നാള ം ആചരിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതുെകാണ്ട് ഒരാഴ്ച നീള ന്ന
ഈ ആേഘാഷം ഇരുനാമങ്ങളിലും വിളിക്കെപ്പട്ട . യഥാർഥത്തിൽ ഇവ രണ്ടും
വ്യത്യസ്ത ആേഘാഷങ്ങളാണ്. ‡ 14:3 അതായത,് മലകളിൽ വളരുന്ന ഒരു
സുഗന്ധസസ്യം § 14:5 അതായത,് ഒരു വർഷെത്ത ദിവസേവതനത്തിലും

അധികം വരുന്നഒരു തുക. * 14:7 ആവ. 15:11കാണുക.
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8 തനിക്കു കഴിവുള്ളത് അവൾ െചയ്തു. എെന്റ
ശവസംസ്കാരത്തിനുള്ള ഒരുക്കമായി അവൾ ഈ
സുഗന്ധൈതലം മുൻകൂട്ടി എെന്റ ശരീരത്തിേന്മൽ
ഒഴിക്കുകയാണ് െചയ്തിരിക്കുന്നത.് 9 േലാകെമങ്ങും,
സുവിേശഷം വിളംബരംെചയ്യന്നിടെത്തല്ലാം, അവൾ
െചയ്തത്അവള െട സ്മരണയ്ക്കായി ്രപസ്താവിക്കെപ്പടും,
നിശ്ചയം,എന്നുഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.”

10 പിന്നീട് പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായ യൂദാ
ഈസ്കേര്യാത്ത് േയശുവിെന പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാർക്ക്
ഒറ്റിെക്കാടുക്കുന്നതിനുേവണ്ടിഅവരുെടഅടുേത്തക്കുേപായി.
11 അവർ ഇതു േകട്ട് അത്യധികം ആനന്ദിച്ച് അയാൾക്കു
പണം നൽകാെമന്ന് വാഗ്ദാനംെചയ്തു. യൂദാ, ആ
നിമിഷംമുതൽ േയശുവിെന അറസ്റ്റ് െചയ്യിക്കാനുള്ള
തക്കംേനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.

കർത്താവിെന്റഅത്താഴം
12 പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ െപരുന്നാളിെല†
ആദ്യദിവസം, െപസഹാക്കുഞ്ഞാടിെന അറക്കുന്ന ആ
ദിവസം, ശിഷ്യന്മാർ േയശുവിേനാട,് “അേങ്ങക്ക് െപസഹ
ഭക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എവിെടേപ്പായാണ് ഒരുേക്കണ്ടത?്”
എന്നു േചാദിച്ച .

13അേദ്ദഹം ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുേപെര വിളിച്ച് അവേരാട്,
“നിങ്ങൾ െജറുശേലം പട്ടണത്തിേലക്ക് േപാകുക; ഒരുകുടം
െവള്ളം ചുമന്നുെകാണ്ടുേപാകുന്ന ഒരുവൻ നിങ്ങൾക്ക്
അഭിമുഖമായി വരും. അയാള െട പിന്നാെല െചല്ല ക.
14അയാൾ ്രപേവശിക്കുന്ന വീടിെന്റ ഉടമസ്ഥേനാട്, ‘ഞാൻ
എെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാെടാത്ത് െപസഹ ആചരിക്കാനുള്ള
എെന്റ വിരുന്നുശാല എവിെട, എന്ന് ഗുരു േചാദിക്കുന്നു
എന്നു പറയുക’ എന്നു പറഞ്ഞു. 15 വിശാലവും
സുസജ്ജവുമാെയാരു മാളികമുറി അയാൾ നിങ്ങൾക്കു
കാണിച്ച തരും. അവിെട നമുക്കുേവണ്ടി ഒരുക്കങ്ങൾ
െചയ്യ ക”എന്നുപറഞ്ഞു.

16 ശിഷ്യന്മാർ യാ്രതെചയ്ത് നഗരത്തിെലത്തി; േയശു
തങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിരുന്നതുേപാെലതെന്ന എല്ലാം കണ്ടു;
അവിെടഅവർ െപസഹഒരുക്കി.

17 സന്ധ്യയായേപ്പാൾ, േയശു പ്രന്തണ്ട്
ശിഷ്യന്മാേരാെടാപ്പം അവിെട എത്തി. 18 അവർ

† 14:12 െയഹൂദന്മാരുെടഏഴുദിവസംനീണ്ടുനിൽക്കുന്നഒരുആേഘാഷമാണിത.്
ഈഏഴുദിവസവുംഅവർപുളിപ്പിക്കാെതചുട്ടഅപ്പംമാ്രതം ഭക്ഷിക്കുന്നു.



മർേക്കാസ് 14:19 141 മർേക്കാസ് 14:28

ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുേമ്പാൾ, “നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ—
എേന്നാടുകൂെട ഭക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുവൻതെന്ന—
എെന്ന ഒറ്റിെക്കാടുക്കും എന്നു നിശ്ചയമായും ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു”എന്ന് േയശു പറഞ്ഞു.

19 അവർ ദുഃഖിതരായി; ഓേരാരുത്തൻ “അതു
ഞാനല്ലേല്ലാ,”എന്ന്അേദ്ദഹേത്താട് േചാദിക്കാൻതുടങ്ങി.

20അതിനുത്തരമായി േയശു: “അത് പ്രന്തണ്ട്ശിഷ്യന്മാരിൽ
ഒരാൾതെന്നയാണ്, എേന്നാെടാപ്പം പാ്രതത്തിൽ അപ്പം
മുക്കുന്നവൻതെന്ന. 21 മനുഷ്യപു്രതൻ (ഞാൻ) േപാകുന്നു;
തെന്നക്കുറിച്ച് എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന
അവന് സംഭവിക്കും. എന്നാൽ, മനുഷ്യപു്രതെന
ഒറ്റിെക്കാടുക്കുന്നവെന്റ സ്ഥിതി അതിഭയാനകം! ആ
മനുഷ്യൻ ജനിക്കാതിരുെന്നങ്കിൽ അവനത് എ്രത
നന്നായിരുേന്നെന!”

22 അവർ െപസഹ ഭക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
േയശു അപ്പം എടുത്ത് വാഴ്ത്തി നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാർക്ക്
നൽകിെക്കാണ്ട,് “വാങ്ങുക; ഇത് എെന്റ ശരീരം ആകുന്നു”
എന്നുപറഞ്ഞു.

23 പിെന്ന അവിടന്ന് പാനപാ്രതം എടുത്ത് ൈദവത്തിന്
സ്േതാ്രതംെചയ്ത് അവർക്കു െകാടുത്തു; അവെരല്ലാവരും
അതിൽനിന്നു പാനംെചയ്തു.

24 അേദ്ദഹം അവേരാട്, “ഇത് എെന്റ രക്തം ആകുന്നു,
അേനകർക്കുേവണ്ടി െചാരിയെപ്പടുന്ന, ഉടമ്പടിയുെട
രക്തം.‡ 25ൈദവരാജ്യത്തിൽ ഇത് പുതുതായി കുടിക്കുന്ന
ദിവസംവെര മുന്തിരിവള്ളിയുെട ഫലത്തിൽനിന്ന് ഞാൻ
വീണ്ടും പാനം െചയ്യ കയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു,നിശ്ചയം”എന്നുപറഞ്ഞു.

26 ഇതിനുേശഷം അവർ ഒരു സ്േതാ്രതഗീതം പാടി;
ഒലിവുമലയിേലക്ക് േപായി.

പേ്രതാസ് തെന്നതള്ളിപ്പറയുെമന്ന് േയശു ്രപവചിക്കുന്നു
27 േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
എെന്നപരിത്യജിക്കും;
“ ‘ഞാൻഇടയെന െവട്ട ം,
ആടുകൾചിതറിേപ്പാകും’§

എന്നു േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നേല്ലാ. 28 എന്നാൽ, ഞാൻ
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റതിനുേശഷം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി
ഗലീലയിേലക്കു േപാകും.”
‡ 14:24 ചി.ൈക.്രപ. പുതിയ ഉടമ്പടിയുെട രക്തം. പഴയനിയമകാലത്ത്
ഉടമ്പടികൾ സ്ഥിരെപ്പടുത്തിയിരുന്നത് മൃഗെത്ത അറത്ത് അതിെന്റ രക്തം

െചാരിയുന്നതിലൂെടആയിരുന്നു. ഉൽ. 15കാണുക. § 14:27 െസഖ. 13:7
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29 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ പേ്രതാസ,് “എല്ലാവരും അങ്ങെയ
ഉേപക്ഷിച്ചാലുംഞാൻ ഉേപക്ഷിക്കുകയില്ല”എന്നുപറഞ്ഞു.

30അതിന് േയശു, “ഇന്ന,് ഈ രാ്രതിയിൽത്തെന്ന, േകാഴി
രണ്ടുതവണ കൂവുന്നതിനുമുമ്പ,് നിശ്ചയമായും എെന്ന നീ
മൂന്നു്രപാവശ്യം തിരസ്കരിച്ചിരിക്കുെമന്നു ഞാൻ നിേന്നാടു
പറയുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

31 എന്നാൽ പേ്രതാസ,് “അങ്ങേയാെടാപ്പം
മരിേക്കണ്ടിവന്നാലും,ഞാൻഅങ്ങെയതിരസ്കരിക്കുകയില്ല”
എന്നു തറപ്പിച്ച പറഞ്ഞു. മറ്റള്ളവരും ഇതുതെന്ന
ആവർത്തിച്ച .
െഗത്ത്േശമന

32 പിെന്ന അവർ െഗത്ത്േശമന എന്ന സ്ഥലത്ത്
എത്തി. േയശു ശിഷ്യന്മാേരാട്, “ഞാൻ ്രപാർഥിച്ച
തീരുന്നതുവെര ഇവിെട ഇരിക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു.
33 അതിനുേശഷം അേദ്ദഹം പേ്രതാസ,് യാേക്കാബ,്
േയാഹന്നാൻ എന്നിവെരയും കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി.
അവിെടെവച്ച് അേദ്ദഹം ദുഃഖവിവശനും വ്യാകുലനുമാകാൻ
തുടങ്ങി, 34 “എെന്റ ്രപാണനിൽ ദുഃഖം നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞിട്ട്
ഞാൻ മരണാസന്നനായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എേന്നാെടാപ്പം
ഇവിെട ഉണർന്നിരിക്കുക”എന്ന്അവേരാടു പറഞ്ഞു.

35 പിെന്ന േയശു അൽപ്പംകൂെട മുേമ്പാട്ട െചന്ന് നിലത്തു
വീണ,് കഴിയുെമങ്കിൽ ആ മണിക്കൂറുകൾ തന്നിൽനിന്ന്
നീങ്ങിേപ്പാകാനായി പിതാവിേനാട്: 36 “അബ്ബാ,* പിതാേവ,
അവിടേത്തക്കുസകലതും സാധ്യമാണേല്ലാ. ഈപാനപാ്രതം
എന്നിൽനിന്ന് മാറ്റണേമ. എങ്കിലുംഎെന്റഇഷ്ടംേപാെലയല്ല,
അവിടെത്തഇഷ്ടംേപാെലതെന്നആകെട്ട”എന്നു ്രപാർഥിച്ച .

37 അതിനുേശഷം, േയശു ശിഷ്യന്മാരുെട അടുക്കൽ
മടങ്ങിവന്നു. ഉറക്കത്തിലാണ്ടുേപായ ശിഷ്യന്മാെരക്കണ്ടിട്ട്,
അേദ്ദഹം പേ്രതാസിേനാട,് “ശിേമാേന, നീ ഉറങ്ങുേന്നാ? ഒരു
മണിക്കൂർേപാലും ഉണർന്നിരിക്കാൻ നിനക്കു കഴിയുന്നിേല്ല?
38 ്രപേലാഭനത്തിൽ അകെപ്പടാതിരിക്കാൻ ഉണർന്നിരുന്ന്
്രപാർഥിക്കുക. ആത്മാവ് സന്നദ്ധം, എന്നാൽ ശരീരേമാ
ദുർബലം.”

39 ഒരിക്കൽക്കൂടി അേദ്ദഹം േപായി ആദ്യം ്രപാർഥിച്ച
അേത വാക്കുകൾതെന്ന പറഞ്ഞു ്രപാർഥിച്ച . 40അേദ്ദഹം
തിരിെച്ചത്തിയേപ്പാൾ നി്രദാഭാരംെകാണ്ട് അവർ പിെന്നയും
ഉറങ്ങുന്നതു കണ്ടു. അേദ്ദഹേത്താട് എന്തു വിശദീകരണം
നൽകണെമന്ന്അവർക്ക്അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു.

41 അേദ്ദഹം മൂന്നാം്രപാവശ്യം തിരിച്ച വന്ന്, അവേരാട്,
“ഇേപ്പാഴും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങി വി്രശമിക്കുകയാേണാ?
* 14:36 അതായത,്പിതാവ്എന്നതിെന്റഅരാമ്യപദം.
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മതി, മനുഷ്യപു്രതൻ പാപികള െട ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിക്കെപ്പടാൻേപാകുന്ന സമയം ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു.
42 എഴുേന്നൽക്കുക, നമുക്കു േപാകാം; എെന്ന
ഒറ്റിെക്കാടുക്കുന്നവൻഇതാഇവിെട!”എന്നുപറഞ്ഞു.

േയശുവിെനബന്ധിക്കുന്നു
43 േയശു സംസാരിക്കുേമ്പാൾ പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ
ഒരാളായ യൂദാ അവിെടെയത്തി. പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
േവദജ്ഞരും സമുദായേനതാക്കന്മാരും അയച്ച ഒരു
ജനക്കൂട്ടം വാള കള ം വടികള േമന്തി അവേനാെടാപ്പം
വന്നിരുന്നു.

44 അേദ്ദഹെത്ത ഒറ്റിെക്കാടുക്കുന്ന, യൂദാ, “ഞാൻ
ചുംബനംെകാണ്ട് ആെര അഭിവാദനംെചയ്യ േന്നാ;
അേദ്ദഹെത്തഅറസ്റ്റ് െചയ്യ ക”എന്നഒരടയാളംഅവരുമായി
പറെഞ്ഞാത്തിരുന്നു. “േയശുവിെന ബന്ധിച്ച് കരുതേലാെട
െകാണ്ടുെപായ്െക്കാള്ളണം” എന്നും നിർേദശിച്ചിരുന്നു.
45അേപ്പാൾത്തെന്ന യൂദാ േയശുവിെന്റ അടുേത്തക്കുെചന്ന്
“റബ്ബീ!” എന്നു പറഞ്ഞ് അേദ്ദഹെത്ത ചുംബിച്ച . 46 ഉടെന
ജനം േയശുവിെന കടന്നുപിടിച്ച് അേദ്ദഹെത്ത ബന്ധിച്ച .
47അേപ്പാൾ, േയശുവിെന്റ കൂെടയുണ്ടായിരുന്നവരിൽ ഒരാൾ
വാൾഊരി മഹാപുേരാഹിതെന്റ ദാസെന െവട്ടി,അയാള െട
കാത് േഛദിച്ച കളഞ്ഞു.

48 േയശു അവേരാട്, “ഞാൻ ഒരു വിപ്ളവം
നയിക്കുന്നതിനാലാേണാ നിങ്ങൾ എെന്ന പിടിച്ച െകട്ടാൻ
വാള കള ം വടികള േമന്തി വരുന്നത?് 49 ഞാൻ
ദിവസവും ഉപേദശിച്ച െകാണ്ട് ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ആയിരുന്നേപ്പാൾ എെന്ന നിങ്ങൾ
എന്തുെകാണ്ട് അറസ്റ്റ് െചയ്തില്ല? എന്നാൽ
തിരുെവഴുത്തുകൾ നിറേവറുന്നതിന് ഇെതല്ലാം
സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 50അേപ്പാൾത്തെന്ന
എല്ലാവരും േയശുവിെന ഉേപക്ഷിച്ച്ഓടി രക്ഷെപ്പട്ട .

51 ഒരു യുവാവ് പുതപ്പ മാ്രതം ധരിച്ച െകാണ്ട് േയശുവിെന
അനുഗമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 52 ജനക്കൂട്ടം അയാെള
പിടിച്ചേപ്പാൾ അയാൾ വസ്്രതം ഉേപക്ഷിച്ചിട്ട നഗ്നനായി
ഓടിേപ്പായി.

ന്യായാധിപസമിതിക്കുമുമ്പിൽ
53 അവർ േയശുവിെന മഹാപുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുെചന്നു. എല്ലാ പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
സമുദായേനതാക്കന്മാരും േവദജ്ഞരും അവിെട
ഒരുമിച്ച കൂടി. 54അേപ്പാൾ പേ്രതാസ,് മഹാപുേരാഹിതെന്റ
അരമനാങ്കണംവെര അൽപ്പം അകലംവിട്ട് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
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പിന്നാെല െചന്നു.അവിെട പേ്രതാസ് കാവൽക്കാേരാടുകൂെട
തീകാഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു.

55 പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും െയഹൂദന്യായാധിപസമിതി†
മുഴുവനും േയശുവിെന വധശിക്ഷയ്ക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന്
ഉതകുന്ന െതളിവുകൾ അേദ്ദഹത്തിെനതിേര അേന്വഷിച്ച .
56 പലരും േയശുവിെനതിരായി കള്ളസാക്ഷ്യം
പറെഞ്ഞങ്കിലും അവരുെട െമാഴികൾ പരസ്പരം
െപാരുത്തെപ്പട്ടിെല്ലന്നുമാ്രതമല്ല, അവർ ആ്രഗഹിച്ച
നിലയിലുള്ളത് ഒന്നുംഅവർക്കു ലഭിച്ച മില്ല.

57അേപ്പാൾ ചിലർ എഴുേന്നറ്റ് അേദ്ദഹത്തിന് എതിരായി,
58 “ ‘ൈകകളാൽ നിർമിച്ച ഈ മന്ദിരം നശിപ്പിച്ചേശഷം
ൈകെകാണ്ടു നിർമിക്കാത്ത മെറ്റാന്ന് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം
ഞാൻ പണിയും’ എന്ന് ഇയാൾ പറഞ്ഞതു ഞങ്ങൾ
േകട്ടിരിക്കുന്നു” എന്നു േബാധിപ്പിച്ച . 59എന്നിട്ട ം അവരുെട
സാക്ഷ്യങ്ങൾെപാരുത്തെപ്പട്ടില്ല.

60 അേപ്പാൾ മഹാപുേരാഹിതൻ അവരുെടമുമ്പാെക
എഴുേന്നറ്റ നിന്നുെകാണ്ട്, “നിനക്ക് മറുപടിെയാന്നും ഇേല്ല?
ഇവർ നിനെക്കതിരായി ഉന്നയിക്കുന്ന ഈ സാക്ഷ്യം എന്ത?്”
എന്ന്േയശുവിേനാട് േചാദിച്ച . 61േയശുേവാ,മറുപടിെയാന്നും
െകാടുക്കാെതനിശ്ശബ്ദനായിരുന്നു.
മഹാപുേരാഹിതൻ വീണ്ടും അേദ്ദഹേത്താട:് “താങ്കൾ
അതിവന്ദ്യനായവെന്റ‡ പു്രതനായ ്രകിസ്തുവാേണാ?” എന്നു
േചാദിച്ച .

62 അതിന് േയശു, “ ‘ഞാൻ ആകുന്നു,’ മനുഷ്യപു്രതൻ
(ഞാൻ) സർവശക്തനായ ൈദവത്തിെന്റ വലതുഭാഗത്ത്
ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നതും ആകാശേമഘങ്ങൾ
വാഹനമാക്കി വരുന്നതും നിങ്ങൾകാണും”എന്നുപറഞ്ഞു.

63ഇതു േകട്ടേപ്പാൾമഹാപുേരാഹിതൻതെന്റവസ്്രതംകീറി.
“ഇനി നമുക്ക് േവെറ സാക്ഷികള െട ആവശ്യം എന്ത്?
64നിങ്ങൾതെന്നൈദവദൂഷണം േകട്ട വേല്ലാ. നിങ്ങൾഎന്തു
വിധിക്കുന്നു?”എന്ന്അേദ്ദഹം േചാദിച്ച .
അയാൾ വധശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹൻ എന്ന് എല്ലാവരും
വിധിച്ച . 65അേപ്പാൾ ചിലർ അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽ തുപ്പാൻ
തുടങ്ങി, അേദ്ദഹത്തിെന്റ കണ്ണ് മൂടിെക്കട്ടി മുഷ്ടിചുരുട്ടി
അേദ്ദഹെത്ത ഇടിച്ച െകാണ്ട് “്രപവചിക്കുക” എന്നു
പറയുകയും െചയ്തു. തുടർന്ന് കാവൽക്കാർ അേദ്ദഹെത്ത
ഏറ്റ വാങ്ങി ്രപഹരിച്ച .
† 14:55 മൂ.ഭാ. സൻെഹ്രദിൻ. മഹാപുേരാഹിതനടക്കം 71 േപർ അടങ്ങുന്ന ഒരു
സംഘമാണിത.് ‡ 14:61 ൈദവത്തിെന്റ േപര് ഉച്ചരിക്കുന്നത് െയഹൂദമധ്യത്തിൽ
അനുവദനീയമല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ആ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ങെനയുള്ള േപരുകൾ
ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നു.
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പേ്രതാസ് േയശുവിെനതള്ളിപ്പറയുന്നു
66 പേ്രതാസ് താേഴ അങ്കണത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു.
അേപ്പാൾ മഹാപുേരാഹിതെന്റ േവലക്കാരിയായ ഒരു
െപൺകുട്ടി അവിെട എത്തി, 67 തീകാഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്ന
പേ്രതാസിെനസൂക്ഷിച്ച േനാക്കി.

“നീയും ആ നസറായനായ േയശുവിേനാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നേല്ലാ,”എന്നുപറഞ്ഞു.

68 എന്നാൽ, പേ്രതാസ് അതു നിേഷധിച്ച . “എനിക്ക്
അറിഞ്ഞുകൂടാ; നീ എന്താണു പറയുന്നത;് എനിക്കു
മനസ്സിലാകുന്നില്ലേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട്
പടിപ്പ രയിേലക്കു േപായി;§അേപ്പാൾ േകാഴി കൂവി.

69ആ േവലക്കാരി അയാെള അവിെട കണ്ടേപ്പാൾ, ചുറ്റ ം
നിന്നിരുന്നവേരാട,് “ഈമനുഷ്യൻഅക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ്”
എന്ന് പിെന്നയും പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. 70അയാൾ വീണ്ടുംഅതു
നിേഷധിച്ച .
അൽപ്പസമയം കഴിഞ്ഞ്, അടുത്തുനിന്നിരുന്നവർ
പേ്രതാസിേനാട,് “ഒരു സംശയവുമില്ല, നീ അവരിൽ
ഒരാൾതെന്നയാണ്, നീ ഒരു ഗലീലക്കാരനാണേല്ലാ” എന്നു
പറഞ്ഞു.

71 “നീ പറയുന്നആ മനുഷ്യെന ഞാൻ അറിയുകേയ ഇല്ല!”
എന്നുപറഞ്ഞുെകാണ്ട്അയാൾആണയിടാനും ശപിക്കാനും
തുടങ്ങി.

72 ഉടെന േകാഴി രണ്ടാം്രപാവശ്യം കൂവി. “േകാഴി
രണ്ടു്രപാവശ്യം കൂവുന്നതിനുമുമ്പ് മൂന്നു്രപാവശ്യം നീ എെന്ന
തിരസ്കരിക്കും”എന്ന് േയശു പറഞ്ഞിരുന്നവാക്ക് പേ്രതാസ്
ഓർത്ത്ഹൃദയംതകർന്നു െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു.

15
േയശുപീലാേത്താസിെന്റമുമ്പിൽവിചാരണെചയ്യെപ്പടുന്നു

1 അതിരാവിെലതെന്ന പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
സമുദായേനതാക്കന്മാരുംേവദജ്ഞരുംന്യായാധിപസമിതിയിലുള്ള
എല്ലാവരും പദ്ധതിയിട്ടതനുസരിച്ച് േയശുവിെന ബന്ധിച്ച്
അവിെടനിന്ന് െകാണ്ടുേപായി പീലാേത്താസിന്ൈകമാറി.

2 “നീയാേണാ െയഹൂദരുെട രാജാവ്?” പീലാേത്താസ്
േചാദിച്ച .

“അേത, താങ്കൾ പറയുന്നതു ശരിതെന്ന,” േയശു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

3 പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാർ േയശുവിെനതിരായി പല
ആേരാപണങ്ങള ം ഉന്നയിച്ച . 4 പീലാേത്താസ് വീണ്ടും
േയശുവിേനാട്, “താങ്കൾ മറുപടി ഒന്നും പറയുന്നിേല്ല?

§ 14:68 ചി.ൈക. ്രപ. പടിപ്പ രയിേലക്കു േപായി.
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േനാക്കൂ, എ്രതേയാ ആേരാപണങ്ങളാണ് ഇവർ
താങ്കൾെക്കതിേര ഉന്നയിക്കുന്നത്?”എന്നു േചാദിച്ച .

5എന്നിട്ട ംേയശുമറുപടിെയാന്നുംപറയാതിരുന്നതുെകാണ്ടു
പീലാേത്താസ്ആശ്ചര്യെപ്പട്ട .

6 െപസഹാേഘാഷേവളയിൽ ജനങ്ങൾ ആവശ്യെപ്പടുന്ന
ഒരു തടവുകാരെന േമാചിപ്പിക്കുക പതിവായിരുന്നു.
7 വിപ്ളവത്തിനിടയിൽ െകാല നടത്തിയ ബറബ്ബാസ് എന്നു
േപരുള്ള ഒരു തീ്രവവാദി ഈ സമയത്ത് കാരാഗൃഹത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 8 ജനക്കൂട്ടം പീലാേത്താസിെന്റ അടുക്കൽ
െചന്നു തങ്ങൾക്കുേവണ്ടി പതിവുേപാെല െചയ്യണെമന്ന്
ആവശ്യെപ്പട്ട .

9പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാർഅസൂയനിമിത്തമാണ് േയശുവിെന
തെന്റപക്കൽഏൽപ്പിച്ചെതന്ന്അറിഞ്ഞിരുന്നപീലാേത്താസ്
അവേരാട്, 10 “െയഹൂദരുെട രാജാവിെന നിങ്ങൾക്കായി
േമാചിപ്പിച്ച തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ്രഗഹമുേണ്ടാ?”
എന്നു േചാദിച്ച . 11 എന്നാൽ, ബറബ്ബാസിെനയാണ്
േമാചിപ്പിേക്കണ്ടെതന്ന് പീലാേത്താസിേനാട് ആവശ്യെപ്പടാൻ
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാർജനക്കൂട്ടെത്തേ്രപരിപ്പിച്ചിരുന്നു.

12 “എങ്കിൽ, െയഹൂദരുെട രാജാെവന്നു നിങ്ങൾവിളിക്കുന്ന
ഇയാെള ഞാൻ എന്തു െചയ്യണം?” പീലാേത്താസ് വീണ്ടും
അവേരാടു േചാദിച്ച .

13 “അവെന ്രകൂശിക്ക!” അവർ കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ
അട്ടഹസിച്ച .

14 “എന്തിന്? അയാൾ എന്തു കുറ്റമാണു െചയ്തത്?”
പീലാേത്താസ് േചാദിച്ച .
എന്നാൽ, അവർ അത്യ ച്ചത്തിൽ, “അവെന ്രകൂശിക്ക”
എന്ന്ആേ്രകാശിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

15 ജനക്കൂട്ടെത്ത അനുനയിപ്പിക്കാൻ ആ്രഗഹിച്ച െകാണ്ട്
പീലാേത്താസ് ബറബ്ബാസിെന അവർക്കുേവണ്ടി േമാചിപ്പിച്ച .
അയാൾ േയശുവിെന ചമ്മട്ടിെകാണ്ട് അടിപ്പിച്ചതിനുേശഷം,
്രകൂശിക്കാൻപട്ടാളെത്തഏൽപ്പിച്ച .
ൈസനികർ േയശുവിെനപരിഹസിക്കുന്നു

16 ൈസനികർ േയശുവിെന െകാട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ
േദശാധിപതിയുെട ആസ്ഥാനേത്തക്ക് െകാണ്ടുേപായി.
അവർ ൈസന്യെത്ത മുഴുവൻ വിളിച്ച വരുത്തി. 17അവർ
അേദ്ദഹെത്ത ഊതനിറമുള്ള പുറങ്കുപ്പായം ധരിപ്പിച്ച ;
അതിനുേശഷം ഒരു മുൾക്കിരീടം െമടഞ്ഞ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ശിരസ്സിൽ െവച്ച . 18പിന്നീട്, “െയഹൂദരുെട രാജാവ്, നീണാൾ
വാഴെട്ട!”എന്നു (പരിഹസിച്ച )പറഞ്ഞുെകാണ്ട്അേദ്ദഹെത്ത
വന്ദിച്ച . 19അവർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ തലയിൽ വടിെകാണ്ട്
അടിച്ച ; േദഹത്തു തുപ്പി; മുട്ട കുത്തി അേദ്ദഹെത്ത
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പരിഹാസപൂർവം നമസ്കരിച്ച . 20 ഇങ്ങെന അേദ്ദഹെത്ത
പരിഹസിച്ച തീർന്നേശഷംഊതനിറമുള്ള പുറങ്കുപ്പായം മാറ്റി,
സ്വന്തം വസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച . പിെന്ന അവർ അേദ്ദഹെത്ത
്രകൂശിക്കാൻ െകാണ്ടുേപായി.
േയശുവിെന ്രകൂശിക്കുന്നു

21 അെലക്സന്തറിെന്റയും രൂെഫാസിെന്റയും പിതാവായ
കുേറന്രഗാമവാസിയായ* ശിേമാൻ എന്നു േപരുള്ള
ഒരു മനുഷ്യൻ ്രഗാമ്രപേദശത്തുനിന്ന് അതുവഴി
കടന്നുേപാകുകയായിരുന്നു. േയശുവിെന്റ ്രകൂശ് ചുമക്കാൻ
അവർ അയാെള നിർബന്ധിച്ച . 22 അവർ േയശുവിെന
“തലേയാട്ടിയുെട സ്ഥലം” എന്നർഥമുള്ള “െഗാൽേഗാഥാ”
എന്നു വിളിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് െകാണ്ടുേപായി. 23 മീറ†
കലക്കിയ വീഞ്ഞ് അവർ അേദ്ദഹത്തിന് െകാടുത്തു;
എന്നാൽ അേദ്ദഹം അതു സ്വീകരിച്ചില്ല. 24 അവർ
േയശുവിെന ്രകൂശിച്ച . അേദ്ദഹത്തിെന്റ വസ്്രതങ്ങൾ
പങ്കിട്ട,് ഓേരാരുത്തനും അവയിൽ ഏതു കിട്ട െമന്നറിയാൻ
നറുക്കിട്ട .

25 മൂന്നാംമണി‡ േനരത്താണ് അവർ അേദ്ദഹെത്ത
്രകൂശിച്ചത.്

26െയഹൂദരുെട രാജാവ്,
എന്നതായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ്രകൂശിൻമീേത
എഴുതിെവച്ചിരുന്നകുറ്റപ്രതം.

27 അവർ അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട രണ്ട് െകാള്ളക്കാെര,
ഒരാെള വലത്തും മേറ്റയാെള ഇടത്തുമായി ്രകൂശിച്ച .
28 “അധർമികള െട കൂട്ടത്തിൽ അയാൾ എണ്ണെപ്പട്ട ” എന്ന
തിരുെവഴുത്ത് നിവൃത്തിയായി.§ 29ആവഴി കടന്നുേപായവർ
തലകുലുക്കിെക്കാണ്ട്, “േഹ, ൈദവാലയം തകർത്ത് മൂന്ന്
ദിവസംെകാണ്ട് പണിയുന്നവേന, 30 ്രകൂശിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവാ,
നിെന്നത്തെന്ന രക്ഷിക്കുക!” എന്നു പറഞ്ഞ് അേദ്ദഹെത്ത
നിന്ദിച്ച . 31 അങ്ങെനതെന്ന, പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
േവദജ്ഞരും അേദ്ദഹെത്ത പരിഹസിച്ച െകാണ്ട്
പരസ്പരം പറഞ്ഞു: “ഇവൻ മറ്റള്ളവെര രക്ഷിച്ച ,
എന്നാൽ തെന്നത്താൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിേവാ ഇല്ല!
32ഇ്രസാേയലിെന്റ രാജാവായഈ ്രകിസ്തു ഇേപ്പാൾത്തെന്ന
്രകൂശിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവരെട്ട; എങ്കിൽ നമുക്ക് അതുകണ്ടു
വിശ്വസിക്കാം.” ഒപ്പം ്രകൂശിക്കെപ്പട്ടവരുംഅതുേപാെലതെന്ന
അേദ്ദഹെത്തഅധിേക്ഷപിച്ച .

* 15:21 ആ്രഫിക്കയുെട വടക്കൻതീരത്തുള്ളഒരു ്രഗാമം. † 15:23 അതായത,്
നറുമ്പശ ‡ 15:25 അതായത,്ഇന്നെത്തപകൽഒൻപതാംമണിേനരം. § 15:28
ചി.ൈക.്രപ.ഈവാക്യം കാണുന്നില്ല.
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േയശുവിെന്റ മരണം
33 ഉച്ചയ്ക്ക് പ്രന്തണ്ടുമണിമുതൽ മൂന്നുമണിവെര*
േദശെത്തല്ലായിടത്തും ഇരുട്ട വ്യാപിച്ച . 34 മൂന്നുമണിക്ക്
േയശു, “എേലാഹീ,എേലാഹീ,ലമ്മാശബക്താനി”അതായത്,
“എെന്റ ൈദവേമ, എെന്റ ൈദവേമ, അവിടന്ന് എെന്ന
ൈകവിട്ടെതന്ത്?”†എന്ന്അത്യ ച്ചത്തിൽനിലവിളിച്ച .

35 അടുത്തുനിന്നവരിൽ ചിലർ ഇതു േകട്ടിട്ട്, “അതാ,
അയാൾഏലിയാവിെനവിളിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

36 ഒരുത്തൻ ഓടിെച്ചന്ന് ഒരു സ്േപാഞ്ചിൽ പുളിച്ച വീഞ്ഞു
നിറച്ച് ഒരു ഈറ്റത്തണ്ടിേന്മൽെവച്ച് േയശുവിന് കുടിക്കാൻ
െകാടുത്തുെകാണ്ട,് “നിൽക്കൂ, ഏലിയാവ് അയാെള
താെഴയിറക്കാൻവരുേമാഎന്നു േനാക്കാം”എന്നുപറഞ്ഞു.

37 േയശുഅത്യ ച്ചത്തിൽനിലവിളിച്ച് ്രപാണത്യാഗംെചയ്തു.
38തൽക്ഷണംൈദവാലയത്തിെല തിരശ്ശീല മുകളിൽനിന്ന്
താെഴവെര രണ്ടായി ചീന്തിേപ്പായി. 39 േയശുവിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നിരുന്ന ശതാധിപൻ,‡ അേദ്ദഹം ്രപാണത്യാഗം
െചയ്തെതങ്ങെനെയന്നു കണ്ട,് “ഈ മനുഷ്യൻ
വാസ്തവമായുംൈദവപു്രതൻആയിരുന്നു!”എന്നുപറഞ്ഞു.

40 ചില സ്്രതീകൾ അകെലനിന്ന് ഇെതല്ലാം സസൂക്ഷ്മം
നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ
മഗ്ദലക്കാരി മറിയയും ഇളയ യാേക്കാബിെന്റയും
േയാെസയുെടയും അമ്മയായ മറിയയും ശേലാമിയും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 41 ഗലീലയിൽെവച്ച േയശുവിെന
അനുഗമിക്കുകയും ശു്രശൂഷിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നവരാണ്
ഈ സ്്രതീകൾ. െജറുശേലമിേലക്ക് അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട
വന്നമറ്റ പലസ്്രതീകള ംഅവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു.

േയശുവിെന്റശവസംസ്കാരം
42 അന്ന് ശബ്ബത്തിെന്റ തേലദിവസമായ
ഒരുക്കദിവസമായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട് സന്ധ്യയായേപ്പാൾ
43 ന്യായാധിപസമിതിയിെല ഒരു ്രപമുഖാംഗവും
ൈദവരാജ്യം വരാനായി കാത്തിരുന്നവനുമായ
അരിമഥ്യയിെല േയാേസഫ് ൈധര്യം സംഭരിച്ച െകാണ്ട്
പീലാേത്താസിെന്റഅടുക്കൽെചന്ന് േയശുവിെന്റ മൃതേദഹം
വിട്ട തരണെമന്ന് അേപക്ഷിച്ച . 44 “ഇ്രതേവഗം േയശു
മരിച്ച േവാ!” പീലാേത്താസ് ആശ്ചര്യെപ്പട്ട . അയാൾ
ശതാധിപെന വരുത്തി േയശു മരിച്ച കഴിഞ്ഞുേവാ
എന്നു േചാദിച്ച . 45 ശതാധിപനിൽനിന്ന് ഈ കാര്യം
ഉറപ്പ വരുത്തിയതിനുേശഷം അേദ്ദഹം ശരീരം േയാേസഫിനു

* 15:33 മൂ.ഭാ. ആറാംമണിമുതൽ ഒൻപതാംമണിവെര † 15:34 സങ്കീ. 22:1
‡ 15:39 അതായത,്നൂറുേപരടങ്ങുന്നൈസന്യത്തിെന്റഅധിപൻ.
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വിട്ട െകാടുത്തു. 46 േയാേസഫ് മൃതേദഹം താെഴയിറക്കി,
ഒരു മൃദുലചണവസ്്രതം വാങ്ങി ശവശരീരം അതിൽ
െപാതിഞ്ഞ് പാറയിൽ െവട്ടിച്ചിരുന്നകല്ലറയിൽസംസ്കരിച്ച .
പിന്നീട് അയാൾ ഒരു കല്ല് ഉരുട്ടി കല്ലറയുെട കവാടത്തിൽ
െവച്ച . 47 മഗ്ദലക്കാരി മറിയയും േയാെസയുെട
അമ്മയായ മറിയയും േയശുവിെന്റ മൃതേദഹംസംസ്കരിച്ചത്
എവിെടെയന്നുകണ്ടു.

16
േയശുവിെന്റ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പ്

1 ശബ്ബത്ത് കഴിഞ്ഞേശഷം, മഗ്ദലക്കാരി മറിയയും
യാേക്കാബിെന്റ അമ്മ മറിയയും ശേലാമിയും േയശുവിെന്റ
ശരീരത്തിൽ േലപനം െചയ്യന്നതിന് സുഗന്ധ്രദവ്യങ്ങൾ
വാങ്ങി. 2ആഴ്ചയുെട ആദ്യദിവസം അതിരാവിെല, സൂര്യൻ
ഉദിച്ചേപ്പാൾത്തെന്നഅവർകല്ലറയുെടഅടുേത്തക്കുേപായി.
3 “കല്ലറയുെട കവാടത്തിൽനിന്ന് നമുക്കുേവണ്ടി ആര് കല്ല്
ഉരുട്ടിമാറ്റ ം?”എന്ന്അവർപരസ്പരം േചാദിച്ച .

4 എന്നാൽ, അവർ േനാക്കിയേപ്പാൾ വളെര വലുപ്പമുള്ള
ആ കല്ല് ഉരുട്ടിമാറ്റെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. 5 അവർ
കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ ്രപേവശിച്ച , അേപ്പാൾ െവള്ളവസ്്രതം
ധരിച്ച ഒരു യുവാവ് വലതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടു
പരി്രഭമിച്ച .

6 അയാൾ അവേരാട്, “പരി്രഭമിേക്കണ്ടാ, ്രകൂശിക്കെപ്പട്ട
നസറായനായ േയശുവിെന നിങ്ങൾ അേന്വഷിക്കുന്നു.
അേദ്ദഹംഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു!അേദ്ദഹംഇവിെടഇല്ല!
അേദ്ദഹെത്തെവച്ചിരുന്നസ്ഥലംകാണുക. 7നിങ്ങൾ േപായി,
‘അേദ്ദഹം നിങ്ങൾക്കുമുേമ്പ ഗലീലയിേലക്കു േപാകുന്നു.
നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിരുന്നതുേപാെലതെന്ന,അവിെട നിങ്ങൾ
അേദ്ദഹെത്തകാണുംഎന്ന്അേദ്ദഹത്തിെന്റശിഷ്യന്മാെരയും
പേ്രതാസിെനയുംഅറിയിക്കുക’ ”എന്നുപറഞ്ഞു.

8ആസ്്രതീകൾ പരി്രഭമിച്ച വിറച്ച െകാണ്ട് കല്ലറയിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങിേയാടി. അവർ ഭയന്നിരുന്നതിനാൽആേരാടും ഒന്നും
പറഞ്ഞില്ല.

9 ആഴ്ചയുെട ഒന്നാംദിവസം രാവിെല േയശു
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റേശഷം താൻ ഏഴു ഭൂതങ്ങെള
പുറത്താക്കിയ മഗ്ദലക്കാരി മറിയയ്ക്ക് ആദ്യം
്രപത്യക്ഷനായി. 10 അവൾ േപായി അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നവേരാട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത്
അവർ വിലപിച്ച ം കരഞ്ഞും െകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.
11 േയശു ജീവിച്ചിരിക്കുെന്നന്നും അവൾ അേദ്ദഹെത്ത
കണ്ടുെവന്നും േകട്ടിട്ട്അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻകഴിഞ്ഞില്ല.
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12 പിന്നീട് അവരിൽ രണ്ടുേപർ നാട്ടിൻപുറേത്തക്ക്
നടന്നുേപാകുേമ്പാൾ േയശു മെറ്റാരു രൂപത്തിൽ അവർക്കു
്രപത്യക്ഷനായി. 13 അവർ മടങ്ങിവന്നു േശഷമുള്ളവെര
വിവരം അറിയിച്ച . എന്നാൽ, അവെരയും ശിഷ്യന്മാർ
വിശ്വസിച്ചില്ല.

14 പിന്നീട് ശിഷ്യന്മാർ പതിെനാന്നുേപരും ഭക്ഷണം
കഴിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ േയശു അവർക്കു
്രപത്യക്ഷനായി. താൻ ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റതിനുേശഷം തെന്ന
കണ്ടവരുെടവാക്കുവിശ്വസിക്കാതിരുന്നതുെകാണ്ട്അേദ്ദഹം
അവരുെട അവിശ്വാസെത്തയും ഹൃദയകാഠിന്യെത്തയും
ശാസിച്ച .

15 അേദ്ദഹം അവേരാടു പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ
േലാകംമുഴുവനും േപായി സകലമാനവജാതിേയാടും
സുവിേശഷം ്രപസംഗിക്കുക. 16 വിശ്വസിക്കുകയും
സ്നാനം സ്വീകരിക്കുകയും െചയ്യന്നവർ രക്ഷ്രപാപിക്കും;
വിശ്വസിക്കാത്തവർ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകെപ്പടും.
17 വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇപ്പറയുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ
്രപവർത്തിക്കും: എെന്റ നാമത്തിൽ അവർ ഭൂതങ്ങെള
പുറത്താക്കും; പുതിയ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കും;
18 പാമ്പുകെള ൈകകളിൽ എടുക്കും; മാരകമായ വിഷം
കുടിച്ചാൽ അത് അവർക്കു ഹാനി വരുത്തുകയില്ല; അവർ
േരാഗികള െടേമൽൈകെവച്ചാൽ,അവർക്കുസൗഖ്യംവരും.”

19കർത്താവായ േയശുഅവേരാടുസംസാരിച്ചതിനുേശഷം
സ്വർഗത്തിേലക്ക് എടുക്കെപ്പട്ട ൈദവത്തിെന്റ
വലതുഭാഗത്ത് ഇരുന്നു. 20ശിഷ്യന്മാർ േപായി എല്ലായിടത്തും
്രപസംഗിച്ച . കർത്താവ്അവേരാടുകൂെട ്രപവർത്തിക്കുകയും
അത്ഭുതങ്ങളിലൂെട അവരുെട വചനം സത്യമാെണന്ന്
ഉറപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.*

* 16:20 ചി.ൈക.്രപ. വാ. 9–20വെരകാണുന്നില്ല.
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ലൂേക്കാസ്എഴുതിയസുവിേശഷം

ആമുഖം
1-2 േ്രശഷ്ഠനായ െതേയാഫിേലാേസ, നമ്മുെട മേധ്യ
നിറേവറ്റെപ്പട്ട വസ്തുതകൾ—്രപാരംഭംമുതൽതെന്ന
ദൃക ്സാക്ഷികള ം തിരുവചനത്തിെന്റ ശു്രശൂഷകന്മാരും
ആയിരുന്നവർ നമുക്കു ൈകമാറിത്തന്നിട്ട ള്ളതുേപാെല—
േ്രകാഡീകരിക്കുന്നതിന് പലരും പരി്രശമിച്ചിട്ട ണ്ട്.
3ആരംഭംമുതലുള്ളഎല്ലാവസ്തുതകള ംഞാൻസസൂക്ഷ്മം
പരിേശാധിച്ചിട്ട ള്ളതുെകാണ്ട്, ്രകമീകൃതമായ ഒരു വിവരണം
താങ്കൾക്കുേവണ്ടി എഴുതുന്നത് നല്ലെതന്നു തീരുമാനിച്ച .
4അങ്ങെന,പഠിച്ചിട്ട ള്ളകാര്യങ്ങള െടനിജസ്ഥിതിതാങ്കൾക്ക്
േബാധ്യെപ്പടുകയും െചയ്യ ം.

േയാഹന്നാൻസ്നാപകെന്റജനനം ്രപവചിക്കെപ്പടുന്നു
5 െയഹൂദ്യയിൽ െഹേരാദാരാജാവിെന്റ ഭരണകാലത്ത്,
അബീയാവിെന്റ പൗേരാഹിത്യവിഭാഗത്തിൽ,
െസഖര്യാവ് എന്നു േപരുള്ള ഒരു പുേരാഹിതൻ
ഉണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യ എലിസബത്തും
അഹേരാന്യവംശജയായിരുന്നു. 6 അവരിരുവരും
ൈദവത്തിനുമുമ്പാെക നീതിനിഷ്ഠരും കർത്താവിെന്റ
ഉത്തരവുകള ംഅനുഷ്ഠാനങ്ങള ംഅനുവർത്തിക്കുന്നതിൽ
കുറ്റമറ്റവരുമായിരുന്നു. 7 എലിസബത്ത്
വന്ധ്യയായിരുന്നതിനാൽ അവർക്ക് മക്കളണ്ടായിരുന്നില്ല;
അവരിരുവരും വേയാധികരുമായിരുന്നു.

8ഒരിക്കൽെസഖര്യാവുൾെപ്പട്ടവിഭാഗംൈദവസന്നിധിയിൽ
പൗേരാഹിത്യശു്രശൂഷ നിർവഹിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ,
9 കർത്താവിെന്റ ആലയത്തിൽ െചന്ന് ധൂപം
അർപ്പിക്കുന്നതിന് പൗേരാഹിത്യാചാര്രപകാരമുള്ള
നറുെക്കടുപ്പിലൂെട അേദ്ദഹം നിയുക്തനായി. 10 ധൂപം
അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് സന്നിഹിതരായിരുന്ന ജനാവലി
ആലയത്തിനുപുറത്ത് ്രപാർഥിക്കുകയായിരുന്നു.

11അേപ്പാൾ കർത്താവിെന്റ ഒരു ദൂതൻ ധൂപപീഠത്തിെന്റ
വലതുഭാഗത്തു നിൽക്കുന്നതായി െസഖര്യാവിന്
്രപത്യക്ഷനായി. 12 ദൂതെന കണ്ടേപ്പാൾ അേദ്ദഹം
ഭയചകിതനായി,നടുങ്ങി. 13അേപ്പാൾദൂതൻഅേദ്ദഹേത്താട്
പറഞ്ഞത:് “െസഖര്യാേവ, ഭയെപ്പേടണ്ട, ൈദവം നിെന്റ
്രപാർഥന േകട്ടിരിക്കുന്നു. നിെന്റ ഭാര്യ എലിസബത്ത്
നിനക്ക് ഒരു മകെന ്രപസവിക്കും, നീ അവന് േയാഹന്നാൻ
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എന്നു നാമകരണം െചയ്യണം. 14 അയാൾ നിനക്ക്
ആനന്ദവുംആഹ്ലാദവുംആയിരിക്കും.അവെന്റജനനത്തിൽ
അേനകർ ആനന്ദിക്കും. 15 കർത്താവിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ
അവൻ േ്രശഷ്ഠൻ ആയിരിക്കും. വീേഞ്ഞാ ഇതര
ലഹരിപാനീയങ്ങേളാ അവൻ ഒരിക്കലും പാനം െചയ്യരുത്.
തെന്റജനനത്തിന് മുമ്പുതെന്നഅവൻപരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ
നിയ്രന്തണത്തിൽ ആയിരിക്കും.* 16 ഇ്രസാേയൽജനത്തിൽ
അേനകെര അവൻ തങ്ങള െട ൈദവമായ
കർത്താവിേലക്ക് മടക്കിവരുത്തും. 17 പിതാക്കന്മാരുെട
ഹൃദയം മക്കളിേലക്കും അനുസരണെകട്ടവെര
നീതിനിഷ്ഠരുെട വിേവകത്തിേലക്കും തിരിച്ച െകാണ്ട്,
കർത്താവിനുേവണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ജനെത്ത
സജ്ജമാക്കുന്നതിനുേവണ്ടി അയാൾ ഏലിയാവിെന്റ
ആത്മാവിലും ശക്തിയിലും കർത്താവിനുമുമ്പായി േപാകും.”

18 െസഖര്യാവ് ദൂതേനാട്, “ഇെതങ്ങെന
ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയും? ഞാൻ വൃദ്ധനും എെന്റ ഭാര്യ
വേയാധികയുമാണേല്ലാ!”എന്നുപറഞ്ഞു.

19അതിനു ദൂതൻ, “ൈദവസന്നിധിയിൽ ശു്രശൂഷിക്കുന്ന†
ഗ്രബീേയലാണ് ഞാൻ, നിേന്നാടു സംസാരിക്കാനും
ഈ സുവാർത്ത നിെന്ന അറിയിക്കാനും ൈദവം
എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നു. 20 നിർദിഷ്ടസമയത്ത്
നിറേവറാനിരിക്കുന്ന, എെന്റ വാക്കുകൾ
വിശ്വസിക്കാതിരുന്നതുെകാണ്ട് ഇത് യാഥാർഥ്യമാകുന്ന
ദിവസംവെര നീ സംസാരിക്കാനാകാെത ഊമയായിരിക്കും”
എന്നുപറഞ്ഞു.

21 ഈ സമയം െസഖര്യാവിെന കാത്തിരുന്ന ജനം
അേദ്ദഹം ൈദവാലയത്തിൽനിന്ന് പുറത്തുവരാൻ
ഇ്രതേയെറ താമസിച്ചതിൽ ആശ്ചര്യെപ്പട്ട .
22 പുറത്തുവന്നേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിന് അവേരാടു
സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സംസാരിക്കാനാകാെത
ആംഗ്യം കാണിച്ച െകാണ്ടിരുന്നതിൽനിന്ന്, അേദ്ദഹത്തിന്
ൈദവാലയത്തിൽെവച്ച് ഒരു ദർശനമുണ്ടാെയന്ന് അവർ
മനസ്സിലാക്കി.

23അേദ്ദഹം പൗേരാഹിത്യശു്രശൂഷയ്ക്കു നിേയാഗിക്കെപ്പട്ട
ദിവസങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ഭവനത്തിേലക്കു മടങ്ങി.
24 ഈ സംഭവത്തിനുേശഷം, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യ
എലിസബത്ത് ഗർഭവതിയായി; അവൾ അഞ്ചുമാസം
ഭവനത്തിനു പുറത്തിറങ്ങാെത താമസിച്ച . 25 “കർത്താവ്
എനിക്കു നന്മ െചയ്തിരിക്കുന്നു. ജനമേധ്യ

* 1:15 മൂ.ഭാ.അവൻപരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽനിറയും. † 1:19 മൂ.ഭാ. നിൽക്കുന്ന
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എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന നിന്ദ നീക്കിക്കളയാൻ ഇേപ്പാൾ
അവിടന്ന് ്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു,”എന്ന്അവൾപറഞ്ഞു.
േയശുവിെന്റജനനെത്തപ്പറ്റിയുള്ളമുന്നറിയിപ്പ്

26 എലിസബത്തിെന്റ ഗർഭധാരണത്തിെന്റ
ആറാംമാസത്തിൽ ൈദവം ഗ്രബീേയൽ ദൂതെന
ഗലീലാ്രപവിശ്യയിെല ഒരു പട്ടണമായ നസെറത്തിൽ,
27 ദാവീദുവംശജനായ േയാേസഫ് എന്ന പുരുഷനു
വിവാഹനിശ്ചയം െചയ്യെപ്പട്ടിരുന്ന ഒരു കന്യകയുെട
അടുക്കൽ അയച്ച . ആ കന്യകയുെട േപര് മറിയ
എന്നായിരുന്നു. 28 ദൂതൻ അവള െട അടുക്കൽ
െചന്ന,് “കൃപലഭിച്ചവേള, നിനക്കു വന്ദനം; കർത്താവ്
നിേന്നാടുകൂെടയുണ്ട”്എന്നുപറഞ്ഞു.

29 ദൂതെന്റ വാക്കുകൾ േകട്ട് മറിയ അന്തംവിട്ട നിന്നു;
ഇത് എെന്താരു അഭിവാദനം എന്ന് അവൾ ചിന്തിച്ച .
30എന്നാൽദൂതൻഅവേളാട,് “മറിേയ, ഭയെപ്പേടണ്ട;നിനക്കു
ൈദവത്തിെന്റ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 31 നീ ഗർഭവതിയായി
ഒരു മകെന ്രപസവിക്കും. നീ ആ ശിശുവിന് േയശു
എന്നു നാമകരണം െചയ്യണം. 32 അവിടന്ന് മഹാനാകും;
പരേമാന്നതെന്റ പു്രതൻ എന്നു വിളിക്കെപ്പടും. അവിടെത്ത
പിതാവായ ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനം കർത്താവായ ൈദവം
അവിടേത്തക്ക്നൽകും. 33അവിടന്ന്യാേക്കാബ്വംശത്തിന്
എേന്നക്കും രാജാവായിരിക്കും; അവിടെത്ത രാജ്യത്തിന്
ഒരിക്കലുംഅവസാനമുണ്ടാകുകയില്ല”എന്നുപറഞ്ഞു.

34അേപ്പാൾ മറിയ ദൂതേനാട്, “ഇെതങ്ങെന സംഭവിക്കും?
ഞാെനാരു കന്യകയാണേല്ലാ”എന്നുപറഞ്ഞു.

35 അതിന് ദൂതൻ, “പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിെന്റേമൽ
വരും; പരേമാന്നതെന്റ ശക്തി നിേന്മൽ ആവസിക്കും.
അതുെകാണ്ട് ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധശിശു
ൈദവപു്രതൻ എന്നു വിളിക്കെപ്പടും. 36 നിെന്റ ബന്ധുവായ
എലിസബത്ത് അവള െട വാർധക്യത്തിൽ ഒരു പു്രതന് ജന്മം
നൽകാൻേപാകുന്നു; വന്ധ്യെയന്നു പറഞ്ഞിരുന്നവൾക്ക്
ഇത് ആറാംമാസം. 37ൈദവത്തിെന്റ അരുളപ്പാടുകെളാന്നും
അസാധ്യമാകുകയില്ലേല്ലാ”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

38 “ഇതാ, ഞാൻ കർത്താവിെന്റ ദാസി; നീ
പറഞ്ഞതുേപാെല എനിക്കു സംഭവിക്കെട്ട” മറിയ
്രപതിവചിച്ച . ദൂതൻഅവെളവിട്ട േപായി.
മറിയഎലിസബത്തിെനസന്ദർശിക്കുന്നു

39 ചില ദിവസത്തിനുേശഷം മറിയ എഴുേന്നറ്റ്
െയഹൂദ്യ്രപവിശ്യയിെല മലനിരയിലുള്ളഒരു പട്ടണത്തിേലക്കു
തിടുക്കത്തിൽ യാ്രതപുറെപ്പട്ട . 40 അവിെട അവൾ
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െസഖര്യാവിെന്റ ഭവനത്തിൽ െചന്നു. അവൾ
എലിസബത്തിെന വന്ദിച്ച . 41 മറിയയുെട വന്ദനം
എലിസബത്ത് േകട്ടേപ്പാൾ ഗർഭസ്ഥശിശു അവള െട
ഉദരത്തിൽ തുള്ളിച്ചാടി; എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ
നിയ്രന്തണത്തിലായി, 42 ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച പറഞ്ഞത:് “നീ
സ്്രതീകളിൽ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൾ; നിനക്കു ജനിക്കുന്ന
ശിശുവും അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ! 43എെന്റ കർത്താവിെന്റ
മാതാവ് എെന്നസന്ദർശിക്കാൻതക്കകൃപഎനിക്കു ലഭിച്ചത്
എങ്ങെന? 44 നിെന്റ വന്ദനവചസ്സ കൾ എെന്റ കാതുകളിൽ
പതിച്ചമാ്രതയിൽത്തെന്നശിശുഎെന്റഉദരത്തിൽആനന്ദിച്ച
തുള്ളിച്ചാടി. 45കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്തത് നിറേവറുെമന്ന്
വിശ്വസിച്ചനീഅനുഗൃഹീത!”
മറിയയുെടകീർത്തനം

46ഇതിന് മറിയ ്രപതിവചിച്ചത:്
“എെന്റഉള്ളംകർത്താവിെനപുകഴ്ത്തുന്നു;

47എെന്റ ആത്മാവ് എെന്റ രക്ഷിതാവായ ൈദവത്തിൽ
ആനന്ദിക്കുന്നു.

48അവിടന്ന് തെന്റ ദാസിയുെടൈദന്യെത്ത
പരിഗണിച്ചേല്ലാ;

ഇേപ്പാൾമുതൽ എല്ലാ തലമുറകള ം എെന്ന
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൾഎന്നുവാഴ്ത്തും.

49 സർവശക്തൻ എനിക്കുേവണ്ടി വലിയ കാര്യങ്ങൾ
െചയ്തിരിക്കുന്നു;
പരിശുദ്ധമേല്ലാഅവിടെത്തനാമം.

50അവിടെത്തഭക്തർക്ക്
കരുണതലമുറതലമുറവെരനിലനിൽക്കും.

51 തെന്റ ഭുജത്താൽ അവിടന്നു വൻകാര്യങ്ങൾ
്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു;
അന്തരംഗങ്ങളിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നവെര അവിടന്നു
ചിതറിച്ചിരിക്കുന്നു.

52അധിപതികെളസിംഹാസനങ്ങളിൽനിന്ന് ഇറക്കി,
ന്രമഹൃദയെര ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു.

53വിശപ്പ ള്ളവെരനന്മകളാൽനിറച്ച ം
ധനികെര െവറുംൈകേയാെടഅയച്ച ം;

54-55 അ്രബാഹാമിേനാടും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അനന്തരാവകാശികേളാടും
അനന്തമായി കരുണ കാണിക്കുെമന്ന വാഗ്ദാനം
വിസ്മരിക്കാെത,

അവിടന്ന് നമ്മുെട പൂർവികേരാട് വാഗ്ദത്തം
െചയ്തതുേപാെലതെന്ന
തെന്റദാസനായഇ്രസാേയലിെനസഹായിച്ച മിരിക്കുന്നു!”



ലൂേക്കാസ് 1:56 155 ലൂേക്കാസ് 1:70

56മറിയഏകേദശം മൂന്നുമാസംഎലിസബത്തിേനാടുകൂെട
താമസിച്ചതിനുേശഷംസ്വഭവനത്തിേലക്കുതിരിെകേപ്പായി.

േയാഹന്നാൻസ്നാപകെന്റജനനം
57 ്രപസവകാലം തികഞ്ഞേപ്പാൾ എലിസബത്ത് ഒരു
മകനു ജന്മംനൽകി. 58 കർത്താവ് അവേളാടു മഹാകരുണ
കാണിെച്ചന്നു േകട്ട് അവള െട അയൽക്കാരും ബന്ധുക്കള ം
അവള െടആനന്ദത്തിൽപങ്കുേചർന്നു.

59 എട്ടാംദിവസം ശിശുവിെന പരിേച്ഛദനകർമം‡
െചയ്യിക്കുന്നതിനായി അവർ ഒത്തുേചർന്നു; അവർ
ശിശുവിന് പിതാവിെന്റേപരുേപാെലതെന്നെസഖര്യാവ്എന്നു
നാമകരണംെചയ്യാൻ തുനിഞ്ഞു. 60 എന്നാൽ ശിശുവിെന്റ
അമ്മ “അങ്ങെനയല്ല, അവെന േയാഹന്നാൻ എന്നാണ്
വിളിേക്കണ്ടത്,”എന്നുപറഞ്ഞു.

61 വന്നുകൂടിയവർ അതിന് “ഈ േപരുള്ള ആരുംതെന്ന
നിെന്റ ബന്ധുക്കള െട കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലേല്ലാ,” എന്ന്
എലിസബത്തിേനാട് പറഞ്ഞു.

62അവർ പിെന്ന, ശിശുവിെന്റ പിതാവിേനാട് അവന് എന്തു
േപരിടാനാണ് ആ്രഗഹിക്കുന്നെതന്ന് ആംഗ്യംകാട്ടി േചാദിച്ച .
63 െസഖര്യാവ് ഒരു എഴുത്തുപലകആവശ്യെപ്പട്ട . “അവെന്റ
േപര് േയാഹന്നാൻ,” എന്ന് അേദ്ദഹം എഴുതി; എല്ലാവരും
വിസ്മയിച്ച . 64 െപെട്ടന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ വായ് തുറന്നു;
നാവിെന്റ െകട്ടഴിഞ്ഞു, ൈദവെത്ത സ്തുതിച്ച െകാണ്ട്
സംസാരിക്കാൻതുടങ്ങി. 65ഈസംഭവംഅയൽവാസികളിൽ
ഭയമുളവാക്കി. െയഹൂദ്യ്രപവിശ്യയിെല മലനാടുകളിെലല്ലാം
ഇെതാരു ചർച്ചാവിഷയമായി. 66 േകട്ടവർ േകട്ടവർഅേതപ്പറ്റി
അത്ഭുതെപ്പട്ട െകാണ്ട്, “ഈ ശിശു ആരാകും?” എന്നു
പരസ്പരം േചാദിക്കാൻ തുടങ്ങി. കർത്താവിെന്റ കരം
േയാഹന്നാേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു.

െസഖര്യാവിെന്റഗാനം
67 േയാഹന്നാെന്റ പിതാവായ െസഖര്യാവ്
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ നിയ്രന്തണത്തിലായി ഇ്രപകാരം
്രപവചിച്ച :
68 “ഇ്രസാേയലിെന്റൈദവമായകർത്താവ് വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ;
അവിടന്ന് തെന്റ ജനെത്ത സന്ദർശിച്ച്
വിമുക്തരാക്കിയിരിക്കുന്നു.

69 ൈദവം പുരാതനകാലത്ത് അവിടെത്ത
വിശുദ്ധ്രപവാചകന്മാരിലൂെടഅരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതുേപാെലതെന്ന,

70തെന്റദാസനായദാവീദുരാജാവിെന്റവംശത്തിൽനിന്നുതെന്ന;
‡ 1:59 അതായത,്സുന്നത്ത്
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സർവശക്തനായ ഒരു രക്ഷകെന നമുക്കായി
അയച്ചിരിക്കുന്നു.§

71ഇത് നമ്മുെടശ്രതുക്കളിൽനിന്നും
നെമ്മ െവറുക്കുന്ന എല്ലാവരുെടയും ൈകയിൽനിന്നും
നെമ്മരക്ഷിേക്കണ്ടതിനും

72നമ്മുെട പൂർവികേരാടു കരുണകാണിേക്കണ്ടതിനും
73നമ്മുെടപിതാവായഅ്രബാഹാമിേനാടുശപഥംെചയ്ത
വിശുദ്ധ ഉടമ്പടിഓർേക്കണ്ടതിനും

74 ശ്രതുക്കള െട ൈകയിൽനിന്ന് നെമ്മ
സ്വത്രന്തരാേക്കണ്ടതിനും

75 തിരുസന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധിേയാടും
നീതിനിഷ്ഠേയാടുംകൂെട നമ്മുെടആയുസ്സ മുഴുവനും
ഭയംകൂടാെതനാംഅവിടെത്തേസവിേക്കണ്ടതിനുംകൂടിയാണ്!

76-77 “നീേയാ എെന്റ മകേന, പരേമാന്നതെന്റ ്രപവാചകൻ
എന്നുവിളിക്കെപ്പടും.
കർത്താവിനുേവണ്ടിവഴിെയാരുക്കാൻ,

നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ കരുണാതിേരകത്താൽ തെന്റ
ജനത്തിനു
പാപേമാചനത്തിലൂെട രക്ഷയുെട പരിജ്ഞാനം
നൽകാൻ,നീ കർത്താവിനുമുമ്പായി നടക്കും.

78 അന്ധതമസ്സിലും മരണനിഴലിലും കഴിയുന്നവരുെടേമൽ
്രപകാശിക്കുന്നതിനും
നമ്മുെട കാലുകെള സമാധാനപാതയിൽ
നയിക്കുന്നതിനും

79അവിടെത്തകരുണാധിക്യത്താൽ,
ഉദയസൂര്യൻസ്വർഗത്തിൽനിന്ന് നെമ്മസന്ദർശിക്കും.”

80 ശിശുവായ േയാഹന്നാൻ വളർന്നു, ആത്മാവിൽ
ശക്തിെപ്പട്ട : ഇ്രസാേയലിെല തെന്റ പരസ്യശു്രശൂഷ
ആരംഭിക്കുന്നതുവെര*അേദ്ദഹം മരുഭൂമിയിൽതാമസിച്ച .

2
േയശുവിെന്റജനനം

1 ആ കാലത്ത് േറാമാ ച്രകവർത്തി അഗസ്േതാസ്
ൈകസർ തെന്റ സാ്രമാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാവരുെടയും
ജനസംഖ്യാനിർണയത്തിനായുള്ള ആജ്ഞ പുറെപ്പടുവിച്ച .
2 —ഈ ഒന്നാമെത്ത ജനസംഖ്യാനിർണയം നടന്നത്
സിറിയാ്രപവിശ്യയിെല ഭരണാധികാരിയായി ക്വിറിനിയൂസ്

§ 1:70 മൂ.ഭാ. രക്ഷയുെട െകാമ്പ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. െകാമ്പ് ഇവിെട
ശക്തനായ ഒരു രാജാവിെന്റ ്രപതീകമാണ.് * 1:80 മൂ.ഭാ. ശക്തിെപ്പട്ട :
ഇ്രസാേയലിനു തെന്നെവളിെപ്പടുത്തുന്നതുവെര
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വാഴുേമ്പാഴാണ—് 3 അങ്ങെന എല്ലാവരും തങ്ങള െട
േപെരഴുതിക്കുന്നതിന് അവരവരുെട പട്ടണത്തിേലക്കു
യാ്രതയായി.

4 അങ്ങെന േയാേസഫ് ദാവീദിെന്റ കുടുംബത്തിലും
വംശത്തിലും ഉള്ളവനായതിനാൽ ഗലീലാ്രപവിശ്യയിെല
നസെറത്ത് എന്ന പട്ടണത്തിൽനിന്ന് െയഹൂദ്യ്രപവിശ്യയിെല
േബത്ലേഹം എന്ന ദാവീദിെന്റ പട്ടണത്തിേലക്കു
യാ്രതതിരിച്ച . 5 തെന്റ ്രപതി്രശുതവധുവും ഗർഭിണിയുമായ
മറിയേയാെടാപ്പമാണ് േപരുേചർക്കുന്നതിനായി അേദ്ദഹം
അവിേടക്കു േപായത്. 6 അവർ േബത്ലേഹമിൽ
ആയിരിക്കുേമ്പാൾ മറിയയ്ക്ക് ്രപസവത്തിനുള്ള സമയം
തികഞ്ഞു. 7 മറിയ തെന്റ ആദ്യജാതനായ പു്രതന്
ജന്മംനൽകി, അവൾ ശിശുവിെന ശീലകളിൽ െപാതിഞ്ഞ്,
കന്നുകാലികൾക്ക് പുല്ല് െകാടുക്കുന്ന ഒരു െതാട്ടിയിൽ
കിടത്തി;കാരണം,അവർക്കവിെട ഒരു മുറിയും ലഭ്യമായില്ല.

8 അന്നുരാ്രതിയിൽ ആ ്രപേദശത്ത് ആട്ടിൻപറ്റത്തിന്
കാവലായി േമച്ചിൽപ്പ റത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ഇടയന്മാർക്ക്
9കർത്താവിെന്റ ഒരു ദൂതൻ ്രപത്യക്ഷനായി. കർത്താവിെന്റ
്രപഭ അവർക്കുചുറ്റ ം തിളങ്ങി, അവർ വളെര
ഭയവിഹ്വലരായിത്തീർന്നു. 10 അേപ്പാൾ ദൂതൻ
അവേരാടറിയിച്ചത്, “ഭയെപ്പേടണ്ട! സകലജനത്തിനും
മഹാ ആനന്ദംനൽകുന്ന സുവാർത്ത ഇതാ ഞാൻ
നിങ്ങെള അറിയിക്കുന്നു. 11 ഇേന്നദിവസം ്രകിസ്തുെവന്ന
കർത്താവായ രക്ഷകൻ ദാവീദിെന്റ പട്ടണത്തിൽ
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. 12 നിങ്ങൾക്കുള്ള
ചിഹ്നേമാ: ശീലകളിൽ െപാതിഞ്ഞ,് പുൽെത്താട്ടിയിൽ
കിടക്കുന്നഒരു ശിശുവിെനനിങ്ങൾകാണും.”

13ഇതുപറഞ്ഞമാ്രതയിൽത്തെന്നസ്വർഗീയൈസന്യത്തിെന്റ
വലിെയാരു സംഘം ആ ദൂതേനാടുേചർന്നു ൈദവെത്ത
മഹത്ത്വെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട്,
14 “പരേമാന്നതങ്ങളിൽൈദവത്തിനു മഹത്ത്വം;
ഭൂമിയിൽൈദവ്രപസാദമുള്ളമനുഷ്യർക്കുസമാധാനം”

എന്ന്ആലപിച്ച .
15 ദൂതന്മാർ അവെരവിട്ട സ്വർഗത്തിേലക്കു
മടങ്ങിയേശഷം, “നമുക്കു േബത്ലേഹമിൽ െചന്ന് അവിെട
കർത്താവ് നെമ്മ അറിയിച്ച ഈ സംഭവം കാണാം” എന്ന്
ആട്ടിടയന്മാർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു.

16 അവർ വളെരേവഗത്തിൽ യാ്രതയായി,
അവിെടെച്ചന്ന് മറിയെയയും േയാേസഫിെനയും
പുൽെത്താട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന ശിശുവിെനയും കണ്ടു.
17 അവെരക്കണ്ടതിനുേശഷം, ഈ ശിശുവിെനക്കുറിച്ച
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ൈദവദൂതൻ തങ്ങേളാട് അറിയിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങെളല്ലാം
ആട്ടിടയന്മാർ പരസ്യമാക്കി. 18 ആട്ടിടയന്മാർ അറിയിച്ച
വാർത്ത േകട്ട എല്ലാവരും ആശ്ചര്യഭരിതരായി.
19 എന്നാൽ, മറിയ ഇവെയല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സം്രഗഹിച്ച്
വിചിന്തനംെചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു. 20 തങ്ങെള
അറിയിച്ചിരുന്നതുേപാെലതെന്ന േകൾക്കുകയും
കാണുകയുംെചയ്ത സകലകാര്യങ്ങൾക്കായും ൈദവെത്ത
മഹത്ത്വെപ്പടുത്തുകയും പുകഴ്ത്തുകയും െചയ്തുെകാണ്ട്
ആട്ടിടയന്മാർതിരിെകേപ്പായി.

21 എട്ട ദിവസം പൂർത്തിയായേപ്പാൾ, േയശുവിെന്റ
പരിേച്ഛദനാസമയത്ത,് ശിശു ഗർഭത്തിലുരുവാകുംമുമ്പ്
ൈദവദൂതൻ നിർേദശിച്ചിരുന്നതുേപാെല “േയശു” എന്ന്
അവനു േപരിട്ട .
േയശുവിെനൈദവാലയത്തിൽസമർപ്പിക്കുന്നു

22 േമാശയുെട ന്യായ്രപമാണം അനുസരിച്ച് മറിയയ്ക്ക്
ശുദ്ധീകരണയാഗത്തിനുള്ള* ദിവസമടുത്തേപ്പാൾ,
േയാേസഫും മറിയയും േയശുവിെന കർത്താവിനു
സമർപ്പിേക്കണ്ടതിനായി െജറുശേലമിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി. 23 “ആദ്യം ജനിക്കുന്ന
ആൺകുട്ടി കർത്താവിന് വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടണം,”†
എന്നു കർത്താവിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച ം 24 “ഒരു േജാടി
കുറു്രപാവിെനേയാ രണ്ടു ്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനേയാ
യാഗം കഴിേക്കണ്ടതാകുന്നു,” എന്ന് കർത്താവിെന്റ
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്
അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുമാണ്അവർ േപായത്.

25 അക്കാലത്ത്, െജറുശേലമിൽ നീതിനിഷ്ഠനും
ൈദവഭക്തനുമായ ശിമേയാൻ എന്നു േപരുള്ള ഒരു
മനുഷ്യൻ ഇ്രസാേയലിന് സാന്ത്വനംനൽകുന്ന മശിഹായുെട‡
വരവിനായി കാത്തുെകാണ്ടിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽ
പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 26 കർത്താവിെന്റ
്രകിസ്തുവിെന കാണുന്നതിനുമുമ്പ് മരിക്കുകയില്ല എന്നു
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അേദ്ദഹത്തിന് അരുളപ്പാട്
ലഭിച്ചിരുന്നു. 27ന്യായ്രപമാണത്തിൽനിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നത്
നിർവഹിക്കാൻ േയശു എന്ന ൈപതലിെന മാതാപിതാക്കൾ
െകാണ്ടുവന്നേപ്പാൾ, ശിമേയാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ
നിേയാഗത്താൽ ൈദവാലയാങ്കണത്തിേലക്കു െചന്നു.
28 അേദ്ദഹം ശിശുവിെന ൈകയിൽ എടുത്ത് ൈദവെത്ത
സ്തുതിച്ച െകാണ്ട് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു:
* 2:22 േലവ്യ. 12:1-8 † 2:23 പുറ. 13:2,12 ‡ 2:25 െയഹൂദർ
്രപതീക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരുന്നവിേമാചകൻ.
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29 “സർേവാന്നതനായ നാഥാ, അവിടന്നു
വാഗ്ദാനംെചയ്തിരുന്നതുേപാെല,
ഇേപ്പാൾ അവിടെത്ത ദാസെന സമാധാനേത്താെട
വി്രശമിക്കാൻഅനുവദിച്ചാലും.

30-32 അവിടന്ന് സകലജനങ്ങള െടയും മുമ്പാെക
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നരക്ഷെയ
എെന്റകണ്ണ്കണ്ടിരിക്കുന്നു!

ഈ രക്ഷ, സർവജനതകൾക്കും െവളിെപ്പടാനുള്ള
്രപകാശവും
അവിടെത്ത ജനമായ ഇ്രസാേയലിെന്റ
മഹത്ത്വവുമാണേല്ലാ.”

33 ശിശുവിെനക്കുറിച്ച് ശിമേയാൻ ഇങ്ങെന
പറയുന്നതുേകട്ട് അവെന്റ മാതാപിതാക്കൾ വിസ്മയിച്ച .
34 പിെന്ന ശിമേയാൻ അവെര അനു്രഗഹിച്ച െകാണ്ട്
േയശുവിെന്റ അമ്മയായ മറിയേയാട്, “ഈ ശിശു
ഇ്രസാേയലിൽ അേനകരുെട വീഴ്ചയ്ക്കും ഉയർച്ചയ്ക്കും
നിദാനമാേകണ്ടതിനും 35 അേനകരുെട ശ്രതുതയ്ക്ക്
പാ്രതമായിത്തീർന്ന് അവരുെട ഹൃദയവിചാരങ്ങൾ
െവളിെപ്പടുത്തുന്ന ഒരു ചിഹ്നമായിരിേക്കണ്ടതിനും
നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. നിെന്റസ്വന്തം ്രപാണനിലൂെടയും
ഒരു വാൾതുളച്ച കയറും”എന്നുപറഞ്ഞു.

36ആേശർ േഗാ്രതത്തിൽെപ്പട്ട ഫനൂേവലിെന്റ മകൾഹന്നാ
എന്ന വളെര വയസ്സ െചന്ന ഒരു ്രപവാചിക ഉണ്ടായിരുന്നു.
അവർ വിവാഹംകഴിഞ്ഞ് ഏഴുവർഷം കുടുംബജീവിതം
നയിച്ചേശഷം 37 വിധവയായി. അവർക്കേപ്പാൾ
എൺപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു.§ ആ വേയാധിക
ഒരിക്കലും ൈദവാലയം വിട്ട േപാകാെത, ഉപവസിച്ച ം
്രപാർഥിച്ച ംെകാണ്ടു രാപകൽ ൈദവെത്ത ആരാധിച്ച
സമയം െചലവഴിച്ച . 38 ശിമേയാൻ സംസാരിക്കുേമ്പാൾ
ഹന്നാ അവരുെട അടുക്കൽെച്ചന്ന്, ൈദവെത്ത സ്തുതിച്ച്,
െജറുശേലമിെന്റവീെണ്ടടുപ്പ ്രപതീക്ഷിച്ചിരുന്നഎല്ലാവേരാടും
ശിശുവിെനക്കുറിച്ച ്രപസ്താവിച്ച .

39 കർത്താവിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നെതല്ലാം നിർവഹിച്ചേശഷം േയാേസഫും
മറിയയും ഗലീലാ്രപവിശ്യയിെലതങ്ങള െടസ്വന്തം പട്ടണമായ
നസെറത്തിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പായി. 40 ൈപതൽ വളർന്നു
ശക്തനായി; ജ്ഞാനത്താൽ നിറഞ്ഞു; ൈദവകൃപയും ആ
ശിശുവിെന്റേമൽഉണ്ടായിരുന്നു.

ബാലനായ േയശുൈദവാലയത്തിൽ

§ 2:37 അഥവാ,എൺപത്തിനാലു വർഷംവിധവയുമായിരുന്നു.
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41 അവെന്റ മാതാപിതാക്കൾ വർഷംേതാറും*
െപസഹാെപ്പരുന്നാളിന് െജറുശേലമിേലക്കു േപാകുക
പതിവായിരുന്നു. 42 േയശുവിനു പ്രന്തണ്ട് വയസ്സായേപ്പാൾ
അവർ പതിവുേപാെല െപരുന്നാളിനു േപായി.
43 െപരുന്നാളിനുേശഷം മാതാപിതാക്കൾ വീട്ടിേലക്കു
മടങ്ങുേമ്പാൾ ബാലനായ േയശു െജറുശേലമിൽത്തെന്ന
തങ്ങി; എന്നാൽഅവർഅതറിഞ്ഞില്ല. 44 േയശു തങ്ങള െട
കൂട്ടത്തിൽ ഉെണ്ടന്നു കരുതി അവർ ഒരു ദിവസെത്ത വഴി
പിന്നിട്ട . പിെന്നബന്ധുക്കള െടയും മി്രതങ്ങള െടയുംഇടയിൽ
അവെന അേന്വഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. 45 കാണാതായേപ്പാൾ
ബാലെന െതരയാൻ അവർ െജറുശേലമിേലക്കു
തിരിെകേപ്പായി. 46 മൂന്ന് ദിവസത്തിനുേശഷം അവർ
േയശുവിെന ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ കെണ്ടത്തി; േയശു
ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാരുെട നടുവിൽ ഇരുന്ന് അവരുെട ഉപേദശം
്രശദ്ധിക്കുകയും അവേരാടു േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിക്കുകയും
െചയ്യ കയായിരുന്നു. 47 േയശുവിെന്റ വചസ്സ കൾ േകട്ട
എല്ലാവരും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജ്ഞാനത്തിലും േയശു
നൽകിയ മറുപടികളിലും വിസ്മയിച്ച . 48 േയശുവിെന
കണ്ടേപ്പാൾ മാതാപിതാക്കൾ ആശ്ചര്യെപ്പട്ട . മാതാവ്
അവേനാട,് “മകേന,ഞങ്ങേളാട് നീഎന്തിനിങ്ങെനെചയ്തു?
നിെന്റ പിതാവും ഞാനും എ്രത ഉത്കണ്ഠേയാെട നിെന്ന
െതരയുകയായിരുന്നുഎന്നറിയാേമാ?”എന്നു േചാദിച്ച .

49 േയശു അവേരാട്, “നിങ്ങൾ എെന്ന െതരഞ്ഞെതന്തിന്?
എെന്റപിതാവിെന്റഭവനത്തിൽഞാൻഇരിേക്കണ്ടതാെണന്ന്
നിങ്ങൾക്കറിയിേല്ല?”† എന്നു ്രപതിവചിച്ച . 50 േയശു
പറഞ്ഞതിെന്റഅർഥംഅവർ ്രഗഹിച്ചില്ല.

51 അതിനുേശഷം േയശു അവേരാടുകൂെട
നസെറത്തിേലക്കുേപായിഅവർക്ക്അനുസരണയുള്ളവനായി
കഴിഞ്ഞു. അവെന്റ മാതാവ് ഈ കാര്യങ്ങെളല്ലാം
ഹൃദയത്തിൽ സം്രഗഹിച്ച . 52 േയശുേവാ, ജ്ഞാനത്തിലും
്രപായത്തിലും ൈദവത്തിെന്റയും മനുഷ്യരുെടയും
്രപസാദത്തിലും മുേന്നറിെക്കാണ്ടിരുന്നു.

3
േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻവഴി ഒരുക്കുന്നു

1 േറാമാ ച്രകവർത്തി, തീെബെര്യാസ് ൈകസറുെട
ഭരണത്തിെന്റ പതിനഞ്ചാംവർഷത്തിൽ, െപാന്തിേയാസ്
പീലാേത്താസ് െയഹൂദ്യ്രപവിശ്യയിെല ഭരണാധികാരിയും

* 2:41 അതായത,് വീെണ്ടടുപ്പ മേഹാത്സവം: ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നുള്ള
ഇ്രസാേയലിെന്റ വിേമാചനം അനുസ്മരിക്കുന്നു. † 2:49 അഥവാ, എെന്റ
പിതാവിെന്റകാര്യങ്ങളിൽഞാൻവ്യാപൃതനാേകണ്ടതേല്ല?
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െഹേരാദാവ് ഗലീലാ്രപവിശ്യയിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സേഹാദരൻ ഫിലിെപ്പാസ് ഇതൂര്യ, ്രതേഖാനിത്തി
എന്നീ ്രപേദശങ്ങളിലും ലുസാന്യാസ് അബിേലനയിലും
ഭരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.* 2 ഹന്നാവും കയ്യഫാവും
മഹാപുേരാഹിതന്മാരായിരുന്ന ഈ സമയത്ത്,
െസഖര്യാവിെന്റ മകനായ േയാഹന്നാന് മരുഭൂമിയിൽെവച്ച
ൈദവത്തിെന്റ അരുളപ്പാടുണ്ടായി. 3 അേദ്ദഹം
േയാർദാൻനദിക്ക് അടുത്തുള്ള ്രഗാമങ്ങളിെലല്ലാം
െചന്ന,് ്രഗാമവാസികൾ അവരുെട പാപങ്ങെളക്കുറിച്ച
പശ്ചാത്തപിച്ച് അവയുെട േമാചനത്തിനായി
ൈദവത്തിേലക്കുതിരിയണംഎന്നും;ഇതിെന്റ െതളിവിനായി
സ്നാനംസ്വീകരിക്കണംഎന്നും ്രപസംഗിച്ച :†
4 “മരുഭൂമിയിൽവിളംബരംെചയ്യന്നവെന്റശബ്ദം!
‘കർത്താവിെന്റവഴിെയാരുക്കുക;
അവിടേത്തക്കുേവണ്ടി പാത േനേരയാക്കുക!

5എല്ലാതാഴ്വരകള ം നികത്തെപ്പടും.
എല്ലാപർവതങ്ങള ംകുന്നുകള ംതാഴ്ത്തെപ്പടും.

വളഞ്ഞവഴികൾ േനേരയാക്കുകയും
ദുർഘടപാതകൾസുഗമമാക്കുകയും െചയ്യ ം.

6എല്ലാ മനുഷ്യരുംൈദവത്തിെന്റരക്ഷകാണും’ ”
എന്നിങ്ങെന െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന.

7 തന്നിൽനിന്ന് സ്നാനം സ്വീകരിക്കാൻ വന്ന
ജനസഞ്ചയേത്താട് േയാഹന്നാൻ വിളിച്ച പറഞ്ഞു,
“അണലിക്കുഞ്ഞുങ്ങേള!‡ വരാൻേപാകുന്ന
േ്രകാധത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻനിങ്ങൾക്കു മുന്നറിയിപ്പ
തന്നതാരാണ്? 8 മാനസാന്തരത്തിന് അനുേയാജ്യമായ ഫലം
പുറെപ്പടുവിക്കുക. ‘ഞങ്ങൾക്കു പിതാവായി അ്രബാഹാം
ഉണ്ട’് എന്നു സ്വയം പുകഴാെമന്നു കരുേതണ്ട. കാരണം
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: ഈ കല്ല കളിൽനിന്ന്
അ്രബാഹാമിനുേവണ്ടി മക്കെള ഉളവാക്കാൻ ൈദവത്തിനു
കഴിയും. 9 ഇേപ്പാൾത്തെന്ന വൃക്ഷങ്ങള െട തായ ്േവരിൽ
േകാടാലി െവച്ചിരിക്കുന്നു; സത്ഫലം പുറെപ്പടുവിക്കാത്ത
വൃക്ഷങ്ങെളല്ലാം െവട്ടി തീയിൽഎറിഞ്ഞുകളയും.”

10 അേപ്പാൾ ജനെമല്ലാം ഏകസ്വരത്തിൽ, “ഞങ്ങൾ
എന്താണു െചേയ്യണ്ടത്?”എന്നു േചാദിച്ച .

* 3:1 മൂ.ഭാ. െട്രടാക്ക്, അതായത,് നാലിൽ ഒരുഭാഗത്തിെന്റ ഭരണാധികാരി;
ഇവർ െഹേരാദാരാജാവിെന്റ മക്കൾ,എന്നാൽഇേപ്പാൾ േറാമാ ച്രകവർത്തിയുെട
ആധിപത്യത്തിനുകീഴിൽ ഭരണം നിർവഹിക്കുന്നു. † 3:3 മൂ.ഭാ. െചന്ന,്
പാപങ്ങള െട േമാചനത്തിനായുള്ള മാനസാന്തരസ്നാനം ്രപസംഗിച്ച . ‡ 3:7
അതായത,്വഴി െതറ്റിക്കുന്നവേര!
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11അതിനു േയാഹന്നാൻ, “രണ്ട് ഉടുപ്പ ള്ളയാൾ ഉടുെപ്പാന്നും
ഇല്ലാത്തയാൾക്ക് ഒരുടുപ്പ് െകാടുക്കെട്ട; ഭക്ഷണമുള്ള
വ്യക്തിയുംഅങ്ങെനതെന്നെചയ്യെട്ട”എന്ന്ഉത്തരംപറഞ്ഞു.

12 നികുതിപിരിവുകാരും സ്നാനം സ്വീകരിക്കാൻ വന്നു.
“ഗുേരാ,ഞങ്ങൾഎന്തു െചയ്യണം?”എന്ന്അവർ േചാദിച്ച .

13 “നിങ്ങൾക്കു കൽപ്പന കിട്ടിയിട്ട ള്ളതിൽ അധികമായ
നികുതി നിങ്ങൾ ചുമത്തരുത,്” എന്ന് അേദ്ദഹം അവേരാടു
്രപതിവചിച്ച .

14അേപ്പാൾ ചില ൈസനികർ അേദ്ദഹേത്താട്, “എന്താണ്
ഞങ്ങൾെചേയ്യണ്ടത്?”എന്നു േചാദിച്ച .

“ബലം ്രപേയാഗിച്ച പണം വാങ്ങുകേയാ ജനങ്ങള െടേമൽ
വ്യാജമായി കുറ്റം ചുമത്തുകേയാ െചയ്യരുത;് നിങ്ങള െട
ശമ്പളംെകാണ്ടുതൃപ്തിെപ്പടുക,”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

15 തങ്ങൾ ഉൽക്കടവാഞ്ഛേയാെട കാത്തിരുന്ന
്രകിസ്തു ഈ േയാഹന്നാൻതെന്ന ആയിരിക്കുകയിേല്ല?
എന്ന് ജനം ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
16 അവർെക്കല്ലാവർക്കും മറുപടിയായി േയാഹന്നാൻ
പറഞ്ഞത:് “ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജലസ്നാനം നൽകുന്നു.
എന്നാൽ എെന്നക്കാൾ േ്രശഷ്ഠനായ ഒരാൾ എെന്റ
പിന്നാെലവരുന്നു;അേദ്ദഹത്തിെന്റെചരിപ്പിെന്റവാറഴിക്കുന്ന
ഒരു അടിമയാകാൻേപാലും എനിക്കു േയാഗ്യതയില്ല.
അേദ്ദഹം നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുെകാണ്ടും
അഗ്നിെകാണ്ടും സ്നാനം നൽകും. 17 വീശുമുറം
അേദ്ദഹത്തിെന്റൈകയിൽഉണ്ട;്അേദ്ദഹംതെന്റെമതിക്കളം
പൂർണമായി െവടിപ്പാക്കിയേശഷം േഗാതമ്പും പതിരും
േവർതിരിച്ച് േഗാതമ്പ് കളപ്പ രയിൽ േശഖരിക്കുകയും
പതിർ െകടാത്ത തീയിൽ ദഹിപ്പിച്ച കളയുകയും െചയ്യ ം.”
18 ഇങ്ങെനയുള്ള പല വചനങ്ങൾെകാണ്ട് േയാഹന്നാൻ
ജനെത്ത ്രപേബാധിപ്പിച്ച്അവേരാടുസുവിേശഷംഅറിയിച്ച .

19എന്നാൽ,ഗലീലയിെല ഭരണാധികാരിയായ െഹേരാദാവ്,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സേഹാദരെന്റ ഭാര്യയായ െഹേരാദ്യെയ
സ്വന്തമാക്കി. ഇതിനുപുറേമ മറ്റേനകം േദാഷങ്ങള ം
അേദ്ദഹം െചയ്തു. ഇെതല്ലാം നിമിത്തവും േയാഹന്നാൻ
െഹേരാദാവിെന പരസ്യമായി ശാസിച്ച . 20 അതിനാൽ
േയാഹന്നാെനകാരാഗൃഹത്തിൽഅടച്ച െകാണ്ട്െഹേരാദാവ്
താൻെചയ്തുവന്നസകലപാതകങ്ങൾക്കുംമകുടംചാർത്തി.

േയശുവിെന്റസ്നാനവും വംശാവലിയും
21 ഒരു ദിവസം ജനക്കൂട്ടം േയാഹന്നാനിൽനിന്ന് സ്നാനം
സ്വീകരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ േയശുവും വന്ന് സ്നാനേമറ്റ .
അേദ്ദഹം ്രപാർഥനാനിരതനായിരിക്കുേമ്പാൾ സ്വർഗം
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തുറക്കെപ്പട്ട . 22 പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ്രപാവിെന്റ
രൂപത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽ ഇറങ്ങിവന്നു. “നീ എെന്റ
്രപിയപു്രതൻ; നിന്നിൽ ഞാൻ ്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു,” എന്നു
സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഒരുഅശരീരിയും ഉണ്ടായി.

23േയശുതെന്റശു്രശൂഷആരംഭിക്കുേമ്പാൾഅേദ്ദഹത്തിന്
ഏകേദശം മുപ്പതുവയസ്സായിരുന്നു.അേദ്ദഹം േയാേസഫിെന്റ
മകെനന്നാണ് ജനംകരുതിയിരുന്നത.്എന്നാൽേയാേസഫ്,

േഹലിയുെട മകനായിരുന്നു,
24 േഹലി മത്ഥാത്തിെന്റ മകൻ,
മത്ഥാത്ത് േലവിയുെട മകൻ,
േലവി െമൽക്കിയുെട മകൻ,
െമൽക്കിയന്നായിയുെട മകൻ,
യന്നായി േയാേസഫിെന്റ മകൻ,
25 േയാേസഫ് മത്തഥ്യാസിെന്റ മകൻ,
മത്തഥ്യാസ്ആേമാസിെന്റ മകൻ,
ആേമാസ് നാഹൂമിെന്റ മകൻ,
നാഹൂംഎസ്ലിയുെട മകൻ,
എസ്ലിനഗ്ഗായിയുെട മകൻ,
നഗ്ഗായി മയാത്തിെന്റ മകൻ,
26മയാത്ത് മത്തഥ്യാസിെന്റ മകൻ,
മത്തഥ്യാസ് െശമയിയുെട മകൻ,
െശമയി േയാെസക്കിെന്റ മകൻ,
േയാെസക്ക് േയാദായുെട മകൻ,
27 േയാദാ േയാഹന്നാെന്റമകൻ,
േയാഹന്നാൻ േരസയുെട മകൻ,
േരസെസരൂബ്ബാേബലിെന്റ മകൻ,
െസരൂബ്ബാേബൽശലഥിേയലിെന്റ മകൻ,
ശലഥിേയൽ േനരിയുെട മകൻ,
28 േനരി െമൽക്കിയുെട മകൻ,
െമൽക്കിഅദ്ദിയുെട മകൻ,
അദ്ദി േകാസാമിെന്റ മകൻ,
േകാസാംഎൽമാദാമിെന്റ മകൻ,
എൽമാദാംഏരിെന്റ മകൻ,
ഏർ േയാശുവിെന്റ മകൻ,
29 േയാശുഎലീേയസരിെന്റ മകൻ,
എലീേയസർ േയാരീമിെന്റ മകൻ,
േയാരീം മത്ഥാത്തിെന്റ മകൻ,
മത്ഥാത്ത് േലവിയുെട മകൻ,
30 േലവി ശിമേയാെന്റ മകൻ,
ശിമേയാൻ െയഹൂദയുെട മകൻ,
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െയഹൂദ േയാേസഫിെന്റ മകൻ,
േയാേസഫ് േയാനാമിെന്റ മകൻ,
േയാനാംഎല്യാക്കീമിെന്റ മകൻ,
31എല്യാക്കീം െമല്യാവിെന്റ മകൻ,
െമല്യാവു െമന്നയുെട മകൻ,
െമന്നാ മത്തഥയുെട മകൻ,
മത്തഥാനാഥാെന്റ മകൻ,
നാഥാൻ ദാവീദിെന്റ മകൻ,
32ദാവീദ് യിശ്ശായിയുെട മകൻ,
യിശ്ശായിഓേബദിെന്റ മകൻ,
ഓേബദ് േബാവസിെന്റ മകൻ,
േബാവസ്സൽേമാെന്റ മകൻ,
സൽേമാൻനഹേശാെന്റ മകൻ,
നഹേശാൻഅമ്മീനാദാബിെന്റ മകൻ,
33അമ്മീനാദാബ്അരാമിെന്റ മകൻ,
അരാം െഹേ്രസാെന്റ മകൻ,
െഹേ്രസാൻപാെരസിെന്റ മകൻ,
പാെരസ് െയഹൂദയുെട മകൻ,
34െയഹൂദയാേക്കാബിെന്റ മകൻ,
യാേക്കാബ് യിസ്ഹാക്കിെന്റ മകൻ,
യിസ്ഹാക്ക്അ്രബാഹാമിെന്റ മകൻ,
അ്രബാഹാം േതരഹിെന്റ മകൻ,
േതരഹ് നാേഹാരിെന്റ മകൻ,
35നാേഹാർ െസരൂഗിെന്റ മകൻ,
െസരൂഗ് െരഗുവിെന്റ മകൻ,
െരഗുഫാെലഗിെന്റ മകൻ,
ഫാെലഗ്ഏെബരിെന്റ മകൻ,
ഏെബർ േശലാമിെന്റ മകൻ,
36 േശലാം കയിനാെന്റ മകൻ,
കയിനാൻഅർഫക്സാദിെന്റ മകൻ,
അർഫക്സാദ് േശമിെന്റ മകൻ,
േശം േനാഹയുെട മകൻ,
േനാഹലാെമക്കിെന്റ മകൻ,
37ലാെമക്ക് െമഥൂെശലായുെട മകൻ,
െമഥൂശലഹാേനാക്കിെന്റ മകൻ,
ഹാേനാക്ക് യാെരദിെന്റ മകൻ,
യാെരദ് മെലേല്യലിെന്റ മകൻ,
മെലേല്യൽകയിനാെന്റ മകൻ,
38കയിനാൻഏേനാശിെന്റ മകൻ,
ഏേനാശ് േശത്തിന്റ മകൻ,
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േശത്ത്ആദാമിെന്റ മകൻ,
ആദാംൈദവത്തിെന്റ മകൻ.

4
േയശുവിനുണ്ടായപരീക്ഷകൾ

1 പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായ േയശു
േയാർദാൻനദിയിൽനിന്ന് മടങ്ങി. പരിശുദ്ധാത്മാവ്
അേദ്ദഹെത്ത ഒരു വിജന്രപേദശേത്തക്ക് െകാണ്ടുേപായി.
2 അവിെട അേദ്ദഹം നാൽപ്പതുദിവസം പിശാചിനാൽ
്രപേലാഭിപ്പിക്കെപ്പട്ട .* ആ ദിവസങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം
ഒന്നും ഭക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല, നാൽപ്പതുദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിനു വിശപ്പനുഭവെപ്പട്ട .

3അേപ്പാൾ പിശാച് േയശുവിേനാട്, “അങ്ങ് ൈദവപു്രതൻ
ആെണങ്കിൽ, ഈ കല്ലിേനാട് അപ്പം ആകാൻ
ആജ്ഞാപിക്കുക!”എന്നുപറഞ്ഞു.

4 അേപ്പാൾ േയശു അവേനാട,് “ ‘മനുഷ്യൻ
േകവലം അപ്പംെകാണ്ടുമാ്രതമല്ല ജീവിക്കുന്നത്’† എന്ന്
എഴുതിയിരിക്കുന്നു”‡എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

5തുടർന്ന് പിശാച് േയശുവിെന ഒരു ഉയർന്നസ്ഥലേത്തക്കു
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി, േലാകത്തിെല സകലരാജ്യങ്ങള ം
ക്ഷണേനരംെകാണ്ട് അേദ്ദഹെത്ത കാണിച്ചിട്ട,് 6 “ഈ
രാജ്യങ്ങള െടെയല്ലാം ആധിപത്യവും ഇവയുെട
മഹത്ത്വവും ഞാൻ നിനക്കു തരാം; ഇവെയല്ലാം എനിക്കു
നൽകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവന് ഞാൻ
ഇതു െകാടുക്കുകയുംെചയ്യന്നു. 7 നീ എെന്റമുമ്പിൽ ഒന്നു
വീണുവണങ്ങുെമങ്കിൽ ഇെതല്ലാം നിനക്കുള്ളതായിത്തീരും”
എന്ന് പിശാച് േയശുവിേനാട് പറഞ്ഞു.

8 അേപ്പാൾ േയശു അവേനാട,് “ ‘നിങ്ങള െട ൈദവമായ
കർത്താവിെന വണങ്ങിഅവിടെത്തമാ്രതേമ േസവിക്കാവൂ’§
എന്നാണേല്ലാഎഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത”്എന്നുപറഞ്ഞു.

9 പിെന്ന പിശാച് േയശുവിെന െജറുശേലമിേലക്ക്
െകാണ്ടുേപായി, ൈദവാലയത്തിെന്റ േഗാപുരാ്രഗത്തിൽ
നിർത്തിയിട്ട,് “അങ്ങ് ൈദവപു്രതൻ ആകുന്നു എങ്കിൽ
ഇവിെടനിന്ന് താേഴക്കുചാടുക.
10 “ ‘ൈദവംതെന്റ ദൂതന്മാേരാട്
അങ്ങെയകാത്തുസംരക്ഷിക്കാൻകൽപ്പിക്കും;

11അവർഅങ്ങയുെട പാദങ്ങൾകല്ലിൽ മുട്ടാെത
അങ്ങെയഅവരുെടകരങ്ങളിേലന്തും,’*

* 4:2 അതായത,് പരീക്ഷിക്കെപ്പട്ട . † 4:4 ആവ. 8:3 ‡ 4:4 ഈ ്രപേയാഗം
പഴയനിയമ്രഗന്ഥത്തിൽനിന്നുള്ള ഉദ്ധരണിെയ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. § 4:8 ആവ.
6:13 * 4:11 സങ്കീ. 91:11,12
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എന്ന്എഴുതിയിരിക്കുന്നേല്ലാ”എന്നുപറഞ്ഞു.
12 അതിനുത്തരമായി േയശു, “ ‘നിങ്ങള െട ൈദവമായ
കർത്താവിെന പരീക്ഷിക്കരുത’്†എന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നു”
എന്നുപറഞ്ഞു.

13 ഈ ്രപേലാഭനങ്ങെളല്ലാം പരിസമാപിച്ചേപ്പാൾ
മെറ്റാരവസരംകാത്ത് പിശാച്അേദ്ദഹെത്തവിട്ട േപായി.
േയശു നസെറത്തിൽതിരസ്കരിക്കെപ്പടുന്നു

14 േയശു ൈദവാത്മശക്തിയിൽ ഗലീലയ്ക്കു
മടങ്ങി; അേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ച ള്ള വാർത്ത
ഗലീലാ്രപവിശ്യയിെലല്ലായിടത്തും ്രപചരിച്ച . 15 അേദ്ദഹം
െയഹൂദരുെട പള്ളികളിൽ ഉപേദശിച്ച ; എല്ലാവരും
അേദ്ദഹെത്ത ്രപശംസിച്ച .

16 േയശു, അേദ്ദഹം വളർന്ന സ്വന്തം പട്ടണമായ
നസെറത്തിേലക്കു യാ്രതയായി. അേദ്ദഹം
ശബ്ബത്തുദിവസത്തിൽ‡ പതിവനുസരിച്ച് പള്ളിയിൽ െചന്ന്
വായിക്കാൻ എഴുേന്നറ്റ നിന്നു. 17 െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ
പുസ്തകച്ച രുൾ അേദ്ദഹത്തിനു നൽകി. ചുരുൾ നിവർത്തി
ഇങ്ങെനഎഴുതെപ്പട്ട ഭാഗംഅേദ്ദഹംഎടുത്തു.
18 “ദരി്രദേരാടുസുവിേശഷംഅറിയിക്കാൻ
കർത്താവ്എെന്നഅഭിേഷകം§ െചയ്തിരിക്കുകയാൽ
അവിടെത്തആത്മാവ്എെന്റേമലുണ്ട്.

തടവുകാർക്കുസ്വാത്രന്ത്യം ്രപഖ്യാപിക്കാനും
അന്ധർക്കുകാഴ്ചയും

മർദിതർക്കു േമാചനവും നൽകാനും,
19കർത്താവിെന്റ ്രപസാദവർഷം ്രപസംഗിക്കാനും,*

എെന്നഅയച്ചിരിക്കുന്നു.”
20 പിെന്ന േയശു പുസ്തകച്ച രുൾ ചുരുട്ടി ശു്രശൂഷകനു
തിരിെക െകാടുത്തിട്ട് ഇരുന്നു. പള്ളിയിലുണ്ടായിരുന്ന
എല്ലാവരും അേദ്ദഹെത്ത ്രശദ്ധിച്ച േനാക്കി. 21 അേദ്ദഹം
അവേരാട്, “നിങ്ങൾ േകട്ട ഈ തിരുെവഴുത്ത് ഇന്ന്
നിവൃത്തിയായിരിക്കുകയാണ്”എന്നുപറഞ്ഞു.

22 എല്ലാവരും അേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ച നല്ല അഭി്രപായം
പറഞ്ഞു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അധരങ്ങളിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട
മധുരവചസ്സ കൾ േകട്ട് ജനം അത്ഭുതെപ്പട്ട . “ഇത്
േയാേസഫിെന്റ മകനേല്ല?” ജനം പരസ്പരം േചാദിച്ച .

23 േയശു അവേരാട,് “ ‘ൈവദ്യാ, നിെന്നത്തെന്ന
സൗഖ്യമാക്കുക’എന്നപഴെഞ്ചാല്ല് ഉദ്ധരിച്ച െകാണ്ട്, ‘താങ്കൾ
† 4:12 ആവ. 6:16 ‡ 4:16 െയഹൂദർ വിശുദ്ധദിവസമായും വി്രശമദിവസമായും
ആചരിച്ച വന്ന ആഴ്ചയിെല ഏഴാംദിവസമാണ് ശബ്ബത്ത.് § 4:18
പഴയനിയമത്തിൽ ശു്രശൂഷകൾക്കായി ഒരു വ്യക്തിെയ തൽസ്ഥാനേത്തക്കു

നിേയാഗിക്കുന്നകർമമാണ്അഭിേഷകം. * 4:19 െയശ. 61:1,2
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കഫാർനഹൂമിൽ െചയ്തുെവന്നു ഞങ്ങൾ േകട്ടിരിക്കുന്നതു
താങ്കള െട ഈ പിതൃനഗരത്തിലും െചയ്യ ക’ എന്നു നിങ്ങൾ
എേന്നാടു തീർച്ചയായും പറയും”എന്നുപറഞ്ഞു.

24 അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന തുടർന്നു: “ഒരു ്രപവാചകനും
സ്വന്തം നഗരത്തിൽ അംഗീകരിക്കെപ്പടുന്നില്ല
എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
25ഏലിയാവിെന്റ കാലത്ത,് ആകാശം മൂന്നര വർഷേത്തക്ക്
അടഞ്ഞുേപാകുകയും േദശെത്തല്ലായിടത്തും വലിയ
ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുകയും െചയ്തു. ആ സമയത്ത്
ഇ്രസാേയലിൽഅേനകംവിധവകൾഉണ്ടായിരുന്നു,നിശ്ചയം.
26 എന്നാൽ, ൈദവം അവരിലാരുെടയും അടുക്കേലക്കല്ല;
മറിച്ച് സീേദാൻ ്രപേദശെത്ത സെരപ്തയിെല ഒരു
വിധവയുെട അടുേത്തക്കാണ് ഏലിയാ്രപവാചകെന
അയച്ചത്. 27 അതുേപാെലതെന്ന എലീശാ്രപവാചകെന്റ
കാലത്ത് ഇ്രസാേയലിൽ കുഷ്ഠം† ബാധിച്ച അേനകർ
ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും സുറിയാക്കാരനായ നയമാൻ ഒഴിെക
അവരിൽആർക്കുംസൗഖ്യം ലഭിച്ചില്ല.”‡

28 ഇതു േകട്ട് പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും
േ്രകാധാകുലരായിത്തീർന്നു;§ 29 ഇരിപ്പിടത്തിൽനിന്ന്
ചാടിെയഴുേന്നറ്റ് അേദ്ദഹെത്ത പട്ടണത്തിൽനിന്ന്
പുറേത്തക്ക് െകാണ്ടുേപായി, പട്ടണം പണിതിരുന്ന മലയുെട
വക്കിൽനിന്ന് താേഴക്കു തള്ളിയിടാൻ ്രശമിച്ച . 30എന്നാൽ
അേദ്ദഹം ജനക്കൂട്ടത്തിെന്റ ഇടയിലൂെട നടന്നു തെന്റ
വഴിക്കുേപായി.
േയശു ഒരു ദുരാത്മാവിെനപുറത്താക്കുന്നു

31 പിെന്നാരിക്കൽ അേദ്ദഹം ഗലീലയിെല ഒരു
പട്ടണമായ കഫാർനഹൂമിൽെചന്ന് ശബ്ബത്തുനാളിൽ
ജനെത്ത ഉപേദശിക്കാൻ തുടങ്ങി. 32 അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സേന്ദശം ആധികാരികതേയാെട ആയിരുന്നതിനാൽ ജനം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉപേദശത്തിൽആശ്ചര്യെപ്പട്ട .

33അവിെട െയഹൂദപ്പള്ളിയിൽ ദുരാത്മാവു ബാധിച്ച ഒരു
മനുഷ്യൻ ഒരിക്കൽവന്നിരുന്നു. അയാൾ, 34 “നസറായനായ*
േയശുേവ, ഞങ്ങെള വിട്ട േപാകേണ! അേങ്ങക്കു
ഞങ്ങേളാട് എന്തുകാര്യം? ഞങ്ങെള നശിപ്പിക്കാേനാ അങ്ങു
വന്നിരിക്കുന്നത?്അങ്ങ്ആരാെണന്ന്എനിക്കറിയാം—അങ്ങ്
ൈദവത്തിെന്റ പരിശുദ്ധൻതെന്ന” എന്ന് അത്യ ച്ചത്തിൽ
വിളിച്ച പറഞ്ഞു.
† 4:27 മൂ.ഭാ. വിവിധയിനം ത്വേ്രഗാഗങ്ങെള സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ‡ 4:27 2 രാജാ.
5:1-24 § 4:28 സെരപ്തയിെല വിധവയും നയമാനും ഇ്രസാേയല്യരല്ലായിരുന്നു;
ഇ്രസാേയല്യെര ഒഴിവാക്കി ൈദവം അവർക്ക് അനു്രഗഹം നൽകി എന്നത്

അവർക്ക് ഉൾെക്കാള്ളാവുന്നതിലുംഅപ്പ റമായിരുന്നു. * 4:34 മത്താ. 2:23
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35 “ശബ്ദിച്ച േപാകരുത!്” ശാസിച്ച െകാണ്ട്
“അവനിൽനിന്ന് പുറത്തുവരിക!” എന്ന് േയശു കൽപ്പിച്ച .
അേപ്പാൾ ദുരാത്മാവ് ആ മനുഷ്യെന അവരുെട
എല്ലാവരുെടയും മുമ്പിൽ തള്ളിയിട്ടേശഷം അവന്
ഉപ്രദവെമാന്നും വരുത്താെതപുറത്തുേപായി.

36 ജനെമല്ലാം ആശ്ചര്യെപ്പട്ട പരസ്പരം ചർച്ചെചയ്യാൻ
തുടങ്ങി, “അധികാരവും ശക്തിയും നിറഞ്ഞ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഈ വാക്കുകൾ എന്ത്? അേദ്ദഹം
ദുരാത്മാക്കേളാടു കൽപ്പിക്കുന്നു; അവ പുറത്തുവരുന്നു!”
37 േയശുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള വാർത്ത ചുറ്റ മുള്ള
്രപേദശങ്ങളിെലല്ലാം പരന്നു.
േയശുഅേനകെരസൗഖ്യമാക്കുന്നു

38 േയശു പള്ളിയിൽനിന്നിറങ്ങി ശിേമാെന്റ ഭവനത്തിൽ
െചന്നു. ശിേമാെന്റ അമ്മായിയമ്മ അതികഠിനമായ
പനിപിടിച്ച് കിടപ്പിലായിരിക്കുന്നു. അവൾക്കുേവണ്ടി അവർ
േയശുവിേനാട് അേപക്ഷിച്ച . 39 അേദ്ദഹം അവള െട
കിടക്കയ്ക്കടുത്തുെചന്നു കുനിഞ്ഞു പനിെയ ശാസിച്ച .
അവള െട പനി മാറി. അവൾ ഉടെന എഴുേന്നറ്റ് അവെര
ശു്രശൂഷിച്ച തുടങ്ങി.

40 സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചേപ്പാൾ ജനം വിവിധ േരാഗങ്ങൾ
ബാധിച്ചിരുന്നവെരെയല്ലാം േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു; അേദ്ദഹം ഓേരാരുത്തരുെടയുംേമൽ
ൈകെവച്ച് അവെര സൗഖ്യമാക്കി. 41 അതുമാ്രതമല്ല,
പലരിൽനിന്നും ഭൂതങ്ങൾ പുറെപ്പട്ട േപാകുേമ്പാൾ,
“നീ ൈദവപു്രതൻതെന്ന!” എന്ന് ഉറെക്ക
വിളിച്ച പറഞ്ഞു. അേദ്ദഹം ്രകിസ്തുവാെണന്ന്
ഭൂതങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നതുെകാണ്ട് സംസാരിക്കാൻ
അനുവദിക്കാെതഅേദ്ദഹംഅവെയശാസിച്ച നിർത്തി.†

42 ്രപഭാതത്തിൽ േയശു ഒരു വിജനസ്ഥലേത്തക്കു
യാ്രതയായി. ജനങ്ങൾഅേദ്ദഹെത്തഅേന്വഷിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
അവർ അേദ്ദഹം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലെത്തത്തിയേപ്പാൾ
തങ്ങെളവിട്ട േപാകാതിരിക്കാൻഅേദ്ദഹെത്തനിർബന്ധിച്ച .
43 എന്നാൽ േയശു, “ഞാൻ ൈദവരാജ്യത്തിെന്റ
സുവിേശഷം മറ്റ പട്ടണങ്ങളിലും അറിയിേക്കണ്ടതാകുന്നു;
അതിനായിട്ടേല്ലാ എെന്ന അയച്ചിട്ട ള്ളത്” എന്നു പറഞ്ഞു.
44 ഇതിനുേശഷം അേദ്ദഹം െയഹൂദ്യരുെട േദശത്തിെല‡
പള്ളികളിൽ ്രപസംഗിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
† 4:41 േയശു ൈദവപു്രതെനന്ന് ഭൂതങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ,
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ശു്രശൂഷകള െട സമയ്രകമത്തിൽ ആ യാഥാർഥ്യം
പരസ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സമയം അേപ്പാൾ ആയിട്ടില്ലാഞ്ഞതിനാലാണ്
സംസാരിക്കാൻ ഭൂതങ്ങെള അനുവദിക്കാതിരുന്നത.് ‡ 4:44 ചി.ൈക.്രപ.
ഗലീല
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5
ആദ്യശിഷ്യന്മാെരവിളിക്കുന്നു

1 ഒരു ദിവസം േയശു െഗേന്നസെരത്ത് തടാകതീരത്തു*
നിൽക്കുേമ്പാൾ, ജനക്കൂട്ടം ൈദവവചനം േകൾക്കാൻ
തിക്കിത്തിരക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 2 അേപ്പാൾ വല
കഴുകിെക്കാണ്ടിരുന്ന മീൻപിടിത്തക്കാരുെട രണ്ട് വള്ളം
തടാകതീരേത്താട് േചർന്നു കിടക്കുന്നത് അേദ്ദഹം കണ്ടു.
3 അവയിെലാന്ന് ശിേമാേന്റതായിരുന്നു. േയശു അതിൽ
കയറിയിട്ട് വള്ളം കരയിൽനിന്ന് അൽപ്പം നീക്കാൻ
ശിേമാേനാട് ആവശ്യെപ്പട്ട . അേദ്ദഹം ആ വള്ളത്തിൽ
ഇരുന്നുെകാണ്ട് ജനെത്തഉപേദശിച്ച .

4 േയശു തെന്റ ്രപഭാഷണം അവസാനിപ്പിച്ചതിനുേശഷം,
“നിെന്റ വള്ളം ആഴമുള്ളിടേത്തക്ക് നീക്കി അവിെട
വലയിറക്കുക”എന്ന്ശിേമാേനാട് കൽപ്പിച്ച .

5അതിനു ശിേമാൻ, “്രപേഭാ, രാ്രതിമുഴുവൻ കഷ്ടെപ്പട്ടിട്ട ം
ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. എങ്കിലും അങ്ങയുെട
വാക്കനുസരിച്ച്ഞാൻവലയിറക്കാം”എന്ന് ഉത്തരംപറഞ്ഞു.

6 അവർ അങ്ങെന െചയ്തേപ്പാൾ വലിയ മീൻകൂട്ടം
വലയിൽെപ്പട്ട ; അവരുെട വല കീറാൻ തുടങ്ങി.
7 അേപ്പാളവർ, മേറ്റ വള്ളത്തിലുള്ള പങ്കാളികൾ വന്നു
തങ്ങെളസഹായിേക്കണ്ടതിന്അവെരആംഗ്യംകാട്ടി വിളിച്ച .
അവർ വന്നു, രണ്ട് വള്ളങ്ങള ം മുങ്ങാറാകുന്നതുവെര മീൻ
നിറച്ച .

8 ഇതു കണ്ടേപ്പാൾ ശിേമാൻ പേ്രതാസ് േയശുവിെന്റ
കാൽക്കൽവീണ്, “കർത്താേവ, എെന്നവിട്ട േപാകണേമ,
ഞാൻ പാപിയായ മനുഷ്യൻ ആകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
9 ശിേമാനും ശിേമാെന്റ എല്ലാ കൂട്ട കാരും തങ്ങൾ
നടത്തിയ മീൻപിടിത്തെത്തപ്പറ്റി വിസ്മയഭരിതരായിരുന്നു;
10െസെബദിയുെട മക്കളായയാേക്കാബ,് േയാഹന്നാൻഎന്നീ
പങ്കാളികള ം വിസ്മയിച്ച .
അേപ്പാൾ േയശു ശിേമാേനാട,് “ഭയെപ്പടരുത;് ഇനിമുതൽ
നീ മനുഷ്യെര പിടിക്കുന്നവനാകും”† എന്നു പറഞ്ഞു.
11അങ്ങെന,അവർതങ്ങള െട വള്ളങ്ങൾവലിച്ച കരയ്ക്കു
കയറ്റിയേശഷംഎല്ലാം ഉേപക്ഷിച്ച് േയശുവിെനഅനുഗമിച്ച .
േയശുകുഷ്ഠേരാഗിെയസൗഖ്യമാക്കുന്നു

12 േയശു ഒരു പട്ടണത്തിൽ ആയിരുന്നേപ്പാൾ
േദഹമാസകലം കുഷ്ഠം നിറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ
അവിെടവന്നു. അയാൾ േയശുവിെന കണ്ടിട്ട് സാഷ്ടാംഗം
* 5:1 അതായത,് ഗലീലാതടാകതീരത്ത് † 5:10 മനുഷ്യെര
പിടിക്കുന്നവനാകും, വിവക്ഷിക്കുന്നത് സുവിേശഷം അറിയിച്ച് മനുഷ്യെര
എെന്റഅനുഗാമികളാക്കുന്നവരാക്കും.
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വീണ,് “കർത്താേവ, അേങ്ങക്കു മനസ്സ െണ്ടങ്കിൽ എെന്ന
സൗഖ്യമാക്കാൻകഴിയും”എന്നേപക്ഷിച്ച .

13 േയശു ൈകനീട്ടി ആ മനുഷ്യെന െതാട്ട െകാണ്ട്,
“എനിക്കു മനസ്സണ്ട്, നീ ശുദ്ധനാകുക” എന്നു പറഞ്ഞു.
ഉടൻതെന്ന കുഷ്ഠേരാഗത്തിൽനിന്ന് അയാൾക്കു സൗഖ്യം
ലഭിച്ച .

14 അേപ്പാൾ േയശു അവേനാട,് “ഇത് ആേരാടും
പറയരുത,്എന്നാൽനീ േപായി പുേരാഹിതനു നിെന്നത്തെന്ന
കാണിക്കുക. നീ പൂർണസൗഖ്യമുള്ളവനായി എന്ന്
െപാതുജനങ്ങൾക്കു േബാധ്യെപ്പടുന്നതിനായി േമാശ
കൽപ്പിച്ച വഴിപാടുകൾ അർപ്പിക്കുകയുംെചയ്യ ക”‡ എന്നു
കൽപ്പിച്ച .

15 എങ്കിലും അേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ച ള്ള വാർത്ത
വളെര പരന്നു. തൽഫലമായി വലിയ ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വചനം േകൾക്കാനും തങ്ങള െട
േരാഗസൗഖ്യത്തിനുമായി വന്നുേചർന്നു. 16 എന്നാൽ,
േയശു പലേപ്പാഴും വിജനസ്ഥലങ്ങളിേലക്കു പിൻവാങ്ങി
്രപാർഥിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

േയശു ഒരു പക്ഷാഘാതേരാഗിെയസൗഖ്യമാക്കുന്നു
17 ഒരു ദിവസം േയശു ഉപേദശിക്കുേമ്പാൾ ഗലീലയിെല
എല്ലാ ്രഗാമങ്ങളിൽനിന്നും െയഹൂദ്യയിൽനിന്നും
െജറുശേലമിൽനിന്നും വെന്നത്തിയ പരീശന്മാരും
േവദജ്ഞരും അവിെട ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
േരാഗികെള സൗഖ്യമാക്കാൻ കർത്താവിെന്റ ശക്തി
അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 18അേപ്പാൾചിലർ ഒരു
പക്ഷാഘാതേരാഗിെയ കിടക്കയിൽ വഹിച്ച െകാണ്ടുവന്നു.
അവെന േയശു ഇരുന്നിരുന്ന വീടിനുള്ളിൽ െകാണ്ടുെചന്ന്
അേദ്ദഹത്തിെന്റമുമ്പിൽകിടത്താൻ ്രശമിച്ച . 19ജനത്തിരക്കു
നിമിത്തം അങ്ങെന െചയ്യ ക സാധ്യമല്ല എന്നുകണ്ട് അവർ
േമൽക്കൂരയിൽ കയറി, ചില ഓടുകൾ നീക്കി അവെന
കിടക്കേയാെട ജനമധ്യത്തിൽ, േയശുവിെന്റ േനേരമുമ്പിൽ
ഇറക്കിെവച്ച .

20അവരുെട വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് േയശു, “സ്േനഹിതാ,നിെന്റ
പാപങ്ങൾേമാചിച്ചിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

21 എന്നാൽ പരീശന്മാരും േവദജ്ഞരും, “ൈദവെത്ത
നിന്ദിക്കുന്ന ഇേദ്ദഹം ആരാണ്? പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ
ൈദവത്തിനല്ലാെത ആർക്കാണു കഴിയുക?” എന്നു
ചിന്തിക്കാൻതുടങ്ങി.
‡ 5:14 േലവ്യ. 14:2-32കാണുക.
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22 അവരുെട വിചിന്തനം ്രഗഹിച്ച േയശു അവേരാടു
േചാദിച്ച , “നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങെന
ചിന്തിക്കുന്നെതന്ത?് 23 ‘നിെന്റ പാപങ്ങൾക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു,’
എന്നു പറയുന്നേതാ ‘എഴുേന്നറ്റ നടക്കുക,’ എന്നു
പറയുന്നേതാ ഏതാകുന്നു എള പ്പം? 24 എന്നാൽ,
മനുഷ്യപു്രതനു§ ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ
അധികാരമുെണ്ടന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ടതാണ്.”
തുടർന്ന് േയശു ആ പക്ഷാഘാതേരാഗിേയാട്,
“എഴുേന്നറ്റ് നിെന്റ കിടക്കെയടുത്ത് വീട്ടിൽേപാകുക”
എന്ന് ആജ്ഞാപിച്ച . 25 അേപ്പാൾത്തെന്ന അയാൾ
അവരുെടമുമ്പാെക എഴുേന്നറ്റ നിന്നു; താൻ കിടന്നിരുന്ന
കിടക്കെയടുത്തു; ൈദവെത്ത സ്തുതിച്ച െകാണ്ടു
ഭവനത്തിേലക്കു േപായി. 26എല്ലാവരും വിസ്മയഭരിതരായി
ൈദവെത്ത പുകഴ്ത്തി. അവർ ഭയഭക്തിനിറഞ്ഞവരായി,
“നാം ഇന്ന് അത്യപൂർവകാര്യങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു.
േലവിെയവിളിക്കുന്നു

27 ഈ സംഭവത്തിനുേശഷം േയശു പുറേത്തക്കു
േപാകുേമ്പാൾ, േലവി എന്നു േപരുള്ള ഒരു
നികുതിപിരിവുകാരൻ നികുതിപിരിവു നടത്താനിരിക്കുന്നതു
കണ്ടു. േയശു അയാേളാട്, “എെന്ന അനുഗമിക്കുക”
എന്നു കൽപ്പിച്ച . 28 േലവി എഴുേന്നറ്റ് എല്ലാം ഉേപക്ഷിച്ച്
അേദ്ദഹെത്തഅനുഗമിച്ച .

29പിന്നീട് േലവി തെന്റ ഭവനത്തിൽ േയശുവിനു വലിെയാരു
വിരുന്നുസൽക്കാരം നടത്തി. േയശുവിേനാെടാപ്പം
നികുതിപിരിവുകാരും മറ്റ പലരും അടങ്ങിയ
വലിെയാരു സമൂഹം ഭക്ഷണം കഴിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
30 എന്നാൽ, പരീശന്മാരും അവരുെട വിഭാഗത്തിൽെപ്പട്ട
േവദജ്ഞരും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട്, “നിങ്ങൾ
നികുതിപിരിവുകാേരാടും കു്രപസിദ്ധപാപികേളാടുെമാപ്പം
ഭക്ഷിച്ച പാനംെചയ്യന്നെതന്ത?്” എന്നു േചാദിക്കുകയും
പിറുപിറുക്കുകയും െചയ്തു.

31 േയശു അവേരാട്, “ആേരാഗ്യമുള്ളവർക്കല്ല,
േരാഗികൾക്കാണ് ൈവദ്യെനെക്കാണ്ട് ആവശ്യം. 32ഞാൻ
നീതിനിഷ്ഠെരയല്ല,പാപികെളയാണ് മാനസാന്തരത്തിേലക്കു
വിളിക്കാൻവന്നിരിക്കുന്നത”്എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
േയശുവിേനാട് ഉപവാസെത്തപ്പറ്റി േചാദിക്കുന്നു

33 പിെന്നാരിക്കൽ ചിലർ േയശുവിേനാട്,
“േയാഹന്നാൻസ്നാപകെന്റ ശിഷ്യന്മാർ കൂെടക്കൂെട

§ 5:24 േയശുതെന്നക്കുറിച്ചാണ്ഈപദത്തിലൂെട ഉേദ്ദശിക്കുന്നത.്
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ഉപവസിക്കുകയും ്രപാർഥിക്കുകയുംെചയ്യന്നു;
പരീശന്മാരുെട ശിഷ്യന്മാരും അങ്ങെനെചയ്യന്നു.
എന്നാൽ അങ്ങയുെട ശിഷ്യന്മാരാകെട്ട, ഭക്ഷിക്കുകയും
പാനംെചയ്യ കയും െചയ്യന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

34അതിന് േയശു, “മണവാളൻഅതിഥികേളാടുകൂെടയുള്ളേപ്പാൾ
വിരുന്നുകാർക്ക് ഉപവസിക്കാൻ കഴിയുേമാ? 35 എന്നാൽ
മണവാളൻ അവെര വിട്ട പിരിയുന്ന കാലം വരും; ആ
നാള കളിൽഅവർ ഉപവസിക്കും”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

36 തുടർന്ന് അേദ്ദഹം അവേരാട് ഈ സാദൃശ്യകഥ
പറഞ്ഞു: “പുതിയ വസ്്രതത്തിൽനിന്ന് ഒരു കഷണം
കീറിെയടുത്ത് ആരും പഴയത് തുന്നിേച്ചർക്കുന്നില്ല.
അങ്ങെനെചയ്താൽ പുതിയ വസ്്രതം കീറുെമന്നുമാ്രതമല്ല
പുതിയ തുണിക്കഷണം പഴയതിേനാട് േചരുകയുമില്ല.
37 ആരും പുതിയ വീഞ്ഞു പഴയ തുകൽക്കുടങ്ങളിൽ
സൂക്ഷിക്കാറില്ല;അങ്ങെനെചയ്താൽപുതുവീഞ്ഞ്അവെയ
പിളർക്കും, വീഞ്ഞ് ഒഴുകിേപ്പാകുകയും തുകൽക്കുടങ്ങൾ
നശിക്കുകയും െചയ്യ ം. 38 അരുത,് പുതിയ വീഞ്ഞ്
പുതിയ തുകൽക്കുടങ്ങളിലാണ് പകർന്നുെവേക്കണ്ടത്.
39 പഴയ വീഞ്ഞു കുടിച്ചതിനുേശഷം ആരും പുതിയത്
ആവശ്യെപ്പടുന്നില്ല, ‘പഴയതുതെന്നെമച്ചം’എന്നുപറയും.”

6
ശബ്ബത്തിെന്റകർത്താവ്

1 ഒരു ശബ്ബത്തുനാളിൽ േയശു ധാന്യം വിളഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന
ഒരു വയലിലൂെട യാ്രതെചയ്യ കയായിരുന്നു.അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ശിഷ്യന്മാർ കതിരുകൾ പറിച്ച ൈകകളിൽെവച്ച തിരുമ്മി
ധാന്യം തിന്നാൻതുടങ്ങി. 2 അേപ്പാൾ, “ശബ്ബത്തുനാളിൽ
അനുവദനീയമല്ലാത്തതു നിങ്ങൾ െചയ്യന്നെതന്ത?്” എന്നു
ചില പരീശന്മാർ േചാദിച്ച .

3 അതിനുത്തരമായി േയശു അവേരാട്, “ദാവീദും
സഹയാ്രതികരും തങ്ങൾക്കു വിശന്നേപ്പാൾ എന്തു
െചയ്തുെവന്നു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടിേല്ല? 4 ദാവീദ്
ൈദവാലയത്തിൽ ്രപേവശിച്ച,് പുേരാഹിതന്മാർെക്കാഴിെക
മറ്റാർക്കും ഭക്ഷിക്കാൻ അനുമതിയില്ലാത്ത, സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട
അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും സഹയാ്രതികർക്കു നൽകുകയും
െചയ്തു.” 5 തുടർന്ന് േയശു, “മനുഷ്യപു്രതൻ ശബ്ബത്തിെന്റ
അധിപതിയാണ്”എന്നുപറഞ്ഞു.

6 മെറ്റാരു ശബ്ബത്തുനാളിൽ അേദ്ദഹം െയഹൂദരുെട
പള്ളിയിൽെച്ചന്ന് ഉപേദശിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.
വലതുൈക േശാഷിച്ച േപായ ഒരു മനുഷ്യൻ അന്ന് അവിെട
ഉണ്ടായിരുന്നു. 7പരീശന്മാരും േവദജ്ഞരുംേയശുവിെന്റേമൽ



ലൂേക്കാസ് 6:8 173 ലൂേക്കാസ് 6:16

കുറ്റം ആേരാപിക്കാൻ പഴുതു േതടുകയായിരുന്നതുെകാണ്ട്
അേദ്ദഹം ശബ്ബത്തുനാളിൽ സൗഖ്യമാക്കുേമാ എന്ന് അവർ
സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 8എന്നാൽ,അവരുെട
വിചാരം ്രഗഹിച്ചിട്ട് േയശു, ൈക േശാഷിച്ച മനുഷ്യേനാട,്
“എഴുേന്നറ്റ് എല്ലാവരുെടയും മുമ്പിൽ നിൽക്കുക” എന്നു
പറഞ്ഞു.അയാൾഅവിെടഎഴുേന്നറ്റ നിന്നു.

9 തുടർന്ന് േയശു അവേരാട് ഇങ്ങെന േചാദിച്ച : “ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു േചാദിക്കെട്ട,ശബ്ബത്തുനാളിൽനന്മെചയ്യന്നേതാ
തിന്മെചയ്യന്നേതാ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നേതാ അതിെന
നശിപ്പിക്കുന്നേതാഏതാണ് നിയമവിേധയം?”

10അേദ്ദഹംഅവെരഓേരാരുത്തെരയുംസൂക്ഷിച്ച് േനാക്കി.
തുടർന്ന് ൈക േശാഷിച്ച മനുഷ്യേനാട്, “നിെന്റ ൈകനീട്ട ക”
എന്നു പറഞ്ഞു. അയാൾ അങ്ങെന െചയ്തു; അയാള െട
ൈകക്കുപരിപൂർണസൗഖ്യംലഭിച്ച . 11എന്നാൽപരീശന്മാരും
േവദജ്ഞരും, േ്രകാധം നിറഞ്ഞവരായി, േയശുവിെന എന്തു
െചയ്യണെമന്ന് പരസ്പരം ചർച്ചെചയ്തു.

പ്രന്തണ്ട്അെപ്പാസ്തലന്മാർ
12 അെന്നാരിക്കൽ േയശു ്രപാർഥിക്കാൻ മലയിേലക്കു
കയറിേപ്പായി; ൈദവേത്താട് ്രപാർഥിച്ച െകാണ്ട്
രാ്രതിമുഴുവനും െചലവഴിച്ച . 13 ്രപഭാതമായേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം ശിഷ്യന്മാെര അടുക്കൽവിളിച്ച ; അവരിൽനിന്ന്
പ്രന്തണ്ടുേപെര െതരെഞ്ഞടുത്ത് അവർക്ക്
അെപ്പാസ്തലന്മാർ എന്നു നാമകരണംെചയ്തു. അവരുെട
േപരുകൾഇവയാണ്:

14 പേ്രതാസ് എന്ന് േയശു വിളിച്ച ശിേമാൻ, അയാള െട
സേഹാദരൻഅ്രന്തേയാസ്,
യാേക്കാബ്,
േയാഹന്നാൻ,
ഫിലിെപ്പാസ്,
ബർെത്താെലാമായി,
15മത്തായി,
േതാമസ്,
അല് ഫായിയുെട മകനായയാേക്കാബ,്
േദശീയവാദിയായിരുന്ന*ശിേമാൻ,
16യാേക്കാബിെന്റ മകനായയൂദാ,
വഞ്ചകനായിത്തീർന്നഈസ്കേര്യാത്ത് യൂദാ.
അനു്രഗഹങ്ങള ംശാപങ്ങള ം

* 6:15 േറാമൻ അധിനിേവശെത്ത െചറുത്തുെകാണ്ട് അതിെനതിരായി
്രപവർത്തിച്ച െയഹൂദർക്കിടയിെല ഒരു വിഭാഗമാണ് ഇവർ. കനാന്യർ എന്നാണ്
ഇവർഅറിയെപ്പട്ടിരുന്നത.് മർ. 3:18;മത്താ. 10:4കാണുക.
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17 േയശു അവേരാെടാപ്പം മലയിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങി സമതലഭൂമിയിൽ വന്നു. അവിെട
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യരുെട ഒരു വലിയ സമൂഹവും;
െജറുശേലമിൽനിന്നും െയഹൂദ്യയിെല മെറ്റല്ലായിടത്തുനിന്നും
സമു്രദതീരപട്ടണങ്ങളായേസാരിൽനിന്നുംസീേദാനിൽനിന്നും
18 േയശുവിെന്റ വാക്കുകൾ ്രശവിക്കാനും
േരാഗസൗഖ്യം്രപാപിക്കാനും വലിെയാരു ജനാവലിയും
വന്നിട്ട ണ്ടായിരുന്നു. ദുരാത്മപീഡിതർ സൗഖ്യം്രപാപിച്ച .
19 അേദ്ദഹത്തിൽനിന്ന് ശക്തി പുറെപ്പട്ട് എല്ലാവെരയും
സൗഖ്യമാക്കിയിരുന്നതുെകാണ്ടു ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും
അേദ്ദഹെത്തസ്പർശിക്കാൻ ്രശമിച്ച .

20ശിഷ്യെര േനാക്കിെക്കാണ്ട്അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു:
“ദരി്രദരായനിങ്ങൾഅനുഗൃഹീതർ;
നിങ്ങള േടതേല്ലാൈദവരാജ്യം.

21ഇേപ്പാൾവിശക്കുന്നവരായനിങ്ങൾഅനുഗൃഹീതർ;
നിങ്ങൾസംതൃപ്തരാകും.

ഇേപ്പാൾവിലപിക്കുന്നവരായനിങ്ങൾഅനുഗൃഹീതർ;
നിങ്ങൾആഹ്ലാദിക്കും.

22നിങ്ങൾമനുഷ്യപു്രതെന്റ (എെന്റ)അനുയായികളായതുെകാണ്ട്
ജനം നിങ്ങെള െവറുത്ത,് സമുദായ്രഭഷ്ടരാക്കി
അപമാനിച്ച,്
നിങ്ങള െട േപരുകൾ ശപിക്കെപ്പട്ടത് എന്ന്
ഗണിക്കുേമ്പാൾ,
നിങ്ങൾഅനുഗൃഹീതർ.

23 “അന്നാളിൽ നിങ്ങൾ ആനന്ദാതിേരകത്താൽ
തുള്ളിച്ചാടുക. കാരണം, മഹത്താണ് സ്വർഗത്തിൽ
നിങ്ങൾക്കുള്ള ്രപതിഫലം. അവരുെട പൂർവികർ
ൈദവത്തിെന്റ്രപവാചകന്മാേരാടുംഅങ്ങെനതെന്നയാണേല്ലാ
െചയ്തത്.
24 “ധനികരായനിങ്ങൾേക്കാ,ഹാകഷ്ടം!
നിങ്ങൾക്കുള്ളആശ്വാസംനിങ്ങൾഅനുഭവിച്ച കഴിഞ്ഞു.

25ഇേപ്പാൾ ഭക്ഷിച്ച സംതൃപ്തരായിരിക്കുന്നനിങ്ങൾക്കുഹാ
കഷ്ടം!
നിങ്ങൾവിശന്നുവലയും.

ഇേപ്പാൾആഹ്ലാദിക്കുന്നനിങ്ങൾക്കുഹാകഷ്ടം!
നിങ്ങൾഅതിദുഃഖേത്താെടവിലപിക്കും.

26എല്ലാവരും നിങ്ങെള ്രപശംസിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾക്കു ഹാ
കഷ്ടം!
അവരുെട പൂർവികരും വ്യാജ്രപവാചകന്മാെര
അങ്ങെനതെന്ന ്രപശംസിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ.

ശ്രതുക്കേളാടുള്ളസ്േനഹം
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27 “എന്നാൽ,എെന്റഈവാക്കുകൾേകട്ട െകാണ്ടിരിക്കുന്ന
നിങ്ങേളാടു ഞാൻ പറയെട്ട: നിങ്ങള െട ശ്രതുക്കെള
സ്േനഹിക്കുക, നിങ്ങെള െവറുക്കുന്നവർക്കു നന്മ െചയ്യ ക,
28 നിങ്ങെള ശപിക്കുന്നവെര അനു്രഗഹിക്കുക, നിങ്ങെള
നിന്ദിക്കുന്നവർക്കുേവണ്ടി ്രപാർഥിക്കുക. 29 ഒരാൾ നിെന്റ
ഒരു െചകിട്ടത്ത് അടിക്കുെന്നങ്കിൽ അയാൾക്ക് മേറ്റ
െചകിടും കാണിച്ച െകാടുക്കുക. നിെന്റ പുറങ്കുപ്പായം
എടുക്കുന്നയാൾക്ക് വസ്്രതവുംകൂെട നൽകാൻ മടിക്കരുത.്
30 നിേന്നാട് എെന്തങ്കിലും ആവശ്യെപ്പടുന്നവർക്ക് അത്
നൽകുക; നിനക്കുള്ളത് ആെരങ്കിലും അപഹരിച്ചാൽ
അതു തിരിെക ആവശ്യെപ്പടരുത.് 31 മറ്റള്ളവർ നിങ്ങേളാടു
െചയ്യണെമന്ന് നിങ്ങൾ ആ്രഗഹിക്കുന്നതുേപാെല നിങ്ങൾ
അവേരാടും െചയ്യ ക.

32 “നിങ്ങെള സ്േനഹിക്കുന്നവെരമാ്രതം സ്േനഹിച്ചാൽ
അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ എന്താണുള്ളത്?
പാപികെളന്നു സമൂഹം പരിഗണിക്കുന്നവരും തങ്ങെള
സ്േനഹിക്കുന്നവെര സ്േനഹിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. 33നിങ്ങൾക്കു
നന്മ െചയ്യന്നവർക്കു നിങ്ങൾ നന്മ െചയ്താൽ
അതിൽ അഭിമാനിക്കാൻ എന്താണുള്ളത്? പാപികള ം
അതുതെന്ന െചയ്യന്നുണ്ടേല്ലാ. 34 തിരിെക ലഭിക്കുെമന്നു
്രപതീക്ഷിച്ച െകാണ്ട് നിങ്ങൾ വായ്പെകാടുത്താൽ അതിൽ
നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അഭിമാനിക്കാനുള്ളത്? പാപികള ം
എല്ലാം തിരിെക ലഭിക്കുെമന്ന ്രപതീക്ഷേയാെട, പാപികൾക്കു
വായ്പെകാടുക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. 35 എന്നാൽ നിങ്ങള െട
ശ്രതുക്കെള സ്േനഹിക്കുക; അവർക്കു നന്മ െചയ്യ ക;
തിരിെക ലഭിക്കുെമന്ന ്രപതീക്ഷകൂടാെത അവർക്കു
വായ്പെകാടുക്കുക. അേപ്പാൾ നിങ്ങള െട ്രപതിഫലം
മഹത്തായിരിക്കും. അങ്ങെനയാണ് പരേമാന്നതെന്റ മക്കൾ
്രപവർത്തിക്കുക; കാരണം, അവിടന്നു നന്ദിെകട്ടവേരാടും
ദുഷ്ടേരാടും ദയാലുവാകുന്നു. 36 നിങ്ങള െട പിതാവ്
കരുണാമയൻ ആയിരിക്കുന്നതുേപാെല നിങ്ങള ം
കരുണയുള്ളവരായിരിക്കുക.

ന്യായവിധി നടത്തരുത്
37 “മറ്റള്ളവെര ന്യായംവിധിക്കരുത;് എന്നാൽ നിങ്ങള ം
വിധിക്കെപ്പടുകയില്ല. ശിക്ഷവിധിക്കരുത;് നിങ്ങൾക്കും
ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടാകുകയില്ല. ക്ഷമിക്കുക; നിങ്ങേളാടും
ക്ഷമിക്കും. 38 െകാടുക്കുക; എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും;
അളവുപാ്രതത്തിൽ അമർത്തിക്കുലുക്കി പുറേത്തക്കു
കവിയുന്നഅളവിൽനിങ്ങള െടമടിയിൽ ്രപതിഫലംലഭിക്കും.
നിങ്ങൾഅളക്കാൻഉപേയാഗിക്കുന്നഅേതഅളവുെകാണ്ടു
നിങ്ങൾക്കുംഅളന്നുകിട്ട ം.”
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39 തുടർന്ന് േയശു അവേരാട് ഈ സാദൃശ്യകഥയും
പറഞ്ഞു: “ഒരന്ധന് മെറ്റാരന്ധെന നയിക്കാൻ കഴിയുേമാ?
ഇരുവരും കുഴിയിൽ വീണുേപാകുകയില്ലേയാ? 40 ശിഷ്യൻ
ഗുരുവിെനക്കാൾ ജ്ഞാനിയല്ല; എന്നാൽ അഭ്യസനം
പൂർത്തിയാക്കിയശിഷ്യൻഗുരുവിെനേപ്പാെലയായിത്തീരും.

41 “സ്വന്തം കണ്ണിൽ മരക്കഷണം ഇരിക്കുന്നതു
ഗൗനിക്കാെത നിങ്ങൾ സേഹാദരങ്ങള െട കണ്ണിെല
കരടു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ്രശമിക്കുന്നെതന്തുെകാണ്ട്?
42 നിെന്റ സ്വന്തം കണ്ണിൽ ഒരു മരക്കഷണമിരിക്കുേമ്പാൾ
അതു കാണാെത ‘സേഹാദരങ്ങേള, ഞാൻ നിങ്ങള െട
കണ്ണിെല കരട് എടുത്തുകളയെട്ട’ എന്നു നിനക്ക്
എങ്ങെന പറയാൻകഴിയും? കപടഭക്തേര, ആദ്യം
നിങ്ങള െട കണ്ണിൽനിന്ന് മരക്കഷണം എടുത്തുകളയുക.
അേപ്പാൾ സേഹാദരങ്ങള െട കണ്ണിൽനിന്ന് കരട്
എടുത്തുകളയുന്നതിന് നിങ്ങൾക്കു വ്യക്തമായി കാണാൻ
കഴിയും.
വൃക്ഷവുംഅതിെന്റഫലവും

43 “വിഷഫലം കായ്ക്കുന്ന നല്ലവൃക്ഷമില്ല; നല്ലഫലം
കായ്ക്കുന്ന വിഷവൃക്ഷവുമില്ല. 44 ഏതു വൃക്ഷവും
അതിെന്റ ഫലംെകാണ്ട് തിരിച്ചറിയാം. ആരും
മുൾെച്ചടികളിൽനിന്ന് അത്തിപ്പഴേമാ െഞരിഞ്ഞിലിൽനിന്ന്
മുന്തിരിക്കുലേയാ േശഖരിക്കുന്നില്ല. 45 നല്ല മനുഷ്യൻ,
തെന്റ ഹൃദയത്തിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന നന്മയിൽനിന്നു,
നന്മ ്രപവർത്തിക്കുന്നു; ദുഷ്ടമനുഷ്യേനാ തെന്റ
ഹൃദയത്തിൽനിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതിന്മയിൽനിന്നു,തിന്മ
്രപവർത്തിക്കുന്നു. ഹൃദയം നിറഞ്ഞു കവിയുന്നതാണേല്ലാ
വായ്സംസാരിക്കുന്നത്.
വീടുപണിയുന്നവിേവകിയും മൂഢനും

46 “നിങ്ങൾ എെന്ന ‘കർത്താേവ, കർത്താേവ,’
എന്നു വിളിക്കുകയും ഞാൻ പറയുന്നതു
്രപവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യന്നത് എന്തുെകാണ്ട?്
47 എെന്റ അടുക്കൽവന്ന് എെന്റ വചനങ്ങൾ േകട്ട്
അതിനനുസരിച്ച ്രപവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തി ആേരാടു
സദൃശൻ എന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ച തരാം.
48 ആഴത്തിൽ കുഴിച്ച പാറേമൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട
വീടുപണിയുന്നവേനാട് സദൃശനാണയാൾ. ്രപളയമുണ്ടായി
ഒഴുക്ക് ആ വീടിേന്മൽ ആഞ്ഞടിച്ച . എന്നാൽ, അത്
ബലവത്തായി പണിതിരുന്നതുെകാണ്ട് അതിന് ഇളക്കം
തട്ടിയേതയില്ല. 49 എന്നാൽ, എെന്റ വചനങ്ങൾ
േകട്ടിട്ട് അതിനനുസരിച്ച ്രപവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്ന
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വ്യക്തി, അടിസ്ഥാനമിടാെത മണ്ണിേന്മൽ വീടുപണിത
മനുഷ്യേനാട് സദൃശൻ. ഒഴുക്ക് ആ വീടിേന്മൽ
ആഞ്ഞടിച്ചയുടൻതെന്ന അതു തകർന്നുവീണു; അതിെന്റ
നാശം പരിപൂർണമായിരുന്നു.”

7
ശതാധിപെന്റവിശ്വാസം

1 അവിടെത്ത വാക്കുകൾ അതീവ്രശദ്ധേയാെട
േകട്ട െകാണ്ടിരുന്ന ജനേത്താടുള്ള ്രപഭാഷണം
അവസാനിപ്പിച്ചേശഷം, േയശു കഫാർനഹൂമിൽ
മടങ്ങിെയത്തി. 2അവിെട ഒരു ശതാധിപനു*വളെരവിലെപ്പട്ട
ഒരു േസവകൻ േരാഗംബാധിച്ച് മരണാസന്നനായിരുന്നു.
3 േയശുവിെനക്കുറിച്ച േകട്ട ശതാധിപൻ, േയശു വന്ന്
തെന്റ േസവകെന സൗഖ്യമാക്കണെമന്ന് അേപക്ഷിക്കാൻ
െയഹൂദാമതത്തിെല ചില േനതാക്കന്മാെര അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുക്കൽ അയച്ച . 4അവർ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്
ശതാധിപനുേവണ്ടി ശുപാർശെചയ്തുെകാണ്ട് ഇങ്ങെന
അേപക്ഷിച്ച : “അങ്ങ് ഇതു െചയ്തുെകാടുക്കാൻ
ആ മനുഷ്യൻ േയാഗ്യൻ; 5 കാരണം, അയാൾ നമ്മുെട
സമുദായേത്താട് സ്േനഹമുള്ളവനാണ്; നമുക്കുേവണ്ടി ഒരു
പള്ളി പണിയിച്ച തരികയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.” 6അേപ്പാൾ
േയശുഅവേരാടുകൂെട േപായി.
അേദ്ദഹം ഭവനേത്താട് അടുക്കാറായേപ്പാൾ ശതാധിപൻ
തെന്റ സ്േനഹിതന്മാരിൽ ചിലെര േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ
അയച്ച് ഇങ്ങെന അറിയിച്ച : “കർത്താേവ, ബുദ്ധിമുേട്ടണ്ടാ;
അങ്ങ് എെന്റ ഭവനത്തിൽ വരാനുള്ള േയാഗ്യത എനിക്കില്ല;
7അതുെകാണ്ടാണ് ഞാൻ േനരിട്ട് അങ്ങയുെട അടുക്കൽ
വരാതിരുന്നതും. അങ്ങ് ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചാൽമാ്രതം മതി,
എെന്റ േസവകൻ സൗഖ്യമാകും. 8ഞാനും അധികാരത്തിനു
കീഴ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ;് എെന്റ കീഴിലും
ൈസനികരുണ്ട്, അവരിെലാരുവേനാട് ‘േപാകുക’ എന്നു
പറഞ്ഞാൽ അയാൾ േപാകുന്നു, മെറ്റാരുവേനാട് ‘വരിക’
എന്നു പറഞ്ഞാൽ അയാൾ വരുന്നു. ഞാൻ എെന്റ
േസവകേനാട് ‘ഒരു കാര്യം െചയ്യ ക’ എന്നു പറയുേമ്പാൾ
അയാൾെചയ്യന്നു.”

9 ഇതു േകട്ട് േയശു ആശ്ചര്യെപ്പട്ട്, ചുറ്റ ം േനാക്കി
തെന്ന അനുഗമിക്കുന്ന ജനക്കൂട്ടേത്താട്, “ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട, ഇ്രസാേയൽജനതയിൽേപാലും
ഇ്രത ദൃഢവിശ്വാസം ഞാൻ ആരിലും കണ്ടില്ല” എന്നു

* 7:2 അതായത,്നൂറുേപരടങ്ങുന്നൈസന്യത്തിെന്റഅധിപൻ.
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പറഞ്ഞു. 10 ശതാധിപെന്റ സ്േനഹിതന്മാർ വീട്ടിൽ
മടങ്ങിെയത്തിയേപ്പാൾ േസവകന് പരിപൂർണസൗഖ്യം
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു.
േയശു ഒരു വിധവയുെട മകെന ഉയിർപ്പിക്കുന്നു

11 ഈ സംഭവത്തിനുേശഷം അധികം താമസിക്കാെത
േയശു നയിൻ എന്ന പട്ടണത്തിേലക്കു േപാകുേമ്പാൾ;
ശിഷ്യന്മാരും വലിെയാരു ജനസഞ്ചയവും അേദ്ദഹെത്ത
അനുഗമിച്ച . 12 േയശു പട്ടണകവാടേത്താടടുത്തേപ്പാൾ
അതാ, മരിച്ച േപായ ഒരാെള പട്ടണത്തിനുപുറേത്തക്കു
െകാണ്ടുവരുന്നു. അയാൾ തെന്റ അമ്മയുെട ഏകപു്രതൻ;
അവൾ വിധവയുമായിരുന്നു. പട്ടണത്തിൽനിന്ന് വലിെയാരു
ജനക്കൂട്ടം അവേളാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 13 അവെള
കണ്ടേപ്പാൾ കർത്താവിെന്റ മനസ്സലിഞ്ഞു. അവിടന്ന്
അവേളാട,് “കരേയണ്ടാ”എന്നുപറഞ്ഞു.

14 േയശു അടുത്തുെചന്ന് ശവമഞ്ചം െതാട്ടേപ്പാൾ, അത്
ചുമന്നുെകാണ്ട് േപാകുകയായിരുന്നവർ അവിെട നിന്നു.
അേദ്ദഹം, “യുവാേവ, ഞാൻ നിേന്നാടു കൽപ്പിക്കുകയാണ്
‘എഴുേന്നൽക്കുക’ ” എന്നു പറഞ്ഞു. 15അേപ്പാൾ മരിച്ചവൻ
എഴുേന്നറ്റിരുന്നു സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. േയശു അവെന
അവെന്റഅമ്മയ്ക്ക് തിരിെകനൽകി.

16 ജനെമല്ലാം ഭയപരവശരായി; ൈദവെത്ത പുകഴ്ത്തി.
“ഒരു വലിയ ്രപവാചകൻ നമ്മുെട മേധ്യ വന്നിരിക്കുന്നു.
ൈദവം തെന്റ ജനെത്ത സന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു,” എന്ന്
അവർ പറഞ്ഞു. 17 േയശുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള ഈ വാർത്ത
െയഹൂദർക്കിടയിലും നാലുപാടുമുള്ള ്രപേദശത്തും ്രപചരിച്ച .
േയശുവും േയാഹന്നാൻസ്നാപകനും

18 ഈ സംഭവങ്ങെളക്കുറിെച്ചാെക്കയും
േയാഹന്നാൻസ്നാപകെന്റ ശിഷ്യന്മാർ േയാഹന്നാെന
അറിയിച്ച . 19അേദ്ദഹം തെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുേപെര
വിളിച്ച,് “വരാനുള്ള മശിഹാ അങ്ങുതെന്നേയാ? അല്ല,
ഞങ്ങൾ ഇനിയും മെറ്റാരാെള കാത്തിരിക്കണേമാ?” എന്നു
േചാദിക്കാൻകർത്താവിെന്റഅടുക്കൽഅയച്ച .

20 അവർ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്, “ ‘വരാനുള്ള
മശിഹാ അങ്ങുതെന്നേയാ? അല്ല, ഞങ്ങൾ ഇനിയും
മെറ്റാരാെള കാത്തിരിക്കണേമാ?’ എന്നു േചാദിക്കാൻ
േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ ഞങ്ങെള അങ്ങയുെട അടുക്കൽ
അയച്ചിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

21ആ സമയത്തുതെന്ന േയശു, േരാഗങ്ങള ം പീഡകള ം
ദുരാത്മാക്കള ം ബാധിച്ച അേനകെര സൗഖ്യമാക്കുകയും
അന്ധരായ അേനകർക്കു കാഴ്ച നൽകുകയും
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െചയ്തു. 22 പിെന്ന േയശു ആ സേന്ദശവാഹകേരാട്,
“നിങ്ങൾ കാണുകയും േകൾക്കുകയുംെചയ്യന്ന
ഇക്കാര്യങ്ങൾ മടങ്ങിെച്ചന്ന് േയാഹന്നാെന അറിയിക്കുക:
അന്ധർക്കു കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നു, മുടന്തർ നടക്കുന്നു,
കുഷ്ഠേരാഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നു, ബധിരർ േകൾക്കുന്നു,
മരിച്ചവർ ഉയിർപ്പിക്കെപ്പടുന്നു, ദരി്രദേരാടു സുവിേശഷം
അറിയിക്കുന്നു.† 23 എന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽനിന്ന്
വ്യതിചലിക്കാെതനിലനിൽക്കുന്നവർഅനുഗൃഹീതർ!”എന്നു
പറഞ്ഞു.

24 േയാഹന്നാെന്റ സേന്ദശവാഹകർ അവിെടനിന്നു
േപാകുേമ്പാൾ േയശു േയാഹന്നാെനക്കുറിച്ച
ജനക്കൂട്ടേത്താടു സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി: “നിങ്ങൾ
എന്തുകാണാനാണ് മരുഭൂമിയിൽ േപായത്? കാറ്റിൽ
ആടിയുലയുന്ന ഞാങ്ങണേയാ? 25 അേതാ,
മൃദുലചണവസ്്രതം ധരിച്ച ഒരു മനുഷ്യെന കാണുന്നതിേനാ?
അല്ല,അമൂല്യ വസ്്രതങ്ങൾധരിക്കുകയുംആഡംബരത്തിൽ
മുഴുകുകയുംെചയ്യന്നവർ െകാട്ടാരങ്ങളിൽ അല്ലേയാ
ഉള്ളത്? 26 പിെന്ന നിങ്ങൾ എന്തുകാണാനാണു േപായത്?
ഒരു ്രപവാചകെനേയാ? അേത, ഒരു ്രപവാചകെനക്കാൾ
േ്രശഷ്ഠെനത്തെന്നഎന്നുഞാൻപറയുന്നു.
27 “ ‘ഇതാ, ഞാൻ നിനക്കുമുമ്പാെക എെന്റ

സേന്ദശവാഹകെനഅയയ്ക്കും,
നിെന്റ മുേമ്പഅയാൾനിനക്കുവഴിെയാരുക്കും,’‡

എന്നു തിരുെവഴുത്തിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്
േയാഹന്നാെനക്കുറിച്ചാണ.് 28 സ്്രതീകളിൽനിന്നു
ജനിച്ചവരിൽ േയാഹന്നാൻസ്നാപകെനക്കാൾ മഹാൻ
ഉണ്ടായിട്ടില്ല; എന്നാൽ, ൈദവരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും
െചറിയവൻേപാലും അേദ്ദഹെത്തക്കാൾ മഹാൻ ആകുന്നു
എന്നുഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.”

29 ജനങ്ങൾ േയാഹന്നാെന്റ സ്നാനേമറ്റവരായിരുന്നു.
അതിനാൽ അവർ േയശുവിെന്റ വചസ്സ കൾ േകട്ടേപ്പാൾ
ൈദവത്തിെന്റ വഴി നീതിയുള്ളെതന്ന് അംഗീകരിച്ച .
നികുതിപിരിവുകാർേപാലും അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.
30 എന്നാൽ, േയാഹന്നാനാൽ സ്നാനം സ്വീകരിക്കാതിരുന്ന
പരീശന്മാരും നിയമജ്ഞരും തങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ള
ൈദവത്തിെന്റആേലാചനതിരസ്കരിച്ച .

31 അേപ്പാൾ േയശു പറഞ്ഞത്: “ഈ തലമുറയിെല
മനുഷ്യെര ഞാൻ എന്തിേനാടു താരതമ്യംെചയ്യ ം? അവർ
എന്തിേനാടുസദൃശർ?
32 “ ‘ഞങ്ങൾനിങ്ങൾക്കായിആഹ്ലാദരാഗംകുഴലിൽമീട്ടി,
† 7:22 െയശ. 35:5-6; 61:1 ‡ 7:27 മലാ. 3:1



ലൂേക്കാസ് 7:33 180 ലൂേക്കാസ് 7:41

നിങ്ങേളാ നൃത്തംെചയ്തില്ല;
ഞങ്ങൾഒരു വിലാപഗീതംആലപിച്ച ,
നിങ്ങേളാ വിലപിച്ചില്ല,’

എന്ന് ചന്തസ്ഥലത്തിരുന്ന് പരസ്പരം വിളിച്ച പറഞ്ഞു
പരിഭവിക്കുന്ന കുട്ടികെളേപ്പാെലയാണ് ഈ തലമുറ.
33അപ്പംതിന്നാത്തവനും വീഞ്ഞുകുടിക്കാത്തവനുമായിവന്ന
േയാഹന്നാൻസ്നാപകെനക്കുറിച്ച്, ‘അയാൾ
ഭൂതബാധിതനാണ്’ എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു.
34 മനുഷ്യപു്രതനാകെട്ട, തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും
െചയ്യന്നവനായി വന്നു; അേപ്പാൾ ഇതാ,
‘അമിതഭക്ഷണ്രപിയനും കുടിയനുമായ ഒരുവൻ,
നികുതിപിരിവുകാരുെടയും കു്രപസിദ്ധപാപികള െടയും
ചങ്ങാതി!’ എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു. 35ൈദവികജ്ഞാനം,
അതു ്രപവൃത്തിപഥത്തിൽ െകാണ്ടുവരുന്നതിലൂെട
്രപത്യക്ഷമാകുന്നു”§എന്നുപറയുന്നു.
ഒരു പാപിനി േയശുവിന് പാദാഭിേഷകം െചയ്യന്നു

36 പരീശന്മാരിൽ ഒരാൾ തേന്നാെടാത്തു ഭക്ഷണം
കഴിക്കാൻ േയശുവിെന ക്ഷണിച്ച . അേദ്ദഹം പരീശെന്റ
ഭവനത്തിൽ െചന്നു വിരുന്നിനിരുന്നു. 37ആ പട്ടണത്തിൽ
പാപജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്്രതീ—േയശു പരീശെന്റ
ഭവനത്തിൽ അതിഥിയായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ്
ഒരു െവൺകൽഭരണി സുഗന്ധൈതലം െകാണ്ടുവന്ന്—
38 അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിന്നിൽ കാൽക്കൽ കരഞ്ഞുെകാണ്ട്
നിന്നു. കണ്ണ നീർക്കണങ്ങൾെകാണ്ട് അവൾ േയശുവിെന്റ
പാദങ്ങൾ നനയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീടവൾ ആ പാദങ്ങൾ
അവള െട തലമുടിെകാണ്ടു തുടച്ചേശഷം ചുംബിക്കാൻ
തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ അവൾ ആ പാദങ്ങളിൽ ൈതലം
പൂശുകയും െചയ്തു.

39 േയശുവിെന ക്ഷണിച്ച പരീശൻ ഇതു കണ്ടിട്ട്, “ഈ
മനുഷ്യൻ ഒരു ്രപവാചകൻ ആയിരുെന്നങ്കിൽ ആരാണു
തെന്ന െതാടുന്നെതന്നും അവൾ ഏതുതരത്തിലുള്ള
സ്്രതീയാെണന്നും അറിയുമായിരുന്നു; അവൾ ഒരു
പാപിനിയേല്ലാ”എന്നുഹൃദയത്തിൽപറഞ്ഞു.

40 േയശു ആ പരീശേനാട്, “ശിേമാേന, എനിക്കു നിേന്നാട്
ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്”എന്നുപറഞ്ഞു.

“ഗുേരാ,പറഞ്ഞാലും,”അയാൾ ്രപതിവചിച്ച .
41 “പണം കടംെകാടുക്കുന്ന ഒരാളിൽനിന്ന് രണ്ടുേപർ
വായ്പ വാങ്ങിയിരുന്നു. ഒരാൾഅഞ്ഞൂറ് ദിനാറും മേറ്റയാൾ
അൻപത് ദിനാറുമാണ്* തിരിെക െകാടുേക്കണ്ടിയിരുന്നത.്
§ 7:35 മൂ.ഭാ. ജ്ഞാനം തെന്റഎല്ലാ മക്കളാലും നീതീകരിക്കെപ്പടുന്നു. * 7:41
ഒരു ദിനാർ ഒരു ദിവസെത്തേവതനമാണ.്
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42തിരിെക െകാടുക്കാനുള്ള പണംഅവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല,
അതുെകാണ്ട് അവരിരുവരുെടയും കടം അയാൾ
ഇളച്ച െകാടുത്തു. നിെന്റ അഭി്രപായത്തിൽ അവരിലാരാണ്
കടംനൽകിയയാെളകൂടുതൽസ്േനഹിക്കുക?”

43 “കൂടുതൽ കടം ക്ഷമിച്ച കിട്ടിയവൻ,” ശിേമാൻ ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

“ശരിയാണ് നിെന്റവിലയിരുത്തൽ,” േയശു ്രപതിവചിച്ച .
44 പിെന്ന അേദ്ദഹം ആ സ്്രതീയുെട േനർക്കു തിരിഞ്ഞിട്ട
ശിേമാേനാടു പറഞ്ഞത:് “ഈ സ്്രതീ െചയ്യന്നത് നീ
കാണുന്നിേല്ല? ഞാൻ നിെന്റ ഭവനത്തിൽ വന്നു; നീ
എെന്റ കാൽകഴുകാൻ െവള്ളം തന്നില്ല. എന്നാൽ ഇവൾ
കണ്ണ നീരുെകാണ്ട് എെന്റ പാദങ്ങൾ നനച്ച് അവള െട
തലമുടിെകാണ്ടു തുടച്ച . 45 നീ എനിക്കു ചുംബനം തന്നില്ല;
എന്നാൽഈ സ്്രതീ, ഞാൻ അകത്തുവന്നതുമുതൽ എെന്റ
പാദങ്ങൾ ചുംബിച്ച െകാേണ്ടയിരിക്കുന്നു. 46 നീ എെന്റ
തലയിൽ ൈതലം പൂശിയില്ല; എന്നാൽ ഇവൾ എെന്റ
പാദങ്ങളിൽ സുഗന്ധൈതലേലപനം െചയ്തിരിക്കുന്നു.†
47ഞാൻനിേന്നാടു പറയുന്നു: ഇവള െടഅസംഖ്യം പാപങ്ങൾ
ക്ഷമിച്ച കിട്ടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇവൾ അ്രതേയെറ
സ്േനഹിക്കുന്നു; അൽപ്പം ക്ഷമിച്ച കിട്ടിയ വ്യക്തിേയാ
അൽപ്പംസ്േനഹിക്കുന്നു.”

48 പിെന്ന േയശു അവേളാട,് “നിെന്റ പാപങ്ങൾ
ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

49 അേപ്പാൾ സദ്യയ്ക്കിരുന്നിരുന്ന മറ്റ് അതിഥികൾ,
“പാപങ്ങൾക്ഷമിക്കുകകൂടി െചയ്യന്നഇേദ്ദഹംആര്?”എന്നു
പരസ്പരം പറഞ്ഞുതുടങ്ങി.

50 േയശു ആ സ്്രതീേയാട,് “നിെന്റ വിശ്വാസം‡ നിെന്ന
രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ സമാധാനേത്താെട േപാകുക” എന്നു
പറഞ്ഞു.

8
വിതയ്ക്കുന്നവെന്റസാദൃശ്യകഥ

1 ഇതിനുേശഷം േയശു ൈദവരാജ്യത്തിെന്റ സുവിേശഷം
വിളംബരംെചയ്തുെകാണ്ടു പട്ടണങ്ങളിലും ്രഗാമങ്ങളിലും
യാ്രതെചയ്തു. േയശുവിേനാെടാപ്പം പ്രന്തണ്ട്
ശിഷ്യന്മാരും 2 ദുരാത്മാക്കളിൽനിന്നും േരാഗങ്ങളിൽനിന്നും
സൗഖ്യം്രപാപിച്ച ചില സ്്രതീകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ
മഗ്ദലക്കാരി എന്നു വിളിക്കെപ്പട്ടിരുന്നവള ം ഏഴു ഭൂതങ്ങൾ
† 7:46 പാദങ്ങൾ കഴുകാൻ െവള്ളം നൽകി, അതിഥിെയ ചുബിച്ച്, തലയിൽ
സുഗന്ധേലപനംെചയ്തു സ്വീകരിക്കുക എന്നത് െയഹൂദ ആതിഥ്യമര്യാദയുെട
ഭാഗമായിരുന്നു. ‡ 7:50 നിെന്റവിശ്വാസം,വിവക്ഷിക്കുന്നത്നീഎന്നിൽഅർപ്പിച്ച
വിശ്വാസം
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വിട്ട േപായവള മായ മറിയയും 3 െഹേരാദാവിെന്റ
കാര്യസ്ഥനായിരുന്ന കൂസയുെട ഭാര്യ േയാഹന്നയും
സൂസന്നയും മറ്റ പല സ്്രതീകള ം ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു. ഈ
സ്്രതീകൾ തങ്ങള െട സമ്പാദ്യംെകാണ്ട് േയശുവിെനയും
ശിഷ്യന്മാെരയുംസഹായിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

4 പല പട്ടണത്തിൽനിന്നും വലിെയാരു ജനസമൂഹം
േയശുവിെന്റ അടുേത്തക്കു വന്നുെകാണ്ടിരുന്നു. അേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം അവേരാട് ഈ സാദൃശ്യകഥ പറഞ്ഞു:
5 “ഒരിക്കൽ ഒരു കർഷകൻ വിത്തുവിതയ്ക്കാൻ
പുറെപ്പട്ട ; വിതയ്ക്കുേമ്പാൾ ചിലത് വഴിേയാരത്തു
വീണു. വഴിയാ്രതക്കാർ അത് ചവിട്ടിെമതിച്ച കളയുകയും
ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾ െകാത്തിത്തിന്നുകയും െചയ്തു.
6 ചിലതു പാറയുള്ള സ്ഥലത്തു വീണു, അവ മുളച്ച വന്നു
എങ്കിലും ഈർപ്പം കിട്ടാതിരുന്നതുെകാണ്ട് കരിഞ്ഞുേപായി.
7 കുെറ വിത്തുകളാകെട്ട, മുൾെച്ചടികൾക്കിടയിൽ വീണു;
മുൾെച്ചടികള ം െചടികേളാെടാപ്പം വളർന്നു; െചടികെള
െഞരുക്കിക്കളഞ്ഞു. 8 എന്നാൽ, കുെറ വിത്തുകൾ നല്ല
നിലത്തുവീണു; അവ വളർന്ന,് വിതച്ചതിെന്റ നൂറുമടങ്ങ്
വിളവുനൽകി.”
ഇതു പറഞ്ഞതിനുേശഷം േയശു, “െചവിയുള്ളവെരല്ലാം
േകട്ട ്രഗഹിക്കെട്ട!”എന്നുവിളിച്ച പറഞ്ഞു.

9 േയശുവിെന്റ ശിഷ്യന്മാർ അേദ്ദഹേത്താട് ഈ
സാദൃശ്യകഥയുെട അർഥം എെന്തന്നു േചാദിച്ച . 10അതിന്
േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് “ൈദവരാജ്യത്തിെന്റ രഹസ്യങ്ങൾ
്രഗഹിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കു നൽകിയിരിക്കുന്നു;
എന്നാൽ മറ്റള്ളവേരാട് ഞാൻ സാദൃശ്യകഥകളിലൂെടയാണ്
സംസാരിക്കുന്നത്.
“ ‘അവർ േനാക്കുെന്നങ്കിലും കാണുന്നില്ല;
േകൾക്കുെന്നങ്കിലും ്രഗഹിക്കുന്നില്ല.’*

11 “ഈ സാദൃശ്യകഥയുെട അർഥം ഇതാണ:് വിത്ത്
ൈദവവചനം. 12 വഴിേയാരത്തുള്ളവർ ൈദവവചനം
്രശവിക്കുന്നവർ, പേക്ഷ, അവർക്കു വിശ്വസിച്ച
രക്ഷിക്കെപ്പടാൻ അവസരം ലഭിക്കാതവണ്ണം പിശാചുവന്ന്
അവരുെട ഹൃദയങ്ങളിൽനിന്ന് വചനം എടുത്തുകളയുന്നു.
13വിത്തു വീണപാറസ്ഥലേമാ വചനം േകൾക്കുന്നമാ്രതയിൽ
ആനന്ദേത്താെട സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ.് എന്നാൽ,
ആഴത്തിൽ േവരു േപാകാൻ കഴിയാത്തതുെകാണ്ട്
അവരുെട വിശ്വാസം താൽക്കാലികമാണ്; പരിേശാധനകൾ
അഭിമുഖീകരിക്കുേമ്പാൾ അവർ വിശ്വാസം
ത്യജിച്ച കളയുന്നു. 14 മുൾെച്ചടികൾക്കിടയിൽ വിത്തു

* 8:10 െയശ. 6:9
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വീണത്, വചനം േകൾക്കുെന്നങ്കിലും ജീവിതത്തിെല
ആകുലതകളാലും സമ്പത്തിനാലും സുഖേഭാഗങ്ങളാലും
േകട്ട വചനം െഞരുക്കെപ്പട്ട് അത് നിഷ്ഫലമാകുന്നവെര
സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 15 നല്ല മണ്ണിൽ വിത്തു വീണത,് നന്മയും
ഹൃദയൈനർമല്യവുമുള്ളവെര ്രപതിനിധാനംെചയ്യന്നു.
അവർ വചനം േകട്ട് അതു സം്രഗഹിച്ച െവക്കുകയും
ക്ഷമേയാെടഫലം പുറെപ്പടുവിക്കുകയുംെചയ്യന്നു.

തണ്ടിേന്മലുള്ളവിളക്ക്
16 “ആരും വിളക്കു െകാളത്തി പാ്രതംെകാണ്ടു
മൂടുകേയാ കട്ടിലിനു കീഴിൽ െവക്കുകേയാ െചയ്യന്നില്ല;
പിെന്നേയാ, വീടിനുള്ളിൽ ്രപേവശിക്കുന്നവർക്കു ്രപകാശം
കാേണണ്ടതിനു വിളക്കുകാലിേന്മലാണ് െവക്കുക.
17 െവളിെപ്പടുത്തെപ്പടാെത മറച്ച െവക്കാവുന്നേതാ
അറിയിക്കെപ്പടാെതേയാ ്രപസിദ്ധമാക്കെപ്പടാെതേയാ
േഗാപ്യമാക്കി െവക്കാവുന്നേതാ ആയ യാെതാന്നുമില്ല.
18അതുെകാണ്ട്നിങ്ങൾേകൾക്കുന്നത് ്രശദ്ധേയാെടയാേണാ
എന്നു സൂക്ഷിക്കുക. ഉള്ളവർക്ക് അധികം നൽകെപ്പടും;
എന്നാൽ ഇല്ലാത്തവരിൽനിന്ന് അവർക്കുെണ്ടന്നു കരുതുന്ന
അൽപ്പംകൂെടഎടുത്തുകളയെപ്പടും.”

േയശുവിെന്റഅമ്മയുംസേഹാദരന്മാരും
19 േയശുവിെന്റ അമ്മയും സേഹാദരന്മാരും അേദ്ദഹെത്ത
കാണാൻ വന്നു. എന്നാൽ ജനത്തിരക്കു നിമിത്തം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുെത്തത്താൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞില്ല.
20 ഒരാൾ വന്ന് േയശുവിേനാട്, “അങ്ങയുെട അമ്മയും
സേഹാദരന്മാരും അങ്ങെയ കാണാൻ ആ്രഗഹിച്ച് പുറത്തു
നിൽക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

21അതിന് േയശു, “ൈദവത്തിെന്റ വചനം േകൾക്കുകയും
്രപവൃത്തിപഥത്തിൽ െകാണ്ടുവരികയും െചയ്യന്നവരാണ്
എെന്റഅമ്മയുംസേഹാദരന്മാരും”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

േയശു െകാടുങ്കാറ്റ് ശാന്തമാക്കുന്നു
22ഒരു ദിവസം േയശു ശിഷ്യന്മാേരാെടാപ്പം ഒരു വള്ളത്തിൽ
കയറി, “നമുക്കു തടാകത്തിെന്റ അക്കരയ്ക്കുേപാകാം”
എന്നുപറഞ്ഞ്യാ്രതപുറെപ്പട്ട . 23അവർയാ്രതെചയ്യ േമ്പാൾ
അേദ്ദഹം ഉറങ്ങിേപ്പായി.അേപ്പാൾ ഉ്രഗമാെയാരു െകാടുങ്കാറ്റ്
തടാകത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ച ; തിരകൾ വള്ളത്തിനുള്ളിേലക്ക്
അടിച്ച കയറിഅവർവലിയഅപകടത്തിലായി.

24 ശിഷ്യന്മാർ െചന്ന് അേദ്ദഹെത്ത ഉണർത്തിെക്കാണ്ട്,
“്രപേഭാ, ്രപേഭാ,ഞങ്ങൾമുങ്ങിേപ്പാകുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.
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അേദ്ദഹം എഴുേന്നറ്റ് കാറ്റിെനയും െവള്ളത്തിെന്റ
േക്ഷാഭെത്തയും ശാസിച്ച . െകാടുങ്കാറ്റ് അമർന്നു; എല്ലാം
്രപശാന്തമായി. 25 അേദ്ദഹം ശിഷ്യന്മാേരാട്, “നിങ്ങള െട
വിശ്വാസംഎവിെട?”എന്നു േചാദിച്ച .
അവർ ഭയേത്താടും വിസ്മയേത്താടുംകൂെട,

“ഇേദ്ദഹം ആരാണ്? ഇേദ്ദഹം കാറ്റിേനാടും
െവള്ളേത്താടും കൽപ്പിക്കുകയും അവേപാലും
അനുസരിക്കുകയുംെചയ്യന്നു”എന്നുപരസ്പരം പറഞ്ഞു.
ഒരു ഭൂതബാധിതെനസൗഖ്യമാക്കുന്നു

26 അവർ ഗലീലാ്രപേദശത്തുനിന്ന് തടാകത്തിെന്റ
മറുകെരയുള്ള െഗരേസന്യരുെടേദശത്ത†് വന്നു.
27 േയശു കരയ്ക്കിറങ്ങിയേപ്പാൾ പട്ടണത്തിൽനിന്ന് ഒരു
ഭൂതബാധിതൻ അേദ്ദഹത്തിന് േനേരവന്നു. ഇയാൾ
ഏെറക്കാലമായിട്ട വസ്്രതം ധരിക്കുകേയാ വീട്ടിൽ
താമസിക്കുകേയാ െചയ്യാെത ശവപ്പറമ്പുകളിെല
ഗുഹകളിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത.് 28 അയാൾ
േയശുവിെന കണ്ടിട്ട് നിലവിളിച്ച െകാണ്ട് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കാൽക്കൽവീണു. “േയശുേവ, പരേമാന്നതനായ
ൈദവത്തിെന്റ പു്രതാ, അങ്ങ് എെന്റ കാര്യത്തിൽ
ഇടെപടുന്നെതന്തിന?് എെന്ന പീഡിപ്പിക്കരുേത എന്നുഞാൻ
അങ്ങേയാടേപക്ഷിക്കുന്നു,” എന്ന് അയാൾ അത്യ ച്ചത്തിൽ
വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 29 കാരണം, േയശു ആ ദുരാത്മാവിേനാട്
അയാളിൽനിന്ന് പുറത്തുേപാകാൻകൽപ്പിച്ചിരുന്നു.അയാൾ
ഭൂതാേവശിതനാകുേമ്പാൾ, പലേപ്പാഴും ൈകകാലുകൾ
ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിച്ച് കാവലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നിട്ട ം
ചങ്ങലകൾ െപാട്ടിച്ച് ഏകാന്തസ്ഥലങ്ങളിേലക്ക് ആ ഭൂതം
അവെനഓടിക്കുമായിരുന്നു.

30 േയശുഅവേനാട,് “നിെന്റ േപെരന്താ?”എന്നു േചാദിച്ച .
അവനിൽഅസംഖ്യംഭൂതങ്ങൾആേവശിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട്

“െലേഗ്യാൻ”‡ എന്ന് അയാൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
31 “പാതാളത്തിേലക്കു േപാകാൻ തങ്ങേളാട്
ആജ്ഞാപിക്കരുേത” എന്ന് അവർ േയശുവിേനാടു
േകണേപക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

32അടുത്തുള്ളകുന്നിൻെചരുവിൽ വലിെയാരു പന്നിക്കൂട്ടം
േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു.അവയിൽ ്രപേവശിക്കാൻതങ്ങൾക്ക്
അനുവാദം നൽകണെമന്നു ദുരാത്മാക്കൾ േയശുവിേനാട്
യാചിച്ച . അേദ്ദഹം അവയ്ക്ക് അനുവാദം നൽകി.
33ഭൂതങ്ങൾആമനുഷ്യനിൽനിന്ന്പുറത്തുകടന്ന്പന്നികളിൽ

† 8:26 ചി.ൈക.്രപ. ഗദേരന്യ, മറ്റ ചി.ൈക.്രപ. ഗർഗേസന്യ ‡ 8:30
ൈസന്യത്തിെന്റ 4,000-മുതൽ 6,000-േപർവെര അടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘത്തിെന്റ
േപരാണ് െലേഗ്യാൻ.
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്രപേവശിച്ച :ആപന്നിക്കൂട്ടം െചങ്കുത്തായ മലെഞ്ചരിവിലൂെട
തടാകത്തിേലക്ക് ഇരച്ച െചന്ന് മുങ്ങിച്ചത്തു.

34 പന്നികെള േമയിക്കുന്നവർ ഈ സംഭവംകണ്ട്
ഓടിേപ്പായി പട്ടണത്തിലും നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും വിവരം
അറിയിച്ച . 35 എന്താണു സംഭവിച്ചെതന്നറിയാൻ
ജനങ്ങൾ അവിേടക്കു പാഞ്ഞു. അവർ േയശുവിെന്റ
സമീപെമത്തിയേപ്പാൾ, ഭൂതങ്ങൾ വിട്ട േപായ മനുഷ്യൻ
വസ്്രതംധരിച്ച് സുേബാധേത്താെട േയശുവിെന്റ കാൽക്കൽ
ഇരിക്കുന്നതുകണ്ട് ഭയെപ്പട്ട . 36 ഭൂതബാധിതനു സൗഖ്യം
ലഭിച്ചത് എങ്ങെനെയന്ന് ദൃക ്സാക്ഷികൾ മറ്റള്ളവേരാടു
വിവരിച്ച . 37 െഗരേസന്യേദശവാസികൾ എല്ലാവരും
വളെര ഭയപരവശരായിരുന്നതുെകാണ്ട് േയശു തങ്ങെള
വിട്ട േപാകണെമന്ന് അവർ ആവശ്യെപ്പട്ട ; അേദ്ദഹം
വള്ളത്തിൽകയറിഅവിടം വിട്ട േപാകാൻതുടങ്ങി.

38 ഭൂതബാധയിൽനിന്നു േമാചിതനായ ആ മനുഷ്യൻ
േയശുവിെനഅനുഗമിക്കാൻഅനുവാദം േചാദിച്ച .എന്നാൽ
േയശു അവേനാട,് 39 “നീ വീട്ടിൽ തിരിെകെച്ചന്ന് ൈദവം
നിനക്കുേവണ്ടി എെന്തല്ലാം െചയ്തുെവന്നു പറയുക”
എന്നു നിർേദശിച്ച് അവെന യാ്രതയാക്കി. അങ്ങെന
അയാൾ േപായി േയശു തനിക്കു െചയ്തെതല്ലാം ആ
പട്ടണത്തിെലങ്ങുംഅറിയിച്ച .

േരാഗത്തിനും മരണത്തിനുംേമൽഅധികാരമുള്ള േയശു
40 േയശു തടാകത്തിെന്റ മറുകരയിൽ
തിരിെച്ചത്തിയേപ്പാൾ ഒരു ജനസമൂഹം അേദ്ദഹെത്ത
സ്വാഗതംെചയ്തു. അവെരല്ലാവരും അേദ്ദഹത്തിനുേവണ്ടി
കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. 41അേപ്പാൾ െയഹൂദപ്പള്ളിയിെല
മുഖ്യന്മാരിൽ ഒരാളായ യായീേറാസ് എന്നു േപരുള്ള ഒരു
മനുഷ്യൻ വന്ന് േയശുവിെന്റ കാൽക്കൽവീണ് തെന്റ
വീട്ടിേലക്കു വരാൻ അേദ്ദഹേത്താടു േകണേപക്ഷിച്ച .
42 അയാള െട ഏകപു്രതി, ഏകേദശം പ്രന്തണ്ട് വയസ്സായ
െപൺകുട്ടി, മരണാസന്നയായി കിടക്കുകയായിരുന്നു.
േയശു അവിേടക്കു െപായ്െക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
ജനക്കൂട്ടം അേദ്ദഹെത്ത തിക്കിെഞരുക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
43 രക്ത്രസാവേരാഗത്താൽ പ്രന്തണ്ടുവർഷമായി
പീഡിതയായ ഒരു സ്്രതീ അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു. തെന്റ
സമ്പാദ്യെമല്ലാം ൈവദ്യന്മാർക്കു െകാടുത്തിട്ട ം അവെള
സൗഖ്യമാക്കാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 44 അവൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിന്നിെലത്തി, പുറങ്കുപ്പായത്തിെന്റ
വിള മ്പിൽ െതാട്ട ; ഉടെനഅവള െട രക്ത്രസാവം നിലച്ച .

45 “ആരാണ്എെന്നെതാട്ടത്?” േയശു േചാദിച്ച .
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എല്ലാവരും അതു നിേഷധിച്ചേപ്പാൾ പേ്രതാസ,് “്രപേഭാ,
ജനങ്ങൾ അങ്ങയുെട ചുറ്റ ം തിക്കിെഞരുക്കുകയാണേല്ലാ”
എന്നുപറഞ്ഞു.

46 എന്നാൽ േയശു, “ആേരാ ഒരാൾ എെന്ന െതാട്ട ;
എന്നിൽനിന്ന് ശക്തി പുറെപ്പട്ടതു ഞാൻ അറിയുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു.

47 തനിക്കു മറഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നു കണ്ടിട്ട്
ആ സ്്രതീ ഭയന്നുവിറച്ച െകാണ്ട് വന്ന് േയശുവിെന്റ
കാൽക്കൽവീണു. എന്തിനാണ് താൻ അേദ്ദഹെത്ത
െതാട്ടെതന്നും എങ്ങെനയാണ് തനിക്കു തൽക്ഷണം
സൗഖ്യം ലഭിച്ചെതന്നും അവൾ സകലേരാടും വിശദീകരിച്ച .
48 അേദ്ദഹം അവേളാട,് “േമാേള, നിെന്റ വിശ്വാസം നിെന്ന
സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു, നീ സമാധാനേത്താെട േപാകുക”
എന്നുപറഞ്ഞു.

49 േയശു സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾത്തെന്ന
പള്ളിമുഖ്യനായ യായീേറാസിെന്റ വീട്ടിൽനിന്ന് ഒരാൾ
വന്ന,് “അങ്ങയുെട മകൾ മരിച്ച േപായി, എന്തിനാണ് ഇനി
ഗുരുവിെനബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത?്”എന്നുപറഞ്ഞു.

50 ഇതു േകട്ടിട്ട് േയശു യായീേറാസിേനാട്, “ഭയെപ്പേടണ്ട;
വിശ്വസിക്കുകമാ്രതം െചയ്യ ക. അവൾക്ക് സൗഖ്യം ലഭിക്കും”
എന്നുപറഞ്ഞു.

51 േയശു യായീേറാസിെന്റ ഭവനത്തിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം പേ്രതാസ,് േയാഹന്നാൻ, യാേക്കാബ്
എന്നിവെരയും കുട്ടിയുെട മാതാപിതാക്കെളയും അല്ലാെത
മറ്റാെരയും തേന്നാെടാപ്പം വീടിനുള്ളിൽ ്രപേവശിക്കാൻ
അനുവദിച്ചില്ല. 52എല്ലാവരും മരിച്ചകുട്ടിെയക്കുറിച്ച് കരഞ്ഞു
വിലപിക്കുകയായിരുന്നു. “കരേയണ്ട,” േയശു പറഞ്ഞു,
“അവൾമരിച്ചിട്ടില്ല, ഉറങ്ങുന്നേതയുള്ള .”

53 അവൾ മരിച്ച േപായി എന്നറിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ
ജനം അേദ്ദഹെത്ത പരിഹസിച്ച . 54 എന്നാൽ അേദ്ദഹം
അവള െട ൈകക്കുപിടിച്ച . “േമാേള, എഴുേന്നൽക്കൂ,”
എന്നു പറഞ്ഞു. 55 അവള െട ആത്മാവ് അവളിേലക്ക്
മടങ്ങിവന്നു. ഉടൻതെന്ന അവൾ എഴുേന്നറ്റ . അവൾക്ക്
എെന്തങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാൻ െകാടുക്കണെമന്ന് േയശു
നിർേദശിച്ച . 56അവള െട മാതാപിതാക്കൾ ആശ്ചര്യെപ്പട്ട .
സംഭവിച്ചെതെന്തന്ന് ആേരാടും പറയരുെതന്ന് അേദ്ദഹം
അവേരാട്ആജ്ഞാപിച്ച .

9
േയശു പ്രന്തണ്ടുശിഷ്യന്മാെരഅയയ്ക്കുന്നു

1 േയശു തെന്റ പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാെര നിേയാഗിക്കുേമ്പാൾ,
ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കാനും േരാഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാക്കാനും
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അവർക്കു ശക്തിയും അധികാരവും നൽകിയിരുന്നു.
2 ൈദവരാജ്യം േഘാഷിക്കാനും േരാഗികൾക്കു സൗഖ്യം
നൽകാനും അവർക്ക്ആജ്ഞനൽകിഅയച്ച . 3അേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം അവേരാടു പറഞ്ഞത:് “യാ്രതയ്ക്കു വടിേയാ
സഞ്ചിേയാ ആഹാരേമാ പണേമാ ഒന്നിലധികം വസ്്രതേമാ
എടുക്കരുത്. 4 നിങ്ങൾക്ക് ഏെതങ്കിലും ഭവനത്തിൽ
്രപേവശനം ലഭിച്ചാൽ ആ സ്ഥലം വിട്ട േപാകുംവെര അേത
ഭവനത്തിൽത്തെന്ന താമസിക്കുക. 5 നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം
നിേഷധിക്കുന്നിടത്ത് ആ പട്ടണം വിട്ട േപാകുേമ്പാൾ,
പട്ടണവാസികൾെക്കതിേര സാക്ഷ്യത്തിനായി നിങ്ങള െട
പാദങ്ങളിെല െപാടി കുടഞ്ഞുകളയുക.”* 6 ഇതനുസരിച്ച്
അെപ്പാസ്തലന്മാർ എല്ലായിടത്തും സുവിേശഷം
്രപേഘാഷിച്ച ം േരാഗസൗഖ്യംനൽകിയും ്രഗാമംേതാറും
സഞ്ചരിച്ച .

7 ഗലീലയിെല ഭരണാധികാരിയായ െഹേരാദാവ് ഈ
സംഭവങ്ങെളല്ലാം അറിഞ്ഞു. േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ
മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നുഎന്നുചിലരും,
8 ഏലിയാ്രപവാചകൻ വീണ്ടും ്രപത്യക്ഷനായിരിക്കുന്നു
എന്നു മറ്റ ചിലരും, പുരാതന ്രപവാചകന്മാരിൽ ഒരാൾ
ജീവിെച്ചഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു എന്നു േവെറ ചിലരും
പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നതിനാൽ െഹേരാദാവ് പരി്രഭാന്തനായി.
9 “ഞാൻ േയാഹന്നാെന ശിരേച്ഛദംെചയ്തു. പിെന്നഈവിധ
കാര്യങ്ങൾഞാൻ േകൾക്കുന്നത് ആെരക്കുറിച്ചാണ?്” എന്ന്
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു. േയശുവിെന കാണാൻ െഹേരാദാവ്
പരി്രശമിച്ച .
അഞ്ച്അപ്പവുംഅയ്യായിരംേപരും

10 അെപ്പാസ്തലന്മാർ തിരിെകെയത്തി തങ്ങൾ
െചയ്തെതല്ലാം േയശുവിെന അറിയിച്ച . തുടർന്ന് അേദ്ദഹം
അെപ്പാസ്തലന്മാെരമാ്രതം ഒപ്പംകൂട്ടി േബത്ത്സയിദ എന്ന
പട്ടണത്തിേലക്കു യാ്രതയായി. 11 എന്നാൽ അേദ്ദഹം
എവിേടക്കാണു േപാകുന്നെതന്നു മനസ്സിലാക്കിയ ജനക്കൂട്ടം
പിന്നാെല െചന്നു. അേദ്ദഹം അവെര സ്വാഗതംെചയ്ത്
അവേരാടു ൈദവരാജ്യെത്തപ്പറ്റി സംസാരിക്കുകയും
േരാഗസൗഖ്യം ആവശ്യമായിരുന്നവെര സൗഖ്യമാക്കുകയും
െചയ്തു.

12 സൂര്യാസ്തമയം അടുത്തേപ്പാൾ പ്രന്തണ്ട്
അെപ്പാസ്തലന്മാർ അടുത്തുവന്ന് അേദ്ദഹേത്താട്, “നാം
ഇവിെട ഒരു വിജനസ്ഥലത്താണേല്ലാ, അതുെകാണ്ട്

* 9:5 പാദങ്ങളിെല െപാടി കുടഞ്ഞുകളയുക, വിവക്ഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ
ഞങ്ങള െട ഉത്തരവാദിത്വം നിറേവറ്റി, ഇനി നിങ്ങള െടേമൽ വരുന്ന ശിക്ഷയ്ക്ക്
ഞങ്ങൾഉത്തരവാദികളല്ല.
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ചുറ്റ മുള്ള ്രഗാമങ്ങളിലും ്രഗാമാന്തരങ്ങളിലും െചന്നു
ഭക്ഷണവും താമസസൗകര്യവും കെണ്ടത്താൻ ജനെത്ത
പറഞ്ഞയ്ക്കണം”എന്നുപറഞ്ഞു.

13 എന്നാൽ േയശു, “നിങ്ങൾ അവർക്ക് എെന്തങ്കിലും
ഭക്ഷിക്കാൻെകാടുക്ക്”എന്നുപറഞ്ഞു.

“ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിനു േവണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം മുഴുവൻ
ഞങ്ങൾ േപായി വാേങ്ങണ്ടിവരും. അല്ലാത്തപക്ഷം
ഞങ്ങള െടപക്കൽ ആെകയുള്ളത് അഞ്ചപ്പവും
രണ്ടുമീനുംമാ്രതമാണ്” എന്നു ശിഷ്യന്മാർ മറുപടി
പറഞ്ഞു. 14അവിെട ഏകേദശം അയ്യായിരം പുരുഷന്മാർ
ഉണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാൽ േയശു ശിഷ്യന്മാേരാട്, “ജനെത്ത
അൻപതുേപർവീതം നിരനിരയായി ഇരുത്തുക” എന്നു
പറഞ്ഞു. 15 അവർ അങ്ങെന െചയ്തു, എല്ലാവെരയും
ഇരുത്തി. 16അതിനുേശഷം േയശുആഅഞ്ച്അപ്പവും രണ്ട്
മീനും എടുത്തു സ്വർഗത്തിേലക്കു േനാക്കി അവ വാഴ്ത്തി
നുറുക്കി; ജനങ്ങൾക്കു വിളമ്പിെക്കാടുക്കാൻ ശിഷ്യന്മാെര
ഏൽപ്പിച്ച . 17എല്ലാവരും ഭക്ഷിച്ച തൃപ്തരായി;അവേശഷിച്ച
നുറുക്കുകൾശിഷ്യന്മാർ പ്രന്തണ്ട്കുട്ട നിറെയ േശഖരിച്ച .
േയശു, ്രകിസ്തുെവന്ന് പേ്രതാസ് ്രപഖ്യാപിക്കുന്നു

18ഒരിക്കൽ േയശുഏകാന്തമായി ്രപാർഥിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു;
അേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമീപത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന
ശിഷ്യന്മാേരാട് അേദ്ദഹം, “ഞാൻ ആരാകുന്നു എന്നാണ്
ജനക്കൂട്ടം പറയുന്നത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

19 അതിനു ശിഷ്യന്മാർ, “േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ
എന്നു ചിലരും ഏലിയാവ് എന്നു മറ്റ ചിലരും
പുരാതനകാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന ്രപവാചകന്മാരിൽ ഒരാൾ
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ െവന്ന് േവെറ ചിലരും പറയുന്നു” എന്ന്
ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

20 “എന്നാൽ നിങ്ങേളാ?” േയശു ആരാഞ്ഞു, “ഞാൻ
ആരാകുന്നുഎന്നാണ് നിങ്ങൾപറയുന്നത?്”

“ൈദവത്തിെന്റ ്രകിസ്തു,”എന്ന് പേ്രതാസ് ്രപതിവചിച്ച .
േയശുതെന്റമരണം മുൻകൂട്ടിപ്പറയുന്നു

21 ഇത് ആേരാടും പറയരുത് എന്ന് േയശു അവർക്കു
കർശനനിർേദശം നൽകി. 22 തുടർന്ന് അേദ്ദഹം,
“മനുഷ്യപു്രതൻ† വളെര കഷ്ടം സഹിക്കുകയും
സമുദായേനതാക്കന്മാർ, പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാർ, േവദജ്ഞർ
എന്നിവരാൽ തിരസ്കരിക്കെപ്പടുകയും വധിക്കെപ്പടുകയും
മൂന്നാംദിവസം ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയും േവണം”എന്നും
പറഞ്ഞു.
† 9:22 അതായത,് ്രകിസ്തു
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23 അതിനുേശഷം തെന്ന േകട്ട െകാണ്ടിരുന്ന
എല്ലാവേരാടുമായി അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: “ഒരാൾ
എെന്റ ശിഷ്യനാകാൻ ഇച്ഛിക്കുെന്നങ്കിൽ അയാൾ
സ്വയം ത്യജിച്ച് തെന്റ ്രകൂശ് എടുത്തുെകാണ്ട് അനുദിനം
എെന്ന അനുഗമിക്കെട്ട. 24 സ്വന്തം ജീവെന രക്ഷിക്കാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നവർക്ക്അതുനഷ്ടമാകും;എെന്റഅനുയായി
ആയതുനിമിത്തം സ്വജീവൻ നഷ്ടെപ്പടുത്തുന്നവർ അതു
േനടുകതെന്ന െചയ്യ ം. 25 ഒരാൾ േലാകം മുഴുവൻ
തെന്റ സ്വന്തമാക്കിയാലും സ്വജീവൻ നഷ്ടമാക്കുകേയാ
ൈകേമാശംവരുത്തുകേയാ െചയ്താൽ അവന് എന്തു
്രപേയാജനം? 26 എെന്നയും എെന്റ വചനങ്ങെളയുംകുറിച്ച്
ആെരങ്കിലും ലജ്ജിച്ചാൽ (ഞാൻ) മനുഷ്യപു്രതൻ, തെന്റയും
പിതാവിെന്റയും വിശുദ്ധദൂതന്മാരുെടയും മഹത്ത്വത്തിൽ
വരുേമ്പാൾഅയാെളക്കുറിച്ച ം ലജ്ജിക്കും.

27 “ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട, ൈദവരാജ്യം
കാണുന്നതിനുമുമ്പ്,ഇവിെട നിൽക്കുന്നവരിൽചിലർ മരണം
ആസ്വദിക്കുകയില്ലനിശ്ചയം!”
രൂപാന്തരം

28ഈസംഭാഷണംനടന്ന്ഏകേദശംഎട്ട ദിവസംകഴിഞ്ഞ,്
പേ്രതാസ,് േയാഹന്നാൻ, യാേക്കാബ് എന്നിവെരമാ്രതം
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് േയശു ഒരു മലമുകളിൽ ്രപാർഥിക്കാൻ
കയറിേപ്പായി. 29 ്രപാർഥിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖം േതജേസ്സറിയതായി മാറി; വസ്്രതം
െവട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന െവണ്മയായി. 30 േമാശ, ഏലിയാവ് എന്നീ
രണ്ടു പുരുഷന്മാർ േയശുവിേനാടു സംസാരിച്ച െകാണ്ടു
േതജസ്സിൽ ്രപത്യക്ഷരായി. 31 േയശു െജറുശേലമിൽ
പൂർത്തീകരിക്കാനിരുന്ന തെന്റ നിര്യാണെത്തക്കുറിച്ച്
അവർ സംസാരിച്ച . 32 ഈ സമയം പേ്രതാസും
കൂെടയുള്ളവരും നി്രദാവിവശരായിരുന്നു. എന്നാൽ,
അവർ ഉറക്കമുണർന്നേപ്പാൾ േയശുവിെന്റ േതജസ്സ ം
അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട നിന്നിരുന്ന രണ്ടുേപെരയും
കണ്ടു. 33 േമാശയും ഏലിയാവും േയശുവിെന
വിട്ട േപാകാൻതുടങ്ങുേമ്പാൾ പേ്രതാസ് താൻ
പറയുന്നതിെന്റ സാംഗത്യം എെന്തന്നു ്രഗഹിക്കാെത
അേദ്ദഹേത്താട്, “്രപേഭാ, നാം ഇവിെട ആയിരിക്കുന്നത്
എ്രതേയാ നല്ലത്. നമുക്ക് ഇവിെട മൂന്ന് കൂടാരങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കാം. ഒന്ന് അേങ്ങക്കും ഒന്ന് േമാശയ്ക്കും മെറ്റാന്ന്
ഏലിയാവിനും”എന്നുപറഞ്ഞു.

34 പേ്രതാസ് ഇതു സംസാരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന,
ഒരു േമഘംവന്ന് അവെര ആവരണംെചയ്തു.
േമഘത്തിനുള്ളിലായ അവർ ഭയന്നു. 35 അേപ്പാൾ ആ
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േമഘത്തിൽനിന്ന്, “ഞാൻ െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന
എെന്റ പു്രതൻ ഇവൻതെന്ന, ഇവൻ പറയുന്നത്
്രശദ്ധിച്ച േകൾക്കുക” എന്ന് ഒരു അശരീരി ഉണ്ടായി. 36ആ
അശരീരി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േയശുവിെനമാ്രതേമ
അവർ കണ്ടുള്ള . തങ്ങൾ കണ്ടതിെനപ്പറ്റി ശിഷ്യന്മാർ
മിണ്ടിയില്ല. ആ ദിവസങ്ങളിൽ അവർ അതുസംബന്ധിച്ച്
ആേരാടും ഒന്നുംസംസാരിച്ചില്ല.

ദുരാത്മാവുബാധിച്ചബാലെന േയശുസൗഖ്യമാക്കുന്നു
37 പിേറ്റദിവസം അവർ മലയിൽനിന്നിറങ്ങിവന്നേപ്പാൾ
വലിെയാരു ജനസമൂഹം േയശുവിെന എതിേരറ്റ . 38 ആ
കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നിലവിളിച്ച െകാണ്ട്
പറഞ്ഞത:് “ഗുേരാ, എെന്റ മകെന കടാക്ഷിക്കണേമ
എന്നു ഞാൻ െകഞ്ചുകയാണ.് അവൻ എെന്റ ഒേരെയാരു
മകൻ; 39 ഒരു ദുരാത്മാവ് അവെന ബാധിക്കുന്നു, അത്
ആേവശിച്ചാലുടൻതെന്ന അവൻ അലറിവിളിക്കുന്നു. അത്
അവെന നിലത്തുവീഴ്ത്തി പുളയ്ക്കുകയും വായിലൂെട
നുരയും പതയും വരുത്തുകയുംെചയ്യന്നു. അത് അവെന
വിെട്ടാഴിയാെതബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ.് 40ആദുരാത്മാവിെന
പുറത്താക്കാൻഞാൻഅങ്ങയുെട ശിഷ്യന്മാേരാടേപക്ഷിച്ച ;
എന്നാൽഅവർക്കതുകഴിഞ്ഞില്ല.”

41 അതിന് േയശു, “അവിശ്വാസവും വ്രകതയുമുള്ള
തലമുറേയ, എ്രതനാൾ ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട
വസിക്കുകയും നിങ്ങെള സഹിക്കുകയും െചയ്യ ം? നിെന്റ
മകെനഇവിെട െകാണ്ടുവരിക”എന്നുപറഞ്ഞു.

42ആബാലൻമുേന്നാട്ട വന്നുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
ഭൂതം അവെന നിലത്തുവീഴ്ത്തി പുളയിച്ച . േയശു ആ
ദുരാത്മാവിെന ശാസിച്ച് ബാലെന സൗഖ്യമാക്കി പിതാവിെന
ഏൽപ്പിച്ച . 43 എല്ലാവരും ൈദവത്തിെന്റ മഹാശക്തികണ്ട്
വിസ്മയഭരിതരായി.
േയശുതെന്റമരണെത്തക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ്രപവചിക്കുന്നു
േയശുവിെന്റ എല്ലാ ്രപവൃത്തികെളക്കുറിച്ച ം ജനം
വിസ്മയഭരിതരായിരിക്കുേമ്പാൾ, അേദ്ദഹം ശിഷ്യന്മാേരാട്,
44 “ഇനി ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത് അതീവ്രശദ്ധേയാെട
േകൾക്കുക: മനുഷ്യപു്രതൻ (ഞാൻ) മനുഷ്യരുെട ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിക്കെപ്പടും” എന്നു പറഞ്ഞു. 45 എന്നാൽ, ഈ
പറഞ്ഞതിെന്റ അർഥം ശിഷ്യന്മാർ ്രഗഹിച്ചില്ല, ്രഗഹിക്കാൻ
കഴിയാത്തവിധത്തിൽ അത് അവർക്ക് േഗാപ്യമായിരുന്നു,
അേതപ്പറ്റിഅേദ്ദഹേത്താടു േചാദിക്കാൻഅവർ ഭയെപ്പട്ട .

46 ശിഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും േ്രശഷ്ഠൻ ആരാണ്
എന്നതിെനപ്പറ്റി ഒരു തർക്കം അവരുെട ഇടയിൽ
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ഉണ്ടായി. 47 േയശു അവരുെട ചിന്തകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്
ഒരു ശിശുവിെന എടുത്ത് തെന്റ അടുക്കൽ നിർത്തി;
48 പിെന്ന അവേരാട്, “ഇതുേപാലുള്ള ഒരു ശിശുവിെന
എെന്റ നാമത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ഏെതാരാള ം എെന്ന
സ്വീകരിക്കുന്നു; എെന്ന സ്വീകരിക്കുന്നയാൾ എെന്ന അയച്ച
ൈദവെത്തസ്വീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളിൽഎല്ലാവരിലുംഏറ്റവും
െചറിയവനാണ്ഏറ്റവും േ്രശഷ്ഠൻ.”എന്നുപറഞ്ഞു.

49 “്രപേഭാ, ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങയുെട നാമത്തിൽ
ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നതു ഞങ്ങൾ കണ്ടു. അയാൾ
ഞങ്ങേളാടുകൂെട അങ്ങെയ അനുഗമിക്കാത്തതുെകാണ്ട്
ഞങ്ങൾഅയാെളവിലക്കി,”എന്നു േയാഹന്നാൻപറഞ്ഞു.

50 “അയാെള തടയരുത”് േയശു ്രപതിവചിച്ച , “നിങ്ങൾക്കു
്രപതികൂലമല്ലാത്തയാൾനിങ്ങൾക്ക്അനുകൂലമാണ.്”
ശമര്യാക്കാരുെടഎതിർപ്പ്

51 തെന്റ സ്വർഗാേരാഹണത്തിനുള്ള സമയം
സമീപിച്ചേപ്പാൾ േയശു നിശ്ചയദാർഢ്യേത്താെട
െജറുശേലമിേലക്കു യാ്രതയായി. 52 അേപ്പാൾത്തെന്ന
അേദ്ദഹം തനിക്കുമുേമ്പ സേന്ദശവാഹകന്മാെര
അയച്ച ; അവർ അേദ്ദഹത്തിനുേവണ്ടി ഒരുക്കങ്ങൾ
െചയ്യന്നതിനു ശമര്യരുെട ഒരു ്രഗാമത്തിൽ െചന്നു.
53 എന്നാൽ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ യാ്രത െജറുശേലം
ലക്ഷ്യമാക്കിയായിരുന്നതുെകാണ്ട് ആ ്രഗാമവാസികൾക്ക്
േയശുവിെന സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സണ്ടായില്ല. 54ഇതു കണ്ടിട്ട്,
ശിഷ്യന്മാരായ യാേക്കാബും േയാഹന്നാനും, “കർത്താേവ,
ഏലിയാവു െചയ്തതുേപാെല‡ ആകാശത്തിൽനിന്ന് തീ
ഇറക്കി ഞങ്ങൾ ഇവെര ചാമ്പലാക്കേട്ട?” എന്നു േചാദിച്ച .
55 എന്നാൽ േയശു അവർക്കുേനേര തിരിഞ്ഞ് അവെര
ശാസിച്ച , “ഏതാത്മാവാണ് നിങ്ങെള ഭരിക്കുന്നെതന്ന്
നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല; മനുഷ്യരുെട ജീവെന ഹനിക്കാനല്ല,
രക്ഷിക്കാനാണ് മനുഷ്യപു്രതൻ വന്നിരിക്കുന്നത”് എന്നു
പറഞ്ഞു.§ 56 പിെന്ന അവർ മെറ്റാരു ്രഗാമത്തിേലക്കു
യാ്രതയായി.
ശിഷ്യത്വത്തിെന്റവില

57അവർവഴിയിലൂെടസഞ്ചരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾഒരു
മനുഷ്യൻഅേദ്ദഹേത്താട,് “അങ്ങ്എവിെട േപായാലുംഞാൻ
അങ്ങെയഅനുഗമിക്കാം”എന്നുപറഞ്ഞു.

58 അതിന് േയശു, “കുറുനരികൾക്കു മാളങ്ങള ം
ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾക്കു കൂടുകള ം ഉണ്ട്, എന്നാൽ

‡ 9:54 ചി.ൈക.്രപ. ഈവാക്യഭാഗം കാണുന്നില്ല. § 9:55 ഈവിശദീകരണം
ചി.ൈക.്രപ. കാണുന്നില്ല.
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മനുഷ്യപു്രതേനാ തലചായ് ക്കാൻ ഇടമില്ല” എന്നു മറുപടി
പറഞ്ഞു.

59അേദ്ദഹംമെറ്റാരുവ്യക്തിേയാട്, “എെന്നഅനുഗമിക്കുക”
എന്നുപറഞ്ഞു.
എന്നാൽ അയാൾ, “കർത്താേവ, ഞാൻ ആദ്യം
േപായി എെന്റ പിതാവിെന്റ ശവസംസ്കാരം നടത്താൻ
അനുവദിച്ചാലും!”എന്നേപക്ഷിച്ച .

60 എന്നാൽ േയശു അയാേളാട്, “മരിച്ചവർ അവരവരുെട
മരിച്ചവെര സംസ്കരിക്കെട്ട; നീേയാ േപായി ൈദവരാജ്യം
വിളംബരംെചയ്യ ക”എന്നുപറഞ്ഞു.

61 േവെറാരാൾ, “കർത്താേവ, ഞാൻ അങ്ങെയ
അനുഗമിക്കാം; എന്നാൽ, ഞാൻ ഒന്നാമത് എെന്റ
കുടുംബാംഗങ്ങേളാടു യാ്രതപറയാൻ അനുവദിേക്കണം”
എന്നുപറഞ്ഞു.

62 േയശു മറുപടിയായി, “കലപ്പയ്ക്കു ൈകെവച്ചേശഷം
പിറേകാട്ട േനാക്കുന്നവരാരും ൈദവരാജ്യത്തിനു േയാഗ്യരല്ല”
എന്നുപറഞ്ഞു.

10
േയശുഎഴുപതുേപെരഅയയ്ക്കുന്നു

1 ഇതിനുേശഷം കർത്താവ് േവെറ എഴുപതുേപെര*
നിയമിച്ച . താൻ താമസംവിനാ േപാകാനിരുന്ന ഓേരാ
പട്ടണത്തിേലക്കും സ്ഥലേത്തക്കും തനിക്കുമുേമ്പ അവെര
ഈരണ്ടുേപെര അയച്ച . 2 അേദ്ദഹം ശിഷ്യന്മാേരാട്,
“െകായ്ത്ത് സമൃദ്ധം; േവലക്കാേരാ പരിമിതം. അതുെകാണ്ട,്
െകായ്ത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥേനാട് െകായ്ത്തിനായി
േവലക്കാെര അയയ്ക്കാൻ അേപക്ഷിക്കുക” എന്നു
പറഞ്ഞു. 3 േപാകുക; െചന്നായ്ക്കള െട മധ്യത്തിേലക്ക്
കുഞ്ഞാടുകൾഎന്നേപാെലഞാൻനിങ്ങെളഅയയ്ക്കുന്നു.
4 മടിശ്ശീലേയാ സഞ്ചിേയാ െചരിേപ്പാ എടുക്കരുത;് വഴിയിൽ
ആെരെയങ്കിലുംഅഭിവാദനംെചയ്യാൻനിന്നുേപാകരുത.്

5 “ഒരു ഭവനത്തിൽ െചല്ല േമ്പാൾ ‘ഈ ഭവനത്തിനു
സമാധാനം’എന്ന്ആദ്യംപറയുക. 6അവിെടസമാധാനത്തിന്
േയാഗ്യരായവരുെണ്ടങ്കിൽ ആ സമാധാനം അയാളിൽ
നിലനിൽക്കും; ഇെല്ലങ്കിേലാ അത് നിങ്ങളിേലക്കുതെന്ന
മടങ്ങിവരും. 7 വീടുകൾേതാറും മാറിമാറി താമസിക്കാെത,
അവർ നിങ്ങൾക്കു തരുന്നതു ഭക്ഷിക്കുകയും
പാനംെചയ്യ കയുംെചയ്ത് ഒരുഭവനത്തിൽത്തെന്ന
താമസിക്കുക; േജാലിക്കാരൻതെന്റകൂലിക്ക്അർഹനേല്ലാ.

8 “ഒരു പട്ടണത്തിൽ െചല്ല േമ്പാൾ അവിെടയുള്ളവർ
നിങ്ങെള സ്വാഗതംെചയ്ത്, അവർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു
* 10:1 ചി.ൈക.്രപ.എഴുപത്തിരണ്ടുേപെര



ലൂേക്കാസ് 10:9 193 ലൂേക്കാസ് 10:21

വിളമ്പിത്തന്നാലും അതു ഭക്ഷിക്കുക. 9 അവിെടയുള്ള
േരാഗികെള സൗഖ്യമാക്കി, ‘ൈദവരാജ്യം നിങ്ങേളാട്
സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു’ എന്നു വിളംബരംെചയ്യ ക. 10എന്നാൽ
നിങ്ങൾ ഒരു പട്ടണത്തിൽ െചല്ല േമ്പാൾ അവർ നിങ്ങെള
സ്വാഗതംെചയ്യന്നിെല്ലങ്കിൽഅതിെന്റെതരുവുകളിൽെചന്ന്,
11 ‘ഞങ്ങള െട പാദങ്ങളിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങള െട
പട്ടണത്തിെല െപാടിേപാലും ഞങ്ങൾ ഇതാ നിങ്ങൾെക്കാരു
അപായസൂചനയായി തുടച്ച കളയുന്നു; എങ്കിലും ഒരു
കാര്യം അറിയുക; ൈദവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു,
നിശ്ചയം’ എന്നറിയിക്കുക. 12 ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയെട്ട, െസാേദാം നിവാസികൾക്കുണ്ടായ അനുഭവം†
ആ പട്ടണനിവാസികൾക്ക് അന്നാളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന
അനുഭവെത്തക്കാൾഏെറസഹനീയമായിരിക്കും.

13 “േഹ േകാരസീൻ, നിനക്കു ഹാ കഷ്ടം!
േബത്ത്സയിദേയ, നിനക്കു ഹാ കഷ്ടം! നിങ്ങളിൽ
ഞാൻ െചയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ േസാർ, സീേദാൻ എന്നീ
പട്ടണങ്ങളിൽ െചയ്തിരുെന്നങ്കിൽ അവർ പണ്ടുതെന്ന
ചാക്കുശീല ഉടുത്തും ചാരത്തിൽ ഇരുന്നും വിലപിച്ച
മാനസാന്തരെപ്പടുമായിരുന്നു. 14 എന്നാൽ ന്യായവിധിയിൽ
േസാർ, സീേദാൻ നിവാസികൾക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭവം
നിങ്ങള േടതിെനക്കാൾ ഏെറ സഹനീയമായിരിക്കും.
15 കഫാർനഹൂേമ, നീ ആകാശംവെര ഉയർന്നിരിക്കുേമാ?
ഇല്ല,നീ പാതാളംവെരതാഴ്ത്തെപ്പടും.

16 “നിങ്ങള െട വാക്കു േകൾക്കുന്നവൻ എെന്റ വാക്കു
േകൾക്കുന്നു; നിങ്ങെള തിരസ്കരിക്കുന്നയാൾ എെന്ന
തിരസ്കരിക്കുന്നു; എന്നാൽ,എെന്ന തിരസ്കരിക്കുന്നയാൾ
എെന്നഅയച്ചൈദവെത്തയാണ് തിരസ്കരിക്കുന്നത.്”

17 ആ എഴുപതുേപർ ആനന്ദേത്താെട തിരിെച്ചത്തി.
“കർത്താേവ, അങ്ങയുെട നാമത്തിൽ, ഭൂതങ്ങൾേപാലും
ഞങ്ങൾക്കുകീഴടങ്ങുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

18 അതിന് േയശു മറുപടി പറഞ്ഞത:് “സാത്താൻ
മിന്നൽപ്പിണർേപാെല ആകാശത്തുനിന്നു താേഴക്കു
നിപതിക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. 19 ഇതാ, പാമ്പുകെളയും
േതള കെളയും ചവിട്ടിെമതിക്കാനും ശ്രതുവിെന്റ എല്ലാ
ശക്തിയും കീഴടക്കാനും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം
തന്നിരിക്കുന്നു, ഇവെയാന്നും നിങ്ങെള ഉപ്രദവിക്കുകയില്ല.
20 എങ്കിലും അശുദ്ധാത്മാക്കൾ നിങ്ങൾക്കു കീഴടങ്ങുന്നു
എന്നതിലല്ല, നിങ്ങള െട േപരുകൾ സ്വർഗത്തിൽ
എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുഎന്നതിൽത്തെന്നആനന്ദിക്കുക.”

21 അേപ്പാൾത്തെന്ന േയശു, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ
ആനന്ദഭരിതനായി, പറഞ്ഞത്: “പിതാേവ,സ്വർഗത്തിെന്റയും
† 10:12 ഉൽ. 19കാണുക.
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ഭൂമിയുെടയും നാഥാ, അവിടന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ
വിജ്ഞാനികൾക്കും മനീഷികൾക്കും മറച്ച െവച്ചിട്ട്
ശിശുതുല്യരായവർക്ക് െവളിെപ്പടുത്തിയതിനാൽ ഞാൻ
അങ്ങെയ മഹത്ത്വെപ്പടുത്തുന്നു. അേത, ഇതായിരുന്നേല്ലാ
പിതാേവഅവിടേത്തക്കു ്രപസാദകരം!

22 “എെന്റ പിതാവു സകലകാര്യങ്ങള ം എെന്ന
ഭരേമൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പിതാവല്ലാെത ആരും
പു്രതനാെരന്ന് യഥാർഥത്തിൽ അറിയുന്നില്ല; പു്രതനും
പിതാവിെന െവളിെപ്പടുത്തിെക്കാടുക്കാൻ പു്രതൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നവരുമല്ലാെത ആരും പിതാവാെരന്ന്
അറിയുന്നില്ല”എന്നുപറഞ്ഞു.

23 പിെന്ന േയശു ശിഷ്യന്മാർക്കുേനേര തിരിഞ്ഞ്
അവേരാടുമാ്രതമായി, “നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കാണുന്ന
േന്രതങ്ങൾ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ട േന്രതങ്ങൾ! 24 കാരണം,
അേനകം ്രപവാചകന്മാരും രാജാക്കന്മാരും നിങ്ങൾ
കാണുന്നത് കാണാൻ അതിയായി ആ്രഗഹിെച്ചങ്കിലും
കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, നിങ്ങൾ േകൾക്കുന്നത് േകൾക്കാൻ
ആ്രഗഹിെച്ചങ്കിലും േകൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.”
നല്ലശമര്യാക്കാരെന്റസാദൃശ്യകഥ

25 ഒരു ദിവസം ഒരു നിയമജ്ഞൻ എഴുേന്നറ്റ നിന്ന്
േയശുവിെന പരീക്ഷിക്കാൻ ഇങ്ങെന േചാദിച്ച , “ഗുേരാ,
എന്തു െചയ്താൽഎനിക്കു നിത്യജീവൻലഭ്യമാകും?”

26 “എന്താണ്ന്യായ്രപമാണത്തിൽഎഴുതിയിരിക്കുന്നത്? നീ
എങ്ങെനവായിക്കുന്നു?” േയശു േചാദിച്ച .

27 അതിന് അയാൾ, “നിെന്റ ൈദവമായ കർത്താവിെന
നീ സമ്പൂർണഹൃദയത്താലും സമ്പൂർണാത്മാവിനാലും
സമ്പൂർണശക്തിയാലും സമ്പൂർണമനസ്സാലും
സ്േനഹിക്കണം;‡ നിെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന
നിെന്റ അയൽവാസിെയയും സ്േനഹിക്കണം”§ എന്നുത്തരം
പറഞ്ഞു.

28േയശുഅയാേളാട,് “നീപറഞ്ഞത്ശരിയായഉത്തരമാണ്;
ഇതുെചയ്യ ക,ഇവെചയ്താൽനീജീവിക്കും”എന്നുപറഞ്ഞു.

29 എന്നാൽ, അയാൾ സ്വയം നീതീകരിക്കാൻ
ആ്രഗഹിച്ചതുെകാണ്ട്, േയശുവിേനാട് പിെന്നയും
“ആരാെണെന്റഅയൽക്കാരൻ?”എന്നു േചാദിച്ച .

30 േയശു ഇങ്ങെന മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഒരു
മനുഷ്യൻ െജറുശേലമിൽനിന്ന് െയരീേഹാവിേലക്ക്
യാ്രതെചയ്യ കയായിരുന്നു, െകാള്ളക്കാർ ആ മനുഷ്യെന

‡ 10:27 ആവ. 6:5 § 10:27 േലവ്യ. 19:18
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ആ്രകമിച്ച . അവർ അവെന്റ വസ്്രതങ്ങൾ ഉരിെഞ്ഞടുത്തു,
അവെന മർദിച്ച് അർധ്രപാണനായി വഴിയരികിൽ
ഉേപക്ഷിച്ച െപായ്ക്കളഞ്ഞു. 31 ആ വഴിയിലൂെട ഒരു
പുേരാഹിതൻ േപാകാനിടയായി. അയാൾ അവെന
കണ്ടിട്ട വഴിയുെട മറുവശംേചർന്നു മുേന്നാട്ട േപായി,
32 അതുേപാെലതെന്ന ഒരു േലവ്യനും* അവിെടെയത്തി,
അയാള ം മുറിേവറ്റവെനകണ്ടിട്ട വഴിയുെട മറുവശംേചർന്നു
മുേന്നാട്ട േപായി. 33 എന്നാൽ, ആ വഴി യാ്രത
േപാകുകയായിരുന്ന ഒരു ശമര്യൻ, അയാൾ കിടന്നിടത്ത്
എത്തിയേപ്പാൾ അയാെളക്കണ്ട് സഹതാപാർ്രദനായി.
34 അേദ്ദഹം ആ മുറിേവറ്റവെന്റ അടുേത്തക്കുെചന്നു,
എണ്ണയും വീഞ്ഞും ഒഴിച്ച മുറിവുകൾ െവച്ച െകട്ടി.
തുടർന്ന് അയാെള തെന്റ മൃഗത്തിെന്റ പുറത്തു കയറ്റി
ഒരു സ്രതത്തിൽ െകാണ്ടുെചന്ന് അയാൾക്ക് ആവശ്യമായ
ശു്രശൂഷെചയ്തു. 35 പിേറ്റദിവസം അയാൾ രണ്ട്
െവള്ളിനാണയം† എടുത്ത് സ്രതംസൂക്ഷിപ്പ കാരനു
െകാടുത്തിട്ട്, ‘ഇയാെള ശു്രശൂഷിക്കണം, അധികം
എെന്തങ്കിലും െചലവുെചേയ്യണ്ടിവന്നാൽ ഞാൻ
തിരിെച്ചത്തുേമ്പാൾഅതുതന്നുെകാള്ളാം’എന്നുപറഞ്ഞു.

36 “െകാള്ളക്കാരുെട ൈകയിൽ അകെപ്പട്ട ഈ മനുഷ്യന്
ഒരു അയൽക്കാരനായിത്തീർന്നത് ഈ മൂന്നുേപരിൽ
ആരാണ്?” േയശു േചാദിച്ച .

37 “മുറിേവറ്റവേനാട് കരുണകാണിച്ചവൻ” എന്ന് ആ
നിയമജ്ഞൻമറുപടി പറഞ്ഞു.

“നീയും േപായി അതുേപാെലതെന്ന െചയ്യ ക” േയശു
അയാേളാടു പറഞ്ഞു.
േയശു മാർത്തയുെടയും മറിയയുെടയും ഭവനത്തിൽ

38 േയശു ശിഷ്യന്മാരുമായി യാ്രത തുടരേവ ഒരു ്രഗാമത്തിൽ
എത്തി. അവിെട മാർത്ത എന്നു േപരുള്ള ഒരു സ്്രതീ
അേദ്ദഹെത്ത വീട്ടിേലക്കു സ്വാഗതംെചയ്തു. 39അവൾക്കു
മറിയഎന്നുവിളിക്കുന്നഒരുസേഹാദരി ഉണ്ടായിരുന്നു. മറിയ
േയശുവിെന്റ കാൽക്കൽ ഇരുന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉപേദശം
േകട്ട െകാണ്ടിരുന്നു. 40 മാർത്തേയാ സൽക്കാരത്തിെന്റ
ഒരുക്കങ്ങൾക്കായി പരക്കംപായുകയായിരുന്നു. അവൾ
േയശുവിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്, “കർത്താേവ, എെന്റ
അതിഥിസൽക്കാരത്തിെന്റ ഭാരെമല്ലാം എെന്റ സേഹാദരി
എെന്നമാ്രതം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ അേങ്ങക്കു
ചിന്തയിേല്ല? എെന്ന ഒന്നു സഹായിക്കാൻ അവേളാടു
കൽപ്പിച്ചാലും”എന്നുപറഞ്ഞു.
* 10:32 ൈദവാലയശു്രശൂഷകളിൽ സഹായിക്കുന്നവനാണ് േലവ്യൻ † 10:35
മൂ.ഭാ. രണ്ടുദിനാർ
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41 അതിനു കർത്താവ,് “മാർേത്ത, മാർേത്ത, നീ
പലതിെനപ്പറ്റി ചിന്തിച്ച ം വിഷാദിച്ച മിരിക്കുന്നു. 42എന്നാൽ
അൽപ്പംകാര്യങ്ങൾ,അല്ലവാസ്തവത്തിൽഒന്നുമതിയാകും.
മറിയ േമൽത്തരമായത് െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു; അത്
ആരും അവളിൽനിന്ന് കവർെന്നടുക്കുകയുമില്ല” എന്ന്
ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

11
്രപാർഥനെയക്കുറിച്ച് േയശുവിെന്റ ഉപേദശം

1 േയശു ഒരിക്കൽ ഒരുസ്ഥലത്തു ്രപാർഥിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
്രപാർഥന കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േയശുവിെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ
അേദ്ദഹേത്താട്, “കർത്താേവ, േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ
തെന്റ ശിഷ്യന്മാെര പഠിപ്പിച്ചതുേപാെല ഞങ്ങെളയും
്രപാർഥിക്കാൻപഠിപ്പിക്കണേമ”എന്നുപറഞ്ഞു.

2 േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞത്, “നിങ്ങൾ ഇ്രപകാരം
്രപാർഥിക്കുക:
“ ‘സ്വർഗസ്ഥനായഞങ്ങള െട*പിതാേവ,
തിരുനാമംആദരിക്കെപ്പടെട്ട,
അവിടെത്തരാജ്യം വരുമാറാകെട്ട,
തിരുഹിതം നിറേവറെപ്പടെട്ട, സ്വർഗത്തിെലേപ്പാെലതെന്ന

ഭൂമിയിലും.†
3അനുദിനാഹാരംഞങ്ങൾക്ക്എന്നും നൽകണേമ.
4 ഞങ്ങേളാടു പാപംെചയ്തവേരാട് ഞങ്ങൾ

ക്ഷമിച്ചതുേപാെലതെന്ന,
ഞങ്ങള െടഅപരാധവും‡ക്ഷമിക്കണേമ.

ഞങ്ങെള ്രപേലാഭനത്തിേലക്കു§നയിക്കരുേത.
ഞങ്ങെളപിശാചിൽനിന്ന്സംരക്ഷിക്കണേമ.’ ”*

5തുടർന്ന് േയശുഅവേരാട് ഇങ്ങെനപറഞ്ഞു: “നിങ്ങളിൽ
ഒരാൾക്ക് ഒരു സ്േനഹിതൻ ഉെണ്ടന്നിരിക്കെട്ട. അയാൾ
അർധരാ്രതിയിൽ സ്േനഹിതെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്
‘സ്േനഹിതാ, എനിക്കു മൂന്ന് അപ്പം വായ്പ തരണേമ,
6 എെന്റ ഒരു സുഹൃത്ത് വഴിയാ്രതയിൽ എെന്റ അടുക്കൽ
വന്നിരിക്കുന്നു; അവനു വിളമ്പിെക്കാടുക്കാൻ എെന്റ
ൈകയിൽ ഒന്നുമില്ല’ എന്നു പറഞ്ഞു. 7അേപ്പാൾ അയാൾ
കിടപ്പറയിൽനിന്നുതെന്ന, ‘എെന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത;്
വാതിൽ അടച്ച േപായി. കുഞ്ഞുങ്ങള ം എേന്നാെടാപ്പം
കിടക്കുന്നു. എഴുേന്നറ്റ് എെന്തങ്കിലും എടുത്തുതരാൻ
എനിക്കിേപ്പാൾ സാധ്യമല്ല’ എന്നു പറഞ്ഞു. 8 എന്നാൽ,
* 11:2 ചി.ൈക.്രപ. ഈ വാക്യഭാഗം കാണുന്നില്ല. † 11:2 ചി.ൈക.്രപ.
ഈ വാക്യഭാഗം കാണുന്നില്ല. ‡ 11:4 മൂ.ഭാ. ഞങ്ങേളാടു കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
എല്ലാവേരാടും § 11:4 അഥവാ, പരീക്ഷയിേലക്ക് * 11:4 ചി.ൈക.്രപ. ഈ
വാക്യഭാഗംകാണുന്നില്ല.
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ഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയെട്ട,അയാൾഎഴുേന്നറ്റ്സുഹൃത്തിന്
ആവശ്യമുേള്ളടേത്താളം അപ്പം െകാടുക്കുന്നത് സൗഹൃദം
നിമിത്തമായിരിക്കുകയില്ല, മറിച്ച് അയാൾ ലജ്ജയില്ലാെത
നിർബന്ധിച്ചതുെകാണ്ടായിരിക്കും.

9 “അതുെകാണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു:
അേപക്ഷിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് അതു ലഭിക്കും;
അേന്വഷിക്കുക,നിങ്ങൾകെണ്ടത്തും;മുട്ട ക,നിങ്ങൾക്കായി
വാതിൽ തുറക്കെപ്പടും. 10 അേപക്ഷിക്കുന്നവർക്കു
ലഭിക്കുന്നു; അേന്വഷിക്കുന്നവർ കെണ്ടത്തുന്നു;
മുട്ട ന്നവർക്ക് വാതിൽതുറക്കെപ്പടുന്നു.

11 “നിങ്ങള െട മകൻ അപ്പം േചാദിച്ചാൽ നിങ്ങളിൽ
ഏതു പിതാവാണ് അവന് കല്ല െകാടുക്കുക?† അല്ലാ,
മകൻ മീൻ േചാദിച്ചാൽ നിങ്ങളിൽ ഏതു പിതാവാണ്
പാമ്പിെന നൽകുന്നത്? 12അല്ലാ, മുട്ട േചാദിച്ചാൽ േതളിെന
െകാടുക്കുന്നത്? 13 മക്കൾക്കു നല്ല ദാനങ്ങൾ െകാടുക്കാൻ
പാപികളായ നിങ്ങൾക്കറിയാെമങ്കിൽ, സ്വർഗസ്ഥപിതാവ്
തേന്നാടേപക്ഷിക്കുന്നവർക്കു പരിശുദ്ധാത്മാവിെന
എ്രതയധികമായി നൽകും!”

േയശുവും േബൽെസബൂലും
14 പിന്നീെടാരിക്കൽ േയശു ഊമയായ ഒരു
മനുഷ്യനിൽനിന്ന് ഭൂതെത്ത പുറത്താക്കി. ഭൂതം
അവനിൽനിന്ന് പുറത്തുവന്നേപ്പാൾ അയാൾക്ക്
സംസാരിക്കാൻകഴിഞ്ഞു;ജനസഞ്ചയംആശ്ചര്യഭരിതരായി.
15 എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ, “ഭൂതങ്ങള െട തലവനായ
േബൽെസബൂലിെനെക്കാണ്ടാണ് ഇേദ്ദഹം ഭൂതങ്ങെള
ഉച്ചാടനം െചയ്യന്നത”് എന്നു പറഞ്ഞു. 16 മറ്റ ചിലർ
അേദ്ദഹെത്ത പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി, സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്
ഒരുഅത്ഭുതചിഹ്നംകാണിക്കണെമന്ന്ആവശ്യെപ്പട്ട .

17 േയശു അവരുെട േചാദ്യത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം
മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്അവേരാടുപറഞ്ഞു, “ആഭ്യന്തരഭിന്നതയുള്ള
ഏതുരാജ്യവും നശിച്ച േപാകും; അന്തഃഛി്രദം ബാധിച്ച
ഭവനവും നിപതിച്ച േപാകും. 18 സാത്താൻ സ്വന്തം
രാജ്യത്തിനുതെന്ന വിേരാധമായി ്രപവർത്തിച്ചാൽ
അവെന്റ രാജ്യം നിലനിൽക്കുേമാ? ഞാൻ
േബൽെസബൂലിെനെക്കാണ്ടാണ് ഭൂേതാച്ചാടനം
െചയ്യന്നത് എന്നാണേല്ലാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത.് 19 ഞാൻ
ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നത് േബൽെസബൂലിെന
ഉപേയാഗിച്ചാെണങ്കിൽ, നിങ്ങള െട അനുയായികൾ
അവെയ ഉച്ചാടനം െചയ്യന്നത് ആെരെക്കാണ്ടാണ്?
† 11:11 ചി.ൈക.്രപ.ഈവാക്യഭാഗംകാണുന്നില്ല.
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അങ്ങെനെയങ്കിൽ, നിങ്ങള െട അനുയായികൾതെന്ന
നിങ്ങൾക്ക് വിധികർത്താക്കൾ ആയിരിക്കെട്ട. 20എന്നാൽ,
ഞാൻ ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നത് ൈദവത്തിെന്റ
ശക്തിയാലാെണങ്കിൽ‡ ൈദവരാജ്യം നിങ്ങള െട മേധ്യ
വന്നിരിക്കുന്നു,നിശ്ചയം.

21 “ബലിഷ്ഠനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ആയുധേമന്തി സ്വന്തം
മാളിക കാവൽെചയ്യ േമ്പാൾ അയാള െട സമ്പത്ത്
സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. 22 എന്നാൽ, അയാളിലും
ശക്തനായ ഒരാൾ വന്ന് ആ ബലിഷ്ഠനായവെന
ആ്രകമിച്ച കീഴടക്കുേമ്പാൾ, ആ മനുഷ്യൻ ആ്രശയിച്ചിരുന്ന
ആയുധങ്ങൾ അപഹരിക്കുകയും െകാള്ളമുതൽ
വീതിെച്ചടുക്കുകയുംെചയ്യന്നു.

23 “എെന്ന അനുകൂലിക്കാത്തവർ എെന്ന
്രപതിേരാധിക്കുന്നു; എേന്നാടുകൂെട ജനെത്ത
േചർക്കാത്തയാൾ വാസ്തവത്തിൽ അവെര
ചിതറിക്കുകയാണ.്

24 “ദുരാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യനിൽനിന്ന് പുറത്തുകടന്ന,്
െവള്ളമില്ലാത്ത ്രപേദശങ്ങളിൽക്കൂടി ഒരു
വി്രശമസ്ഥാനത്തിനായി അലയുന്നു; കെണ്ടത്തുന്നതുമില്ല.
അേപ്പാൾ അത,് ‘ഞാൻ ഉേപക്ഷിച്ച േപാന്ന
ഭവനത്തിേലക്കുതെന്ന തിരിെകെച്ചല്ല ം’ എന്നു
പറയുന്നു. 25 അങ്ങെന െചല്ല േമ്പാൾ ആ വീട്
അടിച്ച വാരിയും ്രകമീകരിക്കെപ്പട്ട ം കാണുന്നു.
26 അേപ്പാൾ അതു േപായി തെന്നക്കാൾ ദുഷ്ടതേയറിയ
േവെറ ഏഴ് ആത്മാക്കള മായിവന്ന് അവിെട താമസം
ആരംഭിക്കുന്നു. ആ മനുഷ്യെന്റ ഇേപ്പാഴെത്ത അവസ്ഥ
ആദ്യേത്തതിെനക്കാൾഅതിദാരുണമാണ.്”

27 േയശുഈകാര്യങ്ങൾ ്രപസ്താവിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ
ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽനിന്ന് ഒരു സ്്രതീ, “അങ്ങെയ
ഗർഭത്തിൽ വഹിക്കുകയും മുലയൂട്ടിവളർത്തുകയുംെചയ്ത
മാതാവ്അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൾ”എന്നുവിളിച്ച പറഞ്ഞു.

28അേപ്പാൾ േയശു, “ൈദവവചനം േകൾക്കുകയും അവ
്രപവൃത്തിപഥത്തിൽ െകാണ്ടുവരികയും െചയ്യന്നവരാണ്
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവർ”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
േയാനാ ഒരത്ഭുതചിഹ്നം

29േയശുവിനുചുറ്റ ംജനക്കൂട്ടംതിങ്ങിക്കൂടിെക്കാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ,
അവിടന്ന് ഇ്രപകാരം അവേരാട് പറയാൻ തുടങ്ങി:
“ഈ ദുഷ്ടതയുള്ള തലമുറ ചിഹ്നം അേന്വഷിക്കുന്നു.
എന്നാൽ േയാനാ ്രപവാചകെന്റ അടയാളമല്ലാെത
മെറ്റാന്നും ഈ തലമുറയ്ക്കു ലഭിക്കുകയില്ല. 30 േയാനാ

‡ 11:20 മൂ.ഭാ.ൈകവിരൽെകാണ്ടാെണങ്കിൽ
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നിനേവനിവാസികൾക്ക് ഒരു ചിഹ്നമായിരുന്നതുേപാെല§
മനുഷ്യപു്രതൻ ഈ തലമുറയ്ക്കും ആയിരിക്കും,
31 ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ േശബാ* രാജ്ഞിയും
ഈ തലമുറയ്െക്കതിരായി നിലെകാണ്ട് അവെര
ശിക്ഷവിധിക്കും. അവൾ ശേലാേമാെന്റ ജ്ഞാനം
്രശവിക്കാനായി വിദൂരത്തുനിന്ന†് വന്നേല്ലാ; ഇവിെട ഇതാ
ശേലാേമാനിലും അതിേ്രശഷ്ഠൻ. 32 ന്യായവിധിദിവസം
നിനേവനിവാസികൾ ഈ തലമുറയ്െക്കതിരായി
നിലെകാണ്ട,് അവർക്ക് ശിക്ഷവിധിക്കും; നിനേവക്കാർ
േയാനായുെട ്രപസംഗം േകട്ട് അനുതപിച്ചേല്ലാ; േയാനായിലും
അതിേ്രശഷ്ഠൻഇതാഇവിെട.
ശരീരത്തിെന്റവിളക്ക്

33 “ആരും വിളക്കു െകാളത്തി നിലവറയിേലാ പറയുെട
കീഴിേലാ െവക്കുന്നില്ല; പിെന്നേയാ, വീടിനുള്ളിൽ
്രപേവശിക്കുന്നവർക്കു ്രപകാശം കാേണണ്ടതിനു
വിളക്കുകാലിേന്മലാണ് െവക്കുക. 34 കണ്ണ് ശരീരത്തിെന്റ
വിളക്കാണ.് നിെന്റ കണ്ണ് നിർമലെമങ്കിൽ ശരീരംമുഴുവനും
്രപകാശപൂരിതമായിരിക്കും. നിെന്റ കണ്ണ് അശുദ്ധെമങ്കിേലാ
ശരീരം അന്ധകാരമയവുമായിരിക്കും. 35 അതുെകാണ്ട്
നിന്നിലുള്ള ്രപകാശം അന്ധകാരമയമായിത്തീരാതിക്കാൻ
സൂക്ഷിക്കുക. 36 ഇരുളടഞ്ഞ േകാണുകെളാന്നും
നിന്നിലില്ലാെത, ശരീരംമുഴുവൻ ്രപകാശപൂരിതമാെണങ്കിൽ,
കത്തിജ്വലിക്കുന്ന വിളക്ക് നിനെക്കതിേര
പിടിച്ചാെലന്നേപാെലനീയും ്രപഭാപൂർണനായിരിക്കും.”
േയശു പരീശന്മാെരയും േവദജ്ഞെരയും ശാസിക്കുന്നു

37 േയശുവിെന്റ ്രപഭാഷണം പൂർത്തിയായേപ്പാൾ,
തേന്നാടുകൂെട ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു പരീശൻ
അേദ്ദഹെത്ത ക്ഷണിച്ച . അേദ്ദഹം വീടിനുള്ളിൽ െചന്നു
ഭക്ഷണത്തിനായി ഇരുന്നു. 38 ഭക്ഷണത്തിനുമുമ്പ്
െയഹൂദാപാരമ്പര്യമനുസരിച്ച ള്ള ശുദ്ധിവരുത്താെത േയശു
ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നതുകണ്ടുപരീശൻആശ്ചര്യെപ്പട്ട .

39 അേപ്പാൾ കർത്താവ് ഇങ്ങെന ്രപതികരിച്ച :
“പരീശന്മാരായ നിങ്ങൾ പാനപാ്രതത്തിെന്റയും
തളികയുെടയും പുറം വൃത്തിയാക്കുന്നു;എന്നാൽനിങ്ങള െട
അകേമാ അത്യാർത്തിയും ദുഷ്ടതയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
40 േഭാഷന്മാേര, പുറം െമനഞ്ഞ ൈദവമേല്ല അകവും
സൃഷ്ടിച്ചത്? 41 അതുെകാണ്ട് അത്യാർത്തിയിലൂെട

§ 11:30 േയാന. 1–2 കാണുക. േയാനാ മൂന്നുപകലും മൂന്നുരാവും ഒരു
മഹാമത്സ്യത്തിെന്റ വയറ്റിലായിരുന്നിട്ട ം ജീവേനാെട പുറത്തുവന്നു എന്നതാണ്

ഈചിഹ്നംവിവക്ഷിക്കുന്നത.് * 11:31 മൂ.ഭാ. െതേക്കേദശെത്ത † 11:31 മൂ.ഭാ.
ഭൂമിയുെടഅതിരുകളിൽനിന്ന്
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സമ്പാദിച്ചെതാെക്കയും ദരി്രദർക്കു വിതരണംെചയ്താൽ
എല്ലാം വിശുദ്ധമായിത്തീരും.

42 “പരീശന്മാരായ നിങ്ങൾക്കു ഹാ കഷ്ടം; പുതിന, ്രബഹ്മി
തുടങ്ങി എല്ലാവിധ ഉദ്യാനസസ്യങ്ങളിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന
നിസ്സാര വരുമാനത്തിൽനിന്നുേപാലും നിങ്ങൾ ദശാംശം
നൽകുന്നു; എന്നാൽ നീതിയും ൈദവസ്േനഹവും നിങ്ങൾ
അവഗണിച്ചിരിക്കുന്നു. ്രപാധാന്യേമറിയവ പാലിക്കുകയും
്രപാധാന്യം കുറഞ്ഞവ അവഗണിക്കാതിരിക്കുകയുമാണ്
േവണ്ടിയിരുന്നത.്

43 “പരീശന്മാേര, നിങ്ങൾക്കു ഹാ കഷ്ടം!
നിങ്ങൾ പള്ളികളിൽ ്രപധാന ഇരിപ്പിടങ്ങൾ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു. ചന്തസ്ഥലങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ നിങ്ങെള
അഭിവാദനംെചയ്യന്നതും ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു.

44 “നിങ്ങൾക്കു ഹാ കഷ്ടം! മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന
ശവക്കല്ലറകൾേപാെലയാണ് നിങ്ങൾ; എന്നാൽ,
അവയ്ക്കുള്ളിെല ജീർണത ്രഗഹിക്കാെത മനുഷ്യർ
അവയുെടമീേതനടക്കുന്നു.”

45 ഒരു നിയമജ്ഞൻ േയശുവിേനാട്, “ഗുേരാ,
അങ്ങ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുേമ്പാൾ, ഞങ്ങെളയും
ആേക്ഷപിക്കുകയാണ്”എന്നുപറഞ്ഞു.

46 അതിന് േയശു ഇങ്ങെന ഉത്തരം പറഞ്ഞു:
“നിയമജ്ഞരായ നിങ്ങൾക്കും ഹാ കഷ്ടം! നിങ്ങൾ വളെര
ഭാരമുള്ളചുമടുകൾ െകട്ടി മനുഷ്യരുെട േതാളിൽ െവക്കുന്നു;
എന്നാൽ ഒരു വിരൽെകാണ്ടുേപാലും സ്പർശിച്ച് ആ ഭാരം
ലഘൂകരിക്കാനുള്ളസന്മനസ്സ് നിങ്ങൾക്കില്ല.

47 “നിങ്ങൾക്കു ഹാ കഷ്ടം! നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ
വധിച്ച ്രപവാചകന്മാർക്കുേവണ്ടി നിങ്ങൾ ശവകുടീരങ്ങൾ
പണിയുന്നു. 48 അങ്ങെന നിങ്ങള െട പൂർവികരുെട
്രപവൃത്തികൾക്കു നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നു;
അവെയ അംഗീകരിക്കുകയുംെചയ്യന്നു. കാരണം,
നിങ്ങള െട പൂർവികർ ്രപവാചകന്മാെര വധിക്കുന്നു;
നിങ്ങൾ ്രപവാചകന്മാരുെട ശവകുടീരങ്ങൾ പണിയുന്നു.
49 ഇതുനിമിത്തം ൈദവം തെന്റ ജ്ഞാനത്തിൽ
അരുളിെച്ചയ്തു: ‘ഞാൻ ്രപവാചകന്മാെരയും
അെപ്പാസ്തലന്മാെരയും അവരുെട അടുേത്തക്കയയ്ക്കും;
ചിലെര അവർ വധിക്കും, ചിലെര അവർ പീഡിപ്പിക്കും.’
50ആകയാൽ ഹാേബലിെന്റ രക്തംമുതൽ യാഗപീഠത്തിനും
ആലയത്തിനും മേധ്യെവച്ച െകാല്ലെപ്പട്ട െസഖര്യാവിെന്റ
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രക്തംവെര,‡§ 51 േലാകാരംഭംമുതൽ ചിന്തെപ്പട്ടിട്ട ള്ള
സകല്രപവാചകരക്തത്തിനും ഈ തലമുറ ഉത്തരം
പറേയണ്ടിവരും. ഈ തലമുറ അതിെനല്ലാം ഉത്തരവാദി
ആയിരിക്കും,നിശ്ചയം.

52 “നിയമജ്ഞേര,നിങ്ങൾക്കുഹാകഷ്ടം!ജ്ഞാനത്തിെന്റ
താേക്കാൽ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരിൽനിന്ന് മറച്ച െവച്ചിരിക്കുന്നു!
നിങ്ങൾ ്രപേവശിക്കുന്നിെല്ലന്നുമാ്രതമല്ല; ്രപേവശിക്കുന്നവെര
തടസ്സെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.”

53-54 േയശു ആ വീടുവിട്ടിറങ്ങിയേപ്പാൾ പരീശന്മാരും
േവദജ്ഞരും അേദ്ദഹെത്ത േഘാരേഘാരം എതിർക്കാനും
വാക്കിൽ കുടുക്കാനായി പലതിെനയുംകുറിച്ച േചാദ്യങ്ങൾ
േചാദിക്കാനും തുടങ്ങി.

12
മുന്നറിയിപ്പ കള ം േ്രപാത്സാഹനങ്ങള ം

1 ഇതിനിടയിൽ, പരസ്പരം ചവിട്ടിെമതിച്ച
േപാകുന്നതുേപാെല ആയിരക്കണക്കിനു ജനം
അവിെട വന്നുകൂടി. േയശു ആദ്യം അവിടെത്ത
ശിഷ്യന്മാരുെടേനേര തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞുതുടങ്ങി:
“ജാ്രഗതയുള്ളവരായിരിക്കുക, പരീശന്മാരുെട
കപടഭക്തിെയന്ന പുളിച്ചമാവ് സൂക്ഷിക്കുക.
2 െവളിെപ്പടുത്തെപ്പടാെത മറച്ച െവക്കാവുന്നേതാ
്രപസിദ്ധമാക്കെപ്പടാെത േഗാപ്യമാക്കി െവക്കാവുന്നേതാ
ആയ യാെതാന്നുമില്ല. 3 നിങ്ങൾ ഇരുളിൽ പറഞ്ഞതു
പകലിൽ േകൾക്കും; ഉള്ളറകളിൽ കതകുകൾ അടച്ചിട്ട്
െചവിയിൽ മ്രന്തിച്ചതു പുരമുകളിൽനിന്ന് േഘാഷിക്കും.

4 “എെന്റ ്രപിയേര,ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട: ശരീരെത്ത
െകാല്ല ന്നതിലപ്പ റം ഒന്നും െചയ്യാൻ കഴിയാത്തവെര
ഭയെപ്പേടണ്ട. 5 ആെരയാണു ഭയെപ്പേടണ്ടെതന്നു ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു പറഞ്ഞുതരാം. ശരീരെത്ത െകാല്ല കമാ്രതമല്ല,
അതിനുേശഷം നിങ്ങെള നരകത്തിലിട്ട കളയാനും
അധികാരമുള്ള ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുക; അേത,
ൈദവെത്തമാ്രതം ഭയെപ്പടുക എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 6 രണ്ട് രൂപയ്ക്ക*് അഞ്ചു കുരുവിെയ
വിൽക്കുന്നില്ലേയാ? എങ്കിലും അവയിൽ ഒന്നിെനേപ്പാലും
ൈദവം മറന്നുകളയുന്നില്ല. 7 നിങ്ങള െട തലയിൽ
എ്രത മുടിയുെണ്ടന്നുേപാലും അവിടേത്തക്കറിയാം.
‡ 11:50 പഴയനിയമചരി്രതത്തിൽ വധിക്കെപ്പട്ട ആദ്യെത്തയും
അവസാനെത്തയും ്രപവാചകന്മാരാണ് ഹാേബലും െസഖര്യാവും. ഉൽ. 4:2-15;2
ദിന. 24:20-22 § 11:50 എ്രബായ പുസ്തക്രകമം അനുസരിച്ച് ഉൽപ്പത്തി
ആദ്യെത്ത പുസ്തകവും 2 ദിനവൃത്താന്തം അവസാനെത്ത പുസ്തകവുമാണ.്
* 12:6 ഒരു ദിവസെത്തേവതനത്തിെന്റഎട്ടിെലാന്ന.്
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ആകയാൽ ഭയെപ്പേടണ്ട, അനവധി കുരുവികെളക്കാള ം
മൂല്യേമറിയവരേല്ലാ നിങ്ങൾ.

8 “ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട, മനുഷ്യരുെടമുമ്പിൽ
എെന്ന അംഗീകരിച്ച പറയുന്ന ഏെതാരു വ്യക്തിെയയും
ൈദവദൂതന്മാരുെടമുമ്പിൽ (ഞാനും) മനുഷ്യപു്രതനും
അംഗീകരിക്കും. 9 മനുഷ്യരുെടമുമ്പിൽ എെന്ന
നിരാകരിക്കുന്ന ഏെതാരു വ്യക്തിെയയും
ൈദവദൂതന്മാരുെടമുമ്പിൽ ഞാനും നിരാകരിക്കും.
10 മനുഷ്യപു്രതനു (എനിക്കു) വിേരാധമായി
സംസാരിക്കുന്നവേരാട് അതു ക്ഷമിക്കും. എന്നാൽ
പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിേരാധമായി സംസാരിക്കുന്നവർക്ക്
ക്ഷമലഭിക്കുകയില്ല.

11 “നിങ്ങെള പള്ളികളിലും ഭരണകർത്താക്കള െടയും
അധികാരികള െടയും മുമ്പിലും വിസ്തരിക്കാൻ
െകാണ്ടുവരുേമ്പാൾ എങ്ങെന എതിർവാദം പറയണെമേന്നാ
എന്തു െമാഴി െകാടുക്കണെമേന്നാ ചിന്തിച്ച്
വ്യാകുലെപ്പേടണ്ടതില്ല; 12 നിങ്ങൾ പറേയണ്ടെതെന്തന്നു
പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ സമയത്തുതെന്ന നിങ്ങൾക്ക്
ഉപേദശിച്ച തരും.”

ധനികനായ േഭാഷെന്റസാദൃശ്യകഥ
13 ജനക്കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് ഒരുവൻ േയശുവിേനാട്,

“ഗുേരാ, ഞാനുമായി പിതൃസ്വത്തു ഭാഗംെവക്കാൻ എെന്റ
സേഹാദരേനാടു കൽപ്പിച്ചാലും”എന്നുപറഞ്ഞു.

14 അതിന് േയശു, “മനുഷ്യാ, എെന്ന നിങ്ങള െട
ന്യായാധിപേനാ മധ്യസ്ഥേനാ ആയി നിയമിച്ചതാര്?” എന്നു
േചാദിച്ച . 15അേദ്ദഹം തുടർന്ന് അവേരാട്, “സൂക്ഷിക്കുക,
എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള അത്യാ്രഗഹത്തിെനതിേര
ജാഗരൂകരായിരിക്കുക; ഒരാള െട ധനസമൃദ്ധിയല്ല
അയാള െട ജീവന്ആധാരമായിരിക്കുന്നത”്എന്നുപറഞ്ഞു.

16 അേദ്ദഹം അവേരാട് ഈ സാദൃശ്യകഥയും പറഞ്ഞു:
“ഒരു ധനികെന്റ കൃഷിസ്ഥലത്ത് സമൃദ്ധമായ വിളവുണ്ടായി.
17 എെന്റ വിളവു സൂക്ഷിക്കാൻ സ്ഥലം ഇല്ലേല്ലാ ‘ഞാൻ
എന്തുെചയ്യ ം?’അയാൾആത്മഗതംെചയ്തു.

18 “ഞാൻ ഇതാണ് െചയ്യാൻേപാകുന്നത,് ‘ഞാൻ
എെന്റ ഭണ്ഡാരപ്പ രകൾ െപാളിച്ച് അവയിലും വലിയവ
പണിയിക്കും; അവിെട ഞാൻ എെന്റ ധാന്യവും മറ്റ
വിളവുകള െമല്ലാം സംഭരിച്ച െവക്കും’ എന്ന് അയാൾ
പറഞ്ഞു. 19പിെന്നഞാൻ എേന്നാടുതെന്ന, ‘എെന്റ ജീവേന,
അേനകംവർഷങ്ങളിേലക്കാവശ്യമായധാന്യവിഭവങ്ങെളല്ലാം
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സമൃദ്ധമായി നിെന്റ പക്കലുണ്ട്. ഇനി അധ്വാനിേക്കണ്ട;
ഭക്ഷിച്ച പാനംെചയ്ത്ആനന്ദിക്കുക’എന്നുപറയും.

20 “എന്നാൽ ൈദവം അവേനാട,് ‘മടയാ, ഈ
രാ്രതിയിൽത്തെന്ന നിെന്റ ജീവെന ഞാൻ നിേന്നാടു
േചാദിക്കും. പിെന്ന, നീ നിനക്കായി ഒരുക്കിെവച്ചത് ആര്
അനുഭവിക്കും?’എന്നു േചാദിച്ച .

21 “തനിക്കുേവണ്ടിത്തെന്ന വസ്തുവകകൾ
സംഭരിച്ച െവക്കുകയും എന്നാൽ ൈദവികകാര്യങ്ങളിൽ
സമ്പന്നനാകാതിരിക്കുകയുംെചയ്യന്ന ഏെതാരു
വ്യക്തിയുെടയുംഅവസ്ഥഇങ്ങെനതെന്നആകും.”
ചിന്താകുലരാകരുത്

22 ഈ സംഭാഷണത്തിനുേശഷം േയശു ശിഷ്യന്മാേരാടു
തുടർന്നു പറഞ്ഞത്: “അതുെകാണ്ട് ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: എന്തു ഭക്ഷിക്കും എന്ന്
ജീവസന്ധാരണെത്തപ്പറ്റിേയാ എന്തു ധരിക്കും എന്ന്
ശരീരെത്തപ്പറ്റിേയാ നിങ്ങൾ വ്യാകുലെപ്പടരുത.് 23 ജീവൻ
ആഹാരെത്തക്കാള ം ശരീരം വസ്്രതെത്തക്കാള ം
്രപാധാന്യമുള്ളതാണ്? 24 കാക്കകെള േനാക്കുക!
അവ വിതയ്ക്കുകേയാ െകായ്യ കേയാ െചയ്യന്നില്ല;
അവയ്ക്കു ഭണ്ഡാരശാലേയാ കളപ്പ രേയാ ഇല്ല;
എങ്കിലും ൈദവം അവയ്ക്കു ഭക്ഷണം നൽകുന്നിേല്ല?
പക്ഷികെളക്കാൾ എ്രതേയാ വിലെപ്പട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ!
25 വ്യാകുലെപ്പടുന്നതിലൂെട തെന്റ ജീവിതകാലയളവിേനാട്
ഒരു നിമിഷം† കൂട്ടിേച്ചർക്കാൻ നിങ്ങളിൽ ആർെക്കങ്കിലും
കഴിയുേമാ? 26 ഈ ഒരു െചറിയ കാര്യത്തിനുേപാലും
കഴിവില്ലാതിരിെക്ക, േശഷമുള്ളതിെനക്കുറിച്ച നിങ്ങൾ
ആകുലെപ്പടുന്നെതന്തിന?്

27 “േശാശന്നെച്ചടികൾ‡ എങ്ങെന വളരുെന്നന്നു
നിരീക്ഷിക്കുക: അവ അധ്വാനിക്കുകേയാ വസ്്രതം
െനയ്യ കേയാ െചയ്യന്നില്ല. എന്നിട്ട ം, ശേലാേമാൻേപാലും
തെന്റ സകല്രപതാപത്തിലും ഇവയിൽ ഒന്നിെനേപ്പാെല
അണിെഞ്ഞാരുങ്ങിയിരുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 28 ഇേപ്പാഴുള്ളതും നാെള തീയിൽ
കത്തിയമരുന്നതുമായ വയലിെല പുല്ലിെന ൈദവം
ഇങ്ങെന അലങ്കരിക്കുെന്നങ്കിൽ; അൽപ്പവിശ്വാസികേള,
ൈദവം നിങ്ങെള അതിെനക്കാള ം എ്രതേയാ അധികം
കരുതും! 29 നിങ്ങൾ എന്തു ഭക്ഷിക്കുെമേന്നാ എന്തു
പാനംെചയ്യ െമേന്നാ അേന്വഷിക്കരുത;് അതിെനപ്പറ്റി
വ്യാകുലെപ്പടുകയുമരുത്. 30ൈദവെത്തഅറിയാത്തവരുെട§
† 12:25 മൂ.ഭാ. നീളേത്താട് ഒരടി ‡ 12:27 അതായത,് ഒരുതരം ലില്ലിെച്ചടി
§ 12:30 മൂ.ഭാ. െയഹൂേദതരരുെട
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േലാകമാണ് ഇവേതടി അലയുന്നത.് ഇവെയാെക്കയും
നിങ്ങൾക്കാവശ്യെമന്ന് നിങ്ങള െട പിതാവിനറിയാം.
31 നിങ്ങൾ ആ പിതാവിെന്റ രാജ്യം േതടുന്നവരാകുക;
അങ്ങെനയായാൽഇവനിങ്ങൾക്കുലഭ്യമാകും.

32 “െചറിയ ആട്ടിൻപറ്റേമ, ഭീതിേവണ്ട, നിങ്ങൾക്ക്
അവിടെത്ത രാജ്യഭാരം നൽകാൻ നിങ്ങള െട പിതാവിന്
്രപസാദമായിരിക്കുന്നു. 33 നിങ്ങള െട വസ്തുവകകൾ വിറ്റ
ദരി്രദർക്കു വിതരണംെചയ്യ ക. പഴകാത്ത മടിശ്ശീലയും
അക്ഷയനിേക്ഷപവും സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി
കരുതും. അവിെട കള്ളൻ അടുക്കുകേയാ പുഴു
നശിപ്പിക്കുേയാ െചയ്യന്നില്ല. 34 നിെന്റ നിേക്ഷപം
ഇരിക്കുന്നിടത്തുതെന്നയായിരിക്കും നിെന്റഹൃദയവും.
കർത്താവിെന്റപുനരാഗമനത്തിനായി ഒരുങ്ങുക

35 “നിങ്ങള െട അര മുറുക്കിയും വിളക്കു െതളിഞ്ഞും*
ഇരിക്കെട്ട. 36 വിവാഹവിരുന്നിനു േപായി മടങ്ങിെയത്തിയ
യജമാനൻ വാതിലിൽ മുട്ട േമ്പാൾത്തെന്ന അേദ്ദഹത്തിന്
വാതിൽ തുറന്നുെകാടുക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന
േസവകേരാടു തുല്യരായിരിക്കുക. 37 യജമാനൻ
മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ ജാ്രഗതേയാെട കാത്തിരിക്കുന്ന േസവകർ
അനുഗൃഹീതർ. യജമാനൻ തെന്റ അര െകട്ടി അവെര
ഭക്ഷണത്തിനിരുത്തുകയും അടുത്തുവന്ന് അവെര
ശു്രശൂഷിക്കുകയും െചയ്യ ം എന്നു നിശ്ചയമായും ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 38 അേദ്ദഹം അർധരാ്രതിയിേലാ
സൂേര്യാദയത്തിനുമുേമ്പാ† വന്നാലും ആ േസവകർ
ഒരുങ്ങിയിരുന്നാൽഅവർഅനുഗൃഹീതർ. 39കള്ളൻവരുന്ന
സമയം വീട്ട ടമസ്ഥൻഅറിഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽഅേദ്ദഹം തെന്റ
ഭവനം തുരക്കാതിരിക്കാൻ േവണ്ട കരുതൽ െചയ്യ െമന്നു
നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ. 40 അതുേപാെല നിങ്ങള ം സദാ
ജാഗരൂകരായിരിക്കുക. കാരണം, മനുഷ്യപു്രതൻ വരുന്നത്
ആരും ്രപതീക്ഷിക്കാത്തസമയത്തായിരിക്കും.”

41 അേപ്പാൾ പേ്രതാസ,് “കർത്താേവ, അങ്ങ്
ഈ സാദൃശ്യകഥ ഞങ്ങേളാടുമാ്രതമാേണാ അേതാ
എല്ലാവേരാടുമായാേണാപറയുന്നത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

42 അതിനു മറുപടിയായി കർത്താവ് പറഞ്ഞത്:
“ഭവനത്തിെല ദാസർക്ക് യഥാസമയം ഭക്ഷണം നൽകാൻ,
അവരുെട കാര്യസ്ഥനായി യജമാനൻ നിേയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന
വിശ്വസ്തനും വിേവകിയുമായ ഭൃത്യൻ ആരാണ്?
43 യജമാനൻ വരുേമ്പാൾ അ്രപകാരം െചയ്യന്നവനായി
കാണെപ്പടുന്ന ഭൃത്യൻ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ. 44അേദ്ദഹം

* 12:35 അതായത,്എേപ്പാഴും ശു്രശൂഷെചയ്യാനുള്ള ഒരുക്കേത്താെട ഇരിക്കുക.
† 12:38 മൂ.ഭാ. രണ്ടാംയാമത്തിേലാ മൂന്നാംയാമത്തിേലാ



ലൂേക്കാസ് 12:45 205 ലൂേക്കാസ് 12:56

ആ ഭൃത്യെന തെന്റ സകലസ്വത്തിനും േമലധികാരിയായി
നിയമിക്കും എന്നു നിശ്ചയമായും ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു. 45 എന്നാൽ ‘യജമാനൻ ഉടെനെയാന്നും
വരികയില്ല’ എന്നു ചിന്തിക്കുന്നവനാണ് ആ ഭൃത്യെനങ്കിൽ,
അയാൾ ഇതര ദാസീദാസന്മാെര മർദിക്കാനും
മദ്യപേരാെടാത്ത് തിന്നാനും കുടിക്കാനും തുടങ്ങും. 46ആ
ഭൃത്യൻ ്രപതീക്ഷിക്കാത്ത ദിവസത്തിലും ചിന്തിക്കാത്ത
സമയത്തും യജമാനൻ വന്നുേചരും. അേദ്ദഹം അവെന
അതികഠിനമായി ശിക്ഷിച്ച് അവിശ്വാസികൾെക്കാപ്പം ഇടം
നൽകും.

47 “യജമാനെന്റഇഷ്ടംഅറിഞ്ഞിട്ട ംഒരുങ്ങാതിരിക്കുകയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റഅഭിലാഷ്രപകാരം ്രപവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയുംെചയ്യന്ന
ദാസനു വളെര മർദനേമൽേക്കണ്ടിവരും. 48 എന്നാൽ
അജ്ഞതയിൽ, ശിക്ഷാർഹമായവ ്രപവർത്തിക്കുന്നവനു
കുറച്ച ്രപഹരേമ ലഭിക്കുകയുള്ള . ഏെറ
ലഭിച്ചവനിൽനിന്ന് ഏെറ ആവശ്യെപ്പടും; അധികം
ഭരേമൽപ്പിക്കെപ്പട്ടവനിൽനിന്ന്അധികംഅവകാശെപ്പടും.

സമാധാനമല്ല, ഭിന്നതതെന്ന
49 “ഭൂമി അഗ്നിക്കിരയാക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത;്
അത് ഇേപ്പാൾത്തെന്ന ജ്വലിെച്ചങ്കിൽ എന്നു ഞാൻ
ആശിച്ച േപാകുകയാണ്? 50എന്നാൽഎനിക്ക് ഒരു സ്നാനം
സ്വീകരിേക്കണ്ടതുണ്ട്; അത് സാക്ഷാത്കൃതമാകുന്നതുവെര
ഞാൻ എ്രത െഞരുങ്ങുന്നു! 51 നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് ഞാൻ
ഭൂമിയിൽ സമാധാനം വരുത്താൻ വന്നു എന്നാേണാ?
നിശ്ചയമായും അല്ല, ഭിന്നത വരുത്താനാണ് ഞാൻ വന്നത്
എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 52 ഇനിേമൽ ഒരു
കുടുംബത്തിൽ ആെകയുള്ള അഞ്ചുേപരിൽ രണ്ടുേപേരാട്
മൂന്നുേപരും മൂന്നുേപേരാട് രണ്ടുേപരും ഇങ്ങെന
ഭിന്നിച്ചിരിക്കും. 53 പിതാവ് മകനു വിേരാധമായും മകൻ
പിതാവിന് വിേരാധമായും അമ്മ മകൾക്കു വിേരാധമായും
മകൾ അമ്മയ്ക്കു വിേരാധമായും അമ്മായിയമ്മ
മരുമകൾക്കു വിേരാധമായും മരുമകൾ അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക്
വിേരാധമായും ഭിന്നിച്ചിരിക്കും.”
കാലങ്ങെളവിേവചിക്കുക

54പിെന്നേയശുജനക്കൂട്ടെത്തസംേബാധനെചയ്തുെകാണ്ട്,
“പശ്ചിമദിക്കിൽ ഒരു േമഘം ഉയരുന്നതു കാണുേമ്പാൾ
‘െപരുമഴ െപയ്യാൻ േപാകുന്നു’ എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു;
അങ്ങെന സംഭവിക്കുകയുംെചയ്യന്നു. 55 െതക്കൻകാറ്റ
വീശുേമ്പാൾ ‘അത്യ ഷ്ണം ഉണ്ടാകും’ എന്നു നിങ്ങൾ
പറയുന്നു; അതും അതുേപാെല സംഭവിക്കുന്നു.
56 കപടഭക്തേര! ഭൂമിയുെടയും ആകാശത്തിെന്റയും
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ഭാവേഭദങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം.
അങ്ങെനെയങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തുെകാണ്ട് ഈ
കാലഘട്ടെത്തവ്യാഖ്യാനിക്കാൻകഴിയുന്നില്ല?

57 “എന്താണു ശരിെയന്നു നിങ്ങൾ സ്വയം
വിേവചിക്കാത്തെതന്ത്? 58 നിെന്ന േകാടതിയിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാകുന്ന എതിർകക്ഷിയുമായി,
വഴിയിൽെവച്ച തെന്ന രമ്യതെപ്പടാൻ ്രശമിക്കുക.
അല്ലാത്തപക്ഷം അയാൾ നിെന്ന ന്യായാധിപെന്റ
അടുേത്തക്കു വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയും ന്യായാധിപൻ
നിയമപാലകെന ഏൽപ്പിക്കുകയും അയാൾ
നിെന്ന കാരാഗൃഹത്തിൽ അടയ്ക്കുകയും െചയ്യ ം.
59അവസാനെത്തനാണയവും െകാടുത്തുതീർക്കുന്നതുവെര
നീ അവിെടനിന്നു പുറത്തുവരികയില്ല എന്നു ഞാൻ
പറയുന്നു.”

13
അനുതപിക്കുക,അെല്ലങ്കിൽനശിക്കുക

1 ൈദവാലയത്തിൽ യാഗം അർപ്പിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന
ചില ഗലീലക്കാെര പീലാേത്താസ് െകാലെചയ്യിച്ച*
വാർത്ത ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നവരിൽ
ചിലർ േയശുവിെന അറിയിച്ച . 2 അതുേകട്ട േയശു
ഇങ്ങെന ്രപതിവചിച്ച : “ഈ ഗലീലക്കാർക്ക് ഇതു
സംഭവിച്ചതുെകാണ്ട് ഗലീലയിെല മെറ്റല്ലാവെരക്കാള ം
അവർ പാപികളാെണന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുേന്നാ?
3 നിശ്ചയമായും അല്ല. മാനസാന്തരെപ്പടാതിരുന്നാൽ
നിങ്ങെളല്ലാവരും അവെരേപ്പാെലതെന്ന നശിച്ച േപാകും
എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 4 ശീേലാഹാമിെല
േഗാപുരം തകർന്നുവീണേപ്പാൾ അതിനടിയിൽെപ്പട്ട
മരിച്ച ആ പതിെനട്ട േപർ െജറുശേലമിൽ താമസിച്ചിരുന്ന
മെറ്റല്ലാവെരക്കാള ം വലിയ കുറ്റവാളികെളന്നു
നിങ്ങൾ കരുതുേന്നാ? 5 നിശ്ചയമായും അല്ല.
മാനസാന്തരെപ്പടാതിരുന്നാൽ നിങ്ങെളല്ലാവരും
അവെരേപ്പാെലതെന്ന നശിച്ച േപാകും എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.”

6പിെന്ന േയശുഈസാദൃശ്യകഥ പറഞ്ഞു: “ഒരു മനുഷ്യൻ
തെന്റ മുന്തിരിേത്താപ്പിൽ ഒരു അത്തിവൃക്ഷം നട്ടിരുന്നു.
അയാൾ അതിൽ ഫലം അേന്വഷിച്ച വന്നു; എന്നാൽ ഒന്നും
കാണാൻകഴിഞ്ഞില്ല. 7അയാൾേതാട്ടംസൂക്ഷിപ്പ കാരേനാട്,
‘ഇേപ്പാൾ, മൂന്നുവർഷമായിട്ട് ഞാൻഈഅത്തിവൃക്ഷത്തിൽ

* 13:1 മൂ.ഭാ. ഗലീലക്കാരുെട രക്തംഅവരുെടയാഗങ്ങളിൽകലർത്തിഎന്ന
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ഫലം അേന്വഷിച്ച വരുന്നു; ഇേതവെര ഒന്നും കാണാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല. അതു െവട്ടിക്കളയുക! അതിനായി എന്തിന്
സ്ഥലം പാഴാക്കുന്നു?’എന്നുപറഞ്ഞു.

8 “അതിന് അയാൾ, ‘യജമാനേന, ഒരു വർഷേത്തക്കുകൂടി
അങ്ങുക്ഷമിച്ചാലും;ഞാൻഅതിനുചുറ്റ ം കിളച്ച വളമിടാം.
9അടുത്തവർഷം അതു കായ്ക്കുെന്നങ്കിേലാ! ഇെല്ലങ്കിൽ
െവട്ടിക്കളഞ്ഞുെകാള്ളാം’എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.”

ഒരു വികലാംഗെയശബ്ബത്തുനാളിൽസൗഖ്യമാക്കുന്നു
10 ഒരു ശബ്ബത്തുനാളിൽ േയശു ഒരു െയഹൂദപ്പള്ളിയിൽ
ഉപേദശിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. 11 ഒരു
ദുരാത്മാവിെന്റപീഡയാൽപതിെനട്ട വർഷമായികൂനിയായി
തീെര നിവരാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്്രതീ ആ പള്ളിയിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 12 േയശു അവെള കണ്ട് അടുക്കൽ
വിളിച്ച,് “സ്്രതീേയ, നിെന്റ േരാഗബന്ധനത്തിൽനിന്ന് നീ
േമാചിതയായിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞ് 13അവള െടേമൽ
ൈകെവച്ച . ഉടൻതെന്നഅവൾ നിവർന്നുനിന്നുൈദവെത്ത
സ്തുതിക്കാൻതുടങ്ങി.

14 േയശുആസ്്രതീെയസൗഖ്യമാക്കിയത് ശബ്ബത്തുനാളിൽ
ആയിരുന്നതുെകാണ്ട് പള്ളിമുഖ്യൻ േകാപം നിറഞ്ഞവനായി
ജനങ്ങേളാട,് “അധ്വാനിക്കാൻ ആറുദിവസമുണ്ടേല്ലാ.
ആ ദിവസങ്ങളിൽ വന്നു സൗഖ്യമായിെക്കാള്ളണം;
ശബ്ബത്തുനാളിൽഅനുവദനീയമല്ല.”

15 അേപ്പാൾ കർത്താവ് അയാള െട ്രപസ്താവനയ്ക്കു
മറുപടിയായി: “കപടഭക്തേര! ശബ്ബത്തുനാളിൽ
നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട കാളെയേയാ കഴുതെയേയാ
െതാഴുത്തിൽനിന്ന് അഴിച്ച്, െവള്ളം െകാടുക്കാൻ
പുറേത്തക്കു െകാണ്ടുേപാകുകയിേല്ല? 16അ്രബാഹാമിെന്റ
മകളായ ഇവെള സാത്താൻ പതിെനട്ട വർഷമായി
ബന്ധനത്തിൽ െവച്ചിരുന്നു. ശബ്ബത്തുനാളിൽ
അവെള ബന്ധനത്തിൽനിന്ന് വിടുവിക്കുന്നതിൽ എന്ത്
അനൗചിത്യമാണുള്ളത്?”

17 േയശുവിെന്റ ഈ ്രപസ്താവനയിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
എതിരാളികെളല്ലാം ലജ്ജിച്ച . എന്നാൽ േശഷം ജനാവലി
അേദ്ദഹം െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്ന സകലമഹൽകൃത്യങ്ങളിലും
ആനന്ദിച്ച .

