2 കതസ്സക ാനീെയർ

DBA

സംയുക്ത വവദ പഠനം

പൗവ ാസ് കതസ്സക ാനീെയർക് എഴുതിയ രണ്ാം വ ഖനത്തിന്കെ ഒരു പഠന രൂപവരഖ

ഈ സംക്ഷിപ്ത പഠനം എൻ.കെ.കെ.വി സ്റ്റഡി ബൈൈിൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്

2 കതസ്സക

2 കതസ്സക

ാനീെയർ

ാനീെയർ

സം യു ക്ത വേ ദ പ ഠ നം

ഒരു സംക്ഷിപ്ത അവവ ാെനം
പുസ്തക േിശദ ംശങ്ങൾ:

2 കതസ്സക ാനീെയർ വിശുദ്ധ വവദപുസ്തെത്തിക

53-mw പുസ്തെവും പുതിയനിയമത്തിക
അധ്യായങ്ങള ം
വ ഖനം

47

വാെയങ്ങള ം

െൂടാകത,

14-mw പുസ്തെവും ആണ്. ഇതിൽ 3

അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

പൗവ ാസിൻകെ

ഫിവ വമാന്

എഴുതിയ

ഏറ്റവും

കെെിയ

വ ഖനങ്ങളിൽ

വ ഖനമാണ് 2 കതസ്സക ാനീെയർ.
എഴുത്തുക രനും എഴുതിയ ക ലേും:
വ ഖനം

എഴുതിയത്.

പൗവ ാസ്

ആമുഖത്തി ും

തകന്നത്തകന്ന

ബെെടയിൽതകന്ന
ഇടക്ക്

(1:1)

എഴുതിയതായി

പ്പവതയെം

കൊരിന്തിൽ

ആണ്

2

കതസ്സക ാനീെയർ

ഉപസംഹാരത്തി ും

കവളികെടുത്തുന്നു.

കതസ്സക ാനീെയർ വ ഖനത്തിനു കതാട്ട
നും

പൗവ ാസ്

അന്തിമ

വന്ദനം

എടുത്തുപെയുന്നു

(3:17)
തൻകെ

(3:17).

1

പിന്നാക , ഏതാണ്് എ.ഡി. 51 നും 52

താമസിക്കുവപാളാണ്,

പൗവ ാസ്

ഈ

വ ഖനം

കതസ്സക ാനീെയ

വൊമാ

എഴുതിയത്.
സ്ഥിതി

േിേരണം:

പ്പവിശയയായ

പൗവ ാസിൻകെ

മാസിവഡാണിയയിക

ൊ ത്ത്
ഒരു

പ്പധ്ാന

തുെമുഖവും

ത സ്ഥാന

നഗരവുമായിരുന്നു. വൊം മുതൽ െിഴക്ക് ബൈസാന്െിയം വകരയുള്ള വൊമാ
ബഹവവയായ 'വിയ ഇഗ്വനഷ്യയി ാണ്' ഈ സപന്ന നഗരം സ്ഥിതികെയ്തത്.
ഈ

സുപ്പധ്ാന

വൊമാ

ബഹവവയും

സാപ്മാെയത്തിക

തിരവക്കെിയ

ഏറ്റവും

ധ്നിെ

മാറ്റി. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ിൽ, നഗരത്തിക

തുെമുഖവും,
വയാപാര

കതസ്സക ാനീക്കകയ

വെപ്ന്ദങ്ങളിക ാന്നാക്കി

െനസംഖയ ഏെവദശം 2,00,000 വരും,

ഇതിൽ വ ികയാരു വിഭാഗം യഹൂദന്മാരും ഉണ്ായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാ ും, 1
കതസ്സക ാനീെയർ 1: 9 ൽ, നാം ൊണുന്നത്, ഈ നഗരം വിപ്ഗഹാരാധ്നയ്ക്കു
അടിമകെട്ടിരുന്നു എന്നാണ്.
തതസ്സതല നീകയ സഭ പശ്ച ത്തലം: രണ്ാമകത്ത മിഷ്നെി യാപ്തയിൽ (എ.ഡി. 5053)

പൗവ ാസും

ശീ ാസും

നഗരങ്ങളിക ാന്നായിരുന്നു

സുവിവശഷ്വൽക്കരിച്ച

കതസ്സക ാനീെയ

നഗരം.

യൂവൊെിക
പൗവ ാസ്

ആദയകത്ത

ഫി ിെിയിക
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2 കതസ്സക

ാനീെയർ
ശുപ്ശൂഷ്യ്ക്കുവശഷ്ം
വന്നു.

യഹൂദ

നൂെു

ബമ ുെൾ

പള്ളിെളിൽ

സഞ്ചരിച്ച്

വെവ ം

മൂന്നു

കതസ്സക ാനീെയയിവ ക്കു

ശൈത്ത്

ദിവസങ്ങൾ

(മൂന്നു

ആഴ്െെൾ) മാപ്തം പൗവ ാസ് പ്പസംഗിച്ചതിന്കെ ഫ മായി സഭാ രൂപകെട്ട .
അത്തരകമാരു
മാപ്തമ ,ല

െുരുങ്ങിയ

ബദവഭയമുള്ള

കതസ്സക ാനീെയ

സുവിവശഷ്ം

പൗവ ാസിന്

ഭൂമിശാസ്പ്തപരമായി,

െുറ്റ മുള്ള

പൗവ ാസ്

പ്ഗീക്കുൊരുകടയിടയി ും

സഭകയെുെിച്ച

ഉണ്ായിരുന്നു.
മൂ ം,

ൊ യളവിനുള്ളിൽ

വ ിയ

പ്പെരിെിക്കുന്നതിനുള്ള

വിെയം

വയക്തമായ

തപ്ന്തപരമായ

പ്പവദശങ്ങളായ

യഹൂദന്മാരുകട
ഒരു

സ്ഥാനത്

അടിത്തെയായി

പദ്ധതി

സ്ഥിതികെയ്െ

മാസിവഡാണിയയി ും
ഒരു

വനടി.

പ്ഗീസി ും

കതസ്സക ാനീെയ

മാെുകമന്ന് താൻ പ്പതീക്ഷിച്ച . പൗവ ാസിൻകെ പ്പതയാശ വയർഥമായിക ന്ന
ല ്

1

കതസ്സക ാനീെയർ 1: 8-ൽ നാം മനസ്സി ാക്കുന്നു.
െഠിനമായ

പീഡനത്തിൻകെ

കതസ്സക ാനീെയ

നടുവിൽ

സഭയുകട

കയഹൂദന്മാരുവടയും

രൂപകെട്ട

പ്ശവദ്ധയമായ

പ്ഗീക്കുൊരുവടയും

സഭകയന്നുള്ളതായിരുന്നു

സവിവശഷ്ത.

ഇടയിൽ

(പ്പവൃ.17:1-9).

പൗവ ാസിന്

ബെവന്ന

വിെയം വഹതുവായി അസൂയകെട്ട ം, മാപ്തവുമ ല പ്െിസ്തയാനിെൾ കയഹൂദാ
പള്ളിെളിൽനിന്ന് ബദവഭയമുള്ള പ്ഗീക്കുൊകര ആെർഷ്ിക്കുന്നു എന്നും െണ്ു,
വരാഷ്ാെു രായ

അവിശവാസിെളായ

വാടെയ്കക്കടുത്തു

പൗവ ാസിന്

കയഹൂദന്മാർ,

വിവരാധ്മായി

ദുഷ്ടന്മാകര

ആപ്െമണം

അഴിച്ച വിട്ട .

