
മുഖവുര
ഈ വിഷയം പഠിക്കുവാനായി അനനകം ഗനവഷണ നേഖകൾ പഠിച്ചനപാൾ, കൂടുതൽ 
സനേഹം ഉണ്ടായതല്ലാതത  പ്പനയാജനം ഒന്ും ഉണ്ടായില്ല. നേഷം, പ്പാർത്ഥനയിൽ, 
മൂനന് മൂന്ു കാേയങ്ങൾ മാപ്തം. ഒന്ാമതായി മിേിഹായുതട മേണ പുനേുദ്ധാേണതെ 
കുറിച്ചുള്ള പ്പവചനങ്ങളും, ആ പ്പവചനങ്ങതള കുറിച്ച് നയേുപ്കിസ്തുവും 
അനപാനസ്താലന്മാേും സാക്ഷീകേിച്ച വസ്തുതകളും വിേുദ്ധ വചനം പഠിപിക്കുന് 
കാേയങ്ങളും  മാപ്തം ആധാേമാക്കി ചിന്തിക്കുവാൻ ആേംഭിച്ചു. 
തുടർന്ുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ, മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപ്പകാേം ഞാൻ നടെിയ പഠനെിതെ 
അതക തുക ആകുന്ു.  ഈ ക്ലാസ്സിനു നേഷം, പതെടുക്കുന്വർക്ക് എല്ലാം 
അവേവേുതട കാഴ്ചപാടുകൾ വിേദീകേിക്കുവാൻ സമയം അനുവദിക്കുന്തായിേിക്കും.



കുറിവാകയം 

1. നയാഹന്ാൻ 2: 19 -22 നയേു അവനോടു: “ഈ മേിേം തപാളിപിൻ; ഞാൻ മൂന്ു 
ദിവസെിന്കം അതിതന പണിയും” എന്ു ഉെേം പറഞ്ഞു. തയഹൂദന്മാർ 
അവനനാടു: ഈ മേിേം നാല്പൊറു സംവത്സേം തകാണ്ടു പണിതിേിക്കുന്ു; നീ 
മൂന്ു ദിവസെിനകം അതിതന പണിയുനമാ എന്ു നചാദിച്ചു. അവനനാ തതെ 
േേീേം എന് മേിേതെക്കുറിച്ചനപ്ത പറഞ്ഞതു. അവൻ ഇതു പറഞ്ഞു എന്ു 
അവൻ മേിച്ചവേിൽ നിന്ു ഉയിർതെഴുനന്റ്റ നേഷം േിഷയന്മാർ ഓർെു 
തിേുതവഴുെും നയേു പറഞ്ഞ വചനവും വിേവസിച്ചു.



(യിസ്രായയല്യരുടെ ദിവര കണക്ും, പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിടെ ടപരുന്നാളും  ടപരഹായും )
യിപ്സാനയലിതെ കലണ്ടർ ചപ്േമാസം അനുസേിച്ചുള്ളതാണ്. അമാവാസി കഴിഞ്ഞു  പകൽ  അസ്തമിച്ചു 
ചപ്േൻ ഉദിക്കുനപാൾ (അഥവാ ചപ്േ പിറവി) മാസപിറവി ആേംഭിക്കുന്ു. അനപാൾ, പതിനഞ്ാം ദിവസം 
പൂർണ ചപ്േൻ ആയിേിക്കും. 
ഒന്ാമതെ മാസം ആബീബ്  മാസം (അഥവാ നിസ്സാൻ) ആകുന്ു. (പുറപാട് 13 :4 , പുറപാട് 12 : 2 ) 
ഒന്ാം മാസം 14 നു സന്ധ്യക്കു തപസഹാ കുഞ്ഞാടിതന അറുെു തപസഹാ ഒേുക്കുന്ു. ഒന്ാം മാസം 15 
നു ോപ്തി, തീയിൽ ചുട്ട തപസഹാ കുഞ്ഞാടിതന  പുളിപില്ലാെ അപനൊട് കൂടി ഭക്ഷിക്കുന്ു. (പുറപാട് 
12 : 1 -11 ) നേഷം 15 നു പകൽ തപസഹായുതട പകൽ. (മിപ്സയീമയ അടിമതവെിൽ നിന്ും യനഹാവയായ 
ദദവം യിപ്സാനയൽ മക്കതള വിടുവിച്ചു യാപ്തയാക്കിയ പകൽ). പുളിപില്ലാെ അപെിതെ 
ഉത്സവെിതെ ഒന്ാം നാൾ, വിേുദ്ധ സഭാനയാഗം ഉള്ള പകൽ. (പുറപാട് 12 :  16 ഒന്ാം ദിവസെിലും 
ഏഴാം ദിവസെിലും നിങ്ങൾക്കു വിേുദ്ധസഭാനയാഗം ഉണ്ടാനകണം; അന്ു അവേവർക്കു നവണ്ടുന് 
ഭക്ഷണം ഒേുക്കുകയല്ലാതത ഒേു നവലയും തചയ്യേുതു.)