കടുകുമണിയുെടയും പുളിച്ചമാവിെന്റയും
സാദൃശ്യകഥകൾ

18 പിന്നീെടാരിക്കൽ േയശു, “ൈദവരാജ്യം എന്തിേനാടു
സദൃശം? ഞാൻ അതിെന എന്തിേനാടാണ് ഉപമിേക്കണ്ടത്?
എന്നുേചാദിച്ച . 19ഒരുമനുഷ്യൻഎടുത്തുതെന്റേതാട്ടത്തിൽ
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നട്ട കടുകുമണിേയാട് അതിെന ഉപമിക്കാം. അതു വളർന്ന്
ഒരു വൃക്ഷമായിത്തീരുകയും ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾ
വന്ന്അതിെന്റശാഖകളിൽകൂടുെവക്കുകയും െചയ്തു.”

20അേദ്ദഹം വീണ്ടും പറഞ്ഞു: “ൈദവരാജ്യെത്ത ഞാൻ
എന്തിേനാടാണ് ഉപമിേക്കണ്ടത്? 21 അത,് മൂന്നുപറ†
മാവ് മുഴുവനും പുളിച്ച െപാങ്ങാനായി അതിൽ ഒരു സ്്രതീ
േചർത്തുെവച്ചപുളിപ്പിനുസമാനം.”
ഇടുങ്ങിയവാതിൽ

22 ഇതിനുേശഷം േയശു പട്ടണങ്ങളിലും
്രഗാമങ്ങളിലും ഉപേദശിച്ച െകാണ്ട് െജറുശേലമിേലക്കു
യാ്രതേപാകുകയായിരുന്നു. 23 ഒരാൾ േയശുവിേനാട്,
“കർത്താേവ, തീെര കുറച്ച േപർമാ്രതേമ
രക്ഷിക്കെപ്പടുകയുേള്ളാ?”എന്നു േചാദിച്ച .
അേദ്ദഹം മറുപടിയായി പറഞ്ഞത,് 24 “ഇടുങ്ങിയ
വാതിലിലൂെട ്രപേവശിക്കാൻ കിണഞ്ഞു പരി്രശമിക്കുക;
അതിന് പരി്രശമിക്കുന്ന പലർക്കും ്രപേവശനം
സാധ്യമാകുകയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
25 വീട്ട ടമസ്ഥൻ എഴുേന്നറ്റ വാതിൽ അടച്ച കഴിയുേമ്പാൾ,
നിങ്ങൾ െവളിയിൽനിന്ന് മുട്ടിെക്കാണ്ട് ‘യജമാനേന,
ഞങ്ങൾക്ക് വാതിൽ തുറന്നുതരണേമ’ എന്ന് െകഞ്ചാൻ
തുടങ്ങും.

“എന്നാൽ അേദ്ദഹം, ‘നിങ്ങൾ ആരാെണേന്നാ നിങ്ങൾ
എവിെടനിന്നു വരുെന്നേന്നാ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല’ എന്നു
നിങ്ങേളാടു പറയും.

26 “അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ: ‘ഞങ്ങൾ അങ്ങയുെടകൂെട
ഭക്ഷിക്കുകയും പാനംെചയ്യ കയും അങ്ങു ഞങ്ങള െട
െതരുവുകളിൽ ഉപേദശിക്കുകയും െചയ്തിട്ട ണ്ടേല്ലാ’ എന്നു
പറയും.

27 “എന്നാൽ അേദ്ദഹം, ‘നിങ്ങൾ ആരാെണേന്നാ
നിങ്ങൾ എവിെടനിന്നു വരുെന്നേന്നാ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല;
അധർമം ്രപവർത്തിക്കുന്നവേര, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എെന്ന
വിട്ട േപാകുക’എന്നുപറയും.

28 “അ്രബാഹാമും യിസ്ഹാക്കും യാേക്കാബും
സകല്രപവാചകന്മാരും ൈദവരാജ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതും
നിങ്ങൾമാ്രതം പുറന്തള്ളെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതും
കാണുേമ്പാൾ കരച്ചിലും പല്ല കടിയും ഉണ്ടാകും.
29പൂർവപശ്ചിമരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുംഉത്തരദക്ഷിണരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും
അേനകർ വന്ന് ൈദവരാജ്യത്തിൽ വിരുന്നിനിരിക്കും.
30 ഏറ്റവും പിന്നിലുള്ളവർ അ്രഗഗാമികളായിത്തീരും;
അ്രഗഗാമികളായിരുന്നപലരും പിന്നിലുള്ളവരുമായിത്തീരും.”
† 13:21 മൂ.ഭാ. മൂന്നുസത.ഏക. 22ലി.
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െജറുശേലമിെനപ്പറ്റി േയശു വിലപിക്കുന്നു
31 ഈ സംഭാഷണം നടന്നുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
ചില പരീശന്മാർ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്
അേദ്ദഹേത്താട്, “ഈ സ്ഥലം വിട്ട േപാകുക, െഹേരാദാവ്
താങ്കെളവധിക്കാൻതീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു”എന്നറിയിച്ച .

32 അതിന് േയശു, “നിങ്ങൾെചന്ന്, ആ കുറുക്കേനാട,്
‘ഞാൻ ഇന്നും നാെളയും ഭൂതങ്ങെള പുറത്താക്കുകയും
േരാഗസൗഖ്യം നൽകുകയും മൂന്നാംദിവസം ഞാൻ എെന്റ
ലക്ഷ്യത്തിെലത്തിേച്ചരുകയും െചയ്യ ം’ എന്നു പറയുക.
33 എന്തായാലും ശരി, ഇന്നും നാെളയും മറ്റന്നാള ം ഞാൻ
യാ്രതെചേയ്യണ്ടതാകുന്നു. ഒരു ്രപവാചകനും െജറുശേലമിനു
പുറത്തുെവച്ച മരിക്കുകസാധ്യമല്ലേല്ലാ!

34 “െജറുശേലേമ, െജറുശേലേമ, ്രപവാചകന്മാെര
വധിക്കുകയും നിെന്റ അടുേത്തക്കയയ്ക്കെപ്പട്ട
സേന്ദശവാഹകെര കെല്ലറിയുകയും െചയ്യന്നവേള,
േകാഴി തെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങെള ചിറകിൻകീഴിൽ
േചർത്തണയ്ക്കുന്നതുേപാെല നിെന്റ മക്കെള
േചർത്തണയ്ക്കാൻ എ്രതതവണ ഞാൻ ആ്രഗഹിച്ച ;
നിങ്ങൾേക്കാ, അത് ഇഷ്ടമായില്ല. 35 ഇതാ, നിങ്ങള െട
ഭവനം ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ‘കർത്താവിെന്റ
നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ’‡ എന്നു നിങ്ങൾ
പറയുന്നതുവെര ഇനി നിങ്ങൾ എെന്ന കാണുകയില്ല എന്നു
ഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.”

14
േയശു ഒരു പരീശെന്റ ഭവനത്തിൽ

1 ഒരു ശബ്ബത്തുനാളിൽ, പരീശന്മാരിൽ ്രപമുഖനായ
ഒരാള െട വീട്ടിൽ േയശു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ
െചന്നു. അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നവർ േയശുവിെന
സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 2 ശരീരത്തിൽ
അസാധാരണമാംവിധം നീർെക്കട്ട ള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുത്ത് ഇരുന്നിരുന്നു. 3 േയശു
പരീശന്മാേരാടും നിയമജ്ഞേരാടും, “ശബ്ബത്തുനാളിൽ
േരാഗസൗഖ്യം നൽകുന്നതു നിയമാനുസൃതേമാ അല്ലേയാ?”
എന്നു േചാദിച്ച . 4 എന്നാൽ, അവർ നിശ്ശബ്ദരായിരുന്നു.
േയശുഅയാെള െതാട്ട സൗഖ്യമാക്കി വിട്ടയച്ച .

5 പിെന്ന അേദ്ദഹം അവേരാടു േചാദിച്ച , “നിങ്ങളിൽ
ആരുെടെയങ്കിലും മകേനാ കാളേയാ ശബ്ബത്തുനാളിൽ
കിണറ്റിൽ വീണുേപായി എന്നിരിക്കെട്ട; അങ്ങെന
സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഉടെനതെന്ന അതിെന അവിെടനിന്നു
‡ 13:35 സങ്കീ. 118:26
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വലിച്ച കയറ്റ കയിേല്ല?” 6 അവർക്കതിന് ഉത്തരെമാന്നും
പറയാൻകഴിഞ്ഞില്ല.

7 വിരുന്നിൽ അതിഥികൾ ബഹുമാന്യസ്ഥാനങ്ങൾ
െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നതു കണ്ടിട്ട് അേദ്ദഹം അവേരാട്
ഈ സാദൃശ്യകഥ പറഞ്ഞു: 8 “നിെന്ന ഒരാൾ
കല്യാണവിരുന്നിനു ക്ഷണിച്ചാൽ ബഹുമാന്യസ്ഥാനത്ത്
ഇരിക്കരുത്; നിെന്നക്കാൾ വിശിഷ്ടനായ ഒരാെള അയാൾ
ക്ഷണിച്ചിട്ട ണ്ടായിരിക്കാം. 9അങ്ങെനെയങ്കിൽ, നിങ്ങെള
ഇരുവെരയും ക്ഷണിച്ച ആതിേഥയൻ വന്നു നിേന്നാട,്
‘നിെന്റ ഇരിപ്പിടം ഇേദ്ദഹത്തിന് ഒഴിഞ്ഞുെകാടുക്കുക’
എന്നു പറയും. അേപ്പാൾ നിനക്ക് അപമാനിതനായി
ഏറ്റവും അ്രപധാനമായ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിേക്കണ്ടിവരും.
10 എന്നാൽ, നീ ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടാൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലെത്ത
ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കുക; നിെന്റ ആതിേഥയൻ
വരുേമ്പാൾ നിേന്നാട,് ‘സ്േനഹിതാ, മുേമ്പാട്ട കയറി നല്ല
ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കുക’ എന്നു പറയും. അേപ്പാൾ
നിേന്നാെടാപ്പം ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുെടയും
മുമ്പാെക നീ ബഹുമാനിതനാകും. 11 കാരണം,
സ്വയം ഉയർത്തുന്നയാൾ അപമാനിതനാകും; സ്വയം
താഴ്ത്തുന്നയാൾബഹുമാനിതനും.”

12 പിെന്ന േയശു തെന്റ ആതിേഥയേനാടു പറഞ്ഞത്: “നീ
ഒരു ഉച്ചഭക്ഷണേമാഅത്താഴേമാ വിരുന്നായി നൽകുേമ്പാൾ
നിെന്റ സ്േനഹിതെരേയാ സേഹാദരങ്ങെളേയാ
ബന്ധുക്കെളേയാ ധനികരായ അയൽക്കാെരേയാ
ക്ഷണിക്കരുത്; ക്ഷണിച്ചാൽ അവർ തിരിച്ച നിെന്നയും
ക്ഷണിക്കും, അതായിരിക്കും നിനക്കു ലഭിക്കുന്ന
ഏക്രപതിഫലം. 13 എന്നാൽ, നീ ഒരു വിരുന്നു
നടത്തുേമ്പാൾ ദരി്രദർ, വികലാംഗർ, മുടന്തർ, അന്ധർ
എന്നിങ്ങെനയുള്ളവെര ക്ഷണിക്കുക; 14അങ്ങെനെയങ്കിൽ
നീ അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും. നിെന്റ കടം വീട്ടാൻ അവർക്കു
കഴിവിെല്ലങ്കിലും നീതിനിഷ്ഠരുെട പുനരുത്ഥാനത്തിൽ
ൈദവത്തിൽനിന്ന് നിനക്ക് ്രപതിഫലം ലഭിക്കും.”

വലിയവിരുന്നിെന്റസാദൃശ്യകഥ
15 േയശുവിേനാടുകൂെട ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നവരിൽ ഒരാൾ
ഇതു േകട്ട് അേദ്ദഹേത്താട്, “ൈദവരാജ്യത്തിെല വിരുന്നിൽ
പെങ്കടുക്കാൻകഴിയുന്നയാൾഎ്രതഅനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ”
എന്നുപറഞ്ഞു.

16 േയശുഅതിനു മറുപടിയായി പറഞ്ഞത്: “ഒരു മനുഷ്യൻ
വലിെയാരു വിരുെന്നാരുക്കി, ആ വിരുന്നിന് അയാൾ
അേനകെര ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. 17 അയാൾ വിരുന്നിെന്റ



ലൂേക്കാസ് 14:18 211 ലൂേക്കാസ് 14:27

സമയമായേപ്പാൾ ‘വരിക,എല്ലാം തയ്യാറായിരിക്കുന്നു,’എന്നു
ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടവെരഅറിയിക്കാൻതെന്റ ഭൃത്യെനഅയച്ച .

18 “എന്നാൽ, ക്ഷണിതാക്കൾ എല്ലാവരും ഒരുേപാെല
ഒഴിവുകഴിവുകൾ പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. ഒരാൾ പറഞ്ഞു,
‘ഞാെനാരു വയൽ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അത് െചന്നു
കാേണണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്; ദയവുെചയ്ത് എേന്നാടു
ക്ഷമിക്കണം.’

19 “മെറ്റാരാൾ പറഞ്ഞു: ‘ഞാൻ അഞ്ചു േജാടി കാളകെള
വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു.എനിക്ക്അവെയപരീക്ഷിേക്കണ്ടതുണ്ട്;
ദയവുെചയ്ത്എേന്നാടുക്ഷമിക്കണം.’

20 “േവെറാരാൾ, ‘ഞാൻഇേപ്പാൾവിവാഹിതനായിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട് എനിക്കു വരാൻ കഴിയുകയില്ല’ എന്നു
പറഞ്ഞു.

21 “ആ ഭൃത്യൻ മടങ്ങിവന്ന് ഈ ്രപതികരണങ്ങൾ
അയാള െട യജമാനെനഅറിയിച്ച . അേപ്പാൾവീട്ട ടമസ്ഥൻ
േകാപാകുലനായി, ഭൃത്യേനാട,് ‘നീ ഉടെന േപായി
െതരുവുകളിലും പട്ടണത്തിെന്റ ഇടവഴികളിലും െചന്ന്
ദരി്രദെരയും വികലാംഗെരയും അന്ധെരയും മുടന്തെരയും
ക്ഷണിച്ച െകാണ്ടുവരിക’എന്നുപറഞ്ഞു.

22 “ആ ഭൃത്യൻ തിരിെകവന്ന്, ‘യജമാനേന, അങ്ങു
കൽപ്പിച്ചതുേപാെല െചയ്തിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ, ഇനിയും
സ്ഥലമുണ്ട’്എന്നറിയിച്ച .

23 “അേപ്പാൾ ആ യജമാനൻ ഭൃത്യേനാട്, ‘നീ വീഥികളിലും
െതരുേക്കാണുകളിലും െചന്ന് ആള കെള നിർബന്ധിച്ച്
അകേത്തക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരിക; അങ്ങെന എെന്റ വീട്
നിറയെട്ട. 24 ഞാൻ ആദ്യം ക്ഷണിച്ചവരിൽ ആരുംതെന്ന
എെന്റ വിരുന്ന് ആസ്വദിക്കുകയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു.’ ”

ശിഷ്യൻനൽേകണ്ടവില
25 ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം േയശുവിേനാടുകൂെട
സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു. േയശു അവർക്കുേനേര
തിരിഞ്ഞ് അവേരാടു പറഞ്ഞത്: 26 “ഒരാൾ എെന്റ
അടുക്കൽ വരികയും തെന്റ മാതാപിതാക്കെളക്കാള ം
ഭാര്യെയക്കാള ം മക്കെളക്കാള ം സേഹാദരന്മാെരക്കാള ം
സേഹാദരിമാെരക്കാള ം സ്വന്തം ജീവെനക്കാള ം എെന്ന
സ്േനഹിക്കാതിരിക്കുകയും* െചയ്യ െന്നങ്കിൽ അയാൾക്ക്
എെന്റ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. 27 സ്വന്തം ്രകൂശ്
വഹിച്ച െകാണ്ട് എെന്ന അനുഗമിക്കാത്തവർക്കും എെന്റ
ശിഷ്യരായിരിക്കാൻസാധ്യമല്ല.

* 14:26 മത്താ. 10:37
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28 “നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഒരു േഗാപുരം പണിയാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു എന്നിരിക്കെട്ട. അയാൾ ആദ്യംതെന്ന
ഇരുന്ന്, അതു പൂർത്തിയാക്കാൻ േവണ്ടുന്ന പണം
ഉേണ്ടാെയന്നു കണക്കുകൂട്ട കയിേല്ല? 29അല്ലാത്തപക്ഷം,
അടിസ്ഥാനം ഇട്ടിട്ട് അയാൾക്ക് അതു പൂർത്തിയാക്കാൻ
കഴിയാെതേപായാൽ അതു കാണുന്നവെരല്ലാവരും,
30 ‘ഇയാൾ േഗാപുരം പണിയാൻ തുടങ്ങി; പേക്ഷ,
പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിവില്ലാെതേപായി’ എന്നു പറഞ്ഞു
പരിഹസിക്കും.

31 “ഒരു രാജാവു മെറ്റാരു രാജാവിേനാടു യുദ്ധംെചയ്യാൻ
േപാകുെന്നന്നു സങ്കൽപ്പിക്കുക. അയാൾ ആദ്യം ഇരുന്ന്,
തനിക്കുേനേര 20,000 ഭടന്മാരുെട ൈസന്യവുമായി വരുന്ന
രാജാവിേനാട് യുദ്ധംെചയ്യാൻ തെന്റ 10,000 ഭടന്മാരുെട
ൈസന്യത്തിന് സാധ്യമാകുേമാ എന്ന് ആദ്യംതെന്ന
ആേലാചിക്കുകയിേല്ല? 32 അതിനു കഴിവിെല്ലങ്കിൽ,
ശ്രതുരാജാവ് വളെര ദൂെരയായിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന ഒരു
്രപതിനിധിസംഘെത്തഅയച്ച് സമാധാനവ്യവസ്ഥകൾക്കായി
അേപക്ഷിക്കുന്നു. 33അതുേപാെലതെന്ന, നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ
തനിക്കുള്ളെതല്ലാം ഉേപക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നിെല്ലങ്കിൽ
അവർക്ക്എെന്റശിഷ്യരായിരിക്കാൻസാധ്യമല്ല.

34 “ഉപ്പ നല്ലതുതെന്ന; എന്നാൽ അത് ഉപ്പ രസം
ഇല്ലാത്തതായാൽ അതിെന്റ ഉപ്പ രസം എങ്ങെന
വീെണ്ടടുക്കാൻ കഴിയും? 35അതു മണ്ണിേനാ വളത്തിേനാ
അനുേയാജ്യമല്ലാത്തതാകുകയാൽ; മനുഷ്യർ അതിെന
പുറേത്തക്കുവലിെച്ചറിഞ്ഞുകളയും.

“െചവിയുള്ളവെരല്ലാം േകട്ട ്രഗഹിക്കെട്ട.”

15
കാണാെതേപായആടിെന്റസാദൃശ്യകഥ

1നികുതിപിരിവുകാരും കു്രപസിദ്ധപാപികള ം േയശുവിെന്റ
വചനം േകൾക്കാൻ വന്നുകൂടി. 2 എന്നാൽ, പരീശന്മാരും
േവദജ്ഞരുംപിറുപിറുത്തുെകാണ്ട്, “ഈമനുഷ്യൻപാപികെള
സ്വീകരിച്ച് അവേരാെടാപ്പം ആഹാരം കഴിക്കുന്നു” എന്നു
വിമർശിച്ച .

3 അേപ്പാൾ േയശു അവേരാട് ഈ സാദൃശ്യകഥ
പറഞ്ഞു: 4 “നിങ്ങളിൽ നൂറ് ആടുകള ള്ള ഒരാൾ,
അവയിൽ ഒന്നിെന കാണാെതേപായാൽ, അയാൾ
െതാണ്ണ റ്റിെയാൻപതിെനയും വിജന്രപേദശത്തു വിട്ടിട്ട
നഷ്ടമായതിെന കെണ്ടത്തുന്നതുവെര അേന്വഷിച്ച
േപാകുകയിേല്ല? 5 കെണ്ടത്തുേമ്പാൾ അയാൾ
അതിെന ആനന്ദേത്താെട േതാളിേലറ്റി ഭവനത്തിേലക്കു
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മടങ്ങും. 6 പിെന്ന അയാൾ, സ്േനഹിതെരയും
അയൽക്കാെരയും വിളിച്ച കൂട്ടി അവേരാട്,
‘എേന്നാടുകൂെട ആനന്ദിക്കുക, എെന്റ നഷ്ടെപ്പട്ട ആടിെന
കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു’ എന്നു പറയും. 7 ഇതുേപാെലതെന്ന
മാനസാന്തരത്തിെന്റആവശ്യമില്ലാത്തെതാണ്ണ റ്റിെയാൻപതു
നീതിനിഷ്ഠെരക്കുറിച്ച് ഉള്ളതിെനക്കാൾ അധികം
ആനന്ദം മാനസാന്തരെപ്പടുന്ന ഒരു പാപിെയക്കുറിച്ച്
സ്വർഗത്തിലുണ്ടാകുംഎന്നുഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

കാണാെതേപായനാണയത്തിെന്റസാദൃശ്യകഥ
8 “പത്ത് െവള്ളിനാണയങ്ങളള്ള* ഒരു സ്്രതീ തെന്റ ഒരു
നാണയം കാണാെതേപായാൽ, അതു കണ്ടുകിട്ട ന്നതുവെര
വിളക്കു കത്തിച്ച വീട് അടിച്ച വാരി വളെര ്രശദ്ധേയാെട
അേന്വഷിക്കുകയിേല്ല? 9അതു കണ്ടുകിട്ട േമ്പാൾ അവൾ
കൂട്ട കാരികെളയും അയൽക്കാരികെളയും വിളിച്ച കൂട്ടി,
‘എേന്നാടുകൂെട ആനന്ദിക്കുക, നഷ്ടെപ്പട്ട േപായ എെന്റ
െവള്ളിനാണയം ഇതാ കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു’ എന്നു
പറയും. 10 അതുേപാെലതെന്ന, മാനസാന്തരെപ്പടുന്ന
ഒരു പാപിെയക്കുറിച്ച ൈദവദൂതന്മാരുെട സന്നിധിയിൽ
ആനേന്ദാത്സവമുണ്ടാകും.”

നഷ്ടെപ്പട്ട േപായ മകെന്റസാദൃശ്യകഥ
11 േയശു തുടർന്നു പറഞ്ഞത:് “രണ്ട് പു്രതന്മാരുള്ള
ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. 12 അവരിൽ ഇളയമകൻ
പിതാവിേനാട്, ‘അപ്പാ, സ്വത്തിൽ എനിക്ക് അവകാശെപ്പട്ട
വീതം തരണം’ എന്നു പറഞ്ഞു. അയാൾ തെന്റ
വസ്തുവകകൾമക്കൾക്കുവീതംെവച്ച െകാടുത്തു.

13 “ദിവസങ്ങേളെറ കഴിയുംമുേമ്പ, ഇളയമകൻ
തനിക്കുള്ളെതല്ലാം പണമാക്കിമാറ്റി ദൂരേദശേത്തക്കു
യാ്രതയായി; അവിെട കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിച്ച
തനിക്കുള്ളെതല്ലാം ധൂർത്തടിച്ച . 14 അവെന്റ
ൈകയിലുള്ളെതല്ലാം െചലവായിേപ്പായേശഷം, ആ
േദശെത്തല്ലായിടത്തും കഠിനക്ഷാമം ഉണ്ടായി. അവെന്റ
ൈകവശം ഒന്നുമില്ലാെതയായി. 15ആ േദശനിവാസിയായ
ഒരു മനുഷ്യെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് യാചിച്ചേപ്പാൾ അയാൾ
തെന്റപന്നികെളേമയിക്കാൻഅവെനവയലിേലക്ക്അയച്ച .
16 പന്നികൾക്കുള്ള തീറ്റെകാെണ്ടങ്കിലും വയറുനിറയ്ക്കാൻ
അയാൾ െകാതിച്ച േപായി. എന്നാൽ അവന് ആരും ഒന്നും
ഭക്ഷിക്കാൻെകാടുത്തില്ല.

* 15:8 മൂ.ഭാ. പത്തു ്രദഹ്മ. ഒരു ്രദഹ്മഒരു ദിവസെത്തേവതനത്തിനു തുല്യം.
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17 “അേപ്പാൾ അവനു േബാധം െതളിഞ്ഞു: ‘എെന്റ
പിതാവിെന്റ എ്രതേയാ േവലക്കാർ മൃഷ്ടാന്നേഭാജനം
കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിെവക്കുന്നു; ഞാേനാ ഇവിെട പട്ടിണികിടന്ന്
മരിക്കാൻതുടങ്ങുന്നു.’ 18ഞാൻപുറെപ്പട്ട്എെന്റപിതാവിെന്റ
അടുക്കൽ മടങ്ങിെച്ചന്ന് പിതാവിേനാട്, ‘അപ്പാ, ഞാൻ
സ്വർഗേത്താടും അപ്പേനാടും പാപംെചയ്തിരിക്കുന്നു;
19 ഇനി അപ്പെന്റ മകൻ എന്ന േപരിന് ഞാൻ അർഹനല്ല;
ഇവിടെത്ത കൂലിേവലക്കാരിൽ ഒരുത്തെനേപ്പാെല എെന്ന
സ്വീകരിക്കണേമ’ എന്നു പറയും. 20 അങ്ങെന, അയാൾ
എഴുേന്നറ്റ് തെന്റപിതാവിെന്റഅടുേത്തക്കുയാ്രതയായി.

“വളെര ദൂെരെവച്ച തെന്ന പിതാവ് അവെന കണ്ടു,
അവേനാടു സഹതാപം േതാന്നി; അേദ്ദഹം ഓടിെച്ചന്ന്
അവെനആലിംഗനംെചയ്തു ചുംബിച്ച .

21 “ആ മകൻ അേദ്ദഹേത്താട,് ‘അപ്പാ, ഞാൻ
സ്വർഗേത്താടും അപ്പേനാടും പാപംെചയ്തിരിക്കുന്നു; ഇനി
അപ്പെന്റ മകൻ എന്ന േപരിന് ഞാൻ അർഹനല്ല’ എന്നു
പറഞ്ഞു.

22 “എന്നാൽ ആ പിതാവ് തെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാട്, ‘േവഗം
ഏറ്റവും നല്ല വസ്്രതം െകാണ്ടുവന്ന് ഇവെന ധരിപ്പിക്കുക.
ഇവെന്റ വിരലിൽ േമാതിരം അണിയിക്കുക കാലിൽ
െചരിപ്പ് ഇടുവിക്കുക. 23 വിേശഷദിവസങ്ങൾക്കായി
വളർത്തിെക്കാണ്ടുവന്ന കാളക്കിടാവിെന െകാണ്ടുവന്ന്
അറക്കുക; നമുക്ക് വിരുന്നു കഴിച്ച് ആേഘാഷിക്കാം.
24 എെന്റ ഈ മകൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു; വീണ്ടും
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവൻ നഷ്ടെപ്പട്ടവനായിരുന്നു;
എനിക്കിവെന തിരിെക കിട്ടിയിരിക്കുന്നു’ അങ്ങെന
അവരുെടആേഘാഷംതുടങ്ങി.

25 “എന്നാൽ, ഇെതല്ലാം സംഭവിച്ചേപ്പാൾ മൂത്തമകൻ
വയലിൽ ആയിരുന്നു. അയാൾ വീടിേനാട്
അടുത്തുവന്നേപ്പാൾ നൃത്തത്തിെന്റയും സംഗീതത്തിെന്റയും
േഘാഷം േകട്ട . 26 അയാൾ േവലക്കാരിൽ ഒരാെള
വിളിച്ച് എന്താണ് അവിെട നടക്കുന്നെതന്ന് അേന്വഷിച്ച .
27 ‘താങ്കള െടസേഹാദരൻവന്നിരിക്കുന്നു,അയാൾസസുഖം
മടങ്ങിെയത്തിയതുെകാണ്ട് അങ്ങയുെട പിതാവ് െകാഴുത്ത
കാളക്കിടാവിെനഅറത്തിരിക്കുന്നു,’എന്ന്ആ േവലക്കാരൻ
ഉത്തരംപറഞ്ഞു.

28 “അേപ്പാൾ മൂത്തമകൻ േകാപം പൂണ്ട,് വീടിനുള്ളിേലക്ക്
കടക്കാൻേപാലും വിസമ്മതിച്ച . പിതാവു പുറത്തുെചന്ന്
അവേനാടു േകണേപക്ഷിെച്ചങ്കിലും 29അയാൾപിതാവിേനാട്
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: ‘േനാക്കൂ ഇ്രതയും വർഷങ്ങളായി ഞാൻ
അപ്പന് അടിമപ്പണി െചയ്യ കയായിരുന്നു. ഒരിക്കൽേപാലും
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അപ്പെന്റ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല.
എങ്കിലും എെന്റ കൂട്ട കാേരാെടാത്ത് ആേഘാഷിക്കാൻ
ഒരിക്കെലങ്കിലും അപ്പൻ എനിെക്കാരു കുട്ടിയാടിെന
തന്നിട്ടില്ലേല്ലാ. 30 എന്നാൽ, േവശ്യമാേരാടുകൂെട അപ്പെന്റ
സമ്പാദ്യെമല്ലാം തുലച്ച കളഞ്ഞ അങ്ങയുെട ഈ
മകൻ വീട്ടിൽ വന്നേപ്പാൾ, െകാഴുത്ത കാളക്കിടാവിെന
അവനുേവണ്ടിഅറത്തിരിക്കുന്നേല്ലാ!’

31 “അേപ്പാൾ പിതാവ,് ‘േമാേന, നീ എേപ്പാഴും എെന്റകൂെട
ഉണ്ടേല്ലാ. എനിക്കുള്ളെതല്ലാം നിേന്റതേല്ല. 32 നാം
ആനന്ദിക്കുകയും ആേഘാഷിക്കുകയുമേല്ല േവണ്ടത്,
കാരണംനിെന്റഈസേഹാദരൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു;വീണ്ടും
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവൻ നഷ്ടെപ്പട്ടവനായിരുന്നു; ഇേപ്പാൾ
തിരിെകകിട്ടിയിരിക്കുന്നു’ ”എന്നുപറഞ്ഞു.

16
ത്രന്തശാലിയായകാര്യസ്ഥെന്റസാദൃശ്യകഥ

1 േയശു ശിഷ്യന്മാേരാടു മെറ്റാരു സാദൃശ്യകഥ പറഞ്ഞു:
“ധനികനായ ഒരു മനുഷ്യെന്റ സ്വത്ത് അയാള െട കാര്യസ്ഥൻ
ധൂർത്തടിക്കുന്നതായി പരാതിയുണ്ടായി. 2 ധനികൻ
അയാെള വിളിപ്പിച്ചിട്ട്, ‘ഞാൻ നിെന്നക്കുറിച്ച് ഈ
േകൾക്കുന്നെതന്താണ്? നിെന്റ ഭരണം മതിയാക്കി കണക്ക്
എെന്ന ഏൽപ്പിക്കുക, നീ ഇനി എെന്റ കാര്യസ്ഥനായി
തുടരണ്ടാ’എന്നുപറഞ്ഞു.

3 “അേപ്പാൾ കാര്യസ്ഥൻ ആത്മഗതമായി പറഞ്ഞത്:
‘ഞാൻ ഇേപ്പാൾ എന്താണു െചയ്യ ക? യജമാനൻ എെന്ന
േജാലിയിൽനിന്ന് പിരിച്ച വിടാൻേപാകുന്നു. കിളയ്ക്കാൻ
എനിക്കുശക്തിയില്ല;ഞാൻഭിക്ഷയാചിക്കാൻലജ്ജിക്കുന്നു.
4അതുെകാണ്ട,്യജമാനൻഎെന്നകാര്യസ്ഥസ്ഥാനത്തുനിന്ന്
നീക്കുേമ്പാൾ, ഞാൻ എന്തു െചയ്താൽ, ജനം അവരുെട
വീടുകളിൽഎെന്നസ്വാഗതംെചയ്യ ംഎെന്നനിക്കറിയാം.’

5 “പിെന്ന അയാൾ യജമാനനിൽനിന്ന് വായ്പ വാങ്ങിയ
ഓേരാരുത്തെരവിളിപ്പിച്ച്ആദ്യെത്തയാേളാട,് ‘താങ്കൾഎെന്റ
യജമാനനു തിരിെകെക്കാടുക്കാനുള്ളത് എ്രതയാണ?്’ എന്നു
േചാദിച്ച .

6 “ ‘3,000ലിറ്റർ* ഒലിെവണ്ണ,’അയാൾമറുപടി പറഞ്ഞു.
“കാര്യസ്ഥൻഅയാേളാട്, ‘നിെന്റകണക്കുപുസ്തകെമടുത്ത,്
േവഗം ഇരുന്ന് അത് 1,500 ലിറ്റർ എന്നു തിരുത്തുക’ എന്നു
പറഞ്ഞു.

7 “രണ്ടാമെത്തയാേളാട് കാര്യസ്ഥൻ, ‘താങ്കൾ എ്രതയാണ്
െകാടുക്കാനുള്ളത്?’എന്നു േചാദിച്ച .
* 16:6 മൂ.ഭാ. നൂറുബത്ത്
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“ ‘മുപ്പതു ടൺ† േഗാതമ്പ്,’അയാൾഉത്തരംപറഞ്ഞു.
“ ‘നിെന്റ കണക്കുപുസ്തകെമടുത്ത് അത് ഇരുപത്തിനാല്
ടൺഎന്നാക്കുക,’എന്നുപറഞ്ഞു.

8 “ആ െനറിെകട്ട കാര്യസ്ഥെന്റ കൗശലേത്താെടയുള്ള
കരുനീക്കെത്ത യജമാനൻ ്രപശംസിച്ച . ഈ േലാകജനത
തങ്ങെളേപ്പാെലയുള്ളവേരാട് ഇടെപടുന്ന കാര്യത്തിൽ
ൈദവമക്കെളക്കാൾ സാമർഥ്യമുള്ളവരാണ്. 9 ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു, ലൗകികസമ്പത്തുെകാണ്ടു
നിങ്ങൾ സ്േനഹിതെര സമ്പാദിക്കുക; അങ്ങെനയായാൽ
അവെയല്ലാം ഇല്ലാതാകുേമ്പാൾ നിത്യഭവനത്തിേലക്ക്
ആനന്ദേത്താെട നിങ്ങൾസ്വാഗതംെചയ്യെപ്പടും.

10 “നിസ്സാരകാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തരായവർ മഹത്തായ
കാര്യങ്ങളിലും വിശ്വസ്തരായിരിക്കും; നിസ്സാരകാര്യങ്ങളിൽ
അവിശ്വസ്തരായവർ മഹത്തായ കാര്യങ്ങളിലും
അവിശ്വസ്തരായിരിക്കും. 11 ലൗകികസമ്പത്തു
ൈകകാര്യം െചയ്യന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരെല്ലങ്കിൽ
സ്വർഗത്തിെലനിത്യസമ്പത്ത്ആരുനിങ്ങെളഭരേമൽപ്പിക്കും?
12 നിങ്ങൾ മെറ്റാരാളിെന്റ വസ്തുവകകള െട കാര്യത്തിൽ
വിശ്വസ്തരായിെല്ലങ്കിൽ സ്വന്തമായതു‡ നിങ്ങൾക്ക് ആര്
തരും?

13 “രണ്ട് യജമാനന്മാർക്ക് ദാസ്യവൃത്തി െചയ്യ ക
ആരാലും സാധ്യമല്ല. ഒന്നുകിൽ, ഒരു യജമാനെന
പരിത്യജിച്ച് മേറ്റയാെള സ്േനഹിക്കും;അെല്ലങ്കിൽ, ഒരാേളാട്
വിശ്വസ്തനായി തുടരുകയും മേറ്റയാെള െവറുക്കുകയും
െചയ്യ ം. ൈദവെത്തയും ധനെത്തയും ഒരുമിച്ച േസവിക്കുക
അസാധ്യം.”

14 ്രദവ്യാ്രഗഹികളായ പരീശന്മാർ ഇെതല്ലാം േകട്ട്
േയശുവിെന പരിഹസിച്ച . 15 അേദ്ദഹം അവേരാട്,
“നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുെടമുമ്പാെക നിങ്ങെളത്തെന്ന
നീതീകരിക്കുന്നവരാകുന്നു; എന്നാൽ ൈദവം നിങ്ങള െട
ഹൃദയം അറിയുന്നു. മനുഷ്യർ വിലമതിക്കുന്നത്,
ൈദവദൃഷ്ടിയിൽ േമ്ലച്ഛമാണ്”എന്നുപറഞ്ഞു.
കൂടുതൽഉപേദശങ്ങൾ

16 “ന്യായ്രപമാണപുസ്തകത്തിെന്റയും ്രപവാചക്രഗന്ഥങ്ങള െടയും
സാംഗത്യം േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻവെരയായിരുന്നു.
അതിനുേശഷം ൈദവരാജ്യത്തിെന്റ സുവിേശഷം
വിളംബരംെചയ്യെപ്പടുകയാണ്. എല്ലാവരും അതിൽ
്രപേവശിക്കാൻ അത്യ ത്സാഹേത്താെടയിരിക്കുന്നു.
17 ന്യായ്രപമാണത്തിെല അക്ഷരങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരു വള്ളി
† 16:7 മൂ.ഭാ. നൂറുേകാർ ‡ 16:12 അതായത,് ശാശ്വതാവകാശമായി
ലഭിക്കാനുള്ളസമ്പത്ത.്
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വീണുേപാകുന്നതിെനക്കാൾ ആകാശവും ഭൂമിയും
അ്രപത്യക്ഷമാകുന്നതാണ്എള പ്പം.

18 “സ്വന്തം ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിച്ച് മെറ്റാരു സ്്രതീെയ
വിവാഹംെചയ്യന്നവൻ വ്യഭിചാരം െചയ്യന്നു;
ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടവെള വിവാഹംെചയ്യന്നവനും വ്യഭിചാരം
െചയ്യന്നു.

ധനികനും ലാസറും
19 “ധനികനായ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ
എല്ലാ ദിവസവും ഊതവർണത്തിലും പട്ടിലും മറ്റ മുള്ള
വസ്്രതങ്ങൾ ധരിച്ച് സുഖേഭാഗങ്ങളിലും ആഡംബരത്തിലും
ജീവിച്ച േപാന്നു. 20-21 േദഹം ആസകലം ്രവണങ്ങൾ
നിറഞ്ഞ ലാസർ എന്നു േപരുള്ള ഒരു ദരി്രദെന ആ
ധനികെന്റ പടിപ്പ രയ്ക്കൽ കിടത്തുമായിരുന്നു. ധനികെന്റ
േമശയിൽനിന്ന് വീഴുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾെകാണ്ടു
വിശപ്പടക്കാൻ അയാൾ വളെര െകാതിച്ചിരുന്നു. നായ്ക്കൾ
വന്ന്അയാള െട ്രവണങ്ങൾനക്കുകയും െചയ്യ മായിരുന്നു.

22 “ആ ദരി്രദൻ മരിച്ചേപ്പാൾ ൈദവദൂതന്മാർ അയാെള
അ്രബാഹാമിെന്റ അടുേത്തക്കു െകാണ്ടുേപായി. ധനികനും
മരിച്ച ; അടക്കെപ്പട്ട . 23 പാതാളത്തിൽ യാതന
അനുഭവിക്കുേമ്പാൾ അയാൾ മുകളിേലക്കുേനാക്കി,
അങ്ങുദൂെര അ്രബാഹാമിെനയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുത്ത്
ലാസറിെനയും കണ്ടു. 24 അയാൾ ഉറെക്ക വിളിച്ച :
‘അ്രബാഹാംപിതാേവ,എേന്നാടു കരുണേതാന്നണേമ.ഞാൻ
ഈ അഗ്നികുണ്ഡത്തിൽ അതിേവദന അനുഭവിക്കുന്നു.
ലാസറിെന്റ വിരലിെന്റ അറ്റം െവള്ളത്തിൽ മുക്കി എെന്റ
നാവിെനതണുപ്പിേക്കണ്ടതിന്അയാെള ഒന്നയയ്ക്കണേമ.’

25 “എന്നാൽ അ്രബാഹാം ്രപതിവചിച്ച :
‘കുേഞ്ഞ, നീ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ എല്ലാ
സുഖസൗകര്യങ്ങള ം അനുഭവിച്ച , ലാസറിെന്റ ജീവിതേമാ,
ദുരിതപൂർണമായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കുക. എന്നാൽ,
ഇേപ്പാൾ ലാസർ ഇവിെട ആശ്വാസമനുഭവിക്കുന്നു,
നീേയാ കഠിനേവദന അനുഭവിക്കുന്നു. 26 തെന്നയുമല്ല,
ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും മേധ്യ വലിെയാരു പിളർപ്പ
െവച്ചിരിക്കുന്നു; ഇവിെടനിന്നു നിങ്ങള െട അടുേത്തക്കു
വരാൻആ്രഗഹിക്കുന്നവർക്ക്അതുസാധ്യമല്ല;അവിെടനിന്ന്
ആർക്കുംഞങ്ങള െടഅടുേത്തക്കുവരാനുംസാധ്യമല്ല.’

27 “അേപ്പാൾ ധനികനായിരുന്ന മനുഷ്യൻ: ‘പിതാേവ,
അങ്ങെനെയങ്കിൽ, ലാസറിെന എെന്റ അപ്പെന്റ വീട്ടിേലക്ക്
അയയ്ക്കണേമ എന്നു ഞാൻ യാചിക്കുന്നു. 28 എനിക്ക്
അഞ്ചു സേഹാദരന്മാരുണ്ട,്അവരുംഈയാതനാസ്ഥലത്തു
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വരാതിരിേക്കണ്ടതിന് അയാൾ അവർക്കു മുന്നറിയിപ്പ
നൽകെട്ട.’

29 “ ‘േമാശയുെടയും ്രപവാചകന്മാരുെടയും ലിഖിതങ്ങൾ
അവരുെട പക്കലുണ്ടേല്ലാ; നിെന്റ സേഹാദരന്മാർ അവ
അനുസരിക്കെട്ട,’അ്രബാഹാം പറഞ്ഞു.

30 “ ‘അങ്ങെനയല്ല,അ്രബാഹാംപിതാേവ, മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഒരാൾ അവരുെട അടുക്കൽ െചന്നാൽ അവർ
അനുതപിക്കും,’അയാൾപറഞ്ഞു.

31 “അ്രബാഹാം അയാേളാടു പറഞ്ഞത,് ‘അവർ
േമാശയുെടയും ്രപവാചകന്മാരുെടയും വാക്ക്
അനുസരിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ, മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഒരാൾ
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ െചന്നാലും വിശ്വസിക്കില്ല.’ ”

17
പാപം,വിശ്വാസം,കർത്തവ്യം

1 േയശു തെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാട് പറഞ്ഞത്, “മനുഷ്യെര
പാപത്തിേലക്കു നയിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ
വരാതിരിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ, അതിനു
കാരണമാകുന്നവർക്ക് മഹാകഷ്ടം! 2 എന്നിൽ
വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ െചറിയവരിൽ ഒരാൾ പാപത്തിൽ
വീഴുന്നതിന് കാരണമാകുന്നയാൾക്ക്, അതിെനക്കാൾ
നല്ലത് കഴുത്തിൽ ഒരു തിരികല്ല െകട്ടി അയാെള കടലിൽ
എറിയുന്നതാണ്. 3ആകയാൽസൂക്ഷിക്കുക.

“നിെന്റ സേഹാദരങ്ങൾ പാപംെചയ്താൽ അവെര
ശാസിക്കുക; അനുതപിക്കുെന്നങ്കിൽ അവേരാടു
ക്ഷമിക്കുക. 4അവർനിേന്നാട് ഒരു ദിവസത്തിൽഏഴുതവണ
പാപംെചയ്യ കയും ഏഴു തവണയും മടങ്ങിവന്ന് ‘ഞാൻ
അനുതപിക്കുന്നു’ എന്നു നിേന്നാടു പറയുകയും െചയ്താൽ
അേപ്പാെഴല്ലാംഅവേരാട്ക്ഷമിക്കുക.”

5 അേപ്പാൾ അെപ്പാസ്തലന്മാർ കർത്താവിേനാട്,
“ഞങ്ങള െടവിശ്വാസംവർധിപ്പിച്ച തരണേമ”എന്നുപറഞ്ഞു.

6അേപ്പാൾ അേദ്ദഹം അവേരാടു പറഞ്ഞത്, “നിങ്ങൾക്ക്
ഒരു കടുകുമണിേയാളെമങ്കിലും വിശ്വാസം ഉെണ്ടങ്കിൽ ഈ
കാട്ടത്തിേയാട,് ‘േവേരാെട പിഴുത് കടലിൽ േവരുറപ്പിക്കുക’
എന്നുനിങ്ങൾപറഞ്ഞാൽ;അത് നിങ്ങെളഅനുസരിക്കും.

7 “നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കു നിലം ഉഴുകേയാ ആടിെന
േമയിക്കുകേയാ െചയ്യന്ന ഒരു ദാസൻ ഉെണ്ടന്നിരിക്കെട്ട.
അയാൾ വയലിൽനിന്ന് വരുേമ്പാൾ, ‘നീ േവഗംവന്ന്
ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുക’ എന്ന് അയാേളാട്
പറയുേമാ? 8 ‘എനിക്ക് അത്താഴം തയ്യാറാക്കുക,
ഞാൻ ഭക്ഷിച്ച പാനംെചയ്തു തീരുന്നതുവെര പൂർണ
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ഒരുക്കേത്താെട എെന്ന പരിചരിക്കുക; അതിനുേശഷം
നീയും ഭക്ഷിച്ച പാനംെചയ്തുെകാള്ള ക’എന്നേല്ല പറയുക?
9തേന്നാടുകൽപ്പിച്ചത്ആേസവകൻഅനുസരിച്ചതുെകാണ്ട്
അയാൾ അവേനാടു കൃതജ്ഞത ്രപകടിപ്പിക്കുേമാ?
10അതുേപാെലതെന്നനിങ്ങള ംനിങ്ങേളാടുകൽപ്പിച്ചെതല്ലാം
െചയ്തതിനുേശഷം, ‘ഞങ്ങൾഅേയാഗ്യരായ ദാസരാകുന്നു;
ഞങ്ങൾഞങ്ങള െടകർത്തവ്യംനിറേവറ്റിയേതയുള്ള ’എന്നു
പറയുക.”
പത്തുകുഷ്ഠേരാഗികൾക്കുസൗഖ്യം ലഭിക്കുന്നു

11 േയശു െജറുശേലമിേലക്കു യാ്രതെചയ്യ േമ്പാൾ ശമര്യ-
ഗലീല ്രപവിശ്യകള െട അതിരുകളിലൂെട സഞ്ചരിച്ച .
12അേദ്ദഹം ഒരു ്രഗാമത്തിേലക്കു ്രപേവശിച്ചേപ്പാൾ, കുഷ്ഠം
ബാധിച്ച പത്തുേപർ അേദ്ദഹത്തിന് അഭിമുഖമായി വന്നു.
അവർ ദൂരത്തുനിന്നുെകാണ്ട്, 13 “േയശുേവ, നാഥാ,
ഞങ്ങേളാടു കരുണയുണ്ടാകണേമ” എന്ന് അത്യ ച്ചത്തിൽ
വിളിച്ച പറഞ്ഞു.

14 അവെര കണ്ടിട്ട് േയശു, “നിങ്ങൾ േപായി
പുേരാഹിതന്മാർക്കു നിങ്ങെളത്തെന്ന കാണിക്കുക”* എന്ന്
അവേരാടുപറഞ്ഞു.അവർെപായ്െക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
സൗഖ്യമുള്ളവരായിത്തീർന്നു.

15അവരിെലാരാൾ തനിക്കു സൗഖ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുെന്നന്നു
മനസ്സിലാക്കിയേപ്പാൾ, ഉയർന്നസ്വരത്തിൽ ൈദവെത്ത
പുകഴ്ത്തിെക്കാണ്ടു മടങ്ങിവന്നു. 16അയാൾ േയശുവിെന്റ
തൃപ്പാദത്തിൽ സാഷ്ടാംഗം ്രപണമിച്ച് അേദ്ദഹേത്താടു നന്ദി
പറഞ്ഞു;അയാൾശമര്യാക്കാരൻആയിരുന്നു.

17 “പത്തുേപരും ശുദ്ധരായിത്തീർന്നിേല്ല? ഒൻപതുേപർ
എവിെട? 18 ഈ വിേദശിയല്ലാെത മറ്റാരും
ൈദവെത്ത മഹത്ത്വെപ്പടുത്താൻ മടങ്ങിവന്നതായി
കാണുന്നില്ലേല്ലാ,” േയശു പറഞ്ഞു. 19 തുടർന്ന് അേദ്ദഹം
കുഷ്ഠേരാഗിയായിരുന്ന അയാേളാട്, “എഴുേന്നറ്റ േപാകുക;
നിെന്റ വിശ്വാസം നിെന്ന സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു.
ൈദവരാജ്യത്തിെന്റആഗമനം

20 ൈദവരാജ്യം എേപ്പാഴാണു വരുന്നെതന്ന് ഒരിക്കൽ
പരീശന്മാർ േചാദിച്ചേപ്പാൾ, “ൈദവരാജ്യം ദൃശ്യമായ
ചിഹ്നങ്ങേളാടുകൂെടയല്ല വരുന്നത.് 21 ൈദവരാജ്യം ‘ഇതാ
ഇവിെട’ എേന്നാ ‘അതാ, അവിെട’ എേന്നാ മനുഷ്യർക്ക്
പറയാൻ കഴിയുകയുമില്ല; കാരണം,ൈദവരാജ്യം നിങ്ങള െട
ഉള്ളിൽത്തെന്നയാകുന്നു,”†എന്ന് േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
* 17:14 േലവ്യ. 14:2-32കാണുക. † 17:21 അഥവാ, മധ്യത്തിൽ
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22 പിെന്ന േയശു ശിഷ്യന്മാേരാടു പറഞ്ഞത്:
“മനുഷ്യപു്രതെന്റ ദിനങ്ങളിൽ ഒരുദിനെമങ്കിലും കാണാൻ
നിങ്ങൾ െകാതിക്കുന്ന കാലം വരും; കാണുകയില്ലതാനും.
23 മനുഷ്യർ നിങ്ങേളാട്, ‘അതാ, അേദ്ദഹം അവിെട,’
അെല്ലങ്കിൽ ‘ഇതാ, അേദ്ദഹം ഇവിെട’ എന്നു പറയും.
എന്നാൽ, നിങ്ങൾ അവരുെട പിന്നാെല േപാകരുത.്
24 ആകാശത്തിെന്റ ഒരറ്റംമുതൽ മേറ്റ അറ്റംവെര
ക്ഷണത്തിൽ ജ്വലിച്ച് എല്ലായിടവും ്രപകാശിതമാക്കുന്ന
മിന്നൽപ്പിണർേപാെലയായിരിക്കും മനുഷ്യപു്രതൻ ആ
ദിവസത്തിൽ. 25 എന്നാൽ ഇതു സംഭവിക്കുന്നതിനുമുേമ്പ
മനുഷ്യപു്രതൻ അനവധി കഷ്ടങ്ങൾ സഹിക്കുകയും ഈ
തലമുറയാൽതിരസ്കരിക്കെപ്പടുകയും െചേയ്യണ്ടതാകുന്നു.

26 “േനാഹയുെട കാലത്തു സംഭവിച്ചതുേപാെലതെന്ന
ആയിരിക്കും മനുഷ്യപു്രതെന്റ നാള കളിലും സംഭവിക്കുക.
27 േനാഹ െപട്ടകത്തിനുള്ളിൽ ്രപേവശിച്ച ദിവസംവെര,
ജനം ഭക്ഷിച്ച ം പാനംെചയ്തും വിവാഹംകഴിച്ച ം
വിവാഹംകഴിപ്പിച്ച ം സസുഖം ജീവിച്ച വന്നു; എന്നാൽ,
്രപളയമുണ്ടായിഎല്ലാവെരയും നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.

28 “േലാത്തിെന്റ കാലത്തും അങ്ങെനതെന്ന
ആയിരുന്നു. ജനങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച ം പാനംെചയ്തും
്രകയവി്രകയങ്ങൾെചയ്തും േതാട്ടങ്ങളണ്ടാക്കിയും
നിർമാണ്രപവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർെപ്പട്ട ം ജീവിച്ച .
29 എന്നാൽ, േലാത്ത് െസാേദാം വിട്ട േപായ ഉടെന
ആകാശത്തുനിന്നുതീയും ഗന്ധകവും വർഷിപ്പിച്ച് െസാേദാം-
െഗാേമാറാ നിവാസികെളെയല്ലാം നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.

30 “മനുഷ്യപു്രതൻ ്രപത്യക്ഷെപ്പടുന്ന ദിവസത്തിലും
അങ്ങെനതെന്നആയിരിക്കും. 31ആ പകലിൽ മട്ട പ്പാവിൽ
ആയിരിക്കുന്നവർഅകത്തുള്ള വസ്തുവകകൾഎടുക്കാൻ
ഇറങ്ങിേപ്പാകരുത്. അതുേപാെല വയലിലായിരിക്കുന്നവരും
ഒന്നും എടുക്കാനായി വീട്ടിേലക്കു തിരിെക േപാകരുത!്
32 േലാത്തിെന്റ ഭാര്യക്കു സംഭവിച്ചത് ഓർക്കുക.‡
33 സ്വന്തം ജീവെന രക്ഷിക്കാൻ പരി്രശമിക്കുന്നവർക്ക്
അതു നഷ്ടമാകും; സ്വജീവൻ നഷ്ടെപ്പടുത്തുന്നവർ
അതു പരിരക്ഷിക്കും. 34 ആ രാ്രതിയിൽ രണ്ടുേപർ
ഒരു കിടക്കയിൽ ആയിരിക്കും; ഒരാൾ എടുക്കെപ്പടും,
മേറ്റയാൾ ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടും. 35 രണ്ട് സ്്രതീകൾ ധാന്യം
െപാടിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും; ഒരു സ്്രതീ എടുക്കെപ്പടും മേറ്റ
സ്്രതീ ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടുംഎന്നുഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.

‡ 17:32 ഉൽ. 19:1-26കാണുക.
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36 രണ്ടുേപർ വയലിലായിരിക്കും; ഒരാൾ എടുക്കെപ്പടും,
മേറ്റയാൾ ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടും.”§

37 “കർത്താേവ, എവിെടയാണ് സംഭവിക്കുന്നത?്” അവർ
േചാദിച്ച .
അതിന് അേദ്ദഹം, “കഴുകന്മാർ കൂട്ടംകൂടുന്നത്
ശവത്തിെന്റ സാന്നിധ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നതുേപാെല,
ഇക്കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് മനുഷ്യപു്രതെന്റ വരവിെന്റ
ലക്ഷണമായിരിക്കും”*എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

18
മുട്ടിപ്പായിഅേപക്ഷിച്ചവിധവയുെടസാദൃശ്യകഥ

1 ഹതാശരായിേപ്പാകാെത നിരന്തരം ്രപാർഥിക്കുന്നതിെന്റ
്രപാധാന്യം വ്യക്തമാക്കാൻ േയശു ശിഷ്യന്മാേരാട് ഒരു
സാദൃശ്യകഥ പറഞ്ഞു. 2 “ഒരു പട്ടണത്തിൽ, ൈദവെത്ത
ഭയെപ്പടുകേയാ മനുഷ്യെര ബഹുമാനിക്കുകേയാ െചയ്യാത്ത
ഒരു ന്യായാധിപൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 ആ പട്ടണത്തിെല
ഒരു വിധവ, ‘എെന്റ ശ്രതുവിൽനിന്ന് എെന്റ അവകാശം
സ്ഥാപിച്ച് എനിക്കു നിയമസംരക്ഷണം നൽകിയാലും!’ എന്ന
അേപക്ഷയുമായി അയാള െട അടുക്കൽ കൂെടക്കൂെട
െചന്നുെകാണ്ടിരുന്നു.

4 “കുെറ കാലേത്തക്ക് അയാൾ ഒരു പരിഗണനയും
കാണിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഒടുവിൽ, ‘ഞാൻ ൈദവെത്ത
ഭയെപ്പടുകേയാ മനുഷ്യെര ബഹുമാനിക്കേയാ
െചയ്യന്നിെല്ലങ്കിലും 5 ഈ വിധവ എെന്ന തുടർച്ചയായി
അസഹ്യെപ്പടുത്തുന്നതുെകാണ്ട് ഞാൻ അവൾക്കു ന്യായം
നടത്തിെക്കാടുക്കും: അെല്ലങ്കിൽ അവള െട നിരന്തരമായ
വരവ് എനിക്കു സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പ റമാകും’ എന്നു
തേന്നാടുതെന്നപറഞ്ഞു.”

6കർത്താവ് തുടർന്ന് ശിഷ്യന്മാേരാട്, “നീതിനിഷ്ഠനല്ലാത്ത
ആന്യായാധിപൻപറയുന്നതു ്രശദ്ധിക്കുക. 7അയാൾേപാലും
അവസാനം നീതിയുക്തമായി വിധി നടപ്പാക്കിെയങ്കിൽ,
ൈദവേത്താട് രാവും പകലും നിലവിളിക്കുന്ന അവിടെത്ത
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ജനത്തിനു ൈദവം ന്യായം
നടത്തിെക്കാടുക്കാതിരിക്കുേമാ?അവിടന്ന്അവരുെടകാര്യം
നീട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകുേമാ? 8 ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട,
‘ൈദവം േവഗത്തിൽ അവർക്കു നീതി നടത്തിെക്കാടുക്കും.
എങ്കിലും മനുഷ്യപു്രതെന്റ (എെന്റ) പുനരാഗമനത്തിൽ
ഭൂമിയിൽവിശ്വസിക്കുന്നവെരകെണ്ടത്താനാകുേമാ?’ ”എന്നു
പറഞ്ഞു.
§ 17:36 ചി.ൈക.്രപ. ഈ വാക്യം കാണുന്നില്ല. * 17:37 ഈ വാക്യത്തിെന്റ
രണ്ടാംപകുതി മൂ.ഭാ. കാണുന്നില്ല.
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പരീശെന്റയും നികുതിപിരിവുകാരെന്റയുംസാദൃശ്യകഥ
9 തങ്ങൾ നീതിനിഷ്ഠരാെണന്ന ആത്മവിശ്വാസേത്താെട
മറ്റ ള്ളവെര പുച്ഛിക്കുന്ന ചിലേരാട് േയശു ഈ
സാദൃശ്യകഥ പറഞ്ഞു: 10 “രണ്ട് മനുഷ്യർ ്രപാർഥിക്കാൻ
ൈദവാലയത്തിൽ െചന്നു; ഒരാൾ പരീശൻ, മേറ്റയാൾ ഒരു
നികുതിപിരിവുകാരൻ. 11 പരീശൻ മറ്റള്ളവരിൽനിെന്നല്ലാം
േവറിട്ട നിന്നുെകാണ്ട് തെന്നക്കുറിച്ച തെന്ന* ഇങ്ങെന
്രപാർഥിച്ച ; ‘ൈദവേമ, െകാള്ളക്കാർ, ദുഷ് ്രപവൃത്തിക്കാർ,
വ്യഭിചാരികൾ മുതലായ മറ്റ മനുഷ്യെരേപ്പാെലേയാ ഈ
നികുതിപിരിവുകാരെനേപ്പാെലേയാ ഞാൻ അല്ലായ്കയാൽ
അേങ്ങക്കു നന്ദി പറയുന്നു. 12 ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ
രണ്ടുതവണ ഉപവസിക്കുകയും എനിക്കു ലഭിക്കുന്ന
എല്ലാറ്റിെന്റയും ദശാംശം െകാടുക്കുകയുംെചയ്യന്നു.’

13 “എന്നാൽ നികുതിപിരിവുകാരനായ മേറ്റയാേളാ
വളെര അകെലനിന്ന്, സ്വർഗത്തിേലക്കു േനാക്കാൻേപാലും
ൈധര്യെപ്പടാെത മാറത്തടിച്ച െകാണ്ട,് ‘ൈദവേമ, പാപിയായ
എേന്നാടു കരുണേതാന്നണേമ’എന്നു ്രപാർഥിച്ച .

14 “ഈ ഇരുവരിൽ നീതീകരിക്കെപ്പട്ടവനായി വീട്ടിേലക്കു
േപായതു നികുതിപിരിവുകാരനാണ,് ആ പരീശനല്ല
എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. കാരണം,
സ്വയം ഉയർത്തുന്നയാൾ അപമാനിതനാകും; സ്വയം
താഴ്ത്തുന്നയാൾബഹുമാനിതനും.”
േയശുവും ശിശുക്കള ം

15 േയശു ൈകെവച്ച് അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിന് ചില
ആള കൾ നവജാതശിശുക്കെളഅേദ്ദഹത്തിെന്റഅടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു. ഇതുകണ്ട ശിഷ്യന്മാർ അവെര ശകാരിച്ച .
16 എന്നാൽ, േയശു അവെര തെന്റ അടുേത്തക്ക്
ആഹ്വാനംെചയ്തുെകാണ്ട് ശിഷ്യന്മാേരാട്, “ശിശുക്കെള
എെന്റ അടുക്കൽ വരാൻ അനുവദിക്കുക; അവെര
തടയരുത;്ൈദവരാജ്യംഇങ്ങെനയുള്ളവർക്കുസ്വന്തം! 17ഒരു
ശിശുവിെനേപ്പാെലൈദവരാജ്യെത്തസ്വീകരിക്കാത്തആരും
ഒരുനാള ം അതിൽ ്രപേവശിക്കുകയില്ല, നിശ്ചയം, എന്നു
ഞാൻനിങ്ങേളാടു പറയുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.
ധനികനായ േനതാവ്

18 ഒരിക്കൽ ഒരു േനതാവ് േയശുവിേനാട്, “നല്ല ഗുേരാ,
എന്തു െചയ്താൽ എനിക്കു നിത്യജീവൻ അവകാശമാകും?”
എന്നു േചാദിച്ച .

19 അതിനുത്തരമായി േയശു, “നീ എെന്ന ‘നല്ലവൻ’
എന്നു വിളിക്കുന്നെതന്ത?് ൈദവം ഒരുവനല്ലാെത നല്ലവൻ
* 18:11 അഥവാ,തേന്നാടുതെന്ന
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ആരുമില്ല. 20 ‘വ്യഭിചാരം െചയ്യരുത,് െകാലപാതകം
െചയ്യരുത്, േമാഷ്ടിക്കരുത്, കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത,് നിെന്റ
മാതാപിതാക്കെള ബഹുമാനിക്കുക’† എന്നീ കൽപ്പനകൾ
നിനക്ക്അറിയാമേല്ലാ.”എന്ന്അയാേളാടു പറഞ്ഞു.

21 “ഞാൻ ബാല്യംമുതൽതെന്ന ഈ കൽപ്പനകൾ എല്ലാം
പാലിച്ച േപാരുന്നു”അയാൾ ്രപതിവചിച്ച .

22 ഇതു േകട്ട േയശു അയാേളാട്, “ഇേപ്പാഴും നിനക്ക്
ഒരു കുറവുണ്ട്. അതുെകാണ്ട,് നിനക്കുള്ളെതല്ലാം വിറ്റ്
ദരി്രദർക്ക് െകാടുക്കുക. അങ്ങെനെയങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ
നിനക്കു നിേക്ഷപം ഉണ്ടാകും. അതിനുേശഷം വരിക,എെന്റ
അനുഗാമിയാകുക”എന്നുപറഞ്ഞു.

23 അയാൾ വലിയ ധനികനായിരുന്നതുെകാണ്ട് ഇതു
േകട്ട് അത്യധികം ദുഃഖിതനായിത്തീർന്നു. 24 േയശു
അയാെള േനാക്കിയിട്ട്, “ധനികർ ൈദവരാജ്യത്തിൽ
്രപേവശിക്കുകെയന്നത് എ്രതേയാ വിഷമകരം!
25 വാസ്തവത്തിൽ, ധനികർ ൈദവരാജ്യത്തിൽ
്രപേവശിക്കുന്നതിെനക്കാൾ, ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയിലൂെട
കടക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽഎള പ്പം!”എന്നുപറഞ്ഞു.

26 ഇതു േകട്ടവർ, “എന്നാൽ രക്ഷിക്കെപ്പടാൻ ആർക്കു
കഴിയും?”എന്നു േചാദിച്ച .

27 അതിന് േയശു, “മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമായത്
ൈദവത്തിന്സാധ്യംതെന്ന”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

28അേപ്പാൾ പേ്രതാസ,് “ഇതാ, ഞങ്ങൾക്കുള്ള സകലതും
ഉേപക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾ അങ്ങെയ അനുഗമിച്ചേല്ലാ” എന്നു
പറഞ്ഞു.

29 അതിന് േയശു അവേരാട,് “ൈദവരാജ്യത്തിനുേവണ്ടി
വീട,് ഭാര്യ, സേഹാദരങ്ങൾ, മാതാപിതാക്കൾ, മക്കൾ
എന്നിവ ത്യജിക്കുന്ന ഏെതാരാൾക്കും 30 ഇേപ്പാൾത്തെന്ന
പതിന്മടങ്ങ് അനു്രഗഹങ്ങള ം വരുംയുഗത്തിൽ നിത്യജീവനും
ലഭിക്കാതിരിക്കുകയില്ല, നിശ്ചയം എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

േയശുവിെന്റ മരണെത്തപ്പറ്റി ്രപവചിക്കുന്നു
31 ഈ സംഭാഷണത്തിനുേശഷം േയശു പ്രന്തണ്ട്
ശിഷ്യന്മാേരാടുമാ്രതമായി പറഞ്ഞത്: “േനാക്കൂ,
നാം െജറുശേലമിേലക്കു േപാകുകയാണ്;
മനുഷ്യപു്രതെനക്കുറിച്ച ്രപവാചകന്മാർേരഖെപ്പടുത്തിയിട്ട ള്ളെതല്ലാം
നിറേവറും. 32 മനുഷ്യപു്രതൻ േറാമാക്കാർക്ക്‡
ഏൽപ്പിക്കെപ്പടും. അവർ അേദ്ദഹെത്ത പരിഹസിക്കും,
അപമാനിക്കും. അവർ അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽ തുപ്പ കയും
† 18:20 പുറ. 20:12-16;ആവ. 5:16-20 ‡ 18:32 മൂ.ഭാ. െയഹൂേദതരർക്ക്
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33 ചമ്മട്ടിെകാണ്ട് അടിക്കുകയും വധിക്കുകയും
െചയ്യ ം. എന്നാൽ, മൂന്നാംദിവസം മനുഷ്യപു്രതൻ
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കും.”

34ഇതിെന്റഅർഥം േഗാപ്യമായിരുന്നതിനാൽശിഷ്യന്മാർക്ക്
ഇെതാന്നും മനസ്സിലായില്ല. അേദ്ദഹം എന്തിെനക്കുറിച്ചാണു
സംസാരിച്ചെതന്ന്അവർ ്രഗഹിച്ച മില്ല.

അന്ധനായയാചകൻകാഴ്ച ്രപാപിക്കുന്നു
35 േയശു െയരീേഹാപട്ടണത്തിന് അടുെത്തത്തി. അവിെട
ഒരു അന്ധൻ ഭിക്ഷ യാചിച്ച െകാണ്ട് വഴിയരികിൽ
ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 36 ജനക്കൂട്ടം കടന്നുേപാകുന്നതു
േകട്ട്, എന്താണു സംഭവെമന്ന് അയാൾ തിരക്കി. 37അവർ
അയാേളാട,് “നസറായനായ േയശു ഈവഴി േപാകുന്നു”
എന്നറിയിച്ച .

38 അയാൾ, “േയശുേവ, ദാവീദുപു്രതാ, അടിയേനാട്
കരുണേതാന്നണേമ”എന്നുനിലവിളിച്ച .

39 ജനക്കൂട്ടത്തിെന്റ മുമ്പിൽ നടന്നുെകാണ്ടിരുന്നവർ
അയാെള ശാസിച്ച െകാണ്ട്, മിണ്ടരുെതന്നു പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ അയാൾ അധികം ഉച്ചത്തിൽ, “ദാവീദുപു്രതാ,
അടിയേനാട് കരുണേതാന്നണേമ”എന്നുനിലവിളിച്ച .

40 ഇതു േകട്ടിട്ട് േയശു നിന്നു. ആ മനുഷ്യെന തെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരാൻ കൽപ്പിച്ച . അയാൾ
അടുത്തുവന്നേപ്പാൾ േയശു, 41 “ഞാൻ നിനക്ക് എന്തു
െചയ്തുതരണെമന്നാണ് നീ ആ്രഗഹിക്കുന്നത?്” എന്ന്
അയാേളാടു േചാദിച്ച .

“എനിക്കു കാഴ്ച കിട്ടണം, കർത്താേവ,”അയാൾ ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

42 “നീ കാഴ്ചയുള്ളവനാകെട്ട; നിെന്റ വിശ്വാസം നിെന്ന
സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു,” എന്ന് േയശു അയാേളാടു
പറഞ്ഞു. 43 ഉടൻതെന്നഅയാൾക്ക് കാഴ്ച ലഭിച്ച . അയാൾ
തുടർന്ന്ൈദവെത്തമഹത്ത്വെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട് േയശുവിെന
അനുഗമിച്ച . ഇതുകണ്ടജനെമല്ലാംൈദവെത്തസ്തുതിച്ച .

19
നികുതിപിരിവുകാരൻസക്കായി

1 േയശു െയരീേഹാവിൽ എത്തി ആ പട്ടണത്തിലൂെട
മുേന്നാട്ട െപായ്െക്കാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. 2 സക്കായി
എന്നു േപരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു.
അയാൾ നികുതിപിരിവുകാരിൽ ്രപധാനിയും ധനികനും
ആയിരുന്നു. 3 േയശുവിെന കാണാൻ സക്കായി
്രശമിെച്ചങ്കിലും അയാൾ ഉയരം കുറഞ്ഞവനാകുകയാൽ
ആൾക്കൂട്ടംനിമിത്തം സാധിച്ചില്ല. 4 േയശു വന്നുെകാണ്ടിരുന്ന
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വഴിയിൽക്കൂെട അയാൾ മുേന്നാേട്ടാടി; അേദ്ദഹെത്ത
കാണാനായി ഒരു കാട്ടത്തിമരത്തിൽകയറിയിരുന്നു.

5േയശുആസ്ഥലെത്തത്തിയേപ്പാൾമുകളിേലക്കുേനാക്കിെക്കാണ്ട,്
“സക്കായീ, െപെട്ടന്ന് ഇറങ്ങിവാ, ഞാൻ ഇന്നു നിെന്റ
വീട്ടിൽ താമസിേക്കണ്ടതാകുന്നു” എന്ന് അയാേളാടു
പറഞ്ഞു. 6അയാൾ േവഗത്തിൽ ഇറങ്ങിവന്ന് അേദ്ദഹെത്ത
ആനന്ദേത്താെടസ്വീകരിച്ച .

7 ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതുകണ്ട്, “ഒരു പാപിെയന്ന്
കു്രപസിദ്ധനായവെന്റ ആതിഥ്യം സ്വീകരിക്കാൻ അേദ്ദഹം
േപായിരിക്കുന്നു”എന്നുപിറുപിറുത്തു.

8 എന്നാൽ സക്കായി എഴുേന്നറ്റ നിന്നുെകാണ്ട്
കർത്താവിേനാട്, “കർത്താേവ, ഇതാ, ഇേപ്പാൾത്തെന്ന
എെന്റ സമ്പാദ്യത്തിെന്റ പകുതി ഞാൻ ദരി്രദർക്കു
െകാടുക്കും. ഞാൻ ആരിൽനിെന്നങ്കിലും എെന്തങ്കിലും
അപഹരിച്ചിട്ട െണ്ടങ്കിൽ അതിെന്റ നാലിരട്ടി
തിരിച്ച െകാടുക്കുകയും െചയ്യാം”എന്നുപറഞ്ഞു.

9 അേപ്പാൾ േയശു, “ഇവനും അ്രബാഹാമിെന്റ മകൻ
ആകയാൽ ഇന്ന് ഈ ഭവനത്തിന് രക്ഷ വന്നിരിക്കുന്നു;
10 കാണാെതേപായതിെന കെണ്ടത്തി അവെയ
രക്ഷിക്കാനാണേല്ലാ മനുഷ്യപു്രതൻ വന്നത”് എന്നു
്രപതിവചിച്ച .

പത്തുനാണയത്തിെന്റസാദൃശ്യകഥ
11 േയശു െജറുശേലമിെന സമീപിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
ൈദവരാജ്യം ഉടെന ്രപത്യക്ഷമാകുെമന്നു ്രപതീക്ഷിച്ച
ജനം അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാക്കുകൾ ്രശദ്ധേയാെട
േകട്ട െകാണ്ടിരുന്നു. ആ ജനേത്താട് േയശു ഈ
സാദൃശ്യകഥ പറഞ്ഞു. 12 “അഭിജാതനായ ഒരു
മനുഷ്യൻ രാജാഭിഷിക്തനായി തിരിച്ച വേരണ്ടതിനു
വിദൂരേദശേത്തക്കു യാ്രതയാകുകയായിരുന്നു. 13അയാൾ
തെന്റ േസവകരിൽ പത്തുേപെര വിളിച്ച് അവെര മിന്നാ*
ഏൽപ്പിച്ചിട്ട,് ‘ഞാൻ തിരിെക വരുംവെര ഈ പണംെകാണ്ടു
വ്യാപാരം െചയ്യ ക’എന്നുപറഞ്ഞു.

14 “എന്നാൽ, അയാെള െവറുത്തിരുന്ന ്രപജകൾ,
‘ഈ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങെള ഭരിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്കു
താത്പര്യമില്ല’ എന്നു പറഞ്ഞ് അയാള െട പിന്നാെല
ച്രകവർത്തിയുെടഅടുേത്തക്ക് ്രപതിനിധികെളഅയച്ച .

15 “എങ്കിലും രാജാവായിത്തെന്ന അേദ്ദഹം തിരിെച്ചത്തി.
താൻ പണം ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന േസവകർ ആ പണംെകാണ്ട്

* 19:13 ഒരു മിന്നാഏകേദശം ദിവസേവതനക്കാരെന്റമൂന്നു മാസെത്തകൂലിക്കു
തുല്യം.
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എന്തു ലാഭമുണ്ടാക്കിെയന്ന് അറിേയണ്ടതിന് അേദ്ദഹം
അവെരവിളിപ്പിച്ച .

16 “ഒന്നാമെത്തയാൾ വന്നു, ‘്രപേഭാ, അങ്ങുതന്ന മിന്നാ
പത്തുകൂടി േനടിത്തന്നിരിക്കുന്നു’എന്നുപറഞ്ഞു.

17 “അേപ്പാൾരാജാവ്, ‘വളെരനല്ലത്,സമർഥനായദാസാ,നീ
ഈ െചറിയകാര്യത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നേല്ലാ, നീ പത്തു
പട്ടണങ്ങള െടഅധികാരിയായിരിക്കുക’എന്നുപറഞ്ഞു.

18 “രണ്ടാമെത്തയാൾ വന്നു, ‘്രപേഭാ, അങ്ങുതന്ന മിന്നാ
അഞ്ചുകൂടി േനടിത്തന്നിരിക്കുന്നു’എന്നുപറഞ്ഞു.

19 “അതിന് രാജാവ്, ‘നീ അഞ്ചുപട്ടണങ്ങള െട
അധികാരിയായിരിക്കുക’എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു.

20 “എന്നാൽ ഇതിനുേശഷം മെറ്റാരാൾ വന്ന,് ‘്രപേഭാ, ഇതാ
താങ്കള െട പണം! ഞാൻ അത് ഒരു തൂവാലയിൽ െകട്ടി
സൂക്ഷിച്ച െവച്ച . 21 കാരണം, െവക്കാത്തത് എടുക്കുകയും
വിതയ്ക്കാത്തതു െകായ്യ കയുംെചയ്യന്ന കരുണയറ്റ
മനുഷ്യനായഅങ്ങെയഞാൻ ഭയെപ്പട്ട ’എന്നുപറഞ്ഞു.

22 “രാജാവ് അയാേളാട് മറുപടിയായി, ‘ദുഷ്ടദാസാ,
ഞാൻ നിെന്ന വിധിക്കുന്നത് നിെന്റ വാക്കുകളാൽത്തെന്ന
ആയിരിക്കും. ഞാൻ െവക്കാത്തത് എടുക്കുകയും
വിതയ്ക്കാത്തതു െകായ്യ കയുംെചയ്യന്ന കരുണയറ്റ
മനുഷ്യൻ എന്നു നീ അറിഞ്ഞിരുന്നേല്ലാ? 23 പിെന്ന,
നീ എന്തുെകാണ്ട് എെന്റ പണം ബാങ്കിെലങ്കിലും
നിേക്ഷപിക്കാതിരുന്നു? എന്നാൽ ഞാൻ മടങ്ങിവന്ന് അത്
പലിശേയാടുകൂടി വാങ്ങുമായിരുന്നേല്ലാ!’

24 “പിെന്നഅേദ്ദഹംഅരിെകനിൽക്കുന്നവേരാട്, ‘ആമിന്നാ
അയാള െട പക്കൽനിന്ന് എടുത്ത് പത്ത് മിന്നായുള്ളവന്
െകാടുക്കുക’എന്നുപറഞ്ഞു.

25 “ ‘്രപേഭാ,അവനു പത്തുണ്ടേല്ലാ!’അവർപറഞ്ഞു.
26 “ ‘ഉള്ളവർെക്കല്ലാം അധികം നൽകെപ്പടും; എന്നാൽ
ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരിൽനിന്ന് അവർക്കുള്ള അൽപ്പംകൂെട
എടുത്തുകളയെപ്പടും. 27 തുടർന്ന് രാജാവ്, നാം
രാജാവായിത്തീരാൻഇഷ്ടെപ്പടാതിരുന്നനമ്മുെടശ്രതുക്കെള
ഇവിെടെകാണ്ടുവന്ന്നമ്മുെടമുമ്പിൽെവച്ച വധിക്കുക’എന്ന്
ആജ്ഞാപിച്ച .”
െജറുശേലമിേലക്കുള്ളൈജ്രതയാ്രത

28 ഈ കഥ പറഞ്ഞുതീർന്നതിനുേശഷം േയശു
അവിടെത്ത അനുയായികള െട മുന്നിലായി നടന്ന്
െജറുശേലമിേലക്കുയാ്രതതുടർന്നു. 29േയശുഒലിവുമലയുെട
അരിെകയുള്ളേബത്ത്ഫാെഗ,െബഥാന്യഎന്നീ ്രഗാമങ്ങള െട
സമീപെമത്തിയേപ്പാൾ തെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുേപെര,
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞയച്ച : 30 “നിങ്ങൾക്കു േനേരമുന്നിലുള്ള
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്രഗാമത്തിേലക്ക് െചല്ല ക; അതിൽ ്രപേവശിക്കുേമ്പാൾ,
ആരും ഒരിക്കലും കയറിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഴുതക്കുട്ടിെയ
അവിെട െകട്ടിയിരിക്കുന്നതു നിങ്ങൾ കാണും. അതിെന
അഴിച്ച െകാണ്ടുവരിക. 31 അതിെന അഴിക്കുന്നെതന്തിന്
എന്ന് ആെരങ്കിലും നിങ്ങേളാടു േചാദിച്ചാൽ, ‘കർത്താവിന്
ഇതിെനആവശ്യമുണ്ട്’എന്ന്അയാേളാട് മറുപടി പറയുക.”

32 അയയ്ക്കെപ്പട്ടവർ േപായി, തങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞിരുന്നതുേപാെല കണ്ടു. 33അവർ കഴുതക്കുട്ടിെയ
അഴിക്കുേമ്പാൾ അതിെന്റ ഉടമസ്ഥർ, “നിങ്ങൾ ഈ
കഴുതക്കുട്ടിെയഅഴിക്കുന്നത്എന്തിന്?”എന്നു േചാദിച്ച .

34 “കർത്താവിന് ഇതിെന ആവശ്യമുണ്ട്,” അവർ മറുപടി
പറഞ്ഞു.

35 അവർ കഴുതക്കുട്ടിെയ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്ന് തങ്ങള െട പുറങ്കുപ്പായങ്ങൾ അതിെന്റേമൽ
വിരിച്ച് േയശുവിെന ഇരുത്തി. 36അേദ്ദഹം േപാകുേമ്പാൾ
ജനങ്ങൾതങ്ങള െട പുറങ്കുപ്പായങ്ങൾവഴിയിൽവിരിച്ച .

37 ഒലിവുമലയുെട ഇറക്കത്തിന് അടുത്ത്
േയശു എത്തിയേപ്പാൾ, തങ്ങൾ കണ്ട സകല
അത്ഭുത്രപവൃത്തികെളയുംകുറിച്ച് ആനന്ദിച്ച് ശിഷ്യന്മാരുെട
കൂട്ടം ഒന്നാെകൈദവെത്തവാഴ്ത്തിെക്കാണ്ട്:
38 “കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ വരുന്ന രാജാവ്

വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ!†

“സ്വർഗത്തിൽസമാധാനം;സ്വർേഗാന്നതങ്ങളിൽമഹത്ത്വം”
എന്ന്അത്യ ച്ചത്തിൽആർത്തു.

39 ജനക്കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില പരീശന്മാർ
േയശുവിേനാട്, “ഗുേരാ, അങ്ങയുെട ശിഷ്യന്മാെര
ശാസിക്കുക!”എന്നുപറഞ്ഞു.

40 “അവർ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ഈ കല്ല കൾ
ആർത്തുവിളിക്കും,” േയശു ്രപതിവചിച്ച .

41 േയശു െജറുശേലമിനു സമീപം എത്തി, ആ
നഗരം കണ്ടേപ്പാൾ അതിെനക്കുറിച്ച വിലപിച്ച െകാണ്ട്
42 അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “നിനക്കു സമാധാനേമകുന്ന
കാര്യങ്ങൾ ഇേപ്പാെഴങ്കിലും നീ അറിഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ
എ്രത നന്നായിരുന്നു! പേക്ഷ, ഇേപ്പാൾ അവ നിനക്ക്
അേഗാചരങ്ങളായിരിക്കുന്നു. 43 നിെന്റ ശ്രതുക്കൾ
നിനക്കുചുറ്റ ം കിടങ്ങു കുഴിച്ച് നിെന്ന വലയംെചയ്ത്
എല്ലാവശത്തുനിന്നും നിെന്ന െഞരുക്കുന്ന കാലം വരുന്നു.
44അവർ നിെന്നയും നിെന്റ മതിലുകൾക്കുള്ളിലുള്ള നിെന്റ
മക്കെളയും നിലംപരിചാക്കും. അവർ ഒരു കല്ലിനുമീേത

† 19:38 സങ്കീ. 118:26
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മെറ്റാരു കല്ല് േശഷിപ്പിക്കുകയില്ല. ൈദവം നിെന്നസന്ദർശിച്ച
കാലം നീ തിരിച്ചറിയാതിരുന്നതുെകാണ്ട് ഇതു നിനക്കു
സംഭവിക്കും.”

േയശുൈദവാലയത്തിൽ
45 പിെന്ന അേദ്ദഹം ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ
െചന്ന,് അവിെട വ്യാപാരം നടത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നവെര
പുറത്താക്കിത്തുടങ്ങി. 46 അേദ്ദഹം അവേരാടു
പറഞ്ഞു: “ ‘എെന്റ ആലയം ്രപാർഥനാലയം ആയിരിക്കും’‡
എന്നു േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു; നിങ്ങേളാ, അതിെന
‘െകാള്ളക്കാരുെട ഗുഹ’ആക്കിയിരിക്കുന്നു.”§

47 ഇതിനുേശഷം അേദ്ദഹം ദിവേസന ൈദവാലയത്തിൽ
ഉപേദശിച്ച േപാന്നു. എന്നാൽ, പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
േവദജ്ഞരും ജനേനതാക്കന്മാരും അേദ്ദഹെത്ത
വധിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ആസൂ്രതണം െചയ്തുതുടങ്ങി.
48 ജനങ്ങെളല്ലാം അേദ്ദഹത്തിെന്റ വചനത്തിൽ
ആകൃഷ്ടരായിരുന്നതിനാൽ, അതിെനാരു മാർഗവും
കെണ്ടത്താൻഅവർക്കുകഴിഞ്ഞില്ല.

20
േയശുവിെന്റഅധികാരം േചാദ്യംെചയ്യെപ്പടുന്നു

1 ഒരു ദിവസം േയശു ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ ജനെത്ത
ഉപേദശിക്കുകയും സുവിേശഷം േഘാഷിക്കുകയും
െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
േവദജ്ഞരും സമുദായേനതാക്കന്മാേരാെടാത്ത്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്, 2 “എന്ത്
അധികാരത്താലാണ് താങ്കൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ െചയ്യന്നത?്
ഞങ്ങേളാടു പറയുക. ആരാണ് താങ്കൾക്ക്ഈഅധികാരം
തന്നത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

3 അതിനുത്തരമായി േയശു, “ഞാനും നിങ്ങേളാട്
ഒരു േചാദ്യം േചാദിക്കാം; 4 സ്നാനം നൽകാനുള്ള
അധികാരം േയാഹന്നാന് ലഭിച്ചത് സ്വർഗത്തിൽനിേന്നാ
മനുഷ്യരിൽനിേന്നാ?”

5 അവർ അതിെനപ്പറ്റി പരസ്പരം ചർച്ചെചയ്തു:
“ ‘സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്’എന്നു നാം പറഞ്ഞാൽ, പിെന്ന നിങ്ങൾ
േയാഹന്നാനിൽ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നത് എന്തുെകാണ്ട് എന്ന്
അേദ്ദഹം നേമ്മാടു േചാദിക്കും. 6 ‘മനുഷ്യരിൽനിന്ന,്’ എന്നു
പറഞ്ഞാേലാ, ജനെമല്ലാം നെമ്മ കെല്ലറിയും; കാരണം
േയാഹന്നാൻ ഒരു ്രപവാചകനാെണന്ന് ജനങ്ങൾക്കു
േബാധ്യമായിരിക്കുന്നു.”

‡ 19:46 െയശ. 56:7 § 19:46 യിര. 7:11
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7ഒടുവിൽഅവർ മറുപടിയായി, “അത്എവിെടനിന്ന് എന്നു
ഞങ്ങൾക്ക്അറിഞ്ഞുകൂടാ”എന്നുപറഞ്ഞു.

8അേപ്പാൾ േയശു, “എന്ത്അധികാരത്താലാണ്ഞാൻഈ
കാര്യങ്ങൾ െചയ്യന്നെതന്ന് ഞാനും നിങ്ങേളാടു പറയുന്നില്ല”
എന്നമറുപടിയും നൽകി.

പാട്ടക്കർഷകരുെടസാദൃശ്യകഥ
9തുടർന്ന്അേദ്ദഹംജനങ്ങേളാട്ഈസാദൃശ്യകഥപറഞ്ഞു:

“ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മുന്തിരിേത്താപ്പ് നട്ട പിടിപ്പിച്ച . അത്
ഏതാനും കർഷകെര പാട്ടത്തിേനൽപ്പിച്ചിട്ട്, ദീർഘനാളെത്ത
്രപവാസത്തിനായി വിേദശത്തുേപായി. 10 വിളെവടുപ്പ കാലം
ആയേപ്പാൾ, പാട്ടക്കർഷകരിൽനിന്ന് മുന്തിരിേത്താപ്പിെല
വിളവിൽ തനിക്കുള്ള ഓഹരി വാേങ്ങണ്ടതിന് അേദ്ദഹം
അവരുെട അടുേത്തക്ക് ഒരു ദാസെന അയച്ച . എന്നാൽ,
പാട്ടക്കർഷകർഅവെന മർദിച്ച് െവറുംൈകേയാെട തിരിെക
അയച്ച . 11 മുന്തിരിേത്താപ്പിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ മെറ്റാരു ദാസെന
അയച്ച ; എന്നാൽഅയാെളയും അവർ മർദിച്ച് അപമാനിച്ച്
െവറുംൈകേയാെട തിരിെക അയച്ച . 12 മൂന്നാമതും
ഒരാെള അയച്ച . അയാെള മുറിേവൽപ്പിച്ച പുറത്ത്
എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു.

13 “അേപ്പാൾ മുന്തിരിേത്താപ്പിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞു:
‘ഇനി ഞാൻ എന്തുെചയ്യ ം? എെന്റ ്രപിയമകെന ഞാൻ
അയയ്ക്കും; ഒരുപേക്ഷഅവർഅവെനആദരിേച്ചക്കും.’

14 “എന്നാൽ,ആകർഷകർ മകെനകണ്ടേപ്പാൾ പരസ്പരം
ഇങ്ങെന ചർച്ചെചയ്തു, ‘ഇവനാണ് അവകാശി; വരൂ,
നമുക്ക് ഇവെന െകാന്നുകളയാം; എങ്കിൽ ഇതിെനല്ലാം
നാം അവകാശികളാകും.’ 15 അങ്ങെന അവർ അവെന
മുന്തിരിേത്താപ്പിന് പുറേത്തക്കു വലിച്ചിഴച്ച െകാണ്ടുേപായി
െകാന്നുകളഞ്ഞു.

“മുന്തിരിേത്താപ്പിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ ഇനി അവേരാട്
എങ്ങെനയാണ് ്രപതികരിക്കുക? 16 അേദ്ദഹം വന്ന് ആ
പാട്ടക്കർഷകെര വധിച്ച് മുന്തിരിേത്താപ്പ് േവെറ ആള കെള
ഏൽപ്പിക്കും.”
ഇതു േകട്ട ജനം, “ഈ കഥ ഒരിക്കലും
യാഥാർഥ്യമാകാതിരിക്കെട്ട”എന്നുപറഞ്ഞു.

17 അേപ്പാൾ േയശു ജനെത്ത അർഥപൂർണമായി
േനാക്കിെക്കാണ്ട്,
“ ‘ശില്പികൾ ഉേപക്ഷിച്ചആകല്ല തെന്ന
മൂലക്കല്ലായിത്തീർന്നു,’*

* 20:17 സങ്കീ. 118:22
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എന്നതിരുെവഴുത്ത്നിങ്ങൾവായിച്ചിട്ടിേല്ല? 18ഈകല്ലിേന്മൽ
വീഴുന്നവെരല്ലാം തകർന്നുേപാകും. അത് ആരുെടേമൽ
വീഴുേന്നാഅയാൾതരിപ്പണമാകും”എന്നുപറഞ്ഞു.

19 േയശു ഈ സാദൃശ്യകഥ തങ്ങൾക്കു വിേരാധമായിട്ടാണ്
പറഞ്ഞെതന്നു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, േവദജ്ഞരും
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും എ്രതയും െപെട്ടന്നുതെന്ന
അേദ്ദഹെത്ത ബന്ധനസ്ഥനാക്കാൻ മാർഗം ആരാഞ്ഞു,
എന്നാൽഅവർജനേരാഷം ഭയെപ്പട്ട .

ൈകസർക്കുകരം െകാടുക്കുന്നത്
20അവർേയശുവിെനസസൂക്ഷ്മംനിരീക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
േയശുവിെന വാക്കിൽക്കുടുക്കി േറാമൻ നിയമ്രപകാരമുള്ള
വല്ല കുറ്റവും െചയ്യിച്ച് േറാമൻ ഭരണാധികാരിക്ക്
ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള പഴുത് അേന്വഷിക്കാനായി,
നീതിമാന്മാെരന്നു നടിക്കുന്ന രഹസ്യദൂതന്മാെര
േയശുവിെന്റ സമീപേത്തക്കയച്ച . 21 അവർ
അേദ്ദഹേത്താടു േചാദിച്ച : “ഗുേരാ, അങ്ങ്
ശരിയായിട്ട ള്ളതു ്രപസ്താവിക്കുകയും ഉപേദശിക്കുകയും
പക്ഷേഭദരഹിതനായി സത്യം അനുസരിച്ച മാ്രതം
ൈദവികമാർഗം പഠിപ്പിക്കുകയുംെചയ്യന്നു എന്ന്
ഞങ്ങൾക്കറിയാം. 22 നാം േറാമൻ ൈകസർക്ക് നികുതി
െകാടുക്കുന്നതുശരിയാേണാ?”

23 അവരുെട ത്രന്തം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അേദ്ദഹം
അവേരാട്, 24 “ഒരു ദിനാർനാണയം കാണിക്കുക” എന്നു
പറഞ്ഞു. അതിനുേശഷം “ആരുെട രൂപവും ലിഖിതവുമാണ്
ഇതിേന്മലുള്ളത?്”എന്ന് േയശുഅവേരാടു േചാദിച്ച .

“ൈകസറുേടത”്അവർമറുപടി പറഞ്ഞു.
25 “അങ്ങെനെയങ്കിൽ, ൈകസർക്ക് നൽേകണ്ടത്
ൈകസർക്കും ൈദവത്തിന് നൽേകണ്ടത് ൈദവത്തിനും
നൽകുക,”എന്ന്അേദ്ദഹംഅവേരാടു പറഞ്ഞു.

26 അങ്ങെന, ജനങ്ങള െടമുമ്പിൽെവച്ച് അേദ്ദഹെത്ത
വാക്കിൽ കുടുക്കാൻ കഴിയാെത അവർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മറുപടിേകട്ട്ആശ്ചര്യെപ്പട്ട മിണ്ടാതിരുന്നു.

പുനരുത്ഥാനവും വിവാഹവും
27 പുനരുത്ഥാനം ഇെല്ലന്നു വാദിക്കുന്ന സദൂക്യരിൽ
ചിലർ ഒരു േചാദ്യവുമായി േയശുവിെന്റ അടുക്കൽവന്നു.
28 അവർ അേദ്ദഹേത്താട് ഇങ്ങെന േചാദിച്ച : “ഗുേരാ,
ഒരാള െട സേഹാദരൻ മക്കളില്ലാെത മരിച്ച േപാകുകയും
ഭാര്യ േശഷിക്കുകയും െചയ്യ െന്നങ്കിൽ, അയാൾ ആ
വിധവെയ വിവാഹംെചയ്തു സേഹാദരനുേവണ്ടി
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മക്കെള ജനിപ്പിക്കണെമന്നു േമാശ കൽപ്പിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ.†
29 ഒരിടത്ത് ഏഴ് സേഹാദരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാമൻ
ഒരു സ്്രതീെയ വിവാഹംകഴിച്ച , മക്കളില്ലാത്തവനായി
മരിച്ച . 30 രണ്ടാമനും പിെന്ന മൂന്നാമനും അവെള
വിവാഹംകഴിച്ച ; 31അങ്ങെന ഏഴുേപരും വിവാഹംകഴിച്ച ,
മക്കളില്ലാത്തവരായി മരിച്ച . 32ഒടുവിൽആസ്്രതീയും മരിച്ച .
33 അങ്ങെനെയങ്കിൽ പുനരുത്ഥിതജീവിതത്തിൽ അവൾ
ആരുെട ഭാര്യയായിരിക്കും? അവർ ഏഴുേപരും അവെള
വിവാഹംകഴിച്ചിരുന്നേല്ലാ!”

34 േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞത്, “ഈ
യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ വിവാഹംകഴിക്കുകയും
വിവാഹംകഴിപ്പിച്ചയയ്ക്കുകയുംെചയ്യന്നു. 35 എന്നാൽ,
മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനത്തിന് േയാഗ്യരായി
വരുംയുഗത്തിൽ്രപേവശിക്കുേമ്പാൾവിവാഹംകഴിക്കുകേയാ
വിവാഹംകഴിപ്പിച്ചയയ്ക്കുകേയാ െചയ്യന്നില്ല.
36 അവർ പുനരുത്ഥിതരായിരിക്കുകയാൽ‡
ൈദവദൂതതുല്യരും ൈദവപു്രതരും ആകുന്നു,
അതുെകാണ്ട് അവർക്ക് ഇനി മരിക്കാനും സാധ്യമല്ല.
37 േമാശതെന്ന മുൾപ്പടർപ്പിെനപ്പറ്റിയുള്ള വിവരണത്തിൽ
മരിച്ചവർ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക്
വ്യക്തമാക്കിത്തന്നിട്ട ണ്ട്; കർത്താവിെനക്കുറിച്ച്
‘അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവവും യിസ്ഹാക്കിെന്റ ൈദവവും
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവവും ആകുന്നു’§ എന്നിങ്ങെന േമാശ
പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. 38 അവിടന്നു മരിച്ചവരുെട
ൈദവമല്ല, പിെന്നേയാ ജീവനുള്ളവരുെട ൈദവമാണ്.
ൈദവദൃഷ്ടിയിൽഎല്ലാവരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർതെന്ന.”

39 “ഗുേരാ,അങ്ങയുെട ഉത്തരം വളെര നന്നായിരിക്കുന്നു,”
േവദജ്ഞരിൽ ചിലർ ്രപതികരിച്ച . 40 ഇതിൽപ്പിെന്ന
അേദ്ദഹേത്താട് കൂടുതൽ േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിക്കാൻ
ആർക്കുംൈധര്യം വന്നില്ല.

്രകിസ്തുആരുെട പു്രതൻ?
41 എന്നാൽ, േയശു അവേരാട് ഇങ്ങെന േചാദിച്ച :

“ദാവീദിെന്റപു്രതനാണ് ്രകിസ്തുഎന്നുപറയുന്നത്എങ്ങെന?
42ദാവീദുേപാലുംസങ്കീർത്തനപ്പ സ്തകത്തിൽ:
“ ‘കർത്താവ്എെന്റകർത്താവിേനാട്:
43 “ഞാൻനിെന്റശ്രതുക്കെളനിെന്റചവിട്ടടിയിലാക്കുംവെര
നീഎെന്റവലതുഭാഗത്ത് ഉപവിഷ്ടനാകുക”*’

† 20:28 ആവ. 25:5-6കാണുക. ‡ 20:36 മൂ.ഭാ. പുനരുത്ഥാനത്തിെന്റ മക്കൾ
§ 20:37 പുറ. 3:6 * 20:43 സങ്കീ. 110:1
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എന്നു ്രപസ്താവിച്ചേല്ലാ! 44ദാവീദ് ്രകിസ്തുവിെന ‘കർത്താേവ’
എന്നു സംേബാധന െചയ്യ െന്നങ്കിൽ ്രകിസ്തു ദാവീദിെന്റ
പു്രതൻആകുന്നെതങ്ങെന?”
േവദജ്ഞെരക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ്

45 ജനെമല്ലാം ്രശദ്ധിച്ച െകാണ്ടിരിെക്ക, േയശു തെന്റ
ശിഷ്യന്മാേരാടു പറഞ്ഞത്: 46 “േവദജ്ഞെര സൂക്ഷിക്കുക.
അവർ സ്വന്തം പദവി ്രപകടമാക്കുന്ന നീണ്ട പുറങ്കുപ്പായം
ധരിച്ച െകാണ്ടു ചന്തസ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്ന് അഭിവാദനം
സ്വീകരിക്കാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. പള്ളികളിൽ ്രപധാന
ഇരിപ്പിടങ്ങള ം വിരുന്നുകളിൽ ആദരണീയർക്കായി
േവർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടവും അവർ േമാഹിക്കുന്നു.
47അവർ വിധവകള െട സമ്പത്ത് നിർലജ്ജം അപഹരിച്ചിട്ട†്
േകവലം ്രപകടനാത്മകമായ നീണ്ട ്രപാർഥനകൾ
െചാല്ല കയുംെചയ്യന്നു.അങ്ങെനയുള്ളവർഅതിഭീകരമായി
ശിക്ഷിക്കെപ്പടും.”

21
വിധവയുെട വഴിപാട്

1 േയശു തലയുയർത്തിേനാക്കി, ധനികർ
ൈദവാലയഭണ്ഡാരത്തിൽപണംഅർപ്പിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നതു
്രശദ്ധിച്ച . 2 അേപ്പാൾ ദരി്രദയായ ഒരു വിധവ
അവിെട വളെര െചറിയ രണ്ട് െചമ്പുനാണയങ്ങൾ
അർപ്പിക്കുന്നതും അേദ്ദഹം കണ്ടു. 3 “ഈ ദരി്രദയായ
വിധവ മെറ്റല്ലാവെരക്കാള ം കൂടുതൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു,
നിശ്ചയം എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
4 മെറ്റല്ലാവരും അവരുെട സമ്പൽസമൃദ്ധിയിൽനിന്നാണ്
അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്; ഇവേളാ തെന്റ ദാരി്രദ്യത്തിൽനിന്ന,്
അവള െട ഉപജീവനത്തിനുണ്ടായിരുന്നതു മുഴുവനും
അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു,”എന്ന്അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു.
യുഗാവസാനലക്ഷണങ്ങൾ

5 ചില ശിഷ്യർ ൈദവാലയെത്തക്കുറിച്ച്, അതു
മേനാഹരമായ കല്ല കളാലും വഴിപാടായി ലഭിച്ച
വസ്തുക്കളാലും അലംകൃതമായിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞേപ്പാൾ േയശു ഇങ്ങെന ്രപതിവചിച്ച : 6 “നിങ്ങൾ
ഈ കാണുന്നത,് ഒരു കല്ലിനുമീേത മെറ്റാരു കല്ല്
േശഷിക്കാത്തവിധംഎല്ലാം നിലംെപാത്തുന്നകാലം വരുന്നു.”

7 “ഗുേരാ,എേപ്പാഴാണ്ഈകാര്യങ്ങൾസംഭവിക്കുക?അവ
സംഭവിക്കാറായി എന്നതിെന്റ ലക്ഷണം എന്തായിരിക്കും?”
അവർ േചാദിച്ച .
† 20:47 മൂ.ഭാ. വിധവകള െട വീടുകൾവിഴുങ്ങുകയും
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8അേദ്ദഹം അതിനു മറുപടി ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: “ആരും
നിങ്ങെള വഞ്ചിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുക. ‘ഞാൻ
ആകുന്നു ്രകിസ്തു’* എന്നും ‘സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു’
എന്നും അവകാശെപ്പട്ട െകാണ്ട് ധാരാളംേപർ എെന്റ
നാമത്തിൽ വരും. അവരുെട പിന്നാെല േപാകരുത.്
9 നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങെളക്കുറിച്ച ം കലാപങ്ങെളക്കുറിച്ച ം
േകൾക്കുേമ്പാൾ പരി്രഭാന്തരാകരുത്. ഇവ ആദ്യം
സംഭവിേക്കണ്ടതാകുന്നു. എന്നാൽ, അ്രതെപെട്ടന്ന്
യുഗാവസാനംസംഭവിക്കുകയില്ല.”

10 അേദ്ദഹം തുടർന്നു, “ജനതകൾതമ്മിലും
രാജ്യങ്ങൾതമ്മിലും യുദ്ധംെചയ്യ ം. 11 വലിയ ഭൂകമ്പങ്ങള ം
േലാകത്തിെന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ക്ഷാമവും
പകർച്ചവ്യാധികള ം ഉണ്ടാകും. ഭയാനകസംഭവങ്ങള ം
ആകാശത്ത്വലിയഅത്ഭുതചിഹ്നങ്ങള ം ദൃശ്യമാകും.

12 “എന്നാൽ ഇതിെനല്ലാംമുേമ്പ, എെന്റ
നാമംനിമിത്തം അവർ നിങ്ങെള ബന്ധിതരാക്കി
ഉപ്രദവിക്കും. നിങ്ങെള പള്ളികളിേലക്കും
കാരാഗൃഹങ്ങളിേലക്കും വലിച്ചിഴച്ച െകാണ്ടുേപാകും;
എെന്റ അനുയായികളായതിനാൽ, രാജാക്കന്മാരുെടയും
അധികാരികള െടയും മുമ്പിൽ നിർത്തും. 13 അതു
നിങ്ങൾക്ക് എെന്നക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയാനുള്ള
അവസരമായിരിക്കും. 14അതുെകാണ്ട് എങ്ങെന ്രപതിവാദം
നടത്തും എന്ന് ചിന്തിച്ച് മുൻകൂട്ടി വ്യാകുലെപ്പേടണ്ടതില്ല.
15 എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, നിങ്ങള െട എതിരാളികളിൽ
ആർക്കും െചറുത്തുനിൽക്കാേനാ എതിർത്തുപറയാേനാ
കഴിയാത്ത വാക്കുകള ം പരിജ്ഞാനവും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
നൽകും. 16മാതാപിതാക്കള ംസേഹാദരങ്ങള ംബന്ധുക്കള ം
സ്േനഹിതരും നിങ്ങെള ഒറ്റിെക്കാടുക്കും. അവർ
നിങ്ങളിൽ ചിലെര െകാന്നുകളയും. 17 നിങ്ങൾ എെന്റ
അനുയായികൾ ആയിരിക്കുന്നതു നിമിത്തം സകലരും
നിങ്ങെള െവറുക്കും. 18 എന്നാൽ, നിങ്ങള െട ഒരു
തലമുടിേപാലും നശിച്ച േപാകുകയില്ല. 19 നിങ്ങള െട
ൈസ്ഥര്യത്താൽനിങ്ങൾജീവൻ ്രപാപിക്കും.

20 “ൈസന്യം െജറുശേലമിെന വലയംെചയ്തിരിക്കുന്നതു
കാണുേമ്പാൾ അതിെന്റ നാശം അടുത്തിരിക്കുന്നു
എന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാൻ കഴിയും. 21 അേപ്പാൾ
െയഹൂദ്യ്രപവിശ്യയിലുള്ളവർ മലകളിേലക്ക് ഓടിേപ്പാകെട്ട;
നഗരത്തിനകത്തുള്ളവർ അവിടംവിട്ട പുറത്തിറങ്ങി
വരെട്ട; നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലുള്ളവർ നഗരത്തിനുള്ളിൽ

* 21:8 ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാൻ ആകുന്നു, എന്ന് യേഹാവയായ ൈദവം
േമാശയ്ക്ക് മുൾപ്പടർപ്പിൽെവച്ച് െവളിെപ്പട്ടേപ്പാൾ ഉപേയാഗിച്ചഅേതപദഘടന.
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്രപേവശിക്കാതിരിക്കെട്ട. 22 കാരണം, ്രപവചനലിഖിതങ്ങൾ
എല്ലാം പൂർത്തിയാകുന്ന ്രപതികാരകാലമാകുന്നു
അത.് 23 ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഗർഭവതികൾക്കും
മുലയൂട്ട ന്ന അമ്മമാർക്കും ഹാ കഷ്ടം! േദശെത്തല്ലാം
വലിയ ദുരിതവും േദശവാസികൾെക്കതിേര േ്രകാധവും
ഉണ്ടാകും. 24അവരിൽ അേനകെര വാളിനിരയാക്കുകയും
മറ്റ ള്ളവെര സകലരാഷ്്രടങ്ങളിേലക്കും ബന്ദികളാക്കി
െകാണ്ടുേപാകുകയും െചയ്യ ം. െയഹൂേദതരർക്ക്
അനുവദിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന കാലം പൂർത്തിയാകുംവെര
അവർ െജറുശേലമിെനചവിട്ടിയരയ്ക്കും.

25 “സൂര്യനിലും ച്രന്ദനിലും നക്ഷ്രതങ്ങളിലും ചിഹ്നങ്ങൾ
ഉണ്ടാകും; കടലിെന്റയും ഭീകരതിരമാലകള െടയും
ഗർജനത്താൽ ഭൂമിയിെല ജനസഞ്ചയങ്ങൾ നടുങ്ങി
പരി്രഭമിക്കും. 26ആകാശേഗാളങ്ങൾ സ്വസ്ഥാനത്തുനിന്നു
വ്യതിചലിക്കുന്നതുെകാണ്ട് േലാകത്തിന് എന്തു
സംഭവിക്കാൻ േപാകുന്നു എന്ന സം്രഭമേത്താെട
മനുഷ്യർ ഭീതിപൂണ്ട് േബാധരഹിതരായി നിപതിക്കും.
27 അേപ്പാൾ ശക്തിേയാടും മഹാേതജേസ്സാടുംകൂെട
മനുഷ്യപു്രതൻ (ഞാൻ) േമഘത്തിൽ വരുന്നത് എല്ലാവരും
ദർശിക്കും. 28 ഇക്കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ച തുടങ്ങുേമ്പാൾ,
ൈധര്യപൂർവം നിവർന്നുനിൽക്കുക; നിങ്ങള െട വിേമാചനം
സമീപമായിരിക്കുന്നു!”

29 പിെന്ന േയശു അവേരാട് ഈ സാദൃശ്യകഥ
പറഞ്ഞു: “അത്തിവൃക്ഷെത്തയും മറ്റ വൃക്ഷങ്ങെളയും
്രശദ്ധിച്ച േനാക്കുക; 30അവ േകാമളമായി തളിർക്കുേമ്പാൾ
േവനൽക്കാലം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ആരും
പറയാെതതെന്ന നിങ്ങൾ ്രഗഹിക്കുന്നേല്ലാ.
31 അതുേപാെലതെന്ന, ഈ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതു
കാണുേമ്പാൾ ൈദവരാജ്യവും ആസന്നമായിരിക്കുെന്നന്നു
നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാക്കാം.

32 “ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട, ഇവെയല്ലാം
സംഭവിച്ച തീരുന്നതുവെരഈതലമുറ†അവസാനിക്കുകയില്ല,
നിശ്ചയം. 33ആകാശവും ഭൂമിയും നശിച്ച േപാകും; എെന്റ
വചനങ്ങേളാ,അനശ്വരമായിരിക്കും.

34 “സൂക്ഷിക്കുക! സുഖേലാലുപതയിലും മദ്യാസക്തിയിലും
മതിമറന്നും, ജീവിേതാത്കണ്ഠയിൽ ആമഗ്നരായും
മന്ദമനസ്ക്കരായിത്തീർന്നിട്ട് ആ നാൾ ഒരു െകണി
എന്നേപാെല തികച്ച ം അ്രപതീക്ഷിതമായി നിങ്ങൾക്കു
വരാതിരിക്കെട്ട. 35ആ ദിവസം സകലഭൂവാസികള െടേമലും
വരും. 36 എേപ്പാഴും ്രപാർഥനാനിരതരായി

† 21:32 അഥവാ,ജനത



ലൂേക്കാസ് 21:37 235 ലൂേക്കാസ് 22:9

ജാ്രഗതേയാടിരിക്കുക! താമസംവിനാ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന
ഈ ഭീകരാനുഭവങ്ങളിൽനിെന്നല്ലാം രക്ഷേനടാൻ
സുശക്തരാകുന്നതിനും മനുഷ്യപു്രതെന്റ മുമ്പാെക
നിർലജ്ജംനിൽക്കുന്നതിനുംഅേപ്പാൾനിങ്ങൾക്കുകഴിയും.”

37 േയശു പകെലല്ലാംൈദവാലയത്തിൽ ഉപേദശിക്കുകയും
സന്ധ്യയാകുേമ്പാൾ ഒലിവുമലയിൽ െചന്നു രാപാർക്കുകയും
െചയ്തുവന്നു. 38 അേദ്ദഹത്തിെന്റ വചനം
േകൾേക്കണ്ടതിന് ജനെമല്ലാം അതിരാവിെലതെന്ന
എഴുേന്നറ്റ്ൈദവാലയത്തിൽവന്നുെകാണ്ടിരുന്നു.

22
േയശുവിെന ഒറ്റിെക്കാടുക്കാൻയൂദാസമ്മതിക്കുന്നു

1 െപസഹാെയന്നും വിളിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന*
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ െപരുന്നാൾ അടുത്തു
വരികയായിരുന്നു. 2 പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും േവദജ്ഞരും
േയശുവിെന ഉന്മൂലനംെചയ്യന്നതിനു ഗൂഢാേലാചന
നടത്തിവരികയായിരുന്നു, എന്നാൽ അവർ ജനത്തിെന്റ
്രപതികരണം ഭയെപ്പട്ടിരുന്നു. 3 ആ സമയത്ത്,
പ്രന്തണ്ട് അെപ്പാസ്തലന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന യൂദാ
ഈസ്കേര്യാത്തിൽ സാത്താൻ ്രപേവശിച്ച . 4 അയാൾ
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരുെടയും ൈദവാലയത്തിെല
പടനായകരുെടയുംഅടുക്കൽ െചന്ന് േയശുവിെനഎങ്ങെന
ഒറ്റിെക്കാടുക്കാെമന്ന് അവരുമായി കൂടിയാേലാചിച്ച .
5 അവർ അത്യധികം ആനന്ദിച്ച് അയാൾക്കു പണം
നൽകാെമന്ന് വാഗ്ദാനംെചയ്തു. 6 അയാൾ അതിനു
സമ്മതിച്ച . േയശുവിനുചുറ്റ ം ജനക്കൂട്ടം ഇല്ലാത്ത
സമയംേനാക്കി യൂദാ, േയശുവിെന അറസ്റ്റ് െചയ്യിക്കാനുള്ള
തക്കംേനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
അന്ത്യഅത്താഴം

7 െപസഹാക്കുഞ്ഞാടിെന യാഗം അർപ്പിേക്കണ്ടുന്ന
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ ദിവസം വന്നുേചർന്നു. 8 േയശു
പേ്രതാസിെനയും േയാഹന്നാെനയും വിളിച്ച് “നിങ്ങൾ
േപായി നമുക്കു െപസഹ ഭക്ഷിേക്കണ്ടതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ
നടത്തുക”എന്നുപറഞ്ഞയച്ച .

9 “ഞങ്ങൾ എവിെടയാണ് െപസഹ ഒരുേക്കണ്ടത?്” എന്ന്
അവർ േചാദിച്ച .

* 22:1 െപസഹാെപ്പരുന്നാളിെനത്തുടർന്നുള്ളഏഴുദിവസങ്ങളിൽ പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പത്തിെന്റ െപരുന്നാള ം ആചരിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതുെകാണ്ട് ഒരാഴ്ച നീള ന്ന ഈ
ആേഘാഷം ഇരുനാമങ്ങളിലും അറിയെപ്പട്ടിരുന്നു. യഥാർഥത്തിൽ ഇവ രണ്ടും
വ്യത്യസ്തആേഘാഷങ്ങളാണ്.
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10 േയശു ഉത്തരമായി, “നിങ്ങൾ െജറുശേലം
പട്ടണത്തിനുള്ളിൽ കടക്കുേമ്പാൾ ഒരുകുടം െവള്ളം
ചുമന്നുെകാണ്ടുേപാകുന്ന ഒരുവൻ† നിങ്ങൾക്കുേനേര
വരും. അയാൾ കയറുന്ന വീട്ടിേലക്ക് അയാള െട
പിന്നാെല െചല്ല ക. 11ആ വീടിെന്റ ഉടമസ്ഥേനാട,് ‘ഞാൻ
എെന്റ ശിഷ്യന്മാേരാെടാത്ത് െപസഹ ആചരിക്കാനുള്ള
വിരുന്നുശാല എവിെട, എന്ന് ഗുരു േചാദിക്കുന്നു
എന്നു പറയുക’ എന്നു പറഞ്ഞു. 12 വിശാലവും
സുസജ്ജവുമാെയാരു മാളികമുറി അയാൾ നിങ്ങൾക്കു
കാണിച്ച തരും; അവിെട നമുക്കുേവണ്ടി ഒരുക്കങ്ങൾ
െചയ്യ ക”എന്നുപറഞ്ഞു.

13 അവർ േപായി, േയശു അവേരാടു
പറഞ്ഞിരുന്നതുേപാെലതെന്നഎല്ലാംകണ്ടു;അവിെടഅവർ
െപസഹഒരുക്കി.

14 സമയം ആയേപ്പാൾ േയശുവും അെപ്പാസ്തലന്മാരും
െപസഹാചരണത്തിന് ഇരുന്നു. 15 േയശു അവേരാട,് “എെന്റ
പീഡാനുഭവത്തിനുമുമ്പ് നിങ്ങേളാടുകൂെട ഈ െപസഹ
കഴിക്കാൻഞാൻ വളെര വാഞ്ഛിച്ച . 16ൈദവരാജ്യത്തിൽ
അതു പരിപൂർണമാകുന്നതുവെര ഞാൻ ഇനി അതു
ഭക്ഷിക്കുകയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു.

17 പിെന്ന പാനപാ്രതം എടുത്തു ൈദവത്തിന്
സ്േതാ്രതംെചയ്തേശഷം പറഞ്ഞു: “ഇതു വാങ്ങി പങ്കിടുക.
18ൈദവരാജ്യം വരുന്നതുവെര മുന്തിരിയുെടഫലത്തിൽനിന്ന്
ഞാൻ വീണ്ടും പാനം െചയ്യ കയില്ല എന്നുഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു.”

19 തുടർന്ന് അവിടന്ന് അപ്പം എടുത്ത് ൈദവത്തിന്
സ്േതാ്രതംെചയ്ത്, നുറുക്കി അവർക്കു െകാടുത്തുെകാണ്ട,്
“ഇതു നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി അർപ്പിക്കെപ്പടുന്ന എെന്റ
ശരീരമാകുന്നു. എെന്റഓർമയ്ക്കായി ഇതു െചയ്യ ക”എന്നു
പറഞ്ഞു.

20 അതുേപാെലതെന്ന അവിടന്ന് അത്താഴത്തിനുേശഷം,
പാനപാ്രതം എടുത്ത,് “ഈ പാനപാ്രതം നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
െചാരിയെപ്പടുന്ന എെന്റ രക്തത്തിെല േ്രശഷ്ഠമായ
ഉടമ്പടി ആകുന്നു,”‡ എന്നു പറഞ്ഞു. 21 “എന്നാൽ,
ഈ േമശേമൽത്തെന്ന എെന്ന ഒറ്റിെക്കാടുക്കുന്നവെന്റ
ൈക എെന്റ അരിെകയുണ്ട.് 22 ൈദവികപദ്ധതി
അനുസരിച്ച തെന്ന മനുഷ്യപു്രതൻ (ഞാൻ) ഇതാ
േപാകുന്നു;എന്നാൽ,എെന്നഒറ്റിെക്കാടുക്കുന്നവെന്റസ്ഥിതി
† 22:10 െയഹൂദാസംസ്കാരത്തിൽ ഒരു പുരുഷൻ െവള്ളം ചുമന്നുെകാണ്ട്
േപാകുന്നത് തികച്ച ം അസാധാരണമാണ.് ‡ 22:20 ഉടമ്പടിയുെട
സ്ഥിരീകരണത്തിന് രക്തെച്ചാരിച്ചിൽഅനിവാര്യമാണ.്
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അതിഭയാനകം!” 23 “ആരായിരിക്കും ഇതു െചയ്യ ക,” എന്ന്
അവർപരസ്പരം േചാദിച്ച തുടങ്ങി.

24 തങ്ങളിൽ ആെരയാണ് ഏറ്റവും േ്രശഷ്ഠനായി
കരുേതണ്ടെതന്ന് േവെറാരു വിഷയവും അവർക്കിടയിൽ
ചർച്ചയായി. 25 േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞു:
“ഈ േലാകത്തിെല ഭരണകർത്താക്കൾ തങ്ങള െട
്രപജകള െടേമൽ ആധിപത്യംനടത്തുന്നു. തങ്ങള െടേമൽ
േസ്വച്ഛാധിപത്യം നടത്തുന്നവെര ജനം തങ്ങള െട
അഭ്യ ദയകാംക്ഷികൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു. 26 എന്നാൽ,
നിങ്ങൾ അനുവർത്തിേക്കണ്ടത് അങ്ങെനയല്ല. നിങ്ങളിെല
മഹാന്മാർ ഏറ്റവും ഇളയവെരേപ്പാെലയും േനതാക്കൾ
ശു്രശൂഷകെരേപ്പാെലയും ആയിരിക്കണം. 27 ഇവരിൽ
ആരാണു മഹാൻ? ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുയാേളാ
ശു്രശൂഷിക്കുന്നയാേളാ? ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുന്നയാളേല്ല?
എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങള െട മധ്യത്തിൽ ഒരു
ശു്രശൂഷകെനേപ്പാെലയാണേല്ലാ. 28ഞാൻ അഭിമുഖീകരിച്ച
പരീക്ഷകളിൽ എെന്ന വിട്ട പിരിയാെത എേന്നാെടാപ്പം
നിന്നവർ നിങ്ങളാണേല്ലാ. 29 എെന്റ പിതാവ് എനിക്ക്
രാജ്യഭാരം കൽപ്പിച്ച തന്നതുേപാെല ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും
തരുന്നു. 30അങ്ങെന നിങ്ങൾ എെന്റ രാജ്യത്തിൽ, എെന്റ
േമശയിൽനിന്ന് ഭക്ഷിക്കുകയും പാനംെചയ്യ കയും െചയ്യ ം,
സിംഹാസനസ്ഥരായി ഇ്രസാേയലിെല പ്രന്തണ്ട് േഗാ്രതങ്ങെള
ന്യായംവിധിക്കുകയും െചയ്യ ം.

31 “ശിേമാേന, ശിേമാേന, സാത്താൻ നിങ്ങൾ
ഓേരാരുത്തെരയും േഗാതമ്പു പാറ്റ ന്നതുേപാെല
പാേറ്റണ്ടതിന് അനുവാദം േചാദിച്ച ; 32 എന്നാൽ
നിെന്റ വിശ്വാസം നഷ്ടെപ്പട്ട േപാകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ
നിനക്കുേവണ്ടി ്രപാർഥിച്ച . നീ തിരിച്ച വന്നേശഷം നിെന്റ
സേഹാദരന്മാെര ഉറപ്പിച്ച െകാള്ളണം.”

33 അേപ്പാൾ ശിേമാൻ, “കർത്താേവ, അങ്ങേയാടുകൂെട
തടവിലാകാനും മരിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ്” എന്നു
പറഞ്ഞു.

34 േയശു അവേനാട,് “പേ്രതാേസ, ഞാൻ നിേന്നാടു
പറയുന്നു: എെന്ന അറിയുന്നില്ല എന്ന് നീ മൂന്നു്രപാവശ്യം
തിരസ്കരിച്ച പറയുംവെരഇന്നു േകാഴി കൂവുകയില്ല.”

35 പിെന്ന േയശു അവേരാടു േചാദിച്ച : “ഞാൻ നിങ്ങെള
മടിശ്ശീലേയാ സഞ്ചിേയാ െചരിേപ്പാകൂടാെത അയച്ചേപ്പാൾ
നിങ്ങൾക്ക്എെന്തങ്കിലും കുറവുണ്ടാേയാ?”

“ഒരു കുറവും ഉണ്ടായില്ല”അവർമറുപടി പറഞ്ഞു.
36 േയശു തുടർന്ന് അവേരാടു പറഞ്ഞത്: “എന്നാൽ
ഇേപ്പാൾ മടിശ്ശീലയുള്ളവൻ അത് എടുക്കുക;
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അതുേപാെലതെന്ന സഞ്ചിയും. നിങ്ങള െടപക്കൽ ഒരു
വാൾ ഇല്ലാെയങ്കിൽ തെന്റ വസ്്രതം വിറ്റ് ഒരു വാൾ
വാങ്ങുക. 37 ‘അവൻ അധർമികള െട കൂട്ടത്തിൽ
എണ്ണെപ്പട്ട ,’§ എന്നു േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന ്രപവചനം
എന്നിൽ നിറേവേറണ്ടതാകുന്നു. അേത, എെന്നക്കുറിച്ച്
എഴുതിയിട്ട ള്ളെതല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കെപ്പടണം.”

38അതിനു ശിഷ്യന്മാർ, “ഇതാ, കർത്താേവ, ഇവിെട രണ്ട്
വാൾ ഉണ്ട്”എന്നുപറഞ്ഞു.

“അതു മതി,”അേദ്ദഹം ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

േയശു ഒലിവുമലയിൽ ്രപാർഥിക്കുന്നു
39 ഇതിനുേശഷം േയശു മാളികമുറിക്ക് പുറത്തിറങ്ങി
പതിവുേപാെല ഒലിവുമലയിേലക്കു യാ്രതയായി;
ശിഷ്യന്മാർ അേദ്ദഹെത്ത അനുഗമിച്ച . 40 അവിെട
എത്തിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹം അവേരാട്, “്രപേലാഭനത്തിൽ
അകെപ്പടാതിരിക്കാൻ ്രപാർഥിക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു.
41 പിെന്ന അവരിൽനിന്ന് ഒരു കേല്ലറു ദൂരത്തിനപ്പ റം
െചന്നു മുട്ട കുത്തി, 42 “പിതാേവ, തിരുവിഷ്ടെമങ്കിൽ ഈ
പാനപാ്രതം എന്നിൽനിന്ന് മാറ്റണേമ; എങ്കിലും എെന്റ
ഇഷ്ടമല്ല,അവിടെത്തഇഷ്ടംേപാെലതെന്നആകെട്ട”എന്നു
്രപാർഥിച്ച . 43സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഒരു ദൂതൻ ്രപത്യക്ഷനായി
അേദ്ദഹത്തിന് ശക്തിപകർന്നു. 44 പിെന്ന, േയശു
അതിേവദനയിലായി, അത്യധികം തീ്രവതേയാെട ്രപാർഥിച്ച .
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിയർപ്പ് വലിയ രക്തത്തുള്ളികൾേപാെല
നിലത്തുവീണു.

45 ്രപാർഥന കഴിഞ്ഞ് അേദ്ദഹം എഴുേന്നറ്റ് ശിഷ്യന്മാരുെട
അടുക്കൽ തിരിെച്ചത്തിയേപ്പാൾ, അവർ ദുഃഖത്താൽ
തളർന്ന് ഉറങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നതു കണ്ട്, 46 “നിങ്ങൾ
ഉറങ്ങുന്നത് എന്ത്? എഴുേന്നൽക്കൂ, ്രപേലാഭനത്തിൽ
അകെപ്പടാതിരിക്കാൻ ്രപാർഥിക്കുക” എന്ന് േയശു
അവേരാടു പറഞ്ഞു.

േയശുബന്ധിതനാകുന്നു
47 േയശു സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾത്തെന്ന ഒരു
ജനക്കൂട്ടം അവിെട വന്നുേചർന്നു. പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ
ഒരാളായ യൂദാ ആയിരുന്നു അവർക്കു വഴികാട്ടിയായി
നടന്നിരുന്നത.് അയാൾ േയശുവിെന ചുംബിേക്കണ്ടതിന്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുേത്തക്കുെചന്നു. 48 എന്നാൽ േയശു
അയാേളാട,് “യൂദാേയ, നീ ചുംബനം െകാണ്ടാേണാ
മനുഷ്യപു്രതെന ഒറ്റിെക്കാടുക്കുന്നത്?”എന്നു േചാദിച്ച .

§ 22:37 െയശ. 53:12
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49എന്താണു സംഭവിക്കാൻ േപാകുന്നെതന്നു േയശുവിെന്റ
കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർ ്രഗഹിച്ചിട്ട,് “കർത്താേവ,
ഞങ്ങൾ വാെളടുത്തു െവട്ടണേമാ?” എന്നു േചാദിച്ച .
50 അവരിൽ ഒരാൾ മഹാപുേരാഹിതെന്റ ദാസെന െവട്ടി,
അയാള െട വലതുകാത് േഛദിച്ച കളഞ്ഞു.

51 “അരുത്,അത്പാടില്ല,” േയശുപറഞ്ഞു. പിെന്നഅേദ്ദഹം
അവെന്റകാതിൽ െതാട്ട്അവെനസൗഖ്യമാക്കി.

52 തനിെക്കതിേരവന്ന പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാേരാടും
ൈദവാലയത്തിെലപടനായകന്മാേരാടുംസമുദായേനതാക്കന്മാേരാടും
േയശു, “ഞാൻ ഒരു വിപ്ളവം നയിക്കുന്നതിനാലാേണാ
നിങ്ങൾ എെന്ന പിടിച്ച െകട്ടാൻ വാള കള ം വടികള േമന്തി
വരുന്നത?് 53 ഞാൻ ദിവസവും ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ആയിരുന്നേപ്പാൾ നിങ്ങൾ എെന്റേമൽ
ൈകെവച്ചില്ല.എന്നാൽഇതുനിങ്ങള െടസമയം,അന്ധകാരം
അധികാരം നടത്തുന്നസമയം”എന്നുപറഞ്ഞു.
പേ്രതാസ് േയശുവിെനതള്ളിപ്പറയുന്നു

54 അവർ േയശുവിെന പിടിച്ച മഹാപുേരാഹിതെന്റ
അരമനയിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി. പേ്രതാസ് അൽപ്പം
അകലംവിട്ട് പിന്നാെല െചന്നു. 55ചിലർ*അരമനാങ്കണത്തിന്
നടുവിൽ തീ കത്തിച്ച് ഒന്നിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ പേ്രതാസും
അവേരാെടാപ്പം േചർന്നു. 56 ഒരു േവലക്കാരി െപൺകുട്ടി
തീയുെട ്രപകാശത്തിൽ അയാൾ ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടു;
സൂക്ഷിച്ച േനാക്കിയിട്ട്, “ഈ മനുഷ്യനും അയാള െട
അനുയായികളിൽ ഒരാളാണ്”എന്നുപറഞ്ഞു.

57എന്നാൽ പേ്രതാസ് അതു നിേഷധിച്ച്, “സ്്രതീേയ,ഞാൻ
അയാെളഅറിയുന്നില്ല”എന്നുപറഞ്ഞു.

58അൽപ്പസമയംകഴിഞ്ഞ് േവെറ ഒരാൾഅയാെളകണ്ടിട്ട്,
“നീയുംഅവരുെടകൂട്ടത്തിലുള്ളവൻ”എന്നുപറഞ്ഞു.

“മനുഷ്യാ, ഞാൻ അക്കൂട്ടത്തിലുള്ളവനല്ല,” പേ്രതാസ്
മറുപടി പറഞ്ഞു.

59 ഏകേദശം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു മെറ്റാരാൾ
ഉറപ്പിച്ച പറഞ്ഞു: “തീർച്ചയായും ഇയാൾ അയാേളാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾതെന്ന. േനാക്കൂ ഇയാള ം
ഗലീലക്കാരനാണേല്ലാ!”

60 അതിനു പേ്രതാസ,് “േഹ മനുഷ്യാ, നീ പറയുന്നത്
എന്താെണന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ല” എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. പേ്രതാസ് സംസാരിക്കുേമ്പാൾ േകാഴി
കൂവി. 61 അേപ്പാൾ കർത്താവ് തിരിഞ്ഞ് പേ്രതാസിെന
സൂക്ഷിച്ച േനാക്കി. “ഇന്ന് േകാഴി കൂവുന്നതിനുമുമ്പ്
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മൂന്നു്രപാവശ്യം നീഎെന്നതിരസ്കരിക്കും,”എന്നുകർത്താവ്
തേന്നാടു പറഞ്ഞിരുന്ന വാക്ക് ഓർത്ത് 62 പേ്രതാസ്
പുറേത്തക്കുേപായിഅതിദുഃഖേത്താെട െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു.

പടയാളികൾ േയശുവിെനപരിഹസിക്കുന്നു
63 േയശുവിനു കാവൽനിന്നിരുന്ന പടയാളികൾ
അേദ്ദഹെത്ത പരിഹസിക്കാനും അടിക്കാനും തുടങ്ങി.
64അേദ്ദഹത്തിെന്റ കണ്ണ് മൂടിെക്കട്ടിയിട്ട,് “ആരാണ് നിെന്ന
അടിച്ചത്? ഞങ്ങേളാട് ്രപവചിക്കുക!” എന്നിങ്ങെനയും
65 മറ്റ പലതും അേദ്ദഹെത്ത അപഹസിച്ച െകാണ്ട് അവർ
പറഞ്ഞു.

േയശു പീലാേത്താസിെന്റയും െഹേരാദാവിെന്റയും
മുമ്പിൽ

66 േനരം പുലർന്നേപ്പാൾ, സമുദായേനതാക്കന്മാരും
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും േവദജ്ഞരും ഉൾെപ്പട്ട
ന്യായാധിപസമിതി സേമ്മളിച്ച് േയശുവിെന
തങ്ങള െടമുമ്പിൽ വരുത്തി. 67 “നീ ്രകിസ്തുവാേണാ,”അവർ
ആരാഞ്ഞു, “ഞങ്ങേളാടു പറയുക.”
അതിന് േയശു, “ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞാലും
നിങ്ങൾ എെന്ന വിശ്വസിക്കുകയില്ല, 68ഞാൻ േചാദിക്കുന്ന
േചാദ്യങ്ങൾക്കു നിങ്ങൾഉത്തരം പറയുകയുമില്ല. 69എന്നാൽ
മനുഷ്യപു്രതൻ (ഞാൻ) ൈദവശക്തിയുെട വലതുഭാഗത്ത്
ഉപവിഷ്ടനാകുന്ന സമയം ഇതാ വെന്നത്തിയിരിക്കുന്നു”
എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

70 “നീ അേപ്പാൾ ൈദവപു്രതൻതെന്നേയാ?” അവർ
എല്ലാവരും ഒേരസ്വരത്തിൽ േചാദിച്ച .

“നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുേപാെലതെന്ന; ഞാൻ ആകുന്നു,”
േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

71അേപ്പാൾ അവർ, “ഇനി നമുക്ക് േവെറ സാക്ഷ്യത്തിെന്റ
ആവശ്യം എന്ത?് അവെന്റ വായിൽനിന്നുതെന്ന നാം അതു
േകട്ട കഴിഞ്ഞേല്ലാ”എന്നുപറഞ്ഞു.

23
1 അനന്തരം ആ സംഘം ഒന്നാെക എഴുേന്നറ്റ്
േയശുവിെന േറാമൻ ഭരണാധികാരിയായ പീലാേത്താസിെന്റ
അടുേത്തക്ക് െകാണ്ടുേപായി. 2 “ഈ മനുഷ്യൻ
ഞങ്ങള െട ജനങ്ങെള വഴിെതറ്റിക്കുന്നതായി ഞങ്ങൾ
കണ്ടിരിക്കുന്നു. ൈകസർക്കു നികുതി െകാടുക്കുന്നത്
ഇയാൾ വിലക്കുകയും താൻ ്രകിസ്തു എന്ന രാജാവാെണന്ന്
അവകാശെപ്പടുകയും െചയ്യന്നു,” എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട്
അവർഅേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽകുറ്റംആേരാപിക്കാൻതുടങ്ങി.
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3 പീലാേത്താസ് േയശുവിേനാട,് “നീയാേണാ െയഹൂദരുെട
രാജാവ്?”എന്നു േചാദിച്ച .
അതിന് േയശു, “അേത,താങ്കൾപറയുന്നതുേപാെലതെന്ന”
എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു.

4 അേപ്പാൾ പീലാേത്താസ് പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാേരാടും
ജനക്കൂട്ടേത്താടും, “ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനിൽ കുറ്റെമാന്നും
കാണുന്നില്ല”എന്നു ്രപഖ്യാപിച്ച .

5 അതിന് അവർ, “ഇവൻ അങ്ങ് ഗലീലാ്രപവിശ്യയിൽ
ആരംഭിച്ച് ഇങ്ങ് െയഹൂദ്യവെര എല്ലായിടത്തും ജനങ്ങെള
തെന്റ ഉപേദശംെകാണ്ട് കലഹിപ്പിക്കുകയാണ”് എന്നു
തറപ്പിച്ച പറഞ്ഞു.

6 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ പീലാേത്താസ് േചാദിച്ച : “ഈ
മനുഷ്യൻ ഗലീലക്കാരേനാ?” 7 േയശു െഹേരാദാവിെന്റ
അധികാരപരിധിയിൽ ഉൾെപ്പട്ടവൻ എന്നറിഞ്ഞിട്ട,് അയാൾ
അേദ്ദഹെത്തആ സമയത്തു െജറുശേലമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന,
െഹേരാദാവിെന്റഅടുേത്തക്കയച്ച .

8 േയശുവിെന കണ്ട് െഹേരാദാവ് അത്യധികം ആനന്ദിച്ച ,
കാരണം അയാൾ വളെരക്കാലമായി അേദ്ദഹെത്ത
കാണാൻ ആ്രഗഹിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.
േയശുവിെനക്കുറിച്ച േകട്ടിരുന്നതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ,
അേദ്ദഹം എെന്തങ്കിലും അത്ഭുതം ്രപവർത്തിക്കുന്നതു
കാണാെമന്നു ്രപതീക്ഷിച്ച . 9 അയാൾ േയശുവിേനാട്
ഒേട്ടെറ േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിെച്ചങ്കിലും േയശു അയാൾക്ക്
യാെതാരുത്തരവും നൽകിയില്ല. 10 പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
േവദജ്ഞരും ശക്തിയുക്തം അേദ്ദഹത്തിൽ കുറ്റം
ആേരാപിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 11 െഹേരാദാവും
അയാള െട ൈസനികരും അേദ്ദഹെത്ത പുച്ഛിക്കുകയും
പരിഹസിക്കുകയും െചയ്തു. പിെന്ന, അേദ്ദഹെത്ത
വിശിഷ്ടമായ പുറങ്കുപ്പായം ധരിപ്പിച്ച് പീലാേത്താസിെന്റ
അടുേത്തക്ക് മടക്കി അയച്ച . 12 അന്ന് െഹേരാദാവും
പീലാേത്താസും സ്േനഹിതന്മാരായിത്തീർന്നു; അതിനുമുമ്പ്
അവർപരസ്പരം ശ്രതുക്കളായിരുന്നു.

13 പീലാേത്താസ് പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാെരയും
ഭരണാധികാരികെളയും ജനങ്ങെളയും വിളിച്ച കൂട്ടി,
അവേരാട് ഇങ്ങെന വിധി്രപസ്താവിച്ച : 14 “ഈ
മനുഷ്യൻ ജനങ്ങെള കലഹത്തിനായി േ്രപരിപ്പിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇയാെള എെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു. ഞാൻ നിങ്ങള െടമുമ്പാെക ഇയാെള
വിസ്തരിച്ചിട്ട ം ഇയാൾെക്കതിേര നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന
ആേരാപണങ്ങൾക്ക് യാെതാരടിസ്ഥാനവും കാണാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല; 15 െഹേരാദാവിനും അതു കഴിഞ്ഞില്ല;അേദ്ദഹം
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ഇയാെള നമ്മുെട അടുക്കൽ മടക്കി അയച്ചിരിക്കുന്നേല്ലാ.
ഇയാൾ മരണേയാഗ്യമായെതാന്നും െചയ്തിട്ടില്ല.
16 അതുെകാണ്ട് ഇയാെള ചമ്മട്ടിെകാണ്ട് അടിപ്പിച്ച് നാം
വിട്ടയയ്ക്കും.”

17 െപസഹാേഘാഷേവളയിൽ ജനക്കൂട്ടം
െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന ഒരു തടവുകാരെന ഭരണാധികാരി
േമാചിപ്പിക്കുകപതിവുണ്ടായിരുന്നു.*

18 അവർ ഒറ്റസ്വരത്തിൽ ഉറെക്ക വിളിച്ച : “ഇവെന
നീക്കിക്കളയുക,ബറബ്ബാസിെന േമാചിപ്പിക്കുക!” 19 (എന്നാൽ
ഈ ബറബ്ബാസ് നഗരത്തിലുണ്ടായ ഒരു കലാപവും
െകാലപാതകവും നിമിത്തം തടവിൽ അടയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ
ആയിരുന്നു.)

20 േയശുവിെന േമാചിപ്പിക്കാൻ ആ്രഗഹിച്ച് പീലാേത്താസ്
അവേരാടു വീണ്ടുംസംസാരിച്ച . 21അവേരാ,അത്യ ച്ചത്തിൽ
“അവെന ്രകൂശിക്ക, അവെന ്രകൂശിക്ക” എന്നു
വിളിച്ച പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു.

22 പീലാേത്താസ് മൂന്നാമതും അവേരാടു േചാദിച്ച :
“അയാൾ എന്തു കുറ്റമാണു െചയ്തത്? മരണശിക്ഷയ്ക്കു
േയാഗ്യമായെതാന്നും ഞാൻ ഇയാളിൽ കണ്ടില്ല;
അതുെകാണ്ട് ഞാൻ ഇവെന ചമ്മട്ടിെകാണ്ട് അടിപ്പിച്ച്
വിട്ടയയ്ക്കും.”

23അവേരാ, നിർബന്ധപൂർവം “േയശുവിെന ്രകൂശിക്കണം,”
എന്ന് ഉച്ചസ്വരത്തിൽആവശ്യെപ്പട്ട െകാണ്ടിരുന്നു.അവരുെട
നിലവിളി വിജയംകണ്ടു. 24അങ്ങെന, അവരുെട ആവശ്യം
സാധിച്ച െകാടുക്കാൻ പീലാേത്താസ് തീരുമാനിച്ച .
25 കലാപത്തിനും െകാലപാതകത്തിനും തടവുശിക്ഷ
അനുഭവിച്ച െകാണ്ടിരുന്നവെന അവരുെട ആവശ്യ്രപകാരം
േമാചിപ്പിക്കുകയും േയശുവിെന അവരുെട ഇഷ്ടത്തിനു
വിട്ട െകാടുക്കുകയും െചയ്തു.
്രകൂശീകരണം

26 േയശുവിെന െകാണ്ടുേപാകുേമ്പാൾ,
നാട്ടിൻപുറത്തുനിന്നുവരികയായിരുന്ന,കുേറന്രഗാമവാസിയായ†

ശിേമാൻ എന്നയാളിെന ൈസനികർ പിടിച്ച് ്രകൂശ്
ചുമപ്പിച്ച് േയശുവിെന്റ പിന്നാെല നടത്തി. 27 ഒരു വലിയ
ജനാവലി അേദ്ദഹെത്ത പിൻതുടർന്നുെകാണ്ടിരുന്നു.
അക്കൂട്ടത്തിൽ േയശുവിനുേവണ്ടി വിലപിക്കുകയും
മുറവിളികൂട്ട കയുംെചയ്യന്ന സ്്രതീകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു.
28 േയശു തിരിഞ്ഞ് അവേരാട്, “െജറുശേലംപു്രതിമാേര,
എനിക്കുേവണ്ടി കരേയണ്ടാ; നിങ്ങൾക്കായും നിങ്ങള െട
* 23:17 ചി.ൈക.്രപ. ഈ വാക്യം കാണുന്നില്ല. † 23:26 ആ്രഫിക്കയുെട
വടക്കൻതീരത്തുള്ളഒരു ്രഗാമം.
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മക്കൾക്കായും കരയുക; 29 എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ,
‘വന്ധ്യകള ം ്രപസവിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുംമുലകുടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരും
സൗഭാഗ്യവതികൾ!’എന്നുനിങ്ങൾപറയുന്നകാലം വരുന്നു.
30 “ ‘അന്ന,്ജനം മലകേളാട്, “ഞങ്ങള െടേമൽവീഴുക”എന്നും
കുന്നുകേളാട് “ഞങ്ങെളമൂടുക”എന്നും’‡

പറയും. 31പച്ചമരേത്താട് മനുഷ്യർ ഇങ്ങെന െചയ്യ െന്നങ്കിൽ
ഉണങ്ങിയതിന്എന്തായിരിക്കുംസംഭവിക്കുന്നത?്”

32കുറ്റവാളികളായരണ്ടുേപെരക്കൂെടഅേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം
വധിക്കാൻ െകാണ്ടുേപായി. 33 തലേയാട്ടിയുെട സ്ഥലം
എന്നർഥമുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ അവിെട
അവർ േയശുവിെന മധ്യത്തിലും കുറ്റവാളികളിൽ ഒരാെള
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വലത്തും മേറ്റയാെള ഇടത്തുമായി
്രകൂശിച്ച . 34അേപ്പാൾ േയശു, “പിതാേവ, ഇവർ െചയ്യന്നത്
എന്താെണന്ന് ഇവർ അറിയായ്കയാൽ ഇവേരാടു
ക്ഷമിക്കണേമ” എന്നു ്രപാർഥിച്ച . അതിനുേശഷം
ൈസനികർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വസ്്രതങ്ങൾ നറുക്കിട്ട്
വീതിെച്ചടുത്തു.

35 ജനങ്ങൾ ഇെതല്ലാം വീക്ഷിച്ച െകാണ്ടുനിന്നു.
അധികാരികൾആകെട്ട,അേദ്ദഹെത്തപരിഹസിച്ച െകാണ്ട്,
“ഇവൻ മറ്റള്ളവെര രക്ഷിച്ച ; ഇയാൾ ൈദവത്തിെന്റ
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ്രകിസ്തുെവങ്കിൽ സ്വയം രക്ഷിക്കെട്ട”
എന്നുപറഞ്ഞു.

36 ൈസനികരും അടുത്തുവന്ന് അേദ്ദഹെത്ത നിന്ദിച്ച .
അവർ അേദ്ദഹത്തിനു പുളിച്ച വീഞ്ഞു െകാടുത്തുെകാണ്ട,്
37 “നീ െയഹൂദന്മാരുെട രാജാവാെണങ്കിൽ നിെന്നത്തെന്ന
രക്ഷിക്കുക”എന്നുപറഞ്ഞു.

38ഇേദ്ദഹം െയഹൂദരുെട രാജാവ്,
എന്ന ഒരു കുറ്റപ്രതം ്രകൂശിൽ േയശുവിെന്റ ശിരസ്സിനുമീേത
െവച്ചിരുന്നു.

39 ്രകൂശിക്കെപ്പട്ട കുറ്റവാളികളിൽ ഒരാൾ, “നീ ്രകിസ്തു
അല്ലേയാ? നിെന്നത്തെന്നയും ഞങ്ങെളയും രക്ഷിക്കുക”
എന്നുപറഞ്ഞ്അേദ്ദഹെത്തഅപമാനിച്ച .

40 മേറ്റ കുറ്റവാളി അയാെള ശാസിച്ച െകാണ്ട്,
“തുല്യശിക്ഷാവിധിയിൽ ആയിട്ട ം നീ ൈദവെത്ത
ഭയെപ്പടുന്നില്ലേയാ? 41 നമ്മൾ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതു
ന്യായമായിട്ട തെന്ന; നമ്മുെട ്രപവൃത്തികൾക്ക്
അനുേയാജ്യമായതേല്ല നമുക്കു കിട്ടിയത!് ഈ മനുഷ്യേനാ
ഒരുെതറ്റ ം െചയ്തിട്ടില്ല”എന്നുപറഞ്ഞു.

42 പിെന്ന അയാൾ, “േയശുേവ, അങ്ങു രാജാവായി
മടങ്ങിവരുേമ്പാൾഎെന്നഓർക്കേണ”എന്നേപക്ഷിച്ച .
‡ 23:30 േഹാശ. 10:8
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43 േയശു അയാേളാട്, “ഇന്നു നീ എേന്നാടുകൂെട
പറുദീസയിൽആയിരിക്കും,നിശ്ചയംഎന്നുഞാൻനിേന്നാടു
പറയുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.
േയശുവിെന്റ മരണം

44 അേപ്പാൾ ഏകേദശം മധ്യാഹ്നം പ്രന്തണ്ടുമണി§
ആയിരുന്നു; സൂര്യൻ ഇരുണ്ടുേപായതുെകാണ്ട്
45 മൂന്നുമണിവെര* േദശെത്തല്ലായിടത്തും ഇരുട്ട വ്യാപിച്ച .
ൈദവാലയത്തിെല തിരശ്ശീല രണ്ടായി ചീന്തിേപ്പായി.
46 “പിതാേവ, അങ്ങയുെട കരങ്ങളിൽ ഞാൻ എെന്റ
ആത്മാവിെന തിരുക്കരങ്ങളിൽ ഭരേമൽപ്പിക്കുന്നു”† എന്ന്
േയശു അത്യ ച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇതു പറഞ്ഞിട്ട് അേദ്ദഹം
്രപാണത്യാഗംെചയ്തു.

47 സംഭവിച്ചെതല്ലാം കണ്ട് ശതാധിപൻ ൈദവെത്ത
പുകഴ്ത്തിെക്കാണ്ട്, “ഈ മനുഷ്യൻ നീതിനിഷ്ഠനായിരുന്നു,
നിശ്ചയം” എന്നു പറഞ്ഞു. 48 കാണാൻ വന്നുകൂടിയവർ
എല്ലാവരും സംഭവിച്ചതുകണ്ട് െനഞ്ചത്തടിച്ച െകാണ്ട്
തിരിെകേപ്പായി. 49എന്നാൽ, ഗലീലയിൽനിന്ന് അേദ്ദഹെത്ത
അനുഗമിച്ച സ്്രതീകൾ ഉൾെപ്പെട അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പരിചയക്കാർ എല്ലാവരും ഇവെയല്ലാം േനാക്കിെക്കാണ്ട്
ദൂരത്തുനിന്നിരുന്നു.
േയശുവിെന്റശവസംസ്കാരം

50 ന്യായാധിപസമിതിയിെല ഒരംഗവും നല്ലവനും
നീതിനിഷ്ഠനുമായ േയാേസഫ് എന്നു േപരുള്ള ഒരു
മനുഷ്യൻ അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 51 അയാൾ
അവരുെട തീരുമാനത്തിനും അത് നടപ്പിലാക്കിയതിനും
അനുകൂലമായിരുന്നില്ല. അയാൾ അരിമഥ്യ എന്ന
െയഹൂദാപട്ടണത്തിൽനിന്നുള്ളയാള ം ൈദവരാജ്യത്തിെന്റ
വരവിനായി കാത്തിരുന്നയാള മായിരുന്നു. 52 അയാൾ
പീലാേത്താസിെന്റഅടുക്കൽെചന്ന് േയശുവിെന്റ മൃതേദഹം
വിട്ട തരണെമന്നേപക്ഷിച്ച . 53പിെന്നഅയാൾ േയശുവിെന്റ
ശരീരം താെഴയിറക്കി മൃദുലവസ്്രതത്തിൽ െപാതിഞ്ഞ്,
പാറയിൽ െവട്ടിയുണ്ടാക്കിയിരുന്നതും ആെരയും അതുവെര
അടക്കിയിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഒരു കല്ലറയിൽ സംസ്കരിച്ച .
54അന്ന് ഒരുക്കനാളായിരുന്നു;‡ ശബ്ബത്ത് ആരംഭിക്കാനുള്ള
സമയവുംഅടുത്തിരുന്നു.

55 ഗലീലയിൽനിന്ന് േയശുവിേനാെടാപ്പം വന്ന സ്്രതീകൾ
േയാേസഫിെന്റ പിന്നാെലെചന്ന്, കല്ലറയും അതിൽ

§ 23:44 മൂ.ഭാ.ആറാംമണി * 23:45 മൂ.ഭാ. ഒൻപതാംമണി † 23:46 സങ്കീ. 31:5
‡ 23:54 അതായത്, ശബ്ബത്തുശനിയാഴ്ച,അതിനായുള്ള ഒരുക്കം െവള്ളിയാഴ്ച
ഉച്ചകഴിയുേമ്പാൾത്തെന്നആരംഭിക്കും.
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മൃതേദഹം സംസ്കരിച്ച വിധവും കണ്ടു. 56 തുടർന്ന്
അവർ ഭവനത്തിേലക്കു േപായി സുഗന്ധ്രദവ്യങ്ങള ം
പരിമളൈതലവും ഒരുക്കിെവച്ച . കൽപ്പനയനുസരിച്ച്
ശബ്ബത്തുനാളിൽഅവർവി്രശമിച്ച .

24

പുനരുത്ഥാനം
1 ആഴ്ചയുെട ആദ്യദിവസം അതിരാവിെല ആ
സ്്രതീകൾ തങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ സുഗന്ധ്രദവ്യങ്ങൾ
എടുത്തുെകാണ്ട് കല്ലറയുെട അടുെത്തത്തി. 2 കല്ലറയുെട
കവാടത്തിൽനിന്ന് കല്ല് ഉരുട്ടി മാറ്റിയിരുന്നതായി അവർ
കണ്ടു. 3 അവർ ഉള്ളിൽ ്രപേവശിച്ചേപ്പാൾ കർത്താവായ
േയശുവിെന്റ ശരീരം അവിെട കണ്ടില്ല. 4അതിെനക്കുറിച്ച്
അവർ ആശ്ചര്യചകിതരായിരിക്കുേമ്പാൾ, െപെട്ടന്നു
മിന്നൽപ്പിണർേപാെല തിളങ്ങുന്ന വസ്്രതം ധരിച്ച രണ്ട്
പുരുഷന്മാർ െതാട്ടരികത്തുനിൽക്കുന്നതു കണ്ടു. 5 ആ
സ്്രതീകൾ ഭയവിഹ്വലരായി, തല ഉയർത്താൻേപാലും
കഴിയാെത നിൽക്കുേമ്പാൾ ആ പുരുഷന്മാർ അവേരാട്
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവെന
മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽഅേന്വഷിക്കുന്നെതന്തിന?് 6അേദ്ദഹം
ഇവിെട ഇല്ല! അേദ്ദഹം ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു!
7 മുേമ്പ നിങ്ങേളാടുകൂെട ഗലീലയിൽ ആയിരുന്നേപ്പാൾ
േയശു നിങ്ങേളാട്, ‘മനുഷ്യപു്രതൻ പാപികള െട ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിക്കെപ്പട്ട ്രകൂശിക്കെപ്പടുകയും മൂന്നാംനാൾ
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയും േവണം’ എന്നു പറഞ്ഞത്
ഓർക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു. 8 അേപ്പാൾ അവർ
അേദ്ദഹത്തിെന്റവാക്കുകൾഓർത്തു.

9 കല്ലറയിൽനിന്ന് മടങ്ങിെയത്തിയേശഷം അവർ ഈ
കാര്യങ്ങെളല്ലാം പതിെനാന്ന് അെപ്പാസ്തലന്മാേരാടും
മറ്റ ശിഷ്യേരാടും അറിയിച്ച . 10 മഗ്ദലക്കാരി മറിയ,
േയാഹന്ന, യാേക്കാബിെന്റ അമ്മ മറിയ എന്നിവരും
അവേരാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ സ്്രതീകള മാണ് ഈ
വാർത്ത അെപ്പാസ്തലന്മാെര ആദ്യം അറിയിക്കുന്നത.്
11എന്നാൽ,അവരുെട വാക്കുകൾ െവറും െകട്ട കഥേപാെല
േതാന്നുകയാൽ അെപ്പാസ്തലന്മാർ അതു വിശ്വസിച്ചില്ല.
12 എങ്കിലും പേ്രതാസ് എഴുേന്നറ്റ കല്ലറയുെട
അടുേത്തേക്കാടി. അയാൾ കല്ലറയ്ക്കുള്ളിേലക്കു
കുനിഞ്ഞു േനാക്കിയേപ്പാൾ മൃതേദഹം െപാതിഞ്ഞിരുന്ന
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മൃദുലവസ്്രതങ്ങൾമാ്രതം* അവിെട കിടക്കുന്നതുകണ്ട്
സംഭവിച്ചെതന്തായിരിക്കുെമന്ന്ആശ്ചര്യെപ്പട്ട മടങ്ങിേപ്പായി.

എമ്മവൂസിേലക്കുള്ളവഴിയിൽ
13അന്നുതെന്ന ശിഷ്യരിൽ രണ്ടുേപർ െജറുശേലമിൽനിന്ന്
ഏകേദശം പതിെനാന്ന് കിേലാമീറ്റർ† അകെലയുള്ള
എമ്മവൂസ് എന്ന ്രഗാമത്തിേലക്കു യാ്രതെചയ്യ കയായിരുന്നു.
14 സംഭവിച്ച സകലകാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ച ം അവർ പരസ്പരം
സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 15അങ്ങെനഅവർസംസാരിച്ച ം
ചർച്ച െചയ്തും െപായ്െക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ േയശുവും
അടുത്തുെചന്ന് അവേരാടു േചർന്നു നടന്നു. 16 എന്നാൽ,
അേദ്ദഹെത്ത തിരിച്ചറിയാത്തവണ്ണം ൈദവം അവരുെട
കാഴ്ചശക്തിനിയ്രന്തിച്ചിരുന്നു.

17 അേദ്ദഹം അവേരാട,് “യാ്രതയ്ക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ
ചർച്ചെചയ്യന്നകാര്യെമന്താണ്?”എന്നു േചാദിച്ച .
അവർ നിരാശെപ്പട്ട മുഖേത്താെട നിശ്ചലരായി
നിലെകാണ്ടു. 18അവരിൽെക്ലേയാപ്പാവ്എന്നു േപരുള്ളയാൾ
അേദ്ദഹേത്താട് േചാദിച്ച , “െജറുശേലമിെല സന്ദർശകരിൽ
താങ്കൾമാ്രതമാണേല്ലാ ഈ നാള കളിൽ അവിെട ഉണ്ടായ
സംഭവങ്ങൾഅറിയാത്തത?്”

19 “എന്തുസംഭവങ്ങൾ?” േയശു േചാദിച്ച .
അവർ അേപ്പാൾ ഇങ്ങെന മറുപടി പറഞ്ഞു:

“നസെറത്തുകാരനായ േയശുവിനു സംഭവിച്ച
കാര്യങ്ങൾതെന്ന. ്രപവൃത്തിയിലും വാക്കിലും
ൈദവത്തിെന്റയും സർവമനുഷ്യരുെടയും ദൃഷ്ടിയിൽ
അതിശക്തനായ ഒരു ്രപവാചകൻ ആയിരുന്നു അേദ്ദഹം.
20 ഞങ്ങള െട പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും ഭരണാധികാരികള ം
അേദ്ദഹെത്ത മരണശിക്ഷയ്ക്കായി േറാമാക്കാെര
ഏൽപ്പിക്കുകയും അവർ ്രകൂശിക്കുകയും െചയ്തു.
21ഞങ്ങേളാ, ഇ്രസാേയലിെന വിേമാചിപ്പിക്കാൻ േപാകുന്നത്
അേദ്ദഹമാെണന്ന് ആശിച്ചിരുന്നു. എന്തു പറേയണ്ടൂ?
ഇെതാെക്ക സംഭവിച്ചിട്ട് ഇന്ന് മൂന്നാംനാൾ ആകുന്നു.
22അതുെകാണ്ടും തീർന്നില്ല,ഞങ്ങള െട കൂട്ടത്തിലുള്ള ചില
സ്്രതീകൾ ഞങ്ങെള അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; അവർ ഇന്ന്
അതിരാവിെല കല്ലറയുെട അടുത്തുെചന്നു; 23 എന്നാൽ,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശരീരം അവർക്കു കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
അവർ വന്നു ഞങ്ങേളാട്, അേദ്ദഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നറിയിച്ച ദൂതന്മാെര അവർ ദർശനത്തിൽ കണ്ടതായി
പറഞ്ഞു. 24 അേപ്പാൾ ഞങ്ങള െട കൂട്ട കാരിൽ ചിലർ
കല്ലറയുെട അടുേത്തക്കുേപായി. അവരും സ്്രതീകൾ

* 24:12 അതായത,്ശവക്കച്ചമാ്രതം † 24:13 മൂ.ഭാ. 60 േസ്റ്റഡിയ
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പറഞ്ഞതുേപാെലതെന്ന കണ്ടു. എന്നാൽ അവർ
േയശുവിെനകണ്ടില്ല.”

25 അേദ്ദഹം അവേരാട്, “ഹാ! നിങ്ങൾ എ്രത
ബുദ്ധിശൂന്യർ! ്രപവാചകന്മാർ ്രപസ്താവിച്ചിട്ട ള്ളെതല്ലാം
വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത മന്ദബുദ്ധികേള! 26 ഇവെയല്ലാം
സഹിച്ചതിനുേശഷമേല്ല ്രകിസ്തുഅവിടെത്തമഹത്ത്വത്തിൽ
്രപേവശിേക്കണ്ടത?്” 27 പിെന്ന അേദ്ദഹം േമാശയുെടയും
സകല്രപവാചകന്മാരുെടയും ലിഖിതങ്ങളിലും േശഷം എല്ലാ
തിരുെവഴുത്തുകളിലും‡ തെന്നക്കുറിച്ച പറഞ്ഞിട്ട ള്ളത്
അവർക്കുവ്യാഖ്യാനിച്ച െകാടുത്തു.

28 അവർ തങ്ങൾക്കു േപാേകണ്ടിയിരുന്ന
്രഗാമേത്താടടുത്തേപ്പാൾ േയശു അവെര വിട്ട് മുേന്നാട്ട്
തെന്റ യാ്രത തുടരുന്നതായി ഭാവിച്ച . 29അേപ്പാൾ അവർ,
“ഞങ്ങള െടകൂെട താമസിക്കുക; സന്ധ്യയാകാറായേല്ലാ;
പകൽ ഇതാ അവസാനിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞ്
അേദ്ദഹെത്ത നിർബന്ധിച്ച . അങ്ങെന അേദ്ദഹം
അവേരാടുകൂെട താമസിക്കാനായി അവരുെട
്രഗാമത്തിേലക്ക് േപായി.

30 അവേരാെടാപ്പം ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുേമ്പാൾ
അേദ്ദഹം അപ്പം ൈകകളിെലടുത്തു വാഴ്ത്തി, നുറുക്കി
അവർക്കു െകാടുക്കാൻ തുടങ്ങി. 31അേപ്പാൾ അവരുെട
കാഴ്ചശക്തിേമലുണ്ടായിരുന്ന നിയ്രന്തണം മാറുകയും
അവർ അേദ്ദഹെത്ത തിരിച്ചറിയുകയും െചയ്തു.
തൽക്ഷണം അേദ്ദഹം അവരുെട ദൃഷ്ടിയിൽനിന്നു
മറയുകയും െചയ്തു. 32 “അേദ്ദഹം വഴിയിൽെവച്ച
നേമ്മാടു സംസാരിക്കുകയും തിരുെവഴുത്തുകൾ
വിശദീകരിച്ച തരികയും െചയ്തേപ്പാൾ നമ്മുെട ഹൃദയം
ജ്വലിക്കുകയായിരുന്നിേല്ല?”അവർപരസ്പരം േചാദിച്ച .

33-34 അവർ ഉടൻതെന്ന എഴുേന്നറ്റ് െജറുശേലമിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പായി. “ഇതു സത്യം! കർത്താവ്
പുനരുത്ഥാനംെചയ്തിരിക്കുന്നു; അവിടന്നു ശിേമാനു
്രപത്യക്ഷനായി,” എന്നിങ്ങെന ഒരുമിച്ച കൂടിയിരുന്ന്
പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്ന പതിെനാന്ന് അെപ്പാസ്തലന്മാെരയും
േശഷം ശിഷ്യെരയും കണ്ടു. 35 തങ്ങള െട യാ്രതയിൽ
സംഭവിച്ചതും േയശു അപ്പം നുറുക്കുേമ്പാൾ അേദ്ദഹെത്ത
തങ്ങൾതിരിച്ചറിഞ്ഞതുംഅവർവിവരിച്ച പറഞ്ഞു.

േയശുശിഷ്യന്മാർക്കു ്രപത്യക്ഷനാകുന്നു

‡ 24:27 േമാശയുെട പഞ്ച്രഗന്ഥങ്ങൾ, ്രപവാചകന്മാർ, തിരുെവഴുത്തുകൾ
ഇങ്ങെനമൂന്നായിട്ടാണ് െയഹൂദർ പഴയനിയമെത്തവിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത.്
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36അവർ ഇങ്ങെന സംസാരിക്കുേമ്പാൾ േയശു അവരുെട
നടുവിൽനിന്നുെകാണ്ട്, “നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം” എന്ന്
അവേരാടു പറഞ്ഞു.

37അവർ ഭയെപ്പട്ട നടുങ്ങി; തങ്ങൾ ഒരു ഭൂതെത്തയാണു
കാണുന്നെതന്ന് അവർ കരുതി. 38 അേപ്പാൾ േയശു
അവേരാടു പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ ഭയന്നുവിറയ്ക്കുന്നെതന്തിന?്
നിങ്ങള െട മനസ്സിൽ സംശയങ്ങൾ ഉയരുന്നെതന്തിന?്
39 എെന്റ ൈകകള ം കാലുകള ം ്രശദ്ധിച്ച േനാക്കുക.
ഇത് ഞാൻതെന്ന! എെന്ന സ്പർശിച്ച േനാക്കുക.
എനിക്കുള്ളതായി നിങ്ങൾ കാണുന്നതുേപാെല ഭൂതത്തിനു
മാംസവുംഅസ്ഥികള ംഇല്ലേല്ലാ.”

40 ഇതു പറഞ്ഞിട്ട് േയശു തെന്റ ൈകകള ം കാലുകള ം
അവർക്കു കാണിച്ച െകാടുത്തു. 41 ആനന്ദാധിക്യം
നിമിത്തം തങ്ങൾ കാണുന്നത് യാഥാർഥ്യമാേണാ എന്നു
വിശ്വസിക്കാനാകാെതസ്തബ്ധരായി നിൽക്കുന്നഅവേരാട്
അേദ്ദഹം, “ഇവിെട നിങ്ങള െടപക്കൽ ഭക്ഷിക്കാൻ
എെന്തങ്കിലും ഉേണ്ടാ?” എന്നു േചാദിച്ച . 42 അവർ
അേദ്ദഹത്തിന് ഒരു കഷണം വറുത്ത മീൻ െകാടുത്തു.
43 അേദ്ദഹം അെതടുത്ത് അവരുെടമുമ്പിൽെവച്ച തെന്ന
ഭക്ഷിച്ച .

44 പിെന്ന അേദ്ദഹം അവേരാടു പറഞ്ഞു, “ഞാൻ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ആയിരുന്നേപ്പാൾ േമാശയുെട
ന്യായ്രപമാണത്തിലും ്രപവാചകപുസ്തകങ്ങളിലും
സങ്കീർത്തനങ്ങളിലുംഎെന്നക്കുറിച്ച്എഴുതിയിരിക്കുന്നെതല്ലാം
പൂർത്തീകരിക്കെപ്പടണെമന്ന്പറഞ്ഞത്ഇക്കാര്യങ്ങെളാെക്കയായിരുന്നു.”

45 പിെന്ന, തിരുെവഴുത്തുകൾ ്രഗഹിക്കാൻ
സാധ്യമാകുംവിധം അേദ്ദഹം അവരുെട ബുദ്ധിമണ്ഡലെത്ത
തുറന്നു. 46 അേദ്ദഹം അവേരാട് തുടർന്നു പറഞ്ഞത്,
“ഇങ്ങെനയാണ് േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത:് ്രകിസ്തു
യാതനകൾ സഹിച്ച് മരിക്കുകയും മൂന്നാംദിവസം
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയും 47 െജറുശേലമിൽ
ആരംഭിച്ച് സകലജനതകേളാടും അവിടെത്ത നാമത്തിൽ
മാനസാന്തരവും പാപേമാചനവും ്രപസംഗിക്കെപ്പടുകയും
േവണം. 48 ഈ കാര്യങ്ങൾക്കു നിങ്ങൾ സാക്ഷികൾ
ആകുന്നു. 49 എെന്റ പിതാവുെചയ്ത വാഗ്ദാനം ഞാൻ
നിങ്ങള െടേമൽ അയയ്ക്കും. എന്നാൽ, ഉന്നതത്തിൽനിന്ന്
ശക്തി നിങ്ങൾ ധരിക്കുംവെര നഗരത്തിൽത്തെന്ന
താമസിക്കുക.”

സ്വർഗാേരാഹണം
50 ഇതിനുേശഷം അേദ്ദഹം അവെര െബഥാന്യവെര
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി. ൈകകൾ ഉയർത്തി അവെര
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അനു്രഗഹിച്ച . 51ഇങ്ങെനഅനു്രഗഹിച്ച െകാണ്ടിരിെക്കത്തെന്ന
അേദ്ദഹം അവെര വിട്ട് സ്വർഗത്തിേലക്ക് എടുക്കെപ്പട്ട .
52 അവർ അേദ്ദഹെത്ത ആരാധിച്ച ; അത്യാനന്ദേത്താെട
െജറുശേലമിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി. 53 അവർ
ൈദവെത്ത സ്തുതിച്ച െകാണ്ട് അവരുെട സമയെമല്ലാം
ൈദവാലയത്തിൽെചലവഴിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
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േയാഹന്നാൻഎഴുതിയസുവിേശഷം

വചനംശരീരമായിത്തീർന്നു
1 ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു. വചനം
ൈദവേത്താെടാപ്പം ആയിരുന്നു; വചനം ൈദവം
ആയിരുന്നു. 2 അവിടന്ന് ആരംഭത്തിൽ
ൈദവേത്താെടാപ്പം സ്ഥിതിെചയ്യന്നുണ്ടായിരുന്നു.
3 അവിടന്നാണ് സർവത്തിെന്റയും അസ്തിത്വകാരണം;
സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടവയിൽ, അവിടെത്തക്കൂടാെത യാെതാന്നും
സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടില്ല. 4അവിടന്നായിരുന്നു ജീവെന്റ ഉറവിടം;ഈ
ജീവൻആയിരുന്നു മനുഷ്യകുലത്തിെന്റ ്രപകാശം. 5 ്രപകാശം
അന്ധകാരത്തിൽ ്രപേശാഭിക്കുന്നു;അന്ധകാരംഅതിേന്മൽ
്രപബലമായതുമില്ല.

6 േയാഹന്നാൻ എന്നു േപരുള്ള ഒരു മനുഷ്യെന ൈദവം
അയച്ച . 7 അേദ്ദഹം വന്നത്, ്രപകാശെത്തക്കുറിച്ച്
സാക്ഷ്യം പറയാനും സർവരും ആ സാക്ഷ്യത്തിൽ
വിശ്വസിേക്കണ്ടതിനുമാണ.് 8 അേദ്ദഹം ്രപകാശം
ആയിരുന്നില്ല; പിെന്നേയാ ്രപകാശെത്തക്കുറിച്ച്
സാക്ഷ്യംവഹിക്കുകമാ്രതമായിരുന്നു.

9 ഏതു മനുഷ്യെനയും ്രപകാശപൂരിതമാക്കുന്ന യഥാർഥ
്രപകാശം േലാകത്തിേലക്കു വരികയായിരുന്നു. 10അവിടന്നു
േലാകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. േലാകം അസ്തിത്വത്തിൽ
വന്നത് അവിടന്ന് മുഖാന്തിരമായിരുന്നു; എങ്കിലും
േലാകം അവിടെത്ത തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. 11 അവിടന്നു
സ്വജനത്തിെന്റ അടുേത്തക്ക് വന്നു; എന്നാൽ സ്വജനേമാ
അവിടെത്ത അംഗീകരിച്ചില്ല. 12 എന്നാൽ അവിടെത്ത
സ്വീകരിച്ച് അവിടെത്ത നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന
എല്ലാവർക്കും ൈദവത്തിെന്റ മക്കളാകാൻ അവിടന്ന്
അധികാരംനൽകി. 13 അവർ സ്വാഭാവികരീതിയിേലാ
ശാരീരിക അഭിലാഷത്താേലാ പുരുഷെന്റ ഇഷ്ട്രപകാരേമാ
അല്ല,ൈദവത്തിൽനിന്നേ്രതജനിച്ചത്.

14 വചനം മനുഷ്യനായി* നമ്മുെട മേധ്യ വസിച്ച .
അവിടെത്ത േതജസ്സ്, പിതാവിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന്
കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി വന്ന നിസ്തുലപു്രതെന്റ
േതജസ്സ തെന്ന,ഞങ്ങൾദർശിച്ചിരിക്കുന്നു.

15 േയാഹന്നാൻ അേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ച
സാക്ഷ്യംവഹിച്ച െകാണ്ട് ഇ്രപകാരം ്രപേഘാഷിച്ച :
“ ‘എെന്റ പിന്നാെല വരുന്നയാൾ എനിക്കുമുേമ്പ

* 1:14 മൂ.ഭാ. ജഡമായിത്തീർന്നു
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ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട് എെന്നക്കാൾ േ്രശഷ്ഠൻ,’
എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ചായിരുന്നു.”
16അവിടെത്ത പരിപൂർണതയിൽനിന്ന് നമുെക്കല്ലാവർക്കും
കൃപേമൽ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 17 ന്യായ്രപമാണം
േമാശമുേഖന നൽകെപ്പെട്ടങ്കിൽ കൃപയും സത്യവും
േയശു്രകിസ്തുമുേഖനയാണ് ലഭ്യമായത്. 18 ൈദവെത്ത
ആരും ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല; പിതാവുമായി അേഭദ്യബന്ധം
പുലർത്തുന്ന† നിസ്തുലപു്രതനായ ൈദവംതെന്ന‡
അവിടെത്തെവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
താൻ ്രകിസ്തുഅല്ലഎന്നു േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ

19 േയാഹന്നാൻ ആരാകുന്നു എന്ന് അേദ്ദഹേത്താടുതെന്ന
േചാദിക്കാൻ, െജറുശേലമിൽനിന്ന് െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ
പുേരാഹിതന്മാെരയും േലവ്യെരയും,§ അയച്ച . അേപ്പാൾ
േയാഹന്നാെന്റ സാക്ഷ്യം ഇ്രപകാരമായിരുന്നു: 20 “ഞാൻ
്രകിസ്തു അല്ല.” ഒട്ട ം മടിക്കാെതയാണ് അേദ്ദഹംഅക്കാര്യം
ഏറ്റ പറഞ്ഞത്.

21 “പിെന്ന താങ്കൾ ആരാണ്? ഏലിയാേവാ?” അവർ
േചാദിച്ച .

“ഞാനല്ല.”അേദ്ദഹം ്രപതിവചിച്ച .
“താങ്കൾആ ്രപവാചകനാേണാ?”
“അല്ല,”അേദ്ദഹം മറുപടി നൽകി.
22 “എങ്കിൽ താങ്കൾ ആരാണ്? ഞങ്ങെള അയച്ചവെര
അറിയിേക്കണ്ടതിന്, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മറുപടി
തരിക. താങ്കൾക്ക് താങ്കെളക്കുറിച്ച തെന്ന എന്താണ്
പറയാനുള്ളത?്”എന്ന്അവർ േചാദിച്ച .

23െയശയ്യാ്രപവാചകൻേരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതുേപാെല,
“ ‘കർത്താവിനുേവണ്ടി പാത േനേരയാക്കുക,’ എന്നു
മരുഭൂമിയിൽ വിളംബരംെചയ്യന്നശബ്ദം ഞാൻആകുന്നു”*
എന്ന് േയാഹന്നാൻമറുപടി പറഞ്ഞു.

24 അയയ്ക്കെപ്പട്ടവരിൽ പരീശപക്ഷത്തുനിന്നുള്ളവർ
25 േയാഹന്നാേനാട്, “താങ്കൾ ്രകിസ്തുേവാ ഏലിയാേവാ ആ
്രപവാചകേനാ അെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നത്
എന്തിനാണ്?”എന്നു േചാദിച്ച .

26 “ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജലസ്നാനം നൽകുന്നു;
എന്നാൽ, നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരാൾ നിങ്ങള െട
മേധ്യ നിൽക്കുന്നുണ്ട.് 27 അേദ്ദഹം എെന്റ പിന്നാെല
വരുന്നു; അേദ്ദഹത്തിെന്റ െചരിപ്പിെന്റ വാറഴിക്കുന്ന ഒരു
† 1:18 മൂ.ഭാ. പിതാവിെന്റമടിയിൽഇരിക്കുന്ന ‡ 1:18 ചി.ൈക.്രപ.ൈദവംഎന്ന
പദം ഇല്ല. § 1:19 ൈദവാലയശു്രശൂഷകളിൽ സഹായിക്കുന്നവരാണ് േലവ്യർ.
* 1:23 െയശ. 40:3
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അടിമയാകാൻേപാലും എനിക്കു േയാഗ്യതയില്ല” എന്ന്
േയാഹന്നാൻഅവേരാടു മറുപടി പറഞ്ഞു.

28 ഈ സംഭാഷണെമല്ലാം, േയാർദാെന്റ മറുകരയിലുള്ള
െബഥാന്യയിലാണു സംഭവിച്ചത്, അവിെടയായിരുന്നു
േയാഹന്നാൻസ്നാനംകഴിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരുന്നത.്

േയശുൈദവത്തിെന്റകുഞ്ഞാട്
29 അടുത്തദിവസം തെന്റ അടുക്കേലക്കു വരുന്ന
േയശുവിെന കണ്ടിട്ട് േയാഹന്നാൻ പറഞ്ഞു:
“ഇതാ, േലാകത്തിെന്റ പാപം പരിഹരിക്കുന്ന
ൈദവത്തിെന്റ കുഞ്ഞാട്!† 30 ‘എെന്റ പിന്നാെല വരുന്ന
മനുഷ്യൻ എനിക്കുമുേമ്പ ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട്
എെന്നക്കാൾ േ്രശഷ്ഠൻ,’ എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത്
ഇേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ചായിരുന്നു. 31 ഇേദ്ദഹെത്ത ഞാൻ
തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഇേദ്ദഹം ഇ്രസാേയലിനു
െവളിെപ്പേടണ്ടതിനാണ് ഞാൻ െവള്ളത്തിൽ സ്നാനം
കഴിപ്പിക്കുന്നവനായി വന്നത്.”

32േയാഹന്നാൻതെന്റസാക്ഷ്യംതുടർന്നു: “പരിശുദ്ധാത്മാവ്
ഒരു ്രപാവിെനേപ്പാെല സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവരുന്നതും
അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽ ആവസിക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു.
33 അേദ്ദഹെത്ത ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല; എന്നാൽ,
െവള്ളത്തിൽസ്നാനംകഴിപ്പിക്കാൻൈദവംഎെന്നഅയച്ചിട്ട്,
‘ആരുെടേമൽ ആത്മാവ് അവേരാഹണം െചയ്യ കയും
നിവസിക്കുകയും െചയ്യന്നത് നീ കാണുേന്നാ അേദ്ദഹമാണ്
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നത്,’ എന്ന്
എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നു. 34 അതു ഞാൻ
േയശുവിൽ കാണുകയും അേദ്ദഹം ൈദവപു്രതനാെണന്നു
സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.”

േയശുവിെന്റആദ്യശിഷ്യന്മാർ
35 പിേറ്റദിവസം േയാഹന്നാൻ തെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ
രണ്ടുേപരുമായി വീണ്ടും അവിെട നിൽക്കുകയായിരുന്നു.
36അേപ്പാൾ, േയശു േപാകുന്നതു േനാക്കിെക്കാണ്ട്, “ഇതാ,
ൈദവത്തിെന്റകുഞ്ഞാട്!”എന്നുവിളിച്ച പറഞ്ഞു.

37േയാഹന്നാൻഇതു പറയുന്നതു േകട്ടആരണ്ടുശിഷ്യന്മാർ
േയശുവിെന അനുഗമിച്ച . 38 േയശു പിറേകാട്ട
തിരിഞ്ഞേപ്പാൾ തെന്ന അനുഗമിക്കുന്നവെര കണ്ടു.
അവിടന്ന് അവേരാടു േചാദിച്ച , “എന്താണ് നിങ്ങൾ
അേന്വഷിക്കുന്നത്?”
† 1:29 അഥവാ,യാഗമൃഗം
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അവർ, “ഗുേരാ,” എന്ന് അർഥമുള്ള “റബ്ബീ,” എന്ന്
അഭിസംേബാധന െചയ്തുെകാണ്ട്, “അങ്ങ് എവിെട
താമസിക്കുന്നു?”എന്നു േചാദിച്ച .

39 “വന്നു കാണുക,”അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു. അങ്ങെനഅവർ
അേദ്ദഹംതാമസിച്ചിരുന്നസ്ഥലംവന്നുകണ്ടു.
അവർ അേദ്ദഹെത്ത കണ്ടേപ്പാൾ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഏകേദശം
നാലുമണിയായിരുന്നു.‡ അന്ന് അവർഅേദ്ദഹേത്താടുകൂെട
താമസിച്ച .

40 േയാഹന്നാെന്റ സാക്ഷ്യംേകട്ട് േയശുവിെന
അനുഗമിച്ച രണ്ടുേപരിൽ ഒരാൾ ശിേമാൻ പേ്രതാസിെന്റ
സേഹാദരനായ അ്രന്തേയാസ് ആയിരുന്നു. 41അ്രന്തേയാസ്
ആദ്യംതെന്ന തെന്റ സേഹാദരനായ ശിേമാെന കണ്ട്,
“ഞങ്ങൾ മശിഹാെയ, അതായത്, ്രകിസ്തുവിെന
കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 42 അയാൾ
ശിേമാെന േയശുവിെന്റഅടുക്കൽെകാണ്ടുെചന്നു.
േയശു അയാെള േനാക്കി, “നീ േയാഹന്നാെന്റ മകനായ
ശിേമാൻആകുന്നു. നിനക്കു േകഫാഎന്നു േപരാകും”എന്നു
പറഞ്ഞു. (ഇതിെന്റപരിഭാഷപേ്രതാസ§്എന്നാകുന്നു.)
േയശു ഫിലിെപ്പാസിെനയും നഥനേയലിെനയും

വിളിക്കുന്നു
43പിേറ്റദിവസം േയശു ഗലീലയ്ക്കു േപാകാൻതീരുമാനിച്ച .
അേദ്ദഹം ഫിലിെപ്പാസിെന കണ്ട്, “എെന്ന അനുഗമിക്കുക,”
എന്നുപറഞ്ഞു.

44ഫിലിെപ്പാസ്,അ്രന്തേയാസിെനയുംപേ്രതാസിെനയുംേപാെലതെന്ന
േബത്ത്സയിദ പട്ടണത്തിൽനിന്നുള്ളവൻതെന്നആയിരുന്നു.
45 ഫിലിെപ്പാസ് നഥനേയലിെന കണ്ട് അയാേളാട്,
“േമാശ ന്യായ്രപമാണത്തിലും ്രപവാചകന്മാർ അവരുെട
ലിഖിതങ്ങളിലും ആെരക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുേന്നാ
അേദ്ദഹെത്ത ഞങ്ങൾ കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു—അത്
നസെറത്തുകാരനായ* േയാേസഫിെന്റപു്രതൻ േയശുതെന്ന”
എന്നുപറഞ്ഞു.

46അേപ്പാൾ നഥനേയൽ േചാദിച്ച , “നസെറത്തുകാരേനാ!
അവിെടനിന്നു വല്ലനന്മയും വരുേമാ.”

“വന്നുകാണുക,”ഫിലിെപ്പാസ് പറഞ്ഞു.
47 തെന്റ അടുേത്തക്കു വരുന്ന നഥനേയലിെന കണ്ടിട്ട്
േയശു പറഞ്ഞു, “ഇതാ, ഒരു യഥാർഥ ഇ്രസാേയല്യൻ;
ഇയാളിൽയാെതാരു കാപട്യവും ഇല്ല.”

48 “അവിടേത്തക്ക് എെന്ന എങ്ങെന അറിയാം?”
നഥനേയൽേചാദിച്ച .
‡ 1:39 മൂ.ഭാ. പത്താംമണി േനരമായിരുന്നു. § 1:42 േകഫാ (അരാമ്യ),പേ്രതാസ്
(്രഗീക്ക)്എന്നിവയുെടഅർഥം പാറ * 1:45 മത്താ. 2:23
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“ഫിലിെപ്പാസ് നിെന്ന വിളിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, നീ
അത്തിമരത്തിെന്റ ചുവട്ടിലിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന ഞാൻ
നിെന്നകണ്ടു,” േയശു പറഞ്ഞു.

49 “റബ്ബീ,അങ്ങുൈദവപു്രതൻ;അങ്ങാണ് ഇ്രസാേയലിെന്റ
രാജാവ്,”നഥനേയൽ ്രപതിവചിച്ച .

50 “നീ അത്തിമരത്തിെന്റ ചുവട്ടിലിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
ഞാൻ നിെന്ന കണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു നീ
വിശ്വസിക്കുന്നു.† അതിലും വലിയ കാര്യങ്ങൾ നീ
കാണും” എന്ന് േയശു മറുപടി പറഞ്ഞു. 51 തുടർന്ന്
േയശു, “ഞാൻ നിങ്ങേളാട് സത്യം സത്യമായി പറയെട്ട:‡
‘സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും’ മനുഷ്യപു്രതെന്റ§ അടുക്കൽ
‘ൈദവദൂതന്മാർ കയറുന്നതും ഇറങ്ങുന്നതും’* നിങ്ങൾ
കാണും”എന്നുപറഞ്ഞു.

2
േയശു െവള്ളംവീഞ്ഞാക്കുന്നു

1 മൂന്നാംദിവസം ഗലീലയിെല കാനാ എന്നു േപരുള്ള
്രഗാമത്തിൽ ഒരു വിവാഹം നടന്നു. േയശുവിെന്റ
അമ്മ അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 േയശുവിെനയും
ശിഷ്യന്മാെരയുംആവിവാഹത്തിനുക്ഷണിച്ചിരുന്നു. 3വീഞ്ഞു
തികയാെതവന്നേപ്പാൾ േയശുവിെന്റ അമ്മ, “അവർക്കു
വീഞ്ഞുതീർന്നുേപായി”എന്ന് േയശുവിേനാടു പറഞ്ഞു.

4അതിന് േയശു, “സ്്രതീേയ,* നമുക്ക് ഇതിെലന്തു കാര്യം?
എെന്റസമയംഇതുവെരയും വന്നിട്ടില്ല”എന്ന് പറഞ്ഞു.

5 േയശുവിെന്റഅമ്മ േവലക്കാേരാട്, “അേദ്ദഹം നിങ്ങേളാട്
എന്തുകൽപ്പിച്ചാലുംഅതു െചയ്യ ക”എന്നുപറഞ്ഞു.

6അവിെട െയഹൂദർ,ആചാരപരമായ ശുദ്ധീകരണത്തിനു
െവള്ളം നിറയ്ക്കാൻ ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നതും നൂറ് ലിറ്റേറാളം
െവള്ളം െകാള്ളന്നതുമായ ആറ് കൽഭരണികൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു.

7 “ഈ ഭരണികളിൽ െവള്ളം നിറയ്ക്കുക” േയശു
േവലക്കാേരാടു കൽപ്പിച്ച ; അവർ ഭരണികള െട വക്കുവെര
െവള്ളംനിറച്ച .

8 തുടർന്ന് “ഇനി ഇതിൽനിന്ന് കുറച്ച പകർന്ന്
കലവറക്കാരന് െകാടുക്കുക,”എന്ന്അേദ്ദഹംകൽപ്പിച്ച .
അവർ അങ്ങെന െചയ്തു. 9 കലവറക്കാരൻ,
വീഞ്ഞായിത്തീർന്ന െവള്ളം രുചിച്ച േനാക്കി. അത്

† 1:50 അഥവാ,എന്നു പറഞ്ഞതുെകാണ്ടാേണാ നീ വിശ്വസിക്കുന്നത?് ‡ 1:51
മൂ.ഭാ. ആേമൻആേമൻ § 1:51 േയശു തെന്നക്കുറിച്ചാണ് ഈ പദത്തിലൂെട
ഉേദ്ദശിക്കുന്നത.് * 1:51 ഉൽ. 28:12 * 2:4 മൂ.ഭാ. സ്്രതീേയ, എന്ന
അഭിസംേബാധനയാെതാരുഅനാദരവും ്രപകടമാക്കുന്നില്ല.
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എവിെടനിെന്നന്ന് േവലക്കാർക്ക് അറിയാമായിരുെന്നങ്കിലും
കലവറക്കാരന് അറിയില്ലായിരുന്നു. അയാൾ
മണവാളെന അരികിൽ വിളിച്ച പറഞ്ഞു, 10 “എല്ലാവരും
അതിഥികൾക്ക് ആദ്യം ഏറ്റവും നല്ലതരം വീഞ്ഞും, പിന്നീട്,
അതിഥികൾ ആവശ്യത്തിേലെറ കുടിച്ച കഴിഞ്ഞേശഷം,
സാധാരണതരത്തിലുള്ള വീഞ്ഞും വിളമ്പുന്നു;
എന്നാൽ, താങ്കൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതുവെരയും
സൂക്ഷിച്ച െവച്ചിരുന്നേല്ലാ!”

11 േയശു ഗലീലയിെല കാനായിൽെവച്ച്
അത്ഭുതചിഹ്നങ്ങള െട ആരംഭമായി ഇതു െചയ്ത്
തെന്റ മഹത്ത്വം െവളിെപ്പടുത്തി; അങ്ങെന ശിഷ്യന്മാർ
അേദ്ദഹത്തിൽവിശ്വസിച്ച .

12 ഇതിനുേശഷം േയശു തെന്റ അമ്മേയാടും
സേഹാദരന്മാേരാടും ശിഷ്യന്മാേരാടുംകൂെട,
തടാകതീരത്തുള്ള കഫാർനഹൂം എന്ന പട്ടണത്തിേലക്ക്
യാ്രതയായി. എന്നാൽ, അവർ അവിെട അധികനാൾ
താമസിച്ചില്ല.
േയശുൈദവാലയാങ്കണംശുദ്ധീകരിക്കുന്നു

13 െയഹൂദരുെട െപസഹ†സമീപിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട് േയശു
െജറുശേലമിേലക്കു യാ്രതയായി. 14ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ
ആടുമാടുകൾ, ്രപാവുകൾ എന്നിവ വിൽക്കുന്നവെരയും
നാണയവിനിമയം‡ െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നവെരയും
കണ്ടു. 15 അേപ്പാൾ േയശു കയറുെകാണ്ട്
ഒരു ചാട്ടവാർ ഉണ്ടാക്കി, ആടുമാടുകള ൾെപ്പെട
എല്ലാവെരയും ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽനിന്ന്
പുറത്താക്കി; നാണയവിനിമയക്കാരുെട േമശകൾ
മറിച്ചിട്ട് നാണയങ്ങൾ ചിതറിച്ച കളഞ്ഞു. 16 ്രപാവുകെള
വിൽക്കുന്നവേരാട് പറഞ്ഞു, “ഇവെയ ഇവിെടനിന്നു
െകാണ്ടുേപാകുക, എെന്റ പിതാവിെന്റ ഭവനെത്ത ഒരു
ചന്തസ്ഥലമാക്കരുത്.” 17 അേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ശിഷ്യന്മാർ, “അങ്ങയുെട ആലയെത്തപ്പറ്റിയുള്ള
തീക്ഷ്ണത എെന്ന ദഹിപ്പിച്ച കളയുന്നു”§ എന്നു
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതിരുെവഴുത്ത്ഓർത്തു.

18 െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ അേദ്ദഹേത്താട,് “ഇെതല്ലാം
െചയ്യാൻ താങ്കൾക്ക് അധികാരം ഉെണ്ടന്നതിന് ഒരു
അത്ഭുതചിഹ്നംകാണിക്കുക.”എന്ന്ആവശ്യെപ്പട്ട .
† 2:13 അതായത,് വീെണ്ടടുപ്പ മേഹാത്സവം: ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നുള്ള
ഇ്രസാേയലിെന്റ വിേമാചനം അനുസ്മരിക്കുന്നു. ‡ 2:14 ൈകസറുെട
മുഖമു്രദയുള്ള േറാമൻ നാണയം ൈദവാലയത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നത്
നിഷിദ്ധമായിരുന്നതിനാൽ അവ മാറ്റി ൈദവാലയത്തിെല നാണയം

െകാടുക്കുന്നവർ. § 2:17 സങ്കീ. 69:9
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19 “ഈ മന്ദിരം െപാളിക്കുക; മൂന്നുദിവസത്തിനകം ഞാൻ
ഇതു പണിതുയർത്തും,”*എന്ന് േയശുഅവേരാടു പറഞ്ഞു.

20 െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ അേദ്ദഹേത്താട് േചാദിച്ച ,
“ഈ മന്ദിരം പണിയുന്നതിനു നാൽപ്പത്താറു വർഷം
േവണ്ടിവന്നു; താങ്കൾ അതു േകവലം മൂന്നുദിവസംെകാണ്ടു
പണിയുെമേന്നാ?” 21 എന്നാൽ, േയശു സ്വന്തം ശരീരം
എന്ന മന്ദിരെത്തക്കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. 22 േയശു
മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റേശഷം, അവിടന്നു
പറഞ്ഞിരുന്ന ഈ കാര്യം ശിഷ്യന്മാർ ഓർത്തു. അങ്ങെന
അവർതിരുെവഴുത്തും േയശുവിെന്റവചനവും വിശ്വസിച്ച .

23 േയശു െപസഹാെപ്പരുന്നാളിൽ െജറുശേലമിൽ
ആയിരുന്നേപ്പാൾ അവിടന്ന് ്രപവർത്തിച്ച ചിഹ്നങ്ങൾ
കണ്ട പലരും അവിടെത്ത നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ച .†
24 എന്നാൽ, േയശുവിന് മനുഷ്യ്രപകൃതി നന്നായി
അറിയാമായിരുന്നതുെകാണ്ട് അവെര വിശ്വസിച്ചില്ല.‡
25 മനുഷ്യനിലുള്ളത് എെന്തന്നു ്രഗഹിച്ചിരുന്നതിനാൽ
മനുഷ്യെനക്കുറിച്ച് അേദ്ദഹത്തിന് ആരുെടയും സാക്ഷ്യം
ആവശ്യമായിരുന്നില്ല.

3
േയശു നിേക്കാേദെമാസിെന ഉപേദശിക്കുന്നു

1 െയഹൂദരുെട ഭരണസമിതിയിൽ നിേക്കാേദെമാസ് എന്നു
േപരുള്ള ഒരു പരീശൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2അേദ്ദഹം രാ്രതിയിൽ
േയശുവിെന്റ അടുക്കൽവന്നു പറഞ്ഞു, “റബ്ബീ, അങ്ങു
ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് വന്ന ഒരു ആചാര്യനാണ്
എന്നു ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ൈദവം കൂെടയിെല്ലങ്കിൽ
അങ്ങു െചയ്യന്ന ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ െചയ്യാൻ ആർക്കും
സാധ്യമല്ല.”

3 “ഞാൻ താങ്കേളാട് സത്യം സത്യമായി പറയെട്ട: വീണ്ടും
ജനിച്ചില്ല* എങ്കിൽ ൈദവരാജ്യം കാണാൻ ആർക്കും
കഴിയുകയില്ല” േയശു ്രപതിവചിച്ച .

4 “്രപായമായേശഷം ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നത്എങ്ങെന?
രണ്ടാമതും മാതാവിെന്റ ഉദരത്തിൽ ്രപേവശിച്ച ജനിക്കുക
സാധ്യമല്ലേല്ലാ!” നിേക്കാേദെമാസ് േചാദിച്ച .

5 േയശു മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഞാൻ നിങ്ങേളാട് സത്യം
സത്യമായി പറയെട്ട, െവള്ളത്തിൽനിന്നുംആത്മാവിൽനിന്നും
ജനിച്ചിെല്ലങ്കിൽ ൈദവരാജ്യത്തിൽ ്രപേവശിക്കാൻ

* 2:19 പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുംഎന്നുംഈവാക്കിന്അർഥമുണ്ട്. † 2:23 അഥവാ,
പലരും അേദ്ദഹെത്ത വിശ്വസിച്ച . ‡ 2:24 മൂ.ഭാ. സ്വയം അവരുെടപക്കൽ
വിശ്വസിേച്ചൽപ്പിച്ചില്ല. * 3:3 അഥവാ, ഉയരത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചില്ല. വാ. 7
കാണുക.
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ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. 6 ഭൗതികജനനം ശാരീരികമായി
സംഭവിക്കുന്നു; ആത്മികജനനം ആത്മാവിലൂെട
സംഭവിക്കുന്നു. 7 ‘നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിക്കണം,’
എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ നീ ആശ്ചര്യെപ്പേടണ്ടതില്ല.
8 കാറ്റ് ഇഷ്ടമുേള്ളടേത്തക്കു വീശുന്നു. അതിെന്റ
ശബ്ദം േകൾക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും അത് എവിെടനിന്നു
വരുെന്നേന്നാ എവിേടക്കു േപാകുെന്നേന്നാ അറിയുന്നില്ല.
ആത്മാവിൽനിന്നു ജനിച്ച ഏെതാരു വ്യക്തിയും
അങ്ങെനതെന്ന.”

9 “ഇത് എങ്ങെന സാധ്യമാകും?” നിേക്കാേദെമാസ്
േചാദിച്ച .

10 അതിന് േയശു, “നീ ഇ്രസാേയലിെന്റ
ഉപേദഷ്ടാവായിരുന്നിട്ട ംഈകാര്യങ്ങൾ ്രഗഹിക്കുന്നില്ലേയാ?
11 സത്യം സത്യമായി ഞാൻ താങ്കേളാട് പറയെട്ട:
ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതിെനപ്പറ്റി സംസാരിക്കുകയും,
കണ്ടിരിക്കുന്നതിെനപ്പറ്റി സാക്ഷ്യം പറയുകയും െചയ്യന്നു,
എന്നിട്ട ം ഞങ്ങള െട സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.
12 ലൗകികകാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിട്ട
നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ സ്വർഗീയകാര്യങ്ങൾ
പറഞ്ഞാൽ എങ്ങെന വിശ്വസിക്കും? 13 സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങിവന്ന† മനുഷ്യപു്രതൻ ഒഴിെക മറ്റാരും
സ്വർഗത്തിൽ കയറിേപ്പായിട്ടില്ല. 14 േമാശ മരുഭൂമിയിൽ
സർപ്പെത്ത ഉയർത്തിയതുേപാെല മനുഷ്യപു്രതനും
ഉയർത്തെപ്പേടണ്ടതാണ്;‡ 15അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതു
വ്യക്തിയും നിത്യജീവൻ ്രപാപിേക്കണ്ടതിനു േവണ്ടിയാണിത്”
എന്നുപറഞ്ഞു.

16 ൈദവത്തിെന്റ നിസ്തുലപു്രതനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന
ഒരു വ്യക്തിയും നശിച്ച േപാകാെത നിത്യജീവൻ
അവകാശമാേക്കണ്ടതിന് അവിടെത്ത പു്രതെന യാഗമായി
അർപ്പിക്കുന്ന്രത§ൈദവം േലാകെത്തസ്േനഹിച്ച . 17ൈദവം
അവിടെത്ത പു്രതെന േലാകത്തിേലക്കയച്ചത് േലാകെത്ത
കുറ്റം വിധിക്കാനല്ല, തന്നിലൂെട േലാകെത്ത രക്ഷിക്കാനാണ്.
18 അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആർക്കും ശിക്ഷാവിധി
ഇല്ല; എന്നാൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർേക്കാ, ൈദവത്തിെന്റ
നിസ്തുലപു്രതെന്റ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തതുെകാണ്ട,്
ശിക്ഷാവിധി വന്നുകഴിഞ്ഞു. 19 ്രപകാശം േലാകത്തിേലക്കു
വന്നിട്ട ം മനുഷ്യരുെട ദുഷ്ടതനിറഞ്ഞ ്രപവൃത്തി
കാരണം അവർ ്രപകാശത്തിനു പകരം അന്ധകാരെത്ത
സ്േനഹിച്ച എന്നതാണ് ശിക്ഷാവിധിക്ക് അടിസ്ഥാനം.
20 തിന്മെചയ്യന്ന ഏെതാരാള ം ്രപകാശെത്ത െവറുക്കുന്നു;
† 3:13 ചി.ൈക.്രപ. സ്വർഗത്തിലുള്ള ‡ 3:14 സംഖ്യ. 21:9 § 3:16 മൂ.ഭാ.
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തെന്റ ്രപവൃത്തികൾ പരസ്യമാകും എന്ന ഭയംനിമിത്തം
്രപകാശത്തിേലക്കു വരുന്നതുമില്ല. 21 എന്നാൽ
സത്യമനുസരിച്ച ജീവിക്കുന്നവർ, തങ്ങള െട ്രപവൃത്തി
ൈദവംമുേഖനയാണ് െചയ്തെതന്നു െവളിെപ്പടാൻ
്രപകാശത്തിേലക്കുവരുന്നു.
േയശുവിെനപ്പറ്റി േയാഹന്നാൻസ്നാപകെന്റസാക്ഷ്യം

22 പിന്നീട് േയശു ശിഷ്യന്മാരുമായി െയഹൂദ്യേദശെത്തത്തി,
അവേരാടുകൂെട അവിെട താമസിച്ച സ്നാനം
കഴിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 23 േയാഹന്നാൻ ശേലമിനടുത്തുള്ള
ഐേനാനിലും സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച േപാന്നു; കാരണം
അവിെട െവള്ളം ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. ജനങ്ങൾ
സ്നാനം സ്വീകരിക്കാൻ വന്നുെകാണ്ടിരുന്നു.
24 േയാഹന്നാൻ തടവിലാകുന്നതിനുമുമ്പാണ് ഇതു
നടന്നത്. 25 ആചാരപരമായ ശുദ്ധീകരണെത്തപ്പറ്റി
േയാഹന്നാെന്റശിഷ്യന്മാരിൽചിലർക്ക് ഒരു െയഹൂദനുമായി*
തർക്കം ഉണ്ടായി. 26 അവർ േയാഹന്നാെന്റ
അരികിൽ വന്ന് അേദ്ദഹേത്താട് “റബ്ബീ, േയാർദാെന്റ
അക്കെര അങ്ങേയാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന ആ
മനുഷ്യൻ—അങ്ങു സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തിയ ആൾ—സ്നാനം
കഴിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു: എല്ലാവരും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുക്കേലക്കു േപാകുന്നു.”എന്നുപറഞ്ഞു.

27അതിനു മറുപടിയായി േയാഹന്നാൻ: “സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്
നൽകാെത യാെതാന്നും മനുഷ്യനു സ്വീകരിക്കാൻ
കഴിയുകയില്ല. 28 ‘ഞാൻ ്രകിസ്തുഅെല്ലന്നുംഅേദ്ദഹത്തിനു
മുൻഗാമിയായി അയയ്ക്കെപ്പട്ടവൻമാ്രതമാെണന്നും,’
ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട ള്ളതിനു നിങ്ങൾ സാക്ഷികളാണേല്ലാ.
29 മണവാട്ടിയുള്ളവനാണ് മണവാളൻ. മണവാളെന്റ
േതാഴേനാ, മണവാളെന്റ കൂെട നിന്ന,് അവെന്റ സ്വരം
േകട്ട് അത്യധികം ആഹ്ലാദിക്കുന്നു. ആ ആനന്ദമാണ്
എനിക്കുള്ളത്; ഇേപ്പാൾ അതു പൂർണമായിരിക്കുന്നു.
30 അവിടെത്ത ്രപാമുഖ്യം വർധിച്ച െകാേണ്ടയിരിക്കണം;
എെന്റ ്രപാമുഖ്യേമാ കുറഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കണം.

31 “ഉന്നതത്തിൽനിന്ന് വരുന്നവൻ എല്ലാവരിലും
ഉന്നതനാകുന്നു; ഭൂമിയിൽനിന്നുള്ളവേനാ ഭൗമികനാകുന്നു;
അയാൾഭൗമികമായതുസംസാരിക്കുന്നു.സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്
വരുന്നവൻ എല്ലാവരിലും ഉന്നതനാകുന്നു. 32 താൻ
കണ്ടതും േകട്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് അയാൾ
സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അയാള െട സാക്ഷ്യം
ആരും സ്വീകരിക്കുന്നതുമില്ല. 33 ആ സാക്ഷ്യം

* 3:25 ചി.ൈക.്രപ. ചില െയഹൂദരുമായി
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സ്വീകരിക്കുന്നവേനാ ൈദവം സത്യവാൻ എന്നതു
സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. 34കാരണം,ൈദവംഅയച്ചിരിക്കുന്നവൻ
ൈദവത്തിെന്റ വചനം ്രപസ്താവിക്കുന്നു; അവിടന്ന്
ആത്മാവിെന അളവില്ലാെത നൽകുന്നേല്ലാ. 35 പിതാവു
പു്രതെന സ്േനഹിക്കുന്നു; സകലതും അവെന്റ ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിച്ച മിരിക്കുന്നു. 36 പു്രതനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക്
നിത്യജീവനുണ്ട;് പു്രതെന അനുസരിക്കാത്തവേരാ ജീവെന
കാണുകയിെല്ലന്നുമാ്രതമല്ല; ൈദവേ്രകാധം അവരുെടേമൽ
നിലനിൽക്കുകയും െചയ്യന്നു.”

4
േയശുശമര്യസ്്രതീേയാടുസംസാരിക്കുന്നു

1 േയശു േയാഹന്നാെനക്കാൾ അധികം ശിഷ്യന്മാെര
േചർത്തു സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പരീശന്മാർ േകട്ട —
2വാസ്തവത്തിൽ േയശു അല്ല,അവിടെത്ത ശിഷ്യന്മാരാണു
സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരുന്നത—് 3 ഇതറിഞ്ഞേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം െയഹൂദ്യ വിട്ട വീണ്ടും ഗലീലയിേലക്കുയാ്രതയായി.

4 ഇ്രപാവശ്യം അേദ്ദഹത്തിനു ശമര്യയിലൂെട
കടന്നുേപാേകണ്ടിവന്നു. 5അങ്ങെന അവിടന്നു ശമര്യയിൽ,
യാേക്കാബ് തെന്റ പു്രതനായ േയാേസഫിനു നൽകിയ
സ്ഥലത്തിനു സമീപമുള്ള സുഖാർ പട്ടണത്തിൽ എത്തി.
6 അവിെട യാേക്കാബിെന്റ കിണർ ഉണ്ടായിരുന്നു.
യാ്രതാക്ഷീണത്താൽ േയശു കിണറ്റിനരിെക ഇരുന്നു.
അേപ്പാൾഏകേദശം മധ്യാഹ്നമായിരുന്നു.

7ഒരുശമര്യസ്്രതീ െവള്ളംേകാരാൻഅവിെടഎത്തി; േയശു
അവേളാട,് “എനിക്കു കുടിക്കാൻതരുേമാ?” എന്നു േചാദിച്ച .
8 (ശിഷ്യന്മാർ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പട്ടണത്തിൽ
േപായിരുന്നു.)

9ശമര്യസ്്രതീ േചാദിച്ച , “അങ്ങ് ഒരു െയഹൂദനുംഞാൻഒരു
ശമര്യസ്്രതീയുമായിരിെക്ക, അങ്ങ് എേന്നാടു കുടിക്കാൻ
േചാദിക്കുന്നത് എങ്ങെന?” (കാരണം, െയഹൂദർക്കു
ശമര്യരുമായിസമ്പർക്കമില്ല.*)

10 “ൈദവത്തിെന്റ ദാനം എെന്തന്നും നിേന്നാടു കുടിക്കാൻ
േചാദിക്കുന്നത് ആെരന്നും അറിഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ നീ
അയാേളാടു േചാദിക്കുകയും അയാൾ ജീവനുള്ള െവള്ളം
നിനക്കു തരികയും െചയ്യ മായിരുന്നു” എന്ന് േയശു മറുപടി
പറഞ്ഞു.

11ആ സ്്രതീ പറഞ്ഞു, “യജമാനേന, േകാരിെയടുക്കാൻ
അങ്ങയുെട ൈകവശം പാ്രതം ഇല്ലേല്ലാ, കിണറ്
ആഴമുള്ളതുമാണ്. പിെന്ന ജീവനുള്ള െവള്ളം അേങ്ങക്ക്
* 4:9 ശമര്യർ ഉപേയാഗിച്ച പാ്രതങ്ങൾെയഹൂദർ ഉപേയാഗിക്കുകയില്ല.
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എവിെടനിന്നു ലഭിക്കും? 12അങ്ങ് ഞങ്ങള െട പിതാവായ
യാേക്കാബിെനക്കാൾ വലിയവനാേണാ? അേദ്ദഹമാണ്
ഈ കിണറു ഞങ്ങൾക്കു തന്നത്. അേദ്ദഹവും
പു്രതന്മാരും ആടുമാടുകള ം എല്ലാം ഇതിൽനിന്നാണ് െവള്ളം
കുടിച്ചിരുന്നത്.”

13 “ഈ െവള്ളം കുടിക്കുന്നവർെക്കല്ലാം പിെന്നയും
ദാഹിക്കും; 14 എന്നാൽ, ഞാൻ െകാടുക്കുന്ന െവള്ളം
കുടിക്കുന്നവർക്കു പിന്നീെടാരിക്കലും ദാഹിക്കുകയില്ല;
ഞാൻ െകാടുക്കുന്ന െവള്ളം അവരിൽ നിത്യജീവനിേലക്കു
നിറഞ്ഞുവരുന്ന നീരുറവയായിത്തീരും”എന്ന് േയശു മറുപടി
പറഞ്ഞു.

15 അേപ്പാൾ സ്്രതീ, “്രപേഭാ, എങ്കിൽ എനിക്കിനി
ദാഹിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്ന് ആ െവള്ളം തന്നാലും; െവള്ളം
േകാരാൻ ഞാൻ ഇവിെട വേരണ്ട ആവശ്യവും ഇല്ലാതാകും”
എന്നുപറഞ്ഞു.

16 േയശു അവേളാട:് “േപായി നിെന്റ ഭർത്താവിെന
വിളിച്ച െകാണ്ടുവരിക.”

17 “എനിക്കു ഭർത്താവില്ല,”അവൾമറുപടി പറഞ്ഞു.
“നിനക്കു ഭർത്താവില്ല എന്നു നീ പറയുന്നതു ശരി.

18 വാസ്തവത്തിൽ, നിനക്ക് അഞ്ചു ഭർത്താക്കന്മാർ
ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ ഉള്ള പുരുഷൻ നിെന്റ ഭർത്താവല്ല;
അതിനാൽ നീ പറഞ്ഞതു ശരിതെന്ന.” എന്ന് േയശു
അവേളാടു പറഞ്ഞു.

19 “്രപേഭാ, അങ്ങ് ഒരു ്രപവാചകൻ എന്നു ഞാൻ
മനസ്സിലാക്കുന്നു,” സ്്രതീ പറഞ്ഞു. 20 “ഞങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാർഈ മലയിലാണ്ആരാധിച്ച വന്നത്. എന്നാൽ,
ആരാധനയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം െജറുശേലം ആെണന്ന് നിങ്ങൾ
െയഹൂദർഅവകാശെപ്പടുന്നേല്ലാ?”

21അതിനുമറുപടിയായി േയശുആസ്്രതീേയാടുപറഞ്ഞത്,
“സ്്രതീേയ, എെന്ന വിശ്വസിക്കുക; നിങ്ങൾ പിതാവിെന
ആരാധിക്കുന്നത് ഈ മലയിേലാ െജറുശേലമിേലാ
അല്ല എന്നുള്ള സമയം വരുന്നു. 22 ശമര്യരായ നിങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്ക് അജ്ഞാതമായതിെന ആരാധിക്കുന്നു.
ഞങ്ങേളാ, അറിയുന്നതിെന ആരാധിക്കുന്നു. രക്ഷ
െയഹൂദരിൽനിന്നേല്ലാ വരുന്നത.് 23എന്നാൽ,സത്യാരാധകർ
ൈദവെത്ത സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുന്ന
സമയം വരുന്നു; ഇേപ്പാൾ വന്നുമിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങെനയുള്ള
ആരാധകെരയാണ് പിതാവ് അേന്വഷിക്കുന്നത്. 24ൈദവം
ആത്മാവാകുന്നു. ൈദവെത്ത ആരാധിക്കുന്നവർ
ആത്മാവിലുംസത്യത്തിലുംആരാധിക്കണം,”എന്നായിരുന്നു.
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25അേപ്പാൾആസ്്രതീ, “മശിഹാഅഥവാ, ്രകിസ്തു വരുന്നു
എന്നുഞാൻഅറിയുന്നു.അവിടന്നുവരുേമ്പാൾഞങ്ങൾക്കു
സകലതും വിശദീകരിച്ച തരും”എന്നുപറഞ്ഞു.

26 ഇേതത്തുടർന്ന് േയശു, “നിേന്നാടു സംസാരിക്കുന്ന
ഞാൻതെന്നമശിഹാ”†എന്നുപറഞ്ഞു.

ശിഷ്യന്മാർ മടങ്ങിഎത്തുന്നു
27ഈ സമയത്ത് ശിഷ്യന്മാർ മടങ്ങിെയത്തി. അേദ്ദഹം
ഒരു സ്്രതീേയാടു സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നതുകണ്ട്
അവർ ആശ്ചര്യെപ്പട്ട . എങ്കിലും “അങ്ങ് എന്തു
േചാദിക്കുന്നുെവേന്നാ, അവേളാട് എന്തിനു
സംസാരിക്കുന്നുെവേന്നാ?”ആരും േചാദിച്ചില്ല.

28ആസ്്രതീ െവള്ളപ്പാ്രതം അവിെട െവച്ചിട്ട പട്ടണത്തിൽ
മടങ്ങിെച്ചന്ന് അവിെടയുള്ള ജനങ്ങേളാട,് 29 “ഞാൻ
െചയ്തിട്ട ള്ള എല്ലാക്കാര്യങ്ങള ം എേന്നാടു പറഞ്ഞ
ഒരു മനുഷ്യെന വന്നു കാണുക. ഒരുപേക്ഷ അേദ്ദഹം
്രകിസ്തു ആയിരിക്കുേമാ?” എന്നു പറഞ്ഞു. 30 അവർ
പട്ടണത്തിൽനിന്ന് േയശുവിെന്റഅടുക്കൽവന്നു.

31 ഇതിനിടയിൽ ശിഷ്യന്മാർ, “റബ്ബീ, ആഹാരം കഴിച്ചാലും”
എന്ന്അേദ്ദഹെത്തനിർബന്ധിച്ച .

32എന്നാൽ, “നിങ്ങൾഅറിയാത്തആഹാരം എനിക്കുണ്ട!്”
എന്ന് േയശു മറുപടി പറഞ്ഞു.

33 “ആെരങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിന് ആഹാരം െകാണ്ടുവന്നു
െകാടുത്തിരിക്കുേമാ,”എന്നുശിഷ്യന്മാർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു.

34അേപ്പാൾേയശുപറഞ്ഞത്: “എെന്നഅയച്ചവെന്റഇഷ്ടം
െചയ്ത് അവിടെത്ത ്രപവൃത്തി നിറേവറ്റ ന്നതാണ് എെന്റ
ആഹാരം. 35 ‘ഇനി നാലുമാസം കഴിഞ്ഞാൽ െകായ്ത്തിനു
സമയമാകും,’ എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നിേല്ല? എന്നാൽ,
നിങ്ങൾ കണ്ണ തുറന്നു വയലുകളിേലക്കു േനാക്കുക.
അവ വിളഞ്ഞു പാകമായിരിക്കുന്നു. 36 ഇേപ്പാൾത്തെന്ന
െകായ്ത്തുകാരൻ കൂലി വാങ്ങുകയും നിത്യജീവനിേലക്കു
വിളവു േശഖരിക്കുകയുംെചയ്യന്നു. അങ്ങെന
വിതയ്ക്കുന്നവനുംെകായ്യന്നവനുംഒരുേപാെലആനന്ദിക്കും.
37 ‘ഒരുവൻ വിതയ്ക്കുന്നു, മെറ്റാരുവൻ െകായ്യന്നു,’
എന്നുള്ള പഴെഞ്ചാല്ല് ഇക്കാര്യത്തിൽ യാഥാർഥ്യമാകുന്നു:
38നിങ്ങൾഅധ്വാനിച്ചിട്ടില്ലാത്തതു െകായ്യാൻഞാൻനിങ്ങെള
അയച്ച . മറ്റള്ളവർ കഠിനാധ്വാനംെചയ്തു, അവരുെട
അധ്വാനത്തിെന്റഫലം നിങ്ങൾഅനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.”

ശമര്യർ വിശ്വസിക്കുന്നു

† 4:26 മൂ. ഭാ. “ഞാൻആകുന്നു”
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39 “ഞാൻ െചയ്തിട്ട ള്ള എല്ലാക്കാര്യങ്ങള ം
അേദ്ദഹം എേന്നാടു പറഞ്ഞു,” എന്ന് ആ സ്്രതീയുെട
സാക്ഷ്യംനിമിത്തം ആ പട്ടണത്തിലുള്ള ശമര്യരിൽ
പലരും അേദ്ദഹത്തിൽ വിശ്വസിച്ച . 40 തങ്ങേളാടുകൂെട
വന്നു താമസിക്കണെമന്ന് ആ ശമര്യർ അേദ്ദഹേത്താട്
അേപക്ഷിച്ച . രണ്ട് ദിവസം േയശു അവേരാടുകൂെട
താമസിച്ച . 41 അേദ്ദഹത്തിെന്റ വചനം േകട്ട് പിെന്നയും
ധാരാളംേപർവിശ്വാസികളായിത്തീർന്നു.

42 അവർ അേപ്പാൾ ആ സ്്രതീേയാട,് “നീ
പറഞ്ഞതുെകാണ്ടുമാ്രതമല്ല ഇനി ഞങ്ങൾ
വിശ്വസിക്കുന്നത്; ഞങ്ങൾതെന്ന േകൾക്കുകയും
കാണുകയുംെചയ്തിരിക്കുന്നു; ഇേദ്ദഹമാണ് സാക്ഷാൽ
േലാകരക്ഷിതാവ്.”
േയശു രാജഭൃത്യെന്റ മകെനസൗഖ്യമാക്കുന്നു

43 രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് േയശു ഗലീലയ്ക്കു യാ്രതയായി.
44 —ഒരു ്രപവാചകനും സ്വേദശത്തു മാനിക്കെപ്പടുന്നിെല്ലന്ന്
േയശുതെന്ന പറഞ്ഞിരുന്നു— 45 ഗലീലയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
ആ േദശവാസികൾ അേദ്ദഹെത്ത സ്വാഗതംെചയ്തു.
െപസഹാെപ്പരുന്നാളിന് അവരും േപായിരുന്നതുെകാണ്ട്
േയശു െജറുശേലമിൽ െചയ്തെതല്ലാംഅവർകണ്ടിരുന്നു.

46 താൻ െവള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയ ഗലീലയിെല കാനാവിൽ
അേദ്ദഹം വീണ്ടും വന്നു. കഫാർനഹൂമിെല ഒരു
രാജഭൃത്യെന്റ മകൻ േരാഗിയായി കിടപ്പിലായിരുന്നു. 47 േയശു
െയഹൂദ്യയിൽനിന്ന് ഗലീലയിൽ വന്നിട്ട െണ്ടന്നു േകട്ട് ആ
മനുഷ്യൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽെച്ചന്ന്,അേദ്ദഹം വന്ന്
തെന്റ മരിക്കാറായിക്കിടക്കുന്നമകെനസൗഖ്യമാക്കണെമന്ന്
അേപക്ഷിച്ച .

48 േയശു അേപ്പാൾ, “അടയാളങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം
കണ്ടിട്ടല്ലാെതനിങ്ങൾഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുകയില്ല.”എന്നു
പറഞ്ഞു.

49 രാജേസവകൻഅേദ്ദഹേത്താട്, “്രപേഭാ,എെന്റ കുഞ്ഞു
മരിക്കുന്നതിനുമുമ്പു വരണേമ”എന്നുപറഞ്ഞു.

50 േയശു അയാേളാട,് “െപായ്െക്കാള്ള , നിെന്റ മകൻ
ജീവിക്കും”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
ആമനുഷ്യൻേയശുവിെന്റവാക്കുവിശ്വസിച്ച്അവിെടനിന്ന്
േപായി. 51 അയാൾ െപായ്െക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ, മകൻ
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നവാർത്തയുമായി ദാസന്മാർഅയാെള
എതിേരറ്റ . 52 മകനു സൗഖ്യം ലഭിച്ചത് എേപ്പാെഴന്നു
േചാദിച്ചതിന,് “ഇന്നെല ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഒരുമണിക്ക‡് പനി
അവെനവിട്ട മാറി”എന്ന്അവർപറഞ്ഞു.
‡ 4:52 മൂ.ഭാ.ഏഴാംയാമം
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53 “നിെന്റ മകൻ ജീവിക്കും,” എന്ന് േയശു പറഞ്ഞസമയം
അതുതെന്നആയിരുെന്നന്ന്ആപിതാവ്ഓർമിച്ച .അങ്ങെന
അയാള ം ഭവനത്തിലുള്ളവെരല്ലാവരും വിശ്വസിച്ച .

54 െയഹൂദ്യയിൽനിന്ന് ഗലീലയിൽ വന്നതിനുേശഷം േയശു
െചയ്ത രണ്ടാമെത്തഅത്ഭുതചിഹ്നമായിരുന്നുഅത.്

5
േബെഥസ്ദാ കുളക്കരയിെല േരാഗസൗഖ്യം

1 പിന്നീെടാരിക്കൽ െയഹൂദരുെട ഒരു െപരുന്നാളിന്
േയശു െജറുശേലമിേലക്കു േപായി. 2 െജറുശേലമിൽ
ആട്ടിൻകവാടത്തിനു സമീപം അരാമ്യഭാഷയിൽ
േബെഥസ്ദാ* എന്ന് േപരുള്ള ഒരു കുളം ഉണ്ട.് അതിന്
അഞ്ചു മണ്ഡപമുണ്ട്. 3 അവയിൽ അന്ധർ, മുടന്തർ,
തളർവാതം പിടിെപട്ടവർ എന്നിങ്ങെന അവശരായ പലരും
െവള്ളം ഇളകുന്നതു കാത്തു കിടന്നിരുന്നു. 4ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്
ഒരു ദൂതൻ ഇറങ്ങിവന്നു െവള്ളം കലക്കും. െവള്ളം
കലങ്ങിയേശഷം ആദ്യം കുളത്തിലിറങ്ങുന്ന ആൾ
ഏതു േരാഗംബാധിച്ച ആളായാലും സൗഖ്യം്രപാപിക്കും.†
5മുപ്പത്തിെയട്ട വർഷമായി േരാഗിയായിരുന്നഒരാൾഅവിെട
ഉണ്ടായിരുന്നു. 6 േയശു അയാെള കണ്ട്, അയാൾ ഈ
അവസ്ഥയിൽആയിട്ട വളെരക്കാലമാെയന്നു മനസ്സിലാക്കി,
അയാേളാട,് “സൗഖ്യമാകാൻ നിനക്ക് ആ്രഗഹമുേണ്ടാ?”
എന്നു േചാദിച്ച .

7 “യജമാനേന, െവള്ളം ഇളകുന്ന സമയത്ത് എെന്ന
കുളത്തിൽ ഇറക്കാൻ എനിക്ക് ആരുമില്ല. ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ
െചല്ല േമ്പാേഴക്ക് എനിക്കുമുേമ്പ മറ്റാെരങ്കിലും ഇറങ്ങുന്നു,”
േരാഗിയായആൾമറുപടി പറഞ്ഞു.

8അേപ്പാൾേയശുഅയാേളാടുപറഞ്ഞു, “എഴുേന്നൽക്കുക!
കിടക്കെയടുത്തു നടക്കുക!” എന്നു പറഞ്ഞു. 9 ഉടൻതെന്ന
ആമനുഷ്യൻസൗഖ്യം്രപാപിച്ച ;കിടക്കെയടുത്തുനടന്നു.
ഇതു സംഭവിച്ചത് ഒരു ശബ്ബത്തുദിവസമായിരുന്നു.‡

10 അതുെകാണ്ട് സൗഖ്യമായ മനുഷ്യേനാടു
െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു, “ഇന്നു ശബ്ബത്തുദിനമാണ്;
ഇന്നുകിടക്കചുമക്കുന്നതു നിയമവിരുദ്ധമാണ.്”

11 എന്നാൽ അയാൾ, “എെന്ന സൗഖ്യമാക്കിയ അേദ്ദഹം
എേന്നാടു ‘കിടക്കെയടുത്തുനടക്കുകഎന്നുപറഞ്ഞു’ ”എന്നു
മറുപടി നൽകി.

* 5:2 ചി.ൈക.്രപ. േബഥ്സദാ, മറ്റ ചിലതിൽ േബഥ്െസയിദാ † 5:4 ചി.ൈക.്രപ.
െവള്ളം ഇളകുന്നതു കാത്ത,് എന്ന വാക്യഭാഗവും ഈ വാക്യവും കാണുന്നില്ല.
‡ 5:9 െയഹൂദർ വിശുദ്ധദിവസമായും വി്രശമദിവസമായും ആചരിച്ച വന്ന
ആഴ്ചയിെലഏഴാംദിവസമാണ് ശബ്ബത്ത.്
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12 അേപ്പാൾ അവർ അയാേളാട് േചാദിച്ച ,
“കിടക്കെയടുത്തു നടക്കാൻനിേന്നാടു പറഞ്ഞആമനുഷ്യൻ
ആര്?”

13 േയശുഅവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിേലക്കു
മാറിേപ്പായിരുന്നതുെകാണ്ട് അത് ആരായിരുെന്നന്ന്
സൗഖ്യമായ മനുഷ്യൻഅറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

14 പിന്നീട് അയാെള േയശു ൈദവാലയത്തിൽ കണ്ടേപ്പാൾ
പറഞ്ഞു, “േനാക്കൂ, നിനക്കു സൗഖ്യം ലഭിച്ചേല്ലാ. ഇതിലും
വഷളായത് വരാതിരിക്കാൻ ഇനി പാപംെചയ്യരുത.്” 15തെന്ന
സൗഖ്യമാക്കിയത് േയശുവാെണന്ന് ആ മനുഷ്യൻ െചന്ന്
െയഹൂദേനതാക്കന്മാേരാട് പറഞ്ഞു.

ജീവൻപു്രതനിലൂെട
16 േയശു ശബ്ബത്തുനാളിൽ ഈ ്രപവൃത്തി
െചയ്തതുെകാണ്ടു െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ അേദ്ദഹെത്ത
പീഡിപ്പിക്കാൻതുടങ്ങി. 17 േയശുഅവേരാട്: “എെന്റപിതാവ്
ഇന്നുവെരയും സദാ ്രപവർത്തനനിരതനായിരിക്കുന്നു,
അതിനാൽ ഞാനും ്രപവർത്തിക്കുന്നു,” എന്നു പറഞ്ഞു.
18 അങ്ങെന, ശബ്ബത്തു ലംഘിച്ചതുെകാണ്ടുമാ്രതമല്ല,
ൈദവെത്തസ്വപിതാവ് എന്നു പറഞ്ഞുസ്വയംൈദവേത്താടു
സമനാക്കുകയും െചയ്തതിനാൽ െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ
േയശുവിെനവധിക്കാൻഅധികംയത്നിച്ച .

19 േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞു: “ഞാൻ നിങ്ങേളാട്
സത്യം സത്യമായി പറയെട്ട, പു്രതനു തെന്റ പിതാവ്
െചയ്തുകാണുന്നതല്ലാെത സ്വയം ഒന്നും െചയ്യാൻ
കഴിവില്ല; കാരണം പിതാവു െചയ്യന്നെതല്ലാം
പു്രതനും െചയ്യന്നു. 20 പിതാവു പു്രതെന
സ്േനഹിക്കുന്നു; തെന്റ സകല്രപവൃത്തികള ം അവനു
കാണിച്ച െകാടുക്കുകയുംെചയ്യന്നു. നിങ്ങൾ
അത്ഭുതപരത്രന്തരാകുംവിധം ഇതിലും വലിയ
്രപവൃത്തികള ം അവിടന്ന് കാണിച്ച െകാടുക്കും.
21 മരിച്ചവെര പിതാവ് ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പിച്ച് അവർക്കു
ജീവൻ നൽകുന്നതുേപാെലതെന്ന പു്രതനും തനിക്കു
്രപസാദമുള്ളവർക്കു ജീവൻ നൽകുന്നു. 22 അ്രതയുമല്ല,
എല്ലാവരും പിതാവിെന ബഹുമാനിക്കുന്നതുേപാെല
പു്രതെനയും ബഹുമാനിേക്കണ്ടതുണ്ട.് അതിനുേവണ്ടി
പിതാവ് ആെരയും ന്യായംവിധിക്കാെത ന്യായവിധിെയല്ലാം
പു്രതെന ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 23 പു്രതെന
ബഹുമാനിക്കാത്തവൻ, അവെന അയച്ച പിതാവിെനയും
ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല.
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24 “ഞാൻ നിങ്ങേളാട് സത്യം സത്യമായി പറയെട്ട, എെന്റ
വചനം േകട്ട് എെന്ന അയച്ചവെന വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക്
നിത്യജീവനുണ്ട;് അവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടാകുകയില്ല;
അവർമരണത്തിൽനിന്ന് ജീവനിേലക്കു ്രപേവശിച്ചിരിക്കുന്നു.
25ഞാൻ നിങ്ങേളാട് സത്യം സത്യമായി പറയെട്ട, മരിച്ചവർ
ൈദവപു്രതെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കുകയും േകൾക്കുന്നവർ
ജീവിക്കുകയുംെചയ്യന്ന സമയം വരുന്നു, ഇേപ്പാൾ
വന്നുമിരിക്കുന്നു. 26 പിതാവിനു തന്നിൽത്തെന്ന
ജീവൻ ഉള്ളതുേപാെല പു്രതനും തന്നിൽത്തെന്ന
ജീവൻ ഉള്ളവനായിരിക്കാൻ അവിടന്ന് പു്രതനും വരം
നൽകിയിരിക്കുന്നു. 27അയാൾ മനുഷ്യപു്രതൻ ആകയാൽ
ന്യായവിധിക്കുള്ള അധികാരവും അവിടന്ന് അവനു
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

28 “നിങ്ങൾ ഇതിൽ ആശ്ചര്യെപ്പടരുത്;
ശവക്കല്ലറകളിലുള്ളവർ എല്ലാവരും അവെന്റ ശബ്ദം
േകട്ട പുറത്തുവരുന്ന സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു; 29 നന്മ
െചയ്തവർ ജീവെന്റ പുനരുത്ഥാനത്തിേലക്കും തിന്മ
െചയ്തവർ ശിക്ഷാവിധിയുെട പുനരുത്ഥാനത്തിേലക്കും.
30 എനിക്കു സ്വയമായി ഒന്നും െചയ്യാൻ കഴിവില്ല; ഞാൻ
േകൾക്കുന്ന്രപകാരം ന്യായംവിധിക്കുന്നു. എെന്റ വിധി
നീതിയുള്ളതാണ്, കാരണം ഞാൻ എെന്റ ഇഷ്ടമല്ല, എെന്ന
അയച്ചവെന്റഇഷ്ടമാണ് നിറേവറ്റാൻആ്രഗഹിക്കുന്നത.്

േയശുവിെനക്കുറിച്ച ള്ളസാക്ഷ്യങ്ങൾ
31 “ഞാൻഎെന്നക്കുറിച്ച തെന്നസാക്ഷ്യംപറഞ്ഞാൽഅത്
സത്യമാകുകയില്ല. 32 എനിക്കുേവണ്ടി സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്ന
മെറ്റാരാൾ ഉണ്ട്; എെന്നക്കുറിച്ച ള്ള അവിടെത്ത സാക്ഷ്യം
സത്യമാെണന്ന്ഞാൻഅറിയുന്നു.

33 “നിങ്ങൾ േയാഹന്നാെന്റ അടുക്കൽ ആളയച്ച ;
േയാഹന്നാൻ സത്യത്തിനു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
34 മനുഷ്യെന്റ സാക്ഷ്യം ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ,
ഞാൻ ഇതു പറയുന്നത് നിങ്ങള െട രക്ഷയ്ക്കുേവണ്ടിയാണ.്
35 േയാഹന്നാൻ ജ്വലിച്ച ്രപകാശിച്ച വിളക്ക് ആയിരുന്നു;
അൽപ്പസമയേത്തക്ക് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ്രപകാശത്തിൽ
ഉല്ലസിക്കാൻനിങ്ങൾഇഷ്ടെപ്പട്ട .

36 “എന്നാൽ, േയാഹന്നാെന്റ സാക്ഷ്യെത്തക്കാൾ വലിയ
സാക്ഷ്യംഎനിക്കുണ്ട്. പൂർത്തീകരിക്കാനായിപിതാവ്എെന്ന
ഏൽപ്പിച്ച ്രപവൃത്തികൾ—ഞാൻ െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന
്രപവൃത്തികൾതെന്ന—പിതാവാണ്എെന്നഅയച്ചത്എന്നതിന്
സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നു. 37 എെന്ന അയച്ച പിതാവുതെന്ന
എെന്നക്കുറിച്ച സാക്ഷ്യംവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ
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ഒരിക്കലും അവിടെത്ത ശബ്ദം േകൾക്കുകേയാ രൂപം
കാണുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല; 38അവിടെത്തവചനം നിങ്ങളിൽ
നിവസിക്കുന്നതുമില്ല; പിതാവ് അയച്ചവെന നിങ്ങൾ
വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേല്ലാ. 39 നിങ്ങൾ തിരുെവഴുത്തുകൾ
്രശദ്ധേയാെട പഠിക്കുന്നു;§ അവയിൽ നിങ്ങൾക്കു
നിത്യജീവൻ ഉെണ്ടന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു; അവയാണ്
എെന്നക്കുറിച്ച സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നത്. 40എങ്കിലും ജീവൻ
്രപാപിേക്കണ്ടതിന് എെന്റ അടുക്കൽ വരാൻ നിങ്ങൾക്കു
മനസ്സില്ല.

41 “ഞാൻ മനുഷ്യരുെട ബഹുമാനം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.
42 എന്നാൽ, എനിക്കു നിങ്ങെള അറിയാം. നിങ്ങള െട
ഹൃദയത്തിൽ ൈദവസ്േനഹമിെല്ലന്നു ഞാൻ
അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 43 ഞാൻ എെന്റ പിതാവിെന്റ
നാമത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും നിങ്ങൾ
എെന്ന അംഗീകരിക്കുന്നില്ല; എന്നാൽ മറ്റാെരങ്കിലും
സ്വന്തം നാമത്തിൽ വന്നാൽേപാലും നിങ്ങൾ അവെന
അംഗീകരിക്കും. 44 ഏകൈദവത്തിൽനിന്നുള്ള മഹത്ത്വം
അേന്വഷിക്കാെത, പരസ്പരം ബഹുമാനം ഏറ്റ വാങ്ങുന്ന
നിങ്ങൾക്ക്എങ്ങെനഎന്നിൽവിശ്വസിക്കാൻകഴിയും?

45 “ഞാൻ പിതാവിെന്റ മുമ്പിൽ നിങ്ങെള കുറ്റം ചുമത്തും
എന്നു വിചാരിേക്കണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾ േമാശയിലാണേല്ലാ
്രപത്യാശ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്; ആ േമാശയാണു
നിങ്ങെള കുറ്റം ചുമത്തുന്നത.് 46 നിങ്ങൾ േമാശെയ
വിശ്വസിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ എെന്നയും വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു;
അേദ്ദഹം എെന്നക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 47 എന്നാൽ,
അേദ്ദഹം എഴുതിയതു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ
എെന്റവാക്കുകൾനിങ്ങൾഎങ്ങെനവിശ്വസിക്കും?”

6
േയശുഅയ്യായിരംേപർക്ക്ആഹാരം നൽകുന്നു

1 കുെറ നാള കൾക്കുേശഷം േയശു തിെബര്യാസ് എന്നും
േപരുള്ള ഗലീലാതടാകത്തിെന്റ അക്കരയ്ക്കു യാ്രതയായി.
2 േരാഗികളിൽ അേദ്ദഹം ്രപവർത്തിച്ച അത്ഭുതചിഹ്നങ്ങൾ
കണ്ടിരുന്നതിനാൽ ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം അേദ്ദഹെത്ത
അനുഗമിച്ച . 3േയശുഒരുമലയിൽകയറിശിഷ്യന്മാരുെമാത്ത്
അവിെട ഇരുന്നു. 4 െയഹൂദരുെട െപസഹാെപ്പരുന്നാൾ
അടുത്തിരുന്നു.

5േയശുതലഉയർത്തിേനാക്കി;ഒരുവലിയജനക്കൂട്ടംതെന്റ
അടുേത്തക്കുവരുന്നതുകണ്ടിട്ട്ഫിലിെപ്പാസിേനാട്, “ഇവർക്ക്

§ 5:39 അഥവാ, ഉപേദശിക്കുന്നു



േയാഹന്നാൻ 6:6 267 േയാഹന്നാൻ 6:20

ഭക്ഷിക്കാൻ നാം എവിെടനിന്ന് അപ്പം വാങ്ങും?” എന്നു
േചാദിച്ച . 6 അയാെള പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായിരുന്നു ഇത്
േചാദിച്ചത്; കാരണം, താൻ െചയ്യാൻേപാകുന്നത് എെന്തന്ന്
അേദ്ദഹത്തിനു േനരേത്തഅറിയാമായിരുന്നു.

7 “ഓേരാരുത്തനും ഒരു െചറിയ കഷണെമങ്കിലും
കിട്ടണെമങ്കിൽഇരുനൂറു ദിനാറിന്*അപ്പം മതിയാകുകയില്ല,”
എന്നുംഫിലിെപ്പാസ് പറഞ്ഞു.

8 മെറ്റാരു ശിഷ്യൻ, ശിേമാൻ പേ്രതാസിെന്റസേഹാദരനായ
അ്രന്തേയാസ്, പറഞ്ഞു, 9 “ഇവിെട ഒരു ബാലെന്റൈകവശം
യവംെകാണ്ടുള്ള† അഞ്ചപ്പവും രണ്ടുമീനും ഉണ്ട;് എന്നാൽ
ഇ്രതയധികംആള കൾക്ക്അത്എന്തുള്ള ?”

10 “ജനെത്ത ഇരുത്തുക,” എന്ന് േയശു പറഞ്ഞു. അവിെട
ധാരാളം പുല്ല ണ്ടായിരുന്നു; അവരിൽ പുരുഷന്മാർമാ്രതം
അയ്യായിരേത്താളം ഉണ്ടായിരുന്നു. 11 തുടർന്ന്
േയശു, അപ്പെമടുത്തു ൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതംെചയ്ത്
പന്തിയിലിരുന്നവർക്കു വിളമ്പിെക്കാടുത്തു,
അതുേപാെലതെന്നമീനും േവണ്ടുേവാളം െകാടുത്തു.

12 എല്ലാവരും ഭക്ഷിച്ച തൃപ്തരായേപ്പാൾ േയശു
ശിഷ്യന്മാേരാടു പറഞ്ഞു, “േശഷിച്ച കഷണങ്ങൾ
േശഖരിക്കുക, ഒന്നും നഷ്ടെപ്പടുത്തരുത.്” 13 അവർ
അവ േശഖരിച്ച ; അഞ്ചു യവത്തപ്പത്തിൽനിന്ന് േശഷിച്ച
കഷണങ്ങൾപ്രന്തണ്ട്കുട്ട നിറെച്ചടുത്തു.

14 േയശു െചയ്ത അത്ഭുതചിഹ്നം കണ്ടിട്ട ജനങ്ങൾ,
“വാസ്തവമായി, േലാകത്തിേലക്കു വരാനുള്ള ്രപവാചകൻ
ഇേദ്ദഹം ആകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 15അവർ വന്നു തെന്ന
പിടിച്ച രാജാവാക്കാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് േയശു
ഏകനായി വീണ്ടും മലയിേലക്കു മടങ്ങി.
േയശു െവള്ളത്തിനുമീേതനടക്കുന്നു

16 സന്ധ്യയായേപ്പാൾ േയശുവിെന്റ ശിഷ്യന്മാർ
തടാകത്തിെന്റതീരേത്തക്കിറങ്ങി. 17അവർ ഒരു വള്ളത്തിൽ
കയറി തടാകത്തിനക്കെരയുള്ള കഫാർനഹൂമിേലക്കു
യാ്രതതിരിച്ച ;അേപ്പാൾ േനരം ഇരുട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. േയശു
അവരുെടയടുക്കൽ എത്തിയിരുന്നതുമില്ല. 18 െപെട്ടന്ന്
െകാടുങ്കാറ്റടിച്ച തടാകം വളെര േക്ഷാഭിച്ച . 19 അവർ
ഇരുപത്തേഞ്ചാമുപ്പേതാ േസ്റ്റഡിയ‡തുഴഞ്ഞുകഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
േയശു െവള്ളത്തിനുമീേത നടന്ന് വള്ളത്തിനടുേത്തക്കു
വരുന്നത് കണ്ടു; അവർ വളെര ഭയെപ്പട്ട . 20 േയശു
അവേരാടു പറഞ്ഞു, “ഇത് ഞാൻ ആകുന്നു, ഭയെപ്പേടണ്ട.”

* 6:7 അതായത,് ആറ് മാസെത്ത ദിവസേവതനത്തിലും അധികം വരുന്ന ഒരു
തുക. † 6:9 ബാർലിഅഥവാ,ബാർലരി ‡ 6:19 ഏക.അേഞ്ചാആേറാകി.മീ.
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21 അേപ്പാൾ അേദ്ദഹെത്ത വള്ളത്തിൽ കയറ്റാൻ അവർ
സന്നദ്ധരായി; വള്ളം െപെട്ടന്ന് അവർക്ക് എേത്തണ്ടതീരത്ത്
എത്തിേച്ചർന്നു.

22 ഒരു വള്ളംമാ്രതേമ അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള എന്നും
േയശു അതിൽ കയറിയിരുന്നില്ല, ശിഷ്യന്മാർ തനിച്ചാണു
േപായെതന്നും തടാകത്തിെന്റ അക്കെര ഉണ്ടായിരുന്ന
ജനക്കൂട്ടം പിേറ്റന്നാൾ മനസ്സിലാക്കി. 23തിെബര്യാസിൽനിന്ന്,
ചില വള്ളങ്ങൾ കർത്താവ് സ്േതാ്രതംെചയ്തു നൽകിയ
അപ്പം ജനങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച സ്ഥലേത്തക്കു വന്നുേചർന്നു.
24 േയശുേവാ ശിഷ്യന്മാേരാഅവിെട ഇെല്ലന്നു മനസ്സിലാക്കിയ
ജനസമൂഹം േയശുവിെന അേന്വഷിച്ച വള്ളങ്ങളിൽ കയറി
കഫാർനഹൂമിേലക്കുയാ്രതയായി.
േയശു ജീവെന്റഅപ്പം

25 തടാകത്തിെന്റ അക്കെര േയശുവിെന കണ്ടേപ്പാൾ
അവർ അേദ്ദഹേത്താട,് “റബ്ബീ, അങ്ങ് എേപ്പാൾ ഇവിെട
എത്തി?”എന്നു േചാദിച്ച .

26 േയശു ഇങ്ങെന ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “സത്യം,
സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട: നിങ്ങൾ എെന്ന
അേന്വഷിക്കുന്നത് അത്ഭുതചിഹ്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ടല്ല, അപ്പം
തിന്നു തൃപ്തരായതുെകാണ്ടാണ.് 27 നശിച്ച േപാകുന്ന
ആഹാരത്തിനുേവണ്ടിയല്ല, നിത്യജീവനിേലക്കു
നിലനിൽക്കുന്ന ആഹാരത്തിനുേവണ്ടിത്തെന്ന
്രപവർത്തിക്കുക; അതു മനുഷ്യപു്രതൻ നിങ്ങൾക്കു
നൽകും. അവെന്റേമൽ പിതാവായ ൈദവം അവിടെത്ത
അംഗീകാരമു്രദ പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.”

28 അേപ്പാൾ അവർ അേദ്ദഹേത്താടു േചാദിച്ച ,
“ൈദവത്തിനു ഹിതകരമായി ഞങ്ങൾ െചേയ്യണ്ടുന്ന
്രപവൃത്തികൾഎെന്തല്ലാമാണ്?”

29 “ൈദവം അയച്ചവനിൽ വിശ്വസിക്കുക; ഇതാണ്
ൈദവത്തിനു ്രപസാദമുള്ള ്രപവൃത്തി,” േയശു ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

30 അേപ്പാൾ അവർ േചാദിച്ച : “ഞങ്ങൾ കണ്ട്
അങ്ങയിൽ വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന് എന്ത് അത്ഭുതചിഹ്നമാണ്
അങ്ങു െചയ്യന്നത?് 31 ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ
മരുഭൂമിയിൽ മന്നാ ഭക്ഷിച്ച ; ‘അവിടന്ന് അവർക്കു
ഭക്ഷിക്കാൻ സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് അപ്പം നൽകി,’§ എന്നു
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നേല്ലാ.”

32 േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞു, “സത്യം, സത്യമായി
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട: േമാശയല്ല നിങ്ങൾക്കു

§ 6:31 പുറ. 16:4;െനഹ. 9:15;സങ്കീ. 78:24,25
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സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് അപ്പം തന്നത്; സ്വർഗത്തിൽനിന്നുള്ള
യഥാർഥ അപ്പം നിങ്ങൾക്കു തരുന്നത് എെന്റ പിതാവാണ്.
33 ൈദവത്തിന്റ അപ്പേമാ സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്നു
േലാകത്തിനു ജീവൻനൽകുന്നവൻആകുന്നു.”

34 “കർത്താേവ, ഈ അപ്പം എേപ്പാഴും ഞങ്ങൾക്കു
തരണേമ,”അവർഅേദ്ദഹേത്താടേപക്ഷിച്ച .

35 അേപ്പാൾ േയശു പറഞ്ഞത്: “ഞാൻ ആകുന്നു*
ജീവെന്റ അപ്പം. എെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നവന് ഒരുനാള ം
വിശക്കുകയില്ല; എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ഒരിക്കലും
ദാഹിക്കുകയുമില്ല. 36 എന്നാൽ, നിങ്ങൾ എെന്ന
കണ്ടിട്ട ം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞേല്ലാ. 37 പിതാവ് എനിക്കു തരുന്നവെരല്ലാം എെന്റ
അടുക്കൽവരും; എെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നവെര ഞാൻ
ഒരുനാള ം തള്ളിക്കളയുകയില്ല. 38ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നത് എെന്റ ഇഷ്ടം െചയ്യാനല്ല, എെന്ന
അയച്ചവെന്റ ഇഷ്ടം െചയ്യാനാണ്. 39എെന്ന അയച്ചവെന്റ
ഇഷ്ടേമാ, അവിടന്ന് എനിക്കു തന്നിട്ട ള്ളവരിൽ ആരും
നഷ്ടമാകാെത എല്ലാവെരയും ഞാൻ അന്ത്യനാളിൽ
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പിക്കണം എന്നാകുന്നു. 40 പു്രതെന
കണ്ട,് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നിത്യജീവൻ
ഉണ്ടാകണെമന്നാണ് എെന്റ പിതാവിെന്റ ഇഷ്ടം;
അന്ത്യനാളിൽഞാൻഅവെര ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പിക്കും.”

41 “ഞാൻആകുന്നുസ്വർഗത്തിൽനിന്ന്ഇറങ്ങിവന്നഅപ്പം,”
എന്ന് േയശു പറഞ്ഞതുെകാണ്ട് െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ
അേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ച പിറുപിറുത്ത,് 42 “ഇയാൾ
േയാേസഫിെന്റ മകനായ േയശു അേല്ല? ഇയാള െട
പിതാവിെനയും മാതാവിെനയും നമുക്കറിയാമേല്ലാ. പിെന്ന,
‘ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു,’ എന്ന്
ഇയാൾപറയുന്നെതന്ത്?”എന്ന്അവർപറഞ്ഞു.

43 േയശു പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ പരസ്പരം പിറുപിറുേക്കണ്ടാ.
44 എെന്ന അയച്ച പിതാവ് ആകർഷിച്ചിട്ടല്ലാെത
ആർക്കും എെന്റ അടുക്കൽ വരാൻ കഴിയുകയില്ല;
അന്ത്യനാളിൽ ഞാൻ അവെര ഉയിർപ്പിക്കും. 45 ‘എല്ലാവരും
ൈദവത്താൽ പഠിപ്പിക്കെപ്പട്ടവരായിത്തീരും,’ ”† എന്നു
്രപവാചകപുസ്തകങ്ങളിൽഎഴുതിയിരിക്കുന്നു. പിതാവിെന്റ
വാക്കുകൾ േകട്ട പഠിച്ചവെരല്ലാം എെന്റ അടുക്കൽവരും.
46 ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവനല്ലാെത മറ്റാരും പിതാവിെന

* 6:35 ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാൻ ആകുന്നു, എന്ന് േമാശയ്ക്ക്
മുൾപ്പടർപ്പിൽെവച്ച് െവളിെപ്പടുത്തിയ അേത യേഹാവയായ ൈദവം
താനാെണന്നാണ് േയശു അവകാശെപ്പടുന്നത.് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പല
ആവൃത്തിഈ ്രപേയാഗംകാണുന്നു. † 6:45 െയശ. 54:13
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കണ്ടിട്ടില്ല; അയാൾമാ്രതം പിതാവിെന കണ്ടിരിക്കുന്നു.
47 “സത്യം, സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട:
എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനു നിത്യജീവനുണ്ട.് 48 ഞാൻ
ആകുന്നു ജീവെന്റ അപ്പം. 49 നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ
മരുഭൂമിയിൽെവച്ച മന്നാ ഭക്ഷിച്ചിട്ട ം മരിച്ച . 50 എന്നാൽ,
ഭക്ഷിക്കുന്നവർ മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനു സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങിവരുന്ന അപ്പം ഇതാ! 51 ഞാൻ ആകുന്നു
സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്ന ജീവനുള്ള അപ്പം; ഈ
അപ്പം തിന്നുന്നവർ എേന്നക്കും ജീവിക്കും. േലാകത്തിെന്റ
ജീവനുേവണ്ടി ഞാൻ െകാടുക്കുന്നഅപ്പേമാ,എെന്റ മാംസം
ആകുന്നു.”

52അേപ്പാൾ െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ പരസ്പരം രൂക്ഷമായി
തർക്കിച്ച തുടങ്ങി: “നമുക്കു ഭക്ഷിക്കാൻ തെന്റ മാംസം
തരാൻഇേദ്ദഹത്തിന്എങ്ങെനകഴിയും?”

53 േയശുഅവേരാട,് “സത്യം,സത്യമായിഞാൻനിങ്ങേളാടു
പറയെട്ട: നിങ്ങൾ മനുഷ്യപു്രതെന്റ മാംസം ഭക്ഷിക്കാെതയും
അവെന്റ രക്തം പാനംെചയ്യാെതയുമിരുന്നാൽ നിങ്ങളിൽ
ജീവനില്ല. 54 എെന്റ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും എെന്റ
രക്തം പാനംെചയ്യ കയും െചയ്യന്നവർക്ക് നിത്യജീവനുണ്ട.്
ഞാൻ അന്ത്യനാളിൽ അവെര ഉയിർപ്പിക്കും. 55 എെന്റ
മാംസം സാക്ഷാൽ ഭക്ഷണവും എെന്റ രക്തം സാക്ഷാൽ
പാനീയവുമാകുന്നു. 56 എെന്റ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും
എെന്റ രക്തം കുടിക്കുകയും െചയ്യന്നവർ എന്നിലും ഞാൻ
അവരിലും വസിക്കും. 57 ജീവിക്കുന്ന പിതാവ് എെന്ന
അയച്ചിട്ട ഞാൻ പിതാവിനാൽ ജീവിക്കുന്നതുേപാെല,
എെന്ന ഭക്ഷിക്കുന്നവർഞാൻമൂലം ജീവിക്കും. 58ഇതാകുന്നു
സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്ന അപ്പം. നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാർ മന്നാ ഭക്ഷിക്കുകയും മരിക്കുകയും
െചയ്തു. എന്നാൽ, ഈഅപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നവർ എേന്നക്കും
ജീവിക്കും.” 59 കഫാർനഹൂമിെല െയഹൂദപ്പള്ളിയിൽ
ഉപേദശിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാഴാണ് േയശു ഈ ്രപസ്താവന
െചയ്തത്.
പലശിഷ്യന്മാരും േയശുവിെനവിട്ട േപാകുന്നു

60ഇതു േകട്ട് തെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും, “ഇത് കഠിനമായ
ഉപേദശം; ഇത് അംഗീകരിക്കാൻആർക്കു കഴിയും?” എന്നു
പറഞ്ഞു.

61 ശിഷ്യന്മാർ ഇെതക്കുറിച്ച പിറുപിറുക്കുെന്നന്നു
മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞത:് “ഇതു
നിങ്ങൾക്ക് ഇടർച്ചയുണ്ടാക്കുേന്നാ? 62 മനുഷ്യപു്രതൻ
മുമ്പ് ആയിരുേന്നടേത്തക്കു കയറിേപ്പാകുന്നത് നിങ്ങൾക്കു
കാണാൻ കഴിെഞ്ഞങ്കിേലാ? 63 ജീവിപ്പിക്കുന്നത്
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ആത്മാവാകുന്നു; മാംസം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ
സംസാരിച്ചിട്ട ള്ള വചനങ്ങൾആത്മാവും ജീവനുംആകുന്നു.
64 എങ്കിലും വിശ്വസിക്കാത്ത ചിലർ നിങ്ങള െട കൂട്ടത്തിൽ
ഉണ്ട.്” അവരിൽ ആരാണു വിശ്വസിക്കാത്തെതന്നും തെന്ന
ഒറ്റിെക്കാടുക്കുന്നവൻ ആെരന്നും ആദ്യംമുതൽ േയശു
അറിഞ്ഞിരുന്നു. 65അവിടന്ന് തുടർന്നു: “ഇതുെകാണ്ടാണ്
പിതാവ് വരം നൽകിയിട്ടല്ലാെതആർക്കും എെന്റഅടുക്കൽ
വരാൻസാധ്യമെല്ലന്നുഞാൻനിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞത.്”

66 അേപ്പാൾമുതൽ ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും അേദ്ദഹെത്ത
വിട്ട േപായി. അവർ പിെന്ന ഒരിക്കലും അേദ്ദഹെത്ത
അനുഗമിച്ചില്ല.

67 “നിങ്ങള ം വിട്ട േപാകാൻ ആ്രഗഹിക്കുേന്നാ?” േയശു
തെന്റപ്രന്തണ്ട്ശിഷ്യന്മാേരാട് േചാദിച്ച .

68അതിനു ശിേമാൻ പേ്രതാസ് അേദ്ദഹേത്താട് ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞു: “കർത്താേവ, ഞങ്ങൾ ആരുെട അടുേത്തക്കു
േപാകും? നിത്യജീവെന്റ വചനങ്ങൾ അങ്ങയുെടപക്കൽ
ഉണ്ടേല്ലാ. 69അങ്ങ്ൈദവത്തിെന്റപരിശുദ്ധൻഎന്ന്ഞങ്ങൾ
വിശ്വസിക്കുകയുംഅറിയുകയുംെചയ്യന്നു.”

70 അേപ്പാൾ േയശു, “നിങ്ങെള പ്രന്തണ്ടുേപെര
ഞാൻ െതരെഞ്ഞടുത്തില്ലേയാ? എങ്കിലും നിങ്ങളിൽ
ഒരുവൻ പിശാചാണ്” എന്നു പറഞ്ഞു. 71 (ശിേമാൻ
ഈസ്കേര്യാത്തിെന്റ മകനായ യൂദാെയ ഉേദ്ദശിച്ചാണ്
അേദ്ദഹമിതു പറഞ്ഞത.് അയാൾ പ്രന്തണ്ട്
ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവെനങ്കിലും പിന്നീട് അേദ്ദഹെത്ത
ഒറ്റിെക്കാടുക്കാനുള്ളവനായിരുന്നു.)

7
േയശുകൂടാരെപ്പരുന്നാളിനു േപാകുന്നു

1 ഇതുകഴിഞ്ഞ,് േയശു ഗലീലയിൽ എല്ലായിടത്തും
സഞ്ചരിച്ച ; െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ തെന്ന വധിക്കാൻ
അേന്വഷിച്ചതുെകാണ്ട് അവിടന്ന് േബാധപൂർവം
െയഹൂദ്യയിൽക്കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി. 2എന്നാൽ
െയഹൂദരുെട കൂടാരെപ്പരുന്നാൾ സമീപിച്ചേപ്പാൾ,
3 േയശുവിെന്റ സേഹാദരന്മാർ അേദ്ദഹേത്താട,് “താങ്കൾ
്രപവർത്തിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ െയഹൂദ്യയിലുള്ള
അങ്ങയുെട ശിഷ്യന്മാർ കാേണണ്ടതിന് ഇവിെടനിന്ന്
െയഹൂദ്യയിേലക്കു േപാകുക. 4 െപാതുജനസമ്മതി
ആ്രഗഹിക്കുന്ന ആരും രഹസ്യമായി ഒന്നും
്രപവർത്തിക്കുന്നില്ലേല്ലാ. ഈകാര്യങ്ങൾ െചയ്യന്നതുെകാണ്ട്
താങ്കൾ േലാകത്തിനു സ്വയം െവളിെപ്പടുത്തിെക്കാടുക്കണം”
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എന്നു പറഞ്ഞു. 5 സ്വന്തം സേഹാദരന്മാർേപാലും
അേദ്ദഹത്തിൽവിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല.

6 േയശു അവേരാട,് “എെന്റ സമയം ഇതുവെര
വന്നിട്ടില്ല. നിങ്ങൾേക്കാ, എേപ്പാഴും സമയംതെന്ന.
7 േലാകത്തിനു നിങ്ങെള െവറുക്കാൻ കഴിയുകയില്ല;
എന്നാൽ, േലാകം െചയ്യന്നതു േദാഷമുള്ളെതന്നു ഞാൻ
സാക്ഷ്യം പറയുന്നതുെകാണ്ട് േലാകം എെന്ന െവറുക്കുന്നു.
8 നിങ്ങൾ െപരുന്നാളിനു െപായ്െക്കാള്ള , എെന്റ സമയം
ആയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ െപരുന്നാളിനു ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
േപാകുന്നില്ല” 9ഇങ്ങെനപറഞ്ഞിട്ട് േയശു ഗലീലയിൽത്തെന്ന
താമസിച്ച .

10 എങ്കിലും, തെന്റ സേഹാദരന്മാർ െപരുന്നാളിനു
േപായിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േയശുവും പരസ്യമായല്ല,
രഹസ്യമായിട്ട േപായി. 11 െപരുന്നാളിൽ
െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ, “ആ മനുഷ്യൻ എവിെട?” എന്നു
േചാദിച്ച െകാണ്ട്അേദ്ദഹെത്തഅേന്വഷിച്ച .

12 ജനസമൂഹത്തിൽ അേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ച
വലിയേതാതിൽ രഹസ്യചർച്ചകൾ നടന്നുെകാണ്ടിരുന്നു:
“അേദ്ദഹംനല്ലവൻ”എന്നുചിലർ പറഞ്ഞു.

“അല്ല, അയാൾ ജനക്കൂട്ടെത്ത കബളിപ്പിക്കുകയാണ”്
എന്നു മറ്റ ചിലരും പറഞ്ഞു. 13 എന്നാൽ,
െയഹൂദേനതാക്കന്മാെര ഭയന്നതിനാൽ ആരും
അേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ച് പരസ്യമായി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.

േയശു െപരുന്നാളിൽ ഉപേദശിക്കുന്നു
14 െപരുന്നാൾ പകുതി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േയശു
ൈദവാലയത്തിെലത്തി; അങ്കണത്തിലിരുന്ന്
ഉപേദശിച്ച തുടങ്ങി. 15 െയഹൂദേനതാക്കന്മാർആശ്ചര്യെപ്പട്ട്,
“വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്യാത്ത ഈ മനുഷ്യന് ഇ്രതയും അറിവു
ലഭിച്ചത്എങ്ങെന?”എന്നു േചാദിച്ച .

16 േയശു അതിനു മറുപടി പറഞ്ഞു: “എെന്റ ഉപേദശം
എെന്റ സ്വന്തമല്ല; എെന്ന അയച്ചവേന്റതാണ്. 17 ഒരാൾ
ൈദവത്തിെന്റ ഇഷ്ടം െചയ്യാൻ ഇച്ഛിക്കുെന്നങ്കിൽ,
അയാൾ എെന്റ ഉപേദശം ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളേതാ
ഞാൻ സ്വയമായി പറയുന്നേതാ എന്നു മനസ്സിലാക്കും.
18 സ്വന്തം നിലയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ ബഹുമതിേനടാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ, തെന്ന അയച്ചവെന്റ
മഹത്ത്വത്തിനായി ്രപവർത്തിക്കുന്നവൻ സത്യസന്ധൻ;
അവനിൽ കാപട്യമില്ല. 19 േമാശ നിങ്ങൾക്കു
ന്യായ്രപമാണം തന്നില്ലേയാ? എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ആരും
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അതനുസരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എെന്ന െകാല്ലാൻ
്രശമിക്കുന്നെതന്തിന?്”

20 “നിെന്ന ഭൂതംബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ,്”ജനക്കൂട്ടം മറുപടി
പറഞ്ഞു, “ആരാണുനിെന്നെകാല്ലാൻ ്രശമിക്കുന്നത?്”

21 േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞു: “ഞാൻ ഒരു
അത്ഭുത്രപവൃത്തിെചയ്തു; നിങ്ങെളല്ലാവരും അതിൽ
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട . 22 േമാശ നിങ്ങൾക്കു പരിേച്ഛദനം*
ഏർെപ്പടുത്തി. എന്നാൽ, അതു േമാശയിൽനിന്നല്ല,
പിതാക്കന്മാരിൽനിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. 23 നിങ്ങൾ
ശബ്ബത്തുനാളിൽ പരിേച്ഛദനം നടത്തുന്നതുെകാണ്ട്
േമാശയുെട ന്യായ്രപമാണം ലംഘിക്കെപ്പടുന്നിെല്ലങ്കിൽ,
ശബ്ബത്തുനാളിൽ ഒരു മനുഷ്യനു പരിപൂർണമായ സൗഖ്യം
നൽകിയതിനു നിങ്ങൾ എേന്നാടു േകാപിക്കുന്നെതന്തിന?്
24 ബാഹ്യമായി കാണുന്നതനുസരിച്ച് വിധിക്കാെത
നീതിപൂർവം വിധി നിർണയിക്കുക.”

േയശുതെന്നേയാ ്രകിസ്തു?
25 അേപ്പാൾ, െജറുശേലമിൽനിന്നുള്ള ചിലർ പറഞ്ഞു:

“ഈ മനുഷ്യെനയാണേല്ലാ അവർ െകാല്ലാൻ ്രശമിക്കുന്നത?്
26 ഇതാ, ഇേദ്ദഹം പരസ്യമായി സംസാരിക്കുന്നു, അവർ ഒരു
വാക്കുേപാലും ഇേദ്ദഹേത്താടു പറയുന്നുമില്ല! യഥാർഥമായി
ഇത് ്രകിസ്തുതെന്നയാെണന്ന് അധികാരികൾ ധരിച്ച േവാ?
27 ഇേദ്ദഹം എവിെടനിന്നു വന്നുെവന്ന് നാം അറിയുന്നു.
്രകിസ്തു വരുേമ്പാേഴാ, അേദ്ദഹം എവിെടനിെന്നന്ന് ആരും
അറിയുകയുമില്ല.”

28 ഇതിനു ്രപതികരണമായി, ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ
ഉപേദശിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന േയശു ഇങ്ങെന
ശബ്ദമുയർത്തിപ്പറഞ്ഞു: “അേത, നിങ്ങൾക്ക് എെന്ന
അറിയാം. ഞാൻ എവിെടനിന്നു വരുെന്നന്നും അറിയാം.
ഞാൻ സ്വന്തം അധികാരത്താൽ വന്നതല്ല; എെന്ന
അയച്ചവൻ സത്യസന്ധൻ ആകുന്നു; അവിടെത്ത
നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. 29 എന്നാൽ, ഞാൻ എെന്ന
അയച്ചവെന്റഅടുക്കൽനിന്നു വരുന്നതുെകാണ്ടുംഅവിടന്ന്
എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടും ഞാൻ അവിടെത്ത
അറിയുന്നു.”

30അേപ്പാൾ അവർ അേദ്ദഹെത്ത ബന്ധിക്കാൻ ്രശമിച്ച .
എന്നാൽ, തെന്റ സമയം വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നതുെകാണ്ട്
അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽ ൈകെവക്കാൻ ആർക്കും സാധിച്ചില്ല.
31 ജനക്കൂട്ടത്തിൽ പലരും അേദ്ദഹത്തിൽ വിശ്വസിച്ച .

* 7:22 അതായത,്സുന്നത്ത്
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“്രകിസ്തു വരുേമ്പാൾ,ഈമനുഷ്യൻെചയ്യന്നതിലുംഅധികം
അത്ഭുതചിഹ്നങ്ങൾെചയ്യ േമാ?”എന്ന്അവർ േചാദിച്ച .

32 േയശുവിെനപ്പറ്റി ജനക്കൂട്ടം ഇങ്ങെന രഹസ്യമായി
സംസാരിക്കുന്നു എന്നു പരീശന്മാർ േകട്ട . അേപ്പാൾ
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും പരീശന്മാരും അേദ്ദഹെത്ത
ബന്ധിക്കാൻ ൈദവാലയത്തിെല കാവൽഭടന്മാെര
നിേയാഗിച്ച .

33 േയശു പറഞ്ഞു: “ഞാൻ ഇനി അൽപ്പകാലംമാ്രതേമ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ള , പിന്നീട് എെന്ന
അയച്ചവെന്റ അടുേത്തക്കു േപാകും. 34 നിങ്ങൾ
എെന്ന അേന്വഷിക്കും, എന്നാൽ കെണ്ടത്തുകയില്ല,
ഞാൻ ആയിരിക്കുേന്നടത്ത് നിങ്ങൾക്കു വെന്നത്താൻ
സാധ്യവുമല്ല.”

35 െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു: “നമുക്കു
കെണ്ടത്താൻ സാധിക്കാത്തവിധം എവിേടക്കാണ് ഇേദ്ദഹം
േപാകാനുേദ്ദശിക്കുന്നത്? ്രഗീക്കുകാരുെട ഇടയിൽ
നമ്മുെട ആള കൾ ചിതറിപ്പാർക്കുന്നിടത്തു െചന്ന്
്രഗീക്കുകാെര ഉപേദശിക്കുെമേന്നാ? 36 ‘നിങ്ങൾ എെന്ന
അേന്വഷിക്കും, എന്നാൽ കെണ്ടത്തുകയില്ല’ എന്നും
‘ഞാൻ ആയിരിക്കുേന്നടത്ത് നിങ്ങൾക്കു വെന്നത്താൻ
സാധ്യവുമല്ല’എന്നും പറയുന്നതുെകാണ്ട്അേദ്ദഹം എന്താണ്
അർഥമാക്കുന്നത്?”

37 ഉത്സവത്തിെന്റ ്രപധാനദിനമായ ഒടുവിലെത്ത
ദിവസം േയശു നിന്നുെകാണ്ട് ഇ്രപകാരം വിളിച്ച പറഞ്ഞു:
“ദാഹിക്കുന്ന ഏെതാരാള ം എെന്റ അടുക്കൽവന്നു
കുടിക്കെട്ട. 38 എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുെട
ഉള്ളിൽനിന്ന്, തിരുെവഴുത്തിൽ പറയുന്നതുേപാെല,
ജീവജലത്തിെന്റ നദികൾ ഒഴുകും.” 39 തന്നിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കു പിന്നീടു ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന
ആത്മാവിെനപ്പറ്റിയാണ് േയശു ഇവിെട സംസാരിച്ചത്. േയശു
േതജസ്കരിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നതുെകാണ്ട് അതുവെരയും
ആത്മാവ് വന്നിരുന്നില്ല.

40 അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഈ വാക്കുകൾ േകട്ടിട്ട് ജനങ്ങളിൽ
ചിലർ, “തീർച്ചയായും ഈ മനുഷ്യൻ ആ ്രപവാചകൻതെന്ന”
എന്നുപറഞ്ഞു.

41 “ഇേദ്ദഹം ്രകിസ്തുആകുന്നു,”എന്നു മറ്റ ചിലർ പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ േവെറ ചിലരാകെട്ട, “്രകിസ്തു ഗലീലയിൽനിേന്നാ
വരുന്നത?് 42 ദാവീദിെന്റ വംശത്തിൽനിന്നും, ദാവീദിെന്റ
പട്ടണമായ േബത്ലേഹമിൽനിന്നും ്രകിസ്തു വരുെമന്നേല്ല
തിരുെവഴുത്തു പറയുന്നത്?” എന്നു േചാദിച്ച .
43 അങ്ങെന േയശുവിെനെച്ചാല്ലി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ
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അഭി്രപായഭിന്നതയുണ്ടായി. 44 ചിലർ അേദ്ദഹെത്ത
ബന്ധിക്കാൻ ആ്രഗഹിച്ച . എന്നാൽ ആരും
അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽൈകെവച്ചില്ല.
െയഹൂദേനതാക്കന്മാരുെടഅവിശ്വാസം

45 ഒടുവിൽ കാവൽഭടന്മാർ പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരുെടയും
പരീശന്മാരുെടയും അടുക്കൽ മടങ്ങിെച്ചന്നേപ്പാൾ “നിങ്ങൾ
അയാെള പിടിച്ച െകാണ്ടുവരാതിരുന്നെതന്ത?്” എന്ന് അവർ
അവേരാടു േചാദിച്ച .

46 “ആ മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുന്നതുേപാെല ആരും
ഒരുനാള ംസംസാരിച്ചിട്ടില്ല,”എന്നു ഭടന്മാർ േബാധിപ്പിച്ച .

47 “അയാൾ നിങ്ങെളയും കബളിപ്പിച്ചിരിക്കുേന്നാ?”
പരീശന്മാർ തിരിച്ച േചാദിച്ച . 48 “ഭരണാധികാരികളിേലാ
പരീശന്മാരിേലാആെരങ്കിലുംഅയാളിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ട േണ്ടാ?
49ഇല്ല! എന്നാൽ ന്യായ്രപമാണം അറിയാത്തഈ ജനക്കൂട്ടം
ശപിക്കെപ്പട്ടവരാണ.്”

50 േനരേത്ത േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നിരുന്നയാള ം
അവരുെട കൂട്ടത്തിലുൾെപ്പട്ടയാള മായ നിേക്കാേദെമാസ്,
51 “ഒരു മനുഷ്യെന്റ െമാഴിേകട്ട് അയാൾ െചയ്യന്നെതെന്തന്നു
മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുമുേമ്പ,അയാൾക്കു ശിക്ഷ വിധിക്കാൻ
നമ്മുെട ന്യായ്രപമാണം അനുവദിക്കുന്നുേണ്ടാ?” എന്നു
േചാദിച്ച .

52 അവർ അതിനു മറുപടിയായി, “താങ്കള ം
ഗലീലക്കാരേനാ? പരിേശാധിച്ച േനാക്കുക; ഗലീലയിൽനിന്ന്
ഒരു ്രപവാചകൻ എഴുേന്നൽക്കുന്നിെല്ലന്ന് അേപ്പാൾ
വ്യക്തമാകും.”എന്നുപറഞ്ഞു.†

53 പിന്നീട് ഓേരാരുത്തരും അവരവരുെട വീടുകളിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പായി.

8
1 േയശുേവാ, ഒലിവുമലയിേലക്കു യാ്രതയായി.
അതിരാവിെല േയശു വീണ്ടും ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ
എത്തി.

2 ജനങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചുറ്റ ം വന്നുകൂടി. അവിടന്ന്
അവെര ഉപേദശിക്കാനായി ഇരുന്നു. 3 വ്യഭിചാരത്തിൽ
പിടിക്കെപ്പട്ട ഒരു സ്്രതീെയ േവദജ്ഞരും പരീശന്മാരും
െകാണ്ടുവന്നു. അവർ അവെള ജനമധ്യത്തിൽ
നിർത്തിയിട്ട് 4 േയശുവിേനാട് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: “ഗുേരാ,
ഈ സ്്രതീ വ്യഭിചാരം െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
പിടിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 5 ഇങ്ങെനയുള്ള സ്്രതീകെള

† 7:52 മിക്ക പു.ൈക.്രപ. േയാഹ. 7:53 മുതൽ 8:11 വെരയുള്ള വാക്യങ്ങൾ
കാണുന്നില്ല.
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കെല്ലറിയണെമന്നു േമാശ ന്യായ്രപമാണത്തിൽ ഞങ്ങേളാടു
കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.അങ്ങ്എന്തുപറയുന്നു?” 6അേദ്ദഹെത്ത
കുറ്റം ചുമേത്തണ്ടതിന് എെന്തങ്കിലും തക്ക കാരണം
കിട്ട ന്നതിന് അവർ ്രപേയാഗിച്ച ഒരു െകണിയായിരുന്നു ഈ
േചാദ്യം.
എന്നാൽ േയശു കുനിഞ്ഞ് വിരൽെകാണ്ടു നിലത്ത്
എഴുതിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 7 േചാദ്യം തുടർന്നേപ്പാൾ േയശു
നിവർന്ന് അവേരാട്, “നിങ്ങളിൽ പാപം ഇല്ലാത്തവൻ ഇവെള
ആദ്യം കെല്ലറിയെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. 8അേദ്ദഹം വീണ്ടും
കുനിഞ്ഞു മണ്ണിെലഴുതിെക്കാണ്ടിരുന്നു.

9 അവർ അതു േകട്ടിട്ട,് കുറ്റേബാധത്താൽ
ഏറ്റവും മുതിർന്നവർമുതൽ ഇളയവർവെര
ഓേരാരുത്തരായി സ്ഥലംവിട്ട േപായി. ഒടുവിൽ േയശുവും
ജനമധ്യത്തിൽനിന്നിരുന്ന സ്്രതീയും േശഷിച്ച . 10 േയശു
നിവർന്ന് അവേളാട്, “സ്്രതീേയ, അവർ എവിെട? ആരും
നിനക്കുശിക്ഷവിധിച്ചിേല്ല?”എന്നു േചാദിച്ച .

11 “ഇല്ല ്രപേഭാ,”അവൾമറുപടി പറഞ്ഞു.
അതിന് േയശു, “ഞാനും നിനക്കു ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നില്ല;
േപാകുക,ഇനി പാപംെചയ്യരുത.്”എന്നുപറഞ്ഞു.

േയശുവിെന്റസാക്ഷ്യം
12 േയശു വീണ്ടും ജനങ്ങേളാടു സംസാരിച്ച :

“ഞാൻ ആകുന്നു േലാകത്തിെന്റ ്രപകാശം. എെന്ന
അനുഗമിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും ഇരുളിൽ നടക്കുന്നില്ല;അവർ
ജീവെന്റ ്രപകാശമുള്ളവരാകും.”

13 പരീശന്മാർ അേദ്ദഹേത്താട്, “താങ്കൾ
താങ്കെളക്കുറിച്ച തെന്ന സാക്ഷ്യം പറയുന്നു, അത് സത്യമല്ല”
എന്നുപറഞ്ഞു.

14 മറുപടിയായി േയശു ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: “ഞാൻ
എെന്നക്കുറിച്ച തെന്ന സാക്ഷ്യം പറയുെന്നങ്കിലും എെന്റ
സാക്ഷ്യം സത്യമാണ.് കാരണം, ഞാൻ എവിെടനിന്നു വന്നു
എന്നും എവിേടക്കു േപാകുന്നു എന്നും എനിക്കറിയാം.
എന്നാൽ, ഞാൻ എവിെടനിന്നു വരുെന്നേന്നാ എവിേടക്കു
േപാകുെന്നേന്നാ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. 15 നിങ്ങൾ
മനുഷ്യെന്റ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് വിധിക്കുന്നു; ഞാൻ
ആെരയും വിധിക്കുന്നില്ല. 16 ഞാൻ വിധിക്കുെന്നങ്കിേലാ,
ഞാൻ ഏകനായല്ല, എെന്ന അയച്ച പിതാവിേനാടുേചർന്ന്
ആകയാൽ എെന്റ വിധി സത്യമാകുന്നു. 17 രണ്ടുേപരുെട
സാക്ഷ്യം സത്യെമന്നു നിങ്ങള െട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
എഴുതിയിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 18ഞാൻഎെന്നക്കുറിച്ച തെന്നസാക്ഷ്യം
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പറയുന്നു; എെന്ന അയച്ച പിതാവും എെന്നപ്പറ്റി സാക്ഷ്യം
പറയുന്നു.”