അവർ ബെസർക്കു വിവരാധ്മായി വയശുകവന്ന വവകൊരു രാൊവികനക്കുെിച്ച്
പഠിെിച്ചതായി
പൗവ ാസ്

രാെയവപ്ദാഹ

രാപ്തിയിൽ

അവികടയും

കൈവരാവയിവ ക്ക്

അവകന

അവഥനയിവ ക്കു

കതസ്സക ാനീെയയിവ ക്കു

കെയ്തു.

ഓടിവൊവെണ്ിവന്നു.

ഒടുവിൽ

പുതിയ

വിവരം

ഉന്നയിക്കുെയും

പിന്തുടരുന്വപാൾ,

വപായി,

കതസ്സക ാനീെയയിക
അവരുകട

ആവരാപണം

പൗവ ാസ്
കൊരിന്തിൽ

സഭകയെുെിച്ച ളള

ഭാരം

അെിവയണ്തിനായി,
തിരിച്ചയച്ച .

പീഡെന്മാർ
അവിടംവിട്ട്

എത്തിവച്ചർന്നു.

നിമിത്തം,

പൗവ ാസ്,

തികമാകഥവയാസികന

തികമാകഥകയാസ്

ഒരു

വപ്പാത്സാഹനെനെമായ വിവരമായിട്ടാണ് മടങ്ങിവന്നത് : കതസ്സക ാനീെയ സഭ
പീഡനത്തിന്മവധ്യ

സഹിച്ച നിന്നു.

മാപ്തമ ,ല

കതസ്സക ാനീെയ

വിശവാസിെള കട

സാക്ഷയം, മാസിവഡാണിയയി ുടനീളം വയാപിച്ച കൊണ്ിരുന്നു (1 കതസ്സ 1: 8).
ഈ

ഭിച്ച

മാപ്തവുമ ല

വിവരം;

തികമാകഥകയാസികെ

ഉത്തരം നൽെുന്നതിനായും,
എഴുതകപടാൻ

സഭകയ
ബെവശം

വപ്പാത്സാഹിെിക്കുന്നതിനായും,
അയച്ച

െി

വൊദയങ്ങൾക്ക്

കതസ്സക ാനീെയർ ഒന്നാം വ ഖനം പൗവ ാസിനാൽ

ൊരണമായിഭവിച്ച .

ൊ കത്തെുെിച്ച ള്ള െി
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യുവ

ഇതികനത്തുടർന്ന്,

അന്ധ്യ

കതറ്റിദ്ധാരണെൾ ഉടക ടുത്തു. കതറ്റായ പഠിെിക്കൽ

2 കതസ്സക

സഭയിവ ക്ക്

െടന്നുവരാൻ

തുടങ്ങി.

ഈ

ാനീെയർ
പരിഹരിക്കാനായി

ആശങ്കെൾ

പൗവ ാസ് ഉടൻതകന്ന 2 കതസ്സക ാനീെയർ എഴുതി.
ഉവേശം:

കതറ്റികന

തിരുത്തി

ഉവേശവത്താടുെൂടിയാണ്

2

സൂെിെിച്ചതുവപാക ,

1

പെരം

കതസ്സക ാനീെയർ

കതസ്സക ാനീെയരിൽ

മടങ്ങിവരവികനെുെിച്ച ളള'
വിശവാസിെൾക്കിടയിൽ

െി

ആശയക്കുഴെം

വര്ധ്ിെിക്കുമാറ്

വന്നു

ഒരുപവക്ഷ,

'പ്െിസ്തുവിന്കെ

നിർത്തി,

അ സരും
െി

ആസന്നമായ
െി

സൃഷ്ടിച്ച .

അവർ

നിഷ്കപ്െിയരും

ആയിത്തീർന്നു.

ദുരുപവദഷ്ടാക്കന്മാർ,

െർത്താവിൻകെ

െഴിഞ്ഞുകവന്ന്

വിശവാസിെകള

െടന്നുവപായ

പീഡനത്തിൻകെ

അവർ

വനരകത്ത

ഉപവദശം

കതറ്റിദ്ധാരണെൾ

വൊ ി

വയ്ക്കുെകയന്ന

എഴുതകെട്ടത്.

പൗവ ാസിൻകെ

ഒകത്താരുമിച്ച്
ദിവസം

സതയകത്ത

പഠിെിക്കാൻ

തുടങ്ങി.

തീപ്വതയായിരിക്കാം

ഈ

ൊഴ്െൊടിന് വഴികയാരുക്കിയത്. അതിനാൽ, കതറ്റിദ്ധാരണെൾ തിരുത്താനുള്ള
ഒരു

ക്ഷയവത്താകട; കതറ്റായ ഉപവദശകത്ത എതിർക്കുന്നതിനും, െർത്താവിൻകെ

രണ്ാം

വരവികനക്കുെിച്ച്

ശരിയായ

ധ്ാരണ

നൽെുന്നതിനും

കതസ്സക ാനീെയർ എഴുതിയതിനു കതാട്ട പിന്നാക

വവണ്ി,

1

പൗവ ാസ് 2 കതസ്സക ാനീെയർ

എഴുതുവാൻ ഇടയായി.
പ്പതിപ ദയേിഷയം:
പ്പതീക്ഷവയാകട
ഒരു

െർത്താവായ

ൊത്തിരിവക്കണ്

ഒഴിെഴിവായി

വന്നിട്ടി ,ല

വയശുപ്െിസ്തുവിന്കെ

ഒരു

സംഭവമാണ്.

ഉപവയാഗിക്കരുത്.

അതിനു

മുവപ

വ ികയാരു

രണ്ാം

എന്നാൽ

"െർത്താവിൻകെ

ഉദാസീനതയ്ക്ക്

ദിവസം"

വിശവാസതയാഗം

വിളിക്കകെടുെയും

പ്പാപിക്കുെയും

കെയ്തു.

ഉെച്ച നിൽക്കുെയും
തളർന്നുവപാൊകതയും

(2:15)

പ്െിസ്തുവിന്കെ
അതുകൊണ്്

(3:13);

നമ്മുകട

വിശവാസിെൾ

വവ യി ൂകട

അവർ

അദ്ധവാനിക്കുെയും

ഇതുവകര

സംഭവിക്കുെയും,

അധ്ർമ്മമൂർത്തിയായവൻ രംഗപ്പവവശനം കെവേണ്തും ഉണ്്.
ബദവത്താൽ

(3:12)

െർത്താവായ

വരവ്

രക്ഷ

പ്െിസ്തുവിൽ
നന്മകെേ ന്നതിൽ

വയശുപ്െിസ്തുവിന്കെ

മടങ്ങിവരവിനായി ക്ഷമവയാകട ൊത്തിരിക്കണം.
2

തതസ്സതല നീകയരിൽ

തകന്ന,

എ ാ
ല

പ്കിസ്തു:

തന്കെ

പ്െിസ്തയാനിെള കടയും

ആദയകത്ത

വ ഖനത്തിക ന്നവപാക

സവന്താഷ്െരമായ

പ്പതയാശയായിട്ടാണ്

വയശു പ്െിസ്തുവികന പൗവ ാസ് അവതരിെിക്കുന്നത്. അവന്കെ ഒടുവി കത്ത
വരവ്

എ ലാ

സവർഗ്ഗത്തിൽ

കതറ്റ െകളയും
നിന്നു

തന്കെ

പരിഹരിക്കും.
ശക്തിയുള്ള

2 കതസ്സ.

