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േറാമർ
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
േറാമ. 1:1സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അേപ്പാസ്തലനായ
പൗേലാസാണ് എഴുത്തുകാരൻ. 16 - മെത്ത
വയസ്സില് നീേറാ േറാമിെന്റ ച്രകവർത്തിയായി
അവേരാധിക്കെപ്പട്ടതിനു മൂന്നു വർഷത്തിനു
േശഷമാണ് യവന പട്ടണമായ െകാരിന്തിൽ വച്ച്
പൗേലാസ് ഈ േലഖനം എഴുതുന്നത.് ൈലംഗിക
അധാർമികതകയിലും വി്രഗഹാരാധനയിലും
മുഴുകി ജീവിച്ചിരുന്ന േപരുേകട്ട ഒരു യവന
നഗരം ൈദവകൃപയുെട ശക്തി മനുഷ്യെന്റ
പാപ സ്വഭാവത്തിൽ െവളിെപ്പടുേമ്പാൾ അവിെട
പരിപൂർണമായ ഒരു മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുന്നത,്
അത് പൗേലാസിെന്റ സാക്ഷ്യംകൂടിയാണ്
സുവിേശഷത്തിെന്റ അന്തസത്തയുെട ഒരു
സംേക്ഷപവും അതിൻെറ ്രപസക്ത ഭാഗങ്ങള ം
ൈദവത്തിെന്റ വിശുദ്ധി, മനുഷ്യെന്റ പാപം,
േയശു്രകിസ്തുവിെല രക്ഷണൃപദ്ധതി.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം 57.
േറാംആണ് ്രപധാനെപ്പട്ടസ്ഥലം.
സ്വീകര ്ത്താവ്
ൈദവത്തിെന്റജനമായി വിളിക്കെപ്പട്ടസഭയുെട
അംഗങ്ങളായ േറാമിെലൈ്രകസ്തവസമൂഹം.
ഉേദ്ദശം
ൈ്രകസ്തവ ഉപേദശങ്ങള െട ചിട്ടയായ
അവതരണമാണ് േറാമാ േലഖനം
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മാനവരാശിയുെട പാപം മുതല് പൗേലാസ്
സംവദിക്കുന്നു ൈദവേത്താട് മത്സരിച്ചത്
മുഖാന്തരം എല്ലാവരും പാപത്തിെന്റ
അടിമകളായി. എന്നാൽ ൈദവം തൻെറ
കൃപയാൽ വിശ്വാസംമൂലം േയശു്രകിസ്തു
മുഖാന്തരം രക്ഷ വാഗ്ദാനം െചയ്യന്നു.
ൈദവത്താൽ നാം നീതീകരിക്കെപ്പടുന്നതു
നിമിത്തം വീെണ്ടടുപ്പ് ്രപാപിക്കുന്നു േയശുവിൻ
രക്തം നമ്മുെട പാപെത്ത മറക്കുന്നു.
പാപത്തിെന്റ ശിക്ഷയായ മരണത്തില് നിന്നും
ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങെന രക്ഷ്രപാപിക്കാം എന്ന്
പൂർണ്ണവുംയുക്തിെക്കാത്തനിലയിലുംപൗേലാസ്
അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
്രപേമയം
ൈദവനീതി

സംേക്ഷപം
1. പാപത്തിെന്റ ശിക്ഷയും, നീതിയുെട
ആവശ്യകതയും — 1:18-3:20

2. നീതിയായി കണക്കിടുക., നീതീകരണം. —
3:21-5:21

3. നീതിയുെട പകർച്ച, വിശുദ്ധീകരണം — 6:1-
8:39

4. ഇ്രസാേയലിേനാടുള്ള ദിവ്യമായ കരുതൽ —
9:1-11:36

5. നീതീ കരണത്തിെന്റ ്രപാേയാഗികത — 12:1-
15:13

6. വ്യക്തിപരമായസേന്ദശം — 15:14-16:27

1 ൈദവത്തിെന്റ പു്രതനും നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള
ൈദവത്തിെന്റ സുവിേശഷം, 2 ൈദവം
തെന്റ ്രപവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം എഴുതെപ്പട്ട
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വിശുദ്ധേരഖകളിൽ മുമ്പുകൂട്ടി വാഗ്ദത്തം
െചയ്തിട്ട ള്ളതാണ.് 3 ഈ സുവിേശഷം
്രപസംഗിക്കുന്നതിനായി വിളിച്ച് േവർതിരിക്കെപ്പട്ട
അെപ്പാസ്തലനും േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
ദാസനുമായ പൗേലാസ് േറാമയിൽ ൈദവത്തിന്
്രപിയമുള്ളവരും വിശുദ്ധന്മാരായി വിളിക്കെപ്പട്ട
എല്ലാവർക്കുംഎഴുതുന്നത.്

4 നമ്മുെട പിതാവായ ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽ നിന്നും
നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.
5 മനുഷ്യെനന്ന നിലയിൽ ദാവീദിെന്റ
വംശാവലിയിൽ ജനിക്കുകയും മരിച്ചിട്ട്
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കയാൽ വിശുദ്ധിയുെട
ആത്മാവിനാൽ ൈദവപു്രതൻ എന്ന്
ശക്തിേയാെട ്രപഖ്യാപിക്കെപ്പടുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നവനാലേല്ലാ ഞങ്ങൾ 6അവെന്റ
നാമത്തിനായി സകലജാതികള െടയും ഇടയിൽ
വിശ്വാസത്തിന് അനുസരണം വരുേത്തണ്ടതിന്
കൃപയും അെപ്പാസ്തലത്വവും ്രപാപിച്ചത.്
7 അവരിൽ േയശു്രകിസ്തുവിനുള്ളവരായി
വിളിക്കെപ്പട്ട നിങ്ങള ം ഉൾെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

8 നിങ്ങള െട വിശ്വാസം േലാകം മുഴുവനും
്രപസിദ്ധമായിരിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ ആദ്യം
തെന്ന നിങ്ങൾെക്കല്ലാവർക്കും േവണ്ടി എെന്റ
ൈദവത്തിന് േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരം
സ്േതാ്രതം െചയ്യന്നു. 9 ഞാൻ ഇടവിടാെത
നിങ്ങെള ഓർത്തുെകാണ്ട് ൈദേവഷ്ടത്താൽ
എേപ്പാൾ എങ്കിലും നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
വരുവാൻ സാധിേക്കണ്ടതിന് എെന്റ
്രപാർത്ഥനയിൽ എേപ്പാഴും യാചിക്കുന്നു
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10 എന്നുള്ളതിന് അവെന്റ പു്രതെനക്കുറിച്ച ള്ള
സുവിേശഷേഘാഷണത്തിൽ ഞാൻ എെന്റ
ആത്മാവിൽ േസവിക്കുന്ന ൈദവം എനിക്ക്
സാക്ഷി. 11 നിങ്ങെള ഉറപ്പിേക്കണ്ടതിനായി
ചില ആത്മികവരം നിങ്ങൾക്ക് നല്േകണ്ടതിന്,
12 അതായത് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കുമുള്ള
വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങേളാടുകൂെട എനിക്കും
ഒരുമിച്ച് േ്രപാത്സാഹനം ലഭിേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ നിങ്ങെള കാണുവാൻ വാഞ്ചിക്കുന്നു.
13 എന്നാൽ സേഹാദരന്മാേര, എനിക്ക്
മറ്റ ള്ള ജാതികള െടയിടയിൽ ഉള്ളതുേപാെല
നിങ്ങള െടയിടയിലും ചില ഫലം ഉണ്ടാേകണ്ടതിന്
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരുവാൻ പലേപ്പാഴും
ഭാവിച്ച എങ്കിലും ഇതുവെര മുടക്കം വന്നു
എന്നു നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കരുത് എന്നു
ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 14 പരിഷ്കൃതർക്കും
അപരിഷ്കൃതർക്കും, ജ്ഞാനികൾക്കും
ബുദ്ധിഹീനർക്കും ഞാൻ കടക്കാരൻ ആകുന്നു.
15 അങ്ങെന േറാമയിലുള്ള നിങ്ങേളാടും
സുവിേശഷം അറിയിക്കുവാൻ എന്നാൽ
ആേവാളം ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
16 സുവിേശഷെത്തക്കുറിച്ച എനിക്ക്
ലജ്ജയില്ല; വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും, ആദ്യം
െയഹൂദനും പിെന്ന യവനനും അത് രക്ഷക്കായി
ൈദവശക്തിയാകുന്നുവേല്ലാ. 17 അതിൽ
ൈദവത്തിെന്റ നീതി വിശ്വാസം േഹതുവായും
വിശ്വാസത്തിനായിെക്കാണ്ടും െവളിെപ്പടുന്നു.
“നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും” എന്നു
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

18 അനീതിെകാണ്ട് സത്യെത്ത
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തടഞ്ഞുെവയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യരുെട
സകല അഭക്തിക്കും അനീതിക്കും
എതിെര ൈദവത്തിെന്റ േകാപം
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു െവളിെപ്പടുന്നു.
19 എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ൈദവെത്തക്കുറിച്ച്
അറിയുവാൻ കഴിയുന്നിടേത്താളം അവർക്ക്
െവളിവായിരിക്കുന്നു; ൈദവം അവർക്ക്
െവളിെപ്പടുത്തിയേല്ലാ. 20 ൈദവത്തിെന്റ
നിത്യശക്തിയും ദിവ്യസ്വഭാവവും
്രപപഞ്ചസൃഷ്ടിമുതൽ സൃഷ്ടികളിൽക്കൂടി
െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട് അവർക്ക്
ഒഴിവുകഴിെവാന്നും പറയാനാകില്ല. 21 അവർ
ൈദവെത്ത അറിഞ്ഞിട്ട ം അവെന ൈദവമായി
മഹത്വെപ്പടുത്തുകേയാ നന്ദി കേരറ്റ കേയാ
െചയ്യാെത തങ്ങള െട നിരൂപണങ്ങളിൽ
മൂഢരായിത്തീർന്നു, അവരുെട വിേവകമില്ലാത്ത
ഹൃദയം ഇരുണ്ടുേപായി. 22ജ്ഞാനികൾ എന്നു
അവകാശെപ്പട്ട െകാണ്ട്അവർമൂഢരായിേപ്പായി;
23 അക്ഷയനായ ൈദവത്തിെന്റ േതജസ്സിെന
അവർക്ഷയമുള്ള മനുഷ്യൻ, പക്ഷി, നാൽക്കാലി,
ഇഴജാതി എന്നിവയുെട രൂപസാദൃശ്യങ്ങളായി
മാറ്റിക്കളഞ്ഞു.

24 അതുെകാണ്ട് ൈദവം അവെര തങ്ങള െട
ഹൃദയങ്ങളിെല േമാഹങ്ങളിൽ സ്വന്തശരീരങ്ങെള
തമ്മിൽതമ്മിൽ അപമാനിേക്കണ്ടതിന്
അശുദ്ധിയിൽ ഏല്പിച്ച . 25 ൈദവത്തിെന്റ
സത്യം അവർ വ്യാജമാക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു,
സൃഷ്ടാവിന്പകരംസൃഷ്ടിെയആരാധിക്കുകയും
േസവിക്കുകയും െചയ്തു എന്നാൽ ൈദവം
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എേന്നക്കും വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ.ആേമൻ.
26 അതുെകാണ്ട് ൈദവം അവെര
അപമാനരാഗങ്ങളിൽ ഏല്പിച്ച ; അവരുെട
സ്്രതീകൾ തങ്ങള െട സ്വാഭാവികേഭാഗെത്ത
്രപകൃതിവിരുദ്ധമാക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു.
27 അതുേപാെല തെന്ന പുരുഷന്മാരും
സ്വാഭാവികസ്്രതീേഭാഗം വിട്ട അേന്യാന്യം കാമം
ജ്വലിച്ച ആേണാട് ആൺ അവലക്ഷണമായത്
്രപവർത്തിച്ച . ഇങ്ങെന അവർക്ക് തങ്ങള െട
വ്രകതയ്ക്കു േയാഗ്യമായശിക്ഷതങ്ങളിൽതേന്ന
ലഭിച്ച .

28 ൈദവെത്തക്കുറിച്ച ള്ള പരിജ്ഞാനം
അവർ അംഗീകരിക്കാത്തതുെകാണ്ട;്
അവൻ അവെര ്രകമമല്ലാത്തത് െചയ് വാൻ
നികൃഷ്ടബുദ്ധിയിൽ ഏല്പിച്ച . 29 അവർ
സകല അനീതിയും ദുഷ്ടതയും അത്യാ്രഗഹവും
ദുർബ്ബ ദ്ധിയും നിറഞ്ഞവർ; അസൂയ, െകാല,
പിണക്കം, വഞ്ചന, ദുശ്ശീലം എന്നിവയിൽ
മുഴുകിയവർ, 30 അപവാദികൾ, ഏഷണിക്കാർ,
ൈദവേദ്വഷികൾ, നിഷ്ഠൂരന്മാർ, ഗർവ്വിഷ്ഠന്മാർ,
ആത്മ്രപശംസക്കാർ, പുതുേദാഷം
സങ്കല്പിക്കുന്നവർ, മാതാപിതാക്കന്മാെര
അനുസരിക്കാത്തവർ, 31 ബുദ്ധിഹീനർ,
അവിശ്വസ്തർ, വാത്സല്യമില്ലാത്തവർ,
കരുണയില്ലാത്തവർ. 32 ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ
്രപവൃത്തിക്കുന്നവർ മരണേയാഗ്യർ എന്നുള്ള
ൈദവന്യായം അവർ അറിഞ്ഞിട്ട ം അവ
്രപവർത്തിക്കുക മാ്രതമല്ല അവെയ
്രപവർത്തിക്കുന്നവെര അംഗീകരിക്കുകയുംകൂെട
െചയ്യന്നു.
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2
1 അതുെകാണ്ട് വിധിക്കുന്ന ഏത്
മനുഷ്യനുമായുേള്ളാേവ, നിനക്ക് ഒഴിവുകഴിവില്ല;
അന്യെനവിധിക്കുന്നതിൽനീനിെന്നത്തെന്നകുറ്റം
വിധിക്കുന്നു;കാരണംവിധിക്കുന്നനീഅതുതെന്ന
്രപവർത്തിക്കുന്നു. 2 എന്നാൽ ആ വക
്രപവർത്തിക്കുന്നവരുെട േനെര ൈദവത്തിെന്റ
വിധി സത്യാനുസരണമായിരിക്കുന്നു എന്നു നാം
അറിയുന്നു. 3 ആ വക ്രപവർത്തിക്കുന്നവെര
വിധിക്കുകയും എന്നാൽ, അതുതെന്ന
്രപവർത്തിക്കയും െചയ്യന്ന മനുഷ്യാ, നീ
ൈദവത്തിെന്റ വിധിയിൽനിന്നു െതറ്റി ഒഴിയും
എന്നുചിന്തിക്കുന്നുേവാ? 4അല്ല, ൈദവത്തിെന്റ
ദയ നിെന്ന മാനസാന്തരത്തിേലക്കു നടത്തുന്നു
എന്നു അറിയാെത നീ അവെന്റ ദയ, ക്ഷമ,
ദീർഘക്ഷാന്തി എന്നിവ നിസ്സാരമാക്കി
ചിന്തിക്കുന്നുേവാ? 5 എന്നാൽ നിെന്റ
കാഠിന്യത്താലും അനുതാപമില്ലാത്ത
ഹൃദയത്താലും നീ ൈദവത്തിെന്റ നീതിയുള്ള
വിധി െവളിെപ്പടുന്ന േകാപദിവസേത്തക്ക്
നിനക്കുതെന്ന േകാപം സംഭരിച്ച െവക്കുന്നു.
6 അവൻ ഓേരാരുത്തന് അവനവെന്റ
്രപവൃത്തിക്കു തക്ക അളവിൽ പകരം
െകാടുക്കും. 7 നല്ല ്രപവൃത്തിക്കു േവണ്ടുന്ന
സ്ഥിരതേയാെടേതജസ്സ ംമാനവുംഅക്ഷയതയും
അേന്വഷിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യജീവനും,
8 സ്വാർത്ഥരായി സത്യം അനുസരിക്കാെത
അനീതി അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് േകാപവും
േ്രകാധവും െകാടുക്കും. 9 തിന്മ ്രപവർത്തിക്കുന്ന
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ഏത് മനുഷ്യാത്മാവിനും ദുരിതവും തീ്രവദുഃഖവും
ആദ്യം െയഹൂദനും പിെന്ന യവനനും
വരും. 10 എന്നാൽ നല്ലത് ്രപവർത്തിക്കുന്ന
ഏവനും മഹത്വവും മാനവും സമാധാനവും
ആദ്യം െയഹൂദനും പിെന്ന യവനനും
ലഭിക്കും. 11 ൈദവത്തിെന്റ പക്കൽ
മുഖപക്ഷം ഇല്ലേല്ലാ. 12 ന്യായ്രപമാണം
ഇല്ലാെത പാപം െചയ്തവർ ഒെക്കയും
ന്യായ്രപമാണം കൂടാെത നശിച്ച േപാകും;
ന്യായ്രപമാണം ഉണ്ടായിട്ട് പാപം െചയ്തവർ
ഒെക്കയും ന്യായ്രപമാണത്താൽ വിധിക്കെപ്പടും.
13 ന്യായ്രപമാണം േകൾക്കുന്നവരല്ല
ൈദവസന്നിധിയിൽ നീതിമാന്മാർ;
ന്യായ്രപമാണം ആചരിക്കുന്നവരേ്രത
നീതികരിക്കെപ്പടുന്നത.് 14 ന്യായ്രപമാണമില്ലാത്ത
ജാതികൾ ന്യായ്രപമാണത്തിലുള്ള
കാര്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി െചയ്യ േമ്പാൾ
ന്യായ്രപമാണമില്ലാത്ത അവർ തങ്ങൾക്കു
തേന്ന ഒരു ന്യായ്രപമാണം ആകുന്നു.
15 ഇതിനാൽ, അവരുെട മനസ്സാക്ഷി
അവേരാടുകൂെട സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞും അവരുെട
വിചാരങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറ്റം ചുമത്തുകേയാ
്രപതിവാദിയ്ക്കുകേയാ െചയ്തുംെകാണ്ട്
അവർ ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ ്രപവൃത്തി
തങ്ങള െടഹൃദയത്തിൽഎഴുതിയിരിക്കുന്നതായി
കാണിക്കുന്നു; 16 ൈദവം േയശു്രകിസ്തു
മുഖാന്തരം മനുഷ്യരുെട രഹസ്യങ്ങെള എെന്റ
സുവിേശഷ്രപകാരം ന്യായംവിധിക്കുന്ന നാളിൽ
തേന്ന.

