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ക്രിസ്ത്യാനിരളാണ് എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് ഈ 
സ്യം അറിയാമമാ....??? 

🏻 🏻 🏻 🏻 🏻 🏻 🏻 

 

ക്രിസ്ത്ു ശിഷ്യൻമാരുടെ മരണം എങ്ങടന? 

പീഡനങ്ങള ം അസഹിഷ്ണു്യും വർദ്ധിക്കുന്ന 
രാലഘട്ടത്തിൽ ആദിമ അപ്പസ്തമ്ാലൻമാരുടെയും 

സഭാപി്ാക്കൻമാരുടെയും മരണം എങ്ങടനയായിരുന്നു 
എന്നറിയുന്നത് നന്നായിരിക്കും. 
 

1. മത്തായി 
എമ്യാപയയിൽ ടവച്ച് വാൾടരാണ്ടു ടവട്ടി, രക്തസാക്ഷി്വം 
വഹിച്ച . 
 

2. മർമക്കാസ്ത 

ഈജിപ്്ിടല അലക്സാക്ണ്ടിയായിൽ രു്ിരരളിൽ ടരട്ടി, 
ട്രുവീഥിരളിൽ രൂെി മരണം വടര വലിച്ചിഴച്ച . 
 

3. ലൂമക്കാസ്ത (വവദയൻ – ചരിക്്രാരൻ ) 

ക്രീസിൽ ടവച്ച് ക്രിസ്ത്ുവിടന ക്പസംരിച്ച്ിന്ടറ ശിക്ഷയായി 
്ൂക്കിടക്കാന്നു. 
 

4. മയാഹന്നാൻ 

്ിളച്ച എണ്ണയിൽ ടരാലലാനായി ഇട്ട ടവങ്കിലും 
അത്ഭു്രരമായി രക്ഷടപ്പട്ട . പിന്നീട് പടമാസ്ത എന്ന 
ദവീപിമലക്ക് നാെുരെത്തി. മുമ്പ് നാെുരെത്തിയ 
രുറ്റവാളിരള ടെ എലല രള ം ്ലമയാട്ടിരള ം ടരാണ്ടു 
നിറഞ്ഞ ദവീപിൽ ടവച്ച് അമപ്പാസ്ത്ലൻ, പു്ിയനിയമത്തിടല 
ക്പവചന ക്രന്ഥമായ ടവളിപാട് പുസ്ത്രം രചിച്ച . പിന്നീട് 
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സവ്ക്രനാക്കിയ മയാഹന്നാൻ ്ുർക്കിയിമലക്ക് മെങ്ങി 
അവിടെ സഭരള ടെ മന്യ്വം ഏടറ്റെുത്തു. 
അമപ്പാസ്ത്ലൻമാരിൽ സമാധാനമത്താടെ മരിച്ച ഏര 
വയക്തിയും മയാഹന്നാനാടണന്ന് ചരിക്്ം പറയുന്നു. 
 

5. പമക്്ാസ്ത 

്ല രീഴായി ക്രൂശിക്കടപ്പട്ട . ്ടന്ന ക്രൂശിക്കുവാൻ 
ടരാണ്ടുമപായവമരാട് ക്രിസ്ത്ുമരിച്ച്ിനു ്ുലയമായി 
മരിക്കുവാൻ ്ാൻ മയാരയനടലലന്നും, അ്ിനാൽ ്ലരീഴായി 
ക്രൂശിക്കണടമന്നും അഭയർത്ഥിച്ച്ിനാൽ അങ്ങടന 
ടചയ്്്ായി സഭാചരിക്്രാരൻമാർ മരഖടപ്പെുത്തുന്നു. 
 

6. യാമക്കാബ് (ടസബദിയുടെ മരൻ) 

അപ്പ. ക്പവർത്തനങ്ങൾ 12:1-19 വായിക്കുമമ്പാൾ യാമക്കാബ് 
വാള ടരാണ്ടു ടരാലലടപ്പട്ട്ായി രാണുന്നു. പു്ിയ്ായി 
ഭരണത്തിമലറിയ ടഹമരാദാവായ അക്രിപ്പാവ്, മറാമാക്കാടര 
ക്പസാദിപ്പിക്കുവാൻ പു്ിയ്ായി രൂപടമെുത്ത വിശവാസ 

വൃന്ദത്തിന്ടറ മന്ാക്കടള പീഡിപ്പിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ച . 
യാമക്കാബിടന പിെിച്ച് ടരാലല വാനുള്ള 
സ്ഥലടത്തത്തിയമപ്പാൾ, യാമക്കാബിടന്ിടര 
ആമക്ഷപമുന്നയിച്ച മനുഷ്യൻ വദവഭക്തന്ടറ ടപരുമാറ്റം 
രണ്ട് ആരൃഷ്ടനായി അവിടെ ടവച്ച  ്ടന്ന മയശുവിടന 
സവീരരിച്ച , യാമക്കാബിടനാപ്പം ്ടന്നയും 
വധിക്കണടമന്നാവശയടപ്പട്ട് മരണടത്ത വരിച്ച . 
 