1:6-10ൽ

ദൂതന്മാരുമായി

പൗവ ാസ്,

കവളികെടുന്ന

"മഹതവസപൂർണ്ണനായ പ്െിസ്തുവികനയാണ്" അവതരിെിക്കുന്നത്.
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2 കതസ്സക

ാനീെയർ

ഭൂപടത്തിൽ കതസ്സക ാനീെയ
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2 കതസ്സക

ാനീെയർ

2 കതസ്സക ാനീെയർ – ഒരു രൂപവരഖ
ഉപപ്ദേങ്ങളുതെ മവയയ േിശവസ്തത ആചരിപ്പ നുള്ള വപ്പ ത്സ ഹനം [1:1-12]



േന്ദനം 1:1,2



േിശവസ്തതയ്ക്കുളള നന്ദിസൂചകം 1:3-5



പീഡകന്മ രുതെവമൽ േരുേ നിരികുന്ന നയ യേിയിയുതെ ഉറപ്പു
1:6-10



അേരുതെ മഹതവികരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്പ ർത്ഥന 1:11,12

കർത്ത േിൻതറ ദിേസതത്തകുറിച്ചുള്ള േിശദീകരണം [2:1-17]



കർത്ത േിൻതറ ദിേസം േന്നു കഴിഞ്ഞുതേന്ന ദുരുപവദശത്തിന്തറ
തിരുത്തൽ

2:1,2



കർത്ത േിൻതറ ദിേസം ആരംഭിച്ചിട്ടിതലെന്നുള്ള തതളിവ് 2:3-12



േിശവ സികളിൽ ദദേത്തിന്തറ വേലയും, േിശവ സികളുതെ
പ്പതികരണേും 2:13-17

ദദേവത്ത െുള്ള േിശവസ്തത തുെരുന്നതിനുള്ള ഉദവബ യനം [3:1-15]



പ്പ ർത്ഥനക യും കർത്തൃവസേനത്തിൽ തുെരുേ നും ആയുള്ള
ആപ്രഹം 3:1-5



ഉദ സീനതതയ അപലപികുക 3:6-15

കൃപയും സമ യ നം ഉള്ളെങ്ങുന്ന ആശീർേ ദം [3:16-18]
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2 കതസ്സക

ാനീെയർ

അദ്ധയായം 1:
ഉപപ്ദേങ്ങളുതെ മവയയ േിശവസ്തത ആചരിപ്പ നുള്ള വപ്പ ത്സ ഹനം [1:1-12]

v.01

കതസ്സക ാനീെയർ

1

തിതമ തെവയ സ്

എന്നിവർ

വ ഖെരും

തകന്നയാണ്

2

എഴുതുൊരായ

കതസ്സക ാനീെയർ

പൗവല സ്, ശീല സ്,

കതസ്സക ാനീെയർ

വ ഖനപരിവശാധ്െരും.

മാറ്റവുമിക ലന്നതിനാൽ, 2
പിന്നാക

വ ഖനത്തിന്കെ

വ ഖനത്തിന്കെയും

എഴുതുൊരിൽ
വ ഖനം, 1

യാകതാരു

കതസ്സക ാനീെയർക്കു കതാട്ട

എഴുതകെട്ടതാണ് എന്നതിന്കെ കതളിവാണ്.

സഭയ്ക്ക്:

സഭയ്ക്ക്

പദത്തിന്

പ്ഗീക്ക്

ഭാഷ്യിൽ

"കൂെിേരവ്"

ഉപവയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന

അഥവാ

കതസ്സക ാനീെയസഭയുകട

സ്ഥാനം

"അസംബ്ലി"

പ്പവതയെം

"എകലീഷയ"

എന്നാണ്

പ്ശദ്ധിക്കുെ

-

എന്ന

അർഥം.
പിതാവായ

ബദവത്തി ും െർത്താവായ വയശുപ്െിസ്തുവി ുമുള്ള കതസ്സക ാനീെയസഭ !

v.02

സഭയ്ക്കുള്ള പൗവ ാസിന്കെ വന്ദനത്തിൽ, ബദവം മനുഷ്യന് നൽെിയ രണ്

അതയന്താവപക്ഷിതമായ ദാനങ്ങൾ ഉള്ളടങ്ങിയിരിക്കുന്നു - െൃപയും, സമാധ്ാനവും.
കൃപ

എന്നത്

ബദവം

വിശവാസിെൾക്

വയശു

പ്െിസ്തുവി ൂകട

നൽെുന്ന

അനർഹമായ പ്പീതിയാണ്. സമ യ നം എന്നത് ബദവവും മനുഷ്യനും തമ്മി ുള്ള
ശപ്തുതവത്തിന്കെ
രണ്ും

ന ല

അെുതിയാണ്

അളവിൽ

വസവിക്കുന്നതിൽ

സൂെിെിക്കുന്നത്.

അനുഭവിച്ചെിയാൻ

നിന്നും

െീവനുള്ള

കതസ്സക ാനീെയ

ഇടയായിത്തീർന്നു.

സതയബദവത്തിങ്കവ ക്കു

സഭയ്ക്ക്

ഇവ

വിപ്ഗഹങ്ങകള

അവകര

തിരിച്ചത്

ബദവത്തിന്കെ െൃപ ഒന്നുമാപ്തമാണ് (1 കതസ്സ 1: 9). സെ ൈുദ്ധിവയയും െവിയുന്ന
ബദവ

സമാധ്ാനം

ഒന്നുമാപ്തമാണ്

അവർക്

ഉപപ്ദവങ്ങകള

സഹിഷ്കണതവയാകട

വനരിടുവാനുള്ള ഉൾക്കരുത്ത് പെർന്നുകൊടുത്തു.

v.03

കതസ്സക ാനീെയ സഭ ഉപപ്ദവങ്ങള കട മവധ്യ വിശവസ്തത പു ർത്തുന്നതിനാൽ

പൗവ ാസ് ബദവത്തിന്നു സ്വതാപ്തം കെയുന്നു. 1 കതസ്സക ാനീെയരിൽ (1കതസ്സ.3:10;
4:9-10) അവർക്കായിയുള്ള
അവരുകട

വളർച്ച

സവാഭാവിെ

േർദ്ധിച്ചും", "തപരുകിയും"
പ്ശദ്ധിക്കുെ.

Page 6

തൻകെ

പ്പാർത്ഥനക്ക്
പ്പതീക്ഷെൾക്ക്

എന്നീ

വാക്കുെൾ

ഉത്തരം

ഭിക്കുെയായിരുന്നു.

അെ െത്തായിരുന്നു.
പൗവ ാസ്

"ഏറ്റേും

ഉപവയാഗിക്കുന്നത്

2 കതസ്സക

v.04

സഹിഷ്കണതവയാടും,

സഹിച്ച നിൽക്കുന്നത്

ദൃഢവിശവാസവത്താടും

നിമിത്തം,

െൂകട

പ്െിസ്തുവിന്കെ

ാനീെയർ

ഉപപ്ദവങ്ങകള

സാക്ഷയത്തിനും

തകെ

നാമമഹതവത്തിനും ൊരണമായിത്തീരും.

v.05 & 08a
ബദവിെ

വിശവാസിെൾക്ക് വിവരാധ്മായ ഉപപ്ദവങ്ങള കട പിപിൽ മകറ്റാരു

ഉവേശം

ൊണിക്കുവാൻ

ഉണ്്.

അതു

ബദവത്തിന്കെ

വഴികയാരുക്കുെ

വിവരാധ്മായ

പീഡനങ്ങൾ

ബദവത്തിന്കെ

നിമിത്തം

നീതിയുള്ള

സഹിച്ച നിൽക്കുന്നു

എന്നതാണ്.

ഉണ്്

-

നീതിമാൻമാർക്ക്

ശിക്ഷിക്കകെടണകമന്ന്

ആവശയകെടുന്നു.