17 നീേയാ, െയഹൂദൻ എന്നു വിളിക്കെപ്പട്ട ം,
ന്യായ്രപമാണത്തിൽആ്രശയിച്ച ം 18ൈദവത്തിൽ
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്രപശംസിച്ച ം, ന്യായ്രപമാണത്തിൽ നിന്നു
പഠിക്കയാൽ ൈദവത്തിെന്റ ഇഷ്ടം
അറിഞ്ഞും ഉത്തമമായത് തിരെഞ്ഞടുത്തും
19 ജ്ഞാനത്തിെന്റയും സത്യത്തിെന്റയും
സാരാംശം ന്യായ്രപമാണത്തിൽ നിന്നു നിനക്ക്
ലഭിക്കുകയും െചയ്തതുെകാണ്ടു നീ കുരുടർക്ക്
വഴി കാട്ട ന്നവൻ, 20 ഇരുട്ടിലുള്ളവർക്ക് െവളിച്ചം,
മൂഢെര പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ, ശിശുക്കൾക്ക്
ഉപേദഷ്ടാവ് എന്നു ഉറച്ച മിരിക്കുെന്നങ്കിൽ,
21 അന്യെന ഉപേദശിക്കുന്ന നീ, നിെന്നത്തെന്ന
ഉപേദശിക്കാത്തത് എന്ത?് േമാഷ്ടിക്കരുത്
എന്നു ്രപസംഗിക്കുന്ന നീ േമാഷ്ടിക്കുന്നുേവാ?
22 വ്യഭിചാരം െചയ്യരുത് എന്നു പറയുന്ന നീ
വ്യഭിചാരം െചയ്യന്നുേവാ? വി്രഗഹങ്ങെള
െവറുക്കുന്ന നീ േക്ഷ്രതം കവർച്ച െചയ്യന്നുേവാ?
23 ന്യായ്രപമാണത്തിൽ ്രപശംസിക്കുന്ന നീ
ന്യായ്രപമാണലംഘനത്താൽ ൈദവെത്ത
അപമാനിക്കുന്നുേവാ?

24 “നിങ്ങൾ നിമിത്തം ൈദവത്തിെന്റ നാമം
ജാതികള െടഇടയിൽ ദുഷിക്കെപ്പടുന്നു”

എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 25 നീ
ന്യായ്രപമാണം അനുസരിച്ചാൽ പരിേച്ഛദന
്രപേയാജനമുള്ളതു സത്യം; എന്നാൽ
ന്യായ്രപമാണലംഘിയായാേലാ നിെന്റ പരിേച്ഛദന
അ്രഗചർമമായിത്തീരുന്നു. 26അങ്ങെനെയങ്കിൽ,
അ്രഗചർമി ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ നിയമങ്ങെള
്രപമാണിച്ചാൽ അവെന്റ അ്രഗചർമം
പരിേച്ഛദന എന്നു എണ്ണ കയില്ലേയാ?
27 സ്വാഭാവികമായി അ്രഗചർമിയായവൻ
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ന്യായ്രപമാണം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എങ്കിൽ
തിരുെവഴുത്തും പരിേച്ഛദനയുമുള്ള
ന്യായ്രപമാണലംഘിയായ നിെന്ന അവൻ
വിധിക്കുകയില്ലേയാ? 28 പുറെമ മാ്രതം
െയഹൂദനായവൻ െയഹൂദനല്ല; പുറെമ മാ്രതം
ജഡത്തിലുള്ളത് പരിേച്ഛദനയുമല്ല; 29 അകേമ
െയഹൂദനായവനേ്രതെയഹൂദൻ;അക്ഷരത്തിലല്ല
ആത്മാവിലുള്ള ഹൃദയപരിേച്ഛദനയേ്രത
പരിേച്ഛദന; അങ്ങെനയുള്ളവന് മനുഷ്യരാലല്ല
ൈദവത്താൽതേന്നപുകഴ്ച ലഭിക്കും.

3
1 എന്നാൽ െയഹൂദന് എന്ത്
വിേശഷതയാണുള്ളത?് പരിേച്ഛദനെകാണ്ട് എന്ത്
്രപേയാജനമാണുള്ളത?് 2 സകലവിധത്തിലും
വളെര ഉണ്ട;് ഒന്നാമത് ൈദവത്തിെന്റ
അരുളപ്പാടുകൾ അവരുെട പക്കൽ
വിശ്വസിേച്ചൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു തേന്ന. 3 ചില
യഹൂദർ വിശ്വസിച്ചില്ല എങ്കിൽ എന്ത,്
അവരുെട അവിശ്വാസത്താൽ ൈദവത്തിെന്റ
വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് നീക്കം വരുേമാ? 4 ഒരുനാള ം
ഇല്ല.
“നിെന്റ വാക്കുകളിൽ നീ നീതീകരിക്കെപ്പടുവാനും

നിെന്റന്യായവിസ്താരത്തിൽജയിപ്പാനും”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല
സകലമനുഷ്യരും േഭാഷ്ക് പറയുന്നവരായാലും
ൈദവം സത്യവാൻ എന്നു െതളിയും. 5എന്നാൽ
നമ്മുെട അനീതി ൈദവത്തിെന്റ നീതിെയ
്രപസിദ്ധമാക്കുന്നു എങ്കിൽ നാം എന്ത് പറയും?
ശിക്ഷ നടത്തുന്ന ൈദവം നീതിയില്ലാത്തവൻ
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എേന്നാ? — ഞാൻ മാനുഷരീതിയിൽ പറയുന്നു
— ഒരുനാള മല്ല; 6അെല്ലങ്കിൽൈദവം േലാകെത്ത
എങ്ങെന വിധിക്കും? 7 ൈദവത്തിെന്റ സത്യം
്രപകാശിതമാകുകയും അവെന്റ മഹത്വം
വർദ്ധിക്കുകയും െചയ്യന്നതിന് എെന്റ അസത്യം
ഉപകരിക്കുന്നുെവങ്കിൽ, എെന്ന പാപി എന്നു
വിധിക്കുന്നതു എന്തിന?് 8 നല്ലത് വേരണ്ടതിന്
തിന്മ െചയ്ക എന്നു പറയരുേതാ? ഞങ്ങൾ
അങ്ങെന പറയുന്നു എന്നു ചിലർ ഞങ്ങെള
ദുഷിച്ച പറയുന്നുവേല്ലാ. ഇവർക്ക് വരുന്ന
ശിക്ഷാവിധി നീതിയുള്ളത് തെന്ന.

9 ആകയാൽ എന്ത?് നമുക്കു
ഒഴിവുകഴിവുേണ്ടാ? ഒരിക്കലുമില്ല; െയഹൂദന്മാരും
യവനന്മാരും ഒരുേപാെല പാപത്തിൻ കീഴാകുന്നു
എന്നുനാം മുെമ്പആേരാപിച്ച വേല്ലാ.
10 “നീതിമാൻ ആരുമില്ല. ഒരുവൻ

േപാലുമില്ല. 11 ്രഗഹിക്കുന്നവൻ ഇല്ല,
ൈദവെത്ത അേന്വഷിക്കുന്നവനും ഇല്ല.
12 എല്ലാവരും വഴിെതറ്റി ഒരുേപാെല
െകാള്ളരുതാത്തവരായിത്തീർന്നു; നന്മ
െചയ്യന്നവനില്ല, ഒരുവൻേപാലും ഇല്ല.
13 അവരുെട െതാണ്ട തുറന്ന ശവക്കുഴി:
നാവുെകാണ്ട് അവർ ചതിക്കുന്നു;
സർപ്പവിഷം അവരുെട അധരങ്ങൾക്ക്
കീെഴ ഉണ്ട്. 14അവരുെട വായിൽശാപവും
കയ്പും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 15അവരുെട
കാൽരക്തം െചാരിയുവാൻബദ്ധെപ്പടുന്നു.
16 നാശവും കഷ്ടതയും അവരുെട
വഴികളിൽ ഉണ്ട്. 17 സമാധാനമാർഗ്ഗം
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അവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. 18 അവരുെട
ദൃഷ്ടിയിൽൈദവഭയംഇല്ല”

എന്നിങ്ങെനഎഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
19 ന്യായ്രപമാണം പറയുന്നെതല്ലാം
ന്യായ്രപമാണത്തിൻ കീഴുള്ളവേരാട്
്രപസ്താവിക്കുന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നു.
അങ്ങെന ഏത് വായും അടഞ്ഞു
സർവ്വേലാകവും ൈദവസന്നിധിയിൽ
ശിക്ഷാേയാഗ്യമായിത്തീേരണ്ടതേ്രത.
20 അതുെകാണ്ട് ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
്രപവൃത്തികളാൽ ഒരു ജഡവും അവെന്റ
ദൃഷ്ടിയിൽ നീതീകരിക്കെപ്പടുകയില്ല;
ന്യായ്രപമാണത്താൽ പാപത്തിെന്റ
പരിജ്ഞാനമെ്രത വരുന്നത.് 21 ഇേപ്പാേഴാ
ൈദവത്തിെന്റ നീതി, വിശ്വസിക്കുന്ന
എല്ലാവർക്കും, േയശു്രകിസ്തുവിങ്കെല
വിശ്വാസത്താലുള്ള ൈദവനീതിതെന്ന,
ന്യായ്രപമാണംകൂടാെതെവളിെപ്പട്ട വന്നിരിക്കുന്നു.
22 അതിന് ന്യായ്രപമാണവും ്രപവാചകന്മാരും
സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. 23 ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല;
എല്ലാവരും പാപംെചയ്തു ൈദവേതജസ്സ്
ഇല്ലാത്തവരായിത്തീർന്നു, 24അവെന്റ കൃപയാൽ
്രകിസ്തുേയശുവിങ്കെല വീെണ്ടടുപ്പ മൂലം
സൗജന്യമായേ്രത നീതീകരിക്കെപ്പടുന്നത.്
25 വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ തെന്റ
രക്തംമൂലം ്രപായശ്ചിത്തമാകുവാൻ ൈദവം
അവെന പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു.
ൈദവം തെന്റ ദീർഘക്ഷമയിൽ
കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിെല പാപങ്ങെള
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ശിക്ഷിക്കാെത വിടുകനിമിത്തം തെന്റ
നീതിെയ ്രപദർശിപ്പിക്കുവാൻ, 26 താൻ
നീതിമാനും േയശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവെന
നീതീകരിക്കുന്നവനും ആേകണ്ടതിന് ഇക്കാലത്ത്
തെന്റ നീതിെയ ്രപദർശിപ്പിക്കുവാൻതെന്ന
അങ്ങെന െചയ്തത്. 27 ആകയാൽ ്രപശംസ
എവിെട? അത് െപായ്േപായി. ഏത്
അടിസ്ഥാനത്തിൽ? ്രപവൃത്തിയാേലാ? അല്ല,
വിശ്വാസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലെ്രത.
28അതുെകാണ്ട് മനുഷ്യൻ ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
്രപവൃത്തികൂടാെത വിശ്വാസത്താൽ
തെന്ന നീതീകരിക്കെപ്പടുന്നു എന്നു നാം
അനുമാനിക്കുന്നു. 29 അല്ല, ൈദവം
െയഹൂദന്മാരുെട ൈദവം മാ്രതേമാ?
ജാതികള െടയും ൈദവമല്ലേയാ? അേത,
ജാതികള െടയും ൈദവം ആകുന്നു. 30ൈദവം
ഏകനേല്ലാ; വിശ്വാസംമൂലം പരിേച്ഛദനക്കാെരയും
വിശ്വാസത്താൽ അ്രഗചർമികെളയും
അവൻ നീതീകരിക്കുന്നു. 31 ആകയാൽ
നാം വിശ്വാസത്താൽ ന്യായ്രപമാണെത്ത
ദുർബ്ബലമാക്കുന്നുേവാ? ഒരുനാള ം ഇല്ല; നാം
ന്യായ്രപമാണെത്തഉറപ്പിക്കുകയേ്രത െചയ്യന്നത.്

4
1 എന്നാൽ നമ്മുെട പൂർവ്വപിതാവായ
അ്രബാഹാം ജഡ്രപകാരം എന്ത് ്രപാപിച്ച
എന്നു പറേയണ്ടു? 2 അ്രബാഹാം
്രപവൃത്തിയാൽനീതീകരിക്കെപ്പട്ട എങ്കിൽഅവന്
്രപശംസിക്കുവാൻ ഒരു കാരണമുണ്ടായിരുന്നു;
എന്നാൽ ൈദവസന്നിധിയിൽ ഇല്ലതാനും,
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3 തിരുെവഴുത്ത് എന്ത് പറയുന്നു? “അ്രബാഹാം
ൈദവെത്തവിശ്വസിച്ച ;അത്അവന് നീതിയായി
കണക്കിട്ട ” എന്നു തേന്ന. 4 എന്നാൽ
്രപവർത്തിക്കുന്നവന് ്രപതിഫലം കണക്കിടുന്നത്
കൃപയായിട്ടല്ല കടമായിട്ടേ്രത. 5 എന്നാൽ
്രപവർത്തിക്കാത്തവൻ എങ്കിലും അഭക്തെന
നിതീകരിക്കുന്നവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ
അവെന്റ വിശ്വാസം നീതിയായി കണക്കിടുന്നു.
6 ൈദവം ്രപവൃത്തികൂടാെത നീതികണക്കിടുന്ന
മനുഷ്യെന്റ ഭാഗ്യം ദാവീദും വർണ്ണിക്കുന്നത:്
7 “അധർമ്മം േമാചിച്ച ം പാപം മറച്ച ം കിട്ടിയവർ