(യിസ്രായയല്യരുടെ ദിവര കണക്ും, പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിടെ ടപരുന്നാളും  ടപരഹായും )

1. പുറപ്പാട് 12 : 1 യഹ ാവ ഹ ാശെഹയാട ും അ ഹ ാഹ ാട ും  ിസ്രയ ുംഹേ
െത്ത ശവച്ചു അ  ളിശച്ചയ്തത എശെന്നാൽ: 2 ഈ  ാരും  ിങ്ങൾക്ക 
 ാരങ്ങളുശട ആ ുംഭ ായി ആണ്ടിൽ ഒന്നാും  ാരും ആയി ിഹക്കംും.

2. 12: 6 ഈ  ാരും പതിന്നാലാും തിയ്യതിവശ അതിശ രൂക്ഷിഹക്കംും.
യിസ്രാഹയൽരഭയ ശട കൂട്ടശ ല്ാും രന്ധ്യാര യത്ത അതിശ അറ 
ഹക്കംും. (രന്ധ്യാര യത്ത = 15 ആും തീയതി)

ഇസ്രാഹയലിൽ േിവരും ആ ുംഭിക്ക ന്നത് രൂ യ അസ്ത യും കഴിഞ്ഞ (ഹലവയർ 23 :32 )
കുറഞ്ഞത്  ൂന്ന  ക്ഷസ്തങ്ങൾ വയക്ത ായി കാം വാൻ കഴിയ ന്ന ര യും ആം.്
അഹതഹപാശല,  ാസ്തിയിഹലാ പകഹലാ ഉള്ള കുറച്ചു ര യശത്തയ ും രാധാ ംയായി
ഉള്ളത ഹപാശല പൂർം േിവസ്സും ആയി എണ്ണുന്ന .



(യയശുവിടെ കാല്ടത്ത ഗല്ീല്യരുടെ ഭാഷാ സ്പയയാഗങ്ങൾ )

മലയാളെിൽ "ഒന്് േണ്ടു ദിവസം" എന് പ്പനയാഗം "അധികം താമസിയാതത" എന്ാണ്
അർത്ഥമാക്കുന്ത.് എന്ാൽ "അഞ്ാറുദിവസം" എന് പ്പനയാഗം കാണിക്കുന്ത് "വളതേ
ഏതറ താമസിക്കും" എന്താണ.് പതക്ഷ, മലയാളം അറിയാെ ഒേു ഭാഷക്കാേൻ തതെ
ഭാഷയിനലക്കു ഈ പ്പനയാഗങ്ങൾ പേിഭാഷതപടുെുനപാൾ, ആദയനെത് "ഒനന്ാ
അതല്ലെിൽ കൂടിനപായാൽ േനണ്ടാ ദിവസങ്ങൾ" എന്ും േണ്ടാമനെത് "അഞ്്
അതല്ലെിൽ ആറ് ദിവസങ്ങൾ" എന്് മാപ്തനമ പ്ഗഹിക്കൂ.
ഇതുനപാതല, ഗലീലിയൻ അേമായ/ ഹീപ്ബൂ ഭാഷയിതല ഒേു പ്പനയാഗം ആണ് " മൂന്് ോവും
മൂന്ു പകലും" എന്ത്. ഇതിനർത്ഥം "അധികം താമസിക്കാതത" എനന്ാ "മൂന്ാം ദിവസം"
എനന്ാ ആണ്.
ഞാൻ ഇതിനായി അവലംബിച്ചിേിക്കുന്ത് “ചാഡ് നബർഡ്” എന് പ്കിസ്തീയ
എഴുെുകാേതനയും ഒേു യഹൂദ പ്കിസ്തയാനിയും ഹീപ്ബൂ പണ്ഡിതനും ആയ നഡവിഡ്
ബാേൺ എന് വയക്തിയുതട എഴുെുകളും ആണ്.



(യയശുവിടെ കാല്ടത്ത ഗല്ീല്യരുടെ ഭാഷാ സ്പയയാഗങ്ങൾ )

ഉദാഹേണെിന് പുറപാട് 4 ആം അധയായം 10 ആം വാകയം നനാക്കാം. (നമാതേ
യനഹാവനയാടു: കർൊനവ, മുനപ തതന്യും നീ അടിയനനാടു സംസാേിച്ചനേഷവും
ഞാൻ വാക്സാമർത്ഥയമുള്ളവനല്ല; ഞാൻ വിക്കനും തടിച്ചനാവുള്ളവനും ആകുന്ു എന്ു
പറഞ്ഞു.) അവിതട “മുനപ തതന്യും” എന്തു ഹീപ്ബുവിൽ ( מֹול֙  “ִמתְּ മിനമാൽ”= ഇന്തല
ם ש ֹׁ֔ ִמִשלְּ “മ്ശിൽനോം” = മൂന്് മുതൽ, ) എന്ാണ്. ഇത് മലയാളെിൽ പേിഭാഷ
തപടുെിയാൽ "മൂന്് ദിവസം മുൻപ്" അഥവാ "തനലതിതെ തനലന്ാളിതെ തനലന്ാൾ"
എന്ാണ.് എന്ാൽ, നമാേ അർത്ഥമാക്കിയത് "മുൻപ് ഒേിക്കലും" എന്താണ.് "നമാൽ
േിംനോം" എന്ത് ഹീപ്ബൂ ഭാഷയിതല “കഴിഞ്ഞ കാലം“ എന് ഒേു പദപ്പനയാഗം മാപ്തം
ആണ.്