പ്പതിഫ ം

കവളികെടുത്തി

എകന്തന്നാൽ

നീതികെട്ടവർ

വിധ്ി

എങ്കിവ ാ

നീതികയ

െൂടാകത,

പീഡനം

ബദവരാെയത്തിന്നു

നിങ്ങകള

വയാഗയന്മാരായി എണ്ണ ം !

v.06,07,08b
പ്ഗീക്ക്
അതിൽ

കർത്ത േ യ

ഭാഷ്യിൽ

'അവപ്പ കലിപ്സിസ്' എന്ന

നിന്നാണ്

ഇംഗ്ലീഷ്ക

മറനീകം തചയ്യതപ്പട്ട്, തകെ
തേളിേ കതപ്പെും
പ്െിസ്തുവിന്കെ
െനിച്ചവൊൾ,
ഏവർെും
വ ാെം

പദമായ
സെ

ഇതികെ

വതെസ്സ്

മെവായിരുന്നു.
ഇരിക്കും

വപാക

െർത്താവായ

അർഥം.

അവകന

തവന്ന

വയശു

പ്െിസ്തു

െർത്താവായ

വയശു

വൈതലവഹമിൽ

ഒഴിച്ച കവച്ചത്

വ ാെം

ഉപവയാഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'അവപ്പ കലിപ്സ്' ആവിഷ്കെരിക്കകെട്ടത്.

ആദയസന്ദർശനവവളയിൽ,
തകെ

എന്നതിന്

'പ്പതയക്ഷനായി'

പദമാണ്

മഹതവത്തി ും

എന്നതാണ്

താൻ

താൻ

വയശു......പ്പതയക്ഷന യി:

ഒരു

നിമിത്തം,

തകെ

തിരിച്ചെിഞ്ഞി ല.

അവകന

ൊണും

ശിശുവായി
മഹതവം

ഇവൊഴാെകട്ട

(കവളി.

1: 7). തകെ

കവളിപാടിന്കെ പ്തിവിധ്മായ വിവരണം പ്ശദ്ധിക്കുെ - സവർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു; തന്തറ
ശക്തിയുള്ള ദൂതന്മ രുമ യി; അഗ്നിജ്വ ലയിൽ.
തുടർന്ന്

ഉണ്ാെുന്ന

െർത്താവായ

ഇത്

ഏഴുവർഷ്കത്ത

വയശുപ്െിസ്തു

ഭൂമിയിവ ക്

സഭയുകട

ഉൽപ്പാപണകത്ത

മവഹാപപ്ദവത്തികെ
മടങ്ങിവരുന്നതികന

അന്തയത്തിൽ
സൂെിെിക്കുന്നു.

കർത്ത േിൻതറ പ്പതിക രം രണ്ടു കൂട്ടം ജ്നത്തിന്തറവമൽ േന്നുഭേികും; 1) ബദവകത്ത
അെിയാത്തവർ

[അവിശവാസിെളായ

അനുസരിക്കാത്തവർ
അവിശവാസിെളായ
ആധ്ാരമായിരിക്കുന്നത്

[ബദവകത്ത

വിൊതീയർ]

അെിഞ്ഞിട്ട ം

യഹൂദന്മാർ].
അെിവും

2) വയശുവിന്കെ
തന്കെ

പുപ്തകന

െർത്താവിൻകെ

(വിശവാസം)

അനുസരണവും

സുവിവശഷ്ം
തള്ളിക്കളഞ്ഞ
നയായവിധ്ിക്ക്

ആണ്

എന്നുള്ളത്

പ്ശവേയമാണ്.
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ആശവ സം:

ആശവാസം

െഷ്ടതയിൽ

നിന്നുള്ള

ആത്മീയമായ
യഥാർത്ഥ

എന്നത്

നിവാരണമാണ്.

വപാരാട്ടമാണ്.

ആശവാസം

വാഗ്ദാനം, െഷ്ടത

പ്െിസ്തുവിൻകെ
ഒരു

വിശവാസിക്ക്

െർത്താവിൻകെ

െകണ്ത്തുെയുള്ള .

അനുഭവിക്കുന്ന

മടങ്ങിവരവിൽ
ഭൂമിയിക

സന്നിധ്ിയിൽ

ഭാവിയി ുള്ള

പ്െിസ്തയാനിെകള

ഭിക്കുന്ന
െീവിതം

മാപ്തവമ

ഈ

നി വിക

അവൻ

വിപ്ശാമത്തികെ
പരിവശാധ്നെൾ

സഹിച്ച നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

v.09-12

ആ

ന ളിൽ

അേൻ.....േരുവപ ൾ:

ആ

നാൾ

എന്നത്,

വനരകത്ത

സൂെിെിച്ചതുവപാക , െർത്താവായ വയശുപ്െിസ്തു ഭൂമിയിവ ക് മടങ്ങിവരുവപാൾ
ഉള്ള 'മഹതവ പ്പതയക്ഷകതകയ' െുെിക്കുന്നു. എന്നാൽ, 'േരുവപ ൾ' എന്ന പ്പവയാഗം
വിശവാസിെവളാടുള്ള

ൈന്ധ്ത്തിൽ

പ്ശവദ്ധയമാണ്.

'േരുന്നു' എന്ന

വാക്കിന്, പ്ഗീക്ക്

ഭാഷ്യിൽ ഉപവയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന "പ റൂസിയ" എന്ന പദത്തിന് "ആരമനം" അെേ
"സ ന്നിദ്ധയം"

എന്നാണ്

െർത്താവിൻകെ
മെനീക്കൽ

അർഥം.

രണ്ാം

വരവ്,

ആയിയിരിക്കുവപാൾ,

അവിശവാസിെവളാടുള്ള

അവർക്ക്

ൈന്ധ്ത്തിൽ,

അെിഞ്ഞുെൂടാത്ത

വിശവാസിെവളാടുള്ള

ഒരുവന്കെ

ൈന്ധ്ത്തിൽ,

വിശവാസ

െണ്ണാൽ എ ലായ്വപാഴും അവർ പ്ഗഹിച്ചിരുന്ന പരിെിതന്കെ "ആരമനം" അഥവാ
"സ്പർശവേദയമ യ സ ന്നിദ്ധയം" ആയി ഭവിക്കും.
തന്തറ േിശുദ്ധന്മ രിൽ മഹതവതപ്പവെണ്ടതിന്നും: പ്െിസ്തു വിശുദ്ധന്മാരുകട മധ്യത്തിൽ
മാപ്തമ ല

വിശുദ്ധന്മാരി ും

മഹതവകെടും,

എകന്തന്നാൽ

വിശവാസിെൾ

െർത്താവിൻകെ മഹതവകത്ത പ്പതിഫ ിെിക്കുന്നു.
വിശവാസിെകള
ശിക്ഷാവിധ്ി

ഉപപ്ദവിച്ച
അനുഭവിക്കും.

എന്നർത്ഥമാക്കുന്നി ;ല ൊരണം
അർത്ഥമി ലാകതവരും.
ബദവത്തിൽനിന്നുള്ള

ബദവത്തിന്കെ
ഇവികട

"നിതയനാശം"

അങ്ങകനങ്കിൽ

വയശുവികന
നിതയമായ

ശപ്തുക്കൾ
എന്ന

'നിതയം' എന്ന

നിരസിക്കുന്നവരുകട
വവർപാട്,

നിതയന ശം
പദത്തിന്

ഉന്മൂ നം

ന മേിവശഷണത്തിന്

ഭയാനെമായ

പാഴായിവപായ

എന്ന

ഒരു

ഗതികയ;

അസ്തിതവം;

എന്നിവകയ സൂെിെിക്കുന്നതാണ്.
തന്തറ

േിളികു

വയ രയര യി

വയക്തിപ്പഭാവകത്ത
വിളിയുകട പിൻപിക
തന്കെ

വിളിയുകട

ഗൗരവം

ആപ്ശയിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിളിച്ചവന്

മറ്റാരുമ ല

വിളിച്ചവന്കെ
ബദവം

തകന്ന.