7. അക്രമയാസ്ത 

പ്ിനഞ്ാം നൂറ്റാണ്ടിടല ചരിക്്രാരൻ മഡാർമൻ നയൂമാൻ 
മരഖടപ്പെുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങടനയാണ്, AD 69 ൽ 
അക്രമയാസ്ത പെിഞ്ഞാറൻ ക്രീസിലുള്ള പക്ൊസിമലക്ക് മപായി. 
അവിെുടത്ത മറാമൻ ടക്പാ -മരാൺസലായ ഈജറ്റസുമായി 
വിശവാസ സംവാദത്തിമലർടപ്പട്ട . അവസാനം, ക്രിസ്ത്ു 
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വിശവാസം ഉമപക്ഷിച്ചിടലലങ്കിൽ പീഡിപ്പിച്ച  ടരാലല ടമന്നു 
പറഞ്ഞു. പടക്ഷ അക്രമയാസ്ത വിശവാസം ഉമപക്ഷിക്കുവാൻ 
്യ്യാറലലായിരുന്നു. ്ുെർന്ന് ഈജിറ്റസ്ത അക്രമയാസിടന 
പൂർണ പീഡനത്തിനും ക്രൂശുമരണത്തിനും വിധിച്ച . 
ശാരീരിര പീഡനത്തിന് മശഷ്ം രൂെു്ൽ സമയം രഷ്ട് 
അനുഭവിക്കുവാനായി ആണിരൾ അെിക്കാട് രുരിശിൽ 
ടരട്ടിയിെുരയാണുണ്ടായത്. രണ്ടു ദിവസം രുരിശിൽ രിെന്ന 
അക്രമയാസ്ത വഴി മപാക്കമരാെു മപാലും ആ രഷ്ട്യിലും 
സുവിമശഷ്ം ക്പസംരിച്ച . 
 

8. ഫിലിമപ്പാസ്ത 

മയശുവിന്ടറ ആദയടത്ത ശിഷ്യനായ ഫിലിമപ്പാസ്ത പിന്നീട് 
ഏഷ്യയിൽ മിഷ്ണറിയായി മാറി. ഈജിപ്ഷ്യൻ പട്ടണമായ 
ടഹലിമയാടപാലീസിൽ ടവച്ച് പിെിക്കടപ്പട്ട ഫിലിമപ്പാസിടന 

പീഡിപ്പിച്ച് ജയിലിലെക്കുരയും, പിന്നീട് AD 54 ൽ 
്ൂക്കിടക്കാലല രയും ടചയ്്ു. 
 

9. ബർത്തിമലാമിയ 

ബർത്തിമലാമിയ ഇരയയുൾടപ്പടെ വിവിധ രാജയങ്ങളിൽ 
സഞ്രിച്ച  സുവിമശഷ്ം ക്പസംരിച്ച . അക്ഷമരായ 
വിക്രഹാരാധിരൾ ബർത്തിമലാമിയാടയ ഉപക്ദവിച്ച്ിനു 
മശഷ്ം ക്രൂശിച്ച  എന്ന് ഒരിെത്തു രാണുമമ്പാൾ, ജീവമനാടെ 
ട്ാലിയുരിച്ച മശഷ്ം ്ല ടവട്ടിക്കളഞ്ഞു എന്ന് മടറ്റാരിെത്തും 
രാണുന്നു. 
 

10. മ്ാമസ്ത 

മ്ാമസ്ത ക്രീസിലും, ഇരയയിലും സഞ്രിച്ച് സുവിമശഷ്ം 
ക്പസംരിച്ച . മരരളത്തിലും, പഞ്ാബിലുമായി രണ്ട് 
മ്ാമാശ്ലീഹാ പാരമ്പരയങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. സുവിമശഷ് 

ക്പസംരങ്ങൾ നിമിത്തം ക്പാമദശിര മന്ൃ്വടത്ത 
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ക്പമരാപിപ്പിച്ച മ്ാമസിടന രുരംടരാണ്ടു രുത്തിടക്കാന്നു 
എന്ന്ാണ് പാരമ്പരയം. 
 