Hebrew original : ם מֹולגַּ םִמתְּ םגַּ שֹׁ ִמִשלְּ -ഗം മ്തമമോൽ ഗം മ്ശിൽമ ോം



(യയശുവിടെ കാല്ടത്ത ഗല്ീല്യരുടെ ഭാഷാ സ്പയയാഗങ്ങൾ )

.



(യയശുവിടെ കാല്ടത്ത ഗല്ീല്യരുടെ ഭാഷാ സ്പയയാഗങ്ങൾ )

.



യയശു സ്കിര  തുവിടെ കല്ലറവാരടത്ത കുറിച്ചുള്ള സ്പവചനങ്ങൾ 
(മൂന്നു രാവും  മൂന്നു പകല്ും )

1. മൊയി  12 :38 അനപാൾ ോപ്സ്തിമാേിലും പേീേന്മാേിലും ചിലർ അവനനാടു: ഗുനോ, 
നീ ഒേു അടയാളം തചയ്തുകാണ്മാൻ ഞങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്ു എന്ു പറഞ്ഞു. അവൻ 
അവനോടു ഉെേം പറഞ്ഞതു: 39 “നദാഷവും വയഭിചാേവുമുള്ള തലമുറ അടയാളം 
തിേയുന്ു; നയാനാപ്പവാചകതെ അടയാളമല്ലാതത അതിന്ു അടയാളം ലഭിക്കയില്ല.
40 നയാനാ കടലാനയുതട വയറ്റിൽ മൂന്ു ോവും മൂന്ു പകലും ഇേുന്തു നപാതല 
മനുഷയപുപ്തൻ മൂന്ു ോവും മൂന്ു പകലും ഭൂമിയുതട ഉള്ളിൽ. (നയേുവിനനാടു  
സംസാേ ഭാഷ ആയ അേമായ ഭാഷയിൽ ോപ്സ്തിമാേും പേീേന്മാേും
അവിേവസനൊതട നചാദിച്ചനപാൾ, സംസാേ ഭാഷയിൽ അവർക്കു തകാടുെ 
മറുപടി.)

2. നയാനാ 1 :17 നയാനതയ വിഴുനങ്ങണ്ടതിന്ു യനഹാവ ഒേു മഹാമത്സയതെ 
കല്പിച്ചാക്കിയിേുന്ു. അങ്ങതന നയാനാ മൂന്ു ോവും മൂന്ു പകലും മത്സയെിതെ 
വയറ്റിൽ കിടന്ു.



(മൂന്നു രാവും  മൂന്നു പകല്ും ) Old Testament

1. എനേർ 4 :15 അതിന്ു എനേർ തമാർതെഖായിനയാടു മറുപടി പറവാൻ കല്പിച്ചതു.
16 നീ തചന്ു േൂേനിൽ ഉള്ള എല്ലാതയഹൂദന്മാതേയും ഒന്ിച്ചുകൂട്ടി: നിങ്ങൾ മൂന്ു 
ദിവസം ോവും പകലും തിന്ുകനയാ കുടിക്കനയാ തചയ്യാതത എനിക്കു നവണ്ടി 
ഉപവസിപിൻ; ഞാനും എതെ ബാലയക്കാേെികളും അങ്ങതന തനന് ഉപവസിക്കും; 
പിതന് ഞാൻ നിയമപ്പകാേമതല്ലെിലും ോജാവിതെ അടുക്കൽ തചല്ലും; ഞാൻ 
നേിക്കുന്ു എെിൽ നേിക്കതട്ട.