ഉവേശവമാ; തന്കെ പുപ്തനായ െർത്താവായ വയശുപ്െിസ്തു

വിശുദ്ധന്മാരിൽ

േിളിയ ണിത് !
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പഠന വി യിരുത്തൽ:
2 കതസ്സക ാനീെയർ - ഒരു അവവ ാെനം
01. പൗവ ാസാണ് 2 കതസ്സക ാനീെയർ എഴുതിയത് എന്ന് എങ്ങകന തീർച്ചകെടുത്താം ?
02. ഏതു മിഷ്നെി യാപ്തയിൽ ആണ് കതസ്സക ാനീെയ സുവിവശഷ്വൽക്കരിെ കപട്ടത് ?
03. പൗവ ാസ് കതസ്സക ാനീെയയിൽ എപ്തനാൾ ശുപ്ശുഷ്ിച്ച ?
04. കതസ്സക ാനീെയ സഭയുകട പ്ശവദ്ധയമായ സവിവശഷ്ത എന്ത് ?
05. കതസ്സക ാനീെയ സഭകയെുെിച്ച എന്ത് വിവരമാണ് തികമാകഥകയാസ് നൽെിയത് ?
06. 2 കതസ്സക ാനീെയർ എഴുതിയതിന്കെ ഉവേശം എന്ത് ?
07. 2 കതസ്സക ാനീെയരിക

പ്പതിപാദയവിഷ്യം എന്ത് ?

08. 2 കതസ്സക ാനീെയരിൽ പൗവ ാസ് പ്െിസ്തുവികന എങ്ങകനയാണ് െിപ്തിെരിക്കുന്നത് ?
09. ഏതു വവദഭാഗമാണ് പൗവ ാസിന്കെ കതസ്സക ാനീെയയിക

ശുപ്ശുഷ്കയ

വിവരിക്കുന്നത് ? പ്ശദ്ധവയാകട ആ ഭാഗം വായിക്കുെ.
10. നിങ്ങള കട സവന്തം വാക്കിൽ കതസ്സക ാനീെയ സഭയുകട 5 ഗുണങ്ങൾ വിവരിക്കുെ.

അദ്ധയായം 1
01. 2 കതസ്സക ാനീെയർ വ ഖനം, 1 കതസ്സക ാനീെയർക്കു കതാട്ട പിന്നാക
എഴുതകെട്ടതാണ് എന്ന് എങ്ങകന തീർച്ചകെടുത്താം ?
02. പൗവ ാസിന്കെ വാക്കുെളി ൂകട പുതിയ നിയമ സഭയുകട സ്ഥാനം എവികടയാണ് ?
നിങ്ങള കട ൊഴ്െൊടിൽ അതിന്കെ പ്പാധ്ാനയം എന്താണ്?
03. െൃപ, സമാധ്ാനം എന്നീ വാക്കുെള കട നിർവെനം എന്ത് ? നിങ്ങള കട
െീവിതത്തിൽ അവയുകട സവാധ്ീനം വി യിരുത്തുെ.
04. കതസ്സക ാനീെയ സഭയുകട വളർച്ച മിെച്ചതായിരുന്നു എന്ന് സൂെിെിക്കുന്ന രണ്്
വാക്കുെൾ ഏകതാകക്ക?
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05. പൗവ ാസിന്കെ വാക്കുെളി ൂകട വിശവാസത്തിൽ വളരുന്നതിന്വെതായ വനരിട്ട്
ഫ ം എന്ത്?
06. വിശവാസിെൾ നീതികെട്ടവരുകട ബെയാൽ ഉപപ്ദവിക്കകെടുന്നതിന്കെ പിപി ുള്ള
ൊരണം എന്തായിരിൊം ?
07. “െർത്താവായ വയശു പ്െിസ്തു സവർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു പ്പതയക്ഷനാെുവപാൾ.”

ഇത്

എന്തികന സൂെിപിെുന്നു ? എവൊൾ സംഭവിക്കും ?
08. "നിതയനാശം" എന്ന പദകത്ത വിവരിക്കുെ.

അത് ആർക്കാണ് ൈാധ്െം ?

09. ബദവത്തിന്കെ വിളിയുകട അന്തിമ ഉവേശം എന്ത് ?
10. അദ്ധയായം 1 അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഉൽപ്പാപണത്തിനു മുൻപായി എന്താണ്
സംഭവിക്കുെ എന്ന് വിവരിക്കുെ ?
11. െർത്താവിൻകെ

'മഹതവ പ്പതയക്ഷകതകയ'

താരതമയം നടത്തി
12. െർത്താവിൻകെ
വയതയാസങ്ങകള

വയതയാസങ്ങകള

തന്കെ

'െഡാവതാരവുമായി'

െൂണ്ിക്കാണിക്കുെ ?

'കവളിൊടു' തന്കെ 'ഉൽപ്പാപണവുമായി' താരതമയം നടത്തി
െൂണ്ിക്കാണിക്കുെ ?

പ്പ വയ രികക പഠന നിർവേശങ്ങൾ :
01. പഠനകത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി, അദ്ധയായം 1 ക

താവക്കാൽ പദങ്ങള കടയും

താവക്കാൽ വാെയങ്ങള കടയും ഒരു പട്ടിെ തോൊക്കുെ.
02. പ്െിസ്തുവിന്കെ രണ്ാം വരവികന പരാമർശിക്കുന്ന എ ലാ വാെയങ്ങള ം
െുെിച്ച

വയ്ക്കുെ.

03. അധ്യായത്തിൽ ഉൾകെട്ടിരിക്കുന്ന 'പ്പാർഥനെൾ' െകണ്ത്തി, അതിൻകെ
പ്പാവയാഗിെ അർത്ഥത ങ്ങകള വിവരിക്കുെ.
04. ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്നു, പ്പാവയാഗിെ െീവിതത്തിൽ പെർവത്തണ്തായിട്ട ള്ള,
വസ്തുതെൾ വരഖകെടുത്തുെ.
05. അദ്ധയായം 1 ക

പ്പധ്ാന കപാതു ഉള്ളടക്കം എന്ത്? കപൗവ ാസ് തന്കെ

വായനക്കാവരാടായി എന്ത് പെയുവാനാണ് ഭാവിക്കുന്നത് എന്ന് എഴുതുെ.
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അദ്ധയായം 2:
കർത്ത േിതെ ദിേസതത്തകുറിച്ചുള്ള േിശദീകരണം [2:1-17]

v.01-02

െർത്താവികെ പുനരാഗമനകത്ത സംൈന്ധ്ിച്ച

കതറ്റിദ്ധാരണെൾ പരത്തുന്ന

ദുരുപവദഷ്ടാക്കന്മാരാൽ കതസ്സക ാനീെയ വിശവാസിെൾ വഴികതറ്റിക്കകെടുന്നു എന്നു
പൗവ ാസിന്

ഭിച്ച വാർത്തവയാടുള്ള പ്പതിെരണമാണ് ഈ രണ്് വാെയങ്ങൾ.