ഭാഗ്യവാന്മാർ.
8 കർത്താവ് പാപം കണക്കിടാത്ത മനുഷ്യൻ

ഭാഗ്യവാൻ”.
9 ഈ ഭാഗ്യവർണ്ണനം പരിേച്ഛദന െചയ്തവർക്ക്
മാ്രതേമാ? അേതാ െചയ്യാത്തവർക്കും
കൂെടേയാ? തെന്റ വിശ്വാസം അ്രബാഹാമിന്
നീതിയായി കണക്കിടെപ്പട്ട എന്നേല്ലാ
നാം പറയുന്നത.് 10 എേപ്പാഴാണ്
കണക്കിടെപ്പട്ടത?് പരിേച്ഛദനാകർമ്മത്തിന്
മുേമ്പാ പിേമ്പാ? തീർച്ചയായും പരിേച്ഛദനയ്ക്കു
മുൻപു തേന്ന. 11 പരിേച്ഛദനക്കുമുേമ്പ
അ്രബാഹാമിനുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസനീതിക്ക്
മു്രദയായിട്ടാണ് പരിേച്ഛദന എന്ന അടയാളം
അവന് ലഭിച്ചത്; പരിേച്ഛദനയില്ലാെത
വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും കൂെട നീതി
കണക്കിടെപ്പടുവാന്തക്കവണ്ണം താൻ അവർക്ക്
എല്ലാവർക്കും പിതാവായിരിേക്കണ്ടതിനും,
12പരിേച്ഛദന മാ്രതമുള്ളവരല്ല നമ്മുെട പിതാവായ
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അ്രബാഹാമിന് പരിേച്ഛദനക്കുമുമ്പുണ്ടായിരുന്ന
വിശ്വാസെത്ത അനുഗമിക്കുന്നവരുമായ
പരിേച്ഛദനക്കാർക്ക് പിതാവായിരിേക്കണ്ടതിനും
തെന്ന. 13 േലാകത്തിെന്റ അവകാശി ആകും
എന്നുള്ള വാഗ്ദത്തം അ്രബാഹാമിേനാ
അവെന്റ സന്തതിയ്േക്കാ ന്യായ്രപമാണത്താലല്ല
വിശ്വാസത്തിെന്റ നീതിയിലൂെടയാണ് ലഭിച്ചത്.
14 എന്നാൽ ന്യായ്രപമാണമുള്ളവരാണ്
അവകാശികൾ എങ്കിൽ വിശ്വാസം
വ്യർത്ഥവും വാഗ്ദത്തം ദുർബ്ബലവും എന്നു
വരും. 15 ന്യായ്രപമാണേമാ േകാപത്തിന്
േഹതുവാകുന്നു; ന്യായ്രപമാണം ഇല്ലാത്തിടത്ത്
ലംഘനവുമില്ല. 16അതുെകാണ്ട് ഇതു കൃപയാൽ
എന്നു വേരണ്ടതിന് വിശ്വാസത്താലേ്രത
അവകാശികൾ ആകുന്നത;് വാഗ്ദത്തം
സകലസന്തതിക്കും, ന്യായ്രപമാണമുള്ളവർക്ക്
മാ്രതമല്ല, അ്രബാഹാമിെന്റ വിശ്വാസത്തിൽ
നിന്നുള്ളവർക്കും കൂെട ഉറപ്പാേകണ്ടതിനുതെന്ന.
17 മരിച്ചവെര ജീവിപ്പിക്കയും ഇല്ലാത്തതിെന
ഉള്ളതിെനേപ്പാെല വിളിക്കുകയും
െചയ്യന്നവനായി താൻ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച
ൈദവത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ അവൻ
നമുെക്കല്ലാവർക്കും പിതാവാേകണ്ടതിന്
തേന്ന. “ഞാൻ നിെന്ന ബഹുജാതികൾക്കു
പിതാവാക്കിെവച്ച ”എന്നുഎഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
18 “നിെന്റ സന്തതി ഇ്രപകാരം ആകും” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നതുേപാെല താൻ
ബഹുജാതികൾക്കു പിതാവാകും എന്ന്
സഹചര്യങ്ങൾക്ക് വിേരാധമായി അവൻ
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ഉറേപ്പാെട ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച . 19അവൻ
ഏകേദശം നൂറു വയസ്സള്ളവനാകയാൽ തെന്റ
ശരീരം നിർജ്ജീവമായിേപ്പായതും, സാറായുെട
ഗർഭപാ്രതത്തിെന്റ നിർജ്ജീവത്വം ്രഗഹിച്ചിട്ട ം
വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചില്ല. 20 ൈദവത്തിെന്റ
വാഗ്ദത്തെത്ത അവിശ്വാസത്താൽ
സംശയിക്കാെത വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തിെപ്പട്ട
ൈദവത്തിന് മഹത്വം െകാടുത്തു, 21 ൈദവം
വാഗ്ദത്തം െചയ്തതു ്രപവർത്തിപ്പാനും ശക്തൻ
എന്നുഅവന്പൂർണ്ണമായി േബാധ്യമുണ്ടായിരുന്നു.
22 അതുെകാണ്ട് അത് അവന് നീതിയായി
കണക്കിട്ട . 23 അവന് കണക്കിട്ട എന്നു
എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവെന വിചാരിച്ച മാ്രതം
അല്ല, 24 നെമ്മ വിചാരിച്ച ംകൂെട ആകുന്നു.
നമ്മുെട അതി്രകമങ്ങൾ നിമിത്തം മരണത്തിന്
ഏല്പിച്ച ം നമ്മുെട നീതീകരണത്തിനായി
ഉയിർപ്പിച്ച മിരിക്കുന്ന 25 നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശുവിെന മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഉയിർപ്പിച്ചവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്കും
കണക്കിടുവാനുള്ളതാകയാൽതേന്ന.

5
1 വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ട് നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരം
നമുക്കു ൈദവേത്താടു സമാധാനം ഉണ്ട.് 2 നാം
നില്ക്കുന്ന ഈ കൃപയിേലക്ക് നമുക്കു അവൻ
മുഖാന്തരം വിശ്വാസത്താൽ ്രപേവശനവും
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു; നാം ൈദവേതജസ്സിെന്റ
്രപത്യാശയിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. 3 അത്
മാ്രതമല്ല, കഷ്ടത സഹിഷ്ണതെയയും
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സഹിഷ്ണത സിദ്ധതെയയും, സിദ്ധത
്രപത്യാശെയയും ഉളവാക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ്
4 നാം കഷ്ടങ്ങളിലും ആനന്ദിക്കുന്നു. 5 ഈ
്രപത്യാശ നെമ്മ നിരാശെപ്പടുത്തുകയില്ല;
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ൈദവത്തിെന്റ സ്േനഹം
നമുക്കു നല്കെപ്പട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ
നമ്മുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
6 നാം ബലഹീനർ ആയിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന
്രകിസ്തു തക്കസമയത്ത് അഭക്തർക്കുേവണ്ടി
മരിച്ച . 7 നീതിമാനുേവണ്ടി ആെരങ്കിലും
മരിക്കുന്നതു ദുർല്ലഭം; ഗുണവാനുേവണ്ടി
ഒരുപേക്ഷ മരിക്കുവാൻ തുനിയുമായിരിക്കും.
8 ്രകിസ്തുേവാ, നാം പാപികൾ
ആയിരിക്കുേമ്പാൾതെന്ന നമുക്കുേവണ്ടി
മരിച്ച . അങ്ങെന ൈദവം നേമ്മാടുള്ള അവെന്റ
സ്േനഹെത്ത ്രപദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 9അവെന്റ
രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കെപ്പട്ടേശഷേമാ
നാം അവനാൽ എ്രത അധികമായി
ൈദവേകാപത്തിൽ നിന്നു രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടും.
10നാംശ്രതുക്കളായിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്നനമുക്ക്
അവെന്റ പു്രതെന്റ മരണത്താൽ ൈദവേത്താടു
നിരപ്പ വന്നുഎങ്കിൽ നിരന്നേശഷം നാംഅവെന്റ
ജീവനാൽ എ്രത അധികമായി രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടും.
11 അതുമാ്രതമല്ല, നമുക്കു ഇേപ്പാൾ നിരപ്പ
ലഭിച്ചതിന് കാരണമായ നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരം നാം ൈദവത്തിൽ
ആനന്ദിക്കുകയും െചയ്യന്നു.

12 അതുെകാണ്ട് ഏകമനുഷ്യനാൽ പാപവും
പാപത്താൽ മരണവും േലാകത്തിൽ ്രപേവശിച്ച,്
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ഇങ്ങെന എല്ലാവരും പാപം െചയ്കയാൽ മരണം
സകലമനുഷ്യരിലും വ്യാപിച്ച . 13 പാപേമാ
ന്യായ്രപമാണംവെര േലാകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു;
എന്നാൽ ന്യായ്രപമാണം ഇല്ലാതിരിക്കുേമ്പാൾ
പാപെത്ത കണക്കിടുന്നില്ല. 14 എങ്കിലും
വരുവാനുള്ളവെന്റ ്രപതിരൂപമായ ആദാമിെന്റ
ലംഘനത്തിന് തുല്യമായ പാപം െചയ്യാത്തവരിലും
മരണം ആദാം മുതൽ േമാെശവെര വാണിരുന്നു.
15 എന്നാൽ കൃപാദാനം അതി്രകമം േപാെലയല്ല;
ഏകെന്റ ലംഘനത്താൽ അേനകർ മരിച്ച ,
എന്നാൽ ൈദവകൃപയും ഏകമനുഷ്യനായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപയാലുള്ള ദാനവും
അേനകർക്കുേവണ്ടി ഏറ്റവും അധികമായി
കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 16 ഏകൻ പാപം
െചയ്തതിെന്റ ഫലം േപാെലയല്ല ഈ ദാനം;
ഒരു ഭാഗത്ത് ഏകെന്റ ലംഘനം ശിക്ഷാവിധി
കല്പിക്കുവാൻ േഹതുവായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ
മറുഭാഗത്ത് ഈ കൃപാദാനം അേനക
ലംഘനങ്ങെള േമാചിക്കുന്ന നീതീകരണ വിധിക്കു
േഹതുവായിത്തീർന്നു. 17ഏകെന്റ ലംഘനത്താൽ
മരണം ആ ഏകൻ നിമിത്തം വാണു
എങ്കിൽ കൃപയുെടയും നീതിദാനത്തിെന്റയും
സമൃദ്ധിലഭിക്കുന്നവർ േയശു്രകിസ്തു എന്ന
ഏകൻ നിമിത്തം ഏറ്റവും അധികമായി ജീവനിൽ
വാഴും. 18 അങ്ങെന ഏകലംഘനത്താൽ
സകലമനുഷ്യർക്കും ശിക്ഷാവിധിവന്നതുേപാെല
ഏകനീതി്രപവൃത്തിയാൽ സകലമനുഷ്യർക്കും
ജീവകാരണമായ നീതീകരണവും വന്നു.
19 ഏകമനുഷ്യെന്റ ലംഘനത്താൽ
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അേനകർ പാപികളായിത്തീർന്നതുേപാെല
ഏകെന്റ അനുസരണത്താൽ അേനകർ
നീതിമാന്മാരായിത്തീരും. 20 എന്നാൽ ലംഘനം
െപരുേകണ്ടതിന് ന്യായ്രപമാണവും ഇടയിൽ
േചർന്നുവന്നു; എങ്കിലും പാപം െപരുകിയിടത്ത്
കൃപ അതിേലെറ വർദ്ധിച്ച . 21 പാപം
മരണത്തിൽകൂെട വാണതുേപാെല കൃപയും
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരം
നീതിയാൽനിത്യജീവനായി വാേഴണ്ടതിന് തേന്ന.

6
1 ആകയാൽ നാം എന്ത് പറേയണ്ടു?
കൃപ െപരുേകണ്ടതിന് പാപത്തിൽതെന്ന
തുടരുക എേന്നാ? ഒരുനാള ം അരുത.്
2 പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവരായ നാം ഇനി
അതിൽ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങെന? 3 അല്ല,
്രകിസ്തുേയശുവിേനാടു േചരുവാൻ സ്നാനം
ഏറ്റവരായനാംഎല്ലാവരുംഅവെന്റമരണത്തിൽ
പങ്കാളികളാകുവാൻ സ്നാനം ഏറ്റിരിക്കുന്നു
എന്നുനിങ്ങൾഅറിയുന്നില്ലേയാ? 4അങ്ങെനനാം
അവെന്റ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായിത്തീർന്ന
സ്നാനത്താൽ അവേനാടുകൂെട അടക്കെപ്പട്ട ;
്രകിസ്തു മരിച്ചിട്ട് പിതാവിെന്റ മഹിമയാൽ
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റതുേപാെല നാമും ജീവെന്റ
പുതുക്കത്തിൽ നടേക്കണ്ടതിന് തേന്ന.
5 അവെന്റ മരണത്തിെന്റ സാദൃശ്യേത്താട് നാം
ഏകീഭവിച്ചവരാെയങ്കിൽ പുനരുത്ഥാനേത്താടും
ഏകീഭവിക്കും. 6 നാം ഇനി പാപത്തിന്
അടിമെപ്പടാതവണ്ണംപാപശരീരംനശിേക്കണ്ടതിന്
നമ്മുെട പഴയ മനുഷ്യൻ അവേനാടുകൂെട
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്രകൂശിക്കെപ്പട്ട എന്നുനാംഅറിയുന്നു. 7അങ്ങെന
മരിച്ചവൻ പാപേത്താടുള്ള ബന്ധത്തിൽ
നീതിമാനായി ്രപാഖ്യാപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
8 നാം ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട മരിച്ച
എങ്കിൽ അവേനാടുകൂെട ജീവിക്കും എന്നു
വിശ്വസിക്കുന്നു. 9 ്രകിസ്തു മരിച്ചിട്ട്
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിരിക്കയാൽ ഇനി മരിക്കയില്ല;
മരണത്തിന് അവെന്റേമൽ ഇനി കർത്തൃത്വമില്ല
എന്നു നാം അറിയുന്നുവേല്ലാ. 10അവൻ മരിച്ചതു
പാപസംബന്ധമായി എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി
ഒരിക്കലായിട്ട് മരിച്ച ; അവൻ ജീവിക്കുന്നേതാ
ൈദവത്തിനുേവണ്ടിജീവിക്കുന്നു. 11അതുേപാെല
തെന്നനിങ്ങള ം; ഒരു വശത്ത്പാപസംബന്ധമായി
മരിച്ചവർഎന്നും,മറുവശത്ത് ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
ൈദവത്തിനായി ജീവിക്കുന്നവർ എന്നും
നിങ്ങെളത്തെന്നഎണ്ണ വിൻ.

12 ആകയാൽ പാപം നിങ്ങള െട
മർത്യശരീരത്തിൽ അതിെന്റ േമാഹങ്ങെള
അനുസരിക്കുംവിധം ഇനി വാഴരുത,്
13 നിങ്ങള െട അവയവങ്ങെള അനീതിയുെട
ആയുധങ്ങളായി പാപത്തിന് സമർപ്പിക്കയും
അരുത.് നിങ്ങെളത്തേന്ന മരിച്ചിട്ട്
ജീവിക്കുന്നവരായും നിങ്ങള െട അവയവങ്ങെള
നീതിയുെട ആയുധങ്ങളായും ൈദവത്തിന്
സമർപ്പിച്ച െകാൾവിൻ. 14 നിങ്ങൾ
ന്യായ്രപമാണത്തിനല്ല, കൃപയ്ക്കേ്രത
അധീനരാകയാൽ പാപം നിങ്ങള െടേമൽ
കർത്തൃത്വം നടത്തുകയില്ല.

15 എന്നാൽ എന്ത?് ന്യായ്രപമാണത്തിനല്ല
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കൃപയ്ക്കേ്രത അധീനരാകയാൽ നാം പാപം
െചയ്ക എേന്നാ? ഒരുനാള ം അരുത.്
16 നിങ്ങൾ ദാസന്മാരായി അനുസരിക്കുവാൻ
നിങ്ങെളത്തേന്ന സമർപ്പിക്കയും നിങ്ങൾ
അനുസരിച്ച േപാരുകയും െചയ്യന്നവന് നിങ്ങൾ
ദാസന്മാർ ആകുന്നു എന്നു അറിയുന്നില്ലേയാ?
ഒന്നുകിൽ മരണത്തിനായി പാപത്തിെന്റ
ദാസന്മാർ, അെല്ലങ്കിൽ നീതിയ്ക്കായി
അനുസരണത്തിെന്റ ദാസന്മാർ തേന്ന.
17 എന്നാൽ നിങ്ങൾ പാപത്തിെന്റ ദാസന്മാർ
ആയിരുന്നുെവങ്കിലും നിങ്ങെള പഠിപ്പിച്ച
ഉപേദശരൂപെത്ത ഹൃദയപൂർവ്വം അനുസരിച്ച,്
18 പാപത്തിൽനിന്ന് സ്വാത്രന്ത്യം ലഭിച്ച
നീതിയ്ക്ക് ദാസന്മാരായിത്തീർന്നതുെകാണ്ട്
ൈദവത്തിന് നന്ദി. 19 നിങ്ങള െട
ജഡത്തിെന്റ ബലഹീനതനിമിത്തം ഞാൻ
മാനുഷരീതിയിൽ പറയുന്നു. നിങ്ങള െട
അവയവങ്ങെള അധർമ്മത്തിനായി
അശുദ്ധിക്കും അധർമ്മത്തിനും അടിമകളാക്കി
സമർപ്പിച്ചതുേപാെല ഇേപ്പാൾ നിങ്ങള െട
അവയവങ്ങെള വിശുദ്ധീകരണത്തിനായി
നീതിയ്ക്ക് അടിമകളാക്കി സമർപ്പിപ്പിൻ
20 നിങ്ങൾ പാപത്തിന് ദാസന്മാരായിരുന്നേപ്പാൾ
നീതിെയ സംബന്ധിച്ച് സ്വത്രന്തരായിരുന്നുവേല്ലാ.
21 നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് എെന്താരു ഫലം
ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്ക്
ലജ്ജ േതാന്നുന്നതു തേന്ന. അതിെന്റ
അനന്തരഫലം മരണമാകുന്നു. 22 എന്നാൽ
ഇേപ്പാൾ പാപത്തിൽനിന്ന് സ്വാത്രന്ത്യം
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്രപാപിച്ച ൈദവത്തിന് ദാസന്മാരായിരിക്കയാൽ
നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫലം വിശുദ്ധീകരണവും
അതിെന്റ അനന്തരഫലം നിത്യജീവനും
ആകുന്നു. 23 പാപത്തിെന്റ ശമ്പളം മരണമേ്രത;
ൈദവത്തിെന്റ കൃപാവരേമാ നമ്മുെട
കർത്താവായ ്രകിസ്തുേയശുവിൽ നിത്യജീവൻ
തെന്ന.