യയശു സ്കിര  തുവിടെ കല്ലറവാരടത്ത കുറിച്ചുള്ള സ്പവചനങ്ങൾ 
(മൂന്നാം നാൾ)

1 .  മൊയി 16 : 21 അന്ു മുതൽ നയേു താൻ തയേൂേനലമിൽ തചന്ിട്ടു, മൂപന്മാർ, 
മഹാപുനോഹിതന്മാർ, ോപ്സ്തിമാർ എന്ിവോൽ പലതും സഹിച്ചു തകാല്ലതപടുകയും മൂന്ാം 
നാൾ ഉയിർതെഴുനന്ൽക്കയും നവണ്ടതു എന്ു േിഷയന്മാനോടു പ്പസ്താവിച്ചു തുടങ്ങി. -
ലൂനക്കാസ് 9:22, മർനക്കാസ് 8:31    (പഴയ നിയമ പ്പവചനം)

2 . മൊയി 17 : 22 അവർ ഗലീലയിൽ സഞ്േിക്കുനപാൾ നയേു അവനോടു: “മനുഷയപുപ്തൻ 
മനുഷയേുതട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കതപടുവാറായിേിക്കുന്ു. 23 അവർ അവതന തകാല്ലുകയും മൂന്ാം 
നാൾ അവൻ ഉയിർതെഴുനന്ൽക്കയും തചയ്യും” എന്ു പറഞ്ഞു; അവനോ ഏറ്റവും ദുുഃഖിച്ചു. 
(പഴയ നിയമ പ്പവചനം)



യയശു സ്കിര  തുവിടെ കല്ലറവാരടത്ത കുറിച്ചുള്ള സ്പവചനങ്ങൾ 
(മൂന്നാം നാൾ) Continued..

3. മൊയി 20 : 18 “നാം തയേൂേനലമിനലക്കു നപാകുന്ുവനല്ലാ; അവിതട മനുഷയപുപ്തൻ 
മഹാപുനോഹിതന്മാർക്കും ോപ്സ്തിമാർക്കും ഏല്പിക്കതപടും; 19 അവർ അവന്ു മേണേിക്ഷ 
കല്പിച്ചു, പേിഹസിപാനും തല്ലുവാനും പ്കൂേിപാനും അവതന ജാതികൾക്കു ഏല്പിക്കും; എന്ാൽ 
മൂന്ാം നാൾ അവൻ ഉയിർതെഴുനന്ല്്കും.” (പഴയ നിയമ പ്പവചനം)

4. 1 തകാേിന്തയർ 15 : 3 പ്കിസ്തു നമ്മുതട പാപങ്ങൾക്കു നവണ്ടി തിേുതവഴുെുകളിൻ പ്പകാേം 
മേിച്ചു അടക്കതപട്ടു 4 തിേുതവഴുെുകളിൻ പ്പകാേം മൂന്ാംനാൾ ഉയിർതെഴുനന്റ്റു 
നകഫാവിന്ും5 പിതന് പന്തിേുവർക്കും പ്പതയക്ഷനായി എന്ിങ്ങതന ഞാൻ പ്ഗഹിച്ചതു തനന് 
നിങ്ങൾക്കു ആദയമായി ഏല്പിച്ചുതന്ുവനല്ലാ. (പഴയ നിയമ പ്പവചനം)



(മൂന്നാം നാൾ)(Old Testament)
1. പുറപാട്  10 : 10 യനഹാവ പിതന്യും നമാതേനയാടു കല്പിച്ചതു: നീ ജനെിതെ അടുക്കൽ 

തചന്ു ഇന്ും നാതളയും അവതേ േുദ്ധീകേിക്ക;11 അവർ വപ്സ്തം അലക്കി, മൂന്ാം 
ദിവസനെക്കു ഒേുങ്ങിയിേിക്കനട്ട; മൂന്ാം ദിവസം യനഹാവ സകല ജനവും കാൺതക 
സീനായിപർവ്വെിൽ ഇറങ്ങും.

2. എനേർ 5 :1 മൂന്ാം ദിവസം എനേർ ോജവപ്സ്തം ധേിച്ചുംതകാണ്ടു ോജധാനിയുതട 
അകതെ പ്പാകാേെിൽ തചന്ു ോജഗൃഹെിതെ നനതേ നിന്ു; ോജാവു 
ോജധാനിയിൽ ോജഗൃഹെിതെ വാതിലിന്ു നനതേ തതെ സിംഹാസനെിൽ 
ഇേിക്കയായിേുന്ു.

3. നഹാനേയ 6 :1 -2  വേുവിൻ നാം യനഹാവയുതട അടുക്കനലക്കു തചല്ലുക. അവൻ നതമ്മ 
കടിച്ചു കീറിയിേിക്കുന്ു; അവൻ തസൌഖയമാക്കും; അവൻ നതമ്മ അടിച്ചിേിക്കുന്ു; അവൻ 
മുറിവു തകട്ടും. േണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടു അവൻ നതമ്മ ജീവിപിക്കും; മൂന്ാം ദിവസം 
അവൻ നതമ്മ എഴുനന്ല്പിക്കും; നാം അവതെ മുപാതക ജീവിക്കയും തചയ്യും.