നമ്മുതെ സമ രമനേും:

"സമാഗമനം"

എന്നതിനുള്ള

പ്ഗീക്ക്

െൂടിവച്ചര ികന സൂെിെിക്കുന്നതും, ആദയമായി സെ
സഭാസമൂഹം,

ഉൽപ്പാപണത്തിൽ

െർതാവികന

പദം

സർവ്വസഭയുകട

വിശവാസിെള ം ഉൾകെടുന്ന

ആരാധ്ിൊൻ

മദ്ധയാൊശത്തിൽ

ഒന്നിച്ച െൂടി വരുന്നതികന സൂെിെിക്കുന്നതും ആയിരിൊം. (1 കതസ്സ. 4: 17)
േലെ

ആത്മ േിന വല

േചനത്ത വല

വലഖനത്ത വല : വഞ്ചനയ്ക്കു
എടുത്തുപെയുന്നു
വയാൊത്മാവ്)

[1]

ഞങ്ങൾ

എഴുതി

എന്ന

ഭ േത്തിലുള്ള

വഹതുവാവയക്കാവുന്ന മൂന്ന് ൊരയങ്ങൾ പൗവ ാസ്

േലെ

ആത്മ േിന വല

[2] േചനത്ത വല

(കതറ്റായ

(ബദവത്തിൽ

പഠിെിക്ക ും

ഞങ്ങൾ എഴുതി എന്ന ഭ േത്തിലുള്ള വലഖനത്ത വല

നിന്ന ലാത്ത

ദുരുപവദശവും)

(അതായത് ഒരു വയാെ െത്ത് -

പൗവ ാസ് അവൊസ്ത കെ പക്കൽ നിന്ന് കതസ്സക ാനീെയർക് അയക്കകപട്ട
വതാന്നിെിക്കുന്നതായ, കതറ്റായ

പഠിെിക്ക ുെൾ

പ്പസ്താവനയും

ആണ്

വവദപണ്ഡിതന്മാർ

അഭിപ്പായകെടുന്നു).

െർത്താവികെ

എ ലാ

ദിവസം

വനരിട്ട കൊണ്ിരിക്കുന്നതായ
രണ്ാം

അടങ്ങുന്ന

ഒരു

ആശയക്കുഴെങ്ങൾക്കും
ആ

കതറ്റായ

വന്നു
എ ലാ

എന്നു

വയാെ

െത്തും

ൊരണം

എന്ന്

പഠിെിക്കൽ

എകന്തന്നാൽ,

െഴിഞ്ഞുകവന്നും,

അവർ

പീഡനങ്ങള കടയും

വരവിവനാടനുൈന്ധ്ിച്ച ണ്ാെുന്ന

[3]

ൊരണം, െർത്താവികെ

മവഹാപപ്ദവത്തിൽ

െൂടി

അവർ

െടന്നു

വപാെുന്നത് നിമിത്തമാണ്, എന്നുള്ളതായിരുന്നു.

v.03

കതറ്റായ പഠിെിക്ക ികന കെെുക്കുന്നതിനായി, െർത്താവികെ ദിവസം വന്നു

െഴിഞ്ഞുകവന്നു

താൻ

ഊന്നിെെയുന്നു.

അതികെ

മുവന്നാടിയായി
േിശവ സതയ രം
പ്പതയക്ഷത.

രണ്ു

ഒരിക്ക ും
കതളിവ്
സംഭവങ്ങൾ

(വിശവാസത്തിൽനിന്ന്

േിശവ സതയ രം:

ഉപവയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന

പദത്തിന്

പഠിെിച്ചിട്ടി ലാ
എന്നത്,

എന്ന്

െർത്താവികെ

ദിവസത്തിനു

നടവക്കണ്ിയിരിക്കുന്നു.
വീണുവപാെുെ)

വിശവാസതയാഗം

പൗവ ാസ്
[1]

േലിയ

[2] അയർമ്മമൂർത്തിയുതെ

എന്നതിന്

പ്ഗീക്ക്

'ദസനിക േിപ്ലേം' എന്നാണ്

ഭാഷ്യിൽ

കപാതുവി ുള്ള
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അർഥം.

ാനീെയർ
എന്നാൽ

പ്പതയക്ഷതക്കു

വവദപുസ്തെത്തിൽ

വഴികയാരുക്കുന്ന

സൂെിെിക്കുന്നത്.

ഈ

അങ്ങകനകയങ്കിൽ

അത്

വന്നു

തകെ

നിന്നുള്ള

പദം,

എതിർപ്െിസ്തുവികെ

വിവരാധ്മായ

'ബദവത്തിനു

പ്ഗീക്കുപദത്തിന്
തവന്നാട്

ആെയാൽ

വെർക്കുന്നതുവകര

ഈ

മത്സരകത്ത' ആണ്

എന്നും

'പുറതപ്പെൽ'

'ഉൽപ്പാപണകത്ത' സൂെിെിക്കുന്നു.

സഭകയ

കവളികെടുെയി ല.

ഈ

അർഥം

ഉണ്്;

അതായത്, പ്െിസ്തു

അധ്ർമ്മമൂർത്തിയായവൻ

പദപ്പവയാഗം, ആത്മീയമായി

'പുെകെടൽ' (വിശവാസതയാഗം); അക ങ്ക
ല ിൽ

വിശവാസത്തിൽ

ശാരീരിെമായ

'പുെകെടൽ'

(ഉൽപ്പാപണം) എന്നിവകയ സൂെിെിക്കുന്നതാണ്.
അയർമ്മമൂർത്തിയുമ യേൻ:
പൗവ ാസ്

ഈ

പരാമർശിക്കുന്നി ല

അന്തിപ്െിസ്തുവികന

മനുഷ്യകെ

വപര്

എങ്കി ും

തകെ

െുെിച്ച ള്ള

അന്തിപ്െിസ്തു

ആണ്

വിവരണം,

വയാഹന്നാകെ

എന്ന്

കവളിൊടിൽ

വിവരണവുമായി

സാമയമുള്ളതാണ്. (1വയാഹ 2:18; കവളി 13) അധ്ർമ്മമൂർത്തിയായവൻ, ബദവത്തിനു
വിവരാധ്മായ മത്സരത്തിൽ വ ാെകത്ത നയിക്കും.

v.04

ദദേ ലയത്തിൽ ഇരുന്നുതക ണ്ടു:

അധ്ർമ്മമൂർത്തിയായവൻ

മവഹാപപ്ദവൊ ത്തികെ

(അന്തിപ്െിസ്തു)

സവയം

പെുതിയിൽ

ബദവം

എന്ന്

പ്പഖയാപിക്കുെയും ആരാധ്ന അവൊശകെടുെയും കെേ ം. സവയം ബദവം എന്ന്
അവൊശകെട്ട കൊണ്്
സ്ഥാപിക്കുെവയാ

കയരുശവ ം

അക ങ്ക
ല ിൽ

ദാനീവയൽപ്പവാെെനും
24:15;

മർകക്കാസ്

ബദവാ യത്തിൽ

അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ

(ദാനീ. 9:26-27;

13:14)

11:31,36,37)

മുൻെൂട്ടി

ഒരുപവക്ഷ

നിൽക്കുെവയാ
വയശൂ

പെഞ്ഞ

തകെ

കെയുവപാൾ

പ്െിസ്തുവും

'ശൂനയമ കുന്ന

പ്പതിമ
(മത്താ.

മ്വളച്ഛതയുതെ'

ആതയന്തിെമായ നിവൃത്തി സംഭവിക്കും.

v.05

പറഞ്ഞു

എന്നു

ഓർകുന്നിലെവയ :

കതസ്സക ാനീെയർക്

എഴുതിയ

വ ഖനത്തിൽ പ്െിസ്തുവികെ രണ്ാം വരവികന സംൈന്ധ്ിച്ച
ഉപവദശകത്ത െുെിച്ച ള്ള ഒരു പരാമർശമാണിത്.

v.07

ഇവപ്പ വഴ

ദുഷ്ടതയും
ഇവൊൾ

വഞ്ചനയും
അവനെം

വ ഖനത്തിൽ

എ ലാ

ഇവൊൾത്തകന്ന

എതിർപ്െിസ്തുക്കൾ

പെയുന്നു.

എതിർക്കുെയും,
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േയ പരികുന്നുണ്ടു:

(1

വഞ്ചനയാൽ

പൗവ ാസ് നൽെിയ

(1 കതസ്സ. 4:13 – 5:11).