7
1 സേഹാദരന്മാേര, ന്യായ്രപമാണം
അറിയുന്നവേരാടേല്ലാ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത:്
മനുഷ്യൻ ജീവേനാടിരിക്കും കാലെത്താെക്കയും
ന്യായ്രപമാണത്തിന് അവെന്റേമൽ അധികാരം
ഉണ്ട് എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേയാ?
2 വിവാഹിതയായ സ്്രതീ, ഭർത്താവ്
ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലേത്താളം അവേനാട്
നിയമത്താൽ ബന്ധിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
എന്നാൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ അവൾ
വിവാഹനിയമത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവുള്ളവളായി.
3 ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ അവൾ മെറ്റാരു
പുരുഷേനാടുകൂെട ജീവിച്ചാൽ വ്യഭിചാരിണി
എന്നു വിളിക്കെപ്പടും; ഭർത്താവ് മരിച്ച
എങ്കിേലാ അവൾ മെറ്റാരു പുരുഷേനാടുകൂെട
ജീവിച്ചാൽ വ്യഭിചാരിണി എന്നു വരാതവണ്ണം
അവൾ നിയമത്തിൽനിന്ന് സ്വത്രന്തയാകുന്നു.
4 അതുെകാണ്ട് സേഹാദരന്മാേര,
നിങ്ങള ം മരിച്ചിട്ട് ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റവനായ
മെറ്റാരുവേനാട് േചർന്ന് നാം ൈദവത്തിന്
ഫലം പുറെപ്പടുവിേക്കണ്ടതിന,് ്രകിസ്തുവിെന്റ
ശരീരം മുഖാന്തരം ന്യായ്രപമാണസംബന്ധമായി
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മരിച്ചിരിക്കുന്നു. 5 നാം ജഡത്തിലായിരുന്നേപ്പാൾ
ന്യായ്രപമാണത്താൽ ഉളവായ പാപവികാരങ്ങൾ
മരണത്തിന് ഫലം കായ്ക്കത്തക്കവണ്ണം
നമ്മുെട അവയവങ്ങളിൽ ്രപവൃത്തിച്ച േപാന്നു.
6 ഇേപ്പാേഴാ, നെമ്മ പിടിച്ചടക്കിയിരുന്ന
ന്യായ്രപമാണം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചിരിക്കെകാണ്ട്
അക്ഷരത്തിെന്റ പഴക്കത്തിലല്ല
ആത്മാവിെന്റ പുതുക്കത്തിൽത്തെന്ന
േസവിേക്കണ്ടതിന് നാം ന്യായ്രപമാണത്തിൽനിന്ന്
ഒഴിവുള്ളവരായിരിക്കുന്നു.

7 ആകയാൽ നാം എന്ത് പറേയണ്ടു?
ന്യായ്രപമാണം പാപം എേന്നാ? ഒരുനാള ം
അല്ല. എങ്കിലും ന്യായ്രപമാണത്താൽ
അല്ലാെത ഞാൻ പാപെത്ത അറിഞ്ഞില്ല;
“നീ േമാഹിക്കരുത”് എന്നു ന്യായ്രപമാണം
പറയാതിരുെന്നങ്കിൽ ഞാൻ േമാഹെത്ത
അറിയുകയില്ലായിരുന്നു. 8പാപേമാകല്പനയിലൂെട
അവസരെമടുത്തിട്ട് എന്നിൽ സകലവിധ
േമാഹെത്തയും ജനിപ്പിച്ച ; ന്യായ്രപമാണം
കൂടാെത പാപം നിർജ്ജീവമാകുന്നു. 9 ഞാൻ
ഒരുകാലത്ത് ന്യായ്രപമാണം കൂടാെത
ജീവിച്ചിരുന്നു; എന്നാൽ കല്പന വന്നേപ്പാൾ പാപം
വീണ്ടും ജീവിക്കയും ഞാൻ മരിക്കയും െചയ്തു.
10 ഇങ്ങെന ജീവൻ െകാണ്ടുവേരണ്ടിയിരുന്ന
കല്പന മരണത്തിനായിത്തീർന്നു എന്നു
ഞാൻ കണ്ട്. 11 പാപത്തിന് കല്പനയിലൂെട
അവസരം ലഭിച്ചിട്ട് എെന്ന ചതിക്കയും,
അത് കൽപ്പനയിലൂെട എെന്ന െകാല്ല കയും
െചയ്തു. 12 ആകയാൽ ന്യായ്രപമാണം
വിശുദ്ധം; കല്പന വിശുദ്ധവും ന്യായവും നല്ലതും
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തേന്ന. 13 എന്നാൽ നന്മയായുള്ളത് എനിക്ക്
മരണകാരണമായിത്തീർന്നു എേന്നാ? ഒരുനാള ം
അല്ല, പാപമേ്രത മരണമായിത്തീർന്നത;്
അത് നന്മയായുള്ളതിെനെക്കാണ്ട് എനിക്ക്
മരണം ഉളവാക്കുന്നതിനാൽ പാപം
എന്നു െതളിേയണ്ടതിനും, കല്പനയാൽ
അത്യന്തം പാപമായിത്തീേരണ്ടതിനും
തെന്ന. 14 ന്യായ്രപമാണം ആത്മികം
എന്നു നാം അറിയുന്നുവേല്ലാ; ഞാേനാ
ജഡത്തിൽനിന്നുള്ളവൻ, പാപത്തിന്
ദാസനായി വിൽക്കെപ്പട്ടവൻ തെന്ന. 15 ഞാൻ
്രപവർത്തിക്കുന്നെതെന്തന്ന് യഥാർത്ഥമായി
എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല; കാരണം ഞാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നതിെന അല്ല, െവറുക്കുന്നതിെന
അേ്രത െചയ്യന്നതു. 16ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്തതിെന
െചയ്യന്നു എങ്കിേലാ ന്യായ്രപമാണം നല്ലത്
എന്നു ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. 17 ആകയാൽ
അതിെന ്രപവർത്തിക്കുന്നതു ഞാനല്ല എന്നിൽ
വസിക്കുന്ന പാപമേ്രത. 18എന്നിൽഎന്നുവച്ചാൽ
എെന്റ ജഡത്തിൽ നന്മ വസിക്കുന്നില്ല എന്നു
ഞാൻ അറിയുന്നു; നന്മ െചയ് വാനുള്ള താല്പര്യം
എനിക്കുണ്ട;് എന്നാൽ അത് ്രപവർത്തിക്കാൻ
കഴിയുന്നില്ല. 19ഞാൻ െചയ്യ വാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന
നന്മ െചയ്യന്നില്ല; ഇച്ഛിക്കാത്ത തിന്മയെ്രത
്രപവർത്തിക്കുന്നത.് 20ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്തതിെന
െചയ്യന്നുഎങ്കിേലാഅതിെന ്രപവർത്തിക്കുന്നതു
ഞാനല്ല, എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപമേ്രത.
21 അങ്ങെന നന്മ െചയ്യ വാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന
ഞാൻ തിന്മ എെന്റ പക്കൽ ഉണ്ട് എെന്നാരു
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്രപമാണം കാണുന്നു. 22 ഉള്ളംെകാണ്ട്
ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
ആനന്ദിക്കുന്നു. 23 എങ്കിലും എെന്റ മനസ്സിെന്റ
്രപമാണേത്താടു േപാരാടുന്ന േവെറാരു ്രപമാണം
ഞാൻ എെന്റഅവയവങ്ങളിൽ കാണുന്നു;അത്
എെന്റ അവയവങ്ങളിലുള്ള പാപ്രപമാണത്തിന്
എെന്നബദ്ധനാക്കിക്കളയുന്നു. 24അേയ്യാ,ഞാൻ
അരിഷ്ടമനുഷ്യൻ! ഈമരണത്തിന് അധീനമായ
ശരീരത്തിൽനിന്ന് എെന്ന ആർ വിടുവിക്കും?
25എന്നാൽനമ്മുെടകർത്താവായ േയശു്രകിസ്തു
മുഖാന്തരം ൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതം. ഇങ്ങെന
ഒരു വശത്ത് ഞാൻ എെന്റ മനസ്സ െകാണ്ടു
ൈദവത്തിെന്റ ്രപമാണെത്തയും മറുവശത്ത്
ജഡംെകാണ്ട് പാപത്തിെന്റ ്രപമാണെത്തയും
േസവിക്കുന്നു.

8
1അതുെകാണ്ട്ഇേപ്പാൾ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ളവർക്ക്
ഒരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല. 2 ജീവെന്റ
ആത്മാവിെന്റ ്രപമാണം എനിക്ക്
പാപത്തിെന്റയും മരണത്തിെന്റയും
്രപമാണത്തിൽനിന്ന് ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
സ്വാത്രന്ത്യം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 3ജഡത്താലുള്ള
ബലഹീനതനിമിത്തം ന്യായ്രപമാണത്തിന്
കഴിയാഞ്ഞതിെന (സാധിപ്പാൻ) ൈദവം തെന്റ
സ്വന്തപു്രതെന പാപജഡത്തിെന്റ സാദൃശ്യത്തിൽ,
പാപത്തിന് ഒരു യാഗമാേകണ്ടതിന് അയച്ച ,
പാപത്തിന് ജഡത്തിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ച .
4 ഇതു ജഡെത്ത അനുസരിച്ചല്ലാെത
ആത്മാവിെന അനുസരിച്ച നടക്കുന്ന
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നമ്മിൽ ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ നീതി
നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന് തെന്ന. 5 ജഡെത്ത
അനുസരിച്ച നടക്കുന്നവർ ജഡത്തിനുള്ളതും,
ആത്മാവിെന അനുസരിച്ച നടക്കുന്നവർ
ആത്മാവിനുള്ളതും ചിന്തിക്കുന്നു. 6ജഡത്തിെന്റ
ചിന്ത മരണം; ആത്മാവിെന്റ ചിന്തേയാ
ജീവനും സമാധാനവും തേന്ന. 7 ജഡത്തിെന്റ
ചിന്ത ൈദവേത്താടു ശ്രതുത്വം ആകുന്നു;
അത് ൈദവത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിന്
കീഴ ്െപടുന്നില്ല, കീഴ ്െപടുവാൻ അതിന്
കഴിയുന്നതുമല്ല. 8 ജഡസ്വഭാവമുള്ളവർക്ക്
ൈദവെത്ത ്രപസാദിപ്പിക്കുവാൻ
കഴിയുകയില്ല. 9 നിങ്ങേളാ, യഥാർത്ഥമായി
ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ
വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ജഡസ്വഭാവമുള്ളവരല്ല
ആത്മസ്വഭാവമുള്ളവരേ്രത. എന്നാൽ
്രകിസ്തുവിെന്റ ആത്മാവില്ലാത്തവൻ
അവനുള്ളവനല്ല. 10 ്രകിസ്തു നിങ്ങളിൽ
ഉെണ്ടങ്കിേലാ ഒരു വശത്ത് ശരീരം
പാപംനിമിത്തം മരിേക്കണ്ടെതങ്കിലും മറുവശത്ത്
ആത്മാവ് നീതിനിമിത്തം ജീവനാകുന്നു.
11 േയശുവിെന മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ചവെന്റ
ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ
്രകിസ്തുേയശുവിെന മരണത്തിൽനിന്നു
ഉയിർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന
തെന്റ ആത്മാവിെനെക്കാണ്ട് നിങ്ങള െട
മർത്യശരീരങ്ങെളയും ജീവിപ്പിക്കും.

12 ആകയാൽ സേഹാദരന്മാേര, നാം
ജഡെത്ത അനുസരിച്ച ജീവിേക്കണ്ടതിന്
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ജഡത്തിനല്ല കടെപ്പട്ടവർ. 13 നിങ്ങൾ ജഡെത്ത
അനുസരിച്ച ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ മരിക്കും
നിശ്ചയം; ആത്മാവിനാൽ ശരീരത്തിെന്റ
്രപവൃത്തികെള മരിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിേലാ
നിങ്ങൾ ജീവിക്കും. 14 ൈദവത്തിെന്റ
ആത്മാവിനാൽ നയിക്കെപ്പട്ടവർ ഏല്ലാവരും
ൈദവത്തിെന്റ മക്കൾ ആകുന്നു. 15 നിങ്ങൾ
പിെന്നയും ഭയെപ്പേടണ്ടതിന്നു അടിമത്തത്തിെന്റ
ആത്മാവിെന അല്ല; നാം അബ്ബാ പിതാേവ,
എന്നു വിളിക്കുന്ന പു്രതത്വത്തിൻ ആത്മാവിെന
അേ്രത ്രപാപിച്ചത.് 16 നാം ൈദവത്തിെന്റ
മക്കൾ എന്നു ആത്മാവുതാനും നമ്മുെട
ആത്മാേവാടുകൂെട സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. 17 നാം
മക്കൾ എങ്കിേലാ അവകാശികള ം ആകുന്നു;
ഒരു വശത്ത് ൈദവത്തിെന്റ അവകാശികള ം,
മറുവശത്ത് ്രകിസ്തുവിേനാടുകൂെട
കൂട്ടവകാശികള ം തേന്ന; നാം അവേനാടുകൂെട
കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നു എങ്കിൽ; അവേനാടുകൂെട
േതജസ്കരിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യ ം.

18 നമ്മിൽ െവളിെപ്പടുവാനുള്ള േതജസ്സിേനാട്;
ഈകാലത്തിെലകഷ്ടങ്ങെളതാരതമ്യം െചയ്യാൻ
കഴിയില്ല എന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. 19 സൃഷ്ടി
ൈദവപു്രതന്മാരുെട െവളിെപ്പടുത്തലിെന
ആകാംക്ഷേയാെട കാത്തിരിക്കുന്നു. 20 സൃഷ്ടി
്രദവത്വത്തിേലക്കുള്ള ദാസ്യത്തിൽനിന്ന്
വിടുതലും ൈദവമക്കള െട േതജസ്സാകുന്ന
സ്വാത്രന്ത്യവും ്രപാപിക്കും എന്നുള്ള
ആശേയാെട വ്യർത്ഥതയ്ക്കു് കീഴ്െപട്ടിരിക്കുന്നു;
21 മനഃപൂർവ്വമായിട്ടല്ല, അതിെന
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കീഴ്െപടുത്തിയവെന്റ കല്പന നിമിത്തമേ്രത.
22 സർവ്വസൃഷ്ടിയും ഇന്നുവെര ഒരുേപാെല
ഞരങ്ങി ്രപസവേവദനേയാടിരിക്കുന്നു എന്നു
നാം അറിയുന്നുവേല്ലാ. 23 അതുമാ്രതമല്ല,
ആത്മാെവന്ന ആദ്യദാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന
നാമും നമ്മുെട ശരീരത്തിെന്റ വീെണ്ടടുപ്പായ
പു്രതത്വത്തിന് കാത്തുെകാണ്ട് ഉള്ളിൽ
ഞരങ്ങുന്നു. 24 ്രപത്യാശയാലേല്ലാ നാം
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നത.് കാണുന്ന
്രപത്യാശേയാ ്രപത്യാശയല്ല; ഒരുവൻ ഇേപ്പാൾ
കാണുന്നതിനായി ഇനി ്രപത്യാശിക്കുന്നത്
എന്തിന?് 25 നാം കാണാത്തതിനായി
്രപത്യാശിയ്ക്കുന്നു എങ്കിേലാ അതിനായി
ക്ഷമേയാെടകാത്തിരിക്കുന്നു.