നാൾ വഴി
ആബീബ് മാസം 12 നു  പ്പഭാതം : നയേു പറഞ്ഞു, "േണ്ടു നാൾ 
കഴിഞ്ഞു തപസഹാ. അന്് മനുഷയപുപ്തതന കുേിേിപാൻ 
ഏല്പിക്കും“ (മൊയി 26 :1,2) (മർനക്കാസ് 14 :1)
ആബീബ് മാസം 14 ദവകുനന്േം : (അഥവാ  15 ആം തീയതി 
തപസഹാ ദിവസം ആേംഭം)
പുറപാട് 12 :18 ഒന്ാം മാസം പതിന്ാലാം തിയ്യതി ദവകുനന്േംമുതൽ ആ മാസം 
ഇേുപതൊന്ാം തിയ്യതി ദവകുനന്േംവതേ നിങ്ങൾ പുളിപില്ലാെ അപം 
തിനന്ണം.



നാൾ വഴി
1 . നയേുവും േിഷയന്മാേും വിേിച്ചിട്ട മാളിക മുറിയിൽ തപസഹാ ഭക്ഷിക്കുവാൻ ഒെു കൂടുന്ു.  
2 . കർെൃ നമേ ോപിക്കതപടുന്ു. (യയശു അപ്പം മുറിച്ചു താൻ അയനകർക്കുയവണ്ടി തകർക്കപ്പപ്പടുന്നത് 
വിശദീകരിക്കുന്നു. വീഞ്ഞ് യതാപ്തം പ്പചയ്തു വാഴ്ത്തി, തപ്പെ രക്തം പാപ യമാചനം നൽകുന്നതായി 
പ്പഖ്യാപിക്കുന്നു.)
3. നയേുവിതന ഒറ്റിതക്കാടുക്കുന്ു.
4. നയേു പിടിക്കതപടുന്ു.
5. നയേുവിതെ വിസ്താേം ആേംഭിക്കുന്ു.
6. പനപ്താസ് നയേുവിതന തള്ളിപറയുന്ു.

A.മത്തായി 26: 17 - 75 

B. മർക്കാസ് 14:12 - 72 

C.ലൂക്കാസ് 22: 7 - 62

D. ക്യാഹന്നാൻ 13: 1-38



സംശയം 
നയാഹന്ാൻ 18: 28 പുലർതച്ചക്കു അവർ നയേുവിതന കയ്യഫാവിതെ അടുക്കൽ നിന്ു 
ആോനെിനലക്കു തകാണ്ടുനപായി; തങ്ങൾ അേുദ്ധമാകാതത തപസഹ 
കഴിപാന്തക്കവണ്ണം ആോനെിൽ കടന്ില്ല.

ഇതിനർത്ഥം, പ്പപസഹാ ഇന്ന് രാപ്തി അയേ ? (അഥവാ ആബീബ്  16 നു)

ഉെേം: ഇവിതട നയേുവിതന തനല ോപ്തിയിൽ പിടിക്കുവാനായി നിനയാഗിക്കതപട്ട 
വതേ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിേിക്കുന്ത്. അവർ അതുവനേയ്്കും തപസഹാ ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 
എന്ാൽ, നയേുവും േിഷയന്മാേും തപസഹാ ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു.



നാൾ വഴി
ആബീബ് മാസം 15 നു  പ്പഭാതം (തപസഹായുതട പ്പഭാതം) :
1. നയേുവിതെ വിസ്താേം തുടേുന്ു. 
2 . പീലാനൊസ് നയേുവിതന കുേിേിക്കുവാൻ ഏല്പിച്ചു തകാടുക്കുന്ു.

A. മത്തായി 27: 1 - 26
B. മർക്കാസ് 15:1 - 15

C. ലൂക്കാസ് 22: 66 – 71, 23: 1-25    
D. ക്യാഹന്നാൻ 18: 28 – 40, 19:1-16



സംശയം 
നയാഹന്ാൻ 19:14 അനപാൾ തപസഹയുതട ഒേുക്കനാൾ ഏകനദേം ആറാം മണിനനേം 
ആയിേുന്ു. അവൻ തയഹൂദന്മാനോടു ഇതാ നിങ്ങളുതട ോജാവു എന്ു പറഞ്ഞു.
ഇതിനർത്ഥം, പ്പപസഹാ ഇന്ന് രാപ്തി അയേ ? അയപ്പാൾ യയശു മരിച്ചത് 
പ്പപസഹായ്ക്കു മുൻപുള്ള ദിവസം അയേ? (അഥവാ ആബീബ്  14 നു പകൽ )
ഉെേം: മലയാളെിൽ ഉള്ള വിവർെനം ഒന്് നനതേ ആക്കിയാൽ ഈ സംേയം 
മാറും, പ്ഗീക്കിൽ  എഴുതിയിേിക്കുന്ത് നനർക്ക് നനർ പേിഭാഷ തപടുെിയാൽ : 
തപസഹാ ഒേുക്കതപട്ടിട്ടു ഇന്് ഉച്ച സമയം ആയിേിക്കുന്ു. 



സംശയം 
Easy English പേിഭാഷ വായിക്കുക: 14 It was about noon on the day when they prepared 
the Passover meal. Pilate said to the Jews, ‘Here is your king!’ 