19 “താങ്കള െട പിതാവ് എവിെട?” അവർ േചാദിച്ച . േയശു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

“നിങ്ങൾക്ക് എെന്നേയാ എെന്റ പിതാവിെനേയാ
അറിഞ്ഞുകൂടാ. നിങ്ങൾ എെന്ന അറിഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ
എെന്റ പിതാവിെനയും അറിയുമായിരുന്നു.”
20 ൈദവാലയാങ്കണത്തിെല ഭണ്ഡാരസ്ഥലത്തുെവച്ച്
ഉപേദശിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാഴാണ് േയശു ഈ
വാക്കുകൾ പറഞ്ഞത്. എങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സമയം വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നതുെകാണ്ട് ആരും അേദ്ദഹെത്ത
ബന്ധിച്ചില്ല.

േയശുആര്എന്നതിെനപ്പറ്റി വാഗ്വാദം
21 േയശു വീണ്ടും അവേരാട് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: “ഞാൻ
േപാകുന്നു; നിങ്ങൾ എെന്ന അേന്വഷിക്കും. നിങ്ങള െട
പാപങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും. ഞാൻ േപാകുേന്നടത്തു
നിങ്ങൾക്കുവെന്നത്താൻസാധ്യവുമല്ല.”

22 അതിന് െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ േചാദിച്ച , “ഇയാൾ
ആത്മഹത്യെചയ്യ േമാ? അതുെകാണ്ടായിരിക്കുേമാ ‘ഞാൻ
േപാകുേന്നടത്തു നിങ്ങൾക്കു വരാൻ കഴിയുകയില്ല,’
എന്നിയാൾപറയുന്നത?്”

23 േയശു ഇങ്ങെന തുടർന്നു, “നിങ്ങൾ
താെഴനിന്നുള്ളവരാണ്; ഞാൻ ഉയരത്തിൽനിന്നുള്ളവനും.
നിങ്ങൾഇഹേലാകത്തിനുള്ളവരാണ,്ഞാേനാഐഹികനല്ല.
24 നിങ്ങള െട പാപങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും എന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞുവേല്ലാ; ഞാൻ ഉന്നതങ്ങളിൽനിന്ന് വന്ന ‘ഞാൻ
ആകുന്നു’ എന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ, നിങ്ങൾ
നിങ്ങള െട പാപങ്ങളിൽ മരിക്കും.”

25 “താങ്കൾആരാണ്?”അവർ േചാദിച്ച .
േയശു മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഞാൻഎെന്നപ്പറ്റി ആദ്യംമുതേല
പറഞ്ഞുേപാരുന്നതുതെന്ന. 26 എനിക്കു നിങ്ങെളക്കുറിച്ച
പല കാര്യങ്ങൾ പറയാനും ന്യായംവിധിക്കാനുമുണ്ട.് എെന്ന
അയച്ചവൻ സത്യവാൻ ആകുന്നു. അവിടന്ന് എേന്നാടു
സംസാരിച്ചകാര്യങ്ങൾഞാൻ േലാകെത്തഅറിയിക്കുന്നു.”

27 അേദ്ദഹം തെന്റ പിതാവിെനക്കുറിച്ചാണു
സംസാരിച്ചെതന്ന് അവർ ്രഗഹിച്ചില്ല. 28അതുെകാണ്ട് േയശു
പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ മനുഷ്യപു്രതെന ഉയർത്തിക്കഴിയുേമ്പാൾ
‘ഞാൻ ആകുന്നു’ എന്നത് ആെരന്നും ഞാൻ സ്വയമായി
ഒന്നും െചയ്യാെത എെന്റ പിതാവ് ഉപേദശിച്ച തന്നതുമാ്രതം
സംസാരിക്കുെന്നന്നും നിങ്ങൾ അറിയും. 29 എെന്ന
അയച്ചവൻഎെന്റകൂെടയുണ്ട.്അവിടന്ന് എെന്നഏകനായി
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വിട്ടിട്ടില്ല; ഞാൻ എേപ്പാഴും അവിടേത്തക്ക് ്രപസാദമുള്ളതു
്രപവർത്തിക്കുന്നു.” 30 േയശു ഈ സംസാരിച്ചതു േകട്ടേപ്പാൾ
പലരുംഅേദ്ദഹത്തിൽവിശ്വസിച്ച .

അ്രബാഹാമിെന്റ മക്കൾ
31 തന്നിൽ വിശ്വസിച്ച െയഹൂദേരാട് േയശു പറഞ്ഞു:

“എെന്റ വചനത്തിൽ നിലനിന്നാൽ നിങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ
എെന്റ ശിഷ്യന്മാരായിരിക്കും. 32അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ സത്യം
അറിയുകയുംസത്യം നിങ്ങെളസ്വത്രന്തരാക്കുകയും െചയ്യ ം.”

33 അവർ അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞു: “ഞങ്ങൾ
അ്രബാഹാമിെന്റ സന്തതികളാണ്, ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും
ആരുെടയും അടിമകളായിരുന്നിട്ടില്ല. പിെന്ന, ഞങ്ങെള
സ്വത്രന്തരാക്കുെമന്നുതാങ്കൾപറയുന്നെതങ്ങെന?”

34 അതിനു മറുപടിയായി േയശു ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു:
“ഞാൻ നിങ്ങേളാട് സത്യം സത്യമായി പറയെട്ട:
പാപംെചയ്യന്നവെരല്ലാം പാപത്തിെന്റ അടിമകളാണ്.
35 ഒരു അടിമയ്ക്ക് വീട്ടിൽ സുസ്ഥിരമായ സ്ഥാനമില്ല;
പു്രതേനാ എേപ്പാഴും നിവസിക്കുന്നു. 36 അതുെകാണ്ട്
പു്രതൻ സ്വത്രന്തരാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ യഥാർഥത്തിൽ
സ്വത്രന്തരാകും. 37 നിങ്ങൾ അ്രബാഹാംവംശജെരന്ന്
എനിക്കറിയാം. എന്നിട്ട ം നിങ്ങൾ എെന്ന െകാല്ലാൻ
ഭാവിക്കുന്നു;എെന്റ വചനത്തിനു നിങ്ങളിൽസ്ഥാനമില്ലേല്ലാ.
38പിതാവിെന്റസന്നിധിയിൽഞാൻകണ്ടിട്ട ള്ളകാര്യങ്ങളാണ്
നിങ്ങേളാടു ്രപസ്താവിക്കുന്നത;് നിങ്ങേളാ നിങ്ങള െട
പിതാവിൽനിന്നു േകട്ടിട്ട ള്ളതു െചയ്യന്നു.”

39 “അ്രബാഹാമാണ്ഞങ്ങള െട പിതാവ,്”അവർപറഞ്ഞു.
േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞത്: “നിങ്ങൾ അ്രബാഹാമിെന്റ
മക്കളായിരുെന്നങ്കിൽ, അ്രബാഹാം െചയ്ത കാര്യങ്ങൾ
െചയ്യ മായിരുന്നു. 40 എന്നാൽ, ൈദവത്തിൽനിന്ന്
േകട്ട സത്യം നിങ്ങെള അറിയിച്ച മനുഷ്യനായ എെന്ന
വധിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഭാവിക്കുന്നു. അ്രബാഹാം അത്തരം
കാര്യങ്ങൾ െചയ്തില്ലേല്ലാ! 41 നിങ്ങള െട പിതാവിെന്റ
്രപവൃത്തികൾതെന്നനിങ്ങള ം െചയ്യന്നു.”

“ഞങ്ങൾ ജാരസന്തതികളല്ല,” അവർ ്രപതിേഷധിച്ച .
“ഞങ്ങൾെക്കാരു പിതാേവയുള്ള ;ൈദവംതെന്ന.”

42 േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞത:് “ൈദവം
നിങ്ങള െട പിതാവായിരുെന്നങ്കിൽ നിങ്ങൾ എെന്ന
സ്േനഹിക്കുമായിരുന്നു, ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ
അടുക്കൽനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ സ്വയേമവ വന്നതല്ല;
അവിടന്ന്എെന്നഅയച്ചതാണ.് 43എെന്റവാക്കുകൾനിങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കാത്തത് എന്തുെകാണ്ടാണ?് ഞാൻ പറയുന്നതു
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്രഗഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിവില്ലാത്തതുെകാണ്ടാണ.്
44 നിങ്ങൾ പിശാെചന്ന പിതാവിെന്റ മക്കളാണ്. അവെന്റ
ഇഷ്ടം നിറേവറ്റാനാണ് നിങ്ങൾ ആ്രഗഹിക്കുന്നത.് അവൻ
ആരംഭംമുതേല െകാലപാതകിയായിരുന്നു. അവനിൽ
സത്യം ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് അവൻ സത്യത്തിെന്റ ഭാഗത്തു
നിൽക്കുന്നില്ല. വ്യാജം പറയുേമ്പാൾ അവൻ സ്വന്തം ഭാഷ
സംസാരിക്കുന്നു. അവൻ വ്യാജം പറയുന്നവനും അതിെന്റ
അപ്പനും ആകുന്നു. 45ഞാൻ സത്യം പറയുന്നതുെകാണ്ടു
നിങ്ങൾഎെന്നവിശ്വസിക്കുന്നില്ല. 46എന്നിൽപാപമുെണ്ടന്നു
െതളിയിക്കാൻ നിങ്ങളിൽ ആർെക്കങ്കിലും കഴിയുേമാ?
ഞാൻ സത്യമാണു പറയുന്നെതങ്കിൽ നിങ്ങൾ എെന്ന
വിശ്വസിക്കാത്തത് എന്ത്? 47 ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവർ
ൈദവത്തിെന്റ വാക്കു േകൾക്കുന്നു. നിങ്ങൾ
ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവർ അല്ലാത്തതുെകാണ്ടാണ്
അവിടെത്തവാക്കു േകൾക്കാത്തത്.”

േയശുവിെന്റഅവകാശവാദങ്ങൾ
48 െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു: “താങ്കൾ ഒരു
ശമര്യാക്കാരെനന്നും ഭൂതം ബാധിച്ചവെനന്നും ഞങ്ങൾ
പറയുന്നതുശരിയേല്ല?”

49 േയശു പറഞ്ഞു: “എെന്ന ഭൂതം ബാധിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ
എെന്റ പിതാവിെന ബഹുമാനിക്കുന്നു. നിങ്ങളാകെട്ട,
എെന്ന അപമാനിക്കുന്നു. 50 ഞാൻ സ്വന്തം ബഹുമാനം
ആ്രഗഹിക്കുന്നില്ല;എന്നാൽഅത്അേന്വഷിക്കുന്നഒരാള ണ്ട്;
വിധികർത്താവായ എെന്റ പിതാവുതെന്ന. 51 സത്യം
സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട: എെന്റ വചനം
്രപമാണിക്കുന്നവർ ഒരുനാള ം മരണംകാണുകയില്ല.”

52 ഇതു േകട്ട് െയഹൂദർ പറഞ്ഞു: “താങ്കൾ
ഭൂതബാധിതെനന്ന് ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങൾക്കു മനസ്സിലായി.
അ്രബാഹാം മരിച്ച , ്രപവാചകന്മാരും മരിച്ച . എന്നിട്ട ം
താങ്കള െട വചനം ്രപമാണിക്കുന്നവർ ഒരുനാള ം
മരിക്കുകയിെല്ലന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നു! 53 ഞങ്ങള െട
പിതാവായ അ്രബാഹാമിെനക്കാൾ താങ്കൾ വലിയവേനാ?
അേദ്ദഹം മരിച്ച , ്രപവാചകന്മാരും മരിച്ച . താങ്കൾ
ആെരന്നാണ് താങ്കള െട വിചാരം?”

54 അതിന് േയശു ഇങ്ങെന മറുപടി നൽകി:
“ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന മഹത്ത്വെപ്പടുത്തിയാൽ ആ
മഹത്ത്വം നിരർഥകമാണ്. നിങ്ങള െട ൈദവെമന്നു
നിങ്ങൾ അവകാശെപ്പടുന്ന എെന്റ പിതാവാണ് എെന്ന
മഹത്ത്വെപ്പടുത്തുന്നത്. 55 നിങ്ങൾ അവിടെത്ത
അറിയുന്നിെല്ലങ്കിലും ഞാൻ അറിയുന്നു. ഞാൻ
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അറിയുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങെളേപ്പാെല
അസത്യവാദിയാകും; എന്നാൽ ഞാൻ അവിടെത്ത
അറിയുകയും അവിടെത്ത വചനം ്രപമാണിക്കുകയും
െചയ്യന്നു. 56 നിങ്ങള െട പിതാവായ അ്രബാഹാം എെന്റ
ദിവസം കാണും എേന്നാർത്ത് ആനന്ദിച്ച ; അേദ്ദഹം
അതുകണ്ട്ആനന്ദിക്കുകയും െചയ്തു.”

57 െയഹൂദർ പറഞ്ഞു, “താങ്കൾക്ക് അൻപതു
വയസ്സ േപാലും ആയിട്ടില്ല, എന്നിട്ട ം അ്രബാഹാമിെന
കണ്ടിട്ട െണ്ടേന്നാ?”

58 േയശു പറഞ്ഞു: “ഞാൻ നിങ്ങേളാട് സത്യം സത്യമായി
പറയെട്ട: അ്രബാഹാം ജനിക്കുന്നതിനുമുേമ്പ, ഞാൻ
ആകുന്നു.” 59 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ അവർ അേദ്ദഹെത്ത
എറിയാൻ കെല്ലടുത്തു. എന്നാൽ േയശു ൈദവാലയംവിട്ട
മാറിേപ്പായി.

9
േയശു ജന്മനാഅന്ധനായഒരുവന് കാഴ്ചനൽകുന്നു

1 േയശു കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ ജന്മനാ അന്ധനായ ഒരു
മനുഷ്യെന കണ്ടു. 2 ശിഷ്യന്മാർ േചാദിച്ച : “റബ്ബീ, ആർ
പാപംെചയ്തിട്ടാണ് ഇവൻ അന്ധനായി ജനിച്ചത?് ഇവേനാ
ഇവെന്റമാതാപിതാക്കേളാ?”

3 മറുപടിയായി േയശു പറഞ്ഞു. “ഇവേനാ ഇവെന്റ
മാതാപിതാക്കേളാ പാപംെചയ്തിട്ടല്ല; ഇവനിലൂെട
ൈദവത്തിെന്റ ്രപവൃത്തി ്രപത്യക്ഷമാകാനാണ്. 4 പകൽ
ആയിരിക്കുന്നിടേത്താളം എെന്ന അയച്ചവെന്റ
്രപവർത്തനങ്ങൾ നാം തുടേരണ്ടതാകുന്നു. ആർക്കും
്രപവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത രാ്രതി വരുന്നു. 5 ഞാൻ
േലാകത്തിൽ ആയിരിക്കുേമ്പാൾ േലാകത്തിെന്റ ്രപകാശം
ആകുന്നു.”

6 ഇങ്ങെന പറഞ്ഞേശഷം േയശു നിലത്തു തുപ്പി,
ഉമിനീരുെകാണ്ടു േചറുണ്ടാക്കി ആ മനുഷ്യെന്റ കണ്ണ കളിൽ
പുരട്ടി. 7 “നീ െചന്നു ശീേലാഹാം കുളത്തിൽ കഴുകുക,”
എന്ന് അവേനാടു പറഞ്ഞു. (ശീേലാഹാം എന്ന വാക്കിന്
അയയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ എന്നർഥം.) അങ്ങെന ആ മനുഷ്യൻ
േപായി,കണ്ണ കഴുകി,കാഴ്ചയുള്ളവനായി മടങ്ങിെയത്തി.

8 അയാള െട അയൽക്കാരും അയാൾ ഭിക്ഷ
യാചിക്കുന്നതു കണ്ടിട്ട ള്ളവരും േചാദിച്ച .
“ഇയാൾതെന്നയേല്ലഅവിെടഭിക്ഷയാചിച്ച െകാണ്ടിരുന്നത?്”
9 “അയാൾതെന്ന,”എന്നുചിലർ പറഞ്ഞു.

“അല്ല, അവെനേപ്പാെലയുള്ള ഒരാൾ.” എന്നു മറ്റ ചിലർ
വിളിച്ച പറഞ്ഞു.
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“ഞാൻതെന്നയാണ് ആ മനുഷ്യൻ,” അയാൾ
തറപ്പിച്ച പറഞ്ഞു.

10 “എങ്ങെനയാണ് നിെന്റ കണ്ണ കൾ തുറന്നത?്” ജനം
അയാേളാടു േചാദിച്ച .

11 അയാൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “േയശു എന്നു േപരുള്ള
മനുഷ്യൻ േചറുണ്ടാക്കി എെന്റ കണ്ണ കളിൽ പുരട്ടി,എേന്നാട്
ശീേലാഹാം കുളത്തിൽ െചന്നു കഴുകാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ
േപായി കഴുകി;അങ്ങെനയാണ്എനിക്ക് കാഴ്ച ലഭിച്ചത.്”

12 “ആമനുഷ്യൻഎവിെട?”അവർ േചാദിച്ച .
“എനിക്ക്അറിഞ്ഞുകൂടാ,”അയാൾമറുപടി പറഞ്ഞു.
പരീശന്മാരുെടഅേന്വഷണം

13 അന്ധനായിരുന്ന മനുഷ്യെന അവർ പരീശന്മാരുെട
അടുത്തുെകാണ്ടുേപായി. 14േയശു േചറുണ്ടാക്കിഅയാള െട
കണ്ണ കൾ തുറന്നത് ഒരു ശബ്ബത്തുദിവസത്തിലായിരുന്നു.
15അതുെകാണ്ട് പരീശന്മാരും അയാൾക്കു കാഴ്ച ലഭിച്ചത്
എങ്ങെനെയന്ന് േചാദിച്ച .അയാൾമറുപടി പറഞ്ഞു: “േയശു
എെന്റ കണ്ണ കളിൽ േചറു പുരട്ടി, ഞാൻ േപായി കഴുകി;
ഇേപ്പാൾഞാൻകാണുന്നു.”

16 പരീശന്മാരിൽ ചിലർ, “ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കാത്ത ഈ
മനുഷ്യൻൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവൻഅല്ല”എന്നുപറഞ്ഞു.
മറ്റ ചിലർ േചാദിച്ച : “പാപിയായ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങെനയുള്ള
ചിഹ്നങ്ങൾ െചയ്യാൻകഴിയുേമാ?” അവരുെടതെന്നഇടയിൽ
ഇങ്ങെനഒരു ഭിന്നതയുണ്ടായി.

17 അന്ധനായിരുന്നവേനാട് അവർ വീണ്ടും േചാദിച്ച :
“നിനക്ക് അയാെളക്കുറിച്ച് എന്താണു പറയാനുള്ളത?്
അയാളാണേല്ലാ നിെന്റകണ്ണ കൾതുറന്നത!്”

“അേദ്ദഹം ഒരു ്രപവാചകനാണ,്” ആ മനുഷ്യൻ മറുപടി
പറഞ്ഞു.

18 അയാള െട മാതാപിതാക്കെള വരുത്തി അവേരാടു
േചാദിക്കുന്നതുവെരയും, അന്ധനായിരുന്നിട്ട് കാഴ്ച
ലഭിച്ചത് ഈ മനുഷ്യനുതെന്നെയന്ന് െയഹൂദന്മാർക്ക്
വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 19അവേരാട,് “ഇതു നിങ്ങള െട
മകൻതെന്നയാേണാ? ഇവൻ ജന്മനാ അന്ധനായിരുേന്നാ?
ഇേപ്പാൾ എങ്ങെനയാണ് ഇവന് കാഴ്ച ലഭിച്ചത്?” എന്ന്
അവർ േചാദിച്ച .

20 അവെന്റ മാതാപിതാക്കൾ മറുപടി പറഞ്ഞു:
“ഇവൻ ഞങ്ങള െട മകനാണ,് ഇവൻ ജനിച്ചേത
അന്ധനായിട്ടായിരുന്നു. 21എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ ഇവനു കാഴ്ച
ലഭിച്ചത് എങ്ങെനെയേന്നാ, ഇവെന്റ കണ്ണ കൾ തുറന്നത്
ആെരേന്നാ ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവേനാടു
േചാദിക്കുക. അവനു ്രപായമുണ്ടേല്ലാ; അവൻതെന്ന
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പറയെട്ട.” 22 െയഹൂദേനതാക്കന്മാെര ഭയന്നിട്ടാണ്
മാതാപിതാക്കൾ ഇങ്ങെന മറുപടി പറഞ്ഞത്; േയശുവിെന
്രകിസ്തുവായി ആെരങ്കിലും അംഗീകരിച്ചാൽ അയാൾക്ക്
പള്ളിയിൽനിന്ന് ്രഭഷ്ട് കൽപ്പിക്കണെമന്ന് െയഹൂദർ
മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. 23അതുെകാണ്ടാണ,് “അവനു
്രപായമുണ്ടേല്ലാ, അവേനാടുതെന്ന േചാദിക്കുക” എന്ന്
അവെന്റമാതാപിതാക്കൾപറഞ്ഞത.്

24 അന്ധനായിരുന്ന മനുഷ്യെന െയഹൂദർ രണ്ടാമതും
വിളിപ്പിച്ച ; “സത്യം പറഞ്ഞുെകാണ്ട് ൈദവത്തിനുമാ്രതം
മഹത്ത്വംെകാടുക്കുക, ഈ മനുഷ്യൻ പാപിയാെണന്ന്
ഞങ്ങൾക്കറിയാം”എന്നുപറഞ്ഞു.

25 “അേദ്ദഹം പാപിയാേണാ അല്ലേയാ എന്ന്
എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ,”അയാൾപറഞ്ഞു. “ഒെന്നനിക്കറിയാം;
ഞാൻ അന്ധനായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ എനിക്കു
കാഴ്ചയുണ്ട.്”

26അവർ അയാേളാട,് “ഈ മനുഷ്യൻ നിനക്ക് എന്താണ്
െചയ്തത്?എങ്ങെനയാണ്അയാൾനിെന്റകണ്ണ തുറന്നത?്”
എന്നുപിെന്നയും േചാദിച്ച .

27 അതിനു മറുപടിയായി അയാൾ, “ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞേല്ലാ, നിങ്ങൾ ്രശദ്ധിച്ചില്ല; എന്തിനാണ്
അതുതെന്ന വീണ്ടും േകൾക്കുന്നത?് നിങ്ങൾക്കും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യന്മാർ ആകാൻ ആ്രഗഹമുേണ്ടാ?”
എന്നു േചാദിച്ച .

28അേപ്പാൾഅവർഅവെന ശകാരിച്ച െകാണ്ടു പറഞ്ഞു,
“നീയാണ് അയാള െട ശിഷ്യൻ! ഞങ്ങൾ േമാശയുെട
ശിഷ്യന്മാർ! 29 േമാശേയാടു ൈദവം സംസാരിെച്ചന്നു
ഞങ്ങൾക്കറിയാം. എന്നാൽ ഇയാൾ,എവിെടനിന്നു വരുന്നു
എന്നുേപാലുംഞങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടാ.”

30അയാൾഉത്തരംപറഞ്ഞു: “ഇത്അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു!
അേദ്ദഹം എെന്റ കണ്ണ കൾ തുറന്നിട്ട േപാലും, അേദ്ദഹം
എവിെടനിന്നു വന്നു എന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല!
31 പാപികള െട ്രപാർഥന ൈദവം േകൾക്കുന്നില്ല എന്ന്
നമുക്കറിയാം, എന്നാൽ അവിടെത്ത ഇഷ്ടം െചയ്യന്ന
ഭക്തന്മാരുെട അേപക്ഷ അവിടന്നു േകൾക്കുന്നു.
32 ജന്മനാ അന്ധനായിരുന്ന ഒരുവെന്റ കണ്ണ കൾ
ആെരങ്കിലും തുറന്നതായി ഒരിക്കലും േകട്ടിട്ടില്ല. 33 ഈ
മനുഷ്യൻ ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവൻ അല്ലായിരുെന്നങ്കിൽ
ഇേദ്ദഹത്തിന് അത്ഭുതങ്ങെളാന്നും ്രപവർത്തിക്കാൻ
സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല.”

34 അതിനു മറുപടിയായി, “ജന്മനാ പാപത്തിൽ
മുഴുകിയിരിക്കുന്ന നീ ഞങ്ങെള ഉപേദശിക്കാൻ



േയാഹന്നാൻ 9:35 283 േയാഹന്നാൻ 10:6

ഭാവിക്കുേന്നാ?” എന്നു േചാദിച്ച െകാണ്ട് അവർ അയാെള
െയഹൂദപ്പള്ളിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കി.

ആത്മികഅന്ധത
35 അയാെള പുറത്താക്കിെയന്ന് േയശു േകട്ട . പിന്നീട്
േയശുഅയാെള കണ്ടേപ്പാൾ േചാദിച്ച , “നീ മനുഷ്യപു്രതനിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നുേണ്ടാ?”

36 “അേദ്ദഹം ആരാണു, ്രപേഭാ?” അയാൾ േചാദിച്ച .
“എനിക്കു പറഞ്ഞുതന്നാൽ ഞാൻ അേദ്ദഹത്തിൽ
വിശ്വസിക്കാം.”

37 േയശു അവേനാട,് “നീ അേദ്ദഹെത്ത കണ്ടിരിക്കുന്നു;
ഇേപ്പാൾ നിേന്നാടു സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നത്
അേദ്ദഹംതെന്നയാണ”്എന്നുപറഞ്ഞു.

38 “കർത്താേവ,ഞാൻവിശ്വസിക്കുന്നു,”എന്നുപറഞ്ഞ്ആ
മനുഷ്യൻ േയശുവിെനനമസ്കരിച്ച .

39 േയശു പറഞ്ഞു: “ന്യായവിധിക്കായി ഞാൻ
ഈ േലാകത്തിേലക്കു വന്നിരിക്കുന്നു; അന്ധർക്കു
കാഴ്ച ലഭിേക്കണ്ടതിനും കാഴ്ചയുള്ളവർ
അന്ധരായിത്തീേരണ്ടതിനുംതെന്ന.”

40 സമീപത്തുനിന്നിരുന്ന ചില പരീശന്മാർ ഇതു േകട്ടിട്ട,്
“എന്ത,്ഞങ്ങള ംഅന്ധരാേണാ?”എന്നു േചാദിച്ച .

41 േയശു പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ അന്ധരായിരുെന്നങ്കിൽ
നിങ്ങൾക്ക് പാപം ഇല്ലാതിരിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ,
ഇേപ്പാൾ കാഴ്ചയുെണ്ടന്നു സ്വയം പറയുന്നതുെകാണ്ടു
നിങ്ങള െട പാപം നിലനിൽക്കുന്നു.”

10
ഇടയനുംആട്ടിൻപറ്റവും

1 “പരീശന്മാരായ നിങ്ങേളാട്, ഞാൻ സത്യം സത്യമായി
പറയെട്ട: വാതിലിലൂെടയല്ലാെത േവെറ വഴിയായി ആട്ടിൻ
െതാഴുത്തിൽ കടക്കുന്നവൻ കള്ളനും െകാള്ളക്കാരനും
ആകുന്നു. 2 വാതിലിലൂെട ്രപേവശിക്കുന്നവൻ ആടുകള െട
ഇടയനാണ.് 3 കാവൽക്കാരൻ അയാൾക്ക് വാതിൽ
തുറന്നുെകാടുക്കുന്നു. ആടുകൾ അവെന്റ ശബ്ദം
േകൾക്കുന്നു. അവൻ സ്വന്തം ആടുകെള അവയുെട
േപരുവിളിച്ച പുറത്തു െകാണ്ടുേപാകുന്നു. 4 അയാള െട
സ്വന്തം ആടുകെളെയല്ലാം പുറത്തുെകാണ്ടുവന്നേശഷം
അയാൾ അവയ്ക്കുമുേമ്പ നടക്കുന്നു. ആടുകൾ
അവെന്റ ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവെന അനുഗമിക്കുന്നു.
5 എന്നാൽ, ഒരു അപരിചിതെന അവ ഒരിക്കലും
അനുഗമിക്കുകയില്ല. ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാത്തതുെകാണ്ട്
അവ അയാെള വിട്ട് ഓടിേപ്പാകും.” 6 േയശു ഇത്
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ആലങ്കാരികമായിട്ടാണു പറഞ്ഞത്; എങ്കിലും അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞതിെന്റഅർഥെമെന്തന്ന്അവർ ്രഗഹിച്ചില്ല.

7 േയശു വീണ്ടും പറഞ്ഞു: “സത്യം സത്യമായി ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട: ഞാൻ ആകുന്നു ആടുകള െട
വാതിൽ. 8 എനിക്കുമുമ്പ് വന്നവെരല്ലാം കള്ളന്മാരും
െകാള്ളക്കാരുംആയിരുന്നു;ആടുകൾഅവെര ്രശദ്ധിച്ച മില്ല.
9 ഞാൻ ആകുന്നു വാതിൽ. എന്നിലൂെട ്രപേവശിക്കുന്ന
ആടുകൾസുരക്ഷിതരായിരിക്കും*അവഅകത്തുവരികയും
പുറത്തുേപാകുകയും േമച്ചിൽ കെണ്ടത്തുകയും െചയ്യ ം.
10 േമാഷ്ടിക്കാനും െകാല്ലാനും നശിപ്പിക്കാനുമാണ് കള്ളൻ
വരുന്നത.് എന്നാൽ, ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അവർക്കു
ജീവൻലഭിക്കാൻ;സമൃദ്ധമായജീവൻലഭിക്കാനാണ്.

11 “ഞാൻ ആകുന്നു നല്ല ഇടയൻ; നല്ല ഇടയൻ
ആടുകൾക്കുേവണ്ടി തെന്റ ജീവൻ അർപ്പിക്കുന്നു.
12 എന്നാൽ, ആടുകള െട ഉടമസ്ഥനല്ലാത്ത കൂലിക്കാരൻ,
െചന്നായ് വരുന്നതു കാണുേമ്പാൾ ആടുകെള വിട്ട്
ഓടിേപ്പാകുന്നു. അേപ്പാൾ െചന്നായ് ആട്ടിൻപറ്റെത്ത
ആ്രകമിച്ച ചിതറിച്ച കളയുന്നു. 13 അയാൾ
െവറും കൂലിക്കാരനും ആടുകെളക്കുറിച്ച കരുതൽ
ഇല്ലാത്തവനുമാണേല്ലാ.

14-15 “ഞാൻ ആകുന്നു നല്ല ഇടയൻ; പിതാവ് എെന്നയും
ഞാൻ പിതാവിെനയും അറിയുന്നതുേപാെല, ഞാൻ
എെന്റ ആടുകെളയും എെന്റ ആടുകൾ എെന്നയും
അറിയുന്നു. ആടുകൾക്കുേവണ്ടി ഞാൻ എെന്റ ജീവൻ
അർപ്പിക്കുന്നു. 16ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പടാത്ത േവെറയും
ആടുകൾ എനിക്കുണ്ട്. അവെയയും ഞാൻ കൂട്ടിെക്കാണ്ടു
വേരണ്ടതാണ്. അവയും എെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കും.
അങ്ങെന ഒരു ആട്ടിൻപറ്റവും ഒരു ഇടയനും ആകും.
17ഞാൻ ആടുകൾക്കായി എെന്റ ജീവൻ അർപ്പിക്കുകയും
അതു തിരിെക എടുക്കുകയും െചയ്യന്നതിനാൽ പിതാവ്
എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നു. 18 അത് എന്നിൽനിന്ന്
ആരും എടുത്തുകളയുന്നില്ല, ഞാൻ അത് സ്വേമധയാ
അർപ്പിക്കുകയും തിരിെച്ചടുക്കുകയുംെചയ്യന്നു. അത്
അർപ്പിക്കാനും തിരിെച്ചടുക്കാനും എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട്.
എെന്റ പിതാവിൽനിന്നാണ് എനിക്ക് ഈ അധികാരം
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത.്”

19 േയശുവിെന്റ ഈ വാക്കുകൾനിമിത്തം
െയഹൂദേനതാക്കന്മാരുെട ഇടയിൽ വീണ്ടും ഭിന്നത ഉണ്ടായി.
20അവരിൽ പലരും പറഞ്ഞു: “അയാൾ ഭൂതബാധിതനാണ്,

* 10:9 മൂ.ഭാ. രക്ഷിക്കെപ്പടും
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അയാൾക്കുസ്ഥിരബുദ്ധിയില്ല;അയാൾപറയുന്നത്എന്തിനു
േകൾക്കണം?”

21 എന്നാൽ മറ്റ ചിലർ: “ഇത് ഒരു ഭൂതബാധിതെന്റ
വാക്കുകളല്ല; അന്ധനു കാഴ്ച നൽകാൻ ഭൂതത്തിനു
കഴിയുേമാ?”എന്നാണു േചാദിച്ചത്.

െയഹൂദരുെടഅവിശ്വാസം
22 െജറുശേലമിൽ ്രപതിഷ്േഠാത്സവത്തിെന്റ†

സമയമായി. അത് ശീതകാലമായിരുന്നു. 23 േയശു
ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ ശേലാേമാെന്റ മണ്ഡപത്തിൽ
നടക്കുകയായിരുന്നു. 24 െയഹൂദേനതാക്കന്മാരിൽ ചിലർ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചുറ്റ ം വന്നു പറഞ്ഞു, “താങ്കൾ എ്രതനാൾ
ഞങ്ങെള സംശയത്തിെന്റ മുനയിൽ നിർത്തും? താങ്കൾ
്രകിസ്തുവാെണങ്കിൽഞങ്ങേളാടു തുറന്നുപറയുക.”

25 േയശു മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ, നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.
എെന്റപിതാവിെന്റനാമത്തിൽഞാൻെചയ്യന്ന്രപവൃത്തികൾ
എനിക്കു സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. 26 എന്നാൽ നിങ്ങൾ എെന്റ
ആടുകൾഅല്ലാത്തതുെകാണ്ടു വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. 27എെന്റ
ആടുകൾ എെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കുന്നു; ഞാൻ അവെയ
അറിയുന്നു; അവ എെന്ന അനുഗമിക്കുകയുംെചയ്യന്നു.
28ഞാൻഎെന്റആടുകൾക്കു നിത്യജീവൻ നൽകുന്നു,അവ
ഒരിക്കലും നശിച്ച േപാകുകയില്ല; എെന്റ ൈകയിൽനിന്ന്
അവെയ അപഹരിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. 29അവെയ
എനിക്കു തന്നിരിക്കുന്ന എെന്റ പിതാവ് പരേമാന്നതനാണ്;
എെന്റപിതാവിെന്റൈകയിൽനിന്ന്അവെയഅപഹരിക്കാൻ
ആർക്കുംസാധ്യമല്ല. 30ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു.”

31 െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ വീണ്ടും അേദ്ദഹെത്തഎറിയാൻ
കെല്ലടുത്തു. 32 എന്നാൽ, േയശു അവേരാടു േചാദിച്ച :
“പിതാവിൽനിന്നുള്ള അേനകം നല്ല ്രപവൃത്തികൾ ഞാൻ
നിങ്ങെള കാണിച്ചിരിക്കുന്നു;അവയിൽഏതു നിമിത്തമാണു
നിങ്ങൾഎെന്നകെല്ലറിയുന്നത?്”

33 െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ മറുപടി പറഞ്ഞു:
“സൽ്രപവൃത്തികെളാന്നും നിമിത്തമല്ല, പിെന്നേയാ െവറും
മനുഷ്യനായ നീൈദവമാെണന്നവകാശെപ്പട്ട ൈദവദൂഷണം
പറയുന്നതുെകാണ്ടാണുഞങ്ങൾനിെന്നകെല്ലറിയുന്നത്.”

34 േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “ ‘നിങ്ങൾ “േദവന്മാർ”‡ എന്നു
ഞാൻ പറഞ്ഞു’ എന്നു നിങ്ങള െട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
എഴുതിയിട്ടിേല്ല? 35 ൈദവത്തിൽനിന്ന് വചനം

† 10:22 അതായത,്ഹാനുക്കാ ‡ 10:34 സങ്കീ. 82:6
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ലഭിച്ചവർ ‘േദവന്മാർ,’ എന്നു വിളിക്കെപ്പെട്ടങ്കിൽ—
തിരുെവഴുത്ത് നിരർഥകമാകരുതേല്ലാ— 36 പിതാവ്
സ്വന്തമായി േവർതിരിച്ച േലാകത്തിേലക്ക് അയച്ചവെനപ്പറ്റി
എന്താണു പറേയണ്ടത്? ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ
പു്രതൻ എന്നു പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു നിങ്ങൾ എെന്റേമൽ
എന്തിനു ൈദവദൂഷണം ആേരാപിക്കുന്നു? 37 ഞാൻ
പിതാവിെന്റ ്രപവൃത്തികൾ െചയ്യന്നിെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾ
എന്നിൽ വിശ്വസിേക്കണ്ടതില്ലായിരുന്നു. 38 എന്നാൽ,
ഞാൻ അവ ്രപവർത്തിക്കുെന്നങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എെന്ന
വിശ്വസിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽേപാലും, എെന്റ ്രപവൃത്തികൾ
വിശ്വസിക്കുക; അങ്ങെന പിതാവ് എന്നിലും ഞാൻ
പിതാവിലും ആകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാനും
്രഗഹിക്കാനും കഴിയും.” 39 അവർ വീണ്ടും േയശുവിെന
ബന്ധിക്കാൻ ്രശമിച്ച , എന്നാൽ, അേദ്ദഹം അവരുെട
പിടിയിൽെപ്പടാെത മാറിേപ്പായി.

40 അതിനുേശഷം േയശു േയാർദാൻനദിയുെട
അക്കെര, േയാഹന്നാൻസ്നാപകൻ ആദ്യം സ്നാനം
കഴിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്തു തിരിെച്ചത്തി അവിെട
താമസിച്ച . 41ധാരാളംേപർഅേദ്ദഹത്തിെന്റഅടുക്കൽവന്നു,
“േയാഹന്നാൻ അത്ഭുതചിഹ്നം ഒന്നും െചയ്തിട്ടിെല്ലങ്കിലും
ഇേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ച േയാഹന്നാൻ പറഞ്ഞിട്ട ള്ളെതല്ലാം
സത്യംതെന്ന”എന്ന്അവർപറഞ്ഞു. 42അവിെടയുള്ളപലരും
േയശുവിൽവിശ്വാസമർപ്പിച്ച .

11
ലാസറിെന്റ മരണം

1 മറിയയുെടയും അവള െട സേഹാദരി മാർത്തയുെടയും
്രഗാമമായ െബഥാന്യയിൽ ലാസർ എന്നു േപരുള്ള ഒരു
മനുഷ്യൻ േരാഗിയായിക്കിടന്നിരുന്നു. 2ഈമറിയആയിരുന്നു
കർത്താവിെന്റേമൽസുഗന്ധൈതലം പകരുകയും പാദങ്ങൾ
തെന്റ തലമുടിെകാണ്ടു തുടയ്ക്കുകയും െചയ്തത്.
അവള െട സേഹാദരനായിരുന്നു േരാഗിയായിരുന്ന
ലാസർ. 3 ആ സേഹാദരിമാർ േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ
ആളയച്ച്, “കർത്താേവ, അങ്ങയുെട സ്േനഹിതൻ
േരാഗിയായിക്കിടക്കുന്നു”എന്നറിയിച്ച .

4 ഇതു േകട്ട് േയശു, “ഈ േരാഗം മരണകാരണമല്ല;
പിെന്നേയാ,ൈദവമഹത്ത്വത്തിനുംഅതിലൂെടൈദവപു്രതൻ
മഹത്ത്വെപ്പേടണ്ടതിനും േവണ്ടിയുള്ളതാണ”്എന്നു പറഞ്ഞു.
5 േയശു മാർത്തെയയും അവള െട സേഹാദരിെയയും
ലാസറിെനയും സ്േനഹിച്ചിരുന്നു. 6 എന്നിട്ട ം ലാസർ
േരാഗിയായിരിക്കുന്നു എന്നു േകട്ടിട്ട് താൻ ആയിരുന്ന
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സ്ഥലത്ത് അേദ്ദഹം രണ്ടുദിവസംകൂടി താമസിച്ച .
7 അതിനുേശഷം േയശു ശിഷ്യന്മാേരാട്, “നമുക്കു
െയഹൂദ്യയിേലക്കുതിരിച്ച േപാകാം”എന്നുപറഞ്ഞു.

8അേപ്പാൾഅവർ േചാദിച്ച : “റബ്ബീ,അൽപ്പകാലം മുമ്പേല്ല
െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ അങ്ങെയ കെല്ലറിയാൻ ഭാവിച്ചത്?
എന്നിട്ട ംഅങ്ങ്അവിേടക്കുതിരിച്ച േപാകുേന്നാ?”

9 േയശു മറുപടി പറഞ്ഞു: “പ്രന്തണ്ടുമണിക്കൂറേല്ല
പകലിനുള്ളത്? ഈ േലാകത്തിെന്റ ്രപകാശം കാണാൻ
കഴിയുന്നതുെകാണ്ട് പകലിൽ നടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ
തട്ടിവീഴുന്നില്ല. 10 എന്നാൽ രാ്രതിയിൽ നടക്കുന്നയാൾ
്രപകാശമില്ലാത്തതുെകാണ്ടുകാലിടറിവീഴുന്നു.”

11 ഇതു പറഞ്ഞിട്ട് േയശു തുടർന്നു: “നമ്മുെട
സ്േനഹിതനായ ലാസർ നി്രദെകാണ്ടിരിക്കുന്നു, അവെന
ഉണർത്താൻഞാൻഅവിേടക്കു േപാകുന്നു.”

12 ശിഷ്യന്മാർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. “കർത്താേവ, അയാൾ
ഉറങ്ങുകയാെണങ്കിൽ സുഖം്രപാപിക്കുമേല്ലാ?” 13 േയശു
അയാള െട മരണെത്തക്കുറിച്ചായിരുന്നു സൂചിപ്പിച്ചത;്
എന്നാൽ, സാധാരണ ഉറക്കെത്തക്കുറിച്ചാണ് േയശു
പറഞ്ഞെതന്ന് ശിഷ്യന്മാർ െതറ്റിദ്ധരിച്ച .

14 അേപ്പാൾ േയശു സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞു. “ലാസർ
മരിച്ച േപായി. 15 നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ ഇതു
കാരണമാകുമേല്ലാ എന്നതിനാൽ ഞാൻ അവിെട
ഇല്ലാതിരുന്നതിൽ നിങ്ങെളഓർത്ത്ആനന്ദിക്കുന്നു. നമുക്ക്
അവെന്റഅടുേത്തക്കു േപാകാം.”

16അേപ്പാൾ ദിദിെമാസ് എന്നു േപരുള്ള േതാമസ,് “നമുക്കും
േപാകാം അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട മരിക്കാം” എന്നു മറ്റള്ള
ശിഷ്യന്മാേരാടു പറഞ്ഞു.
േയശുആസേഹാദരിമാെരആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു

17 േയശു അവിെട എത്തിയേപ്പാൾ ലാസറിെന കല്ലറയിൽ
െവച്ചിട്ട നാലുദിവസം കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു.
18 െജറുശേലമിൽനിന്ന് െബഥാന്യയിേലക്കു മൂന്ന്
കിേലാമീറ്ററിൽ* താെഴമാ്രതേമ ദൂരമുണ്ടായിരുന്നുള്ള .
19 സേഹാദരെന്റ േവർപാടിൽ മാർത്തെയയും മറിയെയയും
ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ അേനകം െയഹൂദർ എത്തിയിരുന്നു.
20 േയശു വരുന്നു എന്നു േകട്ടേപ്പാൾ അേദ്ദഹെത്ത
എതിേരൽക്കാൻ മാർത്ത ഇറങ്ങിെച്ചന്നു; എന്നാൽ, മറിയ
വീട്ടിൽത്തെന്നഇരുന്നു.

21 മാർത്ത േയശുവിേനാടു പറഞ്ഞു: “കർത്താേവ,
അങ്ങ് ഇവിെട ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ എെന്റ സേഹാദരൻ

* 11:18 മൂ.ഭാ. പതിനഞ്ച് േസ്റ്റഡിയ
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മരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. 22 എങ്കിലും അങ്ങ്
േചാദിക്കുന്നെതന്തും ഇേപ്പാഴും ൈദവം അേങ്ങക്കു
തരുെമന്ന്എനിക്കറിയാം.”

23 “നിെന്റ സേഹാദരൻ ഇനിയും ജീവിക്കും,” േയശു
അവേളാടു പറഞ്ഞു.

24 “അവസാനനാളിെല പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അയാൾ
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുെമന്ന് എനിക്കറിയാം,” മാർത്ത
പറഞ്ഞു.

25 േയശു അവേളാടു േചാദിച്ച , “ഞാൻ ആകുന്നു
പുനരുത്ഥാനവും ജീവനും. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നയാൾ
മരിച്ചാലും ജീവിക്കും; 26 എന്നിൽ വിശ്വസിച്ച െകാണ്ട്
ജീവിച്ചിരുന്ന ആരും ഒരിക്കലും മരിക്കുകയില്ല. ഇതു നീ
വിശ്വസിക്കുേന്നാ?”

27അവൾ പറഞ്ഞു: “ഉവ്വ് കർത്താേവ, േലാകത്തിേലക്കു
വരാനുള്ള ൈദവപു്രതനായ ്രകിസ്തു അങ്ങുതെന്ന എന്നു
ഞാൻവിശ്വസിക്കുന്നു.”

28 ഇതു പറഞ്ഞേശഷം അവൾ തിരിെകേപ്പായി
സേഹാദരിയായ മറിയെയ അടുക്കൽ വിളിച്ച്, “ഗുരു
വന്നിട്ട ണ്ട്, നിെന്ന അേന്വഷിക്കുന്നു” എന്നു രഹസ്യമായി
പറഞ്ഞു. 29 ഇതു േകട്ട മറിയ േവഗം എഴുേന്നറ്റ്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുേത്തക്കുേപായി. 30 േയശു ആ
സമയംവെര ്രഗാമത്തിൽ കടക്കാെത, മാർത്ത തെന്ന
എതിേരറ്റ ആ സ്ഥലത്തുതെന്ന ആയിരുന്നു. 31 മറിയയ്ക്ക്
ആശ്വാസം പകർന്നുെകാണ്ട് അവേളാെടാപ്പം ഭവനത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന െയഹൂദർ, അവൾ േവഗത്തിൽ എഴുേന്നറ്റ
പുറേത്തക്കു േപാകുന്നതുകണ്ട,് കല്ലറയ്ക്കൽ െചന്നു
കരയാൻ േപാകുന്നു എന്നുകരുതി അവള െട പിന്നാെല
െചന്നു.

32 േയശു ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്തു മറിയ എത്തി
അേദ്ദഹെത്ത കണ്ടു കാൽക്കൽവീണു, “കർത്താേവ,
അങ്ങ് ഇവിെട ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ എെന്റ സേഹാദരൻ
മരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

33 അവള ം അവേളാെടാപ്പം വന്ന മറ്റ് െയഹൂദരും
കരയുന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ േയശു ആത്മാവിൽ
അതിദുഃഖിതനായി അസ്വസ്ഥനായിത്തീർന്നു. 34 “നിങ്ങൾ
അവെന എവിെടയാണു സംസ്കരിച്ചത്?” എന്ന് േയശു
േചാദിച്ച .

“കർത്താേവ,വന്നുകണ്ടാലും,”അവർപറഞ്ഞു.
35 േയശുകരഞ്ഞു.
36അേപ്പാൾ െയഹൂദർ പറഞ്ഞു, “േനാക്കൂ, േയശുഅവെന
എ്രതമാ്രതംസ്േനഹിച്ചിരുന്നു!”
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37എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ േചാദിച്ച , “അന്ധെന്റ കണ്ണ
തുറന്നഇേദ്ദഹത്തിന് ഇവെനമരണത്തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കാൻ
കഴിയുമായിരുന്നിേല്ല?”

േയശു ലാസറിെന ഉയിർപ്പിക്കുന്നു
38 േയശു വീണ്ടും ദുഃഖാർത്തനായി കല്ലറയുെട
അടുെത്തത്തി. അത് ഒരു ഗുഹയായിരുന്നു. ഗുഹാമുഖം
ഒരു കല്ല െവച്ച് അടച്ചിരുന്നു. 39 “കല്ല് ഉരുട്ടിമാറ്റ ക,” േയശു
പറഞ്ഞു.
മരിച്ചയാള െട സേഹാദരിയായ മാർത്ത അേപ്പാൾ,

“കർത്താേവ, നാറ്റംെവച്ച തുടങ്ങി; ഇേപ്പാൾ നാലു
ദിവസമായേല്ലാ”എന്നുപറഞ്ഞു.

40 “നീ വിശ്വസിച്ചാൽൈദവത്തിെന്റ മഹത്ത്വം കാണുെമന്ന്
ഞാൻനിേന്നാടു പറഞ്ഞില്ലേയാ,”എന്ന് േയശു േചാദിച്ച .

41അവർ കല്ല നീക്കി. അേപ്പാൾ േയശു സ്വർഗത്തിേലക്കു
കണ്ണ കള യർത്തി ഇ്രപകാരം ്രപാർഥിച്ച : “പിതാേവ,
അവിടന്ന്എെന്റഅേപക്ഷേകട്ടതുെകാണ്ടുഞാൻഅങ്ങെയ
വാഴ്ത്തുന്നു. 42 അങ്ങ് എേപ്പാഴും എെന്റ അേപക്ഷ
േകൾക്കുെന്നന്ന് എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും അവിടന്നാണ്
എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നെതന്ന് ഈ നിൽക്കുന്ന ജനം
വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന് ഇവർ നിമിത്തം എല്ലാവരും േകൾെക്ക
ഞാനിതു പറയുന്നു.”

43 തുടർന്ന് േയശു ഉച്ചസ്വരത്തിൽ, “ലാസേറ,
പുറത്തുവരിക”എന്നുവിളിച്ച പറഞ്ഞു. 44മരിച്ച േപായിരുന്നയാൾ
ജീവനുള്ളയാളായി പുറത്തുവന്നു; അവെന്റ ൈകകാലുകൾ
ശവക്കച്ചെകാണ്ടു ചുറ്റിയും മുഖം തൂവാലെകാണ്ടു
മൂടിയുമിരുന്നു.

“അവെന്റ െകട്ട കൾഅഴിക്കുക,അവൻ േപാകെട്ട,”എന്ന്
േയശു പറഞ്ഞു.
േയശുവിെനവധിക്കാൻഗൂഢാേലാചന

45 മറിയെയ സന്ദർശിക്കാൻ വന്ന െയഹൂദരിൽ
പലരും േയശു െചയ്ത ഈ അത്ഭുത്രപവൃത്തി കണ്ട്
അേദ്ദഹത്തിൽ വിശ്വസിച്ച . 46 അവരിൽ ചിലേരാ
പരീശന്മാരുെട അടുത്തുെചന്ന് േയശു െചയ്തത് അറിയിച്ച .
47 അേപ്പാൾ പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും പരീശന്മാരുംകൂടി
ന്യായാധിപസമിതിയുെട† ഒരു േയാഗം വിളിച്ച കൂട്ടി.

“ഇനി നാംഎന്തുെചയ്യ ം?”അവർ േചാദിച്ച . “ഈമനുഷ്യൻ
അേനകം അത്ഭുതചിഹ്നങ്ങൾ ്രപവർത്തിക്കുന്നേല്ലാ!
48 ഇങ്ങെന തുടരാൻ അനുവദിച്ചാൽ ജനെമല്ലാം

† 11:47 മൂ.ഭാ. സൻെഹ്രദിൻ. മഹാപുേരാഹിതനടക്കം 71 േപർ അടങ്ങുന്ന ഒരു
സംഘമാണിത.്
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അയാളിൽ വിശ്വസിക്കും; അേപ്പാൾ േറാമാക്കാർ വന്നു
നമ്മുെട ൈദവാലയവും‡ രാഷ്്രടവും പൂർണമായി
ൈകവശെപ്പടുത്തും.”

49 അവിെട കൂടിയിരുന്നവരിൽ ഒരാള ം ആ വർഷെത്ത
മഹാപുേരാഹിതനുമായ കയ്യഫാവ് അവേരാടു പറഞ്ഞു:
“നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. 50 ഒരു ജനത മുഴുവൻ
നശിക്കുന്നതിെനക്കാൾ, ഒരു മനുഷ്യൻ ജനങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
മരിക്കുന്നതാണ് യുക്തെമന്നു നിങ്ങൾമനസ്സിലാക്കുന്നില്ല.”

51 ഇത് അയാൾ സ്വേമധയാ പറഞ്ഞതല്ല, പിെന്നേയാ,
ആ വർഷെത്ത മഹാപുേരാഹിതൻ എന്നനിലയിൽ
ജനത്തിനുേവണ്ടി േയശു മരിക്കുെമന്നുള്ളതു
്രപവചിക്കുകയായിരുന്നു. 52 ആ മരണം
ഇ്രസാേയൽജനതയ്ക്കുേവണ്ടിമാ്രതമല്ല, േലാകംമുഴുവനും
ചിതറിേപ്പായിരിക്കുന്ന ൈദവമക്കെളെയല്ലാം ഒരുമിച്ച
േചർക്കുന്നതിനുേവണ്ടിയുംകൂടിയാണ്. 53 അന്നുമുതൽ
അവർ േയശുവിെനവധിക്കാൻഗൂഢാേലാചനനടത്തി.

54 അതുെകാണ്ട് േയശു െയഹൂദ്യനാട്ട കാർക്കിടയിൽ
പരസ്യമായി സഞ്ചരിക്കാെത, അവിടെത്ത ശിഷ്യന്മാരുമായി
മരുഭൂമിക്കടുത്ത്എ്രഫയീംഎന്ന്രഗാമത്തിേലക്കുപിൻവാങ്ങി
അവിെടതാമസിച്ച .

55 െയഹൂദരുെട െപസഹ അടുത്തിരുന്നതിനാൽ
െപസഹയ്ക്കുമുമ്പുള്ള ആചാരപരമായ ശുദ്ധീകരണം
നടേത്തണ്ടതിന് അേനകർ സ്വന്തം ്രഗാമ്രപേദശങ്ങളിൽനിന്ന്
െജറുശേലമിേലക്കു യാ്രതയായി. 56 അവർ േയശുവിെന
അേന്വഷിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽെവച്ച്
അവർ പരസ്പരം േചാദിച്ച , “നിങ്ങൾക്ക് എന്തുേതാന്നുന്നു?
അേദ്ദഹം െപരുന്നാളിന് ഇനി വരാതിരിക്കുേമാ?” 57 േയശു
എവിെടയാെണന്ന് ആർെക്കങ്കിലും അറിവു കിട്ടിയാൽ
അേദ്ദഹെത്ത പിടികൂടുന്നതിനുേവണ്ടി വിവരം തങ്ങെള
അറിയിക്കണെമന്നു പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും പരീശന്മാരും
കൽപ്പനപുറെപ്പടുവിച്ചിരുന്നു.

12
േയശുവിന്ൈതലാഭിേഷകം നടത്തുന്നു

1 െപസഹയ്ക്ക് ആറുദിവസം മുമ്പ് േയശു െബഥാന്യയിൽ
എത്തി. അവിെടയാണ് മരിച്ചവരിൽനിന്ന് േയശു ഉയിർപ്പിച്ച
ലാസർ താമസിച്ചിരുന്നത.് 2അവിെട േയശുവിനുേവണ്ടി ഒരു
അത്താഴവിരുന്ന് ഒരുക്കിയിരുന്നു. മാർത്തആതിഥ്യശു്രശൂഷ
െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു. ലാസറും അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം
പന്തിയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. 3 അേപ്പാൾ മറിയ

‡ 11:48 മൂ.ഭാ.സ്ഥാനവും
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വിലേയറിയ സ്വച്ഛജടാമാഞ്ചിൈതലം അരലിറ്റേറാളം*
എടുത്ത് േയശുവിെന്റ പാദങ്ങളിൽ പകർന്നിട്ട് അവള െട
തലമുടിെകാണ്ടു തുടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ൈതലത്തിെന്റ
സൗരഭ്യം വീടുമുഴുവൻനിറഞ്ഞു.

4 േയശുവിെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാള ം പിന്നീട് അേദ്ദഹെത്ത
ഒറ്റിെക്കാടുത്തവനുമായ യൂദാ ഈസ്കേര്യാത്ത്
ഇതിൽ നീരസം ്രപകടിപ്പിച്ച െകാണ്ട,് 5 “മുന്നൂറുദിനാർ
വിലമതിക്കുന്ന ഈ സുഗന്ധൈതലം വിറ്റ് ആ പണം
ദരി്രദർക്കു െകാടുക്കാമായിരുന്നിേല്ല?” എന്നു പറഞ്ഞു.
6 ദരി്രദെരക്കുറിച്ച ള്ള കരുതൽെകാണ്ടല്ല, അവൻ
കള്ളനായിരുന്നതുെകാണ്ടാണ് അതു പറഞ്ഞത്;
പണസഞ്ചിസൂക്ഷിപ്പ കാരനായിരുന്ന അവൻ അതിൽനിന്ന്
പണംസ്വന്തം ഉപേയാഗത്തിന്എടുത്തുവന്നിരുന്നു.

7 അതിനു മറുപടിയായി േയശു പറഞ്ഞു: “അവെള
െവറുേതവിടുക, എെന്റ ശവസംസ്കാരദിവസത്തിനായി
അവൾ ഈ സുഗന്ധൈതലം സൂക്ഷിച്ച െവച്ചിരുന്നു
എന്നു കരുതിയാൽമതി. 8 ദരി്രദർ എേപ്പാഴും നിങ്ങള െട
കൂെടത്തെന്ന ഉണ്ടേല്ലാ;† ഞാേനാ നിങ്ങേളാടുകൂെട
എേപ്പാഴും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.”

9 േയശു ഉെണ്ടന്നറിഞ്ഞ് െയഹൂദരുെട ഒരു വലിയകൂട്ടം
അവിെട എത്തി. േയശുവിെനമാ്രതമല്ല, അേദ്ദഹം
മരിച്ചവരിൽനിന്നുയിർപ്പിച്ച ലാസറിെനയുംകൂടി
കാണുന്നതിനാണ് അവർ വന്നത്. 10 അതുെകാണ്ട്
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാർ േയശുവിേനാെടാപ്പം ലാസറിെനയും
വധിക്കാൻ ആേലാചിച്ച . 11 കാരണം, അയാൾനിമിത്തം
അേനകം െയഹൂദർ അവെര ഉേപക്ഷിച്ച് േയശുവിെന്റ
അനുയായികളാകുകയും അേദ്ദഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും
െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു.
രാജകീയ ്രപേവശനം

12പിേറ്റദിവസം, െപരുന്നാളിനു വന്നിരുന്നവലിയജനക്കൂട്ടം,
േയശു െജറുശേലമിേലക്കു വരുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത
േകട്ട . 13 അവർ ഈന്തപ്പനയുെട കുരുേത്താലകൾ
എടുത്തുെകാണ്ട്:
“േഹാശന്നാ!”‡

“കർത്താവിെന്റനാമത്തിൽവരുന്നവൻവാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ!”

“ഇ്രസാേയലിെന്റ രാജാവു വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ!”§

* 12:3 മൂ.ഭാ. ഒരുറാത്തൽ † 12:8 ആവ. 15:11 ‡ 12:13 എ്രബായപദം:
രക്ഷിക്കുകഎന്നർഥം; ഒരുസ്േതാ്രതേഘാഷണമായിഇത് ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുന്നു.
§ 12:13 സങ്കീ. 118:25,26
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എന്ന് ആർത്തുവിളിച്ച െകാണ്ട് അേദ്ദഹെത്ത
എതിേരൽക്കാൻ പുറെപ്പട്ട . 14 േയശു ഒരു കഴുതക്കുട്ടിെയ
കണ്ട്അതിെന്റപുറത്തുകയറി ഇരുന്നു.
15 “സീേയാൻപു്രതീ,* ഭയെപ്പേടണ്ട,
ഇതാനിെന്റ രാജാവ്
കഴുതക്കുട്ടിേമൽകയറിവരുന്നു,”†

എന്ന്എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല‡തെന്ന.
16 ഈ സംഭവിച്ചെതല്ലാറ്റിെന്റയും അർഥം
ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല. ഈ ്രപവചനം
അേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ചാണ് എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നെതന്നും
അതിനനുസൃതമായിട്ടാണ് അവർഈ െചയ്തെതല്ലാെമന്നും
േയശുവിെന്റ മഹത്ത്വീകരണത്തിനു േശഷംമാ്രതേമ അവർ
്രഗഹിച്ച ള്ള .

17 മരിച്ചവനായിരുന്ന ലാസറിെന, േയശുകർത്താവ്
തെന്റ വാക്കാൽ, മരണത്തിൽനിന്നുയിർപ്പിച്ച്, കല്ലറയ്ക്കു
പുറത്തു വരുത്തിയതിന് സാക്ഷികളായിരുന്ന ജനം ആ
വാർത്ത ്രപചരിപ്പിച്ച െകാേണ്ടയിരുന്നു. 18അേദ്ദഹം െചയ്ത
ഈ മഹാത്ഭുതെത്തക്കുറിച്ച േകട്ടിരുന്നതുെകാണ്ട് ഒരു
വലിയ ജനാവലിതെന്ന അേദ്ദഹെത്ത എതിേരൽക്കാൻ
വന്നുേചർന്നു. 19 അേപ്പാൾ, “േനാക്കൂ, നമ്മുെട
പരി്രശമങ്ങെളല്ലാം വിഫലമാകുകയാണേല്ലാ; േലാകം
മുഴുവൻ അയാള െട അനുഗാമികളായിരിക്കുന്നു!” എന്നു
പരീശന്മാർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു.
േയശുതെന്റമരണെത്തക്കുറിച്ച ്രപവചിക്കുന്നു

20 െപസഹാെപ്പരുന്നാളിന് ആരാധനയ്ക്കായി
െജറുശേലമിൽ വന്നവരിൽ ചില ്രഗീക്കുകാരും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 21അവർ ഒരുഅഭ്യർഥനയുമായി ഗലീലയിെല
േബത്ത്സയിദക്കാരനായ ഫിലിെപ്പാസിെന്റ അടുക്കൽ
െചന്നു പറഞ്ഞു, “യജമാനേന, ഞങ്ങൾക്ക് േയശുവിെന
കാണണെമന്ന് ആ്രഗഹമുണ്ട.്” 22 ഫിലിെപ്പാസ് െചന്ന്
ഇക്കാര്യം അ്രന്തേയാസിേനാടു പറഞ്ഞു. അ്രന്തേയാസും
ഫിലിെപ്പാസുംകൂടി േയശുവിെനവിവരംഅറിയിച്ച .

23 അേപ്പാൾ േയശു പറഞ്ഞു: “മനുഷ്യപു്രതൻ
മഹത്ത്വീകരിക്കെപ്പടാനുള്ള സമയം വന്നുേചർന്നിരിക്കുന്നു.
24 സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട:
േഗാതമ്പുമണി നിലത്തുവീണു ചാകുന്നിെല്ലങ്കിൽ അത്
ഒരു േഗാതമ്പുമണിയായിത്തെന്ന ഇരിക്കും; അത്
ചാകുെന്നങ്കിേലാ, ധാരാളം വിളവുണ്ടാകും. 25 സ്വന്തം

* 12:15 അതായത,് െജറുശേലംനിവാസികൾ † 12:15 െസഖ. 9:9 ‡ 12:15
ഈ്രപേയാഗം പഴയനിയമ്രഗന്ഥത്തിൽനിന്നുള്ളഉദ്ധരണിെയസൂചിപ്പിക്കുന്നു.
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ജീവെന സ്േനഹിക്കുന്നയാൾ അതിെന നഷ്ടെപ്പടുത്തും;
ഈ േലാകത്തിൽ സ്വന്തം ജീവെന െവറുക്കുന്നയാൾ
നിത്യജീവനുേവണ്ടി അതിെന സംരക്ഷിക്കുന്നു. 26 എെന്ന
േസവിക്കുന്നയാൾ എെന്ന അനുഗമിക്കണം. ഞാൻ
ആയിരിക്കുന്നിടത്തുതെന്ന എെന്ന േസവിക്കുന്നയാള ം
ആയിരിക്കും. എെന്ന േസവിക്കുന്നയാളിെനഎെന്റപിതാവും
ആദരിക്കും.

27 “ഇേപ്പാൾ എെന്റ ഹൃദയം കലങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ എന്താണു പറേയണ്ടത്? ‘പിതാേവ, ഈ
മണിക്കൂറുകളിൽനിന്ന് എെന്ന രക്ഷിച്ചാലും’ എേന്നാ? അല്ല,
ഇതിനുേവണ്ടിത്തെന്നയാണേല്ലാ ഞാൻ ഈ മണിക്കൂറിൽ
എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 28 പിതാേവ, അവിടെത്ത നാമം
മഹത്ത്വെപ്പടുത്തണേമ!”
അേപ്പാൾസ്വർഗത്തിൽനിന്ന്, “ഞാൻമഹത്ത്വെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു;
ഇനിയും മഹത്ത്വെപ്പടുത്തും” എെന്നാരു അശരീരിയുണ്ടായി.
29അവിെടഉണ്ടായിരുന്നജനസമൂഹത്തിൽചിലർആശബ്ദം
േകട്ടിട്ട് “ഒരു ഇടിമുഴക്കമുണ്ടായി,” എന്നും മറ്റ ചിലർ “ഒരു
ൈദവദൂതൻഅേദ്ദഹേത്താടുസംസാരിച്ച ,”എന്നുംപറഞ്ഞു.

30 എന്നാൽ, േയശു പറഞ്ഞു: “ഈ ശബ്ദമുണ്ടായത്
എനിക്കുേവണ്ടിയല്ല, നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയാണ്.
31 ഇേപ്പാൾ ഈ േലാകത്തിേന്മൽ ന്യായവിധിനടത്താനുള്ള
സമയമായിരിക്കുന്നു; ഈ േലാകത്തിെന്റ അധിപതി
നിഷ്കാസിതനാകും. 32 ഞാൻ ഭൂമിയിൽനിന്ന്
ഉയർത്തെപ്പടുേമ്പാൾ സകലമനുഷ്യെരയും എന്നിേലക്ക്
ആകർഷിക്കും.” 33 തെന്റ മരണവിധെത്തക്കുറിച്ച് സൂചന
നൽകുന്നതിനായിരുന്നു േയശു ഇതു പറഞ്ഞത്.

34 ഇതു േകട്ട ജനക്കൂട്ടം, “്രകിസ്തു എേന്നക്കും
ജീവിക്കുെമന്നാണേല്ലാ ന്യായ്രപമാണത്തിൽനിന്നു
േകട്ടിട്ട ള്ളത്. അങ്ങെനെയങ്കിൽ, ‘മനുഷ്യപു്രതൻ
ഉയർത്തെപ്പേടണ്ടതാെണന്ന് അങ്ങു പറയുന്നെതങ്ങെന?’
ആരാണ്ഈമനുഷ്യപു്രതൻ?”എന്നു േചാദിച്ച .

35 അേപ്പാൾ േയശു അവേരാടു പറഞ്ഞു: “ഇനി
അൽപ്പകാലംകൂടിമാ്രതേമ ്രപകാശം നിങ്ങള െട
മേധ്യ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ള . ്രപകാശം
ഉേള്ളടേത്താളംകാലം, അന്ധകാരം നിങ്ങെള
കീഴടക്കുന്നതിനുമുമ്പ,് ്രപകാശത്തിൽത്തെന്ന നടക്കുക;
അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കുന്നയാൾക്ക് ഒരു ദിശാേബാധവും
ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. 36 ്രപകാശം നിങ്ങൾക്കു സമീപം
ഉള്ളേപ്പാൾ അതിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക്
്രപകാശത്തിെന്റ മക്കളായിത്തീരാൻ കഴിയും.” ഇതു
പറഞ്ഞേശഷം േയശുഅവെരവിട്ട േപായി.
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െയഹൂദരുെടഅവിശ്വാസം
37 െയഹൂദരുെട സാന്നിധ്യത്തിൽ േയശു ഇ്രതേയെറ
അത്ഭുതചിഹ്നങ്ങൾ െചയ്തിട്ട ം അവർ അേദ്ദഹത്തിൽ
വിശ്വസിച്ചില്ല;
38 “കർത്താേവ, ഞങ്ങള െട സേന്ദശം ആർ

വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു?
കർത്താവിെന്റ ഭുജംആർക്കു െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു?”§

എന്ന് െയശയ്യാ്രപവാചകൻ ്രപവചിച്ചത് നിവൃത്തിയായി.
39അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതിെനക്കുറിച്ച്
െയശയ്യാവ് മെറ്റാരിടത്ത് ഇ്രപകാരം പറയുന്നു:
40 “കണ്ണ െകാണ്ടുകാണുകേയാ
ഹൃദയംെകാണ്ടു ്രഗഹിക്കുകേയാ

എന്നിേലക്കുതിരിഞ്ഞ് സൗഖ്യം്രപാപിക്കാൻ ഇടവരികേയാ
െചയ്യാത്തവിധം
അവിടന്ന്അവരുെടകണ്ണ കൾഅന്ധമാക്കുകയും
ഹൃദയംകഠിനമാക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.”*

41 േയശുവിെന്റ മഹത്ത്വം കണ്ട് അവിടെത്തപ്പറ്റി
വർണിച്ച െകാണ്ടാണ് െയശയ്യാവ് ഇങ്ങെന ്രപസ്താവിച്ചത.്

42അേതസമയം, ഉേദ്യാഗസ്ഥഗണത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ട പലരും
അേദ്ദഹത്തിൽ വിശ്വസിെച്ചങ്കിലും െയഹൂദപ്പള്ളിയിൽനിന്ന്
പരീശന്മാർ തങ്ങൾക്കു ്രഭഷ്ട് കൽപ്പിക്കും എന്നു ഭയന്ന്
അവർ പരസ്യമായി തങ്ങള െട വിശ്വാസം ഏറ്റ പറഞ്ഞില്ല.
43കാരണം,അവർൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളആദരവിെനക്കാൾ
മനുഷ്യരിൽനിന്നുള്ളആദരവ് ഇഷ്ടെപ്പട്ട .

44 േയശു വിളിച്ച പറഞ്ഞു: “എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നയാൾ
എന്നിൽമാ്രതമല്ല, എെന്ന അയച്ച പിതാവിലും
വിശ്വസിക്കുന്നു. 45 എെന്ന കാണുന്നയാൾ എെന്ന അയച്ച
പിതാവിെനയും കാണുന്നു. 46 എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന
ആരും അന്ധകാരത്തിൽ വസിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനു ഞാൻ
്രപകാശമായി േലാകത്തിൽവന്നിരിക്കുന്നു.

47 “എെന്റ വചനം േകട്ടിട്ട ം അത് അനുസരിക്കാത്തയാെള
ഞാനല്ല ന്യായം വിധിക്കുന്നത്; േലാകെത്ത
വിധിക്കാനല്ല, രക്ഷിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത്.
48 എെന്ന തിരസ്കരിക്കുകയും എെന്റ വാക്കുകൾ
സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യന്നവെന വിധിക്കുന്ന
ഒരു വിധികർത്താവുണ്ട;് ഞാൻ സംസാരിച്ച എെന്റ
വചനംതെന്നഅന്തിമന്യായവിധിനാളിൽഅയാെളവിധിക്കും.
49 ഞാൻ സ്വന്തം ഇഷ്ട്രപകാരം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല; ഞാൻ
എന്തു പറയണെമന്നും എങ്ങെന പറയണെമന്നും എെന്ന

§ 12:38 െയശ. 53:1 * 12:40 െയശ. 6:10
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അയച്ച പിതാവു കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 50 അവിടെത്ത
കൽപ്പന നിത്യജീവനിേലക്ക് എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു.
അതുെകാണ്ടു ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് പിതാവ് എേന്നാട്
ആജ്ഞാപിച്ചിട്ട ള്ളതുമാ്രതമാണ്.”

13
േയശുശിഷ്യന്മാരുെട പാദങ്ങൾകഴുകുന്നു

1 െപസഹാെപ്പരുന്നാളിനു െതാട്ട മുമ്പുള്ള സമയം: ഈ
േലാകംവിട്ട പിതാവിെന്റഅടുേത്തക്കുതനിക്ക് േപാകാനുള്ള
സമയം വെന്നത്തിെയന്ന് േയശു മനസ്സിലാക്കി. ഈ
േലാകത്തിൽ തനിക്കുള്ളവെര എേപ്പാഴും സ്േനഹിച്ച
കർത്താവ്അവസാനംവെരയുംഅവെരസ്േനഹിച്ച .

2 അേപ്പാൾ അത്താഴത്തിെന്റ സമയമായിരുന്നു.
േയശുവിെന ഒറ്റിെക്കാടുക്കാൻ, ശിേമാെന്റ മകനായ യൂദാ
ഈസ്കേര്യാത്തിന് േനരേത്തതെന്ന ഹൃദയത്തിൽ പിശാച്
േ്രപരണ െചലുത്തിയിരുന്നു. 3 പിതാവു സകലകാര്യങ്ങള ം
തെന്റ അധികാരത്തിൽ തന്നിരിക്കുെന്നന്നും താൻ
ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽനിന്നു വന്ന് ൈദവത്തിെന്റ
അടുേത്തക്കുതെന്ന മടങ്ങുകയാെണന്നും േയശു
അറിഞ്ഞിരുന്നു. 4 േയശു ഭക്ഷണേമശയിൽനിന്ന് എഴുേന്നറ്റ,്
പുറങ്കുപ്പായം ഊരിമാറ്റിയിട്ട് ഒരു തൂവാല അവിടെത്ത
അരയിൽ ചുറ്റി. 5പിന്നീട് ഒരു പാ്രതത്തിൽ െവള്ളം എടുത്തു
ശിഷ്യന്മാരുെട പാദങ്ങൾ കഴുകാനും അരയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന
തൂവാലെകാണ്ടുതുവർത്താനും തുടങ്ങി.

6ശിേമാൻ പേ്രതാസിെന്റഅടുെത്തത്തിയേപ്പാൾഅയാൾ,
“കർത്താേവ, എെന്റ പാദങ്ങൾഅങ്ങ് കഴുകുേന്നാ?” എന്നു
േചാദിച്ച .

7 േയശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “ഞാൻ െചയ്യന്നതിെന്റ സാരം
ഇേപ്പാൾനീഅറിയുന്നില്ല;എന്നാൽ,പിന്നീടു ്രഗഹിക്കും.”

8 “അരുത് കർത്താേവ,അങ്ങ് ഒരിക്കലും എെന്റ പാദങ്ങൾ
കഴുകാൻപാടില്ല,”പേ്രതാസ് പറഞ്ഞു.

“ഞാൻ നിെന്ന കഴുകുന്നിെല്ലങ്കിൽ നിനക്ക് എേന്നാടുകൂെട
പങ്കില്ല,” േയശു പറഞ്ഞു.

9 അേപ്പാൾ ശിേമാൻ പേ്രതാസ,് “അങ്ങെനെയങ്കിൽ
കർത്താേവ, എെന്റ പാദങ്ങൾമാ്രതമല്ല, ൈകകള ം
തലയുംകൂെടകഴുകിയാലും”എന്നുപറഞ്ഞു.

10 അതിന് േയശു, “കുളിച്ചിരിക്കുന്നവന് പാദങ്ങൾമാ്രതം
കഴുകിയാൽമതി; അവെന്റ േശഷം ശരീരം
ശുദ്ധമാണ.് നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരാണ;് എന്നാൽ
എല്ലാവരും അല്ലതാനും” എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു.
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11 തെന്ന ഒറ്റിെക്കാടുക്കാൻ േപാകുന്നത് ആെരന്ന്
അറിഞ്ഞിരുന്നതുെകാണ്ടാണ് എല്ലാവരും ശുദ്ധരല്ല എന്ന്
േയശു പറഞ്ഞത.്

12 അവരുെട പാദങ്ങൾ കഴുകിത്തീർന്നേശഷം
പുറങ്കുപ്പായം ധരിച്ച വീണ്ടും അേദ്ദഹം സ്വസ്ഥാനത്ത്
ഉപവിഷ്ടനായി. “ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു െചയ്തെതന്താെണന്ന്
നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാേയാ?” േയശു േചാദിച്ച .
13 “നിങ്ങൾ എെന്ന ‘ഗുരു’ എന്നും ‘കർത്താവ’് എന്നും
വിളിക്കുന്നു. അത് ശരിതെന്ന, കാരണം ഞാൻ ഗുരുവും
കർത്താവുംതെന്ന. 14 നിങ്ങള െട കർത്താവും ഗുരുവുമായ
ഞാൻ നിങ്ങള െട പാദങ്ങൾ കഴുകിെയങ്കിൽ നിങ്ങള ം
പരസ്പരം പാദങ്ങൾ കഴുേകണ്ടതാണ്. 15 ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു െചയ്തതുേപാെല നിങ്ങള ം െചേയ്യണ്ടതിന്
ഞാൻ നിങ്ങൾെക്കാരു മാതൃക കാണിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു.
16 സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട:
ദാസൻ യജമാനെനക്കാൾ വലിയവനല്ല; ദൂതൻ തെന്ന
അയച്ചവെനക്കാൾ വലിയവനുമല്ല. 17 ഈ കാര്യങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതനുസരിച്ച ്രപവർത്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾ
അനുഗൃഹീതരായിരിക്കും.
ഒറ്റിെക്കാടുക്കുന്നതിെനപ്പറ്റി േയശു ്രപവചിക്കുന്നു

18 “ഞാൻഇനിപറയുന്നത്നിങ്ങെളഎല്ലാവെരയുംകുറിച്ചല്ല.
െതരെഞ്ഞടുത്തവെര എനിക്കറിയാം. എന്നാൽ
‘എേന്നാടുകൂെട അപ്പം പങ്കിടുന്നവൻ എനിെക്കതിേര
കുതികാൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു’* എന്നുള്ള തിരുെവഴുത്ത്
നിറേവേറണ്ടതാണ.്

19 “ഇേപ്പാൾത്തെന്ന,കാര്യങ്ങൾസംഭവിക്കുന്നതിനുമുേമ്പതെന്ന,
ഞാൻഇതുനിങ്ങേളാടുപറയുന്നത,്അതുസംഭവിക്കുേമ്പാൾ
ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ
വിശ്വസിേക്കണ്ടതിനാണ.് 20 സത്യം സത്യമായി ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: ഞാൻ അയയ്ക്കുന്നവെന
സ്വീകരിക്കുന്നയാൾ എെന്ന സ്വീകരിക്കുന്നു; എെന്ന
സ്വീകരിക്കുന്നയാൾഎെന്നഅയച്ചവെനസ്വീകരിക്കുന്നു.”

21 ഇതു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിട്ട് േയശു ആത്മാവിൽ
അതിദുഃഖേത്താെട ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: “സത്യം സത്യമായി
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട: നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ എെന്ന
ഒറ്റിെക്കാടുക്കും.”

22 േയശു ഇത് ആെരക്കുറിച്ചാണു പറഞ്ഞെതന്നറിയാെത
ശിഷ്യന്മാർ പരി്രഭമിച്ച് പരസ്പരം േനാക്കി. 23 േയശു
സ്േനഹിച്ച ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവൻ അവിടെത്ത
മാേറാടുേചർന്ന് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. 24 “ആെര
* 13:18 സങ്കീ. 41:9
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ഉേദ്ദശിച്ചാണ്ഈ പറഞ്ഞത്?” എന്നു േചാദിക്കാൻ, ശിേമാൻ
പേ്രതാസ്ആശിഷ്യേനാട്ആംഗ്യഭാഷയിൽപറഞ്ഞു.

25 അയാൾ േയശുവിെന്റ മാറിൽ ചാരിെക്കാണ്ട്,
“കർത്താേവ,ആരാണത്?”എന്നു േചാദിച്ച .

26അതിനുത്തരമായി, “ഈ അപ്പക്കഷണം മുക്കി ഞാൻ
ആർക്കു നൽകുേന്നാ, അയാൾതെന്ന” േയശു പറഞ്ഞു.
പിന്നീട് അേദ്ദഹം അപ്പം മുക്കി ശിേമാെന്റ മകനായ യൂദാ
ഈസ്കേര്യാത്തിന് െകാടുത്തു. 27 േയശുവിൽനിന്ന് അപ്പം
വാങ്ങി ഭക്ഷിച്ച . അതിനുേശഷം സാത്താൻ അയാളിൽ
്രപേവശിച്ച .

“നീ െചയ്യാനിരിക്കുന്നതു േവഗത്തിൽത്തെന്ന െചയ്യ ക,”
േയശു അവേനാടു പറഞ്ഞു. 28 േയശു ഇതു പറഞ്ഞത്
എന്തിെനക്കുറിെച്ചന്ന്, ഭക്ഷണം കഴിച്ച െകാണ്ടിരുന്നവരിൽ
ആർക്കുംതെന്ന മനസ്സിലായില്ല. 29യൂദായ്ക്കു പണത്തിെന്റ
ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട,് േയശു അയാേളാട്
െപരുന്നാളിനു േവണ്ടുന്ന വല്ലതും വാങ്ങണെമേന്നാ
സാധുക്കൾക്കു വല്ലതും െകാടുക്കണെമേന്നാ
പറയുകയായിരിക്കും എന്നു ചിലർ ചിന്തിച്ച . 30 അപ്പം
വാങ്ങി ഭക്ഷിച്ച ഉടെനതെന്നയൂദാ പുറത്തുേപായി.അേപ്പാൾ
രാ്രതിയായിരുന്നു.
പുതിയകൽപ്പന—പരസ്പരസ്േനഹം

31 യൂദാ േപായിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േയശു പറഞ്ഞു:
“ഇേപ്പാൾ മനുഷ്യപു്രതൻ മഹത്ത്വെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ൈദവവും
പു്രതനിൽ മഹത്ത്വീകരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 32 ൈദവം
പു്രതനിൽ മഹത്ത്വെപ്പട്ടിരിക്കുെന്നങ്കിൽ അവിടന്ന് പു്രതെന
തന്നിൽത്തെന്ന മഹത്ത്വെപ്പടുത്തും; അേത, ഉടെനതെന്ന
അവെനമഹത്ത്വെപ്പടുത്തും.

33 “എെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങേള, ഇനി ഞാൻ
അൽപ്പസമയംകൂടിമാ്രതേമ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ള . നിങ്ങൾ എെന്ന അേന്വഷിക്കും.
ഞാൻ േപാകുേന്നടത്തു നിങ്ങൾക്കു വെന്നത്താൻ
സാധ്യവുമല്ല എന്ന് െയഹൂദേനതാക്കന്മാേരാടു
പറഞ്ഞതുേപാെലഇേപ്പാൾനിങ്ങേളാടും പറയുന്നു.

34 “നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്േനഹിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു
പുതിയകൽപ്പനഞാൻനിങ്ങൾക്കുതരുന്നു.ഞാൻനിങ്ങെള
സ്േനഹിച്ചതുേപാെല നിങ്ങള ം പരസ്പരം സ്േനഹിക്കണം.
35 നിങ്ങൾക്കു പരസ്പരസ്േനഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
അതിലൂെടയാണ് നിങ്ങൾ എെന്റ ശിഷ്യർ എന്ന് എല്ലാവരും
അറിയുന്നത്.”

36 “കർത്താേവ, അങ്ങ് എവിേടക്കാണു േപാകുന്നത?്”
എന്നുശിേമാൻപേ്രതാസ് േചാദിച്ച .
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േയശു മറുപടി നൽകി: “ഞാൻ േപാകുന്നിടേത്തക്ക്എെന്ന
അനുഗമിക്കാൻ ഇേപ്പാൾ നിനക്കു സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ
പിന്നീടു നീഎെന്നഅനുഗമിക്കും.”

37 “കർത്താേവ, എന്തുെകാണ്ടാണ് ഇേപ്പാൾത്തെന്ന
എനിക്ക് അങ്ങെയ അനുഗമിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്?”
പേ്രതാസ് േചാദിച്ച . “അേങ്ങക്കുേവണ്ടി മരിക്കാനും ഞാൻ
ഒരുക്കമാണ,്”പേ്രതാസ് പറഞ്ഞു.

38 അതിനു മറുപടിയായി േയശു, “നീ എനിക്കുേവണ്ടി
മരിക്കുെമേന്നാ? സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിേന്നാടു
പറയെട്ട: േകാഴി കൂവുന്നതിനുമുമ്പ് നീ മൂന്നു്രപാവശ്യംഎെന്ന
തിരസ്കരിക്കും.”

14
േയശുശിഷ്യന്മാെരആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു

1 “നിങ്ങള െടഹൃദയംഅതിദുഃഖിതമാകരുത;്ൈദവത്തിൽ
വിശ്വസിക്കുക,എന്നിലുംവിശ്വസിക്കുക. 2എെന്റപിതാവിെന്റ
ഭവനത്തിൽ നിവാസേയാഗ്യമായ സ്ഥലം വളെരയുണ്ട.്
അങ്ങെന അല്ലായിരുെന്നങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
സ്ഥലെമാരുക്കാൻ േപാകുെന്നന്നു പറയുമായിരുേന്നാ?
3 ഞാൻ േപായി സ്ഥലെമാരുക്കിക്കഴിയുേമ്പാൾ, നിങ്ങള ം
എേന്നാെടാപ്പം ഞാൻ ആയിരിക്കുേന്നടത്ത് ആേകണ്ടതിന,്
മടങ്ങിവന്നു നിങ്ങെള എെന്റഅടുക്കൽ േചർക്കും. 4ഞാൻ
േപാകുന്നസ്ഥലേത്തക്കുള്ളവഴി നിങ്ങൾക്കറിയാം.”
േയശു പിതാവിേലക്കുള്ളവഴി

5 “കർത്താേവ, അങ്ങ് എവിേടക്കു േപാകുെന്നന്ന്
ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പിെന്ന അവിേടക്കുള്ള വഴി
എങ്ങെന അറിയും?” എന്ന് േതാമസ് അേദ്ദഹേത്താടു
േചാദിച്ച .

6 അതിന് േയശു മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഞാൻതെന്ന
വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു. എന്നിലൂെടയല്ലാെത
ആരും പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല. 7 നിങ്ങൾ
വാസ്തവമായി എെന്ന അറിഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ എെന്റ
പിതാവിെനയും അറിയുമായിരുന്നു. ഇേപ്പാൾമുതൽ നിങ്ങൾ
പിതാവിെനഅറിയുന്നു;കണ്ടുമിരിക്കുന്നു.”

8 അേപ്പാൾ ഫിലിെപ്പാസ്, “കർത്താേവ, പിതാവിെന
ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നു കാണിച്ച തന്നാലും, ഞങ്ങൾക്ക്
അതുമാ്രതം മതി”എന്നുപറഞ്ഞു.

9 അതിനുത്തരമായി േയശു, “ഇ്രതേയെറക്കാലം
ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട ആയിരുന്നിട്ട ം ഫിലിെപ്പാേസ,
നിനക്ക് എെന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിേല്ല? എെന്ന
കണ്ടയാൾ പിതാവിെന കണ്ടിരിക്കുന്നു; പിെന്ന ‘പിതാവിെന
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ഞങ്ങൾക്കുകാണിച്ച തരണം’എന്നുനീ പറയുന്നെതങ്ങെന?
10 ഞാൻ പിതാവിലും പിതാവ് എന്നിലും ആകുന്നു എന്നു
നീ വിശ്വസിക്കുന്നിേല്ല? ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്ന
വാക്കുകൾ എെന്റ സ്വന്തം അധികാരത്തിൽനിന്നുള്ളവയല്ല;
എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പിതാവ് അവിടെത്ത ്രപവൃത്തികൾ
എന്നിലൂെട നിറേവറ്റ കമാ്രതമാണു െചയ്യന്നത.് 11 ‘പിതാവ്
എന്നിലും ഞാൻ പിതാവിലും ആകുന്നു’ എന്നു ഞാൻ
പറയുന്നതു വിശ്വസിക്കുക; അെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ െചയ്യന്ന
്രപവൃത്തികൾനിമിത്തം വിശ്വസിക്കുക. 12 സത്യം,
സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട: ഞാൻ െചയ്യന്ന
്രപവൃത്തി എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നയാള ം െചയ്യ ം;
ഞാൻ പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ േപാകുന്നതുെകാണ്ട്
അതിലും മഹത്തായ ്രപവൃത്തികൾ അയാൾ െചയ്യ ം.
13 പിതാവ് പു്രതനിൽ മഹത്ത്വെപ്പേടണ്ടതിന് നിങ്ങൾ
എെന്റ നാമത്തിൽ അേപക്ഷിക്കുന്നെതാെക്കയും ഞാൻ
െചയ്തുതരും. 14 എെന്റ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ എേന്നാട്
അേപക്ഷിക്കുന്നെതന്തുംഞാൻ െചയ്തുതരും.

േയശു പരിശുദ്ധാത്മാവിെനവാഗ്ദാനംെചയ്യന്നു
15 “നിങ്ങൾ എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ എെന്റ
കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കും. 16 ഞാൻ പിതാവിേനാട്
അേപക്ഷിക്കുകയും നിങ്ങേളാടുകൂെട എേന്നക്കും
ഇരിേക്കണ്ടതിന് അവിടന്ന് നിങ്ങൾക്കു സത്യത്തിെന്റ
ആത്മാവ് എന്ന മെറ്റാരു കാര്യസ്ഥെന നൽകുകയും
െചയ്യ ം. 17 ലൗകികർക്ക് ഈ ആത്മാവിെന, സത്യത്തിെന്റ
ആത്മാവിെനത്തെന്ന,സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. േലാകം
ഈആത്മാവിെന കാണുകേയാ അറിയുകേയാ െചയ്യന്നില്ല.
എന്നാൽ നിങ്ങൾ സത്യത്തിെന്റ ആത്മാവിെന അറിയുന്നു.
കാരണംഅവിടന്നു നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കുന്നു; നിങ്ങളിൽ
വസിക്കുകയും െചയ്യ ം. 18ഞാൻ നിങ്ങെള അനാഥരായി
ഉേപക്ഷിക്കുകയില്ല; ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കൽവരും.
19അൽപ്പകാലത്തിനുേശഷം േലാകത്തിന് എെന്ന കാണാൻ
കഴിയുകയില്ല, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഞാൻ
ജീവിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങള ം ജീവിക്കും. 20ഞാൻ എെന്റ
പിതാവിലും നിങ്ങൾ എന്നിലും ഞാൻ നിങ്ങളിലുെമന്ന്
അന്നാളിൽ നിങ്ങൾ ്രഗഹിക്കും. 21 എെന്റ കൽപ്പനകൾ
സ്വീകരിച്ച് അനുസരിക്കുന്നവർ എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നു;
എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നവെര എെന്റ പിതാവു സ്േനഹിക്കും.
ഞാനും അവെര സ്േനഹിക്കുകയും എെന്നത്തെന്ന
അവർക്കു െവളിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യ ം.”
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22അേപ്പാൾ ഈസ്കേര്യാത്ത് അല്ലാത്ത യൂദാ േചാദിച്ച :
“കർത്താേവ, അവിടന്നു േലാകത്തിനല്ല, ഞങ്ങൾക്കുതെന്ന
സ്വയം െവളിെപ്പടുത്താൻഇച്ഛിക്കുന്നെതന്തുെകാണ്ട്?”

23 േയശു മറുപടി പറഞ്ഞു: “എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നവർ
എെന്റ ഉപേദശം അനുസരിക്കും. എെന്റ പിതാവ് അവെര
സ്േനഹിക്കും; ഞങ്ങൾ അവരുെട അടുക്കൽവന്ന്
അവേരാടുകൂെട വസിക്കും. 24എെന്ന സ്േനഹിക്കാത്തവർ
എെന്റ ഉപേദശംഅനുസരിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ േകൾക്കുന്ന
ഈ വചനങ്ങൾ എെന്റ സ്വന്തമല്ല; എെന്ന അയച്ച
പിതാവിേന്റതാണ്.

25 “ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉള്ളേപ്പാൾത്തെന്ന ഇെതല്ലാം
നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. 26 എന്നാൽ, പിതാവ്
എെന്റനാമത്തിൽഅയയ്ക്കാനിരിക്കുന്നആശ്വാസ്രപദനായ
പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാക്കാര്യങ്ങള ം നിങ്ങൾക്ക്
ഉപേദശിച്ച തരികയും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട ള്ള കാര്യങ്ങൾ
നിങ്ങെള ഓർമിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം. 27സമാധാനം ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു തന്നിട്ട േപാകുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തരുന്നത്
എെന്റ സമാധാനമാണ,് അത് േലാകം തരുന്നതുേപാെല
അല്ല. നിങ്ങള െട ഹൃദയം അതിദുഃഖിതമാകരുത;് നിങ്ങൾ
ഭയന്നുേപാകുകയുമരുത.്

28 “ ‘ഞാൻ േപാകുന്നു എന്നും നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
മടങ്ങിവരും’ എന്നും പറഞ്ഞതു നിങ്ങൾ ്രശദ്ധിച്ചേല്ലാ.
നിങ്ങൾെക്കേന്നാടു സ്േനഹമുെണ്ടങ്കിൽ, എെന്റ
പിതാവിെന്റ അടുേത്തക്കു ഞാൻ േപാകുന്നതിൽ
നിങ്ങൾ ആനന്ദിക്കുമായിരുന്നു; പിതാവ് എെന്നക്കാൾ
വലിയവനേല്ലാ. 29 ഇെതല്ലാം സംഭവിക്കുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾക്കു വിശ്വാസമുണ്ടാേകണ്ടതിനാണ്,
സംഭവിക്കുന്നതിനുമുേമ്പതെന്ന സൂചന നൽകുന്നത്.
30 ഇനിയും ഞാൻ അധികെമാന്നും നിങ്ങേളാടു
സംസാരിക്കുകയില്ല. ഈ േലാകത്തിെന്റ അധിപതി വരുന്നു.
അവന് എെന്റേമൽ ഒരധികാരവുമില്ല. 31 എങ്കിലും ഞാൻ
പിതാവിെന സ്േനഹിക്കുന്നു എന്നും പിതാവ് എേന്നാടു
കൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ളതുമാ്രതം ഞാൻ െചയ്യന്നു എന്നും േലാകം
മനസ്സിലാക്കാൻഇടയാേകണ്ടതിനാണ്അവൻവരുന്നത.്

“വരിക;നമുക്ക് ഇവിെടനിന്നു േപാകാം.

15
മുന്തിരിെച്ചടിയും ശാഖകള ം

1 “ഞാൻ ആകുന്നു യഥാർഥ മുന്തിരിവള്ളി, എെന്റ
പിതാവ് കർഷകനും! 2 ഫലം കായ്ക്കാത്തതായി
എന്നിലുള്ള ശാഖകെളല്ലാം അവിടന്നു മുറിച്ച കളയുന്നു;
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കായ്ക്കുന്നവയാകെട്ട, അധികം ഫലം കായ്േക്കണ്ടതിനു
െവട്ടിെയാരുക്കുന്നു. 3 ഞാൻ നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ച
വചനങ്ങളാൽനിങ്ങൾശുദ്ധിയുള്ളവരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
4 എന്നിൽ വസിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുക, അങ്ങെനെയന്നാൽ
ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും. മുന്തിരിെച്ചടിയിൽ
വസിക്കാത്ത െകാമ്പിനു ഫലം പുറെപ്പടുവിക്കാൻ
കഴിയാത്തതുേപാെല, എന്നിൽ വസിക്കാെത നിങ്ങൾക്കും
ഫലം പുറെപ്പടുവിക്കാൻകഴിയുകയില്ല.

5 “ഞാൻ മുന്തിരിെച്ചടിയും നിങ്ങൾ അതിെന്റ
ശാഖകള ം ആകുന്നു. ഒരാൾ എന്നിലും ഞാൻ
അയാളിലും വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അയാൾ ധാരാളം
ഫലം കായ്ക്കും; എെന്നക്കൂടാെത നിങ്ങൾക്ക്
യാെതാന്നും െചയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല. 6 നിങ്ങൾ എന്നിൽ
വസിച്ച െകാണ്ടിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ പുറെത്തറിഞ്ഞുകളയെപ്പട്ട
ഒരു െകാമ്പുേപാെല ഉണങ്ങിേപ്പാകും. അങ്ങെനയുള്ളവ
മനുഷ്യർ െപറുക്കിെയടുത്തു തീയിലിട്ട കത്തിച്ച കളയും.
7 നിങ്ങൾ എന്നിലും എെന്റ വചനം നിങ്ങളിലും വസിച്ചാൽ,
നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നെതന്തും അേപക്ഷിക്കുക, അത്
നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും. 8 ധാരാളം ഫലം കായ്ക്കുന്നതിനാൽ
നിങ്ങൾ എെന്റ ശിഷ്യർ എന്നു വ്യക്തമാകും, അതിലൂെട
എെന്റപിതാവു മഹത്ത്വെപ്പടുകയും െചയ്യ ം.

9 “പിതാവ് എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നതുേപാെല ഞാനും
നിങ്ങെളസ്േനഹിക്കുന്നു;എെന്റസ്േനഹത്തിൽവസിക്കുക.
10 ഞാൻ എെന്റ പിതാവിെന്റ കൽപ്പനകൾ ്രപമാണിച്ച്
അവിടെത്തസ്േനഹത്തിൽ വസിക്കുന്നതുേപാെല നിങ്ങള ം
എെന്റ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചാൽ എെന്റ സ്േനഹത്തിൽ
വസിക്കും. 11 എെന്റ ആനന്ദം നിങ്ങളിൽ ആയിരിക്കാനും
അങ്ങെന നിങ്ങള െട ആനന്ദം പൂർണമാകാനുമാണ്
ഞാൻ ഇതു നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ചത്. 12ഞാൻ നിങ്ങെള
സ്േനഹിച്ചതുേപാെല നിങ്ങള ം പരസ്പരം സ്േനഹിക്കുക
എന്നതാണ് എെന്റ കൽപ്പന. 13 സ്േനഹിതർക്കുേവണ്ടി
സ്വജീവെന അർപ്പിക്കുന്നതിലും വലിയ സ്േനഹം ആർക്കും
ഇല്ല. 14 ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ
എെന്റ സ്േനഹിതരാണ്. 15 ഇനിേമലാൽ ഞാൻ നിങ്ങെള
ദാസന്മാർ എന്നു വിളിക്കുന്നില്ല. യജമാനെന്റ എല്ലാ
്രപവൃത്തികള ം ദാസൻ അറിയുന്നില്ലേല്ലാ. ഞാൻ നിങ്ങെള
സ്േനഹിതന്മാർ എന്നു വിളിച്ചിരിക്കുന്നു, കാരണം ഞാൻ
എെന്റ പിതാവിൽനിന്ന് േകട്ടെതല്ലാംതെന്ന നിങ്ങെള
അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. 16നിങ്ങൾഎെന്നെതരെഞ്ഞടുത്തതല്ല,
ഞാനാണ് നിങ്ങെള െതരെഞ്ഞടുത്തത്. നിങ്ങൾ
േപായി ഫലം കായ്ക്കുന്നതിന്, നിലനിൽക്കുന്ന
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ഫലം കായ്േക്കണ്ടതിനു തെന്ന, ഞാൻ നിങ്ങെള
നിയമിച്ച മിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എെന്റ നാമത്തിൽ
യാചിക്കുന്നെതന്തുംപിതാവ്നിങ്ങൾക്കുനൽകും. 17നിങ്ങൾ
പരസ്പരംസ്േനഹിക്കണംഎന്നതാണ്എെന്റകൽപ്പന.

േലാകംശിഷ്യെര െവറുക്കുന്നു
18 “ഈ േലാകജനത നിങ്ങെള െവറുക്കുെന്നങ്കിൽ
അത് നിങ്ങൾക്കുമുേമ്പ എെന്നയും െവറുക്കുന്നു എന്ന്
ഓർക്കുക. 19 നിങ്ങൾ ഈ േലാകത്തിെന്റ സ്വന്തം
ആയിരുെന്നങ്കിൽ േലാകം നിങ്ങെള സ്വന്തെമന്നു
കരുതി സ്േനഹിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ
ഇനിേമൽ ഈ േലാകത്തിെന്റ സ്വന്തമല്ല, കാരണം ഞാൻ
നിങ്ങെള േലാകത്തിൽനിന്നു െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു.
അതുെകാണ്ടാണ് േലാകം നിങ്ങെള െവറുക്കുന്നത്.
20 ‘ദാസൻ യജമാനെനക്കാൾ വലിയവനല്ല,’* എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞത് ഓർത്തുെകാള്ള ക. അവർ എെന്ന
പീഡിപ്പിച്ച െവങ്കിൽ നിങ്ങെളയും പീഡിപ്പിക്കും; അവർ
എെന്റ ഉപേദശം അനുസരിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ നിങ്ങള േടതും
അനുസരിക്കുമായിരുന്നു. 21 എെന്ന അയച്ച പിതാവിെന
അവർ അറിയാത്തതുെകാണ്ട്, ഇങ്ങെനെയാെക്ക എെന്റ
നാമംനിമിത്തം നിങ്ങെള ഉപ്രദവിക്കും. 22 ഞാൻ വന്ന്
അവേരാടു സംസാരിക്കാതിരുെന്നങ്കിൽ അവർക്കു പാപം
ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ അവരുെട
പാപത്തിന് ഒഴികഴിവു പറയാനാവില്ല. 23 എെന്ന
െവറുക്കുന്നയാൾ എെന്റ പിതാവിെനയും െവറുക്കുന്നു.
24 മറ്റാരും െചയ്തിട്ടില്ലാത്തതരം അത്ഭുത്രപവൃത്തികൾ
ഞാൻ അവരുെടമധ്യത്തിൽ െചയ്തിട്ടില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ
അവർ കുറ്റക്കാരാകുകയില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ,
അവർ ഈ ്രപവൃത്തികൾ കണ്ടിട്ട ം എെന്നയും എെന്റ
പിതാവിെനയും െവറുത്തിരിക്കുന്നു. 25 ‘കാരണംകൂടാെത
അവർ എെന്ന െവറുത്തു,’† എന്ന് ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നവചനംനിവൃത്തിയാകാനാണ്ഇതു
സംഭവിച്ചത്.

പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ്രപവർത്തനം
26 “പിതാവിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുന്ന സത്യത്തിെന്റ
ആത്മാവ് എന്ന ആശ്വാസദായകെന ഞാൻ
പിതാവിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് നിങ്ങള െട
അടുേത്തക്കയയ്ക്കും.ആആത്മാവുതെന്നഎെന്നക്കുറിച്ച
സാക്ഷ്യംപറയും. 27 നിങ്ങള ം ആരംഭംമുതൽ

* 15:20 േയാഹ. 13:16 † 15:25 സങ്കീ. 35:19; 69:4
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എേന്നാടുകൂെട ആയിരുന്നതുെകാണ്ട് എെന്നക്കുറിച്ച
സാക്ഷ്യംവഹിേക്കണ്ടതാണ്.

16
1 “നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണ്
ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു സംസാരിക്കുന്നത്.
2 െയഹൂദർ അവരുെട പള്ളികളിൽനിന്ന് നിങ്ങൾക്കു
്രഭഷ്ട് കൽപ്പിക്കും; നിങ്ങെള െകാല്ല ന്നവർ,
ൈദവത്തിന് ഒരു വഴിപാടു കഴിക്കുന്നു എന്നു
കരുതുന്ന കാലം വരും. 3 അവർ പിതാവിെനേയാ
എെന്നേയാ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുെകാണ്ടാണ്
അങ്ങെന ്രപവർത്തിക്കുന്നത.് 4 ഇതു സംഭവിക്കുന്ന
സമയത്ത്, ഇെതല്ലാം ഞാൻ േനരേത്തതെന്ന
സൂചിപ്പിച്ചിട്ട ള്ളവയാണേല്ലാ എന്നു നിങ്ങൾ
ഓർേക്കണ്ടതിനാണ് നിങ്ങേളാട് ഇേപ്പാൾ ഞാൻ
ഇതു പറയുന്നത.് ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂെടത്തെന്ന
ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടാണ് േനരേത്തഇതുപറയാതിരുന്നത.്
5ഇേപ്പാൾ ഞാൻ എെന്നഅയച്ച പിതാവിെന്റ അടുേത്തക്കു
േപാകുകയാണ്. എങ്കിലും, ‘ഞാൻഎവിെട േപാകുന്നുെവന്ന’്
നിങ്ങളിൽ ആരും എേന്നാടു േചാദിക്കുന്നില്ലേല്ലാ? 6ഞാൻ
ഈ കാര്യങ്ങെളല്ലാം പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു നിങ്ങള െട
ഹൃദയം ദുഃഖത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 7 എന്നാൽ,
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു സത്യം പറയെട്ട: നിങ്ങള െട
നന്മയ്ക്കുേവണ്ടിയാണു ഞാൻ േപാകുന്നത.് ഞാൻ
േപാകാതിരുന്നാൽആശ്വാസദായകൻനിങ്ങള െടഅടുക്കൽ
വരികയില്ല; ഞാൻ േപായാേലാ, അേദ്ദഹെത്ത നിങ്ങള െട
അടുേത്തക്കയയ്ക്കും. 8അവിടന്നു വരുേമ്പാൾ പാപം, നീതി,
ന്യായവിധി എന്നിവെയസംബന്ധിച്ച് മാനവരാശിക്ക് േബാധ്യം
വരുത്തും. 9പാപെത്തക്കുറിച്ച േബാധ്യം വരുത്തും,കാരണം,
മാനവർ എന്നിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നില്ല. 10 നിങ്ങൾക്ക്
ലഭ്യമാകുന്ന ൈദവനീതിെയക്കുറിച്ച് േബാധ്യം വരുത്തും,
കാരണം പിതാവിെന്റ സന്നിധിയിേലക്കു ഞാൻ േപാകുന്നു.
നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും എെന്ന കാണാൻ കഴിയുകയുമില്ല.
11 ന്യായവിധിെയക്കുറിച്ച് േബാധ്യം വരുത്തും, കാരണം, ഈ
േലാകത്തിെന്റഅധിപതി ന്യായംവിധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

12 “ഇനി വളെര അധികം കാര്യങ്ങൾ എനിക്കു നിങ്ങേളാടു
പറയാനുണ്ട്. എങ്കിലും അവ ഉൾെക്കാള്ളാനുള്ള
കഴിവ് ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്കില്ല. 13 എന്നാൽ,
സത്യത്തിെന്റ ആത്മാവു വരുേമ്പാൾ, അവിടന്നു നിങ്ങെള
സകലസത്യത്തിേലക്കും നയിക്കും. അവിടന്നു സ്വയം
സംസാരിക്കാെത താൻ േകൾക്കുന്നതുമാ്രതം പറയുകയും
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ഇനി സംഭവിക്കാനുള്ളവ നിങ്ങൾക്കറിയിച്ച തരികയും
െചയ്യ ം. 14 അവിടന്ന് എനിക്കുള്ളതിൽനിെന്നടുത്ത്
നിങ്ങൾക്കറിയിച്ച തരുന്നതിലൂെടഎെന്നമഹത്ത്വെപ്പടുത്തും.
15പിതാവിനുള്ളെതല്ലാംഎെന്റവകയാണ;്അതുെകാണ്ടാണ്
ആശ്വാസ്രപദായകൻ എനിക്കുള്ളതിൽനിന്ന് എടുത്ത്
നിങ്ങൾക്കറിയിച്ച തരുംഎന്നുഞാൻപറഞ്ഞത്.”

ശിഷ്യന്മാരുെടസങ്കടംആനന്ദമായിമാറുന്നു
16 “അൽപ്പസമയം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എെന്ന
കാണുകയില്ല. എന്നാൽ,വീണ്ടുംഅൽപ്പസമയത്തിനുേശഷം
നിങ്ങൾഎെന്നകാണും.”

17 ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലർ പരസ്പരം േചാദിച്ച ,
“ ‘അൽപ്പസമയം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എെന്ന
കാണുകയിെല്ലന്നും, എന്നാൽ വീണ്ടും അൽപ്പസമയം
കഴിയുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ എെന്ന കാണുെമന്നും,
പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ േപാകുെന്നന്നും പറയുന്നതിെന്റ
അർഥെമന്താണ?്’ 18 ‘അൽപ്പസമയം’ എന്ന് അേദ്ദഹം
പറയുന്നതിെന്റഅർഥം നമുക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ലേല്ലാ?”

19 അവർ ഇേതപ്പറ്റി തേന്നാടു േചാദിക്കാൻ
ആ്രഗഹിക്കുെന്നന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് േയശു അവേരാടു
പറഞ്ഞു: “ ‘അൽപ്പസമയം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എെന്ന
കാണുകയില്ല, എന്നാൽ പിെന്നയും അൽപ്പസമയം
കഴിയുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ എെന്ന കാണും,’ എന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞതിെന്റ അർഥെമന്താെണന്നാേണാ നിങ്ങൾ
പരസ്പരം േചാദിക്കുന്നത?് 20 സത്യം സത്യമായി
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയെട്ട: േലാകജനത ആനന്ദിക്കും;
നിങ്ങേളാ കരയുകയും വിലപിക്കുകയും െചയ്യ ം. നിങ്ങൾ
ദുഃഖിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങള െട ദുഃഖം ആനന്ദമായി
മാറും. 21 ഒരു കുഞ്ഞിെന ്രപസവിക്കുന്ന സ്്രതീ, തെന്റ
്രപസവസമയം വന്നിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് േവദനെപ്പടുന്നു.
എന്നാൽ കുഞ്ഞു പിറന്നതിനുേശഷം, ഒരു വ്യക്തി
േലാകത്തിേലക്കു പിറന്നതിെന്റ ആനന്ദത്താൽ അവൾ
തെന്റ േവദന പിെന്ന ഓർക്കുന്നില്ല. 22 നിങ്ങള െട കാര്യവും
അങ്ങെനതെന്ന. ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്കു സങ്കടത്തിെന്റ
സമയം. എന്നാൽ, ഞാൻ നിങ്ങെള വീണ്ടും കാണുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ആനന്ദിക്കും. നിങ്ങള െട ആനന്ദം
ആരും എടുത്തുകളയുകയില്ല. 23ആ ദിവസം വരുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾെക്കേന്നാട് ഒന്നുംതെന്ന യാചിേക്കണ്ട ആവശ്യം
വരികയില്ല; പകരം, എെന്റ നാമത്തിൽ യാചിക്കുന്നെതന്തും
പിതാവ് നിങ്ങൾക്കു നൽകും എന്ന് സത്യം സത്യമായി ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു. 24 ഇതുവെരയും നിങ്ങൾ എെന്റ
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നാമത്തിൽ ഒന്നും അേപക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അേപക്ഷിക്കുക,
നിങ്ങൾക്ക് അതു ലഭിക്കും; അങ്ങെന നിങ്ങള െട ആനന്ദം
പരിപൂർണമായിത്തീരും.

25 “ഞാൻ ആലങ്കാരികഭാഷയിലാണ് നിങ്ങേളാടു
സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നത്.എന്നാൽ,ആലങ്കാരികഭാഷയിൽ
അല്ലാെത ഞാൻ എെന്റ പിതാവിെനക്കുറിച്ച സ്പഷ്ടമായി
സംസാരിക്കുന്ന സമയം വരുന്നു. 26അന്നു നിങ്ങൾ എെന്റ
നാമത്തിൽ അേപക്ഷിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
പിതാവിേനാട് അേപക്ഷിക്കും എന്നു പറയുന്നില്ല.
27 കാരണം, പിതാവും നിങ്ങെള സ്േനഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ
എെന്ന സ്േനഹിക്കുകയും ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ*
അടുക്കൽനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു വിശ്വസിക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നേല്ലാ. 28ഞാൻ പിതാവിെന്റഅടുക്കൽനിന്ന്
ഈ േലാകത്തിേലക്കു വന്നു; ഇേപ്പാൾ ഈ േലാകംവിട്ട
പിതാവിെന്റഅടുക്കേലക്കു മടങ്ങുന്നു.”

29 “ഇേപ്പാൾ അങ്ങ് ആലങ്കാരികമായിട്ടല്ല;
സ്പഷ്ടമായിത്തെന്ന സംസാരിക്കുന്നു,” എന്നു ശിഷ്യന്മാർ
പറഞ്ഞു. 30 “അങ്ങ് സർവജ്ഞാനിയാെണന്നും അങ്ങേയാട്
ആരും ഒന്നും േചാദിേക്കണ്ട ആവശ്യമിെല്ലന്നും ഇേപ്പാൾ
ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങ് ൈദവത്തിെന്റ
അടുക്കൽനിന്ന് വന്നു എന്ന് ഇതിനാൽ ഞങ്ങൾ
വിശ്വസിക്കുന്നു.”

31 “ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുേന്നാ?” എന്ന് േയശു
േചാദിച്ച . 32 “എന്നാൽ, നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തനും
അവരവരുെടസ്ഥലങ്ങളിേലക്കു ചിതറിേപ്പാകുകയും എെന്ന
ഏകനായി വിടുകയുംെചയ്യന്ന സമയം വന്നിരിക്കുന്നു;
അേത, വന്നുകഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഞാൻ ഏകനല്ല, കാരണം
പിതാവ്എേന്നാെടാപ്പം ഉണ്ടേല്ലാ.

33 “നിങ്ങൾക്ക്എന്നിൽസമാധാനംഉണ്ടാേകണ്ടതിന്ഞാൻ
ഇതു നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ േലാകത്തിൽ
നിങ്ങൾക്കു വലിയ കഷ്ടത േനരിേടണ്ടിവരും. എങ്കിലും
ൈധര്യെപ്പടുക;ഞാൻ േലാകെത്തജയിച്ചടക്കിയിരിക്കുന്നു.”

17
േയശു േതജസ്കരണത്തിനായി ്രപാർഥിക്കുന്നു

1 ഇങ്ങെന, ശിഷ്യന്മാരുമായുള്ള സംഭാഷണം
അവസാനിപ്പിച്ചേശഷം േയശു സ്വർഗത്തിേലക്കു കണ്ണ കൾ
ഉയർത്തിെക്കാണ്ട് ഇ്രപകാരം ്രപാർഥിച്ച :

“പിതാേവ, സമയം ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുെട
പു്രതൻ അങ്ങെയ മഹത്ത്വെപ്പടുേത്തണ്ടതിന്

* 16:27 ചി.ൈക.്രപ. പിതാവിെന്റ
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അങ്ങ് പു്രതെന മഹത്ത്വെപ്പടുത്തണേമ. 2 അങ്ങ്
അവെന ഏൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ള എല്ലാവർക്കും നിത്യജീവൻ
നൽേകണ്ടതിന് സകലമനുഷ്യരുെടേമലും അവന്
അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നേല്ലാ. 3ഏകസത്യൈദവമായ
അങ്ങെയയും അങ്ങ് അയച്ചിരിക്കുന്ന
േയശു്രകിസ്തുവിെനയും അറിയുന്നതുതെന്ന
നിത്യജീവൻ. 4 അവിടന്ന് എനിക്കു െചയ്യാൻ തന്ന
്രപവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച െകാണ്ട് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ
അങ്ങെയ മഹത്ത്വെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 5 ഇേപ്പാൾ,
പിതാേവ, േലാകാരംഭത്തിനുമുേമ്പ അങ്ങേയാെടാപ്പം
എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന മഹത്ത്വത്താൽ അവിടെത്ത
സന്നിധിയിൽഎെന്നമഹത്ത്വെപ്പടുത്തണേമ.

േയശുശിഷ്യന്മാർക്കുേവണ്ടി ്രപാർഥിക്കുന്നു
6 “േലാകത്തിൽനിന്ന് അവിടന്ന് എനിക്കു
നൽകിയിട്ട ള്ളവർക്കു ഞാൻ അവിടെത്ത നാമം
െവളിെപ്പടുത്തി. അവർ അങ്ങയുെട സ്വന്തമായിരുന്നു.
അവെര അങ്ങ് എനിക്കു തന്നു; അവർ അങ്ങയുെട
വചനം അനുസരിച്ച മിരിക്കുന്നു. 7 അങ്ങ് എനിക്കു
നൽകിയിട്ട ള്ളെതല്ലാം അങ്ങയുെട അടുക്കൽനിന്ന്
വന്നിട്ട ള്ളതാെണന്ന് അവർക്കിേപ്പാൾ അറിയാം.
8 അവിടന്ന് എെന്ന ഏൽപ്പിച്ച വചനം ഞാൻ അവർക്കു
െകാടുത്തു. അവർ അതു സ്വീകരിക്കുകയും
ഞാൻ അങ്ങയുെട പക്കൽനിന്നു വന്നു എന്നു
സത്യമായും ്രഗഹിക്കുകയും അവിടന്ന് എെന്ന
അയെച്ചന്നു വിശ്വസിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.
9 ഞാൻ അവർക്കുേവണ്ടി ്രപാർഥിക്കുന്നു;
േലാകത്തിനുേവണ്ടിയല്ല,അങ്ങ്എെന്നഏൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ളവർ
അേങ്ങക്കുള്ളവരാകുകയാൽ അവർക്കുേവണ്ടിയാണ്
ഞാൻ ഇേപ്പാൾ ്രപാർഥിക്കുന്നത.് 10 എനിക്കുള്ളെതല്ലാം
അങ്ങയുേടതും അേങ്ങക്കുള്ളെതല്ലാം എേന്റതുമാകുന്നു;
അവരിലൂെട എനിക്കു മഹത്ത്വം ൈകവന്നിരിക്കുന്നു.
11 ഇനി ഞാൻ േലാകത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല;
അവേരാ േലാകത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ
അങ്ങയുെട അടുേത്തക്കു വരുന്നു. അതിനാൽ
പരിശുദ്ധപിതാേവ, നാം ഒന്നായിരിക്കുന്നതുേപാെല
അവരും ഒന്നാേകണ്ടതിന,് തിരുനാമശക്തിയാൽ—
അവിടന്ന് എനിക്കു തന്നിരിക്കുന്ന അേത നാമത്തിെന്റ
ശക്തിയാൽത്തെന്ന—അവെര കാത്തുരക്ഷിക്കണേമ.
12അവേരാടുകൂെട ആയിരുന്നേപ്പാൾ അവിടന്ന് എനിക്കു
നൽകിയ നാമത്താൽ ഞാൻ അവെര സംരക്ഷിക്കുകയും
ഭ്രദമായി സൂക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു. തിരുെവഴുത്തു
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നിറേവേറണ്ടതിന്, ആ വിനാശപു്രതനല്ലാെത* ആരും
നഷ്ടെപ്പട്ട േപായിട്ടില്ല.

13 “ഇേപ്പാൾ ഞാൻ അങ്ങയുെട അടുേത്തക്കു
വരുന്നു; എെന്റ ആനന്ദം അവരുെട ഉള്ളിൽ
പരിപൂർണമാേകണ്ടതിന്, ഞാൻ േലാകത്തിൽ
ഇരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന ഇതു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു.
14അവിടെത്തവചനംഞാൻഅവർക്കുെകാടുത്തു;ഞാൻ
ഈ േലാകത്തിെന്റ സ്വന്തം അല്ലാത്തതുേപാെലതെന്ന
അവരും ഈ േലാകത്തിെന്റ സ്വന്തം അല്ല. അതിനാൽ
ഈ േലാകം അവെര െവറുക്കുന്നു. 15 അവിടന്ന്
അവെര േലാകത്തിൽനിന്ന് എടുക്കണം എന്നല്ല,
പിെന്നേയാ പിശാചിൽനിന്ന് സംരക്ഷിച്ച െകാള്ളണം
എന്നാണ് എെന്റ ്രപാർഥന. 16 ഞാൻ ഈ
േലാകത്തിൽനിന്നുള്ളവൻ അല്ലാത്തതുേപാെലതെന്ന
അവരും ഈ േലാകത്തിൽനിന്നുള്ളവരല്ല. 17സത്യത്താൽ
അവെര വിശുദ്ധീകരിക്കണേമ; അവിടെത്ത വചനം
സത്യംതെന്ന. 18 അവിടന്ന് എെന്ന േലാകത്തിേലക്ക്
അയച്ചതുേപാെല ഞാനും അവെര േലാകത്തിേലക്ക്
അയച്ചിരിക്കുന്നു. 19 അവരും വാസ്തവമായി
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പേടണ്ടതിന് അവർക്കുേവണ്ടി ഞാൻ
എെന്നത്തെന്നവിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു.
േയശുഎല്ലാവിശ്വാസികൾക്കുംേവണ്ടി ്രപാർഥിക്കുന്നു
20 “അവർക്കുേവണ്ടിമാ്രതമല്ല, അവർ അറിയിക്കുന്ന
വചനത്താൽ എന്നിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന
എല്ലാവർക്കുേവണ്ടിയുംകൂടിയാണ് ഞാൻ
്രപാർഥിക്കുന്നത.് 21 പിതാേവ, അങ്ങ് എന്നിലും
ഞാൻ അങ്ങയിലും ആയിരിക്കുന്നതുേപാെല അവരും
നമ്മിൽ ഒന്നായിത്തീർന്നിട്ട,് അങ്ങാണ് എെന്ന
അയച്ചിരിക്കുന്നെതന്ന് േലാകം വിശ്വസിക്കാനിടയാേകണം
എന്നാണ് ഞാൻ ്രപാർഥിക്കുന്നത.് 22അവർ നെമ്മേപ്പാെല
ഒന്നായിരിേക്കണ്ടതിന് അവിടന്ന് തന്ന മഹത്ത്വം
ഞാൻ അവർക്കു െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 23 ഞാൻ
അവരിലും അങ്ങ് എന്നിലും ആകുന്നു. അവെര പൂർണ
ഐക്യത്തിേലക്കു നയിക്കണേമ. അേപ്പാൾഅങ്ങ് എെന്ന
അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും, എെന്ന സ്േനഹിച്ചതുേപാെല
അങ്ങ് അവെരയും സ്േനഹിക്കുന്നു എന്നും േലാകം
അറിയും.

24 “പിതാേവ, അവിടന്ന് എനിക്കു നൽകിയിട്ട ള്ളവർ
എേന്നാടുകൂെട, ഞാൻ ആയിരിക്കുേന്നടത്ത്
ഉണ്ടായിരിക്കണെമന്നും അവർ എെന്റ

* 17:12 സങ്കീ. 41:9കാണുക.
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മഹത്ത്വം—േലാകസൃഷ്ടിക്കുമുേമ്പ അങ്ങ് എെന്ന
സ്േനഹിച്ചിരുന്നതിനാൽ അവിടന്ന് എനിക്കു നൽകിയ
അേത മഹത്ത്വംതെന്ന—കാണണെമന്നും ഞാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു.

25 “നീതിമാനായ പിതാേവ, േലാകം അങ്ങെയ
അറിയുന്നില്ല; എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങെയ അറിയുന്നു;
അങ്ങ് എെന്ന അയച്ചിരിക്കുെന്നന്ന് ഇവരും അറിയുന്നു.
26അേങ്ങക്ക് എേന്നാടുള്ള സ്േനഹം അവരിൽആകാനും
ഞാൻ അവരിൽ ആകാനും† ഞാൻ അങ്ങയുെട
നാമം അവർക്കു െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു, ഇനിയും
െവളിെപ്പടുത്തും.”

18
േയശുവിെനബന്ധനസ്ഥനാക്കുന്നു

1 ്രപാർഥനയ്ക്കുേശഷം േയശു അവിടംവിട്ട
ശിഷ്യന്മാരുമായി െകേ്രദാൻ താഴ്വരയുെട
മറുവശേത്തക്കുേപായി. അവിെട ഒരു ഒലിവുേതാട്ടം
ഉണ്ടായിരുന്നു. േയശു ശിഷ്യന്മാരുെമാത്ത് അതിൽ
്രപേവശിച്ച .

2 േയശുവും ശിഷ്യന്മാരും പലേപ്പാഴും അവിെട
ഒരുമിച്ച കൂടിയിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹെത്ത
ഒറ്റിെക്കാടുക്കുന്ന യൂദാ ആ സ്ഥലം അറിഞ്ഞിരുന്നു.
3യൂദാ ഒരുസംഘം ൈസനികെരയും പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
പരീശന്മാരും അയച്ച ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാെരയും കൂട്ടിെക്കാണ്ടു
േതാട്ടത്തിെലത്തി. അവർ തീപ്പന്തങ്ങള ം റാന്തലുകള ം
ആയുധങ്ങള ംവഹിച്ചിരുന്നു.

4 തനിക്കു േനരിടാനുള്ളെതല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് േയശു
പുറത്തുെചന്ന,് “നിങ്ങൾ ആെരയാണ് അേന്വഷിക്കുന്നത?്”
എന്ന്അവേരാടു േചാദിച്ച .

5 “നസറായനായ േയശുവിെന,”അവർപറഞ്ഞു.
“അത് ഞാൻ ആകുന്നു,” എന്ന് േയശു പറഞ്ഞു.
അേദ്ദഹെത്ത ഒറ്റിെക്കാടുത്ത യൂദാ അവേരാടുകൂെട
നിന്നിരുന്നു. 6 “അത് ഞാൻ ആകുന്നു,” എന്ന് േയശു
പറഞ്ഞേപ്പാൾഅവർപിറേകാട്ട മാറി നിലത്തുവീണു.

7 “ആെരയാണ്നിങ്ങൾഅേന്വഷിക്കുന്നത?്” േയശുവീണ്ടും
േചാദിച്ച .

“നസറായനായ േയശുവിെന,”അവർപറഞ്ഞു.
8 “ഞാൻ ആകുന്നു അെതന്നു നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞേല്ലാ!
നിങ്ങൾ എെന്നയാണ് അേന്വഷിക്കുന്നെതങ്കിൽ ഇവർ
† 17:26 പിതാവ് പു്രതെന സ്േനഹിച്ചതുേപാലുള്ള സ്േനഹമാണ് വിശ്വാസികൾ
മറ്റള്ളവെര സ്േനഹിക്കുന്നതിനുള്ള മാനണ്ഡം. അേപ്പാൾ കർത്താവായ
േയശുവിെന മറ്റള്ളവർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻകഴിയുംഎന്നുവിവക്ഷ.
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െപായ്െക്കാള്ളെട്ട,” എന്ന് േയശു പറഞ്ഞു. 9 “അങ്ങ്
എനിക്കു തന്നവരിൽ ആരും നഷ്ടെപ്പട്ടിട്ടില്ല,”* എന്ന് േയശു
പറഞ്ഞിരുന്നവാക്കുകൾനിറേവറാൻഇതുസംഭവിച്ച .

10അേപ്പാൾ ശിേമാൻ പേ്രതാസ,് ൈകവശമുണ്ടായിരുന്ന
വാൾഊരി മഹാപുേരാഹിതെന്റ ദാസെന െവട്ടി,അയാള െട
വലതുകാത് േഛദിച്ച കളഞ്ഞു. ആ ദാസെന്റ േപര്
മൽെക്കാസ്എന്നായിരുന്നു.

11 “നിെന്റ വാൾ ഉറയിലിടുക,” േയശു പേ്രതാസിേനാട്
ആജ്ഞാപിച്ച . “പിതാവ് എനിക്കു തന്ന പാനപാ്രതം†ഞാൻ
കുടിേക്കണ്ടതേല്ല?”എന്ന് േയശു േചാദിച്ച .

12 അതിനുേശഷം ൈസന്യാധിപനും ൈസന്യത്തിെന്റ
ഒരുവിഭാഗവും െയഹൂദയുേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുംകൂടി േയശുവിെന
പിടിച്ച . 13 അവർ േയശുവിെന ബന്ധിച്ച് ആദ്യം
ഹന്നാവിെന്റ അടുത്തു െകാണ്ടുേപായി. അയാൾ ആ
വർഷെത്ത മഹാപുേരാഹിതനായിരുന്ന കയ്യഫാവിെന്റ
ഭാര്യാപിതാവ് ആയിരുന്നു. 14ഈ കയ്യഫാവ് ആയിരുന്നു
“ജനങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നത് ഉചിതം,”
എന്ന് െയഹൂദേനതാക്കന്മാർക്ക് ഉപേദശം നൽകിയത.്

പേ്രതാസ് േയശുവിെനതള്ളിപ്പറയുന്നു
15 ശിേമാൻ പേ്രതാസും മെറ്റാരു ശിഷ്യനും
േയശുവിെന അനുഗമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ
ശിഷ്യൻ മഹാപുേരാഹിതനു പരിചയമുള്ളവൻ
ആയിരുന്നതുെകാണ്ട് േയശുവിേനാടുകൂെട
മഹാപുേരാഹിതെന്റ അരമനാങ്കണത്തിൽ ്രപേവശിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞു. 16 എന്നാൽ, പേ്രതാസിന് വാതിലിനു
പുറത്തുതെന്ന നിൽേക്കണ്ടിവന്നു. മഹാപുേരാഹിതനു
പരിചയമുള്ള മേറ്റ ശിഷ്യൻ തിരിെകവന്നു വാതിൽ കാവൽ
െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്ന െപൺകുട്ടിേയാടു സംസാരിച്ച്
പേ്രതാസിെനയും ഉള്ളിൽകൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു.

17 അേപ്പാൾ ആ വാതിൽകാവൽക്കാരി പേ്രതാസിേനാടു
േചാദിച്ച , “താങ്കൾ ഈ മനുഷ്യെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ
അേല്ല?”

“ഞാൻഅല്ല,”അയാൾമറുപടി പറഞ്ഞു.
18 തണുപ്പ ണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട് ദാസന്മാരും
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും കനൽകൂട്ടി തീകായുകയായിരുന്നു.
പേ്രതാസും തീകാഞ്ഞുെകാണ്ട്അവരുെടകൂെട നിന്നു.

മഹാപുേരാഹിതൻ േയശുവിെന േചാദ്യംെചയ്യന്നു

* 18:9 േയാഹ. 6:39 † 18:11 അതായത,്കഷ്ടതയാകുന്നപാനപാ്രതം
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19 ഈ സമയത്ത് മഹാപുേരാഹിതൻ േയശുവിെന്റ
ശിഷ്യന്മാെരയും ഉപേദശെത്തയുംപറ്റി അേദ്ദഹെത്ത
േചാദ്യംെചയ്തു.

20 “ഞാൻ േലാകേത്താടു പരസ്യമായിട്ടാണ്
സംസാരിച്ചിട്ട ള്ളത്. എല്ലാ െയഹൂദരും ഒരുമിച്ച കൂടുന്ന
പള്ളികളിലും ൈദവാലയത്തിലും ഞാൻ എേപ്പാഴും
ഉപേദശിച്ച േപാന്നു; രഹസ്യമായി ഒന്നുംതെന്ന ഞാൻ
പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 21എെന്ന എന്തിനു േചാദ്യംെചയ്യന്നു? എെന്റ
വാക്കുകൾ േകട്ടിട്ട ള്ളവേരാടു േചാദിക്കുക. ഞാൻ
പറഞ്ഞിട്ട ള്ളത്അവർക്കറിയാം,” േയശു മറുപടി നൽകി.

22 േയശു ഇതു പറഞ്ഞേപ്പാൾ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരിൽ ഒരാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മുഖത്തടിച്ച െകാണ്ട്, “മഹാപുേരാഹിതേനാട് ഇങ്ങെനേയാ
ഉത്തരം പറയുന്നത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

23 “ഞാൻ െതറ്റായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചെതങ്കിൽ അതു
െതളിയിക്കുക; ഞാൻ പറഞ്ഞതു സത്യെമങ്കിൽ പിെന്ന
നിങ്ങൾ എെന്ന അടിച്ചെതന്തിന്?” എന്ന് േയശു േചാദിച്ച .
24 പിന്നീട് ഹന്നാവ് േയശുവിെന ബന്ധിതനായിത്തെന്ന
മഹാപുേരാഹിതനായകയ്യഫാവിെന്റഅടുേത്തക്ക്അയച്ച .

പേ്രതാസ് വീണ്ടും തള്ളിപ്പറയുന്നു
25 ശിേമാൻ പേ്രതാസ് അേപ്പാഴും തീകാഞ്ഞുെകാണ്ടു
നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അേപ്പാൾ ചിലർ, “നിങ്ങൾ
അയാള െട ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനേല്ല?” എന്നു ചിലർ
അയാേളാടു േചാദിച്ച .

“ഞാൻഅല്ല,”അയാൾപിെന്നയും നിേഷധിച്ച .
26 മഹാപുേരാഹിതെന്റ ദാസന്മാരിൽ ഒരാള ം പേ്രതാസ്
കാത് അറത്തവെന്റ ബന്ധുവുമായ ഒരാൾ പേ്രതാസിേനാട,്
“ഞാൻ നിങ്ങെള അയാള െടകൂെട േതാട്ടത്തിൽെവച്ച
കണ്ടേല്ലാ?” എന്നു പറഞ്ഞു. 27 പേ്രതാസ് പിെന്നയും അതു
നിേഷധിച്ച ;അേപ്പാൾത്തെന്നേകാഴി കൂവി.

േയശു പീലാേത്താസിെന്റ മുമ്പിൽ
28 അതിരാവിെലതെന്ന െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ
േയശുവിെന കയ്യഫാവിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് േറാമൻ
ഭരണാധികാരിയുെട ആസ്ഥാനേത്തക്കു െകാണ്ടുേപായി.
തങ്ങൾക്കു െപസഹ ഭക്ഷിേക്കണ്ടിയിരുന്നതിനാൽ
ആചാരപരമായ അശുദ്ധി ഒഴിവാക്കാൻ അവർ
അരമനയിേലക്കു കടന്നില്ല. 29 അതിനാൽ പീലാേത്താസ്
പുറേത്തക്കു വന്ന് അവേരാട്, “ഈമനുഷ്യെന്റേമൽ നിങ്ങൾ
ആേരാപിക്കുന്നകുറ്റംഎന്ത?്”എന്നു േചാദിച്ച .
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30 “കുറ്റവാളി അല്ലായിരുെന്നങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇയാെള
അങ്ങയുെടപക്കൽ ഏൽപ്പിക്കുകയില്ലായിരുന്നു.” അവർ
ഉത്തരംപറഞ്ഞു.

31 അതിനു പീലാേത്താസ,് “നിങ്ങൾതെന്ന അയാെള
െകാണ്ടുേപായി നിങ്ങള െട ന്യായ്രപമാണം അനുസരിച്ച
ന്യായവിധിനടത്തുക”എന്നുപറഞ്ഞു.

“മരണശിക്ഷ നൽകാനുള്ള അധികാരം
ഞങ്ങൾക്കില്ലേല്ലാ!” അവർ പറഞ്ഞു. 32താൻ മരിക്കുന്നത്
ഏതുവിധത്തിലായിരിക്കും എന്ന് േയശു മുൻകൂട്ടി
അരുളിെച്ചയ്ത വാക്കുകൾ നിറേവറുന്നതിന് ഇതു
സംഭവിച്ച .‡

33പീലാേത്താസ് അരമനയ്ക്കുള്ളിേലക്കു തിരിെകേപ്പായി,
േയശുവിെന വിളിപ്പിച്ച് അേദ്ദഹേത്താട,് “നീയാേണാ
െയഹൂദരുെട രാജാവ്?”എന്നു േചാദിച്ച .

34 “ഇത് താങ്കള െടതെന്ന േചാദ്യേമാ? അേതാ മറ്റള്ളവർ
താങ്കെളെക്കാണ്ട് േചാദിപ്പിച്ചേതാ?” േയശു മറുേചാദ്യം
േചാദിച്ച .

35 “ഞാൻ ഒരു െയഹൂദേനാ?” പീലാേത്താസ് േചാദിച്ച .
“നിെന്റ ജനങ്ങള ം പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരുമാണ് നിെന്ന
എെന്റപക്കൽഏൽപ്പിച്ചത്. നീഎന്തുകുറ്റമാണു െചയ്തത്?”

36 അതിനുത്തരമായി േയശു പറഞ്ഞു, “എെന്റ
രാജ്യം ഈ േലാകത്തിൽനിന്നുള്ളതല്ല. എെന്റ
രാജ്യം ഈ േലാകത്തിൽനിന്ന് ഉള്ളതായിരുെന്നങ്കിൽ
െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ എെന്ന പിടിക്കാതിരിക്കാൻ എെന്റ
ൈസന്യം േപാരാടുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ എെന്റ
രാജ്യംഈേലാകത്തിൽനിന്നുള്ളേതഅല്ല.”

37 “അേപ്പാൾ നീ ഒരു രാജാവുതെന്നേയാ?” പീലാേത്താസ്
േചാദിച്ച .

“ഞാൻ ഒരു ‘രാജാവ് ആകുന്നു’ എന്ന് താങ്കളാണു
പറയുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ, സത്യത്തിനു
സാക്ഷ്യംവഹിക്കാനാണുഞാൻ ജനിച്ചതും േലാകത്തിേലക്കു
വന്നതും. സത്യത്തിെന്റ പക്ഷത്തുള്ളവർ എെന്റ വാക്കു
േകൾക്കുന്നു,” േയശു മറുപടി പറഞ്ഞു.

38 “എന്താണ് സത്യം?” പീലാേത്താസ് ആരാഞ്ഞു.
അതിനുേശഷം അേദ്ദഹം െയഹൂദേനതാക്കന്മാരുെട
അടുത്തുെചന്ന,് “അയാളിൽ കുറ്റംചുമത്താൻ ഞാൻ ഒരു
അടിസ്ഥാനവും കാണുന്നില്ല. 39 െപസഹാെപ്പരുന്നാളിൽ ഒരു
തടവുകാരെന സ്വത്രന്തനാക്കി വിട്ട തരുന്ന പതിവുണ്ടേല്ലാ.
‘െയഹൂദരുെട രാജാവിെന’ഞാൻ േമാചിപ്പിച്ച തരേട്ട?” എന്നു
േചാദിച്ച .
‡ 18:32 േയാഹ. 12:32-33കാണുക.



േയാഹന്നാൻ 18:40 312 േയാഹന്നാൻ 19:11

40 “േവണ്ടാ, ഇയാെള േവണ്ടാ, ബറബ്ബാസിെന ഞങ്ങൾക്കു
േമാചിച്ച തരിക,” എന്ന് അവർ ഉച്ചത്തിൽആർത്തുവിളിച്ച .
ബറബ്ബാസ് ഒരു വിപ്ളവകാരിആയിരുന്നു.

19
േയശുവിെന ്രകൂശിക്കാൻവിധിക്കുന്നു

1 അേപ്പാൾ പീലാേത്താസ് േയശുവിെന
അരമനയ്ക്കുള്ളിൽ െകാണ്ടുേപായി ചമ്മട്ടിെകാണ്ട്
അടിപ്പിച്ച . 2ൈസനികർ ഒരു മുൾക്കിരീടം െമടഞ്ഞുണ്ടാക്കി
അേദ്ദഹത്തിെന്റശിരസ്സിൽെവച്ച . പിന്നീട്ഊതനിറമുള്ളഒരു
പുറങ്കുപ്പായം ധരിപ്പിച്ച . 3 “െയഹൂദരുെട രാജാവ്, നീണാൾ
വാഴെട്ട!” എന്നു (പരിഹസിച്ച ) പറഞ്ഞുെകാണ്ട് േയശുവിെന്റ
കരണത്തടിച്ച .

4 പീലാേത്താസ് പിെന്നയും പുറത്തുവന്നു, “ഞാൻ
അയാളിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല!” എന്നും, തുടർന്ന്
“അത് നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിന് ഇതാ ഞാൻ അയാെള
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ പുറത്തുെകാണ്ടുവരുന്നു.” എന്നും
െയഹൂദേനതാക്കന്മാേരാടു പറഞ്ഞു. 5േയശു മുൾക്കിരീടവും
ഊതനിറമുള്ള പുറങ്കുപ്പായവും ധരിച്ച പുറത്തുവന്നേപ്പാൾ
പീലാേത്താസ് അവേരാട്, “ഇതാ ആ മനുഷ്യൻ!” എന്നു
പറഞ്ഞു.

6 പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും അവരുെട േസവകരും
േയശുവിെന കണ്ടേപ്പാൾ “്രകൂശിക്ക, ്രകൂശിക്ക,” എന്ന്
ഉച്ചത്തിൽവിളിച്ച പറഞ്ഞു.
പീലാേത്താസ്, “നിങ്ങൾതെന്ന ഇയാെള െകാണ്ടുേപായി
്രകൂശിക്കുക. ഞാൻ ഇയാളിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല,”
എന്നുപറഞ്ഞു.

7 െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ അതിനു മറുപടിയായി,
“ഞങ്ങൾെക്കാരു ന്യായ്രപമാണമുണ്ട്. ൈദവപു്രതൻ
എന്നു സ്വയം അവകാശെപ്പടുകയാൽ ആ ന്യായ്രപമാണം
അനുസരിച്ച് ഇയാൾ മരണേയാഗ്യനാണ്”എന്നുപറഞ്ഞു.

8ഈ ്രപസ്താവം േകട്ടേപ്പാൾ പീലാേത്താസ് വളെരയധികം
ഭയെപ്പട്ട . 9അയാൾവീണ്ടുംഅരമനയ്ക്കുള്ളിേലക്കു െചന്ന്,
“നീ എവിെടനിന്നുള്ളവൻ?” എന്ന് േയശുവിേനാടു േചാദിച്ച .
എന്നാൽ, േയശു അതിനു മറുപടിെയാന്നും പറഞ്ഞില്ല.
10 പീലാേത്താസ് വീണ്ടും േചാദിച്ച : “നീ എേന്നാെടാന്നും
സംസാരിക്കാത്തെതന്ത?് നിെന്ന േമാചിപ്പിക്കാനും ്രകൂശിൽ
തറപ്പിക്കാനുംഎനിക്കധികാരമുെണ്ടന്ന് നീഅറിയുന്നിേല്ല?”

11 അതിന് േയശു മറുപടി പറഞ്ഞു, “മുകളിൽനിന്ന്
നൽകെപ്പട്ടില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് എെന്റേമൽ
ഒരധികാരവും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. അതുെകാണ്ട് എെന്ന
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താങ്കള െടപക്കൽ ഏൽപ്പിച്ച തന്നവനാണ് കൂടുതൽ
പാപമുള്ളത.്”

12 അേപ്പാൾമുതൽ േയശുവിെന വിട്ടയയ്ക്കാൻ
പീലാേത്താസ് പരി്രശമിച്ച . എന്നാൽ െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ,
“ഈ മനുഷ്യെന വിട്ടയച്ചാൽ, അങ്ങ് ൈകസറുെട
സ്േനഹിതനല്ല. സ്വയം രാജാെവന്ന് അവകാശെപ്പടുന്നവൻ
ൈകസേറാടു മത്സരിക്കുന്നു” എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ
വിളിച്ച പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു.

13ഈവാക്കുകൾ പീലാേത്താസ് േകട്ടേപ്പാൾ, േയശുവിെന
പുറത്തുെകാണ്ടുവന്നു; എ്രബായഭാഷയിൽ ഗബ്ബഥാ,
അതായത്, കൽത്തളം എന്നു േപരുള്ള സ്ഥലത്തുവന്ന്
ന്യായാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായി. 14 ഇതു സംഭവിച്ചത്
െപസഹാെപ്പരുന്നാളിെന്റ തേലദിവസമായ ഒരുക്കനാളിെന്റ
മധ്യാഹ്നസമയത്ത*്ആയിരുന്നു.
പീലാേത്താസ് െയഹൂദേനതാക്കന്മാേരാട,് “ഇതാ
നിങ്ങള െട രാജാവ്”എന്നുപറഞ്ഞു.

15 എന്നാൽ അവർ, “അവെന െകാന്നുകളക,
െകാന്നുകളക, അവെന ്രകൂശിക്ക” എന്നിങ്ങെന ഉറെക്ക
വിളിച്ച പറഞ്ഞു.

“നിങ്ങള െട രാജാവിെന ഞാൻ ്രകൂശിേലറ്റണേമാ?”
പീലാേത്താസ് േചാദിച്ച .

“ഞങ്ങൾക്കു ൈകസറല്ലാെത മെറ്റാരു രാജാവില്ല,”
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

16 ഒടുവിൽ പീലാേത്താസ് േയശുവിെന ്രകൂശിക്കാനായി
അവർക്കുവിട്ട െകാടുത്തു.

േയശുവിെന്റ ്രകൂശീകരണം
പടയാളികൾ േയശുവിെന ഏറ്റ വാങ്ങി. 17 േയശു
തെന്റ ്രകൂശു സ്വയം ചുമന്നുെകാണ്ട്, അരാമ്യഭാഷയിൽ
തലേയാട്ടിയുെട സ്ഥലം എന്നർഥം വരുന്ന െഗാൽേഗാഥാ
എന്നസ്ഥലേത്തക്കുേപായി. 18അവിെടഅവർ, േയശുവിെന
മധ്യത്തിലും േവെറ രണ്ടുേപെരഇരുവശത്തുമായി ്രകൂശിച്ച .

19പീലാേത്താസ് ഒരുകുറ്റപ്രതംഎഴുതി ്രകൂശിൽപതിപ്പിച്ച .
നസറായനായ േയശു, െയഹൂദരുെട രാജാവ്,

എന്നായിരുന്നു അത.് 20 േയശുവിെന ്രകൂശിച്ച
സ്ഥലം നഗരത്തിനു സമീപമായിരുന്നതുെകാണ്ടും ആ
േമെലഴുത്ത് എ്രബായ, ലത്തീൻ, ്രഗീക്ക് എന്നീ ഭാഷകളിൽ
എഴുതിയിരുന്നതുെകാണ്ടും െയഹൂദരിൽ പലരും അതു
വായിച്ച . 21 െയഹൂദരുെട പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാർ
പീലാേത്താസിേനാട്, “ ‘െയഹൂദരുെട രാജാവ്’ എന്നല്ല,

* 19:14 മൂ.ഭാ.ആറാംമണി
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‘െയഹൂദരുെട രാജാവ് ഞാനാണ് എന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ
അവകാശെപ്പട്ട ,’എന്നാണ്എഴുേതണ്ടത്”എന്നുപറഞ്ഞു.

22 അതിന് “ഞാൻ എഴുതിയത് എഴുതി,” എന്നു
പീലാേത്താസ് മറുപടി പറഞ്ഞു.

23 േയശുവിെന ്രകൂശിച്ചതിനുേശഷം പടയാളികൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വസ്്രതങ്ങൾ, ഓേരാരുത്തനും
ലഭിക്കത്തക്കവിധം നാലായി ഭാഗിച്ച ; പുറങ്കുപ്പായം അവർ
ഭാഗിച്ചില്ല; അതു തുന്നൽ ഇല്ലാെത േമൽെതാട്ട് അടിവെര
മുഴുവനും െനയ്െതടുത്തതായിരുന്നു.

24 “ഇത് നാം കീറരുത,് ആർക്കു കിട്ട െമന്ന് നറുക്കിട്ട
തീരുമാനിക്കാം,”എന്ന്അവർപരസ്പരം പറഞ്ഞു.
“എെന്റവസ്്രതങ്ങൾഅവർപകുെത്തടുത്തു.
എെന്റപുറങ്കുപ്പായത്തിനായവർനറുക്കിട്ട ,”†

എന്നുള്ള തിരുെവഴുത്തു നിറേവറുന്നതിനാണ് ൈസനികർ
ഇങ്ങെനെയല്ലാം െചയ്തത്.

25 ്രകൂശിനരിെക േയശുവിെന്റ അമ്മയും അമ്മയുെട
സേഹാദരിയും െക്ലേയാപ്പാവിെന്റ ഭാര്യ മറിയയും
മഗ്ദലക്കാരി മറിയയും നിന്നിരുന്നു. 26 അമ്മയും താൻ
സ്േനഹിച്ച ശിഷ്യനും സമീപത്തുനിൽക്കുന്നതു കണ്ടിട്ട്
േയശു അമ്മേയാട്, “സ്്രതീേയ, ഇതാ നിെന്റ മകൻ!” എന്നും
27 ശിഷ്യേനാട,് “ഇതാ നിെന്റ അമ്മ!” എന്നും പറഞ്ഞു.
ആ സമയംമുതൽ ആ ശിഷ്യൻ േയശുവിെന്റ അമ്മെയ
സ്വന്തംഭവനത്തിൽ‡സ്വീകരിച്ച .
േയശുവിെന്റ മരണം

28 അതിനുേശഷം, സകലതും പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു
എന്നറിഞ്ഞ്, തിരുെവഴുത്തു പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി
േയശു, “എനിക്കു ദാഹിക്കുന്നു”എന്നു പറഞ്ഞു. 29അവിെട
പുളിച്ച വീഞ്ഞു നിറച്ച് ഒരു പാ്രതം െവച്ചിരുന്നു. അവർ
ഒരു സ്േപാഞ്ച് അതിൽ മുക്കി ഈേസാപ്പ െചടിയുെട
തണ്ടിേന്മലാക്കി േയശുവിെന്റ വാേയാടടുപ്പിച്ച . 30 അതു
കുടിച്ചേശഷം േയശു “സകലതും നിവൃത്തിയായി!”
എന്നു പറഞ്ഞു തല ചായ്ച്ച തെന്റ ആത്മാവിെന
ഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തു.

31 അന്ന് െപസഹാെപ്പരുന്നാളിെന്റ തേലദിവസമായ
ഒരുക്കത്തിെന്റ ദിവസവും പിേറ്റന്ന് വളെര
സവിേശഷതകളള്ള ഒരു ശബ്ബത്തും§ ആയിരുന്നു.
ശബ്ബത്തുനാളിൽ ശവശരീരങ്ങൾ ്രകൂശിൽ കിടക്കുന്നത്
ഒഴിവാക്കുന്നതിന് അവരുെട കാലുകൾ ഒടിപ്പിച്ച

† 19:24 സങ്കീ. 22:18 ‡ 19:27 അമ്മെയേപ്പാെല എന്നു വിവക്ഷ § 19:31
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താെഴയിറക്കണെമന്ന് െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ
പീലാേത്താസിേനാട് അേപക്ഷിച്ച . 32 അതുെകാണ്ടു
പടയാളികൾ വന്ന,് േയശുവിേനാടുകൂെട ്രകൂശിക്കെപ്പട്ട
രണ്ടുേപരുെടയും കാലുകൾ ആദ്യം ഒടിച്ച . 33 അവർ
േയശുവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ അേദ്ദഹം
മരിച്ച കഴിഞ്ഞു എന്നു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട കാലുകൾ
ഒടിച്ചില്ല. 34 എങ്കിലും പടയാളികളിൽ ഒരുവൻ
കുന്തംെകാണ്ട് േയശുവിെന്റ പാർശ്വത്തിൽ കുത്തി.
ഉടെന രക്തവും െവള്ളവും പുറേത്തെക്കാഴുകി.
35 ഇതു കണ്ടയാൾതെന്നയാണ് ഈ സാക്ഷ്യം
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്; അവെന്റ സാക്ഷ്യം സത്യംതെന്ന;
താൻ പറയുന്നതു സത്യം എന്ന് അയാൾ അറിയുന്നു;
നിങ്ങള ം വിശ്വസിേക്കണ്ടതിനാണ് അയാൾ ഇതു
സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുന്നത്. 36 “അവെന്റ അസ്ഥികളിൽ
ഒന്നും ഒടിഞ്ഞുേപാകുകയില്ല,”* എന്നുള്ള തിരുെവഴുത്തു
നിറേവറുന്നതിന് ഇതു സംഭവിച്ച . 37 “തങ്ങൾ
കുത്തിയവങ്കേലക്കു േനാക്കും,”† എന്നു േവെറാരു
തിരുെവഴുത്തും പറയുന്നു.

േയശുവിെന്റശവസംസ്കാരം
38 അതിനുേശഷം, െയഹൂദേനതാക്കന്മാേരാടുള്ള
ഭയംനിമിത്തം രഹസ്യശിഷ്യനായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന
അരിമഥ്യക്കാരൻ േയാേസഫ്, പീലാേത്താസിേനാട്
േയശുവിെന്റ മൃതേദഹം വിട്ട തരണെമന്നേപക്ഷിച്ച .
പീലാേത്താസിെന്റ അനുവാദേത്താെട അയാൾ വന്നു
മൃതശരീരം എടുത്തു. 39 മുെമ്പാരിക്കൽ രാ്രതിയിൽ
േയശുവിെനസന്ദർശിച്ചനിേക്കാേദെമാസുംഅയാള െടകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു. മീറയും‡ ചന്ദനവുംെകാണ്ടുള്ള മി്രശിതം
ഏകേദശം മുപ്പത്തിനാല് കിേലാ്രഗാം§ നിേക്കാേദെമാസ്
െകാണ്ടുവന്നു. 40 ഇരുവരുംകൂടി േയശുവിെന്റ ശരീരം
എടുത്തു, െയഹൂദരുെട ശവസംസ്കാര ആചാരമനുസരിച്ച്
ആ സുഗന്ധമി്രശിതം പുരട്ടി ശവക്കച്ചയിൽ െപാതിഞ്ഞു.
41 േയശുവിെന ്രകൂശിച്ച സ്ഥലത്ത് ഒരു േതാട്ടവും ആ
േതാട്ടത്തിൽ, ആെരയും ഒരിക്കലും അടക്കിയിട്ടില്ലാത്ത
ഒരു കല്ലറയും ഉണ്ടായിരുന്നു. 42 അന്ന് െയഹൂദരുെട
െപരുന്നാളിെന്റ ഒരുക്കനാൾ ആയിരുന്നതിനാലും ആ കല്ലറ
സമീപത്തായിരുന്നതിനാലും അവർ േയശുവിെന അവിെട
സംസ്കരിച്ച .
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20
ഒഴിഞ്ഞകല്ലറ

1 ആഴ്ചയുെട ആദ്യദിവസം അതിരാവിെല,
ഇരുട്ട ള്ളേപ്പാൾത്തെന്ന, മഗ്ദലക്കാരി മറിയ കല്ലറയുെട
സമീപം വന്നേപ്പാൾ, വാതിൽക്കൽനിന്ന് കല്ല
നീക്കിയിരിക്കുന്നതു കണ്ടു. 2 അവൾ ഓടി, ശിേമാൻ
പേ്രതാസിെന്റയും േയശു സ്േനഹിച്ച മേറ്റ ശിഷ്യെന്റയും
അടുെത്തത്തി,അവേരാട്, “അവർ കല്ലറയുെട ഉള്ളിൽനിന്ന്
കർത്താവിെന എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി, എവിെട െവച്ച
എന്ന്ഞങ്ങൾക്ക്അറിഞ്ഞുകൂടാ!”എന്നുപറഞ്ഞു.

3 പേ്രതാസും മേറ്റ ശിഷ്യനും കല്ലറയുെട അടുേത്തക്കു
പുറെപ്പട്ട ; 4 രണ്ടുേപരും ഒരുമിച്ച് ഓടി. മേറ്റ ശിഷ്യൻ
പേ്രതാസിെനക്കാൾ േവഗത്തിൽ ഓടി കല്ലറയുെട
അടുത്ത് ആദ്യം എത്തി. 5 അയാൾ കുനിഞ്ഞ്
അകേത്തക്കു േനാക്കിയേപ്പാൾ മൃതേദഹം െപാതിഞ്ഞിരുന്ന
മൃദുലവസ്്രതങ്ങൾമാ്രതം* കിടക്കുന്നതു കണ്ടു; എന്നാൽ
അയാൾ ഉള്ളിൽ കടന്നില്ല. 6 പിന്നാെല വന്ന ശിേമാൻ
പേ്രതാസ് കല്ലറയുെട അകത്തുകടന്നു. ശവക്കച്ചയും
േയശുവിെന്റ ശിരസ്സിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന വസ്്രതവും
കണ്ടു. 7 ശിേരാവസ്്രതം മടക്കി കച്ചകളിൽനിന്നു മാറ്റി
ഒരിടത്തുെവച്ചിരുന്നു. 8 കല്ലറയുെട അടുത്ത് ആദ്യം
എത്തിയ മേറ്റ ശിഷ്യനും അേപ്പാൾ അകത്തുെചന്നു.
അയാൾ കണ്ടു വിശ്വസിച്ച . 9 േയശു മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽേക്കണ്ടതാകുന്നു എന്ന തിരുെവഴുത്ത്
അേപ്പാഴും അവർ ്രഗഹിച്ചിരുന്നില്ല. 10 പിെന്ന, ശിഷ്യന്മാർ
അവരുെട വീടുകളിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പായി.

േയശു മഗ്ദലക്കാരി മറിയയ്ക്കു ്രപത്യക്ഷെപ്പടുന്നു
11 എന്നാൽ, മറിയ കല്ലറയ്ക്കു പുറത്തു
കരഞ്ഞുെകാണ്ടുനിന്നു. കരയുന്നതിനിടയിൽ അവൾ
കുനിഞ്ഞു കല്ലറയുെട ഉള്ളിേലക്കു േനാക്കി. 12 േയശുവിെന്റ
ശരീരം െവച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തു െവള്ളവസ്്രതം ധരിച്ച രണ്ട്
ദൂതന്മാർ, ഒരാൾ തലയ്ക്കലും മേറ്റയാൾ കാൽക്കലുമായി
ഇരിക്കുന്നതുകണ്ടു.

13അവർ അവേളാട,് “സ്്രതീേയ, നീ എന്തിനു കരയുന്നു?”
എന്നു േചാദിച്ച .

“അവർ എെന്റ കർത്താവിെന എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി,
എവിെടയാണു െവച്ചിരിക്കുന്നെതന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ,”
എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. 14 ഇതു പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ

* 20:5 അതായത,്ശവക്കച്ചമാ്രതം
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തിരിഞ്ഞുേനാക്കിയേപ്പാൾ േയശു നിൽക്കുന്നതു കണ്ടു;
എന്നാൽേയശുവാെണന്ന്അവൾതിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല.

15 “സ്്രതീേയ, നീ എന്തിനു കരയുന്നു? ആെരയാണ്
അേന്വഷിക്കുന്നത്?” േയശു േചാദിച്ച .
അതു േതാട്ടക്കാരനായിരിക്കും എന്നുകരുതി
അവൾ പറഞ്ഞു: “യജമാനേന, അങ്ങ് അേദ്ദഹെത്ത
എടുത്തുെകാണ്ടുേപാെയങ്കിൽ എവിെട െവച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞുതരിക, ഞാൻ െചന്ന് എടുത്തുെകാണ്ടു
െപായ്െക്കാള്ളാം.”

16 േയശുഅവെള, “മറിേയ”എന്നുവിളിച്ച .
അവൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ േനർക്കു തിരിഞ്ഞ്
അരാമ്യഭാഷയിൽ, “റബ്ബ നീ,”എന്ന് ഉറെക്കവിളിച്ച . “ഗുേരാ,”
എന്നാണ്അതിനർഥം.

17 േയശു അവേളാടു പറഞ്ഞു: “എെന്ന മുറുെക
പിടിച്ച െകാണ്ടിരിേക്കണ്ട;† എെന്റ പിതാവിെന്റ
അടുേത്തക്കു ഞാൻ ഇതുവെര കയറിേപ്പായിട്ടില്ല. എെന്റ
സേഹാദരന്മാരുെട അടുത്തുെചന്ന,് ‘എെന്റ പിതാവും
നിങ്ങള െട പിതാവും എെന്റൈദവവും നിങ്ങള െടൈദവവും
ആയവെന്റ അടുേത്തക്കു ഞാൻ കയറിേപ്പാകുന്നു’ എന്നു
പറയുക.”

18 അേപ്പാൾ മഗ്ദലക്കാരി മറിയ, താൻ കർത്താവിെന
കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയുമായി ശിഷ്യന്മാരുെട
അടുെത്തത്തി. അവിടന്നു തേന്നാടു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ
അവൾഅവേരാടു പറഞ്ഞു.
േയശുശിഷ്യന്മാർക്കു ്രപത്യക്ഷെപ്പടുന്നു

19 ആഴ്ചയുെട ഒന്നാംദിവസമായ അന്നുതെന്ന
ൈവകുേന്നരം, ശിഷ്യന്മാർ െയഹൂദേനതാക്കന്മാെര ഭയന്ന്
വാതിലടച്ച് അകത്ത് ഒരുമിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ, േയശു വന്ന്
അവരുെട നടുവിൽനിന്നുെകാണ്ട്, “നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം”
എന്നുപറഞ്ഞു. 20ഇതുപറഞ്ഞതിനുേശഷംഅവിടന്നുതെന്റ
ൈകകള ം പാർശ്വവും അവെര കാണിച്ച . കർത്താവിെന
കണ്ടേപ്പാൾശിഷ്യന്മാർഅത്യധികംആനന്ദിച്ച .

21 േയശു പിെന്നയും അവേരാടു പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾക്കു
സമാധാനം! പിതാവ് എെന്ന അയച്ചതുേപാെല ഞാനും
നിങ്ങെളഅയയ്ക്കുന്നു.” 22ഇതു പറഞ്ഞുെകാണ്ട്അവിടന്ന്
അവരുെടേമൽ ഊതി; “പരിശുദ്ധാത്മാവിെന സ്വീകരിക്കുക.
23 നിങ്ങൾ ആരുെടെയങ്കിലും പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചാൽ
അവർക്ക് ആ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾ
ക്ഷമിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ അവ ക്ഷമിക്കെപ്പടാതിരിക്കും” എന്നു
പറഞ്ഞു.
† 20:17 മത്താ. 28:9
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േയശു േതാമസിനും ്രപത്യക്ഷെപ്പടുന്നു
24 േയശു വന്നേപ്പാൾ, പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാള ം
ദിദിെമാസ് എന്നും േപരുള്ളവനുമായ േതാമസ് ശിഷ്യന്മാരുെട
കൂെട ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 25 മേറ്റ ശിഷ്യന്മാർ അയാേളാട്,
“ഞങ്ങൾകർത്താവിെനകണ്ടു”എന്നുപറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ േതാമസ,് “അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈകകളിെല
ആണിപ്പാടുകൾ കാണുകയും അവയിൽ എെന്റ
വിരൽെകാണ്ട് സ്പർശിക്കുകയും പാർശ്വത്തിൽ
ൈകെവക്കുകയും െചയ്തിട്ടല്ലാെത ഞാൻ
വിശ്വസിക്കുകയില്ല!”എന്നുപറഞ്ഞു.

26 എട്ട ദിവസത്തിനുേശഷം, ശിഷ്യന്മാർ വീട്ടിൽ
കൂടിയിരിക്കുേമ്പാൾ േതാമസും അവേരാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു. വാതിലുകൾ അടച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ േയശു
വന്ന് അവരുെടമധ്യത്തിൽ നിന്നുെകാണ്ടു പറഞ്ഞു,
“നിങ്ങൾക്കുസമാധാനം.” 27പിെന്നഅവിടന്ന് േതാമസിേനാടു
പറഞ്ഞു, “നിെന്റ വിരൽ നീട്ടി ഇവിെട എെന്റ ൈകകെള
സ്പർശിക്കുക, നിെന്റ ൈകനീട്ടി എെന്റ പാർശ്വത്തിൽ
െവക്കുക.അവിശ്വാസിയാകാെതവിശ്വാസിയായിരിക്കുക.”

28 േതാമസ് അേദ്ദഹേത്താട്, “എെന്റ കർത്താവും എെന്റ
ൈദവവും”എന്നുപറഞ്ഞു.

29 അേപ്പാൾ േയശു, “നീ എെന്ന കണ്ടതുെകാണ്ടു
വിശ്വസിച്ച ,കാണാെത വിശ്വസിച്ചവർഅനുഗൃഹീതർ”എന്നു
പറഞ്ഞു.
േയാഹന്നാെന്റസുവിേശഷത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം

30ഈപുസ്തകത്തിൽേരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തമറ്റേനകം
അത്ഭുതചിഹ്നങ്ങള ം തെന്റ ശിഷ്യന്മാരുെട സാന്നിധ്യത്തിൽ
േയശു ്രപവർത്തിച്ച . 31എന്നാൽ, േയശു ൈദവപു്രതനായ
്രകിസ്തു എന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിേക്കണ്ടതിനും വിശ്വസിച്ച്
അവിടെത്ത നാമത്തിൽ ജീവൻ ലഭിേക്കണ്ടതിനുമായി ഇവ
എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

21
േയശുഏഴു ശിഷ്യന്മാർക്കു ്രപത്യക്ഷനാകുന്നു

1 അതിനുേശഷം തിെബര്യാസ് തടാകത്തിെന്റ*
തീരത്തുെവച്ച് േയശു ശിഷ്യന്മാർക്കു വീണ്ടും ്രപത്യക്ഷനായി.
അത് ഇ്രപകാരം ആയിരുന്നു: 2 ശിേമാൻ പേ്രതാസും
ദിദിെമാസ് എന്നു േപരുള്ള േതാമസും ഗലീലയിെല
കാനായിൽനിന്നുള്ള നഥനേയലും െസെബദിയുെട മക്കളായ
യാേക്കാബും േയാഹന്നാനും േവെറ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും

* 21:1 തിെബര്യാസ,്ഗലീലാതടാകത്തിെന്റ മെറ്റാരുേപര്
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ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. 3 “ഞാൻ മീൻപിടിക്കാൻ
േപാകുന്നു,” ശിേമാൻ പേ്രതാസ് പറഞ്ഞു. “ഞങ്ങള ം
േപാരുന്നു,” എന്ന് കൂെടയുള്ളവരും പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
അവർ, വള്ളത്തിൽ കയറി അവിെടനിന്നു പുറെപ്പട്ട .
എന്നാൽആരാ്രതിയിൽഅവർഒന്നും പിടിച്ചില്ല.

4 ഉഷസ്സായേപ്പാൾ, േയശു തടാകതീരത്ത് നിന്നു. അത്
േയശുവാെണന്ന് ശിഷ്യന്മാർതിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല.

5 േയശു അവേരാട്, “കുഞ്ഞുങ്ങേള, മീെനാന്നുമിേല്ല?”
എന്നു േചാദിച്ച .

“ഇല്ല,”എന്ന്അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു.
6 “വള്ളത്തിെന്റ വലതുഭാഗത്തു വല ഇറക്കുക, അേപ്പാൾ
നിങ്ങൾക്കു കിട്ട ം,”എന്ന് േയശു പറഞ്ഞു. അവർഅങ്ങെന
െചയ്തു. അേപ്പാൾഅവർക്കു വല വലിച്ച കയറ്റാൻേപാലും
കഴിയാത്ത്രത മീൻലഭിച്ച .

7 േയശു സ്േനഹിച്ച ശിഷ്യൻ പേ്രതാസിേനാട,്
“അതു കർത്താവാകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. “അതു
കർത്താവാകുന്നു” എന്നു േകട്ട ഉടെന ശിേമാൻ പേ്രതാസ,്
താൻ നഗ്നനായിരുന്നതിനാൽ പുറംവസ്്രതം അരയിൽ
ചുറ്റി െവള്ളത്തിൽ ചാടി. 8 മേറ്റ ശിഷ്യന്മാർ മീൻ നിറഞ്ഞ
വല വലിച്ച െകാണ്ട് വള്ളത്തിൽ പിന്നാെല െചന്നു.
അവർ കരയിൽനിന്ന് ഏകേദശം െതാണ്ണ റു മീറ്റർ†
ദൂരത്തിലായിരുന്നു. 9 കരയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ അവിെട
തീക്കനലുകൾകൂട്ടി അതിേന്മൽ മീൻ െവച്ചിരിക്കുന്നതും
അപ്പവും കണ്ടു.

10 േയശു അവേരാട്, “ഇേപ്പാൾ പിടിച്ച കുെറ മീൻ
െകാണ്ടുവരിക.” എന്നു പറഞ്ഞു. 11 ശിേമാൻ പേ്രതാസ്
വള്ളത്തിൽ കയറി വല കരയ്ക്കു വലിച്ച കയറ്റി.
നൂറ്റിയമ്പത്തിമൂന്ന് വലിയ മീൻെകാണ്ട് ആ വല
നിറഞ്ഞിരുന്നു. അ്രതേയെറ മത്സ്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട ം വല
കീറിേപ്പായില്ല! 12 േയശു അവേരാട്, “വന്നു ്രപഭാതഭക്ഷണം
കഴിക്കുക.” എന്നു പറഞ്ഞു. ശിഷ്യന്മാരിൽ ആരും
അേദ്ദഹേത്താട്, “അങ്ങ് ആരാണ്?” എന്നു േചാദിക്കാൻ
ൈധര്യെപ്പട്ടില്ല; അതു കർത്താവാെണന്ന് അവർക്കു
മനസ്സിലായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 13 േയശു വന്ന് അപ്പം
എടുത്ത് അവർക്കു െകാടുത്തു; അതുേപാെലതെന്ന
മീനും. 14 മരിച്ചവരിൽനിന്ന് പുനരുത്ഥാനംെചയ്തേശഷം
ഇേപ്പാൾ ഇത് മൂന്നാം്രപാവശ്യമാണ് േയശു ശിഷ്യന്മാർക്കു
്രപത്യക്ഷനാകുന്നത.്

പേ്രതാസിെന്റപുനഃസ്ഥാപനം

† 21:8 മൂ.ഭാ.ഏക. ഇരുനൂറുക്യ ബിറ്റ്
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15 ്രപഭാതഭക്ഷണത്തിനുേശഷം േയശു ശിേമാൻ
പേ്രതാസിേനാട,് “േയാഹന്നാെന്റ മകനായ ശിേമാേന,
ഇവെരക്കാൾഅധികം നീ എെന്നസ്േനഹിക്കുേന്നാ?” എന്നു
േചാദിച്ച .

“ഉവ്വ്, കർത്താേവ, എനിക്ക് അങ്ങേയാട് ഇഷ്ടമുെണ്ടന്ന്
അങ്ങ്അറിയുന്നേല്ലാ?” പേ്രതാസ് പറഞ്ഞു.

“എെന്റകുഞ്ഞാടുകെള േമയിക്കുക,” േയശു പറഞ്ഞു.
16 േയശു വീണ്ടും, “േയാഹന്നാെന്റ മകനായ ശിേമാേന, നീ
എെന്നസ്േനഹിക്കുേന്നാ?”എന്നു േചാദിച്ച .
അതിന് അയാൾ, “ഉവ്വ്, കർത്താേവ,എനിക്ക് അങ്ങേയാട്
ഇഷ്ടമുെണ്ടന്ന് അവിടന്ന് അറിയുന്നേല്ലാ?” എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

“എെന്റആടുകെളപരിപാലിക്കുക,” േയശു പറഞ്ഞു.
17 മൂന്നാംതവണയും േയശു, “േയാഹന്നാെന്റ മകനായ
ശിേമാെന,നിനക്ക്എേന്നാട് ഇഷ്ടമുേണ്ടാ?”എന്നു േചാദിച്ച .

“നിനക്ക്എേന്നാട് ഇഷ്ടമുേണ്ടാ?”എന്ന് േയശു മൂന്നാമതും
േചാദിക്കയാൽ പേ്രതാസ് ദുഃഖിതനായി ഇങ്ങെന മറുപടി
പറഞ്ഞു: “കർത്താേവ, അവിടന്ന് എല്ലാം അറിയുന്നു;
എനിക്ക്അങ്ങേയാട് ഇഷ്ടമുെണ്ടന്നുംഅങ്ങ്അറിയുന്നു.”
അേപ്പാൾ േയശു പേ്രതാസിേനാട,് “എെന്റ ആടുകെള
േമയിക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞേശഷം ഇങ്ങെന തുടർന്നു,
18 “സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിേന്നാട് പറയെട്ട: നീ
യുവാവായിരുന്നേപ്പാൾ സ്വയം വസ്്രതംധരിച്ച് ഒരുങ്ങി
ഇഷ്ടമുേള്ളടേത്തക്കു നടന്നു. വൃദ്ധനാകുേമ്പാൾ നീ
ൈക നീട്ട കയും മറ്റാെരങ്കിലും നിെന്ന വസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച
നിനക്കു േപാകാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സ്ഥലേത്തക്കു നിെന്ന
െകാണ്ടുേപാകുകയും െചയ്യ ം.” 19 ഏതു വിധത്തിലുള്ള
മരണത്താൽ പേ്രതാസ് ൈദവെത്ത മഹത്ത്വെപ്പടുത്തും
എന്നു സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു േയശു ഇതു പറഞ്ഞത്. പിെന്ന
േയശുഅയാേളാട,് “എെന്നഅനുഗമിക്കുക”എന്നുപറഞ്ഞു.

20 പേ്രതാസ് തിരിഞ്ഞുേനാക്കിയേപ്പാൾ േയശു സ്േനഹിച്ച
ശിഷ്യൻ പിന്നാെല വരുന്നതു കണ്ടു. അത്താഴസമയത്ത്
േയശുവിെന്റ മാറിൽ ചാരിെക്കാണ്ട,് “കർത്താേവ,അങ്ങെയ
ഒറ്റിെക്കാടുക്കുന്നത് ആരാണ്?” എന്നു േചാദിച്ചത്
ഇയാൾതെന്ന. 21അയാെളകണ്ടിട്ട പേ്രതാസ് േയശുവിേനാട്,
“കർത്താേവ, ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ കാര്യം എന്താകും?” എന്നു
േചാദിച്ച .

22 അതിന് േയശു, “ഞാൻ മടങ്ങിവരുന്നതുവെരയും
ഇവൻ ജീവിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് എെന്റ ഇഷ്ടെമങ്കിൽ
നിനക്ക് എന്തുകാര്യം? നീ എെന്ന അനുഗമിക്കുക” എന്നു
പറഞ്ഞു. 23 ഇതുനിമിത്തം, ആ ശിഷ്യൻ മരിക്കുകയില്ല
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എെന്നാരു സംസാരം സേഹാദരങ്ങൾക്കിടയിൽ ്രപചരിച്ച .
എന്നാൽ, അയാൾ മരിക്കുകയില്ല എന്ന് േയശു പറഞ്ഞില്ല;
അവിടന്നു പറഞ്ഞത്, “ഞാൻ മടങ്ങിവരുന്നതുവെരഅയാൾ
ജീവിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് എെന്റ ഇഷ്ടെമങ്കിൽ നിനക്ക്
എന്തുകാര്യം?”എന്നുമാ്രതംആയിരുന്നു.

24 ഈ ശിഷ്യൻതെന്നയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾക്കു
സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നതും ഇവ എഴുതിയതും. അവെന്റ
സാക്ഷ്യംസത്യെമന്നുഞങ്ങൾഅറിയുന്നു.

25 ഇവകൂടാെത മറ്റ് അേനകകാര്യങ്ങള ം േയശു െചയ്തു.
അവ ഓേരാന്നും എഴുതിയാൽ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ
േലാകത്തിൽത്തെന്നയും ഒതുങ്ങുകയില്ല എന്നു ഞാൻ
കരുതുന്നു.
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അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട
്രപവൃത്തികൾ in Luke

േയശുവിെന്റസ്വർഗാേരാഹണം
1-2 െതേയാഫിേലാേസ, ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയ
്രഗന്ഥം േയശു െതരെഞ്ഞടുത്ത അെപ്പാസ്തലന്മാർക്കു
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ആജ്ഞ നൽകിെക്കാണ്ട്
സ്വർഗാേരാഹണംെചയ്ത ദിവസംവെര അവിടന്നു
്രപവർത്തിച്ച ം ഉപേദശിച്ച ം തുടങ്ങിയ എല്ലാ
കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ച മായിരുന്നേല്ലാ. 3 അവിടെത്ത
്രകൂശീകരണത്തിനുേശഷം നാൽപ്പതുദിവസംവെര
അെപ്പാസ്തലന്മാർക്കു ്രപത്യക്ഷനാകുകയും
ൈദവരാജ്യെത്തക്കുറിച്ച സംസാരിക്കുകയും െചയ്തു.
ഇങ്ങെന, അനിേഷധ്യമായ നിരവധി െതളിവുകളിലൂെട,
അവിടന്ന് ജീവേനാടിരിക്കുന്നതായി േയശു അവർക്കു
കാണിച്ച െകാടുത്തു. 4 ഒരു ദിവസം േയശു അവേരാടുകൂെട
ഭക്ഷണം കഴിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ, ഇങ്ങെന
ആജ്ഞാപിച്ച , “നിങ്ങൾ െജറുശേലമിൽനിന്ന്
മടങ്ങിേപ്പാകാെത, പിതാവു നിങ്ങൾക്കു നൽകുെമന്നു
ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട ള്ള വാഗ്ദാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കണം.
5 േയാഹന്നാൻ ജലത്തിൽ സ്നാനം നൽകി, എന്നാൽ ചില
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുെകാണ്ട്
സ്നാനം ലഭിക്കും.”

6 അെപ്പാസ്തലന്മാർ േയശുവിെന്റ ചുറ്റ ംകൂടി,
“കർത്താേവ,അവിടന്ന് ഇേപ്പാഴാേണാ ഇ്രസാേയലിനു രാജ്യം
പുനഃസ്ഥാപിച്ച നൽകുന്നത്?”എന്നു േചാദിച്ച .

7അതിന് േയശു ഇങ്ങെന ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “പിതാവിെന്റ
സ്വന്തം അധികാരപരിധിയിലുള്ള കാലഘട്ടങ്ങെളയും
സമയങ്ങെളയുംകുറിച്ച നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതില്ല.
8എന്നാൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവു നിങ്ങളിൽആവസിക്കുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചവരായി െജറുശേലമിലും
െയഹൂദ്യ ്രപവിശ്യയിെലല്ലായിടത്തും ശമര്യാ്രപവിശ്യയിലും
ഭൂസീമകേളാളവുംഎെന്റസാക്ഷികളാകും.”

9 ഈ സംഭാഷണത്തിനുേശഷം, അവർ
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിെക്ക, അവിടന്ന് മുകളിേലക്ക്
എടുക്കെപ്പട്ട . ഉടെന ഒരു േമഘം അേദ്ദഹെത്ത അവരുെട
കാഴ്ചയിൽനിന്നു മറച്ച .
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10 ശിഷ്യന്മാർ േയശു ആകാശേത്തക്ക് േപാകുന്നത്
സൂക്ഷിച്ച േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ഇതാ,
ശു്രഭവസ്്രതധാരികളായ രണ്ട് പുരുഷന്മാർ അവരുെട
സമീപം നിൽക്കുന്നു! 11 “ഗലീലക്കാരായ പുരുഷന്മാേര,
നിങ്ങൾ ആകാശേത്തക്ക് തുറിച്ച േനാക്കി നിൽക്കുന്നത്
എന്തിന്? നിങ്ങളിൽനിന്നു സ്വർഗത്തിേലെക്കടുക്കെപ്പട്ട ഈ
േയശു, സ്വർഗത്തിേലക്കു േപാകുന്നതായി നിങ്ങൾ കണ്ട
അേതവിധത്തിൽത്തെന്നതിരിെകവരും,”അവർപറഞ്ഞു.
യൂദായ്ക്കു പകരം മത്ഥിയാസിെന െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നു

12 ഇതിനുേശഷം അെപ്പാസ്തലന്മാർ ഒലിവുമലയിൽനിന്ന്
ഏകേദശം ഒരു കിേലാമീറ്റർ* ദൂെരയുള്ളെജറുശേലമിേലക്കു
തിരിെക എത്തി. 13 തുടർന്ന,് അവർ താമസിച്ചിരുന്ന
വീടിെന്റ മുകൾനിലയിെല മുറിയിൽ ഒരുമിച്ച കൂടിയ
അെപ്പാസ്തലന്മാർ:

പേ്രതാസ,് േയാഹന്നാൻ,യാേക്കാബ,്അ്രന്തേയാസ;്
ഫിലിെപ്പാസ്, േതാമസ്;
ബർെത്താെലാമായി, മത്തായി;
അല് ഫായിയുെടമകൻയാേക്കാബ്, േദശീയവാദിയായിരുന്ന†
ശിേമാൻ,യാേക്കാബിെന്റ മകൻയൂദാ.

14 അവർ േയശുവിെന്റ അമ്മ മറിയേയാടും മറ്റ ചില
സ്്രതീകേളാടും േയശുവിെന്റ സേഹാദരന്മാേരാടുെമാപ്പം
അവിെടഏകമനേസ്സാെട ്രപാർഥനയിൽതുടർന്നുവന്നു.

15 അെന്നാരിക്കൽ അവിെട കൂടിയിരുന്ന ഏകേദശം
നൂറ്റിയിരുപതുേപർവരുന്ന വിശ്വാസികള െട മധ്യത്തിൽ
എഴുേന്നറ്റ നിന്ന്, പേ്രതാസ് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു:
16 “സേഹാദരങ്ങേള, േയശുവിെന അറസ്റ്റ െചയ്തവർക്കു
വഴികാണിച്ച യൂദാെയക്കുറിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ്
ദാവീദുമുേഖന ്രപവചിച്ചിരുന്നതിരുെവഴുത്തു നിറേവേറണ്ടത്
ആവശ്യമായിവന്നിരിക്കുന്നു. 17 ഞങ്ങളിൽ ഒരാളായി
ശു്രശൂഷയിൽപങ്കാളിത്തംഅവനു ലഭിച്ചിരുന്നു.”

18 എന്നാൽ, അയാൾ െചയ്ത അന്യായത്തിെന്റ
്രപതിഫലംെകാണ്ട് യൂദാ ഒരു വയൽ വാങ്ങി.
അതിൽത്തെന്ന തലകീഴായി വീണ് നടുവു തകർന്ന്
അവെന്റ ആന്തരികാവയവങ്ങൾ എല്ലാം പുറത്തുചാടി.
19 െജറുശേലംനിവാസികെളല്ലാം ഇതറിഞ്ഞു, അവർ ആ
* 1:12 മൂ.ഭാ. ഒരു ശബ്ബത്തിെല യാ്രത. െയഹൂദർ വിശുദ്ധദിവസമായും
വി്രശമദിവസമായും ആചരിച്ച വന്ന ആഴ്ചയിെല ഏഴാംദിവസമാണ് ശബ്ബത്ത.്
† 1:13 േറാമൻ അധിനിേവശെത്ത െചറുത്തുെകാണ്ട് അതിെനതിരായി
്രപവർത്തിച്ച െയഹൂദർക്കിടയിെല ഒരു വിഭാഗമാണ് ഇവർ. കനാന്യൻ എന്നാണ്
ഇവർഅറിയെപ്പട്ടിരുന്നത.് മർ. 3:18;മത്താ. 10:4കാണുക.
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നിലെത്ത അവരുെട ഭാഷയിൽ “അക്കൽദാമാ” എന്നു
വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി; “രക്തത്തിെന്റ വയൽ” എന്നാണ്
ഇതിനർഥം.
20 “ ‘അയാള െട വാസസ്ഥലംവിജനമായിത്തീരെട്ട;
അതിൽആരും വസിക്കാതിരിക്കെട്ട,’‡

എന്നും
“ ‘അയാള െട േനതൃസ്ഥാനം മെറ്റാരാൾസ്വീകരിക്കെട്ട,’§
എന്നും സങ്കീർത്തനപ്പ സ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
21-22 അതുെകാണ്ട,് േയാഹന്നാൻ േയശുവിനു സ്നാനം
നൽകിയ അന്നുമുതൽ കർത്താവായ േയശു
നമ്മിൽനിെന്നടുക്കെപ്പട്ട ദിവസംവെര അവിടന്ന് നമ്മുെട
മേധ്യ സഞ്ചരിച്ച സമയെമല്ലാം നമ്മുെട സഹചാരിയായിരുന്ന
ഒരാെള നേമ്മാെടാപ്പം േയശുവിെന്റ പുനരുത്ഥാനത്തിനു
സാക്ഷ്യംവഹിക്കാൻെതരെഞ്ഞടുേക്കണ്ടത്ആവശ്യമാണ്.”

23 അേപ്പാൾ അവർ ബർശബാസ് എന്നും യുസ്െതാസ്
എന്നും വിളിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന േയാേസഫ്, മത്ഥിയാസ്
എന്നീ രണ്ടുേപെര നിർേദശിച്ച . 24-25 എന്നിട്ട് അവർ
ഇങ്ങെന ്രപാർഥിച്ച : “എല്ലാവരുെടയും ഹൃദയങ്ങെള
അറിയുന്ന കർത്താേവ, തനിക്ക് അർഹമായ
സ്ഥലേത്തക്കു േപാേകണ്ടതിനു യൂദാസ് ഉേപക്ഷിച്ച ഈ
അെപ്പാസ്തലശു്രശൂഷയുെട സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കാൻ ഈ
ഇരുവരിൽആെരയാണ്അങ്ങുെതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നത്
എന്ന് കാണിച്ച തരണേമ.” 26 തുടർന്ന് അവർക്കായി
നറുക്കിട്ട ; നറുക്ക് മത്ഥിയാസിനു വീഴുകയും
അേദ്ദഹം പതിെനാന്ന് അെപ്പാസ്തലന്മാേരാടുകൂെട
പരിഗണിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു.

2
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റആഗമനം

1 െപന്തെക്കാസ്തുനാൾ* വെന്നത്തിയേപ്പാൾ
അവെരല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച്
ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. 2 െപെട്ടന്ന്, െകാടുങ്കാറ്റ്
വീശിയടിക്കുന്നതുേപാെല സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഒരു ശബ്ദം
ഉണ്ടായി, അത് അവർ ഇരുന്ന വീടാെക നിറഞ്ഞു.
3 തീജ്വാലേപാെല പിളർന്ന നാവുകൾ അവർക്കു ദൃശ്യമായി;
അവ അവരിൽ ഓേരാരുത്തരുെടേമൽ ആവസിക്കുകയും

‡ 1:20 സങ്കീ. 69:25 § 1:20 സങ്കീ. 109:8 * 2:1 െപസഹാെപ്പരുന്നാളിന,്
അതായത,് േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ്രകൂശുമരണത്തിന് അൻപതാമെത്ത
ദിവസമാണ് െപന്തെക്കാസ്ത് എന്ന ഉത്സവം. ആഴ്ചകള െട െപരുന്നാൾ
അഥവാ,വാേരാത്സവം,എന്നുവിളിക്കെപ്പട്ടഇതുപിന്നീട് െപന്തെക്കാസ്ത് ഉത്സവം
എന്നു വിളിക്കെപ്പട്ട . പുറ. 34:22;േലവ്യ. 23:15-22കാണുക. ഇന്ന് ഇത് ഷാവുആത്
അഥവാ,ഷബുഒത്എന്നേപരിൽഅറിയെപ്പടുന്നു.
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െചയ്തു. 4 എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ
നിയ്രന്തണത്തിലായി,†ആത്മാവ് കഴിവു നൽകിയതുേപാെല
അവർക്ക് അന്യമായിരുന്ന ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാൻ
തുടങ്ങി.

5 എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള ഭക്തരായ െയഹൂദർ
അേപ്പാൾ െജറുശേലമിൽ വന്നു താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
6 ഈ ശബ്ദംേകട്ട് ജനങ്ങൾ വന്നുകൂടി; വന്നുകൂടിയ
ഓേരാരുത്തരുെടയും മാതൃഭാഷയിലുള്ള സംസാരം
േകട്ട് അവർ സം്രഭാന്തരായി. 7 അത്ഭുതപരത്രന്തരായ
അവർ ആശ്ചര്യേത്താെട ഇങ്ങെന പരസ്പരം പറഞ്ഞു:
“േനാക്കൂ, ഈ സംസാരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും ഗലീലക്കാർ
അേല്ല? 8 പിെന്ന നാം ഓേരാരുത്തരും ജനിച്ച നമ്മുെട
സ്വന്തംഭാഷയിൽ ഇവർ സംസാരിച്ച േകൾക്കുന്നെതങ്ങെന?
9 പാർഥ്യരും േമദ്യരും ഏലാമ്യരും; െമെസാെപ്പാത്താമിയ,
െയഹൂദ്യാ, കപ്പേദാക്യ, 10 െപാെന്താസ്, ഏഷ്യാ്രപവിശ്യ,‡
്രഫുഗ്യ, പംഫുല്യ, ഈജിപ്റ്റ,് കുേറനയ്ക്കു§ സമീപമുള്ള
ലിബ്യാ്രപേദശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവരും;
േറാമിൽനിന്ന്വന്നസന്ദർശകരായെയഹൂദരുംെയഹൂദാമതം
സ്വീകരിച്ചവരും േ്രകത്തരും അറബികള ം ആയ നാം
11 നമ്മുെട ഭാഷകളിൽ ൈദവത്തിെന്റ അത്ഭുതകാര്യങ്ങൾ,
ഇവർ ്രപസ്താവിക്കുന്നതു േകൾക്കുന്നു!” 12 എല്ലാവരും
അത്ഭുതവും പരി്രഭാന്തിയും നിറഞ്ഞവരായി “ഇത്
എന്തായിരിക്കുേമാ?”എന്നുപരസ്പരം േചാദിച്ച .

13 എന്നാൽ മറ്റ ചിലർ, “പുതുവീഞ്ഞിനാൽ ഇവർ
ഉന്മത്തരായിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞ്പരിഹസിച്ച .
പേ്രതാസിെന്റ ്രപസംഗം

14 അേപ്പാൾ പേ്രതാസ് മറ്റ പതിെനാന്നുേപേരാടുെമാപ്പം
എഴുേന്നറ്റ നിന്ന് ശബ്ദമുയർത്തി ജനെത്ത
അഭിസംേബാധനെചയ്ത് ഇങ്ങെന വിശദീകരിച്ച :
“െയഹൂദാജനേമ, െജറുശേലംനിവാസികൾ എല്ലാവരുേമ,
എെന്റ വാക്കുകൾ ്രശദ്ധിച്ച േകൾക്കുക, ഞാൻ
വിശദീകരിക്കാം. 15 നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതുേപാെല
ഇവർ ലഹരിപിടിച്ചവരല്ല; കാരണം, ഇേപ്പാൾ രാവിെല
ഒൻപതുമണിമാ്രതമേല്ല* ആയിട്ട ള്ള ?† 16 േയാേവൽ
† 2:4 മൂ.ഭാ. നിറഞ്ഞവരായി ‡ 2:10 ആധുനിക തുർക്കിയുെട
പശ്ചിമഭാഗത്തുള്ള ചില പട്ടണങ്ങൾ ഉൾെപ്പടുന്നതാണ് പുരാതന േറാമൻ

സാ്രമാജ്യത്തിെലഏഷ്യാ്രപവിശ്യഅഥവാ,സംസ്ഥാനം. § 2:10 ആ്രഫിക്കയുെട
വടക്കൻതീരത്തുള്ള ഒരു ്രഗാമം. * 2:15 മൂ.ഭാ. മൂന്നാംമണി † 2:15 ഇത്
െയഹൂദരുെട ്രപാർഥനാസമയമായിരുന്നു; സാധാരണ ഇതിനുേശഷമാണ് അവർ
്രപഭാതഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നത.് ഭക്ഷണംേപാലും കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ആ
സമയത്ത്അവർ മദ്യപിച്ചിട്ടില്ലഎന്നാണ് പേ്രതാസ് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത.്
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്രപവാചകനിലൂെടൈദവംഅരുളിെച്ചയ്തിട്ട ള്ളതാണിത്:
17 “ ‘അന്തിമനാള കളിൽ,ഞാൻഎെന്റആത്മാവിെന
സകലമനുഷ്യരുെടേമലും പകരും;

നിങ്ങള െട പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും ്രപവചിക്കും,
നിങ്ങള െടയുവാക്കൾക്കു ദർശനങ്ങളണ്ടാകും;
നിങ്ങള െടവൃദ്ധന്മാർസ്വപ്നങ്ങൾകാണും.

18എെന്റദാസന്മാരുെടയും ദാസിമാരുെടയുംേമലും
ആനാള കളിൽഞാൻഎെന്റആത്മാവിെനപകരും,
അതിനാൽഅവരും ്രപവചിക്കും.

19ഞാൻഉയെരആകാശത്തിൽഅത്ഭുതങ്ങള ം
താേഴ ഭൂമിയിൽചിഹ്നങ്ങള ംനൽകും—
രക്തവും തീയും പുകച്ച രുള ംതെന്ന.

20 കർത്താവിെന്റ േ്രശഷ്ഠവും േതേജാമയവുമായ ദിവസം
വരുന്നതിനുമുേമ്പ
സൂര്യൻഇരുളായി മാറുകയും
ച്രന്ദൻ രക്തമായിത്തീരുകയും െചയ്യ ം.

21കർത്താവിെന്റനാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന
ഏെതാരുവനും രക്ഷിക്കെപ്പടും,’ എന്നു ൈദവം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.‡

22 “ഇ്രസാേയൽജനേമ, ഈ വാക്കുകൾ േകട്ടാലും:
നസെറത്തുകാരനായ§ േയശു, ൈദവം അേദ്ദഹത്തിലൂെട
നിങ്ങള െട മധ്യത്തിൽ െചയ്ത വീര്യ്രപവൃത്തികള ം
അത്ഭുതങ്ങള ം ചിഹ്നങ്ങള ംമുേഖന ൈദവംതെന്ന
സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തിയ വ്യക്തി ആയിരുന്നുെവന്ന്
നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ. 23 ൈദവം തെന്റ
നിശ്ചിതപദ്ധതിയാലും പൂർവജ്ഞാനത്താലും അേദ്ദഹെത്ത
നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ച തന്നു. എന്നാൽ െയഹൂേദതരരുെട*
സഹായേത്താെട നിങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത ്രകൂശിേന്മൽ
തറച്ച െകാന്നു. 24 എന്നാൽ, മരണത്തിെന്റ
അതിതീ്രവേവദനയിൽ അടക്കിെവക്കാെത അതിെന്റ
ബന്ധനങ്ങളഴിച്ച് ൈദവം അേദ്ദഹെത്ത ഉയിർപ്പിച്ച ;
മരണത്തിന് അേദ്ദഹെത്ത ബന്ധിതനാക്കിെവക്കുന്നത്
അസാധ്യമായിരുന്നു. 25 ്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച് ദാവീദ്
പറയുന്നത് ഇ്രപകാരമാണ്:
“ ‘ഞാൻ കർത്താവിെന എെന്റമുമ്പിൽ എേപ്പാഴും

്രപതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവിടന്ന്എെന്റവലതുഭാഗത്തുള്ളതുെകാണ്ട്
ഞാൻകുലുങ്ങിേപ്പാകുകയില്ല.

‡ 2:21 േയാേവ. 2:28-32 § 2:22 മത്താ. 2:23 * 2:23 മൂ.ഭാ.
്രപമാണരഹിതരായവരുെട
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26അതുെകാണ്ട് എെന്റഹൃദയംആനന്ദിക്കുന്നു,എെന്റ നാവ്
ആഹ്ലാദിക്കുന്നു;
എെന്റശരീരവും ്രപത്യാശയിൽനിവസിക്കും.

27 എെന്റ ്രപാണെന അവിടന്ന് പാതാളത്തിൽ
ഉേപക്ഷിക്കുകയില്ല;
അവിടെത്ത പരിശുദ്ധെന ജീർണത കാണാൻ അങ്ങ്
അനുവദിക്കുകയുമില്ല.

28ജീവെന്റവഴികൾഅവിടന്ന്എെന്നഅറിയിച്ച ;
തിരുസന്നിധിയിൽ അവിടന്ന് എെന്ന ആനന്ദത്താൽ
നിറയ്ക്കും.’†

29 “സേഹാദരങ്ങേള, പൂർവപിതാവായ ദാവീദിെനക്കുറിച്ച,്
അേദ്ദഹം മരിച്ച െവന്നും അടക്കെപ്പട്ട െവന്നും എനിക്ക്
നിങ്ങേളാട് ഉറപ്പായി പറയാൻകഴിയും; അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കല്ലറ ഇന്നുവെര നമ്മുെട മേധ്യ ഇവിെട ഉണ്ടേല്ലാ. 30 ദാവീദ്
ഒരു ്രപവാചകൻ ആയിരുന്നു: തെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിൻഗാമികളിൽ ഒരുവെന ഇരുത്തുെമന്ന്
ൈദവം അേദ്ദഹേത്താട് ആണയിട്ട് ശപഥംെചയ്ത കാര്യം
ദാവീദിന്അറിയാമായിരുന്നു. 31 ‘അേദ്ദഹെത്തപാതാളത്തിൽ
വിട്ട കളഞ്ഞില്ല; അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശരീരം ജീർണത
കണ്ടതുമില്ല’ എന്നു ദാവീദ് ്രകിസ്തുവിെന്റ പുനരുത്ഥാനം
മുൻകൂട്ടിക്കണ്ട് ്രപവചിച്ച . 32 ഈ േയശുവിെന ൈദവം
ഉയിർപ്പിച്ച ; അതിനു ഞങ്ങെളല്ലാവരും സാക്ഷികളാകുന്നു.
33 അേദ്ദഹം ൈദവത്തിെന്റ വലതുഭാഗേത്തക്ക്
ഉയർത്തെപ്പട്ടിട്ട,് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന വാഗ്ദാനം
പിതാവിൽനിന്ന് സ്വീകരിച്ച്, സമൃദ്ധമായി നൽകിയതാണ്
നിങ്ങൾ ഈ കാണുകയും േകൾക്കുകയുംെചയ്യന്നത്.
34 ദാവീദ് സ്വർഗാേരാഹണം െചയ്തില്ലേല്ലാ! എങ്കിലും
അേദ്ദഹം പറയുന്നതിങ്ങെനയാണ:്
“ ‘കർത്താവ്എെന്റകർത്താവിേനാട്‡അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻനിെന്റശ്രതുക്കെള
നിെന്റചവിട്ടടിയിലാക്കുംവെര,
35നീഎെന്റവലതുഭാഗത്ത് ഉപവിഷ്ടനാകുക.” ’§

36 “അതുെകാണ്ട,് നിങ്ങൾ ്രകൂശിച്ച ഈ
േയശുവിെനത്തെന്ന ൈദവം കർത്താവും
്രകിസ്തുവുമാക്കിെവച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇ്രസാേയൽജനം
മുഴുവനും നിസ്സേന്ദഹംഅറിഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട.”

37 ഇതു േകട്ട ജനം ഹൃദയത്തിൽ മുറിേവറ്റവരായി
പേ്രതാസിേനാടും മറ്റ് അെപ്പാസ്തലന്മാേരാടും,
† 2:28 സങ്കീ. 16:8-11 ‡ 2:34 അതായത്, പിതാവായ ൈദവം
േയശുകർത്താവിേനാട് § 2:35 സങ്കീ. 110:1
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“സേഹാദരന്മാേര, ഞങ്ങൾ എന്താണ് െചേയ്യണ്ടത്?” എന്നു
േചാദിച്ച .

38 പേ്രതാസ് അവേരാടു പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ
ഓേരാരുത്തരും പാപങ്ങൾ ഉേപക്ഷിച്ച് ൈദവത്തിേലക്കു
മടങ്ങുകയും* േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽ
സ്നാനം സ്വീകരിക്കുകയുംെചയ്യ ക; അേപ്പാൾ
നിങ്ങള െട പാപങ്ങൾ േമാചിക്കെപ്പടും, പരിശുദ്ധാത്മാവ്
എന്ന ദാനം നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും. 39 നമ്മുെട
ൈദവമായ കർത്താവ് തെന്റ അടുേത്തക്കു വിളിക്കുന്ന
എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി ഉള്ളതാണ് ഈ വാഗ്ദാനം—
നിങ്ങൾക്കുംനിങ്ങള െടമക്കൾക്കുംമാ്രതമല്ല,വിദൂരസ്ഥരായ
എല്ലാവർക്കുംകൂടിയാണ്.”

40 ഇതുമാ്രതമല്ല, മറ്റേനകം വാക്കുകളിലൂെട പേ്രതാസ്
അവർക്കു സാക്ഷ്യം നൽകുകയും “വ്രകതയുള്ള
ഈ തലമുറയിൽനിന്നു രക്ഷിക്കെപ്പടുക,” എന്നു
്രപേബാധിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. 41 അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സേന്ദശം അംഗീകരിച്ചവർ സ്നാനം സ്വീകരിച്ച . അന്നു
മൂവായിരേത്താളംേപർഅവേരാടു േചർന്നു.

വിശ്വാസികള െടകൂട്ടായ്മ
42 അവർ അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട ഉപേദശത്തിലും
കൂട്ടായ്മയിലും കർത്തൃേമശാചരണത്തിലും
്രപാർഥനയിലും അർപ്പണേബാധേത്താെട തുടർന്നുവന്നു.
43 അെപ്പാസ്തലന്മാർമുേഖന സംഭവിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന
അനവധി അത്ഭുതങ്ങള ം ചിഹ്നങ്ങള ംനിമിത്തം
എല്ലാവരുെടയും മനസ്സിൽ ഭക്ത്യാദരങ്ങൾ നിറഞ്ഞു.
44 വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും ഏകഹൃദയേത്താെട
ഒരിടത്തു കൂടിവരികയും വസ്തുവകകൾ എല്ലാം
എല്ലാവരുേടതും എന്നേപാെല കരുതുകയും െചയ്തു.
45 തങ്ങള െട വസ്തുവകകള ം മറ്റ സമ്പാദ്യങ്ങള ം
വിറ്റ് ഓേരാരുത്തരുെടയും ആവശ്യാനുസരണം അവർ
എല്ലാവർക്കുമായി പങ്കിട്ട . 46 അവർ നാൾേതാറും
നിരന്തരമായി ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ ഏകഹൃദയേത്താെട
കൂടിവരികയും വീടുകൾേതാറും അപ്പംനുറുക്കുകയും
ആനന്ദേത്താെടയും ആത്മാർഥതേയാെടയും ഭക്ഷണം
കഴിക്കുകയും 47 ൈദവെത്ത സ്തുതിക്കുകയും െചയ്തു.
അവർസകലരുെടയും ്രപീതിക്കുപാ്രതമായിത്തീർന്നു.ഓേരാ
ദിവസവും രക്ഷിക്കെപ്പടുന്നവെര കർത്താവ് ആ കൂട്ടേത്താട്
േചർത്തുെകാണ്ടിരുന്നു.

* 2:38 അഥവാ, മാനസാന്തരെപ്പടുക
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3
മുടന്തനായ ഭിക്ഷക്കാരെനപേ്രതാസ്സൗഖ്യമാക്കുന്നു

1 ഒരു ദിവസം പേ്രതാസും േയാഹന്നാനും
ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്നുമണിക്കുള്ള ്രപാർഥനയുെട സമയത്ത്
ൈദവാലയത്തിേലക്കു േപാകുകയായിരുന്നു. 2 ജന്മനാ
മുടന്തനായിരുന്ന ഒരാെള ൈദവാലയത്തിെന്റ സുന്ദരം
എന്നു േപരുള്ള േഗാപുരവാതിലിനടുേത്തക്ക് ചിലർ
എടുത്തുെകാണ്ടുവന്നു. ൈദവാലയത്തിൽ വരുന്നവേരാടു
ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി അയാെള ദിനം്രപതി
അവിെട ഇരുത്തുക പതിവായിരുന്നു. 3 പേ്രതാസും
േയാഹന്നാനും ൈദവാലയത്തിേലക്കു ്രപേവശിക്കാൻ
േപാകുന്നതുകണ്ട് അയാൾ അവേരാടു ഭിക്ഷ യാചിച്ച .
4 പേ്രതാസ് േയാഹന്നാേനാടുകൂെട നിന്ന് അയാെള
സൂക്ഷിച്ച േനാക്കിെക്കാണ്ട്, “ഞങ്ങള െടേനേര േനാക്കൂ”
എന്നു പറഞ്ഞു. 5 അവരുെട പക്കൽനിന്ന് എെന്തങ്കിലും
ലഭിക്കുംഎന്ന ്രപതീക്ഷേയാെടഅയാൾഅവെര േനാക്കി.

6 അേപ്പാൾ പേ്രതാസ,് “െവള്ളിേയാ സ്വർണേമാ
എനിക്കില്ല; എനിക്കുള്ളതു ഞാൻ നിനക്കു തരുന്നു;
നസറായനായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽ
എഴുേന്നറ്റ * നടക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു. 7 അയാെള
വലതുൈകയിൽ പിടിെച്ചഴുേന്നൽപ്പിച്ച , അേപ്പാൾത്തെന്ന
അയാള െട പാദങ്ങൾക്കും കണങ്കാലുകൾക്കും ബലം
ലഭിച്ച . 8 അയാൾ ചാടിെയഴുേന്നറ്റ നിന്നു; നടന്നും
തുള്ളിച്ചാടിയും ൈദവെത്ത സ്തുതിച്ച ംെകാണ്ട്
അവേരാെടാപ്പം ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ ്രപേവശിച്ച .
9 അയാൾ നടക്കുന്നതും ൈദവെത്ത സ്തുതിക്കുന്നതും
ജനെമല്ലാം കണ്ടു. 10 ൈദവാലയത്തിെന്റ സുന്ദരം എന്ന
േഗാപുരകവാടത്തിൽ ഇരുന്ന യാചകനാണ് അയാൾ എന്ന്
അവർ മനസ്സിലാക്കി. അയാൾക്കു സംഭവിച്ചതുകണ്ട് അവർ
അത്ഭുതവുംസം്രഭമവും നിറഞ്ഞവരായി.
പേ്രതാസ് ്രപസംഗിക്കുന്നു

11 അയാൾ പേ്രതാസിെനയും േയാഹന്നാെനയും
വിട്ട േപാകാെത നിൽക്കുേമ്പാൾ ആശ്ചര്യഭരിതരായ
ജനം “ശേലാേമാെന്റ മണ്ഡപം” എന്ന സ്ഥാനത്ത്
അവരുെട അടുക്കൽ ഓടിക്കൂടി. 12 പേ്രതാസ്
അതുകണ്ട് അവെര അഭിസംേബാധനെചയ്ത് ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞു: “ഇ്രസാേയൽജനേമ, ഇതിൽ നിങ്ങൾ
ആശ്ചര്യെപ്പടുന്നെതന്തിന്? ഞങ്ങള െട സ്വന്തം
ശക്തിെകാേണ്ടാ ഭക്തിെകാേണ്ടാ ഇയാെള നടക്കാൻ
്രപാപ്തനാക്കി എന്ന ഭാവത്തിൽ ഞങ്ങെള എന്തിനാണ്

* 3:6 ചി.ൈക.്രപ.ഈവാക്കുകാണുന്നില്ല
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സൂക്ഷിച്ച േനാക്കുന്നത്? 13 അ്രബാഹാമിെന്റയും
യിസ്ഹാക്കിെന്റയും യാേക്കാബിെന്റയും ൈദവം, നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവംതെന്ന, തെന്റ ദാസനായ
േയശുവിെന മഹത്ത്വെപ്പടുത്തി. നിങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത
വധിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തു. േയശുവിെന
വിട്ടയയ്ക്കാൻ പീലാേത്താസ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നിട്ട ം
നിങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത തിരസ്കരിച്ച കളഞ്ഞു.
14 പരിശുദ്ധനും നീതിമാനുമായവെന നിരാകരിച്ച െകാണ്ട്
െകാലപാതകിെയ േമാചിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്കു വിട്ട തരണം
എന്ന് അേപക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു. 15 ജീവെന്റ
ഉറവിടമായവെന നിങ്ങൾ വധിച്ച കളഞ്ഞു; എന്നാൽ,
ൈദവം അേദ്ദഹെത്ത മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ച ;
ഞങ്ങൾ അതിനു സാക്ഷികളാണ്. 16 അവിടെത്ത
നാമത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽത്തെന്നയാണ്, ഇയാൾ
ഇേപ്പാൾ ബലം്രപാപിച്ചവനായി നിങ്ങൾ കാണുകയും
അറിയുകയുംെചയ്യന്നത്. തീർച്ചയായും, േയശുവിെന്റ
നാമത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽത്തെന്നയാണ്
നിങ്ങള െടെയല്ലാം മുമ്പിൽെവച്ച് അയാൾക്കു
പരിപൂർണസൗഖ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത.്

17 “ഇേപ്പാൾ സേഹാദരങ്ങേള, അജ്ഞതമൂലമാണ്
നിങ്ങള െട േനതാക്കെളേപ്പാെലതെന്ന നിങ്ങള ം
േയശുവിേനാട് ഇങ്ങെന ്രപവർത്തിച്ചത് എന്ന്
എനിക്കറിയാം. 18 എന്നാൽ ൈദവത്തിെന്റ ്രകിസ്തു
ഇവെയല്ലാം സഹിക്കുെമന്ന് എല്ലാ ്രപവാചകന്മാരുെടയും
അധരങ്ങളിലൂെട മുൻകൂട്ടി അരുളിെച്ചയ്തത് ഇങ്ങെന
ൈദവം പൂർത്തീകരിച്ച . 19 ഇേപ്പാൾ നിങ്ങള െട പാപങ്ങൾ
മായിക്കെപ്പേടണ്ടതിന് അവ ഉേപക്ഷിച്ച് ൈദവത്തിേലക്കു
തിരിയുക; 20അങ്ങെന കർത്താവിെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന്
ആശ്വാസകാലങ്ങൾ വരികയും നിങ്ങൾക്കായി
നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ്രകിസ്തു എന്ന േയശുവിെന
അവിടന്ന്അയയ്ക്കുകയും െചയ്യ ം. 21ആരംഭംമുതൽതെന്ന
തെന്റ വിശുദ്ധ്രപവാചകന്മാരുെട അധരങ്ങളിലൂെട
ൈദവം വാഗ്ദാനംെചയ്തിട്ട ള്ളെതല്ലാം അവിടന്ന്
പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന കാലംവെര േയശു സ്വർഗത്തിൽത്തെന്ന
തുടേരണ്ടതാകുന്നു. 22േമാശഇ്രപകാരംപറഞ്ഞു, ‘നിങ്ങള െട
ൈദവമായ കർത്താവ് നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരുെട
മധ്യത്തിൽനിന്ന് എെന്നേപ്പാെല ഒരു ്രപവാചകെന
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി എഴുേന്നൽപ്പിക്കും; അേദ്ദഹം
പറയുന്നെതല്ലാം നിങ്ങൾ ്രശദ്ധേയാെട േകൾക്കണം. 23ആ
്രപവാചകെന ആെരങ്കിലും അനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ
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അയാൾ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽനിന്ന് സമ്പൂർണമായി
േഛദിക്കെപ്പടും.’†

24 “ശമുേവൽമുതലുള്ള എല്ലാ ്രപവാചകന്മാരും ഈ
നാള കെളക്കുറിച്ച ്രപസ്താവിച്ചിട്ട ണ്ട്. 25 ‘ഭൂമിയിെല
സകലകുടുംബങ്ങള ം നിെന്റ സന്തതിയിലൂെട
അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും’‡ എന്നു ൈദവം അ്രബാഹാമിേനാട്
അരുളിെച്ചയ്തു. നിങ്ങൾ ആ ്രപവാചകരുെടയും
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാേരാട് ൈദവം െചയ്ത
ഉടമ്പടിയുെടയും മക്കളാണ്. 26 അങ്ങെന, നിങ്ങളിൽ
ഓേരാരുത്തെരയും അവരവരുെട ദുഷ്ടതയിൽനിന്നു
പിന്തിരിപ്പിച്ച് അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിനാണ് ആദ്യം ൈദവം
തെന്റ ദാസനായ േയശുവിെന എഴുേന്നൽപ്പിച്ച് നിങ്ങള െട
അടുേത്തക്കയച്ചത്.”

4
പേ്രതാസും േയാഹന്നാനും െയഹൂദരുെട േകാടതിയിൽ

1പേ്രതാസും േയാഹന്നാനുംജനേത്താടുസംവദിച്ച െകാണ്ടു
നിൽക്കുേമ്പാൾ പുേരാഹിതന്മാരും ൈദവാലയേസനയുെട
നായകനും സദൂക്യരും അവരുെടേനേര വന്നു. 2 പേ്രതാസും
േയാഹന്നാനും ജനെത്ത പഠിപ്പിക്കുകയും മരിച്ചവർക്ക്
േയശുവിലൂെട പുനരുത്ഥാനമുണ്ട് എന്നു ്രപസംഗിക്കുകയും
െചയ്തതുെകാണ്ട് അവർ വളെര അസ്വസ്ഥരായി. 3അവർ
പേ്രതാസിെനയും േയാഹന്നാെനയും പിടിച്ച , സന്ധ്യാസമയം
ആയിരുന്നതുെകാണ്ട് പിേറ്റദിവസംവെര തടവിൽെവച്ച .
4 എന്നാൽ, വചനം േകട്ടവരിൽ അേനകർ വിശ്വസിച്ച ;
വിശ്വസിച്ചവരിൽ പുരുഷന്മാരുെട സംഖ്യതെന്ന ഏകേദശം
അയ്യായിരമായി.

5 പിേറ്റദിവസം അധികാരികള ം സമുദായേനതാക്കന്മാരും
േവദജ്ഞരും െജറുശേലമിൽ േയാഗം േചർന്നു;
6 മഹാപുേരാഹിതൻ ഹന്നാവും ഒപ്പം കയ്യഫാവും
േയാഹന്നാനും അെലക്സന്തറും മഹാപുേരാഹിതെന്റ
കുടുംബത്തിൽെപ്പട്ട മറ്റള്ളവരും അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു.
7 അവർ പേ്രതാസിെനയും േയാഹന്നാെനയും തങ്ങള െട
മധ്യത്തിൽ നിർത്തി, “നിങ്ങൾ എന്ത് ശക്തിയാൽ, അഥവാ,
ഏതുനാമത്താൽആണ്ഇതു െചയ്തത്?”എന്നു േചാദിച്ച .

8 അതിനു മറുപടിയായി പേ്രതാസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ
നിയ്രന്തണത്തിൽ ഇങ്ങെന ്രപഖ്യാപിച്ച . “ജനത്തിെന്റ
അധികാരികേള, സമുദായേനതാക്കന്മാേര, 9 മുടന്തനായ
ഒരു മനുഷ്യേനാടു കരുണ കാണിച്ചതിെന സംബന്ധിച്ച ം
അയാൾക്കു സൗഖ്യം ലഭിച്ചതിെന സംബന്ധിച്ച മാണ്

† 3:23 ആവ. 18:15,18,19 ‡ 3:25 ഉൽ. 22:18; 26:4
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ഇന്നു ഞങ്ങെള വിസ്തരിക്കുന്നെതങ്കിൽ, 10 എല്ലാ
ഇ്രസാേയൽജനവും ഇതറിയുക: നിങ്ങൾ ്രകൂശിച്ചവനും
മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ൈദവം ഉയിർപ്പിച്ചവനുമായ നസറായനായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്താൽത്തെന്നയാണ്, ഇയാൾ
പരിപൂർണ സൗഖ്യമുള്ളവനായി നിങ്ങള െടമുമ്പിൽ
നിൽക്കുന്നത.്
11 “ ‘ശില്പികളായനിങ്ങൾഉേപക്ഷിച്ചെതങ്കിലും
മൂലക്കല്ലായിമാറിയകല്ല’്*ഈേയശു്രകിസ്തുതെന്ന.

12 മെറ്റാരുവനിലും രക്ഷ ഇല്ല; നാം രക്ഷിക്കെപ്പടാൻ
ആകാശത്തിെന്റ കീഴിൽ, മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽ നൽകെപ്പട്ട
േവെറാരു നാമവും ഇല്ല.”

13 പേ്രതാസും േയാഹന്നാനും പഠിപ്പില്ലാത്ത സാധാരണ
മനുഷ്യരായിരുന്നിട്ട ം അവരിൽ ്രപകടമായ ൈധര്യം കണ്ട്
േനതൃസംഘത്തിലുള്ളവർ ആശ്ചര്യെപ്പട്ട ; പേ്രതാസും
േയാഹന്നാനും േയശുവിേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നവർ
എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി. 14 സൗഖ്യം ലഭിച്ച മനുഷ്യൻ
അവിെട അവേരാടുകൂെട നിൽക്കുന്നതു കണ്ടതുെകാണ്ട്
അവർക്ക് ഒന്നും എതിർത്തുപറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
15 അതുെകാണ്ട് അവേരാടു ന്യായാധിപസമിതിയിൽനിന്നു†
പുറത്തുേപാകാൻ കൽപ്പിച്ചതിനുേശഷം അവർക്കിടയിൽ
ഇങ്ങെന ചർച്ചെചയ്തു, 16 “ഈ മനുഷ്യരുെട കാര്യത്തിൽ
നാം എന്താണു െചേയ്യണ്ടത്? വളെര ്രശേദ്ധയമായ ഒരു
അത്ഭുതം അവർ െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്നു െജറുശേലമിൽ
താമസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുമറിയാം; അതു നിേഷധിക്കാൻ
നമുക്കു സാധ്യവുമല്ല. 17എങ്കിലും അത് ജനമേധ്യ കൂടുതൽ
്രപചരിക്കാതിരിക്കാൻ, ഈ നാമത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും
ഒരു മനുഷ്യേനാടും അവർ സംസാരിക്കരുെതന്നു താക്കീതു
നൽകാം.”

18 തുടർന്ന് പേ്രതാസിെനയും േയാഹന്നാെനയും വിളിച്ച,്
“നിങ്ങൾ േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ സംസാരിക്കുകേയാ
ഉപേദശിക്കുകേയാ അരുത”് എന്ന് ആജ്ഞ നൽകി.
19 അതിന് പേ്രതാസും േയാഹന്നാനും, “ൈദവെത്തക്കാൾ
അധികം നിങ്ങെള അനുസരിക്കുന്നതു ൈദവദൃഷ്ടിയിൽ
ശരിേയാ എന്നു നിങ്ങൾതെന്ന വിധിക്കുക. 20ഞങ്ങൾക്ക്
ഞങ്ങൾ കാണുകയും േകൾക്കുകയുംെചയ്തതു
്രപസ്താവിക്കാതിരിക്കാൻസാധ്യമല്ല”എന്നുമറുപടിപറഞ്ഞു.

21 ഈ സംഭവംനിമിത്തം ജനെമല്ലാം ൈദവെത്ത
മഹത്ത്വെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നതിനാൽ പേ്രതാസിെനയും
േയാഹന്നാെനയും ശിക്ഷിക്കാനുള്ള പഴുെതാന്നും

* 4:11 സങ്കീ. 118:22 † 4:15 മൂ.ഭാ. സൻെഹ്രദിൻ. മഹാപുേരാഹിതനടക്കം 71
േപർഅടങ്ങുന്നഒരുസംഘമാണിത.്
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ന്യായാധിപസമിതിയിലുള്ളവർ കണ്ടില്ല. വീണ്ടും അവെര
ഭീഷണിെപ്പടുത്തിയേശഷം വിട്ടയച്ച . 22 നാൽപ്പതിേലെറ
വയസ്സള്ള ഒരാളായിരുന്നു അത്ഭുതകരമായ േരാഗസൗഖ്യം
ലഭിച്ചആമനുഷ്യൻ.
വിശ്വാസികള െട ്രപാർഥന

23 ജയിൽേമാചിതരായേശഷം പേ്രതാസും
േയാഹന്നാനും സ്േനഹിതരുെട അടുക്കൽ മടങ്ങിെച്ചന്ന്
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും സമുദായേനതാക്കന്മാരും
തങ്ങേളാടു പറഞ്ഞെതല്ലാം വിശ്വാസസമൂഹെത്ത
അറിയിച്ച . 24 അതു േകട്ടേപ്പാൾ അവർ ഏകമനേസ്സാെട
ഉച്ചസ്വരത്തിൽ ൈദവേത്താടു ്രപാർഥിച്ച : “ആകാശവും
ഭൂമിയും സമു്രദവും അവയിലുള്ള സകലതും സൃഷ്ടിച്ച
നാഥാ, 25 ഞങ്ങള െട പിതാവും അവിടെത്ത ദാസനുമായ
ദാവീദ് മുഖാന്തരം പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂെട അങ്ങ് ഇങ്ങെന
അരുളിെച്ചയ്തിട്ട ണ്ടേല്ലാ:
“ ‘രാഷ്്രടങ്ങൾ േരാഷാകുലരായിത്തീരുന്നതും
ജനതകൾ വ്യർഥപദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതും
എന്തിന്?

26കർത്താവിനും
അവിടെത്തഅഭിഷിക്തനും‡വിേരാധമായി

ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാർഎഴുേന്നൽക്കുകയും
ഭരണാധിപന്മാർ ഒന്നിച്ചണിനിരക്കുകയും െചയ്യന്നു.’§

27 അങ്ങ് അഭിേഷകം* െചയ്ത അവിടെത്ത
പരിശുദ്ധദാസനായ േയശുവിനു വിേരാധമായി െഹേരാദാവും
െപാന്തിേയാസ് പീലാേത്താസും, ഇ്രസാേയൽജനതയുെടയും
മറ്റ ജനങ്ങള െടയും ഒപ്പം ഈ നഗരത്തിൽ ഒരുമിച്ച കൂടി,
28 സംഭവിേക്കണെമന്ന് അവിടെത്ത ശക്തിയും ഇച്ഛയും
മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചെതാെക്കയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.
29 ഇേപ്പാൾ കർത്താേവ, അവരുെട ഭീഷണികൾ
്രശദ്ധിക്കണേമ. അങ്ങയുെട വചനം പൂർണൈധര്യേത്താെട
്രപസ്താവിക്കാൻ അവിടെത്ത ദാസെര ബലെപ്പടുത്തണേമ.
30അവിടെത്ത പരിശുദ്ധദാസനായ േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ
സൗഖ്യം വരുത്താനും ചിഹ്നങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം
്രപവർത്തിക്കാനുംഅവിടന്ന്ൈകനീട്ടണേമ.”

31 ഇങ്ങെന ്രപാർഥിച്ചേപ്പാൾ അവർ ഒരുമിച്ച കൂടിയിരുന്ന
സ്ഥലം കുലുങ്ങി; എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ
നിയ്രന്തണത്തിലായി ൈധര്യസേമതം ൈദവവചനം
്രപസ്താവിക്കാൻതുടങ്ങി.
‡ 4:26 അഭിഷിക്തൻ, വിവക്ഷിക്കുന്നത് മശിഹാ അഥവാ, ്രകിസ്തു § 4:26
സങ്കീ. 2:1,2 * 4:27 പഴയനിയമത്തിൽ ശു്രശൂഷകൾക്കായി ഒരു വ്യക്തിെയ
തൽസ്ഥാനേത്തക്കുനിേയാഗിക്കുന്നകർമമാണ്അഭിേഷകം.
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വിശ്വാസികൾസമ്പത്തുപങ്കിടുന്നു
32 വിശ്വാസികെളല്ലാവരും ഏകഹൃദയവും ഏകമനസ്സ ം
ഉള്ളവരായിരുന്നു; അവരിലാരും തങ്ങള െട
വസ്തുവകെയാന്നും സ്വന്തെമന്നു കരുതിയില്ല.
അവർക്കുണ്ടായിരുന്നെതല്ലാം െപാതുവകയായി അവർ
കണക്കാക്കി. 33 അെപ്പാസ്തലന്മാർ മഹാശക്തിേയാെട
കർത്താവായ േയശുവിെന്റ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പിനു
സാക്ഷ്യംവഹിച്ച േപാന്നു. അവർ എല്ലാവരിലും ൈദത്തിെന്റ
കൃപ അതിശക്തമായി ്രപവർത്തിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
34അവർക്കിടയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്നവർ ആരുംതെന്ന
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; നിലങ്ങേളാ വീടുകേളാ ഉണ്ടായിരുന്നവർ
അവ വിറ്റ പണം െകാണ്ടുവന്ന് 35 അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട
കാൽക്കൽ െവച്ച ; പിെന്ന ഓേരാരുത്തരുെടയും
ആവശ്യാനുസരണംഅത് ഭാഗിച്ച െകാടുത്തു.

36 ൈസ്രപസുകാരനായ േയാേസഫ് എെന്നാരു േലവ്യൻ†

ഉണ്ടായിരുന്നു. അെപ്പാസ്തലന്മാർ അയാെള ബർന്നബാസ്
എന്നു വിളിച്ചിരുന്നു. ആ േപരിന് “്രപേബാധനപു്രതൻ”
എന്നാണർഥം. 37അയാൾ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന നിലം വിറ്റ
പണം െകാണ്ടുവന്ന് അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട കാൽക്കൽ
െവച്ച .

5
അനന്യാസുംസഫീരയും

1 അനന്യാസ് എന്നു േപരുള്ള ഒരാള ം അയാള െട ഭാര്യ
സഫീരയും േചർന്ന് ഒരു സ്ഥലം വിറ്റ . 2 കിട്ടിയ വിലയിൽ
കുെറസ്വന്തംആവശ്യത്തിനായി മാറ്റിെവച്ചിട്ട്ബാക്കിയുള്ളതു
ഭാര്യയുെട അറിേവാടുകൂെട െകാണ്ടുവന്ന് അയാൾ
അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട പാദത്തിൽസമർപ്പിച്ച .

3അേപ്പാൾപേ്രതാസ,് “അനന്യാേസ,പരിശുദ്ധാത്മാവിേനാടു
കാപട്യം കാണിക്കാനും സ്ഥലത്തിെന്റ വിലയിൽ
കുെറ മാറ്റിെവക്കാനും സാത്താൻ നിെന്റ ഹൃദയെത്ത
നിയ്രന്തിക്കാൻ നീ അനുവദിച്ചെതന്തിന?് 4 ആ
സ്ഥലം വിൽക്കുന്നതിനുമുമ്പ് നിേന്റതായിരുന്നിേല്ല?
വിറ്റതിനുേശഷവും അതിെന്റ വില നിെന്റ ൈകവശംതെന്ന
ആയിരുന്നിേല്ല? പിെന്ന ഈ ്രപവൃത്തിെചയ്യാൻ നിനക്കു
മനസ്സ വന്നെതങ്ങെന? നീ മനുഷ്യേരാടല്ല,ൈദവേത്താടാണ്
കാപട്യം കാണിച്ചത്?”എന്നുപറഞ്ഞു.

5 ഈ വാക്കുകൾ േകട്ടമാ്രതയിൽ അനന്യാസ്
നിലത്തുവീണു മരിച്ച ; ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞവെരല്ലാം

† 4:36 ൈദവാലയശു്രശൂഷകളിൽസഹായിക്കുന്നവനാണ് േലവ്യൻ.
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ഭയവിഹ്വലരായി. 6 പിന്നീട്, യുവാക്കൾ എഴുേന്നറ്റ െചന്ന്
അയാള െട ശരീരം തുണിയിൽ െപാതിഞ്ഞു പുറേത്തക്കു
ചുമന്നുെകാണ്ടുേപായിസംസ്കരിച്ച .

7 ഏകേദശം മൂന്നുമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
അനന്യാസിെന്റ ഭാര്യ ഈ സംഭവിച്ചെതാന്നും അറിയാെത
അകത്തുവന്നു. 8പേ്രതാസ്അവേളാട് േചാദിച്ച , “പറയൂ!ഈ
വിലയ്ക്കാേണാനിങ്ങൾനിലം വിറ്റത്?”

“അേത,ഇ്രതയ്ക്കുതെന്നയാണ,്”അവൾപറഞ്ഞു.
9 അേപ്പാൾ പേ്രതാസ് അവേളാട്, “കർത്താവിെന്റ
ആത്മാവിെനപരീക്ഷിക്കാൻനിങ്ങൾധാരണയുണ്ടാക്കിയെതന്തിന?്
നിെന്റ ഭർത്താവിെന സംസ്കരിച്ചവർ ഇതാ
വാതിൽക്കൽത്തെന്ന നിൽക്കുന്നുണ്ട,് അവർ നിെന്നയും
പുറേത്തക്കുചുമന്നുെകാണ്ടുേപാകും”എന്നുപറഞ്ഞു.

10 ഉടെന അവൾ പേ്രതാസിെന്റ പാദത്തിങ്കൽ
വീണുമരിച്ച . അേപ്പാൾ യുവാക്കൾ അകത്തുവന്ന,് അവൾ
മരിെച്ചന്നുകണ്ട് പുറേത്തക്കു ചുമന്നുെകാണ്ടുേപായി
അവള െട ഭർത്താവിെന്റ അരിെക സംസ്കരിച്ച .
11 സഭമുഴുവനും ഈ സംഭവം േകട്ടറിഞ്ഞ എല്ലാവരും
സംഭീതരായി.
അെപ്പാസ്തലന്മാർ അേനകർക്കു േരാഗസൗഖ്യം

നൽകുന്നു
12 അെപ്പാസ്തലന്മാർമുേഖന ജനമേധ്യ അേനകം
ചിഹ്നങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം സംഭവിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
വിശ്വാസികെളല്ലാം ൈദവാലയത്തിൽ ശേലാേമാൻ
പണിയിച്ച മണ്ഡപത്തിൽ പതിവായി സേമ്മളിക്കുമായിരുന്നു.
13 െപാതുജനം വിശ്വാസികെള അത്യധികം
ബഹുമാനിച്ചിരുെന്നങ്കിലും ആ സമൂഹേത്താടു
സഹകരിക്കാൻആരും ൈധര്യെപ്പട്ടില്ല. 14ഇങ്ങെനെയാെക്ക
ആയിരുന്നിട്ട ം അേനകം സ്്രതീപുരുഷന്മാർ കർത്താവിൽ
വിശ്വസിച്ച് വിശ്വാസസമൂഹേത്താടു േചർന്നു. 15 പേ്രതാസ്
കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിഴെലങ്കിലും
പതിേക്കണ്ടതിന് േരാഗികെള വീഥികളിൽ െകാണ്ടുവന്ന്
കിടക്കകളിലും പായകളിലും കിടത്തുന്നിടേത്താളം
ജനങ്ങള െട വിശ്വാസം വർധിച്ച . 16 െജറുശേലമിനു
ചുറ്റ മുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽനിന്നുേപാലും ജനങ്ങൾ അവരുെട
േരാഗികെളയും ദുരാത്മാബാധിതെരയുംകൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു.
അവർെക്കല്ലാംസൗഖ്യം ലഭിച്ച .

അെപ്പാസ്തലന്മാർ ഉപ്രദവിക്കെപ്പടുന്നു
17 അേപ്പാൾ, മഹാപുേരാഹിതനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സദൂക്യവിഭാഗക്കാരായ അനുയായികള ം
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അസൂയാലുക്കളായി. 18അവർഅെപ്പാസ്തലന്മാെര പിടിച്ച
െപാതുതടവറയിൽഅടച്ച . 19എന്നാൽ, കർത്താവിെന്റ ഒരു
ദൂതൻ രാ്രതിയിൽ തടവറയുെട വാതിൽ തുറന്ന് അവെര
പുറത്തുെകാണ്ടുവന്നു. 20 ദൂതൻ അവേരാട്, “നിങ്ങൾ
േപാകുക! ൈദവാലയത്തിൽെച്ചന്നുനിന്ന് ഈ ജീവെന്റ
സമ്പൂർണസേന്ദശംജനെത്തഅറിയിക്കുക”എന്നുപറഞ്ഞു.

21 ്രപഭാതത്തിൽ അവർ ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ
െചന്നു തങ്ങേളാടു നിർേദശിച്ചിരുന്നതുേപാെല ജനെത്ത
ഉപേദശിച്ച തുടങ്ങി.
മഹാപുേരാഹിതനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സഹകാരികള ം
വന്ന,് ന്യായാധിപസമിതിെയ—ഇ്രസാേയല്യ
േഗാ്രതത്തലവന്മാെരെയല്ലാം—വിളിച്ച കൂട്ടി
അെപ്പാസ്തലന്മാെര െകാണ്ടുവരാൻ കാരാഗൃഹത്തിേലക്ക്
ആളയച്ച . 22 എന്നാൽ, അവിെട െചന്നേപ്പാൾ അവെര
കാണാത്തതിനാൽേസവകർമടങ്ങിവന്നുവിവരംഅറിയിച്ച .
23 “കാരാഗൃഹം ഭ്രദമായി പൂട്ടിയിരിക്കുന്നതും കാവൽക്കാർ
വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ കണ്ടു; വാതിൽ
തുറന്നേപ്പാൾ ആെരയും അകത്തു കണ്ടില്ല.” 24 ഇതു
േകട്ടേപ്പാൾ ൈദവാലയത്തിെല കാവൽപ്പട്ടാളേമധാവിയും
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും ഇെതന്തായിത്തീരും എേന്നാർത്ത്
അവെരക്കുറിച്ച പരി്രഭാന്തരായിത്തീർന്നു.

25 അേപ്പാൾ ഒരാൾ വന്ന്, “േനാക്കൂ, നിങ്ങൾ
കാരാഗൃഹത്തിലടച്ചമനുഷ്യർൈദവാലയാങ്കണത്തിൽനിന്നുെകാണ്ടു
ജനങ്ങെള ഉപേദശിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
26 അേപ്പാൾ പട്ടാളേമധാവി േസവകേരാെടാപ്പം െചന്ന്,
ജനങ്ങൾ തങ്ങെള കെല്ലറിയുെമന്നുള്ള ഭയംനിമിത്തം
ബല്രപേയാഗെമാന്നുംകൂടാെത അെപ്പാസ്തലന്മാെര
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു.

27അവർഅവെരെകാണ്ടുവന്നുന്യായാധിപസമിതിക്കുമുമ്പിൽ
ഹാജരാക്കി. മഹാപുേരാഹിതൻ അവെര
വിസ്തരിച്ച െകാണ്ട് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു: 28 “ഈമനുഷ്യെന്റ*
നാമത്തിൽ ഉപേദശിക്കരുെതന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു
കർശനമായി കൽപ്പിച്ചിരുന്നു, എന്നിട്ട ം നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട
ഉപേദശംെകാണ്ടു െജറുശേലം നിറച്ചിരിക്കുെന്നന്നുമാ്രതമല്ല,
ഈ മനുഷ്യെന്റ മരണത്തിന്† ഞങ്ങെള കുറ്റക്കാരാക്കാൻ
കച്ചെകട്ടിയിരിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.”

29 പേ്രതാസും മറ്റ് അെപ്പാസ്തലന്മാരും ഇ്രപകാരം മറുപടി
പറഞ്ഞു: “ഞങ്ങൾ മനുഷ്യെരയല്ല ൈദവെത്തയാണ്
അനുസരിേക്കണ്ടത.് 30 നിങ്ങൾ ്രകൂശിൽ തൂക്കിെക്കാന്ന

* 5:28 അതായത,് േയശുവിെന്റ † 5:28 മൂ.ഭാ. രക്തത്തിന്
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േയശുവിെന നമ്മുെട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവം
മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ച . 31 ഇ്രസാേയലിനു
മാനസാന്തരവും പാപക്ഷമയും നൽേകണ്ടതിന്
ൈദവം അേദ്ദഹെത്ത ്രപഭുവും രക്ഷകനുമായി
തെന്റ വലതുഭാഗേത്തക്ക് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു.
32 ഈ വസ്തുതയ്ക്കു ഞങ്ങള ം ൈദവെത്ത
അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് അവിടന്ന് നൽകിയിട്ട ള്ള
പരിശുദ്ധാത്മാവുംസാക്ഷി.”

33 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ അവർ േകാപാകുലരായി
അെപ്പാസ്തലന്മാെര െകാന്നുകളയാൻ തീരുമാനിച്ച .
34 അേപ്പാൾത്തെന്ന ഒരു ന്യായ്രപമാേണാപേദഷ്ടാവും
എല്ലാവർക്കും ബഹുമാന്യനുമായിരുന്ന ഗമാലിേയൽ
എന്നു േപരുള്ള ഒരു പരീശൻ ന്യായാധിപസമിതിയിൽ
എഴുേന്നറ്റ നിന്ന് ആ മനുഷ്യെര കുെറേനരേത്തക്കു
പുറത്തുെകാണ്ടുേപാകാൻ കൽപ്പിച്ച . 35 അതിനുേശഷം
അേദ്ദഹംഅവേരാടു പറഞ്ഞു: “ഇ്രസാേയൽജനേമ, നിങ്ങൾ
ഈ മനുഷ്യേരാട് എന്താണു െചയ്യാൻേപാകുന്നെതന്ന്
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ളണം. 36 കുെറക്കാലംമുമ്പ് ത്യ ദാസ്
എെന്നാരാൾ മഹാൻ എന്നു സ്വയം അവകാശെപ്പട്ട െകാണ്ടു
വന്നു.ഏകേദശംനാനൂറുേപർഅയാേളാടുേചർന്നു.അയാൾ
െകാല്ലെപ്പടുകയും അയാള െട അനുയായികെളല്ലാം ചിതറി
നാമാവേശഷമാകുകയും െചയ്തു; 37 അയാൾക്കുേശഷം
ഗലീലക്കാരനായ യൂദാ ജനസംഖ്യാനിർണയസമയത്ത്
രംഗത്തുവരികയും വലിെയാരുകൂട്ടം ജനെത്ത ആകർഷിച്ച്
അവരുെട േനതാവായി വിപ്ളവം നയിക്കുകയും
െചയ്തു. ഒടുവിൽ അയാൾ െകാല്ലെപ്പട്ട , അയാള െട
അനുയായികെളല്ലാം ചിതറിേപ്പായി. 38അതുെകാണ്ട് ഈ
വിഷയത്തിൽ എെന്റ ഉപേദശം ഇതാണ്: ഈ മനുഷ്യരുെട
കാര്യത്തിൽ ഇടെപടാതിരിക്കുക. അവരുെട ഉേദ്ദശ്യവും
്രപവർത്തനവും മാനുഷികെമങ്കിൽ അതു നശിക്കും.
39 അല്ല, അത് ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളെതങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്
അതിെന നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നിങ്ങൾ ൈദവത്തിെന്റ
ശ്രതുക്കളായിത്തീരാനും പാടില്ലേല്ലാ.”

40 അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിർേദശം അവർ അംഗീകരിച്ച ,
അെപ്പാസ്തലന്മാെര വിളിച്ച വരുത്തി ചമ്മട്ടിെകാണ്ട്
അടിപ്പിച്ച . േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും
്രപസംഗിക്കരുെതന്ന്ആജ്ഞാപിച്ച്അവെര േമാചിപ്പിച്ച .

41 തിരുനാമത്തിനുേവണ്ടി അപമാനം സഹിക്കാൻ
േയാഗ്യരായി എണ്ണെപ്പട്ടതിൽ ആനന്ദിച്ച െകാണ്ട്
അെപ്പാസ്തലന്മാർ ന്യായാധിപസമിതിക്കുമുമ്പിൽനിന്ന്
േപായി. 42 അവർ ഓേരാ ദിവസവും ൈദവാലയ
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അങ്കണത്തിലും വീടുകളിലും മുടങ്ങാെത ഉപേദശിക്കുകയും
േയശുതെന്ന ്രകിസ്തു എന്നു ്രപസംഗിക്കുകയും
െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു.

6
ഏഴുേപരുെട െതരെഞ്ഞടുപ്പ്

1ആകാലത്ത്ശിഷ്യരുെടഎണ്ണംവർധിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ,
വിധവകൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള്രപതിദിനഭക്ഷണവിതരണത്തിൽ
എ്രബായഭാഷികളായ െയഹൂദന്മാർ ്രഗീക്കുഭാഷികളായ*
െയഹൂദവിധവകെള അവഗണിക്കുന്നതായി
പരാതിയുയർന്നു. 2അതിനാൽ, പ്രന്തണ്ട്അെപ്പാസ്തലന്മാർ
ശിഷ്യരുെട സമൂഹെത്തെയല്ലാം വിളിച്ച കൂട്ടി ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞു: “സേഹാദരങ്ങേള, ഞങ്ങൾ ൈദവവചനം
പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവഗണിച്ച് ഭക്ഷണവിതരണത്തിൽ
്രശദ്ധിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമല്ല. 3 ആത്മാവിനാലും
ജ്ഞാനത്താലും നിറഞ്ഞവരും നിങ്ങള െട മധ്യത്തിൽ നല്ല
സാക്ഷ്യം ഉള്ളവരുമായ ഏഴുേപെര െതരെഞ്ഞടുക്കുക.
ഭക്ഷണവിതരണത്തിെന്റ ചുമതല നമുക്ക് അവെര
ഏൽപ്പിക്കാം. 4 ഞങ്ങേളാ ്രപാർഥനയിലും ൈദവവചനം
പഠിപ്പിക്കുന്നതിലും ്രശദ്ധെചലുത്താം.”

5 ഈ നിർേദശം വിശ്വാസസമൂഹത്തിൽ എല്ലാവർക്കും
ഇഷ്ടമായി. വിശ്വാസത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും
നിറഞ്ഞവനായ സ്െതഫാെനാസിെനയും ഫിലിെപ്പാസ്,
െ്രപാെഖാേരാസ്, നിക്കാേനാർ, തിേമാൻ, പർെമനാസ്,
െയഹൂദാമതത്തിൽ േചർന്ന അേന്ത്യാക്യക്കാരനായ
നിേക്കാലാെവാസ് എന്നിവെരയും അവർ െതരെഞ്ഞടുത്തു.
6 അവെര അെപ്പാസ്തലന്മാരുെടമുമ്പിൽ നിർത്തി;
അെപ്പാസ്തലന്മാർ ്രപാർഥിച്ച് അവരുെടേമൽ
ൈകെവക്കുകയും െചയ്തു.

7ൈദവവചനം വ്യാപിച്ച െകാേണ്ടയിരുന്നു. െജറുശേലമിൽ
ശിഷ്യരുെട എണ്ണം വളെര വർധിച്ച . പുേരാഹിതന്മാരിലും
വളെരേപ്പർഈവിശ്വാസംഅംഗീകരിച്ച .

സ്െതഫാെനാസ്ബന്ധിക്കെപ്പടുന്നു
8 ൈദവകൃപയും ശക്തിയും നിറഞ്ഞവനായ
സ്െതഫാെനാസ് ജനമധ്യത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങള ം
ചിഹ്നങ്ങള ം ്രപവർത്തിച്ച . 9 കുേറന, അലക്സാ്രന്തിയ
എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും കിലിക്യ, ഏഷ്യ എന്നീ
്രപവിശ്യകളിൽനിന്നുമുള്ള “സ്വത്രന്തർ,” എന്നറിയെപ്പട്ടിരുന്ന
െയഹൂദവിഭാഗത്തിലുള്ളവർ സ്െതഫാെനാസിെനതിരായി

* 6:1 അതായത,് ്രഗീക്കു ഭാഷയുംസംസ്കാരവുംസ്വീകരിച്ച െയഹൂദർ.
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വാദ്രപതിവാദം െചയ്യാൻ ആരംഭിച്ച . 10 എന്നാൽ,
ൈദവാത്മാവു നൽകിയ വിേവകേത്താടുകൂടിയ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാക്കുകൾക്ക് എതിർവാദം നിരത്താൻ
അവർക്കുസാധിച്ചില്ല.

11 അേപ്പാൾ അവർ, “േമാശെയയും ൈദവെത്തയും
സ്െതഫാെനാസ് ദുഷിച്ച സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ
േകട്ടിരിക്കുന്നു” എന്നു പറയാൻ ചിലെര രഹസ്യമായി
േ്രപരിപ്പിച്ച .

12അങ്ങെനഅവർജനങ്ങെളയുംസമുദായേനതാക്കന്മാെരയും
േവദജ്ഞെരയും ഇളക്കി. അവർ സ്െതഫാെനാസിെന
പിടികൂടി ന്യായാധിപസമിതിക്കുമുമ്പിൽ ഹാജരാക്കി.
13 അവർ കള്ളസ്സാക്ഷികെള െകാണ്ടുവന്ന് ഇ്രപകാരം
പറയിച്ച : “ഈ മനുഷ്യൻ വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിനും
ന്യായ്രപമാണത്തിനും വിേരാധമായി സംസാരിക്കുന്നതിന്
അവസാനമില്ല. 14 നസറായനായ േയശു ഈ സ്ഥലം
നശിപ്പിക്കുെമന്നും േമാശ നമുക്കു നൽകിയിരിക്കുന്ന
ആചാരങ്ങൾ നീക്കിക്കളയുെമന്നും ഇയാൾ പറയുന്നതു
ഞങ്ങൾേകട്ട .”

15 ന്യായാധിപസമിതിയിൽ ഇരുന്ന എല്ലാവരും
സ്െതഫാെനാസിെന ഉറ്റ േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖം ഒരു ൈദവദൂതേന്റതുേപാെല
േതജസ്സള്ളതായി കാണെപ്പട്ട .

7
സ്െതഫാെനാസിെന്റ ്രപസംഗം

1 അേപ്പാൾ മഹാപുേരാഹിതൻ, “ഈ ആേരാപണങ്ങൾ
സത്യേമാ”എന്നുസ്െതഫാെനാസിേനാടു േചാദിച്ച .

2 അതിന് അേദ്ദഹം ഇ്രപകാരം മറുപടി പറഞ്ഞു:
“സേഹാദരന്മാേര, പിതാക്കന്മാേര, ദയവായി
എെന്റ വാക്കുകൾ േകട്ടാലും! നമ്മുെട പിതാവായ
അ്രബാഹാം ഹാരാനിൽ വന്നു താമസിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്
െമെസാെപ്പാത്താമിയയിൽ ആയിരുന്നേപ്പാൾ,
േതേജാമയനായ ൈദവം അേദ്ദഹത്തിനു ്രപത്യക്ഷനായി.
3 ൈദവം അേദ്ദഹേത്താട്, ‘നിെന്റ േദശെത്തയും നിെന്റ
ബന്ധുക്കെളയും വിട്ട,് ഞാൻ നിനക്ക് അവകാശമായി
തരാനിരിക്കുന്ന* േദശേത്തക്കു േപാകുക’† എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു.

4 “അങ്ങെന അേദ്ദഹം കൽദയരുെട നാടുവിട്ട് ഹാരാനിൽ
വന്നു താമസിച്ച . തെന്റ പിതാവിെന്റ മരണേശഷം
ൈദവം അേദ്ദഹെത്ത, നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ താമസിക്കുന്ന
* 7:3 മൂ.ഭാ. കാണിക്കാനിരിക്കുന്ന † 7:3 ഉൽ. 12:1
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ഈ േദശേത്തക്ക് അയച്ച . 5 അവിടന്ന് അേദ്ദഹത്തിന്
ഇവിെട ഒരുചുവടു ഭൂമിേപാലും ഒരവകാശമായി
നൽകിയില്ല. ആ സമയത്ത് അ്രബാഹാമിനു മക്കൾ
ജനിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും അ്രബാഹാമും,
േശഷം അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിൻഗാമികള ം ഈ േദശം
ൈകവശമാക്കുെമന്നു ൈദവം അേദ്ദഹത്തിനു വാഗ്ദാനം
നൽകി. 6 ൈദവം അ്രബാഹാമിേനാട് ഇങ്ങെന
അരുളിെച്ചയ്തു: ‘നിെന്റ പിൻഗാമികൾ സ്വന്തമല്ലാത്ത ഒരു
േദശത്ത് ്രപവാസികൾ ആയിരിക്കുകയും നാനൂറുവർഷം
അവർ അവിെട അടിമകളായി പീഡനം സഹിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 7 എന്നാൽ അവർ അടിമകളായി േസവിക്കുന്ന
രാജ്യെത്ത ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും. അതിനുേശഷം അവർ
ആ േദശം വിട്ട േപാരുകയും ഈ സ്ഥലത്തുവന്ന്
എെന്ന ആരാധിക്കുകയും െചയ്യ ം.’‡ 8 പിന്നീട് ൈദവം
അ്രബാഹാമിന് പരിേച്ഛദനെമന്ന ഉടമ്പടി നൽകി.
അ്രബാഹാമിന് യിസ്ഹാക്ക് ജനിച്ച . എട്ടാംദിവസം
അേദ്ദഹം ശിശുവിനു പരിേച്ഛദനകർമം§ നടത്തി.
യിസ്ഹാക്കിൽനിന്ന് യാേക്കാബും യാേക്കാബിൽനിന്ന്
പ്രന്തണ്ട് േഗാ്രതപിതാക്കന്മാരും ജനിച്ച .

9 “േഗാ്രതപിതാക്കന്മാർ അസൂയനിമിത്തം േയാേസഫിെന
ഒരടിമയായി ഈജിപ്റ്റിേലക്കു വിറ്റ കളഞ്ഞു.*
10 എന്നാൽ, ൈദവം അേദ്ദഹേത്താടുകൂെടയിരുന്ന് എല്ലാ
ദുരിതങ്ങളിൽനിന്നും അേദ്ദഹെത്ത വിടുവിച്ച . അവിടന്ന്
േയാേസഫിനു ജ്ഞാനം നൽകുകയും ഈജിപ്റ്റിെല
രാജാവായിരുന്ന ഫറേവാെന്റ ്രപീതിപാ്രതമാകാൻ
ഇടയാക്കുകയും െചയ്തു. അതുെകാണ്ട് ഫറേവാൻ
അേദ്ദഹെത്ത ഈജിപ്റ്റിെന്റമാ്രതമല്ല തെന്റ
രാജധാനിയുെടയുംകൂെട ഭരണാധിപനായി നിയമിച്ച .

11 “അതിനുേശഷം ഈജിപ്റ്റിെലല്ലായിടത്തും
കനാനിലും ക്ഷാമവും വലിയ ദുരിതങ്ങള ം ഉണ്ടായി.
നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർക്ക് ആഹാരം ലഭ്യമല്ലാതായി.
12 ഈജിപ്റ്റിൽ ധാന്യം ഉെണ്ടന്നു േകട്ട യാേക്കാബ്
നമ്മുെട പിതാക്കന്മാെര† ആദ്യമായി അവിേടക്കയച്ച .
13 രണ്ടാമതു െചന്നേപ്പാൾ േയാേസഫ്, താൻ
ആരാെണന്ന് സേഹാദരന്മാർക്ക് വ്യക്തമാക്കി. അങ്ങെന
േയാേസഫിെന്റ കുടുംബെത്തക്കുറിച്ച് ഫറേവാൻ
അറിഞ്ഞു. 14 പിന്നീട് േയാേസഫ് തെന്റ പിതാവായ
യാേക്കാബിെനയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കുടുംബെത്ത
മുഴുവനും കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരാൻ ആളയച്ച . അവർ ആെക
‡ 7:7 ഉൽ. 15:13,14 § 7:8 അതായത,്സുന്നത്ത് * 7:9 ഉൽ. 37കാണുക.
† 7:12 അതായത,്യാേക്കാബിെന്റപ്രന്തണ്ട് മക്കെള.
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എഴുപത്തിയഞ്ചുേപരുണ്ടായിരുന്നു. 15അങ്ങെനയാേക്കാബ്
ഈജിപ്റ്റിേലക്കു യാ്രതയായി. അവിെടഅേദ്ദഹവും നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാരും മൃതിയടഞ്ഞു. 16അവരുെട മൃതേദഹങ്ങൾ
തിരിെക േശേഖമിൽ െകാണ്ടുവന്ന് അവിെട ഹാേമാരിെന്റ
പു്രതന്മാേരാട് അ്രബാഹാം വിലെകാടുത്തു വാങ്ങിയിരുന്ന
കല്ലറയിൽഅടക്കംെചയ്തു.

17 “അ്രബാഹാമിേനാടുള്ള ൈദവത്തിെന്റ വാഗ്ദാനം
നിറേവറുവാനുള്ള കാലം അടുത്തേപ്പാേഴക്കും,
ഈജിപ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്നനമ്മുെട ജനം വളെരവർധിച്ചിരുന്നു.
18 കാലങ്ങൾ കടന്നുേപായി, ‘േയാേസഫിെന അറിയാത്ത
മെറ്റാരു രാജാവ് ഈജിപ്റ്റിെന്റ ഭരണാധിപനായിത്തീർന്നു.’‡
19 അയാൾ നമ്മുെട ജനേത്താടു കൗശലപൂർവം
്രപവർത്തിക്കുകയും ഉപായം ്രപേയാഗിച്ച് നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാെര പീഡിപ്പിക്കുകയും അവരുെട ശിശുക്കൾ
മരിേക്കണ്ടതിന് അവെര ഉേപക്ഷിച്ച കളയാൻ
നിർബന്ധിക്കുകയും െചയ്തു.

20 “ഈകാലഘട്ടത്തിലാണ് േമാശജനിച്ചത.്അസാധാരണ§
സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു ശിശുവായിരുന്നു േമാശ. ശിശുവിെന
മൂന്നുമാസം പിതൃഭവനത്തിൽ വളർത്തി. 21അതിനുേശഷം
കുഞ്ഞിെന പുറത്ത് ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞേപ്പാൾ ഫറേവാെന്റ
പു്രതി അവെന എടുത്തു സ്വന്തം മകനായി വളർത്തി.
22 േമാശ ഈജിപ്റ്റ കാരുെട എല്ലാ വിദ്യകള ം അഭ്യസിച്ച ;
അേദ്ദഹം ്രപഭാഷണകലയിലും ഇതരേമഖലകളിലും
്രപാവീണ്യംേനടുകയും െചയ്തു.

23 “േമാശ നാൽപ്പതു വയസ്സായേപ്പാൾ ഇ്രസാേയല്യരായ
തെന്റ സേഹാദരങ്ങെള സന്ദർശിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച .
24 തെന്റ സേഹാദരന്മാരിൽ ഒരാെള ഒരു ഈജിപ്റ്റ കാരൻ
േ്രദാഹിക്കുന്നതു കണ്ടിട്ട് േമാശ അവെന്റ രക്ഷയ്ക്കു
െചല്ല കയും ഈജിപ്റ്റ കാരെന െകാന്ന്, പീഡിതനുേവണ്ടി
്രപതികാരംെചയ്യ കയും െചയ്തു. 25 േമാശ കരുതിയത്,
സ്വജനത്തിനു വിേമാചനം നൽകാൻ ൈദവം അേദ്ദഹെത്ത
ഉപേയാഗിക്കുന്നു എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കും എന്നാണ്.
എന്നാൽ അവർക്കതു മനസ്സിലായില്ല. 26അടുത്തദിവസം,
പരസ്പരം ശണ്ഠകൂടിെക്കാണ്ടിരുന്ന രണ്ട് ഇ്രസാേയല്യരുെട
സമീപത്ത് േമാശ എത്തി, ‘എന്താണിത് മനുഷ്യേര,
നിങ്ങൾ സേഹാദരന്മാരേല്ല? നിങ്ങൾ എന്തിനു പരസ്പരം
േ്രദാഹിക്കുന്നു?’എന്നുപറഞ്ഞ്അവെരഅനുരഞ്ജിപ്പിക്കാൻ
്രശമിച്ച .

‡ 7:18 പുറ. 1:8 § 7:20 അഥവാ,ൈദവദൃഷ്ടിയിൽ
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27 “എന്നാൽ, അവരിൽ അ്രകമം ്രപവർത്തിച്ചയാൾ
േമാശെയ തള്ളിമാറ്റിയിട്ട േചാദിച്ച , ‘നിെന്ന ഞങ്ങള െട
അധികാരിയും ന്യായാധിപനുമായി നിയമിച്ചതാര്?
28 ഇന്നെല ഈജിപ്റ്റ കാരെന െകാന്നതുേപാെല എെന്നയും
െകാല്ലാെമന്നാേണാ നിെന്റ വിചാരം?’* 29 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ
േമാശ മിദ്യാൻ േദശേത്തക്ക് ഓടിേപ്പായി, അവിെട ഒരു
്രപവാസിയായി താമസിച്ച . അവിെടെവച്ച് അേദ്ദഹത്തിനു
രണ്ട് പു്രതന്മാർജനിച്ച .

30 “അവിെട നാൽപ്പതുവർഷം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
സീനായ് മലയുെട മരുഭൂമിയിൽ, മുൾപ്പടർപ്പിെല
അഗ്നിജ്വാലയിൽ ഒരു ൈദവദൂതൻ േമാശയ്ക്കു
്രപത്യക്ഷനായി. 31 േമാശ ആ കാഴ്ച കണ്ട് ആശ്ചര്യെപ്പട്ട
സൂക്ഷിച്ച േനാക്കാൻ അടുത്തുെചന്നേപ്പാൾ കർത്താവിെന്റ
ശബ്ദം േകട്ട , 32 ‘ഞാൻ നിെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമാണ്—അ്രബാഹാമിെന്റയും യിസ്ഹാക്കിെന്റയും
യാേക്കാബിെന്റയും ൈദവംതെന്ന.’† ഭയംെകാണ്ടു വിറച്ച
േമാശപിെന്ന േനാക്കാൻൈധര്യെപ്പട്ടില്ല.

33 “അേപ്പാൾ കർത്താവ് അേദ്ദഹേത്താട്, ‘നീ നിൽക്കുന്ന
സ്ഥലം വിശുദ്ധഭൂമിയാകുകയാൽ നിെന്റ െചരിപ്പ്
അഴിച്ച മാറ്റ ക,’ എന്നു കൽപ്പിച്ച . 34 ‘ഈജിപ്റ്റിൽ എെന്റ
ജനം അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടത ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു,
നിശ്ചയം.അവരുെടഞരക്കംഞാൻേകട്ടിരിക്കുന്നു.അവെര
േമാചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു. വരൂ, ഞാൻ
നിെന്ന ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് തിരിെക അയയ്ക്കും’‡ എന്നും
പറഞ്ഞു.

35 “ഈേമാശെയയാണ്, ‘നിെന്നഞങ്ങള െടഅധികാരിയും
ന്യായാധിപനുമായി നിയമിച്ചതാര്?’ എന്നു പറഞ്ഞ് അവർ
തിരസ്കരിച്ചത്. മുൾപ്പടർപ്പിൽ െവളിെപ്പട്ട ദൂതൻമുേഖന
ൈദവം അേദ്ദഹെത്ത അവർക്ക് അധികാരിയും
വിേമാചകനുമായിത്തെന്ന നിേയാഗിച്ച . 36നാൽപ്പതുവർഷം
ഈജിപ്റ്റിലും െചങ്കടലിലും മരുഭൂമിയിലും അത്ഭുതങ്ങള ം
ചിഹ്നങ്ങള ം ്രപവർത്തിച്ച െകാണ്ട് േമാശഅവെരനയിച്ച .

37 “ഈ േമാശതെന്നയാണ് ഇ്രസാേയൽമക്കേളാട്,
നിങ്ങള െട സ്വന്തം ജനത്തിൽനിന്ന,് ‘എെന്നേപ്പാെല ഒരു
്രപവാചകെനൈദവംനിങ്ങൾക്കുേവണ്ടിഎഴുേന്നൽപ്പിക്കും’§
എന്നു ്രപവചിച്ചത.് 38 അേദ്ദഹമാണ് മരുഭൂമിയിൽ
ഇ്രസാേയൽജനേത്താെടാപ്പവും സീനായ് മലയിൽ
തേന്നാടു സംസാരിച്ച ദൂതേനാടുകൂെടയും നമ്മുെട
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പൂർവികേരാടുകൂെടയിരിക്കുകയും ജീവനുള്ള വചനം
ൈകപ്പറ്റി നമുക്ക്എത്തിച്ച തരികയുംെചയ്തത.്

39 “എന്നാൽ, നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർ* േമാശെയ
അനുസരിക്കാൻ താത്പര്യം കാണിക്കാെത അേദ്ദഹെത്ത
നിേഷധിച്ച ; അവർ ഹൃദയത്തിൽ ഈജിപ്റ്റിേലക്ക്
മടങ്ങിെപ്പായ്െക്കാണ്ടിരുന്നു. 40 അവർ അഹേരാേനാട്:
‘ഞങ്ങെള നയിക്കാൻ ൈദവങ്ങെള ഉണ്ടാക്കിത്തരിക.
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് ഞങ്ങെള െകാണ്ടുവന്ന ഈ േമാശയ്ക്ക്
എന്തു സംഭവിെച്ചന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേല്ലാ’† എന്നു
പറഞ്ഞു. 41 അേപ്പാഴാണ് അവർ കാളക്കിടാവിെന്റ
രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വി്രഗഹം ഉണ്ടാക്കിയത്. അവർ
അതിനു യാഗം അർപ്പിക്കുകയും സ്വന്തം കരങ്ങള െട
സൃഷ്ടിയിൽ തിമിർത്താടുകയും െചയ്തു. 42 എന്നാൽ,
ൈദവം അവരിൽനിന്നു മുഖംതിരിച്ച് ആകാശശക്തികെള
ആരാധിക്കാൻ അവെര വിട്ട കളഞ്ഞു. ഇതിെനപ്പറ്റി
്രപവാചകപുസ്തകത്തിൽഇ്രപകാരംഎഴുതിയിരിക്കുന്നു:
“ ‘ഇ്രസാേയൽഗൃഹേമ, മരുഭൂമിയിൽ നാൽപ്പതു വർഷക്കാലം

നിങ്ങൾ
യാഗങ്ങള ംവഴിപാടുകള ംഎനിക്കു െകാണ്ടുവേന്നാ?

43നിങ്ങൾപൂജിക്കാനുണ്ടാക്കിയവി്രഗഹങ്ങളായ
േമാെലക്കിെന്റകൂടാരവും
നിങ്ങള െട േദവനായ േരഫാെന്റ നക്ഷ്രതവും നിങ്ങൾ
എഴുന്നള്ളിച്ച .

ആകയാൽ ഞാൻ നിങ്ങെള ബാേബലിനും അപ്പ റേത്തക്കു
നാടുകടത്തും.’‡

44 “നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർക്കു മരുഭൂമിയിൽ ഉടമ്പടിയുെട
കൂടാരം§ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതു േമാശയ്ക്കു ൈദവം
മാതൃക കാണിച്ച് കൽപ്പന നൽകിയതിന് അനുസൃതമായി
നിർമിച്ചതായിരുന്നു. 45 നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർ അത്
ഏറ്റ വാങ്ങി;അവരുെടമുമ്പിൽനിന്ന് ൈദവം നീക്കിക്കളഞ്ഞ
ജനതകള െട േദശം അവർ േയാശുവയുെട േനതൃത്വത്തിൽ
ൈകവശമാക്കിയേപ്പാൾ ആ ഉടമ്പടിയുെട കൂടാരം
അവിേടക്കു െകാണ്ടുവന്നു. ദാവീദിെന്റ കാലംവെര അത്
അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 46 ൈദവകൃപ ലഭിച്ച ദാവീദ്
യാേക്കാബിെന്റ* ൈദവത്തിന് ഒരു നിവാസസ്ഥാനം
നിർമിക്കാൻൈദവേത്താട് അനുമതി േചാദിച്ച . 47എന്നാൽ,
ശേലാേമാനായിരുന്നുൈദവത്തിന് ഒരാലയം പണിതത്.

* 7:39 അതായത,് അ്രബാഹാമിെന്റ വംശജർ † 7:40 പുറ. 32:1
‡ 7:43 ആേമാ. 5:25-27 § 7:44 പുറ. 25:22 * 7:46 ചി.ൈക.്രപ.
യാേക്കാബുഗൃഹത്തിെന്റ
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48 “എങ്കിലും പരേമാന്നതൻ മനുഷ്യനിർമിതമായ
മന്ദിരങ്ങളിൽ നിവസിക്കുന്നില്ല. ്രപവാചകൻ
ഇങ്ങെനയാണേല്ലാ പറയുന്നത:്
49 “ ‘സ്വർഗംഎെന്റസിംഹാസനവും
ഭൂമിഎെന്റപാദപീഠവുംആകുന്നു.

നിങ്ങൾഎനിക്കായി പണിയുന്നമന്ദിരംഎങ്ങെനയുള്ളത?്
എന്നുകർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

എെന്റവി്രശമസ്ഥലംഎവിെട?
50എെന്റകരങ്ങളാണേല്ലാഇവെയല്ലാം നിർമിച്ചത്.’†

51 “ശാഠ്യക്കാേര, ഹൃദയത്തിനും കാതുകൾക്കും
പരിേച്ഛദനം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവേര, നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെലതെന്നയാണു നിങ്ങള ം. നിങ്ങൾ
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന എന്നും എതിർക്കുന്നവരാണ്.
52 നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒെരാറ്റ
്രപവാചകെനങ്കിലും ഉേണ്ടാ? നീതിമാെന്റ വരവിെനക്കുറിച്ച
്രപവചിച്ചവെര നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ െകാന്നുകളഞ്ഞു.
53ദൂതന്മാർമുഖാന്തരംന്യായ്രപമാണംലഭിച്ചവെരങ്കിലുംഅത്
അനുസരിക്കാത്തവരായ നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ ആ നീതിമാെന
തിരസ്കരിച്ച് വധിച്ചിരിക്കുന്നു.”

സ്െതഫാെനാസിെനകെല്ലറിയുന്നു
54 ഇ്രതയും േകട്ടേപ്പാൾ അവർ േ്രകാധം നിറഞ്ഞവരായി
സ്െതഫാെനാസിനുേനേര പല്ല കടിച്ച . 55 എന്നാൽ,
സ്െതഫാെനാസ് പരിശുദ്ധാത്മാവു നിറഞ്ഞവനായി
സ്വർഗത്തിേലക്കു ്രശദ്ധിച്ച േനാക്കി, ൈദവേതജസ്സ ം
ൈദവത്തിെന്റ വലതുഭാഗത്തു േയശു നിൽക്കുന്നതും
കണ്ടു. 56 “ഇതാ,സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും ൈദവത്തിെന്റ
വലതുഭാഗത്തു മനുഷ്യപു്രതൻ നിൽക്കുന്നതും ഞാൻ
കാണുന്നു,”എന്ന്അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു.

57 അേപ്പാൾ, അവർ െചവി െപാത്തിെക്കാണ്ട്
അത്യ ച്ചത്തിൽ കൂകിവിളിച്ച് അേദ്ദഹത്തിനുേനേര ഒരുമിച്ച
പാഞ്ഞുെചന്നു. 58 അവർ അേദ്ദഹെത്ത നഗരത്തിനു
പുറേത്തക്കു വലിച്ചിഴച്ച െകാണ്ടുേപായി കെല്ലറിയാൻ
തുടങ്ങി. സാക്ഷികൾ അവരുെട വസ്്രതം ശൗൽ എന്നു
േപരുള്ളഒരു യുവാവിെന്റകാൽക്കൽെവച്ച .

59 അവർ കെല്ലറിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ,
“കർത്താവായ േയശുേവ, എെന്റ ആത്മാവിെന
ൈകെക്കാള്ളണേമ” എന്നു സ്െതഫാെനാസ് ്രപാർഥിച്ച .
60 പിെന്ന അേദ്ദഹം മുട്ട കുത്തി “കർത്താേവ, ഈ പാപം

† 7:50 െയശ. 66:1,2
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അവരുെടേമൽ നിർത്തരുേത,”എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച .
ഇതു പറഞ്ഞേശഷംഅേദ്ദഹം മരിച്ച വീണു.

8
1 സ്േതഫാേനാസിെന്റ വധത്തിന് ശൗലിെന്റയും
അംഗീകാരം ഉണ്ടായിരുന്നു.
സഭപീഡിപ്പിക്കെപ്പടുന്നു
അന്ന്, െജറുശേലമിെല സഭയ്െക്കതിേര ഒരു
കഠിനമായ പീഡനം ഉണ്ടായി. അെപ്പാസ്തലന്മാെരാഴിെക
എല്ലാവരും െയഹൂദ്യ, ശമര്യ എന്നീ ്രപവിശ്യകള െട
വിവിധ ഭാഗങ്ങളിേലക്ക് ചിതറിേപ്പായി. 2 ഭക്തരായ
ചിലർ സ്െതഫാെനാസിെന സംസ്കരിച്ച . അവർ
അേദ്ദഹെത്തേയാർത്ത് വളെര വിലപിച്ച . 3 ശൗൽ
വീടുേതാറും െചന്നു വിശ്വാസികളായ സ്്രതീകെളയും
പുരുഷന്മാെരയും വലിച്ചിഴച്ച തടവിലാക്കിെക്കാണ്ടു സഭെയ
നശിപ്പിക്കാൻ ഉദ്യമിച്ച .

ഫിലിെപ്പാസ് ശമര്യയിൽ
4 ചിതറിേപ്പായവർ, െചന്ന സ്ഥലങ്ങളിെലല്ലാം
സുവിേശഷം അറിയിച്ച . 5 ഫിലിെപ്പാസ് ശമര്യയിെല ഒരു
പട്ടണത്തിൽെച്ചന്ന് അവിെട ്രകിസ്തുവിെനപ്പറ്റി ്രപസംഗിച്ച .
6 ഫിലിെപ്പാസിെന്റ ്രപഭാഷണം ജനം ഏകാ്രഗചിത്തരായി
്രശദ്ധിക്കുകയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സേന്ദശെത്തത്തുടർന്ന്
െചയ്ത ചിഹ്നങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതേയാെട നിരീക്ഷിക്കുകയും
െചയ്തു. 7 ദുരാത്മാക്കൾ ബാധിച്ചിരുന്ന അേനകരിൽനിന്ന്
അവ ഉച്ചത്തിൽ അലറിെക്കാണ്ടു പുറത്തുേപായി. പല
പക്ഷാഘാതേരാഗികൾക്കും മുടന്തർക്കും സൗഖ്യം ലഭിച്ച .
8അങ്ങെനആപട്ടണത്തിൽമഹാആനന്ദമുണ്ടായി.
മ്രന്തവാദിയായശിേമാൻ

9ശിേമാൻഎന്നു േപരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ കുെറക്കാലമായി
മ്രന്തവാദം നടത്തി, താൻ ഒരു മഹാൻ എന്നു നടിച്ച്
ശമര്യാപട്ടണത്തിെല ആള കെളെയല്ലാം ്രഭമിപ്പിച്ചിരുന്നു.
10 “ഇയാൾ ൈദവത്തിെന്റ ശക്തിയാണ്; ഇയാളിൽ
ശക്തീേദവിയാണ്ആവസിക്കുന്നത,്”എന്നുപറഞ്ഞുെകാണ്ട്
വലിയവെരേന്നാ െചറിയവെരേന്നാ വ്യത്യാസംകൂടാെത
എല്ലാവരും ഇയാളിൽ ആകൃഷ്ടരായിരുന്നു. 11 ശിേമാൻ
തെന്റ മ്രന്തവിദ്യെകാണ്ട് ഏെറക്കാലമായി അവെര
്രഭമിപ്പിച്ചതിനാലാണ് ജനം അയാെള ്രശദ്ധിച്ചത്.
12ൈദവരാജ്യത്തിെന്റ സുവിേശഷവും േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
നാമവും ഫിലിെപ്പാസ് ്രപസംഗിച്ചതു േകട്ടേപ്പാൾ അവർ
േയശുവിൽ വിശ്വസിച്ച . സ്്രതീകള ം പുരുഷന്മാരും
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സ്നാനേമറ്റ . 13 ശിേമാനും വിശ്വസിച്ച സ്നാനേമറ്റ .
അവിെട നടന്ന ചിഹ്നങ്ങള ം വീര്യ്രപവൃത്തികള ം കണ്ടു
വിസ്മയിച്ച അയാൾ ഫിലിെപ്പാസ് േപായസ്ഥലങ്ങളിെലല്ലാം
അേദ്ദഹെത്തഅനുഗമിച്ച .

14 ശമര്യയിലുള്ളവർ ൈദവവചനം സ്വീകരിെച്ചന്നു
േകട്ടേപ്പാൾ െജറുശേലമിലുണ്ടായിരുന്ന അെപ്പാസ്തലന്മാർ
പേ്രതാസിെനയും േയാഹന്നാെനയും ശമര്യാക്കാരുെട
അടുേത്തക്കയച്ച . 15 അവർ വന്ന് ശമര്യയിലുള്ള
വിശ്വാസികൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിെന ്രപാപിേക്കണ്ടതിന്
അവർക്കായി ്രപാർഥിച്ച . 16പരിശുദ്ധാത്മാവ്അന്നുവെരയും
അവരിൽ ആരുെടയുംേമൽ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു;
അവർ കർത്താവായ േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ
സ്നാനേമറ്റിരുന്നേതയുള്ള . 17 പേ്രതാസും േയാഹന്നാനും
അവരുെടേമൽ ൈകകൾ െവച്ചേപ്പാൾ അവർക്ക്
പരിശുദ്ധാത്മാവിെനലഭിച്ച .

18 അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട ൈകെവപ്പിനാൽ
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന ലഭിച്ചതു കണ്ട ശിേമാൻ
അവർക്കു പണം വാഗ്ദാനംെചയ്തുെകാണ്ട,് 19 “ഞാനും
ആരുെടെയങ്കിലുംേമൽ ൈകെവച്ചാൽ അവർക്കും
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന ലഭിേക്കണ്ടതിന് ഈ ശക്തി എനിക്കും
നൽകണേമ”എന്നേപക്ഷിച്ച .

20 “ൈദവത്തിെന്റ ദാനം പണം െകാടുത്തുവാങ്ങാെമന്നുനീ
ചിന്തിച്ചതുെകാണ്ട് നിെന്റ പണം നിേന്നാടുകൂെട നശിക്കെട്ട.
21 നിെന്റ ഹൃദയം ൈദവസന്നിധിയിൽ േനരില്ലാത്തത്
ആയതുെകാണ്ട് ഈ ശു്രശൂഷയിൽ നിനക്കു പങ്കും
ഓഹരിയും ഇല്ല. 22 നീ ഈ ദുഷ്ടതെയപ്പറ്റി അനുതപിച്ച്
കർത്താവിേനാടു ്രപാർഥിക്കുക. ഒരുപേക്ഷഅവിടന്നു നിെന്റ
ഹൃദയത്തിെല ദുഷ്ടവിചാരം ക്ഷമിച്ച തരും. 23 നീ അസൂയ*
നിറഞ്ഞവനും പാപത്താൽ ബന്ധിക്കെപ്പട്ടവനുമാെണന്ന്
ഞാൻമനസ്സിലാക്കുന്നു”എന്ന് പേ്രതാസ് മറുപടി പറഞ്ഞു.

24അേപ്പാൾ ശിേമാൻ, “അങ്ങു പറഞ്ഞെതാന്നും എനിക്കു
ഭവിക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്കുേവണ്ടി കർത്താവിേനാടു
്രപാർഥിക്കണേമ”എന്നേപക്ഷിച്ച .

25 കർത്താവിെന്റ വചനത്തിനു സാക്ഷ്യംവഹിച്ച
്രപസംഗിച്ചേശഷം പേ്രതാസും േയാഹന്നാനും ശമര്യയിെല
നിരവധി ്രഗാമങ്ങളിൽ സുവിേശഷം ്രപസംഗിച്ച െകാണ്ട്
െജറുശേലമിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പായി.

ഫിലിെപ്പാസുംഷണ്ഡനും

* 8:23 മൂ.ഭാ. കയ ്പ്
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26കർത്താവിെന്റ ഒരു ദൂതൻ ഫിലിെപ്പാസിേനാട് പറഞ്ഞു,
“നീ െജറുശേലമിൽനിന്ന് ഗസ്സായിേലക്കു മരുഭൂമിയിലൂെട
േപാകുന്ന പാതയിലൂെട െതേക്കാട്ട് യാ്രതെചയ്യ ക.”
27 അങ്ങെന അേദ്ദഹം പുറെപ്പട്ട ; വഴിമേധ്യ, “എേത്യാപ്യ†
രാജ്ഞിയായ” കന്ദക്കയുെട ധനകാര്യവകുപ്പിെന്റ
ചുമതലയുള്ള ഒരു ഉന്നത ഉേദ്യാഗസ്ഥനായ ഷണ്ഡെന
കണ്ടു. ആ മനുഷ്യൻ െജറുശേലമിൽ ആരാധിക്കാൻ
േപായിട്ട 28 തിരിെക േപാകുേമ്പാൾ രഥത്തിലിരുന്നുെകാണ്ട്
െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ പുസ്തകം വായിക്കുകയായിരുന്നു.
29അേപ്പാൾപരിശുദ്ധാത്മാവ്ഫിലിെപ്പാസിേനാട്പറഞ്ഞു, “നീ
കുെറക്കൂടിഅടുത്തുെചന്ന് രഥത്തിേനാട് േചർന്നുനടക്കുക.”