അധ്ർമത്തിനും

ഇന്നകത്ത

നടമാടുന്നുണ്്.

എന്ന്

പ്െിസ്തുവികനയും

മറ്റ ള്ളവകര

മൂ ൊരണമായ

വ ാെത്തിൽ

എഴുവന്നറ്റിരിക്കുന്നു

വയാഹ 2:18)

ഒന്നാം

തകെ

വയാഹന്നാൻ
സഭകയയും

വിപ്ഗഹാരാധ്നയ്ക്കു

2 കതസ്സക
വപ്പരിെിക്കുെയും

കെേ ന്നവർ

പ്െിസ്തുവിനു

വിവരാധ്മായി

ാനീെയർ

നി കൊള ന്നു; ആ

അർത്ഥത്തിൽ അവർ എതിർപ്െിസ്തുക്കളാണ്.
തെുകുന്നേൻ: അധ്ർമ്മമൂർത്തി കവളികെടണകമങ്കിൽ ഇതുവകര തടുക്കുന്നവൻ ബദവത്തികെ
ആവശയമാണ്.

ആത്മാവ്

ആയിരിൊം

പരിശുദ്ധാത്മാവികെ

-

വ ാെത്തിൽനിന്നു

ശക്തിയാൽ

ബദവം

മാറ്റകെവടണ്ത്

വ ാെത്തിൽ

പാപകത്ത

തടയുന്നു.
േഴിയിൽനിന്നു

നീങ്ങിവപ ക:

പരിശുദ്ധാത്മാവികെ

നി കൊള്ള ന്നി ല എന്നതിനാൽ, ഇത്
എന്നു

െി ർ

സാന്നിദ്ധയം

െൂടാകത

സഭയുകട ഉൽപ്പാപണകത്ത

വയാഖയാനിക്കുന്നു.

ഇങ്ങകന,

സഭ

സൂെിെിക്കുന്നു

ഉൽപ്പാപണത്താൽ

സഭ

മാറ്റകെടുവപാൾ, പാപത്തികെ ശക്തിയുകടവമൽ ഉള്ള എ ലാ തടസ്സവും വ ാെത്തിൽ
നിന്ന് നീക്കംകെേകെടും!

v.08

അധ്ർമ്മമൂർത്തിയായവൻ

(കവളി.13:7)

എങ്കി ും

വളകര

െർതാവ്

പ്പൈ നായി

വരുവപാൾ

തകന്ന

കവളികെട്ട വരും

പരാെയകെടുത്തുെയും

തീകൊയ്െയിൽ തള്ളിയിടുെയും കെേ ം. (കവളി. 19:19-20).

v.09
താൻ

അധ്ർമ്മമൂർത്തികയ സാത്താനാണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്. ആള െകള വഞ്ചിച്ച്,
ബദവമാകണന്നു

പരിശുദ്ധാത്മാവ്

വരുത്തിത്തീർക്കുവാനായി

പ്െിസ്തുവികന

ഉപവയാഗിച്ചിരുന്ന

സമാന

െുെിച്ച ള്ള

ശക്തിയും

സാത്താൻ; ആദിമ
സതയം

സഭയിൽ

ഉെെിക്കുവാനായി

അടയാളങ്ങള ം

അത്ഭുതങ്ങള ം

അവ ംൈിക്കുന്നത് വളകര പ്ശവദ്ധയമാണ്. (2 കൊരി.12:12; എപ്ൈാ. 2:4).

v.11

സതയതത്ത

േിശവസിക തത:

ആധ്ാരമായിരിക്കുന്ന
തള്ളിക്കളയുന്നത്
ഒരിക്ക ും

ഇവികട

ൊരയൊരണം

എ ലായ്വൊഴും

സുവിവശഷ്ം

ൊണുന്നു.

ശിക്ഷാവിധ്ിക്കു

വെൾക്കാത്തവർ

വപാ ും

നാം

ശിക്ഷാവിധ്ിക്കു

സുവിവശഷ്ത്തികെ
ൊരണമായി
സൃഷ്ടിയി ൂകട

സതയം

ഭവിക്കുന്നു.
കതളിവാെുന്ന

ബദവകവളിപാടികന നിവഷ്ധ്ിക്കുവാൻ സാധ്ിക്കും. (വൊമർ 1:18-21).

v.13

സ്തുതിപ്പ ൻ:

കപൗവ ാസ്

കതസ്സക ാനീെയ

ബദവകത്ത

വിശവാസിെൾക്

സ്തുതിൊൻ

ഭിച്ച

നിർൈന്ധ്ിതനായിരുന്നു,

രക്ഷയ്ക്കായി
എകന്തന്നാൽ
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ാനീെയർ

ബദവത്തികെ

തിരകഞ്ഞടുെിനാ ും,

വെനത്താ ും കെയ്ത വവ

അവരിൽ

ബദവം

ആത്മാവിനാ ും

നിമിത്തവും ആണ് അത് സാധ്യമായത്.

തിരതഞ്ഞെുത്തതുതക ണ്ടു:

പ്ഗീക്ക്

സൂെിെിക്കുന്നത്

മുൻൊ ങ്ങളിൽ

ബദവം

ഭാഷ്യിൽ

ഈ

പ്െിയാപദത്തികെ

കതസ്സവ ാനിെയകര

തകെ

ൊ ം
െനമായി

കതരകഞ്ഞടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്; അതായത് ആദി മുതൽ തകന്ന.
േിശുദ്ധീകരണത്തിലും:

ഒരു

വിശുദ്ധ

ഉവേശയം

അക ങ്ക
ല ിൽ

ഉപവയാഗത്തിനായി

വവർതിരിക്കുെ. ആത്മാവും സതയവും (ബദവവെനം) തമ്മി ുള്ള ൈന്ധ്ം ഇവികട
വയക്തമാെുന്നു.
ഒന്നുമി ല.

വെനം

ആത്മാവ്

െൂടാകത

െൂടാകത

ആത്മാവ്

വെനം

മൂെനാണ്; തനിക്ക്

നിർെീവമാണ്; അതിന്

പെയുവാൻ

പ്പവർത്തിക്കാൻ

പ്താണിയി ല.

v.14

ഞങ്ങളുതെ സുേിവശഷം:

പ്െിസ്തു

പാപിെൾക്കുവവണ്ി

മരിച്ച

എന്നുള്ളത്

പ്െിസ്തുവികെ സുവിവശഷ്മാണ് (1കതസ്സ. 3:2); അത് പിതാവായ ബദവത്തികെയും
സുവിവശഷ്മാണ്. (1കതസ്സ. 2:8) എന്നാൽ 'ഞങ്ങളുതെ സുേിവശഷം' എന്നു പൗവ ാസ്
പെയുവപാൾ

അത്

ബദവഭവനാംഗം

ബദവഭവനത്തിൽ

ആയിട്ടി ലാത്തവവരാട്

ആക്കകപട്ട
സുവിവശഷ്ം

എ ലാ

വിശവാസിെൾക്കും

അെിയിക്കുവാനുള്ള

ഭാരിച്ച

െുമത കയ എടുത്തുൊണിക്കുന്നു.
മഹതവം പ്പ പിപ്പ നവലെ :
ബദവവിളിയുകട
കതസ്സക ാനീെയർ
കെയ്തു.