കാേണം തപസഹാ എന് പ്ഗീക്ക് വാക്കിന് തപസഹാ എന് ദിവസം എന്ും തപസഹാ 
ദിവസെിൽ ഒേുക്കി വച്ചിേിക്കുന് ഭക്ഷണം എന്ും അർഥങ്ങൾ ഉണ്ട.് മുകളിൽ 18 : 28  
ഇൽ ഉള്ളത് നനാക്കുക ...നയേുവിതന പിടിച്ചവർ അതുവതേയ്്കും തപസഹാ ഭക്ഷണം 
കഴിച്ചിട്ടില്ല. തപസഹാ ഒേുക്കി വച്ച് ഇനപാൾ ഉച്ച ആയിേിക്കുന്ു.



John 19:14 Now it was the day of preparation for the Passover; it was about the sixth hour. 
And he said to the Jews, “Behold, your King!”
13907 Ην {i-mee’} Verb: imperfect active indicative 3rd person singular - To be, to exist, to 
happen, to be present.
13908 Δε {deh} Conjunction- But, moreover, and, etc. 
13909 παρασκευη {par-ask-yoo-ay’} Noun: nominative singular feminine - 1) a making 
ready, preparation, equipping  2) that which is prepared, equipment  3) in the NT in a Jewish 
sense, the day of preparation  3a) the day on which the Jews made necessary preparation 
to  celebrate a sabbath or a feast 



13910 Τoυ {ho} Article: genitive singular neuter 1) the  2) this, that, these, etc.
13911 Πασχα {pas’-khah} Noun: genitive singular neuter - 1) the paschal sacrifice (which was 
accustomed to be offered for  the people’s deliverance of old from Egypt)  2) the paschal lamb, i.e. 
the lamb the Israelites were accustomed to  slay and eat on the fourteenth day of the month of 
Nisan (the  first month of their year) in memory of the day on which their  fathers, preparing to 
depart from Egypt, were bidden by God to  slay and eat a lamb, and to sprinkle their door posts with 
its  blood, that the destroying angel, seeing the blood, might pass  over their dwellings; Christ 
crucified is likened to the slain  paschal lamb  3) the paschal supper  4) the paschal feast, the feast 
of the Passover, extending from the  14th to the 20th day of the month Nisan 
13912 Ωρα {ho’-rah} Noun: nominative singular feminine - 1) a certain definite time or season 
fixed by natural law and  returning with the revolving year  1a) of the seasons of the year, spring, 
summer, autumn, winter  2) the daytime (bounded by the rising and setting of the sun), a day  3) a 
twelfth part of the day-time, an hour, (the twelve hours of  the day are reckoned from the rising to 
the setting of the sun)  4) any definite time, point of time, moment 



13913 Ην {i-mee’} Verb: imperfect active indicative 3rd person singular - To be, to exist, to 
happen, to be present.
13914 Ως {hoce} Conjunction - As, like, even as, etc. 
13915 Εκτη {hek’-tos} Adjective: nominative singular feminine 1) the sixth 
13916 Και {kahee} Conjunction –And, also, even, indeed, but.
13917Λεγει {leg’-o } Verb: present active indicative 3rd person singular - 1) to say, to speak  

1a) affirm over, maintain  1b) to teach  1c) to exhort, advise, to command, direct  1d) to 
point out with words, intend, mean, mean to say  1e) to call by name, to call, name  1f) to 
speak out, speak of, mention 

13918 Τoις {ho} Article: dative plural masculine - 1) the  2) this, that, these, etc. 



വിേുദ്ധ നവദപുസ്തക െിതല പുസ്തകങ്ങൾ അനനയാനയം 
വിപേീതം ആകില്ല. അതിനാൽ തതന് മുൻപുള്ള മൂന്ു

പുസ്തകങ്ങളിൽ ഉള്ളതിതന നാലാമതെ പുസ്തകം എതിർക്കില്ല. 
ഒേു പതക്ഷ, നാലു പുസ്തകങ്ങളും ഒനേ വയക്തി പേിഭാഷ 

തപടുെിയിേുന്ു എെിൽ ഇതുനപാതല സംേയജനകം ആയ 
ഒേു പേിഭാഷ നാലാം പുസ്തകെിൽ വേില്ലായിേുന്ു.