30 ഫിലിെപ്പാസ് ഓടി രഥത്തിനടുത്തുെചന്നേപ്പാൾ ആ
മനുഷ്യൻ െയശയ്യാവിെന്റ ്രപവചന്രഗന്ഥത്തിൽനിന്ന്
വായിക്കുന്നതു േകട്ട . “താങ്കൾ വായിക്കുന്നതു
മനസ്സിലാക്കുന്നുേണ്ടാ?”ഫിലിെപ്പാസ് േചാദിച്ച .

31 “ആെരങ്കിലും അർഥം വ്യക്തമാക്കിത്തരാെത
എനിെക്കങ്ങെന മനസ്സിലാകും?” അയാൾ േചാദിച്ച .
രഥത്തിൽ കയറി തേന്നാെടാപ്പം ഇരിക്കാൻ അയാൾ
ഫിലിെപ്പാസിെനക്ഷണിച്ച .

32ഷണ്ഡൻവായിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേവദഭാഗംഇതായിരുന്നു:
“അറക്കാൻ െകാണ്ടുേപാകുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാടിെനേപ്പാെല

അവൻആനീതനായി;
േരാമം ക്രതിക്കുന്നവർക്കു മുമ്പിൽ മൗനമായി
നിൽക്കുന്ന
െചമ്മരിയാടിെനേപാെലഅവൻവായ് തുറക്കാതിരുന്നു.

33 അപമാനിതനായ അവസ്ഥയിൽ നീതി അവിടേത്തക്കു
നിേഷധിക്കെപ്പട്ട :
അവിടെത്തവരുംതലമുറെയപ്പറ്റി വിവരിക്കാൻആർക്കു
കഴിയും?
അവിടെത്തജീവൻഭൂമിയിൽനിന്ന്എടുക്കെപ്പട്ട വേല്ലാ!”‡

34 ഷണ്ഡൻ ഫിലിെപ്പാസിേനാട്, “്രപവാചകൻ ഇത്
ആെരക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത?് തെന്നക്കുറിേച്ചാ അേതാ
മറ്റാെരെയങ്കിലുംകുറിേച്ചാ? ദയവായി പറഞ്ഞുതരണം”
എന്നേപക്ഷിച്ച . 35 ഫിലിെപ്പാസ് ഈ തിരുെവഴുത്ത്
ആധാരമാക്കി േയശുവിെനപ്പറ്റിയുള്ളസുവിേശഷംഅയാെള
അറിയിച്ച തുടങ്ങി.

36 അവർ യാ്രത തുടർന്നുെകാണ്ടിരിെക്ക, െവള്ളമുള്ള
ഒരു സ്ഥലെത്തത്തി. “ഇതാ, ഇവിെട െവള്ളമുണ്ട്;
ഞാൻ സ്നാനേമൽക്കുന്നതിന് എന്തു തടസ്സം?”
† 8:27 അതായത,്ൈനൽനദിയുെട െതക്കുഭാഗം. ‡ 8:33 െയശ. 53:7,8
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എന്ന് ഷണ്ഡൻ ഫിലിെപ്പാസിേനാട് േചാദിച്ച .
37 “താങ്കൾ പൂർണഹൃദയേത്താെട വിശ്വസിക്കുെന്നങ്കിൽ
സ്നാനേമൽക്കാം” എന്ന് ഫിലിെപ്പാസ് പറഞ്ഞു.
“േയശു്രകിസ്തുൈദവപു്രതൻഎന്നുഞാൻവിശ്വസിക്കുന്നു”
എന്നു ഷണ്ഡൻ പറഞ്ഞു.§ 38 അയാൾ രഥം
നിർത്താൻ കൽപ്പിച്ച . പിെന്ന ഫിലിെപ്പാസും ഷണ്ഡനും
െവള്ളത്തിലിറങ്ങി. ഫിലിെപ്പാസ് ഷണ്ഡെന സ്നാനം
കഴിപ്പിച്ച . 39 അവർ െവള്ളത്തിൽനിന്ന് കയറിയ
ഉടെന കർത്താവിെന്റ ആത്മാവു ഫിലിെപ്പാസിെന
എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി. ഷണ്ഡൻ അേദ്ദഹെത്ത പിെന്ന
കണ്ടില്ല. അയാൾആനന്ദിച്ച െകാണ്ട് തെന്റ യാ്രതതുടർന്നു.
40 ഫിലിെപ്പാസ് പിന്നീട് അസ്േതാദിൽ കാണെപ്പട്ട ;
അേദ്ദഹം ൈകസര്യ പട്ടണത്തിൽ എത്തിേച്ചരുന്നതുവെര
മാർഗമേധ്യയുള്ള എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും സുവിേശഷം
അറിയിച്ച െകാണ്ട്സഞ്ചരിച്ച .

9
ശൗലിെന്റപരിവർത്തനം

1-2 ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ശൗൽ കർത്താവിെന്റ
ശിഷ്യന്മാർെക്കതിേര നിരന്തരം വധഭീഷണി
മുഴക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. ്രകിസ്തു “മാർഗക്കാരായ”
സ്്രതീകെളേയാ പുരുഷന്മാെരേയാ അവിെടക്കണ്ടാൽ
അവെര ബന്ധിച്ച് െജറുശേലമിേലക്കു െകാണ്ടുവരാൻ
ദമസ്േകാസിെല െയഹൂദപ്പള്ളികൾക്ക് അധികാരപ്രതം
നൽകണെമന്ന് അയാൾ മഹാപുേരാഹിതെന്റ
അടുക്കൽെച്ചന്ന് അഭ്യർഥിച്ച . 3 അങ്ങെന അയാൾ
യാ്രതപുറെപ്പട്ട ദമസ്േകാസിനടുെത്തത്തിയേപ്പാൾ െപെട്ടന്ന്
ആകാശത്തുനിന്ന് ഒരു ്രപകാശം അയാൾക്കുചുറ്റ ം മിന്നി.
4 അയാൾ നിലത്തുവീണു; “ശൗേല, ശൗേല, നീ എെന്ന
പീഡിപ്പിക്കുന്നെതന്ത്?” എന്നു തേന്നാടു േചാദിക്കുന്ന ഒരു
അശരീരി േകട്ട .

5 “അങ്ങ്ആരാകുന്നുകർത്താേവ?” ശൗൽേചാദിച്ച .
“നീ പീഡിപ്പിക്കുന്ന േയശുവാണുഞാൻ,”അവിടന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു, 6 “നീ എഴുേന്നറ്റ പട്ടണത്തിൽ െചല്ല ക. എന്തു
െചയ്യണെമന്ന്അവിെടെവച്ച്ഞാൻനിനക്കു പറഞ്ഞുതരും.”

7 ശൗലിേനാെടാപ്പം യാ്രതെചയ്തിരുന്നവർ സ്തബ്ധരായി
നിന്നു. അവർ ശബ്ദം േകെട്ടങ്കിലും ആെരയും
കണ്ടില്ല. 8 ശൗൽ നിലത്തുനിന്ന് എഴുേന്നറ്റ . എന്നാൽ,
കണ്ണ തുറന്നേപ്പാൾ അവന് കാഴ്ച നഷ്ടെപ്പട്ടിരുന്നു.

§ 8:37 ചി.ൈക.്രപ.ഈവാക്യം കാണുന്നില്ല.
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അതുെകാണ്ട് കൂെടയുള്ളവർ അയാെള ൈകക്കുപിടിച്ച
ദമസ്േകാസിേലക്കു നടത്തിെക്കാണ്ടുേപായി. 9 മൂന്നുദിവസം
അയാൾ അന്ധനായിരുന്നു, ആ ദിവസങ്ങളിൽ അയാൾ
ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾകഴിച്ചില്ല.

10 ദമസ്േകാസിൽ അനന്യാസ് എന്നു േപരുള്ള ഒരു
്രകിസ്തുശിഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദർശനത്തിൽ
കർത്താവ് ്രപത്യക്ഷനായിഅയാെളവിളിച്ച , “അനന്യാേസ.”

“അടിയൻഇതാ,കർത്താേവ,”അയാൾവിളിേകട്ട .
11 കർത്താവ് അയാേളാട്, “നീ എഴുേന്നറ്റ് േനർവീഥി
എന്ന െതരുവിൽ യൂദായുെട ഭവനത്തിൽെചന്ന്
തർെസാസുകാരനായ ശൗലിെന അേന്വഷിക്കുക. അയാൾ
്രപാർഥിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു. 12അനന്യാസ്എെന്നാരാൾവന്ന്
തനിക്കു വീണ്ടും കാഴ്ച ലഭിക്കാൻ തെന്റേമൽ ൈകകൾ
െവക്കുന്നതായി അയാൾ ദർശനത്തിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു”
എന്നുപറഞ്ഞു.

13 അതിനു മറുപടിയായി അനന്യാസ്, “കർത്താേവ,
ഈ മനുഷ്യൻ െജറുശേലമിലുള്ള അങ്ങയുെട
വിശുദ്ധർക്ക് എ്രതവളെര േ്രദാഹം െചയ്തുെവന്നു
ഞാൻ പലരിൽനിന്നും േകട്ടിരിക്കുന്നു. 14 അവിടെത്ത
നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന ഏവെരയും പിടികൂടാൻ
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരിൽനിന്നുള്ള അധികാരവുമായിട്ടാണ്
അയാൾഇവിെടഎത്തിയിരിക്കുന്നത”്എന്നുപറഞ്ഞു.

15എന്നാൽ “നീ േപാകുക; ഇ്രസാേയല്യരല്ലാത്തവരുെടയും
അവരുെട രാജാക്കന്മാരുെടയും ഇ്രസാേയൽജനത്തിെന്റയും
മുമ്പാെക എെന്റ നാമം േഘാഷിക്കാനായി ഞാൻ
െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന എെന്റ ഉപകരണമാണയാൾ.
16 എെന്റ നാമത്തിനുേവണ്ടി അയാൾ എ്രതയധികം
കഷ്ടം സഹിക്കാനിരിക്കയാെണന്ന് ഞാൻ അയാൾക്കു
കാണിച്ച െകാടുക്കും,” എന്ന് കർത്താവ് അനന്യാസിേനാട്
അരുളിെച്ചയ്തു.

17 അേപ്പാൾ അനന്യാസ് ആ വീട്ടിേലക്കു േപായി.
അേദ്ദഹം ശൗലിെന്റേമൽ ൈകകൾ െവച്ച െകാണ്ട്, “ശൗേല,
സേഹാദരാ, നീ ഇവിേടക്കു വരുേമ്പാൾ, വഴിയിൽെവച്ച
നിനക്കു ്രപത്യക്ഷനായ കർത്താവായ േയശു, നിനക്കു
വീണ്ടും കാഴ്ച ലഭിക്കാനും നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ
നിറയാനുമായി എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
18 ഉടൻതെന്ന െചതുമ്പൽേപാലുള്ള ഏേതാ ഒന്ന് ശൗലിെന്റ
കണ്ണ കളിൽനിന്നു വീണു;അയാൾക്കു വീണ്ടും കാഴ്ചശക്തി
ലഭിച്ച . അയാൾ എഴുേന്നറ്റ സ്നാനേമൽക്കുകയും
19ഭക്ഷണംകഴിച്ച ക്ഷീണമകറ്റ കയും െചയ്തു.

ശൗൽദമസ്േകാസിലും െജറുശേലമിലും
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ശൗൽ ദമസ്േകാസിെല ശിഷ്യന്മാേരാെടാപ്പം കുെറ
ദിവസങ്ങൾ െചലവഴിച്ച . 20ഏെറ താമസിക്കാെത േയശു
ൈദവപു്രതൻതെന്ന എന്ന് അേദ്ദഹം െയഹൂദപ്പള്ളികളിൽ
്രപസംഗിച്ച തുടങ്ങി. 21 അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാക്കുകൾ
േകട്ടവെരല്ലാം അത്ഭുതെപ്പട്ട്, “െജറുശേലമിൽ ഈ നാമം
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് നാശം വിതച്ച മനുഷ്യൻ
ഇയാളേല്ല? ഇയാൾ ഇവിെട വന്നിരിക്കുന്നതുേപാലും
അവെര ബന്ധിച്ച പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരുെട അടുക്കൽ
െകാണ്ടുേപാകുന്നതിനുേവണ്ടിയേല്ല?” എന്നു േചാദിച്ച .
22എന്നാൽ ശൗൽഅധികമധികം ശക്തനായി, േയശുതെന്ന
്രകിസ്തു എന്നു െതളിയിച്ച െകാണ്ട് ദമസ്േകാസിൽ
താമസിക്കുന്നെയഹൂദന്മാെര ്രപതിവാദമില്ലാത്തവരാക്കി.

23 കുെറ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ െയഹൂദന്മാർ
ശൗലിെനവധിക്കാൻഗൂഢാേലാചനനടത്തി. 24അേദ്ദഹെത്ത
വധിക്കാൻ അവർ രാവും പകലും നഗരകവാടങ്ങളിൽ
കാവൽനിർത്തി; ശൗലിന് അവരുെട പദ്ധതി മനസ്സിലായി.
25എന്നാൽ, രാ്രതിയിൽ ശൗലിെന്റ ശിഷ്യന്മാർ അേദ്ദഹെത്ത
ഒരു കുട്ടയിലാക്കി മതിലിനു മുകളിലൂെട പട്ടണത്തിനു
പുറേത്തക്ക്ഇറക്കിവിട്ട .

26 െജറുശേലമിൽഎത്തിയശൗൽ ്രകിസ്തുശിഷ്യന്മാേരാടു
േചരാൻ ്രശമിച്ച . എന്നാൽ, ശൗൽ ഒരു യഥാർഥ
ശിഷ്യനാെണന്ന് വിശ്വസിക്കാനാകാെത അവർ
അേദ്ദഹെത്ത ഭയെപ്പട്ട . 27 ബർന്നബാേസാ അേദ്ദഹെത്ത
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട അടുെത്തത്തി.
യാ്രതയ്ക്കിടയിൽ ശൗൽ കർത്താവിെന കണ്ടതും
കർത്താവ് അേദ്ദഹേത്താടു സംസാരിച്ചതും അേദ്ദഹം
ദമസ്േകാസിൽ േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ നിർഭയം
്രപസംഗിച്ചതുെമല്ലാം ബർന്നബാസ് അവേരാടു വിവരിച്ച .
28അങ്ങെന,ശൗൽഅവേരാടുകൂെട േചർന്ന് കർത്താവിെന്റ
നാമത്തിൽ ൈധര്യപൂർവം സംസാരിച്ച െകാണ്ട്
െജറുശേലമിൽ യേഥഷ്ടം സഞ്ചരിച്ച . 29 ്രഗീക്കുഭാഷികളായ
െയഹൂദേരാട*്അേദ്ദഹം സംസാരിക്കുകയും വാദ്രപതിവാദം
നടത്തുകയും െചയ്തു. എന്നാൽ അവർ, അേദ്ദഹെത്ത
വധിക്കാൻ ്രശമിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 30 സേഹാദരന്മാർ
ഇേതപ്പറ്റി അറിഞ്ഞേപ്പാൾ അേദ്ദഹെത്ത ൈകസര്യവെര
െകാണ്ടുേപായി അവിെടനിന്ന് തർെസാസിേലക്ക്
യാ്രതയാക്കുകയും െചയ്തു.

31 കർത്തൃഭയത്തിൽ നിലെകാണ്ട സഭ െയഹൂദ്യാ,
ഗലീല, ശമര്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സമാധാനം അനുഭവിച്ച്

* 9:29 അതായത,് ്രഗീക്കു ഭാഷയുംസംസ്കാരവുംസ്വീകരിച്ച െയഹൂദർ.
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അഭിവൃദ്ധിേനടിെക്കാണ്ടിരുന്നു എന്നുമാ്രതമല്ല,
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ േ്രപാത്സാഹനത്താൽ എണ്ണത്തിലും
വർധിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

ഐെനയാസും തബീഥയും
32 പേ്രതാസ് േദശെത്തല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുേമ്പാൾ,
ലുദ്ദയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധെരയും
സന്ദർശിക്കാൻേപായി. 33 അവിെട എട്ട വർഷമായി
പക്ഷാഘാതംപിടിച്ച കിടന്നിരുന്ന ഐെനയാസ്
എെന്നാരാെള അേദ്ദഹം കണ്ടു. 34 പേ്രതാസ് അയാേളാട്,
“ഐെനയാേസ, േയശു്രകിസ്തു നിെന്ന സൗഖ്യമാക്കുന്നു.
എഴുേന്നൽക്കുക; നിെന്റ കിടക്ക ഇനി നീ തെന്ന വിരിക്കുക”
എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടൻതെന്ന ഐെനയാസ് എഴുേന്നറ്റ .
35 ലുദ്ദയിലും ശാേരാനിലും താമസിച്ചിരുന്ന എല്ലാവരും
അയാെളകണ്ട് കർത്താവിേലക്കുതിരിഞ്ഞു.

36 േയാപ്പയിൽ തബീഥാ എന്നു േപരുള്ള ഒരു ശിഷ്യ
ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ േപര് ്രഗീക്കിൽ േഡാർക്കസ് എന്നാണ്.
അർഥം േപടമാൻ. അവൾ വളെര നന്മ െചയ്യന്നവള ം
ദരി്രദെര സഹായിക്കുന്നവള ം ആയിരുന്നു. 37ആയിടയ്ക്ക്
അവൾ േരാഗബാധിതയായി മരിച്ച ; സ്േനഹിതമാർ
മൃതേദഹം കുളിപ്പിച്ച മുകൾനിലയിെല മുറിയിൽ കിടത്തി.
38 ലുദ്ദ േയാപ്പയ്ക്കു സമീപമായിരുന്നു. പേ്രതാസ്
ലുദ്ദയിലുെണ്ടന്നു േകട്ട ശിഷ്യന്മാർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുേത്തക്ക് രണ്ടുേപെര അയച്ച . “എ്രതയും െപെട്ടന്ന്
േയാപ്പവെരവരണം!”അവർപേ്രതാസിേനാട്അേപക്ഷിച്ച .

39 പേ്രതാസ് എഴുേന്നറ്റ് അവേരാടുകൂെട േപായി. അവിെട
എത്തിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹെത്ത അവർ മുകൾനിലയിെല
മുറിയിേലക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി. തബീഥാ
തങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നേപ്പാൾ തയ്ച്ച കുപ്പായങ്ങള ം
മറ്റ വസ്്രതങ്ങള ം പേ്രതാസിെന കാണിച്ച െകാണ്ട്
വിധവകൾഅേദ്ദഹത്തിെന്റചുറ്റ ം നിന്നു വിലപിച്ച .

40പേ്രതാസ്അവെരെയല്ലാം മുറിക്കുപുറത്താക്കിയേശഷം
മുട്ടിേന്മൽനിന്നു ്രപാർഥിച്ചേശഷം മരിച്ചവള െടേനേര
തിരിഞ്ഞ്, “തബീേഥ, എഴുേന്നൽക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു.
ഉടെന അവൾ കണ്ണ തുറന്നു; പേ്രതാസിെന കണ്ടിട്ട്
എഴുേന്നറ്റിരുന്നു. 41 അേദ്ദഹം അവെള ൈകക്കുപിടിച്ച്
എഴുേന്നൽപ്പിച്ച .അതിനുേശഷംവിശ്വാസികെളവിേശഷാൽ
വിധവകെള വിളിച്ച് അവെള ജീവനുള്ളവളായി ഏൽപ്പിച്ച .
42 േയാപ്പയിെലല്ലായിടത്തും ഇതു ്രപസിദ്ധമായി; വളെരേപ്പർ
കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച . 43 േയാപ്പയിൽ ശിേമാൻ എന്നു
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േപരുള്ള ഒരു തുകൽപ്പണിക്കാരേനാടുകൂെട പേ്രതാസ്
കുെറനാൾതാമസിച്ച .

10
െകാർേന്നെല്യാസും പേ്രതാസും

1 ൈകസര്യയിൽ െകാർേന്നെല്യാസ് എന്നു േപരുള്ള
ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ “ഇറ്റാലിയൻ
വ്യ ഹം” എന്നറിയെപ്പട്ടിരുന്ന ൈസനികവിഭാഗത്തിൽ
ശതാധിപനായിരുന്നു.* 2 അേദ്ദഹവും കുടുംബാംഗങ്ങൾ
എല്ലാവരും ഭക്തിയും ൈദവഭയവും ഉള്ളവരായിരുന്നു;
അേദ്ദഹംഉദാരമനേസ്സാെടദാനധർമംെചയ്യ കയുംപതിവായി
ൈദവേത്താടു ്രപാർഥിക്കുകയും െചയ്തുവന്നു. 3ഒരു ദിവസം
ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്നുമണിേയാടടുത്ത് ഒരു ൈദവദൂതൻ വന്ന,്
“െകാർേന്നെല്യാേസ”എന്നു വിളിക്കുന്നത് ഒരു ദർശനത്തിൽ
അേദ്ദഹംവ്യക്തമായിക്കണ്ടു.

4 െകാർേന്നെല്യാസ് ഭയചകിതനായി ആ ദൂതെന
ഉറ്റ േനാക്കി. “കർത്താേവ,എന്താണ്?”അേദ്ദഹം േചാദിച്ച .
അതിനു ദൂതൻ, “നിെന്റ ്രപാർഥനകള ം ദാനധർമങ്ങള ം
ഒരനുസ്മരണയാഗമായി ൈദവസന്നിധിയിൽ
എത്തിയിരിക്കുന്നു. 5 ഇേപ്പാൾത്തെന്ന േയാപ്പയിേലക്ക്
ആളയച്ച പേ്രതാസ് എന്നു വിളിച്ചിരുന്ന ശിേമാൻ
എന്നയാെള വരുത്തുക. 6അയാൾ തുകൽപ്പണിക്കാരനായ
ശിേമാേനാടുകൂെട താമസിക്കുന്നു. അവെന്റ വീട്
കടൽത്തീരത്തിനടുത്താണ്”എന്നുപറഞ്ഞു.

7 തേന്നാടു സംസാരിച്ച ദൂതൻ േപായേശഷം
െകാർേന്നെല്യാസ് തെന്റ േവലക്കാരിൽ രണ്ടുേപെരയും
പടയാളികളിൽ ഭക്തനായ ഒരുഅംഗരക്ഷകെനയും വിളിച്ച .
8സംഭവിച്ചെതല്ലാം അേദ്ദഹം അവേരാടു വിവരിച്ചിട്ട് അവെര
േയാപ്പയിേലക്കയച്ച .
പേ്രതാസിെന്റ ദർശനം

9 അവർ യാ്രതെചയ്ത് പിേറ്റന്ന് ഉച്ചസമയേത്താെട
േയാപ്പാനഗരത്തിനടുെത്തത്തി. അേതസമയംതെന്ന
പേ്രതാസ് ്രപാർഥിക്കാനായി വീടിെന്റ മുകൾനിലയിൽ
കയറിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. 10 വിശന്നതിനാൽ
എെന്തങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാൻ അേദ്ദഹം ആ്രഗഹിച്ച . വീട്ടിൽ
ഭക്ഷണം തയ്യാറായിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ അേദ്ദഹം
ആത്മവിവശനായി. 11 സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും
നാലുേകാണും െകട്ടിയ വലിയ വിരിേപാെലയുള്ള ഒരു പാ്രതം
ഭൂമിയിേലക്ക് ഇറങ്ങിവരുന്നതുംഅേദ്ദഹം കണ്ടു. 12അതിൽ

* 10:1 അതായത,്നൂറുേപരടങ്ങുന്നൈസന്യത്തിെന്റഅധിപൻ.
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ഭൂമിയിെല സകലവിധ നാൽക്കാലികള ം ഇഴജന്തുക്കള ം
ആകാശത്തിെല പക്ഷികള ം ഉണ്ടായിരുന്നു. 13 ഒരു
അശരീരിഅേദ്ദഹേത്താടുപറഞ്ഞത,് “പേ്രതാേസ,എഴുേന്നറ്റ്
െകാന്നുതിന്നുക.”

14 “എനിക്കതിനു കഴിയില്ല കർത്താേവ, അശുദ്ധേമാ
മലിനേമാ ആയ യാെതാന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും
ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ,”പേ്രതാസ് മറുപടി പറഞ്ഞു.

15 “ൈദവം ശുദ്ധീകരിച്ചെതാന്നും അശുദ്ധെമന്നു
കരുതരുത്”ആഅശരീരി രണ്ടാമതും ഉണ്ടായി.

16 മൂന്നു്രപാവശ്യം ഇങ്ങെന സംഭവിച്ച . ഉടൻതെന്ന ആ
പാ്രതംസ്വർഗത്തിേലക്കുതിരിെകഎടുക്കെപ്പട്ട .

17 എന്തായിരിക്കും ഈ ദർശനത്തിെന്റ അർഥെമന്ന്
പേ്രതാസ് ചിന്തിച്ച കുഴങ്ങുേമ്പാൾ െകാർേന്നെല്യാസ്
അയച്ചിരുന്ന പുരുഷന്മാർ ശിേമാെന്റ വീട് േതടിേത്തടി
ഒടുവിൽ വീടിെന്റ പടിവാതിൽക്കെലത്തി. 18 “പേ്രതാസ്
എന്നറിയെപ്പടുന്ന ശിേമാൻ ഇവിെടയാേണാ
താമസിക്കുന്നത്?”എന്ന്അവർവിളിച്ച േചാദിച്ച .

19പേ്രതാസ് ദർശനെത്തപ്പറ്റിചിന്തിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
ആത്മാവ് അേദ്ദഹേത്താട,് “ശിേമാേന, മൂന്നുേപർ
നിെന്ന അേന്വഷിക്കുന്നു. 20 എഴുേന്നറ്റ് ഇറങ്ങിെച്ചല്ല ക.
അവേരാടുകൂെട േപാകാൻ മടിേക്കണ്ടാ; ഞാനാണ് അവെര
അയച്ചിരിക്കുന്നത്”എന്നുപറഞ്ഞു.

21അേദ്ദഹംതാേഴക്കുെചന്ന്അവേരാടു േചാദിച്ച , “നിങ്ങൾ
അേന്വഷിക്കുന്ന ആൾ ഞാൻതെന്ന. നിങ്ങൾ വന്ന കാര്യം
എന്ത?്”

22 “ശതാധിപനായ െകാർേന്നെല്യാസിെന്റ
അടുക്കൽനിന്നാണു ഞങ്ങൾ വരുന്നത.് അേദ്ദഹം
നീതിനിഷ്ഠനും ൈദവഭക്തനും എല്ലാ െയഹൂദരാലും
ബഹുമാനിക്കെപ്പടുന്നവനുമാണ്. അങ്ങയുെടസേന്ദശം
േകൾക്കാൻ അങ്ങെയ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വീട്ടിേലക്കു
വരുത്തണെമന്ന,് ഒരു വിശുദ്ധദൂതനിൽനിന്ന് അേദ്ദഹത്തിന്
അരുളപ്പാടുണ്ടായി,” എന്നു പറഞ്ഞു. 23അേപ്പാൾ പേ്രതാസ്
അവെര വീടിനുള്ളിേലക്കു ക്ഷണിച്ച് അന്ന് അവിെട
താമസിപ്പിച്ച .

പേ്രതാസ് െകാർേന്നെല്യാസിെന്റ ഭവനത്തിൽ
പിേറ്റദിവസം പേ്രതാസ് അവേരാടുകൂെട
െകാർേന്നെല്യാസിെന്റ ഭവനത്തിേലക്ക് യാ്രതപുറെപ്പട്ട .
േയാപ്പയിെല ഏതാനും സേഹാദരന്മാരും
അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം യാ്രതയായി. 24 അടുത്തദിവസം
അവർ ൈകസര്യയിെലത്തി. െകാർേന്നെല്യാസ് അവെര
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്രപതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു; ബന്ധുക്കെളയും
ഉറ്റസുഹൃത്തുക്കെളയും അേദ്ദഹം അവിെട
വിളിച്ച കൂട്ടിയിരുന്നു. 25 പേ്രതാസ് ഭവനത്തിൽ
്രപേവശിച്ചേപ്പാൾ െകാർേന്നെല്യാസ് അേദ്ദഹെത്ത കണ്ട്
ആദരപൂർവം കാൽക്കൽവീണു വന്ദിച്ച . 26 പേ്രതാസ്
അേദ്ദഹെത്ത എഴുേന്നൽപ്പിച്ച െകാണ്ട,് “എഴുേന്നൽക്കുക,
ഞാനും ഒരു മനുഷ്യനാണ”്എന്നുപറഞ്ഞു.

27 െകാർേന്നെല്യാസിേനാട് സംസാരിച്ച െകാണ്ടു
പേ്രതാസ് അകേത്തക്കു െചന്നു. അവിെട ഒരു വലിയ
ജനക്കൂട്ടം സന്നിഹിതരായിരുന്നു. 28അേദ്ദഹം അവേരാടു
പറഞ്ഞു: “ഒരു െയഹൂദൻ െയഹൂേദതരനായ ഒരാേളാടു
സഹകരിക്കുകേയാ അവെന സന്ദർശിക്കുകേയാ
െചയ്യന്നതു ഞങ്ങള െട ന്യായ്രപമാണത്തിനു
വിരുദ്ധമാെണന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ! എന്നാൽ
ഒരാെളേപ്പാലും അശുദ്ധെരേന്നാ മലിനെരേന്നാ
വിളിക്കരുെതന്നു ൈദവം എനിക്കു കാണിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു.
29അതുെകാണ്ടാണ് എനിക്കായി ആളയച്ചേപ്പാൾ യാെതാരു
എതിർപ്പ ം പറയാെതഞാൻ വന്നത.് ഇനി പറയുക, നിങ്ങൾ
എന്തിനാണ്എെന്നവിളിപ്പിച്ചത്?”

30 െകാർേന്നെല്യാസ് ഇങ്ങെന മറുപടി പറഞ്ഞു: “നാലു
ദിവസംമുമ്പ് ഉച്ചയ്ക്ക്, ഏകേദശം മൂന്നുമണിക്ക് ഞാൻ
എെന്റ വീട്ടിൽ ്രപാർഥിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.
െപെട്ടന്ന്, മിന്നുന്ന വസ്്രതം ധരിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ എെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നുെകാണ്ട്, 31 ‘െകാർേന്നെല്യാേസ, ൈദവം
നിെന്റ ്രപാർഥന േകൾക്കുകയും നിെന്റ ദാനധർമങ്ങൾ
ഓർക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. 32ഇേപ്പാൾ േയാപ്പയിേലക്ക്
ആളയച്ച പേ്രതാസ് എന്നു വിളിച്ച വരുന്ന ശിേമാെന
വരുത്തുക. അേദ്ദഹം കടേലാരത്ത് തുകൽപ്പണിക്കാരനായ
ശിേമാെന്റ വീട്ടിൽ അതിഥിയായി താമസിക്കുന്നു’ എന്ന്
എേന്നാടു പറഞ്ഞു. 33 ഉടെനതെന്ന ഞാൻ അേങ്ങക്കായി
ആെള അയച്ച . അങ്ങു വന്നതു വലിയ ഉപകാരം.
ഞങ്ങേളാടു പറയുന്നതിനായി കർത്താവ് അങ്ങേയാടു
കൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ളസേന്ദശം േകൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇതാ
ൈദവസന്നിധിയിൽകൂടിയിരിക്കുന്നു.”

34 പേ്രതാസ് തെന്റ ്രപഭാഷണം ഇങ്ങെന ആരംഭിച്ച :
“ൈദവത്തിനു പക്ഷേഭദമിെല്ലന്നും 35 ൈദവെത്ത
ഭയെപ്പട്ട് നീതി ്രപവർത്തിക്കുന്നവെര, അവർ ഏതു
ജനവിഭാഗത്തിലുള്ളവരായിരുന്നാലും അവിടന്ന്
അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നും ഉള്ള യാഥാർഥ്യം ഞാനിേപ്പാൾ
മനസ്സിലാക്കുന്നു. 36 എല്ലാവരുെടയും കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിലൂെട സമാധാനത്തിെന്റ സുവിേശഷം
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അറിയിച്ച െകാണ്ട് ൈദവം ഇ്രസാേയൽമക്കൾക്കു
നൽകിയ സേന്ദശം ഇതാണ:് 37 സ്നാനെത്തക്കുറിച്ച്
േയാഹന്നാൻ ്രപസംഗം ആരംഭിച്ചതുമുതൽ, ഗലീലയിൽ
തുടങ്ങി െയഹൂദ്യ്രപവിശ്യയിൽ എല്ലായിടത്തും സംഭവിച്ച
കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിവുള്ളതാണേല്ലാ. 38 നസറായനായ
േയശുവിെന ൈദവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും
അഭിേഷകംെചയ്തു. ൈദവം തേന്നാടുകൂെടയിരുന്നതിനാൽ
അേദ്ദഹം നന്മെചയ്തും പിശാചിെന്റ ശക്തിക്ക്
അധീനരായിരുന്നവെരസൗഖ്യമാക്കിയുംെകാണ്ടുസഞ്ചരിച്ച .

39 “െയഹൂദരുെട േദശെത്തല്ലായിടവും െജറുശേലമിലും
അേദ്ദഹം ്രപവർത്തിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ
സാക്ഷികളാണ്. അേദ്ദഹം കുരിശിൽത്തറച്ച്
െകാല്ലെപ്പടുകയും 40 മൂന്നാംദിവസം മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ൈദവം അേദ്ദഹെത്ത ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പിച്ച
്രപത്യക്ഷനാക്കുകയും െചയ്തു. 41 എല്ലാവർക്കുമല്ല,
പിെന്നേയാ, സാക്ഷികളായിരിക്കാൻ ൈദവം
േനരേത്തതെന്ന െതരെഞ്ഞടുത്തിരുന്നവരായ
ഞങ്ങൾക്കാണ് അേദ്ദഹെത്ത ൈദവം ്രപത്യക്ഷനാക്കിയത.്
അേദ്ദഹം മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റേശഷം
അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ
കഴിച്ച . 42 ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും മരിച്ചവർക്കും
ന്യായാധിപതിയായി ൈദവം നിേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നത്
അേദ്ദഹെത്തയാെണന്ന് സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തി ജനങ്ങേളാടു
്രപസംഗിക്കാൻ അവിടന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കൽപ്പന
നൽകിയിരിക്കുന്നു. 43 േയശുകർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന
എല്ലാവർക്കും അേദ്ദഹത്തിെന്റ നാമത്തിലൂെട പാപേമാചനം
ലഭിക്കുെമന്ന്എല്ലാ ്രപവാചകന്മാരുംസാക്ഷ്യം പറയുന്നു.”

44പേ്രതാസ്ഈവാക്കുകൾ ്രപസ്താവിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന,
വചനം ്രശവിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരുെടേമലും
പരിശുദ്ധാത്മാവു വന്നു. 45 െയഹൂേദതരരുെടേമലും
പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം പകർന്നതിൽ,
പേ്രതാസിേനാെടാപ്പം വന്ന െയഹൂദന്മാരായ† വിശ്വാസികൾ
വിസ്മയഭരിതരായി. 46 കാരണം, െയഹൂേദതരരും വിവിധ
ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ച് ൈദവെത്ത മഹത്ത്വെപ്പടുത്തുന്നത്
അവർ േകട്ട .
അേപ്പാൾ പേ്രതാസ,് 47 “നെമ്മേപ്പാെലതെന്ന
പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവർക്ക് ജലസ്നാനം
വിലക്കാൻആർക്കു കഴിയും?” എന്നു േചാദിച്ച . 48തുടർന്ന്
അവെര േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽ സ്നാനം
കഴിപ്പിക്കാൻ അേദ്ദഹം കൽപ്പിച്ച . തങ്ങേളാെടാപ്പം
† 10:45 മൂ.ഭാ. പരിേച്ഛദനക്കാരായ
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ഏതാനും ദിവസം താമസിക്കണെമന്ന് അവിെടയുള്ളവർ
പേ്രതാസിേനാട്അേപക്ഷിച്ച .

11
പേ്രതാസ് തെന്റ ്രപവർത്തനങ്ങൾവിശദീകരിക്കുന്നു

1 െയഹൂേദതരരും ൈദവവചനം അംഗീകരിച്ച
എന്ന വാർത്ത അെപ്പാസ്തലന്മാരും െയഹൂദ്യയിൽ
എല്ലായിടത്തുമുള്ള സേഹാദരങ്ങള ം അറിഞ്ഞു.
2 പേ്രതാസ് െജറുശേലമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ െയഹൂദരായ
വിശ്വാസികൾ അേദ്ദഹെത്ത വിമർശിച്ച െകാണ്ട,് 3 “താങ്കൾ
െയഹൂേദതരരുെട വീട്ടിൽേപായി അവേരാടുകൂെട ഭക്ഷണം
കഴിച്ചിേല്ല”എന്നുകുറ്റെപ്പടുത്തി.

4 അതിന് പേ്രതാസ് എല്ലാക്കാര്യങ്ങള ം ആരംഭംമുതൽ
സംഭവിച്ച്രകമത്തിൽത്തെന്ന സൂക്ഷ്മമായി അവർക്ക്
ഇങ്ങെന വിശദീകരിച്ച : 5 “ഞാൻ േയാപ്പാനഗരത്തിൽ
്രപാർഥിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ, ആത്മവിവശതയിൽ
ഒരു ദർശനം കണ്ടു. നാലുേകാണും െകട്ടിയ വലിയ
വിരിേപാെലയുള്ള ഒരു പാ്രതം സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങിവരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അതു താണുതാണുവന്ന്
ഞാൻ ഇരിക്കുേന്നടെത്തത്തി. 6 ഞാൻ
സൂക്ഷിച്ച േനാക്കിയേപ്പാൾ അതിനുള്ളിൽ ഭൂമിയിെല
നാൽക്കാലികൾ, കാട്ട ജന്തുക്കൾ, ഇഴജന്തുക്കൾ,
ആകാശത്തിെലപക്ഷികൾഎന്നിവെയകണ്ടു. 7 ‘പേ്രതാേസ,
എഴുേന്നറ്റ് െകാന്നുതിന്നുക’ എന്ന് എേന്നാടു പറയുന്ന ഒരു
അശരീരിയുംഞാൻ േകട്ട .

8 “ ‘എനിക്കതിനു കഴിയില്ല കർത്താേവ, അശുദ്ധേമാ
മലിനേമാ ആയ യാെതാന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും
ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ,എന്നുഞാൻപറഞ്ഞു.’

9 “ആ അശരീരി സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് പിെന്നയും എേന്നാട,്
‘ൈദവം ശുദ്ധീകരിച്ചെതാന്നും അശുദ്ധെമന്നു പറയാൻ
പാടില്ല’ എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 10 ഇങ്ങെന മൂന്നു്രപാവശ്യം
ഉണ്ടായി. പിെന്ന അെതല്ലാം സ്വർഗത്തിേലക്കു തിരിെക
എടുക്കെപ്പട്ട .

11 “അേപ്പാൾത്തെന്ന ൈകസര്യയിൽനിന്ന് എെന്റ
അടുേത്തക്കയയ്ക്കെപ്പട്ട മൂന്നുപുരുഷന്മാർ ഞാൻ
താമസിച്ചിരുന്ന വീടിെന്റ മുമ്പിൽ വന്നുനിന്നു. 12 ‘മടിക്കാെത
അവേരാടുകൂെട േപാകുക’ എന്ന് ആത്മാവ് എേന്നാടു
കൽപ്പിച്ച . ഈആറുസേഹാദരന്മാരും എെന്റകൂെട േപാന്നു.
ഞങ്ങൾ ആ മനുഷ്യെന്റ വീട്ടിെലത്തി. 13 ഒരു ൈദവദൂതൻ
തെന്റ ഭവനത്തിൽ ്രപത്യക്ഷെപ്പട്ട െവന്നും ആ ദൂതൻ
അേദ്ദഹേത്താട്, ‘നീ േയാപ്പയിേലക്ക് ആളയച്ച പേ്രതാസ്



അെപ്പാ.്രപവൃത്തികൾ 11:14 357 അെപ്പാ.്രപവൃത്തികൾ 11:26

എന്നു വിളിച്ച വരുന്ന ശിേമാെന വരുത്തുക; 14 നീയും നിെന്റ
കുടുംബത്തിലുള്ളവരും രക്ഷിക്കെപ്പടാനുള്ള സേന്ദശം
അേദ്ദഹം നിനക്കു നൽകും’എന്ന് അറിയിെച്ചന്നും അേദ്ദഹം
ഞങ്ങേളാടു പറഞ്ഞു.

15 “ഞാൻ സംസാരിച്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ്
ആരംഭത്തിൽ നമ്മുെടേമൽ വന്നതുേപാെലതെന്ന
അവരുെടേമലും വന്നു. 16 അേപ്പാൾ, ‘േയാഹന്നാൻ
ജലത്തിൽ സ്നാനം നൽകി, എന്നാൽ നിങ്ങൾേക്കാ,
പരിശുദ്ധാത്മാവുെകാണ്ട്സ്നാനംലഭിക്കും’എന്ന്കർത്താവ്
പറഞ്ഞ വാക്ക് എനിക്ക് ഓർമ വന്നു. 17 അതുെകാണ്ട്
കർത്താവായേയശു്രകിസ്തുവിൽവിശ്വസിച്ചനമുക്ക്ൈദവം
തന്നഅേതദാനംഅവർക്കുംനൽകിെയങ്കിൽ,ൈദവേത്താട്
എതിർത്തുനിൽക്കാൻഞാനാര്?”

18 ഇതു േകട്ട കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, അവർ വിമർശനം
അവസാനിപ്പിച്ച . “ജീവനിേലക്കു നയിക്കുന്ന മാനസാന്തരം
ൈദവം െയഹൂേദതരർക്കും നൽകിയിരിക്കുന്നേല്ലാ” എന്നു
പറഞ്ഞ്അവർൈദവെത്തസ്തുതിച്ച .

അേന്ത്യാക്യയിെലസഭ
19 സ്െതഫാെനാസിെന്റ വധെത്തത്തുടർന്നുണ്ടായ
പീഡനത്താൽ ചിതറിേപ്പായവർ െയഹൂദേരാടുമാ്രതം
സുവിേശഷം അറിയിച്ച െകാണ്ടു െഫായ്നീക്യ, ൈസ്രപസ്,
അേന്ത്യാക്യഎന്നീ ്രപേദശങ്ങൾവെരസഞ്ചരിച്ച . 20അവരിൽ
ൈസ്രപസിൽനിന്നും കുേറനയിൽനിന്നുമുള്ള ചിലർ
അേന്ത്യാക്യയിെലത്തി അവിെടയുള്ള ്രഗീക്കുഭാഷികേളാടും
കർത്താവായ േയശുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള സുവിേശഷം
അറിയിച്ച . 21 കർത്താവിെന്റ കരം അവേരാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു; വലിെയാരു ജനസമൂഹം വിശ്വസിച്ച
കർത്താവിേലക്കുതിരിഞ്ഞു.

22 ഈ വാർത്ത െജറുശേലമിെല സഭ േകട്ട , അവർ
ബർന്നബാസിെനഅേന്ത്യാക്യയിേലക്ക്അയച്ച . 23അേദ്ദഹം
അവിെട എത്തി, ൈദവകൃപയുെട ്രപവർത്തനം കണ്ട്
ആനന്ദിച്ച , സമ്പൂർണഹൃദയേത്താെട കർത്താവിന്
വിേധയരായിരിക്കാൻ അേദ്ദഹം അവെര േ്രപാത്സാഹിപ്പിച്ച .
24 ബർന്നബാസ് പരിശുദ്ധാത്മാവാലും വിശ്വാസത്താലും
നിറഞ്ഞ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ ആയിരുന്നു; അേദ്ദഹത്തിലൂെട
ഒരു വലിയകൂട്ടം ആള കൾ കർത്താവിേലക്ക്
ആനയിക്കെപ്പട്ട .

25 ശൗലിെന അേന്വഷിക്കാൻ ബർന്നബാസ്
തർെസാസിേലക്കു യാ്രതയായി. 26അേദ്ദഹെത്തകെണ്ടത്തി
അേന്ത്യാക്യയിേലക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു. ബർന്നബാസും
ശൗലും ഒരുവർഷം മുഴുവനും സഭാേയാഗങ്ങളിൽ
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പെങ്കടുക്കുകയും വളെര ആള കെള പഠിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു. ്രകിസ്തുശിഷ്യർആദ്യമായി ്രകിസ്ത്യാനികൾഎന്നു
വിളിക്കെപ്പട്ടത്അേന്ത്യാക്യയിൽെവച്ചാണ്.

27 ആ കാലത്ത് ചില ്രപവാചകർ െജറുശേലമിൽനിന്ന്
അേന്ത്യാക്യയിൽ വന്നു. 28അവരിൽ അഗെബാസ് എന്നു
േപരുള്ള ഒരാൾ എഴുേന്നറ്റ നിന്ന് േറാമൻ സാ്രമാജ്യത്തിൽ
എല്ലായിടത്തും ഒരു വലിയ ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുെമന്ന്
ആത്മാവിൽ ്രപവചിച്ച . ക്ലൗെദ്യാസ് ച്രകവർത്തിയുെട
കാലത്താണ് ഇതു സംഭവിച്ചത്. 29 ശിഷ്യന്മാെരല്ലാവരും
അവരവരുെട കഴിവനുസരിച്ച് െയഹൂദ്യയിൽ താമസിക്കുന്ന
സേഹാദരങ്ങൾക്കു സഹായം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച .
30 അവർ ബർന്നബാസിെന്റയും ശൗലിെന്റയും ൈകവശം
തങ്ങള െട ദാനംസഭാമുഖ്യന്മാർക്ക് െകാടുത്തയച്ച്അവരുെട
തീരുമാനം നിറേവറ്റി.

12
പേ്രതാസ് കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്ന് അത്ഭുതകരമായി

രക്ഷെപ്പടുന്നു
1 ഈ സമയത്താണ് െഹേരാദാരാജാവ് സഭാംഗങ്ങളിൽ
ചിലെര പീഡിപ്പിക്കാനായി പിടികൂടിത്തുടങ്ങിയത.്
2 അയാൾ േയാഹന്നാെന്റ സേഹാദരനായ യാേക്കാബിെന
വാൾെകാണ്ടു െകാല്ലിച്ച . 3 അത് െയഹൂദെര
ആനന്ദിപ്പിച്ച എന്നുകണ്ടേപ്പാൾ അയാൾ പേ്രതാസിെനയും
ബന്ധനത്തിലാക്കി. പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ
െപരുന്നാളിലാണ്*ഇതുസംഭവിച്ചത്. 4അയാൾപേ്രതാസിെന
ബന്ധിച്ച് കാരാഗൃഹത്തിലാക്കി നാലു പടയാളികൾവീതമുള്ള
നാലു കൂട്ടങ്ങൾ മാറിമാറി അേദ്ദഹെത്ത കാവൽെചയ്തു.
െപസഹയ്ക്കു† േശഷം അേദ്ദഹെത്ത പുറത്തുെകാണ്ടുവന്ന്
പരസ്യമായി വിസ്തരിക്കണെമന്നായിരുന്നു െഹേരാദാവിെന്റ
ഉേദ്ദശ്യം.

5 പേ്രതാസ് കാരാഗൃഹത്തിൽ ആയിരിക്കുേമ്പാൾ സഭ
അേദ്ദഹത്തിനുേവണ്ടി ജാ്രഗതേയാെട ൈദവേത്താടു
്രപാർഥിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

6 െഹേരാദാരാജാവ് പേ്രതാസിെന വിസ്താരത്തിനായി
െകാണ്ടുവരാനിരുന്നതിെന്റ തേലരാ്രതിയിൽ രണ്ട്
പടയാളികള െട നടുവിൽ, രണ്ട് ചങ്ങലകളാൽ
ബന്ധിതനായി പേ്രതാസ് കിടന്നുറങ്ങുകയും പടയാളികൾ
കാരാഗൃഹത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽ കാവൽനിൽക്കുകയും

* 12:3 െയഹൂദന്മാരുെട ഏഴുദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരുആേഘാഷമാണിത.്
ഈഏഴുദിവസവുംഅവർപുളിപ്പിക്കാെതചുട്ടഅപ്പംമാ്രതംഭക്ഷിക്കുന്നു. † 12:4
അതായത,് വീെണ്ടടുപ്പ മേഹാത്സവം: ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നുള്ള ഇ്രസാേയലിെന്റ
വിേമാചനംഅനുസ്മരിക്കുന്നു.
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െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ, 7 െപെട്ടന്ന്, കർത്താവിെന്റ
ഒരു ദൂതൻ ്രപത്യക്ഷനായി, കാരാഗൃഹത്തിൽ ഒരു
ഉജ്ജ്വല്രപകാശം തിളങ്ങി. ദൂതൻ പേ്രതാസിെന ഒരുവശത്ത്
തട്ടി അേദ്ദഹെത്ത ഉണർത്തി. “േവഗം എഴുേന്നൽക്കൂ!”
ദൂതൻപറഞ്ഞു. പേ്രതാസിെന്റൈകകളിൽനിന്ന് ചങ്ങലകൾ
അഴിഞ്ഞുവീണു.

8 ദൂതൻ പേ്രതാസിേനാട,് “നിെന്റ വസ്്രതവും െചരിപ്പ ം
ധരിക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു. അേദ്ദഹം അങ്ങെന െചയ്തു.
“േമൽവസ്്രതം പുതച്ച െകാണ്ട് എെന്റ പിന്നാെല വരിക,”
ദൂതൻ പറഞ്ഞു. 9 പേ്രതാസ് ദൂതെന്റ പിറേക നടന്ന്
കാരാഗൃഹത്തിനു പുറത്തുവന്നു. എന്നാൽ, ദൂതൻമുേഖന
സംഭവിച്ചത് യഥാർഥമാെണന്ന് അേദ്ദഹംഅറിഞ്ഞില്ല. താൻ
ഒരുദർശനംകാണുകയാെണന്ന്അേദ്ദഹംചിന്തിച്ച . 10അവർ
ഒന്നാംകാവൽക്കാെരയും രണ്ടാംകാവൽക്കാെരയും കടന്ന്
നഗരത്തിേലക്കു നയിക്കുന്ന ഇരുമ്പുവാതിൽക്കെലത്തി.
അത് അവർക്കായി തനിേയ തുറന്നു. അവർ അതിലൂെട
പുറത്തുവന്ന് ഒരു െതരുവു കടന്നു, ഉടെന ദൂതൻ
അേദ്ദഹെത്തവിട്ട േപായി.

11അേപ്പാൾ പേ്രതാസിന് േബാധം ൈകവന്നു. അേദ്ദഹം,
“െഹേരാദാവിെന്റ പിടിയിൽനിന്നുംഎനിക്ക് സംഭവിക്കുെമന്ന്
െയഹൂദർ ്രപതീക്ഷിച്ചിരുന്ന എല്ലാവിപത്തിൽനിന്നും
കർത്താവ് തെന്റ ദൂതെന അയച്ച് എെന്ന രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു ഞാൻ ഇേപ്പാൾ നിശ്ചയമായി അറിയുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു.

12 ഇത് േബാധ്യമായിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അേദ്ദഹം
േയാഹന്നാെന്റ അമ്മയായ മറിയയുെട വീട്ടിൽെച്ചന്നു—ഈ
േയാഹന്നാന് മർേക്കാസ് എന്നും േപരുണ്ടായിരുന്നു—അവിെട
വളെരേപ്പർഒരുമിച്ച കൂടി ്രപാർഥിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.
13 പേ്രതാസ് പുറെത്ത വാതിൽക്കൽ മുട്ടി. അേപ്പാൾ
േരാദാ എന്നു േപരുള്ള ഒരു േവലക്കാരി െപൺകുട്ടി
വാതിൽ തുറക്കാൻ വന്നു. 14 പേ്രതാസിെന്റ ശബ്ദം
തിരിച്ചറിഞ്ഞേപ്പാൾ അവൾ ആനന്ദാധിക്യത്താൽ വാതിൽ
തുറക്കാെത തിരിെക ഓടിെച്ചന്ന്, “പേ്രതാസ് അതാ
വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നു!” എന്ന് ആശ്ചര്യേത്താെട
പറഞ്ഞു.

15 “നിനക്കു ്രഭാന്താണ,്” അവർ അവേളാടു പറഞ്ഞു.
“അല്ല, അേദ്ദഹംതെന്ന,” എന്ന് അവൾ തറപ്പിച്ച
പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. “എങ്കിൽ അത് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ദൂതൻആയിരിക്കും,”എന്ന്അവർപറഞ്ഞു.

16 പേ്രതാസ് വാതിൽക്കൽ പിെന്നയും മുട്ടിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
കതകു തുറന്നേപ്പാൾ അവർ അേദ്ദഹെത്ത കണ്ടു
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വിസ്മയഭരിതരായി. 17 ശബ്ദമുണ്ടാക്കരുെതന്ന്
ആംഗ്യം കാട്ടിെക്കാണ്ട് പേ്രതാസ് അവേരാട്, കർത്താവ്
തെന്ന കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്ന് പുറത്തുെകാണ്ടുവന്നത്
എങ്ങെനെയന്ന് വിവരിച്ച േകൾപ്പിച്ച . “യാേക്കാബിെനയും
േശഷംസേഹാദരങ്ങെളയുംഈകാര്യങ്ങൾഅറിയിക്കണം,”
എന്നുപറഞ്ഞിട്ട്അേദ്ദഹം മെറ്റാരുസ്ഥലേത്തക്കുേപായി.

18 ്രപഭാതമായേപ്പാൾ, പേ്രതാസിന് എന്തു സംഭവിച്ചിരിക്കും
എന്നതിെനക്കുറിച്ച് പടയാളികൾക്കിടയിൽ വലിയ
പരി്രഭമമുണ്ടായി. 19 അേദ്ദഹെത്ത കണ്ടുപിടിക്കാൻ
സമ്രഗമായ ഒരേന്വഷണം നടത്തിയിട്ട ം കാണാഞ്ഞതിനാൽ
െഹേരാദാവ് കാവൽക്കാെര വിസ്തരിച്ച്അവെര വധിക്കാൻ
ഉത്തരവിട്ട .

െഹേരാദാവിെന്റ മരണം
അതിനുേശഷം െഹേരാദാവ് െയഹൂദ്യയിൽനിന്ന്
ൈകസര്യയിെലത്തി കുെറക്കാലം അവിെട താമസിച്ച .
20 അയാൾ േസാരിെലയും സീേദാനിെലയും ജനങ്ങേളാടു
കുപിതനായിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ
സമയത്ത് അവർ ഒത്തുകൂടി അേദ്ദഹവുമായി ഒരു
കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അവസരം അേന്വഷിച്ച . അവർ
ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾക്കായി െഹേരാദാരാജാവിെന്റ
േദശെത്ത ആ്രശയിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട് രാജാവിെന്റ
വിശ്വസ്തേസവകരിൽ ഒരാളായ ബ്ലസ്േതാസിെന്റ
സഹായേത്താെടസന്ധിസംഭാഷണത്തിന്അേപക്ഷിച്ച .

21അതിനായി നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ദിവസം െഹേരാദാവ്
രാജകീയവസ്്രതങ്ങൾ അണിഞ്ഞ,് സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരുന്നുെകാണ്ട് ്രപജകെള അഭിസംേബാധനെചയ്ത്
സംസാരിച്ച . 22 “ഇത് മനുഷ്യെന്റ ശബ്ദമല്ല, ഒരു േദവെന്റ
ശബ്ദമാണ,്” ജനം ആർത്തുവിളിച്ച . 23 െഹേരാദാവ്
ൈദവെത്ത മഹത്ത്വെപ്പടുത്താതിരുന്നതുെകാണ്ട്
കർത്താവിെന്റ ഒരു ദൂതൻ അയാെള അേപ്പാൾത്തെന്ന
അടിച്ച വീഴ്ത്തി. കൃമികൾഅയാള െടശരീരം കാർന്നുതിന്നു;
ഒടുവിൽഅയാൾമരിച്ച .

24എന്നാൽ,ൈദവവചനം ്രപചരിക്കുകയും അേനകർഈ
വിശ്വാസംഅംഗീകരിക്കുകയും െചയ്തു.

ബർന്നബാസും ശൗലും നിേയാഗിക്കെപ്പടുന്നു
25 ബർന്നബാസും ശൗലും തങ്ങള െട ദൗത്യം
പൂർത്തിയാക്കിയേശഷം മർേക്കാസ് എന്നു േപരുള്ള
േയാഹന്നാെനയുംകൂട്ടി െജറുശേലമിൽനിന്ന്
തിരിെകെയത്തി.
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13
1 അേന്ത്യാക്യയിെല സഭയിൽ ്രപവാചകന്മാരും
ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാരും ആയ ബർന്നബാസ,് നിഗർ എന്നു
വിളിക്കെപ്പട്ട ശിേമാൻ, കുേറനക്കാരനായ ലൂെക്യാസ,്
ഭരണാധികാരിയായ* െഹേരാദാവിേനാെടാപ്പം വളർത്തെപ്പട്ട
മനാേയൻ, ശൗൽ എന്നിവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 അവർ
കർത്താവിെന ആരാധിച്ച ം ഉപവസിച്ച മിരിക്കുേമ്പാൾ,
പരിശുദ്ധാത്മാവ്അവേരാട്, “ഞാൻഅവെരവിളിച്ചിരിക്കുന്ന
േവലയ്ക്കായി ബർന്നബാസിെനയും ശൗലിെനയും
േവർതിരിക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു. 3 അങ്ങെന അവർ
തുടർന്നും ഉപവസിച്ച ്രപാർഥിച്ചേശഷംബർന്നബാസിെന്റയും
ശൗലിെന്റയുംേമൽൈകകൾെവച്ച്അവെരയാ്രതയയച്ച .

ൈസ്രപസ് ദ്വീപിൽ
4 പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ നിേയാഗത്താൽ അയയ്ക്കെപ്പട്ട
ബർന്നബാസും ശൗലും െസലൂക്യയിെലത്തി
ൈസ്രപസിേലക്കു കപ്പൽകയറി, 5 അവിെട സലമീസ്
എന്ന പട്ടണത്തിൽ എത്തി. അവർ െയഹൂദപ്പള്ളികളിൽ
ൈദവവചനം ്രപസംഗിച്ച . േയാഹന്നാൻ അവർക്കു
സഹായിയായി ഉണ്ടായിരുന്നു.

6 അവർ ദ്വീപിൽ എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ച് ഒടുവിൽ
പാേഫാസ് നഗരത്തിെലത്തി. അവിെട ബർേയശു എന്നു
േപരുള്ള വ്യാജ്രപവാചകനായ ഒരു െയഹൂദമ്രന്തവാദിെയ
കണ്ടുമുട്ടി. 7 അയാൾ െസർഗിേയാസ് പൗേലാസ്
എന്ന ഭരണാധികാരിയുെട സുഹൃത്തായിരുന്നു.
ബുദ്ധിമാനായിരുന്ന ഭരണാധികാരി ൈദവവചനം
േകൾക്കാൻ ആ്രഗഹിച്ച് ബർന്നബാസിെനയും ശൗലിെനയും
വിളിച്ച വരുത്തി. 8 എന്നാൽ “എലീമാസ്,” എന്ന ആ
മ്രന്തവാദി (്രഗീക്കുകാർക്കിടയിൽ അയാൾ അങ്ങെനയാണ്
അറിയെപ്പട്ടിരുന്നത്) അവെര എതിർക്കുകയും
ഭരണാധികാരിെയ വിശ്വാസത്തിൽനിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ
്രശമിക്കുകയും െചയ്തു. 9അേപ്പാൾ പൗേലാസ് എന്നുകൂെട
േപരുള്ള ശൗൽ പരിശുദ്ധാത്മാവു നിറഞ്ഞവനായി
എലീമാസിെന ഉറ്റ േനാക്കിഇങ്ങെനപറഞ്ഞു, 10 “പിശാചിെന്റ
മകേന, എല്ലാ നന്മയുെടയും ശ്രതുേവ, സകലവിധ
വഞ്ചനയും കൗശലവും നിന്നിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കർത്താവിെന്റ േനർപാതകൾ വികലമാക്കുന്നതു നീ
നിർത്തുകയിേല്ല? 11 ഇേപ്പാഴിതാ, കർത്താവിെന്റ കരം
നിനക്കു വിേരാധമായിരിക്കുന്നു. കുെറക്കാലേത്തക്കു

* 13:1 മൂ.ഭാ. െട്രടാക്ക്,അതായത,്നാലിൽ ഒരുഭാഗത്തിെന്റ ഭരണാധികാരി.
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നീ അന്ധനായി, സൂര്യെന്റ ്രപകാശംേപാലും കാണാൻ
കഴിയാത്തവനായിരിക്കും.”
ഉടൻതെന്ന ഇരുട്ട ം ഒരു മൂടലും അയാള െട കണ്ണ കെള
ആവരണംെചയ്തു. ആെരങ്കിലും തെന്ന ൈകപിടിച്ച
നടത്താൻ അേപക്ഷിച്ച െകാണ്ട് അയാൾ തപ്പിത്തടഞ്ഞു.
12ഈസംഭവിച്ചതുകണ്ട് വിസ്മയഭരിതനായി ഭരണാധികാരി
കർത്താവിെന്റ ഉപേദശത്തിൽവിശ്വസിച്ച .

പിസിദ്യയിെലഅേന്ത്യാക്യയിൽ
13 പൗേലാസും കൂെടയുള്ളവരും പാേഫാസിൽനിന്ന്
കപ്പൽകയറി പംഫുല്യയിെല െപർഗയിൽ എത്തി.
േയാഹന്നാൻഅവെരവിട്ട്അവിെടനിന്ന് െജറുശേലമിേലക്കു
മടങ്ങി. 14 അവർ െപർഗയിൽനിന്ന് യാ്രതപുറെപ്പട്ട്
പിസിദ്യയിെല അേന്ത്യാക്യയിൽ വന്നുേചർന്നു.
ശബ്ബത്തുദിവസം അവർ െയഹൂദപ്പള്ളിയിൽെച്ചന്ന്
അവിെട ഇരുന്നു. 15 ന്യായ്രപമാണത്തിൽനിന്നും
്രപവാചകപുസ്തകങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള വായനയ്ക്കുേശഷം
പള്ളിമുഖ്യന്മാർ അവേരാട,് “സേഹാദരന്മാേര, ജനത്തിനു
നൽകാൻ വല്ല ്രപേബാധനവചനം നിങ്ങൾക്കുെണ്ടങ്കിൽ
സംസാരിച്ചാലും”എന്നറിയിച്ച .

16 പൗേലാസ് എഴുേന്നറ്റ നിന്ന് ആംഗ്യം കാട്ടിെക്കാണ്ട്
ഇ്രപകാരം സംസാരിച്ച : “ഇ്രസാേയൽജനേമ,
ൈദവഭക്തേര, എെന്റ വാക്കുകൾ ്രശദ്ധിച്ച േകൾക്കുക.
17 ഇ്രസാേയൽജനത്തിെന്റ ൈദവം നമ്മുെട
പൂർവികെര െതരെഞ്ഞടുത്തു; അവർ ഈജിപ്റ്റിൽ
താമസിക്കുന്നകാലത്ത് വളെര വർധിച്ച ; ൈദവം
തെന്റ മഹാശക്തിയാൽ അവെര ആ േദശത്തുനിന്നു
േമാചിപ്പിച്ച ; 18 മരുഭൂമിയിൽെവച്ച ള്ള അവരുെട
െപരുമാറ്റം നാൽപ്പതുവർഷേത്താളം ക്ഷമേയാെട സഹിച്ച .
19 അവിടന്ന് കനാനിലുണ്ടായിരുന്ന ഏഴു ജനതകെള
പുറത്താക്കി, അവരുെട േദശം നമ്മുെട പൂർവികർക്ക്
അവകാശമായി െകാടുത്തു. 20അങ്ങെനഏകേദശം നാനൂറ്റി
അൻപതുവർഷംകഴിഞ്ഞു.

“അതിനുേശഷം, ശമുേവൽ ്രപവാചകെന്റ കാലംവെര
ഭരണാധിപന്മാെര† െകാടുത്തു. 21 പിെന്ന ജനം ഒരു
രാജാവിെന ആവശ്യെപ്പട്ട . അേപ്പാൾ അവിടന്ന്
അവർക്ക് െബന്യാമീൻേഗാ്രതക്കാരനായ കീശിെന്റ
മകൻ ശൗലിെന രാജാവായി െകാടുക്കുകയും അേദ്ദഹം
നാൽപ്പതുവർഷം ഭരണംനടത്തുകയും െചയ്തു. 22ശൗലിെന
നീക്കംെചയ്തിട്ട് ൈദവം ദാവീദിെന അവരുെട രാജാവാക്കി.
† 13:20 അഥവാ,ന്യായാധിപന്മാെര
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ദാവീദിെനക്കുറിച്ച് അവിടന്ന്, ‘ഞാൻ യിശ്ശായിയുെട
പു്രതനായ ദാവീദിെന എെന്റ മനസ്സിനിണങ്ങിയ ഒരു
മനുഷ്യനായി കണ്ടിരിക്കുന്നു. അവൻ എെന്റ ഹിതെമല്ലാം
നിറേവറ്റ ം’എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.

23 “അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിൻഗാമികളിൽനിന്ന് ൈദവം തെന്റ
വാഗ്ദാന്രപകാരം േയശു എന്ന രക്ഷകെന ഇ്രസാേയലിനു
നൽകി. 24 േയശു വരുന്നതിനുമുേമ്പ േയാഹന്നാൻ എല്ലാ
ഇ്രസാേയൽജനേത്താടും മാനസാന്തരത്തിെന്റ സ്നാനം
്രപസംഗിച്ച . 25 തെന്റ ദൗത്യം അവസാനിക്കാറായേപ്പാൾ
േയാഹന്നാൻ, ‘നിങ്ങൾ എെന്ന ആെരന്നു കരുതുന്നു?
നിങ്ങൾ ്രപതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ ഞാനല്ല, ഒരാൾ എെന്റ
പിന്നാെല വരുന്നുണ്ട.് അവിടെത്ത െചരിപ്പ് അഴിക്കുന്ന
അടിമയാകാൻേപാലുംഞാൻ േയാഗ്യനല്ല’എന്നുപറഞ്ഞു.

26 “അ്രബാഹാമിെന്റ മക്കളായ എെന്റ സേഹാദരങ്ങേള,
നിങ്ങള െട മേധ്യവസിക്കുന്ന െയഹൂേദതരരായ
ൈദവഭക്തേര, രക്ഷയുെട ഈ സേന്ദശം
ൈദവം അയച്ചിരിക്കുന്നതു നമുക്കുേവണ്ടിയാണ.്
27 െജറുശേലംനിവാസികള ംഅവരുെട ഭരണകർത്താക്കള ം
േയശുവിെന തിരിച്ചറിഞ്ഞിെല്ലന്നുമാ്രതമല്ല, ശബ്ബത്തുേതാറും
വായിച്ച േപാരുന്ന ്രപവാചകവാക്യങ്ങെളയും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല.
അവർ അേദ്ദഹെത്ത വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിച്ചതിലൂെട,
ആ വചനങ്ങൾ നിറേവറെപ്പട്ട . 28 വധശിക്ഷയ്ക്കു
മതിയായ അടിസ്ഥാനം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട കൂടി അേദ്ദഹെത്ത
വധിക്കണെമന്ന് അവർ പീലാേത്താസിേനാട്
ആവശ്യെപ്പട്ട . 29അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി എഴുതിയിരുന്നെതല്ലാം
നിറേവറ്റെപ്പട്ടതിനുേശഷം അവർ അേദ്ദഹെത്ത
്രകൂശിൽനിന്നിറക്കി ഒരു കല്ലറയിൽ െവച്ച .
30 എന്നാൽ ൈദവേമാ, അേദ്ദഹെത്ത മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പിച്ച . 31 േയശുവിെന ഗലീലയിൽനിന്ന്
െജറുശേലമിേലക്ക് അനുഗമിച്ചവർക്ക് അേദ്ദഹം പലതവണ
്രപത്യക്ഷനായി.അവർഇേപ്പാൾനമ്മുെടജനത്തിെന്റമുമ്പിൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റസാക്ഷികളാണ്.

32-33 “ൈദവം നമ്മുെട പൂർവികർക്കു നൽകിയിരുന്ന
വാഗ്ദാനം അവിടന്ന് േയശുവിെന ഉയിർപ്പിച്ചതിലൂെട
അവരുെടമക്കളായനമുക്കുേവണ്ടിപൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഈ സദ്വർത്തമാനം ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടറിയിക്കുന്നു.
രണ്ടാംസങ്കീർത്തനത്തിൽ:
“ ‘നീഎെന്റപു്രതൻ,
ഇന്നുഞാൻനിെന്റപിതാവായിരിക്കുന്നു’‡

‡ 13:32-33 സങ്കീ. 2:7
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എെന്നഴുതിയിരിക്കുന്നേല്ലാ. 34 േയശു ഒരിക്കലും
ജീർണതയ്ക്കു വിേധയനാകാത്തവിധം ൈദവം
അേദ്ദഹെത്ത മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
വചനത്തിൽവ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നതുേപാെല,
“ ‘ദാവീദിനു വാഗ്ദാനംെചയ്ത വിശുദ്ധവും ഉറപ്പ ള്ളതുമായ

അനു്രഗഹങ്ങൾഞാൻനിങ്ങൾക്കുനൽകും.’§
35മെറ്റാരിടത്ത് ഇങ്ങെനയും ്രപതിപാദിക്കുന്നു,
“ ‘അവിടെത്ത പരിശുദ്ധെന ജീർണത കാണാൻ അങ്ങ്

അനുവദിക്കുകയില്ല.’*
36 “ദാവീദ് തെന്റ തലമുറയിൽ ൈദേവാേദ്ദശ്യം
നിറേവറ്റിയേശഷം നി്രദ്രപാപിച്ച ; പിതാക്കന്മാേരാെടാപ്പം
അടക്കെപ്പട്ട . അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശരീരം
ജീർണിച്ച േപാകുകയും െചയ്തു. 37 എന്നാൽ ൈദവം,
മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽനിന്ന് ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പിച്ച
്രകിസ്തുേവാ,ജീർണതകണ്ടില്ല.

38 “അതിനാൽ സേഹാദരങ്ങേള, േയശുവിലൂെട
ലഭിക്കുന്ന പാപക്ഷമയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാട്
ഉദ്േഘാഷിച്ചിരിക്കുന്നത.് നിങ്ങൾ അതു വ്യക്തമായി
്രഗഹിക്കണെമന്ന് ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 39 േമാശയുെട
ന്യായ്രപമാണം ആചരിക്കുന്നതിലൂെട അസാധ്യമായിരുന്ന
പാപനിവാരണെമന്ന നീതീകരണം േയശു്രകിസ്തുവിലുള്ള
വിശ്വാസത്താൽസാധ്യമാകുന്നു.
40-41 “പരിഹാസികേള, േനാക്കുക;
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട നശിച്ച േപാകുക.

നിങ്ങള െടകാലത്ത്ഞാൻഒരു കാര്യംെചയ്യ ം;
ആർപറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക്
വിശ്വസിക്കാൻകഴിയാത്തഒരുകാര്യംതെന്ന,”†

എന്നിങ്ങെന ്രപവാചകന്മാർ ്രപസ്താവിച്ചിട്ട ള്ളതു
നിങ്ങൾക്കു ഭവിക്കാതിരിക്കാൻസൂക്ഷിക്കുക.

42 പൗേലാസും ബർന്നബാസും പള്ളിവിട്ട േപാകുേമ്പാൾ,
അടുത്ത ശബ്ബത്തിലും ഈ കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി കൂടുതലായി
സംസാരിക്കണെമന്നു ജനങ്ങൾ അവേരാടേപക്ഷിച്ച .
43 േയാഗം പിരിഞ്ഞേശഷം അേനക െയഹൂദരും
െയഹൂദാമതം സ്വീകരിച്ച ഭക്തരായ അേനകരും
പൗേലാസിെനയും ബർന്നബാസിെനയും അനുഗമിച്ച ;
അവർആകൂട്ടേത്താടു സംസാരിക്കുകയും ൈദവകൃപയിൽ
നിലനിൽക്കാൻ േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.

44 അടുത്ത ശബ്ബത്തുദിവസം പട്ടണവാസികൾ ഏതാണ്ട്
എല്ലാവരുംതെന്ന കർത്താവിെന്റ വചനം േകൾക്കാൻ
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വന്നുകൂടി. 45 ജനക്കൂട്ടെത്തക്കണ്ട,് അസൂയാലുക്കളായ
െയഹൂദർ പൗേലാസ് പറഞ്ഞതിെന എതിർക്കുകയും
അേദ്ദഹെത്തദുഷിച്ച സംസാരിക്കുകയും െചയ്തു.

46 അേപ്പാൾ പൗേലാസും ബർന്നബാസും ൈധര്യപൂർവം
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: “ൈദവവചനം ആദ്യം നിങ്ങേളാടു
പറേയണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ അതു
തിരസ്കരിച്ച് നിങ്ങെളത്തെന്ന നിത്യജീവന് അേയാഗ്യെരന്നു
െതളിയിച്ചിരിക്കുകയാൽ ഞങ്ങളിേപ്പാൾ െയഹൂദരല്ലാത്ത
ജനങ്ങളിേലക്കുതിരിയുന്നു.
47 “നീ ഭൂമിയുെടഅതിരുകൾവെര രക്ഷഎത്തിേക്കണ്ടതിനു
ഞാൻ നിെന്ന െയഹൂേദതരർക്ക് ഒരു
്രപകാശമാക്കിയിരിക്കുന്നു,”‡

എന്നുകർത്താവ്ഞങ്ങേളാടു കൽപ്പിച്ചിട്ട ണ്ട്.
48 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ െയഹൂേദതരർ ആനന്ദിച്ച്
കർത്താവിെന്റ വചനെത്ത ്രപകീർത്തിച്ച .
നിത്യജീവനുേവണ്ടി നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടവർ എല്ലാവരും
വിശ്വസിച്ച .

49 കർത്താവിെന്റ വചനം ആ ്രപേദശെത്തല്ലാം ്രപചരിച്ച .
50 എന്നാൽ, െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ ൈദവഭക്തരായ
്രപമുഖവനിതകെളയും പട്ടണത്തിെല ്രപധാനികെളയും
എരിേകറ്റി. അവർ പൗേലാസിനും ബർന്നബാസിനുംേനേര
പീഡനം അഴിച്ച വിട്ട ; അവെര ആ ്രപേദശത്തുനിന്നു
പുറത്താക്കി. 51 അവേരാ തങ്ങള െട പാദങ്ങളിെല
െപാടി അവർെക്കതിേര കുടഞ്ഞുകളഞ്ഞേശഷം§
ഇേക്കാന്യയിേലക്കു േപായി. 52ശിഷ്യന്മാരാകെട്ട,ആനന്ദവും
പരിശുദ്ധാത്മാവും നിറഞ്ഞവരായിത്തീർന്നു.

14
ഇേക്കാന്യയിൽ

1 ഒരു ശബ്ബത്തുനാളിൽ പൗേലാസും ബർന്നബാസും
ഒരുമിച്ച് ഇേക്കാന്യയിലുള്ള െയഹൂദരുെട പള്ളിയിൽ
െചന്നു. അവർ അവിെട ശക്തിേയാെട ്രപസംഗിച്ച ;
െയഹൂദരും ്രഗീക്കുകാരുമായ നിരവധി ആള കൾ
(കർത്താവായ േയശുവിൽ) വിശ്വസിക്കുകയും െചയ്തു.
2എന്നാൽ, വിശ്വസിക്കാതിരുന്ന െയഹൂദർ പൗേലാസിേനാടും
ബർന്നബാസിേനാടും െയഹൂേദതരരുെട മനസ്സ കളിൽ
കഠിനവിേദ്വഷമുണ്ടാക്കി. അവർെക്കതിേര െയഹൂേദതരെര
ഇളക്കിവിട്ട . 3 എങ്കിലും പൗേലാസും ബർന്നബാസും
കർത്താവിനുേവണ്ടി സൈധര്യം ്രപസംഗിച്ച െകാണ്ടു
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വളെരനാൾ അവിെട െചലവഴിച്ച . ചിഹ്നങ്ങള ം
അത്ഭുതങ്ങള ം ്രപവർത്തിക്കാൻ കർത്താവ് അവർക്ക്
ശക്തിനൽകിെക്കാണ്ട് തെന്റ കൃപയുെട സേന്ദശത്തിെന്റ
ആധികാരികത െതളിയിച്ച . 4 പട്ടണത്തിെല
ജനങ്ങൾ ഭിന്നിച്ച ; ചിലർ െയഹൂദാപക്ഷത്തും
മറ്റ ള്ളവർ അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട പക്ഷത്തും േചർന്നു.
5 െയഹൂേദതരരും െയഹൂദരുമായ ചിലർ അവരുെട
േനതാക്കന്മാേരാടുകൂെട അെപ്പാസ്തലന്മാെര
ഉപ്രദവിക്കാനും കെല്ലറിയാനും ഗൂഢാേലാചന നടത്തി.
6എന്നാൽഅെപ്പാസ്തലന്മാർഅതു മനസ്സിലാക്കി. ലുസ്്രത,
െദർബ എന്നീ ലുക്കേവാന്യ പട്ടണങ്ങളിേലക്കും അവയുെട
സമീപ്രപേദശങ്ങളിേലക്കും ഓടി രക്ഷെപ്പട്ട . 7അവിെടയും
അവർസുവിേശഷംഅറിയിക്കുന്നത് തുടർന്നു.
ലുസ്്രതയിലും െദർബയിലും

8 ലുസ്്രതയിൽ ജന്മനാ മുടന്തനും ഒരിക്കലും
നടന്നിട്ടില്ലാത്തവനുമായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.
9 അയാൾ പൗേലാസിെന്റ വാക്കുകൾ ്രശദ്ധിച്ച േകട്ട .
പൗേലാസ്അയാെളസൂക്ഷിച്ച േനാക്കി.സൗഖ്യം്രപാപിക്കാനുള്ള
വിശ്വാസമുെണ്ടന്നു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, 10 “എഴുേന്നറ്റ
നിെന്റ കാലുറപ്പിച്ച നിൽക്കുക” എന്ന് ഉച്ചസ്വരത്തിൽ
പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾത്തെന്നആ മനുഷ്യൻ ചാടിെയഴുേന്നറ്റ
നടന്നുതുടങ്ങി.

11 പൗേലാസ് െചയ്തതുകണ്ട ജനക്കൂട്ടം, “േദവന്മാർ
മനുഷ്യരൂപത്തിൽ നമ്മുെട ഇടയിൽ ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു!”
എന്നു ലുക്കേവാന്യ ഭാഷയിൽ വിളിച്ച പറഞ്ഞു.
12 ബർന്നബാസിെന അവർ സീയൂസ*് എന്നും പൗേലാസ്
മുഖ്യ്രപസംഗകൻ ആയിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹെത്ത
െഹർെമസ് എന്നും വിളിച്ച . 13 നഗരത്തിനു
െതാട്ട െവളിയിലുള്ളസീയൂസ് േക്ഷ്രതത്തിെലപുേരാഹിതനും
ജനങ്ങള ം അവർക്കു യാഗം അർപ്പിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ച്
യാഗത്തിനായി കാളകൾ, പൂമാലകൾ എന്നിവ
നഗരകവാടത്തിൽെകാണ്ടുവന്നു.

14 അെപ്പാസ്തലന്മാരായ ബർന്നബാസും പൗേലാസും
ഇേതപ്പറ്റി േകട്ടേപ്പാൾ തങ്ങള െട വസ്്രതംകീറിെക്കാണ്ട്
ജനക്കൂട്ടത്തിേലക്ക് ഓടിെച്ചന്ന് ഇങ്ങെന വിളിച്ച പറഞ്ഞു:
15 “സ്േനഹിതേര, നിങ്ങെളന്താണു െചയ്യന്നത?് ഞങ്ങള ം
നിങ്ങെളേപ്പാെല െവറും മനുഷ്യരാണ.് നിങ്ങൾ ഈ
നിരർഥകാര്യങ്ങൾ ഉേപക്ഷിച്ച് ആകാശവും ഭൂമിയും
സമു്രദവും അവയിലുള്ള സകലതും സൃഷ്ടിച്ച ജീവനുള്ള

* 14:12 സീയൂസും െഹർമിസും ൈഹന്ദവസങ്കൽപ്പത്തിെല ഇ്രന്ദനും ബുധനും
തുല്യം.
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ൈദവത്തിേലക്കു തിരിയണെമന്നുള്ള സുവിേശഷം
അറിയിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വന്നത്.
16 പൂർവകാലങ്ങളിൽ ൈദവം ജനതകെളെയല്ലാം സ്വന്തം
വഴികളിൽ നടക്കാൻ അനുവദിച്ച . 17 എങ്കിലും ൈദവം
മനുഷ്യർക്കു െചയ്യന്ന നന്മകളാൽ തെന്നക്കുറിച്ച ള്ള
സാക്ഷ്യം മു്രദണംെചയ്തിട്ട ണ്ട്: യഥാകാലം
ആകാശത്തുനിന്നു മഴെപയ്യിക്കുകയും നിങ്ങൾക്കു
വിളവുകൾ നൽകുകയുംെചയ്യന്നു. അവിടന്ന് നിങ്ങൾക്കു
സമൃദ്ധമായി ഭക്ഷണം നൽകുന്നു. നിങ്ങള െട ഹൃദയെത്ത
ആനന്ദംെകാണ്ടു നിറയ്ക്കുന്നു.” 18 ഇ്രതെയാെക്ക
പറഞ്ഞിട്ട ം അവർക്കു യാഗംകഴിക്കുന്നതിൽനിന്ന്
ജനക്കൂട്ടെത്ത പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ പൗേലാസിനും
ബർന്നബാസിനും പിെന്നയും പാടുെപേടണ്ടിവന്നു.

19 പിന്നീട് അേന്ത്യാക്യയിൽനിന്നും ഇേക്കാന്യയിൽനിന്നും
ചില െയഹൂദർ വന്ന് ജനക്കൂട്ടെത്തഅവരുെട വശത്താക്കി.
അവർ പൗേലാസിെന കെല്ലറിഞ്ഞു. മരിെച്ചന്നു കരുതി
അേദ്ദഹെത്ത വലിച്ചിഴച്ച് പട്ടണത്തിനുെവളിയിൽ കളഞ്ഞു.
20 എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ തനിക്കുചുറ്റ ം വന്നുകൂടിയേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം എഴുേന്നറ്റ നിന്നു; പട്ടണത്തിേലക്കു
തിരിെകേപ്പായി.അടുത്തദിവസംപൗേലാസുംബർന്നബാസും
െദർബയിേലക്കുയാ്രതയായി.

സിറിയൻഅേന്ത്യാക്യയിേലക്കു മടക്കയാ്രത
21 പൗേലാസും ബർന്നബാസും ആ പട്ടണത്തിൽ
സുവിേശഷം ്രപസംഗിച്ച് വലിെയാരുകൂട്ടം ആള കെള
ശിഷ്യരാക്കി. അതിനുേശഷം അവരുെട മടക്കയാ്രതയിൽ
ലുസ്്രത, ഇേക്കാന്യ, അേന്ത്യാക്യ എന്നിവിടങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച്
22 ശിഷ്യന്മാെര ശക്തിെപ്പടുത്തി. വിശ്വാസത്തിൽ
അചഞ്ചലരായിരിക്കുക. കാരണം “ഒേട്ടെറ കഷ്ടതകൾ
സഹിച്ച േവണം നമുക്ക് ൈദവരാജ്യത്തിൽ ്രപേവശിക്കാൻ,”
എന്ന് അവെര ്രപേബാധിപ്പിച്ച . 23 പൗേലാസും
ബർന്നബാസും ഓേരാ സഭയിലും സഭാമുഖ്യന്മാെര
നിയമിച്ച . ്രപാർഥനേയാെടയും ഉപവാസേത്താെടയും
തങ്ങൾ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച കർത്താവിൽ അവെര
ഭരേമൽപ്പിച്ച . 24 പിസിദ്യയിലൂെട സഞ്ചരിച്ച് അവർ
പംഫുല്യാ്രപവിശ്യയിെലത്തി. 25അവിെടെപർഗാപട്ടണത്തിൽ
വചനം ്രപസംഗിച്ചേശഷംഅവർഅത്തല്യാതുറമുഖേത്തക്കു
േപായി.

26 അത്തല്യയിൽനിന്ന് അവർ കപ്പലിൽ തിരിെക
അേന്ത്യാക്യയിേലക്കു യാ്രതയായി. അവർ
ഇേപ്പാൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ്രപവർത്തനത്തിന്
അവെര ൈദവകൃപയിൽ സമർപ്പിച്ച് അയച്ചത്



അെപ്പാ.്രപവൃത്തികൾ 14:27 368 അെപ്പാ.്രപവൃത്തികൾ 15:7

അവിെടെവച്ചായിരുന്നേല്ലാ. 27 അേന്ത്യാക്യയിൽ
എത്തിയേശഷം അവർ സഭെയ വിളിച്ച കൂട്ടി. ൈദവം
െയഹൂേദതരർക്കായി വിശ്വാസത്തിെന്റ വാതിൽ
തുറന്നുെകാടുത്തതുൾെപ്പെട, അവിടന്നു തങ്ങളിലൂെട
െചയ്ത എല്ലാക്കാര്യങ്ങള ം അവേരാടു വിശദീകരിച്ച .
28 അതിനുേശഷം ശിഷ്യേരാടുകൂെട അവർ ഏെറക്കാലം
അവിെടതാമസിച്ച .

15
െജറുശേലംസേമ്മളനം

1 െയഹൂദ്യയിൽനിന്ന് ചിലർ അേന്ത്യാക്യയിൽ
വന്ന,് “നിങ്ങൾ േമാശ പഠിപ്പിച്ച ആചാരമനുസരിച്ച
പരിേച്ഛദനം ഏൽക്കാത്തപക്ഷം രക്ഷ്രപാപിക്കുകയില്ല”
എന്ന് സേഹാദരങ്ങെള ഉപേദശിച്ച . 2 ഇതുനിമിത്തം
പൗേലാസിനും ബർന്നബാസിനും അവേരാട് അൽപ്പമല്ലാത്ത
അഭി്രപായഭിന്നതയും തർക്കവും ഉണ്ടായി. ഈ
തർക്കവിഷയം സംബന്ധിച്ച് െജറുശേലമിൽ െചന്ന്
അെപ്പാസ്തലന്മാെരയും സഭാമുഖ്യന്മാെരയും കാണുന്നതിന്
പൗേലാസും ബർന്നബാസും മറ്റ ചില വിശ്വാസികള ം
നിേയാഗിക്കെപ്പട്ട . 3 സഭ അവെര യാ്രതയാക്കി; അവർ
െഫായ്നീക്യയിലും ശമര്യയിലുംകൂടി യാ്രതെചയ്ത്
അവിെടയുള്ള വിശ്വാസികേളാട,് െയഹൂേദതരർ
കർത്താവിേലക്കു തിരിഞ്ഞതിെനക്കുറിച്ച വിവരിച്ച ;
സേഹാദരങ്ങൾ ഇതു േകട്ട് വളെര ആനന്ദിച്ച .
4 അവർ െജറുശേലമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ സഭയും
അെപ്പാസ്തലന്മാരും സഭാമുഖ്യന്മാരും അവെര
സ്വാഗതംെചയ്തു; ൈദവം തങ്ങളിലൂെട നിർവഹിച്ച എല്ലാ
കാര്യങ്ങള ം പൗേലാസും ബർന്നബാസും കൂെടയുള്ളവരും
അവെരഅറിയിച്ച .

5 അേപ്പാൾ പരീശന്മാരുെട വിഭാഗത്തിൽെപ്പട്ട
ഏതാനും വിശ്വാസികൾ എഴുേന്നറ്റ നിന്ന,്
“െയഹൂേദതരവിശ്വാസികേളാട് പരിേച്ഛദനം ഏൽക്കാനും
േമാശയുെടന്യായ്രപമാണംഅനുസരിക്കാനുംകൽപ്പിക്കണം”
എന്ന്അഭി്രപായെപ്പട്ട .

6 ഈ ്രപശ്നം പരിഗണിക്കാൻ അെപ്പാസ്തലന്മാരും
സഭാമുഖ്യന്മാരും ഒരുമിച്ച കൂടി. 7 സുദീർഘമായ
ചർച്ചയ്ക്കുേശഷം പേ്രതാസ് എഴുേന്നറ്റ നിന്ന്
അവേരാടിങ്ങെന പറഞ്ഞു: “സേഹാദരന്മാരായ
പുരുഷന്മാേര, െയഹൂേദതരർ എെന്റ അധരങ്ങളിൽനിന്ന്
സുവിേശഷം േകൾക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും
െചേയ്യണ്ടതിനു കുറച്ച നാൾമുമ്പ് ൈദവം നിങ്ങള െട
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ഇടയിൽനിന്ന് എെന്ന െതരെഞ്ഞടുത്ത വസ്തുത
നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ! 8 ഹൃദയങ്ങെള അറിയുന്നവനായ
ൈദവം നമുക്കു നൽകിയതുേപാെല അവർക്കും
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന നൽകിെക്കാണ്ട് അവെര
അംഗീകരിെച്ചന്നു സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 9ൈദവം
നമുക്കും അവർക്കുംതമ്മിൽ വിേവചനെമാന്നും
കാണിച്ചിട്ടില്ല: അവിടന്ന് അവരുെട ഹൃദയങ്ങെളയും
വിശ്വാസത്താൽ ശുദ്ധീകരിച്ചേല്ലാ. 10 അതുെകാണ്ട,്
നമുേക്കാ നമ്മുെട പൂർവികർേക്കാ വഹിക്കാൻ
കഴിയാതിരുന്ന നുകം* ്രകിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച
െയഹൂേദതരരായവരുെട കഴുത്തിൽെവച്ച് ൈദവെത്ത
നാം ഇേപ്പാൾ എന്തിനു പരീക്ഷിക്കുന്നു? 11 കർത്താവായ
േയശുവിെന്റ കൃപയാണ് നമുക്കും അവർക്കും രക്ഷ
ലഭിക്കുന്നതിനുള്ളമാർഗംഎന്നുനാം വിശ്വസിക്കുന്നു.”

12 ബർന്നബാസും പൗേലാസും തങ്ങളിലൂെട ൈദവം
െയഹൂേദതരരുെട ഇടയിൽ ്രപവർത്തിച്ച ചിഹ്നങ്ങള ം
അത്ഭുതങ്ങള ം വിവരിച്ചതു കൂടിയിരുന്ന ജനെമല്ലാം
ഒന്നടങ്കം നിശ്ശബ്ദരായി േകട്ട െകാണ്ടിരുന്നു. 13 അവർ
സംസാരിച്ച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ യാേക്കാബ് ഇങ്ങെന
്രപസ്താവിച്ച : “സേഹാദരന്മാേര,എെന്റ വാക്കു ്രശദ്ധിക്കുക.
14 ൈദവം ആദ്യമായി െയഹൂേദതരരിൽനിന്ന് ഒരു
ജനതെയ തെന്റ നാമത്തിനായി െതരെഞ്ഞടുത്തുെകാണ്ട്,
അവെര കടാക്ഷിച്ചതിെനപ്പറ്റി ശിേമാൻ പേ്രതാസ് നേമ്മാട്
വിശദമാക്കിയേല്ലാ. 15 ്രപവാചക ലിഖിതങ്ങളിെല ഈ
വാക്കുകള ം ഇതിേനാടു വളെര േയാജിക്കുന്നു:
16 “ ‘ഇതിനുേശഷംഞാൻമടങ്ങിവരികയും
ദാവീദിെന്റ വീണുേപായ കൂടാരം വീണ്ടും പണിയുകയും
െചയ്യ ം;

ഞാൻഅതിെന്റനഷ്ടാവശിഷ്ടങ്ങൾവീണ്ടും പണിയും
ഞാൻഅതിെനപുനഃസ്ഥാപിക്കും;

17മനുഷ്യരിൽ േശഷിക്കുന്നവരും
എെന്റനാമംവഹിക്കുന്നെയഹൂേദതരരുംകർത്താവിെന
അേന്വഷിക്കും,

എന്ന് പൂർവകാലംമുതൽതെന്ന ഈ കാര്യങ്ങെള
െവളിെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടിരുന്ന†

18കർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു.’
19 “ആകയാൽ, ൈദവത്തിേലക്കു തിരിയുന്ന
െയഹൂേദതരെര നാം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് എന്നതാണ് എെന്റ
തീരുമാനം. 20 വി്രഗഹങ്ങൾക്ക് അർപ്പിച്ചവ, ശ്വാസംമുട്ടിച്ച

* 15:10 വഹിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന നുകം, വിവക്ഷിക്കുന്നത് െയഹൂദന്മാർ
അനുഷ്ഠിച്ച വന്നിരുന്ന േമാശയുെട ന്യായ്രപമാണം. † 15:17 ആേമാ. 9:11,12



അെപ്പാ.്രപവൃത്തികൾ 15:21 370 അെപ്പാ.്രപവൃത്തികൾ 15:29

െകാന്നവ, രക്തം എന്നിവ ഭക്ഷിക്കുന്നതിൽനിന്നും
ൈലംഗികാധർമത്തിൽനിന്നും അകന്നിരിക്കണെമന്നു
നാം അവർക്ക് എഴുതി അയയ്ക്കണം. 21 േമാശയുെട
ന്യായ്രപമാണം പൂർവകാലംമുതൽ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും
്രപസംഗിച്ച ം ശബ്ബത്തുേതാറും െയഹൂദപ്പള്ളികളിൽവായിച്ച ം
േപാരുന്നുണ്ടേല്ലാ!”

െയഹൂേദതരരായവിശ്വാസികൾക്കുള്ളകത്ത്
22 അേപ്പാൾത്തെന്ന അെപ്പാസ്തലന്മാരും
സഭാമുഖ്യന്മാരും സഭമുഴുവനും േചർന്ന് തങ്ങള െട
കൂട്ടത്തിലുള്ള ചിലെര െതരെഞ്ഞടുത്ത്
പൗേലാസിേനാടും ബർന്നബാസിേനാടുംകൂെട
അേന്ത്യാക്യയിേലക്കയയ്ക്കണെമന്നു നിശ്ചയിച്ച .
സേഹാദരങ്ങൾക്കിടയിൽ േനതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്നവരായ
ബർശബാസ്എന്നുവിളിക്കുന്നയൂദാെയയുംശീലാസിെനയും
അവർ െതരെഞ്ഞടുത്തു. 23 അവരുെട ൈകയിൽ
െകാടുത്തയച്ചകത്തിൽഇങ്ങെനഎഴുതിയിരുന്നു:
അെപ്പാസ്തലന്മാരും സഭാമുഖ്യന്മാരുമായ
സേഹാദരന്മാർ,
അേന്ത്യാക്യാനഗരത്തിലും സിറിയ, കിലിക്യ എന്നീ
്രപവിശ്യകളിലുമുള്ള െയഹൂേദതരരായ വിശ്വാസികൾക്ക്
എഴുതുന്നത:്
നിങ്ങൾെക്കല്ലാവർക്കും വന്ദനം!
24 ഞങ്ങൾ അധികാരെപ്പടുത്താെത, ചിലർ
ഞങ്ങള െടയിടയിൽനിന്ന് വന്നു നിങ്ങെള
ശല്യെപ്പടുത്തുകയും അവരുെട വാക്കുകളാൽ
നിങ്ങള െട മനസ്സ കൾ അസ്വസ്ഥമാക്കുകയും
െചയ്തുെവന്നു ഞങ്ങൾ േകട്ട . 25 അതുെകാണ്ടു
ചിലെര െതരെഞ്ഞടുത്ത്, നമ്മുെട ്രപിയസ്േനഹിതരായ
ബർന്നബാസിേനാടും പൗേലാസിേനാടുംകൂെട നിങ്ങള െട
അടുേത്തക്കയയ്ക്കണെമന്നു ഞങ്ങൾ ഏകമനേസ്സാെട
തീരുമാനിച്ച . 26അവർ ഇരുവരും നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിനുേവണ്ടി സ്വന്തം
ജീവൻേപാലും പണയെപ്പടുത്തിയവരാണേല്ലാ.
27 ആകയാൽ, ഞങ്ങൾ എഴുതി അയയ്ക്കുന്ന
അേത കാര്യങ്ങൾ യൂദായുെടയും ശീലാസിെന്റയും
വാെമാഴിയാലും േകട്ട് ഉറപ്പ വരുത്തുന്നതിന്
ബർന്നബാസിെന്റയും പൗേലാസിെന്റയും കൂെട
അവെരയും അയയ്ക്കുന്നു. 28 താെഴപ്പറയുന്ന
കാര്യങ്ങൾ ഒഴിെക മെറ്റാന്നും അടിേച്ചൽപ്പിച്ച് നിങ്ങെള
ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുെതന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഞങ്ങൾക്കും
േതാന്നിയിരിക്കുന്നു: 29 വി്രഗഹാർപ്പിതഭക്ഷണം,
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രക്തം, ശ്വാസംമുട്ടിച്ച െകാന്നവ, ൈലംഗികാധർമം
എന്നിവ നിങ്ങൾ വർജിക്കണം; ഈ കാര്യങ്ങളിൽനിന്ന്
ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു നല്ലത്.
നിങ്ങൾക്കുശുഭാശംസകൾ!

30 അങ്ങെന അവർ വിടവാങ്ങി, അേന്ത്യാക്യയിെലത്തി;
സഭെയ കൂട്ടിവരുത്തി കത്തു െകാടുത്തു. 31ജനങ്ങൾഅതു
വായിച്ച് അതിെല േ്രപാത്സാഹജനകമായ സേന്ദശംനിമിത്തം
ആനന്ദിച്ച . 32 ്രപവാചകന്മാർ ആയിരുന്ന യൂദായും
ശീലാസും അേനകം വചനങ്ങളാൽ സേഹാദരങ്ങെള
്രപേബാധിപ്പിക്കുകയും വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു. 33 കുെറക്കാലംകൂടി അവിെട താമസിച്ചേശഷം,
തങ്ങെള അയച്ച െജറുശേലമിെല സേഹാദരങ്ങള െട
അടുേത്തക്ക് സമാധാനാശംസേയാെട സേഹാദരന്മാർ
അവെര തിരിെക അയച്ച . 34-35 എന്നാൽ, പൗേലാസും
ബർന്നബാസും അേന്ത്യാക്യയിൽത്തെന്ന തുടർന്നു. അവിെട
അവരും അവേരാെടാപ്പം മറ്റ പലരും കർത്താവിെന്റ വചനം
പഠിപ്പിക്കുകയും ്രപസംഗിക്കുകയും െചയ്തുേപാന്നു.

പൗേലാസുംബർന്നബാസുംതമ്മിൽഅഭി്രപായഭിന്നത
36 കുെറ നാള കൾക്കുേശഷം പൗേലാസ്
ബർന്നബാസിേനാട് പറഞ്ഞു, “നാം കർത്താവിെന്റ
വചനം ്രപസംഗിച്ച പട്ടണങ്ങളിെലല്ലാം മടങ്ങിെച്ചന്നു
സേഹാദരങ്ങെള സന്ദർശിക്കുകയും അവരുെട േക്ഷമം
അേന്വഷിക്കുകയുംെചയ്യാം.” 37 മർേക്കാസ് എന്നും േപരുള്ള
േയാഹന്നാെനയും തങ്ങള െടകൂെട െകാണ്ടുേപാകണെമന്നു
ബർന്നബാസ് ആ്രഗഹിച്ച . 38എന്നാൽ, ്രപവർത്തനത്തിൽ
തുടർന്നു പെങ്കടുക്കാെത പംഫുല്യയിൽെവച്ച് അവെര
ഉേപക്ഷിച്ച േപായ ഒരാെള കൂെടെക്കാണ്ടുേപാകുന്നത്
ഉചിതമല്ലഎന്ന്പൗേലാസ്അഭി്രപായെപ്പട്ട . 39അവർതമ്മിൽ
ശക്തമായ അഭി്രപായഭിന്നതയുണ്ടായിട്ട് പരസ്പരം
േവർപിരിഞ്ഞു. ബർന്നബാസ് മർേക്കാസിെനയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് ൈസ്രപസിേലക്കു കപ്പലിൽ യാ്രതയായി,
40 എന്നാൽ പൗേലാസ,് സേഹാദരങ്ങളാൽ കർത്താവിെന്റ
കൃപയിൽ ഭരേമൽപ്പിക്കെപ്പട്ട് ശീലാസിെനയുംകൂട്ടി
യാ്രതയായി. 41അേദ്ദഹം സിറിയയിലും കിലിക്യയിലും കൂെട
സഞ്ചരിച്ച് സഭകെളവിശ്വാസത്തിൽഉറപ്പിച്ച .

16
തിേമാത്തിേയാസ് പൗേലാസിേനാടും ശീലാസിേനാടും

േചരുന്നു
1അേദ്ദഹം െദർബ, ലുസ്്രത എന്നീ പട്ടണങ്ങളിൽ െചന്നു.
ലുസ്്രതയിൽ തിേമാത്തിേയാസ് എന്നു േപരുള്ള ഒരു ശിഷ്യൻ
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ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാള െട അമ്മ (േയശു്രകിസ്തുവിൽ
വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച) ഒരു െയഹൂദ വിശ്വാസിനിയും
പിതാവ് ്രഗീക്കുകാരനും ആയിരുന്നു. 2 ലുസ്്രതയിലും
ഇേക്കാന്യയിലുമുള്ള സേഹാദരങ്ങള െട ഇടയിൽ അയാൾ
നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ളവനായിരുന്നു. 3 അയാള ംകൂടി
േപാരണെമന്ന്പൗേലാസ്ആ്രഗഹിച്ച . തിേമാത്തിേയാസിെന്റ
പിതാവ് ്രഗീക്കുകാരെനന്ന് ആ ്രപേദശത്തു താമസിച്ചിരുന്ന
െയഹൂദർ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരുന്നതുെകാണ്ട്
പൗേലാസ് അവെര ഓർത്ത് അയാൾക്കു പരിേച്ഛദനം
നടത്തി. 4 അവർ പട്ടണംേതാറും സഞ്ചരിക്കുകയും
വിശ്വാസികൾ അനുവർത്തിേക്കണ്ടതിന് െജറുശേലമിലുള്ള
അെപ്പാസ്തലന്മാരും സഭാമുഖ്യന്മാരുംകൂടിെയടുത്ത
തീരുമാനങ്ങൾ അവെര ഏൽപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.
5 അങ്ങെന സഭകൾ വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തിെപ്പട്ട ം
എണ്ണത്തിൽദിനം്രപതി വർധിച്ച മിരുന്നു.

പൗേലാസിന് മക്കേദാന്യക്കാരെനക്കുറിച്ച ള്ളദർശനം
6 പൗേലാസും കൂെടയുള്ളവരുംകൂടി ്രഫുഗ്യ, ഗലാത്യ എന്നീ
്രപേദശങ്ങളിലൂെട യാ്രതെചയ്തു; ഏഷ്യാ്രപവിശ്യയിൽ
വചനം ്രപസംഗിക്കരുെതന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ്
അവെര വിലക്കിയിരുന്നു. 7 മുസ്യാ്രപവിശ്യയുെട
അതിർത്തിയിെലത്തിയ അവർ ബിഥുന്യാ്രപവിശ്യ
ലക്ഷ്യമാക്കി യാ്രതെചയ്തു; എന്നാൽ, േയശുവിെന്റ
ആത്മാവ് അവിെട ്രപേവശിക്കാൻ അവെര അനുവദിച്ചില്ല.
8 അതുെകാണ്ട് അവർ മുസ്യ കടന്ന് േ്രതാവാസിൽ*
എത്തി. 9 രാ്രതിയിൽ, “മക്കേദാന്യയിേലക്കു വന്നു ഞങ്ങെള
സഹായിക്കണേമ” എന്ന് ഒരു മക്കേദാന്യക്കാരൻ നിന്നു
യാചിക്കുന്നതായി പൗേലാസിന് ഒരു ദർശനമുണ്ടായി.
10 ദർശനെത്തത്തുടർന്ന,് മക്കേദാന്യേരാടു സുവിേശഷം
്രപസംഗിക്കാൻ ൈദവം ഞങ്ങെള വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്
ഞങ്ങൾക്കു േബാധ്യമായി; അവിേടക്കു യാ്രതതിരിക്കാൻ
ഞങ്ങൾഉടെന ഒരുങ്ങി.

ലുദിയായുെട മാനസാന്തരം
11 ഞങ്ങൾ േ്രതാവാസിൽനിന്ന് കപ്പലിൽ യാ്രതെചയ്ത്
േനേര സെമാെ്രതസ് ദ്വീപിേലക്കും പിേറ്റന്നാൾ
നവെപാലിയിേലക്കും േപായി. 12 അവിെടനിന്നു
ഫിലിപ്പിയയിേലക്ക് യാ്രതെചയ്തു. അത് ഒരു േറാമൻ
േകാളനിയും മക്കേദാന്യ്രപവിശ്യയിെല ഒരു ്രപമുഖ നഗരവും
ആയിരുന്നു.അവിെടഞങ്ങൾകുെറനാൾതാമസിച്ച .

* 16:8 മുസ്യയിെലതുറമുഖപട്ടണമാണ് േ്രതാവാസ.്
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13 ശബ്ബത്തുദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾ നഗരകവാടത്തിനു
പുറത്ത് പുഴവക്കത്ത് െചന്നു. അവിെട ്രപാർഥിക്കാൻ ഒരു
സ്ഥലംകെണ്ടത്താെമന്നുഞങ്ങൾകരുതി.ഞങ്ങൾഅവിെട
ഇരുന്ന് പുഴവക്കത്തു കൂടിവന്ന സ്്രതീകേളാടു സംസാരിച്ച .
14 േകട്ട െകാണ്ടിരുന്നവരിൽ ലുദിയാ എന്നു േപരുള്ള ഒരു
സ്്രതീയുണ്ടായിരുന്നു. തുയൈഥരാപട്ടണക്കാരിയായ
അവൾ ഊതനിറമുള്ള പട്ട വസ്്രതങ്ങൾ വിൽക്കുന്നവള ം
ൈദവഭക്തയുമായിരുന്നു. പൗേലാസിെന്റ സേന്ദശം
സ്വീകരിക്കാനായി കർത്താവ് അവള െട ഹൃദയം തുറന്നു.
15 അവള ം കുടുംബാംഗങ്ങള ം സ്നാനേമറ്റ . തുടർന്ന്
ഞങ്ങെളഅവള െട വീട്ടിേലക്കുക്ഷണിച്ച െകാണ്ട്, “നിങ്ങൾ
എെന്ന കർത്താവിൽ വിശ്വസ്തെയന്നു കരുതുെന്നങ്കിൽ
വന്ന് എെന്റ വീട്ടിൽ താമസിക്കണം” എന്ന് ഞങ്ങേളാട്
നിർബന്ധപൂർവംഅേപക്ഷിച്ച .

പൗേലാസും ശീലാസും കാരാഗൃഹത്തിൽ
16 ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ ്രപാർഥനാസ്ഥലേത്തക്കു
േപാകുേമ്പാൾ ഒരു അടിമെപ്പൺകുട്ടിെയ കണ്ടു. അവെള
ഒരു ദുരാത്മാവ് ബാധിച്ചിരുന്നു; അതിെന്റ സഹായത്താൽ
ഭാവി ്രപവചിച്ച െകാണ്ട് അവൾഅവള െട യജമാനന്മാർക്കു
ധാരാളം പണം സമ്പാദിച്ച െകാടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
17ഈ െപൺകുട്ടി പൗേലാസിെനയും ഞങ്ങെളല്ലാവെരയും
പിൻതുടരുകയും “ഈ മനുഷ്യർ പരേമാന്നതനായ
ൈദവത്തിെന്റ ദാസന്മാരാണ്, രക്ഷ്രപാപിക്കാനുള്ള
വഴി ഇവർ നിങ്ങൾക്കു പറഞ്ഞുതരുന്നു,” എന്നിങ്ങെന
വിളിച്ച പറയുകയും െചയ്തു. 18അവൾഇക്കാര്യംകുെറനാൾ
തുടർന്നു. ഒടുവിൽ, ശല്യം സഹിക്കവയ്യാെത പൗേലാസ്
അവള െടേനർക്കു തിരിഞ്ഞ്, അവളിൽ ആവസിച്ചിരുന്ന
ആത്മാവിേനാട്, “ഇവളിൽനിന്ന് പുറത്തുേപാകാൻ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിേന്നാടു
കൽപ്പിക്കുന്നു”എന്നു പറഞ്ഞു. തൽക്ഷണംആആത്മാവ്
അവെളവിട്ട േപായി.

19 തങ്ങള െട ധനാഗമമാർഗം നഷ്ടമായി എന്നു
മനസ്സിലാക്കിയ ആ അടിമെപ്പൺകുട്ടിയുെട
യജമാനന്മാർ പൗേലാസിെനയും ശീലാസിെനയും
പിടികൂടി; അധികാരികള െടമുമ്പിൽ നിർേത്തണ്ടതിനു
ചന്തസ്ഥലേത്തക്കു വലിച്ചിഴച്ച െകാണ്ടുേപായി.
20 അവെര ന്യായാധിപന്മാരുെടമുമ്പിൽ െകാണ്ടുവന്ന്,
“ഈ മനുഷ്യർ െയഹൂദന്മാരാണ;് 21 േറാമാക്കാരായ
നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാേനാ ആചരിക്കാേനാ നിയമം
അനുവദിക്കാത്തസ്രമ്പദായങ്ങൾ ്രപചരിപ്പിച്ച െകാണ്ട് ഇവർ
നഗരത്തിൽകലക്കമുണ്ടാക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.
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22 പൗേലാസിനും ശീലാസിനും േനേരയുണ്ടായ
അ്രകമത്തിൽ പുരുഷാരവും കൂട്ട േചർന്നു. അവരുെട
വസ്്രതം ഉരിഞ്ഞ് അവെര േകാലുെകാണ്ട് അടിക്കാൻ
ന്യായാധിപന്മാർ കൽപ്പന നൽകി. 23 അങ്ങെന
അവെര ചമ്മട്ടിെകാണ്ടു നിഷ്ഠുരമായി അടിപ്പിച്ചേശഷം
കാരാഗൃഹത്തിലടയ്ക്കുകയും ജയിലധികാരിേയാട്
അവെര ഭ്രദമായി സൂക്ഷിക്കാൻ നിർേദശിക്കുകയും
െചയ്തു. 24 ഉത്തരവു ലഭിച്ചതനുസരിച്ച,് അയാൾ അവെര
കാരാഗൃഹത്തിെന്റ ഉള്ളറയിലാക്കി അവരുെട കാൽ
ആമത്തിലിട്ട ബന്ധിച്ച .

25 അർധരാ്രതിേയാെട പൗേലാസും ശീലാസും
്രപാർഥിക്കുകയും ൈദവത്തിനു സ്തുതിഗീതങ്ങൾ
ആലപിക്കുകയും െചയ്തു. തടവുകാർ അത്
്രശദ്ധിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 26 െപെട്ടന്ന്, ശക്തമാെയാരു
ഭൂകമ്പമുണ്ടായി. കാരാഗൃഹത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ
കുലുങ്ങി. ഉടൻതെന്ന, കാരാഗൃഹവാതിലുകൾ
മലർെക്ക തുറന്നു. എല്ലാവരുെടയും ചങ്ങലകൾ
അഴിഞ്ഞു. 27 ജയിലധികാരി ഉണർന്നു; വാതിലുകൾ
തുറന്നുകിടക്കുന്നതുകണ്ട്, തടവുകാർ രക്ഷെപ്പട്ട എന്നു
വിചാരിച്ച് വാൾ ഊരി തെന്നത്താൻ െകാല്ലാൻ ഭാവിച്ച .
28അേപ്പാൾ പൗേലാസ,് “താങ്കൾ ഒരു േദാഷവും െചയ്യരുത,്
ഞങ്ങെളല്ലാവരും ഇവിെടയുണ്ട”്എന്നുവിളിച്ച പറഞ്ഞു.

29 അയാൾ, വിളക്കു െകാണ്ടുവരാൻ ആവശ്യെപ്പട്ട ;
അകേത്തക്ക് ഓടിെച്ചന്ന് വിറച്ച െകാണ്ടു പൗേലാസിെന്റയും
ശീലാസിെന്റയും മുമ്പാെക വീണു. 30 അവെര പുറത്തു
െകാണ്ടുവന്നിട്ട,് “യജമാനന്മാേര, രക്ഷ്രപാപിക്കാൻ ഞാൻ
എന്തു െചയ്യണം?”എന്ന്അവേരാടു േചാദിച്ച .

31 അതിന് അവർ, “കർത്താവായ േയശുവിൽ
വിശ്വസിക്കുക, എന്നാൽ നീ രക്ഷ്രപാപിക്കും—നീമാ്രതമല്ല
നിെന്റകുടുംബവും”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 32പിന്നീട്അവർ
അയാേളാടും അയാള െട കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവേരാടും
കർത്താവിെന്റ വചനം ്രപസംഗിച്ച . 33 രാ്രതിയുെട
ആ സമയത്തുതെന്ന അയാൾ പൗേലാസിെനയും
ശീലാസിെനയും കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി അവരുെട മുറിവുകൾ
കഴുകി. എ്രതയുംേവഗം അയാള ം കുടുംബത്തിലുള്ള
എല്ലാവരും സ്നാനേമറ്റ . 34 ജയിലധികാരി അവെര
തെന്റ വീട്ടിൽ െകാണ്ടുെചന്ന് അവർക്കു സദ്യെയാരുക്കി.
ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ, അയാൾ
കുടുംബാംഗങ്ങൾഎല്ലാവേരാടുംേചർന്ന്ആനന്ദിച്ച .

35 േനരം പുലർന്നേപ്പാൾ, ന്യായാധിപന്മാർ
കാരാഗൃഹ്രപമാണിയുെട അടുേത്തക്ക് േസവകെര
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അയച്ച , “ആ മനുഷ്യെര വിട്ടയേച്ചക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു.
36 അയാൾ പൗേലാസിേനാടു പറഞ്ഞു, “താങ്കെളയും
ശീലാസിെനയും ജയിൽേമാചിതരാക്കാൻ ന്യായാധിപന്മാർ
കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾക്കു േപാകാൻ
അനുവാദം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇേപ്പാൾ സമാധാനേത്താെട
േപാകുക.”

37 “േറാമൻ പൗരന്മാരായ ഞങ്ങെള വിസ്തരിക്കാെത
അവർ പരസ്യമായി അടിപ്പിക്കുകയും തടവിലാക്കുകയും
െചയ്തു. എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ, രഹസ്യമായി ഞങ്ങെള
പറഞ്ഞയയ്ക്കുേന്നാ? അങ്ങെനയല്ല; അവർതെന്ന വന്നു
ഞങ്ങെള പുറത്തുെകാണ്ടുേപാകെട്ട,” എന്നായിരുന്നു
പൗേലാസ് േസവകേരാട് പറഞ്ഞത.്

38 േസവകർ ഈ കാര്യം ന്യായാധിപന്മാെര അറിയിച്ച ;
പൗേലാസും ശീലാസും േറാമൻ പൗരന്മാെരന്നു േകട്ടിട്ട്
അവർ സം്രഭമിച്ച . 39അവർ വന്ന് അവെര സമാധാനിപ്പിച്ച്
കാരാഗൃഹത്തിനു പുറേത്തക്ക് ആനയിച്ച െകാണ്ട്,
നഗരം വിട്ട േപാകണെമന്ന് അവേരാടേപക്ഷിച്ച .
40 കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്ന് പുറത്തു വന്ന പൗേലാസും
ശീലാസും ലുദിയായുെട വീട്ടിേലക്കു േപായി. അവിെടഅവർ
സേഹാദരങ്ങെള കണ്ട് അവെര ൈധര്യെപ്പടുത്തിയേശഷം
മുേന്നാട്ട യാ്രതയായി.

17
െതസ്സേലാനിക്യയിൽ

1 പൗേലാസും ശീലാസും അംഫിെപ്പാലിസ്
അെപ്പാേലാന്യ എന്നീ പട്ടണങ്ങളിൽക്കൂടി യാ്രതെചയ്ത്
െതസ്സേലാനിക്യയിെലത്തി; അവിെട െയഹൂദരുെട
ഒരു പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 പൗേലാസ് തെന്റ
പതിവനുസരിച്ച് അവിെടേപ്പായി. മൂന്നു ശബ്ബത്തുകളിൽ
തിരുെവഴുത്തുകെള ആധാരമാക്കി അവിെടയുള്ളവരുമായി
സംവാദത്തിേലർെപ്പട്ട ; 3 ്രകിസ്തു കഷ്ടമനുഭവിച്ചേശഷം
മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർെത്തഴുേന്നൽേക്കണ്ടത്
ആവശ്യമായിരുന്നുെവന്നും “ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
്രപസംഗിക്കുന്ന ഈ േയശുതെന്നയാണ് ്രകിസ്തു,” എന്നും
അേദ്ദഹംഅവർക്കു വിശദീകരിക്കുകയും സമർഥിക്കുകയും
െചയ്തു. 4 അവരിൽ ചിലർക്കും ൈദവഭക്തിയുള്ള
അേനകം ്രഗീക്കുകാർക്കും മാന്യസ്്രതീകളിൽപലർക്കും ഇതു
േബാധ്യമായി. അവർ പൗേലാസിേനാടും ശീലാസിേനാടും
േചർന്നു.

5എന്നാൽ, ചില െയഹൂദർ അസൂയാലുക്കളായിത്തീർന്നു;
അവർ ചന്തസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് കുെറ ഗുണ്ടകെള
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ഒരുമിച്ച കൂട്ടി പട്ടണത്തിൽ ഒരു ലഹള ഉണ്ടാക്കിച്ച .
പൗേലാസിെനയും ശീലാസിെനയും കണ്ടുപിടിച്ച
ജനമധ്യത്തിേലക്കു െകാണ്ടുവരുന്നതിനായി അവർ
യാേസാെന്റ വീട് വളഞ്ഞു. 6 എന്നാൽ, അവെര
കെണ്ടത്താൻകഴിയാെതവന്നേപ്പാൾ അവർ യാേസാെനയും
മറ്റ ചില സേഹാദരന്മാെരയും നഗരാധികാരികള െട
മുന്നിേലക്കു വലിച്ചിഴച്ച െകാണ്ടുവന്നു. “ഭൂേലാകെത്ത
കീഴ ്േമൽ മറിച്ചവർ ഇതാ ഇവിെടയും എത്തിയിരിക്കുന്നു;
7 യാേസാൻ അവെര സ്വീകരിക്കുകയും െചയ്തു. േയശു
എന്നു േപരുള്ള മെറ്റാരു രാജാവുെണ്ടന്നു പറഞ്ഞ്
ഇവെരല്ലാവരുംൈകസറുെട ഉത്തരവുകെള ധിക്കരിക്കുന്നു,”
അവർ വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 8 ഇതു േകട്ട് ജനക്കൂട്ടവും
നഗരാധികാരികള ം അസ്വസ്ഥരായി. 9എങ്കിലും ജാമ്യത്തുക
െകട്ടിെവപ്പിച്ചിട്ട് യാേസാെനയും മറ്റ ള്ളവെരയും േമാചിപ്പിച്ച .
െബേരാവയിൽ

10 രാ്രതിയായ ഉടെന സേഹാദരങ്ങൾ പൗേലാസിെനയും
ശീലാസിെനയും െബേരാവയിേലക്കു യാ്രതയാക്കി. അവിെട
എത്തിയേശഷം അവർ െയഹൂദരുെട പള്ളിയിൽ െചന്നു.
11 െബേരാവക്കാർ െതസ്സേലാനിക്യയിലുള്ളവെരക്കാൾ
ൈവശിഷ്ട്യമുള്ളവരായിരുന്നു; അവർ വളെര
താത്പര്യേത്താെട വചനം സ്വീകരിക്കുകയും അതു
ശരിയാേണാ എന്നറിയാൻ ദിനം്രപതി തിരുെവഴുത്തുകൾ
പരിേശാധിക്കുകയും െചയ്തുേപാന്നു. 12 െയഹൂദരിൽ
അേനകരും അതുേപാെലതെന്ന ്രഗീക്കുകാരിൽ ്രപമുഖരായ
അേനകവനിതകള ം പുരുഷന്മാരും വിശ്വസിച്ച .

13 പൗേലാസ് െബേരാവയിൽ ൈദവവചനം
്രപസംഗിക്കുെന്നന്നു േകട്ട െതസ്സേലാനിക്യയിെല
െയഹൂദർ അവിെടയും െചന്നു ജനക്കൂട്ടെത്ത ഇളക്കി
്രപേക്ഷാഭമുണ്ടാക്കി. 14 സേഹാദരങ്ങൾ ഉടെനതെന്ന
പൗേലാസിെന കടൽത്തീരേത്തക്കയച്ച ; ശീലാസും
തിേമാത്തിേയാസും െബേരാവയിൽത്തെന്ന തുടർന്നു.
15 പൗേലാസിന് അകമ്പടിയായി കൂെടേപ്പായവർ
അേദ്ദഹെത്ത അേഥനയിൽ* എത്തിച്ച . ശീലാസും
തിേമാത്തിേയാസും കഴിയുന്ന്രത േവഗത്തിൽ
തെന്റയടുക്കൽ വന്നുേചരണെമന്ന പൗേലാസിെന്റ
നിർേദശവും വാങ്ങിഅവർ മടങ്ങിേപ്പായി.
പൗേലാസ്അേഥനയിൽ

16 പൗേലാസ് അവെര ്രപതീക്ഷിച്ച് അേഥനയിൽ
കഴിയുേമ്പാൾ, നഗരം വി്രഗഹങ്ങൾെകാണ്ടു
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകണ്ട് വളെര അസ്വസ്ഥനായി.
* 17:15 അതായത,്ഏതൻസിൽ
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17അതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം പള്ളിയിൽെവച്ച് െയഹൂദേരാടും
ൈദവഭക്തരായ ്രഗീക്കുകാേരാടും, ചന്തസ്ഥലത്തുെവച്ച്
അവിെട വന്നുേപാകുന്നവേരാടും ദിനം്രപതി സംവാദം
നടത്തിേപ്പാന്നു. 18 എപ്പിക്കൂര്യരും േസ്റ്റായിക്കരുമായ†

ഒരുകൂട്ടം തത്ത്വചിന്തകന്മാർ അേദ്ദഹേത്താടു
തർക്കിച്ച . “എന്താണ് ഈ വിടുവായൻ പറയാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നത്?” എന്നു ചിലർ േചാദിച്ച . “ഇയാൾ
അന്യൈദവങ്ങെള ്രപചരിപ്പിക്കുന്നവൻ ആെണന്നു
േതാന്നുന്നു,” മറ്റ ചിലർ അഭി്രപായെപ്പട്ട . അേദ്ദഹം
േയശു്രകിസ്തുവിെനയും പുനരുത്ഥാനെത്തയുംപറ്റിയുള്ള
സുവിേശഷം ്രപസംഗിച്ചതുെകാണ്ടാണ് അവർ ഇെതല്ലാം
പറഞ്ഞത.് 19പിന്നീട് അവർ അേദ്ദഹെത്തഅരേയാപാഗസ്
എന്നസ്ഥാനേത്തക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി. അവിെടെവച്ച്
അവർ, “താങ്കൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പുതിയ ഉപേദശം
എെന്തന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ കഴിയുേമാ? 20 താങ്കൾ
ചില വിചി്രത ആശയങ്ങൾ ഞങ്ങള െട െചവിയിേലക്കു
കടത്തിവിടുന്നു. അവയുെട അർഥം എന്താെണന്നറിയാൻ
ഞങ്ങൾക്കാ്രഗഹമുണ്ട”് എന്ന് അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞു.
21 (ഏറ്റവും പുതുമയുള്ള കാര്യങ്ങൾ േകൾക്കുന്നതിനും
ചർച്ചെചയ്യന്നതിനുമല്ലാെത യാെതാന്നിനും അേഥനർക്കും
അവിെട താമസിച്ചിരുന്ന വിേദശികളായ മറ്റള്ളവർക്കും
സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ല.)

22അരേയാപാഗസ്എന്നസ്ഥാനത്ത്എഴുേന്നറ്റ നിന്നുെകാണ്ട്
പൗേലാസ് ഇങ്ങെന ്രപസംഗിച്ച : “അേഥനയിെല ജനങ്ങേള,
നിങ്ങൾ എല്ലാവിധത്തിലും വളെര മതനിഷ്ഠയുള്ളവരാണ്
എന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. 23 ഞാൻ ചുറ്റിനടന്ന്
നിങ്ങള െടആരാധ്യവസ്തുക്കൾനിരീക്ഷിച്ച വരുേമ്പാൾ,

അജ്ഞാതേദവന്,
എെന്നഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബലിപീഠം എെന്റ
്രശദ്ധയിൽെപ്പട്ട . നിങ്ങൾ അജ്ഞതയിൽ
ആരാധിക്കുന്നതിെനക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങള െടമുമ്പിൽ
അവതരിപ്പിക്കാൻ േപാകുന്നത:്

24 “്രപപഞ്ചവും അതിലുള്ള സകലതും സൃഷ്ടിച്ചത്
ൈദവമാണ്. അവിടന്ന് ആകാശത്തിെന്റയും
ഭൂമിയുെടയും അധിപനാകുന്നു. മനുഷ്യകരങ്ങളാൽ
നിർമിതമായ ആലയങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നയാളല്ല
സർേവശ്വരൻ. 25 അവിടന്ന് എല്ലാവർക്കും ജീവെന്റയും
ശ്വാസത്തിെന്റയുംമാ്രതമല്ല സർവനന്മകള െടയും

† 17:18 തിന്നുക, കുടിക്കുക, ആനന്ദിക്കുക എന്ന ചിന്താഗതിേയാെട
ജീവിക്കുന്നതാണ് എപ്പിക്കൂര്യനിസം; ലൗകികാസക്തികളിൽനിന്നുള്ള
വിരക്തിേയാെട ജീവിക്കുന്നതാണ് േസ്റ്റായിസം.
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ദാതാവാകുകയാൽ, അവിടേത്തക്ക് എെന്തങ്കിലും
ആവശ്യമുള്ളവൻ എന്നതുേപാെല മനുഷ്യകരങ്ങളാൽ
പരിചരിേക്കണ്ടതില്ല. 26 ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും
അധിവസിക്കാൻ ഏകമനുഷ്യനിൽനിന്ന് അവിടന്ന്
സകലജനതെയയും ഉളവാക്കി; അവർക്കു ജീവിക്കാനുള്ള
കാലാവധികള ം കൃത്യമായ സ്ഥലങ്ങള ം നിർണയിച്ച .
27 മനുഷ്യർ ൈദവെത്ത അേന്വഷിക്കാനും സാധ്യെമങ്കിൽ
ആ അേന്വഷണത്തിലൂെട ൈദവെത്ത കെണ്ടത്താനുമാണ്
ഇങ്ങെന െചയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവിടന്ന് നമ്മിൽ
ആരിൽനിന്നും വിദൂരസ്ഥനല്ല. 28 ‘ൈദവത്തിൽത്തെന്നയാണ്
നാം ജീവിക്കുന്നതും ചലിക്കുന്നതും സ്ഥിതിെചയ്യന്നതും.’
നിങ്ങള െടതെന്ന ചില കവിവര്യന്മാർ, ‘നാം അവിടെത്ത
സന്താനങ്ങളാണ്’എന്നുപറഞ്ഞിട്ട ണ്ടേല്ലാ!

29 “അങ്ങെനനാംൈദവത്തിെന്റസന്താനങ്ങളായിരിക്കുകയാൽ,
സ്വർണത്തിേലാ െവള്ളിയിേലാ കല്ലിേലാ ശില്പചാതുരിേയാെട
മനുഷ്യൻ രൂപകൽപ്പനെചയ്ത ഒരു രൂപേത്താടു
സദൃശനാണ് ൈദവം എന്നു നാം ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല.
30 കഴിഞ്ഞകാലങ്ങളിൽ ൈദവം അങ്ങെനയുള്ള
അജ്ഞതെയ അവഗണിച്ചിരുന്നു; എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ
എല്ലായിടത്തുമുള്ള എല്ലാവരും തങ്ങള െട പാപങ്ങൾ
ഉേപക്ഷിച്ച് ൈദവത്തിേലക്ക് തിരിയണെമന്ന് അവിടന്ന്
ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. 31 അവിടന്ന് നിേയാഗിച്ചിട്ട ള്ള ഒരു
മനുഷ്യനാൽത്തെന്ന േലാകെത്ത ന്യായംവിധിക്കാൻ ഒരു
ദിവസംൈദവം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.ൈദവം നിേയാഗിച്ചആ
മനുഷ്യെന മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ചതിലൂെട, ഇതിനുള്ള
വ്യക്തമായനിദർശനം നമുക്കു നൽകിയിരിക്കുന്നു.”

32 മരിച്ചവരുെട ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പിെനക്കുറിച്ച
േകട്ടേപ്പാൾ അവരിൽ ചിലർ പരിഹസിച്ച ; മറ്റ ചിലേരാ,
“ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് താങ്കള െട വാക്കുകൾ
വീണ്ടും േകൾക്കാൻ ഞങ്ങളാ്രഗഹിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു. 33 ഇതിനുേശഷം പൗേലാസ് അരേയാപാഗസ്
സ്ഥാനത്തുനിന്ന് േപായി. 34 ഏതാനുംേപർ ്രകിസ്തുവിൽ
വിശ്വസിച്ച് പൗേലാസിെന്റ അനുചരർ ആയിത്തീർന്നു.
അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ,അരേയാപാഗസിെലഅംഗമായിരുന്ന
ദിെയാനുേസ്യാസും ദമരിസ് എന്നു േപരുള്ള ഒരു സ്്രതീയും
മറ്റ പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു.

18
പൗേലാസ് െകാരിന്തിൽ

1 ഇതിനുേശഷം പൗേലാസ് അേഥനയിൽനിന്ന്
െകാരിന്തിേലക്കു യാ്രതയായി. 2 അവിെട അേദ്ദഹം
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െപാെന്താസ് സ്വേദശിയായ അക്വിലാസ് എന്നു േപരുള്ള
ഒരു െയഹൂദെന കണ്ടു. െയഹൂദെരല്ലാം േറാം വിട്ട
െപായ്െക്കാള്ളണെമന്നു ക്ലൗെദ്യാസ് ച്രകവർത്തി
കൽപ്പന പുറെപ്പടുവിച്ചതനുസരിച്ച് അക്വിലാസ് തെന്റ
ഭാര്യയായ ്രപിസ്കില്ലെയയുംകൂട്ടി ഇറ്റലിയിൽനിന്ന്
െകാരിന്തിൽ ആയിടയ്ക്കു വന്നതായിരുന്നു. പൗേലാസ്
അവെര സന്ദർശിക്കാൻ െചന്നു. 3 പൗേലാസും
അക്വിലാസിെനയും ്രപിസ്കില്ലെയയുംേപാെലതെന്ന
ഒരു കൂടാരപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട്
പൗേലാസും അവേരാടുകൂെട താമസിച്ച് േജാലിെചയ്തു.
4 ശബ്ബത്തുേതാറും അേദ്ദഹം പള്ളിയിൽ െചന്ന്
െയഹൂദേരാടും ്രഗീക്കുകാേരാടും സുവിേശഷെത്തക്കുറിച്ച
സംവാദിച്ച് സമർഥിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

5 ശീലാസും തിേമാത്തിേയാസും മക്കേദാന്യയിൽനിന്ന്
വന്നതിനുേശഷം പൗേലാസ് വചനേഘാഷണത്തിൽത്തെന്ന
്രശദ്ധമുഴുവനും േക്രന്ദീകരിച്ച െകാണ്ട് േയശുതെന്ന
്രകിസ്തു എന്ന് െയഹൂദേരാടു സാക്ഷീകരിച്ച തുടങ്ങി.
6 എന്നാൽ, െയഹൂദർ അേദ്ദഹെത്ത എതിർക്കുകയും
നിന്ദിക്കുകയുംെചയ്തേപ്പാൾ അേദ്ദഹം വസ്്രതം കുടഞ്ഞ്
്രപതിേഷധം ്രപകടിപ്പിച്ച െകാണ്ട് അവേരാട്, “നിങ്ങള െട
രക്തം നിങ്ങള െട തലേമൽതെന്ന ഇരിക്കെട്ട. ഞാൻ
ഇതിൽ നിരപരാധി, ഇനി ഞാൻ െയഹൂദരല്ലാത്തവരുെട
അടുക്കേലക്കു േപാകും”എന്നുപറഞ്ഞു.

7 അതിനുേശഷം പൗേലാസ് െയഹൂദപ്പള്ളിയിൽനിന്ന്
സത്യൈദവത്തിെന്റ ആരാധകനായ തീേത്താസ്
യുസ്െതാസിെന്റ ഭവനത്തിൽ െചന്നു. അത് പള്ളിയുെട
െതാട്ടടുത്തായിരുന്നു. 8 പള്ളിമുഖ്യനായ ്രകിസ്െപാസും
അയാള െട കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും കർത്താവിൽ
വിശ്വസിച്ച ; പൗേലാസിെന േകട്ട െകാരിന്ത് നിവാസികളിൽ
വളെരേപ്പരും വിശ്വസിച്ച സ്നാനേമറ്റ .

9 ഒരു രാ്രതിയിൽ കർത്താവ് പൗേലാസിേനാടു
ദർശനത്തിൽ, “നീ ഭയെപ്പടരുത്; തുടർന്നും ്രപസംഗിക്കുക,
മിണ്ടാതിരിക്കരുത്. 10ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെടയുണ്ട,് ആരും
നിെന്ന ആ്രകമിക്കുകേയാ നിനക്കു ഹാനി വരുത്തുകേയാ
ഇല്ല, എനിക്ക് ഈ പട്ടണത്തിൽ അേനകരുണ്ട”് എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. 11 പൗേലാസ് െകാരിന്ത് നിവാസികെള
ൈദവവചനം പഠിപ്പിച്ച െകാണ്ട് ഒന്നരവർഷം അവിെട
താമസിച്ച .

12ഗല്ലിേയാൻഅഖായയിെലഭരണാധികാരിയായിരിക്കുേമ്പാൾ
െയഹൂദന്മാർ സംഘടിതരായി പൗേലാസിെനതിേര തിരിഞ്ഞ്
അേദ്ദഹെത്ത ന്യായാസനത്തിെന്റ മുമ്പിൽ െകാണ്ടുെചന്നു:
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13 “ഈ മനുഷ്യൻ െയഹൂദനിയമത്തിനു വിപരീതമായ
രീതിയിൽ ൈദവെത്ത ആരാധിക്കാൻ മനുഷ്യെര
നിർബന്ധിക്കുന്നു,”എന്ന്അവർആേരാപണം ഉന്നയിച്ച .

14 പൗേലാസ് സംസാരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുേമ്പാൾ ഗല്ലിേയാൻ
െയഹൂദേരാട,് “ഇയാൾ െചയ്ത എെന്തങ്കിലും അപരാധേമാ
ഗുരുതരമായ കുറ്റേമാ സംബന്ധിച്ചാണു െയഹൂദരായ
നിങ്ങൾക്കു പരാതിയുള്ളെതങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമേയാെട
അതു േകൾക്കുമായിരുന്നു. 15 എന്നാൽ, ഇതു
നിങ്ങള െട സ്വന്തം ന്യായ്രപമാണത്തിെല വാക്കുകള ം
നാമങ്ങള ം സംബന്ധിച്ച ള്ള ്രപശ്നങ്ങളാണ.് ഇതു
നിങ്ങൾതെന്നപരിഹരിക്കുക. ഇങ്ങെനയുള്ളകാര്യങ്ങൾക്കു
ന്യായാധിപതിയായിരിക്കാൻ ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നില്ല”
എന്നു പറഞ്ഞു. 16 അങ്ങെന അേദ്ദഹം അവെര
േകാടതിമുറിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കി. 17അേപ്പാൾ അവർ
പള്ളിമുഖ്യനായ േസാസ്തേനസിെന്റേനേര തിരിഞ്ഞ്
അയാെള പിടിച്ച േകാടതിയുെടമുമ്പിൽെവച്ച് അടിച്ച .
എന്നാൽ,ഗല്ലിേയാൻഇെതാന്നും ഗൗനിച്ചില്ല.

്രപിസ്കില്ല,അക്വിലാസ്,അെപ്പാേല്ലാസ്
18 പൗേലാസ് കുെറക്കാലംകൂടി െകാരിന്തിൽ
താമസിച്ച . പിന്നീട് സേഹാദരങ്ങെള വിട്ട കപ്പൽകയറി
സിറിയയിേലക്കു യാ്രതയായി; ്രപിസ്കില്ലയും അക്വിലാസും
അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം യാ്രതെചയ്തു. പൗേലാസിന്
ഒരു േനർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട,് യാ്രതയ്ക്കുമുമ്പ്
െകം്രകയയിൽെവച്ച് അേദ്ദഹം തല മുണ്ഡനംെചയ്യിച്ച .
19അവർഎേഫേസാസിെലത്തി. പൗേലാസ് ്രപിസ്കില്ലെയയും
അക്വിലാസിെനയും അവിെട വിട്ട . അേദ്ദഹം തനിേയ
പള്ളിയിൽ െചന്ന് െയഹൂദേരാടു സംവാദം നടത്തി.
20 തങ്ങേളാടുകൂെട കൂടുതൽ സമയം െചലവഴിക്കണെമന്ന്
അവർ അേപക്ഷിെച്ചങ്കിലും അേദ്ദഹമതു നിരസിച്ച .
21 “ൈദവഹിതെമങ്കിൽ ഞാൻ മടങ്ങിവരും” എന്നു
വിടവാങ്ങുേമ്പാൾ അവർക്കു വാക്കു െകാടുത്തു.
അതിനുേശഷം എേഫേസാസിൽനിന്ന് അേദ്ദഹം
കപ്പൽകയറി. 22 ൈകസര്യയിൽ കരയ്ക്കിറങ്ങി സഭെയ
അഭിവാദനംെചയ്തേശഷം അേദ്ദഹം അേന്ത്യാക്യയിേലക്കു
യാ്രതയായി.

23 അേന്ത്യാക്യയിൽ കുെറക്കാലം െചലവഴിച്ചേശഷം
പൗേലാസ് അവിെടനിന്നു യാ്രതതിരിച്ച . ഗലാത്യ, ്രഫുഗ്യ
എന്നീ ്രപേദശങ്ങളിെലല്ലാംസഞ്ചരിച്ച്അവിെടയുള്ളശിഷ്യെര
വിശ്വാസത്തിൽഉറപ്പിച്ച .

24 ആയിടയ്ക്ക് അലക്സാ്രന്തിയ സ്വേദശിയും
അെപ്പാേല്ലാസ് എന്നു േപരുള്ളവനുമായ ഒരു



അെപ്പാ.്രപവൃത്തികൾ 18:25 381 അെപ്പാ.്രപവൃത്തികൾ 19:4

െയഹൂദൻ എേഫേസാസിെലത്തി. അേദ്ദഹം
വാഗ്മിയും തിരുെവഴുത്തുകെള സംബന്ധിച്ച് സമ്രഗമായ
അറിവുള്ളയാള മായിരുന്നു. 25 അേദ്ദഹത്തിന്
കർത്താവിെന്റ മാർഗെത്തപ്പറ്റി ്രപേബാധനം ലഭിച്ചിരുന്നു.
േയാഹന്നാെന്റ സ്നാനെത്തപ്പറ്റിമാ്രതേമ അെപ്പാേല്ലാസിന്
അറിവുണ്ടായിരുന്നുള്ള െവങ്കിലും ആത്മാവിൽ
തീക്ഷ്ണതേയാെട ്രപസംഗിക്കുകയും േയശുവിെനക്കുറിച്ച
കൃത്യതേയാെട പഠിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. 26 അേദ്ദഹം
പള്ളികളിൽ ൈധര്യേത്താെട ്രപസംഗിച്ച തുടങ്ങി.
്രപിസ്കില്ലയും അക്വിലാസും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ്രപഭാഷണം
േകട്ടേപ്പാൾ അേദ്ദഹെത്ത വീട്ടിേലക്കു ക്ഷണിച്ച . അവർ
ൈദവത്തിെന്റ മാർഗം കൂടുതൽ വ്യക്തമായി അേദ്ദഹത്തിനു
വിശദീകരിച്ച െകാടുത്തു.

27 അെപ്പാേല്ലാസ് അഖായയിേലക്കു േപാകാൻ
ആ്രഗഹിച്ചേപ്പാൾ സേഹാദരങ്ങൾ േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും
അേദ്ദഹെത്ത സ്വാഗതം െചയ്യണെമന്ന് അവിെടയുള്ള
ശിഷ്യന്മാർക്ക് കത്തു െകാടുത്തയയ്ക്കുകയും
െചയ്തു. അവിെട എത്തിയേപ്പാൾ, ൈദവകൃപയാൽ
വിശ്വാസത്തിേലക്കു വന്നവർക്ക് അേദ്ദഹം വലിയ
സഹായമായിത്തീർന്നു. 28 അേദ്ദഹം െയഹൂദന്മാരുെട
വാദഗതികെള ശക്തിേയാെട പരസ്യമായി ഖണ്ഡിക്കുകയും
േയശുതെന്ന ്രകിസ്തുെവന്നു തിരുെവഴുത്തുകളിലൂെട
സ്ഥാപിക്കുകയും െചയ്തു.

19
പൗേലാസ്എേഫേസാസിൽ

1അെപ്പാേല്ലാസ് െകാരിന്തിൽആയിരുന്നേപ്പാൾ,പൗേലാസ്
്രഗാമാന്തരങ്ങളിലൂെട യാ്രതെചയ്ത് എേഫേസാസിൽ
എത്തിേച്ചർന്നു. അവിെട ചില ശിഷ്യന്മാെര കണ്ടുമുട്ടി.
അേദ്ദഹം അവേരാടു േചാദിച്ച , 2 “നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചേപ്പാൾ
നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ച േവാ?”

“ഇല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉെണ്ടന്നുേപാലും ഞങ്ങൾ
േകട്ടിട്ടില്ല,”അവർഉത്തരംപറഞ്ഞു.

3 “എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച സ്നാനം ഏതായിരുന്നു?”
അേദ്ദഹം േചാദിച്ച .

“അത് േയാഹന്നാൻ നൽകിയ സ്നാനം ആയിരുന്നു,”
അവർഉത്തരംപറഞ്ഞു.

4 അതിനു പൗേലാസ്, “േയാഹന്നാെന്റ സ്നാനം
മാനസാന്തരസ്നാനമായിരുന്നു. തെന്റ പിന്നാെല
വരുന്നവനിൽ,അതായത,് േയശുവിൽ, വിശ്വസിക്കണെമന്ന്
േയാഹന്നാൻ ജനങ്ങെള ഉപേദശിച്ച ” എന്നു പറഞ്ഞു.
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5 ഇതു മനസ്സിലാക്കിയ അവർ കർത്താവായ േയശുവിെന്റ
നാമത്തിൽ സ്നാനേമറ്റ . 6 പൗേലാസ് അവരുെടേമൽ
ൈകകൾ െവച്ചേപ്പാൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുെടേമൽ
വന്നു; വിവിധ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുകയും
്രപവചിക്കുകയും െചയ്തു. 7 അവെരല്ലാംകൂടി
പ്രന്തേണ്ടാളംേപർആയിരുന്നു.

8 പൗേലാസ് മൂന്നുമാസംവെര അവിെടയുള്ള
െയഹൂദപ്പള്ളിയിൽെച്ചന്ന് സൈധര്യം ്രപസംഗിക്കുകയും
ജനങ്ങൾക്ക് പൂർണവിശ്വാസം വരത്തക്കവണ്ണം
ൈദവരാജ്യെത്തക്കുറിച്ച് തർക്കിക്കുകയും െചയ്തു.
9 എന്നാൽ, ചിലർ വിശ്വസിക്കാെത കഠിനഹൃദയരായി
ഈ മാർഗെത്ത സമൂഹമേധ്യ നിന്ദിച്ച . അതുെകാണ്ട്
പൗേലാസ് അവെര വിട്ടിട്ട് ശിഷ്യന്മാെര കൂട്ടിെക്കാണ്ടു
തുറെന്നാസിെന്റപാഠശാലയിൽദിനം്രപതി ചർച്ചകൾനടത്തി.
10 ഇത് രണ്ടുവർഷംവെര തുടർന്നു. അതിെന്റ ഫലമായി
ഏഷ്യാ്രപവിശ്യയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന എല്ലാ െയഹൂദരും
്രഗീക്കുകാരും കർത്താവിെന്റവചനം േകൾക്കാനിടയായി.

11 ൈദവം പൗേലാസിലൂെട അസാധാരണങ്ങളായ
അത്ഭുത്രപവൃത്തികൾ െചയ്തു. 12 അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സ്പർശനേമറ്റ തൂവാലയും േമൽവസ്്രതവും െകാണ്ടുവന്നു
േരാഗികള െടേമൽ ഇടുേമ്പാൾ അവരുെട േരാഗങ്ങൾ
സൗഖ്യമാകുകയുംദുരാത്മാക്കൾവിട്ട േപാകുകയുംെചയ്തു.

13 ഭൂേതാച്ചാടനം നടത്തിെക്കാണ്ട് ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചിരുന്ന
ചില െയഹൂദർ, ദുരാത്മാവു ബാധിച്ച ചിലെര േയശുവിെന്റ
നാമം ഉപേയാഗിച്ച സൗഖ്യമാക്കാൻ ്രശമിച്ച . “പൗേലാസ്
്രപസംഗിക്കുന്നകർത്താവായേയശുവിെന്റനാമത്തിൽഞാൻ
നിേന്നാടു പുറത്തുേപാകാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു,” എന്നാണവർ
പറഞ്ഞുവന്നത്. 14ഒരു പുേരാഹിതമുഖ്യനായസ്േകവാഎന്ന
െയഹൂദെന്റ ഏഴു പു്രതന്മാരായിരുന്നു ഇങ്ങെന െചയ്തത്.
15 ദുരാത്മാവ് അവേരാട്, “േയശുവിെന എനിക്കറിയാം,
പൗേലാസിെനയും എനിക്കറിയാം, എന്നാൽ നിങ്ങളാര്?”
എന്നു േചാദിച്ചിട്ട,് 16 ദുരാത്മാവുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യൻ
അവരുെടേമൽ ചാടിവീണ് അവെര കീഴടക്കി. അവർ
നഗ്നരും മുറിേവറ്റവരുമായി വീട്ടിൽനിന്ന് പുറേത്തക്ക്
ഓടിേപ്പാേകണ്ടിവന്നു.

17 എേഫേസാസിൽ വസിച്ചിരുന്ന െയഹൂദരും
്രഗീക്കുകാരും ഇത് അറിഞ്ഞു. അവെരല്ലാവരും ഭയെപ്പട്ട .
കർത്താവായ േയശുവിെന്റ നാമം അത്യന്തം മഹത്ത്വെപ്പട്ട .
18വിശ്വസിച്ചവരിൽപലരുംവന്ന്തങ്ങള െടദുഷ ്്രപവൃത്തികൾ
പരസ്യമായി ഏറ്റ പറഞ്ഞു. 19 ക്ഷു്രദ്രപേയാഗം
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നടത്തിവന്നവർ തങ്ങള െട പുസ്തകച്ച രുള കൾ
െകാണ്ടുവന്ന് എല്ലാവരും കാൺെകഅഗ്നിക്കിരയാക്കി. ആ
ചുരുള കള െട വില കണക്കാക്കിയേപ്പാൾ അതിെന്റ ആെക
തുക അൻപതിനായിരം ്രദഹ്മയായിരുന്നു.* 20 ഇങ്ങെന
കർത്താവിെന്റ വചനം എല്ലായിടത്തും ്രപചരിക്കുകയും
ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.

21 ഇവെയല്ലാം സംഭവിച്ചതിനുേശഷം പൗേലാസ്
മക്കേദാന്യയിലും അഖായയിലുംകൂടി യാ്രതെചയ്ത്
െജറുശേലമിേലക്ക് േപാകാൻ മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ച .
“അവിെടെച്ചന്നതിനുേശഷം എനിക്കു േറാമിലും േപാകണം,”
എന്ന് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു. 22 തെന്റ സഹായികളിൽ
തിേമാത്തിേയാസ്, എരസ്െതാസ് എന്ന രണ്ടുേപെര
മക്കേദാന്യയിേലക്ക് അയച്ചിട്ട് അേദ്ദഹം കുെറക്കാലംകൂടി
ഏഷ്യാ്രപവിശ്യയിൽതാമസിച്ച .
എേഫേസാസിെല ലഹള

23 ആ കാലത്ത് ്രകിസ്തുമാർഗത്തിെന്റേപരിൽ വലിയ
ലഹളയുണ്ടായി. 24െവള്ളിെകാണ്ട്അർെത്തമിസ് േദവിയുെട
േക്ഷ്രതരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന െദേമ്രതിെയാസ്
എന്ന െവള്ളിപ്പണിക്കാരൻ ശില്പികൾക്കു ധാരാളം
െതാഴിൽ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു. 25 അയാൾ അവെരയും
അേതെതാഴിൽ െചയ്തിരുന്ന മറ്റ പണിക്കാെരയും
വിളിച്ച കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു, “സുഹൃത്തുക്കേള, ഈ
െതാഴിലിൽനിന്ന് നമുക്കു നല്ല ആദായം ലഭിക്കുെന്നന്ന്
നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ! 26എന്നാൽ, ഈ പൗേലാസ് ഇവിെട
എേഫേസാസിലും ഏഷ്യാ്രപവിശ്യയിൽ എല്ലായിടത്തുമുള്ള
ഒട്ടധികം ആള കേളാട,് ‘മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയ ൈദവങ്ങൾ
ൈദവങ്ങേള അല്ല’ എന്നു പറഞ്ഞ് അവെര വശീകരിച്ച്
വഴിെതറ്റിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് നിങ്ങൾ കാണുകയും
േകൾക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നേല്ലാ. 27 നമ്മുെട
െതാഴിലിനുള്ള ്രപസക്തി നഷ്ടമാകുെമന്നുമാ്രതമല്ല,
മഹാേദവിയായ അർെത്തമിസിെന്റ േക്ഷ്രതം
അപമാനിതമായിത്തീരും എന്ന അപകടംകൂടി ഇതിലുണ്ട്;
ഏഷ്യാ്രപവിശ്യയിൽഎല്ലായിടത്തുംമാ്രതമല്ല, േലാകെമമ്പാടും
ഭജിക്കെപ്പടുന്ന ഈ േദവിയുെട ്രപതാപം നഷ്ടെപ്പടാനും
ഇതുമൂലം ഇടയാകും.”

28 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ അവർ േ്രകാധം നിറഞ്ഞവരായി,
“എേഫസ്യരുെടഅർെത്തമിസ് േദവി,മഹതിയാം േദവി!”എന്ന്
ഉച്ചത്തിൽ ആർത്തുവിളിച്ച . 29 െപെട്ടന്ന് പട്ടണംമുഴുവൻ
സംഘർഷഭരിതമായി. മക്കേദാന്യയിൽനിന്ന് പൗേലാസിെന്റ
* 19:19 ഒരു ്രദഹ്മഒരു ദിവസെത്തേവതനത്തിന് തുല്യം.
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സഹയാ്രതികരായി വന്നിരുന്ന ഗാെയാസിെനയും
അരിസ്തർെഹാസിെനയും പിടിച്ച െകാണ്ട് ജനങ്ങൾ
ൈമതാനത്തിേലക്ക് ഒരുമിച്ച തള്ളിക്കയറി. 30പൗേലാസിനും
ജനക്കൂട്ടത്തിേലക്കു െചല്ലാൻആ്രഗഹമുണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും
ശിഷ്യന്മാർഅത് അനുവദിച്ചില്ല. 31ഏഷ്യാ്രപവിശ്യയിെല ചില
അധികാരികള ം പൗേലാസിെന്റ സ്േനഹിതരുമായിരുന്ന
ചിലർ, അേദ്ദഹം ൈമതാനത്തിേലക്കു കടന്നുെചല്ലാൻ
തുനിയരുെതന്നേപക്ഷിച്ച െകാണ്ട്സേന്ദശം െകാടുത്തയച്ച .

32 ജനക്കൂട്ടം ആെക കലക്കത്തിലായി. ഒരുകൂട്ടർ
ഒരുവിധത്തിലും മറ്റ ചിലർ മറ്റ വിധത്തിലും
ആർത്തുവിളിച്ച . അവരിൽ മിക്കവർക്കും
തങ്ങൾ വന്നുകൂടിയെതന്തിെനന്നുേപാലും
അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. 33 െയഹൂദർ അെലക്സന്തെറ
മുന്നിേലക്കു തള്ളിെക്കാണ്ടുവന്നു. ജനക്കൂട്ടത്തിൽ
ചിലർ ഉച്ചത്തിൽ അയാേളാട് എെന്താെക്കേയാ
പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. ജനത്തിനുമുമ്പിൽ ന്യായവാദം
നടത്താൻ ആ്രഗഹിച്ച െകാണ്ട് അയാൾ അവേരാടു
നിശ്ശബ്ദരായിരിക്കാൻ ആംഗ്യംകാട്ടി. 34 എന്നാൽ,
അയാൾ ഒരു െയഹൂദനാെണന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ
അവെരല്ലാവരുംകൂടിേച്ചർന്ന്, “എേഫസ്യരുെട അർെത്തമിസ്
േദവി, മഹതിയാം േദവി!” എന്ന് രണ്ടുമണിക്കൂേറാളം
ഉച്ചത്തിൽവിളിച്ച പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു.

35 നഗരഗുമസ്തൻ ജനക്കൂട്ടെത്ത ശാന്തമാക്കിെക്കാണ്ട്
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: “എേഫേസാസ് നിവാസികേള,
എേഫേസാസ് നഗരം മഹതിയായ അർെത്തമിസ്
മഹാേദവിയുെട േക്ഷ്രതത്തിെന്റയും സ്വർഗത്തിൽനിന്നു
വീണഅർെത്തമിസ് ്രപതിമയുെടയുംസംരക്ഷകയാെണന്നുള്ളത്
എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ള കാര്യമല്ലേയാ? 36 ഈ
വസ്തുതകൾ അനിേഷധ്യമായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക്,
നിങ്ങൾ ശാന്തരായിരിക്കുകയും തിടുക്കത്തിൽ ഒന്നും
െചയ്യാതിരിക്കുകയും േവണം. 37 ഈ മനുഷ്യെര
നിങ്ങൾ ഇവിെട െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ ഇവർ,
േക്ഷ്രതങ്ങൾ കവർച്ചെചയ്യ കേയാ നമ്മുെട േദവിെയ
ദുഷിക്കുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല. 38 െദേമ്രതിെയാസിനും
സഹശില്പികൾക്കുംആരുെടെയങ്കിലും േനർക്ക്എെന്തങ്കിലും
പരാതിയുെണ്ടങ്കിൽ, േകാടതികൾ തുറന്നിട്ട ണ്ട്; അവിെട
ന്യായംവിധിക്കാൻ ഭരണാധികാരികള മുണ്ട.് അവിെട
അവർക്ക് ആേരാപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാവുന്നതാണ്.
39 കൂടുതലായി എെന്തങ്കിലും കാര്യം നിങ്ങൾക്കുള്ളപക്ഷം
അത് ഒരു നിയമാനുസൃതസഭയിൽ പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്.
40 ഈ സ്ഥിതിയിൽ, ഇന്നെത്ത സംഭവങ്ങൾനിമിത്തം
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്രപേക്ഷാഭകാരികൾ എന്നു േറാമാക്കാർ നെമ്മ
കുറ്റെപ്പടുത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട.് അങ്ങെനവന്നാൽ
ഈ ലഹളയ്ക്ക് വിശദീകരണം നൽകാൻ നമുക്കു
കഴിയാെതേപാകും; ലഹളയുണ്ടാക്കാൻതക്ക
കാരണെമാന്നും ഇവിെട ഉണ്ടായിട്ടില്ലേല്ലാ.” 41 ഇ്രതയും
പറഞ്ഞതിനുേശഷംഅയാൾജനക്കൂട്ടെത്തപിരിച്ച വിട്ട .

20
പൗേലാസ് മക്കേദാന്യയിലുംഅഖായയിലും

1 ലഹള അവസാനിച്ചേപ്പാൾ പൗേലാസ് ശിഷ്യന്മാെര
ആളയച്ച വരുത്തി; അവെര ൈധര്യെപ്പടുത്തിയേശഷം
വിടവാങ്ങി മക്കേദാന്യയിേലക്കു യാ്രതതിരിച്ച .
2 ൈദവജനത്തിനു േ്രപാത്സാഹനം നൽകുന്ന വളെര
്രപേബാധനങ്ങൾ നൽകിെക്കാണ്ട് ആ സ്ഥലങ്ങളിലൂെട
സഞ്ചരിച്ച് അേദ്ദഹം ഒടുവിൽ ്രഗീസിൽ എത്തിേച്ചർന്നു.
3 അവിെട മൂന്നുമാസം താമസിച്ച . അവിെടനിന്നു
സിറിയയിേലക്കു കപ്പൽകയറാൻ തുടങ്ങുന്ന
അവസരത്തിൽ െയഹൂദർ അേദ്ദഹത്തിെനതിരായി
ഗൂഢാേലാചന നടത്തിയതുെകാണ്ട് മക്കേദാന്യയിലൂെട
തിരിെകേപ്പാകാൻഅേദ്ദഹം തീരുമാനിച്ച . 4 െബേരാവയിെല
പുെറാസിെന്റ മകൻ േസാപേ്രതാസും െതസ്സേലാനിക്യരായ
അരിസ്തർെഹാസും െസക്കുേന്താസും െദർെബക്കാരനായ
ഗാെയാസും തിേമാത്തിേയാസും ഏഷ്യാ്രപവിശ്യക്കാരായ
തിഹിെക്കാസും െ്രതാഫിെമാസും അേദ്ദഹെത്ത
അനുഗമിച്ച . 5അവർ ഞങ്ങൾക്കുമുമ്പായി യാ്രതെചയ്തു
േ്രതാവാസ് തുറമുഖെത്തത്തി, അവിെട ഞങ്ങൾക്കായി
കാത്തിരുന്നു. 6 പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ െപരുന്നാൾ
കഴിഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ ഫിലിപ്പിയയിൽനിന്ന് യാ്രതതിരിച്ചത്.
അഞ്ചുദിവസത്തിനുേശഷം ഞങ്ങൾ േ്രതാവാസിൽ
കപ്പൽയാ്രതെചയ്ത്അവരുെടഅടുക്കെലത്തി;ഏഴുദിവസം
അവിെടതാമസിച്ച .

യൂത്തിെക്കാസിെന ഉയിർപ്പിക്കുന്നു
7ആഴ്ചയുെട ആദ്യദിവസം, അപ്പം നുറുക്കാൻ ഞങ്ങൾ
ഒരുമിച്ച കൂടി. പൗേലാസ് ജനങ്ങേളാടു സംസാരിച്ച ;
പിേറ്റന്ന് യാ്രതയാകാൻ ഉേദ്ദശിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം
അർധരാ്രതിവെരയും ്രപസംഗം ദീർഘിപ്പിച്ച . 8 ഞങ്ങൾ
സേമ്മളിച്ച മുകൾനിലയിെല മുറിയിൽ ധാരാളം വിളക്കുകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 9 യൂത്തിെക്കാസ് എന്നു േപരുള്ള
യുവാവ് ഒരു ജനൽപ്പടിയിൽ ഇരുന്ന് ഗാഢനി്രദയിേലക്കു
വഴുതിവീണുെകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പൗേലാസ് തെന്റ
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്രപസംഗം ദീർഘിപ്പിച്ചേപ്പാൾ, അയാൾ ഗാഢനി്രദയിലായി.*
മൂന്നാംനിലയിൽനിന്ന് താെഴവീണു; ജനം താെഴവന്ന്
അയാെള എടുത്തുയർത്തിേനാക്കുേമ്പാൾ അയാൾ
മരിച്ചിരുന്നു. 10 പൗേലാസ് ഇറങ്ങിെച്ചന്ന് അയാള െടേമൽ
കിടന്ന് അയാെള ആലിംഗനംെചയ്തു. “പരി്രഭമിേക്കണ്ടാ,
അയാൾക്കു ജീവനുണ്ട!്” എന്ന്അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു. 11പിന്നീട്,
അേദ്ദഹം വീണ്ടും മുകളിലെത്ത മുറിയിേലക്കുേപായി,
അപ്പം നുറുക്കി ഭക്ഷിച്ച , പുലരിേയാളം സംഭാഷണം
തുടർന്നുെകാേണ്ടയിരുന്നു. പിന്നീട് അേദ്ദഹം യാ്രതയായി.
12 ജനങ്ങൾ ആ യുവാവിെന ജീവനുള്ളവനായി അവെന്റ
വീട്ടിൽ െകാണ്ടുേപായി;അവർഅത്യന്തംആശ്വസിച്ച .
എേഫേസാസിെല സഭാമുഖ്യന്മാേരാടു പൗേലാസിെന്റ

യാ്രതാെമാഴി
13 ഞങ്ങൾ കപ്പൽകയറി േനരേത്തതെന്ന അെസ്സാസ്
തുറമുഖേത്തക്കു പുറെപ്പട്ട . അവിെടെയത്തുേമ്പാൾ
പൗേലാസിെനയും ഞങ്ങള െടകൂെട കപ്പലിൽ കയറ്റാൻ
ഉേദ്ദശിച്ചിരുന്നു. പൗേലാസ് അെസ്സാസിേലക്കു
കാൽനടയായി യാ്രതെചയ്തിരുന്നതുെകാണ്ടാണ്
ഈ ്രകമീകരണം െചയ്തത്. 14 അങ്ങെന അേദ്ദഹം
ഞങ്ങെള അെസ്സാസിൽെവച്ച കണ്ടുമുട്ടി. അേപ്പാൾ
അേദ്ദഹെത്തക്കൂടി കയറ്റിെക്കാണ്ടു ഞങ്ങൾ
മിതുേലനയിേലക്കു യാ്രതയായി. 15 പിേറ്റന്നു ഞങ്ങൾ
അവിെടനിന്ന് കപ്പൽ നീക്കി ഖിെയാസ്ദ്വീപിന് അഭിമുഖമായി
യാ്രതതുടർന്നു. അതിനടുത്ത ദിവസം സാേമാസ്
ദ്വീപിലും പിേറ്റന്നാൾ മിേലേത്താസിലും എത്തിേച്ചർന്നു.
16 സാധ്യെമങ്കിൽ െപന്തെക്കാസ്തു ദിവസമാകുേമ്പാേഴക്ക്†
െജറുശേലമിൽ എത്താൻ പൗേലാസ് തിടുക്കം കാട്ടി;
അതുെകാണ്ട,്ഏഷ്യാ്രപവിശ്യയിൽസമയംെചലവഴിക്കുന്നത്
ഒഴിവാക്കാൻതീരുമാനിച്ചതിനാൽഅേദ്ദഹംഎേഫേസാസിൽ
ഇറങ്ങാെതയാ്രത മുേന്നാട്ട തുടർന്നു.

17 മിേലേത്താസിൽനിന്ന് അേദ്ദഹം എേഫേസാസിേലക്ക്
ആളയച്ച സഭാമുഖ്യന്മാെര വരുത്തി. 18അവർ വന്നേപ്പാൾ
അേദ്ദഹംഅവേരാട്ഇങ്ങെനപറഞ്ഞു: “ഏഷ്യയിൽഎത്തിയ
ദിവസംമുതൽ, നിങ്ങേളാടുകൂെട ആയിരുന്ന കാലെമല്ലാം
ഞാൻഎങ്ങെനയാണുജീവിച്ചെതന്നുനിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ!
19 െയഹൂദരുെട ഗൂഢാേലാചനകൾനിമിത്തം എനിക്കു
തീ്രവമായ പരിേശാധനകൾ ഉണ്ടാെയങ്കിലും ഞാൻ
വളെര താഴ്മേയാടും കണ്ണ നീേരാടും കൂെട കർത്താവിെന

* 20:9 മുറിയിെല ചൂടും പുകയുമായിരിക്കാം യൂത്തിെക്കാസിെന
ഉറക്കത്തിേലക്കു നയിച്ചത് † 20:16 െപസഹാെപ്പരുന്നാളിന് അതായത,്
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ്രകൂശുമരണത്തിന് അൻപതാമെത്ത ദിവസമാണ്
െപന്തെക്കാസ്ത്എന്നഉത്സവം.
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േസവിച്ച . 20 നിങ്ങൾക്കു ്രപേയാജനമുള്ളത് ഒന്നും
മറച്ച െവക്കാെത, പരസ്യമായും വീടുകളിൽെവച്ച ം,
ഞാൻ നിങ്ങെള അറിയിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു എന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം. 21 മാനസാന്തരെപ്പട്ട
ൈദവത്തിേലക്കു തിരിഞ്ഞ് നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശുവിൽ വിശ്വസിക്കണെമന്നും ഞാൻ െയഹൂദേരാടും
്രഗീക്കുകാേരാടും ്രപസ്താവിച്ചിട്ട ണ്ട്.

22 “ഇേപ്പാൾ ഞാൻ ആത്മാവിെന്റ അതിശക്തമായ
േ്രപരണയാൽ‡ െജറുശേലമിേലക്കു േപാകുന്നു. അവിെട
എനിക്ക്എന്താണുസംഭവിക്കുകെയന്നുഞാൻഅറിയുന്നില്ല.
23 ഒന്നുമാ്രതം ഞാൻ അറിയുന്നു: കാരാഗൃഹവും
കഷ്ടപ്പാടുകള മാണ് ഓേരാ പട്ടണത്തിലും എെന്ന
കാത്തിരിക്കുന്നെതന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്കു
മുന്നറിയിപ്പ തരുന്നു. 24 എങ്കിലും എെന്റ ജീവൻ
അമൂല്യെമന്നു ഞാൻ കരുതുന്നില്ല; എെന്റ ഓട്ടവും
ൈദവകൃപയുെട സുവിേശഷത്തിനു സാക്ഷ്യംവഹിക്കാൻ
കർത്താവായ േയശു എനിക്കു തന്ന ദൗത്യവും
പൂർത്തീകരിക്കണംഎന്നതുമാ്രതമാണ്എെന്റലക്ഷ്യം.

25 “നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ൈദവരാജ്യം ്രപസംഗിച്ച െകാണ്ടു
സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന എെന്റ മുഖം ഇനിേമൽ നിങ്ങളിലാരും
കാണുകയില്ല എെന്നനിക്ക് ഇേപ്പാൾ അറിയാം.
26അതുെകാണ്ട,്ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങേളാടു ്രപസ്താവിക്കെട്ട:
നിങ്ങളിലാരുെടയും രക്തം സംബന്ധിച്ച ഞാൻ
കുറ്റക്കാരനല്ല.§ 27 ൈദവഹിതം പൂർണമായി, ഒട്ട ം
മറച്ച െവക്കാെതതെന്ന ഞാൻ നിങ്ങെള അറിയിച്ചിട്ട ണ്ട്.
28 നിങ്ങെളത്തെന്നയും പരിശുദ്ധാത്മാവു നിങ്ങെള
അധ്യക്ഷന്മാരാക്കിെവച്ചിട്ട ള്ള ആട്ടിൻപറ്റെത്തയും
ഭ്രദമായി സംരക്ഷിക്കുക. സ്വന്തം രക്തത്താൽ*
അവിടന്നുതെന്ന വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ ൈദവത്തിെന്റ†

സഭയ്ക്ക് അജപാലനം െചയ്യ ക. 29 ഞാൻ
േപായേശഷം ആട്ടിൻപറ്റെത്ത നശിപ്പിക്കാൻ മടിയില്ലാത്ത
്രകൂരരായ െചന്നായ്ക്കൾ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
കടന്നുകൂടുെമന്ന് എനിക്കറിയാം. 30 ്രകിസ്തുശിഷ്യെര
തങ്ങള െട പിന്നാെല വശീകരിച്ച െകാണ്ടുേപാകാനായി
സത്യെത്ത വളച്ച സംസാരിക്കുന്ന ചിലർ നിങ്ങള െട
കൂട്ടത്തിൽനിന്നുതെന്ന എഴുേന്നൽക്കും. 31 അതുെകാണ്ട്
ജാഗരൂകരായിരിക്കുക. ഞാൻ മൂന്നുവർഷം അേഹാരാ്രതം
‡ 20:22 മൂ.ഭാ. ബന്ധിതനായി § 20:26 നിങ്ങളിൽ ആെരങ്കിലും
നിത്യനരകത്തിേലക്ക് േപായാൽ അതിന് ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല എന്നു വിവക്ഷ.
* 20:28 ചി.ൈക.്രപ. സ്വപു്രതെന്റ രക്തത്താൽ † 20:28 ചി.ൈക.്രപ.
കർത്താവിെന്റ
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നിങ്ങൾേക്കാേരാരുത്തർക്കും കണ്ണ നീേരാെട മുന്നറിയിപ്പ
തന്നുെകാണ്ടിരുന്നത്ഓർക്കുക.

32 “ഇേപ്പാൾ ഞാൻ നിങ്ങെള ൈദവത്തിലും
ൈദവകൃപയുെട വചനത്തിലും ഭരേമൽപ്പിക്കുന്നു.
ഈ വചനം നിങ്ങെള ആത്മികമായി പണിതുയർത്തി,
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട എല്ലാവേരാടുംകൂെട ഓഹരി
നൽകാൻ കഴിവുള്ളതാണേല്ലാ. 33 നിങ്ങളിലാരുെടയും
െവള്ളിേയാ സ്വർണേമാ വസ്്രതേമാ ഒന്നുംതെന്ന ഞാൻ
േമാഹിച്ചിട്ടില്ല. 34 എെന്റയും എെന്റ കൂെടയുള്ളവരുെടയും
ആവശ്യങ്ങൾനിറേവറ്റാനുള്ളപണംഎെന്റഈൈകകളാൽ
അധ്വാനിച്ച ണ്ടാക്കി എന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ!
35 ഇങ്ങെനയുള്ള കഠിനാധ്വാനംെകാണ്ടു നാം അശരണെര
സഹായിക്കണെമന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു മാതൃക
കാണിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു. ‘വാങ്ങുന്നതിെനക്കാൾ
െകാടുക്കുന്നതിലാണ് അനു്രഗഹം,’ എന്നുള്ള കർത്താവായ
േയശുവിെന്റവാക്കുകൾഓർക്കുക.”

36 പൗേലാസ് തെന്റ ്രപസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചതിനുേശഷം
അവേരാെടല്ലാവേരാടുംകൂെട മുട്ട കുത്തി ്രപാർഥിച്ച .
37 എല്ലാവരും വളെര കരഞ്ഞ് അേദ്ദഹെത്ത
ആലിംഗനംെചയ്ത് ചുംബിച്ച . 38 “നിങ്ങൾ ഇനി എെന്റ
മുഖം കാണുകയില്ല” എന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാക്കുകളാണ്
അവർേക്കറ്റവുമധികം സങ്കടമുണ്ടാക്കിയത.് പിെന്ന അവർ
കപ്പലിെന്റഅടുത്തുവെരഅേദ്ദഹെത്തഅനുയാ്രതെചയ്തു.
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1 അങ്ങെന അവേരാട് യാ്രതപറഞ്ഞേശഷം
ഞങ്ങൾ കപ്പൽകയറി േകാസ്ദ്വീപിലും അടുത്തദിവസം
െരാേദാസ്ദ്വീപിലും അവിെടനിന്നു പത്തര തുറമുഖത്തിലും
എത്തി. 2 അവിെട െഫായ്നീക്യയിേലക്കു േപാകുന്ന ഒരു
കപ്പൽ കണ്ട് അതിൽ കയറി ഞങ്ങൾ യാ്രതതുടർന്നു.
3 യാ്രതയ്ക്കിടയിൽ ൈസ്രപസ്ദ്വീപ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.
അതിെന്റ െതക്കുവശത്തുകൂെട സിറിയയിേലക്കുേപായി.
േസാരിൽ ആ കപ്പലിെല ചരക്ക് ഇറേക്കണ്ടിയിരുന്നതിനാൽ
ഞങ്ങൾ അവിെട കരയ്ക്കിറങ്ങി. 4 ്രകിസ്തുശിഷ്യെര
കെണ്ടത്തി ഞങ്ങൾ ഏഴുദിവസം അവിെട
താമസിച്ച . െജറുശേലമിേലക്കു േപാകരുെതന്ന് ആ
ശിഷ്യന്മാർ പൗേലാസിേനാട് ൈദവാത്മേ്രപരണയാൽ
നിർബന്ധിച്ച പറഞ്ഞു. 5 എന്നാൽ, അവിെടനിന്നു
േപാേകണ്ട സമയമായേപ്പാൾ സകലശിഷ്യന്മാരും അവരുെട
ഭാര്യമാരും കുഞ്ഞുങ്ങള ം ഞങ്ങേളാടുകൂെട നഗരത്തിനു
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പുറേത്തക്കുവന്നു; കടൽത്തീരത്തു ഞങ്ങൾ മുട്ട കുത്തി
്രപാർഥിച്ച ; 6 പിെന്ന പരസ്പരം യാ്രതപറഞ്ഞുപിരിഞ്ഞു.
ഞങ്ങൾ കപ്പൽകയറി യാ്രതതുടർന്നു. അവർ അവരുെട
വീടുകളിേലക്കു മടങ്ങുകയും െചയ്തു.

7 േസാരിൽനിന്ന് കപ്പലിൽ യാ്രതെചയ്തു ഞങ്ങൾ
പ്െതാെലമായിസിൽ എത്തി. അവിെട കരയ്ക്കിറങ്ങി
സേഹാദരങ്ങെള അഭിവാദനംെചയ്ത് അവേരാടുകൂെട
ഒരു ദിവസം താമസിച്ച . 8 പിേറ്റദിവസം ഞങ്ങൾ
അവിടംവിട്ട് ൈകസര്യയിൽ എത്തി; അവിെട ഞങ്ങൾ
സുവിേശഷകനായ ഫിലിെപ്പാസിെന്റ വീട്ടിൽ താമസിച്ച .
അേദ്ദഹം ഏഴുേപരിൽ ഒരാളായിരുന്നു.* 9അേദ്ദഹത്തിനു
്രപവാചികകളായ നാലു പു്രതിമാരുണ്ടായിരുന്നു; അവർ
അവിവാഹിതകള മായിരുന്നു.

10 ഞങ്ങൾ അവിെടെയത്തി കുെറ ദിവസങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ െയഹൂദ്യയിൽനിന്ന് അഗെബാസ് എന്നു
േപരുള്ള ഒരു ്രപവാചകൻ അവിെടവന്നു. 11 അേദ്ദഹം
ഞങ്ങള െടഅടുക്കൽവന്ന്,പൗേലാസിെന്റഅരപ്പട്ട†എടുത്ത്
സ്വന്തം ൈകകള ം കാലുകള ം െകട്ടിയേശഷം ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞു, “ ‘ഈ അരപ്പട്ടയുെട ഉടമസ്ഥെന െജറുശേലമിെല
െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ ഇേതവിധത്തിൽ ബന്ധിക്കുകയും
െയഹൂേദതരരുെട ൈകയിൽ ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കുകയും
െചയ്യ െമന്ന’്പരിശുദ്ധാത്മാവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു.”

12 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ ഞങ്ങള ം അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന
സേഹാദരങ്ങള ം െജറുശേലമിേലക്കു േപാകരുെതന്ന്
പൗേലാസിേനാട് അേപക്ഷിച്ച . 13 അേപ്പാൾ
പൗേലാസ,് “നിങ്ങൾ ഇങ്ങെന കരഞ്ഞ് എെന്റ ഹൃദയം
തകർക്കുന്നെതന്തിന?് ബന്ധിക്കെപ്പടാൻമാ്രതമല്ല,
കർത്താവായ േയശുവിെന്റ നാമത്തിനുേവണ്ടി
െജറുശേലമിൽമരിക്കാനുംഞാൻതയ്യാറാണ്”എന്നുമറുപടി
പറഞ്ഞു. 14അേദ്ദഹെത്ത ഒരുവിധത്തിലും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ
സാധ്യമല്ല എന്നു കണ്ടിട്ട്, “കർത്താവിെന്റ ഇഷ്ടം നടക്കെട്ട”
എന്നുപറഞ്ഞുെകാണ്ട്ഞങ്ങൾപിന്മാറി.

15 എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ യാ്രതയ്ക്കുള്ള തയ്യാെറടുപ്പ കൾ
െചയ്തേശഷം െജറുശേലമിേലക്കു േപായി.
16 ൈകസര്യയിൽനിന്നുള്ള ഏതാനും ശിഷ്യന്മാർ
ഒപ്പം വന്ന് മ്നാേസാെന്റ ഭവനത്തിൽ ഞങ്ങെള
െകാെണ്ടത്തിച്ച . അവിെടയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കുള്ള
താമസം ്രകമീകരിച്ചിരുന്നത.് ൈസ്രപസുകാരനായ
മ്നാേസാൻആദിമശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു.

* 21:8 അ.്രപ. 6:1-6കാണുക. † 21:11 അതായത,് െബൽറ്റ്
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പൗേലാസ് െജറുശേലമിൽ
17 െജറുശേലമിൽ എത്തിയ ഞങ്ങെള സേഹാദരങ്ങൾ
ആനന്ദേത്താെട സ്വീകരിച്ച . 18അടുത്തദിവസം പൗേലാസും
ഞങ്ങെളല്ലാവരുംകൂടി യാേക്കാബിെന കാണാൻ േപായി.
സഭാമുഖ്യന്മാർ എല്ലാവരും അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു.
19 പൗേലാസ് അവെര അഭിവാദനംെചയ്തിട്ട്, തെന്റ
ശു്രശൂഷയിലൂെടൈദവം െയഹൂേദതരരുെടഇടയിൽെചയ്ത
കാര്യങ്ങൾവിശദീകരിച്ച പറഞ്ഞു.

20 ഇതു േകട്ട് അവർ ൈദവെത്ത സ്തുതിച്ച . പിന്നീട്
പൗേലാസിേനാട് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: “സേഹാദരാ,
്രകിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചവരായ അേനകായിരം െയഹൂദർ
ഉെണ്ടന്നു താങ്കൾക്ക് അറിയാമേല്ലാ. അവെരല്ലാവരും
േമാശയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ളവരാണ്.
21 എന്നാൽ, െയഹൂേദതരരുെട മധ്യത്തിൽ താമസിക്കുന്ന
െയഹൂദെര േമാശയുെട ന്യായ്രപമാണം ഉേപക്ഷിക്കാനും
അവരുെട മക്കെള പരിേച്ഛദനം നടത്തുന്നതും നമ്മുെട
ആചാരങ്ങളനുഷ്ഠിച്ച ജീവിക്കുന്നതും വിട്ട കളയാനും
താങ്കൾ ഉപേദശിക്കുന്നതായി അവർ െതറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു.
22 അതു തിരുത്താൻ ഇനി നാം എന്താണു െചേയ്യണ്ടത്?
താങ്കൾ വന്നിട്ട െണ്ടന്നു തീർച്ചയായും അവർ അറിയും.
23 അതുെകാണ്ടു ഞങ്ങൾ പറയുന്നതുേപാെല താങ്കൾ
െചയ്യ ക. ഒരു േനർച്ച േനർന്നിട്ട ള്ള നാല് ആള കൾ ഇവിെട
ഞങ്ങേളാടുകൂെടയുണ്ട്. 24അവെര കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി
അവരുെട ശുദ്ധീകരണചടങ്ങുകളിൽ പെങ്കടുക്കുക.
ശുദ്ധീകരണത്തിെന്റയും അവരുെട തലമുണ്ഡനം
െചയ്യിക്കുന്നതിെന്റയും െചലവു താങ്കൾ വഹിക്കുക.
അേപ്പാൾ താങ്കെളക്കുറിച്ച േകട്ടകാര്യങ്ങൾ സത്യമല്ല
എന്നും താങ്കൾ ന്യായ്രപമാണം അനുസരിച്ചാണു
ജീവിക്കുന്നെതന്നും എല്ലാവരും അറിഞ്ഞുെകാള്ള ം.
25 െയഹൂേദതരരായ വിശ്വാസികെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
അവർ വി്രഗഹാർപ്പിതഭക്ഷണം, രക്തം, ശ്വാസംമുട്ടിച്ച
െകാന്നവ, ൈലംഗികാധർമം എന്നിവയിൽനിന്ന് അകന്നു
ജീവിച്ച െകാള്ളണെമന്നുനാംതീരുമാനെമടുത്തത്അവർക്ക്
എഴുതിയിട്ട ണ്ടേല്ലാ!”

26 അടുത്തദിവസം പൗേലാസ് ആ പുരുഷന്മാേരാെടാപ്പം
തെന്നയും ശുദ്ധീകരിച്ച . അവരിൽ ഓേരാരുത്തനുംേവണ്ടി
വഴിപാടുകഴിക്കാനുള്ള ശുദ്ധീകരണകാലം തികഞ്ഞു എന്ന്
അറിയിക്കാനായിഅേദ്ദഹംൈദവാലയത്തിൽ ്രപേവശിച്ച .
പൗേലാസ്ബന്ധനസ്ഥനാകുന്നു

27 ആ ഏഴുദിവസം കഴിയാറായേപ്പാൾ
ഏഷ്യാ്രപവിശ്യയിൽനിന്നുള്ള ചില െയഹൂദർ പൗേലാസിെന
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ൈദവാലയത്തിൽ കണ്ടു. അവർ ജനക്കൂട്ടെത്ത മുഴുവൻ
ഇളക്കി അേദ്ദഹെത്ത പിടികൂടി. 28 “ഇ്രസാേയൽജനേമ,
ഞങ്ങെള സഹായിക്കുക! നമ്മുെട ജനങ്ങൾക്കും
ന്യായ്രപമാണത്തിനും ഈ സ്ഥലത്തിനും എതിരായി
എല്ലായിടത്തും എല്ലാവെരയും പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ
ഇയാളാണ.് മാ്രതമല്ല, ഇയാൾ ്രഗീക്കുകാെര
ൈദവാലയത്തിനുള്ളിൽ െകാണ്ടുവന്ന് ഈ വിശുദ്ധസ്ഥലം
അശുദ്ധമാക്കുകയുംെചയ്തിരിക്കുന്നു!” എന്ന് അവർ
വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 29 എേഫസ്യനായ െ്രതാഫിെമാസിെന
അവർ േനരേത്ത നഗരത്തിൽെവച്ച പൗേലാസിേനാെടാപ്പം
കണ്ടിരുന്നു. പൗേലാസ് അയാെളയും ൈദവാലയത്തിേലക്കു
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നിരിക്കുെമന്ന്അവർഅനുമാനിച്ച .

30 നഗരം മുഴുവൻ ഇളകി; ജനങ്ങൾ ഓടിക്കൂടി.
അവർ പൗേലാസിെന ൈദവാലയത്തിൽനിന്ന് പിടിച്ച
വലിച്ചിഴച്ച െകാണ്ടുേപായി. ഉടൻതെന്നൈദവാലയത്തിെന്റ
വാതിലുകൾ അടച്ച കളയുകയും െചയ്തു. 31 അവർ
അേദ്ദഹെത്ത െകാല്ലാൻ ്രശമിക്കുേമ്പാൾ, െജറുശേലം
നഗരം മുഴുവൻ ഇളകിമറിഞ്ഞിരിക്കുെന്നന്ന് േറാമൻ
ൈസന്യാധിപന് അറിവുലഭിച്ച . 32അയാൾ െപെട്ടന്നുതെന്ന
ചില ശതാധിപന്മാെരയും ൈസനികെരയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിേലക്കു പാഞ്ഞു. ൈസന്യാധിപെനയും
പട്ടാളക്കാെരയും കണ്ടേപ്പാൾ അവർ പൗേലാസിെന
അടിക്കുന്നതു നിർത്തി.

33 ൈസന്യാധിപൻ െചന്ന് പൗേലാസിെന അറസ്റ്റ്
െചയ്തു; അേദ്ദഹെത്ത പിടിച്ച് രണ്ടുചങ്ങലെകാണ്ടു
ബന്ധിക്കാൻ കൽപ്പിച്ച . അേദ്ദഹം ആരാെണന്നും
എന്തു കുറ്റമാണു െചയ്തെതന്നും അയാൾ േചാദിച്ച .
34 ജനക്കൂട്ടത്തിൽ ഓേരാരുത്തരും ഓേരാവിധത്തിൽ
വിളിച്ച കൂവിെക്കാണ്ടിരുന്നു. ബഹളംനിമിത്തം
ൈസന്യാധിപനു സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ
സാധിക്കാെതവന്നതുെകാണ്ട് പൗേലാസിെന
ൈസനികത്താവളത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകാൻ അയാൾ
ആജ്ഞാപിച്ച . 35 പൗേലാസ് ൈദവാലയത്തിെന്റ
േസാപാനത്തിൽ എത്തിയേപ്പാേഴക്കും ജനക്കൂട്ടം വല്ലാെത
അ്രകമാസക്തരായി; അതുെകാണ്ടു ൈസനികർക്ക്
അേദ്ദഹെത്തചുമന്നുെകാണ്ടുേപാേകണ്ടിവന്നു. 36അവരുെട
പിന്നാെല െചന്ന ജനസമൂഹം, “അവെന െകാന്നുകളയുക,
െകാന്നുകളയുക”എന്നുവിളിച്ച പറഞ്ഞുെകാേണ്ടയിരുന്നു.

പൗേലാസ് ജനസമൂഹേത്താടു ്രപസംഗിക്കുന്നു
37 അങ്ങെന ൈസനികർ പൗേലാസിെന അവരുെട
താമസസ്ഥലേത്തക്കു െകാണ്ടുേപാകാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ,
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അേദ്ദഹംൈസന്യാധിപേനാട്, “അങ്ങേയാടു ചില കാര്യങ്ങൾ
പറയാൻഅനുവദിക്കുേമാ?”എന്നു േചാദിച്ച .
അതുേകട്ട് അയാൾ, “എന്ത്, താങ്കൾക്ക് ്രഗീക്കുഭാഷ
അറിയാേമാ? 38 കുെറനാൾമുമ്പ് ഒരു വിപ്ളവം
തുടങ്ങുകയും നാലായിരം ഭീകരന്മാെര മരുഭൂമിയിേലക്കു
നയിക്കുകയുംെചയ്തഈജിപ്റ്റ കാരനേല്ല നിങ്ങൾ?” എന്നു
േചാദിച്ച .

39 അേപ്പാൾ പൗേലാസ്, “ഞാൻ കിലിക്യാ്രപവിശ്യയിെല
തർെസാസിൽനിന്നുള്ള ഒരു െയഹൂദനാണ;് ഒട്ട ം
അ്രപധാനമല്ലാത്ത ഒരു നഗരത്തിെല പൗരൻ. ദയവായി
ജനങ്ങേളാടു സംസാരിക്കാൻ എെന്ന അനുവദിേക്കണം”
എന്നുപറഞ്ഞു.

40 ൈസന്യാധിപെന്റ അനുമതി ലഭിച്ചേപ്പാൾ പൗേലാസ്
േസാപാനത്തിൽനിന്നുെകാണ്ടു ജനങ്ങൾക്കുേനേര
ആംഗ്യംകാട്ടി; അവർ നിശ്ശബ്ദരായേപ്പാൾ അേദ്ദഹം
എ്രബായരുെട ഭാഷയിൽഅവേരാട് ഇങ്ങെന ്രപേഘാഷിച്ച .

22
1 “സേഹാദരന്മാേര, പിതാക്കന്മാേര, എെന്റ ്രപതിവാദം
േകൾക്കുക.”

2 പൗേലാസ് എ്രബായരുെട ഭാഷയിൽ അവെര
അഭിസംേബാധന െചയ്തതു േകട്ടേപ്പാൾ ജനം വളെര
ശാന്തരായി.
അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന തുടർന്നു: 3 “കിലിക്യാ്രപവിശ്യയിൽ
തർെസാസിൽ ജനിച്ച ഒരു െയഹൂദനാണു ഞാൻ. എന്നാൽ,
വളർന്നത് ഈ നഗരത്തിലാണ്. ഗമാലിേയലിെന്റ കീഴിൽ
നമ്മുെട പിതാക്കന്മാരുെട ന്യായ്രപമാണം സംബന്ധിച്ച്
എനിക്ക് സമ്രഗമായ ശിക്ഷണം ലഭിച്ച . ഇന്നു നിങ്ങളിൽ
ഏെതാരാള ം ആയിരിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന ഞാനും
ൈദവത്തിനുേവണ്ടി വളെര തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനായിരുന്നു.
4 ്രകിസ്തുമാർഗെത്തനശിപ്പിച്ച് ഇല്ലാെതയാക്കാനായി ഞാൻ
സ്്രതീപുരുഷവ്യത്യാസംകൂടാെത എല്ലാവെരയും പിടികൂടി
കാരാഗൃഹത്തിലടയ്ക്കുകയും അവർ മരിച്ചാലും സാരമില്ല
എന്ന മേനാഭാവേത്താെട പീഡിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.
5 ഇതിെനല്ലാം മഹാപുേരാഹിതനും ന്യായാധിപസമിതിയിെല
എല്ലാവരും സാക്ഷികളാണ്. ദമസ്േകാസിലുള്ള
അവരുെട സേഹാദരന്മാരുെടേപർക്ക് അവരിൽനിന്ന്
അധികാരപ്രതങ്ങള ം വാങ്ങി, അവിെടനിന്ന് ഈ
മാർഗക്കാെര തടവുകാരാക്കി െജറുശേലമിൽ െകാണ്ടുവന്ന്
ശിക്ഷിക്കാനായിഞാൻഅവിേടക്കുേപായി.

6 “അങ്ങെന യാ്രതെചയ്തു ദമസ്േകാസ്
പട്ടണത്തിനടുെത്തത്തിയേപ്പാൾ, ഏകേദശം നട്ട ച്ചേനരത്ത്
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ആകാശത്തുനിന്ന് അത്യ ജ്ജ്വലമായ ഒരു ്രപകാശം െപെട്ടന്ന്
എെന്റ ചുറ്റ ം മിന്നി. 7 ഞാൻ നിലത്തുവീണു. ‘ശൗേല,
ശൗേല, നീ എെന്ന പീഡിപ്പിക്കുന്നെതന്തിന?്’ എന്ന് എേന്നാടു
േചാദിക്കുന്നഒരുഅശരീരിഞാൻ േകട്ട .

8 “ ‘അങ്ങ് ആരാകുന്നു കർത്താേവ?’ എന്നു ഞാൻ
േചാദിച്ച .

“ ‘നീ ഉപ്രദവിക്കുന്ന നസറായനായ േയശുവാണു ഞാൻ’
അവിടന്ന് ഉത്തരംപറഞ്ഞു. 9എെന്റകൂെടയുള്ളവർ ്രപകാശം
കണ്ടുെവങ്കിലും എേന്നാടു സംസാരിച്ചയാളിെന്റ ശബ്ദം
േകട്ടില്ല.

10 “ ‘കർത്താേവ,ഞാൻഎന്തു െചയ്യണം’എന്നു േചാദിച്ച .
“അതിനു കർത്താവ് എേന്നാട,് ‘എഴുേന്നറ്റ
ദമസ്േകാസിേലക്കു േപാകുക, നീ െചേയ്യണ്ടെതല്ലാം
അവിെടെവച്ച നിേന്നാടു പറയും’ എന്നു പറഞ്ഞു.
11 ആ ്രപകാശത്തിെന്റ േതജസ്സ് എനിക്ക് അന്ധത
വരുത്തിയിരുന്നതുെകാണ്ട് എെന്റ സഹയാ്രതികർ എെന്ന
ൈകക്കുപിടിച്ച ദമസ്േകാസിേലക്കുനടത്തി.

12 “അനന്യാസ് എന്നു േപരുള്ള ഒരാൾ എെന്ന
കാണാെനത്തി. അേദ്ദഹം ഭക്തിേയാെട ന്യായ്രപമാണം
പാലിക്കുന്നവനും ആ സ്ഥലത്തു താമസിച്ചിരുന്ന
എല്ലാ െയഹൂദരാലും ആദരിക്കെപ്പടുന്നവനുമായിരുന്നു.
13 അേദ്ദഹം എെന്റ അടുക്കൽനിന്നുെകാണ്ട്, ‘ശൗേല,
സേഹാദരാ,കാഴ്ച ്രപാപിക്കുക’എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടൻതെന്ന
എനിക്കുകാഴ്ച ലഭിച്ച ;അേദ്ദഹെത്തകാണാൻകഴിഞ്ഞു.

14 “പിെന്ന അേദ്ദഹം എേന്നാട് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു:
‘നമ്മുെട പൂർവികരുെട ൈദവം, അവിടെത്ത
ഇഷ്ടം അറിയാനും നീതിമാനായവെന ദർശിക്കാനും
തിരുവായിൽനിന്നുള്ള വചനങ്ങൾ േകൾക്കാനും
നിെന്ന െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു. 15 നീ കാണുകയും
േകൾക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നതിെനക്കുറിച്ച്,
നീ സകലമനുഷ്യർക്കും മുമ്പാെക അവിടെത്ത
സാക്ഷിയായിത്തീരും. 16 ഇനി താമസിക്കുന്നെതന്തിന?്
എഴുേന്നറ്റ് സ്നാനേമൽക്കുക. തിരുനാമം വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച്,
നിെന്റപാപങ്ങൾകഴുകിക്കളയുക.’

17 “ഞാൻ െജറുശേലമിൽ തിരിെച്ചത്തി ൈദവാലയത്തിൽ
്രപാർഥിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ആത്മവിവശതയിലായി;
എേന്നാടു സംസാരിക്കുന്ന കർത്താവിെന ഞാൻ കണ്ടു.
18 അവിടന്ന് എേന്നാട:് ‘നീ ഉടൻതെന്ന െജറുശേലം
വിട്ട േപാകുക; എെന്നക്കുറിച്ച ള്ള നിെന്റ സാക്ഷ്യം അവർ
അംഗീകരിക്കുകയില്ല’എന്നുപറഞ്ഞു.
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19 “അതിനു ഞാൻ, ‘കർത്താേവ, ഞാൻ
െയഹൂദപ്പള്ളികൾേതാറും െചന്ന,് അങ്ങയിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവെര തടവിലാക്കുകയും അടിക്കുകയും
െചയ്തുെവന്ന് ഇവർക്കു നന്നായി അറിയാം.
20 അേങ്ങക്കുേവണ്ടി രക്തസാക്ഷിയായ
സ്െതഫാെനാസിെന്റ രക്തം െചാരിയുന്ന സമയത്ത്,
ഞാൻ അതിന് അനുമതി നൽകിെക്കാണ്ട് അേദ്ദഹെത്ത
കെല്ലറിയുന്നവരുെട വസ്്രതം സൂക്ഷിച്ച െകാണ്ട് അവിെട
നിൽക്കുകയായിരുന്നു’എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു.

21 “കർത്താവ് എേന്നാട,് ‘നീ േപാകുക, ഞാൻ നിെന്ന
ദൂെര െയഹൂേദതരരുെട അടുേത്തക്കയയ്ക്കും’ എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു.”

പൗേലാസ്എന്നേറാമൻപൗരൻ
22 ഇതു പറയുന്നതുവെര ജനക്കൂട്ടം പൗേലാസിെന്റ
വാക്കുകൾ ്രശദ്ധിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. പിെന്ന, അവർ
അത്യ ച്ചത്തിൽ, “ഇവെന ഭൂമിയിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയുക,
ഇവൻജീവിച്ചിരിക്കാൻ േയാഗ്യനല്ല”എന്നുവിളിച്ച പറഞ്ഞു.

23 അവർ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുകയും പുറങ്കുപ്പായം ഊരി
എറിഞ്ഞുകളയുകയും പൂഴി വാരി േമൽേപ്പാെട്ടറിയുകയും
െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ, 24 ൈസന്യാധിപൻ
പൗേലാസിെന ൈസനികത്താവളത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാകാൻ ആജ്ഞാപിച്ച . ജനങ്ങൾ
അേദ്ദഹത്തിെനതിേര എന്തുെകാണ്ട് ഇങ്ങെന
വിളിച്ച കൂവുന്നു എന്നു കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് അേദ്ദഹെത്ത
ചമ്മട്ടിെകാണ്ടടിച്ച് േചാദ്യംെചയ്യാൻ ൈസന്യാധിപൻ
ഉത്തരവിട്ട . 25 ൈസനികർ അേദ്ദഹെത്ത അടിക്കാൻ
പിടിച്ച െകട്ട േമ്പാൾ, പൗേലാസ് അടുത്തുനിന്നിരുന്ന
ശതാധിപേനാട്, “ഒരു േറാമൻ പൗരെന, കുറ്റവാളിെയന്നു
െതളിയിക്കാെത,അടിക്കുന്നതു നിയമാനുസൃതേമാ?” എന്നു
േചാദിച്ച .

26 ശതാധിപൻ ഇതു േകട്ടിട്ട് ൈസന്യാധിപെന്റ അടുക്കൽ
െചന്നു വിവരം ധരിപ്പിച്ച . “അെങ്ങന്താണ് ഈ
െചയ്യാൻേപാകുന്നത്? ഇയാൾ ഒരു േറാമൻ പൗരനാണ്,”
ശതാധിപൻൈസന്യാധിപേനാടു പറഞ്ഞു.

27ൈസന്യാധിപൻ പൗേലാസിെന്റഅടുെത്തത്തി േചാദിച്ച ,
“പറയൂ,താങ്കൾഒരു േറാമൻപൗരേനാ?”

“അേത, ഞാൻ േറാമൻ പൗരനാണ്,” പൗേലാസ് മറുപടി
പറഞ്ഞു.

28 “ഞാൻ ഈ പൗരത്വം സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിെയാരു
വിലെകാടുത്തിട്ടാണ,്”ൈസന്യാധിപൻപറഞ്ഞു.
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അതിനു മറുപടിയായി പൗേലാസ് പറഞ്ഞു, “എന്നാൽ
ഞാേനാ, ഒരു േറാമൻപൗരനായി ജനിച്ചവനാണ്.”

29 അേദ്ദഹെത്ത േചാദ്യംെചയ്യാൻ ഭാവിച്ചവർ ഉടൻതെന്ന
പിൻവാങ്ങി. പൗേലാസ് എന്ന േറാമൻ പൗരെനയാണ്
താൻ ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിച്ചെതന്നു മനസ്സിലാക്കിയ
ൈസന്യാധിപൻപരി്രഭാന്തനായിത്തീർന്നു.
പൗേലാസ് ന്യായാധിപസമിതിക്കുമുമ്പിൽ

30 െയഹൂദർ പൗേലാസിെന്റേമൽ ചുമത്തുന്ന
കുറ്റെത്തക്കുറിച്ച സൂക്ഷ്മമായി മനസ്സിലാക്കാൻ
ആ്രഗഹിച്ച െകാണ്ട്, ൈസന്യാധിപൻ പിേറ്റന്ന് അേദ്ദഹെത്ത
സ്വത്രന്തനാക്കിയേശഷം പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
ന്യായാധിപസമിതിയും കൂടിവരാൻ ആജ്ഞാപിച്ച . പിന്നീട്
അയാൾ പൗേലാസിെന െകാണ്ടുവന്ന് അവരുെടമുമ്പിൽ
നിർത്തി.

23
1 പൗേലാസ് ന്യായാധിപസമിതിെയ ഉറ്റ േനാക്കിെക്കാണ്ട,്

“സേഹാദരന്മാേര, ഇന്നുവെര ഞാൻ നല്ല
മനസ്സാക്ഷിേയാടുകൂെട ൈദവത്തിനുമുമ്പാെക
ജീവിച്ച .” 2 അേപ്പാൾ മഹാപുേരാഹിതനായ അനന്യാസ്
പൗേലാസിെന്റഅടുത്തുനിൽക്കുന്നവേരാട്,അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മുഖത്തടിക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ച . 3 അതിന് പൗേലാസ,്
“െവള്ളപൂശിയ ചുമേര, ൈദവം നിെന്ന അടിക്കും.
ന്യായ്രപമാണമനുസരിച്ച് എെന്ന വിസ്തരിക്കാൻ നീ
അവിെട ഇരിക്കുന്നു; എന്നാൽ, എെന്ന അടിക്കാൻ
കൽപ്പിക്കുന്നതിലൂെട നീ ന്യായ്രപമാണംലംഘിക്കുന്നു”എന്നു
പറഞ്ഞു.

4 പൗേലാസിെന്റ അടുത്തുനിന്നവർ അേദ്ദഹേത്താട്, “നീ
ൈദവത്തിെന്റ മഹാപുേരാഹിതെന അധിേക്ഷപിക്കുേന്നാ?”
എന്നു േചാദിച്ച .

5 “സേഹാദരന്മാേര, മഹാപുേരാഹിതനാണ് ഇേദ്ദഹം എന്നു
ഞാൻഅറിഞ്ഞില്ല; ‘നിെന്റ ജനത്തിെന്റ ഭരണകർത്താവിെന
നീ ദുഷിക്കരുത’്എെന്നഴുതിയിട്ട ണ്ടേല്ലാ,”*എന്നു പൗേലാസ്
മറുപടി പറഞ്ഞു.

6 ന്യായാധിപസമിതിയിൽ, ചിലർ സദൂക്യരും
മറ്റ ള്ളവർ പരീശന്മാരും ആെണന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്
പൗേലാസ,് “എെന്റ സേഹാദരന്മാേര, ഞാെനാരു
പരീശനും പരീശെന്റ മകനുമാണ.് മരിച്ചവരുെട
പുനരുത്ഥാനെത്തക്കുറിച്ച ള്ള എെന്റ ്രപത്യാശനിമിത്തമാണ്
ഞാനിേപ്പാൾവിസ്തരിക്കെപ്പടുന്നത്”എന്നുവിളിച്ച പറഞ്ഞു.
* 23:5 പുറ. 22:28
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7 അേദ്ദഹം ഇതു പറഞ്ഞേപ്പാൾ പരീശന്മാരും സദൂക്യരും†
തമ്മിൽ അഭി്രപായഭിന്നതയുണ്ടായി. ജനക്കൂട്ടം
േചരിതിരിഞ്ഞു. 8 പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല, ൈദവദൂതരും
ആത്മാക്കള ംഇെല്ലന്നുസദൂക്യർപറയുന്നു,എന്നാൽപരീശർ
ഇവയിെലല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു.

9 അേപ്പാൾ വലിയ േകാലാഹലമായി. പരീശന്മാരുെട
കൂട്ടത്തിെല ചില േവദജ്ഞർ എഴുേന്നറ്റ നിന്നു
വാദിച്ച െകാണ്ട്, “ഞങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യനിൽ ഒരു കുറ്റവും
കാണുന്നില്ല. ഒരു ആത്മാേവാ ഒരു ദൂതേനാ അയാേളാടു
സംസാരിെച്ചന്നു വരാമേല്ലാ!” അവർ പറഞ്ഞു. 10അവരുെട
തർക്കം അ്രകമാസക്തമായേപ്പാൾ പൗേലാസിെന അവർ
പിച്ചിച്ചീന്തിക്കളേഞ്ഞക്കുെമന്നു ൈസന്യാധിപൻ ഭയെപ്പട്ട .
അയാൾ ൈസന്യേത്താട് ജനക്കൂട്ടത്തിെന്റ ഇടയിേലക്ക്
ഇറങ്ങിെച്ചന്നു ബലം ്രപേയാഗിച്ച് അേദ്ദഹെത്തപ്പിടിച്ച
ൈസനികത്താവളത്തിെലത്തിക്കാൻആജ്ഞാപിച്ച .

11 ആ രാ്രതിയിൽ കർത്താവ് പൗേലാസിെന്റ
അടുക്കൽനിന്നുെകാണ്ട്, “ൈധര്യമായിരിക്ക, െജറുശേലമിൽ
നീ എെന്നക്കുറിച്ച സാക്ഷ്യംവഹിച്ചതുേപാെലതെന്ന
േറാമിലും എെന്റ സാക്ഷിയാേകണ്ടതാണ്” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു.
പൗേലാസിെനവധിക്കാൻഗൂഢാേലാചന

12 പിേറ്റന്നു ്രപഭാതമായേപ്പാൾ െയഹൂദന്മാർ
ഒരുമിച്ച കൂടി ഒരു ഗൂഢാേലാചന നടത്തി. പൗേലാസിെന
െകാന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടല്ലാെത തിന്നുകേയാ കുടിക്കുകേയാ
ഇെല്ലന്ന് അവർ ശപഥംെചയ്തു. 13ഈഗൂഢാേലാചനയിൽ
നാൽപ്പതിലധികംേപർ പെങ്കടുത്തിരുന്നു. 14 അവർ
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരുെടയും സമുദായേനതാക്കന്മാരുെടയും
അടുക്കൽെച്ചന്ന്, “പൗേലാസിെന വധിച്ചിട്ടല്ലാെത
ഞങ്ങൾ ആഹാരം കഴിക്കുകയില്ല എന്നു ദൃഢ്രപതിജ്ഞ
എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. 15 അതുെകാണ്ട് ‘അയാെള
സംബന്ധിച്ച ള്ള വിവരങ്ങൾ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായി
അേന്വഷിേക്കണ്ടതുണ്ട്’ എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ അയാെള
നിങ്ങള െടമുമ്പാെക െകാണ്ടുവരുന്നതിന് നിങ്ങള ം
ന്യായാധിപസമിതിയും ൈസന്യാധിപേനാട് അേപക്ഷിക്കണം.
പൗേലാസ് ഇവിെടെയത്തുന്നതിനുമുമ്പുതെന്ന അയാെള
െകാല്ലാൻഞങ്ങൾഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ”്എന്നുപറഞ്ഞു.
† 23:7 െയഹൂദർക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന രണ്ട് ്രപത്യയശാസ്്രതങ്ങൾ.
പരീശന്മാർ: ന്യായ്രപമാണത്തിെല നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നതിന്
ഊന്നൽ െകാടുക്കുന്നവർ. സദൂക്യർ: ദൃശ്യമായതിൽ അപ്പ റമുള്ളവ
സംശയദൃഷ്ടിേയാെട വീക്ഷിക്കുന്നവർ. ഉദാ. മരണാനന്തരജീവിതം,
ൈദവദൂതന്മാർഎന്നിവനിരാകരിക്കുന്നവർ.
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16 എന്നാൽ, പൗേലാസിെന്റ െപങ്ങള െട മകൻ ഈ
പതിയിരിപ്പിെനപ്പറ്റി േകട്ട്, ൈസനികത്താവളത്തിൽ എത്തി
ഉള്ളിൽക്കടന്ന് പൗേലാസിെനവിവരം ധരിപ്പിച്ച .

17അേപ്പാൾ പൗേലാസ് ശതാധിപന്മാരിൽ ഒരാെള വിളിച്ച,്
“ഈ യുവാവിെന ൈസന്യാധിപെന്റ അടുക്കെലത്തിക്കണം.
ഇയാൾക്ക് അേദ്ദഹേത്താട് ചിലതു പറയാനുണ്ട്” എന്നു
പറഞ്ഞു.

18 ശതാധിപൻ അയാെള ൈസന്യാധിപെന്റ അടുത്തു
െകാണ്ടുേപായി, “തടവുകാരനായ പൗേലാസ് എെന്ന
വിളിപ്പിച്ച് ഈ യുവാവിെന താങ്കള െട അടുെത്തത്തിക്കാൻ
ആവശ്യെപ്പട്ട . ഇയാൾക്ക് താങ്കേളാട് എേന്താ പറയാനുണ്ട”്
എന്നുപറഞ്ഞു.

19 ൈസന്യാധിപൻ ആ യുവാവിെന്റ ൈകക്കുപിടിച്ച
മാറ്റിനിർത്തി, “എന്താണ് നിനക്കു പറയാനുള്ളത?്” എന്നു
രഹസ്യമായി േചാദിച്ച .

20 “പൗേലാസിെനപ്പറ്റി കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മവിവരങ്ങൾ
അേന്വഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഭാവത്തിൽ അേദ്ദഹെത്ത നാെള
ന്യായാധിപസമിതിക്കുമുമ്പിൽ െകാണ്ടുവരണെമന്ന്
അങ്ങേയാടേപക്ഷിക്കാൻ െയഹൂദന്മാർതമ്മിൽ
പറെഞ്ഞാത്തിരിക്കുകയാണ്. 21 അങ്ങ് അവർക്കു
വഴങ്ങിെക്കാടുക്കരുത്. അവരിൽ നാൽപ്പതിലധികംേപർ
അേദ്ദഹത്തിനായി പതിയിരിക്കുന്നുണ്ട.് അേദ്ദഹെത്ത
െകാന്നതിനുേശഷംമാ്രതേമ തിന്നുകേയാ
കുടിക്കുകേയാ െചയ്യ കയുള്ള എന്ന് അവർ
ഉ്രഗശപഥംെചയ്തിരിക്കുകയാണ.്അവരുെടഅേപക്ഷയ്ക്ക്
അനുകൂലമായ മറുപടി അങ്ങയിൽനിന്നു ലഭിക്കുെമന്ന്
്രപതീക്ഷിച്ച െകാണ്ട് അവർ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു” എന്ന്
അയാൾപറഞ്ഞു.

22 “നീ ഈ വിവരം എെന്ന ധരിപ്പിെച്ചന്ന് ആേരാടും
പറയരുത,്” എന്നു താക്കീതു െകാടുത്തിട്ട് ൈസന്യാധിപൻ
ആയുവാവിെനപറഞ്ഞയച്ച .

പൗേലാസിെനൈകസര്യയിേലക്കു മാറ്റ ന്നു
23 അതിനുേശഷം അയാൾ തെന്റ ശതാധിപന്മാരിൽ
രണ്ടുേപെര വിളിച്ച് അവേരാട് ഇങ്ങെന ആജ്ഞാപിച്ച :
“ഇന്നു രാ്രതി ഒൻപതുമണിക്ക് ൈകസര്യയിേലക്കു
േപാകാൻ ഇരുനൂറ് കാലാൾൈസനികെരയും എഴുപത്
കുതിരപ്പട്ടാളെത്തയും കുന്തേമന്തുന്ന‡ ഇരുനൂറ്
ൈസനികെരയും തയ്യാറാക്കി നിർത്തുക. 24 പൗേലാസിെന
ഭരണാധികാരിയായ േഫലിക്സിെന്റ അടുക്കൽ

‡ 23:23 ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കാൻ അേദ്ദഹത്തിനു
യാ്രതെചയ്യന്നതിനുള്ളവാഹനമൃഗങ്ങെളയും കരുതണം.”

25അേദ്ദഹം ഭരണാധികാരിക്ക് ഇ്രപകാരം ഒരു കെത്തഴുതി:
26അഭിവന്ദ്യനായ ഭരണാധികാരി േഫലിക്സിന്,
ക്ലൗെദ്യാസ് ലുസിയാസിെന്റ
അഭിവാദനങ്ങൾ.
27 ഈ മനുഷ്യെന െയഹൂദർ പിടിച്ച വധിക്കാൻ
ഭാവിക്കുകയായിരുന്നു.എന്നാൽ,അയാൾ േറാമൻപൗരൻ
എന്നുമനസ്സിലാക്കിയേപ്പാൾഞാൻഎെന്റൈസന്യവുമായി
െചന്ന്അയാെളരക്ഷെപ്പടുത്തി. 28അവർഅയാള െടേമൽ
ആേരാപിക്കുന്ന കുറ്റെമെന്തന്നറിയാൻ ഞാനാ്രഗഹിച്ച ;
അയാെള അവരുെട ന്യായാധിപസമിതിക്കുമുമ്പാെക
ഞാൻ െകാണ്ടുവന്നു. 29 അവരുെട ആേരാപണങ്ങൾ,
തങ്ങള െട ന്യായ്രപമാണസംബന്ധമായ ്രപശ്നങ്ങെള
അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയുള്ളവ ആയിരുന്നു എന്നും
മരണശിക്ഷയ്േക്കാ തടവിേനാ അർഹമായ
കുറ്റങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല എന്നും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി.
30അയാൾെക്കതിരായി ഒരു ഗൂഢാേലാചന നടക്കുെന്നന്ന്
എനിക്ക് അറിവു ലഭിച്ച ഉടൻതെന്ന ഞാൻ അയാെള
അങ്ങയുെട അടുേത്തക്കയയ്ക്കുകയാണ്. അവരുെട
പരാതി അങ്ങേയാടു േബാധിപ്പിക്കാൻഞാൻ വാദികൾക്ക്
ഉത്തരവിടുകയും െചയ്തു.
31 തങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച കൽപ്പനയനുസരിച്ച
പടയാളികൾ പൗേലാസിെന രാ്രതിയിൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
അന്തിപ്രതിസുവെരഎത്തിച്ച . 32പിേറ്റന്നുകുതിരപ്പട്ടാളെത്ത
അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം അയച്ചിട്ട് ബാക്കി ൈസനികർ
അവരുെട താവളത്തിേലക്കു മടങ്ങി. 33 കുതിരപ്പട്ടാളം
ൈകസര്യയിൽ എത്തി; അവർ കത്ത് ഭരണാധികാരിക്കു
െകാടുത്തു; പൗേലാസിെന അേദ്ദഹത്തിെന്റമുമ്പിൽ
ഹാജരാക്കി. 34 ഭരണാധികാരി എഴുത്തു വായിച്ചിട്ട്,
അേദ്ദഹം ഏതു ്രപവിശ്യയിൽനിന്നുള്ളവനാണ് എന്നു
േചാദിച്ച . കിലിക്യക്കാരനാെണന്നു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്,
35 “വാദികള ംകൂെട വന്നതിനുേശഷം ഞാൻ നിെന്ന
വിസ്തരിക്കാം” എന്ന് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു. തുടർന്ന്
പൗേലാസിെന െഹേരാദാവിെന്റ െകാട്ടാരത്തിൽ കാവലിൽ
സൂക്ഷിക്കാൻഅേദ്ദഹം ഉത്തരവിട്ട .

24
േഫലിക്സിെന്റ മുമ്പാെകയുള്ളവിചാരണ

1 അഞ്ചുദിവസം കഴിഞ്ഞ് മഹാപുേരാഹിതനായ
അനന്യാസ,് സമുദായേനതാക്കന്മാരിൽ ചിലെരയും
െതർത്തുേല്ലാസ്എന്നു േപരുള്ളഒരുഅഭിഭാഷകെനയുംകൂട്ടി
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ൈകസര്യയിൽ വന്നു. അവർ പൗേലാസിെനതിേരയുള്ള
ആേരാപണങ്ങൾ ഭരണാധികാരിെയ േബാധിപ്പിച്ച .
2 പൗേലാസിെന അകേത്തക്കു വിളിച്ച വരുത്തിയേശഷം
േഫലിക്സിെന്റ മുമ്പിൽ െതർത്തുേല്ലാസ്
പൗേലാസിെനതിേരയുള്ള ആേരാപണങ്ങൾ ഇങ്ങെന
നിരത്താൻ തുടങ്ങി: “അഭിവന്ദ്യനായ േഫലിക്േസ,
അങ്ങയുെട ഭരണത്തിൻകീഴിൽ ഞങ്ങൾ ഏെറക്കാലമായി
സമാധാനമനുഭവിച്ച േപാരുന്നു; അങ്ങയുെട ദീർഘദൃഷ്ടി
നിമിത്തം ഈ േദശത്തിന് വളെര പുേരാഗതി
ഉണ്ടായിട്ട ണ്ട്. 3 എല്ലായിടത്തും എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള
ഈ അഭ്യ ന്നതിക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേയാട്
അത്യധികം കൃതജ്ഞതയുള്ളവരാണ്. 4 അങ്ങെയ
അധികം മുഷിപ്പിക്കാെത ഞങ്ങൾക്കു പറയാനുള്ളതു
ചുരുക്കിപ്പറയാം, ദയവായി േകട്ടാലും:

5 “ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു കലാപകാരിയാണ്,
േലാകെമങ്ങുമുള്ള െയഹൂദരുെട ഇടയിൽ
ഇയാൾ ്രപേക്ഷാഭമുണ്ടാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.
6 ‘നസറായപക്ഷക്കാരുെട’ ഒരു േനതാവായ ഈ മനുഷ്യൻ
െയഹൂദരുെട ൈദവാലയം അശുദ്ധമാക്കുന്നതിനു
്രശമിക്കുകയുണ്ടായി; അതുെകാണ്ട് ഇയാെള പിടികൂടി,
ഞങ്ങള െട ന്യായ്രപമാണമനുസരിച്ച് വിസ്തരിക്കാെമന്നാണ്
കരുതിയിരുന്നത.് 7 എന്നാൽ, സഹ്രസാധിപനായ
ലുസിയാസ് ബലം ്രപേയാഗിച്ച് ഞങ്ങളിൽനിന്ന്
അയാെള പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി. അങ്ങയുെടമുമ്പാെക
ഞങ്ങള െട ആേരാപണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട .
8 അങ്ങ് ഇയാെള േനരിട്ട വിസ്തരിക്കുേമ്പാൾ,*
ഞങ്ങൾ ഇയാൾെക്കതിരായി െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന
ആേരാപണങ്ങള െട സത്യാവസ്ഥ ്രഗഹിക്കാൻ
കഴിയുന്നതാണ്.”

9 ഈ കാര്യങ്ങെളല്ലാം സത്യമാെണന്ന്
ആവർത്തിച്ച െകാണ്ട് അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന െയഹൂദന്മാർ
കുറ്റാേരാപണങ്ങെള ഉറപ്പിച്ച .

10 ഇതുകഴിഞ്ഞ,് തനിക്കു സംസാരിക്കാെമന്ന്
ഭരണാധികാരി ആംഗ്യംകാട്ടി, അനുമതിനൽകിയേപ്പാൾ
പൗേലാസ് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: “അവിടന്ന്
അേനകം വർഷങ്ങളായി ഈ േദശത്തിെന്റ
ന്യായാധിപനായിരിക്കുെന്നന്ന് എനിക്കറിയാം; അതുെകാണ്ട്
ഞാൻ ആനന്ദേത്താടുകൂടി എെന്റ ്രപതിവാദം
നടത്തുകയാണ്. 11 ഞാൻ ആരാധനയ്ക്കായി
െജറുശേലമിേലക്കു േപായിട്ട് പ്രന്തണ്ട് ദിവസത്തിൽ

* 24:8 ചി.ൈക.്രപ. വാ. 6 രണ്ടാംപകുതിമുതൽ വാ. 8 ആദ്യപകുതിവെര
കാണുന്നില്ല.
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അധികമായിട്ടിെല്ലന്ന് അേങ്ങക്ക് അേന്വഷിച്ച്
ഉറപ്പ വരുത്താവുന്നതാണ്. 12ഞാൻൈദവാലയത്തിൽെവച്ച്
ആേരാെടങ്കിലും തർക്കിക്കുന്നതാേയാ െയഹൂദപ്പള്ളിയിേലാ
നഗരത്തിൽ മെറ്റവിെടെയങ്കിലുേമാ ജനക്കൂട്ടെത്ത
ഇളക്കിവിടുന്നതാേയാ ഈ കുറ്റാേരാപണം നടത്തുന്നവർ
കണ്ടിട്ടില്ല; 13 ഇേപ്പാൾ എനിെക്കതിേര ഉന്നയിക്കുന്ന ഈ
ആേരാപണങ്ങൾ അങ്ങയുെടമുമ്പാെക െതളിയിക്കാൻ
ഇവർക്കു സാധ്യവുമല്ല. 14ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ
സമ്മതിക്കുന്നു: ഞാൻ ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവെത്ത ആരാധിക്കുന്നത,് ഇവർ മതേഭദം എന്നു
പറയുന്ന ഈ മാർഗത്തിെന്റ അനുഗാമി എന്ന നിലയ്കാണ്.
ന്യായ്രപമാണത്തിന് അനുസൃതമായ എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും
്രപവാചകപുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിലും
ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. 15 നീതിനിഷ്ഠർക്കും ദുഷ്ടർക്കും
പുനരുത്ഥാനം ഉണ്ടാകുെമന്ന് ൈദവത്തിൽ ഇവർക്കുള്ള
അേത ്രപത്യാശ എനിക്കും ഉണ്ട്. 16 അതുെകാണ്ട,്
ൈദവത്തിെന്റ മുന്നിലും മനുഷ്യരുെട മുന്നിലും എെന്റ
മനസ്സാക്ഷി നിർമലമായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ പരമാവധി
്രശമിക്കുന്നു.

17 “സ്വന്തം ജനത്തിൽെപ്പട്ട ദരി്രദർക്കുേവണ്ടി ദാനങ്ങൾ
എത്തിക്കുന്നതിനും വഴിപാട് അർപ്പിക്കുന്നതിനുമായി
പല വർഷത്തിനുേശഷമാണ് ഞാൻ െജറുശേലമിൽ
വന്നത.് 18 ആ കർമം നിർവഹിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽെവച്ച് അവർ എെന്ന കണ്ടു.
അേപ്പാൾഞാൻആചാരപരമായി ശുദ്ധിയുള്ളവനായിരുന്നു;
എേന്നാെടാപ്പം ജനക്കൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാെനാരു
ലഹളയിൽ പെങ്കടുത്തതുമില്ല. 19 എന്നാൽ
ഏഷ്യാ്രപവിശ്യക്കാരായ ചില െയഹൂദന്മാരാണ്
എേന്നാെടാപ്പമുണ്ടായിരുന്നത്. അവർക്ക് എെന്റേനേര വല്ല
ആേരാപണവും ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ അവർതെന്ന അത്
അങ്ങയുെടമുമ്പിൽ വന്നു േബാധിപ്പിേക്കണ്ടതായിരുന്നു.
20 അങ്ങെനയെല്ലങ്കിൽ ന്യായാധിപസമിതിക്കുമുമ്പിൽ
നിന്നേപ്പാൾ എന്നിൽ എെന്തങ്കിലും കുറ്റം കെണ്ടത്താൻ
കഴിേഞ്ഞാ എന്ന് ഇവിെടയുള്ളവർ പറയെട്ട.
21 ‘മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനെത്ത്രപതിയാണ് ഇന്നു ഞാൻ
നിങ്ങള െടമുമ്പിൽ വിസ്തരിക്കെപ്പടുന്നത്,’ എന്ന് അവരുെട
ഇടയിൽനിന്നേപ്പാൾ വിളിച്ച പറഞ്ഞെതാഴിച്ച മെറ്റാന്നും
ഞാൻ െചയ്തിട്ടില്ലേല്ലാ?”

22ഈ മാർഗെത്തക്കുറിച്ച് നല്ല അറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട ം,
“ൈസന്യാധിപനായ ലുസിയാസ് വരുേമ്പാൾ ഞാൻ



അെപ്പാ.്രപവൃത്തികൾ 24:23 401 അെപ്പാ.്രപവൃത്തികൾ 25:5

നിങ്ങള െടകാര്യം തീരുമാനിക്കാം”എന്നു പറഞ്ഞ് േഫലിക്സ്
നടപടികൾ മാറ്റിെവച്ച . 23തുടർന്ന,് പൗേലാസിെന കാവലിൽ
സൂക്ഷിക്കണെമന്നും അേതസമയം അേദ്ദഹത്തിനു
കുെറ സ്വാത്രന്ത്യം െകാടുക്കണെമന്നും, അേദ്ദഹെത്ത
ശു്രശൂഷിക്കാൻ സ്േനഹിതെര അനുവദിക്കണെമന്നും
ശതാധിപേനാടു കൽപ്പിച്ച .

24 കുെറദിവസത്തിനുേശഷം േഫലിക്സ്,
െയഹൂദാസ്്രതീയായ തെന്റ ഭാര്യ ്രദുസില്ലേയാടുകൂടി വന്നു.
അേദ്ദഹം പൗേലാസിെന വരുത്തി, ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള
വിശ്വാസെത്തക്കുറിച്ച് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ്രപസംഗം േകട്ട .
25 എന്നാൽ നീതി, ആത്മനിയ്രന്തണം, വരാനിരിക്കുന്ന
ന്യായവിധി എന്നിവെയപ്പറ്റി പൗേലാസ് സവിസ്തരം
്രപതിപാദിക്കുന്നത് േകട്ടേപ്പാൾ േഫലിക്സിനു ഭയമായി,
“ഇേപ്പാൾ ഇ്രതയും മതി, നിങ്ങൾക്കു േപാകാം,
സൗകര്യമുള്ളേപ്പാൾഞാൻനിങ്ങൾക്ക്ആളയയ്ക്കാം”എന്ന്
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു. 26 പൗേലാസ് അയാൾക്കു ൈകക്കൂലി
െകാടുക്കുെമന്ന്അയാൾആശിച്ചിരുന്നതിനാൽകൂെടക്കൂെട
ആളയച്ച വരുത്തിഅേദ്ദഹേത്താടുസംസാരിക്കുമായിരുന്നു.

27 രണ്ടുവർഷം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േഫലിക്സിെന്റ
പിൻഗാമിയായി െപാർെക്യാസ് െഫസ്െതാസ് സ്ഥാനേമറ്റ .
െയഹൂദരുെട ്രപീതി സമ്പാദിക്കാൻ ആ്രഗഹിച്ചതുെകാണ്ട്
േഫലിക്സ് പൗേലാസിെന തടവുകാരനായിത്തെന്ന
വിട്ടിട്ട േപായി.

25
െഫസ്െതാസിെന്റ മുമ്പിൽന്യായവിസ്താരം

1 അധികാരം ഏറ്റ മൂന്നുദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
െഫസ്െതാസ് ൈകസര്യയിൽനിന്ന് െജറുശേലമിേലക്കു
യാ്രതയായി. 2 അവിെട പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
െയഹൂദേനതാക്കന്മാരുംഅേദ്ദഹത്തിെന്റമുമ്പിൽഹാജരായി
പൗേലാസിെനതിേരയുള്ള ആേരാപണങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച .
3 തങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ആനുകൂല്യെമന്നനിലയിൽ
പൗേലാസിെന െജറുശേലമിേലക്കു വരുത്താൻ
ദയവുണ്ടാകണെമന്ന് അവർ നിർബന്ധപൂർവം
അേപക്ഷിച്ച .അേദ്ദഹെത്തവഴിക്കുെവച്ച െകാന്നുകളയാൻ
അവർ ഒരു പതിയിരിപ്പിനു വട്ടംകൂട്ട ന്നുണ്ടായിരുന്നു.
4 െഫസ്െതാസ് അവേരാട്: “പൗേലാസിെന ൈകസര്യയിൽ
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഉടെനതെന്ന അവിേടക്കു
േപാകുന്നുണ്ട.് 5 നിങ്ങള െട േനതാക്കന്മാരിൽ ചിലർക്ക്
എെന്റകൂെട വന്ന് അവിെടെവച്ച് അയാൾെക്കതിേരയുള്ള
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ആേരാപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാവുന്നതാണ്” എന്നു മറുപടി
പറഞ്ഞു.

6 അവേരാടുകൂെട എട്ട പത്തു ദിവസം താമസിച്ചേശഷം
അയാൾ ൈകസര്യയിേലക്കു യാ്രതയായി; പിേറ്റദിവസം
അയാൾ േകാടതി വിളിച്ച കൂട്ടി പൗേലാസിെന തെന്റ
മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ച . 7 പൗേലാസ്
ഹാജരായേപ്പാൾ, െജറുശേലമിൽനിന്ന് വന്നിരുന്ന െയഹൂദർ
അേദ്ദഹത്തിനുചുറ്റ ം നിന്നുെകാണ്ട് ഗുരുതരമായ അനവധി
ആേരാപണങ്ങൾഅേദ്ദഹത്തിെനതിേര ഉന്നയിച്ച ;എന്നാൽ,
അവെതളിയിക്കാൻഅവർക്കുകഴിഞ്ഞില്ല.

8 പൗേലാസ് തെന്റ ്രപതിവാദത്തിൽ, “ഞാൻ െയഹൂദരുെട
ന്യായ്രപമാണത്തിനും ൈദവാലയത്തിനും വിപരീതമാേയാ
ൈകസർക്കു വിേരാധമാേയാ ഒരുെതറ്റ ം െചയ്തിട്ടില്ല”എന്നു
്രപസ്താവിച്ച .

9െയഹൂദർക്ക്ഒരുആനുകൂല്യംെചയ്തുെകാടുക്കണെമന്ന
ആ്രഗഹേത്താെട െഫസ്െതാസ് പൗേലാസിേനാട്,
“നിങ്ങൾക്ക്െജറുശേലമിൽേപായിഅവിെടഎെന്റമുമ്പാെക
ഈ ആേരാപണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിസ്തരിക്കെപ്പടാൻ
സമ്മതമാേണാ?”എന്നു േചാദിച്ച .

10 അതിനു പൗേലാസ്: “ഞാൻ ഇേപ്പാൾ ൈകസറുെട
േകാടതിമുമ്പാെക നിൽക്കുന്നു, അവിെടയാണ് എെന്ന
വിസ്തരിേക്കണ്ടത്. അേങ്ങക്കുതെന്ന നന്നായി
അറിയാവുന്നതുേപാെല ഞാൻ െയഹൂദേരാട് ഒരുെതറ്റ ം
െചയ്തിട്ടില്ല. 11 മരണത്തിനർഹമായ എെന്തങ്കിലും കുറ്റം
ഞാൻ െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ, മരണശിക്ഷ ഏൽക്കുന്നതിന്
എനിക്ക് ഒരു വിസമ്മതവുമില്ല. എന്നാൽ, എനിക്കു
വിേരാധമായി ഈ െയഹൂദന്മാർ െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന
ആേരാപണങ്ങൾ സത്യമെല്ലങ്കിൽ, എെന്ന അവരുെട
ൈകയിൽഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കാൻആർക്കുംഅവകാശമില്ല.
ൈകസറുെടമുമ്പാെക ഉപരിവിചാരണയ്ക് ഞാൻ
അേപക്ഷിക്കുന്നു!”എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു.

12അേപ്പാൾെഫസ്െതാസ്തെന്റഉപേദശകസമിതിയുമായി
കൂടിയാേലാചന നടത്തിയിട്ട്, “ൈകസറുെടമുമ്പാെക
ഉപരിവിചാരണയ്ക് അേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ
ൈകസറുെട അടുേത്തക്കുതെന്ന േപാകും” എന്നു
്രപഖ്യാപിച്ച .
െഫസ്െതാസ്അ്രഗിപ്പാരാജാവിെന്റ ഉപേദശം േതടുന്നു

13 ഏതാനും ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അ്രഗിപ്പാരാജാവും
ബർന്നീക്കയുംകൂടി െഫസ്െതാസിന് അഭിവാദനം
അർപ്പിക്കാൻ ൈകസര്യയിൽ എത്തി. 14 അവർ
കുെറയധികം ദിവസങ്ങൾ അവിെട െചലവഴിച്ചതിനാൽ
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െഫസ്െതാസ് പൗേലാസിെന്റ േകസ് അ്രഗിപ്പാരാജാവുമായി
ചർച്ചെചയ്തു. െഫസ്െതാസ് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു:
“േഫലിക്സ് വിചാരണത്തടവുകാരനായി വിട്ടിട്ട േപായ
ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവിെടയുണ്ട.് 15 ഞാൻ െജറുശേലമിൽ
െചന്നേപ്പാൾ, പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും െയഹൂദാമതത്തിെല
േനതാക്കന്മാരും അയാൾെക്കതിേര ആേരാപണങ്ങൾ
ഉന്നയിക്കുകയും അയാെള ശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കണെമന്ന്
അേപക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു.

16 “എന്നാൽ, തനിെക്കതിേര ആേരാപണം നടത്തുന്നവെര
മുഖാമുഖം കണ്ട്അവരുെടആേരാപണങ്ങൾക്കു ്രപതിവാദം
നടത്താൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഒരു മനുഷ്യെന
ശിക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കുന്നത് േറാമാക്കാരുെട
സ്രമ്പദായമെല്ലന്നു ഞാൻ അവേരാടു പറഞ്ഞു. 17അവർ
എേന്നാടുകൂെട ഇവിെടെയത്തിയേപ്പാൾ ഞാൻ േകസ്
ൈവകിക്കാെത പിേറ്റന്നുതെന്ന േകാടതി വിളിച്ച കൂട്ട കയും
ആ മനുഷ്യെന െകാണ്ടുവരാൻ കൽപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു. 18 എന്നാൽ വാദികൾ സംസാരിക്കാൻ
എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ, ഞാൻ കരുതിയിരുന്നതുേപാലുള്ള
ഒരു കുറ്റവും അവർ അയാള െടേമൽ ആേരാപിച്ചില്ല.
19 പകരം അവരുെട മതെത്തയും മരിച്ച േപായവെനങ്കിലും
ജീവിച്ചിരിക്കുെന്നന്ന് പൗേലാസ് അവകാശെപ്പടുന്ന
േയശു എന്ന മനുഷ്യെനയും സംബന്ധിച്ച ള്ള ചില
തർക്കങ്ങൾമാ്രതേമ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ള . 20ഇത്തരം
കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി അേന്വഷണം നടേത്തണ്ടെതങ്ങെനെയന്ന്
എനിക്കറിവില്ലായിരുന്നതിനാൽ ഞാൻ അയാേളാടു
െജറുശേലമിേലക്കു േപാകാനും അവിെട ഈ
ആേരാപണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വിസ്തരിക്കെപ്പടാനും
ഒരുക്കമാേണാ എന്നു േചാദിച്ച . 21 എന്നാൽ
ച്രകവർത്തിയുെട വിധിനിർണയത്തിനായി തെന്ന തടവിൽ
സൂക്ഷിക്കണെമന്ന് പൗേലാസ് അേപക്ഷിക്കയാൽ,
ൈകസറുെട അടുേത്തക്കയയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നതുവെര,
അയാെളതടവിൽ െവക്കാൻഞാൻആജ്ഞെകാടുത്തു.”

22 പിന്നീട് അ്രഗിപ്പാ െഫസ്െതാസിേനാട്, “എനിക്ക് ആ
മനുഷ്യെന്റ വാക്കുകൾ േനരിട്ട േകൾക്കാൻ താത്പര്യമുണ്ട.്”
എന്നുപറഞ്ഞു.

“അയാൾക്കു പറയാനുള്ളത് നാെള അേങ്ങക്കു
േകൾക്കാം,” െഫസ്െതാസ് മറുപടി പറഞ്ഞു.

പൗേലാസ്അ്രഗിപ്പാവിെന്റ മുമ്പിൽ
23 പിേറ്റന്ന് അ്രഗിപ്പാവും ബർന്നീക്കയും
ൈസന്യാധിപന്മാേരാടും നഗരത്തിെല ്രപമുഖന്മാേരാടുംകൂെട,
ആഡംബരപൂർവം സേമ്മളനമുറിയിേലക്കു ്രപേവശിച്ച .
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െഫസ്െതാസിെന്റ ആജ്ഞ്രപകാരം പൗേലാസിെന
അകേത്തക്കു െകാണ്ടുവന്നു. 24 തുടർന്ന് െഫസ്െതാസ്
ഇങ്ങെന്രപസ്താവിച്ച : “അ്രഗിപ്പാരാജാേവ,ഞങ്ങേളാെടാപ്പം
സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നവേര, നിങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യെന
കാണുന്നേല്ലാ! െയഹൂദാസമൂഹം ഒന്നടങ്കം െജറുശേലമിലും
ഇവിെട ൈകസര്യയിലും ഇയാെളക്കുറിച്ചാണ് എേന്നാടു
പരാതിെപ്പടുകയും ഇയാൾ ഒരു നിമിഷംേപാലും
ജീവിച്ചിരുന്നുകൂടാ എന്ന് ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുകയുംെചയ്തത.്
25 മരണത്തിന് അർഹമായെതാന്നും ഇയാൾ
െചയ്തിട്ടില്ല എന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി; എന്നാൽ
ഇയാൾ ച്രകവർത്തിക്കുമുമ്പിൽ േമൽവിചാരണയ്ക്
അേപക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാൽ ഇയാെള േറാമിേലക്കയയ്ക്കാൻ
ഞാൻ തീരുമാനിച്ച . 26 എങ്കിലും ഇയാെളക്കുറിച്ച
ച്രകവർത്തിതിരുമനസ്സിേലക്ക് എഴുതാൻ വ്യക്തമായ
കാര്യെമാന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അതുെകാണ്ട്
ഞാൻ ഇയാെള നിങ്ങള െട എല്ലാവരുെടയും മുമ്പാെക,
വിശിഷ്യ, അ്രഗിപ്പാരാജാേവ, അങ്ങയുെടമുമ്പാെക
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്; ഈ വിചാരണയുെട ഫലമായി
എഴുതാനുള്ള വക ലഭിക്കുെമന്നാെണെന്റ ്രപതീക്ഷ.
27 ആേരാപണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാെത തടവുകാരെന
അയയ്ക്കുന്നതുയുക്തമല്ലഎന്നുഞാൻകരുതുന്നു.”

26
1 അ്രഗിപ്പാ പൗേലാസിേനാട്, “നിെന്റപക്ഷം
വിശദീകരിക്കാൻനിനക്ക്അനുവാദമുണ്ട”്എന്നുപറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ പൗേലാസ് ൈക നീട്ടിെക്കാണ്ട് എതിർവാദം
ആരംഭിച്ച : 2 “അ്രഗിപ്പാരാജാേവ, െയഹൂദരുെട എല്ലാ
ആേരാപണങ്ങൾക്കുെമതിരായി, അങ്ങയുെടമുമ്പിൽ
നിന്നുെകാണ്ട് ്രപതിവാദം നടത്താൻ ഇന്ന് എനിക്ക്
അവസരം ലഭിച്ചതിൽ, ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന ഭാഗ്യവാൻ
എന്നു കരുതുന്നു. 3 ്രപേത്യകിച്ച െയഹൂദരുെട
ആചാരങ്ങെളക്കുറിച്ച ം അവരുെട മേധ്യയുള്ള
തർക്കവിതർക്കങ്ങെളക്കുറിച്ച ം അങ്ങ് വളെര
പരിചിതനാണേല്ലാ. ആകയാൽ എനിക്കു പറയാനുള്ളതു
ക്ഷമേയാെട േകൾക്കണെമന്നു ഞാൻ താഴ്മയായി
അേപക്ഷിക്കുന്നു.

4 “ജീവിതാരംഭംമുതൽ, ബാല്യത്തിൽ സ്വേദശത്തിലും
തുടർന്ന് െജറുശേലമിലും ഞാൻ ഏതുവിധമാണ്
ജീവിച്ച േപാന്നിട്ട ള്ളത് എന്ന് എല്ലാ െയഹൂദർക്കും
അറിവുള്ളതാണ്. 5 ഒരു പരീശനായി,ഞങ്ങള െട മതത്തിൽ
ഏറ്റവുമധികം നിഷ്ഠ പുലർത്തുന്ന വിഭാഗത്തിലാണ്
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ഞാൻ ജീവിച്ചത്. ദീർഘകാലമായി എെന്ന അറിയുന്ന
െയഹൂദർ മനസ്സ െവച്ചാൽ എെന്നക്കുറിച്ച സാക്ഷ്യം
പറയാൻകഴിയും. 6ൈദവം ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർക്കു
നൽകിയ വാഗ്ദാനത്തിലുള്ള എെന്റ ്രപത്യാശയാണ് ഞാൻ
ഇന്നു വിസ്തരിക്കെപ്പടാനുള്ള കാരണം. 7 ഞങ്ങള െട
പ്രന്തണ്ട് േഗാ്രതങ്ങള ം രാപകൽ ്രശദ്ധേയാെട ൈദവെത്ത
ആരാധിച്ച േപാരുന്നത് ഈ വാഗ്ദാനം ്രപാപിക്കാെമന്ന
്രപത്യാശേയാെടയാണ്. അല്ലേയാ രാജാേവ, ഈ
്രപത്യാശനിമിത്തമാണ് െയഹൂദർ എെന്റേമൽ കുറ്റം
ചുമത്തുന്നത്. 8ൈദവം മരിച്ചവെര ഉയിർപ്പിക്കുന്നു എന്നതു
വിശ്വാസേയാഗ്യമല്ല എന്നു നിങ്ങൾക്കു േതാന്നാൻ കാരണം
എന്ത?്

9 “നസറായനായ േയശുവിെന്റ നാമത്തിനു വിേരാധമായി
എന്നാൽകഴിവെതല്ലാംെചയ്യണെമന്ന്ഞാനുംചിന്തിച്ചിരുന്നു;
10 െജറുശേലമിൽ ഞാൻ െചയ്തതും അതുതെന്ന.
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരുെട അധികാരപ്രതം വാങ്ങി ഞാൻ
അേനകം വിശുദ്ധെര തടവിലാക്കുകയും, അവെര
നി്രഗഹിക്കുന്നതിന് എെന്റ സമ്മതം നൽകുകയും
െചയ്തിട്ട ണ്ട്. 11ഞാൻപലതവണെയഹൂദപ്പള്ളികൾേതാറും
െചന്ന് അവെര ശിക്ഷിക്കുകയും ൈദവദൂഷണം െചയ്യാൻ
നിർബന്ധിക്കുകയും െചയ്തു. അവർെക്കതിേരയുള്ള
േകാപംതലയ്ക്കുപിടിച്ചിട്ട്,അവെരപീഡിപ്പിക്കാനായിഞാൻ
വിേദശനഗരങ്ങളിലും േപായിരുന്നു.

12 “അങ്ങെനയുള്ള ഒരു യാ്രതയിൽ, ഞാൻ
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരിൽനിന്ന് അധികാരവും ആജ്ഞയും
വാങ്ങി ദമസ്േകാസിേലക്കു േപാകുകയായിരുന്നു.
13 അല്ലേയാ രാജാേവ, ഉച്ചേയാടടുത്ത സമയം,
ഞാൻ വഴിയിലൂെട േപാകുേമ്പാൾ ആകാശത്തുനിന്നു
സൂര്യെനക്കാൾ ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു ്രപകാശം എെന്റയും
എെന്റ സഹയാ്രതികരുെടയും ചുറ്റ ം മിന്നുന്നതുകണ്ടു.
14 ഞങ്ങെളല്ലാവരും നിലത്തു വീണുേപായി; ‘ശൗേല,
ശൗേല, നീ എെന്ന പീഡിപ്പിക്കുന്നെതന്ത്? ആണിയിൽ
െതാഴിക്കുന്നതു നിനക്കു ഹാനികരമാണ്,’ എന്ന്
എ്രബായഭാഷയിൽപറയുന്നഒരുഅശരീരിഞാൻ േകട്ട .

15 “അേപ്പാൾ ഞാൻ, ‘അങ്ങ് ആരാകുന്നു, കർത്താേവ?’
എന്നു േചാദിച്ച .

“ ‘നീ ഉപ്രദവിക്കുന്ന േയശുവാണു ഞാൻ,’
കർത്താവ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 16 ‘നീ എഴുേന്നറ്റ
നിവർന്നുനിൽക്കുക; നീ എെന്നക്കുറിച്ച കണ്ടതിനും
ഇനി നിനക്കു കാണിച്ച തരാനുള്ളതിനും നിെന്ന ഒരു
ശു്രശൂഷകനും സാക്ഷിയുമാേക്കണ്ടതിനാണു ഞാൻ
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്രപത്യക്ഷനായത്. 17 നിെന്റ സ്വജനത്തിൽനിന്നും
സ്വജനം അല്ലാത്തവരിൽനിന്നും* ഞാൻ നിെന്ന
രക്ഷിക്കും. 18 അവരുെട കണ്ണ കൾ തുറക്കാനും
അവെര ഇരുട്ടിൽനിന്ന് ്രപകാശത്തിേലക്കും സാത്താെന്റ
അധികാരത്തിൽനിന്ന് ൈദവത്തിേലക്കും തിരിക്കാനും,
അങ്ങെന എന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അവർക്കു
പാപക്ഷമയും വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടുന്നവരുെട ഇടയിൽ
സ്ഥാനവും ലഭിക്കാനും ഞാൻ നിെന്ന അവരുെട
അടുേത്തക്കയയ്ക്കുന്നു.’

19 “അതുെകാണ്ട് അ്രഗിപ്പാരാജാേവ, ഞാൻ
സ്വർഗീയദർശനേത്താട് അനുസരണേക്കടുകാണിച്ചില്ല.
20 ഒന്നാമത് ദമസ്േകാസിലുള്ളവേരാടും പിെന്ന
െജറുശേലംനഗരത്തിലുംെയഹൂദ്യ്രപേദശെത്തങ്ങുമുള്ളവേരാടും
തുടർന്ന് െയഹൂേദതരേരാടും അവർ മാനസാന്തരെപ്പട്ട
ൈദവത്തിേലക്കുതിരിയണെമന്നും,അവരുെട മാനസാന്തരം
്രപവൃത്തികളിലൂെട െതളിയിക്കണെമന്നും ഞാൻ ്രപസംഗിച്ച .
21 ഇതാണ് െയഹൂദന്മാർ ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽെവച്ച്
എെന്ന പിടിച്ച െകാല്ലാൻ ്രശമിച്ചതിന് കാരണമായത്.
22 ഈ ദിവസംവെര ൈദവത്തിൽനിന്ന് സഹായം
ലഭിച്ചതിനാൽ ഇവിെട നിന്നുെകാണ്ട് െചറിയവേരാടും
വലിയവേരാടും ഒരുേപാെല സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. 23 ്രകിസ്തു
കഷ്ടമനുഭവിക്കുെമന്നും മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ആദ്യനായി
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ് സ്വന്തം ജനമായ െയഹൂദർക്കും
ഇതരർക്കും ്രപകാശം വിളംബരംെചയ്യ െമന്നും ആണ് ഈ
സേന്ദശം. ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുെമന്ന് േമാശയും മറ്റ
്രപവാചകന്മാരും പറഞ്ഞതിനപ്പ റമായി ഒന്നുംതെന്ന ഞാൻ
പറയുന്നില്ല.”

24 പൗേലാസ് ഇങ്ങെന ്രപതിവാദിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
െഫസ്െതാസ് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു, “പൗേലാേസ,
നിനക്കു ്രഭാന്താണ.് നിെന്റ വിദ്യാബഹുത്വം നിെന്ന
്രഭാന്തനാക്കിയിരിക്കുന്നു.”

25അതിനു പൗേലാസ:് “ബഹുമാന്യനായ െഫസ്െതാേസ,
എനിക്കു ്രഭാന്തില്ല; ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യവും
യുക്തിസഹവുമാണ്. 26 രാജാവിന് ഈ കാര്യങ്ങൾ
നന്നായി അറിയാവുന്നതുെകാണ്ട,് എനിക്ക് അേദ്ദഹേത്താടു
സ്വത്രന്തമായി സംസാരിക്കാം. ഇത് ഏേതാ ഒരു
േകാണിൽ നടന്ന കാര്യമല്ല. അതുെകാണ്ട് ഇത്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ്രശദ്ധയിൽെപ്പടാെത േപായിട്ടില്ല എന്ന്
എനിക്കുറപ്പ ണ്ട്. 27 അ്രഗിപ്പാരാജാേവ, അങ്ങു

* 26:17 മൂ.ഭാ. ജനതകളിൽനിന്നും
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്രപവാചകന്മാെര വിശ്വസിക്കുേന്നാ? വിശ്വസിക്കുെന്നന്ന്
എനിക്കറിയാം.”

28 അേപ്പാൾ അ്രഗിപ്പാ പൗേലാസിേനാട്,
“ഈ അൽപ്പസമയത്തിനുള്ളിൽ എെന്ന ഒരു
്രകിസ്ത്യാനിയാക്കാെമന്നാേണാ നീ ചിന്തിക്കുന്നത്?” എന്നു
േചാദിച്ച .

29 അതിനു പൗേലാസ,് “അൽപ്പസമയത്തിനുള്ളിേലാ
അധികസമയത്തിനുള്ളിേലാ, എങ്ങെനയായാലും,
അങ്ങുമാ്രതമല്ല, ഇന്ന് എെന്റ വാക്കു േകൾക്കുന്ന
എല്ലാവരും, ഈ ചങ്ങലെയാഴിെക, മെറ്റല്ലാറ്റിലും
എെന്നേപ്പാെലയായിത്തീരണം എന്നു ഞാൻ ൈദവേത്താടു
്രപാർഥിക്കുന്നു”എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു.

30 രാജാവും ഭരണാധികാരിയും ബർന്നീക്കയും
അവേരാടുകൂെട ഇരുന്നവരും എഴുേന്നറ്റ . 31അവർ മുറി
വിട്ട േപാകുേമ്പാൾ, “ഈമനുഷ്യൻ മരണത്തിേനാ തടവിേനാ
അർഹമായെതാന്നും െചയ്തിട്ടില്ല” എന്നു പരസ്പരം
പറഞ്ഞു.

32 അ്രഗിപ്പാ െഫസ്െതാസിേനാട്, “ഇയാൾ
ൈകസറുെടമുമ്പാെക േമൽവിചാരണയ്ക്
അേപക്ഷിച്ചിട്ടില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ ഇയാെള
വിട്ടയയ്ക്കാമായിരുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

27
േറാമിേലക്കുള്ളകപ്പൽയാ്രത

1 കടൽമാർഗം യാ്രതെചയ്താണ് ഞങ്ങൾ
ഇറ്റലിയിേലക്കു േപാേകണ്ടത് എന്നു തീരുമാനമായേപ്പാൾ
അവർ പൗേലാസിെനയും മറ്റ ചില തടവുകാെരയും
ച്രകവർത്തിയുെട േസനാവിഭാഗത്തിൽെപ്പട്ട, യൂലിെയാസ്
എന്ന ശതാധിപെന ഏൽപ്പിച്ച . 2 ഏഷ്യാ്രപവിശ്യയുെട
തീരത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്കു സമീപത്തുകൂടി യാ്രതെചയ്യാൻ
പുറെപ്പടുന്ന അ്രദമുത്ത്യ തുറമുഖപട്ടണത്തിെല*
ഒരു കപ്പലിൽ ഞങ്ങൾ യാ്രതയാരംഭിച്ച .
മക്കേദാന്യ്രപേദശത്തുള്ള െതസ്സേലാനിക്യപട്ടണക്കാരനായ
അരിസ്തർെഹാസുംഞങ്ങേളാടുകൂെടയുണ്ടായിരുന്നു.

3 പിേറ്റദിവസം ഞങ്ങൾ സീേദാനിൽ ഇറങ്ങി: യൂലിെയാസ്
പൗേലാസിേനാടുള്ള ദയനിമിത്തം അേദ്ദഹത്തിനു
തെന്റ സ്േനഹിതന്മാരുെട അടുക്കൽ േപാകാനും
അവരുെട സൽക്കാരം സ്വീകരിക്കാനും അനുവാദം
നൽകി. 4 അവിെടനിന്ന് ഞങ്ങൾ കപ്പൽയാ്രത

* 27:2 കപ്പലുകൾ ഏെതങ്കിലും തുറമുഖപട്ടണത്തിൽ രജിസ്റ്റർെചയ്യന്ന പതിവ്
അന്നും നിലനിന്നിരുന്നു.
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തുടർന്നു; കാറ്റ ്രപതികൂലമായിരുന്നതുെകാണ്ട് ൈസ്രപസ്
ദ്വീപിെന്റ മറപറ്റിയാണ് ഓടിയത്. 5 കടൽമാർഗം
കിലിക്യയുെടയും പംഫുല്യയുെടയും തീരേത്താടുേചർന്ന്,
യാ്രതെചയ്ത് ഞങ്ങൾ ലുക്കിയയിെല മുറായിൽ
എത്തി. 6 അവിെട ഇറ്റലിയിേലക്കു േപാകുന്ന ഒരു
അെലക്സ്രന്തിയാക്കപ്പൽ കണ്ടിട്ട ശതാധിപൻ ഞങ്ങെള
അതിൽ കയറ്റി. 7 ഞങ്ങള െട യാ്രത പല ദിവസങ്ങൾ
തീെര മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു; വളെര ്രപയാസെപ്പട്ട്
ഞങ്ങൾ ക്നിേദാസ് പട്ടണത്തിനു സമീപെത്തത്തി.
മുേമ്പാട്ട േപാകാൻ കാറ്റ് അനുവദിക്കാതിരുന്നതുെകാണ്ട്
ഞങ്ങൾ സാൽേമാെനതിേരയുള്ള േ്രകത്തദ്വീപിെന്റ
മറവിേലക്കു കപ്പേലാടിച്ച . 8 തീരേത്താടുേചർന്നു
േക്ലശിച്ച മുേമ്പാട്ട നീങ്ങി, ലസയ്യ പട്ടണത്തിനടുത്തുള്ള
“മേനാഹരതുറമുഖം”എന്നറിയെപ്പടുന്നസ്ഥലെത്തത്തി.

9 ഇതിേനാടകം ഞങ്ങൾക്കു വളെര സമയം
നഷ്ടമായി. പാപപരിഹാരദിനത്തിെന്റ ഉപവാസകാലം†
കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അേപ്പാേഴക്കും, സമു്രദയാ്രത
ആപൽക്കരമായിത്തീർന്നിരുന്നതിനാൽ പൗേലാസ്
അവർക്കു മുന്നറിയിപ്പ നൽകിെക്കാണ്ട് ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞു: 10 “പുരുഷന്മാേര, നമ്മുെട ഈ സമു്രദയാ്രത
നാശകരമാകും. അതു കപ്പലിനും ചരക്കിനും നമ്മുെട
ജീവനുേപാലും ഭീമമായ നഷ്ടം വരുത്താൻേപാകുന്നതായി
ഞാൻ കാണുന്നു.” 11എന്നാൽ ശതാധിപൻ പൗേലാസിെന്റ
വാക്കുകെളക്കാൾ കപ്പിത്താെന്റയും കപ്പലുടമയുെടയും
ഉപേദശമാണു കൂടുതൽ ്രശദ്ധിച്ചത.് 12 ആ തുറമുഖം
ശീതകാലം െചലവഴിക്കാൻ േയാജിച്ചതല്ലായിരുന്നതുെകാണ്ട്
വല്ലവിധത്തിലും െഫായ്നീക്യയിെലത്തി, ശീതകാലം
അവിെടകഴിക്കാെമന്ന ്രപതീക്ഷയിൽ യാ്രത
തുടരണെമന്നു ഭൂരിപക്ഷം ആള കള ം അഭി്രപായെപ്പട്ട .
െതക്കുപടിഞ്ഞാേറാട്ട ം വടക്കുപടിഞ്ഞാേറാട്ട ം കടലിേലക്കു
ദർശനമുള്ള േ്രകത്തദ്വീപിെലതുറമുഖമാണു െഫായ്നീക.

െകാടുങ്കാറ്റ്
13 െതക്കൻകാറ്റ മന്ദമായി വീശിത്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ,
തങ്ങള െട ഉേദ്ദശ്യം സാധിച്ച എന്നുതെന്ന അവർ
കരുതി. അതുെകാണ്ടു നങ്കൂരമുയർത്തി, േ്രകത്തയുെട
തീരംേചർന്ന് അവർ യാ്രതതുടർന്നു. 14 എന്നാൽ,
† 27:9 അതായത,് േയാം കിപൂർ. െസപ്റ്റംബർ മാസത്തിെന്റ ഒടുവിലായാണ്
ഈ െപരുന്നാൾ വരുന്നത.് െസപ്റ്റംബർ പകുതിക്കുേശഷം കടൽയാ്രത
ആപൽക്കരമായിത്തീരും, നവംബർ പകുതിമുതൽ മാർച്ച് പകുതിവെര പാേട
നിർത്തിെവക്കുകയും െചയ്യ മായിരുന്നു.
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അധികം സമയം ആകുന്നതിനുമുമ്പുതെന്ന, “വടക്കു-
കിഴക്കൻ” എന്ന െകാടുങ്കാറ്റ് ദ്വീപിൽനിന്ന് ആഞ്ഞടിച്ച .
15 കപ്പൽ െകാടുങ്കാറ്റിൽ അകെപ്പട്ട ; കാറ്റിെനതിരായി
മുേമ്പാട്ട േപാകാൻ സാധ്യമല്ലാതായി. അതുെകാണ്ട്
ഞങ്ങൾ കാറ്റിനു വിേധയരാകുകയും അത് ഞങ്ങെള
ഒഴുക്കിെക്കാണ്ടുേപാകുകയും െചയ്തു. 16 ക്ലൗദ എന്ന
െകാച്ച ദ്വീപിെന്റ മറപറ്റി ഞങ്ങൾ ഓടിെക്കാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ,
്രപാണരക്ഷയ്ക്കുപേയാഗിക്കുന്ന വള്ളം സുരക്ഷിതമായി
െവക്കാൻ ഞങ്ങൾ വളെര ്രപയാസെപ്പട്ട . 17 അതു
വലിച്ച െപാക്കി കപ്പലിേനാടു േചർത്ത് െകട്ടിയുറപ്പിച്ച .
അതിനുേശഷം, കപ്പൽ സിർതിസിെല മണൽത്തിട്ടകളിൽ
െചന്നുകയറുെമന്നു േപടിച്ച് കപ്പൽപ്പായ് കൾ താഴ്ത്തി,
കപ്പലിെന അതിെന്റ ഗതിക്കുവിട്ട . 18 പിേറ്റന്ന് ഉ്രഗമായ
െകാടുങ്കാറ്റിൽെപ്പട്ട് കപ്പൽ ആടിയുലഞ്ഞതിനാൽ,
അവർ ചരക്കുകൾ കടലിേലെക്കറിഞ്ഞുകളയാൻ
തുടങ്ങി. 19 മൂന്നാംദിവസം അവർ സ്വന്തം
ൈകെകാണ്ടുതെന്നകപ്പലിെന്റഭാരംകൂടിയഉപകരണങ്ങള ം
എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. 20അേനകം ദിവസങ്ങൾ സൂര്യെനേയാ
നക്ഷ്രതങ്ങെളേയാ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; െകാടുങ്കാറ്റ്
തുടെര അടിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു; രക്ഷെപ്പടുെമന്നുള്ള
സകല്രപതീക്ഷയും ഒടുവിൽഞങ്ങൾക്കുനഷ്ടമായി.

21 കൂെടയുള്ളവർ ദിവസങ്ങളായി ഭക്ഷണം
കഴിക്കാതിരുന്നേപ്പാൾ, പൗേലാസ് അവരുെടമുമ്പിൽ
എഴുേന്നറ്റ നിന്നുെകാണ്ട് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: “മാന്യേര,
േ്രകത്തയിൽനിന്ന് യാ്രത പുറെപ്പടരുെതന്നുള്ള
എെന്റ ഉപേദശം നിങ്ങൾ സ്വീകരിേക്കണ്ടതായിരുന്നു;
എങ്കിൽ ഈ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു.
22 എങ്കിലും ഇേപ്പാൾ ൈധര്യേത്താെടയിരിക്കാൻ ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു നിർബന്ധമായി പറയുന്നു. നിങ്ങളിലാർക്കും
ജീവഹാനി സംഭവിക്കുകയില്ല, കപ്പൽമാ്രതേമ
നശിക്കുകയുള്ള . 23 ഞാൻ േസവിക്കുന്ന എെന്റ
ഉടയവനായ ൈദവത്തിെന്റ ഒരു ദൂതൻ കഴിഞ്ഞരാ്രതിയിൽ
എെന്റ അടുക്കൽ വന്നുനിന്ന് 24 എേന്നാട,് ‘പൗേലാേസ,
ഭയെപ്പേടണ്ട, നീ ൈകസറുെടമുമ്പിൽ വിസ്താരത്തിനു
നിൽേക്കണ്ടവനാകുന്നു. നിേന്നാെടാപ്പം യാ്രതെചയ്യന്നവെര
ൈദവം നിനക്കു നൽകിയിരിക്കുന്നു’ എന്നു പറഞ്ഞു.
25-26 ആകയാൽ മാന്യേര, ൈധര്യെപ്പട്ടിരിക്കുക, നമ്മുെട
കപ്പൽ ഒരു ദ്വീപിെന്റ കരയ്ക്കടിച്ച തകരുെമങ്കിലും ൈദവം
എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെലതെന്ന സംഭവിക്കുെമന്ന്
ഞാൻവിശ്വസിക്കുന്നു.”
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കപ്പൽേച്ചതം
27 ഇതിെന്റ പതിന്നാലാം രാ്രതിയിൽ, ഞങ്ങൾ
അ്രദിയക്കടലിലൂെട‡ തിരമാലകളാൽ ആടിയുലഞ്ഞ്
മുേന്നാട്ട െപായ്െക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ,അർധരാ്രതിേയാെട,
ഏേതാ ഒരു തീരം അടുത്തുെകാണ്ടിരിക്കുെന്നന്ന്
നാവികർക്കു േതാന്നി. 28 അവിെട െവള്ളത്തിെന്റ ആഴം
അളന്നു േനാക്കിയേപ്പാൾ ഏകേദശം മുപ്പത്തിേയഴു
മീറ്റർ§ എന്നുകണ്ടു. കുറച്ച സമയം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും
െവള്ളത്തിെന്റ ആഴം േനാക്കിയേപ്പാൾ ഏകേദശം
ഇരുപത്തിേയഴു മീറ്റർ* എന്നുകണ്ടു. 29 ഞങ്ങൾ
പാറെക്കട്ട കളിൽ തട്ടിത്തകരുെമന്നുള്ള ഭയത്താൽ
അവർ നാലു നങ്കൂരങ്ങൾ അമരത്തുനിന്നു താഴ്ത്തി,
േനരം പുലരുന്നതിനുേവണ്ടി ്രപാർഥിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
30അണിയത്തുനിന്നു† നങ്കൂരം ഇറക്കുന്നു എന്ന ഭാവത്തിൽ
്രപാണരക്ഷയ്ക്കുപേയാഗിക്കുന്ന വള്ളം കടലിലിറക്കി
നാവികർ കപ്പലിൽനിന്നു രക്ഷെപ്പടാൻ ്രശമിച്ച . 31അേപ്പാൾ
പൗേലാസ് ശതാധിപേനാടും പട്ടാളക്കാേരാടും, “ഈ
ആള കൾ കപ്പലിൽത്തെന്ന നിന്നിെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു
രക്ഷെപ്പടാൻ കഴിയുകയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. 32അേപ്പാൾ
പട്ടാളക്കാർകയർ മുറിച്ച വള്ളംകടലിൽതള്ളി.

33 പുലർച്ചയ്ക്ക് അൽപ്പംമുമ്പ് പൗേലാസ്
അവെരെയല്ലാവെരയും ആഹാരം കഴിക്കാൻ
നിർബന്ധിച്ച . “കഴിഞ്ഞ പതിന്നാലു ദിവസമായി
നിങ്ങൾ നിരന്തരമായ അനിശ്ചിതത്വംമൂലം ആഹാരം
െവടിഞ്ഞു കഴിയുകയായിരുന്നേല്ലാ. 34 ഇേപ്പാൾ
നിങ്ങൾ ദയവായി അൽപ്പെമെന്തങ്കിലും ആഹാരം
കഴിക്കണെമന്നാണ് എെന്റ അേപക്ഷ. നിങ്ങള െട
ജീവരക്ഷയ്ക്ക് അത് അത്യാവശ്യമാണ.് നിങ്ങളിൽ
ആരുെടയും ഒരു തലമുടിേപാലും നഷ്ടമാകുകയില്ല,”
എന്ന് അേദ്ദഹം അവേരാടു പറഞ്ഞു. 35 ഇതു
പറഞ്ഞതിനുേശഷം അേദ്ദഹം അപ്പെമടുത്ത് എല്ലാവരും
കാൺെക ൈദവത്തിനു സ്േതാ്രതംെചയ്തു മുറിച്ച
തിന്നുതുടങ്ങി. 36 അേപ്പാൾ അവർെക്കല്ലാവർക്കും
ൈധര്യമായി; അവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ച . 37 കപ്പലിൽ
ഞങ്ങെളല്ലാവരുംകൂടി ഇരുനൂറ്റിെയഴുപത്തിയാറു
േപരുണ്ടായിരുന്നു. 38 എല്ലാവരും േവണ്ടുന്ന്രത
ഭക്ഷിച്ചതിനുേശഷം ധാന്യം കടലിേലെക്കറിഞ്ഞുകളഞ്ഞ്
കപ്പലിെന്റ ഭാരം കുറച്ച .
‡ 27:27 ഇന്നെത്തഇറ്റലിക്ക് െതക്കുഭാഗമായി കണക്കാക്കെപ്പടുന്നു. § 27:28
അതായത,്ഇരുപത് ഫാതം. * 27:28 അതായത,് പതിനഞ്ച് ഫാതം. † 27:30
അതായത,്കപ്പലിെന്റഅഥവാ,വള്ളത്തിെന്റമുൻഭാഗം
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39 േനരം െവളത്തേപ്പാൾ,സ്ഥലം ഏെതന്നു തിരിച്ചറിയാൻ
അവർക്കു കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിലും മണൽത്തീരമുള്ള ഒരു
ഉൾക്കടൽ കണ്ടിട്ട്, കഴിയുെമങ്കിൽ കപ്പൽ അവിെട
അടുപ്പിക്കാൻ അവർ നിശ്ചയിച്ച . 40അവർ നങ്കൂരങ്ങൾ
മുറിച്ച കടലിൽത്തള്ളകയും ചുക്കാൻ ബന്ധിച്ചിരുന്ന
കയർ അഴിച്ച വിടുകയും െചയ്തു. പിന്നീട് കാറ്റിെനതിേര
പായ നിവർത്തി കരയ്ക്കുേനേര നീങ്ങി. 41 എന്നാൽ
കപ്പൽ ഇരുവശവും കടലുള്ള ഒരു മണൽത്തിട്ടയിൽ കയറി
ഉറച്ച േപായി. അണിയം അനക്കമില്ലാതാകുകയും അമരം‡
തിരകള െടആഘാതത്തിൽതകർന്നുേപാകുകയും െചയ്തു.

42 തടവുകാരിൽ ആരും നീന്തി രക്ഷെപ്പടാതിരിക്കാൻ
അവെര െകാന്നുകളയണെമന്നു പടയാളികൾ ആേലാചിച്ച .
43എന്നാൽ, ശതാധിപൻ പൗേലാസിെന്റ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ
ആ്രഗഹിച്ചതുെകാണ്ട് ആ ആേലാചനയിൽനിന്ന് അവെര
പിന്തിരിപ്പിച്ച . നീന്താൻ കഴിവുള്ളവർ കപ്പലിൽനിന്ന് ആദ്യം
ചാടി നീന്തി കരയ്െക്കത്തിെക്കാള്ളാനും 44 േശഷമുള്ളവർ
പലകകളിേലാ കപ്പലിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങളിേലാ പിടിച്ച
കരയിൽ എത്താനും അേദ്ദഹം ഉത്തരവിട്ട . ഇങ്ങെന
എല്ലാവരുംസുരക്ഷിതരായി കരയ്െക്കത്തി.

28
മാൾട്ടാദ്വീപിൽ

1 രക്ഷെപ്പട്ട കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ,അതു മാൾട്ടാ എന്നു േപരുള്ള
ഒരു ദ്വീപാെണന്ന്ഞങ്ങൾമനസ്സിലാക്കി. 2 ദ്വീപുനിവാസികൾ
ഞങ്ങേളാട് അസാധാരണമായ കനിവു കാണിച്ച .
മഴയും തണുപ്പ ം ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട് അവർ തീകൂട്ടി
ഞങ്ങെള എല്ലാവെരയും സ്വാഗതംെചയ്തു. 3 പൗേലാസ്
ഒരുെകട്ട് ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ േശഖരിച്ച തീയിേലക്കിടുേമ്പാൾ
ഒരണലി ചൂടുെകാണ്ടു പുറത്തുചാടി അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ൈകയിൽ ചുറ്റി. 4 ഇങ്ങെന പൗേലാസിെന്റ ൈകയിൽ
പാമ്പു തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതു കണ്ടിട്ട് ദ്വീപുനിവാസികൾ,
“ഈ മനുഷ്യൻ തീർച്ചയായും ഒരു െകാലപാതകിയാണ;്
കടലിൽനിന്ന് രക്ഷെപ്പട്ടിട്ട ം നീതിേദവി ഇയാെള ജീവിക്കാൻ
അനുവദിക്കുന്നില്ലേല്ലാ!” എന്നു തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 5എന്നാൽ,
പൗേലാസ് ആ പാമ്പിെന തീയിേലക്കു കുടഞ്ഞുകളഞ്ഞു;
േദാഷെമാന്നും സംഭവിച്ചില്ല. 6 അേദ്ദഹം നീരുെവച്ച
വീങ്ങുകേയാ ഉടൻതെന്ന മരിച്ച വീഴുകേയാ െചയ്യ െമന്നു
ജനങ്ങൾ ്രപതീക്ഷിച്ച ;എന്നാൽ,ഏെറേനരംകാത്തിരുന്നിട്ട ം
‡ 27:41 അതായത,്കപ്പലിെന്റപിൻഭാഗം
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അനർഥെമാന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുകണ്ടേപ്പാൾ അവർ
മനസ്സ മാറ്റി,അേദ്ദഹം ഒരു േദവൻതെന്നഎന്നുപറഞ്ഞു.

7ദ്വീപു്രപമാണിയായിരുന്നപുബ്ലിെയാസിന്അവിെടയടുത്ത്
കുെറ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹം ഞങ്ങെള
സ്വീകരിച്ച മൂന്നുദിവസം ആദരേവാെട സൽക്കരിച്ച .
8 അയാള െട പിതാവ് പനിയും അതിസാരവും പിടിെപട്ട
കിടക്കുകയായിരുന്നു. പൗേലാസ് അേദ്ദഹെത്ത കാണാൻ
അകേത്തക്കു െചന്നു; ്രപാർഥിച്ച് അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽ
ൈകെവച്ച സൗഖ്യമാക്കി. 9 ഈ സംഭവെത്തത്തുടർന്നു
ദ്വീപിെല മറ്റ േരാഗികള ം വന്നു സൗഖ്യം്രപാപിച്ച . 10അവർ
പല സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി ഞങ്ങെള ബഹുമാനിച്ച .
യാ്രതപുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ,ഞങ്ങൾക്ക്ആവശ്യമായിരുന്നെതല്ലാം
െകാണ്ടുവന്നുതന്നു.
േറാമിൽഎത്തുന്നു

11 മൂന്നുമാസത്തിനുേശഷം, ആ ദ്വീപിൽ ശീതകാലം
കഴിയുന്നതുവെര നങ്കൂരമടിച്ച കിടന്നിരുന്ന
അശ്വനിചിഹ്നമുള്ള* ഒരു അെലക്സ്രന്തിയൻ കപ്പലിൽ
ഞങ്ങൾ കയറി യാ്രതപുറെപ്പട്ട . 12 ഞങ്ങൾ
സുറക്കൂസയിെലത്തി മൂന്നുദിവസം അവിെട താമസിച്ച .
13അവിെടനിന്നു യാ്രതതിരിച്ച് െരഗ്യമിൽ എത്തി. പിേറ്റന്ന്
െതക്കൻകാറ്റ വീശിയതിനാൽ അതിെന്റ അടുത്തദിവസം
ഞങ്ങൾ പുെത്തെയാലിയിൽ എത്തി. 14 അവിെട
ഏതാനും സേഹാദരങ്ങെള കണ്ടുമുട്ടി. അവർ ഞങ്ങെള
ഒരാഴ്ചേത്തക്ക് അവേരാടുകൂെട താമസിക്കാൻ ക്ഷണിച്ച .
അതിനുേശഷം ഞങ്ങൾ േറാമിേലക്കു യാ്രതയായി.
15 അവിെടയുള്ള സേഹാദരങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ വരുെന്നന്നു
േകട്ടിരുന്നു; അവർ ഞങ്ങെള സ്വീകരിക്കാൻ അപ്യപുരവും
്രതിമണ്ഡപവുംവെര വന്നു. അവെര കണ്ടേപ്പാൾ പൗേലാസ്
ൈദവത്തിനു സ്േതാ്രതംെചയ്ത് ൈധര്യംപൂണ്ടു. 16ഞങ്ങൾ
േറാമിെലത്തിയേശഷം പൗേലാസിന്, പടയാളികള െട
കാവലിൽ േവറിട്ട താമസിക്കാൻഅനുവാദം കിട്ടി.
പൗേലാസ് േറാമിൽ ്രപസംഗിക്കുന്നു

17 മൂന്നുദിവസം കഴിഞ്ഞ് അേദ്ദഹം അവിെടയുള്ള
െയഹൂദേനതാക്കെളവിളിച്ച കൂട്ടി.അവർവന്നുകൂടിയേപ്പാൾ
പൗേലാസ് അവേരാട് ഇങ്ങെന ്രപസ്താവിച്ച : “എെന്റ
സേഹാദരന്മാേര, ഞാൻ നമ്മുെട ജനങ്ങൾേക്കാ നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാരുെട ആചാരങ്ങൾേക്കാ എതിരായി ഒന്നും
്രപവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും െജറുശേലമിൽെവച്ച് എെന്ന
തടവുകാരനാക്കി േറാമാക്കാരുെട ൈകയിൽ ഏൽപ്പിച്ച .

* 28:11 അതായത,്ഇരട്ടൈദവങ്ങൾ
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18 മരണശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹമായ കുറ്റകൃത്യെമാന്നും
ഞാൻ െചയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നതുെകാണ്ട് അവർ എെന്ന
വിചാരണെചയ്തേശഷം സ്വത്രന്തനായി വിടാൻ
ആ്രഗഹിച്ച . 19 എന്നാൽ െയഹൂദർ എതിർത്തേപ്പാൾ
ഞാൻ ൈകസറുെടമുമ്പാെക േമൽവിചാരണയ്ക്
അേപക്ഷിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി. സ്വജനങ്ങൾെക്കതിേര
എെന്തങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടല്ല അങ്ങെന
െചയ്തത്. 20 നിങ്ങെള സന്ദർശിക്കണെമന്നും നിങ്ങേളാടു
സംസാരിക്കണെമന്നും ഞാൻ ആവശ്യെപ്പട്ടത് ഇതു
വ്യക്തമാക്കാനാണ.് ഇ്രസാേയലിെന്റ ്രപത്യാശനിമിത്തമാണ്
ഞാൻഈചങ്ങലയാൽബന്ധിതനായിരിക്കുന്നത.്”

21 “താങ്കെള സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്കു െയഹൂദ്യയിൽനിന്ന്
കത്തുകെളാന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല; അവിെടനിന്നു വന്ന
സേഹാദരങ്ങളിലാരും താങ്കെളപ്പറ്റി േദാഷമായ വിവരങ്ങൾ
അറിയിക്കുകേയാ സംസാരിക്കുകേയാ െചയ്തിട്ട മില്ല.
22 എന്നാൽ, എല്ലായിടത്തുമുള്ള ജനങ്ങൾ ഈ
മതവിഭാഗെത്ത എതിർത്തു സംസാരിക്കുന്നതായി
അറിയുന്നതുെകാണ്ട്, താങ്കള െട അഭി്രപായം േകൾക്കാൻ
ഞങ്ങളാ്രഗഹിക്കുന്നു.”അവർപറഞ്ഞു.