26 അതുേപാെല തെന്ന ആത്മാവ്
നമ്മുെട ബലഹീനതയിൽ സഹായിക്കുന്നു.
േവണ്ടുംേപാെല ്രപാർത്ഥിേക്കണ്ടത്
എങ്ങെനെയന്ന് നാം അറിയുന്നില്ലേല്ലാ.
ആത്മാവ് തേന്ന ഉച്ചരിച്ച കൂടാത്ത
ഞരക്കങ്ങളാൽ നമുക്കുേവണ്ടി പക്ഷവാദം
െചയ്യന്നു. 27 എന്നാൽ ആത്മാവ് വിശുദ്ധർക്ക്
േവണ്ടി ൈദവഹിത്രപകാരം പക്ഷവാദം
െചയ്യന്നതുെകാണ്ട് ആത്മാവിെന്റ ചിന്ത
ഇന്നെതന്ന് ഹൃദയങ്ങെള പരിേശാധിക്കുന്നവൻ
അറിയുന്നു. 28 എന്നാൽ ൈദവെത്ത
സ്േനഹിക്കുന്നവർക്ക,് നിർണ്ണയ്രപകാരം
വിളിക്കെപ്പട്ടവർക്കു തേന്ന, സകലവും
നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്നു
നാം അറിയുന്നു. 29 അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവെര
തെന്റ പു്രതൻ അേനകം സേഹാദരന്മാരിൽ
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ആദ്യജാതൻ ആേകണ്ടതിന് അവെന്റ
സ്വരൂപേത്താട് അനുരൂപരാകുവാൻ
മുന്നിയമിച്ച മിരിക്കുന്നു. 30 മുന്നിയമിച്ചവെര
വിളിച്ച ം വിളിച്ചവെര നീതീകരിച്ച ം
നീതീകരിച്ചവെര േതജസ്കരിച്ച മിരിക്കുന്നു.

31 ഇതു സംബന്ധിച്ച് നാം എന്ത് പറേയണ്ടു?
ൈദവം നമുക്കു അനുകൂലം എങ്കിൽ
നമുക്കു ്രപതികൂലം ആർ? 32 സ്വന്തപു്രതെന
ആദരിക്കാെത നമുക്കു എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി
ഏല്പിച്ച തന്നവൻ അവേനാടുകൂെട സകലവും
നമുക്കു ദാനമായി നല്കാതിരിക്കുേമാ?
33 ൈദവം തിരെഞ്ഞടുത്തവെര ആർ കുറ്റം
ചുമത്തും? നീതീകരിക്കുന്നവൻ ൈദവം.
34 ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവൻ ആർ? ്രകിസ്തുേയശു
മരിച്ചവൻ; അതിേനക്കാള പരിയായി മരിച്ചിട്ട്
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റവൻ തെന്ന; അവൻ
ൈദവത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കയും
നമുക്കുേവണ്ടി പക്ഷവാദം കഴിക്കുകയും
െചയ്യന്നു. 35 ്രകിസ്തുവിെന്റ സ്േനഹത്തിൽനിന്ന്
നെമ്മ േവർപിരിക്കുന്നതാർ? കഷ്ടതേയാ
സങ്കടേമാ ഉപ്രദവേമാ പട്ടിണിേയാ നഗ്നതേയാ
ആപേത്താവാേളാ?
36 “നിെന്റനിമിത്തം ഞങ്ങെള ഇടവിടാെത

െകാല്ല ന്നു; അറുക്കുവാനുള്ള
ആടുകെളേപ്പാെലഞങ്ങെളഎണ്ണന്നു”

എന്നുഎഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 37നാേമാ നെമ്മ
സ്േനഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം ഇതിൽ ഒെക്കയും
പൂർണ്ണജയം ്രപാപിക്കുന്നു. 38 മരണത്തിേനാ
ജീവേനാ ദൂതന്മാർേക്കാ വാഴ്ചകൾേക്കാ
അധികാരങ്ങൾേക്കാ ഇേപ്പാഴുള്ളതിേനാ
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വരുവാനുള്ളതിേനാ ഉയരത്തിേനാ ആഴത്തിേനാ
മറ്റ യാെതാരു സൃഷ്ടിേക്കാ 39 നമ്മുെട
കർത്താവായ ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള
ൈദവസ്േനഹത്തിൽനിന്നു നെമ്മേവർപിരിപ്പാൻ
കഴിയുകയില്ലഎന്നുഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു.

9
1 ഞാൻ ്രകിസ്തുവിൽ സത്യം പറയുന്നു;
ഞാൻ പറയുന്നത് േഭാഷ്കല്ല; 2 എനിക്ക്
വലിയ ദുഃഖവും ഹൃദയത്തിൽ ഇടവിടാെത
േനാവും ഉണ്ട് എന്നു എെന്റ മനസ്സാക്ഷി എനിക്ക്
പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സാക്ഷിയായിരിക്കുന്നു.
3 ജഡ്രപകാരം എെന്റ വംശക്കാരായ എെന്റ
സേഹാദരന്മാർക്കുേവണ്ടി ഞാൻ തേന്ന
്രകിസ്തുവിേനാട് േവർെപട്ട് ശാപ്രഗസ്തനാവാൻ
ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കാമായിരുന്നു. 4 അവർ
യി്രസാേയല്യർ; പു്രതത്വവും േതജസ്സ ം
ഉടമ്പടികള ം ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
ദാനവും ൈദവത്തിെന്റ ആരാധനയും
വാഗ്ദത്തങ്ങള ം അവർക്കുണ്ട;് 5 പിതാക്കന്മാരും
അവർക്കുള്ളവർ തെന്ന; ജഡ്രപകാരം
്രകിസ്തുവും അവരിൽനിന്നേല്ലാ ഉത്ഭവിച്ചത്;
അവൻ സർവ്വത്തിനും മീെത ൈദവമായി
എെന്നേന്നക്കും വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ. ആേമൻ.
6 ൈദവത്തിെന്റ വാഗ്ദത്തം വൃഥാവായിേപ്പായി
എന്നല്ല; യി്രസാേയലിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവർ
എല്ലാം യഥാർത്ഥമായി യി്രസാേയല്യർ എന്നും
7അ്രബാഹാമിെന്റസന്തതിയാകയാൽഎല്ലാവരും
യഥാർത്ഥമായി അവെന്റ മക്കൾ എന്നും
വരികയില്ല;



േറാമർ 9:8 xxxi േറാമർ 9:16

“യിസ്ഹാക്കിൽനിന്നു ജനിക്കുന്നവർ നിെന്റ
സന്തതിഎന്നുവിളിക്കെപ്പടും”

എേന്നയുള്ള . 8 അതായത:് ജഡ്രപകാരം
ജനിച്ച മക്കൾ അല്ല ൈദവത്തിെന്റ മക്കൾ;
വാഗ്ദത്ത്രപകാരം ജനിച്ച മക്കെളയേ്രത സന്തതി
എന്നുഎണ്ണന്നത.്
9 “ഈ സമയേത്തക്ക് ഞാൻ വരും; അേപ്പാൾ

സാറായ്ക്കു ഒരു മകൻഉണ്ടാകും”
എന്നേല്ലാ വാഗ്ദത്തവചനം. 10 അതുമാ്രതമല്ല,
റിെബക്കായും നമ്മുെട പിതാവായ യിസ്ഹാക്ക്
എന്ന ഏകനാൽ ഗർഭംധരിച്ച , 11 കുട്ടികൾ
ജനിക്കേയാ ഗുണമാകെട്ട േദാഷമാകെട്ട ഒന്നും
്രപവർത്തിക്കേയാ െചയ്യ ംമുേമ്പ തിരെഞ്ഞടുപ്പിൻ
്രപകാരമുള്ള ൈദവനിർണ്ണയം ്രപവൃത്തികൾ
നിമിത്തമല്ല വിളിച്ചവെന്റ ഇഷ്ടം നിമിത്തംതെന്ന
എന്നുവേരണ്ടതിന്:
12 “മൂത്തവൻഇളയവെന േസവിക്കും”
എന്നുഅവേളാട്അരുളിെച്ചയ്തു.
13 “ഞാൻയാേക്കാബിെനസ്േനഹിച്ച് ഏശാവിെന

േദ്വഷിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്നുഎഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന.

14 ആകയാൽ നാം എന്ത് പറേയണ്ടു?
ൈദവത്തിെന്റ പക്കൽ അനീതി ഉേണ്ടാ?
ഒരുനാള ം ഇല്ല.
15 “എനിക്ക് കരുണയുള്ളവേനാട് കരുണ

േതാന്നുകയും എനിക്ക് കനിവുള്ളവേനാട്
കനിവ് േതാന്നുകയും െചയ്യ ം”

എന്നു അവൻ േമാെശേയാടു അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
16 അതുെകാണ്ട് ഇച്ഛിക്കുന്നവനാലുമല്ല,
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ഓടുന്നവനാലുമല്ല, കരുണ േതാന്നുന്ന
ൈദവത്താലെ്രത.
17 “ഇതിനായിട്ട് തേന്ന ഞാൻ നിെന്ന

നിർത്തിയിരിക്കുന്നത;് നിന്നിൽ എെന്റ
ശക്തി െവളിെപ്പടുേത്തണ്ടതിനും
എെന്റ നാമം സർവ്വഭൂമിയിലും
്രപസ്താവിക്കെപ്പേടണ്ടതിനും തേന്ന”

എന്നു തിരുെവഴുത്തിൽ ഫറേവാേനാട്
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 18 അങ്ങെന തനിക്കു
മനസ്സള്ളവേനാട് അവന് കരുണ േതാന്നുന്നു;
തനിക്കു മനസ്സള്ളവെരഅവൻകഠിനരാക്കുന്നു.

19 ആകയാൽ അവൻ പിെന്ന കുറ്റം
കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ത?് ആർ അവെന്റ
ഇഷ്ടേത്താട് എതിർത്തുനില്ക്കുന്നു? എന്നു
നീ എേന്നാട് േചാദിക്കും. 20 അേയ്യാ, മനുഷ്യാ,
ൈദവേത്താട് ്രപത്യ ത്തരം പറയുന്ന നീ ആർ?
മനഞ്ഞിരിക്കുന്നതു മനഞ്ഞവേനാടു: നീ എെന്ന
ഇങ്ങെന ചമച്ചത് എന്ത് എന്നു േചാദിക്കുേമാ?
21അല്ല, കുശവന് ഒേര പിണ്ഡത്തിൽനിന്ന് ഒരു
പാ്രതം വിേശഷ ഉപേയാഗത്തിനും മെറ്റാരു പാ്രതം
ദിവേസനയുള്ള ഉപേയാഗത്തിനും ഉണ്ടാക്കുവാൻ
കളിമണ്ണിേന്മൽഅധികാരം ഇല്ലേയാ? 22എന്നാൽ
ൈദവം തെന്റ േകാപം കാണിക്കുവാനും ശക്തി
െവളിെപ്പടുത്തുവാനും െയഹൂദന്മാരിൽനിന്നു
മാ്രതമല്ല, 23 ജാതികളിൽനിന്നും
വിളിച്ച േതജസ്സിനായി മുെന്നാരുക്കിയ
കരുണാപാ്രതങ്ങളായ നമ്മിൽ 24 തെന്റ
േതജസ്സിെന്റ ധനം െവളിെപ്പടുത്തുവാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ട്
നാശേയാഗ്യമായ േകാപപാ്രതങ്ങെള വളെര
ദീർഘക്ഷമേയാെടസഹിച്ച എങ്കിൽഎന്ത?്
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25 “എെന്റ ജനമല്ലാത്തവെര എെന്റ ജനം എന്നും,
്രപിയെപ്പട്ടവളല്ലാത്തവെള ്രപിയെപ്പട്ടവൾ
എന്നും ഞാൻ വിളിക്കും. 26 നിങ്ങൾ
എെന്റ ജനമല്ല എന്നു അവേരാട് പറഞ്ഞ
ഇടത്തിൽഅവർജീവനുള്ളൈദവത്തിെന്റ
മക്കൾഎന്നുവിളിക്കെപ്പടും”

എന്നു േഹാേശയാപുസ്തകത്തിലും
അരുളിെച്ചയ്യന്നുവേല്ലാ. 27 െയശയ്യാേവാ
യി്രസാേയലിെനക്കുറിച്ച:്
“യി്രസാേയൽ മക്കള െട എണ്ണം കടൽക്കരയിെല

മണൽേപാെല ആയിരുന്നാലും
േശഷിപ്പേ്രത രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടൂ. 28കർത്താവ്
ഭൂമിയിൽ തെന്റ വചനം നിവർത്തിച്ച
ക്ഷണത്തിൽതീർക്കും”

എന്നുവിളിച്ച പറയുന്നു.
29 “ൈസന്യങ്ങള െട കർത്താവ് നമുക്കു

സന്തതിെയ േശഷിപ്പിച്ചിെല്ലങ്കിൽ നാം
െസാേദാെമേപ്പാെല ആകുമായിരുന്നു,
െഗാേമാറയ്ക്ക്സദൃശമാകുമായിരുന്നു”

എന്നുെയശയ്യാവ്മുമ്പുകൂട്ടിപറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
30 ആകയാൽ നാം എന്ത് പറേയണ്ടു?
നീതിെയ പിന്തുടരാത്ത ജാതികൾ നീതി്രപാപിച്ച ,
വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതി തേന്ന. 31 നീതിയുെട
്രപമാണം പിന്തുടർന്ന യി്രസാേയേലാ
അതിങ്കൽ എത്തിയില്ല. 32 അെതന്തുെകാണ്ട?്
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ അവർ വിശ്വാസത്താലല്ല,
്രപവൃത്തികളാൽ അേന്വഷിച്ചതുെകാണ്ടുതെന്ന
അവർഇടർച്ചക്കല്ലിേന്മൽതട്ടി ഇടറി:



േറാമർ 9:33 xxxiv േറാമർ 10:7

33 “ഇതാ, ഞാൻ സീേയാനിൽ ഇടർച്ചക്കല്ല ം
തടങ്ങൽപാറയും െവയ്ക്കുന്നു; അവനിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവൻലജ്ജിച്ച േപാകയില്ല”

എന്നുഎഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

10
1സേഹാദരന്മാേര, അവർ രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടണം
എന്നുതെന്ന എെന്റ ഹൃദയവാഞ്ഛയും
അവർക്കുേവണ്ടി ൈദവേത്താടുള്ള യാചനയും
ആകുന്നു. 2 അവർ പരിജ്ഞാന്രപകാരം
അെല്ലങ്കിലും ൈദവത്തിനുേവണ്ടി എരിവുള്ളവർ
എന്നു ഞാൻ അവർക്ക് സാക്ഷ്യം
പറയുന്നു. 3 അവർ ൈദവത്തിെന്റ നീതി
അറിയാെത സ്വന്ത നീതി സ്ഥാപിക്കുവാൻ
അേന്വഷിച്ച െകാണ്ട് ൈദവത്തിെന്റ
നീതിയ്ക്ക് കീഴ്െപട്ടില്ല. 4 വിശ്വസിക്കുന്ന
ഏവനും നീതികരിക്കെപ്പേടണ്ടതിന് ്രകിസ്തു
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ പൂർത്തീകരണം ആകുന്നു.
5ന്യായ്രപമാണത്താലുള്ളനീതിസംബന്ധിച്ച:്
“ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ നീതി െചയ്ത മനുഷ്യൻ

അതിനാൽജീവിക്കും”
എന്നു േമാെശ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
6 വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതിേയാ ഇ്രപകാരം
പറയുന്നു:
“്രകിസ്തുവിെനഇറക്കണംഎന്നുവിചാരിച്ച ആർ

സ്വർഗ്ഗത്തിൽകയറുംഎേന്നാ,
7 ്രകിസ്തുവിെന മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽ നിന്നു

കയറ്റണം എന്നു വിചാരിച്ച ആർ
പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങും എേന്നാ നിെന്റ
ഹൃദയത്തിൽപറയരുത”്.
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8എന്നാൽഅത്എന്ത് പറയുന്നു?
“വചനം നിനക്ക് സമീപമായി, നിെന്റ വായിലും

നിെന്റഹൃദയത്തിലും ഇരിക്കുന്നു;”
അത് ഞങ്ങൾ ്രപസ്താവിക്കുന്ന വിശ്വാസ
വചനം തേന്ന. 9 േയശുവിെന കർത്താവ് എന്നു
വായ്െകാണ്ട് ഏറ്റ പറയുകയും ൈദവം അവെന
മരിച്ചവരിൽ നിന്നു ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ച എന്നു
ഹൃദയംെകാണ്ട് വിശ്വസിക്കയും െചയ്താൽ
നീ രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടും. 10 ഹൃദയംെകാണ്ട്
നീതിയ്ക്കായി വിശ്വസിക്കയും വായ്െകാണ്ട്
രക്ഷക്കായിഏറ്റ പറയുകയും െചയ്യന്നു.
11 “അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരുവനും

ലജ്ജിച്ച േപാകയില്ല”
എന്നു തിരുെവഴുത്തിൽ അരുളിെച്ചയ്യന്നുവേല്ലാ.
12 െയഹൂദൻ എന്നും യവനൻ എന്നും
വ്യത്യാസമില്ല; എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് ഒരുവൻ
തേന്ന; അവൻ തെന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന
എല്ലാവർക്കും നൽകുവാന്തക്കവണ്ണം സമ്പന്നൻ
ആകുന്നു.
13 “കർത്താവിെന്റ നാമെത്തവിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന

എല്ലാവരും രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടും”
എന്നുണ്ടേല്ലാ. 14 എന്നാൽ അവർ
വിശ്വസിക്കാത്തവെന എങ്ങെന
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും? അവർ േകട്ടിട്ടില്ലാത്തവനിൽ
എങ്ങെന വിശ്വസിക്കും? ്രപസംഗിക്കുന്നവൻ
ഇല്ലാെത എങ്ങെന അവർ േകൾക്കും? 15അവർ
അയയ്ക്കെപ്പടാെതഎങ്ങെന ്രപസംഗിക്കും?
“നന്മ സുവിേശഷിക്കുന്നവരുെട കാൽ എ്രത

മേനാഹരം”
എന്നുഎഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
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16 എങ്കിലും അവർ എല്ലാവരും സുവിേശഷം
അനുസരിച്ചിട്ടില്ല:
“കർത്താേവ, ഞങ്ങള െട സേന്ദശം ആർ

വിശ്വസിച്ച ?”
എന്നുെയശയ്യാവുപറയുന്നുവേല്ലാ. 17ആകയാൽ
വിശ്വാസം േകൾവിയാലും േകൾവി ്രകിസ്തുവിെന്റ
വചനത്താലും വരുന്നു. 18 എന്നാൽ അവർ
േകട്ടില്ലേയാ എന്നു ഞാൻ േചാദിക്കുന്നു.
േകട്ടിരിക്കുന്നു നിശ്ചയം:
“അവരുെട ശബ്ദം സർവ്വഭൂമിയിലും അവരുെട

വചനം േലാകത്തിെന്റ അറ്റേത്താളവും
പരന്നു”.