11. മത്തായി 
ക്രിസ്ത്ു ശിഷ്യനായി മാറിയ ചുങ്കക്കാരൻ മത്തായി, 
എമ്യാപയയിൽ സുവിമശഷ്ം അറിയിക്കടവ, രാജാവിന്ടറ 
അധാർമ്മിര ജീവി്ടത്ത മചാദയം ടചയ്യ ര നിമിത്തം, 

രാജാവായ ടഹർട്ടാക്കസിന്ടറ വാൾക്കാരൻ പുറരിൽ നിന്ന് 
രുത്തിടക്കാന്നുടവന്നാണ് ഐ്ിഹയം. 
 

12. അൽഫായുടെ മരനായ യാമക്കാബ് 

ഏറ്റവും രൂെു്ൽ രാലം ജീവിച്ചിരുന്നത് 
യാമക്കാബായിരിക്കും, ഒരു പടക്ഷ മയാഹന്നാൻ മാക്്മമ 
അമേഹടത്തക്കാൾ രൂെു്ൽ രാലം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട ണ്ടാവൂ. 
94-mw വയസിൽ അമേഹടത്ത അെിച്ച ം, രലല ടരാടണ്ടറിഞ്ഞും 
പീഡിപ്പിച്ച്ിനു മശഷ്ം മരത്തിന്ടറ ശിഖരം ടരാണ്ട് 
്ലക്കെിച്ച  ടരാടന്നന്ന് ചരിക്്രാരനായ മഫാക്സ്ത 

മരഖടപ്പെുത്തുന്നു. 
 

13. ്ോയി ( യൂദാടയന്നും അറിയടപ്പെുന്നു.) 
AD 72 ൽ എമഡസ എന്ന പട്ടണത്തിൽ (്ുർക്കിയിലും, 

ക്രീസിലും ഈ മപരിൽ പട്ടണങ്ങള ണ്ട്) ക്രൂശിക്കടപ്പട്ട . 
 

14. എരിവുരാരനായ ശിമമാൻ 

ആക്ഫിക്കയുടെ പെിഞ്ഞാറൻ ്ീരമായ മൗറിറ്റാനിയ എന്ന 
പട്ടണത്തിൽ സുവിമശഷ്ം ക്പസംരിച്ച മശഷ്ം ഇംഗ്ലണ്ടിമലക്കു 
മപായ ശിമമാൻ, AD 74ൽ അവിടെ ടവച്ച  ക്രൂശിക്കടപ്പട്ട . 
 

മയാഹന്നാടനാഴിടര രർത്താവിന്ടറ എലലാ 
ശിഷ്യൻമാരുടെയും സുവിമശഷ്രൻമാരുടെയും 
മരണരാരണം രക്തസാക്ഷി്വം ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് 
നമ്മുടെ രണ്ണ രടള ഈറനണിയിപ്പിക്കുന്ന്ാണ്. 
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മയാഹന്നാനും പീഡനടത്ത അ്ിജീവിച്ച്ിനാലാണ് 

സവാഭാവിരമരണടത്ത പുൽരിയത്. 
 

മറാമർ8:35 ക്രിസ്ത്ുവിന്ടറ സ്തമനഹത്തിൽനിന്നു നടമ്മ 
മവർപിരിക്കുന്ന്ാർ? രഷ്ട്മയാ സങ്കെമമാ ഉപക്ദവമമാ des 
ആപമത്താ വാമളാ? 

 

37 നാമമാ നടമ്മ സ്തമനഹിച്ചവൻ മുഖാരരം ഇ്ിൽ ഒടക്കയും 
പൂർണ്ണജയം ക്പാപിക്കുന്നു. 
 

 38 മരണത്തിമന്നാ ജീവമന്നാ ദൂ്ന്മാർമക്കാ വാഴ്ചരൾമക്കാ 
അധിരാരങ്ങൾമക്കാ ഇമപ്പാഴുള്ള്ിമന്നാ 
വരുവാനുള്ള്ിമന്നാ ഉയരത്തിമന്നാ ആഴത്തിമന്നാ മറ്റ  
യാട്ാരു സൃഷ്ടിമക്കാ 

 

 39 നമ്മുടെ രർത്താവായ മയശുക്രിസ്ത്ുവിലുള്ള 
വദവസ്തമനഹത്തിൽ നിന്നു നടമ്മ മവറുപിരിപ്പാൻ 
രഴിരയിലല എന്നു ഞാൻ ഉടറച്ചിരിക്കുന്നു. 
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