23 അവർ ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ച ; അന്നു നിരവധി
ആള കൾ അേദ്ദഹം താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തു
വെന്നത്തി. രാവിെലമുതൽ സന്ധ്യവെര അേദ്ദഹം
അവേരാടു ൈദവരാജ്യെത്തപ്പറ്റി വിശദീകരിച്ച
്രപസംഗിക്കുകയും േമാശയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽനിന്നും
്രപവാചകപുസ്തകങ്ങളിൽനിന്നും േയശുവിെനപ്പറ്റി അവെര
േബാധ്യെപ്പടുത്താൻ ്രശമിക്കുകയും െചയ്തു. 24അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞതു ചിലർക്കു േബാധ്യെപ്പട്ട ; മറ്റ ചിലർ വിശ്വസിച്ചില്ല.
25അവർതമ്മിൽ േയാജിപ്പിെലത്താെത പിരിഞ്ഞുേപാകാൻ
തുടങ്ങിയേപ്പാൾ പൗേലാസ് ഇങ്ങെനെയാരു ്രപസ്താവന
നടത്തി:
26 “ ‘ഈജനത്തിെന്റഅടുത്തുെചന്ന്അവേരാടു പറേയണ്ടത്:
“നിങ്ങൾ എേപ്പാഴും േകട്ട െകാണ്ടിരിക്കും, എന്നാൽ

ഒരിക്കലും ്രഗഹിക്കുകയില്ല;
നിങ്ങൾ എേപ്പാഴും കണ്ടുെകാണ്ടിരിക്കും, എന്നാൽ
ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കുകയില്ല.”

27ഈജനത്തിെന്റഹൃദയംതഴമ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവർതങ്ങള െട െചവിെകാണ്ടു േകൾക്കുന്നേതയില്ല.
അവർകണ്ണ കൾഅടച്ച മിരിക്കുന്നു.

അങ്ങെനയല്ലായിരുെന്നങ്കിൽ അവർ തങ്ങള െട
കണ്ണ കൾെകാണ്ടുകാണുകയും
െചവികൾെകാണ്ടു േകൾക്കുകയും
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ഹൃദയംെകാണ്ടു ്രഗഹിക്കുകയും െചയ്തിട്ട്
അവർ മാനസാന്തരെപ്പടുകയും ഞാൻ അവെര

സൗഖ്യമാക്കുകയും െചയ്യ മായിരുന്നു,’†
എന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് െയശയ്യാ്രപവാചകനിലൂെട
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാേരാടു പറഞ്ഞിട്ട ള്ളത്സത്യംതെന്ന.

28 “അതുെകാണ്ട് ൈദവം അവിടെത്ത രക്ഷ
െയഹൂേദതരർക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു, അവർ അത്
അംഗീകരിക്കും എന്നു നിങ്ങളറിയണെമന്നു ഞാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു.” 29 പൗേലാസ് രണ്ടുവർഷംമുഴുവൻ
താൻ വാടകയ്െക്കടുത്ത വീട്ടിൽ താമസിച്ച െകാണ്ട്, തെന്ന
കാണാൻവന്നഎല്ലാവെരയുംസ്വീകരിച്ച .‡

30-31അേദ്ദഹം ൈധര്യസേമതം, നിർവിഘ്നം ൈദവരാജ്യം
്രപസംഗിച്ച ം കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെനപ്പറ്റി
പഠിപ്പിച്ച െകാണ്ടുമിരുന്നു.

† 28:27 െയശ. 6:9,10 ‡ 28:29 ചി.ൈക.്രപ.ഈവാക്യം കാണുന്നില്ല.
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േറാമർക്ക്എഴുതിയ േലഖനം
1 ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ ദാസനും അെപ്പാസ്തലനും
ൈദവത്തിെന്റ സുവിേശഷം ്രപസംഗിക്കുന്നതിനു
നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നവനുമായ പൗേലാസാണ് ഈ
േലഖനം എഴുതുന്നത്. 2 ൈദവം ദീർഘകാലം മുേമ്പ
വിശുദ്ധ്രഗന്ഥങ്ങളിൽ അവിടെത്ത ്രപവാചകന്മാരിലൂെട
വാഗ്ദാനംെചയ്തിട്ട ള്ളതാണ് തെന്റ പു്രതെനക്കുറിച്ച ള്ള
ഈ സുവിേശഷം. 3 േയശു്രകിസ്തു ദാവീദിെന്റ
സന്തതിപരമ്പരയിൽ മനുഷ്യനായി ജന്മെമടുക്കുകയും
4 പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ശക്തിയാൽ നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ മരണത്തിൽനിന്നുള്ള
പുനരുത്ഥാനത്തിലൂെട അവിടന്ന് ൈദവപു്രതെനന്ന്
സ്ഥാപിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. 5 ഈ ്രകിസ്തു
മുഖാന്തരമാണ് അെപ്പാസ്തലത്വവും അതിനുള്ള
ൈദവകൃപയും ഞങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചത.് അതാകെട്ട,
അവിടെത്ത നാമത്തിെന്റ പുകഴ്ചയ്ക്കുേവണ്ടി
സകലജനവിഭാഗങ്ങളിൽ ഉള്ളവെരയും തന്നിലുള്ള
വിശ്വാസത്തിേലക്കുംതൽഫലമായഅനുസരണത്തിേലക്കും
നയിേക്കണ്ടതിനുമാണ്. 6 േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
സ്വന്തമായിരിക്കുന്നതിനു വിളിക്കെപ്പട്ടവരായ നിങ്ങള ം
അവരിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

7 ൈദവത്തിെന്റ വാത്സല്യജനങ്ങള ം വിശുദ്ധജനവും
ആയിരിക്കാൻ ൈദവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നവരായ,
േറാം നഗരത്തിലുള്ള നിങ്ങൾെക്കല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി
ഇെതഴുതുന്നു.

നമ്മുെട പിതാവായ ൈദവത്തിൽനിന്നും കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിൽനിന്നും നിങ്ങൾക്കു കൃപയും
സമാധാനവും ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട!

േറാംസന്ദർശിക്കാനുള്ളപൗേലാസിെന്റഅഭിവാഞ്ഛ
8 നിങ്ങള െട വിശ്വാസം ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും
സു്രപസിദ്ധമായിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് ഞാൻ ആദ്യംതെന്ന
നിങ്ങൾെക്കല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി േയശു്രകിസ്തുവിലൂെട
എെന്റ ൈദവത്തിനു സ്േതാ്രതംെചയ്യന്നു. 9 ഞാൻ
എേപ്പാഴും നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപാർഥിക്കുന്നു എന്നതിന്
ൈദവം സാക്ഷിയാണ്. ആ ൈദവെത്തയാണ് അവിടെത്ത
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പു്രതെനക്കുറിച്ച ള്ള സുവിേശഷം ്രപസംഗിക്കുന്നതിലൂെട
ഞാൻ സർവാത്മനാ േസവിക്കുന്നത.് 10 ൈദവത്തിനു
്രപസാദമുണ്ടായിട്ട് എങ്ങെനെയങ്കിലും ഒടുവിൽ നിങ്ങള െട
അടുെത്തത്താൻ വഴിതുറക്കണെമന്ന് ഞാൻ എേപ്പാഴും
്രപാർഥനയിൽയാചിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുകയാണ.്

11 നിങ്ങെള ആത്മികമായി ശാക്തീകരിക്കുന്നതിന്
സഹായിക്കുന്ന എെന്തങ്കിലും കൃപാദാനം
നൽകുന്നതിനുേവണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങെള കാണാൻ
അതിയായി ആ്രഗഹിക്കുന്നത.് 12 അതായത്, എെന്റയും
നിങ്ങള െടയും വിശ്വാസത്താൽ നമുക്കു പരസ്പരം
േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമേല്ലാ. 13 സേഹാദരങ്ങേള,
എെന്റ ശു്രശൂഷകൾെകാണ്ട് മറ്റ ജനതകള െട മേധ്യ
എന്നേപാെല നിങ്ങള െട ഇടയിലും ചില ആത്മികഫലങ്ങൾ
ഉണ്ടാകണെമന്ന ലക്ഷ്യേത്താെട നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
വരാൻ ഞാൻ പലേപ്പാഴും പരി്രശമിച്ച എന്നും എന്നാൽ,
തടസ്സങ്ങൾമൂലം ഇതുവെരയും അതിനു കഴിഞ്ഞില്ല എന്നും
നിങ്ങൾഅറിയാതിരിക്കരുത.്

14 പരിഷ്കൃതേരാടും അപരിഷ്കൃതേരാടും*
വിദ്യാസമ്പന്നേരാടും വിദ്യാവിഹീനേരാടും എനിക്ക്
ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട.് 15 അതുെകാണ്ടാണ,് േറാമിലുള്ള
നിങ്ങേളാടും സുവിേശഷം അറിയിക്കാൻ ഞാൻ
വളെരയധികംആ്രഗഹിക്കുന്നത.്

16 സുവിേശഷെത്തക്കുറിച്ച ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല;
ഒന്നാമത് െയഹൂദനും പിന്നീട് െയഹൂേദതരനും, ഇങ്ങെന,
വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് രക്ഷനൽകുന്ന
ൈദവശക്തിയാകുന്നു. 17 കാരണം, ൈദവം
മനുഷ്യെന നീതിമാനാക്കുന്ന വിധം സുവിേശഷത്തിൽ
്രപകടമായിരിക്കുന്നു; “വിശ്വാസത്താലാണ് നീതിമാൻ
ജീവിക്കുന്നത്”† എന്ന തിരുെവഴുത്ത് അനുസരിച്ച് ആ
നീതീകരണംആദ്യവസാനം വിശ്വാസത്താലാണ്.

മനുഷ്യെന്റഅനീതിെക്കതിേരൈദവത്തിെന്റ േകാപം
18 അനീതിെകാണ്ടു സത്യെത്ത അടിച്ചമർത്തുന്ന
മനുഷ്യരുെട സകലവിധ ദുഷ്ടതയ്ക്കും അനീതിക്കും
എതിേര ൈദവത്തിെന്റ ഉ്രഗേകാപം സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്
്രപകടമായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. 19 യഥാർഥത്തിൽ,
ൈദവെത്തക്കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധ്യമായത് അവർക്കു
വ്യക്തമായിരുന്നു. കാരണം, ൈദവം അത് അവർക്കു
്രപകടമാക്കി നൽകിയിരുന്നു. 20 ഇങ്ങെന, അവിടന്നു
സൃഷ്ടിച്ച സകലത്തിലൂെടയും തെന്റ അനന്തമായ ശക്തി,

* 1:14 മൂ.ഭാ. േ്രഗക്കരുംബർബരരും † 1:17 ഹബ. 2:4
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ദിവ്യസ്വഭാവം എന്നീ അദൃശ്യമായ ഗുണവിേശഷങ്ങൾ
േലാകസൃഷ്ടിമുതൽ ്രഗഹിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു.
അതുെകാണ്ട് മനുഷ്യനു യാെതാരു ന്യായീകരണവും
പറയാൻസാധ്യമല്ല.

21 അവർ ൈദവെത്തക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു എങ്കിലും
ൈദവമായി അംഗീകരിച്ച് മഹത്ത്വെപ്പടുത്തുകേയാ
നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുകേയാ െചയ്തില്ല; പിെന്നേയാ,
സ്വന്തം യുക്തിേബാധംെകാണ്ട് യാെതാരു ്രപേയാജനവും
ഇല്ലാെതഅവരുെട വിേവകശൂന്യമായ ഹൃദയം ഇരുളടഞ്ഞും
േപായി. 22ജ്ഞാനികൾഎന്നുസ്വയംഅവകാശെപ്പട്ട െകാണ്ട്
അവർ െവറും മൂഢരായി മാറി. 23 അനശ്വരനായ
ൈദവത്തിനു മഹത്ത്വം നൽേകണ്ടതിനു പകരം നശ്വരനായ
മനുഷ്യൻ, പക്ഷികൾ, മൃഗങ്ങൾ, ഇഴജന്തുക്കൾ ഇവയുെട
സാദൃശ്യത്തിലുള്ളരൂപങ്ങൾക്ക്അവർ മഹത്ത്വംകൽപ്പിച്ച .

24 അതുെകാണ്ട,് അവരുെട ഹൃദയത്തിെല
ദുർേമാഹങ്ങളാൽ നിയ്രന്തിക്കെപ്പട്ട് അപമാനകരമായ
ശാരീരികവൃത്തികളിൽ പരസ്പരം വ്യാപൃതരാകാൻ
ൈദവം അവെര അശുദ്ധിയിേലക്ക് ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞു.
25അവർ ൈദവെത്തക്കുറിച്ച ള്ള സത്യം ഉേപക്ഷിച്ച് വ്യാജം
സ്വീകരിക്കുകയും ്രസഷ്ടാവിെന ആരാധിക്കുന്നതിനു
പകരം സൃഷ്ടിെയ വണങ്ങി േസവിക്കുകയും െചയ്തു. ആ
്രസഷ്ടാവായൈദവംഎേന്നക്കുംവാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ,ആേമൻ.

26 ഇക്കാരണത്താൽ ൈദവം അവെര ലജ്ജാകരമായ
വികാരങ്ങളിേലക്ക് ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞു; അവരുെട
സ്്രതീകൾേപാലും സ്വാഭാവിക ൈലംഗികേവഴ്ചയ്ക്കു
പകരം ്രപകൃതിവിരുദ്ധ ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർെപ്പട്ട .
27 അതുേപാെലതെന്ന, സ്്രതീകള മായുള്ള സ്വാഭാവിക
ൈലംഗികേവഴ്ച ഉേപക്ഷിച്ച് പുരുഷന്മാർ വിഷയാസക്തി
മൂത്ത് പരസ്പരം ഹീനകൃത്യങ്ങളിൽ മുഴുകി; അവരുെട
്രപകൃതിവിരുദ്ധ ്രപവൃത്തികൾക്ക് അർഹമായ ്രപതിഫലം
അവരുെടശരീരത്തിൽ ്രപാപിക്കുകയും െചയ്തു.

28ഇങ്ങെനൈദവെത്തഅംഗീകരിക്കുന്നതു േ്രശഷ്ഠമായി
കരുതാതിരുന്നേപ്പാൾ, അേയാഗ്യമായതു ്രപവർത്തിക്കുന്ന
അധമബുദ്ധിക്കു ൈദവം അവെര വിട്ട കളഞ്ഞു. 29അവർ
എല്ലാവിധ അനീതിയും േദാഷവും അത്യാ്രഗഹവും
തിന്മയും നിറഞ്ഞവരാണ്. അവരുെട ജീവിതം അസൂയ,
െകാലപാതകം, ശണ്ഠ, വഞ്ചന, ദുഷ്ടത എന്നിവ
നിറഞ്ഞതാണ.് വൃഥാഭാഷികള ം 30 പരദൂഷകരും
ൈദവേദ്വഷികള ം ധിക്കാരികള ം ഗർവിഷ്ഠരും
െപാങ്ങച്ചക്കാരുമാണ് അവർ. തിന്മയുെട പുതിയ വഴികൾ
അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അവർ മാതാപിതാക്കെള
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അനുസരിക്കാത്തവരും 31 അവിേവകികള ം
വിശ്വാസവഞ്ചകരും മനുഷ്യത്വമില്ലാത്തവരും ദയ
ഇല്ലാത്തവരും ആണ.് 32 ഇങ്ങെനയുള്ളവർ
മരണേയാഗ്യരാണ് എന്ന ൈദവകൽപ്പന
അറിഞ്ഞിട്ട ം അവർ ഇക്കാര്യങ്ങൾതെന്ന തുടർന്നു
്രപവർത്തിക്കുന്നു; അതുമാ്രതേമാ, അങ്ങെനെചയ്യന്നവെര
േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുകയുംെചയ്യന്നു.

2
ൈദവത്തിെന്റനീതിയുള്ളന്യായവിധി

1 ആകയാൽ ശിക്ഷവിധിക്കുന്ന മനുഷ്യാ, നീ
ആരുമായിെക്കാള്ളെട്ട, നിനക്ക് ഒരു ന്യായീകരണവും
പറയാനില്ല. മറ്റള്ളവെര ശിക്ഷവിധിക്കുന്നതിലൂെട നീ
നിെന്നത്തെന്നയാണ് ശിക്ഷവിധിക്കുന്നത.് കാരണം,
ഏതു കാര്യത്തിനു മെറ്റാരാെള ശിക്ഷവിധിക്കുേന്നാ
അേതകാര്യം നീയും ്രപവർത്തിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. 2 ഇത്തരം
്രപവൃത്തികൾ െചയ്യന്നവർെക്കതിേര ൈദവം സത്യം
ആധാരമാക്കി ശിക്ഷവിധിക്കുെമന്ന് നമുക്കറിയാം.
3 അതുെകാണ്ട് േഹ മനുഷ്യാ, അത്തരം ്രപവൃത്തികൾ
െചയ്യന്നവെര ശിക്ഷവിധിച്ചിട്ട് അേത ്രപവൃത്തിതെന്ന
െചയ്യന്ന നിനക്കു ൈദവത്തിെന്റ ശിക്ഷാവിധിയിൽനിന്ന്
രക്ഷെപ്പടാൻ സാധിക്കും എന്നു നീ വിചാരിക്കുന്നുേണ്ടാ?
4 ൈദവത്തിെന്റ ദയ നിെന്ന മാനസാന്തരത്തിേലക്കു
നയിക്കുന്നതിനാെണന്ന് തിരിച്ചറിയാെത നീ അവിടെത്ത
സമൃദ്ധമായ ദയയും സഹിഷ്ണുതയും ദീർഘക്ഷമയും
നിസ്സാരമായി കരുതുകയാേണാ?

5എന്നാൽ, ൈദവത്തിെന്റ നീതിയുള്ള വിധി െവളിെപ്പടുന്ന
േ്രകാധദിവസേത്തക്കു, നിെന്റ ശാഠ്യവും അനുതാപമില്ലാത്ത
ഹൃദയവും നിമിത്തം നിനക്കുതെന്ന ൈദവേ്രകാധം
േശഖരിച്ച െവക്കുകയാണ്. 6 ൈദവം “ഓേരാ വ്യക്തിക്കും
അവനവെന്റ ്രപവൃത്തിക്കനുസരിച്ച പകരംെചയ്യ ം.”*
7 നിരന്തരം നന്മ്രപവൃത്തികൾ െചയ്തുെകാണ്ടു മഹത്ത്വവും
മാനവും അനശ്വരതയും അേന്വഷിക്കുന്നവർക്ക്
അവിടന്നു നിത്യജീവൻ നൽകും. 8 എന്നാൽ, സത്യം
അനുസരിക്കാെത സ്വാർഥചിന്തേയാടുകൂടി ദുഷ്ടതെയ
അനുസരിക്കുന്നവരുെടേമൽ േകാപവും േ്രകാധവും
വർഷിക്കും. 9 തിന്മെചയ്യന്ന ഏതു മനുഷ്യജീവിക്കും
ഒന്നാമതു െയഹൂദനും പിന്നീട് െയഹൂേദതരനും
പീഡയും സങ്കടവും ഉണ്ടാകും. 10 എന്നാൽ, നന്മ
്രപവർത്തിക്കുന്നവർെക്കല്ലാം, ഒന്നാമതു െയഹൂദനും പിന്നീട്
* 2:6 സങ്കീ. 62:12;സദൃ. 24:12
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െയഹൂേദതരനും മഹത്ത്വവും ബഹുമാനവും സമാധാനവും
ലഭിക്കും; 11കാരണം,ൈദവം പക്ഷേഭദം ഇല്ലാത്തവനാണ്.

12 ന്യായ്രപമാണം ലഭിക്കാെത പാപംെചയ്ത
െയഹൂേദതരെരല്ലാം ന്യായ്രപമാണംകൂടാെതതെന്ന
നശിക്കും. ന്യായ്രപമാണം ഉണ്ടായിട്ട ം പാപംെചയ്ത
െയഹൂദെരല്ലാം ന്യായ്രപമാണത്താൽ ശിക്ഷവിധിക്കെപ്പടും.
13 ന്യായ്രപമാണം െവറുേത േകൾക്കുന്നവരല്ല,
ൈദവസന്നിധിയിൽ നീതിനിഷ്ഠർ; ന്യായ്രപമാണം
അനുസരിക്കുന്നവരാണ് നീതീകരിക്കെപ്പടുന്നത്.
14 ന്യായ്രപമാണം ഇല്ലാത്ത െയഹൂേദതരർ അവ
േകൾക്കാെത സ്വാഭാവികമായിത്തെന്ന ന്യായ്രപമാണം
അനുശാസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ്രപവർത്തിക്കുന്നു. ഇങ്ങെന
അവർ തങ്ങൾക്കുതെന്ന ഒരു ന്യായ്രപമാണമായിത്തീരുന്നു.†
15 അവരുെട ചിന്തകൾ അവെര കുറ്റെപ്പടുത്തുകേയാ
ന്യായീകരിക്കുകേയാ െചയ്തും അവരുെട
മനസ്സാക്ഷികൂെട അതിനു സാക്ഷ്യംവഹിച്ച ം ന്യായ്രപമാണം
അനുശാസിക്കുന്ന ്രപവൃത്തികൾ അവരുെട ഹൃദയത്തിൽ
എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു. 16 ഞാൻ
്രപസംഗിക്കുന്ന സുവിേശഷം അനുസരിച്ച് ഒരു ദിവസം
ൈദവം േയശു്രകിസ്തുവിലൂെട മനുഷ്യരുെട രഹസ്യങ്ങെള
ന്യായംവിധിക്കും.
െയഹൂദനും ന്യായ്രപമാണവും

17 എന്നാൽ, നീ നിെന്നത്തെന്ന െയഹൂദൻ എന്നു
വിളിക്കുകയും ന്യായ്രപമാണത്തിൽ ആ്രശയിക്കുകയും
ൈദവേത്താടുള്ള ബന്ധെത്തക്കുറിച്ച് ആത്മ്രപശംസ
നടത്തുകയും െചയ്യന്നേല്ലാ. 18നീന്യായ്രപമാണംപഠിച്ചതിെന്റ
ഫലമായി ൈദവഹിതം തിരിച്ചറിയുകയും ഉത്തമമായത്
അംഗീകരിക്കുകയും െചയ്യന്നേല്ലാ; 19 ജ്ഞാനത്തിെന്റയും
സത്യത്തിെന്റയുംസാക്ഷാത്കാരം ന്യായ്രപമാണത്തിൽനിന്നു
ലഭിച്ചിട്ട ള്ളതുെകാണ്ട് നീ അന്ധർക്കു വഴികാട്ട ന്ന
വ്യക്തിയും ഇരുട്ടിലുള്ളവർക്കു ്രപകാശവും 20 മൂഢർക്ക്
പരിശീലകനും ശിശുക്കൾക്ക് അധ്യാപകനും ആെണന്നും
പൂർണനിശ്ചയമുള്ളവനായിരിക്കുന്നേല്ലാ. 21 എങ്കിൽ,
മറ്റള്ളവെര ഉപേദശിക്കുന്ന നീ എന്തുെകാണ്ട് നിെന്നത്തെന്ന
ഉപേദശിക്കുന്നില്ല? േമാഷ്ടിക്കരുത് എന്നു ്രപസംഗിക്കുന്ന
നീ േമാഷ്ടിക്കുേന്നാ? 22 വ്യഭിചാരം െചയ്യരുത് എന്നു
ജനങ്ങേളാടു പറയുന്ന നീ വ്യഭിചാരംെചയ്യ േന്നാ?
വി്രഗഹങ്ങെള െവറുക്കുന്ന നീ േക്ഷ്രതങ്ങൾ

† 2:14 എഴുതെപ്പട്ട ന്യായ്രപമാണം ലഭിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിലും െയഹൂേദതരരുെടയും
മനസ്സാക്ഷിക്കുള്ളിൽനന്മേയത്തിന്മേയത്എന്നവിേവചനശക്തിയുണ്ട.് ഇത് ഒരു
അലിഖിതനിയമസംഹിതയാണ.്
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െകാള്ളയടിക്കുേന്നാ? 23 ന്യായ്രപമാണെത്തപ്പറ്റി
ആത്മ്രപശംസ െചയ്യന്ന നീ ന്യായ്രപമാണം ലംഘിച്ച്
ൈദവെത്ത അപമാനിക്കുകയാേണാ? 24 “നിങ്ങൾനിമിത്തം
ൈദവനാമം െയഹൂദരല്ലാത്തവരുെട ഇടയിൽ
നിന്ദിക്കെപ്പടുന്നു”‡എെന്നഴുതിയിരിക്കുന്നേല്ലാ!

25 നീ ന്യായ്രപമാണം അനുസരിക്കുെന്നങ്കിൽ
പരിേച്ഛദനം ്രപേയാജനമുള്ളതാകും; എന്നാൽ
ന്യായ്രപമാണം ലംഘിച്ചാേലാ നീ പരിേച്ഛദനം
സ്വീകരിക്കാത്തതിനു തുല്യമായിത്തീരുന്നു. 26 പരിേച്ഛദനം
സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ന്യായ്രപമാണത്തിെല
വിധികളനുസരിച്ചാൽ പരിേച്ഛദനമുള്ളവെരേപ്പാെല അവരും
പരിഗണിക്കെപ്പടുകയിേല്ല? 27 ശരീരത്തിൽ പരിേച്ഛദനം
ഏൽക്കാെതതെന്ന ന്യായ്രപമാണം അനുസരിക്കുന്ന
െയഹൂേദതരൻ, ലിഖിതനിയമസംഹിതയും പരിേച്ഛദനവും
ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട ം നിയമം ലംഘിക്കുന്നനിെന്നകുറ്റംവിധിക്കും.

28 കാരണം, പുറേമ െയഹൂദനായിരിക്കുന്നവനല്ല
യഥാർഥ െയഹൂദൻ; അതുേപാെല, യഥാർഥ പരിേച്ഛദനം,
ശരീരത്തിൽ െചയ്യന്ന ബാഹ്യമായ ഒന്നല്ല. 29 പിെന്നേയാ,
അകേമ െയഹൂദനായിരിക്കുന്നവനാണ് യഥാർഥ
െയഹൂദൻ; ന്യായ്രപമാണത്തിെല അക്ഷര്രപകാരമുള്ളതല്ല,
ആത്മാവിനാൽ ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളതാണ് ശരിയായ
പരിേച്ഛദനം. ഇങ്ങെനയുള്ളവർക്ക് മനുഷ്യരിൽനിന്നല്ല,
ൈദവത്തിൽനിന്നുതെന്ന ്രപശംസലഭിക്കും.

3
ൈദവത്തിെന്റവിശ്വസ്തത

1 അങ്ങെനെയങ്കിൽ െയഹൂദനായിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
എന്തു ്രപേയാജനമാണ് ഉള്ളത്? അതുേപാെല, പരിേച്ഛദനം
സ്വീകരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് എന്തു ലാഭമാണുള്ളത?്
2എല്ലാവിധത്തിലും വളെരയുണ്ട:് അതിൽ ്രപഥമഗണനീയം
ൈദവത്തിെന്റ അരുളപ്പാടുകൾ െയഹൂദന്മാെര
ഭരേമൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നതാണ.്

3 ആ അരുളപ്പാടുകൾ ചിലർ അവിശ്വസിച്ച .
അതുെകാെണ്ടന്ത്? അവരുെട വിശ്വാസരാഹിത്യത്താൽ
ൈദവത്തിെന്റ വിശ്വസ്തത ഇല്ലാതാകുേമാ? 4 ഒരിക്കലുമില്ല!
എല്ലാ മനുഷ്യരും വ്യാജംപറയുന്നവർആയിരുന്നാലും ൈദവം
സത്യസന്ധനാണ്.
“അങ്ങയുെട വാക്കുകളിൽ അങ്ങ് നീതിമാെനന്നു

െതളിയുന്നതിനും

‡ 2:24 െയശ. 52:5



േറാമർ 3:5 421 േറാമർ 3:17

വിചാരണയിൽഅങ്ങ്വിജയിക്കാനും,”*
എന്ന്എഴുതിയിട്ട ണ്ടേല്ലാ.

5 എന്നാൽ, ൈദവം എ്രത നീതിമാനാെണന്നത് നമ്മുെട
അനീതി ്രപകടമാക്കുന്നുെവങ്കിൽ നാം എന്താണു പറയുക?
മാനുഷികമായ രീതിയിൽ േചാദിക്കെട്ട, “നമ്മുെടേമൽ
േ്രകാധം െവളിെപ്പടുത്തുന്ന ൈദവം നീതിമാൻ അല്ല”
എന്നാേണാ? 6 ഒരിക്കലുമല്ല. അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ
അനീതിയുള്ള ൈദവത്തിന് േലാകെത്ത വിധിക്കാൻ
എങ്ങെനകഴിയും? 7എന്നാൽ “എെന്റകാപട്യംൈദവത്തിെന്റ
സത്യസന്ധതെയ ്രപകടമാക്കുന്നതിലൂെട അവിടെത്ത
യശസ്സ വർധിപ്പിക്കുെന്നങ്കിൽ, എന്തിനാണ് പിെന്നയും
എെന്ന പാപിെയന്നു വിധിെയഴുതുന്നത?്” എന്നു ചിലർ
വാദിേച്ചക്കാം, 8 അേപ്പാൾ, “നന്മ ഉണ്ടാേകണ്ടതിനുേവണ്ടി
നമുക്കു തിന്മ ്രപവർത്തിക്കാം” എന്നാേണാ? ചിലരാകെട്ട,
ഇ്രപകാരം ഞങ്ങൾ പറയുന്നതായി ഞങ്ങെളപ്പറ്റി അപവാദം
പറയുന്നുണ്ട്; അവർ അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷാവിധി അവർക്കു
ലഭിക്കും.

നീതിമാൻആരുമില്ല
9അേപ്പാൾ എന്ത്? െയഹൂദരായ നമുക്ക് എെന്തങ്കിലും
േ്രശഷ്ഠത ഉേണ്ടാ? ഇേല്ലയില്ല. മുമ്പു നാം െതളിച്ച
പറഞ്ഞതുേപാെലതെന്ന െയഹൂദനും െയഹൂേദതരനും
ഇങ്ങെനഎല്ലാവരും പാപത്തിന്അധീനർതെന്നയാണ്.
10 “നീതിനിഷ്ഠർആരുമില്ല, ഒരാൾേപാലും ഇല്ല.

11 ്രഗഹിക്കുന്നവർആരുമില്ല,
ൈദവെത്തഅേന്വഷിക്കുന്നവരുമില്ല.

12എല്ലാവരും വഴിെതറ്റി
ഒന്നടങ്കം െകാള്ളരുതാത്തവരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു;

നന്മെചയ്യന്നവർആരുമില്ല,
ഒെരാറ്റവ്യക്തിേപാലുമില്ല.”†

13 “അവരുെട െതാണ്ടതുറന്നശവക്കുഴി;
അവർനാവുെകാണ്ട് വഞ്ചിക്കുന്നു;”‡

“അവരുെടഅധരങ്ങളിൽഅണലിവിഷമുണ്ട്.”§
14 “അവരുെട വായിൽ ശാപവും കയ് പും
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.”*

15 “അവരുെട പാദങ്ങൾരക്തം െചാരിയാൻപായുന്നു.
16നാശവും ദുരിതവുംഅവരുെട പാതകളിൽ ഉണ്ട.്

17സമാധാനത്തിെന്റ മാർഗംഅവർക്ക്അറിഞ്ഞുകൂടാ.”†

* 3:4 സങ്കീ. 51:4 † 3:12 സങ്കീ. 14:1-3; 53:1-3;സഭാ. 7:20 ‡ 3:13 സങ്കീ. 5:9
§ 3:13 സങ്കീ. 140:3 * 3:14 സങ്കീ. 10:7 † 3:17 െയശ. 59:7,8
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18 “അവരുെട ദൃഷ്ടിയിൽ ൈദവഭയം
ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു,”‡

എന്നിങ്ങെനതിരുെവഴുത്തിൽഎഴുതിയിരിക്കുന്നേല്ലാ!
19 ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ നിബന്ധനകൾ
ബാധകമായിരിക്കുന്നത് അതു ലഭിച്ചിട്ട ള്ളവർക്കാെണന്ന്
നമുക്കറിയാം. ഇതു നൽകിയിരിക്കുന്നത,്
എല്ലാ അധരങ്ങള ം ഒഴിവുകഴിവുകൾ ഒന്നും
പറയാനില്ലാെത നിശ്ശബ്ദമാകാനും േലാകത്തിലുള്ളവർ
മുഴുവൻ ൈദവേത്താടു കണക്കു േബാധിപ്പിക്കാൻ
കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുെവന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നതിനുംേവണ്ടിയാണ.്
20 അതുെകാണ്ട,് ന്യായ്രപമാണം അനുശാസിക്കുന്ന
്രപവൃത്തികൾഅനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂെടആരുംൈദവത്തിെന്റ
മുമ്പാെക നീതിനിഷ്ഠരാകുകയില്ല; പിെന്നേയാ,
നമ്മുെട പാപെത്തക്കുറിച്ച ള്ള അറിവു നൽകുകയാണ്
ന്യായ്രപമാണം െചയ്യന്നത.്
വിശ്വാസത്തിലൂെട നീതീകരണം

21 എന്നാൽ ഇേപ്പാഴാകെട്ട, ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
ആചരണംകൂടാെത ലഭിക്കുന്ന ൈദവികപാപവിേമാചനം
െവളിെപ്പട്ട വന്നിരിക്കുന്നു; ഇതിെനക്കുറിച്ച
ന്യായ്രപമാണത്തിലും ്രപവാചകന്മാരുെട ലിഖിതങ്ങളിലും
സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തിയിട്ട ള്ളതാണ്. 22 േയശു്രകിസ്തുവിലുള്ള
വിശ്വാസത്താൽ ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ള ഈ
കുറ്റവിമുക്തി, വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്നു.
23 െയഹൂദെനേന്നാ െയഹൂേദതരെനേന്നാ ഒരു
േഭദവുമില്ലാെത എല്ലാവരും പാപംെചയ്തു ൈദവേതജസ്സിന്
അന്യരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. 24എങ്കിലും ൈദവകൃപയാൽ,
്രകിസ്തുേയശുമുേഖനയുള്ള വീെണ്ടടുപ്പിലൂെട അവെര
സൗജന്യമായി നീതീകരിക്കുന്നു. 25 ൈദവം േയശുവിെന്റ
രക്തംെചാരിഞ്ഞ് പാപനിവാരണയാഗമാക്കി പരസ്യമായി
നൽകിയതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂെടയാണ് ഈ നീതി
ലഭിക്കുന്നത്. അവിടെത്ത നീതി ്രപകടമാക്കുന്നതിനാണ്
ഇേപ്പാൾ ഇങ്ങെന െചയ്തത്. ൈദവം അവിടെത്ത
ദീർഘക്ഷമനിമിത്തം മുൻകാലപാപങ്ങൾക്കു
ശിക്ഷവിധിച്ചതുമില്ല. 26അവിടന്ന് ഇങ്ങെന ്രപവർത്തിച്ചത,്
ഈകാലഘട്ടത്തിൽഅവിടെത്തനീതി ്രപകടമാക്കിെക്കാണ്ട്,
നീതിനിഷ്ഠനും േയശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവെര
നീതീകരിക്കുന്നവനുംആയിരിക്കാനാണ്.

27 അങ്ങെനെയങ്കിൽ ്രപശംസയ്ക്ക് സ്ഥാനം
എവിെട? അത് നീങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു. ഏതു
്രപമാണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ? അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ
‡ 3:18 സങ്കീ. 36:1
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ആവശ്യമുള്ള ന്യായ്രപമാണത്താേലാ? അല്ല, വിശ്വാസം
ആവശ്യമുള്ള ്രപമാണത്താൽത്തെന്നയാണ്. 28 അങ്ങെന
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികൾവഴിയല്ലാെത
വിശ്വാസത്താൽത്തെന്ന മനുഷ്യൻ നീതീകരിക്കെപ്പടുന്നു
എന്നു നാം കാണുന്നു. 29 ൈദവം െയഹൂദരുെടമാ്രതേമാ?
അവിടന്ന് െയഹൂദരല്ലാത്തവരുെടയും ൈദവം അല്ലേയാ?
അേത, അവിടന്ന് അവരുെടയും ൈദവമാണ്. 30 ൈദവം
ഒരുവേനയുള്ള ; അതുെകാണ്ട,് പരിേച്ഛദനം സ്വീകരിച്ചവെന
വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കുന്നു; അേത വിശ്വാസത്താൽ
പരിേച്ഛദനം ഇല്ലാത്തവെരയും നീതീകരിക്കുന്നു.
31 അേപ്പാൾ, നാം വിശ്വാസത്താൽ ന്യായ്രപമാണെത്ത
്രപേയാജനരഹിതമാക്കുകയാേണാ? ഒരിക്കലുമില്ല, നാം
ന്യായ്രപമാണെത്തസ്ഥിരീകരിക്കുകയാണു െചയ്യന്നത.്

4
അ്രബാഹാം വിശ്വാസത്താൽനീതീകരിക്കെപ്പടുന്നു

1അേപ്പാൾ ലൗകികമായി നമ്മുെട പൂർവപിതാവായിരുന്ന
അ്രബാഹാം ഈ വിഷയെത്തക്കുറിച്ച് എന്താണു
മനസ്സിലാക്കിയത?് 2 അ്രബാഹാം നീതീകരിക്കെപ്പട്ടത്
്രപവൃത്തികളാൽ ആയിരുെന്നങ്കിൽ അേദ്ദഹത്തിന്
ആത്മ്രപശംസയ്ക്കു വകയുണ്ടാകുമായിരുന്നു; എന്നാൽ,
ൈദവത്തിനുമുമ്പാെക ആത്മ്രപശംസയ്ക്ക് യാെതാന്നുമില്ല.
3 തിരുെവഴുത്ത് എന്താണു പറയുന്നത?് “അ്രബാഹാം
ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച , അതുനിമിത്തം ൈദവം
അേദ്ദഹെത്തനീതിമാനായി കണക്കാക്കി.”*

4 അധ്വാനിക്കുന്നവനു കൂലി നൽകുന്നത് ദാനമായിട്ടല്ല,
അത് അയാൾ ്രപവൃത്തിെചയ്ത് അവകാശമായി
േനടുന്നതാണ.് 5 എന്നാൽ, പാപിെയ നീതീകരിക്കുന്ന
ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാള െട സൽ്രപവൃത്തികെള
അല്ല, അവെന്റ വിശ്വാസെത്തയാണ് ൈദവം നീതിയായി
കണക്കാക്കുന്നത്. 6 ഇങ്ങെന സൽ്രപവൃത്തികെള
കണക്കാക്കാെത ൈദവം നീതിമാനായി അംഗീകരിക്കുന്ന
മനുഷ്യെന്റ അനുഗൃഹീതാവസ്ഥെയപ്പറ്റി ദാവീദും ഇ്രപകാരം
പറയുന്നു:
7 “ലംഘനംക്ഷമിച്ച ം
പാപം മറച്ച ംകിട്ടിയവർ
അനുഗൃഹീതർ,

8കർത്താവ് പാപംകണക്കാക്കാത്തമനുഷ്യർ
അനുഗൃഹീതർ.”†

* 4:3 ഉൽ. 15:6 † 4:8 സങ്കീ. 32:1,2
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9എന്നാൽ,ഈഅനുഗൃഹീതാവസ്ഥപരിേച്ഛദനേമറ്റവർക്കു
മാ്രതമുള്ളതാേണാ അേതാ, പരിേച്ഛദനം ഇല്ലാത്തവർക്കും
കൂടിയുള്ളേതാ? അ്രബാഹാമിെന്റ വിശ്വാസെത്തനീതിയായി
ൈദവം കണക്കാക്കി എന്നാണേല്ലാ നാം പറയുന്നത്.
10 എന്നാൽ, എേപ്പാഴാണ് ഇ്രപകാരം നീതിമാനായി
കണക്കാക്കെപ്പട്ടത?് പരിേച്ഛദനം ഏറ്റതിനുേശഷേമാ
പരിേച്ഛദനം ഏൽക്കുന്നതിനു മുേമ്പാ? പരിേച്ഛദനം
ഏറ്റ േശഷമല്ല, പരിേച്ഛദനത്തിനു മുമ്പുതെന്നയാണ്.
11 മാ്രതമല്ല, പരിേച്ഛദനം ഏൽക്കുന്നതിനുമുേമ്പ
വിശ്വാസത്താൽ നീതിനിഷ്ഠനായി അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടതിെന്റ
മു്രദയായിട്ടാണ് പരിേച്ഛദനം എന്ന ചിഹ്നം അ്രബാഹാമിന്
ലഭിച്ചത.് പരിേച്ഛദനംകൂടാെതതെന്ന വിശ്വാസത്താൽ
നീതീകരിക്കെപ്പടുന്ന എല്ലാവർക്കും അ്രബാഹാം
ആത്മികപിതാവായിത്തീേരണ്ടതിനും തദ്വാര, അവരുംകൂടി
നീതിയുള്ളവരായി കണക്കാക്കെപ്പേടണ്ടതിനും ആയിരുന്നു
അത.് 12 പരിേച്ഛദനം ഏറ്റവർക്കും അ്രബാഹാം പിതാവാണ്.
എന്നാൽ അത് അവർ പരിേച്ഛദനം ഏറ്റ എന്നതുെകാണ്ടല്ല,
പിെന്നേയാ, നമ്മുെട പിതാവായഅ്രബാഹാമിനു പരിേച്ഛദനം
ഏൽക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതുേപാെല അവർ
വിശ്വാസം പിൻതുടർന്നതുെകാണ്ടാണ.്

13 േലാകത്തിെന്റ അവകാശിയാകും എന്നുള്ള വാഗ്ദാനം
അ്രബാഹാമിേനാഅേദ്ദഹത്തിെന്റസന്തതിപരമ്പരകൾേക്കാ
സിദ്ധിച്ചത് ന്യായ്രപമാണത്തിലൂെടയല്ല, വിശ്വാസത്താൽ
ലഭിച്ച നീതിയിലൂെടയാണേല്ലാ. 14 ന്യായ്രപമാണം
അനുസരിക്കുന്നവരാണ് ൈദവത്തിെന്റ വാഗ്ദാനത്തിന്
അവകാശികൾ എങ്കിൽ ൈദവത്തിലുള്ള
വിശ്വാസം അനാവശ്യമായിത്തീരുന്നു; വാഗ്ദാനം
അസാധുവായിത്തീരുന്നു. 15 ന്യായ്രപമാണലംഘനം
ൈദവേ്രകാധത്തിനു കാരണമായിത്തീരും. ന്യായ്രപമാണം
ഇെല്ലങ്കിൽഅതിെന്റലംഘനവുംസാധ്യമല്ല്ലേല്ലാ.

16 അതുെകാണ്ട,് വാഗ്ദാനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം
വിശ്വാസമാണ്. അതു ൈദവം അവിടെത്ത കൃപയുെട
ദാനമായി, അ്രബാഹാമിെന്റ സന്തതിപരമ്പരയിൽെപ്പട്ട
വിശ്വസിക്കുന്നവർെക്കല്ലാം—ന്യായ്രപമാണം
അനുസരിക്കുന്നവർക്കുമാ്രതമല്ല—ഉറപ്പായി നൽകി.
കാരണം, വിശ്വസിക്കുന്നവരായ നാം എല്ലാവരുെടയും
പിതാവാണ് അ്രബാഹാം. 17 “ഞാൻ നിെന്ന അേനകം
ജനതകൾക്കു പിതാവാക്കിയിരിക്കുന്നു”‡ എന്ന്

‡ 4:17 ഉൽ. 17:5
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എഴുതിയിരിക്കുന്നേല്ലാ.§ മരിച്ചവെര ജീവിപ്പിക്കുകയും
ഇല്ലാത്തവെയ ഉള്ളവെയേപ്പാെല ആസ്തിക്യത്തിേലക്കു
വിളിച്ച വരുത്തുകയും െചയ്യന്നവനായ ൈദവത്തിൽ
അ്രബാഹാം വിശ്വസിച്ച , ആ ൈദവത്തിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ
അേദ്ദഹം നമ്മുെട പിതാവാണ്.

18 “നിെന്റ സന്തതി ഇങ്ങെന ആയിത്തീരും”* എന്നു
ൈദവം അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതുെകാണ്ട് ആശിക്കാൻ
സാധ്യതയില്ലാതിരുന്നിട്ട ം അേനകം ജനതകൾക്കു
പിതാവായിത്തീരുെമന്ന് ആശേയാടുകൂെട അ്രബാഹാം
വിശ്വസിച്ച . 19ഏകേദശം നൂറുവയസ്സണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട്
തെന്റ ശരീരം മൃത്രപായമായിരുന്നു എന്നും സാറയുെട
ഗർഭപാ്രതം നിർജീവമായിരുന്നു എന്നും വ്യക്തമായി
അറിഞ്ഞിട്ട ം അ്രബാഹാമിെന്റ വിശ്വാസം ദുർബലമായില്ല.
20ൈദവത്തിെന്റ വാഗ്ദാനെത്തക്കുറിച്ച് അവിശ്വാസത്താൽ
ചഞ്ചലിക്കാെത അേദ്ദഹം ൈദവെത്ത മഹത്ത്വെപ്പടുത്തി
വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തിെപ്പട്ട . 21 ആ ൈദവം
വാഗ്ദാനംെചയ്തതു നിവർത്തിക്കാൻ ശക്തനാെണന്നുള്ള
പൂർണേബാധ്യമുള്ളവനായിത്തീർന്നു. 22 അ്രബാഹാമിെന്റ
ഈ വിധത്തിലുള്ള വിശ്വാസം അേദ്ദഹത്തിനു “നീതിയായി
ൈദവം കണക്കാക്കി.” 23 “നീതിയായി കണക്കാക്കി” എന്ന്
എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അേദ്ദഹത്തിനുമാ്രതമല്ല; 24 നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശുവിെന മരിച്ചവരിൽനിന്നുയിർപ്പിച്ച
ൈദവത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നവരായ നമുക്കും
ബാധകമാണ.് 25അവിടന്ന് നമ്മുെട ലംഘനങ്ങൾനിമിത്തം
മരണത്തിനായി ഏൽപ്പിക്കെപ്പടുകയും നമ്മുെട
നീതീകരണത്തിനായി ഉയിർപ്പിക്കെപ്പടുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നേല്ലാ.

5
സമാധാനവുംആനന്ദവും

1ഇ്രപകാരം,വിശ്വാസത്താൽനീതീകരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിലൂെട
നമുക്കു ൈദവേത്താടു സമാധാനമുണ്ട്.
2 ്രകിസ്തുവിലൂെടത്തെന്നയാണ് നാം ഇേപ്പാൾ നിൽക്കുന്ന
ഈ കൃപയിേലക്കു നമുക്കു വിശ്വാസത്താൽ ്രപേവശനം
ലഭിച്ചതും ൈദവേതജസ്സിെന്റ പങ്കുകാരാകും എന്ന
്രപത്യാശയിൽ നാം അഭിമാനിക്കുന്നതും. 3അതുമാ്രതേമാ,
കഷ്ടതയിലും നാം അഭിമാനിക്കുകയാണ്; 4 കാരണം,
കഷ്ടത സഹനശക്തിയും സഹനശക്തി പരിപക്വതയും

§ 4:17 ഈ ്രപേയാഗം പഴയനിയമ്രഗന്ഥത്തിൽനിന്നുള്ള ഉദ്ധരണിെയ
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പരിപക്വത ്രപത്യാശയും ഉളവാക്കുന്നു എന്നു നാം
അറിയുന്നു. 5 ഈ ്രപത്യാശ നെമ്മ ലജ്ജിതരാക്കുന്നില്ല.
കാരണം, പരിശുദ്ധാത്മാവിെന നൽകുന്നതിലൂെട ൈദവം
അവിടെത്ത സ്േനഹം നമ്മുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ സമൃദ്ധമായി
വർഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

6 നാം ശക്തിഹീനരായിരുന്നേപ്പാൾത്തെന്ന, ്രകിസ്തു
കൃത്യസമയത്ത് അധർമികളായ നമുക്കുേവണ്ടി മരിച്ച .
7 നല്ലവനായ ഒരു മനുഷ്യനുേവണ്ടി മെറ്റാരാൾ മരിക്കാൻ
ഒരുപേക്ഷതയ്യാറാേയക്കാം;അങ്ങെന നീതിനിഷ്ഠനുേവണ്ടി
ആെരങ്കിലും മരിക്കുന്നതുതെന്ന തീെര വിരളമാണ്.
8എന്നാൽ, നാം പാപികളായിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന ്രകിസ്തു
നമുക്കുേവണ്ടി മരിച്ചതിലൂെട ൈദവം നേമ്മാടുള്ള സ്േനഹം
െവളിെപ്പടുത്തുകയായിരുന്നു.

9 ്രകിസ്തുവിെന്റ രക്തത്താൽ നാം ഇേപ്പാൾ
നീതീകരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് ്രകിസ്തുമുേഖനതെന്ന
നാം ൈദവേ്രകാധത്തിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കെപ്പടും എന്നത്
എ്രതേയാ സുനിശ്ചിതമാണ!് 10 നാം ൈദവത്തിെന്റ
ശ്രതുക്കളായിരുന്നേപ്പാൾ അവിടെത്ത പു്രതെന്റ
മരണത്താൽ നമുക്കു ൈദവേത്താട് അനുരഞ്ജനം
ലഭിച്ച െവങ്കിൽ, അനുരഞ്ജനം ലഭിച്ചേശഷം അവിടെത്ത
ജീവൻമൂലം നാം രക്ഷിക്കെപ്പടുെമന്നതും എ്രതേയാ
നിശ്ചിതം! 11 ഇതുമാ്രതമല്ല, നമുക്ക് ഇേപ്പാൾ അനുരഞ്ജനം
സാധ്യമാക്കിയനമ്മുെടകർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുമുേഖന
ൈദവത്തിൽനാംആഹ്ലാദിക്കുന്നു.
ആദാമിലൂെട മരണം, ്രകിസ്തുവിലൂെട ജീവൻ

12 ആദാം എന്ന ഏകമനുഷ്യൻമുേഖന പാപവും,
പാപംമുേഖന മരണവും േലാകത്തിേലക്കു ്രപേവശിച്ച .
ഇങ്ങെന, എല്ലാവരും പാപംെചയ്തതിനാൽ മരണം
എല്ലാവരിേലക്കും വ്യാപിച്ച .

13 ന്യായ്രപമാണം നൽകെപ്പടുന്നതിനുമുമ്പുതെന്ന
േലാകത്തിൽ പാപം ഉണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ, ന്യായ്രപമാണം
ഇല്ലാതിരിക്കുേമ്പാൾ പാപം എങ്ങെന നിർവചിക്കെപ്പടും?
14 ആദാംമുതൽ േമാശവെര ജീവിച്ചിരുന്നവർ
ആദാം അനുസരണേക്കടുെചയ്ത അേതവിധത്തിൽ
പാപംെചയ്തവർഅല്ലായിരുന്നു.എങ്കിലുംമരണംഅവരിലും
ആധിപത്യം നടത്തി. ഈ ആദാം വരാനിരുന്നയാളിെന്റ*
്രപതിച്ഛായയായിരുന്നു.

15 എന്നാൽ ൈദവത്തിെന്റ ദാനവും നിയമലംഘനവും
ഒരുേപാെലയല്ല. ആദാം എന്ന ഏകമനുഷ്യെന്റ

* 5:14 വരാനിരുന്നയാളിെന്റ,വിവക്ഷിക്കുന്നത് ്രകിസ്തുവിെന്റ
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ലംഘനത്താൽ അേനകർ മരിച്ച െവങ്കിൽ ഏറ്റവും
അധികമായി ൈദവകൃപയും േയശു്രകിസ്തു എന്ന
ഏകമനുഷ്യെന്റ കൃപയാലുള്ള ദാനവും അേനകർക്ക്
സമൃദ്ധമായി വന്നിരിക്കുന്നു. 16ആദാം എന്ന ഏകമനുഷ്യൻ
െചയ്ത പാപത്തിെന്റ ഫലംേപാെലയല്ല ൈദവത്തിെന്റ
ദാനം; കാരണം, ആ ഏകപാപത്തിെന്റ ഫലമായി
ശിക്ഷാവിധിക്കുള്ള ന്യായവിധി ഉണ്ടായി. എന്നാൽ,
അനവധി ലംഘനങ്ങൾക്കു േശഷമുള്ള കൃപാവരമാകെട്ട,
നീതീകരണത്തിനു കാരണമായി. 17 ആദാം എന്ന ഒരു
മനുഷ്യെന്റ നിയമലംഘനത്താൽ,ആമനുഷ്യനിലൂെട, മരണം
വാഴ്ച നടത്തി. എന്നാൽ, ൈദവം സമൃദ്ധമായി നൽകുന്ന
കൃപയും നീതീകരണം എന്ന ദാനവും ്രപാപിക്കുന്നവർ
േയശു്രകിസ്തുെവന്ന ഏകമനുഷ്യൻമുേഖന എ്രതേയാ
അധികമായി ജീവനിൽവാഴും!

18 അങ്ങെന ഒരു ലംഘനംമൂലം എല്ലാ
മനുഷ്യരും ശിക്ഷാവിധിയിൽ ആയതുേപാെല, ഒരു
നീതി്രപവൃത്തി എല്ലാ മനുഷ്യെരയും ജീവദായകമായ
നീതീകരണത്തിേലക്കു നയിക്കുന്നു. 19 ആദാം എന്ന
ഏകമനുഷ്യെന്റ അനുസരണേക്കടിലൂെട അേനകർ
പാപികളായിത്തീർന്നതുേപാെല, ്രകിസ്തു എന്ന
ഏകമനുഷ്യെന്റ അനുസരണത്തിലൂെട അേനകർ
നീതിമാന്മാരായിത്തീരും.

20 എങ്കിലും, ന്യായ്രപമാണം വന്നുേചർന്നതിനാൽ
ലംഘനത്തിെന്റ ബാഹുല്യം വ്യക്തമായി. എന്നാൽ
പാപം വർധിച്ച സ്ഥാനത്ത് കൃപ അതിലുമധികം
വർധിച്ച . 21 ഇത,് മരണംമുേഖന പാപം ഭരണം
നടത്തിയതുേപാെല, ൈദവത്തിെന്റ കൃപ നീതിയിലൂെട
ഭരണം നടേത്തണ്ടതിനാണ്. ഇതിെന്റ ഫലമാണ് നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരമുള്ളനിത്യജീവൻ.

6
പാപത്തിന് ജീവിക്കുന്നു, ്രകിസ്തുവിൽജീവിക്കുന്നു

1 അേപ്പാൾ നാം എന്താണ് പറയുക?
ൈദവത്തിൽനിന്ന് കൂടുതൽ കൃപ ലഭിക്കാൻേവണ്ടി
നാം പാപംെചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുക എന്നാേണാ?
2 അരുത,് ഒരിക്കലുമരുത!് പാപത്തിന് നാം
മരിച്ചവരായിരിെക്ക, തുടർന്ന് അതിൽ എങ്ങെന ജീവിക്കും?
3 ്രകിസ്തുേയശുവിേനാട് ഏകീഭവിക്കാനായി സ്നാനം
സ്വീകരിച്ചവർ എല്ലാവരും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മരണവുമായുള്ള
ഏകീഭാവത്തിേലക്കു സ്നാനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നിേല്ല? 4 ഇങ്ങെന,
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മരണവുമായി ഏകീഭവിക്കുന്ന സ്നാനം മുഖാന്തരം
നാം അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട സംസ്കരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
അതാകെട്ട, ്രകിസ്തു മരിച്ചവരിൽനിന്ന് പിതാവിെന്റ
മഹത്ത്വത്താൽ ഉയിർപ്പിക്കെപ്പട്ടതുേപാെല നാമും പുതിയ
ജീവിതം നയിേക്കണ്ടതിനാണ്.

5 ഇ്രപകാരം നാം ്രകിസ്തുവിെന്റ മരണത്തിെന്റ
സാദൃശ്യേത്താട് ഏകീഭവിച്ചവരാെയങ്കിൽ നിശ്ചയമായും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുനരുത്ഥാനത്തിെന്റ സാദൃശ്യത്തിലും
അേദ്ദഹേത്താട് ഏകീഭവിച്ചിരിക്കും. 6 പാപ്രപകൃതി
നിഷ്്രകിയമാകുന്നതിനു നമ്മുെട പഴയ വ്യക്തിത്വം
്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട ്രകൂശിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുെവന്നും
അത് ഇനിേമൽ പാപത്തിന് അടിമകളായി
ജീവിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനാെണന്നും നാം അറിയുന്നുണ്ടേല്ലാ.
7 കാരണം, മരണേത്താടുകൂടി നാം പാപത്തിെന്റ
ശക്തിയിൽനിന്ന്സ്വത്രന്തരായിത്തീരുന്നു.

8 നാം ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട മരിച്ചതുെകാണ്ട്
അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട ജീവിക്കുകയും െചയ്യ ം എന്നു
നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. 9 ്രകിസ്തു മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
പുനരുത്ഥാനംെചയ്തതിനാൽ വീണ്ടും മരിക്കുകയിെല്ലന്ന്
നമുക്കറിയാം; മൃത്യ വിന് ്രകിസ്തുവിെന്റേമൽ ഇനി
ഒരു ആധിപത്യവുമില്ല. 10 ്രകിസ്തു വരിച്ച മരണം
പാപനിവാരണത്തിനുള്ള അദ്വിതീയമരണമായിരുന്നു;
എന്നാൽ അവിടന്ന് ഇേപ്പാൾ ജീവിക്കുന്നേതാ
ൈദവത്തിനുേവണ്ടിയാണ്.

11 അതുേപാെല, നിങ്ങള ം പാപം സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
മരിച്ചവരാെണന്നും ്രകിസ്തുേയശുവിലൂെട
ൈദവത്തിനുേവണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാെണന്നും സ്വയം
മനസ്സിലാക്കുക. 12 അതുെകാണ്ട,് പാപകരമായ
അഭിലാഷങ്ങെള അനുസരിക്കുന്നവിധത്തിൽ പാപം
മർത്യശരീരത്തിൽ നിങ്ങെള നിയ്രന്തിക്കരുത.് 13 നിങ്ങള െട
അവയവങ്ങെള അനീതിയുെട ഉപകരണങ്ങളായി
പാപംെചയ്യാൻ ഉപേയാഗിക്കരുത.് മറിച്ച,് മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റവർ എന്നതുേപാെല നിങ്ങള െട
എല്ലാ അവയവങ്ങെളയും നീതി്രപവൃത്തിയുെട
ഉപകരണങ്ങളാക്കി, നിങ്ങെളത്തെന്ന ൈദവത്തിനു
സമർപ്പിക്കുക. 14 നിങ്ങൾ ന്യായ്രപമാണത്തിനല്ല
കൃപയ്ക്കു വിേധയരായിരിക്കുന്നതിനാൽ പാപം നിങ്ങള െട
യജമാനനായിരിക്കുന്നില്ലേല്ലാ.
നീതിയുെടഅടിമകൾ

15 എങ്കിൽ എന്ത?് നാം ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റയല്ല,
കൃപയുെട നിയ്രന്തണത്തിലായിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് നമുക്ക്
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പാപംെചയ്യാം എന്നാേണാ? അേല്ലയല്ല. 16 നിങ്ങൾ
അനുസരണയുള്ള ദാസരായി ആർെക്കങ്കിലും സ്വയം
വിേധയെപ്പടുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ അവരുെട അടിമകളാകും
എന്നറിയാമേല്ലാ. നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ പാപത്തിെന്റ
അടിമകളാണ്; അതു മരണത്തിേലക്കു നയിക്കുന്നു,
അെല്ലങ്കിൽ അനുസരണത്തിെന്റ അടിമകളാണ്,
അത് നീതിയിേലക്കു നയിക്കുന്നു. 17 നിങ്ങൾ
പാപത്തിെന്റ അടിമകൾ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ
നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ഉപേദശെത്ത ഹൃദയപൂർവം
അനുസരിച്ചതുെകാണ്ട് ൈദവത്തിനു സ്േതാ്രതം!
18അങ്ങെന പാപത്തിൽനിന്ന് സ്വത്രന്തരാക്കെപ്പട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ
നീതിയുെടഅടിമകളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

19 മനുഷ്യസഹജമായ ദൗർബല്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ട.്
അതിനാൽ മനുഷ്യരുെട രീതിയിൽ ഞാൻ
സംസാരിക്കുകയാണ്. അധർമത്തിേലക്കു
നയിക്കുന്നവിധത്തിൽ നിങ്ങള െട ശരീരഭാഗങ്ങെള
അശുദ്ധിക്കും അധർമത്തിനും അടിമകളായി
ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. അതുേപാെല ഇേപ്പാൾ,
വിശുദ്ധീകരണത്തിനായി നിങ്ങള െട ശരീരഭാഗങ്ങെള
നീതിക്ക് അടിമകളായി സമർപ്പണം െചയ്യ ക. 20 കാരണം,
നിങ്ങൾ പാപത്തിെന്റ അടിമകളായിരുന്നേപ്പാൾ നീതിയുെട
സ്വാധീനത്തിൽ ആയിരുന്നില്ല. 21 അതുെകാണ്ട് എന്തു
ഫലമാണ്അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത?് ഇന്നു നിങ്ങെള
ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നആകാര്യങ്ങള െടപരിണതഫലംമൃത്യ വാണ്.
22 എന്നാൽ, ഇേപ്പാഴാകെട്ട, നിങ്ങെള പാപത്തിൽനിന്നു
വിേമാചിതരാക്കിയിട്ട് ൈദവത്തിെന്റ ദാസരാക്കിയിരിക്കുന്നു.
ഇങ്ങെന നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധീകരണവും തൽഫലമായി
നിത്യജീവനും ലഭിക്കുന്നു. 23 പാപം ശമ്പളമായി
നൽകുന്നത് മൃത്യ വാണ്; എന്നാൽ, ൈദവം ദാനമായി
നൽകുന്നേതാ കർത്താവായ ്രകിസ്തുേയശുവിലൂെടയുള്ള
നിത്യജീവനാകുന്നു.

7
ന്യായ്രപമാണത്തിൽനിന്നുള്ളസ്വാത്രന്ത്യം

1 സേഹാദരങ്ങേള, ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന
കാലത്തുമാ്രതമാണ് ന്യായ്രപമാണത്തിന് അയാള െടേമൽ
അധികാരമുള്ളത് എന്നു നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂേട?
ന്യായ്രപമാണം അറിയുന്നവേരാടാണേല്ലാ ഞാൻ
സംസാരിക്കുന്നത്. 2 ഉദാഹരണമായി, വിവാഹിതയായ
സ്്രതീ ജീവേനാടിരിക്കുന്ന ഭർത്താവിേനാട് നിയമത്താൽ
ബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭർത്താവു മരിച്ചാൽ,
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അയാേളാട് ബന്ധിക്കുന്ന നിയമത്തിൽനിന്ന് അവൾ
വിമുക്തയായിത്തീരുന്നു. 3 ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിെക്ക ഒരു
സ്്രതീ മെറ്റാരാെള സ്വീകരിച്ചാൽ അവൾ വ്യഭിചാരിണി
എന്നു വിളിക്കെപ്പടും. എന്നാൽ ഭർത്താവു മരിച്ചാേലാ
ഭർത്താവിേനാട് അവെള ബന്ധിക്കുന്ന നിയമത്തിൽനിന്ന്
അവൾസ്വത്രന്തയായിത്തീരുന്നു. പിന്നീട് മെറ്റാരു പുരുഷെന
സ്വീകരിച്ചാൽഅവൾവ്യഭിചാരിണിയാകുകയില്ല.

4 അതുേപാെലതെന്ന, എെന്റ സേഹാദരങ്ങേള,
്രകിസ്തുവിെന്റ ശരീരത്തിെന്റ ഭാഗമായതിലൂെട
ന്യായ്രപമാണസംബന്ധമായി നിങ്ങള ം മരിച്ചിരിക്കുന്നു.
അതാകെട്ട, മെറ്റാരാളിെന്റ, മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഉയിർപ്പിക്കെപ്പട്ട ്രകിസ്തുവിെന്റ, സ്വന്തമായി നാം
തീേരണ്ടതിനും തന്മൂലം നാം ൈദവത്തിനു സത്ഫലം
പുറെപ്പടുവിക്കുന്നവരായി ജീവിേക്കണ്ടതിനുമാണ.് 5 നാം
പഴയ സ്വഭാവത്തിെന്റ നിയ്രന്തണത്തിലായിരുന്നേപ്പാൾ
ന്യായ്രപമാണം വിലക്കുന്നവ െചയ്യാനുള്ള
പാപ്രപേലാഭനങ്ങൾ നമ്മുെട അവയവങ്ങളിൽ
്രപവർത്തിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. ആ ്രപവർത്തനങ്ങൾ
മരണത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നവയായിരുന്നു.
6 എന്നാൽ ഇേപ്പാഴാകെട്ട, ന്യായ്രപമാണത്തിൽനിന്ന്
നാം സ്വത്രന്തരാക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. നെമ്മ
അധീനെപ്പടുത്തിയിരുന്ന ന്യായ്രപമാണെത്ത
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം നാം ഇേപ്പാൾ മരിച്ചവരാണ്.
എഴുതെപ്പട്ട ന്യായ്രപമാണം ആചരിക്കുകെയന്ന പഴയ
രീതിയിലല്ല, ആത്മാവിനാൽ നിയ്രന്തിതമായ പുതിയ
ജീവിതത്തിലൂെട നാം ൈദവത്തിനു ശു്രശൂഷ െചയ്യ കയാണ്
അതിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം.
ന്യായ്രപമാണവും പാപവും

7 എന്താണ് ഇതിെന്റ അർഥം? ന്യായ്രപമാണം
പാപെമേന്നാ? ഒരിക്കലുമല്ല. എങ്കിലും ന്യായ്രപമാണം
ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ പാപം എെന്തന്നു ഞാൻ
അറിയുമായിരുന്നില്ല. “േമാഹിക്കരുത,്”* എന്നു
ന്യായ്രപമാണം പറഞ്ഞിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ േമാഹിക്കുന്നത്
പാപേമാ അല്ലേയാ എന്നു ഞാൻ അറിയുകയില്ലായിരുന്നു.
8 എന്നാൽ ഈ കൽപ്പനയിലൂെട പാപം എന്നിൽ
എല്ലാവിധ ദുർേമാഹങ്ങൾക്കും അവസരം ഉണ്ടാക്കി.
കാരണം ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ അഭാവത്തിൽ
പാപം നിർജീവമായിരുന്നു. 9 ഒരുകാലത്ത് ഞാൻ
ന്യായ്രപമാണം ഇല്ലാെത ജീവിച്ചിരുന്നു; എന്നാൽ

* 7:7 പുറ. 20:17;ആവ. 5:21
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ന്യായ്രപമാണത്തിെല കൽപ്പന വന്നേപ്പാൾ പാപം
എന്നിൽ സജീവമാകുകയും ഞാൻ മരിക്കുകയും
െചയ്തു. 10 ഇങ്ങെന, ജീവദായകമായിത്തീേരണ്ടിയിരുന്ന
ന്യായ്രപമാണകൽപ്പനതെന്ന എെന്റ മരണത്തിനു
േഹതുവായിത്തീർന്നു എന്നു ഞാൻ കെണ്ടത്തി. 11കൽപ്പന
മുഖാന്തരം ലഭിച്ച അവസരം മുതെലടുത്ത് പാപം എെന്ന
വഞ്ചിക്കുകയും െകാല്ല കയും െചയ്തു. 12 ന്യായ്രപമാണം
വിശുദ്ധമാണ്; അതിെല കൽപ്പനകൾ വിശുദ്ധവും
നീതിയുക്തവും നല്ലതുംതെന്ന.

13 അേപ്പാൾ നന്മയായത് എനിക്കു മരണേഹതുവായി
ഭവിെച്ചന്നാേണാ? ഒരിക്കലുമില്ല. നന്മയായതിലൂെട എനിക്ക്
മരണം വരുത്തിയതു പാപമാണ.് അങ്ങെന പാപത്തിെന്റ
തനിസ്വഭാവംെവളിെപ്പടുകയുംകൽപ്പനയിലൂെടപാപത്തിെന്റ
ഭീകരതവ്യക്തമാകുകയുമാണ് െചയ്യന്നത.്

14 ന്യായ്രപമാണം ആത്മികം എന്ന് നമുക്കറിയാം; ഞാേനാ
പാപത്തിന് വിൽക്കെപ്പട്ട െവറും മനുഷ്യൻ. 15 എനിക്ക്
എെന്നത്തെന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല; ഞാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നതല്ല, പിെന്നേയാ ഞാൻ െവറുക്കുന്നതാണ്
െചയ്തുേപാകുന്നത്. 16 ഇങ്ങെന ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കാത്ത
തിന്മെചയ്യ െന്നങ്കിൽ, ന്യായ്രപമാണം നല്ലെതന്നു ഞാൻ
സമ്മതിക്കുകയാണ്. 17 എന്നാൽ, അതു ഞാനല്ല
്രപവർത്തിക്കുന്നത്, എന്നിലുള്ള പാപമാണ.് 18 എന്നിൽ,
അതായത്, എെന്റ മനുഷ്യ്രപകൃതിയിൽ ഒരു നന്മയും
വസിക്കുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു. നന്മ
്രപവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് ആ്രഗഹമുെണ്ടങ്കിലും, അതു
്രപവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. 19 ഞാൻ െചയ്യാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്ന നന്മയല്ല, ആ്രഗഹിക്കാത്ത തിന്മയാണ്
െചയ്തുേപാകുന്നത്. 20അങ്ങെന, ആ്രഗഹിക്കാത്തതാണ്
ഞാൻ ്രപവർത്തിക്കുന്നെതങ്കിൽ, ഞാനല്ല എന്നിൽ
വസിക്കുന്നപാപമാണ്അതു ്രപവർത്തിക്കുന്നത്.

21 അതുെകാണ്ടു നന്മെചയ്യാൻ ഞാൻ
ആ്രഗഹിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന, തിന്മ എെന്നാരു തത്ത്വം
എേന്നാെടാപ്പമുെണ്ടന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. 22എെന്റ
അന്തരംഗത്തിൽ ഞാൻ ൈദവികന്യായ്രപമാണത്തിൽ
ആഹ്ലാദിക്കുന്നു; 23 എന്നാൽ എെന്റ ബുദ്ധിേയാടു
േപാരാടുന്ന മെറ്റാരു തത്ത്വം എെന്റ അവയവങ്ങളിൽ
്രപവർത്തിക്കുെന്നന്നു ഞാൻ കാണുന്നു; അത്
എെന്റ അവയവങ്ങളിലുള്ള പാപ്രപഭാവത്തിന് എെന്ന
അടിമയാക്കുകയുംെചയ്യന്നു. 24 അേയ്യാ! ഞാൻ എ്രത
നിസ്സഹായൻ! മരണത്തിേലെക്കെന്ന നയിക്കുന്ന ഈ



േറാമർ 7:25 432 േറാമർ 8:10

ശരീരത്തിൽനിന്ന് എെന്നആർസ്വത്രന്തനാക്കും? 25നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തു;ൈദവത്തിനുസ്േതാ്രതം!
ഞാൻ ബുദ്ധിെകാണ്ടു ൈദവികന്യായ്രപമാണെത്തയും
ശരീരംെകാണ്ടു പാപത്തിെന്റതത്ത്വെത്തയും േസവിക്കുന്നു.

8
ൈദവാത്മാവിനാൽനയിക്കെപ്പടുന്നജീവിതം

1 ഈ വിധത്തിൽ ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
വകയായിത്തീർന്നവർക്ക് ഇനി ഒരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല.
2 കാരണം, ്രകിസ്തുേയശുവിേനാട് ഏകീഭവിച്ചതിനാൽ,
ജീവൻനൽകുന്നആത്മാവിെന്റ ്രപമാണം,*പാപത്തിേലക്കും
മരണത്തിേലക്കും നയിക്കുന്ന ്രപമാണത്തിൽനിന്ന് നിെന്ന
സ്വത്രന്തരാക്കിയിരിക്കുന്നു. 3 ൈദവം സ്വന്തം പു്രതെന
പാപപങ്കിലമായ മനുഷ്യശരീരത്തിെന്റ സാദൃശ്യത്തിൽ
അയച്ചിട്ട് പു്രതെന്റ ശരീരത്തിേന്മൽ നമ്മുെട പാപത്തിനു
ശിക്ഷ വിധിച്ച പരിഹാരം വരുത്തി. അങ്ങെന
മനുഷ്യെന്റ പാപ്രപവണത നിമിത്തം ബലഹീനമായിരുന്ന
ന്യായ്രപമാണത്തിന് അസാധ്യമായിരുന്ന പാപപരിഹാരം
ൈദവം സാധ്യമാക്കി. 4 പാപ്രപവണതെയ അല്ല, മറിച്ച്,
ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവിെന അനുസരിച്ച ജീവിക്കുന്ന
നമ്മിൽ ന്യായ്രപമാണം അനുശാസിക്കുന്ന നീതി
പൂർത്തീകരിക്കെപ്പേടണ്ടതിനാണ് ഇതു െചയ്തത്.

5 പാപ്രപവണതെയ അനുസരിച്ച ജീവിക്കുന്നവർ
പാപകരമായ കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റിയും ൈദവത്തിെന്റ
ആത്മാവിെനഅനുസരിച്ച ജീവിക്കുന്നവർൈദവാത്മഹിതം
നിറേവറ്റ ന്നതിെനപ്പറ്റിയും ചിന്തിക്കുന്നു. 6 ൈദവാത്മാവ്
ഭരിക്കുന്ന മനസ്സ് ജീവനിേലക്കും സമാധാനത്തിേലക്കും
നയിക്കുന്നു; പാപ്രപവണത ഭരിക്കുന്ന മനേസ്സാ,
മരണകാരണമാകുന്നു. 7 കാരണം, പാപ്രപവണത
ഭരിക്കുന്ന മനസ്സ് ൈദവത്തിനു വിേരാധമായുള്ളതാണ്;
അത് ൈദവിക്രപമാണത്തിനു കീഴ്െപ്പടുന്നില്ല, കീഴ്െപ്പടാൻ
അതിനു സാധിക്കുകയുമില്ല. 8 പാപ്രപവണതയാൽ
നിയ്രന്തിക്കെപ്പടുന്നവർക്കു ൈദവെത്ത ്രപസാദിപ്പിക്കാൻ
കഴിയുകയില്ല.

9 എന്നാൽ, ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ
നിവസിക്കുന്നതുെകാണ്ട് പാപ്രപവണതയാലല്ല,
നിങ്ങൾ ആത്മാവിനാൽ നിയ്രന്തിക്കെപ്പടുന്നവരാണ്.
്രകിസ്തുവിെന്റ ആത്മാവ് വസിക്കാത്ത വ്യക്തി
്രകിസ്തുവിെന്റ വകയല്ല. 10 പാപംനിമിത്തം ശരീരം

* 8:2 അതായത,്നിയമസംഹിത
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മരണവിേധയമാെണങ്കിലും നിങ്ങളിൽ ്രകിസ്തു
നിവസിക്കുന്നതിനാൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നീതിനിമിത്തം
നിങ്ങള െട ആത്മാവ് ജീവനുള്ളതായിരിക്കുന്നു.
11 േയശുവിെന മൃതരിൽനിന്ന് ജീവിപ്പിച്ച ൈദവത്തിെന്റ
ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ നിവസിക്കുന്നു. ്രകിസ്തുവിെന
മൃതരിൽനിന്ന് ജീവിപ്പിച്ച ൈദവം മരണാധീനമായ നിങ്ങള െട
ശരീരങ്ങെളയുംഅേതആത്മാവിനാൽജീവിപ്പിക്കും.

12 അതുെകാണ്ട് സേഹാദരങ്ങേള, പാപ്രപവണതെയ
അനുസരിച്ച ജീവിേക്കണ്ടതിന് നമുക്ക് പാപ്രപവണതേയാട്
ഒരു ബാധ്യതയുമില്ല. 13 പാപ്രപവണതകൾ അനുസരിച്ച
ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും മരിക്കും; എന്നാൽ
ൈദവത്തിെന്റആത്മാവിനാൽപാപ്രപവണതയുെടഫലമായ
ദുഷ് ്രപവൃത്തികെള നി്രഗഹിക്കുകയാെണങ്കിൽ നിങ്ങൾ
ജീവിക്കും.

14 ൈദവാത്മാവിനാൽ നയിക്കെപ്പടുന്നവരാണ്
ൈദവത്തിെന്റമക്കൾ. 15തുടർന്നും ഭയേത്താെട ജീവിക്കുന്ന
അടിമകളാക്കി നിങ്ങെള മാറ്റ ന്ന ആത്മാവിെനയല്ല
നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത;് മറിച്ച,് നിങ്ങൾക്ക് പു്രതത്വം
നൽകുന്ന† ആത്മാവിെനയാണ്. അതുെകാണ്ട് നാം
ൈദവെത്ത “അബ്ബാ,‡ പിതാേവ” എന്നു വിളിക്കുന്നു.
16 ൈദവാത്മാവുതെന്ന നമ്മുെട ആത്മാവിേനാട് സാക്ഷ്യം
പറഞ്ഞ് നാംൈദവത്തിെന്റ മക്കളാെണന്ന് ഉറപ്പ നൽകുന്നു.
17ഇ്രപകാരംൈദവത്തിെന്റമക്കൾആയിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
നാം ൈദവിക അനു്രഗഹങ്ങള െട അവകാശികളാണ്;
്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട കൂട്ടവകാശികള ം. ്രകിസ്തുവിെന്റ
കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായിരിക്കുന്ന നാം
്രകിസ്തുവിെന്റ േതജസ്സിെന്റയും പങ്കാളികൾആകും.

വർത്തമാനകാലെത്തകഷ്ടതയും ഭാവിേതജസ്സ ം
18 നമുക്കു ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന േതജസ്സിെന്റ
മുമ്പിൽ ഇക്കാലെത്ത കഷ്ടതകൾ വളെര നിസ്സാരം
എന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. 19 ൈദവത്തിെന്റമക്കൾ
ആെരന്നു ്രപത്യക്ഷമാകുന്നതിനായി സർവസൃഷ്ടിയും
അത്യാകാംക്ഷേയാെട കാത്തിരിക്കുകയാണ.്
20-21േസ്വച്ഛയാലല്ലസൃഷ്ടിശാപ്രഗസ്തമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നത;്
ജീർണതയുെട അടിമത്തത്തിൽനിന്ന് സൃഷ്ടി
വിമുക്തമാക്കെപ്പട്ട് ൈദവമക്കള െട േതേജാമയമായ
സ്വാത്രന്ത്യത്തിേലക്കുനിശ്ചയമായും ഒരിക്കൽനയിക്കെപ്പടും

† 8:15 േറാമൻ സംസ്കാരത്തിൽ ദെത്തടുക്കുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക്
നിയമപരമായി ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ അവകാശങ്ങള ം പു്രതത്വം ലഭിക്കുന്ന
വ്യക്തിക്കുണ്ട്. ‡ 8:15 പിതാവ്എന്നതിനുള്ളഅരാമ്യപദം.
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എന്നുള്ള ്രപത്യാശ നൽകി അവെയ ൈനരാശ്യത്തിന്
വിേധയമാക്കിയൈദവത്തിെന്റഇഷ്ടത്താൽത്തെന്നയാണ്.

22 സർവസൃഷ്ടിയും ഒന്നുേചർന്ന് ഇന്നുവെരയും
്രപസവേവദനയിെലന്നേപാെല ഞരങ്ങുകയുമാണ് എന്നു
നാം അറിയുന്നു. 23അതുമാ്രതമല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന
ആദ്യഫലം ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന നമ്മുെട ശരീരത്തിെന്റ
വീെണ്ടടുപ്പിലൂെട ൈദവത്തിെന്റ പു്രതത്വം ലഭിക്കും എന്നുള്ള
്രപതീക്ഷയാൽ, നാമും ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുകയാണ്. 24 ഈ
്രപത്യാശയിലാണ് നാം രക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ,
്രപത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നതിെനക്കുറിച്ച ള്ള ്രപത്യാശയാകെട്ട,
്രപത്യാശേയയല്ല. കണ്മുമ്പിൽ കാണുന്നതിനുേവണ്ടി
ഇനി ്രപത്യാശിക്കുന്നെതന്തിന?് 25 എന്നാൽ,
കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതിനുേവണ്ടി ്രപത്യാശിക്കുെന്നങ്കിേലാ
അതിനായി നാംക്ഷമേയാെട ്രപതീക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും.

26 അതുേപാെലതെന്ന, നമ്മുെട ബലഹീനതയിൽ
നമുക്ക് ബലം നൽകാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവു സഹായി
ആകുന്നു; എന്താണ് ്രപാർഥിേക്കണ്ടത് എന്ന്
നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ! എന്നാൽ, അവാച്യമായ
ഞരക്കങ്ങളാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവുതെന്ന നമുക്കുേവണ്ടി
മധ്യസ്ഥത െചയ്യന്നു. 27 ഹൃദയങ്ങെള പരിേശാധിക്കുന്ന
ൈദവം ആത്മാവിെന്റ ചിന്ത എെന്തന്ന് അറിയുന്നുണ്ട്.
കാരണം, ൈദവഹിതാനുസരണമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവു
ൈദവജനത്തിനുേവണ്ടി മധ്യസ്ഥതെചയ്യന്നത.്

28 ൈദവെത്ത സ്േനഹിക്കുന്നവർക്ക,് അതായത്,
അവിടെത്ത പദ്ധതിയനുസരിച്ച വിളിക്കെപ്പട്ടവർക്കുതെന്ന
ൈദവം എല്ലാ കാര്യങ്ങള ം നന്മയ്ക്കായി േചർന്നു
്രപവർത്തിക്കുമാറാക്കുന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നു.
29 ൈദവം മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞവെര, തെന്റ പു്രതേനാടു
സദൃശരായിത്തീരാൻ മുൻനിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്
അവിടെത്ത പു്രതൻ അേനകം സേഹാദരങ്ങളിൽ
ഒന്നാമനാേകണ്ടതിനാണ്.§ 30അവിടന്ന് മുൻനിയമിച്ചവെര
വിളിച്ച ; വിളിച്ചവെര നീതീകരിച്ച ; നീതീകരിച്ചവെര
േതജസ്കരിക്കുകയും െചയ്തു.
സമ്പൂർണവിജയം

31 ഇതിെനക്കുറിച്ച നമുക്ക് എന്തു പറയാൻകഴിയും?
ഇ്രതമാ്രതം! ൈദവം നമുക്ക് അനുകൂലെമങ്കിൽ നമുക്ക്
്രപതികൂലംആര്? 32സ്വന്തം പു്രതെനേപ്പാലും ഒഴിവാക്കാെത,
നമുെക്കല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി മരിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്ത
ൈദവം, പു്രതേനാെടാപ്പം സകലതും സമൃദ്ധമായി നമുക്കു

§ 8:29 മൂ.ഭാ.ആദ്യജാതൻ



േറാമർ 8:33 435 േറാമർ 9:4

നൽകാതിരിക്കുേമാ? 33 ൈദവം െതരെഞ്ഞടുത്ത
നമുെക്കതിേര ആര് കുറ്റമാേരാപിക്കും? ൈദവമാണ്
നീതീകരിക്കുന്നവൻ; പിെന്നയാരാണ് ശിക്ഷവിധിക്കുന്നത്?
34 ്രകിസ്തുേയശു മരിച്ച,് ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ് ൈദവത്തിെന്റ
വലതുഭാഗത്ത് ഇരുന്നുെകാണ്ട് നമുക്കുേവണ്ടി
മധ്യസ്ഥത െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. 35 ്രകിസ്തുവിെന്റ
സ്േനഹത്തിൽനിന്ന് നെമ്മ േവർപിരിക്കാൻ ആർക്കു
കഴിയും? േക്ലശങ്ങൾേക്കാകഷ്ടതകൾേക്കാപീഡനത്തിേനാ
പട്ടിണിേക്കാ നഗ്നതയ്േക്കാ ആപത്തിേനാ വാളിേനാ അതു
െചയ്യാൻകഴിയുേമാ?
36 “അേങ്ങക്കുേവണ്ടി ദിവസംമുഴുവനുംഞങ്ങൾ മരണെത്ത

മുഖാമുഖംകാണുന്നു:
അറക്കെപ്പടാനുള്ള ആടുകളായി ഞങ്ങെള
പരിഗണിക്കുന്നു,”*

എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നേല്ലാ. 37 നാേമാ, നെമ്മ സ്േനഹിച്ച
കർത്താവിലൂെട ഇവയിെലല്ലാം വിജയം വരിക്കുന്നു.
38 മരണത്തിേനാ ജീവേനാ ദൂതന്മാർേക്കാ ്രപധാനികൾേക്കാ
അധികാരങ്ങൾേക്കാ ഇേപ്പാഴുള്ളതിേനാ വരാനുള്ളതിേനാ
ശക്തികൾേക്കാ 39 ഉന്നതങ്ങളിലുള്ളെവേക്കാ
അേധാേലാകത്തിലുള്ളവയ്േക്കാ മേറ്റെതങ്കിലും
സൃഷ്ടിേക്കാനമ്മുെടകർത്താവായ്രകിസ്തുേയശുവിലൂെടയുള്ള
ൈദവസ്േനഹത്തിൽനിന്ന് നെമ്മ േവർപിരിക്കാൻ
സാധ്യമെല്ലന്ന്എനിക്കു പരിപൂർണേബാധ്യമുണ്ട്.

9
ൈദവത്തിെന്റ െതരെഞ്ഞടുപ്പ്

1 ്രകിസ്തുവിെന്റ അനുഗാമിയായ ഞാൻ വ്യാജമല്ല,
സത്യമാണു സംസാരിക്കുന്നത;് എെന്റ മനസ്സാക്ഷിയും
പരിശുദ്ധാത്മാവും എനിക്കു സാക്ഷിയാണ്. 2 എെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ വലിയ സങ്കടവും തീരാത്ത േവദനയുമുണ്ട്
എന്നതു സത്യം. 3ഞാൻ സ്വയം ശാപ്രഗസ്തനായിത്തീർന്ന്
്രകിസ്തുവിേനാടുള്ള ബന്ധത്തിൽനിന്ന് എേന്നക്കുമായി
മാറ്റെപ്പടുന്നതിലൂെട എെന്റ സേഹാദരങ്ങള ം സ്വന്തം
വംശജരുമായ ഇ്രസാേയൽജനത്തിനു ്രപേയാജനം
ഉണ്ടാകുെന്നങ്കിൽ ഞാൻ അതിനും സന്നദ്ധനാണ്.
4 ഇ്രസാേയല്യരായ അവർ ൈദവത്തിെന്റ പു്രതരായി
ദെത്തടുക്കെപ്പട്ടവരാണ;് ൈദവികേതജസ്സ് അവർക്കു
സ്വന്തം; അവേരാടാണ് ൈദവം ഉടമ്പടികൾ െചയ്തത്,
അവർക്കാണ് ന്യായ്രപമാണം നൽകിത;് ൈദവാലയത്തിെല
ആരാധനയ്ക്കുള്ള പദവിയും വാഗ്ദാനങ്ങള ം ൈദവം

* 8:36 സങ്കീ. 44:22
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അവർക്കാണു നൽകിയത.് 5 ആദരണീയരായ
േഗാ്രതപിതാക്കന്മാരാണ് അവരുെട പൂർവികർ. ്രകിസ്തു
മനുഷ്യനായി ജന്മെമടുത്തതും അവരിൽനിന്നുതെന്ന.
അവിടന്ന് സർവാധിപതിയായ ൈദവവും എേന്നക്കും
വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവനും!ആേമൻ.
ൈദവത്തിെന്റപരമാധികാരം

6 ൈദവത്തിെന്റ വചനം പാഴായിേപ്പാെയന്നല്ല.
ഇ്രസാേയല്യവംശത്തിൽ ജനിച്ചവെരല്ലാം യഥാർഥ
ഇ്രസാേയല്യർ ആകുന്നില്ല. 7 അ്രബാഹാമിെന്റ
കുലത്തിൽ ജനിച്ച എന്ന കാരണത്താൽ അവെരല്ലാവരും
അ്രബാഹാമിെന്റ മക്കൾ ആകുന്നുമില്ല. പിെന്നേയാ,
“യിസ്ഹാക്കിൽനിന്നു ജനിക്കുന്നവൻ നിെന്റ സന്തതി
എന്നു വിളിക്കെപ്പടും”* എന്നാണ് തിരുെവഴുത്തിൽ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 8 അതായത്, അ്രബാഹാമിൽനിന്ന്
ശാരീരികമായി ജനിച്ച മക്കളല്ല ൈദവത്തിെന്റമക്കൾ.
പിെന്നേയാ, വാഗ്ദാന്രപകാരം ജനിച്ചവരാണ്
അ്രബാഹാമിെന്റസന്തതികൾഎന്നു കണക്കാക്കെപ്പടുന്നത്.
9 വാഗ്ദാനവചസ്സ് ഇ്രപകാരമാണ് നൽകെപ്പട്ടത്:
“നിശ്ചിതസമയത്തുഞാൻമടങ്ങിവരും;അേപ്പാൾസാറയ്ക്ക്
ഒരു മകൻഉണ്ടായിരിക്കും.”†

10 ഈ മകനാണ് നമ്മുെട പിതാവായ യിസ്ഹാക്ക്.
അേദ്ദഹത്തിൽനിന്ന് റിേബക്ക ഗർഭവതിയായി.
11-12 അവൾക്ക് ഇരട്ട ശിശുക്കൾ ജനിക്കുന്നതിനും
അവർ ഗുണേമാ േദാഷേമാ ്രപവർത്തിക്കുന്നതിനും
മുമ്പുതെന്ന, “മൂത്തവൻ ഇളയവെന േസവിക്കും”‡
എന്നു ൈദവം റിേബക്കേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു. ഈ
ആഹ്വാനം നൽകുന്ന ൈദവം അവിടെത്ത ഹിതം
നിറേവറ്റാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. അതു ്രപവൃത്തികള െട
അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലഎന്നു ്രപകടമാേക്കണ്ടതിനാണ്ഇങ്ങെന
െചയ്യന്നത.് 13 “യാേക്കാബിെനഞാൻസ്േനഹിച്ച . എന്നാൽ
ഏശാവിെനഞാൻെവറുത്തു”§എന്ന്എഴുതിയിരിക്കുന്നേല്ലാ.

14അേപ്പാൾനാംഎന്തുപറയും?ൈദവംഅനീതിയുള്ളവൻ
എന്നാേണാ? ഒരിക്കലുമല്ല!
15 “കൃപ െചയ്യാൻ എനിക്കു മനസ്സള്ളവേരാടു ഞാൻ കൃപ

െചയ്യ ം.
കരുണകാണിക്കാൻ എനിക്കു മനസ്സള്ളവേരാടു ഞാൻ
കരുണകാണിക്കും,”*

എന്നു ൈദവം േമാശേയാടും അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 16 ഇങ്ങെന,
മനുഷ്യെന്റ ആ്രഗഹേമാ കഠിനാധ്വാനേമാ അല്ല,
* 9:7 ഉൽ. 21:12 † 9:9 ഉൽ. 18:10,14 ‡ 9:11-12 ഉൽ. 25:23 § 9:13 മലാ.
1:2,3 * 9:15 പുറ. 33:19
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ൈദവത്തിെന്റ കാരുണ്യമാണ് എല്ലാറ്റിനും അടിസ്ഥാനം.
17 “എെന്റ ശക്തി നിന്നിലൂെട ്രപദർശിപ്പിക്കുകയും എെന്റ
നാമം ഭൂമിയിെലല്ലായിടത്തും േഘാഷിക്കെപ്പടുകയും
േവണം എന്ന ഉേദ്ദശ്യത്തിനായിത്തെന്ന ഞാൻ
നിെന്ന ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു,” എന്ന് ഫറേവാേനാട്
അരുളിെച്ചയ്യന്നതു തിരുെവഴുത്തിൽ കാണുന്നു.†
18ഇങ്ങെന,ൈദവംതെന്റഇഷ്ട്രപകാരം ഒരുവേനാടുകരുണ
കാണിക്കുന്നു; മെറ്റാരുവെനകഠിനഹൃദയനാക്കുന്നു.

19അേപ്പാൾ, “നെമ്മകുറ്റെപ്പടുത്താൻൈദവത്തിെനങ്ങെന
കഴിയും? കാരണം, ൈദവത്തിെന്റ തിരുഹിതേത്താട്
എതിർക്കാൻ ആർക്കാണു സാധിക്കുക?” എന്നു
നിങ്ങൾ എേന്നാടു േചാദിേച്ചക്കാം. 20 അല്ലേയാ
മനുഷ്യാ, “ൈദവേത്താട് എതിർവാദം പറയാൻ നീ
ആരാണ്?” ്രസഷ്ടാവിേനാട്, “ ‘നീ എെന്ന ഇങ്ങെന
സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാണ്?’ എന്നു സൃഷ്ടിക്കു േചാദിക്കാൻ
കഴിയുേമാ?”‡ 21 ഒേര കളിമണ്ണ പേയാഗിച്ച് ചില
പാ്രതങ്ങൾ േ്രശഷ്ഠമായ ഉപേയാഗത്തിനും മറ്റ ചിലതു
സാധാരണ ഉപേയാഗത്തിനുംേവണ്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ കുശവന്
അധികാരമിേല്ല?

22 ൈദവം തെന്റ േകാപം ്രപദർശിപ്പിക്കാനും
ശക്തി െവളിെപ്പടുത്താനുമുള്ള ഉേദ്ദശ്യേത്താെട,
നാശത്തിനുമാ്രതമായിഒരുക്കെപ്പട്ടിരുന്നേകാപപാ്രതങ്ങളായവെര
ദീർഘക്ഷമേയാെട സഹിച്ച ; 23 ഇങ്ങെന േതജസ്സ
്രപാപിക്കാനായി ൈദവം മുൻകൂട്ടി ഒരുക്കിയ
കരുണാപാ്രതങ്ങളാണു നാം. അവിടെത്ത
മഹത്ത്വസമ്പന്നത െവളിെപ്പടുത്താൻേവണ്ടി ൈദവം നമ്മിൽ
ഇ്രപകാരം ്രപവർത്തിച്ച എന്നതിൽ നമുക്ക് എന്താണ്
പറയാൻ കഴിയുക? 24 െയഹൂദരിൽനിന്നുമാ്രതമല്ല,
െയഹൂേദതരരിൽനിന്നും വിളിക്കെപ്പട്ടവരായ നാം
എല്ലാവരും ആ കരുണാപാ്രതങ്ങളാണ്. 25 േഹാേശയയുെട
പുസ്തകത്തിൽൈദവംഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“എെന്റജനംഅല്ലാത്തവെര ‘എെന്റജനം,’എന്നും

‘എെന്റ ്രപിയ’ അല്ലാത്തവെള ‘എെന്റ ്രപിയെപ്പട്ടവൾ,’
എന്നുംഞാൻവിളിക്കും.”§

26വീണ്ടും,
“ ‘നിങ്ങൾഎെന്റജനമല്ല,’
എന്ന്അവേരാട്അരുളിെച്ചയ്തഎല്ലായിടത്തും,
അവർ ‘ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റമക്കൾ’ എന്നു
വിളിക്കെപ്പടും”*

† 9:17 പുറ. 9:16 ‡ 9:20 െയശ. 29:16; 45:9 § 9:25 േഹാശ. 2:23 * 9:26
േഹാശ. 1:10
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27െയശയ്യാവ് ഇ്രസാേയല്യെരക്കുറിച്ച വിളിച്ച പറയുന്നു:
“ഇ്രസാേയല്യർ കടൽപ്പ റെത്ത മണൽത്തരിേപാെല

അസംഖ്യെമങ്കിലും,
അവരിൽഒരു േശഷിപ്പ മാ്രതേമ രക്ഷിക്കെപ്പടുകയുള്ള .

28കർത്താവ്അതിേവഗത്തിലും
കൃതകൃത്യതേയാടും ഭൂമിയിൽ ന്യായവിധി
നിർവഹിക്കും.”†

29 “ൈസന്യങ്ങള െടകർത്താവ്
നമ്മുെട തലമുറയിൽ ചിലെരെയങ്കിലും
േശഷിപ്പിച്ചിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ,

നാം െസാേദാം നഗരംേപാെലയും
െഗാേമാറാപട്ടണംേപാെലയുംനശിപ്പിക്കെപ്പടുമായിരുന്നു,”‡§

എന്ന് െയശയ്യാവ് മുൻകൂട്ടിത്തെന്നപറഞ്ഞിരുന്നേല്ലാ!
ഇ്രസാേയലിെന്റഅവിശ്വാസം

30 ഇെതല്ലാം എന്താണ് അർഥമാക്കുന്നത്?
യഥാർഥത്തിൽ ൈദവികനീതി അേന്വഷിക്കാതിരുന്നവരായ
ഇ്രസാേയേല്യതരർക്കാണ് ആ നീതി ലഭിച്ചത.് അതു
വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതിതെന്ന. 31 എന്നാൽ,
ന്യായ്രപമാണത്തിലൂെട നീതി ലഭിക്കാൻ പരി്രശമിച്ചവരായ
ഇ്രസാേയല്യർക്കാകെട്ട, അതു ലഭിച്ചതുമില്ല.
32 എന്തുെകാണ്ടാണ് അവർക്കതു ലഭിക്കാതിരുന്നത?്
വിശ്വാസത്തിലൂെടയല്ല, ്രപവൃത്തികളാൽ സാധിക്കുെമന്നു
വിചാരിച്ച് നീതിെയ അേന്വഷിച്ചതുെകാണ്ടാണ് അവർ
ഇടർച്ചക്കല്ലിൽതട്ടിവീണത.്
33 “ഇതാ,ഞാൻസീേയാനിൽ,കാലിടറിക്കുന്നകല്ല ം
നിലംപരിചാക്കുന്നപാറയും െവക്കുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരും ഒരിക്കലും
ലജ്ജിതരാകുകയില്ല,”*

എന്ന്എഴുതിയിട്ട ണ്ടേല്ലാ.

10
1 സേഹാദരങ്ങേള, ഇ്രസാേയല്യർ രക്ഷിക്കെപ്പടണെമന്നു
ഞാൻ ഹൃദയപൂർവം ആ്രഗഹിക്കുകയും അവർക്കായി
ൈദവേത്താടു ്രപാർഥിക്കുകയുംെചയ്യന്നു.
2ൈദവികകാര്യങ്ങളിൽ അവർക്കു തീക്ഷ്ണതയുണ്ട് എന്നു
ഞാൻ സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുന്നു. പേക്ഷ, ആ തീക്ഷ്ണത
വിേവചനേത്താടുകൂടിയതല്ല. 3കാരണം,ൈദവം മനുഷ്യെര
നീതീകരിക്കുന്നവിധം അറിയാെത സ്വന്തം ്രപയത്നത്താൽ
നീതീകരിക്കെപ്പടാൻ ്രശമിച്ച െകാണ്ട് അവർ ൈദവനീതിക്കു
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വിേധയെപ്പടാതിരുന്നു. 4 ്രകിസ്തു ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
പൂർത്തീകരണമായതിനാൽ ്രകിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന
ആരും നീതീകരിക്കെപ്പടും.

5 ന്യായ്രപമാണത്താലുള്ള നീതി സംബന്ധിച്ച് േമാശ
ഇ്രപകരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു: “അവ അനുസരിക്കുന്ന
മനുഷ്യർ അവമൂലം ജീവിക്കും.”* 6 എന്നാൽ,
വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതിയാകെട്ട, ഇ്രപകാരമാണു
പറയുന്നത്: “്രകിസ്തുവിെന താേഴക്കു െകാണ്ടുവരാൻ,
‘ആർ സ്വർഗത്തിൽക്കയറും?’† എേന്നാ 7 ‘്രകിസ്തുവിെന
മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിക്കാൻ ആർ പാതാളത്തിൽ
ഇറങ്ങും?’ ”‡ എേന്നാ നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പറയരുത.്
8 എന്നാൽ തിരുെവഴുത്ത് എന്തുപറയുന്നു? “വചനം
നിങ്ങൾക്കുസമീപമാകുന്നു;അത് നിങ്ങള െടഅധരത്തിലും
നിങ്ങള െട ഹൃദയത്തിലും ഇരിക്കുന്നു,”§ ഞങ്ങൾ
ഉദ്േഘാഷിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിെന്റ വചനംതെന്നയാണ്
അത.് 9 “േയശു കർത്താവാകുന്നു” എന്ന് അധരംെകാണ്ട്
ഏറ്റ പറയുകയും ൈദവം േയശുവിെന മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഉയിർപ്പിെച്ചന്നു ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും
െചയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കെപ്പടും. 10 അങ്ങെന ഒരുവൻ
ഹൃദയത്തിൽവിശ്വസിച്ച നീതീകരിക്കെപ്പടുകയുംവാെകാണ്ട്
വിശ്വാസം ഏറ്റ പറഞ്ഞു രക്ഷ്രപാപിക്കുകയുംെചയ്യന്നു.
11 “േയശുകർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരും ഒരിക്കലും
ലജ്ജിതരാകുകയില്ല”* എന്നു തിരുെവഴുത്തു പറയുന്നേല്ലാ.
12 െയഹൂദനും െയഹൂേദതരനുംതമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല.
എല്ലാവരുെടയും കർത്താവ് ഒരുവൻ അേ്രത. തെന്ന
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവെരയും അനു്രഗഹിക്കാൻ
തക്കവണ്ണം അവിടന്നു സമ്പന്നനാകുന്നു. 13 “കർത്താവിെന്റ
നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന ഏെതാരുവനും രക്ഷിക്കെപ്പടും,”†
എന്നുണ്ടേല്ലാ.

14 എന്നാൽ തങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലാത്തവെന അവർ
എങ്ങെന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും? േകട്ടിട്ടില്ലാത്തവനിൽ അവർ
എങ്ങെന വിശ്വസിക്കും? ആെരങ്കിലും ്രപസംഗിക്കാെത
എങ്ങെന േകൾക്കും? 15 അയയ്ക്കെപ്പടാെത എങ്ങെന
്രപസംഗിക്കും? “സുവാർത്ത േഘാഷിക്കുന്നവരുെട പാദം
എ്രത മേനാഹരം!”‡എന്ന്എഴുതിയിരിക്കുന്നേല്ലാ.

16 എന്നാൽ, എല്ലാ ഇ്രസാേയല്യരും സുവിേശഷം
അനുസരിച്ചിട്ടില്ല. “കർത്താേവ, ഞങ്ങള െട സേന്ദശം
ആർ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു?”§ എന്ന് െയശയ്യാവു
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േചാദിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. 17 അങ്ങെന വിശ്വാസം
ൈദവികസേന്ദശത്തിെന്റ േകൾവിയാലും േകൾവി
്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള വചനത്താലും ഉണ്ടാകുന്നു.
18എന്നാൽ,അവർ േകട്ടില്ലേയാ എന്നു ഞാൻ േചാദിക്കുന്നു.
തീർച്ചയായുംഅവർ േകട്ടിരിക്കുന്നു.
“അവരുെടശബ്ദംസർവഭൂമിയിലും
അവരുെട വാക്കുകൾ േലാകത്തിെന്റ
അതിർത്തിവെരയും െചെന്നത്തിയിരിക്കുന്നു,”*

എന്ന്എഴുതിയിരിക്കുന്നേല്ലാ. 19ഇ്രസാേയൽ ്രഗഹിച്ചില്ലേയാ?
എന്നുഞാൻവീണ്ടും േചാദിക്കുന്നു.ആദ്യമായി,
“ജനമല്ലാത്തവെരെക്കാണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങെള

അസൂയയുള്ളവരാക്കും;
തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ഒരു ജനതെയെക്കാണ്ടു ഞാൻ
നിങ്ങെള ്രപേകാപിപ്പിക്കും,”†

എന്നിങ്ങെന േമാശപറയുന്നു.
20അതുേപാെല െയശയ്യാവുംൈധര്യപൂർവം പറയുന്നു:

“എെന്നഅേന്വഷിക്കാത്തവർഎെന്നകെണ്ടത്തി;
എെന്ന ആവശ്യെപ്പടാത്തവർക്കു ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന
െവളിെപ്പടുത്തി.”‡

21എന്നാൽഇ്രസാേയലിെനക്കുറിച്ചാകെട്ട,
“അനുസരണെകട്ടവരും നിേഷധികള മായജനങ്ങളിേലക്കു
ഞാൻ ദിവസംമുഴുവനുംൈകനീട്ടി”§

എന്നാണ്അേദ്ദഹം പറയുന്നത.്

11
ഇ്രസാേയലിെല േശഷിപ്പ്

1 ഞാൻ േചാദിക്കെട്ട, അേപ്പാൾ ൈദവം തെന്റ
ജനെത്ത ഉേപക്ഷിച്ച എന്നാേണാ? നിശ്ചയമായും അല്ല.
അ്രബാഹാമിെന്റ പിൻഗാമിയായി, െബന്യാമീൻേഗാ്രതത്തിൽ
ജനിച്ച ഞാനും ഒരു ഇ്രസാേയല്യനാണേല്ലാ. 2 ൈദവം
മുന്നറിഞ്ഞ സ്വന്തം ജനെത്ത അവിടന്ന് ഉേപക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
തിരുെവഴുത്തുകളിൽ ഏലിയാവിെനക്കുറിച്ച ള്ള ഭാഗത്ത്
ഇ്രസാേയലിനു വിേരാധമായി അേദ്ദഹം ്രപാർഥിക്കുന്നത്
നിങ്ങൾക്കറിയിേല്ല? 3 “കർത്താേവ, അങ്ങയുെട
്രപവാചകന്മാെര അവർ വധിക്കുകയും യാഗപീഠങ്ങൾ
തകർക്കുകയും െചയ്തു; ഞാൻ ഒരുവൻമാ്രതം
അവേശഷിച്ചിരിക്കുന്നു; അവർ എെന്നയും െകാല്ലാൻ
്രശമിക്കുകയാണ്.”* 4 എന്നാൽ, ഇതിന് എന്തായിരുന്നു
ൈദവത്തിെന്റ മറുപടി? “ബാലിെന നമസ്കരിക്കാത്ത
* 10:18 സങ്കീ. 19:4 † 10:19 ആവ. 32:21 ‡ 10:20 െയശ. 65:1 § 10:21
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ഏഴായിരംേപെര ഞാൻ എനിക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.”†
5 അേതേപാെലതെന്ന, ഇക്കാലത്തും കൃപയാൽ
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ഒരു േശഷിപ്പ ണ്ടായിരിക്കുന്നു.
6 കൃപയാൽ എങ്കിൽ, അതു ്രപവൃത്തികളാൽ
ആയിരിക്കുകയില്ല; ്രപവൃത്തികളാെലങ്കിൽ കൃപ ഒരിക്കലും
കൃപയായിരിക്കുകയുമില്ല.

7 അേപ്പാൾ എന്താണ്? ഇ്രസാേയൽ അേന്വഷിച്ച
നീതീകരണം അവർക്കു ലഭിച്ചില്ല; എന്നാൽ
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ചിലർക്ക് അതു ലഭിച്ച ,
േശഷമുള്ളവേരാകഠിനഹൃദയർആയിത്തീർന്നു.
8 “ൈദവംഅവർക്കു മരവിച്ചആത്മാവും
കാണാത്തകണ്ണ കള ം
േകൾക്കാത്തകാതുകള ം നൽകി.

അവഇേപ്പാഴുംഅങ്ങെനതെന്നതുടരുന്നു,”‡
എെന്നഴുതിയിരിക്കുന്നേല്ലാ! 9 ദാവീദ് പറയുന്നത്
ഇങ്ങെനയാണ:്
“അവരുെട സമൃദ്ധമായ േമശ ഒരു െകണി;എല്ലാം ശുഭെമന്നു

െതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നഒരു മായാജാലംആകെട്ട.
അവരുെട അനു്രഗഹങ്ങൾ അവെര ഇടറി
വീഴുമാറാക്കെട്ട, അവർ അർഹിക്കുന്നതുതെന്ന
അവർക്കുലഭിക്കെട്ട.

10 കാണാൻ കഴിയാതവണ്ണം അവരുെട കണ്ണ കൾ
ഇരുണ്ടുേപാകെട്ട;
അവരുെട അരെക്കട്ട കൾ എേന്നക്കുമായി
കുനിഞ്ഞുേപാകെട്ട.”§

ഒട്ടിച്ച േചർത്തെകാമ്പുകൾ
11 ഞാൻ പിെന്നയും േചാദിക്കുകയാണ:് “ഇ്രസാേയൽ
ഇടറിയത് എേന്നക്കുമായ വീഴ്ചയ്ക്കായാേണാ?”
ഒരിക്കലുമല്ല; പിെന്നേയാ, അവരുെട നിയമലംഘനംമൂലം
ഇ്രസാേയല്യർ അല്ലാത്തവർക്കു രക്ഷ വന്നിട്ട്
ഇ്രസാേയല്യരിൽ അസൂയ ജനിപ്പിക്കാനാണ്. 12 എന്നാൽ
അവരുെട ലംഘനവും പരാജയവും േശഷംേലാകത്തിന്
അനു്രഗഹസമൃദ്ധി നൽകിെയങ്കിൽ അവരുെട പൂർണ
പുനഃസ്ഥാപനം നിമിത്തം ലഭിക്കുന്ന അനു്രഗഹം എ്രത
സമൃദ്ധമായിരിക്കും!

13 ഇ്രസാേയല്യർ അല്ലാത്ത നിങ്ങേളാടു ഞാൻ പറയെട്ട:
ഇ്രസാേയല്യർ അല്ലാത്തവരുെട അെപ്പാസ്തലൻ എന്ന
ശു്രശൂഷയിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു; 14 കാരണം,
സ്വന്തം ജനത്തിന് ഏതുവിേധനയും അസൂയയുളവാക്കി

† 11:4 1രാജാ. 19:18 ‡ 11:8ആവ. 29:4;െയശ. 29:10 § 11:10 സങ്കീ. 69:22,23
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അവരിൽ ചിലെരെയങ്കിലും രക്ഷെപ്പടുത്താമേല്ലാ.
15 അവെര തിരസ്കരിച്ചതു േലാകം* ൈദവേത്താട്
അനുരഞ്ജനെപ്പടുന്നതിനു കാരണമാെയങ്കിൽ,
അവെര അംഗീകരിക്കുന്നത് മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള
പുനരുത്ഥാനത്തിനല്ലാെത മെറ്റന്തിനു കാരണമാകും?
16 ധാന്യമാവിൽനിന്ന് ആദ്യഫലമായി അർപ്പിക്കെപ്പടുന്ന
അംശം വിശുദ്ധെമങ്കിൽ ആ മാവു മുഴുവനും വിശുദ്ധം
ആയിരിക്കും; േവര് വിശുദ്ധെമങ്കിൽ ശാഖകള ം
വിശുദ്ധംതെന്ന.

17 ഒലിവുവൃക്ഷത്തിെന്റ ചില ശാഖകൾ െവട്ടിമാറ്റിയിട്ട്,
ആ സ്ഥാനത്ത് കാെട്ടാലിവിെന്റ ശാഖയായ നിെന്ന
മറ്റ ശാഖകള െട ഇടയിൽ ഒട്ടിച്ച േചർത്തതുമൂലം
ഒലിവിെന്റ േവരിൽനിന്നുള്ള േപാഷകരസത്തിനു നീ
പങ്കാളിയായിത്തീർന്നു.അേതാർത്ത് 18മറ്റ ശാഖകെളക്കാൾ
നിനക്കു േ്രശഷ്ഠതയുെണ്ടന്നു നീ ചിന്തിക്കരുത.് അങ്ങെന
അഭിമാനം േതാന്നുെന്നങ്കിൽ നീ േവരിെനയല്ല, േവരു
നിെന്നയാണു വഹിക്കുന്നെതന്ന് ഓർക്കുക. 19 “എെന്ന
ഒട്ടിച്ച േചർേക്കണ്ടതിന് ആ ശാഖകൾ െവട്ടിമാറ്റി”
എന്നായിരിക്കും നീ പറയുന്നത.് 20 ശരിതെന്ന,
എന്നാൽ അവരുെട അവിശ്വാസംനിമിത്തമാണ് അവെര
െവട്ടിമാറ്റിയത്. നീ േചർന്നു നിൽക്കുന്നേതാ നിെന്റ
വിശ്വാസത്താലുമാണ്. അഹങ്കരിക്കരുത്, ഭയെപ്പടുക.
21 സ്വാഭാവികശാഖകേളാടു ൈദവം ദാക്ഷിണ്യം കാണിച്ചില്ല
എങ്കിൽനിേന്നാടും ദാക്ഷിണ്യം കാണിക്കുകയില്ല.

22 അതുെകാണ്ടു ൈദവത്തിെന്റ ദയയും കാർക്കശ്യവും
മറക്കാതിരിക്കുക; വീണവേരാട് കാർക്കശ്യവും
നിേന്നാേടാ, നീ ൈദവത്തിെന്റ ദയയിൽ നിലനിന്നാൽ,
കാരുണ്യവും അവിടന്നു കാണിക്കും. അല്ലാത്തപക്ഷം
നീയും േഛദിക്കെപ്പടും. 23 അവർ അവിശ്വാസത്തിൽ
തുടരാത്തപക്ഷംഅവെരവീണ്ടും ഒട്ടിച്ച േചർക്കും; ഒട്ടിക്കാൻ
ൈദവത്തിനു കഴിയുമേല്ലാ! 24 ്രപകൃത്യാ കാെട്ടാലിവിെന്റ
ശാഖയായിരുന്ന നിെന്ന മുറിെച്ചടുത്ത്, നട്ട വളർത്തെപ്പട്ട
ഒലിവുമരത്തിൽ അസാധാരണമാംവിധം ഒട്ടിച്ച േചർത്തു
എങ്കിൽ,സ്വാഭാവികശാഖകൾസ്വന്തം ഒലിവുമരത്തിൽഇനി
ഒട്ടിച്ച േചർക്കെപ്പടുന്നതിനുള്ളസാധ്യതഎ്രതയധികം!
രക്ഷഎല്ലാഇ്രസാേയല്യർക്കും

25 സേഹാദരങ്ങേള, ഈ രഹസ്യെത്തക്കുറിച്ച്
നിങ്ങൾ അജ്ഞരാകരുെതന്നു ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു,
അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങൾ ജ്ഞാനികെളന്ന്

* 11:15 േലാകം,വിവക്ഷിക്കുന്നത് െയഹൂദർഅല്ലാത്തവർ



േറാമർ 11:26 443 േറാമർ 11:36

അഹങ്കരിക്കും. െയഹൂേദതരരിൽനിന്ന് ്രകിസ്തുവിൽ
വിശ്വസിക്കാനുള്ളവരുെട സംഖ്യ പൂർണമാകുന്നതുവെര
ഒരുവിഭാഗം ഇ്രസാേയല്യർക്കു ഹൃദയകാഠിന്യം
സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. 26 ഇങ്ങെന ഇ്രസാേയൽ മുഴുവനും
രക്ഷ്രപാപിക്കും.
“വിടുവിക്കുന്നവൻസീേയാനിൽനിന്ന് വരും;
അവിടന്ന് യാേക്കാബിൽനിന്ന്അഭക്തിഅകറ്റിക്കളയും.

27ഞാൻഅവരുെട പാപങ്ങൾനീക്കിക്കളയുേമ്പാൾ
ഇതായിരിക്കുംഅവേരാടുള്ളഎെന്റഉടമ്പടി,”†

എന്ന്എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നേല്ലാ.
28 സുവിേശഷം സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം അവർ
ൈദവത്തിെന്റ ശ്രതുക്കളായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങള െട
നന്മയ്ക്കായാണ.് എന്നാൽ, അവരുെട പൂർവികെര
ൈദവം െതരെഞ്ഞടുത്തു എന്ന കാരണത്താൽ അവർ
ഇേപ്പാഴും ൈദവത്തിനു ്രപിയെപ്പട്ടവർ. 29 കാരണം,
ൈദവത്തിെന്റ കൃപാദാനങ്ങള ം വിളിയും തിരിെച്ചടുക്കാൻ
കഴിയാത്തവയാണ.് 30 ഒരുകാലത്ത് ൈദവേത്താട്
അനുസരണയില്ലാത്തവരായിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അവരുെട
അനുസരണേക്കടു നിമിത്തം ഇേപ്പാൾ കരുണ
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 31 അതുേപാെല, ൈദവം നിങ്ങേളാടു
കാണിച്ചഅേതകരുണഅവർക്കുംലഭിേക്കണ്ടതിന്അവരും
ഇേപ്പാൾ അനുസരണെകട്ടവരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
32 എല്ലാവേരാടും കരുണ കാണിക്കുക എന്ന
ലക്ഷ്യേത്താെടയാണ് ഇങ്ങെന ൈദവം എല്ലാവെരയും
അനുസരണേക്കടിനു വിേധയരാക്കുന്നത്.

സ്തുതിഗീതം
33 േഹാ, ൈദവത്തിെന്റ ജ്ഞാനം, വിേവകം എന്നിവയുെട

സമൃദ്ധിഎ്രതഅപരിേമയം!
അവിടെത്തവിധികൾഎ്രതഅ്രപേമയം!
അവിടെത്തവഴികൾഎ്രതഅേഗാചരം!

34 “കർത്താവിെന്റ മനസ്സ്അറിഞ്ഞതാര?്
അവിടെത്തഉപേദഷ്ടാവായിരുന്നത്ആര്?”‡

35 “തിരിെകവാങ്ങാനായി
ൈദവത്തിനുകടംെകാടുത്തവനാര്?”§

36 സകലതും ൈദവത്തിൽനിന്നു, ൈദവത്തിലൂെട,
ൈദവത്തിേലക്കുതെന്ന.
അവിടേത്തക്ക്എേന്നക്കും മഹത്ത്വം!ആേമൻ.

† 11:27 െയശ. 59:20,21; 27:9;യിര. 31:33,34 ‡ 11:34 െയശ. 40:13 § 11:35
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12
സജീവയാഗങ്ങൾ

1 സേഹാദരങ്ങേള, ൈദവം നേമ്മാടു കാട്ടിയ കരുണ
അനുസ്മരിപ്പിച്ച െകാണ്ട് ഞാൻ ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നത:്
പവി്രതവും ൈദവത്തിനു ്രപസാദകരവുമായ
സജീവയാഗമായി നിങ്ങള െട ശരീരങ്ങെള സമർപ്പിക്കുക;
ഇതാണ് നിങ്ങള െട ഉചിതമായ സത്യാരാധന. 2 ഈ
കാലഘട്ടത്തിെന്റ രീതികേളാട് അനുരൂപെപ്പടരുത;് മറിച്ച്,
ചിന്താരീതിക്കു സമൂലനവീകരണം വരുത്തി നിങ്ങൾ
രൂപാന്തരെപ്പടുക. അങ്ങെന സദ്ഗുണസമ്പന്നവും
സ്വീകാര്യവും സമ്പൂർണവുമായ ൈദവഹിതെമെന്തന്നു
നിങ്ങൾക്കുസ്പഷ്ടമാകും.

്രകിസ്തുവിെന്റശരീരത്തിലുള്ള േസവനം
3 എനിക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കൃപയുെട അധികാരത്തിൽ
നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തേരാടുമായി ഞാൻ പറയെട്ട: നിങ്ങൾ
ആയിരിക്കുന്നതിൽനിന്നപ്പ റമായി നിങ്ങെളക്കുറിച്ച
ചിന്തിച്ച് അഹങ്കരിക്കരുത്; പിെന്നേയാ, ൈദവം
നൽകിയിരിക്കുന്നവിശ്വാസത്തിെന്റ മാനദണ്ഡം ഉപേയാഗിച്ച്
വിേവകപൂർവം സ്വയം വിലയിരുത്തുകയാണു േവണ്ടത്.
4 നാം ഓേരാരുത്തർക്കും ഒരു ശരീരത്തിൽ പല
അവയവങ്ങൾ ഉണ്ട്; എന്നാൽ എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും
്രപവർത്തനം ഒന്നുതെന്ന അല്ല. 5 അതുേപാെല,
പലരായ നാം ്രകിസ്തുവിേനാട് ഐക്യെപ്പട്ടതിലൂെട
ഒേര ശരീരമായിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണ;് അങ്ങെന,
നാം ഓേരാരുത്തരും പരസ്പരം ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
അവയവങ്ങള ം. 6 ഇ്രപകാരം ൈദവകൃപയ്ക്കനുസൃതമായി
നമുക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കൃപാദാനങ്ങള ം വിവിധങ്ങളാണ്:
്രപവചിക്കാനുള്ള ദാനെമങ്കിൽ അതു വിശ്വാസത്തിന്
ആനുപാതികമായിരിക്കെട്ട. 7 ശു്രശൂഷിക്കുന്നതിനുള്ള
ദാനെമങ്കിൽ ശു്രശൂഷിക്കുകയും ഉപേദശിക്കുന്നതിനുള്ള
ദാനെമങ്കിൽ ഉപേദശിക്കുകയുംെചയ്യെട്ട. 8 മറ്റള്ളവെര
ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ദാനമാണുള്ളെതങ്കിൽ അയാൾ
ആശ്വസിപ്പിക്കെട്ട; ദാനം െചയ്യന്നതിനാണ് അെതങ്കിൽ
അത് ഉദാരതേയാെട െചയ്യെട്ട; നയിക്കുന്നതിനുള്ള
ദാനമാണുള്ളെതങ്കിൽഅത്ഗൗരവേത്താെടനിർവഹിക്കെട്ട;
കരുണ കാണിക്കുന്നതിനുള്ള ദാനമാെണങ്കിൽ അത്
ആനന്ദേത്താെട െചയ്യെട്ട.

്രപാേയാഗികസ്േനഹം
9 സ്േനഹം നിഷ്കപടമായിരിക്കെട്ട. ദുഷ്ടതെയ
െവറുക്കുകയും നന്മെയ ആേശ്ലഷിക്കുകയുംെചയ്യ ക.
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10 സേഹാദരങ്ങെളേപ്പാെല പരസ്പരം ആഴമായി
സ്േനഹിക്കുക. നിങ്ങെളക്കാൾ മറ്റള്ളവെര
ബഹുമാനിക്കുക. 11 ഉത്സാഹത്തിൽ കുറവുവരാെത
ആത്മതീക്ഷ്ണതയുള്ളവരായി കർത്താവിെന
േസവിക്കുക. 12 ്രപത്യാശയിൽ ആനന്ദിക്കുക;
ക്ഷമേയാെട കഷ്ടത സഹിക്കുക; നിരന്തരം
്രപാർഥിക്കുക. 13 സഹവിശ്വാസികള െട ആവശ്യങ്ങളിൽ
അവെര സഹായിക്കുകയും അതിഥിസൽക്കാര
്രപിയരായിരിക്കുകയുംെചയ്യ ക.

14 നിങ്ങെള ഉപ്രദവിക്കുന്നവെര അനു്രഗഹിക്കുക; അേത,
അനു്രഗഹിക്കുക,ശപിക്കരുത.് 15ആനന്ദിക്കുന്നവേരാടുകൂെട
ആനന്ദിക്കുകയും വിലപിക്കുന്നവേരാടുകൂെട
വിലപിക്കുകയുംെചയ്യ ക. 16 പരസ്പരം സമഭാവനേയാെട
ജീവിക്കുക, വലിയവെനന്നു ഭാവിക്കാെത എളിയവേരാടു
സഹകരിക്കാൻ സന്മനസ്സണ്ടാകണം. ജ്ഞാനികെളന്ന്
സ്വയംഅഹങ്കരിക്കരുത.്

17 നിങ്ങേളാടു േദാഷം ്രപവർത്തിക്കുന്ന ആർക്കും േദാഷം
പകരം െചയ്യരുത്. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സ്വീകാര്യമായ
നല്ല കാര്യങ്ങൾെചയ്യാൻ ്രശമിക്കുകയും 18 നിങ്ങളാൽ
കഴിയുന്നതുവെര, എല്ലാവേരാടും സമാധാനേത്താെട
ജീവിക്കുകയുംെചയ്യ ക. 19 സ്േനഹിതേര, നിങ്ങൾതെന്ന
പകേപാക്കാൻ ്രശമിക്കരുത,് ൈദവേ്രകാധംതെന്ന
അതു നിർവഹിക്കെട്ട. തിരുെവഴുത്തിൽ ഇങ്ങെന
എഴുതിയിട്ട ണ്ടേല്ലാ, “ഞാനാണ് ്രപതികാരംെചയ്യന്നവൻ,
ഞാൻ പകരംവീട്ട ം”* എന്നു കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
20എന്നാൽ,
“നിെന്റ ശ്രതുവിനു വിശക്കുെന്നങ്കിൽ അയാൾക്കു ഭക്ഷണം

നൽകുക;
ദാഹിക്കുെന്നങ്കിൽഎെന്തങ്കിലും കുടിക്കാൻനൽകുക.

ഇങ്ങെന െചയ്യന്നതിലൂെട, നിങ്ങൾ ശ്രതുവിെന്റ ശിരസ്സിൽ
കൽക്കരിക്കനൽകൂട്ടിെവക്കുകയാണു െചയ്യ ക.”†

21 നിങ്ങൾ തിന്മയ്ക്ക് അധീനരാകരുത,് പിെന്നേയാ,
നന്മയാൽതിന്മെയകീഴടക്കുകയാണു േവണ്ടത.്

13
അധികാരേത്താടുള്ളവിേധയത്വം

1 ഓേരാ വ്യക്തിയും ഭരണാധികാരികൾക്കു
വിേധയരാകുക. കാരണം, ൈദവത്താൽ
നിേയാഗിക്കെപ്പടാത്ത അധികാരി ഒരാൾേപാലുമില്ല.
ഇേപ്പാഴുള്ള ഭരണാധികാരികള ം ൈദവത്താൽ

* 12:19 ആവ. 32:35 † 12:20 സദൃ. 25:21,22
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നിയമിക്കെപ്പട്ടവരാണ.് 2 അതുെകാണ്ട,്
അധികാരെത്ത എതിർക്കുന്നവൻ ൈദവം
ഏർെപ്പടുത്തിയ സംവിധാനെത്തയാണ് എതിർക്കുന്നത.്
അങ്ങെനെചയ്യന്നവർ സ്വയം ശിക്ഷാേയാഗ്യരായിത്തീരും.
3 ഭരണാധികാരികെള ഭയെപ്പേടണ്ടത് നന്മ
്രപവർത്തിക്കുന്നവരല്ല; മറിച്ച്, തിന്മ ്രപവർത്തിക്കുന്നവരാണ്.
അധികാരികെള ഭയെപ്പടാെത ജീവിക്കാൻ നിനക്ക്
ആ്രഗഹമുേണ്ടാ? എങ്കിൽ നന്മ െചയ്യ ക. അേപ്പാൾ
അധികാരികളിൽനിന്ന്നിനക്ക്അഭിനന്ദനംലഭിക്കും. 4നിെന്റ
നന്മ ലക്ഷ്യമാക്കി ്രപവർത്തിക്കുന്ന ൈദവേസവകനാണ്
അേദ്ദഹം. എന്നാൽ, നീ തിന്മ ്രപവർത്തിക്കുന്നു
എങ്കിൽ ഭയെപ്പടുകതെന്ന േവണം. ശിക്ഷിക്കാൻ
അയാൾക്ക് അധികാരം നൽകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത*്
െവറുേതയല്ലേല്ലാ! തിന്മ ്രപവർത്തിക്കുന്നവർെക്കതിേര
ജ്വലിക്കുന്ന ൈദവേ്രകാധം ശിക്ഷയിലൂെട നടപ്പാക്കാൻ
ൈദവം നിേയാഗിച്ച ഭൃത്യനാണയാൾ. 5 ശിക്ഷ
ലഭിക്കുെമന്ന ഭയംെകാണ്ടുമാ്രതമല്ല, ശുദ്ധമനസ്സാക്ഷി
ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതിനുംകൂടിയാണ് അധികാരികേളാട്
വിേധയത്വം പുലർേത്തണ്ടത്.

6 ഇതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് നിങ്ങൾ നികുതി
െകാടുക്കുന്നതും. അധികാരികൾ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ
എേപ്പാഴും ്രശദ്ധിക്കുന്ന ൈദവേസവകരാണ്.
7 ഓേരാരുത്തർക്കും നിങ്ങൾ കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു
െകാടുക്കുക: കരം െകാടുേക്കണ്ടവർക്ക് കരം, നികുതി
െകാടുേക്കണ്ടവർക്ക് നികുതി; ഭയെപ്പേടണ്ടവെര ഭയെപ്പടുക,
ആദരിേക്കണ്ടവെരആദരിക്കുകയും െചയ്യ ക.

സ്േനഹം ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റനിവൃത്തി
8 പരസ്പരം സ്േനഹിക്കുക എന്ന ബാധ്യതയല്ലാെത
നിങ്ങൾക്ക് ആേരാടും യാെതാരു ബാധ്യതയും
ഉണ്ടായിരിക്കരുത്. കാരണം, മറ്റള്ളവെര സ്േനഹിക്കുന്നത്
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ നിവൃത്തിയാണ.് 9 “നീ
നിെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന നിെന്റ
അയൽവാസിെയയും സ്േനഹിക്കുക” എന്ന
കൽപ്പനയിൽ, “വ്യഭിചാരം െചയ്യരുത,് െകാലപാതകം
െചയ്യരുത്, േമാഷ്ടിക്കരുത്, േമാഹിക്കരുത”്†
എന്നിവയും അതുേപാലുള്ള മറ്റ കൽപ്പനകള ം
സംക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു. 10 സ്േനഹം അയൽവാസിക്കു

* 13:4 മൂ.ഭാ.അയാൾവാൾപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് † 13:9 പുറ. 20:13-15,17;ആവ.
5:17-19,21
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േദാഷം ഒന്നും ്രപവർത്തിക്കുന്നില്ല. അങ്ങെന,
സ്േനഹത്തിലൂെട ന്യായ്രപമാണംനിവർത്തിക്കെപ്പടുന്നു.

പകൽഅടുത്തിരിക്കുന്നു
11ഈകാലഘട്ടത്തിെന്റസവിേശഷതതിരിച്ചറിഞ്ഞുേവണം
നാം ഇതു െചേയ്യണ്ടത്: നാം ആദ്യമായി കർത്താവിൽ
വിശ്വാസമർപ്പിച്ച സമയെത്തക്കാൾ നമ്മുെട രക്ഷ‡

ഇേപ്പാൾ ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
ആലസ്യംവിട്ട ണേരണ്ട സമയമാണിത്. 12 രാ്രതി
കഴിയാറായി; രക്ഷയുെട പകൽ അടുെത്തത്തിയിരിക്കുന്നു.
അതുെകാണ്ട,് നാം അന്ധകാരത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികൾ
ഉേപക്ഷിക്കുകയും ്രപകാശത്തിെന്റ ആയുധങ്ങൾ
ധരിക്കുകയുംെചയ്യ ക. 13 പകൽസമയെത്തന്നേപാെല
നമ്മുെട ജീവിതരീതി മാന്യമായിരിക്കെട്ട. കാേമാന്മാദത്തിലും
മേദ്യാന്മത്തതയിലുമല്ല, േഭാഗാസക്തിയിലും കുത്തഴിഞ്ഞ
ജീവിതത്തിലുമല്ല, ലഹളയിലും അസൂയയിലുമല്ല, 14 മറിച്ച്,
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന ധരിച്ചവരായി നിങ്ങൾ
ജീവിക്കുക. ശാരീരികാഭിലാഷങ്ങളിൽചിന്താമഗ്നരാകരുത.്

14
അശക്തരുംശക്തരും

1 തർക്കവിഷയങ്ങെളക്കുറിച്ച ശണ്ഠയിടാെത
വിശ്വാസത്തിൽ ബലഹീനരായവെര അംഗീകരിക്കുക.
2 എല്ലാം ഭക്ഷിക്കാെമന്ന് ഒരാൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, എന്നാൽ
ബലഹീനരായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിേയാ സസ്യാഹാരംമാ്രതം
ഭക്ഷിക്കുന്നു. 3 എല്ലാം ഭക്ഷിക്കാം എന്നു കരുതുന്നയാൾ
ഭക്ഷിക്കാത്തയാെള പുച്ഛിക്കരുത;് ഭക്ഷിക്കാത്തയാൾ
ഭക്ഷിക്കുന്നയാെള കുറ്റെപ്പടുത്താനും പാടില്ല. കാരണം,
അയാള ം ൈദവത്തിനു സ്വീകാര്യനാണ്. 4 മെറ്റാരാള െട
ദാസെന വിമർശിക്കാൻ എന്ത് അധികാരമാണ്
നിനക്കുള്ളത്? അയാൾ നിന്നാലും വീണാലും അവെന്റ
സ്വന്തം യജമാനനുതെന്ന. അയാെള ഉറപ്പിച്ച നിർത്താൻ
ശക്തനായ കർത്താവ് അയാെള ഉറപ്പിച്ച നിർത്തുകതെന്ന
െചയ്യ ം.

5 ഒരാൾ ഒരു ദിവസെത്ത മെറ്റാരു ദിവസെത്തക്കാൾ
േ്രശഷ്ഠമായി കരുതുന്നു; മെറ്റാരാളാകെട്ട,
എല്ലാ ദിവസെത്തയും ഒരുേപാെല േ്രശഷ്ഠമായി
പരിഗണിക്കുന്നു. ഓേരാരുത്തരും െചയ്യന്നത് അവരവരുെട
ഉത്തമേബാധ്യമനുസരിച്ച് ആയിരിക്കണം. 6 ഒരു
ദിവസെത്ത മറ്റ ദിവസങ്ങെളക്കാൾ മാനിക്കുന്നയാൾ

‡ 13:11 അതായത,്ശരീരത്തിെന്റവീെണ്ടടുപ്പ്അഥവാ, േതജസ്കരണം
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കർത്താവിനുേവണ്ടി അതു െചയ്യന്നു; മാംസാഹാരിയും
ഭക്ഷിക്കുന്നത് കർത്താവിനുേവണ്ടി. കാരണം,
ൈദവത്തിനു നന്ദി അർപ്പിച്ചിട്ടാണേല്ലാ അവർ
ഭക്ഷിക്കുന്നത.് അതുേപാെല, മാംസം ഭക്ഷിക്കാത്തവരും
കർത്താവിനുേവണ്ടി ഭക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്നു. അവരും
ൈദവത്തിനു സ്േതാ്രതംെചയ്യന്നു. 7 നമ്മിൽ
ആരും നമുക്കായി ജീവിക്കുന്നില്ല; നമുക്കായിത്തെന്ന
മരിക്കുന്നതുമില്ല. 8 നാം ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ
കർത്താവിനായി ജീവിക്കുന്നു; മരിക്കുെന്നങ്കിേലാ
കർത്താവിനായി മരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട,്
ജീവിച്ചാലും മരിച്ചാലും നാം കർത്താവിനുള്ളവരാണ.്
9 ഇങ്ങെന, മരിച്ചവരുെടയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുെടയും
കർത്താവായിരിക്കുന്നതിനുേവണ്ടിയാണ് ്രകിസ്തു
മരിക്കുകയും ഉയിർക്കുകയുംെചയ്തത്.

10 പിെന്നന്തിനാണ് നീ സഹവിശ്വാസിെയ ന്യായം
വിധിക്കുന്നത്? സഹവിശ്വാസിെയ നിന്ദിക്കുന്നതും എന്തിന്?
നാം എല്ലാവരും ൈദവത്തിെന്റ ന്യായാസനത്തിനു മുമ്പാെക
നിൽേക്കണ്ടവരാെണന്ന്ഓർക്കുക.
11 “കർത്താവ് ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു, ‘ജീവനുള്ളഞാൻ

ശപഥംെചയ്യന്നു,
എെന്റമുമ്പിൽഎല്ലാ മുഴങ്കാലും വണങ്ങും;
എല്ലാ നാവും ൈദവെത്ത സ്തുതിച്ച് ഏറ്റ പറയും’ ”*
എന്നുതിരുെവഴുത്തിൽഎഴുതിയിരിക്കുന്നേല്ലാ.

12 അേത, നാം വ്യക്തിപരമായി ൈദവേത്താട് കണക്കു
േബാധിപ്പിേക്കണ്ടവരാണ്.

13 അതുെകാണ്ട് നാം ഇനിേമൽ പരസ്പരം
ന്യായംവിധിക്കാതിരിക്കാം. പകരം, സേഹാദരങ്ങൾക്ക്
വിശ്വാസത്തിൽ ഇടർച്ചയ്ക്കു കാരണമാകുന്ന തടസ്സേമാ
അവർ പാപത്തിൽ വീഴുന്നതിനു കാരണമായിത്തീരുന്ന
െകണിേയാ െവക്കുകയില്ല എന്നു തീരുമാനിക്കാം.
14 കർത്താവായ േയശുവിൽ എനിക്കു ലഭിച്ച
അധികാരത്താൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞും
അേതക്കുറിച്ച ദൃഢനിശ്ചയമുള്ളവനായുമിരിക്കുന്നു: ഒരു
ഭക്ഷണവുംസ്വതേവഅശുദ്ധമല്ല;എന്നാൽ,ഏെതങ്കിലുംഒരു
ഭക്ഷണപദാർഥം അശുദ്ധമാെണന്ന് ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നു
എങ്കിൽ അത് അയാൾക്ക് അശുദ്ധംതെന്നയാണ.്
15 നിെന്റ ഭക്ഷണംമൂലം സേഹാദരങ്ങൾക്കു വ്യസനം
ഉണ്ടാക്കുന്നുഎങ്കിൽ നിങ്ങൾസ്േനഹത്തിൽജീവിക്കുന്നില്ല.
്രകിസ്തു ആർക്കുേവണ്ടി മരിച്ച േവാ ആ ആൾക്കു നിെന്റ
ഭക്ഷണം നാശകരമാകരുത.് 16 ഇങ്ങെനചയ്താൽ നീ

* 14:11 െയശ. 45:23
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നന്മെയന്നു പരിഗണിക്കുന്നവ മറ്റള്ളവരുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
തിന്മയായിത്തീരുകയില്ല. 17 ൈദവരാജ്യം അനുഭവിക്കാൻ
കഴിയുന്നത് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളിലൂെടയല്ല; മറിച്ച്,
നീതിയിലൂെടയും സമാധാനത്തിലൂെടയും പരിശുദ്ധാത്മാവു
നൽകുന്നആനന്ദത്തിലൂെടയുമാണ.് 18േമൽപ്പറഞ്ഞ്രപകാരം
്രകിസ്തുവിെന േസവിക്കുന്നയാൾ ൈദവ്രപസാദവും
മനുഷ്യസ്വീകാര്യതയും ഉള്ളയാൾആയിരിക്കും.

19 അതുെകാണ്ട് സമാധാനത്തിനും പരസ്പര
ആത്മികാഭിവൃദ്ധിക്കും ഉതകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കായി നമുക്ക്
്രപയത്നിക്കാം. 20 ഭക്ഷണം ൈദവത്തിെന്റ ്രപവൃത്തിെയ
ശിഥിലമാക്കാൻ കാരണമാകരുത്. എല്ലാം ശുദ്ധമാണ,്
എന്നാൽ ഒരു വസ്തു ഭക്ഷിക്കുന്നതിലൂെട സഹവിശ്വാസി
പാപത്തിേലക്കു നയിക്കെപ്പടുന്നു എങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണം
അശുദ്ധമാണ.് 21 മാംസം തിന്നാെതയും വീഞ്ഞു
കുടിക്കാെതയും നിെന്റ സഹവിശ്വാസിെയ പാപത്തിേലക്കു
നയിക്കുന്നെതാന്നും െചയ്യാെതയും ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

22 ഈ വിഷയെത്തക്കുറിച്ച ള്ള നിെന്റ വിശ്വാസം
നീയും ൈദവവുമായുള്ള ഒരു കാര്യമായി ചിന്തിക്കുക.
ഒരാൾ ശരിെയന്ന് അംഗീകരിച്ച ്രപവർത്തിക്കുന്നത്
അയാൾക്കുകുറ്റേബാധം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലഎങ്കിൽആവ്യക്തി
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ. 23 എന്നാൽ, സേന്ദഹേത്താെട
ഭക്ഷിക്കുന്നയാൾ അത് ഉത്തമവിശ്വാസേത്താടുകൂടിയല്ല
െചയ്യന്നത്എന്നതുെകാണ്ട് കുറ്റക്കാരനാണ്. ശരിയാെണന്ന
ഉത്തമവിശ്വാസത്തിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിക്കാത്തെതല്ലാം
പാപമാണ.്

15
1എന്നാൽ,വിശ്വാസത്തിൽശക്തരായനാംവിശ്വാസത്തിൽ
ബലഹീനരുെട പരാജയങ്ങെള സഹിക്കുകയും നമ്മുെട
ആനന്ദംമാ്രതം ലക്ഷ്യമാക്കാതിരിക്കുകയും േവണം. 2 നാം
ഓേരാരുത്തരും മറ്റ ള്ളവരുെട നന്മ ലക്ഷ്യമാക്കി, അവരുെട
ആത്മിേകാന്നതിക്കായി അവെര േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കണം.
3കാരണം, ്രകിസ്തുവും സ്വന്തംആനന്ദമല്ല ലക്ഷ്യമാക്കിയത്:
“നിെന്ന നിന്ദിക്കുന്നവരുെട നിന്ദ എെന്റേമൽ വീണു”*
എന്നാണേല്ലാ തിരുെവഴുത്തിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
4 ഇ്രപകാരം, മുേമ്പ േരഖെപ്പടുത്തെപ്പട്ട തിരുെവഴുത്തുകൾ
എല്ലാം നമുക്ക് അഭ്യസനം ലഭിച്ചിട്ട് തിരുെവഴുത്ത്
ഉപേദശിക്കുന്ന സഹനത്തിലൂെടയും ആശ്വാസത്തിലൂെടയും
നമുക്ക് ്രപത്യാശലഭിേക്കണ്ടതിനാണ.്

* 15:3 സങ്കീ. 69:9
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5 സഹനവും ആശ്വാസവും നൽകുന്ന ൈദവം
്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ അനുയായികൾക്ക് ഉചിതമാകുംവിധം
പരസ്പരം സ്വരേച്ചർച്ചയിൽ ജീവിക്കാൻ നിങ്ങെള
സഹായിക്കെട്ട. 6 ഇങ്ങെന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
ഒരുമിച്ച് ഏകസ്വരേത്താെട നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ പിതാവായ ൈദവെത്ത
പുകഴ്ത്തുന്നവരാകെട്ട.

7അതുെകാണ്ട,് ൈദവത്തിെന്റ പുകഴ്ചയ്കായി ്രകിസ്തു
നിങ്ങെള അംഗീകരിച്ചതുേപാെല നിങ്ങള ം പരസ്പരം
അംഗീകരിക്കണം. 8 ഞാൻ പറയെട്ട, പിതാക്കന്മാേരാട്
െചയ്ത വാഗ്ദാനം നിവർത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ൈദവം
സത്യസന്ധൻ എന്നു െതളിയിക്കാനാണ് െയഹൂദന്മാരുെട†
മേധ്യതെന്ന ശു്രശൂഷെചയ്യാൻ ്രകിസ്തു വന്നത.് 9 മാ്രതമല്ല,
്രകിസ്തു വന്നതിലൂെട ൈദവം െയഹൂേദതരേരാട് കരുണ
കാണിച്ചതു നിമിത്തം,
“അവരുംൈദവെത്തപുകഴ്ത്തും.
അതുെകാണ്ട് െയഹൂേദതരരുെട മേധ്യ ഞാൻ നിെന്ന
പുകഴ്ത്തും;
ഞാൻനിെന്റനാമത്തിനുസ്തുതിപാടും”‡

എന്നു േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
10 “െയഹൂേദതരേര, അവെന്റ ജനേത്താടുേചർന്ന്

ആനന്ദിക്കുക,”§
എന്നുംഎഴുതിയിരിക്കുന്നു.
11 “െയഹൂേദതരർഎല്ലാവരുേമകർത്താവിെനവാഴ്ത്തുക,
ഭൂമിയിെല സകലജനതകള േമ അവിടെത്ത
പുകഴ്ത്തുക,”*

എന്നും പറയുന്നു. 12െയശയ്യാവ് പിെന്നയും പറയുന്നത:്
“യിശ്ശായിയുെട േവര്† രാജാധികാരത്തിൽവരും.
അേദ്ദഹംഎല്ലാ രാഷ്്രടങ്ങെളയും ഭരിക്കും,
െയഹൂേദതരർ എല്ലാവരും അേദ്ദഹത്തിൽ
്രപത്യാശെവക്കും.”‡

13 ്രപത്യാശയുെട ഉറവിടമായ ൈദവത്തിൽ
നിങ്ങൾ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചതിനാൽ അവിടന്ന്
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ശക്തിയാൽ നിങ്ങെള ആനന്ദത്തിലും
സമാധാനത്തിലും സമൃദ്ധിയുള്ളവരാക്കി നിങ്ങളിൽ ്രപത്യാശ
വഴിെഞ്ഞാഴുകുമാറാക്കെട്ട.
െയഹൂേദതരരുെടശു്രശൂഷകനായപൗേലാസ്
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14 എെന്റ സേഹാദരങ്ങേള, നിങ്ങൾ നന്മ
നിറഞ്ഞവരാെണന്നും, പരസ്പരം ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നതിന്
ജ്ഞാനവും ൈനപുണ്യവും ഉള്ളവരാെണന്നും
എനിക്കു നിശ്ചയമുണ്ട്. 15 എന്നാൽ, നിങ്ങെള
ഓർമെപ്പടുത്തുന്നത് ആവശ്യമായതുെകാണ്ടാണ്
ഞാൻ ചില വിഷയങ്ങെളക്കുറിച്ച് ൈധര്യപൂർവം
നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിനു
കാരണം, 16 െയഹൂേദതരരുെട മേധ്യ സുവിേശഷം
അറിയിക്കുന്നതിനായി ൈദവം എനിക്കരുളിയ കൃപയാൽ
ഞാൻ ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ പൗേരാഹിത്യശു്രശൂഷ
െചയ്യന്നവനായിരിക്കുന്നുഎന്നതാണ.് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ
പവി്രതീകരിക്കെപ്പട്ട് ൈദവത്തിനു സ്വീകാര്യയാഗമായി
നിങ്ങൾതീേരണ്ടതിന്ഞാൻസുവിേശഷം െയഹൂേദതരരായ
നിങ്ങേളാട്അറിയിക്കുന്നു.

17 അതുെകാണ്ട,് ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്ന
ൈദവികശു്രശൂഷെയക്കുറിച്ച് ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
അഭിമാനിക്കുന്നു. 18എങ്കിലും, െയഹൂേദതരർ ൈദവെത്ത
അനുസരിക്കാൻ ്രകിസ്തു എെന്ന ഒരു ഇടനിലക്കാരനായി
ഉപേയാഗിച്ചതിെനക്കുറിച്ച മാ്രതേമ ഞാൻ ്രപശംസിക്കാൻ
തുനിയുകയുള്ള . ഇത് വചനത്താലും ്രപവൃത്തിയാലും,
19 ശക്തിയാലും ചിഹ്നങ്ങളാലും അത്ഭുതങ്ങളാലും
ൈദവത്തിെന്റ പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ശക്തിയാലും അവിടന്ന്
എന്നിലൂെട ്രപവർത്തിച്ച . അങ്ങെന െജറുശേലംമുതൽ
ഇല്ല ര്യവെര ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ച് ്രകിസ്തുവിെന സംബന്ധിച്ച ള്ള
സുവിേശഷം ഞാൻ പൂർണമായി ്രപേഘാഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
20 മെറ്റാരാൾ ആരംഭിച്ച ്രപവർത്തനം തുടരുന്നതിെനക്കാൾ
്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച േകട്ടിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ
സുവിേശഷം ്രപസംഗിക്കുകയായിരുന്നു§ എേപ്പാഴും എെന്റ
ആ്രഗഹം.
21 “അവിടെത്തക്കുറിച്ച്അറിവു ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർകാണും;
േകട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ മനസ്സിലാക്കും,”*

എന്നു തിരുെവഴുത്തിൽ എഴുതിയിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 22 ഈ
ശു്രശൂഷകൾനിമിത്തം നിങ്ങള െട അടുത്തുവരുന്നതിന്
എനിക്കുവളെരതടസ്സം ഉണ്ടായി.
േറാംസന്ദർശിക്കുന്നതിനു പൗേലാസിെന്റആ്രഗഹം

23 എന്നാൽ ഇേപ്പാഴാകെട്ട, േമൽപ്പറഞ്ഞ ്രപേദശങ്ങളിൽ
ശു്രശൂഷകൾക്ക് ഇനിയും സ്ഥലം ഇല്ല; മാ്രതവുമല്ല, േറാമൻ
നിവാസികളായ നിങ്ങെള കാണാൻ അേനകവർഷങ്ങളായി
ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നതുമാണേല്ലാ. 24 അതുെകാണ്ട,്
§ 15:20 മൂ.ഭാ. മെറ്റാരാളിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിേന്മൽ പണിയാതിരിക്കുക
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സ്െപയിനിേലക്കുള്ള യാ്രതയ്ക്കിടയിൽ ആദ്യം
നിങ്ങള െട അടുത്തുവന്ന് അൽപ്പനാൾ നിങ്ങേളാെടാപ്പം
ആനന്ദിക്കാെമന്നും നിങ്ങളാൽ യാ്രതയയയ്ക്കെപ്പട്ട്
യാ്രത തുടരാെമന്നും ഞാൻ ്രപതീക്ഷിക്കുന്നു. 25 എങ്കിലും
െജറുശേലമിലുള്ള ൈദവജനത്തിനു ശു്രശൂഷെചയ്യാൻ
ഞാൻ ഇേപ്പാൾ അവിേടക്കു േപാകുകയാണ്. 26 കാരണം,
െജറുശേലമിെല ൈദവജനത്തിെന്റ മേധ്യ ദരി്രദരായവെര
സഹായിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി അഖായയിെലയും
മക്കേദാന്യയിെലയും സഭകളിലുള്ളവർ സംഭാവന
നൽകാൻ ആനന്ദേത്താെട തീരുമാനിച്ച . 27 അവരുെട
സന്മനസ്സ മാ്രതമല്ല, ഇങ്ങെന െചയ്യാനുള്ള കടപ്പാടും
അവർക്കുണ്ട്. െജറുശേലമിെല ൈദവജനത്തിെന്റ
ശു്രശൂഷനിമിത്തംആണേല്ലാഅവർസുവിേശഷം വിശ്വസിച്ച്
ആത്മികാനു്രഗഹങ്ങൾക്കു പങ്കുകാരായത്. അതുെകാണ്ട,്
അവരുെട ഭൗതികാനു്രഗഹങ്ങൾ െജറുശേലമിെല
ൈദവജനവുമായി പങ്കുെവക്കാനുള്ള കർത്തവ്യവും
അവർക്കുണ്ട്. 28 ഈ തുക സുരക്ഷിതമായി ഏൽപ്പിച്ച്
അഖായയിെലയും മക്കേദാന്യയിെലയും സഭകള െട
ഈ സൽ്രപവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയേശഷം ഞാൻ
സ്െപയിനിേലക്കു േപാകുകയും യാ്രതയ്ക്കിടയിൽ നിങ്ങെള
കാണുകയും െചയ്യ ം. 29 ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
വരുേമ്പാൾ ്രകിസ്തുവിെന്റ സമൃദ്ധമായ അനു്രഗഹങ്ങൾ
ഉണ്ടാകുെമന്ന്എനിക്കറിയാം.

30 സേഹാദരങ്ങേള, എനിക്ക് കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താലും ആത്മാവ്
നമുക്കു നൽകിയിട്ട ള്ള സ്േനഹത്താലും ഞാൻ നിങ്ങേളാട്
അേപക്ഷിക്കുകയാണ്: എനിക്കുേവണ്ടി, ൈദവേത്താട്
ഹൃദയം നുറുങ്ങിയുള്ള ്രപാർഥനയിൽ എേന്നാടു
സഹകരിക്കണം. 31 െയഹൂദ്യയിെലഅവിശ്വാസികളിൽനിന്ന്
ഞാൻ സുരക്ഷിതനായിരിേക്കണ്ടതിനും െജറുശേലമിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാകുന്ന എെന്റ സഹായധനം അവിെടയുള്ള
വിശ്വാസികൾക്കു സ്വീകാര്യമാേകണ്ടതിനും േവണ്ടിയാണ്
നിങ്ങൾ ്രപാർഥിേക്കണ്ടത.് 32അങ്ങെന,ൈദവഹിതമായാൽ
ആനന്ദേത്താടുകൂെട നിങ്ങള െട അടുത്തുവന്നു
നിങ്ങള െട സാമീപ്യത്താൽ നേവാേന്മഷം ലഭിക്കാൻ
സാധിക്കും. 33 സമാധാനത്തിെന്റ ഉറവിടമായ ൈദവം
നിങ്ങെളല്ലാവേരാടുംകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട,ആേമൻ.

16
അഭിവാദനങ്ങൾ
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1 െകം്രകയാപ്പട്ടണത്തിലുള്ള സഭയിെല
ശു്രശൂഷക്കാരിയായ നമ്മുെട സേഹാദരി േഫബെയ ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു പരിചയെപ്പടുത്തുകയാണ്. 2ൈദവജനത്തിെന്റ
മേധ്യ ആദരണീയർക്ക് അനുേയാജ്യമായവിധം
കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ അവെള
സ്വീകരിക്കുകയും നിങ്ങള െട സഹായം ആവശ്യമുള്ള
ഏതുകാര്യത്തിലും സഹായിക്കുകയുംെചയ്യ ക.
കാരണം, അവൾ ഞാൻ ഉൾെപ്പെട അേനകർക്ക്
സഹായിയായിത്തീർന്നിട്ട ണ്ട്.

3 ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ ശു്രശൂഷയിൽ എെന്റ
സഹ്രപവർത്തകരായിരുന്ന ്രപിസ്കില്ലെയയും
അക്വിലാെയയും വന്ദനം അറിയിക്കുക. 4 എനിക്കുേവണ്ടി
സ്വന്തം ജീവെനേപ്പാലും അപകടത്തിലാക്കിയവരാണ്
അവർ. ഞാൻമാ്രതമല്ല, െയഹൂേദതരരുെട മേധ്യയുള്ളഎല്ലാ
സഭകള ംഅവേരാട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു.

5 അവരുെട വീട്ടിൽ കൂടിവരുന്ന സഭെയ വന്ദനം
അറിയിക്കുക.
ഏഷ്യാ്രപവിശ്യയിൽ* ആദ്യം ്രകിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച,
എനിക്ക് ്രപിയനായ, എെപ്പേനേത്താസിെന വന്ദനം
അറിയിക്കുക.

6 നിങ്ങള െട നന്മയ്ക്കുേവണ്ടി വളെര അധ്വാനിച്ചവളായ
മറിയെയവന്ദനംഅറിയിക്കുക.

7 എേന്നാെടാപ്പം കാരാഗൃഹത്തിൽ ആയിരുന്നിട്ട ള്ള
എെന്റ ബന്ധുക്കളായ അെ്രന്താനിേക്കാസിെനയും
യൂനിയെയയും വന്ദനംഅറിയിക്കുക.അവർഎനിക്കുമുേമ്പ
്രകിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചവരും അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട മേധ്യ
സു്രപസിദ്ധരുമാണ്.

8 കർത്താവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ ഞാൻ വളെര
സ്േനഹിക്കുന്ന അംപ്ളിയാേത്താസിെന വന്ദനം
അറിയിക്കുക.

9 ്രകിസ്തുവിെന്റ ശു്രശൂഷയിൽ ഞങ്ങള െട
സഹ്രപവർത്തകനായിരുന്ന ഉർബെനാസിെനയും ഞാൻ
വളെര സ്േനഹിക്കുന്ന സ്റ്റാക്കിസിെനയും വന്ദനം
അറിയിക്കുക.

10 ്രകിസ്തുവിേനാടുള്ള ഭക്തിയിൽ െപാതുസമ്മതനായ
അെപ്പേലസിെനവന്ദനംഅറിയിക്കുക.
അരിേസ്റ്റാബുേലാസിെന്റ കുടുംബാംഗങ്ങെളയും വന്ദനം
അറിയിക്കുക.
* 16:5 ആധുനിക തുർക്കിയുെട പശ്ചിമഭാഗത്തുള്ള ചില പട്ടണങ്ങൾ
ഉൾെപ്പടുന്നതാണ് പുരാതന േറാമൻ സാ്രമാജ്യത്തിെല ഏഷ്യാ്രപവിശ്യ അഥവാ,
സംസ്ഥാനം
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11 എെന്റ ബന്ധുവായ െഹേരാദിേയാെന വന്ദനം
അറിയിക്കുക.
നർക്കിസുസിെന്റ കുടുംബത്തിൽ കർത്താവിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവെരവന്ദനംഅറിയിക്കുക.

12 കർത്താവിെന്റ ശു്രശൂഷയിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന
സേഹാദരിമാരായ ്രതുൈഫെനെയയും ്രതുേഫാെസെയയും
വന്ദനംഅറിയിക്കുക.
കർത്താവിെന്റ ശു്രശൂഷയിൽ വളെരേയെറ
അധ്വാനിച്ചിട്ട ള്ളസേഹാദരി ്രപിയ െപർസിസിെനയും വന്ദനം
അറിയിക്കുക.

13 ശു്രശൂഷയ്ക്കുേവണ്ടി കർത്താവിനാൽ
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട രൂെഫാസിെനയും അവെന്റ
മാതാവിെനയും വന്ദനം അറിയിക്കുക, അവർ എെന്റയും
മാതാവുതെന്ന.

14 അസും്രകിേതാസ,് േഫ്ലേഗാൺ, െഹർെമസ്
ഇവെരയും കൂെടയുള്ള സേഹാദരങ്ങെളയും വന്ദനം
അറിയിച്ചാലും. പെ്രതാബാസിനും െഹർമാസിനും കൂെടയുള്ള
സേഹാദരന്മാർക്കും വന്ദനം െചാല്ല ക.

15 ഫിേലാേലാേഗാസ്, യൂനിയ, െനെരയുസ,് അവെന്റ
സേഹാദരി, ഒലുമ്പാസ് എന്നിവെരയുംഅവരുെട കൂെടയുള്ള
എല്ലാ ്രകിസ്തുവിശ്വാസികെളയും വന്ദനംഅറിയിക്കുക.

16 ്രകിസ്തീയ സ്േനഹചുംബനത്താൽ എല്ലാവരും
പരസ്പരംഅഭിവാദനംെചയ്യ ക.
്രകിസ്തുവിെന്റഎല്ലാസഭയും വന്ദനംഅറിയിക്കുന്നു.

17 സേഹാദരങ്ങേള, ഞാൻ നിങ്ങേളാട് അേപക്ഷിക്കെട്ട:
നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഉപേദശസത്യങ്ങൾക്ക് എതിരായുള്ളവ
ഉപേദശിച്ച് ഭിന്നതയും വിശ്വാസജീവിതത്തിനു തടസ്സവും
സൃഷ്ടിക്കുന്നവെര സൂക്ഷിക്കുക. അവരുമായുള്ള
ബന്ധം ഒഴിവാക്കുക. 18 അങ്ങെനയുള്ളവർ
നമ്മുെട കർത്താവായ ്രകിസ്തുവിനല്ല, സ്വന്തം
താത്പര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ശു്രശൂഷ െചയ്യന്നവരാണ്.
മധുരഭാഷണത്തിലൂെടയും മുഖസ്തുതിയിലൂെടയും
നിഷ്കളങ്കരായവരുെട ഹൃദയങ്ങെള അവർ വശീകരിച്ച
വഞ്ചിക്കുന്നു. 19 നിങ്ങള െട അനുസരണശീലെത്തക്കുറിച്ച്
എല്ലാവരും അറിയുന്നതുെകാണ്ട് ഞാൻ ആനന്ദിക്കുന്നു;
എങ്കിലും, നിങ്ങൾ നല്ലതിെനക്കുറിച്ച ജ്ഞാനമുള്ളവരും
തിന്മയായുള്ളതിെനക്കുറിച്ച നിഷ്കളങ്കരും ആയിരിക്കാൻ
ഞാൻആ്രഗഹിക്കുന്നു.

20 സമാധാനത്തിെന്റ ഉറവിടമായ ൈദവം വളെരേവഗം
സാത്താെനനിങ്ങള െടകാൽക്കീഴിൽതകർക്കും.
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കർത്താവായ േയശുവിെന്റ കൃപ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.

21എെന്റസഹ്രപവർത്തകനായതിേമാത്തിേയാസുംഎെന്റ
ബന്ധുക്കളായ ലൂെക്യാസ്, യാേസാൻ, േസാസിപേ്രതാസ്
എന്നിവരും നിങ്ങെളവന്ദനംെചയ്യന്നു.

22ഈ േലഖനം േകെട്ടഴുതിയ െതർേതാസ് എന്ന ഞാൻ
കർത്താവിലുള്ളകൂട്ടായ്മയിൽനിങ്ങെളവന്ദനംെചയ്യന്നു.

23 എനിക്കും ഇവിെടയുള്ള സഭയ്ക്കുമുഴുവനും ആതിഥ്യം
അരുള ന്നഗാെയാസ് നിങ്ങെളവന്ദനംെചയ്യന്നു.
നഗരത്തിെല ധനകാര്യ ഉേദ്യാഗസ്ഥനായ എരസ്െതാസും
നമ്മുെട സേഹാദരനായ ക്വർേത്താസും നിങ്ങെള
വന്ദനംെചയ്യന്നു.

24 കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപ
നിങ്ങെളല്ലാവേരാടുംകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട,ആേമൻ!†

25 േയശു്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച് ഞാൻ േഘാഷിക്കുന്ന
എെന്റ സുവിേശഷത്തിന് അനുസൃതമായി, നിങ്ങെള
സുസ്ഥിരരാക്കാൻ കഴിയുന്ന ൈദവത്തിന് എല്ലാ
മഹത്ത്വവും ഉണ്ടാകെട്ട. ഈ സുവിേശഷമാണ,്
അനാദികാലത്തിനുമുേമ്പ െയഹൂേദതരെരക്കുറിച്ച്
ഗുപ്തമായിരുന്നതും 26 നിത്യനായ ൈദവത്തിെന്റ
നിേയാഗമനുസരിച്ച് ്രപവാചകലിഖിതങ്ങളിലൂെട ഇേപ്പാൾ
െവളിെപ്പട്ടതുമായ ൈദവികരഹസ്യം; വിശ്വാസത്തിലൂെട
സംജാതമാകുന്ന അനുസരണത്തിേലക്ക് െയഹൂേദതരരും
വന്നുേചരും എന്നതാണ്. 27 സർവജ്ഞാനിയായ
ഏകൈദവത്തിന് േയശു്രകിസ്തുവിലൂെട എെന്നേന്നക്കും
മഹത്ത്വം!ആേമൻ.

† 16:24 ചി.ൈക.്രപ.ഈവാക്യം കാണുന്നില്ല.
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െകാരിന്ത്യർക്ക്എഴുതിയ
ഒന്നാംേലഖനം

1 ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ അെപ്പാസ്തലനായി ൈദവം
തിരുഹിത്രപകാരം വിളിച്ച പൗേലാസും നമ്മുെട
സേഹാദരനായ േസാസ്തേനസും േചർന്ന്,

2 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടവരും*
വിശുദ്ധജനംആയിരിക്കാൻൈദവംവിളിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായ,
െകാരിന്തിലുള്ള ൈദവസഭയ്ക്കും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുമായി
നമ്മുെടയും അവരുെടയും കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച† സകലർക്കുമായി
എഴുതുന്നത്:

3 നമ്മുെട പിതാവായ ൈദവത്തിൽനിന്നും കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിൽനിന്നും നിങ്ങൾക്കു കൃപയും
സമാധാനവും ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

സ്േതാ്രതാർപ്പണം
4 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ ൈദവം നിങ്ങൾക്കു
നൽകിയ കൃപ ഓർത്ത് നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ഞാൻ
എേപ്പാഴും എെന്റ ൈദവത്തിനു സ്േതാ്രതംെചയ്യന്നു.
5 കാരണം, ്രകിസ്തുേയശുവിൽ വചനത്തിലും
ജ്ഞാനത്തിലും സർവസമൃദ്ധിയും നിങ്ങൾക്കു
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നേല്ലാ; 6 ്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച ഞങ്ങൾ
നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യത്തിെന്റ വിശ്വാസ്യത ഇതു
സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. 7 ഇങ്ങെന, നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റപുനരാഗമനത്തിനായികാത്തിരിക്കുന്ന
നിങ്ങൾ കൃപാദാനങ്ങളിൽ യാെതാന്നിൽേപാലും
കുറവുള്ളവരായിരിക്കുന്നില്ല. 8 നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ദിവസത്തിൽ‡ നിങ്ങൾ
നിരപവാദ്യർ ആയിരിേക്കണ്ടതിന് അവിടന്ന് നിങ്ങെള
അന്ത്യംവെര ശക്തിെപ്പടുത്തും. 9 അവിടെത്ത പു്രതനും
നമ്മുെട കർത്താവുമായ േയശു്രകിസ്തുവിേനാടുള്ള
കൂട്ടായ്മയിേലക്കു നിങ്ങെള വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ൈദവം
വിശ്വസ്തനാണേല്ലാ.

സഭയിെല ഭിന്നത

* 1:2 അഥവാ, േവർതിരിക്കെപ്പട്ടവർ † 1:2 മൂ.ഭാ. നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന
‡ 1:8 അതായത,്പുനരാഗമനത്തിൽ
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10 സേഹാദരങ്ങേള, നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഒരു
ഭിന്നതയുമില്ലാെത, തികഞ്ഞ ഐകമത്യം പാലിച്ച െകാണ്ട്
നിങ്ങൾ ഒേര മനസ്സ ം ഒേര ചിന്തയും ഉള്ളവരായിരിക്കാൻ
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽ
ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു. 11 എെന്റ സേഹാദരങ്ങേള,
നിങ്ങള െട മേധ്യ തർക്കവിതർക്കങ്ങൾ ഉെണ്ടന്നു
േക്ലാവയുെട ബന്ധുക്കളിൽ ചിലർ എെന്ന അറിയിച്ച .
12അതായത്,നിങ്ങളിൽചിലർ “ഞാൻപൗേലാസിെന്റആൾ”
എന്നും മറ്റ ചിലർ “ഞാൻ അെപ്പാേല്ലാസിെന്റ ആൾ” എന്നും
േവെറചിലർ “ഞാൻ പേ്രതാസിെന്റ§ആൾ” എന്നും ഇനിയും
ചിലർ “ഞാൻ ്രകിസ്തുവിെന്റആൾ”എന്നും പറയുന്നു.

13 ്രകിസ്തു വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുേന്നാ? പൗേലാസാേണാ
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രകൂശിക്കെപ്പട്ടത?് പൗേലാസിെന്റ
നാമത്തിേലാ നിങ്ങൾ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചത്?
14 ്രകിസ്െപാസിനും ഗാെയാസിനും ഒഴിെക നിങ്ങളിൽ
മറ്റാർക്കും ഞാൻ സ്നാനം നൽകിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ
ൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതംെചയ്യന്നു. 15അതുെകാണ്ട് എെന്റ
നാമത്തിൽ സ്നാനം സ്വീകരിച്ച എന്ന് നിങ്ങളിൽ ആർക്കും
പറയാൻ കഴിയുകയില്ല. 16 അല്ല, സ്െതഫാെനാസിെന്റ
വീട്ട കാെരയുംകൂടി ഞാൻ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചിട്ട ണ്ട്;
മറ്റാർെക്കങ്കിലും സ്നാനം ഞാൻ നൽകിയിട്ട ള്ളതായി
ഓർക്കുന്നില്ല. 17 ്രകിസ്തു എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നതു
സ്നാനം നൽകുന്നതിനല്ല; പിെന്നേയാ, സുവിേശഷം
േഘാഷിക്കുന്നതിനാണ്. അത് എെന്റ ജ്ഞാനത്തിെന്റ
വാഗ് വിലാസത്താൽ ്രകിസ്തുവിെന്റ ്രകൂശിെന്റ ശക്തി
്രപേയാജനരഹിതമാകാതിരിക്കാൻ ്രശദ്ധിച്ച െകാണ്ട് ഞാൻ
നിർവഹിക്കുന്നത്.

്രകിസ്തു—ൈദവികജ്ഞാനവുംൈദവികശക്തിയും
18 ്രകൂശിെന്റ വചനം നാശത്തിേലക്കു േപാകുന്നവർക്ക്
േഭാഷത്തമായി േതാന്നാം,എന്നാൽ,രക്ഷിക്കെപ്പടുന്നനമുക്ക്
അതുൈദവത്തിെന്റശക്തിആണ്.
19 “ജ്ഞാനികള െടജ്ഞാനംഞാൻനശിപ്പിക്കും;
ബുദ്ധിമാന്മാരുെടബുദ്ധിയുംഞാൻനിഷ്ഫലമാക്കും,”*

എന്ന്എഴുതിയിരിക്കുന്നേല്ലാ.†
20 ജ്ഞാനി എവിെട? പണ്ഡിതൻ എവിെട? ഈ
േലാകത്തിെല തത്ത്വജ്ഞാനി എവിെട? േലാകത്തിെന്റ
ജ്ഞാനെത്ത ൈദവം േഭാഷത്തമാക്കിയിേല്ല? 21 േലാകം

§ 1:12 മൂ.ഭാ. േകഫാവിെന്റ * 1:19 െയശ. 29:14 † 1:19 ഈ ്രപേയാഗം
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അതിെന്റ ജ്ഞാനത്തിൽ ൈദവെത്ത അറിഞ്ഞില്ല;
അതുെകാണ്ട് ൈദവത്തിെന്റ ജ്ഞാനത്താൽ,
വിശ്വസിക്കുന്നവെര ്രപസംഗത്തിെന്റ േഭാഷത്തംമുേഖന
രക്ഷിക്കാൻ അവിടേത്തക്കു ്രപസാദം േതാന്നി. 22 ഇത്
അത്ഭുതചിഹ്നങ്ങൾ ആവശ്യെപ്പടുന്ന െയഹൂദർക്കും
ജ്ഞാനം അേന്വഷിക്കുന്ന ്രഗീക്കുകാർക്കും േഭാഷത്തമായി
േതാന്നുന്നു. 23 എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ്രപസംഗിക്കുന്നത്
്രകൂശിതനായ ്രകിസ്തുവിെനയാണ്; അത് െയഹൂദർക്ക്
ഇടർച്ചയും െയഹൂേദതരർക്കു േഭാഷത്തവും ആയി
േതാന്നുന്നു. 24അങ്ങെന, രക്ഷിക്കാനായി ൈദവം വിളിച്ച
എല്ലാവർക്കും—െയഹൂദർക്കും െയഹൂേദതരർക്കും‡ —
്രകിസ്തു ൈദവശക്തിയും ൈദവജ്ഞാനവും ആകുന്നു.
25ൈദവത്തിെന്റ േഭാഷത്തം മനുഷ്യെന്റജ്ഞാനെത്തക്കാൾ
വിേവകമുള്ളതും ൈദവത്തിെന്റ ബലഹീനത മനുഷ്യെന്റ
ബലെത്തക്കാൾശക്തവുമാണ.്

26 സേഹാദരങ്ങേള, നിങ്ങെള വിളിച്ചേപ്പാഴുള്ള നിങ്ങള െട
സ്ഥിതിെയപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക. മാനുഷികമാനദണ്ഡമനുസരിച്ച
നിങ്ങളിൽ മിക്കവരും വിേവകശാലികളായിരുന്നില്ല;
സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീനമുള്ളവേരാ കുലീനേരാ
ആയിരുന്നതുമില്ല. 27 എന്നാൽ ജ്ഞാനികെള
ലജ്ജിപ്പിക്കാൻ ൈദവം േലാകത്തിൽ േഭാഷത്തമായവ
െതരെഞ്ഞടുത്തു. ശക്തമായവെയ ലജ്ജിപ്പിക്കാൻ
ൈദവം ബലഹീനമായവ െതരെഞ്ഞടുത്തു.
28 മഹത്തായെതന്നു േലാകം പരിഗണിക്കുന്നതിെന
നിസ്സാരമാക്കാൻഈ േലാകത്തിെല ഹീനവും നിന്ദിതവുമായ
കാര്യങ്ങെള, ഒന്നുമല്ലാത്തവെയത്തെന്ന, ൈദവം
െതരെഞ്ഞടുത്തു; 29 അവിടെത്ത സന്നിധിയിൽ
ആരും ്രപശംസിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനുതെന്ന.
30അവിടന്നുമുേഖനയാണ്നിങ്ങൾ്രകിസ്തുേയശുവിലായിരിക്കുന്നത.്
്രകിസ്തു നമുക്കുേവണ്ടി ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ള
ജ്ഞാനവും നീതിയും വിശുദ്ധിയും വീെണ്ടടുപ്പ ം
ആയിത്തീർന്നു. 31 അതുെകാണ്ട,് തിരുെവഴുത്തിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതുേപാെല, “അഭിമാനിക്കുന്നവർ
കർത്താവിൽഅഭിമാനിക്കെട്ട.”§

2
1 സേഹാദരങ്ങേള, ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
വന്നേപ്പാൾ, ൈദവികരഹസ്യങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു
്രപേഘാഷിച്ചതു വാൈഗ്വഭവേമാ മാനുഷികജ്ഞാനേമാ
്രപേയാഗിച്ച െകാണ്ടായിരുന്നില്ല. 2 ്രകൂശിതനായ
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േയശു്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ചല്ലാെത മെറ്റല്ലാറ്റിെനക്കുറിച്ച ം
അജ്ഞെനേപ്പാെല നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
ആയിരിക്കണെമന്നത് എെന്റ തീരുമാനമായിരുന്നു.
3 ബലഹീനനായി, ഭയവിഹ്വലതേയാെടയാണ് ഞാൻ
നിങ്ങള െട അടുെത്തത്തിയത.് 4 എെന്റ ഉപേദശവും
എെന്റ ്രപഭാഷണവും മാനുഷികജ്ഞാനത്താൽ ജനെത്ത
വശീകരിക്കുന്നവാക്കുകൾ ഉപേയാഗിച്ച െകാണ്ടായിരുന്നില്ല;
്രപത്യ ത ൈദവാത്മാവിെന്റ ശക്തിയുെട ്രപദർശനേത്താെട
ആയിരുന്നു. 5നിങ്ങള െടവിശ്വാസംമാനുഷികജ്ഞാനത്തിേന്മലല്ല,
ൈദവശക്തിയിൽതെന്നഅധിഷ്ഠിതമായിരിേക്കണ്ടതിനാണ്
ഇങ്ങെനെചയ്തത്.
ആത്മാവിൽനിന്നുള്ളജ്ഞാനം

6 എന്നാൽ, പക്വതയുള്ളവരുെട മേധ്യ ഞങ്ങൾ
ജ്ഞാനത്തിെന്റസേന്ദശം േഘാഷിക്കുന്നു. അത്
ഈ യുഗത്തിെന്റേയാ ഈ കാലഘട്ടത്തിെന്റ
നശിച്ച േപാകാനിരിക്കുന്നവരായ ഭരണാധികാരികള െടേയാ
ജ്ഞാനമല്ല. 7 ൈദവെത്തക്കുറിച്ച ള്ള നിഗൂഢജ്ഞാനം,
മറഞ്ഞിരുന്നതും നമ്മുെട േതജസ്സിനായി ൈദവം
കാലത്തിനുമുേമ്പ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതുമായ ജ്ഞാനം
തെന്ന, ഞങ്ങൾ ്രപസ്താവിക്കുന്നു. 8 ഇക്കാലെത്ത
അധികാരികളാരും ആ ജ്ഞാനം ്രഗഹിച്ചില്ല;
്രഗഹിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ അവർ േതജസ്സിെന്റ കർത്താവിെന
്രകൂശിക്കുകയില്ലായിരുന്നു.
9 “ഒരു കണ്ണ ംകണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും
ഒരു കാതും േകട്ടിട്ടില്ലാത്തതും

ഒരു മനുഷ്യഹൃദയവും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും,”
എന്നുതിരുെവഴുത്തിൽേരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതുേപാെലയുള്ളത്,
ൈദവം അവിടെത്ത സ്േനഹിക്കുന്നവർക്കായി
ഒരുക്കിെവച്ചിരിക്കുന്നു!*

10 എന്നാൽ, നമുക്ക് അത് ൈദവം തെന്റ ആത്മാവിനാൽ
െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ആത്മാവ് സകലതും, ൈദവെത്ത സംബന്ധിച്ച
അഗാധകാര്യങ്ങൾേപാലും, ആഴത്തിൽ ആരായുന്നു.
11 ഒരു മനുഷ്യെന്റ ആത്മാവല്ലാെത അയാള െട ചിന്തകൾ
േവെറ ആരാണറിയുക? അങ്ങെനതെന്ന, ൈദവത്തിെന്റ
ആത്മാെവാഴിെക മറ്റാരും ൈദവത്തിെന്റ ചിന്തകൾ
്രഗഹിക്കുന്നില്ല. 12 േലാകത്തിെന്റ ആത്മാവിെനയല്ല,
ൈദവം നമുക്കു സൗജന്യമായി നൽകിയിരിക്കുന്നതു
്രഗഹിക്കാനായി ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ള ആത്മാവിെനയാണ്

* 2:9 െയശ. 64:4
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നാം ്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നത.് 13 മനുഷ്യജ്ഞാനം ഞങ്ങെള
പഠിപ്പിച്ച വാക്കുകളിലൂെടയല്ല, ആത്മാവു പഠിപ്പിച്ച
വാക്കുകളിലൂെടയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ
സംസാരിക്കുന്നത്; അങ്ങെന, ഞങ്ങൾ ആത്മികപാഠങ്ങൾ
ആത്മാവിനാൽത്തെന്ന വ്യക്തമാക്കുന്നു.† 14ൈദവാത്മാവ്
ഇല്ലാത്തയാൾ ൈദവാത്മാവിൽനിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ
സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, അവ അയാൾക്കു േഭാഷത്തമായി
േതാന്നുന്നു; ആത്മികമായി വിേവചിേക്കണ്ടതാകുകയാൽ
അവെയ ്രഗഹിക്കാൻ അയാൾക്കു സാധ്യവുമല്ല.
15സകലതുംആത്മികർ വിേവചിക്കുന്നു;ആർക്കുംഅവെര
വിധിക്കാനാകുന്നതുമില്ല.
16 “കർത്താവിെന്റ മനസ്സ്അറിഞ്ഞ്
അവിടെത്തഉപേദഷ്ടാവായിരുന്നത്ആര്?”‡

നമുേക്കാ ്രകിസ്തുവിെന്റ മനസ്സണ്ട.്

3
സഭയിെല ഭിന്നിപ്പ്

1 സേഹാദരങ്ങേള, എനിക്കു നിങ്ങേളാടു സംസാരിക്കാൻ
സാധിച്ചത് ആത്മികേരാട് എന്നേപാെലയല്ല, പിെന്നേയാ
ജഡികേരാട,് ്രകിസ്തുവിൽ ശിശുതുല്യേരാട്
എന്നേപാെലമാ്രതമായിരുന്നു. 2 ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
പാലാണ് തന്നത്, കട്ടിയായ ഭക്ഷണമല്ല. കട്ടിയുള്ളതു
കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിവില്ലായിരുന്നു, ഇേപ്പാഴും
ഇല്ല. 3 നിങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും ജഡികരാണ.് നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ അസൂയയും ശണ്ഠയും നിലനിൽെക്ക നിങ്ങൾ
ജഡികരേല്ല? സാമാന്യജനെത്തേപ്പാെലതെന്നയേല്ല
നിങ്ങൾ െപരുമാറുന്നത?് 4 “ഞാൻ പൗേലാസിെന്റ
പക്ഷക്കാരൻ,” എന്ന് ഒരാള ം “ഞാൻ അെപ്പാേല്ലാസിെന്റ
പക്ഷക്കാരൻ,” എന്നു മെറ്റാരാള ം പറയുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ
സാധാരണമനുഷ്യരേല്ല?

5ആരാണ് അെപ്പാേല്ലാസ്? ആരാണ് പൗേലാസ?് നിങ്ങൾ
സുവിേശഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് ഉപകരണങ്ങളായി
കർത്താവു നിേയാഗിച്ച ശു്രശൂഷക്കാർമാ്രതമേല്ല? 6ഞാൻ
നട്ട , അെപ്പാേല്ലാസ് നനച്ച ; വളർത്തിയേതാ ൈദവമാണ്.
7 അതുെകാണ്ട,് നടുന്നവെനാ നനയ്ക്കുന്നവെനാ അല്ല
മഹത്ത്വം,വളർച്ചനൽകുന്നൈദവത്തിന്നേ്രത. 8നടുന്നവനും
നനയ്ക്കുന്നവനും തുല്യരേ്രത. ഓേരാരുത്തർക്കും
അവരവരുെട ്രപയത്നം അനുസരിച്ച ്രപതിഫലം ലഭിക്കും.
† 2:13 അഥവാ, ആത്മികപാഠങ്ങൾ ആത്മികമനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാക്കി
െകാടുക്കുന്നു. ‡ 2:16 െയശ. 40:13
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9 ഞങ്ങൾ ൈദവത്തിെന്റ സഹ്രപവർത്തകർ; നിങ്ങൾ
ൈദവത്തിെന്റകൃഷിയിടം,ൈദവത്തിെന്റഗൃഹനിർമാണം.

10 ൈദവം എനിക്കു കൃപ നൽകിയതുെകാണ്ട്
ജ്ഞാനിയായ ഒരു മുഖ്യശില്പിെയേപ്പാെലഞാൻഅടിസ്ഥാനം
ഇട്ട . അതിേന്മൽ േവെറാരാൾ പണിയുന്നു; എന്നാൽ,
പണിയുന്നവർ ഓേരാരുത്തരും ്രശദ്ധേയാെട േവണം
പണിയാൻ. 11 േയശു്രകിസ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനം
ഇട്ട കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; മെറ്റാന്നിടാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല.
12 ഈ അടിസ്ഥാനത്തിേന്മൽ വിവിധതരം നിർമാണ
സാമ്രഗികളായ സ്വർണം, െവള്ളി, രത്നം ഇവയും തടി, പുല്ല്,
ൈവേക്കാൽ എന്നിവയും ഉപേയാഗിച്ച പണിയുന്നു എങ്കിൽ
13അയാള െട പണി എെന്തന്ന് ഒരിക്കൽ വ്യക്തമാകും. ആ
ദിവസംഅതു െവളിെപ്പടുത്തുന്നത്അഗ്നിെകാണ്ടായിരിക്കും;
അഗ്നിതെന്നഓേരാരുത്തരുെടയും ്രപവൃത്തിയുെട േ്രശഷ്ഠത
പരിേശാധിക്കും. 14 ഒരാൾ പണിയുന്ന നിർമിതി അഗ്നിെയ
അതിജീവിച്ചാൽ അയാൾക്കു ്രപതിഫലം ലഭിക്കും. 15അതു
ദഹിച്ച േപാകുെന്നങ്കിേലാ അയാൾക്കു നഷ്ടം വരും;
അയാേളാ രക്ഷെപ്പടും എന്നാൽ അഗ്നിജ്വാലയിലൂെട
കടന്നുവന്നഒരാെളേപ്പാെലമാ്രതം!

16 നിങ്ങൾ ൈദവത്തിെന്റ ആലയെമന്നും ൈദവത്തിെന്റ
ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ നിവസിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ
അറിയുന്നിേല്ല? 17ൈദവത്തിെന്റ ആലയം നശിപ്പിക്കുന്നത്
ആരായാലും അയാെള ൈദവം നശിപ്പിക്കും; ൈദവത്തിെന്റ
ആലയംവിശുദ്ധം;നിങ്ങൾതെന്നയാണ്ആൈദവാലയം.

18ആരും സ്വയം വഞ്ചിതരാകരുത.് ഈകാലഘട്ടത്തിെന്റ
മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച,് നിങ്ങളിലാെരങ്കിലും
ജ്ഞാനിെയന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നു എങ്കിൽ
അയാൾ യഥാർഥജ്ഞാനിയാേകണ്ടതിന് സ്വയം
“േഭാഷൻ” ആയിത്തീരെട്ട. 19 ഈ േലാകത്തിെന്റ
ജ്ഞാനം ൈദവത്തിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ േഭാഷത്തമാണ്.
“അവിടന്ന് ജ്ഞാനികെള അവരുെട കൗശലങ്ങളിൽ
കുടുക്കുന്നു”* എന്നും 20 “ജ്ഞാനികള െട ചിന്തകൾ
വ്യർഥെമന്ന് കർത്താവ് അറിയുന്നു”† എന്നും
എഴുതിയിരിക്കുന്നേല്ലാ. 21 അതുെകാണ്ട് ഇനിേമൽ
മാനുഷികേനതാക്കന്മാെരക്കുറിച്ച് അഭിമാനംെകാള്ളാൻ
പാടില്ല! സകലതും നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ,് 22 പൗേലാേസാ
അെപ്പാേല്ലാേസാ േകഫാേവാ‡ േലാകേമാ ജീവേനാ
മരണേമാ ഇേപ്പാഴുള്ളേതാ വരാനുള്ളേതാ—എല്ലാം
നിങ്ങള േടത്; 23 നിങ്ങേളാ ്രകിസ്തുവിനുള്ളവർ, ്രകിസ്തു
ൈദവത്തിനുള്ളവൻ.
* 3:19 ഇേയ്യാ. 5:13 † 3:20 സങ്കീ. 94:11 ‡ 3:22 അതായത,്പേ്രതാേസാ
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4
്രകിസ്തുവിെന്റഅെപ്പാസ്തലന്മാർ

1 അതുെകാണ്ട് ്രകിസ്തുവിെന്റ ശു്രശൂഷകരും
ൈദവികരഹസ്യങ്ങള െട കാര്യസ്ഥന്മാരും എന്നനിലയിലാണ്
എല്ലാവരുംഞങ്ങെളപരിഗണിേക്കണ്ടത.് 2വിശ്വാസ്യതയാണ്
കാര്യസ്ഥരിൽ അവശ്യം കാേണണ്ട സദ്ഗുണം. 3 നിങ്ങേളാ
ഏെതങ്കിലും മാനുഷികേകാടതിെയാ എെന്ന വിസ്തരിച്ചാൽ
അെതനിക്ക് ഒരു നിസ്സാരകാര്യം. വാസ്തവത്തിൽ
ഞാൻതെന്നയും എെന്ന വിധിക്കുന്നില്ല. 4 എനിക്കു
യാെതാന്നിെനപ്പറ്റിയും കുറ്റേബാധമില്ല, എന്നാൽ
അതുെകാണ്ടു ഞാൻ കുറ്റമില്ലാത്തവൻ എന്നു വരുന്നില്ല.
എെന്ന വിധിക്കുന്നത് കർത്താവാണ.് 5 ആകയാൽ,
സമയത്തിനുമുേമ്പ, കർത്താവ് വരുന്നതുവെര, ഒന്നിെനയും
വിധിക്കരുത്; അവിടന്ന് ഇരുളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
െവളിച്ചത്തിലാക്കുകയും മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിെല ഉേദ്ദശ്യങ്ങൾ
തുറന്നുകാട്ട കയും െചയ്യ ം. അേപ്പാൾ ഓേരാരുത്തർക്കും
ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളഅഭിനന്ദനം ലഭിക്കും.

6 സേഹാദരങ്ങേള, ഇവെയല്ലാം എെന്നയും
അെപ്പാേല്ലാസിെനയും ഉദാഹരണമാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞത്,
അതു നിങ്ങള െട ്രപേയാജനത്തിനുേവണ്ടിയാണ;്
“എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനപ്പ റം േപാകരുത്” എന്നു
പറയുന്നതിെന്റ സാരം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽനിന്ന്*
പഠിേക്കണ്ടതിനുതെന്ന. അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ ഒരാൾെക്കതിേര
േവെറാരാളിെന്റ അനുയായി ആയിരിക്കുന്നെതപ്പറ്റി
അഹങ്കരിക്കുകയില്ല. 7 നിങ്ങെള മറ്റള്ളവരിൽനിന്ന്
വിശിഷ്ടരാക്കുന്നത് ആര്? മെറ്റാരാൾ നൽകിയതല്ലാെത
നിങ്ങൾക്ക് എന്താണുള്ളത്? നൽകെപ്പട്ടവെയങ്കിൽ,
അങ്ങെന അല്ല എന്ന ഭാവത്തിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നത്
എന്തിന്?

8ഇേപ്പാൾത്തെന്നനിങ്ങൾഎല്ലാംതികഞ്ഞവരായിരിക്കുന്നു!
നിങ്ങൾ സമ്പന്നരായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു!
നിങ്ങൾ വാഴുന്നവരായി, അതും ഞങ്ങള െട
സഹായംകൂടാെത! നിങ്ങൾ യഥാർഥത്തിൽ രാജാക്കന്മാർ
ആയിരുെന്നങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങേളാടുകൂെട വാഴാൻ
കഴിയുമായിരുന്നേല്ലാ! 9 അെപ്പാസ്തലന്മാരായ ഞങ്ങെള
മരണശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കെപ്പട്ടവെരെയന്നേപാെല
േഘാഷയാ്രതയുെട ഒടുവിലെത്ത നിരയിൽ ൈദവം
്രപദർശനത്തിനു നിർത്തിയിരിക്കുകയാെണന്ന്
എനിക്കു േതാന്നിേപ്പാകുന്നു. േലാകത്തിനുമുഴുവൻ;

* 4:6 അതായത,്ഞങ്ങള െടജീവിതങ്ങൾകണ്ട്
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ൈദവദൂതർക്കും മനുഷ്യർക്കും ഒരുേപാെല ഞങ്ങൾ
തമാശക്കാഴ്ചയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. 10 ഞങ്ങൾ
്രകിസ്തുവിനുേവണ്ടി േഭാഷന്മാർ; നിങ്ങേളാ ്രകിസ്തുവിൽ
ജ്ഞാനികൾ! ഞങ്ങൾ ബലഹീനർ, നിങ്ങേളാ
ബലശാലികൾ! നിങ്ങൾക്കു ബഹുമാനം, ഞങ്ങൾേക്കാ
അപമാനം! 11 ഈ നിമിഷംവെരയും ഞങ്ങൾ വിശന്നും
ദാഹിച്ച ം വസ്്രതമില്ലാെതയും മൃഗീയമായ പീഡനേമറ്റ ം
പാർപ്പിടമില്ലാെതയും കഴിയുന്നു. 12 ഞങ്ങൾ സ്വന്തം
ൈകയാൽ അധ്വാനിക്കുന്നു. ശാപേമൽക്കുേമ്പാഴും
ആശീർവദിക്കുന്നു; ഉപ്രദവേമറ്റിട്ട് സഹിക്കുന്നു;
13 ദുഷിക്കെപ്പടുേമ്പാഴും ദയാപൂർവം മറുപടി പറയുന്നു. ഈ
നിമിഷംവെരയും ഞങ്ങൾ ഭൂമിയുെട ചവറും േലാകത്തിെന്റ
മാലിന്യവുംആയിരിക്കുന്നു.

പൗേലാസിെന്റഅേപക്ഷയും മുന്നറിയിപ്പ ം
14 നിങ്ങെള ലജ്ജിപ്പിക്കാനല്ല ഞാൻ ഇതു
നിങ്ങൾെക്കഴുതുന്നത,് എെന്റ ്രപിയമക്കെളന്നേപാെല
മുന്നറിയിപ്പ നൽകാനാണ്. 15 നിങ്ങൾക്കു ്രകിസ്തുവിൽ
പതിനായിരം രക്ഷാകർത്താക്കൾഉെണ്ടങ്കിലും പിതാക്കന്മാർ
ഏെറയില്ല; സുവിേശഷംമുേഖന ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു പിതാവായിരിക്കുന്നു. 16 ആകയാൽ
എെന്ന അനുകരിക്കണം എന്നു ഞാൻ നിങ്ങെള
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു. 17 ഇതിനായിട്ടാണ് കർത്താവിൽ
വിശ്വസ്തനും എെന്റ ്രപിയമകനുമായ തിേമാത്തിേയാസിെന
നിങ്ങള െട അടുേത്തക്കയയ്ക്കുന്നത.് ഞാൻ
എല്ലായിടത്തും എല്ലാ സഭകളിലും ഉപേദശിക്കുന്നതുേപാെല
്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ളഎെന്റവഴികൾ†അേദ്ദഹംനിങ്ങള െട
ഓർമയിൽ െകാണ്ടുവരും.

18ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരികയില്ല എന്നുകരുതി
നിങ്ങളിൽ ചിലർ അഹങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. 19 എന്നാൽ
കർത്താവിനു ഹിതമായാൽ ഞാൻ എ്രതയുംേവഗം
നിങ്ങള െട അടുക്കൽവരും. അേപ്പാൾ, ഈ
ഗർവിഷ്ഠന്മാരുെട വാക്കുകൾമാ്രതമല്ല, അവർക്ക് എ്രത
ശക്തിയുെണ്ടന്നും ഞാൻ േനരിട്ട കണ്ട് മനസ്സിലാക്കും!
20 ൈദവരാജ്യം േകവലം വാക്കുകളിലല്ല, ശക്തിയിലാണ്
അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത.് 21 നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്
അഭികാമ്യം? ഒരു വടിയുമായിട്ട േവണേമാ ഞാൻ
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വേരണ്ടത്, അേതാ സ്േനഹത്തിലും
സൗമ്യതയുെടആത്മാവിലുേമാ?

† 4:17 അതായത,് ്രകിസ്തുവിെനഞാൻഅനുകരിക്കുന്നത്
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5
നിഷിദ്ധസംഗമത്തിനുള്ളശിക്ഷ

1 നിങ്ങൾക്കിടയിൽ, നിഷിദ്ധസംഗമം ഉള്ളതായി
വാസ്തവമായും േകൾക്കുന്നു: ഒരാൾ തെന്റ പിതാവിെന്റ
ഭാര്യെയ* സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇത് െയഹൂേദതരരുെട†
മധ്യത്തിൽേപാലും ഇല്ലാത്ത ദുർനടപ്പാണ്. 2 എന്നിട്ട ം
നിങ്ങൾ അഹങ്കരിക്കുന്നു! നിങ്ങൾ വിലപിച്ച്
അതു ്രപവർത്തിച്ചവെന നിങ്ങൾക്കിടയിൽനിന്ന്
പുറത്താക്കുകയേല്ല െചേയ്യണ്ടിയിരുന്നത?് 3 ഞാൻ
ശാരീരികമായി നിങ്ങേളാെടാപ്പം ഇെല്ലങ്കിലും ആത്മാവിൽ
നിങ്ങേളാെടാപ്പമുണ്ട്. ഇതു ്രപവർത്തിച്ചവെനആത്മികമായി
നിങ്ങേളാെടാപ്പമുള്ള ഒരാെളേപ്പാെല ഞാൻ നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ േനരേത്തതെന്ന
വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. 4 നിങ്ങൾ അവിടെത്ത നാമത്തിൽ
ഒരുമിച്ച കൂടുേമ്പാൾ, ആത്മാവിൽ ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരിക്കുകയും നമ്മുെട കർത്താവായ േയശുവിെന്റ
ശക്തി സന്നിഹിതമായിരിക്കുകയും െചയ്യ േമ്പാൾതെന്ന,
5 ഈ മനുഷ്യെന സാത്താന് ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കുക.
അങ്ങെന അയാള െട ജഡസ്വഭാവം‡ പൂർണമായി
നശിപ്പിക്കെപ്പട്ടിട്ട് ആത്മാവ് കർത്താവിെന്റ ദിവസത്തിൽ
രക്ഷെപ്പടാൻഇടയാകെട്ട.

6 നിങ്ങള െട ആത്മ്രപശംസ നല്ലേതയല്ല. ഒരൽപ്പം
പുളിമാവു മാവിെന മുഴുവൻ പുളിപ്പിക്കുെന്നന്നു നിങ്ങൾ
അറിയുന്നിേല്ല? 7 നിങ്ങൾ പുതിയ മാവ് ആേകണ്ടതിനു
പഴയ പുളിമാവ് നീക്കിക്കളയുക—നിങ്ങൾ പുളിപ്പില്ലാത്ത
മാവുതെന്ന ആണേല്ലാ. നമ്മുെട െപസഹാക്കുഞ്ഞാടായ§
്രകിസ്തു യാഗമായി അർപ്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
8 അതുെകാണ്ടു വിേദ്വഷവും ദുഷ്ടതയുമാകുന്ന പഴയ
പുളിമാവുെകാണ്ടല്ല, ആത്മാർഥതയും സത്യവുമാകുന്ന
പുളിപ്പില്ലാത്ത മാവുെകാണ്ടുതെന്ന നമുക്ക് ഉത്സവം
ആചരിക്കാം.

9അസാന്മാർഗിക ജീവിതം നയിക്കുന്നവേരാടു സംസർഗം
പാടില്ല എന്നു ഞാൻ എെന്റ കത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നേല്ലാ.
10 സഭയ്ക്കു പുറത്തുള്ള* അസാന്മാർഗികൾ,
അത്യാ്രഗഹികൾ, വഞ്ചകർ, വി്രഗഹാരാധകർ
എന്നിവെരയല്ല ഞാൻ ഉേദ്ദശിച്ചത്. അങ്ങെന ആയാൽ

* 5:1 ഭാര്യെയ, വിവക്ഷിക്കുന്നത് രണ്ടാനമ്മ † 5:1 ൈദവത്തിൽനിന്ന്
നിയമസംഹിത ലഭിച്ചവരാണ് െയഹൂദർ, എന്നാൽ അങ്ങെനയല്ലാത്തവരാണ്
ഇക്കൂട്ടർ. ‡ 5:5 അഥവാ,ശരീരം § 5:7 അതായത,്വീെണ്ടടുപ്പ മേഹാത്സവം:
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നുള്ള ഇ്രസാേയലിെന്റ വിേമാചനം അനുസ്മരിക്കുന്നു. * 5:10
മൂ.ഭാ.ഈേലാകത്തിെല
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നിങ്ങൾ ഈ േലാകംതെന്ന വിട്ട േപാേകണ്ടിവരും.
11 സേഹാദരെനേന്നാ സേഹാദരിെയേന്നാ സ്വയം
അവകാശെപ്പടുന്ന ഒരാൾ അസാന്മാർഗിേയാ
അത്യാ്രഗഹിേയാ വി്രഗഹാരാധകേരാ ദൂഷകേരാ മദ്യപേരാ
വഞ്ചകേരാ ആയിത്തീർന്നാൽ അവേരാട് ഒരുവിധത്തിലും
ഇടകലരരുത്. അങ്ങെനയുള്ളവരുെടെയാപ്പം ഇരുന്നു
ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻേപാലും പാടില്ല എന്നാണ് എെന്റ
േലഖനത്തിൽഞാൻഅർഥമാക്കിയത്.

12 സഭയ്ക്കു പുറത്തുള്ളവെര വിധിക്കാൻ എനിെക്കന്തു
കാര്യം? അകത്തുള്ളവെരയേല്ല നിങ്ങൾ വിധിേക്കണ്ടത്?
13 പുറത്തുള്ളവെര വിധിക്കുന്നത് ൈദവമാണ്. “ആ
ദുഷിച്ചവെനനിങ്ങള െടഇടയിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയുക.”†

6
വിശ്വാസികൾതമ്മിലുള്ളവ്യവഹാരം

1നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കു മെറ്റാരാേളാടു തർക്കം ഉെണ്ടങ്കിൽ
അതിെന്റ തീർപ്പിനായി, ൈദവജനത്തിെന്റയടുത്ത്*
േപാകുന്നതിനു പകരം, അഭക്തരുെടമുമ്പിൽ
േപാകുന്നതിേനാ നിങ്ങൾ ചങ്കൂറ്റം കാണിക്കുന്നത?്
2ൈദവജനമാണ് േലാകെത്ത ന്യായംവിധിക്കാനിരിക്കുന്നത്
എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നിേല്ല? നിങ്ങൾ േലാകെത്ത
വിധിക്കാനുള്ളവെരങ്കിൽ നിസ്സാരമായ തർക്കങ്ങൾ
തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾ അസമർഥേരാ? 3 നാം
ദൂതന്മാെരയും ന്യായംവിധിക്കും എന്നറിയുന്നിേല്ല?
അങ്ങെനയുള്ള നാം ലൗകികകാര്യങ്ങെള
എ്രതയധികം! 4 അതുെകാണ്ട് അങ്ങെനയുള്ള
കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി തർക്കമുെണ്ടങ്കിൽ സഭയ്ക്കു യാെതാരു
മതിപ്പ മില്ലാത്തവെര നിങ്ങൾ വിധികർത്താക്കളായി
നിയമിക്കുേമാ? 5ഞാൻ ഇതു നിങ്ങള െട ലജ്ജയ്ക്കായി
പറയുന്നു. വിശ്വാസികൾക്കു പരസ്പരമുള്ള തർക്കം
തീർക്കാൻ തക്ക ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾേപാലും നിങ്ങള െട
കൂട്ടത്തിൽഇല്ലാെതയാേയാ? 6എന്നാൽഅതിനുപകരം, ഒരു
സേഹാദരൻ മെറ്റാരു സേഹാദരേനാടു വ്യവഹാരം നടത്താൻ
േപാകുന്നു;അതുംഅവിശ്വാസികള െടമുമ്പിൽ!

7 നിങ്ങള െട മേധ്യ വ്യവഹാരം ഉണ്ടാകുന്നു
എന്നതിനാൽത്തെന്ന നിങ്ങൾ പരാജയമടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
നിങ്ങൾ അന്യായം സഹിക്കുന്നതേല്ല ഇതിലും
േഭദം? ചതിക്കെപ്പടുന്നതേല്ല കൂടുതൽ ഉത്തമം?
8 അല്ല, അതിനുപകരം നിങ്ങൾതെന്ന ചതിക്കുകയും
േ്രദാഹിക്കുകയുംെചയ്യന്നു! അതും നിങ്ങള െട

† 5:13 ആവ. 17:7; 19:19; 21:21; 22:21,24; 24:7 * 6:1 മൂ.ഭാ.
വിശുദ്ധരുെടയടുത്ത്
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സേഹാദരങ്ങെള! 9 അധർമികൾ ൈദവരാജ്യം
അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നിേല്ല?
വഞ്ചിക്കെപ്പടരുത്: ദുർനടപ്പ കാർ, വി്രഗഹാരാധകർ,
വ്യഭിചാരികൾ, സ്വവർഗാനുരാഗികളായ പുരുഷന്മാരും
സ്്രതീകള ം, 10 േമാഷ്ടാക്കൾ, അത്യാ്രഗഹികൾ,
മദ്യപർ, അപവാദം പരത്തുന്നവർ, അന്യരുെട പണം
അപഹരിക്കുന്നവർ ഇങ്ങെനയുള്ളവർ ൈദവരാജ്യം
അവകാശമാക്കുകയില്ല. 11 നിങ്ങളിൽ ചിലർ
ഇങ്ങെനയുള്ളവരായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ
കഴുകെപ്പട്ടവരും വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടവരും കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിലും നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ
ആത്മാവിനാലും നീതീകരിക്കെപ്പട്ടവരുംആയിത്തീർന്നു.

ൈലംഗികാധർമം
12 “എനിെക്കല്ലാം അനുവദനീയമാണ,്” ചിലർ
പറേഞ്ഞക്കാം. എന്നാൽ എല്ലാം ്രപേയാജനമുള്ളവയല്ല.
“എനിെക്കല്ലാം അനുവദനീയമാണ്”—എന്നാൽ ഞാൻ
ഒന്നിനുംഅധീനനാകുകയില്ല. 13 “ആഹാരം ഉദരത്തിന്, ഉദരം
ആഹാരത്തിന് എന്നാൽ ൈദവം ഇവ രണ്ടും ഇല്ലാതാക്കും,”
ചിലർ പറേഞ്ഞക്കാം. ശരീരംൈലംഗികാധർമത്തിനുള്ളതല്ല;
ശരീരം കർത്താവിനും കർത്താവ് ശരീരത്തിനും
അേ്രത. 14 ൈദവം തെന്റ ശക്തിയാൽ കർത്താവിെന
മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ച . അവിടന്നു നെമ്മയും
ഉയിർപ്പിക്കും. 15 നിങ്ങള െട ശരീരങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിെന്റ
അവയവങ്ങളാകുന്നു എന്നറിയുന്നിേല്ല? അങ്ങെനെയങ്കിൽ,
ആെരങ്കിലും ്രകിസ്തുവിെന്റ അവയവങ്ങൾ എടുത്തു
േവശ്യയുെട അവയവങ്ങളാക്കാേമാ? ഒരുനാള ം അരുത.്
16 േവശ്യയുമായി സംേയാജിക്കുന്നവൻ അവള മായി
ഏകശരീരം ആകുെന്നന്ന് അറിയുന്നിേല്ല? “അവരിരുവരും
ഒരു ശരീരമായിത്തീരും”† എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
17 എന്നാൽ കർത്താവിേനാട് എകീഭവിക്കുന്നവൻ
ആത്മാവിൽകർത്താവിേനാട് ഒന്നായിത്തീരുന്നു.

18 ൈലംഗികാധർമംവിട്ട് ഓടിേക്കാള . ഒരാൾ െചയ്യന്ന
മറ്റ് ഏതു പാപവും തെന്റ ശരീരത്തിനു പുറത്താകുന്നു;
എന്നാൽ ൈലംഗികമായ പാപംെചയ്യന്നവൻ സ്വന്തം
േദഹത്തിെനതിേര പാപംെചയ്യന്നു. 19 ൈദവത്തിൽനിന്ന്
നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചതും നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നതുമായ
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ആലയമാകുന്നു നിങ്ങള െട ശരീരം
എന്ന് അറിയുന്നിേല്ല? നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട സ്വന്തമല്ല;

† 6:16 ഉൽ. 2:24
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20 വിലയ്ക്കു വാങ്ങെപ്പട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ. അതുെകാണ്ട്
നിങ്ങള െടശരീരംെകാണ്ടുൈദവെത്തമഹത്ത്വെപ്പടുത്തുക.

7
വിവാഹെത്തക്കുറിച്ച ള്ളനിർേദശങ്ങൾ

1 ഇനി നിങ്ങൾ എഴുതിയ കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ച്:
“സ്്രതീെയ അറിയാ* തിരിക്കുന്നത് പുരുഷനു നല്ലത്.”
2 എന്നാൽ അസാന്മാർഗികത ഒഴിവാക്കാൻ ഓേരാ
പുരുഷനും സ്വന്തം ഭാര്യയും ഓേരാ സ്്രതീക്കും
സ്വന്തം ഭർത്താവും ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട. 3 ഭർത്താവ്
ഭാര്യേയാടുള്ള ദാമ്പത്യധർമം നിറേവറ്റണം, അതുേപാെല
ഭാര്യ ഭർത്താവിേനാടും. 4 ഭാര്യയുെട ശരീരത്തിേന്മൽ
അവൾക്കല്ല, ഭർത്താവിനാണ് അധികാരം. അതുേപാെല
ഭർത്താവിെന്റ ശരീരത്തിേന്മൽ അയാൾക്കല്ല
ഭാര്യയ്കാണ് അധികാരം. 5 ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ
പരസ്പരം സമ്മതിച്ച െകാണ്ട് നിശ്ചിതസമയേത്തക്ക്
്രപാർഥനയിൽ മുഴുകുന്നതിനായി പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ലാെത
പരസ്പരം അവകാശങ്ങൾ നിേഷധിക്കരുത.്
ആത്മനിയ്രന്തണത്തിെന്റ അഭാവംനിമിത്തം
സാത്താൻ നിങ്ങെള ്രപേലാഭിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ,
വീണ്ടും ഒരുമിച്ച േചരുക. 6 ആജ്ഞയായിട്ടല്ല,
അനുവാദമായിട്ടാണു ഞാൻ ഇതു പറയുന്നത:്
7 എല്ലാവരും എെന്നേപ്പാെലയായിരുെന്നങ്കിൽ എന്നു
ഞാൻ ആശിച്ച േപാകുന്നു. എങ്കിലും ഓേരാരുത്തർക്കും
ൈദവത്തിൽനിന്ന് അവരവരുേടതായ കൃപാദാനം
ലഭിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ; ഒരാൾക്ക് ഒരുതരം; മെറ്റാരാൾക്ക്
മെറ്റാരുതരം.

8 അവിവാഹിതേരാടും വിധവകേളാടും ഞാൻ
നിർേദശിക്കുന്നത്: എെന്നേപ്പാെല ജീവിക്കുന്നതാണ്
അവർക്കു നല്ലത്. 9 എന്നാൽ സംയമം സാധ്യമെല്ലങ്കിൽ
അവർ വിവാഹിതരാകണം, വികാരത്താൽ
െവെന്തരിയുന്നതിെനക്കാൾ വിവാഹിതരാകുന്നത് ഏെറ
നല്ലത്.

10 വിവാഹിതർക്ക് ഞാനല്ല, കർത്താവുതെന്ന
െകാടുക്കുന്ന കൽപ്പന ഇതാണ:് ഭാര്യ ഭർത്താവിൽനിന്ന്
േവർപിരിയരുത്. 11അഥവാ, േവർപിരിയുെന്നങ്കിൽ അവൾ
വിവാഹംകൂടാെത ജീവിക്കണം. അത് അസാധ്യെമങ്കിൽ
ഭർത്താവുമായി രമ്യെപ്പട്ട െകാള്ളണം, ഭർത്താവ് ഭാര്യെയ
ഉേപക്ഷിക്കുകയുമരുത.്

* 7:1 മൂ.ഭാ.സ്പർശിക്കുക
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12 േശഷമുള്ളവേരാട് കർത്താവല്ല, ഞാൻതെന്ന
നിർേദശിക്കുന്നത്: ഒരു സേഹാദരെന്റ ഭാര്യ
്രകിസ്തുവിശ്വാസിയല്ല; എന്നാൽ അവൾക്ക്
അയാേളാടുേചർന്നു ജീവിക്കാൻ സമ്മതവുമാണ്. ഈ
സാഹചര്യത്തിൽ അയാൾ അവെള ഉേപക്ഷിക്കാൻ
പാടില്ല. 13 അതുേപാെലതെന്ന ഒരു സ്്രതീയുെട
ഭർത്താവ് ്രകിസ്തുവിശ്വാസിയല്ല; എന്നാൽ അയാൾക്ക്
അവേളാടുേചർന്ന് ജീവിക്കാൻ സമ്മതവുമാണ്. ഈ
സാഹചര്യത്തിൽ അവള ം അയാെള ഉേപക്ഷിക്കാൻ
പാടില്ല. 14 കാരണം, അവിശ്വാസിയായ ഭർത്താവ്
തെന്റ ഭാര്യമുേഖനയും അവിശ്വാസിനിയായ ഭാര്യ തെന്റ
ഭർത്താവുമുേഖനയും വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
അെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങള െട കുട്ടികൾ അശുദ്ധെരന്നുവരും.
എന്നാൽഇേപ്പാേഴാഅവർവിശുദ്ധർആണ്.†

15അവിശ്വാസിയായആൾേവർപിരിഞ്ഞുേപാകുെന്നങ്കിൽ
േപാകെട്ട. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസിേയാ
വിശ്വാസിനിേയാ അവരവരുെട പങ്കാളിയുമായി
ബദ്ധരായിരിക്കുന്നില്ല. സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കാനാണേല്ലാ
ൈദവം നെമ്മ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത.് 16 വിവാഹിതയായ
സ്്രതീേയ, നീ ഭർത്താവിെന രക്ഷയിേലക്കു നയിക്കില്ല എന്നു
എങ്ങെന അറിയാം? വിവാഹിതനായ പുരുഷാ, നീ ഭാര്യെയ
രക്ഷയിേലക്കുനയിക്കില്ലഎന്ന്എങ്ങെനഅറിയാം?
അവസ്ഥാമാറ്റെത്തക്കുറിച്ച ള്ളനിർേദശങ്ങൾ

17 കർത്താവ് ഓേരാരുത്തർക്കും നൽകിയ
നിേയാഗംേപാെലയും ൈദവം ഓേരാരുത്തെര
വിളിച്ചതുേപാെലയും അവരവർ ജീവിക്കെട്ട. ഞാൻ എല്ലാ
സഭകൾക്കും നൽകുന്ന നിർേദശം ഇതാകുന്നു. 18 ഒരാൾ
പരിേച്ഛദനേമറ്റതിനുേശഷമാണ് കർത്താവ് അയാെള
വിളിച്ചെതങ്കിൽ അതിന് മാറ്റം വരുത്താൻ ്രശമിേക്കണ്ട.
മെറ്റാരാൾ പരിേച്ഛദനേമൽക്കുന്നതിനുമുമ്പാണ് കർത്താവ്
അയാെള വിളിച്ചെതങ്കിൽ പരിേച്ഛദനേമൽപ്പിക്കാൻ
്രശമിക്കരുത.് 19 പരിേച്ഛദനം സ്വീകരിേച്ചാ ഇല്ലേയാ എന്നതല്ല
കാര്യം, ൈദവകൽപ്പനകൾ പാലിക്കുേന്നാ എന്നതാണു
്രപധാനം. 20 ഒരാെള ൈദവം വിളിച്ചേപ്പാൾ അയാൾ
ഏതവസ്ഥയിലായിരുേന്നാ അേത അവസ്ഥയിൽത്തെന്ന
തുടരെട്ട.
† 7:14 വിശ്വാസിയല്ലാത്ത ഭർത്താവ് വിശ്വാസിനിയായ ഭാര്യയുെട
സ്വാധീനംെകാണ്ട് ഒരുപേക്ഷ വിശ്വാസിയാേയക്കാം. അതുേപാെലതെന്ന
മറിച്ച ം. കുടുംബം വിഭജിക്കെപ്പട്ട േപായാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കർത്താവിെന
അറിയാനുള്ള അവസരം നിേഷധിക്കെപ്പടുകയാണ,് എന്നാൽ കുടുംബം
അവിഭക്തമായിരുന്നാൽ ൈദവഹിതമാെണങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങള ം കർത്താവിെന
അറിേഞ്ഞക്കും.
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21 കർത്താവ് നിെന്ന വിളിച്ചേപ്പാൾ നീെയാരു
അടിമയായിരുേന്നാ? അേതക്കുറിച്ച ദുഃഖിക്കരുത;്
സ്വത്രന്തനാകാൻ സാധ്യതയുെണ്ടങ്കിൽ അതു
്രപേയാജനെപ്പടുത്തുക. 22 കർത്താവ് വിളിച്ചേപ്പാൾ
അടിമയായിരുന്നയാൾ കർത്താവിൽ സ്വത്രന്തരാണ്.
അതുേപാെലതെന്ന,വിളിക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾസ്വത്രന്തരായിരുന്നവർ
്രകിസ്തുവിെന്റ അടിമകളാണ്. 23 നിങ്ങൾ വിലെകാടുത്തു
വാങ്ങെപ്പട്ടവരാണ് അതുെകാണ്ട് ഇനി മനുഷ്യരുെട
അടിമകളാകരുത്. 24 സേഹാദരങ്ങേള, ഓേരാരുത്തരും,
വിളിക്കെപ്പട്ടഅവസ്ഥയിൽൈദവേത്താടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ
നിലനിൽേക്കണ്ടതാണ്.
അവിവാഹിതെരക്കുറിച്ച ള്ളനിർേദശങ്ങൾ

25 ഇനി കന്യകമാെരക്കുറിച്ച:് കർത്താവിൽനിന്നുള്ള
കൽപ്പന ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്കു ലഭിച്ചിട്ടില്ല, എങ്കിലും
കർത്താവിെന്റ കരുണനിമിത്തം വിശ്വാസേയാഗ്യനായ
ഞാൻ എെന്റ അഭി്രപായം പറയുകയാണ്:
26 ഇേപ്പാഴെത്ത ്രപതിസന്ധി നിമിത്തം, നിങ്ങൾ
ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽത്തെന്ന തുടരുന്നതാണു
നല്ലെതന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. 27 നിനെക്കാരു
ഭാര്യയുെണ്ടങ്കിൽ വിവാഹേമാചനം അേന്വഷിക്കരുത.്
നീ അവിവാഹിതെനങ്കിൽ വിവാഹംകഴിക്കാൻ
മുതിരുകയുമരുത.് 28 നീ വിവാഹംെചയ്യ െന്നങ്കിൽ അതു
പാപമല്ല; കന്യക വിവാഹംകഴിക്കുെന്നങ്കിൽ അവള ം
പാപംെചയ്യന്നില്ല. എന്നാൽ വിവാഹിതരാകുന്നവർക്ക് ഈ
ജീവിതത്തിൽ നിരവധി േക്ലശങ്ങൾ േനരിേടണ്ടിവരും. അവ
നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകരുെതന്നുഞാൻആ്രഗഹിക്കുന്നു.

29 സേഹാദരങ്ങേള, ഇനി അൽപ്പകാലംമാ്രതേമ
അവേശഷിച്ചിട്ട ള്ള എന്നു ഞാൻ നിങ്ങെള ഓർമിപ്പിക്കെട്ട.
വിവാഹിതർ ഇനി അവിവാഹിതെരേപ്പാെലയും;
30 വിലപിക്കുന്നവർ വിലപിക്കാത്തവെരേപ്പാെലയും;
ആനന്ദിക്കുന്നവർ ആനന്ദിക്കാത്തവെരേപ്പാെലയും;
വാങ്ങുന്നവർ ൈകവശമാക്കാത്തവെരേപ്പാെലയും; 31 ഈ
േലാകകാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നവർ അവയിൽ
മുഴുകിേപ്പാകാത്തവെരേപ്പാെലയും ജീവിക്കണം. കാരണം
ഇക്കാണുന്നരൂപത്തിലുള്ള േലാകം മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.

32 നിങ്ങൾ ആകാംക്ഷാരഹിതരായിരിക്കണെമന്നു
ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. അവിവാഹിതൻ
കർത്താവിെന ്രപസാദിപ്പിക്കുന്നതിെനക്കുറിച്ച
ചിന്തിച്ച് കർത്തൃകാര്യങ്ങളിൽ ്രശദ്ധേക്രന്ദീകരിക്കുന്നു.
33 വിവാഹിതേനാ ഭാര്യെയ എങ്ങെന ആനന്ദിപ്പിക്കാം
എന്നുകരുതി ലൗകികകാര്യങ്ങളിൽ ആമഗ്നനാകുന്നു;
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34 അവെന്റ താത്പര്യങ്ങൾ വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
അവിവാഹിതയും കന്യകയും ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും
വിശുദ്ധരായിരിക്കാനായി കർത്താവിെന്റ കാര്യങ്ങളിൽ
ആമഗ്നരാകുന്നു. എന്നാൽ വിവാഹിതേയാ, ഭർത്താവിെന
ആനന്ദിപ്പിക്കാനായി ലൗകികകാര്യങ്ങളിലാണ്
ആമഗ്നയാകുന്നത്. 35 നിങ്ങള െട സ്വാത്രന്ത്യം
പരിമിതെപ്പടുത്താനല്ല, നിങ്ങള െട നന്മ ഉേദ്ദശിച്ച ം
കർത്താവിേനാടുള്ള ഭക്തിയിൽ ഏകാ്രഗതയുള്ളവരായി
േയാഗ്യമായവിധം നിങ്ങൾ ജീവിേക്കണ്ടതിനുമാണ് ഞാൻ
ഇതുസംസാരിക്കുന്നത.്

36 വിവാഹനിശ്ചയം െചയ്തതിനുേശഷം
വിവാഹത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നത് അനൗചിത്യെമന്നും
കന്യകയുെട ്രപായം കടന്നുെപായ്െക്കാണ്ടിരിക്കുെന്നന്നും
അതുെകാണ്ട് വിവാഹം നടത്തുന്നതാണ് ഉചിതെമന്നും
ഒരാൾക്കു േതാന്നിയാൽ അയാൾ സ്വന്തം ഹിതമനുസരിച്ച
്രപവർത്തിക്കെട്ട! അവർ വിവാഹിതരാകെട്ട,
അതിൽ പാപമില്ല. 37 എന്നാൽ പരേ്രപരണകൂടാെത,
പൂർണമായും സ്വന്തം ഹിത്രപകാരം, ഒരാൾ തനിക്കു
വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചവൾ കന്യകയായി തുടരെട്ട എന്നു
ഹൃദയത്തിൽ തീരുമാനിക്കുെന്നങ്കിൽ അയാള ം ഉചിതമായി
്രപവർത്തിക്കുന്നു. 38 അങ്ങെന, തെന്റ കന്യകെയ
വിവാഹംകഴിക്കുന്നയാൾ േയാഗ്യമായതു െചയ്യന്നു;എന്നാൽ
വിവാഹംകഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ്ഏെറനല്ലത്.

39 ഭർത്താവു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലമ്രതയും ഭാര്യ
അയാേളാടു ബന്ധിതയായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ
ഭർത്താവു മരിച്ചാൽ അവൾക്കിഷ്ടെമങ്കിൽ േവെറാരാെള
വിവാഹംെചയ്യാം; എന്നാൽ അയാൾ കർത്താവിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നയാെളമാ്രതേമ ആകാവൂ. 40 അവൾ
ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽത്തെന്ന തുടർന്നാൽ അവൾ
ഏെറഅനുഗൃഹീതയായിരിക്കുെമന്നാണ്എെന്റഅഭി്രപായം.
എനിക്കുംൈദവാത്മാവുെണ്ടന്നുഞാൻകരുതുന്നു.

8
വി്രഗഹാർപ്പിതഭക്ഷണം

1 ഇനി വി്രഗഹങ്ങൾക്ക് അർപ്പിച്ച ഭക്ഷണെത്തക്കുറിച്ച്:
“നാം എല്ലാവരും ജ്ഞാനമുള്ളവരാെണന്നാണ്” നമ്മുെട
അറിവ.് ഈജ്ഞാനം ഒരാെള നിഗളിയാക്കിത്തീർക്കുന്നു;
സ്േനഹേമാ ആത്മികാഭിവൃദ്ധി വരുത്തുന്നു. 2 എനിക്കു
ജ്ഞാനമുണ്ട് എന്നു വിചാരിക്കുന്നവർ േവണ്ടവണ്ണമുള്ള
ജ്ഞാനം ഇനിയും േനടിയിട്ടില്ല. 3 എന്നാൽ ൈദവെത്ത
സ്േനഹിക്കുന്നവെരൈദവംഅറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
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4 വി്രഗഹങ്ങൾക്കർപ്പിക്കെപ്പട്ട ഭക്ഷണെത്തപ്പറ്റി
പറഞ്ഞാൽ, “േലാകത്തിലുള്ള ഒരു വി്രഗഹവും ൈദവമല്ല”*
എന്നും “ഏകൈദവമല്ലാെത മറ്റ ൈദവങ്ങളില്ല” എന്നും
നാം അറിയുന്നു. 5 ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും
“േദവന്മാർ” എന്നു പറയെപ്പടുന്ന പലരുണ്ട;് “ൈദവങ്ങള ം
കർത്താക്കള ം” ധാരാളമുണ്ടേല്ലാ. 6എന്നാൽഎല്ലാറ്റിെന്റയും
്രപഭവസ്ഥാനമായ പിതാവായ ഏകൈദവംമാ്രതേമ
നമുക്കുള്ള . അവിടേത്തക്കുേവണ്ടിയാണ് നാം
ജീവിക്കുന്നത്; േയശു്രകിസ്തു എന്ന ഏകകർത്താവും
നമുക്കുണ്ട.്ആകർത്താവിലൂെടയാണ്സകലതും ഉണ്ടായത്;
ആകർത്താവിലൂെടയാണ് നാം ജീവിക്കുന്നതും.

7 എന്നാൽ ഈജ്ഞാനം എല്ലാവർക്കും ഇല്ല. ചിലർക്കു
വി്രഗഹങ്ങേളാടുള്ള പരിചയംനിമിത്തം അവയ്ക്കു േനദിച്ച
ഭക്ഷണം കഴിക്കുേമ്പാൾ, “ഇത് വി്രഗഹാർപ്പിതം ആണേല്ലാ”
എന്ന ചിന്ത ഇേപ്പാഴും ഉണ്ടാകുന്നു. അവരുെട മനസ്സാക്ഷി
ദുർബലമായതുെകാണ്ട് മലിനെപ്പടുകയുംെചയ്യന്നു.
8 ഭക്ഷണം നെമ്മ ൈദവേത്താട് അടുപ്പിക്കുന്നില്ല;
തിന്നാതിരുന്നാൽ േദാഷേമാ തിന്നാൽ കൂടുതൽ
്രപേയാജനേമാ ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല.

9എന്നാൽ,നിങ്ങൾക്കുള്ളഈസ്വാത്രന്ത്യം ഒരുവിധത്തിലും
ബലഹീനർക്കു വിലങ്ങുതടിയാകാെത സൂക്ഷിക്കുക.
10ജ്ഞാനമുള്ള നീ േക്ഷ്രതത്തിൽ ഇരുന്നു ഭക്ഷിക്കുന്നതു
കാണുേമ്പാൾ, ബലഹീനമനസ്സാക്ഷിയുള്ളവരും
വി്രഗഹാർപ്പിതം ഭക്ഷിക്കാൻ ൈധര്യെപ്പടുകയിേല്ല?
11 ്രകിസ്തു ഏത് ബലഹീന സേഹാദരേനാ സേഹാദരിേക്കാ
േവണ്ടി മരിച്ച േവാഅയാൾ ഇങ്ങെന നിെന്റജ്ഞാനത്താൽ,
നശിച്ച േപാകാനിടയാകുന്നു. 12 ഈ വിധത്തിൽ,
സേഹാദരങ്ങൾെക്കതിരായി പാപംെചയ്ത് അവരുെട
ബലഹീനമനസ്സാക്ഷിെയ മുറിെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ, നിങ്ങൾ
്രകിസ്തുവിനുവിേരാധമായിപാപംെചയ്യന്നു. 13അതുെകാണ്ട്
എെന്റ ഭക്ഷണംനിമിത്തം സേഹാദരൻ പാപത്തിൽ
വീഴുെന്നങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയില്ല;
അവെന്റവീഴ്ചയ്ക്കുഞാൻകാരണക്കാരനാകരുതേല്ലാ.

9
അെപ്പാസ്തലെന്റഅവകാശങ്ങൾ

1ഞാൻ സ്വത്രന്തനേല്ല? ഞാൻ ഒരു അെപ്പാസ്തലനേല്ല?
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശുവിെന ഞാൻ
കണ്ടിട്ടില്ലേയാ? ്രകിസ്തുവിലുള്ള എെന്റ അധ്വാനത്തിെന്റ
ഫലമേല്ല നിങ്ങൾ? 2 ഞാൻ മറ്റള്ളവർക്ക് ഒരു

* 8:4 മൂ.ഭാ. വി്രഗഹം ഒന്നുമില്ല
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അെപ്പാസ്തലൻ അെല്ലങ്കിൽേപാലും നിങ്ങൾക്ക്
ഞാൻ അെപ്പാസ്തലൻതെന്ന. കർത്താവിൽ എെന്റ
അെപ്പാസ്തലത്വത്തിെന്റ മു്രദ നിങ്ങളാണ്.

3 എെന്ന േചാദ്യംെചയ്യന്നവേരാട് എനിക്കുള്ള
്രപതിവാദം ഇതാണ:് 4 നിങ്ങള െട ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളിൽ
ഒേരാഹരിക്ക് ഞങ്ങൾക്കും അവകാശമിേല്ല?
5 മറ്റ് അെപ്പാസ്തലന്മാെരയും കർത്താവിെന്റ
സേഹാദരന്മാെരയും എന്തിന് േകഫാവിെനയുംേപാെല*
വിശ്വാസിനിയായ ഒരു ഭാര്യയുെമാത്ത് സഞ്ചരിക്കാൻ
ഞങ്ങൾക്കും അവകാശമിേല്ല? 6 െതാഴിൽ െചയ്യാെത
ഉപജീവനം കഴിയാൻ എനിക്കും ബർന്നബാസിനുംമാ്രതം
അവകാശമിെല്ലേന്നാ?

7 ആരാണ് സ്വന്തം െചലവിൽ ൈസനികേസവനം
െചയ്യന്നത?് മുന്തിരിേത്താപ്പ് നട്ട പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അതിെല
മുന്തിരിപ്പഴം തിന്നാത്തവർ ആരുണ്ട?് ആട്ടിൻപറ്റെത്ത
പാലിച്ചിട്ട് അതിെന്റ പാൽ കുടിക്കാത്തവരും ആരുണ്ട?്
8 േകവലം മാനുഷികമായ വീക്ഷണത്തിലൂെടേയാ
ഞാൻ ഇതു പറയുന്നത?് ന്യായ്രപമാണത്തിലും
ഇേതകാര്യം ്രപസ്താവിച്ചിട്ടിേല്ല? 9 “ധാന്യം െമതിക്കുേമ്പാൾ
കാളയ്ക്കു മുഖെക്കാട്ട െകട്ടരുത”്† എന്നു േമാശയുെട
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നേല്ലാ.
കാളകെളക്കുറിച്ച മാ്രതമാേണാ ൈദവത്തിനു
കരുതലുള്ളത?് 10 വാസ്തവത്തിൽ നെമ്മ ഉേദ്ദശിച്ചേല്ല
അവിടന്ന് ഇത് അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നത?് അേത,
നമുക്കുേവണ്ടിത്തെന്നയാണ് എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്.
കാരണം, ഉഴുന്നവൻ ഉഴുകയും െമതിക്കുന്നവൻ
െമതിക്കുകയും െചയ്യ േമ്പാൾ അവരുെട അധ്വാനഫലമായി,
വിളവിെന്റ ഓഹരി അവർക്കും ലഭിക്കുെമന്ന ്രപതീക്ഷ
അസ്ഥാനത്തല്ലേല്ലാ. 11 ഞങ്ങൾ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
ആത്മികമായ വിത്തു വിതച്ചിട്ട,് നിങ്ങളിൽനിന്ന്
ഭൗതികമായ ഒരു വിളെവടുപ്പ നടത്തിയാൽ അത്
അധികമായിേപ്പാകുേമാ? 12 നിങ്ങളിൽനിന്ന്
ഭൗതികസഹായം ലഭിക്കാൻ മറ്റള്ളവർക്ക് അവകാശം
ഉെണ്ടങ്കിൽഞങ്ങൾക്ക്അത്എ്രതേയാഅധികം!
എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഈ അവകാശം ഉപേയാഗിച്ചിട്ടില്ല.
്രകിസ്തുവിെന്റ സുവിേശഷത്തിെന്റ ്രപസരണത്തിനു തടസ്സം
വരാതിരിക്കാനായിഞങ്ങൾഎല്ലാംസഹിക്കുന്നു.

13 ൈദവാലയത്തിൽ േസവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്കു
ൈദവാലയത്തിൽനിന്നുതെന്ന ഭക്ഷണം ലഭിക്കുെന്നന്നും

* 9:5 അതായത,്പേ്രതാസിെന † 9:9 ആവ. 25:4; 10:7;പുറ. 32:6
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യാഗപീഠത്തിൽ ശു്രശൂഷ െചയ്യന്നവർക്കു വഴിപാടിെന്റ
വിഹിതംകിട്ട െന്നന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ?
14 അതുേപാെലതെന്ന, സുവിേശഷം ്രപസംഗിക്കുന്നവർ
സുവിേശഷത്താൽ ഉപജീവിക്കണെമന്നു കർത്താവ്
കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

15 എങ്കിലും ഈ അവകാശങ്ങെളാന്നും ഞാൻ
ഉപേയാഗിച്ചിട്ടില്ല. ആകാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾഎനിക്കു െചയ്തു
തരണെമന്ന് ആശിച്ച െകാണ്ടുമല്ല ഞാൻ ഇത് എഴുതുന്നത്.
എനിക്ക് ഇങ്ങെന അഭിമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം
ആെരങ്കിലും എന്നിൽനിന്ന് കവർെന്നടുക്കുന്നതിെനക്കാൾ,
എനിക്കു മരണം സംഭവിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽഅഭികാമ്യം.
16 എങ്കിലും, സുവിേശഷം അറിയിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക്
ആത്മ്രപശംസയ്ക്ക് അെതാരു കാരണമല്ല; ഞാൻ അതിനു
കടെപ്പട്ടവനാണ്. സുവിേശഷം അറിയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ
എനിക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം! 17ഞാൻ സ്വേമധയാആണ് അതു
െചയ്യന്നെതങ്കിൽ,എനിക്കു ്രപതിഫലം ലഭിക്കും;സ്വേമധയാ
അെല്ലങ്കിൽേപാലും, ഞാൻ സുവിേശഷം അറിയിക്കുന്നത്
ൈദവം എെന്ന ഏൽപ്പിച്ച കർത്തവ്യനിർവഹണംമാ്രതമാണ.്
18അേപ്പാൾഎനിക്കുള്ള ്രപതിഫലം എന്താണ്? സുവിേശഷം
എനിക്കു നൽകുന്നഅവകാശം മുഴുവൻ ഉപേയാഗിക്കാെത
സുവിേശഷേഘാഷണം ഒരു യാഗാർപ്പണംേപാെല
സൗജന്യമായി െചയ്യാൻഎനിക്കുകഴിയുന്നുഎന്നതുതെന്ന.
പൗേലാസ് തെന്റസ്വാത്രന്ത്യം വിനിേയാഗിക്കുന്നു

19 ഞാൻ ആർക്കും അധീനൻ അെല്ലങ്കിലും
പരമാവധിേപെര ്രകിസ്തുവിേലക്കു േനേടണ്ടതിന് ഞാൻ
എല്ലാവർക്കും എെന്നത്തെന്ന അധീനനാക്കിയിരിക്കുന്നു.
20 െയഹൂദെര േനടാൻ, െയഹൂദർക്കു ഞാൻ
െയഹൂദെനേപ്പാെലയായി. ഞാൻ ന്യായ്രപമാണത്തിന്
അധീനൻ അെല്ലങ്കിൽേപാലും ന്യായ്രപമാണത്തിന്
അധിനരായവെര േനടാൻ ഞാനും അവരിൽ
ഒരാെളേപ്പാെലയായി. 21 ന്യായ്രപമാണമില്ലാത്തവെര
േനടാൻ ഞാൻ അവർക്കു ന്യായ്രപമാണം
ഇല്ലാത്തവെനേപ്പാെലയായി. ഞാൻ ്രകിസ്തുവിെന്റ
്രപമാണത്തിനു വിേധയനായിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
വാസ്തവത്തിൽ ൈദവത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിൽനിന്ന്
സ്വത്രന്തനല്ലതാനും. 22 അശക്തെര േനടാൻ ഞാൻ
അവർക്കുേവണ്ടി അശക്തനായി. ഏതുവിധത്തിലും
ചിലെര രക്ഷയിേലക്ക് നയിക്കാനായി ഞാൻ
എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി എല്ലാം ആയിത്തീർന്നു.
23 സുവിേശഷത്തിെന്റ അനു്രഗഹങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകാൻ
സുവിേശഷത്തിനുേവണ്ടിഞാൻഇെതല്ലാം െചയ്യന്നു.
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സ്വയം പരിശീലനത്തിെന്റആവശ്യം
24 മത്സരത്തിൽ പെങ്കടുക്കുന്ന എല്ലാ ഓട്ടക്കാരും
ഓടുെന്നങ്കിലും ഒരാൾക്കുമാ്രതേമ സമ്മാനം
ലഭിക്കുന്നുള്ള എന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ? നിങ്ങള ം
സമ്മാനം േനടണെമന്ന ലക്ഷ്യേത്താെട ഓടുക.
25 കായികമത്സരങ്ങളിൽ പെങ്കടുക്കുന്ന ഓേരാ
വ്യക്തിയും കർശന നിയ്രന്തണത്തിലൂെട പരിശീലനം
േനടുന്നു. വാടിേപ്പാകുന്ന ഒരു കിരീടത്തിനുേവണ്ടിയാണ്
അവർ അതു െചയ്യന്നത;് നാേമാ വാടിേപ്പാകാത്ത
കിരീടത്തിനുേവണ്ടിയും.‡ 26അതുെകാണ്ടാണ് എെന്റ ഓട്ടം
ലക്ഷ്യമില്ലാത്തആളിെന്റ ഓട്ടംേപാെല അല്ലാത്തത്. മുന്നിൽ
എതിരാളിയില്ലാെത മല്ലയുദ്ധംെചയ്യന്ന ഒരാെളേപ്പാെലയല്ല§
ഞാൻ യുദ്ധംെചയ്യന്നത.് 27 മറ്റള്ളവേരാടു
്രപസംഗിച്ചേശഷം ഏെതങ്കിലുംരീതിയിൽ ഞാൻ
അേയാഗ്യനായിേപ്പാകാതിരിേക്കണ്ടതിന് എെന്റ ശരീരെത്ത
കഷ്ടതയിലൂെടകടത്തിവിട്ട് നിയ്രന്തണവിേധയമാക്കുന്നു.

10
ഇ്രസാേയൽചരി്രതത്തിൽനിന്നുള്ളമുന്നറിയിപ്പ കൾ

1 സേഹാദരങ്ങേള, നമ്മുെട പൂർവികർ എല്ലാവരും
േമഘത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നെതക്കുറിച്ച ം അവെരല്ലാവരും
സമു്രദത്തിലൂെട കടന്നുേപായതിെനക്കുറിച്ച ം നിങ്ങൾ
അജ്ഞരായിരിക്കരുെതന്ന് ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു.
2അവെരല്ലാവരും േമഘത്തിലും സമു്രദത്തിലും സ്നാനേമറ്റ
േമാശേയാടു േചർന്നു. 3എല്ലാവരും ഒേര ആത്മികേഭാജനം
കഴിക്കുകയും 4 ഒേര ആത്മികപാനീയം കുടിക്കുകയും
െചയ്തു. തങ്ങെള അനുഗമിച്ച ആത്മികശിലയിൽനിന്നാണ്
അവർ പാനംെചയ്തത;് ്രകിസ്തു ആയിരുന്നു ആ
ശില. 5 എന്നാൽ അവരിൽ അധികംേപരിലും ൈദവം
സന്തുഷ്ടനായില്ല; അവരുെട മൃതശരീരങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ
ചിതറിക്കിടന്നു.

6 അവെരേപ്പാെല നാമും ദുഷിച്ചകാര്യങ്ങളിൽ
ആമഗ്നരാകാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവർക്കു സംഭവിച്ച
കാര്യങ്ങൾ നമുെക്കാരു മുന്നറിയിപ്പായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
7അവരിൽചിലെരേപ്പാെലനിങ്ങൾവി്രഗഹാരാധകരാകരുത.്
“ജനം ഭക്ഷിക്കാനും കുടിക്കാനും ഇരുന്നു, വിളയാടാൻ
എഴുേന്നറ്റ ”* എെന്നഴുതിയിരിക്കുന്നേല്ലാ. 8 നാം
അവരിൽ ചിലെരേപ്പാെല അസാന്മാർഗികളാകരുത;്
‡ 9:25 അക്കാലത്ത് ഒലിവിലെകാണ്ട് െമടഞ്ഞ കിരീടമാണ് രാജാവ്
സമ്മാനാർഹർക്ക് നൽകിയിരുന്നത.് § 9:26 മൂ.ഭാ. വായുവിൽ

കുത്തുന്നയാെളേപ്പാെലയല്ല * 10:7 പുറ. 32:6
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വ്യഭിചാരംനിമിത്തം അവരിൽ 23,000 േപർ ഒെരാറ്റ
ദിവസംെകാണ്ടു മരിച്ച േപായി. 9 അവരിൽ മറ്റ ചിലർ
െചയ്തതുേപാെല നാം ്രകിസ്തുവിെന† പരീക്ഷിക്കരുത്;
അവർസർപ്പദംശനേമറ്റ് മരിച്ചേല്ലാ. 10അവരിൽ േവെറചിലർ
െചയ്തതുേപാെല നാം മുറുമുറുക്കുന്നവരും ആകരുത;്
അവെരസംഹാരദൂതൻ െകാന്നുകളഞ്ഞേല്ലാ.

11 ഈ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളായി
സംഭവിച്ച ; യുഗസമാപ്തിേയാടടുത്തു ജീവിക്കുന്ന നമുക്കു
മുന്നറിയിപ്പായി എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 12 അതുെകാണ്ട,്
താൻഉറച്ച നിൽക്കുെന്നന്നുകരുതുന്നയാൾവീഴാതിരിക്കാൻ
സൂക്ഷിക്കെട്ട. 13 മനുഷ്യർക്കു സാധാരണമല്ലാത്ത
്രപേലാഭനങ്ങൾ‡നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടില്ല.ൈദവംവിശ്വസ്തൻ;
നിങ്ങള െട ശക്തിക്കതീതമായ ്രപേലാഭനം അവിടന്ന്
അനുവദിക്കുകയില്ല. ്രപേലാഭനം ഉണ്ടാകുേമ്പാൾനിങ്ങൾക്കു
സഹിക്കാൻ കഴിേയണ്ടതിന് അതിൽനിന്ന് രക്ഷെപ്പടാനുള്ള
വഴിയുംഅേതാെടാപ്പംതെന്നൈദവം ഉണ്ടാക്കിത്തരും.
വി്രഗഹാരാധനയും തിരുവത്താഴവും

14 അതുെകാണ്ട് എെന്റ ്രപിയസേഹാദരങ്ങേള,
വി്രഗഹാരാധന വിട്ട് പലായനംെചയ്യ ക, 15 ഞാൻ
സംസാരിക്കുന്നത് വിേവകശാലികേളാടാണേല്ലാ; ഞാൻ
പറയുന്നത് ഒന്നു ്രഗഹിക്കാൻ ്രശമിക്കുക: 16 നാം
സ്േതാ്രതാർപ്പണം െചയ്യന്ന പാനപാ്രതം ്രകിസ്തുവിെന്റ
രക്തത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മ അേല്ല? നാം നുറുക്കുന്ന
അപ്പം ്രകിസ്തുവിെന്റ ശരീരത്തിലുള്ള നമ്മുെട
കൂട്ടായ്മ അേല്ല? 17 അപ്പം ഒേന്നയുള്ള ; പലരായ
നാം ഒരു ശരീരമാകുന്നതുെകാണ്ട് ഒേര അപ്പത്തിൽ
പങ്കാളികളാകുന്നു.

18 ഇ്രസാേയൽജനതെയക്കുറിച്ച § ചിന്തിച്ച േനാക്കുക:
യാഗാർപ്പണംെചയ്ത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കഴിക്കുന്നവർ
ആ യാഗപീഠത്തിെന്റ പങ്കാളികൾ ആകുകയേല്ല?
19-20 എന്നാൽ െയഹൂേദതരരുെട ബലികൾ ൈദവത്തിനല്ല
ഭൂതങ്ങൾക്ക് അർപ്പിക്കെപ്പട്ടവയാണ്. നിങ്ങൾ
ഭൂതങ്ങള െട പങ്കാളികളാകാൻ ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നില്ല.
വി്രഗഹത്തിന് അർപ്പിച്ച ബലിേക്കാ വി്രഗഹത്തിേനാ
എെന്തങ്കിലും മഹത്ത്വമുെണ്ടന്നാേണാ ഞാൻ
അർഥമാക്കുന്നത്? ഒരിക്കലുമല്ല. 21 നിങ്ങൾക്കു
കർത്താവിെന്റ പാനപാ്രതത്തിൽനിന്നും ഒപ്പം ഭൂതങ്ങള െട
പാനപാ്രതത്തിൽനിന്നും കുടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല.
† 10:9 ചി.ൈക.്രപ.കർത്താവിെന ‡ 10:13അതായത,്പരീക്ഷ § 10:18 മൂ.ഭാ.
ജഡ്രപകാരമുള്ളഇ്രസാേയൽ
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കർത്താവിെന്റ േമശയിലും ഭൂതങ്ങള െട േമശയിലും
നിങ്ങൾക്കു പങ്കുണ്ടായിരിക്കാനും പാടില്ല. 22 നാം
കർത്താവിനു േരാഷം ജ്വലിപ്പിക്കാൻ ്രശമിക്കുേന്നാ? നാം
അവിടെത്തക്കാൾശക്തേരാ?
വിശ്വാസിയുെടസ്വാത്രന്ത്യം

23 “എല്ലാം അനുവദനീയമാണ്” എന്നാൽ എല്ലാം
ഗുണകരമല്ല. “എല്ലാം അനുവദനീയമാണ”് എന്നാൽ എല്ലാം
ആത്മികാഭിവൃദ്ധി വരുത്തുന്നില്ല. 24 ഒരാള ം സ്വന്തം നന്മയല്ല,
മറ്റള്ളവരുെട നന്മയാണ്അേന്വഷിേക്കണ്ടത്.

25ചന്തയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കുെവച്ചിരിക്കുന്നഏത് മാംസവും
മനസ്സാക്ഷിക്കുത്തുകൂടാെത ഭക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
26 കാരണം “ഭൂമിയും അതിലുള്ള സകലതും
കർത്താവിനുള്ളത.്”*

27 ഒരു അവിശ്വാസി നിങ്ങെള ഭക്ഷണത്തിനു
ക്ഷണിക്കുകയും നിങ്ങൾ േപാകാൻ ആ്രഗഹിക്കുകയും
െചയ്യ െന്നങ്കിൽ,നിങ്ങള െടമുമ്പിൽവിളമ്പിെവക്കുന്നെതന്തും
മനസ്സാക്ഷിക്കുത്തുകൂടാെത ഭക്ഷിക്കാം. 28എന്നാൽ “ഇത്
ൈനേവദ്യമാണ,്”എന്ന്ആെരങ്കിലുംനിങ്ങേളാടുപറഞ്ഞാൽ,
അത് പറഞ്ഞആളിെനയും മനസ്സാക്ഷിെയയും കരുതിഅതു
കഴിക്കരുത്. 29നിങ്ങള െട മനസ്സാക്ഷിയല്ല,അയാള േടതാണു
ഞാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്നത.് മെറ്റാരാളിെന്റ മനസ്സാക്ഷിക്ക്
അനുസരിച്ച് എെന്റ സ്വാത്രന്ത്യം എന്തിന് ഹനിക്കെപ്പടണം?
30 കൃതജ്ഞതേയാെടയാണ് ഞാൻ ആ ഭക്ഷണം
കഴിക്കുെന്നങ്കിൽ, ഞാൻ ൈദവത്തിനു സ്േതാ്രതംെചയ്ത
വസ്തു നിമിത്തംഎെന്നകുറ്റെപ്പടുത്തുന്നെതന്തിന?്

31 നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചാലും പാനംെചയ്താലും മെറ്റന്തു
െചയ്താലും, അവെയല്ലാം ൈദവമഹത്ത്വത്തിനായി
െചയ്യ ക; 32 െയഹൂദർക്കും ്രഗീക്കുകാർക്കും
ൈദവസഭയ്ക്കും പാപംെചയ്യാൻ കാരണമുണ്ടാക്കരുത.്
33ഞാനുംഎല്ലാവെരയുംഎല്ലാവിധത്തിലും ്രപസാദിപ്പിക്കാൻ
്രശമിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. ഞാൻ എെന്റ നന്മയല്ല, അേനകർ
രക്ഷിക്കെപ്പടാൻ സാധ്യമാേകണ്ടതിന് അവരുെട നന്മയാണ്
അേന്വഷിക്കുന്നത്.

11
1 ഞാൻ ്രകിസ്തുവിെന്റ മാതൃക പിൻതുടരുന്നതുേപാെല
നിങ്ങൾഎെന്റമാതൃകയും പിൻതുടരുക.

ആരാധനയിൽശിേരാവസ്്രതം

* 10:26 സങ്കീ. 24:1
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2 നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എെന്ന
ഓർക്കുന്നതുെകാണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ച തന്ന
ഉപേദശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നതുെകാണ്ടും
ഞാൻ നിങ്ങെള അനുേമാദിക്കുന്നു. 3 പുരുഷെന്റ ശിരസ്സ്
്രകിസ്തു; സ്്രതീയുെട ശിരസ്സ് പുരുഷൻ;* ്രകിസ്തുവിെന്റ
ശിരസ്സ് ൈദവം. ഇതു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണെമന്ന്
ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 4 ശിേരാവസ്്രതം ധരിച്ച െകാണ്ടു
്രപാർഥിക്കുകേയാ ്രപവചിക്കുകേയാ െചയ്യന്ന പുരുഷൻ
തെന്റ ശിരസ്സിെന അപമാനിക്കുന്നു. 5 ശിേരാവസ്്രതം
ധരിക്കാെത ഒരു സ്്രതീ ്രപാർഥിക്കുകേയാ ്രപവചിക്കുകേയാ
െചയ്താൽ അവൾ തെന്റ ശിരസ്സിെന അപമാനിക്കുന്നു;
അതു മുണ്ഡനം െചയ്യന്നതിനു തുല്യമാണ്. 6ശിേരാവസ്്രതം
ധരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നസ്്രതീ മുടി മുറിച്ച കളയെട്ട. മുടി
മുറിച്ച കളയുന്നേതാ തലമുണ്ഡനം െചയ്യന്നേതാ തനിക്കു
ലജ്ജാകരെമന്ന് ഒരു സ്്രതീക്കു േതാന്നുെന്നങ്കിൽ അവൾ
നിർബന്ധമായും ശിേരാവസ്്രതം ധരിക്കണം.

7 പുരുഷൻ ൈദവത്തിെന്റ ്രപതിരൂപവും േതജസ്സ ം
ആകയാൽ ശിരസ്സ മറയ്േക്കണ്ടതില്ല; എന്നാൽ
സ്്രതീേയാ പുരുഷെന്റ േതജസ്സാണ്.† 8 കാരണം
പുരുഷൻ സ്്രതീയിൽനിന്നല്ല, സ്്രതീ പുരുഷനിൽനിന്നാണ്
ഉണ്ടായത്;‡ 9 പുരുഷൻ സ്്രതീക്കുേവണ്ടിയല്ല, സ്്രതീ
പുരുഷനുേവണ്ടിയാണു സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടത.് 10 ഈ
കാരണത്താലും ദൂതന്മാർനിമിത്തവും സ്്രതീയുെട
ശിരസ്സിൽ ഒരു അധികാരചിഹ്നം ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതാണ്.
11 എങ്കിലും കർത്താവിൽ, പുരുഷെനക്കൂടാെത സ്്രതീയില്ല,
സ്്രതീെയക്കൂടാെതപുരുഷനുമില്ല. 12സ്്രതീ പുരുഷനിൽനിന്ന്
ഉളവായതുേപാെല പുരുഷൻ സ്്രതീയിൽനിന്നു ജനിക്കുന്നു.
എന്നാൽഎല്ലാറ്റിെന്റയും ഉത്ഭവസ്ഥാനംൈദവംതെന്ന.

13 നിങ്ങൾതെന്ന ചിന്തിക്കുക: സ്്രതീ ശിേരാവസ്്രതം
ധരിക്കാെത ൈദവേത്താടു ്രപാർഥിക്കുന്നതു ഉചിതേമാ?
14-15 നീണ്ടമുടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു പുരുഷന്
അപമാനമാെണന്നും സ്്രതീക്ക് അത് അഭിമാനകരെമന്നും
്രപകൃതിതെന്ന വ്യക്തമാക്കുന്നിേല്ല? നീണ്ടമുടി സ്്രതീക്കു
മൂടുപടംേപാെല നൽകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 16 ഇതിെനപ്പറ്റി
ആെരങ്കിലും തർക്കിക്കാൻ ആ്രഗഹിക്കുെന്നങ്കിൽ
ഇതിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കീഴ്വഴക്കം ഞങ്ങൾക്കില്ല,
ൈദവസഭകൾക്കും ഇല്ലാെയന്നുമാ്രതേമ എനിക്കു
പറയാനുള്ള .
* 11:3 അഥവാ,അവള െട ഭർത്താവ് † 11:7 ൈദവസന്നിധിയിൽ മനുഷ്യെന്റ
േതജസ്സ് മൂടെപ്പടുകയും ൈദവത്തിെന്റ േതജസ്സ് െവളിെപ്പടുത്തെപ്പടുകയും
െചേയ്യണ്ടതാണ.് ‡ 11:8 ആദ്യമനുഷ്യരായ ആദമിെന്റയും ഹവ്വയുെടയും
കാര്യമാണ് ഇവിെട വിവക്ഷ.
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കർത്താവിെന്റഅത്താഴം
17 നിങ്ങെള ്രപശംസിച്ച െകാണ്ടല്ല ഞാൻ ഇനിയുള്ള
നിർേദശങ്ങൾ നൽകുന്നത്. കാരണം, നിങ്ങള െട
േയാഗങ്ങൾ ഗുണെത്തക്കാൾ അധികം േദാഷം െചയ്യന്നു.
18 ഒന്നാമത്, നിങ്ങള െട സഭാേയാഗങ്ങളിൽ ഭിന്നതകൾ
ഉള്ളതായി ഞാൻ േകൾക്കുന്നു; ഒരു പരിധിവെര
ഞാനത് വിശ്വസിക്കുകയുംെചയ്യന്നു. 19 നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ ൈദവത്താൽ അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടവർ ആെരന്നു
വ്യക്തമാേകണ്ടതിന് ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാേകണ്ടതാണ്.
20 നിങ്ങൾ സേമ്മളിക്കുേമ്പാൾ കർത്താവിെന്റ
അത്താഴത്തിലല്ല നിങ്ങൾ പങ്കുകാരാകുന്നത്; 21 കാരണം
ഓേരാരുത്തരും മറ്റാർക്കുംേവണ്ടി കാത്തുനിൽക്കാെത
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. ഒരാൾ വിശന്നിരിക്കുേമ്പാൾ
മെറ്റാരാൾ കുടിച്ച മദിച്ചിരിക്കുന്നു. 22തിന്നാനും കുടിക്കാനും
നിങ്ങൾക്കു വീടുകൾ ഇേല്ല? നിങ്ങൾ ൈദവസഭേയാട്
അനാദരവ് കാട്ട കയും ദരി്രദെര നിന്ദിക്കുകയുംെചയ്യ േന്നാ?
എന്താണു നിങ്ങേളാടു ഞാൻ പറേയണ്ടത?് ഇതിൽ ഞാൻ
നിങ്ങെളപുകഴ്ത്തേണാ?സാധ്യമല്ല.

23 ഇതാണ് ഞാൻ കർത്താവിൽനിന്ന് ്രപാപിച്ച് നിങ്ങൾക്ക്
ഏൽപ്പിച്ച തന്നത്: കർത്താവായ േയശു ഒറ്റിെക്കാടുക്കെപ്പട്ട
രാ്രതിയിൽ, അവിടന്ന് അപ്പം എടുത്ത് 24സ്േതാ്രതംെചയ്ത,്
നുറുക്കി “ഇതു നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള എെന്റ
ശരീരം; എെന്റ ഓർമയ്ക്കായി ഇതു െചയ്യ ക”
എന്നു പറഞ്ഞു. 25 അതുേപാെലതെന്ന, അവിടന്ന്
അത്താഴത്തിനുേശഷം പാനപാ്രതം എടുത്ത,് “ഈ
പാനപാ്രതം എെന്റ രക്തത്തിലുള്ള േ്രശഷ്ഠമായ ഉടമ്പടി,
ഇതു പാനംെചയ്യ േമ്പാെഴാെക്കയും എെന്റ ഓർമയ്ക്കായി
ഇതു െചയ്യ ക” എന്നു പറഞ്ഞു. 26 നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം
ഭക്ഷിക്കുയും ഈ പാനപാ്രതത്തിൽനിന്ന് കുടിക്കുകയും
െചയ്യ േമ്പാെഴാെക്കയും കർത്താവ് വരുന്നതുവെരയും
അവിടെത്തമരണെത്ത ്രപഖ്യാപിക്കുന്നു.

27അതുെകാണ്ട,് അേയാഗ്യമായി അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകേയാ
കർത്താവിെന്റ പാനപാ്രതത്തിൽനിന്ന് കുടിക്കുകേയാ
െചയ്യന്നവർ കർത്താവിെന്റ ശരീരത്തിനും രക്തത്തിനും
വിരുദ്ധമായി കുറ്റംെചയ്യന്നു. 28 ഓേരാരുത്തരും
തെന്നത്താൻ പരിേശാധിച്ചിട്ട േവണം അപ്പം
ഭക്ഷിക്കുകയും പാനപാ്രതത്തിൽനിന്ന് കുടിക്കുകയും
െചേയ്യണ്ടത്. 29 ആെരങ്കിലും കർത്താവിെന്റ ശരീരെത്ത
വിേവചിക്കാെത§ ഭക്ഷിക്കുകേയാ പാനംെചയ്യ കേയാ

§ 11:29 അതായത,് കർത്താവിെന്റ ശരീരത്തിെന്റ പവി്രതത പരിഗണിക്കാെത
തിരുവത്താഴത്തിൽപെങ്കടുക്കുന്നവർ.
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െചയ്താൽ അയാൾ സ്വന്തം ശിക്ഷാവിധിതെന്ന
ഭക്ഷിക്കുകയും പാനംെചയ്യ കയുമാണ് െചയ്യന്നത.്
30 ഇക്കാരണത്താലാണ് നിങ്ങളിൽ പലരും ദുർബലരും
േരാഗികള ം ആയിരിക്കുന്നത്. ചിലർ മരണമടയുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു. 31 നാം നെമ്മത്തെന്ന വിധിക്കുെന്നങ്കിൽ
നാം വിധിക്കെപ്പടുകയില്ല. 32 നാം േലാകേത്താെടാപ്പം
ന്യായവിധിയിൽ അകെപ്പടാതിരിക്കാനായി ഒരു പിതാവ്
മക്കെളഎന്നേപാെലശിക്ഷിക്കുന്നതാണ് കർത്താവ് നമുക്ക്
ഇേപ്പാൾനൽകുന്നന്യായവിധി.

33 അതുെകാണ്ട് എെന്റ സേഹാദരങ്ങേള, നിങ്ങൾ
ഭക്ഷിക്കാനായി ഒരുമിച്ച കൂടുേമ്പാൾ എല്ലാവരും
വന്നുേചരാനായി കാത്തിരിക്കുക. 34 നിങ്ങൾ
ഒരുമിച്ച േചരുേമ്പാൾ ശിക്ഷാവിധി വരാതിരിക്കാനായി
നിങ്ങളിൽ വിശപ്പ ള്ളവർ വീട്ടിൽെവച്ച ഭക്ഷണം
കഴിച്ച െകാള്ളണം.
േശഷം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വരുേമ്പാൾ
്രകമീകരിച്ച െകാള്ളാം.

12
ആത്മാവിെന്റ ദാനങ്ങൾ

1 സേഹാദരങ്ങേള, ആത്മാവിെന്റ ദാനങ്ങെളക്കുറിച്ച
നിങ്ങൾ അജ്ഞരായിരിക്കരുത് എന്നു ഞാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 2നിങ്ങൾ്രകിസ്തുവിശ്വാസികളല്ലാതിരുന്നേപ്പാൾ,
വശീകരിക്കെപ്പട്ട് ഊമവി്രഗഹങ്ങള െട അടുേത്തക്ക്
വഴിെതറ്റിേപ്പായതു നിങ്ങൾക്കറിയിേല്ല? 3 അതിനാൽ,
നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം: ൈദവാത്മാവിൽ
സംസാരിക്കുന്ന ആരും “േയശു ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ” എന്നു
പറയുകയില്ല; പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അല്ലാെത ആർക്കും
“േയശുകർത്താവാകുന്നു”എന്നുപറയാനുംസാധ്യമല്ല.

4കൃപാദാനങ്ങൾവിവിധതരം;അവനൽകുന്നആത്മാേവാ
ഒരുവൻമാ്രതം; 5 ശു്രശൂഷകൾ വിവിധതരം, കർത്താേവാ
ഒരുവൻമാ്രതം. 6 ്രപവൃത്തികള ം ബഹുവിധം, എന്നാൽ
എല്ലാവരിലൂെടയും എല്ലാം ്രപവർത്തിക്കുന്ന ൈദവം
ഒരുവൻമാ്രതം.

7 െപാതുനന്മയുേദ്ദശിച്ചാണ് ഓേരാ വ്യക്തിക്കും
ആത്മാവിെന്റ ദാനം* നൽകിയിരിക്കുന്നത.് 8 ഒരാൾക്ക്
ൈദവാത്മാവിലൂെട ജ്ഞാനത്തിെന്റ വചനം
നൽകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; മെറ്റാരാൾക്ക് അേത ആത്മാവിനാൽ
പരിജ്ഞാനത്തിെന്റ വചനവും. 9 ഇനി േവെറാരാൾക്ക്
അേത ആത്മാവിനാൽ വിശ്വാസം, മെറ്റാരാൾക്ക്

* 12:7 മൂ.ഭാ.ആത്മാവിെന്റ ്രപകാശനം
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ആ ആത്മാവിനാൽത്തെന്ന േരാഗസൗഖ്യത്തിനുള്ള
കൃപാദാനങ്ങൾ, 10 ഒരാൾക്ക് അത്ഭുതശക്തികൾ,
മെറ്റാരാൾക്കു ്രപവചനം, േവെറാരാൾക്ക് ആത്മാക്കെള
വിേവചിക്കാനുള്ളദാനങ്ങൾ, ഇനിെയാരാൾക്കു
ബഹുവിധഭാഷകൾ സംസാരിക്കാനുള്ളദാനം, ഇനി ഒരുവനു
ഭാഷകള െട വ്യാഖ്യാനം. 11 ഇവെയല്ലാംതെന്ന ഒേര
ആത്മാവിെന്റ ്രപവർത്തനമാണ്.അവിടെത്തഹിതാനുസാരം
ഓേരാരുത്തർക്കുംഅവവിതരണംെചയ്യന്നു.

ഏകശരീരം,പലഅവയവങ്ങൾ
12 പല അവയവങ്ങള െണ്ടങ്കിലും ശരീരം
ഒന്നായിരിക്കുന്നതുേപാെലയും പല അവയവങ്ങൾേചർന്ന്
ഒരു ശരീരം രൂപെപ്പടുന്നതുേപാെലയും തെന്നയാണ്
്രകിസ്തുവിെന്റ ശരീരംസംബന്ധിച്ച ം.† 13 നാം
െയഹൂദേരാ ്രഗീക്കുകാേരാ അടിമകേളാ സ്വത്രന്തേരാ
ആരുമായിെക്കാള്ളെട്ട, ഒെരാറ്റശരീരമായി
രൂപെപ്പടാൻ നാെമല്ലാവരും ഒേര ആത്മാവിനാൽ
സ്നാനേമറ്റവരും പാനംെചയ്യാൻ ഒേര ആത്മാവു
നൽകെപ്പട്ടവരുമായിരിക്കുന്നു. 14 ശരീരെമന്നത്
ഒരവയവമല്ല,പലഅവയവങ്ങൾേചർന്നതാണ്.

15 “ഞാൻൈകഅല്ലാത്തതുെകാണ്ടുശരീരത്തിലുള്ളതല്ല,”
എന്നു കാൽ പറഞ്ഞു എന്ന കാരണത്താൽ
അത് ശരീരത്തിെന്റ അവയവം അല്ലാതാകുന്നില്ല.
16 “ഞാൻ കണ്ണല്ലാത്തതുെകാണ്ടു ശരീരത്തിലുള്ളതല്ല,”
എന്നു െചവി പറഞ്ഞു എന്ന കാരണത്താൽ
അതു ശരീരഭാഗം അല്ലാതാകുന്നില്ല. 17 ശരീരം
ആകമാനം കണ്ണായിരുെന്നങ്കിൽ േകൾക്കുന്നെതങ്ങെന?
ശരീരംമുഴുവൻ െചവിയായിരുെന്നങ്കിൽ മണം
അറിയുന്നെതങ്ങെന? 18 എന്നാൽ, ൈദവമാണ്
അവിടെത്ത ഹിതമനുസരിച്ച് അവയവങ്ങെള
ശരീരത്തിൽ ്രകമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത.് 19 എല്ലാംകൂടി
ഒരു അവയവംമാ്രതമായിരുെന്നങ്കിൽ ശരീരം എവിെട?
20 എന്നാൽ ഇേപ്പാഴുള്ളത് പല അവയവങ്ങൾേചർന്ന ഒരു
ശരീരമാണ്.

21 “എനിക്കു നിെന്ന ആവശ്യമില്ല!” എന്നു കണ്ണിനു
ൈകേയാടു പറയാൻ സാധ്യമല്ല. തലയ്ക്കു കാലുകേളാട്,
“എനിക്കു നിങ്ങെള ആവശ്യമില്ല!” എന്നു പറയാനും
സാധ്യമല്ല. 22വാസ്തവത്തിൽബലഹീനമായി കാണെപ്പടുന്ന
അവയവങ്ങളാണ് അവശ്യം േവണ്ടവ. 23 മാന്യത കുറെവന്നു
കരുതുന്ന അവയവങ്ങൾക്കു നാം സവിേശഷമാന്യത

† 12:12 ്രകിസ്തുവിൽവിശ്വസിച്ചവരുെടകൂട്ടമായസഭയാണ് ഇവിെട വിവക്ഷ.
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നൽകുന്നു;സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞെവക്ക് സൗന്ദര്യം വരുത്തുന്നു.
24-25 സൗന്ദര്യമുള്ള അവയവങ്ങൾക്കു ്രപേത്യക കരുതൽ
ആവശ്യമില്ല, ശരീരത്തിൽ അൈനക്യമുണ്ടാകാെത
ഓേരാ അവയവവും മറ്റ് അവയവങ്ങെളക്കുറിച്ച്
കരുതലുള്ളവരായിരിക്കാൻ ൈദവം അവയവങ്ങെള,
മാന്യത കുറഞ്ഞെവക്കു മാന്യതനൽകി പരസ്പരം
സംേയാജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 26 ആകയാൽ ഒരു അവയവം
കഷ്ടംഅനുഭവിക്കുെന്നങ്കിൽമറ്റള്ളവയുംഅതിേനാെടാപ്പം
കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നു; ഒന്ന് ആദരിക്കെപ്പടുെന്നങ്കിൽ
മെറ്റല്ലാംഅതിേനാടുകൂെടആനന്ദിക്കുന്നു.

27 നിങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിെന്റ ശരീരവും ഓേരാരുത്തരും
ആ ശരീരത്തിെന്റ അവയവങ്ങള മാകുന്നു.
28 ഒന്നാമത് അെപ്പാസ്തലന്മാെരയും രണ്ടാമതു
്രപവാചകെരയും മൂന്നാമത് ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാെരയും
പിെന്ന അത്ഭുത്രപവൃത്തികൾ, േരാഗങ്ങള െട സൗഖ്യം,
സഹായംെചയ്യൽ, േനതൃൈനപുണ്യം, വിവിധഭാഷകൾ
എന്നിങ്ങെനയുള്ള കൃപാദാനങ്ങള ം ൈദവം സഭയ്ക്കു
നൽകിയിരിക്കുന്നു. 29 എല്ലാവരും അെപ്പാസ്തലേരാ?
എല്ലാവരും ്രപവാചകേരാ? എല്ലാവരും ഉപേദഷ്ടാക്കേളാ?
എല്ലാവരും അത്ഭുതങ്ങൾ ്രപവർത്തിക്കുന്നവേരാ?
30 എല്ലാവർക്കും േരാഗസൗഖ്യത്തിനുള്ള കൃപാദാനമുേണ്ടാ?
എല്ലാവരും അജ്ഞാതഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവേരാ?
എല്ലാവരും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവേരാ? 31 േ്രശഷ്ഠതരമായ
കൃപാദാനങ്ങൾഹൃദയപൂർവം വാഞ്ഛിക്കുക.
സ്േനഹംഅനിവാര്യം
ഇനി ഏറ്റവും േ്രശഷ്ഠമായ മാർഗം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
കാണിച്ച തരാം.

13
1 ഞാൻ മനുഷ്യരുെടയും ദൂതന്മാരുെടയും ഭാഷകളിൽ
സംസാരിച്ചാലും എനിക്കു സ്േനഹമിെല്ലങ്കിൽ
ഞാൻ മുഴങ്ങുന്ന േചങ്ങലേയാ കിലുങ്ങുന്ന
ഇലത്താളേമാമാ്രതമാണ്. 2 എനിക്കു ്രപവചിക്കാനുള്ള
കൃപാദാനം ലഭിച്ചാലും, സകലദിവ്യരഹസ്യങ്ങള ം
സകലജ്ഞാനവും ്രഗഹിക്കാൻകഴിഞ്ഞാലും, മലകെള
നീക്കംെചയ്യാൻകഴിയുന്ന വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നാലും
സ്േനഹമിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല. 3എെന്റ സമ്പെത്തല്ലാം
ഞാൻ ദാനംെചയ്താലും അഭിമാനപൂർവം* എെന്റ ശരീരം
ദഹിപ്പിച്ചാലുംസ്േനഹമിെല്ലങ്കിൽഞാൻഒന്നും േനടുന്നില്ല.

* 13:3 ചി.ൈക.്രപ.അഭിമാനപൂർവംഎന്നവാക്കുകാണുന്നില്ല.
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4 സ്േനഹം ക്ഷമയുള്ളതാണ,് സ്േനഹം
ദയയുള്ളതാണ്. സ്േനഹം അസൂയെപ്പടുന്നില്ല,
ആത്മ്രപശംസെചയ്യന്നില്ല, സ്േനഹം അഹങ്കരിക്കുന്നില്ല.
5 അതു അന്യെര അപമാനിക്കുന്നില്ല, സ്വാർഥം
അേന്വഷിക്കുന്നില്ല, േകാപിക്കുന്നില്ല, േദാഷത്തിെന്റ
കണക്കുസൂക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല. 6 സ്േനഹം തിന്മയിൽ
അഭിരമിക്കാെത, സത്യത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. 7എേപ്പാഴും
സംരക്ഷിക്കുന്നു, എേപ്പാഴും വിശ്വസിക്കുന്നു, എേപ്പാഴും
്രപത്യാശിക്കുന്നു,എേപ്പാഴുംസഹിക്കുന്നു.

8 സ്േനഹം എെന്നന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. ്രപവചനം
നീക്കെപ്പടും ഭാഷകൾ നിലച്ച േപാകും ജ്ഞാനവും
നീക്കെപ്പടും. 9 നാം ഭാഗികമായിമാ്രതം അറിയുന്നു
ഭാഗികമായിമാ്രതം ്രപവചിക്കുന്നു. 10എന്നാൽപൂർണമായതു
വരുേമ്പാൾ ഭാഗികമായതു നീക്കെപ്പടും. 11 ഞാൻ
ശിശുവായിരുന്നേപ്പാൾ ശിശുവിെനേപ്പാെല സംസാരിച്ച ,
ശിശുവിെനേപ്പാെല ചിന്തിച്ച , ശിശുവിെനേപ്പാെല
തർക്കിച്ച . മുതിർന്നേശഷേമാ, ശിശുസഹജമായ
കാര്യങ്ങൾ ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞു. 12 ഇേപ്പാൾ നാം
കണ്ണാടിയിൽ കടങ്കഥെയന്നേപാെല അവ്യക്തമായി
കാണുന്നു;അേപ്പാേഴാ നാംഅഭിമുഖമായി കാണും. ഇേപ്പാൾ
ഞാൻ ഭാഗികമായി അറിയുന്നു; അേപ്പാൾ, ൈദവം എെന്ന
സമ്പൂർണമായി അറിയുന്നതുേപാെല എെന്റ അറിവും
പൂർണതയുള്ളതായിരിക്കും.

13 എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ, വിശ്വാസം, ്രപത്യാശ, സ്േനഹം
ഇവ മൂന്നും സുസ്ഥിരമായിരിക്കും; ഇവയിൽ ഏറ്റവും
മഹത്തായേതാസ്േനഹംതെന്ന.

14
്രപവചനം,വിവിധഭാഷഎന്നീകൃപാദാനങ്ങൾ

1സ്േനഹത്തിെന്റ മാർഗംഅവലംബിക്കുക;ആത്മാവിെന്റ
ദാനങ്ങൾ, വിേശഷാൽ, ്രപവചനദാനം അഭിവാഞ്ഛിക്കുക.
2 അജ്ഞാതഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവർ മനുഷ്യേരാടല്ല,
ൈദവേത്താടാണ് സംസാരിക്കുന്നത.് അവർ
പറയുന്നത് ആരും ്രഗഹിക്കുന്നില്ല; അവർ ആത്മാവിൽ
ൈദവികരഹസ്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു. 3 എന്നാൽ
്രപവചിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യരുെട ആത്മിേകാന്നതിക്കും
േ്രപാത്സാഹനത്തിനും ആശ്വാസത്തിനുമായി
സംസാരിക്കുന്നു. 4 അജ്ഞാതഭാഷയിൽ
സംസാരിക്കുന്നയാൾ സ്വന്തം ആത്മിേകാന്നതി വരുത്തുന്നു;
്രപവചിക്കുന്നയാേളാ, സഭയ്ക്കാണ് ആത്മിേകാന്നതി
വരുത്തുന്നത.് 5 നിങ്ങൾെക്കല്ലാം അജ്ഞാതഭാഷകളിൽ
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സംസാരിക്കാൻ കഴിയണെമന്ന് എനിക്ക് ആ്രഗഹമുണ്ട;്
എന്നാൽ,അതിലുപരി ഞാൻആ്രഗഹിക്കുന്നത,് നിങ്ങൾക്ക്
്രപവചിക്കാൻ കഴിയണെമന്നാണ്. അജ്ഞാതഭാഷകളിൽ
സംസാരിക്കുന്നതു സഭയുെട ആത്മിേകാന്നതിക്കായി
വ്യാഖ്യാനിക്കെപ്പടണം, അെല്ലങ്കിൽ അജ്ഞാതഭാഷകളിൽ
സംസാരിക്കുന്നവെരക്കാൾ ്രപവചിക്കുന്നവനാണു
േ്രശഷ്ഠൻ.

6 സേഹാദരങ്ങേള, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി എെന്തങ്കിലും
െവളിപ്പാേടാ ജ്ഞാനേമാ ്രപവചനേമാ ്രപേബാധനേമാ
നൽകുന്നതിനു പകരം, നിങ്ങള െട അടുക്കൽവന്ന്
അജ്ഞാതഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുെന്നങ്കിൽ
എെന്നെക്കാണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ്രപേയാജനം? 7 കുഴൽ,
വീണ മുതലായ നിർജീവവാദ്യങ്ങള െട കാര്യത്തിൽേപാലും,
അവ വിവിധ ്രശുതികൾ പുറെപ്പടുവിക്കാതിരുന്നാൽ
ഊതിയതും മീട്ടിയതും ഏതു രാഗെമന്ന് എങ്ങെന
അറിയും? 8 കാഹളം അവ്യക്തനാദം പുറെപ്പടുവിച്ചാൽ
യുദ്ധത്തിന്ആെരങ്കിലും തയ്യാറാകുേമാ? 9അങ്ങെനതെന്ന,
നിങ്ങള ം അജ്ഞാതഭാഷയിൽ അവ്യക്തവാക്കുകൾ
സംസാരിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ പറയുന്നെതെന്തന്ന് മറ്റ ള്ളവർ
എങ്ങെന ്രഗഹിക്കും? നിങ്ങൾ െവറുേത വായുവിേനാടു
സംസാരിക്കുന്നവെരേപ്പാെല ആകും! 10 േലാകത്തിൽ
വിവിധതരം ഭാഷകൾഉണ്ട്,എന്നാൽഅവയിൽഒന്നുേപാലും
നിരർഥകമല്ല. 11 ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നതിെന്റ അർഥം
എനിക്കു ്രഗഹിക്കാൻ കഴിയുന്നിെല്ലങ്കിൽ, അയാൾക്കു
ഞാനും അയാൾ എനിക്കും വിേദശിയായിരിക്കും.
12 നിങ്ങെള സംബന്ധിച്ച ം ഇങ്ങെനതെന്ന. നിങ്ങൾ
ആത്മികദാനങ്ങൾ അഭിലഷിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ; എങ്കിൽ
സഭയുെട പുേരാഗതിക്കുതകുന്ന ദാനങ്ങളിൽ മികവു
േനടുക.