19 എന്നാൽ യി്രസാേയൽ ്രഗഹിച്ചില്ലേയാ എന്നു
ഞാൻ േചാദിക്കുന്നു.
“ജനമല്ലാത്തവെരെക്കാണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്

എരിവുവരുത്തും; മൂഢജാതിെയെക്കാണ്ട്
നിങ്ങൾക്ക് േകാപം ജനിപ്പിക്കും”

എന്നു ഒന്നാമത് േമാെശ പറയുന്നു.
20െയശയ്യാേവാ:
“എെന്നഅേന്വഷിക്കാത്തവർഎെന്നകെണ്ടത്തി;

എെന്ന േചാദിക്കാത്തവർക്ക് ഞാൻ
്രപത്യക്ഷനായി”

എന്നു ൈധര്യേത്താെട പറയുന്നു.
21യി്രസാേയലിേനക്കുറിേച്ചാ:
“അനുസരിക്കാത്തതും മറുത്തുപറയുന്നതുമായ

ജനത്തിങ്കേലക്ക് ഞാൻ ഇടവിടാെത ൈക
നീട്ടി”

എന്നുഅവൻപറയുന്നു.
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11
1 എന്നാൽ ൈദവം തെന്റ ജനെത്ത
തള്ളിക്കളഞ്ഞുേവാ എന്നു ഞാൻ േചാദിക്കുന്നു.
ഒരുനാള ം ഇല്ല; ഞാനും ഒരു യി്രസാേയല്യനേല്ലാ;
അ്രബാഹാമിെന്റ സന്തതിയിൽ െബന്യാമിൻ
േഗാ്രതത്തിൽ ജനിച്ചവൻ തേന്ന. 2 ൈദവം
മുന്നറിഞ്ഞിട്ട ള്ള തെന്റ ജനെത്ത
തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏലിയാവിെന
കുറിച്ച് തിരുെവഴുത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ
അറിയുന്നില്ലേയാ? 3 അവൻ യി്രസാേയലിന്
വിേരാധമായി:
“കർത്താേവ, അവർ നിെന്റ ്രപവാചകന്മാെര

െകാന്നു നിെന്റ യാഗപീഠങ്ങെള
ഇടിച്ച കളഞ്ഞു; ഞാൻ ഒരുവൻ മാ്രതം
േശഷിച്ചിരിക്കുന്നു; അവർ എനിക്കും
ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നു”

4 എന്നു ൈദവേത്താടു വാദിക്കുേമ്പാൾ അവന്
അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായത്എന്ത?്
“ബാലിന് മുട്ട മടക്കാത്ത ഏഴായിരംേപെര ഞാൻ

എനിക്കായി േശഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്നു തേന്ന. 5 അങ്ങെന ഈ കാലത്തിലും
കൃപയാലുള്ള തിരെഞ്ഞടുപ്പിൻ ്രപകാരം
ഒരു േശഷിപ്പ ണ്ട്. 6 കൃപയാൽ എങ്കിൽ
്രപവൃത്തിയാലല്ല; അെല്ലങ്കിൽ കൃപ ഒരിക്കലും
കൃപയാകുകയില്ല. 7 ആകയാൽ എന്ത?്
യി്രസാേയൽ അേന്വഷിച്ചത് ്രപാപിച്ചില്ല;
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവർ അത് ്രപാപിച്ച :
േശഷമുള്ളവേരാകഠിനെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
8 “ൈദവം അവർക്ക് ഇന്നുവെര ഉദാസീനതയുെട

ആത്മാവും കാണാത്ത കണ്ണ ം
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േകൾക്കാത്തെചവിയും െകാടുത്തു”
എന്നുഎഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന.
9 “അവരുെട േമശ അവർക്ക് കണിയും കുടുക്കും

ഇടർച്ചക്കല്ല ം ്രപതികാരവുമായിത്തീരെട്ട;
10 അവരുെട കണ്ണ് കാണാതവണ്ണം

ഇരുണ്ടുേപാകെട്ട; അവരുെട മുതുകു
എല്ലായ്േപാഴും കുനിയിേക്കണേമ”

എന്നു ദാവീദും പറയുന്നു. 11 എന്നാൽ
അവർ വീേഴണ്ടതിേനാ ഇടറിയത് എന്നു
ഞാൻ േചാദിക്കുന്നു. ഒരുനാള ം അല്ല;
അവർക്ക് എരിവു വരുത്തുവാൻ, അവരുെട
പരാജയം നിമിത്തം ജാതികൾക്ക് രക്ഷ വന്നു
എേന്നയുള്ള . 12എന്നാൽ അവരുെട പരാജയം
േലാകത്തിനു ധനവും അവരുെട നഷ്ടം
ജാതികൾക്ക് സമ്പത്തും വരുവാൻ കാരണമായി
എങ്കിൽ അവരുെട പൂർത്തീകരണം എ്രത
അധികമായിരിക്കും?

13 എന്നാൽ ജാതികളായ നിങ്ങേളാടു
ഞാൻ പറയുന്നത:് ജാതികള െട
അെപ്പാസ്തലനായിരിക്കയാൽ ഞാൻ എെന്റ
ശു്രശൂഷയിൽ ്രപശംസിക്കുന്നു; 14 അത്
ഒരുപേക്ഷഞാൻ എെന്റ സ്വജാതിയിലുള്ളവരിൽ
എരിവ് ഉളവാക്കി, അവരിൽ ചിലെരെയങ്കിലും
രക്ഷിക്കാൻ ഇടയാകുമേല്ലാ. 15 അവരുെട
തിരസ്കരണം േലാകത്തിെന്റ നിരപ്പിന്
േഹതുവായി എങ്കിൽ അവരുെട അംഗീകരണം
മരിച്ചവരുെട ഉയിർെപ്പന്നല്ലാെത എന്താകും?
16 കുഴച്ചമാവിൽനിന്ന് ആദ്യഫലം വിശുദ്ധം
എങ്കിൽ അത് മുഴുവനും അങ്ങെന തെന്ന;
േവർ വിശുദ്ധം എങ്കിൽ െകാമ്പുകള ം അങ്ങെന
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തെന്ന. 17 െകാമ്പുകളിൽ ചിലത് ഒടിച്ചിട്ട്
കാെട്ടാലിവായ നിെന്ന അവയുെട ഇടയിൽ
ഒട്ടിച്ച േചർത്ത് ഒലിവുമരത്തിെന്റ ഫല്രപദമായ
േവരിന് പങ്കാളിയായിത്തീർന്നു എങ്കിേലാ,
18 െകാമ്പുകള െട േനെര ്രപശംസിക്കരുത;്
്രപശംസിക്കുന്നുെവങ്കിൽ, നീ േവരിെന
അല്ല താങ്ങുന്നത് േവർ നിെന്നയേ്രത
താങ്ങുന്നത.് 19എന്നാൽ എെന്ന ഒട്ടിേക്കണ്ടതിന്
െകാമ്പുകെള ഒടിച്ച കളഞ്ഞു എന്നു നീ
പറയും. 20 ശരി; അവിശ്വാസത്താൽ അവ
ഒടിഞ്ഞുേപായി; നിെന്റ വിശ്വാസത്താൽ നീ
നില്ക്കുന്നു; അഹങ്കരിക്കാെത ഭയെപ്പടുക.
21 സ്വാഭാവികെകാമ്പുകെള ൈദവം
ആദരിക്കാെത േപാെയങ്കിൽ നിെന്നയും
ആദരിക്കാെത വേന്നക്കും. 22 ആകയാൽ
ൈദവത്തിെന്റ ദയയും കാഠിന്യവും കാൺക;
ഒരു വശത്ത് വീണുേപായ യഹൂദരിൽ
ൈദവത്തിെന്റ കാഠിന്യവും; മറുവശത്ത് നീ
ൈദവത്തിെന്റ ദയയിൽ നിലനിന്നാൽ നിന്നിൽ
അവെന്റ ദയയും തേന്ന; അെല്ലങ്കിൽ നീയും
േഛദിക്കെപ്പടും. 23 എങ്കിലും അവർ അവരുെട
അവിശ്വാസത്തിൽതെന്ന തുടരാതിരുന്നാൽ
അവെരയുംകൂെട തിരിെക ഒട്ടിച്ച േചർക്കും;
അവെര വീണ്ടും ഒട്ടിക്കുവാൻ ൈദവം
ശക്തനേല്ലാ. 24 സ്വഭാവത്താൽ കാെട്ടാലിവായ
മരത്തിൽനിന്നു നിെന്ന മുറിെച്ചടുത്തു
സ്വഭാവത്തിന് വിേരാധമായി നല്ല ഒലിവുമരത്തിൽ
ഒട്ടിച്ച എങ്കിൽ, സ്വാഭാവികെകാമ്പുകളായ ഈ
യഹൂദെര അവരുെട സ്വന്തമായ ഒലിവുമരത്തിൽ
എ്രതഅധികമായി തിരിെക ഒട്ടിക്കും.
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25സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾബുദ്ധിമാന്മാെരന്നു
നിങ്ങൾക്ക് തേന്ന േതാന്നാതിരിപ്പാൻ ഈ
രഹസ്യം അറിയാതിരിക്കരുത് എന്നു ഞാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു: അതായത് യി്രസാേയലിൽ ഒരു
ഭാഗം മാ്രതേമ കാഠിന്യമായിരിക്കുന്നുള്ള . അതും
ജാതികൾ പൂർണ്ണമായി േചരുന്നതുവെരമാ്രതം
26 അങ്ങെന യി്രസാേയൽ മുഴുവനും
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടും.
“വിടുവിക്കുന്നവൻ സീേയാനിൽനിന്നു വരും;

അവൻ യാേക്കാബിൽ നിന്നു അഭക്തിെയ
മാറ്റ ം. 27 ഞാൻ അവരുെട പാപങ്ങെള
എടുത്തു നീക്കുേമ്പാൾ ഇതു ഞാൻ
അവേരാട് െചയ്യന്നഉടമ്പടി”

എന്നുഎഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന. 28ഒരു
വശത്ത്സുവിേശഷംസംബന്ധിച്ച്അവർനിങ്ങൾ
നിമിത്തം െവറുക്കെപ്പട്ട ; എന്നാൽ മറുവശത്ത്
ൈദവത്തിെന്റ തിരെഞ്ഞടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച്
പിതാക്കന്മാർനിമിത്തം അവർ ്രപിയെപ്പട്ടവർ.
29 എെന്തന്നാൽ ൈദവത്തിെന്റ കൃപാവരങ്ങള ം
വിളിയും മാറ്റമില്ലാത്തവയേല്ലാ. 30 നിങ്ങൾ
മുെമ്പ ൈദവെത്ത അനുസരിക്കാതിരുന്നിട്ട്
അവരുെട അനുസരണേക്കടിനാൽ ഇേപ്പാൾ
കരുണ ലഭിച്ചതുേപാെല, 31 നിങ്ങൾക്ക്
ലഭിച്ച കരുണയാൽ ഈ യഹൂദർക്കു
കരുണ ലഭിേക്കണ്ടതിന്, അവരും ഇേപ്പാൾ
അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നു. 32 ൈദവം
എല്ലാവേരാടും കരുണ കാണിേക്കണ്ടതിന്
എല്ലാവെരയും അനുസരണേക്കടിൽ
അടച്ച കളഞ്ഞു.

33ഹാ, ൈദവത്തിെന്റ ധനം, ജ്ഞാനം, അറിവു
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എന്നിവയുെട ആഴേമ! അവെന്റ ന്യായവിധികൾ
എ്രത അ്രപേമയവും അവെന്റ വഴികൾ എ്രത
അേഗാചരവുംആകുന്നു. 34കർത്താവിെന്റമനസ്സ്
അറിഞ്ഞവൻആർ?അവന് മ്രന്തിയായിരുന്നവൻ
ആർ? 35 അവന് വല്ലതും മുെമ്പ െകാടുത്തിട്ട്
്രപതിഫലം വാങ്ങുന്നവൻ ആർ? 36 സകലവും
അവനിൽ നിന്നും അവനാലും അവങ്കേലക്കും
ആകുന്നുവേല്ലാ; അവന് എേന്നക്കും മഹത്വം.
ആേമൻ.

12
1 സേഹാദരന്മാേര, ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ
മനസ്സലിവു ഓർമ്മിപ്പിച്ച നിങ്ങെള
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നത:് നിങ്ങള െട ശരീരങ്ങെള
വിശുദ്ധിയും ൈദവത്തിന് സ്വീകാര്യവുമായ
ജീവനുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പിൻ; ഇതേല്ലാ
നിങ്ങള െട ആത്മിക ആരാധന. 2 ഈ
േലാകത്തിനു അനുരൂപമാകാെത നല്ലതും
സ്വീകാര്യവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ൈദവഹിതം
ഇന്നെതന്ന് തിരിച്ചറിേയണ്ടതിന് മനസ്സ് പുതുക്കി
രൂപാന്തരെപ്പടുവിൻ.