നാൾ വഴി

ആബീബ് മാസം 15 നു  തപസഹായുതട ഉച്ച  : (അഥവാ ആറാം മണിക്കൂർ )
1 . നയേു കുേിേിക്കതപടുന്ു.
2 . നദേതമല്ലാം ഇേുട്ടിൽ ആകുന്ു. A. മത്തായി 27: 27 – 49

B. മർക്കാസ് 15:16 - 36
C. ലൂക്കാസ് 23: 26-43    

D. ക്യാഹന്നാൻ 19:17 - 27



നാൾ വഴി
ആബീബ് മാസം 15 നു  തപസഹായുതട ദവകുനന്േം : (അഥവാ ഒൻപതാം മണിക്കൂർ )

1 . നയേു കുേിേിൽ മേിക്കുന്ു.
2 . നയേുവിതെ മൃതേേീേം കല്ലറയിൽ അടക്കതപടുന്ു.
*മർനക്കാസ് 15 :42 ദവകുനന്േമായനപാൾ േബ്ബെിതെ തലനാളായ ഒേുക്കനാൾ ആകതകാണ്ടു നപ്േഷ്ഠമപ്ന്തിയും ദദവോജയതെ 

കാെിേുന്വനുമായ അേിമത്ഥയയിതല നയാനസഫ് വന്ു ദധേയനൊതട പീലാതൊസിതെ അടുക്കൽ തചന്ു നയേുവിതെ േേീേം 
നചാദിച്ചു.
* ലൂനക്കാസ് 23 : 53 അതു ഇറക്കി ഒേു േീലയിൽ തപാതിഞ്ഞു പാറയിൽ തവട്ടിയിേുന്തും ആതേയും ഒേിക്കലും തവച്ചിട്ടില്ലാെതുമായ 
കല്ലറയിൽ തവച്ചു. അന്ു ഒേുക്കനാൾ ആയിേുന്ു, േബ്ബെും ആേംഭിച്ചു.

യയശു കേറയിൽ ഒന്നാം നാൾ (പുളിപ്പിോത്ത അപ്പത്തിപ്പെ ഉത്സവം ഒന്നാം നാൾ-
ശബ്ബത്തിപ്പെ ഒരുക്കനാൾ - പ്പവള്ളിയാഴ്ച പകൽ തീരും മുൻപ് )

A. മത്തായി 27: 50 - 66 B. മർക്കാസ് 15:37 - 47
C. ലൂക്കാസ് 23: 47-56    D. ക്യാഹന്നാൻ 19:30 - 42



നാൾ വഴി
ആബീബ് മാസം 16 നു  ആ ആഴ്ചയിതല േബ്ബെ് (േനിയാഴ്ച ോപ്തിയും പകലും )

(പുളിപില്ലാെ അപെിതെ ഉത്സവം ആയതിനാൽ ആ േബ്ബെു വലിയ േബ്ബെു 
ആയിേുന്ു. നയാഹന്ാൻ 19: 31)

*ലൂനക്കാസ്  23  : 54 ഗലീലയിൽ നിന്ു അവനനാടുകൂതട നപാന് പ്സ്തീകളും 
പിന്ാതല തചന്ു കല്ലറയും അവതെ േേീേം തവച്ച വിധവും കണ്ടിട്ടു 55 
മടങ്ങിനപായി സുഗന്ധ്വർഗ്ഗവും പേിമളദതലവും ഒേുക്കി; കല്പന 
അനുസരിച്ചു ശബ്ബത്തിൽ സവസ്ഥമായിരന്നു.
യയശു കേറയിൽ രണ്ടാം നാൾ - ആഴ്ചയിപ്പെ ശബ്ബത്ത് - ശനിയാഴ്ച രാവും 

പകെും - പുളിപ്പിോത്ത അപ്പത്തിപ്പെ ഉത്സവം രണ്ടാം ദിവസം 



നാൾ വഴി
ആബീബ് മാസം 16 നു സന്ധ്യ (ആബീബ് 17, ഞായറാഴ്ച   ആേംഭം)

യയശു കേറയിൽ മൂന്നാം നാൾ - ആഴ്ചയുപ്പട ഒന്നാം നാൾ ആരംഭം - ഞായറാഴ്ച
ഒന്നാം യാമം  - പുളിപ്പിോത്ത അപ്പത്തിപ്പെ ഉത്സവം മൂന്നാം നാൾ.



നാൾ വഴി
ആബീബ് മാസം 17 നു  ഞായറാഴ്ച പ്പഭാതം

1 . യയശു  ഉയിർപ്പത്തഴുയന്നറ്റു. (മൂന്നാം നാൾ )
മർനക്കാസ് 16 : 1  േബ്ബെു കഴിഞ്ഞനേഷം മഗ്ദലക്കാേെി മറിയയും യാനക്കാബിതെ അമ്മ മറിയയും 
േനലാമയും തചന്ു അവതന പൂനേണ്ടതിന്ു സുഗന്ധ്വർഗ്ഗം വാങ്ങി.2 ആഴ്ചവട്ടെിതെ ഒന്ാം നാൾ 
അതികാലെു സൂേയൻ ഉദിച്ചനപാൾ അവർ കല്ലതറക്കൽ തചന്ു: ….. 6 അവൻ അവനോടു: പ്ഭമിനക്കണ്ടാ; 
പ്കൂേിക്കതപട്ട നസറായനായ നയേുവിതന നിങ്ങൾ അനനവഷിക്കുന്ു; അവൻ ഉയിർതെഴുനന്റ്റു; 
അവൻ ഇവിതട ഇല്ല; അവതന തവച്ച േലം ഇതാ.
യയശു കേറയിൽ നിന്നും മൂന്നാം നാൾ ഉയിർത്തു  - ആഴ്ചയുപ്പട ഒന്നാം നാൾ -
ഞായറാഴ്ച പകെിപ്പെ ആദയ മണിക്കൂർ - പുളിപ്പിോത്ത അപ്പത്തിപ്പെ ഉത്സവം മൂന്നാം 
നാൾ.