13അതുെകാണ്ട്അജ്ഞാതഭാഷയിൽസംസാരിക്കുന്നവൻ
അയാൾ പറയുന്നതു വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള
കഴിവിനുേവണ്ടിയും ്രപാർഥിക്കണം. 14 ഞാൻ
അജ്ഞാതഭാഷയിൽ ്രപാർഥിക്കുെന്നങ്കിൽ എെന്റ
ആത്മാവുമാ്രതം ്രപാർഥിക്കുന്നു, എെന്റ ബുദ്ധിേയാ
ഫലരഹിതമായിരിക്കുന്നു. 15അങ്ങെനെയങ്കിൽ എന്താണ്
കരണീയം? ഞാൻ ആത്മാവുെകാണ്ടു ്രപാർഥിക്കും,
ബുദ്ധിെകാണ്ടും ്രപാർഥിക്കും; ആത്മാവുെകാണ്ടു പാടും,
ബുദ്ധിെകാണ്ടും പാടും. 16ആത്മാവുെകാണ്ടു നീൈദവെത്ത
സ്തുതിക്കുേമ്പാൾ ആ സ്ഥലത്ത് സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന
ഒരു അേന്വഷകൻ നിെന്റ സ്േതാ്രതാർപ്പണത്തിന്
എങ്ങെന “ആേമൻ” പറയും? നീ പറയുന്നത് അയാൾ
മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേല്ലാ? 17 നീ നന്നായി സ്േതാ്രതം
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അർപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, എന്നാൽ മറ്റാർക്കും
ആത്മിേകാന്നതി ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

18 ഞാൻ നിങ്ങെളല്ലാവെരക്കാള ം അധികമായി
അജ്ഞാതഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നതു െകാണ്ട്
ൈദവത്തിനു സ്േതാ്രതംെചയ്യന്നു. 19 എന്നാൽ
സഭയിൽ പതിനായിരം വാക്കുകൾ അജ്ഞാതഭാഷയിൽ
സംസാരിക്കുന്നതിെനക്കാൾ, മറ്റള്ളവെര ഉപേദശിക്കാനായി
ബുദ്ധിെകാണ്ട് അഞ്ചു വാക്കു സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ
ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു.

20 സേഹാദരങ്ങേള, ശിശുക്കെളേപ്പാെലയല്ലാ
ചിന്തിേക്കണ്ടത്. തിന്മയ്ക്ക് ശിശുക്കള ം ചിന്തയിൽ
മുതിർന്നവരും ആയിരിക്കുക. 21 ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
ഇങ്ങെന േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു:
“ഇതരഭാഷക്കാരിലൂെടയും
വിേദശികള െടഅധരങ്ങളിലൂെടയും

ഞാൻഈജനേത്താടുസംസാരിക്കും,
എങ്കിലുംഅവർഎെന്റവാക്കു േകൾക്കുകയില്ല,*

എന്ന്കർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു.”
22 അങ്ങെന അജ്ഞാതഭാഷകൾ വിശ്വാസികൾക്കല്ല,
അവിശ്വാസികൾക്കാണ് ചിഹ്നമായിരിക്കുന്നത.്
എന്നാൽ ്രപവചനവരം അവിശ്വാസികൾക്കല്ല,
വിശ്വാസികൾക്കുേവണ്ടിയുള്ളതാണ്. 23 അതുെകാണ്ട്
സഭമുഴുവനും സേമ്മളിക്കുേമ്പാൾ എല്ലാവരും
അജ്ഞാതഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചാൽ, അേന്വഷകേരാ
അവിശ്വാസികേളാ അകത്തു വന്നാൽ, നിങ്ങൾക്കു
ചിത്ത്രഭമം പിടിെപട്ടിരിക്കുെന്നന്ന് അവർ പറയുകയിേല്ല?
24 എന്നാൽ എല്ലാവരും ്രപവചിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
ഒരു അവിശ്വാസിേയാ ഒരു അേന്വഷകേനാ അകത്തു
വന്നാൽ, അയാൾക്ക് എല്ലാറ്റിനാലും പാപേബാധമുണ്ടായിട്ട്,
അയാൾ സ്വയം പരിേശാധനാവിേധയനാകും; 25അയാള െട
ഹൃദയത്തിെല രഹസ്യങ്ങള ം െവളിെപ്പടും; അയാൾ
സാഷ്ടാംഗം വീണ,് “വാസ്തവമായി നിങ്ങള െട മധ്യത്തിൽ
ൈദവം ഉണ്ട്”എന്നുപറഞ്ഞുൈദവെത്തആരാധിക്കും.
വ്യവസ്ഥിതമായസഭാേയാഗം

26 സേഹാദരങ്ങേള, അേപ്പാൾ എന്താണു സാരാംശം?
നിങ്ങൾ സേമ്മളിക്കുേമ്പാൾ, ഒരാൾ കീർത്തനം
ആലപിക്കുന്നു, മെറ്റാരാൾ ഉപേദശിക്കുന്നു, ഒരാൾ
ൈദവികെവളിപ്പാടു ്രപസ്താവിക്കുന്നു, ഒരാൾ
അജ്ഞാതഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു, മെറ്റാരാൾ

* 14:21 െയശ. 28:11,12
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അതു വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. എല്ലാം ആത്മിേകാന്നതിക്ക്
ഉപകരിേക്കണ്ടതാണ്. 27 അജ്ഞാതഭാഷയിൽ
സംസാരിക്കുെന്നങ്കിൽ രണ്ടുേപേരാ, കൂടിയാൽ
മൂന്നുേപേരാ സംസാരിക്കെട്ട. അവർ ഓേരാരുത്തരായി
സംസാരിക്കുകയും ഒരാൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും േവണം.
28 വ്യാഖ്യാതാവ് ഇല്ലാത്തപക്ഷം അജ്ഞാതഭാഷ
സംസാരിക്കുന്നയാൾ സഭയിൽ മൗനമായിരുന്ന,്
തേന്നാടുതെന്നയുംൈദവേത്താടുംസംസാരിക്കെട്ട.

29 രേണ്ടാ മൂേന്നാ ്രപവാചകർ സംസാരിക്കുകയും,
മറ്റള്ളവർ അവരുെട വാക്കുകെളക്കുറിച്ച് പരിചിന്തനം
െചയ്യ കയും േവണം. 30 ഉപവിഷ്ടരിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു
െവളിപ്പാടു ലഭിച്ചാൽ സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നയാൾ
അേപ്പാൾ സംസാരം നിർത്തണം. 31എല്ലാവർക്കും പഠനവും
േ്രപാത്സാഹനവും ലഭിക്കത്തക്കവിധം ഓേരാരുത്തരായി
നിങ്ങൾെക്കല്ലാം ്രപവചിക്കാവുന്നതാണ.് 32 ്രപവചനാത്മാവ്
്രപവാചകരുെട നിയ്രന്തണത്തിന് അധീനമാണ.് 33ൈദവം
അലേങ്കാലത്തിെന്റ ൈദവമല്ല, സമാധാനത്തിെന്റ
ൈദവമാണ്.
വിശുദ്ധരുെടസകലസഭകളിലുംഎന്നേപാെല, 34സ്്രതീകൾ
സഭാേയാഗങ്ങളിൽ നിശ്ശബ്ദരായിരിക്കണം. ന്യായ്രപമാണം
അനുശാസിക്കുന്നതുേപാെല, അവർ കീഴ്െപ്പട്ടിരിക്കണം,
സംസാരിക്കാൻ അവെര അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. 35എെന്തങ്കിലും
പഠിക്കാൻഅവർആ്രഗഹിക്കുെന്നങ്കിൽ, ഭവനത്തിൽെവച്ച
സ്വന്തഭർത്താക്കന്മാേരാടു േചാദിക്കെട്ട; സ്്രതീ സഭയിൽ
സംസാരിക്കുന്നത് ലജ്ജാകരമാണ്.

36 ൈദവവചനത്തിെന്റ ഉദ്ഭവം നിങ്ങളിൽനിന്നാേണാ?
അഥവാ, അത് എത്തിയിട്ട ള്ളത് നിങ്ങള െട
അടുക്കൽവെരമാ്രതേമാ? 37 ഒരു ്രപവാചകൻ എേന്നാ
ആത്മികകൃപാദാനങ്ങൾ ലഭിച്ചവെനേന്നാ ആെരങ്കിലും
സ്വയം കരുതുെന്നങ്കിൽ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ
എഴുതുന്നത് കർത്താവിെന്റ കൽപ്പനയാെണന്ന് അയാൾ
മനസ്സിലാക്കിെക്കാള്ളെട്ട. 38അയാൾ ഇത് അവഗണിക്കുന്നു
എങ്കിൽഅയാള ംഅവഗണിക്കെപ്പടും.†

39 ആകയാൽ സേഹാദരങ്ങേള, ്രപവചനദാനം
അഭിലഷിക്കുക, അജ്ഞാതഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നതു
തടയുകയുമരുത.് 40എല്ലാം േയാഗ്യമായും വ്യവസ്ഥിതമായും
നിർവഹിക്കെപ്പടെട്ട.

15
്രകിസ്തുവിെന്റപുനരുത്ഥാനം

† 14:38 ചി.ൈക.്രപ.അയാൾക്ക്ഇത്അറിയുന്നിെല്ലങ്കിൽഅറിവില്ലാത്തയാളായി
തുടരെട്ട.
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1 സേഹാദരങ്ങേള, ഞാൻ നിങ്ങേളാട് അറിയിച്ചതും
നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതും നിങ്ങൾ സുസ്ഥിരരായി
നിൽക്കുന്നതുമായ സുവിേശഷെത്തപ്പറ്റി നിങ്ങെള
ഓർമിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 2 ഞാൻ
നിങ്ങേളാട് അറിയിച്ച സുവിേശഷത്തിെന്റ വചനത്തിലൂെട
നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; അതു മുറുെകപ്പിടിച്ച
െകാള്ളന്നിെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചതു
വ്യർഥമായിത്തീരും.

3-4 ്രകിസ്തു നമ്മുെട പാപങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
തിരുെവഴുത്തുകളിൻ്രപകാരം മരിച്ച് അടക്കെപ്പട്ടേശഷം
മൂന്നാംദിവസം തിരുെവഴുത്തുകളിൻ്രപകാരം
ഉയിർപ്പിക്കെപ്പട്ട എന്നിങ്ങെന എനിക്കു നൽകെപ്പട്ട
പരമ്രപധാനമായ വചനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
ഏൽപ്പിച്ച തന്നേല്ലാ. 5 അവിടന്ന് പേ്രതാസിനും* തുടർന്ന്
പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാർക്കും ്രപത്യക്ഷനായി. 6അതിനുേശഷം
അവിടന്ന് അഞ്ഞൂറിലധികം സേഹാദരങ്ങൾക്ക് ഒേരസമയം
്രപത്യക്ഷെപ്പട്ട , അവരിൽ ചിലർ നി്രദ്രപാപിെച്ചങ്കിലും
അധികംേപരും ഇേപ്പാഴും ജീവേനാെടയിരിക്കുന്നു.
7 പിന്നീട് അവിടന്ന് യാേക്കാബിനും അതിനുേശഷം സകല
അെപ്പാസ്തലന്മാർക്കും ്രപത്യക്ഷെപ്പട്ട ; 8ഏറ്റവുെമാടുവിൽ,
അകാലജാതെനേപ്പാെലയുള്ളഎനിക്കും ്രപത്യക്ഷനായി.

9 ഞാൻ അെപ്പാസ്തലന്മാരിൽ ഏറ്റവും െചറിയവനാണ്.
ൈദവസഭെയ പീഡിപ്പിച്ചതുെകാണ്ട് അെപ്പാസ്തലൻ എന്ന
േപരിനു േയാഗ്യനുമല്ല. 10എന്നാൽ ഞാൻആയിരിക്കുന്നതു
ൈദവകൃപയാൽആകുന്നു. എേന്നാടുള്ള അവിടെത്ത കൃപ
നിഷ്ഫലമായില്ല.ഞാൻആഅെപ്പാസ്തലന്മാെരക്കാെളല്ലാം
അധികം അധ്വാനിച്ച . എങ്കിലും അധ്വാനിച്ചതു ഞാനല്ല,
എേന്നാടുകൂെടയുള്ള ൈദവകൃപയാണ്. 11 അതുെകാണ്ടു
്രപസംഗിക്കുന്നത് ഞാനായാലും, അവരായാലും, ഒേര
സേന്ദശമാണ;് ആ സേന്ദശം തെന്നയാണ് നിങ്ങൾ
വിശ്വസിച്ചതും.
മരിച്ചവരുെട ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പ്

12 ്രകിസ്തു മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിക്കെപ്പട്ട എന്നാണ്
്രപസംഗിക്കെപ്പടുന്നത.്അേപ്പാൾമരിച്ചവർക്കുപുനരുത്ഥാനം
ഇെല്ലന്നു നിങ്ങളിൽ ചിലർ പറയുന്നെതങ്ങെന?
13 മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല എങ്കിൽ ്രകിസ്തുവും
ഉയിർപ്പിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല. 14 ്രകിസ്തു ഉയിർപ്പിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ലഎങ്കിൽ
ഞങ്ങള െട ്രപസംഗംവ്യർഥം,നിങ്ങള െടവിശ്വാസവുംവ്യർഥം.
15 തെന്നയുമല്ല, ൈദവം ്രകിസ്തുവിെന മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
* 15:5 മൂ.ഭാ. േകഫാ
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ഉയിർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ൈദവെത്തക്കുറിച്ച സാക്ഷ്യം
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ൈദവത്തിെനതിേര വ്യാജ
സാക്ഷികൾ എന്നും വരും. കാരണം, മരിച്ചവർ
വാസ്തവത്തിൽ ഉയിർപ്പിക്കെപ്പടുന്നിെല്ലങ്കിൽ, ൈദവം
്രകിസ്തുവിെനയും ഉയിർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. 16 മരിച്ചവർക്കു
പുനരുത്ഥാനം ഇെല്ലങ്കിൽ ്രകിസ്തുവിനും പുനരുത്ഥാനം
ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 17 ്രകിസ്തു ഉയിർപ്പിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ
നിങ്ങള െട വിശ്വാസം വ്യർഥം; നിങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും
നിങ്ങള െട പാപങ്ങളിൽ തെന്ന സ്ഥിതിെചയ്യന്നു.
18 ്രകിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച േശഷം നി്രദ്രപാപിച്ചവരും
നശിച്ച േപായിരിക്കുന്നു. 19 നമുക്കു ്രകിസ്തുവിലുള്ള
്രപത്യാശ ഈ ജീവിതെത്തക്കുറിച്ച മാ്രതെമങ്കിൽ നാം
സകലമനുഷ്യരിലും േശാചനീയരാണ്.

20 എന്നാൽ ്രകിസ്തു മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഉയിർപ്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത് നി്രദ്രപാപിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള
പുനരുത്ഥാനത്തിെന്റ ആദ്യഫലമായിട്ടാണ്. 21 ഒരു
മനുഷ്യനിലൂെട മരണം, ഒരു മനുഷ്യനിലൂെടത്തെന്ന
മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനവും! 22 ആദാമിൽ
എല്ലാവരും മരിക്കുന്നതുേപാെല ്രകിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും
ജീവിപ്പിക്കെപ്പടും. 23എന്നാൽഓേരാരുത്തരുംഅവരവരുെട
്രകമമനുസരിച്ചായിരിക്കും ജീവിപ്പിക്കെപ്പടുന്നത്: ആദ്യഫലം
്രകിസ്തു; പിെന്ന ്രകിസ്തുവിെന്റ പുനരാഗമനത്തിൽ
്രകിസ്തുവിനുള്ളവർ; 24 അതിനുേശഷം അവിടന്നു
സകലഭരണവും അധികാരവും ശക്തിയും നീക്കിക്കളഞ്ഞിട്ട്
രാജ്യം പിതാവായ ൈദവെത്ത ഏൽപ്പിക്കുേമ്പാൾ
പരിസമാപ്തി ഉണ്ടാകും. 25 സകലശ്രതുക്കെളയും തെന്റ
കാൽക്കീഴിലാക്കുന്നതുവെര ്രകിസ്തു വാേഴണ്ടതാകുന്നു.
26 ഒടുവിലായി നശിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന ശ്രതുവാണു മരണം.
27 എെന്തന്നാൽ ൈദവം “സകലതും അവിടെത്ത
കാൽക്കീഴാക്കിയിരിക്കുന്നു.† സകലതും,” എന്നു
പറയുേമ്പാൾ എല്ലാം ്രകിസ്തുവിന് അധീനമാക്കിെക്കാടുത്ത
ൈദവം ഒഴിെകയാണ് എന്നതു സ്പഷ്ടം. 28 സമസ്തവും
തനിക്കു കീഴ്െപ്പട്ടേശഷം, പു്രതൻ സകലതും തനിക്കു
കീഴാക്കിെക്കാടുത്ത ൈദവത്തിനു കീഴ്െപ്പട്ടിരിക്കും;
അങ്ങെനൈദവംസകലത്തിലുംസകലതുംആയിത്തീരും.

29 മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനേമ ഇെല്ലങ്കിൽ, ചിലർ
മരിച്ചവർക്കുേവണ്ടി സ്നാനം ഏൽക്കുന്നെതന്തിന?്
മരിച്ചവർ ഉയിർപ്പിക്കെപ്പടുന്നിെല്ലങ്കിൽ അവർക്കുേവണ്ടി
സ്നാനം ഏൽക്കുന്നതിന് എന്താണു ്രപസക്തി?
30 ഞങ്ങള ം നാഴികേതാറും ആപത്തിലാകുന്നെതന്തിന്?
† 15:27 സങ്കീ. 8:6



1 െകാരിന്ത്യർ 15:31 488 1 െകാരിന്ത്യർ 15:42

31 സേഹാദരങ്ങേള, നമ്മുെട കർത്താവായ
്രകിസ്തുേയശുവിൽ എനിക്കു നിങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള
്രപശംസയുെട ഉറപ്പിൽ ഞാൻ തീർത്തു പറയെട്ട,
ഞാൻ ദിവേസന മരണം അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ.്
32 എേഫേസാസിൽെവച്ച ഞാൻ വന്യമൃഗങ്ങേളാടു
േപാരാടിയതു‡ േകവലം മാനുഷികകാരണങ്ങളാൽ എങ്കിൽ
അതുെകാണ്ട്എനിെക്കന്തു േനട്ടം?
മരിച്ചവർ ഉയിർക്കുന്നില്ലഎങ്കിൽ, “നമുക്കുതിന്നുകുടിക്കാം,
നാെളനാം മരിക്കുമേല്ലാ.”§

33 വഴിെതറ്റിക്കെപ്പടരുത.് “ഹീനമായ സൗഹൃദം
സദ്ഗുണങ്ങെളദുഷിപ്പിക്കുന്നു.”* 34നീതിേബാധമുള്ളവരായിരിക്കുക.
പാപംെചയ്യാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്കു ലജ്ജ
േതാന്നുന്നതിനായിത്തെന്ന ഞാൻ പറയെട്ട, ചിലർക്കു
ൈദവെത്തക്കുറിച്ച്അറിവില്ല.
പുനരുത്ഥിതശരീരം

35 “മരിച്ചവർ എങ്ങെന ഉയിർപ്പിക്കെപ്പടുന്നു? ഏതുതരം
ശരീരേത്താെട അവർ വരുന്നു?” എന്നിങ്ങെന ചിലർ
േചാദിേച്ചക്കാം. 36 ബുദ്ധിെകട്ട മനുഷ്യാ, നീ വിതയ്ക്കുന്ന
വിത്തു ചാകുന്നിെല്ലങ്കിൽ ജീവിപ്പിക്കെപ്പടുകയില്ല.
37 ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്ന ശരീരമല്ല നീ വിതയ്ക്കുന്നത്,
പിെന്നേയാ േഗാതമ്പിെന്റേയാ മെറ്റന്തിെന്റെയങ്കിലുേമാ
വിത്തുമാ്രതമാണു വിതയ്ക്കുന്നത.് 38 എന്നാൽ ൈദവം
അവിടെത്ത ഹിത്രപകാരം, േഗാതമ്പിന് ഒരുതരം ശരീരവും,
ഓേരാതരം വിത്തിനും അതതിെന്റ തരം ശരീരവും
നൽകുന്നു. 39 എല്ലാ മാംസവും ഒേര തരത്തിലുള്ളതല്ല.
മനുഷ്യരുെട മാംസം ഒരുതരം, മൃഗങ്ങള േടതു മെറ്റാരുതരം,
പക്ഷികള േടതു േവെറ, മത്സ്യങ്ങള േടതു േവെറ.
40 സ്വർഗീയശരീരങ്ങള ം ലൗകികശരീരങ്ങള ം ഉണ്ട്.
സ്വർഗീയശരീരങ്ങള െട േതജസ്സ് ഒരു വിധത്തിലുള്ളത്;
ലൗകികശരീരങ്ങള െട േതജസ്സ മെറ്റാരു വിധത്തിലുള്ളത്.
41 സൂര്യെന്റ േതജസ്സ് ഒരുവിധം, ച്രന്ദേന്റതു മെറ്റാരുവിധം,
നക്ഷ്രതങ്ങള െട േതജസ്സ േവെറാരുവിധം. നക്ഷ്രതവും
നക്ഷ്രതവുംതമ്മിൽ േതജസ്സിൽവ്യത്യാസമുണ്ട്.

42 മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനവും അങ്ങെനതെന്നയാണ്.
നശ്വരമായ ശരീരം വിതയ്ക്കെപ്പടുന്നു, അനശ്വരമായ
‡ 15:32 േറാമാപൗരനായ പൗേലാസിെന വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക്
ഭക്ഷണമാകാൻ ഇട്ട െകാടുത്തു എന്നത് അവിശ്വസനീയമാെണന്നും,
വന്യമൃഗങ്ങൾ എന്നത് ്രകൂരന്മാരായ മല്ലയുദ്ധേപ്പാരാളികൾ എന്നതിന്
വ്യംഗഭാഷയാെണന്നും അവരുമായി ദ്വന്ദയുദ്ധത്തിനായി അന്നെത്ത തീേയറ്ററിൽ

വിട്ട െകാടുത്തതായിരിക്കാം ഇവിെട വിവക്ഷെയന്നും ഒരു പക്ഷമുണ്ട.് § 15:32
െയശ. 22:13 * 15:33 ്രഗീക്കുകവിയായ െമനാണ്ടറിെന്റവരികൾ.
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ശരീരം ഉയിർപ്പിക്കെപ്പടുന്നു. 43 അപമാനത്തിൽ
വിതയ്ക്കെപ്പടുന്നു, േതജസ്സിൽ ഉയിർപ്പിക്കെപ്പടുന്നു;
ബലഹീനതയിൽ വിതയ്ക്കെപ്പടുന്നു, ശക്തിയിൽ
ഉയിർപ്പിക്കെപ്പടുന്നു. 44വിതയ്ക്കെപ്പടുന്നത് ഭൗതികശരീരം,
ഉയിർപ്പിക്കെപ്പടുന്നേതാആത്മികശരീരം.
ഭൗതികശരീരം ഉെണ്ടങ്കിൽ ആത്മികശരീരവും ഉണ്ട്.

45 “ആദ്യമനുഷ്യനായ ആദാം ജീവനുള്ളവനായിത്തീർന്നു”†
എെന്നഴുതിയിരിക്കുന്നേല്ലാ; അവസാനെത്ത ആദാം
ജീവൻ നൽകുന്ന ആത്മാവായി. 46 ആദ്യമുണ്ടായത്
ആത്മികമല്ല, ഭൗതികമായിരുന്നു. ആത്മികം
അതിനുേശഷം. 47 ഒന്നാംമനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽനിന്നുള്ള‡

മർത്യൻ; രണ്ടാംമനുഷ്യേനാ സ്വർഗത്തിൽനിന്നുള്ളവൻ.
48 ആ മർത്യെനേപ്പാെലതെന്ന േശഷം മർത്യരും,
സ്വർഗത്തിൽനിന്നുള്ളവെനേപ്പാെലതെന്ന സ്വർഗീയരും
ആകുന്നു. 49 നാം ആ മർത്യെന്റ സ്വരൂപം
ധരിച്ചിരിക്കുന്നതുേപാെല സ്വർഗീയെന്റയും സ്വരൂപം
ധരിക്കും.

50 സേഹാദരങ്ങേള, ജഡരക്തങ്ങൾക്കു ൈദവരാജ്യം
അവകാശമാക്കാൻ സാധ്യമെല്ലന്നു ഞാൻ പറയുന്നു;
നശ്വരമായത് അനശ്വരതെയ അവകാശമാക്കുകയില്ല.
51 ്രശദ്ധിക്കുക, ഞാൻ ഒരു രഹസ്യം നിങ്ങേളാടു പറയാം:
നാം എല്ലാവരും നി്രദ്രപാപിക്കുകയില്ല, നാം എല്ലാവരും
രൂപാന്തരെപ്പടും. 52 അന്ത്യകാഹളധ്വനി മുഴങ്ങുേമ്പാൾ,
ക്ഷണേനരത്തിൽ, കണ്ണിമയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ മരിച്ചവർ
അക്ഷയരായി ഉയിർപ്പിക്കെപ്പടും; നാം രൂപാന്തരം
്രപാപിക്കുകയും െചയ്യ ം. 53 ഈ നശ്വരമായത്
അനശ്വരതെയയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യതെയയും
ധരിേക്കണ്ടതാകുന്നു. 54 ഇങ്ങെന ഈ നശ്വരമായത്
അനശ്വരതെയയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യതെയയും
ധരിച്ച കഴിയുേമ്പാൾ, “മരണെത്ത വിജയം ്രഗസിച്ച ”§എന്നു
എഴുതിയവചനം നിറേവറും.
55 “േഹ മരണേമ,നിെന്റജയംഎവിെട?
േഹ മരണേമ,നിെന്റവിഷമുള്ള്എവിെട?”*

56 മരണത്തിെന്റ വിഷമുള്ള് പാപം; പാപത്തിെന്റ ശക്തി
ന്യായ്രപമാണം. 57എന്നാൽൈദവത്തിനുസ്േതാ്രതം! നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിലൂെട അവിടന്ന് നമുക്കു
വിജയം നൽകുന്നു.

58 അതുെകാണ്ട് എെന്റ ്രപിയസേഹാദരങ്ങേള,
നിങ്ങൾ അചഞ്ചലരായിരിക്കുക; യാെതാന്നും നിങ്ങെള
† 15:45 ഉൽ. 2:7 ‡ 15:47 മണ്ണ െകാണ്ടുള്ളവൻഎന്നർഥം. § 15:54 െയശ.
25:8 * 15:55 േഹാശ. 13:14
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ഉലച്ച കളയാൻ ഇടയാകരുത.് കർത്താവിൽ നിങ്ങള െട
അധ്വാനം വ്യർഥമല്ല എന്നറിയുന്നതുെകാണ്ടു കർത്താവിെന്റ
േവലയിൽഎേപ്പാഴും വ്യാപൃതരായിരിക്കുക.

16
െജറുശേലമിലുള്ള വിശ്വാസികൾക്കുേവണ്ടി

ധനേശഖരണം
1 ൈദവജനത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള ധനേശഖരണെത്തപ്പറ്റി:
ഗലാത്യസഭകേളാടു ഞാൻ നിർേദശിച്ചതുേപാെലതെന്ന
നിങ്ങള ം െചയ്യ ക. 2 ഓേരാ ആഴ്ചയുെടയും
ഒന്നാംദിവസം നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തരും അവരവരുെട
വരുമാനം അനുസരിച്ച ള്ള ഒരു തുക മാറ്റിെവക്കണം.
അങ്ങെനെചയ്താൽ, ഞാൻ വന്നതിനുേശഷം
ധനേശഖരണം നടേത്തണ്ടിവരികയില്ലേല്ലാ. 3 നിങ്ങള െട
സംഭാവന െജറുശേലമിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകാൻ
ഞാൻ വന്നേശഷം നിങ്ങൾക്കു സമ്മതരായവെര
ശുപാർശക്കത്തുകള മായി അയയ്ക്കാം. 4 ഞാനും
േപാകുന്നതു നല്ലെതന്നു േതാന്നിയാൽ അവർക്ക്
എേന്നാടുകൂെട േപാരാം.
വ്യക്തിപരമായഅേപക്ഷകൾ

5 ഞാൻ മക്കേദാന്യയിൽക്കൂടി യാ്രതെചയ്ത് നിങ്ങള െട
അടുെത്തത്തും—അതുവഴിയാണു ഞാൻ വരുന്നത.്
6 ഒരുപേക്ഷ ഞാൻ കുറച്ച കാലം നിങ്ങേളാടുകൂെട
താമസിേച്ചക്കും, ശീതകാലം മുഴുവൻ അവിെട
െചലവഴിെച്ചന്നും വരാം, അേപ്പാൾ എെന്റ തുടർന്നുള്ള
യാ്രതയ്ക്കു േവണ്ടുന്നസഹായം െചയ്തുതരാൻനിങ്ങൾക്കു
കഴിയുമേല്ലാ. 7 ഇേപ്പാൾ നിങ്ങെള സന്ദർശിച്ചിട്ട
െപെട്ടന്നു മടങ്ങാനല്ല ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നത്; കർത്താവ്
അനുവദിച്ചാൽകുറച്ച കാലം നിങ്ങേളാെടാപ്പംതാമസിക്കാൻ
ഞാൻ ആശിക്കുന്നു. 8 എന്നാൽ െപന്തെക്കാസ്തുവെര*
ഞാൻ എേഫേസാസിൽ താമസിക്കും. 9 കാരണം,
ഫല്രപദമായ േവലയ്ക്കുേവണ്ടി വലിെയാരു വാതിൽ
എനിക്കു തുറന്നുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു;എെന്നഎതിർക്കുന്നവരും
പലരുണ്ട.്

10 തിേമാത്തിേയാസ് വരുേമ്പാൾ, ഭയേലശെമെന്യ
അേദ്ദഹത്തിന് നിങ്ങേളാടുകൂെട വസിക്കാൻ നിങ്ങൾ
സാഹചര്യെമാരുക്കണം. അേദ്ദഹം എെന്നേപ്പാെലതെന്ന
കർത്താവിെന്റ േവല െചയ്യ കയാണേല്ലാ. 11 ആരും
അേദ്ദഹേത്താട് അനാദരവ് കാണിക്കരുത.് എെന്റ

* 16:8 െപസഹാെപ്പരുന്നാളിന് അതായത,് േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
്രകൂശുമരണത്തിന് അൻപതാമെത്ത ദിവസമാണ് െപന്തെക്കാസ്ത് എന്ന
ഉത്സവം.
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അടുക്കൽ മടങ്ങിെയേത്തണ്ടതിന് അേദ്ദഹെത്ത
സമാധാനേത്താെട യാ്രതയയയ്ക്കണം. ഞാനും
സേഹാദരന്മാരുംഅേദ്ദഹെത്തകാത്തിരിക്കുകയാണ.്

12 നമ്മുെട സേഹാദരനായ അെപ്പാേല്ലാസിെന്റ കാര്യം:
സേഹാദരേരാടുകൂെട നിങ്ങള െട അടുേത്തക്കു വരാൻ
ഞാൻ അേദ്ദഹെത്ത നിർബന്ധിച്ച , എന്നാൽ ഉടെന
വരാൻ അേദ്ദഹത്തിനു തീെര താത്പര്യമില്ല, അവസരം
ലഭിക്കുേമ്പാൾഅേദ്ദഹംവരും.

13 ജാ്രഗതേയാടിരിക്കുക, വിശ്വാസത്തിൽ
സുസ്ഥിരരായിരിക്കുക, ൈധര്യമുള്ളവരായിരിക്കുക,
ശക്തരായിരിക്കുക. 14 നിങ്ങൾ െചയ്യന്നെതല്ലാം
സ്േനഹത്തിൽആകെട്ട.

15 സേഹാദരങ്ങേള, അഖായയിൽ ആദ്യം
വിശ്വസിച്ചത†് സ്െതഫാെനാസിെന്റ കുടുംബമാെണന്നു
നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ; വിശ്വാസികള െട ശു്രശൂഷയ്ക്കായി
അവർ സ്വയം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
16 അങ്ങെനയുള്ളവർക്കും, ഈ ശു്രശൂഷയിൽ
അവേരാെടാപ്പം അധ്വാനിക്കുന്നവർക്കും നിങ്ങൾ
വിേധയരായിരിക്കണെമന്നു ഞാൻ നിങ്ങെള
നിർബന്ധിക്കുന്നു. 17 സ്െതഫാെനാസും
െഫാർത്തുനാെതാസും അഖായിേക്കാസും വന്നേപ്പാൾ
ഞാൻ ആനന്ദിച്ച ; കാരണം നിങ്ങള െട അഭാവം അവർ
നികത്തി. 18അവർ എെന്റയും നിങ്ങള െടയും ആത്മാവിനു
നേവാേന്മഷം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങെനയുള്ളവെര
ആദരിക്കുക.

അഭിവാദനം
19 ഏഷ്യാ്രപവിശ്യയിെല‡ സഭകൾ നിങ്ങെള
അഭിവാദനംെചയ്യന്നു.
അക്വിലാസും ്രപിസ്കില്ലയും അവരുെട ഭവനത്തിൽ
കൂടിവരുന്ന സഭയും കർത്താവിൽ നിങ്ങെള ഹൃദയപൂർവം
അഭിവാദനംെചയ്യന്നു.

20എല്ലാസേഹാദരങ്ങള ംഅഭിവാദനംെചയ്യന്നു.
വിശുദ്ധചുംബനത്താൽപരസ്പരംഅഭിവാദനംെചയ്യ ക.

21 പൗേലാസ് എന്നഞാൻ, സ്വന്തം ൈകയാൽഈ വന്ദനം
എഴുതുന്നു.
† 16:15 മൂ. ഭാ.ആദ്യഫലം ‡ 16:19ആധുനികതുർക്കിയുെടപശ്ചിമഭാഗത്തുള്ള
ചില പട്ടണങ്ങൾ ഉൾെപ്പടുന്നതാണ് പുരാതന േറാമൻ സാ്രമാജ്യത്തിെല
ഏഷ്യാ്രപവിശ്യഅഥവാ,സംസ്ഥാനം
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22കർത്താവിെന സ്േനഹിക്കാത്തഏവരും ശാപ്രഗസ്തർ!
കർത്താേവ,വരണേമ!

23 കർത്താവായ േയശുവിെന്റ കൃപ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

24 നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ്രകിസ്തുേയശുവിൽ എെന്റ
സ്േനഹം,ആേമൻ.§

§ 16:24 ചി.ൈക.്രപ.ആേമൻഎന്നപദമില്ല.
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െകാരിന്ത്യർക്ക്എഴുതിയ
രണ്ടാംേലഖനം

1 ൈദവഹിത്രപകാരം ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
അെപ്പാസ്തലനായ പൗേലാസും നമ്മുെട സേഹാദരനായ
തിേമാത്തിേയാസും,

െകാരിന്തിലുള്ള ൈദവസഭയ്ക്കും അഖായ
സംസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലായിടത്തുമുള്ള സകലവിശുദ്ധർക്കും,
എഴുതുന്നത്:

2 നമ്മുെട പിതാവായ ൈദവത്തിൽനിന്നും കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിൽനിന്നും നിങ്ങൾക്കു കൃപയും
സമാധാനവും ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

ആശ്വാസദായകനായൈദവം
3 കരുണാസമ്പന്നനായ പിതാവും സർവ
ആശ്വാസങ്ങള െടയും ദാതാവും നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റപിതാവുമായൈദവംവാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ!
4 ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന സകലകഷ്ടതകളിലും അവിടന്നു
ഞങ്ങെള ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട് ഞങ്ങള ം
ഏതുതരം കഷ്ടതയിൽ ആയിരിക്കുന്നവെരയും
ൈദവത്തിൽനിന്നു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആശ്വാസത്താൽ,
ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ്രപാപ്തരായിരിക്കുന്നു. 5 അങ്ങെന,
്രകിസ്തു നിമിത്തമുള്ള കഷ്ടതകൾ ഞങ്ങളിൽ
വർധിച്ച വരുന്നതുേപാെല ്രകിസ്തുവിൽനിന്നു
ലഭിക്കുന്ന ആശ്വാസവും ഞങ്ങളിൽ വർധിച്ച വരുന്നു.
6 ഞങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ കഷ്ടം സഹിക്കുെന്നങ്കിൽ അത്
നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിേക്കണ്ടതിനും നിങ്ങൾ
രക്ഷ്രപാപിേക്കണ്ടതിനുംേവണ്ടിയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക്
ആശ്വാസം ലഭിക്കുെന്നങ്കിൽ അതുനിമിത്തം നിങ്ങൾക്കും
ആശ്വാസം ലഭിക്കുകതെന്ന െചയ്യ ം. അങ്ങെന, ഞങ്ങൾ
സഹിക്കുന്ന അേത കഷ്ടതകൾ സഹിക്കാനുള്ള
സഹനശക്തി നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകും. 7ഞങ്ങൾഅനുഭവിച്ച
കഷ്ടതകളിൽ നിങ്ങൾ പങ്കാളികളായതുേപാെല ഞങ്ങൾ
അനുഭവിച്ച ആശ്വാസത്തിലും നിങ്ങൾ പങ്കാളികളാകും.
ഈ അറിവ് നിങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ള ഞങ്ങള െട ്രപത്യാശ
ഉറപ്പാക്കുന്നു.

8 സേഹാദരങ്ങേള, ഏഷ്യാ്രപവിശ്യയിൽ* െവച്ച്

* 1:8 ആധുനിക തുർക്കിയുെട പശ്ചിമഭാഗത്തുള്ള ചില പട്ടണങ്ങൾ
ഉൾെപ്പടുന്നതാണ് പുരാതന േറാമൻ സാ്രമാജ്യത്തിെല ഏഷ്യാ്രപവിശ്യ അഥവാ,
സംസ്ഥാനം
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ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ ഉപ്രദവെത്തക്കുറിച്ച നിങ്ങൾ
അറിയാതിരിക്കരുെതന്നു ഞങ്ങൾ ആ്രഗഹിക്കുന്നു.
ഞങ്ങൾ ജീവേനാടിരിക്കുേമാ എന്നുേപാലും
സംശയിക്കുംവിധം സഹനശക്തിക്ക് അപ്പ റമായ
കഷ്ടതകൾ ഞങ്ങൾ േനരിട്ട . 9 അങ്ങെന
ഞങ്ങൾ മരണശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കെപ്പട്ടവെരേപ്പാെല
ആശയറ്റവരായിത്തീർന്നു. എന്നിട്ട ം ഞങ്ങൾ സ്വയം
രക്ഷെപ്പടാനുള്ള മാർഗം ഉേപക്ഷിച്ച്, മരിച്ചവെര
ജീവിപ്പിക്കാൻ ശക്തനായ ൈദവത്തിൽ ്രപതീക്ഷെവച്ച .
10 ഇ്രതവലിയ മരണഭയത്തിൽനിന്ന് ഞങ്ങെള
വിടുവിച്ച ൈദവം പിെന്നയും വിടുവിക്കും. ഞങ്ങൾ
്രപത്യാശ െവച്ചിരിക്കുന്ന ൈദവം ഇനിയും ഞങ്ങെള
രക്ഷിക്കും. 11 ്രപാർഥനയിലൂെട നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു
സഹായികളായേല്ലാ. ഇങ്ങെന അേനകംേപരുെട
്രപാർഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമായി ൈദവം ഞങ്ങെള കൃപേയാെട
സഹായിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുനിമിത്തം അവെരല്ലാം
ഞങ്ങെളേയാർത്ത്† ൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതംെചയ്യാൻ
ഇടയാകും.
പൗേലാസിെന്റപരിപാടികളിൽവന്നമാറ്റം

12 ഈ േലാകത്തിൽ ഞങ്ങള െട വ്യവഹാരം,
വിേശഷിച്ച് നിങ്ങേളാടുള്ളത്, ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ള
വിശുദ്ധിേയാടും‡ ആത്മാർഥതേയാടുംകൂെട ആയിരുന്നു
എന്ന് ഞങ്ങള െട മനസ്സാക്ഷി നൽകുന്നഈസാക്ഷ്യംതെന്ന
ഞങ്ങള െട അഭിമാനം. ലൗകികജ്ഞാനത്താലല്ല,
ൈദവത്തിൽനിന്നു ലഭിച്ച കൃപയാലാണ് ഞങ്ങൾക്ക്
അത് സാധ്യമായിത്തീർന്നത്. 13 നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനും
മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയാത്തെതാന്നുംതെന്ന ഞങ്ങൾ
നിങ്ങൾെക്കഴുതിയിട്ടില്ല. 14 മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങെള ഒരല്പം
മനസ്സിലാക്കി. അതുേപാെലതെന്ന തുടർന്നും എെന്ന
നിങ്ങൾക്ക് പൂർണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നു
ഞാൻആശിക്കുന്നു. അങ്ങെന, കർത്താവായ േയശുവിെന്റ
പുനരാഗമനത്തിൽ§ ഞങ്ങൾക്കു നിങ്ങെളക്കുറിച്ച്
അഭിമാനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന, നിങ്ങൾക്ക്
ഞങ്ങെളക്കുറിച്ച ംഅഭിമാനിക്കാൻസാധിക്കും.

15 ഈ ആത്മവിശ്വാസേത്താെടയാണ് ഞാൻ
മുമ്പുതെന്ന നിങ്ങെള സന്ദർശിക്കണെമന്നും
അങ്ങെന നിങ്ങൾക്കു രണ്ടാമതും ്രപേയാജനം
ഉണ്ടാകണെമന്നും ഉേദ്ദശിച്ചത.് 16 മക്കേദാന്യയിേലക്കു
േപാകുേമ്പാൾ നിങ്ങെള സന്ദർശിക്കണെമന്നും
† 1:11 ചി.ൈക.്രപ. നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ‡ 1:12 ചി.ൈക.്രപ.സത്യസന്ധതേയാെട
§ 1:14 മൂ.ഭാ. ദിവസത്തിൽ
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അവിെടനിന്നുള്ള മടക്കയാ്രതയിൽ വീണ്ടും നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ എത്തി, നിങ്ങളാൽ െയഹൂദ്യയിേലക്കു
യാ്രതയയയ്ക്കെപ്പടണെമന്നും ആയിരുന്നു എെന്റ
ആ്രഗഹം. 17 ചഞ്ചലചിത്തേത്താെടയാേണാ ഞാൻ
ഈ തീരുമാനെമടുത്തത?് ഒേര ശ്വാസത്തിൽ
“ഉവ്വ,് ഉവ്വ”് എന്നും “ഇല്ല, ഇല്ല” എന്നും പറയാൻ
ഇടനൽകുന്ന മാനുഷികരീതിയിലാേണാ, ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ
്രകമീകരിക്കുന്നത്?

18 നിങ്ങേളാടുള്ള ഞങ്ങള െട വാക്ക് ഒേരസമയം
“ഉവ്വ”് എന്നും “ഇല്ല” എന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്നതിനു
വാക്കുമാറാത്ത ൈദവം സാക്ഷിയാണ്. 19 ഞാനും
സില്വാെനാസും* തിേമാത്തിേയാസും നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ ്രപസംഗിച്ച ൈദവപു്രതനായ േയശു്രകിസ്തു
ചിലസമയം “ഉവ്വ”് എന്നും മറ്റ ചില സമയം “ഇല്ല”
എന്നും മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നവൻ ആയിരുന്നില്ല;
അവിടേത്തക്ക്എേപ്പാഴും “ഉവ്വ”് മാ്രതേമ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട ള്ള .
20 ൈദവം മനുഷ്യന് എ്രതെയല്ലാം വാഗ്ദാനങ്ങൾ
നൽകിയിട്ട െണ്ടങ്കിലും അവെയല്ലാം ്രകിസ്തുവിൽ
പൂർത്തീകരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട,് നാം
്രകിസ്തുവിലൂെട അവയ്ക്ക് ൈദവമഹത്ത്വത്തിനായി
“ആേമൻ” പറയും. 21 ഞങ്ങെള നിങ്ങേളാടുകൂെട
്രകിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച നിർത്തുന്നതും
നെമ്മ ൈദവികശു്രശൂഷയ്ക്കായി നിേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നതും†
ൈദവംതെന്ന. 22 അവിടന്ന് തെന്റ ഉടമസ്ഥതയുെട മു്രദ
നമ്മുെടേമൽ പതിച്ച,് തെന്റ ആത്മാവിെന ആദ്യഗഡുവായി
നമ്മുെടഹൃദയങ്ങളിൽപകരുകയുംെചയ്തിരിക്കുന്നു.

23 നിങ്ങെള ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുെതന്ന് കരുതിയാണു
ഞാൻ െകാരിന്തിേലക്കു പിെന്നയും വരാതിരുന്നത.്
അതിനു ൈദവം സാക്ഷി. 24 നിങ്ങള െട
വിശ്വാസജീവിതത്തിേന്മൽ ആധിപത്യംനടത്തുന്നവരായിട്ടല്ല;
മറിച്ച,് നിങ്ങള െട ആനന്ദം ലക്ഷ്യമാക്കി ്രപവർത്തിക്കുന്ന
സഹ്രപവർത്തകെരേപ്പാെലയാണ് ഞങ്ങൾ. കാരണം,
നിങ്ങൾവിശ്വാസത്തിൽസുസ്ഥിരരാണേല്ലാ.

2
1 േവദനയുണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റാരു സന്ദർശനത്തിനായി
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരരുെതന്നു ഞാൻ തീരുമാനിച്ച .
2 ഞാൻ നിങ്ങെള േവദനിപ്പിച്ചാൽ, ഞാൻ േവദനിപ്പിച്ച
നിങ്ങൾതെന്നയല്ലാെത എെന്ന ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ

* 1:19 ശീലാസ്, സില്വാെനാസ് എന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം. † 1:21 മൂ.ഭാ.
അഭിേഷകം. പഴയനിയമത്തിൽ ശു്രശൂഷകൾക്കായി ഒരു വ്യക്തിെയ
തൽസ്ഥാനേത്തക്കുനിേയാഗിക്കുന്നകർമമാണ്അഭിേഷകം.
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മറ്റാരാണുള്ളത്? 3 എെന്ന ആനന്ദിപ്പിേക്കണ്ടവർനിമിത്തം
ദുഃഖിതനായിത്തീരാെത ഇരിേക്കണ്ടതിനാണ്
ഞാൻ മുൻേലഖനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയത്.
നിങ്ങൾ ആനന്ദിക്കുന്നത് കാണുന്നതിലാണ് ഞാൻ
ആനന്ദിക്കുന്നെതന്ന് നിങ്ങൾക്കു വ്യക്തമായി അറിയാം
എെന്നനിക്ക് ഉറപ്പ ണ്ട്. 4 മഹാദുഃഖേത്താടും
ഹൃദയനുറുക്കേത്താടും വളെര കണ്ണ നീേരാടുംകൂെടയാണു
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് എഴുതിയത.് അതിെന്റ ഉേദ്ദശ്യേമാ
നിങ്ങെള ദുഃഖിപ്പിക്കുക എന്നതല്ല മറിച്ച,് എനിക്കു
നിങ്ങേളാടുള്ള സ്േനഹം എ്രത ആഴേമറിയത് എന്നു
നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാക്കിത്തരികഎന്നതാണ.്

കുറ്റം െചയ്തവനു മാപ്പ്
5 നിങ്ങളിെലാരുവൻ എനിക്കു സങ്കടമുണ്ടാക്കുെന്നങ്കിൽ
അയാൾ എെന്നയല്ല, ഞാൻ കണക്കിേലെറ
പറയരുതേല്ലാ, ഒരളവുവെര നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കുമാണ്
സങ്കടം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത.് 6 ഭൂരിപക്ഷംേപർ
അവനു നൽകിക്കഴിഞ്ഞ ശിക്ഷ ധാരാളംമതി.
7 ഇനി, അയാൾ അസഹനീയമായ ദുഃഖത്തിൽ
വീണുേപാകാതിരിേക്കണ്ടതിനു നിങ്ങൾ അവേനാടു
ക്ഷമിക്കുകയും അവെന ആശ്വസിപ്പിക്കുകയുമാണു
േവണ്ടത.് 8 അങ്ങെന, അവേനാടുള്ള സ്േനഹം നിങ്ങൾ
വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ച െകാടുക്കണെമന്നുഞാൻഅേപക്ഷിക്കുന്നു.
9 നിങ്ങൾ സകലത്തിലും അനുസരണം പാലിക്കുേമാ എന്നു
പരീക്ഷിച്ചറിേയണ്ടതിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയത്.
10 നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നവേനാടു ഞാനും ക്ഷമിക്കുന്നു—
ക്ഷമിക്കെപ്പടാനായി എെന്തങ്കിലും ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ—
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രകിസ്തുവിെന്റ സന്നിധിയിലാണ് ഞാൻ
അത് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത.് 11സാത്താൻ നെമ്മ വഞ്ചിക്കാൻ
അവസരം നൽകരുത.് നാം അവെന്റ കുത്രന്തങ്ങൾ
അറിയാത്തവർഅല്ലേല്ലാ?

പുതിയ ഉടമ്പടിയുെടശു്രശൂഷകർ
12 ്രകിസ്തുവിെന്റ സുവിേശഷം ്രപസംഗിക്കാൻ
ഞാൻ േ്രതാവാസിൽ എത്തിയേപ്പാൾ കർത്താവുതെന്ന
എനിക്ക് ഒരു വാതിൽ തുറന്നുതന്നു. 13 എങ്കിലും
എെന്റ സേഹാദരനായ തീേത്താസിെന അവിെട
കാണാതിരുന്നതുെകാണ്ട്ഞാൻഅസ്വസ്ഥചിത്തനായിത്തീർന്നു.
അതുെകാണ്ട്ഞാൻ േ്രതാവാസിലുള്ളവേരാടു യാ്രതപറഞ്ഞ്
മക്കേദാന്യയിേലക്കു േപായി.

14 ്രകിസ്തുവിൽ ഞങ്ങെള എേപ്പാഴും ജയേഘാഷമായി
നടത്തുകയും ഞങ്ങളിലൂെട അവിടെത്തക്കുറിച്ച ള്ള
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പരിജ്ഞാനത്തിെന്റ പരിമളം എല്ലായിടത്തും
പരത്തുകയുംെചയ്യന്ന ൈദവത്തിനു സ്േതാ്രതം.
15 ൈദവസന്നിധിയിൽ േയശു്രകിസ്തു അർപ്പിക്കുന്ന
സുഗന്ധധൂപംേപാെലയാണ് രക്ഷിക്കെപ്പടുന്നവരുെട
മധ്യത്തിലും നശിച്ച േപാകുന്നവരുെട മധ്യത്തിലുംഞങ്ങള െട
ജീവിതങ്ങൾ. 16 നശിച്ച േപാകുന്നവർക്കു മരണത്തിൽനിന്ന്
മരണത്തിേലക്കുള്ള ദുർഗന്ധവും രക്ഷിക്കെപ്പടുന്നവർക്ക്
ജീവനിൽനിന്ന് നിത്യജീവനിേലക്കുള്ളസുഗന്ധവും.എന്നാൽ,
ഈ ശു്രശൂഷയ്ക്ക് ആരാണ് ്രപാപ്തൻ? 17 പലരും
െചയ്യന്നതുേപാെല ഞങ്ങൾ ൈദവവചനെത്ത ഒരു
വിൽപ്പനച്ചരക്കാക്കി മാറ്റ ന്നില്ല; മറിച്ച് ൈദവത്താൽ
അയയ്ക്കെപ്പട്ടവർ എന്ന േബാധ്യേത്താെട ഞങ്ങൾ
ൈദവസന്നിധിയിൽ ആത്മാർഥതേയാെട, ്രകിസ്തു തന്ന
അധികാരേത്താെടസംസാരിക്കുന്നു.

3
1 ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്കായിത്തെന്ന ശുപാർശ
െചയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാേണാ? മറ്റ ചിലർ െചയ്യന്നതുേപാെല
നിങ്ങളിൽനിന്ന് ശുപാർശക്കത്തുകൾ വാങ്ങാേനാ
നിങ്ങൾക്കു ശുപാർശക്കത്തുകൾ നൽകാേനാ ഞങ്ങൾക്ക്
എന്താണാവശ്യം? 2 നിങ്ങൾതെന്ന ഞങ്ങള െട
ശുപാർശക്കത്ത്; അത് ഞങ്ങള െട ഹൃദയത്തിൽ
എഴുതിയിട്ട ള്ളതും സകലമനുഷ്യരും അറിയുകയും
വായിക്കുകയും െചയ്യന്നതുമാണ.് 3 അങ്ങെന
ഞങ്ങള െട ്രപവർത്തനഫലമായി ഉണ്ടായ “്രകിസ്തുവിെന്റ
കത്ത”്* നിങ്ങൾ ആകുന്നു എന്നു വ്യക്തമാണ്. അത്
എഴുതിയിരിക്കുന്നതു മഷിെകാണ്ടല്ല, ജീവനുള്ള
ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവിനാലാണ;് കൽപ്പലകകളിൽ അല്ല,
മനുഷ്യഹൃദയങ്ങെളന്നമാംസപ്പലകകളിേന്മലാണ്.

4 േയശു്രകിസ്തുവിലൂെട ൈദവത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക്
തികഞ്ഞ ൈധര്യമുള്ളതുെകാണ്ടാണ് ഇ്രപകാരം ഞങ്ങൾ
പറയുന്നത്. 5ഞങ്ങള െട സ്വന്തം എന്ന് അവകാശെപ്പടാൻ
കഴിയുന്നയാെതാരുസാമർഥ്യവുംഞങ്ങൾക്കില്ല;ഞങ്ങള െട
സാമർഥ്യം ൈദവത്തിൽനിന്ന് വരുന്നു. 6അവിടന്ന് ഞങ്ങെള
പുതിയ ഉടമ്പടിയുെട ശു്രശൂഷകരായിരിക്കാൻ േയാഗ്യരാക്കി.
എഴുതെപ്പട്ട ്രപമാണങ്ങള െടയല്ല മറിച്ച,് ആത്മാവിെന്റ
്രപമാണങ്ങള െടതെന്ന ശു്രശൂഷക്കാർ.† കാരണം ്രപമാണം
െകാല്ല ന്നു,ആത്മാേവാജീവിപ്പിക്കുന്നു.
* 3:3 അതായത,് തുറന്ന കത്ത് † 3:6 എഴുതെപ്പട്ട ്രപമാണം മനുഷ്യെന്റ
ലംഘനങ്ങെള ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അയാൾ മരണാർഹെനന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
എന്നാൽൈദവസ്േനഹമാകെട്ട ആത്മികമായി മരിച്ച മനുഷ്യെന ആത്മികമായി
പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നു.
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പുതിയ ഉടമ്പടിയുെട േതജസ്സ്
7 കല്ലിൽ െകാത്തെപ്പട്ടതും മരണംമാ്രതം
െകാണ്ടുവന്നതുമായ ശു്രശൂഷ വന്നുേചർന്നത്
േതജേസ്സാടുകൂെട ആയിരുന്നു. തൽഫലമായി
േമാശയ്ക്കുണ്ടായമുഖേതജസ്സ്,താൽക്കാലികമായിരുന്നിട്ട ം,
ഇ്രസാേയല്യർക്ക് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖത്ത്
സൂക്ഷിച്ച േനാക്കുക അസാധ്യമായിരുന്നു.‡
8 അങ്ങെനെയങ്കിൽ ആത്മാവിെന്റ ജീവൻ നൽകുന്ന
ശു്രശൂഷ എ്രതയധികം േതജസ്സള്ളതായിരിക്കും.
9 കുറ്റക്കാരെനന്നു വിധിക്കുന്ന ്രപമാണത്തിെന്റ ശു്രശൂഷ
േതേജാമയെമങ്കിൽ കുറ്റവിമുക്തരാക്കുന്ന ശു്രശൂഷ
അതിലും എ്രതയധികം േശാഭപരത്തുന്നതായിരിക്കും!
10 ഒരിക്കൽ േതജസ്സണ്ടായിരുന്നത,് അതിമഹത്തായ
ഇേപ്പാഴെത്തേതജസ്സ മൂലംേതജസ്സറ്റതായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
11 ഇങ്ങെന ്രപസക്തി നഷ്ടമായിെക്കാണ്ടിരുന്ന§
ന്യായ്രപമാണം രംഗ്രപേവശം െചയ്തത് അതിേതജേസ്സാെട
ആയിരുെന്നങ്കിൽ, സുസ്ഥിരമായത് എ്രതയധികം
േതജസ്സള്ളതായിരിക്കും!

12 ഇങ്ങെനെയാരു ്രപത്യാശയുള്ളതുെകാണ്ടു നാം
വളെര ൈധര്യശാലികളായിരിക്കുന്നു. 13 തെന്റ മുഖെത്ത
േതജസ്സ് മാഞ്ഞുെപായ്െക്കാണ്ടിരുന്നതാെണങ്കിലും
ഇ്രസാേയല്യർ അതു കാണാതിരിക്കാനായി* േമാശ തെന്റ
മുഖം ഒരു മൂടുപടം െകാണ്ടു മറച്ച . നമ്മുെട സ്ഥിതി
അങ്ങെനയല്ല. 14ഇങ്ങെനയായിട്ട ം ഇ്രസാേയൽജനതയുെട
ചിന്താഗതി കഠിനമായിേപ്പായിരുന്നു. പഴയ ഉടമ്പടി
വായിക്കുേമ്പാെഴാെക്കയും അേത മൂടുപടം ഇന്നും
അവേശഷിക്കുന്നു. അതിന് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. കാരണം,
്രകിസ്തുവിലാണ് മൂടുപടത്തിന് നീക്കം വരുന്നത.്
15 ഇന്നുവെരയും േമാശയുെട പുസ്തകം വായിക്കുേമ്പാൾ
ഒരു മൂടുപടം ഇ്രസാേയൽജനതയുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ
േശഷിക്കുന്നു. 16 എന്നാൽ, ഒരു വ്യക്തി കർത്താവായ
്രകിസ്തുവിേലക്കു തിരിയുേമ്പാൾ മൂടുപടം നീങ്ങിേപ്പാകുന്നു.
17 കർത്താവ് ആത്മാവാകുന്നു, കർത്താവിെന്റ
ആത്മാവുേള്ളടത്ത് സ്വാത്രന്ത്യം ഉണ്ട്. 18 അങ്ങെന നാം
എല്ലാവരും മൂടുപടം നീക്കെപ്പട്ട നമ്മുെട മുഖങ്ങളിൽ
കർത്താവിെന്റ േതജസ്സ് കണ്ണാടിയിെലന്നേപാെല
്രപതിബിംബിക്കുന്നവരായി,കർത്താവിെന്റആത്മാവിൽനിന്ന്
വർധമാനമായ േതജസ്സ ്രപാപിച്ച െകാണ്ട്, അവിടെത്ത
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സാദൃശ്യത്തിേലക്കു രൂപാന്തരെപ്പട്ട െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.

4
മൺപാ്രതങ്ങളിെലനിേക്ഷപം

1 ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ആത്മികശു്രശൂഷ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്
ൈദവത്തിെന്റ കരുണയാൽ ആയതുെകാണ്ട് ഞങ്ങൾ
അൈധര്യെപ്പടുന്നേതയില്ല. 2 ഞങ്ങൾ ലജ്ജാകരമായ
രഹസ്യ്രപവൃത്തികള ം വഞ്ചനയും ്രപേയാഗിക്കുന്നില്ല.
ൈദവവചനം വികലമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതുമില്ല. മറിച്ച്,
അതിെലസത്യം വ്യക്തമാക്കിെക്കാണ്ട്എല്ലാ മനുഷ്യരുെടയും
മനസ്സാക്ഷിക്കുമുമ്പാെക സ്വീകാര്യമാേകണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ
ഞങ്ങെളത്തെന്ന ൈദവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു.
3 ഞങ്ങൾ ്രപസംഗിക്കുന്ന സുവിേശഷം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു
എങ്കിൽ അത് നശിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കു
മാ്രതമാണ.് 4 അവിശ്വാസികളായ അവരുെട
മനസ്സ് ഈ േലാകത്തിെന്റ ൈദവമായ പിശാച്
അന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു; അത് ൈദവ്രപതിരൂപമായ
്രകിസ്തുവിെന്റ േതജസ്സള്ള സുവിേശഷത്തിെന്റ ്രപകാശം
അവരുെടേമൽ ്രപകാശിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനാണ്.
5 ഞങ്ങള െട ്രപസംഗം ഞങ്ങെളക്കുറിച്ചല്ല; പിെന്നേയാ,
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ചാണ.് ഞങ്ങൾ
േയശുവിനുേവണ്ടി നിങ്ങള െട ദാസന്മാർമാ്രതമാണ്.
6 “ഇരുളിൽനിന്ന് ്രപകാശം ഉദിക്കെട്ട”* എന്നു കൽപ്പിച്ച
ൈദവംതെന്നയാണ് േയശു്രകിസ്തുവിെന്റമുഖത്ത്തിളങ്ങിയ
ൈദവേതജസ്സ് ്രഗഹിക്കാനുള്ള ്രപകാശം ഞങ്ങള െട
ഹൃദയങ്ങളിൽതന്നിരിക്കുന്നത.്

7 എന്നാൽ, സർേവാന്നതമായ ഈ ശക്തി
ഞങ്ങള േടതല്ല, ൈദവത്തിേന്റതുതെന്ന എന്നുവേരണ്ടതിന്
മൺപാ്രതങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളിലാണ്
നിേക്ഷപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 8 ഞങ്ങൾ സകലവിധത്തിലും
കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും പാേട
തകർന്നുേപാകുന്നില്ല. ആകാംക്ഷാഭരിതെരങ്കിലും
നിരാശെപ്പടുന്നില്ല. 9 പീഡിതെരങ്കിലും പരിത്യക്തരല്ല;
അടിേയറ്റ വീഴുന്നവെരങ്കിലും നശിച്ച േപാകുന്നില്ല.
10 േയശുവിെന്റ ജീവൻ ഞങ്ങള െട ശരീരങ്ങളിൽ
്രപകടമാകാൻ ഞങ്ങൾ എേപ്പാഴും േയശുവിെന്റ മരണം
ഞങ്ങള െട ശരീരങ്ങളിൽ വഹിക്കുന്നു. 11 അതായത്,
ഞങ്ങൾ ജീവേനാടിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന േയശുവിെന്റ
ജീവൻ ഞങ്ങള െട മർത്യശരീരങ്ങളിൽ ്രപകടമാേകണ്ടതിന്,
ഞങ്ങൾ േയശുനിമിത്തം ദാസന്മാർ എന്നതിനാൽ
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മരണത്തിന് എേപ്പാഴും ഏൽപ്പിക്കെപ്പടുന്നു. 12 അങ്ങെന
ഞങ്ങൾ നിരന്തരം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് മരണം; എന്നാൽ
അതുമൂലം നിങ്ങൾേനടുന്നത് നിത്യജീവൻ.

13 “ഞാൻ വിശ്വസിച്ച ; അതുെകാണ്ട് ഞാൻ
സംസാരിച്ച ”† എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു:‡ വിശ്വാസത്തിെന്റ
അേത ആത്മാവിനാൽ ഞങ്ങള ം വിശ്വസിക്കുകയും
സംസാരിക്കുകയുംെചയ്യന്നു. 14 കാരണം, കർത്താവായ
േയശുവിെന മരിച്ചവരിൽനിന്നു ജീവിപ്പിച്ചവൻ
ഞങ്ങെളയും േയശുവിേനാടുകൂെട ജീവിപ്പിച്ച്
നിങ്ങേളാെടാപ്പം തെന്റ സന്നിധിയിൽ നിർത്തുെമന്നു
ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. 15 ഇെതല്ലാം നിങ്ങള െട
്രപേയാജനത്തിനായിത്തെന്നയാണേല്ലാ; ഇതിനാൽ
അധികമധികം ആള കൾക്കു കൃപ ലഭിക്കാനും
അതുനിമിത്തം ൈദവമഹത്ത്വത്തിനായി അവരിൽനിന്ന്
സ്തുതിസ്േതാ്രതങ്ങൾനിറഞ്ഞുകവിയാനുംഇടയാകുമേല്ലാ.

16 അതുെകാണ്ടു ഞങ്ങൾ അൈധര്യെപ്പടുന്നില്ല.
ഞങ്ങള െടബാഹ്യമനുഷ്യൻ (ശരീരം)ക്ഷയിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുെന്നങ്കിലും
ആന്തരികമനുഷ്യൻ (ആത്മാവ്) അനുദിനം
നവീകരിക്കെപ്പടുന്നു. 17 ലഘുവും ക്ഷണികവുമായ
ഞങ്ങള െടകഷ്ടതകൾ,അത്യന്തംഘനേമറിയനിത്യേതജസ്സ്
ഞങ്ങൾക്കുേനടിത്തരുന്നു. 18അതുെകാണ്ട,്ദൃശ്യമായതിെന
അല്ല,അദൃശ്യമായതിെനഞങ്ങൾകാത്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
ദൃശ്യമായത് താൽക്കാലികം,അദൃശ്യമായേതാ നിത്യം.

5
സ്വർഗീയഭവനം

1 നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ മൺകൂടാരം* നശിച്ച േപാകുന്നു.
അേപ്പാൾ മാനുഷികകരങ്ങളാൽ നിർമിതമല്ലാത്ത
ൈദവികദാനമായ നിത്യവാസസ്ഥലം സ്വർഗത്തിലുെണ്ടന്നു
ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. 2 ഈ സ്വർഗീയവാസസ്ഥലം
ലഭിക്കുെമന്ന അതിവാഞ്ഛേയാെട, വാസ്തവത്തിൽ
ഈ ജീവിതം ഞങ്ങൾ ഞരങ്ങിെക്കാണ്ടു കഴിക്കുന്നു.
3 ഈ വാസസ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തീർച്ചയായും
ഞങ്ങൾ നഗ്നരായി† കാണെപ്പടുകയില്ല. 4 അതുെകാണ്ട്
ഞങ്ങൾഈ താൽക്കാലിക ശരീരത്തിലിരിക്കുന്നിടേത്താളം
ഉത്കണ്ഠേയാെട െനടുവീർപ്പിടുന്നു. പുതിയ
ശരീരം ലഭിക്കാൻേവണ്ടി പഴയത് ഉരിഞ്ഞുകളയാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു‡ എന്നല്ല; നശ്വരമായതിനുപകരം

† 4:13 സങ്കീ. 116:10 ‡ 4:13 ഈ ്രപേയാഗം പഴയനിയമ്രഗന്ഥത്തിൽനിന്നുള്ള
ഉദ്ധരണിെയസൂചിപ്പിക്കുന്നു. * 5:1 അതായത,്താൽക്കാലികജീവിതം † 5:3
അതായത,്ആത്മാവില്ലാത്തശരീരം ‡ 5:4 അതായത,് മരണംകാംക്ഷിക്കുന്നു
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അനശ്വരമായതു ലഭിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആ്രഗഹിക്കുകയാണ്
െചയ്യന്നത.് 5 ഇതിനായി ഞങ്ങെള ഒരുക്കി ആത്മാെവന്ന
നിേക്ഷപം ആദ്യഗഡുവായി ഞങ്ങൾക്കു നൽകിയത്
ൈദവമാണ്.

6 അതിനാൽ ഞങ്ങൾ എേപ്പാഴും ൈധര്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
ഈ ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്ന കാലംവെര ഞങ്ങൾ
കർത്താവിൽനിന്ന് അകെലയായിരിക്കുെന്നന്ന് അറിയുന്നു.
7 ദൃശ്യമായതിൽ ആ്രശയിച്ച െകാണ്ടല്ല, അദൃശ്യമായതിൽ
വിശ്വാസമർപ്പിച്ച െകാണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്.
8 ഈ ഉറേപ്പാെട, ശരീരം വിട്ടകന്നു കർത്താവിേനാടുകൂെട
വസിക്കാൻ ഞങ്ങൾഏെറ ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു. 9അതുെകാണ്ടു
ശരീരത്തിൽ വസിച്ചാലും ശരീരം വിട്ടാലും കർത്താവിെന
്രപസാദിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങള െട ജീവിതലക്ഷ്യം.
10 കാരണം ഓേരാ വ്യക്തിയും ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ
െചയ്ത നന്മയ്േക്കാ തിന്മയ്േക്കാ അനുസൃതമായി
്രപതിഫലം വാങ്ങാൻ നാെമല്ലാവരും ്രകിസ്തുവിെന്റ
ന്യായാസനത്തിനുമുമ്പിൽ െവളിെപ്പേടണ്ടതാകുന്നു.
അനുരഞ്ജനത്തിെന്റശു്രശൂഷ

11 അതുനിമിത്തമാണ,് കർത്തൃസന്നിധിയിൽ
ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഗൗരവേമറിയ ഉത്തരവാദിത്വം§
മനസ്സിലാക്കിെക്കാണ്ട് മറ്റ ള്ളവെര ്രപേബാധിപ്പിക്കാൻ
ബദ്ധെപ്പടുന്നത.് ഞങ്ങെള ൈദവം നന്നായി അറിയുന്നു.
നിങ്ങള െട മനസ്സാക്ഷിക്കും അതു വ്യക്തമാണ് എന്നു
ഞാൻ കരുതുന്നു. 12 ഞങ്ങൾ പിെന്നയും ആത്മ്രപശംസ
െചയ്യ കയല്ല, പിെന്നേയാ ഞങ്ങെളപ്പറ്റി അഭിമാനിക്കാൻ
നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തരികയാണ്. അങ്ങെന
നിങ്ങൾ ഹൃദയം േനാക്കിയിട്ടല്ല, മുഖം േനാക്കിയിട്ട്
പുകഴുന്നവേരാട് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കും. 13ഞങ്ങൾ
“മേനാവി്രഭാന്തിയുള്ളവെരേപ്പാെല” കാണെപ്പടുെന്നങ്കിൽ
അത് ൈദവഹിതം നിറേവറ്റ ന്നതിലുള്ള ആേവശം
നിമിത്തമാണ്. ഞങ്ങൾ സുേബാധമുള്ളവരായിരിക്കുന്നത്
നിങ്ങള െട നന്മയ്ക്കുേവണ്ടിയാണ.് 14 ഞങ്ങെള
ഭരിക്കുന്നത് ്രകിസ്തുവിെന്റ സ്േനഹമാണ്. കാരണം,
എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി ്രകിസ്തു മരിച്ചതുെകാണ്ട് ഇനി
നമുക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ജീവിതേമയില്ല. 15 ജീവിക്കുന്നവർ
ഇനിേമൽ തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല, മരിച്ച് പുനരുത്ഥാനംെചയ്ത
്രകിസ്തുവിനുേവണ്ടിയാണു ജീവിേക്കണ്ടത്. അതിനായി
അവിടന്ന്എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി മരിച്ച .

16 അതുെകാണ്ട,് ഇനിമുതൽ ഞങ്ങൾ ആെരയും
മാനുഷികമാനദണ്ഡങ്ങളാൽ അളക്കുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ

§ 5:11 മൂ.ഭാ. കർത്താവിെന ഭയെപ്പടുക
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്രകിസ്തുവിെനയും െവറും മനുഷ്യനായി വീക്ഷിെച്ചങ്കിലും
ഇനിേമൽ അങ്ങെന െചയ്യന്നില്ല. 17 ഒരാൾ ്രകിസ്തുവിെന്റ
വകയായാൽ അയാൾ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണേ്രത. പഴയതു
നീങ്ങിേപ്പായി, ഇതാ അത് പുതിയതായിരിക്കുന്നു.
18ഇതിെനാെക്കയും ൈദവംതെന്നകാരണഭൂതൻ. അവിടന്ന്
ഞങ്ങെള ്രകിസ്തു മുഖാന്തരം തേന്നാട് അനുരഞ്ജിപ്പിച്ച ;
അനുരഞ്ജനത്തിെന്റശു്രശൂഷഞങ്ങെളഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
19 ൈദവം മനുഷ്യരുെട പാപങ്ങെള അവർെക്കതിരായി
കണക്കാക്കിയില്ല എന്നുമാ്രതമല്ല, ്രകിസ്തു മുഖാന്തരം
േലാകെത്ത തേന്നാടുതെന്ന അനുരഞ്ജിപ്പിച്ചിട്ട് ആ
അനുരഞ്ജനസേന്ദശം ഞങ്ങെള ഏൽപ്പിച്ച മിരിക്കുന്നു.
20അതുെകാണ്ട്ഞങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിെന്റസ്ഥാനപതികളായി,
“ൈദവേത്താട് അനുരഞ്ജനെപ്പടുക” എന്നു
ൈദവംതെന്നയാണ് ഞങ്ങളിലൂെട ്രകിസ്തുവിനുേവണ്ടി
നിങ്ങേളാട് അേപക്ഷിക്കുന്നത.് 21 തന്നിൽക്കൂടി നാം
ൈദവസന്നിധിയിൽ കുറ്റവിമുക്തരാേകണ്ടതിന്, പാപം
അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ്രകിസ്തുവിെന ൈദവം നമുക്കുേവണ്ടി
പാപശുദ്ധീകരണയാഗമാക്കി.

6
1 നിങ്ങൾ ്രപാപിച്ച ൈദവകൃപ വ്യർഥമാക്കരുെതന്ന്,
ൈദവത്തിെന്റ സഹ്രപവർത്തകെരന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ
നിങ്ങേളാട്അേപക്ഷിക്കുന്നു.
2 “്രപസാദകാലത്തുഞാൻനിെന്റ ്രപാർഥന േകട്ട :
രക്ഷാദിവസത്തിൽഞാൻനിെന്നസഹായിച്ച ,”*

എന്ന് അവിടന്ന് അരുളിെച്ചയ്യന്നേല്ലാ. ഇേപ്പാഴാണ്
ൈദവത്തിെന്റസു്രപസാദകാലം,ഇന്നാണ് രക്ഷാദിവസം.
പൗേലാസിെന്റൈവഷമ്യങ്ങൾ

3 ഞങ്ങള െട ശു്രശൂഷയ്ക്ക് അപവാദം
വരാതിരിേക്കണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ആരുെടയും പാതയിൽ
തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. 4 ഞങ്ങൾ െചയ്യന്ന
സകലത്തിലൂെടയുംൈദവത്തിെന്റയഥാർഥശു്രശൂഷകരാണ്
ഞങ്ങൾ എന്നു െതളിയിക്കുന്നു. കഷ്ടതകള ം
െഞരുക്കങ്ങള ം എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള വിപത്തുകള ം
ഞങ്ങൾ ക്ഷമേയാെട സഹിച്ച , 5 ഞങ്ങൾ അടിേയറ്റ ;
കാരാഗൃഹത്തിൽ അടയ്ക്കെപ്പട്ട ; ്രകുദ്ധജനത്തിെന്റ
ലഹളെയ അഭിമുഖീകരിച്ച ; അധ്വാനത്താൽ
പരിക്ഷീണിതരായി; ഉറക്കമില്ലാെത രാ്രതികൾ െചലവഴിച്ച ;
പട്ടിണിയിലായി. 6 പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ സഹായത്താൽ

* 6:2 െയശ. 49:8
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ആത്മാർഥസ്േനഹത്തിലൂെടയും ഞങ്ങള െട
നിർമല ജീവിതത്തിലൂെടയും വിേവകേത്താെടയുള്ള
െപരുമാറ്റത്തിലൂെടയും ക്ഷമാശീലത്തിലൂെടയും
ദയയിലൂെടയും ഞങ്ങൾ ആരാെണന്നു െതളിയിച്ച .
7 സത്യസന്ധമായ സംഭാഷണത്തിലും ൈദവത്തിെന്റ
ശക്തിയിലും നിലെകാണ്ട്, ഇടത്തും വലത്തും നീതിയുെട
ആയുധങ്ങൾ വഹിച്ച െകാണ്ട്, 8 ആദരവിലൂെടയും
അനാദരവിലൂെടയും ദുഷ്കീർത്തിയിലൂെടയും
സൽകീർത്തിയിലൂെടയും ഞങ്ങൾ കടന്നുേപാകുന്നു;
പരമാർഥികെളങ്കിലും വഞ്ചകരായും 9 ്രപസിദ്ധെരങ്കിലും
അ്രപസിദ്ധെരേപ്പാെലയും കരുതെപ്പടുന്നു. ഞങ്ങൾ
മരിക്കുെന്നങ്കിലും ജീവിക്കുന്നു. അടിെകാള്ള െന്നങ്കിലും
െകാല്ലെപ്പടുന്നില്ല. 10 ദുഃഖിതെരങ്കിലും എേപ്പാഴും
ആനന്ദിക്കുന്നു. ദരി്രദെരങ്കിലും പലെരയുംസമ്പന്നരാക്കുന്നു.
ഒന്നുമില്ലാത്തവർഎങ്കിലുംഎല്ലാം ഉള്ളവർതെന്ന.

11 െകാരിന്ത്യേര, ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു തുറന്നു
സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങള െട ഹൃദയം
വിശാലമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 12 നിങ്ങേളാടുള്ള സ്േനഹം
ഞങ്ങൾ നൽകാതിരുന്നിട്ടിെല്ലങ്കിലും, നിങ്ങളത് ഞങ്ങൾക്കു
നൽകുന്നില്ല. 13 നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് മക്കെളേപ്പാെല
ആണ.് അതുെകാണ്ട് നിങ്ങള ം ഞങ്ങെളേപ്പാെലതെന്ന
ഹൃദയവിശാലത ഉള്ളവരായിരിക്കുന്നത് ന്യായമാണേല്ലാ.
അവിശ്വാസികള മായിസഹകരിക്കരുത്

14 അവിശ്വാസികള മായുള്ള പങ്കാളിത്തം
േചർച്ചയില്ലാത്തതാണ്, അത് അരുത.് നീതിക്കും
ദുഷ്ടതയ്ക്കുംതമ്മിൽഎന്താണു േയാജിപ്പ?് ്രപകാശത്തിനും
ഇരുളിനുംതമ്മിൽ എന്തു കൂട്ടായ്മ? 15 ്രകിസ്തുവിനും
െബലിയാലിനുംതമ്മിൽ ഐക്യേമാ? വിശ്വാസിക്ക്
അവിശ്വാസിയുമായി െപാതുവായിട്ട് എന്താണുള്ളത്?
16 ൈദവത്തിെന്റ ആലയവും വി്രഗഹങ്ങള ംതമ്മിൽ എന്തു
ബന്ധം? നാം ജീവനുള്ളൈദവത്തിെന്റആലയമേല്ലാ:
“ഞാൻഅവരിൽവസിക്കുകയും
അവരുെട ഇടയിൽനടക്കുകയും െചയ്യ ം;

ഞാൻഅവരുെടൈദവവും
അവർഎെന്റജനവുംആയിരിക്കും”†

എന്നുൈദവംഅരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു.ആകയാൽ,
17 “അവരിൽനിന്ന് പുറത്തുവരികയും
േവർപിരിയുകയുംെചയ്യ ക,

എന്നുകർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
അശുദ്ധമായെതാന്നുംസ്പർശിക്കരുത;്
† 6:16 േലവ്യ. 26:12;യിര. 32:38; െയഹ. 37:27
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എന്നാൽഞാൻനിങ്ങെളസ്വീകരിക്കും.”‡
18 “ഞാൻനിങ്ങൾക്കുപിതാവും
നിങ്ങൾ എനിക്കു പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും
ആയിരിക്കും,§
എന്നു സർവശക്തനായ കർത്താവ്
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.”

7
1 ്രപിയസ്േനഹിതേര, ഈ വാഗ്ദാനങ്ങൾ
നമുക്കു നൽകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ശരീരെത്തയും
ആത്മാവിെനയും മലിനമാക്കുന്ന എല്ലാറ്റിൽനിന്നും
നെമ്മത്തെന്ന ശുദ്ധീകരിച്ച െകാണ്ട് ൈദവഭക്തിയിലൂെട
വിശുദ്ധിയുെട പരിപൂർണതയിെലത്തിേച്ചരാം.

പൗേലാസിെന്റആനന്ദം
2 നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടം നൽകുക.
ഞങ്ങൾ ആേരാടും അന്യായം ്രപവർത്തിച്ചിട്ടില്ല.
ആെരയും വഴിെതറ്റിച്ചിട്ടില്ല, ആെരയും ചൂഷണം
െചയ്തിട്ട മില്ല. 3 നിങ്ങെള കുറ്റം വിധിക്കാനല്ല ഞാൻ
ഇതു പറയുന്നത.് ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാെടാപ്പം ജീവിക്കാനും
മരിക്കാനും ഒരുക്കമാണ;് അ്രതമാ്രതം ഞങ്ങൾ
നിങ്ങെള സ്വന്തം ഹൃദയങ്ങളിൽ ്രപതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുെന്നന്നു
ഞാൻ മുേമ്പ പറഞ്ഞിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 4 എനിക്കു
നിങ്ങളിൽ പരിപൂർണവിശ്വാസമുണ്ട്. നിങ്ങെള
സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അത്യന്തം അഭിമാനിക്കുന്നു. ഞാൻ
വളെര േ്രപാത്സാഹിതനായിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങള െട
കഷ്ടതകളിെലല്ലാം നിങ്ങെള ഓർക്കുേമ്പാൾ എനിക്ക്
അളവറ്റആനന്ദം ഉണ്ട്.

5 മക്കേദാന്യയിൽ വന്നേപ്പാൾഞങ്ങള െട ശരീരത്തിന് ഒരു
സ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; പുറേമ സംഘർഷവും ഉള്ളിൽ
ഭയവും വരുംവിധം എല്ലാത്തരത്തിലും പീഡനമാണുണ്ടായത.്
6 എങ്കിലും എളിയവെര ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ൈദവം,
തീേത്താസിെന്റ വരവിനാൽ ഞങ്ങെള ആശ്വസിപ്പിച്ച .
7 അയാള െട വരവുമാ്രതമല്ല, നിങ്ങൾ അയാൾക്കു
നൽകിയ ആശ്വാസവും ഞങ്ങള െട ആശ്വാസത്തിനു
കാരണമായിത്തീർന്നു. എെന്ന കാണാനുള്ള നിങ്ങള െട
അഭിവാഞ്ഛയും തീ്രവദുഃഖവും എെന്നക്കുറിച്ച ള്ള
അതീവതാത്പര്യവും അയാൾ ഞങ്ങെള അറിയിച്ച .
അങ്ങെനഎെന്റആനന്ദംഅധികം വർധിച്ച .

‡ 6:17 െയശ. 52:11; െയഹ. 20:34,41 § 6:18 2ശമു. 7:14
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8 എെന്റ േലഖനത്താൽ ഞാൻ നിങ്ങെള ദുഃഖിപ്പിച്ച ;
അതിൽ എനിക്കു േഖദം െതാന്നിയിരുെന്നങ്കിലും ഇേപ്പാൾ
ഞാൻ അെതക്കുറിച്ച് േഖദിക്കുന്നില്ല. ആ േലഖനം
നിങ്ങെള അൽപ്പസമയേത്തക്കു മുറിെപ്പടുത്തി എന്നു
ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. 9 എന്നാൽ, ഇേപ്പാൾ ഞാൻ
ആനന്ദിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ചതിലല്ല, ആ ദുഃഖം നിങ്ങെള
മാനസാന്തരത്തിേലക്കു നയിച്ച എന്നതിലാണ് എെന്റ
ആനന്ദം. ൈദവഹിത്രപകാരം നിങ്ങൾ അനുതപിച്ചതിനാൽ
ഞങ്ങൾമൂലം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നഷ്ടവും ഉണ്ടായില്ല.
10 ൈദവഹിത്രപകാരമുള്ള അനുതാപം രക്ഷയിേലക്കു
നയിക്കുന്ന മാനസാന്തരം ഉണ്ടാക്കുന്നു; അതിെനപ്പറ്റി
േഖദിേക്കണ്ടിവരുന്നില്ല. എന്നാൽ, ലൗകികമായ അനുതാപം
മരണത്തിേലക്കു നയിക്കുന്നതാണ.് 11 ൈദവികമായ ഈ
ദുഃഖംനിങ്ങളിൽഉത്സാഹം,നിരപരാധിത്വംെതളിയിക്കാനുള്ള
ശുഷ്കാന്തി, ധാർമികേരാഷം, ഭയം, അഭിവാഞ്ഛ,
തീക്ഷ്ണത, നീതിേബാധം തുടങ്ങിയവെയല്ലാം എ്രതയധികം
ഉളവാക്കിഎന്നറിയുക. ഇവയാൽനിങ്ങൾനിഷ്കളങ്കെരന്നു
സ്വയം െതളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. 12ഞാൻആകത്ത് നിങ്ങൾക്ക്
എഴുതിയത് ആ േ്രദാഹം ്രപവർത്തിച്ച വ്യക്തിെയേയാ
േ്രദാഹം സഹിച്ച വ്യക്തിെയേയാ ഉേദ്ദശിച്ച് ആയിരുന്നില്ല;
പിെന്നേയാ, ഞങ്ങേളാടു നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്േനഹാദരങ്ങൾ
എ്രതെയന്നു ൈദവസന്നിധിയിൽ, നിങ്ങൾക്കുതെന്ന കണ്ടു
മനസ്സിലാക്കാൻേവണ്ടി ആയിരുന്നു. 13 ഇെതല്ലാം ഞങ്ങെള
ൈധര്യെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ഞങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച േ്രപാത്സാഹനത്തിനു പുറേമ, നിങ്ങൾ
തീേത്താസിെന്റ ഹൃദയെത്ത സമാശ്വസിപ്പിച്ചതിലൂെട
അവനുണ്ടായആനന്ദത്തിൽഞങ്ങള ംഅത്യന്തംആനന്ദിച്ച .
14 ഞാൻ നിങ്ങെളക്കുറിച്ച ്രപശംസാപൂർവം അവേനാടു
സംസാരിച്ചിരുന്നു; നിങ്ങൾ എനിക്കു ലജ്ജിക്കാൻ
ഇടവരുത്തിയില്ല. ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ചെതല്ലാം
സത്യമായിരുന്നതുേപാെല, തീേത്താസിേനാടു നിങ്ങെളപ്പറ്റി
്രപശംസിച്ചതും സത്യെമന്നു െതളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
15 നിങ്ങൾ എ്രത അനുസരണയുള്ളവരായിരുെന്നന്നും
എ്രത ഭയേത്താടും വിറയേലാടും കൂെടയാണു നിങ്ങൾ
അവെന സ്വീകരിച്ചെതന്നും ഓർക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങേളാടുള്ള
അവെന്റ സ്േനഹം വളെര വർധിക്കുന്നു. 16 അങ്ങെന
എനിക്ക് നിങ്ങളിൽ പരിപൂർണവിശ്വാസമർപ്പിക്കാൻ
കഴിയുെമന്നതിൽഞാൻആനന്ദിക്കുന്നു.

8
വിശ്വാസികൾക്കായുള്ളധനേശഖരം
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1സേഹാദരങ്ങേള, മക്കേദാന്യയിെല സഭകൾക്കു ൈദവം
നൽകിയ കൃപെയപ്പറ്റി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണെമന്നു
ഞങ്ങൾ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 2 കഷ്ടതകളാകുന്ന
തീ്രവപരീക്ഷണങ്ങള െട മധ്യത്തിലായിരുന്നിട്ട ം,
അവരുെട ആനന്ദസമൃദ്ധിയും കഠിനദാരി്രദ്യവും
ഒത്തുേചർന്ന് അവരുെട ഉദാരത ഒരു വലിയ സമ്പത്തായി
കവിെഞ്ഞാഴുകി. 3 തങ്ങള െട കഴിവനുസരിച്ച ം
അതിനപ്പ റവും അവർ ദാനംെചയ്ത് എന്നതിനു
ഞാൻ സാക്ഷി. 4 വിശ്വാസികൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള
ഈ ധനേശഖരശു്രശൂഷയിൽ പങ്കു വഹിക്കുക എന്ന
പദവിക്കായി അവർ ഒരു ബാഹ്യസമ്മർദവുംകൂടാെതതെന്ന
ഞങ്ങേളാട് വളെര അേപക്ഷിച്ച . 5 ഇവെയല്ലാം
ഞങ്ങള െട ്രപതീക്ഷയ്ക്കും അപ്പ റമായിരുന്നു,
അവർ ആദ്യം ൈദവഹിത്രപകാരം കർത്താവിനു
തങ്ങെളത്തെന്ന സമർപ്പിച്ചതുേപാെല ഞങ്ങൾക്കായും
അ്രപകാരംെചയ്തു. 6 അതുെകാണ്ടു തീേത്താസ്
ആരംഭിച്ചിട്ട ണ്ടായിരുന്ന ദാനേശഖരണം നിങ്ങള െട
മധ്യത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കണെമന്ന് ഞങ്ങൾ അയാേളാട്
അേപക്ഷിച്ച . 7വിശ്വാസം, ്രപസംഗം, പരിജ്ഞാനം,തികഞ്ഞ
ഉത്സാഹം,ഞങ്ങേളാടുള്ളസ്േനഹംഎന്നിങ്ങെനഎല്ലാറ്റിലും
നിങ്ങൾ മികച്ച നിൽക്കുന്നതുേപാെല, ദാനധർമത്തിെന്റ
കാര്യത്തിലുംഏറ്റവും മുന്നിലായിരിക്കണം.

8 ഞാൻ നിങ്ങേളാട് ആജ്ഞാപിക്കുകയല്ല, എന്നാൽ
മറ്റള്ളവർ കാട്ട ന്ന ഉത്സാഹേത്താട് നിങ്ങള െട
സ്േനഹത്തിെന്റ ആത്മാർഥത തുലനംെചയ്തു
പരിേശാധിക്കാൻ ആ്രഗഹിക്കുകയാണ.് 9 നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തു സമ്പന്നൻ ആയിരുന്നിട്ട ം
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ദരി്രദനായിത്തീർന്ന കൃപ നിങ്ങൾ
അറിയുന്നേല്ലാ. അവിടെത്ത ദാരി്രദ്യത്തിലൂെട നിങ്ങൾ
സമ്പന്നരായിത്തീേരണ്ടതിനാണ് അവിടന്ന് അ്രപകാരം
്രപവർത്തിച്ചത.്

10-11 ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള എെന്റ
ഉപേദശം ഇതാണ്: നിങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതു നിങ്ങള െട
കഴിവിെനാത്തവണ്ണം ഇേപ്പാൾ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ്
ഏറ്റവും ്രപേയാജന്രപദം. ഏറ്റവും ആദ്യം സംഭാവന
നൽകിയതും നൽകാൻ ആ്രഗഹിച്ചതും നിങ്ങളാണേല്ലാ.
ഒരുവർഷംമുമ്പ് നിങ്ങൾ അത് ആരംഭിച്ച . അങ്ങെന
ഇക്കാര്യം െചയ്യന്നതിനുള്ള ആകാംക്ഷാപൂർവമായ
നിങ്ങള െട താത്പര്യംകൂടി പൂർത്തീകരിക്കെപ്പടും.
12 ഒരാൾക്കു താത്പര്യമുള്ളപക്ഷം അയാള െട
കഴിവിനപ്പ റമായല്ല, കഴിവിനനുസൃതമായി അയാൾ
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നൽകുന്നസംഭാവനസ്വീകാര്യമായിരിക്കും.
13 നിങ്ങെള ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച മറ്റ ള്ളവെര
സുഭിക്ഷരാക്കണെമന്നല്ല, സമത്വം ഉണ്ടാകണം എന്നതാണ്
ഞങ്ങൾആ്രഗഹിക്കുന്നത്. 14 ഇേപ്പാൾ നിങ്ങള െട സമൃദ്ധി
അവരുെടആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനും പിന്നീട് അവരുെട
സമൃദ്ധി നിങ്ങള െട ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനും
സഹായകമാകും;അങ്ങെനസമത്വമുണ്ടാകും. 15 “കൂടുതൽ
േശഖരിച്ചവർക്കു കൂടുതേലാ കുറച്ച േശഖരിച്ചവർക്കു
കുറേവാകണ്ടില്ല”*എന്ന്എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന.
തീേത്താസിെന െകാരിന്തിേലക്ക്അയയ്ക്കുന്നു

16 നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് എനിക്കുള്ള അേത ശുഷ്കാന്തി
തീേത്താസിെന്റ ഹൃദയത്തിലും നൽകിയ ൈദവത്തിനു
സ്േതാ്രതം. 17 തീേത്താസ് ഞങ്ങള െട അഭ്യർഥന
സ്വീകരിെച്ചന്നുമാ്രതമല്ല, വളെര ഉത്സാഹേത്താെട,
ബാഹ്യസമ്മർദെമാന്നും കൂടാെതതെന്നയാണ്
നിങ്ങള െട അടുേത്തക്കു വരുന്നത.് 18 ഞങ്ങൾ
അയാേളാെടാപ്പം മെറ്റാരു സേഹാദരെനയും അയയ്ക്കുന്നു.
ആ സേഹാദരൻ സുവിേശഷത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള
തെന്റ ശു്രശൂഷയാൽ സകലസഭയുെടയും
്രപശംസയ്ക്കു പാ്രതമായിത്തീർന്നിട്ട ള്ളയാളാണ്.
19 തെന്നയുമല്ല, കർത്താവിെന മഹത്ത്വെപ്പടുത്താനും
സഹായിക്കാനുള്ള നമ്മുെട സന്മനസ്സ് ്രപകടമാക്കാനും
നിർവഹിക്കുന്ന ഈ ശു്രശൂഷയിൽ സഹായിയായി
ഞങ്ങേളാെടാപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ സഭകളാൽ
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവ്യക്തിയാണ് അേദ്ദഹം.
20-21 ഞങ്ങള െട ൈകയിൽ വന്നുേചരുന്ന ഉദാരമായ
സംഭാവന ൈകകാര്യം െചയ്യന്നതു സംബന്ധിച്ച്
ഒരാേക്ഷപവും ഉണ്ടാകരുെതന്നു ഞങ്ങൾ അതിയായി
ആ്രഗഹിക്കുന്നതുെകാണ്ട് കർത്തൃസന്നിധിയിൽമാ്രതമല്ല
മനുഷ്യരുെടമുമ്പാെകയും േയാഗ്യമായതുമാ്രതേമ
െചയ്യ കയുള്ള എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ട ള്ളത്.

22 പല കാര്യങ്ങളിലും ജാ്രഗതയുള്ളവെനന്നു ഞങ്ങൾ
പലേപ്പാഴും പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞ ഞങ്ങള െട സേഹാദരെനയും
അവേരാെടാപ്പം അയയ്ക്കുന്നു. അേദ്ദഹത്തിനു
നിങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസംമൂലം ഇേപ്പാൾ അേദ്ദഹം കൂടുതൽ
ഉത്സാഹിയാണ്. 23 തീേത്താസ് എെന്റ കൂട്ടാളിയും
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ എെന്റ സഹ്രപവർത്തകനുമാണ;്
മറ്റ സേഹാദരന്മാേരാ, സഭകളാൽ അയയ്ക്കെപ്പട്ടവരും
്രകിസ്തുവിെന്റ മഹിമയ്ക്കു കാരണമാകുന്നവരുമാണ്.
24 അതുെകാണ്ട,് ഈ ആള കേളാടു നിങ്ങൾക്കുള്ള

* 8:15 പുറ. 16:18
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സ്േനഹവും നിങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള അഭിമാനവും
സഭകള െടമുമ്പിൽ െതളിയിച്ച െകാടുക്കുക.

9
1 വിശ്വാസികൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള ഈ ധനേശഖരണം
സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുേതണ്ടതില്ല.
2 കാരണം, സഹവിശ്വാസികെള സഹായിക്കാനുള്ള
നിങ്ങള െട ഉത്സാഹം എനിക്കറിയാം. അഖായയിലുള്ള
നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞവർഷംമുതേല സംഭാവന
െചയ്യാൻ ഉത്സുകരായിരിക്കുെന്നന്നു നിങ്ങെളപ്പറ്റി
മക്കേദാന്യക്കാേരാടുഞാൻപുകഴ്ത്തിപ്പറഞ്ഞുെകാണ്ടാണിരുന്നത്;
നിങ്ങള െട ഉത്സാഹം അവരിൽ മിക്കവെരയും
്രപവർത്തേനാത്സുകരാക്കിയിട്ട മുണ്ട്. 3ഈ വിഷയത്തിൽ
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച ഞങ്ങൾക്കുള്ളഅഭിമാനം വ്യാജമല്ലഎന്നു
െതളിയിക്കാനും ഞാൻ േനരേത്ത പറഞ്ഞിരുന്നതുേപാെല
നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കാനുംേവണ്ടിയാണു സേഹാദരന്മാെര
അയയ്ക്കുന്നത്. 4 ഇത്, മക്കേദാന്യക്കാരായ
ആെരങ്കിലും എെന്റകൂെട വരികയും നിങ്ങെള
ഒരുക്കമില്ലാത്തവരായി കാണുകയുംെചയ്താൽ,
നിങ്ങെള സംബന്ധിച്ച അമിതവിശ്വാസം നിമിത്തം
ഞങ്ങൾ ലജ്ജിക്കാൻ ഇടവരാതിരിേക്കണ്ടതിനാണ്.
നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ലജ്ജെയക്കുറിച്ച് പറയുകേയ േവണ്ട.
5 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങെള മുൻകൂട്ടി സന്ദർശിച്ച നിങ്ങൾ
വാഗ്ദാനംെചയ്തിരുന്ന ഉദാരസംഭാവനയുെട ്രകമീകരണം
പൂർത്തിയാക്കാൻസേഹാദരന്മാേരാട് ആവശ്യെപ്പടണെമന്നു
ഞാൻ ചിന്തിച്ച . അേപ്പാൾ അതു ൈവമനസ്യേത്താെടയല്ല,
ഒരുഔദാര്യദാനമായി ഒരുക്കെപ്പട്ടിരിക്കും.
ഉദാരമായി വിതയ്ക്കുക

6 അൽപ്പം വിതയ്ക്കുന്നവൻ അൽപ്പം െകായ്യ ം;
ധാരാളം വിതയ്ക്കുന്നവൻ ധാരാളം െകായ്യ ം
എന്ന് ഓർക്കുക. 7 ഓേരാരുത്തരും ഹൃദയത്തിൽ
നിശ്ചയിച്ചതുേപാെല െകാടുക്കെട്ട. ൈവമനസ്യേത്താെടേയാ
നിർബന്ധത്താേലാ ആകരുത.് കാരണം, ആനന്ദേത്താെട
െകാടുക്കുന്നവെര ൈദവം സ്േനഹിക്കുന്നു. 8 നിങ്ങള െട
എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായും നിങ്ങൾ
സകലസൽ്രപവൃത്തികളിലും വർധിച്ച വരത്തക്ക
വിധത്തിലും സമൃദ്ധമായ അനു്രഗഹം നൽകാൻ ൈദവം
്രപാപ്തനാണ്.
9 “അവർവാരിവിതറി ദരി്രദർക്കു െകാടുക്കുന്നു;
അവരുെട നീതിഎേന്നക്കും നിലനിൽക്കുന്നു,”*

* 9:9 സങ്കീ. 112:9
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എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന. 10 വിതയ്ക്കാൻ
വിത്തും ഭക്ഷിക്കാൻആഹാരവും നൽകുന്നവൻ നിങ്ങള െട
വിത്തിെന്റ േശഖരം വർധിപ്പിക്കുകയും നീതിയുെട
വിളെവടുപ്പ സമൃദ്ധമാക്കുകയും െചയ്യ ം. 11 നിങ്ങൾ
ഏതു സാഹചര്യങ്ങളിലും ഉദാരമനസ്ക്കരാേകണ്ടതിന്
നിങ്ങൾൈദവത്താൽഎല്ലാരീതിയിലും സമ്പന്നരാക്കെപ്പടും.
അങ്ങെന നിങ്ങള െട ഉദാരത, ൈദവത്തിനു നന്ദി
അർപ്പിക്കാൻഞങ്ങൾക്ക്കാരണമായിത്തീരും.

12 നിങ്ങള െട ഈ േസവനം വിശ്വാസികള െട
ഭൗതികാവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകമാ്രതമല്ല,
ൈദവേത്താടുള്ള അനവധിയായ നന്ദി്രപകാശനം
കവിെഞ്ഞാഴുകാൻ കാരണവും ആകും. 13 നിങ്ങള െട
സ്വഭാവം െതളിയിച്ച ഈ ശു്രശൂഷയുെട ഫലമായി
ജനങ്ങൾ ൈദവെത്ത മഹത്ത്വെപ്പടുത്തും; ്രകിസ്തുവിെന്റ
സുവിേശഷം സ്വീകരിച്ചതിെന തുടർന്നുള്ള നിങ്ങള െട
അനുസരണത്തിനായും നിങ്ങള െട വസ്തുവകകൾ
അവർക്കും മറ്റേനകർക്കും പങ്കുെവക്കാൻ കാണിച്ച
സന്മനസ്സിനായുംതെന്ന. 14 നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച അളവില്ലാത്ത
ൈദവകൃപനിമിത്തംനിങ്ങെളകാണാൻവാഞ്ഛിച്ച െകാണ്ട്
അവർ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപാർഥിക്കും. 15 അവിടെത്ത
അവർണനീയമായ ദാനംഓർത്ത്ൈദവത്തിനുസ്േതാ്രതം!

10
പൗേലാസിെന്റശു്രശൂഷ

1 നിങ്ങെള അഭിമുഖമായി കാണുേമ്പാൾ “വിനീതനും”
അകെലയായിരിക്കുേമ്പാൾ “ധീരനും” എന്നു നിങ്ങൾ
കരുതുന്ന “പൗേലാസ്” എന്ന ഞാൻ, ്രകിസ്തുവിെന്റ
വിനയവും സൗമ്യതയും മുൻനിർത്തി നിങ്ങേളാട്
അഭ്യർഥിക്കുന്നു: 2 ഞങ്ങൾ ലൗകികമാനദണ്ഡങ്ങൾ
അനുസരിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നെതന്ന് പരാതിെപ്പടുന്നവേരാട്
ഞാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്ന അ്രതയും ധീരത കാണിക്കാൻ
ഇടവരുത്തരുെതന്നു നിങ്ങേളാട് അേപക്ഷിക്കുകയാണ്.
3 ഞങ്ങൾ ഭൗതികശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്നവെരങ്കിലും
ജഡികമനുഷ്യെരേപ്പാെലയല്ല േപാരാടുന്നത്.
4 േപാരാട്ടത്തിനുള്ള ഞങ്ങള െട ആയുധങ്ങൾ
ഈ േലാകത്തിേന്റതല്ല, േനേരമറിച്ച,് േകാട്ടകെള
തകർത്തുകളയാൻതക്ക ദിവ്യശക്തിയുള്ളവയാണ്.
5 ൈദവപരിജ്ഞാനത്തിന് എതിരായി ഉയർന്നുവരുന്ന
എല്ലാ വാദമുഖങ്ങെളയും ഞങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയും
്രകിസ്തുവിേനാടുള്ള അനുസരണത്തിനായി ഏതു
ചിന്തെയയും അടിയറവുെവക്കുകയുംെചയ്യന്നു.
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6 നിങ്ങള െട അനുസരണ തികവുള്ളതായിത്തീരുേമ്പാൾ*
അനുസരിക്കാത്തഏെതാരുവനും ശിക്ഷനൽകാൻഞങ്ങൾ
സന്നദ്ധരായിരിക്കും.

7 നിങ്ങൾ പുറേമയുള്ളവമാ്രതമാേണാ കാണുന്നത?്
ഞാൻ ്രകിസ്തുവിനുള്ളയാൾ എന്ന് ആെരങ്കിലും സ്വയം
അഭിമാനിക്കുെന്നങ്കിൽ, ഞങ്ങള ം അയാെളേപ്പാെലതെന്ന
്രകിസ്തുവിനുള്ളവർഎന്നുകൂെട മനസ്സിലാക്കണം. 8നിങ്ങെള
തകർത്തുകളയാനല്ല, ആത്മികമായി പണിതുയർത്താൻ
കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്കു നൽകിയ അധികാരെത്ത
സംബന്ധിച്ച് അൽപ്പം കൂടുതൽ ്രപശംസിച്ചാലും അതിൽ
ലജ്ജിക്കുന്നില്ല. 9 േലഖനങ്ങൾെകാണ്ടു ഞാൻ
നിങ്ങള െട ൈധര്യം െകടുത്താൻ ്രശമിക്കുകയാെണന്നു
െതറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. 10 “അേദ്ദഹത്തിെന്റ േലഖനങ്ങൾ
ഘനഗംഭീരവും കരുത്തുറ്റതുമാണ്, എന്നാൽ
ശാരീരികസാന്നിധ്യം മതിപ്പ േതാന്നാത്തതും
സംസാരം കഴമ്പില്ലാത്തതുമാണ്” എന്നു ചിലർ
പറയുന്നേല്ലാ. 11 എന്നാൽ, അകെലയായിരിക്കുേമ്പാൾ
േലഖനങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതുതെന്ന ആയിരിക്കും,
അടുത്തിരിക്കുേമ്പാൾ ്രപവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് അക്കൂട്ടർ
മനസ്സിലാക്കിെക്കാള്ളെട്ട.

12 ആത്മ്രപശംസ നടത്തുന്ന ചിലരുെട കൂട്ടത്തിൽ
ഉൾെപ്പടാേനാ അവേരാട് ഞങ്ങെള താരതമ്യെപ്പടുത്താേനാ
തുനിയുന്നില്ല. അവർ വിേവകികളല്ല, കാരണം,
അവർ അവെര അവരാൽത്തെന്നയാണ് അളക്കുന്നത്;
അവേരാടുതെന്നയാണ് ഉപമിക്കുന്നതും. 13ഞങ്ങളാകെട്ട,
അതിരുവിട്ട ്രപശംസിക്കുന്നില്ല; ൈദവം നിയമിച്ച തന്ന
പരിധിയിൽത്തെന്ന ്രപശംസ ഒതുക്കിനിർത്തും. ആ
പരിധിയിൽ നിങ്ങള ം ഉൾെപ്പടുന്നു. 14 ഞങ്ങൾ
നിങ്ങള െടയടുത്തു വന്നിട്ടില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ ഞങ്ങള െട
്രപശംസ പരിധിക്കപ്പ റമാകുമായിരുന്നു; ്രകിസ്തുവിെന്റ
സുവിേശഷവുമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
വന്നേല്ലാ. 15 മറ്റള്ളവർ െചയ്ത ്രപവർത്തനത്തിെന്റ
യശസ്സ് ഞങ്ങൾ കവർെന്നടുക്കുന്നില്ല. നിങ്ങള െട
വിശ്വാസം വർധിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
ഞങ്ങള െട ്രപവർത്തനേമഖല വിശാലമാകുെമന്ന്
ഞങ്ങൾ ്രപത്യാശിക്കുന്നു. 16 അേപ്പാൾ നിങ്ങള െട
്രപേദശത്തിനപ്പ റമുള്ള േമഖലകളിലും സുവിേശഷം
അറിയിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കും അവസരം ലഭിക്കും;
മെറ്റാരാള െട േമഖലയിൽ നടന്ന ്രപവർത്തനം ഞങ്ങള െട

* 10:6 അതായത,് നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പംകൂടി പക്വതയും പരിജ്ഞാനവും
വന്നതിനുേശഷം.
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്രപവർത്തനമായി അവകാശെപ്പട്ട െകാണ്ട് ഞങ്ങൾ വൃഥാ
അഭിമാനിക്കുന്നില്ല. 17 “എന്നാൽ അഭിമാനിക്കുന്നവർ
കർത്താവിൽ അഭിമാനിക്കെട്ട.”† 18 സ്വയം
്രപശംസിക്കുന്നവനല്ല, കർത്താവ് ്രപശംസിക്കുന്നവനാണു
മാന്യൻ.

11
പൗേലാസും വ്യാജഅെപ്പാസ്തലന്മാരും

1 എെന്റ വാക്കുകൾ േഭാഷത്തമായി നിങ്ങൾക്കു
േതാന്നുെന്നങ്കിൽ അൽപ്പംകൂടി സഹിക്കുെമന്നു
ഞാൻ ്രപതീക്ഷിക്കുന്നു; ഇേപ്പാൾത്തെന്ന നിങ്ങൾ
സഹിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. 2 ൈദവം നിങ്ങെളക്കുറിച്ച്
അത്യന്തം ജാഗരൂകനായിരിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന,
ഞാനും നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് ജാഗരൂകനായിരിക്കുന്നു.
കാരണം, നിങ്ങെള നിർമലകന്യകയായി ്രകിസ്തു
എന്ന ഏകപുരുഷനു ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കാൻ ഞാൻ
വിവാഹനിശ്ചയം െചയ്തിരിക്കുന്നു. 3 എന്നാൽ,
പിശാച*് ഹവ്വാെയ ത്രന്തപൂർവം കബളിപ്പിച്ചതുേപാെല
നിങ്ങള െടയും ഹൃദയെത്ത ്രകിസ്തുവിേനാടുള്ള
പാതി്രവത്യത്തിൽനിന്നും നിർമലതയിൽനിന്നും
െതറ്റിച്ച കളയുേമാഎന്നുഞാൻ ഭയെപ്പടുന്നു. 4ആെരങ്കിലും
നിങ്ങള െട അടുക്കൽവന്ന് ഞങ്ങൾ ്രപസംഗിച്ചതിൽനിന്ന്
വ്യത്യസ്തനായമെറ്റാരു േയശുവിെന ്രപസംഗിച്ചാലും,നിങ്ങൾ
സ്വീകരിച്ചതിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരാത്മാവിെനേയാ
ഒരുസുവിേശഷെത്തേയാ നൽകിയാലും നിങ്ങൾഇവെയല്ലാം
ഒരു വിേവചനവുംകൂടാെതഅംഗീകരിക്കുന്നേല്ലാ!

5ഞാൻ “അതിേ്രശഷ്ഠരായ”ഇതരഅെപ്പാസ്തലന്മാെരക്കാൾ
ഒരു കാര്യത്തിലും കുറവുള്ളവനാെണന്ന് കരുതുന്നില്ല.
6 എനിക്ക് ്രപഭാഷണൈനപുണ്യം ഇെല്ലങ്കിലും പരിജ്ഞാനം
ഇല്ലാത്തവനല്ല. ഇത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവിധത്തിലും എേപ്പാഴും
നിങ്ങൾക്കു െതളിയിച്ച തന്നിട്ട ള്ളതാണ്. 7 ്രപതിഫലം
പറ്റാെത ൈദവത്തിെന്റ സുവിേശഷം അറിയിച്ച െകാണ്ടു
നിങ്ങെള ഉയർത്താൻേവണ്ടി, എെന്നത്തെന്ന താഴ്ത്തിയത്
എെന്റ ഭാഗത്ത് ഒരു െതറ്റായിേപ്പാേയാ? 8 നിങ്ങെള
ശു്രശൂഷിേക്കണ്ടതിനായി ഞാൻ മറ്റ സഭകെള കവർച്ച
െചയ്യന്നതുേപാെലയായിരുന്നു അവരിൽനിന്ന് സഹായം
സ്വീകരിച്ചത്. 9 നിങ്ങേളാടുകൂെട ആയിരുന്നേപ്പാൾ
ബുദ്ധിമുട്ട കൾ ഉണ്ടായിട്ട ം നിങ്ങളിൽ ആർക്കും ഞാൻ
ഭാരമായിത്തീർന്നിട്ടില്ല; മക്കേദാന്യയിൽനിന്ന് വന്ന

† 10:17 യിര. 9:24 * 11:3 മൂ.ഭാ.സർപ്പം
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സേഹാദരന്മാരാണ് എെന്റ ആവശ്യങ്ങൾ നിറേവറ്റിയത്.
നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധത്തിലും ഭാരമാകാെത ഞാൻ
എെന്നത്തെന്ന സൂക്ഷിച്ച ; ഇനിയും സൂക്ഷിക്കും. 10എെന്റ
ഈ അഭിമാനം നഷ്ടെപ്പടുത്താൻ അഖായയിലുള്ള
ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്നത,്എന്നിലുള്ള ്രകിസ്തുവിെന്റ
സത്യംേപാെലതെന്ന സുനിശ്ചിതമാണ.് 11 എനിക്കു
നിങ്ങേളാടു സ്േനഹമില്ലാത്തതുെകാണ്ടാേണാ? അതിെന്റ
യാഥാർഥ്യംൈദവംഅറിയുന്നു.

12 ഞങ്ങേളാടു സമന്മാർ എന്ന് അവകാശെപ്പടാൻ
അവസരം കാത്തിരിക്കുന്നവരുെട ആത്മ്രപശംസ
ഇല്ലാതാക്കാൻ കിണഞ്ഞു പരി്രശമിക്കുന്നവർക്ക് അതിന്
അവസരം െകാടുക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനാണ് ഞാൻ
ഇങ്ങെന ്രപവർത്തിക്കുന്നത;് ഇനിയും അങ്ങെനതെന്ന
്രപവർത്തിക്കും. 13 അവർ വ്യാജയെപ്പാസ്തലന്മാർ,
വഞ്ചകരായ േവലക്കാർ, ്രകിസ്തുവിെന്റ
അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട േവഷംെകട്ട ന്നവർതെന്ന. 14 ഇതിൽ
ആശ്ചര്യെപ്പടാെനന്തിരിക്കുന്നു; സാത്താൻതെന്നയും
്രപകാശദൂതെന്റ േവഷം ധരിക്കുന്നേല്ലാ! 15 ആകയാൽ
അവെന്റ േവലക്കാർ നീതിശു്രശൂഷകന്മാരുെട േവഷം
ധരിക്കുന്നതിലും ആശ്ചര്യെപ്പടാനില്ല. അവരുെട
്രപവൃത്തികൾക്കു തക്ക ന്യായവിധി അവസാനം അവർക്കു
ലഭിക്കും.

സ്വന്തംകഷ്ടതകെളപ്പറ്റി പൗേലാസിെന്റ ്രപശംസ
16 ഞാൻ വീണ്ടും പറയെട്ട: എെന്ന ഒരു േഭാഷൻ എന്ന്
ആരും കരുതരുത;് അഥവാ, കരുതിയാൽ, ഒരു േഭാഷൻ
എന്നേപാെലഎെന്നസ്വീകരിക്കുക.അേപ്പാൾഅൽപ്പെമാന്ന്
്രപശംസിക്കാൻ എനിക്കു കഴിയുമേല്ലാ. 17 ഇങ്ങെനയുള്ള
ആത്മ്രപശംസ കർത്തൃഹിത്രപകാരമല്ല, ഇത് ഒരു േഭാഷെന്റ
ഭാഷണമാണ്. 18അേനകരും തങ്ങള െടലൗകികേനട്ടങ്ങളിൽ
അഹങ്കരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ ഞാനും അൽപ്പം ആത്മ്രപശംസ
നടത്തെട്ട. 19 നിങ്ങൾ ജ്ഞാനികൾ ആയിരിെക്ക,
ആനന്ദപൂർവം േഭാഷന്മാെര സ്വീകരിക്കുന്നേല്ലാ!
20 വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങെള അടിമകെളേപ്പാെല
ഉപേയാഗിക്കുന്നവെരയും ചൂഷണം െചയ്യന്നവെരയും
മുതെലടുക്കുന്നവെരയും നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
േനതാവാകാൻ ്രശമിക്കുന്നവെരയും എന്തിേനെറപ്പറയുന്നു,
നിങ്ങള െട മുഖത്തടിക്കുന്നവെരേപ്പാലും നിങ്ങൾ
സഹിക്കുന്നു! 21 ഇ്രതെയാെക്ക െചയ്യാൻമാ്രതമുള്ള
ബലം ഞങ്ങൾക്കില്ലായിരുന്നു എന്നു ലജ്ജേയാെട ഞാൻ
സമ്മതിക്കുന്നു.
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മറ്റാെരങ്കിലും ്രപശംസിക്കാൻ മുതിർന്നാൽ, ഒരു
മൂഢെനേപ്പാെല ഞാൻ പറയെട്ട, ഞാനും ഇത്തിരി
്രപശംസിക്കും. 22അവർ എ്രബായേരാ? ഞാനും അേത.
അവർ ഇ്രസാേയല്യേരാ? ഞാനും അേത. അവർ
അ്രബാഹാമിെന്റ പിൻഗാമികേളാ? ഞാനുംഅേത. 23അവർ
്രകിസ്തുവിെന്റ ദാസേരാ? (സുേബാധമില്ലാത്തവെനേപ്പാെല
ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു) ഞാൻ അവെരക്കാൾ മികച്ച
ദാസൻതെന്ന. ഞാൻ അവെരക്കാൾ അധികം
അധ്വാനിച്ച . അവെരക്കാൾ ഏെറത്തവണ തടവിലായി.
അവെരക്കാൾ ഏെറ ്രകൂരമായി ചമ്മട്ടിെകാണ്ട്
അടിേയറ്റ , പല്രപാവശ്യം മരണെത്ത മുഖാമുഖം കണ്ടു.
24 അഞ്ചു്രപാവശ്യം എെന്റ സ്വന്തം ജനമായ െയഹൂദരാൽ
ഒന്നു കുറെയ നാൽപ്പത് അടിെകാണ്ടു. 25 മൂന്നുതവണ
േറാമാക്കാർ േകാലുെകാണ്ട് അടിച്ച . ഒരിക്കൽ കേല്ലറ്
ഏറ്റ . മൂന്നു്രപാവശ്യം കപ്പലപകടത്തിൽെപ്പട്ട . ഒരു
രാ്രതിയും ഒരു പകലും കടലിൽ കിടന്നു. 26 വി്രശമം
ഇല്ലാെത യാ്രതെചയ്തു. നദികളിെല ആപത്ത,്
െകാള്ളക്കാരാലുള്ള ആപത്ത,് സ്വജനത്തിൽനിന്നുള്ള
ആപത്ത,് െയഹൂേദതരരിൽനിന്നുള്ളആപത്ത,്നഗരത്തിെല
ആപത്ത,് വിജനസ്ഥലങ്ങളിെല ആപത്ത,് സമു്രദത്തിെല
ആപത്ത,് വ്യാജസേഹാദരങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ആപത്ത്
എന്നിവയിെലല്ലാം ഞാൻ അകെപ്പട്ട . 27 പലേപ്പാഴും
രാ്രതികളിൽ ഉറക്കമിളച്ച ം, വിശപ്പ ം ദാഹവും സഹിച്ച ം,
പല്രപാവശ്യം ആഹാരമില്ലാെത വലഞ്ഞും, ൈശത്യത്തിലും,
ആവശ്യത്തിനു വസ്്രതമില്ലാെതയും ഞാൻ േക്ലശിച്ച്
അധ്വാനിച്ച . 28 ഇവയ്െക്കല്ലാം പുറേമ എല്ലാ
സഭകെളയുംകുറിച്ച ള്ള ചിന്താഭാരം എന്ന സമ്മർദവും
ദിനംേതാറും ഞാൻ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. 29 നിങ്ങളിൽ
ആര് ബലഹീനനായേപ്പാഴാണ് ഞാനും ബലഹീനൻ
ആകാെതയിരുന്നിട്ട ള്ളത്? ആര് െതറ്റിലകെപ്പട്ടേപ്പാഴാണ്
ഞാൻഅേതക്കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കാതിരുന്നിട്ട ള്ളത്?

30 അഭിമാനിക്കണെമങ്കിൽ, ഞാൻ എെന്റ
ബലഹീനതകെളക്കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കും. 31 നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ൈദവവും
പിതാവുമായവൻ,ഞാൻപറയുന്നതുവ്യാജമല്ലഎന്നറിയുന്നു;
അവിടന്ന് എേന്നക്കും വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ. 32അേരതാരാജാവ്
നിേയാഗിച്ച ഭരണാധികാരി ദമസ്േകാസിൽെവച്ച് എെന്ന
ബന്ധിക്കുന്നതിനായി ദമസ്േകാസ് നഗരത്തിന് കാവൽ
ഏർെപ്പടുത്തി. 33 എന്നാൽ, എെന്ന ഒരു കുട്ടയിലാക്കി
മതിലിലുള്ള ഒരു ജനാലയിലൂെട താേഴക്കിറക്കുകയും
അങ്ങെന ഞാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈകകളിൽനിന്ന്
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രക്ഷെപ്പടുകയും െചയ്തു.

12
പൗേലാസിെന്റ ദർശനവും ജഡത്തിെലശൂലവും

1 ്രപശംസെകാണ്ടു ്രപേയാജനമിെല്ലങ്കിലും അത്
ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. ഇനി ഞാൻ കർത്താവിൽനിന്നുള്ള
ദർശനങ്ങെളയും െവളിപ്പാടുകെളയുംകുറിച്ച
്രപതിപാദിക്കാം. 2 —്രകിസ്തുവിലുള്ള ഒരു
മനുഷ്യെന എനിക്കറിയാം—പതിന്നാലു വർഷംമുമ്പ്
ഞാൻ മൂന്നാംസ്വർഗംവെര എടുക്കെപ്പട്ട . അത്
ശരീരേത്താടുകൂടിേയാ ശരീരംകൂടാെതേയാ എന്ന്
എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ, ൈദവത്തിനറിയാം. 3 ഈ ഞാൻ
പറുദീസവെര എടുക്കെപ്പട്ട . ശരീരേത്താടുകൂടിേയാ
ശരീരംകൂടാെതേയാ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ,
ൈദവം അറിയുന്നു. 4 അവാച്യവും വർണിക്കാൻ
അനുവാദമില്ലാത്തതുമായ വാക്കുകൾ ഞാൻ േകട്ട .
5 ഈ അനുഭവങ്ങെളക്കുറിച്ച് ഞാൻ ്രപശംസിക്കും.
എന്നാൽ, ഞാൻ ആത്മ്രപശംസ െചയ്യന്നത് എെന്റ
ബലഹീനതകെളക്കുറിച്ച മാ്രതമാണ്. 6 ്രപശംസിക്കണെമന്ന്
ആ്രഗഹിച്ചാലും ഞാൻ േഭാഷനാകുകയില്ല, കാരണം,
ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണ.് എങ്കിലും, ഞാൻ
്രപവർത്തിക്കുന്നതിനും ്രപസംഗിക്കുന്നതിനും അപ്പ റമായി
ആരും എെന്നക്കുറിച്ച ചിന്തിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനു ഞാൻ
അതിൽനിന്ന് പിൻവാങ്ങുകയാണ.് 7 അതിമഹത്തായ
ഈ െവളിപ്പാടുകളാൽ ഞാൻ നിഗളിച്ച േപാകാതിരിക്കാൻ
എെന്റ ശരീരത്തിൽ ഒരു ശൂലം നൽകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു—
എെന്ന പീഡിപ്പിക്കാൻ സാത്താെന്റ ദൂതെനത്തെന്ന.
8 അത് എന്നിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയണേമ എന്നു
മൂന്നു്രപാവശ്യം ഞാൻ കർത്താവിേനാട് അേപക്ഷിച്ച .
9 എന്നാൽ അവിടന്ന് എേന്നാട്, “എെന്റ കൃപ നിനക്കുമതി,
എെന്റ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞുവരുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. അതുെകാണ്ടു ്രകിസ്തുവിെന്റ
ശക്തി എന്നിൽക്കൂടി ്രപവർത്തിേക്കണ്ടതിനു ഞാൻ
അധികം ആനന്ദേത്താെട എെന്റ ബലഹീനതകെളപ്പറ്റി
്രപശംസിക്കും. 10 അതുെകാണ്ടാണ് ്രകിസ്തുവിനുേവണ്ടി
ബലഹീനതകൾ,* പരിഹാസങ്ങൾ, െഞരുക്കങ്ങൾ,
പീഡനങ്ങൾ, ൈവഷമ്യങ്ങൾ എന്നിവ സഹിക്കുന്നതിൽ
ഞാൻ ആനന്ദിക്കുന്നത്. കാരണം, ബലഹീനതയിലാണ്
ഞാൻശക്തനാകുന്നത.്

* 12:10 ബലഹീനതകൾ,വിവക്ഷിക്കുന്നത് േരാഗങ്ങൾ
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െകാരിന്ത്യെരപ്പറ്റി പൗേലാസിനുള്ളകരുതൽ
11 ഇങ്ങെന ആത്മ്രപശംസ നടത്തി എെന്നത്തെന്നെയാരു
േഭാഷനാക്കാൻ നിങ്ങളാണ് എെന്ന േ്രപരിപ്പിച്ചത്.
നിങ്ങളാണ് എെന്ന പുകഴ്േത്തണ്ടിയിരുന്നത്; കാരണം,
ഞാൻ നിസ്സാരെനങ്കിലും “അതിേ്രശഷ്ഠരായ”
അെപ്പാസ്തലന്മാെരക്കാൾ ഒട്ട ം കുറഞ്ഞവനല്ല.
12 എന്നിൽ അെപ്പാസ്തലെന്റ ലക്ഷണങ്ങളായ
അത്ഭുതങ്ങള ം അടയാളങ്ങള ം വീര്യ്രപവൃത്തികള ം
മഹാസഹിഷ്ണുതേയാടുകൂടി നിങ്ങള െട മധ്യത്തിൽ
െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നേല്ലാ. 13 ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും
ഒരു ഭാരമായിത്തീർന്നില്ല എന്നതല്ലാെത, മറ്റ സഭകെളക്കാൾ
ഏതു കാര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കുറവു
വരുത്തിയിട്ട ള്ളത്?ഈെതറ്റ്എേന്നാടുക്ഷമിച്ചാലും!

14 ഇേപ്പാൾ, മൂന്നാം്രപാവശ്യം നിങ്ങെള സന്ദർശിക്കാൻ
ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ;് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
ഒരു ഭാരവും ആകുകയില്ല, കാരണം, എനിക്കു
േവണ്ടതു നിങ്ങൾക്കുള്ളവയല്ല, നിങ്ങെളത്തെന്നയാണ്.
മാതാപിതാക്കൾക്കുേവണ്ടി മക്കളല്ല, മാതാപിതാക്കൾ
മക്കൾക്കുേവണ്ടിയാണ് സമ്പാദിച്ച െവേക്കണ്ടത്.
15 അതുെകാണ്ടു ഞാൻ എനിക്കുള്ളെതല്ലാം വളെര
ആനന്ദേത്താെട നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി െചലവാക്കുകയും
ഞാൻതെന്ന നിങ്ങൾക്കായി െചലവായിേപ്പാകുകയും
െചയ്യ ം. ഞാൻഅധികമായി സ്േനഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾഎെന്ന
അൽപ്പമായിേട്ടാ സ്േനഹിക്കുന്നത്? 16 അെതന്തായാലും
ഞാൻ നിങ്ങെള ഭാരെപ്പടുത്തിയില്ല; എന്നിട്ട ം നിങ്ങൾ
കരുതുന്നത് ഞാൻ കൗശലക്കാരനായി നിങ്ങെള
വഞ്ചിെച്ചേന്നാ? 17 നിങ്ങള െട അടുക്കൽ അയച്ച
ആരിൽക്കൂെടെയങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങെള ചൂഷണം
െചയ്തിട്ട േണ്ടാ? 18 ഞാൻ തീേത്താസിെന നിങ്ങള െട
അടുേത്തക്ക് വരാൻ ഉത്സാഹിപ്പിച്ച , ഒരു സേഹാദരെനയും
അയാേളാടുകൂെട അയച്ച . തീേത്താസ് നിങ്ങെള
കബളിപ്പിച്ച േവാ? ഞങ്ങൾ ഒേര മേനാഭാവേത്താെട
്രപവർത്തിക്കുകയും ഒേര മാർഗം പിൻതുടരുകയുമേല്ല
െചയ്തത്?

19 ഞങ്ങൾ ഇ്രതവെര ഞങ്ങെളത്തെന്ന
ന്യായീകരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാേണാ നിങ്ങൾ
ചിന്തിച്ച െകാണ്ടിരുന്നത്? എന്നാൽ അങ്ങെനയല്ല
വാസ്തവത്തിൽ ്രപിയസ്േനഹിതേര, ്രകിസ്തുവിൽ
നിങ്ങള െട ആത്മിേകാന്നതി ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഞങ്ങൾ
ഇെതല്ലാം ൈദവത്തിനുമുമ്പാെക സംസാരിക്കുന്നത്.
20 ഞാൻ വരുേമ്പാൾ, എനിക്ക് ഇഷ്ടെപ്പടാത്തവിധത്തിൽ
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നിങ്ങെള കാണുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവിധത്തിൽ
നിങ്ങൾ എെന്ന കാണുകയും െചയ്യ േമാ എന്നു ഞാൻ
ഭയെപ്പടുന്നു; ഈർഷ്യ, ശണ്ഠ, േ്രകാധം, സ്വാർഥേമാഹം,
ഭിന്നത, അപവാദം, ഏഷണി, അഹങ്കാരം, കലഹം എന്നിവ
നിങ്ങള െട മധ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുേമാെയന്നും എനിക്ക്
ആശങ്കയുണ്ട.് 21ഞാൻവീണ്ടും വരുേമ്പാൾപാപംെചയ്തിട്ട ,
തങ്ങൾ ഏർെപ്പട്ടിരുന്ന അശുദ്ധി, ൈലംഗികാധർമം,
വ്യഭിചാരം എന്നിവെയപ്പറ്റി അനുതപിക്കാത്ത പലെര
പിെന്നയും കണ്ട,് ലജ്ജിതനായി, ൈദവസന്നിധിയിൽ
ദുഃഖിേക്കണ്ടിവരുെമന്നുംഞാൻ ഭയെപ്പടുന്നു.

13
അവസാന മുന്നറിയിപ്പ കൾ

1 ഇേപ്പാൾ മൂന്നാംതവണയാണു ഞാൻ നിങ്ങെള
സന്ദർശിക്കാൻ േപാകുന്നത്. “രേണ്ടാ മൂേന്നാ േപരുെട
സാക്ഷിെമാഴികളാൽ ഏതു കാര്യത്തിെന്റയും സത്യാവസ്ഥ
ഉറപ്പാേക്കണ്ടതാണ്.”* 2-3 ഞാൻ രണ്ടാം്രപാവശ്യം
നിങ്ങേളാടുകൂെട ആയിരുന്നേപ്പാൾ പാപത്തിൽ
തുടരുന്നവെര ഒരു്രപാവശ്യം താക്കീതുെചയ്തതാണ;്
അതുതെന്ന ഞാൻ ദൂരത്തിരുന്നുെകാണ്ടും
ആവർത്തിക്കുന്നു: ഇനി വരുേമ്പാൾ മുേമ്പ
പാപംെചയ്തവേരാടും മറ്റാേരാടുംതെന്ന ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും
കാണിക്കുകയില്ല. ്രകിസ്തു എന്നിലൂെട സംസാരിക്കുന്നു
എന്നതിന് നിങ്ങൾ ആവശ്യെപ്പട്ട െതളിവായിരിക്കും അത്.
ബലഹീനനായിട്ടല്ല ്രകിസ്തു നിങ്ങെള ൈകകാര്യംെചയ്യാൻ
േപാകുന്നത,് ശക്തനായിത്തെന്നയാണ്! 4ബലഹീനതയിൽ
അവിടന്ന് ്രകൂശിക്കെപ്പട്ട െവങ്കിലും ൈദവശക്തിയാൽ
ജീവിക്കുന്നു. അതുേപാെല ഞങ്ങള ം ബലഹീനെരങ്കിലും
്രകിസ്തുവിൽ നിങ്ങെളശു്രശൂഷിേക്കണ്ടതിനുൈദവത്തിെന്റ
ശക്തിയാൽ ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട ജീവിക്കുന്നു.

5 നിങ്ങള െട വിശ്വാസം ്രപകടമാകുന്ന രീതിയിലാേണാ
നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നെതന്ന് നിങ്ങെളത്തെന്ന
പരീക്ഷിച്ച േനാക്കുക. ഈ പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ
േതാറ്റിട്ടിെല്ലങ്കിൽ ്രകിസ്തുേയശു നിങ്ങള െട മധ്യത്തിലുണ്ട്
എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നിേല്ല? 6 പരീക്ഷയിൽ ഞങ്ങൾ
േതാറ്റിട്ടില്ല എന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുെമന്നു ഞാൻ
്രപതീക്ഷിക്കുന്നു. 7 നിങ്ങൾ ഒരു തിന്മയും െചയ്യാതിരിക്കാൻ
ഞങ്ങൾ ൈദവേത്താടു ്രപാർഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ
പരീക്ഷയിൽ പതറിയിട്ടില്ല എന്നു ജനങ്ങൾ കാണണെമന്നല്ല,
പിെന്നേയാ, ഞങ്ങൾ പരാജിതരായി കാണെപ്പട്ടാൽേപാലും
* 13:1 ആവ. 19:15
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നിങ്ങൾ നന്മെചയ്യന്നവരായിരിക്കണം എന്നതാണ്
ഞങ്ങള െട ്രപാർഥന. 8സത്യത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടല്ലാെത
്രപതികൂലമായി ഒന്നും െചയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കു കഴിവില്ല.
9ഞങ്ങൾബലഹീനരുംനിങ്ങൾശക്തരുംആയിരിക്കുേമ്പാൾ
ഞങ്ങൾ ആനന്ദിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ ആത്മികപരിപൂർണത
ൈകവരിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ ്രപാർഥിക്കുന്നു.
10 കർത്താവ് എനിക്കു തന്ന അധികാരം നിങ്ങെള
ആത്മികമായി പണിതുയർത്താനുള്ളതാണ;് അല്ലാെത
നിങ്ങെള ഇടിച്ച കളയാനുള്ളതല്ല. ഞാൻ വരുേമ്പാൾ,
ഈ അധികാരം കർക്കശമായി ഉപേയാഗിക്കാൻ
ഇടവരാതിരിേക്കണ്ടതിനാണ് ദൂരത്ത് ഇരുന്നുെകാണ്ടുതെന്ന
ഈകാര്യങ്ങൾഎഴുതുന്നത്.

അഭിവാദനങ്ങൾ
11 എെന്റ അന്തിമ നിർേദശം: സേഹാദരങ്ങേള, നിങ്ങൾ
ആനന്ദിക്കുക. ആത്മികന്യ നതകൾ പരിഹരിക്കുക,
പരസ്പരം ൈധര്യംപകരുക. ഐകമത്യം ലക്ഷ്യമാക്കി
സമാധാനേത്താെട ജീവിക്കുക. സ്േനഹത്തിെന്റയും
സമാധാനത്തിെന്റയും ൈദവം നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.

12വിശുദ്ധചുംബനത്താൽപരസ്പരംഅഭിവാദനംെചയ്യ ക.
13 ഇവിെടയുള്ള സകലവിശുദ്ധരും നിങ്ങെള
അഭിവാദനംെചയ്യന്നു.

14 കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപയും
ൈദവത്തിെന്റ സ്േനഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ
കൂട്ടായ്മയും നിങ്ങെളല്ലാവേരാടുംകൂെട ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.
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ഗലാത്യർക്ക്എഴുതിയ േലഖനം

1-2 പൗേലാസ് അെപ്പാസ്തലനും കൂെടയുള്ള എല്ലാ
സേഹാദരന്മാരും,

ഗലാത്യയിലുള്ളസഭകൾക്ക്എഴുതുന്നത:്

എെന്റ അെപ്പാസ്തലത്വം മനുഷ്യരിൽനിേന്നാ
മനുഷ്യനാേലാ അല്ല, േയശു്രകിസ്തുവിനാലും
മരിച്ചവരിൽനിന്ന് േയശുവിെന ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പിച്ച
പിതാവായൈദവത്താലുംആകുന്നു.

3 നമ്മുെട പിതാവായ ൈദവത്തിൽനിന്നും
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിൽനിന്നും നിങ്ങൾക്കു
കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട. 4 ഈ
ദുഷ്ടേലാകത്തിൽനിന്ന് നെമ്മ വിടുവിേക്കണ്ടതിനു
േയശു്രകിസ്തു നമ്മുെട പാപങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
ൈദേവഷ്ട്രപകാരം തെന്നത്താൻ ഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തു.
5നമ്മുെട പിതാവായൈദവത്തിന് എെന്നേന്നക്കും മഹത്ത്വം,
ആേമൻ.

മെറ്റാരുസുവിേശഷവുമില്ല
6 ്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപയാൽ നിങ്ങെള വിളിച്ച ൈദവെത്ത
ഉേപക്ഷിച്ച് ഇ്രതേവഗം മെറ്റാരു സുവിേശഷത്തിേലക്കു
നിങ്ങൾ വ്യതിചലിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ അത്ഭുതെപ്പടുന്നു—
7 അത് സുവിേശഷേമ അല്ല! ചിലർ നിങ്ങെള
ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയും ്രകിസ്തുവിെന്റ
സുവിേശഷെത്ത വികലമാക്കാൻ ്രശമിക്കുകയുംെചയ്യന്നു
എേന്നയുള്ള . 8 ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു ്രപസംഗിച്ച
സുവിേശഷത്തിൽനിന്ന്വ്യത്യസ്തമായമെറ്റാരുസുവിേശഷം,
ഞങ്ങൾതെന്നേയാ സ്വർഗത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു ദൂതേനാ,
്രപസംഗിക്കുെന്നങ്കിൽഅയാൾ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. 9ഞങ്ങൾ
മുേമ്പ ്രപസ്താവിച്ചതുതെന്ന ഇേപ്പാഴും ആവർത്തിക്കുന്നു:
നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച സുവിേശഷത്തിനു വ്യത്യസ്തമായ
ഒരു സുവിേശഷം ആെരങ്കിലും ്രപസംഗിച്ചാൽ അയാൾ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ.

10 ഞാൻ ഇേപ്പാൾ മനുഷ്യരുെട അംഗീകാരമാേണാ
ൈദവത്തിെന്റ അംഗീകാരമാേണാ േനടാൻ ്രശമിക്കുന്നത?്
അേതാ ഞാൻ െപാതുജനെത്ത ്രപസാദിപ്പിക്കാനാേണാ
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്രശമിക്കുന്നത?് ഇേപ്പാഴും ഞാൻ മനുഷ്യെരയാണ്
്രപസാദിപ്പിക്കുന്നെതങ്കിൽഞാൻ ്രകിസ്തുവിെന്റ ദാസനല്ല.
ൈദവം പൗേലാസിെനവിളിക്കുന്നു

11 സേഹാദരങ്ങേള, ഞാൻ ്രപസംഗിച്ച സുവിേശഷം
മാനുഷികമല്ല എന്നു നിങ്ങെള ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു.
12ഞാൻഅത് ഏെതങ്കിലും മനുഷ്യനിൽനിന്ന് സ്വീകരിച്ചേതാ
പഠിച്ചേതാ അല്ല; േയശു്രകിസ്തുവിൽനിന്ന് േനരിട്ട ള്ള
െവളിപ്പാടിനാൽഎനിക്കു ലഭിച്ചതാണ്.

13 െയഹൂദാമതത്തിെല എെന്റ മുൻകാല ജീവിതൈശലി
നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ. ൈദവത്തിെന്റ സഭെയ ഞാൻ
തീ്രവമായി ഉപ്രദവിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയുംെചയ്തിരുന്നു.
14 എെന്റ പിതൃപാരമ്പര്യങ്ങളിൽ ശുഷ്കാന്തി
മൂത്ത്, സമകാലീനരായ എെന്റ ജനങ്ങെളക്കാൾ
െയഹൂദാമതത്തിൽ ഞാൻ വളെര മുേന്നറിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
15-16 എന്നാൽ, െയഹൂേദതരേരാട് സുവിേശഷം
്രപസംഗിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിനുമുേമ്പതെന്ന*
എെന്ന നിയമിക്കാനും, അവിടെത്ത കൃപയാൽ എെന്ന
അതിനായി നിേയാഗിക്കാനും ൈദവത്തിനു ്രപസാദം
േതാന്നി. അതിനായി ൈദവപു്രതൻ എനിക്കു െവളിെപ്പട്ട
ഉടൻതെന്ന ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യേനാടും വിദഗ്ദ്ധാഭി്രപായം
േതടുകേയാ; 17 എനിക്കുമുേമ്പ അെപ്പാസ്തലന്മാരായവെര
കാണാൻ െജറുശേലമിേലക്കു േപാകുകേയാ െചയ്യാെത
അേറബ്യയിേലക്കാണ് ഞാൻ േപായത്. പിന്നീട്
ദമസ്േകാസിേലക്കു മടങ്ങിവരികയും െചയ്തു.

18 പേ്രതാസുമായി† പരിചയമാേകണ്ടതിന്, മൂന്നു
വർഷത്തിനുേശഷംഞാൻെജറുശേലമിേലക്കു േപാകുകയും
പതിനഞ്ചു ദിവസം അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട താമസിക്കുകയും
െചയ്തു. 19കർത്താവിെന്റ സേഹാദരനായ യാേക്കാബിെന
ഒഴിെക മറ്റ് അെപ്പാസ്തലന്മാെര ആെരയും ഞാൻ കണ്ടില്ല.
20 ഞാൻ എഴുതുന്നതു വ്യാജമല്ല എന്നു ൈദവംമുമ്പാെക
ഞാൻഉറപ്പ തരുന്നു.

21 അതിനുേശഷം ഞാൻ സിറിയ, കിലിക്യ
എന്നീ ്രപവിശ്യകളിേലക്കുേപായി. 22 അേപ്പാഴും
ഞാൻ െയഹൂദ്യയിെല ്രകിസ്തീയസഭകൾക്ക്
അപരിചിതനായിരുന്നു. 23 “ഒരിക്കൽ നെമ്മ
ഉന്മൂലനംെചയ്യാൻ ്രശമിച്ച വ്യക്തി, താൻ
നശിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിെന്റ സുവിേശഷം
ഇേപ്പാൾ ്രപസംഗിക്കുന്നു”എന്ന് അവർ േകട്ട്, 24എെന്ന്രപതി
ൈദവെത്തമഹത്ത്വെപ്പടുത്തി.

* 1:15-16 മൂ.ഭാ.അമ്മയുെട ഗർഭപാ്രതത്തിൽനിന്ന് † 1:18 മൂ.ഭാ. േകഫാ
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2
പൗേലാസിന്അെപ്പാസ്തലന്മാരുെടഅംഗീകാരം

1 പിന്നീട്, പതിന്നാലു വർഷത്തിനുേശഷം ഞാനും
ബർന്നബാസും, തീേത്താസിെനയുംകൂട്ടി വീണ്ടും
െജറുശേലമിേലക്കു യാ്രതയായി. 2 എനിക്കു ലഭിച്ച
ഒരു ദർശനം അനുസരിച്ചായിരുന്നു അത.് ഞാൻ
ഇേപ്പാൾ തുടരുന്നതും മുമ്പ് തുടർന്നുവന്നിരുന്നതുമായ
്രപയത്നങ്ങൾ ്രപേയാജനരഹിതമായവ ആേണാ
എന്നുറപ്പിക്കുന്നതിനുേവണ്ടിസഭയുെടേനതൃനിരയിലുള്ളവരുമായി
ഒരുസ്വകാര്യ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി;ഞാൻെയഹൂേദതരേരാടു
േഘാഷിക്കുന്ന സുവിേശഷം അവരുെടമുമ്പാെക
അവതരിപ്പിച്ച . 3 എേന്നാെടാപ്പമുണ്ടായിരുന്ന
തീേത്താസ്, ഒരു ്രഗീക്കുകാരൻ ആയിരുന്നിട്ട േപാലും
അയാൾ പരിേച്ഛദനേമൽക്കാൻ ആരും അേപ്പാൾ
നിർബന്ധിച്ചില്ല. 4 നമ്മുെട ഇടയിൽ നുഴഞ്ഞുകയറിയ
ചില വ്യാജസേഹാദരന്മാർ ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള നമ്മുെട
സ്വാത്രന്ത്യെത്തക്കുറിച്ച് രഹസ്യാേന്വഷണം നടത്തി
നെമ്മ െയഹൂദ ആചാരമര്യാദകൾക്ക് അധീനരാക്കാൻ
്രശമിച്ച . 5 എങ്കിലും ഒരു നിമിഷംേപാലും ഞങ്ങൾ
അവർക്ക് അധീനരായില്ല. സുവിേശഷസത്യം നിങ്ങളിൽ
സുസ്ഥിരമാകുന്നതിനാണ്ഞങ്ങൾആ്രഗഹിച്ചത.്

6 സഭയുെട േനതൃത്വനിരയിലുള്ളവെരന്നു കരുതെപ്പടുന്ന
ആരും ഞാൻ പറഞ്ഞ സേന്ദശേത്താട് ഒന്നുംതെന്ന
കൂട്ടിേച്ചർത്തില്ല. അവർ ഏതു നിലയിലുള്ളവർ
ആയിരുന്നാലും അവെയാന്നും എനിക്ക് ബാധകവുമല്ല.
കാരണം, ൈദവത്തിനു പക്ഷേഭദമില്ലേല്ലാ!* 7 ഞാൻ
െയഹൂേദതരേരാട്† സുവിേശഷം ്രപസംഗിക്കാൻ
നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടതുേപാെലതെന്ന പേ്രതാസ് െയഹൂദേരാടും‡
സുവിേശഷം അറിയിക്കുന്നു എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി.
8 കാരണം, െയഹൂദരുെട അെപ്പാസ്തലനായ പേ്രതാസിൽ
്രപവർത്തിച്ച ൈദവംതെന്നയാണ് െയഹൂേദതരരുെട
അെപ്പാസ്തലനായ എന്നിലും ്രപവർത്തിച്ചത.് 9 സഭയിെല
അംഗീകൃത േനതൃത്വനിരയിലുള്ള യാേക്കാബും
പേ്രതാസും േയാഹന്നാനും, എനിക്കു നൽകെപ്പട്ട
കൃപെയക്കുറിച്ച് േബാധ്യം വന്നതിനാൽ, ബർന്നബാസിനും
എനിക്കും കൂട്ടായ്മയുെട വലതുകരം തന്നു. ഞങ്ങൾ
െയഹൂേദതരരുെട മധ്യത്തിേലക്കും അവർ െയഹൂദരുെട
മധ്യത്തിേലക്കും േപാകാൻ തീരുമാനെമടുത്തു. 10 ദരി്രദെര

* 2:6 അതായത,്ൈദവം മനുഷ്യെനസ്വീകരിക്കുന്നത് മുഖംേനാക്കിയല്ല. † 2:7
മൂ.ഭാ.അപരിേച്ഛദിതർ ‡ 2:7 മൂ.ഭാ. പരിേച്ഛദിതർ
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ഓർത്തുെകാള്ളണം എന്നുമാ്രതമാണ് അവർ ഞങ്ങേളാട്
ആവശ്യെപ്പട്ടത.് ഇതു െചയ്യാൻ ഞാൻ ഉത്സുകനും
ആയിരുന്നു.

പൗേലാസ് പേ്രതാസിെനഎതിർക്കുന്നു
11 എന്നാൽ, പേ്രതാസ് അേന്ത്യാക്യയിൽ
വന്നേപ്പാൾ, അയാൾ കുറ്റക്കാരെനന്നുകണ്ട് ഞാൻ
അയാെള പരസ്യമായി§ എതിർത്തു. 12 കാരണം,
െയഹൂേദതരേരാെടാത്തു ഭക്ഷണം കഴിച്ച വന്ന
പേ്രതാസ,് യാേക്കാബിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് ചിലർ
വന്നേപ്പാൾ, െയഹൂദെര ഭയന്ന് സ്വയം പിന്മാറുകയും
ഭക്ഷണം കഴിക്കാെത മാറിനിൽക്കുകയും െചയ്തു.
13 ആയതിനാൽ, മറ്റ െയഹൂദരും അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം
ഈ കാപട്യത്തിൽ പങ്കുകാരായി; ബർന്നബാസുേപാലും
അവരുെട കാപട്യത്തിേലക്കു വലിച്ചിഴയ്ക്കെപ്പടാൻ ഇത്
കാരണമായിത്തീർന്നു.

14 അവർ സുവിേശഷസത്യം അനുസരിച്ചല്ല
്രപവർത്തിക്കുന്നത് എന്നു ഞാൻ കണ്ടേപ്പാൾ അവരുെട
എല്ലാവരുെടയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ പേ്രതാസിേനാട:്
“െയഹൂദനായ താങ്കൾ െയഹൂദെനേപ്പാെലയല്ല,
െയഹൂേദതരെനേപ്പാെലയാണ് ജീവിക്കുന്നത്.
അങ്ങെനെയങ്കിൽ െയഹൂദരുെട ജീവിതൈശലി
അനുവർത്തിക്കാൻ െയഹൂേദതരെര നിർബന്ധിക്കുന്നത്
എന്തിന്?

15 “ജന്മനാ നാം െയഹൂദരാണ;് പാപികളായ
െയഹൂേദതരരല്ല. 16 ഒരു വ്യക്തി നീതീകരിക്കെപ്പടുന്നത്
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികളാലല്ല, മറിച്ച്
േയശു്രകിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താലാണ്
എന്ന് അറിയുക. ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
അനുഷ്ഠാനങ്ങളാലല്ല, ്രകിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസംവഴി
നീതീകരിക്കെപ്പേടണ്ടതിനാണ് നാം ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
വിശ്വസിച്ചത.് കാരണം ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
അനുഷ്ഠാനത്താൽആരും നീതീകരിക്കെപ്പടുന്നില്ല.

17 “നമ്മുെട നീതീകരണത്തിനായി ്രകിസ്തുവിൽ
ആ്രശയിക്കുേമ്പാൾ നാം പാപികെളന്നു െതളിഞ്ഞാൽ
്രകിസ്തു പാപത്തിെന്റ ശു്രശൂഷക്കാരനാകുേമാ?
ഒരിക്കലുമില്ല! 18 ഞാൻ തകർത്തുകളഞ്ഞതിെന
ഞാൻതെന്ന പുനർനിർമിക്കുകയാെണങ്കിൽ സ്വയം
നിയമലംഘകെനന്നുസ്ഥാപിക്കുകയാണ്.

§ 2:11 മൂ.ഭാ. േനർക്കുേനർഅഥവാ, മുഖാമുഖമായി
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19 “ൈദവത്തിനായി ജീവിേക്കണ്ടതിനു
ന്യായ്രപമാണത്തിൽക്കൂടി ന്യായ്രപമാണത്തിന്ഞാൻ മരിച്ച .
20 ഞാൻ ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട ്രകൂശിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
ഇനിമുതൽ ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല; ്രകിസ്തു ആണ് എന്നിൽ
ജീവിക്കുന്നത്. എെന്ന സ്േനഹിക്കുകയും എനിക്കുേവണ്ടി
സ്വയം അർപ്പിക്കുകയുംെചയ്ത ൈദവപു്രതനിലുള്ള
വിശ്വാസംമൂലമാണ് ഞാൻ ഇേപ്പാൾ ഈ ശരീരത്തിൽ
ജീവിക്കുന്നത്. 21ൈദവകൃപെയ ഞാൻ നിരാകരിക്കുന്നില്ല.
നീതീകരണം ന്യായ്രപമാണത്താലാെണങ്കിൽ ്രകിസ്തുവിെന്റ
മരണംനിരർഥകമാണ്!”

3
വിശ്വാസേമാ ന്യായ്രപമാണേമാ?

1 അല്ലേയാ ബുദ്ധിഹീനരായ ഗലാത്യേര! നിങ്ങെള
വ്യാേമാഹിപ്പിച്ചത് ആരാണ്? നിങ്ങള െട കണ്ണിെന്റ
മുമ്പിൽത്തെന്നയേല്ല ്രകൂശിക്കെപ്പട്ട േയശു്രകിസ്തുവിെന
സുവ്യക്തമായി ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചത്? 2 നിങ്ങളിൽനിന്ന്
ഒരു കാര്യംമാ്രതം എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി:
നിങ്ങൾക്ക് ൈദവാത്മാവ് ലഭിച്ചത് ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
്രപവൃത്തികളാലാേണാ അേതാ നിങ്ങൾ േകട്ട
സുവിേശഷം വിശ്വസിച്ചതിനാേലാ? 3 നിങ്ങൾ
ഇ്രതമാ്രതം അവിേവകികേളാ? ൈദവാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ
ആരംഭിച്ച കാര്യം ഇേപ്പാൾ മാനുഷികയത്നത്താൽ*
പൂർത്തീകരിക്കാനാേണാ നിങ്ങൾ പരി്രശമിക്കുന്നത്?
4 നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച കഷ്ടതെയല്ലാം വ്യർഥേമാ?
അതു വാസ്തവത്തിൽ വ്യർഥമായിരുെന്നങ്കിൽ
5 ൈദവം അവിടെത്ത ആത്മാവിെന നിങ്ങൾക്കു
നൽകുകയും നിങ്ങള െട മേധ്യ അത്ഭുതങ്ങൾ
്രപവർത്തിക്കുകയുംെചയ്തത് നിങ്ങൾന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
്രപവൃത്തികൾ െചയ്തതിനാേലാ; അേതാ േകട്ട സേന്ദശം
നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചതിനാേലാ? 6 അങ്ങെനയാണ്
“അ്രബാഹാം ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ൈദവം
അേദ്ദഹെത്തനീതിമാനായി കണക്കാക്കുകയുംെചയ്തത.്”†

7 വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം
നയിക്കുന്നവരാണ് യഥാർഥത്തിൽ അ്രബാഹാമിെന്റ
സന്തതികൾഎന്നു നാം മനസ്സിലാക്കണം. 8വിശ്വാസത്താൽ
ൈദവം െയഹൂേദതരെര നീതീകരിക്കുന്നു എന്നു
തിരുെവഴുത്ത് മുൻകൂട്ടിക്കണ്ടിട്ട്, “സകലരാഷ്്രടങ്ങള ം
നിന്നിലൂെട അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും”‡ എന്നുള്ള സുവിേശഷം

* 3:3 മൂ.ഭാ. ജഡത്തിൽ † 3:6 ഉൽ. 15:6 ‡ 3:8 ഉൽ. 12:3; 18:18; 22:18
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അ്രബാഹാമിേനാട് മുേമ്പതെന്നഅറിയിച്ച . 9അതുെകാണ്ട,്
ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവെരയും, വിശ്വാസിയായ
അ്രബാഹാമിെന അനു്രഗഹിച്ചതുേപാെലതെന്ന
അനു്രഗഹിക്കും.

10 ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ അനുഷ്ഠാനത്താൽ
ൈദവത്തിെന്റഅംഗീകാരംേനടാനായി ്രപവർത്തിക്കുന്നവെരല്ലാം,
ശാപത്തിൻകീഴിലാണ് എേപ്പാഴും കഴിയുന്നത.്§
തിരുെവഴുത്തിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്
ഇ്രപകാരമാണ്, “ന്യായ്രപമാണ്രഗന്ഥത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നെതല്ലാം അനുവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നവർ
ശപിക്കെപ്പട്ടവർ.”* 11 ന്യായ്രപമാണത്താൽ ൈദവനീതി
ആരും ൈകവരിക്കുകയില്ല എന്നത് സുവ്യക്തമാണേല്ലാ!
കാരണം “വിശ്വാസത്താലാണ് നീതിമാൻ ജീവിക്കുന്നത്.”†
12 ന്യായ്രപമാണം വിശ്വാസാധിഷ്ടിതമല്ല, പിെന്നേയാ
“അവ അനുസരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ അവമൂലം
ജീവിക്കും.”‡ 13 “മരത്തിൽ തൂക്കിെക്കാല്ലെപ്പടുന്നവെരല്ലാം
ശപിക്കെപ്പട്ടവർ”§ എന്ന ലിഖിതം അനുസരിച്ച,് ്രകിസ്തു
മരത്തിൽത്തൂങ്ങി നമുക്കുേവണ്ടി ശാപമായിത്തീർന്ന്
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റശാപത്തിൽനിന്ന് നെമ്മവീെണ്ടടുത്തു.
14 ഈ വീെണ്ടടുപ്പ,് അ്രബാഹാമിനു ൈദവം നൽകിയ
അനു്രഗഹം ്രകിസ്തുേയശുവിലൂെട െയഹൂേദതരർക്കും
വന്നുേചർന്നിട്ട്, വാഗ്ദാനം െചയ്യെപ്പട്ട ൈദവാത്മാവ്
വിശ്വാസംമുേഖനനമുക്കും ലഭ്യമാേകണ്ടതിനാണ.്
ന്യായ്രപമാണവും വാഗ്ദാനവും

15 സേഹാദരങ്ങേള, നിങ്ങൾക്കു സുപരിചിതമായ ഒരു
കാര്യം ഞാൻ പറയാം; സ്ഥിരമാക്കെപ്പട്ട ഒരു വിൽപ്പ്രതം
മാറ്റാേനാ അതിേനാടു കൂട്ടിേച്ചർക്കാേനാ ആരാലും
സാധ്യമല്ലേല്ലാ. 16 അ്രബാഹാമിനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സന്തതിക്കും ൈദവം വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി;
“സന്തതികൾക്ക്” എന്ന് അേനകെര ഉേദ്ദശിച്ചല്ല നൽകിയത,്
മറിച്ച് “നിെന്റ സന്തതിക്ക്,”* അതായത്, അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വംശജൻ എന്നാണ് പറയുന്നത,് അതു ്രകിസ്തുവാണ്.
17ഇതാണ്ഞാൻപറയുന്നതിെന്റസാരം: മുേമ്പതെന്നൈദവം
സ്ഥിരമാക്കി പൂർത്തീകരിക്കുെമന്ന് വാഗ്ദാനംെചയ്ത
ഉടമ്പടി—നാനൂറ്റിമുപ്പത് വർഷത്തിനുേശഷം ന്യായ്രപമാണം
നൽകെപ്പട്ട എന്ന കാരണത്താൽ—അവിടന്നുതെന്ന
അതു നിേഷധിച്ച് അസാധുവാക്കുകയില്ല. 18 അവകാശം

§ 3:10 ന്യായ്രപമാണംഅനുശാസിക്കുന്നെതല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കാൻകഴിയുേമാ
എന്നഭയത്തിലാണ് എന്നു വിവക്ഷ. * 3:10 ആവ. 27:26 † 3:11 ഹബ. 2:4
‡ 3:12 േലവ്യ. 18:5 § 3:13 ആവ. 21:23 * 3:16 ഉൽ. 12:7; 13:15; 24:7
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ന്യായ്രപമാണത്തിനാലാണ് ലഭിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതു
വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമല്ല; എന്നാൽ ൈദവം
അ്രബാഹാമിന്അത് ഒരു വാഗ്ദാനത്താലാണ് നൽകിയത.്

19 പിെന്ന എന്തിനാണ് ന്യായ്രപമാണം നൽകുകതെന്ന
െചയ്തത്? ലംഘനങ്ങൾ എന്താെണന്നുള്ളത്
വ്യക്തമാക്കാനാണ് ന്യായ്രപമാണം കൂട്ടിേച്ചർക്കെപ്പട്ടത്.
ഇത് വാഗ്ദാനം െചയ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന സന്തതിയുെട
വരവുവെരമാ്രതവുമാണ്. ഈ നിയമം ദൂതന്മാരിലൂെട ഒരു
മധ്യസ്ഥെന്റ† പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ളതാണ്. 20 ഒന്നിലധികം
വ്യക്തികൾ ഉെണ്ടങ്കിൽമാ്രതേമ ഒരു മധ്യസ്ഥെന്റ
ആവശ്യമുള്ള ;എന്നാൽൈദവംഏകനേല്ലാ.

21അങ്ങെനെയങ്കിൽന്യായ്രപമാണംൈദവികവാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക്
എതിരാേണാ? ഒരിക്കലും അല്ല. ന്യായ്രപമാണം ജീവൻ
്രപദാനംെചയ്യാൻ കഴിവുള്ളത് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ
ന്യായ്രപമാണംമുേഖന നീതീകരണം തീർച്ചയായും
ലഭ്യമാകുമായിരുന്നു. 22 എന്നാൽ സകലതും പാപത്തിെന്റ
തടവറയിലാെണന്ന് തിരുെവഴുത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.‡ ഇത്
േയശു്രകിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഓേരാരുത്തർക്കും
വിശ്വാസത്താൽ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ലഭ്യമാേക്കണ്ടതിനു
േവണ്ടിയാണ്.
ൈദവത്തിെന്റമക്കൾ

23 വിശ്വാസം നമ്മിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്
നാം ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ നിയ്രന്തണത്തിലായിരുന്നു.
വരാനിരുന്ന വിശ്വാസം െവളിെപ്പട്ടതുവെര നാം ഈ
ബന്ധനത്തിൽത്തെന്നആയിരുന്നു. 24നാം വിശ്വാസത്താൽ
നീതീകരിക്കെപ്പേടണ്ടതിന് നെമ്മ ്രകിസ്തുവിേലക്കു
നയിക്കുന്ന ഒരു സംരക്ഷകനായിരുന്നു ന്യായ്രപമാണം.
25 വിശ്വാസം വന്നുേചർന്നതിനാൽ, നാം ഇനി ആ
സംരക്ഷകെന്റകീഴിേലഅല്ല.

26 ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ
നിങ്ങെളല്ലാവരും ൈദവപു്രതന്മാർ ആകുന്നു.
27 ്രകിസ്തുവിേനാടു താദാത്മ്യെപ്പടാൻ സ്നാനേമറ്റിരിക്കുന്ന
എല്ലാവരും ്രകിസ്തുവിെന ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. 28 അവിെട
െയഹൂദെരേന്നാ െയഹൂേദതരെരേന്നാ ഇല്ല; അടിമെയേന്നാ
സ്വത്രന്തെനേന്നാ ഇല്ല; സ്്രതീെയേന്നാ പുരുഷെനേന്നാ
ഇല്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ്രകിസ്തുേയശുവിൽ ഒന്നാകുന്നു.
29 നിങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിനുള്ളവർ എങ്കിൽ അ്രബാഹാമിെന്റ
വംശജരും വാഗ്ദാന്രപകാരംഅവകാശികള ംആകുന്നു.
† 3:19 അതായത,് േമാശയുെട ‡ 3:22 മൂ.ഭാ. തിരുെവഴുത്ത് സകലെത്തയും
പാപത്തിന്അധീനമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
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4
1ഞാൻപറഞ്ഞുവരുന്നത,്അവകാശിൈശശവഘട്ടത്തിൽ
ആയിരിക്കുന്നതുവെര, സകലത്തിെന്റയും യഥാർഥ
ഉടമസ്ഥെനങ്കിലും, പിതൃസ്വത്തിേന്മൽ യാെതാരവകാശവും
ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ദാസനു തുല്യനാണ്.
2 തെന്റ പിതാവു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസംവെര
അയാൾ സംരക്ഷകരുെടയും കാര്യസ്ഥരുെടയും
അധീനതയിലായിരിക്കും. 3 അതുേപാെലതെന്ന,
നാമും ആത്മികൈശശവഘട്ടത്തിൽ േലാകത്തിെന്റ
്രപാഥമികശക്തികൾക്ക് അടിമകളായിരുന്നു.
4 എന്നാൽ ൈദവം, സ്്രതീയുെട സന്തതിയായി
ജനിച്ച് ന്യായ്രപമാണത്തിന്ന് കീഴിൽ ജീവിക്കാനായി,
നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന സമയത്തുതെന്ന അവിടെത്ത
പു്രതെന അയച്ച . 5 ഇത് ന്യായ്രപമാണത്തിൻ
കീഴിലുള്ളവെരെയല്ലാം വിലയ്ക്കു വാങ്ങുന്നതിനും
നമുക്ക് പു്രതത്വം ലഭ്യമാേക്കണ്ടതിനും ആയിരുന്നു.
6 ൈദവം അവിടെത്ത പു്രതെന്റ ആത്മാവിെന നമ്മുെട
ഹൃദയങ്ങളിേലക്ക് അയച്ചേതാ, മക്കളായ നാം ൈദവെത്ത
“അബ്ബാ,* പിതാേവ” എന്നു വിളിേക്കണ്ടതിനാണ.് 7 നിങ്ങൾ
ഇനിേമൽദാസരല്ല,മക്കളാണ്;†മക്കൾആയതിലൂെടൈദവം
നിങ്ങെളഅവിടെത്തഅവകാശികള ംആക്കിയിരിക്കുന്നു.

ഗലാത്യെരക്കുറിച്ച് പൗേലാസിനുള്ളഉത്കണ്ഠ
8 മുേമ്പ, നിങ്ങൾ ൈദവെത്തക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവർ
ആയിരുന്നതിനാൽ; ൈദവങ്ങൾ അല്ലാത്ത
എന്തിെനാെക്കേയാ അടിമെപ്പട്ട് അവെയ
േസവിച്ച വരികയായിരുന്നു. 9 എന്നാൽ, ഇേപ്പാേഴാ
ൈദവെത്ത അറിഞ്ഞ നിങ്ങൾ—ൈദവം നിങ്ങെളയും
അറിഞ്ഞിരിെക്ക—നിഷ് ്രപേയാജനവും മൂല്യഹീനവുമായ ചില
്രപാഥമികശക്തികളിേലക്ക് പിെന്നയും തിരിയുന്നെതങ്ങെന?
അവയ്ക്ക് വീണ്ടും അടിമെപ്പടാനാേണാ നിങ്ങള െട
ആ്രഗഹം? 10 നിങ്ങൾ സവിേശഷദിവസങ്ങള ം
മാസങ്ങള ം കാലങ്ങള ം വർഷങ്ങള ം ആചരിക്കുന്നു!
11 നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി അധ്വാനിച്ച എെന്റ ്രപയത്നെമല്ലാം
െവറുേതയായിേപ്പാേയാഎന്നുഞാൻ ഭയെപ്പടുന്നു!

12 സേഹാദരങ്ങേള, ഞാൻ നിങ്ങെളേപ്പാെല
ആയതുേപാെല നിങ്ങള ം എെന്നേപ്പാെല ആകാൻ ഞാൻ
നിങ്ങേളാട് വിനീതമായി അേപക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ
എനിക്ക് ഒരു േ്രദാഹവും െചയ്തിട്ടില്ല. 13 ഞാൻ ആദ്യം
നിങ്ങേളാടു സുവിേശഷം ്രപസംഗിക്കാൻ സംഗതിയായത്

* 4:6 പിതാവ്എന്നതിെന്റഅരാമ്യപദം. † 4:7 മൂ.ഭാ. പു്രതൻ
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എെന്റ ശരീരത്തിെല ബലഹീനത നിമിത്തമായിരുന്നു
എന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ. 14 എെന്റ ശരീരത്തിെന്റ
അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിച്ച എങ്കിലും
നിങ്ങൾ എെന്ന അവഗണിക്കുകേയാ ഉേപക്ഷിക്കുകേയാ
െചയ്തില്ല; മറിച്ച് ഒരു ൈദവദൂതെനേപ്പാെല,
്രകിസ്തുേയശുവിെനേപ്പാെലതെന്ന, എെന്ന സ്വീകരിച്ചേല്ലാ.
15അന്നെത്ത നിങ്ങള െട ആനന്ദം ഇേപ്പാൾ എവിെട? അന്ന്
നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട കണ്ണ കൾതെന്നയും ചൂഴ ്െന്നടുത്ത്
എനിക്കു തരുമായിരുന്നുഎന്ന്എനിക്കുറപ്പ ണ്ട്. 16എന്നാൽ,
സത്യം സംസാരിക്കുന്നതു നിമിത്തം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങള െട
ശ്രതുവായിത്തീർേന്നാ?

17 െയഹൂദാമതാനുസാരികൾ സദുേദ്ദശ്യേത്താടുകൂടിയല്ല
നിങ്ങേളാട് അമിതതാത്പര്യം കാട്ട ന്നത്; നിങ്ങെള
എന്നിൽനിന്ന് അകറ്റി അവരുെട ഉപേദശത്തിേലക്കു
നിങ്ങെള ആകർഷിക്കുക എന്നതുമാ്രതമാണ്
അവരുെട ലക്ഷ്യം. 18 സദുേദ്ദശ്യേത്താെട െചയ്യന്ന
കാര്യങ്ങളിലുള്ള വ്യ്രഗത നല്ലതുതെന്ന, അതു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉള്ളേപ്പാൾമാ്രതമല്ല, എേപ്പാഴും
അങ്ങെനയാകണെമന്നുമാ്രതം. 19 എെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങേള!
നിങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിെന്റ യഥാർഥ അനുയായികൾ
ആകുന്നതുവെര,‡ ്രപസവേവദനയനുഭവിക്കുന്ന ഒരു
അമ്മെയേപ്പാെല അതികഠിനമായി ഞാൻ പിെന്നയും
േക്ലശം സഹിക്കുന്നു. 20 ഞാൻ ഇേപ്പാൾ നിങ്ങള െട
അരിെക ആയിരുെന്നങ്കിൽ എന്നു ഞാൻ എ്രത
ആശിച്ച േപാകുന്നു! അങ്ങെനെയങ്കിൽ ഒരുപേക്ഷ
നിങ്ങേളാടുള്ള സംഭാഷണത്തിെന്റ സ്വരം മാറിേയെന.
കാരണം,നിങ്ങെളഓർത്ത്ഞാൻവളെരഅസ്വസ്ഥനാണ്.
ഹാഗറുംസാറയും

21 നിങ്ങൾ എേന്നാടു പറയുക, ന്യായ്രപമാണത്തിനു
കീഴ്െപ്പട്ടിരിക്കാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ന്യായ്രപമാണം
എന്തുപറയുന്നു എന്നു വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട േണ്ടാ?
22 ന്യായ്രപമാണത്തിൽ ഇ്രപകാരമാണ് േരഖെപ്പടുത്തുന്നത:്
അ്രബാഹാമിന് ദാസിയിൽനിന്നു ജനിച്ച ഒരുവനും
സ്വത്രന്തയിൽനിന്നു ജനിച്ച ഒരുവനുമായി രണ്ട് പു്രതന്മാർ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 23 ദാസിയിൽനിന്നു ജനിച്ച മകൻ
മനുഷ്യതാത്പര്യത്താൽമാ്രതംജനിച്ചതുംസ്വത്രന്തയിൽനിന്നു
ജനിച്ച മകൻൈദവികവാഗ്ദാനനിവൃത്തിയുമാകുന്നു.

24 ഈ രണ്ട് സ്്രതീകൾ രണ്ട് ൈദവികഉടമ്പടികള െട
്രപതീകങ്ങളാണ.് ഒന്നാമെത്ത സ്്രതീ ഹാഗർ, അടിമകളായ
‡ 4:19 മൂ.ഭാ. ്രകിസ്തു നിങ്ങളിൽ രൂപെപ്പടുന്നതുവെര
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മക്കെള ്രപസവിക്കുന്ന, സീനായിമലയുെട ്രപതീകമാണ്.
25 ഹാഗർ എന്നത് അേറബ്യയിെല സീനായി പർവതമാണ്
സൂചിപ്പിക്കുന്നത.് അത് ഇേപ്പാഴെത്ത െജറുശേലമിെന
കുറിക്കുന്നു. കാരണം, അവർ അവള െട മക്കേളാടുകൂെട
ഇേപ്പാൾ അടിമത്തത്തിലാണു കഴിയുന്നത.് 26 സാറേയാ,
സ്വർഗീയെജറുശേലമിെന്റ ്രപതീകമാണ.് സ്വത്രന്തയായ
അവളാണ് നമ്മുെട മാതാവ.് 27കാരണം, തിരുെവഴുത്തിൽ
ഇങ്ങെന േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു:
“വന്ധ്യയായവേളആനന്ദിക്കുക;
ഒരു കുഞ്ഞിനും ജന്മം നൽകിയിട്ടില്ലാത്തവേള,

്രപസവേവദനഎെന്തന്ന്അറിയാത്തവേള,
ആനന്ദത്താൽആർത്തുേഘാഷിക്കുക!

കാരണം,പരിത്യക്തയുെട മക്കൾ
ഭർത്താവുള്ളവള െട മക്കെളക്കാൾഅധികം.”§

28 എന്നാൽ സേഹാദരങ്ങേള, നാേമാ
യിസ്ഹാക്കിെനേപ്പാെല വാഗ്ദാനസന്തതികളാണ്.
29 മനുഷ്യതാത്പര്യത്താൽ ജനിച്ചവൻ അന്ന,്
വാഗ്ദാനനിവൃത്തിയായി*ജനിച്ചവെനഉപ്രദവിച്ചതുേപാെലയാണ്
ഇേപ്പാഴും സംഭവിക്കുന്നത.് 30 എന്നാൽ, തിരുെവഴുത്ത്
എന്തുപറയുന്നു? “ദാസിയുെട മകൻ സ്വത്രന്തയുെട
മകനുമായി ഒരിക്കലും ഓഹരി പങ്കിടാതിരിേക്കണ്ടതിന് ആ
ദാസിെയയുംഅവള െട മകെനയുംപുറത്താക്കിക്കളയണം”†
എന്നാണേല്ലാ. 31 ആകയാൽ സേഹാദരങ്ങേള, നാം
ദാസിയുെടയല്ല;സ്വത്രന്തയുെട മക്കളാണ്.

5
്രകിസ്തുവിലുള്ളസ്വാത്രന്ത്യം

1 ഈ സ്വാത്രന്ത്യത്തിനായിട്ടാണ് ്രകിസ്തു നെമ്മ
സ്വത്രന്തരാക്കിയത്. ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
അടിമനുകത്തിൻകീഴിൽ നാം വീണ്ടും അകെപ്പട്ട േപാകാെത
സ്വത്രന്തരായി ഉറച്ച നിൽക്കുക.

2എെന്റ വാക്കുകൾ ്രശദ്ധിക്കൂ! പൗേലാെസന്ന ഞാനാണ്
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത,് “നിങ്ങൾ പരിേച്ഛദനേമൽക്കുന്നു
എങ്കിൽ ്രകിസ്തുവിെനെക്കാണ്ടു നിങ്ങൾക്കു യാെതാരു
്രപേയാജനവും ഇല്ല.” 3 പരിേച്ഛദനത്തിനു വിേധയരാകുന്ന
എല്ലാ മനുഷ്യെരയും ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമിപ്പിക്കുന്നത,്
അവർ ന്യായ്രപമാണത്തിെല സർവനിബന്ധനകള ം
പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാെണന്നാണ്. 4 ന്യായ്രപമാണം
പാലിക്കുന്നതിലൂെട നീതീകരിക്കെപ്പടാൻ പരി്രശമിക്കുന്ന

§ 4:27 െയശ. 54:1 * 4:29 മൂ.ഭാ.ആത്മാവിൽ † 4:30 ഉൽ. 21:10
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നിങ്ങൾ, ്രകിസ്തുവുമായുള്ള ബന്ധം വിേച്ഛദിക്കെപ്പട്ടവരും
ൈദവകൃപയിൽനിന്ന് വീണുേപായവരുമാണ.് 5 എന്നാൽ,
ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ ്രപത്യാശ െവച്ചിരിക്കുന്ന
നീതീകരണം ലഭിക്കാനായി, ൈദവാത്മസഹായത്താൽ
ആകാംക്ഷേയാെട കാത്തിരിക്കുന്നു. 6 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചവർക്ക്, പരിേച്ഛദനവും
പരിേച്ഛദനമില്ലായ്മയും ഒരു വ്യത്യാസവും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല;
മറിച്ച് സ്േനഹത്തിലൂെടയുള്ള വിശ്വാസംമാ്രതേമ
്രപവർത്തനക്ഷമമാകുകയുള്ള .

7 നിങ്ങൾ നന്നായി മുേന്നറിെക്കാണ്ടിരുന്നു;
എന്നാൽ സത്യം പിൻതുടരുന്നതിൽനിന്ന് നിങ്ങെള
തടഞ്ഞതാരാണ്? 8 നിങ്ങെള വിളിച്ച ൈദവമല്ലേല്ലാ
അ്രപകാരം െചയ്തത്. 9 “അൽപ്പം പുളിപ്പ്, കുഴച്ച
മാവിെന മുഴുവനും പുളിപ്പിക്കുന്നു.” 10 നാം കർത്താവിൽ
ഒന്നായതിനാൽ നിങ്ങൾ എെന്ന െതറ്റിദ്ധരിക്കുകയില്ല
എന്ന ആത്മവിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട.് നിങ്ങെള
ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നയാൾ ആരായിരുന്നാലും
അയാൾ ൈദവശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകതെന്ന െചയ്യ ം.
11 സേഹാദരങ്ങേള, എെന്റ ്രപസംഗം ഇേപ്പാഴും
പരിേച്ഛദനം ഏൽക്കണം എന്നതായിരുെന്നങ്കിൽ
ഞാൻ ഇേപ്പാഴും ഉപ്രദവിക്കെപ്പടുമായിരുേന്നാ?
അങ്ങെനയായിരുെന്നങ്കിൽ ്രകൂശിെന്റ സുവിേശഷം
്രപസംഗിക്കുേമ്പാൾ യാെതാരുവിധ വിേദ്വഷവും
ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലേല്ലാ. 12 പരിേച്ഛദനം ്രപസംഗിച്ച്
നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നവരുെട
ലിംഗം േഛദിക്കെപ്പട്ട േപാെയങ്കിൽ എന്നു ഞാൻ
ആശിച്ച േപാകുന്നു.

ആത്മാവിനാലുള്ളജീവിതം
13 സേഹാദരങ്ങേള, പരിപൂർണസ്വാത്രന്ത്യത്തിൽ
ജീവിക്കാനാണ് നിങ്ങെള വിളിച്ചിരിക്കുന്നത.് എന്നാൽ
നിങ്ങള െട സ്വാത്രന്ത്യം നിങ്ങളിെല പാപ്രപകൃതെത്ത
തൃപ്തിെപ്പടുത്താൻ അനുവദിക്കാെത, സ്േനഹത്തിൽ
പരസ്പരം ദാസരായി ശു്രശൂഷ െചയ്യ ക. 14 “നീ
നിെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന നിെന്റ
അയൽവാസിെയയും സ്േനഹിക്കുക”* എന്ന
ഒെരാറ്റ കൽപ്പന ്രപാവർത്തികമാക്കുന്നതിലൂെട
സർവന്യായ്രപമാണവും പൂർത്തീകരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
15 നിങ്ങൾ പരസ്പരം മുറിേവൽപ്പിക്കുകയും

* 5:14 േലവ്യ. 19:18
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കടിച്ച കീറുകയുംെചയ്താൽ,ഓർക്കുക! നിങ്ങൾപരസ്പരം
നശിപ്പിക്കുകയാണ്!

16 ആകയാൽ ഞാൻ പറയുന്നു: യാെതാരുവിധത്തിലും
പാപത്തിെന്റ ഇച്ഛകൾക്ക് വശംവദരാകാെത
ൈദവാത്മനിയ്രന്തണത്തിൽ ജീവിക്കുക. 17 പാപാസക്തി
ൈദവാത്മാഭിലാഷത്തിനും ൈദവാത്മാഭിലാഷം
പാപാസക്തിക്കും വിരുദ്ധമാണ.് ഇവ പരസ്പരം
ശ്രതുക്കളാണ;്അതുെകാണ്ട്നിങ്ങൾആ്രഗഹിക്കുന്നെതല്ലാം
്രപവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുമില്ല. 18 നിങ്ങൾ
ൈദവാത്മാവിനാൽ നയിക്കെപ്പടുന്നവെരങ്കിൽ നിങ്ങൾ
ന്യായ്രപമാണത്തിന്അധീനരല്ല.

19 മനുഷ്യസഹജമായ പാപ്രപവൃത്തികൾ,
ൈലംഗികാധർമം, അസാന്മാർഗികത, കുത്തഴിഞ്ഞ
ജീവിതരീതി; 20വി്രഗഹാരാധന, ദുർമ്രന്തവാദം; പക, കലഹം,
ജാരശങ്ക,കലാപം,സ്വാർഥത, ദ്വന്ദ്വപക്ഷം, ഭിന്നത, 21അസൂയ,
മദ്യപാനം, അഴിഞ്ഞാട്ടം തുടങ്ങിയവെയന്നു വ്യക്തമാണ്.
ഈ കാര്യങ്ങൾ ്രപവർത്തിക്കുന്നവർ ൈദവരാജ്യം
അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാട് മുേമ്പ
പറഞ്ഞിരുന്നതുേപാെലവീണ്ടുംആവർത്തിക്കുകയാണ.്

22 എന്നാൽ, ആത്മാവിെന്റ ഫലം, സ്േനഹം,
ആനന്ദം, സമാധാനം, ദീർഘക്ഷമ, ദയ, ഉദാരത,
വിശ്വസ്തത, 23 സൗമ്യത, ആത്മനിയ്രന്തണം
എന്നിവയാണ.് ഇവയ്െക്കതിരായി ഒരു
ന്യായ്രപമാണവുമില്ല. 24എന്നാൽ, ്രകിസ്തുേയശുവിനുള്ളവർ
മനുഷ്യസഹജമായ ്രപവൃത്തികെള അതിെന്റ എല്ലാവിധ
േഭാഗവിലാസങ്ങേളാടുംകൂടി ്രകൂശിച്ചിരിക്കുന്നു.
25 നാം ആത്മാവിനാൽ ജീവിക്കുന്നവരായതുെകാണ്ട്
നമ്മുെട ജീവിതത്തിെന്റ എല്ലാ േമഖലകള ം
ആത്മനിയ്രന്തിതമായിരിക്കണം. 26 നാം അഹംഭാവികളായി
പരസ്പരം ്രപേകാപിപ്പിക്കുന്നവരും മത്സരിക്കുന്നവരും
ആകരുത.്

6
എല്ലാവർക്കും നന്മെചയ്യ ക

1 സേഹാദരങ്ങേള, ആെരങ്കിലും പാപത്തിൽ
പിടിക്കെപ്പടുകയാെണങ്കിൽ, ആത്മികരായ നിങ്ങളാണ്
ആ വ്യക്തിെയ സൗമ്യമായി പുനരുദ്ധരിേക്കണ്ടത്. നിങ്ങള ം
പാപത്തിെന്റ ്രപേലാഭനത്തിൽഅകെപ്പട്ട േപാകാതിരിക്കാൻ
സൂക്ഷിക്കുക. 2 പരസ്പരം ഭാരങ്ങൾ വഹിച്ച െകാണ്ട്
്രകിസ്തുവിെന്റ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുക. 3 ഒരു
വ്യക്തി, ആരുമല്ലാതിരിെക്ക, താൻ ആേരാ
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ആെണന്നു ചിന്തിക്കുെന്നങ്കിൽ, അയാൾ സ്വയം
വഞ്ചിക്കുകയാണ്. 4ഓേരാരുത്തരും സ്വന്തം ്രപവൃത്തികെള
വിലയിരുത്തെട്ട. അങ്ങെനയുള്ളവർക്ക് തങ്ങെള
മറ്റാരുമായും താരതമ്യംെചയ്യാെത സ്വയം അഭിമാനിക്കാൻ
കഴിയും. 5 ഓേരാരുത്തരും സ്വന്തം ്രപവൃത്തികൾക്ക്
ഉത്തരവാദികളാണ്. 6 തിരുവചനം പഠിക്കുന്നവെരല്ലാം
പഠിപ്പിക്കുന്നയാൾക്ക്സർവനന്മയും പങ്കിടണം.

7 നിങ്ങെളത്തെന്ന വഞ്ചിക്കരുത്. ൈദവെത്ത
കബളിപ്പിക്കുക അസാധ്യം. ഒരു മനുഷ്യൻ െകായ്യന്നത്
അയാൾ വിതയ്ക്കുന്നതുതെന്നയായിരിക്കും.
8 പാേപച്ഛകള െട നിവൃത്തിമാ്രതം ലക്ഷ്യമാക്കി
വിതയ്ക്കുന്നവർ അതിൽനിന്നുതെന്ന നാശം െകായ്യ കയും
ൈദവാത്മാവിെന ്രപസാദിപ്പിക്കാനായി വിതയ്ക്കുന്നവൻ
ൈദവാത്മാവിൽനിന്നുതെന്ന നിത്യജീവെന െകായ്യ കയും
െചയ്യ ം. 9 നന്മ െചയ്യന്നതിൽ നാം ക്ഷീണിതരാകരുത.്
നാം മടുത്തുേപാകാതിരുന്നാൽ സമയം വരുേമ്പാൾ വലിയ
വിളവ് െകായ്െതടുക്കും. 10 അതുെകാണ്ട,് അവസരം
ലഭിക്കുേമ്പാെഴല്ലാം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നമ്മൾ നന്മ
െചയ്യന്നവരാകണം; ്രപേത്യകിച്ച് വിശ്വാസകുടുംബങ്ങളിെല
അംഗങ്ങേളാട്.

പരിേച്ഛദനമല്ല,പുതിയസൃഷ്ടിയാണു േവണ്ടത്
11 േനാക്കൂ, എെന്റ സ്വന്തം ൈകയാൽ എ്രത വലിയ
അക്ഷരങ്ങളിലാണ്ഞാൻനിങ്ങൾെക്കഴുതുന്നത!്

12 മനുഷ്യരുെട മതിപ്പ പിടിച്ച പറ്റാൻ ്രശമിക്കുന്നവരാണ്
പരിേച്ഛദനേമൽക്കാൻ നിങ്ങെള നിർബന്ധിക്കുന്നത.് അവർ
അങ്ങെനെചയ്യന്നതിന് ഒേരെയാരു കാരണം ്രകിസ്തുവിെന്റ
്രകൂശിെന്റസേന്ദശം ്രപസംഗിക്കുേമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന പീഡനം
ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ.് 13 പരിേച്ഛദനവാദികൾതെന്നയും
ന്യായ്രപമാണം പൂർണമായും ്രപാവർത്തികമാക്കുന്നില്ല,
എന്നിട്ട ം പരിേച്ഛദനം എന്ന ശാരീരിക അനുഷ്ഠാനത്തിന്
നിങ്ങെള വിേധയെപ്പടുത്തി എന്നതിൽ അഭിമാനിക്കാനാണ്
അവർനിങ്ങെളപരിേച്ഛദനംഏൽപ്പിക്കാൻപരി്രശമിക്കുന്നത്.
14 ഞാേനാ, കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
്രകൂശിൽ അല്ലാെത മെറ്റാന്നിലും ്രപശംസിക്കുകയില്ല;
കാരണം, േയശുവിെന്റ ്രകൂശുമരണത്താൽ േലാകം
എനിക്കു ്രകൂശിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; ഞാൻ േലാകത്തിനും.
15 പരിേച്ഛദനവും പരിേച്ഛദനമില്ലായ്മയും അല്ല,
പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുക എന്നതാണ് പരമ്രപധാനം.
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16 ഈ നിയമം പിൻതുടരുന്ന എല്ലാവർക്കും—
ൈദവത്തിെന്റ ഇ്രസാേയലിനും—കരുണയും സമാധാനവും
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

17 ഇനി എെന്ന ആരും വിഷമിപ്പിക്കരുത;് കാരണം
േയശുവിെന്റ ചാപ്പ എെന്റ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ
വഹിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ!*

18 സേഹാദരങ്ങേള, നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപ നിങ്ങള െട ആത്മാേവാടുകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.ആേമൻ.

* 6:17 േയശുവിനുേവണ്ടി ധാരാളം കഷ്ടവും േവദനയുംഅനുഭവിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ
എന്നു വിവക്ഷ. ഉടമസ്ഥെന്റ അടയാളം ചുട്ട പഴുത്ത ഇരുമ്പുെകാണ്ട്
മൃഗങ്ങള െടേമൽ േരഖെപ്പടുത്തുമായിരുന്നു.
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എേഫസ്യർക്ക്എഴുതിയ േലഖനം
1 ൈദവഹിതത്താൽ ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
അെപ്പാസ്തലനായപൗേലാസ,്

്രകിസ്തുേയശുവിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചവരായി
എേഫേസാസിൽ ഉള്ള*വിശുദ്ധർക്ക്,എഴുതുന്നത്:

2 നമ്മുെട പിതാവായ ൈദവത്തിൽനിന്നും കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിൽനിന്നും നിങ്ങൾക്കു കൃപയും
സമാധാനവും ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

്രകിസ്തുവിലുള്ളആത്മികാനു്രഗഹങ്ങൾ
3 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ൈദവവും
പിതാവുമായവൻ വാഴ്ത്തെപ്പടെട്ട. അവിടന്ന് സ്വർഗത്തിെല
സർവ ആത്മികാനു്രഗഹങ്ങളാലും ്രകിസ്തുവിൽ നെമ്മ
അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു. 4തിരുസന്നിധിയിൽ നാം വിശുദ്ധരും
നിഷ്കളങ്കരും ആയിത്തീരാൻേവണ്ടി സ്േനഹത്താൽ
ൈദവം നെമ്മ േലാകസ്ഥാപനത്തിനുമുേമ്പ ്രകിസ്തുവിൽ
െതരെഞ്ഞടുത്തു. 5 ൈദവം, തിരുഹിതത്തിെന്റ
്രപസാദ്രപകാരം േയശു്രകിസ്തുവിലൂെട നമുക്കു പു്രതത്വം
നൽകിനെമ്മഅവിടേത്തക്കുേവണ്ടിമുൻനിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.
6 ഇത് അവിടന്ന് സ്േനഹസ്വരൂപനിലൂെട നമുക്കു
നിർേലാപമായി നൽകിയ മഹനീയകൃപയുെട
പുകഴ്ചയ്ക്കുേവണ്ടിയായിരുന്നു. 7 ൈദവത്തിെന്റ
കൃപാസമൃദ്ധിക്ക് അനുസൃതമായി ്രകിസ്തുവിൽ നമുക്ക,്
അവിടെത്ത രക്തത്താൽ പാപവിേമാചനെമന്ന വീെണ്ടടുപ്പ
ലഭിച്ച . 8 ൈദവം ആ കൃപ നമ്മിൽ സമൃദ്ധമായാണ്
വർഷിച്ചത.് സകലവിേവകേത്താടും ജ്ഞാനേത്താടുംകൂെട
9ൈദവം ്രകിസ്തുവിൽസ്ഥാപിതമാക്കിയ തിരുഹിതത്തിെന്റ
രഹസ്യം അവിടെത്ത സദുേദ്ദശ്യമനുസരിച്ച് നമുക്കു
െവളിെപ്പടുത്തി. 10 ആ രഹസ്യേമാ, സ്വർഗത്തിലും
ഭൂമിയിലുമുള്ള സകലതും, കാലസമ്പൂർണതയിൽ
്രകിസ്തുവിൽ ഒന്നായിേച്ചർക്കുകഎന്നതാണ്.

11-12 സ്വഹിതമനുസരിച്ച് എല്ലാറ്റിെനയും
്രപവർത്തനനിരതമാക്കുന്ന ൈദവം, അവിടന്ന്
മുൻനിയമിച്ചിരുന്ന പദ്ധതിയനുസരിച്ച,് ആദ്യം ്രകിസ്തുവിൽ
്രപത്യാശെവച്ചവരായ ഞങ്ങൾ അവിടെത്ത മഹത്ത്വത്തിെന്റ

* 1:1 ചി.ൈക.്രപ.എേഫേസാസിൽ ഉള്ള,എന്നതുകാണുന്നില്ല.
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പുകഴ്ചയായിത്തീേരണ്ടതിന് നെമ്മ അവകാശമായി
െതരെഞ്ഞടുത്തു. 13 അങ്ങെന നിങ്ങള ം ്രകിസ്തുവിൽ—
സത്യവചനം,അതായത,് നിങ്ങെള രക്ഷിക്കുന്നസുവിേശഷം,
േകൾക്കുകയും ്രകിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയുംെചയ്ത
നിങ്ങൾ—വാഗ്ദാനത്തിൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ
മു്രദയിടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 14 അവിടെത്ത മഹത്ത്വത്തിെന്റ
പുകഴ്ചയ്കായിട്ട,് ൈദവത്തിെന്റ വകയായ നാം
അവകാശമാക്കുന്ന വീെണ്ടടുപ്പിെന്റ ആദ്യഗഡുവാണ് ഈ
ആത്മാവ്.

സ്േതാ്രതാർപ്പണവും ്രപാർഥനയും
15 ഈ കാരണത്താൽ, കർത്താവായ േയശുവിൽ
നിങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസെത്തയും സകലവിശുദ്ധേരാടുമുള്ള
സ്േനഹെത്തയുംകുറിച്ച േകട്ടതുമുതൽ 16 ഞാനും എെന്റ
്രപാർഥനയിൽനിങ്ങെളസ്മരിച്ച െകാണ്ടുനിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
എേപ്പാഴും സ്േതാ്രതംെചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
17 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ൈദവം,
േതേജാമയനായ പിതാവ,് അവിടെത്ത സുവ്യക്തമായി
മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു ജ്ഞാനത്തിെന്റയും
െവളിപ്പാടിെന്റയും ആത്മാവിെന നൽകെട്ട എന്നു ഞാൻ
എേപ്പാഴും ്രപാർഥിക്കുന്നു. 18 മാ്രതവുമല്ല, നിങ്ങള െട
ഹൃദയം† ്രപകാശപൂരിതമായിത്തീർന്നിട്ട് അവിടന്ന്
നിങ്ങെള വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ്രപത്യാശയും അവിടെത്ത
വിശുദ്ധർക്കു ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന േതേജാമയമായ
അവകാശത്തിെന്റ സമൃദ്ധിയും 19 വിശ്വസിക്കുന്നവരായ
നമുക്കുേവണ്ടിയുള്ള അവിടെത്ത അതുല്യമായ
ശക്തിയും നിങ്ങൾ അറിേയണെമന്നും ഞാൻ
്രപാർഥിക്കുന്നു. 20-21ഈശക്തിതെന്നയാണ്, ്രകിസ്തുവിെന
മരിച്ചവരിൽനിന്നുയിർപ്പിച്ച് എല്ലാ ഭരണത്തിനും
അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും കർത്തൃത്വത്തിനും മീേത
സ്വർഗത്തിൽതെന്റവലതുഭാഗത്ത,്ഈയുഗത്തിൽമാ്രതമല്ല,
വരാനുള്ളതിലും വിളിക്കെപ്പട്ട എല്ലാ നാമത്തിനും അത്യന്തം
മീേത, ഇരുത്താൻ ൈദവം ്രപേയാഗിച്ച അതിമഹത്തായ
ശക്തി. 22 അവിടന്നു സകലതും ്രകിസ്തുവിെന്റ
കാൽക്കീഴിലാക്കി ്രകിസ്തുവിെന എല്ലാറ്റിെന്റയും
ശിരസ്സായിരിക്കാൻ സഭയ്ക്കുേവണ്ടി നിേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു.
23 സകലെത്തയും സർവവിധത്തിലും സമ്പൂർണമാക്കുന്ന
അവിടെത്ത സമ്പൂർണതയാകുന്നു ്രകിസ്തുവിെന്റ
ശരീരമാകുന്നസഭ.

† 1:18 മൂ.ഭാ.ഹൃദയദൃഷ്ടി
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2
മരണത്തിൽനിന്ന് ജീവനിേലക്ക്

1 നിങ്ങൾ സ്വന്തം നിയമലംഘനങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും
മരിച്ചവരായിരുന്നു: 2 അവയിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഈ
േലാകത്തിെന്റ വഴികൾ പിൻതുടർന്ന,് ആകാശത്തിെല
അന്ധകാരശക്തിയുെട ്രപഭുവിെന, അനുസരണേക്കടിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ ഇേപ്പാൾ ്രപവർത്തനനിരതമായിരിക്കുന്ന
ആത്മാവിെനത്തെന്ന, അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച വന്നു.
3 ഇ്രപകാരം നാം എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ നമ്മുെട
ജഡികാഭിലാഷങ്ങളിൽ അഭിരമിച്ച് അതിെന്റ
ആ്രഗഹങ്ങൾക്കും ചിന്തകൾക്കും അധീനരായി
ജീവിച്ച . മറ്റള്ളവെരേപ്പാെലതെന്ന നാമും ്രപകൃതിയാൽ
േ്രകാധപാ്രതങ്ങൾ ആയിരുന്നു. 4 എന്നിട്ട ം കരുണയിൽ
അതിസമ്പന്നനായ ൈദവം, നേമ്മാടുള്ള അവിടെത്ത
അതിരില്ലാത്തസ്േനഹംനിമിത്തം,നാം നിയമലംഘനങ്ങളിൽ
മൃതരായിരുന്നേപ്പാൾത്തെന്ന 5 ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട
നെമ്മ ജീവനുള്ളവരാക്കി; ൈദവകൃപയാലാണ് നിങ്ങൾ
രക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത.് 6 ്രകിസ്തുേയശുവിേനാടുകൂടി
ൈദവം നെമ്മ ഉയിർപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ അവിടേത്താെടാപ്പം
നെമ്മ ഇരുത്തുകയും െചയ്തു. 7 അവിടന്ന് ഇ്രപകാരം
െചയ്തത്, നേമ്മാടുള്ള ദയയാൽ, ്രകിസ്തുേയശുവിലൂെട
നമുക്ക് കൃപയുെട അതുല്യമായ സമൃദ്ധി വരുംകാലങ്ങളിൽ
്രപദർശിപ്പിക്കുന്നതിനു േവണ്ടിയായിരുന്നു. 8 കൃപയാൽ
നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കെപ്പട്ട ; അതു വിശ്വാസത്തിലൂെടയാണ്.
നിങ്ങളിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതല്ല ആ രക്ഷ; ൈദവത്തിെന്റ
ദാനമാണ.് 9 ഈ രക്ഷ എന്നത് നാം െചയ്ത
സൽ്രപവൃത്തികള െട ്രപതിഫലമായിട്ടല്ല ലഭിക്കുന്നത്.
അങ്ങെനയായിരുെന്നങ്കിൽനമുക്ക്ആത്മ്രപശംസ െചയ്യാൻ
വകയുണ്ടാകുമായിരുന്നു. 10 നാം ൈദവകരങ്ങള െട
സൃഷ്ടിൈവദഗ്ദ്ധ്യമാണ്. സൽ്രപവൃത്തികൾ
െചയ്യന്നതിനായിട്ടാണ് ്രകിസ്തുേയശുവിൽ നാം
സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത,്അ്രപകാരം െചയ്യന്നതിന്ൈദവം
മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചതുമാണ.്

്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ളഐക്യം
11 ആകയാൽ, ജന്മനാ നിങ്ങൾ “െയഹൂേദതരർ”
ആയിരുെന്നന്ന് ഓർക്കുക. അന്ന,് ൈകെകാണ്ടുള്ള
പരിേച്ഛദനം ശരീരത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന െയഹൂദന്മാർ
നിങ്ങെള “പരിേച്ഛദനം ഇല്ലാത്ത അശുദ്ധർ” എന്നു
വിളിച്ചിരുന്നു. 12 ആ കാലത്തു നിങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിെന
അറിയാത്തവരും ഇ്രസാേയൽ പൗരത്വത്തിന് അന്യരും
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വാഗ്ദാനസേമതമുള്ള ൈദവികഉടമ്പടികളിൽ
ഓഹരിയില്ലാത്തവരും ഈ േലാകത്തിൽ ൈദവവുമായി
യാെതാരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ്രപത്യാശാരഹിതരും
ആയിരുന്നു. 13 നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ദൂരത്തായിരുന്നു;
എന്നാൽ ഇേപ്പാഴാകെട്ട, ്രകിസ്തുേയശുവിേനാട്
ഏകീഭവിച്ചിരിക്കുകയാൽ ്രകിസ്തുവിെന്റ രക്തത്താൽ*
സമീപത്തു െകാണ്ടുവരെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

14-15 ്രകിസ്തുതെന്ന നമ്മുെട സമാധാനം; അവിടന്ന്
്രകൂശിൽ സ്വന്തം ശരീരം അർപ്പിച്ച െകാണ്ട് ആജ്ഞകള ം
അനുഷ്ഠാനങ്ങള ം ആകുന്ന ന്യായ്രപമാണം റദ്ദാക്കി
െയഹൂദെരയും െയഹൂേദതരെരയും അകറ്റിനിർത്തിയിരുന്ന
ശ്രതുതയുെട വന്മതിലിെന തകർത്ത്അവെര ഒന്നാക്കിമാറ്റി;
ഇങ്ങെന ്രകിസ്തുവിൽ ഒരു പുതിയ ജനതയാക്കി
അവെര സൃഷ്ടിച്ച് സമാധാനം വരുത്തി. 16 ്രകൂശിെല
മരണത്താൽഇരുകൂട്ടെരയും ഒരു ശരീരമാക്കിൈദവേത്താട്
അനുരഞ്ജിപ്പിച്ച് അവരുെട ശ്രതുത ഇല്ലായ്മെചയ്തു.
17അവിടന്ന് വന്നു ദൂരസ്ഥരായ നിങ്ങേളാടും സമീപസ്ഥരായ
ഞങ്ങേളാടും സമാധാനം ്രപേഘാഷിച്ച . 18 ്രകിസ്തു
മുഖാന്തരം നമുക്ക് ഇരുകൂട്ടർക്കും ഒേര ആത്മാവിൽ
പിതാവിങ്കേലക്കു ്രപേവശനം ഉണ്ട്.

19 അതിനാൽ, നിങ്ങൾ ഇനിേമൽ അപരിചിതരും
വിേദശികള മല്ല; വിശുദ്ധേരാെടാത്ത് സഹപൗരത്വം
പങ്കിടുന്നവരും ൈദവത്തിെന്റ കുടുംബവുമാണ്.
20 ്രകിസ്തുേയശു എന്ന ആധാരശിലേയാടു
േചർത്ത് അെപ്പാസ്തലന്മാരും ്രപവാചകന്മാരും
എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിേന്മൽ പണിയെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
ഭവനം. 21 ്രകിസ്തുവിൽ െകട്ടിടം ഒന്നാെക നന്നായി
ഇണങ്ങിേച്ചർന്ന് കർത്താവിൽ വിശുദ്ധമന്ദിരമായി
വളരുന്നു. 22 നിങ്ങള ം ്രകിസ്തുവിൽ, ൈദവത്തിെന്റ
ആത്മികനിവാസസ്ഥാനമാേകണ്ടതിന് ഒരുമിച്ച േചർത്ത്
പണിയെപ്പടുന്നു.

3
െയഹൂേദതരർക്കുേവണ്ടിയുള്ളൈദവികപദ്ധതി

1 അതുെകാണ്ട,് പൗേലാസ് എന്ന ഞാൻ
െയഹൂേദതരരായ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
തടവുകാരനായിരിക്കുന്നു.

2 നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ൈദവം എെന്ന ഏൽപ്പിച്ച
ൈദവകൃപയുെട കാര്യവിചാരകത്വം എെന്തന്നു നിങ്ങൾ

* 2:13 ്രകിസ്തുവിെന്റ രക്തത്താൽ,വിവക്ഷിക്കുന്നത് ്രകൂശുമരണത്താൽ
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േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 3 ഞാൻ മുേമ്പതെന്ന ചുരുക്കത്തിൽ
എഴുതിയിട്ട ള്ളതുേപാെല, െവളിപ്പാടിനാൽ എനിക്ക് ആ
രഹസ്യം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. 4 ഇതു നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ,
്രകിസ്തുവിെനസംബന്ധിച്ച രഹസ്യെത്തക്കുറിച്ച് എനിക്കുള്ള
ഉൾക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ്രഗഹിക്കാൻ സാധിക്കും. 5 ഈ
രഹസ്യം ൈദവത്തിെന്റ വിശുദ്ധ അെപ്പാസ്തലന്മാർക്കും
്രപവാചകന്മാർക്കും ആത്മാവിനാൽ ഇേപ്പാൾ
്രപത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നതുേപാെല മുൻതലമുറകളിെല
മനുഷ്യപു്രതർക്ക് ്രഗഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
6സുവിേശഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂെട െയഹൂേദതരരും
ഇ്രസാേയലിേനാെടാപ്പം അവകാശമുള്ളവരും
ഏകശരീരത്തിെന്റ അവയവങ്ങള ം ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
ൈദവികവാഗ്ദാനത്തിെന്റ പങ്കാളികള ം ആകുന്നു
എന്നതാണ്ഈരഹസ്യം.

7 ൈദവശക്തിയുെട ്രപവർത്തനത്താൽ, എനിക്കു
ലഭിച്ച ൈദവികകൃപാദാനംമുേഖന, ഞാൻ ഈ
സുവിേശഷത്തിനു ശു്രശൂഷകനായിത്തീർന്നു. 8 ഞാൻ
എല്ലാ വിശുദ്ധരിലും ഏറ്റവും െചറിയവനാണ്.
എങ്കിലും ഈ കൃപ എനിക്കു നൽകിയിരിക്കുന്നത്
്രകിസ്തുവിലുള്ള അ്രപേമയധനെത്തപ്പറ്റി െയഹൂേദതരേരാട്
അറിയിക്കാനും 9 സകലതും സൃഷ്ടിച്ച ൈദവത്തിൽ
അനാദികാലംമുതൽ മറഞ്ഞിരുന്ന രഹസ്യത്തിെന്റ
വ്യവസ്ഥ എെന്തന്ന് എല്ലാവെരയും ്രഗഹിപ്പിക്കാനുമാണ.്
10-11 ൈദവത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യേമാ, നമ്മുെട കർത്താവായ
്രകിസ്തുേയശുവിൽ അവിടന്നു പരിപൂർണമാക്കിയ
നിത്യലക്ഷ്യത്തിനനുസൃതമായി അവിടെത്ത
അപരിേമയജ്ഞാനം സ്വർഗത്തിെല വാഴ്ചകൾക്കും
അധികാരങ്ങൾക്കും ഇേപ്പാൾ സഭയിലൂെട വ്യക്തമാക്കുക
എന്നതായിരുന്നു. 12 ്രകിസ്തുവിലും ്രകിസ്തുവിലുള്ള
വിശ്വാസത്താലും നമുക്ക് ൈദവെത്ത സ്വാത്രന്ത്യേത്താടും
ൈധര്യേത്താടും സമീപിക്കാം. 13 അതുെകാണ്ട,്
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള എെന്റ കഷ്ടതകൾ
നിങ്ങള െട മഹത്ത്വമാകയാൽ അവനിമിത്തം നിങ്ങൾ
അൈധര്യെപ്പട്ട േപാകരുെതന്നുഞാൻഅേപക്ഷിക്കുന്നു.
എേഫസ്യർക്കുേവണ്ടിയുള്ള ്രപാർഥന

14 ഇതിനാൽ, സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള
സകലകുടുംബങ്ങൾക്കും േപരു ലഭിക്കാൻ കാരണമായ*
15പിതാവിെന്റ സന്നിധിയിൽഞാൻ മുട്ട മടക്കുന്നു. 16ഞാൻ
്രപാർഥിക്കുന്നത്ൈദവംഅവിടെത്തേതജേസ്സറിയധനത്തിന്

* 3:14 സകലത്തിെന്റയുംസൃഷ്ടാവായഎന്നുവിവക്ഷ.



എേഫസ്യർ 3:17 537 എേഫസ്യർ 4:9

അനുസൃതമായി അവിടെത്ത ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങള െട
ആന്തരിക വ്യക്തിത്വെത്ത ശക്തിെപ്പടുത്തണെമന്നും,
17 വിശ്വാസത്താൽ ്രകിസ്തു നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങളിൽ
അധിവസിക്കാൻവരം ലഭിക്കണെമന്നും, 18-19സ്േനഹത്തിൽ
േവരുകൾ ആഴ്ന്നിറങ്ങി അതിൽത്തെന്ന അടിസ്ഥാനം
ഇട്ടവരായി എല്ലാ ജ്ഞാനത്തിനും അതീതമായ
്രകിസ്തുസ്േനഹത്തിെന്റ വീതിയും നീളവും ഉയരവും
ആഴവും എെന്തന്നു സകലവിശുദ്ധേരാടുെമാപ്പം ്രഗഹിക്കാൻ
നിങ്ങൾക്കു ശക്തി ലഭിക്കണെമന്നും, ൈദവത്തിെന്റ
സർവസമ്പൂർണതയാലും നിറയെപ്പടണംഎന്നുംആണ്.

20 എന്നാൽ, നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന അവിടെത്ത
ശക്തിയാൽ നാം യാചിക്കുന്നതിനും ചിന്തിക്കുന്നതിനും
അത്യന്തം അതീതമായി ്രപവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന
ൈദവത്തിന് 21 സഭയിലും ്രകിസ്തുേയശുവിലും
തലമുറകൾേതാറും എെന്നേന്നക്കും മഹത്ത്വം
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട!ആേമൻ.

4
സഭഎന്ന ്രകിസ്തുവിൻശരീരത്തിെന്റഐക്യം

1കർത്താവ് നിമിത്തം കാരാഗൃഹത്തിൽ കഴിയുന്ന ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന ്രപേചാദനം, നിങ്ങെള വിളിച്ചിരിക്കുന്ന
വിളിക്കു േയാഗ്യമായി ജീവിക്കുക എന്നതാണ്.
2 സമ്പൂർണവിനയവും സൗമ്യതയും ക്ഷമാശീലവും
ഉള്ളവരായി സ്േനഹത്തിൽ പരസ്പരം സഹിഷ്ണുത
കാട്ട ക. 3 സമാധാനത്താൽ ബന്ധിക്കെപ്പട്ടവരായി
ആത്മാവിലുള്ള ഐക്യം നിലനിർത്താൻ ഉത്സുകരാകുക.
4 ഏകശരീരേമയുള്ള ; ഒേര ആത്മാവും. നിങ്ങൾ
വിളിക്കെപ്പട്ടതും ഒേരെയാരു ്രപത്യാശയ്ക്കായാണ,്
5 ഒേരകർത്താവും ഒേരവിശ്വാസവും ഒേരസ്നാനവും
6 എല്ലാവർക്കും മീേതയും എല്ലാവരിലൂെടയും
എല്ലാവരുെടയുള്ളിലും വസിക്കുന്ന ൈദവവും പിതാവും
ഏകൻതെന്ന.

7 എന്നാൽ, നമ്മിൽ ഓേരാരുത്തർക്കും ്രകിസ്തു കൃപ
ദാനമായിഅളന്നുനൽകിയതനുസരിച്ച ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.
8 “അവിടന്ന്ആേരാഹണംെചയ്തേപ്പാൾ
അേനകം ബന്ധനസ്ഥെര ഉയരത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി
മനുഷ്യർക്കുകൃപാദാനങ്ങൾെകാടുത്തു,”*

എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനാലാണേല്ലാ. 9 “അവിടന്ന്
ഉയരത്തിൽ കയറി” എന്നതുെകാണ്ട,് മുേമ്പ ഭൂമിയുെട

* 4:8 സങ്കീ. 68:18
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അേധാഭാഗങ്ങളിേലക്കിറങ്ങി എന്ന് അർഥമാകുന്നിേല്ല?
10 ഈ ഇറങ്ങിയ ആൾ സർവ്രപപഞ്ചെത്തയും
നിറയ്േക്കണ്ടതിന് സ്വർഗാധിസ്വർഗങ്ങൾക്കും മീേത
കയറിയ വ്യക്തിയാണ.് 11-12 ്രകിസ്തുവിെന്റ ശരീരെത്ത
പണിതുയർത്തുന്ന ശു്രശൂഷയ്ക്കായി വിശുദ്ധെര
സജ്ജരാക്കുന്നതിനുേവണ്ടി, അവിടന്നുതെന്ന ചിലെര
അെപ്പാസ്തലന്മാരായും ചിലെര ്രപവാചകന്മാരായും
ചിലെര സുവിേശഷകന്മാരായും ചിലെര ഇടയന്മാരായും
ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാരായും നിേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു.
13 ഇങ്ങെന നാം എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിലും
ൈദവപു്രതെനക്കുറിച്ച ള്ള പരിജ്ഞാനത്തിലും
പക്വതയുള്ളവരായി ഐക്യത്തിെലത്തിേച്ചർന്ന്,
്രകിസ്തുവിെന്റ പരിപൂർണതയുെട സമ്പൂർണ അളവ്
സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതുവെരവളരുകതെന്നെചയ്യ ം.

14 തൽഫലമായി, നാം ഇനിേമൽ, മനുഷ്യരുെട
വഞ്ചനാത്മകമായ ഗൂഢാേലാചനകള െട
കൗശലങ്ങളിലും ത്രന്തങ്ങളിലും കുടുങ്ങി അവരുെട
ദുരുപേദശങ്ങള െട കാറ്റിൽ ആടിയുലയുകയും
ഓളങ്ങളിൽ ചാഞ്ചാടുകയുംെചയ്യന്ന ശിശുക്കളല്ല;
15 മറിച്ച,് സ്േനഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിച്ച െകാണ്ട്
എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും ്രകിസ്തു എന്ന ശിരസ്സ വെര
വളരുന്നവരാകും. 16 അങ്ങെന ഓേരാ
അവയവവും അതതിെന്റ ധർമം നിർവഹിച്ച െകാണ്ട്,
സകലസന്ധിബന്ധങ്ങള ംസംേയാജിതമായി,സ്േനഹത്തിൽ
മുഴുവൻ ശരീരവും സ്വയം പടുത്തുയർത്തെപ്പട്ട്
്രകിസ്തുവിനാൽവളർച്ച ്രപാപിക്കുന്നു.

്രപകാശത്തിെന്റ മക്കളായി ജീവിക്കുക
17 ആകയാൽ, തങ്ങള െട നിരർഥകബുദ്ധിക്ക്
അനുസൃതമായി ജീവിക്കുന്ന െയഹൂേദതരെരേപ്പാെല
ഇനിേമലാൽ ജീവിക്കരുെതന്ന് ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ നിർബന്ധിക്കുകയാണ്.
18 അവരുെട ഹൃദയം കഠിനമായിത്തീർന്നതിനാൽ
സംജാതമായ അജ്ഞത, അവരുെട ്രഗഹണശക്തി
ഇരുളടഞ്ഞതാക്കി, അവെര ൈദവികജീവനിൽനിന്ന്
അകറ്റിയിരിക്കുന്നു. 19അവർ എല്ലാ സംേവദനക്ഷമതയും
നഷ്ടെപ്പട്ട്, വിഷയാസക്തിക്ക് തങ്ങെളത്തെന്ന ഏൽപ്പിച്ച്
എല്ലാത്തരം അശുദ്ധിയിലും അഭിരമിച്ച് അത്യാർത്തി
പൂണ്ടവരായിരിക്കുന്നു.

20-21 േയശുവിലുള്ള സത്യമനുസരിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഉപേദശം
ലഭിക്കുകയും ്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾേകൾക്കുകയും
െചയ്തതിെനത്തുടർന്ന് നിങ്ങൾ പരിശീലിച്ച ജീവിതൈശലി
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ഇങ്ങെനയുള്ളതല്ലേല്ലാ. 22നിങ്ങള െട മുൻകാല ജീവിതരീതി
വഞ്ചനാപരമായആ്രഗഹങ്ങളാൽമലിനനായിത്തീർന്നപഴയ
മനുഷ്യെനേപ്പാെല ആയിരുന്നു. അത് ഉരിഞ്ഞുകളഞ്ഞിട്ട്
23 നിങ്ങള െട ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവിനാൽ
മേനാഭാവങ്ങൾ നവീകരിക്കെപ്പട്ട്, 24 യഥാർഥ നീതിയിലും
വിശുദ്ധിയിലും ൈദവാനുരൂപമായി സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട
പുതിയമനുഷ്യെനധരിക്കുക.

25 അതിനാൽ, വ്യാജം ഉേപക്ഷിച്ച് ഓേരാരുത്തനും
അവരവരുെട അയൽക്കാേരാട് സത്യം സംസാരിക്കണം;
നാം ഒേര ശരീരത്തിെന്റ അവയവങ്ങളാണേല്ലാ.
26 “േകാപിച്ച , എന്നാലും പാപംെചയ്യരുത്;”† നിങ്ങൾ
േകാപിച്ചിരിെക്കത്തെന്ന സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ
ഇടനൽകരുത;് 27 പിശാചിന് അവസരം െകാടുക്കരുത്.
28 േമാഷ്ടിക്കുന്നവൻ ഇനിേമൽ േമാഷ്ടിക്കരുത്;
ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കുന്നവർക്കുകൂെട പങ്കുെവക്കാൻ
അവസരം ലഭിേക്കണ്ടതിന് സ്വന്തം ൈകകൾെകാണ്ട്
്രപേയാജന്രപദമായിഅധ്വാനിക്കുകയാണു േവണ്ടത.്

29 േകൾക്കുന്നവർക്കു ്രപേയാജനം ലഭിക്കുന്ന,
ആത്മികവർധനയ്ക്കു സഹായകമാകുന്ന നല്ല
വാക്കുകളല്ലാെത സഭ്യമല്ലാത്തെതാന്നും നിങ്ങള െട
അധരങ്ങളിൽനിന്നു വരരുത.് 30 നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച രക്ഷ
വീെണ്ടടുപ്പ നാളിൽ പൂർത്തീകരിക്കെപ്പടും എന്നതിെന്റ
ഉറപ്പായി നിങ്ങളിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന മു്രദ ൈദവത്തിെന്റ
പരിശുദ്ധാത്മാവാണേല്ലാ; ആ ആത്മാവിെന നിങ്ങൾ
ദുഃഖിപ്പിക്കരുത.് 31എല്ലാവിേദ്വഷം, േകാപം, േ്രകാധം,കലഹം,
പരദൂഷണം ഇങ്ങെനയുള്ള എല്ലാ ദുർഗുണങ്ങള ം നിങ്ങൾ
ഉേപക്ഷിക്കുക. 32പരസ്പരംദയയുംകരുണയുംഉള്ളവരായി,
ൈദവം ്രകിസ്തുവിൽ നിങ്ങേളാടു ക്ഷമിച്ചതുേപാെല
നിങ്ങള ം പരസ്പരംക്ഷമിക്കുക.

5
1 നിങ്ങൾ ൈദവത്തിെന്റ ്രപിയമക്കൾ
ആയിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് ൈദവെത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും
അനുകരിക്കുക: 2 സ്േനഹം നിറഞ്ഞവരായി ജീവിക്കുക.
്രകിസ്തു നേമ്മാടുള്ള സ്േനഹംനിമിത്തം നമുക്കുേവണ്ടി
സൗരഭ്യമായഅർപ്പണവും യാഗവുമായിസ്വയംൈദവത്തിനു
സമർപ്പിച്ചതാണ് നമ്മുെട മാതൃക.

3 നിങ്ങള െട മേധ്യ ൈലംഗിക അധാർമികത,
ഒരുതരത്തിലുമുള്ള അശുദ്ധി, ദുരാ്രഗഹം ഇവയുെട
േപരുേപാലും േകൾക്കാൻ ഇടയാകരുത്; കാരണം
ഇവ ൈദവത്തിെന്റ വിശുദ്ധജനത്തിന് ഭൂഷണമല്ല.
† 4:26 സങ്കീ. 4:4
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4 അശ്ലീലം, നിരർഥക സംഭാഷണം, അശ്ലീലഫലിതം
ഇങ്ങെന അേയാഗ്യമായവെയാന്നും പാടുള്ളതല്ല; പകരം
സ്േതാ്രതശബ്ദമാണ് ഉയേരണ്ടത.് 5 ദുർവൃത്തർ,
അശുദ്ധർ, ദുരാ്രഗഹികൾ—ഇങ്ങെനയുള്ളവർ
വി്രഗഹാരാധകർ—ഇവർക്ക് ആർക്കും ്രകിസ്തുവിെന്റയും
ൈദവത്തിെന്റയും രാജ്യത്തിൽ യാെതാരു ഓഹരിയുമില്ല
എന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ. 6 അർഥശൂന്യമായ
വാക്കുകളാൽ ആരും നിങ്ങെള വഞ്ചിക്കരുത.്
ഇവയാലാണ് അനുസരണമില്ലാത്തവർ ൈദവേ്രകാധത്തിനു
പാ്രതമായിത്തീരുന്നത്. 7അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ അവരുെട
സഹകാരികളാകരുത്.

8 മുമ്പ് നിങ്ങൾ അന്ധകാരമായിരുന്നു; ഇേപ്പാേഴാ
കർത്താവിൽ ്രപകാശമാകുന്നു; അതുെകാണ്ട്
്രപകാശത്തിെന്റ മക്കളായി ജീവിക്കുക. 9 ്രപകാശത്തിെന്റ
പരിണതഫലം സർവനന്മയും നീതിയും സത്യവുമാണ്.
10 അതുെകാണ്ട് കർത്താവിനു ്രപസാദകരമായത്
എെന്തന്ന് അേന്വഷിച്ച െകാള്ള ക. 11 അന്ധകാരത്തിെന്റ
്രപവൃത്തികൾ ഫലശൂന്യമാണ,് അവേയാട് യാെതാരു
സഹകരണവും പാടിെല്ലന്നുമാ്രതമല്ല, അവെയ െവളിച്ചത്ത്
െകാണ്ടുവരികയുമാണ് െചേയ്യണ്ടത്. 12 പറയാൻേപാലും
ലജ്ജാവഹമായവയാണ് അനുസരണെകട്ടവർ രഹസ്യമായി
്രപവർത്തിക്കുന്നത്. 13 എന്നാൽ, ്രപകാശത്താൽ എല്ലാം
െവളിെപ്പടുകയും ദൃശ്യമായിത്തീരുകയും െചയ്യ ം—്രപകാശം
പതിക്കുന്നവേയാേരാന്നും ഓേരാ ്രപകാശമായിമാറും.
14അതിനാൽഇ്രപകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു:
“ഉറങ്ങുന്നവേര, ഉണരൂ,
മരിച്ചവരുെട മേധ്യനിന്ന്എഴുേന്നൽക്കൂ,
അേപ്പാൾ ്രകിസ്തു നിെന്റേമൽ ്രപേശാഭിക്കും.”

15 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങെന ജീവിക്കുന്നു
എന്നു സൂക്ഷിക്കുക—അവിേവകികളായിട്ടല്ല,
വിേവകികളായിത്തെന്ന ജീവിക്കുക. 16 ഇത് വഷളത്തം
വർധിതമായ കാലമാണ;് അതുെകാണ്ട,് ലഭിക്കുന്ന
അവസരങ്ങെളാന്നും പാഴാക്കാെത പരമാവധി
്രപേയാജനെപ്പടുത്തുക. 17 അജ്ഞാനികളാകരുത;്
പിെന്നേയാ കർത്താവിെന്റ ഇഷ്ടം എെന്തന്നു
്രഗഹിക്കുന്നവരാകുക. 18 മദ്യപിച്ച മേദാന്മത്തരാകരുത;്
അതു വഴിപിഴച്ച ജീവിതത്തിേലക്കു നയിക്കും.
നിങ്ങേളാ, ൈദവാത്മാവിനാൽ നിയ്രന്തിക്കെപ്പട്ടവരായി*
19സങ്കീർത്തനങ്ങൾ,സ്തുതിഗീതങ്ങൾ,ആത്മികഗാനങ്ങൾ
എന്നിവയാൽ പരസ്പരം ്രപേബാധിപ്പിക്കുകയും

* 5:18 മൂ.ഭാ. നിറഞ്ഞവരായി
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നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങളിൽ കർത്താവിന് കീർത്തനങ്ങൾ
ആലപിക്കുകയും 20 നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽ പിതാവായ ൈദവത്തിന്
സർവകാര്യങ്ങൾക്കായും എേപ്പാഴും സ്േതാ്രതം
അർപ്പിക്കുകയുംെചയ്യ ക.

ഭാര്യമാേര ഭർത്താക്കന്മാേര
21 ്രകിസ്തുവിേനാടുള്ളഭയഭക്തിയിൽപരസ്പരവിേധയത്വം
പുലർത്തുക.

22ഭാര്യമാേര,നിങ്ങൾകർത്താവിനുവിേധയെപ്പടുന്നതുേപാെല
സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്കും വിേധയെപ്പടുക. 23 കാരണം,
്രകിസ്തു തെന്റ ശരീരമാകുന്ന സഭയുെട ശിരസ്സ ം
അതിെന്റ രക്ഷകനുമായിരിക്കുന്നതുേപാെല ഭർത്താവ്
ഭാര്യയുെട ശിരസ്സാകുന്നു. 24 സഭ ്രകിസ്തുവിനു
വിേധയെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതുേപാെല ഭാര്യമാരും തങ്ങള െട
ഭർത്താക്കന്മാർക്കുസകലത്തിലും വിേധയെപ്പട്ടിരിക്കെട്ട.

25 ഭർത്താക്കന്മാേര, ്രകിസ്തു സ്വന്തം ജീവൻ
നൽകി സഭെയ സ്േനഹിച്ചതുേപാെല നിങ്ങള ം
നിങ്ങള െട ഭാര്യമാെര സ്േനഹിക്കണം. 26 ്രകിസ്തു
അവിടെത്ത സഭെയ വചനമാകുന്ന ജലത്താൽ
കഴുകി നിർമലീകരിച്ച് വിശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിനും
27 കറ, ചുള ക്കം, മാലിന്യം എന്നിവ അേശഷം
ഇല്ലാെത വിശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കയുമായി േതജേസ്സാെട
തനിക്കായി നിർേത്തണ്ടതിനുമാണ് അ്രപകാരം െചയ്തത്.
28ഇതുേപാെലതെന്നഭർത്താക്കന്മാരുംതങ്ങള െട ഭാര്യമാെര
സ്വന്തം ശരീരങ്ങെള സ്േനഹിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന
സ്േനഹിേക്കണ്ടതാകുന്നു. ഭാര്യെയ സ്േനഹിക്കുന്നവൻ
യഥാർഥത്തിൽ തെന്നത്തെന്നയാണ് സ്േനഹിക്കുന്നത്.
29 ആരും ഒരിക്കലും സ്വന്തം ശരീരെത്ത െവറുക്കുന്നില്ല,
സഭെയ ്രകിസ്തു പരിേപാഷിപ്പിക്കുന്നതുേപാെല
അതിെന പരിേപാഷിപ്പിക്കുകയാണു െചയ്യന്നത.്
30 നാം എല്ലാവരും ്രകിസ്തുവിെന്റ ശരീരത്തിെന്റ
അവയവങ്ങൾ ആണേല്ലാ. 31 തിരുെവഴുത്തിൽ
ഇങ്ങെനയാണേല്ലാ വായിക്കുന്നത,് “ഈ കാരണത്താൽ
ഒരു പുരുഷൻ തെന്റ മാതാപിതാക്കെള വിട്ട പിരിഞ്ഞ്
തെന്റ ഭാര്യേയാടു സംേയാജിക്കും, അവരിരുവരും ഒരു
ശരീരമായിത്തീരും.”† 32ഇത് മഹത്തായ ഒരു രഹസ്യം.ഞാൻ
്രകിസ്തുവിെനയും സഭെയയുംകുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്.
33 ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തരും സ്വന്തം

† 5:31 ഉൽ. 2:24
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ഭാര്യെയ തെന്നേപ്പാെലതെന്ന സ്േനഹിക്കണം; ഭാര്യ
ഭർത്താവിെനബഹുമാനിേക്കണ്ടതുമാണ്.

6
1 മക്കേള, നിങ്ങള െട മാതാപിതാക്കെള
കർത്താവിൽ അനുസരിക്കുക. അതാണ് ഉചിതം.
2-3 വാഗ്ദാനേത്താടുകൂടിയ ആദ്യകൽപ്പന, “നിെന്റ
മാതാപിതാക്കെള ബഹുമാനിക്കുക. എന്നാൽ നിനക്ക്
അനു്രഗഹങ്ങേളാടുകൂടിയ ദീർഘായുസ്സ് ഈ ഭൂമിയിൽ
ലഭ്യമാകും”*എന്നാണേല്ലാ.

4 പിതാക്കന്മാേര, നിങ്ങള െട മക്കെള േകാപിപ്പിക്കരുത;്
അവെരശിക്ഷണത്തിലുംകർത്താവിെന്റസദുപേദശത്തിലും
വളർത്തുക.

5ദാസേര,നിങ്ങൾഭയഭക്തിേയാെടഹൃദയപരമാർഥതയിൽ
്രകിസ്തുവിെന അനുസരിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന
ഈ േലാകത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള യജമാനെരയും
അനുസരിക്കുക. 6 യജമാനെര ്രപീണിപ്പിക്കുന്നതിനായി
അവർ നിങ്ങള െട മുന്നിലുള്ളേപ്പാൾമാ്രതം
േവലെചയ്യന്നവരായിട്ടല്ല, പിെന്നേയാ, ്രകിസ്തുവിെന്റ
ദാസന്മാെരേപ്പാെല ഹൃദയംഗമമായി ൈദവഹിതം
നിറേവറ്റ ന്നവരാകുക. 7 നിങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക്
േസവെചയ്യന്നവരായിട്ടല്ല,കർത്താവിനുേസവെചയ്യന്നതുേപാെല
സന്മനേസ്സാെട േസവനം െചയ്യ ക. 8 ദാസേരാ സ്വത്രന്തേരാ
ആരായാലും അവർ െചയ്യന്ന സൽ്രപവൃത്തികൾക്ക്
അനുേയാജ്യമായ ്രപതിഫലം കർത്താവിൽനിന്നു
ലഭിക്കുെമന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ.

9 യജമാനന്മാേര, നിങ്ങള ം നിങ്ങള െട േസവകേരാട്
അങ്ങെനതെന്ന വർത്തിക്കണം. അവെര
ഭീഷണിെപ്പടുത്തരുത്; അവരുെടയും നിങ്ങള െടയും
യജമാനൻ സ്വർഗത്തിൽ ഉെണ്ടന്നും അവിടന്ന് പക്ഷേഭദം
ഇല്ലാത്തവനാെണന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ.
പിശാചിേനാട് എതിർത്തുനിൽക്കുക

10 അവസാനമായി ഓർമിപ്പിക്കെട്ട, കർത്താവിലും
അവിടെത്ത അപാരശക്തിയാലും ശക്തരാകുക.
11 പിശാചിെന്റ ത്രന്തങ്ങേളാട് എതിർത്തുനിൽക്കാൻ
കഴിേയണ്ടതിന് എല്ലാ ദിവ്യായുധങ്ങള ം അണിയുക.
12 നാം യുദ്ധംെചയ്യന്നത് മനുഷ്യർെക്കതിേരയല്ല,† മറിച്ച്
ഈ ഇരുളടഞ്ഞ േലാകത്തിെന്റ അധികാരികേളാടും
അധികാരങ്ങേളാടുംആകാശത്തിെലദുഷ്ടാത്മാക്കേളാടുമാണ്.‡

* 6:2-3 ആവ. 5:16 † 6:12 മൂ.ഭാ. ജഡരക്തങ്ങേളാടല്ല ‡ 6:12 നമ്മുെട
യുദ്ധം ഭൗതികശക്തികള മായിട്ടല്ല, ്രപത്യ തആത്മികശക്തികള മായിട്ടാണ്എന്നു
സാരം.
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13 അതുെകാണ്ട് പിശാചിെന്റ ആ്രകമണമുണ്ടാകുന്ന
ദുർദിവസത്തിൽ അവെന എതിർക്കാനും യുദ്ധം
സമാപിച്ചതിനുേശഷം ഉറച്ച നിൽക്കാനും സാധിേക്കണ്ടതിന്
എല്ലാ ദിവ്യായുധങ്ങള ം അണിയുക: 14 സത്യെമന്ന
അരപ്പട്ട§ െകട്ടിയും നീതി കവചമായി ധരിച്ച ം
15 സമാധാനസുവിേശഷത്തിനുള്ള ഒരുക്കം
പാദരക്ഷകളായും 16 സർേവാപരി പിശാചിെന്റ എല്ലാ
അഗ്ന്യസ്്രതങ്ങെളയും െകടുത്തിക്കളയാൻ പര്യാപ്തമായ
വിശ്വാസം എന്ന പരിച ൈകകളിൽ ഏന്തിെക്കാണ്ടും
17 രക്ഷ ശിേരാകവചമായി ധരിച്ച ം ആത്മാവിെന്റ വാളായ
ൈദവവചനംൈകകളിൽഎടുത്തുെകാണ്ടുംനിലെകാള്ള ക.

18 ഏതുസമയവും എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും
ആത്മാവിൽ ്രപാർഥിച്ച െകാണ്ട് ജാ്രഗതേയാെട
നിരന്തരം സകലവിശുദ്ധർക്കുംേവണ്ടി അേപക്ഷ
കഴിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുക. 19-20 ഞാൻ ചങ്ങലകളണിഞ്ഞ്,
സ്ഥാനപതിയായി േസവിക്കുന്ന സുവിേശഷത്തിെന്റ
രഹസ്യം വ്യക്തമാക്കാൻ വായ് തുറക്കുേമ്പാൾ എനിക്ക്
േയാഗ്യമായ വചനം ൈദവം നൽകുന്നതിനും അതു
ഞാൻ പൂർണൈധര്യേത്താെട സംസാരിക്കുന്നതിനും
എനിക്കുേവണ്ടിയും ്രപാർഥിക്കുക.

അഭിവാദനങ്ങൾ
21 ്രപിയസേഹാദരനുംകർത്താവിെന്റവിശ്വസ്തശു്രശൂഷകനുമായ
തിഹിെക്കാസ് എെന്റ േക്ഷമെത്തക്കുറിച്ച ം
്രപവർത്തനങ്ങെളക്കുറിച്ച മുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങള ം
നിങ്ങെള അറിയിക്കും. 22 ഞങ്ങൾ എങ്ങെനയിരിക്കുന്നു
എന്നവിവരം നിങ്ങെള അറിയിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം
പകേരണ്ടതിനാണ് ഞാൻ അയാെള നിങ്ങള െട
അടുേത്തക്കയയ്ക്കുന്നത്.

23 പിതാവായ ൈദവത്തിൽനിന്നും കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിൽനിന്നും നിങ്ങൾക്ക*് വിശ്വാസവും
സമാധാനവുംസ്േനഹവും ലഭിക്കെട്ട.

24 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന
അനശ്വരമായി സ്േനഹിക്കുന്ന എല്ലാവേരാടുംകൂെട കൃപ
ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട.

§ 6:14 അതായത്, െബൽറ്റ് * 6:23 മൂ.ഭാ.സേഹാദരങ്ങൾക്ക്
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ഫിലിപ്പിയർക്ക്എഴുതിയ േലഖനം
1 ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ ദാസന്മാരായ പൗേലാസും
തിേമാത്തിേയാസും,

്രകിസ്തുേയശുവിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച ഫിലിപ്പിയ
സഭയിെല* അധ്യക്ഷന്മാരും ശു്രശൂഷകരും ഉൾെപ്പെട എല്ലാ
വിശുദ്ധർക്കും,എഴുതുന്നത:്

2 നമ്മുെട പിതാവായ ൈദവത്തിൽനിന്നും കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിൽനിന്നും നിങ്ങൾക്കു കൃപയും
സമാധാനവും ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

സ്േതാ്രതാർപ്പണവും ്രപാർഥനയും
3 നിങ്ങെള ഓർക്കുേമ്പാെഴല്ലാം ഞാൻ എെന്റ
ൈദവത്തിനു സ്േതാ്രതംെചയ്യന്നു. 4-5 എെന്റ
സുവിേശഷേഘാഷണദൗത്യത്തിെല ആദ്യദിവസംമുതൽ
ഇന്നുവെര നിങ്ങള െട പങ്കാളിത്തം അനുസ്മരിച്ച് നിങ്ങൾ
എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടിയുള്ള സകല്രപാർഥനകളിലും ഞാൻ
എേപ്പാഴും ആനന്ദേത്താെട അേപക്ഷിക്കുന്നു. 6 നിങ്ങളിൽ
ൈദവം ആരംഭിച്ച നല്ല ്രപവൃത്തി ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
പുനരാഗമനദിനംവെര തുടർന്ന്അതിെന്റ പരിപൂർണതയിൽ
എത്തിക്കുെമന്ന്എനിക്ക് ദൃഢനിശ്ചയമുണ്ട്.

7 എെന്റ കാരാഗൃഹവാസത്തിലും സുവിേശഷത്തിന്
അനുകൂലമായി വാദിച്ച് അതുറപ്പിക്കുന്ന എെന്റ
ശു്രശൂഷയിലും നിങ്ങെളല്ലാവരും എേന്നാെടാപ്പം
ൈദവകൃപയിൽ പങ്കുവഹിച്ച . അതുെകാണ്ട്
നിങ്ങെളല്ലാവരും എനിക്ക് വളെര ്രപിയരാണ.്† ഇങ്ങെന
നിങ്ങെള എല്ലാവെരപ്പറ്റിയും ചിന്തിക്കുന്നത് യുക്തമാണേല്ലാ.
8 ്രകിസ്തുേയശുവിന്നിങ്ങേളാടുള്ളഅേതവാത്സല്യേത്താെട
നിങ്ങെളെയല്ലാം കാണാൻ ഞാൻ എ്രത ആ്രഗഹിക്കുന്നു
എന്നതിനുൈദവംതെന്നസാക്ഷി.

9 ആഴത്തിലുള്ള അറിവിലും തികഞ്ഞ വിേവകത്തിലും
നിങ്ങള െടസ്േനഹംഅധികമധികംവർധിച്ച വന്ന് 10നിങ്ങൾ
ഏറ്റവും അമൂല്യമായതുതെന്ന െതരെഞ്ഞടുത്തുെകാണ്ട്
്രകിസ്തുവിെന്റ പുനരാഗമനംവെര നിർമലരും
കളങ്കരഹിതരുംആയി ജീവിക്കാൻഇടയാകെട്ടഎന്നുഞാൻ

* 1:1 മൂ.ഭാ.ഈവാക്ക്കാണുന്നില്ല. † 1:7 മൂ.ഭാ.എെന്റഹൃദയത്തിലുണ്ട്
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്രപാർഥിക്കുന്നു. 11തെന്നയുമല്ല, േയശു്രകിസ്തുവിലൂെടമാ്രതം
ലഭ്യമാകുന്ന നീതിയുെട ഫലങ്ങൾ ൈദവത്തിെന്റ
മഹത്ത്വത്തിനും പുകഴ്ചയ്ക്കുമായി നിങ്ങളിൽ നിറയെട്ട
എന്നുംഞാൻ ്രപാർഥിക്കുന്നു.
പൗേലാസിെന്റബന്ധനംസുവിേശഷാഭിവൃദ്ധിക്ക്

12 സേഹാദരങ്ങേള, ഞാൻ അഭിമുഖീകരിച്ചെതാെക്കയും
സുവിേശഷത്തിെന്റ വ്യാപനത്തിനായി ്രപേയാജനെപ്പട്ട
എന്നു നിങ്ങൾ അറിയണം എന്നു ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു.
13 അങ്ങെന, ഞാൻ ചങ്ങല ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ്രകിസ്തു
നിമിത്തമാെണന്ന് െകാട്ടാരനിവാസികൾ എല്ലാവർക്കും
മറ്റ ള്ളവർക്കും വ്യക്തമായിട്ടറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.
14അതുമാ്രതമല്ലഎെന്റകാരാഗൃഹവാസംനിമിത്തം ഒട്ട മിക്ക
സേഹാദരങ്ങള ം കർത്താവിൽ ആത്മവിശ്വാസമാർജിച്ച ;
അവർ നിർഭയരായി ൈദവവചനം േഘാഷിക്കാൻ കൂടുതൽ
ൈധര്യം ്രപകടിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.

15 ചിലർ ഞങ്ങേളാടുള്ള അസൂയയും മാത്സര്യവും
നിമിത്തം ്രകിസ്തുവിെന ്രപസംഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ
മറ്റ ചിലർ സദുേദ്ദശ്യേത്താെടയാണ് അതു െചയ്യന്നത.്
16 സുവിേശഷത്തിന് അനുകൂലമായി വാദിച്ചതിനാൽ
ഞാൻ ഇവിെട അടയ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് അവർ
സ്േനഹപൂർവം അങ്ങെനെചയ്യന്നു. 17 മാത്സര്യപൂർവം
്രകിസ്തുവിെന ്രപസംഗിക്കുന്നവർ ആകെട്ട ആത്മാർഥത
ഇല്ലാെത, എെന്റ കാരാഗൃഹവാസം കൂടുതൽ
ദുഷ്കരമാക്കുന്നതിനു േവണ്ടിയാണ്അ്രപകാരം െചയ്യന്നത.്
18 എങ്ങെന ആയാെലന്ത?് സദുേദ്ദശ്യേത്താെടേയാ
ദുരുേദ്ദശ്യേത്താെടേയാ എങ്ങെന ആയിരുന്നാലും
്രകിസ്തുവിെനയാണേല്ലാ ്രപസംഗിക്കുന്നത;് അതിൽ ഞാൻ
ആനന്ദിക്കുന്നു.
അേത, ഞാൻ ആനന്ദിച്ച െകാേണ്ടയിരിക്കും, 19 കാരണം
നിങ്ങള െട ്രപാർഥനയാലും േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
ആത്മാവിെന്റസഹായത്താലുംഞാൻവിേമാചിതനാകുെമന്ന്
എനിക്കുറപ്പ ണ്ട്. 20 എനിെക്കാരിക്കലും ലജ്ജിക്കാൻ
ഇടയാകുകയിെല്ലന്നും ജീവിതത്താലാകെട്ട,
മരണത്താലാകെട്ട, ്രകിസ്തു എെന്റ ശരീരത്തിൽ
എക്കാലവുെമന്നേപാെല ഇേപ്പാഴും മഹത്ത്വെപ്പടുെമന്നും
ഞാൻ സൈധര്യം അഭിവാഞ്ഛിക്കുകയും
്രപത്യാശിക്കയുംെചയ്യന്നു. 21 ്രകിസ്തുവാണ് എനിക്കു
ജീവിതം; മരണം എനിക്കു ലാഭവും! 22 ഞാൻ
ശരീരത്തിൽ തുടർന്നും ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതു
ഞാൻ ഫല്രപദമായി ്രപയത്നിക്കാൻേവണ്ടി ആയിരിക്കും.
എന്നാൽ, എന്തു െതരെഞ്ഞടുേക്കണ്ടൂ എന്നു ഞാൻ
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അറിയുന്നില്ല! 23 ഈ രണ്ടുദിശകളിൽനിന്നും ഞാൻ
സമ്മർദം േനരിടുന്നു: ഈ േലാകേത്താടു വിട പറഞ്ഞ്
്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട ആയിരിക്കാനാണ് എെന്റ
അഭിവാഞ്ഛ; അതാണ് േ്രശഷ്ഠതരം. 24എന്നാൽ ഞാൻ
ശരീരത്തിൽ ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടത് നിങ്ങൾനിമിത്തം അധികം
ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. 25ഈ േബാധ്യമുള്ളതിനാൽ ഞാൻ
ജീവേനാടിരിക്കുെമന്നതും നിങ്ങള െട വിശ്വാസത്തിെന്റ
അഭിവൃദ്ധിക്കും ആനന്ദത്തിനുമായി നിങ്ങേളാെടാപ്പം
ഉണ്ടായിരിക്കുെമന്നതും സുനിശ്ചിതമാണ.് 26 അങ്ങെന
നിങ്ങള െട അടുത്ത് മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ ഞാൻനിമിത്തം
്രകിസ്തുേയശുവിൽനിങ്ങൾക്കുള്ളഅഭിമാനം വർധിക്കും.
സുവിേശഷത്തിനു േയാഗ്യമായജീവിതം

27 ഇ്രതമാ്രതം: ്രകിസ്തുവിെന്റ സുവിേശഷത്തിന്
േയാഗ്യമായവിധം ജീവിക്കുന്ന പൗരരാകുക.
അങ്ങെനയായാൽ ഞാൻ നിങ്ങേളാെടാപ്പമുള്ളേപ്പാഴും‡
നിങ്ങളിൽനിന്ന് ദൂെര ആയിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ
ഏകാത്മാവിൽ ഉറച്ച നിന്ന്, ഏകമനേസ്സാെട, മറ്റള്ളവർ
സുവിേശഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി േപാരാടുന്നു,
എന്ന് നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് എനിക്കു േകൾക്കാൻ കഴിയും.
28 നിങ്ങള െട എതിരാളികളിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന
യാെതാന്നിനാലും നിങ്ങള െട ൈധര്യം േചാർന്നുേപാകരുത.്
ഭയരഹിതമായ നിങ്ങള െട ്രപതികരണം, അവർ
നാശത്തിേലക്കു േപാകുന്നവരാെണന്നും നിങ്ങൾ
രക്ഷിതരാെണന്നും ഉള്ളതിന് ഒരു നിദർശനമാണ്; അത്
ൈദവത്തിൽനിന്നു ലഭിച്ചതാണ.് 29 ്രകിസ്തുവിൽ
വിശ്വസിക്കാൻേവണ്ടിമാ്രതമല്ല; അവിടേത്തക്കുേവണ്ടി
പീഡനം സഹിക്കാനുള്ള ്രപേത്യകപദവിയും നിങ്ങൾക്കു
ദാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 30 എനിക്കുള്ളതായി നിങ്ങൾ
കണ്ടതും ഞാൻ ഇേപ്പാൾ അനുഭവിക്കുന്നതുമായ
അേത കഷ്ടതയിലൂെടയാണേല്ലാ നിങ്ങള ം ഇേപ്പാൾ
കടന്നുെപായ്െക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്.

2
്രകിസ്തുവിെന്റതാഴ്മഅനുകരിക്കുക

1 ആകയാൽ (ഇങ്ങെന നിങ്ങള ം കഷ്ടതയിലൂെട
കടന്നുെപായ്െക്കാണ്ടിരിക്കുകയാൽ) നിങ്ങൾ
്രകിസ്തുവിേനാട് േചർന്നിരിക്കുന്നതിലൂെട എെന്തങ്കിലും
േ്രപാത്സാഹനം ലഭിച്ചിട്ട േണ്ടാ? അവിടെത്ത
സ്േനഹത്തിൽനിന്ന്എെന്തങ്കിലുംആശ്വാസം ലഭിച്ചിട്ട േണ്ടാ?
ൈദവാത്മാവിൽ വല്ല കൂട്ടായ്മയും നിങ്ങൾക്കുേണ്ടാ?
‡ 1:27 മൂ.ഭാ.ഞാൻവന്നുനിങ്ങെള േനരിട്ട കണ്ടാലും
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അൽപ്പെമങ്കിലും ആർ്രദതയും അനുകമ്പയും ഉേണ്ടാ?
ഉെണ്ടങ്കിൽ 2 നിങ്ങൾ ഒേര ഹൃദയവും ഒേര സ്േനഹവും
ഉള്ളവരായി, ആത്മാവിലും ലക്ഷ്യത്തിലും ഐക്യവും
ഉള്ളവരായി, എെന്റ ആനന്ദം സമ്പൂർണമാക്കുക.
3 സ്വാർഥതാത്പര്യത്താേലാ വൃഥാഭിമാനത്താേലാ ഒന്നും
െചയ്യാെത വിനയപൂർവം മറ്റ ള്ളവെര നിങ്ങെളക്കാൾ
േ്രശഷ്ഠർ എന്നു കരുതുക. 4 നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തരും
സ്വന്തം നന്മമാ്രതമല്ല, മറ്റള്ളവരുെട നന്മകൂടി
അേന്വഷിേക്കണ്ടതാണ്.

5 ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ സ്വഭാവംതെന്ന നിങ്ങളിലും
ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട.
6 ്രപകൃത്യാതെന്നൈദവമായിരിെക്ക,*
ൈദവേത്താടുള്ള സമത്വം എേപ്പാഴും
മുറുെകപിടിച്ച െകാണ്ടിരിക്കണംഎന്നുചിന്തിക്കാെത,

7 ്രകിസ്തു തെന്നത്തെന്നശൂന്യനാക്കി,
ദാസേവഷംധരിച്ച്,
മനുഷ്യ്രപകൃതിയിൽകാണെപ്പട്ട .

8അവിടന്ന്അങ്ങെനതെന്നത്താൻതാഴ്ത്തുകയും,
മരണംവെര;
അേത, ്രകൂശുമരണംവെര,
അനുസരണയുള്ളവനായിത്തീരുകയും െചയ്തു.

9അതുെകാണ്ട്ൈദവം ്രകിസ്തുവിെനപരേമാന്നതസ്ഥാനേത്തക്ക്
ഉയർത്തി,
എല്ലാ നാമങ്ങൾക്കും മീേത ഉത്തുംഗമായ നാമം
അവിടേത്തക്കുനൽകി.

10 തന്മൂലം സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്കു കീഴിലും ഉള്ള
എല്ലാവരും
േയശുവിെന്റ നാമത്തിങ്കൽ സാഷ്ടാംഗം
്രപണമിക്കുകയും

11 എല്ലാവരുെടയും നാവ് േയശു്രകിസ്തു കർത്താവ് എന്നു
സമ്മതിച്ച്
പിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ മഹത്ത്വത്തിനായി
ഏറ്റ പറയുകയും െചയ്യ ം.

േജ്യാതിസ്സ കെളേപ്പാെല ്രപകാശിക്കുക
12 അതുെകാണ്ട് എെന്റ ്രപിയേര, എെന്റ
സാന്നിധ്യത്തിൽമാ്രതമല്ല, അതിലധികമായി
എെന്റ അസാന്നിധ്യത്തിലും നിങ്ങൾ എെന്ന
എേപ്പാഴും അനുസരിച്ചിട്ട ള്ളതുേപാെല സമ്പൂർണ
ഭയഭക്ത്യാദരേവാെട† നിങ്ങള െട രക്ഷെയ

* 2:6 അഥവാ, ൈദവരൂപത്തിലിരിെക്ക † 2:12 മൂ.ഭാ. ഭയേത്താടും
വിറയേലാടുംകൂെട
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്രപവൃത്തിപഥത്തിൽ െകാണ്ടുവരിക. 13 അവിടെത്ത
സദുേദ്ദശ്യം നിവർത്തിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി നിങ്ങൾക്ക്
ആ്രഗഹം നൽകി നിങ്ങെള ്രപവർത്തനസജ്ജരാക്കുന്നത്
ൈദവമാണ്.

14 എല്ലാക്കാര്യങ്ങള ം പരിഭവവും വാഗ്വാദവുംകൂടാെത
െചയ്യ ക. 15 അങ്ങെന നിങ്ങൾ അനിന്ദ്യരും
കുറ്റമറ്റവരും നിഷ്കളങ്കരുമായ, “ൈദവമക്കളായി,
ജീവെന്റ വചനം മുറുെക പിടിച്ച െകാണ്ട്, വ്രകതയും
ധാർമികാധഃപതനവുംസംഭവിച്ചതലമുറമേധ്യ”‡ േലാകത്തിൽ
േജ്യാതിസ്സ കെളേപ്പാെല ്രപേശാഭിക്കുക. 16അങ്ങെനഎെന്റ
ഓട്ടവും അധ്വാനവും വൃഥാവായില്ല എന്ന് ്രകിസ്തുവിെന്റ
മടങ്ങിവരവിൽ എനിക്ക് അഭിമാനിക്കാം. 17 നിങ്ങള െട
വിശ്വാസവർധനയ്ക്കുേവണ്ടി ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്ന
പൗേരാഹിത്യശു്രശൂഷയുെടേമൽ ഒരു പാനീയയാഗമായി
അർപ്പിക്കെപ്പേടണ്ടിവന്നാലും§ഞാൻഅതിൽആനന്ദിക്കും.
നിങ്ങൾ എല്ലാവരുമായി ഈ ആനന്ദം ഞാൻ പങ്കിടുകയും
െചയ്യ ം. 18 ആയതിനാൽ നിങ്ങള ം ആനന്ദിക്കുക;
എേന്നാടുകൂെടഈആനന്ദംനിങ്ങള ം പങ്കിടുക.
തിേമാത്തിേയാസുംഎപ്പെ്രഫാദിെത്താസും

19 കർത്താവായ േയശുവിന് ഹിതമായാൽ
തിേമാത്തിേയാസിെന എ്രതയുംേവഗം നിങ്ങള െട
അടുേത്തക്കയയ്ക്കണെമന്നു ഞാൻ ആശിക്കുന്നു;
അങ്ങെന നിങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ള വാർത്ത അറിഞ്ഞ്
എനിക്കും ആനന്ദിക്കാൻ കഴിയും. 20 നിങ്ങള െട
കാര്യങ്ങൾ ആത്മാർഥമായി ്രശദ്ധിക്കുന്നതിൽ,
എെന്റ സമാനചിന്താഗതിയുള്ള മറ്റാരും എനിക്കില്ല.
21 കാരണം, എല്ലാവരും സ്വന്തം താത്പര്യങ്ങൾ
അല്ലാെത േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ താത്പര്യങ്ങൾ
അേന്വഷിക്കുന്നേതയില്ല. 22എന്നാൽ, തിേമാത്തിേയാസിെന്റ
സ്വഭാവൈവശിഷ്ട്യം നിങ്ങൾ അറിയുന്നേല്ലാ.
സുവിേശഷ്രപവർത്തനത്തിൽ, ഒരു പു്രതൻ തെന്റ
പിതാവിേനാടുകൂെട എന്നേപാെല, അവൻ എേന്നാെടാപ്പം
അധ്വാനിച്ചിട്ട ണ്ട്. 23 എനിക്ക് എന്തു സംഭവിക്കും
എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഉടൻതെന്ന അവെന അേങ്ങാട്ട്
അയയ്ക്കാെമന്ന് ഞാൻ ്രപതീക്ഷിക്കുന്നു. 24എ്രതയുംേവഗം
ഞാനും നിങ്ങള െടഅടുക്കൽവരുെമന്ന് കർത്താവിൽനിന്ന്
എനിക്കുറപ്പ ണ്ട്.

25 എന്നാൽ, എെന്റ സേഹാദരനും കൂട്ട േവലക്കാരനും
സഹൈസനികനുമായ എപ്പെ്രഫാദിെത്താസിെനയും

‡ 2:15 ആവ. 32:5 § 2:17 വീഞ്ഞ് യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
അർപ്പിക്കെപ്പടുന്നതുേപാെല തെന്റ ജീവൻ ഒരു യാഗമായി
അർപ്പിേക്കണ്ടിവന്നാലും.
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നിങ്ങള െട അടുക്കേലക്കു തിരിച്ചയയ്േക്കണ്ടത്
ആവശ്യമാെണന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. എെന്റ
ആവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി കരുതാൻ നിങ്ങൾ
അയച്ച ദൂതനാണേല്ലാ അേദ്ദഹം. 26 നിങ്ങൾ
എല്ലാവെരയും കാണാനായി അയാൾ വാഞ്ഛേയാെട
കാത്തിരിക്കുന്നു; താൻ േരാഗിയാണ് എന്നു നിങ്ങൾ
േകട്ടതിനാൽ വ്യാകുലചിത്തനായി കഴിയുകയുംെചയ്യന്നു.
27 വാസ്തവത്തിൽ അയാൾ േരാഗിയും മരിക്കാറായവനും
ആയിരുന്നു. എന്നാൽ, ൈദവം അയാേളാടു കരുണ
കാണിച്ച . അയാേളാടുമാ്രതമല്ല, എനിക്കു ദുഃഖത്തിനുേമൽ
ദുഃഖം വരാതിരിേക്കണ്ടതിന് എേന്നാടും കരുണെചയ്തു.
28നിങ്ങൾതമ്മിൽവീണ്ടുംകണ്ട്ആനന്ദിക്കാനുംഎെന്റദുഃഖം
കുറയാനുമായി അയാെള അേങ്ങാട്ട് അയയ്ക്കണെമന്ന്
ഞാൻ വളെര ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 29 ഏറ്റവും
ആനന്ദപൂർവം ്രകിസ്തീയസ്േനഹത്തിൽ* അേദ്ദഹെത്ത
സ്വാഗതംെചയ്യ ക, ഇ്രപകാരമുള്ളവെര ബഹുമാനിക്കുക.
30 ്രകിസ്തുവിനുേവണ്ടിയുള്ള ശു്രശൂഷ അയാെള
മരണത്തിെന്റവക്കുവെരഎത്തിച്ചിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക്എെന്ന
സഹായിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതിെന്റ കുറവ് നികത്താനാണ്
അയാൾജീവൻഅപകടത്തിലാക്കിയത്.

3
സ്വപരി്രശമത്തിൽആ്രശയിക്കുന്നില്ല

1 എെന്റ സേഹാദരങ്ങേള! എന്തായാലും, കർത്താവിൽ
ആനന്ദിക്കുക. ഞാൻ എഴുതിയതുതെന്ന വീണ്ടും
നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നതിൽ എനിെക്കാരു മുഷിവുമില്ല;
അത് നിങ്ങള െട സുരക്ഷിതത്വത്തിന് നല്ലതുമാണ്.
2 നായ്ക്കെളേപ്പാെല െപരുമാറുന്നവെരയും തിന്മ
്രപവർത്തിക്കുന്നവെരയും പരിേച്ഛദനവാദികെളയും
സൂക്ഷിക്കുക. 3 മാനുഷിക്രപയത്നത്തിൽ ആ്രശയിക്കാെത,
്രകിസ്തുേയശുവിൽ അഭിമാനിക്കുകയും ൈദവെത്ത
അവിടെത്ത ആത്മാവിെന്റ സഹായത്താൽ
േസവിക്കുകയുംെചയ്യന്ന നാം അല്ലേയാ യഥാർഥത്തിൽ
പരിേച്ഛദനേമറ്റവർ. 4 മാനുഷികേനട്ടങ്ങളിൽആ്രശയിക്കാൻ
നിരവധി കാരണങ്ങൾഎനിക്കുണ്ട.്
ഇങ്ങെനയുള്ളവയിൽ ആ്രശയിക്കാെമന്ന് ആെരങ്കിലും
കരുതുെന്നങ്കിൽ എനിക്ക് അവെരക്കാൾ അഭിമാനിക്കാൻ
കഴിയും: 5 ഞാൻ എട്ടാംദിവസം പരിേച്ഛദനേമറ്റ ,
ഇ്രസാേയൽ വംശജൻ, െബന്യാമീൻേഗാ്രതക്കാരൻ,
എ്രബായരിൽനിന്നു ജനിച്ച എ്രബായൻ, െയഹൂദ

* 2:29 മൂ.ഭാ. കർത്താവിൽ
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ന്യായ്രപമാണം അനുവർത്തിക്കുന്നതിൽ പരീശൻ,
6 ്രകിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചവെര* ഉപ്രദവിക്കുന്നതിൽ
അത്യ ത്സാഹി, ന്യായ്രപമാണം അനുവർത്തിക്കുന്നതിെല
ധാർമികതയിൽഅനിന്ദ്യൻ.

7ഇങ്ങെനഅമൂല്യെമന്നുകരുതിയിരുന്നവെയല്ലാം ്രകിസ്തു
നിമിത്തംവിലയില്ലാത്തെതന്നുഞാൻകരുതി. 8തെന്നയുമല്ല,
എെന്റ കർത്താവായ ്രകിസ്തുേയശുവിെനപ്പറ്റിയുള്ള
പരമജ്ഞാനം ലഭിച്ചതു നിമിത്തം ഞാൻ മറ്റള്ള സർവവും
മൂല്യരഹിതെമന്നുകാണുന്നു. കർത്താവിനുേവണ്ടി
അവെയല്ലാം ചവെറന്നും കണക്കാക്കുന്നു. 9 ഇത്
്രകിസ്തുവിെന േനടാനും അവിടേത്താട് ഏകീഭവിക്കാനും
ന്യായ്രപമാണത്തിലൂെട ലഭിക്കുന്ന സ്വയനീതിയല്ല;
്രകിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കു ലഭിക്കുന്ന
ൈദവികനീതിതെന്ന, വിശ്വാസത്താൽ ലഭിക്കാനുമാണ്.
10 ്രകിസ്തുവിെനയും അവിടെത്ത പുനരുത്ഥാനത്തിെന്റ
ശക്തിെയയും അറിയാനും കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ
പങ്കാളിയായി അവിടെത്ത മരണേത്താട് അനുരൂപെപ്പടാനും,
11 അങ്ങെന, ഏതു്രപകാരവും മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള
പുനരുത്ഥാനം ്രപാപിക്കാനുമാണ്ഞാൻയത്നിക്കുന്നത.്

12 ഇെതല്ലാം േനടിെയേന്നാ ലക്ഷ്യ്രപാപ്തിയിൽ
എത്തിെയേന്നാ അല്ല, ്രകിസ്തുേയശു എന്തിനുേവണ്ടി
എെന്ന അവിടെത്ത അനുഗാമിയാക്കിേയാ ആ
പരിപൂർണതയിൽ എത്തിേച്ചരാൻ പരി്രശമിക്കുകമാ്രതമാണ്
ഞാൻ െചയ്യന്നത.് 13 സേഹാദരങ്ങേള, ഇേപ്പാഴും
ഞാൻ ആ ലക്ഷ്യം കരഗതമാക്കിെയന്നു കരുതുന്നില്ല;
എനിക്ക് ഒേരെയാരു ലക്ഷ്യേമയുള്ള , കഴിഞ്ഞെതാെക്ക
മറന്ന് മുമ്പിലുള്ളതുമാ്രതം ലക്ഷ്യമാക്കി 14 ൈദവം
്രകിസ്തുേയശുവിൽ എെന്ന വിളിച്ച സ്വർഗീയവിളിയുെട
പുരസ്കാരം േനടുന്നതിനായി ലക്ഷ്യത്തിേലക്ക്ഓടുന്നു.
പൗേലാസിെന്റ മാതൃകഅനുകരിക്കുക

15-16 ഇ്രപകാരെമാരു വീക്ഷണമാണ് പക്വതയാർജിച്ച
നമുെക്കല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാേകണ്ടത്. ഏെതങ്കിലും
വിഷയം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്
വ്യത്യസ്തമായിട്ടാെണങ്കിൽ ൈദവം ആ വിഷയത്തിേന്മലും
നിങ്ങൾക്കു വ്യക്തത നൽകും. നാം മനസ്സിലാക്കിയതിന്
അനുസൃതമായി നമുക്കു ജീവിക്കാം.

17 സേഹാദരങ്ങേള, എേന്നാടുേചർന്ന് എെന്റ
അനുകാരികളാകുക;† ഞങ്ങള െട മാതൃക

* 3:6 മൂ.ഭാ. സഭെയ † 3:17 എെന്നേപ്പാെല ഒരു ്രകിസ്തുഅനുകാരിയാകുക
എന്നുവിവക്ഷ.



ഫിലിപ്പിയർ 3:18 551 ഫിലിപ്പിയർ 4:6

പിൻതുടരുന്നവെരയും ്രശദ്ധിക്കുക. 18 ഞാൻ മുമ്പ്
പലേപ്പാഴും നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിട്ട ള്ളതുേപാെല
പിെന്നയും വലിയ ഹൃദയവ്യഥേയാടുകൂടി പറയെട്ട:
അേനകർ ്രകിസ്തുവിെന്റ ്രകൂശിെന്റ ശ്രതുക്കളായിട്ടാണ്
ജീവിക്കുന്നത്.‡ 19 അവർ നിത്യനാശത്തിേലക്കു
േപാകുന്നവരും ശാരീരികസംതൃപ്തിെയ അവരുെട
ൈദവമാക്കി ്രപതിഷ്ഠിച്ചവരും§ ലജ്ജാകരമായതിൽ
അഭിമാനിക്കുന്നവരും ലൗകികകാര്യങ്ങൾമാ്രതം
ചിന്തിക്കുന്നവരുമാണ്. 20 എന്നാൽ നാേമാ,
സ്വർഗീയപൗരർ അേ്രത. സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് നമ്മുെട
രക്ഷകനായ, കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
വരവിനായി നാം ആകാംക്ഷേയാെട കാത്തിരിക്കുന്നു.
21 അവിടന്ന് സകലെത്തയും തെന്റ അധീനതയിലാക്കാൻ
കഴിയുന്ന ശക്തിയാൽ, അവിടെത്ത മഹത്ത്വമുള്ള
ശരീരത്തിനു സമരൂപമായി നമ്മുെട ഹീനശരീരങ്ങെള
രൂപാന്തരെപ്പടുത്തും.

4
്രപേബാധനങ്ങൾ

1 അതുെകാണ്ട് എെന്റ ്രപിയരും ഞാൻ ഉൽക്കടമായി
അഭിലഷിക്കുന്നവരുമായ സേഹാദരങ്ങേള, എെന്റ
ആനന്ദവും മകുടവുമായ വത്സലേര, കർത്താവിേനാട്
വിശ്വസ്തരായി ഇ്രപകാരംതെന്നതുടരുക.

2 യുേവാദ്യേയാടും ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു,
സുന്തുക്കേയാടും അേപക്ഷിക്കുന്നു: നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ
ഏകഭാവമുള്ളവർ ആയിരിക്കുക. 3 ജീവപുസ്തകത്തിൽ
േപരുള്ള െക്ലമന്റേനാടും മറ്റ സഹ്രപവർത്തകേരാടുംകൂെട
സുവിേശഷേഘാഷണത്തിൽ എേന്നാെടാപ്പം െപാരുതിയ
ഈ സേഹാദരിമാെര സഹായിക്കേണ എന്നാണ്
എെന്റ വിശ്വസ്തസഹകാരിയായ നിേന്നാട് ഞാൻ
അേപക്ഷിക്കുന്നത.്
അവസാന ്രപേബാധനങ്ങൾ

4 കർത്താവിൽ എേപ്പാഴും ആനന്ദിക്കുക;
ആനന്ദിക്കുക എന്നു ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു.
5 നിങ്ങള െട ആർ്രദതേയാടുകൂടിയ െപരുമാറ്റം
സകലരും അറിയുമാറാകെട്ട. കർത്താവിെന്റ
വരവ് ആസന്നമായിരിക്കുന്നു. 6 ഒന്നിെനക്കുറിച്ച ം
വ്യാകുലെപ്പടരുത്, മറിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങള ം ്രപാർഥനേയാടും
യാചനേയാടും നിങ്ങള െടആവശ്യങ്ങൾൈദവസന്നിധിയിൽ
‡ 3:18 ്രകിസ്തുവിെന്റ ്രകൂശുമരണം നിഷ്ഫലെമന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നഅേനകരുണ്ട്
എന്നുവിവക്ഷ. § 3:19 മൂ.ഭാ.അവരുെടൈദവംവയറ്
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സ്േതാ്രതേത്താടുകൂെട സമർപ്പിക്കുകയാണു േവണ്ടത്.
7 അങ്ങെനെയങ്കിൽ, മനുഷ്യെന്റ ്രഗഹണശക്തിക്ക്
അതീതമായ ൈദവികസമാധാനം നിങ്ങള െട
ഹൃദയങ്ങെളയും ചിന്തകെളയും ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
സംരക്ഷിക്കും.

8 അവസാനമായി; സേഹാദരങ്ങേള, വിശ്വാസേയാഗ്യവും
ആദരണീയവും നീതിയുക്തവും നിർമലവും രമണീയവും
അഭിനന്ദനാർഹവും ഇങ്ങെനയുള്ള േ്രശഷ്ഠവും
്രപശംസാർഹവും ആയകാര്യങ്ങൾ വിചിന്തനം
െചയ്യ ക. 9 എന്നിൽനിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതും ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു ൈകമാറിയതും; നിങ്ങൾ േകട്ടതും ഞാൻ
െചയ്യന്നതായി നിങ്ങൾ കണ്ടതുമായ വസ്തുതകെളല്ലാം
്രപാേയാഗികമാക്കുക. അങ്ങെനെചയ്താൽ
സമാധാനദാതാവായൈദവം നിങ്ങേളാടുകൂെട നിവസിക്കും.
ദാനങ്ങൾക്കുനന്ദി

10 വളെര നാള കൾക്കുേശഷം ഇേപ്പാെഴെന്ന വീണ്ടും
സഹായിക്കാൻ നിങ്ങളിലുണ്ടായ സന്മനസ്സിനായി
ഞാൻ കർത്താവിൽ ഏറ്റവും ആനന്ദിക്കുന്നു, എെന്ന
സഹായിക്കാനുള്ള സന്മനസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും
അതിനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. 11എെന്റ
ദുർഭിക്ഷതനിമിത്തമല്ലഞാനിത് പറയുന്നത്. ഉള്ളതുെകാണ്ട്
സംതൃപ്തനായിരിക്കാൻ ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു.
12 ദുർഭിക്ഷതയിൽ ആയിരിക്കാനും സുഭിക്ഷതയിൽ
ആയിരിക്കാനും എനിക്കറിയാം. ഏതു സാഹചര്യത്തിൽ
ജീവിക്കാനും; തൃപ്തനായിരിക്കാനും വിശന്നിരിക്കാനും
സമൃദ്ധിയിലായിരിക്കാനും ദാരി്രദ്യത്തിലായിരിക്കാനും
എല്ലാ അവസ്ഥയിലും ജീവിക്കുന്നതിെന്റ രഹസ്യം ഞാൻ
പരിശീലിച്ചിരിക്കുന്നു. 13 എെന്ന ശാക്തീകരിക്കുന്ന
്രകിസ്തുവിെന്റ സഹായത്താൽ സർവവും െചയ്യാൻ ഞാൻ
്രപാപ്തനായിരിക്കുന്നു.

14 എന്നിട്ട ം എെന്റ ്രപയാസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എെന്ന
സഹായിച്ചത് ശ്ലാഘനീയംതെന്ന. 15 മാ്രതമല്ല, ഫിലിപ്പിയേര,
ഞാൻ മക്കേദാന്യയിൽനിന്ന് യാ്രതതിരിച്ച് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ
സുവിേശഷം ്രപസംഗിച്ച ആദ്യനാള കളിൽ, നിങ്ങെളാഴിെക
മെറ്റാരു സഭയും സാമ്പത്തികകാര്യങ്ങളിൽ* എേന്നാടു
പങ്കാളിത്തം കാണിച്ചില്ല എന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ.
16 ഞാൻ െതസ്സേലാനിക്യയിൽ ആയിരുന്നേപ്പാൾ
നിങ്ങൾ എെന്റ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒന്നുരണ്ടുതവണ
സഹായം അയച്ച തന്നു. 17 സാമ്പത്തികസഹായം

* 4:15 മൂ.ഭാ. െകാടുക്കൽവാങ്ങലുകളിൽ
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ലഭിക്കാൻ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നല്ല; പിെന്നേയാ,
നിങ്ങള െട കണക്കിൽ ്രപതിഫലം വർധിക്കാൻ
ആ്രഗഹിക്കുകയാണ്. 18 എനിക്ക് ആവശ്യമായതും
അതിലധികവും ഇേപ്പാഴുണ്ട.് എപ്പെ്രഫാദിെത്താസിെന്റ
ൈകവശം നിങ്ങൾ െകാടുത്തയച്ച സമ്മാനങ്ങൾ
സ്വീകരിച്ച് ഞാൻ ഇേപ്പാൾ സംതൃപ്തനായിരിക്കുന്നു.
അവ ൈദവത്തിനു ്രപസാദകരവും സൗരഭ്യമുള്ളതുമായ
വഴിപാടും യാഗവുമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. 19 എെന്റ
ൈദവം നിങ്ങള െട ആവശ്യങ്ങെളല്ലാം അവിടെത്ത
മഹിമാധനത്തിെനാത്തവണ്ണം ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
സമ്പൂർണമായി തീർത്തുതരും.

20 നമ്മുെട ൈദവമായ പിതാവിന്ന് എെന്നേന്നക്കും
മഹത്ത്വം.ആേമൻ.

അന്തിമഅഭിവാദനങ്ങൾ
21 എല്ലാവിശുദ്ധെരയും ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
അഭിവാദനംെചയ്യ ക.
എേന്നാെടാപ്പമുള്ള സേഹാദരങ്ങൾ നിങ്ങെള
അഭിവാദനംെചയ്യന്നു.

22 വിശുദ്ധർ എല്ലാവരും, വിശിഷ്യ ൈകസറുെട†
അരമനയിലുള്ളവരും നിങ്ങൾക്കുവന്ദനംഅറിയിക്കുന്നു.

23 കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപ നിങ്ങള െട
ആത്മാേവാടുകൂെട‡ഇരിക്കുമാറാകെട്ട,ആേമൻ.§

† 4:22 അതായത,് േറാമാ ച്രകവർത്തി ‡ 4:23 അതായത്, നിങ്ങേളാട്
എല്ലാവേരാടുംകൂെട § 4:23 ചി.ൈക.്രപ.ആേമൻഎന്നപദംകാണുന്നില്ല.
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െകാേലാസ്യർക്ക്എഴുതിയ േലഖനം
1 ൈദവഹിതത്താൽ ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
അെപ്പാസ്തലനായ പൗേലാസും നമ്മുെട സേഹാദരനായ
തിേമാത്തിേയാസും,

2 െകാേലാസ്യയിലുള്ള വിശുദ്ധരും ്രകിസ്തുവിൽ
വിശ്വസ്തരുമായസേഹാദരങ്ങൾക്ക്*എഴുതുന്നത:്

നമ്മുെട പിതാവായ ൈദവത്തിൽനിന്നു† നിങ്ങൾക്കു
കൃപയുംസമാധാനവും ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

സ്േതാ്രതവും ്രപാർഥനയും
3-5 സുവിേശഷെമന്ന സത്യവചനത്തിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പു
േകട്ടതനുസരിച്ച,് സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
സം്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്ന ്രപത്യാശനിമിത്തം ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
നിങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസെത്തയും സകലവിശുദ്ധേരാടും
നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്േനഹെത്തയുംകുറിച്ച ഞങ്ങൾ
േകട്ടിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
എേപ്പാഴും ്രപാർഥിച്ച ംെകാണ്ട് ഞങ്ങൾ നമ്മുെട
കർത്താവായേയശു്രകിസ്തുവിെന്റപിതാവായൈദവത്തിനു
സ്േതാ്രതംെചയ്യന്നു. 6 ആ സുവിേശഷം േലാകത്തിൽ
എല്ലായിടത്തും എന്നേപാെല നിങ്ങള െട അടുക്കലും
എത്തി; നിങ്ങൾ അതു േകൾക്കുകയും ൈദവകൃപെയ
യഥാർഥമായി മനസ്സിലാക്കുകയുംെചയ്ത ദിവസംമുതൽ
നിങ്ങള െട ഇടയിലും അത് ഫലം പുറെപ്പടുവിച്ച ം
വളർന്നും െകാണ്ടിരിക്കുന്നു. 7 ഞങ്ങള െട ്രപിയ
കൂട്ട േവലക്കാരനും ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി‡ ്രകിസ്തുവിെന്റ
വിശ്വസ്തശു്രശൂഷകനുമായ എപ്പ്രഫാസിൽനിന്ന് നിങ്ങൾ
അതു പഠിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 8 പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾക്ക്
മറ്റ ള്ളവേരാടുള്ള സ്േനഹെത്തക്കുറിച്ച് അേദ്ദഹം ഞങ്ങെള
അറിയിച്ചിട്ട മുണ്ട്.