1

കതസ്സ

പിന്നിക
ബദവത്താൽ

(v.13)

10-ൽ

ആതയന്തിെ
തകന്ന

ഇവൊൾ

ഭൂമിയി ായിരിക്കുവപാൾ

1:

നാം

വനരകത്ത

ക്ഷയം

ഇവികട

വിളിക്കകെടുെയും

അവരുകട
ഒരു

രക്ഷ

ഉത്തരവാദിതവം

വിശുദ്ധ

െണ്ത്

െീവിതം

വപാക

ദൃശയമാെുന്നു.
പ്പാപിക്കുെയും
എന്നത്

ഈ

നയിച്ച കൊണ്്

പ്െിസ്തുവിവനാകടാെമുള്ള മഹതവെരമായ ഭാവിക്കായി ഒരുങ്ങുെ എന്നുള്ളതാണ്.

v.15

പ്പമ ണങ്ങതള:

സാധ്ാരണയായി

ഈ

വയക്തിെൾ

തമ്മിൽ

ബെമാറ്റം

െുെിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ

ഇവികട, താനും

െ രാത്ത

ബദവിെ

പദം

മാനുഷ്ിെ

കെേകെടുന്ന

സതയങ്ങള കട

പാരപരയങ്ങകളയും

നിർവേശങ്ങകളയും

അകൊസ്ത ന്മാരും

കവളിൊടുെകള

ആണ്

ഉപവദശിച്ച

െുെിച്ചാണ്

കതറ്റ്

പൗവ ാസ്

പരാമർശിക്കുന്നത്.
വലഖനത്ത വല :
ബെമാെിയ
താൻ
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തകെ

ഒന്നാം

സതയങ്ങള ം, തകെ

നൽെുന്നതായ

വ ഖനത്തി ൂകട

രണ്ാം

വിശദീെരണവും

പൗവ ാസ്

വ ഖനത്തി ൂകട
ആണ്

ആ

ഇവികടകത്ത

കതസ്സക ാനീെയർക്
സതയങ്ങകള

െുെിച്ച്

പരാമർശം.

ഈ

2 കതസ്സക
അവസരത്തിൽ, പുതിയ

നിയമം

ഇതുവകര

എഴുതകെട്ടിരുന്നിക ലന്നും

ാനീെയർ

ബപ്െസ്തവ

വിശവാസം അവൊസ്ത ന്മാരുകട പ്പസംഗം (പ്പമാണങ്ങൾ) മുവഖനയും വ ഖനങ്ങൾ
മുവഖനയും ആണ് പ്പെരിെിക്കകെട്ടിരുന്നത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം.

v.16-17
രണ്ാം

മൂന്നാം

അദ്ധയായത്തിൽ

അദ്ധയായത്തികെ

തകെ

ഒടുവി ായി,

നിർവദശങ്ങൾ
ബദവം

തുടരുംമുപ്

കതസ്സവ ാനീെയകര

പൗവ ാസ്
സതയത്തിൽ

ബധ്രയകെടുവത്തണ്തിനായും ഉെെിവക്കണ്തിനായും പ്പാർത്ഥിക്കുന്നു.
ആശവസിപ്പിച്ചു,

സ്ഥിരതപ്പെുത്തുമ റ കതട്ട:

ആശവസിെിക്കുന്നതും

സ്ഥിരകെടുത്തുന്നതും ആരാണ്? 16-mw വാെയത്തികെ ആരംഭത്തിൽ നാം ൊണുന്നത്
െർത്താവായ
ൈഹുതവം

വയശുപ്െിസ്തുവും

ആണ്

ബദവതവത്തികെ

പിതാവായ

ആശവസിെിക്കുെയും
രണ്്

ആളത്തങ്ങൾ

ബദവവും

സ്ഥിരകെടുത്തുെയും

തമ്മി ുള്ള

ഉൾകെടുന്ന

ഒരു

കെേ ന്നത്.

ഇത്

ഐെയത, തു യത

എന്നിവയുകട

സൂെനയാണ്. (1 കതസ്സ. 3:11 വനാക്കുെ)

പഠന വി യിരുത്തൽ:
അദ്ധയായം 2
01. 'സമാഗമനം' എന്ന പദത്തികെ അർഥം എന്താണ്?
02. അവൊസ്ത നായ കപൗവ ാസ് തിരുത്താൻ പ്ശമിച്ച 'കതറ്റായ പഠിെിക്കൽ'
എന്തായിരുന്നു? ഈ 'കതറ്റായ പഠിെിക്കൽ' ഉകടക ടുത്തത് എങ്ങകന?
03. െർത്താവികെ ദിവസം ഇതുവകര വന്നിട്ടി ല എന്നതികെ കതളിവ് എന്ത്?
04. 'വിശവാസതയാഗം' എന്ന പദത്തികെ സാധ്യമായ രണ്് വയാഖയാനങ്ങൾ
എകന്ത ലാം?
05. അധ്ർമ്മമൂർത്തിയായവൻ ആരാണ്? 'ശൂനയമാക്കുന്ന മ്വളച്ഛതയുകട' പ്പവെന
നിവൃത്തിയിൽ തകെ പങ്ക് എന്ത്?
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2 കതസ്സക

ാനീെയർ

06. 'അധ്ർമ്മത്തികെ മർമ്മം ഇവൊവഴ വയാപരിക്കുന്നുണ്ു' എന്ന് പൗവ ാസ്
പെയുന്നത് എന്തുകൊണ്്? അധ്ർമ്മമൂർത്തികയ തടുക്കുന്നത് ആര്?
07. 2 കതസ്സക ാനീെയരിൽ നിന്ന് ബദവിെ തിരകഞ്ഞടുെികെ ഒരു ഉദാഹരണം
െൂണ്ിക്കാണിക്കുെ.
08. മനുഷ്യകെ രക്ഷവയാടുള്ള ൈന്ധ്ത്തിൽ ആത്മാവികെയും ബദവ
വെനത്തികെയും പ്പവൃത്തി തമ്മി ുള്ള ൈന്ധ്ം വിവരിക്കുെ.
09. 'പ്പമാണവും' 'വ ഖനവും' എന്നീ പദങ്ങൾ വിശദീെരിക്കുെ. ബപ്െസ്തവ
വിശവാസ പ്പെരണത്തിൽ അവ വഹിച്ച പങ്ക് വിവരിക്കുെ.
10. രണ്ാം അദ്ധയായത്തിൽ നിന്ന് പിതാവായ ബദവവും െർത്താവായ
വയശുപ്െിസ്തുവും തമ്മി ുള്ള ഐെയതയും സമതവവും കതളിയിക്കുെ.

പ്പ വയ രികക പഠന നിർവേശങ്ങൾ :
01. പഠനകത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി, അദ്ധയായം 2-ക

താവക്കാൽ പദങ്ങള കടയും

താവക്കാൽ വാെയങ്ങള കടയും ഒരു പട്ടിെ തോൊക്കുെ.
02. പ്െിസ്തുവികെ രണ്ാം വരവികന പരാമർശിക്കുന്ന എ ലാ വാെയങ്ങള ം
െുെിച്ച

വയ്ക്കുെ.

03. അദ്ധയായത്തിൽ ഉൾകെട്ടിരിക്കുന്ന 'പ്പാർത്ഥനെൾ' െകണ്ത്തി, അതികെ
പ്പാവയാഗിെ അർത്ഥത ങ്ങകള വിവരിക്കുെ.
04. ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്നു, പ്പാവയാഗിെ െീവിതത്തിൽ പെർവത്തണ്തായിട്ട ള്ള,
വസ്തുതെൾ വരഖകെടുത്തുെ.
05. അദ്ധയായം 2-ക

പ്പധ്ാന കപാതുവായ ഉള്ളടക്കം എന്ത്? കപൗവ ാസ് തകെ

വായനക്കാവരാടായി എന്ത് പെയുവാനാണ് ഭാവിക്കുന്നത് എന്ന് എഴുതുെ.
06. വവദപുസ്തെത്തിൽ "െർത്താവികെ ദിവസം" എന്നു പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നതായ
ഭാഗങ്ങൾ തുടർന്നു പഠിക്കുെ.
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