3 ഭാവിേക്കണ്ടതിന് മീെത ഭാവിച്ച യരാെത
ൈദവം അവനവന് വിശ്വാസത്തിെന്റ അളവ്
പങ്കിട്ടതുേപാെല സുേബാധമാകുംവണ്ണം
ഭാവിക്കണെമന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച
കൃപയാൽ നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തേനാടും
പറയുന്നു. 4 ഒരു ശരീരത്തിൽ നമുക്കു
പല അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടേല്ലാ; എല്ലാ
അവയവങ്ങൾക്കും ്രപവൃത്തി ഒന്നല്ലതാനും;
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5അതുേപാെല പലരായ നാം ്രകിസ്തുവിൽ ഒരു
ശരീരവും എല്ലാവരും തമ്മിൽ അവയവങ്ങള ം
ആകുന്നു. 6ആകയാൽനമുക്കുനൽകെപ്പട്ടിട്ട ള്ള
കൃപക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ വരങ്ങള ം
നമുക്കുണ്ട.് ഒരുവന് ്രപവചനവരമാെണങ്കിൽ
അത് അവെന്റ വിശ്വാസത്തിന്
ഒത്തവണ്ണം െചയ്യെട്ട, 7 ശു്രശൂഷിപ്പാനുള്ള
വരമാെണങ്കിൽ അവൻ ശു്രശൂഷിക്കെട്ട,
ഉപേദശിക്കുവാനുള്ള വരമാെണങ്കിൽ അവൻ
ഉപേദശിക്കെട്ട, 8 േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള
വരമാെണങ്കിൽ അവൻ േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കെട്ട;
െകാടുക്കുവാനുള്ള വരമാെണങ്കിൽ അവൻ
അത് ഉദാരമായും, നയിക്കുവാനുള്ള
വരമാെണങ്കിൽ അത് കരുതേലാെടയും,
കരുണകാണിക്കുവാനുള്ള വരമാെണങ്കിൽ
അത് ്രപസന്നതേയാെടയും െചയ്യെട്ട. 9സ്േനഹം
കപടമില്ലാത്തതായിരിക്കെട്ട; തിന്മയായതിെന
െവറുത്തു നല്ലതിെന മുറുെകപ്പിടിക്കുവിൻ.
10 സേഹാദരസ്േനഹെത്തക്കുറിച്ച;് അേന്യാന്യം
വാത്സല്യേത്താെടയും, ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ;
അേന്യാന്യം ആദരിക്കുകയും െചയ് വിൻ.
11 ഉത്സാഹത്തിൽ മടുപ്പില്ലാെത; ആത്മാവിൽ
എരിവുള്ളവരായി; കർത്താവിെന േസവിപ്പിൻ;
12 ആശയിൽ സേന്താഷിപ്പിൻ; 13 കഷ്ടതയിൽ
സഹിഷ്ണത കാണിക്കുവിൻ; ്രപാർത്ഥനയിൽ
ഉറ്റിരിക്കുവിൻ; വിശുദ്ധന്മാരുെട ആവശ്യങ്ങളിൽ
കൂട്ടായ്മ കാണിക്കുകയും അതിഥിസൽക്കാരം
ആചരിക്കുകയും െചയ് വിൻ. 14 നിങ്ങെള
ഉപ്രദവിക്കുന്നവെര അനു്രഗഹിക്കുവിൻ;
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ശപിക്കാെത അനു്രഗഹിക്കുവിൻ.
15 സേന്താഷിക്കുന്നവേരാടുകൂെട
സേന്താഷിക്കയും കരയുന്നവേരാടുകൂെട
കരയുകയും െചയ് വിൻ. 16 തമ്മിൽ
ഐകമത്യമുള്ളവരായിരിപ്പിൻ. വലിപ്പം
ഭാവിക്കാെത എളിയവെര ൈകെക്കാള്ള വിൻ;
നിങ്ങെളത്തേന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്നു
വിചാരിക്കരുത.് 17 ആർക്കും തിന്മയ്ക്ക്
പകരം തിന്മ െചയ്യാെത സകലമനുഷ്യരുെടയും
മുമ്പിൽ നന്മ ്രപവൃത്തിപ്പിൻ. 18 കഴിയുെമങ്കിൽ
നിങ്ങളാൽ ആേവാളം സകലമനുഷ്യേരാടും
സമാധാനമായിരിപ്പിൻ. 19 ്രപിയമുള്ളവേര,നിങ്ങൾ
തേന്ന ്രപതികാരം െചയ്യാെത ൈദവേകാപത്തിന്
ഇടംെകാടുപ്പിൻ; ്രപതികാരം എനിക്കുള്ളത;്
ഞാൻ പകരം െചയ്യ ം എന്നു കർത്താവ്
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.എന്നാൽ
20 “നിെന്റ ശ്രതുവിന് വിശക്കുന്നു എങ്കിൽ അവന്

തിന്മാൻ െകാടുക്ക; ദാഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ
കുടിക്കുവാൻ െകാടുക്ക; അങ്ങെന
െചയ്താൽ നീ അവെന്റ തലേമൽ
തീക്കനൽകൂനകൂട്ട ം”

എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 21 തിന്മേയാട്
േതാല്ക്കാെതനന്മയാൽതിന്മെയജയിക്കുക.

13
1 ഏത് മനുഷ്യനും േമലാധികാരികെള
അനുസരിക്കെട്ട, ൈദവത്തിൽ നിന്നല്ലാെത
ഒരധികാരവുമില്ലേല്ലാ; നിലവിലുള്ള
അധികാരങ്ങേളാ ൈദവത്താൽ
നിയമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 2 ആകയാൽ
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ആ അധികാരെത്ത എതിർക്കുന്നവൻ
ൈദവകൽപ്പനെയ ധിക്കരിക്കുന്നു;
ധിക്കരിക്കുന്നവർ തങ്ങള െടേമൽ ശിക്ഷാവിധി
്രപാപിക്കും. 3 ഭരണാധികാരികൾ
സൽ്രപവൃത്തിക്കല്ല ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കേ്രത
ഭയങ്കരം. നിങ്ങൾ അധികാരസ്ഥെന
ഭയെപ്പടാതിരിപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുേവാ?
നന്മെചയ്ക; എന്നാൽ അതിൽ നിന്നു പുകഴ്ച
ലഭിക്കും. 4 നിെന്റ നന്മയ്ക്കായിട്ടേല്ലാ അവൻ
ൈദവശു്രശൂഷക്കാരൻ ആയിരിക്കുന്നത.് നീ
തിന്മ െചയ്തു എങ്കിേലാ ഭയെപ്പടുക; െവറുെത
അല്ല അവൻ വാൾ വഹിക്കുന്നതു; അവൻ
േദാഷം ്രപവർത്തിക്കുന്നവെന്റ ശിക്ഷയ്ക്കായി
്രപതികാരിയായ ൈദവശു്രശൂഷക്കാരൻ
തേന്ന. 5 അതുെകാണ്ട് ശിക്ഷെയ
മാ്രതമല്ല മനസ്സാക്ഷിെയയും വിചാരിച്ച
കീഴടങ്ങുക ആവശ്യം. 6 അധികാരികൾ
ൈദവശു്രശൂഷകന്മാരുംആ കാര്യം നിരന്തരമായി
േനാക്കുന്നവരുമാകുന്നതുെകാണ്ടു തെന്ന
നിങ്ങൾ നികുതിയും െകാടുക്കുന്നു.
7 എല്ലാവർക്കും കടമായുള്ളത് െകാടുക്കുവിൻ;
നികുതി െകാടുക്കണ്ടവന് നികുതി; ചുങ്കം
െകാടുക്കണ്ടവന് ചുങ്കം; ഭയം കാണിേക്കണ്ടവന്
ഭയം;ബഹുമാനംകാണിേക്കണ്ടവന്ബഹുമാനം.

8 അേന്യാന്യം സ്േനഹിക്കുന്നത് അല്ലാെത
ആേരാടും ഒന്നും കടെമ്പട്ടിരിക്കരുത;്
അയൽക്കാരെന സ്േനഹിക്കുന്നവൻ
ന്യായ്രപമാണം നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
9 വ്യഭിചാരം െചയ്യരുത,് െകാല െചയ്യരുത,്
േമാഷ്ടിക്കരുത,് േമാഹിക്കരുത്, എന്നുള്ളതും
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മറ്റ ഏത് കല്പനയും “നിെന്റ അയൽക്കാരെന
നിെന്നേപ്പാെല സ്േനഹിക്ക” എന്ന വാക്യത്തിൽ
സംേക്ഷപിച്ചിരിക്കുന്നു. 10 സ്േനഹം
അയൽക്കാരന് േദാഷം ്രപവർത്തിക്കുന്നില്ല;
അതുെകാണ്ട് സ്േനഹം ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
നിവൃത്തിതേന്ന.

11 ഇതു െചേയ്യണ്ടത,് ഉറക്കത്തിൽനിന്ന്
ഉണരുവാൻ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങെന
നിങ്ങൾ സമയെത്ത അറിയുകയാൽ തേന്ന;
നാം ആദ്യം വിശ്വസിച്ച സമയേത്തക്കാൾ രക്ഷ
ഇേപ്പാൾ നമുക്കു അധികം അടുത്തിരിക്കുന്നു.
12 രാ്രതി കഴിയാറായി, പകൽഅടുത്തിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട് നമുക്ക് ഇരുട്ടിെന്റ ്രപവൃത്തികെള
മാറ്റിെവച്ച്, െവളിച്ചത്തിെന്റ ആയുധവർഗ്ഗം
ധരിക്കാം. 13 പകൽ സമയത്ത് എന്നേപാെല
നാം മര്യാദയായി നടക്ക; െവറിക്കൂത്തുകളിലും
മദ്യപാനങ്ങളിലുമല്ല, ശയനേമാഹങ്ങളിലും
ദുഷ്കാമങ്ങളിലുമല്ല, പിണക്കത്തിലും
അസൂയയിലുമല്ല. 14 കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെനത്തെന്ന ധരിച്ച െകാൾവിൻ.
ജഡത്തിേനാ, അതിെന്റ േമാഹങ്ങൾക്ക്
അവസരം െകാടുക്കരുത്.

14
1 വിശ്വാസത്തിൽ ബലഹീനനായവെന
സ്വീകരിക്കുവിൻ; എങ്കിലും ഇങ്ങെനയുള്ള
അഭി്രപായവ്യത്യാസങ്ങെള വിധിക്കരുത.് 2 ഒരു
വശത്ത്, ഒരുവന് എല്ലാം തിന്നാെമന്നുള്ള
വിശ്വാസമുണ്ട്; മറുവശത്ത് ബലഹീനനായവൻ
സസ്യാദികെള മാ്രതം തിന്നുന്നു. 3 എല്ലാം
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തിന്നുന്നവൻ എല്ലാം തിന്നാത്തവെന
ധിക്കരിക്കരുത;് എല്ലാം തിന്നാത്തവൻ എല്ലാം
തിന്നുന്നവെന വിധിക്കുകയുമരുത;് ൈദവം
അവെന ൈകെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
4 മെറ്റാരുത്തെന്റ ദാസെന വിധിപ്പാൻ
നീ ആർ? അവൻ നില്ക്കുന്നേതാ
വീഴുന്നേതാ അവെന്റ സ്വന്തയജമാനെന്റ
മുമ്പിലേ്രത; അവെന നിർത്തുവാൻ കർത്താവ്
ശക്തനായതുെകാണ്ട് അവൻ നില്ക്കുവാൻ
്രപാപ്തനായി. 5 ഒരുവൻ ഒരു ദിവസേത്തക്കാൾ
മെറ്റാരു ദിവസെത്ത വിലമതിക്കുന്നു;
േവെറാരുവൻ സകലദിവസങ്ങെളയും
ഒരുേപാെല വിലമതിക്കുന്നു; ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ മനസ്സിൽ ഉറച്ചിരിക്കെട്ട.
6 ദിവസെത്ത ആദരിക്കുന്നവൻ
കർത്താവിനായി ആദരിക്കുന്നു; തിന്നുന്നവൻ
കർത്താവിനായി തിന്നുന്നു; അവൻ ൈദവെത്ത
സ്തുതിക്കുന്നുവേല്ലാ; തിന്നാത്തവൻ
കർത്താവിനായി തിന്നാതിരിക്കുന്നു; അവനും
ൈദവെത്ത സ്തുതിക്കുന്നു. 7 നമ്മിൽ
ആരും തനിക്കായി തേന്ന ജീവിക്കുന്നില്ല.
ആരും തനിക്കായി തേന്ന മരിക്കുന്നതുമില്ല.
8 ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ നാം കർത്താവിനായി
ജീവിക്കുന്നു;മരിക്കുന്നുഎങ്കിൽകർത്താവിനായി
മരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട് ജീവിക്കുന്നു എങ്കിലും
മരിക്കുന്നു എങ്കിലും നാം കർത്താവിനുള്ളവർ
തേന്ന. 9 മരിച്ചവർക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും
കർത്താവ് ആേകണ്ടതിനേല്ലാ ്രകിസ്തു
മരിക്കുകയും ഉയിർക്കുകയും െചയ്തതു.
10എന്നാൽനീനിെന്റസേഹാദരെനവിധിക്കുന്നതു
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എന്ത?് അല്ല, നീ നിെന്റ സേഹാദരെന
ധിക്കരിക്കുന്നത് എന്ത?് നാം എല്ലാവരും
ൈദവത്തിെന്റ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാെക
നിൽേക്കണ്ടിവരും.
11 “ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട,് എെന്റ

മുമ്പിൽ എല്ലാമുഴങ്കാലും മടങ്ങും, എല്ലാ
നാവും ൈദവെത്ത സ്തുതിക്കും എന്നു
കർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു”

എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 12ആകയാൽ
നമ്മിൽ ഓേരാരുത്തൻൈദവേത്താടു തങ്ങള െട
കണക്ക് േബാധിപ്പിേക്കണ്ടിവരും.

13 അതുെകാണ്ട് നാം ഇനി അേന്യാന്യം
വിധിക്കരുത;് സേഹാദരന് ഇടർച്ചക്കേല്ലാ
െകണിേയാ െവയ്ക്കാതിരിപ്പാൻ മാ്രതം
തീരുമാനിച്ച െകാൾവിൻ. 14 യാെതാന്നും
സ്വതേവ മലിനമല്ല എന്നു ഞാൻ കർത്താവായ
േയശുവിൽ അറിഞ്ഞും ഉറച്ച മിരിക്കുന്നു.
വല്ലതും മലിനം എന്നു എണ്ണന്നവനുമാ്രതം
അത് മലിനം ആകുന്നു. 15 ഭക്ഷണം നിമിത്തം
നിെന്റ സേഹാദരെന വ്യസനിപ്പിച്ചാൽ, നീ
സ്േനഹ്രപകാരം നടക്കുന്നില്ല. ആർക്കുേവണ്ടി
്രകിസ്തു മരിച്ച േവാ അവെന നിെന്റ
ഭക്ഷണംെകാണ്ടു നശിപ്പിക്കരുത.് 16 നിങ്ങള െട
നല്ല ്രപവർത്തനങ്ങൾ മറ്റള്ളവർക്ക് അവെര
പരിഹസിക്കുന്നതിന് കാരണമാകരുത.്
17ൈദവരാജ്യം ഭക്ഷണെത്തയും പാനീയെത്തയും
കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് നീതിെയയും സമാധാനെത്തയും
പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സേന്താഷെത്തയും
കുറിച്ചേ്രത. 18 അതിൽ ്രകിസ്തുവിെന
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േസവിക്കുന്നവൻ ൈദവത്തിന് സ്വീകാര്യനും
മനുഷ്യരാൽ അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടവനും ആകുന്നു.
19 ആകയാൽ നാം സമാധാനത്തിനും
അേന്യാന്യം ആത്മികവർദ്ധനയ്ക്കും ഉള്ളതിന്
്രശമിച്ച െകാൾക. 20 ഭക്ഷണം നിമിത്തം
ൈദവത്തിെന്റ ്രപവൃത്തിെയ അഴിക്കരുത.് എല്ലാ
വസ്തുക്കള ം ശുദ്ധം തെന്ന; എങ്കിലും ഇടർച്ചക്ക്
കാരണമാകത്തക്കവിധംതിന്നുന്നമനുഷ്യന്അത്
േദാഷമേ്രത. 21 മാംസം തിന്നാെതയും വീഞ്ഞ്
കുടിക്കാെതയും,സേഹാദരന് ഇടർച്ച വരുത്തുന്ന
യാെതാന്നും െചയ്യാെതയും ഇരിക്കുന്നത് നല്ലത.്
22 നിനക്കുള്ള ഈ ്രപേത്യകമായ വിശ്വാസെത്ത
നിനക്കും ൈദവത്തിനും ഇടയിൽ സൂക്ഷിക്കുക.
താൻ അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ തെന്നത്താൻ
വിധിക്കാത്തവൻ ഭാഗ്യവാൻ. 23 എന്നാൽ
സംശയിക്കുന്നവൻ തിന്നുന്നു എങ്കിൽ അത്
വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നല്ലായ്കെകാണ്ട് അവൻ
വിധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നു
ഉത്ഭവിക്കാത്തെതാെക്കയും പാപമേ്രത.