9 അക്കാരണത്താൽത്തെന്ന, ഞങ്ങൾ അതുേകട്ട
ദിവസംമുതൽ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ആരംഭിച്ച
്രപാർഥനകൾ മുടക്കിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാ
വിേവകേത്താടും ആത്മികജ്ഞാനേത്താടുംകൂടി
ൈദവഹിതെത്തക്കുറിച്ച ള്ള പരിജ്ഞാനത്താൽ

* 1:2 അഥവാ, വിശ്വാസികള മായി † 1:2 ചി.ൈക.്രപ. കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിൽനിന്ന് എന്നും കാണുന്നു ‡ 1:7 ചി.ൈക.്രപ.
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
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നിറഞ്ഞവരാകണെമന്നും 10 എല്ലാ കാര്യത്തിലും
കർത്താവിെന ്രപസാദിപ്പിച്ച െകാണ്ട് അവിടേത്തക്കു
േയാഗ്യമായവിധം ജീവിച്ച ം സകലസൽ്രപവൃത്തികളിലും
ഫലം കായ്ച്ച ം ൈദവികപരിജ്ഞാനത്തിൽ
വളരണെമന്നും 11 സകലസഹിഷ്ണുതയും ദീർഘക്ഷമയും
കാണിക്കാൻേവണ്ടി അവിടെത്ത മഹത്ത്വകരമായ
ആധിപത്യത്തിെനാത്തവണ്ണം എല്ലാ ശക്തിയും ്രപാപിച്ച
ബലെപ്പടണെമന്നും 12 വിശുദ്ധർക്കു ്രപകാശത്തിലുള്ള
അവകാശത്തിെന്റഓഹരിക്കുനിങ്ങെള§ േയാഗ്യരാക്കുകയും
13 അന്ധകാരത്തിെന്റ അധികാരത്തിൽനിന്ന് നെമ്മ
സ്വത്രന്തരാക്കി അവിടെത്ത സ്േനഹസ്വരൂപനായ പു്രതെന്റ
രാജ്യത്തിൽ ്രപേവശിപ്പിക്കുകയുംെചയ്ത പിതാവിന്
ആനന്ദേത്താെട സ്േതാ്രതംെചയ്യന്നവരാകണെമന്നും
ഞങ്ങൾ അേപക്ഷിക്കുന്നു. 14 ആ പു്രതനിൽ നമുക്കു
പാപവിേമാചനെമന്നവീെണ്ടടുപ്പ ലഭിച്ച .*

്രകിസ്തു പരേമാന്നതൻ
15 ്രകിസ്തുഅദൃശ്യനായൈദവത്തിെന്റ ്രപതിരൂപവും
സകലസൃഷ്ടിക്കുംഅധീശനും†ആകുന്നു.

16 സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ള ദൃശ്യമായതും
അദൃശ്യമായതും
സിംഹാസനങ്ങള ം കർത്തൃത്വങ്ങള ം വാഴ്ചകള ം
അധികാരങ്ങള ം
എല്ലാം ്രകിസ്തുവിനാൽസൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട ;

സകലതും ്രകിസ്തുമുേഖനയും ്രകിസ്തുവിനായിട്ട ം
സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

17അവിടന്ന്എല്ലാറ്റിനും മുേമ്പ ഉള്ളവൻ;
സകലെത്തയും നിലനിർത്തുന്നതുംഅവിടന്നാണ്.

18അവിടന്ന്സഭെയന്നശരീരത്തിെന്റശിരസ്സ്ആകുന്നു.

അവിടന്ന്സകലത്തിലും ഒന്നാമനാേകണ്ടതിന്ആരംഭവും
മരിച്ചവരിൽനിന്ന്എഴുേന്നറ്റവരിൽ
ഏറ്റവും ്രപമുഖനുംആകുന്നു.

19 ്രകിസ്തുവിൽസർവസമ്പൂർണതയും വസിക്കാനും
20 അവിടന്ന് ്രകൂശിൽ െചാരിഞ്ഞ രക്തം മുഖാന്തരം
സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി,
ഭൂമിയിലുള്ളേതാ സ്വർഗത്തിലുള്ളേതാ ആയ
സകലെത്തയും

§ 1:12 ചി.ൈക.്രപ. നെമ്മ * 1:14 ചി.ൈക.്രപ. അവിടെത്ത രക്തത്താലുള്ള
വീെണ്ടടുപ്പ് † 1:15 മൂ.ഭാ.സർവത്തിനും മുേമ്പയുള്ളആദ്യജാതൻ
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തേന്നാടു ്രകിസ്തുമൂലം അനുരഞ്ജിപ്പിക്കാനും ൈദവത്തിനു
തിരുഹിതം േതാന്നി.

21 ഒരുകാലത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട തിന്മ്രപവൃത്തികളാൽ
ൈദവത്തിന് അന്യരും മനസ്സ െകാണ്ട് അവിടെത്ത
ശ്രതുക്കള മായിത്തീർന്നിരുന്നു. 22ആ നിങ്ങെള വിശുദ്ധരും
നിഷ്കളങ്കരും അനിന്ദ്യരുമായി തിരുസന്നിധിയിൽ
നിർേത്തണ്ടതിന് അവിടന്ന് തെന്റ ജഡശരീരത്തിൽ തെന്റ
മരണത്താൽ ഇേപ്പാൾഅനുരഞ്ജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 23നിങ്ങൾ
ഈ സത്യത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് സ്ഥിരതേയാെട ഇതിൽ
തുടേരണ്ടതാണ്. സുവിേശഷം േകട്ടേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്കു
ലഭിച്ച ്രപത്യാശയിൽനിന്ന് ഒഴുകിേപ്പാകാതിരിക്കുക.
ആകാശത്തിെന്റ കീഴിലുള്ള സകലസൃഷ്ടികേളാടും
്രപസംഗിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സുവിേശഷത്തിെന്റ
ശു്രശൂഷകനായി പൗേലാസ് എന്ന എെന്ന ൈദവം
നിേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

സഭയ്ക്കുേവണ്ടി പൗേലാസിെന്റഅധ്വാനം
24നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി സഹിക്കുന്ന കഷ്ടതകളിൽ ഇേപ്പാൾ
ഞാൻ ആനന്ദിക്കുകയും ്രകിസ്തുവിെന്റ കഷ്ടതകളിൽ
കുറവുള്ളത് സഭയാകുന്ന അവിടെത്ത ശരീരത്തിനുേവണ്ടി
എെന്റ ശരീരത്തിൽ നികത്തുകയുംെചയ്യന്നു.
25 നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ൈദവം എനിക്കു നൽകിയ
നിേയാഗ്രപകാരം ൈദവവചനേഘാഷണം പൂർണമായി
നിറേവറ്റാൻ ഞാൻ സഭയുെട ശു്രശൂഷകനായിത്തീർന്നു.
26 ഈ വചനം മുൻയുഗങ്ങൾക്കും തലമുറകൾക്കും
മറഞ്ഞിരുന്ന രഹസ്യം എങ്കിലും ഇേപ്പാൾ അവിടെത്ത
വിശുദ്ധർക്കു െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 27 മഹത്ത്വത്തിെന്റ
്രപത്യാശയായ ്രകിസ്തു‡ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നതാണ്
ആ രഹസ്യം. ഈ ൈദവികരഹസ്യത്തിെന്റ മഹിമാധനം
െയഹൂേദതരർക്കും െവളിെപ്പടുത്താൻ ൈദവത്തിന്
തിരുഹിതമായി.

28 ഈ ്രകിസ്തുവിെനയാണ് ഞങ്ങൾ ്രപസംഗിക്കുന്നത്;
ഓേരാരുത്തെരയും ്രകിസ്തുവിൽ പക്വത
്രപാപിച്ചവരാേക്കണ്ടതിന് സകലജ്ഞാനേത്താടുംകൂെട
അവെര ്രപേബാധിപ്പിക്കുകയും ഉപേദശിക്കുകയുമാണ്
ഞങ്ങൾെചയ്യന്നത.് 29എന്നിൽബലേത്താെടവ്യാപരിക്കുന്ന
്രകിസ്തുവിെന്റ ശക്തിക്കനുസരിച്ച േപാരാടിെക്കാണ്ട് ഈ
ലക്ഷ്യത്തിനുേവണ്ടിഞാൻഅധ്വാനിക്കുന്നു.

‡ 1:27 ഒരുനാളിൽ ്രകിസ്തുവിെന്റ മഹത്ത്വത്തിൽ നാമും പങ്കാളികളായിത്തീരും
എന്ന ്രപത്യാശ.
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2
1 നിങ്ങൾക്കും ലെവാദിക്യയിലുള്ളവർക്കും എെന്ന
അഭിമുഖമായി കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി ഞാൻ
എ്രതയധികം േപാരാടുന്നുെണ്ടന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാൻ
ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 2 സർവ ജ്ഞാനത്തിെന്റയും
വിേവകത്തിെന്റയും നിധികൾ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
ൈദവരഹസ്യമായ ്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച് അവർക്ക്
അറിയാൻ കഴിേയണ്ടതിന് പരിജ്ഞാനത്തിെന്റ
പരിപൂർണനിശ്ചയം സമൃദ്ധമായി ലഭിക്കാൻ, അവർ
ഹൃദയത്തിൽ ഉത്സാഹമുള്ളവരും സ്േനഹത്തിൽ
ഏകീഭവിച്ചവരും ആകണം എന്നാണ് ഞാൻ
അഭിലഷിക്കുന്നത.് 3 കാരണം, എല്ലാ ജ്ഞാനത്തിെന്റയും
പരിജ്ഞാനത്തിെന്റയും നിേക്ഷപങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിൽ
മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 4 ്രപേലാഭനവാക്കുകളാൽ ആരും
നിങ്ങെള വഞ്ചിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇതു പറയുന്നത്.
5 ശാരീരികമായി അകെലയാെണങ്കിലും മനസ്സ െകാണ്ട്
ഞാൻ നിങ്ങേളാെടാപ്പമുണ്ട്. ഇ്രപകാരം നിങ്ങള െട ചിട്ടയായ
ജീവിതവും ്രകിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിെന്റ സ്ഥിരതയും
കണ്ട്ഞാൻആനന്ദിക്കുന്നു.
്രകിസ്തുവിലുള്ളപൂർണജീവിതം

6 ്രകിസ്തുേയശുവിെന നിങ്ങൾ കർത്താവായി
സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അവിടേത്താടുള്ള
കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കുക. 7 ്രകിസ്തുവിൽ നിങ്ങള െട
േവരുകൾ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിെച്ചല്ലെട്ട; ്രകിസ്തുെവന്ന
അടിസ്ഥാനത്തിേന്മലായിരിക്കെട്ട നിങ്ങള െട ജീവിതം
പണിതുയർത്തുന്നത്. നിങ്ങെള ഉപേദശിച്ചിട്ട ള്ളതുേപാെല
വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ച െകാണ്ട് നിങ്ങളിൽ സ്േതാ്രതം
നിറഞ്ഞുകവിയെട്ട.

8 തത്ത്വജ്ഞാനവും അർഥശൂന്യവും വഞ്ചന
നിറഞ്ഞതുമായ മാനുഷികപാരമ്പര്യങ്ങള ംെകാണ്ട് ആരും
നിങ്ങെള അടിമെപ്പടുത്താതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുക.
അവ ്രകിസ്തുവിനല്ല അനുരൂപമായിരിക്കുന്നത,് മറിച്ച്
േലാകത്തിെന്റആദ്യപാഠങ്ങൾക്കാണ്.*

9 ്രകിസ്തുവിലല്ലേയാ സർവൈദവികസത്തയും ഒരു
മനുഷ്യശരീരമായി വസിക്കുന്നത;് 10 എല്ലാ ഭരണത്തിനും
അധികാരത്തിനുംശിരസ്സായ ്രകിസ്തുവിൽനിങ്ങൾപൂർണത
്രപാപിക്കുകയുംെചയ്തിരിക്കുന്നു. 11നിങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിെന
സ്വീകരിച്ചേപ്പാൾ നിങ്ങള െട ജന്മനാലുള്ള പാപസ്വഭാവെത്ത
നീക്കംെചയ്യന്ന ഒരു ആത്മികപരിേച്ഛദനം നിങ്ങൾക്കു

* 2:8 അതായത,്ഈേലാകെത്തനിയ്രന്തിക്കുന്ന ദുഷ്ടാത്മശക്തികൾ.
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ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു ശാരീരിക്രപ്രകിയ അല്ല.
12 നിങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട സംസ്കരിക്കെപ്പടുകയും
്രകിസ്തുവിെന മരണത്തിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ച ൈദവത്തിെന്റ
ശക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ, ്രകിസ്തുവിേനാെടാപ്പം
ഉയിർപ്പിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു എന്നതാണ് സ്നാനത്താൽ
്രപകടമാക്കുന്നത്.

13 അതി്രകമങ്ങളിലും പരിേച്ഛദനം ഏൽക്കാത്ത
പാപ്രപകൃതിയിലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങെള†
ൈദവം ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട ജീവനുള്ളവരാക്കി.
അതി്രകമങ്ങെളല്ലാംനേമ്മാടുക്ഷമിച്ച ; 14അനുഷ്ഠാനങ്ങള െട
ലംഘനത്താൽ നമുക്കു വിേരാധവും ്രപതികൂലവുമായിരുന്ന
ലിഖിതങ്ങെള അവിടന്ന് മായിച്ച കളയുകയും ്രകൂശിൽ
തറച്ച നമ്മുെട മധ്യത്തിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയുകയും
െചയ്തു. 15അവിടന്ന് ഭരണങ്ങെളയും അധികാരങ്ങെളയും
നിരായുധരാക്കി ്രകൂശിൽ അവയുെടേമൽ ജേയാത്സവം
െകാണ്ടാടി;അവെയപരസ്യമായ ്രപദർശനമാക്കി.
മാനുഷികവ്യവസ്ഥയിൽനിന്നുള്ള േമാചനം

16 അതുെകാണ്ട് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ സംബന്ധിേച്ചാ
െപരുന്നാൾ,അമാവാസി,ശബ്ബത്ത‡്എന്നിവയുെടആചരണം
സംബന്ധിേച്ചാ ആരും നിങ്ങെള വിധിക്കാൻ ഇടയാകരുത്.
17 ഇവ വരാനിരുന്നവയുെട ്രപതിരൂപംമാ്രതമാണ;് എന്നാൽ
യാഥാർഥ്യം ്രകിസ്തുവാണ.് 18 സ്വന്തദർശനങ്ങളിൽ
ആ്രശയിച്ച,് ജഡത്തിൽ ദുരഭിമാനംപൂണ്ട്, ശിരസ്സായവനിൽ
മുറുെക പിടിക്കാെത കപടവിനയത്തിലും ദൂതന്മാെര
ആരാധിക്കുന്നതിലും രസിക്കുന്ന ഒരാള ം നിങ്ങെള
്രപതിഫലം േനടുന്നതിൽനിന്ന് അേയാഗ്യരാക്കരുത.്
19 ശിരസ്സായ ്രകിസ്തുവിൽനിന്നാണേല്ലാ ശരീരംമുഴുവനും
സന്ധിബന്ധങ്ങളാലും നാഡീഞരമ്പുകളാലും ഏകീഭവിച്ച ം
േപാഷണം സ്വീകരിച്ച ം ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ള വളർച്ച
്രപാപിക്കുന്നത്.

20 നിങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട ഈ േലാകത്തിെന്റ
്രപാഥമിക്രപമാണങ്ങൾക്കു മരിച്ച െവങ്കിൽ,§
എന്തുെകാണ്ട് ലൗകികെരേപ്പാെല ജീവിച്ച െകാണ്ട്,
21 “െതാടരുത!് രുചിക്കരുത!് പിടിക്കരുത!്”
എന്നിങ്ങെനയുള്ള ചട്ടങ്ങൾക്ക് ഇേപ്പാഴും കീഴ്െപ്പടുന്നു.
22 ഇവെയല്ലാം മാനുഷികകൽപ്പനകെളയും
ഉപേദശങ്ങെളയും ആ്രശയിച്ച ള്ളവയും ഉപേയാഗത്താൽ
† 2:13 ചി.ൈക.്രപ. നെമ്മ ‡ 2:16 െയഹൂദർ വിശുദ്ധദിവസമായും
വി്രശമദിവസമായും ആചരിച്ച വന്ന ആഴ്ചയിെല ഏഴാംദിവസമാണ് ശബ്ബത്ത.്
§ 2:20 ഒരു വ്യക്തി ്രകിസ്തുവിെന കർത്താവായി അംഗീകരിക്കുേമ്പാൾ
മാനുഷിക തത്ത്വസംഹിതകള മായുള്ള ബന്ധം എേന്നക്കുമായി വിേച്ഛദിക്കുന്നു
എന്നർഥം.
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നശിച്ച േപാകുന്നവയുമാണ്. 23 സ്വനിർമിതങ്ങളായ
ആചാരങ്ങള ം കപടവിനയം, ശരീരപീഡനം എന്നിവയും
്രപത്യക്ഷത്തിൽ മഹാജ്ഞാനമായി േതാന്നിേയക്കാം.
എന്നാൽ, ജഡാഭിലാഷങ്ങെള നിയ്രന്തിക്കുന്നതിന്
ഇവെയാന്നും പര്യാപ്തമല്ല.

3
്രകിസ്തുവിലുള്ളപുതിയജീവിതം

1നിങ്ങൾ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെടഉയിർപ്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ
ഉയരത്തിലുള്ളത് അേന്വഷിക്കുക. അവിെട ൈദവത്തിെന്റ
വലതുഭാഗത്ത് ്രകിസ്തു ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നു.
2 ഭൂമിയിലുള്ളവയിലല്ല, ഉയരത്തിലുള്ളവയിൽത്തെന്ന മനസ്സ്
േക്രന്ദീകരിക്കുക. 3 നിങ്ങൾ മരിച്ചിട്ട് നിങ്ങള െട ജീവൻ
്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട ൈദവത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
4 നിങ്ങള െട* ജീവനായ ്രകിസ്തു ്രപത്യക്ഷനാകുേമ്പാൾ
അവിടേത്താെടാപ്പം നിങ്ങള ം േതജസ്സിൽ ്രപത്യക്ഷരാകും.

5അതിനാൽഅസാന്മാർഗികത,അശുദ്ധി,വിഷയാസക്തി,
ദുഷിച്ച അഭിലാഷങ്ങൾ, വി്രഗഹാരാധനയായ
അത്യാ്രഗഹം എന്നിങ്ങെനയുള്ള നിങ്ങള െട
ജഡികവികാരങ്ങെള നിർജീവമാക്കുക. 6 ഇവ
ൈദവേകാപം† ജ്വലിപ്പിക്കുന്നവയാണ.് 7 നിങ്ങൾ
ഒരുകാലത്ത് ഇവെയല്ലാമനുസരിച്ച ജീവിച്ചവരായിരുന്നു.
8 എന്നാൽ േകാപം, േ്രകാധം, വിേദ്വഷം, ദൂഷണം,
നിങ്ങള െട വായിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുന്ന അശ്ലീലഭാഷണം
ഇവെയാെക്കയും ഇേപ്പാൾ ഉേപക്ഷിക്കുക. 9 പരസ്പരം
വ്യാജം പറയരുത;് നിങ്ങൾ പഴയ മനുഷ്യെന അവെന്റ
്രപവൃത്തികേളാടുകൂെട ഉരിഞ്ഞുകളഞ്ഞിട്ട,് 10 തെന്റ
്രസഷ്ടാവിെന്റ ്രപതിരൂപത്തിൽ, പരിജ്ഞാനത്തിൽ
നവീകരണം ്രപാപിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്ന നവമാനവെനയേല്ലാ
ധരിച്ചിരിക്കുന്നത.് 11 ഇതിൽ ്രഗീക്കുകാരെനേന്നാ
െയഹൂദെനേന്നാ പരിേച്ഛദനം ഏറ്റവെനേന്നാ
ഏൽക്കാത്തവെനേന്നാ അപരിഷ്കൃതെനേന്നാ
സിഥിയെനേന്നാ‡ ദാസൻ എേന്നാ സ്വത്രന്തൻ എേന്നാ
വ്യത്യാസം ഇല്ല. എല്ലാം ്രകിസ്തുവേ്രത§ നാം എല്ലാവരിലും
വസിക്കുന്നതും ്രകിസ്തുവേ്രത.

12 ൈദവത്താൽ െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവരും വിശുദ്ധരും
ൈദവത്തിനു ്രപിയരുമാകുകയാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സലിവ്,
ദയ, വിനയം, സൗമ്യത, ക്ഷമ, എന്നിവ ധരിക്കുക.
* 3:4 ചി.ൈക.്രപ. നമ്മുെട † 3:6 ചി.ൈക.്രപ. അനുസരണെകട്ടവരുെടേമൽ
എന്നുകൂടി കാണുന്നു. ‡ 3:11 ്രകൂരതയ്ക്കു േപരുേകട്ട ഒരു ജനവിഭാഗമാണ്
ഇവർ. § 3:11 എല്ലാറ്റിലും ്രപാധാന്യേമറിയത് ്രകിസ്തുവാണ.്
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13 പരസ്പരം ക്ഷമിക്കുകയും സഹിക്കുകയുംെചയ്യ ക;
നിങ്ങളിെലാരാൾക്കു മെറ്റാരാൾെക്കതിേര പരാതി
ഉണ്ടായാൽ, കർത്താവ് നിങ്ങേളാടു ക്ഷമിച്ചതുേപാെല
നിങ്ങള ം ക്ഷമിക്കുക. 14 എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായി
എല്ലാവെരയുംതമ്മിൽ സമ്പൂർണമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന
കണ്ണിയായസ്േനഹം ധരിക്കുക.

15 ്രകിസ്തു നൽകുന്നസമാധാനം നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങെള
ഭരിക്കെട്ട. അതിനായിട്ടാണേല്ലാ നിങ്ങെള ഏകശരീരമായി
വിളിച്ചിരിക്കുന്നത.് കൃതജ്ഞതയുള്ളവരായിരിക്കുക.
16 ്രകിസ്തുവിെന്റസേന്ദശം നിങ്ങളിൽ സമൃദ്ധിേയാെട
വസിക്കെട്ട. അങ്ങെന ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ,
സർവജ്ഞാനേത്താടും കൂെട ഹൃദയത്തിൽ നന്ദി
നിറഞ്ഞവരായി, സങ്കീർത്തനങ്ങൾ, സ്തുതിഗീതങ്ങൾ,
ആത്മികഗാനങ്ങൾ എന്നിവയാൽ ൈദവത്തിനു
പാടിെക്കാണ്ട്, പരസ്പരം ഉപേദശിക്കുകയും
്രപേബാധിപ്പിക്കുകയും െചേയ്യണ്ടത്. 17 നിങ്ങള െട വാേക്കാ
്രപവൃത്തിേയാ എന്തായാലും അവെയല്ലാം കർത്താവായ
േയശുവിെന്റനാമത്തിൽെചയ്തും േയശു്രകിസ്തുമുഖാന്തരം
പിതാവായ ൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതം അർപ്പിച്ച െകാണ്ടും
ആയിരിക്കെട്ട.
്രകിസ്തീയകുടുംബം

18 ഭാര്യമാേര, കർത്താവിനു േയാഗ്യമായവിധം നിങ്ങള െട
ഭർത്താക്കന്മാർക്കും വിേധയെപ്പടുക.

19ഭർത്താക്കന്മാേര,നിങ്ങള െടഭാര്യമാെരസ്േനഹിക്കണം,
അവേരാടു പരുഷമായി െപരുമാറരുത.്

20 മക്കേള, നിങ്ങള െട മാതാപിതാക്കെള സകലത്തിലും
അനുസരിക്കുക,അതുകർത്താവിനു ്രപസാദകരമേല്ലാ.

21 പിതാക്കന്മാേര,* നിങ്ങള െട മക്കെള േകാപിപ്പിക്കരുത്.
അങ്ങെനെചയ്താൽഅവർനിരാശരായിത്തീരും.

22 ദാസന്മാേര, ഭൂമിയിലുള്ള നിങ്ങള െട യജമാനന്മാെര
എല്ലാക്കാര്യത്തിലും അനുസരിക്കുക: മനുഷ്യെര
്രപസാദിപ്പിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി, അവർ നിങ്ങള െട
മുന്നിലുള്ളേപ്പാൾമാ്രതം േവലെചയ്യന്നവരായിട്ടല്ല, എല്ലാ
സമയത്തും ആത്മാർഥതേയാടും ൈദവഭയേത്താടുംകൂടി
അവെരഅനുസരിക്കുക. 23നിങ്ങൾ െചയ്യന്നെതാെക്കയും
മനുഷ്യർെക്കന്നേപാെലയല്ല, കർത്താവിെനന്നേപാെല
ഹൃദയപൂർവം െചയ്യ ക: 24 കർത്താവിെന്റ സമ്പത്തിെന്റ
ഓഹരി നിങ്ങൾക്ക് ്രപതിഫലമായി ലഭിക്കുെമന്നറിയുക.
കാരണം, കർത്താവായ ്രകിസ്തുവിെനയാണേല്ലാ നിങ്ങൾ

* 3:21 പിതാക്കന്മാേര,വിവക്ഷിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കേള
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യഥാർഥത്തിൽേസവിക്കുന്നത.് 25അതുേപാെലതെന്നെതറ്റ
െചയ്തവന്, താൻ െചയ്ത െതറ്റിനു തക്ക ശിക്ഷയും കിട്ട ം;
ൈദവത്തിനു പക്ഷേഭദം ഇല്ലേല്ലാ.

4
1 യജമാനന്മാേര, നിങ്ങൾക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഒരു
യജമാനനുെണ്ടേന്നാർത്ത് ദാസേരാടു നീതിയും ന്യായവും
പുലർത്തുക.
കൂടുതൽനിർേദശങ്ങൾ

2 ജാ്രഗതേയാടും നന്ദിേയാടുംകൂെട ്രപാർഥനയിൽ
തുടരുക. 3 ഞാൻ തടവിലാകാൻ കാരണമായ
്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള രഹസ്യം* ഇനിയും അറിയിക്കാൻ
ൈദവം ഞങ്ങൾക്കു വചന്രപേഘാഷണത്തിനുേവണ്ടി ഒരു
വാതിൽ തുറന്നുതരണം. 4എനിക്ക് അതു േവണ്ടുംേപാെല
വ്യക്തമായി േഘാഷിക്കാൻ കഴിയുകയുംേവണം.
ഇതിനായി ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപാർഥിക്കുക. 5 ലഭിക്കുന്ന
അവസരങ്ങെളാന്നും പാഴാക്കാെത പരമാവധി
്രപേയാജനെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട് അവിശ്വാസികേളാട്
വിേവകപൂർവം െപരുമാറുക. 6 ഓേരാ വ്യക്തിേയാടും
എങ്ങെന ഉചിതമായി ഉത്തരം പറയണെമന്നു
്രഗഹിച്ച െകാണ്ട് നിങ്ങള െട സംഭാഷണം ഉപ്പിനാൽ രുചി
വരുത്തിയതുേപാെല,എേപ്പാഴുംകൃപനിറഞ്ഞതായിരിക്കെട്ട.

അന്തിമഅഭിവാദനങ്ങൾ
7 ്രപിയസേഹാദരനുംകർത്താവിെന്റവിശ്വസ്തശു്രശൂഷകനും
സഹഭൃത്യനുമായ തിഹിെക്കാസ് എെന്റ വാർത്തെയല്ലാം
നിങ്ങെള അറിയിക്കും. 8 ഞങ്ങൾ എങ്ങെനയിരിക്കുന്നു
എന്നവിവരം നിങ്ങെള അറിയിച്ച്† നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം
പകേരണ്ടതിനാണ് ഞാൻ അയാെള നിങ്ങള െട
അടുേത്തക്കയയ്ക്കുന്നത്. 9 നിങ്ങളിൽ ഒരാളായ
ഒേനസിെമാസ് എന്ന വിശ്വസ്തനും ്രപിയനുമായ
സേഹാദരേനാെടാപ്പമാണ് അേദ്ദഹം അേങ്ങാട്ട വരുന്നത;്
ഇവിടെത്തവസ്തുതകെളല്ലാംഅവർനിങ്ങെളഅറിയിക്കും.

10 എെന്റ സഹതടവുകാരനായ അരിസ്തർെഹാസും
ബർന്നബാസിെന്റ ബന്ധുവായ മർേക്കാസും നിങ്ങെള
അഭിവാദനംെചയ്യന്നു. മർേക്കാസിെനപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്കു
നിർേദശം ലഭിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ. നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വന്നാൽ
അേദ്ദഹെത്തസ്വാഗതംെചയ്യ ക.

* 4:3 അഥവാ, സുവിേശഷം † 4:8 ചി.ൈക.്രപ. നിങ്ങള െട അവസ്ഥ
അറിവാനും
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11 യുസ്െതാസ് എന്നു വിളിേപ്പരുള്ള േയശുവും നിങ്ങെള
വന്ദനംെചയ്യന്നു.ൈദവരാജ്യത്തിനുേവണ്ടി ്രപവർത്തിക്കുന്ന
എെന്റസഹ്രപവർത്തകരിൽഇവർമാ്രതമാണ് െയഹൂദന്മാർ.‡
ഇവർഎനിക്ക്ആശ്വാസമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

12 നിങ്ങളിൽ ഒരാള ം ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ ദാസനുമായ
എപ്പ്രഫാസ് നിങ്ങൾക്കു വന്ദനം േനരുന്നു. നിങ്ങൾ
ൈദവഹിതെത്തപ്പറ്റി പൂർണനിശ്ചയമുള്ളവരായി
നിലനിൽേക്കണ്ടതിന്അേദ്ദഹംനിങ്ങൾക്കുേവണ്ടിഅത്യന്തം
ജാ്രഗതേയാടുകൂെട നിരന്തരം ്രപാർഥിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
13 നിങ്ങെളക്കുറിച്ച ം ലെവാദിക്യയിലും ഹിയരെപ്പാലിസിലും
ഉള്ളവെരക്കുറിച്ച ം അേദ്ദഹത്തിനു വളെര ഹൃദയഭാരമുണ്ട്
എന്നതിനുഞാൻസാക്ഷി.

14 നമ്മുെട ്രപിയ ൈവദ്യനായ ലൂേക്കാസും േദമാസും
നിങ്ങെളഅഭിവാദനംെചയ്യന്നു.

15 ലെവാദിക്യയിലുള്ള സേഹാദരങ്ങെളയും
നുംഫെയയും അവരുെട ഭവനത്തിെല സഭെയയും എെന്റ
സ്േനഹാേന്വഷണംഅറിയിക്കുക.

16 ഈ േലഖനം നിങ്ങൾ വായിച്ചതിനുേശഷം
ലെവാദിക്യസഭയിൽവായിപ്പിക്കുകയുംലെവാദിക്യയിൽനിന്നുള്ള
േലഖനം നിങ്ങൾവായിക്കുകയുംെചയ്യണം.

17 “കർത്താവിൽ നിനക്കു ലഭിച്ച ശു്രശൂഷ നിറേവറ്റ ക”
എന്ന്അർഹിെപ്പാസിേനാടു പറയണം.

18 പൗേലാസ് എന്ന ഞാൻ സ്വന്തം ൈകെകാണ്ട് ഈ
വന്ദനവചസ്സ കൾ എഴുതുന്നു. എെന്റ ബന്ധനങ്ങെള
ഓർക്കുക. കൃപനിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.

‡ 4:11 മൂ.ഭാ. പരിേച്ഛദനക്കാർ
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െതസ്സേലാനിക്യർക്ക്എഴുതിയ
ഒന്നാംേലഖനം

1പൗേലാസുംസില്വാെനാസും*തിേമാത്തിേയാസും,

പിതാവായ ൈദവത്തിെന്റയും കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റയും സ്വന്തമായ െതസ്സേലാനിക്യ
സഭയ്ക്ക്,എഴുതുന്നത:്

നിങ്ങൾക്കുകൃപയുംസമാധാനവും ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

െതസ്സേലാനിക്യരുെട ജീവിതവും വിശ്വാസവും
2 നിങ്ങൾെക്കല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി ഞങ്ങൾ ൈദവേത്താട്
എേപ്പാഴും സ്േതാ്രതംെചയ്തുെകാണ്ട് നിങ്ങെള ഞങ്ങള െട
്രപാർഥനയിൽ നിരന്തരം ഓർക്കുന്നു. 3 നമ്മുെട ൈദവവും
പിതാവുമായ അവിടെത്ത സന്നിധിയിൽ നിങ്ങള െട
വിശ്വാസം ്രപകടമാക്കുന്ന ്രപവൃത്തിയും സ്േനഹേ്രപരിതമായ
്രപയത്നവും നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിലുള്ള
്രപത്യാശയുെട ഉറപ്പ ംഞങ്ങൾഓർക്കുന്നു.

4 ൈദവം സ്േനഹിക്കുന്ന സേഹാദരങ്ങേള, അവിടന്നു
നിങ്ങെള െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു ഞങ്ങൾ
അറിയുന്നു. 5ഞങ്ങൾ അറിയിച്ച സുവിേശഷം നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ എത്തിയത് േകവലം ്രപഭാഷണമായിമാ്രതമല്ല
പിെന്നേയാ ശക്തിേയാടും പരിശുദ്ധാത്മസാന്നിധ്യേത്താടും
ദൃഢനിശ്ചയേത്താടും കൂെടയായിരുന്നു. നിങ്ങേളാെടാപ്പം
ഞങ്ങൾ ആയിരുന്നേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ഞങ്ങൾ
എങ്ങെന ജീവിച്ച എന്നറിയാമേല്ലാ. 6 കാഠിന്യേമറിയ
കഷ്ടതയിലും പരിശുദ്ധാത്മാവു നൽകുന്ന ആനന്ദേത്താെട
നിങ്ങൾ വചനം സ്വീകരിച്ച െകാണ്ട് ഞങ്ങള െടയും
കർത്താവിെന്റയും അനുകാരികൾ ആയിത്തീർന്നു.
7 അങ്ങെന നിങ്ങൾ മക്കേദാന്യയിലും അഖായയിലും
ഉള്ള സകലവിശ്വാസികൾക്കും മാതൃകയായിത്തീർന്നു.
8 കർത്താവിെന്റ വചനം നിങ്ങളിൽനിന്ന് മക്കേദാന്യയിലും
അഖായയിലും എത്തിേച്ചർന്നു† എന്നുമാ്രതമല്ല,
നിങ്ങൾക്കു ൈദവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം എല്ലായിടത്തും
്രപസിദ്ധമാകുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. അേതക്കുറിച്ച്
ഞങ്ങൾ ഇനി ഒന്നും പറേയണ്ടതില്ല. 9 കാരണം
നിങ്ങൾ ഞങ്ങെള എങ്ങെന സ്വീകരിച്ച എന്നും,
* 1:1 അതായത,്ശീലാസ് † 1:8 മൂ.ഭാ. മുഴങ്ങിഅഥവാ, ്രപതിധ്വനിച്ച
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വി്രഗഹങ്ങെള വിട്ട് ജീവനുള്ള സത്യൈദവെത്ത േസവിക്കാൻ
ൈദവത്തിേലക്കു നിങ്ങൾ ഏതുവിധം തിരിഞ്ഞു എന്നും
അവർതെന്ന വിവരിക്കുന്നു. 10 തെന്നയുമല്ല ൈദവം
മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ച തെന്റ പു്രതനും വരാനുള്ള
േ്രകാധത്തിൽനിന്ന് നെമ്മ വിമുക്തരാക്കുന്ന വ്യക്തിയുമായ
േയശു സ്വർഗത്തിൽനിന്നു വരുന്നതിനായി നിങ്ങൾ
കാത്തിരിക്കുന്നതുംഅവർഞങ്ങേളാടു ്രപസ്താവിക്കുന്നു.

2
പൗേലാസിെന്റ െതസ്സേലാനിക്യൻ ദൗത്യം

1സേഹാദരങ്ങേള,ഞങ്ങൾ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വന്നത്
നിഷ്ഫലമായില്ല എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നേല്ലാ. 2 മുമ്പ്
ഞങ്ങൾ ഫിലിപ്പിയയിൽെവച്ച് കഷ്ടവും അതിഹീനമായ
അപമാനവും സഹിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ. അങ്ങെന
ശക്തമായ എതിർപ്പ ണ്ടായിട്ട ം നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ
സഹായത്താൽ ദിവ്യസുവിേശഷം നിങ്ങേളാടറിയിക്കാൻ
ഞങ്ങൾ ൈധര്യെപ്പട്ട . 3 ഞങ്ങള െട ്രപേബാധനം
െതറ്റായേതാ ദുരുേദ്ദശ്യപരേമാ കാപട്യത്തിൽനിന്ന്
ഉളവായേതാ അല്ല; 4 േനേരമറിച്ച,് സുവിേശഷം
ഭരേമൽപ്പിക്കുന്നതിനു ൈദവം ഞങ്ങെള േയാഗ്യരായി
അംഗീകരിച്ചതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ
്രപസംഗിക്കുന്നത്. മനുഷ്യെര അല്ല, നമ്മുെട ഹൃദയങ്ങൾ
പരിേശാധിക്കുന്ന ൈദവെത്തത്തെന്നയാണ് ഞങ്ങൾ
്രപസാദിപ്പിക്കുന്നത്. 5 ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മുഖസ്തുതി
പറയുകേയാ കൗശലം ്രപേയാഗിച്ച് നിങ്ങളിൽനിന്ന് ധനം
അപഹരിക്കുകേയാ െചയ്തിട്ടിെല്ലന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം;
അതിനു ൈദവം സാക്ഷി. 6 ്രകിസ്തുവിെന്റ
അെപ്പാസ്തലന്മാർ എന്നനിലയിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള
അവകാശങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കാൻ കഴിയുമായിരുെന്നങ്കിലും
നിങ്ങളിൽനിേന്നാ മറ്റാരിെലങ്കിലുംനിേന്നാ ്രപശംസ
ആ്രഗഹിച്ചിട്ടില്ല. 7പിെന്നേയാ,ഞങ്ങൾനിങ്ങള െട മധ്യത്തിൽ
ശിശുക്കെളേപ്പാെലയായിരുന്നു.
ഒരുഅമ്മതെന്റകുഞ്ഞുങ്ങെളപരിചരിക്കുന്നതുേപാെലയാണ്
ഞങ്ങൾ നിങ്ങെള ആർ്രദതേയാെട പരിചരിച്ചത്.
8 നിങ്ങൾ ഞങ്ങള െട വത്സലർ ആയിത്തീർന്നതിനാൽ,
ൈദവത്തിെന്റ സുവിേശഷംമാ്രതമല്ല; ഞങ്ങള െട
്രപാണനുംകൂടി നിങ്ങൾക്കായി നൽകാൻഞങ്ങൾതൽപ്പരർ
ആയിരുന്നു. 9 സേഹാദരങ്ങേള, ഞങ്ങൾ ൈദവത്തിെന്റ
സുവിേശഷം നിങ്ങെള അറിയിച്ചേപ്പാൾ നിങ്ങൾെക്കാരു
ഭാരമാകരുത് എന്നു കരുതിയാണ് ഞങ്ങൾ രാവും പകലും
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കഠിനാധ്വാനംെചയ്തു പണിെയടുത്തിരുന്നത.് ഇതു നിങ്ങൾ
നിശ്ചയമായും ഓർക്കുമേല്ലാ. 10വിശ്വാസികളായ നിങ്ങള െട
മധ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ എ്രത പവി്രതരും നീതിനിഷ്ഠരും
നിഷ്കളങ്കരും ആയിരുെന്നന്നതിനു നിങ്ങള ം ൈദവവും
സാക്ഷി. 11-12 ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു െപരുമാറിയത്
ഒരു പിതാവ് സ്വന്തം മക്കേളാടു െപരുമാറുന്നതുേപാെല
ആയിരുന്നുെവന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ. നിങ്ങെള
അവിടെത്ത രാജ്യത്തിേലക്കും മഹത്ത്വത്തിേലക്കും
വിളിക്കുന്ന ൈദവത്തിന് േയാഗ്യരായി ജീവിതം നയിക്കാൻ
നിങ്ങെള േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കാനും ആശ്വസിപ്പിക്കാനും
ഉേത്തജിപ്പിക്കാനുമാണ് ഇ്രപകാരം െപരുമാറിയത.്

13 ഞങ്ങളിൽനിന്ന് േകട്ട ൈദവവചനം നിങ്ങൾ
സ്വീകരിച്ചത് േകവലം മാനുഷികവാക്കുകളായിട്ടല്ല, അത്
യഥാർഥത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നതുേപാെല ൈദവത്തിെന്റ
വചനമായിട്ട തെന്നയായിരുന്നു. വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ
ഇേപ്പാഴും അതു ്രപവർത്തനനിരതമായിരിക്കുന്നു.
അതുനിമിത്തം ഞങ്ങൾ ൈദവത്തിനു നിരന്തരം
സ്േതാ്രതംെചയ്യന്നു. 14 സേഹാദരങ്ങേള, സ്വന്തം
ജനത്തിൽനിന്ന് കഷ്ടം സഹിച്ച െകാണ്ട് നിങ്ങള ം
െയഹൂദ്യ നാട്ടിൽ െയഹൂദരിൽനിന്നുതെന്ന കഷ്ടം
സഹിച്ച ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള ൈദവസഭകെള
അനുകരിക്കുന്നവരായിത്തീർന്നു. 15 െയഹൂദർ
കർത്താവായ േയശുവിെനയും ്രപവാചകന്മാെരയും
വധിച്ച ; ഞങ്ങെള ആട്ടിപ്പായിക്കുകയും െചയ്തു.
അവർ ൈദവെത്ത ്രപസാദിപ്പിക്കാത്തവരും
സർവമനുഷ്യേരാടും ശ്രതുത പുലർത്തുന്നവരും ആണ്.
16 െയഹൂേദതരർ രക്ഷിക്കെപ്പടാതിരിക്കാൻ അവേരാടു
്രപസംഗിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ഞങ്ങെള നിേരാധിക്കുന്നു. അവർ
തങ്ങള െട പാപങ്ങൾ എേപ്പാഴും കൂമ്പാരമായി കൂട്ട ന്നു.
ഇത് നിമിത്തം ൈദവേ്രകാധം പൂർണമായി അവരുെടേമൽ
നിപതിച്ചിരിക്കുന്നു.

െതസ്സേലാനിക്യെരകാണാനുള്ളപൗേലാസിെന്റവാഞ്ഛ
17എന്നാൽസേഹാദരങ്ങേള,മനസ്സില്ലാമനേസ്സാെടയാെണങ്കിലും
നിങ്ങളിൽനിന്നും അൽപ്പകാലം, ഹൃദയംെകാണ്ടല്ല
ശരീരംെകാണ്ടു േവർപിരിഞ്ഞതിനാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങെള
മുഖാമുഖം കാണാൻ തീ്രവമായി ആ്രഗഹിക്കുകയും
അതിനായി പരി്രശമിക്കുകയും െചയ്തു. 18 എന്നാൽ
നിങ്ങെള സന്ദർശിക്കാൻ ഞങ്ങൾ—്രപേത്യകിച്ച ം പൗേലാസ്
എന്നഞാൻ, വീണ്ടും വീണ്ടുംആ്രഗഹിച്ച , പേക്ഷസാത്താൻ
ഞങ്ങള െട വഴി തടഞ്ഞു. 19 നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ പുനരാഗമനത്തിൽ, തിരുമുമ്പിൽ
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ഞങ്ങള െട ്രപത്യാശയും ആനന്ദവും അഭിമാനകിരീടവും
നിങ്ങൾ അെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന എന്താണ്? 20 അേത,
നിശ്ചയമായും നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങള െട അഭിമാനവും*
ആനന്ദവും.

3
1 അതുെകാണ്ട് ഇനിയും നിങ്ങളിൽനിന്ന്
േവർപിരിഞ്ഞിരിക്കുക അസഹനീയെമന്നു
വന്നേപ്പാൾ, ഞങ്ങളിൽ ചിലർ അേഥനയിൽ*
താമസിച്ചിട്ട,് 2-3 ഈ പീഡനങ്ങള െട മധ്യത്തിൽ
നിങ്ങൾ അചഞ്ചലരായിരിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങെള
വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരെപ്പടുത്തുന്നതിനും
ൈധര്യെപ്പടുത്തുന്നതിനുമായി നമ്മുെട സേഹാദരനും
്രകിസ്തുവിെന്റ സുവിേശഷേഘാഷണത്തിൽ ൈദവത്തിെന്റ
സഹ്രപവർത്തകനുമായ തിേമാത്തിേയാസിെന നിങ്ങള െട
അടുേത്തക്കയച്ച . ഈ കഷ്ടതകൾ നമ്മുെട
നിേയാഗമാെണന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നേല്ലാ. 4 നമുക്കു
പീഡനം ഉണ്ടാകുെമന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ആയിരുന്നേപ്പാൾ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു.
അതുതെന്നയാണ് ഇേപ്പാൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നെതന്ന്
നിങ്ങൾ നന്നായി അറിയുന്നേല്ലാ. 5 നിങ്ങളിൽനിന്നു
േവർപിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അസഹ്യമായേപ്പാൾ നിങ്ങള െട
വിശ്വാസത്തിെന്റ നിജസ്ഥിതി അറിയാനാണ് ഞാൻ
ആളയച്ചത്. ്രപേലാഭകൻ നിങ്ങെള വല്ല ്രപേലാഭനത്തിലും
അകെപ്പടുത്തിേയാ എന്നും ഞങ്ങള െട ്രപയത്നങ്ങൾ
വ്യർഥമാേയാഎന്നുംഎനിക്ക് ഭയമായിരുന്നു.
തിേമാത്തിേയാസിെന്റേ്രപാത്സാഹജനകമായവിവരങ്ങൾ

6എന്നാൽതിേമാത്തിേയാസ് നിങ്ങള െടവിശ്വാസെത്തയും
സ്േനഹെത്തയുംകുറിച്ച ള്ള സദ്വാർത്തയുമായി ഞങ്ങള െട
അടുത്ത് മടങ്ങിെയത്തി. നിങ്ങൾ എേപ്പാഴും ഞങ്ങെള
സ്േനഹപൂർവം സ്മരിക്കുന്നുെണ്ടന്നും നിങ്ങെള കാണാൻ
ഞങ്ങൾ ആ്രഗഹിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന നിങ്ങള ം
ഞങ്ങെള കാണാൻ അതിയായി ആ്രഗഹിക്കുന്നുെണ്ടന്നും
അേദ്ദഹം അറിയിച്ച . 7 അതിനാൽ സേഹാദരങ്ങേള,
ഞങ്ങള െട സകലദുരന്തങ്ങള െടയും പീഡനങ്ങള െടയും
മധ്യത്തിലും നിങ്ങള െട വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം
പകർന്നു. 8 ഞങ്ങൾ യഥാർഥത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത്
നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ ഉറച്ച നിൽക്കുന്നതു െകാണ്ടാണ്.
9 നിങ്ങൾനിമിത്തം ൈദവസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ
അനുഭവിക്കുന്ന സകല ആനന്ദത്തിനുമായി ൈദവത്തിനു

* 2:20 മൂ.ഭാ. മഹത്ത്വം * 3:1 അതായത,്ഏതൻസിൽ
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മതിയായവിധം നന്ദി പറയാൻ ഞങ്ങൾെക്കങ്ങെന
കഴിയും? 10 നിങ്ങെള മുഖാമുഖം കാണാനും നിങ്ങള െട
വിശ്വാസത്തിെന്റ കുറവു നികത്താനും ഞങ്ങൾ രാവും
പകലും വളെരശുഷ്കാന്തിേയാെട ്രപാർഥിക്കുന്നു.

11 നിങ്ങള െട സമീപത്ത് എത്താൻ നമ്മുെട പിതാവായ
ൈദവവും നമ്മുെട കർത്താവായ േയശുവും ഞങ്ങൾക്കു
വഴിെയാരുക്കെട്ട. 12ഞങ്ങൾക്കു നിങ്ങേളാടുള്ള സ്േനഹം
വർധിക്കുന്നതുേപാെല, നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരവും മറ്റ്
എല്ലാവേരാടും ഉള്ള സ്േനഹവും നിറെഞ്ഞാഴുകാൻ
കർത്താവ് സഹായിക്കെട്ട. 13 നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു തെന്റ സകലവിശുദ്ധരുമായി മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾ, നമ്മുെട പിതാവായ ൈദവത്തിെന്റസന്നിധിയിൽ
നിർമലരും വിശുദ്ധരുമായി െവളിെപ്പടാൻ ൈദവം നിങ്ങള െട
ഹൃദയങ്ങെള ഉറപ്പിക്കെട്ട.

4
ൈദവെത്ത ്രപസാദിപ്പിക്കുന്നജീവിതം

1 സേഹാദരങ്ങേള, നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ ജീവിക്കുന്നത്
ൈദവെത്ത ്രപസാദിപ്പിച്ച ജീവിേക്കണ്ടത് എങ്ങെനെയന്ന്
ഞങ്ങൾ ഉപേദശിച്ചതുേപാെലയാണ.് നിങ്ങൾ
ഇതിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വർധിച്ച വരണെമന്നു,
കർത്താവായ േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ
നിങ്ങേളാട് അവസാനമായി അേപക്ഷിക്കുകയും
ഉേത്തജിപ്പിക്കുകയുംെചയ്യന്നു. 2കർത്താവായ േയശുവിെന്റ
അധികാരത്താൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു നൽകിയിരുന്ന
കൽപ്പനകൾഏെതാെക്കഎന്നുനിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ.

3-4 നിങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടുക എന്നതാണ്
ൈദവത്തിെന്റ ഇഷ്ടം. നിങ്ങൾ ൈദവെത്ത അറിയാത്ത
െയഹൂേദതരെരേപ്പാെല കാമാസക്തിയിൽെപ്പടാെത,
അസാന്മാർഗികത വിെട്ടാഴിഞ്ഞ,് 5വിശുദ്ധവും മാന്യവുമായി
നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തരും അവരവരുെട ശരീരം*
കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ പഠിക്കണം. 6 ഈ കാര്യത്തിൽ
ആരും സ്വസേഹാദരങ്ങെള ചതിക്കാനും ചൂഷണം
െചയ്യാനും പാടില്ല. ഇത്തരം പാപങ്ങൾ െചയ്യന്നവെര
കർത്താവ് ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ
മുൻകൂട്ടിത്തെന്ന നിങ്ങേളാടു പറയുകയും താക്കീത്
നൽകുകയും െചയ്തിട്ട ള്ളതാണേല്ലാ. 7 ൈദവം നെമ്മ
മലിനത നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിനല്ല മറിച്ച് വിശുദ്ധജീവിതം
നയിക്കാനാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത.് 8 ആകയാൽ ഈ
നിർേദശങ്ങൾ നിരസിക്കുന്നയാൾ മനുഷ്യെരയല്ല;
* 4:5 താന്താങ്ങള െട ഭാര്യേയാെടാത്ത്എന്നുവിവക്ഷ.
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അവിടെത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിെന നിങ്ങൾക്കു നൽകിയ
ൈദവെത്തയാണ് നിേഷധിക്കുന്നത്.

9 സേഹാദരസ്േനഹെത്തപ്പറ്റി നിങ്ങൾെക്കഴുേതണ്ട
ആവശ്യമില്ല; കാരണം പരസ്പരം സ്േനഹിക്കാൻ
ൈദവത്തിൽനിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. 10 അങ്ങെന
നിങ്ങൾ മക്കേദാന്യയിൽ എല്ലായിടത്തുമുള്ള എല്ലാ
സേഹാദരങ്ങെളയും സ്േനഹിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിങ്ങൾ
കൂടുതൽ കൂടുതൽ വർധിച്ച വരണെമന്ന് ഞങ്ങൾ
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു. 11-12 ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാട്
ആജ്ഞാപിച്ചതുേപാെല, സ്വന്തംകാര്യം േനാക്കി
നിങ്ങള െട ഉപജീവനം നടത്തി† ശാന്തമായി ജീവിക്കുക
എന്നതായിരിക്കെട്ട നിങ്ങള െട ജീവിതലക്ഷ്യം. അങ്ങെന
നിങ്ങൾക്ക് അന്യരുെട ആദരവ് ആർജിക്കാനും നിങ്ങള െട
ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മറ്റ ള്ളവെരആ്രശയിക്കാെത ജീവിക്കാനും
കഴിയും.
പുനരുത്ഥാനെത്തക്കുറിച്ച ള്ള ്രപത്യാശ

13 സേഹാദരങ്ങേള, ്രപത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റ
മനുഷ്യർ, മരിച്ച േപായ വിശ്വാസികെളക്കുറിച്ച‡്

അജ്ഞരായിരിക്കുകയാൽ വ്യസനിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ
അങ്ങെനആകരുെതന്ന്ഞങ്ങൾആ്രഗഹിക്കുന്നു. 14 േയശു
മരിക്കുകയും ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയും െചയ്തുെവന്നു
നാം വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ േയശുേവാെടാത്ത്
മരിച്ചവെരയും ൈദവം അവിടേത്താെടാപ്പം മടക്കിവരുത്തും.
15 കർത്താവിെന്റ പുനരാഗമനംവെര ജീവേനാെട
അവേശഷിച്ചിരിക്കുന്നവരായ നാം മരിച്ചവർക്കു§ മുേമ്പ
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയില്ല എന്നു കർത്താവിെന്റ
വചനെത്ത ആധാരമാക്കി ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
16 കർത്താവ് താൻ അത്യ ച്ച ആജ്ഞേയാടും ്രപധാന
ദൂതെന്റ ശബ്ദേത്താടും ൈദവത്തിെന്റ കാഹളധ്വനിേയാടും
കൂെട സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവരികയും, ്രകിസ്തുവിൽ
മരിച്ചവർ ആദ്യം ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുകയും െചയ്യ ം.
17 അതിനുേശഷം, ജീവേനാെട അവേശഷിക്കുന്ന
നാം അവേരാെടാപ്പം ആകാശത്തിൽ കർത്താവിെന
എതിേരൽക്കാൻ േമഘങ്ങളിൽ എടുക്കെപ്പടും. ഇങ്ങെന
നാം അനന്തകാലം കർത്താവിേനാടുകൂെട വസിക്കും. 18ഈ
വചനങ്ങളാൽപരസ്പരംആശ്വസിപ്പിക്കുക.

5
കർത്താവിെന്റ ദിവസം

† 4:11-12 മൂ.ഭാ. സ്വന്തം ൈകെകാണ്ടു േജാലി െചയ്തും ‡ 4:13 മൂ.ഭാ.
നി്രദ്രപാപിച്ചവെരക്കുറിച്ച് § 4:15 മൂ.ഭാ. നി്രദെകാള്ളന്നവർക്ക്
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1സേഹാദരങ്ങേള,സമയങ്ങെളയുംകാലങ്ങെളയുംകുറിച്ച
നിങ്ങൾക്ക് എഴുേതണ്ട ആവശ്യമില്ല. 2 കള്ളൻ രാ്രതിയിൽ
വരുന്നതുേപാെലയാണ്കർത്താവിെന്റദിവസംവരുന്നെതന്ന്
നിങ്ങൾക്കു സുവ്യക്തമായി അറിയാം. 3 “സമാധാനെമന്നും,
സുരക്ഷിതെമന്നും”അവർപറയുേമ്പാൾതെന്ന,ഗർഭിണിക്കു
്രപസവേവദന ഉണ്ടാകുന്നേപാെല അവർക്കു െപെട്ടന്നു
നാശം വന്നുേചരും; അതിൽനിന്ന് അവർക്ക് രക്ഷെപ്പടാൻ
കഴിയുകയുമില്ല.

4 എന്നാൽ സേഹാദരങ്ങേള, ആ ദിവസം കള്ളെന്റ
വരവ് എന്നേപാെല നിങ്ങെള അമ്പരപ്പിേക്കണ്ടതിന്
നിങ്ങൾ അന്ധകാരത്തിലുള്ളവരല്ല; 5 നിങ്ങെളല്ലാവരും
്രപകാശത്തിെന്റ മക്കൾ; അേത പകലിെന്റ മക്കൾ
ആകുന്നു. നാം രാ്രതിയുെടയും അന്ധകാരത്തിെന്റയും
സ്വന്തമല്ല. 6 അതുെകാണ്ട് മറ്റ ള്ളവെരേപ്പാെല
ഉറങ്ങാെത, നമുക്കു ജാ്രഗതയും സമചിത്തതയും
ഉള്ളവരായിരിക്കാം. 7 ഉറങ്ങുന്നവർ രാ്രതിയിൽ
ഉറങ്ങുന്നു. മദ്യപിക്കുന്നവർ രാ്രതിയിൽ മദ്യപിക്കുന്നു.
8 എന്നാൽ നാം പകലിനുള്ളവർ ആയതിനാൽ, വിശ്വാസം,
സ്േനഹം എന്നിവ കവചമായും, രക്ഷയുെട ്രപത്യാശ
ശിേരാരക്ഷണമായും ധരിച്ച നമുക്കു സുേബാധമുള്ളവർ
ആയിരിക്കാം. 9ൈദവം നെമ്മ േ്രകാധത്തിന് ഇരയാക്കാനല്ല;
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിലൂെടയുള്ള
രക്ഷയ്ക്കായാണ് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. 10 നാം
ഉണർന്നിരുന്നാലും ഉറങ്ങിയാലും അവിടേത്താടുകൂെട
ജീവിേക്കണ്ടതിനാണ് േയശു നമുക്കുേവണ്ടി മരിച്ചത്.
11ആകയാൽ നിങ്ങൾ െചയ്തുവരുന്നതുേപാെല പരസ്പരം
േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പണിത് ഉയർത്തുകയുംെചയ്യ ക.

സമാപനനിർേദശങ്ങൾ
12 സേഹാദരങ്ങേള, നിങ്ങള െട മധ്യത്തിൽ
കഠിനാധ്വാനംെചയ്ത്, നിങ്ങെള കർത്താവിൽ ഭരിക്കുകയും
്രപേബാധിപ്പിക്കുകയുംെചയ്യന്നവെര ആദരിക്കണെമന്നു
ഞങ്ങൾ അേപക്ഷിക്കുന്നു. 13 അവരുെട ്രപവർത്തനം
ഓർത്ത് അവെര ഏറ്റവും സ്േനഹേത്താെട അളവില്ലാെത
ആദരിക്കുക. പരസ്പരം സമാധാനേത്താെട ജീവിക്കുക.
14 സേഹാദരങ്ങേള, നിങ്ങൾക്കുള്ള ഞങ്ങള െട
േ്രപാത്സാഹനേമാ: അലസെര ശാസിക്കുക,ആത്മവിശ്വാസം
നഷ്ടെപ്പട്ടവെര ഉേത്തജിപ്പിക്കുക, ബലഹീനെര
സഹായിക്കുക, എല്ലാവേരാടും ക്ഷമാപൂർവം െപരുമാറുക.
15 നിങ്ങളിലാരും തിന്മയ്ക്കു പകരം തിന്മ െചയ്യാതിരിക്കാൻ
്രശദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരവും, മറ്റള്ളവർക്കും
എേപ്പാഴും നന്മമാ്രതം െചയ്യ ക.
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16 എേപ്പാഴും ആനന്ദിക്കുക; 17 നിരന്തരം ്രപാർഥിക്കുക;
18 എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുക;
്രകിസ്തുേയശുവിൽ നിങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ള ൈദവഹിതം
ഇതാകുന്നു.

19ആത്മാവിെന്റ അഗ്നി െകടുത്തിക്കളയരുത്; 20 ്രപവചനം
നിസ്സാരവൽക്കരിക്കരുത്. 21 സകലതും സ്രശദ്ധം
പരിേശാധിച്ചതിനുേശഷം നല്ലതുമാ്രതം അംഗീകരിക്കുക.
22എല്ലാത്തരംതിന്മകെളയും ഉേപക്ഷിക്കുക.

23 സമാധാനത്തിെന്റ ൈദവംതെന്ന നിങ്ങെള
സമ്പൂർണമായി വിശുദ്ധീകരിക്കെട്ട. നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ പുനരാഗമനത്തിൽ നിങ്ങള െട
ആത്മാവും ്രപാണനും ശരീരവും തികച്ച ം അനിന്ദ്യമായി
ഇരിക്കാനായി സംരക്ഷിക്കെപ്പടെട്ട. 24 നിങ്ങെള വിളിക്കുന്ന
ൈദവംവിശ്വസ്തനാണ്;അവിടന്ന്അത്സാധിപ്പിക്കും.

25സേഹാദരങ്ങേള,ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപാർഥിക്കുക.

26 സകലസേഹാദരങ്ങൾക്കും വിശുദ്ധചുംബനത്താൽ
അഭിവാദനംെചയ്യ ക.

27 ഈ േലഖനം എല്ലാ സേഹാദരങ്ങെളയും വായിച്ച
േകൾപ്പിക്കണെമന്നു കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ ഞാൻ
നിങ്ങേളാട്അഭ്യർഥിക്കുന്നു.

28 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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െതസ്സേലാനിക്യർക്ക്എഴുതിയ
രണ്ടാംേലഖനം

1പൗേലാസുംസില്വാെനാസും*തിേമാത്തിേയാസും,

നമ്മുെട പിതാവായ ൈദവത്തിലും കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിലും ഉള്ള െതസ്സേലാനിക്യ സഭയ്ക്ക്,
എഴുതുന്നത്:

2 പിതാവായ ൈദവത്തിൽനിന്നും കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിൽനിന്നും നിങ്ങൾക്കു കൃപയും
സമാധാനവും ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

സ്േതാ്രതാർപ്പണവും ്രപാർഥനയും
3 സേഹാദരങ്ങേള, നിങ്ങള െട വിശ്വാസം
തഴച്ച വളരുകയും നിങ്ങൾെക്കല്ലാവർക്കും പരസ്പരമുള്ള
സ്േനഹം വർധിച്ച വരികയും െചയ്യന്നതിനാൽ
ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ൈദവത്തിന് എേപ്പാഴും
സ്േതാ്രതംെചയ്യാൻ കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; അതു തികച്ച ം
ഉചിതംതെന്ന. 4 അതുെകാണ്ടു നിങ്ങൾ സഹിക്കുന്ന
സകലപീഡനങ്ങളിലും പരിേശാധനകളിലും നിങ്ങൾക്കുള്ള
സഹിഷ്ണുതെയയും വിശ്വാസെത്തയുംകുറിച്ച ഞങ്ങൾ
ൈദവത്തിെന്റസഭകളിൽ ്രപശംസിക്കുന്നു.

5 നിങ്ങൾ ഏെതാരു ൈദവരാജ്യത്തിനുേവണ്ടി
കഷ്ടം അനുഭവിക്കുേന്നാ ആ രാജ്യം നിങ്ങൾക്ക്
അവകാശമായിത്തീരും. ൈദവത്തിെന്റ നീതിയുക്തമായ
ന്യായവിധിക്ക് ഇതു വ്യക്തമായ െതളിവാണ്. 6-7 ൈദവം
നീതിമാനാണ്: നിങ്ങെള പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അവിടന്ന്
പീഡനം നൽകുകയും പീഡിതരായ നിങ്ങൾക്കും
ഞങ്ങൾക്കും ആശ്വാസം പകരം നൽകുകയും െചയ്യ ം.
കർത്താവായ േയശു തെന്റ ശക്തിയുള്ള ദൂതന്മാരുമായി
സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്, കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയിൽ
്രപത്യക്ഷനാകുേമ്പാഴാണ് ഇതു സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത്.
8 ൈദവെത്ത അറിയാത്തവേരാടും നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശുവിെന്റ സുവിേശഷം അനുസരിക്കാത്തവേരാടും
അവിടന്ന് ്രപതികാരംെചയ്യ ം. 9-10 ഇക്കൂട്ടർ കർത്താവിെന്റ
സന്നിധിയിൽനിന്നും അവിടെത്ത മഹത്ത്വകരമായ
േതജസ്സിൽനിന്നും† മാറ്റെപ്പട്ട് നിത്യനാശം എന്ന ശിക്ഷ

* 1:1 അതായത,്ശീലാസ് † 1:9-10 അഥവാ,ശക്തിയിൽനിന്നും
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അനുഭവിക്കും. കർത്താവ് ്രപത്യക്ഷനാകുന്ന ആ നാളിൽ
തെന്റ വിശുദ്ധരിൽഅവിടന്ന് മഹത്ത്വെപ്പടുകയും അവർക്ക്
തെന്ന അവിടന്ന് ഒരു അത്ഭുതവിഷയമായി മാറുകയും
െചയ്യ ം. ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാട് അറിയിച്ച സാക്ഷ്യത്തിൽ
നിങ്ങൾ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചതുമൂലം നിങ്ങള ം വിശുദ്ധരുെട
ഈകൂട്ടത്തിൽഉൾെപ്പടുത്തെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

11 ൈദവവിളിക്കു േയാഗ്യമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ
നിങ്ങൾക്കു സാധ്യമാേകണ്ടതിനും നന്മ്രപവർത്തിക്കാനുള്ള
നിങ്ങള െട എല്ലാ ആ്രഗഹങ്ങെളയും വിശ്വാസത്താൽ
്രപേചാദിതമായിട്ട ള്ളനിങ്ങള െടഎല്ലാ ്രപവർത്തനങ്ങെളയും
ൈദവം അവിടെത്ത ശക്തിയാൽ പരിപൂർണമാക്കെട്ട
എന്നും നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ഞാൻ നിരന്തരം ്രപാർഥിക്കുന്നു.
12 നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റയും കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റയും കൃപനിമിത്തം നിങ്ങള െട
ജീവിതങ്ങളിലൂെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
നാമം നിങ്ങളിലും നിങ്ങൾ കർത്താവിേനാെടാപ്പവും
മഹത്ത്വീകരിക്കെപ്പടും.

2
നാശം വിതയ്ക്കുന്നവൻ

1 സേഹാദരങ്ങേള, നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ വരവിെനയും അവിടെത്ത
സന്നിധിയിേലക്കു നെമ്മ ഒരുമിച്ച് േചർക്കുന്നതിെനയും
സംബന്ധിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു വ്യക്തമാക്കുന്നത.്
2 കർത്താവിെന്റ ദിവസം വന്നുകഴിഞ്ഞു എന്നുറപ്പാക്കുന്ന
ഏെതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ്രപവചനം, ്രപഭാഷണം, ഞങ്ങൾ
എഴുതിെയന്നു േതാന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള േലഖനം
എന്നിവയാൽ നിങ്ങൾ അതിേവഗത്തിൽ ചഞ്ചലചിത്തേരാ
അസ്വസ്ഥേരാ ആകരുത.് 3 ആരും ഒരുവിധത്തിലും
നിങ്ങെള വഞ്ചിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത.് വിശ്വാസത്യാഗം
സംഭവിക്കുകയും, തുടർന്ന് നിയമരാഹിത്യത്തിെന്റ
മൂർത്തീമദ്ഭാവമായ വിനാശപു്രതൻ ്രപത്യക്ഷെപ്പടുകയും
െചയ്യന്നതിനുമുമ്പ് കർത്താവിെന്റ ദിവസം വരികയില്ല!
4 ൈദവം എന്നും ആരാധ്യം എന്നും വിളിക്കെപ്പടുന്ന
എല്ലാറ്റിെനയും അയാൾ ഉപേരാധിക്കുകയും
അവെക്കല്ലാം മീേത സ്വയം ഉയർത്തി താൻതെന്നയാണ്
ൈദവം എന്നവകാശെപ്പട്ട് ൈദവാലയത്തിൽ സ്വയം
്രപതിഷ്ഠിക്കുകയും െചയ്യ ം.

5 ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട ആയിരുന്നേപ്പാൾ ഈ
കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നിേല്ല? 6 നിയമിക്കെപ്പട്ട
സമയത്തുമാ്രതം ്രപത്യക്ഷെപ്പടാനായി ഇേപ്പാൾ
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അയാെള തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് എന്താെണന്ന്
നിങ്ങൾക്കറിയാം. 7 നിയമരാഹിത്യം ഇേപ്പാൾത്തെന്ന
നിഗൂഢമായി ്രപവർത്തനനിരതമാണ.് ഇേപ്പാൾ അതിെന്റ
്രപവൃത്തിെയ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ആൾ വഴിമേധ്യനിന്നു
മാറുേമ്പാൾമാ്രതേമ അതു ്രപത്യക്ഷെപ്പടുകയുള്ള .
8അേപ്പാൾ ആ വിനാശപു്രതൻ ്രപത്യക്ഷെപ്പടും; അയാെള
കർത്താവായ േയശു തെന്റ വായിെല ശ്വാസത്താൽ
നിഷ്കാസനംെചയ്ത് അവിടെത്ത ്രപത്യക്ഷതയുെട
േതജസ്സിൽ ഉന്മൂലനംെചയ്യ ം. 9 വിനാശപു്രതെന്റ വരവ്
സാത്താെന്റ ്രപവർത്തനരീതിക്കു സമാനമായിട്ട,്എല്ലാത്തരം
ശക്തി ്രപകടനങ്ങേളാടും വ്യാജമായ ചിഹ്നങ്ങേളാടും
അത്ഭുത്രപവൃത്തികേളാടും കൂടിയുമായിരിക്കും.
10 തങ്ങെള രക്ഷിക്കുന്ന സത്യെത്ത സ്േനഹിച്ച
സ്വീകരിക്കാെത നാശത്തിേലക്കു േപാകുന്നവരുെടേമൽ
എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ദുഷ്ടതനിറഞ്ഞവഞ്ചനയും അയാൾ
്രപേയാഗിക്കും. 11ഈ വ്യാജം വിശ്വസിേക്കണ്ടതിനുേവണ്ടി
ൈദവം അവർക്ക് ശക്തമായ ഒരു മതിവി്രഭമം നൽകും.
12 അങ്ങെന, സത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കാെത ദുഷ്ടതയിൽ
അഭിരമിച്ചതിനാൽഅവർശിക്ഷിക്കെപ്പടും.

സുസ്ഥിരമായി നിൽക്കുക
13 കർത്താവിനു ്രപിയരായ സേഹാദരങ്ങേള, ഞങ്ങൾ
എേപ്പാഴും നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ൈദവത്തിനു സ്േതാ്രതം
അർപ്പിക്കാൻ കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം, ആത്മാവിെന്റ
വിശുദ്ധീകരണത്താലും സത്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്താലും
ലഭ്യമാകുന്ന രക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ആദ്യഫലമായി ൈദവം
നിങ്ങെള െതരെഞ്ഞടുത്തു.* 14 ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാട്
അറിയിച്ച സുവിേശഷത്തിലൂെട† നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ േതജസ്സിെന്റ പങ്കാളികളായി
വിളിക്കെപ്പടാൻേവണ്ടിയായിരുന്ന്ഈെതരെഞ്ഞടുപ്പ്.

15 അതിനാൽ സേഹാദരങ്ങേള, ്രപഭാഷണത്താലും
േലഖനത്താലുംഞങ്ങൾനിങ്ങൾക്കുനൽകിയഉപേദശങ്ങൾ
മുറുെകപ്പിടിച്ച െകാണ്ട്സുസ്ഥിരരായി നിൽക്കുക.

16 സ്വയം നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവും
നമ്മുെടപിതാവായൈദവവും നെമ്മസ്േനഹിച്ച്അവിടെത്ത
കൃപയാൽ നമുക്കു ശാശ്വതസാന്ത്വനവും ഉത്തമ്രപത്യാശയും
നൽകി 17 നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങെള ആശ്വസിപ്പിച്ച്
നിങ്ങെള സകലസൽ്രപവൃത്തികളിലും വാക്കുകളിലും
ശാക്തീകരിക്കെട്ട.

* 2:13 ചി.ൈക.്രപ. ആരംഭത്തിൽത്തെന്നൈദവം നിങ്ങെള െതരെഞ്ഞടുത്തു.
† 2:14 മൂ.ഭാ.ഞങ്ങള െടസുവിേശഷത്തിലൂെട
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3
്രപാർഥനയ്ക്കായുള്ളഅേപക്ഷ

1 േശഷം കാര്യങ്ങൾ: സേഹാദരങ്ങേള, കർത്താവിെന്റ
വചനം നിങ്ങള െട അടുക്കൽ എത്തിയതുേപാെല
എല്ലായിടത്തും അതിേവഗത്തിൽ ്രപചരിച്ച് മഹത്ത്വെപ്പടാനും
2 അധർമികള ം ദുഷ്ടരുമായ മനുഷ്യരിൽനിന്ന് ഞങ്ങൾ
രക്ഷെപ്പടാനുമായി ്രപാർഥിക്കുക. എല്ലാവരും വിശ്വാസം
ഉള്ളവരല്ലേല്ലാ. 3 എന്നാൽ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണ്;
അവിടന്ന് നിങ്ങെള ശാക്തീകരിക്കുകയും പിശാചിൽനിന്ന്
നിങ്ങെള സംരക്ഷിക്കുകയും െചയ്യ ം. 4 ഞങ്ങൾ
കൽപ്പിക്കുന്നകാര്യങ്ങൾനിങ്ങൾഅനുസരിക്കുന്നുെണ്ടന്നും
അങ്ങെനതെന്ന തുടർന്നുംആചരിക്കുെമന്നും കർത്താവിൽ
ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തമേബാധ്യമുണ്ട.് 5 കർത്താവ് നിങ്ങള െട
ഹൃദയങ്ങെള ൈദവസ്േനഹത്തിേലക്കും ്രകിസ്തുവിെന്റ
സഹനശക്തിയിേലക്കും നയിക്കെട്ട.
അലസതയ്െക്കതിേരതാക്കീത്

6 സേഹാദരങ്ങേള, കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു കൽപ്പിക്കുന്നത:്
ഞങ്ങളിൽനിന്ന് നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചിട്ട ള്ള ്രപമാണങ്ങൾ*
പാലിക്കാെത അലസമായി ജീവിതം നയിക്കുന്ന എല്ലാ
സേഹാദരങ്ങളിൽനിന്നും അകന്നുെകാള്ളണം എന്നാണ്.
7ഞങ്ങള െട മാതൃക എ്രപകാരമാണ് പിൻതുടേരണ്ടെതന്നു
നിങ്ങൾക്കുതെന്നഅറിയാമേല്ലാ. ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാെടാപ്പം
ആയിരുന്നേപ്പാൾ അലസരായിരുന്നിട്ടില്ല. 8 ആരുെടയും
ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. മറിച്ച്
നിങ്ങളിൽ ആർക്കും ഭാരമാകാതിരിേക്കണ്ടതിനു ഞങ്ങൾ
രാവും പകലും കഠിനാധ്വാനംെചയ്തു പണിെയടുത്തു.
9 സഹായം സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്ക്
ഇല്ലാതിരുന്നതുെകാണ്ടല്ല, പിെന്നേയാ നിങ്ങൾക്കു
പിൻതുടരാനായി ഒരു മാതൃക നൽകാനാണു ഞങ്ങൾ
അങ്ങെന െചയ്തത്. 10 ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാെടാപ്പം
ആയിരുന്നേപ്പാൾ “േജാലിെചയ്യാൻ മനസ്സില്ലാത്തവൻ
ഭക്ഷിക്കരുത”് എെന്നാരു കൽപ്പന നിങ്ങൾക്കു
നൽകിയിരുന്നേല്ലാ.

11 നിങ്ങളിൽ ചിലർ മറ്റള്ളവരുെട കാര്യങ്ങളിൽ ഇടെപട്ട്
ഒരു േജാലിയും െചയ്യാെത അലസരായി നടക്കുന്നുെണ്ടന്ന്
ഞങ്ങൾ േകൾക്കുന്നു. 12 അവേരാട് ശാന്തതേയാെട
േജാലിെചയ്ത് തങ്ങള െട ഭക്ഷണം േനടണെമന്നു
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ േപരിൽ ഞങ്ങൾ

* 3:6 അതായത,്ആചാരങ്ങൾ
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ആജ്ഞാപിക്കുകയും അഭ്യർഥിക്കുകയുംെചയ്യന്നു.
13 സേഹാദരങ്ങേള, നന്മ െചയ്യന്നതിൽ നിങ്ങൾ
പരിക്ഷീണരാകരുത്.

14 ഈ േലഖനത്തിൽ ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന നിർേദശം
അനുസരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ഏെതാരാളിെനയും
്രപേത്യകം ്രശദ്ധിക്കുക. അങ്ങെനയുള്ള ആള കള മായി
സമ്പർക്കം പുലർത്തരുത്. അേപ്പാൾഅവർ ലജ്ജിതരാകും.
15എന്നിരുന്നാലും,അവെരഒരുശ്രതുവായികണക്കാക്കാെത
ഒരു സഹവിശ്വാസി എന്നനിലയിൽ ഗുണേദാഷിക്കുകയാണ്
േവണ്ടത.്

അന്തിമഅഭിവാദനങ്ങൾ
16 സമാധാനദായകനായ കർത്താവുതെന്ന
നിങ്ങൾക്ക് എേപ്പാഴും എല്ലാവിധത്തിലും സമാധാനം
നൽകെട്ട. നിങ്ങേളാട് എല്ലാവേരാടുംകൂെട കർത്താവ്
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

17 ഈ ആശംസകൾ പൗേലാസ് എന്ന ഞാൻതെന്ന
എെന്റ സ്വന്തം ൈകയാൽ എഴുതുന്നു. എെന്റ എല്ലാ
േലഖനങ്ങള ം എേന്റതുതെന്ന എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള
അടയാളം ഇതുതെന്ന.

18 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപ
നിങ്ങേളാട് എല്ലാവേരാടുംകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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തിേമാത്തിേയാസിന് എഴുതിയ
ഒന്നാംേലഖനം

1 നമ്മുെട രക്ഷകനായ ൈദവത്തിെന്റയും നമ്മുെട
്രപത്യാശയായ ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റയും കൽപ്പനയാൽ
്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ അെപ്പാസ്തലനായിത്തീർന്ന
പൗേലാസ്എന്നഞാൻ,

2 വിശ്വാസത്തിൽ എനിക്ക് യഥാർഥ പു്രതനു തുല്യനായ
തിേമാത്തിേയാസിന്,എഴുതുന്നത്:

പിതാവായ ൈദവത്തിൽനിന്നും നമ്മുെട കർത്താവായ
്രകിസ്തുേയശുവിൽനിന്നും നിനക്കു കൃപയും കരുണയും
സമാധാനവും ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

വ്യാജ ഉപേദഷ്ടാക്കെളപ്പറ്റി മുന്നറിയിപ്പ്
3 ഞാൻ മക്കേദാന്യയിേലക്കു േപാകുേമ്പാൾ
നിർബന്ധപൂർവം നിർേദശിച്ചതുേപാെല,നീഎേഫേസാസിൽ
താമസിക്കുക. അവിെട വ്യാജ ഉപേദശങ്ങൾ
്രപചരിപ്പിക്കുന്നവേരാട് അതിൽ തുടരരുത് എന്നും
4 തർക്കങ്ങൾക്കുമാ്രതം വഴിെതളിക്കുന്ന െകട്ട കഥകളിലും
അനന്തമായ വംശാവലികളിലും ്രശദ്ധെചലുത്തരുെതന്നും
കൽപ്പിക്കണം. ഇവെയല്ലാം അനാവശ്യ
വാദ്രപതിവാദങ്ങൾഉളവാക്കുന്നവയാണ;്വിശ്വാസത്തിലുള്ള
ൈദവികശു്രശൂഷയ്ക്ക് ഉപകരിക്കുന്നതുമല്ല. 5 ഞാൻ
നൽകുന്ന ഈ നിർേദശത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യേമാ നിർമലഹൃദയം,
ശുദ്ധമനസ്സാക്ഷി, കാപട്യമില്ലാത്തവിശ്വാസം ഇവയിൽനിന്ന്
ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്േനഹംതെന്ന. 6 ചിലർ ഇവയിൽനിന്നു
വ്യതിചലിച്ച,് അർഥരഹിതമായ വാദങ്ങളിൽ ഏർെപ്പടുന്നു.
7 അവർ േവേദാപേദഷ്ടാക്കൾ ആകാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു
എങ്കിലും അവർ പറയുന്നതും സ്ഥാപിക്കാൻ
്രശമിക്കുന്നതുമായ തത്ത്വങ്ങൾ അവർക്കുതെന്ന
പൂർണനിശ്ചയമില്ലാത്തവയുമാണ്.

8 ഒരാൾ ന്യായ്രപമാണം ന്യാേയാചിതമായി
ഉപേയാഗിക്കുെന്നങ്കിൽ അത് ഉത്തമമാെണന്ന്
നമുക്കറിയാം. 9 നീതിനിഷ്ഠർക്കുേവണ്ടിയല്ല; പിെന്നേയാ
നിയമനിേഷധികൾക്കും വിമതർക്കും അഭക്തർക്കും
പാപികൾക്കും അശുദ്ധർക്കും നാസ്തികർക്കും
പിതൃഹത്യ നടത്തുന്നവർക്കും െകാലപാതകികൾക്കും
10 അവിഹിതേവഴ്ചക്കാർക്കും സ്വവർഗേഭാഗികൾക്കും
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അടിമവ്യാപാരികൾക്കും* വ്യാജം പറയുന്നവർക്കും
വ്യാജശപഥംെചയ്യന്നവർക്കും നിർമേലാപേദശത്തിന്
വിരുദ്ധമായി ്രപവർത്തിക്കുന്നമറ്റ്എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടിയാണ്
ന്യായ്രപമാണം നൽകിയിട്ട ള്ളത്. 11 വാഴ്ത്തെപ്പട്ട
ൈദവത്തിെന്റ േതജസ്സള്ള സുവിേശഷത്തിന്
അനുസൃതമായിട്ട ള്ളതാണ് എെന്ന ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ
നിർമേലാപേദശം.
പൗേലാസിനു ലഭിച്ചൈദവകൃപ

12 എനിക്കു ശക്തി നൽകി, എെന്ന വിശ്വസ്തനായി
പരിഗണിച്ച് അവിടെത്ത ശു്രശൂഷയ്ക്കു നിേയാഗിച്ച
നമ്മുെട കർത്താവായ ്രകിസ്തുേയശുവിന് ഞാൻ
സ്േതാ്രതംെചയ്യന്നു. 13 മുമ്പ് ഞാൻ ൈദവദൂഷകനും
പീഡകനും നിഷ്ഠുരനുമായിരുന്നു;എങ്കിലുംഎനിക്കുകരുണ
ലഭിച്ച . കാരണം അവിശ്വാസിയും അജ്ഞനുമായിട്ടാണ്
ഇവ ഞാൻ ്രപവർത്തിച്ചിരുന്നത്. 14 ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള
വിശ്വാസേത്താടും സ്േനഹേത്താടുംകൂെട, നമ്മുെട
കർത്താവിെന്റ കൃപയും എന്നിേലക്കു സമൃദ്ധമായി
വർഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

15 പാപികെള രക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ്രകിസ്തുേയശു
േലാകത്തിൽ വന്നത് എന്ന വചനം തികച്ച ം സ്വീകാര്യവും
വിശ്വാസേയാഗ്യവും ആകുന്നു. ഞാനാണ് ആ പാപികളിൽ
അ്രഗഗണ്യൻ! 16 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ വിശ്വസിച്ച്
നിത്യജീവൻ ലഭിക്കാനിരിക്കുന്നവേരാട് ൈദവം കാണിക്കുന്ന
അളവറ്റ കൃപയുെട നിദർശനം ഞാൻ ആയിത്തീരണം
എന്നതുെകാണ്ടാണ്, ആ പാപികളിൽ ഒന്നാമനായ
എനിക്ക് അന്തമില്ലാത്ത കരുണ ലഭിച്ചത.് 17 യുഗങ്ങള െട
രാജാവും അനശ്വരനും അദൃശ്യനുമായ ഏകൈദവത്തിന്
അനന്തകാലേത്തക്ക് ബഹുമാനവും മഹത്ത്വവും
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട;ആേമൻ!
തിേമാത്തിേയാസിെനവീണ്ടുംഅധികാരെപ്പടുത്തുന്നു

18 എെന്റ മകേന, തിേമാത്തിേയാേസ, നിെന്നക്കുറിച്ച
മുമ്പുണ്ടായ ്രപവചനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ്
ഈ നിർേദശം ഞാൻ നിനക്കു നൽകുന്നത്. 19 അതു
തിന്മെയ ്രപതിേരാധിച്ച് ഉത്തമപടയാളിയായി നിെന്റ
വിശ്വാസവും നല്ല മനസ്സാക്ഷിയും നിലനിർത്തി യുദ്ധേസവ
െചയ്യന്നതിന് സഹായിക്കെട്ട. ചിലർ ഇവ ഉേപക്ഷിച്ച്
അവരുെട വിശ്വാസം പൂർണമായി തകർത്തുകളഞ്ഞു.
20 ഇക്കൂട്ടത്തിൽെപ്പട്ടവരാണ് ഹുമനെയാസും
അെലക്സന്തറും. അവർ ൈദവദൂഷണത്തിൽനിന്നു

* 1:10 അഥവാ,ആെളതട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകുന്നവർക്കും
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പിന്തിരിയാൻപഠിേക്കണ്ടതിനാണ്ഞാൻഅവെരസാത്താന്
ഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തിരിക്കുന്നത്.

2
ആരാധനാ നിർേദശങ്ങൾ

1സകലമനുഷ്യർക്കുംേവണ്ടിഅേപക്ഷകള ം ്രപാർഥനകള ം
മധ്യസ്ഥതയും സ്േതാ്രതവും അർപ്പിക്കണെമന്ന്
ആദ്യംതെന്ന ഞാൻ ്രപേബാധിപ്പിക്കെട്ട. 2 നാം
്രപശാന്തവും സമാധാനപൂർണവും ഭയഭക്തിയുള്ളതും
അന്തസ്സ റ്റതുമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ
സാധിേക്കണ്ടതിനു രാജാക്കന്മാർക്കുേവണ്ടിയും
ഉന്നത അധികാരികൾക്കുേവണ്ടിയും ്രപാർഥിക്കുക.
3 ഇത് ഉത്തമവും നമ്മുെട രക്ഷിതാവായ
ൈദവത്തിെന്റസന്നിധിയിൽ സ്വീകാര്യവുമാണ്.
4 സകലമനുഷ്യരും രക്ഷ്രപാപിക്കണെമന്നും സത്യത്തിെന്റ
പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിേച്ചരണെമന്നും അവിടന്ന്
ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 5 ൈദവം ഏകനാണ്; ൈദവത്തിനും
മനുഷ്യർക്കും മധ്യസ്ഥനും ഏകൻ; മനുഷ്യനായ
്രകിസ്തുേയശുമാ്രതം. 6 അവിടന്ന് എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി
വീെണ്ടടുപ്പ വിലയായി സ്വയംഅർപ്പിച്ച ; ഇതാണ് ഉചിതമായ
സന്ദർഭത്തിൽ മനുഷ്യനു െവളിെപ്പടുത്തിയ സാക്ഷ്യം.
7 ഇതിനുേവണ്ടി ്രപേഘാഷകനും അെപ്പാസ്തലനുമായി
ഞാൻ നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു—ഞാൻ പറയുന്നത്
വ്യാജമല്ല; സത്യമാണ്—െയഹൂേദതരർക്ക് വിശ്വാസത്തിലും
സത്യത്തിലും ഉപേദഷ്ടാവായിട്ട തെന്ന.

8 േകാപേമാ വിവാദേമാകൂടാെത പുരുഷന്മാർ
എല്ലായിടത്തും വിശുദ്ധകരങ്ങൾ ഉയർത്തി ്രപാർഥിക്കണം
എന്നതാണ് ഞാൻ താത്പര്യെപ്പടുന്നത്. 9 സ്്രതീകൾ,
ശാലീനതേയാടും വിേവകേത്താടുംകൂെട മാന്യമായി
വസ്്രതധാരണം െചയ്യണം. 10 ആകർഷകമായ
േകശസംവിധാനം, സ്വർണം, രത്നങ്ങൾ, വിലേയറിയ
ഉടയാടകൾ എന്നിവെകാണ്ടല്ല, പിെന്നേയാ
സൽ്രപവൃത്തികളാൽതങ്ങെളത്തെന്നഅലങ്കരിക്കുന്നതാണ്
ഭക്തകെളന്ന് അവകാശെപ്പടുന്ന സ്്രതീകൾക്ക്
അനുേയാജ്യം.

11 സ്്രതീ പഠിേക്കണ്ടത് ശാന്തതേയാടും സമ്പൂർണ
വിേധയത്വേത്താടുംകൂടിയാണ്. 12 ഞാൻ സ്്രതീെയ,
ശാന്തമായിരിക്കാൻ അല്ലാെത ഉപേദശിക്കുന്നതിേനാ
പുരുഷെന്റേമൽ അധികാരം ്രപേയാഗിക്കുന്നതിേനാ
അനുവദിക്കുന്നില്ല; 13ആദാമാണ് ആദ്യം സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടത;്
പിെന്ന ഹവ്വാ. 14ആദാം അല്ല വഞ്ചിക്കെപ്പട്ടത്, സ്്രതീയാണ്
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വഞ്ചിതയായി, അപരാധിനിയായിത്തീർന്നത്. 15 എന്നാൽ
സ്്രതീകൾ വിശ്വാസത്തിലും സ്േനഹത്തിലും വിശുദ്ധിയിലും
ശാലീനതേയാെട തുടരുെന്നങ്കിൽ മാതൃത്വത്തിലൂെട
രക്ഷ്രപാപിക്കും.

3
അധ്യക്ഷന്മാരും ശു്രശൂഷകരും

1 ഇത് വിശ്വാസേയാഗ്യമായ ്രപസ്താവനയാണ്:
അധ്യക്ഷപദം ആ്രഗഹിക്കുന്നയാൾ ഉത്തമശു്രശൂഷ
അഭിലഷിക്കുന്നു. 2 അതുെകാണ്ട് അധ്യക്ഷൻ
അപവാദങ്ങൾക്കതീതനായി, ഏകപത്നീ്രവതനും
സമചിത്തനും വിേവകശാലിയും അന്തസ്സ റ്റവനും
അതിഥിസൽക്കാര്രപിയനും അധ്യാപനത്തിൽ
ൈനപുണ്യമുള്ളവനും ആയിരിക്കണം. 3 മദ്യാസക്തേനാ
അ്രകമവാസനയുള്ളവേനാ ആയിരിക്കരുത്; പകരം
ശാന്തനായിരിക്കണം. കലഹ്രപിയനും ്രദവ്യാ്രഗഹിയും
ആകരുത;് 4 സ്വകുടുംബെത്ത നന്നായി പരിപാലിക്കുകയും
സന്താനങ്ങെളസമ്പൂർണമാന്യതയിലുംഅനുസരണത്തിലും
വളർത്തുകയും െചയ്യന്നയാള മായിരിക്കണം.
5 സ്വകുടുംബെത്ത പരിപാലിക്കാൻ അറിയാത്തയാൾ
ൈദവസഭെയ എങ്ങെന പരിപാലിക്കും? 6 അയാൾ
സമീപകാലത്ത് വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചയാൾ ആയിരിക്കരുത്.
അ്രപകാരമായാൽഅയാൾ മതിമറന്ന് പിശാചിനു സംഭവിച്ച
ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകെപ്പടും. 7 അേദ്ദഹം സഭയ്ക്കു
പുറേമയുള്ളവരുെട മേധ്യ നല്ല മതിപ്പ ള്ളആളായിരിക്കണം.
അങ്ങെനയായാൽ അയാൾ അപമാനിതനാകുകേയാ
പിശാചിെന്റ െകണിയിൽെപ്പടുകേയാഇല്ല.

8 ശു്രശൂഷകരും* അതുേപാെലതെന്ന ആദരണീയർ
ആയിരിക്കണം. അവർ സത്യസന്ധത ഇല്ലാത്തവേരാ
മദ്യാസക്തേരാ അത്യാ്രഗഹികേളാ ആകരുത്.
9 നിർമലമനസ്സാക്ഷിയിൽ വിശ്വാസത്തിെന്റ ആഴേമറിയ
സത്യം സംരക്ഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. 10 അവെര
ആദ്യംതെന്ന പരീക്ഷണവിേധയരാക്കണം; ഉത്തമസാക്ഷ്യം
പുലർത്തുന്നവരായി െതളിഞ്ഞാൽഅവർശു്രശൂഷെചയ്യെട്ട.

11 അവരുെട ഭാര്യമാരും അവെരേപ്പാെലതെന്ന,†
ആദരണീയർ ആയിരിക്കണം. അവർ പരദൂഷണം
പറയാത്തവരും സമചിത്തരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും
വിശ്വസ്തരുംആയിരിക്കണം.

* 3:8 അധ്യക്ഷന്മാേരാട് അഥവാ, സഭാമുഖ്യന്മാേരാടുേചർന്ന് വിവിധ
സഭാശു്രശൂഷകളിൽ സഹായിക്കുന്നവെരയാണ് ഈ പദം വിവക്ഷിക്കുന്നത.്
† 3:11 അഥവാ,ശു്രശൂഷക്കാരികള ംഅവെരേപ്പാെലതെന്ന
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12 ശു്രശൂഷകൻ ഏകപത്നീ്രവതനും സ്വകുടുംബെത്തയും
സന്താനങ്ങെളയും നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നവനും
ആയിരിക്കണം. 13 തങ്ങള െട ശു്രശൂഷ ഉത്തമമായി
നിർവഹിച്ചിട്ട ള്ളവർക്ക് ബഹുമാന്യമായ ഒരു സ്ഥാനവും
്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ വർധിച്ച വരുന്ന
ആത്മൈധര്യവും ഉണ്ട.്
പൗേലാസിെന്റനിർേദശം

14 നിെന്റ അടുേത്തക്ക് ഉടെന വരണെമന്ന്
ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു 15 എങ്കിലും എെന്റ വരവിന്
താമസം േനരിട്ടാൽ എ്രപകാരമാണ് ഓേരാരുത്തരും
ൈദവികഗൃഹത്തിൽ െപരുമാേറണ്ടെതന്ന് നീ
അറിയുന്നതിനാണ് ഞാൻ ഈ നിർേദശങ്ങൾ എഴുതുന്നത്.
ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ ഈ സഭ സത്യത്തിെന്റ
സ്തംഭവും അടിസ്ഥാനവും ആകുന്നു. 16ൈദവഭക്തിയുെട
അഗാധരഹസ്യംഅനിേഷധ്യമാംവിധംഅതിേ്രശഷ്ഠമാണ്:
അവിടന്ന് മനുഷ്യനായി െവളിെപ്പട്ട ,
ആത്മാവിൽനീതീകരിക്കെപ്പട്ട ,

ദൂതന്മാർക്കു ്രപത്യക്ഷനായി,
രാഷ്്രടങ്ങളിൽ േഘാഷിക്കെപ്പട്ട ,

േലാകത്തിൽവിശ്വസിക്കെപ്പട്ട ,
മഹത്ത്വത്തിൽഎടുക്കെപ്പട്ട .

4
1 എന്നാൽ അന്ത്യകാലത്ത് വഴിെതറ്റിക്കുന്ന
ആത്മാക്കെളയും ൈപശാചിക ഉപേദശങ്ങെളയും
പിൻതുടർന്ന്ചിലർവിശ്വാസത്തിൽനിന്ന്വ്യതിചലിക്കുെമന്നു
ൈദവാത്മാവ്വ്യക്തമായിപറയുന്നു. 2ഇത്തരംഉപേദശങ്ങൾ
അസത്യവാദികള െടകാപട്യത്തിൽനിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത.്
അവരുെട മനസ്സാക്ഷി െപാള്ളിക്കെപ്പട്ടതുേപാെല
വികാരശൂന്യമായിരിക്കുന്നു. 3 അവർ വിവാഹം
നിേരാധിക്കുകയും ചില സവിേശഷ ഭക്ഷണപദാർഥങ്ങൾ
ഉപേയാഗിക്കുന്നത് വിലക്കുകയുംെചയ്യന്നു. ഇവ,
സത്യം മനസ്സിലാക്കിയ വിശ്വാസികൾ സ്േതാ്രതേത്താെട
ആസ്വദിക്കാനായി ൈദവം സൃഷ്ടിച്ചവയാണ.് 4 ൈദവം
സൃഷ്ടിച്ചവെയല്ലാം ഉത്തമമാണ;് സ്േതാ്രതംെചയ്തുെകാണ്ട്
സ്വീകരിക്കുകയാെണങ്കിൽ ഒന്നും വർജിേക്കണ്ടതില്ല.
5 കാരണം അത് ൈദവവചനത്താലും ്രപാർഥനയാലും
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടുന്നേല്ലാ.

6 ഈ കാര്യങ്ങൾ നീ സേഹാദരങ്ങൾക്കു
വ്യക്തമാക്കിയാൽ, വിശ്വാസവചസ്സ കളാലും
നീ പിൻതുടർന്നുവന്ന ഉത്തമ ഉപേദശത്താലും
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പരിേപാഷിപ്പിക്കെപ്പട്ട് ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ ഒരു
ഉത്തമശു്രശൂഷകനായിത്തീരും. 7 ലൗകികവും
സാങ്കൽപ്പികവുമായ കഥകൾ ഒഴിവാക്കുക;
ൈദവഭക്തനാകാൻ നിെന്നത്തെന്ന പരിശീലിപ്പിക്കുക.
8 കായികാഭ്യാസം കുറച്ച മാ്രതം ്രപേയാജനമുള്ളതാണ്;
എന്നാൽ അതിലും മഹത്തരമാണ് ആത്മികാഭ്യസനം.
കാരണം, ഐഹികജീവിതത്തിലും വരാനുള്ള
ജീവിതത്തിലും അതുമൂലം ്രപേയാജനങ്ങൾ വരുെമന്നുള്ള
വാഗ്ദാനമുണ്ടേല്ലാ. 9 ഇത് തികച്ച ം സ്വീകാര്യവും
വിശ്വാസേയാഗ്യവുമായ വചനമാണ.് 10 ഈ
ലക്ഷ്യ്രപാപ്തിക്കുേവണ്ടിയാണ് നാം പരി്രശമിക്കുകയും
േപാരാടുകയുംെചയ്യന്നത്. എല്ലാ മനുഷ്യരുെടയും, വിശിഷ്യ
വിശ്വാസികള െടയും, രക്ഷിതാവായ ജീവനുള്ളൈദവത്തിൽ
നാം ്രപത്യാശഅർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

11 ഈ കാര്യങ്ങൾ നീ കൽപ്പിക്കുകയും
ഉപേദശിക്കുകയുംെചയ്യ ക. 12 നീ യുവാവാണ് എന്ന
കാരണത്താൽ ആരും നിെന്ന അവഗണിക്കാൻ
അവസരം നൽകാെത, സംസാരത്തിലും െപരുമാറ്റത്തിലും
സ്േനഹത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും നിർമലതയിലും
വിശ്വാസികൾക്കു മാതൃകയായിത്തീരുക. 13 ഞാൻ
വരുന്നതുവെര പരസ്യമായ തിരുവചനപാരായണത്തിലും
്രപേബാധനത്തിലും ഉപേദശത്തിലും ്രശദ്ധെചലുത്തുക.
14 സഭാമുഖ്യന്മാരുെട ൈകെവപ്പ വഴി ്രപവചനത്താൽ
നിനക്കുസിദ്ധിച്ചകൃപാദാനങ്ങൾഅവഗണിക്കരുത്.

15 ഇവെയല്ലാം ്രപാവർത്തികമാക്കുക; ഇവയിൽ
പൂർണമായി മുഴുകുക, അങ്ങെന നിെന്റ പുേരാഗതി
എല്ലാവരുെടയും മുമ്പാെക ്രപകടമാകെട്ട. 16നിെന്നക്കുറിച്ച ം
നിെന്റ ഉപേദശെത്തക്കുറിച്ച ം ജാ്രഗതയുള്ളവനായിരിക്കുക.
അവയിൽസുസ്ഥിരനുമായിരിക്കുക. ഇ്രപകാരം െചയ്താൽ
നീ നിെന്നയും നിെന്റ േ്രശാതാക്കെളയും രക്ഷിക്കും.

5
വിധവകൾ,സഭാമുഖ്യന്മാർ

1 നിെന്നക്കാൾ ്രപായമുള്ള പുരുഷെന ശകാരിക്കരുത്,
പകരം അയാേളാട,് പിതാവിേനാട് എന്നേപാെല
അഭ്യർഥിക്കുകയാണ് േവണ്ടത.് 2 ്രപായംകുറഞ്ഞവെര
സേഹാദരന്മാെരേപ്പാെലയും നിെന്നക്കാൾ ്രപായമുള്ള
സ്്രതീകെള അമ്മമാെരേപ്പാെലയും ്രപായം കുറഞ്ഞ
സ്്രതീകെള പൂർണനിർമല മേനാഭാവേത്താെട
സേഹാദരിമാെരേപ്പാെലയും കരുതുക.
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3അശരണരായ വിധവകെളബഹുമാനിക്കുക. 4എന്നാൽ,
ഒരു വിധവയ്ക്കു മക്കേളാ െകാച്ച മക്കേളാ ഉെണ്ടങ്കിൽ
അവർ ആദ്യം സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽത്തെന്ന ൈദവഭക്തി
്രപാേയാഗികമാക്കി തങ്ങള െട മാതാപിതാക്കൾക്കു
്രപത്യ പകാരം െചയ്യാൻ പഠിക്കെട്ട. ഇത് ൈദവദൃഷ്ടിയിൽ
സ്വീകാര്യമാണ്. 5 അശരണയും ഏകാകിനിയുമായ
വിധവ ൈദവത്തിൽ ്രപത്യാശ അർപ്പിച്ച െകാണ്ടു രാവും
പകലും യാചനയിലും ്രപാർഥനയിലും വ്യാപൃതയാകെട്ട.
6 എന്നാൽ, സുഖേഭാഗങ്ങൾക്കായി ജീവിക്കുന്ന വിധവ
ജീവിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന മരിച്ചവളാണ്. 7 ൈദവജനം
അപവാദങ്ങൾക്ക് അതീതരായിരിേക്കണ്ടതിന് ഇത്
അവേരാട് ആജ്ഞാപിക്കുക. 8 ബന്ധുജനങ്ങള െടയും,
്രപേത്യകിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങള െടയും, ആവശ്യങ്ങൾക്കായി
കരുതാത്തവർ വിശ്വാസത്യാഗികള ം അവിശ്വാസിെയക്കാൾ
അധമരുമാണ്.

9 അറുപതു വയസ്സിൽ കുറയാെത ്രപായമുള്ളവെളയും
ഏകഭർതൃ്രവതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവെളയുംമാ്രതേമ
വിധവകള െട പട്ടികയിൽ ഉൾെപ്പടുത്താവൂ. 10 ഇവർ
കുഞ്ഞുങ്ങെള വളർത്തുക, അതിഥികെള സൽക്കരിക്കുക,
കർത്തൃശു്രശൂഷകരുെട* പാദങ്ങൾ കഴുകുക, പീഡിതെര
സഹായിക്കുക ഇത്യാദി സൽക്കർമങ്ങളാൽ കീർത്തി
േനടിയവള ംആയിരിക്കണം.

11 ്രപായം കുറഞ്ഞ വിധവകെള ഈ കൂട്ടത്തിൽ
പരിഗണിേക്കണ്ടതില്ല. കാരണം ്രകിസ്തുവിേനാടുള്ള
വിേധയത്വെത്ത ജഡികാഭിലാഷങ്ങൾ കീഴ്െപ്പടുത്തിയാൽ
അവർ വിവാഹിതരാകാൻ ആ്രഗഹിക്കും. 12 അങ്ങെന
അവർ ആദ്യം എടുത്ത തീരുമാനം ലംഘിച്ചതിനാൽ
കുറ്റക്കാരായിത്തീരും. 13തെന്നയുമല്ല,അവർഅലസരായി,
വീടുവീടാന്തരം ചുറ്റിക്കറങ്ങി സമയം വൃഥാവിലാക്കുകയും
അനുചിതമായി അസംബന്ധങ്ങൾ സംസാരിച്ച്
പരകാര്യതൽപ്പരരായിത്തീരുകയും െചയ്യന്നു. 14അതിനാൽ,
്രപായം കുറഞ്ഞ വിധവകൾ വിവാഹംകഴിച്ച് അമ്മമാരായി
ഗൃഹഭരണം നടത്തി, ശ്രതുവിന് യാെതാരു തരത്തിലുമുള്ള
അപവാദങ്ങൾക്കും അവസരം െകാടുക്കാതിരിക്കണെമന്നു
ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 15 ചിലർ, ഇേപ്പാൾത്തെന്ന
സാത്താെന്റപിന്നാെല േപായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

16ഒരുവിശ്വാസിനിക്ക്കുടുംബത്തിൽവിധവകള െണ്ടങ്കിൽ
അവൾതെന്ന അവെര സഹായിക്കണം. സഭെയ
ഭാരെപ്പടുത്തരുത്. അങ്ങെനെയങ്കിൽ, അശരണരായ
വിധവകെളസഹായിക്കാൻസഭയ്ക്കുസാധിക്കുമേല്ലാ.

* 5:10 മൂ.ഭാ. വിശുദ്ധരുെട
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17നന്നായി സഭാപരിപാലനം നടത്തുന്ന സഭാമുഖ്യന്മാർക്ക്,
്രപേത്യകിച്ച് ്രപസംഗത്തിലും അധ്യാപനത്തിലും
വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നവർക്ക് മാന്യമായ േവതനം†
നൽകണം. 18 “ധാന്യം െമതിക്കുേമ്പാൾ കാളയ്ക്കു
മുഖെക്കാട്ട െകട്ടരുത”്‡ എന്നും “േജാലിക്കാരൻ തെന്റ
കൂലിക്ക് അർഹൻ”§ എന്നും തിരുെവഴുത്തു പറയുന്നേല്ലാ.
19 രേണ്ടാ മൂേന്നാ സാക്ഷികള െട പിൻബലമില്ലാെത ഒരു
സഭാമുഖ്യെനതിേരആേരാപണം ഉന്നയിക്കരുത.് 20എന്നാൽ
പാപംെചയ്യന്ന സഭാമുഖ്യന്മാെര പരസ്യമായി കുറ്റവിചാരണ
നടത്തുക. ഇത് മറ്റ ള്ളവർക്ക് അതിശക്തമായ ഒരു
മുന്നറിയിപ്പായിരിക്കും. 21 ഈ നിർേദശങ്ങൾ നീ
മുൻവിധിേയാ പക്ഷേഭദേമാകൂടാെത പാലിക്കണെമന്ന്
ഞാൻ ൈദവെത്തയും ്രകിസ്തുേയശുവിെനയും
േ്രശഷ്ഠദൂതന്മാെരയും സാക്ഷിയാക്കി നിേന്നാട്
ആജ്ഞാപിക്കുന്നു.

22 ഒരാെള സഭാമുഖ്യനായി നിേയാഗിക്കുന്നതിൽ* തിടുക്കം
കാട്ടരുത.് അന്യരുെട പാപങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകുകയും
അരുത്. നിെന്നത്തെന്നനിർമലമായിസൂക്ഷിക്കുക.

23 നിെന്റ ഉദരസബന്ധമായ അസ്വസ്ഥതയും
കൂെടക്കൂെടയുള്ള അസുഖങ്ങള ം നിമിത്തം െവള്ളംമാ്രതം
കുടിക്കാെതഅൽപ്പംവീഞ്ഞും േസവിക്കുക.

24 ചിലരുെട പാപങ്ങൾ ന്യായവിധിക്കുമുമ്പുതെന്ന
െവളിെപ്പട്ട വരുന്നു; എന്നാൽ, മറ്റ ചിലരുെട
പാപങ്ങൾ അവെര പിൻതുടർന്നുവരുന്നേതയുള്ള .
25സൽ്രപവൃത്തികള ം അതുേപാെലതെന്ന െവളിെപ്പട്ട വരും;
രഹസ്യത്തിൽെചയ്തവയും െവളിെപ്പടാതിരിക്കുകയില്ല.

6
1ൈദവനാമവുംഉപേദശവുംദുഷിക്കെപ്പടാതിരിക്കുന്നതിന,്
അടിമനുകത്തിൻകീഴിലുള്ളവെരല്ലാം തങ്ങള െട
യജമാനന്മാർ പൂർണബഹുമതിക്ക് േയാഗ്യരായി
പരിഗണിേക്കണ്ടതാണ.് 2 വിശ്വാസികളായ യജമാനർ
ഉള്ളവർ “അവർ സേഹാദരങ്ങളാണേല്ലാ” എന്നുകരുതി
അവേരാട് അനാദരവു കാണിക്കരുത.് മറിച്ച്, തങ്ങള െട
േസവനത്തിെന്റ ്രപേയാജനം അനുഭവിക്കുന്നവർ
കൂട്ട വിശ്വാസികള ം ്രപിയെപ്പട്ടവരും ആകുകയാൽ, അവെര
കൂടുതൽെമച്ചമായി േസവിക്കുകയാണു േവണ്ടത.്

വ്യാജ ഉപേദഷ്ടാക്കള ം ്രദവ്യാ്രഗഹവും

† 5:17 മൂ.ഭാ. രണ്ട് മടങ്ങ് ്രപതിഫലംഅഥവാ,ഇരട്ടി ബഹുമാനം ‡ 5:18 ആവ.
25:4 § 5:18 ലൂേക്കാ. 10:7 * 5:22 മൂ.ഭാ.ൈകെവപ്പ് നടത്തുന്നതിൽ
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ഈ കാര്യങ്ങൾ നീ ഉപേദശിക്കുകയും
്രപേബാധിപ്പിക്കുകയുംെചയ്യ ക. 3 ഇതിനു വ്യത്യസ്തമായ
രീതിയിൽ ഉപേദശിക്കുകയും നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നിർമലവചനേത്താടും
ൈദവഭക്തിക്കനുസൃതമായ ഉപേദശേത്താടും
അനുകൂലിക്കാതിരിക്കുകയുംെചയ്യന്നവർ 4 അഹന്ത
നിറഞ്ഞവരും വിേവകരഹിതരുമാണ്. അവർ അസൂയ,
ഭിന്നത, ദുർഭാഷണം,അഭ്യ ഹം, ദുർബുദ്ധി എന്നിവ നിറഞ്ഞ്
സത്യത്യാഗികളായ മനുഷ്യർതമ്മിലുള്ള വാദേകാലാഹലം
ഉണ്ടാക്കും. 5 ഇങ്ങെന, അനാേരാഗ്യകരമായ വിവാദങ്ങള ം
ചില വാക്കുകെളക്കുറിച്ച ള്ള തർക്കവിഷയങ്ങള ം നിരന്തരം
സൃഷ്ടിക്കുന്ന ്രപവണതയുള്ളവരാണ് ഇവർ. ൈദവഭക്തി
ഒരുആദായമാർഗമായിഅവർകരുതുന്നു.

6 എന്നാൽ, സംതൃപ്തിേയാടുകൂടിയ ൈദവഭക്തി
വലിയ േനട്ടംതെന്നയാണ്. 7 ഈ േലാകത്തിേലക്കു
വന്നേപ്പാൾ നാം ഒന്നും െകാണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. ഇവിെടനിന്നു
േപാകുേമ്പാൾ നമുക്ക് ഒന്നും െകാണ്ടുേപാകാനും
കഴിയുന്നതല്ല. 8 ഭക്ഷണവും വസ്്രതവും ഉെണ്ടങ്കിൽ
അതുെകാണ്ടു നമുക്കു തൃപ്തരാകാം. 9 ധനികരാകാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നവർ ്രപേലാഭനത്തിലും െകണിയിലും
കുടുങ്ങി, മനുഷ്യെര തകർച്ചയിലും നാശത്തിലും
മുക്കിക്കളയുന്നബുദ്ധിഹീനവുംഉപ്രദവകരവുമായഅനവധി
േമാഹങ്ങളിൽ വീണുേപാകുന്നു. 10 ്രദവ്യാ്രഗഹം സകലവിധ
േദാഷങ്ങള െടയും ഉറവിടമാണ്. ധനേമാഹത്താൽ ചിലർ
വിശ്വാസത്തിൽനിന്ന് വ്യതിചലിച്ച,് പലവിധ േവദനകൾക്ക്
തങ്ങെളത്തെന്നഅധീനരാക്കുകയുംെചയ്തിരിക്കുന്നു.
വിശ്വാസത്തിെന്റനല്ല േപാരാട്ടം

11 എന്നാൽ ൈദവപുരുഷാ, നീേയാ ഇവയിൽനിെന്നല്ലാം
ഓടിയകലുക. നീതി, ഭക്തി, വിശ്വാസം, സ്േനഹം,
സഹിഷ്ണുത, സൗമ്യത എന്നിവെയ അനുഗമിക്കുക.
12 വിശ്വാസത്തിെന്റ നല്ല യുദ്ധംെചയ്യ ക. നിത്യജീവെന
മുറുെകപ്പിടിക്കുക; അതിനായി നീ വിളിക്കെപ്പടുകയും
അേനകസാക്ഷികള െടമുമ്പിൽആ കാര്യം ഏറ്റ പറയുകയും
െചയ്തിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 13 സകലത്തിനും ജീവൻ നൽകുന്ന
ൈദവെത്തയും െപാന്തിേയാസ് പീലാേത്താസിെന്റ
മുമ്പിൽ ഉത്തമവിശ്വാസ്രപഖ്യാപനം നടത്തിയ
്രകിസ്തുേയശുവിെനയും സാക്ഷിയാക്കി ഞാൻ നിേന്നാട്
ആജ്ഞാപിക്കുന്നത്: 14 നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ പുനരാഗമനംവെര നീ ഈ
കൽപ്പനകൾ നിഷ്കളങ്കമായും നിരാേക്ഷപമായും
പാലിച്ച െകാള്ളണം എന്നാണ.് 15 രാജാക്കന്മാരുെട
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രാജാവും ്രപഭുക്കന്മാരുെട ്രപഭുവും വാഴ്ത്തെപ്പട്ട
ഏകാധിപതിയുമായ ൈദവം ്രകിസ്തുവിെന യഥാകാലം
െവളിെപ്പടുത്തും. 16 അവിടന്നുമാ്രതമാണ് മരണരഹിതൻ.
ആർക്കും അടുത്തുകൂടാത്ത ്രപകാശത്തിൽ നിവസിക്കുന്ന
അവിടെത്ത മാനവരാരും കണ്ടിട്ടില്ല; കാണുക സാധ്യവുമല്ല.
ബഹുമാനവും ആധിപത്യവും എേന്നക്കും അവിടേത്തക്ക്
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.ആേമൻ.

17 ഈ േലാകത്തിെല ധനികേരാട്, ധാർഷ്ട്യം
്രപകടിപ്പിക്കാെതയും അസ്ഥിരമായ ലൗകികസമ്പത്തിൽ
തങ്ങള െട ്രപത്യാശെവക്കാെതയുംനമ്മുെടആസ്വാദനത്തിന്
ഉതകുന്നെതല്ലാം സമൃദ്ധമായി ്രപദാനംെചയ്യന്ന
ൈദവത്തിൽത്തെന്ന ്രപത്യാശ അർപ്പിക്കണെമന്ന് നീ
ആജ്ഞാപിക്കുക. 18 അവേരാട് നന്മ െചയ്യാനും
സുകൃതങ്ങളിൽ സമ്പന്നരാകാനും തങ്ങൾക്കുള്ളത്
ഔദാര്യേത്താെട പങ്കുെവക്കാൻ സന്നദ്ധത കാണിക്കാനും
ഉദ്േബാധിപ്പിക്കുക. 19 ഇ്രപകാരം, ഭാവികാലത്തിൽ
യഥാർഥജീവനാകുന്ന ജീവൻ മുറുെകപ്പിടിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി
തങ്ങള െട നിേക്ഷപങ്ങൾെകാണ്ട് ഭ്രദമായ ഒരു അടിസ്ഥാനം
പണിയെട്ട.

20 തിേമാത്തിേയാേസ, നിെന്ന ഭരേമൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ളത് നീ
പരിരക്ഷിക്കുക. ൈദവഭക്തിക്ക് അനുസൃതമല്ലാത്ത
വ്യർഥഭാഷണത്തിൽനിന്നും വിജ്ഞാനം എന്നു
േദ്യാതിപ്പിക്കുന്ന ആശയൈവരുധ്യങ്ങളിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞു
നിൽക്കുക. 21 ചിലർ ഇത് അനുകരിച്ചതിനാൽ
വിശ്വാസത്തിൽനിന്നുവ്യതിചലിക്കാൻകാരണമായിത്തീർന്നു.

കൃപനിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
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തിേമാത്തിേയാസിന് എഴുതിയ
രണ്ടാംേലഖനം

1 ൈദവഹിതത്താൽ ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
അെപ്പാസ്തലനായ പൗേലാസ,് ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നവർക്കു ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ജീവെന്റ
വാഗ്ദാന്രപകാരം,

2 ്രപിയപു്രതനായതിേമാത്തിേയാസിന്,എഴുതുന്നത്:

പിതാവായ ൈദവത്തിൽനിന്നും നമ്മുെട കർത്താവായ
്രകിസ്തുേയശുവിൽനിന്നും കൃപയും കരുണയും
സമാധാനവും നിനക്ക് ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക
3 എെന്റ പൂർവികെരേപ്പാെലതെന്ന ഞാനും നിർമല
മനസ്സാക്ഷിേയാെട േസവിക്കുന്നൈദവത്തിെന്റസന്നിധിയിൽ
രാവും പകലും നിരന്തരം നിെന്ന ഓർത്തുെകാണ്ട്
എെന്റ ്രപാർഥനയിൽ ൈദവത്തിനു സ്േതാ്രതംെചയ്യന്നു.
4 നിെന്റ കണ്ണ നീർ ഓർക്കുേമ്പാൾ, നിെന്ന കണ്ട്
ആനന്ദപൂരിതനാകാൻ ഞാൻ അതിയായി ആ്രഗഹിക്കുന്നു.
5 നിെന്റ നിർവ്യാജവിശ്വാസം എെന്റ ഓർമയിലുണ്ട്. ആ
വിശ്വാസം ആദ്യം നിെന്റ വലിയമ്മ േലാവീസിലും അമ്മ
യൂനീക്കയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇേപ്പാൾ നിന്നിലും ഉെണ്ടന്ന്
എനിക്കുറപ്പ ണ്ട്.
പൗേലാസിേനാടുംസുവിേശഷേത്താടുമുള്ള ്രപതിബദ്ധത

6 അതുെകാണ്ട് എെന്റ ൈകെവപ്പിലൂെട, നിനക്കു ലഭിച്ച
ൈദവത്തിെന്റ കൃപാദാനം പുനരുജ്വലിപ്പിക്കണെമന്നു
ഞാൻ നിെന്ന ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. 7 ൈദവം നമുക്കു
നൽകിയിട്ട ള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഭീരുത്വത്തിേന്റതല്ല;
പിെന്നേയാ, ശക്തിയുെടയും സ്േനഹത്തിെന്റയും
ആത്മനിയ്രന്തണത്തിെന്റയുമാണ്. 8അതുെകാണ്ട് നമ്മുെട
കർത്താവിെന സാക്ഷിക്കുന്നതിെനക്കുറിേച്ചാ* അവിടെത്ത
തടവുകാരനായ എെന്നക്കുറിേച്ചാ നീ ലജ്ജിക്കരുത.്
പിെന്നേയാ, സുവിേശഷം അറിയിക്കുേമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന
േക്ലശങ്ങളിൽ ൈദവം നൽകുന്ന ശക്തിക്കനുസൃതമായി
നീയും പങ്കാളിയാകുക. 9കർത്താവ് നെമ്മ രക്ഷിക്കുകയും

* 1:8 േയശുകർത്താവിലൂെടയുള്ള രക്ഷയുെടസേന്ദശം മറ്റള്ളവരുമായി
പങ്കുെവക്കുന്നത.്
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ഒരു വിശുദ്ധജീവിതത്തിനായി വിളിക്കുകയും െചയ്തു.
ഇത് നമ്മുെട ്രപവൃത്തികള െട ഫലമല്ല; പിെന്നേയാ,
കൃപയിലധിഷ്ടിതമായ ൈദവിക നിർണയമനുസരിച്ചാണ.്
ഈകൃപ കാലാരംഭത്തിനു മുമ്പുതെന്ന ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
ൈദവം നമുക്കു നൽകിയതാെണങ്കിലും 10 നമ്മുെട
രക്ഷിതാവായ ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ ്രപത്യക്ഷതയാൽ†

ഇേപ്പാൾ നമുക്കു െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അവിടന്ന്
മരണെത്ത ഇല്ലാതാക്കുകയും സുവിേശഷം മുഖാന്തരം
ജീവനും അമർത്യതയും െവളിെപ്പടുത്തുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു. 11 ആ സുവിേശഷത്തിെന്റ
്രപേഘാഷകനും അെപ്പാസ്തലനും ഉപേദഷ്ടാവുമായി
ൈദവമാണ് എെന്ന നിയമിച്ചത്. 12 അതിനാൽ
ഞാൻ ഇേപ്പാൾ ഈ േക്ലശങ്ങൾ എല്ലാം സഹിച്ചിട്ട ം
ലജ്ജിക്കുന്നില്ല; ഞാൻ ആെര വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്
എനിക്കറിയാം.ഞാൻനിേക്ഷപിച്ചവെയല്ലാംആദിവസംവെര
കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന് അവിടന്നു ്രപാപ്തനാെണന്ന്
എനിക്കുറപ്പ ണ്ട്.

13 എന്നിൽനിന്നു േകട്ട നിർമലവചനെത്ത
്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിനും സ്േനഹത്തിനും
ഒരു മാതൃകയാക്കി നീ സൂക്ഷിക്കുക. 14നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ സഹായത്താൽ നിന്നിെല നല്ല
നിേക്ഷപങ്ങൾസംരക്ഷിക്കുക.

വിേധയത്വത്തിന് ഉദാഹരണം
15 ഫുഗെലാസും െഹർേമാഗേനസും ഉൾെപ്പെട
ഏഷ്യാ്രപവിശ്യയിലുള്ള‡എല്ലാവരുംഎെന്നപരിത്യജിച്ച എന്നു
നിനക്കറിയാമേല്ലാ.

16 ഒേനസിെഫാെരാസിെന്റ കുടുംബേത്താട് കർത്താവ്
കരുണകാണിക്കെട്ട; അയാൾ എെന്റ ചങ്ങലെയക്കുറിച്ച
ലജ്ജിക്കാെത എെന്ന മിക്കേപ്പാഴും ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട ണ്ട്.
17 അയാൾ േറാമിൽ ആയിരുന്നേപ്പാൾ എെന്ന
കെണ്ടത്തുന്നതുവെര വളെര േക്ലശപൂർവം അേന്വഷിച്ച .
18 ആ ദിവസത്തിൽ കർത്താവിൽനിന്ന് കരുണ
ലഭിക്കാൻ കർത്താവ് അയാെള സഹായിക്കെട്ട!
എേഫേസാസിൽെവച്ച ം അയാൾ ഏെതല്ലാം തരത്തിൽ
എെന്നശു്രശൂഷിെച്ചന്നു നിനക്കുനന്നായിഅറിയാമേല്ലാ.

† 1:10 േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ മനുഷ്യാവതാരമാണ് വിവക്ഷ. ‡ 1:15 ആധുനിക
തുർക്കിയുെട പശ്ചിമഭാഗത്തുള്ള ചില പട്ടണങ്ങൾ ഉൾെപ്പടുന്നതാണ് പുരാതന
േറാമൻസാ്രമാജ്യത്തിെലഏഷ്യാ്രപവിശ്യഅഥവാ,സംസ്ഥാനം.
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2
്രകിസ്തുേയശുവിെന്റനല്ലൈസനികൻ

1 എെന്റ മകേന, നീ ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള
കൃപയിൽ ശക്തിെപ്പടുക. 2 അേനകം സാക്ഷികള െട
സാന്നിധ്യത്തിൽ നീ എന്നിൽനിന്ന് േകട്ടെതല്ലാം, മറ്റള്ളവെര
അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ േയാഗ്യത േനടിയ വിശ്വസ്തരായ
ആള കെള ഭരേമൽപ്പിക്കുക. 3 ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
ഒരു നല്ല ൈസനികെനേപ്പാെല നീയും എേന്നാെടാപ്പം
കഷ്ടതയിൽ പങ്കുേചരുക. 4 ൈസനികേസവനം
അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാള ം ൈസനിേകതര കാര്യങ്ങളിൽ
ഇടെപടുന്നില്ല; കാരണം, അയാള െട ലക്ഷ്യം ൈസന്യത്തിൽ
തെന്ന േചർത്തയാളിെന തൃപ്തിെപ്പടുത്തുക എന്നതാണ്.
5കായികമത്സരത്തിൽ പെങ്കടുക്കുന്ന ഒരാൾ നിയമ്രപകാരം
മത്സരിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ അയാൾക്കു വിജയകിരീടം
ലഭിക്കുകയില്ല. 6 കഠിനാധ്വാനം െചയ്യന്ന കർഷകനാണ്
ആദ്യം വിളവിെന്റ പങ്ക് എടുേക്കണ്ടത്. 7ഞാൻ പറയുന്നത്
ചിന്തിക്കുക; കർത്താവ് സകലകാര്യത്തിലും നിനക്കു
വിേവകം നൽകും.

8 ഞാൻ എെന്റ സുവിേശഷ്രപേഘാഷണത്തിൽ
വ്യക്തമാക്കുന്നതുേപാെല, ദാവീദിെന്റ വംശജനും
മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റവനുമായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന ഓർക്കുക. 9 ഈ
സുവിേശഷത്തിനുേവണ്ടിയാണ് ഒരു കുറ്റവാളിെയേപ്പാെല
ബന്ധനം സഹിച്ച ം ഞാൻ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നത.്
എന്നാൽ,ൈദവവചനത്തിനു ബന്ധനമില്ല. 10അതുെകാണ്ടു
്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള രക്ഷയും നിത്യമഹത്ത്വവും
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവർക്കു ലഭിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ എല്ലാം
സഹിക്കുന്നു.

11ഇത് വിശ്വാസേയാഗ്യമായതിരുവചനമേല്ലാ:
നാം ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട മരിച്ചാൽ
്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട ജീവിക്കും;

12കഷ്ടതസഹിക്കുെന്നങ്കിൽ
അവിടെത്തഭരണത്തിൽപങ്കാളികളാകും.

അവിടെത്തനിരാകരിക്കുെന്നങ്കിൽ
അവിടന്നു നെമ്മയും നിരാകരിക്കും.

13നാം വിശ്വാസവിഹീനരായിത്തീർന്നാലും
അവിടന്ന് വിശ്വസ്തനായിത്തെന്നതുടരും;
തെന്റ സ്വഭാവം ത്യജിക്കുക അവിടേത്തക്കു
സാധ്യമല്ലേല്ലാ!

ൈദവംഅംഗീകരിക്കുന്നശു്രശൂഷകൻ
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14 നിഷ് ്രപേയാജനവും േ്രശാതാക്കൾക്ക് നാശം
വിതയ്ക്കുന്നതുമായ വാഗ്വാദങ്ങളിൽ ഏർെപ്പടരുെതന്ന്
ൈദവസന്നിധിയിൽ നീ അവെര അനുസ്മരിപ്പിച്ച്
കർശനമായി ഉദ്േബാധിപ്പിക്കുക. 15 “ലജ്ജിക്കാൻ
ഇടവരാത്തവനും സത്യവചനം േനരായി വിഭജിക്കുന്നവനും”
എന്ന ൈദവിക അംഗീകാരം ലഭിച്ച ഒരു ്രപവർത്തകനായി
തിരുസന്നിധിയിൽ നിെന്നത്തെന്ന സമർപ്പിക്കാൻ
യത്നിക്കുക. 16 ഭക്തിവിരുദ്ധമായ വ്യർഥഭാഷണം
വർജിക്കുക;അവനെമ്മഅധികം ഭക്തിരാഹിത്യത്തിേലക്കു
നയിക്കുകേയയുള്ള . 17ഇത്തരം ഭാഷണം കാർന്നുതിന്നുന്ന
്രവണംേപാെല വ്യാപിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും. ഹുമനെയാസും
ഫിേലേത്താസും ഇത്തരക്കാരാണ.് 18 അവർ
സത്യത്തിൽനിന്ന് വ്യതിചലിച്ചിരിക്കുന്നു; “പുനരുത്ഥാനം
കഴിഞ്ഞു” എന്നു പറഞ്ഞ് അവർ ചിലരുെട വിശ്വാസം
തകിടംമറിക്കുന്നു. 19എന്നാൽ, “കർത്താവ് തനിക്കുള്ളവെര
അറിയുന്നു” എന്നും “കർത്താവിെന സ്വീകരിച്ചവെരല്ലാം*
അധർമത്തിൽനിന്ന് അകന്നുെകാള്ളണം” എന്നും മു്രദണം
െചയ്തിരിക്കുന്ന സുസ്ഥിരമായ ൈദവിക അടിസ്ഥാനം
അചഞ്ചലംതെന്ന.

20 ഒരു വലിയ ഭവനത്തിൽ സ്വർണവും
െവള്ളിയുംെകാണ്ടുള്ള പാ്രതങ്ങൾമാ്രതമല്ല മരവും
കളിമണ്ണ ംെകാണ്ടുള്ളവയും ഉണ്ടായിരിക്കും; ചില
പാ്രതങ്ങൾ സവിേശഷമായ ഉപേയാഗത്തിനും േവെറ
ചിലതു സാമാന്യമായ ഉപേയാഗത്തിനും. 21 സാമാന്യമായ
ഉപേയാഗത്തിൽനിന്ന് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നയാൾ
സവിേശഷമായ ഉപേയാഗങ്ങൾക്കുള്ള പാ്രതമായി
സമർപ്പിതമായി, സകലസൽ്രപവൃത്തികൾക്കും സജ്ജമായി
യജമാനന് ്രപേയാജനമുള്ളആളായിത്തീരും.

22യുവസഹജമായആസക്തികൾവിട്ട് പലായനംെചയ്യ ക.
നിർമലഹൃദയേത്താെട കർത്താവിെന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന
എല്ലാവേരാടുംേചർന്ന് ധാർമികത, വിശ്വാസം,
സ്േനഹം, സമാധാനം എന്നിവ അനുഗമിക്കുക.
23 മൗഢ്യവും ബാലിശവുമായ വാദ്രപതിവാദങ്ങൾ
സംഘട്ടനങ്ങൾക്ക് വഴിെതളിക്കും എന്നറിഞ്ഞ്
അവ ഉേപക്ഷിക്കുക. 24 കർത്താവിെന്റ ദാസൻ
സംഘട്ടനങ്ങളിൽ ഏർെപ്പടാെത എല്ലാവേരാടും സൗമ്യമായി
െപരുമാറുന്നവനും അധ്യാപനത്തിൽ ൈനപുണ്യമുള്ളവനും
ക്ഷമാശീലനും ആയിരിക്കണം. 25 ശ്രതുക്കൾക്ക് സത്യം
സുവ്യക്തമാകുംവിധം ൈദവം അവർക്ക് മാനസാന്തരം
നൽകിേയക്കാം എന്ന ്രപതീക്ഷേയാെട, സൗമ്യമായി ബുദ്ധി
ഉപേദശിേക്കണ്ടതാണ്. 26 തൽഫലമായി, പിശാച് തെന്റ
* 2:19 മൂ.ഭാ. നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നവെരല്ലാം
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ഇഷ്ടം നിറേവറ്റാൻഅടിമകളാക്കി െവച്ചിട്ട ള്ളവർ,അവെന്റ
െകണിയിൽനിന്ന് സ്വത്രന്തരായി സുേബാധത്തിേലക്ക്
മടങ്ങിവരും.

3
1 അന്തിമകാലത്ത് ദുരന്തകലുഷിതമായ നാള കൾ
ഉണ്ടാകും എന്നു നീ അറിയുക. 2 മനുഷ്യർ
സ്വാർഥരും ധനേമാഹികള ം വീമ്പിളക്കുന്നവരും
അഹങ്കാരികള ം ൈദവദൂഷകരും മാതാപിതാക്കെള
അനുസരിക്കാത്തവരും നന്ദിെകട്ടവരും നാസ്തികരും
3 മനുഷ്യത്വമില്ലാത്തവരും െകാടും്രകൂരരും അപഖ്യാതി
പരത്തുന്നവരും ആത്മനിയ്രന്തണമില്ലാത്തവരും നിഷ്ഠുരരും
സദ്ഗുണൈവരികള ം ആയിത്തീരും. 4അവർ വഞ്ചകരും
വീണ്ടുവിചാരമില്ലാത്തവരും മതിമറന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്നവരും
ൈദവെത്ത സ്േനഹിക്കുന്നതിനു പകരം സുഖെത്ത
സ്േനഹിക്കുന്നവരും 5 ഭക്തിയുെട ബാഹ്യരൂപം പുലർത്തി
അതിെന്റ ശക്തിെയ നിേഷധിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കും.
ഇങ്ങെനയുള്ളവരിൽനിന്ന്അകന്നുനിൽക്കുക.

6 ഇവർ ഭവനങ്ങളിൽ നുഴഞ്ഞുകയറി, പാപത്തിന്
അധീനരും ബഹുവിധേമാഹങ്ങളിൽ ആസക്തരുമായി
ധാർമിക ചാപല്യമുള്ള സ്്രതീകെള വശംവദരാക്കുന്നു.
7ഇത്തരം സ്്രതീകൾ നിരന്തരം പഠിക്കുന്നവർആെണങ്കിലും
സത്യം തിരിച്ചറിയാൻ ്രപാപ്തരായിത്തീരുന്നില്ല. 8യേന്നസും
യംേ്രബസും േമാശേയാട് എതിർത്തു. അതുേപാെല ഇവരും
സത്യേത്താട് എതിർക്കുന്നു. ഇവർ ദൂഷിതമനസ്ക്കരും
വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ച് പരാജിതരുമാണ.് 9ഈ വിധത്തിൽ
ഇവർ അധികം മുേന്നാട്ട േപാകുകയില്ല; കാരണം,
മുൻപറഞ്ഞ ഇരുവരുെടയും കാര്യത്തിെലന്നേപാെല
ഇവരുെടയും മൗഢ്യംഎല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാകും.

തിേമാത്തിേയാസിനുള്ളനിർേദശങ്ങൾ
10 ഞാൻ അഭ്യസിപ്പിച്ച ഉപേദശം, എെന്റ ജീവിതരീതി,
ലക്ഷ്യേബാധം, വിശ്വാസം, സമചിത്തത, സ്േനഹം,
സഹിഷ്ണുത എന്നിവയും 11 ഞാൻ സഹിച്ച
പീഡകള ം അേന്ത്യാക്യയിലും ഇേക്കാന്യയിലും
ലുസ്്രതയിലും എനിക്കുണ്ടായ കഷ്ടതകള ം സ്രശദ്ധം
നീ മനസ്സിലാക്കിയേല്ലാ. ഞാൻ എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള
പീഡകൾ സഹിച്ച ; അവയിൽനിെന്നല്ലാം കർത്താവ്
എെന്ന രക്ഷെപ്പടുത്തി. 12 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
ഭക്തിേയാെട ജീവിക്കാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും
പീഡകൾ ഉണ്ടാകും, 13 എന്നാൽ, ദുഷ്ടമനുഷ്യരും
ആൾമാറാട്ടക്കാരും മറ്റ ള്ളവെര വഞ്ചിച്ച ം മറ്റ ള്ളവരാൽ
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വഞ്ചിക്കെപ്പട്ട ം തിന്മയിേലക്ക് കൂപ്പ കുത്തും. 14 എന്നാൽ,
നീ പഠിച്ചകാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായി തുടരുക; അവ
സത്യമാെണന്ന് നിനക്കറിയാം. കാരണം നിെന്ന
ഉപേദശിച്ചവർ വിശ്വാസേയാഗ്യരാണ്. 15 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂെട രക്ഷേനടുന്നതിന് ജ്ഞാനിയാക്കാൻ
പര്യാപ്തമായ വിശുദ്ധലിഖിതങ്ങൾ നീ ബാല്യംമുതേല
അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നേല്ലാ. 16 എല്ലാ തിരുെവഴുത്തും
ൈദവനിശ്വസിതമാണ്;* അത് ഉപേദശിക്കാനും
ശാസിക്കാനും െതറ്റ് തിരുത്താനും നീതിയുക്തമായ
ജീവിതം അഭ്യസിപ്പിക്കാനും ്രപേയാജന്രപദമാണ്.
17 അങ്ങെന ൈദവമനുഷ്യൻ ൈനപുണ്യമുള്ളവനായി
സകലസൽ്രപവൃത്തികൾക്കുംസുസജ്ജനായിത്തീരുന്നു.

4
1 ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവെരയും മരിച്ചവെരയും ന്യായംവിധിച്ച്
തിരുരാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ്രപത്യക്ഷനാകുന്ന
ൈദവത്തിെന്റയും ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റയും സന്നിധിയിൽ
ഞാൻ നിേന്നാട് ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ:് 2 തിരുവചനം
േഘാഷിക്കുക; അനുകൂലസമയത്തും ്രപതികൂലസമയത്തും
അതിന് സന്നദ്ധനായിരിക്കുക. വളെര ക്ഷമേയാെട
ഉപേദശിച്ച െകാണ്ട് െതറ്റ കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക,
ശാസിക്കുക, േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുക. 3 മനുഷ്യർ
നിർമേലാപേദശം ഉൾെക്കാള്ളാൻ വിമുഖരായിട്ട് തങ്ങള െട
അഭിരുചിക്കനുസൃതമായി ഇമ്പമുള്ള കാര്യങ്ങൾ
പറഞ്ഞുേകൾപ്പിക്കുന്ന ഉപേദഷ്ടാക്കെള വിളിച്ച കൂട്ട ന്ന
കാലം വരും. 4അന്ന് അവർ സത്യത്തിനു പുറംതിരിഞ്ഞ്,*
െകട്ട കഥകളിേലക്കു ്രശദ്ധതിരിക്കും. 5നീേയാസകലത്തിലും
ആത്മസംയമനം പാലിക്കുക, കഷ്ടത സഹിക്കുക, ഒരു
സുവിേശഷകെന്റ ്രപവൃത്തിെചയ്യ ക, നിെന്റ ശു്രശൂഷ
പരിപൂർണമായി നിർവഹിക്കുക.

6 ഞാൻ ഇേപ്പാൾത്തെന്ന പാനീയയാഗമായി
അർപ്പിക്കെപ്പട്ട െകാണ്ടിരിക്കുന്നു;†‡ എെന്റ
അന്തിമയാ്രതയ്ക്കുള്ള സമയവും ആസന്നമായിരിക്കുന്നു.
7 ഞാൻ നന്നായി യുദ്ധംെചയ്തു; ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കി;
അവസാനംവെര ഞാൻ വിശ്വാസം സംരക്ഷിച്ച . 8 ഇനി,
നീതിയുെട കിരീടം എനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. അത,്
നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവ് അന്നാളിൽ
എനിക്കു സമ്മാനിക്കും; എനിക്കുമാ്രതമല്ല, അവിടെത്ത
* 3:16 ൈദവനിശ്വസിതമാണ,് വിവക്ഷിക്കുന്നത് ൈദവാത്മ ്രപേചാദിതമാണ്
* 4:4 മൂ.ഭാ. െചവിെകാടുക്കാെത † 4:6 സംഖ്യ. 28:7 ‡ 4:6 വീഞ്ഞ്
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ അർപ്പിക്കെപ്പടുന്നതുേപാെല, തെന്റ ജീവൻ ഒരു യാഗമായി
അർപ്പിക്കെപ്പട്ട െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
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പുനരാഗമനത്തിനായി ആകാംക്ഷേയാെട കാത്തിരിക്കുന്ന
എല്ലാവർക്കുംതെന്ന.
വ്യക്തിപരമായ ്രപസ്താവനകൾ

9 എെന്റ അടുത്ത് കഴിയുന്ന്രത േവഗം എത്താൻ
ഉത്സാഹിക്കുക. 10 എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, േദമാസ്
ഈ േലാകജീവിതസൗകര്യങ്ങെള സ്േനഹിച്ച് എെന്ന
ഉേപക്ഷിച്ച് െതസ്സേലാനിക്യയിേലക്കു േപായി.
േ്രകസ്േകസ് ഗലാത്യയ്ക്കും തീേത്താസ് ദൽമാത്യയ്ക്കും
െപായ്ക്കഴിഞ്ഞു. 11 ലൂേക്കാസുമാ്രതമാണ്
എേന്നാടുകൂെടയുള്ളത്. മർേക്കാസിെന നീ
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരിക; അയാൾ എെന്റ ശു്രശൂഷയിൽ
എനിക്കു ്രപേയാജനമുള്ളവനാണ്. 12 തിഹിെക്കാസിെന
ഞാൻ എേഫേസാസിേലക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. 13 നീ
വരുേമ്പാൾ, േ്രതാവാസിൽ കാർെപ്പാസിെന്റ അടുക്കൽ
ഞാൻ െവച്ചിട്ട േപാന്ന പുറംകുപ്പായവും പുസ്തകങ്ങള ം
വിേശഷാൽചർമലിഖിതങ്ങള ം െകാണ്ടുവരണം.

14െചമ്പുപണിക്കാരനായഅെലക്സന്തർഎനിക്കു വളെര
േ്രദാഹം െചയ്തു.അവെന്റ ്രപവൃത്തികൾക്ക്തക്ക ്രപതിഫലം
കർത്താവ്അവന് നൽകും. 15നീയുംഅവെനസൂക്ഷിക്കുക,
കാരണം അയാൾ നമ്മുെട സേന്ദശെത്ത ശക്തിയുക്തം
എതിർത്തവനാണ്.

16 ന്യായാധിപെന്റ മുമ്പാെക എെന്ന ആദ്യമായി
ഹാജരാക്കിയേപ്പാൾ ആരും എെന്റ സഹായത്തിനായി
മുേമ്പാട്ട് വന്നില്ല, എല്ലാവരും എെന്ന ൈകെയാഴിഞ്ഞു. ഇത്
അവരുെടേമൽ കുറ്റമായി ആേരാപിക്കെപ്പടാെതയിരിക്കെട്ട.
17 എന്നാൽ, കർത്താവ് എേന്നാെടാപ്പംനിന്ന്
എെന്ന ശക്തിെപ്പടുത്തി. അങ്ങെന എന്നിലൂെട
വചന്രപേഘാഷം നിർവഹിക്കാനും െയഹൂേദതരർ
സകലരും അതു േകൾക്കാനും കാരണമായി.
അേതാെട, ഞാൻ സിംഹത്തിെന്റ വായിൽനിന്ന്
േമാചിതനായി. 18 കർത്താവ് എെന്ന തിന്മയുെട എല്ലാവിധ
ഉപ്രദവങ്ങളിൽനിന്നും േമാചിപ്പിച്ച് സുരക്ഷിതനായി
അവിടെത്ത സ്വർഗീയരാജ്യത്തിൽ എത്തിക്കും.
അവിടേത്തക്ക്എെന്നേന്നക്കും മഹത്ത്വം.ആേമൻ.

ആശംസകൾ
19 ്രപിസ്കിലയ്ക്കുംഅക്വിലായ്ക്കുംഒേനസിെഫാെരാസിെന്റ
കുടുംബത്തിനുംഅഭിവാദനങ്ങൾ.

20 എരസ്െതാസ് െകാരിന്തിൽ താമസിച്ച .
െ്രതാഫിെമാസിെന ഞാൻ മിേലേത്താസിൽ േരാഗിയായി
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വിട്ടിട്ട് േപാന്നു. 21ശീതകാലത്തിനുമുേമ്പഇവിെടഎത്താൻനീ
പരമാവധി ്രശമിക്കണം.

യൂബൂെലാസും പൂെദസും ലീേനാസും ക്ലൗദിയയും
സേഹാദരങ്ങൾ സകലരും നിനക്ക് അഭിവാദനങ്ങൾ
അർപ്പിക്കുന്നു.

22 കർത്താവ് നിെന്റ ആത്മാേവാടുകൂെട
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട. അവിടെത്ത കൃപ നിങ്ങൾ
എല്ലാവേരാടുംകൂെട ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.
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തീേത്താസിന് എഴുതിയ േലഖനം
1-4 ൈദവത്തിെന്റ ദാസനും േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
അെപ്പാസ്തലനുമായ പൗേലാസ്, നമുക്കു െപാതുവായുള്ള
വിശ്വാസത്തിൽ എെന്റ യഥാർഥ പു്രതതുല്യനായ
തീേത്താസിന,്എഴുതുന്നത:്

നിനക്കു പിതാവായ ൈദവത്തിൽനിന്നും നമ്മുെട
രക്ഷകനായ ്രകിസ്തുേയശുവിൽനിന്നും കൃപയും
സമാധാനവും ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

ൈദവം െതരെഞ്ഞടുത്തവർ വിശ്വസിക്കാനും
ഭക്തിയിേലക്കു നയിക്കുന്ന സത്യത്തിെന്റ
പരിപൂർണജ്ഞാനം അവർക്കു ലഭിക്കാനുമായി
നിത്യജീവെന്റ ്രപത്യാശ അവിടെത്ത വചനത്തിെന്റ
്രപേഘാഷണത്തിലൂെട അവർക്കു െവളിെപ്പടുത്താൻ
നമ്മുെട രക്ഷകനായൈദവം എെന്ന ഭരേമൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഈ ്രപത്യാശ വ്യാജംപറയാത്ത ൈദവം കാലാരംഭത്തിനു
മുേമ്പ വാഗ്ദാനം െചയ്തതും നിയുക്തസമയത്ത്
െവളിെപ്പടുത്തിയതുമാണ.്

സഭാമുഖ്യന്മാെര നിയമിക്കുകഎന്നദൗത്യം
5 ഞാൻ കൽപ്പിച്ച്രപകാരം ന്യ നതകൾ
പരിഹരിക്കാനും എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും സഭാമുഖ്യന്മാെര
അധികാരെപ്പടുത്താനും ആയിരുന്നു ഞാൻ നിെന്ന
േ്രകത്തയിൽ വിട്ടിട്ട േപാന്നത്. 6 സഭാമുഖ്യൻ
കുറ്റമില്ലാത്തവനും ഏകപത്നീ്രവതനും ആയിരിക്കണം.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മക്കൾ വിശ്വാസികള ം വഴിപിഴച്ചവർ എന്ന
കുറ്റാേരാപണേമാ അനുസരണേക്കേടാ ഇല്ലാത്തവരും
ആകണം. 7 അധ്യക്ഷൻ ൈദവത്തിെന്റ കാര്യസ്ഥനാണ്.
അതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം കുറ്റാേരാപിതനായിരിക്കരുത്.
ശാഠ്യബുദ്ധിക്കാരനും മുൻേകാപിയും മദ്യാസക്തി
ഉള്ളവനും അ്രകമവാസനയുള്ളവനും അത്യാ്രഗഹിയും
ആകരുത.് 8എന്നാൽ, അതിഥിെയ സൽക്കരിക്കുന്നവനും
നല്ലതിഷ്ടെപ്പടുന്നവനും സ്വയം നിയ്രന്തിക്കുന്നവനും
നീതിമാനും ഭക്തനും ജിേത്രന്ദിയനും ആയിരിക്കണം
അധ്യക്ഷൻ. 9 നിർമേലാപേദശംെകാണ്ട് മറ്റ ള്ളവെര
േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കാനും അതിെന എതിർക്കുന്നവെര
ഖണ്ഡിക്കാനും കഴിേയണ്ടതിന് തനിക്കു ലഭിച്ച
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വിശ്വാസേയാഗ്യമായസേന്ദശം മുറുെകപ്പിടിക്കുന്നവനും
ആയിരിക്കണം.
നന്മെചയ്യന്നതിൽവീഴ്ച വരുത്തുന്നവെരശാസിക്കുക

10 കാരണം, വായാടികള ം വഞ്ചകരുമായ അേനകംേപർ
ഉണ്ട.് അവർ നിയ്രന്തണവിേധയരല്ല. ്രപേത്യകിച്ച്
പരിേച്ഛദനം* ആവശ്യെമന്നു വാദിക്കുന്നവരാണിവർ.
11 ഇവെര നിശ്ശബ്ദരാക്കണം. കാരണം, അവർ
അരുതാത്തത് ഉപേദശിച്ച് കുടുംബങ്ങെള മുഴുവൻ
തകിടംമറിച്ച് ലാേഭച്ഛയ്ക്കായി നടക്കുന്നവരാണ.്
12 “േ്രകത്തർ നുണയരും മൃഗീയരും അലസരും
അമിതഭക്ഷണ്രപിയരുമാെണന്ന്,” അവരിൽ ഒരാൾ—
അവരുെടതെന്ന ഒരു ്രപവാചകൻ—പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 13ഈ
സാക്ഷ്യം ശരിയാണ.് അവെര ശക്തമായി ശാസിക്കുക.
അവർ വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരെപ്പേടണ്ടതിനും, 14 െയഹൂദ
ഐതിഹ്യങ്ങൾക്കും സത്യത്തിൽനിന്ന് അകറ്റ ന്നവരുെട
കൽപ്പനകൾക്കും െചവിെകാടുക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനും
ആണിത്. 15 ശുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് എല്ലാം ശുദ്ധമാണ.്
എന്നാൽ, അശുദ്ധർക്കും അവിശ്വാസികൾക്കും ഒന്നും
ശുദ്ധമല്ല. അവരുെട മനസ്സ ം മനസ്സാക്ഷിയും അശുദ്ധമാണ.്
16 അവർ ൈദവെത്ത അറിയുെന്നന്ന് വാദിക്കുെന്നങ്കിലും
്രപവൃത്തികളാൽ അവിടെത്ത നിേഷധിക്കുന്നു. അവർ
േമ്ലച്ഛരും അനുസരണയില്ലാത്തവരും യാെതാരു
സൽ്രപവൃത്തിക്കും െകാള്ളരുതാത്തവരുമാണ.്

2
സേത്യാപേദശം

1 എന്നാൽ, നിർമേലാപേദശത്തിന് േയാഗ്യമായതുമാ്രതം
നീ പഠിപ്പിക്കുക. 2 നിെന്നക്കാൾ ്രപായമുള്ള
പുരുഷന്മാർ സമചിത്തരും ബഹുമാന്യരും ബുദ്ധിപൂർവം
്രപവർത്തിക്കുന്നവരും അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസവും
സ്േനഹവും സഹിഷ്ണുതയും ഉള്ളവരും ആയിരിക്കാൻ
നീ ഉപേദശിക്കുക.

3 അങ്ങെനതെന്ന, നിെന്നക്കാൾ ്രപായമുള്ള
സ്്രതീകള ം ജീവിതത്തിൽ നല്ല െപരുമാറ്റമുള്ളവരും
പരദൂഷണം പറയാത്തവരും മദ്യപിക്കാത്തവരും
നല്ലതു പഠിപ്പിക്കുന്നവരുമായിരിക്കാൻ ഉപേദശിക്കുക.
4 ൈദവവചനം അപകീർത്തിെപ്പടാെത ഇരിേക്കണ്ടതിന്
സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാെരയും മക്കെളയും
സ്േനഹിക്കുന്നവരും 5 ആത്മനിയ്രന്തണമുള്ളവരും

* 1:10 അതായത,്സുന്നത്ത്
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നിർമലരും വീട്ട കാര്യങ്ങൾ നന്നായി േനാക്കുന്നവരും
ദയാശീലരും തങ്ങള െട ഭർത്താക്കന്മാർക്കു
വിേധയെപ്പടുന്നവരും ആയിരിക്കാൻ യുവതികെള
േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുക.

6 അതുേപാെലതെന്ന, യുവാക്കന്മാെരയും അവർ
ആത്മനിയ്രന്തണമുള്ളവരായിരിക്കാൻ േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുക.
7 സകലസൽ്രപവൃത്തികൾക്കും നീ മാതൃക കാണിക്കുക.
നിെന്റ ഉപേദശങ്ങൾ നിർവ്യാജവും ഗൗരവേമറിയതും
8 നിെന്റ സംഭാഷണം അപവാദങ്ങൾക്കിടവരുത്താത്തതും
ആയിരിക്കണം. അേപ്പാൾ എതിരാളികൾ നമ്മിൽ ഒരു
അധാർമികതയും ആേരാപിക്കാൻ അവസരമില്ലാെത
ലജ്ജിതരാകും.

9 അടിമകൾ തങ്ങള െട യജമാനന്മാർക്ക്
എല്ലാറ്റിലും വിേധയരായിരിക്കണം. യജമാനന്മാെര
്രപീതിെപ്പടുത്തുന്നവരും എതിരുപറയാത്തവരും
ആയിരിക്കണം. 10 ധനം അപഹരിക്കാെത, നമ്മുെട
രക്ഷകനായ ൈദവത്തിെന്റ ഉപേദശത്തിന് എല്ലാ
ബഹുമതിയും ലഭിക്കത്തക്കവിധം സകലത്തിലും നല്ല
വിശ്വസ്തതപുലർത്താനുംഅവെര േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുക.

11 സകലമനുഷ്യരുെടയും രക്ഷയ്ക്കായി ൈദവകൃപ
്രപത്യക്ഷെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 12 ഭക്തിയില്ലായ്മയും
ലൗകികേമാഹങ്ങള ം ഉേപക്ഷിച്ച്, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ
ആത്മനിയ്രന്തണവും നീതിയും ൈദവഭക്തിയുമുള്ള
ജീവിതം നയിക്കാൻ അത് നെമ്മ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു.
13 അനുഗൃഹീത ്രപത്യാശയ്ക്കായും ഉന്നതനായ
നമ്മുെട ൈദവവും രക്ഷകനുമായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
മഹത്ത്വ്രപത്യക്ഷതയ്ക്കായും നാം കാത്തിരിക്കുന്നു.
14 അവിടന്ന് നെമ്മ എല്ലാ ദുഷ്ടതകളിൽനിന്നും
വിേമാചിതരാക്കാനും സൽ്രപവൃത്തികൾ െചയ്യന്നതിൽ
അത്യ ത്സാഹമുള്ള ഒരു ജനതതിെയ തനിക്കായി
ശുദ്ധീകരിക്കാനുംേവണ്ടിസ്വയംസമർപ്പിച്ച .

15 നീ ഇവ ്രപസംഗിക്കുകയും ഉദ്േബാധിപ്പിക്കുകയും
പൂർണഅധികാരേത്താെട ശാസിക്കുകയുംെചയ്യ ക. ആരും
നിെന്നആേക്ഷപിക്കാതിരിക്കെട്ട.

3
നന്മെചയ്യ ക

1 ഭരണാധികാരികൾക്കും േമധാവികൾക്കും വിേധയരും
അനുസരണശീലമുള്ളവരുമായി നല്ലകാര്യങ്ങൾ
െചയ്യന്നതിൽ ഉത്സാഹം കാണിക്കാൻ വിശ്വാസികെള നീ
ഓർമിപ്പിക്കുക. 2ആെരക്കുറിച്ച ം അപവാദം പറയാെതയും
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തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയും സൗമ്യശീലരായി എല്ലാവേരാടും
വിനയേത്താെട െപരുമാറുവാനും നീഓർമിപ്പിക്കുക.

3 കാരണം, നാമും ഒരുകാലത്ത് അജ്ഞരും
അനുസരണെകട്ടവരും മറ്റ ള്ളവരാൽ വഞ്ചിക്കെപ്പട്ടവരും
പലതരം പാപേമാഹങ്ങൾക്കും സുഖേഭാഗങ്ങൾക്കും
അടിമകള ം െവറുപ്പിലും അസൂയയിലും ജീവിച്ചവരും
പരസ്പരം ഏറ്റവും െവറുക്കുന്നവരും ആയിരുന്നു.
4 എന്നാൽ, നമ്മുെട രക്ഷിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ
ദയയും മനുഷ്യേരാടുള്ള സ്േനഹവും ്രപത്യക്ഷമായേപ്പാൾ,
5 നാം െചയ്ത നീതികർമങ്ങളാലല്ല, മറിച്ച് അവിടെത്ത
കരുണയാൽത്തെന്ന, പുതിയ ജന്മം നൽകുന്ന
ശുദ്ധീകരണത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂെടയുള്ള
നവീകരണത്താലും അവിടന്ന് നെമ്മ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
6 നമ്മുെട രക്ഷകനായ േയശു്രകിസ്തുവിലൂെടയാണ്
ൈദവം പരിശുദ്ധാത്മാവിെന നമ്മുെടേമൽ സമൃദ്ധമായി
െചാരിഞ്ഞത്. 7 േയശുവിെന്റ കൃപയാൽ നാം
നീതീകരിക്കെപ്പടാനും ്രപത്യാശയായ നിത്യജീവെന്റ
അവകാശികൾ ആകാനും ആണ് ഇങ്ങെന െചയ്തത്.
8 ഇത് വിശ്വാസേയാഗ്യമായ വചനമാണ.് ൈദവത്തിൽ
വിശ്വസിച്ചവർ ഊർജസ്വലതേയാെട സൽ്രപവൃത്തികളിൽ
വ്യാപൃതരാകാനായി ഇക്കാര്യങ്ങൾെക്കല്ലാം നീ ്രപാധാന്യം
നൽകണെമന്ന് ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. ഇത് നല്ലതും
മനുഷ്യർെക്കല്ലാം ഉപകാര്രപദവുമാണ്.

9 േനേരമറിച്ച്, അർഥശൂന്യമായ തർക്കങ്ങൾ,
കുടുംബേ്രശഷ്ഠതെയപ്പറ്റിയുള്ള സംസാരം, ലഹളകൾ,
ന്യായ്രപമാണസംബന്ധമായ തർക്കവിതർക്കങ്ങൾ
എന്നിവയിൽനിന്നു പിന്മാറുക. ഇവ വ്യർഥവും
നിഷ്ഫലവുമാണ്. 10അന്തഃഛി്രദം ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തിെയ
ഒന്നുരണ്ടുതവണ ഗുണേദാഷിച്ചേശഷം ഒഴിവാക്കുക.
11 വഴിെതറ്റിക്കുന്നവനും പാപത്തിൽ ആണ്ടുേപായവനും
എന്ന് അയാൾ സ്വയം വിധിച്ചിരിക്കുന്നതായി
നിനക്കറിയാമേല്ലാ.

സമാപനവാക്കുകൾ
12 ഞാൻ അർേത്തമാസിെനേയാ തിഹിെക്കാസിെനേയാ
നിെന്റ അടുേത്തക്കയയ്ക്കുേമ്പാൾ നിെക്കാെപ്പാലിസിൽ
വന്ന് എെന്ന കാണാൻ പരമാവധി പരി്രശമിക്കുക.
ശീതകാലത്ത് അവിെട താമസിക്കാൻ ഞാൻ
തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു, 13 നിയമജ്ഞനായ േസനാസിെനയും
അെപ്പാേല്ലാസിെനയും ഒരു കുറവുംകൂടാെത
ഉത്സാഹേത്താെട നീ യാ്രതയാക്കുക.
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14 നമ്മുെട ജനങ്ങൾ സൽ്രപവൃത്തികളിൽ വ്യാപൃതരായി
അത്യാവശ്യക്കാെര സഹായിക്കാൻ പഠിക്കെട്ട. അേപ്പാൾ
അവർ ്രപേയാജനമില്ലാത്തവർആകുകയില്ല.

15 എേന്നാടുകൂെടയുള്ളവരുെട അഭിവാദനം
അറിയിക്കുന്നു.
വിശ്വാസത്തിൽഞങ്ങെളസ്േനഹിക്കുന്നവെരഞങ്ങള െട
അഭിവാദനംഅറിയിക്കുക.

നിങ്ങൾെക്കല്ലാവർക്കുംകൃപ ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.
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ഫിേലേമാന് എഴുതിയ േലഖനം
1 ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ സുവിേശഷം ്രപസംഗിച്ചതിനാൽ
തടവുകാരനായ പൗേലാസും നമ്മുെട സേഹാദരനായ
തിേമാത്തിേയാസും േചർന്ന്,

ഞങ്ങള െട ്രപിയസ്േനഹിതനും സഹ്രപവർത്തകനുമായ
ഫിേലേമാൻ എന്ന നിനക്കും 2ഞങ്ങള െട സേഹാദരിയായ
അപ്പിെയക്കും ഞങ്ങള െട സഹൈസനികനായ
അർഹിെപ്പാസിനും നിെന്റ ഭവനത്തിൽ കൂടിവരുന്ന
സഭയ്ക്കും,എഴുതുന്നത്:

3 നമ്മുെട പിതാവായ ൈദവത്തിൽനിന്നും കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിൽനിന്നും നിങ്ങൾക്കു കൃപയും
സമാധാനവും ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

സ്േതാ്രതവും ്രപാർഥനയും
4-6കർത്താവായേയശുവിൽനിനക്കുള്ളവിശ്വാസെത്തയും
സകലവിശുദ്ധേരാടുമുള്ള നിെന്റ സ്േനഹെത്തയുംകുറിച്ച
േകട്ടിട്ട് ഞാൻ എെന്റ ൈദവത്തിന് എേപ്പാഴും
സ്േതാ്രതംെചയ്യന്നു. ്രകിസ്തുേയശുവിൽക്കൂെട നമുക്കു
ലഭിച്ചിട്ട ള്ള സകലനന്മകെളയുംപറ്റിയുള്ള പൂർണമായ
അറിവിൽ നിെന്റ വിശ്വാസത്തിെന്റ കൂട്ടായ്മ അധികം
ഫല്രപദമാേകണ്ടതിന് ഞാൻ നിെന്നഓർത്തു ്രപാർഥിക്കുന്നു
7സേഹാദരാ,നീ വിശ്വാസികള െടഹൃദയത്തിന് നേവാേന്മഷം
പകർന്നതിനാൽ, നിനക്ക് അവേരാടുള്ള സ്േനഹം എനിക്കു
മഹാആനന്ദവുംആശ്വാസവും തന്നിരിക്കുന്നു.
ഒേനസിെമാസിനുേവണ്ടിയുള്ളഅേപക്ഷ

8ആകയാൽ, നീ െചേയ്യണ്ടകാര്യം നിേന്നാടു കൽപ്പിക്കാൻ
്രകിസ്തുവിൽ* എനിക്കു ൈധര്യമുെണ്ടങ്കിലും; 9 വൃദ്ധനും
ഇേപ്പാൾ ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ തടവുകാരനുമായ പൗേലാസ്
എന്നഞാൻ, 10കാരാഗൃഹത്തിൽആയിരിക്കുേമ്പാൾജനിച്ച†

എെന്റ മകൻ ഒേനസിെമാസിനു‡ േവണ്ടി സ്േനഹേത്താെട
നിേന്നാട് അേപക്ഷിക്കുകയാണ്. 11 മുമ്പ് അവൻ നിനക്കു
്രപേയാജനമില്ലാത്തവൻ ആയിരുന്നു; എന്നാൽ, ഇേപ്പാൾ
നിനക്കുംഎനിക്കും ്രപേയാജനമുള്ളവൻആയിരിക്കുന്നു.
* 1:8 അതായത,് ്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽ † 1:10 അതായത,്
്രകിസ്തുവിെന രക്ഷകനായ അംഗീകരിച്ച. ‡ 1:10 ്രപേയാജനമുള്ളവൻ
എന്നർഥം. ഫിേലേമാേനാടുള്ള അവിശ്വസ്തതനിമിത്തം തടവിലാക്കെപ്പട്ട ഒരു
ദാസനാണ് ഒേനസിേമാസ.്
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12 എെന്റ ്രപാണനു തുല്യനായ ഒേനസിെമാസിെന
ഇേപ്പാൾ നിെന്റ അടുക്കേലക്കു തിരിച്ചയയ്ക്കുന്നു.
13 സുവിേശഷത്തിനുേവണ്ടി ബന്ധനത്തിൽ കഴിയുന്ന
എെന്ന ശു്രശൂഷിക്കാൻ നിനക്കുപകരം അവെന എെന്റ
അടുക്കൽ നിർത്താൻ എനിക്ക് ആ്രഗഹമുണ്ടായിരുന്നു.
14 നീ െചയ്യന്ന ഏത് ഔദാര്യവും നിർബന്ധത്താലല്ല,
മനേസ്സാെട െചയ്യന്നതായിരിക്കണം. അതുെകാണ്ടാണ്,
നിെന്റ സമ്മതംകൂടാെത ഒന്നുംതെന്ന െചയ്യാൻ ഞാൻ
ആ്രഗഹിക്കാത്തത്. 15അൽപ്പകാലേത്തക്ക് ഒേനസിെമാസ്
നിന്നിൽനിന്ന് അകന്നുേപായത്, അയാെള എേന്നക്കുമായി
നിനക്കുതിരിച്ച കിേട്ടണ്ടതിന്ആയിരിക്കാം. 16ഒേനസിെമാസ്
ഇനിേമൽ ദാസനല്ല, ദാസനിലുപരി എനിക്ക് ഏറ്റവും
്രപിയമുള്ള സേഹാദരനാണ.് അങ്ങെനെയങ്കിൽ
മാനുഷികമായും കർത്താവിലും അയാൾ നിനക്ക്
എ്രതയധികം ്രപിയെപ്പട്ടവൻ!

17 അതുെകാണ്ട,് എെന്ന ഒരു പങ്കാളിയായി നീ
കരുതുെന്നങ്കിൽ, എെന്ന എന്നേപാെല അവെനയും
സ്വീകരിക്കുക. 18അയാൾ നിനക്ക് എെന്തങ്കിലും േ്രദാഹം
െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിേലാ നിനക്ക് എെന്തങ്കിലും തരാൻ
ഉെണ്ടങ്കിേലാ അെതല്ലാം എെന്റ േപരിൽ കണക്കാക്കുക.
19 പൗേലാസ് എന്ന ഞാൻ എെന്റ സ്വന്തം ൈകയാൽ
എഴുതുകയാണ,്ഈകടെമല്ലാംഞാൻതെന്നവീട്ടിെക്കാള്ളാം.
നീ നിെന്നത്തെന്ന എനിക്കു തരാൻ കടെപ്പട്ടവനാെണന്ന്
ഞാൻ പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. 20 അേത, സേഹാദരാ,
കർത്താവിൽ നീ എനിക്ക് ഈ സഹായംെചയ്യ ക. അതാണ്
്രകിസ്തുവിൽ എെന്ന ഉേന്മഷമുള്ളവനാക്കുന്നത്. 21ഞാൻ
ആവശ്യെപ്പടുന്നതിലധികം നീ െചയ്യ ം എെന്നനിക്കറിയാം.
നിെന്റ അനുസരണെയപ്പറ്റി എനിക്കു പൂർണവിശ്വാസം
ഉള്ളതുെകാണ്ടാണ്ഞാൻഇെതഴുതുന്നത്.

22മെറ്റാരു കാര്യംകൂടി: നിങ്ങള െട ്രപാർഥനയുെടഫലമായി
ൈദവം എെന്ന നിങ്ങള െട അടുേത്തക്കയയ്ക്കും എന്നു
ഞാൻ ്രപത്യാശിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട് നീ എനിക്കു
താമസസൗകര്യം ഒരുക്കണം.

23 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ എെന്റ സഹതടവുകാരനായ
എപ്പ്രഫാസ് നിങ്ങെളവന്ദനംെചയ്യന്നു.

24 അങ്ങെനതെന്ന എെന്റ കൂട്ട േവലക്കാരനായ
മർേക്കാസും അരിസ്തർെഹാസും േദമാസും ലൂേക്കാസും
നിങ്ങെളഅഭിവാദനംെചയ്യന്നു.
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25 കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപ നിങ്ങള െട
ആത്മാേവാടുകൂെട§ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.

§ 1:25 അതായത്,നിങ്ങേളാട് എല്ലാവേരാടുംകൂെട
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എ്രബായർക്ക്എഴുതിയ േലഖനം

ൈദവപു്രതൻ:ൈദവത്തിെന്റആത്യന്തിക െ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
വരുത്തിയേശഷംഅവിടന്ന് പരേമാന്നതങ്ങളിൽ മഹിമയുെട
വലതുഭാഗത്ത്* ഉപവിഷ്ടനായി. 4ൈദവദൂതന്മാെരക്കാൾ
പരേമാന്നതനായിരിക്കുകയാൽ, അവരുെട നാമെത്തക്കാൾ
ഔന്നത്യേമറിയ നാമത്തിന് അവകാശിയുമായി അവിടന്ന്
തീർന്നിരിക്കുന്നു.
പു്രതൻ ദൂതന്മാെരക്കാൾഅതിേ്രശഷ്ഠൻ

5ൈദവം ദൂതന്മാരിൽആേരാെടങ്കിലും,
“നീഎെന്റപു്രതൻ;
ഇന്നുഞാൻനിെന്റപിതാവായിരിക്കുന്നു”†

എന്നും
“ഞാൻഅവെന്റപിതാവും
അവൻഎെന്റപു്രതനുംആയിരിക്കും”‡

എന്നുംഎേപ്പാെഴങ്കിലുംഅരുളിെച്ചയ്തിട്ട േണ്ടാ? 6മാ്രതമല്ല,
“സകലൈദവദൂതന്മാരും,അവിടെത്തവണങ്ങുക”§
എന്ന് ആജ്ഞാപിച്ച െകാണ്ടാണ് ൈദവം അവിടെത്ത
ആദ്യജാതന് ഈ േലാകത്തിേലക്കു ്രപേവശനം നൽകുന്നത്.
7ദൂതന്മാെരക്കുറിച്ച്ൈദവം
“തെന്റ ദൂതന്മാെരകാറ്റ കളായും*
േസവകെരഅഗ്നിജ്വാലകളായും മാറ്റ ന്നു.”†

എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു. 8 എന്നാൽ
പു്രതെനക്കുറിച്ചാകെട്ട:
* 1:3 അതായത,്ആദരവിെന്റയുംഅധികാരത്തിെന്റയുംസ്ഥാനം. † 1:5 സങ്കീ.
2:7 ‡ 1:5 2 ശമു. 7:14; 1 ദിന. 17:13 § 1:6 ആവ. 32:43 * 1:7 മൂ.ഭാ.
ഈപദത്തിന്ആത്മാവ് എന്നുംഅർഥമുണ്ട്; ദൂതന്മാെര േസവകാത്മാക്കളായും,
എന്നും പരിഭാഷെപ്പടുത്താം. † 1:7 സങ്കീ. 104:4
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“ൈദവേമ, അവിടെത്ത സിംഹാസനം എെന്നേന്നക്കും
നിലനിൽക്കും;
അങ്ങയുെട രാജ്യത്തിൻ െചേങ്കാൽ നീതിയുള്ള
െചേങ്കാൽആയിരിക്കും.

9 അങ്ങു നീതിെയ സ്േനഹിക്കുകയും ദുഷ്ടതെയ
െവറുക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട് ൈദവം, ആനന്ദൈതലംെകാണ്ട്
അങ്ങെയഅഭിേഷകംെചയ്ത്‡
അങ്ങയുെട സഹകാരികെളക്കാൾ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ
സ്ഥാനംഅേങ്ങക്കുനൽകിയിരിക്കുന്നു.”§

10മാ്രതവുമല്ല,
“കർത്താേവ,ആദിയിൽഅവിടന്ന് ഭൂമിക്ക്അടിസ്ഥാനമിട്ട .
ആകാശവുംഅവിടെത്തൈകകള െട ്രപവൃത്തിതെന്ന.

11അവനശിച്ച േപാകും.എന്നാൽ,അങ്ങ്നിലനിൽക്കും;
അവെയല്ലാം ഒരു വസ്്രതംേപാെലതെന്നപിഞ്ചിേപ്പാകും.

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 അതുെകാണ്ട,് നാം േകട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ
വളെരേയെറ ്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
‡ 1:9 പഴയനിയമത്തിൽ ശു്രശൂഷകൾക്കായി ഒരു വ്യക്തിെയ

തൽസ്ഥാനേത്തക്കു നിേയാഗിക്കുന്ന കർമമാണ് അഭിേഷകം. § 1:9 സങ്കീ.
45:6,7 * 1:12 സങ്കീ. 102:25-27 † 1:13 സങ്കീ. 110:1
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ഉറപ്പിച്ച തന്നു. ൈദവംതെന്ന അടയാളങ്ങളിലൂെടയും
അത്ഭുതങ്ങളിലൂെടയും വിവിധ വീര്യ ്രപവൃത്തികളിലൂെടയും
അതു സ്ഥിരീകരിച്ച . മാ്രതമല്ല, തിരുഹിത്രപകാരം
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന നൽകിയും അവിടന്ന് രക്ഷ
സാക്ഷിച്ച റപ്പിച്ച തന്നു. ഇ്രതയും മഹത്തായ ഈ രക്ഷ
അവഗണിച്ചാൽ ശിക്ഷയിൽനിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങെന
ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻകഴിയും?
്രകിസ്തു പരിപൂർണമനുഷ്യൻ

5 നമ്മുെട ചർച്ചാവിഷയവും ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതുമായ
േലാകെത്ത, ൈദവം ദൂതന്മാർക്കല്ല അധീനമാക്കിയത്.
6ഇെതക്കുറിച്ച്ഒരിടത്ത്ഇങ്ങെനസാക്ഷ്യെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു:
“അവിടെത്ത പരിഗണനയിൽ വരാൻമാ്രതം മാനവവംശം

എന്തുള്ള ,
മനുഷ്യപു്രതെനകരുതാൻമാ്രതംഅവൻഎന്തുമാ്രതം?

7അങ്ങ്അവെര ദൂതന്മാെരക്കാൾഅൽപ്പംമാ്രതം*താഴ്ത്തി;
േതജസ്സ ം ബഹുമാനവും അവെര മകുടമായി
അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

8അങ്ങ്സകലതുംഅവിടെത്തകാൽക്കീഴാക്കിയിരിക്കുന്നു.”†
സകലതും അവന് അധീനമാക്കിയേപ്പാൾ ഒന്നുേപാലും
അധീനമാക്കാെത വിട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ സകലതും
അവന് അധീനമായിരിക്കുന്നതായി കാണെപ്പടുന്നില്ല.
9 എന്നാൽ ൈദവകൃപയാൽ എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി മരണം
സഹിേക്കണ്ടതിനു േയശു ദൂതന്മാെരക്കാൾ അൽപ്പംമാ്രതം
താഴ്ത്തെപ്പട്ട . അങ്ങെന മരണം ആസ്വദിച്ചതുെകാണ്ട്
അേദ്ദഹെത്തേതജസ്സിെന്റയുംബഹുമാനത്തിെന്റയും 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
വിളിക്കാൻലജ്ജിക്കുന്നില്ല.
12 “കർത്താവിെന്റ നാമം ഞാൻ എെന്റ സേഹാദരങ്ങേളാടു

കീർത്തിക്കും;
സഭയുെടമുമ്പാെകഞാൻഅേങ്ങക്കുസ്തുതിപാടും”‡

എന്നും

* 2:7 അതായത,്അൽപ്പേനരേത്തക്കുമാ്രതം, വാ. 9 കാണുക. † 2:8 സങ്കീ.
8:4-6 ‡ 2:12 സങ്കീ. 22:22
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13 “എെന്റ ആ്രശയം ഞാൻ കർത്താവിൽത്തെന്ന
അർപ്പിക്കും.”§

“ഇതാഞാനുംൈദവംഎനിക്കു 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 നിവാരണയാഗമായിത്തീേരണ്ടതിനാണ്.
18 അവിടന്ന് ്രപേലാഭിതനായി കഷ്ടമനുഭവിച്ചതിനാൽ,
്രപേലാഭിക്കെപ്പടുന്നവെരസഹായിക്കാൻശക്തനുമാണ.്

3
േയശു േമാശെയക്കാള ം ഉന്നതൻ

1 അതുെകാണ്ട,് സ്വർഗീയവിളിക്ക് ഓഹരിക്കാരായ
വിശുദ്ധസേഹാദരങ്ങേള, നമ്മുെട അെപ്പാസ്തലനും
മഹാപുേരാഹിതനുമായി 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.് 5ൈദവം ഭാവിയിൽഅരുളിെച്ചയ്യാനിരുന്നതിനു
സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നവനായി “േമാശ ൈദവഭവനത്തിൽ ഒരു
ഭൃത്യെന്റ സ്ഥാനത്ത് എല്ലാറ്റിലും വിശ്വസ്തനായിരുന്നു.”*
6 ്രകിസ്തുേവാ, സ്വഭവനത്തിേന്മൽ അധികാരമുള്ള
പു്രതനാണ.് നാം ്രപത്യാശയുെട ൈധര്യവും അഭിമാനവും
മുറുെകപ്പിടിക്കുെമങ്കിൽ,നാംതെന്നയാണ്ൈദവഭവനം.
അവിശ്വാസെത്തക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ്

§ 2:13 െയശ. 8:17 * 2:13 െയശ. 8:18 † 2:14 മൂ.ഭാ. മാംസവും രക്തവും
ഉള്ളവർ * 3:5 സംഖ്യ. 12:7
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7 അതുെകാണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നത്:
“ഇന്നുനിങ്ങൾൈദവശബ്ദം േകൾക്കുെന്നങ്കിൽ,

8മരുഭൂമിയിെലപരീക്ഷാനാള കളിൽ,
ഇ്രസാേയൽമക്കൾതങ്ങള െടഹൃദയംകഠിനമാക്കി,
എേന്നാടു മത്സരിച്ചതുേപാെലഇനിയും മത്സരിക്കരുത്.

9 അവിെട നാൽപ്പതുവർഷം എെന്റ ്രപവൃത്തികൾ
കണ്ടവരായിരുന്നിട്ട കൂടി,
നിങ്ങള െട പൂർവികർഎെന്റക്ഷമപരീക്ഷിച്ച .

10അതുെകാണ്ട്ആതലമുറേയാട് എനിക്കു േകാപമുണ്ടായി;
‘എേപ്പാഴും എന്നിൽനിന്നകന്നുേപാകുന്ന
്രപവണതേയാടുകൂടിയഹൃദയമുള്ളവർ,
എെന്റ നിർേദശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തവർ,’
എന്നുഞാൻപറഞ്ഞു.

11 ‘അതുെകാണ്ട് അവർ ഒരിക്കലും എെന്റ സ്വസ്ഥതയിൽ
്രപേവശിക്കുകയില്ല’
എന്നുഞാൻഎെന്റ േകാപത്തിൽശപഥംെചയ്തു.”†

12 സേഹാദരങ്ങേള, സൂക്ഷിക്കുക, ജീവനുള്ള
ൈദവെത്ത പരിത്യജിക്കാൻ കാരണമായിത്തീരുന്ന
വിശ്വാസമില്ലാത്ത ദുഷ്ടഹൃദയം നിങ്ങളിൽ ആർക്കും
ഉണ്ടാകരുത്. 13 പാപത്താൽ വഞ്ചിതരായി നിങ്ങളിൽ
ആരും ഹൃദയകാഠിന്യമുള്ളവർ ആകാതിരിക്കാൻ, “ഇന്ന്”
എന്നു പറയാൻ കഴിയുന്നതുവെര, അനുദിനം പരസ്പരം
്രപേബാധിപ്പിക്കുക. 14 നമ്മുെട ്രപത്യാശയുെട അടിസ്ഥാനം
ആദ്യന്തം സുസ്ഥിരതേയാെട പിൻതുടർന്നാൽമാ്രതേമ
നിങ്ങള ം ്രകിസ്തുവിെന്റ മി്രതങ്ങളായി തുടരുകയുള്ള .
15 “ഇന്നു നിങ്ങൾ ൈദവശബ്ദം േകൾക്കുെന്നങ്കിൽ,

മരുഭൂമിയിെല പരീക്ഷാനാള കളിൽ,
ഇ്രസാേയൽമക്കൾതങ്ങള െടഹൃദയംകഠിനമാക്കി,
എേന്നാടു മത്സരിച്ചതുേപാെലഇനിയും മത്സരിക്കരുത്,”‡

എന്നു ്രപസ്താവിക്കുേമ്പാൾ,

16ആരാണ് ഈ “േകട്ട മത്സരിച്ചവർ?” ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
േമാശ സ്വത്രന്തരാക്കിയ എല്ലാവരുമല്ലേയാ?
17നാൽപ്പതുവർഷംഅവിടന്നുേകാപിച്ചത്ആേരാടായിരുന്നു?
പാപംെചയ്തവേരാടല്ലേയാ? അവരുെട ശരീരങ്ങളേല്ല
മരുഭൂമിയിൽ വീണുേപായത.് 18 അവർ അവിടെത്ത
സ്വസ്ഥതയിൽ ഒരുനാള ം ്രപേവശിക്കുകയിെല്ലന്നു ൈദവം
ശപഥംെചയ്തത്, അനുസരണയില്ലാത്ത ഇവേരാടല്ലാെത§

† 3:11 സങ്കീ. 95:7-11 ‡ 3:15 സങ്കീ. 95:7,8 § 3:18 അതായത,്
വിശ്വസിക്കാത്തവേരാടല്ലാെത
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മറ്റാേരാടാണ?് 19ഇങ്ങെനഅവരുെട അവിശ്വാസംനിമിത്തം
അവർക്കു സ്വസ്ഥതയിൽ ്രപേവശിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നു
നാം കാണുന്നു.

4
ൈദവജനത്തിന് വാഗ്ദാനം നൽകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നവി്രശമം

1അവിടെത്തസ്വസ്ഥതയിൽ ്രപേവശിക്കാനുള്ളവാഗ്ദാനം
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’
എന്നുഞാൻഎെന്റ േകാപത്തിൽശപഥംെചയ്തു,”†

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

6 ചിലർക്ക് അതിൽ ്രപേവശിക്കാൻ അവസരം
േശഷിച്ചിരിക്കയാലും മുമ്പ് ഈ സുവിേശഷം േകട്ടവർ
അനുസരണേക്കടിനാൽ ്രപേവശിക്കാെത േപായതിനാലും
7 “ഇന്ന”് എെന്നാരു ദിവസം ൈദവം പിെന്നയും
നിശ്ചയിച്ചിട്ട ണ്ട് എന്ന് ദീർഘകാലത്തിനുേശഷം ദാവീദിലൂെട
സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
“ഇന്നുനിങ്ങൾൈദവശബ്ദം േകൾക്കുെന്നങ്കിൽ
നിങ്ങള െടഹൃദയംകഠിനമാക്കരുത.്”*

8 േയാശുവ അവർക്കു സ്വസ്ഥത നൽകിയിരുെന്നങ്കിൽ
പിന്നീടു മെറ്റാരു ദിവസെത്തക്കുറിച്ച ൈദവം
അരുളിെച്ചയ്യ കയില്ലായിരുന്നു. 9അതിനാൽൈദവജനത്തിന്
ഒരു ശബ്ബത്ത്† വി്രശമം അവേശഷിക്കുന്നുണ്ട.് 10 ൈദവം

* 4:2 ചി.ൈക.്രപ.അവർവിശ്വാസേത്താടുകൂെടഅംഗീകരിക്കാതിരുന്നു † 4:3
സങ്കീ. 95:11 ‡ 4:4 ഉൽ. 2:2 § 4:5 സങ്കീ. 95:11 * 4:7 സങ്കീ. 95:7,8 † 4:9
െയഹൂദർ വിശുദ്ധദിവസമായും വി്രശമദിവസമായുംആചരിച്ച വന്നആഴ്ചയിെല
ഏഴാംദിവസമാണ് ശബ്ബത്ത്.
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തെന്റ ്രപവൃത്തിയിൽനിന്ന് വി്രശമിച്ചതുേപാെല,
ൈദവത്തിെന്റ സ്വസ്ഥതയിൽ ്രപേവശിച്ചയാൾ
സ്വ്രപയത്നത്തിൽനിന്നും വി്രശമിക്കുന്നു. 11 അതിനാൽ
ഇ്രസാേയലിെന്റ അനുസരണേക്കട് മാതൃകയാക്കി, ആരും
വീണുേപാകാതിരിക്കാൻമാ്രതമല്ല, ആ വി്രശമത്തിൽ
്രപേവശിക്കാനും നമുക്ക് ഉത്സാഹിക്കാം.

12 ൈദവവചനം സജീവവും സേചതനവുമാണ്.
അത് ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള ഏതു വാളിെനക്കാള ം
മൂർച്ചേയറിയതും ്രപാണനും ആത്മാവും സന്ധിമജ്ജകള ം
േവർെപടുംവെര തുളഞ്ഞുകയറുന്നതും ഹൃദയത്തിെല
ചിന്തകള ം ഭാവങ്ങള ം വ്യവേച്ഛദിക്കുന്നതും ആകുന്നു.
13ൈദവദൃഷ്ടിയിൽനിന്ന് ഒരുസൃഷ്ടിയും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല.
സകലതും അവിടെത്ത കൺമുമ്പിൽ അനാവൃതവും
തുറന്നതുമായിരിക്കുന്നു. അവിടേത്താടാണ് നമുക്കു
കണക്കു േബാധിപ്പിക്കാൻ ഉള്ളത്.

േയശു േ്രശഷ്ഠമഹാപുേരാഹിതൻ
14 സ്വർഗാേരാഹണം‡ െചയ്ത ൈദവപു്രതനായ േയശു
നമ്മുെടഅതിേ്രശഷ്ഠമഹാപുേരാഹിതനായിഉള്ളതുെകാണ്ട്
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, ൈദവത്തിനുമുമ്പിൽ
പാപങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള* കാഴ്ചകള ം യാഗങ്ങള ം
അർപ്പിക്കാനാണ് ഏതു മഹാപുേരാഹിതെനയും
മനുഷ്യരിൽനിന്ന് ൈദവം െതരെഞ്ഞടുത്ത്
നിേയാഗിക്കുന്നത.് 2താനും ബലഹീനമനുഷ്യൻ ആകയാൽ
അജ്ഞേരാടും വഴിെതറ്റിയവേരാടും അേദ്ദഹത്തിന്
സൗമ്യമായി ഇടെപടാൻ കഴിയും. 3അതിനാൽ ജനത്തിെന്റ
പാപങ്ങൾക്കുേവണ്ടി യാഗം അർപ്പിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന
സ്വന്തം പാപങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയും അേദ്ദഹം യാഗങ്ങൾ
അർപ്പിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 4 അഹേരാെനേപ്പാെല

‡ 4:14 മൂ.ഭാ. ആകാശത്തിലൂെട കടന്നുേപായ * 5:1 ഒരാൾ പാപംെചയ്തു
എന്ന് േബാധ്യമായാൽ യാഗാർപ്പണത്തിനായി അയാൾ പുേരാഹിതെന്റ
അടുക്കലാണ് വേരണ്ടത.്
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ൈദവത്താൽ വിളിക്കെപ്പട്ടവൻ അല്ലാെത, ഈ
മഹനീയസ്ഥാനംആരുംസ്വയംഏെറ്റടുക്കുന്നില്ല.

5അതുേപാെലതെന്ന്രകിസ്തുവുംമഹാപുേരാഹിതസ്ഥാനേത്തക്ക്
സ്വയംഅവേരാധിക്കുകയായിരുന്നില്ല.
“നീഎെന്റപു്രതൻ;
ഇന്നുഞാൻനിെന്റപിതാവായിരിക്കുന്നു”†

എന്നും, 6മെറ്റാരിടത്ത്
“മൽക്കീേസെദക്കിെന്റ‡ ്രകമ്രപകാരം
അങ്ങ്എെന്നേന്നക്കും പുേരാഹിതനായിരിക്കും,”§

എന്നുംൈദവം ്രകിസ്തുവിേനാട്അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു.
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 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 ദുഷ്കരമാണ്.
12 വാസ്തവത്തിൽ, നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചതുമുതലുള്ള
സമയം കണക്കാക്കിയാൽ ഇതിനകം നിങ്ങൾ
ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാർ ആയിരിേക്കണ്ടതാണ്; എന്നാൽ
ഇേപ്പാഴും ൈദവവചനത്തിെന്റ ്രപാഥമികപാഠങ്ങൾേപാലും
മെറ്റാരാൾ നിങ്ങെള ഉപേദശിേക്കണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്.
നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നത് പാലാണ്,
ഖരരൂപത്തിലുള്ള ആഹാരമല്ല. 13 പാൽമാ്രതം കുടിച്ച
ജീവിക്കുന്നയാൾ നീതിയുെട വചനത്തിൽ പരിചയമില്ലാത്ത
െവറും ശിശുവാണ.് 14 സ്ഥിരപരിശീലനത്തിലൂെട
നന്മയും തിന്മയും വ്യവേച്ഛദിക്കാനുള്ള കഴിവ് സമാർജിച്ച
പക്വതയുള്ളവർക്കുമാ്രതമാണ് ഖരരൂപത്തിലുള്ളആഹാരം.

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

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

9 ്രപിയേര, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങെനെയാെക്ക
സംസാരിക്കുെന്നങ്കിലും നിങ്ങളിലുള്ള നന്മകെളക്കുറിച്ച ം
നിങ്ങള െട രക്ഷെയ സംബന്ധിച്ച ം ഞങ്ങൾക്ക്
പൂർണനിശ്ചയമുണ്ട്. 10ൈദവത്തിന് അനീതി ലവേലശമില്ല,
ൈദവനാമേത്താടു നിങ്ങൾ ്രപകടിപ്പിച്ച സ്േനഹവും
നിങ്ങൾ വിശുദ്ധർക്കുേവണ്ടി മുേമ്പ െചയ്തതും ഇേപ്പാൾ
െചയ്യന്നതുമായ േസവനങ്ങള ം അവിടന്ന് വിസ്മരിക്കില്ല.
11 നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തർക്കും ്രപത്യാശെയക്കുറിച്ച ള്ള
പരിപൂർണനിശ്ചയം ഉണ്ടാേകണ്ടതിന്അവസാനംവെരഇേത
ശുഷ്കാന്തി ്രപകടമാകണെമന്ന് ഞങ്ങൾ ആ്രഗഹിക്കുന്നു.
12 നിങ്ങൾ അലസരാകരുത്, മറിച്ച് വിശ്വാസത്താലും
ദീർഘക്ഷമയാലുംവാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക്അവകാശികളായവെര
അനുകരിക്കുന്നവരാകുക.
ൈദവികവാഗ്ദാനങ്ങൾസുനിശ്ചിതമാണ്

13 ൈദവം അ്രബാഹാമിനു വാഗ്ദാനം നൽകിയേപ്പാൾ,
ശപഥംെചയ്യാൻ തെന്നക്കാൾ വലിയവരാരും

* 6:1-2 അതായത,്വിവിധൈദവികശു്രശൂഷകൾക്കായി നിേയാഗിക്കുന്നകർമം.
† 6:3 അഥവാ,തീർച്ചയായുംൈദവംഅനുവദിച്ചാൽവിവരിക്കും.
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ഇല്ലാത്തതുമൂലം, സ്വന്തം നാമത്തിൽ ശപഥംെചയ്തു:
14 “ഞാൻ നിശ്ചയമായും നിെന്ന അത്യന്തം അനു്രഗഹിക്കും,
ഞാൻ നിെന്ന ഏറ്റവും വർധിപ്പിക്കും.”‡§ എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. 15 അതനുസരിച്ച,് അ്രബാഹാം
ദീർഘക്ഷമേയാെട വാഗ്ദാനനിവൃത്തിക്കായി കാത്തിരുന്നു;
അതുലഭിക്കുകയും െചയ്തു.

16 തങ്ങെളക്കാൾ ഉന്നതെരെക്കാണ്ടാണ് മനുഷ്യർ
ശപഥംെചയ്യന്നത.് അങ്ങെനയുള്ള ശപഥം, വാഗ്ദാനം
നിറേവറെപ്പടുെമന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയും എല്ലാ തർക്കത്തിനും
അന്തം വരുത്തുകയുംെചയ്യന്നു. 17ൈദവവും അവിടെത്ത
അവകാശികൾക്ക് തെന്റ ഉേദ്ദശ്യങ്ങള െട അചഞ്ചലത
വ്യക്തമാക്കാൻ ആ്രഗഹിച്ചതുെകാണ്ട് ഒരു ശപഥത്തിലൂെട
വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച നൽകി. 18 ൈദവത്തിന്
വ്യാജം പറയുക അസാധ്യമാണ.് അതിനാൽ ഈ
രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക്, ൈദവം െചയ്ത വാഗ്ദാനത്തിനും
ശപഥത്തിനും മാറ്റം വരിക അസാധ്യം. നമ്മുെടമുമ്പിൽ
െവച്ചിരിക്കുന്ന ്രപത്യാശ ലക്ഷ്യംെവേച്ചാടുന്ന നമുക്ക് വലിയ
േ്രപാത്സാഹനം ലഭിക്കുന്നത് ഇവയിലൂെടയാണ്. 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 മടങ്ങിവരുന്നഅ്രബാഹാമിെനഅേദ്ദഹംസ്വീകരിച്ച്
അനു്രഗഹിച്ച .* 2 അേപ്പാൾ അ്രബാഹാം തനിക്കുള്ള
എല്ലാറ്റിെന്റയും ദശാംശം അേദ്ദഹത്തിന് കാഴ്ചയർപ്പിച്ച .
അേദ്ദഹത്തിെന്റ, മൽക്കീേസെദക്ക് എന്ന േപരിന് ആദ്യം
“നീതിയുെട രാജാവ്” എന്നർഥം; പിന്നീട് “ശാേലം രാജാവ്”
അതായത്, “സമാധാനത്തിെന്റ രാജാവ്” എന്നും അർഥം.
3അേദ്ദഹം, പിതാവും മാതാവും വംശാവലിയും ജീവാരംഭവും
ജീവാവസാനവും ഇല്ലാത്തവനായി, ൈദവപു്രതനു സമനായ
നിത്യപുേരാഹിതനായിരിക്കുന്നു.

‡ 6:14 ഉൽ. 22:17 § 6:14 മൂ.ഭാ. അനു്രഗഹിച്ച് അനു്രഗഹിക്കും, വർധിപ്പിച്ച്
വർധിപ്പിക്കും. * 7:1 ഉൽ. 14:18-19
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4 അേദ്ദഹം എ്രത മഹാൻ എന്നു കാണുക!
ഇ്രസാേയലിെന്റ പൂർവപിതാവായ അ്രബാഹാംേപാലും
യുദ്ധത്തിൽ സ്വായത്തമാക്കിയ സമ്പത്തിെന്റ ദശാംശം
അേദ്ദഹത്തിന് െകാടുത്തു! 5 േലവിയുെട പിൻഗാമികളിൽ
പുേരാഹിതന്മാരാകുന്നവർ ജനങ്ങളിൽനിന്ന,് അതായത്,
സ്വസേഹാദരങ്ങളിൽനിന്നുതെന്ന,അവരുംഅ്രബാഹാമിെന്റ
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 ദശാംശം വാങ്ങി. 9 ദശാംശം
സ്വീകരിക്കുന്നവനായ േലവിതെന്ന അ്രബാഹാമിലൂെട
ദശാംശം നൽകി എന്നു േവണെമങ്കിൽ പറയാം. 10കാരണം,
മൽക്കീേസെദക്ക് അ്രബാഹാമിെന എതിേരറ്റേപ്പാൾ േലവി
തെന്റ പൂർവികനായ അ്രബാഹാമിെന്റ ശരീരത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നേല്ലാ.

േയശുവും മൽക്കീേസെദക്കും
11 ഇ്രസാേയൽജനത്തിന് ൈദവം നൽകിയ
ന്യായ്രപമാണെത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള
േലവ്യാപൗേരാഹിത്യത്താൽ ഉേദ്ദശിച്ച സമ്പൂർണത
ൈകവരുമായിരുെന്നങ്കിൽ, േലവിയുെടയും അഹേരാെന്റയും
പൗേരാഹിത്യ്രകമത്തിനു പുറേമനിന്ന് മൽക്കീേസെദക്കിെന്റ
്രകമ്രപകാരം ഒരു പൗേരാഹിത്യം സ്ഥാപിേക്കണ്ടതിെന്റ
ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുേന്നാ? 12 പൗേരാഹിത്യത്തിനു
മാറ്റം വരുേമ്പാൾ ന്യായ്രപമാണത്തിനും മാറ്റം വരണം.
13 നമ്മുെട ്രപതിപാദ്യവിഷയമായവൻ േവെറാരു
േഗാ്രതത്തിൽെപ്പട്ടയാളാണ്; ആ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് ആരും
യാഗപീഠത്തിൽ പൗേരാഹിത്യശു്രശൂഷ െചയ്തിട്ടില്ല. 14ആ
നമ്മുെട കർത്താവ് െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽ ജനിച്ച എന്നത്
സുവ്യക്തമാണേല്ലാ. േമാശ ആ േഗാ്രതെത്തക്കുറിച്ച്
പൗേരാഹിത്യസംബന്ധമായി യാെതാന്നും കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല.
15 മൽക്കീേസെദക്കിനു തുല്യനായ േവെറാരു പുേരാഹിതൻ
വന്നാൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഇക്കാര്യം അധികം

† 7:8 അതായത,്അ്രബാഹാമിെന്റയും മൽക്കീേസെദക്കിെന്റയും കാര്യത്തിൽ.
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വ്യക്തമാകും. 16 അേദ്ദഹം പുേരാഹിതനായിത്തീർന്നത്
തെന്റ കുടുംബപാരമ്പര്യത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, മറിച്ച്,
അനശ്വരമായ ജീവെന്റ ശക്തി തന്നിലുണ്ട് എന്നതിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.
17 “മൽക്കീേസെദക്കിെന്റ ്രകമ്രപകാരം
അങ്ങ്എെന്നേന്നക്കും ഒരു പുേരാഹിതൻ,”‡

എന്നുസാക്ഷീകരിച്ചിട്ട ണ്ട്.
18 ദുർബലവും നിഷ് ്രപേയാജനവുമായ പഴയ കൽപ്പന
നീക്കംെചയ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 19 പകരം, ൈദവേത്താട്
അടുക്കാൻ നെമ്മ സഹായിക്കുന്ന േ്രശഷ്ഠതരമായ ഒരു
്രപത്യാശ സ്ഥാപിക്കെപ്പടുന്നു. കാരണം, ന്യായ്രപമാണം
ഒന്നിനും പരിപൂർണതനൽകുന്നില്ല.

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

എന്നുൈദവംനൽകിയശപഥത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
പുേരാഹിതൻആയിരിക്കുന്നത.് 22ഈ ്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
ശാശ്വതമാണ്. 25 തന്മൂലം, േയശു മുഖാന്തരം ൈദവേത്താട്
അടുക്കുന്നവർക്കുേവണ്ടി മാദ്ധ്യസ്ഥ്യം െചയ്യാൻ, അവിടന്ന്
സദാ ജീവിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവെര സമ്പൂർണമായി*
രക്ഷിക്കാൻഅവിടന്ന് ്രപാപ്തനാകുന്നു.

26 പവി്രതൻ, നിഷ്കളങ്കൻ, നിർമലൻ, പാപികളിൽനിന്നു
േവർെപട്ടവൻ, സ്വർഗെത്തക്കാള ം ഔന്നത്യമാർജിച്ചവൻ—
ഇങ്ങെനയുള്ള മഹാപുേരാഹിതെനയാണ് നമുക്കാവശ്യം.
27 അവിടന്നു മറ്റ മഹാപുേരാഹിതന്മാരിൽനിന്ന്
വ്യത്യസ്തനാണ.് ആദ്യം സ്വന്തം പാപങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയും
പിെന്ന ജനത്തിെന്റ പാപങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയും ദിവസംേതാറും
യാഗം കഴിേക്കണ്ട ആവശ്യം അവിടേത്തക്കില്ല. സ്വയം
യാഗമായിത്തീർന്നുെകാണ്ട്, അവിടന്ന് ജനങ്ങള െട
പാപപരിഹാരം എേന്നക്കുമായി നിർവഹിച്ചേല്ലാ.
28 ന്യായ്രപമാണം എല്ലാവിധ ബലഹീനതയുമുള്ള

‡ 7:17 സങ്കീ. 110:4 § 7:21 സങ്കീ. 110:4 * 7:25 അതായത,്എെന്നേന്നക്കും
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മനുഷ്യെരയാണ് മഹാപുേരാഹിതന്മാരാക്കുന്നത;്
എന്നാൽ ന്യായ്രപമാണത്തിനുേശഷം വന്ന ശപഥത്തിെന്റ
വചനമാകെട്ട, ൈദവപു്രതെനത്തെന്ന പൂർണത നിറഞ്ഞ
നിത്യമഹാപുേരാഹിതനായി നിയമിച്ച .

8
പുതിയ ഉടമ്പടിയുെട മഹാപുേരാഹിതൻ

1നമ്മുെട ചർച്ചയുെട സാരം ഇതാണ:് പരേമാന്നതങ്ങളിൽ
മഹത്ത്വേമറിയ സിംഹാസനത്തിെന്റ വലതുഭാഗത്ത്
ഉപവിഷ്ടനായ ഒരു മഹാപുേരാഹിതൻ നമുക്കുണ്ട്.
2 ആ മഹാപുേരാഹിതൻ വിശുദ്ധസ്ഥലത്ത—്മനുഷ്യനല്ല,
കർത്താവുതെന്ന സ്ഥാപിച്ച യഥാർഥമായ കൂടാരത്തിൽ—
ശു്രശൂഷെചയ്യന്നആളാണ.്

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

7 എന്നാൽ, ഒന്നാംഉടമ്പടി കുറ്റമറ്റതായിരുെന്നങ്കിൽ
രണ്ടാമെത്തഉടമ്പടിക്ക്സാംഗത്യം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലേല്ലാ?
8അവരിൽകുറ്റംആേരാപിച്ച െകാണ്ടുകർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻഇ്രസാേയൽഗൃഹേത്താടും
െയഹൂദാഗൃഹേത്താടും

പുതിെയാരു ഉടമ്പടി െചയ്യന്നകാലം വരുന്നു,
എന്ന്,കർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

9ഞാൻഅവരുെട പൂർവികെര

* 8:5 പുറ. 26:1-37; 36:8-38കാണുക. † 8:5 പുറ. 25:40
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ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്സ്വത്രന്തരാക്കാനായി
ൈകക്കുപിടിച്ച പുറേത്തക്കു െകാണ്ടുവന്നേപ്പാൾ െചയ്ത
ഉടമ്പടിേപാെലയുള്ളത്അല്ലായിരിക്കും ഇത്.

അവർഎെന്റഉടമ്പടിേയാടുവിശ്വസ്തതപുലർത്താതിരുന്നതിനാൽ
ഞാൻഅവെരതിരസ്കരിച്ച കളഞ്ഞു.

എന്നുകർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
10 ഇതാകുന്നു ആ കാലത്തിനുേശഷം ഞാൻ

ഇ്രസാേയൽഗൃഹേത്താടു െചയ്യാനിരിക്കുന്ന
ഉടമ്പടി ഇ്രപകാരമായിരിക്കും:

ഞാൻ എെന്റ നിയമങ്ങൾ അവരുെട മനസ്സിെന്റയുള്ളിൽ
സ്ഥാപിക്കും
അവരുെട ഹൃദയങ്ങളിൽത്തെന്ന അവ
ആേലഖനംെചയ്യ ം.

ഞാൻഅവർക്കുൈദവവും
അവർഎനിക്കുജനവുംആയിരിക്കും.

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

കാരണം അവർ എല്ലാവരും എെന്ന അറിയും; ഏറ്റവും
താേഴക്കിടയിലുള്ളആൾമുതൽ
ഏറ്റവും ഉന്നതർവെരഎല്ലാവരുംഎെന്നഅറിയും.

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

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

9
ലൗകികകൂടാരത്തിെലആരാധന

1 ൈദവം ഇ്രസാേയലുമായി െചയ്ത ആദ്യഉടമ്പടിയിൽ
ആരാധനയും ലൗകികവിശുദ്ധമന്ദിരവും സംബന്ധിച്ച്
നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 അതിനനുസൃതമായി
ഒരു കൂടാരം നിർമിക്കെപ്പട്ട . സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ
ആദ്യഭാഗത്ത് (അതായത്, ഒന്നാംതിരശ്ശീലയ്ക്കു പിന്നിൽ)
നിലവിളക്കും േമശയും കാഴ്ചയപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നു.
അതിനു വിശുദ്ധസ്ഥലം എന്നു േപര്. 3 കൂടാരത്തിെന്റ
‡ 8:12 യിര. 31:31-34
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രണ്ടാംതിരശ്ശീലയ്ക്കു പിന്നിൽ അതിവിശുദ്ധസ്ഥലം.
4അവിെടസ്വർണധൂപപീഠവും മുഴുവനുംസ്വർണംെപാതിഞ്ഞ
ഉടമ്പടിയുെട േപടകവും േപടകത്തിനുള്ളിൽ, മന്നാ
ഇട്ട െവച്ചിരുന്ന സ്വർണക്കലശവും അഹേരാെന്റ തളിരിട്ട
വടിയും നിയമത്തിെന്റ കൽപ്പലകകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു.
5 േപടകത്തിനുമീേത, േപടകത്തിെന്റ മൂടിയായ
പാപനിവാരണസ്ഥാനെത്ത മറയ്ക്കുന്ന േതജേസ്സറിയ
െകരൂബുകള ം* ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ
ഓേരാന്നായിസവിസ്തരം വർണിക്കുന്നത്അസാധ്യം.

6 േമൽപ്പറഞ്ഞ്രപകാരം എല്ലാ ്രകമീകരണവും
െചയ്തതിനുേശഷം പുേരാഹിതന്മാർ തങ്ങള െട ശു്രശൂഷ
അനുഷ്ഠിക്കാനായികൂടാരത്തിെന്റആദ്യഭാഗത്തുപതിവായി
്രപേവശിച്ചിരുന്നു. 7 എന്നാൽ രണ്ടാംഭാഗത്താകെട്ട,
മഹാപുേരാഹിതൻമാ്രതം വർഷത്തിെലാരിക്കൽ
്രപേവശിക്കും. അതും ഒരിക്കലും രക്തംകൂടാെതയല്ല;
താനും ജനവും അജ്ഞതയിൽ െചയ്തുേപായിട്ട ള്ള
പാപങ്ങൾക്കായി അർപ്പിക്കാനുള്ള യാഗരക്തവുമായിട്ടാണ്
്രപേവശിച്ചിരുന്നത്. 8 ആദ്യെത്ത കൂടാരവും (അത്
സംബന്ധിച്ച അനുഷ്ഠാനങ്ങള ം) നിലനിന്നിരുന്ന കാലംവെര
അതിവിശുദ്ധസ്ഥലേത്തക്കുള്ള വഴി ദൃശ്യമായിരുന്നില്ല
എന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതിനാൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
9 ഈ പുറേമയുള്ള കൂടാരം വർത്തമാനകാലത്തിെന്റ
്രപതീകമാണ്. അർപ്പിക്കെപ്പടുന്ന വഴിപാടുകള ം യാഗങ്ങള ം
ആരാധകെന്റ മനസ്സാക്ഷിെയ തൃപ്തിവരുത്താൻ
പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല. 10 ഭക്ഷണപാനീയങ്ങള ം
വിവിധ കഴുകലുകള ം സംബന്ധിച്ച ബാഹ്യനിയമങ്ങൾ
പുതിെയാരു വ്യവസ്ഥിതി സ്ഥാപിതമാകുന്നതുവെരമാ്രതം
സാംഗത്യമുള്ളവയായിരുന്നു.

്രകിസ്തുവിെന്റയാഗംസമ്പൂർണയാഗം
11 എന്നാൽ, ഇേപ്പാൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന† നന്മ
നിറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥിതിയുെട മഹാപുേരാഹിതനായിട്ടാണ്
്രകിസ്തു വന്നത.് അവിടന്ന് മനുഷ്യനിർമിതമല്ലാത്ത,
അതായത്, ഭൗതികമല്ലാത്ത വലുതും സമ്പൂർണവുമായ
ഒരു കൂടാരത്തിൽക്കൂടി ്രപേവശിച്ച . 12 മുട്ടാടുകള െടേയാ
കാളക്കിടാങ്ങള െടേയാ രക്തത്താൽ അല്ല, സ്വന്തം
രക്തത്താൽത്തെന്ന അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്ത് ഒേരെയാരു

* 9:5 െകരൂബുകൾ െപാതുേവ ൈദവദൂതന്മാർക്കു സമം എന്നു
കരുതെപ്പടുെന്നങ്കിലും,ഏെതന്നുവ്യക്തമായിപറയാൻകഴിയാത്തചിറകുകള ള്ള
ജീവികളാണ്. മൃഗത്തിെന്റേയാ മനുഷ്യെന്റേയാ ശരീരഭാഗം ഇതിനുള്ളതായും
കരുതെപ്പടുന്നു. † 9:11 ചി.ൈക.്രപ. ഭാവിയിൽസ്ഥാപിതമാകാൻഇരിക്കുന്ന
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തവണ ്രപേവശിച്ച െകാണ്ട് നിത്യമായ വിേമാചനം
സാധിച്ച . 13 മുട്ടാടുകള െടയും കാളകള െടയും
രക്തം തളിക്കുന്നതും പശുഭസ്മം വിതറുന്നതുമായ
അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അശുദ്ധർക്കു ബാഹ്യശുദ്ധി വരുത്തുന്നു
എങ്കിൽ, 14 നിത്യാത്മാവിനാൽ ൈദവത്തിനു തെന്നത്തെന്ന
അർപ്പിച്ച നിഷ്കളങ്കനായ ്രകിസ്തുവിെന്റ രക്തം, ജീവനുള്ള
ൈദവെത്ത േസവിക്കാൻ നെമ്മ േയാഗ്യരാേക്കണ്ടതിന്,
നമ്മുെട മനസ്സാക്ഷിെയ നിർജീവ്രപവൃത്തികളിൽനിന്ന്
എ്രതയധികംശുദ്ധീകരിക്കും!

15 വിളിക്കെപ്പട്ടവർ‡ എല്ലാവർക്കും ൈദവം
വാഗ്ദാനംെചയ്തിരിക്കുന്ന നിത്യമായ ഓഹരി
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
ആവശ്യമാണ്. 17 കാരണം, മരണേശഷംമാ്രതേമ
വിൽപ്പ്രതം സാധുവാകുന്നുള്ള ; അത് എഴുതിയ
ആൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതുവെര അതിന് സാംഗത്യമില്ല.
18 ഒന്നാമെത്ത ഉടമ്പടിയും രക്തംകൂടാെതയല്ല
സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടത്. 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 .
21 അതുേപാെല അേദ്ദഹം സമാഗമകൂടാരത്തിലും;
അനുഷ്ഠാനത്തിനായി ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന സകല
ഉപകരണങ്ങളിലും രക്തം തളിച്ച . 22 ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം
എല്ലാംതെന്ന, രക്തത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടുന്നു;
രക്തെച്ചാരിച്ചിലില്ലാെതപാപവിേമാചനംസാധ്യമല്ല.

23 ഈ യാഗങ്ങളാൽ സ്വർഗീയമായവയുെട
്രപതിരൂപങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പേടണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു.
എന്നാൽ, സ്വർഗീയമായവയ്ക്ക് േവണ്ടത്
ഇവെയക്കാൾ േ്രശഷ്ഠതരമായ യാഗങ്ങളാണ്.
24 മനുഷ്യനിർമിതവും യാഥാർഥ്യത്തിെന്റ

‡ 9:15അഥവാ,ൈദവത്തിെന്റസ്വന്തംജനമായിത്തീർന്നവർക്ക് § 9:19-20 ഉൽ.
24:8
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്രപതിരൂപവുമായ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്കല്ല,
നമുക്കുേവണ്ടി ൈദവസന്നിധിയിൽ മധ്യസ്ഥതെചയ്യാൻ*
്രകിസ്തു സ്വർഗത്തിേലക്കുതെന്നയാണ് ഇേപ്പാൾ
്രപേവശിച്ചിരിക്കുന്നത്. 25 മഹാപുേരാഹിതൻ വർഷംേതാറും
അന്യരക്തവുമായി അതിവിശുദ്ധസ്ഥലേത്തക്കു
്രപേവശിക്കുന്നതുേപാെല, ്രകിസ്തുവിന് കൂെടക്കൂെട
തെന്നത്താൻ യാഗം അർപ്പിേക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല.
26 മറിച്ചായിരുെന്നങ്കിൽ, േലാകസ്ഥാപനംമുതൽ
ഇതിനകം ്രകിസ്തു പലേപ്പാഴും കഷ്ടമനുഭവിേക്കണ്ടി
വരുമായിരുന്നു. എന്നാൽഅവിടന്ന് 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 പാപനിവാരണം വരുത്താനല്ല, മറിച്ച്,
തനിക്കായി ആകാംക്ഷേയാെട കാത്തിരിക്കുന്നവെര
രക്ഷിക്കാനാണ.്

10
്രകിസ്തുവിെന്റനിസ്തുലയാഗം

1 ന്യായ്രപമാണമല്ല യാഥാർഥ്യം, അതു വരാനിരുന്ന
നന്മകള െട ്രപതിരൂപംമാ്രതമാണ.് അതുെകാണ്ട്
വർഷംേതാറും ആവർത്തിക്കെപ്പടുന്ന യാഗങ്ങൾക്ക,്
തിരുസന്നിധാനേത്താട് അടുത്തുവരുന്നവെര
പരിപൂർണരാക്കാൻ കഴിയുന്നേതയില്ല. 2 അവയ്ക്കു
കഴിയുമായിരുെന്നങ്കിൽ, ഒരിക്കൽ ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട
ആരാധകർക്കു പാപേബാധമില്ലാെത ആകുന്നതിനാൽ,
യാഗങ്ങൾതെന്ന അവസാനിപ്പിേക്കണ്ടിവരുമായിരുന്നിേല്ല?
3 എന്നാൽ, അവ പാപങ്ങള െട വർഷംേതാറുമുള്ള
അനുസ്മരണംമാ്രതമാണ.് 4 കാരണം, കാളകള െടയും
മുട്ടാടുകള െടയും രക്തത്തിനു പാപനിവാരണം വരുത്താൻ
സാധ്യമല്ല.

5അതിനാലാണ്, ്രകിസ്തു േലാകത്തിേലക്കു വന്നേപ്പാൾ,
അവിടന്ന്ൈദവേത്താട്:
“യാഗവും തിരുമുൽക്കാഴ്ചയുംഅങ്ങ്ആ്രഗഹിച്ചില്ല.
എന്നാൽ അങ്ങ് ഒരു ശരീരം യാഗാർപ്പണത്തിനായി
എനിെക്കാരുക്കി;

6സർവാംഗദഹനയാഗങ്ങളിലും

* 9:24 മൂ.ഭാ. ്രപത്യക്ഷനാകാൻ
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പാപശുദ്ധീകരണയാഗങ്ങളിലുംസം്രപീതനായില്ല.
7 അേപ്പാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ‘ഇതാ ഞാൻ

വരുന്നു; തിരുെവഴുത്തിൽ* എെന്നക്കുറിച്ച്
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു—
എെന്റ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട ഇഷ്ടം െചയ്യാൻ ഞാൻ
വരുന്നു’ ”†എന്നുപറഞ്ഞു.

8 ഇതു ്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
നിമിത്തമാണ്.

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. 14 അവിടന്ന് ഒേരെയാരു
യാഗത്താൽ വിശുദ്ധരാക്കെപ്പടുന്നവെര എേന്നക്കുമായി
സമ്പൂർണരാക്കിയിരിക്കുന്നു.

15 പരിശുദ്ധാത്മാവും നേമ്മാട് ഇേതപ്പറ്റി
സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുന്നു:
16 “ആ കാലത്തിനുേശഷം ഞാൻ ഇ്രസാേയൽഗൃഹേത്താടു

െചയ്യാനിരിക്കുന്ന
ഉടമ്പടി ഇ്രപകാരമായിരിക്കും:

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

എന്നിങ്ങെനഅവിടന്ന്ആദ്യം ്രപഖ്യാപിക്കുന്നു. 17തുടർന്ന്,
“അവരുെട പാപങ്ങള ം ദുഷ്െചയ്തികള ം

* 10:7 മൂ.ഭാ. പുസ്തകച്ച രുളിൽ † 10:7 സങ്കീ. 40:6-8 ‡ 10:16 യിര. 31:33
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ഇനിേമൽഞാൻഓർക്കുകയുമില്ല.”§എന്നും പറയുന്നു.
18 ഇവയുെടെയല്ലാം നിവാരണം വന്നയിടത്ത് ഇനി ഒരു
പാപനിവാരണയാഗത്തിനുംസാംഗത്യമില്ല.
സഹിഷ്ണുതയ്ക്കുേവണ്ടിയുള്ളആഹ്വാനം

19അതുെകാണ്ടു സേഹാദരങ്ങേള, നമുക്ക് േയശുവിെന്റ
ശരീരമാകുന്ന തിരശ്ശീലയിലൂെട, കർത്താവുതെന്ന
തുറന്നുതന്ന ജീവനുള്ള നവീനമാർഗത്തിലൂെട,
20 േയശുവിെന്റ രക്തത്താൽ അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്തു
്രപേവശിക്കാനുള്ള ൈധര്യവും 21 ൈദവഭവനത്തിനുേമൽ
പരമാധികാരിയായ ഒരു മഹാപുേരാഹിതനും ഉണ്ട്.
22 അതിനാൽ, നാം ദുഷിച്ചമനസ്സാക്ഷി നീങ്ങാനായി
ഹൃദയങ്ങൾ നിർമലീകരിക്കെപ്പട്ടവരും 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. 25സഭാേയാഗങ്ങെള 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. 28 േമാശയുെട
ന്യായ്രപമാണം നിരാകരിക്കുന്നയാൾ യാെതാരു കരുണയും
ലഭിക്കാെത രേണ്ടാ മൂേന്നാ സാക്ഷികള െട െമാഴിയാൽ
മരണശിക്ഷ ഏൽക്കുന്നു. 29 അങ്ങെനെയങ്കിൽ
ൈദവപു്രതെന ചവിട്ടിക്കളയുകയും പാപിയായ
തെന്ന വിശുദ്ധീകരിച്ച ഉടമ്പടിയുെട രക്തെത്ത
അശുദ്ധെമന്നു കരുതുകയും കൃപയുെട ആത്മാവിെന
നിന്ദിക്കുകയുംെചയ്തയാൾ എ്രത കഠിനതരമായ
ശിക്ഷയ്ക്കു പാ്രതമാകും എന്നുള്ളത് ഒന്ന്
ചിന്തിച്ച േനാക്കുക. 30 “ഞാനാണ് ്രപതികാരംെചയ്യന്നവൻ,
ഞാൻ പകരംവീട്ട ം”* എന്നും “കർത്താവ് തെന്റ ജനെത്ത
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ന്യായംവിധിക്കും”† എന്നും അരുളിെച്ചയ്ത ൈദവെത്ത നാം
അറിയുന്നേല്ലാ. 31 ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ ൈകകളിൽ
വീഴുന്നത് 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
നിങ്ങളിൽനിന്ന്അപഹരിക്കെപ്പട്ടത്നിങ്ങൾആനന്ദേത്താെട
സഹിച്ച . 35 മഹത്തായ ്രപതിഫലം നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും
എന്നതുെകാണ്ട് നിങ്ങളിലുള്ള അചഞ്ചലവിശ്വാസം
പരിത്യജിക്കരുത.്

36 ൈദേവഷ്ടം നിറേവറ്റി വാഗ്ദാനം ്രപാപിക്കാൻ
നിങ്ങൾക്ക്സഹിഷ്ണുതയാണ്ആവശ്യം.
37 “ഇനിഅൽപ്പകാലംകഴിഞ്ഞ്
വരാനുള്ളവൻവരും,
താമസിക്കില്ല.”‡

38 “വിശ്വാസത്താലാണ്എെന്റനീതിമാൻജീവിക്കുന്നത,്
പിന്മാറുന്നയാളിൽ
എെന്റമനസ്സിന് ്രപസാദമില്ല.”§

39 എങ്കിലും നാം പിന്മാറി നാശത്തിേലക്കു േപാകുന്നവരല്ല,
മറിച്ച് വിശ്വാസത്താൽ ്രപാണരക്ഷ്രപാപിക്കുന്നവരാണ.്

11
വിശ്വാസം ്രപവൃത്തിപഥത്തിൽ

1 വിശ്വാസം എന്നത് 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
നാംഅറിയുന്നു.

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

5 ഹാേനാക്ക് മരണം അനുഭവിക്കാെത, വിശ്വാസത്താൽ
എടുക്കെപ്പട്ട ; “ൈദവം അേദ്ദഹെത്ത തെന്റ
അടുേത്തെക്കടുത്തതിനാൽ പിെന്ന കാണെപ്പട്ടേതയില്ല;”*
എടുക്കെപ്പടുന്നതിനു മുമ്പ്, ൈദവെത്ത ്രപസാദിപ്പിച്ചവൻ
എന്ന സാക്ഷ്യം അേദ്ദഹത്തിനു ലഭിച്ച . 6 വിശ്വാസംകൂടാെത
ൈദവെത്ത ്രപസാദിപ്പിക്കുക അസാധ്യം; ൈദവത്തിെന്റ
അടുക്കൽ വരാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നയാൾ ൈദവം ഉെണ്ടന്നും
തെന്ന ജാ്രഗതേയാെട അേന്വഷിക്കുന്നവർക്ക് അവിടന്ന്
്രപതിഫലം നൽകുെമന്നും വിശ്വസിേക്കണ്ടതാണ്.

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

8 അ്രബാഹാം തനിക്ക് ഓഹരിയായി ലഭിക്കാനിരുന്ന
േദശേത്തക്കു േപാകാൻ വിളിക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ താൻ
എവിേടക്കു േപാകുന്നു എന്നറിയാെത വിശ്വാസത്താൽ
അനുസരണേയാെട യാ്രതപുറെപ്പട്ട . 9 അേദ്ദഹം
വാഗ്ദാനേദശത്ത് വിശ്വാസത്താൽ ഒരു ്രപവാസിെയേപ്പാെല
ജീവിച്ച . ഇേത വാഗ്ദാനത്തിന് അവകാശികളായ
യിസ്ഹാക്കും യാേക്കാബും അതുേപാെലതെന്ന
കൂടാരങ്ങളിൽ താമസിച്ച . 10 ൈദവം ശില്പിയും
നിർമാതാവുമായി അടിസ്ഥാനമിട്ട ഒരു നഗരത്തിനായി
അ്രബാഹാം കാത്തിരുന്നു. 11സാറ വന്ധ്യയും വേയാധികയും
ആയിരുന്നിട്ട ം വിശ്വാസത്താൽ, “വാഗ്ദാനംെചയ്ത
ൈദവം വിശ്വസ്തൻ” എന്നു കണക്കാക്കിയതുെകാണ്ട,്
ഗർഭധാരണത്തിന് ശക്തയായിത്തീർന്നു. 12 അങ്ങെന
ഒരു മനുഷ്യനിൽനിന്ന,് മൃത്രപായനായവനിൽനിന്നുതെന്ന,
ആകാശത്തിെല നക്ഷ്രതങ്ങൾേപാെലയും സമു്രദതീരെത്ത
മണൽത്തരിേപാെലയുംഅസംഖ്യംസന്തതികൾഉത്ഭവിച്ച .

13ഇവെരല്ലാവരുംവിശ്വാസത്തിൽമരണംവെരഉറച്ച നിന്നു.
അവർ സ്വന്തം ജീവിതകാലത്ത് വാഗ്ദാനനിവൃത്തി
കരഗതമാകാെത, ദൂെരനിന്ന് അവെയ (വിശ്വാസത്താൽ)
കണ്ട,് ഈ േലാകത്തിൽ തങ്ങൾ അപരിചിതരും
വിേദശികള ംഎന്നു േബാധ്യെപ്പട്ട് അവെയ (ആനന്ദേത്താെട)
സ്വാഗതംെചയ്തു. 14ഇങ്ങെന (അവരുെട ്രപവൃത്തിയിലൂെട)
* 11:5 ഉൽ. 5:24
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പറയുന്നവർ, തങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു േദശം
അേന്വഷിക്കുെന്നന്നു സുവ്യക്തമാക്കുകയാണ്. 15 തങ്ങൾ
വിട്ട േപാന്ന േദശെത്തക്കുറിച്ച് ഗൃഹാതുരരായിരുെന്നങ്കിൽ
അവർക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകാൻ സമയമുണ്ടായിരുന്നു.
16 എന്നാൽ അവരാകെട്ട, അധികം േ്രശഷ്ഠമായ സ്ഥലം,
സ്വർഗീയമാതൃരാജ്യംതെന്ന, വാഞ്ഛിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
അതുെകാണ്ടു ൈദവം, അവരുെട ൈദവം എന്നു
വിളിക്കെപ്പടാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല; കാരണം അവിടന്ന്
അവർക്കായി ഒരു നഗരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

17-18 താൻ പരീക്ഷിക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ അ്രബാഹാം
വിശ്വാസത്താൽ യിസ്ഹാക്കിെന യാഗമായി അർപ്പിച്ച .
“യിസ്ഹാക്കിൽനിന്നു ജനിക്കുന്നവൻ നിെന്റ സന്തതി
എന്നു വിളിക്കെപ്പടും”† എന്ന വാഗ്ദാനെത്ത സഹർഷം
സ്വീകരിച്ചയാൾതെന്ന തെന്റ ഒേരെയാരു മകെന
യാഗാർപ്പണം െചയ്യാൻ തയ്യാറായി. 19 മരിച്ചവെര
ഉയിർപ്പിക്കാൻ ൈദവം ശക്തെനന്ന് അ്രബാഹാം
താത്ത്വികമായി ചിന്തിച്ച . ഒരു്രപകാരത്തിൽ അവെന,
മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉത്ഥാനംെചയ്തവനായി തിരിെക
ലഭിക്കുകതെന്നയായിരുന്നു.

20 യിസ്ഹാക്ക് യാേക്കാബിെനയും ഏശാവിെനയും
വിശ്വാസത്താൽ അവരുെട ഭാവി മുൻകൂട്ടിക്കണ്ട്
അനു്രഗഹിച്ച .

21 ആസന്നമരണനായ യാേക്കാബ് തെന്റ വടിയുെട
തലയ്ക്കൽ ഊന്നിനിന്ന്‡ േ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
ഉള്ളവെനന്ന് അവെന്റ മാതാപിതാക്കൾ കണ്ടിട്ട്
വിശ്വാസത്താൽ മൂന്നുമാസം അവെന ഒളിച്ച െവച്ച . അവർ
രാജാവിെന്റആജ്ഞെയഭയെപ്പട്ടേതയില്ല.

24 േമാശ വളർന്നേപ്പാൾ “ഫറേവാെന്റ പു്രതിയുെട
മകൻ” എന്നു വിളിക്കെപ്പടാൻ വിസമ്മതിച്ചത് ഈ
വിശ്വാസത്താൽത്തെന്നയാണ്. 25 അേദ്ദഹം പാപത്തിെന്റ
ക്ഷണേനരേത്തക്കുള്ള ആസ്വാദനെത്തക്കാൾ, ൈദവജനം
സഹിക്കുന്നകഷ്ടതയിൽ പങ്കുേചരുന്നത് െതരെഞ്ഞടുത്തു;
† 11:17-18 ഉൽ. 21:12 ‡ 11:21 മൂ.ഭാ. െ്രപാസ്കുെനെവാ. ഈ പദത്തിന്
ആരാധിക്കുക,കുനിയുക,നമസ്കരിക്കുകഎന്നീഅർഥങ്ങള മുണ്ട.്
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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.
28ആദ്യജാതന്മാെര 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 പരി്രശമിച്ചേപ്പാൾഅവെരല്ലാം മുങ്ങിമരിച്ച .

30 ഇ്രസാേയൽൈസന്യം വിശ്വാസത്താൽ ഏഴുദിവസം
െയരീേഹാേക്കാട്ടവലംെവച്ച ;അത് നിലംെപാത്തി.

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

32ഇതിലുപരിയായി എന്താണ് എഴുേതണ്ടത്? ഗിെദേയാൻ,
ബാരാക്ക്, ശിംേശാൻ, യിപ്താഹ്, ദാവീദ്, ശമുേവൽ
എന്നിവെരക്കുറിച്ച ം ്രപവാചകന്മാെരക്കുറിച്ച ം ഇേപ്പാൾ
പരാമർശിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. 33അവർ 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 . 35ചില 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
ധരിച്ച്, 38 നിരാ്രശയരും പീഡിതരും നിന്ദിതരുമായി
കാടുകളിലും മലകളിലും അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു, ഗുഹകളിലും
§ 11:28 അതായത,് വീെണ്ടടുപ്പ മേഹാത്സവം: ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നുള്ള

ഇ്രസാേയലിെന്റ വിേമാചനം അനുസ്മരിക്കുന്നു. * 11:31 അതായത,്
അനുസരിക്കാതിരുന്ന
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മാളങ്ങളിലുമായി ജീവിച്ച . േലാകം അവർക്ക്
അനുേയാജ്യമായിരുന്നില്ല.

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

12
1അതുെകാണ്ടു സാക്ഷികള െട ഇ്രത വലിെയാരു സമൂഹം
നമ്മുെട ചുറ്റിലുമുള്ളതിനാൽ നമ്മുെട മുേന്നറ്റെത്ത
തടസ്സെപ്പടുത്തുന്ന സർവതും, വിേശഷാൽ നെമ്മ
ക്ഷണേനരംെകാണ്ട് കുടുക്കിലാക്കുന്ന പാപങ്ങൾ,
അതിജീവിച്ച് സ്ഥിേരാത്സാഹേത്താെട നമ്മുെടമുമ്പിലുള്ള
ഓട്ടം ഓടാം. 2 വിശ്വാസത്തിെന്റ ആരംഭകനും അതിന്
പരിപൂർണത വരുത്തുന്നയാള മായ േയശുവിൽ ദൃഷ്ടി
ഉറപ്പിച്ച െകാണ്ടാണ് നാം ഇതു െചേയ്യണ്ടത്. തെന്റ മുമ്പിെല
ആനന്ദേമാർത്ത,് അവിടന്ന് അപമാനം അവഗണിച്ച്
്രകൂശിെന സഹിക്കുകയും ൈദവസിംഹാസനത്തിെന്റ
വലതുഭാഗത്ത് ഉപവിഷ്ടനാകുകയും െചയ്തു. 3 നിങ്ങൾ
ജീവിതത്തിൽ പരിക്ഷീണിതരും മനസ്സ തളർന്നവരും
ആകാതിരിക്കാൻ അവിടന്ന് പാപികളിൽനിന്നു സഹിച്ച
ഇതുേപാെലയുള്ളഎല്ലാവ്യഥകള ം ചിന്തിക്കുക.
ൈദവികശിക്ഷണം

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

കരുതരുത്,
അവിടന്ന് നിെന്നശാസിക്കുേമ്പാൾൈധര്യം െവടിയരുത.്

6കർത്താവ് താൻസ്േനഹിക്കുന്നവെരശിക്ഷിക്കുന്നു,
താൻ പു്രതനായി സ്വീകരിച്ച സകലെരയും ശിക്ഷിച്ച
നന്നാക്കുന്നു,”*

എന്നിങ്ങെന, ഒരു പിതാവ് പു്രതേനാട് എന്നേപാെല
നിങ്ങേളാടു സംവദിക്കുന്ന ്രപേബാധനം നിങ്ങൾ
മറന്നുകളേഞ്ഞാ?

7 ൈദവം തെന്റ മക്കേളാട് എന്നേപാെല നിങ്ങേളാടു
െപരുമാറുന്നു; ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഈ ശിക്ഷ സഹിക്കുക.
സ്വപിതാവ് ശിക്ഷിക്കാത്ത മകൻആരുണ്ട?് 8എല്ലാവർക്കും
ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷ നിങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ
നിങ്ങൾ സ്വന്തം മക്കളല്ല; ജാരസന്തതികളാണ്. 9 നമ്മുെട

* 12:6 സദൃ. 3:11,12
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ലൗകികപിതാക്കന്മാർ നമുക്ക് ബാല്യത്തിൽ ശിക്ഷ
നൽകിയിരുന്നേപ്പാൾ അവെര നാം ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു.
അങ്ങെനെയങ്കിൽ നമ്മുെട ആത്മാക്കള െട പിതാവിനു
നാം എ്രതയധികം കീഴടങ്ങി ജീവിേക്കണ്ടതാണ്! 10അവർ
തങ്ങൾക്ക് ഉത്തമെമന്നു േതാന്നിയ വിധത്തിൽ ആയിരുന്നു
നെമ്മഅൽപ്പകാലേത്തക്ക് ശിക്ഷയ്ക്കു വിേധയരാക്കിയത്;
ൈദവേമാ, നമ്മുെട ്രപേയാജനത്തിനായി—നാം അവിടെത്ത
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. 13അങ്ങെന, 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 കലക്കമുണ്ടായി അേനകർ
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 തിരിെക േനടാൻ അവസരം
ലഭിച്ചില്ലഎന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ.
ഭയവുംആനന്ദവും ്രപദാനംെചയ്യന്നപർവതങ്ങൾ

18സ്പർശിക്കാവുന്നതും ആളിക്കത്തുന്ന തീയുള്ളതുമായ
പർവതെത്തേയാ േഘാരതമസ്സിെനേയാ ഇരുട്ടിെനേയാ
ചുഴലിക്കാറ്റിെനേയാ 19 കാഹളധ്വനിെയേയാ “ഇനി ഒരു
വാക്കും ഞങ്ങേളാടു കൽപ്പിക്കരുേത,”§ എന്നു േകട്ടവർ
െകഞ്ചിയ ശബ്ദേഘാഷണെത്തേയാ അല്ല നിങ്ങൾ
സമീപിക്കുന്നത.് 20 “ഒരു മൃഗമാെണങ്കിൽേപാലും
† 12:13 സദൃ. 4:26 ‡ 12:15 വിശ്വാസികൾ പരസ്പരമുള്ള സ്േനഹമില്ലായ്മ
വളെര െചറുതായി ആരംഭിച്ചിട്ട് ഒരു വൻവൃക്ഷമായി പടർന്ന് പന്തലിക്കും

അതിെനതിേര സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരായിരിക്കുക. § 12:19 പുറ. 19:16-25;
20:18-20കാണുക.
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പർവതെത്ത െതാട്ടാൽ അതിെന കെല്ലറിഞ്ഞുെകാല്ലണം”*
എന്ന കൽപ്പന അവർക്ക് അസഹനീയമായിരുന്നു. 21ആ
കാഴ്ച അത്യന്തം ഭയാനകമായിരുന്നതിനാൽ േമാശയും
“ഞാൻഭീതിയാൽനടുങ്ങുന്നു”†എന്നുപറഞ്ഞു.

22 എന്നാൽ, നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സീേയാൻ‡
പർവതത്തിൽ; ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ നഗരമായ
സ്വർഗീയെജറുശേലമിൽ ആണ.് അവിെട
സംഖ്യാതീതമായ, ബഹുസഹ്രസം ദൂതന്മാരുെട
സന്തുഷ്ട സേമ്മളനത്തിേലക്കും 23 സ്വർഗത്തിൽ
േപരു േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ട ള്ള ആദ്യജാതരുെട
സഭയിേലക്കും എല്ലാവരുെടയും ന്യായാധിപതിയായ
ൈദവത്തിനും സിദ്ധന്മാരാക്കെപ്പട്ട നീതിമാന്മാരുെട
ആത്മാക്കൾക്കും 24 പുതിയ ഉടമ്പടിയുെട മധ്യസ്ഥനായ
േയശുവിനും ഹാേബലിെന്റ രക്തെത്തക്കാൾ
േ്രശഷ്ഠമായി സംസാരിക്കുന്ന, തളിക്കെപ്പട്ട രക്തത്തിനും
സമീപേത്തക്കാണ് നിങ്ങൾവന്നിരിക്കുന്നത.്

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

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

13
അവസാന ്രപേബാധനങ്ങൾ

1 നിങ്ങൾ സേഹാദരങ്ങെളേപ്പാെല പരസ്പരം
സ്േനഹിക്കുക.* 2അതിഥികെള ഉപചരിക്കുന്നതിൽ ഉേപക്ഷ

* 12:20 പുറ. 19:12,13 † 12:21 ആവ. 9:19കാണുക. ‡ 12:22 അതായത,്
െജറുശേലം § 12:26 ഹഗ്ഗാ. 2:6 * 12:29 ആവ. 4:24 * 13:1 മൂ.ഭാ.
സേഹാദരസ്േനഹംതുടർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുക.
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വിചാരിക്കരുത്; ചിലർ അതിലൂെട അറിയാെതതെന്ന
ൈദവദൂതന്മാെര സൽക്കരിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 3 നിങ്ങൾ
അവേരാടുകൂെട തടവിലായിരുന്നു എന്നേപാെല
തടവുകാെരയും നിങ്ങള ം അവേരാെടാപ്പം പീഡനം
സഹിക്കുന്നവർഎന്നേപാെലപീഡിതെരയുംഓർക്കുക.

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. 6 അതുെകാണ്ട്
ആത്മവിശ്വാസേത്താെട നമുക്ക് പറയാം,
“കർത്താവാണ്എെന്റസഹായി;ഞാൻഭയെപ്പടുകയില്ല.
െവറും മർത്യന്എേന്നാട് എന്തുെചയ്യാൻകഴിയും?”‡

7 നിങ്ങെള ൈദവവചനം അഭ്യസിപ്പിച്ച് നയിച്ചവെര
ഓർക്കുക. അവരുെട ജീവിതങ്ങളിൽനിന്ന് ഉണ്ടായ
സത്ഫലങ്ങൾ പരിഗണിച്ച,് അവരുെട വിശ്വാസം
അനുകരിക്കുക. 8 േയശു്രകിസ്തു, ഭൂത വർത്തമാന
കാലങ്ങളിൽമാ്രതമല്ല, എെന്നേന്നക്കും ഒരുേപാെല
നിലനിൽക്കുന്നവൻതെന്ന.

9 വിവിധതരത്തിലുള്ള വിചി്രതങ്ങളായ ഉപേദശങ്ങളാൽ
ആരുംനിങ്ങെളവലിച്ചിഴയ്ക്കരുത്.യാെതാരു ്രപേയാജനവും
ലഭിക്കാത്ത, അനുഷ്ഠാനപരമായ േഭാജ്യങ്ങളിലൂെടയല്ല,
കൃപയാൽത്തെന്നയാണ് നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങെള
ശക്തിെപ്പടുേത്തണ്ടത്. 10 നമുക്ക് ഒരു യാഗപീഠമുണ്ട്.
സമാഗമകൂടാരത്തിൽ ശു്രശൂഷിക്കുന്നവർക്ക് അതിൽനിന്ന്
ഭക്ഷിക്കാൻഅധികാരം ഇല്ല.

11 മഹാപുേരാഹിതൻ, പാപപരിഹാരാർഥം മൃഗങ്ങള െട
രക്തം അതിവിശുദ്ധസ്ഥാനേത്തക്ക് െകാണ്ടുേപാകുന്നു.
ജഡം മനുഷ്യവാസസ്ഥാനത്തിനു പുറത്ത് ദഹിപ്പിക്കുന്നു.
12 അങ്ങെനതെന്ന േയശുവും, സ്വരക്തത്താൽ ജനെത്ത
വിശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിനു നഗരകവാടത്തിനു പുറത്ത്
പീഡനം സഹിച്ച . 13 ആയതിനാൽ, അവിടന്ന് സഹിച്ച
അപമാനം ചുമന്നുെകാണ്ടു, നമുക്ക് പാളയത്തിനുപുറത്ത്
തിരുസന്നിധിയിൽ െചല്ലാം. 14ഇവിെട നമുക്കുസുസ്ഥിരമായ
നഗരമില്ല, എന്നാൽ നാം വരാനുള്ള നഗരെത്തയാണ്
അേന്വഷിക്കുന്നത്.
† 13:5 ആവ. 31:6 ‡ 13:6 സങ്കീ. 118:6,7
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15 അതുെകാണ്ടു നമുക്ക് ൈദവത്തിനു സ്േതാ്രതയാഗം,
അതായത്, തിരുനാമം േഘാഷിക്കുന്ന അധരങ്ങള െട
ഫലം, േയശുവിലൂെട നിരന്തരമായി അർപ്പിക്കാം.
16 നന്മ െചയ്യാനും നിങ്ങൾക്കുള്ളതു മറ്റള്ളവരുമായി
പങ്കുെവക്കാനും മറക്കരുത;് ഈ വിധ യാഗങ്ങളിലാണു
ൈദവംസം്രപീതനാകുന്നത.്

17 നിങ്ങെള നയിക്കുന്നവെര അനുസരിച്ച് അവർക്കു
വിേധയരാകുക. അവർ ൈദവത്തിനുമുമ്പിൽ തങ്ങള െട
ശു്രശൂഷെയപ്പറ്റി കണക്കു േബാധിപ്പിേക്കണ്ടവർ
ആയതുെകാണ്ട്നിങ്ങള െട ്രപാണെനഅതീവജാ്രഗതേയാെട
പരിരക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. ഇതു ഭാരമായിട്ടല്ല,
ആനന്ദേത്താടുകൂടിയാണ് അവർ െചയ്യന്നത,്
അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് അതുെകാണ്ട് യാെതാരു
്രപേയാജനവുമില്ല.

18 ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപാർഥിക്കുക; ഞങ്ങള െട
മനസ്സാക്ഷി കുറ്റമറ്റതാെണന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് േബാധ്യമുണ്ട്.
എല്ലാവിധത്തിലും മാന്യമായി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 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.

22 സേഹാദരങ്ങേള, എെന്റ ഈ ്രപേബാധനവചനങ്ങൾ
ക്ഷമേയാെട ്രശദ്ധിക്കണം എന്നു ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു.
സത്യത്തിൽ, വളെര ചുരുക്കമായിട്ടാണേല്ലാ ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക്എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.

23 നമ്മുെട സേഹാദരനായ തിേമാത്തിേയാസ്
ജയിൽേമാചിതനായിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയണെമന്ന് ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. അയാൾ േവഗം
എത്തുകയാെണങ്കിൽ ഞാനും അയാേളാെടാപ്പം നിങ്ങെള
കാണാൻവരുന്നതാണ.്
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24 നിങ്ങെള നയിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും,
സകലവിശുദ്ധർക്കുംഅഭിവാദനം.
ഇറ്റലിക്കാർ അവരുെട ശുഭാശംസകൾ നിങ്ങെള
അറിയിക്കുന്നു.

25കൃപനിങ്ങൾഎല്ലാവേരാടുംകൂെട ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.
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യാേക്കാബ്എഴുതിയ േലഖനം
1ൈദവത്തിെന്റയുംകർത്താവായേയശു്രകിസ്തുവിെന്റയും
ഭൃത്യനായയാേക്കാബ,്

അന്യേദശത്തു ചിതറിപ്പാർക്കുന്നഇ്രസാേയലിെന്റ പ്രന്തണ്ട്
േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ളവിശ്വാസികൾക്ക്,എഴുതുന്നത്:

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 അയാൾ ൈദവേത്താടു
യാചിക്കണം. ആെരയും ശകാരിക്കാെത, എല്ലാവർക്കും
എല്ലാം നൽകുന്ന ഔദാര്യനിധിയായ ൈദവം അയാൾക്ക്
ജ്ഞാനംനൽകും. 6എന്നാൽ,അയാൾഒട്ട ംസംശയിക്കാെത
വിശ്വാസേത്താെട യാചിക്കണം; സംശയിക്കുന്നയാൾ
കാറ്റടിച്ച് ഇളകിമറിയുന്ന കടൽത്തിരയ്ക്ക് തുല്യം.
7 ഇങ്ങെനയുള്ള വ്യക്തി കർത്താവിൽനിന്ന് എെന്തങ്കിലും
ലഭിക്കും എന്നു ്രപതീക്ഷിക്കരുത്; 8 ഇരുമനസ്സള്ള വ്യക്തി
തെന്റഎല്ലാവഴികളിലും 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.
അതുേപാെലതെന്ന ധനികനും തെന്റ പരി്രശമങ്ങളിൽ
നശിച്ച േപാകുന്നു.

12 പരിേശാധന സഹനശക്തിേയാെട അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന
മനുഷ്യർഅനുഗൃഹീതർ;പരീക്ഷയിൽവിജയികളായിത്തീർന്നേശഷം
അവർ, കർത്താവ് അവിടെത്ത സ്േനഹിക്കുന്നവർക്കു
വാഗ്ദാനംെചയ്തിരിക്കുന്നജീവകിരീടം കരസ്ഥമാക്കും.
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13 ്രപേലാഭിപ്പിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ, “ൈദവം എെന്ന
്രപേലാഭിപ്പിക്കുന്നു” എന്ന് ആരും പറയരുത.് ൈദവം
തിന്മയാൽ ്രപേലാഭിതനാകുന്നില്ല; അവിടന്ന് ആെരയും
്രപേലാഭിപ്പിക്കുന്നതുമില്ല. 14 എന്നാൽ, ഓേരാരുത്തരും
്രപേലാഭിപ്പിക്കെപ്പടുന്നത് സ്വന്തം ദുർേമാഹത്താൽ
വലിച്ചിഴയ്ക്കെപ്പടുകയും വശീകരിക്കെപ്പടുകയും
െചയ്യ േമ്പാഴാണ്. 15 ഈ ദുർേമാഹങ്ങൾ ഗർഭംധരിച്ച
പാപെത്ത ജനിപ്പിക്കുന്നു; പാപം പൂർണവളർച്ചെയത്തി
മരണെത്തജനിപ്പിക്കുന്നു.

16 എെന്റ ്രപിയസേഹാദരങ്ങേള, വഞ്ചിക്കെപ്പടരുത്.
17 ഉത്തമവും പൂർണവുമായ എല്ലാ നല്ല ദാനങ്ങള ം
ഉയരത്തിൽനിന്ന,് അതായത്, ്രപകാശങ്ങള െട
പിതാവിങ്കൽനിന്നാണു വരുന്നത.് അവിടന്ന്
മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന നിഴലുകൾേപാെല മാറുകയില്ല.
18 നാം അവിടെത്ത സൃഷ്ടികളിൽ ഒരുവിധത്തിലുള്ള
ആദ്യഫലമാേകണ്ടതിന്, സത്യത്തിെന്റ വചനത്തിലൂെട
നമുക്കു ജന്മേമകാൻ,അവിടന്ന് ്രപസാദിച്ച .

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

22 വചനം േകൾക്കുകമാ്രതംെചയ്ത് നിങ്ങെളത്തെന്ന
വഞ്ചിക്കാെതഅത്അനുവർത്തിക്കുന്നവരുംആയിരിക്കുക.
23 വചനം േകൾക്കുന്നവെരങ്കിലും അതിനനുസൃതമായി
്രപവർത്തിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽഅവർസ്വന്തം മുഖം കണ്ണാടിയിൽ
േനാക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് തുല്യരാകുന്നു. 24ഇവർസ്വന്തം മുഖം
കണ്ണാടിയിൽ കണ്ടിരുെന്നങ്കിലും മാറിേപ്പായ ഉടെനതെന്ന
തങ്ങള െട രൂപം എന്തായിരുന്നു എന്നു മറന്നുേപാകുന്നു.
25 എന്നാൽ, സ്വാത്രന്ത്യേമകുന്ന സമ്പൂർണന്യായ്രപമാണം
നന്നായി പഠിച്ച്, അതിന് അനുസൃതമായി നിങ്ങൾ അതിൽ
നിലനിന്നാൽ േകൾക്കുന്നതു മറക്കുന്നവരാകാെത, േകട്ടതു
െചയ്യന്നവരായിൈദവത്താൽഅനുഗൃഹീതരായിത്തീരും.

26 ഒരാൾ സ്വയം ഭക്തിയുള്ളയാൾ എന്നു
വിചാരിക്കുകയും സ്വന്തം നാവിെന കടിഞ്ഞാണിട്ട
നിയ്രന്തിക്കാെത തെന്നത്തെന്ന വഞ്ചിക്കുകയും
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െചയ്യന്നുെവങ്കിൽ അയാള െട ഭക്തി നിരർഥകമാണ്.
27അനാഥെരയും വിധവകെളയും അവരുെട കഷ്ടതകളിൽ
സഹായിക്കുന്നതും അേതസമയം േലാകത്തിെന്റ മാലിന്യം
പുരളാെത സ്വയം സൂക്ഷിക്കുന്നതുമാണ്, പിതാവായ
ൈദവത്തിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽവിശുദ്ധവും നിർമലവുമായ ഭക്തി.

2
പക്ഷേഭദം പാടില്ല

1 േതേജാമയനായ നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച എെന്റ
സേഹാദരങ്ങേള, നിങ്ങൾ പക്ഷേഭദപരമായി െപരുമാറരുത.്
2നിങ്ങള െടസഭയിൽസ്വർണേമാതിരമണിഞ്ഞുംപകിേട്ടറിയ
വസ്്രതംധരിച്ച ം ഒരാള ം മുഷിഞ്ഞേവഷംമാ്രതം ധരിച്ച
ഒരു ദരി്രദനും വരുന്നു എന്നിരിക്കെട്ട. 3 വിശിഷ്ടവസ്്രതം
ധരിച്ചയാൾക്കുനിങ്ങൾ ്രപേത്യകപരിഗണനനൽകിെക്കാണ്ട,്
“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
വിേവചനംകാണിക്കുകയുമേല്ല െചയ്യന്നത?്

5 എെന്റ ്രപിയസേഹാദരങ്ങേള, ്രശദ്ധിക്കുക: ൈദവം
ഈ േലാകത്തിെല ദരി്രദെര വിശ്വാസത്തിൽ സമ്പന്നരും
തെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നവർക്കു വാഗ്ദാനംെചയ്തിട്ട ള്ള
രാജ്യത്തിെന്റഅവകാശികള മായി െതരെഞ്ഞടുത്തില്ലേയാ?
6 നിങ്ങേളാ ദരി്രദെന അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ധനികരേല്ല
നിങ്ങെള ചൂഷണംെചയ്യ കയും േകാടതികളിേലക്കു
വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയുംെചയ്യന്നത്? 7 നിങ്ങെള വിളിച്ച
കർത്താവിെന്റമഹനീയനാമെത്തദുഷിക്കുന്നതുംഅവരേല്ല?

8 “നീ നിെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന നിെന്റ
അയൽവാസിെയയുംസ്േനഹിക്കണം”*എന്നതിരുെവഴുത്ത്
അനുശാസിക്കുന്ന, രാജകീയ നിയമം പാലിക്കുെന്നങ്കിൽ
നിങ്ങൾ ഉത്തമമായതു ്രപവർത്തിക്കുന്നു. 9 പക്ഷേഭദം
കാണിക്കുെന്നങ്കിേലാ പാപംെചയ്യന്നു; അങ്ങെന
ന്യായ്രപമാണമനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കുറ്റവാളികളായി
വിധിക്കെപ്പടുന്നു. 10 ഒരാൾ ന്യായ്രപമാണകൽപ്പനകൾ,
ഒെന്നാഴിെക സകലതും അനുസരിച്ചാലും അയാൾ
സമ്പൂർണന്യായ്രപമാണവും ലംഘിച്ചതിനു സമമാണ്.
11 “വ്യഭിചാരം െചയ്യരുത്”† എന്നു കൽപ്പിച്ച അേത
ൈദവംതെന്നയാണ് “െകാലപാതകം െചയ്യരുത”്‡ എന്നും
* 2:8 േലവ്യ. 19:18 † 2:11 പുറ. 20:14;ആവ. 5:18 ‡ 2:11 പുറ. 20:13;ആവ.
5:17
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കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വ്യഭിചാരം െചയ്യന്നിെല്ലങ്കിലും
െകാലപാതകം െചയ്യ െന്നങ്കിൽ നീ ന്യായ്രപമാണം
ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു.

12 സ്വാത്രന്ത്യേമകുന്ന ന്യായ്രപമാണത്താൽ നാം
വിധിക്കെപ്പടാനുള്ളവർ ആയതുെകാണ്ട് നമ്മുെട
വാക്കുകള ം ്രപവൃത്തികള ം അതിനനുസൃതമായിരിക്കെട്ട.
13 കരുണാരഹിതർക്ക് 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
16 നിങ്ങളിൽ ഒരാൾെചന്ന് അയാേളാട്: “വീട്ടിൽേപായി
തീകായുകയും മൃഷ്ടാന്നേഭാജനം കഴിക്കുകയുംെചയ്ത്
സ്വസ്ഥമായിരിക്കൂ” എന്നു പറയുന്നതല്ലാെത, അയാള െട
സംരക്ഷണത്തിനു േവണ്ടെതാന്നും െചയ്യന്നിെല്ലങ്കിൽ എന്തു
്രപേയാജനം? 17ഇ്രപകാരമാണ് ്രപവൃത്തിയില്ലാത്തവിശ്വാസം
സ്വയം 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 നിഷ് ്രപേയാജനമാണ്§ എന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ
നിനക്ക് ആ്രഗഹമുേണ്ടാ? 21 നമ്മുെട അ്രബാഹാം
പിതാവ് മകൻ യിസ്ഹാക്കിെന യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
അർപ്പിച്ചേപ്പാൾ, ്രപവൃത്തിയാൽ അേല്ല നീതീകരിക്കെപ്പട്ടത്?
22 അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിശ്വാസം ്രപവൃത്തിേയാടു
േചർന്നു ്രപവർത്തിെച്ചന്നും ്രപവൃത്തിയാൽ വിശ്വാസം
പൂർത്തീകരിക്കെപ്പട്ട െവന്നും നിങ്ങൾ കാണുന്നേല്ലാ?
23 “അ്രബാഹാം ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച , അതുനിമിത്തം

§ 2:20 ചി.ൈക.്രപ. ജീവനില്ലാത്തത്
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ൈദവം അേദ്ദഹെത്ത നീതിമാനായി കണക്കാക്കി”*
എന്നുള്ള തിരുെവഴുത്ത് ഇങ്ങെന നിറേവറുകയും അേദ്ദഹം
ൈദവത്തിെന്റ സ്േനഹിതൻ എന്നു വിളിക്കെപ്പടുകയും
െചയ്തു. 24അങ്ങെന മനുഷ്യൻ വിശ്വാസംെകാണ്ടുമാ്രതമല്ല,
മറിച്ച് അവർ െചയ്യന്ന ്രപവൃത്തികൾെകാണ്ടുമാണ്
നീതിനിഷ്ഠരായി കണക്കാക്കെപ്പടുന്നത്.

25 അതുേപാെല രാഹാബ് എന്ന ഗണികയും ആ
ചാരന്മാെര സ്വീകരിക്കുകയും അവെര േവെറാരു വഴിക്കു
പറഞ്ഞയയ്ക്കുകയും† െചയ്തേപ്പാൾ ്രപവൃത്തികളാലേല്ല
നീതീകരിക്കെപ്പട്ടത്? 26ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം നിർജീവം
ആയിരിക്കുന്നതുേപാെല, ്രപവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസവും
നിർജീവമാകുന്നു.

3
നാവിെന െമരുക്കുക

1 എെന്റ സേഹാദരങ്ങേള, കർശനമായ ശിക്ഷ
ലഭിക്കുെമന്ന് അറിയുന്നതുെകാണ്ട് നിങ്ങളിൽ
അധികംേപർ ഉപേദഷ്ടാക്കളാകരുത.് 2 പലതിലും
ഇടറിവീഴുന്നവരാണ് നാെമല്ലാവരും. ഒരാൾക്ക് വാക്കിൽ
പിഴവുസംഭവിക്കാതിരുന്നാൽ,അയാൾശരീരെത്തമുഴുവൻ
നിയ്രന്തിക്കാൻകഴിവുള്ളപക്വമതിയാണ്.

3 കുതിരെയ അനുസരിപ്പിക്കാൻ നാം അതിെന്റ വായിൽ
െചറിയ ഒരു കടിഞ്ഞാണിട്ട് ആ മൃഗെത്ത മുഴുവനായും
തിരിക്കുന്നു. 4കപ്പലിെന്റ ഉദാഹരണവുംഅതുേപാെലതെന്ന.
അതു വളെര വലുപ്പമുള്ളതും, കാറ്റിെന്റ ശക്തിയാൽ
ഓടുന്നതും ആെണങ്കിലും കപ്പിത്താൻ ഒരു െചറിയ
ചുക്കാൻെകാണ്ട് അതിെന തിരിച്ച് തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള
സ്ഥലേത്തക്കു െകാണ്ടുേപാകുന്നു. 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
അതു തിന്മയുെട ഒരു ്രപപഞ്ചംതെന്നയാണ്. അത് ഒരു
വ്യക്തിെയ മുഴുവനായി ദുഷിപ്പിക്കുകയും ജീവിതത്തിെന്റ
സർവേമഖലകൾക്കും തീ െകാളത്തുകയും നരകാഗ്നിയാൽ
സ്വയം ദഹിക്കുകയുംെചയ്യന്നു.

7 എല്ലാവിധ മൃഗങ്ങള ം പക്ഷികള ം ഇഴജന്തുക്കള ം
കടൽജീവികള ം െമരുങ്ങുന്നവയാണ;് മനുഷ്യൻ
ജീവജാലങ്ങെള െമരുക്കിയുമിരിക്കുന്നു. 8എന്നാൽനാവിെന

* 2:23 ഉൽ. 15:6 † 2:25 േയാശു. 2:1-21കാണുക.
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െമരുക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അത് അടങ്ങാത്ത
േദാഷമാണ്; മാരകമായവിഷം 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.
രണ്ടുതരംജ്ഞാനം

13 നിങ്ങളിൽ ജ്ഞാനവും വിേവകവും ഉള്ളവർ
ഉേണ്ടാ? എങ്കിൽ അയാൾ ജ്ഞാനത്തിെന്റ ലക്ഷണമായ
വിനയേത്താെട സൽ്രപവൃത്തികളാൽ സമ്പുഷ്ടമായ നല്ല
ജീവിതംെകാണ്ട് ആ ജ്ഞാനെത്ത െവളിെപ്പടുത്തെട്ട.
14എന്നാൽ, നിങ്ങൾക്കു ഹൃദയത്തിൽ കടുത്തഅസൂയയും
സ്വാർഥേമാഹവുമുെണ്ടങ്കിൽ ജ്ഞാനെത്തക്കുറിച്ച
്രപശംസിക്കുകയും സത്യെത്ത നിേഷധിക്കുകയുമരുത്.
15അങ്ങെനയുള്ള “ജ്ഞാനം”ൈദവികമല്ല;അത്ലൗകികവും
അനാത്മികവും ൈപശാചികവുമാണ്. 16 കാരണം,
അസൂയയും സ്വാർഥേമാഹവും ഉള്ളിടത്തു ്രകമരാഹിത്യവും
എല്ലാ ദുഷ ്്രപവൃത്തികള ം ഉണ്ട്.

17 എന്നാൽ സ്വർഗീയജ്ഞാനം, ഏറ്റവും ്രപഥമമായി
നിർമലമായിരിക്കും; കൂടാെത സമാധാനമുള്ളതും സൗമ്യവും
വിേധയത്വമുള്ളതും കാരുണ്യമുള്ളതും സത്ഫലങ്ങൾ
നിറഞ്ഞതും പക്ഷേഭദരഹിതവും നിഷ്കപടവുമായിരിക്കും.
18സമാധാനമുണ്ടാക്കുന്നവർശാന്തിയിൽവിതച്ച നീതിയുെട
ഫലം െകായ്യ ം.

4
ൈദവത്തിനുകീഴ്െപ്പടുക

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

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? 6ൈദവം നമുക്ക് കൃപ അധികം നൽകുന്നു;
അതുെകാണ്ടാണ,്
“ൈദവംഅഹങ്കാരികെളഎതിർക്കുന്നു,
എന്നാൽവിനയാന്വിതർക്ക്അവിടന്ന്കൃപെചാരിയുന്നു”†

എന്നുതിരുെവഴുത്തുപറയുന്നത.്
7 അതുെകാണ്ട,് ൈദവത്തിനു സ്വയം സമർപ്പിക്കുക;
പിശാചിേനാട് െചറുത്തുനിൽക്കുക, അേപ്പാൾ അവൻ
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,
അേപ്പാൾകർത്താവ് 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 ശക്തനായൈദവംതെന്ന. അയൽവാസിെയ
ന്യായംവിധിക്കാൻനിനക്ക്എന്ത്അധികാരം?

നാെളെയക്കുറിച്ച ്രപശംസിക്കരുത്
13 “ഇേന്നാ നാെളേയാ ഞങ്ങൾ ഏെതങ്കിലും
പട്ടണത്തിൽ െചന്ന് ഒരുവർഷം വ്യാപാരംെചയ്ത് ധനം

* 4:4 അതായത,് ൈദവവുമായുള്ള ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചവർ. ഇതു
വ്യഭിചരിക്കുന്നതിനുസമം. േഹാശ. 3:1കാണുക. † 4:6 സദൃ. 3:34
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സമ്പാദിക്കും” എന്നു പറയുന്നവേര, േകൾക്കുക: 14 നാെള
എങ്ങെനയുള്ളതായിരിക്കും എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ലേല്ലാ.
എന്താണ് നിങ്ങള െട ജീവിതം? ക്ഷണേനരേത്തക്കു
ദൃശ്യമാകുന്നതും പിെന്ന അദൃശ്യമാകുന്നതുമായ
മൂടൽമഞ്ഞുമാ്രതമേല്ല? 15 “കർത്തൃഹിതെമങ്കിൽമാ്രതം
ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്ന് ഇെതാെക്ക െചയ്യ ം”എന്നേല്ല നിങ്ങൾ
പറേയണ്ടത്? 16എന്നാൽ, നിങ്ങൾസ്വയം ്രപശംസിക്കുകയും
വീമ്പിളക്കുകയുംെചയ്യന്നു. ഇത്തരം ആത്മ്രപശംസ എല്ലാം
തിന്മയാണ്. 17 ഒരാൾ െചേയ്യണ്ടുന്ന നന്മ എന്താെണന്ന്
അറിഞ്ഞിട്ട ം അതു െചയ്യാതിരിക്കുന്നത് അവർക്കു
പാപമാണ.്

5
പീഡകരായധനികർെക്കാരു മുന്നറിയിപ്പ്

1 ധനികേര, നിങ്ങൾക്കു വരാനിരിക്കുന്ന
വിപത്തുകൾനിമിത്തം അലമുറയിട്ട കരയുക. 2 നിങ്ങള െട
സമ്പത്ത് ജീർണിച്ച ം വസ്്രതങ്ങൾ പുഴുവരിച്ച ം
േപായിരിക്കുന്നു. 3നിങ്ങള െട സ്വർണവും െവള്ളിയും ക്ലാവു
പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ക്ലാവ്, നിങ്ങൾക്കു വിേരാധമായി
സാക്ഷ്യം പറയുകയും തീേപാെല നിങ്ങള െട ശരീരെത്ത
കാർന്നുതിന്നുകയും െചയ്യ ം. ഈഅന്ത്യനാള 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 . 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 നിങ്ങൾസ്ഥിരചിത്തരാകുക.
9 സേഹാദരങ്ങേള, നിങ്ങൾ വിധിക്കെപ്പടാെത
ഇരിേക്കണ്ടതിന,് ആരും പരസ്പരം ദുരാേരാപണം

* 5:5 വിേശഷദിവസങ്ങളിൽ അറക്കാനായി മൃഗങ്ങെള
േപാഷിപ്പിക്കുന്നതുേപാെലഎന്നുവിവക്ഷ.
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ഉന്നയിക്കരുത്. ഇതാ, ന്യായാധിപൻ വാതിൽക്കൽ
ആയിരിക്കുന്നു!

10 സേഹാദരങ്ങേള, കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ
സംസാരിച്ച ്രപവാചകെര സഹനത്തിനും ദീർഘക്ഷമയ്ക്കും
മാതൃകയായിസ്വീകരിക്കുക. 11കഷ്ടതസഹിഷ്ണുതേയാെട
അഭിമുഖീകരിച്ചവെര നാം അനുഗൃഹീതരായി
പരിഗണിക്കുന്നു. ഇേയ്യാബിെന്റ സഹിഷ്ണുതെയക്കുറിച്ച
നിങ്ങൾ േകൾക്കുകയും കർത്താവു വരുത്തിയ ശുഭാന്ത്യം†
കാണുകയുംെചയ്തിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് ദയാപൂർണനും
കരുണാമയനുംആകുന്നു.

12 സർേവാപരി, എെന്റ സേഹാദരങ്ങേള,
സ്വർഗെത്തെക്കാേണ്ടാ ഭൂമിെയെക്കാേണ്ടാ മറ്റ്
എന്തിെനെയങ്കിലുംെകാേണ്ടാ നിങ്ങൾ ശപഥംെചയ്യരുത്.
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.
15വിശ്വാസേത്താെടയുള്ള ്രപാർഥനേരാഗിെയസൗഖ്യമാക്കും.
കർത്താവ് അയാെള എഴുേന്നൽപ്പിക്കും; അയാൾ
പാപംെചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ കർത്താവ് ക്ഷമിക്കും.
16ഇ്രപകാരം സൗഖ്യം ലഭിേക്കണ്ടതിന് പരസ്പരം പാപങ്ങൾ
ഏറ്റ പറഞ്ഞ് ഓേരാരുത്തർക്കുംേവണ്ടി മറ്റ ള്ളവർ
്രപാർഥിക്കണം. നീതിമാെന്റ ്രപാർഥന വളെര ശക്തവും
ഫല്രപദവുമാണ.്

17 ഏലിയാവും നെമ്മേപ്പാെലതെന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ
ആയിരുന്നു. മഴ െപയ്യാതിരിക്കാൻ അേദ്ദഹം ്രശദ്ധേയാെട
്രപാർഥിച്ചേപ്പാൾ േദശത്തു മൂന്നര വർഷേത്തക്കു മഴ
െപയ്തില്ല. 18അേദ്ദഹം വീണ്ടും ്രപാർഥിച്ചേപ്പാൾ ആകാശം
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

† 5:11 ഇേയ്യാ. 1:21; 2:10; 42:10-17കാണുക.
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മരണത്തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കും; അയാള െട അസംഖ്യമായ
പാപങ്ങൾമറയ്ക്കെപ്പടുകയും െചയ്യ ം.
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പേ്രതാസ്എഴുതിയ ഒന്നാംേലഖനം
1 േയശു്രകിസ്തുവിെന്റഅെപ്പാസ്തലനായപേ്രതാസ,്

െപാേന്താസ്, ഗലാത്യ, കപ്പേദാക്യ, ഏഷ്യ,
ബിഥുന്യ എന്നീ ്രപവിശ്യകളിൽ ്രപവാസികളായി
ചിതറിപ്പാർക്കുന്ന െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവർക്ക്, എഴുതുന്നത്:
2 പിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ പൂർവജ്ഞാനത്തിന്
അനുസൃതമായി െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവരായ നിങ്ങൾ,
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലുള്ള വിശുദ്ധീകരണത്താൽ
േയശു്രകിസ്തുവിെന അനുസരിക്കുന്നവരും
അവിടെത്ത രക്തത്താൽ വിശുദ്ധി ലഭിച്ചവരും
ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നേല്ലാ.

നിങ്ങൾക്കു കൃപയും സമാധാനവും സമൃദ്ധമായി
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

നിത്യജീവെന്റ ്രപത്യാശക്കായിൈദവത്തിനുസ്േതാ്രതം
3 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
പിതാവായ ൈദവത്തിനു സ്േതാ്രതം! ൈദവത്തിെന്റ
മഹാകരുണയാൽ, മരിച്ചവരിൽനിന്ന് േയശു്രകിസ്തു
പുനരുത്ഥാനംെചയ്തതിലൂെട ജീവനുള്ള ്രപത്യാശയിേലക്കു
നമുക്കു പുതുജനനം നൽകിയിരിക്കുന്നു. 4 ഈ
്രപത്യാശ, അനശ്വരവും നിർമലവും ്രപഭ മങ്ങാത്തതും
സ്വർഗത്തിൽ സൂക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതുമായ
ഓഹരി നാം സ്വന്തമാേക്കണ്ടതിനാണ.് 5 അങ്ങെന,
അന്ത്യകാലത്തു െവളിെപ്പടാൻ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന
രക്ഷയ്ക്കായി, വിശ്വാസത്താൽ നാം ൈദവശക്തിയിൽ
സംരക്ഷിക്കെപ്പടുന്നു. 6 ഇേപ്പാൾ ചുരുങ്ങിയ സമയേത്തക്ക്
വിവിധ കഷ്ടതകൾമൂലം വ്യാകുലെപ്പേടണ്ടിവന്നാലും
നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന രക്ഷയിൽ അത്യന്തം
ആനന്ദിക്കുക. 7ഈ സഹനം നിങ്ങള െട വിശ്വാസത്തിെന്റ
മാറ്റ രയ്ക്കലാണ.് അഗ്നിയിൽ സ്ഫുടം െചയ്യെപ്പടുന്ന,
നശ്വരമായ തങ്കെത്തക്കാൾ അമൂല്യമാണ് നിങ്ങള െട
വിശ്വാസത്തിെന്റ പരിശുദ്ധി. േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
്രപത്യക്ഷതയിൽ അത് സ്തുതിക്കും മഹത്ത്വത്തിനും
ബഹുമാനത്തിനും കാരണമാകും. 8 നിങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിെന
കണ്ടിട്ടിെല്ലങ്കിലും അവിടെത്ത സ്േനഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ
ഇേപ്പാൾ അവിടെത്ത കാണുന്നിെല്ലങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നു,
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അങ്ങെന നിങ്ങൾ േതേജാമയവും അവർണനീയവുമായ
ആനന്ദത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 9 കാരണം
നിങ്ങള െട വിശ്വാസത്തിെന്റ അന്തിമഫലമായ ്രപാണരക്ഷ
കരസ്ഥമാക്കുകയാണേല്ലാ.

10 നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്ന കൃപെയക്കുറിച്ച്
വളെര ്രശദ്ധെചലുത്തി സസൂക്ഷ്മം അേന്വഷിച്ചിട്ടാണ്
ഈ രക്ഷെയക്കുറിച്ച് ്രപവാചകർ ്രപവചിച്ചത്.
11 അവരിലുള്ള ്രകിസ്തുവിെന്റ ആത്മാവ,് ്രകിസ്തു
േനരിടാൻ േപാകുന്ന കഷ്ടതെയയും അതിെന
തുടർന്നുള്ള മഹത്ത്വെത്തയുംകുറിച്ച ്രപവചിക്കുകയും
അതിെന്റ സമയവും സന്ദർഭവും കെണ്ടത്താൻ
്രശമിക്കുകയും െചയ്തു. 12 അവർ ഈ ശു്രശൂഷയിലൂെട
െചയ്ത െവളിെപ്പടുത്തലുകൾ അവർക്കുേവണ്ടി
അല്ലായിരുന്നു, പിെന്നേയാ, നിങ്ങെള ഉേദ്ദശിച്ചായിരുന്നു.
സ്വർഗത്തിൽനിന്നയച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങേളാടു
സുവിേശഷം അറിയിച്ചവരിലൂെടയാണ് അതിേപ്പാൾ
നിങ്ങേളാടു ്രപേഘാഷിച്ചിരിക്കുന്നത—്ൈദവദൂതന്മാർേപാലും
ഈ വസ്തുതകെളക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ത്വരേയാടുകൂടി
ഇരിക്കുന്നു.

വിശുദ്ധരാകുക
13 ആകയാൽ നിങ്ങൾ അചഞ്ചലചിത്തരായി,
പൂർണസുേബാധേത്താെട, േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
്രപത്യക്ഷതയിൽ നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന കൃപയിൽ
നിങ്ങള െട ്രപത്യാശ ഉറപ്പിക്കുക. 14നിങ്ങൾഅജ്ഞതയിൽ
ജീവിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ദുഷ്ടേമാഹങ്ങൾക്ക്
അനുരൂപമാകാെത നിങ്ങൾ അനുസരണയുള്ള
മക്കളായിത്തീരുക. 15 നിങ്ങെള െതരെഞ്ഞടുത്ത* ൈദവം
വിശുദ്ധനാകുകയാൽ, നിങ്ങള ം സകല്രപവൃത്തികളിലും
വിശുദ്ധിയുള്ളവരാകുക. 16 “ഞാൻവിശുദ്ധൻആകുകയാൽ
നിങ്ങള ം വിശുദ്ധർആയിരിക്കുക”†എന്നു തിരുെവഴുത്തിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ട ണ്ടേല്ലാ.

17ഓേരാരുത്തരുെടയും ്രപവൃത്തികൾക്ക്അനുസൃതമായി,
പക്ഷേഭദംകൂടാെത ന്യായംവിധിക്കുന്ന ൈദവെത്ത
നിങ്ങൾ പിതാെവന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഭൂമിയിെല
നിങ്ങള െട ്രപവാസജീവിതം ഭയഭക്തിേയാെട ആയിരിക്കെട്ട.
18 നിങ്ങള െട പൂർവികരിൽനിന്നു സ്വായത്തമാക്കിയ
അർഥശൂന്യമായ പാരമ്പര്യത്തിൽനിന്നു നിങ്ങള െട
വിേമാചനം സാധിച്ചത് സ്വർണം, െവള്ളി മുതലായ
നശ്വരമായവസ്തുക്കൾെകാണ്ടല്ല, 19പിെന്നേയാ,നിർമലവും

* 1:15 മൂ.ഭാ. വിളിച്ച † 1:16 േലവ്യ. 11:44,45; 19:2; 20:7
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കളങ്കരഹിതവുമായ ്രകിസ്തു എന്ന കുഞ്ഞാടിെന്റ
അമൂല്യരക്തത്താൽ ആണ.് 20 േലാകാരംഭത്തിനു
മുമ്പുതെന്ന നിങ്ങള െട വീെണ്ടടുപ്പ വിലയാകാൻ
ൈദവം ്രകിസ്തുവിെന െതരെഞ്ഞടുത്തിരുന്നു.
എങ്കിലും ഈ അന്തിമദിനങ്ങളിലാണ് ൈദവം
്രകിസ്തുവിെന നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപത്യക്ഷനാക്കിയത.്
21 ്രകിസ്തുവിെന മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിക്കുകയും
േതജസ്കരിക്കുകയുംെചയ്ത ൈദവത്തിൽ, ്രകിസ്തു
മുഖാന്തരം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങെന നിങ്ങള െട
വിശ്വാസവും ്രപത്യാശയും ൈദവത്തിൽ ആയിരിക്കുകയും
െചയ്യന്നു.

22 നിങ്ങൾ സത്യം അനുസരിച്ചതിലൂെട നിങ്ങൾക്ക്
വിശുദ്ധീകരണം ലഭിച്ച ; അത് നിഷ്കപടമായ
സേഹാദരസ്േനഹത്തിനുേവണ്ടിയാണ്, അതുെകാണ്ട്
നിങ്ങൾ ഹൃദയശുദ്ധിേയാെട പരസ്പരം ഗാഢമായി
സ്േനഹിക്കുക. 23 നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്
നശ്വരബീജത്താലല്ല; അനശ്വരവും ജീവനുള്ളതും
ശാശ്വതവുമായൈദവവചനത്താൽത്തെന്ന.
24 “എല്ലാ മാനവരും തൃണസമാനരും,
അവരുെടസർവമഹിമയും വയലിെലപൂേപാെലയും!

പുല്ല വാടുന്നു,പൂക്കൾെകാഴിയുന്നു;
25കർത്താവിെന്റവചനേമാ ചിരകാലേത്തക്കുമുള്ളത.്”‡

ആ തിരുവചനംതെന്നയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാട് അറിയിച്ച
സുവിേശഷം.