യഹൂദ കെണ്ടർ

ആധുനിക കണക്ക് കൂട്ടൽ ഉപനയാഗിച്ച് പുോതന യഹൂദ ദിവസങ്ങൾ കണക്കു കൂട്ടുവാൻ 
പ്േമിച്ചാൽ കൃതയമായ വിവേം ലഭിക്കുവാൻ സാധയത തുനലാം കുറവാണ് കാേണം പ്ഗിനഗാറിയൻ 
കലണ്ടറും ജൂലിയൻ കലണ്ടറും ഏകനദേ കണക്കുകൾ പ്പകാേം തയ്യാർ തചയ്തത് ആണ്. അതിൽ 
തതന് കൂട്ടലുകളും കുറയ്്കലുകളും നടന്ിട്ടുണ്്ട. യഹൂദ കലണ്ടറിൽ ദിവസവും മണിക്കൂറും 

ആഴ്ചയും മാസവും എല്ലാം ഓനോ നദേെു ചപ്േൻ ഉദിക്കുന്തും സൂേയതെ ഉദയാസ്തമയങ്ങളും 
ആപ്േയിച്ചിേിക്കും. അതിനാൽ, ദദവമക്കൾക്ക് ഏറ്റവും അനുനയാജയം വിേുദ്ധ നവദപുസ്തകം 

പഠിപിക്കുന് വസ്തുതകൾ ഉപനയാഗിച്ചുള്ള കണക്കു കൂട്ടൽ ആയിേിക്കും.



ഉപരംഹാരം 
പൌനലാസ് ഇപ്പകാേം എഴുതി 

"എന്ാൽ സനഹാദേന്മാനേ, ഞാൻ നിങ്ങനളാടു സുവിനേഷിച്ചതും നിങ്ങൾക്കു 
ലഭിച്ചതും നിങ്ങൾ നില്്കുന്തും നിങ്ങൾ വിേവസിച്ചതും വൃഥാവതല്ലന്ു വേികിൽ 
നിങ്ങൾ േക്ഷിക്കതപടുന്തുമായ സുവിനേഷം നിങ്ങൾ പിടിച്ചുതകാണ്ടാൽ ഞാൻ 
ഇന്വിധം നിങ്ങനളാടു സുവിനേഷിച്ചിേിക്കുന്ു എന്ു നിങ്ങതള ഓർപിക്കുന്ു. പ്കിസ്തു
നമ്മുതട പാപങ്ങൾക്കു നവണ്ടി തിേുതവഴുെുകളിൻ പ്പകാേം മേിച്ചു അടക്കതപട്ടു 
തിേുതവഴുെുകളിൻ പ്പകാേം മൂന്ാംനാൾ ഉയിർതെഴുനന്റ്റു നകഫാവിന്ും  പിതന് 
പന്തിേുവർക്കും പ്പതയക്ഷനായി എന്ിങ്ങതന ഞാൻ പ്ഗഹിച്ചതു തനന് നിങ്ങൾക്കു 
ആദയമായി ഏല്പിച്ചുതന്ുവനല്ലാ" (1 തകാേിന്തയർ 15 :1 -5 )



ഉപരംഹാരം 
വിേുദ്ധ നവദപുസ്തകെിതല വിവേങ്ങൾ നയാജിപിച്ചു പഠിക്കുനപാൾ, നയേു ആബീബ് 
മാസെിതല തപസഹായുതട ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞു കുേിേിക്കതപട്ടു മേിച്ചു 
അടക്കതപട്ടു. മൂന്ാം നാൾ ആയ ആഴ്ചയുതട ആദയ ദിവസം ഉയിർതെഴുനന്റ്റു 
മഗ്ദലനക്കാേെി  മറിയാമിന് പ്പതയക്ഷനായി. നയേു േണ്ടു ോപ്തിയും മൂന്് പകലും 
(ആതക മൂന്ു ദിവസങ്ങൾ) കല്ലറയ്്കുള്ളിൽ ആയിേുന്ു

തിേുതവഴുെുപ്പകാേം എന്ത് എഴുതതപട്ടുനവാ, അത് എഴുതതപട്ടതുനപാതല നിവൃെി 
ആയി. ദദവം ഏവതേയും അനുപ്ഗഹിക്കുമാറാകതട്ട,

ആയമൻ 