15
1 എന്നാൽ ശക്തരായ നാം അശക്തരുെട
ബലഹീനതകെള ചുമക്കുകയും നമ്മിൽ തേന്ന
്രപസാദിക്കാതിരിക്കയും േവണം. 2 നമ്മിൽ
ഓേരാരുത്തൻ തെന്റ അയൽക്കാരെന്റ
നന്മയ്ക്കായി, ആത്മികമായ വളർച്ചയ്ക്കായി
അവെന ്രപസാദിപ്പിക്കണം.
3 “നിെന്ന നിന്ദിക്കുന്നവരുെട നിന്ദ എെന്റ േമൽ

വീണു”
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എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല
്രകിസ്തുവും തന്നിൽതേന്ന ്രപസാദിച്ചില്ല.
4 എന്നാൽ മുെന്നഴുതിയിരിക്കുന്നതു
ഒെക്കയും നമ്മുെട ഉപേദശത്തിനായിട്ട്,
നമുക്കു തിരുെവഴുത്തുകളാൽ ഉളവാകുന്ന
സഹനത്താലും േ്രപാത്സാഹനത്താലും ്രപത്യാശ
ഉണ്ടാേകണ്ടതിന് തേന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
5 എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഐകമത്യെപ്പട്ട,് നമ്മുെട
കർത്താവായ ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ പിതാവായ
ൈദവെത്ത ഏകമനേസ്സാെട ഒരു വായിനാൽ
മഹത്വീകരിേക്കണ്ടതിന് 6 സഹനത്തിെന്റയും
േ്രപാത്സാഹനത്തിെന്റയും ൈദവം തെന്ന
നിങ്ങൾക്ക് ്രകിസ്തുേയശുവിന് അനുരൂപമായി
തമ്മിൽ ഒേര മനേസ്സാടിരിക്കുവാൻ കൃപ
നല്കുമാറാകെട്ട. 7 അതുെകാണ്ട് ്രകിസ്തു
ൈദവത്തിെന്റ മഹത്വത്തിനായി നിങ്ങെള
ൈകെക്കാണ്ടതുേപാെല നിങ്ങള ം അേന്യാന്യം
ൈകെക്കാൾവിൻ. 8 പിതാക്കന്മാർക്കു നൽകിയ
വാഗ്ദത്തങ്ങെള ഉറപ്പിേക്കണ്ടതിന് 9 ്രകിസ്തു
ൈദവത്തിെന്റ സത്യംനിമിത്തം പരിേച്ഛദനയ്ക്ക്
ശു്രശൂഷക്കാരനായിത്തീർന്നു എന്നും ജാതികൾ
ൈദവെത്ത അവെന്റ കരുണനിമിത്തം
മഹത്വീകരിേക്കണംഎന്നുംഞാൻപറയുന്നു.
10 “അതുെകാണ്ട് ഞാൻ ജാതികള െട ഇടയിൽ

നിെന്ന വാഴ്ത്തി, നിെന്റ നാമത്തിന്
സ്തുതിപാടും”

എന്നുഎഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 11വീണ്ടും:
“ജാതികേള, അവെന്റ ജനേത്താടു ഒന്നിച്ച്

ആനന്ദിപ്പിൻ”
എന്നുപറയുന്നു.
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“സകല ജാതികള മായുേള്ളാേര, കർത്താവിെന
സ്തുതിപ്പിൻ, സകലജനങ്ങള ം അവെന
സ്തുതിക്കെട്ട”

എന്നും പറയുന്നു.
12 “യിശ്ശായിയുെട േവരും ജാതികെള ഭരിക്കുവാൻ

എഴുേന്നല്ക്കുന്നവനുമായവൻ ഉണ്ടാകും;
അവനിൽജാതികൾ ്രപത്യാശെവയ്ക്കും”

എന്നു െയശയ്യാവു പറയുന്നു. 13 എന്നാൽ
്രപത്യാശയുെട ൈദവം പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ
ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾ ്രപത്യാശയിൽ
സമൃദ്ധിയുള്ളവരായി വിശ്വസിക്കുന്നതിലുള്ള
സകല സേന്താഷവും സമാധാനവും െകാണ്ട്
നിങ്ങെളനിറയ്ക്കുമാറാകെട്ട.

14 സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ തേന്ന
ദയാപൂർണ്ണരും സകലജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞവരും
അേന്യാന്യം ്രപേബാധിപ്പിക്കുവാൻ ്രപാപ്തരും
ആകുന്നു എന്നു ഞാൻ നിങ്ങെളക്കുറിച്ച്
ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. 15എങ്കിലും ജാതികള െട വഴിപാട്
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട
വസ്തുവായി സ്വീകരിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്, ഞാൻ
ൈദവത്തിെന്റ സുവിേശഷം പുേരാഹിതനായി
അർപ്പിച്ച െകാണ്ട് ജാതികളിേലക്ക്
അയയ്ക്കെപ്പട്ടവനായി ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
ശു്രശൂഷകനായിരിേക്കണ്ടതിന് 16 ൈദവം
എനിക്ക് നല്കിയ കൃപ നിമിത്തം
നിങ്ങെള വീണ്ടും ഓർമ്മെപ്പടുത്തുവാനായി
ചില കാര്യങ്ങൾ അതിൈധര്യമായി
നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
17 അതുെകാണ്ട് ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
എനിക്ക് ൈദവസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ
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്രപശംസ ഉണ്ട.് 18 ജാതികള െട
അനുസരണത്തിനായിട്ട് വചനത്താലും
്രപവൃത്തിയാലും അടയാളങ്ങള െടയും
അത്ഭുതങ്ങള െടയും ശക്തിെകാണ്ടും,
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ശക്തിെകാണ്ടും ്രകിസ്തു
എന്നിലൂെട ്രപവർത്തിച്ചത് അല്ലാെത മെറ്റാന്നും
പറയുവാൻ ഞാൻ തുനിയുകയില്ല. 19അങ്ങെന
ഞാൻ െയരൂശേലം മുതൽ ഇല്ല ര്യേദശേത്താളം
ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ച ്രകിസ്തുവിെന്റ സുവിേശഷം
പൂർത്തീകരിക്കുവാനിടയായി. 20 ഞാൻ
മെറ്റാരുവെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിേന്മൽ
പണിയാതിരിേക്കണ്ടതിന് ്രകിസ്തുവിെന്റ നാമം
അറിഞ്ഞിട്ട ള്ളഇടത്തിലല്ല,
21 “അവെനക്കുറിച്ച് അറിവു കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തവർ

കാണും; േകട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ്രഗഹിക്കും”
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല അേ്രത,
സുവിേശഷം അറിയിക്കുവാൻ ഞാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നത.്

22 അതുെകാണ്ടുതെന്ന ഞാൻ നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ വരുന്നതിന് പലേപ്പാഴും തടസ്സം
വന്നു. 23 ഇേപ്പാേഴാ എനിക്ക് ഈ ദിക്കുകളിൽ
ഇനി സ്ഥലമില്ലായ്കയാലും നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ വരുവാൻ അേനകസംവത്സരമായി
വാഞ്ചിക്കുകയാലും, 24ഞാൻ സ്െപയിനിേലക്ക്
യാ്രത െചയ്യ േമ്പാെഴാെക്കയും, േപാകുന്ന
വഴിക്ക് നിങ്ങെള കാണ്മാനും നിങ്ങെള
കണ്ട് സേന്താഷിച്ചേശഷം നിങ്ങളാൽ
യാ്രത അയയ്ക്കെപ്പടുവാനും ആശിക്കുന്നു.
25 ഇേപ്പാേഴാ ഞാൻ വിശുദ്ധന്മാർക്ക്
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ശു്രശൂഷ െചയ ്വാൻ െയരൂശേലമിേലക്കു
േപാകുന്നു. 26 െയരൂശേലമിെല വിശുദ്ധന്മാരിൽ
ദരി്രദരായവർക്ക് ഏതാനും ചില സംഭാവന
നൽകുവാൻ മെക്കേദാന്യയിലും അഖായയിലും
ഉള്ളവർക്ക് വളെര സേന്താഷം േതാന്നി.
27 അവർക്ക് വളെര സേന്താഷം േതാന്നി
എന്നു മാ്രതമല്ല, അത് അവർക്ക് കടപ്പാടും
ആകുന്നു; ജാതികൾ അവരുെട ആത്മിക
കാര്യങ്ങളിൽ കൂട്ടാളികൾ ആെയങ്കിൽ ഭൗതിക
കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് ശു്രശൂഷ െചയ് വാൻ
കടെമ്പട്ടിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 28 ഞാൻ അത്
നിവർത്തിച്ച ഈ ഫലം അവർക്ക് ഏല്പിച്ച
േബാദ്ധ്യം വരുത്തിയ േശഷം നിങ്ങള െട
വഴിയായി സ്െപയിനിേലക്ക് േപാകും. 29ഞാൻ
നിങ്ങള െടഅടുക്കൽവരുേമ്പാൾ, ്രകിസ്തുവിെന്റ
അനു്രഗഹനിറവിൽ വരും എന്നു ഞാൻ
അറിയുന്നു.

30 എന്നാൽ സേഹാദരന്മാേര, െയഹൂദ്യയിെല
അവിശ്വാസികള െട കയ്യിൽനിന്ന് എെന്ന
രക്ഷിേക്കണ്ടതിനും െയരൂശേലമിെല
എെന്റ ശു്രശൂഷ വിശുദ്ധന്മാർക്ക്
31 സ്വീകാര്യമായിത്തീേരണ്ടതിനും, അങ്ങെന
ഞാൻ ൈദവഹിതത്താൽ സേന്താഷേത്താെട
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വന്നു നിങ്ങേളാടുകൂെട
ആശ്വസിേക്കണ്ടതിനും നിങ്ങൾ എനിക്ക് േവണ്ടി
ൈദവേത്താടുള്ള ്രപാർത്ഥനയിൽഎേന്നാടുകൂെട
േപാരാടണം 32 എന്നു നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെനയും ആത്മാവിെന്റ
സ്േനഹെത്തയും ഓർമ്മിപ്പിച്ച ഞാൻ നിങ്ങെള
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു. 33സമാധാനത്തിെന്റൈദവം
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നിങ്ങെളല്ലാവേരാടുംകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
ആേമൻ.

16
1 നമ്മുെട സേഹാദരിയും െകം്രകയസഭയിെല
ശു്രശൂഷക്കാരത്തിയുമായ േഫബെയ 2 നിങ്ങൾ
വിശുദ്ധന്മാർക്ക് േയാഗ്യമാംവണ്ണം കർത്താവിെന്റ
നാമത്തിൽൈകെക്കാണ്ട,്അവൾക്ക് നിങ്ങള െട
സഹായം േവണ്ടുന്ന ഏത് കാര്യത്തിലും
സഹായിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങെള
ഭരേമല്പിക്കുന്നു. അവൾ പലർക്കും വിേശഷാൽ
എനിക്കുംസഹായംആയിത്തീർന്നിട്ട ണ്ട്.

3 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ എെന്റ
കൂട്ട േവലക്കാരായ ്രപിസ്കെയയും
അക്വിലാെവയും വന്ദനം െചയ് വിൻ.
4 അവർ എെന്റ ്രപാണന് േവണ്ടി തങ്ങള െട
സ്വന്ത ജീവൻ െവച്ച െകാടുത്തവരാകുന്നു;
അവർക്ക് ഞാൻ മാ്രതമല്ല, ജാതികള െട
സകലസഭകള ം കൂെട നന്ദിപറയുന്നു. 5അവരുെട
വീട്ടിെല സഭെയയും വന്ദനം െചയ ്വിൻ;
ആസ്യയിൽ ്രകിസ്തുവിന് ആദ്യഫലമായി
എനിക്ക് ്രപിയനായ എൈപ്പനെത്താസിന്
വന്ദനം െചാല്ല വിൻ. 6 നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി
കഠിനാദ്ധ്വാനം െചയ്തവളായ മറിയയ്ക്ക്
വന്ദനം െചാല്ല വിൻ. 7 എെന്റ ചാർച്ചക്കാരും
സഹബദ്ധന്മാരായ അെ്രന്താനിെക്കാസിനും
യൂനിയാവിനും വന്ദനം െചാല്ല വിൻ; അവർ
അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട ഇടയിൽ ്രപധാനെപ്പട്ടവരും
എനിക്ക് മുെമ്പ ്രകിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചവരും
ആകുന്നു. 8 കർത്താവിൽ എനിക്ക്
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്രപിയനായ അംപ്ലിയാെത്താസിന് വന്ദനം
െചാല്ല വിൻ. 9 ്രകിസ്തുവിൽ ഞങ്ങള െട
കൂട്ട േവലക്കാരനായ ഉർബ്ബാെനാസിനും
എനിക്ക് ്രപിയനായ സ്താക്കുവിനും
വന്ദനം െചാല്ല വിൻ. 10 ്രകിസ്തുവിൽ
അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടവനായ അെപ്പേലസിന് വന്ദനം
െചാല്ല വിൻ. അരിസ്െതാബൂെലാസിെന്റ
ഭവനക്കാർക്കു വന്ദനം െചാല്ല വിൻ. 11 എെന്റ
ചാർച്ചക്കാരനായ െഹേരാദിേയാന് വന്ദനം
െചാല്ല വിൻ; നർക്കിെസ്സാസിെന്റ ഭവനക്കാരിൽ
കർത്താവിലുള്ളവർക്ക് വന്ദനം െചാല്ല വിൻ.
12 കർത്താവിൽ അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരായ
്രതുൈഫനയ്ക്കും ്രതുേഫാസയ്ക്കും വന്ദനം
െചാല്ല വിൻ. കർത്താവിൽ വളെര
അദ്ധ്വാനിച്ചവളായ ്രപിയ െപർസിസിന്
വന്ദനം െചാല്ല വിൻ. 13 കർത്താവിൽ
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട രൂെഫാസിെനയും,
എനിക്കും അമ്മയായ അവെന്റ അമ്മെയയും
വന്ദനം െചയ്യ വിൻ. 14 അസും്രകിെതാസിനും
െപ്ലേഗാനും െഹർേമ്മാസിനും പെ്രതാബാസിനും
െഹർമ്മാസിനും അവരുെട കൂെടയുള്ള
സേഹാദരന്മാർക്കും വന്ദനം െചാല്ല വിൻ.
15 ഫിെലാെലാെഗാസിനും യൂലിയയ്ക്കും
െനെരയുസിനും അവെന്റ സേഹാദരിക്കും
ഒലുമ്പാസിനും അവേരാടുകൂെടയുള്ള
സകലവിശുദ്ധന്മാർക്കും വന്ദനം െചാല്ല വിൻ.
16 വിശുദ്ധചുംബനംെകാണ്ട് അേന്യാന്യം വന്ദനം
െചയ് വിൻ. ്രകിസ്തുവിെന്റ സകലസഭകള ം
നിങ്ങെളവന്ദനം െചയ്യന്നു.
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17 സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ പഠിച്ച
ഉപേദശത്തിനുമപ്പ റമായി വിഭാഗീയതകള ം
ഇടർച്ചകള ം ഉണ്ടാക്കുന്നവെര
സൂക്ഷിച്ച െകാേള്ളണെമന്ന് ഞാൻ നിങ്ങെള
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു. അവരിൽനിന്ന്
അകന്നു മാറുവിൻ. 18 അങ്ങെനയുള്ളവർ
നമ്മുെട കർത്താവായ ്രകിസ്തുവിെന
അല്ല, തങ്ങള െട തെന്ന വയറിെനയേ്രത
േസവിക്കുന്നത.് ചക്കരവാക്കും മുഖസ്തുതിയും
പറഞ്ഞു അവർ നിഷ്കളങ്കരായവരുെട
ഹൃദയങ്ങെള വഞ്ചിച്ച കളയുന്നു. 19 നിങ്ങള െട
മാതൃകയുള്ള അനുസരണം എല്ലാവർക്കും
്രപസിദ്ധമായിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട് ഞാൻ
നിങ്ങൾ നിമിത്തം സേന്താഷിക്കുന്നു; എങ്കിലും
നിങ്ങൾ നന്മയ്ക്ക് ജ്ഞാനികള ം തിന്മയ്ക്ക്
നിഷ്കളങ്കരും ആകണം എന്നു ഞാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നു. 20 സമാധാനത്തിെന്റ ൈദവേമാ
േവഗത്തിൽ സാത്താെന നിങ്ങള െട കാൽക്കീെഴ
ചതച്ച കളയും. നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.

21 എെന്റ കൂട്ട േവലക്കാരനായ
തിെമാെഥെയാസും എെന്റ ചാർച്ചക്കാരായ
ലൂെക്യാസും യാേസാനും േസാസിപെ്രതാസും
നിങ്ങെള വന്ദനം െചയ്യന്നു. 22 ഈ
േലഖനം എഴുതിെയടുത്ത െതർെതാസ്
എന്ന ഞാൻ നിങ്ങെള കർത്താവിൽ വന്ദനം
െചയ്യന്നു. 23 എനിക്കും സർവ്വസഭയ്ക്കും
അതിഥിസൽക്കാരം െചയ്യന്ന ഗാെയാസ്
നിങ്ങെള വന്ദനം െചയ്യന്നു. പട്ടണത്തിെന്റ
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ഭണ്ഡാരവിചാരകനായ എരസ്െതാസും
സേഹാദരനായ ക്വർെത്താസുംകൂെട നിങ്ങെള
വന്ദനം െചയ്യന്നു.

24-25 വളെര കാലങ്ങളായി രഹസ്യമായി
സൂക്ഷിച്ചതും, നിത്യൈദവത്തിെന്റ
കല്പന്രപകാരം സകലജാതികൾക്കും
വിശ്വാസത്തിെന്റ അനുസരണത്തിനായി
്രപവാചകന്മാരുെട എഴുത്തുകളാൽ
26 െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതുമായ
മർമ്മത്തിെന്റ െവളിപാടിന് അനുസരിച്ച ള്ള
എെന്റസുവിേശഷത്തിനുംേയശു്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള
്രപസംഗത്തിനും ഒത്തവണ്ണം 27 നിങ്ങെള
സ്ഥിരെപ്പടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന
ഏകജ്ഞാനിയായ ൈദവത്തിന് േയശു്രകിസ്തു
മുഖാന്തരം എെന്നേന്നക്കും മഹത്വം
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.ആേമൻ.
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