2
1 അതുെകാണ്ട് സകലവിേദ്വഷവും സകലവഞ്ചനയും
കപടഭാവവുംഅസൂയയുംഎല്ലാവിധഅപവാദ്രപചാരണങ്ങള ം
ഉേപക്ഷിക്കുക. 2-3 കർത്താവ് നല്ലവെനന്ന് നിങ്ങൾ
രുചിച്ചറിഞ്ഞിട്ട ണ്ടേല്ലാ. ആകയാൽ, ശുദ്ധമായ
ആത്മികപാൽ കുടിക്കാൻ നവജാതശിശുക്കെളേപ്പാെല
അതിയായിആ്രഗഹിക്കുക.അങ്ങെനനിങ്ങൾക്ക്രക്ഷയിൽ
വളരാൻസാധിക്കും.
ജീവനുള്ളപാറയും െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടജനവും

4 മനുഷ്യർ ഉേപക്ഷിച്ചതും എന്നാൽ ൈദവം
െതരെഞ്ഞടുത്തതും അമൂല്യവും ജീവനുള്ള
പാറയുമായ ്രകിസ്തുവിെന്റ അടുേത്തക്കാണ് നിങ്ങൾ
വന്നുേചർന്നിരിക്കുന്നത്. 5 േയശു്രകിസ്തുമുേഖന
ൈദവത്തിന് സ്വീകാര്യമായ ആത്മികയാഗങ്ങൾ
അർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ളവിശുദ്ധപുേരാഹിതഗണമായിത്തീരണം

‡ 1:25 െയശ. 40:6-8
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നിങ്ങൾ. അതിനായി ജീവനുള്ള കല്ല കെളെപ്പാെല
ഒരു ആത്മികഗൃഹമായി പണിയെപ്പടുകയാണ്.
6തിരുെവഴുത്തിൽഇ്രപകാരംഎഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു,
“ഇതാ,സീേയാനിൽഞാെനാരു കല്ല്സ്ഥാപിക്കുന്നു,
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടതും അമൂല്യവുമായ ഒരു
മൂലക്കല്ല തെന്ന;

കർത്താവിൽവിശ്വസിക്കുന്നആരും
ഒരിക്കലും ലജ്ജിതരാകുകയില്ല.”*

7വിശ്വസിക്കുന്നനിങ്ങൾക്ക്ഈശിലഅമൂല്യമാണ,്എന്നാൽ
വിശ്വസിക്കാത്തവർേക്കാ,
“ശില്പികൾ ഉേപക്ഷിച്ചആകല്ല തെന്ന
മൂലക്കല്ലായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.”†

8മാ്രതമല്ല,
“ഇത് കാലിടറിക്കുന്നകല്ല ം
നിലംപരിചാക്കുന്നപാറയുമാണ.്”‡

വചനം അനുസരിക്കാത്തവർക്ക് കാലിടറുന്നു. അതാണ്
അവരുെട നിേയാഗം.

9 എന്നാൽ, അന്ധകാരത്തിൽനിന്ന് നിങ്ങെള
അത്ഭുതേജ്യാതിയിേലക്കു വിളിച്ച,് െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട
ജനവും രാജകീയ പുേരാഹിതഗണവും വിശുദ്ധജനതയും
ൈദവത്തിെന്റ സ്വന്തം അവകാശവുമാക്കിത്തീർത്തത്
അവിടെത്തമാഹാത്മ്യെത്തവർണിക്കുന്നതിനുേവണ്ടിയാണ.്
10 ഒരുകാലത്ത് നിങ്ങൾൈദവജനംആയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ
ഇേപ്പാൾൈദവത്തിെന്റജനമാണ്. ഒരിക്കൽനിങ്ങൾകരുണ
ലഭിക്കാത്തവർആയിരുന്നു,എന്നാൽഇേപ്പാേഴാ,നിങ്ങൾക്ക്
കരുണലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.
െയഹൂേദതരസമൂഹത്തിൽആത്മികരായി ജീവിക്കുക

11 ്രപിയേര, വിേദശികള ം അഭയാർഥികള മായി
ഈ േലാകത്ത് വസിക്കുന്ന നിങ്ങള െട ്രപാണേനാടു
േപാരാടുന്ന എല്ലാ പാപകരമായ ആസക്തികളിൽനിന്നും
ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങെള നിർബന്ധിക്കുന്നു.
12 െയഹൂേദതരരുെട ഇടയിൽ നിങ്ങള െട െപരുമാറ്റം
മാന്യമായിരിക്കണം, നിങ്ങൾ ദുർവൃത്തെരന്ന്
അവർ വ്യാജ്രപചാരണം നടത്തിയാലും നിങ്ങള െട
സൽ്രപവൃത്തികൾ വീക്ഷിച്ച് കർത്താവിെന്റ
സന്ദർശനദിവസത്തിൽ അവർ ൈദവെത്ത
മഹത്ത്വെപ്പടുത്തും.

13 കർത്താവിെന ഓർത്ത്, മാനുഷികമായ എല്ലാ
വ്യവസ്ഥാപിത അധികാരികൾക്കും വിേധയരാകുക;
പരമാധികാരി എന്നനിലയിൽ രാജാവിനും 14 അേദ്ദഹം

* 2:6 െയശ. 28:16 † 2:7 സങ്കീ. 118:22 ‡ 2:8 െയശ. 8:14
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നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾക്കും വിേധയരാകുക.
കുറ്റവാളികെള ശിക്ഷിക്കാനും നന്മ ്രപവർത്തിക്കുന്നവെര
അഭിനന്ദിക്കാനുമാണ് ഇവർ നിയമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്.
15 വ്യാജ്രപചാരണം നടത്തുന്നവരുെട അറിവില്ലായ്മെയ
നിങ്ങൾ നന്മ െചയ്തുെകാണ്ട് നിശ്ശബ്ദമാക്കണം
എന്നതാണ് ൈദവഹിതം. 16 നിങ്ങൾ സ്വത്രന്തരാണ്,
എന്നാൽ ൈദവത്തിെന്റ ദാസരുമാണ.് അതുെകാണ്ട്
നിങ്ങള െട സ്വാത്രന്ത്യം തിന്മെചയ്യന്നതിനു മറയാക്കരുത്.
17എല്ലാവെരയും ബഹുമാനിക്കുക. സേഹാദരസമൂഹെത്ത
സ്േനഹിക്കുക, ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുക, ഭരണാധികാരിെയ
ബഹുമാനിക്കുക.

18 ദാസേര, നിങ്ങള െട യജമാനന്മാർക്ക് എല്ലാ
അർഥത്തിലും ബഹുമാനം നൽകി അവർക്ക്
കീഴടങ്ങിയിരിക്കുക. നല്ലവെരയും മാന്യെരയുംമാ്രതമല്ല
്രകൂരെരയും ബഹുമാനിക്കുക. 19 ഒരാൾ അന്യായമായി
കഷ്ടത അനുഭവിക്കുേമ്പാൾ ൈദവാവേബാധം§ നിമിത്തം
സഹിക്കുകയാെണങ്കിൽ അതു ്രപശംസനീയമാണ.്
20 െതറ്റ െചയ്തതിന് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ട,് പിന്നീട്
“ഞാൻ അതു ക്ഷമേയാടുകൂടി സഹിച്ച ” എന്നു
പറയുന്നതിൽ എന്തു േനട്ടമാണുള്ളത?് നന്മ െചയ്തിട്ട
ശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണ്ടിവരികയും അതു ക്ഷമേയാെട
സഹിക്കുകയുംെചയ്യന്നത് ൈദവത്തിനു ്രപസാദകരമാണ.്
21 ഇങ്ങെന കഷ്ടത സഹിക്കുന്നതിനുേവണ്ടിയാണ് ൈദവം
നിങ്ങെള വിളിച്ചിരിക്കുന്നത.് ്രകിസ്തു നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
കഷ്ടം സഹിച്ചത് നിങ്ങൾ അവിടെത്ത മാതൃക
പിൻതുടേരണ്ടതിനുേവണ്ടിയായിരുന്നു.
22 “അവിടന്ന് ഒരു പാപവും െചയ്തിട്ടില്ല,
അവിടെത്തനാവിൽഒരു വഞ്ചനയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.”*

23 അധിേക്ഷപിക്കെപ്പട്ട െവങ്കിലും അവിടന്ന് അതിനു
പകരംേചാദിച്ചില്ല, പീഡിപ്പിക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ ആെരയും
ഭീഷണിെപ്പടുത്തിയതുമില്ല; പിെന്നേയാ, ന്യായമായി വിധി
നടപ്പാക്കുന്ന ൈദവത്തിൽ സ്വയം ഭരേമൽപ്പിക്കുകയാണു
െചയ്തത്. 24നാം പാപത്തിനു മരിക്കുകയും†നീതിക്കുേവണ്ടി
ജീവിക്കുകയുംെചേയ്യണ്ടതിന്, “്രകിസ്തു നമ്മുെട
പാപം സ്വശരീരത്തിൽ വഹിച്ച െകാണ്ട് ്രകൂശിേന്മൽ
കയറി; അവിടെത്ത മുറിവുകളാൽ നിങ്ങൾക്കു സൗഖ്യം
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു; 25 നിങ്ങൾ വഴിെതറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന
ആടുകെളേപ്പാെലയായിരുന്നു;”‡ എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ

§ 2:19 അതായത,്ൈദവഹിതം നിറേവറ്റ ന്നതിൽഅഥവാ,ൈദവഭയംനിമിത്തം
* 2:22 െയശ. 53:9 † 2:24 പാപത്തിനു നമ്മിൽ യാെതാരു ്രപഭാവവും
െചലുത്താൻകഴിയില്ലഎന്നുവിവക്ഷ. ‡ 2:25 െയശ. 53:4-6കാണുക.
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നിങ്ങള െട ഇടയനും ്രപാണെന്റ നാഥനുമായ ്രകിസ്തുവിെന്റ
അടുക്കലാണ് നിങ്ങൾതിരിെകഎത്തിേച്ചർന്നിരിക്കുന്നത.്

3
1 ഭാര്യമാേര, നിങ്ങള െട ഭർത്താക്കന്മാർ വചനം
അനുസരിക്കാത്തവർ ആെണങ്കിൽക്കൂടി അവർക്ക്
വിേധയരാകുക. 2 വാച്യമായ ഉപേദശംകൂടാെതതെന്ന
ആദരപൂർണവും നിർമലവുമായ നിങ്ങള െട
െപരുമാറ്റംെകാണ്ട് അവെര േനടാൻ സാധിക്കും.
3വിചി്രതമായ േകശാലങ്കാരം, സ്വർണാഭരണം, േമാടിേയറിയ
ഉടയാടകൾ എന്നീ ബാഹ്യ അലങ്കാരങ്ങളിലാകരുത്
നിങ്ങള െട സൗന്ദര്യം; 4പിെന്നേയാ, വിനീതവും ശാന്തവുമായ
മേനാഭാവേത്താടുകൂടിയഅനശ്വരസൗന്ദ്യര്യമുള്ളആന്തരിക
വ്യക്തിത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം. ഇതാണ്
ൈദവദൃഷ്ടിയിൽ അമൂല്യം. 5 ഇങ്ങെനയാണ് ൈദവത്തിൽ
്രപത്യാശ െവച്ചിരുന്ന, വിശുദ്ധവനിതകൾ പൂർവകാലങ്ങളിൽ
സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്കു വിേധയെപ്പട്ട് സ്വയം
അലങ്കരിച്ചിരുന്നത്. 6 സാറ അ്രബാഹാമിെന “യജമാനാ”
എന്നു വിളിച്ച് അനുസരിച്ചതുേപാെല േയാഗ്യമായത്,
അൽപ്പംേപാലും േപടിയില്ലാെത നിങ്ങൾ ്രപവർത്തിച്ചാൽ
നിങ്ങള ംസാറയുെട പു്രതിമാർ.

7 അങ്ങെനതെന്ന ഭർത്താക്കന്മാരും സ്്രതീകൾ
ദുർബലപാ്രതങ്ങളാെണന്ന് അറിഞ്ഞ,് അവരും
ജീവെന്റ കൃപയ്ക്ക് നിങ്ങേളാെടാപ്പം കൂട്ടവകാശികൾ
ആയിരിക്കുകയാൽ, അവർക്ക് ബഹുമാനം നൽകി
അവേരാെടാപ്പം പരസ്പരധാരണേയാെട വസിക്കുക.
അങ്ങെനയായാൽ നിങ്ങള െട ്രപാർഥനയ്ക്ക് തടസ്സം
േനരിടുകയില്ല.

നന്മെചയ്തിട്ട പീഡനംസഹിക്കുക
8 സർേവാപരി, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഐകമത്യേത്താെട
ജീവിക്കുക എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു.
സഹാനുഭൂതിയും സേഹാദരസ്േനഹവും ദയയും
താഴ്മയും ഉള്ളവരായിരിക്കുക. 9 തിന്മയ്ക്കു പകരം
തിന്മ െചയ്യാെതയും അധിേക്ഷപത്തിനു ്രപതികാരമായി
അധിേക്ഷപിക്കാെതയും ഇരിക്കുക. അവയ്ക്കുപകരം
അനു്രഗഹം നൽകുക. ഇങ്ങെന ്രപവർത്തിച്ച െകാണ്ട്
അനു്രഗഹങ്ങൾ അവകാശമാക്കാനാണ് നിങ്ങെള
വിളിച്ചിരിക്കുന്നത.്
10 “ജീവെനസ്േനഹിക്കുകയും
ശുഭദിനങ്ങൾകാംക്ഷിക്കുകയുംെചയ്യന്നവർ

അവരുെട നാവിെനതിന്മയിൽനിന്നും
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അവരുെട അധരങ്ങെള കപടഭാഷണത്തിൽനിന്നും
സൂക്ഷിക്കുക.

11തിന്മയിൽനിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ്സൽ്രപവൃത്തികൾെചയ്യ ക;
സമാധാനംഅേന്വഷിച്ച്അതിെനപിൻതുടരുക.

12കർത്താവിെന്റ ദൃഷ്ടി നീതിനിഷ്ഠരുെടേമൽആകുന്നു
അവിടെത്ത കാതുകൾ അവരുെട ്രപാർഥന
്രശദ്ധിക്കുന്നു,

എന്നാൽ കർത്താവിെന്റ മുഖം തിന്മ ്രപവർത്തിക്കുന്നവർക്ക്
എതിരാകുന്നു.”*

13 നിങ്ങൾ നന്മെചയ്യാൻ വ്യ്രഗരാെണങ്കിൽ ആര്
നിങ്ങെള ഉപ്രദവിക്കും? 14 നന്മ െചയ്തിട്ട ം കഷ്ടം
സഹിക്കുെന്നങ്കിൽ നിങ്ങൾ അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും.
“നിങ്ങെള ഉപ്രദവിക്കുന്നവരുെട ഭീഷണികൾ ഭയെപ്പടരുത,്
അത് ഓർത്ത് വിഷണ്ണരാകരുത.്”† 15 നിങ്ങള െട
ഹൃദയത്തിൽ ്രകിസ്തുവിെന കർത്താവായി ്രപതിഷ്ഠിക്കൂ.
നിങ്ങൾക്കുള്ള ്രപത്യാശെയആെരങ്കിലും േചാദ്യംെചയ്താൽ
മാന്യതേയാടും ബഹുമാനേത്താടും അതിന് ്രപതിവദിക്കാൻ
എേപ്പാഴും സന്നദ്ധരായിരിക്കണം. 16 നല്ല മനസ്സാക്ഷി
ഉള്ളവരായിരിക്കുക; അങ്ങെനെയങ്കിൽ ്രകിസ്തുവിലുള്ള
നിങ്ങള െട നല്ല െപരുമാറ്റെത്തക്കുറിച്ച് അപവാദം
പറയുന്നവർ ലജ്ജിതരായിേപ്പാകും. 17 നിങ്ങൾ
കഷ്ടത സഹിക്കുന്നതു ൈദവഹിതെമങ്കിൽ തിന്മ
െചയ്തിട്ട സഹിക്കുന്നതിെനക്കാൾ, നന്മ െചയ്തിട്ട
സഹിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. 18അതുേപാെല നീതിമാനായ
്രകിസ്തു, നീതിെകട്ടവരായ നെമ്മ ൈദവേത്താട്
അടുപ്പിേക്കണ്ടതിന്, ഒരിക്കലായി നമ്മുെട പാപംനിമിത്തം
കഷ്ടത അനുഭവിച്ച . അവിടന്ന് ശരീരത്തിൽ
വധിക്കെപ്പട്ട െവങ്കിലും ആത്മാവിൽ ജീവിപ്പിക്കെപ്പട്ട .
19 ആത്മാവിൽ അവിടന്ന് െചന്ന് തടവറയിെല
ആത്മാക്കേളാടു ്രപസംഗിച്ച . 20 അവരാകെട്ട, മുമ്പ്
േനാഹയുെട കാലത്ത്, െപട്ടകം നിർമിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ
ൈദവം ദീർഘക്ഷമേയാെട കാത്തിരുന്നിട്ട ം
ൈദവത്തിെന്റ മുന്നറിയിപ്പ കെള അവഗണിച്ചവരാണ്.
െപട്ടകത്തിെന്റ പണി പൂർത്തീകരിച്ചേശഷം, കുറച്ച േപർ,
എട്ട േപർമാ്രതം, െപട്ടകത്തിലൂെട ്രപളയത്തിൽനിന്ന്
രക്ഷെപ്പട്ട . 21 ആ ജലം സ്നാനത്തിെന്റ ഒരു
്രപതീകം! അത് നിങ്ങള െട ശരീരത്തിൽനിന്ന് മാലിന്യം
നീക്കിക്കളയുന്നതിനല്ല; മറിച്ച,് ൈദവേത്താടു നാം െചയ്യന്ന
നല്ല മനസ്സാക്ഷിക്കുള്ള ഉടമ്പടിയാണ്. േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
ഉയിർപ്പിലൂെടയാണ് നിങ്ങള െട രക്ഷ സാധ്യമാകുന്നത്.
* 3:12 സങ്കീ. 34:12-16 † 3:14 െയശ. 8:12
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22 അവിടന്ന് സ്വർഗാേരാഹണംെചയ്ത് ൈദവത്തിെന്റ
വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. ദൂതന്മാരും അധികാരങ്ങള ം
ശക്തികള ം ്രകിസ്തുവിന്അധീനമായിരിക്കുന്നു.

4
ൈദവത്തിനുേവണ്ടി ജീവിക്കുക

1 ്രകിസ്തു ശരീരത്തിൽ കഷ്ടം സഹിച്ചതിനാൽ
നിങ്ങള ം അതുേപാെലതെന്ന കഷ്ടം സഹിക്കാൻ
സന്നദ്ധരായിരിക്കുക. കാരണം, ശാരീരിക കഷ്ടതകൾ
പാപത്തിന് തടയിടുന്നു. 2 തത്ഫലമായി ശാരീരിക കഷ്ടത
അനുഭവിക്കുന്നവ്യക്തി,പാപകരമായമാനുഷികേമാഹങ്ങൾ
പൂർത്തീകരിക്കാനല്ല, മറിച്ച,് ശിഷ്ടായുസ്സ്
ൈദവഹിതം അേന്വഷിക്കുന്നയാളായി ജീവിക്കും.
3 കഴിഞ്ഞകാലങ്ങളിൽ, െയഹൂേദതരർ ഇഷ്ടെപ്പട്ടതും
അവർ അനുവർത്തിച്ച വന്നതുമായ, കുത്തഴിഞ്ഞ
ജീവിതരീതി, ദുർേമാഹം, മദ്യപാനം, മദിേരാത്സവം,
കൂത്താട്ടം, നിഷിദ്ധമായ വി്രഗഹാരാധന തുടങ്ങിയവയിൽ
നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നു. 4 അവരുെട അപരിഷ്കൃതവും
നാശകരവുമായ ചര്യകളിൽ നിങ്ങൾ അവേരാെടാപ്പം
പങ്കു േചരാത്തതിൽ അവർ അത്ഭുതെപ്പടുകയും
നിങ്ങെള ദുഷിക്കുകയുംെചയ്യന്നു. 5 എന്നാൽ
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവെരയും മരിച്ചവെരയും ന്യായംവിധിക്കാൻ
തയ്യാറായിരിക്കുന്ന ൈദവത്തിനുമുമ്പാെക അവർ
കണക്കു േബാധിപ്പിേക്കണ്ടിവരും. 6 അതുെകാണ്ടാണ്
ഇേപ്പാൾ മൃതാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നവേരാടും സുവിേശഷം
്രപസംഗിച്ചത.് അവർ സകലമനുഷ്യെരയുംേപാെല
മരണത്തിന് വിധിക്കെപ്പടുന്നവെരങ്കിലും ആത്മാവിൽ
ൈദവെത്തേപ്പാെലജീവിക്കുന്നു.

7 എന്നാൽ, സകലത്തിെന്റയും അന്ത്യം
ആസന്നമായിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടു നിങ്ങൾ
്രപാർഥനയിൽ സമചിത്തതയും ജാ്രഗതയും പുലർത്തുക.
8 സർേവാപരി പരസ്പരം അഗാധമായി സ്േനഹിക്കുക;
സ്േനഹം സംഖ്യാതീതമായ പാപങ്ങൾ മറയ്ക്കുന്നു.
9 പരാതികൂടാെത പരസ്പരം ആതിഥ്യമര്യാദ കാണിക്കുക.
10 ൈദവത്തിൽനിന്നു ലഭിച്ച വിവിധ കൃപാദാനങ്ങള െട
നല്ല കാര്യസ്ഥരായി ഓേരാരുത്തരും തങ്ങൾക്കു
ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ദാനങ്ങൾ മറ്റള്ളവെര േസവിക്കുന്നതിനായി
ഉപേയാഗിക്കുക. 11 ്രപസംഗിക്കുന്നയാൾ ൈദവത്തിെന്റ
അരുളപ്പാടുകൾ ്രപസ്താവിക്കെട്ട. ശു്രശൂഷിക്കുന്നയാൾ
ൈദവം നൽകിയ ശക്തിക്കനുസൃതമായി അതു
െചയ്യെട്ട. അങ്ങെന േയശു്രകിസ്തുവിലൂെട
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ൈദവത്തിെന്റ നാമം എല്ലാവിധത്തിലും മഹത്ത്വെപ്പടെട്ട.
അവിടേത്തക്ക് മഹത്ത്വവും അധികാരവും എെന്നേന്നക്കും
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.ആേമൻ.
്രകിസ്ത്യാനിആയിരിക്കുന്നതിലുള്ളകഷ്ടത

12 ്രപിയേര, നിങ്ങള െട മാറ്റ രയ്ക്കുന്ന അഗ്നിപരീക്ഷകൾ
േനരിടുേമ്പാൾ അസാധാരണമായത് എേന്താ സംഭവിച്ച
എന്നതുേപാെല അത്ഭുതെപ്പടരുത;് 13 ്രകിസ്തുവിെന്റ
കഷ്ടതകളിൽ നിങ്ങൾ പങ്കാളികളാകുന്നതിൽ
ആനന്ദിക്കുകയാണ് േവണ്ടത.് അങ്ങെന
അവിടെത്ത മഹത്ത്വം െവളിെപ്പടുേമ്പാൾ നിങ്ങൾക്ക്
അത്യധികം ആനന്ദിക്കാൻ സാധിക്കും. 14 നിങ്ങൾ
്രകിസ്തുവിെന്റ നാമംമൂലം അവേഹളിക്കെപ്പടുെന്നങ്കിൽ,
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവരാണ്. കാരണം, മഹത്ത്വത്തിെന്റ
ആത്മാവായ ൈദവാത്മാവ് നിങ്ങള െടേമൽ
അധിവസിക്കുന്നു. 15 നിങ്ങൾ െകാലപാതകിേയാ
േമാഷ്ടാേവാ ദുഷ്കർമിേയാ അന്യരുെട കാര്യങ്ങളിൽ
അനാവശ്യമായി ഇടെപടുന്നയാേളാ ആയിട്ടല്ല
കഷ്ടം സഹിേക്കണ്ടത്. 16 ്രകിസ്ത്യാനിയായിട്ട്
പീഡനം സഹിക്കുന്നതിൽ ലജ്ജിേക്കണ്ടതില്ല; മറിച്ച്,
്രകിസ്തുവിെന്റ നാമം വഹിച്ച െകാണ്ട് ൈദവെത്ത
മഹത്ത്വെപ്പടുത്തുകയാണു േവണ്ടത.് 17ൈദവഭവനത്തിൽ
ന്യായവിധി ആരംഭിക്കാൻ സമയം ആസന്നമായിരിക്കുന്നു;
അത് നമ്മിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നെതങ്കിൽ ൈദവത്തിെന്റ
സുവിേശഷംഅനുസരിക്കാത്തവരുെടഗതിഎന്തായിരിക്കും!
18 “നീതിനിഷ്ഠർ രക്ഷ്രപാപിക്കുന്നത് ദുഷ്കരെമങ്കിൽ,
അഭക്തരുെടയും പാപികള െടയും ഗതിഎന്താകും!”*

19 അതുെകാണ്ട,് ൈദവഹിത്രപകാരം കഷ്ടം
അനുഭവിക്കുന്നവർ, വിശ്വസ്തനായ ്രസഷ്ടാവിനു
തങ്ങെളത്തെന്ന സമർപ്പിച്ച െകാണ്ട് നന്മ
്രപവർത്തിച്ച െകാണ്ടിരിക്കെട്ട.

5
സഭാമുഖ്യന്മാരുംൈദവജനവും

1 ്രകിസ്തുവിെന്റ പീഡാനുഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയും
ഇനി െവളിെപ്പടാനിരിക്കുന്ന മഹത്ത്വത്തിെന്റ
പങ്കാളിയും നിങ്ങള െട ഒരു കൂട്ട മുഖ്യനുമായ
ഞാൻ നിങ്ങള െട മധ്യത്തിൽ ശു്രശൂഷെചയ്യന്ന
സഭാമുഖ്യന്മാെര ഉദ്േബാധിപ്പിക്കുന്നത:് 2 നിങ്ങള െട
പരിപാലനത്തിന് ഏൽപ്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ൈദവത്തിെന്റ

* 4:18 സദൃ. 11:31കാണുക.
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ആട്ടിൻപറ്റെത്ത േമയിക്കുക; നിങ്ങൾ അതു
െചയ്യണെമന്ന് ൈദവം ആ്രഗഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ,
പിറുപിറുക്കേലാെടയല്ല, പൂർണമനേസ്സാെട;
ലാേഭച്ഛേയാെടയല്ല, നിസ്വാർഥതേയാെടതെന്ന െചയ്യ ക.
3 നിങ്ങള െട പരിപാലനത്തിൻകീഴിലുള്ള ജനങ്ങെള
അടക്കിഭരിക്കുകയല്ല; പിെന്നേയാ അവരുെടമുമ്പാെക നല്ല
മാതൃകകളായിരിക്കുകയാണ് േവണ്ടത്. 4 ഇങ്ങെനയായാൽ
ഇടയേ്രശഷ്ഠൻ ്രപത്യക്ഷെപ്പടുേമ്പാൾ നിങ്ങൾക്ക്
ഒളിമങ്ങാത്തമഹത്ത്വത്തിെന്റകിരീടം ലഭിക്കും.

5 അതുേപാെലതെന്ന യുവാക്കേള, നിങ്ങൾ
സഭാമുഖ്യന്മാർക്കു വിേധയരാകുക. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
വിനയം ധരിച്ച െകാണ്ട് പരസ്പരം ശു്രശൂഷിക്കുക. കാരണം,
“ൈദവംഅഹങ്കാരികെളഎതിർക്കുന്നു,
എന്നാൽ വിനയാന്വിതർക്ക് അവിടന്ന്
കൃപെചാരിയുന്നു.”*

6 അതുെകാണ്ട,് ൈദവത്തിെന്റ ശക്തിേയറിയ
കരത്തിൻകീഴിൽ വിനയാന്വിതരായിരിക്കുക.
അേപ്പാൾ അവിടന്ന് തക്കസമയത്ത് നിങ്ങെള
ഉയർത്തും. 7 ൈദവം നിങ്ങള െട സകലകാര്യങ്ങളിലും
്രശദ്ധാലുവായിരിക്കുകയാൽ നിങ്ങള െട എല്ലാ
ആകുലചിന്തകള ംൈദവത്തിൽസമർപ്പിക്കുക.

8 ജാ്രഗതയുള്ളവർ ആയിരിക്കുക! സമചിത്തത
പാലിക്കുക! നിങ്ങള െട ൈവരിയായ പിശാച്
ഗർജിക്കുന്ന സിംഹെത്തേപ്പാെല ആെര കടിച്ച കീറി
തിേന്നണ്ടൂ എന്നു പരതിെക്കാണ്ട് പതുങ്ങി നടക്കുന്നു.
9 വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ച് നിന്നുെകാണ്ട് അവെന
ശക്തിയുക്തം എതിർക്കുക. േലാകെമമ്പാടുമുള്ള
നിങ്ങള െടസേഹാദരസമൂഹം ഇേത ദുരിതാനുഭവങ്ങളിലൂെട
കടന്നുേപാകുന്നുഎന്നുള്ളകാര്യം നിങ്ങള ംഅറിയുക.

10അൽപ്പകാലേത്തക്കുള്ളഈഉപ്രദവസഹനത്തിനുേശഷം,
്രകിസ്തുവിലുള്ള ശാശ്വതേതജസ്സിേലക്കു നിങ്ങെള
വിളിച്ചിരിക്കുന്ന സർവകൃപാലുവായ ൈദവം
നിങ്ങെള പുനഃസ്ഥാപിച്ച് ശക്തരാക്കി സുസ്ഥിരരായി
നിലനിർത്തും. 11 സർവാധിപത്യം എെന്നേന്നക്കും
അവിടേത്തക്കുള്ളതാകുന്നു.ആേമൻ.

അന്തിമഅഭിവാദനങ്ങൾ
12 ഞാൻ വിശ്വസ്തസേഹാദരനായി കാണുന്ന
സില്വാെനാസിെന്റ†സഹായത്താൽ, ഇതാണ് വാസ്തവമായി
ൈദവകൃപെയന്ന്, നിങ്ങെള േ്രപാത്സാഹിപ്പിച്ച െകാണ്ട്

* 5:5 സദൃ. 3:34 † 5:12 അതായത,്ശീലാസ്
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സാക്ഷ്യെപ്പടുത്താനായിട്ടാണ് വളെര ചുരുക്കമായി ഈ
കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത.് നിങ്ങൾ
ഇേപ്പാൾ അനുഭവിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നത് ൈദവകൃപയാണ്;
അതിൽസുസ്ഥിരരായിരിക്കുക.

13ബാേബലിൽ ഉള്ള നിങ്ങള െട സേഹാദരിസഭയും എെന്റ
മകൻമർേക്കാസുംഅഭിവാദനങ്ങൾഅറിയിക്കുന്നു.

14സ്േനഹചുംബനത്താൽപരസ്പരംഅഭിവാദ്യം െചയ്യ ക.

്രകിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സമാധാനം
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.
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പേ്രതാസ്എഴുതിയ രണ്ടാംേലഖനം
1 േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ദാസനും അെപ്പാസ്തലനുമായ
ശിേമാൻപേ്രതാസ,്

നമ്മുെട ൈദവവും രക്ഷകനുമായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
നീതിയിലൂെട ഞങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചതുേപാെലയുള്ള
അമൂല്യവിശ്വാസം ലഭിച്ചിട്ട ള്ളവർക്ക്,എഴുതുന്നത്:

2 ൈദവെത്തക്കുറിച്ച ം നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശുവിെനക്കുറിച്ച മുള്ളപരിജ്ഞാനത്തിലൂെട നിങ്ങൾക്കു
കൃപയുംസമാധാനവുംസമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

വിളിയും െതരെഞ്ഞടുപ്പ ംസുസ്ഥിരമാക്കുന്നു
3അവിടെത്ത ദിവ്യശക്തി, ഭക്തിപൂർവമായ ജീവിതത്തിന്
ആവശ്യമായെതല്ലാം നമുക്കു നൽകിയിരിക്കുന്നു. അവ
നമുക്കു ലഭിച്ചത് േതജസ്സിനാലും േ്രശഷ്ഠതയാലും നെമ്മ
വിളിച്ച ൈദവെത്തക്കുറിച്ച ള്ള പരിജ്ഞാനത്തിലൂെടയാണ്.
4 ഇവയിലൂെടത്തെന്നയാണ് തെന്റ അമൂല്യവും
മഹനീയവുമായ വാഗ്ദാനങ്ങള ം അവിടന്ന് നമുക്കു
നൽകിയത.് തന്മൂലം നിങ്ങൾക്ക് ദുർേമാഹത്താൽ
ഉണ്ടാകുന്ന േലാകമാലിന്യങ്ങളിൽനിന്ന് വിമുക്തരായി
ൈദവികസ്വഭാവത്തിനു പങ്കാളികളായിത്തീരാൻകഴിയും.

5 ഈ കാരണത്താൽ, നിങ്ങൾ വിശ്വാസേത്താടു
ധാർമികതയും ധാർമികതേയാടു വിേവകവും
6 വിേവകേത്താട് ആത്മസംയമവും ആത്മസംയമേത്താടു
സഹിഷ്ണുതയും സഹിഷ്ണുതേയാടു ഭക്തിയും
7 ഭക്തിേയാടു സാേഹാദര്യവും സാേഹാദര്യേത്താടു
സ്േനഹവും കൂട്ടിേച്ചർക്കാൻ, ഉത്സാഹേത്താെട
സകല്രപയത്നവും െചയ്യ ക. 8 ഈ സദ്ഗുണങ്ങൾ
നിങ്ങളിൽ വർധമാനമായിരുന്നാൽ, നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ നിങ്ങൾ
്രപേയാജനരഹിതരും നിഷ്ഫലരും ആകാെത ഇവ നിങ്ങെള
സംരക്ഷിക്കും. 9 ഇവയില്ലാത്തവർ അന്ധരും തങ്ങൾ മുമ്പ്
െചയ്തുകൂട്ടിയപാപങ്ങളിൽനിന്ന് ശുദ്ധീകരണംലഭിച്ച എന്ന
വസ്തുത മറന്നിരിക്കുന്ന ്രഹസ്വദൃഷ്ടികള മാണ.്

10 ആകയാൽ സേഹാദരങ്ങേള, നിങ്ങള െട വിളിയും
െതരെഞ്ഞടുപ്പ ം സുസ്ഥിരമാക്കാൻ അത്യധികം
ഉത്സാഹിക്കുക. ഇങ്ങെന ്രപവർത്തിച്ചാൽനിങ്ങൾഒരിക്കലും
പാപത്തിൽ വഴുതിവീഴുകയില്ല. 11 അങ്ങെന നിങ്ങൾക്കു
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നമ്മുെട കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
നിത്യരാജ്യത്തിേലക്ക് അതിമഹത്തായ ഒരു സ്വീകരണം
ലഭിക്കും.
തിരുവചനത്തിെല ്രപവചനം

12 നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുകയും നിങ്ങെള
അഭ്യസിപ്പിച്ച സത്യത്തിൽ ഉറച്ച നിൽക്കുകയും െചയ്യന്നു.
എങ്കിലും ഇവെയക്കുറിച്ച നിങ്ങെള സദാ ഓർമിപ്പിക്കാൻ
ഞാൻ തൽപ്പരനാണ്. 13 ഞാൻ, ഈ ശരീരെമന്ന
കൂടാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നിടേത്താളം, ഈ കാര്യങ്ങൾ
നിങ്ങെള നിരന്തരം അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത് േയാഗ്യെമന്നു
ഞാൻ കരുതുന്നു. 14 കാരണം, നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തു എേന്നാടു വ്യക്തമാക്കിയതുേപാെല,
ഈ കൂടാരത്തിൽനിന്നു വിടപറയുന്നതിനുള്ള സമയം
ആസന്നമായിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം. 15 എെന്റ
േവർപാടിനുേശഷം നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങെളല്ലാം എേപ്പാഴും
ഓർക്കുന്നതിന്, എന്നാൽ ആവുന്നവിധത്തിലുള്ള എല്ലാ
പരി്രശമങ്ങള ംഞാൻെചയ്യ ം.

16 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
്രപഭാപൂർണമായ പുനരാഗമനം ഞങ്ങൾ നിങ്ങെള
അറിയിച്ചതു കൗശലേത്താെട െകട്ടിച്ചമച്ച
കഥകൾെകാണ്ടായിരുന്നില്ല; മറിച്ച,് ഞങ്ങൾ അവിടെത്ത
്രപതാപത്തിന് ദൃക ്സാക്ഷികൾ ആയിരുന്നതുെകാണ്ടാണ.്
17 “ഞാൻ സം്രപീതനായിരിക്കുന്ന എെന്റ ്രപിയപു്രതൻ
ഇവൻതെന്ന”* എന്ന അശരീരി പരേമാൽക്കൃഷ്ടമായ
േതജസ്സിൽനിന്ന് ഉണ്ടായേപ്പാൾ പിതാവായ
ൈദവത്തിൽനിന്ന് അവിടേത്തക്ക് ബഹുമാനവും േതജസ്സ ം
ലഭിച്ച . 18 കർത്താവിേനാെടാപ്പം വിശുദ്ധപർവതത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങള ം സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട ഈ
അശരീരി േകട്ട .

19 ഇേതാെടാപ്പം വിശ്വാസേയാഗ്യമായ ്രപവാചകവചനവും
നമുക്കുണ്ട.് നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങളിൽ പുലരി െപാട്ടിവിടർന്ന്
്രപഭാതനക്ഷ്രതം ഉദിക്കുംവെര, ഇരുട്ട ള്ളേപ്പാൾ
്രപകാശിക്കുന്ന വിളക്കിേലെക്കന്നതുേപാെല ആ
വചനത്തിൽ നിങ്ങൾ ്രശദ്ധാലുക്കൾ ആേകണ്ടതുണ്ട.്
20 തിരുെവഴുത്തിെല ഓേരാ ്രപവചനവാക്യവും
്രപവാചകെന്റ സ്വതഃസിദ്ധമായ വിശകലനത്താൽ
ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്നവയല്ല എന്ന വസ്തുത നിങ്ങൾ
്രപാഥമികമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. 21 ്രപവചനം
ഒരിക്കലും മനുഷ്യെന്റ ഹിതാനുസരണം ഉത്ഭവിച്ചിട്ടില്ല;
* 1:17 മത്താ. 17:5; മർ. 9:7;ലൂേക്കാ. 9:35
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പിെന്നേയാ, ്രപവാചകന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ
നിേയാഗത്താൽ ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ള അരുളപ്പാടുകൾ
്രപസ്താവിക്കുകയായിരുന്നു.

2
വ്യാജ്രപവാചകരുെട നാശം

1 എന്നാൽ വ്യാജ്രപവാചകരും ജനമധ്യത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുേപാെലതെന്ന നിങ്ങള െട മധ്യത്തിലും
വ്യാജഗുരുക്കൾ ഉണ്ടാകും. അവർ രഹസ്യമായി
നാശകരമായ ദുരുപേദശങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും; അവെര
വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ പരമനാഥെന നിേഷധിക്കുകേപാലും
െചയ്തുെകാണ്ട് അവർ തങ്ങള െടേമൽ അതിേവഗം നാശം
വരുത്തിെവക്കും. 2അവരുെടഈ ദുഷ് ്രപവണതെയ പലരും
പിൻതുടരും;അവർ സത്യമാർഗത്തിന് അപമാനം വരുത്തും.
3 അവർ അതിേമാഹേത്താെട സ്വയംെമനെഞ്ഞടുത്ത
ഉപേദശങ്ങളാൽ നിങ്ങെള ചൂഷണം െചയ്യ ം. മുേമ്പതെന്ന
നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ട ശിക്ഷാവിധി അവരുെടേമൽ നിപതിക്കും,
അതിന് കാലതാമസവും ഉണ്ടാകുകയില്ല.

4 പാപംെചയ്തേപ്പാൾ ദൂതന്മാെരേപ്പാലും ൈദവം
ഒഴിവാക്കാെത അവെര അന്ധകാരത്തിെന്റ ചങ്ങലയാൽ
ബന്ധിച്ച്,ന്യായവിധിക്കായിതടവറയിൽ*സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
5 അവിടന്ന് പൗരാണിക േലാകെത്തയും ഒഴിവാക്കിയില്ല.
അഭക്തരുെട േലാകെത്ത ്രപളയത്തിലാഴ്ത്തിയേപ്പാൾ
ൈദവനീതിയുെട ്രപഭാഷകനായ േനാഹയടക്കം
എട്ട േപെരമാ്രതമാണ് സംരക്ഷിച്ചത്. 6 ൈദവം
െസാേദാം, െഗാേമാറാ എന്നീ നഗരങ്ങെള ശിക്ഷിച്ച്
ഭസ്മീകരിച്ച് ഉന്മൂലനാശംവരുത്തി;† ഇവർ അഭക്തർക്കു
ഭവിക്കാനിരിക്കുന്നെവക്ക് ഒരു നിദർശനമാണ്. 7എന്നാൽ,
നിയമനിേഷധികള െട അതിരുവിട്ട അധാർമികതകൾമൂലം
ഹൃദയവ്യഥ അനുഭവിച്ച നീതിനിഷ്ഠനായ േലാത്തിെന
ൈദവം സംരക്ഷിച്ച . 8നീതിനിഷ്ഠനായഅേദ്ദഹംഅവരുെട
ഇടയിൽ വസിച്ചേപ്പാൾ അവരുെട അധാർമിക്രപവൃത്തികൾ
അനുദിനം കാണുകയും േകൾക്കുകയും െചയ്തു.
അത് അേദ്ദഹത്തിെന്റ നീതിനിഷ്ഠമായ മനസ്സിെന
അതിവ്യഥയാൽ തകർത്തു. 9 പരിേശാധനകളിൽനിന്ന്
ൈദവഭക്തെര എങ്ങെന പരിരക്ഷിക്കണെമന്നും
ശിക്ഷാവിേധയരായ അഭക്തെര വിധിദിനംവെര എങ്ങെന
കാത്തുസൂക്ഷിക്കണെമന്നും കർത്താവിനറിയാം;
10 ്രപേത്യകിച്ച,് കാമാസക്തിയാൽ വശീകരിക്കെപ്പട്ട്

* 2:4 മൂ.ഭാ. ടാർട്ടറസ് അതായത,് വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കെപ്പട്ടവരുെട
സൂക്ഷിപ്പസ്ഥാനം. നരകംഎന്നുംപരിഭാഷെപ്പടുത്താം. † 2:6 ഉൽ. 19കാണുക.



2പേ്രതാസ് 2:11 655 2പേ്രതാസ് 2:19

ശരീരെത്ത മലീമസമാക്കുന്നവെരയും ൈദവിക
അധികാരെത്തതിരസ്കരിക്കുന്നവെരയും.
തേന്റടികള ം തന്നിഷ്ടക്കാരുമായ ഇവർ
സ്വർഗീയജീവികെളേപ്പാലും അധിേക്ഷപിക്കുന്നതിനു ഭയം
ലവേലശമില്ലാത്തവരുമാണ്. 11 എന്നാൽ അവെരക്കാൾ
ശക്തിയിലും ബലത്തിലും ഉന്നതരായ ദൂതന്മാർേപാലും
കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ആ സ്വർഗീയജീവികൾെക്കതിേര
യാെതാരുവിധ ദൂഷണവും ആേരാപിക്കുന്നില്ല.
12 എന്നാൽ, ഈ വ്യാജ ഉപേദഷ്ടാക്കളാകെട്ട, തങ്ങൾക്ക്
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതിെന ദുഷിക്കുന്നു.
ജന്മവാസനകളാൽമാ്രതം നയിക്കെപ്പടുകയും പിടിച്ച
കശാപ്പ െചയ്യെപ്പടുന്നതിനുമാ്രതമായി പിറക്കുകയുംെചയ്ത
യുക്തിഹീനമൃഗങ്ങെളേപ്പാെലയാണ് ഇവർ. ഈ
മൃഗങ്ങെളേപ്പാെല അവരും സ്വന്തം വഷളത്തത്താൽ
നശിക്കുന്നു.

13 അവർക്ക് ഭവിക്കുന്ന നാശം അവർ െചയ്തുകൂട്ടിയ
ദുഷ്കർമങ്ങള െട ്രപതിഫലമാണ്. പട്ടാപ്പകൽ
ആഭാസലീലകളിൽ അഭിരമിക്കുന്നത് അഭിമാനകരമായി
അവർ കരുതുന്നു. നിങ്ങള െട സ്േനഹസൽക്കാരങ്ങളിൽ
പെങ്കടുത്ത് ആനന്ദപൂർവം ആർത്തുല്ലസിക്കുന്ന അവർ
കളങ്കവും അപമാനവുമാണ്. 14 വ്യഭിചാരം നിറഞ്ഞ
കണ്ണ കളള്ളവരും പാപംെചയ്തു മതിവരാത്തവരും
ചഞ്ചലമാനസെര വശീകരിക്കുന്നവരും അത്യാ്രഗഹത്തിൽ
ൈവദഗ്ദ്ധ്യം േനടിയ ഹൃദയമുള്ളവരുമായ ശപിക്കെപ്പട്ട
മക്കളാണിവർ! 15 േനർപാത ഉേപക്ഷിച്ച് വഴിെതറ്റിേപ്പായ
ഇവർ അനീതിയുെട േവതനം േമാഹിച്ച െബേയാരിെന്റ‡

മകൻ ബിെലയാമിെന്റ മാർഗം പിൻതുടരുന്നു. 16 തെന്റ
മാർഗ്രഭംശത്തിനു തക്ക ശകാരം അയാൾക്കു കിട്ടി;
ഉരിയാടാക്കഴുത മനുഷ്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച്§
്രപവാചകെന്റമതി്രഭമംഅവസാനിപ്പിച്ച .

17ഈ മനുഷ്യർ ഉണങ്ങിവരണ്ടഅരുവികള ം െകാടുങ്കാറ്റ
പറപ്പിക്കുന്ന മൂടൽമഞ്ഞും ആണ.് െകാടുംതമസ്സ്
അവർക്കായി കരുതിെവച്ചിരിക്കുന്നു. 18 കാരണം, െതറ്റായ
മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചവരിൽനിന്ന് കഷ്ടിച്ച് രക്ഷെപ്പട്ടവെര
അവർ നിരർഥകങ്ങളായ െപാങ്ങച്ചവാക്കുകളാൽ
അധാർമിക ജഡികാസക്തിയിേലക്കു വശീകരിക്കുന്നു.
19 അവർ സ്വയം അധാർമികതയുെട അടിമകളായിരിെക്ക,
മറ്റള്ളവർക്ക് സ്വാത്രന്ത്യം വാഗ്ദാനംെചയ്യന്നു—
കാരണം “തങ്ങെള അടിച്ചമർത്തുന്നവക്ക് മനുഷ്യർ

‡ 2:15 ചി.ൈക.്രപ. േബാേസാർ § 2:16 സംഖ്യ. 22:21-35കാണുക.



2പേ്രതാസ് 2:20 656 2പേ്രതാസ് 3:7

അടിമകളാണ്.” 20 നമ്മുെട കർത്താവും
രക്ഷിതാവുമായ േയശു്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള
പരിജ്ഞാനത്താൽ േലാകമാലിന്യങ്ങളിൽനിന്നു
രക്ഷെപ്പട്ടവർ വീണ്ടും അതിൽത്തെന്ന കുടുങ്ങി
പരാജയെപ്പട്ട േപായാൽ, അവരുെട അവസാനെത്ത
അവസ്ഥ ആദ്യേത്തതിെനക്കാൾ േശാചനീയമായിരിക്കും.
21 നീതിമാർഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞേശഷം തങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച
വിശുദ്ധകൽപ്പനയിൽനിന്നു പിൻവാങ്ങുന്നതിെനക്കാൾ,
അവർ അത് അറിയാതിരിക്കുകയായിരുന്നു നല്ലത്.
22 “നായ അതിെന്റ ഛർദിയിേലക്കു തിരിയുന്നു”* എന്നും
“കുളിപ്പിച്ചാലും പന്നി പിെന്നയും െചളിയിൽ ഉരുള ന്നു”
എന്നും ഉള്ള പഴെഞ്ചാല്ല കൾ അവെര സംബന്ധിച്ച്
സത്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

3
കർത്താവിെന്റ ദിവസം

1 ്രപിയേര,ഞാൻ നിങ്ങൾെക്കഴുതുന്ന രണ്ടാംേലഖനമാണ്
ഇത.് നിങ്ങള െട നിഷ്കപടമായ ഹൃദയെത്ത ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്ന
സ്മരണികയായിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് േലഖനങ്ങള ം ഞാൻ
എഴുതിയത്. 2 വിശുദ്ധ്രപവാചകന്മാരിലൂെട മുമ്പ് അറിയിച്ച
തിരുവചനങ്ങള ം നിങ്ങള െട അെപ്പാസ്തലന്മാരിലൂെട
നമ്മുെട കർത്താവായ രക്ഷിതാവ് നൽകിയ കൽപ്പനയും
നിങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നത്.

3 പരമ്രപധാനമായി നിങ്ങൾ ഇക്കാര്യം
മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക: അന്ത്യകാലത്ത് പരിഹാസകർ
സ്വന്തം ദുർേമാഹങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പരിഹാസം
വർഷിച്ച െകാണ്ടു വരും. 4 “കർത്താവ് വാഗ്ദാനംെചയ്ത
ആ ‘ആഗമനം’ എവിെട? പിതാക്കന്മാരുെട കാലേശഷവും
എല്ലാ കാര്യങ്ങള ം േലാകസൃഷ്ടിയുെട ആരംഭത്തിൽ
ആയിരുന്നതുേപാെലതെന്ന ഇേപ്പാഴും തുടരുന്നേല്ലാ”
എന്ന് അവർ പറയും. 5 എന്നാൽ ്രപാരംഭത്തിൽ,
ൈദവമുഖത്തുനിന്ന് പുറെപ്പട്ട വാക്കുകളാൽത്തെന്ന
ആകാശം സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട എന്നതും െവള്ളത്തിൽനിന്നും
െവള്ളത്താലും ഭൂമിയുെട സൃഷ്ടി നടന്നു എന്നതും,
6 അേത െവള്ളത്താൽത്തെന്ന അന്നെത്ത േലാകം
്രപളയജലത്തിൽ മുങ്ങി നശിെച്ചന്നതും അവർ
മനഃപൂർവം വിസ്മരിക്കുന്നു. 7 ഇേപ്പാഴുള്ള
ആകാശവും ഭൂമിയും അേത തിരുവചനത്താൽത്തെന്ന
സംരക്ഷിക്കെപ്പട്ട ം ന്യായവിധിയുെടയും അഭക്തരുെട

* 2:22 സദൃ. 26:11
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നാശത്തിെന്റയും ദിവസത്തിൽ അഗ്നിക്കിരയാകാൻ
സൂക്ഷിക്കെപ്പട്ട മിരിക്കുന്നു.

8 എന്നാൽ ്രപിയേര, ഈ ഒരു യാഥാർഥ്യം നിങ്ങൾ
വിസ്മരിക്കരുത:് കർത്താവിന് ഒരു ദിവസം ആയിരം
വർഷംേപാെലയും ആയിരം വർഷം ഒരു ദിവസംേപാെലയും
ആകുന്നു. 9അവിടെത്ത വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറേവറ്റ ന്നതിൽ
കർത്താവ്കാലവിളംബംവരുത്തുന്നില്ല;അവിടന്ന്നിങ്ങേളാട്
ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുകയാണ.് ഒരു വ്യക്തിേപാലും
നശിച്ച േപാകാെത എല്ലാവരും മാനസാന്തരത്തിേലക്ക്
വരണെമന്നാണ്അവിടെത്തആ്രഗഹം.

10 എന്നാൽ, കർത്താവിെന്റ ദിവസം വരുന്നത്
കള്ളെന്റ വരവുേപാെല അ്രപതീക്ഷിതമായിരിക്കും.
അതിഭീകരശബ്ദേത്താെട ആകാശം അ്രപത്യക്ഷമാകും.
മൂലപദാർഥങ്ങൾ അഗ്നിയിൽ കത്തിയമരും. ഭൂമിയും
അതിലുള്ളസർവതും ഭസ്മീകൃതമാകും.*

11സർവതും ഇങ്ങെന നശിച്ച േപാകാൻ ഉള്ളതായതിനാൽ
ആസന്നമായ ൈദവദിവസത്തിനായി കാത്തിരുന്നും
അതിെന ത്വരിതെപ്പടുത്തിയും വിശുദ്ധിയും
ൈദവഭയവുമുള്ള ജീവിതം നിങ്ങൾ നയിേക്കണ്ടത്
അത്യന്താേപക്ഷിതമാണ്! 12 ആകാശം അഗ്നിക്കിരയായി
നശിക്കും. മൂലകങ്ങൾ ഉ്രഗതാപത്തിൽ ഉരുകിേപ്പാകും.
13 നാേമാ, അവിടെത്ത വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച,് നീതി
നിവസിക്കുന്നപുതിയആകാശത്തിനുംപുതിയഭൂമിക്കുമായി
കാത്തിരിക്കുന്നു.

14അതുെകാണ്ടു ്രപിയേര, ഇവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന
നിങ്ങൾ കറയും കളങ്കവും ഇല്ലാത്തവരായി ൈദവേത്താട്
സമാധാനമുള്ളവരായി ജീവിക്കാൻ ഉത്സുകരായിരിക്കുക.
15 നമ്മുെട കർത്താവിെന്റ ദീർഘക്ഷമ രക്ഷയ്ക്കുള്ള
അവസരം എന്നു കരുതുക. നമ്മുെട ്രപിയസേഹാദരൻ
പൗേലാസും തനിക്കു ൈദവം നൽകിയ ജ്ഞാനം
അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 16 ഈ
വസ്തുതകെളക്കുറിച്ച തെന്ന ആണേല്ലാ അേദ്ദഹം തെന്റ
എല്ലാ േലഖനങ്ങളിലും ്രപതിപാദിച്ചിട്ട ള്ളത്. മനസ്സിലാക്കാൻ
്രപയാസമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അവയിലുണ്ട്. മറ്റ
തിരുെവഴുത്തുകൾ എന്നേപാെല ഇവയും, അജ്ഞരും
അസ്ഥിരചിത്തരുമായ ചിലർ തങ്ങള െട നാശത്തിനായി
വളെച്ചാടിക്കുന്നു.

17 അതുെകാണ്ടു ്രപിയേര, ഈ കാര്യങ്ങൾ
നിങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ

* 3:10 ചി.ൈക.്രപ. ന്യായവിധിക്ക് വിേധയമാകും എന്നും ശൂന്യമായിത്തീരും
എന്നും കാണുന്നു.
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നിയമനിേഷധികള െട സ്വാധീനവലയത്തിൽെപ്പട്ട്,
നിങ്ങള െട സുസ്ഥിരസ്ഥാനത്തുനിന്ന് വീഴാതിരിക്കാൻ
ജാ്രഗതപുലർത്തുക. 18 നമ്മുെട കർത്താവും
രക്ഷിതാവുമായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപയിലും
പരിജ്ഞാനത്തിലും വർധിച്ച വരിക.

അവിടേത്തക്ക്ഇേപ്പാഴുംഎെന്നന്നും മഹത്ത്വം!ആേമൻ.
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േയാഹന്നാൻഎഴുതിയ
ഒന്നാംേലഖനം

ജീവെന്റവചനം
1 ആരംഭംമുതേല ഉണ്ടായിരുന്നതും ഞങ്ങൾ േകട്ടതും
ഞങ്ങള െട കണ്ണ കൾ കണ്ടതും ഞങ്ങൾ േനാക്കിയതും
ഞങ്ങള െട ൈകകൾ സ്പർശിച്ചതുമായ ജീവെന്റ
വചനെത്തക്കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ േഘാഷിക്കുന്നത്.
2 ഈ ജീവൻ ്രപത്യക്ഷെപ്പട്ട ; അത് ഞങ്ങൾ
ദർശിച്ച ; ഞങ്ങൾ അതിന് സാക്ഷികളാകുകയും
െചയ്യന്നു. പിതാവിേനാടുകൂെട ഇരുന്നതും ഞങ്ങൾക്കു
െവളിെപ്പട്ടതുമായ നിത്യജീവൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാട്
േഘാഷിക്കുന്നു. 3 നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങള മായി
കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാേകണ്ടതിനാണ് ഞങ്ങൾ കാണുകയും
േകൾക്കുകയുംെചയ്തത് നിങ്ങെള അറിയിക്കുന്നത.്
ഞങ്ങള െട കൂട്ടായ്മേയാ പിതാവിേനാടും അവിടെത്ത
പു്രതനായ േയശു്രകിസ്തുവിേനാടും ആകുന്നു. 4ഞങ്ങള െട
ആനന്ദംസമ്പൂർണമാകാനാണ്ഞങ്ങൾഇത്എഴുതുന്നത്.

ഇരുള ം ്രപകാശവും;പാപവും വിേമാചനവും
5ഞങ്ങൾ തിരുെമാഴി ്രശവിച്ച് നിങ്ങേളാട് അറിയിക്കുന്ന
സേന്ദശം ഇതാണ്:ൈദവം ്രപകാശംആകുന്നു;ൈദവത്തിൽ
അന്ധകാരം അൽപ്പംേപാലും ഇല്ല. 6 നമുക്ക് അവിടേത്താട്
കൂട്ടായ്മ ഉെണ്ടന്നു പറയുകയും അന്ധകാരത്തിൽ
ജീവിക്കുകയുംെചയ്യ െന്നങ്കിൽ നാം വ്യാജംപറയുകയാണ;്
സത്യം അനുസരിച്ച ജീവിക്കുന്നതുമില്ല. 7 അവിടന്നു
്രപകാശത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നതുേപാെല നാമും
്രപകാശത്തിൽ ജീവിക്കുെന്നങ്കിൽ നമുക്ക് പരസ്പരം
കൂട്ടായ്മയുണ്ട്; അവിടെത്ത പു്രതനായ േയശുവിെന്റ രക്തം
സകലപാപത്തിൽനിന്നും നെമ്മശുദ്ധീകരിക്കുന്നു.

8 നമുക്കു പാപമിെല്ലന്ന് നാം അവകാശെപ്പട്ടാൽ
നെമ്മത്തെന്ന വഞ്ചിക്കുകയാണ;് സത്യം നമ്മിൽ
വസിക്കുന്നതുമില്ല. 9 നാം നമ്മുെട പാപങ്ങൾ
ഏറ്റ പറയുന്നു എങ്കിൽ അവിടന്ന് നമ്മുെട പാപങ്ങൾ
ക്ഷമിച്ച് എല്ലാ അനീതിയിൽനിന്നും നെമ്മ ശുദ്ധീകരിക്കും;
അവിടന്ന് വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ആണേല്ലാ. 10 നാം
പാപംെചയ്തിട്ടിെല്ലന്ന് അവകാശെപ്പടുന്നു എങ്കിൽ നാം
ൈദവെത്ത അസത്യവാദി ആക്കുന്നു, അവിടെത്ത വചനം
നമ്മിൽനിവസിക്കുന്നുമില്ല.
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2
1എെന്റകുഞ്ഞുമക്കേള,നിങ്ങൾപാപംെചയ്യാതിരിക്കാനാണ്
ഞാൻ ഇവ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത്. ആെരങ്കിലും
പാപംെചയ്താൽ നമുക്ക് പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ ഒരു
വക്കീൽ ഉണ്ട—്നീതിമാനായ േയശു്രകിസ്തുതെന്ന.
2 അവിടന്ന് നമ്മുെട പാപനിവാരണയാഗമാണ്.*
നമ്മുേടതുമാ്രതമല്ല, സർവേലാകത്തിെന്റയും
പാപങ്ങൾക്കുേവണ്ടിത്തെന്ന.

സഹവിശ്വാസികേളാടുള്ളസ്േനഹവും വിേദ്വഷവും
3 ൈദവത്തിെന്റ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നപക്ഷം നാം
അവിടെത്ത അറിയുന്നു എന്നത് നമുക്കു വ്യക്തമാണ്.
4 ഒരാൾ “അവിടെത്ത അറിയുന്നു,” എന്നു പറയുകയും
അവിടെത്ത കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാതിരിക്കുകയും
െചയ്താൽ അയാൾ കള്ളനാണ്; അയാളിൽ സത്യമില്ല.
5 എന്നാൽ ഒരാൾ ൈദവവചനം അനുസരിക്കുെന്നങ്കിൽ
ൈദവേത്താടുള്ള സ്േനഹം വാസ്തവമായും അയാളിൽ
പരിപൂർത്തിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. നാം ൈദവത്തിൽ
വസിക്കുന്നു എന്ന് ഇങ്ങെനഅറിയാം 6അവിടേത്താടുകൂെട
വസിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശെപ്പടുന്നയാൾ േയശു
ജീവിച്ചതുേപാെലജീവിേക്കണ്ടതുണ്ട.്

7 ്രപിയെപ്പട്ടവേര, ഒരു പുതിയ കൽപ്പനയല്ല ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത്; ആരംഭംമുതൽ നിങ്ങൾക്ക്
ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ കൽപ്പനതെന്ന. ഈ പഴയ
കൽപ്പന† നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ള്ള വചനംതെന്നയാണ്.
8 എങ്കിലും, േയശുവിലും അതുേപാെലതെന്ന നിങ്ങളിലും
യാഥാർഥ്യമായിത്തീർന്ന പുതിയ ഒരു കൽപ്പനയാണ് ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത്. അന്ധകാരം നീങ്ങിേപ്പാകുന്നു;
സത്യ്രപകാശംഇേപ്പാൾത്തെന്നജ്വലിച്ച െകാണ്ടുമിരിക്കുന്നു.

9ഒരാൾ ്രപകാശത്തിൽഇരിക്കുെന്നന്ന്അവകാശെപ്പടുന്നു
എങ്കിലും തെന്റ സേഹാദരങ്ങെള െവറുക്കുെന്നങ്കിൽ
അയാൾ ഇേപ്പാഴും അന്ധകാരത്തിൽത്തെന്നയാണ്
ജീവിക്കുന്നത്. 10 സേഹാദരങ്ങെള സ്േനഹിക്കുന്നവർ
്രപകാശത്തിൽ വസിക്കുന്നു; വഴിെതറ്റിേപ്പാകാൻ
അവരിൽ ഒരു കാരണവും ഇല്ല. 11 എന്നാൽ
സേഹാദരങ്ങെള െവറുക്കുന്നവർ ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്നു;
അവർ ഇരുട്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇരുട്ട് അവെര
അന്ധരാക്കിയിരിക്കുന്നതിനാൽ തങ്ങൾ എവിേടക്കു
േപാകുെന്നന്ന്അവർഅറിയുന്നതുമില്ല.

* 2:2 ്രപായശ്ചിത്തം † 2:7 പഴയ കൽപ്പന, പരസ്പരം സ്േനഹിക്കുക
എന്നതാണ.് േയാഹ. 13:34കാണുക
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്രകിസ്തു-പാപവിേമാചകൻ
12 കുഞ്ഞുമക്കേള, ്രകിസ്തുനാമംമൂലം നിങ്ങൾ

പാപവിേമാചിതർആയതിനാലാണ്
ഞാൻഈതൂലികചലിപ്പിക്കുന്നത.്

13 പിതാക്കന്മാേര, ആരംഭംമുതലുള്ളവെന നിങ്ങൾ
അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ
ഞാൻനിങ്ങൾക്ക്എഴുതുന്നു.

യുവജനങ്ങേള,നിങ്ങൾപിശാചിെനകീഴടക്കിയിരിക്കുകയാൽ
ഞാൻനിങ്ങൾക്ക്എഴുതുന്നു.

14ശിശുക്കേള,നിങ്ങൾപിതാവിെനഅറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ
ഞാൻനിങ്ങൾക്ക്എഴുതുന്നു.

പിതാക്കന്മാേര, ആരംഭംമുതലുള്ളവെന നിങ്ങൾ
അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ
ഞാൻനിങ്ങൾക്ക്എഴുതുന്നു.

യുവജനങ്ങേള,നിങ്ങൾശക്തരാകുകയാലും
ൈദവവചനം നിങ്ങളിൽവസിക്കയാലും
നിങ്ങൾപിശാചിെനകീഴടക്കിയിരിക്കുകയാലും
ഞാൻഇവനിങ്ങൾക്ക്എഴുതുന്നു.

േലാകെത്തസ്േനഹിക്കരുത്
15 േലാകെത്തേയാ േലാകത്തിലുള്ള ഏതിെനെയങ്കിലുേമാ
സ്േനഹിക്കരുത്. ഒരാൾ േലാകെത്ത സ്േനഹിക്കുെന്നങ്കിൽ
പിതാവിെന്റ സ്േനഹം അയാളിൽ ഇല്ല. 16 കാരണം
േലാകത്തിലുള്ള സകലതും—ജഡികാസക്തി, കൺേമാഹം,
ജീവനത്തിെന്റ അഹന്ത എന്നിവെയല്ലാംതെന്ന—
പിതാവിൽനിന്നല്ല, േലാകത്തിൽനിന്നാണ.് 17 േലാകവും
അതിേനാടുകൂെടയുള്ള േമാഹങ്ങള ം നീങ്ങിേപ്പാകുന്നു;
എന്നാൽ ൈദവഹിതം െചയ്യന്നവർ സദാകാലം
നിലനിൽക്കുന്നു.

ൈദവപു്രതെനതിരസ്കരിക്കുന്നവർക്കുള്ളമുന്നറിയിപ്പ്
18 ശിശുക്കേള, ഇത് അന്തിമസമയമാണ,് എതിർ്രകിസ്തു
വരുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ; ഇേപ്പാൾത്തെന്ന
പല എതിർ്രകിസ്തുക്കള ം വന്നിരിക്കുന്നു. തന്മൂലം ഇത്
അന്തിമസമയമാെണന്ന് നാം അറിയുന്നു. 19അവർ നമ്മുെട
കൂട്ടത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടവെരങ്കിലും നമുക്കുള്ളവർ
ആയിരുന്നില്ല. നമുക്കുള്ളവർ ആയിരുെന്നങ്കിൽ അവർ
നേമ്മാെടാപ്പം നിൽക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽഅവർ നമ്മുെട
കൂട്ടം വിട്ട േപായതിനാൽ അവരിലാരും നമുക്കുള്ളവരല്ല
എന്ന്സുവ്യക്തമാണ.്
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20 എന്നാൽ, പരിശുദ്ധനിൽനിന്ന് നിങ്ങൾക്കു നിേയാഗം‡
ലഭിച്ചിരിക്കുകെകാണ്ട് നിങ്ങൾക്കു സത്യം അറിയാം.§
21 നിങ്ങൾക്കു സത്യം അറിയാത്തതുെകാണ്ടല്ല,
അറിയുന്നതിനാലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത്;
യാെതാരു വ്യാജവും സത്യത്തിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നില്ല.
22 ആരാണ് അസത്യവാദി? േയശുവിെന ്രകിസ്തുവായി
അംഗീകരിക്കാത്തവൻതെന്ന. പിതാവിെനയും പു്രതെനയും
നിേഷധിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തിതെന്നയാണ് എതിർ്രകിസ്തു.
23 പു്രതെന നിേഷധിക്കുന്ന ആർക്കും പിതാവില്ല; പു്രതെന
അംഗീകരിക്കുന്നവർക്കാണ് പിതാവുള്ളത്.

24 നിങ്ങൾ ആരംഭംമുതൽ േകട്ടത് നിങ്ങളിൽ
നിലനിൽക്കെട്ട. അങ്ങെനെയങ്കിൽ നിങ്ങൾ പു്രതേനാടും
പിതാവിേനാടും ഉള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ നിലനിൽക്കും.
25 ഇതാകുന്നു അവിടന്നു നമുക്കു നൽകിയ വാഗ്ദാനം—
നിത്യജീവൻ.

26 നിങ്ങെള വഴിെതറ്റിക്കുന്നവെരക്കുറിച്ച ള്ള
മുന്നറിയിപ്പായിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
എഴുതുന്നത്. 27 ൈദവത്തിൽനിന്ന് നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച
നിേയാഗം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ആരും
നിങ്ങെള ഉപേദശിേക്കണ്ടതില്ല.* അവിടെത്ത നിേയാഗം
എല്ലാ വസ്തുതകള ം നിങ്ങെള ഉപേദശിക്കും. ആനിേയാഗം
സത്യമാണ,് വ്യാജമല്ല. നിങ്ങെള ഉപേദശിച്ചതുേപാെലതെന്ന
നിങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിെന്റകൂട്ടായ്മയിൽവസിക്കുക.
ൈദവത്തിെന്റമക്കൾ

28 ഇങ്ങെന, കുഞ്ഞുമക്കേള, കർത്താവിെന്റ
പുനരാഗമനത്തിൽ നാംഅവിടെത്തസന്നിധിയിൽ ലജ്ജിച്ച
േപാകാെത ൈധര്യമുള്ളവരായിരിക്കാൻ കർത്താവിൽ
വസിക്കുക.

29 അവിടന്നു നീതിമാെനന്നു നിങ്ങൾ അറിയുെന്നങ്കിൽ,
നീതി െചയ്യന്നവെരല്ലാം കർത്താവിൽനിന്നു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നും നിങ്ങൾക്കുറപ്പാക്കാം.

3
1 േനാക്കൂ, പിതാവു നമുക്ക് എ്രതേയാ അതിരില്ലാത്ത
സ്േനഹം പകർന്നാണ് നെമ്മ ൈദവമക്കെളന്നു വിളിച്ചത!്
നാം വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങെനതെന്ന ആണ!് േലാകം
അവിടെത്ത അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുെകാണ്ട് അത്
നെമ്മയും അറിയുന്നില്ല. 2 ്രപിയേര, ഇേപ്പാൾ നാം
‡ 2:20 മൂ.ഭാ. അഭിേഷകം. പഴയനിയമത്തിൽ ശു്രശൂഷകൾക്കായി ഒരു
വ്യക്തിെയ തൽസ്ഥാനേത്തക്കു നിേയാഗിക്കുന്ന കർമമാണ് അഭിേഷകം.
§ 2:20 ചി.ൈക.്രപ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം. * 2:27 ഇവിെട
സേത്യാപേദശെത്തക്കുറിച്ചാണ് പരാമർശം.
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ൈദവത്തിെന്റമക്കൾആകുന്നു. നാം എന്തായിത്തീരുെമന്ന്
ഇതുവെര വ്യക്തമാക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ്രകിസ്തു
്രപത്യക്ഷനാകുേമ്പാൾ നാം അവിടെത്തേപ്പാെലയാകും.
അവിടന്ന് ആയിരിക്കുന്നതുേപാെല നാം അവിടെത്ത
കാണും. 3 തന്നിൽ ഈ ്രപത്യാശയുള്ളവെരല്ലാം അവിടന്നു
വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നതുേപാെല,സ്വയംവിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു.

4 പാപംെചയ്യന്ന ഏെതാരുവനും ൈദവിക്രപമാണം
ലംഘിക്കുന്നു; പാപം ്രപമാണരാഹിത്യംതെന്ന. 5 പാപങ്ങെള
നീക്കംെചയ്യാൻ അവിടന്നു ്രപത്യക്ഷനായി എന്നു
നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. തന്നിലാകെട്ട പാപം ഒന്നുമില്ല.
6 തന്നിൽ വസിക്കുന്നവരാരും പാപത്തിൽ തുടരുകയില്ല.
പാപത്തിൽ തുടരുന്നവരാരും അവിടെത്ത അറിയുകേയാ
മനസ്സിലാക്കുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല.

7 കുഞ്ഞുമക്കേള, ആരും നിങ്ങെള വഞ്ചിക്കരുത.്
്രകിസ്തു നീതിമാൻ ആയിരിക്കുന്നതുേപാെല
നീതി ്രപവർത്തിക്കുന്നവെരല്ലാം നീതിനിഷ്ഠർ
ആകുന്നു. 8 പാപംെചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നവർ
പിശാചിൽനിന്നുള്ളവരാകുന്നു. പിശാച് ആരംഭംമുതേല
പാപംെചയ്യന്നവനാണ്. പിശാചിെന്റ ്രപവർത്തനങ്ങെള
ഉന്മൂലനംെചയ്യാനാണ് ൈദവപു്രതൻ ്രപത്യക്ഷനായത.്
9ൈദവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചവരാരും പാപം ശീലമാക്കുന്നില്ല;
ൈദവത്തിെന്റ വിത്ത്* അവരിൽ വസിക്കുന്നേല്ലാ. അവർ
ൈദവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചിരിക്കുകയാൽ പാപത്തിൽ
തുടരുക അവർക്ക് അസാധ്യമാണ്. 10 ൈദവത്തിെന്റ
മക്കെളയും പിശാചിെന്റ മക്കെളയും ഇങ്ങെന തിരിച്ചറിയാം;
നീതി ്രപവർത്തിക്കാത്തവർ ആരും ൈദവത്തിൽനിന്ന്
ഉള്ളവരല്ല. സേഹാദരങ്ങെള സ്േനഹിക്കാത്തവരും
അങ്ങെനതെന്ന.
പരസ്പരംസ്േനഹിക്കുക

11 പരസ്പരം സ്േനഹിക്കണം എന്ന സേന്ദശം ആണേല്ലാ
ആരംഭംമുതേലനാം േകട്ട വന്നത്. 12സ്വസേഹാദരെനവധിച്ച
ൈപശാചികൻകയീെനേപ്പാെലനിങ്ങൾആകരുത;്അയാൾ
സേഹാദരെന വധിച്ചത് എന്തിന്? അവെന്റ ്രപവൃത്തി,
േദാഷം നിറഞ്ഞതും സേഹാദരേന്റത് നീതിയുക്തവും
ആയിരുന്നതുെകാണ്ടാണ്. 13 സേഹാദരങ്ങേള,
േലാകം നിങ്ങെള െവറുക്കുെന്നങ്കിൽ ആശ്ചര്യെപ്പടരുത.്
14 സേഹാദരങ്ങെള സ്േനഹിക്കുന്നതിനാൽ നാം
മരണത്തിൽനിന്ന് ജീവനിേലക്കു കടന്നിരിക്കുന്നു
എന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ, സ്േനഹിക്കാത്തവൻ
മരണത്തിൽത്തെന്ന തുടരുന്നു. 15 സേഹാദരങ്ങെള

* 3:9 വിത്ത,്വിവക്ഷിക്കുന്നത് വചനം



1 േയാഹന്നാൻ 3:16 664 1 േയാഹന്നാൻ 4:2

െവറുക്കുന്ന ഏെതാരു വ്യക്തിയും െകാലപാതകിയാണ്.
െകാലപാതകിയിൽ നിത്യജീവൻ കുടിെകാള്ള കയിെല്ലന്നു
നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ.

16 ്രകിസ്തു നമുക്കുേവണ്ടി സ്വജീവൻ അർപ്പിച്ചതിനാൽ
സ്േനഹം എെന്തന്നു നാം അറിയുന്നു; നാമും അതുേപാെല
സേഹാദരങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്.
17 ഒരാൾക്കു ഭൗതികസമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും
തെന്റ സേഹാദരങ്ങെള ബുദ്ധിമുട്ട ള്ളവരായി കണ്ടിട്ട്
അവേരാടു സഹതാപം േതാന്നാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ
അയാളിൽ ൈദവസ്േനഹം വസിക്കുന്നു എന്ന് എങ്ങെന
അവകാശെപ്പടാൻകഴിയും?

18 കുഞ്ഞുമക്കേള, നാം പരസ്പരം സ്േനഹിക്കുന്നു
എന്ന് വൃഥാ വാചാലരാകാെത, സ്േനഹം വാസ്തവത്തിൽ
്രപവൃത്തിപഥത്തിൽ െകാണ്ടുവേരണ്ടതാണ്. 19 ഇങ്ങെന
നാം സത്യത്തിൽനിന്നുള്ളവെരന്ന് അറിയുകയും
തിരുസന്നിധിയിൽ ആത്മവിശ്വാസേത്താെട നിൽക്കാൻ
സാധിക്കുകയും െചയ്യ ം. 20 നമ്മുെട ഹൃദയം
നെമ്മ കുറ്റം വിധിക്കുേമ്പാെഴാെക്കയും നമ്മുെട
ഹൃദയെത്തക്കാൾ വലിയവനാണ് ൈദവം എന്നും അവിടന്നു
സർവജ്ഞാനിയാണ് എന്നും ഓർക്കുക. 21 ്രപിയേര,
നമ്മുെട ഹൃദയം നെമ്മ കുറ്റം വിധിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ,
ആത്മവിശ്വാസേത്താെട നമുക്കു ൈദവസന്നിധിയിൽ
െചല്ലാം. 22അവിടെത്ത കൽപ്പനകൾ നാം പാലിക്കുകയും
അവിടേത്തക്ക് ്രപസാദകരമായതു ്രപവർത്തിക്കുകയും
െചയ്യന്നതുെകാണ്ടു നാം അേപക്ഷിക്കുന്നെതന്തും
ൈദവം നമുക്കു നൽകുന്നു. 23 ൈദവപു്രതനായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽ നാം വിശ്വസിക്കണം
എന്നും അവിടന്നു നേമ്മാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെല പരസ്പരം
സ്േനഹിക്കണം എന്നും ആകുന്നു അവിടെത്ത കൽപ്പന.
24 ൈദവകൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നവർ ൈദവത്തിലും
ൈദവം അവരിലും വസിക്കുന്നു. ൈദവം നമുക്കു നൽകിയ
ആത്മാവിനാൽ അവിടന്നു നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു എന്നു നാം
അറിയുന്നു.

4
വ്യാജ്രപവാചകെരവിേവചിക്കുക

1 ്രപിയേര, എല്ലാ ആത്മാക്കെളയും വിശ്വസിക്കരുത്.
കാരണം, അേനകം വ്യാജ്രപവാചകർ േലാകത്തിൽ
വ്യാപിച്ചിട്ട ണ്ട്. ആ ആത്മാക്കൾ ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവ
ആേണാ എന്നു പരിേശാധിക്കുക. 2 ൈദവാത്മാവിെന
നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങെന തിരിച്ചറിയാം: േയശു്രകിസ്തു
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സമ്പൂർണമനുഷ്യനായി*അവതരിച്ച എന്ന്അംഗീകരിക്കുന്ന
ഏെതാരാത്മാവും ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളതാകുന്നു.
3 േയശുവിെന അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരാത്മാവും
ൈദവത്തിൽനിന്ന് ഉള്ളതല്ല; വരുെന്നന്നു നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ള്ള
എതിർ്രകിസ്തുവിെന്റ ആത്മാവാണത്. അത് േലാകത്തിൽ
ഇേപ്പാേഴ ഉണ്ട്.

4 കുഞ്ഞുമക്കേള, നിങ്ങൾ ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവരാണ;്
നിങ്ങൾവ്യാജ്രപവാചകന്മാെരപരാജയെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു;
കാരണം, നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ൈദവം
േലാകത്തിലുള്ളവെനക്കാൾ ശക്തനാണ്.
5 േലാകത്തിൽനിന്നുള്ളവർ ആയതിനാൽ അവർ
ലൗകികമായി സംസാരിക്കുന്നു. േലാകം അവെര
്രശദ്ധിക്കുന്നു. 6 ഞങ്ങൾ ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവരാണ;്
ൈദവെത്ത അറിയുന്നവെരല്ലാം ഞങ്ങെള
്രശദ്ധിക്കുന്നു. ൈദവത്തിൽനിന്നല്ലാത്തവർ ആരും
ഞങ്ങെള ്രശദ്ധിക്കുന്നതുമില്ല. സത്യാത്മാവിെനയും
വ്യാജാത്മാവിെനയും ഇങ്ങെനയാണ് നാം തിരിച്ചറിയുന്നത.്
ൈദവസ്േനഹവും മനുഷ്യസ്േനഹവും

7 ്രപിയേര, നമുക്ക് പരസ്പരം സ്േനഹിക്കാം; സ്േനഹം
ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളതാണ്. സ്േനഹിക്കുന്നവെരല്ലാം
ൈദവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചവരും ൈദവെത്ത അറിഞ്ഞവരും
ആണ.് 8 സ്േനഹിക്കാത്തവർ ൈദവെത്ത അറിയുന്നില്ല;
ൈദവം സ്േനഹമാണ്. 9 നാം ൈദവപു്രതനിലൂെട ജീവൻ
്രപാപിേക്കണ്ടതിനാണ് ൈദവം തെന്റ നിസ്തുലപു്രതെന
േലാകത്തിേലക്ക്അയച്ചത്. ഇങ്ങെനൈദവംതെന്റസ്േനഹം
നമുക്കു െവളിെപ്പടുത്തി. 10 ഇതാണ് സാക്ഷാൽ സ്േനഹം:
നാംൈദവെത്തസ്േനഹിച്ചതല്ല,അവിടന്നുനെമ്മസ്േനഹിച്ച്
അവിടെത്തപു്രതെനനമ്മുെട പാപനിവാരണയാഗത്തിനായി
അയച്ച . 11 ്രപിയേര, ൈദവം നെമ്മ സ്േനഹിച്ചത്
ഇ്രപകാരമാെണങ്കിൽ നാമും പരസ്പരം സ്േനഹിക്കാൻ
കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 12 ൈദവെത്ത ആരും ഒരിക്കലും
കണ്ടിട്ടില്ല;എന്നാൽ നാം പരസ്പരം സ്േനഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ
ൈദവം നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു;അവിടെത്തസ്േനഹം നമ്മിൽ
സമ്പൂർണമാകുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.

13 നാം ൈദവത്തിലും അവിടന്ന് നമ്മിലും വസിക്കുെന്നന്നു
നമുക്കു നിശ്ചയമുണ്ട:് ൈദവം തെന്റ ആത്മാവിെന
നമുക്കു നൽകിയിരിക്കുന്നേല്ലാ. 14 പിതാവ് അവിടെത്ത
പു്രതെന േലാകരക്ഷകനായി അയച്ചത് ഞങ്ങൾ
കാണുകയും സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുകയുംെചയ്യന്നു. 15 േയശു
ൈദവപു്രതൻ, എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നവരിൽ ൈദവം

* 4:2 മൂ.ഭാ. ജഡത്തിൽ
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വസിക്കുന്നു; അവർ ൈദവത്തിലും വസിക്കുന്നു. 16ൈദവം
നെമ്മ സ്േനഹിക്കുെന്നന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുകയും
വിശ്വസിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.
ൈദവം സ്േനഹമാണ്. സ്േനഹത്തിൽ വസിക്കുന്നവർ
ൈദവത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ൈദവം അവരിലും വസിക്കുന്നു.
17 നാം ൈദവത്തിൽ വസിക്കുന്നതിലൂെട നമ്മുെട
സ്േനഹം പൂർണതയിേലക്കു വളരുന്നു. അങ്ങെന
ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ ഭയരഹിതരായി, ൈദവെത്ത
ആത്മവിശ്വാസേത്താെട അഭിമുഖീകരിക്കാൻ നമുക്ക്
കഴിയും. കാരണം ഈ േലാകത്തിൽ നാം ജീവിക്കുന്നത്
േയശുവിെനേപ്പാെല ആണേല്ലാ. 18സ്േനഹത്തിൽ ഭയമില്ല.
സമ്പൂർണസ്േനഹം ഭയെത്തഇല്ലാതാക്കുന്നു. കാരണം, ഭയം
ശിക്ഷയുമായി ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഭയെപ്പടുന്ന വ്യക്തി
സ്േനഹത്തിൽസമ്പൂർണനല്ല.

19 അവിടന്ന് നെമ്മ ആദ്യം സ്േനഹിച്ചതുെകാണ്ടാണ്
നാം സ്േനഹിക്കുന്നത.് 20 ആെരങ്കിലും
ൈദവെത്ത സ്േനഹിക്കുന്നു എന്നു പറയുകയും
സേഹാദരങ്ങെള െവറുക്കുകയുംെചയ്യ െന്നങ്കിൽ അയാൾ
അസത്യവാദിയാണ്; കാരണം, താൻ കണ്ടിട്ട ള്ള
സേഹാദരങ്ങെള സ്േനഹിക്കാത്തവർക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത
ൈദവെത്ത സ്േനഹിക്കുക അസാധ്യമാണ്. 21ൈദവെത്ത
സ്േനഹിക്കുന്നവർ തങ്ങള െട സേഹാദരങ്ങെളയും
സ്േനഹിക്കണം. ഈ കൽപ്പനയാണ് അവിടന്നു നമുക്കു
നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

5
ൈദവപു്രതനിലുള്ളവിശ്വാസം

1 േയശുതെന്നയാണ് ്രകിസ്തു എന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന
ഏെതാരാള ം ൈദവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു.
പിതാവിെനസ്േനഹിക്കുന്നഏെതാരാള ംൈദവത്തിൽനിന്നു
ജനിച്ച ആെളയും സ്േനഹിക്കുന്നു. 2 ൈദവെത്ത
സ്േനഹിക്കുകയും അവിടെത്ത കൽപ്പനകൾ
പാലിക്കുകയും െചയ്യന്നതിലൂെട നാം ൈദവമക്കെളയും
സ്േനഹിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. 3 ൈദവേത്താടുള്ള
സ്േനഹത്തിെന്റ ആധാരം ൈദവത്തിന്റ കൽപ്പനകൾ
പാലിക്കുന്നതുതെന്നയാണ്. അവിടെത്ത കൽപ്പനകൾ
ഭാരമുള്ളവയല്ല. 4ൈദവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ച ഏെതാരാള ം
േലാകെത്ത അതിജീവിച്ചിരിക്കുന്നു; ഈ വിജയം
നമുക്കു ലഭിച്ചത് നമ്മുെട വിശ്വാസത്താലാണ്. 5 േയശു
ൈദവപു്രതെനന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കല്ലാെതആർക്കാണ്
േലാകെത്തഅതിജീവിക്കാൻകഴിയുന്നത?്
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6 േയശു്രകിസ്തു എന്ന ഒരാൾമാ്രതമാണ്
െവള്ളത്താലും രക്തത്താലും വന്നത.് അവിടന്ന് വന്നത്
െവള്ളത്താൽമാ്രതമല്ല, െവള്ളത്താലും രക്തത്താലുമാണ്.
ഇക്കാര്യത്തിന് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നത് ആത്മാവാണ്;
അവിടന്ന് സത്യമാണ.് 7സാക്ഷ്യം നൽകുന്നവർ മൂവരാണ്:
8 ആത്മാവ്, െവള്ളം, രക്തം. ഇവർ മൂവരുെടയും
സാക്ഷ്യം ഒന്നുതെന്നയാണ.് 9 മനുഷ്യരുെട സാക്ഷ്യം
നാം സ്വീകരിക്കുന്നേല്ലാ; അതിലും േ്രശഷ്ഠതരമാണ്
ൈദവത്തിെന്റ സാക്ഷ്യം. കാരണം സ്വപു്രതെനക്കുറിച്ച്
ൈദവംതെന്ന നൽകിയ സാക്ഷ്യമാണ് അത്.
10 ൈദവപു്രതനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവെരല്ലാം ഈ സാക്ഷ്യം
അംഗീകരിക്കുന്നു. ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർ
അവിടെത്ത അസത്യവാദിയാക്കുന്നു. കാരണം,
ൈദവം സ്വപു്രതെനക്കുറിച്ച നൽകിയ സാക്ഷ്യം അവർ
വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല. 11ആ സാക്ഷ്യം ഇതാണ്: ൈദവം നമുക്കു
നിത്യജീവൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു; ആ ജീവൻ അവിടെത്ത
പു്രതനിലാണ്.* 12 ൈദവപു്രതൻ ഉള്ളവർെക്കല്ലാം
നിത്യജീവനുണ്ട;്ൈദവപു്രതൻഇല്ലാത്തവർക്കുജീവനില്ല.
നിത്യജീവെന്റ ഉറപ്പ്

13ൈദവപു്രതെന്റ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കു
നിത്യജീവൻ ഉെണ്ടന്നു നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിനാണ് ഞാൻ
ഇത് എഴുതുന്നത്. 14ൈദവത്തിനു ്രപസാദകരമായ എന്ത്
നാം അേപക്ഷിച്ചാലും നമ്മുെട അേപക്ഷ അവിടന്നു
േകൾക്കുന്നു, എന്നതാണു ൈദവസന്നിധിയിൽ നമുക്കുള്ള
ആത്മവിശ്വാസം. 15നാംഅേപക്ഷിക്കുന്നെതന്തുംഅവിടന്നു
േകൾക്കുെന്നന്ന് ഉറപ്പ ള്ളതിനാൽ, അേപക്ഷിച്ചവെയല്ലാം
നമുക്കു ലഭിച്ച എന്നുതീർച്ചെപ്പടുത്താം.

16 സേഹാദരങ്ങളിൽ ഒരാൾ മരണകാരണമല്ലാത്ത
പാപംെചയ്യന്നതു കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ അയാൾക്കുേവണ്ടി
അേപക്ഷിക്കുക;† മരണകാരണം അല്ലാത്ത പാപംെചയ്യന്ന
വ്യക്തിക്ക് ൈദവം ജീവൻ നൽകും. മരണകാരണമായ
പാപവും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾഅതിനുേവണ്ടി ്രപാർഥിക്കണെമന്നു
ഞാൻ പറയുന്നില്ല. 17 എല്ലാ അനീതിയും പാപംതെന്ന.
എന്നാൽ, മരണത്തിേലക്കുനയിക്കാത്തപാപവും ഉണ്ട്.

18 ൈദവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചവർ ആരും പാപത്തിൽ
തുടരുന്നില്ല എന്നു നാം അറിയുന്നു. ൈദവപു്രതൻ അവെര
സൂക്ഷിക്കുന്നു. പിശാചിന് അവെര സ്പർശിക്കാൻ
കഴിയുകയില്ല. 19 നാം ൈദവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചവർ
ആെണന്നും േലാകം മുഴുവൻ പിശാചിെന്റ അധീനതയിൽ

* 5:11 അതായത,് പു്രതനിൽനിന്നുള്ളതാണ് † 5:16 അതായത,്
അടിയന്തരമായിഅേപക്ഷിക്കുക
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ആെണന്നും അറിയുന്നു. 20 ൈദവപു്രതൻ വന്ന്
സത്യമായവെന നാം അറിേയണ്ടതിന് നമുക്കു വിേവകം
നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നും, നാം സത്യമായവനിൽ—
അവിടെത്ത പു്രതനായ േയശു്രകിസ്തുവിൽത്തെന്ന—
ആകുന്നുഎന്നുംനാംഅറിയുന്നു.അവിടന്നുസത്യൈദവവും
നിത്യജീവനുംആകുന്നു.

21 കുഞ്ഞുമക്കേള, നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങളിൽ
ൈദവത്തിനുള്ള സ്ഥാനം അപഹരിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിൽനിന്നും
അകന്നിരിക്കുക.‡

‡ 5:21 മൂ.ഭാ. വി്രഗഹങ്ങളിൽനിന്ന് നിങ്ങെളത്തെന്നസൂക്ഷിക്കുക.
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േയാഹന്നാൻഎഴുതിയ
രണ്ടാംേലഖനം

1സഭാമുഖ്യനായഞാൻ,

നമ്മിൽ വസിക്കുന്നതും നേമ്മാടുകൂെട എേന്നക്കും
ഇരിക്കുന്നതുമായ സത്യം നിമിത്തം, ഞാൻമാ്രതമല്ല,
2 സത്യെത്ത* അറിയുന്ന എല്ലാവരും സത്യമായി
സ്േനഹിക്കുന്ന ൈദവത്താൽ െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട
മാന്യവനിതയ്ക്കുംഅവരുെട മക്കൾക്കുംഎഴുതുന്നത:്

3 പിതാവായ ൈദവത്തിൽനിന്നും പിതാവിെന്റ പു്രതനായ
േയശു്രകിസ്തുവിൽനിന്നും സത്യത്തിലും സ്േനഹത്തിലും
കൃപയും കരുണയും സമാധാനവും നേമ്മാടുകൂെട
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

4 പിതാവു നേമ്മാടു സത്യത്തിനനുസൃതമായി ജീവിക്കാൻ
കൽപ്പിച്ചതുേപാെലതെന്ന, നിെന്റ മക്കളിൽ ചിലർ
ജീവിക്കുന്നതു കണ്ടു ഞാൻ ഏറ്റവുമധികം ആനന്ദിച്ച .
5 ്രപിയവനിേത, ഞാൻ ഒരു പുതിയ കൽപ്പനയല്ല, നമുക്ക്
ആദ്യംമുതേല ലഭിച്ചിരുന്നതുതെന്നയാണ് താങ്കൾക്ക്
ഇേപ്പാൾഎഴുതുന്നത:് നാം പരസ്പരംസ്േനഹിക്കണംഎന്നു
ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു. 6 നാം ൈദവകൽപ്പനയനുസരിച്ച
ജീവിക്കുന്നതാണ് സ്േനഹം. ആരംഭംമുതേല നിങ്ങൾ
േകട്ടിട്ട ള്ളതുേപാെല, നിങ്ങൾ സ്േനഹത്തിൽ ജീവിക്കുക.
ഇതാകുന്നുആകൽപ്പന.

7 േയശു്രകിസ്തു മനുഷ്യശരീരത്തിൽ വന്നു എന്ന്
അംഗീകരിക്കാത്ത അേനകം വഞ്ചകന്മാർ േലാകത്തിൽ
വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാലാണ് ഞാൻ ഇതു പറയുന്നത്.
ഇ്രപകാരമുള്ളവൻവഞ്ചകനുംഎതിർ്രകിസ്തുവുംആകുന്നു.
8 പൂർണമായ ്രപതിഫലം നിങ്ങൾക്കു† ലഭിക്കുന്നവിധം
ഞങ്ങള െട അധ്വാനഫലം നിങ്ങൾ നഷ്ടമാക്കാതിരിക്കാൻ
്രശദ്ധിക്കുക. 9 ്രകിസ്തുവിെന്റ ഉപേദശത്തിൽ
നിലനിൽക്കാെത അതിെന മറികടക്കുന്നവനു ൈദവമില്ല.
എന്നാൽ, ഈ ഉപേദശത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നവേനാ
പിതാവും പു്രതനും ഉണ്ട.് 10ഈ ഉപേദശവുമായിട്ടല്ലാെത
ആെരങ്കിലും നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വന്നാൽ, അവെന
നിങ്ങള െട വീട്ടിൽ സ്വീകരിക്കുകേയാ നമസ്കാരംപറഞ്ഞ്

* 1:2 അതായത,് ്രകിസ്തുവിെന † 1:8 ചി.ൈക.്രപ. നമുക്കു
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കുശല്രപശ്നംെചയ്യ കേയാ അരുത.് 11 അവെന
വന്ദിക്കുന്നവൻഅവെന്റ ദുഷ ്്രപവൃത്തികളിൽപങ്കാളിയാണ്.

12 നിങ്ങൾക്കായി എഴുതാൻ ധാരാളം ഉെണ്ടങ്കിലും
കടലാസും മഷിയും ഉപേയാഗിക്കാൻ ഞാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നില്ല. പിെന്നേയാ, നമ്മുെട ആനന്ദം
പൂർണമാേകണ്ടതിനു നിങ്ങെള സന്ദർശിച്ച മുഖാമുഖമായി
സംസാരിക്കാൻഞാൻആ്രഗഹിക്കുന്നു.

13താങ്കള െട,െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവളായസേഹാദരിയുെട
മക്കൾ‡താങ്കെളഅഭിവാദനംെചയ്യന്നു.

‡ 1:13 അതായത,്അയൽസഭയിെലഅംഗങ്ങൾ.
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േയാഹന്നാൻഎഴുതിയ
മൂന്നാംേലഖനം

1സഭാമുഖ്യനായഞാൻ,

സത്യമായി സ്േനഹിക്കുന്ന ്രപിയ ഗാെയാസിന്,
എഴുതുന്നത്:

2 ്രപിയേന, നീ ആത്മാവിൽ ബലവാനായി
ഇരിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും
ആേരാഗ്യവും അഭിവൃദ്ധിയും ഉള്ളവനായിരിക്കണെമന്ന്
ഞാൻ ്രപാർഥിക്കുന്നു. 3നീ സത്യം അനുസരിച്ച ജീവിക്കുന്നു
എന്ന,് നിെന്റ സത്യസന്ധതെയപ്പറ്റി ചില സേഹാദരന്മാർവന്ന്
സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഞാൻ ഏറ്റവുമധികം ആനന്ദിച്ച .
4 എെന്റ മക്കൾ സത്യം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു എന്നു
േകൾക്കുന്നതിലുംഅധികംആനന്ദംഎനിക്കു േവെറയില്ല.

5 ്രപിയേന, സേഹാദരങ്ങൾക്ക്, അവർ
അപരിചിതരാെണങ്കിൽേപാലും നീ അവർക്കുേവണ്ടി
അധ്വാനിക്കുന്നതിെലാെക്കയും വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നു.
6 അവർ നിെന്റ സ്േനഹെത്തപ്പറ്റി സഭയുെടമുമ്പാെക
സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നീ അവർക്ക്
ആവശ്യമുള്ളതു നൽകി ൈദവമഹത്ത്വത്തിനു
അനുേയാജ്യമാംവിധം യാ്രതയയയ്ക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും.
7 െയഹൂേദതരരിൽനിന്ന് ഒരു സഹായവും വാങ്ങാെത
അവർ യാ്രത പുറെപ്പട്ടത് കർത്താവിെന്റ നാമംനിമിത്തം
ആയിരുന്നേല്ലാ. 8 അതുെകാണ്ട,് സത്യത്തിനു
സഹ്രപവർത്തകരാേകണ്ടതിനു നാം ഇങ്ങെനയുള്ളവെര
സൽക്കരിേക്കണ്ടതാകുന്നു.

9സഭയ്ക്കു ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നു. എന്നാൽ അവരിൽ
ഒന്നാമനാകാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്ന ദിെയാെ്രതേഫസ് ഞങ്ങെള
അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. 10 അതുെകാണ്ടു ഞാൻ വന്നാൽ,
ഞങ്ങെള ദുഷിച്ച് അപവാദം പറയുന്ന അയാള െട ്രപവൃത്തി
എല്ലാവരുെടയും ്രശദ്ധയിൽ െകാണ്ടുവരും. അയാൾ
ആ ്രപവൃത്തിെകാണ്ടും തൃപ്തനാകിെല്ലന്നുമാ്രതമല്ല,
സേഹാദരന്മാെര സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും,
അതിനു താത്പര്യെപ്പടുന്നവെര തടയുകയും സഭയിൽനിന്നു
പുറത്താക്കുകയുംെചയ്യന്നു.

11 ്രപിയേന, നന്മയല്ലാെത തിന്മ അനുകരിക്കരുത്.
നന്മ െചയ്യന്നവൻ ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളവൻ ആകുന്നു,
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തിന്മെചയ്യന്നവേനാ ൈദവെത്ത അറിഞ്ഞിട്ട മില്ല.*
12െദേമ്രതിെയാസിന് എല്ലാവരാലും,സത്യത്താൽത്തെന്നയും
നല്ല സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചിട്ട ണ്ട്; ഞങ്ങള ം സാക്ഷ്യം പറയുന്നു.
ഞങ്ങള െടസാക്ഷ്യംസത്യെമന്ന് നിനക്കറിയാമേല്ലാ.

13 നിനക്കായി എഴുതാൻ ധാരാളം ഉെണ്ടങ്കിലും മഷിയും
േപനയും ഉപേയാഗിക്കാൻഞാൻആ്രഗഹിക്കുന്നില്ല. 14ഉടെന
നിെന്ന കാണാെമന്നു ഞാൻ ്രപതീക്ഷിക്കുന്നു. അേപ്പാൾ
നമുക്ക് മുഖാമുഖമായിസംസാരിക്കാം.

15നിനക്കുസമാധാനം.

സ്േനഹിതർ നിെന്നഅഭിവാദനംെചയ്യന്നു. സ്േനഹിതെര
ആളാം്രപതിഅഭിവാദനംഅറിയിക്കുക.

* 1:11 മൂ.ഭാ. കണ്ടിട്ടില്ല
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യൂദാഎഴുതിയ േലഖനം
1 േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ദാസനും യാേക്കാബിെന്റ
സേഹാദരനുമായയൂദാ,

പിതാവായ ൈദവത്താൽ സ്േനഹിക്കെപ്പട്ട ം
േയശു്രകിസ്തുവിനായി* സംരക്ഷിക്കെപ്പട്ട മിരിക്കുന്ന
വിളിക്കെപ്പട്ടവർക്ക്,†എഴുതുന്നത്:

2 നിങ്ങൾക്കു കരുണയും സമാധാനവും സ്േനഹവും
സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

അഭക്തരുെട പാപവുംഅവർക്കുവരുന്നനാശവും
3 ്രപിയേര, നാം പങ്കാളികളായിരിക്കുന്ന രക്ഷെയപ്പറ്റി
നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ ഞാൻ അത്യന്തം ഉത്സാഹിച്ച
െകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽൈദവം വിശുദ്ധർക്ക്
ഒരിക്കലായി ഏൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ള വിശ്വാസത്തിനുേവണ്ടി
അടരാടാൻ ്രപേബാധിപ്പിച്ച െകാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ
ഞാൻ നിർബന്ധിതനായി. 4 കാരണം, നമ്മുെട
ൈദവത്തിെന്റ കൃപെയ അസാന്മാർഗികജീവിതത്തിനുള്ള
ഒരു ഉപാധിയായി ഉപേയാഗിക്കുകയും നമ്മുെട
ഏകാധിനാഥനും കർത്താവുമായ േയശു്രകിസ്തുവിെന
നിേഷധിക്കുകയുംെചയ്യന്ന അഭക്തരായ ചിലർ
നിങ്ങള െടയിടയിൽ നുഴഞ്ഞുകയറിയിരിക്കുന്നു. ഇവരുെട
ശിക്ഷാവിധി പണ്ടുതെന്നഎഴുതിയിരിക്കുന്നു.

5 നിങ്ങൾ എല്ലാം അറിഞ്ഞവെരങ്കിലും നിങ്ങെള ഞാൻ
ഓർമിപ്പിക്കാൻആ്രഗഹിക്കുന്നത,്കർത്താവ്തെന്റജനെത്ത
ഒരിക്കലായി ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് വിടുവിച്ചതിനുേശഷവും
വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കാതിരുന്നവെര പിന്നീടു
നശിപ്പിച്ച .‡ 6 ൈദവം ദൂതന്മാെര ഏൽപ്പിച്ച
അധികാരസീമയ്ക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കാെത
തങ്ങള െട നിവാസസ്ഥാനം ഉേപക്ഷിച്ച േപായ
ദൂതന്മാെര ൈദവം മഹാദിവസത്തിെല ന്യായവിധിക്കായി
നിത്യബന്ധനത്തിലാക്കി േഘാരാന്ധകാരത്തിൽ
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 7 അേതവിധത്തിൽ, െസാേദാമിലും
െഗാേമാറായിലും ചുറ്റ മുള്ള പട്ടണങ്ങളിലും ജീവിച്ചിരുന്നവർ
ഹീനമായ ൈലംഗിക അസാന്മാർഗികതയിൽ മുഴുകി

* 1:1 അഥവാ, ്രകിസ്തുവിൽ † 1:1 അതായത,് ൈദവത്തിെന്റ സ്വന്തം
ജനമായിത്തീർന്നവർക്ക് ‡ 1:5 അതായത,്ശാരീരികമരണംസംഭവിച്ച
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അസ്വാഭാവികമായ േഭാഗവിലാസത്തിൽ§ ജീവിച്ചതുമൂലം
നിത്യാഗ്നിയുെട ശിക്ഷാവിധി അനുഭവിച്ചത് ഇന്നുള്ളവർക്കും
ഒരുഅപായസൂചനയായി നിലെകാള്ളന്നു.

8 ഇ്രപകാരംതെന്നയാണ് നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
നുഴഞ്ഞുകയറിയവരും. അവർ സ്വപ്നദർശികളായി
ശരീരെത്ത മലിനമാക്കുകയും അധികാരെത്ത
ധിക്കരിക്കുകയുംസ്വർഗീയജീവികെളഅധിേക്ഷപിക്കുകയുംെചയ്യന്നു.
9 എന്നാൽ ്രപധാന ദൂതനായ മീഖാേയൽേപാലും,
േമാശയുെട ശരീരെത്ത സംബന്ധിച്ച് പിശാചിേനാടു
തർക്കിച്ചേപ്പാൾ, “കർത്താവ് നിെന്ന ശാസിക്കെട്ട” എന്നു
പറഞ്ഞതല്ലാെത അവെനതിരായി ന്യായവിധിനടത്തി
ൈദവദൂഷണം െചയ്യാൻ മുതിർന്നില്ല.* 10 എന്നാൽ
ഇവരാകെട്ട, വിേശഷബുദ്ധിയില്ലാെത ജന്മവാസനെകാണ്ടു
്രഗഹിക്കുന്ന മൃഗങ്ങെളേപ്പാെല, തങ്ങൾക്കു ്രഗഹിക്കാൻ
്രപയാസമുള്ളതിെനെയല്ലാം ദുഷിക്കുന്നു. ഇങ്ങെന ഇവർ
നശിക്കുകയുംെചയ്യന്നു.

11 ഇവർക്കു ഹാ കഷ്ടം! അവർ കയീെന്റ വഴിയിൽ
നടക്കുകയും,†‡ ്രപതിഫലം േമാഹിച്ച ബിെലയാമിെന്റ
വഞ്ചനയ്ക്ക്§ സ്വയം ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കുകയും
േകാരഹിെന്റ മത്സരത്തിൽ*നശിച്ച േപാകുകയുംെചയ്യന്നു.

12 ഇവർ നിങ്ങള െട സ്േനഹവിരുന്നുകളിെല
കളങ്കങ്ങളാണ.് യാെതാരു ലജ്ജയുമില്ലാെത തിന്നുകുടിച്ച
മദിക്കുന്നവർ! സ്വന്തം വിശപ്പ മാ്രതം തീർക്കുന്ന ഇടയന്മാർ!
കാറ്റിൽ പാറിേപ്പാകുന്ന, െവള്ളമില്ലാത്ത േമഘങ്ങൾ!
ഫലമില്ലാത്തതും പിഴുെതടുത്തതും രണ്ടുവട്ടം ചത്തതുമായ
ശരൽക്കാല വൃക്ഷങ്ങൾ! 13 സ്വന്തം നാണേക്കടിെന്റ
നുരയും പതയും വമിച്ച് അലറുന്ന കടൽത്തിരകൾ!
െകാടുംതമസ്സിനായി നിത്യം സൂക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
വ്രകഗതിയുള്ളനക്ഷ്രതങ്ങൾ!

14-15 ആദാംമുതൽ ഏഴാമനായ ഹാേനാക്കും
ഇവെരക്കുറിച്ച് ഇങ്ങെന ്രപവചിച്ചിരിക്കുന്നു:
“സകലെരയും ന്യായംവിധിക്കാനും ൈദവഭയമില്ലാെത
െചയ്ത സകലതിന്മ്രപവൃത്തികെളക്കുറിച്ച ം
ഭക്തിെകട്ട പാപികൾ കർത്താവിെനതിേര പറഞ്ഞ
സകലനിഷ്ഠുര വചനങ്ങെളക്കുറിച്ച ം അവർക്കു
േബാധംവരുത്താനുമായി, കർത്താവ് അവിടെത്ത

§ 1:7 മൂ.ഭാ. അന്യജഡം േമാഹിച്ച * 1:9 ന്യായവിധി ൈദവത്തിെന്റമാ്രതം
അധികാരപരിധിയിൽ െപട്ടതാണ് അതു മെറ്റാരാൾ െചയ്യന്നത്
ൈദവദൂഷണമാണ.് † 1:11 സ്വസേഹാദരനായ ഹാേബലിെന്റ യാഗത്തിൽ
ൈദവം ്രപസാദിച്ചതിൽഅസൂയമൂത്ത് െകാലെപ്പടുത്തിയത.് ‡ 1:11 ഉൽ. 4:3-8
§ 1:11 സംഖ്യ. 22–24 * 1:11 സംഖ്യ. 16
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ആയിരമായിരം വിശുദ്ധേരാടുകൂടി ഇതാ വരുന്നു.”†
16 ഇവർ തങ്ങള െട അവസ്ഥെയക്കുറിച്ച് എേപ്പാഴും
പിറുപിറുക്കുന്നവരും േദാഷംമാ്രതം കാണുന്നവരും സ്വന്തം
ദുർേമാഹങ്ങെള പിൻതുടരുന്നവരുമാണ്. തങ്ങെളക്കുറിച്ച്
ഇവർ െപാങ്ങച്ചം പറയുകയും കാര്യസാധ്യത്തിനായി
മുഖസ്തുതി ്രപേയാഗിക്കുകയുംെചയ്യന്നു.
സഹിഷ്ണുതയ്ക്കുള്ളആഹ്വാനം

17 നിങ്ങേളാ ്രപിയേര, നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ അെപ്പാസ്തലന്മാർ മുന്നറിയിപ്പായി
നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞ സേന്ദശങ്ങൾ ഓർക്കുക.
18 “അന്ത്യകാലത്തു ഭക്തിവിരുദ്ധമായ സ്വന്തം േമാഹങ്ങെള
പിൻതുടരുന്ന പരിഹാസകർ ഉണ്ടാകും” എന്ന് അവർ
നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞുവേല്ലാ. 19 ലൗകികരും ൈദവാത്മാവ്
ഇല്ലാത്തവരുമായ ഇവരാണ് നിങ്ങള െടയിടയിൽ
ഭിന്നിപ്പ ണ്ടാക്കുന്നത്.

20നിങ്ങേളാ ്രപിയേര,നിങ്ങള െടഅതിവിശുദ്ധവിശ്വാസത്തിൽ
നിങ്ങൾക്കുതെന്ന ആത്മികശാക്തീകരണം വരുത്തിയും
പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ്രപാർഥിച്ച ം 21 നിത്യജീവനായി, നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കരുണയ്ക്കായി
കാത്തിരുന്നും ൈദവസ്േനഹത്തിൽ നിങ്ങെളത്തെന്ന
സൂക്ഷിക്കുക.

22 ചഞ്ചലമാനസേരാടു കരുണ കാണിക്കുക; 23 ചിലെര
നിത്യാഗ്നിയിൽനിന്നു വലിെച്ചടുത്തു രക്ഷിക്കുക;
മറ്റ ചിലേരാട്, ജീവിതങ്ങെള‡ മലീമസമാക്കുന്ന അവരുെട
പാപ്രപവൃത്തികെള െവറുത്തുെകാണ്ട് അത്യധികം
ഭയഭക്തിേയാെട സൂക്ഷ്മത പുലർത്തിെക്കാണ്ടു കരുണ
കാണിക്കുക.

ആശീർവാദം
24 വീഴാെത നിങ്ങെള സൂക്ഷിച്ച തെന്റ േതജസ്സള്ള
സന്നിധിയിൽ മഹാ ആനന്ദേത്താെട കളങ്കമറ്റവരായി
നിർത്താൻ കഴിവുള്ള ൈദവത്തിന,് 25 നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിലൂെട നമ്മുെട രക്ഷകനായ
ഏകൈദവത്തിനുതെന്ന, സർവകാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പും
ഇേപ്പാഴും എേന്നക്കും േതജസ്സ ം മഹിമയും ബലവും
ആധിപത്യവും ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട!ആേമൻ.

† 1:14-15 െയഹൂദരുെട പുസ്തകമായ ഹാേനാക്കിെന്റ ഒന്നാം
പുസ്തകത്തിൽനിന്നുള്ളഉദ്ധരണി. ‡ 1:23 മൂ.ഭാ. വസ്്രതെത്ത
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േയാഹന്നാന് ലഭിച്ച െവളിപ്പാട്

ആമുഖം
1 േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ െവളിപ്പാട്. േവഗത്തിൽ
സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
ദാസർക്കു കാണിച്ച െകാടുക്കുന്നതിനായി ൈദവം അത്
േയശു്രകിസ്തുവിന് നൽകി. അവിടന്ന് ഒരു ദൂതെന
അയച്ച് അവിടെത്ത ദാസനായ േയാഹന്നാന് അതു
െവളിെപ്പടുത്തി. 2 അേദ്ദഹം ൈദവവചനത്തിെന്റയും
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റയും സാക്ഷ്യത്തിനായി താൻ
കണ്ടെതല്ലാം േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 3 സമയം
അടുത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഈ ്രപവചനപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ വായിച്ച േകൾപ്പിക്കുന്നവരും
േകൾക്കുന്നവരും അവ അനുസരിക്കുന്നവരും
അനുഗൃഹീതർ.

അഭിവാദനവുംസ്തുതിയും
4 േയാഹന്നാൻ,

ഏഷ്യാ്രപവിശ്യയിെല*ഏഴുസഭകൾക്ക്എഴുതുന്നത:്

ഭൂത, വർത്തമാന, ഭാവി കാലങ്ങളിൽ ഒരുേപാെല
നിലനിൽക്കുന്നവനായ† ൈദവത്തിൽനിന്നും അവിടെത്ത
സിംഹാസനത്തിെന്റ മുമ്പിലുള്ള ഏഴ് ആത്മാക്കളിൽനിന്നും
5-6 വിശ്വസ്തസാക്ഷിയും മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽനിന്ന് ആദ്യം
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റവനും‡ ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാരുെട
അധിപനുമായ േയശു്രകിസ്തുവിൽനിന്ന് നിങ്ങൾക്കു
കൃപയുംസമാധാനവും ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

നെമ്മ സ്േനഹിച്ച് സ്വന്തം രക്തത്താൽ, നമ്മുെട
പാപങ്ങളിൽനിന്ന് നെമ്മ വിടുവിച്ച് അവിടെത്ത
ൈദവവും പിതാവുമായവനുേവണ്ടി നെമ്മ രാജ്യവും
പുേരാഹിതന്മാരുമാക്കിത്തീർത്ത േയശു്രകിസ്തുവിന്
എെന്നേന്നക്കും മഹത്ത്വവുംആധിപത്യവും ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട!
ആേമൻ.
7 “ഇതാ,അവിടന്നു േമഘങ്ങളിേലറി വരുന്നു,”§

* 1:4 ആധുനിക തുർക്കിയുെട പശ്ചിമഭാഗത്തുള്ള ചില പട്ടണങ്ങൾ
ഉൾെപ്പടുന്നതാണ് പുരാതന േറാമൻ സാ്രമാജ്യത്തിെല ഏഷ്യാ്രപവിശ്യ അഥവാ,
സംസ്ഥാനം. † 1:4 മൂ.ഭാ.ആയിരുന്നവനുംആയിരിക്കുന്നവനുംവരുന്നവനുമായ
‡ 1:5-6 മൂ.ഭാ. ജനിച്ചവനും § 1:7 ദാനി. 7:13
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“എല്ലാകണ്ണ കള ം—തെന്ന
കുത്തിത്തുളച്ചവർേപാലുംഅേദ്ദഹെത്തകാണും.”
ഭൂമിയിെല സകലേഗാ്രതങ്ങള ം “അേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ച
വിലപിക്കും.”*

അേത,ആേമൻ.
8 “ഞാൻ ആൽഫയും ഒേമഗയും† ആകുന്നു,” എന്ന്
ഭൂത, വർത്തമാന, ഭാവി കാലങ്ങളിൽ ഒരുേപാെല
നിലനിൽക്കുന്നവനായ, സർവശക്തിയുള്ള ൈദവമായ
കർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

മനുഷ്യപു്രതന് സദൃശനായ ഒരാൾ
9 നിങ്ങള െട സേഹാദരനും േയശുവിെന്റ രാജ്യത്തിലും
കഷ്ടതയിലും സഹിഷ്ണുതയിലും നിങ്ങള െട
പങ്കാളിയുമായ േയാഹന്നാൻ എന്ന ഞാൻ, ൈദവവചനവും
േയശുവിെന്റ സാക്ഷ്യവും നിമിത്തം “പെത്മാസ്”
എന്നു വിളിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ദ്വീപിൽ ആയിരുന്നു.
10 കർത്തൃദിവസത്തിൽ ഞാൻ ആത്മാവിലായി. “നീ
കാണുന്നത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി, എേഫേസാസ്,
സ്മുർന്ന, െപർഗെമാസ്, തുയൈഥര, സർദിസ്,
ഫിലെദൽഫിയ, ലെവാദിക്യ എന്നീ ഏഴു സഭകൾക്ക്
അയച്ച െകാടുക്കുക,” 11എന്നിങ്ങെന കാഹളതുല്യമായ ഒരു
വലിയശബ്ദംഎെന്റപിന്നിൽഞാൻ േകട്ട .

12 എേന്നാടു സംസാരിച്ച ശബ്ദം എെന്തന്നു കാണാൻ
ഞാൻ തിരിഞ്ഞു. അേപ്പാൾ തങ്കംെകാണ്ടുള്ള ഏഴു
നിലവിളക്കും 13അവയുെട നടുവിൽ പാദംവെര എത്തുന്ന
വസ്്രതംധരിച്ച്, മാറിൽ തങ്കക്കച്ചെകട്ടി മനുഷ്യപു്രതനു‡
സദൃശനായ ഒരു ആളിെനയും കണ്ടു. 14അേദ്ദഹത്തിെന്റ
തലയിെല മുടി കമ്പിളിേപാെലയും ഹിമംേപാെലയും
അതിശു്രഭവും കണ്ണ കൾ അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കും 15 കാലുകൾ
ഉലയിൽ കാച്ചിപ്പഴുപ്പിച്ച െവേള്ളാടിനുതുല്യവും ശബ്ദം
വലിയ െവള്ളച്ചാട്ടത്തിെന്റ ഇരമ്പലിനുതുല്യവും
ആയിരുന്നു. 16 അേദ്ദഹത്തിെന്റ വലതുൈകയിൽ ഏഴു
നക്ഷ്രതം പിടിച്ചിരുന്നു. വായിൽനിന്ന് മൂർച്ചേയറിയ
ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള വാൾ പുറെപ്പട്ടിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മുഖംസൂര്യേതജേസ്സാെട ്രപേശാഭിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

17 അേദ്ദഹെത്ത കണ്ടേപ്പാൾ ഞാൻ മരിച്ചവെനേപ്പാെല
ആ പാദങ്ങളിൽ വീണു. അവിടന്ന് എെന്റേമൽ
വലതുൈകെവച്ച െകാണ്ട് എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത,്
* 1:7 െസഖ. 12:10 † 1:8 ്രഗീക്ക് അക്ഷരമാലയിെല ആദ്യെത്തയും
അവസാനെത്തയും അക്ഷരങ്ങൾ; ആരംഭവും അവസാനവും എന്നു വിവക്ഷ.
‡ 1:13 ദാനി. 7:13
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“ഭയെപ്പേടണ്ട, ഞാൻ ആകുന്നു ആദ്യനും അന്ത്യനും
18 ജീവിക്കുന്നവനും. ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു. എന്നാൽ
ഇതാ, എെന്നേന്നക്കും ജീവിക്കുന്നു. മരണത്തിെന്റയും
പാതാളത്തിെന്റയും താേക്കാലുകൾഎെന്റൈകവശമുണ്ട്.

19 “ആകയാൽഇേപ്പാഴുള്ളതുംഇനിസംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതുമായ
നീ ദർശിച്ചകാര്യങ്ങൾഎഴുതുക. 20എെന്റ വലതുൈകയിൽ
കണ്ടഏഴുനക്ഷ്രതത്തിെന്റയുംഏഴുതങ്കനിലവിളക്കിെന്റയും
രഹസ്യം ഇതാകുന്നു: ഏഴു നക്ഷ്രതം ഏഴു സഭയുെട
ദൂതന്മാരും,§ഏഴു നിലവിളക്ക്ഏഴുസഭയുമാണ.്

2
എേഫേസാസിെലസഭയ്ക്ക്

1 “എേഫേസാസിെലസഭയുെട ദൂതന്എഴുതുക:
“വലതുൈകയിൽ ഏഴു നക്ഷ്രതം പിടിച്ച െകാണ്ട*്
ഏഴു തങ്കനിലവിളക്കിെന്റ നടുവിൽ നടക്കുന്ന ഞാൻ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:

2 “നിെന്റ ്രപവൃത്തിയും അധ്വാനവും സഹിഷ്ണുതയും
ഞാൻ അറിയുന്നു. ദുഷ്ടമനുഷ്യെര നിനക്കു
സഹിച്ച കൂടാത്തതും അെപ്പാസ്തലരെല്ലങ്കിലും സ്വയം
അെപ്പാസ്തലെരന്നു നടിക്കുന്നവെര നീ പരിേശാധിച്ച്
അവർ വ്യാജരാെണന്നു കെണ്ടത്തിയതും ഞാൻ
അറിയുന്നു. 3 എെന്റ നാമത്തിനുേവണ്ടി േക്ലശങ്ങൾ
ക്ഷമേയാെടസഹിച്ചിട്ട ംതളർന്നുേപാകാതിരുന്നതുംഞാൻ
അറിയുന്നു.

4 “എങ്കിലും നിനെക്കതിേര എനിക്ക് ഒരു പരാതിയുണ്ട:്
നിെന്റ ആദ്യസ്േനഹം നീ ത്യജിച്ച . 5 നീ എ്രത
ഉയരത്തിൽനിന്നാണ് വീണിരിക്കുന്നത്എന്നു മനസ്സിലാക്കി
പശ്ചാത്തപിച്ച െകാണ്ട് നിെന്റ പഴയ ്രപവൃത്തികൾ
പുനരാരംഭിക്കുക. നീ അനുതപിക്കാതിരുന്നാൽ ഞാൻ
നിെന്റ അടുക്കൽ വരികയും നിെന്റ നിലവിളക്ക് അതിെന്റ
സ്ഥാനത്തുനിന്നു നീക്കിക്കളയുകയും െചയ്യ ം. 6എന്നാൽ,
നിെക്കാലാവ്യരുെട ്രപവൃത്തികൾ നീ െവറുക്കുന്നു എന്ന
ഒരു േമന്മനിനക്കുണ്ട.്അവഞാനും െവറുക്കുന്നു.

7 “ആത്മാവ് സഭകേളാടു പറയുന്നെതെന്തന്ന്
െചവിയുള്ളവർ േകൾക്കെട്ട. വിജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ
ൈദവത്തിെന്റ പറുദീസയിലുള്ള ജീവവൃക്ഷത്തിൽനിന്ന്
ഭക്ഷിക്കാൻെകാടുക്കും.

§ 1:20 അതായത്,സേന്ദശവാഹകന് * 2:1 അതായത,്നിയ്രന്തിച്ച െകാണ്ട്
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സ്മുർന്നയിെലസഭയ്ക്ക്
8 “സ്മുർന്നയിെലസഭയുെട ദൂതന്എഴുതുക:

“മരിച്ചിട്ട് പുനരുത്ഥാനംെചയ്ത ആദ്യനും അന്ത്യനും
ആകുന്നഞാൻഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:

9 “നീ സഹിക്കുന്ന കഷ്ടതയും ദാരി്രദ്യവും—എങ്കിലും നീ
ധനികൻതെന്ന—ഞാൻ അറിയുന്നു. തങ്ങൾ െയഹൂദർ
അല്ലാതിരിെക്ക െയഹൂദെരന്നു മിഥ്യാഭിമാനം പുലർത്തുന്ന
സാത്താെന്റ പള്ളിക്കാർ നിങ്ങെളക്കുറിച്ച പറയുന്ന
അപവാദങ്ങള ംഞാൻഅറിയുന്നു. 10നിങ്ങൾസഹിക്കാൻ
േപാകുന്നതിെനക്കുറിച്ച് ഒട്ട ം ഭയെപ്പടരുത.് സൂക്ഷിക്കുക;
പിശാചു നിങ്ങളിൽ ചിലെര തടവിലാക്കി നിങ്ങെള
പരീക്ഷിക്കാൻ േപാകുന്നു. പത്തുദിവസം നിങ്ങൾക്കു
പീഡനമുണ്ടാകും. മരണംവെര വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക;
ഞാൻജീവകിരീടം നിനക്കുതരും.

11 “ആത്മാവ് സഭകേളാടു പറയുന്നെതെന്തന്ന്
െചവിയുള്ളവർ േകൾക്കെട്ട. വിജയിക്കുന്നവന്
രണ്ടാംമരണത്തിെന്റ ഭീഷണിയില്ല.

െപർഗെമാസിെലസഭയ്ക്ക്
12 “െപർഗെമാസിലുള്ളസഭയുെട ദൂതന്എഴുതുക:

“മൂർച്ചേയറിയ ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള വാള ള്ള ഞാൻ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:

13 “നീ വസിക്കുന്നത് എവിെടെയന്നും
അവിെട സാത്താെന്റ സിംഹാസനമുെണ്ടന്നും
എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും നീ എെന്റ നാമേത്താടുള്ള
വിശ്വസ്തതപുലർത്തുന്നു. നിങ്ങള െടയിടയിൽ,
സാത്താൻ താമസിക്കുന്നിടത്തുനിന്നുതെന്നയുള്ള
എെന്റ വിശ്വസ്തസാക്ഷിയായ അന്തിപ്പാസ്
രക്തസാക്ഷിയായിത്തീർന്ന കാലത്തുേപാലും, നീ
എന്നിലുള്ളവിശ്വാസംത്യജിച്ചില്ല.

14 “എങ്കിലും നിനക്കു വിേരാധമായി ഇതാ ചില
കാര്യങ്ങൾ: വി്രഗഹാർപ്പിതം ഭക്ഷിക്കാനും ദുർനടപ്പിൽ
ഏർെപ്പടാനും ഇ്രസാേയല്യെര വശീകരിക്കാൻ
ബാലാക്കിനു നിർേദശംെകാടുത്ത ബിെലയാമിെന്റ
ഉപേദശം മുറുെകപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചിലർ നിങ്ങള െട
ഇടയിലുണ്ട്. 15 അതുേപാെലതെന്ന നിെക്കാലാവ്യരുെട
ഉപേദശം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നവരും നിങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട്.
16 അനുതപിക്കുക; അല്ലാത്തപക്ഷം ഞാൻ േവഗം
നിങ്ങള െട അടുക്കൽവന്ന് എെന്റ വായിെല വാൾെകാണ്ട്
അവേരാടു േപാരാടും.



െവളിപ്പാട് 2:17 680 െവളിപ്പാട് 2:25

17 “ആത്മാവ് സഭകേളാടു പറയുന്നെതെന്തന്ന്
െചവിയുള്ളവർ േകൾക്കെട്ട. വിജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ
മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്ന† നൽകും. ഞാൻ അവന്
ഒരു െവള്ളക്കല്ല ം െകാടുക്കും. ലഭിക്കുന്നവനല്ലാെത
മറ്റാർക്കും അറിയാത്ത ഒരു പുതിയ േപരും ആ കല്ലിേന്മൽ
എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കും.
തുയൈഥരയിെലസഭയ്ക്ക്

18 “തുയൈഥരയിലുള്ളസഭയുെട ദൂതന്എഴുതുക:
“അഗ്നിജ്വാലേപാെല കണ്ണ കള ം െവേള്ളാടിനു തുല്യമായ
പാദങ്ങള മുള്ളൈദവപു്രതൻഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:

19 “നിെന്റ ്രപവൃത്തികള ം നിെന്റ സ്േനഹം, വിശ്വാസം,
േസവനം,സഹിഷ്ണുത എന്നിവയും നീ ഇേപ്പാൾ െചയ്യന്ന
്രപവൃത്തി ആദ്യം െചയ്തതിെനക്കാൾ േ്രശഷ്ഠമായിരുന്നു
എന്നതുംഞാൻഅറിയുന്നു.

20 “എന്നാൽ, നിെന്നക്കുറിച്ച് ഒരു കുറ്റം എനിക്കു
പറയാനുണ്ട.് ദുർനടപ്പിൽ ഏർെപ്പടാനും വി്രഗഹാർപ്പിതം
ഭക്ഷിക്കാനും എെന്റ ദാസന്മാെര ഉപേദശിച്ച
വഴിെതറ്റിക്കുന്ന സ്വയം്രപഖ്യാപിത ്രപവാചികയായ
ഈസേബൽ എന്ന സ്്രതീെയ നീ അനുവദിക്കുന്നു.
21 അവൾക്കു തെന്റ അസാന്മാർഗികതയിൽനിന്ന്
അനുതപിക്കാൻ ഞാൻ സമയം നൽകിെയങ്കിലും
അതിൽനിന്ന് മാനസാന്തരെപ്പടാൻ അവൾക്കു
മനസ്സില്ല. 22 േനാക്കുക, ഞാൻ അവെള
കഷ്ടതയുെട കിടക്കയിലാക്കും; അവള മായി
വ്യഭിചരിക്കുന്നവർഅവൾെചയ്യന്ന്രപവൃത്തികെളക്കുറിച്ച്
അനുതപിക്കാെത ഇരുന്നാൽ ഞാൻ അവെരയും വലിയ
യാതനയിലാക്കും. 23 അവള െട മക്കെളയും ഞാൻ
വധിച്ച കളയും. ഞാൻ ഹൃദയങ്ങെളയും മനസ്സ കെളയും
പരിേശാധിക്കുന്നവെനന്നും ഓേരാരുത്തർക്കും
തങ്ങള െട ്രപവൃത്തികൾക്ക് അനുസൃതമായി പകരം
നൽകുന്നവെനന്നുംസകലസഭകള ംഅറിയും.

24 “എന്നാൽ അവള െട ഉപേദശം സ്വീകരിക്കാെതയും
സാത്താെന്റ നിഗൂഢരഹസ്യങ്ങൾഎന്ന്അവർ പറയുന്നവ
അഭ്യസിക്കാെതയും ഇരിക്കുന്നവരായ തുയൈഥരയിെല
േശഷമുള്ളവേരാടു ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നത:് 25 ‘ഞാൻ
വരുന്നതുവെരയും നിങ്ങൾക്കുള്ളതു മുറുെകപ്പിടിക്കുക;
ഇതല്ലാെത മെറ്റാരു ഭാരവും ഞാൻ നിങ്ങള െടേമൽ
ചുമത്തുന്നില്ല.’

† 2:17 ഇ്രസാേയൽജനതനാൽപ്പതുവർഷംമരുഭൂമിയിൽഭക്ഷിച്ചആഹാരം. പുറ.
16:32-34;എ്രബാ. 9:4
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26 “വിജയിക്കുകയും അന്ത്യംവെര എെന്റ ്രപവൃത്തികൾ
അനുഷ്ഠിക്കുകയുംെചയ്യന്നവന് എെന്റ പിതാവ് എനിക്കു
നൽകിയതുേപാെല ഞാൻ ജനതകള െടേമൽഅധികാരം
െകാടുക്കും. 27 ‘അേദ്ദഹം ഇരുമ്പുേകാൽെകാണ്ട്
അവെര ഭരിക്കും; മൺപാ്രതങ്ങൾേപാെല അവർ
നുറുങ്ങിേപ്പാകും.’‡ 28 എെന്റ പിതാവിൽനിന്ന് എനിക്കു
ലഭിച്ചിട്ട ള്ളതുേപാെല ഞാൻ അവന് ്രപഭാതനക്ഷ്രതം
നൽകും. 29ആത്മാവ് സഭകേളാടു പറയുന്നെതെന്തന്ന്
െചവിയുള്ളവർ േകൾക്കെട്ട.

3
സർദിസിെലസഭയ്ക്ക്

1 “സർദിസിെലസഭയുെട ദൂതന്എഴുതുക:
“ൈദവത്തിെന്റഏഴ്ആത്മാക്കള ംഏഴുനക്ഷ്രതവുമുള്ള
ഞാൻഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:

“ഞാൻനിെന്റ ്രപവൃത്തികൾഅറിയുന്നു;ജീവിക്കുന്നവൻ
എന്നേപര് നിനക്കുെണ്ടങ്കിലുംനീ മരിച്ചവനാണ്. 2ഉണരുക!
മരണാസന്നനായ നിന്നിൽ അവേശഷിച്ചകാര്യങ്ങൾ
ശാക്തീകരിക്കുക. നിെന്റ ്രപവൃത്തികൾ എെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പിൽ പൂർണതയുള്ളതായി ഞാൻ
കണ്ടില്ല. 3 അതുെകാണ്ട,് നീ സ്വീകരിച്ചതും േകട്ടതും
ഓർക്കുക: അതു മുറുെകപ്പിടിക്കുക; മാനസാന്തരെപ്പടുക.
നീ ജാഗരൂകനായിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ കള്ളൻ
വരുന്നതുേപാെല വരും, എന്നാൽ ഞാൻ ഏതു
സമയത്തു നിെന്റ അടുക്കൽ വരുെമന്നു നീ ഒരിക്കലും
അറിയുകയുമില്ല.

4 “എങ്കിലും തങ്ങള െട വസ്്രതങ്ങൾ
കളങ്കെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഏതാനുംേപർ സർദിസിൽ
നിനക്കുണ്ട.് അവർ േയാഗ്യതേനടിയവരാകുകയാൽ
േതേജാമയവസ്്രതം ധരിച്ച് എേന്നാടുകൂെട
നടക്കും. 5 വിജയിക്കുന്നവർ അവെരേപ്പാെലതെന്ന
േതേജാമയവസ്്രതം ധരിക്കും. ഞാൻ
ജീവെന്റ പുസ്തകത്തിൽനിന്ന് അവരുെട േപര്
മായിച്ച കളയുകയില്ല. മറിച്ച്, അവർ എെന്റ സ്വന്തെമന്ന്
പിതാവിെന്റയും അവിടെത്ത ദൂതന്മാരുെടയും
സന്നിധിയിൽ ഞാൻ അംഗീകരിക്കും. 6 ആത്മാവ്
സഭകേളാടു പറയുന്നെതെന്തന്ന് െചവിയുള്ളവർ
േകൾക്കെട്ട.
ഫിലെദൽഫിയയിെലസഭയ്ക്ക്

‡ 2:27 സങ്കീ. 2:9
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7 “ഫിലെദൽഫിയയിെലസഭയുെട ദൂതന്എഴുതുക:
“വിശുദ്ധനുംസത്യവാനും ദാവീദിെന്റതാേക്കാലുള്ളവനും
ആരും അടയ്ക്കാത്തവിധം തുറക്കുന്നവനും ആരും
തുറക്കാത്തവിധം അടയ്ക്കുന്നവനുമായ ഞാൻ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:

8 “ഞാൻ നിെന്റ ്രപവൃത്തികൾ അറിയുന്നു. േനാക്കൂ,
ആർക്കും അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു തുറന്ന വാതിൽ
ഞാൻ നിെന്റ മുമ്പിൽ െവച്ചിരിക്കുന്നു. നിനക്കു
ശക്തി അൽപ്പേമ അവേശഷിച്ചിട്ട ള്ള എങ്കിലും
എെന്റ വചനം അനുസരിക്കുകകയും എെന്റ നാമം
നിേഷധിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്തു. 9തങ്ങൾ െയഹൂദർ
അല്ലാതിരിെക്ക, െയഹൂദെരന്ന വ്യാേജന മിഥ്യാഭിമാനം
പുലർത്തുന്നവരാണ് സാത്താെന്റ പള്ളിക്കാർ. ഞാൻ
നിെന്ന വാസ്തവമായി സ്േനഹിച്ച എന്ന് അവർ
്രഗഹിച്ചിട്ട് നിെന്റ കാൽക്കൽ വീഴാനിടയാക്കുന്നതു നീ
കണ്ടുെകാള്ള ക. 10സഹിഷ്ണുതെയ സംബന്ധിച്ച എെന്റ
വചനം നീ അനുസരിച്ചതിനാൽ സകലഭൂവാസികെളയും
പരിേശാധിക്കുന്നപരീക്ഷാസമയത്തിൽനിന്ന്ഞാൻനിെന്ന
സംരക്ഷിക്കും.

11 “ഞാൻ േവഗം വരുന്നു; നിെന്റ കിരീടം
ആരും എടുക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് നിനക്കുള്ളതു
മുറുെകപ്പിടിക്കുക. 12 വിജയിക്കുന്നവെന ഞാൻ
എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിൽ ഒരു തൂണാക്കും.
അയാൾ ഒരുനാള ം അവിടംവിട്ട് പുറത്തുേപാകുകയില്ല.
അവെന്റേമൽ എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ നാമവും എെന്റ
ൈദവത്തിെന്റഅടുക്കൽനിന്ന്, സ്വർഗത്തിൽനിന്നുതെന്ന,
ഇറങ്ങിവരുന്ന പുതിയ െജറുശേലം എന്ന എെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ നഗരത്തിെന്റ നാമവും എെന്റ പുതിയ
നാമവും ഞാൻ എഴുതും. 13 ആത്മാവ് സഭകേളാടു
പറയുന്നെതെന്തന്ന് െചവിയുള്ളവർ േകൾക്കെട്ട.
ലെവാദിക്യയിെലസഭയ്ക്ക്

14 “ലെവാദിക്യയിെലസഭയുെട ദൂതന്എഴുതുക:
“വിശ്വസ്തസാക്ഷിയും സത്യവാനും ൈദവസൃഷ്ടിയുെട
ആരംഭവുമായ ‘ആേമൻ’എന്നഞാൻഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:

15 “ഞാൻ നിെന്റ ്രപവൃത്തികൾ അറിയുന്നു; നീ
ശീതവാനുമല്ല ഉഷ്ണവാനുമല്ല. നീ ശീതവാേനാ
ഉഷ്ണവാേനാ ആയിരുെന്നങ്കിൽ എ്രത നന്നായിരുന്നു.
16 എന്നാൽ നീ ശീതവാനുമല്ല, ഉഷ്ണവാനുമല്ല, േകവലം
മേന്ദാഷ്ണവാനായിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ നിെന്ന എെന്റ
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വായിൽനിന്ന് തുപ്പിക്കളയും. 17 ഞാൻ ധനികൻ,
സമ്പത്തുള്ളവനായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു, എനിക്ക്
ഒന്നിനും കുറവില്ല എന്നു നീ പറയുന്നുണ്ട;് എങ്കിലും
നീ യഥാർഥത്തിൽ നിസ്സഹായനും പരമദയനീയനും
ദരി്രദനും അന്ധനും നഗ്നനുമായ നികൃഷ്ടനാെണന്ന്
തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. 18 നീ ധനികനാേകണ്ടതിന് അഗ്നിയിൽ
സ്ഫുടംെചയ്ത തങ്കവും നിെന്റ ലജ്ജാകരമായ
നഗ്നത മറയ്േക്കണ്ടതിന് ധരിക്കാൻ ശു്രഭവസ്്രതങ്ങള ം
നിനക്കു കാഴ്ച ലഭിേക്കണ്ടതിനു കണ്ണിൽ പൂേശണ്ട
േലപനവും എേന്നാടു വിലയ്ക്കുവാങ്ങാൻ ഞാൻ നിെന്ന
ഉപേദശിക്കുന്നു.

19 “ഞാൻ സ്േനഹിക്കുന്നവെര ശാസിക്കയും
ശിക്ഷിക്കുകയുംെചയ്യന്നു. അതുെകാണ്ട്
ആത്മാർഥതേയാെട പശ്ചാത്തപിക്കുക. 20 ഇതാ, ഞാൻ
വാതിൽക്കൽ നിന്ന് മുട്ട ന്നു. ആെരങ്കിലും എെന്റ
ശബ്ദം േകട്ട വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അകത്തുെചന്ന്
അവേനാടുകൂെടയും അയാൾ എേന്നാടുകൂെടയും
അത്താഴംകഴിക്കും.

21 “ഞാൻ വിജയിയായി എെന്റ പിതാവിേനാടുകൂെട
അവിടെത്ത സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നതുേപാെലതെന്ന,
എേന്നാടുകൂെട എെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ
വിജയിക്കുന്നവന് ഞാനും അധികാരം നൽകും.
22 ആത്മാവ് സഭകേളാടു പറയുന്നെതെന്തന്ന്
െചവിയുള്ളവർ േകൾക്കെട്ട.”

4
സ്വർഗത്തിെലസിംഹാസനം

1 ഇതിനുേശഷം സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വാതിൽ
തുറന്നിരിക്കുന്നതുഞാൻകണ്ടു. കാഹളനാദംേപാെലആദ്യം
സംസാരിച്ച േകട്ട ശബ്ദം എേന്നാട്, “ഇവിെട കയറിവരിക,
ഇനി സംഭവിക്കാനുള്ളവ ഞാൻ നിനക്കു കാണിച്ച തരാം”
എന്നു പറഞ്ഞു. 2 ഉടെന ഞാൻ ആത്മാവിലായി.
ഇതാ, സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സിംഹാസനം; അതിൽ ഒരാൾ
ഇരിക്കുന്നു. 3 സിംഹാസനസ്ഥൻ സൂര്യകാന്തേത്താടും
പത്മരാഗേത്താടും സദൃശൻ; സിംഹാസനത്തിനു ചുറ്റ ം
മരതകതുല്യമായ ഒരു മഴവില്ല.് 4 സിംഹാസനത്തിനു
ചുറ്റ ം േവെറയും ഇരുപത്തിനാലു സിംഹാസനം;
േതേജാമയവസ്്രതം ധരിച്ച ഇരുപത്തിനാലു മുഖ്യന്മാർ
അവയിൽഇരിക്കുന്നു;അവരുെടതലയിൽതങ്കക്കിരീടങ്ങൾ.
5സിംഹാസനത്തിൽനിന്ന് മിന്നൽപ്പിണരുകള ം ശബ്ദങ്ങള ം
ഇടിമുഴക്കവും പുറെപ്പട്ട വരുന്നു. സിംഹാസനത്തിനുമുമ്പിൽ
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ൈദവത്തിെന്റ ഏഴ് ആത്മാക്കളായ ഏഴുദീപങ്ങൾ
്രപകാശിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു. 6 സിംഹാസനത്തിനുമുമ്പിൽ
പള ങ്കുേപാെലസുതാര്യമായകണ്ണാടിക്കടൽ.
േക്രന്ദസ്ഥാനത്തുള്ള സിംഹാസനത്തിെന്റ ചുറ്റ ം നാലു
ജീവികൾ; അവ മുന്നിലും പിന്നിലും കണ്ണ കളാൽ
െപാതിയെപ്പട്ടിരുന്നു. 7 ഒന്നാമെത്ത ജീവി സിംഹത്തിനു
സദൃശം, രണ്ടാമെത്ത ജീവി കാളെയേപ്പാെല, മൂന്നാമെത്ത
ജീവി മനുഷ്യെനേപ്പാെല മുഖമുള്ളത,് നാലാമെത്ത ജീവി
പറക്കുന്ന കഴുകേനാടു സദൃശം. 8 നാലു ജീവികൾ
ഓേരാന്നിനും ആറു ചിറകുവീതം ഉണ്ടായിരുന്നു.
അവയ്ക്ക് ചിറകുകൾക്കുള്ളിലും പുറേമയുമായി നിറെയ
കണ്ണ കള മുണ്ടായിരുന്നു. ആ ജീവികൾ രാപകൽ
വി്രശമമില്ലാെത,

“ഭൂത,വർത്തമാന, ഭാവി കാലങ്ങളിൽഒരുേപാെല
നിലനിൽക്കുന്നവനായ,

‘സർവശക്തിയുള്ളൈദവമായകർത്താവ്,*
പരിശുദ്ധൻ,പരിശുദ്ധൻ,പരിശുദ്ധൻ’ ”

എന്നു തുടെര പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
9 സിംഹാസനസ്ഥനായി അനന്തകാലം ജീവിക്കുന്ന
കർത്താവിന് ആ ജീവികൾ മഹത്ത്വവും ബഹുമാനവും
സ്േതാ്രതവും അർപ്പിക്കുേമ്പാെഴല്ലാം 10 ഇരുപത്തിനാലു
മുഖ്യന്മാരും സിംഹാസനസ്ഥെന്റ മുമ്പിൽ വീണ്,
അനന്തകാലം ജീവിക്കുന്നവെനനമസ്കരിച്ച െകാണ്ട്:
11 “ഞങ്ങള െടകർത്താവുംൈദവവുമായുള്ളവെന,
അങ്ങ്സകലെത്തയുംസൃഷ്ടിച്ച .

അവിടെത്തഇഷ്ടത്താൽഅവഉത്ഭവിക്കുകയും
സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തിരിക്കുകയാൽ,
അവിടന്നു മഹത്ത്വവും ബഹുമാനവും ശക്തിയും
സ്വീകരിക്കാൻ േയാഗ്യൻ,”

എന്നു പറഞ്ഞു തങ്ങള െട കിരീടങ്ങെള
സിംഹാസനത്തിനുമുമ്പിൽസമർപ്പിക്കും.

5
പുസ്തകച്ച രുള ം കുഞ്ഞാടും

1ഞാൻ സിംഹാസനസ്ഥെന്റ വലതുൈകയിൽ,അകത്തും
പുറത്തും എഴുത്തുള്ളതും ഏഴു മു്രദപതിച്ചതുമായ
ഒരു പുസ്തകച്ച രുൾ കണ്ടു. 2 “പുസ്തകച്ച രുൾ
തുറക്കാനും മു്രദകൾ െപാട്ടിക്കാനും ആരാണു േയാഗ്യൻ?”
എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച േചാദിക്കുന്ന ശക്തനാെയാരു
ദൂതെനയും ഞാൻ കണ്ടു. 3 എന്നാൽ പുസ്തകച്ച രുൾ

* 4:8 െയശ. 6:3
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തുറക്കാേനാ അതു വായിക്കാേനാ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും
ഭൂമിക്കു താെഴയും ഒരാൾക്കും കഴിയുമായിരുന്നില്ല.
4 ചുരുൾ തുറക്കാേനാ അതു വായിക്കാേനാ േയാഗ്യനായി
ആെരയും കാണാതിരുന്നതുെകാണ്ട് ഞാൻ വളെര
കരഞ്ഞു. 5 അേപ്പാൾ മുഖ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ എേന്നാട;്
“കരേയണ്ട, െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിെല സിംഹവും
ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനാവകാശിയും* ആയവൻ ഇതാ
വിജയിയായിരിക്കുന്നു. പുസ്തകവുംചുരുള ംഅതിെന്റഏഴു
മു്രദയും തുറക്കാൻഅവിടന്നു േയാഗ്യൻ”എന്നുപറഞ്ഞു.

6സിംഹാസനത്തിനും നാലു ജീവികൾക്കും മുഖ്യന്മാർക്കും
മധ്യത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞാട് അറക്കെപ്പട്ടതുേപാെല
നിൽക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. ആ കുഞ്ഞാടിന്,
ഭൂമിയിെലല്ലായിടേത്തക്കും അയയ്ക്കെപ്പട്ട
ൈദവാത്മാക്കളായ ഏഴു െകാമ്പും ഏഴു കണ്ണ ം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 7 കുഞ്ഞാട് വന്ന് സിംഹാസനസ്ഥെന്റ
വലതുൈകയിൽനിന്ന് ചുരുൾ വാങ്ങി. 8 വാങ്ങിയേപ്പാൾ
നാലു ജീവികള ം ഇരുപത്തിനാലു മുഖ്യന്മാരും കുഞ്ഞാടിെന്റ
മുമ്പാെക വീണു്രപണമിച്ച . ഓേരാരുത്തരും ഓേരാ വീണയും
അവർ വിശുദ്ധരുെട ്രപാർഥനകൾ എന്ന ധൂപവർഗം നിറച്ച
തങ്കക്കലശങ്ങള ം പിടിച്ചിരുന്നു. 9 അവർ പുതിെയാരു
കീർത്തനംആലപിച്ച :
“അങ്ങ് (യാഗമൃഗെമന്നേപാെല)അറക്കെപ്പടുകയും
അവിടെത്തരക്തത്താൽ

സകലേഗാ്രതങ്ങളിലും ഭാഷകളിലും ജനവിഭാഗങ്ങളിലും
രാജ്യങ്ങളിലുംനിന്നുള്ളവെര
ൈദവത്തിനായി വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയിരിക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു.

10ഭൂമിയിൽവാേഴണ്ടതിനായിഅവെര നമ്മുെടൈദവത്തിനു
രാജ്യവും പുേരാഹിതരുംആക്കിയിരിക്കുന്നു.
ആകയാൽ ചുരുൾ വാങ്ങാനും മു്രദകൾ തുറക്കാനും
അങ്ങ് േയാഗ്യൻതെന്ന.”

11ഞാൻദർശനത്തിൽ,സിംഹാസനത്തിനുംജീവികൾക്കും
മുഖ്യന്മാർക്കു ചുറ്റിലുമായി അസംഖ്യം ദൂതന്മാരുെട ശബ്ദം
േകട്ട . അവരുെട എണ്ണം ആയിരം ആയിരവും പതിനായിരം
പതിനായിരവുംആയിരുന്നു. 12അവർഅത്യ ച്ചശബ്ദത്തിൽ:
“അറക്കെപ്പട്ടകുഞ്ഞാട്,
ശക്തിയും ധനവുംജ്ഞാനവുംബലവും
ബഹുമാനവും മഹത്ത്വവും സ്തുതിയും സ്വീകരിക്കാൻ
േയാഗ്യൻ!”

എന്നുപറയുന്നു.

* 5:5 മൂ.ഭാ. േവര്
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13അേപ്പാൾ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്കു താെഴയും
സമു്രദത്തിലുമുള്ളസകലജീവികള ം,
“സിംഹാസനസ്ഥനുംകുഞ്ഞാടിനും
സ്തുതിയുംബഹുമാനവും മഹത്ത്വവുംആധിപത്യവും,
എന്നുംഎെന്നേന്നക്കും ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട!”

എന്നു പറയുന്നതുഞാൻ േകട്ട . 14നാലു ജീവികള ംആേമൻ
എന്നുപറഞ്ഞു; മുഖ്യന്മാർസാഷ്ടാംഗം വീണ്ആരാധിച്ച .

6
മു്രദകൾ

1കുഞ്ഞാട് ഏഴു മു്രദയിൽ ഒന്നു തുറന്നു. അേപ്പാൾ നാലു
ജീവികളിൽ ഒന്ന് “വരിക!” എന്നു േമഘഗർജനംേപാെലയുള്ള
ശബ്ദത്തിൽ പറയുന്നതു ഞാൻ േകട്ട . 2 തുടർന്നു
ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ ഒരു െവള്ളക്കുതിരെയ കണ്ടു.
കുതിരപ്പ റത്തിരിക്കുന്നവെന്റ ൈകയിൽ ഒരു വില്ല ണ്ട്.
അവന് ഒരു കിരീടം നൽകെപ്പട്ട . അയാൾവിജയംെകായ്യാൻ
ഉത്സാഹിക്കുന്നജയവീരെനേപ്പാെല മുേന്നാട്ട് കുതിച്ച .

3 കുഞ്ഞാട് രണ്ടാംമു്രദ തുറന്നേപ്പാൾ “വരിക!” എന്നു
രണ്ടാമെത്ത ജീവി പറയുന്നതു ഞാൻ േകട്ട . 4അേപ്പാൾ
െചമപ്പ നിറമുള്ള തീജ്വാലയ്ക്കു സമമായ മെറ്റാരു കുതിര
പുറെപ്പട്ട . അതിേന്മലിരിക്കുന്നവന് ഒരു വലിയ വാള ം
നൽകെപ്പട്ട . മനുഷ്യർ പരസ്പരം െകാല്ല ന്ന നിലയിൽ
ഭൂമിയിൽനിന്ന് സമാധാനം എടുത്തുകളയാൻ അവന്
അധികാരവും ലഭിച്ച .

5 കുഞ്ഞാട് മൂന്നാംമു്രദ തുറന്നേപ്പാൾ “വരിക!” എന്നു
മൂന്നാമെത്ത ജീവി പറയുന്നതു ഞാൻ േകട്ട . ഉടെനതെന്ന
ഒരു കറുത്ത കുതിരെയ ഞാൻ കണ്ടു. അതിേന്മൽ
ഇരിക്കുന്നവെന്റ ൈകയിൽ ഒരു തുലാസുണ്ടായിരുന്നു.
6 “ഒരു ദിവസെത്ത കൂലിക്ക്* ഒരു കിേലാ† േഗാതമ്പ്, ഒരു
ദിവസെത്ത കൂലിക്ക് മൂന്നുകിേലാ‡ യവം;§ എണ്ണയ്ക്കും
വീഞ്ഞിനും േകടുവരുത്തരുത,്” എന്നു പറയുേന്നാരു ശബ്ദം
നാലു ജീവികള െടയും മധ്യത്തിൽനിന്ന്ഞാൻ േകട്ട .

7 കുഞ്ഞാട് നാലാം മു്രദ തുറന്നേപ്പാൾ “വരിക” എന്നു
നാലാമെത്ത ജീവി പറയുന്ന ശബ്ദം ഞാൻ േകട്ട .
8 അേപ്പാൾത്തെന്ന ഇളംപച്ചനിറമുള്ള ഒരു കുതിരെയ
ഞാൻ കണ്ടു. അതിേന്മൽ ഇരിക്കുന്നവനു മരണം എന്ന്
േപര്. പാതാളം അവെന അനുഗമിച്ച . വാൾ, ക്ഷാമം,
വിവിധ ബാധകൾ, ഭൂമിയിെല വന്യമൃഗങ്ങൾ എന്നിവയാൽ

* 6:6 മൂ.ഭാ. ഒരുഡിനാറിയസ് † 6:6 മൂ.ഭാ.ഏക. 1 ലി. ‡ 6:6 മൂ.ഭാ.ഏക. 3
ലി. § 6:6 ബാർലിഅഥവാ,ബാർലരി
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ഭൂമിയുെട നാലിൽ ഒന്നിേന്മൽസംഹാരം നടത്താൻ ഇവർക്ക്
അധികാരം ലഭിച്ച .

9 കുഞ്ഞാട് അഞ്ചാംമു്രദ തുറന്നേപ്പാൾ, തങ്ങൾ
ൈദവവചനേത്താടു നിലനിർത്തിയ വിശ്വസ്തസാക്ഷ്യം
നിമിത്തം വധിക്കെപ്പട്ടവരുെട ആത്മാക്കെള ഞാൻ
യാഗപീഠത്തിനു കീഴിൽ കണ്ടു. 10 അവർ ഉച്ചത്തിൽ,
“പരിശുദ്ധനും സത്യവാനുമായ സർേവാന്നതനാഥാ,
എ്രതവെര അവിടന്നു ഭൂവാസികെള ന്യായംവിധിക്കാെതയും
ഞങ്ങള െടരക്തത്തിനു ്രപതികാരംെചയ്യാെതയുംഇരിക്കും?”
എന്നു നിലവിളിച്ച . 11 ഉടെന അവർക്ക് ഓേരാരുത്തർക്കും
പാദംവെര എത്തുന്ന ശു്രഭവസ്്രതം നൽകെപ്പടുകയും
അവെരേപ്പാെലതെന്ന വധിക്കെപ്പടാനുള്ള സഹഭൃത്യരായ
സേഹാദരങ്ങള െട സംഖ്യ പൂർത്തിയാകുന്നതുവെര,
അൽപ്പകാലംകൂെട വി്രശമിക്കണെമന്ന് അവർക്കു മറുപടി
നൽകെപ്പടുകയും െചയ്തു.

12കുഞ്ഞാട് ആറാംമു്രദ തുറന്നേപ്പാൾ വലിെയാരു ഭൂകമ്പം
ഉണ്ടായതു ഞാൻ കണ്ടു. സൂര്യൻ കറുകറാകറുത്ത
ആട്ടിൻേരാമംെകാണ്ടു നിർമിച്ച വസ്്രതംേപാെല
കറുത്തതായിത്തീർന്നു. ച്രന്ദൻ പൂർണമായും
രക്തവർണമായിത്തീർന്നു. 13 െകാടുങ്കാറ്റിനാൽ
ഉലയുന്ന അത്തിവൃക്ഷത്തിൽനിന്ന്, ഇളംകായ്കൾ
ഉതിർന്നുവീഴുംേപാെല ആകാശത്തിൽനിന്ന് ഉൽക്കകൾ*
ഭൂമിയിൽ നിപതിച്ച . 14ആകാശം പുസ്തകച്ച രുൾേപാെല
ചുരുട്ടിമാറ്റെപ്പട്ട ; എല്ലാ മലയും ദ്വീപും സ്വസ്ഥാനത്തുനിന്ന്
ഇളകിേപ്പായി.

15 അേപ്പാൾ ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാരും ്രപഭുക്കന്മാരും
ൈസന്യാധിപന്മാരും സമ്പന്നരും ശക്തരും എല്ലാ
അടിമകള ം സ്വത്രന്തരും ഗുഹകളിലും മലകളിെല
പാറകൾക്കിടയിലും േപായി ഒളിച്ച . 16അവർ മലകേളാടും
പാറകേളാടും: “ഞങ്ങള െടേമൽ വീണ് സിംഹാസനസ്ഥെന്റ
ദൃഷ്ടിയിൽനിന്നും കുഞ്ഞാടിെന്റ േ്രകാധത്തിൽനിന്നും
ഞങ്ങെള മറയ്ക്കുക;† 17 അവരുെട േ്രകാധത്തിെന്റ
മഹാദിവസം വന്നിരിക്കുന്നു. അതിെനതിേര നിൽക്കാൻ
ആർക്കുകഴിയും?”എന്നുപറഞ്ഞു.

7
മു്രദയിട്ട 1,44,000

1ഇതിനുേശഷം നാലു ദൂതന്മാർ ഭൂമിയുെട നാലുേകാണിൽ
നിൽക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. കരയിേലാ സമു്രദത്തിേലാ
ഏെതങ്കിലും വൃക്ഷത്തിേന്മേലാ വീശാത്തവിധം ഭൂമിയിെല

* 6:13 മൂ.ഭാ. നക്ഷ്രതങ്ങൾ † 6:16 േഹാശ. 10:8കാണുക.
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നാലു കാറ്റിെനയും അവർ പിടിച്ചിരുന്നു. 2 മെറ്റാരു ദൂതൻ
ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ മു്രദയുമായി കിഴക്കുനിന്നു
കയറിവരുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. കരയ്ക്കും സമു്രദത്തിനും
േകടുവരുത്താൻ അധികാരം ലഭിച്ച നാലു ദൂതന്മാേരാട്
അയാൾ: 3 “നമ്മുെടൈദവത്തിെന്റ ദാസന്മാരുെട െനറ്റിയിൽ
ഞങ്ങൾ മു്രദയിടുന്നതുവെര ഭൂമിേക്കാ സമു്രദത്തിേനാ
വൃക്ഷങ്ങൾേക്കാ േകടുവരുത്തരുത്” എന്ന് അത്യ ച്ചത്തിൽ
വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 4 ഞാൻ മു്രദേയറ്റവരുെട സംഖ്യയും
േകട്ട ; ഇ്രസാേയൽമക്കള െട എല്ലാ േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നും
മു്രദേയറ്റവർ 1,44,000 േപർആയിരുന്നു.

5െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് മു്രദേയറ്റവർ 12,000,
രൂേബൻേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് 12,000,
ഗാദ്േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് 12,000,
6ആേശർ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് 12,000,
നഫ്താലിേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് 12,000,
മനെശ്ശ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് 12,000,
7ശിമേയാൻ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് 12,000,
േലവി േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് 12,000,
യിസ്സാഖാർ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് 12,000,
8െസബൂലൂൻേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് 12,000,
േയാേസഫ് േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് 12,000,
െബന്യാമീൻ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് മു്രദേയറ്റവർ 12,000.

െവള്ളവസ്്രതം ധരിച്ച മഹാസമൂഹം
9 ഇതിനുേശഷം ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ
സകലരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നും
ജനവിഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും ഭാഷകളിൽനിന്നും ആർക്കും
എണ്ണിത്തീർക്കാനാകാത്ത വലിെയാരു ജനസമൂഹം
പാദംവെര എത്തുന്ന ശു്രഭവസ്്രതം ധരിച്ച ം ൈകയിൽ
കുരുേത്താലകേളന്തിയും സിംഹാസനത്തിനും കുഞ്ഞാടിനും
മുമ്പാെക നിൽക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. 10 അവർ
അത്യ ച്ചത്തിൽ:
“ ‘രക്ഷ’സിംഹാസനസ്ഥനായ
നമ്മുെടൈദവത്തിനും
കുഞ്ഞാടിനും ഉള്ളത്”

എന്ന് ആർത്തുെകാണ്ടിരുന്നു. 11-12 അേപ്പാൾ
സർവദൂതന്മാരും, സിംഹാസനത്തിനും മുഖ്യന്മാർക്കും നാലു
ജീവികൾക്കും ചുറ്റിലുമായി നിൽക്കയും,
“ആേമൻ!
നമ്മുെടൈദവത്തിന്എെന്നേന്നക്കും
സ്തുതിയും മഹത്ത്വവും
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ജ്ഞാനവുംസ്േതാ്രതവുംബഹുമാനവും
അധികാരവും ശക്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട,
ആേമൻ!”
എന്നു പറഞ്ഞ് സിംഹാസനത്തിനുമുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം
്രപണമിച്ച െകാണ്ട്ൈദവെത്തആരാധിക്കുകയും െചയ്തു.

13 പിെന്ന മുഖ്യന്മാരിൽ ഒരുവൻ എേന്നാട,്
“ശു്രഭവസ്്രതധാരികളായ ഇവർ ആര്; ഇവർ എവിെടനിന്നു
വന്നു?”എന്നു േചാദിച്ച .

14 അതിനു ഞാൻ, “എെന്റ യജമാനേന, അേങ്ങക്ക്
അറിയാമേല്ലാ”എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു.
അേദ്ദഹം എേന്നാടു പറഞ്ഞത:് “ഇവർ
മഹാപീഡനത്തിൽനിന്നു വന്നവർ; ഇവർ തങ്ങള െട
വസ്്രതങ്ങൾ കുഞ്ഞാടിെന്റ രക്തത്തിൽ കഴുകി
െവള പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 15ആകയാൽ,
“അവർ ൈദവാലയത്തിൽ ൈദവസിംഹാസനത്തിനു

മുമ്പാെക,
രാപകൽൈദവെത്തആരാധിക്കുന്നു.

സിംഹാസനസ്ഥൻ
അവർക്കുമീേതകൂടാരമായിരിക്കും.

16 ‘അവർക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും വിശക്കുകേയാ
ദാഹിക്കുകേയാഇല്ല;

െവയിേലാഅത്യ ഷ്ണേമാ,’*
അവെര ഒരിക്കലുംബാധിക്കുകയുമില്ല.

17കാരണം,സിംഹാസനത്തിെന്റമേധ്യയുള്ളകുഞ്ഞാട്
അവെര േമയിച്ച്

‘ജീവജലത്തിെന്റ ഉറവുകളിേലക്ക് നയിക്കും.’†
‘ൈദവംതെന്ന അവരുെട കണ്ണ കളിൽനിന്ന്
കണ്ണ നീെരല്ലാം തുടച്ച നീക്കും.’‡”

8
ഏഴാംമു്രദയും തങ്കധൂപകലശവും

1 കുഞ്ഞാട് ഏഴാംമു്രദ തുറന്നേപ്പാൾ സ്വർഗത്തിൽ
ഏകേദശംഅരമണിക്കൂേറാളം നിശ്ശബ്ദതയുണ്ടായി.

2 ൈദവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഏഴു ദൂതന്മാെര
അേപ്പാൾ ഞാൻ കണ്ടു; അവർക്ക് ഏഴു കാഹളം
നൽകെപ്പടുകയും െചയ്തു.

3 അേപ്പാൾ മെറ്റാരു ദൂതൻ തങ്കധൂപകലശവുമായി
യാഗപീഠത്തിനരിെകവന്നുനിന്നു.സിംഹാസനത്തിനുമുമ്പിലുള്ള
തങ്കയാഗപീഠത്തിേന്മൽ സകലവിശുദ്ധരുെടയും
്രപാർഥനകേളാടുകൂെട അർപ്പിക്കാൻ തനിക്കു വളെര

* 7:16 െയശ. 49:10 † 7:17 െയശ. 49:10 ‡ 7:17 െയശ. 25:8
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ധൂപവർഗം ലഭിച്ച . 4 ദൂതെന്റ ൈകയിൽനിന്നും
ധൂപവർഗത്തിെന്റ പുക വിശുദ്ധരുെട ്രപാർഥനകേളാെടാപ്പം
ൈദവസന്നിധിയിേലക്ക് ഉയർന്നു. 5 ആ ദൂതൻ
ധൂപകലശെമടുത്ത് അതിൽ യാഗപീഠത്തിെല തീക്കനൽ
നിറച്ച ഭൂമിയിേലക്ക് എറിഞ്ഞു. അേപ്പാൾ ഇടിമുഴക്കവും
നാദവും മിന്നലും ഭൂകമ്പവും ഉണ്ടായി.

കാഹളങ്ങൾ
6 കാഹളേമന്തിയ ഏഴു ദൂതന്മാരും കാഹളം ഊതാൻ
തയ്യാെറടുത്തു.

7 ഒന്നാമെത്ത ദൂതൻ കാഹളം ഊതി. അേപ്പാൾ
രക്തംകലർന്ന കന്മഴയും തീയും ഉണ്ടായി, അവ
ഭൂമിയിേലക്ക് വർഷിച്ച . ഭൂമിയുെട മൂന്നിെലാന്നു ഭാഗം
െവന്തുെവണ്ണീറായി; വൃക്ഷങ്ങളിൽ മൂന്നിെലാന്നും എല്ലാ
പച്ചപ്പ ല്ല ംകരിഞ്ഞുേപായി.

8 രണ്ടാമെത്ത ദൂതൻ കാഹളം ഊതി. അേപ്പാൾ
വൻമലേപാെല വലുപ്പമുള്ള എേന്താ ഒന്ന് കത്തിെക്കാണ്ടു
സമു്രദത്തിേലക്കു പതിച്ച . സമു്രദത്തിെന്റ മൂന്നിെലാന്നു
ഭാഗം രക്തമായിത്തീർന്നു. 9സമു്രദത്തിെല ജീവജാലങ്ങളിൽ
മൂന്നിെലാന്നു ചെത്താടുങ്ങുകയും കപ്പലുകളിൽ
മൂന്നിെലാന്നുതകർന്നുേപാകുകയും െചയ്തു.

10 മൂന്നാമെത്ത ദൂതൻ കാഹളം ഊതി. അേപ്പാൾ
തീപ്പന്തംേപാെല കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ഒരു വലിയ നക്ഷ്രതം
ആകാശത്തുനിന്നു നദികളിൽ മൂന്നിെലാന്നിേന്മലും
നീരുറവുകളിേന്മലും നിപതിച്ച . 11 —ആ നക്ഷ്രതത്തിനു
കയ ്പ്* എന്നു േപർവിളിക്കെപ്പടുന്നു—ജലാശയങ്ങളിൽ
മൂന്നിെലാന്നു കയ ്പുള്ളതായിത്തീരുകയും തൻനിമിത്തം
നിരവധിആള കൾമരിക്കുകയും െചയ്തു.

12 നാലാമെത്ത ദൂതൻ കാഹളം ഊതി. അേപ്പാൾ
സൂര്യെന്റയും ച്രന്ദെന്റയും മൂന്നിെലാന്നു ഭാഗത്തിനും
നക്ഷ്രതങ്ങളിൽ മൂന്നിെലാന്നിനും ആഘാതേമറ്റ .
അവയുെട മൂന്നിെലാന്ന് ഭാഗം ഇരുണ്ടുേപായി. അങ്ങെന,
പകലിെന്റയും രാ്രതിയുെടയും മൂന്നിെലാന്ന് ഭാഗം
്രപകാശരഹിതമായിത്തീർന്നു.

13 ഞാൻ േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന,
“ഇനിയുള്ള മൂന്നു ദൂതന്മാർ കാഹളം ഊതുേമ്പാൾ
ഭൂവാസികൾക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭവം ഭയങ്കരം! ഭയങ്കരം!
ഭയങ്കരം! എന്നിങ്ങെനഅത്യ ച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞുെകാണ്ട് ഒരു
കഴുകൻ ആകാശമേധ്യ പറക്കുന്നതു ഞാൻ കാണുകയും
േകൾക്കുകയും െചയ്തു.”

* 8:11 മൂ.ഭാ.അപ്സിേന്താസ,്ഇതിനു കാഞ്ഞിരംഎന്നർഥം.
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9
1 അഞ്ചാമെത്തദൂതൻ കാഹളം ഊതി. അേപ്പാൾ
ആകാശത്തുനിന്ന് ഒരു നക്ഷ്രതം ഭൂമിയിൽ
വീണുകിടക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. അതിന്
അഗാധഗർത്തത്തിെന്റ തുരങ്കത്തിെന്റ താേക്കാൽ ലഭിച്ച .
2 ആ നക്ഷ്രതം അഗാധഗർത്തിെന്റ തുരങ്കം തുറന്നേപ്പാൾ
വലിയ തീച്ച ളയിെല പുകേപാെല അതിൽനിന്ന് പുക
െപാങ്ങി. ആ പുകയിൽ സൂര്യനും അന്തരീക്ഷവും
ഇരുണ്ടുേപായി. 3 പുകയിൽനിന്ന് െവട്ട ക്കിളികൾ
പുറെപ്പട്ട ഭൂമിയിേലക്കിറങ്ങിവന്നു. അവയ്ക്കു ഭൂമിയിെല
േതള കൾക്കുള്ള ശക്തി ലഭിച്ച . 4 െനറ്റിയിൽ ൈദവത്തിെന്റ
മു്രദയില്ലാത്ത മനുഷ്യർെക്കാഴിെക മറ്റാർക്കുേമാ ഭൂമിയിെല
പുല്ലിേനാ സസ്യത്തിേനാ വൃക്ഷത്തിേനാ േകടുവരുത്തരുത്
എന്ന് അവയ്ക്കു കൽപ്പന ലഭിച്ച . 5 അവെര
അഞ്ചുമാസേത്തക്ക് ഉപ്രദവിക്കാനല്ലാെത, െകാല്ലാനുള്ള
അധികാരം അവയ്ക്കു നൽകെപ്പട്ടിരുന്നില്ല. അവയിൽനിന്ന്
മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകുന്ന േവദന േതൾ ഇറുക്കുന്നതുേപാെല
ആയിരുന്നു. 6 ആ ദിവസങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ മരണം
അേന്വഷിക്കും; എന്നാൽ കെണ്ടത്തുകയില്ല; അവർ
മരിക്കാൻ ആ്രഗഹിക്കും; എന്നാൽ മരണം അവെര വിട്ട്
ഓടിേപ്പാകും.

7ആെവട്ട ക്കിളികള െടരൂപംയുദ്ധത്തിനണിയിെച്ചാരുക്കിയ
കുതിരകള േടതിനു തുല്യം. അവയുെട തലകളിൽ
സ്വർണക്കിരീടംേപാെല എേന്താ ഒന്ന് അണിഞ്ഞിരുന്നു;
അവയുെട മുഖം മനുഷ്യരുെട മുഖങ്ങൾേപാെലയും
ആയിരുന്നു. 8 അവയ്ക്ക് സ്്രതീകള െട മുടിേപാെല
മുടിയും സിംഹങ്ങള േടതുേപാെല പല്ല കള ം ഉണ്ടായിരുന്നു.
9 ഇരുമ്പു കവചങ്ങൾക്കു തുല്യമായ കവചങ്ങൾ
അവയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. അവയുെട ചിറകുകള െട ഇരമ്പൽ
യുദ്ധത്തിനായി പായുന്ന അേനകം കുതിരകള െടയും
രഥങ്ങള െടയും മുഴക്കത്തിനുതുല്യമായിരുന്നു. 10അവയ്ക്കു
േതള കള േടതുേപാെല വാലും വിഷമുള്ള കള ം ഉണ്ട്.
മനുഷ്യെര അഞ്ചുമാസേത്തക്കു ദണ്ഡിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി
അവയുെട വാലിൽ ഉണ്ട്. 11 അഗാധഗർത്തത്തിെന്റ
ദൂതനാണ് അവയുെട രാജാവ്. അവെന്റ േപര്
എ്രബായഭാഷയിൽ അബേദ്ദാൻ എന്നും ്രഗീക്കുഭാഷയിൽ
അെപ്പാേല്യാൻ*എന്നുമാണ.്

12 ഒന്നാമെത്ത ഭീകരാനുഭവം കഴിഞ്ഞു; ഇതാ, ഇനിയും
രണ്ട് ഭീകരാനുഭവങ്ങൾകൂടി വരുന്നു.

* 9:11 അബേദ്ദാൻ,അപ്പേല്യാൻഎന്നിവക്ക് നശിപ്പിക്കുന്നവൻഎന്നർഥം.
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13 ആറാമെത്ത ദൂതൻ കാഹളം ഊതി. അേപ്പാൾ
ൈദവസന്നിധിയിലുള്ള തങ്കയാഗപീഠത്തിെന്റ നാലു
െകാമ്പുകളിൽനിന്നും ഒരു ശബ്ദം വരുന്നതു ഞാൻ േകട്ട .
14കാഹളം വഹിച്ചിരുന്നആറാമെത്ത ദൂതേനാട് ആ ശബ്ദം,
“യൂ്രഫട്ടീസ് മഹാനദിയുെട തീരത്തുബന്ധിതരായിട്ട ള്ളനാലു
ദൂതന്മാെരയുംഅഴിച്ച വിടുക”എന്നുപറഞ്ഞു. 15ഈവർഷം,
ഈമാസം, ഈ ദിവസം, ഈ മണിക്കൂറിൽ മനുഷ്യരിൽ
മൂന്നിെലാന്നു ഭാഗെത്ത െകാന്നുകളയുന്നതിനുേവണ്ടി
തയ്യാറാക്കി നിർത്തിയിരുന്ന നാലു ദൂതന്മാെരയും അേപ്പാൾ
അഴിച്ച വിട്ട . 16 അശ്വാരൂഢരായ ൈസനികരുെട എണ്ണം
ഇരുപതുേകാടിയാണ്എന്നു പറയുന്നതുഞാൻ േകട്ട .

17 തുടർന്ന,് കുതിരകെളയും അതിേന്മൽ
ഇരിക്കുന്നവെരയും ഞാൻ ദർശനത്തിൽ കണ്ടു.
കുതിരപ്പ റത്തിരിക്കുന്നവരുെട കവചങ്ങൾ
തീയുെടനിറവും കടുംനീലയും ഗന്ധകവർണവുമായിരുന്നു.
കുതിരകള െട തല സിംഹങ്ങള േടതുേപാെല
ആയിരുന്നു. അവയുെട വായിൽനിന്ന് തീയും പുകയും
ഗന്ധകവും വമിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 18 അങ്ങെന
ബഹിർഗമിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന തീ, പുക, ഗന്ധകം എന്നീ
മൂന്നു ബാധകളാൽ മനുഷ്യരിൽ മൂന്നിെലാന്നു െകാല്ലെപ്പട്ട .
19 കുതിരകള െട ശക്തി അവയുെട വായിലും വാലിലും
ആയിരുന്നു; സർപ്പെത്തേപ്പാെല തലയുള്ള വാൽ
ഉപേയാഗിച്ചാണ്അവമുറിേവൽപ്പിച്ചിരുന്നത്.

20 ഈ ബാധകളാൽ െകാല്ലെപ്പടാെത അവേശഷിച്ച
മനുഷ്യർ എന്നിട്ട ം തങ്ങള െട ദുഷ ്്രപവൃത്തികളിൽനിന്ന്
മാനസാന്തരെപ്പട്ട് ൈദവത്തിേലക്കു തിരിഞ്ഞില്ല. അവർ
സ്വർണം, െവള്ളി, െവങ്കലം, കല്ല,് തടി എന്നിവെകാണ്ടു
നിർമിച്ചതും കാണാനും േകൾക്കാനും നടക്കാനും
കഴിവില്ലാത്തതുമായ വി്രഗഹങ്ങെളയും ഭൂതങ്ങെളയും
ഭജിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചില്ല. 21 തങ്ങൾെചയ്ത
െകാലപാതകം, മ്രന്തവാദം, അസാന്മാർഗികത, േമാഷണം
എന്നിവെയപ്പറ്റിഅവർഅനുതപിച്ചതുമില്ല.

10
ദൂതനും െചറിയപുസ്തകച്ച രുള ം

1 േമഘം ധരിച്ച് തലയിൽ മഴവില്ലണിഞ്ഞവനും
സൂര്യെനേപ്പാെല ്രപഭയുള്ളമുഖവുംഅഗ്നിസ്തംഭങ്ങൾേപാെല
പാദങ്ങൾ ഉള്ളവനുമായ ശക്തനായ മെറ്റാരു ദൂതൻ
സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവരുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. 2ആ
ദൂതെന്റ ൈകയിൽ തുറന്ന ഒരു െചറുപുസ്തകച്ച രുൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ വലതുകാൽ കടലിേന്മലും
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ഇടതുകാൽ കരയിലും െവച്ച . 3സിംഹം ഗർജിക്കുേമ്പാെല
ആ ദൂതൻ അത്യ ച്ചത്തിൽ അലറി. അേപ്പാൾ ഏഴ്
ഇടിമുഴക്കമുണ്ടായി. 4ഏഴ്ഇടിമുഴക്കംശബ്ദിച്ചേപ്പാൾഞാൻ
എഴുതാൻ തുനിഞ്ഞു. എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു
ശബ്ദം എേന്നാട്, “ഏഴ് ഇടിമുഴക്കത്തിലൂെട സംസാരിച്ച
കാര്യങ്ങൾ മു്രദയിടുക,അവഎഴുതരുത”്എന്നു പറയുന്നതു
ഞാൻ േകട്ട .

5 കടലിേന്മലും കരയിലുമായി നിൽക്കുന്നതായി ഞാൻ
കണ്ട ദൂതൻ വലതുൈക ആകാശേത്തക്ക് ഉയർത്തി.
6-7ആകാശവും ഭൂമിയും സമു്രദവും അവയിലുള്ള സകലതും
സൃഷ്ടിച്ച, എെന്നേന്നക്കും ജീവിക്കുന്ന ൈദവത്തിെന്റ
നാമത്തിൽ അയാൾ ്രപതിജ്ഞെചയ്തു പറഞ്ഞത്, “ഇനി
ഒട്ട ം താമസിക്കുകയില്ല! ഏഴാമെത്ത ദൂതൻ തെന്റ
കാഹളംമുഴക്കുേമ്പാൾ ൈദവത്തിെന്റ രഹസ്യപദ്ധതികൾ
പൂർത്തീകരിക്കെപ്പടും. അവിടെത്ത ദാസന്മാരായ
്രപവാചകന്മാെര ൈദവം അറിയിച്ചിരുന്നതുേപാെലതെന്ന
ഇതുസംഭവിക്കും.”

8 എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഞാൻ േകട്ട ശബ്ദം
പിെന്നയും എേന്നാട,് “നീ െചന്ന് സമു്രദത്തിേന്മലും
കരയിലുമായി നിൽക്കുന്ന ദൂതെന്റ ൈകയിൽനിന്ന്
തുറന്നിരിക്കുന്നപുസ്തകച്ച രുൾവാങ്ങുക”എന്നുപറഞ്ഞു.

9 ഞാൻ ദൂതെന്റ അടുക്കൽെച്ചന്ന് ആ
െചറുപുസ്തകച്ച രുൾ തരണെമന്നേപക്ഷിച്ച . അയാൾ
എേന്നാട,് “ഇതാ, വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുക, ഇത് നിെന്റ
ഉദരെത്ത കയ ്പിക്കും, എന്നാൽ ‘വായിേലാ മധുേപാെല
മധുരമായിരിക്കും’*” എന്നു പറഞ്ഞു. 10 ഞാൻ ദൂതെന്റ
ൈകയിൽനിന്ന് ആ െചറുപുസ്തകച്ച രുൾ വാങ്ങി ഭക്ഷിച്ച .
അത് എെന്റ വായിൽ മധുേപാെല മധുരമുള്ളതായിരുന്നു;
ഭക്ഷിച്ച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ എെന്റ ഉദരം കയ് േപറിയതായി.
11 അേദ്ദഹം എേന്നാടു പറഞ്ഞു, “നീ അേനകം
ജനവിഭാഗങ്ങെളയും രാഷ്്രടങ്ങെളയും ഭാഷകെളയും
രാജാക്കന്മാെരയുംകുറിച്ച് ഇനിയും ്രപവചിക്കണം.”

11
രണ്ട്സാക്ഷികൾ

1 അളവുേകാൽേപാെലയുള്ള ഒരു ഓടത്തണ്ട് എെന്റ
ൈകയിൽ ലഭിച്ച . തുടർന്ന് എനിക്കു ലഭിച്ച ആജ്ഞ:
“നീ െചന്നു ൈദവാലയവും യാഗപീഠവും അളക്കുക;
അവിെടആരാധിക്കുന്നവെര എണ്ണ ക. 2ൈദവാലയാങ്കണം
അളക്കാെത വിടുക. കാരണം, അത് െയഹൂേദതരർക്കു

* 10:9 െയഹ. 3:3
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നൽകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അവർ വിശുദ്ധനഗരെത്ത
നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം ചവിട്ടി അശുദ്ധമാക്കും. 3അവിെട
എെന്റ രണ്ട് സാക്ഷികെള ഞാൻ നിേയാഗിക്കും. അവർ
ചണവസ്്രതം ധരിച്ച െകാണ്ട് 1,260 ദിവസം ്രപവചിക്കും.”
4 അവർ “ഈ ഭൂമിയുെട അധിപതിയുെട സന്നിധിയിൽ
നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഒലിവുമരവും രണ്ട് വിളക്കുതണ്ടും
ആകുന്നു.”* 5അവർക്കു േദാഷം വരുത്താൻ ആെരങ്കിലും
തുനിഞ്ഞാൽ ആ ്രപവാചകന്മാരുെട വായിൽനിന്ന്
തീ പുറെപ്പട്ട് അവരുെട ശ്രതുക്കെള നശിപ്പിച്ച കളയും.
ഇങ്ങെന അവർക്കു േദാഷം വരുത്താൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന
ഓേരാരുത്തനും ഹിംസിക്കെപ്പടും. 6 തങ്ങള െട
്രപവചനശു്രശൂഷാകാലത്ത് മഴ െപയ്യാെത ആകാശം
അടച്ച കളയാൻ അവർക്ക് അധികാരമുണ്ട.് െവള്ളം
രക്തമാക്കാനും ആ്രഗഹിക്കുേമ്പാെഴല്ലാം സകലവിധ
ബാധകളാലും ഭൂമിെയ ദണ്ഡിപ്പിക്കാനുമുള്ള അധികാരവും
അവർക്കുണ്ട്.

7അവർതങ്ങള െടശു്രശൂഷ†പൂർത്തിയാക്കിക്കഴിയുേമ്പാൾ
അഗാധഗർത്തത്തിൽനിന്ന് കയറിവരുന്ന മൃഗം
അവേരാടു യുദ്ധംെചയ്ത് അവെര കീഴടക്കി
െകാന്നുകളയും. 8അവരുെട കർത്താവ് ്രകൂശിക്കെപ്പട്ടതും
ആലങ്കാരികമായി െസാേദാം എന്നും ഈജിപ്റ്റ്
എന്നും വിളിക്കെപ്പടുന്നതുമായ മഹാനഗരത്തിെന്റ
െതരുവീഥിയിൽ അവരുെട മൃതേദഹങ്ങൾ കിടക്കും.
9 സകലജനവിഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നും
ഭാഷകളിൽനിന്നും രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ളവർ മൂന്നര
ദിവസം അവരുെട മൃതേദഹങ്ങൾ വീക്ഷിക്കും;
ആ മൃതേദഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാൻ ആെരയും
അനുവദിക്കുകയുമില്ല. 10 ഈ രണ്ട് ്രപവാചകന്മാർ
ഭൂവാസികെള ദണ്ഡിപ്പിച്ചതിനാൽ അവരുെട മരണത്തിൽ
ഭൂവാസികൾ ആനന്ദിക്കുകയും ആഹ്ലാദം പങ്കിടാൻ
പരസ്പരംസമ്മാനങ്ങൾൈകമാറുകയും െചയ്യ ം.

11എന്നാൽ, മൂന്നര ദിവസത്തിനുേശഷംൈദവത്തിൽനിന്ന്
ജീവശ്വാസം‡അവരിൽ ്രപേവശിച്ച ,അവർഎഴുേന്നറ്റ നിന്നു.
അവെര കണ്ടവെരല്ലാം അത്യന്തം ഭയെപ്പട്ട . 12അേപ്പാൾ,
“ഇവിെട കയറിവരിക” എന്നു സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് തങ്ങേളാടു
പറയുന്ന ഒരു മഹാശബ്ദം അവർ േകട്ട . അവരുെട
ശ്രതുക്കൾ േനാക്കിനിൽെക്ക ഒരു േമഘത്തിൽ അവർ
സ്വർഗത്തിേലക്കുകയറിേപ്പായി.

13 ഉടൻതെന്ന ശക്തമായ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി. നഗരത്തിെന്റ
* 11:4 െസഖ. 4:3,11,14കാണുക. † 11:7 മൂ.ഭാ. സാക്ഷ്യം ‡ 11:11 െയഹ.
37:5,14കാണുക.
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പത്തിെലാന്നു ഭാഗം തകർന്നുവീണു. ഏഴായിരംേപർ
ആ ഭൂകമ്പത്തിൽ െകാല്ലെപ്പട്ട ; േശഷമുള്ളവർ ഭയന്ന്,
സ്വർഗത്തിെലൈദവെത്തമഹത്ത്വെപ്പടുത്താൻതുടങ്ങി.

14 രണ്ടാമെത്ത ഭീകരാനുഭവം കഴിഞ്ഞു. ഇതാ,
മൂന്നാമെത്തഭീകരാനുഭവംആസന്നമായിരിക്കുന്നു.
ഏഴാമെത്തകാഹളം

15ഏഴാമെത്തദൂതൻകാഹളംമുഴക്കി.അേപ്പാൾ,
“േലാകഭരണംനമ്മുെടകർത്താവിനും
അവിടെത്ത ്രകിസ്തുവിനുംആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു;
അവിടന്ന്എെന്നേന്നക്കും ഭരിക്കും”

എന്ന് അത്യ ച്ചനാദങ്ങളിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു
്രപേഘാഷണമുണ്ടായി. 16 ൈദവസന്നിധിയിൽ
സിംഹാസനസ്ഥരായിരുന്ന ഇരുപത്തിനാലു മുഖ്യന്മാരും
കമിഴ്ന്നുവീണുൈദവെത്തആരാധിച്ച െകാണ്ട് പറഞ്ഞത:്
17 “ഭൂത, വർത്തമാന കാലങ്ങളിൽ ഒരുേപാെല

നിലനിൽക്കുന്നവനായ
സർവശക്തിയുള്ളൈദവമായകർത്താേവ,

അങ്ങുമഹാശക്തിധരിച്ച വാഴുകയാൽ
ഞങ്ങൾഅങ്ങെയവാഴ്ത്തുന്നു.

18രാജ്യങ്ങൾ ്രകുദ്ധിച്ച ;
അങ്ങയുെട േ്രകാധദിവസവും വന്നുേചർന്നു.

മരിച്ചവെരന്യായംവിധിക്കാനും;
അങ്ങയുെട ദാസരായ ്രപവാചകന്മാർക്കും

അങ്ങയുെട നാമംആദരിക്കുന്നവിശുദ്ധർക്കും
െചറിയവരും വലിയവരുമായ എല്ലാവർക്കും ്രപതിഫലം
നൽകാനും

ഭൂമിെയ നശിപ്പിക്കുന്നവെര നശിപ്പിക്കാനുമുള്ള സമയവും
വന്നിരിക്കുന്നു.”

19 അേപ്പാൾ സ്വർഗത്തിെല ൈദവാലയം തുറന്നു;
ആലയത്തിനുള്ളിൽ ൈദവത്തിെന്റ ഉടമ്പടിയുെട േപടകം
ദൃശ്യമായി. മിന്നലുംനാദവുംഇടിമുഴക്കവും ഭൂകമ്പവുംവലിയ
കന്മഴയും ഉണ്ടായി.

12
സ്്രതീയും മഹാവ്യാളിയും

1 സ്വർഗത്തിൽ വലിയ ഒരത്ഭുതചിഹ്നം ദൃശ്യമായി:
സൂര്യെന വസ്്രതമായി ധരിച്ച ഒരു സ്്രതീ, അവള െട
കാൽക്കീഴിൽ ച്രന്ദൻ, അവള െട തലയിൽ പ്രന്തണ്ട്
നക്ഷ്രതംെകാണ്ടുള്ള കിരീടം. 2അവൾ ഗർഭിണിയായിരുന്നു.
ആസന്നമായിരിക്കുന്ന ്രപസവത്തിെന്റ അതിേവദനേയാെട
അവൾ നിലവിളിച്ച . 3 അേപ്പാൾ സ്വർഗത്തിൽ
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മെറ്റാരത്ഭുതചിഹ്നവും ദൃശ്യമായി: ഇതാ,ഏഴു തലയും പത്തു
െകാമ്പും തലകളിൽ ഏഴു കിരീടവുമായി െചമന്ന നിറമുള്ള
ഒരു മഹാവ്യാളി.* 4അത് ആകാശത്തിെല നക്ഷ്രതങ്ങളിൽ
മൂന്നിെലാന്നിെന തെന്റ വാൽെകാണ്ടു വാരിെയടുത്തു
ഭൂമിയിേലക്ക് ചുഴറ്റിെയറിഞ്ഞു. സ്്രതീ ്രപസവിച്ചാലുടൻ
തെന്ന ശിശുവിെന വിഴുങ്ങാനായി ആ മഹാവ്യാളി ഒരുങ്ങി,
അവള െടമുമ്പാെക നിലെകാണ്ടു. 5 “സകലരാജ്യങ്ങെളയും
ഇരുമ്പു െചേങ്കാൽെകാണ്ടു ഭരിക്കാനിരിക്കുന്ന”†
ഒരാൺകുട്ടിക്ക് സ്്രതീ ജന്മംനൽകി. അവള െട കുട്ടി
ൈദവത്തിേലക്കും അവിടെത്ത സിംഹാസനത്തിേലക്കും
തൽക്ഷണം എടുക്കെപ്പട്ട . 6 സ്്രതീ മരുഭൂമിയിേലക്ക്
പലായനംെചയ്തു. 1,260 ദിവസം അവെള സംരക്ഷിക്കാൻ
ൈദവം ഒരുക്കിയ ഒരുസ്ഥലംഅവൾക്കവിെടയുണ്ട്.

7 അേപ്പാൾ സ്വർഗത്തിൽ യുദ്ധം െപാട്ടിപ്പ റെപ്പട്ട .
മീഖാേയലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ദൂതന്മാരും മഹാവ്യാളിേയാടു
െപാരുതി. മഹാവ്യാളിയും അവെന്റ കിങ്കരന്മാരും
എതിർത്തു െപാരുതി. 8 എന്നാൽ അവന് മതിയായ
ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നില്ല; മഹാവ്യാളിയും അവെന്റ
കിങ്കരന്മാരും സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് പുറന്തള്ളെപ്പട്ട .
9 ഭൂവാസികെള മുഴുവൻ വഴിെതറ്റിക്കുന്നവനും പിശാച്
എന്നും സാത്താൻ എന്നും േപരുള്ളവനുമായ പുരാതന
സർപ്പമായ മഹാവ്യാളി താേഴക്കു ചുഴറ്റി എറിയെപ്പട്ട .
ഭൂമിയിേലക്കാണ് അവെനയും അവെന്റ കിങ്കരന്മാെരയും
തള്ളിയിട്ടത്.

10 ഉടൻതെന്ന ഞാൻ, സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വലിയശബ്ദം
ഇ്രപകാരം പറയുന്നതു േകട്ട :
“ഇേപ്പാഴിതാ നമ്മുെടൈദവത്തിെന്റരക്ഷയുംശക്തിയും
രാജ്യവും
തെന്റ ്രകിസ്തുവിെന്റ രാജാധിപത്യവും വന്നിരിക്കുന്നു.

നമ്മുെടസേഹാദരങ്ങെളക്കുറിച്ച്
ൈദവസന്നിധിയിൽ രാപകൽകുറ്റാേരാപണം നടത്തുന്ന
അപവാദി,
താേഴക്കുചുഴറ്റിഎറിയെപ്പട്ട വേല്ലാ.

11അവർകുഞ്ഞാടിെന്റ രക്തവും
തങ്ങള െടസാക്ഷ്യവചനവും നിമിത്തം
അവെനജയിച്ച ;

അവസാനശ്വാസംവെര
അവർതങ്ങള െടജീവെനസ്േനഹിച്ചതുമില്ല.

12അതുെകാണ്ട,്സ്വർഗവും
സ്വർഗവാസികള മായവേര,ആനന്ദിക്കുക!

* 12:3 അതായത,്തീതുപ്പ ന്നചിറകുള്ളഉ്രഗസർപ്പം † 12:5 സങ്കീ. 2:9
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എന്നാൽഭൂമിക്കുംസമു്രദത്തിനുംഅേയ്യാകഷ്ടം!
തെന്റസമയംചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നുഎന്നറിഞ്ഞുെകാണ്ട്,

പിശാച് ഉ്രഗേകാപേത്താെട
നിങ്ങള െടഅടുേത്തക്ക്ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു.”

13 ഭൂമിയിേലക്കു താൻ ചുഴറ്റി എറിയെപ്പട്ട എന്നു
മഹാവ്യാളി കണ്ടേപ്പാൾ ആൺകുട്ടിെയ ്രപസവിച്ച സ്്രതീെയ
പിെന്നയും ഉപ്രദവിച്ച . 14 മരുഭൂമിയിൽ അവൾക്കായി
ഒരുക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലേത്തക്കു പറന്നുേപാകാനായി
സ്്രതീക്ക് വലിയകഴുകെന്റ രണ്ട് ചിറകുകൾലഭിച്ച .അവിെട
സർപ്പത്തിെന്റസാന്നിധ്യത്തിൽനിന്ന്അകെലയായി കാലവും
കാലങ്ങള ം കാലാർധവും അവൾ സംരക്ഷിക്കെപ്പട്ട .
15 സ്്രതീെയ ജല്രപവാഹത്തിൽ ഒഴുക്കിക്കളയാൻ
സർപ്പം തെന്റ വായിൽനിന്നു നദിേപാെല െവള്ളം
പുറെപ്പടുവിച്ച . 16 എന്നാൽ മഹാവ്യാളി തെന്റ
വായിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ച ജല്രപവാഹെത്ത, ഭൂമി
തെന്റ വായതുറന്ന് മുഴുവനും വിഴുങ്ങിെക്കാണ്ട് സ്്രതീെയ
സഹായിച്ച . 17 മഹാവ്യാളി സ്്രതീേയാടു ്രകുദ്ധിച്ച്,അവള െട
സന്തതിയിൽ േശഷമുള്ളവരും ൈദവത്തിെന്റ കൽപ്പനകൾ
അനുസരിക്കുന്നവരും േയശുവിെന്റ സാക്ഷ്യം ഉള്ളവരുമായ
ജനങ്ങേളാടു യുദ്ധംെചയ്യാൻ പുറെപ്പട്ട േപായി. ആ
മഹാവ്യാളിസമു്രദതീരെത്തമണലിേന്മൽനിലയുറപ്പിച്ച .

13
സമു്രദത്തിൽനിന്ന് കയറിവന്നമൃഗം

1അേപ്പാൾ സമു്രദത്തിൽനിന്ന് ഒരു മൃഗം കയറിവരുന്നതു
ഞാൻ കണ്ടു. അതിന് പത്തു െകാമ്പും ഏഴു തലയും
െകാമ്പുകളിൽ പത്തു കിരീടവും ഓേരാ തലയിലും
ൈദവെത്ത നിന്ദിക്കുന്ന നാമങ്ങള ം എഴുതെപ്പട്ടിരുന്നു.
2 ഞാൻ കണ്ട മൃഗം പുള്ളിപ്പ ലിക്കു സദൃശവും
അതിെന്റ പാദങ്ങൾ കരടിയുേടതുേപാെലയും വായ്
സിംഹത്തിേന്റതുേപാെലയും ആയിരുന്നു. മഹാവ്യാളി തെന്റ
ശക്തിയും സിംഹാസനവും വിപുലമായ അധികാരവും
മൃഗത്തിനു ൈകമാറി. 3 മൃഗത്തിെന്റ ഒരു തലയിൽ
മാരകമാെയാരു മുറിേവറ്റിട്ട ണ്ടായിരുന്നതായി കണ്ടു;
എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ അത് ഉണങ്ങിയിരുന്നു. സർവഭൂമിയും
അത്ഭുതെപ്പട്ട് മൃഗത്തിെന്റ അനുയായികളായിത്തീർന്നു.
4 മൃഗത്തിന് അധികാരം നൽകിയതു നിമിത്തം മനുഷ്യർ
മഹാവ്യാളിെയ ആരാധിച്ച . “മൃഗത്തിനു തുല്യൻ ആര്?
അവേനാടു യുദ്ധംെചയ്യാൻ ആർക്കു കഴിയും?” എന്നു
പറഞ്ഞ്അവർ മൃഗെത്തനമസ്കരിച്ച .
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5 അഹന്തനിറഞ്ഞ വാക്കുകള ം ൈദവദൂഷണവും
സംസാരിക്കുന്ന വായും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം
േസ്വച്ഛാധിപതിയായി ഭരണം നടത്താനുള്ള അധികാരവും
അതിനു ലഭിച്ച . 6ൈദവത്തിെനതിേര ദൂഷണം പറയാനും
അവിടെത്ത നാമെത്തയും തിരുനിവാസെത്തയും
സ്വർഗവാസികെളയും നിന്ദിക്കാനും അതു വായ്
തുറന്നു. 7 വിശുദ്ധേരാടു യുദ്ധംെചയ്ത് അവെര
കീഴടക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം അവനു ലഭിച്ച .
സകലേഗാ്രതങ്ങള െടയും ജനവിഭാഗങ്ങള െടയും
ഭാഷകള െടയും രാജ്യങ്ങള െടയും േമലുള്ള അധികാരവും
അവനു നൽകെപ്പട്ട . 8 േലാകസ്ഥാപനംമുതൽ,
യാഗമാക്കെപ്പട്ട കുഞ്ഞാടിെന്റ ജീവപുസ്തകത്തിൽ,
േപെരഴുതെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്ത സകലഭൂവാസികള ം അതിെന
ആരാധിക്കും.

9െചവിയുള്ളവർ േകൾക്കെട്ട.
10 “ബന്ധനത്തിനായി വിധിക്കെപ്പട്ടവർ
ബന്ധനത്തിേലക്കു േപാകുന്നു.

വധിക്കെപ്പടാൻവിധിക്കെപ്പട്ടവർ
വാളിനാൽവധിക്കെപ്പടുന്നു.”*

ൈദവജനത്തിന് സഹിഷ്ണുതയും വിശ്വസ്തതയും ഇവിെട
അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നു.
ഭൂമിയിൽനിന്നുള്ളമൃഗം

11 ഭൂമിയിൽനിന്ന് മെറ്റാരു മൃഗം വരുന്നതു ഞാൻ
കണ്ടു. കുഞ്ഞാടിനുള്ളതുേപാെല അതിനു രണ്ട്
െകാമ്പുണ്ടായിരുന്നു. മഹാവ്യാളിെയേപ്പാെല അത്
സംസാരിച്ച ; 12 അത് ഒന്നാംമൃഗത്തിനുേവണ്ടി തെന്റ
എല്ലാ അധികാരവും ്രപേയാഗിക്കുകയും, മാരകമായ
മുറിവുണങ്ങിേപ്പായ ആ ഒന്നാംമൃഗെത്ത ആരാധിക്കാനായി
സർവഭൂവാസികെളയും നിർബന്ധിക്കുകയും െചയ്തു.
13 മനുഷ്യെരല്ലാവരുെടയും കാഴ്ചയിൽ ആകാശത്തുനിന്നു
ഭൂമിയിേലക്കു തീ ഇറക്കുക എന്നിങ്ങെനയുള്ള
മഹാത്ഭുതങ്ങൾ അതു ്രപവർത്തിച്ച . 14 മൃഗത്തിെന്റ
മുമ്പിൽ െചയ്യാൻ തനിക്ക് അനുവാദം ലഭിച്ചിരുന്ന
അത്ഭുതചിഹ്നങ്ങൾെകാണ്ട് അത് ഭൂവാസികെള
വഴിെതറ്റിക്കുകയും വാളാൽ മാരകമായ മുറിേവറ്റിട്ട ം
ജീവേനാടിരുന്ന മൃഗത്തിെന്റ ്രപതിമ നിർമിക്കാൻ
അവേരാടു കൽപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. 15 മൃഗത്തിെന്റ
്രപതിമയ്ക് സംസാരേശഷിലഭിക്കുന്നതിന് അതിന്
ആത്മാവിെന നൽകാനും മൃഗത്തിെന്റ ്രപതിമെയ

* 13:10 യിര. 15:2
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നമസ്കരിക്കാത്തവെരെയല്ലാം െകാല്ലിക്കാനും
രണ്ടാംമൃഗത്തിന് അധികാരം ലഭിച്ച . 16 െചറിയവരും
വലിയവരും,ധനികരും ദരി്രദരും,സ്വത്രന്തരുംഅടിമകള മായ
സകലരും വലതുൈകയിേലാ െനറ്റിയിേലാ അടയാളം
പതിക്കണെമന്ന് അതു നിർബന്ധിച്ച . 17 മൃഗത്തിെന്റ
നാമേമാ നാമത്തിെന്റ സംഖ്യേയാ ആയ മു്രദേയൽക്കാത്ത
ആർക്കും യാെതാന്നും ്രകയവി്രകയം െചയ്യാൻ
സാധ്യമല്ലാതാക്കിത്തീർത്തു.

18 ജ്ഞാനമാണ് ഇവിെട അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നത.്
വിേവകമുള്ളയാൾമൃഗത്തിെന്റസംഖ്യകണക്കുകൂട്ടെട്ട;അത്
ഒരു മനുഷ്യെന്റസംഖ്യയാണ;്അവെന്റസംഖ്യ 666.

14
കുഞ്ഞാടും 1,44,000 േപരും

1 ഞാൻ േനാക്കി: അേപ്പാൾ സീേയാൻ*
മലയിൽ കുഞ്ഞാടും അവിടേത്താെടാപ്പം
െനറ്റിയിൽ കുഞ്ഞാടിെന്റയും പിതാവിെന്റയും നാമം
േരഖെപ്പടുത്തെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന 1,44,000 േപരും ഇതാ
നിൽക്കുന്നു! 2 സ്വർഗത്തിൽനിെന്നാരു ശബ്ദം
ഞാൻ േകട്ട . അത് അലറുന്ന തിരമാലേപാെലയും
മഹാേമഘഗർജനംേപാെലയും ആയിരുന്നു. ആ ശബ്ദം
അേനകം ൈവണികന്മാർ ഒരുമിച്ച വീണമീട്ട ന്നതിനു
സമാനവുമായിരുന്നു. 3 സിംഹാസനത്തിനും നാലു
ജീവികൾക്കും മുഖ്യന്മാർക്കുംമുമ്പാെക അവർ പുതിെയാരു
ഗീതം ആലപിച്ച . ഭൂമിയിൽനിന്ന് വീെണ്ടടുക്കെപ്പട്ട
1,44,000 േപർക്കല്ലാെത ആർക്കും ആ ഗീതം പഠിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല. 4അവർ സ്്രതീകള മായി മലിനെപ്പടാെത സ്വയം
കാത്തതിനാൽ, ചാരി്രത്യം നഷ്ടെപ്പടാത്തവരാണ്. കുഞ്ഞാട്
േപാകുന്നിടെത്തല്ലാം അവർ അവിടെത്ത അനുഗമിക്കുന്നു.
ൈദവത്തിനും കുഞ്ഞാടിനും ്രപഥമഫലമായി സമർപ്പിക്കാൻ
അവെര മനുഷ്യരിൽനിന്ന് വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
5അവരുെടഅധരങ്ങളിൽഒരിക്കലുംവ്യാജംഉണ്ടായിരുന്നില്ല;
അവർനിഷ്കളങ്കരാണ്.
മൂന്നു ദൂതന്മാർ

6 മെറ്റാരു ദൂതൻ ആകാശമധ്യത്തിൽ പറക്കുന്നതു
ഞാൻ കണ്ടു. ഭൂമിയിലുള്ള സകലരാജ്യങ്ങേളാടും
േഗാ്രതങ്ങേളാടും ഭാഷകേളാടും ജനവിഭാഗങ്ങേളാടും
അറിയിക്കാനുള്ള നിത്യസുവിേശഷം അവെന്റ
ൈകവശമുണ്ടായിരുന്നു. 7 “ൈദവെത്ത ഭയെപ്പട്ട്

* 14:1 അതായത,് െജറുശേലം
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അവിടേത്തക്കു മഹത്ത്വംെകാടുക്കുക; അവിടെത്ത
ന്യായവിധിയുെട സമയം വന്നിരിക്കുന്നു. ആകാശവും
ഭൂമിയും സമു്രദവും എല്ലാ നീരുറവകള ം സൃഷ്ടിച്ചവെന
ആരാധിക്കുക!” എന്നിങ്ങെന ആ ദൂതൻ അത്യ ച്ചത്തിൽ
വിളിച്ച പറഞ്ഞു.

8 തുടർന്നു രണ്ടാമെത്ത ദൂതൻ വിളിച്ച പറഞ്ഞത്:
“ ‘നിലംപതിച്ചിരിക്കുന്നു!’ തെന്റ അസാന്മാർഗികതയുെട
അത്യാസക്തിയാകുന്ന മദ്യം സകലരാജ്യങ്ങെളയും കുടിപ്പിച്ച
‘മഹാനഗരമായബാേബൽഇതാനിലംപതിച്ചിരിക്കുന്നു!’†”

9 അതിെന്റേശഷം മൂന്നാമെത്ത ദൂതൻ അത്യ ച്ചത്തിൽ
വിളിച്ച പറഞ്ഞത്: “ആെരങ്കിലും മൃഗെത്തയും അവെന്റ
്രപതിമെയയും ആരാധിക്കുകേയാ െനറ്റിയിേലാ ൈകയിേലാ
അവെന്റ അടയാളം സ്വീകരിക്കുകേയാ െചയ്താൽ
10 ൈദവേകാപത്തിെന്റ ചഷകത്തിൽ പൂർണവീര്യേത്താെട
പകർന്നുെവച്ചിരിക്കുന്ന ൈദവേ്രകാധെമന്ന മദ്യം
അയാൾ കുടിേക്കണ്ടിവരും. വിശുദ്ധദൂതന്മാരുെടയും
കുഞ്ഞാടിെന്റയും മുമ്പാെകതീയിലും ഗന്ധകത്തിലുംഅവർ
ദണ്ഡനം അനുഭവിക്കും. 11 അവരുെട ദണ്ഡനത്തിെന്റ
പുക യുഗാനുയുഗം ഉയർന്നുെകാണ്ടിരിക്കും. മൃഗെത്തയും
അതിെന്റ ്രപതിമെയയും നമസ്കരിക്കുകേയാ അതിെന്റ
േപരിെന്റ മു്രദ സ്വീകരിക്കുകേയാ െചയ്യന്നവർക്ക് രാപകൽ
സ്വസ്ഥത അന്യമായിരിക്കും.” 12 ൈദവകൽപ്പനകൾ
അനുസരിക്കുകയും േയശുവിലുള്ള വിശ്വാസം
സൂക്ഷിക്കുകയുംെചയ്യന്ന ൈദവജനത്തിന് സഹിഷ്ണുത
ഇവിെടഅത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നു.

13അേപ്പാൾ,സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഒരു ശബ്ദംഞാൻ േകട്ടത്,
“എഴുതുക; ഇേപ്പാൾമുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്നവർ
അനുഗൃഹീതർ.”

“അേത,” ൈദവാത്മാവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു,
“തങ്ങള െട അധ്വാനങ്ങളിൽനിന്ന് അവർ
വി്രശമിേക്കണ്ടതാകുന്നു; അവരുെട ്രപവൃത്തികൾ അവെര
അനുഗമിക്കും.”
ഭൂമിയിെല െകായ്ത്ത്

14അതിനുേശഷം ഒരു െവൺേമഘം ഞാൻ കണ്ടു. ഇതാ,
ആ േമഘത്തിനുമീേത മനുഷ്യപു്രതന‡് തുല്യനായ ഒരുവൻ
തലയിൽ തങ്കക്കിരീടമണിഞ്ഞും ൈകയിൽ മൂർച്ചയുള്ള
അരിവാേളന്തിയും ഇരിക്കുന്നു. 15അേപ്പാൾ മെറ്റാരു ദൂതൻ
ൈദവാലയത്തിൽനിന്ന് പുറത്തുവന്നു േമഘത്തിേന്മൽ
ഇരിക്കുന്നവേനാട്അത്യ ച്ചത്തിൽഇങ്ങെനവിളിച്ച പറഞ്ഞു:
† 14:8 െയശ. 21:9 ‡ 14:14 ദാനി. 7:13
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“ഭൂമിയിെല വിളവു െകായ്ത്തിനു പാകമായിരിക്കുന്നു.
െകായ്ത്തിനുള്ള സമയവും ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു.
അതുെകാണ്ട,് ഇേപ്പാൾ നിെന്റ അരിവാൾ എടുത്തു
െകായ്ത്ത്ആരംഭിക്കുക.” 16േമഘത്തിേന്മൽഇരിക്കുന്നവൻ
തെന്റ അരിവാൾ ഭൂമിയിേലക്കു വലിെച്ചറിഞ്ഞു; അങ്ങെന
ഭൂമിയിൽ െകായ്ത്തു നടന്നു.

17േവെറാരു ദൂതനുംസ്വർഗത്തിെലൈദവാലയത്തിൽനിന്ന്
വന്നു. അവെന്റ ൈകയിൽ മൂർച്ചയുള്ള ഒരു അരിവാൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 18 അഗ്നിയുെടേമൽ അധികാരമുള്ള
മെറ്റാരു ദൂതൻ യാഗപീഠത്തിൽനിന്ന് വന്ന് മൂർച്ചയുള്ള
അരിവാൾ പിടിച്ചിരുന്നവേനാട,് “ഭൂമിയിൽ മുന്തിരിങ്ങ
പാകമായിരിക്കുകയാൽ നിെന്റ മൂർച്ചയുള്ള അരിവാൾ
എറിഞ്ഞ് മുന്തിരിവള്ളിയിൽനിന്ന് മുന്തിരിക്കുലകൾ
മുറിെച്ചടുക്കുക” എന്ന് അത്യ ച്ചത്തിൽ വിളിച്ച പറഞ്ഞു.
19 ദൂതൻ അരിവാൾ ഭൂമിയിേലക്ക് എറിഞ്ഞ് മുന്തിരിവിളവ്
േശഖരിച്ച ൈദവേ്രകാധത്തിെന്റ വലിയ ചക്കിേലക്ക്
എറിഞ്ഞു. 20 നഗരത്തിനു പുറത്തുെവച്ച് മുന്തിരിക്കുല
ചക്കിൽ ചവിട്ടിെമതിച്ച . ചക്കിൽനിന്ന് രക്തം പുറെപ്പട്ട്
ഒരു കുതിരയുെട കടിഞ്ഞാണുള്ള ഉയരംവെര െപാങ്ങി, 300
കിേലാമീറ്റർ§ ദൂരംവെര ഒഴുകി.

15
ഏഴുബാധകൾവഹിക്കുന്നഏഴു ദൂതന്മാർ

1 ഞാൻ വലിയതും വിസ്മയകരവുമായ
മെറ്റാരത്ഭുതചിഹ്നം സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടു; ഏഴു ബാധകൾ
വഹിക്കുന്ന ഏഴു ദൂതന്മാെര. അവേയാടുകൂെട
ൈദവേ്രകാധം പൂർത്തീകരിക്കെപ്പടുന്നതിനാൽ
അവ അവസാനെത്ത ബാധകളാണ്. 2 പിെന്ന,
അഗ്നിമയമായ കണ്ണാടിക്കടൽേപാെല ഒന്നു ഞാൻ കണ്ടു;
മൃഗത്തിേന്മലും അതിെന്റ ്രപതിമയുെടേമലും മൃഗത്തിെന്റ
നാമസംഖ്യയുെടേമലും ജയം േനടിയവർ ൈദവത്തിെന്റ
വീണകൾ പിടിച്ച െകാണ്ട് ആ കടൽതീരത്തുനിൽക്കുന്നതും
കണ്ടു. 3 അവർ ൈദവദാസനായ േമാശയുെടയും
കുഞ്ഞാടിെന്റയും ഗീതംആലപിച്ച :
“മഹത്തും വിസ്മയകരവുമാകുന്ന
സർവശക്തിയുള്ളൈദവമായകർത്താേവ,

ജനതകള െട രാജാേവ,
അങ്ങയുെട ്രപവൃത്തികൾ നീതിയും
സത്യസന്ധവുംതെന്ന.

4ആര്അങ്ങെയഭയെപ്പടാെതയും

§ 14:20 മൂ.ഭാ. 1,600 േസ്റ്റഡിയ.
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അങ്ങയുെട നാമം മഹത്ത്വെപ്പടുത്താെതയും ഇരിക്കും,
കർത്താേവ?

പരിശുദ്ധൻഅങ്ങുമാ്രതം.
അങ്ങയുെട നീതി്രപവൃത്തികൾ ്രപത്യക്ഷമായിരിക്കുകയാൽ
ജനതകെളല്ലാം വന്ന്

തിരുസന്നിധിയിൽവീണ്അങ്ങെയവണങ്ങും.”*
5 ഇതിെനല്ലാംേശഷം സ്വർഗത്തിെല ഉടമ്പടിയുെട
കൂടാരെമന്ന ൈദവാലയം തുറന്നിരിക്കുന്നതു ഞാൻ
കണ്ടു. 6 ശുദ്ധവും ശു്രഭവുമായ മൃദുലചണവസ്്രതം
ധരിച്ച ം മാറത്തു തങ്കക്കച്ച െകട്ടിയും ബാധകൾ ഓേരാന്നും
വഹിച്ച െകാണ്ട് ദൂതന്മാർഏഴുേപരുംൈദവാലയത്തിൽനിന്ന്
പുറേത്തക്കുവന്നു. 7 അേപ്പാൾ നാലു ജീവികളിൽ ഒന്ന്
എെന്നേന്നക്കും ജീവിക്കുന്നൈദവത്തിെന്റ േ്രകാധം നിറഞ്ഞ
ഏഴു തങ്കക്കലശങ്ങൾ ഏഴു ദൂതന്മാർക്കും െകാടുത്തു.
8 ൈദവത്തിെന്റ ഉജ്ജ്വല്രപഭയുെടയും ശക്തിയുെടയും
പുകെകാണ്ട് ൈദവാലയം നിറഞ്ഞു. ഏഴു ദൂതന്മാർ
അവരുെട ഏഴു ബാധകള ം പൂർത്തിയാക്കുന്നതുവെര
ൈദവാലയത്തിൽ ്രപേവശിക്കാൻആർക്കുംകഴിഞ്ഞില്ല.

16
ൈദവേ്രകാധത്തിെന്റഏഴുകുംഭങ്ങൾ

1 തുടർന്ന് ആ ഏഴു ദൂതന്മാേരാട്, “നിങ്ങൾ േപായി
ൈദവേ്രകാധത്തിെന്റ ഏഴു കുംഭങ്ങള ം ഭൂമിയിേലക്ക്
ഒഴിക്കുക” എന്നു ൈദവാലയത്തിൽനിന്ന് അത്യ ച്ചത്തിൽ
അരുളിെച്ചയ്യന്നഒരു ശബ്ദംഞാൻ േകട്ട .

2 അേപ്പാൾ ഒന്നാമെത്ത ദൂതൻ പുറെപ്പട്ട തെന്റ കുംഭം
ഭൂമിയിൽഒഴിച്ച . മൃഗത്തിെന്റമു്രദയുള്ളവരുെടയുംഅതിെന്റ
്രപതിമെയ നമസ്കരിക്കുന്നവരുെടയുംേമൽ ബീഭത്സവും
ചീഞ്ഞുനാറുന്നതുമായ ്രവണങ്ങളണ്ടായി.

3 രണ്ടാമെത്ത ദൂതൻ തെന്റ കുംഭം സമു്രദത്തിൽ ഒഴിച്ച ;
സമു്രദത്തിെല ജലം ശവശരീരത്തിെല* രക്തംേപാെല
ആയിത്തീർന്നു; സമു്രദത്തിെല സകലജീവജാലങ്ങള ം
ചത്തുേപായി.

4 മൂന്നാമെത്ത ദൂതൻ തെന്റ കുംഭം നദികളിലും
ജലേ്രസാതസ്സ കളിലും ഒഴിച്ച ; അവ രക്തമായിത്തീർന്നു.
ജലത്തിെന്റേമൽ അധികാരമുള്ള ദൂതൻ ഇങ്ങെന
പറയുന്നതുഞാൻ േകട്ട :
5 “ഭൂത,വർത്തമാന േഭദമില്ലാത്തപരിശുദ്ധേന,

* 15:4 സങ്കീ. 111:2,3;ആവ. 32:4;യിര. 10:7;സങ്കീ. 86:9; 98:2 കാണുക.
* 16:3 അതായത,് രക്തം കട്ടപിടിച്ച് ഇരുണ്ടനിറത്തിലായി. ഈജിപ്റ്റിെല പത്തു
ബാധകളിൽ ഒന്നുേപാെല. പുറ. 7:20,21
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ഈ വിധം ന്യായംവിധിച്ചിരിക്കുകയാൽ അങ്ങ്
നീതിമാൻതെന്ന!

6 അങ്ങയുെട വിശുദ്ധരുെടയും ്രപവാചകരുെടയും രക്തം
െചാരിഞ്ഞവർക്ക്,
രക്തം കുടിക്കാൻ െകാടുത്തത് അവർ അർഹിക്കുന്ന
ശിക്ഷയേല്ലാ!”

7ഇതിനു യാഗപീഠം ്രപതിവചിച്ചത്ഞാൻ േകട്ട :

“സർവശക്തിയുള്ളൈദവമായകർത്താേവ,
അങ്ങയുെട വിധികൾ സത്യവും നീതിയുള്ളവയുംതെന്ന,
നിശ്ചയം!”

8 നാലാമെത്ത ദൂതൻ തെന്റ കുംഭം സൂര്യനിൽ
ഒഴിച്ച . തീെകാണ്ടു മനുഷ്യെര െപാള്ളേലൽപ്പിക്കാനുള്ള
ശക്തി അതിനു ലഭിച്ച . 9 മനുഷ്യർ അത്യ ഷ്ണത്താൽ
െപാള്ളേലറ്റിട്ട ം ഈ ബാധകെള നിയ്രന്തിക്കാൻ
അധികാരമുള്ള ൈദവത്തിെന്റ നാമം ദുഷിച്ചതല്ലാെത,
മാനസാന്തരെപ്പട്ട മഹത്ത്വെപ്പടുത്താൻമനസ്സ കാട്ടിയില്ല.

10 അഞ്ചാമെത്തദൂതൻ തെന്റ കുംഭം മൃഗത്തിെന്റ
സിംഹാസനത്തിേന്മൽ ഒഴിച്ച ; അവെന്റ രാജ്യം
അന്ധകാരാവൃതമായി. മനുഷ്യർ അതിേവദനയാൽ
തങ്ങള െടനാവു കടിച്ച . 11 ്രവണങ്ങൾനിമിത്തംകഠിനേവദന
അനുഭവിച്ചിട്ട ം സ്വർഗത്തിെല ൈദവെത്ത ദുഷിച്ചതല്ലാെത,
തങ്ങള െട ്രപവൃത്തികെളക്കുറിച്ച്അനുതപിച്ചില്ല.

12 ആറാമെത്ത ദൂതൻ തെന്റ കുംഭം “യൂ്രഫട്ടീസ”് എന്ന
മഹാനദിയിൽ ഒഴിച്ച . പൂർവേദശത്തുനിന്നു വരുന്ന
രാജാക്കന്മാർക്കു വഴിെയാരുേക്കണ്ടതിന് അതിെല െവള്ളം
വറ്റിേപ്പായി. 13 മഹാവ്യാളിയുെടയും മൃഗത്തിെന്റയും
വ്യാജ്രപവാചകെന്റയും വായിൽനിന്ന് തവളയുെട രൂപമുള്ള
മൂന്ന് അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പുറെപ്പട്ട വരുന്നതു ഞാൻ
കണ്ടു. 14 അവ സർവശക്തനായ ൈദവത്തിെന്റ
മഹാദിവസത്തിെല യുദ്ധത്തിനായി, ഭൂതലെമങ്ങുമുള്ള
രാജാക്കന്മാെര കൂട്ടിേച്ചർക്കാൻ, അവരുെട അടുേത്തക്ക്
അത്ഭുതചിഹ്നങ്ങൾ കാണിച്ച െകാണ്ട് പുറെപ്പടുന്ന
ദുഷ്ടാത്മാക്കളാണ്.

15 “ഇതാ, ആരും ്രപതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് കള്ളൻ
വരുന്നതുേപാെലഞാൻ വരുന്നു. തങ്ങള െട വസ്്രതങ്ങൾ
സംരക്ഷിച്ച െകാണ്ട് എെന്റ വരവിനായി ജാ്രഗതേയാെട
കാത്തിരിക്കുന്നവർ അനുഗൃഹീതർ. അങ്ങെനെയങ്കിൽ
അവർവിവസ്്രതരായി ലജ്ജിേക്കണ്ടിവരികയില്ല.”
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16 ദുഷ്ടാത്മാക്കൾ ഭരണാധികാരികെളയും അവരുെട
ൈസന്യെത്തയും എ്രബായഭാഷയിൽ ഹർമെഗേദ്ദാൻ†എന്നു
േപരുള്ളസ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച കൂട്ടിവരുത്തി.

17 ഏഴാമെത്ത ദൂതൻ തെന്റ കുംഭം വായുമണ്ഡലത്തിൽ
ഒഴിച്ച . “പൂർത്തിയായി” എന്നു പറയുന്ന ഒരു മഹാശബ്ദം
ൈദവാലയത്തിെല സിംഹാസനത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട .
18 അേപ്പാൾ മിന്നലും ഇരമ്പലും ഇടിമുഴക്കവും ഉണ്ടായി.
ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായതുമുതൽ അതുവെര
സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തവിധം ഭീമവും ശക്തവുമായ ഒരു
ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി. 19 മഹാനഗരം മൂന്നു ഭാഗങ്ങളായി
പിളർന്നു. ജനതകള െട നഗരങ്ങൾ നിലംെപാത്തി. ൈദവം
അവിടെത്ത “മഹാേ്രകാധം,” മദ്യം നിറഞ്ഞ ചഷകംേപാെല
മഹതിയാംബാേബലിെന കുടിപ്പിക്കാൻ ബാേബലിെന
ഓർത്തു. 20 എല്ലാ ദ്വീപുകള ം പലായനംെചയ്തു;
പർവതങ്ങൾ അ്രപത്യക്ഷമായി. 21 ഏകേദശം
നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കിേലാ്രഗാം‡ ഭാരമുള്ള വലിയ കല്ല കൾ
ആകാശത്തുനിന്നു മനുഷ്യരുെടേമൽ മഴയായി പതിച്ച .
കന്മഴയുെട ബാധ അത്യന്തം ദുസ്സഹമായിരുന്നതിനാൽ
മനുഷ്യർൈദവെത്തനിന്ദിച്ച .

17
മൃഗത്തിേന്മൽഇരിക്കുന്നസ്്രതീ

1 ഏഴു കുംഭങ്ങൾ ൈകവശമുള്ള ഏഴു ദൂതന്മാരിൽ
ഒരുവൻ എേന്നാടു സംസാരിച്ചത്: “വരിക, ഭൂമിയിെല
രാജാക്കന്മാരുമായി വ്യഭിചാരത്തിേലർെപ്പട്ട് തെന്റ
േവശ്യാവൃത്തിയുെട വീഞ്ഞുെകാണ്ട് ഭൂവാസികെള
ലഹരിപിടിപ്പിച്ചവള ം, 2 െപരുെവള്ളത്തിേന്മൽ
ഇരിക്കുന്നവള മായ മഹാേവശ്യയുെട ന്യായവിധി ഞാൻ
നിനക്കുകാണിച്ച തരാം.”

3 ദൂതൻ എെന്ന ആത്മാവിൽ മരുഭൂമിയിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി. ഏഴു തലയും പത്തു െകാമ്പും ഉള്ളതും
ൈദവെത്ത ദുഷിക്കുന്ന നാമങ്ങൾെകാണ്ടു നിറഞ്ഞതും
കടുംെചമപ്പ മായ മൃഗത്തിേന്മൽ ഒരു സ്്രതീ ഇരിക്കുന്നത്
ഞാൻ കണ്ടു. 4 അവൾ ഊതവും കടുംെചമപ്പ മായ
വസ്്രതങ്ങൾ ധരിച്ച ം സ്വർണം, വിലേയറിയ കല്ല കൾ,
മുത്തുകൾ എന്നിവയണിഞ്ഞും ഇരുന്നു. തെന്റ
േവശ്യാവൃത്തിയുെട േമ്ലച്ഛതകള ം അശുദ്ധികള ം നിറഞ്ഞ
ഒരുസ്വർണചഷകംഅവൾൈകയിൽപിടിച്ചിരുന്നു.

5രഹസ്യം: മഹതിയാംബാേബൽ,
† 16:16 െമഗിേദ്ദാമല എന്നർഥം. പുരാതനകാലത്ത് അേനകയുദ്ധങ്ങൾ നടന്ന
സ്ഥലം. ന്യായാ. 5:19;2 രാജാ. 23:29,30 ‡ 16:21 മൂ.ഭാ.ഏക. ഒരു താലന്ത്
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ഭൂമിയിെല േവശ്യകള െടയും
േമ്ലച്ഛതകള െടയും മാതാവ.്

ഇങ്ങെന നിഗൂഢമായ ഒരു േപരും അവള െട െനറ്റിയിൽ
എഴുതിയിരുന്നു. 6 വിശുദ്ധരുെടയും േയശുവിെന്റ
സാക്ഷ്യംവഹിച്ചവരുെടയും രക്തം കുടിച്ച് അവൾ
ലഹരിപിടിച്ചിരിക്കുന്നതുഞാൻകണ്ടു.
അവെള കണ്ടേപ്പാൾ ഞാൻ അത്യന്തം അതിശയിച്ച .

7ദൂതൻഎേന്നാടു പറഞ്ഞത്: “നീഅതിശയിക്കുന്നെതന്തിന?്
ഏഴു തലയും പത്തു െകാമ്പുള്ളതുമായ മൃഗത്തിെന്റയും
അതിേന്മൽ ഇരിക്കുന്ന സ്്രതീയുെടയും രഹസ്യം ഞാൻ
നിനക്കു പറഞ്ഞുതരാം. 8 മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതും
ഇേപ്പാൾ ഇല്ലാത്തതും, അഗാധഗർത്തത്തിൽനിന്ന്
കയറിവന്ന് നാശത്തിേലക്കു േപാകാനുള്ളതുമായ
മൃഗെത്തയാണ് നീ കണ്ടത.് േലാകസൃഷ്ടിമുതൽ
ജീവപുസ്തകത്തിൽ േപെരഴുതെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഭൂവാസികൾ—
മുേമ്പ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇേപ്പാൾ ഇല്ലാതായതും ഇനി
െവളിെപ്പടാനിരിക്കുന്നതുമായ—ആ മൃഗെത്തക്കണ്ടു
വിസ്മയിക്കും.

9 “വിേവകേത്താടുകൂടിയ ജ്ഞാനമാണ് ഇവിെട
അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. ഏഴു തല സ്്രതീ ഇരിക്കുന്ന
ഏഴു മലയാകുന്നു; 10 അവ ഏഴു രാജാക്കന്മാരുമാകുന്നു.
അവരിൽ അഞ്ചുേപർ നിപതിച്ച േപായി. ഒരാൾ ഇേപ്പാൾ
ഉണ്ട.് മേറ്റയാൾ ഇതുവെരയും വന്നിട്ടില്ല. അയാൾ വന്നിട്ട്
അൽപ്പകാലം വാേഴണ്ടതാണ്. 11 മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതും
ഇേപ്പാൾ ഇല്ലാത്തതുമായ മൃഗം ഏഴുേപരുെട ഗണത്തിൽ
ഉൾെപ്പട്ടവനും എട്ടാമനായി വരുന്നവനുമാണ.്* അവെന്റ
നാശംആസന്നമായിരിക്കുന്നു.

12 “നീ കണ്ട പത്തു െകാമ്പുകൾ ഇതുവെരയും രാജത്വം
ഏെറ്റടുത്തിട്ടില്ലാത്ത പത്തു രാജാക്കന്മാരാണ്. അവർക്ക്
ഒരു മണിക്കൂർ സമയേത്തക്കു രാജാക്കന്മാെരേപ്പാെല
മൃഗേത്താെടാപ്പം അധികാരം ലഭിക്കും. 13 ഇവരുെട ലക്ഷ്യം
ഒന്നായിരിക്കുകയാൽ തങ്ങള െട ശക്തിയും അധികാരവും
മൃഗത്തിനു നൽകുന്നു. 14 ഇവർ കുഞ്ഞാടിേനാടു
യുദ്ധംെചയ്യ ം. കുഞ്ഞാട് കർത്താധികർത്താവും
രാജാധിരാജാവുമാകുകയാൽ അവരുെടേമൽ ജയം േനടും.
വിളിക്കെപ്പട്ട് െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവിശ്വസ്തഅനുയായികൾ
കുഞ്ഞാടിേനാെടാപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും.”

15 ദൂതൻ പിെന്നയും എേന്നാടു പറഞ്ഞത:് “േവശ്യ
ഇരിക്കുന്നതായി നീ കണ്ട െപരുെവള്ളം ജനതകള ം

* 17:11 ഒരാൾതെന്നരണ്ടുതവണവാഴുംഎന്നായിരിക്കാംഅർഥമാക്കുന്നത.്
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സമൂഹങ്ങള ം രാജ്യങ്ങള ം ഭാഷകള മാകുന്നു. 16 നീ
ദർശിച്ച പത്തു െകാമ്പുകള ം മൃഗവുംേചർന്ന് േവശ്യെയ
െവറുത്ത് അവെള ശൂന്യയും വിവസ്്രതയുമാക്കി
അവള െട മാംസം തിന്നുകയും അവെള അഗ്നിയിൽ
ദഹിപ്പിച്ച കളയുകയും െചയ്യ ം. 17 ൈദവത്തിെന്റ വചനം
നിവൃത്തിയാകുന്നതുവെരയും തങ്ങള െട രാജകീയ
അധികാരം ഇവർ മൃഗത്തിനു സമർപ്പിക്കുന്നതിന്
ഏകാഭി്രപായമുള്ളവരായിത്തീരാൻ ൈദവം അവരുെട
ഹൃദയങ്ങളിൽ േതാന്നിച്ച . ഇത് ൈദവികപദ്ധതിയുെട
നിർവഹണമായിരുന്നു. 18 നീ കണ്ട സ്്രതീേയാ ഭൂമിയിെല
രാജാക്കന്മാരുെടേമൽ ഭരണംനടത്തുന്നമഹാനഗരമാണ്.”

18
ബാേബലിെന്റപതനം

1 ഇവയ്ക്കുേശഷം ഉന്നതാധികാരമുള്ള മെറ്റാരു ദൂതൻ
സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവരുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു.
അവെന്റ േതജസ്സ െകാണ്ട് ഭൂമി ്രപകാശിച്ച . 2ആ ദൂതൻ
അത്യ ച്ചത്തിൽവിളിച്ച പറഞ്ഞത:്
“ ‘നിലംപതിച്ചിരിക്കുന്നു!’ അേത, ‘മഹാനഗരമായ ബാേബൽ

നിലംപതിച്ചിരിക്കുന്നു!’*
അവൾഭൂതാേവശിതസ്ഥലവും

സകലഅശുദ്ധാത്മാക്കള െട നിവാസസ്ഥാനവും
അശുദ്ധമായസകലപക്ഷികള െടസേങ്കതവും
അശുദ്ധവും അറപ്പ ളവാക്കുന്നതുമായ
സകലമൃഗങ്ങള െടയുംഒളിത്താവളവുമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

3അവള െട അസാന്മാർഗികതയുെട അത്യാസക്തിയാകുന്ന
മദ്യംകുടിച്ച
ജനതകെളല്ലാം ഉൻമത്തരായിരിക്കുന്നു.

ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാർഅവള മായി വ്യഭിചാരംെചയ്തു;
ഭൂമിയിെലവ്യാപാരികൾഅവള െടസുഖേലാലുപതയുെട
ൈവഭവത്താൽസമ്പന്നരായിത്തീർന്നു.”

ബാേബലിേന്മൽ വരുന്ന ന്യായവിധിയിൽനിന്ന്
ഒഴിഞ്ഞുേപാകുക

4സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്അരുളിെച്ചയ്ത മെറ്റാരുശബ്ദംഞാൻ
േകട്ടത്:
“ ‘എെന്റജനേമ,അവെളവിട്ട പുറത്തുവരിക,’†
അവള െട പാപങ്ങളിൽപങ്കാളികളായി
അവള െട ബാധകൾ ഒന്നും നിങ്ങെള
ഏശാതിരിേക്കണ്ടതിന്അവെളവിട്ട വരിക.

* 18:2 െയശ. 21:9 † 18:4 യിര. 51:45
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5 അവള െട പാപങ്ങൾ കുമിഞ്ഞുകൂടി ആകാശംവെര
എത്തിയിരിക്കുന്നു.
അവള െടഹീനകൃത്യങ്ങൾൈദവംഓർത്തുമിരിക്കുന്നു.

6 അവൾക്കു മടക്കിെക്കാടുക്കുക; അവൾ
െചയ്തതനുസരിച്ച തെന്ന.
അവള െട ്രപവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് അവൾക്ക്
ഇരട്ടിയായി തിരിെകെക്കാടുക്കുക.
അവൾ കലക്കിയ പാനപാ്രതത്തിൽ ഇരട്ടിയായിത്തെന്ന
അവൾക്കുകലക്കിെക്കാടുക്കുക.

7അവൾക്കു ദണ്ഡനവും ദുഃഖവും നൽകുക;
അവൾ സ്വയം ്രപശംസിക്കുകയും സുഖേലാലുപതയിൽ
തിമിർക്കുകയുംെചയ്തതിെന്റ അേത
അളവിൽത്തെന്ന.

‘ഞാൻരാജ്ഞിപദത്തിലിരിക്കുന്നു.
ഞാെനാരു വിധവയല്ല;‡

ഞാൻഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കുകയുമില്ല,’
എന്ന്അവൾഹൃദയത്തിൽഅഹങ്കരിച്ചേല്ലാ.

8അതുെകാണ്ട,് ഒെരാറ്റ ദിവസംെകാണ്ടുതെന്ന
മരണം, വിലാപം, ക്ഷാമം എന്നീ അത്യാപത്തുകൾ
അവള െടേമൽവരും;

ന്യായംവിധിക്കുന്ന ൈദവമായ കർത്താവ്
ശക്തനാകുകയാൽ
അവെളതീയിൽ ദഹിപ്പിച്ച കളയും.
ബാേബലിെന്റപതനത്തിലുള്ളവിലാപം

9 “അവള മായി വ്യഭിചാരകർമത്തിേലർെപ്പടുകയും
സുഖേലാലുപതയിൽ തിമിർക്കുകയുംെചയ്ത ഭൂമിയിെല
രാജാക്കന്മാർ അവൾ കത്തിയമരുന്നതിെന്റ പുക കണ്ട്
അവെളക്കുറിച്ച് കരയുകയും മുറവിളിക്കുകയും െചയ്യ ം.
10അവള െട ദണ്ഡനത്തിെന്റ ഭയാനകതകണ്ട് അവർ ദൂെര
നിന്നുെകാണ്ട:്
“ ‘ഹാ ഭയങ്കരം! ഭയങ്കരം! മഹാനഗരമായ,ബാേബേല!
ശക്തിയുള്ളനഗരേമ!

ഒറ്റ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽത്തെന്നനിെന്റന്യായവിധി വന്നേല്ലാ!’
എന്നുപറയും.

11 “സ്വർണം, െവള്ളി, അമൂല്യരത്നങ്ങൾ, മുത്തുകൾ;
മൃദുലവസ്്രതങ്ങൾ, ഊതവസ്്രതം, പട്ട,് രക്താംബരം;
സുഗന്ധത്തടികൾ, ദന്തനിർമിതവസ്തുക്കൾ, വിലകൂടിയ
മരം; െവങ്കലം, ഇരുമ്പ,് മാർബിൾ എന്നിവെകാണ്ടുള്ള
വസ്തുക്കള ം; 12 കറുവപ്പട്ട, ഏലം, മീറ,§ കുന്തിരിക്കം,
മറ്റ സുഗന്ധ്രദവ്യങ്ങള ം വീഞ്ഞും ഒലിെവണ്ണയും

‡ 18:7 െയശ. 47:7,8 § 18:12 അതായത്,നറുമ്പശ
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േനരിയമാവും േഗാതമ്പും ആടുകള ം കന്നുകാലികള ം
കുതിരകള ം രഥങ്ങള ം മനുഷ്യശരീരങ്ങള ം ജീവനും
തുടങ്ങി തങ്ങൾക്കുള്ള കച്ചവടസാധനങ്ങെളാന്നും ആരും
വാങ്ങാതിരിക്കുകയാൽ 13 ഭൂമിയിെല വ്യാപാരികൾ
അവെളക്കുറിച്ച കരഞ്ഞുമുറവിളികൂട്ട ം.

14 “നീ അതിയായി േമാഹിച്ച ഫലം നിെന്നവിട്ട
േപായിരിക്കുന്നു. നിെന്റ സകല ആഡംബരവസ്തുക്കള ം
നിന്നിൽനിന്ന് െപായ്േപ്പായിരിക്കുന്നു. അവയുെട
മേനാഹാരിത ഇനിെയാരിക്കലും തിരിെക കിട്ടാത്തവിധം
നിന്നിൽനിന്ന് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. 15 ഈ
വസ്തുക്കൾെകാണ്ടു വ്യാപാരംെചയ്ത് അവൾമൂലം
സമ്പന്നരായവർഅവള െടദണ്ഡനത്തിെന്റഭീകരതനിമിത്തം
ദൂരത്തുനിന്നുെകാണ്ട്:
16 “ ‘ഹാ ഭയങ്കരം! ഭയങ്കരം! മഹാനഗരേമ,
മൃദുലവസ്്രതവുംഊതവസ്്രതവുംരക്താംബരവുംധരിച്ച്;
സ്വർണം, വിലേയറിയ രത്നങ്ങൾ, മുത്തുകൾ
എന്നിവയണിഞ്ഞ് േശാഭിച്ചിരുന്നവേള!

17 ഇ്രത ഭീമമായ സമ്പത്ത് ഒറ്റ മണിക്കൂറിൽ
നശിച്ച േപായേല്ലാ!’

എന്നുപറഞ്ഞ്അതിദുഃഖേത്താെടവിലപിക്കും.
“എല്ലാ കപ്പലുകളിെലയും സകലയാ്രതികരും നാവികരും
കപ്പിത്താന്മാരും സമു്രദത്തിൽ െതാഴിെലടുക്കുന്ന
സകലരും ദൂരത്തുനിന്ന് 18 അവൾ കത്തിയമരുന്നതിെന്റ
പുക കണ്ട,് ‘ഈ മഹാനഗരംേപാെലാരു നഗരം േവെറ
ഏതുണ്ടായിരുന്നിട്ട ള്ള ?’ എന്നു പറഞ്ഞു വിലപിക്കും.
19അവർതങ്ങള െടതലയിൽപൂഴി വാരിയിട്ട് ദുഃഖിച്ച െകാണ്ട്
ഇങ്ങെനവിലപിക്കും:
“ ‘ഹാ ഭയങ്കരം! ഭയങ്കരം! മഹാനഗരേമ,
കപ്പലുടമകെളെയല്ലാം
നിെന്റഐശ്വര്യംെകാണ്ടുസമ്പന്നയാക്കിയവേള,

നീ ഒറ്റ മണിക്കൂറിൽ ഭസ്മീകൃതമായേല്ലാ!’

20 “ദൂതൻതുടർന്നു പറഞ്ഞത:്
“ ‘അല്ലേയാ,സ്വർഗേമ,
വിശുദ്ധേര,
അെപ്പാസ്തലന്മാേര, ്രപവാചകന്മാേര, അവെളെച്ചാല്ലി
ആനന്ദിക്കുക!’

ൈദവംനിങ്ങൾക്കുേവണ്ടിഅവെളന്യായംവിധിച്ചിരിക്കുന്നു
അവൾ നിങ്ങെള ശിക്ഷിച്ച ശിക്ഷയാൽത്തെന്ന ൈദവം
അവെളന്യായംവിധിച്ചിരിക്കുന്നു.”

ബാേബലിെന്റപതനം
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21 ശക്തനാെയാരു ദൂതൻ തിരികല്ല േപാെലയുള്ള ഒരു
വലിയ കെല്ലടുത്തു സമു്രദത്തിേലെക്കറിഞ്ഞുെകാണ്ടു
പറഞ്ഞത:്
“മഹാനഗരമായബാേബൽ
ഇങ്ങെനഅതിശക്തിേയാെട വലിെച്ചറിയെപ്പടും,
പിന്നീെടാരിക്കലുംഅതിെനകെണ്ടത്തുകയുമില്ല.

22ൈവണികന്മാർ, സംഗീതജ്ഞർ, ഓടക്കുഴൽ വാദനക്കാർ,
കാഹളം മുഴക്കുന്നവർഎന്നിവരുെടസംഗീതം
ഇനിെയാരിക്കലും നിന്നിൽനിന്നു േകൾക്കുകയില്ല.

ഒരുതരത്തിലുമുള്ളകരകൗശലവിദഗ്ധെരയും
ഇനി നിന്നിൽകാണുകയില്ല.

ഇനിെയാരിക്കലും തിരികല്ലിെന്റശബ്ദം
നിന്നിൽനിന്ന് ഉയരുകയുമില്ല.

23ഒരു ദീപവും
ഇനി നിന്നിൽജ്വലിക്കുകയില്ല.

വധൂവരന്മാരുെട ഉല്ലാസേഘാഷം
ഇനി നിന്നിൽ േകൾക്കുകയില്ല.

നിെന്റവ്യാപാരികൾ ഭൂമിയിെല ്രപധാനികളായിരുന്നു.
ആഭിചാരത്താൽനീസകലജനതെയയും വഞ്ചിച്ചിരുന്നു.

24ഭൂമിയിൽസംഹരിക്കെപ്പട്ടഎല്ലാ ്രപവാചകരുെടയും
വിശുദ്ധരുെടയും രക്തംനിന്നിലേല്ലാകാണെപ്പട്ടത്.”

19
സ്വർഗത്തിൽജയാരവം

1 ഇതിനുേശഷം ഞാൻ വലിെയാരു ജനാരവംേപാെല
സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് പറയുന്നതു േകട്ട :
“ഹേല്ലലുയ്യാ!
രക്ഷയും മഹത്ത്വവും ശക്തിയും നമ്മുെട

ൈദവത്തിേന്റതുമാ്രതം,
2 അവിടെത്ത ന്യായവിധികൾ സത്യവും
നീതിയുമുള്ളവതെന്ന.

േവശ്യാവൃത്തിെകാണ്ടു ഭൂമിെയ മലീമസമാക്കിയ
മഹാേവശ്യയുെട
ന്യായവിധിഅവിടന്നു നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു;

ൈദവം തെന്റ ദാസന്മാരുെട രക്തത്തിന് അവേളാടു
്രപതികാരം െചയ്തിരിക്കുന്നു.”

3പിെന്നയുംഅവരുെട േഘാഷം മുഴങ്ങിയത്:
“ഹേല്ലലുയ്യാ!
അവള െട ന്യായവിധിയുെട പുക എെന്നേന്നക്കും

ഉയർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.”
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4 ഇരുപത്തിനാലു മുഖ്യന്മാരും നാലു ജീവികള ം
സിംഹാസനസ്ഥനായ ൈദവത്തിനുമുമ്പാെക വീണു
വണങ്ങിെക്കാണ്ട്,
“ആേമൻ,ഹേല്ലലുയ്യാ!”
എന്ന്ആർത്തു.

5 അേപ്പാൾ സിംഹാസനത്തിൽനിന്ന് ഒരു ശബ്ദം
േകൾക്കുമാറായി:
“വലിയവരും െചറിയവരുമായി
ൈദവഭക്തരായവേര,

സകലേസവകരുേമ,
നമ്മുെടൈദവെത്തസ്തുതിക്കുക.”

6 അേപ്പാൾ വലിയ ജനാരവംേപാെലയും വൻ
ജല്രപവാഹത്തിെന്റ ഇരമ്പൽേപാെലയും അതിശക്തമായ
ഇടിമുഴക്കംേപാെലയുമുള്ളഒരു ശബ്ദംഞാൻ േകട്ടത്:
“ഹേല്ലലുയ്യാ!
സർവശക്തിയുള്ള ൈദവമായ നമ്മുെട കർത്താവ്
വാണരുള ന്നു.

7നമുക്ക്ആനന്ദേത്താടുംആഹ്ലാദേത്താടും
അവിടേത്തക്ക് മഹത്ത്വം നൽകാം;

കുഞ്ഞാടിെന്റവിവാഹംവന്നുേചർന്നേല്ലാ;
മണവാട്ടിയുംഅതിനായിസ്വയം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

8ശുദ്ധശു്രഭവും ഉജ്ജ്വലവുമായവസ്്രതം
അവൾക്കുധരിക്കാൻനൽകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.”

ആമൃദുലചണവസ്്രതം വിശുദ്ധരുെട നീതി്രപവൃത്തികളാണ്.

9പിെന്ന, ദൂതൻഎേന്നാടു പറഞ്ഞത:് “ഇങ്ങെനഎഴുതുക;
കുഞ്ഞാടിെന്റ വിവാഹവിരുന്നിനു ക്ഷണം ലഭിച്ചവർ
അനുഗൃഹീതർ.” തുടർന്ന് എേന്നാട്, “ഇവ ൈദവത്തിെന്റ
സത്യവചനങ്ങൾതെന്ന”എന്നും പറഞ്ഞു.

10 ഇതു േകട്ടമാ്രതയിൽ ദൂതെന നമസ്കരിക്കാൻ ഞാൻ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാൽക്കൽവീണു. എന്നാൽ അേദ്ദഹം
എേന്നാട,് “അരുതരുേത! ഞാൻ നിനക്കും േയശുവിെന്റ
സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്ന നിെന്റ സേഹാദരങ്ങൾക്കുെമാപ്പം ഒരു
സഹദാസൻമാ്രതമാണ്. ൈദവെത്തമാ്രതം ആരാധിക്കുക;
േയശുവിെന്റ സാക്ഷ്യംവഹിക്കുകയാണ് ്രപവചനത്തിെന്റ
അന്തസ്സത്ത*”എന്നുപറഞ്ഞു.
െവള്ളക്കുതിരപ്പ റത്തുസഞ്ചരിക്കുന്നവൻ

11 പിന്നീട്, സ്വർഗം തുറക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു ഞാൻ
കണ്ടു. ഇതാ, ഒരു െവള്ളക്കുതിര! അതിെന്റ
പുറത്തിരിക്കുന്നയാൾ വിശ്വസ്തൻ എന്നും സത്യവാൻ
എന്നും വിളിക്കെപ്പടുന്നു. അേദ്ദഹം ന്യായംവിധിക്കുന്നതും
* 19:10 മൂ.ഭാ.ആത്മാവ്
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അടരാടുന്നതുംനീതിേയാെടയായിരിക്കും. 12അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കണ്ണ കൾ അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കു സമാനമായിരുന്നു. ശിരസ്സിൽ
അേനകം കിരീടങ്ങള ം ധരിച്ചിരുന്നു; മറ്റാർക്കും അറിയാൻ
കഴിയാത്ത എഴുതെപ്പട്ട ഒരു നാമം അേദ്ദഹത്തിനുണ്ട.്
13 രക്തത്തിൽ മുക്കിെയടുത്ത ഒരു വസ്്രതം
അേദ്ദഹം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു; ൈദവവചനം എന്നാകുന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ നാമേധയം. 14 ശുദ്ധവും ശു്രഭവും
ഉജ്ജ്വലവുമായ വസ്്രതം ധരിച്ച സ്വർഗീയൈസന്യങ്ങൾ
െവള്ളക്കുതിരകളിേന്മൽ അേദ്ദഹെത്ത അനുഗമിച്ച .
15 ജനതകെള െവട്ടിവീഴ്ത്താൻേവണ്ടി മൂർച്ചേയറിയ
ഒരു വാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വായിൽനിന്നു പുറെപ്പടുന്നു.
“ഇരുമ്പു െചേങ്കാൽെകാണ്ട് അേദ്ദഹം അവെര ഭരിക്കും.”†
സർവശക്തനായ ൈദവത്തിെന്റ ഉ്രഗേ്രകാധം എന്ന
മുന്തിരിച്ചക്ക്അേദ്ദഹംചവിട്ടിെമതിക്കുന്നു.

16രാജാധിരാജാവ്,കർത്താധികർത്താവ്,
എന്ന നാമം അേദ്ദഹത്തിെന്റ വസ്്രതത്തിേന്മലും
തുടയിേന്മലുംആേലഖനംെചയ്തിരിക്കുന്നു.

17 ഒരു ദൂതൻ സൂര്യനിൽ നിൽക്കുന്നതു ഞാൻ
കണ്ടു. ആകാശമേധ്യ പറക്കുന്ന സകലപക്ഷികേളാടും
അയാൾ അത്യ ച്ചത്തിൽ വിളിച്ച പറഞ്ഞത്: 18 “ൈദവം
ഒരുക്കുന്ന വലിയ അത്താഴവിരുന്നിൽ രാജാക്കന്മാർ,
ൈസന്യാധിപന്മാർ, വീരന്മാർ; കുതിരകള ം അവയുെടേമൽ
സവാരി െചയ്യന്നവരും; സ്വത്രന്തർ, അടിമകൾ, െചറിയവർ,
വലിയവർ എന്നിങ്ങെനയുള്ള സകലരുെടയും മാംസം
ഭക്ഷിക്കാൻവന്നുകൂടുക,”എന്നായിരുന്നു.

19 അേപ്പാൾ, കുതിരപ്പ റത്തിരിക്കുന്നയാളിേനാടും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈസന്യേത്താടും യുദ്ധംെചയ്യാൻ ഒരുങ്ങി
മൃഗവും ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാരുംഅവരുെടൈസന്യങ്ങള ം
ഒന്നിച്ച് അണിനിരന്നിരിക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു.
20അത്ഭുതചിഹ്നങ്ങൾകാട്ടി മനുഷ്യെന ്രഭമിപ്പിച്ച് മൃഗത്തിെന്റ
മു്രദ സ്വീകരിക്കാനും അതിെന്റ ്രപതിമെയ നമസ്കരിക്കാനും
ഇടയാക്കിയ വ്യാജ്രപവാചകെനയും ആ മൃഗെത്തയും
ബന്ധനസ്ഥരാക്കി എരിയുന്ന ഗന്ധകെപ്പായ്കയിൽ
ജീവേനാെട എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. 21 േശഷിച്ചവെര
കുതിരപ്പ റത്ത് ഇരിക്കുന്നവെന്റ വായിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട
വാൾെകാണ്ടു െകാന്നുകളയുകയും സകലപക്ഷികള ം
അവരുെട മാംസംതിന്നുതൃപ്തിയടയുകയും െചയ്തു.

20
സഹ്രസാബ്ദം

† 19:15 സങ്കീ. 2:9
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1 അതിനുേശഷം, ഒരു ദൂതൻ അഗാധഗർത്തത്തിെന്റ
താേക്കാലും വലിെയാരു ചങ്ങലയും ൈകയിൽ
പിടിച്ച െകാണ്ട് സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവരുന്നതു ഞാൻ
കണ്ടു. 2അയാൾപിശാചുംസാത്താനുമായപുരാതനസർപ്പം
എന്ന മഹാവ്യാളിെയ പിടിച്ചടക്കി ആയിരം വർഷേത്തക്കു
ബന്ധിച്ച . 3 ഇനിേമൽ ജനതകെള വഞ്ചിക്കാതിരിക്കാൻ
അവെന അഗാധഗർത്തത്തിേലക്ക് എറിഞ്ഞു. ആയിരം
വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നതുവെര അത് അടച്ച പൂട്ടി മീേത
മു്രദെവച്ച . ഇതിനുേശഷം അൽപ്പസമയേത്തക്ക് അവെന
സ്വത്രന്തനാേക്കണ്ടതാണ്.

4 തുടർന്ന് ഞാൻ സിംഹാസനങ്ങൾ കണ്ടു.
സിംഹാസനസ്ഥരായവർക്കു ന്യായംവിധിക്കാനുള്ള
അധികാരം നൽകെപ്പട്ട . േയശുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള
സാക്ഷ്യവും ൈദവവചനവും നിമിത്തം ശിരേച്ഛദം
െചയ്യെപ്പട്ടവരുെട ആത്മാക്കെളയും ഞാൻ കണ്ടു.
അവർ മൃഗെത്തേയാ അതിെന്റ ്രപതിമെയേയാ
നമസ്കരിക്കാെതയും െനറ്റിേമേലാ ൈകകളിേന്മേലാ
അതിെന്റ മു്രദ സ്വീകരിക്കാെതയും ഇരുന്നവരാണ്.
അവർ ജീവിെച്ചഴുേന്നറ്റ് ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട ആയിരം
വർഷം ഭരിച്ച . 5 മൃതരിൽ അവേശഷിച്ചവർ ആയിരം
വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നതുവെര ജീവിെച്ചഴുേന്നറ്റില്ല.
ഇത് ഒന്നാംപുനരുത്ഥാനം. 6 ഒന്നാംപുനരുത്ഥാനത്തിൽ
പങ്കുള്ളവർ അനുഗൃഹീതരും വിശുദ്ധരുമാകുന്നു.
ഇവരുെടേമൽ രണ്ടാംമരണത്തിന് അധികാരം ഇല്ല.
ൈദവത്തിെന്റയും ്രകിസ്തുവിെന്റയും പുേരാഹിതരായി
്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെടആയിരം വർഷംഅവർ ഭരിക്കും.

സാത്താെനന്യായംവിധിക്കുന്നു
7 ആയിരം വർഷം പൂർത്തിയായിക്കഴിയുേമ്പാൾ
സാത്താെന അവെന്റ തടവറയിൽനിന്ന് അഴിച്ച വിടും.
8 അയാൾ പുറെപ്പട്ട് ഭൂമിയുെട നാലു ദിക്കുകളിലുമുള്ള
ജനതകളായ േഗാഗ്, മാേഗാഗ് എന്നിവെര വശീകരിച്ച
യുദ്ധത്തിനു കൂട്ടിേച്ചർക്കും. അവർ കടൽപ്പ റെത്ത
മണൽേപാെല അസംഖ്യമാണ്. 9 അവർ ഭൂമിയിൽ
എല്ലായിടവും സഞ്ചരിച്ച് ൈദവജനത്തിെന്റ* പാളയെത്തയും
ൈദവത്തിനു ്രപിയെപ്പട്ട നഗരെത്തയും വളയും. എന്നാൽ
സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് അഗ്നിവർഷമുണ്ടായി അവർ
ഭസ്മീകരിക്കെപ്പടും. 10 അവെര വശീകരിച്ച പിശാചിെന,
മൃഗവും വ്യാജ്രപവാചകനും കിടക്കുന്ന എരിയുന്ന

* 20:9 മൂ.ഭാ. വിശുദ്ധരുെട
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ഗന്ധകെപ്പായ്കയിേലക്ക്എറിഞ്ഞുകളയും;അവർരാപകൽ
എെന്നേന്നക്കും ദണ്ഡിപ്പിക്കെപ്പടും.
മരിച്ചവെരന്യായംവിധിക്കുന്നു

11 പിെന്ന, ഞാൻ വലിെയാരു ശു്രഭസിംഹാസനവും
അതിേന്മൽ ഒരാളിരിക്കുന്നതും കണ്ടു. സിംഹാസനസ്ഥെന്റ
സന്നിധിയിൽനിന്ന് ആകാശവും ഭൂമിയും
അ്രപത്യക്ഷമായി. അവെയ പിെന്ന കണ്ടതുമില്ല.
12 വലിയവരും െചറിയവരുമായി മരിച്ചവെരല്ലാവരും
സിംഹാസനത്തിനുമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു.
പുസ്തകങ്ങൾ തുറക്കെപ്പട്ട ; “ജീവെന്റ പുസ്തകം” എന്ന
മെറ്റാരു പുസ്തകവും തുറന്നു. മരിച്ചവർ ഓേരാരുത്തർക്കും
പുസ്തകങ്ങളിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന അവരുെട
്രപവൃത്തികൾക്കനുസൃതമായി ന്യായവിധിയുണ്ടായി.
13സമു്രദംഅതിലുള്ള മരിച്ചവെര വിട്ട െകാടുത്തു. മരണവും
പാതാളവും അവയിലുള്ള മരിച്ചവെരയും വിട്ട െകാടുത്തു.
അവർ ഓേരാരുത്തരും അവരവരുെട ്രപവൃത്തികൾക്ക്
അനുസൃതമായി ന്യായംവിധിക്കെപ്പട്ട . 14 മരണെത്തയും
പാതാളെത്തയും തീെപ്പായ്കയിൽ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു.
ഈ തീെപ്പായ്കയാണ് രണ്ടാമെത്ത മരണം. 15 ജീവെന്റ
പുസ്തകത്തിൽ േപെരഴുതെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാവെരയും
തീെപ്പായ്കയിേലക്കുവലിെച്ചറിയും.

21
പുതിയആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും

1 പിന്നീട് “ഞാൻ ഒരു പുതിയ ആകാശവും ഒരു പുതിയ
ഭൂമിയും”* കണ്ടു. ആദ്യെത്ത ആകാശവും ഭൂമിയും
നീങ്ങിേപ്പായി. ഇനിേമൽ സമു്രദം ഇല്ല. 2 മണവാളനുേവണ്ടി
അണിയിെച്ചാരുക്കെപ്പട്ട മണവാട്ടിെയേപ്പാെല പുതിയ
െജറുശേലം എന്ന വിശുദ്ധനഗരം സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്, അേത
ൈദവത്തിൽനിന്നുതെന്ന ഇറങ്ങിവരുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു.
3 അേപ്പാൾ സിംഹാസനത്തിൽനിന്ന് അത്യ ച്ചത്തിലുള്ള
ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ േകട്ട : “ഇതാ, മനുഷ്യേരാടുകൂെട
ൈദവത്തിെന്റ തിരുനിവാസം; അവിടന്ന് അവരുെട ഇടയിൽ
വസിക്കും. അവർ അവിടെത്ത സ്വന്തം ജനമായിരിക്കും.
ൈദവംതെന്ന അവേരാടുകൂെടയിരുന്ന് അവരുെട
സ്വന്തം ൈദവമായിരിക്കുകയും െചയ്യ ം. 4 അവിടന്ന്
അവരുെട കണ്ണ കളിൽനിന്ന് കണ്ണ നീെരല്ലാം തുടച്ച കളയും;
ഇനിേമലാൽ മരണേമാ† വിലാപേമാ േരാദനേമാ േവദനേയാ
ഉണ്ടാകില്ല;പഴയെതല്ലാം നീങ്ങിേപ്പായേല്ലാ!”

* 21:1 െയശ. 65:17 † 21:4 െയശ. 25:8
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5സിംഹാസനസ്ഥൻ എേന്നാടു പറഞ്ഞത്: “ഇതാ, ഞാൻ
സകലെത്തയും പുതിയതാക്കുന്നു.” അവിടന്ന് എേന്നാടു
തുടർന്ന് കൽപ്പിച്ചത,് “ഈ വചനങ്ങൾ വിശ്വസനീയവും
സത്യസന്ധവുമാകുകയാൽഇവഎഴുതുക.”

6 അവിടന്ന് പിെന്നയും എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത:്
“പര്യവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു! ഞാൻ ആൽഫയും ഒേമഗയും—
ആരംഭവും അവസാനവും—ആകുന്നു. ദാഹമുള്ളയാൾക്ക്
ഞാൻ ജീവജലത്തിെന്റ ഉറവിൽനിന്ന് സൗജന്യമായി
കുടിക്കാൻ നൽകും. 7 വിജയിക്കുന്നവർ ഇവയ്െക്കല്ലാം
അവകാശിയാകും. ഞാൻ അവർക്ക് ൈദവവും അവർ
എനിക്കു പു്രതരും ആയിരിക്കും. 8 എന്നാൽ ഭീരുക്കൾ,
വിശ്വാസത്യാഗികൾ, നികൃഷ്ടർ, െകാലപാതകികൾ,
വ്യഭിചാരികൾ, ദുർമ്രന്തവാദികൾ, വി്രഗഹാരാധകർ,
വ്യാജംപറയുന്നവർ, ഇങ്ങെനയുള്ളവെരല്ലാം രണ്ടാമെത്ത
മരണമായ ഗന്ധകം കത്തിെയരിയുന്ന തീെപ്പായ്കയ്ക്കാണ്
അവകാശികളാകുന്നത.്”
പുതിയ െജറുശേലം,കുഞ്ഞാടിെന്റവധു

9 അന്ത്യബാധകൾ ഏഴും നിറഞ്ഞ ഏഴു കുംഭങ്ങൾ
ൈകവശമുള്ള ഏഴു ദൂതന്മാരിൽ ഒരുവൻ വന്ന് എേന്നാടു
പറഞ്ഞത:് “വരിക, കുഞ്ഞാടിെന്റ പത്നിയായിത്തീേരണ്ട
മണവാട്ടിെയ ഞാൻ കാണിച്ച തരാം.” 10 പിെന്ന
അയാൾ എെന്ന ആത്മാവിൽ വലുപ്പേമറിയതും
ഉന്നതവുമായ ഒരു പർവതത്തിേലക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി;
സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്, അേത ൈദവത്തിൽനിന്നുതെന്ന
ഇറങ്ങിവരുന്നതായ െജറുശേലം എന്ന വിശുദ്ധനഗരം
എനിക്കു കാണിച്ച തന്നു. 11 ൈദവിക്രപഭയിൽ അതു
െവട്ടിത്തിളങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്നു. ആ ്രപഭ ഏറ്റവും
വിലേയറിയ രത്നത്തിേന്റതുേപാെല—അച്ഛസ്ഫടികമായ
സൂര്യകാന്തത്തിേന്റതുേപാെല ആയിരുന്നു. 12 അതിന്
ഉയർന്ന ഒരു വലിയ േകാട്ടയും േകാട്ടയ്ക്കു പ്രന്തണ്ട്
കവാടങ്ങള ം കവാടങ്ങളിൽ ഓേരാന്നിലും കാവലായി
ഓേരാ ദൂതന്മാരും ഉണ്ട.് ഓേരാ കവാടത്തിലും
ഇ്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങളിൽ ഓേരാന്നിെന്റയും നാമം
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 13 മൂന്നു കവാടങ്ങൾ കിഴക്കും
മൂന്നു കവാടങ്ങൾ വടക്കും മൂന്നു കവാടങ്ങൾ െതക്കും
മൂന്നു കവാടങ്ങൾപടിഞ്ഞാറുംആയിരുന്നു. 14നഗരത്തിെന്റ
േകാട്ടമതിലിന് പ്രന്തണ്ട് അടിസ്ഥാനശിലകള ം അവയിൽ
ഓേരാന്നിലും കുഞ്ഞാടിെന്റ പ്രന്തണ്ട് അെപ്പാസ്തലന്മാരിൽ
ഓേരാരുത്തരുെട േപരും ഉണ്ട.്

15 എേന്നാടു സംസാരിച്ച ദൂതെന്റ ൈകവശം നഗരവും
അതിെന്റ കവാടങ്ങള ം േകാട്ടയും അളക്കുന്നതിനു
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തങ്കംെകാണ്ടുള്ള ഒരു ദണ്ഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
16സമചതുരമായിരുന്നു നഗരം; അതിെന്റ നീളവും വീതിയും
തുല്യം. ദൂതൻ ദണ്ഡുെകാണ്ടു നഗരെത്ത അളന്നു.
അതിെന്റ നീളം ഏകേദശം 2,200 കിേലാമീറ്റർ;‡ അതിെന്റ
നീളവും വീതിയും ഉയരവും തുല്യമായിരുന്നു. 17 പിെന്ന
ദൂതൻ അതിെന്റ േകാട്ട അളന്നു. ദൂതൻ അളക്കാൻ
ഉപേയാഗിച്ച ദണ്ഡ് മാനുഷികമാനദണ്ഡമനുസരിച്ച്
അറുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ§ ആയിരുന്നു. 18 േകാട്ട
നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്സൂര്യകാന്തക്കല്ല െകാണ്ടും നഗരമാകെട്ട,
അച്ഛസ്ഫടികംേപാെലയുള്ള തങ്കംെകാണ്ടുമായിരുന്നു.
19 േകാട്ടയുെട അടിസ്ഥാനശിലകൾ സർവവിധരത്നങ്ങളാൽ
അലങ്കരിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. ഒന്നാമെത്ത അടിസ്ഥാനശില
സൂര്യകാന്തം, രണ്ടാമേത്തതു നീലരത്നം, മൂന്നാമേത്തതു
ൈവഡൂര്യം, നാലാമേത്തതു മരതകം, 20 അഞ്ചാമേത്തതു
നഖവർണി, ആറാമേത്തതു െചമപ്പ കല്ല്, ഏഴാമേത്തതു
ച്രന്ദകാന്തം, എട്ടാമേത്തതു േഗാേമദകം, ഒൻപതാമേത്തതു
പുഷ്യരാഗം, പത്താമേത്തതു പവിഴം, പതിെനാന്നാമേത്തതു
പത്മരാഗം,* പ്രന്തണ്ടാമേത്തതു ശ്യാമളൈവഢൂര്യം.
21 പ്രന്തണ്ട് കവാടങ്ങളാകെട്ട, പ്രന്തണ്ട് മുത്തുകളായിരുന്നു;
ഓേരാകവാടവുംഓേരാ മുത്തുെകാണ്ടുള്ളതുംനഗരത്തിെന്റ
വീഥികൾഅച്ഛസ്ഫടികത്തിനു തുല്യമായതങ്കവുമായിരുന്നു.

22 നഗരത്തിൽ വിശുദ്ധമന്ദിരം കണ്ടില്ല; സർവശക്തിയുള്ള
ൈദവമായ കർത്താവും കുഞ്ഞാടും അതിെന്റ മന്ദിരം
ആയിരുന്നു.† 23 നഗരത്തിൽ ്രപകാശിേക്കണ്ടതിനായി
സൂര്യെന്റേയാ ച്രന്ദെന്റേയാ ആവശ്യമില്ല; കാരണം,
ൈദവേതജസ്സ് അതിെന ്രപേശാഭിതമാക്കിയിരുന്നു;
കുഞ്ഞാട് അതിെന്റ വിളക്ക് ആകുന്നു. 24 ജനതകൾ
അതിെന്റ ്രപകാശത്തിൽ നടക്കും; ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാർ
അവരുെട സർവ്രപതാപേത്താടുംകൂെട അതിേലക്കു
വന്നുേചരും. 25 അതിെന്റ കവാടങ്ങൾ പകൽ ഒരിക്കലും
അടയ്ക്കുകയില്ല; രാ്രതി അവിെട ഉണ്ടായിരിക്കുകയുമില്ല.
26 ജനതകൾ അവരുെട മഹത്ത്വേത്താെടയും
ബഹുമാനേത്താെടയും അതിേലക്കു വരും. 27കുഞ്ഞാടിെന്റ
ജീവപുസ്തകത്തിൽ േപെരഴുതെപ്പട്ടവരല്ലാെത അശുദ്ധിയും
േമ്ലച്ഛതയും വ്യാജവും ്രപവർത്തിക്കുന്ന ആർക്കും അതിൽ
ഒരിക്കലും ്രപേവശനം ലഭിക്കുകയില്ല.

‡ 21:16 മൂ.ഭാ. 12,000 േസ്റ്റഡിയ. § 21:17 മൂ.ഭാ. 144 േപഖൂസ്. * 21:20
അഥവാ,നീലരത്നം † 21:22 പുതിയെജറുശേലമിൽസർവശക്തനായൈദവവും
കുഞ്ഞാടായേയശു്രകിസ്തുവുംനഗരംമുഴുവനുംനിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതുെകാണ്ട്
ഒരു ്രപേത്യകആരാധനാലയത്തിെന്റആവശ്യമില്ല.
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22
ജീവജലനദി

1 അതിനുേശഷം, ൈദവത്തിെന്റയും കുഞ്ഞാടിെന്റയും
സിംഹാസനത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് നഗരവീഥിയുെട
മധ്യത്തിലൂെട ഒഴുകുന്ന പള ങ്കുസമാനം ശു്രഭമായ
ജീവജലനദി ദൂതൻ എനിക്കു കാണിച്ച തന്നു. 2 നദിയുെട
ഇരുകരയിലും ജീവവൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ട;് അത് ഓേരാ
മാസവും ഫലം കായ്ച്ച് പ്രന്തണ്ടുതരം ഫലംനൽകുന്നു.
വൃക്ഷത്തിെന്റ ഇലകൾ ജനതകൾക്കു േരാഗസൗഖ്യം
വരുത്തുന്നതാണ.് 3 ൈദവത്തിെന്റയും കുഞ്ഞാടിെന്റയും
സിംഹാസനം നഗരമധ്യത്തിൽ ഉള്ളതിനാൽ ഇനിേമലാൽ
ഒരു ശാപവും ഉണ്ടാകുകയില്ല. ൈദവെത്തയും
കുഞ്ഞാടിെനയും അവിടെത്ത ശു്രശൂഷകന്മാർ
ആരാധിക്കും. 4 അവർ അവിടെത്ത മുഖം ദർശിക്കും.
അവരുെട െനറ്റിേമൽ തിരുനാമം േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കും.
5 ഇനിേമൽ രാ്രതി അവിെട ഉണ്ടാകുകയില്ല. ൈദവമായ
കർത്താവ് അവരുെടേമൽ ്രപകാശിക്കുന്നതിനാൽ
ദീപ്രപഭയുെടേയാ സൂര്യ്രപകാശത്തിെന്റേയാ ആവശ്യം
അവർക്കുണ്ടാകുകയില്ല. അവർ അനന്തകാലം
രാജാക്കന്മാരായി ഭരിക്കും.
േയാഹന്നാനുംസ്വർഗദൂതനും

6 അതിനുേശഷം ദൂതൻ എേന്നാടു പറഞ്ഞത്:
“്രപവാചകന്മാർക്ക് ്രപേചാദനേമകിയ* ൈദവമായ
കർത്താവുതെന്നയാണ് സമീപഭാവിയിൽ
സംഭവിക്കാനുള്ളത്അവിടെത്തദാസർക്കു ്രപദർശിപ്പിക്കാൻ
അവിടെത്ത ദൂതെന നിേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, ആയതിനാൽ
ഈവചനങ്ങൾവിശ്വസനീയവുംസത്യസന്ധവുംആകുന്നു.”

7 “ഇതാ, ഞാൻ ഉടെന വരുന്നു! ഈ
്രപവചനപുസ്തകത്തിെല വചനങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നവർ
അനുഗൃഹീതർ.”

8 േയാഹന്നാൻ എന്ന ഞാൻതെന്നയാണ് ഈ
കാര്യങ്ങൾ േകൾക്കുകയും കാണുകയുംെചയ്തത.്
േകൾക്കുകയും കാണുകയുംെചയ്തേശഷം ഇവ എനിക്കു
കാണിച്ച തന്ന ദൂതെന നമസ്കരിേക്കണ്ടതിനു ഞാൻ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാൽക്കൽവീണു. 9 എന്നാൽ അേദ്ദഹം
എേന്നാട,് “അരുതരുേത! ഞാൻ നിങ്ങെളേപ്പാെല
ഒരു ദാസൻമാ്രതമാണ.് ഞാൻ നിനക്കും നിെന്റ
സേഹാദരങ്ങളായ ്രപവാചകർക്കും ഈ പുസ്തകത്തിെല

* 22:6 മൂ.ഭാ.ആത്മാക്കള െട
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തിരുവചനങ്ങൾഅനുസരിക്കുന്നവർക്കും സമൻമാ്രതമാണ.്
ൈദവെത്തമാ്രതംആരാധിക്കുക”എന്നുപറഞ്ഞു.

10തുടർന്ന് ദൂതൻഎേന്നാടു പറഞ്ഞത:് “ഈ്രപവചനങ്ങൾ
നിവൃത്തിയാകുന്ന സമയം ആസന്നമായിരിക്കുകയാൽ, ഈ
പുസ്തകത്തിെല ്രപവചനവാക്യങ്ങൾക്ക് മു്രദെവക്കരുത്.
11അധർമികൾ ഇനിയും അധർമികളായിത്തെന്ന തുടരെട്ട;
അശുദ്ധർ ഇനിയും അശുദ്ധരായിത്തെന്ന തുടരെട്ട.
ധർമിഷ്ടർ നീതി്രപവൃത്തികൾ െചയ്യെട്ട; വിശുദ്ധർ ഇനിയും
വിശുദ്ധീകരിക്കെട്ട.”

പരിസമാപ്തി:ക്ഷണവും മുന്നറിയിപ്പ ം
12 “ഇതാ, ഞാൻ ഉടെന വരുന്നു! എെന്റപക്കൽ,
ഓേരാരുത്തർക്കുംഅവരവരുെട ്രപവൃത്തികൾക്കനുസൃതമായി
നൽകാനുള്ള ്രപതിഫലം ഉണ്ട.് 13 ഞാൻ ആൽഫയും
ഒേമഗയും—ആദ്യനും അന്ത്യനും—ആരംഭവും അവസാനവും—
ആകുന്നു.

14 “നഗരകവാടങ്ങളിലൂെട ്രപേവശിക്കാനും ജീവവൃക്ഷഫലം
ആസ്വദിക്കാനുള്ള അധികാരം ലഭിക്കാനും േയാഗ്യത
േനേടണ്ടതിന് ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട† വസ്്രതങ്ങൾ ഉള്ളവർ
അനുഗൃഹീതർ. 15എന്നാൽ,നായ്ക്കളായ ദുർമ്രന്തവാദികൾ,
അസാന്മാർഗികൾ, െകാലയാളികൾ, വി്രഗഹാരാധകർ,
വ്യാജം ഇഷ്ടെപ്പടുകയും ്രപവർത്തിക്കുകയും െചയ്യന്നവർ
ഇങ്ങെനയുള്ളവരുെടസ്ഥാനം നഗരത്തിനു പുറത്തുതെന്ന.

16 “സഭകൾക്കുേവണ്ടി ഇവെയാെക്കയും നിങ്ങേളാടു
സാക്ഷ്യെപ്പടുേത്തണ്ടതിന് േയശുഎന്നഞാൻഎെന്റദൂതെന
അയച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ദാവീദിെന്റ േവരും സന്തതിയുമായ,
ഉജ്ജ്വലിക്കുന്ന ്രപഭാതനക്ഷ്രതമാണ.്”

17 ആത്മാവും മണവാട്ടിയും പറയുന്നു, “വരിക!”
േ്രശാതാവും പറയെട്ട “വരിക!” ദാഹിക്കുന്നവർ വരിക,
ജീവജലംആ്രഗഹിക്കുന്നവർസൗജന്യമായിസ്വീകരിക്കെട്ട.

18ഈ പുസ്തകത്തിെല ്രപവചനവാക്കുകൾ േകൾക്കുന്ന
എല്ലാവേരാടും ഞാൻ സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുന്നത്: ആെരങ്കിലും
ഈ വാക്കുകേളാടു കൂട്ടിേച്ചർത്താൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന ബാധകൾ ൈദവം അവേരാടും
കൂട്ടിേച്ചർക്കും. 19 ആെരങ്കിലും ഈ പുസ്തകത്തിെല
്രപവചനവാക്കുകൾ നീക്കംെചയ്താൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ
്രപതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവവൃക്ഷത്തിൽനിന്നും
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വിശുദ്ധനഗരത്തിൽനിന്നും അവർക്കുള്ള ഓഹരി ൈദവം
നീക്കിക്കളയും.

20 ഈ കാര്യങ്ങൾ സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുന്നയാൾ
അരുളിെച്ചയ്യന്നത്, “ഞാൻഉടെനവരുന്നു,നിശ്ചയം!”
ആേമൻ! കർത്താവായ േയശുേവ,വരണേമ.

21കർത്താവായേയശുവിെന്റകൃപൈദവജനേത്താടുകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.ആേമൻ.
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